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يمِــــــبِسحمنِ الرحالر مِ اللّه  

  
�ر لّهي لاتممو اييحمي وكسني والَتقُلْ إِنَّ صنيالَمالْع ب�  
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 ».①“رئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى الله ئۈچۈندۇ) ئىبادهتلىرىم
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يمِــــــبِسحمنِ الرحالر مِ اللّه  
  

� لَمفَاع             اللَّـهو اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملو بِكذَنل رفغتاسو إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن 
اكُمثْومو كُمقَلَّبتم لَمعي �  

  
ــۇد « ــن باشــقا ھــېچ مهب ــۇر، ) بهرھهق(بىلگىنكــى، اللهدى يوقت

ـــڭ ئۈچـــۈن، ئهر ـــال -گۇناھى ـــۇئمىنلهرئاي ـــرهت م  ئۈچـــۈن مهغپى
ــله ســىلهرنىڭ تىلىگىــ ھهرىكىتىڭالرنــى ۋه ) بــۇ دۇنيــادىكى(ن، ال

شــۇڭا ئاخىرهتلىــك ئۈچــۈن (جــايىڭالرنى بىلىــدۇ ) ئــاخىرهتتىكى(
 ».①)تهييارلىنىڭالر
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  ئاپتوردىن ئىككى كهلىمه سۆز

ــه االاهللا«مهن بۇنــدىن ئىلگىــرى كــۆپ قېــتىم  ھهققىــده » الإل
تىن كهلگهن مهنىـسى نىڭ الله تهرهپ»الإله االاهللا «يهنى .... يازدىم

نـــېمه؟ پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم تهربىـــيىلىگهن تـــۇنجى ئهۋالد 
ــۇلمانالر  ــه االاهللا«مۇس ــداق »الإل ــلهن قان ــۇمى بى ــوغرا ئۇق ــى ت ن

دهۋرلهرنىڭ ئۆتۈشى بىـلهن » الإله االاهللا «چۈشهندى؟ نېمه ئۈچۈن 
ــدىغان  ــسا بولى ــزدىال دهپ قوي ــۇپ، ئېغى ــسىنى يوقۇت ئهســلى مهنى

الإلـه  «گه ئايلىنىپ قالدى؟ قانداق قىلغاندا »هلىمهئادهتتىكى ك«
غا ئۇنىڭ مۇكهممهل ئېنېرگىيىسىنى ۋه ئومۇمىي جانلىقلىقىنى »االاهللا

. دېگهن مهسىلىلهر ھهققىده يـازدىم... قايتۇرۇپ كهلگىلى بولىدۇ؟
غـا »الإلـه االاهللا  «يهنـى (دېمىسىمۇ، پهقهت مۇشۇنداق قىلغانـدىال 

ـــ ـــۇكهممهل ئېنېرگىيى ـــڭ م ـــانلىقلىقىنى ئۇنى ـــۇمىي ج سىنى ۋه ئوم
ـــدىال ـــتىگه ) قـــايتۇرۇپ كهلگهن ـــسالم ھهقىقى ـــۇممهت ئى ـــدىن ئ ئان

) ۋهزىپىــسىنى(قايتااليــدۇ ۋه ئۆزىنىــڭ يارىتىلىــشتىكى مهقــسىتىنى 
نهتىجىده اللهنىڭ ئۇممهتكه قىلغان ۋهدىـسى . ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇ

  .ئهمهلىيهتكه ئايلىنىدۇ

نتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ           كُ�
بِاللّه�  

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتـى ئۈچـۈن !) ئى مۇھهممهد ئۈممىتى(«
ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامـانلىقتىن توسـىدىغان 
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  ».①ىسلهرئۇممهتيتىدىغان ئهڭ ياخشى اللهغا ئىمان ئې

� كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو
  �شهِيدا

) يهنـى سـىلهرنى ئىـسالمغا ھىـدايهت قىلغانـدهك(شۇنىڭدهك «
شــاھىت بولۇشــۇڭالر ) لهرگهئــۇممهتتكهنكى يهنــى ئــۆ(كىــشىلهرگه 

ىـز ئۈچۈن ۋه پهيغهمبهرنىڭ سىلهرگه شـاھىت بولۇشـى ئۈچـۈن، ب
  ».② قىلدۇقئۇممهتسىلهرنى ياخشى 

ـ           � ضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعا و
    ملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختاس          ـدعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّن
  �ونَ بِي شيئًاخوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُ

الــله ئىچىڭالردىكــى ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخــشى ئهمهللهرنــى «
شىلهرگه، ئـــۇالردىن بـــۇرۇن ئـــۆتكهنلهرنى زېمىنـــدا قىلغـــان كىـــ

ھۆكۈمران قىلغاندهك، ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشىنى، ئۇالر 
ئۈچۈن تاللىغان دىنىنـى چوقـۇم مۇسـتهھكهم قىلىـپ بېرىـشنى ۋه 
ــشنى ۋهده  ــدۇرۇپ بېرى ــا ئايالن ــسىنى ئامانلىقق ــڭ قورقۇنچى ئۇالرنى

 ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىلىـدۇ، ماڭـا
  ».③كهلتۈرمهيدۇ

ـــــــرى  ـــــــدىن ئىلگى ـــــــۇلمانمۇ؟«مهن بۇن ـــــــز مۇس ، »④بى
تۈزىتىـشكه تېگىـشلىك «، »⑤مۇسۇلمانالرنىڭ ھـازىرقى ئهھـۋالى«

                                                           
 . ئايهت-110: سۈره ئال ئىمران ①
 . ئايهت-143: سۈره بهقهره ②
 . ئايهت-55: سۈره نۇر ③
 . يىلى نهشر قىلىنغان-1959بۇ ئهسهرنىڭ ئهرهبچىسى  ④
 . قىلىنغان يىلى نهشر-1987بۇ ئهسهرنىڭ ئهرهبچىسى  ⑤
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ھـــازىرقى دۇنيانىـــڭ ئهھـــۋالىنى ئىـــسالمى «ۋه » ①چۈشـــهنچىلهر
ــۈزىتىش ــدىن ك ــهرلىرىمده » ②نۇقتى ــگهن ئهس ــه االاهللا«دې » الإل

  .مھهققىده توختالغان ئىدى

ھهققىده تېخىمۇ » الإله االاهللا «بىراق، مهن ھهر دائىم قهلبىمده 
. تولۇقراق يېزىشقا بولغان بىر قىزغىنلىقنى ھـېس قىلىـپ تـۇراتتىم

نىـڭ ئۇقـۇمى، ئۇنىـڭ »الإلـه االاهللا  «چۈنكى، مېنىڭ يازغـانلىرىم 
تهلهپلىرى ۋه ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتىنىـڭ ۋهزىپىـسى ھهققىـده 

  .رىمىنى تولۇق ئىپادىلهپ بېرهلمهيتتىدېمهكچى بولغانلى

نىڭ مهزمۇنىنى ئهڭ مۇكهممهل »الإله االاهللا «مهن بۇ ئهسىرىمده 
چـۈنكى، دهرۋازا . رهۋىشته تولـۇق ئىپادىلىـدىم دهپ ئېيتالمـايمهن

ھهققىــده يــازالىغۇدهك » الإلــه االاهللا«الــله . ھــېلىھهم ئوچــۇق
 بـۇ بۈيـۈك تېمـا ئىمكانىيهت ۋه ئىقتدار ئاتا قىلغان ھهر بىر كىشى

مهن بـۇ ئهسـىرىمده ئىلگىرىكـى . ھهققىده قانچىلىك يازسا بولىدۇ
ــۇقتىالر  ــرىلمىگهن بىــر قىــسىم ن ــۇق يورۇتــۇپ بې يازمىلىرىمــدا تول

ئۇقـۇمى ھهققىـده » الإله االاهللا «ھهققىده مهركهزلىك توختالـدىم ۋه 
ئىلگىرى بايان قىلىنمىغان ئومۇمىي تهرهپلهرگه بهكرهك نهزىرىمنى 

  .دۇرۇش بىلهن كۇپايىلهندىمئاغ

قايتا يېزىشىمغا كـۆپلىگهن -ھهققىده قايتا» الإله االاهللا «مېنىڭ 
. ىسى سهۋهپ بولدىپوزىتسىيكىشىلهرنىڭ مۇشۇ مهسىلىگه تۇتقان 

بۇ كىشىلهرنىڭ بهزىلىـرى ئىـسالمىي دهۋهتچىـلهر، يهنه بهزىلىـرى 
 بولـسا بولسا ئىسالم سېپىدىكى ئالدىراڭغۇ ياشـالر، يهنه بهزىلىـرى

ئىـــسالمىي دهۋهت قـــالپىقىنى چۆكـــۈرۈپ كىيىۋالغـــان ئهلمـــانىيالر 
ــدى ــدهك، ... ئى ــسالمغا دهۋهت قىلىۋاتقان ــا ئى ــانىيالر قارىماقق ئهلم

                                                           
 . يىلى نهشر قىلىنغان-1988 يىلى يېزىلىپ، -1980بۇ ئهسهرنىڭ ئهرهبچىسى  ①
 . يىلى نهشر قىلىنغان-1990بۇ ئهسهرنىڭ ئهرهبچىسى  ②
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مۇسۇلمانالر مهسىلىسىگه كۆڭۈل بۆلۈۋاتقاندهك كۆرۈنسىمۇ، ئهممـا، 
ــشىدىن  ــلى يۆنىلى ــسالمنىڭ ئهس ــشىلهرنى ئى ــۇالر كى ــته ئ ئهمهلىيهت

ـــتۇرۇش ئۈ ـــۇالرنى ئازدۇرىـــدىغان پىكىرلهرنـــى يىراقالش چـــۈن ئ
  .①تارقىتىشىدۇ

-غــا ئورىنىۋالــسىمۇ، كــۆز»ئىــسالم تــونى«ئهلمــانىيالر گهرچه 
ــر ــراق، -قاراشــتا بى ــسىمۇ، بى ــده پهرقلهن ــۇم دهرىجى ــدىن مهل بىرى

ئۇالرنىـــڭ مهيـــدانى ناھـــايتى روشـــهن بولـــۇپ، ئـــۇالر ئىـــسالمغا 
هلمانىيالرنىـڭ ئ. بىرىدىن پهرقلهنمهيـدۇ-دۈشمهنلىك قىلىشتا بىر

» دىن ـــ پهقهتـال قهلبـدىكى ئېتىقـاد بولۇشـى كېـرهك«بهزىلىرى 
الر » قورسـاقهڭك«يهنه بهزىلىرى بولـسا ئاتـالمىش . دهپ قارايدۇ

دىـن ــــ قهلبـدىكى ئېتىقـادتىن «بولۇپ، ئـۇالر بوغۇلـۇپ تـۇرۇپ 
ئهممـا، . دهيـدۇ» باشقا بهش پهرزنىمۇ ئـۆز ئىچىـگه ئالـسا بولىـدۇ

ــ ــدا دىننىــڭ ئاشــۇ چهكلىــك دائىرىــدىن ئــۇالر ھهر قان داق ئهھۋال
ھالقىــپ، رېئــال تۇرمۇشــقا ســېڭىپ كىرىــشىنى، بولۇپمــۇ دىننىــڭ 

ئـۇالرنىڭچه چوقـۇم . سىياسىيغا ئارىلىشىـشىنى ھهرگىـز خالىمايـدۇ
ئـۇ . دىننى سىياسىيدىن، سىياسىينى دىندىن ئـايرىۋېتىش كېـرهك
ـــول قويماســـلىق ال ـــز ي ـــشىگه ھهرگى ـــسىنىڭ بىرلىشى ـــمئىككى . زى

» دىنغــا قارشــى تــۇرىمىز«ئهلمــانىيالر ئوچــۇق ئاشــكارا ھالــدا 
غـــا قارشـــى رادىكالىزم«دېمهســـتىن، بهلكـــى، ئـــۆزىنى نىقـــاپالپ 

                                                           
. ئايدا مىللهتلهر نهشرىياتى تهرىپىدىن نهشـر قىلىنغـان ئـامېرىكىلىق جـون-8 يىلى -2012 ①

ناملىق ئهسـهر » ئىسالمىيهتكه لىلال قارايلى«ازغان ئېسپوستو بىلهن دالىيه مۇجاھىد بىرلىشىپ ي. ل
ئهلمانىيالرنىڭ كىـشىنى ئازدۇرۇدىغـان پىكىرلهرنـى ئۇسـتىلىق بىـلهن ناھـايتى چىرايلىـق نىقـاپالپ 

بـۇ ئهسـهرده ئىـسالمدىكى تـۈپ مهسـىلىلهرنىڭ بىـرى بولغـان . تارقىتىۋاتقانلىقىنىڭ تېپىك مىـسالى
هق بىــلهن باتىــل ئارىالشــتۇرۇلۇپ مۇســۇلمانالرنىڭ يــولى جىھــاد ئېغىــر دهرىجىــده بۇرمىالنغــان، ھ

دهپ » ئاشـقۇن«خىرهلهشتۈرۈلگهن، ئىسالمنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشـنى تهشـهببۇس قىلغـۇچىالر بولـسا 
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(ئهيىبلهنگهن 
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دېگىنـى » ①رادىكـالىزم«ئهمهلىيهتـته ئۇالرنىـڭ . دهيـدۇ» تۇرىمىز
الله مۇئمىن بهندىلىرىنىڭ رېئـايه قىلىـشى ئۈچـۈن نازىـل قىلغـان 

ۇالرنىـڭ مهقـسىتى بىـر ئامـالالر دىننىڭ تـۈپ ھهقىقىتـى بولـۇپ، ئ
  .بىلهن كىشىلهرنى ھهقىقى دىندىن چهكلهش ۋه توسوشتۇر

ئىسالم بىلهن ئهلمانىي ئېقىمالر ئوتتۇرىسىدا ئىزچىـل مهۋجـۇت 
–ش شارائىتى ئىسالم پائالىيهتچىلرىنىڭتىركىشىبولۇپ تۇرۇۋاتقان 

ــدىراڭغۇ ياشــالر ــويىچه -بولۇپمــۇ كــۆپلىگهن ئال نىــڭ شــهرىئهت ب
. قىلىش مهسىلىسىنى مهركهز قىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقـاردىھۆكۈم 

ــۈن  ــى ئۈچ ــى بولۇش ــسالم جهمئىيىت ــڭ ئى ــازىرقى جهمئىيهتلهرنى ھ
شهرىئهت بويىچه ھۆكـۈم «بىردىنبىر كهم بولۇۋاتقانلىقى دهل ئاشۇ 

ــش ــۆپلىگهن ياشــالرنىڭ » قىلى ــانلىقى ئۈچــۈن ك ــسى بولغ مهسىلى
قىـال »②لغـا قويـۇشجازانى يو«ئېڭىدا شهرىئهت مهسىلىسى پهقهت 

بــــۇ ياشــــالر شــــهرىئهتنىڭ نهقهدهر . مهركهزلىــــشىپ قالــــدى
كهڭــرىلىكىگه، جــازانى يولغــا قويۇشــتىن باشــقا نۇرغــۇن ئىجــابىي 

كىـشىلهر «شـۇڭا ئـۇالر . تهرهپلىرىنىڭ بارلىقىغا دىققهت قىلمايـدۇ
دېگهن “ مۇسۇلمان”ئاشۇ جازاالرنى يولغا قويغان ياكى كىشىلهرنى 

 ئۆزگىرىشلهرنى ئېلىپ بارغان ھامان زىبىرهبىغان نامغا ئىگه قىلىد
تېگىـــشلىك مهجبـــۇرىيىتىنى تولـــۇق ئورۇنـــداپ بولغـــان بولىـــدۇ 

دهپ » نهتىجىــده، تــوغرا بىــر ئىــسالمىي ھايــات مهيــدانغا كېلىــدۇ
ئهممـا، كىـشىلهرنىڭ مائارىـپ پروگراممىلىـرى، ئاخبـارات . قارايدۇ

 بولۇشـــى ۋاســـتىلىرى ۋه تۇرمـــۇش ئۇســـۇللىرىنىڭ بۈگۈنكىـــدهك

                                                           
دېـگهن ئىبـاره بىـلهن » ئاشـقۇن« ئاتالغۇسى يېقىنـدىن بىـرى ئۇيغـۇر تىلىـدا – رادىكالىزم ①

ئايــدا مىللهتــلهر نهشــرىياتى تهرىپىــدىن نهشــر قىلىنغــان -8 يىلــى -2012. (نىۋاتىــدۇئىپادىلى
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن!) (ناملىق ئهسهرگه قاراڭ» ئىسالمىيهتكه لىلال قارايلى«

تهرجىــمه (دېگهنــدهك ....كېــسهك قىلىــش-ئوغرىنىــڭ قــولىنى كېــسىش، زىنــاخورنى چالمــا ②
 ).قىلغۇچىدىن
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نىـڭ »ھۆكۈمرانلىق«ئۇالر . ئۇالرنىڭ خىيالىغىمۇ كىرىپ چىقمايدۇ
تهرىپىگه چىڭ ئېـسىلىۋېلىپ، » شهرىئهت بويىچه ھۆكۈم قىلىش«
. ېتىقاد ۋه ئىبـادهتكه ئاالقىـدار تهرىـپىگه قىلـچه نهزهر سـالمايدۇئ

تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا بـۇ ياشـالر قـانۇن چىقىرىـشتىكى 
الھىده ئهھمىيهت بېرىپ، ئېتىقاد ۋه ئىبـادهتتىكى كه ئا»شېرىك«

ئهمهلىيهتـته بـۇ دىنـدا مۇشـۇ . شېرىككه ھهرگىز كۆڭـۈل بۆلمهيـدۇ
نىـڭ »الإله االاهللا «ئۈچ تهرهپ ئوخشاشال مۇھىم بولـۇپ، ھهممىـسى 

نىــڭ »بۈگــۈنكى دهۋر مۇســۇلمانلىرى«. ئۇقــۇمى دائىرىــسىگه تهۋه
  .ۈز بېرىۋاتىدۇمۇشۇ ئۈچ تهرهپته تهڭ ي» چاتاق«ھاياتىدا 

ــدا  ــسىز ھال ــاكى دهۋهتچــى مهقسهت ــۇر ي ــرهر مۇتهپهكك ئهگهر بى
مهن مۇشــۇ دهۋرده «) مهلــۇم بىــر تهرهپــكه يــان باســمىغان ھالــدا(

ئاساسلىق ئورۇندا تۇرۇۋاتقان ياكى كهڭ كۆلهملىك يامرىغان مهلۇم 
بىر جىنايهتكه تاقابىل تۇرۇۋاتىمهن، مۇشـۇ مهسـىلىده كىـشىلهرنى 

دېـگهن » گه قايتۇرۇش ئۈچۈن جىھاد قىلىـۋاتىمهناللهنىڭ ھۆكمى
نىيهت بىلهن مۇشۇ ئۈچ تهرهپنىـڭ بىرىنـى باشـقىلىرىغا قارىغانـدا 
ــسا، ئهممــا، باشــقىلىرىغىمۇ  ــرهك مهركهز قىلىــپ قالغــان بول بهك
نهزىرىنــى ئاغــدۇرۇپ، يېتهرلىــك دهرىجىــده ئهھمىــيهت بهرگهن 

  .هشكه بولمايدۇيىبلهئبولسا، ئۇنداقتا، ئۇنى 

الله ئۇنىڭغـا رهھـمهت -ىلهن، شهيخ ئىسالم ئىبن تهيمىييهمهس
 اللهنىـڭ ئىـسىم ۋه سـۈپهتلىرى مهسىلىـسىنى بهكـرهك –! قىلسۇن

لهر مۇشــۇ »پىـرقه«چــۈنكى، شـۇ دهۋرده ئــازغۇن . مهركهز قىلـدى
نهتىجىـده . مهسىلىده ھهقتىن پۈتۈنلهي ئېغىپ، ئهقىدىنى بـۇزدى

ــش  ــرهك مهركهز قىلى ــىلىنى بهك ــۇ مهس ــاجىزامان«ب ــڭ ئىھتىي » نى
ئهمما، ئۇ نوقۇل بۇ مهسىلىنىال مهركهر قىلماسـتىن، . بولۇپ قالدى

بهلكى، كىتاب ۋه پهتىۋالىرىدا باشـقا مهسـىلىلهرنىمۇ سـۆزلىدى ۋه 
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  .باشقا تهرهپلهرگىمۇ يېتهرلىك ئهھمىيهت بهردى

الــله ئۇنىڭغــا رهھــمهت -شــهيخ مــۇھهممهد ئىــبن ئابــدۇلۋهھھاب
 ۋه قهبـــرىلهرگه ئىبـــادهت قىلىـــش  ئهۋلىيـــا، مـــازار–! قىلـــسۇن

ــۆز . مهسىلىــسىنى بهكــرهك مهركهز قىلــدى چــۈنكى، بــۇ مهســىله ئ
شـۇنداقتىمۇ . بولۇپ قالغان ئىدى» زاماننىڭ ئىھتىياجى«دهۋرىده 

ئۇ ھهر تۈرلۈك كىتابلىرىدا باشقا مهسـىلىلهر ھهققىـدىمۇ سـۆزلىدى 
  .ۋه باشقا تهرهپلهرگىمۇ يېتهرلىك ئهھمىيهت بهردى

تۇب بولـسا شـهرىئهتنى قـانۇن قىلىـش مهسىلىـسىنى سهيىد قۇ
ــدى ــۇ مهســىله بۈگــۈنكى دهۋرده . بهكــرهك مهركهز قىل چــۈنكى، ب

قۇرئـــان «بىــراق ئــۇ . بولــۇپ قالــدى» زاماننىــڭ ئىھتىيــاجى«
ۋه » ئىـــسالمىي تهســـهۋۋۇرنىڭ ئاالھىـــدىلىكلىرى«، »سايىـــسىدا

ــسىپلىرى« ــهۋۋۇرنىڭ پرىن ــسالمىي تهس ــهرلىرىده » ئى ــاملىق ئهس ن
  .شقا تهرهپلهر ھهققىده ئهتراپلىق ۋه يېتهرلىك سۆزلىدىبا

بىراق، ئاشۇ ئۇستازالرنىڭ ئىدىيىـسىگه ۋارىـسلىق قىلغـۇچىالر 
ئۇالرنىڭ ھهممه مهسـىلىگه تهڭ ئهھمىـيهت بهرگهنلىكىنـى ئۇنتـۇپ 

ئىسىم «ده، ئىبن تهيمىييهنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى پهقهت -كېتىشتى
گويـا پهقهت ئاشـۇال . الدىنىال مهركهز قىلىۋ»ۋه سۈپهت مهسىلىسى

  ...دهك»ئهقىده«

شهيخ مۇھهممهد ئىبن ئابدۇلۋهھھابنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى بولسا 
گويــا پهقهت ئاشــۇال . يــالغۇز قهبرىــدىكى شــېرىككىال ئېــسىلىۋالدى

  ...دهك»①شېرىك«

                                                           
ا نهشــر قىلىنغــان يــاكى ســهئۇدىيلىق ئــالىمالر تهرىپىــدىن يېزىلغــان ســهئۇدىي ئهرهبىــستاند ①

ھــاكىمىيهتتىكى «نــى ئاالھىــده گهۋدىلهنــدۈرۈش ۋه »قهبرىــدىكى شــېرىك«تهۋھىــد كىتابلىرىــدا 
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(تىن ئۆزىنى قاچۇرۇش خاھىشى بىر قهدرهر ئېغىر »شېرىك
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سهيىد قۇتۇبنىـڭ ئهگهشـكۈچىلىرى بولـسا شـهرىئهتنى قـانۇن 
ـــشتى ـــڭ يېپى ـــسىگىال چى ـــش مهسىلى ـــا پ. قىلى هقهت ئاشـــۇال گوي

  ...دهك»دىننىڭ ئاساسى«

ئاشۇ ئهگهشكۈچىلهر چوقـۇم ئۇسـتازالنىڭ بـارلىق ئىدىيىـسىگه 
ۋارىــسلىق قىلىـــشىقا ئادهتلىنىـــشى، ئۇســـتازالر ئـــۆز دهۋرىـــدىكى 
ــان  ــۇئهييهن شــارائىت ســهۋهبىدىن بهكــرهك مهركهز قىلىــپ قالغ م

  .تهرهپلهرگىال چىڭ ئېسىلىۋالماسلىقى الزىم

*   *   *   *   *  

مهيلـى : مېنىڭ بۇ سهھىپىلهرده گهۋدىلهنـدۈرمهكچى بـولغىنىم
 ساھهســى ①ئېتىقــاد ساھهســى بولــسۇن يــاكى ئىبــادهت شــۇئارلىرى

الإلـه  «بولسۇن ياكى شهرىئهتنى قانۇن قىلىش ساھهسى بولـسۇن 
نىڭ بىز سۆزلهپ ئادهتلهنگهن ئاشـۇ بىـر نهچـچه سـاھهدىال »االاهللا

دېمىسىمۇ، . لىشتىن ئىبارهتچهكلىنىپ قالمايدىغانلىقىنى بايان قى
الله بۇ ئۈچ ساھهنى بىردهك ئهھمىيهتكه ئىگه قىلغان بولـۇپ، بـۇ 

نىـڭ »الإلـه االاهللا  «ئۈچىنىڭ ياكى ئۈچتىن بىرهرىنىڭ بۇزۇلۇشـى 
ھاياتنىڭ » الإله االاهللا «چۈنكى، . بۇزۇلۇشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ى چـوڭ مهيلـ. ھهر قايسى ساھهلىرىنى بىردهك ئۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ
بىـلهن » الإلـه االاهللا  «ئىش بولسۇن ياكى كىچىك ئىش بولـسۇن، 

» الإله االاهللا«ئاشكارا باغلىنىشى بولسۇن ياكى كىـشىلهرگه -ئوچۇق
بىــلهن ھېچقانــداق باغلىنىــشى يــوقتهك كۆرۈنــسۇن ھېچبىــر ئىــش 

مۇنـۇ ئـايهت كهرىـمه . نىڭ سىرتىغا چىقىپ كهتمهيدۇ»الإله االاهللا «

                                                           
دېيىلىـدىغان بولـۇپ، ئـۇ ئاساسـلىقى » عبديـة الشعائر الت «ئىبادهت شـۇئارلىرى ئهرهب تىلىـدا  ①

قاتــارلىق ئېنىـق شــهكىل ۋه تهرتىـپكه ئىــگه بولغـان ئىبــادهتلهرنى » نامـاز، روزا، زاكـات ۋه ھهج«
دهپ » بهش پهرز«، بهزى جـايالردا »ئىبـادهت شـۇئارلىرى«شـۇڭا ئـۇ بهزى جـايالردا . كۆرسىتىدۇ

 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(تهرجىمه قىلىندى 
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  .ش ئۈچۈن يېتهرلىك دهلىل بوالاليدۇبۇ نۇقتىنى ئىسپاتال

�اييحمي وكسني والَتقُلْ إِنَّ صاتممو نيالَمالْع بر لّهي ل�    
مېنىـڭ نـامىزىم، قۇربـانلىقىم، ”ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد(«

- تــائهتدۇنيــادا قىلغــان ياخــشىلىقلىرىم ۋه(ھايــاتىم ۋه مامــاتىم 
  ».①“رئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى الله ئۈچۈندۇ) ئىبادهتلىرىم

ــز تــوغرا ئېتىقادقــا ئىــگه بولغــان، ئىبــادهتته شــېرىكتىن  بى
پۈتۈنلهي قۇتۇلغـان ۋه سـوت مهھكىمىلىرىمىـز اللهنىـڭ شـهرىئىتى 
ـــي،  ـــز ئىلمى ـــالهتتىمۇ، ئهگهر بى ـــان ھ ـــۈم قىلىۋاتق ـــلهن ھۆك بى

ئىجتىمـــائى ۋه ئىـــدىيىۋىي ئىقتىـــسادىي، مهدهنىـــي، ئهخالقىـــي، 
جهھهتته قاالق بولساق، ئاندىن شۇ ھالهتته تۇرۇپمـۇ ئۆزىمىزنىـڭ 
قــاالق ھــالىتىمىزنى ئــۆزگهرتىش ئۈچــۈن ھېچقانــداق ھهرىــكهت 

نىڭ تهلىۋىگه تولۇق رىئـايه »الإله االاهللا «قىلمىساق، ئۇنداقتا، بىز 
ــايمىز ــان بولم ــسى . قىلغ ــشالرنىڭ ھهممى ــۇ ئى ــه «چــۈنكى، ب الإل

نىــڭ تهلهپلىرىنىــڭ قاتارىــدىن بولــۇپ، بــۇ ھهقــته الــله ۋه »هللاالا
پهيغهمبهرنىــــڭ مۇســــۇلمان ئــــۇممهتكه زۆرۈر بولغــــان روشــــهن 

بولـسۇن يـاكى » پهرز ئهيىن«بۇ تهلهپلهر مهيلى . تهلىماتلىرى بار
ـــايه« ـــاكى » پهرز كۇپ ـــسۇن ي ـــلهن » پهرز«بول ـــام بى ـــگهن ن دې

الإلـه  « بولسىال، ئاتالمىغان بولسۇن دىننىڭ بىر تهركىۋى قىسمى
نىڭ تهلهپلىرىنىڭ قاتارىدىن بولـسىال ھهممىـسى ئوخـشاشال »االاهللا

  .مۇھىم ۋه زۆرۈردۇر

ـــالىيهتچىلىرى مهنـــدىن مۇنـــداق دهپ  كـــۆپلىگهن ئىـــسالم پائ
ھهققىـده سـۆزلهۋېرىمىز؟ » الإله االاهللا «بىز قاچـانغىچه : سورىشىدۇ

ــقۇچقا ــى باس ــڭ كېيىنك ــى ... بىزنى ــي ھهل قىل«يهن ــشئهمهلى » ى
                                                           

 . ئايهت-162: ئامسۈره ئهن ①
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  !ۋاقتىمىز تېخى يېتىپ كهلمىدىمۇ؟» كۆچۈش«باسقۇچىغا 

بـــۇ كىتـــابنى يېزىـــشىمدىكى نىـــڭ مانـــا، ئاشـــۇ ســـوئالالر مې
  !تۈرتكىلىك ئامىل بولۇپ قالدى

» الإلـه االاهللا  «بىرىنچىدىن، بـۇ يهردىكـى مهسـىله ھهرگىزمـۇ 
الإلـه  «بهلكـى، . قويۇش مهسىلىسى ئهمهس» سۆزلهپ«ھهققىده 

ڭ تهلهپلىــرى ھهققىــده ســۆزلهش بولــسا ئــۇزاق ۋه ئۇنىــ» االاهللا
يولـــدىكى تـــۇنجى قهدهم بولـــۇپ، پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم ۋه 

ئۇنىڭـدىن . ئۇنىڭدىن كېيىنكـى دهۋهتچىـلهر مۇشـۇ يولـدا ماڭغـان
نىڭ تهلهپلىرى ئاساسـىدا تهربىـيىلهپ »الإله االاهللا «كېيىن ئۇممهت 

بىيىلهشـتىن ئىش ئالـدى بىـلهن كۈچلـۈك بىـر بـازا تهر. چىقىلىدۇ
بۇ بازا ئۇممهتنىڭ ئىچىدىكى باشـقا كىـشىلهرگه ئـۈلگه . باشلىنىدۇ

. كىشىلهر ئاشۇ ئۈلگىنىڭ نۇرى بىلهن ئالغا ئىلگىرىلهيـدۇ. بولىدۇ
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم مهككىده ئون ئـۈچ يىـل، مهدىنىـده ئـون 

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمدىن كېيىنكــى . يىــل مۇشــۇنداق قىلغــان
  .مۇ شۇنداق قىلىشى كېرهكدهۋهتچىلهر

ئۇنى ئىـشقا ئاشـۇرۇش . ئهمما، بۈگۈن بۇ ئىش تېخى پۈتمىدى
ئۈچــۈن بىــر مهزگىللىــك ۋاقىتقــا ۋه ئــۇنى ئورۇنــداش ئۈچــۈن 

ــاج ــشچانلىققا مۇھت ــدا . يېتهرلىــك تىرى ــۇ جهريان ــه االاهللا«ب » الإل
چــۈنكى، قۇرئــان كهرىمــده . ھهققىــدىكى ســۆز ئۈزۈلــۈپ قالمايــدۇ

ارلىق باسقۇچلىرىدىن ھهر بىر باسـقۇچتا، بهلكـى، تهربىيه ۋه تهيي
ھهققىـدىكى سـۆز ھهرگىـز » الإله االاهللا «ھهر قانداق بىر باسـقۇچتا 

پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم پهرۋهردىگارىغـا . ئۈزۈلۈپ قالغان ئهمهس
ــقانغا قهدهر  ــه االاهللا«ئۇچراش ــدىكى »الإل ــرى ھهققى ــڭ تهلهپلى نى

  .سۆزدىن ئهسال توختاپ قالغان ئهمهس



 

- 15 - 

15 

نىـــڭ »كۆچـــۈش«ئىككىنچىـــدىن، ئىـــسالم پائـــالىيهتچىلىرى 
بولـسا » ئهمهلىـي ھهل قىلىـش«زۆرۈرلىكى ھهققىده سـۆزلهۋاتقان 

قانــداقتۇر تهتقىقــات ۋه ئىــزدىنىش ئــارقىلىق باشــقا بىــر تهرهپــكه 
ئىھتىيـاجى » كۆچـۈش«دىـن »الإله االاهللا«يۈزلىنىش مۇددىئاسـىدا 

بهلكى، . دىكى مهسىله ئهمهسنىڭ سىرتى»الإله االاهللا«تۇغۇلغىدهك 
نىـڭ بىـر تهركىـۋى قىـسمى بولـۇپ، بىـز باشـقا بىـر »الإله االاهللا «

كه »كۆچـۈش«دىـن »الإلـه االاهللا  «تهرهپكه يۈزلىنىش مهقـسىتىده 
مهيلـــى بىزنىـــڭ ئىزدىنىـــشلىرىمىز قانـــداق !. مۇھتــاج بولمـــايمىز

الإلـه  «بولسۇن، يۈزلىنىشلىرىمىز قانداق بولسۇن بىـز ھهر دائىـم 
بـۇ . دىن ئىبارهت ئومۇمىي بىـر دائىرىنىـڭ ئىچىـده بـولىمىز»اهللاال

چـۈنكى، اللهنىـڭ دىنىـدا . دائىرىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كهتمهيمىـز
نـامىزىم، «نىڭ دائىرىسى بولغـان »الإله االاهللا «ۋه رىئال تۇرمۇشتا 

نىڭ سىرتىدا قالىـدىغان ھېچبىـر »قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋه ماماتىم
  .ئىش مهۋجۇت ئهمهس

ئهمما، رىئال تۇرمۇشتا يۈز بېرىشى مۇمكىن بولغـان ئهمهلىـيهت 
نىڭ ساھهلىرى ئىچىدىكى بىـر سـاھهدىن »الإله االاهللا «شۇكى، بىز 

ــر  ــدىكى بى ــقۇچلىرى ئىچى ــڭ قهدهم باس ــاھهگه، ئۇنى ــر س يهنه بى
خـۇددى تـۇنجى ئهۋالد ... باسقۇچتىن يهنه بىر باسقۇچقا كۆچىمىز

 جامائهت باسـقۇچىدىن مهدىنىـدىكى مۇسۇلمانالر مهككىدىكى ئاجىز
كــۈچهيگهن جامــائهت باســقۇچىغا كۆچكهنــدهك، مهدىنىنــى مهركهز 
قىلغــان دۆلهت باســقۇچىدىن ئهرهب يېــرىم ئــارىلىنى ئــۆز ئىچىــگه 
ئالغـــان دۆلهت باســـقۇچىغا، ھهتتـــا، يهر شـــارىنىڭ ھهر قايـــسى 
جايلىرىغـــا ســـوزۇلغان چـــوڭ دۆلهت باســـقۇچىغا كۆچكهنـــدهك 

لهرنىڭ روھىـــــي دۇنياســـــىدا ئهقىـــــدىنى شهخـــــس. كـــــۆچىمىز
ــۇرۇش  ــيهت ق ــان جهمئى ــقۇچىدىن ھهرىكهتچ ــتهھكهملهش باس مۇس
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ـــان  ـــشىپ تۇرغ ـــدا توپلى ـــۆز ئهتراپى ـــدهك، ئ باســـقۇچىغا كۆچكهن
ــسىپنى  ــۇرۇش باســقۇچىدىن ئىالھىــي پرىن ــرو ت جــاھىلىيهتكه روبى
سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي، ئىچكى، تاشـقى، ئـۇرۇش ۋه 

تارلىق ھهر قايسى ساھهلهرده ئهمهلىي ئىجرا قىلىـش قا... تىنچلىق
بىــراق، ھهر قانــداق ئهھۋالــدا . باســقۇچىغا كۆچكهنــدهك كــۆچىمىز

ئۇنىڭـدىن . نىـڭ دائىرىـسى ئىچىـده بولىـدۇ»الإله االاهللا » «ئىش«
ــه االاهللا«، شــۇنداقال، »كۆچمهيــدۇ«ئۇنىــڭ غهيــرىگه  نىــڭ »الإل

  .ز توختاپ قالمايدۇتهلهپلىرى ھهققىدىكى دائىملىق سۆزمۇ ھهرگى

*   *   *   *   *  

بىزنىڭ ھازىرقى رىئاللىقىمىزدا كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ ئېڭىنى 
، ئهدهبىيــات، ســـهنئهت، »هخنولــوگىيېت«ئىلىــم، مهدهنىــيهت، 

. ئىدىيه، ئىجتىمائىيهت ۋه ئىقتىساد مهسـىلىلىرى ئىگىـلهپ كهتتـى
 مهسـىله »كتىپېئوبي«ئۇالرنىڭ قارىشىچه بۇ مهسىلىلهر پۈتۈنلهي 

ــاپال  ــاكى س ــهنئهت«ي ــڭ » س ــي رامكىنى ــاكى دىنى ــسى ۋهي مهسىلى
ــانىزم«ســىرتىدىكى  ــۇئمىن » ئهلم ــدا م ــۇپ، بۇنىڭ ــسى بول مهسىلى

ئىـــسالم ئۇممىتىنىـــڭ بـــۇ جهھهتتىكـــى . بىـــلهن كـــاپىر بـــاراۋهر
ــۇم  ــشچانلىقى چوق ــان تىرى ــا كهلتۈرۈشــكه بولغ ــاتنى قولغ تهرهققىي

 بىلهن ھېچبىر ئاالقىسى ئۇنىڭ ئهقىده.  بولۇشى كېرهككتىپېئوبي
پهننــى قوغلىــشىش -ئۇممهتنىــڭ ئىلىــم(بــۇ خىــل ئىھتىيــاج . يــوق

مهدهنىــيهت «، »قــاالقلىقتىن قۇتۇلــۇش«كــى بىئىيه ت)ئىھتىيــاجى
ــشىۋېلىش ــا يېتى ــق «ۋه » يېڭــى دۆلهت«، »كارۋىنىغ دهۋرگه اليى

  .بهرپا قىلىش ئىھتىياجىدىن كېلىپ چىققان» تۇرمۇش

راشقا كېلىپ قېلىشى مۇنداق ئـۈچ قا-كىشىلهرنىڭ بۇ خىل كۆز
  :خىل سهۋهپ بىلهن مۇناسىۋهتلىك
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بۆگـــۈنكى دهۋر « ئىـــدىيىۋى ھۇجۇمنىـــڭ بىرىنچـــى ســـهۋهپ،
بۆگـــۈنكى دهۋر «... غـــا كۆرســـهتكهن تهســـىرى»مۇســـۇلمانلىرى
 مهسىلىــسىده هخنولــوگىيېتئىلىــم، مهدهنىــيهت ۋه » مۇســۇلمانلىرى

ياۋروپــا دىننــى ئــۆزى ئۈچــۈن يېتهكچــى ۋه يولباشــچى قىلىۋالغــان 
قويــدى ۋه ئــۇنى چــۆرۈپ » قامــاپ«يــالغۇز ئهقىــده ئىچىگىــال 

ـــــيهت ۋه (بۇالرنىـــــڭ ھهممىنـــــى . تاشـــــلىدى ئىلىـــــم، مهدهنى
ــــوگىيېت ــــارلىقالرنى...هخنول ــــۈنلهي ) قات ــــدىن پۈت ــــى رامكى دىن

  .روھى بىلهن قوبۇل قىلدى» ئهلمانىزم«يىراقالشتۇرۇۋېتىدىغان 

 ئهقىده جهھهتتىكى –ى  ئىسالم ئۇممىتئىككىنچى سهۋهپ شۇكى،
ــۈرده –قــاالقلىقى ئىچىــده  ــه االاهللا« ئىزچىــل ت نــى ئارقىغــا »الإل

چىكىنــدۈرۈپ، ئــۇنى ھهقىقــى مهزمۇنىــدىن قۇرۇقــداپ قويــدى ۋه 
گه »ئـادهتتىكى كهلىـمه«ئۇنى ئېغىزدىال ئېيتىپ قويسا بولىدىغان 

ياكى كۆپ بولغاندا ئېغىزدا ئېيتقاندىن باشـقا . ئايالندۇرۇپ قويدى
ۈلـــده ســـاقلىنىدىغان تۇيغۇغـــا ۋه بهش پهرزگه ئايالنـــدۇرۇپ كۆڭ

ئـارقىلىق » الإلـه االاهللا  «ئۇالرنىڭ ئېڭىدا رىئال تۇرمۇشتا . قويدى
ئهمهلگه ئاشـىدىغان ئهڭ چـوڭ ئىـش ئاشـۇ كۆڭۈلـدىكى تۇيغـۇ ۋه 

  .بهش پهرزدىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى

 يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان ئىــدىيىۋى ھۇجۇمنىــڭ تهســىرى ۋه
ئهقىده جهھهتتىكى قاالقلىقنىڭ تهسىرىدىن ئىبارهت ئىككـى چـوڭ 

 كـۈچى هخنولـوگىيېتتهسىرنىڭ سهۋهبى بىلهن ئىلىم، مهدهنىـيهت 
نىـڭ سـاھهلىرى ئىچىـدىن چىقىـپ »الإلـه االاهللا  «قاتارلىق ئىـشالر 

ناۋادا بىز ئاشۇ ساھهلهرده مهلۇم دهرىجىـده تهرهققىيـاتنى . كېتىدۇ
اق، ئۇنداقتا، ئىـش كىـشىلهرنىڭ ئېڭىـدا قولغا كهلتۈرمهكچى بولس

ــه االاهللا« گه مۇھتــاج »كۆچىــشىمىز«دىــن ئاشــۇ ســاھهلهرگه »الإل
  .بولىدۇ
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 كــۆپلىگهن كىـشىلهرنىڭ كاللىــسىنى ئهممـا، ئــۈچىنىچى سـهۋهپ
: يهنــى كىــشىلهر...  ۋهھىمىنىــڭ ئهكــس ساداســىدۇرالغــانۋلغىۇچ
كه »كىچىـــك كهنـــت«دۇنيـــانى »  ئىنقىالۋىـــيهخنولـــوگىيېت«
ــدىئاي ــدۇرۇپ قوي ــا ھۆكۈمرانلىــق . الن ــالىلىرى ھاياتق ــت ئاھ كهن

بىـرى -قىلىش ئۈچۈن ئورتاق ئىدىيه ۋه ئورتـاق چۈشـهنچىده بىـر
بـۇ يهرده ئىلىـم، مهدهنىـيهت ۋه . بىلهن چىقىشىپ ياشىـشى الزىـم

بـۇ . ھېـساپلىنىدۇ» ئـۆلچهم« تهرهققىياتى بىردىنبىـر هخنولوگىيېت
 بىـردهك بولـۇپ، ئـۇنى ئۆلچهمنىڭ شـهكلى، ھهجمـى ۋه مهزمـۇنى

ـــدۇ ـــشلهپ چىقىرى ـــان غهرب ئى ـــا «. زهپهر قۇچق ـــۈچىنچى دۇني ئ
ــتىن » ئهللىــرى  ئىمپــورت«ئىــستىمال قىلىــش ئۈچــۈن ئــۇنى غهرب
، بۇنىڭدىن باشقا چاره يوق، بۇنىڭـدىن باشـقا تالالشـمۇ »قىلىدۇ

  .يوق دهپ قارايدۇ

ــل  ــمه ۋه باتى ــان ۋهھى ــسى يالغ ــڭ ھهممى ــته بۇالرنى ئهمهلىيهت
  ...رگۇماندۇ

) ىسىپوزىتسىي(ياۋروپانىڭ دىنغا قارىتا تۇتقان خاتا مهسلىكى 
چۈنكى، دىننـى ... ھهرگىزمۇ ئهگهشكىلى بولىدىغان ئۈلگه ئهمهس

دۈشمهن تۇتقان ھازىرقى زامان جاھىلىيىتىنىڭ يىرىمى يىمىرىلىپ 
. كېيىنكى يىرىمى بولسا يىمىرىلىش ئالدىـدا تۇرۇۋاتىـدۇ... بولدى

هتنىڭ كۆز ئالدىمىزدا يىمىرىلگهنلىكىنى كـۆرۈپ ئهگهر بىز جاھىلىي
تــۇرۇپ، يىمىــرىلگهن ئــۈلگىگه چىــڭ ئېسىلــساق، ئۇنــداقتا، بىــز 

ھېلىمــۇ بــۇ ئۈلگىنىــڭ . (پۈتــۈنلهي ھاماقهتلىــك قىلغــان بــولىمىز
، مۇبـادا بىـز ئۇنىـڭ )يېمىرىلگهنلىكىنى كـۆزىمىز بىـلهن كـۆردۇق

تتىمۇ ئهگهر يېمىــرىلمهي مۇســتهھكهم تۇرغــانلىقىنى كــۆرگهن ھــاله
. ئۇنىڭغــا ئېسىلـــساق، ئوخـــشاشال ئهخمهقلىـــق قىلغـــان بـــولىمىز

چۈنكى، الـله بىـزگه ئۇالرنىـڭ كـاپىرلىقى سـهۋهبىدىن ئـاخىرهتته 
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ــان . زىيــان تارتىــدىغانلىقىنى خهۋهر قىلــدى ــۇالر دۇنيــادىمۇ زىي ئ
تارتقان تۇرسا ھهمده ئۇالرنىڭ يىمىرىلگهنلىكىدىن ئىبارهت بۈيـۈك 

ىــزگه كۆرســهتكهن تۇرسـا بىــز قانــداقمۇ ئۇنىڭغــا مـۆجىزىنى الــله ب
  !ئهگىشىپ ماڭىمىز؟

  �وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ�
قۇرئانـدا ئۇالرنىـڭ زېھنىغـا يېقىنالشـتۇرۇش (بىز ئىنسانالرغا «

ـــۈن ـــۇ ) ئۈچ تهمـــسىللهرنى پهقهت ئـــالىمالرال بايـــان قىلغـــان ب
  »①.چۈشىنهلهيدۇ

ــــاالقلىقى  ــــده ق ــــايه«ئهقى ــــى، »پهرز كىپ ــــى بهلك پهرز «ن
ئىـسالم . نىڭ دائىرىسىدىن چىقىرىـۋهتتى»الإله االاهللا «نىمۇ »ئهيىن

ــۈزىتىش  ــالىقالرنى ت ــۇ خات ــسا دهل مۇش ــى بول ــويغىنىش ھهرىكىت ئ
بۇ خاتالىققا شۇڭا ئىسالم پائالىيهتچىلىرى . ئۈچۈن مهيدانغا كهلدى
ــه االاهللا«چۈشــۈپ قالماســلىقى،  ــه االاهللا«دىــن، »الإل نىــڭ »الإل

ــدىغانلىقى  ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــاھهلىرىنى ئ ــسى س ــڭ ھهر قاي ھاياتنى
ھهققىدىكى سۆزدىن، بـۇ سـۆزنى تهكرارالشـتىن ۋه ئـۇنى ئىزچىـل 

ــم ــلىقى الزى ــپ قالماس ــتىن زېرىكى ــدا . داۋامالشتۇرۇش ھېچبولمىغان
... ھهر قايـسى سـاھهلهرده... مهتنىـڭ ھاياتىـدائۇم» الإله االاهللا «

پهيدا بولغان مهدهنىيهت، ئىلم، تېخنولوگىيه، ئىـدىيه ۋه ئهخـالق 
جهھهتتىكـــى قاالقلىقنىـــڭ بىردىنبىـــر ســـهۋهبى بولغـــان ئهقىـــده 
جهھهتتىكــى قــاالقلىقتىن ئــۇممهتنى قۇتقۇزااليــدىغان دهرىجىــدىكى 

ــم ــشى الزى ــا ئايلىنى ــك رىئاللىقق ــۈنكى،. بهلگىلى ــان چ ــله قۇرئ  ال
ــده گهرچه  ــه االاهللا«كهرىم ــسىپلىرى »الإل ــسى پرىن ــڭ ھهر قاي نى

ــۇ ھهقتىكــى  ــراق، ب ــسىمۇ، بى ــپ بول ــا ئايلىنى بهلگىلىــك رىئاللىقق

                                                           
 . ئايهت-43: سۈره ئهنكهبۇت ①
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شـۇڭا . سۆزنىڭ مهڭگۈ توختاپ قالمايدىغانلىقىنى بىـزگه ئـۆگهتتى
مهدىنىده يهنى مۇسۇلمان جهمئىـيهت، مۇسـۇلمان دۆلهت قۇرۇلـۇپ 

ه مهۋجــۇت بولغــان بىــر ئۇممهتنىــڭ ئىچىــده بولغــان، ئهمهلىيهتــت
ئهمهلــگه » الإلــه االاهللا«(ئىالھىــي پرىنــسىپ يولغــا قويۇلغــان 

  :دىن كېيىنمۇ اللهنىڭ مۇنۇ سۆزى نازىل بولدى)ئاشۇرۇلغان

ذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ يا أَيها الَّذين آمنواْ آمنواْ بِاللّه ورسوله والْكتابِ الَّ�
الَّذي أَنزلَ من قَبلُ ومن يكْفُر بِاللّه ومالَئكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ اآلخرِ فَقَـد ضـلَّ        

  �ضالَالً بعيدا
اللهغا، اللهنىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه الله ئۇنىڭغـا ! مۇئمىنلهرئى «

ۋه ئىلگىــرى الــله نازىــل ) يهنــى قۇرئانغــا( كىتابقــا نازىــل قىلغــان
يهنــى قۇرئانــدىن ئىلگىــرى نازىــل قىلىنغــان (قىلغــان كىتابالرغــا 

كىمكـى اللهنـى، اللهنىـڭ . ئىمـان كهلتـۈرۈڭالر) ساماۋى كىتابالرغا
ـــاخىرهت  ـــى ۋه ئ ـــابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىن ـــشتىلىرىنى، كىت پهرى

  ».①زغان بولىدۇكۈنىنى ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئا

نىـڭ پرىنـسىپلىرى »الإله االاهللا«يۇقىرىقى ئايهت بىـزگه گهرچه 
ئهمهلىي رىئاللىقتا ئىـشقا ئېـشىپ بولـسىمۇ، بىـراق، بـۇ ھهقتىكـى 
ـــهندۈرىدۇ ـــدىغانلىقىنى چۈش ـــاپ قالماي ـــۈ توخت ـــۆزنىڭ مهڭگ . س

ھهر دائىــم ئهسلىتىــشكه، ھهر دائىــم » الإلــه االاهللا«چــۈنكى، 
  !.اجمۇستهھكهملهشكه مۇھت

كه ئايلىنىـپ قالـدى، بىـر “كىچىك كهنت”يهر شارى «ئهمما، 
دېـگهن شـوئار نـېمه » كهنت ئاھالىلىرى چىقىـشىپ ياشـاش الزىـم

                                                           
 . ئايهت-136: سۈره نىسا ①
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  .①؟!ھه» توقۇلما«دېگهن يالغان ۋه ساختا 

دا، بىرمــادا، ىناۋگوېتــسېرېگ-هبوســىنىي... ته»كهنــت«ئاشــۇ 
اندا دا، ھىندىستاندا، كهشـمىرده، پهلهسـتىنده، تۈركىـستفىلىپپىن

ـــــۇدىيالر ۋه  ـــــرىكالر، يهھ ـــــلهر، مۇش ـــــىزالر، بۇتپهرهس خۇداس
ــدۇ  ــرغىن قىلىۋاتى ــشىيلهرچه قى ــۇلمانالرنى ۋهھ ــستىئانالر مۇس خرى

بىـز ). بۇنداق ۋهھشىيلىكنى يـاۋايى ھـايۋانالرمۇ سـادىر قىلمايـدۇ(
ته »كهنت«مۇسۇلمانالر پهقهت مۇسۇلمان بولغىنىمىز ئۈچۈنال ئاشۇ 

! ىنىــشتىن باشــقا نــېمىگه ئېرىــشتۇق؟ئۆلتۈرۈلــۈش ۋه قىــرغىن قىل
  :بۈيۈك الله ھهقىقهتهن راست ئېيتتى

�ٍمهلَّتم بِعتى تتى حارصالَ النو ودهالْي نكى عضرلَن تو�  
سـهن يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالرنىڭ دىنىغـا كىـرمىگىچه ئـۇالر «

  ».②مايدۇسهندىن ھهرگىزمۇ رازى بول

نـى تهشـهببۇس قىلغـۇچىالر »بىر كهنتته چىقىـشىپ ياشـاش«
بىزنىڭ ئاشۇ كهنتتىكى زالىمالر بىـلهن ئىتتىپاقلىشىـشىمىز ئۈچـۈن 

ــۇالر بىزنىــڭ » مــۇرتهد« ــاكى ئ ــدۇ؟ ي ــم «بولۇشــىمىزنى خاالم زالى
ــيهت، » قهۋم ــرگه ياشىــشىمىز ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ مهدهنى ــلهن بى بى

الر تهقـدىم قىلىۋاتقـان شـهكىلده تېخنىكىلىرىنى ئـۇ-ئىلىم ۋه پهن
قوبــۇل قىلىــشىمىزنى ئۈمىــد قىالمــدۇ؟ يــاكى جــاھىلىيهتكه خــاس 
ــت  ــان كهن ــكهت قىلىۋاتق ــزگه قارشــى ھهرى ــلهن بى ــازلىق بى تهرهپپ

ــدىن  ــۆي«زالىملىرى ــدىغان ئ ــاره ئالى ــۈن »ئىج ــشىش ئۈچ گه ئېرى
ســاالھىيىتىمىزنى ئۆزگهرتىــشىمىزنى، الــله بىزنــى پهرقلىــق قىلىــپ 

                                                           
ــان  ① ــودا تهكتلىنىۋاتق ــاقلىقى«جۇڭگ ــلهر ئىتتىپ ــانچىلىق ۋه » مىللهت ــل يالغ ــۇ خى ــوئارى ب ش

 .ساختىپهزلىكنىڭ تىپىك مىسالى
 . ئايهت-120: سۈره بهقهره ②
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   پرىنسىپلىرىمىزدىن ۋاز كېچىشىمىزنى ئارزۇ قىالمدۇ؟ياراتقان

تىكـى بىرلىـك، باراۋهرلىـك ۋه »كهنـت«ئۇالر دهۋاتقان ئاشـۇ 
  !...ئىتتىپاقلىق قېنى؟

نېمه ئۈچۈن فرانسىيىگه ياكى فرانسىيه، گېرمـانىيه ۋه ياۋروپـا 
ئىچىده ئامېرىكا بىـلهن رىقابهتلىشىـشكه » بىر كهنت«ئىتتىپاقىغا 

ــ نىــڭ ســىرتىدا »كهنــت«جۇڭگولۇقالرنىــڭ ! دۇ؟رۇخــسهت قىلىنى
ــۈرۈش« ــۇش كهچ ــدۇ؟ ياپونالرنىــڭ »تۇرم ــسهت قىلىنى ــگه رۇخ ى
قۇرۇۋېلىـشىغا » داچـا«نىڭ بىر تهرىپىده ئۆزىگه ئـايرىم »كهنت«

ئهممـا، نېمىـشقا زالىـم كهنـت خوجــايىنلىرى ! رۇخـسهت قىلىنىـدۇ؟
 بىلهن چىقىشىپ ياشاش ئۈچۈن پهقهت مۇسـۇلمانالردىنال ئۆزىنىـڭ

  ...①!خاس ساالھىيىتىدىن ۋاز كېچىش تهلهپ قىلىنىدۇ؟

شـوئارىغا قارىتـا » بىـر كهنتـته چىقىـشىپ ياشـاش«مانا بـۇ، 
ئهممــا، يهنه بىــر تهرهپــتىن . بىزنىــڭ دېمهكچــى بولغــانلىرىمىز

 ئىنـــساننى تاكامۇلالشـــتۇرىدۇ يـــاكى “تېخنولـــوگىيه”«ئېيتقانـــدا 
ئــارقىلىقال ئىــشقا  “تېخنولــوگىيه”ئىنــساننىڭ ئىنــسانىيلىقى پهقهت 

نىــڭ »ھــازىرقى ئىنــسان«دهيــدىغان گۇمــان بولــسا » ئاشــىدۇ
» مــــاددا«ئىنــــسانىي پرىنــــسىپلىرىنى يوقاتقانــــدىن كېيىنكــــى 

  .ئالدىدىكى تهسلىمچىلىكىنىڭ نهتىجىسىدۇ

ــلهن  ــى بى ــڭ ئىزن ــساننىڭ اللهنى ــاراتتى، ئىن ــساننى ي ــله ئىن ال

                                                           
ىك تۈزۈمدىكى دۆلهت؛ جۇڭگـو كاپىتالىست فرانسىيه، گېرمانىيه ۋه ئامېرىكا قاتارلىق دۆلهتلهر ①

غىمۇ تهۋه ئهمهس، سوتـسىيالىزمغىمۇ كاپىتـالىزم تۈزۈمدىكى دۆلهت؛ ياپونىيه بولـسا سوتسىيالىستىك
بۇالرنىـڭ قايـسى . پادىشاھالرنى ئىالھ دهپ قارايدىغان ساموراي روھىغا ئىـگه دۆلهت-بهلكى، خان

تىپاقىغـا ۋه دۇنيـاۋى دوسـتلۇقىغا قىلـچه تهســىر خىـل تۈزۈمـده بولۇشـى ئۇالرنىـڭ خهلقئـارالىق ئىت
تهرجىمه (ئۇالردىن ئۆزىنىڭ تۈزۈم ۋه پرىنسىپلىرىدىن ۋاز كېچىش تهلهپ قىلىنمايدۇ . كۆرسهتمهيدۇ
 ).قىلغۇچىدىن
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  :زېمىندا خوجايىن بولۇشى ئۈچۈن ياراتتى

  �وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً�
مهن يهر يۈزىـده ”: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه«

  ».① دېدى“يارىتىمهن) يهنى ئورۇنباسار(خهلىپه 

الله ئىنساننى زېمىننى گۈللهندۈرۈشكه تهكلىـپ قىلـدى ۋه بـۇ 
بۇ ۋهزىپىنى ئورۇنداش ئۈچـۈن . ىپىنى ئىنسانغا ئاسانالشتۇردىۋهز

ـــڭ -ئاســـمان ـــسۇندۇرۇپ رگىيېنېئزېمىننى ـــسانغا بوي ىلىرىنـــى ئىن
  :بهردى

  �هو أَنشأَكُم من اَألرضِ واستعمركُم فيها�
لهرنى راتتى، سىيا) يهنى تۇپراقتىن(سىلهرنى زېمىندىن الله «

  ».②زېمىندا تۇرغۇزدى

  �وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا�
الله ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسىنى «

  ».③پهزلىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى) كامالى(

الر »تېخنىكـــا-پهن«رلىق ئىنـــسان مهيـــدانغا كهلتـــۈرگهن بـــا
ئىنساننىڭ اللهنىـڭ ئىزنـى بىـلهن يهر شـارىدا خوجـايىن بولـۇپ، 

بىـراق، ... زېمىننى گۈللهندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇشى ئۈچۈن ئىدى
قهدىمقى بۇددىزىم جاھىلىيىتىده ئىنسان بـۇتنى ئـۆز قـولى بىـلهن 

ئـۆز » ھازىرقى زامـانىۋىي ئىنـسان«ياساپ، ئۇنىڭغا چوقۇنغاندهك 
ـــولى ـــاش ئهگـــدى ۋه ق ـــدا ب ـــلهن ياســـىغان نهرســـىلهر ئالدى  بى

                                                           
 . ئايهت-30: سۈره بهقهره ①
 . ئايهت-61: سۈره ھۇد ②
 . ئايهت-13: سۈره جاسىيه ③
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  .غا قۇل بولدى»خانىكاېم«

دهل شــۇنىڭدهك، ئىنــسان الــله بىــلهن بولغــان ئاالقىــسىنى 
. ئۈزگهن چاغدا ئـۆزىنى باتىـل ئىالھالرغـا قـۇل قىلىـپ تاپـشۇرىدۇ

ــدۇ ــى يوقۇتى ــدا ئهركىنلىكىن ــڭ ئالدى ــاھىش ۋه . ئۇنى ــان، خ گۇم
بــۇ گۇمــان، خــاھىش ۋه . ىــق قىلىــدۇئــارزۇالر ئۇنىڭغــا ھۆكۈمرانل

ئارزۇالر مهيلى ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسىدىن كېلىپ چىققان بولـسۇن 
ــدىن  ــدارالر تهرىپى ــان ھوقۇق ــانچىلىق قىلىۋاتق ــدا يوغ ــاكى زېمىن ي

  !...مهجبۇرىي تېڭىلغان بولسۇن ئوخشاش

. ئهمما، ئهقىـدىلىك كىـشىنى باتىـل ئىالھـالر قـۇل قىاللمايـدۇ
چـۈنكى، ئـۇ شـېرىكى . بويـسۇندۇرالمايدۇھهۋهسـلهر ئـۇنى -ئارزۇ

نهتىجىــده ئــۇ اللهنىــڭ . يــوق يــالغۇز بىــر اللهغــا ئىبــادهت قىلىــدۇ
  .غهيرى ئالدىدىكى ساختا قۇللۇقنىڭ خارلىقىدىن ئازات بولىدۇ

تىكى زالىمالرنىڭ تۇرالغۇسىغا قىزىقىۋاتقانالر بىزنىـڭ »كهنت«
، قاالقلىق نى قولغا كهلتۈرۈشىمىز»مهدهنىيهت«ۋه » تهرهققىيات«

ــشىمىز ۋه  ــۆزىمىزدىن يوقۇتى ــسىنى ئ ــى«تامغى ــلهن » دهۋر روھ بى
نىـڭ ئـۇالرنى قـۇل »تېخنولـوگىيه ئىـنقىالۋى«ياشىشىمىز ئۈچـۈن 

قىلغاندهك بىزنىمۇ قۇل قىلىشىنى، ئۇالرنىـڭ ئىنـسانىيلىقىنى يهپ 
  !كهتكهندهك بىزنىڭمۇ ئىنسانىيلىقىمىزنى يهپ كېتىشىنى خاالمدۇ؟

ـــز مۇســـۇل ـــوغرا، بى ـــسى ســـاھهلهرده ت مانالر بۈگـــۈن ھهر قاي
ئهمما، قـاالقلىقتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن . ھهقىقهتهن ئارقىدا قالدۇق

  !.ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگىشىش ئۇسۇلىنى قوللىنىشىمىز توغرا ئهمهس

بىزنىڭ قوللىنىشقا تېگىـشلىك ئۇسـۇلىمىز شـۇكى، بىـز ئالـدى 
ن ئىلمىـي نى چىقىش نۇقتىـسى قىلىمىـز ئانـدى»الإله االاهللا «بىلهن 

تېخنىكـا تهرهققىياتىنىـڭ بـارلىق ئـامىللىرىنى -تهرهققىيات ۋه پهن
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نىـڭ تهلهپلىـرىگه بويـسۇندۇرۇپ بولغانـدىن كېـيىن »الإله االاهللا «
. ئــۇالرنى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن تىرىــشچانلىق كۆرســىتىمىز

نهتىجىده ئالدى بىـلهن يهر شـارىدا ھـۆر بـولىمىز، ھـۆرلىكىمىزنى 
. ز بىــر اللهغــا قۇلچىلىــق قىلىــشتىن ئــالىمىزشــېرىكى يــوق، يــالغۇ

ــۈن يېتهكچــى ۋه  ــالىلىرى ئۈچ ــت ئاھ ــم كهن ــيىن زالى ــدىن كې ئان
ھهرگىزمـۇ . ئـۇالرنى تـوغرا يولغـا يېتهكلهيمىـز. يولباشچى بـولىمىز

ھازىرقىــدهك ئۇالرغــا بېقىنــدا بولــۇپ ئۇالرنىــڭ قهدهملىــر ئاســتىدا 
  .ئېزىلمهيمىز

ىن، بارلىق تهلهپلهرنـى ئـۆز ھهر قانداق ئهھۋالدا بىز بىرىنچىد
نىـڭ دۇنيـا ۋه ئـاخىرهتته ھهقىقـى »الإله االاهللا «ئىچىگه ئالىدىغان 

توغرا ئۆلچهملهر بىلهن نىجاتلىق ۋه ياخشىلىقنى ئهمهلگه ئاشـۇرۇپ 
ئىككىنچىـدىن، يهر . بېرىدىغانلىقىغا چوڭقۇر ئىشىنىـشىمىز كېـرهك

 باشــقا ھهر شــارى رىئاللىقىــدا ئــارزۇيىمىزدىكى ئىــسالھات تهرهپــكه
ــه االاهللا«قانــداق بىــر تــۈرتكه بىــلهن ئهمهس، بهلكــى،  نــى »الإل

... ئهمهلگه ئاشۇرۇش تۈرتكىسى بىـلهن ھهرىكهتلىنىـشىمىز كېـرهك
گاھىدا ئىمـان شـېرىك تۈرلىرىـدىن بىـرهر تـۈر بىـلهن ئارىلىـشىپ 

ئۇالرنىڭ تولىـسى اللهغـا « �الَّ وهم مشرِكُونَ  وما يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِ    �. كېتىدۇ
بۇنداق چاغدا بىز ھهر بىـر » .①شېرىك كهلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىشىنىدۇ

ــه االاهللا«ھهرىكىتىمىزنــى  پهرز قىلغــان ۋه ئايدىڭالشــتۇرغان » الإل
  .شهرىئهت ئۆلچهملىرى بىلهن ئۆلچىشىمىز كېرهك

�  ا كَانَ لمو         نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤم
مرِهأَم�   

الــله ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى بىــرهر ئىــشتا ھۆكــۈم چىقارغــان «

                                                           
 . ئايهت-106: سۈره يۈسۈف ①
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نىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ مۇئمىنلهرئايال -چاغدا، ئهر
هيغهمبىرى بىـرهر ئىـشتا ھۆكـۈم چىقارغـان يهنى الله ۋه اللهنىڭ پ(

ئىـــكهن، ھـــېچ ئادهمنىـــڭ ئۇنىڭغـــا مۇخالىپهتچىلىـــك قىلىـــشىغا 
  ».①)بولمايدۇ

مانــا بۇنىــڭ بىــلهن بىــز ئىــسالم ئــۇممىتىگه ئۈمىــد قىلىۋاتقــان 
ئۇممهت ئۆز ۋهزىپىسىنى تـوغرا ئۇسـۇلدا . غايىنى ئىشقا ئاشۇرااليمىز

ـــۇممهتكه ـــله مۇشـــۇ ئ ـــادا قىلغـــان چاغـــدا ال ـــدىر قىلغـــان ئ  تهق
  .قا ئىرىشهلهيمىز»ياخشىلىق«

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ           �
بِاللّه�   

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتـى ئۈچـۈن !) ممىتىۇئى مۇھهممهد ئ(«
تتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامـانلىقتىن توسـىدىغان ئو

  ».②ممهتىسلهرۇيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئاللهغا ئىمان ئې

ــه االاهللا« دا ئهكــس ئهتــكهن ئىالھىــي پرىنــسىپتىكى بــۇ »الإل
ــۇ ســهھىپىلهرنى  ــش ئۈچــۈن مۇن ــان قىلى ــى باي ــۇمىي ھهقىقهتن ئوم

  ...يازدىم

ىق بىـرهر مهنپهئهتنـى ئىـشقا ئهگهر بۇ ئهسىرىم ئـارقىل! ئى الله
ئهگهر . ئاشــۇرۇپ بهرســهڭ ئۇنــداقتا، بــۇ ســېنىڭ مهرھهمىتىڭــدۇر

ئۇنــداق بولمىــسا ماڭــا مېنىــڭ تــوغرا نىيىــتىم كۇپايىــدۇركى، مهن 
  :ئۇنىڭ ساۋابىنى سهندىن ئۈمىد قىلىمهن

�      مو تطَعتا اسم الَحإِالَّ اِإلص إِنْ أُرِيد         ـهإِلَيو كَّلْـتوت هلَيع ي إِالَّ بِاللّهيقفوا ت
أُنِيب�  

                                                           
 . ئايهت-36: ھزابسۈره ئه ①
 . ئايهت-110: سۈره ئال ئىمران ②
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ـــىلهرنى(مهن پهقهت « قولۇمـــدىن كېلىـــشىچه تۈزهشـــنى ) س
خااليمهن، مهن پهقهت اللهنىڭ ياردىمى بولغانـدىال مـۇۋهپپهقىيهت 

ـــااليمهن،  ـــمه ئىـــشتا(قازىن ـــايىنىمهن ۋه ئۇنىڭغـــا ) ھهم اللهغـــا ت
  ».①يۈزلىنىمهن

  

  مهد قۇتۇبمۇھهم-

                                                           
 . ئايهت-88: سۈره ھۇد ①
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  كىرىش سۆز

بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۆز قهۋملىرىگه ئېلىپ بارغان دهۋىتـى 
ــه االاهللا« ــى » الإل ــم«يهن ــى قهۋمى ــالر، ! ئ ــادهت قىلىڭ ــا ئىب اللهغ

ــۇد  ــقا مهب ــن باش ــىلهرگه اللهدى ــۇر) بهرھهق(س ــدىن » يوقت دېگهن
  ... ئىبارهت بىرال دهۋهت ئىدى

بولۇپمۇ ئهئراف، ھۇد قۇرئان كهرىمدىكى كۆپلىگهن سۈرىلهرده 
ـــگهن  ـــلهرگه ئهۋهتىل ـــسى قهۋم ـــۈرىلىرىده ھهر قاي ـــۇئهرا س ۋه ش
پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ئوخـــشاش بىـــر شـــهكىلدىكى تـــارىخى بايـــان 

نـى )»الإله االاهللا«(ھهر بىر پهيغهمبهر ئوخشاش بىر سۆز . قىلىنىدۇ
ئـۇ كېتىـپ، ئۇنىڭـدىن كېـيىن كهلـگهن  پهيغهمبهرمـۇ . جاكااليدۇ

دهۋرنىــڭ . نــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ)»إلــه االاهللاال«(يهنه شــۇ ســۆز 
ئوخــــشىماسلىقى، مىللهتلهرنىــــڭ تىلىنىــــڭ ئوخــــشىماسلىقىدىن 
قهتئىيــــنهزهر گويــــا پهيغهمبهرلهنىــــڭ ھهممىــــسى پهقهت بىــــرال 

  !...پهيغهمبهردهك

�يرذن ي لَكُمإِن هما إِلَى قَووحا نلْنسأَر لَقَدوبِنيم ، افأَخ يإِن واْ إِالَّ اللّهدبعأَن الَّ ت
  �علَيكُم عذَاب يومٍ أَليمٍ

شۈبھىـــسىزكى، بىـــز نـــۇھنى قهۋمىـــگه پهيغهمـــبهر قىلىـــپ «
مهن ھهقىـــــقهتهن ســـــىلهرگه ئوچـــــۇق ”: ئهۋهتتـــــۇق، ئـــــۇ

ا ئىبــادهت قىلمــاڭالر، بىــر اللهدىــن باشــقىغ. رغۇچىمهنئاگاھالنــدۇ
 “سىلهرنىڭ قاتتىق كۈننىـڭ ئازابىغـا ئۇچرىـشىڭالردىن قـورقىمهن
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  ».①دېدى

�هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يوده ماهأَخ ادإِلَى عو�  
ۋهتتـۇق، ھـۇد ئاد قهۋمىگه ئۇالرنىـڭ قېرىندىـشى ھـۇدنى ئه«
اللهغا ئىبادهت قىلىڭـالر، سـىلهرگه اللهدىـن ! ئى قهۋمىم”: ئېيتتى

  ».②“يوقتۇر) بهرھهق(باشقا مهبۇد 

�هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يحالص ماهأَخ ودإِلَى ثَمو�  
) پهيغهمـبهر قىلىـپ( قېرىندىشى سـالىھنى سهمۇدقا ئۇالرنىڭ«

اللهغــا ئىبــادهت قىلىڭــالر، ! ئــى قهۋمىــم”: ئهۋهتتــۇق، ئــۇ ئېيتتــى
  ».③“يوقتۇر) بهرھهق(سىلهرگه اللهدىن باشقا مهبۇد 

�ا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى موهرغَي إِلَه ن�  
 ئۇالرنىــــڭ قېرىندىــــشى شــــۇئهيبنى گه)ئهھلــــى(مهديهن  «

اللهغـا ! ئـى قهۋمىـم”: ئهۋهتتـۇق، ئـۇ ئېيتتـى) پهيغهمبهر قىلىـپ(
ــۇد  ــقا مهب ــن باش ــىلهرگه اللهدى ــالر، س ــادهت قىلىڭ ) بهرھهق(ئىب

  ».④“يوقتۇر

�م كلن قَبا ملْنسا أَرمالو هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسإِالن ر إِلَه وندبا فَاعأَن �  
ســـــهندىن ئىلگىـــــرى ئهۋهتىلـــــگهن !) ئـــــى مـــــۇھهممهد(«

ـــسىگه ـــڭ ھهممى ـــۇد ”: پهيغهمبهرلهرنى ـــدىن باشـــقا ھـــېچ مهب مهن
 دهپ ۋهھيـــى “يوقتـــۇر، مـــاڭىال ئىبـــادهت قىلىڭـــالر) بهرھهق(

                                                           
 . ئايهتلهر-26-25: سۈره ھۇد ①
 . ئايهت-50: سۈره ھۇد ②
 . ئايهت-61: سۈره ھۇد ③
 . ئايهت-84: سۈره ھۇد ④
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  ».①قىلدۇق

ـــۈره  ـــاققه«س ـــايىتى»ھ ـــڭ ئ ـــسىنىڭ نى ـــڭ ھهممى  قهۋملهرنى
. پهرۋهردىگارىنىڭ ئهلچىسىگه ئاسـىيلىق قىلغـانلىقىنى كۆرسـىتىدۇ

بۇنىڭدىكى مهقسهت تهبىئىيكى، ھهر بىر ئۇممهتنىڭ الله تهرهپتىن 
ئۆزلىرىگه ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرگه ئاسـيىلىق قىلغـانلىقىنى بايـان 

رۈش سـۆزىنى بىرلىـك كهلتـۈ) ئهلچى(» رسول«بىراق، . قىلىشتۇر
دېــگهن » پهيغهمبهرلهرنىــڭ ھهممىــسى گويــا بىــر پهيغهمــبهردۇر«

ــه االاهللا«چــۈنكى، ئــۇالر . مهنــانى ئىپادىلهيــدۇ ئــى «يهنــى » الإل
اللهغا ئىبادهت قىلىڭـالر، سـىلهرگه اللهدىـن باشـقا مهبـۇد ! قهۋمىم

ــۇر) بهرھهق( ــپ » يوقت ــى ئېلى ــرال دهۋهتن ــارهت بى ــدىن ئىب دېگهن
  .ىرىش يوقبۇنىڭدا قىلچه ئۆزگ. كهلدى

�     ئَةاطبِالْخ كَاتفتؤالْمو لَهن قَبمنُ ووعراء فجو  ،     مـذَهفَأَخ هِمبولَ رسا روصفَع
  �أَخذَةً رابِيةً

ــرىكىلهر ۋه شــهھهرلىرى دۈم « ــرئهۋن ھهم ئۇنىڭــدىن ئىلگى پى
. خاتـا ئىـشالرنى قىلـدى) يهنى لـۇت قهۋمـى(تۈرۈىۋېتىلگهنلهر كۆم

ئۇالر پهرۋهردىگارىنىـڭ پهيغهمبىـرىگه ئاسـىيلىق قىلـدى، شـۇنىڭ 
  ».②تتىق جازالىدى قابىلهن ئۇالرنى الله

ــۆپلىگهن  ــشىغان ك ــا ئوخ ــۇ ۋه بۇنىڭغ ــدىكى ب ــان كهرىم قۇرئ
ــۇكى،  ــا ش ــدىغان نۇقت ــى تارتى ــشىنىڭ دىققىتىن ــايهتلهردىكى كى ئ

ــرىگه الل ــۆز قهۋملى ــۇ ئ ــرى ھهرگىزم ــك پهيغهمبهرلى ــڭ ھۈرمهتلى هنى
ــار« ــالھ ب ــر ئى ــۇ يهرده بى ــقهتهن ب ــۇش ئۈچــۈنال » ھهقى دهپ قوي

چــــۈنكى، ئىنــــسان تهبىئىتــــى بــــۇنى . ئهۋهتىلــــگهن ئهمهس
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ســــىلهر ئۇنىــــڭ «: يهنه ئۇالرغـــا. پهيغهمبهرســـىزمۇ بىلهلهيــــدۇ
پ قويـۇش ده» مهۋجۇتلۇقىنى بىلىدىغان ئىالھقا ئىبادهت قىلىڭالر

چـۈنكى، ئىنـسان تهبىئىتـي گهرچه . ئۈچۈنمۇ ئهۋهتىلـگهن ئهمهس
بىــــر مهزگىللىــــك تۇمانالرنىــــڭ قاپلىۋېلىــــشىغا ۋه زااللهتنىــــڭ 
ئېزىقتۇرۇشىغا ئۇچرىغان بولسىمۇ، بىـراق، ئـۇ ئـۆزى تونۇيـدىغان 
ــىز  ــدىن، پهيغهمبهرس ــپىگه ئۆزلىكى ــش تهرى ــادهت قىلى ــا ئىب ئىالھق

  .يۈزلىنهلهيدۇ

�  تأَلَس لَى أَنفُِسهِمع مهدهأَشو مهتيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كبذَ رإِذْ أَخو
  �بِربكُم قَالُواْ بلَى شهِدنا

ـــال« ـــادهم ب ـــڭ ئ ـــدا پهرۋهردىگارى ـــۆز ۋاقتى ـــى (لىرىنى ىئ يهن
دىن چىقاردى ۋه ئـۇالرنى پۇشتى) ئاتىلىرىنىڭ(ئۇالرنىڭ ) نهسلىنى

ـــپ ـــۇۋاھ قىلى ـــۆزلىرىگه گ ـــارىڭالر ”: ئ مهن ســـىلهرنىڭ پهرۋهدىگ
يهنــى الــله ئۆزىنىــڭ ئۇالرنىــڭ پهرۋهردىگــارى ( دېــدى “ئهمهســمۇ؟

ئىكهنلىكىــگه ۋه بىــرلىكىگه ئــادهم بــالىلىرىنى ئىقــرار قىلــدۇردى، 
ھهئه، سهن ”: ئۇالر). ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنى ئۆز ئۈستىگه ئالدى

  ».① دېدى“نىڭ پهرۋهردىگارىمىزدۇرسهن، گۇۋاھلىق بهردۇقبىز

  ئۇنداقتا، جاھىلىيهتنىڭ تۈپ جىنايىتى نېمه؟

بارلىق جاھىلىيهتلهرنىڭ تۈپ جىنايىتى باشقا ئىالھالرنى اللهغا 
 سسىيېھشېرىك قىلىش، ئىالھنى كۆرگىلى ۋه تۇتقىلى بولىدىغان 

بهرلهر ئــۆز شــۇڭا پهيغهمــ. شــهكىلده گهۋدىلهندۈرۇشــتىن ئىبــارهت
قهۋملىرىنى كۆز بىلهن كـۆرگىلى بولمايـدىغان، بهلكـى، ھهممىنـى 
كۆرۈپ تۇرغۇچى يىگانه بىر اللهغا ئىبادهت قىلىشقا دهۋهت قىلىـش 

  .ئۈچۈن كهلگهن
                                                           

 . ئايهت-172: سۈره ئهئراف ①
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ھايات « �ا الدهرما هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّ �ھهتتا، 
ــز  ــۆلىمىز ۋه تىرىلىمى ــاتىمىزدۇر، ئ ــادىكى ھاي ــگهن پهقهت دۇني دې

» ①پهقهت زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن يوق بولىمىز، )يهنى تۇغۇلىمىز(
دهيدىغان خۇداسىزالرنىمۇ اللهنىڭ مهۋجۇتلـۇقىنى ئىنكـار قىلغـان 

پهقهت زاماننىـــڭ «چـــۈنكى، ئـــۇالر . دهپ كېـــسىپ ئېيتالمـــايمىز
ــولىمىزئۆتۈ ــوق ب ــلهن ي ــى بى ــۇ » ش ــۇالرنى ب ــارقىلىق ئ ــيىش ئ دې

. دهپ قارىغـان) رهالـد (ئالهمدىن يـوق قىلىـدىغان كـۈچنى زامـان 
ئاندىن ھازىرقى زامان جاھىلىيىتىگه ئوخشاشال تاشقى سهۋهپلهرگه 
ــهتكۈچى دهپ  ــىر كۆرس ــر تهس ــۇنى بىردىنبى ــۈرۈپ، ئ ــان كهلت ئىم

ر اللهنىـڭ مهۋجۇتلـۇقىنى بىـراق، بۇنىڭـدىن ئـۇال. ئېتىقاد قىلغان
چۈنكى، ھازىرقى . ئىنكار قىلغان دېگهن مهزمۇن كېلىپ چىقمايدۇ

ــــڭ  ــــۆپلىگهن مۇشــــرىكالرمۇ اللهنى ــــدىكى ك ــــان جاھىلىيىتى زام
بىــراق، كائىنــاتتىكى تهســىر . مهۋجۇتلــۇقىنى ئىنكــار قىلمايــدۇ

ــهتكۈچىنى  ــانۇنىيهت«كۆرس ــي ق ــۇنى » تهبىئى ــدۇ ۋه ئ دهپ قاراي
  .سى دهپ ئاتىشىدۇمۇقهررهر كۈچ ئىگى

ئهممـــا، ئاشـــۇ خۇداســـىزالرنىڭ ســـۆزلىرىدىن شـــۇنى ئېنىـــق 
مۇئهييهنلهشتۈرىمىزكى، ئۇالر ئۆلگهنـدىن كېيىنكـى تىرىلىـشنى ۋه 

ھايات « �ما هي إِلَّا حياتنا الدنيا    �قىيامهتنى كهسكىن ئىنكار قىالتتى ۋه 
ئـۇالر بۇنىڭـدا . دهيتتـى» ى ھايـاتىمىزدۇردېگهن پهقهت دۇنيادىك

گهرچه اللهنىڭ بارلىقىغـا ئىشهنـسىمۇ، بىـراق، تىرىلىـشنى ئىنكـار 
شــۇڭا . قىلىــدىغان ئهرهب مۇشــرىكلىرىدىن قىلــچه پهرقلهنمهيتتــى

الله بار، ئۇ ياراتقۇچى، بۈيۈك ئهرشنىڭ «قۇرئان كهرىم ئۇالرنىڭ 
» ى ئۇنىـڭ قولىـداپهرۋهردىگارى، ھهر بىر شهيئىنىڭ ھۆكۈمرانلىق

  :دهيدىغان ئىقرارىنى دهلىل كهلتۈرۈپ مۇنداق دهيدۇ
                                                           

 . ئايهت-23: ۈره جاسىيهس ①
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قُلْ ،  سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ    ،  قُل لِّمنِ الْأَرض ومن فيها إِن كُنتم تعلَمونَ       �
قُلْ مـن   ،  سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ    ،  من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ      
سيقُولُونَ للَّه قُـلْ  ،  يه إِن كُنتم تعلَمونَ   بِيده ملَكُوت كُلِّ شيٍء وهو يجِري ولَا يجار علَ        

  �فَأَنى تسحرونَ
زېمىــن ۋه ئۇنىڭــدىكى مهخلۇقــاتالر كىمنىــڭ؟ ”ئېيىتقىنكــى، «

: ئـۇالر. “ )ماڭـا بـۇنى ئېيتىـپ بېـرىڭالر(ئهگهر سىلهر بىلـسهڭالر 
ــڭ” ــدۇ“اللهنى ــدىن. ( دهي ــد) بۇنىڭ ــسىلهر؟ن-پهن ــىھهت ئالمام  هس

ۇلۇغ ئهرشـنىڭ پهرۋهردىگـارى يهتته ئاسماننىڭ ۋه ئ”ئېيىتقىنكى، 
ــله”ئــۇالر “ كىــم؟ ) ئازابىــدىن(ئۇنىــڭ ”ئېيىتقىنكــى، .  دهيــدۇ“ال

ــسىلهر؟ ــى، “ قورقمام ــشاھلىقى ”ئېيىتقىنك ــهيئىنىڭ پادى ــمه ش ھهم
ــدا؟  ــڭ قولى ــا(كىمنى ــا قىلغانالرغ ــدىغان ۋه ) ئىلتىج ــاھ بوالالي پان

ا قارشى ھېچ نهرسه پاناھ بواللمايدىغان كىم؟ ئهگهر سـىلهر ئۇنىڭغ
.  دهيـدۇ“الـله”: ئـۇالر. )ماڭـا بـۇنى ئېيتىـپ بېـرىڭالر(الر بىلسهڭ

  ».①“سىلهر قانداقمۇ قايمۇقتۇرۇلىسىلهر؟”ئېيىتقىنكى، 

�و ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتن سلَئواللَّه قُولُنلَي رالْقَمو سمالش رخس�  
ـــۇالردىن« ـــهن ئ ـــم ”: ئهگهر س ـــى كى ـــمانالرنى ۋه زېمىنن ئاس

) بهنـدىلهرنىڭ مهنپهئىتـى ئۈچـۈن(ياراتتى، كۈننى ۋه ئاينى كىـم 
 دهپ جـاۋاب “الله”:  دهپ سورىساڭ، ئۇالر چوقۇم“بويسۇندۇردى؟

  ».②بېرىدۇ

�               قُـولُنا لَيهتوم دعن بم ضالْأَر ا بِهياء فَأَحاء ممالس نلَ مزن نم مهأَلْتن سلَئو
اللَّه�  

بۇلۇتتىن يامغۇر سـۈيىنى چۈشـۈرۈپ ”: ئهگهر سهن ئۇالردىن«
                                                           

 . ئايهتلهر-89-84: سۈره مۇئمىنۇن ①
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ـــم؟ ـــدۈرگهن كى ـــى تېرىل ـــۆلگهن زېمىنن ـــلهن ئ ـــڭ بى  دهپ “ئۇنى
  ».①هپ جاۋاپ بېرىدۇ د“الله”سورىساڭ، ئۇالر چوقۇم 

گهرچه ئۇالر اللهنىڭ مهۋجۇتلۇقىغا ۋه ئۇنىڭ قۇدرىتىگه ئىقرار 
بهلكـى، ئۇنىـڭ يـۈز . قىلسىمۇ، بىـراق، تىرىلىـشكه ئىـشهنمهيتتى

» تىـرىلىش«بهلكى، ئـۇالر . بېرىشىنى ئهسال تهسهۋۋۇر قىلمايتتى
-ھهققىده ئۇالرغـا سـۆزلهيدىغان كىـشىدىن ئهجهپلىنهتتـى ۋه بىـر

  :ۇنداق دېيىشهتتىبىرىگه م

�              يـددلْـقٍ جي خلَف كُمقٍ إِنزمكُلَّ م مقْتزإِذَا م ئُكُمبنلٍ يجلَى رع لُّكُمدلْ نه ،
  �أَفْترى علَى اللَّه كَذبا أَم بِه جِنةٌ

تـاالڭ بولـۇپ -تىتمـا) بـرىلهرده چىرىـپقه(سىلهرگه سـىلهر «
ــسىلهر دهپ خهۋهر  ــدىن يارىتىلى ــۇم يېڭى ــيىن چوق ــدىن كې كهتكهن
بېرىدىغان بىر ئادهمنى كۆرسىتىپ قويـايلىمۇ؟ ئـۇ اللهغـا يالغـاننى 

  ».②توقۇدىمۇ؟ يا ئۇ ئېلىشىپ قالدىمۇ؟

ــۇچى  ــوق قىلغ ــڭ ي ــسىدىن ئۇالرنى ــازىره نۇقتى ــز مۇن ئهگهر بى
رايــدىغانلىقىنى دهلىــل قىلىــپ تــۇرۇپ، دهپ قا» زامــان«كــۈچنى 

دهپ پهرهز قىلىـپ » اللهنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىالتتى«ئۇالر 
باقــساق، ئۇنــداقتا، ھــازىرقى زامــان جاھىلىيىتىــدىكى كــۆپلىگهن 
ــڭ  ــل ئۇقۇمنى ــۇ خى ــالغىنىمىزدا ب ــا نهزهر س ــشىلهرنىڭ ئهھۋالىغ كى

چـۈنكى، . ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن كهلمهيدىغانلىقىنى تونـۇپ يېتىمىـز
تىـن ...قۇرئان ئايهتلىرىنى تهكشۈرۈش ۋه تارىخنى تهتقىق قىلىش

) چىالرئىزىمېئاتدهھرىيلهر ياكى (شۇ ئايان بولىدۇكى، خۇداسىزالر 
چــۈنكى، . جــاھىلىيهتتىكى كــۆپ ســانلىققا ۋهكىللىــك قىاللمايــدۇ

                                                           
 . ئايهت-61: سۈره ئهنكهبۇت ①
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- 35 - 

35 

ــۈر  ــۇ ت ــۇچى ب ــار قىلغ ــۇقىنى ئىنك ــڭ مهۋجۇتل ــات(اللهنى ) ئىزىمېئ
ـــان جاھ ـــازىرقى زام ـــي ھ ـــرى تهبىئى ـــدىكى غهي ـــسان (ىلىيىتى ئىن
. ①شارائىت سـهۋهبىدىن كۆپىيىـپ كهتتـى) تهبىئىتىگه يات بولغان

ـــادا  ـــساق، ياۋروپ ـــدىغان بول ـــۈن ئېيتى ـــسال ئۈچ ـــمى  نىزمۇكومم
گهرچه بـۇ دىـن -يىمىرىلگهن ھامـان كىـشىلهر ئۆزنىـڭ دىنلىرىغـا

 نىزمۇكوممـمانا بۇ ئىـشالر بىـزگه . قايتىپ كېتىشتى-خاتا بولسىمۇ
ــان  ــزداش ئىزىمېئاتتارقاتق ــلهن يىلتى ــى بى ــسان روھىيىت ــڭ ئىن نى

 ئـارقىلىق مهجبـۇرى دىكتـاتورائهمهس، بهلكى، دۆلهت كىشىلهرگه 
  .ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بهردى» تېڭىلما«تاڭغان 

*   *   *   *   *  

يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدهك بارلىق جاھىلىيهتلهرنىڭ تۈپ 
ــل ئىالھالر ــايىتى باتى ــى جىن ــش، ئىالھن ــېرىك قىلى ــا ش ــى اللهغ ن

ـــــدىغان  ـــــۇتقىلى بولى ـــــۆرگىلى ۋه ت ـــــسىيېھك ـــــهكىلده س  ش
. نـى ئىنكـار قىلىـشتۇر»تىرىلىش«گهۋدىلهندۈرۇشتىن باشقا يهنه 

شۇڭا الـله ئىنـسانىيهتنى تهۋھىـد دهرىجىـسىگه يۈكـسهلدۈرۈش ۋه 
ــۈن  ــشى ئۈچ ــادا قىلى ــسىنى ئ ــاكالش ۋهزىپى ــېرىكتىن پ ــى ش اللهن

  .هۋهتكهنپهيغهمبهرلهرنى ئ

اللهنــى بىــر دهپ (الــله ئىنــساننى مۇۋهھھىــدلىك تهبىئىتــى 
  .بىلهن ياراتتى) بىلىدىغان تهبىئهت

�            لْقِ اللَّـهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفًا فينِ حلدل كهجو مفَأَق
  �ن الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَذَلك الدي
باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلهنگىن، اللهنىڭ «

                                                           
نـاملىق ) مـذاهب فكريـة معاصـرة     (» ھـازىرقى زامانـدىكى ئىـدىيىۋى ئـېقىمالر«ئاپتورنىڭ  ①

 ).ئاپتوردىن! (ن بۆلۈمىگه قاراڭدېگه) اإلحلاد(» ئىزىمېئات«كىتاۋىنىڭ 
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الله ئىنسانالرنى شۇ دىن بىـلهن ياراتقـان، ) ئهگهشكىنكى(دىنىغا 
ــدۇر،  ــوغرا دىن ــۇ ت ــدۇ، ب ــۆزگىرىش بولماي ــدا ئ ــڭ ياراتقىنى اللهنى

  ».①لىسى بىلمهيدۇ ئىنسانالرنىڭ تو،لېكىن

  }يمجسانِه أَو ينصرانِه أَو يهودانِه فَأَبواه ، الْفطْرة علَى يولَد إِالَّ مولُود من ما{

ئۈســتىگه ) يهنــى ئىــسالم(ھهر قانــداق بــاال ســاغالم تهبىــئهت «
ئانىسى ئـۇنى يهھـۇدىي يـاكى خرىـستىئان -تۇغۇلىدۇ، ئاندىن ئاتا

  ».②مهجۇسىي قىلىپ تهربىيىلهيدۇياكى 

بىـراق، بۇزغـۇنچى . نـى بىلىـدۇ»تهۋھىـد«ئىنسان تهبىئىتـى 
مانــا بــۇ ئىنــساننىڭ ...  ئىنــسان تهبىئىتىنــى بۇزۇۋېتىــدۇ③مۇھىــت

  .يهرشارىدىكى ۋهقهلىكى

) تـوغرا يولـدا(ئىنسان تهبىئىتى ئهسلىده ئهڭ گـۈزهل قـامهتته 
) خاتـا يولغـا(هتكه بولۇپ، بۇزغۇنچى مۇھىت ئۇنى ئهڭ ناچار ھـال

بىـــراق، بۇزغـــۇنچى مۇھىـــت مـــۇئمىنلهرگه . چۈشـــۈرۈپ قويىـــدۇ
  .ھېچقانداق سهلبى تهسر كۆرسىتهلمهيدۇ

إِلَّا الَّذين آمنوا    ،ثُم رددناه أَسفَلَ سافلني   ،  لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِميٍ     �
وننمم رغَي رأَج مفَلَه اتحاللُوا الصمعو�  

ــهك« ــساننى ش ــز ئىن ــهكىلده -بى ــق ش ــسىز ئهڭ چىرايلى شۈبھى
چىرايلىق ياراتقانلىق نېمىتىمىـزگه شـۈكۈر (ئاندىن ئۇنى . ياراتتۇق

پهقهت ئىمـان . وزاخقا قايتۇردۇقد) قىلماي ئاسىيلىق قىلغانلىقتىن
ــنا ــدىن مۇستهس ــانالر بۇنىڭ ــى قىلغ ــشى ئهمهللهرن ــان، ياخ . ئېيتق

                                                           
 . ئايهت-30: سۈره رۇم ①
 .ئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىس ②
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(بۇزۇلغان ئائىله، مهكتهپ ۋه جهمئىيهت تهربىيىسى  ③
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  ».①بۇالرغا ئۈزۈلمهس ساۋاب بېرىلىدۇ

الـله ئىنــسانغا پهرىــشتىلهرنى سـهجده قىلــدۇردى ۋه ئىنــساننى 
ئۇنىڭـدىن باشـقا الـله . كۆپلىگهن مهخلۇقاتالردىن ئۈستۈن قىلدى

ــۆپلىگهن ئ ــسانغا ك ــدىيهنه ئىن ــاس قىل ــدىلىكلهرنى خ ــۇ . االھى ب
ئاالھىـــدىلىكلهرنىڭ بىـــرى ئىنـــساننىڭ غهيـــبگه ۋه كـــۆرمىگهنگه 

ئىنسان بۇ خاس ئىقتىدارى ئـارقىلىق كـۆز . ئىشىنىش ئىقتىدارىدۇر
بىــلهن كــۆرگىلى بولمايــدىغان، شــېرىكى ۋه ئوخشىــشى بولمىغــان 

  .يىگانه بىر اللهغا ئىمان كهلتۈردى

�ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي�  
ھېچ شهيئى اللهغا ئوخشاش ئهمهستۇر، الله ھهممىنى ئـاڭالپ «

  ».②تۇرغۇچىدۇر، ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

  �ف الْخبِريالَّ تدرِكُه اَألبصار وهو يدرِك اَألبصار وهو اللَّطي�
كۆزلهر اللهنى كۆرمهيدۇ، الله كۆزلهرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، الـله «

  ».③مېھرىباندۇر، ھهممىدىن خهۋهرداردۇر) بهندىلىرىگه(

بىـــراق، ئىنـــسان بۇزغـــۇنچى مۇھىتنىـــڭ زىيانكهشـــلىكىگه 
ئۇچرىماى، ئىزچىل تۈرده ئۆزىنىـڭ ئهسـلىدىكى سـاپ تهبىئىتىنـى 

ۇ خـاس ئاالھىـدىلىكلىرىنى سـاقالپ ساقالپ قالغاندىال ئاندىن ئاش
ــدۇ ــۇنچى مۇھىتنىــڭ زىيانكهشــلىكىگه . قاالالي ــسان بۇزغ ئهگهر ئىن

ئۇچرىسا، ئۇنداقتا، ئـۇ الـله ياراتقـان يـۇقىرى چوققىـدىن پهسـكه 
. تــوزانالر قاپاليــدۇ-ده، ئۇنىــڭ روھىنــى چــاڭ-چۈشــۈپ كېتىــدۇ

توزانالرنىــڭ قورشــاۋىغا چۈشــۈپ قالغــان روھ ئهســلىدىكى -چــاڭ
                                                           

 . ئايهتلهر-6-4: سۈره تىن ①
 . ئايهت-11: سۈره شۇرا ②
 . ئايهت-103: سۈره ئهنئام ③
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ــدۇســۈزۈ ــلهن كــۆرمىگهنكه . ك ھــالىتىنى يوقۇتى ــبكه، كــۆز بى غهي
نهتىجىـــده كــۆرگىلى ۋه تـــۇتقىلى . ئىشىنىــشتىن ئـــاجىز كېلىــدۇ

  .ده، ئۇنىڭغا چوقۇنىدۇ-نى ئىزدهپ تاپىدۇ»ئىالھ«بولىدىغان 

ياكى ئىنسان روھى باشقا بىر سهۋهپتىن الله ياراتقـان يـۇقىرى 
  ...چوققىدىن پهسكه چۈشۈپ كېتىدۇ

روھنىـڭ سـۈزۈكلۈكىنى دۇغالشـتۇرۇۋېتىدىغان -ھى ئىنسان رو
ــهۋهبىدىن ــانالر س ــل تۇم ــۇ خى ــدىن -ب ــپ « پهرۋهردىگارى ئايرىلى

ده، -مهزگىلـلهرده قورقـۇنچ ۋه يـالغۇزلۇق ھـېس قىلىـدۇ» قالغان
كۆرگىلى ۋه تۇتقىلى بولىـدىغان، كـۆزىگه تاشـلىنىپ تۇرىـدىغان، 

 يوقالغـان سـۈزۈكلۈكى. نـى ئىزدهيـدۇ»ھهمراھ«ئۆزىگه يېقىن بىر 
ــــۇ روھ  ــــراھ«ب ــــا »ھهم ــــاكى اللهغ ــــى ي ــــڭ ۋهكىل ــــى اللهنى ن

» ئىـــگه«يېقىنالشـــتۇرىدىغان شـــاپائهتچى يـــاكى بهنـــده بىـــلهن 
مانـــا بـــۇ روھنىـــڭ . ئوتتۇرىـــسىدىكى ۋاســـته قىلمـــاقچى بولىـــدۇ

كېــسهللىك ھــالىتى بولــۇپ، روھ بــۇ خىــل كېــسهلگه گىرىپتــار 
لىغــان ھهق بولغانــدىن كېــيىن ئىلگىرىكــى ســاقلىق ھالىتىــده تاپا

نهتىجىـده . بولىـدۇ» قـارىغۇ«نـى ئهمـدى تاپالمايـدىغان »ئىالھ«
  .جاھىلىيهتنىڭ ئورتاق بهلگىسى بولغان شېرىككه چۈشۈپ قالىدۇ

ياكى ئىنسان روھى ئىككىنچى بىر سهۋهپتىن شېرىككه چۈشۈپ 
  ...قالىدۇ

ــوزان -تــاغۇتالر زېمىنــدا زوراۋانلىــق قىلىــدۇ، روھىنــى چــاڭ ت
هرنى بــوزهك قىلىــدۇ، قــۇل قىلىــدۇ، اللهنىــڭ قاپلىۋالغــان كىــشىل

قــانۇنىنى چــۆرۈپ تاشــالپ، ئۆزىنىــڭ خاھىــشى بــويىچه ھــاالل ۋه 
ئانــدىن بــوزهك ئېتىلگهنلهرمــۇ تاغۇتالرغــا ئىتــائهت . ھــارام قىلىــدۇ

  ...قىلىدۇ، اللهنى قويۇپ ئۇالرنى ئۆزىگه ئىالھ قىلىۋالىدۇ



 

- 39 - 

39 

ـــى قاپىلىۋ ـــسانالرنىڭ روھىن ـــى ئىن ـــله پهيغهمبهرلهرن ـــان ال الغ
تۇمــانالرنى يوقۇتــۇپ، ئۇالرنىــڭ روھىنــى ســۈزۈلدۈرۈش، روھنــى 
ـــۈن  ـــايتۇرۇش ئۈچ ـــالىتىگه ق ـــۈزۈك ھ ـــي س ـــلىدىكى تهبىئى ئهس

نهتىجىــده، پهيغهمبهرنىــڭ يېتهكلىــشىگه ئىرىــشكهن ... ئهۋهتىــدۇ
شـېرىكى . روھ اللهغا، غهيبكه ۋه كۆز بىلهن كۆرمىگهنكه ئىشىنىدۇ

بىـر ئىالھـتىن باشـقىغا . لىـدۇيوق يىگـانه بىـر اللهغـا ئىبـادهت قى
ئېتىقاد قىلمايدۇ، ئىبادهتته ئۇنىڭ غهيرىگه يۈزلهنمهيـدۇ، اللهنـى 

  .قويۇپ ھېچنهرسنى ھاالل ۋه ھارام قىلمايدۇ

ىپ تۇرىــدىغان مــۆجىزىگه ســىلكپــات ئــۇالرنى -ئىنــسانالر پــات
ده، ئۇالرنىڭ روھى -مۆجىزه ئۇالرنى قاتتىق سىلكىيدۇ!... مۇھتاج
توزانالرنىڭ قورشـاۋىدىن قۇتۇلـۇپ، ئهسـلىدىكى قات چاڭ -قاتمۇ

. الــله بىــلهن ۋاستىــسىز باغلىنىــدۇ. ســۈزۈكلۈك ھــالىتىگه قايتىــدۇ
تىـن »ئـايرىلىش«خـالىق بىـلهن مهخلـۇق ئوتتۇرىـسىدىكى ئـۇزاق 

الله ئىنسانغا تولىمـۇ . كېيىن روھ پهرۋهردىگارىنى قايتىدىن تاپىدۇ
 الله ئۇنىـڭ دۇئاسـىنى يېقىن بولۇپ، ئىنسان اللهغا دۇئا قىلسىال،

  .ئىجابهت قىلىدۇ

�انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سو�  
ئۇالرغـا (مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرۇلـۇق سورىـسا «

يهنـى ئۇالرنىــڭ (، مهن ھهقىــقهتهن ئۇالرغـا يېقىــنمهن )ئېيتقىنكـى
، ماڭـا دۇئـا قىلـسا، مهن )ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تـۇرىمهن

  ».①دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن

پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى بولغـان مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالم 
غـا دهۋهت قىلىـش ئۈچـۈن ئهۋهتىلـگهن »الإله االاهللا «ئىنـسانالرنى 

                                                           
 . ئايهت-186: سۈره بهقهره ①
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  .تۇنجى پهيغهمبهر ئهمهس

قُلْ ما كُنت بِدعا من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي ولَا بِكُم إِنْ أَتبِع إِلَّـا مـا         �
بِنيم يرذا إِلَّا نا أَنمو ى إِلَيوحي�  

الله ئىنسانالرنى تهۋھىدكه دهۋهت قىلىش (مهن ”ئېيتقىنكى، «
مهنـــدىن (تـــۇنجى پهيغهمـــبهر ئهمهســـمهن، ) هتـــكهنئۈچـــۈن ئهۋ

ئىلگىرىكـى نۇرغــۇن پهيغهمـبهرلهر ئېلىــپ كهلـگهن ۋهھيــى بىــلهن 
ماڭـا ۋه سـىلهرگه نـېمه ) كهلدىم، نېمىشقا مېنى ئىنكار قىلىسىلهر؟

چۈنكى اللهنىڭ تهقدىرىنى ئالـدىن (قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇقمايمهن 
 قىلىنغـان نهرسـىگىال ، مهن پهقهت ماڭا ۋهھيـى)ئۇققىلى بولمايدۇ

ئوچــۇق ) ســىلهرنى اللهنىــڭ ئازابىــدىن(ئهگىــشىمهن، مهن پهقهت 
  ».①“ئاگاھالندۇرغۇچىمهن

بىراق، ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهر ھهر بىر مىللهت ياكى قهۋمـگه 
ـــبهر« ـــداقتا، » خـــاس پهيغهم ـــسا، ئۇن ـــگهن بول ـــۇپ ئهۋهتىل بول

رغا پهيغهمبىرىمىـــز مـــۇھهممهد ئهلهيھىســـساالم بـــارلىق ئىنـــسانال
دىـــن پهيغهمـــبهر . بولـــۇپ ئهۋهتىلـــگهن» ئومـــۇمىي پهيغهمـــبهر«

. ئهلهيھىسساالم ئېلىپ كهلـگهن ئهلچىلىـك بىـلهن مۇكهممهللهشـتى
پهيغهمــبهر ... ئهمــدى بۇنىڭــدىن كېــيىن پهيغهمــبهر ئهۋهتىلمهيــدۇ

ئهلهيھىســساالمنىڭ مۆجىزىــسى بولــسا ئــۆز بابىــدا تهڭدىــشى يــوق، 
  .قۇرئان كهرىمدۇرقىيامهتكىچه نۇرى ئۆچمهيدىغان 

*   *   *   *   *  

  ...نى ئېلىپ كهلدى»الإله االاهللا«بارلىق پهيغهمبهرلهر بىردهك 

ــسى  ــڭ ھهممى ــاماۋىي كىتابالرنى ــقا س ــدىن باش ــراق، قۇرئان بى

                                                           
 . ئايهت-9: سۈره ئهھقاف ①
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پهقهت قۇرئــان كهرىمــال اللهنىــڭ دهرگاھىــدىن . ئۆزگهرتىۋېتىلــدى
 .قانــداق نازىــل قىلىنغــان بولــسا شــۇ بــويىچه ســاقلىنىپ كهلــدى

بـۇرۇنقى . چۈنكى، قۇرئـاننى قوغداشـقا الـله ئـۆزى كېپىـل بولـدى
  .كىتابالرغا ئوخشاش ئۇنى قوغداشنى ئىنسانالرغا تاپشۇرمىدى

  �إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ�
ى قۇرئــاننى ھهقىــقهتهن بىــز نازىــل قىلــدۇق ۋه چوقــۇم ئــۇن«

  ».①قوغدايمىز

ــشتىن  ــپ كېتى ــابالر ئۆزگهرتىلى ــاماۋىي كىت ــى س ــز ئىلگىرىك بى
ـــدا  ـــۇرۇن، ئۇنىڭ ــه االاهللا«ب ـــا »الإلـ ـــداق ئوتتۇرىغ ـــڭ قان نى

» الإله االاهللا «بىراق، شۇنى بىلىمىزكى، . قويۇلغانلىقىنى بىلمهيمىز
ــۇر چاچقــان ھالــدا تولــۇپ  ــڭ بــارلىق ســهھىپىلىرىده ن قۇرئاننى

وھىغا روھىيهتنىڭ ھهر قايسى تهرهپلىرىـدىن ئۇ ئىنسان ر. تۇرۇپتۇ
ــدۇ ــپ كېلى ــدۇ. كىرى ــاب قىلى ــردهك خىت ــا بى ــل ۋه تۇيغۇغ . ②ئهقى

  . تولىدۇلىقغا »الإله االاهللا«نهتىجىده ئىنسانى قهلب 

نــى ئېغىــزدىال ئېيتىــپ قويــسا »الإلــه االاهللا«ھهقىــقهتهن الــله 
بولۇش ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى، » كهلىمه«بولىدىغان ئادهتتىكى 

پۈتكۈل ئىنسانىي رىئاللىقنى شـهكىللهندۈرۈش، ئىنـساننى ئـۆزىگه 
» الإله االاهللا «. اليىق ئورۇنغا يۈكسهلدۈرۈش ئۈچۈن نازىـل قىلغـان

ـــڭ ئۈســـتىده  ـــشىگه ۋه ئۇنى ـــساننىڭ يۈكـــسهك ماقامغـــا ئۆرلى ئىن
مۇستهھكهم تۇرۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان ھهر قانداق كۈچنىـڭ 

يهنـى ئىنـساننىڭ يـۇقىرى (لدۇرىدۇ توسقۇنلۇقىدىن ئىنساننى قۇتۇ
                                                           

 . ئايهت-9: سۈره ھېجىر ①
ــهنمهكچى  ② ــانلىقىنى چۈش ــاب قىلغ ــداق خىت ــردهك قان ــا بى ــلهن تۇيغۇغ ــل بى ــڭ ئهقى قۇرئاننى

اللهغـا ئىمـان «نـاملىق كىتابىنىـڭ ) ركائز اإليمـان  (» ئىماننىڭ ئاساسلىرى«بولسىڭىز، ئاپتورنىڭ 
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(بۆلۈمىنى ئوقۇڭ دېگهن » كهلتۈرۈش



 

- 42 - 

42 

ماقامغا ئۆرلىشىگه توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچـۈن ئـۇنى ئـۆزىگه مايىـل 
قىلىدىغان ياكى ئۆز تهرىپىگه تارتىدىغان ئېغىرلىقنىڭ بېسىمىدىن 

ــسهلدۈرىدۇ ــساننى يۈك ــى ). ئىن ــۈچ مهيل ــۇچى ك ــقۇنلۇق قىلغ توس
نىـــڭ ئېغىرلىقـــى »الي«ئىنـــساننىڭ ئهســـلى يۇغۇرۇلمىـــسىدىكى 

ئېغىرلىقـى » تـوزان-چـاڭ«سۇن مهيلى روھالرنـى قاپىلۋالغـان بول
ــــا  ــــم تاغۇتلىرىغ ــــڭ زالى ــــساننى زېمىننى ــــى ئىن ــــسۇن مهيل بول

ــدىغان  ــار قىلى ــۇنى خ ــسۇندۇرۇپ، ئ ــاج«بوي ــى » ئىھتىي ئېغىرلىق
ــشاش ــسۇن ئوخ ــاراملىق !. بول ــسىدىكى ي ــڭ ئىرادى ــدا اللهنى زېمىن

ئۇممىتىنىڭ » الاهللاالإله ا«جهمئىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋه زېمىندا 
ئىنـساننى شـهخس، جامـائهت » الإله االاهللا «قهد كۆتۈرۈشى ئۈچۈن 

  .ۋه ئۇممهت ھالىتىده يۈكسهلدۈرىدۇ

بۇ ئىشالرنىڭ ھېچقايسىسى ئېغىزدىال ئېيتىپ قويسا بولىدىغان 
ــگه ئاشــمايدۇ» گهپ« ــلهن ئهمهل ــسانىي . بى ــۈل ئىن ــى، پۈتك بهلك

ڭقــۇر قاتالملىرىغــا مهۋجــۇدىيهتكه لىــق تولىــدىغان، ئۇنىــڭ چو
ســـىڭىپ كىرىـــپ، ئۇنىڭـــدىكى ھهر بىـــر ھـــۈجهيرىنى كۈچلـــۈك 

ـــــــڭ  ـــــــدىغان، ئۇنى ـــــــسىنى رگىيېنېئھهرىكهتـــــــكه كهلتۈرى ى
ـــۇپ،  ـــۇزۇقچىلىقنى يوقۇت ـــدىن ب ـــتۈرىدىغان، زېمىن مۇكهممهللهش
ياخشىلىقنى بىخالندۇرىدىغان جانلىق ھهقىقهت ئـارقىلىق ئهمهلـگه 

  .ئاشىدۇ

*   *   *   *   *  

  نىڭ مهنىسى نېمه؟»الاهللاالإله ا«

ــه االاهللا« ــالغۇز بىــر اللهغــا » الإل دېگهنلىــك شــېرىكى يــوق ي
ـــش  ـــايه قىلى ـــسىپلىرىغا رىئ ـــڭ پرىن ـــش ۋه اللهنى ـــادهت قىلى ئىب

  .دېگهنلىكتۇر



 

- 43 - 

43 

اللهدىن باشـقا ) ئىالھىيلىق خۇسۇسىيهت(اللهدىكى ئۇلۇھىيهت 
ــۇدىيهت  ــۇقتىكى ئۇب ــر مهخل ــىيهت(ھهر بى ــۇق خۇسۇس ــڭ )قۇلل نى

ــدۇبولۇشــى ــر . نى تهلهپ قىلى ــى ھهر بى ــڭ ئىالھىيلىق ــى اللهنى يهن
. كىــشىنىڭ اللهغــا بولغــان قۇللــۇقنى ئــادا قىلىــشىنى بهلگىلهيــدۇ

پۈتكۈل مهۋجۇداتتىكى ھهر بىر شـهيئى، ھهر بىـر شـهخس ۋه ھهر 
يوقۇلـۇپ، ) ئىالھىيلىـق خۇسۇسـىيهت(بىر مهخلۇقتىن ئۇلـۇھىيهت 

دىال، ئانـدىن بـۇ خىـل يىگانه بىر الله ئۈچـۈن ئىـسپاتالنغان چاغـ
ــدۇ ــگه ئاشــۇرغىلى بولى ــى ئهمهل ــك . تهلهپن ــۇ دېگهنلى ــى ”ب ھهقىق

ئىبادهت قىلىشقا تېگىـشلىك بىردىنبىـر ئىـالھ الـلهدۇر، ئۇنىڭـدىن 
باشــقىغا ئىبــادهت قىلىــشقا بولمايــدۇ، چــۈنكى، ئۇنىڭــدىن باشــقا 
ھېچكىم ئىالھ ئهمهس، شۇڭا شېرىكى يوق بىر الله ئۈچۈن خالىس 

گىشلىك بولغان ئىبادهتنى ئاشۇ اللهدىن باشقىغا قىلىش قىلىشقا تې
  .دېگهنلىكتۇر“ دۇرۇس بولمايدۇ

بۇ ئاددى ۋه چۈشىنىشلىك مهسـىله ئىنـسان ھاياتىـدىكى تـۈپ 
بهلكـى، ئىنـسان ھايـاتى ئـۇنى مهركهز قىلىـدىغان ۋه . مهسىلىدۇر

ــر  ــدىغان بىردىنبى ــتىگه قۇرۇلى ــڭ ئۈس ــادرو«ئۇنى مهن ... دۇر»ي
، »②مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـازىرقى ئهھـۋالى«، »①قاتىقۇرئان تهتقى«
نــاملىق ئهســهرلىرىمىده » ③تۈزىتىــشكه تېگىــشلىك چۈشــهنچىلهر«

كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمدهك تهۋھىـد مهسىلىـسىنىڭ قۇرئـان كهرىمـده 
شۇ قهدهر تهپسىلى ئوتتۇرىغا قويۇلىشىنىڭ سـهۋهبى قانـداقتۇر بـۇ 

ـــر ـــڭ مۇش ـــاب قىلىنغۇچىالرنى ـــۇنجى خىت ـــلهن ت ـــان بى ىك قۇرئ
ــــدىن ئهمهس ــــۇ . بولغانلىقى ــــدىكى مۇئمىنلهرم ــــۈنكى، مهدىنى چ

                                                           
 .دراسات قرآنية ①
 .واقعنا الْمعاصر ②
 .مفاهم ينبغي أن تصحح ③
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  .ئوخشاشال مۇشۇ مهسىله بىلهن خىتاب قىلىنغان

يا أَيها الَّذين آمنواْ آمنواْ بِاللّه ورسوله والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ �
  يـلَّ       الَّذض رِ فَقَـدمِ اآلخوالْيو هلسرو بِهكُتو هكَتالَئمو بِاللّه كْفُرن يملُ ون قَبلَ مأَنز

  �ضالَالً بعيدا
اللهغا، اللهنىڭ پهيغهمبىرىگه ۋه الله ئۇنىڭغـا ! مۇئمىنلهرئى «

ۋه ئىلگىــرى الــله نازىــل ) يهنــى قۇرئانغــا(نازىــل قىلغــان كىتابقــا 
يهنــى قۇرئانــدىن ئىلگىــرى نازىــل قىلىنغــان (غــان كىتابالرغــا قىل

كىمكـى اللهنـى، اللهنىـڭ . ئىمـان كهلتـۈرۈڭالر) ساماۋى كىتابالرغا
ـــاخىرهت  ـــى ۋه ئ ـــابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىن ـــشتىلىرىنى، كىت پهرى

  ».①كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ

�اعئًاويش رِكُواْ بِهشالَ تو واْ اللّهدب...�  
اللهغــا ئىبــادهت قىلىڭــالر، ئۇنىڭغــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك «

  ».②كهلتۈرمهڭالر

  �!ا؟ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم وجهه هللا وهو محِسن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفً�
ياخشى ئهمهللهرنى قىلغـان ھالـدا ئـۆزىنى اللهغـا تاپـشۇرغان «

يهنى اللهنىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ ئهمهلىنـى خـالىس الـله ئۈچـۈن (
، باتىل دىنالردىن بۇرالغـان ھالـدا ئىبىراھىمنىـڭ دىنىغـا )قىلغان

ـــشىدىن  ـــكهن كى ـــته(ئهگهش ـــي جهھهت ـــادهم ) دىنى ـــشىراق ئ ياخ
  ».③بارمۇ؟

�              بِاللّـه نآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّواْ ووأَن ت الْبِر سلَّي

                                                           
 . ئايهت-136: سۈره نىسا ①
 . ئايهت-36: سۈره نىسا ②
 . ئايهت-125: سۈره نىسا ③
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والْيومِ اآلخرِ والْمآلئكَة والْكتابِ والنبِيني وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى            
لْمساكني وابن السبِيلِ والسآئلني وفي الرقَابِ وأَقَام الصالةَ وآتى الزكَاةَ والْموفُـونَ            وا

بِعهدهم إِذَا عاهدواْ والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحني الْبأْسِ أُولَئك الَّذين صـدقُوا     
  �لْمتقُونَوأُولَئك هم ا

 ســىلهرنىڭ كــۈن چىققــان ۋه كــۈن پاتقــان تهرهپــكه يــۈز«
بهلكى اللهغـا، . كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه ياتمايدۇ

يهنى الله نازىل قىلغان (ئاخىرهت كۈنىگه، پهرىشتىلهرگه، كىتابقا 
، پهبغهمـبهرلهرگه ئىمـان كهلتـۈرۈش، اللهنـى سـۆيۈش )كىتابالرغا

 ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبن -يۈزىسىدىن خىش
ــهبىللهرگه  ــۇل(س ــى پ ــان -يهن ــۈپ قالغ ــسى ئۈزۈل ــدىن ئاالقى مېلى
ــاپىرالرغا ــشىگه )مۇس ــا ئېرىشى ــڭ ئازادلىقق ــائىلالرغا ۋه قۇلالرنى ، س

مال ياردهم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېـرىش، ئهھـدىگه -پۇل
اللهنىــڭ يولىــدا (ۋاپــا قىلىــش، يوقــسۇزلۇققا، كېــسهللىككه ۋه 

. ئۇرۇشقا بهرداشـلىق بېـرىش ياخـشى ئهمهلـگه كىرىـدۇ) قىلىنغان
) ئىمانىـدا) (يهنى يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر(ئهنه شۇالر 

  ».①راستچىل ئادهملهردۇر، ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادهملهردۇر

تهۋھىــد مهسىلىــسىنىڭ قۇرئــان كهرىمــده شــۇ قهدهر تهپــسىلى 
شىنىڭ سهۋهبى ئىنـساننىڭ ئـۆز تهبىئىتـى بىـلهن ئوتتۇرىغا قويۇلى

ئىنسان ياكى شېرىكى يـوق ... ئىبادهت قىلغۇچى بولغانلىقىدىندۇر
يىگانه بىر اللهغا ئىبـادهت قىلىـدۇ يـاكى اللهغـا باشـقا ئىالھالرنـى 
شېرىك قىلغان ھالدا ئىبادهت قىلىدۇ ۋهياكى اللهنى قويۇپ باتىل 

خـاراكتېرى » ئابىـدلىق«ىنسان يهنى ئ(ئىالھالرغا ئىبادهت قىلىدۇ 
بىلهن يارىتىلغان بولـۇپ، ئـۇ مهيلـى ھهق بولـسۇن مهيلـى باتىـل 
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  ).بولسۇن ھامان بىر ئىالھقا ئىبادهت قىلماي ياشىيالمايدۇ

ــدىغان  ــادهت قىلماي ــدا، ئىب ــپ ئېيتقان ــسقىچه قىلى ــا (قى ئىالھق
ـــدىغان ـــدۇ) چوقۇنماي ـــاپقىلى بولماي ـــشىنى ت ـــا، . كى مهن «ھهتت

الھقــا چوقۇنمــايمهن، مهن ھهر قانــداق ئىبــادهتتىن ھېچقانــداق ئى
دهپ جــــار ســــالغان ئىنــــسانمۇ بهرىبىــــر » پۈتــــۈنلهي خــــالىي

مانا بۇ كىشى ھهققىده الله مۇنـداق . چوقۇنۇشتىن خالى بواللمايدۇ
  :دهيدۇ

�اهوه هذَ إِلَهخنِ اتم تأَيأَفَر�  
 نى ئىـالھ قىلىۋالغـانىا نهپـسى خاھىـشماڭـ!) ئى مـۇھهممهد(«

  ».①ئادهمنى ئېيتىپ بهرگىن

. دۇر)ئىبــادهت قىلغــۇچى(» ئابىــد«ئىنــسان مۇشــۇ ھــالهتتىمۇ 
  .بىراق، ئۇ اللهنىڭ غهيرىگه ئىبادهت قىلغۇچىدۇر

دېــمهك، ھهر بىــر ئىنــساننىڭ ئىالھــسىز ياشىــشىنىڭ مــۇمكىن 
قتا، بــۇ ئهمهســلىكى مۇشــۇ رهۋىــشته ئايدىڭالشــقان ئىــكهن، ئۇنــدا

مهسىلىـسى ئهمهس، بهلكـى، » ئىبـادهت«يهردىكى مهسىله نوقۇل 
مهسىلىـسىدۇر » مهئبـۇد«مهسىلىـسى يـاكى » توغرا بىر ئىبـادهت«
يهنى ئىبادهتنى كىمگه قىلىش ۋه قايسى خىـل شـهكىلده قىلىـش (

  ).مهسىلىسىدۇر

مهئبــۇد كىـــم؟ ئوخشىــشى بولمىغـــان يىگــانه اللهمـــۇ؟ يـــاكى 
ــق  ــاھىيهتته ئىالھىيلى ــهۋهپتىن م ــۇ س ــان، ش ــىيتى بولمىغ خۇسۇس

ئىبادهت قىلىشقا، ئىتائهت قىلىشقا ۋه بويـسۇنۇشقا ئهرزىمهيـدىغان 
  باشقا ساختا ئىالھالرمۇ؟
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مانا بۇ مهسىله تارىختىن بۇيانقى بـارلىق ئىنـسانىيهتنىڭ تـۈپ 
ــسىدۇر ــۈرده . مهسىلى ــل ت ــىله ئىزچى ــۇ مهس ــامهتكىچه ب ــاكى قىي ت

  .مۇشۇنداق داۋاملىشىدۇ

 زامان جاھىلىيىتى ئۆزىنىـڭ ئهسـكىلىكلىرىنى يېـپىش ھازىرقى
ـــۆزىنى  ـــىلىدىن ئ ـــۇ مهس ـــۈن ب ـــاقالش ئۈچ ـــايهتلىرىنى ئ ۋه جىن
قاچۇرغانـــسىرى اللهنىـــڭ كىتـــابى مۇشـــۇ مهســـىلىنى بهك مهركهز 

چۈنكى، بۇ مهسىله يالغۇز ئىنـسانى ھايـات رىئاللىقىـدا ۋه . قىلىدۇ
 بهلكى، مهڭگۈلۈك دۇنيا ھاياتتىال ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇپ قالماي،

ۋه ئهبهدىيلىـــك ھايـــات بولغـــان ئـــاخىرهتتىمۇ ئىنتـــايىن مـــۇھىم 
  .ئهھمىيهتكه ئىگه

  �وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ�
، )يۇرتىـدۇر( ھايـات يقىشۈبھىسىزكى، ئاخىرهت يۇرتى ھهقى«

ــۇال ــدى ئهگهر ئ ــسه ئى ــارتۇق (ر بىل ــادىن ئ ــۇ دۇني ــانى ئ ــۇ دۇني ب
  ».①)كۆرمهيتتى

ــات  ــارىدىكى ھاي ــساننىڭ يهر ش ــىدا ئىن ــىله ئاساس ــۇ مهس مۇش
ــدۇ ــلهپ چىقىلى ــسىپى بهلگى ــادى، ... پرىن ــساننىڭ ئېتىق ــى ئىن يهن

ــــش ــــهۋۋۇرى، ئى ــــى، تهس ــــى، ھهرىكىت ــــسى، ئهخالق -ئىدىيى
غـــان پائـــالىيهتلىرى؛ رهببـــى، ئـــۆزى ۋه جهمئىيىتـــى بىـــلهن بول

مۇناسىۋىتى، ئۆز ئهتراپىدىكى كائىنات بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى؛ 
قاتـارلىق ... پهن-ئۇرۇش، تىنچلىق، سىياسهت، ئىقتىسات، ئىلىم

ــىدا  ــىله ئاساس ــۇ مهس ــشلىرى مۇش ــارلىق ئى ــدىكى ب ــڭ ھاياتى ئۇنى
  .بهلگىلىنىدۇ

ــاقىۋىتى  ــاخىرهتتىكى ئ ــساننىڭ ئ مۇشــۇ مهســىله ئاساســىدا ئىن
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يهنــى ئىنــساننى جهنــنهت يــاكى دهۋزهخ، ... ۇبهلگىــلهپ چىقىلىــد
ــدىن  ــۈك ئازابنىــڭ كۈتۈۋاتقانلىقى ــاكى مهڭگۈل ــېمهت ي ــۈك ن مهڭگۈل
ئىبارهت مۇقهررهر ئاقىۋهت مۇشـۇ مهسـىله ئاساسـىدا مۇشـۇ مهسـىله 

  .ئاساسىدا بهلگىلىنىدۇ

ــارلىق مهســىلىلهر  ــدا پۈتكــۈل مهۋجــۇداتتىكى ب ــسان ھاياتى ئىن
مراق يهنه بىـــر مهســـىلىنىڭ ئىچىـــده مۇشـــۇ مهســـىلىدىنمۇ مـــۇھى

  تېپىلىشى مۇمكىنمۇ؟

گهرچه بـــۇ مهســـىله شـــۇنچىلىك مـــۇھىم ۋه زۆرۈر بولـــسىمۇ، 
ــۇ مهســىلىنىڭ تهســىرىنى  ــان جــاھىلىيىتى ب ــراق، ھــازىرقى زام بى
ئاجىزالشتۇرۇش، ئىنسانالرنى اللهغا ئىبـادهت قىلىـشتىن شـهيتانغا 

سـىلىنى چوقۇنۇشقا، نۇردىن قاراڭغۇلۇققا چىقىرىش ئۈچـۈن بـۇ مه
  .كىچىك ۋه ئاددى قىلىپ كۆرسىتىدۇ

�               ـبِنيم وـدع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَن لَّا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَنْ ،  أَلَمو
يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدباع�   

! ئـى ئـادهم بـالىلىرى”): پهيغهمبهرلىرىم ئـارقىلىق(سىلهرگه «
شـــهيتانغا چوقۇنمـــاڭالر، ئـــۇ ھهقىـــقهتهن ســـىلهرگه ئاشـــكارا 

 دهپ “دۈشــمهندۇر، مــاڭىال ئىبــادهت قىلىڭــالر، بــۇ تــوغرا يولــدۇر
  ».①تهۋسىيه قىلمىدىممۇ؟

�    خواْ ينآم ينالَّذ يلو اللّه        مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذرِ ووإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِج
  �الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

) كۇفرىنىــــڭ(نىـــڭ ئىگىـــسىدۇ، ئـــۇالرنى مۇئمىنلهرالـــله «
يورۇقلۇقىغــا چىقىرىــدۇ؛ كاپىرالرنىــڭ ) ئىماننىــڭ(زۇلمىتىــدىن 
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ــــهيتاندۇر ــــسى ش ــــۇالرنى . ئىگى ــــڭ(ئ ــــدىن ) ئىماننى يورۇقلۇقى
ئهنه شـــۇالر ئهھلـــى . قاراڭغۇلۇقىغـــا چىقىرىـــدۇ) گۇمراھلىقنىــڭ(

  ».①دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

*   *   *   *   *  

هغا ئىبادهت قىلىـش ۋه نىڭ مهنىسى يالغۇز بىر الل»الإله االاهللا «
  .اللهنىڭ پرىنسىپلىرىغا رىئايه قىلىشتۇر

رىئايه قىلىش پرىنسىپى تارىخ جهريانىـدا ھېچبىـر ئهلچىلىكـته 
ئهســلى خاراكتېرىــدىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا (قهتئىــي ئۆزگهرمىــدى 

شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرئان كهرىمـدىكى ). ئۆزگىرىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس
ر مهزمـــۇن ۋه شـــهكىلده پهيغهمـــبهرلهر قىسسىـــسى ئوخـــشاش بىـــ

ھهر قايسى پهيغهمبهرلهرنىـڭ قهۋمـلهرگه ئېيتقىنىمـۇ . تهكرارالندى
  .ئىدى» كهلىمه«ئوخشاش بىر 

�هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللّهدباع�  
اللهغــا ئىبــادهت قىلىڭــالر، ســىلهرگه اللهدىــن باشــقا مهبــۇد «

  ».②“ريوقتۇ) بهرھهق(

الإلــه « تهلهپــلهر يــاكى تېــكونكرئهممــا، رىئــايه قىلىــشتىكى 
نىــڭ كونكرېــت تهلهپلىــرى دهۋرنىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن ھهر »االاهللا

ئـاخىرى مـۇھهممهد . بارا ئۆزگىرىپ بـاردى-قايسى ئهلچىلىكته بارا
  .ئهلهيھىسساالم پهيغهمبهر بولۇپ ئهۋهتىلدى

ى مــۇئهييهن قۇرئــان كهرىمــده ئاشــۇ مىللهتلهرنىــڭ ھاياتىــدىك
خاتالىقالرنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن نازىـل قىلىنغـان تهلهپلهرنىـڭ 
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ئهممـا، قۇرئانـدا كۆرسـىتىلگىنى . بىر قىسمى كۆرسـىتىپ ئۆتۈلـدى
الــله تهرهپــتىن ئاشــۇ مىللهتــلهرگه نازىــل قىلىنغــان تهلهپلهرنىــڭ 

چـۈنكى، قۇرئانـدا كۆرسـىتىلمىگهن . (ھهممىسى دېگهنلىك ئهمهس
  ). بولۇشى مۇمكىنباشقا تهلهپلهرمۇ

أَتبنونَ بِكُلِّ رِيـعٍ آيـةً      �: مهسىلهن، ئاد قهۋمىگه مۇنداق دېيىلدى
فَاتقُوا اللَّـه   ،   بطَشتم جبارِين  وإِذَا بطَشتم ،  وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ   ،  تعبثُونَ

ونيعأَطو�  
ــۇن« ــا ئوي ــز جايغ ــر ئېگى ــر -ســىلهر ھهر بى كــۈلكه ئۈچــۈن بى

گويـــا ســـىلهر . (؟ساالمـــسىلهر) يهنـــى ئېگىـــز بىنـــا(ئـــاالمهت 
دۇنيــادا مهڭگــۈ قېلىــشنى ئۈمىــد قىلىــپ پۇختــا ) ئۆلمهيدىغانــدهك

جازالىـــــساڭالر، ) بىراۋنـــــى(ئهگهر . ؟ساالمـــــسىلهرســـــارايالرنى 
 سىلهر اللهدىن قورقۇڭالر، ماڭا ئىتـائهت .زالىمالردهك جازااليسىلهر

  ».①رقىلىڭال

فـي  ،  أَتتركُونَ في ما هاهنا آمنِني    �: سهمۇد قهۋمىگه مۇنداق دېيىلدى
ج ونيعو اتن  ،يمضا ههلٍ طَلْعخنوعٍ ورزو ،نيا فَارِهوتيالِ بالْجِب نونَ متحنتقُوا ، وفَات

ونيعأَطو اللَّه ،نيرِفسالْم روا أَميعطلَا تونَ، وحلصلَا يضِ وي الْأَرونَ ففِْسدي ينالَّذ�  
ـــــۇالقالردىن، « ـــــاغچىالردىن، ب ـــــۇ يهرلهرده، ب ـــــىلهر ب س

زىرائهتلهردىن، يۇمـشاق پىـشقان خـورمىالردىن بهھـرىمهن بولـۇپ 
خۇشــال . ؟)دهپ ئويالمــسىلهر(الىمىز خــاتىرجهم ھالــدا داۋاملىــق قــ

اللهدىن قورقۇڭالر، ماڭـا . ؟ھالدا تاغالرنى تېشىپ ئۆي ياسامسىلهر
ــائهت قىلىڭــالر ــدىغان، ئىــسالھ . ئىت ــدا بۇزغۇنچىلىــق قىلى زېمىن

قىلمايـــدىغان ھهددىـــدىن ئاشـــقۇچىالرنىڭ ئهمـــرىگه ئىتـــائهت 
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  ».①قىلماڭالر

وتذَرونَ ،  أَتأْتونَ الذُّكْرانَ من الْعالَمني   �: لۇت قهۋمىگه مۇنداق دېيىلدى
  �ما خلَق لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ

ــــپ، « ــــۋاته قىلى ــــدىن لى ــــان ئىچى ــــى جاھ ــــىلهر ئهھل س
قـان ئايـاللىرىڭالرنى تاشـالپ پهرۋهردىگارىڭالر سىلهر ئۈچـۈن يارات
ـــقهتهن  ـــىلهر ھهقى ـــسىلهر؟ س ـــا(قويام ـــدىن ) بۇزۇقچىلىقت ھهددى

  ».②ئاشقۇچى قهۋمسىلهر

أَوفُوا الْكَيـلَ ولَـا تكُونـوا مـن     �: ئهيكىلىقالرغا مۇنـداق دېيىلـدى
ِسرِينخوا بِ ،  الْمزِنيمِ وقتسطَاسِ الْمسـي         ،  الْقا فثَـوعلَا تو ماءهيأَش اسوا النسخبلَا تو

ينفِْسدضِ مالْأَر�  
ــــۈچىلهردىن « ــــرىڭالر، كهم بهرگ ــــدۇرۇپ بې ــــۆلچهمنى تول ئ

ــارتىڭالر) نهرســىلهرنى. (بولمــاڭالر ــدا ت ــوغرا تارازى ــشىلهرگه . ت كى
يهنى قايـسى يـول بىـلهن بولمىـسۇن، كىـشىلهرنىڭ (ىرىنى نهرسىل

كهم بهرمهڭــالر، يهر يۈزىــده بۇزغۇنچىلىــق قىلىــپ ) ھهقلىرىنــى
  ».③پاسات تېرىماڭالر-پىتنه

ئىالھىي يوليورۇقالر گهرچه ھهر بىر قهۋمگه نىسبهتهن اللهنىڭ 
نىڭ ئومـۇمىي »الإله االاهللا «پرىنسىپلىرىغا رىئايه قىلىشتىن ئىبارهت 

ىۋىنىــــڭ دائىرىــــسىگه تهۋه بولــــسىمۇ، بىــــراق، ئــــۇ ئاشــــۇ تهل
مىللهتلهرنىــڭ خاتالىقلىرىنىــڭ ئوخــشىماسلىقى بىــلهن ئۆزگىرىــپ 

  .تۇردى

ـــر  ـــۇ نۇقتىـــدا مۇنـــداق بى ـــز ب ـــۇالھىزىنى پرىنـــسىپاللىقبى  م
                                                           

 . ئايهتلهر-152-146: سۈره شۇئهرا ①
 . ئايهتلهر-166-165: سۈره شۇئهرا ②
 . ئايهتلهر-183-181: سۈره شۇئهرا ③



 

- 52 - 

52 

نوقـۇل ئهقىـدىال ئهمهس، » الإلـه االاهللا  «ھهقىـقهتهن : يۈرگۈزىمىز
ىـــڭ ھهر قايـــسى  ھاياتن-ئهقىـــده بىـــلهن قوشـــۇلۇپ-بهلكـــى، 

. تهرهپلىرىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالىــدىغان ئىالھىـي يوليـورۇقالر ئىــدى
گهرچه قۇرئان كهرىمده دهسـلهپكى مىللهتـلهرگه نازىـل قىلىنغـان 
يوليورۇقالر ھهققىدىكى كونكرېت مهلۇمالر سۆزلهنمىگهن بولـسىمۇ، 

ــڭ  ــراق، ئۇنى ــۈرى«بى ــك »ت ــۈن يېتهرلى ــش ئۈچ ــان قىلى ــى باي ن
  .م مهلۇماتالر ئوتتۇرىغا قويۇلدىبولىدىغان بىر قىسى

ـــق ـــڭ بهچچىۋازلى ـــۇت ئهلهيھىســـساالم قهۋمىنى  ①مهســـىلهن، ل
-جىنــايىتىنى چهكــلهش ئۈچــۈن نازىــل قىلىنغــان ئىجتىمــائىي

ــاۋۇرلۇق ۋه  ــدا ھاك ــڭ زېمىن ــاد قهۋمىنى ــورۇقالر؛ ئ ــي يولي ئهخالقى
تهك ... يوغــانچىلىق قىلىــش، مــاددىى كــۈچ بىــلهن مهغــرۇرلىنىش

 -ئىجتىمــائىيلهش ئۈچــۈن نازىــل قىلىنغــان جىنــايىتىنى چهكــ
تارازىـدا كهم -ىلىك يوليورۇقالر؛ ئهيكىلىقالرنىڭ جىڭپسىخولوگىي

ســېتىم ئىــشلىرىدا -بېــرىش، ســودىدا ئادىــل بولماســلىق ۋه ئــېلىم
تهك جىنـايىتىنى چهكـلهش ... سـوقتى قىلىـش-باشقىالرنى قاقتى

ــا  يوليورۇئىقتىــسادىي-ئىجتىمــائىيئۈچــۈن نازىــل قىلىنغــان  قالرغ
  .ئوخشاش

ئاشـۇ : بىز يهنه بىر قېتىم مۇنداق بىر مـۇالھىزىنى يۈرگـۈزىمىز
نىڭ »دىن«جاھىلىيهت مىللهتلىرى پهيغهمبهرلىرى ئېلىپ كهلگهن 

. ئۇالرنىـــڭ دۇنيـــاۋىى ئىـــشلىرىغا ئارىلىشىـــشىغا قارشـــى تـــۇردى
دۇنيا ئىشلىرى ئىنسانالرنىڭ شهخسىي ئىـشى «ئۇالرنىڭ خىيالىچه 

ر ئۆزى خالىغانچه ھاالل ۋه ھارام قىلـسا بـوالتتى، بولۇپ، ئىنسانال
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  .ئىدى» !نىڭ ئارىلىشىش ھوقۇقى يوق“دىن”

بۇ مهسىلىنىڭ ئهڭ گهۋدىلىك مىسالى شـۇئهيب ئهلهيھىسـساالم 
  :ىدۇرتىرازېئقهۋمىنىڭ پهيغهمبىرىگه قارىتا بىلدۈرگهن 

�بيعش ماهأَخ نيدإِلَى مواْ ونقُصالَ تو هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ ي
          يطحمٍ موي ذَابع كُملَيع افأَخ يإِنرٍ وياكُم بِخأَر يانَ إِنيزالْمالَ وكْيمِ   ،  الْما قَـويو

 كْيفُواْ الْمضِ             أَوـي اَألراْ فثَـوعالَ تو ماءهيأَش اسواْ النسخبالَ تو طسانَ بِالْقيزالْمالَ و
ينفِْسدم�  
ــــى(مهديهن « ــــۇئهيبنى گه)ئهھل ــــشى ش ــــڭ قېرىندى  ئۇالرنى

اللهغـا ! ئـى قهۋمىـم”: ئهۋهتتـۇق، ئـۇ ئېيتتـى) پهيغهمبهر قىلىـپ(
) بهرھهق(ا ھـېچ مهبـۇد ئىبادهت قىلىڭالر، سىلهرگه اللهدىن باشـق

يوقتـــۇر، ئۆلچهمـــده ۋه تارازىـــدا كهم بهرمهڭـــالر، مهن ســـىلهرنى 
ـــىلهرنىڭ  ـــقهتهن س ـــساباليمهن، مهن ھهقى ـــاي ھې ـــقهتهن ب ھهقى

ــامهت كــۈنى( ھهممىنــى قورشــاپ تۇرغــۇچى كــۈن نىــڭ )يهنــى قىي
ســىلهر ! ئــى قهۋمىــم. ئازابىغــا دۇچــار بولۇشــۇڭالردىن قــورقىمهن

ر، تارازىنى تـوغرا تـارتىڭالر، كىـشىلهرگه ئۆلچهمنى توغرا ئۆلچهڭال
نهرسىلهرنى كهم بهرمهڭالر، يهر يۈزىده بۇزغۇنچىلىق قىلىپ پىتـنه 

  ».①“ـ پاسات تېرىماڭالر

ــۆرۈپ  ــى چ ــاختا ئىالھالرن ــۇالرنى س ــساالم ئ ــۇئهيب ئهلهيھىس ش
تاشالپ، يالغۇز بىر اللهغا ئىبادهت قىلىشقا چاقىرغان چاغدا، ئۇالر 

هقىده تهرىپىگىال قارشـى چىقماسـتىن، بهلكـى، دهۋهتنىڭ يالغۇز ئ
ـــستىك« ـــڭ » ئهلمانى ـــلهن دىننى ـــاۋى«روھ بى ـــشالرغا » دۇني ئى

  .ئارىلىشىشىغا قارشى تۇردى

�ي أَملَ ففْعأَن ن ا أَوناؤآب دبعا يم كرتأَن ن كرأْمت كالَتأَص بيعا شا قَالُواْ يا منالو
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يدشالر يملالْح لَأَنت كاء إِنشن�  
سـېنى ) يهنـى دىنىـڭ(سېنىڭ نامىزىڭ ! ئى شۇئهيب”: ئۇالر«

يهنـى (بوۋىلىرىمىز ئىبادهت قىلىـپ كېلىۋاتقـان نهرسـىلهرنى -ئاتا
بىزنـى تاشالتقۇزۇشـقا يـاكى مـاللىرىمىزنى خـالىغىنىڭچه ) بۇتالرنى

 ئهتكۈزۈشكه بۇيرۇمدۇ؟ سهن تـازىمۇ تهسهررۇپ قىلىشىمىزنى تهرك
 “ده-كۆكسى كهڭ، تـازىمۇ تـوغرا يـول تاپقـان ئادهمـسهن-كۆڭلى
  ».①دېدى

*   *   *   *   *  

ــر  ــقۇچلىرىدىن يهنه بى ــتىلىش باس ــۈپ يې ــسانىيهتنىڭ ئۆس ئىن
  .باسقۇچتا الله بهنى ئىسرائىلغا تهۋراتنى نازىل قىلدى

زلْنا التوراةَ فيها هدى ونور يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَمواْ للَّذين هادواْ            إِنا أَن �
 اساْ النوشخاء فَالَ تدهش هلَيواْ عكَانو ابِ اللّهتن كظُواْ مفحتا اسبِم ارباَألحونَ وانِيبالرو

 و نوشاخيالً      وا قَلني ثَماتواْ بِآيرتشالَ ت ن لَّممو         ـمه ـكلَئفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي
نَ وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ واَألنف بِاَألنف واُألذُ          ،  الْكَافرونَ

            ةٌ لَّهكَفَّار وفَه بِه قدصن تفَم اصصق وحرالْجو نبِالس نالسو كُم   بِاُألذُنحي ن لَّممو
  �بِما أنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ

تهۋراتنى نازىـل قىلـدۇق، تهۋراتتـا ) مۇساغا(بىز ھهقىقهتهن «
ــار، ) غانتــوغرا يولغــا يېتهكلهيــدى( ــدايهت ۋه نــۇر ب اللهنىــڭ (ھى

تهۋرات (بويسۇنغان پهيغهمـبهرلهر يهھـۇدىيالر ئارىـسىدا ) ھۆكمىگه
ــــلهن ــــدۇ، ) بى ــــۈم قىلى ــــڭ(ھۆك ــــرى ۋه ) يهھۇدىيالرنى زاھىتلى

يهنى (ساقالشقا بۇيرۇلغان كىتابۇلالھ ) ئۆزگهرتىشتىن(ئۆلىمالىرىمۇ 
گهرتىــشتىن ئۆز(بــويىچه ھۆكــۈم قىلىــدۇ، ئــۇالر تهۋراتنــى ) تهۋرات

ــدى) ساقالشــقا ــازارهتچى ئى ــالىرى. (ن ــى يهھۇدىيالرنىــڭ ئۆلىم !) ئ
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مېنىـڭ ئـايهتلىرىمنى . كىشىلهردىن قورقماڭالر، مهندىن قورقۇڭالر
مـال، مهنـسهپ ۋه پـارا ئۈچـۈن -يهنى پۇل(ئاز پۇلغا تېگىشمهڭالر 

كىملهركى الـله نازىـل ، )ئايهتلىرىمنىڭ ھۆكمىنى ئۆزگهرتىۋهتمهڭالر
 ئـۇالر .يهتلهر بويىچه ھۆكۈم قىلمايـدىكهن، ئـۇالر كـاپىرالردۇرقىلغان ئا

غــا تهۋراتتــا شــۇنداق بهلگىلىــدۇقكى، ) يهنــى ئىــسرائىل ئهۋالدى(
، )ئۆلتۈرۈلىـدۇكىـشى يهنى نـاھهق ئـادهم ئۆلتـۈرگهن (جانغا جان 
يهنى كىشىنىڭ كۆزىنى ناھهق قۇيۇۋهتكهن ئادهمنىـڭ (كۆزگه كۆز 

يهنـى كىـشىنىڭ بـۇرنىنى (غا بۇرۇن ، بۇرۇن)كۆزىنى قۇيۇۋېتىلىدۇ
ــسىلىدۇ ــۇرنى كې ــكهننىڭ ب ــاھهق كهس ــۇالق )ن ــا ق ــى (، قۇالقق يهن

، چىـشقا )كىشىنىڭ قۇلىقىنى ناھهق كهسكهننىڭ قۇلىقى كېسىلىدۇ
يهنــى كىــشىنىڭ چىــشىنى نــاھهق تۆككهننىــڭ چىــشى (چىــش 

قانـداق يارىــدار قىلغـان بولـسا شــۇنداق ) كىـشىنى(ۋه ) تۆكۈلىـدۇ
) جىنـايهتچىنى(نىش بىلهن قىساس ئېلىنىدۇ، كىمكى يارىدار قىلى

ــۇ قىلــسا  ــ(ئهپ ــى ئۇنىڭــدىن قى ــۇ ئۇنىــڭ )ساس ئالمىــسايهن ، ب
الـله نازىـل قىلغـان ئـايهتلهر بـويىچه غا كهففارهت بولىدۇ، )گۇناھى(

  ».①ھۆكۈم قىلمايدىغان كىشىلهر زالىمالردۇر

ئانــدىن كېــيىن الــله بهنــى ئىــسرائىلغا ئىــسا ئهلهيھىســساالمنى 
ئىـسا ئهلهيھىسـساالم ئىلگىـرى ئۇالرغـا . هيغهمبهر قىلىـپ ئهۋهتتـىپ

نازىل قىلىنغان تهۋراتنى تهستىقاليتتى ھهمـده ئىلگىـرى ئۇالرنىـڭ 
كاپىر بولغانلىقى سـهۋهبىدىن ئۇالرغـا ھـارام قىلىنغـان بىـر قىـسىم 
ئىشالرنى ئۇالرغا ھـاالل قىلىـپ بېـرىش ئۈچـۈن پهيغهمـبهر بولـۇپ 

  .ئهۋهتىلگهن ئىدى

�              ـاهنيآتو اةروالت نم هيدي نيا بقًا لِّمدصم ميرنِ مى ابيسم بِعلَى آثَارِها عنقَفَّيو
، مـتقني اِإلجنيلَ فيه هدى ونور ومصدقًا لِّما بين يديه من التوراة وهدى وموعظَـةً لِّلْ             
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        يهف لَ اللّها أَنزيلِ بِملُ اِإلجنأَه كُمحلْيو          ـمه ـكلَئفَأُو لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو
  �الْفَاسقُونَ
) يهنـــى بهنــــى ئىـــسرائىل پهيغهمبهرلىرىنىــــڭ(ئۇالرنىـــڭ «

يهنـى (قىلىنغـان تهۋراتنـى ئارقىسىدىن ئۆزىـدىن ئىلگىـرى نازىـل 
ئېتىـراپ قىلغـۇچى ) ئۇنىڭ الله تهرىپىـدىن نازىـل قىلىنغـانلىقىنى

ئىسا ئىبن مهريهمنى ئهۋهتتۇق، ئۇنىڭغا ھىدايهت بىلهن نۇرنى ئۆز 
ئۆزىدىن ئىلگىرى ) ئىنجىل(ئىچىگه ئالغان ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق، 

نىڭغــا يهنــى ئۇ(نازىــل قىلىنغــان تهۋراتنــى ئېتىــراپ قىلغۇچىــدۇر 
ئهھلـى . نهسـىھهتتۇر-، تهقۋادارالرغا ھىدايهت ۋه پهنـد)مۇۋاپىقتۇر
الله ئىنجىلدا نازىـل قىلغـان ئهھكـامالر ) يهنى ناساراالر(ئىنجىلالر 

الله نازىـل قىلغـان ئـايهتلهر بـويىچه ھۆكـۈم بويىچه ھۆكۈم قىلسۇن، 
  ».①قىلمىغانالر پاسىقالردۇر

الً إِلَى بنِي إِسرائيلَ أَني قَد جِئْتكُم بِآية من ربكُم أَني أَخلُق لَكُـم مـن      ورسو�
الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخ فيه فَيكُونُ طَيرا بِإِذْن اللّه وأُبرِىُء األكْمه واَألبرص وأُحيِـي              

   و اللّه ى بِإِذْنتوالْم            ةً لَّكُمآلي كي ذَلإِنَّ ف كُموتيي بونَ فرخدا تمأْكُلُونَ وا تئُكُم بِمبأُن
  نِنيمؤم مإِن كُنت  ،             مـري حالَّـذ ضعلَّ لَكُم بأُحلو اةروالت نم يدي نيا بقًا لِّمدصمو

كُملَيعونيعأَطو قُواْ اللّهفَات كُمبن رم ةكُم بِآيجِئْتو �  
ئۇ . ( بهنى ئىسرائىلغا پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتىدۇالله ئىسانى«
شۈبھىسىزكى، سىلهرگه مهن رهببىڭالر تهرىپىدىن بولغان ”) دهيدۇ

بىــر مــۆجىزه ) پهيغهمبهرلىكىمنىــڭ راســتلىقىنى كۆرســىتىدىغان(
م، مهن سـىلهرگه اليــدىن قۇشـنىڭ شـهكلىدهك بىــر ئېلىـپ كهلـدى

ده، اللهنىڭ ئىزنـى -نهرسه ياسايمهن، ئاندىن ئۇنىڭغا پۈۋلهيمهن
ــۇش بولىــدۇ ــلهن، ئــۇ ق ــا كــورنى، بهرهس كېــسىلىنى . بى تۇغم

ساقايتىمهن، اللهنىڭ ئىزنى بىـلهن، ئۆلـۈكلهرنى تىرىلـدۈرىمهن، 
                                                           

 . ئايهتلهر-47-46: سۈره مائىده ①
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ــېمهكل ــاقاليدىغان ي ــۈڭالردا س ــدىغان ۋه ئۆي ــىلهر يهي ىكلهردىن س
يهنى سىلهرنىڭ يوشۇرۇن ئهھۋالىڭالرنى ئېيتىـپ (خهۋهر بېرىمهن 

شۈبھىسىزكى، ئهگهر سـىلهر اللهنىـڭ مـۆجىزىلىرىگه ). بېرهلهيمهن
ــــساڭالر، بۇنىڭــــدا  ــــشهنگۈچى بول ــــۈرگهن (ئى ــــى مهن كهلت يهن

مېنىـــڭ راســـتلىقىمنى (ســـىلهر ئۈچـــۈن ئهلـــۋهتته ) مـــۆجىزىلهرده
مهن ئىلگىــرى كهلــگهن . ارئــاالمهت بــ) كۆرســىتىدىغان روشــهن

ــــدا  ــــان ھال ــــتىق قىلغ ــــى تهس ــــدىم(تهۋراتن ــــىلهرگه )كهل ، س
ــدىم ــپ كهل ــل ئېلى ــدىن دهلى ــارىڭالر تهرىپى ــن . پهرۋهردىگ اللهدى

  ».①“ئىتائهت قىلىڭالر) مېنىڭ ئهمرىمگه(قورقۇڭالر ۋه 

  ...بىز بۇ يهرده مۇنداق بىر نهچچه مۇالھىزىنى يۈرگۈزىمىز

ىلـگهن قهۋمـلهرگه نازىـل بولغـان ھهقىقهتهن پهيغهمـبهر ئهۋهت
نىــڭ تهلهپلىــرى قانــداقتۇر مىللهتلهرنىــڭ ھاياتىــدا »الإلــه االاهللا«

ــالىقالرنى تــۈزىتىش ئۈچــۈنال نازىــل  پهيــدا بولغــان مــۇئهييهن خات
بولغان ئهمهس، بهلكى، ئـۇ باشـالنغۇچ خاراكتېرلىـك يوليـورۇقالر 

زىگه بولۇپ، ئۇنىڭ تۈپ نىـشانى ئىالھىـي پرىنـسىپ ئاساسـىدا ئـۆ
گهرچه . نى مهيدانغا كهلتۈرۈشتۇر»ئۇممهت«خاس ئوبرازى بولغان 

بۇ ئۇممهتنىڭ ھهر قايسى ئهزالىـرى ئوتتۇرىـسىدا مىللىـي، ئىرقىـي 
ۋه تىل قاتارلىق مۇناسىۋهت ئامىللىرى مهۋجـۇت بولـسىمۇ، بىـراق، 

» الإلـه االاهللا  «بۇ ئۇممهتنىـڭ بىناسـى ئهقىـده مۇناسـىۋىتى يهنـى 
بۇ ئۇممهتنىڭ ھايـاتلىق دهسـتۇرى . گه قۇرۇلىدۇمۇناسىۋىتى ئۈستى

بۇنىڭـدىكى تـۈپ . ئىالھىي قانۇن ۋه ئىالھىي يوليـورۇقالر بولىـدۇ
بـۇ قـانۇن ۋه . نى شهكىللهندۈرۈشتۇر»ئىالھىي ئۇممهت«مهقسهت 

كه ئهقىـدىنىڭ ئاساسـى )بهنى ئىسرائىل(يوليورۇقالر ئاشۇ ئۇممهت 
شـۇڭا . ھالـدا يهتكۈزۈلـدىبىـلهن باغالنغـان » الإله االاهللا «بولغان 

                                                           
 . ئايهت-50-49: سۈره ئال ئىمران ①
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كىملهركى الله نازىل قىلغان ئايهتلهر «: ئاشكارا ھالدا ئۇالرغا-ئوچوق
يهنــى . دېيىلــدى» بــويىچه ھۆكــۈم قىلمايــدىكهن، ئــۇالر كــاپىرالردۇر

اللهنىـــڭ قـــانۇنى بىـــلهن ھۆكـــۈم قىلىـــش ئۇالرنىـــڭ ھاياتىـــدا 
ئېتىقادنىــڭ ئهســلى بولغــان كــۇپرى ۋه ئىمــان مهسىلىــسى بىــلهن 

شۇڭالشقا اللهنىـڭ قـانۇنى بىـلهن ھۆكـۈم قىلمىغـان ۋه . الندىباغ
ــدىغانلىقى  ــان قالماي ــشىده ئىم ــزدىمىگهن كى ــشنى ئى ــۈم قىلى ھۆك

  .ئوچۇق ئۇقتۇرۇلدى

ـــلهن  ـــۇالھىزه قىلىمىزكـــى، شـــهرىئهت بى ـــز يهنه شـــۇنى م بى
قانۇننىــڭ (بىرىــدىن ئهســال ئايرىلمايــدىغانلىقى -ئهقىــدىنىڭ بىــر

ــر گهۋده  ــلهن بى ــاد بى ــىئېتىق ــه االاهللا«ۋه ) ئىكهنلىك ــڭ »الإل نى
ــر  ــۇكهممهل بى ــتۇر«م ــانۇن(» دهس ــى ق ــگه )ئاساس ــۆز ئىچى ــى ئ ن

ئالىدىغان تهلهپلىرىنىڭ نازىل بولۇشى بۇ يهردىكى بىردىنبىر تۈپ 
ـــــدا . مهســـــىلىدۇر ـــــامهتكىچه زېمىن ـــــدا قىي ـــــۆز ئىلمى ـــــله ئ ال

نىڭ )يهھۇدىيالر(» ئۇممهت« تهقدىر قىلغان ①يوقالمايدىغانلىقىنى
ــچ مهۋجــ ــلهن زى ــۈپ مهســىله بى ــۇپ تۇرۇشــى دهل مۇشــۇ ت ۇت بول

نىڭ تهلهپلىرىـدىن »الإله االاهللا «يهنى الله يهھۇدىيالرغا (باغالندى 
نى نازىل قىلدى ھهمده ئۇالرنىـڭ )تهۋرات(كېلىپ چىققان دهستۇر 

  ).مۇشۇ دهستۇرغا مۇتلهق ئهمهل قىلىشىنى بهلگىلىدى

ئىالھىـي «الـله ) ريهھۇدىيال(بىراق، ئۇزاق ئۆتمهي بۇ ئۇممهت 
الإلـه  «شهكىللهندۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرغـا نازىـل قىلغـان » ئۇممهت

ـــراقالپ كهتتـــى»االاهللا ـــۇمىي . نىـــڭ تهلهپلىرىـــدىن بهكـــال يى ئوم
                                                           

ئـى (« �وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلَى يومِ الْقيامة من يسومهم سوَء الْعـذَابِ     �قۇرئان كهرىمدىكى  ①
 قـاتتىق  ئـۇالرنىقىيـامهتكىچه) يهنى يهھۇدىيالرغا( ۋاقتىدا، پهرۋهردىگارىڭ ئۇالرغا ئۆز!) مۇھهممهد

 -167: سـۈره ئهئـراف [»ئهۋهتىـپ تۇرىـدىغانلىقىنى خهۋهر قىلـدىچوقۇم ئازاباليدىغان كىشىلهرنى 
دېگهن ئايهت يهھۇدىيالر گهرچه ھهقتىن ئازغـان بولـسىمۇ، بىـراق، ئۇالرنىـڭ قىيـامهتكىچه ] ئايهت
 ).ئاپتوردىن(لماي مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ يوقا
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سـائادىتىنى چىقىـش نۇقتىـسى قىلىـدىغان -ئىنسانىيهتنىڭ بهخـت
دىــن ۋاز كېچىــپ، پهقهت »ئۇممهتچىلىــك رولــى«كهڭ مهنىــدىكى 

ــڭ مهنپهئه ــار يهھۇدىيالرنى ــدىغان ت ــا قويى ــى ئورۇنغ ــنىال ئاساس تى
شـهيتان . ①نـى مهركهز قىلـدى»مىللهتچىلىك خاھىشى«مهنىدىكى 

» اللهنىڭ تالالنغان بهندىلىرى«ئۇالرغا ۋهسۋهسه قىلىپ، ئۇالرنى 
» ئاالھىـــده ئـــادهم«يهھۇدىيالرنىـــڭ ئـــۆزلىرىنى . دهپ ئالدىـــدى

 پاراسـهت چاغالپ قىلىشى قانداقتۇر ئهينى چاغـدا ئۇالرنىـڭ اللهغـا
بىلهن ئىمان كهلتۈرگهن مۇئمىنلهر بولغانلىقىدىن ئهمهس، بهلكى، 
ئـــۇالردا باشـــقىالردا بولمىغـــان بىـــر قىـــسىم ئاالھىـــدىلىكلهرنىڭ 

يهنى اللهنىڭ باشقىالر ئىرىشمىگهن بىـر قىـسىم (بولغانلىقىدىندۇر 
، الـله بىـردۇر«يهھـۇدىيالر )... نېمهتلىرىگه ئىرىشكهنلىكىدىندۇر

الـله بـاال تاپقـانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغـانمۇ ر، غا موھتاجـدۇھهممه الله
ئـۈزهيره اللهنىـڭ «دېگهن توغرا ئهقىدىنى ئۆزگهرتىـپ » ②ئهمهس
شهرىئهتنى ئۆزى خالىغانچه ئۆزگهرتىپ، تاشالشـقا . دېدى» ئوغلى

. نى قالدۇردى»تىگىشلىك«نى تاشالپ، قالدۇرۇشقا »تىگىشلىك«
ئۇيغۇنالشـتۇرۇش ئۈچـۈن اللهنىڭ شهرىئىتىنى ئۆزىنىڭ خاھىشىغا 

ـــــدى ـــــانچه بۇرمىلى ـــــسىزلىغان ... ③خالىغ ـــــا سان ـــــله ئۇالرغ ال

                                                           
ــڭ  ① ــۇدىيالر ئۆزلىرىنى ــاكلىقى«يهھ ــڭ پ ــسرائىل »قېنىنى ــڭ ئى ــارلىق يهھۇدىيالرنى ــى ۋه ب ن

بىـراق، بـۇ رىئاللىققـا ئۇيغـۇن كهلمهيـدىغان بىـر يالغـان . ئهۋالدلىرى ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلىـشىدۇ
ز يهھـۇدىيالر ھهرگىزمـۇ ئىـسرائىل ئهۋالدلىرىـدىن ۋه قـارا چۈنكى، قوڭۇر تهنلىك، كـۆك كـۆ. دهۋا

بهلكى، ئۇالر خهزهر دۆلىتىنىـڭ يهھۇدىيلىرىـدىن . كۆزلۈك، بوغداي ئۆڭلۈك سام نهسلىدىن ئهمهس
ــيه  ــۇپ، مىالدى ــقان-10بول ــىرده يهھۇدىيالش ــاالپهتكه -14.  ئهس ــدىن ت ــالر تهرىپى ــىرده رۇس  ئهس

شــۇڭا يهھۇدىيالرنىــڭ ئاساســىي . ىغــا تارقاقالشــتۇرۇلغانئــۇچراپ، ياۋروپانىــڭ ھهر قايــسى جايلىر
» كىم بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، ئانىسى يهھۇدىي بولغان ھهر قانداق كىشى يهھۇدىيدۇر«: قانۇنىدا

 ).ئاپتوردىن(دهپ ئېنىق بهلگىلهنگهن 
 . ئايهتلهر-3-1: سۈره ئىخالس ②
املىقىنى بهلگىلهيــدىغان ئوچــۇق الــله تهرهپــتىن نازىــل قىلىنغــان تهۋراتتــا جازانىنىــڭ ھــار ③

بىرى بىلهن جـازانه ئاساسـىدا -يهھۇدىيالرنىڭ بىر«نى كىستېتبىراق، يهھۇدىيالر بۇ .  باركىستېت
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ئهڭ ئاخىرىدا يهھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىن ... پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتتى
توغرا يولنى قوبۇل قىلىدىغانالرنى توغرا يولغا يېتهكلهش، قوبـۇل 
قىلمايدىغان كاپىرالرنىڭ مهلئۇن ئىكهنلىكىنى ئاشـكارا جاكـارالش 

نــى )ئىــسا ئهلهيھىســساالم(ن الــله ئۇالرغــا يېڭــى بىــر ئهلچــى ئۈچــۈ
  .پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتتى

ــۇممهت  ــلهپكى ئ ــساالم دهس ــسا ئهلهيھىس ــۇدىيالر(ئى ــڭ )يهھ نى
ئىچىــدىكى تــوغرا يولغــا ئهگهشــكهنلهرنىڭ ئهقىدىــسىنى پــاكالش، 
ــاقلىنىپ  ــڭ س ــايتۇرۇش، تهۋراتنى ــدكه ق ــى تهۋھى ــۇالرنى ھهقىق ئ

لهن ئىنجىــل ئېلىــپ كهلــگهن بىــر قىــسىم قالغــان ھۆكــۈملىرى بىــ
ئاساســـــىدا شـــــهكىللهنگهن ) تۈزىتىـــــشلهر(» ئۆزگهرتىـــــشلهر«
. نى تهۋھىـد بىـلهن بىـر گهۋده قىلىـش ئۈچـۈن كهلـدى»قانۇن«

 ھهر -بۇنداق قىلىشتىن مهقسهت، تهبىئىيكى ئهقىده بىلهن قانۇن
غا بولغان ئىماننىڭ ئاساسىغا »الإله االاهللا «نى بىردهك -ئىككىلىسى

يهنـــــى ئىـــــسا (» بىـــــز ناســـــارامىز«ئايالنـــــدۇرۇش ھهمـــــده 
نـى »يېڭـى ئـۇممهت«دېـگهن ) ئهلهيھىسساالمنىڭ ياردهمچىلىرىمىز

اللهغا پاراسهت بىلهن ئىمان ئېيتىدىغان ۋه اللهنىڭ قانۇنى بىلهن 
  .ھۆكۈم قىلىدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئىدى

ىڭ يهنــى ئىـــسا ئهلهيھىســـساالمن(» بىـــز ناســـارامىز«بىــراق، 
ــاردهمچىلىرىمىز ــاخىرغىچه ) ي ــدا ئ ــڭ يولى ــشىلهر اللهنى ــگهن كى دې

  .مۇستهھكهم تۇرالمىدى

ــتىن  ــده تهرهپ ــۇالر ئهقى ــۈچ «ئ ــله ئ ــوغلى، ال ــڭ ئ ــسا اللهنى ئى
ـــسى ـــشىنىڭ ئۈچىنچى ـــد » كى ـــارقىلىق ســـۈزۈك تهۋھى ـــيىش ئ دې

                                                                                                                             
ــارام ئهمهس ــشى ھ ــازانه قىلى ــلهن ج ــلهر بى ــا، باشــقا مىللهت ــارام، ئهمم ــشى ھ ــامىله قىلى دهپ » مۇئ

بىزنىڭ دىنىمىزدا بولمىغانالرنىڭ مـاللىرى بىـزگه ھـارام «�نا في اُألميني سبِيلٌ   لَيس علَي �: ئۆزگهرتتى ۋه
 ).ئاپتوردىن(دېدى ]  ئايهت-76: سۈره ئال ئىمران[» ئهمهس
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يهنه بىــر تهرهپــتىن ئــۇالر اللهنىــڭ قــانۇنى . ئهقىدىــسىنى بــۇزدى
ــلهن ئهمهس، بهلكــى،  ــورېئىمپبى ــلهن رات ــانۇنى بى ــسهرنىڭ ق  قهي

. ھۆكۈم قىلىش ئارقىلىق ئهقىدىنى شـهرىئهتتىن ئايرىـپ تاشـلىدى
ــۇالر ــساالم «: ئ ــسا ئهلهيھىس ــى ”ئى ــسهرنىڭ ھهققىن ــسهرگه قهي قهي

دېـگهن سـۆزى بىـلهن “ بهرگىن، اللهغا اللهنىڭ ھهققىنى بهرگىـن
ۇالر ئـ. دېگهننى دهۋا قىلـدى» بىزنى مۇشۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغان

تهقۋالىـق تۈرتكىـسى بىـلهن » تهقۋادارالر«شهرىئهت ھۆكۈملىرىنى 
غـــا »ئهخالقىـــي يوليـــورۇقالر«قوبـــۇل قىلىـــدىغان ئاتـــالمىش 

بىـز «ئۇالرنىڭ ئېڭىدا شهرىئهت ھۆكـۈملىرى . ئايالندۇرۇپ قويدى
دېگهن ) يهنى ئىسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ياردهمچىلىرىمىز(» ناسارامىز

ـــله ھهر قانـــداق كىـــشىنىڭ چوقـــۇ م رىئـــايه قىلىـــشى ئۈچـــۈن ال
  .بولۇشتىن قالدى» ئىالھىي پرىنسىپ«بهلگىلىگهن 

ـــدى ـــدانغا كهل ـــائۇل مهي ـــۇدىي پ ـــسا . يهھ ـــرى ئى ـــۇ ئىلگى ئ
ئىـسا . ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهشهددىي دۈشـمهنلىرىنىڭ بىـرى ئىـدى

ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىگه يـاۋۇزالرچه مۇئـامىله قىلغـان 
ــدى ــردىنال ئ. ئى ــيىن بى ــۇل كې ــى قوب ــستىئان دىنىن ــڭ خرى ۆزىنى

نـى الـله »دىن«قىلغانلىقىنى جاكارلىدى ھهمده بۇ ئۆزگهرتىلگهن 
تهرهپتىن نازىل قىلىنغان سـاماۋىي دىـن دهپ تونـۇپ، دۇنيانىـڭ 

-ئهمهلىيهتـته بـۇ دىـن . ھهر قايسى جايلىرىغـا كهڭـرى تارقـاتتى
ن  قانداقتۇر دۇنياۋىي دىن بولۇش ئۈچۈ-ئهسلى نازىل بولۇشتىمۇ

نىـڭ ئىچىـدىن )يهھـۇدىيالر(ئهمهس، بهلكى، دهسلهپكى ئـۇممهت 
توغرا يولنى قوبۇل قىلىدىغانالرنى توغرا يولغـا يېـتهكلهش ھهمـده 
اللهنىڭ ئىلمىدا تهقدىر قىلىنغان ئاخىرقى پهيغهمبهرنى ئهۋهتىـش 
ۋاقتـــى يېتىـــپ كهلگهنـــگه قهدهر ئۇالرنىـــڭ تهۋھىـــد ۋه ئىمـــان 

  .ىل قىلىنغان نازمهشئىلىنى كۆتۈرۈشى ئۈچۈن
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ـــراق،  ـــسىمۇ، بى ـــان بول ـــتىن ئازغ ـــستىئانالر گهرچه ھهق خرى
ئۇالرنىــڭ قىيــامهتكىچه يوقالمــاي مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرىــدىغانلىقى 

  .اللهنىڭ ئىلمىدا تهقدىر قىلىنغان ئىدى

�       فَن ميثَاقَها مذْنى أَخارصا نقَالُواْ إِن ينالَّذ نمـا       ونيفَأَغْر واْ بِها ذُكِّرما مظواْ حس
  �بينهم الْعداوةَ والْبغضاء إِلَى يومِ الْقيامة وسوف ينبئُهم اللّه بِما كَانواْ يصنعونَ

ـــــارامىز«” ـــــز ناس ـــــساالمنىڭ ( “بى ـــــسا ئهلهيھىس ـــــى ئى يهن
ــاردهمچىلىرىمىز ــۇ ) ي ــ(دېگهنلهردىنم ــر دهپ تونۇشــقا ۋه اللهن ى بى

مهھـــكهم ئهھـــده ) مـــۇھهممهد ئهلهيھىســـساالمغا ئىمـــان ئىېيتىـــشقا
ئـۆزلىرىگه قىلىنغـان نهسـىھهتنىڭ بىـر ) ئىنجىلـدا(ئالدۇق، ئـۇالر 

ئۇالرنىـڭ ئارىـسىغا ) بۇنىـڭ جازاسـى ئۈچـۈن(قىسمىنى ئۇنتۇدى، 
الـله ) شـۇ چاغـدا(قىيامهتكىچه ئاداۋهت ۋه دۈشمهنلىك سـالدۇق، 

يهنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قهبىھ (قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ بېرىدۇ ئۇالرغا 
  ».①)ئهمهللىرىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

بىراق، ئۇالرغا ئىنجىلدا نازىل قىلىنغـان ۋه ئـۇالر شـۇ بـويىچه 
اللهنىڭ ئىلمى بىلهن » ئاساسى قانۇن«ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇلغان 

پلىرىنـى نىـڭ تهله)ناسـاراالر(چهكلىك مهزگىلدىكى ئاشـۇ ئـۇممهت 
. ئۈچۈنال نازىـل قىلىنغـان) مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىش(قاندۇرۇش 

ــۆتمهيال  ــۇزاق ئ ــيىن ئ ــله بــۇ چهكلىــك مهزگىلــدىن كې چــۈنكى، ال
قىيامهتكىچه يهر شارىدا ياشاپ ئۆتىـدىغان بـارلىق ئىنـسانىيهتنىڭ 

ئۈچۈن ) يىتهكچىلىك قىلىش(ھاياتلىق پائالىيىتىگه ھۆكۈم قىلىش 
گهرمهيـــدىغان ۋه ھهممىنـــى ئـــۆز ئىچىــــگه يوقالمايـــدىغان، ئۆز

ــر دهســتۇر  ــۇكهممهل بى ــدىغان م ــانۇن(ئالى ــل )ئاساســى ق ــى نازى ن
  .قىلىدىغانلىقىنى تهقدىر قىلغان

                                                           
 . ئايهت-14: سۈره مائىده ①
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  ...بۇ دهستۇر دهل قۇرئان كهرىمدۇر

  �كتاب فُصلَت آياته قُرآنا عربِيا لِّقَومٍ يعلَمونَ�
هتلىرى ئوچۇق بايان قىلىنغان كىتابتۇر، بىلىدىغان قهۋم ئاي«

  »①.ئۈچۈن نازىل بولغان ئهرهبچه قۇرئاندۇر

  �وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشريا ونذيرا ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ�
ــۈ« ــز پهقهت پۈت ــېنى بى ــسانالر ئۈچــۈن س ــۇئمىنلهر(ن ئىن گه م

ــلهن ــنهت بى ــازاب (خــۇش خهۋهر بهرگــۈچى ۋه ) جهن كــاپىرالرنى ئ
ــــلهن ــــۇق) بى ــــدۇرغۇچى قىلىــــپ ئهۋهتت ۋه لــــېكىن . ئاگاھالن

  »②.بىلمهيدۇ) بۇنى(ئىنسانالرنىڭ تولىسى 

�نيالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وإِنْ ه�  
  »③.پۈتۈن ئهھلى جاھانغا نهسىھهتتۇر) ئانيهنى قۇر(ئۇ «

�       ـنفُـونَ مخت ما كُنـتما مريكَث لَكُم نيبا يولُنسر اءكُمج ابِ قَدتلَ الْكا أَهي
      بِنيم ابتكو ورن اللّه ناءكُم مج ريٍ قَدن كَثفُو ععيابِ وتالْك ،  ـعبنِ اتم اللّه ي بِهدهي

              اطـرإِلَـى ص يهِمدهيو ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتنِ الظُّلُمم مهرِجخيالَمِ ولَ السبس هانورِض
  �مستقيمٍ
سـىلهرگه ) يهنى يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالر! (ئى ئهھلى كىتاب«
ـــى ـــا س ـــا(لهر كىتابت ـــدا ۋه تهۋراتت ـــۇن ) ئىنجىل ـــۇرغان نۇرغ يوش

) يوشۇرغان نهرسىلهردىن(نهرسىلهرنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ۋه 
) ئاشكارىالپ سىلهرنى پاش قىلمايدىغان(نۇرغۇنىنى كهچۈرىدىغان 

يهنـى مـۇھهممهد (رهسۇلىمىز كهلدى، سىلهرگه الله تهرىپىدىن نۇر 
الـله شـۇ . كهلدى) يهنى قۇرئان(ب ۋه روشهن كىتا) ئهلهيھىسساالم

                                                           
 . ئايهت-3: سۈره فۇسىلهت ①
 . ئايهت-28: سۈره سهبهئ ②
 . ئايهت-27: سۈره تهكۋىر ③
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ـــاب  ـــان(كىت ـــى قۇرئ ـــى ) يهن ـــى تىلىگهنلهرن ـــارقىلىق رازىلىقىن ئ
غـا )ڭ شهرىئىتى ۋه ئۇنىڭ ئهھكاملىرىاللهنى(ساالمهتلىك يوللىرى 

قاراڭغۇلۇقىـدىن ) كـۇفرى(يېتهكلهيدۇ، ئىرادىسى بويىچه ئـۇالرنى 
ايهت نۇرىغــا چىقىرىــدۇ ۋه ئــۇالرنى تــوغرا يولغــا ھىــد) ئىماننىــڭ(

  »①.قىلىدۇ

ـــــته  ـــــاخىرقى ئهلچىلىك ـــــساالمنىڭ (ئ ـــــۇھهممهد ئهلهيھىس م
نىـڭ تهلهپلىـرى ئۆزلۈكـسىز كېڭىيىـپ »الإله االاهللا «) ئهلچىلىكىـده

ــه االاهللا«چــۈنكى، . بــاردى ئىلغــار جهمئىــيهت ئىھتىيــاجلىق » الإل
بولغان بارلىق تهلهپلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ھهمده الله ئىنـسانالر 

ــامهتكىچه ئىنــسانالرغا ئىچىــدىكى ياخــش ــۇممهت بولــۇش ۋه قىي ى ئ
نىـڭ ھايـاتى »ئىالھى ئـۇممهت«گۇۋاھچى بولۇش ئۈچۈن ياراتقان 

  .ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ» الإله االاهللا«دهل ئاشۇ 

�        نَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ مونَ   كُنتنمؤتنكَرِ ونِ الْم
بِاللّه�  

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتـى ئۈچـۈن !) ممىتىۇئى مۇھهممهد ئ(«
ــــۇيرۇپ ــــشىلىققا ب ــــان ياخ ــــا چىقىرىلغ ــــانلىقتىن ،ئوتتۇرىغ  يام

غـــــا ئىمـــــان ئېيتىـــــدىغان ئهڭ ياخـــــشى  الله،توســـــىدىغان
  »②.لهرىسممهتۇئ

�لْنعج ككَذَلو كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناء عدهواْ شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُم
  �شهِيدا

) يهنـى سـىلهرنى ئىـسالمغا ھىـدايهت قىلغانـدهك(شۇنىڭدهك «
شــاھىت بولۇشــۇڭالر ) ممهتلهرگهۇيهنــى ئــۆتكهنكى ئــ(كىــشىلهرگه 

                                                           
 . ئايهتلهر-16 -15 :سۈره مائىده ①
 . ئايهت-110: سۈره ئال ئىمران ②
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ۈن، بىـز ئۈچۈن ۋه پهيغهمبهرنىڭ سىلهرگه شـاھىت بولۇشـى ئۈچـ
  »①.ممهت قىلدۇقۇسىلهرنى ياخشى ئ

نىـڭ تهلهپلىـرى پهيغهمـبهر »الإله االاهللا «كېيىنكـى بۆلـۈملهرده 
ئهلهيھىســساالمنىڭ ئهلچىلىكىــده ئوتتۇرىغــا قويۇلغانــدهك تهپــسىلى 

  .بايان قىلىنىدۇ

  

@   @   @   @   @  

                                                           
 . ئايهت-143: سۈره بهقهره ①



 

- 66 - 

66 

  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهلچىلىكىده
  رىنىڭ تهلهپلى»الإله االاهللا«

�هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع اللّه�  
يهنـى (الله پهيغهمبهرلىـك ۋهزىپىـسىنى قهيهرگه ئورنىتىـشنى «

  »①.ئوبدان بىلىدۇ) كىمنىڭ ئۇنىڭ ئهھلى بولىدىغانلىقىنى

ــڭ  ــدىغان ئۇممهتنى ــتىگه ئالى ــۆز ئۈس ــى ئ ــاخىرقى ئهلچىلىكن ئ
االمنىڭ ئـۇممىتى بولۇشـى، بـۇ ئهلچىلىكنىـڭ مۇھهممهد ئهلهيھىسـس

بارلىق ئىنسانىيهتكه يۈزلهنـدۈرۈلگهن بولۇشـى، ئۇنىڭـدا دىننىـڭ 
ــــــامهتكه قهدهر  ــــــڭ قىي ــــــۇ ئهلچىلىكنى ــــــشى، ب مۇكهممهللىشى

ــشى ــگه ئېلى ــۆز ئىچى ــاجلىرىنى ئ ــارلىق ئىھتىي ــسانىيهتنىڭ ب ... ئىن
بىـلهن » الإله االاهللا«مۇشۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۇممهتنىڭ ھاياتىدا 

  .زىچ باغالنغان بولۇشى اللهنىڭ ئۆزگهرمهس تهقدىرىدۇر

ــه االاهللا«يــۇقىرىقى بۆلــۈملهرده كــۆرۈپ ئــۆتكىنىمىزدهك  » الإل
دېمهك شـىرىكى يـوق يىگـانه اللهغـا ئىبـادهت قىلىـش ۋه اللهنىـڭ 

ــۇر ــش دېمهكت ــايه قىلى ــۇتلهق رىئ ــهتمىلىرىگه م ــۇنداقال، . كۆرس ش
ـــۆ ـــۆرۈپ ئ ـــۆزىده ك ـــرىش س ـــڭ كى گهرچه –تكىنىمىزدهك كىتابنى

 بىـراق، -پرىنسىپ ئۆزگهرمهستىن بىر پۈتۈن ھالهتته ساقالنـسىمۇ
بۇ خىل رىئايه قىلىشنىڭ تهلهپلىرى ئىزچىل تۈرده ئىنسانىيهتنىڭ 

ئـــاخىرقى ... پىــشىپ يېتىلىــشىگه مــاس ھالـــدا ئېــشىپ بــاردى
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ئهڭ ئاخىرقى يۈكـسىلىش » تهلهپلهر«ئهلچىلىك مهيدانغا كېلىپ، 
  :الله مۇنداق دېدى. باسقۇچىغا يهتتى) رۈلۈشيۇقىرى كۆتۈ(

  �الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالَم دينا�
ــىلهرگه « ــدىم، س ــۈن قىل ــى پۈت ــىلهرنىڭ دىنىڭالرن ــۈن س بۈگ

الم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشـقا نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىس
  »①.تاللىدىم

بۇ تهلهپلهر كۆپ خىلالشتى ۋه ئۆز ئارا يوغۇرۇلـدى ھهمـده بـۇ 
بىـرىگه -ئارقىلىق ھاياتنىڭ بارلىق تهرهپلىرىنى مـۇكهممهل ۋه بىـر

نهتىجىـده بـۇ . چهمبهرچهس باغالنغـان ھالـدا ئـۆز ئىچىـگه ئالـدى
الـله ئىنـسانىيهتنىڭ بـۇ . دىتهلهپلهر ھاياتنىڭ پرىنـسىپىغا ئايالنـ

پرىنىـــسىپ ئـــارقىلىق دۇنيـــادا اللهنىـــڭ نىمىـــتىگه، ئـــاخىرهتته 
ـــسپ ئۈســـتىده  ـــشى ئۈچـــۈن دهل ئاشـــۇ پرىنى رىزالىقىغـــا ئىرىشى

ــله قىيــامهت كــۈنى ئۇالرغــا مۇنــداق . مېڭىــشىنى ئىــراده قىلىــدۇ ال
  :دهيدۇ

�   قادالص نفَعي موذَا يه  ينـدالخ ارها اَألنهتحن ترِي مجت اتنج ملَه مقُهدص ني
يمظالْع زالْفَو كذَل هنواْ عضرو مهنع اللّه يضا ردا أَبيهف�  

راسـتچىلالرنىڭ راسـتچىللىقى ) يهنى قىيامهت كـۈنى(بۇ كۈن «
تىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ ئۆزىگه پايدا قىلىدىغان كۈندۇر، ئۇالر ئاس

تۇرىــدىغان جهنــنهتلهرده مهڭگــۈ قالىــدۇ، الــله ئــۇالردىن رازى 
  »②. مهمنۇن بولىدۇ، بۇ زور بهختتۇربولىدۇ، ئۇالر اللهدىن

ــه االاهللا« ئــاخىرقى ئهلچىلىكــته ئىلگىرىكــى قايــسى بىــر » الإل
ــــى  ــــان تهلهپلهرن ــــتىگه ئالمىغ ــــۆز ئۈس ــــته ئ ــــاكى -ئهلچىلىك ي
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تىگه ئالغانلىقى ئۈچۈن الله بۇ ئهلچىلىكنىڭ  ئۆز ئۈس-تهكلىپلهرنى
ئۇنى ئۈسـتىگه ئالـدىغان ئۇممهتنىـڭ ئېڭىـدا ناھـايتى چوڭقـۇر ۋه 

شۇنداق بولغانـدىال ئانـدىن . مۇستهھكهم بولۇشىنى تهقدىر قىلدى
بۇ ئۇممهت يالغۇز ئىسالم ئۇممىتىنىڭ ھاياتىـدىال ئهمهس، بهلكـى، 

پـــشۇرۇلغان مـــۇھىم بـــارلىق ئىنـــسانىيهتنىڭ ھاياتىـــدا ئـــۆزىگه تا
چــۈنكى، . ۋهزىپىنــى ئورۇنــداش ئىقتىــدارىنى ھازىرلىغــان بولىــدۇ

اللهنىڭ كىتابىدىن بۇ ئۇممهتنىڭ نوقۇل ئۆزىال توغرا يول مـېڭىش 
بۇنـداق تهلهپ ئىلگىرىكـى باشـقا ئۇممهتلهرگىمـۇ –ئۈچۈن ئهمهس 

 بهلكـى، بـارلىق ئىنـسانىيهتكه يېتهكچـى ۋه گـۇۋاھچى -قويۇلغان
  .ئوتتۇرىغا چىقىرىلغانلىقى ئايان بولدىبولۇش ئۈچۈن 

نـى بـۇ ئۇممهتنىـڭ »الإله االاهللا «شۇ سهۋهپتىن قۇرئـان كهرىـم 
ئۇنىڭ يىلتىزىنـى چوڭقۇرالشـتۇرىدۇ ۋه . قهلبىده مۇستهھكهملهيدۇ

ئۇنىڭ باغلىنىشچانلىقىنى كۈچهيتىدۇ ھهمده بۇ خىـل چوڭقۇرلـۇق 
لىك »ئۇممهتياخشى «ۋه مۇستهھكهملىكنى الله ئۇممهتكه پۈتكهن 

  .ساالھىيىتىنى ھازىرالشتىكى مۇھىم بىر سهۋهپ قىلىپ بېكىتىدۇ

  �...كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ�
سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتـى ئۈچـۈن !) ممىتىۇئى مۇھهممهد ئ(«

  »①.لهرىسممهتۇ ياخشى ئئوتتۇرىغا چىقىرىلغان

ىــم ھهر تۈرلــۈك ۋاســته ۋه ئــامىلالر بىــلهن قهلبــته قۇرئــان كهر
  ...ئىمان ۋه ئهقىدىنى مۇستهھكهملهيدۇ

اللهنىڭ كاتتىلىقىنى، قۇدرىتىنى ۋه بۈيۈك ھۆكـۈمرانلىقىنى كۆرسـىتىدىغان 
كائىناتتىكى مۆجىزىلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق قهلبته ئىمان ۋه ئهقىـدىنى 

  :مۇستهھكهملهيدۇ
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ذَلـك  ! قُلْ أَئنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا؟          �
 نيالَمالْع با         ،  را أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقن فَوم ياسوا ريهلَ فعجو    ـةعبي أَرا فهت

 نيلائاء لِّلسوامٍ سأَي ، ا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاء ومى إِلَى السوتاس ثُم
نيعا طَائنيا أَتا قَالَتها، كَرا فَقَضهراء أَممي كُلِّ سى فحأَونِ ويموي يف اتاومس عبس نه

  �وزينا السماء الدنيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ
سىلهر زېمىننى ئىككى كۈنـده ”) سهن ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(«

رىكلهر ىسىلهر ۋه ئۇنىڭغـــا شـــياراتقـــان اللهنـــى ئىنكـــار قىالمـــ
ــدۇر ــۇ ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگارى ــسىلهر؟ ئ ــن“كهلتۈرهم ــۇ .  دېگى ئ

زېمىننىڭ ئۈستىده نۇرغۇن تاغالرنى ياراتتى، زېمىننى بهرىكهتلىك 
زېمىننى يـارىتىش (قىلدى، ئهھلى زېمىننىڭ رىزقىنى بهلگىلىدى، 

باراۋهر ) بىلهن ئاھالىسىنىڭ رىزقىنى بهلگىلهشنى كهم ـ زىيادىسىز
زېمىننىڭ ۋه ئۇنىڭدىكى نهرسـىلهرنىڭ (، )تاماملىدى(تۆت كۈنده 

ــۇددىتىنى ــارىتىلىش م ــۈن ) ي ــورىغۇچىالر ئۈچ ــاۋابتۇر(س ــۇ ج ). ب
يۈزلهنـدى، ھـالبۇكى، ئـۇ تۇمـان ) يارىتىشقا(ئاندىن ئۇ ئاسماننى 

ــا ــلهن زېمىنغ ــمان بى ــدى، ئاس ــده ئى ــاكى ”: ھالىتى ــارىي ي ئىختىي
 “ )يهنـى ئهمرىمنـى قوبـۇل قىلىڭـالر(الر ئىختىيارسىز ھالدا كـېلىڭ

ــدى ــسى . دې ــدۇق”ئىككىلى ــارىي كهل ــدى“ئىختىي ــته .  دې ــله يهت ال
ھهر ئاسـماننىڭ ئىـشىنى ئـۆزىگه . ئاسماننى ئىككى كۈنده يـاراتتى

يهنـــى ھهر ئاســـماننىڭ ئېھتىيـــاجلىق ئىـــشلىرىنى (بىلـــدۈردى 
ـــتۇردى ـــلهن ). ئورۇنالش ـــۇزالر بى ـــماننى يۇلت ـــۆۋهنكى ئاس ئهڭ ت

هتلىـــدۇق ۋه قوغدىـــدۇق، بـــۇ ئهنه شـــۇ غالىـــب، ھهممىنـــى زىنن
  »①.ربىلگۈچى اللهنىڭ تهقدىرىدۇ

�        يمحالر نمحالر وإِالَّ ه الَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَهو ،    اتاوملْـقِ الـسـي خإِنَّ ف
ضِ واَألرلَ وا أَنزمو اسالن نفَعا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي الَفتاخ
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      رِيفـصتو ةآبن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوم دعب ضاألر ا بِهياء فَأَحن ماء ممالس نم اللّه
  �الْمسخرِ بين السماء واَألرضِ آليات لِّقَومٍ يعقلُونَالرياحِ والسحابِ 

سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر بىـر ئىالھتـۇر، ئۇنىڭـدىن باشـقا ھـېچ «
يوقتـۇر؛ ئـۇ ناھـايىتى شـهپقهتلىكتۇر، ناھـايىتى ) بهرھهق(مهبۇد 

ئاســمانالرنىڭ ۋه زېمىننىــڭ يارىتىلىــشىدا، كــېچه . مېھرىبانــدۇر
ڭ نۆۋهتلىشىـــشىده، كىـــشىلهرگه پايـــدىلىق بىـــلهن كۈنـــدۈزنى

ــله  ــېمىلهرده، ال ــۈرگهن ك ــۈزۈپ ي ــزدا ئ ــپ دېڭى ــىلهرنى ئېلى نهرس
بۇلــۇتتىن ياغــدۇرۇپ بهرگهن، ئــۆلگهن زېمىننــى تىرىلدۈرىــدىغان 
ـــامال  ـــاتالردا، ش ـــارقىتىۋهتكهن ھايۋان ـــۈزىگه ت ـــامغۇردا، يهر ي ي

ا زېمىـن ئارىـسىد-يۆنۈلۈشلىرىنىڭ ئۆزگىرىـپ تۇرۇشـىدا، ئاسـمان
ــۈن،  ــشىلهر ئۈچ ــىنىدىغان كى ــۇتالردا، چۈش ــسۇندۇرۇلغان بۇل بوي

  »①.دهلىللهر باردۇر) اللهنىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان(ئهلۋهتته 

ويسبح الرعـد   ،  هو الَّذي يرِيكُم الْبرق خوفًا وطَمعا وينشىُء السحاب الثِّقَالَ        �
بِحمده والْمالَئكَةُ من خيفَته ويرسلُ الصواعق فَيصيب بِها من يشاء وهم يجادلُونَ في             

من دونِه الَ يستجِيبونَ لَهـم      لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ      ،  اللّه وهو شديد الْمحالِ   
بِشيٍء إِالَّ كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماء ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاء الْكَافرِين إِالَّ فـي                 

  �ضالَلٍ
 يامغۇرغـاسـىلهرده (قـورقىتىش، ) چاقمـاقتىنسىلهرنى (الله «
ن، سىلهرگه چاقماقنى كۆرسىتىدۇ، ئۈمىد تۇغدۇرۇش ئۈچۈ) قارىتا

ــلهن( ــدا قىلىــدۇ) قــۇدرىتى بى ــۇتالرنى پهي ــا . قويــۇق بۇل گۈلۈرمام
اللهنى مهدھىيىلهش بىلهن تهسبىھ ئېيتىدۇ، پهرىشتىلهرمۇ اللهدىن 
قورقۇپ تهسبىھ ئېيتىدۇ، الله چاقمـاق چۈشـۈرۈپ، ئۇنىـڭ بىـلهن 

ــدۇ ــاالك قىلى ــادهمنى ھ ــان ئ ــۆزى خالىغ ــ. ئ ــله توغرى ــۇالر ال سىدا ئ
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ــۇر ــرى كۈچلۈكت ــڭ تهدبى ــشىدۇ، اللهنى ــاالش قىلى ــي  .دهت ھهقىقى
يهنى ئىخالس بىـلهن قىلىنغـان (قىلىنغان دۇئا اللهغا قارىتىلىدۇ، 
ــدۇ ــابهت قىلى ــله ئىج ــانى ال ــۇپ، ). دۇئ ــى قوي ــڭ اللهن كۇففارالرنى

دۇئالىرىنى قاراتقان مهبۇدلىرى كۇففارالرنىڭ ھېچقانداق دۇئاسىنى 
شـۇنداق بىـر ئـادهمگه ) يهنـى كـاپىرالر(ۇالر ئـ. ئىجابهت قىلمايـدۇ

ئىككـى ) نېرىدىن(ئوخشايدۇكى، ئۇ ئاغزىمىزغا سۇ چۈشسۇن دهپ 
ــدۇ،  ــپ تۇرى ــپ ئېچى ــۇغا قارىتى ــالىقىنىنى س ــۇ (ئ ــته س ئهمهلىيهت

ســۇ ھهرگىــز ) تۇيغۇســىز نهرســه بولغاچقــا-ئاڭلىمايــدىغان، ھــېس
ــ ــا قىلغ ــڭ مهبۇدلىرىغ ــمهيدۇ، كاپىرالرنى ــا چۈش ــڭ ئاغزىغ ان ئۇنى

  »①.دۇئاسى پۈتۈنلهي بىكاردۇر

�             يالْح نم تيالْم رِجخمو تيالْم نم يالْح رِجخى يوالنو بالْح قفَال إِنَّ اللّه
احِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنا والشمس والْقَمر حـسبانا        فَالق اِإلصب ،  ذَلكُم اللّه فَأَنى تؤفَكُونَ   
وهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدواْ بِها في ظُلُمات الْبـر           ،  ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ   

     اتا اآليلْنفَص رِ قَدحالْبونَ ولَمعمٍ يقَول  ،        قَرتـسفَم ةداحفْسٍ ون نأَكُم مأَنش يالَّذ وهو
خرجنا بِه  وهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء فَأَ      ،  ومستودع قَد فَصلْنا اآليات لقَومٍ يفْقَهونَ     

نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا منه خضرا نخرِج منه حبا متراكبا ومن النخلِ مـن طَلْعهـا    
           واْ إِلانظُر ابِهشتم رغَيا وبِهتشانَ ممالرونَ وتيالزابٍ ونأَع نم اتنجةٌ وانِيانٌ دونق  رِهى ثَم

  �إِذَا أَثْمر وينعه إِنَّ في ذَلكُم آليات لِّقَومٍ يؤمنونَ
ى بىــخ ئۇرغۇزغــۇچى ھهقىــقهتهن دانالرنــى ۋه ئــۇرۇقچىالرن«

دۇر، تىرىكنى ئۆلۈكتىن ۋه ئۆلۈكنى تىرىكتىن چىقارغۇچى ئهنه الله
. لهر؟قانداقمۇ بـاش تارتىـسى) اللهنىڭ ئىبادىتىدىن(شۇ الله دۇر، 
يهنـى تـاڭنى (يېرىـپ چىقارغۇچىـدۇر ) قـاراڭغۇدىن(الله سۈبھىنى 
ئىـستىراھهت قىلىـپ ) سىلهر ئۈچۈن(، الله كېچىنى )يورۇتقۇچىدۇر

ۋاقىت ھېسابلىشىڭالر ئۈچۈن قۇياش بىـلهن ) سىلهرنىڭ(ياراتتى، 
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ئاينى ياراتتى، بۇ، غالىب، ھهممىنى بىلگۈچى اللهنىـڭ ئالـدىنئاال 
قۇرۇقلــۇق ۋه دېڭىزنىــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىــدا . ۇربهلگىلىـگهن ئىــشىد

يـول تېپىـشىڭالر ئۈچـۈن الـله ) يهنه كېچىلىك يول يۈرگىنىڭالردا(
ــپ بهردى ــۇزالرنى يارىتى ــىلهرگه يۇلت ــۇقىنى. (س ــڭ ئۇلۇغل ) اللهنى

ــۈن،  ــدىغان قهۋم ئۈچ ــڭ(بىلى ــڭ قۇدرىتىنى ــى ) اللهنى دهلىللىرىن
بىـر ئىنـساندىن الـله سـىلهرنى . ھهقىقهتهن ئوچۇق بايان قىلدۇق

يـاراتتى، ســىلهرنى ئاتاڭالرنىــڭ ) يهنـى ئــادهم ئهلهيھىســساالمدىن(
پۇشتىدا، ئاناڭالرنىڭ بهچچىدانىدا قارارالشتۇردى، چۈشـىنىدىغان 

الـله . قهۋم ئۈچۈن ئايهتلهرنى ھهقىـقهتهن ئوچـۇق بايـان قىلـدۇق
ــارلىق  ــلهن ب ــۇنىڭ بى ــۈردى، ش ــۈيىنى چۈش ــامغۇر س ــۇتتىن ي بۇل

ۈنــدۈردى، ئۆســۈملۈكلهردىن يېــشىل يــاپراقالرنى ئۆســۈملۈكلهرنى ئ
بىـرىگه -بىـر) بوغداي ۋه ئارپـا باشـاقلىرىغا ئوخـشاش(چىقاردى، 

ــڭ  ــا دهرىخىنى ــشتۈردى، خورم ــى يېتى ــكهن دانالرن ــشىپ كهت مىنگى
ـــدىغان خورمـــا  ـــاڭگىالپ تۇرى ـــېقىن س ـــدىن يهرگه ي چېچهكلىرى

ئۈزۈملـــۈك ) يـــامغۇر ســـۈيى بىـــلهن(ســـاپاقلىرىنى يېتىـــشتۈردى، 
ـــ ـــشتۈردى، ب ـــلهن(اغالرنى يېتى ـــۈيى بى ـــامغۇر س ـــهكىلده، ) ي ش

بىـرىگه ئوخـشايدىغان ۋه ئوخـشىمايدىغان -ھهجىمده، تهمده بىـر
ئۇالرنىـــڭ ھهر (زهيتـــۇن، ئانـــار دهرهخلىرىنـــى يېتىـــشتۈردى، 

يېڭى تۇتقان مېۋىسىگه ۋه پىـشقان مېۋىـسىگه قـاراڭالر، ) بىرىنىڭ
ــشىنىدىغان قهۋ ــا ئى ــڭ بارلىقىغ ــۇالردا اللهنى ــڭ (م ئۈچــۈن ئ اللهنى

  »①.ئوچۇق دهلىللهر بار) قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان

�              رـخسشِ وـرلَى الْعى عوتاس ا ثُمهنورت دمرِ عيبِغ اتاومالس فَعي رالَّذ اللّه
      دى يمسلٍ مرِي َألججكُلٌّ ي رالْقَمو سمالش       كُمبقَاء رلَّكُم بِللَع اتلُ اآليفَصي راَألم رب

وهو الَّذي مد اَألرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهارا ومن كُلِّ الثَّمرات جعلَ فيها ، توقنونَ
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لَ الني اللَّيشغنِ يينِ اثْنيجوونَزفَكَّرتمٍ يلِّقَو اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف اره�  
الله ئاسمانالرنى تۈرۈكسىز بهرپا قىلدى، سىلهر ئۇنى كۆرۈپ «

) ئۆزىگه اليىق رهۋىشته(تۇرۇۋاتىسىلهر، ئاندىن ئۇ ئهرش ئۈستىده 
) بهندىلهرنىڭ مهنپهئىتـى ئۈچـۈن(كۈن بىلهن ئاينى . قارار ئالدى

يهنـى (ھهربىرى مۇئهييهن مۇددهتكىچه ) رنىڭئۇال(بويسۇندۇردى، 
ــدىغان ۋاقــتىقىچه ــڭ تۈگهي ــله ) دۇنيانى ــهير قىلىــدۇ، ال ئــۆز (س

مهخلۇقاتنىـڭ ئىـشلىرىنى باشـقۇرۇپ ) ھېكمىتى ۋه قۇدرىتى بىلهن
تۇرىدۇ، سىلهرنى پهرۋهردىگارىڭالرغا مۇالقات بولۇشـقا ئىشهنـسۇن 

الـله . قىلىـدۇدهلىللىرىنـى تهپـسىلىي بايـان ) قۇدرىتىنىڭ(دهپ، 
سـوزۇپ كهڭ يـاراتتى، يهر ) ئۇزۇنسىغا ۋه توغرىـسىغا(يهر يۈزىنى 

يۈزىده تاغالرنى ۋه دهرياالرنى ياراتتى، مېۋىلهرنىڭ ھهربىر تۈرىنى 
ــشى -ئهركهك ــسلىق-چى ــاراتتى-ئىككــى جىن ــپ ي ــى .  قىلى كېچىن

ــشتۈردى  ــدۈزگه كىرى ــلهن (كۈن ــاراڭغۇلۇقى بى ــڭ ق ــى كېچىنى يهن
بــۇالردا تهپهككــۇر قىلىــدىغان ). ىنى يــاپتىكۈنــدۈزنىڭ يورۇقلــۇق

  »①.ردهلىللهر با) اللهنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان(قهۋم ئۈچۈن 

اللهنىڭ ئىنـسانغا ئاتـا قىلغـان تۈرلـۈك نېمهتلىرىنـى ئىنـسانغا ئهسـلىتىش 
  :ئارقىلىق قهلبته ئىمان ۋه ئهقىدىنى مۇستهھكهملهيدۇ

ذي خلَق السماوات واَألرض وأَنزلَ من السماء ماء فَـأَخرج بِـه مـن     اللّه الَّ �
             ـارهاَألن لَكُم رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم رخسو قًا لَّكُمرِز اترالثَّم ،

وآتاكُم من كُـلِّ مـا      ،  لشمس والْقَمر دآئبني وسخر لَكُم اللَّيلَ والنهار      وسخر لَكُم ا  
كَفَّار انَ لَظَلُوما إِنَّ اِإلنسوهصحالَ ت اللّه تمواْ نِعدعإِن تو وهمأَلْتس�  

ــى« ــمانالرنى ۋه زېمىنن ــله ئاس ــامغۇر ال ــۇتتىن ي ــاراتتى، بۇل  ي
ياغــدۇرۇپ بهردى، يــامغۇر ســۈيى بىــلهن ســىلهرگه رىزىــق قىلىــپ 
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نۇرغـۇن مېـۋىلهرنى ئۆسـتۈرۈپ بهردى، الـله سـىلهرگه ئـۆز ئهمــرى 
بــويىچه دېڭىــزدا قاتنايــدىغان كېمىلهرنــى بويــسۇندۇرۇپ بهردى، 

سـىلهرگه ئـاي بىـلهن . سىلهرگه دهريـاالرنى بويـسۇندۇرۇپ بهردى
رتىپلىـك دهۋر قىلىـپ تۇرىـدىغان قىلىـپ بويـسۇندۇرۇپ كۈننى ته

. بهردى، سىلهرگه كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنى بويـسۇندۇرۇپ بهردى
الله سىلهرگه سورىغان نهرسهڭالرنىڭ ھهممىـسىنى بهردى، سـىلهر 
اللهنىڭ نېمهتلىرىنى ساناپ تۈگىتهلمهيسىلهر، كاپىر ئادهم، شـهك 

ــدۇر،  ــ شۈبھىــسىزكى، زۇلــۇم قىلغۇچى ) ىــڭ نېمهتلىــرىگهاللهن(ـ
  »①.كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر

ينبِت ،  هو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء لَّكُم منه شراب ومنه شجر فيه تِسيمونَ            �
     يلَ وخالنونَ وتيالزو عرالز مٍ          لَكُم بِهةً لِّقَـوآلي كي ذَلإِنَّ ف اترن كُلِّ الثَّممو ابناَألع

وسخر لَكُم اللَّيلَ والْنهار والشمس والْقَمر والْنجوم مسخرات بِأَمرِه إِنَّ في           ،  يتفَكَّرونَ
وما ذَرأَ لَكُم في اَألرضِ مختلفًا أَلْوانه إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَومٍ ، يعقلُونَذَلك لَآيات لِّقَومٍ 

تخرِجواْ منـه حلْيـةً     وهو الَّذي سخر الْبحر لتأْكُلُواْ منه لَحما طَرِيا وتـس         ،  يذَّكَّرونَ
وأَلْقَـى فـي    ،  تلْبسونها وترى الْفُلْك مواخر فيه ولتبتغواْ من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ         

        تهت لَّكُمالً لَّعبسا وارهأَنو بِكُم يدمأَن ت ياسوضِ رونَاَألرد  ،    ـممِ هجبِالنو اتالمعو
  � يهتدونَ
الله سىلهرگه بۇلۇتتىن يامغۇر ياغـدۇرۇپ بهردى، ئۇنىڭـدىن «

 دهرهخـلهر بىـلهن -ئىچىسىلهر ۋه شۇ يامغۇر ئاقىلىق ئۆسكهن دهل
ـــسىلهر ـــلهن . چـــارۋاڭالرنى باقى ـــامغۇر بى ـــله ســـىلهرگه شـــۇ ي ال

لهرنى ئۆستۈرۈپ بېرىدۇ، زهيتۇن، خورما، ئۈزۈم ۋه تۈرلۈك زىرائهت
ــدىغان قهۋم  ــر قىلى ــۇر پىكى ــۋىلهرنى ئۆســتۈرۈپ بېرىــدۇ، چوڭق مې

) اللهنىڭ قـۇدرىتىنى كۆرسـىتىدىغان( ئۈچۈن بۇنىڭدا ھهقىقهتهن 
الله سـىلهرگه كېچىنـى، كۈنـدۈزنى، كـۈننى، ئـاينى . دهلىللهر بار
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اللهنىــــڭ ئهمــــرى بىــــلهن بويــــسۇندۇرۇپ بهردى، يۇلتۇزالرمــــۇ 
بويسۇندۇرۇلغاندۇر؛ چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچـۈن بۇنىڭـدا نۇرغـۇن 

الــله يهنه يهر يۈزىــده ســىلهر ئۈچــۈن ياراتقــان . دهلىلــلهر بــار
ــىلهرنى  ــارهڭ نهرس ــسۇندۇرۇپ بهردى(رهڭگ ــىلهرگه بوي -، ۋهز)س

. نهسىھهت ئالىـدىغان قهۋم ئۈچـۈن بۇنىڭـدا ئهلـۋهتته ئىبـرهت بـار
نــى )لىـرىيهنـى بېلىق( دېڭىزنىـڭ يېڭـى گوشـلىرى الـله سـىلهرنى

نى )مارجانالر-يهنى ئۈنچه(يېسۇن، تاقايدىغان زىننهت بۇيۇملىرى 
. چىقارســــۇن دهپ، ســــىلهرگه دېڭىزنــــى بويــــسۇندۇرۇپ بهردى

ـــشىڭالر ۋه ئۇ ـــى تهلهپ قىلى ـــڭ نېمهتلىرىن ـــۈكۈر اللهنى ـــا ش نىڭغ
 ـ اللهنىــڭ بويــسۇندۇرۇشى بىــلهن يــېمهك(قىلىــشىڭالر ئۈچــۈن، 
ــۈك ــلهر ۋه ي ــان-ئىچمهك ــاقالر قاچىالنغ ــزدا ) ت ــڭ دېڭى كېمىلهرنى

زېمىننىــڭ ســىلهرنى . دولقــۇن يېرىــپ كېتىۋاتقــانلىقىنى كۆرۈســهن
بهرپـا قىلـدى، تهۋرىتىۋهتمهسلىكى ئۈچۈن، الله ئۇنىڭدا تـاغالرنى 

) ، چــارۋا مــاللىرىڭالرنى سۇغىرىــشىڭالر ئۈچــۈنزىرائهتلىرىڭالرنــى(
ىپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈن يولالرنى پهيدا ئۆستهڭلهرنى، ئېز-ئېرىق
كېچىـسى قۇرۇقلۇقتـا (ئۇالر . بهلگىلهرنى قىلدى) يولالرغا. (قىلدى

  »①.يۇلتۇزالر بىلهن يول تاپىدۇ) ۋه دېڭىزالردا

... قىيامهتنىڭ تىرىلىش، قـوزغىلىش، ھېـساب، تـارازا، سـاۋاپ ۋه جـازا

هلبـته ئىمـان ۋه ئهقىـدىنى قاتارلىق كۆرۈنۈشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق ق
  :مۇستهھكهملهيدۇ

�              اتماوالـسو ـةاميالْق مـوي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
ونفخ في الصورِ فَـصعق مـن فـي          مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ،     

، السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا من شاء اللَّه ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُـرونَ                
     الْك عضوا وهبورِ ربِن ضالْأَر قَترأَشم        وهـنيب يقُـضاء ودهالشو نيبِيجِيَء بِالنو ابت
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وسـيق  ،  ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما عملَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ        ،  بِالْحق وهم لَا يظْلَمونَ   
 كَفَر ينالَّذ              ا أَلَـمهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَب تحا فُتوهاؤى إِذَا جتا حرمز منهوا إِلَى ج

يأْتكُم رسلٌ منكُم يتلُونَ علَيكُم آيات ربكُم وينذرونكُم لقَاء يومكُم هذَا قَالُوا بلَـى              
قيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس ، عذَابِ علَى الْكَافرِينولَكن حقَّت كَلمةُ الْ

 رِينكَبتى الْمثْوم  ،         ى إِذَا جتا حرمز ةنإِلَى الْج مهبا رقَوات ينالَّذ يقسو   ـتحفُتا ووهاؤ
        يندالا خلُوهخفَاد متبط كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوي    ،  أَبالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو

وتـرى  ،   نشاء فَنِعم أَجر الْعـاملني     صدقَنا وعده وأَورثَنا الْأَرض نتبوأُ من الْجنة حيثُ       
الْملَائكَةَ حافِّني من حولِ الْعرشِ يسبحونَ بِحمد ربهِم وقُضي بينهم بِـالْحق وقيـلَ              

نيالَمالْع بر لَّهل دمالْح�   
قىيــامهت كــۈنى . ي رهۋىــشته تونۇمىــدىئــۇالر اللهنــى ھهقىقىــ«

زېمىن پۈتۈنلهي اللهنىـڭ چاڭگىلىـدا بولىـدۇ، ئاسـمانالر اللهنىـڭ 
نىـڭ )يهنـى مۇشـرىكالر(دۇ، الـله ئـۇالر ئوڭ قولىدا قاتلىنىپ تۇرى

ســۇر . شــېرىك كهلتــۈرگهن نهرســىلىرىدىن پــاكتۇر ۋه ئۈســتۈندۇر
ىن باشـقا چېلىنغاندا ئاسـمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى الـله خالىغانـد

مهخلۇقاتالرنىڭ ھهممىسى ئۆلىدۇ، ئانـدىن سـۇر ئىككىنچـى قېـتىم 
) نـېمىگه بۇيرۇلىـدىغانلىقلىرىغا(چېلىنغاندا ناگاھان ئۇالر تـۇرۇپ 

ـــدۇ ـــاراپ تۇرى ـــلهن . ق ـــۇرى بى ـــڭ ن مهھـــشهرگاھ پهرۋهردىگارىنى
ـــامه ـــدۇ، ن ـــبهرلهر ۋه -يورۇي ـــدۇ، پهيغهم ـــازىر قىلىنى ـــالالر ھ ئهم

، ئۇالرنىـــڭ ئارىـــسىدا ئادىـــل ھۆكـــۈم گـــۇۋاھچىالر كهلتۈرۈلىـــدۇ
ــدۇ ــۇم قىلىنماي ــا زۇل ــدۇ، ئۇالرغ ــان . چىقىرىلى ــادهمگه قىلغ ھهر ئ

ئهمهلىنىڭ سـاۋابى تولـۇق بېرىلىـدۇ، الـله ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنـى 
ـــدۇ ـــدان بىلى ـــوپ. ئوب ـــنهمگه ت ـــۇپ -كـــاپىرالر جهھهن ـــوپ بول ت

ھهيدىلىدۇ، ئۇالر جهھهنـنهمگه يېتىـپ كهلگهنـده، جهھهننهمنىـڭ 
ــشتىلهر دهر ــقۇرغۇچى پهرى ــى باش ــدۇ، جهھهننهمن ــرى ئېچىلى ۋازىلى

ئاراڭالردىن سـىلهرگه پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ ئـايهتلىرىنى ”: ئۇالرغا
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سىلهرگه ئوقۇپ بېرىدىغان، بۈگـۈنكى ئۇچرىشىـشنىڭ بارلىقىـدىن 
ــۇ؟ ــبهرلهر كهلمىگهنم ــدىغان پهيغهم ــدۇ“ئاگاھالندۇرى ــۇالر.  دهي : ئ

، لـېكىن )، بىزنى ئاگاھالندۇرغانپهيغهمبهرلهر كهلگهن(شۇنداق ”
) كۇفرى ۋه قىلمىشلىرى تۈپهيلىـدىن(ئازابقا دۇچار بولۇش ھۆكمى 
جهھهننهمنىــڭ ”) ئۇالرغــا. ( دهيــدۇ“كاپىرالرغــا تېگىــشلىك بولــدى

دهرۋازىلىرىـــدىن كىــــرىڭالر، جهھهننهمــــده مهڭگــــۈ قــــېلىڭالر، 
.  دېيىلىــــدۇ“ !مۇتهكهببىرالرنىــــڭ جــــايى نېمىــــدېگهن يامــــان

توپ بولغـان -دىگارىغا تهقۋادارلىق قىلغانالر جهننهتكه توپپهرۋهر
ھالــدا ماڭدۇرۇلىــدۇ، ھــالبۇكى، ئــۇالر جهنــنهتكه يېتىــپ كهلــگهن 
چاغدا ئۇنىـڭ دهرۋازىلىـرى ئېچىلىـپ بولغـان بولىـدۇ، جهنـنهتكه 

سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن، سـىلهر ”: مۇئهككهل پهرىشتىلهر ئۇالرغا
 بولدۇڭالر، جهنـنهتكه كىـرىڭالر، پاك) گۇناھالرنىڭ كىرلىرىدىن(
ــدا( ــېلىڭالر) ئۇنىڭ ــۈ ق ــدۇ“مهڭگ ــۇالر .  دهي ــپ (ئ ــنهتكه كىرى جهن

جىمـــى ھهمدۇســـانا اللهغـــا ”: ئېيتىـــدۇ) ئورۇنالشـــقان چاغـــدا
خاســـتۇركى، ئـــۇ بىـــزگه قىلغـــان ۋهدىـــسىنى ئىـــشقا ئاشـــۇردى، 

جهننهتــته ئــۆزىمىز . جهننهتنىــڭ زېمىنىغــا بىزنــى ۋارىــس قىلــدى
يهنـــى (تـــۇرىمىز، ئىـــشلىگۈچىلهرنىڭ ئهجـــرى خالىغـــان جايـــدا 

پهرىـشتىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىغـا . “ !نېمىدېگهن ياخـشى) جهننهت
تهسبىھ ئېيتقان، ھهمدى ئېيتقان ھالدا ئهرشنىڭ چۆرىسىنى ئوراپ 
ــۈم  ــانىي ھۆك ــسىدا ھهقق ــڭ ئارى ــسهن، ئۇالرنى ــانلىقىنى كۆرى تۇرغ

ــدۇ  ــۇئمىنلهر(چىقىرىلى ــاپىرالر م ــدۇ، ك دوزاخقــا  جهنــنهتكه كىرى
جىمــى ھهمدۇســانا ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگــارى اللهغــا ”، )كىرىــدۇ
  »①. دېيىلىدۇ“ !خاستۇر

هذَان خصمان اختصموا في ربهِم فَالَّذين كَفَروا قُطِّعت لَهم ثياب مـن نـارٍ           �
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    مالْح هِموسؤقِ رن فَوم بصييم  ،     لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصي  ،   نم عقَامم ملَهو
يددذُوقُوا، حا ويهوا فيدأُع غَم نا مهنوا مجرخوا أَن يادا أَررِيقِكُلَّمالْح ذَابع �  

ــارالردىن ئىبــارهتمــۇئمىنلهر(« ) پىــرقه(بــۇ ئىككــى )  ۋه كۇفف
 بىـلهن مـۇئمىنلهريهنـى (پهرۋهردىگارى توغرىسىدا مۇنازىرىلهشـتى 

مۇنــازىره قىلىــشىپ، -كۇففــارالر اللهنىــڭ دىنــى ئۈســتىده بهس
 اللهنىــڭ دىنىغــا يــاردهم بهرمهكچــى بولــدى، كۇففــارالر مــۇئمىنلهر
، كاپىرالرغا ئوتتىن كىيىملهر )رىنى ئۆچۈرمهكچى بولدىاللهنىڭ نۇ

ــك  ــۇقىرى ھارارهتلى ــتىدىن ي ــلىرى ئۈس ــڭ باش ــدۇ، ئۇالرنى پىچىلى
ــدۇ ــسۇ قويۇلى ــچ . قايناق ــڭ ئى ــلهن ئۇالرنى ــڭ بى ــاغرى ۋه –ئۇنى ب
ھهر . توقماقالر بىلهن ئۇرۇلىـدۇ-ئۇالر تۆمۈر. تېرىلىرى ئېرىتىلىدۇ

نىڭ قاتتىقلىقىدىن دوزاخـتىن قايغۇ-غهم) يېتىۋاتقان(قاچان ئۇالر 
) ئۇالرغـــا(چىقمـــاقچى بولـــسا، ئـــۇالر دوزاخقـــا قايتۇرۇلىـــدۇ، 

  »①.)دېيىلىدۇ(ئازابىنى تېتىڭالر ) دوزاخ(كۆيدۈرگۈچى 

، ثُلَّةٌ مـن الْـأَولني    ،  في جنات النعيمِ  ،  أُولَئك الْمقَربونَ ،  والسابِقُونَ السابِقُونَ �
  رِينالْآخ نيلٌ مقَلو  ،  ةونضورٍ مرلَى سع  ،م  نيقَابِلتا مهلَيع نيئكانٌ   ،  توِلْد هِملَيع طُوفي

وفَاكهـة  ،  فُونَلَا يصدعونَ عنها ولَا يرتِ    ،  بِأَكْوابٍ وأَبارِيق وكَأْسٍ من معنيٍ    ،  مخلَّدونَ
جزاء بِما ، كَأَمثَالِ اللُّؤلُؤِ الْمكْنون، وحور عني، ولَحمِ طَيرٍ مما يشتهونَ، مما يتخيرونَ
  �كَانوا يعملُونَ

ئهڭ ئالدىـدا قىلغـۇچىالر ) ئۈچىنچى پىرقه ياخشى ئىشالرنى(«
ــۇپ،  ــنهتكه(بول ــۇالر جهن ــدا كىرگــۈچىلهردۇر) ئ ــۇالر . ئهڭ ئالدى ئ

ــېقىن بولغــۇچىالردۇر ــنهتلهرده اللهغــا ي ــۇالر . نازۇنېمهتلىــك جهن ب
. ۆپتۇر، كېيىنكىلهرنىڭ ئىچىـده ئـازدۇرئۆتكهنكىلهرنىڭ ئىچىده ك

توقۇلغــان تهخــتلهر ئۈســتىگه يــۆلهنگهن ھالــدا ) ئالتۇنــدىن(ئــۇالر 
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ھهمىـشه بىـر خىـل ) قېرىماي. (شىدۇبىرىگه قارىشىپ ئولتۇرۇ-بىر
تۇرىدىغان غىلمانالر ئېقىپ تۇرغان شارابتىن تولدۇرۇلغان پىيـاله، 

ئـۇ شـارابنى . ىـدۇچهينهك، جامالرنى ئۇالرغا ئايلىنىپ سـۇنۇپ تۇر
ــدۇ ــدۇ، مهســت بولماي ــشى ئاغرىماي ــڭ بې ــلهن ئۇالرنى . ئىچىــش بى

ــان قــۇش  ــۋىلهر ۋه كۆڭــۈللىرى تارتق ــار قىلغــان مې ــا ئىختىي ئۇالرغ
ئۇالرغــا ســهدهپنىڭ ئىچىــدىكى گــۆھهرگه . گۆشــلىرى بېرىلىــدۇ

ــدۇ ــۆرلهر بېرىلى ــۈك ھ ــهھال كۆزل ــشايدىغان ش ــڭ . ئوخ ــۇ ئۇالرنى ب
  »①. مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇرقىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى

ــرىگه  ــڭ ئهم ــانلىقى، اللهنى ــا يالۋۇرغ ــڭ اللهغ ــك پهيغهمبهرلهرنى ھۆرمهتلى

ــى  ــپ تىلهكلىرىن ــا قىلى ــا دۇئ ــانلىقى، اللهغ ــائهت قىلغ ــسۇنغانلىقى، ئىت بوي
تىلىگهنلىكى ۋه اللهنىڭ ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجـابهت قىلغـانلىقىنى ئوتتۇرىغـا 

  :ئهقىدىنى مۇستهھكهملهيدۇقويۇش ئارقىلىق قهلبته ئىمان ۋه 

 قَالَ رب إِني ، إِذْ نادى ربه نِداًء خفيا ، ذكْر رحمة ربك عبده زكَرِيا     ،كهيعص�
ي  وإِني خفْت الْموال،وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا 

 يرِثُنِي ويرِثُ من َآلِ يعقُوب      ،هب لي من لَدنك وليا    من ورائي وكَانت امرأَتي عاقرا فَ     
  � يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلَامٍ اسمه يحيى لَم نجعلْ لَه من قَبلُ سميا،واجعلْه رب رضيا

ـ ، يا،   ها كاف،« ـ ني،  ع بـۇ، پهرۋهردىگارىڭنىـڭ بهندىـسى . ادص
ــدۇر ــڭ بايانى ــان مهرھىمىتىنى ــا قىلغ ــدا . زهكهرىياغ ــۆز ۋاقتى ــۇ ئ ئ

ـــدى ـــاۋازدا مۇناجـــات قىل ـــا پهس ئ ـــى. پهرۋهردىگارىغ ـــۇ ئېيتت : ئ
ــارىم” ــۈچ! پهرۋهردىگ ــقهتهن ك ــتىم، -مهن ھهقى ــدىن كهت قۇۋۋىتىم

ــاردى ــارىم. چــېچىم ئاق ــ! پهرۋهردىگ ــا قىلى پ ئۈمىدســىز ســاڭا دۇئ
مهن تاغىلىرىمنىـڭ بالىلىرىنىـڭ ئورنــۇمنى . بولـۇپ قـالغىنىم يــوق
) يهنى دىننى قولدىن بېرىـپ قويۇشـلىرىدىن(باسالماسلىقلىرىدىن 
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) پهزلىڭدىن(ھهقىقهتهن ئهنسىرهيمهن، مېنىڭ ئايالىم تۇغماستۇر، 
ئۇ ماڭا ۋارىس بولغاي ۋه . پهرزهنت ئاتا قىلغىن) ياخشى(ماڭا بىر 
ئـۇنى سـېنىڭ ! ئهۋالدىغـا ۋارىـس بولغـاي، پهرۋهردىگـارىميهئقۇب 

! ئى زهكهرىيـا”) الله ئېيتتىكى( .“رازىلىقىڭغا ئېرىشىدىغان قىلغىن
يهھيـا ئىـسىملىك بىـر ) پهرىشتىلهر ئارقىلىق(بىز ھهقىقهتهن ساڭا 

ــاد ــېچ ئ ــرى ھ ــز، ئىلگى ــۇش خهۋهر بېرىمى ــلهن خ ــۇل بى همنى ئوغ
  »①.“ئۇنىڭغا ئىسىمداش قىلمىدۇق

�ي وف هإِنا ويني الدف اهنطَفَياص لَقَدو هفْسن هفس نإِلَّا م يماهرإِب لَّةم نع غَبري نم
نيحالالص نلَم ةرالَْآخ ،نيالَمالْع برل تلَمقَالَ أَس ملأَس هبر إِذْ قَالَ لَه�  

 باشــقا كىــم ئىبراھىمنىــڭ ئــۆزىنى ئهخــمهق قىلغــانالردىن«
دىنىـــدىن يـــۈز ئۆرۈيـــدۇ، ھهقىـــقهتهن بىـــز ئـــۇنى بـــۇ دۇنيـــادا 

شۈبھىـسىزكى، ئـاخىرهتته ئـۇ -شـهك. تاللىـدۇق) پهيغهمبهرلىككه(
: ئــۆز ۋاقتىــدا پهرۋهردىگــارى ئۇنىڭغــا. ياخــشىالر قاتارىــدا بولىــدۇ

ــرىگه(” ــڭ ئهم ــن) پهرۋهردىگارىڭنى ــائهت قىلغى ــدى“ئىت ــۇ.  دې : ئ
  »②. دېدى“هردىگارىغا ئىتائهت قىلدىم پهرۋئالهملهرنىڭ”

فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى في الْمنامِ أَنـي             ،  فَبشرناه بِغلَامٍ حليمٍ  �
 ، اللَّه من الصابِرِين  أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِنْ شاَء              

 قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذَلك نجزِي       ، وناديناه أَنْ يا إِبراهيم    ،  فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ   
ِسنِنيحالْم،     بِنيلَاُء الْمالْب وذَا لَهيمٍ   ، إِنَّ هظحٍ عببِذ اهنيفَدو ، رتو    رِيني الَْآخف هلَيا عكْن ،

يماهرلَى إِبع لَامس�  
بىز ئىبراھىمغـا ناھـايىتى مـۇاليىم بىـر ئوغـۇل بىـلهن خـۇش «

ــش. خهۋهر بهردۇق ــڭ ئى ــۇ ئىبراھىمنى ــارىغۇدهك -ئ ــلىرىگه ي كۈش
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ــراھىم ــدا، ئىب ــان چاغ ــۇم”: بولغ ــى ئوغل ــۇزالپ ! ئ ــېنى بوغ مهن س
پهيغهمبهرلهرنىڭ (شهپتىمهن چۈ) ئهمر قىلىنىپ(قۇربانلىق قىلىشقا 

چۈشى ھهقىقهتتۇر ۋه ئۇالرنىڭ ئىـشلىرى اللهنىـڭ ئهمـرى بـويىچه 
ئـۇ .  دېدى“سېنىڭ قانداق پىكرىڭ بار؟! ، ئويالپ باققىنا)بولىدۇ
ــى ــا”: ئېيتت ــى ئات ــرا ! ئ ــۇنى ئىج ــساڭ، ش ــان بول ــېمىگه بۇيرۇلغ ن

. “مېنى سهۋر قىلغـۇچى تاپىـسهن) ئۇنىڭغا(قىلغىن، خۇدا خالىسا 
يهنـى (بويـسۇندى، ئىبـراھىم ئـۇنى ) اللهنىـڭ ئهمـرىگه(ىككىسى ئ

ئـى ”: بىـز ئۇنىڭغـا. يېنـى يـاتقۇزدى) ئوغلىنى بوغـۇزالش ئۈچـۈن
يهنــى چۈشــۈڭده (چۈشــنى ئىــشقا ئاشــۇردۇڭ ) ھېلىقــى! (ئىبــراھىم

ـــۈردۈڭ ـــا كهلت ـــاننى بهج ـــدۇق“ )بۇيرۇلغ ـــدا قىل ـــز .  دهپ نى بى
بۇ .  ق مۇكاپاتاليمىزھهقىقهتهن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇندا

ــىناقتۇر ــهن س ــقهتهن روش ــر . ھهقى ــوڭ بى ــا چ ــڭ ئورنىغ ــز ئۇنى بى
. بهردۇق) يهنـــى جهننهتـــتىن چىققـــان قوچقـــارنى(قۇربـــانلىقنى 

ئىبراھىمغـا . كېيىنكىلهر ئىچىـده ئۇنىڭغـا ياخـشى نـام قالـدۇردۇق
  »①.!ساالم بولسۇن

�      رالض نِيسي مأَن هبى رادإِذْ ن وبأَيو   نيماحالر محأَر تأَنو   ،    ا لَـهنبجـتفَاس
ينابِدلْعى لكْرذا وندنع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيَآتو رض نم ا بِها مفْنفَكَش�  

ــن(« ــان قىلغى ــسىنى باي ــڭ قسس ــۇ ). ئهييۇبنى ــدا ئ ــۆز ۋاقتى ئ
) يهنــى قــاتتىق كېــسهل(هن مېنــى بــال ھهقىــقهت”: پهرۋهردىگارىغــا

ئۇنىڭ .  دهپ دۇئا قىلدى“ئورىۋالدى، سهن ئهڭ مهرھهمهتلىكسهن
ــاالنى  ــگهن ب ــشىغا كهل ــڭ بې ــدۇق، ئۇنى ــابهت قىل ــىنى ئىج دۇئاس
ــــادهت  ــــانلىقىمىز، ئىب ــــم قىلغ ــــا رهھى ــــۇق، ئۇنىڭغ كۆتۈرۈۋهتت
قىلغۇچىالرغا ئىبرهت قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن، ئۇنىڭغا ئائىلىسىنى ۋه 

يهنـى ئۇنىـڭ (ۇنىڭغا ئوخشاش بىر باراۋهرنى زىياده ئاتا قىلدۇق ئ
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ئۆلگهن بالىلىرىنىڭ ۋه يوقالغان ماللىرىنىڭ ئورنىغـا بىـر ھهسـسه 
  »①.)باال، بىر ھهسسه كۆپ مال بهردۇقكۆپ 

پهيغهمبهرلهر بىـلهن ئۇالرنىـڭ كـاپىر قهۋملىـرى ئوتتۇرىـسىدا يـۈز بهرگهن 

هنىـڭ ئـۆز پهيغهمبهرلىـرىگه يـاردهم بېرىـپ، مۇنازىرىلهرنى ھهمده ئاخىرىدا الل
كاپىرالرنى ھاالك قىلغانلىقىنى بايان قىلىش ئارقىلىق قهلبته ئىمان ۋه ئهقىدىنى 

  :مۇستهھكهملهيدۇ

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِنـي                 �
افيمٍ  أَخظمٍ عوي ذَابع كُملَيبِنيٍ، علَالٍ مي ضف اكرا لَنإِن همقَو نلَأُ مـا  ، قَالَ الْمقَالَ ي 

نيالَمالْع بر نولٌ مسي رنلَكلَالَةٌ وبِي ض سمِ لَيقَو، لَكُم حصأَني وبر الَاترِس كُملِّغأُب 
 أَوعجِبتم أَنْ جاَءكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ مـنكُم           ،ه ما لَا تعلَمونَ   وأَعلَم من اللَّ  

 فَكَذَّبوه فَأَنجيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنـا         ،لينذركُم ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ   
 وإِلَى عاد أَخاهم هودا قَالَ يا قَومِ اعبـدوا      ،ياتنا إِنهم كَانوا قَوما عمني    الَّذين كَذَّبوا بِآَ  

 قَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من قَومه إِنا لَنـراك فـي            ،اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ       
 قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكني رسولٌ مـن رب            ،نك من الْكَاذبِني  سفَاهة وإِنا لَنظُ  

نيالَمالْع،       نيأَم حاصن ا لَكُمأَني وبر الَاترِس كُملِّغأُب ،       ـنم كْرذ اَءكُمأَنْ ج متجِبعأَو 
    ذنيل كُمنلٍ مجلَى رع كُمبر          كُمادزوحٍ ومِ نقَو دعب نلَفَاَء مخ لَكُمعوا إِذْ جاذْكُرو كُمر

 قَالُوا أَجِئْتنا لنعبد اللَّه وحده ونذَر       ،في الْخلْقِ بسطَةً فَاذْكُروا َآلَاَء اللَّه لَعلَّكُم تفْلحونَ       
 قَالَ قَد وقَع علَـيكُم مـن      ،ما تعدنا إِنْ كُنت من الصادقني     ما كَانَ يعبد َآباؤنا فَأْتنا بِ     

ربكُم رِجس وغَضب أَتجادلُوننِي في أَسماٍء سميتموها أَنتم وَآباؤكُم ما نزلَ اللَّه بِها             
فَأَنجيناه والَّذين معه بِرحمة منا وقَطَعنا      ،  منتظرِينمن سلْطَان فَانتظروا إِني معكُم من الْ      

نِنيمؤوا ما كَانما وناتوا بَِآيكَذَّب ينالَّذ ابِرد�  
شهك شۈبھىسىزكى، نـۇھنى ئـۆز قهۋمىـگه پهيغهمـبهر قىلىـپ «

گه اللهغـا ئىبـادهت قىلىڭـالر، سـىلهر! ئـى قهۋمىـم”: ئهۋهتتۇق، ئۇ
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يوقتــــۇر، مهن ھهقىــــقهتهن ) بهرھهق(اللهدىــــن باشــــقا مهبــــۇد 
ــڭ  ــۈك كۈننى ــڭ(ســىلهرنىڭ بۈي ــامهت كۈنىنى ــى قىي ــا ) يهن ئازابىغ

ــز ”: قهۋمىنىــڭ چــوڭلىرى.  دېــدى“قېلىــشىڭالردىن قــورقىمهن بى
ــۆرۈمىز ــا ك ــهن گۇمراھلىقت ــقهتهن روش ــېنى ھهقى ــدى“س ــۇھ .  دې ن

سمهن، لېكىن مهن مهن قىلچىمۇ گۇمراھ ئهمه! ئى قهۋمىم”: ئېيتتى
. ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن پهيغهمـبهرمهن

سىلهرگه پهرۋهردىگارىمنىڭ ئهلچىلىكىنـى يهتكـۈزىمهن، سـىلهرگه 
نهسىھهت قىلىـمهن، مهن اللهنىـڭ ۋهھيـى قىلىـشى بىـلهن سـىلهر 

ــمهن ــىلهرنى بىلى ــدىغان نهرس ــدۇرۇش . بىلمهي ــىلهرنى ئاگاھالن س
ساقلىنىـــشىڭالر ۋه اللهنىـــڭ رهھمىـــتىگه ) نكۇفرىـــدى(ئۈچـــۈن، 

ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهرگه ئاراڭالردىكى بىر كىـشى ئـارقىلىق 
. “پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ ۋهھيىسى كېلىـشىدىن ئهجهبلهنمهمـسىلهر؟

ئۇالر نۇھنى ئىنكار قىلدى، نـۇھنى ئۇنىـڭ بىـلهن كېمىـده بىلـله 
ـــايهتلىرىمىزنى ئىنكـــار ـــۇزدۇق، ئ ـــانالرنى بولغـــانالرنى قۇتق  قىلغ

ــۈنلهي  ــۇالر . غهرق قىلــدۇق) ســۇغا(پۈت ــسىزكى، ئ ــى (شۈبھى ھهقن
گه ئۇالرنىـڭ )قهۋمـى(ئـاد . كـور قهۋم ئىـدى) كۆرۈشتىن دىللىرى
ئــى ”:  ئهۋهتتــۇق، ھــۇد)پهيغهمــبهر قىلىــپ (قېرىندىــشى ھــۇدنى

اللهغا ئىبادهت قىلىڭـالر، سـىلهرگه اللهدىـن باشـقا مهبـۇد ! قهۋمىم
ــۇر) بهرھهق( ــدىنئ. (يوقت ــڭ ئازابى ــسىلهر؟) ۇنى ــدى“قورقمام .  دې

بىـــز ســـېنى ”: ئۇنىــڭ قهۋمىنىـــڭ ئىمـــان ئېيتمىغـــان چـــوڭلىرى
ـــۋهتته،  ـــېنى، ئهل ـــز س ـــساباليمىز، بى ـــمهق ھې ـــقهتهن ئهخ ھهقى

 “يالغـانچىالردىن دهپ گۇمـان قىلىمىـز) پهيغهمبهرلىك دهۋايىڭـدا(
مهن ئهخمهق ئهمهسمهن، لېكىن ! ئى قهۋمىم”: ھۇد ئېيتتى. دېدى
 ئالهملهرنىـــــڭ پهرۋهردىگـــــارى تهرىپىـــــدىن ئهۋهتىلـــــگهن مهن

ــــبهرمهن ــــى . پهيغهم ــــڭ ئهلچىلىكىن ــــىلهرگه پهرۋهردىگارىمنى س
ــــشهنچىلىك نهســــىھهتچىمهن . يهتكــــۈزىمهن، مهن ســــىلهرگه ئى
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پهرۋهردىگارىڭالرنىڭ ۋهھيىسى سـىلهرنى ئاگاھالنـدۇرۇش ئۈچـۈن 
ئــــۆز ئىچىڭالردىكــــى بىــــر كىــــشى ئــــارقىلىق كهلگهنلىكىــــدىن 

 ئۆز ۋاقتىدا نۇھنىـڭ قهۋمـى ھـاالك بولغانـدىن “بلىنهمسىلهر؟ئهجه
كېيىن، اللهنىڭ سىلهرنى ئۇالرنىـڭ ئورۇنباسـارلىرى قىلغـانلىقىنى 
ۋۇجۇدۇڭالرنى، قامهتلىك، بهستلىك قىلغـانلىقىنى يـاد ئېـتىڭالر، 
ســىلهر بهخــتكه ئېرىشىــشىڭالر ئۈچــۈن اللهنىــڭ نېمهتلىرىنــى يــاد 

لىرىمىز ئىبــادهت قىلىــپ بــوۋى- ئاتــا)ئــى ھــۇد(”: ئــۇالر. ئېــتىڭالر
كېلىۋاتقــان مهبــۇدالرنى تاشــالپ، يــالغۇز بىــر اللهغــا ئىبــادهت 
قىلىــــــشىمىزغا دهۋهت قىلغىلــــــى كهلــــــدىڭمۇ؟ ئهگهر راســــــت 
ــــازابنى  ــــان ئ ــــزگه ۋهده قىلغ ــــساڭ، بى ســــۆزلىگۈچىلهردىن بول

سىلهرگه چوقـۇم پهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ ”: ھۇد.  دېدى“كهلتۈرگىن
بـوۋاڭالر -پى نازىل بولىدۇ، سىلهر ئۆزۈڭالر ۋه ئاتـائازابى ۋه غهزى

ــته  ــۇ ھهق ــان، ب ــات قويۇۋالغ ــشقا(ئ ــادهت قىلى ــا ئىب ــله ) ئۇالرغ ال
ئىـسىملىرى ) بۇتلىرىڭالرنىـڭ(ھېچقانداق دهلىل نازىـل قىلمىغـان 

ــسىلهر؟  ــلهن مۇنازىرىلىشهم ــتىده مهن بى ــازابىنى(ئۈس ــڭ ئ ) اللهنى
ســىلهرگه (ن بىــرلىكته كۈتــۈڭالر، مهنمــۇ ھهقىــقهتهن ســىلهر بىــله

بىز ھۇدنى ۋه ئۇنىـڭ .  دېدى“كۈتىمهن) نازىل بولىدىغان ئازابنى
رهھمىتىمىز بىـلهن ) نىمۇئمىنلهريهنى (بىلهن بىلله بولغۇچىالرنى 

قۇتقۇزدۇق، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالرنى تهلتۆكـۈس 
  »①.ھاالك قىلدۇق، ئۇالر ئىمان ئېيتمىغان ئىدى

بنى بىلگـۈچى ئىلمىنـى، اللهنىـڭ ئىنـسانالرنىڭ ئهمهللىرىنـى اللهنىڭ غهي

كۈزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى ۋه ئاخىرهتته ئۇالردىن ھېساب ئالىدىغانلىقىنى بايـان 
  :قىلىش ئارقىلىق قهلبته ئىمان ۋه ئهقىدىنى مۇستهھكهملهيدۇ

�        م لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ حفَاتم هدنعو       نقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا ف
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، ورقَة إِلَّا يعلَمها ولَا حبة في ظُلُمات الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ إِلَّا في كتابٍ مـبِنيٍ                
          ارِ ثُمهبِالن متحرا جم لَمعيلِ وبِاللَّي فَّاكُموتي يالَّذ وهى     ومسلٌ مى أَجقْضيل يهف ثُكُمعبي

 وهو الْقَاهر فَوق عباده ويرسلُ علَيكُم       ،ثُم إِلَيه مرجِعكُم ثُم ينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ       
          مها ولُنسر هفَّتوت توالْم كُمداَء أَحى إِذَا جتفَظَةً حطُونَ حفَرلَا ي،      وا إِلَى اللَّـهدر ثُم 

بِنياسالْح عرأَس وهو كْمالْح أَلَا لَه قالْح ملَاهوم�  
غهيبنىڭ خهزىنىلىرى اللهنىڭ دهرگاھىدىدۇر، ئـۇنى پهقهتـال «

الله بىلىدۇ، قۇرۇقلۇقتىكى، دېڭىزدىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى 
 تۆكـۈلگهن يـاپراقتىن الـله بىلمهيـدىغان )دهرهختىن(الله بىلىدۇ، 

بىرهرسىمۇ يوق، مهيلى قاراڭغۇ يهر ئاستىدىكى بىـرهر دانه ئـۇرۇق 
بولسۇن، مهيلى ھۆل ياكى قـۇرۇق نهرسـىلهر بولـسۇن، ھهممىـسى 

الـله سـىلهرنى . لهۋھۇلمهھپـۇزدا يېزىقلىقتـۇر) اللهغا مهلۇم بولۇپ(
ڭالرنى بىلىـپ كېچىسى ئۇخلىتىدۇ، كۈندۈزدىكى قىلغـان ئىـشلىرى

تۇرىدۇ، ئاندىن بهلگىلهنـگهن مـۇددهتكىچه ياشىـشىڭالر ئۈچـۈن، 
كۈنـــدۈزده ســـىلهرنى ئويغىتىـــدۇ، ئانـــدىن اللهنىـــڭ دهرگاھىغـــا 
قايتىسىلهر، ئاندىن قىلغان ئهمهللىرىڭالرنى الله سىلهرگه ئېيتىـپ 

يهنــى الـــله (الــله بهنــدىلىرىنىڭ ئۈســتىده قــاھىردۇر . بېرىــدۇ
، ئـۇ سـىلهرگه سـاقلىغۇچى )لهپ تۇرغۇچىـدۇربهندىلىرىنى تىزگىن

ئهتكهننــى خــاتىرىلهپ تۇرىــدىغان -يهنــى قىلغــان(پهرىــشتىلهرنى 
ئهۋهتىدۇ، بېرىڭالرغا ئۆلۈم كهلـسه، ئـۇنى بىزنىـڭ ) پهرىشتىلهرنى

اللهنىــڭ ئهمرىنــى (ئــۇالر . پهرىــشتىلىرىمىز قهبــزى روھ قىلىــدۇ
) يهنـى بهنـدىلهر(ئانـدىن ئـۇالر . بىپهرۋالىق قىلمايدۇ) ئورۇنالشتا

ھهق ھۆكۈم قىلغـۇچى، ئىگىـسى اللهنىـڭ دهرگاھىغـا قايتۇرۇلىـدۇ 
غىـال خاسـتۇر، الـله ئهڭ هھۆكۈم قىلىش يالغۇز الل) قىيامهت كۈنى(

  »①.رتېز ھېساب ئالغۇچىدۇ
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ـــڭ  ـــازۇكلۇقنى، پالنېتاالرنى ـــك ن ـــسىدىكى مۆجىزىلى ـــات قۇرۇلمى كائىن

ىـل تهرتىـپ ۋه ئىنتىزامنىـڭ ئايلىنىشىدىكى ئىنچىكه ئىنتىزامنى ھهمـده بـۇ خ
خىل ئىالھـالر تهرىپىـدىن مهيـدانغا كېلىـشىنىڭ -يىگانه اللهدىن باشقا خىلمۇ

مــۇمكىن ئهمهســلىكىنى بايــان قىلىــش ئــارقىلىق قهلبــته ئىمــان ۋه ئهقىــدىنى 

  :مۇستهھكهملهيدۇ

 ثُم جعلْنا الشمس علَيه     أَلَم تر إِلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاَء لَجعلَه ساكنا          �
 وهو الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لباسا والنوم سباتا وجعلَ ،ثُم قَبضناه إِلَينا قَبضا يِسريا    ،  دليلًا

ه وأَنزلْنا من السماِء مـاًء       وهو الَّذي أَرسلَ الرياح بشرا بين يدي رحمت        ،النهار نشورا 
  � لنحيِي بِه بلْدةً ميتا ونسقيه مما خلَقْنا أَنعاما وأَناسي كَثريا،طَهورا
ـــــوزغانلىقىنى « ـــــداق س ـــــايىنى قان ـــــڭ س پهرۋهردىگارىڭنى

كۆرمىدىڭمۇ؟ ئهگهر خالىسا ئۇنى ئهلۋهتته مۇقىم قىالتتـى، ئانـدىن 
يهنــى كۈننىــڭ چىققــانلىقىنى (شــنى ســايىگه دهلىــل قىلــدۇق قۇيا

ئاسـتا -ئانـدىن ئـۇنى ئاسـتا). سايىنىڭ بارلىقىغـا دهلىـل قىلـدۇق
بهدىــنىڭالر (الـله سـىلهرگه كېچىنــى لىبـاس، ئۇيقـۇنى . يوقـاتتۇق

) تىرىكچىلىك ئۈچـۈن زېمىنـدا(راھهت قىلدى، كۈندۈزنى ) ئۈچۈن
) يهنــى يــامغۇرنى(ىنــى الــله رهھمىت. يېيىلىــدىغان ۋاقىــت قىلــدى

ياغدۇرۇش ئالدىدا شامالنى خۇش خهۋهر قىلىپ ئهۋهتتـى، يـامغۇر 
بىلهن ئۆلۈك زېمىننى تىرىلـدۈرۈش ۋه بىـز ياراتقـان ھـايۋانالرنى، 
نۇرغۇن ئىنسانالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهش ئۈچـۈن، بۇلـۇتتىن پـاك 

  »①.سۇنى چۈشۈرۈپ بهردۇق

�     اجوالْأَز لَقي خانَ الَّذحبـا لَـا          سممو فُِسهِمأَن نمو ضالْأَر بِتنا تما مكُلَّه
 والشمس تجرِي لمستقَر    ،وَآيةٌ لَهم اللَّيلُ نسلَخ منه النهار فَإِذَا هم مظْلمونَ        ،  يعلَمونَ

 لَـا  ،رناه منازِلَ حتى عاد كَالْعرجون الْقَـدميِ  والْقَمر قَد،لَها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ  
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  �الشمس ينبغي لَها أَنْ تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحونَ
ــله « ــب(ال ــۈن ئهيى ــسانالردىن-پۈت ــۈن ) نۇق ــۇ پۈت ــاكتۇر، ئ پ

ـــاراتتى ـــۈپ ي ـــهيئىلهرنى ج ـــدىغان زې. ش ـــۈپ چىقى ـــدىن ئۈن مىن
ـــدىغان  ـــۇالر بىلمهي ـــڭ ۋه ئ ـــڭ ئۆزلىرىنى نهرســـىلهرنىڭ، ئۇالرنى

نىـڭ ھهممىـسىنىڭ جـۈپتى )يهنى ئاجايىپ مهخلۇقـاتالر(نهرسىلهر 
ــار ــاالمهت ) اللهنىــڭ قــۇدرىتىنى كۆرســىتىدىغان(ئۇالرغــا . ب بىــر ئ

يهنى (ده -كېچىدىن ئىبارهتكى، ئۇنىڭدىن كۈندۈزنى ئايرىۋېتىمىز
ــدۈز ــۋېتىمىز ـ دهكۈن ــوق قىلى ــۇرىنى ي ــان )نىڭ ن ــۇالر ناگاھ ، ئ

كۈن بهلگىلهنگهن جايىغا قاراپ سـهير قىلىـدۇ، . قاراڭغۇدا قالىدۇ
بـۇ، غالىــب، ھهممىنـى بىلگــۈچى اللهنىـڭ ئالــدىنئاال بهلگىلىــگهن 

ئايغــا ســهير قىلىــدىغان مهنزىللهرنــى بهلگىلىــدۇق، ئــۇ . ئىــشىدۇر
خورمىنىــڭ قــۇرۇپ قالغــان ) ئــاخىرقى مهنــزىلگه يېتىــپ بارغانــدا(

يهنـى (كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى . شېخىغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ
، كېچىنىڭ كۈنـدۈزدىن ئېـشىپ )ئىككىسىنىڭ جهم بولۇپ قېلىشى

) يهنى ۋاقتـى كهلمهسـتىن كۈنـدۈزنىڭ ئـورنىنى ئېلىـشى(كېتىشى 
  »①.مۇمكىن ئهمهس، ھهر بىرى پهلهكته ئۈزۈپ تۇرىدۇ

  �  َآلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَّه رب الْعرشِ عما يصفُونَلَو كَانَ فيهِما�
زېمىندا اللهدىن باشقا ئىالھالر بولـسا ئىـدى، -ئهگهر ئاسمان«

ئهلۋهتته بۇزۇالتتى، ئهرشنىڭ پهرۋهردىگارى ) كائىناتنىڭ تهرتىپى(
  »②.الله ئۇالرنىڭ سۈپهتلىگهن نهرسىلىرىدىن پاكتۇر

ما اتخذَ اللَّه من ولَد وما كَانَ معه من إِلَه إِذًا لَذَهب كُلُّ إِلَه بِما خلَق ولَعلَـا                  �
 عالمِ الْغيبِ والـشهادة فَتعـالَى عمـا         ،بعضهم علَى بعضٍ سبحانَ اللَّه عما يصفُونَ      
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  �يشرِكُونَ
سى يـوق، ئۇنىڭغـا بـاراۋهر باشـقا بىـر ئىالھمـۇ اللهنىڭ بالىـ«

ــسا ئىــدى، ئــۇ چاغــدا ھهر ئىــالھ ئــۆزى  يــوق، ئهگهر بۇنــداق بول
ياراتقان مهخلۇقنى يالغۇز ئىگىلهيتتى، بهزىسى بهزىسىدىن غالىـب 
كېلهتتــى، الــله ئۇالرنىــڭ اللهغــا نىــسبهت بهرگهن نهرســىلىرىدىن 

  »①.پاكتۇر

دۈشـمهنلىك قىسسىـسىنى سـۆزلهش ئادهم بىلهن شـهيتان ئوتتۇرىـسىدىكى 
ھهمده ئىنسانالرنى كـۇپرى ۋه شـىرىككه باشـاليدىغان ئهڭ چـوڭ دۈشـمهندىن 

ــدىنى  ــان ۋه ئهقى ــته ئىم ــارقىلىق قهلب ــدهش ئ ــشقا ئۈن ــات قىلى ــۇالرنى ئىھتىي ئ
  :مۇستهھكهملهيدۇ

�       دجاس كَةلَائلْما لقُلْن ثُم اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَدو     يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مَآدوا ل
   يناجِدالس نم كُني لَم،   ننِي ملَقْتخ هنم ريا خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَلَّا ت كعنا مقَالَ م 

 فيها فَاخرج إِنك مـن       قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ لَك أَنْ تتكَبر        ،نارٍ وخلَقْته من طنيٍ   
رِيناغثُونَ ،الصعبمِ يونِي إِلَى يرظقَالَ أَن ،ظَرِيننالْم نم كنِي   ، قَالَ إِنتيـا أَغْـوقَالَ فَبِم 

   يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدلْ       ،لَأَقْعخ نمو يهِمدنِ أَييب نم مهنيلََآت ثُم    انِهِممأَي نعو هِمف
     رِيناكش مهأَكْثَر جِدلَا تو هِملائمش نعو،        كبِعت نا لَمورحدا مذُْءوما مهنم جرقَالَ اخ 

نيعمأَج كُمنم منهلَأَنَّ جلَأَم مهنم�  
ــىلهرنى « ــدىن س ــاراتتۇق، ئان ــىلهرنى ي ــز س ــسىزكى بى شۈبھى
ســىلهر ئــادهمگه ”: لگه كىرگــۈزدۇق، ئانــدىن پهرىــشتىلهرگهشــهكى

ــسىدىن( ــدۈرۈش يۈزى ــۆرمهت بىل ــالر) ھ ــهجده قىلىڭ ــدۇق، “س  دې
ئـۇ سـهجده قىلغـۇچىالردىن . ئىبلىستىن باشقىسى سـهجده قىلـدى

ــدى ــله . بولمى ــسقا(ال ــان ”) ئىبلى ــشقا بۇيرۇغ ــهجده قىلى ــېنى س س
ــبلىس.  دېــدى“چېغىمــدا نېمىــشقا ســهجده قىلمىــدىڭ؟ مهن ” :ئى
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.  دېـدى“مېنى ئوتتىن، ئۇنى اليـدىن ياراتتىـڭ. ئۇنىڭدىن ئارتۇق
ــله  ــسقا(ال ــۇيهردىن ”: ئېيتتــى) ئىبلى ــتىن(ســهن ب ــى جهننهت ) يهن

چۈشۈپ كهت، بـۇ يهردىـن ئـۆزۈڭنى چـوڭ تۇتۇشـۇڭغا بولمايـدۇ، 
ماڭــا ”: ئىــبلىس. “يوقــال، ســهن ھهقىــقهتهن پهسكهشلهردىنــسهن

يهنـــى قىيـــامهت (كـــۈنگىچه كىـــشىلهر قايتـــا تىرىلدۈرۈلىـــدىغان 
ســـاڭا مـــۆھلهت ”: الــله.  دېـــدى“مـــۆھلهت بهرگىــن) كــۈنىگىچه
ســـــېنىڭ مېنـــــى ”: ئىـــــبلىس ئېيتتـــــى.  دېـــــدى“بېرىلىـــــدۇ

يهنــى ئــادهم ئهلهيھىســساالم ۋه ئۇنىــڭ (ئازدۇرغانلىقىڭــدىن ئــۇالر 
ئۈچـۈن چوقـۇم سـېنىڭ تـوغرا يولـۇڭ ) ئهۋالدىغا ۋهسۋهسه قىلىش

ـــۇرىمهن ـــتىده ئولت ـــۇم ئالدىـــدىن، ئانـــدىن . ئۈس ـــا چوق ئۇالرغ
ــڭ  ــمهن، ئۇالرنى ــولىدىن ھۇجــۇم قىلى ــدىن، س ــسىدىن، ئوڭ ئارقى

شــۈكۈر قىلغــۇچىالر ئهمهســلىكىنى ) نېمىــتىڭگه(كۆپچىلىكىنىــڭ 
ــــسهن ــــى. “كۆرى ــــله ئېيتت ــــبلهنگهن ۋه ”: ال ــــتىن ئهيى جهننهت

مهھرۇم قىلىنغان ھالدا چىق، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن ) رهھمىتىمدىن(
ـــكهنلهرنى  ـــاڭا ئهگهش ـــۇم س ـــلهن چوق ـــالر بى ـــۇپ، ھهممىڭ قوش
  »①.“جهھهننهمنى تولدۇرىمهن

�             لَقْـتخ نمل دجقَالَ أَأَس يسلوا إِلَّا إِبدجفَس مَآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْنو
 الْقيامة لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا      قَالَ أَرأَيتك هذَا الَّذي كَرمت علَي لَئن أَخرتنِ إِلَى يومِ          ،طينا
 واسـتفْزِز مـنِ     ، قَالَ اذْهب فَمن تبِعك منهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاًء موفُورا          ،قَليلًا

ارِكْهشو كجِلرو كليبِخ هِملَيع بلأَجو كتوبِص مهنم تطَعتاس الْأَولَادالِ ووي الْأَمف م
 إِنَّ عبادي لَيس لَك علَيهِم سـلْطَانٌ وكَفَـى          ،وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا     

  �بِربك وكيلًا
 “ !   ئادهمگه سهجده قىلىڭـالر”: ئۆز ۋاقتىدا بىز پهرىشتىلهرگه«

: ئىــبلىس. ىــسى ســهجده قىلــدىدېــدۇق، ئىبلىــستىن باشــقا ھهمم
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.  دېــدى“غا ســهجده قىالمــدىمهن؟ ئىنـسانسـهن اليــدىن ياراتقــان”
ماڭا ئېيتىپ بهرگىـنه، سـهن مهنـدىن ئۈسـتۈن قىلغـان ”: ئىبلىس

ئـــادهم مۇشـــۇمۇ؟ ئهگهر ماڭـــا قىيـــامهتكىچه مـــۆھلهت بېرىـــدىغان 
) ئـازدۇرۇپ(بولساڭ، ئۇنىڭ ئهۋالدىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىنى 

يهنـــى ئـــۇالرنى خالىغـــانچه (ىزىـــدىن قۇرۇتـــۇۋېتىمهن تـــۈپ يىلت
ســاڭا (بــارغىن ” :ئېيتتــى) ئىبلىــسقا(الــله . دى دېــ“ )يېــتىلهيمهن

كىمكــى ) يهنــى ئــادهم بالىلىرىــدىن(، ئــۇالردىن )مــۆھلهت بهردىــم
بېرىلگهن تولۇق ) جهھهننهم ساڭا ۋه ئۇالرغا(ساڭا ئهگىشىدىكهن، 

ىغانلىكى ئـــادىمىڭنى ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــدىن قوزغىتااليـــد. جـــازادۇر
قوزغـاتقىن، ) يهنـى گۇناھقـا چاقىرىـشىڭ بىـلهن(ئاۋازىڭ بىـلهن 

ــن،  ــۇم قىلغى ــا ھۇج ــلهن ئۇالرغ ــۇنىڭ بى ــاده قوش ــاتلىق ۋه پىي ئ
) يالغـان(ئۇالرنىڭ ماللىرىغا ۋه بالىلىرىغا شېرىك بولغىن، ئۇالرغا 

شـهيتاننىڭ ئۇالرغـا بهرگهن ۋهدىـسى پهقهت - ۋهدىلهرنى بهرگىـن
بهنــدىلىرىم ) ئىخالسـمهن( شۈبھىـسىزكى، مېنىـڭ -لىقتۇرئالـدامچى

پهرۋهردىگارىـــڭ . ئۈســـتىدىن ســـهن ھۆكۈمرانلىـــق قىاللمايـــسهن
  »①.“ھهقىقهتهن ھامىي بولۇشقا يېتهرلىكتۇر

كىشىلهرگه ئۇالرنىڭ پهرۋهردىگارى اللهنىڭ گـۈزهل ئىـسىم ۋه سـۈپهتلىرىنى 
  :تهھكهملهيدۇتونۇشتۇرۇش ئارقىلىق قهلبته ئىمان ۋه ئهقىدىنى مۇس

�         ادهالشبِ ويالْغ مالع وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه   يمحالر نمحالر وه ة،   اللَّه وه 
ـ               كَبتالْم ـاربالْج زِيزالْع نميهالْم نمؤالْم لَامالس وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ ر

 هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماُء الْحسنى يسبح لَه ،سبحانَ اللَّه عما يشرِكُونَ
يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا فم�  

يوقتۇر، ئۇ يوشۇرۇننى، ) بهرھهق(اللهدىن باشقا ھېچ مهبۇد «
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اشــكارىنى بىلگۈچىــدۇر، ئــۇ ناھــايىتى شــهپقهتلىكتۇر، ناھــايىتى ئ
. كهڭ رهھـمهت ئىگىـسىدۇر) يهنى دۇنيا ۋه ئاخىرهتته(مېھرىباندۇر 

ــن باشــقا ھــېچ مهبــۇد  ) مــۇتلهق(يوقتــۇر، ئــۇ ) بهرھهق(اللهدى
يهنـى (، پاكتۇر )يهنى پۈتۈن مهخلۇقاتنىڭ مالىكىدۇر(پادىشاھتۇر 

ــــاكتۇر ــــساندىن پ ــــمه نۇق ــــ(، )ھهم ــــاالمهتلىك ) گهۇئمىنلهرم س
ــشلىغۇچىدۇر،  ــازابتىن(بېغى ــۇنچتىن، ئ ــتالرنى قورق ــن ) دوس ئهمى

قىلغۇچىــدۇر، ھهممىنــى كۆزىتىــپ تۇرغۇچىــدۇر، غــالىبتۇر، قهھــر 
ــسىدۇر،  ــۇق ئىگى ــدۇر، ئۇلۇغل ــرىكالرنىڭ(قىلغۇچى ــېرىك ) مۇش ش

ياراتقۇچىـدۇر، ) ھهممىنـى(الله . كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن پاكتۇر
ســۈرهت ) ھهمــمه نهرســىگه(پهيــدا قىلغۇچىــدۇر، ) يوقلــۇقتىن(
بېغىـشلىغۇچىدۇر، ئهڭ چىرايلىـق ئىـسىمالرغا ئىگىـدۇر، ) شهكىل(

ئاسمانالردىكى ۋه زېمىنـدىكى نهرسـىلهر ئۇنىڭغـا تهسـبىھ ئېيتىـپ 
  »①.تۇرىدۇ، ئۇ غالىبتۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

تلىرىـده اللهنىڭ كۆپلىگهن ئىـسىم ۋه سـۈپهتلىرى قۇرئـان ئايه
كۆپلىگهن ئورۇنالردا تهكرارلىنىـدۇ ھهمـده بـۇ ئـارقىلىق ئىنـسانىي 
ــتىن قورشــايدۇ ــسى تهرهپ ــدا ھهر قاي ــداق ئهھۋال ــى ھهر قان . قهلبن

ئىنسان قانداق ئويلىـسۇن، نېمىنـى مهقسـسهت قىلـسۇن، قهيهرگه 
الـله ئۇ رىزىق ئىزدهمدۇ؟ ... يۈزلهنسۇن شۇ يهرده اللهنى تاپااليدۇ

ىـــگه رىزىــــق بهرگۈچىـــدۇر، قۇدرهتلىكتــــۇر، ھهقىـــقهتهن ھهمم
ئۇ تىنچلىـق ۋه سـاقلىق ئىزدهمـدۇ؟ . قۇۋۋىتى ئارتۇقتۇر) اللهنىڭ(

ھهقىقهتهن الله ئىشالرنى تهقـدىر قىلىـدۇ ۋه ھادىـسىلهرنى پهيـدا 
ــدۇ ــدۇ. قىلى ــد قىلىنى ــن ئۈمى ــۇ . ســاقلىق ۋه ســاالمهتلىك اللهدى ئ

نى ئىزدهمـدۇ؟ خهتهرلهردىن قۇتۇلۇشنى، قورقۇنچتىن ئهمىن بولۇش
اللهدىــن باشــقا پانــالىق . ھهقىــقهتهن الــله نىجــاتلىق بهرگۈچىــدۇر
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ئۇ بالىسى بولۇشنى ئارزۇ قىالمـدۇ؟ ھهقىـقهتهن . بهرگۈچى يوقدۇر
خالىغان كىشىگه ئوغۇل، خالىغان كىشىگه قىز . بالىنى الله بېرىدۇ

. ئۇ ئهزىزلىكنى ئىزدهمدۇ؟ الله ئهزىز ۋه خـار قىلغۇچىـدۇر. بېرىدۇ
دۈشمهنلهر ئۈستىدىن غهلىـبه قىلىـشنى ئىزدهمـدۇ؟ الـله يـاردهم ئۇ 

ــدۇر ــله . بهرگۈچى ــدۇ؟ ال ــىنى خاالم ــۇق بولۇش ــشلىرىنىڭ ئۇتۇقل ئى
ئــۇ ئاســانلىق ئىزدهمــدۇ؟ الــله . مـۇۋهپپهقىيهتكه ئېرىــشتۈرگۈچىدۇر

ئـۇ بهرىـكهت ۋه خاتىرجهملىـك ئىزدهمـدۇ؟ . ئاسانلىق بهرگۈچىدۇر
دىلالر اللهنى ئهسلهش . ولىدىدۇرياخشىلىق ۋه بهرىكهت اللهنىڭ ق

  ...بىلهن ئارام تاپىدۇ

*   *   *   *   *  

مهككىدىكى ئون ئۈچ يىل ۋه مهدىنىدىكى ئون يىل جهريانىـدا 
ــده  ــبهر ئهلهيھىســساالم ئهگهشــكۈچىلىرىنىڭ قهلبى ــه «پهيغهم الإل

  .نى مۇستهھكهملهيتتى»االاهللا

الإلـه  «ا پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئهگهشـكۈچىلىرىنىڭ ئالدىـد
غـا »الإلـه االاهللا  «ئۇالرنى . نىڭ تهلهپلىرى بويىچه ياشايتتى»االاهللا

نىـڭ »الإله االاهللا «ھاياتنىڭ ھهر بىر دهقىقىلىرىده . يۈزلهندۈرهتتى
ــڭ  ــا ئۆزىنى ــايدىغانلىقىنى ئۇالرغ ــداق ياش ــويىچه قان ــرى ب تهلهپلى

  ...ئهمهلىيىتى ئارقىلىق ئۆگىتهتتى

بىـرگه ياشـايتتى، الـله ئۇالرنىـڭ ئۇالر ھهر دائىم الله بىـلهن (
ھاياتىـــدىكى مهڭگـــۈ ئۇنتۇلمـــاس ئىـــداره قىلغۇچىغـــا ئايالنغـــان 

  )①.ئىدى

اللهم بـك   {: نداق دهيتتـىئۇالر سهھهرده ئورنىدىن تۇرغاندا مۇ
                                                           

ـــا  ① ـــداره قىلغۇچىغ ـــۇ قهدهر ئى ـــاتىمىزدىكى ئ ـــى ھاي ـــۇلمانالر اللهن ـــۈنكى مۇس ـــا، بۈگ ئهمم
 ).قىلغۇچىدىنتهرجىمه (ئايالندۇرالمىدۇق 
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  }أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور

بىــز ســېنىڭ ياردىمىــڭ بىــلهن تــاڭ ئــاتتۇردۇق، ! ئــى الــله«
اردىمىڭ بىلهن كهچ قىلدۇق، سـېنىڭ ياردىمىـڭ بىـلهن سېنىڭ ي

ســهن ) ھهممىمىـز(ياشـايمىز، سـېنىڭ ئىـرادهڭ بىـلهن ئـۆلىمىز ۋه 
  »①.تهرهپكه قايتىمىز

اللهم بك أمسينا و بك {: كهچ كىرگهنده ئۇالر يهنه مۇنداق دهيتتـى
  }أصبحنا وبك حنيا و بك منوت وإليك املصري

هن كهچ قىلدۇق، سـېنىڭ بىز سېنىڭ ياردىمىڭ بىل! ئى الله«
ــلهن  ــڭ بى ــېنىڭ ياردىمى ــاتتۇردۇق، س ــاڭ ئ ــلهن ت ــڭ بى ياردىمى

ســهن ) ھهممىمىـز(ياشـايمىز، سـېنىڭ ئىـرادهڭ بىـلهن ئـۆلىمىز ۋه 
  »②.تهرهپكه قايتىمىز

أصبحنا وأصبح امللك هللا واحلمد هللا ال إلـه       {: ئۇالر يهنه مۇنداق دهيتتى
رب أسـألك   .مد وهو على كل شئ قدير     احل  له امللك وله   ،إال اهللا وحده الشريك له    

. شر ما يف هذا اليوم وشر ما بعـده  خري ما يف هذا اليوم وخري ما بعده وأعوذ بك من  
عذاب يف النار وعـذاب يف    رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب رب أعوذ بك من          

  }القرب

ــاڭ « ــاردىمى بىــلهن ت ــاتالر اللهنىــڭ ي ــارلىق مهخلۇق بىــز ۋه ب
انا اللهغا خاسدۇر، الـله يىگانىـدۇر، ئۇنىـڭ س-ھهمدۇ. ئاتتۇردۇق

شــىرىكى يوقتــۇر، پادىــشاھلىق اللهغــا خاســدۇر، مهدھىــيه اللهغــا 
مهن سـهندىن ! ئـى رهبـبىم. خاسدۇر، الله ھهممه ئىـشقا قـادىردۇر

ـــشىلىقىنى  ـــڭ ياخ ـــى كۈنلهرنى ـــدىن كېيىنك ـــڭ ۋه بۈگۈن بۈگۈننى
بۈگۈننىـــڭ ۋه بۈگۈنـــدىن كېيىنكـــى كۈنلهرنىــــڭ . ســـورايمهن

                                                           
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①

 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
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ھورۇنلۇقتىن ۋه بهك . مانلىقىدىن ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمهنيا
دهۋزهخ ! ئــى رهبــبىم. قېــرىلىقتىن ســهن بىــلهن پانــاھ تىلهيــمهن

  »①.ئازابىدىن ۋه قهبره ئازابىدىن سهن بىلهن پاناھ تىلهيمهن

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم مۇنــۇ دۇئــانى كــۆپ تهكراراليتتــى ۋه 
اللهم انـت ريب،    {: ئوقۇشنى ئېيتاتتىتهكرار -ساھابىلىرىگىمۇ تهكرار

، خلقتين و انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك             الالـه إال انت  
يغفـر   من شر ما صنعت ، ابوء لك بنعمتك على وابوء لك بذنيب فاغفر يل، فإنه ال

  }الذنوب اال انت

سهن مېنىـڭ رهبـبىم، سـهندىن باشـقا ئىـالھ يـوق، ! ئى الله«
 ياراتتىڭ، مهن سـېنىڭ بهنـدهڭ، سـاڭا بهرگهن ۋهدهم سهن مېنى

قىلمىــشىمنىڭ . ۋه ئهھــدهمنى كۈچۈمنىــڭ يېتىــشىچه ئورۇنــدايمهن
ماڭـا ئاتـا قىلغـان . يامانلىقىدىن ساڭا سـىغىنىپ پانـاھ تىلهيـمهن

سـاڭا قـايتىمهن، گۇناھىمغـا ) شـۈكرى قىلىـش بىـلهن(نېمىتىڭگه 
لىرىمنى مهغپىـرهت گۇنـاھ. سـاڭا قـايتىمهن) تهۋبه قىلىش بىلهن(

قىلغىـــن، گۇنـــاھالرنى ســــهندىن باشـــقا ھـــېچكىم مهغپىــــرهت 
  »②.قىلمايدۇ

 اللهم اين اسألك العافيه يف الدنيا واالخره اللهم اسألك العفو والعافيه يف ديـين             {
ودنياي واهلي ومايل ، اللهم استر عورايت وآمن روعايت، اللهم احفظين من بني يدي              

  }ايل ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من حتيتخلفي، وعن مييين وعن مش ومن

ــله« ــى ال ــۇ ! ئ ــى ئهپ ــاخىرهتته مېن ــا ۋه ئ ــهندىن دۇني مهن س
ــله. قىلىــشىڭنى ۋه مېنــى ســاالمهت قىلىــشىڭنى ســورايمهن ! ئــى ال

ــۇل ــده ۋه پ ــدا، ئائىلهم ــدا، دۇنيايىم ــۇ -دىنىم ــى ئهپ ــدا مېن مېلىم
                                                           

 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①

 .ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان ②
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ن، مېنىـــڭ ئهيىبلىرىمنـــى يـــاپقى. قىلغىـــن ۋه ســـاالمهت قىلغىـــن
قورقۇنچتىن ئهمىن قىلغىـن، مېنـى ئالدىمـدىن، ئارقامـدىن، ئـوڭ 

ئــى . تهرىپىمــدىن، ســول تهرىپىمــدىن ۋه ئۈســتۈمدىن قوغــدىغىن
قـــازادىن ئـــۆزۈڭ -مېنـــى كـــۆزگه كـــۆرۈنمهس بـــاال! ئۇلـــۇغ الـــله

  »①.ساقلىغىن

عامل الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكَه،       اللهم فاطر السموات واألرض،     {
وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف   نفسي، إله إال أنت، أعوذ بك من شر      أشهد أن ال    

  }أجره إىل مسلم على نفسي سوًءا، أو

ئـــى ئاســـمانالرنى ۋه زېمىننـــى يـــاراتقۇچى، يوشـــۇرۇننى ۋه «
ـــر شـــهيئىنىڭ پهرۋهردىگـــارى ۋه  بىلگـــۈچىئاشـــكارىنى ، ھهر بى
ر  گۇۋاھلىـق بېرىمهنكـى، سـهندىن باشـقا ھـېچ بىـالـلهپادىشاھى 
نهپسىمنىڭ يامانلىقىـدىن، شـهيتاننىڭ يامانلىقىـدىن، . ئىالھ يوق

شهيتاننىڭ مېنى شېرىككه چۈشۈرۈپ قويۇشـىدىن، ئـۆزۈمگه يـاكى 
بىرهر مۇسۇلمانغا يامانلىق قىلىپ قويۇشۇمدىن سهن بىـلهن پانـاھ 

  » ②.تىلهيمهن

 -على دين نبينـا حممـد   على كلمة اإلخالص و   أصبحنا على فطرة اإلسالم و    {
مسلماً وما كـان مـن     وملة أبينا إبراهيم حنيفاً- ى اهللا عليه وعلى آله وسلم،صل

  }املشركني

ــى « ــسالم پىترىت ــز ئى ــى(بى ــۇلمانلىق تهبىئىت ــالس )مۇس ، ئىخ
كهلىمىسى، پهيغهمبىرىمىـز مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ دىنـى ۋه 
ـــاڭ  ـــتىده ت ـــى ئۈس ـــساالمنىڭ مىللىت ـــراھىم ئهلهيھىس ـــاتىمىز ئىب ئ

 ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ھهق دىنـدا ئىـدى، مۇسـۇلمان .ئاتتۇردۇق
                                                           

 .ئىبن ماجه رىۋايهت قىلغان ①

 .ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋه نهسهئىي رىۋايهت قىلغان ②
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  »①.ئىدى، ئۇ مۇشرىكالردىن ئهمهس ئىدى

اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك ال شريك لك ،                {
  }والشكر فلك احلمد

مهن ياكى باشقا كىشىلهر ئهتىگهنده بىـرهر نـېمهتكه ! ئى الله«
. نېمهت سـهن تهرهپـتىن كېلىـدۇئېرىشكهن بولساق، ئۇنداقتا، ئۇ 

مهدھىيه ۋه تهشهككۈر سـاڭا . سهن يالغۇز، سېنىڭ شېرىكىڭ يوق
  »②.خاسدۇر

، وال تكلـين اىل نفـسي   ياحي ياقيوم، برمحتك استغيث، فاصلح يل شأين كله      {
  }طرفة عني

ــپ « ــداره قىلى ــى ئى ــۇچى، ھهممىن ــك بولغ ــشه تېرى ــى ھهمى ئ
مېنىــڭ بــارلىق . تۇرغــۇچى الــله ســېنىڭ رهھمىــتىڭگه ســىغىنىمهن

ئاچقۇچىلىك مىقـداردا -ئىشلىرىمنى ياخشىالپ بهرگىن، كۆز يۇمۇپ
  »③.مېنى ئۆزۈمگه تاشالپ قويمىغىن

 ال الـه اال     ،اللهم عافىن ىف بصرى   ،   اللهم عافىن ىف مسعى    ،اللهم عافىن ىف بدىن   {
  }ت ال اله اال ان، واعوذ بك من عذاب القرب اللهم اىن اعوذ بك من الكفر والفقر،انت

مېنىڭ جىـسمىمنى، قۇلۇقـۇمنى، كـۆزۈمنى سـاالمهت ! ئى الله«
ــن ــوق. قىلىغى ــالھ ي ــله. ســهندىن باشــقا ئى ــى ال ــاپىرلىقتىن، ! ئ ك

. نامراتلىقتىن، قهبرىنىڭ ئازابىدىن سـهن بىـلهن پانـاھ تىلهيـمهن
  »④.سهندىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوق

                                                           
 .نئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغا ①

 .ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ②

 .نهسهئىي رىۋايهت قىلغان ③

 .ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ④
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ــساال  ــبهر ئهلهيھىس ــسا، پهيغهم ــاقچى بول ــۇالر ئۇخلىم م ئهگهر ئ
 أسلمت نفـسي إليـك،      ايناللهم  {: ئۇالرغا مۇنداق دېيىشنى ئـۆگىتهتتى

ورهبـة   ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، واجلات ظهري إليك، رغبـة 
 إليك، ال ملجأ وال منجي منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الـذي              

  }أرسلت

ۈزۈمنى ھهقىقهتهن مهن ئۆزۈمنى ساڭا تاپشۇردۇم، يـ! ئى الله«
، ئىـــشىمنى ســـاڭا )ســـهن تهرهپـــكه يۈزلهنـــدىم(ســـاڭا قـــاراتتىم 

) ئازابىڭـدىن(ئۈمىـد قىلىـپ، ) سـېنىڭ رهھمىتىڭنـى(تاپشۇردۇم، 
ســېنىڭ دهرگاھىڭــدىن باشــقا . قورقــۇپ ئۇچــامنى ســاڭا يۆلىــدىم

سـهن نازىـل . پاناھلىنىدىغان ۋه نىجـاتلىق تاپىـدىغان جـاي يـوق
هيغهمــــبهرگه ئىمــــان قىلغــــان كىتابقــــا ۋه ســــهن ئهۋهتــــكهن پ

  »①.كهلتۈردۈم

 إذا أمسكت نفسي فارمحها وإن أرسلتها       هبامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفع     {
  }حتفظ به عبادك الصاحلني فاحفظها مبا

سېنىڭ نامىڭ بىلهن بىقىنىمنى يهرگه قويدۇم ۋه ! ئى رهببىم«
ئهگهر سـهن . سېنىڭ نامىڭ بىلهن بىقىنىمنى يهردىـن كۆتـۈرۈمهن

) يهنـى جېنىمنـى ئالـساڭ(دهرگاھىڭدا ئېلىپ قالساڭ جېنىمنى ئۆز 
يهنـى ھايـات (ئۇنىڭغا رهھىم قىلغىن، ئهگهر ئۇنى قويۇپ بهرسهك 

ــاڭ ــساڭ ) قالدۇرس ــدىغان بول ــداق قوغ ــدىلىرىڭنى قان ــشى بهن ياخ
  »②.مېنىڭ جېنىمنىمۇ شۇنداق قوغدىغىن

احلمدهللا الذي أحيانا   {: ئۇالر ئۇيقۇدىن ئويغانغاندا مۇنـداق دهيتتـى
  }بعدما أماتنا واليه النشور

                                                           
 .ئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①

 .ئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
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سانا -بىزنى ئۆلتۈرۈپ بولۇپ، قايتا تىرگۈزگهن اللهغا ھهمدۇ«
  »①.ھهممىمىز الله تهرهپكه قايتىمىز. ئېيتىمىز

اللَّهم لَك الْحمـد ،     {: ئۇالر يېڭى كىيىم كىيگهنده مۇنداق دهيتتى
     خ نم أَلُكأَس ، نِيهتوكَس تأَن  رِ ميخو رِهي  لَه نِعا ص        نِعا صم رشو هرش نم وذُ بِكأَعو ،

لَه{  

بـۇ كىيىمنـى ماڭـا ! سـاناالر بولـسۇن-سـاڭا ھهمـدۇ! ئى الـله«
بـــۇ كىـــيىم ئـــارقلىق ماڭـــا ياخـــشىلىق ئاتـــا . ســـهن كىيگـــۈزدۈڭ

قىلىــشىڭنى ۋه مېنـــى بــۇ كىيىمنـــى تــوغرا مهقـــسهتته كىيىـــشكه 
 كىيىمنىـڭ يامانلىقىـدىن ۋه بـۇ. مۇۋهپپهق قىلىـشىڭنى سـورايمهن

  »②.ئۇنى ناتوغرا مهقسهتته كىيىشتىن سهن بىلهن پاناھ تىلهيمهن

اللهم {: ئهگهر ئۇالر سهھهرده مهسجىدكه چىقسا مۇنداق دهيتتـى
يف بصري نورا    اجعل يف قليب نورا ، ويف لساين نورا ، واجعل يف مسعي نورا ، واجعل              

، رانورا ومن حتيت نـو   ، واجعل من فوقي ، واجعل من خلفي نورا ، ومن أمامي نورا        
  }نورا اللهم اعطىن

مېنىڭ قهلبىمنى، تىلىمنى، قۇلۇقـۇمنى، كـۆزۈمنى، ! ئى الله«
ئـى . ئارقامنى، ئالدىمنى، ئۈستۈمنى ۋه ئاستىمنى نۇرلـۇق قىلغىـن

  »③.ماڭا نۇر ئاتا قىلغىن! الله

ال {: قايغۇ يهتسه مۇنداق دهيتتـى-ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرىگه غهم
ال الـه إالَّ اهللا رب       الَه إال َّاهللا العظيم الَحليم، ال اله إال َّاهللا ربِ  العـرشِ العظـيم،              

  }السماوات ورب اَألرضِ  ورب العرشِ الكَرمي

                                                           
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①

 .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ②

 .ايهت قىلغانئىمام مۇسلىم رىۋ ③
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الـله ئۇلۇغـدۇر، ئاسـىيالرنى . بىر اللهدىن باشـقا ئىـالھ يـوق«
. الھ يـوقبىر اللهدىن باشقا ئىـ. جازاالشقا ئالدىراپ كهتمىگۈچىدۇر

بىـر اللهدىـن باشـقا ئىـالھ . الله ئۇلۇغ ئهرشـنىڭ پهرۋهردىگارىـدۇر
ـــــوق ـــــله ئاســـــمان. ي ـــــۈك ئهرشـــــنىڭ -ال ـــــڭ ۋه بۈي زېمىننى

  »①.پهرۋهردىگارىدۇر

تك، ناصييت بيدك، ماض يف حكمـك،  ابن أموابن عبدك ، و عبدك ،    اىناللهم  {
ته يف كتابك، أو    يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزل            عدل

أحداً من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ان جتعل القُـرآنَ نـور                 علّمته
مهي صدري، وربيع قليب، وجالءَ حزين، وذهاب{  

مهن ھهقىقهتهن سـېنىڭ بهنـدهڭ، ئهر بهنـدهڭنىڭ ! ئى الله«
) تهقـدىرىم(م چىې چالۇكوكمېنىڭ . ۋه ئايال بهندهڭنىڭ ئوغلىمهن

سېنىڭ ھۆكۈمىڭ ماڭا ئۆتىدۇ، سهن بهلگىلىگهن . ڭداسېنىڭ قولۇ
ســهن ئــۆزۈڭنى ئاتىغــان يــاكى . دائىرىــدىن چىقىــپ كېــتهلمهيمهن

ـــرهرىگه  ـــدىن بى ـــاكى مهخلۇقلىرىڭ ـــان ي ـــل قىلغ كىتابىڭـــدا نازى
ئۆگهتكهن ياكى غهيبىي ئالهمده ئۆزۈڭ تاللىغان ھهر بىـر ئىـسمىڭ 

ــلهن ســهندىن ســورايمهنكى، قۇرئــاننى قهلبىمنىــڭ  باھــارى، بى
قــايغۇلىرىمنى خۇشــاللىققا ئايالنــدۇرغۇچى -دىلىمنىــڭ نــۇرى، غهم

  »②!.قىلىپ بهرگهيسهن

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۈيۈك ئـوبرازى بىـلهن ئـۈلگه بولـۇش 
ــداق  ــرگه قان ــلهن بى ــله بى ــا ال ــسان ھاياتت ــا ئىن ــارقىلىق ئۇالرغ ئ
ياشايدىغانلىقىنى، ھهر بىر دهقىقىده اللهنـى ئهسلهشـنىڭ قانـداق 

ئۇالر قىيىنچىلىققـا يولۇقـسا سـهبرى … بولىدىغانلىقىنى ئۆگىتهتتى

                                                           
 .ئىمام بۇخارى ۋه ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①

 .ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان ②
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قىالتتى، ياخشىلىققا ئېرىشسه شۈكرى قىالتتى، ھهر دائىم اللهنىڭ 
ــن  ــى، اللهدى ــن مهدهت تىلهيتت ــى، اللهدى ــۆز تىكهتت ــاردىمىگه ك ي
يــاردهم ســورايتتى، اللهدىــن مهغپىــرهت تهلهپ قىالتتــى، اللهنىــڭ 

ــسۇناتتى، ال ــۈمىگه بوي ــى، ھۆك ــاھ تىلهيتت ــدىن پان ــڭ غهزىبى لهنى
ــى ــد قىالتت ــى ئۈمى ــۇالر اللهنىــڭ … اللهنىــڭ رازىلىقىن ــده ئ نهتىجى

  .مۇنداق دهپ سۈپهتلىشىگه اليىق بولغان ئىدى

�وبِهِمنج لَىعا وودقُعا واميق ونَ اللّهذْكُري ينالَّذ �  
، ئولتۇرغانــدىمۇ، ياتقانــدىمۇ اللهنــى ئــۇالر ئــۆره تۇرغانــدىمۇ«

  »①.ئهسلهپ تۇرىدۇ

ــا،  ــدى، ھهتت ــالىس بول ــۈن خ ــله ئۈچ ــۇالر ال ــال -ئ تهرجىمىھ
 ئۇالرنىڭ كۆڭلى بىر ئىشنى ئارزۇ -كىتابلىرىدا بايان قىلىنغاندهك

مهسـتىن بـۇ نهئىككىلقىلىپ تۇرسىمۇ، بىـراق، ئـۇالر الـله ئۈچـۈن 
ــى ــگه يهتت ــدىغان دهرىجى ــشتىن كېچهلهي ــسى . ئى ــڭ ھهممى بۇالرنى

الإلـــه «تـــۇنجى ئهۋالد مۇســـۇلمانالرنىڭ روھـــى دۇنياســـىدىكى 
نىــڭ ئهمهلىــي ئىپادىــسى بولــۇپ، ئــۇالر بــۇنى مهككىــدىكى »االاهللا

تهربىــــيه باســــقۇچىدا پهيغهمــــبهردىن ۋه اللهنىــــڭ كىتابىــــدىن 
  .ئۆگهنگهن ئىدى

الإله «مۇشۇنىڭغا ئوخشىغان تۈرلۈك ئامىل ۋه ئۇسـۇلالر بىـلهن 
.  ئۇالرنىڭ قهلبلىرىـده مۇسـتهھكهملهندى ۋه چوڭقۇرالشـتى»االاهللا

ئـۇالر . رى اللهغا ئىنتايىن پۇختـا باغالنـدىئاندىن ئۇالرنىڭ قهلبلى
اللهنى ياخشى كـۆرهتتى، اللهدىـن قورقـاتتى، اللهغـا ئىنتىلهتتـى، 
اللهدىن ئۈمىد قىالتتى، اللهنىڭ ئهمرىگه ئىتـائهت قىلىـش ئۈچـۈن 

ـــۇراتتى ـــار ت ـــانى نهت... تهيي ـــده بىن ـــڭ قهلبلىرى ـــده ئۇالرنى ىجى
                                                           

 . ئايهت-191: سۈره ئال ئىمران ①
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كۆتۈرىــــدىغان، تهكلىپلهرنــــى ئۈســــتىگه ئالىــــدىغان ۋه ئــــۇنى 
  .ئورۇنداشقا تهييار تۇرىدىغان بازا قهد كۆتۈردى

*   *   *   *   *  

ــه االاهللا«ئانــدىن كېــيىن  ئاســتا -ئاســتانىــڭ تهلهپلىــرى »الإل
تـــۇنجى ئهۋالد (چـــۈنكى، بـــۇ چاغـــدا ئـــۇالر . كېڭىيىـــپ بـــاردى

نىـــڭ روھىيىتـــى تهكلىپلهرنـــى قوبـــۇل قىلىـــشقا ۋه )ۇلمانالرمۇســـ
بۇ يهرده بىز ... بۇيرۇقالرنى ئورۇنداشقا تهييارلىنىپ بولغان ئىدى

  ...دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك بىر نهچچه تۈرلۈك ئهھۋال مهۋجۇت

ــان  ــقا تاللىغ ــسى بولۇش ــش نۇقتى ــڭ چىقى ــى دهۋهتنى ــله يېڭ ال
دهت ۋه قــانۇن شــهكىلدىكى ئهرهبلهرنىــڭ ھاياتىــدا ئېتىقــاد، ئىبــا

اللهغا شېرىك كهلتۈرۈش مهسىلىسىدىن ئىبارهت چـوڭ مهسـىلىدىن 
باشقا ھهل قىلىشقا تېگىشلىك بىر قانچه قىيىنچىلىق ۋه تۈزىتىشكه 

  .تېگىشلىك بىر قانچىلىغان خاتالىقالر مهۋجۇت ئىدى

 قهبىلىۋىي خاھىش ئىنتايىن ئېغىر بولۇپ، قهبىلىـلهر بىرىنچى،
ــات ــارا پ ــا-ئ ــاجىراالر پ ــۇرۇش ۋه م ــدىغان ئ ــپ تۇرى ت تهكرارلىنى

ىــــسىنى خورايتىــــپ، ئۇالرنىــــڭ كــــۈچىنى رگىيېنېئمىللهتنىــــڭ 
» ئـۇممهت«نهتىجىده بۇ خىـل ھـالهت ئۇالرنىـڭ . پارچىلىۋېتهتتى

  .بولۇپ ئۇيۇشۇشىغا توسالغۇ بوالتتى

ــى، ــي ئىككىنچ ــارلىق ئهخالقى ــارۋازلىق قات  ھاراقكهشــلىك، قىم
ـــت ـــايهتلهر جهمئىيهت ـــدىجىن ـــان ئى ـــشىلهر . ه كهڭـــرى تارقالغ كى
  .ئاشكارا ئىپپهت سودىسى قىلىشاتتى-چهكلىمىسىز ھالدا ئوچۇق

 ھهر خىــل شــهكىلدىكى سىياســىي، ئىجتىمــائىي ۋه ئــۈچىنچى،
ـــدى ـــۈمران ئى ـــيهتكه ھۆك ـــۇم جهمئى ـــسادىي زۇل ـــشىلهر . ئىقتى كى

قهبىلىۋىي زوراۋانلىقنـى چهكلىمهكـته يـوق، ئهكـسىچه ھهمـمه ئـۆز 
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قېرىندىـشىڭ مهيلـى «: ھهتتا، ئـۇالر.  يان بېسىشاتتىقهبىلىسىگه
» زالىــم بولــسۇن يــاكى مهزلــۇم بولــسۇن ئۇنىڭغــا يــاردهم بهرگىــن

دېگهندهك جـاھىلىيهتچه تهرهپبـازلىق تۈسـىنى ئالغـان شـۇئارالرنى 
شــــائىرالر مۇنــــداق دهپ شــــېئىرالنى . كۆتۈرۈۋېلىــــشقان ئىــــدى

  :يېزىشاتتى
  چىللىسا گهر ئۇنى قېرىنداش جهڭگه،

  .»جهڭ ئۈچۈن پاكىتىڭ نېمه؟«دېمهيتتى 
  

  قوغدىمىسا ھهر كىشى بايلىقىنى، يېقىالر،
  .باشقىالرنى ئهزمىسه، ئۆزى ھامان ئېزىلهر

  
  بىراۋغا پايدىلىق بولمىساڭ ئهگهر،

  .مهيلى سال زىيان) مهنپهئهت ئورنىدا(
  ئوغۇل دهپ دۇنياغا تۇغۇلغاندىكىن،
  .ئوخشاشتۇر يىگىتتىن پايدا يا زىيان

 ئهرهب يېـــــرىم ئـــــارىلى يـــــات دۆلهتلهرنىـــــڭ تىنچى،تـــــۆ
مۇستهملىكىسىگه ئايلىنىپ قالغان بولۇپ، يېرىم ئارالنىڭ جهنـۇبى 

ــــسمى پــــارس  ــــسمى رىــــم رىيېئىمپقى ــــسىنىڭ، شــــىمالى قى ى
  .ىتى ئاستىدا ئىدىئىشغالىيىسىنىڭ رىيېئىمپ

ئىنسانى نۇقتىدىن ئويلىغاندا، ئهگهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم 
ىيىنچىلىـق ۋه خاتـالىق پاتقىقىـدىن قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن مىللهتنى ق

مىللهتكه خىزمهت قىلىشنى ئىزدهيـدىغان يـاكى داھىـي ۋه رهھـبهر 
بولۇشــنى ئــارزۇ قىلىــدىغان ئىنــسانىي داھىــي بولغــان بولــسا، 
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ئۇنداقتا، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئىسالھاتنىڭ تـۇنجى قهدىمىنـى 
ىـش بىـلهن باشـلىغان يۇقىرىقى مهسىلىلهردىن بىرهرىنـى ھهل قىل

  .بوالتتى

مهســىلهن، ئىــشنى ئالــدى بىــلهن ئىچكــى قىيىنچىلىقنــى ھهل 
يهنــى، قهبىلىــلهر ئارىــسىدىكى . قىلىــشتىن باشــلىغان بــوالتتى

زىـــددىيهتنى تۈگىتىـــپ، ھهر قايـــسى قهبىلىلهرنـــى بىـــرلىككه 
كهلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشقان، ئاندىن كېيىن پارس ۋه رىملىقالرنـى 

لىــدىن قــوغالپ چىقىــرىش ئــارقىلىق مىللهتنىــڭ ئهرهب يېــرىم ئارى
  .قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلىشقا يۈزلهنگهن بوالتتى

يــاكى ئىــشنى ئالــدى بىــلهن ئهخالقىــي قىيىنچىلىقنــى ھهل 
يهنـــى جهمئىيهتنـــى ئهخالقىـــي . قىلىـــشتىن باشـــلىغان بـــوالتتى

ــاكىزلىق ۋه  ــاكلىق، پ ــشىلهرنى پ ــقا، كى ــۇزۇقچىلىقالردىن پاكالش ب
ــسهكلىك ئاس ــان يۈك ــاقىرىق قىلغ ــشقا چ ــيىلهپ چىقى ــىدا تهربى اس

  .بوالتتى

ــى ھهل  ــائىي قىيىنچىلىقن ــلهن ئىجتىم ــدى بى ــشنى ئال ــاكى ئى ي
بۇ خىل ئىجتىمـائىي قىيىنچىلـق ھهر . قىلىشتىن باشلىغان بوالتتى

قايسى سىنىپالر ئارىـسىدىكى زور پهرقـته ئهكـس ئهتـكهن بولـۇپ، 
. دانلىـق قىلىـشاتتىمېلى ئـارقىلىق كۆرهڭلىـك ۋه مهمه-بايالر پۇل

ئهمگهكچىلهرنــى قــۇل قىلىــشاتتى ۋه ئۇالرنىــڭ كــۈچىنى مونوپــۇل 
بـــۇ خىـــل ئهھۋالـــدا كهمبهغهللهرنىـــڭ . قىلىۋېلىـــشقان ئىـــدى

ــڭ  ــسه، بايالرنى ــك كۈچهي ــارىلىكى قانچىلى ــى ۋه بىچ كهمبهغهللىك
  .بايلىقى ۋه زالىملىقى شۇنچه ئېشىپ باراتتى

انىـڭ پادىـشاھى يـاكى بىراق، پهيغهمبهر ئهلهيھىسسـساالم دۇني
ئــادهتتىكى داھىــي ئهمهس، بهلكــى، الــله تهرهپــتىن ئهۋهتىلــگهن 
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شـــۇڭا، الـــله ئـــۇنى ئىنـــسانىي داھىـــيالر . پهيغهمـــبهر ئىـــدى
قا كۆز تىككهن چاغدا يۈزلىنىش ئىھتىماللىقى بولغـان »ئىسالھات«

بهلكـى، . ئاشۇ ئىشالرنىڭ بىـرهرى بىـلهن باشالشـقا يېتهكلىمىـدى
 بىـلهن باشالشـقا، »الإلـه االاهللا  «هلهيھىسـساالمنى الله پهيغهمبهر ئ

غا ئىمان كهلتۈرۈشكه چاقىرىشقا ۋه ئۇالرنىڭ »الإله االاهللا «قهۋمىنى 
نىـڭ »الإلـه االاهللا  «ئىچىدىكى چاقىرىققا ئاۋاز قوشقان كىشىلهرنى 

  .تهلهپلىرى بويىچه تهربىيىلهپ چىقىشقا يېتهكلىدى

ــدۈرمهكچى ــۇ يهرده گهۋدىلهن ــز ب ــراق، بى ــىله بى ــان مهس  بولغ
شــۇكى، بــۇ قىينچىلىــق ۋه خاتالىقالرنىــڭ ھهممىــسى كېيىنكــى 

چــۈنكى، بــۇ مهســىله . كــۈنلهرده ھهل قىلىنــدى ۋه تۈزىتىلــدى
ئهھمىيهت بهرمىـسىمۇ بولىـدىغان دىققهتنىـڭ سـىرتىدىكى مهسـىله 

ــله . ئهمهس ــۇممهت«شــۇنىڭدهڭ، ال ــراده » ياخــشى ئ بولۇشــنى ئى
  ...ىككىلهمچى مهسىلىمۇ ئهمهسقىلغان ئۇممهتنىڭ ھاياتىدىكى ئ

بىــراق، مهســىلىنى ئۇنــداق ھهل قىلىــش بىــلهن مۇنــداق ھهل 
  ...قىلىش ئوتتۇرىسىدا ناھايتى زور پهرق بار

ھهقىــقهتهن بــۇ مهســىلىلهر ھهل قىلىنغــان چاغــدا، ھهرگىزمــۇ 
ــي  ــاكى ئهخالقى ــسادىي ي ــاكى ئىقتى ــائىي ي ــاكى ئىجتىم سىياســىي ي

بهلكـى، ھهر بىـر .  قىلىنمىـدىمهسىله دېگهن نۇقتىدا تۇرۇپ ھهل
ــه «مهســىلىنى ھهل قىلىــش ۋاقتــى يېتىــپ كهلــگهن چاغــدا،  الإل

ــدى»االاهللا ــۇرۇپ ھهل قىلىن ــدا ت ــگهن نۇقتى ــرى دې ــڭ تهلهپلى . نى
نىڭ تهلهپلىرى كېڭىيىـپ ھاياتنىـڭ بـارلىق »الإله االاهللا «چۈنكى، 

  .ئىشلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالدى

ائىي يـاكى ئىقتىـسادىي بۇ مهسىلىلهرنى سىياسىي ياكى ئىجتىمـ
ياكى ئهخالقىي مهسىله دېگهن نۇقتىدا تۇرۇپ ھهل قىلىش بىـلهن 
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نىڭ تهلهپلىرى دېـگهن نۇقتىـدا تـۇرۇپ ھهل قىلىـش »الإله االاهللا «
  ئوتتۇرىسىدا قانداق پهرق بار؟

ئۇسۇلدا، تۈرده ۋه ۋاقىت بهلگىلهشته ... ھهقىقهتهن پهرق بار
  ...پهرق بار

ـــز  ـــ»ئۇســـۇلدىكى پهرق«بى ى ئوقۇرمهنلهرنىـــڭ كاللىـــسىدا ن
روشهنلهشتۈرۈش ئۈچۈن پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم قۇرغـان دۆلهت 
بىــلهن بۈگــۈنكى تهرهققــى قىلىۋاتقــان زامــانىۋىي دۆلهتلهرنىــڭ 

مهسىلىــسىگه تۇتقــان پوزتسىيىــسىنى مىــسال » ھــاراق چهكــلهش«
  .سۈپىتىده كهلتۈرسهكال كۇپايه

ــشىچه ــدا كۆرسىتىلى ــال كىتابلىرى ــارام  «تهرجىمىھ ــڭ ھ ھاراقنى
ھهققىدىكى ئايهت نازىل بولغان ۋاقىتتا، پهيغهمبهر » قىلىنغانلىقى

ئۇ مهدىنىنىڭ كوچىلىرىـدا . ئهلهيھىسساالم بىر جاكارچىنى ئهۋهتتى
ئاگــاھ بولــۇڭالر، بۈگۈنــدىن ئىتىبــارهن ! ئــى ئىنــسانالر«: تــۇرۇپ

بۇنىڭـــدىن باشـــقا . دهپ جاكارلىـــدى» ھـــاراق ھـــارام قىلىنـــدى
نى »پهرمان«ئهمما، كىشىلهر بۇ . ق تهدبىر قوللىنىلمىدىھېچقاندا

ئاڭلىغان ھامـان ھـاراق ئېچىۋاتقـانالر ئېغىزىـدىكى ھـاراقنى يهرگه 
ئۆيىـده سـاقالۋاتقانالر بولـسا دهرھـال ھـاراق كـوزىلىرى . تۈكۈردى

ــلىدى ــپ تاش ــپ چىقى ــىرتقا ئېلى ــۇپ س ــلهن قوش ــده، . بى نهتىجى
رگىچه ھاراقنىـڭ پـۇرىقى مهدىنىڭ كوچىلىرىدىن بىر قانچه كـۈنله

  .يوقالمىدى

بۈگۈنكى تهرهققى قىلىۋاتقـان بىـر قىـسىم زامـانىۋىي دۆلهتـلهر 
-چهكلهشـكه ئائىـت قـانۇن) يـاكى زهھهرلىـك چېكىملىـك(ھاراق 

سـاقچىالرنى، سـوت مهھكىمىلىرىنــى ۋه . نىزامالرنـى يولغـا قويــدى
ـــالدى ـــشقا س ـــۈرمىلهرنى ئى ـــدا. ت ـــڭ دوكىالتى ـــراق، ئۇالرنى : بى
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) يــاكى زهھهرلىــك چىكىملىكــكه خۇمــار بولــۇش(كهشــلىك ھاراق«
  .①دېيىلىۋاتىدۇ» نىسبىتى كۈنسىرى ئېشىپ بارماقتا

ــار ــۈرده پهرق ب ــائهت تۈرتكىــسىنىڭ قانۇننىــڭ ... ت يهنــى، ئىت
غـا »الإلـه االاهللا  «بېسىمىدىن قورقـۇش بولـۇش بىـلهن قهلبـدىكى 

ــى  ــۇش بولۇش ــن قورق ــان اللهدى ــۇپ چىقق ــدىن ئۇرغ ــان ئىمان بولغ
بىز بۇ ئارقىلىق قانۇننىـڭ . (تتورىسىدا ھهقىقهتهن زور پهرق بارئو

دېمىـــسىمۇ، ئوســـمان ). كـــۈچىنى ئىنكـــار قىلمـــاقچى ئهمهســـمىز
ــدهك ــۇ ئېيتقان ــۇ ئهنھ ــگه «: رهزىيهلالھ ــلهن ئهمهل ــان بى ــله قۇرئ ال

. »ئاشۇرمىغان ئىشالرنى ھوقۇق ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بېرىدۇ
ـــڭ م ـــانىي ئۇلنى ـــڭ شـــۇنداقتىمۇ، ئىم هۋجـــۇت بولۇشـــى ۋه ئۇنى

ھهرىكهتنىڭ دهسلهپكى تۈرتكىسى بولۇشى بىلهن ئىمانىي ئۇلنىـڭ 
نىـڭ »كـونتىرول قىلىـش كـۈچى«ئهسال مهۋجـۇت بولماسـلىقى ۋه 

پهقهت ھوقۇققىال مهركهزلىـشىپ قېلىـشى ئوتتۇرىـسىدا ھهقىـقهتهن 
  .زور پهرق بار

ا ئىــشنى يۇقىرىــد... ۋاقىــت بهلگىلهشــتىمۇ پهرق بــارشــۇنداقال، 
تىلغــا ئېلىنغــان ئاشــۇ قىينچىلىقالرنىــڭ بىرهرىنــى ھهل قىلىــشتىن 
باشلىغاندا، مهسىله مهلـۇم جهھهتـتىن ھهل بولىـدۇ، قىينچىلىقمـۇ 

                                                           
قاتـارلىق زهھهرلىـك » خىروئىن، نهشـه، كوكـايىن ۋه مـورفىن« يىل ئىلگىرى 10جۇڭگودا  ①

نهتتـى ۋه بـۇ خىـل قىلىمىـشنى سـېتىش قـاتتىق چهكلى-چېكىملىكلهرنى ئىستىمال قىلىش ۋه ئېلىپ
سادىر قىلغۇچىالردىن يهڭگىلرهك بولغانلىرىغا جهرىمانه قويۇش، تۇتۇپ تۇرۇپ ئهمگهكـكه سـېلىش 
ۋه مۇدددهتلىك قاماق جازاسى بېرىش؛ ئېغىرراق بولغانلىرىغا مۇددهتسىز قاماق جازاسى بېـرىش ۋه 

ئىتتا ئىككى يىللىق قاماق جازاسـىغا ئهمما، شۇ خىل شارا. ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىش جازاسى بېرىلهتتى
مۇشـۇ «: ھۆكۈم قىلىنغان بىر زهھهرلىك چىكىملىـك چهككـۈچى ھهمىـشه ماڭـا ئـۆز ئېغىـزى بىـلهن

: دهپ سـورىغىنىمدا، ئـۇ» نېمىـشقا؟«: مهن. دهيتتـى» يهردىن چىقسامال يهنه خىروئىن چىكىـمهن
بــۇ مىــسال ئــارقىلىق مهن ... دېــگهن ئىــدى» بۇنىــڭ ھوزۇرىغــا ھېچــنىمه تــوغرا كهلمهيــدۇ«

ــونتىرول  ــساننى ســاقچى، ســوت ۋه تۈرمىنىــڭ ك ــونتىرول قىلمىغــان ئىن دېمهكچىمهنكــى، ئىمــان ك
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(قىاللىشى مۇمكىن ئهمهس 
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ئهمما، بارلىق قىينچىلىقالرنـى كهلتـۈرۈپ . نىسپى ھالهتته تۈگهيدۇ
روھىيهتــته ئىزچىــل ) تــۈپكى ســهۋهپ(چىقارغــان تــۈپ قىينچىلىــق 
مـۇ ھهقىقـى رهۋىــشته »ئىنـسان«. دۇتـۈرده مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرىــ

  .تۈپتىن ئىسالھ قىلىنماي، ئهسلى ھالىتى بويىچه داۋام قىلىدۇ

ئهگهر پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالم ئىـشنى ئاشـۇ قىينچىلىقالرنىـڭ 
بىرهرىنـــى ھهل قىلىـــشتىن باشـــلىغان بولـــسا ئىـــدى، خهلـــق 
بېقىنــدىلىقتىن قۇتۇلغــان، يېــرىم ئارالنىــڭ زېمىنــى مۇســتهقىل 

ــوالتتى» مىللــى غــورۇر«بولغــان،  ــگهن ب بهلكــى، . ئهســلىگه كهل
-زهنجىـــر«ئىجتىمـــائى تهڭـــسىزلىك يهڭگىللىـــگهن، ئىنـــسان 

دىن ئازات بولغان ياكى ئۆزىنى ئازات بولغانـدهك ھـېس »كىشهنلهر
  .قىلغان بولۇشى تامامهن مۇمكىن ئىدى

شــۇنداقال، ھهر بىــر شــهخىس ئــۆز قهبىلىــسىنى ياقاليــدىغان، 
  خــاھىش ئاساســىدىكى ①الھ تىكلىۋالىــدىغانھهتتــا، قهبىلىنــى ئىــ

نىـــڭ ئورنىـــدا لهشـــكهر، مهھكىـــمه ۋه »قهبىلىـــۋىي ھۆكـــۈمهت«
زىندانلىرى بولغـان بىـر مهركىـزى دۆلهت قهد كۆتۈرۈشـى مـۇمكىن 

  .ئىدى

توغرا، يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىـسى تولـۇق يـاكى يىـرىم ھـالهتته 
بىـــراق، بۇنـــداق ئهھۋالـــدا ... ئىـــشقا ئېشىـــشى مـــۇمكىن ئىـــدى

ئىزچىل ھـالهتته اللهنىـڭ غهيـرى ئۈچـۈن قـۇل بولـۇپ » ئىنسان«
ــدۇ ــپىگه . قالى ــۆز تهرى ــۇنى ئ ــاتلىرى ئ ــڭ خوراپ ــاختا ئىالھالرنى س

                                                           
  :ساناپ، مۇنداق شېئرالرنى ئوقۇشاتتى» خۇدا«قايسى بىر شائىر قهبىلىنى ئۆزى ئۈچۈن  ①

  قهبىلهم غهزيىدۇر، غهزيىدۇ ھامان،
  .ڭىمهن كهينىدىن ئهگىشىپ تامانما

  قىلغىنى توغرا يا بولسۇن ھهم خاتا،
 .ئهگهشتىم، يوقالماي تۇرسىال جاھان
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ئـۆز كـۈچىنى ئاتـالمىش ئىالھقـا ئىبـادهت قىلىـش . تارتىپ كېتىدۇ
ھهۋهســلهر ئــۇنى ئــۆزىگه قــۇل -ئــارزۇ. يولىغــا ســهرپ قىلىــدۇ

شاش يهنه بىـر ئىنـسان بۇنـداق ئىنـسانغا ئـۆزىگه ئوخـ. قىلىۋالىدۇ
نهتىجىـده ئىنـسانالر خوجـايىن ۋه قۇلالرغـا . قانۇن تۈزۈپ بېرىـدۇ

خوجــايىنالر ھۆكۈمرانلىــق قىلىــدۇ ۋه قــانۇن تــۈزۈپ ... ئايلىنىــدۇ
ــــسا . يولغــــا قويىــــدۇ ــــۇ «قــــۇلالر بول قــــانۇن تۈزۈشــــكه بىزم

دېگهن شىرىن تۇيغۇ بىـلهن قانۇننىـڭ يـۈكى ۋه » قاتنىشىۋاتىمىز
تارىختىكى ھهر قانداق جاھىلىيهتته، ... گه ئالىدۇبېسىمىنى ئۈستى

جۈملىدىن ھـازىرقى زامـان جاھىلىيىتىـده بۇنـداق ئىـشالرنىڭ يـۈز 
ــشى  ــسبهتهن(بېرى ــقه نى ــسىدۇر) خهلق ــال ھادى ــۈنلهي نورم ... پۈت

ئهممـا، ... بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بۇ دۇنيادا نۇرغۇن زىيانالرنى تارتىدۇ
  ؟!ھه-گهن زورئۇ ئاخىرهتته تارتىدىغا زىيان نېمه دې

ــــسىنى  ــــبهر ئهلهيھىســــساالم دهۋهت ۋهزىپى شــــۇنداق، پهيغهم
باشــــلىغاندا، ئىــــشنى ھهرگىزمــــۇ يۇقىرىــــدا تىلغــــا ئېلىنغــــان 

بهلكـى، . قىينچىلىقالردىن قايسى بىرىنى ھهل قىلىشقا يۈزلهنمىدى
غـا دهۋهت »الإلـه االاهللا  «اللهنىڭ كۆرسهتمىسى بىلهن كىـشىلهرنى 

نىــڭ »ئىالھــى ئــۇممهت«دا، الــله ئاخىرىــ. قىلىــشقا يۈزلهنــدى
بولـۇش ئۈچـۈن » كۈچلۈك بازا«يادروسى ۋه بىنانى كۆتۈرىدىغان 

 »الإلـــه االاهللا«تهييارلىغـــان مـــۇئمىن جامائهتنىـــڭ قهلبلىرىـــده 
مۇستهھكهم ئورۇن ئالغان ھهمده بـۇ قهلـبلهر ھهممىـدىن كېچىـپ، 

-اللهنىـڭ ئهمـر(» ①تهكلىپلهر«الله ئۈچۈن خالىس بولغان چاغدا 
نىڭ تهلهپلىـرى »الإله االاهللا«. نازىل بولۇشقا باشلىدى) رمانلىرىپه

                                                           
ـــ الــله ۋه پهيغهمبهرنىــڭ ئهمــرۇ» تهكلىــپ« ① چهكلىمىلىرىنــى -پهرمــان، بــۇيرۇق-ســۆزى ــ

الـله  (»ه نفْسا إِالَّ وسعها   الَ يكَلِّف اللّ  «كۆرسـىتىدىغان بولـۇپ، بـۇ قۇرئانـدىكى 
دېـگهن ]  ئـايهت-286: سـۈره بهقهره) [ھېچكىمنـى تـاقىتى يهتمهيـدىغان ئىـشقا تهكلىـپ قىلمايـدۇ

 .ئايهتتىن كهلگهن
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ــاردى ــۈرده كېڭىيىــپ ب ــاتنى، . ئۆزلۈكــسىز ت ــاخىرى پۈتكــۈل ھاي ئ
جۈملىـدىن پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم تــۇنجى بولــۇپ ھهل قىلىــشقا 
يۈزلهنمىگهن، ئهممـا، ئىالھىـي ئۇممهتنىـڭ پۇختـا ۋه مۇسـتهھكهم 

ــى ــتىده قهد كۆتۈرۈش ــاس ئۈس ــشقا ئاس ــۇم ھهل قىلى ــۈن چوق  ئۈچ
بىـراق، بـۇ . تېگىشلىك بولغان مهسىلىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىـگه ئالـدى

مهسىلىلهر ئىالھىي پرىنسىپتا ئىنساننىڭ خاھىشلىرىغا ۋه ئىنسانىي 
ئـــۆلچهملهرگه بويـــسۇنىدىغان ئىنـــساننىڭ ئهھمىـــيهت بېـــرىش 

 بىـلهن زىـچ باغالنغـان »الإلـه االاهللا  «ئوبيكتىغا ئهمهس، بهلكى، 
بــۇ مهســىلىلهرنى ھهل . ىماننىــڭ تهلهپلىــرىگه ئايلىنىــشى كېــرهكئ

قىلىش ئۈچۈن سهرپ قىلىنغان كـۈچ ۋه تىرىـشچانلىق كهلگۈسـىده 
نهتىجه سۈپىتىده قولغا كېلىـدىغان مـۇئهييهن دۇنيـاۋى مهنـپهئهت 
ئۈچـــۈن ئهمهس، بهلكـــى، اللهنىـــڭ رازىلىقـــى ئۈچـــۈن تهقـــدىم 

شـۇ خىـل رهۋىـشته ھهل مهسىلىلهر مۇ... قىلىنغان بولۇشى كېرهك
قىلىنغان چاغـدا، ئىـشالر ئىنـسانىيهت تارىخىـدا ئهزهلـدىن مىـسلى 

بۇنىڭـدىن گويـا . كۆرۈلۈپ باقمىغان تهرتىپ بـويىچه ئورۇندالـدى
  .مۆجىزه كهبى نهتىجىلهر مهيدانغا كهلدى

نىـــڭ تهلهپلىرىنىـــڭ ئهڭ »الإلـــه االاهللا«بىـــز تۆۋهنـــده 
 تهلهپلهردىـن مهيلـى بىـز بـۇ... گهۋدىلىكراقى ھهققىده سۆزلهيمىز

ــۆتكهن  ــۆزلهپ ئ ــتىم س ــۆپ قې ــرى ك ــدىن ئىلگى ــانىبۇن   تهلهپيئىم
الإله «بولسۇن ياكى بىر قىسىم ئىسالم پائالىيهتچىلىرىنىـڭ ئېڭىـدا 

دهك كۆرۈنىـدىغان »ئىـش«نىڭ دائىرىـسىنىڭ سـىرتىدىكى »االاهللا
  .باشقا تهلهپلهر بولسۇن ئوخشاش

  

@   @   @   @   @  
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  لهپ ئىمانىي ته-1

بىز بۇندىن ئىلگىرى اللهنىڭ كىتابىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىـر 
اللهغا ئىمان كهلتۈرۈش، بارلىق ساختا ئىالھالرنى چۆرۈپ تاشالش 

يىگـانه الـله ئۈچـۈن خـالىس -ۋه ئىبادهتنى شـېرىكى يـوق يهكـكه
مهسىلىـــسىنىڭ يېتهرلىـــك ئهھمىيىتىنـــى كۆرســـىتىپ ... قىلىـــش

ۇنداق مۇھىم بولۇشى، قانداقتۇر، بۇ مهسىلىنىڭ ب. ئۆتكهن ئىدۇق
بۇ قۇرئان بىلهن تۇنجى قېتىم خىتـاب قىلىنغۇچىالرنىـڭ مۇشـرىك 
بولغـانلىقى ســهۋهبىدىن ئهمهس، بهلكــى، ئۇنىــڭ ئىنــساننىڭ ئــۆز 
تهبىئىتى بىلهن ئىبادهت قىلغۇچى بولغانلىقىـدىن كېلىـپ چىققـان 

لـسا يهنـى، ئىنـسان بىـر بو. بىر مهسىله بولغانلىقى سهۋهبىدىندۇر
بىـر بولـسا اللهنـى قوشـۇپ يـاكى . يىگانه اللهغـا ئىبـادهت قىلىـدۇ

ــدۇ ــادهت قىلى ــرىگه ئىب ــساننىڭ . قوشــماي اللهنىــڭ غهي شــۇڭا ئىن
روھىيىتىنـى ھهر قانــداق غهيــرى ئىالھالرنىـڭ ســاختا قۇللۇقىــدىن 

تۇغمىغـان ۋه تۇغۇلمىغـان، «پاكالش، ھهر تۈرلـۈك ئىبـادهتلهرنى 
ــې ــداش بوھ ــا تهڭ ــشى ئۇنىڭغ ــا اللماچ كى ــمه ئۇنىڭغ ــدىغان، ھهم ي

پهقهت . ھهقىقـى ئىالھقـا قىلىـش كېـرهك» مۇھتاج بولغان يىگـانه
شۇنداق بولغاندىال، ئىنسان الله بۇ ئـارقىلىق ھۆرمهتلىـك قىلغـان 
ــــا  ــــان ئورۇنغ ــــتۈن قىلغ ــــدىن ئۈس ــــۆپلىگهن مهخلۇقلىرى ۋه ك

ــسىلهلهيدۇ ــۇ. يۈك ــادا خىلم ــان -دۇني ــل شــېرىك تۈســىنى ئالغ خى
 ئــاخىرهتته بولــسا كۆيــدۈرگۈچى دهھــشهتلىك چۈشــكۈنلۈكتىن،

  ...ئازاپتىن قۇتۇالاليدۇ

ئىنسان تهبىئىتـى ئۆزلىكىـدىن تـوغرا رهۋىـشته «: بىز يۇقىرىدا
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ئۇنىـڭ ) ئىنـسان تهبىئىتـى(بىـراق، ئـۇ ... اللهغا ئىبادهت قىلىدۇ
ـــۇنچى  ـــدىغان بۇزغ ـــالىتىنى بۇزۇۋېتى ـــوغرا ھ ـــۈزۈكلۈكىنى ۋه ت س

للىك ۋه ئېغىـپ كېتىـشكه دۇچـار مۇھىتنىڭ تهسىرى بىـلهن كېـسه
  .دېگهن ئىدۇق» بولىدۇ

ــدىن  ــوغرا ھالىتى ــان، ت ــى بۇزۇلغ ــسان تهبىئىت ــسىمۇ، ئىن دېمى
  ...ئېغىپ كهتكهن چاغدا ئۇنى كۆپلىگهن كېسهللهر قاپلىۋالىدۇ

كۈزىتىش نۇقتىسىدا كېسهل، ھهرىكهتـته كېـسهل، شـهخس ۋه 
ــ ــسخولوگىيىلىك مهۋجــۇدىيهتته كې ــسهل، پى ــته كې سهل، جهمئىيهت

ئىجتىمــائى مهۋجــۇدىيهت، سىياســى مهۋجــۇدىيهت، ئىقتىــسادىي 
ــيهت ۋه  مهۋجــۇدىيهت ۋه ئهخالقىــي مهۋجــۇدىيهتته كېــسهل، روھى

  ...ھاياتنىڭ ھهر قايسى تهرهپلىرىده كېسهل

  ...شېرىك ئىنساننى ئهڭ تۆۋهن دهرىجىگه چۈشۈرۈپ قويىدۇ

ـــــز  ـــــۈچ «ئهگهر بى ـــــسىز ك ـــــارىختىكى تهڭداش ـــــۆزىنى ت ئ
ان، تارىختىن بۇيان ھېچبىر ئىنسان يېـتهلمىگهن ئهڭ ھېساپاليدىغ

ھـــازىرقى زامـــان » يـــۇقىرى پهللىـــگه يهتتـــۇق دهپ قارايـــدىغان
جـــاھىلىيىتىگه مىـــسال ســـۈپىتىده قارايـــدىغان بولـــساق، بـــۇ 

نىڭ قانچىلىك تۆۋهن دهرىجىـگه چۈشـۈپ »ئىنسان«جاھىلىيهتته 
  .قالغانلىقىنى كۆرۈپ يېتهلهيمىز

ـــز  ـــدىك«بى ـــازىرقى زامان ـــېقىمالرھ ـــدىيىۋى ئ ـــاملىق » ى ئى ن
دېـــــگهن بۆلۈمىـــــده كۆرســـــىتىپ » ئهلمـــــانىزم«ئهســـــهرنىڭ 

ئۆتكىنىمىزدهك، ھهر تۈرلۈك ئـامىلالر سـهۋهبىدىن ئىنـسان ئـۆزىنى 
ماددىي ئالهمنىڭ قورشاۋىغا قاماپ قويۇپ، ئۆزىنىـڭ دۇنياسـىدىن 

  .غهيبكه ئىشىنىشنى چىقىرىپ تاشلىدى

هۋجۇت بولۇش مهنىسىنى دهل شۇ سهۋهپتىن ئىنسان ئۆزىنىڭ م
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  .يوقاتتى

ئىنسان اللهغا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه بولغان ئىمانـدىن ئايرىلىـپ 
قالغــان چاغــدا، الــله ھهق بىــلهن ياراتقــان دۇنيــا ۋه ئــاخىرهتتىن 

نىــڭ بىـر پــارچه سـۈرىتىنى بىــر پۈتــۈن »ئىككــى ئـالهم«ئىبـارهت 
نىڭ دۇنيانى ئاخىرهت«بهلكى، . ھالهتته كۆرۈشكه قادىر بواللمايدۇ

ئىكىنزارلىقى، ئاخىرهتنى دۇنيـادىكى پائالىيهتلهرنىـڭ مۇكاپـات ۋه 
سۈپىتىده ئهكس ئهتتۈرىدىغان بىر پارچه سۈرهتنى » جازا مهيدانى

مهنىسى يوق، ھېكمىتى يوق، قىممىتـى يـوق، كېـسىپ تاشـالنغان 
  .ۋه سهتلهشتۈرۈلگهن ھالهتته كۆرىدۇ

�متِسبونَأَفَحعجرا لَا تنإِلَي كُمأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمأَن  �  
يهنـى (بىزنى سىلهر ئۆزۈڭالرنى بىكار يـاراتتى ! ئى ئىنسانالر«

ســىلهر بىزنــى ھايۋانــاتالرنى يــاراتقىنىمىزدهك ھېچقانــداق ســاۋابمۇ 
ئـۆزۈڭالرنى ). بهرمهيدىغان، جـازامۇ بهرمهيـدىغان قىلىـپ يـاراتتى

  ».① دهرگاھىمىزغا قايتۇرۇلمايدۇ دهپ ئويالمسىلهر؟بىزنىڭ

�             ينلٌ لِّلَّذيوا فَوكَفَر ينالَّذ ظَن كلًا ذَلاطا بمهنيا بمو ضالْأَراء وما السلَقْنا خمو
علُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفِْسدين في الْـأَرضِ أَم      أَم نج كَفَروا من النار،    

  � نجعلُ الْمتقني كَالْفُجارِِ
ئاســماننى، زېمىننــى ۋه ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدىكى شــهيئىلهرنى «

ــۇ  ــدۇق، ئ ــار ياراتمى ــان دهپ (بىك ــار يارىتىلغ ــۇالرنى بىك ــى ئ يهن
ئىمان !. ۇمانىدۇر، كاپىرالرغا دوزاختىن ۋايكاپىرالرنىڭ گ) قاراش

ــــانالرنى يهر يۈزىــــده  ــــى قىلغ ــــشى ئهمهللهرن ــــان ۋه ياخ ئېيتق
ـــاكى  ـــدۇق؟ ي ـــشاش قىالم ـــلهن ئوخ ـــانالر بى ـــق قىلغ بۇزغۇنچىلى

                                                           
 . ئايهت-115: سۈره مۇئمىنۇن ①
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  ».①تهقۋادارالرنى فاجىرالرغا ئوخشاش قىالمدۇق؟

ده ليجزِي الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات بِالْقسط والَّذين    إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم يعي    �
  �كَفَرواْ لَهم شراب من حميمٍ وعذَاب أَليم بِما كَانواْ يكْفُرونَ

ئـۇالرنى (شۈبھىسىزكى، مهخلۇقاتنى دهسلهپته الله ياراتقان، «
ئىمـان ئېيتقـانالرنى ۋه ) هت كـۈنىھاالك قىلغاندىن كېـيىن، قىيـام

ياخــشى ئهمهل قىلغــانالرنى ئــادىللىق بىــلهن مۇكاپــاتالش ئۈچــۈن 
قايتــا تىرىلدۈرىــدۇ، كاپىرالرنىــڭ بولــسا، ئۆزلىرىنىــڭ كــۇفرى 

ئىچىملىكى قاتتىق قاينىغان سۇ بولىدۇ ) دوزاختىكى(تۈپهيلىدىن، 
  ».②ھهمده ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ

نىـــڭ مهۋجۇتلـــۇق مهنىـــسىنى يوقاتقـــان چاغـــدا ئىنـــسان ئۆزى
ھازىرقى زامان جـاھىلىيهت شـائىرى ئىلىيـا ئهبـۇ مازىغـا ئوخـشاش 
ــمهي  ــسىنى بىلهل ــۇق غايى ــدۇ ۋه مهۋجۇتل ــدا گاڭگىراي ــات يولى ھاي

شــائىر ئۆزىنىــڭ گاڭگىراشــلىرىنى مۇنــداق . ئىزتىــراپ چېكىــدۇ
  :ئىپادىلهيدۇ

  .مهنكهلگىنىمنى قهيهردىن بىلمهستىنال، كهلدىم 
  .يولدا ئىكهن قهدىمىم، ئويلىماستىن ماڭدىم مهن
  مهيلى خاالي، خالىماي، داۋام ئهتتىم يولۇمنى،

  .بۇ ئالهمده كىمدۇر مهن؟ بۇنى بىلمهي يۈردۈم مهن

شــائىر ھايــات يولىــدا قــارىغۇالرچه ماڭىــدۇ، گويــا ھايۋانــدهك 
  ...مهقسهتسىزال يولىنى داۋام ئېتىدۇ-غايه

ــادىكى ھ ــۇ دۇني ــسان ب ــى ئىن ــسىنى ۋه ھېكمىتىن ــڭ مهنى اياتنى
بىلمىـــگهن چاغـــدا، ئۇنىـــڭ ئىنـــساننى ھايۋانـــات ئالىمىـــدىن 

                                                           
 . ئايهتلهر-27 -26:  سۈره ساد①
 . ئايهت-4:  سۈره يۈنۈس②



 

- 114 - 

114 

ــسهلدۈرىدىغان  ــمهت«يۈك ــال مــۇمكىن »قىم ــشى ئهس لهرگه ئىشىنى
ــــدۇ ــــدۇ ۋه -بولماي ــــۈپ قالى ــــا چۈش ــــۇ ئهڭ پهس ئورۇنغ ده، ئ

  .ھايۋاندىنمۇ ئازغۇنراق بولۇپ قالىدۇ

وب الَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين الَّ يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ الَّ يـسمعونَ              لَهم قُلُ �
  � بِها أُولَئك كَاَألنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ

ئــۇالر دىللىــرى بــولغىنى بىلهنمــۇ، ئــۇ ئــارقىلىق ھهقنــى «
ىرى بولغــان بىلهنمــۇ، ئــۇ ئــارقىلىق ئــۇالر كــۆزل. چۈشــهنمهيدۇ

ئــۇالر قــۇالقلىرى . كۆرمهيــدۇ) اللهنىــڭ قۇدرىتىنىــڭ دهلىللىرىنــى(
ــارقىلىق  ــۇ ئ ــۇ، ئ ــولغىنى بىلهنم ــرهت (ب ــايهتلىرىنى ئىب ــڭ ئ اللهنى

ئۇالر گويا ھايۋانغـا ئوخـشايدۇ، ھايۋانـدىنمۇ . تىڭشىمايدۇ) ئىلىپ
  »①.بهتتهر گۇمراھتۇر، ئهنه شۇالر غاپىلدۇر

ـــ ـــسهت ھايۋان شـــهھۋانىي -ات دۇنياســـىدىكى ئهڭ چـــوڭ مهق
خىـل -خىلمـۇ.  ياشاش كۆرىـشىدۇر-نهپسىنى قاندۇرۇشتىن باشقا

بىـــرى بىـــلهن -ئـــارا تىركىـــشىش ئۈچـــۈن بىـــر-ھـــايۋانالر ئـــۆز
ــشىدۇ ــڭ . ئۇچرى ــۈك ھايۋاننى ــسىتى ئهڭ كۈچل ــشنىڭ مهق تىركىشى

نهتىجىده كۈچلۈك ئـاجىزنى . غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈشى ئۈچۈندۇر
  .غا قوغاليدۇ»بارسا كهلمهس يول«يدۇ ياكى ئۇنى يه

ئهممــا، ئىنــسانىيهت ئالىمىــده الــله ھايــات ئۈچــۈن باشــقا بىــر 
  .نىشان ۋه ئۆلچهمنى بهلگىلهپ بهردى

�          قَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنا خإِن اسا النها أَيفُوا إِنَّ   يارعتلَ لائ
قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممأَكْر �  

ســىلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن بىــر ئهر، بىــر ! ئــى ئىنــسانالر«
بىر ئاتا بىـر ئانىـدىن  )ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارهت(ئايالدىن، 

                                                           
 . ئايهت-179: سۈره ئهئراف ①
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ياراتتۇق ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سـىلهرنى نۇرغـۇن مىلـلهت 
 ھهقىـــقهتهن ئهڭ تهقـــۋادار بولغـــانلىرىڭالر ۋه ئـــۇرۇق قىلـــدۇق،

ـــسىلهر  ـــك ھېسابلىنى ـــدا ئهڭ ھۆرمهتلى ـــڭ دهرگاھى ـــى (اللهنى يهن
ــلهن  ــارتۇق بولۇشــى نهســهب بى ــدىن ئ ــر ـ بىرى ــشىلهرنىڭ بى كى

  »①.)ئهمهس، تهقۋادارلىق بىلهن بولىدۇ

الــله ئىنــسانىيهت ئالىمىــده بهلگىلىــگهن كــۆرهش غالىبالرنىــڭ 
ــدىغان  ــۈن قىلى ــبه ئۈچ ــى غهلى ــى، زېمىنن ــشى ئهمهس، بهلك كۆرى

  .ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن قىلىدىغان كۆرىشىدۇر

ولَوالَ دفْع اللّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت اَألرض ولَكن اللّه ذُو فَضلٍ علَى             �
نيالَمالْع �  
سى بىلهن مـۇداپىئه قىلىـپ الله ئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى بهزى«

يهنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلـۈك بولغـان (تۇرمىسا 
ئىــدى، يهر يــۈزى ئهلــۋهتته پاســاتقا ) بىرســىنى ئاپىرىــده قىلمىــسا

يامـانلىقنى (، لـېكىن الـله )يهنى خارابلىققا يۈزلىنهتتى(ئايلىناتتى 
ه پۈتــۈن جاھــان ئهھلىــگ) ئۈســتۈنلۈككه ئىــگه قىلماســلىق بىــلهن

  »②.مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر

ئىنــسان ئۆزىنىــڭ بــۇ دۇنيــادىكى مهۋجــۇت بولــۇش غايىــسىنى 
بىــرى بىــلهن ھــايۋانىي شــهكىلده مۇئــامىله -يوقاتقــان ۋه بىــر

ــدۇ؟ ــۈپ قالى ــگه چۈش ــسى دهرىجى ــدا قاي ــشقان چاغ ــسان ! قىلى ئىن
غهيبكه، جۈملىدىن اللهغا ۋه ئاخىرهتكه بولغان ئىمـاننى يوقاتقـان 

يۋانــدىن بهتــتهر ھالغــا چۈشــۈپ قالىــدىغانلىقى چاغــدا، ئۇنىــڭ ھا
  .شۈبھىسىزدۇر-شهك
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شۇڭالشقا، شېرىكى يوق بىر اللهغا ئىمان كهلتـۈرۈش اللهنىـڭ 
  .بهندىلهر ئۈستىدىكى ھهققىدۇر

ــساالم ــبهر ئهلهيھىس ــتىدىكى «: پهيغهم ــدىلهر ئۈس ــڭ بهن اللهنى
ھهققىنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىلهر؟ اللهنىڭ بهنـدىلهر ئۈسـتىدىكى 

ــېچ ھه ــا ھ ــان كهلتۈرۈشــى ۋه اللهغ ــا ئىم ــدىلهرنىڭ اللهغ ــى بهن قق
  .①دېدى» نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىكىدۇر

بىراق، بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ تهقـۋادار 
بىـــر كىـــشىنىڭ قهلبىـــدهك بولـــۇپ كېتىـــشى اللهنىـــڭ مـــۈلكىنى 

ــدۇ ــاده قىاللماي ــك زىي ــسانالرنى. قىلچىلى ــارلىق ئىن ڭ شــۇنداقال، ب
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ گۇناھكار بىر كىشىنىڭ قهلبىدهك بولـۇپ 

  .كېتىشى اللهنىڭ مۈلكىنى قىلچىلىك كېمهيتهلمهيدۇ

  :الله ھهدىس قۇدۇسىدا مۇنداق دهيدۇ

ئهگهر سىلهرنىڭ ئهۋۋىلىڭالر ۋه ئاخىرىڭالر، ! ئى بهندىلىرىم«
بىر ئىنسان ۋه جىنلىرىڭالر سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئهڭ تهقۋادار 

كىشىنىڭ قهلبىدهك بولۇپ كهتسىمۇ، مېنىڭ مۈلكـۈمنى قىلچىلىـك 
ئهگهر سـىلهرنىڭ ئهۋۋىلىڭـالر ! ئـى بهنـدىلىرىم. زىياده قىاللمايدۇ

ۋه ئاخىرىڭالر، ئىنسان ۋه جىنلىـرىڭالر سـىلهرنىڭ ئىچىڭالردىكـى 
ئهڭ گۇناھكار بىر كىـشىنىڭ قهلبىـدهك بولـۇپ كهتـسىمۇ، مېنىـڭ 

  »②.هيتهلمهيدۇمۈلكۈمنى قىلچىلىك كېم

» زىيــان تــارتقۇچى«يــاكى » پايــدا ئــالغۇچى«بــۇ مهســىلىده 
ئىنسان اللهغـا ۋه ئـاخىرهت كـۈنىگه ئىمـان . يهنىال ئىنسان بولىدۇ

ــدۇ ــدا ئالى ــدا پاي ــۈرگهن چاغ ــۇچى . كهلت ــاغالپ تۇرغ يهر شــارىغا ب
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  .ئامىلالر ئۇنى ئىماندىن ئايرىپ تاشلىغان چاغدا زىيان تارتىدۇ

�امهلَيلُّ عضا يملَّ فَإِنن ضمو فِْسهندي لتها يمى فَإِندتنِ اه �  
ـــڭ « ـــدايهت تاپقانلىقىنى ـــدىكهن، ھى ـــدايهت تاپى كىمكـــى ھى

كىمكى ئازىدىكهن، ئازغانلىقنىڭ . پايدىسى ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈندۇر
  »①.زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈندۇر

�نيالَمنِ الْعع نِيلَغ إِنَّ اللَّه فِْسهنل داهجا يمفَإِن داهن جمو �  
كىمكى جىھاد قىلىدىكهن، ئۇنىڭ قىلغان جىھـادى ئۆزىنىـڭ «

پايدىــسى ئۈچۈنــدۇر، الــله ھهقىــقهتهن تامــامى ئهھلــى جاھانــدىن 
  »②.بىھاجهتتۇر

ا ۋه ئاخىرهت كـۈنىگه بولغـان ئىنسان غهيبكه، جۈملىدىن اللهغ
ئىمانـــدىن ئايرىلىـــپ، ئۆزىنىـــڭ مهۋجـــۇت بولۇشـــتىكى مهنـــانى 

نىــڭ »بۇزۇقچىلىــق«يوقاتقــان چاغــدا، يهر شــارىغا تارقىلىــدىغان 
  .تۈرى ناھايتى كۆپ بولۇپ، ئۇنى ساناپ تۈگهتكىلى بولمايدۇ

اللهنىڭ روھىدىن بىر چاڭگال اليغا پۈۋلهنگهن بۈيۈك روھدىن 
بىـر . ان روھىـدىكى يـورۇپ تۇرغـۇچى نـۇر ئۆچىـدۇكهلـگهن ئىنـس

. چاڭگال الي ئۆزىنىڭ قوپاللىقى ۋه ئېغىرلىقى بىلهن گهۋدىلىنىدۇ
بـۇ كۆرهشـته . زېمىندا ۋهھشىيانه كۆرهش ھهمـمه جـاينى قاپاليـدۇ

قىمـمهت «... ئاستى قىلىنىـدۇ-كىچىكلهر يۇتۇۋېلىنىدۇ ياكى ئاياغ
ــاراش ــمهت ب» ق ــاددىۋىي قىم ــۈرده م ــل ت ــدۇئىزچى ــسانالر . ولى ئىن

ــان قىلىــش  ــاجىزالرنى قۇرب ــم ئ ئوتتۇرىــسىدىكى كــۆرهش ھهر دائى
بهدىلىگه كۈچلۈكلهرنىڭ ماددىي مهنپهئهتلهرنى قولغـا كهلتـۈرۈش 

بــۇ خىــل كــۆرهش . ۋه ئــۇنى تېخىمــۇ زورايــتىش كۆرىــشى بولىــدۇ
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گهرچه مهدهنىــيهت، تهرهققىيــات، شهھهرلىــشىش ۋه يۈكــسىلىش 
بىـراق، مۇسـتهملىكچىلىك، جاھانگىرلىـك قالپىقىنى كىيىۋالسىمۇ، 

  .ۋه زوراۋانلىق ماھىيىتىنى ھهرگىز يوشۇرۇپ قااللمايدۇ

ئىنــسان ئۆزىنىــڭ شهخــسى مهنپهئهتىنــى ئالــدىنقى ئورۇنغــا 
ـــدۇ ـــپهئهت يادروســـى دهل شـــۇ . قويى ـــساننىڭ مهن چـــۈنكى، ئىن

ئهگهر ئىنــساننىڭ ئهھمىــيهت . ئىنــساننىڭ ئــۆزىنى مهركهز قىلىــدۇ
 ئىنساننىڭ ئۆزىدىن ھالقىدى دېيىلسه، ئۇنـداقتا، بېرىش ئوبيكتى

چـۈنكى، مىللهتنىـڭ مهنپهئهتـى . ئۇنىڭ مىللىتىنى مهركهز قىلىدۇ
ئاخىرقى ھېـساپتا ئاشـۇ ئىنـساننىڭ مهنـپهئهت رامكىـسىنى تېخىمـۇ 

ــدۇ ــدىن . كېڭهيتى ــۆز مىللىتى ــدىن ۋه ئ ــسان ئۆزى ــۇ ئىن ــا، ب ئهمم
هنـپهئهت دائىرىـسى ھالقىغان ئۈچىنىچى بىر ئـوبيكىتنى ئۆزىنىـڭ م

چـۈنكى، بـۇ خىـل ئالىيجانـاپلىق . ئىچىگه ھهرگىز كىرگۈزهلمهيدۇ
ىغـا مۇھتـاج بولـۇپ، ئىنـسان »ئىنـسانىيلىق«ئهلۋهتته ئىنساننىڭ 

غهيــبكه بولغــان ئىمــاننى يوقاتقــان چاغــدىال ئاللىقاچــان بــۇ خىــل 
  .ئىنسانىيلىقنى يوقاتقان

ــۆز مىللىتىنىــڭ مهنپهئهتىنــى ــدىنقى ئىنــسان ئۆزىنىــڭ ۋه ئ  ئال
ئورۇندا قويغان ھـالهتتىمۇ، ئۇنىـڭ ئهھمىـيهت بېـرىش دائىرىـسى 
قانچىلىك بولىـدۇ؟ ئۇنىـڭ الـله پهقهت ئىنـسانغىال خـاس قىلغـان 
ھهمده بۇ ئارقىلىق ئىنـساننى كـۆپلىگهن مهخلۇقـاتالردىن ئۈسـتۈن 

ــداردىن  ــدىلىك ۋه ئىقتى ــان ئاالھى ــپ ياراتق ــدىلىنىش«قىلى » پاي
  ىدۇ؟دائىرىسى قانچىلىك بول

ھهقىقهتهن ئىنسان الله ئاتا قىلغان بۇ ئىقتىـداردىن كىـشىنىڭ 
) ئۆزگىچىلىــك(ھهيرانلىقىنــى قوزغىغىــدهك دهرىجىــدىكى ماھــارهت 

بۇ خىل ئىقتىدار ئىنسانغا ماددىي مهنپهئهتنـى . بىلهن پايدىلىنىدۇ
ياۋۇزالرچه مهۋجۇتلۇق تالىشىش كۆرىشىده . ئىشقا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ
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. ن غالىــب كېلىــشنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇپ بېرىــدۇباشــقىالر ئۈســتىدى
بىراق، بۇ ئىنـسان ئـۆزىگه ئاتـا قىلىنغـان باشـقا سـاھهلهرنى زايـا 
قىلىـۋېتىپال قالماسـتىن، بهلكـى، ئــۇنى قـۇرۇق، خـارابه ھالىتىــده 

ده، ئاخىرقى -قوزغۇنالر ماكان تۇتىدۇ-ئۇنى قاغا. تاشالپ قويىدۇ
ى كېرهكـسىز نهرسـىگه ھېساپتا پايدىلىنىش قىممىتىگه ئىگه ساھهن

ــدۇ ــدۇرۇپ قويى ــشچانلىقالر . ئايالن ــان كــۈچ ۋه تىرى ســهرپ قىلىنغ
ياشنىـسىمۇ، بىـراق، ھامـان ھـاالكهت -بىلهن بىر مهزگىل گۈللهپ

  ...بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

غا ئىمان كهلتۈرمهيدىغان كۆپلىگهن كىـشىلهرنىڭ »الإله االاهللا «
ــاۋى ــڭ دۇني ــانلىقى ۋه ئۇالرنى ــۇدرهت تاپق ــدا ق ــۆلچهملهر زېمىن ي ئ

لىقـى كىـشىلهرنى مهزكـۇر »مـۇۋهپپهقىيهت قازانغـان«نۇقتىسىدىن 
نهتىجىده كۆپلىگهن كىشىلهر ھـازىرقى . ھهقىقهتتىن ئازدۇرۇۋاتىدۇ

نىڭ رېئال تۇرمۇشتا ھېچقانداق “الإله االاهللا «”: زامان جاھىلىيىتىده
ئىنسان مهيلى مۇئمىن ياكى كاپىر بولسۇن ئوخشاش . تهسىرى يوق

، شــۇڭا مـــۇۋهپپهقىيهت )تېخنىكــا ئالدىـــدا بــاراۋهر-پهنيهنــى (
شـهكىلده يـاكى  “ بىلىـم”شـهكىلده يـاكى  “ سهنئهت”ئۆلچهملىرى 

شــهكىلده بولۇشــى كېــرهك، ئۇنىــڭ ئىتىقــاد بىــلهن “ ئوبيكتىــپ”
تېخىمـۇ قورقۇنچلـۇق . دهپ بىلجىرلىماقتـا» ھېچبىر ئاالقىسى يوق

للىقىـدا ئۇچراتقـان بولغىنى بىر قىـسىم كىـشىلهرنىڭ ھـازىرقى رېئا
غــــا كــــاپىر بولــــۇش “الإلــــه االاهللا«”مهســــىلىلىرى ئــــۇالرنى 

دېيــــشكه » مۇۋهپپهقىيهتنىــــڭ زۆرۈر شــــهرتلىرىنىڭ بىرىــــدۇر
  !الله ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن... ئۈندىمهكته

ھازىرقى زامان جاھىلىيىتىده ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرۇۋاتقان بـۇ 
 ئىالھىـي -ن بىـرى  ياكى سهۋهبلىرىدى–خىل گۇماننىڭ سهۋهبى 

ــارزۇ ــۈزهكىلىكى، ئ ــڭ ي ــلىك، تهپهككۇرنى ــانۇنىيهتنى بىلمهس -ق
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ھهۋهســـلهرنىڭ بېسىۋېلىـــشى، ھهقنـــى كۆرۈشـــتىن پاراســـهتنىڭ 
  .ئۆچۈشى ۋه ئاخىرهت كۈنىدىن پۈتۈنلهي غهپلهتته قىلىشدۇر

�ها وينالد اةيالْح نا مرونَ ظَاهلَمعلُونَيغَاف مه ةرنِ الْآخع م �  
ئۇالر ھاياتىي دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنۈشـىنىال بىلىـدۇ، ئـۇالر «

ــاخىرهتتىن  ــاخىرهت (ئ ــشتىن ۋه ئ ــشىدا ئويلىنى ــاخىرهت ئى ــى ئ يهن
  »①.غهپلهتتىدۇر) ئۈچۈن ئىشلهشتىن

ـــدىكى  ـــڭ كىتابى ـــلىك اللهنى ـــانۇنىيهتنى بىلمهس ـــي ق ئىالھى
نگهن ھهقىقهتـتىن غهپلهتـته قىلىـشنى كۆپلىگهن سۈرىلهرده سۆزله

-بۇ ھهقىقهت شۇكى، الله بـۇ دۇنيـادا كـۈچ. كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
ــر  ــۇم بى ــدىن پهقهت مهل ــسانالر ئىچى ــۇدرهتنى ئىن ــاكى ق ــق ي خهل

دۆلهتكىال خـاس قىلىـپ، باشـقا خهلـق يـاكى دۆلهتنـى ئۇنىڭـدىن 
  :بهلكى، الله مۇنداق دهيدۇ. مهھرۇم قالدۇرۇشنى بهلگىلىمىدى

  �كُال نمد هؤالء وهؤالء من عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُورا�
بۇالرنىــڭ ۋه ئۇالرنىــڭ ھهر ئىككىــسىگه پهرۋهردىگارىڭنىــڭ «

ھـېچ (پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئاتـا قىلغىنـى . ئاتا قىلغىنىدىن بېرىمىز
  »②.ايدۇمهنئى قىلىنم) ئادهمدىن

ـــا  ـــبهر ئهلهيھىســـساالم ئېيتقانـــدهك-دۇني  اللهنىـــڭ - پهيغهم
نهزىرىده پاشىنىڭ قانىتىغىمۇ توغرا كهلمهيدۇ، شۇڭا كـاپىر دۇنيـا 

  .ئۈچۈن قانچىلىك تىرىشسا، الله ئۇنىڭغا شۇنچىلىك بېرىدۇ

�     هتزِينا ويناةَ الديالْح رِيدن كَانَ يـا الَ          ميهف ـمها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا ن
  � يبخسونَ
ھايـاتىي دۇنيـانى ) قىلغان ياخشى ئهمهللىرى بىـلهن پهقهت(«

                                                           
 . ئايهت-7: سۈره رۇم ①
 . ئايهت-20: سۈره ئىسرا ②
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ـــۇ ـــڭ زىب ـــى-ۋه ئۇنى ـــى( زىننىتىن ـــڭ نېمهتلىرىن ـــى دۇنيانى ) يهن
ــۇ  ــى ب ــڭ ئهجرىن ــڭ ئهمهللىرىنى ــشىلهرگه ئۇالرنى ــدىغان كى كۆزلهي

مىز، دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه دۇنيادىال تولۇق بېرى
  »①.كېمهيتىلمهيدۇ

 سىناق مهيدانى بولۇپ، - يهنه بىر تهرهپتىن ئېيتقاندا–دۇنيا 
دۇنياغـا (الله ئىنساننى دهل ئاشۇ سىناق مهيـدانىغا قاتناشـتۇرۇش 

  .ئۈچۈن ياراتقان) چۈمدۈرۈش

�ا الْإِنسلَقْنا خاإِنريصا بيعمس اهلْنعفَج يهلتباجٍ نشأَم طْفَةن نانَ م �  
ــي « ــساننى ئارىالشــما مهنى ــز ئىن ــسىزكى، بى ــى(شۈبھى  ئهر يهن

شـهرىئهت (دىن يـاراتتۇق، ئـۇنى بىـز )بىلهن ئايالالرنىڭ مهنىيسى
ئـۇنى (سـىنايمىز، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇنى بىـز ) تهكلىپلىرى بىلهن

ايهتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن، كائىنـاتنى ياراتقۇچىنىـڭ نازىل قىلغان ئ
ــــۇن دهپ ــــى كۆرس ــــدىغان دهلىللهرن ــــرلىكىگه دااللهت قىلى ) بى

  »②.ئاڭاليدىغان، كۆرۈدىغان قىلىپ ياراتتۇق

�ع نسأَح مهأَي مهلُوبنا لةً لَّهضِ زِينلَى الْأَرا عا ملْنعا جلًاإِنم �  
ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى «

ــهيئىلهرنىڭ  ــدىكى ش ــقهتهن يهر يۈزى ــز ھهقى ســىناش ئۈچــۈن، بى
  »③.ھهممىسىنى يهر يۈزىنىڭ زىننىتى قىلدۇق

ــله بــۇ دۇنيــادا كــۈچ ئهگهر قــۇدرهتنى ئىنــسانالر ئىچىــدىن -ال
ــر  ــۇم بى ــسلهرگىپهقهت مهل ــۇئهييهن شهخى ــاكى م ــق ي ال خــاس خهل

ــرۇم  ــدىن مهھ ــسلهرنى ئۇنىڭ ــاكى شهخى ــق ي ــقا خهل ــپ، باش قىلى

                                                           
 . ئايهت-15: سۈره ھۇد ①
 . ئايهت-2: سۈره ئىنسان ②
 . ئايهت-7: ۈره كهھفس ③
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قالــدۇرغان بولــسا ئىــدى، ئۇنــداقتا، ســىناقنىڭ ھېچبىــر مهنىــسى 
ئهكسىچه بۇ دۇنيادا ھهممه ئادهمنىڭ ئوخـشاش . بولمىغان بوالتتى

. پۇرسىتى بولغاندىال، ئاندىن سىناقنىڭ ھهقىقـى مهنىـسى بولىـدۇ
كىـم دۇنيـا ھاياتىنىـڭ : نى سىنايدۇئۇنىڭدىن كېيىن الله كىشىلهر

ـــۈنىنى  ـــاخىرهت ك ـــۇچراپ، پهرۋهردىگـــارىنى ۋه ئ ئازدۇرۇشـــىغا ئ
ئۇنتۇيدۇ؟ كىم زېمىن مهنپهئهتلىرىـدىن رهبـبىگه ئىبـادهت قىلغـان 
ۋه ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنغان ھالـدا تېگىـشلىك نىسىۋىـسىنى 

  ...ئالىدۇ؟

ـــسۇن ـــاپىر بول ـــاكى ك ـــۇئمىن ي ـــى م ـــهۋهپتىن، مهيل ـــۇ س  ش
قـــۇدرهتنى -تىرىـــشچانلىق كۆرسهتـــسىال، ھهر ئىككىلىـــسى كـــۈچ

بۇنىڭ ئىمان يـاكى كـۇپرى بىـلهن . ئوخشاشال قولغا كهلتۈرهلهيدۇ
بىراق، شۇنداقتىمۇ، بۇ يهرده بىر قىسىم ... ھېچبىر ئاالقىسى يوق

ھهۋهسـنىڭ -پهرقلهر بولۇپ، تهپهككـۇرى يـۈزهكى بولغـان، ئـارزۇ
ن غهپلهتـته قالغـان كىـشىلهر بـۇ بېسىمىغا ئۇچرىغان ۋه ئاخىرهتتى

  .پهرقلهرنى ھهرگىز ھېس قىاللمايدۇ

ــده مۇنــداق  ــقۇچىالر ھهققى ــدىن ئاش ــاپىرالر ۋه ھهددى ــله ك ال
  :دهيدۇ

  � فَلَما نسواْ ما ذُكِّرواْ بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء�
نغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا ئۇالر ئۆزلىرىگه قىلى«

ـــــشىكلىرىنى ) ســـــىناش ئۈچـــــۈن( ـــــمه ئى ـــــڭ ھهم پاراۋانلىقنى
  »①.ئېچىۋهتتۇق

  :الله يهنه بىر ئورۇندا مۇنداق دهيدۇ

�الس نم كَاترهِم بلَيا عنحقَواْ لَفَتاتواْ ونى آملَ الْقُرأَنَّ أَه لَوضِواَألراء وم �  
                                                           

 . ئايهت-44: سۈره ئهنئام ①
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ــان(« ــاالك قىلىنغ ــانلىقتىن ھ ــار قىلغ ــى ئىنك ) پهيغهمبهرلىرىن
ــــان ۋه  ــــان ئېيتق ــــسى ئىم ــــدىن، (شــــهھهرلهرنىڭ ئاھالى كۇفرى

-ساقالنغان بولسا ئىدى، ئهلۋهتته، ئۇالرنى ئاسمان) گۇناھالردىن
  »①.زېمىننىڭ پاراۋانلىقلىرىغا مۇيهسسهر قىالتتۇق

ــاددىي جهھهتتىكــى كــۈچ ــم، قۇۋۋ-م ــرى زالى ــڭ دهرۋازىلى هتنى
ئهممـا، بهرىكهتنىـڭ . كاپىرالر ئۈچۈن ھهر ۋاقىت ئوچـۇق تۇرىـدۇ

چـۈنكى، الـله بهرىكهتنـى . دهرۋازىسى ئۇالرغا ھهرگىز ئېچىلمايـدۇ
ـــدى ـــاس قىل ـــۇئمىنلهرگىال خ ـــات . پهقهت م ـــاپىرالر ھاي گهرچه ك

-دۇنيادىكى بىردىنبىر غايىسى بولغـان مـاددىي پـاراۋانلىقنى كهڭ
لىــك قولغــا كهلتۈرســىمۇ، بىــراق، ئــۇالر بهرىكهتــكه ھهرگىــز كۆلهم

ــشهلمهيدۇ ــڭ ئهڭ ياخــشى ... ئىرى ــى بۇنى ــۈنكى غهرب دۇنياس بۈگ
تېخنىكـا ۋه -گهرچه غهربلىكلهر ئىلمىي، ماددىي، پهن. مىسالىدۇر

ھهربىي جهھهتته مىسلىسىز دهرىجىده تهرهققـى قىلغـان بولـسىمۇ،  
 ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش، روھـى بىراق، ئۇالر بىئاراملىق، ساراڭلىق،

كېــــسهللىك، نىــــرۋا كېــــسهللىك، ھاراقكهشــــلىك، زهھهرلىــــك 
ھهۋهســــنىڭ كهينىــــدىن -چېكىملىــــك، جىنــــايهت، ھــــاۋايى

مــــال، ئــــائىله ۋه -ئهســــهبىيلهرچه يــــۈگرهش، ۋاقىــــت، پــــۇل
ـــى  ـــق مهنىلهرن ـــسانغا اليى ـــسىزلىك، ئىن ـــى بهرىكهت ئهۋالدالردىك

قاتارلىقالرنىـڭ ....ىـشيوقۇتۇش، خـاتىرجهملىكتىن ئايرىلىـپ قىل
  .مۇشهققىتىنى يهتكۈچه تارتماقتا-جاپا

ـــۇئمىنلهرگىال  ـــى ئهســـلهيدىغان م ـــك پهقهت اللهن خاتىرجهملى
  .خاسدۇر

�الْقُلُوب نئطْمت كْرِ اللّهأَالَ بِذ �  

                                                           
 . ئايهت-96: سۈره ئهئراف ①
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ـــارام « بىلىڭالركـــى، دىلـــالر اللهنـــى يـــاد ئېـــتىش بىـــلهن ئ
  »①.تاپىدۇ

-ىرىقىالردىن باشقا، بۇ دۇنيادا كاپىرالرغا بېـرىلگهن كـۈچيۇق
قۇدرهت گهرچه ئـۇزۇن ۋاقىـت داۋامالشـقان بولـسىمۇ، بىـراق، ئـۇ 

ئاســتا -ۋاقىتلىــق بولــۇپ، بۇنىڭــدىكى مهقــسهت كــاپىرالرنى ئاســتا
  .اللهنىڭ جازاسىغا يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈندۇر

�  واْ مسا نواْ             فَلَما أُوتواْ بِمى إِذَا فَرِحتٍء حيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيا عنحفَت واْ بِها ذُكِّر
 لَمنيفَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَمواْ والْحمد للّه رب الْعا، أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

�  
ئۇالر ئۆزلىرىگه قىلىنغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا «

پاراۋانلىقنىڭ ھهممه ئىـشىكلىرىنى ئېچىۋهتتـۇق، ) سىناش ئۈچۈن(
ــېمهتلهردىن خۇشــال ــرىلگهن ن ــۆزلىرىگه بې ــاكى ئ ــۇالر ت ــۇرام -ئ خ

. ، ئۇالر ھهسرهتته قالدى)ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق(تۇرغاندا 
يهنـى ئـۇالر پۈتـۈنلهي ھـاالك (ىڭ يىلتىزى قۇرۇتۇلـدى  قهۋمنزالىم

پهيغهمبهرلىــرىگه يــاردهم بېرىــپ، (جىمــى ھهمدۇســانا ). قىلىنــدى
ئالهملهرنىـڭ پهرۋهردىگـارى ) كۇففارالرنى ھاالك قىلغانلىقى ئۈچۈن

  »②!اللهغا خاستۇر

ــه االاهللا”بــۇ دۇنيــادا « غــا ئىمــان كهلتۈرۈشــنىڭ ئىنــسان “الإل
دېــگهن گۇمــان نــادان ۋه » ىرى بولمايــدۇھاياتىــدا ھېچبىــر تهســ

ئاڭـــسىز كىـــشىلهرنىڭ خىيـــالى بولـــۇپ، بۇنـــداق گۇمـــان پهقهت 
ئىماننىــــڭ ھــــاالۋىتىنى تېتىيالمىغــــان ۋه ئىماننىــــڭ نــــۇرلىرى 
يۈرىكىنىڭ قېتىغا سېڭىپ كىـرهلمىگهن كىـشىلهرنىڭ كاللىـسىدىال 
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بۇنداق كىشىلهر غهپـلهت پاتقىقىغـا پېتىـپ . پهيدا بولۇشى مۇمكىن
ئىنــسان بــۇ دۇنيــادا ”ھــاالۋهتنى -الغــانلىقتىن، پاســكىنا ھــوزۇرق

ئهگهر بــۇ . دهپ قارايــدۇ“ تهمىنــى تېتىــدىغان ئهڭ شــېرىن ھــوزۇر
خىــل كىــشىلهر چىــن قهلبىــدىن اللهغــا ئىمــان كهلتۈرمهيــدىكهن، 
ئۇنــــداقتا، ئىالھىـــــي ھهقىقهتلهرنىــــڭ راســـــتلىقىغا ھهرگىـــــز 

  .تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇئىشىنهلمهيدۇ ۋه ئۇنىڭ توغرىلىقىنى مهڭگۈ 

  � إِنهم اتخذُوا الشياطني أَولياء من دون اللّه ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ�
 ،ئۇالر اللهنى قويۇپ، شهيتانالرنى دوست تۇتقـان تۇرۇقلـۇق«

  »①.گۇمان قىلىدۇدهپ ئۆزلىرىنى توغرا يولدا 

  � زين للَّذين كَفَرواْ الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ من الَّذين آمنواْ�
يهنـى (كاپىرالرغا دۇنيا تىرىكچىلىكى چىرايلىق كۆرسىتىلدى «

، )ئــۇالر دۇنيانىــڭ شــهھۋهتلىرىگه، نېمهتلىــرىگه مهپتــۇن بولىــدۇ
  »②.نى مهسخىره قىلىدۇمۇئمىنلهر

مۇسۇلمانالر اللهنىڭ بۇيرۇقىنى چىڭ تۇتقان زامانالردا زېمىنـدا 
بۇ بولسا اللهنىڭ . قۇدرهتنىڭ ھهقىقى تهمىنى تېتىغان ئىدى-كۈچ

تۆۋهنـــــدىكى ۋهدىـــــسىنىڭ ئهڭ يـــــۇقىرى ســـــهۋىيىده ئىـــــشقا 
  .ئاشقانلىقىنىڭ ئهمهلىي ئىپادىسى ئىدى

�  الَّذ اللَّه دعـا          وضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ين
              ـدعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبم ينالَّذ لَفختاس

  � كُونَ بِي شيئًاخوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِ
الــله ئىچىڭالردىكــى ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخــشى ئهمهللهرنــى «

قىلغـــان كىـــشىلهرگه، ئـــۇالردىن بـــۇرۇن ئـــۆتكهنلهرنى زېمىنـــدا 
                                                           

 . ئايهت-30: سۈره ئهئراف ①
 . ئايهت-212: سۈره بهقهره ②
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ھۆكۈمران قىلغاندهك، ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشىنى، ئۇالر 
ئۈچۈن تاللىغان دىنىنـى چوقـۇم مۇسـتهھكهم قىلىـپ بېرىـشنى ۋه 

ــڭ قور ــشنى ۋهده ئۇالرنى ــدۇرۇپ بېرى ــا ئايالن ــسىنى ئامانلىقق قۇنچى
قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىلىـدۇ، ماڭـا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك 

  »①.كهلتۈرمهيدۇ

مۇسۇلمانالر ئۆز ھاياتىدا بهرىكهتنىڭ تهمىنى ھهقىقـى تېتىغـان 
ئۇالرنىڭ قهلبلىرىدىكى اللهغا بولغان چوڭقـۇر بـاغلىنىش ... ئىدى

لهنىــــــڭ يېقىنلىقىنــــــى، اللهنىــــــڭ ھهر ۋاقىــــــت ئۇالرغــــــا ال
قوغدايــــــدىغانلىقىنى ۋه ئۇالرنىــــــڭ دۇئاســــــىنى ئىجــــــابهت 

بۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىـڭ . قىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلدۇرۇپ تۇراتتى
ئىچكــى دۇنياســى كاپىرالرنىــڭ ئىزتىــراپ ۋه بىئارامچىلىقلىرىــدىن 

. روھــى دۇنياســى پــاك ۋه ســۈزۈك ئىــدى. پۈتــۈنلهي خــالى ئىــدى
مئىيىتىمۇ پاھىـشىنىڭ بۇلغاشـلىرىدىن تامـامهن پـاك ياشاۋاتقان جه
ئـائىله . كىـشىلهر نهسـهبلىرىدىن خـاتىرجهم ئىـدى. ۋه ساپ ئىدى

ــۆز ــڭ ئ ــىۋهتلىرى ۋه ئۇنى ــۇر، -مۇناس ــشچانلقى چوڭق ــارا باغلىنى ئ
ــدى ــا ئى ــر. مۇســتهھكهم ۋه پۇخت ــشىلهرنى بى ــاغالپ -كى ــرىگه ب بى

ا بىـر ئـائىله تۇرىدىغان دوستلۇق ۋه ئىناقلىق روھـى ئـۇالرنى گويـ
كـۆڭلى خـاتىرجهم ھالـدا رىزىـق . كىشىلىرىدهك قىلىۋهتكهن ئىدى

مانــا بــۇالر مۇســۇلمانالر ... ئىــزدهش ئۈچــۈن ســهپهرگه ئاتلىنــاتتى
شــۇنداقال، . ھاياتىـدىكى بهرىكهتنىـڭ ئهمهلىــي ئىپـادىلىرى ئىـدى

ــۈنلهي  ــهكىللىرىدىن پۈت ــۇش ش ــى تۇرم ــايۋان كهب ــڭ ھ كاپىرالرنى
  .پهرقلىق ئىدى

�امعأْكُلُ الْأَنا تأْكُلُونَ كَميونَ وعتمتوا يكَفَر ينالَّذو �  

                                                           
 . ئايهت-55: سۈره نۇر ①
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بهھـرىمهن ) ھاياتى دۇنيادا ئۇنىـڭ لهززهتلىرىـدىن(كاپىرالر «
  »①.ئىچىدۇ- يهپھايۋانالردهكبولىدۇ ۋه 

ــان  ــا قىلغ ــادا ئات ــۇ دۇني ــۇلمانالرغا ب ــڭ مۇس ــسا اللهنى ــۇ بول ب
ئهمما، ئاخىرهتته بولسا كـۆز كـۆرۈپ باقمىغـان، . هتلىرى ئىدىنېم

نـېمهتلهر -قۇالق ئاڭالپ باقمىغان، كۆڭۈلگه كېچىپ باقمىغان نازۇ
  .مۇئمىنلهر ئۈچۈن ئالدىدىن تهييارالنغان ئىدى

لْطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّـذين       قُلْ من حرم زِينةَ اللّه الَّتي أَخرج لعباده وا        �
ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحواْ فنآم �  

الله بهنـدىلىرى ئۈچـۈن ياراتقـان لىباسـالرنى، ”ئېيىتقىنكى، «
ئۇالر بۇ ” ئېيىتقىنكى، “شېرىن، پاك رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟

گهرچه ئۇالرغــا كۇففــارالر (ۈن يارىتىلغــان  ئۈچــمــۇئمىنلهردۇنيــادا 
  »②.“گىال خاستۇرمۇئمىنلهر، ئاخىرهتته بولسا )شېرىك بولسىمۇ

، !بولـدى قىلـساڭالرچۇ«: ئاخىرهتكه ئىـشهنمهيدىغان، ھهمـده
قويۇڭالر بۇ ئـاخىرهت ھهققىـدىكى سـۆزلهرنى، كـۆز ئالـدىمىزدىكى 

ــدۇرايلى ۋه ــى ئاغ ــا دېققىتىمىزن ــپ دۇنياغ ــال، ئوبيكتى ــۇ رېئ  مۇش
دهيدىغان كىـشىلهر قىيـامهت كـۈنى » ھهقتىكى سۆزلهرنى ئاڭاليلى

ـــلىق  ـــداقمۇ بهرداش ـــلىرىگه قان ـــڭ كۆيدۈرۈش ـــشهتلىك ئوتنى دهھ
  ؟!ھه-بېرهلهر

*   *   *   *   *  

شۇنداق، دۇنيا ۋه ئاخىرهتته كاپىر بىلهن مۇئمىننىـڭ ھايـاتى 
  .ھهرگىز باراۋهر بولمايدۇ

أَم نجعلُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كَالْمفِْسدين في الْـأَرضِ أَم نجعـلُ             �
                                                           

 . ئايهت-13: سۈره مۇھهممهد ①
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  � الْمتقني كَالْفُجارِ
ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرنى يهر يۈزىـده «

ـــاكى  ـــدۇق؟ ي ـــشاش قىالم ـــلهن ئوخ ـــانالر بى ـــق قىلغ بۇزغۇنچىلى
  »①اجىرالرغا ئوخشاش قىالمدۇق؟تهقۋادارالرنى ف

أًم حِسب الَّذين اجترحوا السيئَات أّن نجعلَهـم كَالَّـذين آمنـوا وعملُـوا              �
  � الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكُمونَ

) نـــى گۇناھكـــار كۇففـــارالريه(يامـــان ئىـــشالرنى قىلغـــانالر «
ــانالردهك  ــى قىلغ ــان ۋه ياخــشى ئهمهللهرن ــان ئېيتق ــۆزلىرىنى ئىم ئ
قىلىـــشىمىزنى، ھاياتلىقتـــا، ماماتلىقتـــا ئـــۇالر بىـــلهن ئوخـــشاش 

يهنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن (قىلىشىمىزنى ئويالمدۇ؟ 
  »②.!ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى نېمىدېگهن يامان) ئهمهس

ىـــــــڭ جـــــــاھىلىيهتته ئىنـــــــسانالرنى ئـــــــۆزىگه مۇئمىنلهرن
بويسۇندۇرىدىغان تاغۇتالردىن ئـازات بولغـانلىقىنى ھـېس قىلىـشى 

  ...ئۇالرغا يېتهرلىكتۇر

تــاغۇت مهيلــى ئىبــادهت قىلىنىــدىغان ئىــالھ بولــسۇن، مهيلــى 
ــۇل  ــشىلهرنى ق ــى كى ــسۇن، مهيل ــانۇن بول ــدىغان ق ــرا قىلىنى ئىج

ھهۋهس -گىمهس ئـارزۇئادهت بولسۇن، مهيلى تۈ-قىلىدىغان ئۆرپ
بولسۇن، مهيلى سىياسىي ياكى ئىقتسىادىي ياكى ئىجتىمائىي ياكى 

  !...ئىدىيىۋىي زۇلۇم بولسۇن ھهممىسى ئوخشاش

ئۇالرنىڭ ھهممىـسى جـاھىلىيهتته كىـشىلهرنى قـۇل قىلىـدىغان 
  .تاغۇتالردۇر

تـــاغۇتالرنى ”بهزىـــده ھـــازىرقى زامـــان جـــاھىلىيىتى ئـــۆزىنى 
                                                           

 . ئايهت-28: سۈره ساد ①
 . ئايهت-21: سۈره جاسىيه ②
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ئهمما، . دهپ ئوياليدۇ“ ساننى ئازات قىلدۇقپاچاقالپ تاشالپ، ئىن
دهبدهبىلىك شۇئارالر بىزنى ئىـشنىڭ ! بىز رېئاللىققا قاراپ باقايلى

  !ماھىيىتىدىن ئالداپ قويمىسۇن

ـــادا- ئهســـىر يهر شـــارىدا-20 ـــسانىيهت -بولۇپمـــۇ ياۋرۇپ ئىن
يهنـى گىرمانىيىـدىكى : تارىخىدىكى ئهڭ ياۋۇز تـاغۇتالرنى كـۆردى

ىيىـدىكى موسـۇلىننى، ئىـسپانىيىدىكى فرانكـونى، گىتلىرنى، ئىتال
ئهممـا، ئۆزىنىـڭ خاھىـشىغا . كـۆردى... يۇگۇسالۋىيىدىكى تىتونى

يىگانه بىر دۇنيا بولۇپ، ئۇنىـڭ » سوۋېت ئىتتىپاقى«ئهگهشكهن 
ئۇنىڭ قارا تېزىملىكىنىڭ بېشىدا . تاغۇتلىرىمۇ زالىملىقتا يىگانىدۇر

كېـيىن خروشـۇف سـىتالىن سـىتالىن ئۆلگهنـدىن . سىتالىن تۇرىـدۇ
ــگهن ــداق دې ــده مۇن ــار «: ھهققى ــا خۇم ــدى، قانغ ــانخور ئى ــۇ ق ئ

بۇنداق خاتالىق ئهمدى قايتـا تهكرارالنماسـلىقى . جىنايهتچى ئىدى
  »①!.كېرهك

تـاغۇتلىرىنى قويـۇپ تـۇرۇپ، » ئىجتىمائىي تـۈزۈم«ئهگهر بىز 
غــا قارايـدىغان بولــساق، ئهمهلىيهتــته »ئهركىــن دۇنيـا«ئاتـالمىش 

دىن ئىبارهت چوڭ »ئاتېئىزم«ۋه » ئهخالقىي بۇزۇقچىلىق«ىڭ ئۇن
ئهممـا، ئۇالرنىـڭ . ئىككى تهرهپتىن ئهركىن ئىكهنلىكىنى كـۆرىمىز

ئوپىراســـىدىن ئىبـــارهت ئهڭ » دېمـــوكراتىيه«رېئـــاللىققى گهرچه 

                                                           
قورۇلتىيىدا يـۈز بهرگهن مۇنـداق بىـر ئىـش يومـۇر -20سوۋېت كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ  ①

ــان ــۇپ تارقالغ ــدلىگهن : بول ــاتتىق تهنقى ــىتالىننى ق ــدا خروشــۇف س ــدىن (قۇرۇلتاي ســىتالىن ئۆلگهن
ــرى ك)كېــيىن ــا قاتناشــقۇچىالردىن بى ــاقچىنى خروشــۇفقا ؛ قۇرۇلتايغ ىچىككىــنه خهت يېزىلغــان باغ
سهن سىتالىن دهۋرىده پارتىيىنىڭ ئالى مهركىزى كومىتىتىدا كـۆز كـۆرۈنگهن «: باغاقچىدا. سۇنغان

خروشـۇف ھـازىر . دېـيىلگهن ئىـدى» ئهزا ئىدىڭ، نېمىشقا بۇ جىنايهتلهر ئالدىدا سۈكۈت قىلدىڭ؟
دهپ »  ئىگىسى كىم؟ ماڭا بۇ خهتنى كىم يـازدى؟بۇ باغاقچىنىڭ«: ئۇ دهرھال. جاۋاپ كىشى ئىدى

شــۇئان خروشـۇف ئـۆزىنى ئاشكارالشــقا . تهبىئىيكـى، ھـېچكىم قورقــۇپ جـاۋاپ بهرمىـدى. سـورىدى
ئهمـدى سـهۋهبنى بىلگهنـسهن؟ مهنمـۇ سـاڭا «: پىتىنالمىغان نـامهلۇم سـوئال سـورىغۇچىغا قارىتىـپ

 .دېدى» ئوخشاشال قورققان ئىدىم
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گۈزهل ئوپىراالرنىڭ كونتىروللۇقىـدا بولـسىمۇ، بىـراق، مـاھىيهتته 
ــــدىغى ــــق قىلى ــــا ھۆكۈمرانلى ــــدۇرئۇنىڭغ ــــالىزم تاغۇتى . نى كاپىت

كاپىتالىزمنىــڭ تهختىــده ھهددىــدىن ئاشــقان يهھــۇدىيالر چــازانى 
  .①قۇرۇپ ئولتۇرۇۋاتىدۇ

ـــسۇن، ئۇنىـــڭ قولالنغـــان  تۈزۈمنىـــڭ تـــۈرلىرى قانـــداق بول
ــسۇن، جــاھىلىيهتتىكى ھــالقىلىق مهســىله  ۋاســتىلىرى قانــداق بول

للىق قانۇن تۈزگۈچىلهرنىڭ ھېكمهت بىلهن ئىـش قىلغـۇچى، ئـادى
قىلغـــۇچى، ئىـــنچىكه ئىـــشالرنى بىلىـــپ تۇرغـــۇچى، ھهممىـــدىن 

قــانۇن . خهۋهردار الــله ئهمهس، بهلكــى، ئىنــسانالر بولغانلىقىــدۇر
ئــــۇالر ئۇلۇھىيهتنىــــڭ (تۈزگـــۈچى ئىنــــسانالر بولغــــان چاغــــدا 

نـى ئـۆزىگه -قانۇن چىقىرىش ھوقـۇقى-ھوقۇقلىرىدىن بىر ھوقۇق
ن ۋه قۇلالرغـا ئايلىنىـدۇ ئىنـسانالر خوجـايى.) دهۋا قىلغان بولىـدۇ

چـۈنكى، . ياكى تاغۇتالر ۋه تاغۇتالرغا چوقۇنىدىغانالرغا ئايلىنىـدۇ
ئۇالر اللهنى قويـۇپ، ھـاالل ۋه ھـارام قىلىـش ھوقـۇقىنى شـۇالرغا 

  .تاپشۇرغان بولىدۇ

اللهنى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىنىۋاتقـان ۋه اللهغـا ئاسـىي بولـۇپ 
اغۇتالردىن باشـــقا، تـــۇرۇپ ئىتـــائهت قىلىنىۋاتقـــان ھۆكـــۈمران تـــ

ــاغۇتى، » ۋهتهن« ــپهئهت«ت ــي مهن ــاغۇتى، » مىللى ــاۋىي «ت دۇني
ـــر ـــۇمى پىكى ـــاغۇتى، » ئوم ـــودا«ت ـــاغۇتى، » م ـــوگىيه «ت تېخنول

لهر »ھهۋهس-ئـارزۇ«تاغۇتى يـاكى » ئىلىم«تاغۇتى، » ئىنقىالۋى
خىـل تـاغۇتالر كۈنـسىرى بىزنـى قـۇل -قاتارلىق خىلمـۇ... تاغۇتى

  .قىلماقتا

يىگــانه بىــر اللهغــا خــالىس -ىبــادهتنى يهكــكهمۇئمىنلهرنىــڭ ئ
                                                           

ناملىق بۆلۈمىگه » دېموكراتىيه«ناملىق ئهسهرنىڭ » ى ئىدىيىۋى ئېقىمالرھازىرقى زاماندىك« ①
 !قاراڭ
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قىلىــش، ئىالھلىــق خۇسۇســىيهتنى زېمىنــدىكى بــارلىق ســـاختا 
ئىالھالردىن تارتىۋېلىپ، بىر اللهغا تاپشۇرۇش، ھاياتتىكى بـارلىق 
ئىــشالرنى اللهنىــڭ پرىنــسىپىغا بويــسۇندۇرۇش ئــارقىلىق ئاشــۇ 

  .تهرلىكتۇرتاغۇتالرنىڭ ھهممىسىدىن ئازات بولغانلىقى ئۇالرغا يې

*   *   *   *   *  

بىز بۇ يهرده ئاخىرهت، تىرىلىش، ھېساب، جازا، جهنـنهت ۋه 
ــىرى  ــدىكى تهس ــسان ھاياتى ــنىڭ ئىن ــان كهلتۈرۈش ــكه ئىم دهۋزهخ

ــايمىز ــا ســۆزلهپ ئولتۇرم ــده قايت ــى، . ھهققى ــز دهيمىزك ــراق، بى بى
ئىنسان ئاخىرهتتىن ئۈزۈلۈپ، يالغۇز مۇشـۇ دۇنيـاغىال ئىـشهنگهن، 

ۇنياغىال ئهھمىـيهت بهرگهن ۋه پۈتـۈن دىقـقهت ئىتىبـارىنى مۇشۇ د
يالغۇز مۇشۇ دۇنياغىال قاراتقان چاغدا ئۇنىڭ نهزهر دائىرىسى نـېمه 

ــا ــگهن خات ــېمه دې ــار، تهســهۋۋۇرى ن ــگهن ت ــسان ... ؟!ھه-دې ئىن
ئــاخىرهتكه ئىــشهنگهن، بــۇ دۇنيــانى ئۆزىنىــڭ تــوغرا ئورنىــدا ۋه 

 نهزهر دائىرىــسى نــېمه ھهقىقــى ھهجمىــده قويغــان چاغــدا ئۇنىــڭ
  ...؟!ھه-دېگهن كهڭرى، ئۇنىڭ تهسهۋۋۇرى نېمه دېگهن توغرا

قېنى ئېيتىپ بېقىڭچۇ؟ ئهگهر سىز ئىككى كۆزىڭىزنىڭ بىرىنـى 
يۇمۇپ، بارمىقىڭىزنى يهنه بىر كۆزىڭىزگه يېقىن قىلىپ قارىسىڭىز 
بارمىقىڭىزنىڭ ھهجمى قانداق كۆرۈنىدۇ؟ بۇ چاغدا بارمىقىڭىزنىـڭ 

دىكى ئــالهم ئۇپــۇقىنى ئېنىــق كۆرهلهمــسىز؟ ئانــدىن كېــيىن كهينىــ
ــوزۇپ  ــكه س ــى تهرهپ ــپ، ئىكك ــان ئېچى ــى يوغ ــى بىلىكىڭىزن ئىكك

بۇ چاغدا بارمىقىڭىزنىڭ ھهجمى قانداق كۆرۈنىدۇ؟ ئۇنىڭ ! بېقىڭ
-كهينىدىكى كهڭـرى ئـالهم ئۇپـۇقىنى نهقهدهر ئېنىـق كۆرهلهيـسىز

  ؟!ھه

چىـڭ چاپلىـشىپ ... نياغـابـۇ دۇ... اليغـا... مانا بۇ زېمىنغـا 
بــۇ دۇنيانىــڭ ھهجمــى ئۇنىــڭ كــۆز . تۇرغــان ئىنــساننىڭ مىــسالى
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ئالدىدا ناھايتى چوڭ كۆرۈنىدۇ  ھهمـده بـۇ دۇنيـا ئـۇ ئىنـساننىڭ 
ــدۇ ــاخىرهتنى كۆرۈشــىگه توســقۇنلۇق قىلى ــسان . ئ ــۇ ئىن ــا، ئ ئهمم

دۇنياغا نىسبهتهن ئىككى بىلىكىنـى سـوزۇپ قارىغانـدىال، ئانـدىن 
 كـۆزىگه ھهقىقـى مـاھىيىتى بىـلهن ئېنىـق كۆرۈنىـدۇ دۇنيا ئۇنىـڭ

  .ھهمده دۇنيانىڭ كهينىدىكى ئاخىرهتنىمۇ ئوچۇق كۆرهلهيدۇ

وما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعب وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَـانوا               �
لَمعونَي �  

ــۇن« ــى پهقهت ئوي ــا تىرىكچىلىك ــتىن -دۇني ــۈلكه ۋه غهپلهت ك
ئىبـــارهتتۇر، شۈبھىـــسىزكى، ئـــاخىرهت يـــۇرتى ھهقىيقـــى ھايـــات 

بـۇ دۇنيـانى ئـۇ دۇنيـادىن (، ئهگهر ئۇالر بىلسه ئىـدى )يۇرتىدۇر(
  »①.)ئارتۇق كۆرمهيتتى

 - پرىنـسىپىدا»الإلـه االاهللا  «-شۇنداقتىمۇ، الله ئىنسانالردىن 
سهل قاراشـنى، زېمىننـى كهمسىتىـشنى ۋه زېمىنغـا كۆڭـۈل زېمىنغا 

بۆلمهســــلىكنى تهلهپ قىلمىــــدى، بهلكــــى، ئــــۇالرنى زېمىننــــى 
بىراق، ئۇالرنى زېمىننـى . ②گۈللهندۈرۈشكه كهسكىن ئهمرى قىلدى

ئۆزىنىــڭ ھهقىقــى ھهجمىــده كۆرۈشــكه، زېمىننــى ئــاخىرهتتىن 
ىننى ئۆزىنىـڭ توسىدىغان توسالغۇغا ئايالندۇرۇپ قويماسلىققا؛ زېم

توغرا ئورنىـدا قويۇشـقا، زېمىنـدىكى يوقۇلىـدىغان مهنپهئهتلهرنـى 
ـــدىغان  ـــپهئهتلهردىن ئازدۇرۇۋېتى ـــك مهن ـــاخىرهتتىكى ئهبهدىيلى ئ

  .بۇزغۇنچى ئامىلغا ئايالندۇرۇپ قويماسلىققا بۇيرىدى

*   *   *   *   *  

                                                           
 . ئايهت-64: سۈره ئهنكۈبۇت ①
دېـگهن بۆلۈمـده » مهدهنىـيهت تهلىپـى«نىـڭ »الإله االاهللا «زېمىننى گۈللهندۈرۈش ھهققىـده  ②

 .سۆزلهيمىز
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پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم » ئىمانى تهلىپـى«نىڭ »الإله االاهللا «
  :ۋهندىكى ھهدىسته بايان قىلغان ئىشالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇتۆ

ــــساالم ــــبهر ئهلهيھىس ــــىلهرگه «: پهيغهم ــــل س ــــۇ جىبرىئى ب
ئىمـان دېـگهن «. دېدى» دىنىڭالرنىڭ ئىشىنى ئۆگهتكىلى كهلدى

اللهغـــا، «: دهپ ســـورالغاندا، پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم» نـــېمه
بهرلىـرىگه، ئـاخىرهت اللهنىڭ پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا، پهيغهم

ــلهن  ــدىرى بى ــڭ تهق ــڭ اللهنى ــشىلىق ۋه يامانلىقنى ــۈنىگه، ياخ ك
  .دهپ جاۋاپ بهردى» ①بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىش

ــادىلىگهن  ــۆزىگه خــاس ئىپ ــڭ ئ ــڭ ھهر بىرىنى ــۇ ئاتالغۇالرنى ب
» ئىمــانىي تهلهپ«مهنىــسى بولــۇپ، ھهر بىــر ئاتــالغۇ بــۇ مهنــانى 

هرده بۇالرنى تهپسىلى سـۆزلهپ بىز بۇ ي. ئىچىده ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ
شۇنداقتىمۇ، تهقدىرگه ئىمـان كهلتۈرۈشـنىڭ مـۇئمىن . بواللمايمىز

ھاياتىدا ئۇچرىغان ئۆزگىرىشلهر ئالدىدا ئۇنىـڭ قهلبىنـى تهسـكىن 
  .تاپتۇرۇشتىكى رولى ھهققىده قىسقىچه توختىلىپ ئۆتىمىز

ــرهك ئىنــسان  ــتىنمۇ بهك ــدىرگه ئىمــان كهلتۈرۈش ــا تهق ھاياتت
 ئـاراملىق بېغىـشاليدىغان ئىككىنچـى بىـر نهرسـه بولمىـسا قهلبىگه
ــرهك ــۈنكى، ... كې ــسمهتنىڭ «چ ــان قى ــدا يوقۇقق ــۇئمىن ھاياتى م

ئۇنىڭدىن ئۆتـۈپ كهتمهيـدىغانلىقىغا، ئۇنىڭـدىن ئۆتـۈپ كهتـكهن 
يهنه بـارلىق . غا ئىـشىنىدۇ»②قىسمهتنىڭ ئۇنىڭغا يهتمهيدىغانلىقى

يىگـانه - ئىشالرنى يهكـكهئىشالرنىڭ اللهنىڭ قولىدا ئىكهنلىكىگه،
. اللهنىــڭ ئــۆزى خالىغــانچه تهســهررۇپ قىلىــدىغانلىقىغا ئىــشىنىدۇ

مــۇئمىن يهنه شــۇنىڭغا ئىــشىنىدۇكى، اللهنىــڭ پۈتكــۈل ئىرادىــسى 
ئهگهر ئۇنىڭغا يامـانلىق يهتـسه «. ئۇنىڭغا نىسبهتهن ياخشىلىقدۇر
                                                           

 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
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ــدۇ؛ ئهگهر  ــشى بولى ــۈن ياخ ــڭ ئۈچ ــۇ ئۇنى ــدۇ، بۇم ــهبرى قىلى س
ياخــشىلىق يهتــسه اللهغــا شــۈكرى قىلىــدۇ، بۇمــۇ ئۇنىــڭ ئۇنىڭغــا 

  ».①مۇئمىندىن باشقىغا ئۇنداق بولمايدۇ. ئۈچۈن ياخشى بولىدۇ

اللهغــا، ئــاخىرهتكه، قــازا ۋه قهدهرگه ئىمــان كهلتۈرمهيــدىغان 
جــاھىلىيهتته يـــۈز بېرىۋاتقـــان بىئــاراملىق، ســـاراڭلىق، ئـــۆزىنى 

لىك، ئۆلتـــــۈرۈۋېلىش، روھـــــى كېـــــسهللىك، نېـــــرۋا كېـــــسهل
ھاراقكهشــــــلىك، زهھهرلىــــــك چېكىملىــــــك ۋه ھهر تۈرلــــــۈك 
جىنايهتلهرنىڭ ئهكسىچه مۇئمىننىڭ قهلبىده ھهر دائىـم بىـر خىـل 

شـۇنداقال، نېـرۋىالردىن ئۇنىـڭ يـۈكىنى . خاتىرجهملىك مهۋجـۇت
  .كۆتۈرىدىغان رازىمهنلىك مهۋجۇت

ــۈرۈش ــان كهلت ــازا ۋه قهدهرگه ئىم ــراق، ق ــه االاهللا«-بى  »الإل
ــسىپى ــهۋهپلهرنى -دا پرىن ــۋېلىش ئهمهس، س ــاقهتلهرچه يۆلىنى ھام

ـــسان  ـــۇنداقال، ئىن ـــۇرۇۋېلىش ئهمهس، ش ـــم ت ـــشتىن جى قوللىنى
خاتاالشقان، ئاندىن خاتالىقنىڭ نهتىجىسى كېلىپ چىققان چاغدا، 
ــشمۇ  ــئۇلىيىتىنى كۆتۈرۈۋېتى ــڭ مهس ــشىدىن ئۇنى ــساننىڭ قىلمى ئىن

قــى رهۋىــشته بهلكــى، ئــۇ تــۇنجى ئهۋال مۇســۇلمانالر ھهقى. ئهمهس
تونۇغـــان، تـــارىخ ئېقىنىـــدىكى اللهغـــا پاراســـهت بىـــلهن ئىمـــان 

-كهلتــۈرگهن ھهر بىــر كىــشى تونۇغــان تهڭداشــسىز ئىجــابى كــۈچ
  .②قۇۋۋهت مهنبهسىدۇر

@   @   @   @   @  

                                                           
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
» قـازا ۋه قهدهر چۈشهنچىـسى«نـاملىق ئهسـهرنىڭ » تۈزىتىشكه تېگىـشلىك چۈشـهنچىلهر« ②

 !دېگهن بۆلۈمىگه قاراڭ
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 ئىبادهتتىكى تهلهپ. 2

ــــانىي تهلهپئهگهر  ــــشتىلىرىگه، ئىم ــــڭ پهرى ــــا، اللهنى  اللهغ
 ئــاخىرهت كــۈنىگه، ياخــشىلىق ۋه كىتابلىرىغــا، پهيغهمبهرلىــرىگه،

يامانلىقنىڭ اللهنىڭ تهقـدى بىـلهن بولىـدىغانلىقىغا ئىشىنىـشنى، 
تهۋھىــــد «، »تهۋھـــد رۇبـــۇبىيهت«نـــى يهنـــى »①تهۋھىـــد«

نى الله ئۈچۈن خـالىس »تهۋھىد ئهسما ۋهسسىفات«، »ئۇلۇھىيهت
ـــادهتتىكى تهلهپقىلىـــشنى تهلهپ قىلـــسا؛ ئۇنـــداقتا،   بـــارلىق ئىب

شېرىكى يوق يالغۇز بىر اللهغا قىلىـشنى، شـۇنداقال، ئىبادهتلهرنى 
ــوي ــدىلهرنىڭ ئ ــۆرپ-بهن ــالى ۋه ئ ــلهن -خىي ــۇلى بى ــادهت ئۇس ئ

ئهمهس، بهلكـــى، الـــله بۇيرىغـــان تهرتىـــپ ۋه شـــهكىل بـــويىچه 
  .قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ

يىگـانه بىـر -ھالقىلىق مهسىله شۇكى، الله تهڭداشـسىز يهكـكه
ارلىق ئىبـادهتلهرنى ئاشـۇ بىـر ئىالھ بولغـان ئىـكهن، ئۇنـداقتا، بـ

. ئىالھقا قىلىش ھهم تهبىئىي ھهم مهنتىقىگه ئۇيغـۇن بىـر ئىـشدۇر
يهنــى ئىبادهتنىــڭ ئۇســۇل، (شــۇنداقال، ئىبــادهت پرىنــسىپىنى 

يــالغۇز بىــر ئىالھــتىن قوبــۇل قىلىــشمۇ ) تهرتىـپ ۋه شــهكىللىرىنى
  .ئۇخشاشال ھهم تهبىئىي ھهم مهنتىقىگه ئۇيغۇن بىر ئىشدۇر

ســىله ئهقىــده مهسىلىــسى بىــلهن بىۋاســته، چوڭقــۇر بــۇ مه
باغلىنىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن قۇرئانىي پرىنـسىپ بـۇ مهسـىلىنى 

                                                           
ــــ اللهنـــى » تهۋھىـــد رۇبـــۇبىيهت«.  اللهنـــى بىـــر دهپ ئهقىـــده قىلمـــاق-»تهۋھىـــد« ① ـ

ـــ اللهنـى ئىالھلىقتـا يىگـانه » ھىيهتتهۋھىـد ئۇلـۇ«. پهرۋهردىگارلىقتا يىگانه دهپ ئهقىده قىلماق
ـــ اللهنـى ئىـسىم ۋه سـۈپهتلهرده يىگـانه دهپ » تهۋھىـد ئهسـما ۋهسـسىفات«. دهپ ئهقىده قىلماق

 .ئهقىده قىلماق
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چۈنكى، بۇ دىنـدىكى ئهقىـده . مهركهزلىك ھالدا ئوتتۇرىغا قويدى
روھىيهتنىـــڭ ئىچىـــدىكى ســـۈرىتى غـــۇۋا، بهلگىلىـــرى نـــائېنىق، 

هن ئهلـۋهتته تـوغرا، ئهقىـده دېـگ... يوشۇرۇن بىر نهرسـه ئهمهس
ــدۇ ــورۇن ئالى ــدىن ئ ــۇر قاتالملىرى ــڭ چوڭق ــي تهرهپ . قهلبنى روھى

ئىنساننىڭ تۇيغۇسىنى تولدۇرمىغىچه . بىلهن زىچ باغلىنىپ كېتىدۇ
ــدۇ ــىل قىاللماي ــۈرىتىنى ھاس ــى س ــڭ ھهقىق ــۇنداقتىمۇ، . ئۆزىنى ش

ئهقىده ــ ھاۋا بوشـلۇقىدا گـاھ پهيـدا بولـۇپ، گـاھ يوقۇلىـدىغان 
. كى، ئۇ مۇساپىسى ئېنىق بولغـان بىـر نـۇردۇربهل. ئاپتاپ ئهمهس

ئۇنىـڭ ئهڭ چـوڭ ۋهزىپىـسى ھهر بىـر شـهيئىنىڭ مۇساپىـسىنى ۋه 
  .توغرا ئورنىنى ئېنىق بهلگىلهپ بېرىشتىن ئىبارهتتۇر

ــۇئهييهن  ــا م ــۇپ، ئۇنىڭغ ــۇئهييهن تهســهۋۋۇر بول ـــ م ــده ـ ئهقى
ئۇنىڭـدىن مـۇئهييهن ئهمهلـلهر كېلىـپ . تۇيغۇالر قوشۇلۇپ كېلىدۇ

  .ىقىدۇچ

ئهقىده ــ ئىنسانىي مهۋجۇدىيهتنىڭ تهسـهۋۋۇر قىلىـش كـۈچى 
يهتــكهن دائىرىــده ئۇلۇھىيهتنىــڭ ھهقىقىــتىگه بولغــان مــۇئهييهن 

  .تهسهۋۋۇرىدۇر

. پــانى ــــ ئهبهدىــي ۋه ئهزهلىينــى ھهرگىــز تولــۇق بىلهلمهيــدۇ
ئىنــسانالر ... جــۈزئىي ــــ كــۇللىينى مهڭگــۈ ئهتراپلىــق بىلهلمهيــدۇ

. مــاھىيىتىنى تولــۇق بىلىــشكه تهكلىــپ ئېتىلمىــدىئۇلۇھىيهتنىــڭ 
ــــقا  ــــى، باش ــــڭ ئهمهس، بهلك ــــسان ئۇلۇھىيهتنى ــــۈنكى، ئىن چ
شهيئىلهرنىڭ، جۈملىدىن كۆز ئالدىدىكى مـاددىۋىي نهرسـىلهرنىڭ 

ئىنسانالر ماددانىڭ سـۈپىتىنى . ماھىيىتىنمۇ بىلىشكه قادىر ئهمهس
لهن، مهســـى... ئهممـــا، ئۇنىـــڭ مـــاھىيىتىنى بىلمهيـــدۇ. بىلىـــدۇ

ئاتوم يادروسىنى پارتىلىتىپ، ئۇنىڭ تهركىبلىرىنى » پهن-ئىلىم«
ـــاتوم يادروســـىنى شـــهكىللهندۈرىدىغان  ئايرىغانـــدىن كېـــيىن، ئ
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نـــى بىلىـــشتىن ئـــاجىز كهلـــدى ۋه ئۇنىـــڭ شـــهكلى »مــاھىيهت«
  !.سۈپهتلىرىنى تونۇپال توختاپ قالدى

ـــاھىيىتىنى  ـــڭ م ـــسانالردىن ئۇلۇھىيهتنى ـــله ئىن ـــۇنداق، ال ش
چۈنكى، الله ئىنسانالرنىڭ بۇ . لىق بىلىشنى تهلهپ قىلمىدىئهتراپ

  ...تهلهپنى ئورۇنلىيالمايدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ

ــلهن  ــول بى ــر ي ــۆزگىچه بى ــسانالرغا ئ ــۆزىنى ئىن ــله ئ ــراق، ال بى
تونۇشتۇردىكى، ئىنسانالر پهقهت ئاشۇ يول بىلهنال اللهنى تونۇشقا 

ــدۇ ــادىر بوالالي ــسانال. ق ــله ئىن ــۆزىنى تونۇشــى چــۈنكى، ال رنىڭ ئ
ئۈچۈن ئۇالردا مۇشـۇ خىـل ئىقتىـدارنى يارىتىـپ، ئـۇنى ئۇالرنىـڭ 

  .ۋۇجۇدىدا ئورۇنالشتۇردى

�بِريالْخ يفاللَّط وهو لَقخ نم لَمعأَلَا ي �  
ــاتنى(« ــدۇ؟ ئــۇ شــهيئىلهرنىڭ ) مهخلۇق ياراتقــان زات بىلمهم

ـــــازۇك تهرهپلىرى ـــــۇق ن ـــــدىن تول ـــــدۇر، ھهممى ـــــى بىلگۈچى ن
  »①.خهۋهرداردۇر

الله ئۇالرغـا ئۆزىنىـڭ ئىـسىم ۋه سـۈپهتلىرى ئـارقىلىق ئـۆزىنى 
چۈنكى، الله شۇنى بىلىدۇكى، ئۇالر مۇشۇ ئىـسىم ... تونۇشتۇردى

ۋه سۈپهتلهرنى ھهقىقى تونۇغان چاغدىال، ئاندىن پهرۋهردىگارىنى 
 جـۇدى كۆتۈرهلهيـدىغانبۇ خىل تونۇش ئۇالرنىـڭ ۋۇ(تونۇيااليدۇ 

بــۇ ئــارقىلىق ئۇالرنىــڭ روھىيىتــى ۋه ھايــاتى ). مىقــداردا بولىــدۇ
  .ئىسالھ بولىدۇ، دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ياخشىلىققا ئېرىشهلهيدۇ

اللهنىڭ گۈزهل ئىسىم ۋه سۈپهتلىرى ئىنـسانالرنىڭ يـاراتقۇچى 
ــسىم ــۇ ئى ــۈن ب ــانلىقى ئۈچ ــته بولغ ــىدىكى ۋاس ــى تونۇش -ئىالھن

                                                           
 . ئايهت-14: سۈره مۇلك ①
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  .دىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى ھېساپلىنىدۇسۈپهتلهر ئهقى

ــار ــسى ب ــايرىم مۇساپى ــشىدىغان ئ ــا تۇتى روھ ... روھنىــڭ اللهغ
ــا  ــدۇ، اللهنىــڭ بارلىقىغ ــى تونۇي ــلهن اللهن ــول بى ــر ي ــۆزگىچه بى ئ

ــدۇ ــۇل قىلى ــا باغلىنىــدۇ ۋه اللهدىــن قوب ــم . ئىــشىنىدۇ، اللهغ ئىلى
نــى بىــراق، ئىلىمنىــڭ روھ. نــى بىلىــشتىن ئــاجىز كېلىــدۇ»روھ«

بىلىـــشتىن ئـــاجىز كهلگهنلىكـــى ئهمهلىيهتـــته روھنىـــڭ مهۋجـــۇت 
ئىلىم بىزنىـڭ قانـداق تهپهككـۇر . ئهمهسلىكىدىن دېرهك بهرمهيدۇ

قىلىـــدىغانلىقىمىزنى، قانـــداق ئهســـلهيدىغانلىقىمىزنى ئېيتىـــپ 
ئهممـا، ھهممىـگه ئايـانكى، بىـز ھهر بىـر . بېرىشتىن ئاجىز كهلدى

ــــز ۋه ئ ــــۇر قىلىمى ــــده تهپهكك ــــلهيمىزدهقىقى ــــشى. هس : ھېچكى
نىڭ قايسى خىـل “ئهسلهش”ۋه “ تهپهككۇر قىلىش”نىڭ “ئىلىم«”

شهكىل ۋه قانداق ئۇسۇلدا تاماملىنىـدىغانلىقىنى بىلىـشتىن ئـاجىز 
ــرهك  ــلىكىدىن دې ــۇت ئهمهس ــسىنىڭ مهۋج ــۇ ئىككى ــى ئ كهلگهنلىك

ــــدۇ ــــوق» بېرى ــــاققىنى ي ــــۈنكى، . دهپ ب ــــۇر«چ ۋه » تهپهكك
ــلىمه« ــڭ »ئهس ــالىرى«نى ــۆزىمىزگه ھ» ئىزن ــده ك ــر دهقىقى هر بى

  .كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

روھنىڭ ئهھۋالىمۇ دهل ئاشۇنداق بولۇپ، ئهگهر بىـز روھنىـڭ 
ىنــى بىلمىــگهن »يــول«اللهنــى تونــۇش ۋه اللهغــا باغلىنىــشتىكى 

بولــــساق، ئۇنــــداقتا، بــــۇ روھنىــــڭ مهۋجۇتلــــۇقى ۋه ئۇنىــــڭ 
ـــدۇ ـــا چىقىرالماي ـــراق، پهرق شـــۇكى، . تهســـىرچانلىقىنى يوقق بى

ـــسا ـــسى ئىن ـــده –نالرنىڭ ھهممى ـــال ھالىتى ـــلىدىكى نورم  – ئهس
شــۇنداقتىمۇ، ھهمــمه ئادهمنىــڭ . تهپهككــۇر قىلىــدۇ ۋه ئهســلهيدۇ

روھى اللهغا باغلىنىشتىن ئىبارهت تهبىئىي نىـشانىغا قـاراپ، تـوغرا 
بۇنىــڭ ســهۋهبى قانــداقتۇر اللهنىــڭ . يۆنىلىــشته پهرۋازا قىلمايــدۇ

الله ھهمـمه (انلىقىدىن ئهمهس نى ياراتمىغ»ئۆتكۈر سهزگۈ«ئۇالردا 
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ئۆتكـۈر «، بهلكـى، بـۇ )كىشىنى تهۋھىد تهبىئىتى بىلهن ياراتقان
نىڭ باشـقا سـهزگۈ ئهزاالرغـا قارىغانـدا بهكـرهك كېـسهلگه »سهزگۈ

ــهۋهبىدىندۇر ــدىغانلىقى س ــار بولى ــان ... گىرىپت ــپ قالغ روھ ئاغرى
  .چاغدا، پاراسهت ئۆچىدۇ، نۇر ئۈزۈلىدۇ

ت دۇنياســى ۋه روھىـيهت دۇنياســىدىكى بىـز بــۇ يهرده روھىـيه
دېمىسىمۇ، روھىيهت ... ئاجايىباتالر ھهققىده سۆزلهپ ئولتۇرمايمىز

  ...دۇنياسى ھهقىقهتهن ئاجايىب دۇنيا

 -روھىــيهت ســۈزۈلگهن دهقىقىــلهرده–مــۇئهييهن دهقىقىــلهرده 
ئىنــسان ياراتقۇچىــسىغا قانــداق باغالنــدى؟ رهبــبىگه قانــداق دۇئــا 

ار دۇئــانى قانــداق ئىجــابهت قىلــدى؟ ئانــدىن قىلــدى؟ پهرۋهردىگــ
ئىنسان ئىجـابهتنى قانـداق ھـېس قىلـدى ۋه قانـداقالرچه بۇنـداق 

ــقهت... كهســكىن ئىــشهندى؟ ــۇالر رېئــال ھهقى ــا ب اللهنىــڭ ... مان
  .ئىنساننىڭ تىلىكىنى ئىجابهت قىلىشى شهكسىز ئهمهلىيهتتۇر

ــداق  ــلهن قان ــالهم بى ــي ئ ــلهرده غهيبى ــسان راســتچىل چۈش ئىن
ھهممىگه ئايانكى، ئىنسان چۈشـىده بهزى ئىـشالرنى ... اغلىنىدۇ؟ب

ئارىــدىن بىــر نهچــچه كــۈن يــاكى بىــر نهچــچه ســائهت . كۆرىــدۇ
ئۆتكهنده ئاشۇ ئىشالرنىڭ نهخ ئۆزى يـاكى ئاشـۇنىڭغا ئوخـشاپراق 

  .كېتىدىغان شهكىلداشلىرى ئۇ كىشىنىڭ ھاياتىدا يۈز بېرىدۇ

ئـايرىم ئىككـى جايـدا -مبىرال ۋاقىتتا ئوخشاش بىر ئىش ئـايرى
تۇرۇۋاتقان، يهنه كېلىپ ئارىلىقى يىراق بولغان ئىككـى كىـشىنىڭ 

ــدۇ ــپ قالى ــدىن تهڭ كېچى ــداق . كۆڭلى ــۈلگه قان ــشالر كۆڭ ــۇ ئى ب
  دهل كېلىپ قېلىش يۈز بېرىدۇ؟-كېچىدۇ؟ نېمىشقا بۇنداق دهلمۇ

ـــران  ـــاتالر ھهي ـــل ئاجايىب ـــۇ خى ـــشىلهرنى ب ـــسىم كى ـــر قى بى
 قايناملىرىغـا غهرق بولـۇش ئۈچـۈن، اللهغـا قالدۇرغاچقا، روھىيهت
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ــلهن  يېقىنلىــشىش ۋه اللهنىــڭ رېزالىقىغــا ئېرىــشىش باھانىــسى بى
  .پۈتكۈل رېئال دۇنيانى تاشالپ، تهركىدۇنيا بولۇپ كېتىشكهن

ــشقا  ــادهت قىلى ــداق ئىب ــۆزىگه بۇن ــسانالرنى ئ ــله ئىن ــراق، ال بى
ــدى ــوللىرى. بۇيرىمى ــۇئهييهن ي ــشنىڭ م ــادهت قىلى ــى، ئىب نى بهلك

روھنىڭ ئىبـادهتته بهلگىلىـك : مهسىلهن. ئۇالرغا بهلگىلهپ بهردى
بــۇ قهلبنىــڭ اللهدىــن قورقۇشــىدا ۋه اللهغــا ئىلتىجــا . ئــورنى بــار

ئاڭنىڭ ئىبادهتته ئـۆزىگه خـاس . قىلىپ يالۋۇرۇشىدا ئىپادىلىنىدۇ
ــار ــورنى ب ــده . ئ ــۆجىزىلىرى ھهققى ــۇقلىرى ۋه م ــۇ اللهنىــڭ مهخل ب

تهننىـڭ . ھىزه يۈرگۈزۈشـته ئىپادىلىنىـدۇتهپهككۇر قىلىش ۋه مۇال
بـۇ قىيـام ۋه قۇئۇدتـا، رۇكـۇئ ۋه سـۇجۇدتا، . ئىبادهتته ئورنى بار

ــشتا ئىتــائهت دائىرىــسىده ھهر قايــسى تهرهپــلهرگه  ھهرىــكهت قىلى
  .ئىپادىلىنىدۇ

مانا بۇنىڭ بىلهن ئىنسان ھاياتىدىكى الله ياخشى كۆرىـدىغان 
ىــشنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدىغان رازى بولىــدىغان ھهر بىــر ئالــله ۋه 
  .ئىبادهتكه ئايلىنىدۇ» بارلىق پائالىيهتلهر«

�نيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وكسني والَتقُلْ إِنَّ ص�  
مېنىـڭ نـامىزىم، قۇربـانلىقىم، ”ئېيتقىنكـى، !) ئى مۇھهممهد(«

-دۇنيــادا قىلغــان ياخــشىلىقلىرىم ۋه تــائهت(ھايــاتىم ۋه مامــاتىم 
  ».①“ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى الله ئۈچۈندۇر) ئىبادهتلىرىم

*   *   *   *   *  

ــانلىقى ســهۋهبىدىن  ــۇ يهرده ســهھىپىمىز چهكلىــك بولغ ــز ب بى
ــپ  ــده تهپــسىلى توختىلى ــۈرلىرى ھهققى ــسى ت ئىبادهتنىــڭ ھهر قاي

                                                           
 . ئايهت-162: سۈره ئهنئام ①
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خسۇس تهتقىقـات ئېلىـپ چۈنكى، بۇ مۇشۇ ساھهده مه. بواللمايمىز
بىراق، بىز ئىبادهتنى چۆرىدىگهن ھالدا، . بېرىشنى تهلهپ قىلىدۇ

ــه االاهللا«ئىبـــادهتكه ئاالقىـــدار بولغـــان،  نىـــڭ ئىبـــادهت »الإلـ
  .نىڭ دائىرىسىگه كىرىدىغان ئىشالر ھهققىده سۆزلهيمىز»تهلىپى«

جــاھىلىيهتته ئىبــادهت مهسىلىــسىده ئېغىــپ كېــتىش ئىنتــايىن 
انلىقى ۋه ئۇنىــڭ ئهقىــده مهسىلىــسى بىــلهن بىۋاســته ئېغىــر بولغــ

باغلىنىــشى بولغــانلىقى ئۈچــۈن قۇرئــانى پرىنــسىپ بــۇ مهســىلىنى 
تهبئىيكـــى، كىـــشىلهر ... مهركهزلىـــك ھالـــدا ئوتتۇرىغـــا قويـــدى

ئهقىدىــده ئېغىــپ كهتــكهن چاغــدا، ئىبــادهتتىمۇ جهزمهن ئېغىــپ 
ـــسا، ئىبادهتنىـــڭ تـــوغرا بول. كېتىـــدۇ ۇشـــى ئهقىـــده تـــوغرا بول

  .مۇقهررهردۇر

جاھىلىيهت تۈرلۈك سهۋهپلهر تۈپهيلىـدىن ئهقىـده ۋه ئىبـادهت 
  ...ئىشىدا ئېغىپ كېتىدۇ

چهكتىن ئاشـقان ئۇلـۇغالش ئىنـسانىي قهلبنىـڭ ئاپهتلىرىـدىن 
قهلب مـۇئهييهن بىـر شـهخىس يـاكى مـۇئهييهن بىـر . بىر ئاپهتتۇر

غالش شهيئىگه نىسبهتهن مۇھهببهت بىلهن يۈزلهنگهن چاغـدا ئۇلـۇ
ـــسا . مـــۇقهددهس دهپ بىلىـــشكه ئېلىـــپ بارىـــدۇ مـــۇھهببهت بول

  .چوقۇنۇشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

مـــۇھهببهت ۋه ئۇلـــۇغالش ئـــۆز ماھىيىتىـــده ئېغىـــپ كېـــتىش 
-چۈنكى، ئۇ ئىنسان روھىيىتىدىكى قاينـاق ھـېس. ھېساپالنمايدۇ

ــشىدۇر ــك ئىپادىلىنى ــڭ گهۋدىلى ــسان . تۇيغۇالرنى ــۇنى ئىن ــله ئ ال
كىلىك رول ئوينىسۇن، ئىنسان پائالىيىتىگه ئىجـابىي ھاياتىدا تۈرت

ئهگهر كىــشىلهرنىڭ قهلبىــده . تهســىر كۆرسهتــسۇن دهپ ياراتقــان
پهيغهمبهرلهرگه قارىتا مۇھهببهت ۋه ئۇلۇغالش بولمايدىغان بولسا، 

ھايـاتىنى . ئۇنداقتا كىشىلهر ئۇالردىن ھېچ نهرسه قوبۇل قىلمايدۇ
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ي تهلىماتالرنىـڭ تهلىـۋى بـويىچه ئۇالرغا نازىـل قىلىنىغـان ئىالھىـ
ــله ۋه اللهنىــڭ پهيغهمبىــرى ئالىمالرغــا . قــۇرۇپ چىقايــدۇ ئهگهر ال

قارىتا كىشىلهرگه ۋاجىپ قىلغان مۇھهببهت ۋه ئۇلـۇغالش بولمىـسا 
ئىچىــده ھېچبىــر ) ئــۇممهت(ئىــدى، ئۇنــداقتا، ئالىمالرنىــڭ خهلــق 

- ئاتـائهگهر پهرزهنتلهرنىـڭ قهلبىـده. تهسىرى بولمىغان بـوالتتى
ئانىسىغا قارىتا مـۇھهببهت ۋه ھـۆرمهت بولمىـسا ئىـدى، ئۇنـداقتا، 

ئانىسىنىڭ تهربىيىسىگه قۇالق سـالمىغان ۋه -بالىالر ھهرگىزمۇ ئاتا
  .ھايات پرىنسىپلىرىنى ئۇالردىن قوبۇل قىلمىغان بوالتتى

بىــراق، مــۇھهببهت ۋه ئۇلۇغالشــتا چوڭقــۇرالپ كېــتىش دهل 
ـــد ـــشنى، ئان ـــۇقهددهس دهپ بىلى ـــۈرۈپ م ـــنى كهلت ىن چوقۇنۇش

  .چىقىرىدىغان ئېغىپ كېتىشتۇر

ــۇ ئهنھــۇ جاھىلىيهتنىــڭ  ــدۇلال ئىبنــى ئاببــاس رهزىيهلالھ ئاب
ئىبادهتتىكى ئېغىپ كېتىشىنىڭ سهۋهپلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق 

، “سـۇۋائ”، “ۋهد”نۇھ ئهلهيھىسساالمنىڭ قهۋمى ئىچىـده «: دهيدۇ
ــۇق”، “يهغــۇس” ــسىملىك“ نهســرى”ۋه “ يهئ ــان ئى ــر قانچىلىغ  بى

ئۇالر ئۆلۈپ كهتكهندىن كېيىن، شهيتان . سالىھ كىشىلهر بار ئىدى
ســـىلهر ئاشـــۇ ســـالىھ ”ئۇالرنىــڭ قهۋملىرىنىـــڭ قېـــشىغا كېلىـــپ 

كىشىلهرنىڭ ھايـات چېغىـدا ئولتۇرىـدىغان ئورۇنلىرىغـا ئۇالرنىـڭ 
ھهيكهللىرىنــى تىكلهڭــالر، ھهيكهللهرنــى شــۇالرنىڭ نــامى بىــلهن 

كىشىلهر شۇنداق قىلىشتى، ئهممـا، ھهيكهلـلهرگه . دېدى“ ئاتاڭالر
بـــارا ۋاقىتنىـــڭ ئۆتۈشـــى بىـــلهن ئىـــشنىڭ -بـــارا. چوقۇنمىـــدى

ماھىيىتىــدىن خهۋهردار كىــشىلهر دۇنيــادىن كهتكهنــدىن كېــيىن، 
  »①.كىشىلهر بۇ ھهيكهللهرگه چوقۇندى

                                                           
 .ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان ①
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ـــدا  ـــۈگمىنى ئهتراپى ـــېغىش ت ـــۇ ئ ـــھهم ئاش ـــسانىيهت ھىلى ئىن
ېغىش ھهر تۈرلـۈك شـېرىكنى كهلتـۈرۈپ ئانـدىن بـۇ ئـ. ئايالنماقتا
  .چىقارماقتا

*   *   *   *   *  

ــسانالرنىڭ ھېســسىي  ــرىش ســۆزىده ئىن ــز كىتاۋىمىزنىــڭ كى بى
دۇنيــا ئىچىــگه بېكىنىۋېلىــشى ۋه بۇنىــڭ ئهقىدىــدىكى تهســىرىنى 

ئهمـدى بـۇ يهرده ئۇنىـڭ ئىبـادهتتىكى . كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىدۇق
  .تهسىرىنىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتىمىز

ىـــقهتهن ئىالھنـــى ھېســـسىي شـــهكىلده گهۋدىلهنـــدۈرۈش ھهق
مهقسىتىده ئىبـادهت قىلىنىۋاتقـان بـۇت ئاڭلىمايـدۇ، كۆرمهيـدۇ ۋه 

بۇتنىـڭ ئىچىـگه ”شۇنداقتىمۇ، بۇتپهرهسلهر . ھهرىكهت قىاللمايدۇ
قــۇۋۋهت، -مهخپــى روھ يوشــۇرۇنغان، روھ بۇتقــا ھايــاتلىق، كــۈچ
ـــدارىنى بې ـــش ئىقتى ـــونترول قىلى ـــقۇرۇش ۋه ك ـــدۇباش دهپ “ رى

ئويلىشىدۇ ھهمده بۇتنىڭ ئىچىگه جايالشقان ئاشۇ مهخپـى روھنـى 
ـــش،  ـــاجهتلىرىنى راۋا قىلى ـــپ ھ ـــا تايىنى ـــش، بۇتالرغ رازى قىلى
بۇتالرنىــڭ ئــۆزلىرىگه بولغــان غهزىبىنــى تــوختىتىش مۇددىئاســىدا 
ـــادهت قىلىـــدۇ ۋه ئۇالرغـــا قۇربـــانلىقالرنى تهقـــدىم  بۇتالرغـــا ئىب

ـــشىدۇ ـــۇتال. قىلى ـــراق، ب ـــگه . ر ســـۆزلىمهيدۇبى ـــڭ ئىچى بۇتالرنى
شـــۇ ســـهۋهپتىن . يوشـــۇرۇنغان مهخپـــى روھمـــۇ ســـۆزلىمهيدۇ

چوقۇنغـــۇچىالر بىـــلهن ئۇالرنىـــڭ ئىالھـــى يـــاكى ئىـــالھ بىـــلهن 
قىلىــپ بېرىــدىغان » تهرجىمــانلىق«چوقۇنغــۇچىالر ئوتتۇرىــسىدا 

كاھىنالر ئىـالھ نامىـدىن . غا بولغان ئىھتىياج تۇغۇلىدۇ»كاھىنالر«
ــاتال ــدۇتهلىم ــز”. رنى چىقىرى ــۈزۈپ بېرىمى ــا يهتك ــگهن “ ئىالھق دې

ئانــدىن . باھــانه بىــلهن نهزىــر ۋه قۇربــانلىقالرنى قوبــۇل قىلىــدۇ
ئىالھ سىلهردىن «:  كىشىلهرگه- ئهگهر خالىسا –كېيىن كاھىنالر 
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ئىالھقا تېخىمـۇ كـۆپرهك «: مۇبادا خالىمىسا. دهيدۇ» !رازى بولدى
  .دهيدۇ» !لهنمهكتهنهزىر قىلىڭالر، ئۇ ھېلىھهم غهزهپ

ــــۈك  ــــتىدىكى بۈي ــــسانالر ئۈس ــــاھىنالر ئىن ــــاھىلىيهتته ك ج
چــۈنكى، ئــۇالر . ھــاالۋىتىنى سۈرۈشــىدۇ-ھۆكۈمرانلىقىنىــڭ ھــوزۇر

بولــۇپ، » ۋاســته«ئىــالھ بىــلهن چوقۇنغــۇچىالر ئوتتۇرىــسىدىكى 
چوقۇنغۇچىالر . ئىبادهت پائالىيىتى شۇالر ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

» تاپـشۇرۇۋېلىش«ۋه » تاپـشۇرۇش«ىسىدىكى بىلهن ئىالھ ئوتتۇر
  .خىزمىتى شۇالر ئارقىلىق تاماملىنىدۇ

ـــقا  ـــاھىنلىقتىن باش ـــاھىنالر ك ـــۇ ك ـــتالردا ئاش ـــۆپىنچه ۋاقى ك
ـــوغۇللىنىدۇ ـــلهن ش ـــېھىرگهرلىك بى ـــىلهن. س ـــڭ : مهس پىرئهۋننى

 سېھىرگهرلىرىمۇ مۇسا ئهلهيھىسساالم بىلهن مۇسـابىقىگه چۈشـكهن،
ئۇالرنىـڭ نى يهرگه تاشـلىغان، ئانـدىن رىھاسىلى ۋه غامچىلىرىرئا
يهنــى ســېھىرنىڭ (ھاســىلىرى ئۇالرنىــڭ ســېھىرىدىن رغامچــا ۋه ئا

ــــىرىدىن ــــا) تهس ــــساالمغا گوي ــــا ئهلهيھىس ــــپ  ھهمۇس رىكهتلىنى
كــــاھىنالر كــــاھىنلىق ۋه ... غــــان ئىــــدىمېڭىۋاتقانــــدهك تۇيۇل

ســـــېھىرگهرلىك قىلىـــــش ئـــــارقىلىق ئىنـــــسانالرنى ئۇالرنىـــــڭ 
ڭ غهيـــرىگه قـــۇل قىلىـــپ بېـــرىش ۋهزىپىـــسىنى پهرۋهردىگارىنىـــ

ئىـــالھ مهيلـــى ئۇالرغـــا ھۆكۈمرانلىـــق » غهيـــرى«بـــۇ . ئۆتهيـــدۇ
قىلىۋاتقــان مــۇقهددهس شــهخس بولــسۇن يــاكى ئۇالرغــا ئىــالھ 

ئۇالرنىـڭ ھهر !... بولۇۋالغان مۇقهددهس بـۇت بولـسۇن ئوخـشاش
  !...ئىككىلىسى تاغۇت

 ئۇالرنىـڭ بـۇيرۇق اللهغا ئايانكى، ئاشۇ كاھىنالر ئۆز كۆڭلىـده
ۋه تهلىماتلىرىنى گويا ھهقىقهتتهك ئىجرا قىلىـش ئۈچـۈن دهرھـال 

نى قاتتىق مهسخىره )چوقۇنغۇچىالر(ئاتلىنىدىغان بۇ بىچاره قۇلالر 
. بىـراق، كـاھىنالر رولنـى تولىمـۇ قامالشـتۇرۇپ ئالىـدۇ. قىلىشىدۇ
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ئــۇالر خهلــق ئۈســتىدىكى ھۆكۈمرانلىــق ھوقــۇقىنى تېخىمــۇ ئــۇزاق 
الشـــتۇرۇش، نـــادان خهلقنىـــڭ نادانلىقىـــدىن پايـــدىلىنىپ، داۋام

ئۆزىنى يوغىنىتىش ۋه قورسىقىنى سهمرىتىش ئۈچـۈن مۇراسـىمالردا 
ئىبــــادهت شــــهكىللىرىنى ئورۇندىغانــــدا ناھــــايتى جىــــددىي ۋه 

  .ئهستايىدىل قىياپهتكه كىرىۋالىدۇ

ــدۇ ــۈپ قالى ــشىلهر ۋاســتىالرغا كۆن چــۈنكى، . جــاھىلىيهتته كى
كۆز بىـلهن كـۆرگىلى -ۈك ۋه بېكىمىچىلىك ئىچىدهچۈشكۈنل-ئۇالر

. بولمايــدىغان، پــاك، يىگــانه ئىالھــتىن ياتــسىراش ھــېس قىلىــدۇ
شـــۇنىڭ بىـــلهن ۋاســـتىلىق رول ئوينايـــدىغان مهۋجـــۇدىيهتكه 

ئىنــسانىي «كىــشىلهر بــۇ ۋاســتىلىق مهۋجــۇدىيهتنى . ئادهتلىنىــدۇ
ــاراكتېر ــي خ ــلهن ئىالھى ــاراكتېر بى ــ... خ ــسانىي تهرهپ بى لهن ئىن

ئــۇالر . دىــن ئىبــارهت قــوش خاراكتېرغــا ئىــگه... ئىالھىــي تهرهپ
ئىنسان بىلهن ئىنسانىي تهرىپى ئـارقىلىق، ئىـالھ بىـلهن ئىالھىـي 

دىـن “ئـۆتهڭ”ئۇالر ھايات يولىدىكى . تهرىپى ئارقىلىق ئۇچرىشىدۇ
كىـشىلهر بـۇ ئـۆتهڭلهرده ئهبهدىـي، ئهزهلىـي، غهيبىـي، . ئىبارهت

الرنـى “ئـوزۇق”سهپىرى ئۈچۈن كېرهكلىك “ روھىي ئالهم”چهكسىز 
  .دهپ تهسهۋۋۇر قىلىشىدۇ» تهيياراليدۇ

ئهقىـــده، ئىبـــادهت ۋه شـــهرىئهتنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدىغان 
مۇشــۇنداق ئېغىــپ كېتىــشلهر ســهۋهبىدىن قۇرئــانىي پرىنــسىپ بــۇ 
مهســىلىنى ئېنىــق بهلگىلهشــته ۋه ئىبــادهتنى ئىنــسان كــۆڭلىگه 

ك تۈرلىرنىـــڭ ھهممىـــسىدىن كـــېچىش ئىھتىمـــالى بولغـــان شـــېرى
  .پاكالشتا چىڭ تۇردى

بىز رېئـال تهجـرىبىلهردىن شـۇنى كـۆرۈپ يهتتـۇقكى، ئىـسالم 
ئــۇممىتى ئىبــادهتتىكى شــېرىكتىن پاكلىنىــپ، بــۇ پــاكلىق بىــلهن 
اللهنىڭ ئۇلۇغلىقىغا اليىق كېلىدىغان ۋه الـله ئهڭ گـۈزهل قـامهتته 
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ــدى ــق كېلى ــسانلىقىغا اليى ــساننىڭ ئىن ــان ئىن ــگه ياراتق غان دهرىجى
ــڭ  ــل پىكىرلهرنى ــۇ خى ــيىن ئاش ــدىن كې ــر مهزگىل ــۈپ، بى كۆتۈرۈل

  ...ئازدۇرۇشىغا ئوچراپ كهتتى

سوپىزم ئهقىده ۋه ئىبادهتنىـڭ سـۈزۈكلۈكىنى بۇزىـدىغان بىـر 
  ...مۇنچه بىدئهتلهرنى ئېلىپ كهلدى

» ①ۋهھدهتۇل ۋۇجـۇد«، »ھۇلۇل«، »ئىتتىھاد«بىز بۇ يهرده 
. نلۇقالر ھهققىده سۆزلهپ ئولتۇرمايمىزئىدىيىسىدىكى روشهن ئازغۇ

بـــۇ پىكىـــرلهر اللهنىـــڭ پهيغهمبهرلىـــرى، جۈملىـــدىن مـــۇھهممهد 
-ئهلهيھىسـساالم ئېلىـپ كهلــگهن تهۋھىـد بىــلهن پۈتـۈنلهي قــارمۇ

سوپىزمدىكى بۇ خىل ئىدىيه مهيلى ھىندىستاندىن . قارشى كېلىدۇ
ــدىن  ــڭ قهيىرى ــاكى دۇنيانى ــسۇن ي ــتىن كهل ــاكى پارس ــسۇن ي كهل

  .ئاشكارا بۇددىزمنىڭ نهتىجىسىدۇر-لسۇن ئۇ ماھىيهتته ئوچۇقكه

ھهقىقهتهن بىز سوپىزم بىـلهن بىلـله پهيـدا بولغـان يهنه بىـر 
ئــۇ بولــسا مــازار ۋه ئهۋلىياالرغــا . بىــدئهت ھهققىــده ســۆزلهيمىز

نـى مۇرتالرنىـڭ ئېڭىـدا يوغىنىتىـپ، ئـۇنى »غوجـام«چوقۇنۇش، 
                                                           

ېگهن سۆز بىرىكمىـسىنى تـۇنجى بولـۇپ كىـم، د) بارلىقنىڭ بىرلىكى(» ۋهھدهتۇل ۋۇجۇد« ①
قاچان ئىشلهتكهنلىكى تا ھازىرغا قهدهر ئېنىق بولمىسىمۇ، بىراق، بۇ سۆز بىرىكمىـسى ئـۆز ئىچىـگه 
ــدۇرغان  ــا ئايالن ــسهپىۋى تهلىماتق ئالغــان چۈشــهنچه قاراشــالرنى رهســمىي يوســۇندا شــهرھلهپ، پهل

تهلىمـاتىنى ) بارلىقنىـڭ بىرلىكـى(» ل ۋۇجـۇدۋهھدهتۇ«. كىشىنىڭ ئىبىن ئهرهبى ئىكهنلىكى مهلۇم
ــسى  ــڭ مهنى ــسهك، ئۇنى ــپ چۈشهن ــاددىيراق قىلى ــدىن «ئ ــله، ئۇنىڭ ــسىمۇ ال ــۇ بول ــر، ئ ۋۇجــۇد بى

باشقىالرنىڭ ھهممىسى اللهنىڭ سۈپهتلىرىنىڭ تهجهللىسى، شۇڭا ئىنسان قهلبىنى پـاكالپ، مهنىـۋى 
ــ ــلى ۋۇجۇدق ــپ، ئهس ــۈكىنى يوقىتى ــده، ئۆزل ــا يهتكهن ــدۇكامىللىقق ــۇلۇپ كېتى ــدىن » ا قوش دېگهن

  .ئىبارهتتۇر
-سۆزىمۇ تىل ۋه ئاتالغۇ جهھهتته بىر) سىڭىپ كېتىش(» ھۇلۇل«ۋه ) بىرلىشىش(» ئىتتىھاد«

ـــر ـــتىن بى ـــادىلىگهن مهنه جهھهت ـــۇن ۋه ئىپ ـــراق، مهزم ـــسىمۇ، بى ـــدىن پهرقلهن ـــدىن -بىرى بىرى
ئۆز ۋۇجـۇدىنى ) دى مۇتلهقتهۋۇجۇ(ئىنسان ھهق ۋۇجۇدىدا «ئۇنىڭ ئورتاق مهنىسى . پهرقلهنمهيدۇ

يوق ئېتىش، ئۆزلـۈكتىن قىلچىمـۇ ئهسـهر قالماسـلىق بولـۇپ، بـۇ باسـقۇچتا ئاشـىق ئـۆز مهشـۇقىغا 
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن. (دېگهنلىكتۇر» قوشۇلۇپ، ئۇنىڭ بىلهن بىرلىشىپ كېتىدۇ
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گه ئايالندۇرۇۋېلىش، ئاشـۇ مۇرت بىلهن الله ئوتتۇرىسىدىكى ۋاستى
الر مهيلى تىرىك ياكى ئۆلـۈك بولـسۇن اللهدىـن باشـقىغا »غوجام«

تىـن ... قىلىش دۇرۇس بولمايدىغان ئىبادهتلهرنى شۇالرغا قىلىش
  .ئىبارهتتۇر

  ...ھهقىقهتهن بۇ جاھىلىيهتكه خاس چېكىنىشتۇر

توغرا، بۈگۈن كىشىلهر قهدىمقى زاماندىكى مۇشرىكالردهك ئـۆز 
بىـراق، بهرىـكهت . بىلهن بۇت ياساپ، ئۇنىڭغا چوقۇنمايـدۇقولى 

تۇمـانلىرىنى -ئىزدهپ مازارالنى تاۋاپ قىلىشىدۇ، مازارالرنىـڭ توپـا
كۆزلىرىگه سۈركهپ، مـازارالردا ئېغىنـاپ يېتىـشىدۇ، ئىجـابهت -يۈز

بولىــدۇ دېــگهن ئۈمىــد بىــلهن قهبــره باشــلىرىدا دۇئــا قىلىــشىدۇ، 
ــ ــۈكتىن مهدهت تى ــدىكى ئۆل ــا قهبرى ــپ ئۇنىڭغ ــاد چېكى لهپ، پهري

نىــڭ اللهنىــڭ نهزىرىــده بهلگىلىــك “پــاالنى غوجــام«”. يالۋۇرىــدۇ
ـــپ،  ـــا تايىنى ـــدىكى ئورنىغ ـــڭ نهزىرى ـــۇ اللهنى ـــار، ئ ـــورنى ب ئ
ــشىدۇ  ــاد قىلى ــدۇ دهپ ئېتىق ــى ئۆزگهرتهلهي ــدىرلهرنىڭ ئېقىنىن تهق

الرغا اللهنىڭ مـۈلكىنى خالىغـانچه “ئهبدال”ۋه “ ئهقتاب”ياكى الله 
ـــهر ـــڭ تهس ـــشۇرغان، ئهگهر ئۇالرنى ـــۇقىنى تاپ ـــش ھوق رۇپ قىلى

نـــى تىـــلهپ، ئۇالرغـــا “شـــهپقهت قىلىـــش”مـــۇرتلىرى ئـــۆزلىرىگه 
يالۋۇرســـا، ئـــۇالر ئىـــشالرنى مۇرتالرنىـــڭ مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن 

دهپ » ئۆزگهرتهلهيدۇ ۋه ئۇالرنى خهتهرلهردىـن قوغـداپ قاالاليـدۇ
هبـا ئهرهب ئهمدى بـۇالرنى نـېمه دهيمىـز؟ ئهج... ئهقىده قىلىشىدۇ

بىزنىـڭ ئۇالرغـا «� ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَـى � :مۇشرىكلىرىمۇ
چوقۇنۇشـــىمىز پهقهت ئۇالرنىـــڭ بىزنـــى اللهغـــا يېقىنالشتۇرۇشـــى 

يهنـــى ئۇالرنىـــڭ زاتىغـــا چوقۇنمـــايمىز، بهلكـــى، (» ①ئۈچۈنـــدۇر
 )ىڭ قېشىدىكى ئورنى بولغانلىقى ئۈچۈن چوقۇنىمىزاللهنئۇالرنىڭ 

                                                           
 . ئايهت-3: سۈره زۇمهر ①
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  !دېمىگهنمىدى؟

ــۇرتالر  ــهيخ ۋه م ــا، ش ــوپىالر(ئهمم ــشان ۋه س ــوپىزمنىڭ ) ئى س
  .خهتهرلىك بىدئهتلىرىدىن يهنه بىر بىدئهتتۇر

بىز بـۇ يهرده سـوپىزمنىڭ قانـداق پهيـدا بولغـانلىقىنى، ئـاۋام 
نلىقىنى تهپسىلى خهلقنىڭ سوپىزمنىڭ قوينىغا ئۆزىنى قانداق ئاتقا

ــايمىز ــۆزلهپ بواللم ــۆتىمىزكى، ... س ــىتىپ ئ ــۇنى كۆرس ــراق، ش بى
روشهن، ئاسان، چۈشىنىشلىك، تهسىرلىك قۇرئانىي پرىنـسىپ ۋه 
ــقهت  كىــشىلهرنىڭ ھهقىقهتلهرنــى ئاســان قوبــۇل قىاللىــشى، ھهقى
ـــــده  ـــــده قهلبى ـــــۈدهك دهرىجى ـــــۈپ كهتمىگ ـــــالىرىنى ئۆچ ئىزن

ى كىـشىلهرگه يېقىنالشـتۇرۇپ مۇستهھكهملىشى ئۈچۈن ھهقىقهتلهرن
بېرىدىغان پهيغهمبهر پرىنسىپى ئاساسىدا كىشىلهرگه دىننى تهلىـم 
. بېرىدىغان تهربىيىچى ئۆلىماالر كۈنسىرى ئازىيىـپ بارماقتـا ئىـدى

ئهكــسىچه بۇالرنىــڭ . خهلــق بــۇ خىــل ئۆلىمــاالرنى تاپالمايۋاتــاتتى
 –ھهققىده ئورنىدا شۇنداق كىشىلهر پهيدا بولدىكى، ئۇالر ئهقىده 

ـــسىم ـــا ۋه ئى ـــڭ زاتىغ ـــۇ اللهنى ـــدار -بولۇپم ـــۈپهتلىرىگه ئاالقى س
ــلهرده ــشماقالر -تهرهپ ــاق تېپى ــسهپىۋى، قورغ ــي، پهل ــا ئهقلى  گوي

بۇنـداق مـۇرهككهپ، چـېگىش . ھهققىده سۆزلىگهندهك سـۆزلهيتتى
ــــــــى  ــــــــاتتى، قهلبن ــــــــى ئۇپرىت ــــــــلهر زىھنىن چۈشهندۈرۈش

 ئـالىملىرى پهيـدا يهنه شـۇنداق پىقھـى... ھهرىكهتلهندۈرهلمهيتتى
بولــدىكى، ئــۇالر پىقھــى ھهققىــده گويــا ئــۇ زېمىنــدىكى ئىنــسانالر 
ھاياتىنى ئىنتىزامالشتۇرۇش ۋه اللهنىـڭ ئهمـرىگه بويـسۇنۇۋاتقان، 
اللهنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى ئىجرا قىلىۋاتقان كىشىلهرنىڭ قهلبلىرىنى 

ئهمهس، بهلكــى، » دىــن«اللهغــا بــاغالش ئۈچــۈن نازىــل بولغــان 
ــانلىق  ــۈزۈلگهن ج ــان ئ ــسى ئاللىقاچ ــان ئاالقى ــلهن بولغ ــۇ بى تۇيغ

دهل شـۇ ... قورغاق مهسىلىلهر ھهققىده سـۆزلىگهندهك سـۆزلهيتتى
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نىڭ ئهقىـده ھهققىـدىكى )پهلسهپه(سهۋهپتىن ئاۋام خهلق كاالمىزم 
مــۇرهككهپ، ســىرلىق تېپىــشماقلىرىدىن، پىقھــى تهتقىقاتلىرىنىــڭ 

ــــي  ــــڭ روھى ــــپ، ئۇالرنى ــــدىن قېچى ــــاقلىقىنى قورغاقلىقى چاڭق
قاندۇرىـدىغان، ئاللىقاچــان يوقىتىــپ قويغــان روھىــي ئــاراملىقىنى 

غـا -سـوپىزمنىڭ قـوينى-» تىنچ ماكان«قايتا تاپقىلى بولىدىغان 
  ...ئۆزىنى ئاتتى

. بۇالرنى چۈشهندۈرۈشـكه بولىـدۇ، ئهممـا، ئاقالشـقا بولمايـدۇ
چۈنكى، اللهنىڭ توغرا يولىدىن ئېغىپ كېتىشنى ھېچ بىر سـهۋهپ 

  .بىلهن ئاقلىغىلى بولمايدۇ

�هبِيلن سع بِكُم قفَرلَ فَتبواْ السبِعتالَ تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صأَنَّ هو �  
بــۇ مېنىــڭ تــوغرا يولۇمــدۇر، شــۇ يولــدا مــېڭىڭالر، نــاتوغرا «

ــــىلهرن ــــۇالر س ــــاڭالر، ئ ــــولالردا ماڭم ــــدىن ي ــــڭ يولى ى اللهنى
  »①.ئايرىۋېتىدۇ

ئىسالم ئىنسانالر بىلهن الله ئوتتۇرىسىدىكى بارلىق ۋاستىلهرنى 
بىكــار قىلىــپ، بهنــده بىــلهن پهرۋهردىگــار ئوتتۇرىــسىدا بىۋاســته 

  .مۇناسىۋهت ئورنىتىش ئۈچۈن كهلدى

�لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو �  
ـــدۇ« ـــارىڭالر ئېيتى ـــالر، مهن ”: پهرۋهردىگ ـــا قىلىڭ ـــا دۇئ ماڭ

  »②.“)تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن(قوبۇل قىلىمهن ) دۇئايىڭالرنى(

�انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سو �  
ئۇالرغـا (سهندىن مهن توغرۇلـۇق سورىـسا مېنىڭ بهندىلىرىم «

يهنـى ئۇالرنىــڭ (، مهن ھهقىــقهتهن ئۇالرغـا يېقىــنمهن )ئېيتقىنكـى
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، ماڭـا دۇئـا قىلـسا، مهن )ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تـۇرىمهن
  »①.دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن

سوپىزم بهنده بىـلهن پهرۋهردىگـار ئوتتۇرىـسىدا مهيلـى ئۆلـۈك 
تىرىك بولسۇن ۋاسـتىچى ۋه شـاپائهتچىلهرنى پهيـدا قىلىـش ياكى 

  .ئۈچۈن كهلدى

ــم  ــى تهلى ــشىلهرگه دىنن ــدىن كى ــڭ ئىچى ــۇ ئۇممهتنى ــسالم ب ئى
  .لهرنى چىقىرىش ئۈچۈن كهلدى»پهقىھ«ۋه » ئالىم«بېرىدىغان 

  � إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء�
ـــالىمالرال ا« ـــن پهقهت ئ ـــده اللهدى ـــدىلىرى ئىچى ـــڭ بهن للهنى

  »②.قورقىدۇ

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهـواْ           �
  � ا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَفي الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَ

نىڭ ھهممىـسىنىڭ جىھادقـا چىقىـشى اليىـق ئهمهس مۇئمىنلهر«
، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهر )ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى جىھادقا چىقتى(

ــۇالر  ــۇپ، ئ ــالىم بول ــي ئ ــر تۈركــۈمى دىنى ــائهدىن يهنه بى ــر جام بى
ىنىڭ اللهدىن قورقۇشى قهۋمىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن، قهۋم

ئىلىـم تهلهپ (ئۈچۈن، ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇش مهقسىتىده نېمىشقا 
  »③چىقمىدى؟) قىلىشقا

ئىــسالم ئاشــۇ ئــالىم ۋه پهقىھلهرنــى كىــشىلهرگه يېتهكچــى، 
ـــدى ـــۆلگه قىل ـــۇئهللىم، تهربىيىچـــى ۋه ئ ـــۇالرنى . م ـــۇ ئ ھهرگىزم

) ۇقباشقا بىلهن كـارى يـ(غىال خاس بولغان »مۇراسىم«مهخسۇس 
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چۈنكى، ئىسالم نوقۇل ئهقىـده ۋه قېلىپالشـقان . قىلمىدى» پوپ«
ئىبادهت شهكلىال ئهمهس، بهلكى، ئهقىده، شهرىئهت ۋه ھاياتنىڭ 

شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلهر دىننىڭ سايىسىدا . مۇكهممهل پرىنسىپىدۇر
ئۇالرغــــا دىننىــــڭ ئاساســــلىرىنى، مهزمــــۇنىنى ۋه تهلهپلىرىنــــى 

ئهممـا، دىـن نوقـۇل ... لهرگه مۇھتـاجئۆگىتىدىغان ئالىم ۋه پهقىھ
بولغـان چاغـدا، بـۇ » شـهكىل«ئهقىده ياكى ئهقىدىگه باغالنغـان 

پهيدا بولۇپ، ئىنسانالر بىلهن الله ئوتتۇرىسىدا » كاھىنالر«يهرده 
ۋاسته ئۇالرنىڭ ئېڭىدا ئىزچىل تۈرده يوغىنـاپ، . ۋاسته بولىۋالىدۇ

.  چىقىـپ كېتىـدۇئاخىرى ئۆزىنىڭ نورمال ئىنـسانىي تهبىئىتىـدىن
نهتىجىده كاھىنالر كىشىلهرنىڭ ئېڭىدا ئىنسانىي خـاراكتېر بىـلهن 
ئىالھىي خاراكتېرنى بىرلهشتۈرگهن ئارىالشما خاراكتېرغا ئىگه دهپ 

  .قارىلىدۇ

سـوپىزم . ئىسالم دىننى الـله ئۈچـۈن خـالىس قىلغىلـى كهلـدى
كى سوپىالرنىڭ ئېڭىدا ئىشانالرنى بهنده بىـلهن الـله ئوتتۇرىـسىدى

ــدى ــدۇرغىلى كهل ــتىگه ئايالن ــهيخ . ۋاس ــشىچه ش ــڭ قارى مۇرتالرنى
اللهنىڭ نهزىرىده مۇبـارهك، ئۇلـۇغ كىـشى بولـۇپ، اللهغـا تېخىمـۇ 
بهكــرهك يېقىنلىــشىش ۋه اللهنىــڭ رهھمىــتىگه كــۆپلهپ ئېرىــشىش 
ـــشقا  ـــپ قىلى ـــدىن ئايرىلى ـــهيخنىڭ بهرىكىتى ـــۇم ش ـــۈن چوق ئۈچ

 بهلگىلهشـته شـهيخنىڭ گويا بهندىلهرنىڭ ئىـشلىرىنى... بولمايدۇ
ۋهھالهنكى، الله سۆيۈملۈك ... الله بىلهن بىرهر ئورتاقلىقى باردهك

  :پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا مۇنداق دېگهن

  � لَيس لَك من اَألمرِ شيٌء�
يهنى بهندىلهرنىڭ ئىـشلىرىنىڭ (ھېچ ئىش !) ئى مۇھهممهد(«
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  »①.سېنىڭ ئىختىيارىڭدا ئهمهس) ىرىتهدب

ئىسالم پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئىالھىـي خۇسۇسـىيهتتىن 
ـــى  ـــسان ئىكهنلىكىن ـــر ئىن ـــان پهقهت بى ـــالى بولغ ـــۈنلهي خ پۈت

ــۈن كهلــدى ــتۇرۇش ئۈچ ــوپىزم پهيغهمبهرنــى . قارارالش ــا، س ئهمم
الله «: ئاخىرى. ياخشى كۆرۈشته، ئۇنى ئۇلۇغالشتا چهكتىن ئاشتى

ــۈل ــۇرلىرىنى پۈتك ــساالمنىڭ ن ــبهر ئهلهيھىس ــاتالرنى پهيغهم  مهخلۇق
. دهپ ياراتقان دېگهن ئازغۇن گهپنـى كۆتـۈرۈپ چىقتـى» كۆرسۇن

ئهمهلىيهتته الله پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى ئىنسانالرنى توغرا يولغا 
  .باشلىسۇن دهپ بۇ ئالهمگه پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋهتكهن

�ونيالَمةً لِّلْعمحإِلَّا ر اكلْنسا أَرم �  
سـېنى بىـز پۈتـۈن ئهھلـى جاھـان ئۈچـۈن !) ئـى مـۇھهممهد(«

  »②.پهقهت رهھمهت قىلىپال ئهۋهتتۇق

ئاندىن ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنى ئۇلۇغالشـنى شـهيخنى 
ئۇالرنىـڭ . مۇرتالرنىڭ ئېڭىدا يوغىنىتىشنىڭ ۋاستىـسى قىلىۋالـدى

ىچه شهيخ پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنى چۈشـىده كـۆرهرمىش، قارىش
كىشىلهرگه سۆزلهۋاتقان گهپلهرنى رهسۇلۇلالھدىن بىۋاسـته قوبـۇل 

  ...!قىالرمىش، ۋهھاكازاالر

*   *   *   *   *  

بۇ دىندىكى ئىبادهت پرىنـسىپى ئىنتـايىن كهڭـرى بولـۇپ، ئـۇ 
بىلهنال » پهش پهرز«دهپ ئاتاپ ئادهتلهنگهن » ئىبادت«كىشىلهر 

گهرچه بۇ دىننىڭ تۈپ » بهش پهرز«توغرا، . چهكلىنىپ قالمايدۇ
ئاساســلىرىنى شــهكىللهندۈرگۈدهك دهرىجىــده مــۇھىم بولــسىمۇ، 
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بىراق، ئۇ الـله تهرهپـتىن كىـشىلهرگه پهرز قىلىنغـان ئىبادهتنىـڭ 
  .پهقهتال بىر قىسمىدۇر

�سني والَتقُلْ إِنَّ صنيالَمالْع بر لّهي لاتممو اييحمي وك ،لَه رِيكالَ ش �  
مېنىـڭ نـامىزىم، قۇربـانلىقىم، ” :ئېيتقىنكى!) ئى مۇھهممهد(«

-دۇنيــادا قىلغــان ياخــشىلىقلىرىم ۋه تــائهت(ھايــاتىم ۋه مامــاتىم 
اللهنىـڭ . رى الله ئۈچۈنـدۇرئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگا) ئىبادهتلىرىم

  ».①“شېرىكى يوقتۇر

بىراق، اللهنىڭ بهندىلهردىن ... ناماز ۋه قۇربانلىق ئىبادهتتۇر
ــــۇر ــــۋاتقىنى بۇنىڭــــدىنمۇ چوڭراقت ــــله ... تهلهپ قىلى ــــى ال يهن

بهندىلهردىن پۈتكۈل ھاياتنىڭ، ھهتتا، ئۆلۈمنىڭمۇ شـېرىكى يـوق 
  .ۇشىنى تهلهپ قىلىدۇيالغۇز بىر الله ئۈچۈن قىلىنغان ئىبادهت بول

دېمهك، ئىبادهت پرىنسىپى ھهر بىر دهقىـقه، ھهر بىـر ئهمهل، 
  .تۇيغۇنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ-خىيال ۋه ھېس-ھهر بىر ئوي

�وندبعيإِلَّا ل الْإِنسو الْجِن لَقْتا خمو �  
ت قىلىـش ئۈچـۈنال جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىباده«

  »②.ياراتتىم

نهفىــي ۋه –ئهگهر جىــن ۋه ئىنــساننى يارىتىــشتىكى نىــشان 
 اللهغــا ئىبــادهت قىلىــشقا مهركهزلهشــتۈرۈلگهن -ئىستىــسنا بىــلهن

ئـۆلگهنگه قهدهر داۋاملىـشىدىغان » بهش پهرز«بولسا، ئۇنـداقتا، 
  !پۈتكۈل ھاياتلىق مهيدانىنى تولدۇرۇشقا يېتهمدۇ؟

ان ئىبـادهت ھاياتنىـڭ ھهمـمه تهرهپلىرىنـى ھهقىقهتهن بۇ نىش
بولغـان » سىـستېما«بىردهك ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان غايهت زور بىر 
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  .چاغدا ئاندىن ئهمهلگه ئاشىدۇ

  ...ئىبادهت ئىسالمدا دهل ئهنه شۇنداقتۇر

نامــــاز، روزا، زاكــــات ۋه ھهج قاتــــارلىق پهرز ئهمهللهرنىــــڭ 
ېتىپ كهلمىگىچه مهيلى بهلگىلهنگهن ۋاقتى ي(بهلگىلىك ۋاقتى بار 

ــى  ــادا قىلغىل ــى ئ ــۇ ئهمهللهرن ــسۇن ب ــيىن بول ــاكى كې ــرى ي ئىلگى
ئىنسان پهقهت نهپلـى ئـارقىلىقال ئىبـادهت دائىرىـسىنى ). بولمايدۇ

بىــراق، بــۇ خىــل كهڭلىــك پۈتكــۈل ھايــاتلىق . كېڭهيتهلهيــدۇ
شـۇنداقال، ئىنـسانمۇ ئاشـۇ . مهيدانىنى ئۆز ئىچىگه سـىغدۇرالمايدۇ

ئهمهلـلهر بىـلهن ھايـاتلىق مهيـدانىنى ) انى چهكلىكس(بهلگىلىك 
چــۈنكى، بــۇ نــۇردىن يارىتىلغــان . تولدۇرۇشــقا قــادىر بواللمايــدۇ

يــسبحونَ اللَّيــلَ والنهــار لَــا �پهرىــشتىلهرنىڭ ئىــشى بولــۇپ، ئــۇالر 
لَـا  �، »①.ۇكۈنـدۈز تهسـبىھ ئېيتىـدۇ، بوشاشـمايد-كېچه«�يفْترونَ

اللهنىـڭ بۇيرۇقىـدىن «�يعصونَ اللَّه مـا أَمـرهم ويفْعلُـونَ مـا يـؤمرونَ          
ئهممـا، مـاددا » ②.چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

ــدىغان  ــساننىڭ چارچاي ــان ئىن ــسى بولغ ــڭ بىرىكمى ــلهن روھنى بى
-تالمـاي، كـېچه-ئـۇ ھارمـاي. ۆڭلى بـارجىسمى، زېرىكىدىغان كـ

  .كۈندۈز تهسبىھ ئېيتىشقا قادىر بواللمايدۇ

ــدى ــپ قىلمى ــا تهكلى ــساننى بۇنىڭغ ــله ئىن ــله . ال ــۈنكى، ال چ
ــدۇ ــپ قىلماي ــشقا تهكلى ــدىغان ئى ــاقىتى يهتمهي ــساننى ت ــله . ئىن ال

ــان  ــلهن ياراتق ــاپىتى بى ــساننى باشــتىال ھــازىرقى قىي ــسان (ئىن ئىن
ـــى قى ـــي تهرهقق ـــالىتىگه تهدرىجى ـــدىن ھـــازىرقى ھ ـــپ، مايمۇن لى

قوۋۋىتىنىڭ قانچىلىـك -الله ئىنساننىڭ كۈچ). ئۆزگهرگهن ئهمهس
ــــى  ــــى قىلىــــپ، نېمىلهرن ــــساننىڭ نېمىلهرن ــــى، ئىن ئىكهنلىكىن
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شـۇڭا ئـۇنى كـۈچى . قىاللمايدىغانلىقىنى ناھـايتى ياخـشى بىلىـدۇ
  .يهتمهيدىغان ئىشقا بۇيرىمايدۇ

اننىڭ پۈتكـۈل ھاياتىنىـڭ ئهھۋال شۇنداق تـۇرۇپ، الـله ئىنـس
پهقهت الله ئۈچۈنال بولۇشىنى، ئىنساننى پهقهت ئىبـادهت ئۈچـۈنال 

  .ياراتقانلىقىنى ئېيتتى

ال »بهش پهرز«ئۇنـــداقتا، تهلهپ قىلىنغـــان ئىبـــادهت پهقهت 
  ئىشقا ئاشقان بوالمدۇ؟» تهلهپ«بولغان چاغدا، 

ئىبادهتنىـڭ مهنىـسى كېڭىيىـپ، ئىنـساننىڭ زېمىنـدىكى ! ياق
ــدىال، پۈ ــان چاغ ــسىگه تهۋه بولغ ــادهت دائىرى ــالىيتى ئىب ــۈل پائ تك

بۇنىـڭ ئۈچـۈن پۈتكـۈل . ھهقىقى ئىشقا ئاشـىدۇ» تهلهپ«ئاندىن 
الإلـه  « بىلهن زىچ باغالنغـان بولۇشـى ۋه »الإله االاهللا «پائالىيهت 

 بارلىق تهلهپلىـرى بىـلهن ھاياتنىـڭ پرىنـسىپىغا ئايالنغـان »االاهللا
  .بولۇشى كېرهك

ئۇ اللهنىڭ شـهرىئىتىنى يولغـا قويـۇش، ...  ئىبادهتتۇرسىياسهت
ـــادالهتنى ئىـــشقا ئاشـــۇرۇش،  يهر شـــارى رېئاللىقىـــدا ئىالھىـــي ئ
كىـــشىلهرنىڭ روھـــى دۇنياســـىدا ياخـــشىلىقنى بىخالنـــدۇرۇپ، 

يىگـانه اللهغـا -يامانلىقنى قومـۇرۇپ تاشـالش، كىـشىلهرنى يهكـكه
 بولغــان چوقۇنــدۇرۇش ۋه تــاغۇتالردىن ئــۇالرنى ئــازات قىلىــش

  ...چاغدا

ئۇ مهيلـى شهخـسنىڭ تىجـارىتى بولـسۇن ... تىجارهت ئىبادهتتۇر
ياكى كوللىكتىپنىڭ تىجارىتى بولسۇن يـاكى دۆلهتنىـڭ تىجـارىتى 

مال تېپىپ، ياخـشى ئىـشالرغا -بولسۇن، ھاالل كهسىپ بىلهن پۇل
  ... سهرپ قىلىش بولغان چاغدا

نئهت ئۇسـلۇبلىرى ئۇ توغرا سـه... سهنئهت ئىجادىيىتى ئىبادهتتۇر
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ــش،  ــېالن قىلى ــا جهڭ ئ ــپ، يامانلىقق ــشىلىققا چاقىرى ــلهن ياخ بى
ـــى  ـــويىچه زېمىنن ـــۋى ب ـــسىپنىڭ تهلى ـــي پرىن ـــشىلهرنى ئىالھى كى
گۈللهنــدۈرۈش ۋه اللهنىــڭ كهلىمىــسىنى ئۈســتۈن قىلىــش ئۈچــۈن 

  ...جىھاد قىلىشقا قىزىقتۇرۇش بولغان چاغدا

 ئىنــــسان بهلكــــى، پهيغهمــــبهر ئهلهيھىســــساالم ئىبادهتنىــــڭ
ــوڭ ــدىكى چ ــگه -ھاياتى ــۆز ئىچى ــى ئ ــشالرنىڭ ھهممىن ــك ئى كىچى

ـــدهك ـــۈن ئېيتقان ـــۆگىتىش ئۈچ ـــشىلهرگه ئ ـــدىغانلىقىنى كى : ئالى
ــمۇ« ــېلىپ قويۇش ــاق س ــا تام ــر لوقم ــا بى ــڭ ئېغىزىغ » ①خوتۇنىنى

  .ئىبادهتتۇر

*   *   *   *   *  

ئىالھىـــي پرىنـــسىپتا بـــارلىق ئىبـــادهتلهر بىـــردهك دۇنيـــا ۋه 
مهيلــى ئــۇ بهلگىلىــك ئىبــادهتلهر ... قــسهت قىلىــدۇئــاخىرهتنى مه

بولسۇن ياكى ئىنساننىڭ كۈنـدىلىك تۇرمـۇش پائـالىيىتى بولـسۇن 
  !ئوخشاش

ــۈزۈلگهن  ــادىن ئ ــۇ يهرده دۇني ــدهك ب ــشىلهر ئويلىغان بهزى كى
. مهخسۇس ئاخىرهت ئۈچۈنال قىلىنىدىغان ئىبادهت مهۋجۇت ئهمهس

ىنى ئىـسالھ قىلىـش بۇ دىن ھايـاتى دۇنيـادا كىـشىلهرنىڭ ئىـشلىر
مهيلى كىشىلهرنىڭ ئهقىدىسى ۋه شهرىئىتى . ئۈچۈن نازىل بولغان

بولـــسۇن يـــاكى ئىبـــادىتى ۋه مۇئـــامىلىلىرى بولـــسۇن ئوخـــشاشال 
  .ھهممىسى مۇشۇ دىننىڭ دائىرىسىگه تهۋه ئىشالردۇر

�أَنزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَدطسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْن 

�  
بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن «

                                                           
 .ارى ۋه ئىما ئهھمهد رىۋايهت قىلغانئىمام بۇخ ①
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ئهۋهتتۇق ۋه ئۇالر بىلهن بىلله، ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا قىلسۇن 
  »① .دهپ، كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق

ىچىك ئىشالرنىڭ ھهممىـسىده ك-شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ دىندا چوڭ
ــلهن باغلىنىــدۇ ــاخىرهت بى ــا ئ كىــشىلهر دىننىــڭ سايىــسىدا . دۇني

ۋهھـالهنكى، . ھاياتى دۇنيادا ئۆز كۈچىگه تايىنىـپ ئهمهل قىلىـدۇ
  .قهلبلهر بولسا ئاخىرهتكه باغالنغاندۇر

�الْماء وشنِ الْفَحى عهنلَاةَ تنكَرإِنَّ الص �  
 .ناماز ھهقىقهتهن قهبىھ ئىشالردىن ۋه گۇنـاھالردىن توسـىدۇ«

②«  

ئهجىـــر بولـــسا . نامـــاز دۇنيـــادا يامـــان ئىـــشالردىن توســـىدۇ
. مۇئمىن اللهنىڭ رىزالىقىنى ئىزدهپ نامـاز ئوقۇيـدۇ. ئاخىرهتتىدۇر

شـۇنىڭ بىـلهن . ئاخىرهتته ئهجىرگه ئېرىشىـشنى مهقـسهت قىلىـدۇ
ــاز  ــا نام ــر ۋاقىتت ــبى ــىدۇقهبى ــاھالردىن توس ــشالردىن ۋه گۇن . ھ ئى

  .ھاياتى دۇنيا ئىسالھ بولىدۇ

�     لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذها أَيي
  � تتقُونَ

لىنىـــشىڭالر ئۈچـــۈن، ساق) گۇنـــاھالردىن! (مـــۇئمىنلهرئـــى «
روزا ) لهرگهئــۇممهتيهنــى ئىلگىرىكــى (ســىلهردىن ئىلگىــرىكىلهرگه 

ـــــىلهرگىمۇ  ـــــدهك، س ـــــسى(پهرز قىلىنغان ـــــزان روزى پهرز ) رامى
  »③.قىلىندى

... دۇنيادا گۇناھتىن ساقلىنىسىلهر، ھاياتىڭالر ئىسالھ بولىـدۇ

                                                           
 . ئايهت-25: سۈره ھهدىد ①
 . ئايهت-45: سۈره ئهنكهبۇت ②
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  .ئاخىرهتته بولسا ئۇنىڭ ئهجرىنى ئالىسىلهر

  �خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها�
ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسىمىنى سـهدىقه !) ئى مۇھهممهد(«

ـــدىن  ـــۇالرنى گۇناھلىرى ـــلهن ئ ـــڭ بى ـــالغىنكى، ئۇنى ـــسابىدا ئ ھې
  »①.كۆپهيتكهيسهن) ياخشىلىقلىرىنى(پاكلىغايسهن ۋه 

�لُومعم قح هِمالوي أَمف ينالَّذومِ، ورحالْملِ وائلِّلس �  
ئـــۇالر ماللىرىـــدىن تىلهيـــدىغان پېقىرغـــا ۋه تىلىمهيـــدىغان «

  »② .بېرىدۇ) يهنى زاكات(پېقىرغا مۇئهييهن ھهق 

الصدقَات للْفُقَراء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها والْمؤلَّفَة قُلُـوبهم وفـي          إِنما  �
  � الرقَابِ والْغارِمني وفي سبِيلِ اللّه وابنِ السبِيلِ

زاكات پهقهت پېقىرالرغا، مىسكىنلهرگه، زاكات خادىملىرىغـا، «
ىلىـش كـۆزده تۇتۇلغانالرغـا، قـۇلالرنى دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل ق

ــا ــڭ يولىغ ــا، اللهنى ــشقا، قهرزدارالرغ ــازاد قىلى ــاپىرالرغائ   ۋه مۇس
  »③. بېرىلىدۇ

ــله  ــڭ ال ــۆپهيتىش، باينى ــاكالش، ياخــشىلىقنى ك ــاھتىن پ گۇن
مـــال بىـــلهن كهمـــبهغهلگه غهمخورلـــۇق قىلىـــشى، -بهرگهن پـــۇل

نالرغـا چىقىـم مهسئۇلالرنىڭ زاكاتنى يىغىپ، الله بهلگىلىگهن ئورۇ
ئهجىر ... قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى دۇنيادا ئورۇندىلىدۇ... قىلىشى

  .بولسا ئاخىرهتتىدۇر

، وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج عميقٍ             �
                ـةهِيمـن بم مقَهزا رلَى مع اتلُومعامٍ مي أَيف اللَّه موا اسذْكُريو ملَه عافنوا مدهشيل
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 . ئايهت-60: سۈره تهۋبه ③



 

- 159 - 

159 

ريالْفَق سائوا الْبمأَطْعا وهنامِ فَكُلُوا معالْأَن �  
ھهجىــگه چاقىرىــپ نىــدا ) ئــۇالرنى(كىــشىلهرنىڭ ئارىــسىدا «”

ۇالر پىياده ۋه ئۇرۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىـدۇ، ئـۇرۇق قىلغىن، ئ
ــدۇ ــسىپ كېلى ــولالرنى بې ــراق ي ــۆگىلهر يى ــۆزلىرىگه . ت ــشىلهر ئ كى

مهنپهئهتلهرنـى كۆرسـۇن، ) دىنـى ۋه دۇنيـاۋى(تېگىشلىك بولغان 
الـله ئۇالرغـا ) يهنى قۇربـانلىق كۈنلىرىـده(بهلگىلهنگهن كۈنلهرده 

يهنـــى تـــۆگه، قـــوي،  (رىزىـــق قىلىـــپ بهرگهن چـــارۋا مـــالالرنى
ــسىدىن ــرىگه شــۈكۈر قىلىــش يۈزى ــۆچكىلهرنى اللهنىــڭ نېمهتلى ) ئ

ســــىلهر . “اللهنىــــڭ ئىــــسمىنى ئېيتىــــپ قۇربــــانلىق قىلــــسۇن
  »①.قۇربانلىقالرنى گۆشىدىن يهڭالر، موھتاجقا، پېقىرغا بېرىڭالر

ـــسا  ـــر بول ـــدۇ، ئهجى ـــادا تاماملىنى ـــسى دۇني ـــڭ ھهممى بۇالرنى
بـــادهت بىـــرال ۋاقىتتـــا دۇنيـــا ھهم دېـــمهك، ئى... ئاخىرهتتىـــدۇر

  .ئاخىرهتنى مهقسهت قىلىدۇ

نىڭ بارلىق »الإله االاهللا «يهنه بىر تهرهپتىن ئېيتقاندا بۇ يهرده 
تهلهپلىرىگه رېئايه قىلىدىغان مۇسـۇلماننىڭ ھاياتىـدا ئـاخىرهتتىن 

ـــدىغان ئهمهل  ـــا ئۈچـــۈنال قىلىنى ـــۈپ، پهقهت دۇني ـــش(ئۈزۈل ) ئى
ــــا، ك... مهۋجــــۇت ئهمهس ــــشىلهر ھهتت ــــگهن پهقهت ”ى ــــۇ دې ب

دهپ قارايـدىغان “ ھېسسىياتنى قاندۇرۇشتىن باشقا نهرسه ئهمهسقو
: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم. جىنسىي ئاالقىدىمۇ ئهجىر بار

ھهقىـــقهتهن ســـىلهرنىڭ بىرىڭالرنىـــڭ جىنـــسىي ئاالقىـــسىدىمۇ «
 !ئى اللهنىـڭ پهيغهمبىـرى«: باشقىالر. دېدى» ئهلۋهتته ئهجىر بار

بىزنىڭ بىرىمىز ئايالىنىڭ قېـشىغا ئۆزىنىـڭ شـهھۋانىي ھهۋىـسىنى 
ــشهمدۇ؟ ــرگه ئېرى ــسىمۇ ئهجى ــدۇرۇش ئۈچــۈن كهل ــدى، » قان دېۋى

                                                           
 . ئايهتلهر-28-27: سۈره ھهج ①
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ــبهر ئهلهيھىســساالم ــسا «: پهيغهم ــش قىل ــۇ ھــارام ئى ــا (ئهگهر ئ زىن
ئۇنىڭغا گۇناھ بوالمـدۇ؟، دهل شـۇنىڭدهك ئـۇ ھـاالل ئىـش ) قىلسا

  .دېدى» ①ېرىشىدۇقىلغان ئىكهن، ئهلۋهتته ئهجىرگه ئ

دېــمهك، ھهر قانــداق بىــر ئىــش بىــرال ۋاقىتتــا دۇنيــا ھهم 
يهنى دۇنيـادا سـاۋاپمۇ بولمايـدىغان، . ئاخىرهتنى مهقسهت قىلىدۇ

ھهر قانداق بىر ئىش . گۇناھمۇ بولمايدىغان ئىش مهۋجۇت ئهمهس
  .يا ساۋاپ، يا گۇناھ دائىرىسىده تاماملىنىدۇ

نىڭ ئىبادهت تهلىپـى ھايـاتتىكى »الإله االاهللا «يىغىپ ئېيتقاندا 
ئىنــسان ھهر بىــر . بــارلىق پائــالىيهتلهرنى ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ

مهيلـى ئـۇ بهلگىلىـك ... دهقىقىده اللهغا ئىبادهت قىلغۇچى بولىدۇ
ئىبادهتلهردىن بىرهرىنى ئادا قىلىۋاتقان بولسۇن يـاكى ئاشـكارا ۋه 

ــاكى الله ــسۇن ي ــلهۋاتقان بول ــى ئهس ــدا اللهن ــۇرۇن ھال ــڭ يوش نى
رىزالىقىنى ئىزدهپ بىرهر پائالىيهت بىلهن شوغۇللىنىۋاتقان بولسۇن 
ياكى اللهدىن ھايا قىلىپ ۋه اللهنىـڭ رىزالىقىنـى ئىـزدهپ ئـۆزىنى 

ھهۋهســلهرنىڭ ۋه كۆڭــۈلگه كهچــكهن يامــان خىيالالرنىــڭ -ئــارزۇ
قورشــــاۋىدىن قۇتقۇزغــــان بولــــسۇن ئــــۇ ئوخــــشاشال ئىبــــادهت 

 ئـۇ اللهنىـڭ تۆۋهنـدىكى سـۆزىده ئهنه شـۇ چاغـدا... قىلغۇچىدۇر
  :تىلغا ئېلىنغان كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن بولىدۇ

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا        �
 نوا بِالْجرشأَبونَ   ودوعت مي كُنتالَّت ة  ،  لَكُمو ةري الْآخفا وينالد اةيي الْحف كُماؤيلأَو نحن

  � حيمٍنزلًا من غَفُورٍ ر، فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ
 دېگهنلهر، ئانـدىن “دۇرپهرۋهردىگارىمىز الله”بھىسىزكى، شۈ«

قورقمــاڭالر، غهم ”: تــوغرا يولــدا بولغانالرغــا پهرىــشتىلهر چۈشــۈپ

                                                           
 .نئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغا ①
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ــال  ــۈن خۇش ــنهت ئۈچ ــان جهن ــىلهرگه ۋهده قىلىنغ ــاڭالر، س قىلم
بولۇڭالر، بىـز دۇنيـادا، ئـاخىرهتته سـىلهرنىڭ دوسـتلىرىڭالرمىز، 

ن كۆڭلۈڭالر تارتقان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى جهننهتته سىلهر ئۈچۈ
ناھــايىتى ) ئــۇالر(ۋه تىلىــگهن نهرســهڭالرنىڭ ھهممىــسى بــار، 
ـــله(مهغپىـــرهت قىلغـــۇچى، ناھـــايىتى مېھرىبـــان  تهرىپىـــدىن ) ال

  »①. دهيدۇ“بېرىلگهن زىياپهتتۇر
  

@   @   @   @   @  

                                                           
 . ئايهتلهر-32-30: سۈره فۇسسىلهت ①
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 ①تىكى تهلهپشهرىئهت. 3

الإلـه  « ئۆتتـۇقكى، بىز يۇقىرىقى بۆلۈملهرده شۇنى كۆرسىتىپ
ــــاماۋىي » االاهللا ــــارلىق س ــــى، ب ــــدىال ئهمهس، بهلك پهقهت ئهقى

ئهلچىلىكلهرده ئهقىده بىلهن زىچ باغالنغان، زېمىندىكى ئىنـسانالر 
ـــــان  ـــــل قىلىنغ ـــــۈن نازى ـــــتۇرۇش ئۈچ ـــــاتىنى ئىنتىزامالش ھاي

بىــزگه ئىلگىرىكــى ســاماۋىي ئهلچىلىكلهردىكــى . يوليــورۇقالردۇر
قۇرئان كهرىمده تىلغـا ئېلىنغـان بايـانالردىن يوليورۇقالر ھهققىده 

باشقا ھېچقانداق مهلۇماتالر يېتىپ كهلمىـدى، دېـگهن ھـالهتتىمۇ، 
ھېچبولمىغاندا مۇسا ئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىنغـان ئهلچىلىكـتىن 

بىلهن زىچ » دهستۇرى«ھاياتنىڭ مۇكهممهل » الإله االاهللا «باشالپ 
ــدى ــۇدىي ۋه خ. باغالن ــتۇر يهھ ــۇ دهس ــدىكى ب ــستىئانالر دهۋرى رى

مهيلــــى مۇســــا » قــــانۇن«بـــۇ . ئىــــدى» قــــانۇن«ۋاقىتلىـــق 
ـــاكى ئىـــسا  ـــۈرگهنلهر بولـــسۇن ي ـــساالمغا ئىمـــان كهلت ئهلهيھىس
ئهلهيھىسساالم ئاشۇ ئۇممهتنىڭ ئىچىدىن ئهقىدىسىنى يېڭىلىغان ۋه 

دهپ ئىــــسا » بىــــز ئىــــسانىڭ يــــاردهمچىلىرىمىز«ئۆزلىرىمــــۇ 
لغا ئهگهشكهنلهر بولـسۇن ئوخـشاشال ئهلهيھىسساالم يېتهكلىگهن يو

ئاشــــۇ ۋاقىتتىكـــــى ئىـــــسرائىل ئهۋالدلىرىنىـــــڭ ئىھتىيـــــاجىنى 

                                                           
 بولـۇپ، ئـۇنى يهنه »املقتـضى التـشريعي   «نىڭ ئهسلى ئهرهبچىسى »شهرىئهتتىكى تهلهپ« ①

قـانۇن چىقىرىـشتىكى «، »شهرىئهتنى يولغا قويۇشتىكى تهلهپ«، »شهرىئهت جهھهتتىكى تهلهپ«
ن ئىپـادىلهش مـۇمكىن دېگهندهك كۆپ خىـل مهنىـلهر بىـله» قانۇن جهھهتتىكى تهلهپ«، »تهلهپ

 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(
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ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن اللهنىڭ ئىلمىدا تهقـدىر ... قامدىيااليتتى
بــۇ ئهلچىلىكنىــڭ . قىلىنغــان ئــاخىرقى ئهلچىلىــك يېتىــپ كهلــدى

شـاپ بارلىق ئىنسانالرنى نىشان قىلغان، تا قىيامهتكىچه زېمىندا يا
ئۆتىدىغان ئىنسانىيهتنىڭ ئىھتىياجلىرىنى تولـۇق قاندۇرااليـدىغان 

مۇكهممهللهشـــكهن ئهڭ ئـــاخىرقى » قـــانۇن«ھهمـــده ئۇنىڭـــدا 
ئهلچىلىك بولۇشى اللهنىڭ ئىرادىسى بىـلهن ئهمهلـگه ئاشـۇرۇلغان 

  .ئىدى

بىز بۇ يهرده بـۇ شـهرىئهتنىڭ تهپـسىالتلىرى ھهققىـده تولـۇق 
ى، بۇ دېـگهن مهخـسۇس بىـر تهتقىقـات چۈنك. سۆزلهپ بواللمايمىز

تېمىـــسى بولـــۇپ، بـــۇ چهكلىـــك ســـهھىپىلهر ئۇنىـــڭ ساھهســـى 
بىــلهن اللهنىــڭ » الإلــه االاهللا«بىــز بــۇ يهرده پهقهت . بواللمايــدۇ

ـــــۈك  ـــــسىدىكى كۈچل ـــــش ئوتتۇرى ـــــانۇن قىلى ـــــهرىئىتىنى ق ش
گهرچه بــۇ ئهسـلىده ئوچــۇق . باغلىنىـشچانلىقنى تهكىتلىمهكچىمىـز

 بىراق، ئىدىيىۋى ھۇجۇمنىـڭ چهكـتىن ئېشىـشى مهسىله بولسىمۇ،
نىـڭ ئـۇممهت پهرزهنتلىـرىگه بېـسىم پهيـدا »ئهمهلي رېئـاللىق«ۋه 

قىلىـشى نهتىجىــسىده بـۇ ئوچــۇق مهسـىله بايــان قىلىـشقا مۇھتــاج 
  .بولۇپ قالدى

  :الله مۇشرىكالر ھهققىده مۇنداق دهيدۇ

  � ها واحدا إِنَّ هذَا لَشيٌء عجابأَجعلَ الْآلهةَ إِلَ�
ـــاپىرالر« ـــۇھهممهد”: ك ـــالھ م ـــر ئى ـــى بى ـــۇن ئىالھالرن  نۇرغ

  »①.دېدى“ قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھهقىقهتهن غهلىته ئىش

�ٍء نين شم ونِهن دا مندبا عم اء اللّهش كُواْ لَورأَش ينقَالَ الَّذالَ وا وناؤال آبو نح
  � حرمنا من دونِه من شيٍء

                                                           
 . ئايهت-5: سۈره ساد ①
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مۇبادا الله خالىغان بولسا، بىز ۋه بىزنىـڭ ئاتـا ”: مۇشرىكالر«
ــان  ــادهت قىلمىغ ــىگه ئىب ــچ نهرس ــۇپ ھى ــى قوي ــوۋىلىرىمىز اللهن ب

ھىـچ ) يهنـى اللهنىـڭ ھۆكمىـسىز (نىڭ رۇخسىتىسىزبوالتتۇق، الله
  »①. دېدى“بوالتتۇقنهرسىنى ھارام قىلمىغان 

ــى  ــوڭ يىلتىزىن ــۈچ چ ــېرىكنىڭ ئ ــايهت ش ــى ئ ــۇقىرىقى ئىكك ي
ئىسالم دهل ئاشۇ يىلتىزنى تـۈپتىن قۇرۇتـۇپ، دىننـى . بهلگىلهيدۇ

ئېنىـق قىلىـپ . الله ئۈچـۈن خـالىس قىلىـش مهقـسىتىده كهلـگهن
ئېيتقانــدا، بــۇ ئــۈچ چــوڭ يىلتىــز ـــــ اللهنىــڭ بىــرلىكىگه ئىمــان 

نى اللهنىــڭ غهيــرىگه قىلىــش ۋه اللهنــى كهلتۈرمهســلىك، ئىبــادهت
يهنى ئهقىده، ئىبـادهت ۋه . ھارام قىلىشتىن ئىبارهت-قويۇپ ھاالل

  .قانۇن مهسىلىسى

ــوڭ  ــۈچ چ ــڭ ئ ــا ئىماننى ــوڭ يېلتىزىغ ــۈچ چ ــۇ ئ ــېرىكنىڭ ب ش
ئىماننىـڭ ئــۈچ . قارشــى ھالـدا روبىـرو تۇرىــدۇ-يېلتىزىنـى قـارىمۇ

ان كهلتـۈرۈش، اللهنىـڭ بىـرلىكىگه كهسـكىن ئىمـ: چوڭ يىلتىـزى
پۈتكۈل ئىبادهتنى شېرىكى يوق يالغۇز بىر اللهغا قىلىش ۋه بارلىق 
قانۇنالرنى قويۇپ، پهقهت اللهنىڭ شهرىئىتىنىال قـانۇن قىلىـشتىن 

  .يهنى ئهقىده، ئىبادهت ۋه قانۇن مهسىلىسى. ئىبارهت

نىــڭ ئاساســلىق تهلهپلىــرى بولــۇپ، »الإلــه االاهللا«مانـا بــۇالر 
پۈتـۈنلهي » الإلـه االاهللا  « ياكى بىرى بۇزۇلسا، ئۇالرنىڭ ھهممىسى

  ).ئىمان قالمايدۇ (②بۇزۇلىدۇ

مۇسۇلمان اللهنىڭ «ئون ئۈچ ئهسىر جهريانىدا ئىسالم ئۇممىتى 
ــسا،  ــانۇن قىلىۋال ــۆزىگه ق ــر شــهرىئهتنى ئ شــهرىئىتىدىن باشــقا بى

                                                           
 . ئايهت-35: سۈره نهھل ①
 .نى بۇزۇدىغان ئامىلالر ھهققىده ئاخىرقى بۆلۈمده سۆزلهيمىز»الإله االاهللا« ②
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بىلىــپ تــۇرۇپ، رازى بولــۇپ، اللهنىــڭ شــهرىئىتىدىن باشــقا بىــر 
ئىزدىـــسه، ئـــۇ يهنه داۋاملىـــق مۇســـۇلمان قانۇنـــدىن ھۆكـــۈم 

  .دېگهننى زادىال ئويالپ باققان ئهمهس» بولىۋېرىدۇ

بىراق، ئاخىرقى ئهسـىر ئۇممهتنىـڭ ئىـشلىرىدىن ھېچكىمنىـڭ 
  .كۆڭلىگه كېچىپ باقمىغان نۇرغۇن ئىشالرنى ئۆزگهرتىۋهتتى

ــتىش ــپ كې ــدا ئېغى ــىرلهر جهريانى ــسىرى ①ئهس ــسى كۈن  دائىرى
ــا ــۇزاق . زورايماقت ــى ۋه ئ ــڭ تۇرمۇش ــدا ئۇممهتنى ــلهر داۋامى مهزگىل

ھاياتى بىلهن يۇغۇرۇلۇپ كهتكهن ئىسالم ھهقىقهتلىرىدىن ئـۇممهت 
نىـڭ »الإلـه االاهللا  «گهرچه ئۇممهت . ئاستا يىراقالپ بارماقتا-ئاستا

بارلىق تهلهپلىرىدىن يىراقالپ كهتكهن بولـسىمۇ، بىـراق، مۇنـداق 
  : باقمىغان ئىدىئىككى ئىشتىن چىكىنىشنى ئهسال ئويالپ

  ناماز؛. 1

  .اللهنىڭ شهرىئىتىنى قانۇن قىلىش. 2

ــۇ  ــۇپ، مۇســۇلمان ب ــوبرازى بول ــۇ ئىككىــسى مۇســۇلماننىڭ ئ ب
ئــوبرازنى يوقىتىــپ قويــسىمۇ، يهنه ئــۇنى مۇســۇلمان دهپ ئاتــاش 

  .مۇمكىن ئهمهس ئىدى

ــتى،  ــشى ئاش ــا چىكىنى ــڭ ئارقىغ ــىرده ئۇممهتنى ــاخىرقى ئهس ئ
ــي،  ــسادىي ھۇجــۇملىرى دۈشــمهنلهرنىڭ ھهربى سىياســىي ۋه ئىقتى

نهتىجىـده ... كۈچهيدى، ئىدىيىۋى ھۇجۇم يۇقىرى چهككه يهتتـى
ئۇممهت . ھېچكىمنىڭ كۆڭلىگه كېچىپ باقمىغان ئىشالر يۈز بهردى

ئىلگىرى چىڭ ئېـسلىپ تۇرغـان بـۇ ئـاخىرقى ئىككـى نۇقتىـدىنمۇ 
ــدى ــق . چىكىن ــشنى چىرايلى ــل چىكىنى ــۇ خى ــا ب ــهيتانالر ئۇالرغ ش

                                                           
دېـگهن بۆلـۈمىنى » ئـېغىش لىنىيىـسى«ناملىق ئهسهرنىڭ » بىزنىڭ ھازىرقى رېئاللىقىمىز« ①
 !ئوقۇڭ



 

- 166 - 

166 

ھه، ئهمــدى ياخــشى بولــدى، ئــۇممهت تهرهققىيــات «: ىتىپكۆرســ
ــدى ــا ئىلگىرىلى ــلىدى، ئالغ ــاراپ ئۆرلهشــكه باش ــيىگه ق » !پهلهمپى

  .دېيىشتى

ئۆز دىنىنىڭ ئاالھىده رولىنى ئۇنۇتقان بۇ ئـۇممهتكه شـهيتانالر 
ياۋروپــا دىننــى چــۆرۈپ ! ياۋروپاغــا قــاراڭالر«: مۇنــداق دېيىــشتى

بولۇشــــتىن “ ھــــاكىم”قىغــــا تاشــــالپ، ئــــۇنى تۇرمــــۇش رېئاللى
  ».يىراقالشتۇرغاندىن كېيىنال، ئاندىن تهرهققى قىلدى

بۇندىن ئون تۆت «: شهيتانالر ئۇممهتكه يهنه مۇنداق دېيىشتى
ئهسىر ئىلگىرى نازىل بولغـان شـهرىئهت نازىـل بولغـان چاغـدىكى 
ئىپتىدائىي شارائىتقا پۈتۈنلهي ئوخشىمايدىغان بۈگـۈنكى زامـانىۋى 

ــا  ــا تهرهقىقــى قىلمىــدىمۇ؟ رېئاللىقق قانــداق ھۆكــۈم قىلىــدۇ؟ دۇني
ئۇنداقتا، ھاياتتا يۈز بېرىۋاتقان تهرهققىياتقا ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن 

  ».شهرىئهتنىمۇ تهرهققى قىلدۇرۇش الزىم

ــڭ ئــۆز دىنىنــى بىلمهســلىكى، دۈشــمهنلهر ئىــسالم  ئۇممهتنى
ئهمهلــــى «ئهللىرىــــده پهيــــدا قىلغــــان ئىــــدىيىۋى ھۇجــــۇم ۋه 

نىڭ بېسىمى ئالدىدىكى بىچارىلىكى سـهۋهبىدىن تولـۇق »رېئاللىق
نى راسـىت دهپ »گهپلهر«ياۋىداق -بىر ئهۋالد كىشىلهر بۇ يالغان

  ).الله رهھىم قىلغان كىشىلهر بۇنىڭ سىرتىدا... (تهستىقلىدى

ئــۇممهت ئاشــۇ ســاختا ئويــدۇرمىالرغا قارشــى مۇنــازىره قىلىــپ 
ــد ــدىن دهس تۇرمى ــسىمۇ، ئۇرنى ــۈن بول ــېقىش ئۈچ ــۈنكى، . ىب چ

ئهقىــده ۋه ئىمــان جهھهتتىكــى قــاالقلىق ســهۋهبىدىن ئۇممهتنىــڭ 
روھىيىتىده پهيدا بولغان بوشلۇق ئۇالرغـا ئىمـانىي ئۈسـتۈنلۈكتىن 

ئهمهلىيهتته الله مۇئمىنلهر گهرچه . ھېچنهرسىنى قالدۇرمىغان ئىدى
ئۇرۇشتا دۈشمهنلهر ئالدىدا مهغلۇب بولۇپ كهتسىمۇ، بىراق، ئاشۇ 
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  :نى ھېس قىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى خهۋهر قىلغان ئىدىئۈستۈنلۈك

�نِنيمؤم منَ إِن كُنتلَواَألع مأَنتوا ونزحالَ توا وهِنالَ تو �  
بوشىشىپ قالمـاڭالر، شـېھىت بولغـانالر ئۈچـۈن ) جىھادتىن(«

  »①.لۈك قازىنىسىلهرقايغۇرماڭالر، ئهگهر مۆمىن بولساڭالر، ئۈستۈن

�نِنيمؤلْملو هولسرلةُ وزالْع لَّهلو �  
ـــرىگه ۋه « ـــڭ پهيغهمبى ـــا، اللهنى ـــبه اللهغ ـــۇئمىنلهرغهلى گه م

  »②.مهنسۇپ

ــان  ــپ چىقق ــاالقلىقتىن كېلى ــى ق ــان جهھهتتىك ــده ۋه ئىم ئهقى
ـــسادىي ۋه پهن ـــي، ئىقتى ـــي، ئىلمى ـــاالقلىقىتېخن-ھهربى ـــا ق  ③ىك

ـــلهن  ـــسىده غهرب بى ـــدانالرنىڭ ھهممى مۇســـۇلمانالرنى مۇشـــۇ مهي
 كۈرهشكه يۈزلىنىشتىن ئىلگىـرىال –ئۈستۈنلۈك تالىشىش كۈرىشىده 

ــته ئېزىــپ، كۇكــۇم– ــي جهھهت ــۋهتتى- روھى ــان قىلى شــۇڭا . تالق
غهربنىــڭ ئۆلگىــسى  «- كۆڭلىــده بولــسىمۇ–ئــۇالردىن ھېچبىــرى 

دېيىــشكه جــۈرئهت »  بىــزگه يارىمايــدۇيارىمايــدۇ، ھېچبولمىغانــدا
  .قىاللمىدى

نى تهنقىد قىلىـشقا قانـداقمۇ »گىگانت«چۈپرهنده !!!... ھهي
ـــسۇن؟ ـــدىن ئاداشـــقانلىق !... پېتىنالى ـــداق قىلغـــانلىق ئهقىل بۇن

  !...بولمامدۇ؟

*   *   *   *   *  

ياۋروپا دىنىنـى چـۆرۈپ تاشـلىغاندىن كېـيىن ئانـدىن ”ئهمما، 
                                                           

 . ئايهت-139: ال ئىمرانسۈره ئ ①
 . ئايهت-7: سۈره مۇنافىقۇن ②
دېگهن » ئېغىپ كېتىشنىڭ تهسىرلىرى«ناملىق ئهسهرنىڭ » بىزنىڭ ھازىرقى رېئاللىقىمىز« ③

 !بۆلۈمىنى ئوقۇڭ
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گهن گهپلهر ھهققىده بىـر قـانچه كىتابلىرىمـدا دې“ تهرهققى قىلدى
شـــۇڭا، بـــۇ يهرده ئـــۇ ھهقـــته تهپـــسىلى  (①تهپــسىلى ســـۆزلىدىم

  ).توختىلىپ ئولتۇرمايمهن

گهپنىڭ خۇالسىسى شۇكى، ياۋروپا اللهنىڭ دىنىنى ھېچقاچان 
الــله تهرهپــتىن نازىــل بولغــان ســاپ، ســۈزۈك ھالىتىــده تونۇشــقا 

ه ياۋروپانىـڭ تونـۇغىنى ۋه ئـون ئهمهلىيهتـت. مۇۋهپپهق بواللمىـدى
ــىر  ــى ئهس ــن«ئىكك ــى » دى ــڭ دىن ــسىلغىنى اللهنى ــڭ ئې دهپ چى

ئهمهس، بهلكى، پائۇلنىڭ دىنـى بولـۇپ، ئـۇ بىـر ئهبـجهش دىـن 
قـاراش ۋه تهلىمـاتالرنى - زىددىيهتلىك پىكىر، كـۆز②پائۇل. ئىدى

نىـــڭ مهنبهســـىنى »دىـــن«بىـــر يهرگه تـــوپالپ، بـــۇ ئاتـــالمىش 
ــ ــڭ شــهكىللهندۈرگهن بول ــا چى ــتىقلىغان، ئۇنىڭغ ــۇنى تهس ۇپ، ئ

ئېسىلغان، ئـۇنى تـۈزىتىش ئۈچـۈن ئېلىـپ بېرىلغـان ھهر قانـداق 
ئۇرۇنۇشالرنى رهت قىلغان ۋه ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋهھشىيلهرچه ئـۇرۇش 

دىـن »قهۋم«ئاخىرقى ھېساپتا ئۇنى چۆرۈپ تاشـلىغان ... قىلغان
  .ھهر قانداق ئىنسان ئهجهپلهنمهي تۇرالمايدۇ

ــۇ ئهبــجهش دىننــى چــۆرۈپ تاشــلىغانلىقى ياۋروپالىقال رنىــڭ ب
بهلكى، ئهجهپلىنهرلىك بولغىنى ئۇالرنىڭ . ئهجهپلىنهرلىك ئهمهس

بۇ دىننى تهستىقلىغانلىقى ۋه مىڭ يىلالپ بۇ دىنغا چىڭ ئېسىلىپ 
                                                           

ــېقىمالر« ① ــدىيىۋى ئ ــدىكى ئى ــازىرقى زامان ــسالمىي «، »ھ ــۋالىنى ئى ــڭ ئهھ ــازىرقى دۇنيانى ھ
! دېـگهن كىتابلىرىمغـا قارالـسۇن» ى يولغـا قويـۇش ھهققىـدهشـهرىئهتن«ۋه » نۇقتىدىن كـۈزىتىش

 ).ئاپتوردىن(
ئـــۇ ئىـــسا . پائۇلنىـــڭ ئهســـلى ئىـــسمى شـــاۋىل بولـــۇپ، ئـــۇ ئىلگىـــرى يهھـــۇدىي ئىـــدى ②

كېـيىن . ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىغا ئهگهشكهنلهرگه رهھىمسىزلىك بىلهن جازا يـۈرۈش قىلغـان ئىـدى
ى جاكــارالپ، ئىــسمىنى پائۇلغــا ئــۆزگهرتتى ھهمــده ئۆزىنىــڭ خرىــستىئان دىنىغــا كىرگهنلىكىنــ

نـى قايتـا يېزىـپ، ئىـسا ئهلهيھىسـساالم ئېلىـپ كهلـگهن دىنغـا تـۈپتىن ئوخـشىمايدىغان »ئىنجىل«
كېيىن ياۋروپاغا بېرىپ، بۇ دىننى تهشۋىق قىلىـپ . نىڭ مهنبهسىنى شهكىللهندۈردى»يېڭى دىن«

 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن (ياۋروپانىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا كهڭرى تارقاتتى
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  .ياشىغانلىقىدۇر

: ئهجهبا، اللهنىڭ دىنـى ھهق دهپ بىلىـدىغان بىـر مۇسـۇلمان
 دىنىنـى چـۆرۈپ تاشـلىغاندهك، ياۋروپا تهرهققى قىلىش ئۈچـۈن«

  !دېسه، توغرا بوالمدۇ؟» مهن دىنىمنى چۆرۈپ تاشاليمهن

�ريصالْبى وموِي الْأَعتسا يمو ،ورلَا النو اتلَا الظُّلُملَا الظِّلُّ ،وووررلَا الْحو  �  
يهنــى كــاپىر بىــلهن (كــور ئــادهم بىــلهن كــۆزى ســاق ئــادهم «
يهنـى باتىـل بىـلهن (زۇلمهت بىلهن نـۇر . باراۋهر بولمايدۇ) مۆمىن
ــاراۋهر بولمايــدۇ) ھهق ــلهن ئىســسىق . ب ــنهت (ســايه بى يهنــى جهن

  »①.باراۋهر بولمايدۇ) بىلهن دوزاخ

ــى تو ــڭ ھهقلىقىن ــۆز دىنىنى ــۇلمانالر ئ ــارىخىنى مۇس ــان، ت نۇغ
ــان ئىــكهن، ئۇنــداقتا،  ــان، مىراســلىرىدىن خهۋهردار بولغ ئوقۇغ
ياۋروپالىقالرنى ھاالكهتكه سۆرهپ ماڭغان تهرهققىيات بۇزغۇنچىلىقى 
ــى  ــب ۋه ئهقىللىرىن ــشىلهرنىڭ قهل ــدىكى كى ــا ئهللىرى ــسالم دۇني ئى

  .ھهرگىز بولغىۋهتمهسلىكى كېرهك

زچىـل تـۈرده تهڭپـۇڭ، ھهقىقهتهن ياۋروپالىقالرنىڭ ھايـاتى ئى
ئوتتۇراھال بىر نۇقتىدا توختىماسـتىن، ئـۇ تهرهپـتىن بـۇ تهرهپـكه 

چـۈنكى، ئۇالرنىـڭ پۈتكـۈل . تهۋرىنىپ تۇرغان بىر ھايات بولـدى
ھاياتى تارىختىكى جاھىلىيهتلهردىن ھهر قانداق بىر جـاھىلىيهتته 
يـــۈز بېرىـــدىغان زۇلـــۇم ۋه جىنـــايهتلهرگه قارشـــى داۋامالشـــقان 

  .دىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى»ا ئىنكاسقايتۇرم«

بىــز ياۋروپالىقالرنىــڭ ھاياتىــدا جــانلىقلىق، چىــدامچانلىق، 
... ئىزچىللىــق ۋه ئۆتكــۈر ئىرادىنىــڭ بــارلىقىنى ئېتىــراپ قىلىمىــز

                                                           
 . ئايهتلهر-22 -20: سۈره فاتىر ①
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ـــسىگه  ـــڭ كۆرسهتمى ـــوغرا دىننى ـــسى ت ـــڭ ھهممى ـــراق، بۇالرنى بى
ئېرىــشهلمىگهنلىكى ئۈچــۈن دۇنيــا ۋه ئــاخىرهتته بىكــار بولــۇپ 

  .تىدىغانلىقى مۇقهررهردۇركې

ــانلىقى  ــلهن تولغ ــايهت بى ــاتى جىن ــادىكى ھاي ــڭ دۇني ئۇالرنى
ـــۇزاق  ـــك ئ ـــدىلىكلهرنىڭ قانچىلى ـــل ئاالھى ـــۇ خى ـــۈن، ئاش ئۈچ
داۋامالشقانلىقىدىن قهتئىينهزهر، ئاخىرقى ھېساپتا ھامان ھـاالكهت 

  .بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

ۆزى ئۇالرنىڭ ئاخىرهتتىكى ھايـاتى ھهققىـده اللهنىـڭ مۇنـۇ سـ
  .يېتهرلىكتۇر

  � وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا�
بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى بىر تهرهپ قىلىپ، «

يهنـــى ئـــۇالر (ئـــۇنى ئۇچـــۇپ يـــۈرگهن توزانـــدهك قىلىـــۋېتىمىز، 
 قىلغـــان ياخـــشى ئهمهللىرىنـــى يوققـــا ئىمانـــسىىز بولغـــانلىقتىن،

  »①).چىقىرىمىز

ــــر  ــــده ھهر بى ــــشلهرنىڭ بىرى ــــۇنداق تهۋرىنى ــــا مۇش ياۋروپ
ـــۇتلهق  ـــىدىكى م ـــۇق«نهرس ـــسىدىن ھهر بىـــر » تۇرغۇنل ئىدىيى

تهڭپـۇڭ، . ئىدىيىسىگه كۆچتى» تهرهققىيات«نهرسىدىكى مۇتلهق 
كى بۇ نۇقتا ئىنسان ھاياتىـدى. ئوتتۇراھال بىر نۇقتىدا توختىمىدى

» تۇراقلىـق«بولمايدىغانلىقى ياكى » تۇراقلىق«ھهممه نهرسىنىڭ 
ــىنىڭ  ــمه نهرس ــدىغانلىقى ۋه ھهم ــسا بولماي ــشچان«بول » ئۆزگىرى

بولـسا بولمايـدىغانلىقى، » ئۆزگىرىـشچان«بولمايدىغانلىقى يـاكى 
» ئۆزگىرىـشچان«ھهم » تۇراقلىـق«بهلكى، ئىنسان ھاياتىدا ھهم 
ئـامىلالرنى ئۆزگهرتىـشكه » تۇراقلىق«ئامىلالرنىڭ بولىدىغانلىقى، 
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ئـــــــــــامىلالرنى » ئۆزگىرىـــــــــــشچان«بولمايـــــــــــدىغانلىقى، 
ــتۇرۇش« ــانۇنىيهتكه »تۇراقالش ــۇ ق ــدىغانلىقى، ئهگهر ب ــا بولماي ق

خىالپلىــق قىلىنــسا، ئىنــساننىڭ ھايــاتى بۇزغۇنچىلىققــا ئــۇچراپ، 
  .نى يوقىتىدىغانلىقىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرهتتى»مىزان«

�طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنأَنزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد�  
بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلىرىمىزنى روشهن مۆجىزىلهر بىلهن «

سۇن ئهۋهتتۇق ۋه ئۇالر بىلهن بىلله، ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا قىل
  »①.دهپ، كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق

*   *   *   *   *  

ــلهن  ــسى بى ــۇھىيهت مهسىلى ــسى ئۇل ــرىش مهسىلى ــانۇن چىقى ق
 ...بىۋاسته باغلىنىشچانلىققا ئىگه مهسىلىدۇر

بۇ مهسىله ئۇلۇھىيهت مهسىلىسىگه بىر چېتىق بىـلهن ئهمهس، 
  ...بهلكى، بىرال ۋاقىتتا ئىككى چېتىق بىلهن باغلىنىدۇ

ــقبىر ــى چېتى ــا ىنچ ــۇقى اللهغ ــرىش ھوق ــانۇن چىقى ــۇكى، ق  ش
  .مهنسۇپ، چۈنكى، الله ياراتقۇچىدۇر

�راَألمو لْقالْخ أَالَ لَه �  
يهنـــى كائىنـــاتنى تهســـهررۇپ (يـــارىتىش ۋه ئهمـــر قىلىـــش «
  »②.راستىنال اللهنىڭ ئىلكىدىدۇر) قىلىش

بـۇ بولىـدۇ، بـۇ «يهنى !... سۇپبهلگىلهش ھوقۇقى اللهغا مهن
بولمايدۇ، بۇ توغرا، بۇ خاتا، بۇ چىرايلىق، بۇ سهت، بـۇ ھـاالل، 

ــارام ــۇ ھ ــا خــاس» ب ــر اللهغ ــۇقى بى ــيىش ھوق ــله . دې چــۈنكى، ال
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ئىنـسانغا . زېمىننى ۋه ئىنساننى يـاراتتى-ئۇ ئاسمان. ياراتقۇچىدۇر
 ۋه تهپهككۇر قىلىدىغان ئهقىلنى، ھېس قىلغۇچى سهزگۈ ئهزاالرنى

اللهننىـڭ خـاس ھوقۇقلىرىـدىن . سانسىزلىغان نېمهتلهرنـى بهردى
ــــۇقنى  ــــر ھوق ــــۇقىنى–بى ــــرىش ھوق ــــانۇن چىقى ــــن -ق  اللهدى

. تارتىۋالماقچى بولغان بۇ ئىنسان ئۆزىنى ۋه باشقىالرنى ياراتمىدى
بهلكى، ئۇ مهۋجـۇت بولـۇپ . ئۆزىگه ۋه باشقىالرغا رىزىق بهرمىدى

اج، ئۇنىڭدىن باشقا ئىچىدىغان بىر تۇرۇشتغۇ ئهلۋهتته اللهغا مۇھت
يۇتــۇم ســۇ، نهپهســلىنىدىغان ئــازغىنه ئوكــسىگېن، كېرهكلىــك 

كىچىـڭ ئىـشالرنىڭ -دېگهنـدهك چـوڭ... تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرى
  !.ھهممىسىده ياراتقۇچىسىغا مۇھتاج

ئۇنــــداقتا، ئــــۇ ئىككىــــسىنىڭ قايــــسى قــــارار چىقىرىــــدۇ؟ 
  غان زاتمۇ؟يارىتااليدىغان زاتمۇ ياكى يارىتالمايدى

  � أَفَمن يخلُق كَمن الَّ يخلُق أَفَال تذَكَّرونَ�
) ھــېچ نهرســىنى(ياراتقــان الــله بىــلهن ) پۇتــۇن كائىنــاتنى(«

  »①.ئوخشاش بوالمدۇ؟ ئويلىمامسىلهر) بۇتالر(يارىتالمايدىغان 

�ي ينالَّذلَقُونَوخي مهئًا ويلُقُونَ شخالَ ي اللّه ونن دونَ معد �  
) يهنى بۇتلىرى(ئۇالرنىڭ اللهنى قويۇپ ئىبادهت قىلغانلىرى «

ھېچ شهيئىنى يارىتالمايدۇ، بهلكى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى يارىتىلغاندۇر 
  »②.)يهنى ئىنسانالر تهرىپىدىن ياسالغاندۇر(

ئهرهبلهر ئىبادهت قىلىۋاتقان ئويدۇرما بۇ ئايهت جاھىلىيهتتىكى 
ــادهتكه  ــانلىقتىن ئىب ــىيىتى بولمىغ ــارىتىش خۇسۇس ــڭ ي ئىالھالرنى

  .اليىق كهلمهيدىغانلىقىغا دېققىتىمىزنى تارتىشنى مهقسهت قىلىدۇ
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بىراق، ئايهتنىڭ مهنىسى ئۇلۇھىيهتنى دهۋا قىلغـان، كىـشىلهر 
 كىشىگه ئۇيغۇن اللهنى قويۇپ، ئۇنى ئىالھ قىلىۋالغان ھهر قانداق

ئۇلـۇھىيهت «قانۇن چىقىرىش ھوقۇقىنى دهۋا قىلغۇچىـدا . كېلىدۇ
چۈنكى، بىر . تهڭ تېپىلىدۇ» خۇدالىق دهۋاسى«بىلهن » دهۋاسى

. تهرهپـــتىن ئـــۇ ئـــۆزىنى اللهنىـــڭ شـــېرىكى قىلىۋالغـــان بولىـــدۇ
بـۇ «الـله . دهيدۇ» ھاالل«دېسه، ئۇ » بۇ ھارام«الله : مهسىلهن

يهنه بىر تهرهپتىن ئۇنىڭ ئۆزى . دهيدۇ» خاتا«دېسه، ئۇ » توغرا
دهپ بهلگىــلهپ ) قــانۇنلۇق ۋه قانۇنــسىز(خــاالپ ھــاالل ۋه ھــارام 

بهرگهن تــۈزۈم ۋه پرىنــسىپلىرىغا ئهگىــشىۋاتقان كىــشىلهر ئــۇنى 
الله يهھۇدىي ۋه خرىستىئانالر . اللهنىڭ شېرىكى قىلۋالغان بولىدۇ

  :ھهققىده مۇنداق دېدى

�اللّه ونن دا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحخات �  
ـــۇالر « ـــى)ناســـاراالر-يهھـــۇدىي(ئ ـــڭ ھىبرىلىرىن ،  ئۆزلىرىنى

يهھۇدىيالر بىلهن ناساراالرنىڭ دىنىي باشلىقلىرىنى، (راھىبلىرىنى 
  »①.مهبۇد قىلىۋالدى) ئۆلىمالىرىنى

ــاد ــاتهم ئىب ــى ھ ــي ئىبن ــتىن، ئهدى ــۇمىنى بىلمىگهنلىك هت ئۇق
راھىبلىرىغـا چوقۇنمىغـان -ئۇالر مولال«: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا

دهپ ئېتىــراز بىلدۈرۈۋېــدى، پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم » ئىــدىغۇ؟
ئـۇالر ھـااللنى ھـارام، «: مهسىلىنىڭ مـاھىيىتىنى ئوچۇقالشـتۇرۇپ

 مانـا بـۇ ھارامنى ھاالل قىلىپ بهرسه شۇنىڭغا ئهگهشـى ئهمهسـمۇ؟
  .دېدى» ②راھىبلىرىغا چوقۇنغانلىقىدۇر-ئۇالرنىڭ مولال

ــۇھىيهت مهسىلىــسىگه بىۋاســته  بــۇ شــهرىئهت مهسىلىــسىنى ئۇل
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يهنـى قـانۇن چىقىـرىش ھوقـۇقى : باغاليدىغان بىرىنچى چېتىقتـۇر
يارىتىدىغان زاتقـا مهنـسۇپ، يـارىتىش ئىقتىـدارى بولمىغـان زاتقـا 

نـسان بولـسۇن، ھـاكىم يـاكى ئۇ مهيلـى بـۇت يـاكى ئى!... ئهمهس
مهھكۇم بولسۇن ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه اللهنىڭ مۇنۇ سۆزى ئۇيغـۇن 

  :كېلىدۇ

�               مهلُبـسإِن يو وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخلَن ي اللَّه ونن دونَ معدت ينإِنَّ الَّذ
ئًا لَّا ييش ابالذُّبطْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهنقتس �  

شۈبھىسىزكى، سىلهر اللهنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنىـڭ «
ئهقلـى (ھهممىسى يىغىلغان تهقدىردىمۇ بىر چىۋىننى يارىتالمايـدۇ 

بار ئادهم قانداقمۇ مۇشـۇنداق بـۇتالرنى مهبـۇد قىلىۋېلىـپ ئۇالرغـا 
يهنـى (نىـڭ بهدىنىـدىن بىـر نهرسـىنى ، چىـۋىن ئۇالر!)چوقۇنىدۇ

ــر نهرســىنى ــۇراق بى ــان خــۇش پ ــا ســۈركهپ قويۇلغ ــپ ) بۇتق ئېلى
) ئۇنىڭغـا(قاچسا، ئۇنى چىۋىندىن تارتىـپ ئااللمايـدۇ، بۇتمـۇ ۋه 

  »①.چوقۇنغۇچىمۇ ئاجىزدۇر

 »ياراتقۇچى« �الْخالق� اللهنىڭ سۈپهتلىرىدىن ئىككىنچى چېتىق
نىڭ نـازۇك شـهيئىلهر« �اللَّطيف الْخـبِري  �دېگهن سۈپىتىدىن باشقا، 

الْحكـيم  �ۋه » ، ھهممىدىن تولـۇق خهۋهردارتهرهپلىرىنى بىلگۈچى
يملھهممىنـى بىلگـۈچىھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغـۇچى« �الْع ، «

  .نچه سۈپىتى بىلهن مۇناسىۋهتلىكتۇردېگهن بىر قا

ھهقىقهتهن قـانۇن تۈزگـۈچى قانۇنلىرىنىـڭ ئاممىبـاب بولۇشـى 
 بولۇشـى، قانۇنلىرىنىــڭ ھـېكمهت بىــلهن ئىـش قىلغــۇچىئۈچـۈن 

ئىنــسانالرنىڭ مهۋجــۇدىيىتىگه ۋه ئهھۋالىغــا مۇناســىپ بولۇشــى 
 تولـۇق بىلگـۈچىئۈچۈن قانۇنغا رېئايه قىلغۇچىالرنىڭ ئهھـۋالىنى 
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ۇشى، قانۇنالردىن بۈگۈن يـاكى كهلگۈسـىده زىيـانلىق نهتىـجه بول
كېلىپ چىقماسلىقى ئۈچۈن قانۇن پهيدا قىلىـدىغان تهسـىرلهردىن 

، مهخپى ئىشالرنى بىلىپ تۇرۇش ئۈچـۈن تولۇق خهۋهردار بولۇشى
.  بولۇشــى الزىــمشــهيئىلهرنىڭ ئهڭ نــازۇك تهرهپلىرىنــى بىلگــۈچى

مۇشۇنداق سۈپهتلهرگه ئىـگه، مهن «ئىنسانالر ئىچىده كىم ئۆزىنى 
دهپ » مهنده بۇ خىل سۈپهتلهر اللهغا قارىغاندا كـۆپرهك تېپىلىـدۇ

  !ئېيتااليدۇ؟

�أَمِ اللّه لَمأَع مأَأَنت �  
  »①.سىلهر ئوبدان بىلهمسىلهر؟ ياكى الله ئوبدان بىلهمدۇ؟«

أَن تكْرهواْ شيئًا وهو خير لَّكُم وعسى أَن تحبواْ شيئًا وهو شر لَّكُـم              وعسى  �
  � واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

سىلهر بىرهر نهرسىنى ياقتۇرماسـلىقىڭالر مـۇمكىن، ئهممـا ئـۇ «
الر سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر؛ سـىلهر بىـرهر نهرسـىنى ياقتۇرۇشـۇڭ

سـىلهرگه نېمىنىـڭ . (مۇمكىن، ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن زىيـانلىقتۇر
شۇنىڭ (الله بىلىدۇ، سىلهر بىلمهيسىلهر، ) پايدىلىق ئىكهنلىكىنى

  »②.)ئۈچۈن الله بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالر

ياۋروپــا خاتــا ھالــدا اللهنىــڭ دىنــى دهپ ئويلىغــان پائۇلنىــڭ 
ــۆزىنى ــپ، ئ ــپ چىقى ــدىن چىكىنى ــۇر«: دىنى ــازات بويۇنت ۇقتىن ئ

» بولدۇق، ئهمدى اللهنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه ئىھتىياجلىق ئهمهسمىز
ــيهت ۋه  ــهخىس، جهمئى ــانۇنلىرى ش ــڭ ق ــدا، ئۇالرنى ــگهن چاغ دې

  دۆلهت ھاياتىدا قانداق ناچار تهسىرلهرنى پهيدا قىلدى؟

ياۋروپا جهمئىيىتىده ئايالالرغا چۈشـۈۋاتقان زۇلـۇمنى يـوقىتىش 
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 قىلغان، ئايالالرنىڭ ۋه ئايالالر بىـلهن »ئازات«ئۈچۈن ئايالالرنى 
بىرگه ئهرلهرنىڭ ئهخالقىنى بۇزۇپ، ئائىلىنى پاچاقالپ تاشلىغان، 
كوچا بالىالرنىڭ ماكانىغا ئايالنغـان، جىنـسىي قااليمىقـانچىلىق ۋه 
جىنايهت جهمئىيهتكه كهڭـرى يامرىغـان چاغـدا ياۋروپـا قـانۇنلىرى 

  !؟①نېمه قىاللىدى

ان جازانى ئىزچىل تـۈرده يهڭگىللىتىـپ، جىنايهتكه بېرىلىدىغ
ئاخىرى جىنايهت جهمئىيهتته يۈز بېرىدىغان ئادهتتىكى بىر ئىشقا، 
بهلكـــى، تۇرمۇشـــنىڭ بىـــر قىـــسمىغا ئايالنغـــان چاغـــدا ياۋروپـــا 

  !قانۇنلىرى نېمه قىاللىدى؟

ــازانه  ــسىنى ج ــسادىي قۇرۇلمى ــپ، ئىقتى ــاالل قىلى ــازانىنى ھ ج
ــدىن كاپ ــگهن، ئان ــتىگه تىكلى ــايلىق ۋه ئۈس ــاغۇتلىرى ب ــالىزم ت ىت

ـــــامراتلىق ۋه  ـــــڭ ن ـــــپ، كهمبهغهللهرنى ـــــاراۋانلىقنى كۆپهيتى پ
بىچـــارىلىكىنى ئاشـــۇرۇش ئۈچـــۈن ئهمگهكچىلهرنىـــڭ قـــانلىرىنى 
ــېمه  ــانۇنلىرى ن ــا ق ــدا ياۋروپ ــان چاغ ــۇل قىلغ ــۇالرنى ق شــوراپ، ئ

  !قىاللىدى؟

 ئـۆزىنى چـوڭ دۆلهتـلهر دهپ –ياۋروپا خهلقئـارا سىياسـىتىنى 
مهنپهئهتـــى ئۈســـتىگه - تاجاۋۇزچىالرنىـــڭ ھوقـــۇق–الغـــان ئاتىۋ

تـاراج قىلغـان، -قۇرغان، كىچىك دۆلهتلهرنى ئولجـا كهبـى تـاالن
ــززهت ــيىن ھهر -ئى ــان، ئۇنىڭــدىن كې ــسهنده قىلغ ھــۆرمىتىنى دهپ

چـــوڭ (» ۋېتـــو ھوقـــۇقى«قانـــداق بىـــر خهلقئـــارالىق جـــازادىن 
ــۇقى ــدىنىش ھوق ــارالىق قوغ ــڭ خهلقئ ــۆ) دۆلهتلهرنى ــلهن ئ زىنى بى

  !قوغدىغان چاغدا ياۋروپا قانۇنلىرى نېمه قىاللىدى؟

                                                           
مهن زهھهرلىـك چېكىملىـك چهككـۈچى، پاھىـشه، ئـون تـۆت «ئامرېكىلىق يازغۇچى يازغان  ①
 !ناملىق ئهسهرگه قارالسۇن» ياش
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بىز بويۇنتۇرۇقتىن ئازات بولـدۇق، ئهمـدى اللهنىـڭ «: ياۋروپا
ــاجلىق ئهمهســمىز دهپ جــار ســالغاندىن » كۆرســهتمىلىرىگه ئىھتىي

كېــيىن يهر شــارىنىڭ ھهمــمه جــايلىرىنى قاپلىغــان بۇزۇلــۇش، 
ــۇمال ــق ۋه زۇل ــۇرۇش، قىرغىنچىلى ــراب، ئ ــا ئىزتى ــدا ياۋروپ ر ئالدى

  !قانۇنلىرى نېمه قىاللىدى؟

*   *   *   *   *  

بىــز يۇقىرىــدا قــانۇن چىقىــرىش مهسىلــسى بىــلهن ئۇلــۇھىيهت 
ـــــــىۋهتنى  ـــــــۈك مۇناس ـــــــسىدىكى كۈچل ـــــــسى ئوتتۇرى مهسىلى

ــتۇردۇق ــۈچى، . ئايدىڭالش ــق بهرگ ــاراتقۇچى، رىزى ــله ي ــده ال ھهم
پ تۇرغۇچى، كائىناتنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرغۇچى، ھهممىنى كۆزىتى

ــۇش  ــۇچى بول ــش قىلغ ــلهن ئى ــېكمهت بى ــۈچى، ھ ــى بىلگ ھهممىن
ــڭ پۈتكــۈل  ــڭ شــهرىئهتتىكى ھاكىمىيىتىنى ــلهن اللهنى ســۈپىتى بى
ـــى  ـــسمى ئىكهنلىكىن ـــر قى ـــڭ پهقهت بى ـــاتتكى ھاكىمىيىتىنى كائىن

  .ئايدىڭالشتۇردۇق

�لّهإِالَّ ل كْمالْح أَالَّ،إِن رأَم اهواْ إِالَّ إِيدبعت  �  
غىال ىدىكى بارچه ھۆكۈملهر پهقهت اللهئىبادهت ۋه دىن بارىس«

 .مهنسۇپ، ئۇ سىلهرنى پهقهت ئۆزىگىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇغـان
①«  

  � لَه الْحكْم وإِلَيه ترجعونَ�
ۈم پهقهت اللهغا خاسـتۇر، ھۆك) مهخلۇقاتتا ئىجرا بولىدىغان(«

  »②.سىلهر اللهنىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر

                                                           
 . ئايهت-40: سۈره يۈسۈف ①
 . ئايهت-88: سۈره قهسهس ②
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 هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم من السماء والْأَرضِ لَا إِلَه إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ�

�  
ــماندىن ۋه زېمى« ــىلهرگه ئاس ــقا س ــن باش ــق اللهدى ــدىن رىزى ن

بېرىپ تۇرىـدىغان يـاراتقۇچى بـارمۇ؟ اللهدىـن باشـقا ھـېچ مهبـۇد 
ـــۇر، ) بهرھهق( ـــڭ ئىبادىتىـــدىن(يوقت ـــداقمۇ بـــاش ) اللهنى قان

  »①.تارتىسىلهر؟

�           لَيي عبر اللَّه كُمذَل إِلَى اللَّه هكْمٍء فَحين شم يهف ملَفْتتا اخمو    ـهإِلَيو كَّلْتوت ه
ـا            ،  أُنِيباجوامِ أَزعالْأَن نما واجوأَز أَنفُِسكُم نلَ لَكُم معضِ جالْأَرو اتاومالس رفَاط

       ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي يهف كُمؤذْرضِ      ،  يالْـأَرو اتاومالـس يدقَالم لَه
        يملٍء عيبِكُلِّ ش هإِن رقْدياء وشن يمل قزطُ الرسبي  ،       ى بِهصا وينِ مالد نلَكُم م عرش

     ا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحلَـا          نو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهنيص
               هي إِلَيدهياء وشن يم هبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم نيرِكشلَى الْمع ركَب يهقُوا ففَرتت

نِيبن يم �  
ــىلهر « ــ(س ــدىن باش ــتىده ۋه ئۇنىڭ ــن ئۈس ــداق ) قادى ھهر قان

ــۈم  ــله ھۆك ــا ال ــشماڭالر، ئۇنىڭغ ــتىالپ قىلى ــتىده ئىخ ــه ئۈس نهرس
ئهنه شۇ الله مېنىـڭ ) ئۇالرغا ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد. (چىقىرىدۇ

) ھهمــمه ئىــشتا(پهرۋهردىگارىمــدۇر، ئۇنىڭغــا تهۋهككــۈل قىلــدىم، 
ـــمهن ـــۇراجىئهت قىلى ـــا م ـــى . اللهغ ـــمانالرنى ۋه زېمىنن ـــله ئاس ال

يهنى ( الله سىلهرگه ئۆز جىنسىڭالردىن جۈپتىلهرنى ياراتقۇچىدۇر،
ھــايۋانالرغىمۇ ئــۆز تىپىــدىن جــۈپتىلهرنى . يــاراتتى) ئايــالالرنى

بۇ ئارقىلىق الله سىلهرنى كۆپهيتىدۇ، ھېچ شهيئى اللهغـا . ياراتتى
ئوخشاش ئهمهستۇر، الله ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ھهممىنـى 

) خهزىنىلىرىنىـڭ(ۋه زېمىننىڭ ئاسمانالرنىڭ . كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

                                                           
 . ئايهت-3: سۈره فاتىر ①
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ئاچقۇچلىرى اللهنىڭ ئىلكىدىدۇر، الله خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى 
كهڭ قىلىـدۇ، خالىغـان كىـشىنىڭ رىزقىنـى ) سىناش يۈزىـسىدىن(
ــسىدىن( ــۇپتىال قىلىــپ ســىناش يۈزى ــا م ــله ) باالغ ــدۇ، ال ــار قىلى ت

الــله ســىلهرگه . ھهقىــقهتهن ھهمــمه نهرســىنى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر
يهنـى مـۇھهممهد (دىن نۇھقا تهۋسىيه قىلغان نهرسىنى، سـاڭا دىن

بىز ۋهھىي قىلغان نهرسىنى، ئىبراھىمغا، مۇسـاغا ) ئهلهيھىسساالمغا
ســىلهر . ۋه ئىــساغا بىــز تهۋســىيه قىلغــان نهرســىنى بايــان قىلــدى

دىننـــى بهرپـــا قىلىڭـــالر، دىنـــدا تهپرىقىچىلىـــك قىلمـــاڭالر، 
) يهنـى تهۋھىـد(لغـان نهرسـه مۇشرىكالرغا سهن ئۇالرنى دهۋهت قى

ئېغىر كهلدى، الله تهۋھىدكه خالىغان ئادهمنى تالاليـدۇ، اللهنىـڭ 
  »①.قايتىدىغان ئادهمنى تهۋھىدكه باشاليدۇ) تائىتىگه(

�اللَّه أْذَن بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاء شرش ملَه أَم �  
رنىڭ الله رۇخـسهت قىلمىغـان نهرسـىلهرنى دىـن قىلىـپ ئۇال«

  »②.تكهن مهبۇدلىرى بارمۇ؟ىبېك

ئهگهر بىزگه بۇ كۈچلـۈك مۇناسـىۋهت ئايـدىڭ بولغـان بولـسا، 
ئۇنداقتا، بىز ئىالھىي شهرىئهتنىڭ باشقا قانۇنالردا تېپىلمايدىغان 

  !ئۆزگىچه ئاالھىدىلىكى ھهققىده قىسقىچه توختىلىپ ئۆتهيلى

  � أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْما لِّقَومٍ يوقنونَ�
ـــۇالر جـــاھىلىيهت دهۋرىنىـــڭ ھـــۆكمىنى تهلهپ قىالمـــدۇ؟ « ئ

چىن ئىشىنىدىغان قهۋمنىڭ نهزىرىده ھۆكۈمـده اللهدىنمـۇ ) اللهغا(
  »③.؟ئادىل كىم بار
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بىــرىگه -اھىلىيهتنىــڭ ھــۆكمى ئىنــسانالرنىڭ بىــرئېنىقكــى، ج
بۇ ئايهت كهرىمه شۇنى ئېنىق بايـان . چىقىرىپ بهرگهن ھۆكمىدۇر

قىلىـــدۇكى، ھهقىـــقهتهن بـــۇ يهرده ھۆكۈمنىـــڭ ئىككىـــال تـــۈرى 
ــۇت ئهمهس ــسى مهۋج ــۇ ئۈچىنچى ــۇت، ھهرگىزم ــسا . مهۋج ــر بول بى

ن شـۇ سـهۋهپتى. اللهنىڭ ھۆكمى، بىر بولسا جاھلىيهتنىڭ ھۆكمى
اللهنىـڭ قانۇنىنىـڭ غهيـرى بىـلهن قىلىنغـان ھهر قانـداق ھۆكـۈم 
ئۇنىڭ كېلىش مهنبهسى قانداق بولـسۇن، شـهكلى ۋه مهزمـۇنلىرى 

  .قانداق بولسۇن پۈتۈنلهي جاھىلىيهتنىڭ ھۆكمىدۇر

كىشىلهر اللهنىڭ شـهرىئتىگه رېئـايه قىلمايـدىكهن، ئۇنـداقتا، 
نۇن تۈزگۈچى مهيلى قا. جهزمهن ئىنسانالر قانۇن تۈزگۈچى بولىدۇ

شهخس بولسۇن ياكى كوللىكتىپ بولسۇن يـاكى بـارلىق ئىنـسانالر 
دېـگهن كاتېگورىيىـدىن چىقىـپ » ئىنـسان«توپى بولسۇن بهربىر 

ــدۇ ــۆكمى جاھىلىيهتنىــڭ . كېتهلمهي ــارلىق ھ ــۇڭا، ئۇالرنىــڭ ب ش
  .ھۆكمى بولىدۇ

ئىالھىي شـهرىئهتته كىـشىنىڭ ئهڭ بهك دېققىتىنـى تـارتىغىنى 
دىــن مۇكهممهللىــشىپ، . دۇر»ئۇنىۋېرســاللىق«ۋه » يلىــقئومۇمى«

  :الله

  � الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالَم دينا�
ــىلهرگه « ــدىم، س ــۈن قىل ــى پۈت ــىلهرنىڭ دىنىڭالرن ــۈن س بۈگ

ماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشـقا نېمىتىمنى تا
  »①.تاللىدىم

ــڭ  ــسانىيهت ھاياتىنى ــي شــهرىئهت ئىن ــدىال ئىالھى ــگهن چاغ دې
ھهممه تهرهپلىرىنـى ۋه ئىنـساننىڭ زېمىنـدىكى ھاياتىنىـڭ بـارلىق 
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  .تهلهپلىرىنى تولۇق ئۆز ئىچىگه ئېلىپ بولغان

گىرىـــشچان بـــۇ يهرده ئىنـــسان ھاياتىـــدىكى تۇراقلىـــق ۋه ئۆز
: ده، مۇنـداق بىـر سـوئال كېلىـپ چىقىـدۇ-مهسىله پهيـدا بولىـدۇ

شــهرىئهت نازىــل بــولغىلى ئــون تــۆت ئهســىر بولــدى، ئــون تــۆت 
ــى  ــپ، تهرهقق ــۈرده ئۆزگىرى ــل ت ــات ئىزچى ــان ھاي ــىردىن بۇي ئهس

ئۇنداقتا، قهدىمقى زاماندا نازىل بولغـان شـهرىئهتنىڭ . قىلىۋاتىدۇ
ھۆكـۈم قىلىـشقا قانـداق سـاالھىيىتى تهرهققى قىلىۋاتقان بۈگـۈنگه 

  توشىدۇ؟

ئۇنــداقتا، «: ده-بــۇ يهرده جــاھىلىيهت ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ
ئىنسانالر ئـۆزىگه ئـۆزى قـانۇن تۈزۈشـى الزىـم، چـۈنكى، تۇرغـۇن 
شهرىئهتنىڭ ھاياتنىڭ يېڭىلىقلىرى بىـلهن ماسلىشالىـشى مـۇمكىن 

ى، ئىنسان ئاي شارىغا چىقتـى، ئاتۇمنىـڭ سـىرىنى يهشـت. ئهمهس
  .دهيدۇ» نى ياراتتى“مۆجىزىلهر”ھهيران قاالرلىق 

ئاتـــالمىش مۇســـۇلمانالردىن مۇشـــۇنداق گهپنـــى دهيـــدىغانالر 
ئىالھىي شهرىئهت ھهققىده ھېچنىمه بىلمهيدىغان، ئۆز ئۇممىتىنىڭ 
ــى پۈتــۈنلهي  ــان، شــانلىق ئهنئهنىلهرن ــارىخىنى ئوقــۇپ باقمىغ ت

بنىــــڭ چــــۈنكى، ئــــۇالر غهر. ئۇنتــــۇپ كهتــــكهن كىــــشىلهردۇر
ئالدىــدا خــۇدىنى يوقىتىــپ، روھــى قۇللــۇق » ئــارتۇقچىلىقلىرى«

ئىسكهنجىسىگه چۈشكهندىن باشالپ، ئىسالم ھهقىقهتلىرىـدىن يـۈز 
ئـــۆرۈگهن، خرىـــستىئانالر مۇســـۇلمان ئهللىرىـــده پهيـــدا قىلغـــان 

نىـڭ بېـسىمى ئاسـتىدا »ئهمهلىـي رېئـاللىق«ئىدىيىۋى ھۇجـۇم ۋه 
  .تكهن كىشىلهردۇرتالقان بولۇپ كه-يهنچىلىپ، كۇكۇم

�          ينلَّذل وقُلْ ه بِيرعو يمجأَأَع هاتآي لَتلَا فُصا لَّقَالُوا لَويمجا أَعآنقُر اهلْنعج لَوو
يهِم عمى أُولَئك ينـادونَ     آمنوا هدى وشفَاء والَّذين لَا يؤمنونَ في آذَانِهِم وقْر وهو علَ          
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يدعب كَانن مم �  
ــل « ــپ نازى ــان قىلى ــدىكى قۇرئ ــۇنى ئهجهم تىلى ــز ئ ــادا بى مۇب

بىـز (نېمىشقا ئۇنىـڭ ئـايهتلىرى ”: قىلغان بولساق، ئۇالر ئهلۋهتته
روشهن بايان قىلىنمىدى؟ پهيغهمبهر ئهرهب، ) چۈشىنىدىغان تىلدا
ئۇ ئىمان كهلتۈرگهنلهرگه ھىدايهتتۇر .  دهيتتى“كىتاب ئهجهمچىمۇ؟

شــــــىپادۇر، ئىمــــــان ) شــــــۈبھىگه-دىلالردىكــــــى شــــــهك(ۋه 
ــۇالقلىرى  ــدىغانالرنىڭ ق ــاننى ئاڭالشــتىن(ئېيتماي ــردۇر ) قۇرئ ئېغى

يهنى قۇرئاننىـڭ دهۋىـتىگه قـۇالق سـالمىغانالرنىڭ ۋه ئۇنىڭـدىن (
 ، قۇرئـان ئۇالرنىـڭ)يۈز ئۆرۈگهنلهرنىڭ گويا قۇالقلىرى ئېغىـردۇر

، )يهنى ئـۇالر ھىـدايهت نـۇرىنى كۆرمهيـدۇ(كورلۇقتۇر ) دىللىرىغا(
يهنــى ئــۇالر ھهقنــى (ئهنه شــۇالر يىــراقتىن نىــدا قىلىنغــۇچىالردۇر 

ــان، مۇســاپىنىڭ  ــراقتىن چاقىرىلغ ــا يى ــۇل قىلماســلىقتا ئىمانغ قوب
  »①)يىراقلىقىدىن چاقىرىقنى ئاڭلىمىغان كىشىلهرگه ئوخشايدۇ

ـــــسان ھاياتىـــــ ـــــقهتهن ئىن ـــــارلىق كائىنـــــات –دا ھهقى  ب
ــــسىدىكىدهكال ــــامىلالر -قۇرۇلمى ــــشچان ئ ــــق ۋه ئۆزگىرى  تۇراقلى

  ...مهۋجۇت

ئىلمىــي تهرهققىياتنىــڭ ئــاخىرقى يىللىرىــدا كىــشىلهر مــاددىي 
يهنـى بـۇ . كائىناتقا نىسبهتهن بۇ ھهقىقهتنى ئېنىق تونـۇپ يهتتـى

ــل  ــڭ تى ــاكى ئۇالرنى ــۇت ي ــۆزگىرىش مهۋج ــر ئ ــق بى يهرده دائىملى
ســى بىــلهن ئېيتقانــدا كائىناتنىــڭ شــهكلىده دائىملىــق بىــر ئاتالغۇ

ــات مهجــۇت ــۇپ، : تهرهققىي ــۇزالر يوقۇل ــدىن(يۇلت ــۇزالر ) يېڭى يۇلت
تۇمــــانلىق بۇلــــۇتالر توپلىــــشىپ، پالنېتــــاالر . پهيــــدا بولىــــدۇ

. نۇرلۇق مهدهنلهر نۇرسـىز مهدهنـلهرگه ئايلىنىـدۇ... تارقاقلىشىدۇ

                                                           
 . ئايهت-44: سۈره فۇسسىلهت ①
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 بىـراق، بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ...ئۇنىڭ ئاتۇم ئېغىرلىقى ئۆزگىرىدۇ
تۇراقلىق ئـوق رامكىـسى ئىچىـده تاماملىنىـدۇكى، ئۇنىـڭ ئاساسـى 
كائىناتنىـــڭ ســـىرتقى شـــهكلىدىكى تۈرلـــۈك ئۆزگىرىـــشلهرنىڭ 

  .تهسىرىگه ئۇچرىمايدىغان ئاتوم تهركىبى بولىدۇ

مۇســـۇلمانالر مۇشـــۇ دىننىـــڭ تهلهپلىـــرىگه رېئـــايه قىلغـــان، 
ــه االاهللا«قهلبلىرىنــى  ــده ئۈ» الإل چــۈن خــالىس قىلغــان، نهتىجى

اللهنىڭ نۇرى بىـلهن ئۇالرنىـڭ پاراسـىتى نۇرالنغانـدىن باشـالپ، 
ـــشچان  ـــق ۋه ئۆزگىرى ـــل تۇراقلى ـــۇ خى ـــدىكى ب ـــسانالر ھاياتى ئىن

  .ھهقىقهتنى تونۇپ يهتكهن

مۇســۇلمانالر شــۇنى تونــۇپ يهتكهنكــى، ھهقىــقهتهن ئىنــسانالر 
ــدا ئۆزگهرتىــشكه بولمايــدىغان تۇراقلىــق  . ئىــشالر مهۋجــۇتھاياتى

ــدۇ ــا ئۇچراي ــات بۇزغۇنچىلىقق ــسه ھاي ــۇالر ئۆزگهرتىل يهنه . ئهگهر ب
. شهكىل جهھهتتىن دائىـم ئۆزگىرىـپ تۇرىـدىغان ئىـشالر مهۋجـۇت

بىراق، بۇ ئىشالرنىڭ ئۆزگىرىش ھالىتى ئۆزگهرمهيدىغان تۇراقلىـق 
ئهگهر . قائىدىلهرنىڭ كونتروللۇق دائىرىسىدىن چىقىـپ كهتمهيـدۇ

ىش تۇراقلىـق قائىـدىلهرنىڭ كونتروللـۇق دائىرىـسىدىن بۇ ئـۆزگىر
چىقىپ كهتسه، ئۇنداقتا، بۇ خىل ئۆزگىرىش غايهت زور چۇۋالچاق 
بىـر نهرسـىگه ئايلىنىـدۇكى، ئـۇنى ھېچقانـداق بىـر ئـۆلچهم يـاكى 

  .رامكا كونترول قىاللمايدۇ

مۇسۇلمانالر شـۇنى تونـۇپ يهتكهنكـى، ئىالھىـي شـهرىئهت بـۇ 
 بىــلهن ئىنـــسانالر ھاياتىــدا ئهڭ مـــۇكهممهل كائىنــات ھهقىقىتـــى
ئىالھىي شهرىئهتتىكى ئـۆزگهرمهس تۇراقلىـق . رهۋىشته ئۇچرىشىدۇ

ھهقىقهتــلهر ئىنــسانالر ھاياتىــدىكى تۇراقلىــق ئىــشالرنى بهلگىــلهپ 
ــدۇ ــدىلهر . بېرى ــق قائى ــي شــهرىئهتتىكى تۇراقلى شــۇنداقال، ئىالھى

باسـقۇچقا تهرهققـى ئىنسانالر ھاياتىنىڭ بىر باسـقۇچتىن يهنه بىـر 
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قىلىــپ تۇرىــدىغانلىقى ســهۋهبىدىن دائىــم ئۆزگىرىــپ تۇرىــدىغان 
 مهيلـى قۇرئـان –الـله تائـاال . ئىشالرغا ئـۆلچهم بهلگىـلهپ بېرىـدۇ

 تۇراقلىـق ئىـشالر ھهققىـدىكى كونكرېـت -ياكى ھهدىسته بولسۇن
ھۆكـۈملهرنى نازىـل قىلىــش بىـلهن بىــرگه، ئۆزگىرىـشچان ئىــشالر 

الإله «ئانـدىن . تراكت ھۆكۈملهرنمۇ نازىل قىلغانھهققىدىكى ئابس
ــگه »االاهللا ــدىغان مۇئمىننىــڭ ئهقلى ــايه قىلى ــرىگه رېئ نىــڭ تهلهپلى

يېڭىلىنىپ تۇرۇۋاتقان ئىشالرنى تۇراقلىق ھۆكۈملهرگه چۈشۈرۈشته 
نهتىجىــده پهيغهمــبهر . قىلىــشقا رۇخــسهت بهرگهن» ئىجتىھــاد«

گهنـــدىن كېـــيىن، ئهلهيھىســـساالم ۋاپـــات بولـــۇپ، ۋهھيـــى ئۈزۈل
مۇسۇلمانالر بارلىق ئىشالردا قۇرئان ۋه ھهدىسكه تايانغان ھالدا بۇ 
دىننــى ئهمهلىــيهتكه تهدبىقالشــقا كىرىــشكهندىن تــارتىپال بىۋاســته 

  .مهيدانغا كهلگهن» فىقھىي«باشالنغان 

ئىجتىھاد ـــ مۇسـۇلمانالر ھاياتىـدىكى تۇراقلىـق ئىـشالر بىـلهن 
ــ ــشالر ئوتتۇرى ــشچان ئى ــق ئۆزگىرى ــتۇرىدىغان دائىملى سىنى ماسالش

  .قورالدۇر

ئهلمانىيالر سـاختا دهۋاالرنـى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ، بـۇ ئـارقىلىق 
  .اللهنىڭ شهرىئتىنى بىكار قىلىۋېتهلهيمىز دهپ ئوياليدۇ

هو الَّذي ، يرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَ        �
  � أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

يهنــى اللهنىــڭ دىنىنــى ۋه نۇرلــۇق (ئــۇالر اللهنىــڭ نــۇرىنى «
ئېغىزلىرى بىلهن ئۆچۈرۈۋهتمهكچى بولىدۇ، كـاپىرالر ) شهرىئىتىنى

ــۆرگهن ت ــان ك ــۇكهممهل يام ــۇرىنى م ــڭ ن ــله ئۆزىنى ــدىردىمۇ، ال هق
. )يهنـــى ئۆزىنىـــڭ دىنىنـــى ئاشـــكارىلىغۇچىدۇر(قىلغۇچىـــدۇر 

مۇشرىكالر يامان كـۆرگهن تهقـدىردىمۇ، الـله ھهق دىننـى بـارلىق 
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دىنالر ئۈسـتىدىن غالىـب قىلىـش ئۈچـۈن پهيغهمبىرىنـى ھىـدايهت 
  »①.بىلهن ۋه ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى

ئىـسالمىي ھايـات : لىرى مۇنـداق دېيىـشىدۇئهلمانىيالرنىڭ بهزى
ـــدا  ـــسانالر ھاياتى ـــڭ تۇرغۇنلـــۇقى ۋه ئىن شـــهرىئهت ئهھكاملىرىنى

ــــان كهڭ ــــپ تۇرۇۋاتق ــــلهن -يېڭلىنى ــــېڭىلىقالر بى ــــك ي كۆلهملى
ماسلىشالماسلىقى سهۋهبىدىن ئاخىرقى ئۈچ ئهسـىرده قاتماللىـشىپ 

  .قالدى

پۈتۈنلهي ئۇالر بۇ باتىل سۆز بىلهن ئۆزىنىڭ اللهنىڭ دىنىدىن 
بهلكـى، ئـۇالر مۇسـۇلمانالر . چىقىپ كهتكهنلىكىنى تۇيماي قالىـدۇ

 ئهقىــده -اللهنىــڭ دىنىغــا كىرىــپ كهلــگهن ئهڭ چــوڭ دهرۋازا
 گهرچه –چۈنكى، ئۇالر .  دىن بىماالل چىقىپ كېتىدۇ-دهرۋازىسى

 اللهنىڭ ئىلىم ۋه ھـېكمهت -بۇنى ئاڭلىق تۈرده ھېس قىاللمىسىمۇ
 نــادانلىق ئىچىــده –ئۇالرنىــڭ. غــان بولىــدۇســۈپىتىنى ئىنكــار قىل

ــان ــا -ئېيتىلغ ــدىن گوي ــۇ گهپلىرى ــا ” ب ــۇ شــهرىئهتنى يولغ ــله ب ال
ــڭ  ــشىلهرنىڭ ئهھۋالىنى ــىرلهرده كى ــى ئهس ــدا كېيىنك ــان چاغ قويغ
ــهرىئهت  ــان ش ــله پهرز قىلغ ــتىكهن، ال ــدىغانلىقىنى بىلمهپ ئۆزگىرى

ىلىنىـپ كىشىلهر ھاياتىدىكى يېڭىلىقالرغا ماس كهلمهيدىكهن، يېڭ
تۇرۇۋاتقان شارائىتقا تهدبىقلىغىلى بولمايـدىغان شـهرىئهتنى يولغـا 

“ كىـشىنىڭ ئىـشى ئهمهس) پاراسـهتلىك-پهم(قويۇش ھېكمهتلىك 
  .دېگهندهك بىر مهنا چىقىپ تۇرىدۇ

ئىجتىھـاد دېـگهن : ئۇالرنىڭ بهزىلىرى يهنه مۇنداق دېيىـشىدۇ
ڭ شـهرىئىتى ئهمهلـده تهدبىقالنغىنـى اللهنىـ... ئىنسانىي قىلمىـش

ئهمهس، بهلكـــى، ئىنـــساننىڭ اللهنىـــڭ شـــهرىئىتىگه بولغـــان 

                                                           
 . ئايهتلهر-8-7: سۈره سهپ ①



 

- 186 - 

186 

ھهقىقهتهن بـۇ خىـل مهنـادىكى اللهنىـڭ شـهرىئىتى . چۈشهنچىسى
بهلكــى، . يــوق بىــر نهرســه) تــۇتقىلىقى(مــاھىيهتته مهۋجــۇدىيىتى 

بــۇ خىــل . اللهنىــڭ شــهرىئىتىگه بولغــان ئىنــسانىي تهســهۋۋۇر
 ئهمهلىيهتتىمـۇ بىـر فهقىـھ .تهسهۋۋۇر ئۆزگىرىـشنى قوبـۇل قىلىـدۇ

ئىخـتىالپ (بىلهن يهنه بىـر فهقىـھ ئوتتۇرىـسىدا بىردهكلىـك يـوق 
ــار ــۇدىيىتى )... ب ــاھىيهتته مهۋج ــز م ــۈن بى ــېمه ئۈچ ــداقتا، ن ئۇن

ــۇتقىلىقى( ــاكى ) ت ــوق ي ــهرىئىتى«ي ــڭ ش ــۇال اللهنى » پهقهت مۇش
دهپ يولغـا قويۇشـنى » قانۇن«دېگىلى بولمايدىغان بىر نهرسىنى 

  !.ىمىز؟تهلهپ قىل

ئىجتىھـــاد : ئۇالرنىـــڭ يهنه بهزىلىـــرى مۇنـــداق دېيىـــشىدۇ
-ئىنساننىڭ قىلمىشى بولغان ئىكهن، ئۇنـداقتا، نېمىـشقا ئوچـۇق

ـــۈرئهت  ـــشقا ج ـــارارنى چىقىرى ـــر ق ـــكىن بى ـــدا كهس ـــكارا ھال ئاش
يهنى شـهرىئهت ئىـسىملىك بـۇ نهرسـىنى نېمىـشقا !... قىاللمايمىز؟

ىپ تاشلىيالمايمىز؟ نېمىشقا ئىتىبارىمىزنىڭ سىرتىغا چىقىر-دېققهت
ســېقىلماي يهرلىــك قــانۇننى قوبــۇل قىاللمــايمىز؟ چــۈنكى، ئــۇ 
ئىنــسانالر ھاياتىــدا پهيــدا بولۇۋاتقــان يېڭىلىقالرغــا تامــامهن مــاس 

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئـۇ . قانۇندۇر» تهييار«، »زامانىۋىي«كېلىدىغان 
بهلكــى، ئــۇ . چېقىلغىلــى بولمايــدىغان مــۇقهددهس قــانۇن ئهمهس

خالىــساق ئــۆزگهرتهلهيمىز، . نــسانالر تــۈزگهن ئــادهتتىكى قــانۇنئى
  .خالىساق ئهمهلدىن قالدۇرااليمىز

 ئۆزىمـۇ خاتاالشـقان، -بولسىمۇ» قانۇنشۇناس«بۇالر ـ گهرچه 
باشــــقىالرنىمۇ ئوچــــۇق، قهبىــــھ خاتــــالىق بىــــلهن ئازدۇرغــــان 

  ...كىشىلهردۇر

ـــست  ـــوغرا، تېكى ـــستىنى(ت ـــنىڭ تېكى ـــاكى ھهدس ـــايهت ي ) ئ
ــارئىزا ــتىالپ ب ــقهتهن ئىخ ــتا ھهقى ــان . ھالش ــپ تۇرۇۋاتق يېڭىلىنى
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مهســىلىلهرگه ھۆكــۈم چىقىــرىش ئۈچــۈن تۇراقلىــق قائىــدىلهردىن 
بىــراق، بــۇ قهدىمــدىن تارتىــپ ... پايدىلىنىــشتىمۇ ئىخــتىالپ بــار

ــدانغا  ــلهر مهي ــۇپ، فهقىھ ــۋال بول ــان ئهھ ــۇپ كېلىۋاتق مهجــۇت بول
.  نـاتۇنۇش ئهمهس ئىـدىكهلگهندىن باشالپال بۇ ئىختىالپ ئۇالرغـا

بىرىنــى ئىخــتىالپ پرىنــسىپى بــويىچه ئېتىــراپ -فهقىھــلهر بىــر
ئۇالر بۇنى شهرىئهتتىكى يوچۇق ياكى شهرىئهتنى . قىلىشقان ئىدى

بىكـــار قىلغـــانلىق يـــاكى شـــهرىئهتنى مـــاھىيهتته مهۋجـــۇدىيىتى 
يـوق شـهكلىي بىـر نهرسـىگه ئايالنـدۇرۇپ قويغـانلىق ) تۇتقىلىقى(

  . ئىدىدهپ قارىمىغان

بۇنداق قهبىھ خاتـالىقنى سـادىر قىلغـۇچىالر مۇجتهھىـدالرنىڭ 
ئىجتىھاد چېگرىسىدىن غهپلهتـته قىلىـپ، ئىجتىھـادنى ئۆلچهمـسىز 
ــشقان ــويالپ قىلى ــش دهپ ئ ــر ئى ــدىغان بى ــپ بېرىلى ــدا ئېلى . ھال

ھـااللنى . ئهمهلىيهتته ئىجتھاد ھهرگىزمۇ ھارامنى ھـاالل قىاللمايـدۇ
ىئهتنىڭ مهقــسىتىگه تېخىمــۇ خىالپلىــق شــهر. ھــارام قىاللمايــدۇ

  .قىلمايدۇ

چېگراالرغا رېئايه قىلىدىغان -الله ۋه پهيغهمبهر ئورناتقان چهك
ــداق  ــقا ھېچقان ــۇقتىئىنهزهردىن باش ــسانىي ن ــلهن ئىن ــاد بى ئىجتىھ

ئوتتۇرىـسىدا رېئـال ) ئىنـسانىي خـاھىش(ئۆلچىمى يـوق ئىجتىھـاد 
  .دۇنيادا چوقوم پهرق بار

ىڭالشـــتۇرۇش ئۈچـــۈن مۇنـــازىره قىلىـــش بـــۇ مهســـىلىنى ئايد
  ...ھاجهتسىز

 -ئىجتىھادتـــا-فهقىھـــلهر ئىجتىھـــاد قىلىـــدىغان، بىـــراق، 
ــشنىڭ ھــاراملىقى« ــلهن »پاھى ــيهت بى ــدىغان جهمئى دا چىــڭ تۇرى

قانۇنـــشۇناسلىرى كـــۆپ مـــۇزاكىره قىلىـــش ئـــارقىلىق پاھىـــشىگه 
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  !رۇخسهت قىلىدىغان جهمئىيهت باراۋهرمۇ؟

 -ئىجتىھادتـــا-ىـــدىغان، بىـــراق، فهقىھـــلهر ئىجتىھـــاد قىل
ــلهن »جازانىنىــڭ ھــاراملىقى« ــيهت بى دا چىــڭ تۇرىــدىغان جهمئى

قانۇنشۇناسلىرى كۆپ مۇزاكىره قىلىش ئارقىلىق جازانىگه رۇخسهت 
ــــا  ــــسادىي قورالغ ــــك ئىقتى ــــدىغان ۋه جــــازانىنى ھاالكهتلى قىلى

  !ئايالندۇرىدىغان جهمئىيهت باراۋهرمۇ؟

ھهد  «-ئىجتىھادتـا-، بىـراق، فهقىھلهر ئىجتىھـاد قىلىـدىغان
دا چىـڭ تۇرىـدىغان جهمئىـيهت بىـلهن »نى يولغـا قويۇشـتا)جازا(

قانۇنشۇناسلىرى كـۆپ مـۇزاكىره قىلىـش ئـارقىلىق ئىزچىـل تـۈرده 
جازانى يهڭگىللىتىپ، جىنايهتنىڭ كۈنسىرى ئېشىشىنى كهلتـۈرۈپ 

  !چىقىرىدىغان جهمئىيهت باراۋهرمۇ؟

نىڭ مهقـسىتىنى چىـڭ تۇتـساق، ئهگهر بىز ئىجتىھادتا شهرىئهت
ــۇق  ئۇنــداقتا، ئهلمــانىيالر ئىجتىھــاد ھهققىــده قانــداقمۇ بولمىغۇرل

  !بىلهن بىلجىرلىيالىسۇن؟

*  *   *   *   *  

ال ئىــشقا سېلىنماســتىن، )قــانۇن(بــۇ دىنــدا يــالغۇز شــهرىئهت 
ــتىكى  ــۇزۇقچىلىقتىن ساقالش ــى ب ــهرىئهتنىڭ جهمئىيهتن ــى، ش بهلك

ـــڭ پ ـــۆپلىگهن ئامىلالرنى ـــقهتهن ك ـــى ھهقى ـــرى ئىكهنلىك هقهت بى
دېمهكچىمىزكى، بۇ يهردىكى مهسىله . كىشىنىڭ دېققىتىنى تارتىدۇ

» قــانۇن«باشــقا بىــر قانۇنغــا ئالماشــتۇرۇش مــۇمكىن بولىــدىغان 
بهلكى، ئۇ ھهممىنى بىلگۈچى، ھېكمهت بىلهن . مهسىلىسى ئهمهس

قۇرئــان (ئىــش قىلغــۇچى الــله تهرهپــتىن نازىــل قىلىنغــان كىتــاب 
ھهقىـقهتهن قۇرئـان كهرىـم ئىـشالرنى ھهل . مهسىلىـسىدۇر) هرىمك

ئۇ ئىشالرنى يهككه ھالهتته بىـر . قىلىشتىكى مۇكهممهل پرىنسىپتۇر
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ـــسىنى  تهرهپ قىلمايـــدۇ، يهكـــكه ھـــالهتتىكى ھهل قىلىـــش چارى
  ...ئوتتۇرىغا قويمايدۇ

ــۆرۈپ  ــۈلگىنى ك ــر ئ ــداق بى ــشتىكى مۇن ــرا قىلى ــازا ئىج ــز ج بى
  !...باقايلى

  ...نىڭ جازاسى قولىنى كېسىشئوغرى

مهسىله مۇشۇنداق يهككه رهۋىـشته ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان چاغـدا 
نۇقتىسىدا » ئىنسانپهرۋهرلىك«بىر قىسىم كىشىلهر جىنايهتچىگىمۇ 

تۇرۇپ مۇئامىله قىلىش نامى بىـلهن ئوتتۇرىغـا سـهكرهپ چىقىـپ، 
 بىر قىـسىم كىـشىلهرنىڭ كاللىـسىدا بولـسا. ئۇنى ئىنكار قىلىشىدۇ

قـولنى كېـسىش نـېمه دېـگهن : مۇنداق بىـر خىيـال پهيـدا بولىـدۇ
ــسىزلىك ــازا -رهھىم ــرهك ج ــپ يهڭگىل ــساپ قىلى ــاز ئىن ــر ئ ھه؟ بى

ـــاق جازاســـى  ـــك قام ـــدىغۇ؟ مهســـىلهن، مۇددهتلى بهرســـىمۇ بولى
  ...دېگهندهك

ـــسالمنى  ـــسى ئى ـــسۇن ھهممى ـــۇالر بول ـــاكى ب ـــۇالر ي ـــى ئ مهيل
لىك، روھالرنى قۇل تهدبىقاليدىغان ئوبيكتىپ مۇھىتنى چۈشهنمهس

ــاڭ ــتىن ھ ــدىغان غهرب ــش ســهۋهبىدىن ئاشــۇنداق -قىلى ــاڭ قىلى ت
  .گهپلهرنى قىلىشىدۇ

. ئىسالم مهسىلىگه يالغۇز جازا نۇقتىسىدىنال مۇئـامىله قىلمايـدۇ
مهسىلىنى ھهل قىلىشتا نوقۇل جازاغىال تايانمايـدۇ ھهمـده جـازانى 

 جـازا بولـسا .بىردىنبىر ھهل قىلىش ئۇسۇلى سۈپىتىده قولالنمايدۇ
  .ئىسالم ئهڭ ئاخىرىدا ئامالسىز قوللىنىدىغان چارىدۇر

ئىالھىــي پرىنــسىپ ئالــدى بىــلهن جىنايهتنىــڭ ســهۋهپلىرىنى 
بۇنداق بولغاندا جىنايهت ئالدىراپ يۈز . چهكلهشنى نىشان قىلىدۇ

  .بهرمهيدۇ
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ئاندىن اللهغا، ئاخىرهتكه بولغان ئىمـاننى مۇستهھكهملهشـنى، 
 ئوتتۇرىـسىدا جـانلىق مۇناسـىۋهت ئورنىتىـشىنى بهنده بىـلهن الـله

بۇ خىل مۇناسىۋهت قهلبده اللهغا قارىتـا ھايـا ۋه ... نىشان قىلىدۇ
پــاكلىقنى، ئىتــائهتكه يېتهكلهيــدىغان مــۇھهببهتنى ۋه اللهنىــڭ 

  .غهزىبىدىن ساقلىنىشقا ئېلىپ بارىدىغان قورقۇنچنى پهيدا قىلىدۇ

  �  عذَابهويرجونَ رحمته ويخافُونَ�
) ئۇنىــڭ(پهرۋهردىگارىنىــڭ رهھمىتىنــى ئۈمىــد قىلىــپ ئــۇالر «

  »①.ئازابىدىن قورقىدۇ

مــۇھهببهت -ئانــدىن كېــيىن جهمئىيهتــته دوســتلۇق ۋه مېھــرى
ــــــى كۈچهيتىــــــدۇ، مــــــۇئمىنلهر ئوتتۇرىــــــسىدا  ئېلېمېنتلىرىن

  .نى مۇستهھكهملهيدۇ»قېرىنداشلىق«

  � إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ�
  »②.قېرىنداشالردۇر) دىندا( ھهقىقهتهن ۇئمىنلهرم«

ــدۇ ــائىله مۇناســىۋهتلىرىنى كۈچهيتى ــيىن ئ ــدىن كې ــائىله . ئان ئ
ــلهن  ــى بى ــسالم ئهخالق ــالپ ئى ــدىن باش ــالىالرنى كىچىكى ــسا ب بول

  .تهربىيىلهپ يېتىلدۈرىدىغان باغچىدۇر

مهنىــۋىي «بــۇ  ھېســسىي رېئاللىقتــا بهلگىلىــك تهســىرگه ئىــگه
» نېسىۋه«اشقا، بايالرنىڭ ماللىرىدا بىر ئۈلۈش دىن ب»خىسلهتلهر

ــات-ئۆشــره( ــدۇ)زاك ــپ بېكىتى ــى پهرز قىلى ــۇ . ن ــرى ب دۆلهت ئهمى
ھهتتا، ئـۇنى بېرىـشتىن بـاش . نى بىر يهرگه جهملهيدۇ»نېسىۋه«

ئانـدىن ئـۇنى مۇھتاجالرغـا . تارتقان كىشى بىلهن ئـۇرۇش قىلىـدۇ

                                                           
 . ئايهت-57: سۈره ئىسرا ①
 . ئايهت-9: سۈره ھوجۇرات ②
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  .)تارقىتىپ بېرىدۇ(چىقىم قىلىپ بېرىدۇ 

ىرىدا ئىشلىيهلمهيدىغان ياكى ئىشلهشكه شارائىتى يـار ئهڭ ئاخ
ـــا  ـــڭ ئهھۋالىغ ـــۇمى ئۇممهتنى ـــاكى تۇرمۇشـــى ئوم ـــدىغان ي بهرمهي
نىسبهتهن تۆۋهن بولغان كىشىلهرگه دۆلهت خهزىنىـسىنى مهسـئۇل 

  .قىلىدۇ

ئىالھىــي پرىنــسىپ مۇشــۇالرنىڭ ھهممىــسىنى زېمىنــدا ئهمهلــگه 
  !ىلىق قىلىدۇ؟ئاشۇرسا، ئۇنداقتا، ئوغرى نېمىشقا ئوغر

ئهگهر ئۇ مۇشۇ خىل ئهھۋالدا ئوغرىلىـق قىلـسا، ئۇنـداقتا، ئـۇ 
  .ھهرگىزمۇ ئامالسىزلىقتىن ئوغرىلىق قىلغان ھېساپالنمايدۇ

جـازا ئـۇنى » رهھىمـسىز«بۇ چاغـدا ئـۇنى كۈتـۈپ تۇرۇۋاتقـان 
جىنايهت ئۆتكۈزۈشكه ئۇرۇنۇشتىن توسۇشتىكى ئهڭ ياخشى ۋاسـته 

  .بولىدۇ

ــارقىالردىن ب ــۇ راســتىنال ئوغرىلىــق قىلغــان يۇق اشــقا، ئهگهر ئ
ھــــالهتتىمۇ، قــــازى ئۇنىــــڭ ئامالىــــسىز ئهھۋالغــــا چۈشــــۈپ 
قالمىغانلىقىنى، ھېچبىر سهۋهپسىزال ئوغرىلىق قىلغانلىقىنى ئېنىـق 

  .ئايدىڭالشتۇرمىغىچه قولىنى كېسىش جازاسىنى ئىجرا قىلمايدۇ

ھـــــاتهب ئىبنـــــى بهلتهئهنىـــــڭ خىزمهتكـــــارلىرى مـــــۇزهينه 
ئــۇ كىــشى . ىــسىدىكى بىــر كىــشىنىڭ تۆگىــسىنى ئوغرىلىــدىقهبىل

ئۇالرنى تۇتۇۋېلىپ، ئـۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھۇنىـڭ ئالـدىغا ئېلىـپ 
نــى )جــازا ئىجــرا قىلغــۇچى(ئــۆمهر كهســىر ئىبنــى ســهلته . كهلــدى

ئــۇالر جــازا مهيــدانىغا . ئۇالرنىــڭ قــولىنى كېسىــشكه بۇيرىــدى
ئانـدىن ھـاتهب . ىمېڭىۋېدى، ئـۆمهر ئـۇالرنى مېڭىـشتىن توختـاتت

الله بىلهن قهسهمكى، سهن خىزمهتكارلىرىڭنى «: ئىبنى بهلتهئهگه
ــۇدهك  ــاالل بولغ ــسىمۇ ھ ــىنى يى ــارام نهرس ــۇالرنى ھ ــشلىتىپ، ئ ئى
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ــسهن ــاچ قويى ــده ئ ــگهن . دهرىجى ــۇالرنى بىلمى ــكى، مهن مۇش كاش
مهن ھـازىر ئۇالرنىـڭ . بولسام، ئاندىن ئۇالرنىڭ قولىنى كېسهتتىم

ئهكـسىچه سـېنى ئېغىـر دهرىجىـده جهرىمـانه . نقولىنى كهسمهيمه
ــۇيرىمهن ــكه ب ــدى» تۆلهش ــسىدىكى . دې ــۇزهينه قهبىلى ــدىن م ئان

ـــاالتتى؟«: كىـــشىدىن دهپ » تـــۆگهڭنى بـــازاردا قـــانچه پۇلغـــا ئ
دېـگهن ئىـدى، ئـۆمهر » تـۆت يـۈز تهڭـگه«: ئـۇ كىـشى. سورىدى
  .دېدى» سهككىز يۈز تهڭگه تۆلهپ بهر«: ھاتهبكه

ــهرىئى ــڭ ش ــۇ اللهنى ــسهك ب ــكهن نهقهدهر يۈك ــس ئهت تىده ئهك
  !ھه-ئىالھىي ئادالهت

ئهلمانىيالر بـۇ كـۆركهم ئىالھىـي ھىـدايهتنى رهت قىلىـپ، ھهر 
قايـــــسى ئهلـــــلهرده ئۇنىـــــڭ بـــــۇزۇقچىلىقى ئاشـــــكارىالنغان، 
جهمئىيهتلىرىمــۇ ئۇنىڭــدىن زېرىكىۋاتقــان قــانۇنالرنى ئىــزدهپ، 

  !...اللهنىڭ يولىنى تاشالپ قهيهرگه بارىدۇ؟

  � أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْما لِّقَومٍ يوقنونَ�
ـــۇالر جـــاھىلىيهت دهۋرىنىـــڭ ھـــۆكمىنى تهلهپ قىالمـــدۇ؟ « ئ

چىن ئىشىنىدىغان قهۋمنىڭ نهزىرىده ھۆكۈمـده اللهدىنمـۇ ) اللهغا(
  »①.؟ئادىل كىم بار

*   **   *   *     

ــسىم  ــر قى ــان بى ــاس بولغ ــهرىئهتكه خ ــي ش ــۇالر ئىالھى ــا ب مان
ــۇپ،  ــلهر بول ــسقىچه چۈشهندۈرۈش ــدىكى قى ــدىلىكلهر ھهققى ئاالھى

بىزنىـــڭ بـــۇ . ھهرگىزمـــۇ مهخـــسۇس تهتقىقـــات تېمىـــسى ئهمهس
چهكلىـك سـهھىپىلهردىكى نىــشانىمىز اللهنىـڭ دىنىـدىكى ئهقىــده 

                                                           
 . ئايهت-50: سۈره مائىده ①
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باغلىنىـشچانلىقنى بايـان بىلهن شهرىئهت ئوتتۇرىسىدىكى كۈچلۈك 
الإله «قىلىش، شۇنداقال، اللهنىڭ قانۇنى بىلهن ھۆكۈم قىلىشنىڭ 

نىڭ ئىمان ۋه ئىبادهت جهھهتتىكـى تهلهپلىـرىگه ئوخـشاش »االاهللا
ــى مهركهزلىــك ئاساســتا  ــرى ئىكهنلىكىن بىۋاســته تهلهپلىرىنىــڭ بى

 بۇالنىڭ ھهممىسى ئىماننىڭ ئاساسلىق... بايان قىلىشتىن ئىبارهت
يېلتىزلىرى بولۇپ، ئهگهر بۇالرنىڭ ھهممىسى ياكى بىـرى بۇزۇلـسا 

  .ئىمان مۇقهررهر بۇزۇلىدۇ

  

@   @   @   @   @  
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  ئهخالقىي تهلهپ. 4

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تۆۋهندىكى ھهدىـسى مېنـى بهكـال 
  :ئويغا سالىدۇ

تۆت ئىش بولۇپ، ئهگهر ئۇ بىر كىشىده تولۇق تېپىلـسا، ئـۇ «
ئهگهر تـۆت ئىـشنىڭ بىـرهرى بىـر . ى مۇناپىق بولىـدۇكىشى ھهقىق

كىــشىده تېپىلــسا، ئــۇ كىــشى شــۇ بىــر ئىــشنى تاشــلىمىغىچه، ئــۇ 
ئۇ تـۆت ئىـش . كىشىده مۇناپىقنىڭ بىر ئاالمىتى ساقالنغان بولىدۇ

سۆزلىــسه يالغــان ســۆزلهيدۇ، ئهھــده قىلــسا : مۇنــۇالردىن ئىبــارهت
ــدۇ، ج ــق قىلى ــسا خىالپلى ــدۇ، ۋهده قىلى ــسا ئالداي ــشىپ قال ىدهللى

  »①.گۇناھ سادىر قىلىدۇ

-يالغــانچىلىق، ئالــدامچىلىق، ۋهدىــسىده تۇرماســلىق، تــاالش
ئهخالققــا ياتىــدىغان مهســىله ... تارتىــشتا يامــان گهپ قىلىــش

نىـڭ ئهقىـدىگه ئاالقىـدار مهسـىله بولۇشـى »مۇنـاپىقلىق«تۇرۇپ، 
  .مېنى ھهقىقهتهن ھهيران قالدۇرىدۇ

بهزىــلهر نېمىــشقا ئهخالقنىــڭ ئهقىــده ئۇنــداقتا، ! ســۇبھانهلالھ
  !...بىلهن ئاالقىسى يوق دهپ قارايدۇ؟

ئهخالقنىڭ ئهقىده بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى ئهزلـدىن مېنىـڭ 
بىـلهن ئاشـۇ » الإله االاهللا «مهن ... ئېڭىمدا ئوچۇق مهسـىله ئىـدى

                                                           
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
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ئهخــالق ئوتتۇرىــسىنى ئــايرىغىلى بولمايــدىغان بــۇ مۇناســىۋهتنىڭ 
ــه االاهللا«”ســكىن ئىــشهنگهنلىكىم ئۈچــۈن مهۋجۇتلۇقىغــا كه “ الإل

  .ھهققىده قهلهم تهۋرهتكهن ئىدىم» ئهخالقى

شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــر قېــتىم مهن ئهقىــده پاكۇلتىتىــدىكى بىــر 
ــــــدىكى  ــــــستېتنى پۈتتــــــۈرۈش ئالدى ئوقۇغۇچىنىــــــڭ ئۇنىۋېرى

دوكتۇرلۇق ياكى ماگىستىرلىق ئۇنـۋان ئـېلىش (دىسسېرتاتسىيىسى 
ــم ــپ، ئىلى ــۈن يېزىلى ــشى ئۈچ ــشۈرۈپ، باھالى ــڭ تهك  ئهھلىلىرىنى

نــى باھــاالش جهريانىــدا )ئۈچــۈن ســۇنۇلغان ئىلمىــي ماقالىــسى
ــدىم ــان ئى ــران قالغ ــقهتهن ھهي ــسىدا . ھهقى ــۇچى ماقالى ــۇ ئوقۇغ ب

ــىۋىتىنى  ــان مۇناس ــلهن بولغ ــده بى ــڭ ئهقى ــسالمدىكى ئهخالقنى ئى
ئهمما، باھالىغۇچىالرنىـڭ بىـرى . مهركهزلىك ھالدا يورۇتقان ئىدى

ئهخالقنىڭ ئهقىده بىلهن نېمه مۇناسىۋىتى بار؟ «: اللىق بىلهنقوپ
ــات،  ــدهك ئىالھىيي ــز دهرســلىرىمىزده ئۆگهنگهن ــگهن بى ــده دې ئهقى

ئهمما، ئهخالق بولسا مۇسـتهقىل بىـر . ①نهبۇۋۋات ۋه سهمئىيياتدۇر
  .دهپ ۋارقىراپ كهتكهن ئىدى» !تېمىدۇر

لۇماتى چۈنكى، باھالىغۇچى مه. مهن بۇنىڭدىن چۆچۈپ كهتتىم
مـــول، نهزهر دائىرىـــسى كهڭـــرى، ھهممىـــگه تونۇلغـــان مهشـــھۇر 

بىـلهن “ الإله االاهللا ”توغرا، «: مهن شۇ چاغالردا... دهۋهتچى ئىدى
ـــايرىۋېتىش دهل  ـــسىنى مۇشـــۇنداق ئ ـــرى ئوتتۇرى ـــڭ تهلهپلى ئۇنى
ئۇممهتنىڭ ھازىرقىدهك پـاجىئهگه گىرىپتـا بولۇشـىنىڭ ئهڭ چـوڭ 

  .پ ئويلىغان ئىدىمده» سهۋهپلىرىدىن بىرى ئىكهن

*   *   *   *   *  

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان تۇنجى سۈره گهرچه 
                                                           

 .دېگهن مهنىده» له ۋه پهيغهمبهرنىڭ كىتاۋىدىن ئاڭلىغان ۋه كۆرگهن بايانالرال« ①



 

- 196 - 

196 

ئهينى چاغدا يهر يۈزىگه لىق توشۇپ كهتكهن جاھىلىيهتكه روبىـرو 
ــوغرا  ــۈرۈلگهن ت ــبهرگه چۈش ــگهن پهيغهم ــۈن ئهۋهتىل ــۇرۇش ئۈچ ت

، بىراق، ئهقىدىنى بايان قىلىش مهقسىتىده نازىل بولغان بولسىمۇ
  .ئۇنىڭدىكى روشهن ئهخالقىي چاقىرىق كۆزىمىزگه چېلىقىدۇ

�    لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسلَقٍ   ،  اقْرع نانَ مسالْإِن لَقخ،   مالْأَكْر كبرأْ وي  ، اقْرالَّذ 
 إِنَّ إِلَى   ، أَنْ رَآه استغنى   ،سانَ لَيطْغى  كَلَّا إِنَّ الْإِن   ، علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم     ،علَّم بِالْقَلَمِ 

 أَو أَمر   ، أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى     ، عبدا إِذَا صلَّى   ، أَرأَيت الَّذي ينهى   ،ربك الرجعى 
 كَلَّا لَئن لَم ينته لَنـسفَعن       ،رى أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه ي     ، أَرأَيت إِنْ كَذَّب وتولَّى    ،بِالتقْوى
ةياصبِالن،   ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن ،  هيادن عدةَ  ، فَلْيانِيبالز عدنس ،       دـجاسو ـهعطكَلَّا لَا ت 
رِباقْتو �  
ــۇغىن« ــلهن ئوق ــسمى بى ــڭ ئى ــان پهرۋهردىگارىڭنى ــۇ . ياراتق ئ

ئوقـۇغىن، پهرۋهردىگارىـڭ ئهڭ . ن يـاراتتىئىنساننى لهخته قانـدى
ئىنـسانغا . ىئۆگهتت) خهت يېزىشنى(ئۇ قهلهم بىلهن . كهرهملىكتۇر

شۈبھىسىز ئىنسان ئـۆزىنى -شهك. بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى
، راستال ھهددىدىن )اللهغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىپ(باي ساناپ 

ــىدۇ ــسان. (ئاش ــى ئىن ــڭ پهرۋه!) ئ ــدىغان يېرى ــڭ بارى ردىگارىڭنى
قىلمىــــشىڭغا قــــاراپ جازاغــــا يــــاكى مۇكاپاتقــــا (دهرگاھىــــدۇر 
ـــسهن ـــدىنى ). ئېرىشى ـــان بهن ـــاز ئوقۇۋاتق ـــۇھهممهد (نام ـــى م يهن

ماڭـــا ئېيتىـــپ ) ھـــالىنى(توســـقان ئادهمنىـــڭ ) ئهلهيھىســـساالمنى
ئېيتىـپ بهرسـهڭچۇ؟ ئهگهر ئـۇ ) ئۇنىـڭ ھـالىنى(ماڭا  بهرسهڭچۇ؟

تـوغرا يولـدا ) ۇشنىڭ ئورنىغـانامازنى توس) (ھهددىدىن ئاشقۇچى(
بـۇ ئۇنىـڭ (ياكى تهقۋادارلىققـا ئهمـر قىلغـان بولـسا  بولغان بولسا

ماڭا ئېيتىپ بهرسهڭچۇ؟ ئهگهر  )ئۆزى ئۈچۈن ياخشى بولماسمىدى؟
اللهنىـڭ ، )يـۈز ئۆرۈسـه(ئىنكـار قىلـسا، ئىمانـدىن ) قۇرئاننى(ئۇ 
ــۇنى( ــدىمۇ؟) ئ ــدىغانلىقىنى بىلمى ــۆرۈپ تۇرى ــۇمراھلىق ك ــۇ گ تىن ئ
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ــــسا، چوقــــۇم ئۇنىــــڭ  ــــسۇن، ئهگهر ئــــۇ بۇنىڭــــدىن يانمى يان
يالغــانچى گۇناھكارنىــڭ كوكۇلىــسىدىن تۇتــۇپ -كوكۇلىــسىدىن

ئۇ ئۆزىنىـڭ سورۇنداشـلىرىنى يـاردهمگه . سۆرهيمىز) جهھهننهمگه(
يهنى جهھهننهمنىڭ كۈچلۈك ـ قاتتىق (بىز زابانىيىلهر  !چاقىرسۇن

ــۇ فــ. (نــى چــاقىرىمىز) قــول پهرىــشتىلىرى ) اجىر گــۇمراھلىقتىنب
ســهجده قىلغىــن ) اللهغــا(ئۇنىڭغــا ئىتــائهت قىلمىغىــن، ! يانــسۇن

  »①.يېقىنلىق ھاسىل قىلغىن) شۇنىڭ بىلهن اللهغا(

مانا بۇ كىشىلهرنىڭ شېرىكى يوق بىر اللهغا ئىبـادهت قىلىـشى 
ـــڭ پهرۋهردىگـــارىنى تونۇشتۇرۇشـــنىڭ  ـــا ئۇالرنى ئۈچـــۈن، ئۇالرغ

  .باشلىنىشى

دهســـلهپكى : نـــاملىق كىتاۋىمـــدا» قىقـــاتىقۇرئـــان تهت«مهن 
الـله «تونۇشتۇرۇشنىڭ ئهمهلىيهتته ئهرهب مۇشرىكلىرى بىلىدىغان 

دېــگهن مهلۇمــاتالر بىــلهن » يــاراتقۇچى، ئىنــساننى الــله ياراتقــان
بـۇ مهلۇمـاتالرنى الـله . باشالنغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئـۆتكهن ئىـدىم

 ئېتىــراپ ۋه قۇرئــان كهرىمــده خــاتىرىلىگهن بولــۇپ، ئــۇالر بــۇنى
  .ئىقرار قىلىشاتتى

�اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئو �  
ـــۇالردىن« ـــهن ئ ـــم ”: ئهگهر س ـــى كى ـــمانالرنى ۋه زېمىنن ئاس

 دهپ جـــاۋاپ “الـــله” دهپ سورىـــساڭ، ئـــۇالر چوقـــۇم “؟يـــاراتتى
  »②.بېرىدۇ

�لَوخ نم مهأَلْتس نقَلَئاللَّه قُولُنلَي مه �  
 سورىـساڭ، ياراتقـانلىقىنىئهگهر سهن ئۇالردىن ئۇالرنى كىم «

                                                           
 .سۈره ئهلهق ①
 . ئايهت-25: سۈره لوقمان ②
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  »①. دهيدۇ“الله”ئۇالر چوقۇم 

  � كَلَّا إِنا خلَقْناهم مما يعلَمونَ�
شۈبھىــسىزكى، بىــز ئــۇالرنى ئــۇالر بىلىــدىغان نهرســىلهردىن «

  »② .ياراتتۇق

�الن متملع لَقَدونَوذَكَّرلَا تأَةَ الْأُولَى فَلَوش �  
يهنـى (شۈبھىسىزكى، سىلهر دهسلهپكى يارىتىشنى بىلدىڭالر «

، )دهسلهپته اللهنىڭ سىلهرنى يوقتىن بار قىلغانلىقىنى تونۇدۇڭالر
) اللهنىڭ سىلهرنى دهسلهپ ياراتقانـدهك قايتـا يارىتىـشىنى(سىلهر 

  »③ئويلىمامسىلهر؟

لغان بۇ مهرىپهتنىڭ ئۇالرنىڭ قهلبلىرىـده بىراق، الله بايان قى
ــان ئىــدى ــر نهتىجىــسى بولمىغ ــۈنكى، شــېرىك ئاشــۇ . ھېچبى چ

الــله ئىنــساننىڭ تهبىئىتىــده ... قهلبلهردىكــى جــانلىق ئــۇرۇقچىنى
  :بۇزۇۋهتكهن ئىدى... ياراتقان بىر اللهغا ئىشىنىش ئۇرۇقچىسىنى

�      هلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرف          ـنلَكو مالْقَي ينالد كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا ت
  � أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

الـله ئىنـسانالرنى شـۇ دىـن ) ئهگهشـكىنكى(اللهنىڭ دىنىغـا «
بىلهن ياراتقان، اللهنىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا 

  »④ .ى بىلمهيدۇدىندۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىس

شـــۇنداق . شـــۇڭا ئـــۇرۇقچىنى يېڭىـــدىن ئۈنـــدۈرۈش كېـــرهك
شۇ سهۋهپتىن ۋهھيى . بولغاندىال، ئاندىن ئۇ توغرا نهتىجه بېرىدۇ

                                                           
 . ئايهت-87: سۈره زۇخرۇف ①
 . ئايهت-39: سۈره مائارىج ②
 . ئايهت-62: سۈره ۋاقىئه ③
 . ئايهت-30: سۈره رۇم ④
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ـــلهن  ـــتۇرۇش بى ـــارىنى تونۇش ـــڭ پهرۋهردىگ ـــشىلهرگه ئۇالرنى كى
الله ئـۇالرنى لهخـته قانـدىن ياراتقـان، قهلهم بىـلهن ... باشالندى

ــۆگهتكهن، ب ــشنى ئ ــدۈرگهن خهت يېزى ــىلهرنى بىل ــگهن نهرس ىلمى
ئىنــساننى يــوقتىن بــار قىلىــش، كــۆز بىــلهن كــۆرگىلى ... ئىــدى

بولمايدىغان ئهلهقسىمان ھۈجهيره ھالىتىـدىكى كىچىـك جـانلىقنى 
مۇكهممهل بىر ئىنسانغا ئايالندۇرۇشتىكى بارلىق ئۇلۇغلۇق ۋه پهزلى 

ۇلغـان ھېچنهرسه بىلمهيدىغان ھـالهتته تۇغ. يىگانه اللهغا مهنسۇپ
ــارلىق  ــىدىكى ب ــا كهلتۈرۈش ــى قولغ ــۈك ئىلىملهرن ــساننىڭ تۈرل ئىن

  .ئۇلۇغلۇق ۋه پهزلى مهرھهمهتلىك اللهغا مهنسۇپ

�        ارصالْأَبو عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلَا ت كُماتهأُم طُونب نم كُمجرأَخ اللَّهو
  � رونَوالْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُ

ـــىنى « ـــېچ نهرس ـــدىن ھ ـــڭ قارنى ـــىلهرنى ئاناڭالرنى ـــله س ال
بىلمهيدىغان ھـالىتىڭالر بىـلهن چىقـاردى، الـله سـىلهرگه شـۈكۈر 

  »① قىلسۇن دهپ، قۇالق، كۆز ۋه يۈرهكلهرنى ئاتا قىلدى

اللهنىڭ بۇ نېمهتلىرى ئۈچۈن ئىنسان اللهغا شـۈكرى قىلىـشى، 
نىڭغا بىر نهرسىنى شـېرىك ئىبادهتته ياراتقۇچىسىغا يۈزلىنىشى، ئۇ

ــــرهك ــــلىكى كې ــــكه ... كهلتۈرمهس ــــراق، ھهق ــــانچىلىق «بى يوغ
نىـڭ قېـشىدا »چهك«ئازغۇن روھالر الـله بېكىـتكهن » قىلىدىغان

  .بهلكى، ئۇنىڭدىن ھالقىپ، ئۆتۈپ كېتىدۇ. توختىمايدۇ

  �  أَنْ رَآه استغنى،كَلَّا إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى�
اللهغـــا (نـــسان ئـــۆزىنى بـــاي ســـاناپ شۈبھىـــسىز ئى-شـــهك«

  ».، راستال ھهددىدىن ئاشىدۇ)بويسۇنۇشتىن باش تارتىپ

                                                           
 . ئايهت-78: سۈره نهھل ①



 

- 200 - 

200 

ھهققىـــده بىـــر ئـــاز » ھهددىـــدىن ئېـــشىش«بىـــز بـــۇ يهرده 
يهنـى ... »خـاراكتېر«ھهقىقهتهن بـۇ بىـر !... توختىلىپ ئۆتهيلى

جـاھىلىيهتچه خـاراكتېر بولـۇپ، بـۇ يهرده ئۇنىـڭ ســهۋهپلىرىدىن 
  :ۋهپ سۆزلىنىدۇئاساسلىق ئىككى سه

 ئىنــسان الــله ئاتــا قىلغــان نــېمهتلهر ، ســهۋهپ شــۇكىبىرىنچــى
يهنـى . سهۋهپلىك ئۆزىنى ياراتقۇچىسىدىن بىھاجهت دهپ ئوياليـدۇ

ئىنسان اللهنىڭ ھهر تۈرلۈك نېمىتىگه ئېرىشىپ بولـۇپال، گويـا بـۇ 
ــۇ  ــاكى ئاش ــدهك ي ــپ قالغان ــدىن كېلى ــسانغا ئۆزلىكى ــېمهتلهر ئىن ن

ىنىڭ ئىقتىـدارىغا تايىنىـپ قولغـا كهلتۈرگهنـدهك ئىنسان ئۇنى ئۆز
دهپ » مهن اللهغا بويسۇنۇشتىن بىھاجهت«: ھېس قىلىپ، ئۆزىنى

  .»ھهددىدىن ئاشىدۇ«

، ئاشۇ تۇزكۇر ئىنسان ئۆزىنىـڭ ھامـان ئىككىنچى سهۋهپ شۇكى
اللهنىـــڭ قېـــشىغا قايتىـــدىغانلىقىغا، اللهنىـــڭ دۇنيـــادا قىلغـــان 

- ھېساپ ئالىدىغانلىقىغا ئىـشهنمهيدۇئهمهللىرىگه قارىتا ئۇنىڭدىن
  .»ھهددىدىن ئاشىدۇ«ده، يوغانچىلىق قىلىپ، 

ــاپالپ،  ــى ق ــايهت جــاھىلىيهتته روھالرن دهل شــۇ ســهۋهپتىن ئ
ـــڭ  ـــشىش«ئۇنى ـــدىن ئې ـــۇ »ھهددى ـــان ئاش ـــهۋهپ بولغ ـــا س ىغ

نـى كۆرسـىتىدۇ ھهمـده ئۇنىڭغـا كېرهكلىـك بولغـان »كېسهللىك«
ــدۇ»داۋاالش ئۇســۇلى« ــدىم قىلى ــى تهق ــسان .ن ـــ ئىن ــسا ـ ــۇ بول  ئ

ــدىغانلىقىغا،  ــتىن كېلى ــله تهرهپ ــڭ ال ــان نېمهتلهرنى ھوزۇرلىنىۋاتق
اللهنىڭ دهرگاھىدا ھېساب، مۇكاپات ۋه جازانىڭ بارلىقىغـا ئىمـان 

  .كهلتۈرۈشتىن ئىبارهت

�    لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاسلَقٍ   ،  اقْرع نانَ مسالْإِن لَقالْأَ   ،خ كبرأْ واقْر مي  ،كْرالَّذ 
  �  علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم،علَّم بِالْقَلَمِ
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ــۇغىن« ــلهن ئوق ــسمى بى ــڭ ئى ــان پهرۋهردىگارىڭنى ــۇ . ياراتق ئ
ئوقـۇغىن، پهرۋهردىگارىـڭ ئهڭ . ئىنساننى لهخته قانـدىن يـاراتتى

ئىنـسانغا . ىئۆگهتت) خهت يېزىشنى(ئۇ قهلهم بىلهن . كهرهملىكتۇر
  ». نهرسىلهرنى بىلدۈردىبىلمىگهن

  � ...إِنَّ إِلَى ربك الرجعى�
ـــى ئىنـــسان(« بارىـــدىغان يېرىـــڭ پهرۋهردىگارىڭنىـــڭ !) ئ

قىلمىــــشىڭغا قــــاراپ جازاغــــا يــــاكى مۇكاپاتقــــا (دهرگاھىــــدۇر 
  ».)ئېرىشىسهن

�ةياصبِالن نفَعسلَن هتني لَم نئَ،كَلَّا لَئاطخ ةبكَاذ ةياصن ة �  
ئــۇ گــۇمراھلىقتىن يانــسۇن، ئهگهر ئــۇ بۇنىڭــدىن يانمىــسا، «

يالغـــــانچى گۇناھكارنىـــــڭ -چوقـــــۇم ئۇنىـــــڭ كوكۇلىـــــسىدىن
  ».سۆرهيمىز) جهھهننهمگه(كوكۇلىسىدىن تۇتۇپ 

... بۇ يهرده جاھىلىيهتنىڭ خاراكتېرىـدىن يهنه بىـر خـاراكتېر
ـــانچىلىق . ســـۆزلىنىدۇ... يالغـــانچىلىق خـــاراكتېر ـــۇ يهرده يالغ ب

دهپ ئاتـــاپ ئـــادهتلهنگهن » يالغـــانچىلىق«ئـــارا -كىـــشىلهر ئـــۆز
دائىرىــدىن نهچــچه ھهســسه كهڭــرى بولــۇپ، ئــۇ اللهغــا قىلىنغــان 

ئۆزىنىــڭ اللهنــى تونۇيــدىغان ســاغالم تهبىئىــتىگه . يالغــانچىلىقتۇر
زېمىننــى ھهق بىــلهن -الــله ئاســمان. قىلىنغــان يالغــانچىلىقتۇر

... قىلىنغـان يالغـانچىلىقتۇرياراتقان بولۇپ، بۇ دهل ئاشۇ ھهقكه 
  ...ئاخىر خاراكتېردۇر-بىراق، ئۇ باشتىن

ئۇنىڭغا تهڭداش ھالدا مۇئمىنلهر قولغـا كهلتـۈرگهن ئهخالقـالر 
ھهددىدىن ئېشىشنىڭ ئۇدۇلىدا تهقۋادارلىق، اللهغا ۋه : سۆزلىنىدۇ

ھهقكه يالغانچىلىق قىلىشنىڭ ئۇدۇلىدا سهجده قىلىش ۋه ياخـشى 
  .سۆزلىنىدۇ... للهغا يېقىنلىشىشئهمهللهر بىلهن ا
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*   *   *   *   *  

ئهقىــده ھهققىــدىكى تــۇنجى ســۈرىده ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان بــۇ 
روشـــهن ئهخالقىـــي چـــاقىرىقالر ئېنىقكـــى، مـــۇئهييهن ئۇقـــۇم ۋه 
ئهھمىيهتكه ئىگه بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ يهرده توغرا ئهقىده بىـلهن 

الق تهڭداش ھالـدا ئېسىل ئهخالق، خاتا ئهقىده بىلهن رهزىل ئهخ
  .بىلله كهلتۈرۈلگهن

قۇرئان سـۈرىلىرى ئىزچىـل تـۈرده ئهقىـده بىـلهن ئهخالقنىـڭ 
  :مۇناسىۋىتىنى روشهنلهشتۈرۈپ بېرىدۇ

 والَّذين هم عـنِ اللَّغـوِ       ، الَّذين هم في صلَاتهِم خاشعونَ     ،قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ  �
 إِلَّـا علَـى     ، والَّذين هم لفُروجِهِم حـافظُونَ     ،م للزكَاة فَاعلُونَ   والَّذين ه  ،معرِضونَ

       نيلُومم رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِموأَز،   ـمه كفَأُولَئ كاَء ذَلرى وغتنِ ابفَم 
 ، والَّذين هم علَى صلَواتهِم يحافظُونَ     ،عهدهم راعونَ  والَّذين هم لأَماناتهِم و    ،الْعادونَ

  �  الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ،أُولَئك هم الْوارِثُونَ
ــــۇئمىنلهر« ــــشتىم ــــقهتهن بهخــــتكه ئېرى شــــۇنداق . ( ھهقى

ىن سۈر بېسىپ اللهنىڭ ئۇلۇغلۇقىد(ئۇالر نامازلىرىدا ) كىمۇئمىنلهر
ــتىن ــۇچىالردۇر) كهتكهنلىك ــپ تۇرغ ــۆز، . ئهيمىنى ــۇده س ــۇالر بىھ ئ

. ئۇالر زاكات بهرگـۈچىلهردۇر. بىھۇده ئىشتىن يىراق بولغۇچىالردۇر
يهنــــى . (ســــاقلىغۇچىالردۇر) ھارامــــدىن(ئــــۇالر ئهۋرهتلىرىنــــى 

پهقهت خوتۇنلىرىدىن، چۆرىلىرىـدىن باشـقىالردىن ) ئهۋرهتلىرىنى
بــۇالر بىــلهن يېقىنچىلىــق قىلغــۇچىالر مــاالمهت (ر ســاقلىغۇچىالردۇ

) جىنـسىي تهلهپنـى قاندۇرۇشـنى(بۇنىڭ سـىرتىدىن ). قىلىنمايدۇ
ـــقۇچىالردۇر ـــدىن ئاش ـــۇچىالر ھهددى ـــۇالر . تهلهپ قىلغ ـــى (ئ يهن

ئــــۆزلىرىگه تاپــــشۇرۇلغان ئامــــانهتلهرگه ۋه بهرگهن ) مـــۇئمىنلهر
ۋاقتىدا تهئـدىل (ى ئۇالر نامازلىرىن. ئهھدىگه رىئايه قىلغۇچىالردۇر
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يهنـى يـۇقىرى (ئهنه شـۇالر . ئـادا قىلغـۇچىالردۇر) ئهركان بىـلهن
ــــگه  ــــۈپهتلهرگه ئى ــــۇئمىنلهرس ــــڭم ــــك جهننهتنى )  نازۇنېمهتلى

فىردهۋســكه ) يــۇقىرى دهرىجىلىـك جهنـنهت(ئـۇالر . ۋارىـسلىرىدۇر
  »①.ۋارىسلىق قىلىدۇ، فىردهۋسته مهڭگۈ قالىدۇ

�  يننِ الَّذمحالر ادبعلُونَ قَـالُوا          واهالْج مهاطَبإِذَا خا ونوضِ هلَى الْأَرونَ عشمي 
 والَّذين يقُولُونَ ربنا اصرِف عنـا عـذَاب         ، والَّذين يبِيتونَ لربهِم سجدا وقياما     ،سلَاما

 والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا      ،ت مستقَرا ومقَاما   إِنها ساءَ  ،جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما    
 والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها َآخر ولَا يقْتلُونَ النفْس ،ولَم يقْتروا وكَانَ بين ذَلك قَواما     

      زلَا يو قإِلَّا بِالْح اللَّه مري حا     الَّتأَثَام لْقي كلْ ذَلفْعي نمونَ ون،     موي ذَابالْع لَه فاعضي 
 إِلَّا من تاب وَآمن وعملَ عملًا صالحا فَأُولَئك يبـدلُ اللَّـه             ،الْقيامة ويخلُد فيه مهانا   

حا رغَفُور كَانَ اللَّهو اتنسح هِمئَاتياسيم، إِلَى اللَّه وبتي ها فَإِنحاللَ صمعو ابت نمو 
 والَّذين إِذَا ذُكِّروا بَِآيات     ، والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا مروا بِاللَّغوِ مروا كراما         ،متابا

 والَّذين يقُولُونَ ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا         ،ربهِم لَم يخروا علَيها صما وعميانا     
 أُولَئك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تحيـةً          ،قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما    

  � تقَرا ومقَاما خالدين فيها حسنت مس،وسلَاما
بهنــدىلىرى ) ياخــشى كۆرىــدىغان(مهرھهمهتلىــك اللهنىــڭ «

ــدۇ،  ــلهن ماڭى ــك بى ــۇپ تهمكىنلى ــۆۋهن تۇت ــۆزلىرىنى ت ــدا ئ زېمىن
سـىلهرگه ”: سـۆز قىلـسا، ئـۇالر) ياقتۇرمايـدىغان(نـادانالر ئۇالرغـا 

يهنـى گۇنـاھ بولمايـدىغان سـۆزلهرنى ( دهيـدۇ “ئامانلىق تىلهيمىـز
ــدۇ ــۇال). قىلى ــش ۋه ئ ــا ســهجده قىلى ــى پهرۋهردىگارىغ ر كېچىلهرن

. ئۆتكۈزىـدۇ) يهنـى نامـاز ئوقـۇش بىـلهن (قىيامدا تـۇرۇش بىـلهن
ـــۇالر  ـــدىلهر(ئ ـــدىغان بهن ـــله ياخـــشى كۆرى ـــى ال ـــدۇ) يهن : ئېيتى

بىــزدىن جهھهنــنهم ئــازابىنى دهپئــى قىلغىــن، ! پهرۋهردىگــارىمىز”
ــقهتهن  ــازابى ھهقى ــڭ ئ ــېنىڭ دۈشــمهنلىرىڭد(جهھهننهمنى ) ىنس
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ــدۇ ــان . ئايرىلماي ــاھتۇر، يام ــان قارارگ ــقهتهن يام ــنهم ھهقى جهھهن
خىراجهت ) يهنى الله ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر(ئۇالر . “جايدۇر

ـــدۇ،  ـــۇ قىلماي ـــدۇ، بېخىللىقم ـــسراپچىلىقمۇ قىلماي ـــدا، ئى قىلغان
ئۇالر اللهغا ئىككىنچى بىـر مهبـۇدنى . ئوتتۇراھال خىراجهت قىلىدۇ

ه ھــارام قىلغــان نــاھهق ئــادهم ئۆلتــۈرۈش شــېرىك قىلمايــدۇ، الــل
ــ ــدۇ، زىن ــشىنى قىلماي ــۇ ئى ــى ب ــدۇ، كىمك ــاھالر(ا قىلماي ــى )گۇن ن

قىيــامهت كــۈنى . ئــۇ جازاغــا ئۇچرايــدۇ) ئــاخىرهتته(قىلىــدىكهن، 
ئۇنىڭغــا ھهســسىلهپ ئــازاب قىلىنىــدۇ، ئــۇ مهڭگــۈ ئــازاب ئىچىــده 

ـــدۇ ـــدا قالى ـــان ھال ـــدىن(پهقهت . خارالنغ ـــڭ ئىچى ـــۇ ) (ئۇالرنى ب
ــدادۇ ــادىكى چېغى ــان ۋه ياخــشى ) ني ــان ئېيتق تهۋبه قىلغــان، ئىم

ـــڭ  ـــله ئۇالرنى ـــدۇ، ال ـــدا قالماي ـــۇ ھال ـــانالرال ب ـــى قىلغ ئهمهللهرن
ــرهت  ــۇ مهغپى ــله تولىم ــاھلىرىنى ياخــشىلىققا ئالماشــتۇرىدۇ، ال گۇن

ــدۇر ۋه مهرھهمهت قىلغۇچىــدۇر ) گۇناھلىرىغــا(كىمكــى . قىلغۇچى
ىكهن، ئـۇ اللهغـا يـۈزلهنگهن تهۋبه قىلىدىكهن ۋه ئهمهلىنى تۈزهيد

يهنى الله ئۇ نىڭ تهۋبىـسىنى قوبـۇل قىلىـپ، ئۇنىڭـدىن (بولىدۇ 
) يهنــى الــله ياخــشى كۆرىــدىغان بهنــدىلهر(ئــۇالر ). رازى بولىــدۇ

يالغان گۇۋاھلىق بهرمهيدۇ، يامـان سـۆزنى ئـاڭالپ قالغـان چاغـدا 
ــدۇ ــۈپ كېتى ــلهن ئۆت ــابلىق بى ــڭ . ئالىيجان ــا پهرۋهردىگارىنى ئۇالرغ

ئايهتلىرى بىلهن ۋهز ـ نهسىھهت قىلىنسا، گاس، كور بولۇۋالمايدۇ 
ــدۇ( ــلهن ئاڭالي ــپ ئىخــالس بى ــۇنى بېرىلى ــى ئ ــۇالر). يهن ــى ”: ئ ئ

ــارقىلىق ! پهرۋهردىگــارىمىز ــز ئ ــاللىرىمىز ۋه ئهۋالتلىرىمى ــزگه ئاي بى
يهنـى بىـزگه سـاڭا ئىتـائهتمهن پهرزهنـت (شادلىق بېغىشلىـشىڭنى 

يهنـى (ز، بىزنى تهقۋادارالرنىڭ پېشىۋاسى تىلهيمى) ئاتا قىلىشىڭنى
 “قىلغىـن) تهقۋادارالرنىڭ نهمۇنىسى، ياخشىلىققا دهۋهت قىلغـۇچى

ئهنه شۇالر سـهۋرلىك بولغـانلىقى ئۈچـۈن جهنـنهت بىـلهن . دهيدۇ
) پهرىشتىلهر تهرىپىـدىن قىلىنغـان(مۇكاپاتلىنىدۇ، ئۇالر جهننهتته 
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ر جهننهتــته مهڭگــۈ ئــۇال. دۇئــا ۋه ســاالم بىــلهن قارشــى ئېلىنىــدۇ
 نېمىـدېگهن گــۈزهل !ماكـانقالىـدۇ، جهنـنهت نېمىـدېگهن گــۈزهل 

ئهگهر ســىلهرنىڭ دۇئــايىڭالر بولمىــسا، ”ئېيتقىنكــى، !. ھه-جــاي
ــــدۇ،  ــــىلهرگه پهرۋا قىلماي ــــارىم س ــــاپىرالر(پهرۋهردىگ ــــى ك ! ئ

ـــــى ـــــدىڭالر، ) پهيغهمبهرن ـــــار قىل ـــــاخىرهتته(ئىنك ســـــىلهر ) ئ
  ».①“ر بولۇسىلهرقۇتۇاللمايدىغان ئازابقا دۇچا

ئـۇ ! بۇ ئايهتلهرده ئهقىدىنى ئهخالقتىن ئايرىش مۇمكىنمۇ؟ ياق
  . ئهخالقىدۇر»الإله االاهللا«ھهقىقهتهن 

*   *   *   *   *  
ده دېققىتىمىزنـــى »ئهخـــالق تهلىپـــى«نىـــڭ »الإلـــه االاهللا«

تارتىدىغان ئىـشالرنىڭ بىـرى ئهڭ ئالـدى بىـلهن ئهخالقنىـڭ الـله 
  .سىدىكى ئهھده بولغانلىقىدۇربىلهن بهنده ئوتتۇرى

أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك من ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنما يتذَكَّر أُولُـو                �
 اللَّه بِه أَنْ     والَّذين يصلُونَ ما أَمر    ، الَّذين يوفُونَ بِعهد اللَّه ولَا ينقُضونَ الْميثَاق       ،الْأَلْبابِ

 والَّذين صبروا ابتغاَء وجـه ربهِـم        ،يوصلَ ويخشونَ ربهم ويخافُونَ سوَء الْحسابِ     
          ئَةَ أُولَئيالس ةنسُءونَ بِالْحرديةً ولَانِيعا ورس ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنلَاةَ ووا الصأَقَامو  ملَه ك

 جنات عدن يدخلُونها ومن صلَح من َآبـائهِم وأَزواجِهِـم وذُريـاتهِم             ،عقْبى الدارِ 
  �  سلَام علَيكُم بِما صبرتم فَنِعم عقْبى الدارِ،والْملَائكَةُ يدخلُونَ علَيهِم من كُلِّ بابٍ

ــۇھه(« ــى م ــل !) ممهدئ ــدىن ســاڭا نازى ــڭ تهرىپى پهرۋهردىگارى
ھهقنـى (قىلىنغان نهرسىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى بىلىـدىغان ئـادهم 

اللهنىڭ (كور ئادهم بىلهن ئوخشاش بوالمدۇ؟ ) كۆرمهيدىغان دىلى
. نهسـىھهت ئالىـدۇ-پهقهت ئهقىـل ئىگىلىـرىال پهنـد) ئايهتلىرىدىن

ــله تاپــشۇرغ(ئــۇالر اللهنىــڭ ئهھــدىگه  ــا ) ان ئىــشالرغايهنــى ال ۋاپ
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ــدۇ ــسىنى بۇزماي ــۇالر اللهنىــڭ . قىلىــدۇ، بهرگهن ۋهدى -خىــش(ئ
ــا ــىله) ئهقرىباالرغ ــا -س ــى بهج ــارهت ئهمرىن ــشتىن ئىب ــم قىلى رهھى

كهلتۈرىــدۇ، اللهدىــن قورقىــدۇ، قــاتتىق ھېــساب ئېلىنىــشىدىن 
يهتــــكهن (پهرۋهردىگارىنىــــڭ رازىلىقىنــــى كــــۆزلهپ . قورقىــــدۇ

نامازنى ئـادا قىلغـانالر، بىـز ) پهرز(ر، سهۋر قىلغانال) كۈلپهتلهرگه
يوشـۇرۇن ۋه ) الـله يولىـدا(رىزىق قىلىپ بهرگهن مال ـ مۈلۈكتىن 

ـــارقىلىق  ـــانالر ۋه ياخـــشىلىقى ئ ـــۇندا ســـهرپ قىلغ ئاشـــكارا يوس
يهنــى بىلمهســتىن يامــان ئىــش (يامــانلىقىنى دهپئــى قىلىــدىغانالر 

ــ ــدىغانالر، يام ــدىن ياخــشى ئىــش قىلى ــسا، ئارقى انلىق قىلىــپ قال
ــــۇپ، ياخــــشى مۇناســــىۋهتته  ــــا كهڭ قورســــاق بول قىلغۇچىالرغ

  »①. ـ ئهنه شۇالرنىڭ ئاخىرهتلىكى ياخشى بولىدۇ) بولىدىغانالر
  � واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا�
نېمىتىنى ) ئۇلۇغ(سىلهرگه بهرگهن اللهنىڭ !) مۇئمىنلهرئى («

ۋه سىلهر بىلهن قىلغان مۇئاھىدىسىنى ئهسـلهڭالر، ئهينـى زامانـدا 
  »②.  دېگهن ئىدىڭالر“ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق”: سىلهر

ــده ــۇ ئهھ ــا ب ــىلهر«... مان ــدا س ــى زامان ــدۇق ۋه ”: ئهين ئاڭلى
بـۇ الـله تهرهپـتىن كهلـگهن . » دېگهن ئىـدىڭالر“ئىتائهت قىلدۇق

 »الإلـه االاهللا  «پرىنسىپالرغا رېئـايه قىلىـشنى مهقـسهت قىلىـدىغان 
  .ئهھدىسىدۇر

بولــۇش » رېئــايه قىلىــش مهنبهســى«ھهقىــقهتهن ئهخالقنىــڭ 
ــرهك ــونترول . كې ــهھۋاتلىرىنى ك ــڭ ش ــالق كۆڭۈلنى ــۈنكى، ئهخ چ
ــۇئهييهن ھــېكمهت . قىلىــدۇ ــله بــۇ شــهھۋاتالرنى م ۋهھــالهنكى، ال

ىـشىلهرنىڭ كۆڭۈللىرىـده چوڭقـۇر سهۋهبىدىن ياراتقان ۋه ئـۇنى ك
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  .ئورۇنالشتۇرغان
زين للناسِ حب الشهوات من النساِء والْبنِني والْقَناطريِ الْمقَنطَرة من الـذَّهبِ            �

الد اةيالْح اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفاوين � 
ــالتۇن ـ كۈمۈشــتىن توپالنغــان كــۆپ « ــۇلالر، ئ ــالالر، ئوغ ئاي

ــۈل  ــارهت كۆڭ ــنلهردىن ئىب ــارۋىالر ۋه ئېكى ــاقالر، چ ــالالر، ئارغىم م
ـــق  ـــسانالرغا چىرايلى ـــۇھهببىتى ئىن ـــىلهرنىڭ م ـــدىغان نهرس تارتى

ئــۇالر دۇنيــا تىرىكچىلىكىــده مهنپهئهتلىنىــدىغان . كۆرســىتىلدى
  »① .شهيئىلهردۇر) باقاسى يوق(

ھهقىقهتهن شهھۋات تۈرتكىلىك ئامىل بولۇپ، ئۇ بىر تهرهپتىن 
ئىنـــساننى ھهرىـــكهت، ئاكتىپچـــانلىق ۋه زېمىنـــدا تېرىـــشچانلىق 

نهتىجىـده خىـالپهت ۋهزىپىـسىنىڭ ھهمــده . كۆرستىـشكه ئۈندهيـدۇ
ــر تهركىــۋى قىــسمى  ــۇھىم بى زېمىنــدىكى ئىنــسان ۋهزىپىــسىنىڭ م

  . اشىدۇبولغان زېمىننى گۈللهندۈرۈش ئىشقا ئ
 � وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً�

مهن يهر يۈزىـده ”: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه«
  »②. دېدى“يارىتىمهن) يهنى ئورۇنباسار(خهلىپه 
  � هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم فيها�
راتتى، يــا) يهنـى تـۇپراقتىن(سـىلهرنى زېمىنـدىن ) لهالـ(ئـۇ «

  ».③سىلهرنى زېمىندا تۇرغۇزدى
شــهھۋات يهنه بىــر تهرهپــتىن ســىناق ئــوبيېكتى بولــۇپ، الــله 

  :ئىنساننى سىناق ئۈچۈن ياراتقان

                                                           
 . ئايهت-14: سۈره ئال ئىمران ①
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  � إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا�
ىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى ئ«

ــهيئىلهرنىڭ  ــدىكى ش ــقهتهن يهر يۈزى ــز ھهقى ســىناش ئۈچــۈن، بى
  »①.قھهممىسىنى يهر يۈزىنىڭ زىننىتى قىلدۇ

ئىنساننىڭ زېمىننى گۈللهندۈرۈش ھهرىكىتىده ۋه الله ئىنسانغا 
راق، تهقدىر قىلغان سـىناقتا گهرچه شـهھۋات زۆرۈر بولـسىمۇ، بىـ

الله شۇنى ئېنىق بىلىدۇكى، كونترولسىز ھالدا شهھۋات دهرياسـىغا 
. غهرق بولۇش ئىنـسان مهۋجـۇدىيىتىنى ھـاالكهتكه ئېلىـپ بارىـدۇ

ــدۇ ــۈرۈپ قويى ــا چۈش ــتهر ئورۇنغ ــدىنمۇ بهت ــۇنى ھايۋان ــڭ . ئ ئۇنى
شۇڭا، شـهھۋات ئۈچـۈن جهزمهن . ھاياتى ئۆز قىممىتىنى يوقىتىدۇ

  .ۆلچهم ۋه ئهندىزه بولۇشى كېرهكئۇنى كونترول قىلىدىغان ئ
  ...شهھۋاتنى كونترول قىلىدىغان ئۆلچهم دهل ئهخالقتۇر

ھــازىرقى زامــان جــاھىلىيىتى بىــر قېــتىم فروئىــدنىڭ تهســىرى 
بىلهن، بىر قېتىم ئېمىـل دۇركىمنىـڭ تهسـىرى بىـلهن، يهنه بىـر 

ئهخالق ئىنسان تهبىئىتىدىكى «: قېتىم ماركىسنىڭ تهسىرى بىلهن
بهلكـى، ئـۇ . ۇقۇم ئهمهس، بهلكى، ئويدۇرۇلما پرىنسىپئهسلىي ئ

ئهخالقنـــى ئىنـــسانغا . ئىنـــسانغا ســـىرتتىن مهجبـــۇرى تېڭىلغـــان
پايدىلىق ئامىل دېگهندىن كـۆره، ئـۇنى ئهركىنلىكنـى بوغىـدىغان 

ئــۇ ئىزچىــل تــۈرده ئېنىــق بىــر ھــالهتته . كىــشهن دېــگهن تــۈزۈك
“ تۇراقلىق”لكى، به. مهۋجۇت بولۇپ تۇرمايدىغان تۇراقسىز ئۆلچهم

  .دهپ بىلجىرلىدى» بولۇش ئۇنىڭغا اليىق كهلمهيدۇ
. ماھىيهتته ئىنسان ئۆز تهبىئىتى بىلهن ئهخالقىي مهۋجۇدىيهت

  :چۈنكى، ئهخالق ئۇنىڭ ئهسلى تهبىئىتى بىلهن يۇغۇرۇلغان
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 وقَد خاب   ، زكَّاها  قَد أَفْلَح من   ، فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها   ،ونفْسٍ وما سواها  �
 � من دساها

ــا « ــان، ئۇنىڭغ ــپ ياراتق ــق قىلى ــۇنى چىرايلى ــلهن ۋه ئ روھ بى
 روھىنى پـاك ،يامانلىقنى بىلدۈرگهن زات بىلهن قهسهمكى-ياخشى

ــدۇ ــا يېتى ــۇم مۇرادىغ ــادهم چوق ــان ئ ــسىنى . قىلغ ــۇفرى ۋه (نهپ ك
كهمـــسىتكهن ئـــادهم چوقـــۇم نائۈمىـــد ) فۇجـــۇر بىـــلهن-پىـــسقى

  »①.لىدۇبو
ئۇنىــڭ ئىككــى . ئىنــسان ئارىالشــما تهبىئهتلىــك مهۋجــۇدىيهت
ئىنـسانغا ئىككـى . يولى بولۇپ، ھايۋانغا ئوخشاش بىرال يولى يوق

ــدى ــدۈرۈش بىلدۈرۈل ــسىنى پهرقلهن ــڭ ئوتتۇرى ــۇنداقال، . يولنى ش
شـۇ . ئىككىنىڭ بىرىنى تالالش ئهركىنلىكى ۋه ئىقتىدارى بېرىلدى

ــساننىڭ ھهر ق ــهۋهپتىن ئىن ــي س ــالىيىتىگه ئهخالقى ــر پائ ــداق بى ان
قىممهت ھهمـرا بولـۇپ كېلىـدۇكى، بـۇ ئهخالقىـي قىمـمهت ئۇنىـڭ 

چـۈنكى، ئىنـساننىڭ ھهر بىـر . پائالىيىتىدىن ئايرىلىـپ تۇرمايـدۇ
ئۇنىڭ بىـرى . قىلمىشى ئىككى يولنىڭ بىرىنى تالالش جهريانىدۇر

  .تهقۋادارلىق يولى، يهنه بىرى گۇناھ ۋه جىنايهت يولى
چـۈنكى، .  ھايۋاننى ئهخالقىي مهۋجۇدىيهت دهپ ئاتىمايمىزبىز

ئـۇ . ئۇنىڭ بىرال يولى بولۇپ، ئۇ بۇ يولـدىن چىقىـپ كېتهلمهيـدۇ
ھــايۋان ئــۆز خاراكتېرىنىــڭ . بولــسا ھايۋاننىــڭ خــاراكتېر يولىــدۇر

تهلىۋىگه ئاۋاز قوشقان چاغدا، ئۇنىڭ قىلىقى ياخشى يـاكى يامـان 
ــدۇ ــ. دهپ ئايرىلماي ــۈنكى، ئۇنى ــوقچ ــى ي ــالالش ئهركىنلىك . ڭ ت

ـــدارىنى بهرگهن  ـــالالش ئىقتى ـــدۈرۈش ۋه ت ـــله پهرقلهن ـــا، ال ئهمم
يــاكى » ياخــشى«) قىلمىــشىنى(ئىنــساننىڭ ھهر بىــر پائــالىيىتىنى 

دىـــن ئىبـــارهت ئىككـــى ســـۈپهتنىڭ بىـــرى بىـــلهن »يامـــان«
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مانا بـۇ ئىنـساننىڭ ئهمهللىـرى بىـلهن بىـر گهۋده ... سۈپهتلهيمىز
  .ايرىلمايدىغان ئهخالقىي قىممهتتۇربولۇپ، ئۇنىڭدىن ئ

 ھـــازىرقى زامـــان جاھىلىيىتىنىـــڭ –بـــۇ يهردىكـــى مهســـىله 
 ئىنسان پائالىيتىنىڭ ئهخالقىي قىممهتـكه ئىـگه -گۇمانىدىكىدهك 

ــسى ئهمهس ــىلىق مهسىلى ــاكى بولماس ــۇش ي ــۆلچهم . بول ــى، ئ بهلك
» ياخــشى«ئىنــساننىڭ مهلــۇم بىــر پائــالىيىتىنى ... مهسىلىــسىدۇر

ــاكى  ــاني«ي ــيىش ئۈچــۈن » ام ــۆلچهم«دې ــلهپ »ئ ــم بهلگى نــى كى
بېرىدۇ؟ بۇ سهت، بۇ چىرايلىق؛ بۇ توغرا، بۇ خاتا؛ بۇ ھاالل، بۇ 

  ھارام دېگهن ھۆكۈمنى كىم چىقىرىدۇ؟
بـۇ مهسـىله مهۋجـۇت بولغانـدىن . بۇ بىر ماھىيهتلىـك مهسـىله

باشالپ، ھهقىقـى مهئبـۇد كىـم؟ ئـۇ يىگـانه اللهمـۇ يـاكى اللهنىـڭ 
  .دېگهن مهسىله بىلهن زىچ باغالنغانغهيرىمۇ؟ 

ئهگهر مهئبۇد الله بولسا، ئۇنداقتا، ئهمهل قىلىـشقا تېگىـشلىك 
ئهگهر مهئبــۇد اللهنىــڭ غهيــرى . ئــۆلچهم ئىالھىــي ئــۆلچهم بولىــدۇ

بولسا، ئۇنداقتا، ئـۆلچهمنى اللهنـى قويـۇپ ئىبـادهت قىلىنىۋاتقـان 
ىـم ئېيتقانـدهك بۇ ئۆلچهم مهيلى ئېمىـل دۇرك. ئىالھالر بهلگىلهيدۇ

بولـــسۇن يـــاكى مـــاركىس ئېيتقانـــدهك » كوللىكتىـــپ ۋىجـــدان«
ــيهتلهر« ــستىك ۋهزى ــاكى پراگمــاتىزمچىالر » ماتېرىيالى بولــسۇن ي

ــدهك  ــپهئهت«ئېيتقان ــسى » مهن ــساپتا ھهممى ــاخىرقى ھې ــسۇن ئ بول
چـۈنكى، مـاھىيهتته ئىبـادهت . بىردهك شهيتاننىڭ تۈزۈلمىلىرىـدۇر

لهغـا ئىبـادهت قىلىـش، يـا شـهيتانغا يـا ال: ئىككى تۈرلۈك بولىـدۇ
  ...ئىبادهت قىلىش

�               ـبِنيم وـدع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي َآدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم  ، أَنو
يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدباع � 

! لىرىئـى ئـادهم بـالى”): پهيغهمبهرلىرىم ئـارقىلىق(سىلهرگه «
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شـــهيتانغا چوقۇنمـــاڭالر، ئـــۇ ھهقىـــقهتهن ســـىلهرگه ئاشـــكارا 
 دهپ “دۈشــمهندۇر، مــاڭىال ئىبــادهت قىلىڭــالر، بــۇ تــوغرا يولــدۇر

 »①تهۋسىيه قىلمىدىممۇ؟
  ... بىلهن باغلىنىدۇ»الإله االاهللا«مانا بۇ يهرده ئهخالق 

ھهممىنــى بهلگىــلهش ھوقــۇقى يــاراتقۇچى، رىزىــق بهرگــۈچى، 
، ، ئۇلۇغلـۇق ئىگىـسى، غالىب، قهھر قىلغـۇچىىكۆزىتىپ تۇرغۇچ

ــكه ــسۇپ-يهك ــا مهن ــر ئىالھق ــانه، بىردىنبى ــاراتقۇچى . يىگ ــله ي ال
» خاتـا-سهت، توغرا-ھارام، چىرايلىق-ھاالل«بولغانلىقى ئۈچۈن 

  .دېيىش ئۇنىڭ ھوقۇقىدۇر
�رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه � 

رۇپ يهنـــى كائىنـــاتنى تهســـهر(يـــارىتىش ۋه ئهمـــر قىلىـــش «
  »②.راستىنال اللهنىڭ ئىلكىدىدۇر) قىلىش

شـــۇنداقال، الـــله ھهممىنـــى بىلگـــۈچى، ھهممىـــدىن خهۋهردار 
بولغانلىقى ئۈچۈن نېمىنىڭ ياخشى، نېمىنىڭ يامـان ئىكهنلىكىنـى 

شۇڭالشـقا، ئېنىـق قىلىـپ ئېيتقانـدا، شـهرىئهت . الله بهلگىلهيـدۇ
ـــله بهلگىلىگهنـــدهك، ئهخـــالق ئۆلچهمل ىرىنىمـــۇ تهلىمـــاتلىرىنى ال

ھهر ئىككــى ھــالهتته مهنــبه ۋه كــۆز . ئوخــشاشال الــله بهلگىلهيــدۇ
  .قاراش بىردۇر

ئهگهر بىز ئاشۇ ئهخالقنى رېئـال ئهمهلىـيهتكه ئايالندۇرىـدىغان 
ــساق، شــهخس،  ــدىغان بول ــسىپىغا قاراي ــيه پرىن ــسالمنىڭ تهربى ئى

ــده  ــۇممهت ھالىتى ــائهت ۋه ئ ــسان«جام ــاراملىق ئىن ــۇرۇپ »ي ــى ق ن
ىنى الــــله ئهڭ ياخــــشى بىلىــــدىغان ئىالھىــــي چىقىــــدىغانلىق
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ــه االاهللا«ئۆلچهملهرنىــڭ مۇئمىننىــڭ ھاياتىــدا مــۇئمىن   دهپ »الإل
ئاڭلىـدۇق، «گۇۋاھلىق بهرگهن چاغدا الـله بىـلهن تۈزىـدىغان ۋه 

دېگهن ئاساسلىق ئىككى كهلىمىنى ئـۆز ئىچىـگه » ئىتائهت قىلدۇق
  .ىزدىن ئۇرغۇپ چىققانلىقىنى كۆرىم»ئهھده«ئالىدىغان 

�              بِـهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ َآمنمؤالْمو هبر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسالر نَآم
ريصالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونعمقَالُوا سو هلسر نم دأَح نيب قفَرلَا ن هلسرو � 

پهيغهمبهر پهرۋهردىگارى تهرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغـان «
مۇ ئىمان كهلتۈردى، ئۇالرنىـڭ مۇئمىنلهركىتابغا ئىمان كهلتۈردى، 

ھهممىـــسى اللهغـــا ۋه اللهنىـــڭ پهرىـــشتىلىرىگه، كىتابلىرىغـــا ۋه 
ـــــۈردى ـــــان كهلت ـــــرىگه ئىم ـــــۇالر. (پهيغهمبهرلى ـــــڭ ”) ئ اللهنى

ــايرى ــى ئ ــڭ ھېچبىرىن ــڭ (ۋهتمهيمىز پهيغهمبهرلىرىنى ــى ئۇالرنى يهن
 “)بهزىسىگه ئىمـان ئېيتىـپ، بهزىـسىگه ئىمـان ئېيتمـاي قالمـايمىز

ئىتائهت ) ئهمرىڭگه(ئاڭلىدۇق ۋه ) دهۋىتىڭنى(بىز ”: ئۇالر. دهيدۇ
ـــاخىر  ـــز، ئ ـــى تىلهيمى ـــارىمىز، مهغپىرىتىڭن ـــدۇق، پهرۋهردىگ قىل

  »①. دهيدۇ“يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دهرگاھىڭدۇر
  � ا نِعمةَ اللَّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعناواذْكُرو�
نېمىتىنى ) ئۇلۇغ(اللهنىڭ سىلهرگه بهرگهن !) مۇئمىنلهرئى («

ۋه سىلهر بىلهن قىلغان مۇئاھىدىسىنى ئهسـلهڭالر، ئهينـى زامانـدا 
  »②.  دېگهن ئىدىڭالر“قئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇ”: سىلهر

مانا بۇ ئهڭ ... مانا بۇ ئهھده... ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق
  !كۈچلۈك مۇناسىۋهت

ــۆز  ــدا ئ ــي ھال ــى تهدرىجى ــاھىلىيىتى دىنن ــان ج ــازىرقى زام ھ

                                                           
 . ئايهت-285: سۈره بهقهره ①
 . ئايهت-7: سۈره مائىده ②
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ھاياتىدىن يىراقالشتۇرغاندىن كېيىن ئهخالق مهسىلىـسىنى بـاغالپ 
ۇنى بىـر ئانـدىن ئـ. نى ئىزدىـدى»مۇناسىۋهت ئامىلى«تۇرىدىغان 

يهنه » ئىنسان تهبىئىتـى«، بىر قېتىم »ئىجتىمائىي مىزان«قېتىم 
  .دهپ چۇقان سالدى» مهنپهئهت«بىر قېتىم 

ـــاقالپ  ـــامىللىرى پاچ ـــىۋهت ئ ـــۈنئىي مۇناس ـــدا س ئهڭ ئاخىرى
  !تاشالندى، ئهخالق يىمىرىلىپ كهتتى

*   *   *   *   *  

اشقا دىن ب»الله بىلهن بولغان ئهھده«ھهقىقهتهن ئهخالقنىڭ 
) ئهخالقنـى ئـۆزىگه بـاغالپ تۇرىـدىغان مهنـبه(مۇناسىۋهت ئـامىلى 

مۇشـۇ ئهھـده بىرىنچىـدىن، تـوغرا ئـۆلچهملهرنى . مهۋجۇت ئهمهس
ــدۇ ــلهپ بېرى ــدىغان . بهلگى ــى يىمىرىۋېتى ــدىن، ئهخالقن ئىككىنچى

بېسىمالرغا قارشـى مۇسـتهھكهم ھالـدا ئـۆز مهۋجۇتلـۇقىنى سـاقالپ 
بـۇ بېـسىمالر مهيلـى ...  كۈچهيتىـدۇقاالاليدىغان دهرىجىـده ئـۇنى

شهھۋاتنىڭ تۈرتكىسى بىلهن كهلگهن ئىچكى بېسىم بولسۇن يـاكى 
... ئىنسانالر ھاياتىدا اللهنىـڭ ئورنىـدا ئىـالھ بولۇۋالغـان تـاغۇتالر

سىياســهت تــاغۇتلىرى، ئىقتىــساد تــاغۇتلىرى، ئىــدىيه تــاغۇتلىرى، 
هت ئــاد-ھهر بىــر جــاھلىىيهتكه تولــۇپ كهتــكهن بــۇزۇق ئــۆرپ

نىـڭ قىلمىـشىدىن كهلـگهن تاشـقى بېـسىم بولـسۇن ... تاغۇتلىرى
  !...ھهممىسى ئوخشاش

ــه االاهللا«قۇرئــــانىي پرىنــــسىپ ئهخــــالق بىــــلهن   »الإلــ
  ...ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشچانلىقنى كۈچهيتىدۇ

  !سىز لوقمان سۈرىسىدىكى مۇنۇ ئايهت كهرىمىگه قاراڭ

�  هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوو           كُراش نِ أَنيامي عف الُهصفنٍ وهلَى وا عنهو هأُم هلَتمح 
ريصالْم إِلَي كيدالولي ول � 
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ــا« ــساننى ئات ــشقا بــۇيرۇدۇق-ئىن ــشىلىق قىلى . ئانىــسىغا ياخ
ــۇنى  ــسى ئ ــلهن -ئۈســتى) قورســىقىدا(ئانى ــاجىزلىق بى ئۈســتىگه ئ

!) ئـى ئىنـسان. (كتىن ئايرىدىئىككى يىلدا ئۇنى ئهمچه. كۆتۈردى
ئاناڭغــا شــۈكۈر قىلغىــن، ئــاخىر قايتىــدىغان جــاي -ماڭــا ۋه ئاتــا

  »①.مېنىڭ دهرگاھىمدۇر

ئانىغــا ياخــشىلىق ھهققىــدىكى، بولۇپمــۇ ئانــا -ۋهســىيهت ئاتــا
... قورساق كۆتۈرۈش، تۇغۇش، ئېمىتىش، بېقىپ قاتارغا قوشۇش

ۈرىــدىغان مۇشــهققهتلهرنى باشــتىن كهچ-قاتــارلىق ئېغىــر جاپــا
بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن ئانىغـــا ياخـــشىلىق قىلىـــش ھهققىـــدىكى 

ــىيهتتۇر ــرا ... ۋهس ــداق ئىج ــىيهتنى قان ــۇ ۋهس ــسان ب ــراق، ئىن بى
ئىنسان بۇ ۋهسىيهتنى ئهڭ ئالدى بىلهن اللهغا شۈكرى ... قىلىدۇ؟

نىـڭ ئهسـلىگه قـايتىش ئـارقىلىق ئىجـرا »ئهھـده«قىلىش، يهنـى 
  !قىلىدۇ

ــ ــايه قىلى ــۇپ رېئ ــۇنجى بول ــڭ ت ــده اللهنى ــشلىك ئهھ شقا تېگى
ئهمرىنى ئاڭالش ۋه ئۇنىڭغـا ئىتـائهت قىلىـش ھهققىـدىكى ئهھـده 
ـــارلىق مۇناســـىۋهتلهر ئاشـــۇ  ـــدىغان ب ـــا چېتىلى ـــۇپ، ئهخالقق بول

  . ئهھدىنىڭ دائىرىسىگه تهۋه بولىدۇ

�  يثَاقونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه دهوفُونَ بِعي ينلُ، الَّذصي ينالَّذأَنْ  و بِـه اللَّه را أَمونَ م
 � يوصلَ

ۋاپـا ) يهنى الله تاپشۇرغان ئىـشالرغا(ئۇالر اللهنىڭ ئهھدىگه «
خىــش ـ (ئــۇالر اللهنىــڭ . قىلىــدۇ، بهرگهن ۋهدىــسىنى بۇزمايــدۇ

ــا ــىله) ئهقرىباالرغ ــا -س ــى بهج ــارهت ئهمرىن ــشتىن ئىب ــم قىلى رهھى

                                                           
 . ئايهت-14: سۈره لوقمان ①
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  »①.كهلتۈرىدۇ

ق مۇناسىۋهت مۇشۇ ئهھـدىنىڭ الله ئۇالشقا بۇيرىغان ھهر قاندا
ئالــدى بىــلهن الــله بىــلهن بولغــان . دائىرىــسىگه تهۋه بولىــدۇ

ــىۋهت  ــش (مۇناس ــادهت قىلى ــالىس ئىب ــان خ ــاك بولغ ــېرىكتىن پ ش
ـــا)مۇناســـىۋىتى ـــيىن ئات ـــا بىـــلهن بولغـــان -، ئۇنىڭـــدىن كې ئان

  .مۇناسىۋهت باغلىنىدۇ

�و اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبى رقَضا ومهدأَح ربالْك كدنع نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيدالبِالْو
واخفض لَهما جنـاح    ،  وقُلْ لَهما قَولًا كَرِميا   أَو كلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما         
ا كَممهمحار بقُلْ رو ةمحالر ناالذُّلِّ مريغانِي صيبا ر� 

پهرۋهردىگارىــــــڭ پهقهت ئۇنىــــــڭ ئــــــۆزىگىال ئىبــــــادهت «
ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى تهۋسـىيه -قىلىشىڭالرنى ۋه ئاتا

قىلدى، ئۇالرنىـڭ بىـرى، يـا ئىككىلىـسى سـېنىڭ قـول ئاسـتىڭدا 
يهنـى مـاالللىقنى (بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوھوي دېمىگىـن 

ــــدىغان ــــن شــــۇنچىلىك ســــۆزنىمۇ بىلدۈرى ــــۇالرنى )قىلمىغى ، ئ
  »②.، ئۇالرغا ھۆرمهت بىلهن يۇمشاق سۆز قىلغىندۈشكهلىمىگىن

تۇققـانالر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋهت، -ئاندىن كېـيىن ئـۇرۇق
شۇنىڭغا ئهگىشىپ ئۇنىڭ تۆۋىنىدىكىلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋهت 

  .باغلىنىدۇ

ه شيئًا وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربـى والْيتـامى     واعبدوا اللَّه ولَا تشرِكُوا بِ    �
والْمساكنيِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ ومـا            

 � ا فَخوراملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لَا يحب من كَانَ مختالً

اللهغــا ئىبــادهت قىلىڭــالر، ئۇنىڭغــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك «

                                                           
 . ئايهتلهر-20-19: سۈره رهئد ①
 . ئايهتلهر-24-23: سۈره ئىسرا ②
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ئهقرىبالىرىڭالرغــــا، -ئاناڭالرغــــا، خىـــش-كهلتـــۈرمهڭالر، ئاتـــا
ــنىغا،  ــراق قوش ــېقىن قوشــنىغا، يى ــسكىنلهرگه، ي ــتىملهرگه، مى يې

، مۇسـاپىرغا، )يهنـى سهپهرداشـقا، ساۋاقداشـقا(ياندىكى ھهمراھقا 
ر، ۆرىلهرگه ياخـــشىلىق قىلىڭـــالچـــ-قـــول ئاســـتىڭالردىكى قـــۇل
  »① .، ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇشۈبھىسىزكى، الله مۇتهكهببىر

. بـارا كېڭىيىـدۇ-ئۇنىڭدىن كېيىن ئهخالقنىـڭ دائىرىـسى بـارا
ئاندىن بارلىق كىشىلهر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋهتنى ئـۆز ئىچىـگه 

  .ئالىدۇ

ىـده ئىسالمنىڭ ئهخالق تهلىپىـده ئهخـالق مـۇئهييهن بىـر دائىر
  ...چهكلىنىپ قالمايدۇ

  ...سىياسهتته ئهخالق بار

 � ...وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ �

دا ئادىل ھۆكۈم كىشىلهر ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغان الله سىلهرنى«
  »② .قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

  ...ئىقتسىادتا ئهخالق بار

 فَإِنْ لَـم   ،با إِنْ كُنتم مؤمنِني   اتقُوا اللَّه وذَروا ما بقي من الر      يا أَيها الَّذين َآمنوا     �
تفْعلُوا فَأْذَنوا بِحربٍ من اللَّه ورسوله وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَـا               

نظرةٌ إِلَى ميسرة وأَنْ تصدقُوا خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم             وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَ     ،تظْلَمونَ
 واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ ما كَـسبت وهـم لَـا         ،تعلَمونَ
 � يظْلَمونَ

مــۆمىن بولــساڭالر، ) ھهقىقــي (!ئـى ئىمــان ئېيتقــان كىـشىلهر«
ــله ــك(ال ــرىگه مۇخالىپهتچىلى ــڭ ئهم ــاقلىنىڭالر، ) نى ــشتىن س قىلى

                                                           
 . ئايهت-35: سۈره نىسا ①
 . ئايهت-57: سۈره نىسا ②
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ـــسىده( ـــشىلهرنىڭ زىممى ـــان جـــازانىنى ) كى ـــپ قالغ ـــى (قېلى يهن
ئهگهر ئۇنداق قىلساڭالر، بىلىڭالركى، الله ۋه . ئالماڭالر) ئۆسۈمنى

جــازانه (ئۇنىـڭ رهســۇلى ســىلهرگه ئـۇرۇش ئــېالن قىلىــدۇ، ئهگهر 
ـــــشتىن ـــــساڭالر، ) قىلى ـــــهرمايهڭالر ) ز بهرگهنقهر(تهۋبه قىل س

ئۆزۈڭالرغا قايتىدۇ، باشقىالرنى زىيان تارتقۇزمايسىلهر، ئۆزۈڭالرمـۇ 
ئهگهر قهرزدارنىڭ قولى قىسقا بولسا، ئۇنىـڭ . زىيان تارتمايسىلهر

خهيرلىك ئىش ئىكهنلىكىنى (ھالى ياخشىالنغۇچه كۈتۈڭالر، ئهگهر 
ان قهرزنــى بىلــسهڭالر، قىيىنچىلىقتــا قالغــان قهرزداردىــن ئالىــدىغ

سـهدىقه قىلىـپ بېرىـۋهتكىنىڭالر سـىلهر ئۈچـۈن تېخىمـۇ ) ئۇنىڭغا
) يهنى قىيـامهت كۈنىـدىن(سىلهر شۇنداق بىر كۈندىن . ياخشىدۇر

قورقــــۇڭالركى، ئــــۇ كۈنـــــده ســــىلهر اللهنىــــڭ دهرگاھىغـــــا 
ــان  ــشى قىلغ ــدىن ھهر كى ــسىلهر، ئان ــشى(قايتۇرۇلى ــان-ياخ ) يام

، ئۇالرغا زۇلـۇم قىلىنمايـدۇ، ئهمهلىنىڭ نهتىجىسىنى تولۇق كۆرىدۇ
ـــــى ( ـــــى كېمهيتىلىـــــپ، يامـــــان ئهمهل يهنـــــى ياخـــــشى ئهمهل

  »①.)كۆپهيتىلمهيدۇ

�              كُمـنيب بكْتلْيو وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد متنايدوا إِذَا تنَآم ينا الَّذها أَيي
 يكْتب كَما علَّمه اللَّه فَلْيكْتب ولْيمللِ الَّذي علَيـه          كَاتب بِالْعدلِ ولَا يأْب كَاتب أَنْ     

             يفًا أَوعض ا أَويهفس قالْح هلَيي عئًا فَإِنْ كَانَ الَّذيش هنم سخبلَا يو هبر قِ اللَّهتلْيو قالْح
 وليه بِالْعدلِ واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم فَإِنْ لَـم          لَا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ     

              ـذَكِّرا فَتماهـدلَّ إِحضاِء أَنْ تدهالش ننَ موضرت نمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني
ما دعوا ولَا تسأَموا أَنْ تكْتبوه صغريا أَو كَبِريا         إِحداهما الْأُخرى ولَا يأْب الشهداُء إِذَا       

إِلَى أَجله ذَلكُم أَقْسطُ عند اللَّه وأَقْوم للشهادة وأَدنى أَلَّا ترتابوا إِلَّا أَنْ تكُونَ تجـارةً                
     ج كُملَيع سفَلَي كُمنيا بهونيردةً تراضح        ارضلَا يو متعايبوا إِذَا تهِدأَشا ووهبكْتأَلَّا ت احن

كَاتب ولَا شهِيد وإِنْ تفْعلُوا فَإِنه فُسوق بِكُم واتقُوا اللَّه ويعلِّمكُم اللَّه واللَّه بِكُلِّ شيٍء               
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يملع � 

 قهرز بېرىشـسهڭالر، مۇددهت بهلگىلهپ ئۆزئـارا! مۇئمىنلهرئى «
ــۇنى  ــپ(ئ ــاراڭالردىكى خهت ) ھــۆججهت قىلى ــۇڭالر، ئ يېزىــپ قوي

ئــادىللىق بىــلهن ) زىيــاده قىلمــاي-كهم(بىلىــدىغان كىــشى ئــۇنى 
ــله ئۇنىڭغــا بىلدۈرگهنــدهك (يازســۇن، خهت بىلىــدىغان كىــشى  ال

ـــلهن يېزىـــشىنى ـــۇ يازســـۇن، ) توغرىلىـــق بى ـــسۇن، ئ رهت قىلمى
) يازىدىغان كىـشىگه(قى بولغان ئادهم زىممىسىده باشقىالرنىڭ ھهق

ــن قورقــسۇن، ) قهرزدار(ئېيتىــپ بهرســۇن،  پهرۋهردىگــارى اللهدى
قهرز ئالغان نهرسىدىن ھېچنېمىنى كېمهيتىۋهتمىـسۇن، ئهگهر قهرز 

) يهنـى خـۇدبىن، ئهقىلـسىز، ئىـسراپخور(ئالغۇچى ئادهم ئهخـمهق 
 يـاكى بولـسا،) يهنى كىچىك باال يـاكى بهكمـۇ قېـرى(ياكى ئاجىز 

ئـۆزى ) گهپ قىاللماسلىقى، گـاچىلىقى، كېكهچلىكـى تۈپهيلىـدىن(
ئېيتىپ بېرهلمىسه، ئۇنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرغۇچى ئادهم ئادىللىق 
بىلهن ئېيتىپ بهرسۇن، سىلهر ئهر كىشىڭالردىن ئىككـى كىـشىنى 
گۇۋاھلىققا تهكلىپ قىلىڭالر؛ ئهگهر ئىككى ئهر كىشى يوق بولسا، 

رازى بولىدىغان كىـشىلهردىن بىـر )  دىيانىتىگهئادالىتىگه،(سىلهر 
ــۇ ئىككــى  ــا تهكلىــپ قىلىڭــالر، ب ــالنى گۇۋاھلىقق ئهر، ئىككــى ئاي
ــسا، ئككىنچىــسى ئېــسىگه ســالىدۇ . ئايالنىــڭ بىرســى ئۇنتــۇپ قال

) گـۇۋاھ بولۇشـتىن(چاقىرىلغـان ۋاقتىـدا ) گۇۋاھلىققا(گۇۋاھچىالر 
 كـۆپ بولـسۇن، قهرز مهيلى ئاز بولسۇن، مهيلـى. باش تارتمىسۇن

. ئــۇنى قــايتۇرۇش ۋاقتــى بىــلهن قوشــۇپ يېزىــشتىن ئېــرىنمهڭالر
، بــۇ ئهڭ ئــادىللىق ۋه ئهڭ )يهنــى ھۆكمىــده(اللهنىــڭ نهزىرىــده 

ـــــسپاتلىقتۇر  ـــــلىقىنى ئهڭ (ئى ـــــڭ ئۇنتۇلماس ـــــى گۇۋاھلىقنى يهن
لــېكىن . ، گۇمانالنماســلىقىڭالرغا ئهڭ يېقىنــدۇر)ئىــسپاتلىغۇچىدۇر

لمۇقول سودىدا ھۆججهت يازمىساڭالرمۇ ھېچ ئاراڭالردا قىلىشقان قو
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ئۆزئــارا ســودا قىلىــشقان ۋاقــتىڭالردا گــۇۋاھچى . گۇنــاھ بولمايــدۇ
تهكلىــــپ قىلىڭــــالر، پۈتۈكچىگىمــــۇ، گۇۋاھچىغىمــــۇ زىيــــان 
يهتكۈزۈلمىــسۇن؛ ئهگهر زىيــان يهتكۈزســهڭالر گۇنــاھ ئۆتكــۈزگهن 

ــڭ  ــسىلهر، اللهنى ــك(بولى ــسىگه مۇخالىپهتچىلى ــرىگه ۋه نهھيى  ئهم
يهنـى سـىلهرگه (ساقلىنىڭالر، الله سىلهرگه ئۆگىتىـدۇ ) قىلىشتىن

، الـله ھهمـمه )ئىككىال دۇنيادا پايدىلىق بولغـان ئىلىمنـى بېرىـدۇ
  »① .نهرسىنى بىلگۈچىدۇر

  .ئائىله مۇناسىۋهتلىرىده ئهخالق بار

  .جىنسىي مۇناسىۋهتلهرده ئهخالق بار

  .جهمئىيهت مۇناسىۋهتلىرىده ئهخالق بار

ننىڭ غهيرى مۇسۇلمان بىلهن بولغان مۇناسـىۋهتلىرىده مۇسۇلما
  .ئهخالق بار

  .تىنچلىق ۋه ئۇرۇش مۇناسىۋهتلىرىده ئهخالق بار

شۇنداق قىلىپ، ئهخالقنىـڭ دائىرىـسى بارغانـسىرى كېڭىيىـپ 
نهتىجىده بارلىق ئـادهملهرنى، بـارلىق ئىـشالرنى، ھهتتـا، . بارىدۇ
ارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه كىچهك، تۇرالغۇ قات-ئىچمهك، كىيىم-يېمهك
بهلكـى، ئهخـالق ... بـار» ئهدهب«ئۇالرنىـڭ ھهر بىرىـده . ئالىدۇ

  .كېڭىيىپ، ئىنسانىيهتتىن ھالقىپ، تهبىئهتنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــدۇ ــداق دهي ــساالم مۇن ــبهر ئهلهيھىس ــۇلمان «: پهيغهم ــر مۇس بى
كــۆچهت تىكــسه، باشــقىالر ئۇنىڭــدىن يىــسىمۇ، ئوغرىلىــسىمۇ، 

. ىمۇ، قۇشــالر يىــسىمۇ ئــۇ كىــشىگه ســهدىقه بولىــدۇيىرتقــۇچ يىــس
ھهتتـا، ئۇنىــڭ كــۆچىتىگه ئــاپهت يهتـسىمۇ، ئــۇ كىــشىگه ســهدىقه 
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  »①.بولىدۇ

ـــگهن ـــداق دې ـــبهر ئهلهيھىســـساالم مۇن ـــداق «: پهيغهم ھهر قان
ــا  ــشىلىقتا(جانلىقت ــان ياخ ــسىگه قىلىنغ ــان ئىگى ــداق ج ) ھهر قان
  ».ئهجرى بار

ئهگهر بىـر قېچىـر «: دهيـدۇئۆمهر رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ مۇنـداق 
ـــا(ســـهنئادا  ـــاكى ئىراقت ـــۈزلهپ ) ي ـــولنى ت ـــسه، ي ـــۈدۈرۈپ كهت م

  ».قويمىغانلىقىم ئۈچۈن ئۇنىڭدىن جاۋاپكار بولىمهن

*   *   *   *   *  

 ئهخالقـى ھهققىـده »الإله االاهللا «بىز بۇ چهكلىك سهھىپىلهرده 
ــايمىز ــسىلى ســۆزلهپ بواللم ــگهن مهخــسۇس . تهپ ــۇ دې چــۈنكى، ئ

اللهنىـــــڭ كىتـــــابى ۋه پهيغهمـــــبهر . ات ساھهســـــىدۇرتهتقىقـــــ
ئهلهيھىســساالمنىڭ ھهدىــسلىرى ھهر قايــسى ســاھهدىكى ئهخالقىــي 

  .يوليۇرۇقالرنىڭ مول مهنبهسىدۇر

بىزنىــڭ بــۇ چهكلىــك ســهھىپىلهردىكى مهقــسىتىمىز ئهخالقنــى 
دهپ ئـاتىغىلى بولغـۇدهك دهرىجىـده بـۇ » ئهخالقـى“ الإله االاهللا «”

نىـڭ باغلىنىـشچانلىقىنى، ئۇنىـڭ »الإلـه االاهللا  «ئهخالقالر بىـلهن 
ئومــۇمىيلىقىنى ۋه مۇشــۇ دىنــدىكى مۇســتهھكهملىكىنى، ھهتتــا، 
تۇنجى نازىل بولغان سۈره بىـلهن ئهڭ ئاخىرىـدا نازىـل قىلىنغـان 
ـــــى  ـــــدىۋىي ھهم ئهخالق ـــــا ھهم ئهقى ـــــرال ۋاقىتت ـــــڭ بى ئايهتنى

  .بولغانلىقىنى بايان قىلىشتىن ئىبارهت» يوليورۇقالر«

ۇشۇ دىننىڭ قۇرۇلمىـسىدىكى ئهخالقىـي يوليۇرۇقالرنىـڭ شـۇ م
ــــڭ  ــــۇ ئۇممهتنى ــــاي، ب ــــۇكهممهللىكىگه قارىم ــــول ۋه م قهدهر م

ئـۇممهت . ئهخالقىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقى مېنـى ئهجهپلهندۈرىـدۇ
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نىـڭ تهلهپلىـرى قاتارىـدىن »الإلـه االاهللا  «ئالدى بىلهن ئهخالقنى 
ــۋهتتى ــي ھه. چىقىرى رىــكهت دائىرىــسىدىن ئانــدىن ئــۇنى ئهمهلى

ــــان . چىقىرىــــپ تاشــــلىدى نهتىجىــــده ئــــۇممهت ھــــازىرقى زام
ــسىدا  ــلهر ئوتتۇرى ــسبهتهن يهر شــارىدىكى مىللهت جــاھىلىيىتىگه نى

  .بولۇپ قالدى» يامان ئاتاقلىق«

بۈگۈن يهر شارىدىكى الله رهھىـم قىلغـان كىـشىلهردىن باشـقا 
  :كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئهخالقسىز ھالهتته ياشاۋاتىدۇ

 � ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ�

ئىنسانالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن، قۇرۇقلۇقتا ۋه «
  »①.بۇزۇقچىلىق ئاشكارا بولدىدېڭىزدا 

ھازىرقى زامان جاھىلىيىتى يۈكـسهك ئهخالققـا ئىـگه قىيـاپهتته 
قىزىقتۇرىۋاتىـدۇ ۋه ئهۋالدلىرىنـى ئوتتۇرىغا چىقىۋاتىـدۇ، ئۇنىڭغـا 

  .شۇ بويىچه تهربىيىلهۋاتىدۇ

ــسىمۇ،  ــۈزهل كۆرۈن ــا گ ــى قارىماقق ــڭ ئهخالق ــۇ جاھىلىيهتنى ب
چـۈنكى، بىـز . بىراق، بىز ئۇنىڭغا ئالـدىنىپ قالماسـلىقىمىز الزىـم

بىلىمىز، جـاھىلىيهت ئهخالقـى مـاھىيهتته مهنـپهئهت خاراكتېرلىـك 
 ئۇنىــــڭ نىــــشانى دۇنيــــا ئهخــــالق بولــــۇپ،) پراگماتىــــستىك(

مـاي «مهنپهئهتلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش، كۈندىلىك ھايات چـاقىنى 
نىـڭ مـۇمكىن قهدهر »چـاق«ئارقىلىق » سۈركهپ سېلىقالشتۇرۇش

ــۆز ــاي، ئ ــشقا -غىچىرلىم ــشىنى ئى ــارا ســۈركهلمهي ســېلىق ئايلىنى ئ
بۇ خىل ئهخالقنىڭ رېئاللىقتىكى تايانچىسى . ئاشۇرۇشتىن ئىبارهت

كىـشى » ئاق تهنلىـك«جهمئىيىتىدىكى ھهر قانداق شۇكى، غهرب 
قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈش ئۈچۈن بىر قولنى سۇنغان چاغدا، ئۇنىڭ 
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يهنه بىر قولى ئارقىسىدا بولۇپ، ئارقىسىدىكى قولىدا ھهر قانـداق 
بىر كۈتۈلمىگهن زوراۋانلىققا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن پىچاق تۇتـۇپ 

ق تهنلىكنىڭمۇ ئاللىقاچـان چۈنكى، ئۇ يهنه بىر ئا. تۇرغان بولىدۇ
. ئارقىــسىدا پىچــاق تۇتــۇپ تۇرغــانلىقىنى ناھــايتى ياخــشى بىلىــدۇ

ئـاخىرى ئهدهبلىـك -بىرى بىلهن باشـتىن-ئۇنداقتا، ئۇالرنىڭ بىر
بولۇشى قانداقتۇر ئهخالققا رېئـايه قىلغـانلىقتىن ئهمهس، بهلكـى، 

ۈش مۇمكىن قهدهر سۈركىلىشنى ئازايتىپ، مهنپهئهتنى قولغا كهلتۈر
ــيهت  ــاق«ۋه جهمئى ــدۇر»چ ــدۇرۇش ئۈچۈن ــېلىق ئايالن ــى س … ىن

ئۇنىـڭ الـله بىـلهن . بىراق، ئۇ ھهرگىزمۇ ئىالھىي ئهخالق ئهمهس
شۇنىڭ ئۈچـۈن . ياكى اللهنىڭ دىنى بىلهن ھېچبىر ئاالقىسى يوق

ئــاق تهنلىكــلهر باشــقا ئىرقتىكــى كىــشىلهرگه تاجــاۋۇز قىلىــشتىن 
ئـۇ . ھـېس قىلمايـدۇ» ابىۋىجـدان ئـاز«قورقمايدۇ ۋه قىلچىلىك 

بىلىــــدۇكى، ئــــاق تهنلىكلهرنىــــڭ قولىــــدىكى پىچــــاق باشــــقا 
ئـــاق تهنلىـــك ســـوتچى باشـــقا . ئىرقتىكىلهرنىـــڭ قولىـــدا يـــوق

قــوللىرىنى ســۇندۇرۇپ، -دۇمبــاالپ، پــۇت-ئىرقتىكىلهرنــى ئــۇرۇپ
ــك ســاقچىالرنى  ــاق تهنلى ــان ئ ــپ تاشــالپ قويغ ــۈك قىلى چــاال ئۆل

 ۋه بۇنىڭلىــق بىــلهن ئــۆزىنى گۇناھــسىز دهپ بىمــاالل ئاقاليــدۇ
-هبوســــىنىيبۈگــــۈن ســــىربالر . ھېــــسابلىمايدۇ» ئهيىبلىــــك«
ا مۇسۇلمانلىرىنى شىددهتلىك قىـرغىن قىلىـپ، ئهڭ ىنۋگوېتسېرېگ

ـــدۇ ـــپ بېرىۋاتى ـــى ئېلى ـــھ قىرغىنچىلىقالرن ـــستالر ۋه . قهبى بۇددى
بۇتپهرهس ھىندىالر  بىرما ۋه ھىندىستاندىكى مۇسۇلمانالرنى ئـوت 

» ئهركىـن دۇنيـا«ئهممـا، ئـۆزىنى . ۈرۈپ قىيناۋاتىـدۇبىلهن كۆيد
ــاق تهنلىكــلهر دۇنياســى بۇنىڭــدىن قىلچىلىــك  دهپ ئاتىۋالغــان ئ

ئهمهلىيهتـته . خېجىللىق ياكى ۋىجدان ئـازابى ھـېس قىلمايۋاتىـدۇ
مۇسۇلمانالرنىڭ ھهقىقى مۇسۇلمان بولۇپ ياشىغان مهزگىللهردىكى 

ېچبىر مهنپهئهت بىـلهن ئهخالقى ئىالھىي ئهخالق بولۇپ، ئۇنىڭ ھ
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ــاكى  ــدۇ«ي ــتىنى ئاقالي ــايه ۋاس ــچه » غ ــسىپ قىل ــدىغان پرىن دهي
  .بهلكى، بۇ دېگهن الله بىلهن بولغان ئهھدىدۇر... ئاالقىسى يوق

شۇ سهۋهپتىن مۇسۇلمانالر بىـر دۆلهتـتىن يهنه بىـر دۆلهتـكه، 
بىر رايوندىن يهنه بىر رايونغا كۆچكهن ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ ئهخالقـى 

چۈنكى، ئۇالر ئۆز يۇرتلىرىدا ئىبادهت . ىپ كهتمىگهن ئىدىئۆزگىر
قىلىـــپ كېلىۋاتقـــان الـــله باشـــقا يۇرتالرغـــا بارغانـــدا ئۆزگىرىـــپ 

ئۆز ئهللىرىده اللهغا بهرگهن ئهھده، ئۆز دۆلهتلىرىـده . كهتمهيتتى
ــــان  ــــسۇن ھام ــــسىپالر قهيهرگه بارمى ــــدىغان پرىن ــــايه قىلى رېئ

  .ئۆزگهرمهيتتى

نـى )ھازىرقى سۈرىيه( شام -يهلالھۇ ئهنھۇ رهزى–ئهبۇ ئۇبهيده 
شام خهلقـى . پهتھى قىلغاندىن كېيىن، شاملىقالردىن جىزيه ئالدى

ئهبۇ ئۇبهيدىگه ئۆزلىرىنى رېم كاتولىكلىرىدىن قوغـداش شـهرتىنى 
چــۈنكى، گهرچه ھهر ئىككىلىــسى خرىــستىئان دىنىــدا . قويــدى

ولىــك بولــسىمۇ، بىــراق، مهزھهب ئوخــشىماسلىقى ســهۋهبىدىن كات
مهزھىبىــدىكى رېملىقــالر قارشــى مهزھهبتىكــى شــاملىقالر زۇلــۇم ۋه 

ئهبۇ ئۇبهيده بۇ شـهرتنى قوبـۇل . ھاقارهت بىلهن مۇئامىله قىالتتى
ئارىــــدىن ئــــۇزاق ئــــۆتمهي ھىرهقلىنىــــڭ شــــامنى . قىلــــدى

مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىن قايتۇرۇۋېلىش ئۈچۈن زور قوشۇن بىـلهن 
. ھهققىـدىكى خهۋهر يېتىـپ كهلـدىشامغا قاراپ يولغا چىققانلىقى 

ــده ــايتۇرۇپ بهردى ھهم ــى ق ــاملىقالرغا جىزيهن ــده ش ــۇ ئۇبهي : ئهب
. ســىلهر بىــزگه ســىلهرنى قوغــداش شــهرتىنى قويغــان ئىــدىڭالر«

ــز  ــلهن بى ــۇن بى ــمهن زور قوش ــازىر دۈش ــسىلهر، ھ ــاڭالپ تۇرۇپ ئ
ــدۇ ــاراپ كېلىۋاتى ــدا ســىلهرنى چوقــۇم . تهرهپــكه ق ــداق ئهھۋال بۇن

مۇبــادا الــله بىــزگه يــاردهم بېرىــپ، . هپ ئېيتالمــايمىزقۇغــدايمىز د
دۈشمهن ئۈستىدىن غهلىبه قىلىـپ قالـساق، ئهنه شـۇ چاغـدا يهنه 
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بــۇرۇنقى شــهرت كــۈچكه ئىــگه بولــسۇن، ھــازىرچه ســىلهر بىــزگه 
الـله ... دېـدى» !تاپشۇرغان جىزيهنى سىلهرگه قايتۇرۇپ بېرهيلى

ملىقالر قايتىــدىن شــا. يــاردهم بېرىــپ مۇســۇلمانالر غهلىــبه قىلــدى
سـىلهر «: كېلىپ، چىـن كۆڭـۈللىرى بىـلهن جىـزيه تاپـشۇردى ۋه

گهرچه بىــز بىــله بىــر دىنــدا بولمىــساڭالرمۇ، بىــزگه ئۆزىمىزنىــڭ 
... دېيىــشتى» دىنىــدىكىلهردىنمۇ بهكــرهك مېھرىبــان ئىكهنــسىلهر

  ...شۇنىڭدىن كېيىن كۆپلىگهن كىشىلهر ئىسالمغا كىردى

سالمنىڭ پـاكىزلىق ۋه ئالىيجانـاپلىق ئىـسالم ھىنـدونېزىيىگه ئىـ
پرىنسىپى بويىچه مۇئامىله قىلىدىغان مۇسۇلمان تىجارهتچىلهرنىـڭ 

ھېندونېزىيىلىكلهر تېرىنىڭ رهڭگىنى . ئهخالقى ئارقىلىق تارقالدى
ئهمهس، بهلكى، قهلبدىكى ئهقىدىنى ئاساسىي ئـۆلچهم قىلىـدىغان 

هلتۈرىـدىغان بـۇ سۈزۈك، ساپ، يارقىن نامايهندىلهرنى مهيـدانغا ك
  .دىننى ياخشى كۆرۈپ، ئاندىن ئىسالمغا كىردى

ــه االاهللا«ئىــسالم ئــۇممىتى  نىــڭ تهلهپلىــرىگه ۋه ئۇنىــڭ »الإل
ئهخالقىــي ئــۆلچهملىرىگه رېئــايه قىلغــان چــاغالردا ئىنــسانىيهتنىڭ 
يولىنى يورۇتىدىغان نۇرلۇق مهدهنىيهت كهڭرى تارقالغان، ياۋروپا 

ــسىدىكى تۈر ــۈللىنىش ھارپى ــۇق گ ــۇ نۇرل ــامىلالرنى ئاش ــك ئ تكىلى
  .مهدهنىيهتتىن قوبۇل قىلغان ئىدى

ــراق، بۈگــۈن  ــشىلهردىن باشــقا–بى ــان كى ــم قىلغ ــله رهھى  -ال
 ئهخالقىنـى ئـۆلچهم قىلىـپ »الإله االاهللا «كىـشىلهرنىڭ ئهخالقىنـى 

ــا  ــساق، ئۇالرغ ــدىغان بول ــۇرۇپ باھاالي ــۆل«ت ــوغرا » ن ــقا ت قويۇش
تنىـڭ يېنىـدا يۈكـسهك ئهخالققـا جـاھىلىيهت بولـسا ئۇممه. كېلىدۇ
  .سۈپىتىده گهۋدىلىنىۋاتىدۇ» مىللهت«ئىگه 

 -پرىنــسىپ جهھهتــتىن–ھهقىــقهتهن ياۋروپانىــڭ ئهخالقــى 
  …ماھىيهتته ئىسالم ئهخالقىنىڭ دهل ئۆزىدۇر
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يهنــى راســتچىللىق، ۋهدىــسىده تــۇرۇش، ئامــانهتكه خىيــانهت 
ـــۇش، ئهســـتايىدىلل ـــشالردا ئىخالســـمهن بول ىق، قىلماســـلىق، ئى

ــۆرمهت  ــا ھ ــقىالرنىڭ ھوقۇقىغ ــدامچانلىق، باش ــانلىق، چى ئاكتىپچ
ئىـسالم ئهخالقـى بىـلهن بىراق، … قاتارلىقالر… قىلىش، پاكىزلىق

جـــاھىلىيهت ئهخالقـــى ئوتتۇرىـــسىدىكى پهرق شـــۇكى، كىـــشىلهر 
ئهممـا، جـاھىلىيهتته . ئىسالمدا ئهخالققا الله ئۈچۈن رېئايه قىلىدۇ

ئۇنىڭـــدىن باشـــقا، . يه قىلىـــدۇبولـــسا مهنـــپهئهت ئۈچـــۈن رېئـــا
ــامىله دائىرىــسىگىال  ــا پهقهت ئىجتىمــائىي مۇئ جــاھىلىيهتته ئهخالقق

جــاھىلىيهت . مهركهز قىلىنغــان بولــۇپ، سىياســهتته ئهخــالق يــوق
. يالغــانچىلىق، ئالــدامچىلىق، قــارا كۆڭۈللــۈككه رۇخــسهت قىلىــدۇ

جــاھىلىيهت جــازانه، ســاختا ئــېالن ۋه . ئىقتىــسادتا ئهخــالق يــوق
ــۇلت ــشىلهرنىڭ پ ــارقىلىق كى ــتىلىرى ئ ــدامچىلىق ۋاس ــۈك ئال -ۈرل

بولۇپمۇ پايـدىلىنىش . ماللىرىنى ناھهق يېۋىلىشقا رۇخسهت قىلىدۇ
قىممىتى ئىنتايىن تۆۋهن ياكى يـوق دېيهلىـك بولغـان ئىـسكىالتتا 
بېسىلىپ قالغان تاۋارالرنى سېتىشنى تىزلىتىش، كاپىتالىستالرنىڭ 

ــو ــۆنتهكلىرىنى ي ــانچۇق ۋه چ ــدىغان ي ــستىده بېرىلى غىنىتىش مهق
ئېالنالرنىــڭ يالغــانلىقى بىلىنىــپ تۇرســىمۇ، بىــراق، جــاھىلىيهت 
بـــۇنى چهكلىمهكـــته يـــوق، ئهكـــسىچه، ئـــۇنى تېخىمـــۇ بهكـــرهك 

جىنــسىي ئــاالقىلهر تارىختــا مىــسلى كــۆرۈلمىگهن . راۋاجالندۇرىــدۇ
  ...دهرىجىده قااليمىقانالشتى

  قى قېنى؟بىراق، بۈگۈن ئىسالم ئۇممىتىنىڭ ئهخال

ــى مهركهز  ــسمهن دائىرىن ــا ئوخــشاش قى ــا ئهخالقىغ ــز ياۋروپ بى
. قىلغان، مهنپهئهت خاراكېرىدىكى ئهخالقنى تهشهببۇس قىلمايمىز

مهيلـى مهنـپهئهت يـاكى غهيـرى : شۇنداقتىمۇ، بىز سوراپ باقـايلى
بۈگـۈن ... مهنپهئهت بولسۇن، كۆرۈنۈش يـاكى مـاھىيهت بولـسۇن
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  !...بارمۇ؟ئىسالم ئۇممىتىده ئهخالق 

ياكى بـۇ ئىـسالمغا كىرىـپ بولغـان مۇسـۇلمانالرنىڭ قايتىـدىن 
  !...جاھىلىيهتكه يېنىۋېلىشىمۇ؟

ھــازىرقى زامــان جــاھىلىيىتىنى قويــۇپ تــۇرايلى، ئۆتمۇشــتىكى 
بۈگـۈن بىزنىـڭ . بـار ئىـدى» ئهخالقـى«ئهرهب جاھىلىيىتىنىڭمۇ 

يىـراقالپ جهمئىيهتلىرىمىز ۋه مۇئـامىلىلىرىمىز ئهخالقـتىن نهقهدهر 
  !ھه-كهتكهن

ــاخىرى جــاھىلىيهت  ــۇممهت ئهخالقــتىن چېكىنىۋېرىــپ، ئ بــۇ ئ
  .مىللهت سۈپىتىده قهد كۆتۈردى» ئهخالقلىق«ئۇنىڭ يېنىدا 

ــه «ئــۇممهت ھهقــكه قايتىــپ، ئالــدى بىــلهن ئهخالقنىــڭ  الإل
ـــق »االاهللا ـــى ئېنى ـــسمى ئىكهنلىكىن ـــر قى ـــڭ بى ـــڭ تهلهپلىرىنى نى

بويىچه » ئهخالقى“ الإله االاهللا«”نى تونۇمىغىچه، ئاندىن ئهۋالدلىرى
ــدۇ ــى بولماي ــۇ مهســىلىنى ھهل قىلغىل ــچه ب ــيىلهپ چىقمىغى . تهربى

ــسۇن  ــۇزاق ساقالن ــانچه ئ ــى ق ــات مهيل ــدىكى مهلۇم ــۈنكى، كاللى چ
  .بهرىبىر رېئال ھاياتتا قىلچىلىك ئهھمىيهتكه ئىگه ئهمهس

  
@   @   @   @   @  



 

- 227 - 

227 

  ئىدىيىۋى تهلهپ. 5

 ھايات، ئىنـسان ھهققىـده ۋه بۇالرنىـڭ مۇسۇلماننىڭ كائىنات،
ھهممىسىنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان الله بىلهن بولغـان مۇناسـىۋىتى 
ھهققىده قۇرئان ۋه ھهدىستىن ئېلىنغان ئۆزىگه خاس تهسـهۋۋۇرى 

گاھىـدا –بـۇ تهسـهۋۋۇر ھهر قايـسى تهرهپـلهرده . بولۇشى كېـرهك
بـۇ . ۇ جـاھىلىيهت تهسـهۋۋۇرىغا ئوخـشىمايد-قىسمهت تهرهپلهرده

خىـــل ئوخـــشىماسلىق تهپهككـــۇر ئۇســـۇلى، ھايـــات پرىنـــسىپى، 
قاتـارلىق كـۆپلىگهن ... قا بولغان نـۇقتىئىنهزهر»قىممهت قاراش«

  .ئىشالردىكى ئوخشىماسلىقتىن كېلىپ چىققان

شۇنىڭ ئۈچۈن زالىم كهنت ئاھالىسى بىلهن چىقىشىپ ياشـاش 
لىنىـشقا مهقسىتىده غهربنىڭ تهپهككۇر ۋه تهسهۋۋۇر ئۇسـۇلىنى قول

ىمىزدىن ۋاز »ئۆزلۈك پرىنسىپ«بولغان چاقىرىق ماھىيهتته بىزنى 
الر بىلهن بىر يولـدا مېڭىـشقا دااللهت »ئىنسانىي توپ«كېچىشكه، 

الر بىـلهن بىـر »ئىنـسانىي تـوپ«بـۇ خىـل . قىلىش چاقىرىقىـدۇر
گهرچه پهرقلىـق -يولدا مېڭىش ئىدىيىسىنى قهدىمدىكى بىر شـائىر

  :ۇنداق ئىپادىلىگهن م-دائىرىده بولسىمۇ
  قهبىلهم غهزيىدۇر، غهزيىدۇ ھامان،
  .ماڭىمهن كهينىدىن ئهگىشىپ تامان

  قىلغىنى توغرا يا بولسۇن ھهم خاتا،
  .ئهگهشتىم، يوقالماي تۇرسىال جاھان
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ــــده  ــــۈنكى كۈن ــــر«بۈگ ــــۇمى پىكى ــــاۋى ئوم ــــاكى » دۇني ي
ـــــنقىالۋى« ـــــوگىيه ئى ـــــائىرىنىڭ » تېخنول ـــــى ئهرهب ش قهدىمق

رنىدا بىزنىڭ ھاياتىمىزدىكى يېڭـى پهرۋهردىگارغـا قهبىلىسىنىڭ ئو
  !.ئايالندى

*   *   *   *   *  

ھهقىقهتهن كائىنات، ھايات ۋه ئىنـسان ھهققىـدىكى دىئـاگنوز 
 ①ئـاخىرقى ئىلمىـي ھهقىقهتـكه» مهلۇماتالر«خاراكتېرلىك قىسمهن 

بـۇ . ئايالنغان چاغدا مۇئمىن ۋه كاپىرغا نىسبهتهن پهرقسىز بولىدۇ
ىقهتلهرگه شهخـسىي كـۆز قـاراش ۋه شهخـسىي پوزتـسىيه خىل ھهق

ـــدۇ« ـــول تىقالماي ـــى پهقهت ... »ق ـــڭ رول ـــاھهده ئىلىمنى ـــۇ س ب
ـــۇمى «كـــۈزىتىش، خـــاتىرىلهش ۋه ئىمكانىيهتنىـــڭ بېـــرىچه  ئوم

  .نى يهكۈنلهشكه ئۇرۇنۇشتىن ئىبارهت»قانۇن

ئهمما، ئىلىم ئۇنى ئىزاھالش ئۈچۈن ئوتتۇرىغـا چىققـان ھامـان 
مۇئمىن بىلهن كـاپىر ئوتتۇرىـسىدا ناھـايتى ... رىدۇۋهزىيهت ئۆزگى

  .چوڭ پهرق كۆرۈلىدۇ

بۇ مهسىلىنى ئىزاھالش ئۈچۈن مۇنـداق بىـر مىـسال كهلتـۈرۈپ 
  :باقايلى

ئالىمالر ئوتتۇرىـسىدا بىـردهك ئېتىـراپ قىلىنغـان ئىلمىـي كـۆز 
، قويۇقلۇق )تارىيىپ(قاراش شۇكى، ماددىالر سوقۇقتىن قورۇلۇپ 

ئهممـا، سـۇ دهل ئهكـسىچه . ۇ، ۋهزنى ئېغىراليدۇدهرىجىسى ئاشىد
مـــۇزالش دهرىجىـــسىگه بارغانـــدا ھهجمـــى ئاشـــىدۇ، قويۇقلـــۇقى 

  ...كېمىيىدۇ ۋه ئۈستىگه ئۆرلهيدۇ
                                                           

ئىـــسالمىي «، »ئىـــسالمىي تهســـهۋۋۇرنىڭ ئاالھىـــدىلىكلىرى«ئۇســـتاز ســـهيىد قۇتۇبنىـــڭ  ①
 !ناملىق ئهسىرىگه قارالسۇن» تهسهۋۋۇرنىڭ پرىنسىپلىرى
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ئۇنى . ئىلىم بۇ كۆرۈنۈشلهرنى مۇشۇ پېتى ئهينهن خاتىرىلهيدۇ
خاتىرىلهشته ۋه سۈپهتلهشته مهيلى مـۇئمىن يـاكى كـاپىر بولـسۇن 

چـۈنكى، بـۇ .  خاتىرىلىگىنى ئوخشاش بولىـدۇھهر ئىككىلىسىنىڭ
ئوبيكتىپ، ئىلمىي ھهقىقهت بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىنـساننىڭ مهيـدانى 

بهلكـى، بـۇ ھهقىـقهت ئىنـسان بـۇ دۇنياغـا . بىلهن ئاالقىسى يـوق
  .يارىلىشتىن بۇرۇنال مۇشۇ خىل رهۋىشته مهۋجۇت ئىدى

بىـــــراق، جـــــاھىلىيهتچى ئـــــالىم بـــــۇ كۆرۈنۈشـــــنى پهقهت 
ــئهت« ــلهرنىڭ بىــرى دهپــال ته »تهبى مهۋجــۇت بولغــان كۆرۈنۈش

ــدۇ ــئهتكه قايتۇرۇشــتىن باشــقىنى قىاللماي ــۇنى تهبى ــدۇ ۋه ئ . قاراي
نىــڭ نېمىلىكىنــى ئېنىــق »تهبىــئهت«ئهمهلىيهتــته ئۇنىــڭ ئۆزىمــۇ 

ھهمـمه نهرسـىنى تهبىـئهت «: دارۋىن تهبـئهت ھهققىـده. بىلمهيدۇ
دۇ، ئاندىن دهي» ياراتقان، تهبىئهتنىڭ يارىتىش قۇدرىتى چهكسىز

  .دهيدۇ» تهبىئهت قارىغۇالرچه ئىش قىلىدۇ«: يهنه

مۇســۇلمان ئــالىم بۇنىڭــدا الــله دهريــا، دېڭىــز ۋه ئوكيــان 
سۇلىرىدا ياراتقان جانلىقالرنى قوغداشنى مهقسهت قىلىـدىغان بىـر 

چـۈنكى، ئهگهر . ئىالھىي تهدبىرنىڭ بارلىقىنى كـۆرۈپ يېتهلهيـدۇ
ۋه ) تارايـسا(ۇقتىن قورۇلـسا سـۇ باشـقا ماددىالرغـا ئوخـشاش سـوغ

ئۇنىــڭ ۋهزنــى ئېغىرلىــسا، ئۇنــداقتا، مــۇز ســۇ ئاســتىغا چۈشــۈپ 
ئهمما، الله . كېتىپ، سۇ ئاستىدىكى جانلىقالرنى ھاالك قىلىۋېتىدۇ

ــدىغان  ــتىگه ئۆرلهي ــۇ ئۈس ــدىغان ۋه س ــدا كېڭىيى ــۇنى مۇزلىغان س
قىلغــانلىقتىن، ئــۇ قهھرىتــان قىــشنىڭ ئــۇزۇن مهزگىللىرىــده ســۇ 

ىدىكى جــانلىقالرنى ســوغۇقتىن ســاقاليدىغان ئــۆگزه ھاســىل ئاســت
  .قىلىدۇ

ئىككى نۇقتىئىنهزهر ئارىسىدىكى پهرق ۋه ئۇنىڭ قهلبلهردىكـى 
  !ھه-بىرىدىن نېمدىگهن يىراق-تهسىرى بىر
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*   *   *   *   *  

مۇسۇلماننىڭ تهسهۋۋۇرىدا كائىنات، ھايات ۋه ئىنسان اللهنىڭ 
. نى ئـۆز ئىرادىـسى بىـلهن ياراتقـانمهخلۇقلىرى بولۇپ، الله ئۇالر

ئۇالرغـا ئـۆز . ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى ئۆز ئىرادىسى بىلهن پىالنلىغـان
  .ئاتا قىلغان» قانۇنىيهت«ۋه » قىياپهت«ئىرادىسى بىلهن 

�           كا ذَلاددأَن لُونَ لَهعجتنِ ويموي يف ضالْأَر لَقي خونَ بِالَّذكْفُرلَت كُمنقُلْ أَئ بر 
نيالَمـامٍ               ،الْعأَي ةعبي أَرا فهاتا أَقْويهف رقَدا ويهف كاربا وهقفَو نم ياسوا ريهلَ فعجو 

 نيلائلساًء لوس،              ـا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا وانٌ فَقَالَ لَهخد يهاِء ومى إِلَى السوتاس ثُم 
نيعا طَائنيا أَتا قَالَتهكَر،مس عبس ناها ا فَقَضهراٍء أَممي كُلِّ سى فحأَونِ ويموي يف اتو

 � وزينا السماَء الدنيا بِمصابِيح وحفْظًا ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

 كۈنده ياراتقان اللهنى سىلهر زېمىننى ئىككى”) سهن ئۇالرغا(«
ئىنكـــار قىالمـــسىلهر ۋه ئۇنىڭغـــا شـــېرىكلهر كهلتۈرهمـــسىلهر؟ ئـــۇ 

ــۇ زېمىننىــڭ ئۈســتىده .  دېگىــن“ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگارىــدۇر ئ
نۇرغۇن تاغالرنى يـاراتتى، زېمىننـى بهرىكهتلىـك قىلـدى، ئهھلـى 

ـــدى،  ـــى بهلگىلى ـــڭ رىزقىن ـــلهن (زېمىننى ـــارىتىش بى ـــى ي زېمىنن
بـاراۋهر تـۆت ) زىيادىـسىز-ىزقىنـى بهلگىلهشـنى كهمئاھالىسىنىڭ ر

ــده  ــدى(كۈن ــدىكى نهرســىلهرنىڭ (، )تاماملى ــڭ ۋه ئۇنىڭ زېمىننى
ــۇددىتىنى ــارىتىلىش م ــۈن ) ي ــورىغۇچىالر ئۈچ ــاۋابتۇر(س ــۇ ج ). ب

يۈزلهنـدى، ھـالبۇكى، ئـۇ تۇمـان ) يارىتىشقا(ئاندىن ئۇ ئاسماننى 
ــا ــلهن زېمىنغ ــمان بى ــدى، ئاس ــده ئى ــ”: ھالىتى ــاكى ئىختىي ارىي ي

 “)يهنـى ئهمرىمنـى قوبـۇل قىلىڭـالر(ئىختىيارسىز ھالـدا كـېلىڭالر 
ــدى ــسى . دې ــدۇق”ئىككىلى ــارىي كهل ــدى“ئىختىي ــته .  دې ــله يهت ال

ھهر ئاسـماننىڭ ئىـشىنى ئـۆزىگه . ئاسماننى ئىككى كۈنده يـاراتتى
يهنـــى ھهر ئاســـماننىڭ ئېھتىيـــاجلىق ئىـــشلىرىنى (بىلـــدۈردى 

ـــتۇردى ـــۆۋهن). ئورۇنالش ـــلهن ئهڭ ت ـــۇزالر بى ـــماننى يۇلت كى ئاس
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زىننهتلىـــدۇق ۋه قوغدىـــدۇق، بـــۇ ئهنه شـــۇ غالىـــب، ھهممىنـــى 
  »①.بىلگۈچى اللهنىڭ تهقدىرىدۇر

كائىنــات  «-ھهر قايــسى تهرهپــلهرده–بــۇ خىــل كــۆز قــاراش 
ــدا  ــات تاســادىپىي پهي ــاكى كائىن ــوق مهۋجــۇدات ي ــسى ي ياراتقۇچى

ۇت، شـۇڭا ئـۇ بولغان ياكى كائىنـات مهڭگـۈ، ئهبهدىلـئهبهد مهۋجـ
دهيدىغانالرنىڭ كـۆز قارىـشىدىن » قا مۇھتاج ئهمهس“يارىتىلىش”

  !ھه-نهقهدهر پهرقلىنىدۇ

 أَم خلَقُوا السماوات والْأَرض بل لَـا        ،أَم خلقُوا من غَيرِ شيٍء أَم هم الْخالقُونَ       �
 � يوقنونَ

ئـۇالر ئـۆزلىرى ياكى ئۇالر ياراتقۇچىـسىز يارىتىلغـانمۇ؟ يـاكى «
ياكى ئۇالر ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ياراتقانمۇ؟ بهلكى  ياراتقۇچىمۇ؟

  »②.ئىشهنمهيدۇ) اللهنىڭ بىرلىكىگه(ئۇالر 

ــادىپىي پهيــدا  ــات تاس ــات ئۈســتىدىكى ھاي ــات ۋه كائىن كائىن
بولغان، ئىنسانمۇ زېمىن ئۈستىده تاسادىپىيال پهيدا بولۇپ قالغـان 

ــدا ــساننى م... چاغ ــۇ ئىن ــهيئىگه ۋه ئاش ــر ش ــۇداتتىكى ھهر بى هۋج
باغالپ ) قايسى ئامىل(تۈرلىرىدىن ھهر بىر تۈرگه نېمه » قىممهت«

تۇرىدۇ؟ ئىنـسان ئهسـلىدىال مهقـسهت ۋه نىشانـسىز پهيـدا بولغـان 
تۇرســا، ئۇنىــڭ ھاياتىــدا قانــداقمۇ نىــشان مهۋجــۇت بولىـــدۇ؟ 

ئـــۆلچىمى بولىـــدۇ؟ ئۇنـــداقتا، » ئهخـــالق«قانداقـــسىگه ئۇنىـــڭ 
نسىز مهخلۇققا نىسبهتهن ئهخالقنىـڭ نـېمه رولـى ۋه قىممىتـى نىشا

  !...بولسۇن؟

» الله يـاراتقۇچى، پهيـدا قىلغـۇچى، سـۈرهتكه كهلتۈرگـۈچى«
                                                           

 . ئايهتلهر-12-9: سۈره فۇسسىلهت ①
 . ئايهتلهر-36-35: سۈره تۇر ②
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ياراتقـان، “ تهبىـئهت”ھهممىنـى «دهپ ئىشىنىدىغان كىشى بىلهن 
ــــدۇ ــــش قىلى ــــارىغۇالرچه ئى ــــئهت ق ــــشى » تهبى ــــدىغان كى دهي
نىڭ نهتىجىلىـرى نـېمه ئوتتۇرىسىدىكى كـۆز قـاراش ۋه كـۆز قاراشـ

  !ھه-دېگهن پهرقلىق

ئۇ ئىنتايىن زور پهرق بولۇپ، ھاياتلىق پرىنـسىپىدىكى ھهمـمه 
  .نهرسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئىنـــساننىڭ ئىنـــساننى، كائىنـــاتنى ۋه ھايـــاتلىقنى ياراتقـــان 
يـــاراتقۇچى بىـــلهن بولغـــان ئاالقىـــسى ئـــۈزۈلگهن، ئۆزىنىـــڭ 

ــسبهتهن  ــشانىغا نى ــشتىكى نى ــدا يارىتىلى ــان چاغ ــىتى يوقالغ پاراس
هلكـى، ئـۇ ھايۋانـدىنمۇ ئۇنىڭ ھايۋانـدىن نـېمه پهرقـى قالىـدۇ؟ ب

  .ئازغۇنراقتۇر

 � أُولَئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَئك هم الْغافلُونَ�

ـــتهر « ـــدىنمۇ بهت ـــشايدۇ، ھايۋان ـــا ئوخ ـــا ھايۋانغ ـــۇالر گوي ئ
  »①.گۇمراھتۇر

ه ئوخــشىغان باشــقا ئىنــسانالرنىڭ ئىنــسان ئۆزىنىــڭ ۋه ئــۆزىگ
تاسادىپىيال زېمىن ئۈستىده پهيدا بولۇپ قالغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ ۋه 

نـى »ئېچىرقـاش«باشقىالرنىڭ روھىيىتىدىكى ماددىيهتكه بولغـان 
ھېس قىلغان ۋاقىتتا، ئۇالر ماددىي مهنپهئهتتىن قولغا كهلتـۈرگهن 

ئـارا -زبىرىدىن كۆپ بولۇشـى ئۈچـۈن، ئـۆ-نىڭ بىر»نېسىۋىسى«
ـــشى« ـــشىش كۈرى ـــپهئهت تالى ـــدۇ»مهن ـــده ... گه ئاتلىنى نهتىجى

ــدۇ ــازغۇن بولى ــتهر ئ ــدىن بهت ــى ... ھايۋان ــۆز تهبىئىت ــايۋانالر ئ ھ
ده، نهتىجىده تهبىئىتى -نىڭ يېتهكلىشىگه بويسۇنىدۇ)خاراكتېرى(

ــۇنى ھــاالكهتتىن ســاقاليدۇ ــمهت . ئ ــسان يۈكــسهك قىم ــا، ئىن ئهمم
                                                           

 . ئايهت-179: سۈره ئهئراف ①
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نىڭ كونتروللۇقىغـا )خاراكتېرى(تى قاراشتىن ئايرىلىپ، ئۆز تهبىئى
چۈشۈپ قالغان ۋاقىتتا، تهبىئىتى ئۇنى ئازدۇرىـدۇ ۋه ھـاالكهتتىن 

ــاقلىيالمايدۇ ــونترول . س ــالىيىتىنى ك ــساننىڭ پائ ــۇ ئىن ــۈنكى، ئ چ
  .نى يوقاتقان بولىدۇ»ئۆلچهم«قىلىدىغان 

*   *   *   *   *  

ــڭ ــسان اللهنى ــاتلىق ۋه ئىن ــات، ھاي ــدا كائىن ــڭ ئېڭى  مۇئمىننى
ـــقهت  ـــۈك ھهقى ـــر بۈي ـــقا، يهنه بى ـــدىن باش ـــۇقلىرى دېگهن مهخل

  ...مهۋجۇت

ــا  ــاتالر اللهغ ــارلىق مهخلۇق ــقا ب ــدىن باش ــسانالر توپى ــى ئىن يهن
  ...دېگهن ھهقىقهت... ئىبادهت قىلىدۇ ۋه اللهغا سهجده قىلىدۇ

�           ي الْأَرف نمو اتاومي السف نم لَه دجسي أَنَّ اللَّه رت أَلَم    ـرالْقَمو سمالشضِ و
ذَابالْع هلَيع قح ريكَثاسِ والن نم ريكَثو ابوالدو رجالشالُ والْجِبو ومجالنو � 

، )يهنــــى پهرىــــشتىلهر(بىلمهمــــسهنكى، ئاســــماندىكىلهر «
يهنــى ئىنــسانالر، جىــنالر ۋه زېمىنــدا ياشــايدىغان (زېمىنــدىكىلهر 

، كۈن، ئـاي، يۇلتـۇزالر، تـاغالر، دهرهخـلهر، )خلۇقاتالربارلىق مه
ھايۋاناتالر اللهغا بويسۇنۇپ، اللهنىڭ تهسـهررۇپ قىلىـشى بـويىچه 

ۋه نۇرغــۇن كىــشىلهر اللهغــا ســهجده قىلىــدۇ، ) ھهرىــكهت قىلىــدۇ
  »①.ئازابقا دۇچار بولدى) كۇفرى سهۋهبلىك(نۇرغۇن كىشىلهر 

�حبسٍء إِلَّا ييش نإِنْ مومهبِيحسونَ تفْقَهلَا ت نلَكو هدمبِح  � 

قانــداقلىكى نهرســه بولمىــسۇن، اللهنــى پــاك ) كائىنــاتتىكى(«
، لېكىن )يهنى اللهنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى سۆزلهيدۇ(دهپ مهدھىيىلهيدۇ 

ئۇالرنىـــڭ ) تىلىڭـــالر ئوخـــشاش بولمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن(ســـىلهر 

                                                           
 . ئايهت-22: سۈره ھهج ①
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  »① .مهدھىيىسىنى سهزمهيسىلهر

� ت أَلَم              ملع كُلٌّ قَد افَّاتص رالطَّيضِ والْأَرو اتاومي السف نم لَه حبسي أَنَّ اللَّه ر
 � صلَاته وتسبِيحه واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ

ــاتلىرىنى « ــدىكىلهرنىڭ ۋه قان ــا ئاســمانالردىكى ۋه زېمىن اللهغ
ــــدا  ــــان(كهرگهن ھال قۇشــــالرنىڭ تهســــبىھ ) ئۇچــــۇپ كېتىۋاتق

ــله ھهر ــسهن؟ ال ــهن بىلمهم ــدىغانلىقىنى س ــۇق(ئېيتى ــڭ ) مهخل نى
دۇئاســـىنى ۋه تهســـبىھىنى بىلىـــدۇ، الـــله ئۇالرنىـــڭ قىلىـــدىغان 

  »② .ئىشلىرىنى تولۇق بىلگۈچىدۇر

�            وـدبِالْغ ملَـالُهظـا وهكَرـا وعضِ طَوالْأَرو اتاومي السف نم دجسي لَّهلو 
 �والَْآصالِ

ـــدىكىلهر « ـــمانالردىكىلهر ۋه زېمىن ـــشتىلهر، (ئاس ـــى پهرى يهن
ــنالر ــسانالر ۋه جى ــا ) ئىن ــۇندا اللهغ ــۇرى يوس ــارى ۋه مهجب ئىختىي
ئۇالرنىـڭ ) يهنى داۋاملىق تـۈرده(ئاخشامدا -بويسۇنىدۇ، ئهتىگهن
  »③ .سايىلىرىمۇ بويسۇنىدۇ

نـات كائىنـات ئـۇ پهقهت بىـر سـاماۋىي جىـسىم، جـانلىق كائى«
دهپ قـاراش بىـلهن بـارلىق » ھاياتلىق تۈرلىرىدىن پهقهت بىر تۈر

اللهغــا يــۈزلىنىش ۋه اللهغــا تهســبىھ «كائىنــات ئارىــسىدا ئــۇالرنى 
ئـارا بـاغالپ -دىن ئىبارهت ئورتاق بىر مۇناسىۋهتنىڭ ئـۆز»ئېيتىش

تۇرىدىغانلىقىنى ھېس قىلىش ئوتتۇرىسىدا سـهزگۈده ناھـايتى زور 
  ...پهرق بار

نۇقتىئىنهزهرنىــڭ بىــرى ئىنــساننى ھېســسىي ئالهمنىــڭ ئىككــى 
                                                           

 . ئايهت-44: سۈره ئىسرا ①
 . ئايهت-40: سۈره نۇر ②
 . ئايهت-15: سۈره رهئد ③
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قورشــاۋى ئىچىــگه بېكىنــدۈرۈپ قويــسا، يهنه بىــرى ئۇنىــڭ كــۆز 
ــدا  ــۆرۈش«ئالدى ــۇ ســاھه » ك ــده ب ــىنى كېڭهيتىــدۇ ھهم ساھهس

كـــۆرگىلى بولىـــدىغان ۋه كـــۆرگىلى بولمايـــدىغان نهرســـىلهرنى، 
ئاندىن ... غهيبىي ئالهم بىلهن ھېسسىي ئالهمنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئۇنىڭ نهزهر دائىرىسى كېڭىيىدۇ، ئهھمىيهت بېرىش چېكى يىراققا 
ــاراپ ســوزۇلىدۇ ــۆزگىرىش. (ق ــل ئ ــۇ خى ــى ب ــڭ ) روھىيهتتىك ئۇنى

ــلهن بولغــان كىــشلىك مۇناســىۋىتىده ئېنىــق ئهكــس  ئىنــسانالر بى
ــدۇ ــۇل . ئېتى ــالهم«ئۇنىــڭ مۇناســىۋهت ساھهســى نوق ــاددىي ئ » م

مهنىـۋىي «، تېخىمۇ كېڭىيىپ، بهلكى. بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ
  ...نىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ»ئالهم

*   *   *   *   *  

پهن ئۇنىڭغـا دۈچ -ھـازىرقى ئىلىـم... ئۈچىنچى بىر ئىش بـار
ــدى ــان . كهل ــۇرۇپ چىقق ــاھىلىيىتى ق ــان ج ــازىرقى زام ــراق، ھ بى

ماتېرىيالىــستىك نــۇقتىئىنهزهر مائارىپىنىــڭ تهربىيىــسى ئاســتىدا 
ـــيىلهنگهن، ئ ـــارلىق تهربى ـــڭ ب ـــپ ئۇنى ـــل مائارى ـــۇ خى ـــدىن ب ان

تهسهۋۋۇرلىرىنى بۇزۇۋهتكهن قهلبلهرده بۇ ئىشنىڭ تهسىرى تولىمۇ 
  ).مۇھىملىقىنى ھېس قىاللمايۋاتىدۇ(ئاجىز ھالهتته بولۇۋاتىدۇ 

ــۆز ــاتنى ئ ــزام -كائىن ــنچىكه ئىنتى ــان ئى ــاغالپ تۇرۇۋاتق ــارا ب ئ
رىكهت ھه» مېخانىكىلىق«نىڭ كۆز قارىشىدىكىدهك »پهن-ئىلىم«

  .ئهمهس

  ...ھهقىقهتهن ئۇنىڭ كهينىده پىالن ۋه تهدبىر بار

شۈبھىــسىزكى، بــۇ پىــالن ۋه تهدبىــر ئىنــسان بىــلهن زىــچ 
  ...مۇناسىۋهتلىك

يهر شارىنىڭ ئـۆز ئـوقى ئهتراپىـدا يـاكى قۇياشـنىڭ ئهتراپىـدا 
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ئايلىنىشى، يهر شارى بىلهن قۇياش ئارىلىقىدىكى ياكى يهر شارى 
ىلىقىــدىكى مۇســاپه، يهر شــارىنى قورشــاپ بىــلهن ئــاي شــارى ئار

تۇرۇۋاتقان ھاۋا قاتلىمىنىڭ تهركىبـى، قۇرۇقلـۇق يـۈزىگه سـۇنىڭ 
تارقىلىــــشى، يهر شــــارى ھاۋاســــىدىكى كاربوننىــــڭ رولــــى، 
ــشتىكى  ــسىگېن ئىشلهپچىقىرى ــدا ئوك ــۈن نۇرى ــۈملۈكلهرنىڭ ك ئۆس

قاتارلىق يهر شارىنىڭ پۈتكۈل ھهرىكىتى ئىنسان ھاياتىغا ... رولى
اس كـېلىش ئۈچـۈن ناھـايتى ئىـنچىكه ۋه نـازۇك ئـۆلچهم بىـلهن م
  .تۇرىدۇ» ھېسابلىنىپ«

ئهگهر يـــۇقىرىقىالردىن قايـــسى بىـــرى كىچىككىـــنه نىـــسبهتته 
ئــوزۇن «ئېــشىش يــاكى كېمىــيىش ئــارقىلىق بۇزۇلــسا، بۇنىڭــدىن 

بېرىۋاتقانـدهك شـۇ » سـىگنال«نىـڭ كېڭىيىـشى ئالـدىن »ئېغىزى
ــسان ــان يهر شــارىدىكى ئىن ــك ھام ــسبهتهن ھاالكهتلى ــا نى  ھاياتىغ
  .نهتىجه كېلىپ چىققان بوالتتى

ئىنساننىڭ زېمىندىكى ھاياتىغا قواليلىق يارىتىش ئۈچـۈن ئهڭ 
مۇكهممهل كائىنات ئىنتىزامىنى بويـسۇندۇرۇپ بېرىـشتىكى اللهنىـڭ 
ــــى ۋه تهدبىرىنــــى ھــــېس قىلىــــش بىــــلهن تهبىئهتنىــــڭ  پهزل

ھهرىــكهت قىلىــدۇ دهپ خىزمىتىــدىكى ھهمــمه نهرســه قــارىغۇالرچه 
  !ھه-گۇمان قىلىش ئوتتۇرىسىدىكى پهرق نېمىدېگهن زور

�             لَّكُملَعو هلفَض نوا مغتبتلو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل رحالْب لَكُم رخي سالَّذ اللَّه
أَرضِ جميعا منه إِنَّ في ذَلك لََآيات       وسخر لَكُم ما في السماوات وما في الْ        ،تشكُرونَ

 � لقَومٍ يتفَكَّرونَ

اللهنىڭ ئهمرى بىلهن دېڭىزدا كېمىلهرنىڭ يۈرۈشى ئۈچۈن، «
يهنــى (ســىلهرنىڭ اللهنىــڭ پهزلىــدىن تهلهپ قىلىــشىڭالر ئۈچــۈن 

-تىجارهت قىلىشىڭالر، بېلىق تۇتۇشۇڭالر، دېڭىز ئاستىدىن ئۈنچه
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ـــ شـــۈكۈر ) اللهغـــا(ۋه ) ى سۈزۈۋېلىـــشىڭالر ئۈچـــۈنمهرۋايىتالرن
. قىلىشىڭالر ئۈچۈن، الله سىلهرگه دېڭىزنى بويـسۇندۇرۇپ بهردى

الـــله ئاســـمانالردىكى ۋه زېمىنـــدىكى نهرســـىلهرنىڭ ھهممىـــسىنى 
پهزلىـــدىن ســـىلهرگه بويـــسۇندۇرۇپ بهردى، بۇنىڭـــدا ) كامـــالى(

ــقهتهن  ــۇدرىتى ئىالھىيىنــى(ھهقى ــۈر قىلىــدىغان) ق  قهۋم تهپهكك
) روشـهن) (اللهنىڭ قۇدرىتى ۋه بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان(ئۈچۈن 

  »①.دهلىللهر بار

پهن كائىنات ئىنتىزامى بىلهن ئىنسان ھاياتىنىڭ -گهرچه ئىلىم
تهلهپلىرى ئوتتۇرىسىدىكى بۇ خىل كۆركهم ماسـلىقنى كۆرسـهتكهن 

ھـالهتته » تاقـاقلىق«بولسىمۇ، بىراق، قهلبلهر ھهقىقهتكه قارىتـا 
  .رماقتاتۇ

قُلِ انظُروا ماذَا في السماوات والْأَرضِ وما تغنِي الَْآيات والنذُر عن قَـومٍ لَـا               �
 � يؤمنونَ

ئاســـمانالردىكى ۋه زېمىنـــدىكى نهرســـىلهرنى ”ئېيتقىنكـــى، «
ــــۆزىتىڭالر ــــدۇرغۇچىالرنىڭ . ك ــــۆجىزىلهر ۋه ئاگاھالن ــــى (م يهن

ېيتمايــــدىغان قهۋمــــگه پايدىــــسى ئىمــــان ئ) پهيغهمبهرلهرنىــــڭ
  »② .“بولمايدۇ

  

نىـڭ قىممىتـى ۋه رولـى »ئىلىـم«ئاتالغۇسى، » ئىلىم«گهرچه 
قاتارلىق مهسىلىلهرده ھامان بىردهكلىك مهۋجۇت بولسىمۇ، بىراق، 

نـى كـۆپچىلىككه سـۇنۇش ۋه تهقـدىم »ئىلىـم«ئۇقۇمى، » ئىلىم«
  .قىلىش مهسىلىسىده چوڭ پهرق مهۋجۇت

                                                           
 . ئايهتلهر-12-11: سۈره جاسىيه ①
 . ئايهت-101: سۈره يۈنۈس ②



 

- 238 - 

238 

  ...ده شۇنداق» پهنلهرتهبىئي«بولۇپمۇ 

ده ئىلمىـــي ھهقىقهتـــتىن نهزىـــرىيه »تهبىئىـــي پهنـــلهر«بـــۇ 
  ...كۆپرهك

نــى اللهنىــڭ »يــارىتىش«مۇســۇلمان ئــالىم ئهڭ ئالــدى بىــلهن 
ــىدىكى  ــئهت دۇنياس ــاليدىغان، تهبى ــپ تاش ــسىدىن چىقىرى ئىرادى
ــــقۇرۇش  ــــالن ۋه باش ــــڭ پى ــــلهرنى اللهنى ــــارهڭ كۆرۈنۈش رهڭگ

ندۈرىدىغان ھهر قانـداق نهزىرىيىنـى دائىرىسىدىن چىقىرىپ چۈشه
  .رهت قىلىدۇ

شــۇ ســهۋهپتىن، گهرچه ئىلىــم كىــشىلهرنى ھــاۋادا ئۇچــۇرۇپ، 
دهپ ئاتالغـان ھهر قانـداق » ئىلىـم«سۇدا ماڭدۇرسـىمۇ، بىـراق، 

مهسىلهن، دارۋىن . نهرسه مۇسۇلمان تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنمايدۇ
ن باشـقا نهرسـه نهزىرىيىسى ماھىيهتته پهقهت بىر ئىلمىـي پهرهزدىـ

ھهتتا، ئۇنى . بىراق، ئۇ بىر مهزگىل يهر شارىنى قاپلىدى. ئهمهس
ــدى ــاالق دهپ قارال ــادان، ق ــشى ن ــان كى ــۈن . رهت قىلغ ــا بۈگ مان

ــــپ،  ــــا چىقىرى ــــسىنى يالغانغ ــــىي ئىدىيى ــــڭ ئاساس دارۋىنىزمنى
ـــــسان« ـــــده »ئىن ـــــدا بولۇشـــــى ھهققى ـــــڭ پهي ـــــېڭىچه «نى ي

ـــهندۈرۈش ـــى»چۈش ـــدىغان يېڭ ـــا قويى ـــى ئوتتۇرىغ ـــي  «ن ئىلمى
  .①مهيدانغا كهلدى» نهزىرىيه

  ...ده بولسا، يېرىق تېخىمۇ كهڭ»ئىجتىمائىي پهنلهر«ئهمما، 

ــــۇ  ــــلهر«ب ــــسانىي »پهن ــــساننىڭ ئىن ــــسى ئىن ــــڭ ھهممى نى
نــۇقتىئىنهزىرىگه ۋه ئىنــساننىڭ ھايــات پرىنــسىپلىرى ھهققىــدىكى 

  .قارىشىغا تايىنىدۇ-كۆز
                                                           

! هرگه قارالــسۇننــاملىق ئهســ» ئىنــساننىڭ ئهســلى نــېمه؟«مــورىس بوكــاي ئاپتورلۇقىــدىكى  ①
 ).ئاپتوردىن(
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ىخ، بۈگــــۈنكى كۈنــــده پېــــداگوگىكا، پــــسىخولوگىيه، تــــار
ئىجتىمـــائى «قاتـــارلىق ... ئهدهبىيـــات، ئىقتىـــساد ۋه جـــۇغراپىيه

دهپ ) »گۇمانىتـار پهنـلهر«يـاكى » ئىنـسانىي پهنـلهر«(» پهنلهر
نىڭ ھهممىسى غهربـته دارۋىنىزمنىـڭ ئىنـساننى »پهنلهر«ئاتالغان 

  .دهپ قارايدىغان نهزىرىيىسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان» ھايۋان«

بولـۇپ » ئارىالشـما«سـىله ئۇنىـڭ بۇ پهنلهردىكى ھالقىلىق مه
بۇ خىل پهنلهرنىڭ تهشهببۇسـكارلىرى ئۆزىنىـڭ ... كهتكهنلىكىده

ئىنسانغا بولغان نۇقتىئىنهزىرىده دارۋىنىزم نهزىرىيىـسىنى ئاسـاس 
ــرگه،  ــلهن بى ــپال قالماســتىن، بهلكــى، شــۇنىڭ بى ــي «قىلى ئىلمى

سى ئىزدىنىشنىڭ تهرهققى قىلىشىغا ئهگىشىپ، دارۋىنىـزم نهزىرىيىـ
غا ئايالنـدى، ئۇنىـڭ نهتىجىلىـرى باشـقا پهنلهرنىـڭ “ساپ ئىلىم”

دهپ » نهتىجىلىرىگه ئوخـشاشال بىـردهك ئېتىـراپ قىلىنىـشى الزىـم
بولۇپمـــۇ، ئىقتىـــساد، پـــسىخولوگىيه ۋه پېـــداگوگىكا ... قارايــدۇ

. پهنلىرىگه نىسبهتهن بۇ خىل تهشهببۇسالر كۈنسىرى كۈچهيمهكته
ـــلهرگه قارى ـــقا پهن ـــر قهدهر گهرچه باش ـــلهرده بى ـــۇ پهن ـــدا ب غان

  ...يهڭگىلرهك بولسىمۇ

مهيلــى قانــداقال بولمىــسۇن، مۇســۇلمان قۇرئــان ۋه ھهدىــسنى 
ـــويىچه  ـــۋى ب ـــسىپنىڭ تهلى ـــدىيىۋى پرىن ـــدىغان ئى ئاســـاس قىلى

دهپ قارايدىغان نهزىرىيىـسىنى » ھايۋان«دارۋىنىزمنىڭ ئىنساننى 
وگىيه، شـــۇنداقال، غهربنىـــڭ ئىقتىـــساد، پـــسىخول. رهت قىلىـــدۇ
، ئۇنىـڭ »ساپ ئىلىم«ۋه تارىخ پهنلىرىنى ) تهربىيه(پېداگوگىكا 

ــوق ئــاخىرقى  ــاجى ي ــى مۇنــازىرىگه ئىھتىي ــات نهتىجىلىرىن تهتقىق
ــجه دهپ قارايــدىغان  ــۇقهررهر نهتى ــۆز«م ــاراش-ك الرنــى رهت »ق

  .قىلىدۇ

سىز ئىقتساد ئىلمىدىكى مۇنداق بىـر ئـاددىي مىـسالنى كـۆرۈپ 
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  !بېقىڭ

ئىقتىـساددىكى «اد ئىلمىـدىكى تـۇنجى دهرس غهربنىڭ ئىقتىس
دېـگهن » قىيىنچىلىق ئىھتىياجنى قامدىيالماسـلىق قىيىنچىلىقىـدۇر

  .گۇناھلىق ئىباره بىلهن باشلىنىدۇ

 �وبارك فيها وقَدر فيها أَقْواتهـا     �: الله زېمىن ھهققىـده! سۇبھانهلالھ
ىــڭ رىزقىنــى زېمىننــى بهرىكهتلىــك قىلــدى، ئهھلــى زېمىننالــله «

ــدى،  ــى (بهلگىلى ــسىنىڭ رىزقىن ــلهن ئاھالى ــارىتىش بى ــى ي زېمىنن
 دهۋاتــسا، »① )تاماملىــدى( بــاراۋهر) زىيادىــسىز-بهلگىلهشــنى كهم

» قىيىنچىلىق ئىھتىياجنى قامدىيالماسـلىق قىيىنچىلىقىـدۇر«: ئۇالر
  .دهۋاتىدۇ

ئىھتىيـــاجنى «بـــۇ يهردىكـــى قىيىنچىلىـــق !!!... يالغـــانچىالر
ــــىقامدىيالما ــــى، » ســــلىق قىيىنچىلىق ــــسان «ئهمهس، بهلك ئىن

يهنـى جـاھىلىيهتچى ئىنـسان چهكـتىن ئاشـقان . دۇر»قىيىنچىلىقى
شـۇنىڭ بىـلهن . ھاالۋهتتىن بهھرىمهن بولۇشنى ئىزدهيـدۇ-ھوزۇر

ھهمــمه كىــشىگه اللهنىــڭ نېمهتلىرىــدىن تهڭلىــك ۋه باراۋهرلىــك (
ــشنى بهلگى ــاق مهنپهئهتلىنى ــلهن ئورت ــادالهت بى ــده ئ ــگهنئىچى ) لى

ــدۇ ــي شــهرىئهتنى رهت قىلى ــۇل . ئىالھى ــاجىزالرنى ق ــۈكلهر ئ كۈچل
زالىمالرنىڭ كـۆزىگه يهر شـارىدىكى رىزىـق ئىنـسانالرنىڭ . قىلىدۇ

مهنپهئهت تالىـشىش ... ئىھتىياجىنى قامدىيالمايدىغاندهك كۆرۈنىدۇ
ــلىنىدۇ ــشى باش ــۇش . كۈرى ــال تۇرم ــشىلهر ئوتتۇراھ ــۆپلىگهن كى ك

چۈنكى، ئـاز . هن ھالهتكه چۈشۈپ قالىدۇسهۋىيىسىدىنمۇ كۆپ تۆۋ
چهكـتىن ) ھوقۇق ۋه كاپىتال مۇنوپولىيىچىلىرى(سانلىق گورۇھالر 

ــده ياشــايدۇ-ھــاالۋهت ۋه ئهيــش-ئاشــقان ھــوزۇر ــشرهت ئىچى . ئى

                                                           
 .ئايهتنىڭ بىر قىسمى-10: سۈره فۇسسىلهت ①
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بـۇ . ئاجىزالرنىڭ ئهمگهك مېۋىـسى ۋه رىزقىنـى يهپ تۈگىتىۋېتىـدۇ
ئىــشالر مهيلـــى بىـــر دۆلهتـــته يــۈز بهرســـۇن يـــاكى ھهر قايـــسى 

  .دۆلهتلهرده يۈز بهرسۇن پهرقسىزدۇر

ــى  ــڭ كهم بولۇش ــق رىزىقنى ــى قىيىنچىلى ــساددىكى ھهقىق ئىقتى
ئهمهس، بهلكــى، الــله بهرگهن رىــزىقتىن الــله رازى بولىــدىغان 
. رهۋىشته پايدىلىنىش ئۈچۈن ئىنـساننى پاكالشـنىڭ زۆرۈرلىكىـدۇر

ـــۈرمىگىچه،  ـــان كهلت ـــۈنىگه ئىم ـــاخىرهت ك ـــا ۋه ئ ـــسان اللهغ ئىن
دىكى بــارلىق ئىــشالرنى مۇشــۇ ئىمــان ئاساســىدا بىــر تهرهپ ھاياتىــ

  .قىلمىغىچه ھهرگىز بۇنداق قىاللمايدۇ

ــاراتلىرى ــڭ ئاخب ــاكى -2000«: غهربنى ــى ي ــىرده -21يىل ئهس
ئاھالىلهرنىڭ نوپۇسـى شـىددهتلىك كۆپىيىـپ، يهر شـارىغا ئېغىـر 

  .دهپ چۇقان سالدى» خهتهر ئېلىپ كېلىدۇ

بۈگۈنگه قهدهر «: داق دهۋاتىدۇمۇن» ساپ ئىلىم«ئهمهلىيهتته 
ــيىن  ــدىن كې ــايلىقلىرى بۇنىڭ ــز ب ــدىالنغان دېڭى ــسانىيهت پاي ئىن
ــامهن مــۇمكىن بولىــدىغان بايلىقالرنىــڭ  دېڭىــزدىن چىقىــرىش تام

ــمايدۇ  ــدىن ئاش ــدىن بىرى ــسانىيهتنىڭ (ئون ــۇزى ئىن ــڭ توقق ئوننى
قۇرۇقلـۇق ۋه سـۇدىن تهركىــب ). پايدىلىنىـشىنى كۈتـۈپ تۇرماقتـا

يهر شـارى ئىنـسانالرنىڭ نوپۇسـى كۆپىيىـپ، ھازىرقىـدىن تاپقان 
نهچچه ھهسسه ئاشقان ھالهتتىمۇ، ئوخـشاشال ئـۇالرنى سـىغدۇرۇپ 

ئهگهر ئىنـسانالر يهر شـارىدىكى بـايلىقالرنى ئاسـراپ، . كېتهلهيـدۇ
ئىـشرهت ئاساسـىدا -ئهيـش(ئۇالردىن پهقهت ئىھتىياج ئاساسـىدىال 

ـــۇس) ئهمهس ـــسا، نوپ ـــدىغان بول ـــك پايدىلىنى ـــى قانچىلى  مهيل
كۆپهيسۇن يهر شارىدا ئىنسانىيهتنىڭ قىستىلىپ قالمايـدىغانلىقى، 
ئىھتىيــــاجنى قامدىيالماســــلىق قىيىنچىلىقنىــــڭ مهڭگــــۈ يــــۈز 

  ».بهرمهيدىغانلىقى مۇقهررهردۇر
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ــدۇ« ــپ كېلى ــشى يهر شــارىغا خهتهر ئېلى » نوپۇســنىڭ كۆپىيى
تۇرىغـا دېگهن گهپ ئاق تهنلىكلهرنىڭ زهھهرخهندىلىك بىلهن ئوت

تاشـــلىغان نىجىـــس چۇقـــانلىرى بولـــۇپ، بـــۇ ئـــارقىلىق باشـــقا 
ـــــلىگه  ـــــشىۋاتقان نهس ـــــسىرى ئې ـــــڭ كۈن ئهۋالد (ئىرقتىكىلهرنى

چۈنكى، ئۇالر باشقا . چهك قويۇشنى مهقسهت قىلىدۇ) قالدۇرۇشىغا
ـــــڭ  ـــــدىلىنىپ، ئۇالرنى ـــــدىن پاي ـــــڭ بىخۇدلۇقى ئىرقتىكىلهرنى

ر بىر تهرهپتىن مهنپهئهت ئۇال. تاالڭ قىلىۋاتىدۇ-بايلىقلىرىنى بۇالڭ
. رامكىسى ئىچىده قىستاڭچىلىق پهيدا بولۇشـتىن ئهندىـشه قىلىـدۇ

يهنه بىر تهرهپتىن بـايلىق ئىگىلىرىنىـڭ نوپۇسـى كۆپىيىـپ، ئـاق 
تهنلىكلهرگه قارشى قـوزغىالڭ كۆتۈرسـه ۋه ئـۇالردىن ئـۆز رىزقىغـا 
ئهمـدى چـاڭ سالماســلىقنى تهلهپ قىلـسا، بـۇ چاغــدا بىـر ئوبــدان 

  .پهئهتتىن قۇرۇق قىلىشتىن ئهنسىرهيدۇمهن

قـالپىقى كىيـدۈرۈلۈپ، » ئوبيكتىپ ئىلىم«بۇ نىجىس چۇقانغا 
  .ئۇنىۋېرسىتېتالردا دهرسلىك قىلىپ ئوقۇتۇلۇۋاتىدۇ

  !سىز پسىخولوگىيه ئىلمىدىن بىر مىسال كۆرۈپ بېقىڭ

بولـــۇپ » تهجرىبىلىـــك«بۈگـــۈن پـــسىخولوگالر ئۆزلىرىنىـــڭ 
ر پسىخولوگىيه ئىلمىـده قولغـا كهلتـۈرگهن قالغانلىقىنى، شۇڭا ئۇال
لهرده قولغـــا كهلتـــۈرگهن »ســـاپ ئىلىـــم«نهتىجىلهرنىـــڭ باشـــقا 

، »ئىلمىـي«نهتىجىلهرگه ئوخشاشال قوبـۇل قىلىنىـشقا تېگىـشلىك 
  .نهتىجىلهر ئىكهنلىكىنى دهۋا قىلىشىدۇ» ئوبيكتىپ«

» ئىلمىـي«مۇسۇلمان مۇتهپهككۇر بۇ دهۋا ئالدىدا مۇنداق ئـۈچ 
  .ازنى ئوتتۇرىغا قويۇشى الزىمئېتىر

ــراز ــى ئېتى ــسى :بىرىنچ ــڭ قاي ــسىخولوگىيىلىك مهۋجۇدىيهتنى  پ
ئېلېمېنتىنى تهجرىبىخانىغا ئېلىپ كىرىپ، ئۇنىڭغا قارىتا تهجرىبه 
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ئىشلىگىلى بولىدۇ؟ ئىنساندىكى ئهڭ بىباھا نهرسه قىممهت قـاراش 
ــۋىي  ــاكى مهنى ــىمۇ؟ ي ــسى نهرس ــوبيكتى ھېس ــرىبه ئ ــا، تهج تۇرس

  سىمۇ؟ ياكى ھېسسىي بىلهن مهنىۋىي نهرسنىڭ يۇغۇرۇلمىسىمۇ؟نهر

بىـر كىــشى ئىلگىـرى ئــاتېئىزمچى ئىــدى، ... قېنـى ئېيتىڭچــۇ؟
بـۇ كىـشىدىكى ئىمـان ... كېيىن ئىمان كهلتۈرۈپ، مۇئمىن بولـدى

ـــداق  ـــڭ قان ـــىدا ئىماننى ـــى دۇنياس ـــڭ ئىچك ـــى، ئۇنى ھهقىقىتىن
ــ ــشىنىڭ تۇيغ ــۇ كى ــڭ ئ ــقانلىقىنى، ئىماننى ــر ۋه ئورۇنالش ۇ، پىكى

ھهرىكهتلىــرىگه قانــداق تهســىر كۆرســىتىدىغانلىقىنى خوالســىلهش 
  ئۈچۈن تهجرىبىخانا بۇ كىشىنى قانداق تهجرىبه قىلىدۇ؟

تهجرىبىده ھهممه بىردهك ئېتىراپ » ئىلمىي «:ئىككىنچى ئېتىراز
تهجرىبىـدىن (قىلىدىغان ھهقىقهت شۇكى، تهكشۈرۈشتىن ئۆتكهن 

شــۇڭا، تهجرىبىــدىن . للىــك قىلىــدۇئــۈلگه تــۈرگه ۋهكى) ئــۆتكهن
ـــڭ  ـــى تۈرلهرنى ـــىلهنگهن نهتىجىلهرن ـــدىن خوالس ـــۆتكهن ئۈلگى ئ

نـــى »قائىـــده«مۇشـــۇ . ①ھهممىـــسىگه ئومۇمالشتۇرۇشـــقا بولىـــدۇ
  پسىخولوگىيه تهجرىبىلىرىده قوللىنىشقا بوالمدۇ؟

نىشان ئۈچـۈن مهقـسهت قىلىنغـان ئـۈلگىلهرنى » ئىلمىي«بىز 
ـــش ـــارىغۇالرچه ئى ـــتىكى ق ـــاقىت تالالش ـــن س ـــشنى نهزهردى  قىلى

بىز ئۈلگىلىرىمىزنى قهيهردىن تالاليمىز؟ بۈگۈن زېمىن !... قىاليلى
                                                           

ئېگىلىك مۇتهخهسسىسلىرى بىر خىل قوناق ياكى بۇغداي ئۇرۇقلۇقىنى ئالدى -مهسىلهن، يېزا ①
زىرائهتنـى سـۇغۇرۇش، . بىلهن بىر مو ياكى بىر قـانچه مـو يهرگه تېرىـپ، ئـۇنى تهجـرىبه قىلىـدۇ

زگىلىدىن تارتىـپ تـاكى ئۇنىـڭ پېـشىش ۋه ئۇنىڭـدىن ھوسـۇل ئـېلىش ئوتاش، ئوغۇت سېلىش مه
ئاندىن ئۇنى نهچچه يۈز ياكى نهچچه مىڭ مو . مهزگىلىغىچه بولغان جهريانالرنى ئېنىق خاتىرىلهيدۇ

يهرگه تېرىــپ، ئومۇمالشتۇرســا بولىــدىغان يــاكى بولمايــدىغانلىقى، تېرىــدىغان پهســىل ۋه تــۇپراق 
ئۈلگه تۈرگه ) تهجرىبىدىن ئۆتكهن(تهكشۈرۈشتىن ئۆتكهن «مانا بۇ . ىدۇھهققىده ئېنىق قارار چىقر

شۇڭا، تهجرىبىدىن ئۆتكهن ئۈلگىدىن خوالسـىلهنگهن نهتىجىلهرنـى تۈرلهرنىـڭ . ۋهكىللىك قىلىدۇ
قاتـارلىق ... بۇ قائىده فىزىكـا، خىمىـيه، تىبـابهت. دېيىلىدۇ» ھهممىسىگه ئومۇمالشتۇرۇشقا بولىدۇ

 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن( قوللىنىلىدۇ باشقا پهنلهردىمۇ
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يۈزىده ياشـاۋاتقان مۇشـۇ بىـر ئهۋالد كىـشىلهردىنمۇ؟ بـۇ ئهۋالدالر 
نىشانلىرىدا، ئىدىيه، تۇيغۇ -ۋهزىپىلىرىده، قىمهت قارىشىدا، غايه

ىنـسانىي تـۈرگه ۋه ئهخالقلىرىدا ھهر قايسى دهۋرلهردىن بۇيـانقى ئ
ـــرىبىلهردىن  ـــۈزۈلگهن تهج ـــا يۈرگ ـــدۇ؟ ئۇالرغ ـــك قىالالم ۋهكىللى
ــــۈرلهرگه  ــــسانىي ت ــــارلىق ئىن ــــى ب ــــىلهنگهن نهتىجىلهرن خوالس

نىــڭ پــسىخولوگىيىلىك مهۋجــۇدىيىتىنى »ئىنــسان«تهدبىقالشــقا، 
  ئاشۇ نهتىجىلهر ئاساسىدا چۈشهندۈرۈشكه بوالمدۇ؟

دۇ؟ سـاھابىالرنىڭ پسىخولوگالر سـاھابىالر ھهققىـده نـېمه دهيـ
ـــسهك  ـــۈزۈك ۋه ئهڭ يۈك ـــڭ ئهڭ س ـــسان روھىيىتىنى ـــاتى ئىن ھاي

ــدىكى  ــالهتلىرى ھهققى ــاتالر«ھ ــۆلچهم »مهلۇم ــته ئ ــى خوالسىلهش ن
  !قىلىشقا بولىدىغان ئىنسانىي رېئاللىق ئهمهسمۇ؟

 ئهگهر پــسىخولوگىيه ئىلمــى پــسىخولوگالر :چى ئېتىــرازنئــۈچى
ولــسا، ئۇنــداقتا، نــېمه غــا ئايالنغــان ب»ســاپ ئىلىــم«ئېيتقانــدهك 

ئۈچۈن ھهر قايسى پسىخولوگىيه مهكتهپ تهجرىبىخانىلىرىنىڭ بىـر 
دهۋر كىشىلىرى ئۈستىده ئېلىپ بارغان پسىخىكىلىق تهجرىبىلىـرى 

  ئوخشاش بولمايدۇ؟

ئۇنىــڭ ھــازىرقى ! پــسىخولوگىيه ســاپ ئىلىــم ئهمهس! يــاق
ــــــي  ــــــۇ روھى ــــــدىن خوالســــــىلهنگهن نهتىجىلهرم تهجرىبىلىرى

هتنىــڭ ئومــۇمىي، باغلىنىــشچان ۋه مــۇكهممهل ھــالىتىگه مهۋجۇدىي
  .نىسبهتهن ئۇنىۋېرسال چۈشهنچه تهقدىم قىاللمايدۇ

  !سىز تارىخ ئىلمىدىن بىر مىسال كۆرۈپ بېقىڭ

ـــر  ـــلهن يهنه بى ـــارىخچى بى ـــر ت ـــدا بى ـــارىخى ۋهقهلهر گاھى ت
تارىخچىنىــڭ ۋهقهلهرنــى سېلىــشتۇرۇش جهريانىــدا پايــدىالنغان 

ىرىنىـڭ ۋه ۋهقهلهرنىـڭ ئىـشهنچىلىك دهرىجىـسى ماتېرىيال مهنبهل
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ـــردهك بولۇشـــى ســـهۋهبىدىن  ـــڭ بى ـــدىكى نۇقتىئىنهزىرىنى ھهققى
  .ئوخشاش بىر شهكىلده يېزىلىپ قالىدۇ

ــى  ــولغىنى ۋهقهلهرن ــۇھىم ب ــدا ئهڭ م ــارىخ تهتقىقاتى ــراق، ت بى
رهتــلهپ يېزىــپ چىقىــش ئهمهس، بهلكــى، ئۇنىــڭ تــارىخى ئارقــا 

. ۇنىڭغــا قارىتــا ھۆكــۈم چىقىــرىشكۆرۈنۈشــىنى ئىــزاھالش ۋه ئ
ــڭ  ــمهك، تارىخچىنى ــسان«دې ــڭ »ئىن ــان نۇقتىئىنهزىرىنى ــا بولغ غ

. ئوخــشىماسلىقى ســهۋهبىدىن پرىنــسىپالرمۇ ئوخــشاش بولمايــدۇ
ئىنـسان دېـگهن نـېمه؟ ئۇنىـڭ شهكىللىنىـشى قانـداق؟ : مهسىلهن

ئۇنىڭ ئېنىرگىيه چېكى قانچىلىك؟ ئۇنىڭغا تهسىر كۆرسـىتىدىغان 
ــامىلالر  ــڭ ئ ــا ئۇنى ــسىمغا قارىت ــۈۋاتقان بې ــا چۈش ــسى؟ ئۇنىڭغ قاي

پوزتسىيىسى قانداق؟ ئۇنىڭ ھاياتىدا يۈرگۈزۈلىدىغان قانۇنىيهتلهر 
  .دېگهندهك... قايسى؟

مۇسۇلمان تـارىخچى قۇرئـان ۋه ھهدىـسنى ئاسـاس قىلىـدىغان 
ئــۇ ھادىــسىلهرنى . ئــۆزىگه خــاس پرىنــسىپى بىــلهن گهۋدىلىنىــدۇ

ئىنسانىي مۇۋهپپهقىيهتلهرنى . هندۈرىدۇئۆزىگه خاس ئۇسۇلدا چۈش
ھهتتــا، شــهيئىلهرنىڭ . ①ئــۆزىگه خــاس ئــۆلچهم بىــلهن باھااليــدۇ

ــسىدىمۇ  ــوغرا ئاتــاش مهسىلى ــويىچه ت ــامىنى ئىــسالم ئاتالغۇســى ب ن
مۇسۇلمان تارىخچى بىلهن غهيرى مۇسۇلمان تارىخچى ئوتتۇرىـسىدا 

 بىر نهرسىنى ئهگهر الله... ئاز بولمىغان ئوخشىماسلىقالر كۆرۈلىدۇ
تارىخنى «دهپ ئاتىغان بولسا، ئۇنداقتا، ئۇ نهرسه » جاھىلىيهت«

ده جــاھىلىيهت “»قائىدىــسى ”ئىــسالمىي نۇقتىــدىن چۈشــهندۈرۈش
دهپ ئاتالغـان بولـسىمۇ، » مهدهنىـيهت«گهرچه ئۇ . دهپ ئاتىلىدۇ

شـۇ سـهۋهبتىن مۇسـۇلمان . دۇر»جاھىلىيهت مهدهنىيىتى«بهرىبىر 
                                                           

ــڭ  ① ــدىن چۈشــهندۈرۈش«ئاپتورنى ــسالمىي نۇقتى ــارىخنى ئى ــسۇن» ت ــاملىق ئهســىرىگه قارال ! ن
 ).ئاپتوردىن(
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گرېك «، »رىم جاھىلىيىتى«، »جاھىلىيىتى پىرئهۋن«: تارىخچى
ۋه » ھىندى جـاھىلىيىتى«، »پارس جاھىلىيىتى«، »جاھىلىيىتى

نوقۇل مـاددىي، ھهربىـي ... دهپ ئاتايدۇ» بۇددىزم جاھىلىيىتى«
ــۇ  ــۇۋهپپهقىيهت ئاش ــي م ــيهتلهر«ۋه ئىلمى ــسان »مهدهنى ــى ئىن دىك

. ۇمـــۇۋهپپهقىيىتىنى باھاالشـــنىڭ بىردىنبىـــر ئـــۆلچىمى بواللمايـــد
بهلكى، بۇ يهرده ئاشۇالرنىڭ ھهممىسىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر 

ئاشـۇ مهدهنىـيهتلهر ئىنـساننىڭ مهۋجـۇت : ئۇ بولسىمۇ. ئۆلچهم بار
ــۇ ــاردهم بهردىم ــىغا ي ــشقا ئاشۇرۇش ــسىنى ئى ــۇش غايى يــوق؟ -بول

  .دېگهندىن ئىبارهت

�وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو � 

رنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادهت قىلىـش ئۈچـۈنال جىنال«
  »①.ياراتتىم

  !سىز ئهدهبىياتتىن بىر مىسال كۆرۈپ بېقىڭ

ــات ســهنئهت -مۇســۇلماننىڭ ئهدهبىــي ئىجــادىيهتته ۋه ئهدهبىي
نهتىجىلىرىنى باھاالشتا ئۆزىگه خاس پرىنسىپى بولۇپ، مۇسـۇلمان 

، ھايـــات ۋه ئهدىـــب بـــۇ پرىنـــسىپنىڭ ئېلېمېنتلىرىنـــى كائىنـــات
ئىنسانغا بولغان ئىسالمىي تهسـهۋۋۇردىن ئالىـدۇ ھهمـده ئىـسالمىي 

ئۇنىڭ پرىنسىپى باشقا ئىجادىيهت . قاراشنى چىڭ تۇتىدۇ-قىممهت
ـــدۇ ـــۈپتىن پهرقلىنى ـــسىپلىرىدىن ت ـــۆلچهمگه . پرىن ـــداق ئ ھېچقان

ھاياتلىق ھاياتلىق «، »سهنئهت سهنئهت ئۈچۈن«بېقىنمايدىغان، 
يـــدىغان ۋه مۇشـــۇ شـــوئارالر ئاســـتىدا دهپ بىلجىرال» ئۈچـــۈن

كۆلهملىـــك تهرغىـــب قىلىـــدىغان باھـــاالش -چۈشـــكۈنلۈكنى كهڭ
  .پرىنسىپلىرىدىن تېخىمۇ پهرقلىنىدۇ

                                                           
 . ئايهت-56: سۈره زارىيات ①
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*   *   *   *   *  

ــانالرنى  ــسىلى باي ــى تهپ ــۇ ھهقتىك ــك ســهھىپىلهر ب ــۇ چهكلى ب
ســېغدۇرۇپ كېتهلمهيــدىغان بولغــانلىقى ئۈچــۈن دېڭىــزدىن تــامچه 

ــشارهت ۋه  ــى ئى ــۇقكهب ــپ ئۆتت ــهتمىلهرنى بېرى ــدىن . كۆرس بۇنىڭ
» الإلـه االاهللا «بولغان مۇددىئايىمىز مۇشۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسىنىڭ 

بىلهن زىچ باغلىنىدىغانلىقىـدىن ئىبـارهت مـۇئهييهن بىـر نـۇقتىنى 
  .مهركهز قىلىشتۇر

نىـڭ ئىـدىيىۋى تهلىپـى مۇسـۇلماننى »الإله االاهللا «ھهقىـقهتهن 
نــــسىپلىرى بىــــلهن ئارىلىــــشىپ جاھىلىيهتنىــــڭ تهپهككــــۇر پرى

كهتمهســتىن، ئــۆزىگه خــاس پرىنــسىپ بىــلهن پىكىــر قىلىــدىغان 
-گهرچه مۇســـۇلماننىڭ بىـــر قىـــسىم كـــۆز. ھـــالهتكه كهلتۈرىـــدۇ

قاراشلىرى ئىلمىـي ھهقىقهتـلهرگه ۋه تهجرىبىخانـا تهجرىبىلىـرىگه 
قاراشلىرى بىلهن بىردهكلىككه -ئاالقىدار ئىشالردا باشقىالرنىڭ كۆز

ولـسىمۇ، بىـراق، مۇسـۇلمان ئـۇنى ئـۆزگىچه ئۇسـۇل بىـلهن ئىگه ب
ھهدىـسنىڭ قارارلىرىـدىن -قوبۇل قىلىدۇ ۋه ئۇنىڭغا قارىتا قۇرئان

  .لهرنى تهقدىم قىلىدۇ»چۈشهندۈرۈش«ئېلىنغان 

ـــا،  ـــسان«ئهمم ـــسان »ئىن ـــڭ ئىن ـــدىغان ۋه بىزنى ـــا چېتىلى غ
ھهققىــدىكى تهســهۋۋۇرىمىزغا تايىنىــدىغان پهنــلهرده مۇســۇلمان 

ــــۈك الل ــــده ســــۆزلهنگهن بۈي ــــسان ھهققى ــــدا ئىن ــــڭ كىتابى هنى
ھهقىقهتلهردىـــن ئېلىنغـــان ئـــۆزىگه خـــاس تهســـهۋۋۇرى بىـــلهن 

اللهنىڭ كىتـابى ئىنـساننى مۇنـداق . ئۆزگىچىلىكنى ساقلىشى الزىم
ئىنــسان زېمىنــدىكى تــۇپراقتىن ئېلىنغــان بىــر : چۈشــهندۈرىدۇ

نىـڭ »①پـۈۋلهنمه«چاڭگال الي بىلهن اللهنىڭ روھىدىن كهلـگهن 
                                                           

ۇرئـان كهرىـم سـۈره ق (»...مهن ئۇنىڭغا ئـۆز روھىمـدىن پۈۋلىـدىم«� ونفَخت فيه من روحي� ①
 ) ئايهت-72: ساد
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. ئىنسان تۇنجى دهقىقىدىن باشالپ ئىنـسان ئىـدى. بىرىكمىسىدۇر
ئۇ ھهرگىزمۇ دهسلهپته ھايۋان بولۇپ، ئاندىن تهدرىجىي تهرهققـى 

الله ئىنساننى مـۇئهييهن ۋهزىـپه ئۈچـۈن ياراتقـان . قىلغان ئهمهس
بولـــۇپ، ئىنـــساننىڭ ئاشـــۇ ۋهزىپىنـــى ئورۇندىـــشىدا كهم بولـــسا 

ئىقتىـدار ۋه تـاالنتنىمۇ الـله ئۇنىڭغـا ئاتـا بولمايدىغان بىر قىـسىم 
ــان ــۇھىمى. قىلغ ــڭ ئهڭ م ــۇر: ئۇنى ــراده ۋه ئهركىنلىكت ــاڭ، ئى . ئ

ئىنسان بىرال يولغا مهجبۇرالنغان بولماستىن، بهلكى، ئۇنىـڭ كـۆز 
ــۇپ  ــشته تهڭ مهۋجــۇت بول ــارى رهۋى ــول ئىختىي ــى ي ــدا ئىكك ئالدى

ــدۇ ــ. تۇرى ــسىنى پهرقلهن ــڭ ئوتتۇرى ــى يولنى ــسان ئىكك دۈرۈش ئىن
ئىقتىــدارىغا ۋه ئىككــى يولنىــڭ بىرىنــى تــالالش ئهركىــنلىكىگه 

مانا بۇالر پهقهت ئىنسانغىال خاس بولغـان ئاالھىـدىلىكلهر ... ئىگه
بولۇپ، بۇ خىـل ئاالھىـدىلىك ئىنـساننى ھايۋانـاتالر دۇنياسـىدىن 

  .ئايرىپ تۇرىدۇ

�       ا مرشب قالي خإِن كَةلَائلْمل كبنيٍ إِذْ قَالَ رط ن،       ـنم يهف تفَخنو هتيوفَإِذَا س 
يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر � 

ــى« ــشتىلهرگه ئېيتت ــڭ پهرى ــدا پهرۋهردىگارى ــۆز ۋاقتى مهن ”: ئ
ــارىتىمهن ــادهم ي ــر ئ ــدىن بى ــقهتهن الي ــۇنى مهن راۋۇرۇس . ھهقى ئ

يهنــى ئــۇنى يارىتىـپ ســۈرهتكه كىرگــۈزۈپ، ئهزالىرىنــى (ياراتقـان 
ۋه ئۇنىڭغـا جـان ) ق، مۇكهممهل ئىنسان ھالىتىگه كهلتۈرگهنتولۇ

  »①“كىرگۈزگهن ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا سهجده قىلىڭالر

 � وإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً�

مهن يهر يۈزىـده ”: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه«

                                                           
 . ئايهتلهر-72-71: سۈره ساد ①
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  »①. دېدى“يارىتىمهن) اريهنى ئورۇنباس(خهلىپه 

 � هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم فيها�

يــاراتتى، ) يهنـى تـۇپراقتىن(سـىلهرنى زېمىنـدىن ) الـله(ئـۇ «
  »②.سىلهرنى زېمىندا تۇرغۇزدى

 � وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ�

ـــله « ـــۆز ۋه ال ـــۇالق، ك ـــسۇن دهپ، ق ســـىلهرگه شـــۈكۈر قىل
  »③ .يۈرهكلهرنى ئاتا قىلدى

 � وعلَّم َآدم الْأَسماَء كُلَّها�

  »④.الله پۈتۈن شهيئىلهرنىڭ ناملىرىنى ئادهمگه ئۆگهتتى«

 وقَد خاب   ، قَد أَفْلَح من زكَّاها    ، فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها   ،ونفْسٍ وما سواها  �
 � من دساها

ــا « ــان، ئۇنىڭغ ــپ ياراتق ــق قىلى ــۇنى چىرايلى ــلهن ۋه ئ روھ بى
يامانلىقنى بىلدۈرگهن زات بىلهن قهسهمكى، روھىنى پـاك -ياخشى

-گۇنـاھكـۇفرى ۋه  (روھىنـى. نىجات تاپىدۇقىلغان ئادهم چوقۇم 
  »⑤.زىيان تارتىدۇ ئادهم چوقۇم بۇلغىغان)  بىلهنمهئسىيهت

�اإِنريصا بيعمس اهلْنعفَج يهلتباجٍ نشأَم طْفَةن نانَ مسا الْإِنلَقْنا خ � 

ــي « ــساننى ئارىالشــما مهنى ــز ئىن ــسىزكى، بى ــى(شۈبھى  ئهر يهن
شـهرىئهت (دىن يـاراتتۇق، ئـۇنى بىـز )بىلهن ئايالالرنىڭ مهنىيسى

                                                           
 . ئايهت-30: سۈره بهقهره ①
 . ئايهت-61: سۈره ھۇد ②
 . ئايهت-78: سۈره نهھل ③
 . ئايهت-31: سۈره بهقهره ④
 . ئايهتلهر-10-7: سۈره شهمس ⑤
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ۇنى ئـ(سـىنايمىز، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇنى بىـز ) تهكلىپلىرى بىلهن
نازىل قىلغان ئايهتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن، كائىنـاتنى ياراتقۇچىنىـڭ 
ــــۇن دهپ ــــى كۆرس ــــدىغان دهلىللهرن ــــرلىكىگه دااللهت قىلى ) بى

  »①.ئاڭاليدىغان، كۆرۈدىغان قىلىپ ياراتتۇق

*   *   *   *   *  

بۇ ئىدىيىۋى پرىنسىپ بىلهن بىزنىڭ كۆز ئالدىمىزدا مۇسۇلمان 
ىم، مۇســۇلمان ئهدىــب ۋه مۇســۇلمان مۇتهپهككــۇر، مۇســۇلمان ئــال

بۇالرنىـڭ ھهممىـسى ئـۇممهت ئـۆز . مهيدانغا كېلىدۇ... تهتقىقاتچى
دىنىغا سادىق بولغان زامانالردا ئىسالم ئۇممىتى ئىچىـده خىلـى زور 

قاچـانىكى، ئـۇممهت . سالماقنى ئىگىلىـگهن ھالـدا مهۋجـۇت ئىـدى
ر دىنىـــدىن ئايرىلـــدى، شـــۇنىڭدىن بۇيـــان ئۇالرنىـــڭ ســـانى زو

. بــارا تـــۈگهپ كېــتهي دهپ قالـــدى-دهرىجىــده ئازىيىــپ، بـــارا
ئىدىيىۋى ھۇجۇم ۋه بېسىم ئاستىدا ئېـزىلىش مهزگىلىـده مهيدانـدا 

: مۇنداق بىر سهت ئاۋاز ياڭراشـقا باشـلىدى) مۇسۇلمانالر ئارىسىدا(
غهرب ! (الزىم» ئىشىكنى ئېچىۋېتىش«دۇنياۋى مهدهنىيهتكه قارىتا 

ـــى ـــى دېمهكچ ـــرهك ؛)مهدهنىيىتىن ـــيهت ئالماشـــتۇرۇش كې  مهدهنى
چـۈنكى، ئـۇالردا باشـقىالر . غهربتىن قوبـۇل قىلىـشنى دېمهكچـى(

» تېخنولوگىيه ئىنقىالۋى«؛ )بىلهن ئالماشتۇرغۇدهك ھېچنىمه يوق
مهيدانغا كهلتۈرگهن بىر كهنت ئىگىلىرى بىلهن چىقىشىپ ياشـاش 

  ).ھهممه ئىشتا ياۋروپاغا تهقلىد قىلىشنى دېمهكچى! (الزىم

ــيهت ئالماشــتۇرۇش، چىقىــشىپ،  تــوغرا، ئېچىــۋېتىش، مهدهنى
بىــراق، بۇالرنىــڭ ھهممىــسى مۇئمىننىــڭ . ئىنــاق ياشــاش كېــرهك

ــلهن، مۇئمىننىــڭ  ــززهت بى ــدا قىلىــدىغان ئى ــان پهي ــدا ئىم روھى

                                                           
 . ئايهت-2: سۈره ئىنسان ①
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ـــدۈرۈش  ـــدىغان پهرقلهن ـــر ئويغىتى ـــسالمىي پىكى ـــسىده ئى ئىدىيى
  .ئىقتىدارى بىلهن بولۇشى الزىم

الىم ۋه ئــاتېئىزملىق خاھىــشىنى چىقىــش بۈگــۈن ئــاتېئىزمچى ئــ
ــى ــاپالپ كهتت ــداننى ق ــۈل مهي ــم پۈتك ــان ئىلى ــسى قىلىۋالغ . نۇقتى

ئىنـــسانىيهت ھـــاالكهتتىن قۇتۇلـــۇش ئۈچـــۈن بۇنـــداق ئىلىـــم ۋه 
بهلكـــى، ئىنـــسانىيهت . ئـــالىمالرنى كۆپهيتىـــشكه مۇھتـــاج ئهمهس

مانــا !... مــۇئمىن ئالىمغــا ۋه ئىمــان ئاساســىدىكى ئىلىمغــا مۇھتــاج
دهپ ئاتىغـان » نىـڭ ئىـدىيىۋى تهلىپـى“الإله االاهللا «”ۇالرنى بىـز ب

  .ئىسالمىي پرىنسىپ مهيدانغا كهلتۈرىدۇ

 -ھهق ئۈستىده مۇستهھكهم تۇرغان زامانالردا–ئىسالم ئۇممىتى 
بهلكى، پۈتكۈل يهر شارىدىكى ئـالىم ئـۇممهت . ئالىم ئۇممهت ئىدى

ئىلمىـــي  «ياۋروپـــا كـــۆپلىگهن ئىلىملهرنـــى، جۈملىـــدىن. ئىـــدى
نـى مۇسـۇلمانالردىن ئـۆگهنگهن »تهتقىقاتتىكى تهجرىبه پرىنـسىپى

شۇنداقتىمۇ، بـۇ ئـۇممهت ھهر دائىـم غهيـبكه ئىـشىنىدىغان . ئىدى
دېمهك، بىرال ۋاقىتتـا غهيبـى ... ئۇممهت بولۇپ تۇرىۋهرگهن ئىدى
قارشـى قىلىـپ -بىـرىگه قـارىمۇ-ئالهم بىـلهن رېئـال ئـالهمنى بىـر

كىلىــسىگه تهڭ ئىــشىنىش مۇشــۇ ئۇممهتنىــڭ قويماســتىن، ھهر ئىك
  .ئاالھىدىلىكىدۇر

  

@   @   @   @   @  
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  مهدهنىيهت تهلىپى. 6

مهيلــى شــهرق يــاكى غهربــته -بىــز داۋاملىــق ئىــسالم ئــۇممىتى 
 گـۈللهنگهن مهزگىلـلهرده -بولسۇن ۋهيـاكى ئىـسپانىيىده بولـسۇن

ىنىڭ ئىسالم ئۇممىت. قۇرۇپ چىققان مهدهنىيهت ھهققىده سۆزلهيمىز
مهدهنىــيهت ئاالھىــدىلىكلىرىنى، مهدهنىيهتتىكــى ئــۆزگىچىلىكى ۋه 
ـــــا چىقىرىـــــشتىكى  ـــــسىزلىقىنى، مهدهنىيهتنـــــى روياپق تهڭداش
ئىجادكارلىقىنى ۋه بۇ ئارقىلىق ياۋروپـا گۈللىنىـشىگه كۆرسـهتكهن 

  .تهسىرىنى كۆپلهپ تىلغا ئالىمىز

ىـزدا دهپ ئېيتقان ۋاقتىم“ ئىسالمنىڭ نهتىجىلىرى”بىز بۇالرنى 
بهلكــــى، بىــــز ســــۆزىمىزده . ھهرگىزمــــۇ يالغــــان ســــۆزلىمىدۇق

ــۇنى يهر ... راســتچىلمىز ــش ۋه ئ ــۇل قىلى ــسالمنى قوب چــۈنكى، ئى
ــۇ ئۇممهتنىــڭ  ــارقىتىش شــهرىپىگه مۇيهســسهر بولغــان ب شــارىغا ت
ــالغۇدهك  ــا ئ ــشلىرىدا تىلغ ــيهت ئى ــرى مهدهنى ــسالمىيهتتىن ئىلگى ئى

بىــــراق، . ىھېچبىــــر تۆھپىــــسى بولــــۇپ باققــــان ئهمهس ئىــــد
ئىسالمىيهتتىن كېيىن بۇ ئۇممهت بىراقال زېمىندىكى مهدهنىيهتنىـڭ 

  .مول مهنبهسىگه ۋه قۇرىماس بۇلىقىغا ئايالندى

ـــولغىنىم  ـــدۈرمهكچى ب ـــۇ يهرده گهۋدىلهن ـــڭ ب ـــراق، مېنى بى
ھهرگىزمۇ مهن كۆپلىگهن كىتابلىرىمدا كۆرستىپ ئـۆتكهن بـۇ مهنـا 

ــسىتىم. ئهمهس ــڭ مهق ــى، مېنى ــۇل: بهلك ــا مۇس ــۇممهت روياپق مان ئ
چىقارغان مهدهنىيهت نهتىجىلىرىنىڭ ئـۇممهت خالىـسا قىلىـدىغان، 
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خالىسا تاشـالپ قويـسىمۇ بولىـدىغان نهپلـى ئهمهل ئهمهسـلىكىنى، 
الإله «بهلكى، ئۇنىڭ ئىسالم ئۇممىتى چوقۇم ئورۇنالشقا تېگىشلىك 

نىڭ تهلهپلىرىدىن بىرى ئىكهنلىكىنى، ئهگهر ئۇممهت ئـۇنى »االاهللا
ــه االاهللا«ئورۇنلىمىــسا الــله  نىــڭ تهلهپلىــرى قاتارىــدا نازىــل »الإل

قىلغان تهكلىپلهرنىڭ بىرىنى ئورۇنداشقا سهل قارىغانلىقى ئۈچـۈن 
  .بولىدىغانلىقىنى گهۋدىلهندۈرۈشتىن ئىبارهت» گۇناھكار«

ھهققىده توختالغـان » پهرز كىپايه«ئىمام ئهبۇ ھامىد غهززالىي 
ئهگهر ئۇممهتنىـڭ ئىچىـدىن . پ ئـۆتكهنۋاقىتتا بۇ مهنانى كۆرستى

مۇشۇ ۋهزىپىنى ياخشى ئادا قىالاليدىغان مهلۇم سـاندىكى كىـشىلهر 
ئهگهر . ئورۇنلىسا، ئۇنـداقتا، باشـقىالر گۇنـاھتىن سـاقىت بولىـدۇ

ـــشى ئورۇنلىمىـــسا،  ـــدىن ھېچكى ـــڭ پهرزهنتلىرى ـــۇنى ئۇممهتنى ئ
  .ئۇنداقتا، ئۇممهتنىڭ ھهممىسى بىردهك گۇناھكار بولىدۇ

مهدهنىيهت نهتىجىلىرىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش مېنىڭ قارىشىمدا 
دهپ گۇۋاھلىـق بهرگهن » الإله االاهللا  «-مهلۇم مهنىدىن ئېيتقاندا-

» پهرز ئهيىـــــن«ھهر بىـــــر كىـــــشى ئورۇنداشـــــقا تېگىـــــشلىك 
ھېسابالنسىمۇ، بىراق، ئهڭ تۆۋهن بولغاندا ئۇممهتكه بهلگىلهنگهن 

  .نىڭ قاتارىدىندۇر»پهرز كىپايه«

بىزگه بۇ ئىالھىي تهكلىـپ قهيهردىـن ! قېنى بىز قاراپ باقايلى
» پهرز«كهلدى؟ يهنى بىزگه بۇ ئهمهلنى قۇرئاندىكى قايسى ئايهت 

نىـڭ تهلهپلىرىنىـڭ بىـر »الإله االاهللا«قىلدى؟ بۇ ئىش قانداقالرچه 
  قىسمىغا ئايالندى؟

 � أَرضِ خليفَةًوإِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني جاعلٌ في الْ�

مهن يهر يۈزىـده ”: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه«
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  »①. دېدى“يارىتىمهن) يهنى ئورۇنباسار(خهلىپه 

 � هو أَنشأَكُم من الْأَرضِ واستعمركُم فيها�

يــاراتتى، ) يهنـى تـۇپراقتىن(سـىلهرنى زېمىنـدىن ) الـله(ئـۇ «
  »② .ۇزدىسىلهرنى زېمىندا تۇرغ

�هنا ميعمضِ جي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَكُم رخسو � 

الله ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسـىلهرنىڭ ھهممىـسىنى «
  »③.پهزلىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى) كامالى(

للَّيلِ وجعلْنا َآيةَ النهارِ مبصرةً لتبتغـوا       وجعلْنا اللَّيلَ والنهار َآيتينِ فَمحونا َآيةَ ا      �
ابسالْحو نِنيالس ددوا علَمعتلو كُمبر نلًا مفَض � 

ـــــدۈزنى « ـــــلهن كۈن ـــــېچه بى ـــــۇدرىتىمىزنى (ك ـــــالى ق كام
ــاالمىتىنى ) كۆرســىتىدىغان ــاالمهت قىلــدۇق، كېچىنىــڭ ئ ئىككــى ئ

ىڭالرنىـڭ پهزلىنـى تهلهپ قىلىــشىڭالر كۆتۈرۈۋهتتـۇق، پهرۋهردىگار
يهنى تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرىنى تېپىش يولىدا سهئيى ھهرىكهتـته (

كــېچه بىــلهن كۈنــدۈزنىڭ ئالمىشىــشى (ئۈچــۈن، ) بولۇشــۇڭالر
يىلالرنىڭ سـانىنى ۋه ھېـسابىنى ) ئارقىلىق كۈنلهرنىڭ، ئايالرنىڭ

  »④.ۇقبىلىشىڭالر ئۈچۈن، كۈندۈزنىڭ ئاالمىتىنى يورۇقلۇق قىلد

�              ـهإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه
ورشالن � 

الــله ســىلهرگه زېمىننــى مېڭىــشقا ئاســان قىلــدى، زېمىننىــڭ «
رىزقىـدىن يهڭـالر، سـىلهر ) بهرگهن(اللهنىـڭ . ئهتراپىدا مېڭىڭالر
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  »① . اللهنىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهرتىرىلگهندىن كېيىن

مهيلـى ئاشـكارا يـاكى يوشـۇرۇن -بۇ تهكلىپلهرنىڭ ھهممىـسى 
ــسۇن ــان -بول ــپ ياراتق ــسى قىلى ــڭ خهلىپى ــله زېمىننى ــردهك ال  بى

بـــۇ تهكلىپلهرنىـــڭ ھهممىـــسى . غـــا يۈزلهنـــدۈرۈلگهن»ئىنـــسان«
خىالپهتنىڭ مۇھىم ۋهزىپىلىرىنىڭ قاتارىدىن بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئهڭ 

  .ىلىكرهكى زېمىننى گۈللهندۈرۈشتىن ئىبارهتگهۋد

ــسانالرنى  ــارلىق ئىن ــان ب ــپ ياراتق ــپه قىلى ــدا خهلى ــله زېمىن ال
زېمىننــى گۈللهندۈرۈشــكه بۇيرىغــان ۋه زېمىننــى گۈللهندۈرۈشــنى 
زېمىندىكى ۋهزىپىلهرنىڭ بىر قىسىمى قىلىپ بهلگىلىگهن ئىـكهن، 

الشـقا ئهڭ اليىـق ئۇنداقتا، ئىنسانالر ئىچىده بۇ تهكلىپلهرنى ئورۇن
شۈبھىـسىز بـۇ تهكلىپلهرنـى ئورۇنالشـقا ئهڭ -شهك... كىشى كىم؟

اليىــق كىــشى اللهغــا ئىمــان كهلتــۈرگهن، اللهنىــڭ پرىنــسىپلىرىغا 
  .دۇر»توغرا يولدىكى خهلىپه«رېئايه قىلغان 

بىــراق، مــۇئمىن ئىنــساننىڭ ئهڭ مــۇھىم ۋهزىپىــسى نوقــۇل 
ۇ ئىــشنى كــاپىرالرمۇ چــۈنكى، بــ(زېمىننــى گۈللهندۈرۈشــال ئهمهس 

، بهلكى، زېمىننى ئىالھىي پرىنسىپنىڭ تهلىپى بويىچه )قىلىۋاتىدۇ
  .نىڭ مهدهنىيهت تهلىپىدۇر»الإله االاهللا«مانا بۇ ... گۈللهندۈرۈش

*   *   *   *   *  

مهدهنىـيهت ... ئىنسان ئـۆز تهبىئىتـى بىـلهن ئىشلهپچىقىرىـشقا
ىــــدىغان قىلىــــپ ئىنتىل... نهتىجىلىرىنــــى روياپقــــا چىقىرىــــشقا

  .يارىتىلغان

ــياالرنى  ــام ئهش ــان خ ــدا ئۇچراتق ــۆز ئهتراپى ــدا ئ ــسان زېمىن ئىن
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كه بولغـــــــان قىزغىنلىـــــــق بىـــــــلهن »سانائهتلهشـــــــتۈرۈش«
ــدىلىكلىرىنىڭ . خــاراكتېرلهنگهن ــۇ ئىنــساننىڭ تــۈپ ئاالھى ــا ب مان

بىرى بولـۇپ، بـۇ ئاالھىـدىلىك ئىنـساننى ھهمـمه نهرسـىدىن خـام 
) يهيدىغان ۋه ئىـشلىتىدىغان(ىلىنىدىغان پايد) شۇ پېتى(ھالهتته 

گهرچه ھـايۋان ۋه قۇشـالر . ھايۋاناتالردىن پهرقلهنـدۈرۈپ تۇرىـدۇ
-چـۆپ يـاكى ياغـاچ-تهييارالشتا ئـوت) ئۇۋا(ئۆزى ئۈچۈن تۇرالغۇ 

تاشــالرنى مــۇئهييهن تهرتىپــته جهمــلهپ ۋه رهتــلهپ چىقالىــسىمۇ، 
هك بىـــراق، ئۇنىـــڭ خـــام تهبىئىتىنـــى ئىنـــسان ئۆزگهرتكهنـــد

ــدۇ ــا . ئۆزگهرتهلمهي ــاۋالش، بولق ــۈرنى ت ــارچه تۆم ــر پ ــسان بى ئىن
ئۇرۇش، پروكاتالش ۋه خىمىيىلىك رېئاكسىيىلهشتۈرۈش ئـارقىلىق 

مانــا . ئهســلىدىكى ھالىتىــدىن يېڭــى بىــر ھــالهتكه ئۆزگهرتهلهيــدۇ
دهپ » ھـــــايۋان«بۇنىـــــڭ ئـــــۆزى دارۋىننىـــــڭ ئىنـــــساننى 
 ئۈچۈن يېتهرلىـك چۈشهندۈرىدىغان نهزىرىيىسىگه رهددىيه بېرىش

ـــــدۇ ـــــل بوالالي ـــــي ... دهلى ـــــۇ تهدرىجى ـــــش ھهرگىزم ـــــۇ ئى ب
» ئىنــسان«نىــڭ نهتىجىــسى بولماســتىن، بهلكــى، »تهرهققىيــات«

  .دۇر)پىترهت(» تهبىئهت«مهۋجۇدىيىتىدىكى ئهسلى 

ئىنسان خام ئهشـياالرنى پهقهت سانائهتلهشـتۈرۈش قىزغىنلىقـى 
ائهت بىلهنــــال خــــاراكتېرلهنگهن بولماســــتىن، بهلكــــى، ســــان

ھهمــده بــۇ » چىرايلىــق قىلىـش«مهھـسۇالتلىرىنى ئىزچىــل تـۈرده 
ئـــارقىلىق مۇكهممهللىـــك ۋه گۈزهللىـــك دهرىجىـــسىگه يېـــتىش 

  .قىزغىنلىقى بىلهنمۇ خاراكتېرلهنگهن

... سانائهتلهشتۈرۈش، چىرايلىـق قىلىـش ۋه گۈزهللهشـتۈرۈش
قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى ئىنـساننىڭ ئاالھىـدىلىكلىرى بولـۇپ، بـۇ 

. االھىـــدىلىكلهر ئىنـــساننى ھايۋانـــدىن پهرقلهنـــدۈرۈپ تۇرىـــدۇئ
ـــسى  ـــڭ ھهممى ـــيهت«بۇالرنى ـــۇچى »مهدهنى ـــكىل قىلغ ـــى تهش ن
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  .ئامىلالردۇر

ــۇ ئهمهس ــۆلچىمى ب ــى ئ ــڭ ھهقىق ــراق، مهدهنىيهتنى ــاكى . بى ي
  .يالغۇز بۇالرال مهدهنىيهتنى شهكىللهندۈرهلمهيدۇ

ۈشـتىكى سانائهتلهشتۈرۈش، چىرايلىق قىلىـش ۋه گۈزهللهشتۈر
ــــك  ــــارلىق(ئۆزگىچىلى ــــشچانلىقىنىڭ ) ئىجادك ــــساننىڭ تىرى ئىن

نهتىجىسى بولۇپ، بۇنىڭدا بىر شهخس يهنه بىر شهخـستىن، بىـر 
جامائهت يهنه بىـر جامـائهتتىن، بىـر مىلـلهت يهنه بىـر مىللهتـتىن 

بىــراق، بۇنىڭلىــق بىلهنــال … ئېــشىپ چۈشۈشــى تامــامهن مــۇمكىن
  .پ ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇئۇالرنى مۇۋهپپهقىيهت قازاندى ده

دهپ » ئاساســـىي پهن«مائارىـــپ پروگراممىـــسىدا : مهســـىلهن
ئهرهب ”بىزنىڭ پروگراممىمىـزدا (بولۇپ، » پهن«ئاتىلىدىغان بىر 

بىر ئوقۇغۇچى باشـقا پهنـلهرده ) ئاساسىي پهن ھېسابلىنىدۇ“ تىلى
يۇقىرى نومۇرغا ئېرىشسىمۇ، بىراق، ئاساسـىي پهنـده ئىمتىھانـدىن 

گهرچه باشــقا . لمىــسه مــۇۋهپپهقىيهت قازانغــان ھېــسابالنمايدۇئۆته
ــراق، ئاشــۇ  ــسىمۇ، بى پهنلهردىمــۇ ئىمتىھانــدىن ئۆتــۈش زۆرۈر بول
پهنلهرنىــــڭ بىرهرىــــده ئىمتىھانــــدىن ئــــۆتهلمىگهن ئوقۇغــــۇچى 

ــدۇ ــسىمۇ بولى ــا بهرمى ــاننى قايت ــده . ئىمتىھ ــىي پهن ــا، ئاساس ئهمم
اننى قايتــا بهرمىــسه، ئىمتىھانــدىن ئــۆتهلمىگهن ئوقۇغــۇچى ئىمتىھــ

ياكى ئـۇنى (باشقا بىرهر ئۇسۇل بىلهن ئۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرغىلى 
ــى ــاقىت قىلغىل ــن س ــدۇ) نهزهردى ــلهرده . بولماي ــقا پهن ــى باش يهن

ئىمتىھاندىن ئۆتۈپ، ئاساسىي پهنده ئۆتهلمىـسه، ئـۇ ئىمتىھانـدىن 
  .ئۆتكهن ھېسابالنمايدۇ

ـــڭ »ئاساســـىي پهن«مهدهنىـــيهت مۇۋهپپهقىيىتىـــدىكى   بىزنى
ئىنـــــساننىڭ : تۆۋهنـــــدىكى ســـــوئالىمىزغا جـــــاۋاب بوالاليـــــدۇ



 

- 258 - 

258 

ــــش ۋه گۈزهللهشــــتۈرۈش  ــــق قىلى سانائهتلهشــــتۈرۈش، چىرايلى
ــاس  ــلهن م ــسى بى ــڭ غايى ــسانىي مهۋجۇدىيهتنى ــالىيهتلىرى ئىن پائ

يوق؟ غايىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ بهرگۈچى ئىجـابىي -قهدهمده ماڭدىمۇ
ــۈچ« ــارىمۇ» ك ــايىگه ق ــاكى غ ــدىمۇ ي ــ-بولى ــۇنى قارش ــدا ئ ى ھال

  بولىدىمۇ؟» كۈچ«ئهمهلىيهتكه ئايلىنىشتىن توسقۇچى سهلبىي 

  .مانا بۇ مهدهنىيهتنى باھاالشتىكى ھهقىقى ئۆلچهم

نىــڭ مهدهنىــيهت تهلىپىــدىكى ئــورنى »الإلــه االاهللا«بۇالرنىــڭ 
  قهيهرده؟

گهرچه قۇرئــان كهرىمــده بــۇ نۇقتىغــا ئىــشارهت قىلىــدىغان 
ــراق ــسىمۇ، بى ــۆپ بول ــايهتلهر ك ــۇ ئ ــايهت ب ــرال ئ ــدىكى بى ، قۇرئان

  .جهھهتته بىزگه يېتهرلىك دهلىل بوالاليدۇ

�              ـهإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشذَلُولًا فَام ضالْأَر لَ لَكُمعي جالَّذ وه
ورشالن � 

الــله ســىلهرگه زېمىننــى مېڭىــشقا ئاســان قىلــدى، زېمىننىــڭ «
رىزقىـدىن يهڭـالر، سـىلهر ) بهرگهن(اللهنىـڭ . الرئهتراپىدا مېڭىڭ

  »① .تىرىلگهندىن كېيىن اللهنىڭ دهرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلهر

 اللهنىـڭ ڭىش ۋهزېمىننىڭ ئهتراپىـدا مـې«اللهنىڭ بۇ ئايهتته 
ھهققىده سـۆزلهپ بولـۇپال، ئۇنىڭغـا » ىيىشرىزقىدىن ي) بهرگهن(

ـــسىدىكى  ـــازا مهنى ـــساب ۋه ج ـــۇالپ ھې ـــڭ دهر«ئ ـــا اللهنى گاھىغ
نى تىلغا ئېلىـشى مۇسـۇلمان ئىنـسان زېمىننىـڭ ھهر »ۇشقايتۇرۇل

تىجـارهت ۋه كهسـىپ بىـلهن (قايسى تهرهپلىرىده رىزىـق ئىـزدهش 
نى »پرىنسىپ«جهريانىدا رېئايه قىلىشقا تېگىشلىك ) شوغۇللىنىش
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بۇ يهردىكـى پرىنـسىپ ئهلـۋهتته ئىالھىـي ... ئهسلىتىش ئۈچۈندۈر
ۋه ھـــارام، تـــوغرا ۋه خاتـــانى پرىنـــسپ بولـــۇپ، ئـــۇ ھـــاالل 

ــايه  ــۈملىرىگه رېئ ــى ھۆك ــۇ ھهقتىك ــڭ ب ــنى، اللهنى پهرقلهندۈرۈش
نىــڭ مهدهنىــيهت »الإلــه االاهللا«مانــا بــۇ ... قىلىــشنى كۆرســىتىدۇ

  .تهلىپىدۇر

مـا  وابتغِ فيما َآتاك اللَّه الدار الَْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحـِسن كَ             �
ينفِْسدالْم بحلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسأَح � 

الله ساڭا بهرگهن بايلىق بىلهن ئاخىرهت يۇرتىنى تىلىگىـن، «
دۇنيـــادىكى نېـــسىۋهڭنىمۇ ئۇنتـــۇمىغىن، الـــله ســـاڭا ياخـــشىلىق 

ياخـشىلىق قىلغىـن، ) ۇاللهنىـڭ بهنـدىلىرىگىم(قىلغاندهك، سـهن 
ــــقهتهن  ــــله ھهقى ــــن، ال ــــۇنچىلىقنى تىلىمىگى ــــده بۇزغ يهر يۈزى

  »①.بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

ئىنــسان زېمىننىــڭ ھهر قايــسى تهرهپلىرىــده رىزىــق ئىــزدهش 
، سانائهتلهشـتۈرۈش، )تىجارهت ۋه كهسـىپ بىـلهن شـوغۇللىنىش(

ى بىــلهن مهشــغۇل چىرايلىــق قىلىــش ۋه گۈزهللهشــتۈرۈش خىزمىتــ
بولۇش جهريانىدا ئاخىرهتنى ئهستىن چىقارماسلىق، شېرىكى يـوق 

يىگانه اللهغا ئىبادهت قىلىش ۋه اللهنىڭ كۆرسـهتمىلىرىگه -يهككه
رېئايه قىلىشتهك ئىنساننى ئـاخىرهتته نىجاتلىققـا ئېرىـشتۈرىدىغان 
پرىنــسىپالرغا ئهمهل قىلىــش ئىنــسانىي مهۋجۇدىيهتنىــڭ غايىــسىنى 

نــى قــۇرۇپ »مهدهنىــيهت«ئاشــۇرۇپ بېرىــدۇ ۋه ســاغالم ئىــشقا 
  .چىقىدۇ

مهدهنىــيهت ــــ ھهرگىزمــۇ نوقــۇل مــاددىي ئىشلهپچىقىرىــشتىكى 
گهرچه مــۇۋهپپهقىيهت ۋه . ال ئهمهس)ئىجادكــارلىق(ئۆزگىچىلىــك 
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ـــــۈچ ـــــدىكى ك ـــــشتىن -زېمىن ـــــاددىي ئىشلهپچىقرى ـــــۇدرهت م ق
ان بـۇ خىـل ئايرىاللمىسىمۇ، بىراق، تـوغرا پرىنـسىپقا ئاساسـالنمىغ

ــــك  ــــۇرۇپ ) ئىجادكــــارلىق(ئۆزگىچلى ــــى ق ــــى مهدهنىيهتن ھهقىق
» جاھىلىيهت مهدهنىيىتـى«ياكى ئهڭ تۆۋهن بولغاندا . چىقالمايدۇ

بـۇ . نى قۇرۇپ چىقىـدۇ)ئهگهر مۇشۇنداق ئىپادىلهش توغرا بولسا(
خىل مهدهنىيهت ئىنسانىي مهۋجۇدىيهتنىـڭ بىـرال تهرىپىنـى ئىـشقا 

كـــۈل ئىنـــسانىي مهۋجـــۇدىيهتنى ۋه ھهرگىزمـــۇ پۈت. ئاشـــۇرىدۇ
نى ئىشقا ئاشۇرۇپ )قىممهت قاراش(ئىنساندىكى ئهڭ بىباھا نهرسه 

بهلكى، ئاخىرقى ھېساپتا ئىنساننى ھـاالكهتكه ئېلىـپ . بېرهلمهيدۇ
  .بارىدۇ

ماددىي ساھهلهردىكى سانائهتلهشتۈرۈش، چىرايلىق قىلىش ۋه 
ۋه باشــقا گۈزهللهشــتۈرۈش اللهنىــڭ ئىنــسانغا قىلغــان ئىنئــامى 

ئىھسانى بولۇپ، بۇ ئىنئام -مهخلۇقاتالردىن ئۈستۈن قىلغان پهزلى
ــــولغىنى  ــــك ب ــــده ئهڭ گهۋدىلى ــــسانالر ئىچى ــــمهت «ۋه ئىھ قىم

  .دۇر»قاراش

�قَاكُمأَت اللَّه دنع كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجو � 

ن سـىلهرنى نۇرغـۇن مىلـلهت ۋه ئۆز ئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈ«
ئۇرۇق قىلدۇق، ھهقىقهتهن ئهڭ تهقـۋادار بولغـانلىرىڭالر اللهنىـڭ 

يهنــى كىــشىلهرنىڭ (دهرگاھىــدا ئهڭ ھۆرمهتلىــك ھېسابلىنىــسىلهر 
بىر ـ بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نهسهب بىلهن ئهمهس، تهقۋادارلىق 

  »①.)بىلهن بولىدۇ

ـــــڭ ج ـــــان ئىماننى ـــــاخىرهتكه بولغ ـــــا ۋه ئ ـــــرى اللهغ هۋھى
ســـــىز مـــــاددىي ســـــاھهدىكى »تهقۋالىـــــق«ھېـــــسابلىنىدىغان 
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ــــش ۋه گۈزهللهشــــتۈرۈش  ــــق قىلى سانائهتلهشــــتۈرۈش، چىرايلى
ــدۇ ــپ بارى ــساننى ھــاالكهتكه ئېلى ــادىلىرى ... ئىن ھاالكهتنىــڭ ئىپ

چۈنكى، ئـۇالر . ھازىرقى زامان جاھىلىيىتىده روشهن كۆرۈلۈۋاتىدۇ
تالىــشىش كۈرىــشىنى شــهھۋات پاتقىقىغــا غهرق بولــۇپ، مهنــپهئهت 

نهتىجىده الله زالىمالرغا تهقدىر قىلغان ھـاالكهت . داۋام قىلىۋاتىدۇ
  .يېتىپ كېلىدۇ

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا               �
    سلبم مةً فَإِذَا هتغب ماهذْنونَأَخ،            بر لَّـهل ـدمالْحـوا وظَلَم ينمِ الَّذالْقَو ابِرد عفَقُط 

نيالَمالْع� 

ئۇالر ئۆزلىرىگه قىلىنغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا «
پاراۋانلىقنىڭ ھهممه ئىـشىكلىرىنى ئېچىۋهتتـۇق، ) سىناش ئۈچۈن(

ــېمهتلهردىن خۇشــا ــرىلگهن ن ــۆزلىرىگه بې ــاكى ئ ــۇالر ت ــۇرام -لئ خ
. ، ئۇالر ھهسرهتته قالدى)ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق(تۇرغاندا 

يهنى ئـۇالر پۈتـۈنلهي (زۇلۇم قىلغان قهۋمنىڭ يىلتىزى قۇرۇتۇلدى 
ــدى ــاالك قىلىن ــانا ). ھ ــى ھهمدۇس ــاردهم (جىم ــرىگه ي پهيغهمبهرلى

ــانلىقى ئۈچــۈن ــپ، كۇففــارالرنى ھــاالك قىلغ ئالهملهرنىــڭ ) بېرى
  »①.!هغا خاستۇرپهرۋهردىگارى الل

ــويىچه  ــۋى ب ــسىپنىڭ تهلى ــي پرىن ــيهت ئىالھى ــى مهدهنى ھهقىق
ــدۇ ــى گۈللهندۈرى ــلهن . زېمىنن ــاخىرهتنى، تهن بى ــلهن ئ ــا بى دۇني

ئىنـساننىڭ . روھنى، ئهمگهك بىلهن ئىبادهتنى بىـر گهۋده قىلىـدۇ
ھهممه تهرىپىنى يهنـى ھېسـسىي ۋه مهنىـۋىي تهرىپىنـى، جىـسمى، 

يىتىنى، ماددىي ئالهمدىكى ئىجادكـارلىقى ئهقلى ۋه روھىنىڭ پائالى
. بىلهن قىممهت ئالىمىدىكى يۈكسهكلىكىنى بىردهك قوبۇل قىلىـدۇ
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مانــا بــۇ ئىككــى قهدىمــى يهرده كېتىۋاتقــان، قهلبــى ئاســمانغا 
  .مهدهنىيىتىدۇر» ئىنسان«باغالنغان ئهڭ يۈكسهك پهللىدىكى 

ـــسالم  ـــاغالردا ئى ـــان چ ـــده تۇرۇۋاتق ـــۇقىرى پهللى ـــۇممهت ي ئ
  ...دهنىيىتى دهل ئاشۇنداق ئىدىمه

ــاھهلىرى  ــالىيهت س ــشى پائ ــر ياخ ــداق بى ــۇلمانالر ھهر قان مۇس
شـهھهر ... بولسا، ئۇنىڭغا ئاكتىپچـانلىق بىـلهن قاتناشـقان ئىـدى

قــۇرۇش، يــول ياســاش، زېمىننىــڭ نــامهلۇم تهرهپلىرىنــى ئــېچىش 
ئۈچۈن ساياھهت قىلىش، بىناكارلىق ۋه مىمارچىلىق ئىشلىرىدا الله 

ـــمانبو ـــسۇندۇرۇپ بهرگهن ئاس ـــدىن -ي ـــڭ ئېنىرگىيىلىرى زېمىننى
پايـــدىلىنىش، ئىلمىـــي تهرهققىيـــات، ئهخالقىـــي جهھهتتىكــــى 
پاكىزلىق، راستچىللىق، ئىـشهنچ، ئهسـتايدىللىق، چىـدامچانلىق، 

مانـا خىـسلهتلهر بۈيـۈك بىـر ... دېگهنـدهك... يىراقنى كۆرهرلىـك
  .ئۇممهتنى قۇرۇپ چىقىدۇ

  !اراڭسىز ئىسالم ئېلىگه ق

ـــۆز ـــشىلهر ئ ـــڭ كى ـــسالم ئېلىنى ـــشىدىغان ۋه -ئى ـــارا ئۇچرى ئ
مهسـجىد ! پـاھ... ئايرىلىدىغان مهركهزلىرىدىن بىـرى مهسـجىددۇر

  !ھه-نېمىدىگهن ئېسىل جهمگاھ

مهســــجىد بــــازار ئهمهس، ھــــازىرقى زامــــان جــــاھىلىيهت 
تاماشــا مهيــدانى -شــهھهرلىرىنىڭ مهركىــزىگه ئوخــشاش ئويــۇن

  .ئهمهس

 بىر ئۇلـۇغ ماكـانكى، كىـشىلهر بـۇ ماكانـدا بهلكى، ئۇ شۇنداق
ــى  ــدۇ، دىن ــادهت قىلى ــا ئىب ــشىدۇ، ئۇنىڭغ ــارىنى ئهسلى پهرۋهردىگ

ــدۇ ــى ئۈگىنى ــزدهش ... ئىلىملىرىن ــق ئى ــپ رىزى ــن چىقى ــۇ يهردى ئ
تىجــارهت ۋه (ئۈچــۈن زېمىننىــڭ ھهر قايــسى تهرهپلىرىــده ماڭىــدۇ 
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اندىن بىراق، ئۇالر ئىشنى مۇشۇ ماك). كهسىپ بىلهن شوغۇللىنىدۇ
، )تاڭ سهھهرده بامـدات نـامىزى ئوقـۇش ئۈچـۈن كېلىـپ(باشالپ 

پـات نامـازلىرىنى ئـادا قىلىـش -يهنه پات. مۇشۇ ماكاندىن چىقىدۇ
بـۇ ماكـان ئۇالرغـا بـۇ . كېتىـپ تۇرىـدۇ-ئۈچۈن بۇ ماكانغا كېلىپ

ئاخىرهتنى » قايتىدىغان«قىسقىغىنه دۇنيا ھاياتىدىن كېيىن ئۇالر 
ىڭ بىـلهن ئـۇالر بىـرال ۋاقىتتـا ھهم دۇنيـا شۇن. ئهسلىتىپ تۇرىدۇ

نهتىجىـــده اللهنىـــڭ . ئۈچــۈن ھهم ئـــاخىرهت ئۈچـــۈن تىرىـــشىدۇ
  :ئهمرىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان بولىدۇ

� ...ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشفَام � 

) بهرگهن(اللهنىـــڭ .  زېمىننىـــڭ ئهتراپىـــدا مـــېڭىڭالر...«
قىدىن يهڭالر، سىلهر تىرىلگهندىن كېيىن اللهنىـڭ دهرگاھىغـا رىز

  »① .قايتۇرۇلىسىلهر

 � ومن أَراد الَْآخرةَ وسعى لَها سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا�

كىمكى ئاخىرهتنى كۆزلهيدىكهن ۋه مۆمىن بولۇپ ئـاخىرهتكه «
قىلىدىكهن، مۇنداق ئادهملهرنىڭ قىلغان ئهمهلى اليىق ئهمهللهرنى 

  »② .قوبۇل بولىدۇ) اللهنىڭ دهرگاھىدا(

يهنـى مهسـجىد ئـۇالرنى . مهسجىد ئۇالرنى ئۆزىگه باغلىۋالمايدۇ
ـــده  ـــسى تهرهپلىرى ـــزدهش ئۈچـــۈن زېمىننىـــڭ ھهر قاي رىزىـــق ئى

توسـۇپ ) تىجارهت ۋه كهسـىپ بىـلهن شوغۇللىنىـشتىن(مېڭىشتىن 
اقال، رىزىق ئىزدهش ئۈچۈن زېمىننىـڭ ھهر قايـسى شۇند. قالمايدۇ

) تىجـارهت ۋه كهسـىپ بىـلهن شـوغۇللىنىش(تهرهپلىرىده مـېڭىش 
دېـمهك، ... ئۇالرنىڭ مهسجىدكه كېلىـشىگه تۇسـقۇنلۇق قىلمايـدۇ

                                                           
 . ئايهت-15: سۈره مۈلىك ①
②  



 

- 264 - 

264 

  .ئۇالر بۇ ئارقىلىق ھهر ئىككىلى ھايات ئۈچۈن ئوزۇق توپلىيااليدۇ

 � لتقْوىوتزودوا فَإِنَّ خير الزاد ا�

، ئهڭ ياخـشى  ئـوزۇق تهييـارالڭالر)ئاخىرهتلىكىڭالر ئۈچۈن(«
  »①. تهقۋادارلىقتۇرئوزۇق

ئىـسالم !... سىز ئىسالم ئېلىـدىكى ئىـسالم بىناكارلىقىغـا قـاراڭ
 مۇســۇلماننىڭ بــارلىق ئىھتىياجلىرىغــا -مــۇمكىن قهدهر–ئائىلىــسى 

ائىلىسىده ھهقىقهتهن مۇسۇلماننىڭ ئ. ماس ھالدا قۇرۇپ چىقىلغان
مۇسـۇلمان . لهر بار»مېھمانلىق ئۆي«مېھمانالر ئۈچۈن تهييارالنغان 

قېرنداشلىق ۋه دوستلۇق ئاالقىسى ئۇالرنى . دېگهن سېخىي بولىدۇ
. بىرىنـى زىيـارهت قىلىـشىدۇ-ئـۇالر بىـر. ئارا بـاغالپ تۇرىـدۇ-ئۆز

مۇسۇلماننىڭ ئائىلىسده يهنه ئازاده ياتاق ئـۆي ۋه ئاشـخانا ئـۆيلهر 
بىـــراق، مۇســـۇلمان ئائىلىـــسى بىـــلهن ھـــازىرقى زامـــان .. .بـــار

جاھىلىيىتىنىڭ ئائىلىسى ئوتتۇرىسىدىكى مۇھىم پهرقلهرنىڭ بىـرى 
شــۇكى، مۇســۇلماننىڭ ئائىلىــسىده ئايــالالر تۇرىــدىغان مهخــسۇس 

لهر بولۇپ، سېرتتىن كهلگهن مېھمـانالر يـاكى يـات كـۆزلهر »ئۆي«
ــــدۇ ــــز كۆرهلمهي ــــۇالرنى ھهرگى ــــۇالر مېھم. ئ ــــك ئ انغــــا كېتهرلى

الزىمهتلىكلهرنـــى پهرده ئارقىـــسىدا تـــۇرۇپ ســـۇنۇپ بېرىـــدۇ، 
... كۈنــدىلىك تۇرمــۇش ئىــشلىرىنى خــاتىرجهم ھالــدا قىلىۋېرىــدۇ

الـله پهرز قىلغـان » مهنـپهئهت«دېمهك، مۇسۇلماننىڭ ئائىلىسىده 
ئهخــالق بىــلهن ئۇچرىــشىدۇ، ھايــاتى دۇنيــا ئــاخىرهت بىــلهن 

  .ئۇچرىشىدۇ

ايه قىلىـشقا تېگىـشلىك ئـۆزىگه اليىـق ئهدهپ مۇسۇلماننىڭ رېئ
  ...قائىدىلىرى بار

                                                           
 . ئايهت-197: سۈره بهقهره ①
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يا أَيها الَّذين َآمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَـى              �
فيها أَحدا فَلَا تدخلُوها حتـى       فَإِنْ لَم تجِدوا     ،أَهلها ذَلكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ     

             يمللُونَ عمعا تبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمإِنْ قو ذَنَ لَكُمؤي،  سلَي 
          اللَّهو لَكُم اعتا ميهف ةكُونسم را غَيوتيلُوا بخدأَنْ ت احنج كُملَيـا      عمونَ ودبا تم لَمعي 

 قُلْ للْمؤمنِني يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك أَزكَى لَهم إِنَّ اللَّه             ،تكْتمونَ
هن ولَا يبدين  وقُلْ للْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروج،خبِري بِما يصنعونَ

وبِهِنيلَى جع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وهنم را ظَهإِلَّا م نهتزِين... � 

ئىجـازهت ) كىرىـشكه(باشـقىالرنىڭ ئـۆيلىرىگه ! مۇئمىنلهرئى «
-سورىمىغىچه ۋه ئۆي ئىگىسىگه ساالم بهرمىگىـچه كىـرمهڭالر، ۋهز

ئهدهبــكه ئهمهل -ۈزهل ئهخــالقيهنــى بــۇ گــ(نهســىھهت ئېلىــشىڭالر 
يهنـى ئىجـازهت سـوراپ ۋه سـاالم بېرىـپ (ئۈچۈن بـۇ ) قىلىشىڭالر

ـــشتىن ـــرىش ئۇشـــتۇمتۇت كىرى ئهگهر . ســـىلهرگه ياخـــشىدۇر) كى
باشــقىالرنىڭ ئۆيلىرىــده ھــېچ ئــادهم بولمىــسا ســىلهرگه ئىجــازهت 
بېرىلمىگىچه كىرمهڭالر، ئهگهر سىلهرگه قايتىڭالر دېيىلسه قايتىپ 

ر، قايتىــپ كېــتىش ســىلهر ئۈچــۈن ئهڭ ياخــشىدۇر، الــله كېــتىڭال
ـــدۇر ـــپ تۇرغۇچى ـــى بىلى ـــدىغان ئهمهللىرىڭالرن . ســـىلهرنىڭ قىلى

) سـارايالرغا ئوخـشاش-يهنـى دۇكـان(شهخسىي تۇرالغۇ بولمىغـان 
ئۆيلهرگه ھاجىتىڭالر چۈشـۈپ كىرسـهڭالر، سـىلهرگه ھـېچ گۇنـاھ 

يوشۇرغىنىڭالرنىمۇ  الله سىلهرنىڭ ئاشكارىلىغىنىڭالرنىمۇ، .يوقتۇر
) نــا مهھــرهملهرگه(مــۆمىن ئهرلهرگه ئېيتقىنكــى، . بىلىــپ تۇرىــدۇ

ساقلىسۇن، مۇنداق ) زىنادىن(تىكىلىپ قارىمىسۇن، ئهۋرهتلىرىنى 
قىلىش ئـۇالر ئۈچـۈن ئهڭ ياخـشىدۇر، الـله ھهقىـقهتهن ئۇالرنىـڭ 

 ئېيتقىنكـى، غـا)ئايـالالر (مـۆمىن. قىلمىشلىرىدىن تولۇق خهۋهردار
هملهرگه تىكىلىــپ قارىمىــسۇن، ئهۋرهتلىرىنــى ياپــسۇن، نــامهھر

تاشـــقى زىننهتلىرىـــدىن باشـــقا زىننهتلىرىنـــى ئاشكارىلىمىـــسۇن، 



 

- 266 - 

266 

  »①...لېچهكلىرى بىلهن كۆكرهكلىرىنى ياپسۇن

مانا ... مانا بۇ مهدهنىيهت... مانا بۇ ئهخالق... مانا بۇ ئهدهب
  !بۇ دىن

*   *   *   *   *  

  !ىيهت مۇئهسسهلىرىگه قاراڭسىز ئىسالم ئېلىدىكى مهدهن

ــسى، ئهرز ــوت مهھكىمى ــسى، س ــسابات مهھكىمى ــىكايهت -ھې ش
-مهھكىمىسى، مهكتهپ، نېـرۋا كېـسهللهر دوختۇرخانىـسى، يېـتىم

يېسىرالر ئورنى، ھايۋانات ۋه قۇشالرنى ئاسراش ئـورنى، ئـاممىۋىي 
ھۈنهرۋهنچىلىـك ئۇيۇشمىـسى، -مۇنچا، ئاممىۋىي كۈتۈبخانـا، قـول

قاتارلىقالرغا )... ز ئاممىۋىي مۇالزىمهت ئهسلىھهلىرىھهقسى(ئهۋقاپ 
  !قاراڭ

. مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى روشهن مهدهنىـيهت بهلگىلىـرى ئىـدى
بىـــراق، ئىـــسالم مهدهنىيىتىـــدىكى ئهڭ مـــۇھىم ئهھـــۋال شـــۇكى، 
بۇالرنىڭ ھهممىسى دىنىي نىشانالرنى ئـادا قىلىـش ئۈچـۈن دىنىـي 

ــدى ــان ئى ــلهن قۇرۇلغ ــۈرتكه بى ــس. ت ــده قهيهرگه ســهن ئى الم ئېلى
ــم ســاڭا  ــارغىن، قهيهرنــى مهقــسهت قىلغىــن شــۇ يهرده ھهر دائى ب
اللهنى ۋه ئـاخىرهتنى ئهسـلىتىدىغان ئهسـلىھه، شـهخس، ئورگـان 

بۇالرنىڭ ھهممىسى سـاڭا . ياكى تۈزۈم بىلهن ئۇچرىشىپ تۇرىسهن
ھاياتىڭدىكى ئهڭ چوڭ نىشاننىڭ كۆپلىگهن مهناالرنى، جۈملىدىن 

ىپنىڭ تهلىپى بويىچه زېمىننى گۈللهندۈرۈشـنى ئـۆز ئىالھىي پرىنس
ئىچىگه ئالىدىغان كهڭرى مهنادىكى ئىبادهت قىلىـش ئىكهنلىكىنـى 

  .ئهسلىتىپ تۇرىدۇ

يۇقىرىقىالردىن باشـقا، ئىـسالم جهمئىيىتـى مهيلـى يېـزا مهيلـى 
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سهھرا مهيلى شهھهرلهرده بولسۇن دۇنيا بويىچه جىنايهت ئهڭ ئـاز 
بولۇپمۇ پاھىشه قىلمىشلىرى يوق . هت ئىدىيۈز بېرىدىغان جهمئىي

ئهمهلىيهتته بۇالرنىڭ ھهممىسى كىشىلهرنىڭ اللهغـا . ھېساپتا ئىدى
ۋه ئاخىرهتكه ئىمـان كهلتۈرگهنلىكىنىـڭ، ئىالھىـي پرىنـسىپنى ۋه 

  .اللهنىڭ شهرىئىتىنى يولغا قويغانلىقنىڭ نهتىجىسى ئىدى

ىـر دهقىـقه مانا بۇ بىز مهيلى كېچه يـاكى كۈنـدۈزده بولـسۇن ب
ـــكهن  ـــدىغان كهڭ كهت ـــۈپ قالماي ـــايهت ئۈزۈل ـــاھىلىيهت «جىن ج

ــى ــاۋېتىپ، »مهدهنىيىت ــسىدا ياش ــڭ سايى ــه االاهللا«نى ــڭ »الإل نى
ــن  ــزدا نهزهردى ــده ســۆزلهۋاتقان ۋاقتىمى ــيهت تهلىپــى ھهققى مهدهنى
ســـــاقىت قىلىـــــشقا يـــــاكى ئۇنتـــــۇپ قىلىـــــشقا بولمايـــــدىغان 

  .نىڭ مۇھىم بىر ئېلېمېنتىدۇر»مهدهنىيهت«

*   *   *   *   *  

رېئـــايه قىلىـــشقا «بىـــز ئهمـــدى مهدهنىـــيهت مهسىلىـــسىدىكى 
  !ئاساسىي ئامىلالرغا قايتايلى» تېگىشلىك

ــسان ــۇمهن ئىن ــدا ئوم ــز يۇقىرى ــپه-بى ــان - خهلى ــا قارىتىلغ  غ
زېمىننــــى گۈللهنــــدۈرۈش ھهققىــــدىكى تهكلىــــپ توغرىــــسىدا، 

غـا  - تـوغرا يولـدا ماڭغـان خهلىـپه–خۇسۇسهن مـۇئمىن ئىنـسان 
ـــى  ـــويىچه زېمىنن ـــى ب ـــسىپنىڭ تهلىپ ـــي پرىن ـــان ئىالھى قارىتىلغ

  .گۈللهندۈرۈش ھهققىدىكى تهكلىپ توغرىسىدا سۆزلهپ ئۆتتۇق

ئهمدى تۆۋهنده بۇ ئۇممهتنىڭ ئۆزىگه نىسبهتهن رېئايه قىلىشقا 
ــــده  ــــسىپ ھهققى ــــر پرىن ــــسىپالردىن يهنه بى ــــشلىك پرىن تېگى

  :بولۇشتۇر» گۇۋاھ «بۇ بولسا بارلىق ئىنسانىيهتكه... سۆزلهيمىز

� كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناَء عدهوا شكُونتطًا لسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو
 � شهِيدا
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) يهنـى سـىلهرنى ئىـسالمغا ھىـدايهت قىلغانـدهك(شۇنىڭدهك «
شــاھىت بولۇشــۇڭالر ) لهرگهئــۇممهتيهنــى ئــۆتكهنكى (كىــشىلهرگه 

 پهيغهمبهرنىڭ سىلهرگه شـاھىت بولۇشـى ئۈچـۈن، بىـز ئۈچۈن ۋه
  »①. قىلدۇقئۇممهتسىلهرنى ياخشى 

كىشىلهرگه گۇۋاھ بولۇش ــ مۇشـۇ ئۇممهتنىـڭ ھهر بىـر ئىـشتا 
ــــشىنى، ياخــــشىلىق  ــــۈلگه تهقــــدىم قىلى ــــوغرا ئ ــــشىلهرگه ت كى
دهرۋازىلىرىنىــڭ ھهممىـــسىده گهۋدىلىــك رول ئوينىـــشىنى تهلهپ 

  .قىلىدۇ

� ريخ متونَ          كُننمؤتكَرِ وننِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم 
بِاللَّه � 

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتـى ئۈچـۈن !) ئى مۇھهممهد ئۈممىتى(«
ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامـانلىقتىن توسـىدىغان 

  »②.ىسلهرئۇممهتهڭ ياخشى اللهغا ئىمان ئېيتىدىغان ئ

يهنــى ... ئهڭ چــوڭ گۇۋاھلىــق مۇشــۇ دىننىــڭ گۇۋاھلىقىــدۇر
ـــى  ـــسانالرغا ئهلچىلىكن ـــارلىق ئىن ـــۇھهممهد ئهلهيھىســـساالمنىڭ ب م
ــگه  ــداق ئهمهل ــدا بــۇ دىننــى قان يهتكۈزۈشــى، يهر شــارى رېئاللىقى
ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى كىشىلهرگه ئۆزىنىڭ ئهمهلىيىتى بىـلهن 

مانـا مۇشـۇ يـول ... ئۆگىتىـشىدۇر) ئۈلگه بولـۇش بىـلهنئهمهلىي (
  .بولىدۇ» گۇۋاھ«بىلهن ئۇممهت كىشىلهرگه 

ـــاكى  ـــسۇن ي ـــشىلهرگه بول ـــۇممهتتىن كى ـــى ئ ـــق مهيل گۇۋاھلى
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمدىن ئۇممهتكه بولسۇن ئوخـشاشال قىيـامهت 

ــادا ... كــۈنى اللهنىــڭ ئالدىــدا بولىــدۇ ــۇممهت بــۇ دۇني بىــراق، ئ
                                                           

 . ئايهت-143: سۈره بهقهره ①
②  
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ي ئۈلگه تۇرغۇزمىغان بولسا، ئۇنـداقتا، قىيـامهت كـۈنى الـله ئهمهلى
  ئالدىدا قانداق گۇۋاھلىق بېرىدۇ؟

ــداق  ــۇممهتكه قان ــۈنى ئ ــامهت ك ــساالم قىي ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم
گۇۋاھچى بولىـدۇ؟ پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم ئۆزىنىـڭ ئهمهلىيىتـى 
بىلهن ئۇممهتكه دىن ئىـشلىرىنى ئـۆگىتىش ۋه ئـۇممهتنى دىننىـڭ 

هلهپلىرى بويىچه تهربىيىلهش ئۈچۈن  مهككىده ئـون ئـۈچ يىـل، ت
مهدىنىده ئون يىل بىر دهقىقه بوشاشماي، ئىزچىل داۋامالشتۇرغان 

ئهگهر پهيغهمــــبهر . تىرىــــشچانلىقى بىــــلهن گــــۇۋاھچى بولىــــدۇ
مهن ھهقنى يهتكۈزگهن «ئهلهيھىسساالم قىيامهت كۈنى الله ئالدىدا 

ئۇنىــڭ . ت ئېيتقــان بولىــدۇدېــسه، ئــۇ ھهقىــقهتهن راســ» ئىــدىم
ــدۇ ــۇن كېلى ــتىگه ئۇيغ ــادىكى ھهرىكى ــۆزى دۇني ــامهتتىكى س . قىي

ئاگـاھ «: دا»ھهججهتـۇل ۋىـدا«پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم دۇنيـادا 
» بولۇڭالر، مهن سىلهرگه يهتكۈزدۈممۇ؟، ئـى الـله گـۇۋاھ بـولغىن

دېسه، ئۇممهت گۇۋاھ بولغانـدهك، قىيـامهت كۈنىمـۇ رهسـۇلۇلالھغا 
  .چى بولىدۇگۇۋاھ

قىيــامهت كــۈنى پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ئــۇممتىگه گــۇۋاھچى 
بولغــان، ئۇممهتمــۇ پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمغا گــۇۋاھچى بولغــان 

. گه گـۇۋاھچى بولىـدۇ»كىـشىلهر«تهرتىپ بويىچه مۇشـۇ ئـۇممهت 
ئهمما، ئۇممهت ئىنسانىيهتكه كىشىلهر قـاراپال دىننىـڭ مـاھىيىتىنى 

هلىي ئۈلگه تهقدىم قىلمىغان بولسا، ئۇنـداقتا، ئۆگىنهلهيدىغان ئهم
  .غا گۇۋاھچى بواللمايدۇ»ئىنسانالر«ھهرگىزمۇ 

 ئــۇزاق مهزگىــل ئهلچىلىكنــى -تارىختــا–ئهمهلىيهتــته ئــۇممهت 
يهتكۈزۈش، الله يولىدا جىھاد قىلىش ۋه يهر شارى رېئاللىقىدا بـۇ 

ه دىننــى قانــداق ئهمهلــگه ئاشــۇرغىلى بولىــدىغانلىقىنى كىــشىلهرگ
ــلهن  ــى بى ــڭ ئهمهلىيىت ــلهن(ئۆزىنى ــۇش بى ــۈلگه بول ــي ئ ) ئهمهلى
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نى قولغا كهلتۈرۈپ »گۇۋاھلىقى«ئۆگىتىش ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ 
  .بولدى

ئۇنداقتا، بـۇ دىـن دۇنيـادىن ئـۈزۈلگهن نوقـۇل ئـاخىرهتنىڭال 
دىنى بولۇپ قالغانمۇ؟ ياكى بىـردهك دۇنيـا ۋه ئاخىرهتنىـڭ دىنـى 

  بولغانمۇ؟

�غِ فتاباوينالد نم كيبصن سنلَا تةَ ورالَْآخ ارالد اللَّه اكا َآتيم � 

الله ساڭا بهرگهن بايلىق بىلهن ئاخىرهت يۇرتىنى تىلىگىـن، «
  »① .دۇنيادىكى نېسىۋهڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن

ياكى بۇ دىن تهندىن ئۈزۈلگهن نوقۇل روھنىڭال دىنـى بولـۇپ 
  قالغانمۇ؟

 � ... حقاإنَّ لبدنك عليك�

  »②...ھهقىقهتهن سېنىڭ ئۈستۈڭده جىسمىڭنىڭ ھهققى بار«

ياكى بۇ دىن بهش پهرزدىـن باشـقىنى بىلمهيـدىغان چهكلىـك 
  نىڭال دىنى بولۇپ قالغانمۇ؟»ئىبادهت«مهنادىكى 

ا اللَّه كَثريا فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه واذْكُرو�
 � لَعلَّكُم تفْلحونَ

 بولغىنىڭالردىن بىكاريهنى نامازدىن (ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا «
، )يهنى ئۆز مهشغۇالتىڭالر بىلهن بولـۇپ(زېمىنغا تارىلىپ ) كېيىن

اللهنىــڭ پهزلىـــدىن تهلهپ قىلىڭـــالر، مهقـــسىتىڭالرغا ئېرىـــشىش 
  »③ئۈچۈن اللهنى كۆپ ياد ئېتىڭالر

                                                           
 . ئايهت-77: سۈره قهسهس ①
 .ئىما بۇخارى رىۋايهت قىلغان ھهدىس ②
 . ئايهت-10: سۈره جۇمۇئه ③
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ىقهتهن بۇ دىـن ئىالھىـي يوليۇرۇقالرنىـڭ ھۆكـۈمى بىـلهن ھهق
ــــي  ــــاد ۋه ئىالھى ــــساد، ئىجتىمــــائىيهت، جىھ سىياســــهت، ئىقتى
ــويىچه زېمىننــى گۈللهنــدۈرۈش يولىــدىكى  پرىنــسىپنىڭ تهلىپــى ب

  .ئىجابىي ھهرىكهتنىڭ دىنىدۇر

ــشقا  ــى ئى ــارلىق تهلهپلىرىن ــڭ ب ــۇممىتى دىننى ــسالم ئ ئهگهر ئى
ــۇ ــداقمۇ ب ــسا قان ــۇۋاھچى ئاشۇرمى ــشىلهرگه گ ــارقىلىق كى ــن ئ  دى

بوالاليــــدۇ؟ ۋه كېرهكلىــــك ئــــۈلگه تهقــــدىم قىلىــــش ئۈچــــۈن 
  يۈكسهكلىككه ئىگه بوالاليدۇ؟

ھهقىقهتهن ئۇممهتنىڭ مهدهنىيهت ھهرىكىتى قانـداقتۇر نهپلـى 
  .دۇر»تهكلىپ«ئهمهل بولماستىن، بهلكى، الله بهلگىلىگهن 

*   *   *   *   *  

ــه االاهللا« ــڭ مهد»الإل هنىــيهت تهلىــپىگه رېئــايه قىلىــشقا نى
  ...تېگىشلىك پرىنسىپالر ئۈچىنىچى بىر تهرهپتىن كېلىدۇ

�              كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه
 � الْمشرِكُونَ

ه نۇرلــۇق يهنــى اللهنىــڭ دىنىنــى ۋ(ئــۇالر اللهنىــڭ نــۇرىنى «
ئېغىزلىرى بىلهن ئۆچۈرۈۋهتمهكچى بولىدۇ، كـاپىرالر ) شهرىئىتىنى

ــۇكهممهل  ــۇرىنى م ــڭ ن ــله ئۆزىنى ــدىردىمۇ، ال ــۆرگهن تهق ــان ك يام
  »①.يهنى ئۆزىنىڭ دىنىنى ئاشكارىلىغۇچىدۇر(قىلغۇچىدۇر 

نىـڭ كـۈچى »گهپ«ھهممىگه مهلۇمكى، يازغۇچىالر ۋه ناتىقالر 
ــ ــسۇن ي ــك سۆزلى ــده قانچىلى ــال ھهققى ــراق، رېئ اكى يازســۇن، بى

ــى  ــادا ئېغىزدىك ــن ئاشــكارا »گهپ«دۇني ــال دى ــۈچى بىلهن ــڭ ك نى

                                                           
 . ئايهت-9: سۈره سهف ①
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  .بولمايدۇ

لىقىنــى تونــۇپال »ھهق«ھــازىرقى ئىنــسانالر ئىچىــده ھهقنىــڭ 
ئىمان كهلتۈرگهن ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇدهك كىـشىلهردىن 

  قانچىسى بار؟

انالرنىـڭ لىقىنـى تونـۇپال، ئهتراپىـدىكى زوراۋ»ھهق«ھهقنىڭ 
چهكتىن ئاشقان ئېكسپىالتاتسىيىسىگه قىلچه پهرۋا قىلمىغان ھالدا 

  ئىمان كهلتۈرگهن ساھابىالردهك كىشىلهردىن قانچىسى بار؟

ــڭ  ــشىلهر ھهقنى ــۆپلىگهن كى ــده ك ــۈنكى كۈن ــكارا«بۈگ » ئاش
بــولغىنىنى كــۆزى بىــلهن كــۆرمىگىچه كهيــنىگه داجىــپ، اللهنىــڭ 

  .دىنىغا كىرمهيدۇ

بولۇشـى ئۈچـۈن ھهقـكه چىـن قهلبىـدىن » ائاشكار«ھهقنىڭ 
ئىشىنىدىغان، زۇلۇم ۋه ئازاپقا تىز پۈكمىگهن ھالـدا ھهقـكه چىـك 
ئېسىلىدىغان، ھهق يولـدا جـان پىـدا قىلىـدىغان ۋه ھهق ئۈچـۈن 

ــائهت ــۇئمىن جام ــدىغان م ــدىن كېچهلهي ــازا-بارلىقى ــۈك ب  - كۈچل
ـــدىغان  ـــۈچ بولى ـــانچ ك ـــكه تاي ـــدىن تاشـــقىرى، يهنه ھهق بولغان

  .بولۇشى كېرهك» مىلالرئا«

چـۈنكى، ... قۇۋۋهت دهل ئاشۇ ئامىلالرنىڭ قاتارىدىندۇر-كۈچ
  :بۇ ھهقته الله مۇنداق دهيدۇ

�                اللَّـه وـدع ونَ بِـهبهرلِ تيالْخ اطرِب نمو ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو
 � ا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهموعدوكُم وَآخرِين من دونِهِم لَ

ــــش(دۈشــــمهنلىرىڭالر « ــــۇرۇش قىلى ــــلهن ئ ئۈچــــۈن، ) بى
قولــۇڭالردىن كېلىــشىچه قــورال كــۈچى، جهڭ ئېتــى تهييــارالڭالر، 
بۇنىڭ بىلهن، اللهنىڭ دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىڭ دۈشـمىنىڭالرنى 
ر ۋه ئۇالردىن باشقا دۈشـمهنلهرنى قورقۇتىـسىلهر ، ئـۇالرنى سـىله
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  »①.تونۇمايسىلهر، الله تونۇيدۇ

� هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجو � 

)  مـېلىڭالر بىـلهن، جېـنىڭالر بىـلهن-پـۇل(اللهنىڭ يولىدا «
  »② .تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه جىھاد قىلىڭالر

ـــڭ  ـــۇ ئاشـــۇ ئامىلالرنى ـــيهت مهۋجۇدىيىتىم شـــۇنداقال، مهدهنى
  ...قاتارىدىندۇر

ىنىڭ ھهر قايــسى جايلىرىغــا تارقىلىــشىنى ئىــسالمنىڭ يهر شــار
نىــڭ »مهدهنىــيهت ئــۆلگىلىرى«ئهلــۋهتته ئىــسالم تهقــدىم قىلغــان 

  .تهسىرىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ

مهدهنىيهت تىلغا ئېلىنسىال بىر قىـسىم كىـشىلهرنىڭ كاللىـسىدا 
ئىــشرهت -شــۇئان ھهيۋهتلىــك ئــوردىالردا ئهكــس ئهتــكهن ئهيــش

  .رى پهيدا بولىدۇمهدهنىيىتىنىڭ سىمالى

ــاق ــيهت ئهمهس! ي ــدىكى مهدهنى ــوغرا ئۇقۇم ــۇ ت ــۇ ھهرگىزم . ب
  .بهلكى، مهدهنىيهتنى ھاالك قىلغۇچى ئامىلالردۇر

وإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها             �
 � تدمريا

ــسى(رهر شــهھهر بىــ« ــساق، ) ئاھالى ــاقچى بول ــى ھــاالك قىلم ن
 )بىــزگه ئىتــائهت قىلىـــشقا(ئۇنىڭــدىكى دۆلهتــمهن ئـــادهملهرنى 

بۇيرۇيمىز، ئۇالر ئىتائهت قىلمـاي، پىـسقى ـ پاسـات قىلىـدۇ ـ ده، 
ــۇالرنى  ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ــدۇ، ش ــشلىك بولى ــازابىمىز تېگى ــا ئ ئۇالرغ

  »③.قورقۇنچلۇق رهۋىشته ھاالك قىلىمىز
                                                           

 . ئايهت-60: سۈره ئهنفال ①
 . ئايهت-78: سۈره ھهج ②
 . ئايهت-16: سۈره ئىسرا ③
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  اقتا، مهدهنىيهت نېمه؟ئۇند

ــدىن  ــاراش، ئۇنىڭ ــمهت ق ــلهن قىم ــدى بى ــيهت ئهڭ ئال مهدهنى
  .كېيىن ئىنتىزام ۋه ماددىي شهكىلدىكى كۆرۈنۈش

ـــۇنجى ئهۋالد  ـــان ت ـــسالمغا ئاچق ـــى ئى ـــشىلهرنىڭ دىللىرىن كى
مۇسۇلمانالر مـاددىي مهدهنىـيهت شـهكىللىرىدىن ناھـايتى ئـاز بىـر 

الر روھـى يۈكـسهكلىك، پـاك قىسمىغىال ئىگه بولسىمۇ، بىـراق، ئـۇ
ھېسسىيات، ئادالهت، مۇھهببهت، كهمتهرلىـك، ئىلغـار پرىنـسىپ، 
ئېسىل ئهخالق، ئۇلۇغ نىـشانغا قـاراپ ئهسـتايىدىل ئىلگىـرىلهش، 

قاتارلىق مهدهنىيهتنىڭ ھهقىقـى .... ئىنتىزام ۋه مهسئۇلىيهتچانلىق
  ...جهۋھىرىگه ئىگه ئىدى

ــدا كۈچ ــڭ زېمىن ــۆتمهي ئۇممهتنى ــۇزاق ئ ــۇدرهت ئ ــشى ۋه ق ىيى
تېپىشىغا ئهگىشىپ، مهدهنىيهتنىڭ ماددىۋىي شهكىللىرى مهيـدانغا 

ــدى ــسالم . كهل ــسهك ئى ــۈرده يۈك ــل ت ــۇممهت ئىزچى ــۇ ئ ــراق، ب بى
نهتىجىده ئهينـى ۋاقىتتـا گـۈللهنگهن ئـۈچ . نىشانلىرىغا بويسۇندى

ــدىيىلىرىنى  ــب ۋه ئى ــسانالرنىڭ قهل ــان ئىن ــى مىليونلىغ قىتئهدىك
  .سىل بولدىيورۇتقان نۇر ھا

ئىــشرهتكه -ئهپــسۇس، قاچــانىكى ئۇممهتنىــڭ بــايلىرى ئهيــش
تىرىكتاپالرغا ئايالندى، ئهنه شۇ -چۈمۈلۈپ، كهمبهغهللىرى ھورۇن

  .چاغدا ئۆزگهرمهس ئىالھىي قانۇنىيهت بۇ ئۇممهتنى جازالىدى

مانا بۈگۈن ساختا مهدهنىـيهت تاجـاۋۇزچىلىقى غهرب تهرهپـتىن 
ئىــسالم ھهقىقىتىــدىن قــۇرۇق ... دۇشــىددهتلىك يــامراپ كېلىۋاتىــ

  .تاڭ قىلىۋاتىدۇ-قهلبلهر بۇنىڭدىن ھاڭ

بــۇ ســاختا مهدهنىــيهت ئــۇممهتنى قــاالق ھالىتىــدىن ھهرگىزمــۇ 
  .قۇتقۇزالمايدۇ
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بهلكــى، ئــۇممهتنى قۇتقــۇزۇدىغىنى ئۇممهتنىــڭ مهدهنىيهتنىــڭ 
ــشىدۇر ــپ كېلى ــسىگه قايتى ــابىي چۈشهنچى ــوغرا، ئىج ــل . ت ــۇ خى ب

تاماشا، بىكار تهلهپلىك ۋه شالالقلىقتىن خـالى -مهدهنىيهت ئويۇن
چۈنـك، بـۇ . بولغان، يۈكسهك سهۋىيىدىكى ئىسالم مهدهنىيىتىدۇر

الإله «دىن كهلگهن بولۇپ، ئۇ »الإله االاهللا «مهدهنىيهت ماھىيىتىده 
  .نىڭ تهلهپلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر»االاهللا

تهرهققــى  «-ئهقىلــگه ئۇيغــۇن دائىرىــده-مــاددىي شــهكىللهر 
ـــان ـــقهتهن زۆرۈر » قىلىۋاتق ـــۈن ھهقى ـــاتى ئۈچ ـــسانىيهت ھاي ئىن

بولـــسىمۇ، بىـــراق، ئىالھىـــي پرىنـــسىپتىن كهلـــگهن ھهقىقـــى 
سـىز ئـۇممهت قۇرۇلمايـدۇ، اللهنىـڭ ئىرادىـسىدىكىدهك »قىممهت«
  :مهۋجۇدىيهت ھهرگىز ئىشقا ئاشمايدۇ» ئىنسانىي«

ذين يتبِعونَ الـشهوات أَنْ تميلُـوا ميلًـا     واللَّه يرِيد أَنْ يتوب علَيكُم ويرِيد الَّ      �
 �عظيما

. ۋبهڭالرنــى قوبــۇل قىلىــشنى خااليــدۇالــله ســىلهرنىڭ ته«
يهنـــى شـــهيتانغا ئهگىـــشىدىغان (شـــهھۋهتلهرگه ئهگىـــشىدىغانالر 

شۇالرغا ئوخـشاش (توغرا يولدىن بۇرۇلۇپ كېتىشىڭالرنى ) فاجىرالر
  »①.دۇخاالي) فاجىر بولۇشۇڭالرنى

  
@   @   @   @   @  

                                                           
 . ئايهت-27: سۈره نىسا ①
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  ①ئىپادىلهش تهلىپى. 7

  !»ئوقۇ، جىبرىئىل سهن بىلهن بىلله«

ھهسسان ئىبنى سابىت رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۆزىنىـڭ شـېئىرلىرى 
بىلهن دهۋهتنى ۋه پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنى قوغداۋاتقان ۋاقىتتـا 
پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم ھهســسان ئىبنــى ســابىتقا ئهنه شــۇنداق 

ـــدى ـــگهن ئى ـــۇ . دې ـــان ب ـــسانغا ئېيتق ـــڭ ھهس ـــز پهيغهمبهرنى بى
ـــڭ پهقهت  ـــدىن ئۇنى ال ئهمهس، بهلكـــى، »رۇخـــسهت«يوليۇرۇقى

  .قىزىقتۇرۇش ۋه رىغبهتلهندۈرۈش ئىكهنلىكىنى چۈشىنىمىز

ــر تهكلىــپ  ــا بى ــۇنى گوي ــۇيرۇق(بهلكــى، مهن ئ تهك ھــېس )ب
  ...قىلىمهن

ـــشىلهر ـــان كى ـــا قىلغ ـــدارىنى ئات ـــادىلهش ئىقتى ـــله ئىپ نىڭ ال
دهۋهتتىكى مهجبۇرىيىتى شۇكى، ئۇالر بۇ ساھهده ئۆزىنىڭ رولىنـى 

  .تولۇق جارى قىلدۇرۇشى الزىم

بولـــۇپ، ئهگهر ئـــۇنى مهلـــۇم » پهرز كىپـــايه«چـــۈنكى، بـــۇ 
كىشىلهر ئورۇندىسا، ئومۇمى ئۇممهت گۇناھتىن سـاقىت بولىـدۇ ۋه 
ئىپــادىلهش ئىقتىــدارىغا ئىــگه باشــقا كىــشىلهر ئۆزىنىــڭ شهخــسى 

  .ىرى بىلهن مهشغۇل بولسا بولىدۇئىشل
                                                           

ئهدهبىـي ئىجـادىيهتكه قارىتىلغـان ) املقتضى التعـبريى  (» ئىپـادىلهش تهلىپـى«بۇ يهردىكى  ①
يـاكى سـهنئهت شـهكىلدىكى ) يېزىـق، بايـان، نۇتـۇق ۋه ئاخبـارات (بولۇپ، ئاساسلىقى ئهدهبىيـات

 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(ئىپادىلهشنى كۆرسىتىدۇ 
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ــاق  ــگه ئورت ــۇ يهرده ھهممى ــراق، ب ــن«بى ــان » پهرز ئهيى بولغ
ئىپادىلهش ئىقتىدارىغا ئىگه ھهر قانداق ... مۇنداق بىر ئهھۋال بار

مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ئىجادىيهت پائالىيىتىـده ئىـسالم پرىنـسىپلىرىغا 
ــرهك ــشى كې ــايه قىلى ــۇتلهق رېئ ــۇ . م ــا ب ــه االاهللا«مان ــڭ »الإل نى

  .سهنئهت ئىجادىيىتىدىكى تهلىپىدۇر-ئهدهبىيات

*   *   *   *   *  

ئىـــسالمنىڭ ئىجـــادىيهت «هھىپىلهرده بىـــز بـــۇ چهكلىـــك ســـ
چـۈنكى، ئـۇ . ھهققىده تهپـسىلى سـۆزلهپ بواللمـايمىز» پرىنسىپى

نىـڭ ئىـشى بولـۇپ، بىزنىـڭ بـۇ چهكلىـك »تهتقىقات«مهخسۇس 
ئىـشارهت خاراكتېرلىـك سهھىپىلهردىكى ئىشىمىز پهقهت بۇ ھهقـته 

  .①يوليۇرۇقالرنى بېرىشتىن ئىبارهت

بىـــراق، بىـــز بـــۇ يهرده مۇســـۇلماننىڭ ھهر بىـــر كۈنـــدىلىك 
ـــــسىدىكى  ـــــسى ئوتتۇرى ـــــڭ ئهقىدى ـــــلهن ئۇنى ـــــالىيىتى بى پائ
ــــــشنى  ــــــر ئى ــــــارهت ئاساســــــلىق بى ــــــشچانلىقتىن ئىب باغلىنى

  .مۇئهييهنلهشتۈرمهكچىمىز

�يحمي وكسني ولَاتقُلْ إِنَّ صنيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اي،لَه رِيكلَا ش ... � 

مېنىڭ نـامىزىم، قۇربـانلىقىم، «ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد(«
-دۇنيــادا قىلغــان ياخــشىلىقلىرىم ۋه تــائهت(ھايــاتىم ۋه مامــاتىم 

 اللهنىـڭ ،ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى الله ئۈچۈنـدۇر) ئىبادهتلىرىم
  »② .شېرىكى يوقتۇر

روھىيهتنىڭ ئىچكى قاتالملىرىنى گۈزهل سۈرهتته ئىپادىلهشـكه 
قهدىمدىن تا . بولغان قىزغىنلىق ئىنساندىكى تهبىئىي قىزغىنلىقتۇر

                                                           
 !ملىق ئهسىرىگه قارالسۇننا» ئىسالم سهنئىتىنىڭ پرىنسىپلىرى«ئاپتورنىڭ  ①
 . ئايهتلهر-163-162: سۈره ئهنئام ②
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ـــڭ  ـــر مىللهتنى ـــۆتكهن ھهر بى ـــده ياشـــاپ ئ ھـــازىرغىچه يهر يۈزى
لـۇقى دهل ئاشـۇ تمىراسلىرىدىكى ئهدهبىيات ۋه سـهنئهتنىڭ مهۋجۇ

ــ ــچ مۇناس ــلهن زى ــق بى ــاھهدىكى ... ىۋهتلىكقىزغىنلى ــۇ س ئهگهر ب
ــسا،  ــاز ھېساپالن ــسبهتهن ئ ــقه نى ــۇمى خهلق ــرى ئوم ــت ئىگىلى تاالن
ئۇنداقتا، بارلىق كىشىلهرنىڭ سهنئهت ئىجادىيهتلىرىنى يـاقتۇرۇپ 
كۆرۈش، ئاڭالش، ئۇنىڭدىن ھوزۇرلىنىش ۋه ئۇنى قىزغىن قارشى 
. ئــېلىش بىــلهن ســهنئهتكه ئورتاقلىشىــشى تهبىئىــي ئهھۋالــدۇر

كى، سـهنئهتكار ئۇالرنىـڭ روھىيىتىنىـڭ ئىچكـى قـاتالملىرىنى چۈن
شۇنىڭ بىلهن ئۇالرمۇ گويـا سـهنئهتكاردهك سـهنئهت . ئىپادىلهيدۇ

  .ۋهكىللىرىگه ياكى سهنئهت تهلهپكارلىرىغا ئايلىنىدۇ

 مهيلى ئىجاد قىلىش بولسۇن ياكى قوبـۇل قىلىـش –ئهگهر بۇ 
ــسۇن  ــالىيىتى بو–بول ــسان تهبىئىتىنىــڭ پائ ــسا،  ئىن لىــدىغان بول

نىـڭ دائىرىـسىگه »ھاياتىم«ئۇنداقتا، ئۇ ئهلۋهتته ئايهتنىڭ يهنى 
هرنىڭ پهرۋهردىگارى ئالهملئىسالمدا پۈتكۈل ھايات ... تهۋه بولىدۇ

  .ن بولۇشى كېرهكالله ئۈچۈ

ــاڭالپال  ــى ئ ــۇ گهپلهرن ــشىلهر ب ــات «بهزى كى ــاكى -ئهدهبىي ي
ئالهملهرنىـڭ  ” دىنى ئهدهبىيـات بولۇشـى ۋه-سهنئهت ئىجادىيىتى

بولۇشـى ئۈچـۈن بۇالرنىـڭ ھهممىـسى “ پهرۋهردىگارى الله ئۈچـۈن
  .دهپ ئويالپ قالىدۇ» نهسىھهتكه ئايلىنىشى كېرهك-ۋهز

  ...مهقسهت ھهرگىز بۇ ئهمهس

ــار ــورنى ۋه ساھهســى ب ــڭ ئ ــراق، ... نهســىھهتنىڭمۇ ئۆزىنى بى
بىزنىڭ ھهر بىر سۆزىمىز نهسـىھهتكه ئايلنىـپ كهتـسه، ئۇنـداقتا، 

  نىڭ پايدىسىدىن زىيىنى كۆپ بولۇپ قالمامدۇ؟ئۇ

پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالم بىزنىـڭ «: ساھابىالر مۇنداق دهيـدۇ
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ــارىالپ  ــۈن ئ ــىھهتنى ك ــسىرهپ، نهس ــشىمىزدىن ئهن ــپ قىلى زېرىكى
  ».قىالتتى

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهر بىر سۆزىنى جهننهتنىڭ يولى 
هل قىلىــش ئۈچــۈن دهپ تۇنــۇپ، ئــۇنى ئــۆگىنىش ۋه ئۇنىڭغــا ئهم

 ئۇرۇپ –پهرۋانه كهبى–پهيغهمبهر ئېيتقان ھهر بىر سۆزگه ئۆزىنى 
ــسا،  ــدىغان بول ــدىغان ســاھابىالرنىڭ ئهھــۋالى شــۇنداق بولى تۇرى

 سـۆزى پهقهت رئۇنداقتا، بىزدهك ئـادهتتىكى كىـشىلهرنىڭ ھهر بىـ
نهسـىھهتال بولـسا كىـشىلهرنىڭ زېرىكىــپ قىلىـشى نۇرمـال ئهھــۋال 

  ئهمهسمۇ؟

تۇيغــۇلىرىنى -گهرچه نهســىھهت روھىيهتنىــڭ ھــېس! اقشــۇند
ــدا، ســهنئهتنىڭ  ــان چاغ ــدىغان تهســىرلىك ســۆزگه ئايالنغ قوزغاي
كىرىش ئېغىزى بواللـسىمۇ، بىـراق، سـهنئهت ھهرگىزمـۇ نهسـىھهت 

  .ئهمهس

ــۇ » ئىپــادىلهش«ســهنئهت ئىجــادىيىتى ۋاســتىلىك  بولــۇپ، ئ
پوزتـسىيه، بىۋاسته نهسىھهت ئـارقىلىق ئهمهس، بهلكـى، جـانلىق 

ــارقىلىق  ــۇم مهنىــگه ئىــگه ھهرىكهتــلهر ئ بهلگىلىــك تۇيغــۇالر، مهل
كىشىلهرنىڭ روھىيىتىگه يېتىـپ بارىـدۇ ۋه ئۇالرنىـڭ تۇيغۇلىرىغـا 

  .تهسىر كۆرسىتىدۇ

ئۇنداقتا، الله گۈزهل بىر شهكىلده ئىپادىلهش ئىقتىدارىنى ئاتا 
  قىلغان مۇسۇلماننىڭ مهجبۇرىيىتى قايسى؟

!...  ئـۇنى قوغدايـدىغان كىـشىلهرگه مۇھتـاجدهۋهت ھهر دائىم
چـۈنكى، بـۇ . دهۋهتكه قارىتىلغان ئۇرۇش مهڭگۈ توختاپ قالمايدۇ

ئۇرۇش تۇنجى قهدهمـدىال دهۋهتـكه تهھـدىت سـالغان شـهيتاننىڭ 
  .دۇر»ئۇرۇشى«
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�      يمقتسالْم اطَكرص منَّ لَهدنِي لَأَقْعتيا أَغْوقَالَ فَبِم،  نيلََآت ثُم      يهِمـدنِ أَييب نم مه
رِيناكش مهأَكْثَر جِدلَا تو هِملائمش نعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو� 

 ئـۇالر  ئۈچـۈنسېنىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىڭ” :ئىبلىس ئېيتتى«
) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ۋهسۋهسـه قىلىـش(

ئانـدىن . ېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈسـتىده ئولتـۇرىمهنئۈچۈن چوقۇم س
ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن، ئارقىسىدىن، ئوڭدىن، سولىدىن ھۇجۇم 

شۈكۈر قىلغۇچىالر ) نېمىتىڭگه(قىلىمهن، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ 
  »①.“ئهمهسلىكىنى كۆرىسهن

�نيعمأَج مهنلَأُغْوِي كتزقَالَ فَبِع،م كادبإِلَّا ع نيلَصخالْم مهن � 

ــبلىس ئېيتتــى« ــلهن قهســهمكى، ئۇالرنىــڭ ”: ئى ئىززىتىــڭ بى
ـــازدۇرىمهن ـــۇم ئ ـــسىنى چوق ـــان . ھهممى ـــۇالردىن پهقهت تالالنغ ئ

ــــــۇالرنى (بهنــــــدىلىرىڭال بۇنىڭــــــدىن مۇستهســــــنا  يهنــــــى ئ
  »②.“)ئازدۇرالمايمهن

ــۇپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن جىھــاد قىلىــدىغان  زېمىننىــڭ بۇزۇل
ــارق ــۇ ئ ــده ئ ــدىغان ھهم ــۈچلهرنى چېكىندۈرى ــل ك ــله رهزى ىلىق ال

  .مۇئمىنالر مهۋجۇت بولۇشى الزىم

ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكن اللَّه ذُو فَضلٍ علَـى     �
نيالَمالْع � 

الله ئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسى بىلهن مـۇداپىئه قىلىـپ «
يهنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلـۈك بولغـان (رمىسا تۇ

ئىــدى، يهر يــۈزى ئهلــۋهتته پاســاتقا ) بىرســىنى ئاپىرىــده قىلمىــسا
يامـانلىقنى (، لـېكىن الـله )يهنى خارابلىققا يۈزلىنهتتى(ئايلىناتتى 

                                                           
 . ئايهتلهر-17-16: سۈره ئهئراف ①
 . ئايهتلهر-83-82: سۈره ساد ②
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پۈتــۈن جاھــان ئهھلىــگه ) ئۈســتۈنلۈككه ئىــگه قىلماســلىق بىــلهن
  »①.مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر

ۈگۈن دهۋهتكه قارشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ئۇرۇشتا ئهدهبىيات ب
... ۋه سهنئهتنىڭ ھهر قايسى تۈرلىرى تولۇق ئىـشقا سـېلىنىۋاتىدۇ

ئۇ مهيلى ئىسالمغا، ئىـسالمنىڭ پرىنـسىپلىرىغا، چۈشـهنچىلىرىگه، 
ــۇم  ــان ھۇج ــسىگه قارىتىلغ ــهرىئىتىگه ۋه ئهنئهنى ــسىگه، ش ئهقىدى

ــۇزۇش، ــى ب ــاكى ئهخالقن ــسۇن ي ــارچهبول ــشىلهرنى پ ــۇرات، - كى پ
ــشاشال  ــسۇن ئوخ ــش بول ــغۇل قىلى ــلهن مهش ــشالر بى ــمهس ئى ئهرزى
ـــــدىن  ـــــڭ يولى ـــــازدۇرۇش ۋه اللهنى ـــــتىن ئ ـــــشىلهرنى ھهق كى

  .يىراقالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ

ــق  ــاكى ســهنئهت(يېزىقچىلى ــگه مۇســۇلمانالر ) ي ــدارىغا ئى ئىقتى
ه بېرىـشى ئىزچىل داۋاملىشىۋاتقان بۇ دۈشمهنلىككه قارىتـا رهددىـي

ئۇ مهيلى ئىسالم ھهقىقىتىنى بايان قىلسۇن ياكى ھازىرقى ... الزىم
ـــازغۇن چۈشـــهنچىلىرىنى ۋه بۇزۇلغـــان  ـــڭ ئ ـــان جاھىلىيىتىنى زام
ئــۆلچهملىرىنى تهنقىدلىــسۇن يــاكى شــهيتانالرنىڭ خارابالشــتۇرۇش 

تاماشـانى -قىلمىشلىرىنى ئېچىپ تاشلىسۇن ياكى كىشلهرنى ئويۇن
نى تاشالپ، يۈكـسهكلىككه قـاراپ ئىنتىلىـشكه ۋه ئهرزىمهس ئىشالر

ــۈن  ــسالم ئۈچ ــشاشال ئى ــسى ئوخ ــڭ ھهممى ــسۇن بۇالرنى دهۋهت قىل
ــــسابلىنىدۇ ــــزمهت ھې ــــان خى ــــسبهتهن ... قىلىنغ ــــهيتانغا نى ش

ــۇن ــشىلهرنىڭ ئوي ــالپ، -كى ــشالرنى تاش ــمهس ئى ــا ۋه ئهرزى تاماش
يۈكــسهكلىككه قــاراپ ئىنتىلىــشىدىنمۇ قــاتتىقراق ۋه رهھىمــسىزراق 

  .ه بولمايدۇزهرب

 إِنما سلْطَانه علَـى     ،إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين َآمنوا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ         �
                                                           

 . ئايهت-251: سۈره بهقهره ①
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 � الَّذين يتولَّونه والَّذين هم بِه مشرِكُونَ

 نىــڭ ۋه پهرۋهردىگارىغــا تهۋهككــۈلمۇئمىنلهرشۈبھىــسىزكى، «
ـــۇچىالر  ـــۈچىلهر(قىلغ ـــى يۆلهنگ ـــهيتان )يهن ـــتىدىن ش ـــڭ ئۈس نى

يهنــى پهرۋهردىگارىغــا چىــن يــۆلهنگهن (ھۆكۈمرانلىــق قىاللمايــدۇ 
شـهيتان ). گه شهيتاننىڭ ۋهسۋهسىسى تهسىر قىاللمايـدۇمۇئمىنلهر

) ئىغـۋا قىلىــشى(پهقهت ئـۆزىنى دوسـت تۇتىـدىغانالر ۋه ئۆزىنىـڭ 
انلىـــق بىـــلهن مۇشـــرىك بولـــۇپ كهتكهنـــلهر ئۈســـتىدىنال ھۆكۈمر

  »①.قىلىدۇ

تاالنتىغـا ئىـگه ) يـاكى سـهنئهت(ئهگهر بۇ پهرزنى يېزىقچىلىق 
مهلۇم كىشىلهر ئـادا قىلىـپ، باشـقا كىـشىلهر ئۆزىنىـڭ خۇسۇسـىي 
ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولغان ھـالهتتىمۇ، ئهدىـب ۋه ئوقـۇرمهن 

ئوخشاشال بىز يۇقىرىدا كۆرسـتىپ ) ياكى سهنئهتكار ۋه كۆرۈرمهن(
شـهرتىگه » م پرىنسىپلىرىغا مۇتلهق رېئـايه قىلىـشئىسال«ئۆتكهن 

  .بويسۇنۇشى الزىم

ـــېس ـــڭ ھ ـــش-مۇســـۇلمان ئهدىبنى ـــڭ ئى ـــۇلىرى ئۇنى -تۇيغ
پائالىيهتلىرىگه ئوخشاشال ئىسالمدىن ئۇرغـۇپ چىققـان بولۇشـى ۋه 
. ئىــسالم ئــۆلچهملىرى بىــلهن كــونترول قىلىنغــان بولۇشــى كېــرهك

ــسان، پهر ــۇ ئىن ــسۇن ئهدىبم ــداقال بولمى ــشته ئهمهسقان ــۇڭا . ى ش
  .ئۇنىڭغا پهرىشتىلىك تهلىۋىنى قويغىلى بولمايدۇ

 � ...كل بين ادم خطاء�

  »②...ئادهم بالىلىرىنىڭ ھهممىسى خاتالىشىدۇ«

پهيغهمــــبهر -بىــــراق، خاتاالشــــقۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىــــسى 
                                                           

 . ئايهتلهر-100-99: سۈره نهھل ①
 .ئىمام ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه ۋه تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ②
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  . تهۋبه قىلغۇچىالردۇر-ئهلهيھسساالم ئېيتقاندهك

�   شلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو         نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَو
 أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ،يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ 

هتحت نرِي مجت اتنجو هِمبرنيلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَن � 

تهقۋادارالر يامان بىـر گۇنـاھ قىلىـپ قالـسا يـاكى ئـۆزلىرىگه «
زۇلــۇم قىلــسا اللهنــى يــاد ئېتىــدۇ، گۇنــاھلىرى ئۈچــۈن مهغپىــرهت 
تهلهپ قىلىدۇ، گۇناھنى كهچۈرىـدىغان اللهدىـن باشـقا كىـم بـار؟ 

ــۇالر قىلمىــشلىرىنى بىل ــۇرۇپ داۋامالشــتۇرمايدۇئ ئۇالرنىــڭ . ىــپ ت
مۇكاپــاتى ) يهنــى يــۇقىرىقى خىــسلهتلهرگه ئىــگه كىــشىلهرنىڭ(

پهرۋهردىگـــارى تهرىپىـــدىن بولغـــان مهغپىـــرهت ۋه ئاســـتىدىن 
بــۇ يهرلهرده ئــۇالر . ئۆســتهڭالر ئېقىــپ تۇرىــدىغان جهنــنهتلهردۇر

ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئېرىـشىدىغان سـاۋابى . مهڭگۈ قالىدۇ
  »①!ېمىدېگهن ياخشىن

مۇسۇلمان ئهدىبكه ئىنـسانىي دائىرىـدىن ھالقىـپ، پهرىـشتىگه 
» ياخــشى«ئــايلىنىش تهلىــۋىنى قــويغىلى بولمــسىمۇ، بىــراق، ئــۇ 
شائىر ياكى . بولمىغان ئهسهرلهرنى كىشىلهرگه تارقاتماسلىقى الزىم

شـېئر، (ئهدىبنىڭ چۈشكۈنلۈك دهقىقىلىرىده يازغان ئهسـهرلىرىنى 
خهلقـقه تارقىتىـشى ) دېگهندهك... ايه، رومان، ماقالهنهسىر، ھېك

بىلىـپ تـۇرۇپ گۇنـاھنى «يـاكى » گۇناھ ئۈستىده چىڭ تۇرۇش«
چۈنكى، . بولۇپ، بۇ مهغپىرهتنى توسۇپ قويىدۇ» داۋامالشتۇرۇش

بىلىــپ تــۇرۇپ خاتــا «الــله گۇناھىغــا مهغپىــرهت تهلهپ قىلغــان، 
  .پىرهت قىلىدۇكىشىلهرنى مهغ» قىلمىشالرنى داۋامالشتۇرمىغان

شۇ سـهۋهپتىن مۇسـۇلمان ئهدىـب ھهر قانـداق چۈشـكۈنلۈكنى 
                                                           

 . ئايهتلهر-136 -135: مرانسۈره ئال ئى ①
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ئىپادىلهشـــتىن يـــاكى چۈشــــكۈنلۈكنى تهشـــهببۇس قىلىــــشتىن 
  .ساقلىنىشى الزىم

بۇنداق دېگهنلىك چۈشكۈنلۈكنى ۋه چۈشكۈنلهرنى كۆرسىتىش 
چــۈنكى، قۇرئــان كهرىمــدىكى . ھــارام بولىــدۇ دېگهنلىــك ئهمهس

ــسانن ــسىده ئىن ــر يۈســۈف سۈرى ــدىن بى ىڭ چۈشــكۈنلۈك دهقىقىلىرى
بىـراق، . دهقىقه ئهڭ نازۇك، ئهڭ ئىنچىكه رهۋىشته تهسۋىرلهنگهن

  قىسسه اللهنىڭ كىتابىدا قانداق بايان قىلىندى؟

ھېسسىياتنى قوزغايدىغان «قۇرئان كهرىم سهنئهت نامى بىلهن 
ــازغۇچىالر -غــا ئوخــشاش چۈشــكۈنلۈك دهقىقىــسىنى ئۇزۇنــدىن»ي

 بايــان قىلمىــدى ۋه چۈشــكۈنلۈك دهقىقىــسىنىڭ ئۇزۇنغــا تهپــسىلى
جىنـــسىيهت «شـــۇنداقال، . ئوتتۇرىـــسىدىال توختـــاپ قالمىـــدى

ـــايىچىلىرى ـــال »ھېك ـــاكى ئاي ـــهردىكى ئهر ي ـــڭ ئهس ـــاش «نى ب
بۇجـۇرىغىچه -ھهرىكهتلىرىنـى ئۇجـۇر-نىڭ ناپاك ئىش»قهھرىمان

ـــۋىرلهپ  ـــلهن تهس ـــك بى ـــشاش ئىنچىكىلى ـــۋىرلىگىنىگه ئوخ تهس
ــدى ــسىدىكى ده... ئولتۇرمى ــۈف قىسسى ــقهت يۈس ــاخىرقى «رھهقى ئ

ــابزاس ــدى» ئ ــۇپ قالمى ــسى بول ــكۈنلۈك دهقىقى ــۇ چۈش . ھهرگىزم
بهلكى، چۈشكۈنلۈكتىن قۇتۇلۇپ، ھۇشىغا كېلىش ۋه الله تهرهپكه 

  :قايتىش دهقىقىسى بولدى

�         فْـِسهن ـنع هتداوا رأَن قالْح صحصزِيزِ الَْآنَ حأَةُ الْعرام قَالَت   ـنلَم ـهإِنو
نيقادالص،            نِنيائالْخ دي كَيدهلَا ي أَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمأَن لَمعيل كذَل ،   ئرا أُبمو 

يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روِء إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسفِْسي إِنَّ النن� 

ئهمـــدى ھهقىقىـــي ئهھـــۋال ”: نىـــڭ خوتـــۇنىىئهزىزىر مىـــس«
ئايدىڭالشتى، مهن ئۇنىڭ بىـلهن مۇناسـىۋهت ئۆتكۈزۈشـنى تهلهپ 

.  دېـدى“قىلغان ئىدىم، يۇسۇف ھهقىقهتهن راسـتچىلالردىن ئىـدى
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ــــى( ــــۇف ئېيتت ــــۇ ”) يۇس ــــسىنى (ب ــــشاھنىڭ ئهلچى ــــى پادى يهن
انهت  يوق چاغدا خوتۇنىغا خىيـىئهزىزمىسىر ) قايتۇرۇۋهتكهنلىكىم

قىلمىغــــــانلىقىمنى ۋه خائىنالرنىــــــڭ ھىيلىــــــسىنى اللهنىــــــڭ 
ـــشتۈرمهيدىغانلىقىنى ـــۇۋهپپهقىيهتكه ئېرى ـــام ـــدۈرۈش  ئۇنىڭغ  بىل

نهپــسى دېــگهن نهرســه : مهن ئــۆزۈمنى ئاقلىمــايمهن”. “ئۈچۈنــدۇر
ھهقىقهتهن يامان ئىشالرغا كۆپ بۇيرۇيدۇ، پهرۋهردىگارىم رهھـمهت 

مېنىــــڭ . مۇستهســــنائــــادهم بۇنىڭــــدىن ) ســــاقلىغان(قىلىــــپ 
پهرۋهردىگـــارىم ھهقىـــقهتهن مهغپىـــرهت قىلغۇچىـــدۇر؛ ناھـــايىتى 

  »①“مېھرىباندۇر

ــسانغا  ــات ۋه ئىن ــات، ھاي ــب كائىن شــۇنداقال، مۇســۇلمان ئهدى
 مهن –بـۇ تهسـهۋۋۇر . بولغان ئىسالمىي تهسهۋۋۇرغا رېئايه قىلىدۇ

ــــسىپلىرى« ــــسالم ســــهنئىتىنىڭ پرىن ــــاملىق ئهســــىرىمده » ئى ن
ــد ــۇر تهســهۋۋۇردۇر-هكئېيتقىنىم ــاب، چوڭق ــۇ .  كهڭــرى، ئاممىب ئ

ئهگهر مۇســۇلمان ئهدىــب . ئىنــسانىي تۇيغــۇنى ھهقــكه تولدۇرىــدۇ
ئــۇنى گــۈزهل بىــر شــهكىلده ئىپــادىلهپ بېرهلىــسه، ئۇنــداقتا، ئــۇ 
ھهقىقى سهنئهت بولۇشقا، ساختا، ئاتـالمىش سـهنئهتنى مهيـداننى 

  .سهنئهت بولىدۇقوغالپ، ئۇنى يولدىن يىراقالشتۇرۇشقا مۇناسىپ 

الإلـــه «ئهگهر ئىپــادىلهش ئىقتىـــدارىغا ئىـــگه مۇســـۇلمانالر 
ـــــات»االاهللا ـــــڭ ئهدهبىي ـــــا -نى ـــــى رېئاللىقق ـــــهنئهت تهلىپىن س

ــاپالپ  ــدانالرنى ق ــداقتا، بۈگــۈن مهي ــسا، ئۇن ــدىغان بول ئايالندۇرى
ــانىۋ ــان زام ــابى ئاســتىدىكى ىتۇرغ ــاغزاپ«لىق نىق ــۈك(» م الر )كۆپ
ئـۇ پهقهت . دا ئوتتۇرىغـا چىقالمايـدۇئاشكارا ھال-ھهرگىزمۇ ئوچۇق

مهيداننىڭ سهنئهت ئىجادىيىتى رېئايه قىلىـشقا تېگىـشلىك گـۈزهل 
ــلهن  ــلۇبلىرى بى ــهنئهت ئۇس ــه االاهللا«س ــى »الإل ــڭ تهلهپلىرىن نى
                                                           

 . ئايهتلهر-53-51: سۈره يۈسۈف ①
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ئورۇندايــدىغان ھهقىقــى ئهدىبــتىن خــالى قالغــانلىقى ســهۋهبىدىن 
  .دىساختا، ئاتالمىش سهنئهت پهيدا بولدى ۋه يوغىناپ، پاخپاي

بىز بـۇ يهرده سـهنئهت ھهققىـدىكى بايـانلىرىمىزنى مهخـسۇس 
ــتۈرۈپ  ــولىمىزنى روشهنلهش ــى، ي ــۈن ئهمهس، بهلك ــات ئۈچ تهتقىق

  .بېرىدىغان ئىخچام مىسالالر نۇقتىسىدىن ئوتتۇرىغا قويىمىز

» ســـهنئهت ســـهنئهت ئۈچـــۈن«جـــاھىلىيهت ســـهنئهتكارلىرى 
ىدا زېمىنــدا مۇشــۇ شــوئار ئاســت... دېــگهن شــوئارنى كۆتۈرۈۋالىــدۇ

بۇزۇقچىلىق خاراكتېرىغا ئىگه ئوبزورچىالر . بۇزۇقچىلىقنى قوزغايدۇ
خهلقمـۇ ئهسـلىده بۇزۇقچىلىـق -ئـاۋام. ئۇنىڭغا ئارقا تېرهك بولىدۇ

ئۇالرغــا يۈكــسهكلىك ۋه تــوغرا يــول . تاماشــا ئىزدهيــدۇ-ۋه ئويــۇن
چــــۈنكى، يهھــــۇدىيالردىن ۋه باشــــقا كــــاپىر . كېــــرهك ئهمهس

ــن ته ــڭ مىللهتلهردى ــان ئۇالرنى ــهيتانالر ئاللىقاچ ــان ش ــب تاپق ركى
» ئازاتلىق«ۋه » ئهركىنلىك«خاراكتېرىنى بۇزۇپ، چۈشكۈنلۈكنى 

  .نامى بىلهن ئۇالرغا چىرايلىق كۆرسهتتى

مۇسۇلمان سهنئهتكارنىڭ غايىسى كىـشىلهرنى الـله ھۆرمهتلىـك 
قىلغان ۋه ئۇ ئارقىلىق كۆپلىگهن مهخلۇقاتالردىن ئۈستۈن قىلغـان 

ــس« ــسهلدۈرۈش»انئىن ــق ســهۋىيىگه يۈك ــۆرمىتىگه اليى ــڭ ھ  تىننى
  .ئىبارهت

 بىر قىسىم ئاتالمىش –ھازىرقى زامان جاھىلىيىتىده–بۇ يهرده 
ســهنئهت ســهنئهت «ســهنئهتكارالر بــاركى، ئــۇالر » پرىنــسىپچان«

بهلكـى، ئـۇالر ئۇنىـڭ . دېگهن شوئارنى قوبۇل قىلمايـدۇ» ئۈچۈن
ن باشــقا بىــر بــۇددىزم دېــگه» ســهنئهت ھايــات ئۈچــۈن«ئورنىــدا 

قېنى ئېيتىڭچۇ؟ قايسى ... شوئارىنى سهنئهت پرىنسىپى قىلىۋالغان
ــم  ــسىپلىرىنى كى ــۆلچهم ۋه پرىن ــڭ ئ ــۇ ھاياتنى ــۈن؟ ب ــات ئۈچ ھاي
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  بهلگىلهيدۇ؟

ــگهن » ســهنئهت ســهنئهت ئۈچــۈن«مۇســۇلمان ســهنئهتكار  دې
شـــوئارنى قوبـــۇل قىلمىغىنىغـــا ئوخـــشاشال، ھـــازىرقى زامـــان 

» ســهنئهت ھايــات ئۈچــۈن«چۈشهنچىــسىدىكى جاھىلىيىتىنىــڭ 
  .دېگهن شوئارنىمۇ قوبۇل قىلمايدۇ

ــــسى  ــــهنئهتنىڭ غايى ــــۈك -س ــــقا ھهر تۈرل ــــساننىڭ باش ئىن
 ئىبادهتنىڭ كهڭـرى، ئۇمـۇمىي مهنىـسى -پائالىيهتلىرىگه ئوخشاش

ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان -بويىچه اللهغا ئىبـادهت قىلىـش بولـۇپ، بـۇ 
سىپنىڭ تهلىپـى بـويىچه زېمىننـى  ئىالھىـي پرىنـ-مهناالر قاتارىـدا

  .گۈللهندۈرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــۇت ــۇم مهۋج ــدا زۇل ــى، زېمىن ــايتى ئېنىقك ــسى ... ناھ ھهر قاي
سىياســـىي زۇلـــۇم، ... ســـاھهلهرده ھهر تۈرلـــۈك زۇلـــۇم مهۋجـــۇت
ــۇم ــسادىي زۇل ــۇم ۋه ئىقتى ــائى زۇل ــسى ... ئىجتىم ــڭ ھهممى بۇالرنى

ه ھهدىس قۇدۇسىدا مۇنـداق چۈنكى، الل. ئىالھىي تهلىماتقا قارشى
  :دهيدۇ

 � يا عبادى إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا�

ــارام « ــۇمنى ھ ــۆزۈمگه زۇل ــقهتهن مهن ئ ــدىلىرىم ھهقى ــى بهن ئ
-شۇڭا ئـۆز. قىلدىم ۋه سىلهرنىڭ ئاراڭالردىمۇ ئۇنى زۇلۇم قىلدىم

  »①!.ئارا زۇلۇم قىلىشماڭالر

ا شېرىك كهلتۈرۈش بولـۇپ، ئـۇ پۈتكـۈل زۇلۇمنىڭ بېشى اللهغ
  .زۇلۇمنىڭ كېلىش مهنبهسىدۇر

�يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي ظُهعي وهو نِهابانُ لإِذْ قَالَ لُقْمو � 

                                                           
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
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ئـى ”: ئوغلىغا نهسـىھهت قىلىـپ) ھهكىم(ئۆز ۋاقتىدا لوقمان «
ــ ــا ش ــۇلچىقىم، اللهغ ــۈرۈش ئوغ ــېرىك كهلت ــۈرمىگىن، ش ېرىك كهلت

  »①  دېدى“چوڭ زۇلۇمدۇرھهقىقهتهن 

 -مۇســـۇلمانلىقنىڭ تهلىـــۋى بىـــلهن–مۇســـۇلمان ســـهنئهتكار 
زۇلۇمنىڭ بارلىق تۈرلىرىگه نىـسبهتهن ئىنكـار قىلىـش ۋه ئۇنىڭغـا 

ئاندىن ئۇ زۇلۇمنى تهنقىد . قارشى جىھاد قىلىش مهيدانىدا تۇرىدۇ
بهشىرىــسىنى ئېچىــپ تاشــاليدىغان، -قىلىــدىغان، ئۇنىــڭ ئهپــت

ــقا ــۇنى يوقۇتۇش ــقا بىــر  ئ ــڭ ئورنىغــا باش چاقىرىــدىغان ۋه ئۇنى
ــولى  ــاتلىق ي ــا (ھاي ــڭ ئورنىغ ــيىن ئۇنى ــدىن كې ــۇم يوقۇتۇلغان زۇل

نى تهقدىم قىلىـدىغان بىـر سـهنئهتنى ئىجـاد )ئالمىشىدىغان تۈزۈم
گاھىدا مۇسۇلمان سهنئهتكار زۇلۇمغا قارشـى تـۇرۇش ۋه ... قىلىدۇ

ئــۇنى يوقۇتــۇش ئۈچــۈن كــۆكرهك كېرىــپ ئوتتۇرىغــا چىقىــدىغان 
جــاھىلىيهت ســهنئهتكارىغا ئوخــشاپ قالــسىمۇ، بىــراق، مــاھىيهتته 

  .ئۇنىڭدىن بىر قانچه تهرهپته پهرقلىنىدۇ

بىرىنچى، ئهڭ ئالـدى بىـلهن ئـۇ تهقـدىم قىلىـدىغان تۈزۈمـده 
ـــدۇ ـــوكراتىيه ... پهرقلىنى ـــسىيالىزم ئهمهس، دېم ـــۈزۈم سوت ـــۇ ت ب

ــــانىزم ئهمهسئه ــــارغىال . مهس، ئهلم ــــشكهللهرنى بىك ــــارلىق ئى ب
. پاچاقالپ تاشالپ، قااليمىقانچىلىقنى تهشهببۇس قىلىـشمۇ ئهمهس

الرنــى يوقۇتــۇپ، ئۇنىــڭ »مىــراس«. مهۋجۇدىيهتچىلىكمــۇ ئهمهس
مـۇ »زامـانىۋىلىق«بارلىق تهسىرلىرىدىن قۇتۇلۇشـقا چاقىرىـدىغان 

  .ئهمهس

زۇلـۇم ئهڭ ... الھىي پرىنسىپتۇرئۇ تهقدىم قىلىدىغان تۈزۈم ئى
ئالــدى بىــلهن ئىنــسانالرنىڭ پرىنــسىپلىرىغا ئهگىشىــشتىن كېلىــپ 

                                                           
 . ئايهت-13: سۈره لوقمان ①



 

- 289 - 

289 

جهمئىيهتــــته مهۋجــــۇت بولغــــان بــــارلىق تــــۈزۈملهر . چىققــــان
ــــــسىپىدۇر ــــــسانالرنىڭ پرىن ــــــى، جاھىلىيهتنىــــــڭ . ئىن بهلك

  :پرىنسىپىدۇركى، الله بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇ

�بي ةيلاهالْج كْمونَأَفَحنوقمٍ يقَوا لكْمح اللَّه نم نسأَح نمونَ وغ � 

ـــۇالر جـــاھىلىيهت دهۋرىنىـــڭ ھـــۆكمىنى تهلهپ قىالمـــدۇ؟ « ئ
چىن ئىشىنىدىغان قهۋمنىڭ نهزىرىده ھۆكۈمـده اللهدىنمـۇ ) اللهغا(

  »① ؟ئادىل كىم بار

ئىجادىيىتىـده ) يـاكى سـهنئهت(ئىككىنچى، ئۆزىنىـڭ ئهدبىـي 
  .يىدىغان ۋهقهلهرنى ئىزاھالشتا پهرقلىنىدۇئوتتۇرىغا قو

ئهگهر بۇ سهنئهتكار تارىخى ماتېرىيالىزمچى بولـسا، ئۇنـداقتا، 
ئۇ بارلىق سـهۋهپلهرنى ئىقتىـسادىي ۋهزىـيهت، مونوپـول قىلغـۇچى 
ســـىنىپالرنىڭ ھۆكـــۈمرانلىقى ۋه ئۇالرنىـــڭ ئهمگهكچـــان خهلقنـــى 

ئـۇ . قارايـدۇئېكسپىالتاتسىيه قىلىـشى بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك دهپ 
 - فېئودالىستالرنى ياكى كاپىتالىـستالرنى–مۇنوپۇل قىلغۇچىالرنى 

ــشىنى  ــۆز يې ــقه ك ــى خهلق ــزىلگهن ئهمگهكچ ــدۇ ۋه ئې ــد قىلى تهنقى
يـــــاكى » ئهخـــــالق«بىـــــراق، ئـــــۇ ھهرگىزمـــــۇ . تۆكىـــــدۇ

ـــــــسانپهرۋهرلىك« ـــــــشى ئهمهس» ئىن ـــــــۆز يې ـــــــى، . ك بهلك
ســىي بــۇ كــۆز ياشــنىڭ ئاسا. نىــڭ كــۆز يېــشىدۇر»سوتــسىيالىزم«

ــــدۇر ــــارىخىي ماتېرىيالىزم ــــالىزم ۋه ت ــــالېكتىكىلىق ماتېرىي . دىئ
شۇنداقال، مونوپول قىلغـۇچىالرنى يوقىتىـپ ھوقـۇقنى ئهمگهكچـى 

  .خهلققه تاپشۇرۇشقا بولغان چاقىرىقدۇر

ـــسا  ـــالىزچى بول ـــسىخولوگىيىلىك ئان ـــۇ ســـهنئهتكار پ ئهگهر ب
سىۋهتلىك ئۇنداقتا، ئىشالرنى ئىزتىراب ۋه روھىي ئازاب بىلهن مۇنا

                                                           
 . ئايهت-50: سۈره مائىده ①
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ھهتتا، جىنايهتچىگىمۇ مېھرىبـانلىق بىـلهن مۇئـامىله . دهپ قارايدۇ
چـــۈنكى، ئـــۇ مـــۇرهككهپ ئىچكـــى . قىلىـــشنى تهلهپ قىلىـــدۇ

تۇيغۇسىنىڭ قۇربانى بولغان بىچاره بولۇپ، جهمئىيهت تهرىپىدىن 
  .چهتكه قېقىلغانلىقى ئۈچۈن جىنايهتچى بولۇپ قالغان

هزىرىيىچىـــسى بولـــسا، ئهگهر بـــۇ ســـهنئهتكار مهۋجـــۇدىيهت ن
ئۇنـــداقتا، ئـــۇ ئىـــشالرنى شهخـــسنىڭ جهمئىيهتـــته ئۆزىنىـــڭ 

ئــۆز رولىنــى تولــۇق جــارى (مهۋجۇتلــۇقىنى ھــېس قىاللمىغــانلىقى 
زىـــچ بىـــلهن ) مىغـــانلىقىقىلـــدۇرۇش ئىمكـــانىيىتىگه ئىـــگه بوالل

چۈنكى، دىن، ئهخالق ۋه جهمئىـيهت . مۇناسىۋهتلىك دهپ قارايدۇ
نىـڭ بېـسىملىرى ئۇنىـڭ شهخـسىي »رباشـقىال«كىشهنلىرى يـاكى 

نهتىجىــــده ئــــۇ ئۆزىنىــــڭ . مهۋجــــۇدىيىتىنى يــــوق قىلىــــۋهتتى
ــــدى ــــۇقىنى ئىپادىلىيهلمى ــــڭ ... مهۋجۇتل ــــۇم ئۆزىنى ــــۇ چوق ئ
باشــقىالر جهھهنــنهمگه «... مهۋجۇتلــۇقىنى ئىپادىلىــشى كېــرهك

  ...①»!كهتسۇن

ئهگهر ئۇ زامانىۋىلىقنى يـاقىلىغۇچى بولـسا، ئۇنـداقتا، ئۇنىـڭ 
ـــ ـــڭ قارى ـــدۇر، ئهنئهنىنى ـــنىڭ جىنايىتى ـــايهت ئۆتمۈش شىچه جىن

مۇسـاپىگه توسـقۇنلۇق قىلىـپ، كىـشلىك بۈگۈننىـڭ . جىنايىتىدۇر
 -نــى»يېڭىلىقنــى قوغلىــشىدىغانالر«يــاكى –نــى »ئىــسيانكارالر«

قاتتىق جازااليدىغان ئهنئهنىۋىي قىممهتنىڭ توسـۇقلىرىدىن ئـازات 
  .بواللماسلىقىنىڭ جىنايىتىدۇر

ــا، الله ــشىلهرگه ئهمم ــشىدىغان، كى ــسىگه ئهگى ــڭ كۆرسهتمى نى
ھهقىقهتنى ئوچۇقالشتۇرۇپ بېرىدىغان مۇسۇلمان سهنئهتكار شۇنى 

                                                           
ــسۇن« ① ــنهمگه كهت ــقىالر جهھهن ــۆز » !باش ــۇ س ــگهن ب ــۇدىيهت«دې ــسى » مهۋج نهزىرىيىچى

مۇشـۇ بىـر جـۈمله سـۆزگه يېغىنچاقالنغــان سـارتىرىنىڭ مهشـھۇر سـۆزى بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئىدىيىــسى 
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(
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ئېنىق بىلىدۇكى، زېمىندا يـۈز بېرىۋاتقـان بـارلىق بۇزۇلۇشـالرنىڭ 
ھهقىقى سهۋهبى اللهغا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرمهسـلىك، 

بىرىنـى -قويـۇپ بىـراللهنىڭ قانۇنىغـا ئهگهشمهسـلىك ۋه اللهنـى 
ـــشدۇر ـــالھ قىلىۋېلى ـــى . ئى ـــالر مهيل ـــسانىي ئىالھ ـــۇنداقال، ئىن ش

ـــاكى  ـــسۇن ي ـــستالر بول ـــاكى كاپىتالى ـــسۇن ي ـــستالر بول فېئودالى
ــشىش ۋه  ــسىپلىرىغا ئهگى ــسۇن، شــۇالرنىڭ پرىن ــستالر بول كوممۇنى

نىڭ ئاشۇ ئىالھالرنىڭ زوراۋانلىقى ئاستىدا »بوزهك ئېتىلگۈچىلهر«
زۇقچىلىقنىــڭ تارقىلىــشىدا ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى بۇ... ئېزىلىــشىدۇر

ــۈچىلهر( ــلهن ئېزىلگ ــۈچىلهر بى ــۇپ، ) ئهزگ ــار بول ــاق جاۋاپك ئورت
ھاكاۋۇرالرنىــڭ ئــۆزىنى اللهنىــڭ شــېرىكى قىلىۋالغــانلىقى، بــوزهك 
ئېتىلگۈچىلهرنىڭ اللهنى قويۇپ ھاكاۋۇرالنى ئىـالھ قىلىۋالغـانلىقى 

ــسى  ــهۋهبىدىن ھهر ئىككىلى ــدا(س ــله ئالدى ــار ب) ال ــردهك جاۋاپك ى
ســـاختا ئىالھــــالر ئۆزىنىـــڭ ئىالھلىقىـــدىن، بــــوزهك . بولىـــدۇ

ئېتىلگۈچىلهر ئۇالرغا چوقۇنۇشتىن ۋاز كهچمىگىچه زېمىننى ئىسالھ 
ــدۇ ــۇم مهڭگــۈ يوقالمايــدۇ. قىلغىلــى بولماي ــگه . زۇل ــۇالرنى ئهمهل ب

يىگانه اللهغـا -ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلهن شېرىكى يوق يهككه
 اللهنىـــڭ كهلىمىـــسىنى ئۈســـتۈن قىلىـــش ۋه ئىبـــادهت قىلىـــش،

تاغۇتالرنى يوقۇتۇش ئۈچـۈن جىھـاد قىلىـشنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش 
  .الزىم

 قىــسقىچه -يۇقىرىــدا ئېيتىــپ ئــۆتكىنىمىزدهك-مانــا بــۇالر 
كۆرســهتمىلهر بولـــۇپ، بىزنىــڭ بـــۇ چهكلىــك ســـهھىپىلهردىكى 
ــى،  ــش ئهمهس، بهلك ــان قىلى ــۇق باي ــى تول ــۇ تېمىن ــستىمىز ب مهق

هتنىـڭ ئىچكـى قــاتالملىرىنى سـهنئهت شـهكىلده ئىپــادىلهش روھىي
نـى »سـهنئهت تهلىپـى-ئهدهبىيـات«نىـڭ »الإله االاهللا «ساھهسـىده 

  .بايان قىلىشتىن ئىبارهت
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ــات ــز ئاخباراتنىــڭ ئهدهبىي ــر -ئهگهر بى ــۇھىم بى ســهنئهتنىڭ م
الإلـــه «تهركىــۋى قىــسىمى بولغــانلىقى ســهۋهبىدىن، ئۇنىمــۇ 

نىــڭ دائىرىــسىگه »ســهنئهت تهلىپــى-ئهدهبىيــات«نىــڭ »االاهللا
ئىــسالم ئۇممىتىنىــڭ : قوشــىدىغان بولــساق، ئۇنــداقتا، دهيمىزكــى

نهسىھهت ۋه دىنىي دهرسلهرگه ئايلىنىـپ -ئاخباراتى ھهرگىزمۇ ۋهز
نهســىھهت كىــشىلهرگه اللهنــى ۋه ئــاخىرهت -گهرچه ۋهز. قالمايــدۇ

كۈنىنى ئهسـلىتىش ئۈچـۈن ئىـسالم ئاخباراتىنىـڭ ئايرىلمـاس بىـر 
  !...قىسمى بولسىمۇ

  ...ئىسالم ئۇممىتىدىكى ئاخباراتنىڭ بىر قانچه نىشانى بار

ــى ــى :بىرىنچ ــى، يهن ــڭ ھهقىقىتىن ــشىلهرگه دىننى ــه « كى الإل
بۇ ئىزچىل تـۈرده . نىڭ تهلهپلىرىنى تهپسىلى تونۇشتۇرۇش»االاهللا

ــبهر  ــۇپ، پهيغهم ــزمهت بول ــشىدىغان خى ــاي، داۋاملى ــۈپ قالم ئۈزۈل
اياتىدىن مهككىده ئون ئۈچ يىلنـى، مهدىنىـده ئهلهيھىسساالمنىڭ ھ

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم بۇ يىلالردا . ئون يىلنى ئۆز ئىچىگه ئالدى
نىـڭ تهلهپلىرىنـى ئۆگىتىـشتىن ھهرگىـز »الإلـه االاهللا  «كىشىلهرگه 

  .توختاپ قالمىدى

 مۇســـــۇلمانالرغا ئۇالرنىـــــڭ دۈشـــــمهنلىرىنىڭ :ئىككىنچـــــى
ــتۇرۇش ــتىنى تونۇش ــار. سۈيقهس ــۇ ئ ــمهننىڭ ب ــۇالرنى دۈش قىلىق ئ

مهدىـنه ... غا چۈشۈپ كېتىـشتىن ئىھتىيـات قىلـدۇرۇش»قىلتىقى«
غـا »الإلـه االاهللا  «سۈرىلىرىده بۇ دۈشمهنلهرنىڭ ئهھۋالى، ئۇالرنى 

ئـۇممىتىگه دۈشـمهنلىك پوزتسىيىـسىده بولۇشـقا » الإله االاهللا «ۋه 
ۇ  ئامىل، ئـۇالر قولالنغـان سۈيقهسـت ئۇسـلۇبلىرى ۋه بـنئۈندىگه

  .سۈيقهستلهردىن قوغدىنىش ئامىللىرى تهپسىلى بايان قىلىنغان

 ھــازىرقى دۇنيانىــڭ ئهھۋالىغــا قارىتــا ئىــسالمىي :ئــۈچىنچى
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دۇنياغا تهسـىر كۆرسـىتىۋاتقان : كۆزىتىش نۇقتىسى تهقدىم قىلىش
بىـرىگه تۇتقـان مهيـدانى قانـداق؟ -كۈچلهر قايسى؟ ئۇالرنىڭ بىـر

ـــسالم ۋه مۇســـۇلمانالر ـــڭ ئى ـــۈز ئۇالرنى ـــدانىچۇ؟ ي ـــان مهي غا تۇتق
بېرىۋاتقــان ھادىــسىلهرنى ئىــسالم كۆزنىكىــدىن قانــداق ئىــزاھالش 
كېــرهك؟ زېمىنــدا جاھىلىيهتنىــڭ مهۋجــۇت بولۇشــى كىــشىلهرنىڭ 
نامرات تۇرمۇشىغا، دۇنيـانى قىيناۋاتقـان سىياسـىي، ئىقتىـسادىي، 

ىگه قانــداق تهســىر ىــسئىجتىمــائىي ۋه ئىــدىيىۋىي كرىــزىس ھادىس
دۇ؟ بـــۇ رېئاللىققـــا ئېنىقلىمـــا بېرىـــدىغان ۋه ئـــۇنى كۆرســـىتى

ئىزاھاليدىغان قانۇنىيهت نېمه؟ كىشىلهرنىڭ ھازىرقى ئهھۋالـدىكى 
  چىقىش يولى قايسى؟

نـى ماختـاش »چـوڭ دۆلهتـلهر«بۇ خىل ئاخباراتتـا ھهرگىزمـۇ 
چۈنكى، ئۇالر مهيلى . ياكى ئۇالرنى كۆككه كۆتۈرۈش يۈز بهرمهيدۇ

يــاكى » چــوڭ جــاھىلىيهتلهر«هرىبىــر قانچىلىــك چــوڭ بولــسۇن ب
اللهنىڭ تهقدىرى ۋه اللهنىڭ قانۇنىيهتلىرىدىن بىر قانۇنىيهتنىـڭ 

  .دۇر»تاغۇتالر«ئىتىبارى بىلهن زېمىندا قۇدرهت تاپقات 

 من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيهـا لَـا              �
 � يبخسونَ

ھايـاتىي دۇنيـانى ) قىلغان ياخشى ئهمهللىرى بىـلهن پهقهت(«
ــــۇزىننىتىنى ــــڭ زىب ــــى( ۋه ئۇنى ــــڭ نېمهتلىرىن ــــى دۇنيانى ) يهن

ــۇ  ــى ب ــڭ ئهجرىن ــڭ ئهمهللىرىنى ــشىلهرگه ئۇالرنى ــدىغان كى كۆزلهي
دۇنيادىال تولۇق بېرىمىز، دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه 

  »①.كېمهيتىلمهيدۇ

 � ...لَما نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ شيٍء فَ�

                                                           
 . ئايهت-15: سۈره ھۇد ①
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ئۇالر ئۆزلىرىگه قىلىنغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا «
ـــــشىكلىرىنى ) ســـــىناش ئۈچـــــۈن( ـــــمه ئى ـــــڭ ھهم پاراۋانلىقنى

  »①...ئېچىۋهتتۇق

  ۇ؟ئۇالرنىڭ دۇنيا ۋه ئاخىرهتتىكى ئاقىۋىتى قانداق بولىد

 فَقُطع دابِر الْقَومِ    ،حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ         ...�
نيالَمالْع بر لَّهل دمالْحوا وظَلَم ينالَّذ � 

ئۇالر تاكى ئـۆزلىرىگه بېـرىلگهن نـېمهتلهردىن خۇشـال ـ ... «
، ئـۇالر ھهسـرهتته )نى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇقئۇالر(خۇرام تۇرغاندا 

يهنـى ئـۇالر (زۇلۇم قىلغان قهۋمنىـڭ يىلتىـزى قۇرۇتۇلـدى . قالدى
پهيغهمبهرلىـرىگه (جىمـى ھهمدۇسـانا ). پۈتـۈنلهي ھـاالك قىلىنـدى

ئالهملهرنىڭ ) ياردهم بېرىپ، كۇففارالرنى ھاالك قىلغانلىقى ئۈچۈن
  »②!پهرۋهردىگارى اللهغا خاستۇر

�كوا أُولَئا كَانلٌ ماطبا ويهوا فعنا صبِطَ محو ارإِلَّا الن ةري الَْآخف ملَه سلَي ينالَّذ 
 � يعملُونَ

بۇنـــداق كىـــشىلهرگه ئـــاخىرهتته دوزاخـــتىن باشـــقا نهرســـه «
 يوقتـۇر، ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئىــشلىرى يوققــا چىقىرىلىــدۇ، قىلغــان

  »③ .ېلىنمايدۇئهمهللىرى ھېسابقا ئ) ياخشى(

 ئۇممهتكه ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامـانلىقتىن توسـۇش، :تۆتىنچى
... اللهغا ئىمان كهلتۈرۈش ۋه بارلىق ئىنسانالرغا گۇۋاھچى بولـۇش

شـۇنداقال، ئۇممهتنىـڭ ئـۆز . تىن ئىبارهت ۋهزىپىـسىنى ئهسـلىتىش
ۋهزىپىـسىنى ئــادا قىلىــشتىكى ئاساســلىق ئۇســۇلالرنى، ئۇممهتنىــڭ 

                                                           
 . ئايهت-44: سۈره ئهنئام ①
 . ئايهت-45-44: سۈره ئهنئام ②
 . ئايهت-16: سۈره ھۇد ③
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ـــدىكى  ـــشھاياتى ـــان قىلى ـــى باي ـــڭ رولىن ـــڭ . جىھادنى جىھادنى
مهقـــسىتىنى كىـــشىلهرنى ئىـــسالمغا زورالش ئهمهس، بهلكـــى، يهر 
شــارىدىكى پىتنىنــى يوقۇتــۇش ئىكهنلىكىنــى ئېنىــق ئوتتۇرىغــا 

  .قويۇش

� لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتو � 

تۈنلهي الـله ئۈچـۈن بولغانغـا قهدهر پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈ«
يانــسا، الــله ) كۇفرىــدىن(ئــۇالر بىــلهن ئۇرۇشــۇڭالر؛ ئهگهر ئــۇالر 

  »① .ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرىدۇ

ئىسالمىي ئاخبارات مۇشۇ خىل شهرتنى ھازىرلىغان چاغـدا، ئـۇ 
نىـڭ دائىرىـسىگه »سهنئهت تهلىپى-ئهدهبىيات«نىڭ »الإله االاهللا «

  .بولغان ئهڭ بىباھا ئاخباراتقا ئايلىنىدۇكىرىشكه تېگىشلىك 

*   *   *   *   *  

نىـڭ »الإله االاهللا «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهلچىلىكىدىكى 
تهلهپلىــرى ھهققىــده ئېيتىــدىغان ئــاخىرقى ســۆزىمىز شــۇكى، بــۇ 

يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان بايـانالردىن -تهلهپلهرنىڭ دائىرىسى 
 غايهت زور كهڭرى بولۇپ، ئۇ ئىنـسانىي -بىزگه مهلۇم بولغىنىدهك

مهۋجۇدىيهت ۋه ئىنسانىي ھاياتنىـڭ ھهر قايـسى تهرهپلىرىنـى ئـۆز 
شۇنداقال، الله ئۆتمۈشتىال ئهمهس، بهلكى، بۈگۈن . ئىچىگه ئالىدۇ

ــچى ۋه  ــى، يولباش ــسانىيهتكه يېتهكچ ــۈل ئىن ــىده پۈتك ۋه كهلگۈس
ىـــي گـــۇۋاھچى بولـــۇش ئۈچـــۈن مهيـــدانغا كهلتـــۈرگهن بـــۇ ئىالھ

  .ئۇممهتنىڭ بارلىق تهلهپلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــلهن  ــده بى ــۇ تهلهپلهرنىــڭ ھهممىــسى ئۆزىنىــڭ ئهقى تــوغرا، ب

                                                           
 . ئايهت-39: سۈره ئهنفال ①
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  .بولغان باغلىنىشچانلىقىدا بىرال دهرىجىده بولمايدۇ

ــــۇ يهرده  ــــانىي تهلهپ«ب ــــادهتتىكى تهلهپ«، »ئىم ۋه » ئىب
تىــن ئىبــارهت ئــۈچ چــوڭ يېلتىــز بولــۇپ، »شــهرىئهتتىكى تهلهپ«
ــدۇبۇ ــان ئهســال مهۋجــۇت بولماي ــىز ئىم ــۇالردىن . الرس چــۈنكى، ب

بىرهرىنىـــڭ يـــاكى ھهممىـــسىنىڭ بۇزۇلۇشـــى ۋهيـــاكى بۇالرنىـــڭ 
قارشىسى بولغـان -ھهممىسىنىڭ پۈتۈنلهي يوقۇلۇشى ئۇنىڭ قارىمۇ

ــادتىكى شــېرىك« ــادهتتىكى شــېرىك«، »ئېتىق ــانۇن «ۋه » ئىب ق
ڭ تىــن ئىبــارهت شــېرىكنىڭ ئــۈچ چــو»چىقىرىــشتىكى شــېرىك

بۇالرنىــڭ ھهممىــسى چــوڭ شــېرىكنىڭ . يېلتىزىنــى پهيــدا قىلىــدۇ
قاتارىدىن بولۇپ، ئۇنىڭدىن يانمىغان ۋه تهۋبه قىلمىغان كىشىنى 

  :الله ھهرگىز كهچۈرمهيدۇ

� بِاللَّه رِكشي نماُء وشي نمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَنْ ي رفغلَا ي إِنَّ اللَّه فَقَد
 � ضلَّ ضلَالًا بعيدا

يهنـى (الله ئۆزىگه بىرهر نهرسىنىڭ شـېرىك كهلتۈرۈلۈشـىنى «
ئهلـۋهتته مهغپىـرهت قىلمايـدۇ، بۇنىڭـدىن ) مۇشرىكلىك گۇناھىنى

خالىغان ئادهمگه مهغپىـرهت قىلىـدۇ، كىمكـى ) الله ئۆزى(باشقىنى 
ــان ــاتتىق ئازغ ــقهتهن ق ــۇ ھهقى ــدىكهن، ئ ــېرىك كهلتۈرى ــا ش  اللهغ

  »①.بولىدۇ

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للنـاسِ فـي                �
ئـك   إِلَّا الَّذين تابوا وأَصلَحوا وبينوا فَأُولَ      ،الْكتابِ أُولَئك يلْعنهم اللَّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ     

يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت � 

كىـشىلهرگه تـوغرا يـولنى ئېنىـق ) يهنى تهۋراتتـا(بۇ كىتابتا «
ــان  ــل قىلغ ــز نازى ــيىن، بى ــزدىن كې ــان قىلغىنىمى ــۇھهممهد (باي م

                                                           
 . ئايهت-116: سۈره نىسا ①
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) ئهلهيھىسساالمنىڭ راست پهيغهمـبهر ئىكهنلىكىنـى ئىـسپاتاليدىغان
لنى يوشـۇرىدىغانالرغا الـله لهنهت روشهن دهلىللهرنى ۋه تـوغرا يـو

ر ؛ لهنهت قىلغــۇچىال)يهنــى رهھمىتىــدىن يىــراق قىلىــدۇ(قىلىــدۇ 
پهقهت . مـۇ ئۇالرغـا لهنهت قىلىـدۇ)مۇئمىنلهريهنى پهرىشتىلهر ۋه (

تۈزهتكهنلهر، يهھۇدىيالرنىـڭ تهۋرات ) ئهمهلىنى(تهۋبه قىلغانالر، 
ال بۇنىڭــدىن بايــان قىلغــانالر) ئهھكاملىرىــدىن يوشــۇرغانلىرىنى

ئهنه شــۇالرنىڭ تهۋبىــسىنى قوبــۇل قىلىــمهن، مهن . مۇستهســنا
ناھــــــايىتى . تهۋبىنــــــى بهكمــــــۇ قوبــــــۇل قىلغۇچىــــــدۇرمهن

  »①.مېھرىباندۇرمهن

ئهمما، باشقا تهلهپلهرده كهمچىلىك سادىر قىلىش يـاكى ئـۇنى 
ــراق،  ــسىمۇ، بى ــلىنى بۇزمى ــڭ ئهس ــلىق گهرچه ئىماننى ئورۇندىماس

رشــى كېلىــدۇ ۋه ئۇنىڭــدا كهمچىلىــك ســادىر ئىمانغــا پۈتــۈنلهي قا
  .قىلغۇچى الله ئالدىدا گۇناھكار بولىدۇ

» ھۆكـۈم«گهرچه بىز بۇالرنى مۇشۇ تهلهپلهر بىلهن باغالنغان 
نۇقتىــسىدىن ئېيتقــان بولــساقمۇ، بىــراق، بىزنىــڭ بــۇ بۆلۈمــدىكى 

بهلكى، بىزنىـڭ نىـشانىمىز مۇنـداق ئىككـى . نىشانىمىز بۇ ئهمهس
  :ئىشتۇر

بىـلهن » الإلـه االاهللا  « بۇ تهلهپلهرنىڭ ھهممىـسىنىڭ نچى،بىرى
نىـڭ بـارلىق تهلهپلهرنـى »الإلـه االاهللا  «زىچ باغلىنىـدىغانلىقىنى، 

مۇستهسناســـىز ھالـــدا ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدىغانلىقىنى ۋه ھېچبىـــر 
نىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ كهتمهيدىغانلىقىنى »الإله االاهللا «ئىشنىڭ 

  .بايان قىلىش

نىـڭ بـارلىق تهلهپلىرىنىـڭ ئىالھىـي »إله االاهللا ال «ئىككىنچـى،
                                                           

 . ئايهتلهر-160-159: سۈره بهقهره ①



 

- 298 - 

298 

ئـــۇممهتنى قـــۇرۇپ چىقىـــشنىڭ زۆرۈر شـــهرتلىرى ئىكهنلىكىنـــى، 
بۇالرسىز يهر شارىدا ئۇممهتنىڭ قهد كۆتۈرمهيدىغانلىقىنى، بۇالرنى 

غـا »الإله االاهللا «ئورۇنداشتىكى ھهر قانداق كهمچىلىكنىـڭ بىـردهك 
پلىرىدىكى كهمچىلىــك ئهمهل قىلىــشتىكى ۋه ئۇممهتنىــڭ پرىنــسى

بولىدىغانلىقىنى، قىيامهت كۈنى ئۇممهتنىڭ الله ئالدىـدا بـۇالردىن 
  .جاۋابكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىش

 � وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف تسأَلُونَ�

ـــۋهتته « ـــگه ئهل ـــان ســـاڭا ۋه ســـېنىڭ قهۋمىڭ ـــۇغ(قۇرئ ) ئۇل
) بــــۇ نــــېمهت ئۈســــتىده(ۈســــىده شــــهرهپتۇر، ســــىلهر كهلگ

  »①.سورىلىسىلهر

@   @   @   @   @  

                                                           
 . ئايهت-44: فسۈره زۇخرۇ ①
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  چۈشهنچىسىنىڭ بۇزۇلۇشى» الإله االاهللا«

نىـڭ »الإله االاهللا «مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهلچىلىكىدىكى 
 بارلىق تهلهپلىرىنـى ئـۆز ئىچىـگه -بىز يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن–

ــــسى  ــــسال چۈشهنچى ــــدىغان ئۇنىۋېرى ــــسانال«ئالى ر ئۈچــــۈن ئىن
  .نى مهيدانغا كهلتۈردى»چىقىرىلغان ياخشى ئۇممهت

بــۇ تهلهپــلهر ئىلگىــرى ئــۆتكهن ھهر قانــداق بىــر ئۇممهتنىــڭ 
نىڭ تهلهپلىرىنىـڭ ئهڭ كهڭـرى ۋه »الإله االاهللا «تارىخىدا كهلگهن 

ــدى ــۇمىيراقى ئى ــر ... ئوم ــق بى ــك ۋه ئومۇمىيلى ــل كهڭرىلى ــۇ خى ب
ن تهبىئىـي ۋه مهنتىقىـي تهرهپتىن دىننىـڭ مۇكهممهللىشىـشى بىـله

  .جهھهتته ئۇيغۇن كهلدى

 � الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا�

ــىلهرگه « ــدىم، س ــۈن قىل ــى پۈت ــىلهرنىڭ دىنىڭالرن ــۈن س بۈگ
ر بولۇشـقا نېمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭال

  »① .تاللىدىم

ـــتىن  ـــر تهرهپ ـــق يهنه بى ـــك ۋه ئومۇمىيلى ـــل كهڭرىلى ـــۇ خى ب
ئهلچىلىكنىڭ ئاخىرلىشىشى بىلهن تهبىئىي ۋه مهنتىقىـي جهھهتـته 

  .ئۇيغۇن كهلدى

�نيبِيالن ماتخو ولَ اللَّهسر نلَكو كُمالرِج نم دا أَحأَب دمحا كَانَ مم� 
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ــ« ــۇھهممهد ئ ــسى م ــڭ ئاتى ــن ھېچبىرىنى اراڭالردىكى ئهرلهردى
اللهنىــڭ پهيغهمبىــر ى ۋه پهيغهمبهرلهرنىــڭ ) ئــۇ(ئهمهس، لــېكىن 

الـــــله ئۇنىـــــڭ بىـــــلهن پهيغهمبهرلىكنـــــى (ئاخىرقىـــــسىدۇر 
ئاخىرالشـــتۇرغان، ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن ھېچقانـــداق پهيغهمـــبهر 

  »①.)كهلمهيدۇ

ن بــۇ خىــل كهڭرىلىــك ۋه ئومۇمىيلىــق ئــۈچىنچى بىــر تهرهپــتى
ئـــاخىرقى ئهلچىلىكنىـــڭ پۈتـــۈن ئىنـــسانىيهتنى نىـــشان قىلغـــان 
ئهلچىلىك بولۇشى بىلهن تهبىئىي ۋه مهنتىقىـي جهھهتـته ئۇيغـۇن 

  .كهلدى

 � وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشريا ونذيرا�

ــسانالر ئۈچــۈن « ــۈن ئىن ــز پهقهت پۈت ــېنى بى ــۇئمىنلهر(س گه م
ــلهن ــنهت بى ــازاب (خهۋهر بهرگــۈچى ۋه خــۇش ) جهن كــاپىرالرنى ئ

  »② .ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋهتتۇق) بىلهن

 � قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم جميعا�

مهن ھهقىـقهتهن ! ئى ئىنسانالر”ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد(«
  »③.“چىمهنسىلهرنىڭ ھهممىڭالرغا الله تهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن ئهل

ئهگهر بۇ تهلهپلهر بۇنىڭدىن كېيىن تا قىيامهتكىچه پهيغهمـبهر 
ۋه ئهلچــى كهلمهيــدىغان بولغــانلىقى ئۈچــۈن بــارلىق ئىنــسانالرنى 
ــى  ــۇ دىنن ــدىغان ب ــامهتكىچه مهڭگــۈ يوقالماي نىــشان قىلغــان، قىي
مۇكهممهللىككه ئىگه قىلغان بولـسا، ئۇنـداقتا، اللهنىـڭ ئىلمـى ۋه 

هپلهرنىڭ قىيامهتكىچه شـۇ تهلهپلهرنـى ئۈسـتىگه تهقدىرىده بۇ تهل
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 . ئايهت-28: سۈره سهبهئ ②
 . ئايهت-158: سۈره ئهئراف ③



 

- 301 - 

301 

ئالىــــدىغان ۋه ئــــۇنى ھهرىكهتــــكه كهلتۈرىــــدىغان ئۇممهتنىــــڭ 
ـــوڭ ـــر چ ـــدىكى ھهر بى ـــگه -ھاياتى ـــۆز ئىچى ـــشنى ئ ـــك ئى كىچى

  .ئالىدىغانلىقى بهلگىلهندى

 -يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئـۆتكىنىمىزدهك–شۇنداقال، بۇ تهلهپلهر 
  .تهلهپلهرنىڭ ئهڭ گهۋدىلىكرهكىدۇر

ـــدا ئ ـــڭ ئېڭى ـــى ئهۋالدالرنى ـــلهر كېيىنك ـــۇ تهلهپ ـــداقتا، ب ۇن
قانداقالرچه خىرهلىشىپ، پهقهت ئېغىزدىال دهپ قويـسا بولىـدىغان 

  كه ئايلىنىپ قالدى؟»گهپ«قۇرۇق 

ـــا ســـوزۇلغان  ـــدىكى ئۇزاقق ـــارىخ جهريانى ـــۇ ت ـــنىش «ب چېكى
ــسى ــده » ھادىسى ــرى ھهققى ــسىم بهلگىلى ــر قى ــڭ بى ــۇپ، ئۇنى بول

ناملىق ئهسـىرىمده سـۆزلهپ » ①رقى ئهھۋالىمۇسۇلمانالرنىڭ ھازى«
شۇنداقتىمۇ، بۇ يهرده ئۇ خىل چېكىنىشنىڭ گهۋدىلىك ... ئۆتتۈم

ـــدۇ ـــوغرا كېلى ـــادىلىرىنى كۆرســـىتىپ ئۆتۈشـــكه ت شـــۇنداق . ئىپ
نىـڭ قانـداق قىلىـپ تهدرىجىـي »الإله االاهللا «بولغانـدىال، ئانـدىن 

لىقىنى، ھالــدا ئۆزىنىــڭ جــانلىق مهزمۇنىــدىن قۇرۇقــدىلىپ قالغــان
نىـڭ تهلهپلىـرىگه قانچىلىـك سـهل قارىغـان »الإله االاهللا «ئـۇممهت 

ــۇنچىلىك  ــدا ش ــڭ ۋۇجۇدى ــسا، ئۇنى ــېگلهش«بول ــدا »ي ــڭ پهي نى
نىـڭ ئېغىـزدىال دهپ قويـسا »الإله االاهللا «بولغـانلىقىنى، ئاخىرىـدا 

كه، بهلكى، پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇ ھهقته »گهپ«بولىدىغان 
كه ئايلىنىـپ قالغـانلىقىنى ئېنىـق »كۆپۈك «ئالدىن خهۋهر قىلغان

  .بىلگىلى بولىدۇ

أمن قلة  : قالوا. يوشك أن تتداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إىل قصعتها         �
                                                           

ۋه » ئېغىـپ كېـتىش لىنىيىـسى«نـاملىق ئهسـهرنىڭ » مۇسۇلمانالرنىڭ ھـازىرقى ئهھـۋالى« ①
 !دېگهن بۆلۈملىرىگه قارالسۇن» ئېغىپ كېتىشنىڭ تهسىرلىرى«
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 �أنتم يومئذ كثري، ولكنكم كغثاء السيل: حنن يومئذ يا رسول اهللا؟ قال

ـــساالم« ـــبهر ئهلهيھىس ـــاق ”: پهيغهم ـــشى تام ـــان كى ـــاچ قالغ ئ
ــشى ــسىنىڭ قې ــىلهرگه قاچى ــلهر س ــدهك، مىللهت ــۈگرهپ كهلگهن غا ي
ئى رهسۇلۇلالھ شۇ كۈنـده ”: ساھابىالر. دېدى“ يوپۇرۇلۇپ كېلىدۇ

: رهسـۇلۇلالھ. دهپ سـورىدى“ بىزنىڭ سـانىمىزنىڭ ئازلىقىـدىنمۇ؟
بىـراق، سـىلهر سـهل . ياق، شۇ كۈنده سىلهرنىڭ سانىڭالر كـۆپ”

  »①.دېدى“ سۇنىڭ كۆپۈكلىرىگه ئوخشاپ قالىسىلهر

 **   *   *   *    

ــه االاهللا« ــايرىۋهتكهن ئهڭ »الإل ــدىن ئ ــڭ تهلهپلىرى ــى ئۇنى ن
ئىمان دېـگهن قهلبـدىكى تهسـدىق «گهۋدىلىك ئامىلالرنىڭ بىرى 

ــان  ــراردۇر، ئهمهل ئىم ــدىكى ئىق ــدىكى تهســدىق ۋه تىل ــاكى دىل ي
  .دهپ قارايدىغان ئىرجائى ئىدىيىسىدۇر» دائىرىسىگه كىرمهيدۇ

دىن تهركىـب تاپقـان تـۇرۇپ، بۇنـداق ئىسالم پۈتـۈنلهي ئهمهلـ
يات ئىـدىيىنىڭ ئىـسالم مهيـدانىغا كىرىـپ قالغـانلىقى ھهقىـقهتهن 

  .بىزنى ئهجهبلهندۈرىدۇ

  ...دهۋهت ئهمهل ۋه جىھادسىز ئورۇندالمايدۇ

  ...دۆلهت ئهمهل ۋه جىھادسىز قۇرۇلمايدۇ

  ...شهرىئهتنى ئهمهل ۋه جىھادسىز يولغا قويغىلى بولمايدۇ

رىگه رېئــايه قىلىــدىغان ۋه ئــۇنى رېئــال دۇنيــادا اللهنىــڭ ئهمــ
ئهمهلــگه ئاشــۇرىدىغان جهمئىيهتنــى ئهمهل ۋه جىھادســىز قــۇرغىلى 

  ...بولمايدۇ

                                                           
 . ئهھمهد ۋه ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغانئىمام ①
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ـــۈچنى ئهمهل ۋه جىھادســـىز  ـــقا بۇيرىغـــان ك ـــله تهييارالش ال
  ...تاماملىغىلى بولمايدۇ

ـــويىچه ئهمهل ۋه  ـــى ب ـــسىپنىڭ تهلىپ ـــي پرىن ـــى ئىالھى زېمىنن
  ...ىلى بولمايدۇجىھادسىز گۈللهندۈرگ

دېـــمهك، ھېچبىـــر ئىـــش ئهمهل ۋه جىھادســـىز پۈتمهيـــدىغان 
تــۇرۇپ، ئاشــۇ يــات ئىــدىيه قانــداق قىلىــپ، ئىــسالم ساھهســىنى 

ئىمان دېگهن دىلدىكى تهسدىق «: بۇلغىدى؟ قانداقسىگه ئىسالمدا
» ۋه تىلــدىكى ئىقــراردۇر، ئهمهل ئىمــان دائىرىــسىگه كىرمهيــدۇ

  دى؟دهيدىغان كىشىلهر پهيدا بول

» لوگىگىلىـق«يـاكى » پهلـسهپىۋىي«ئاپهت ئىماننىـڭ -بااليى
نى پهيدا قىلماقچى بولغان پهلـسهپه )چۈشهندۈرۈلمىسى(شهرھىسى 

ـــدى)مهنتىـــق(بىـــلهن لوگىگـــا  ـــسهپه ۋه لوگىگـــا . دىـــن كهل پهل
ــدارلىرى ــدىغان، «: تهرهپ ــسى ئۆزگهرمهي ــڭ چۈشهندۈرۈلمى ئىماننى

. ئېنىق بولۇشى كېـرهكئاشمايدىغان ۋه كېمهيمهيدىغان دهرىجىده 
  .دېيىشتى» بۇ بولسا تهسدىق ۋه ئىقراردۇر

الـــله ۋه اللهنىـــڭ پهيغهمبىـــرى ئۇنىـــڭ دهرىجىـــسىنى ئېنىـــق 
بهلگىلهپ بهرگهن، قۇرئان ۋه ھهدىسته مۇكهممهل رهۋىـشته بايـان 

نـى بهلگىلهشـته )تونۇشتۇرۇلۇشـى(قىلغان بـۇ دىننىـڭ تهئرىپـاتى 
» قــارار چىقىرىــشى«ىڭ جــاھىلىيهتتىكى ئىنــسان پرىنــسىپلىرىن

ۋهھالهنكى، قۇرئان كهرىم ھهر ... ھهقىقهتهن كۈلكىلىك بىر ئىش
قانداق بىـر ئىـشتىكى مهنبهنىـڭ الـله ئىكهنلىكىنـى ئوچـۇق قـارار 

  .قىلغان

�إِلَى اللَّه هكْمٍء فَحيش نم يهف ملَفْتتا اخمو � 

ــىلهر « ــقا(س ــدىن باش ــتىده ۋه ئۇنىڭ ــن ئۈس ــد) دى اق ھهر قان
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ــۈم  ــله ھۆك ــا ال ــشماڭالر، ئۇنىڭغ ــتىالپ قىلى ــتىده ئىخ ــه ئۈس نهرس
  »① .چىقىرىدۇ

فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيـومِ              �
 � الَْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيلًا

هيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بـۇ ئهگهر سىلهر بىر ش«
يهنــى (توغرىــدا اللهغــا ۋه پهيغهمــبهرگه مــۇراجىئهت قىلىڭــالر، بــۇ 

) اللهنىڭ كىتابىغا ۋه پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه مۇراجىئهت قىلىش
  »② .سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نهتىجه ئېتىبارى بىلهن گۈزهلدۇر

دىيىۋى يۇناننىـــڭ ئىـــ» چۈشـــهندۈرۈش«بىـــراق، بـــۇ خىـــل 
ھۇجۇمىنىڭ تهسىرلىرىدىن بىر تهسىر بولغاندىن باشقا، خىلى بىر 

ــاالمىزم  ــچه ك ــسهپه(مهزگىلغى ــپ )پهل ــسىدىال چهكلىنى ــڭ دائىرى نى
). رېئاللىققا ھېچقانداق تهسىر كۆرسىتهلمىگهن ئىدى(قالغان ئىدى 

ياكى ئۆز تىلىمىز بويىچه ئېيتقاندا ئهمهلىـي مهيـدانغا چۈشـهلمهي، 
ـــالىي ـــدىپهقهت خىي ـــگهن ئى ـــۇپ كهل ـــادىال مهۋجـــۇت بول .  دۇني

نىــڭ رېئــال ئــالهم )پهيالســۇپالر(مۇســۇلمانالر بولــسا كــاالمىزمچىالر 
ـــدىكى  ـــىلىلهر ھهققى ـــان مهس ـــسى بولمىغ ـــر ئاالقى ـــلهن ھېچبى بى
سهپسهتىلىرىگه قىلچه پهرۋا قىلمىغان ھالدا ئىشلىرىنى قۇرئـان ۋه 

  .ھهدىستىن قوبۇل قىلىپ كېتىۋهرگهن ئىدى

دىـن »تهكلىـپلهر«كىـشىلهر ) ئـاپهت-بـااليى(ىيامهت بىراق، ق
ئۆزىنى قاچۇرۇشقا باشلىغان چاغدا يېتىپ ) اللهنىڭ ئهمىرلىرىدىن(

  ...كهلدى

ئـۆزىنى ) اللهنىڭ ئهمىرلىرىـدىن(دىن »تهكلىپلهر«ھهقىقهتهن 
                                                           

 . ئايهت-10: سۈره شۇرا ①
 . ئايهت-59: سۈره نىسا ②
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قــاچۇرۇش بولــسا ئىنــساننىڭ تهبىئىتــى بولــۇپ، ئىنــسان دۇنياغــا 
بـۇ خىـل تهبىـئهت ئىنـسانغا كهلگهن تۇنجى دهقىقىدىن باشـالپ، 

  .ھهمراھ ئىدى

 � ولَقَد عهِدنا إِلَى َآدم من قَبلُ فَنِسي ولَم نجِد لَه عزما�

) دهرهخنىـڭ مېۋىـسىنى يېمهسـلىكنى(بىز ئىلگىـرى ئـادهمگه «
يادىدىن چىقاردى، ئۇنىڭدا ) بۇ تهۋسىيهنى(تهۋسىيه قىلدۇق، ئۇ 

  »① .ىدۇقھېچقانداق چىڭ ئىراده كۆرم

. بىراق، الله بۇ كېسهلگه ئۇنىـڭ دورىـسىنى چۈشـۈرۈپ بهردى
  .ئىدى» نهسىھهت-ۋهز«ئۇ بولسا 

�نِنيمؤالْم فَعنى تفَإِنَّ الذِّكْر ذَكِّرو � 

ــــن، ۋهز-ۋهز« ــــىھهت قىلغى ــــىھهت -نهس ــــۇئمىنلهرنهس گه م
  »② .پايدىلىق

 گهپ تۇنجى ئهۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ دهۋرىده كىـشىلهر ئـاغزاكى
ــلهن  ــى بى ــك ھهرىكىت ــي ئۈلگىلى ــى، ئهمهلى ــلهن ئهمهس، بهلك بى

ــا ۋهز ــااليتتى-ئۇالرغ ــشىنى تاپ ــدىغان كى ــىھهت قىلى ــۇڭا، . نهس ش
قېيىنچىلىـق . مهسىلىنى ھهل قىلىشمۇ ئانچه قېيىنغـا توختىمـايتتى

ئۇممهتنىـــــــــــڭ مهۋجـــــــــــۇدىيىتىگه نىـــــــــــسبهتهن خهتهر 
  .شهكىللهندۈرهلمهيدىغان دهرىجىده چهكلىك ئىدى

نجى ئهۋالد مۇســـۇلمانالر دهۋرىنىـــڭ يىـــراقالپ كېتىـــشىگه تـــۇ
دىـــن ئـــۆزىنى )اللهنىـــڭ ئهمىرلىـــرى(» تهكلىـــپلهر«ئهگىـــشىپ، 

قاچۇرۇشــنىڭ ســالمىقى ھهســسىلهپ ئاشــتى ۋه يــاراملىق ئــۈلگىلهر 

                                                           
 . ئايهت-115: سۈره تاھا ①
 . ئايهت-55: سۈره زارىيات ②
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ــلهن ۋهز ــپ -بى ــسىرى كېمىيى ــى كۈن ــشنىڭ ھهجم ــىھهت قىلى نهس
همهلىـي نهتىجىده ئىرجائىي ئىدىيىسى خىيـالى دۇنيـادىن ئ. باردى

نىـڭ تهلهپلىـرى بــويىچه ئهمهل »الإلــه االاهللا«مهيـدانغا چۈشـۈپ، 
  .نى قاپلىدى)بوشلۇق(قىلىش ئاللىقاچان ئورۇن بوشاتقان ساھه 

ــايلى ــپ باق ــهۋۋۇر قىلى ــز تهس ــه االاهللا«ئهگهر : بى ــڭ »الإل نى
تهلهپلىــــــرىگه ئهمهل قىلىــــــش تــــــۇنجى ئهۋالد مۇســــــۇلمانالر 

كى شۇنىڭغا يېقىنراق رهۋىشته دهۋرىدىكىدهك مۇكهممهل رهۋىشته يا
ــي  ــسى ئهمهلى ــداقتا، ئىرجــائىي ئىدىيى ــدى، ئۇن ــسا ئى ــان بول بولغ
ــالىي دۇنيــادا  مهيدانــدا ھېچقانــداق ئورۇنغــا ئىــگه بواللمــاي، خىي

بىـــراق، ئهمهل يـــۈزده ئـــون . مـــۇئهللهقته تۇرىـــۋهرگهن بـــوالتتى
پىرسهنت مهيداندىن چېكىنىـپ چىقىۋىـدى، ئىرجـائىى ئىدىيىـسى 

ن پىرسهنت بوشلۇقنى قاپالش ئۈچۈن خىيـالىي دۇنيـادىن ئاشۇ ئو
ئهمهلىــي مهيدانــدىن «: رېئــال دۇنياغــا چۈشــتى ۋه كىــشىلهرگه

» بۇنچىلىك چېكىنگىنىڭالر بىلهن يهنىـال ئىمـانىڭالر مۇكهممهلـدۇر
  .دېدى

ـــائى  ـــدى، ئىرج ـــهنت چېكىنىۋې ـــك پىرس ـــۈزده ئهللى ئهمهل ي
 يـۈزده ئهللىـك ئىدىيىسى ئۆز ساھهسىنى كېڭهيتىش ئۈچـۈن ئاشـۇ

ئهمهلىي مهيداندىن «: پىرسهنت بوشلۇقنى قاپلىدى ۋه كىشىلهرگه
» بۇنچىلىك چېكىنگىنىڭالر بىلهن يهنىـال ئىمـانىڭالر مۇكهممهلـدۇر

  .دېدى

“ الإله االاهللا ”كىمكى «ئهمهل يۈزده يۈز پىرسهنت چېكىنىۋېدى، 
دېسه، گهرچه ئىسالم ئهمهللىرىدىن ھېچقانداق ئهمهل قىلمىـسىمۇ، 

  .دهيدىغان كىشىلهر پهيدا بولدى» مۇئمىندۇر

بۇ ئـاخىرقى سـۆزنىڭ قانچىلىـك خاتـا ۋه ئـازغۇن ئىكهنلىكـى 
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يهتمىگهندهك، كېيىنكى دهۋرده بۇنىڭدىنمۇ بهتتهر ناچار بىر گهپ 
دېـگهن كىــشى » الإلــه االاهللا«يهنــى تىلـى بىــلهن : پهيـدا بولـدى

نـى يـۈز »اهللاالإلـه اال «گهرچه بىر كۈنده سۆز ۋه ھهرىكىتى بىلهن 
دېگىلـى بولمايـدۇ دهپ » كـاپىر«قېتىم بۇزسـىمۇ، بىـراق، ئـۇنى 

  .قارالدى

ھهقىقهتهن قېيىنچىلىقنىڭ نېگىزى كىشىلهرنىڭ تهكلىپلهردىن 
نهسـىھهت -ئۆزىنى قاچۇرۇشى، ئهمهلىي ئۈلگىلىك رولى بىـلهن ۋهز

قىلىشنىڭ ئازىيىپ كېتىشى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋارىسلىرى بولغان 
تهربىــيه ۋهزىپىــسنى بىــردهك ئېلىــپ بارمــاي، -رنىــڭ تهلىــمئالىمال

بىلهنـال چهكلىنىـپ » تهلىـم«نى تاشـلىۋېتىپ، پهقهت »تهربىيه«
ئىرجائىي ئىدىيىسى بولسا قېيىنچىلىقنىڭ تېخىمـۇ . قېلىشى بولدى

  .بهكرهك يوغىناپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 ئـۇالر بىـراق،. توغرا، ئادهم بالىلىرى ھهقىـقهتهن خاتالىـشىدۇ
بىز خاتـا «ئۆزىنىڭ خاتالىق ئۈستىده ئىكهنلىكىنى ھېس قىلسا ۋه 

دهپ ئويلىسا، ئۇنـداقتا، خاتـالىق ئـۇ قهدهر يـامراپ » قىلىۋاتىمىز
. كېــتهلمهي، چهكلىــك دائىــره ئىچىــدىال مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرىــدۇ

چۈنكى، ھهرىكهتته خاتالىق كـۆرۈلگىنى بىـلهن تهسـهۋۋۇر يهنىـال 
ئهمما، خاتالىققا شهرىئهت نامىدىن . پ قالىدۇتوغرا ھالىتىنى ساقال

قالپىقىنى كىيدۈرۈپ قويغان چاغدا، خاتالىقنى قانـداقمۇ » توغرا«
  !مهلۇم دائىرىده توختاتقىلى بولىدۇ؟

ئهگهر كىـــشىلهر ئىالھىـــي تهكلىپـــتىن ئـــۆزىنى قاچۇرۇۋاتقـــان 
چاغــدا، بــۇ خىــل قــاچۇرۇش بىــلهن ئىمانىنىــڭ خهتهرگه دۈچ 

- ھېس قىاللىسا، ئۇنـداقتا، ئـۇالر ئـۆزلىرىگه ۋهزكېلىدىغانلىقىنى
ھــېس «نهســىھهت قىلىــدىغان كىــشىنى تاپقــان ھامــان، بــۇ خىــل 

غـا قايتىـپ كېلىـشىگه تـۈرتكه »توغرا«ئۇالرنىڭ دهرھال » قىلىش
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ئهممــا، ئــۇالر ئىالھىــي تهكلىپــتىن ئــۆزىنى قاچۇرۇۋاتقــان . بولىــدۇ
ىنى قانچىلىـك چاغدا، ئۇالرنىڭ قېشىغا كېلىـپ، مهيلـى ئـۇالر ئـۆز

ـــۇالرنى  ـــدىن ئ ـــڭ مۇكهممهللىكى ـــڭ ئىمانىنى ـــۇن ئۇالرنى قاچۇرس
خاتىرجهم قىلىدىغان كىشى ئۇالرنىـڭ يېنىـدا بولـسىال، ئۇنـداقتا، 
كىممــۇ چىــن قهلبىــدىن ئىلگىــرى ئــۆزىنى قاچۇرغــان تهكلىپلهرنــى 

  قايتىدىن ئۈستىگه ئېلىش ھهققىده ئويلىنااليدۇ؟

چــېكىملىككه ئوخــشاش ئىرجــائىي ئىدىيىــسى گويــا زهھهرلىــك 
ــــڭ  ــــاپىلالر ۋه ئۆزىنى ــــارالر، غ ــــازغۇنالر، گۇناھك ــــىيالر، ئ ئاس
مهســــــئۇلىيىتىنى ئــــــادا قىلىــــــشتىن بــــــاش تــــــارتقۇچىالرنى 

ئهگهر ئۇالر تىلى بىلهن «ئىلكىده ئهللهيلىتىپ، » مهستخۇشلۇق«
دېسه ۋه چىن دىلىدىن اللهنىـڭ بىرلىكىنـى تهسـدىق “ الإله االاهللا ”

  .دېيىشتى» الردا چاتاق يوققىلسا، ئۇنداقتا، ئۇ

*   *   *   *   *  

ــۇرۇنال  ــى ب ــدا خىل ــڭ ھاياتى ــسالم ئۇممىتىنى ــين ئى ــدىن كې ئان
نىـڭ »الإلـه االاهللا «باشالنغان سىياسىي ئىستىبدات پهيدا بولـۇپ، 

  .تهلهپلىرىدىن چوڭ بىر پارچىنى ئۈزۈپ تاشلىدى

 الإله«ھهقىقهتهن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئهلچىلىكىـدىكى 
نىڭ تهلهپلىرىده ئهكس ئهتكهن ئومۇمىيلىقنىـڭ الـله نازىـل »االاهللا

قىلغان ئىالھىي پرىنسىپتا روشهن ھېكمىتـى بولـۇپ، بـۇ ھـېكمهت 
ھهر -يهر شـارىغا » ①ئىنسانالرنىڭ ئادالهت بهرپا قىلىشى ئۈچۈن«

 ئاشـۇ پرىنـسىپنىڭ تهلىپـى بـويىچه -كىچىك ئىـشتا-قانداق چوڭ
  .ھۆكۈمرانلىق يۈرگۈزۈشتۇر

الـــله بىلىـــدۇكى، زېمىنـــدا سىياســـىي ئـــادالهت پهقهت بىـــرال 
                                                           

① �طسبِالْق اسالن قُوميئايهت-25: سۈره ھهدىد[�  ل [ 
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ــسى-تهرهپ ــۈمرانالر تهبىقى ــمايدۇ- ھۆك ــگه ئاش ــارقىلىقال ئهمهل .  ئ
الـله رهھىـم (» ياۋۇزالشـتۇرۇۋېتىدۇ«چۈنكى، ھوقۇق ھوقۇقدارنى 

شۇنىڭ ئۈچۈن الله ھۆكۈمراننى خالىسا ). قىلغانالر بۇنىڭ سىرتىدا
لىق قىلسۇن دهپ بۇ ئىشنى يـالغۇز ئادىللىق قىلسۇن، خالىسا زالىم

ــۇممهتنى . ىغىــال تاشــالپ قويمىــدى»ۋىجــدان«ئۇنىــڭ  بهلكــى، ئ
 .ئۇنىڭغا بىۋاسته مهسئۇل قىلىپ بهلگىلىدى

 � ال والذي نفسي بيده، حىت تأطروهم على احلق أطرا�

مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغـان الـله بىـلهن قهسـهمكى، «
  »①... مهجبۇرلىغايسىلهرسىلهر چوقۇم ھۆكۈمرانالرنى ھهقكه

تـــوغرا، پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالم مۇســـۇلمانالرنىڭ ســـېپىنى 
پارچىاليدىغان، بىرلىكىنى بۇزىـدىغان ۋه ئۇالرنىـڭ ئىنـسانىيهتنى 
ـــقۇنلۇق  ـــسىگه توس ـــۈك ۋهزىپى ـــتهك بۈي ـــا يېتهكلهش ـــوغرا يولغ ت

نىڭ يامراپ كېتىـشىدىن ئهنـسىرهپ، اللهنىـڭ »پىتنه«قىلىدىغان 
لغـا قويغـان مۇسـۇلمان ھۆكـۈمران گهرچه زالىملىـق شهرىئىتىنى يو

. قىلسىمۇ، ئۇنىڭغا قوراللىق قارشى چىقىـشتىن قـاتتىق چهكلىـدى
ئهمما، كىشىلهرنى زۇلۇمغا سـۈكۈت قىلىـشقا چاقىرمىـدى، بهلكـى، 
ــۈك  ــڭ ئومۇميۈزل ــڭ اللهنى ــۈكۈت قىلغۇچىالرنى ــا س ــۇالرنى زۇلۇمغ ئ

... ىن ئاگاھالنـدۇردىجازاسىغا ئۇچرايدىغانلىقىدهك يامان ئاقىبهتت
، )دېمىسىمۇ، ئهمهلىيهتته زۇلۇم ھهقىـقهتهن يامـان ئىـش، بىـراق(

ئۇنىڭغــا قوراللىــق قارشــى چىقىــشتىن باشــقا كــۆپلىگهن چهكــلهش 
ئۇسۇللىرى بولـۇپ، تارىختـا بـۇ خىـل ئۇسـۇلالرنى يولغـا قويـۇش 
. ئارقىلىق كهڭ مۇسۇلمانالر ئىجابىي نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن

پهيغهمبهرلهرنىـــڭ ۋارىـــسلىرى –ئۇســـۇلالرنىڭ بىـــرى بـــۇ خىـــل 

                                                           
 .ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزىي رىۋايهت قىلغان ①
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 ئالىمالرنىڭ زۇلۇمغا قارشـى تۇرۇشـى ۋه ھۆكۈمرانالرنىـڭ -بولغان
ــشىدۇر ــكه مهجبۇرلى ــۇالرنى ھهق ــۈن ئ ــشى ئۈچ ــدا مېڭى ــوغرا يول . ت

يولىــدا تــاالي ئهزىــيهت ۋه » ھۆكــۈمرانالرنى ھهقــكه مهجبــۇرالش«
ىن تهيمىيـيه ۋه مۇشهققهتلهرنى چهككهن ئىبىن ھهنبهل، ئىب-جاپا

ــارلىق  ــبىن ئابدۇســاالم قات ــوززى ئى ــدىكى ئ ــان تارىخى ــى زام يېقىنق
  .ئۆلىماالر بۇنىڭ تىپىك مىساللىرىدۇر

ئۇمهۋىيلهر ئېتىراز بىلدۈرگۈچىلهرنى تۈرلـۈك باھـانىلهر بىـلهن 
ــــتۇردى ــــىددهتلىك باس ــــده . ش ــــق«نهتىجى ــــۇپ، » خهل قورق

  .قالدىقا پىتىنالمايدىغان بولۇپ »سىياسهتكه ئارىلىشىش«

ئــۇمهۋىيه خهلىپىلىــرى مهيلــى قانــداق باھــانه كۆرسهتمىــسۇن، 
ده بىــر يېرىــق پهيــدا »نىــڭ تهلهپلىــرى“الإلــه االاهللا«”ئىــشقىلىپ 

كېيىنكى تارىخ جهريانىدا ئىسالم ئۇممىتىنىڭ مۇساپىـسىده . بولدى
ئـۇمهۋىيلهر ۋه . نىڭ تهسـىرى ناھـايتى ئېغىـر بولـدى»يېرىق«بۇ 

 ۋهزىپىسىنى ئۈستىگه ئالغان ئابباسىيالر، ئۇالردىن كېيىن خىالپهت
مهملــۇكىيالر ۋه ئوســمانىيالردا مۇســتهبتلهرچه ھوقــۇق يۈرگــۈزۈش 

الله –ھۆكۈمرانلىقنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمىغا ئايالنغاندىن كېيىن 
الإلـه  « الـله تهرهپـتىن -رهھىم قىلغان كىشىلهر بۇنىـڭ سـىرتىدا

ــل قىلىن»االاهللا ــۈپىتىده نازى ــۇنى س ــڭ مهزم ــپ نى ــۇ ئاجايى ــان ب غ
» دىــن«. پهيــدا بولــدى» قورۇلــۇش«ئاســتا -ئومۇمىيلىقتــا ئاســتا

ئومـــۇمىي «ئۇقـــۇمى كىـــشىلهرنىڭ ئېڭىـــدا تهدرىجىـــي ھالـــدا 
ــشالر ــدا »ئى ــڭ ئورنى ــشالر«نى ــشىپ »خۇسۇســىي ئى ــال مهركهزلى غى
ئىبادهتنىـــڭ كهڭـــرى چۈشهنچىـــسى بولـــسا پهقهت بهش . قالـــدى

  .پهرزنىال كۆرسىتىدىغان بولۇپ قالدى

وغرا، بهش پهرز دىننىــڭ جهۋھىــرى ۋه دىننىــڭ ئهمهلىــي تــ
  ...كۆرنۈشى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ مهركهزلىك ھالدا كۈچهيتىلدى
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ئىرجـائىي ئىدىيىـسى بىــلهن سىياسـىي مۇسـتهبىتلىك دىننىــڭ 
ھهقىقــى مهيــدانىنى تارايتىــپ، ھاياتنىــڭ كــۆپلىگهن ســاھهلىرىنى 

ا ئورتــاق دىننىــڭ كهڭــرى سايىــسىدىن چىقىرىــپ تاشــالش يولىــد
ــــتى ــــدىكى . ھهمكارالش ــــات رېئاللىقى ــــڭ ھاي ــــده دىننى نهتىجى

تهســىرچانلىقى ئــاجىزالپ، بۇزغۇنچىلىــق ئامىللىرىنىــڭ زېمىنغــا 
  .كهڭرى تارقىلىشىغا ئىمكانىيهت يارىتىلدى

شۇنداقتىمۇ، بۇالردىن قهتئىينهزهر ئۇممهت ئىچىـده كـۆپلىگهن 
 بىـر چـاغالردا بۇ ئهلـۋهتته دىننىـڭ. ياخشىلىقالر ساقلىنىپ قالدى

يهر شارى رېئاللىقىدا الله تهرهپتىن قانداق نازىل قىلىنغـان بولـسا 
. شـۇ پېتــى ئىجـرا قىلىنغانلىقىــدهك تـۈپ ســهۋهپتىن ئايرىاللمايــدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇممهتنىڭ ھاياتىـدا يـۈز بهرگهن ھهر قانـداق بىـر 
ئـۇممهتنى يـاكى ئـۇممهت ھاياتىـدىكى ) ھهقتىن ئادىشىش(ئېغىش 
ـــلهنال–دىننـــى  ـــى بى ـــڭ پهزل ـــدى-لهنى .  تهلتۈكـــۈس يوقىتالمى

ـــله قىيـــامهتكىچه بـــۇ دىننىـــڭ مهۋجـــۇت بولـــۇپ  دېمىـــسىمۇ، ال
گهرچه -تۇرىدىغانلىقىنى ۋه دىننى ئۈستىگه ئالىدىغان ئۇممهتنىڭ 

 ھهرگىــــز يوقالمايــــدىغانلىقىنى -چارچىــــسىمۇ-يولــــدا ھېرىــــپ
، الـله شۇڭالشقا... ئاللىقاچان ئۆز ئىرادىسى بىلهن تهقدىر قىلغان

ئهســىرلهر جهريانىــدا ئــۇممهتكه ئۇممهتنىــڭ دىنىــي ئىــشلىرىنى 
ـــدىغان  ـــاقىرىق قىلى ـــشقا چ ـــا قايتى ـــدىغان، دىنغ ـــېڭىالپ بېرى ي

  .كىشىلهرنى ئهۋهتىپ تۇرىدۇ

الر كىشىلهرنى »كۆپ ياخشىلىق«ئۇممهت ئىچىده ساقالنغان بۇ 
ــــۈز بهرگهن  ــــا ي ــــنىش«رېئاللىقت ــــسبهتهن »چېكى پهرۋا «كه نى

ــدىغان ــدى»قىلماي ــۈرۈپ قوي ــالهتكه كهلت ــل .  ھ ــۇ خى ــراق، ب بى
چېكىنىــشنىڭ كۈنــسىرى ئېشىــشىنى، بولۇپمــۇ » پهرۋاســىزلىق«

ئىجتىمائىي تهرهپلهرده كۈچىيىـپ، كېيىنكـى كـۈنلهرده ئىـدىيىۋى 
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ـــاردى ـــۈرۈپ چىق ـــشىنى كهلت ـــدىن پايدىلىنى ـــڭ ئۇنىڭ . ھۇجۇمنى
مانا «: نهتىجىده ئىدىيىۋى ھۇجۇمنىڭ قوزغاتقۇچىلىرى كىىشلهرگه

كۆرۈپ تۇرۇپسىلهر، دىن ئهمهلىيهتـته مهۋجـۇت بولـسىمۇ، بىـراق، 
ــدى ــلهن تول ــۇم بى ــق ۋه زۇل ــن بۇزغۇنچىلى ــڭ ”. زېمى ــن بىزنى دى

خىيال قىلمـاڭالر، -دهپ خام“ ئهھۋالىمىزنى ياخشىالپ بېرهرمىكىن
  .دهپ جار سالدى» دىننىڭ قولىدىن ھهرگىز ياخشىلىق كهلمهيدۇ

ىرىگه سهل قـاراپ، كـۆپلىگهن نىڭ تهلهپل»الإله االاهللا «ئۇممهت 
تهلهپلهرنى ئۇنىڭ دائىرىسىدىن چىقىرىپ تاشـالش ئـارقىلىق الـله 

. قىلــدى» خىيــانهت«لهرگه »ئامــانهت«تاپــشۇرغان كــۆپلىگهن 
ـــسىده  ـــڭ نهتىجى ـــۈكلىرىگه –بۇنى ـــۇنىڭ كۆپ ـــهل س ـــۇممهت س ئ
 يـــالغۇز ئۇممهتنىـــڭ ھاياتىـــدىال ئهمهس، -ئايالنغانـــدىن كېـــيىن
ممهتنى ئىنـسانالر ئۈچـۈن يېتهكچـى قىلىـپ بهلكى، الـله مۇشـۇ ئـۇ

ــڭ  ــلهن چى ــاتى بى ــڭ ھاي ــدىن باشــالپ، مۇشــۇ ئۇممهتنى چىقارغان
ــان  ــايتى زور زىي ــدا ناھ ــسانىيهتنىڭ ھاياتى ــۈل ئىن ــان پۈتك باغالنغ

  .①كۆرۈلدى

*   *   *   *   *  

ئاندىن كېيىن سـوپىزم پهيـدا بولـۇپ، چېكىـنىش دائىرىـسىنى 
  ...تېخىمۇ زورايتىۋهتتى

 ئىسالمغا نىسبهتهن -ئىرجائىي ئىدىيىسىگه ئوخشاشال– سوپىزم
چـــۈنكى، ئىـــسالم يهر شـــارى . تامـــامهن يـــات نهرســـه ئىـــدى

رېئـال ئالهمـده . رېئاللىقىدىكى ئهمهل ۋه ھهرىكهتنىڭ دىنى ئىـدى
ـــۈرهش ۋه  ـــدىكى ك ـــش يولى ـــۇرۇپ چىقى ـــسىپنى ق ـــي پرىن ئىالھى

                                                           
مۇسـۇلمانالرنىڭ چۈشكۈنلىشىـشى نهتىجىـسىده دۇنيـا «ن نهدهۋىينىـڭ شهيخ ئهبـۇل ھهسـه ①

! دېـگهن بۆلـۈمىگه قارالـسۇن» ئىـسالمىي كـۆزنهك«ناملىق ئهسـىرىنىڭ » نېمىلهرنى زىيان تارتتى؟
 ).ئاپتوردىن(
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  .جىھادنىڭ دىنى ئىدى

ــــا ــــشىلهرنى دۇني ــــسالم كى ــــقهتهن ئى ــــرىگه ھهقى  مهنپهئهتلى
ئهگهر تهقۋادارالرنىــــڭ خوجىــــسى . بېرىلمهســــلىككه چاقىرىــــدۇ

پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالم خالىغــان بولــسا ئىــدى، پۈتكــۈل زېمىــن 
ئهممــا، . مهنپهئهتلىــرى ئۇنىــڭ ئېگىدارچىلىقىــدا بولغــان بــوالتتى

ــا قىزىقمىــدى بهلكــى، كۈنــدىلىك تۇرمۇشــنى . رهســۇلۇلالھ دۇنياغ
ى ساقلىغۇدهك تۇرمـۇش مهئىـشهتلىرى بىـلهن قامدىغۇدهك ۋه جانن

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ مېھرىبان ئايالى ئائىـشه . كۇپايىلهندى
ــاينى  ــدىغان ج ــساالم ياتى ــبهر ئهلهيھىس ــا پهيغهم ــۇ ئهنھ رهزىيهلالھ

يۇمــشاقراق قىلىــش ئۈچــۈن، رهســۇلۇلالھنىڭ ) قــاتتىق بولغاچقــا(
.  ســـالدى ئىككـــى قـــاتالپ-كـــۆرپه ئۇياقتـــا تۇرســـۇن–تـــونىنى 

ـــــوننى  ـــــشهنى ت ـــــپ، ئائى رهســـــۇلۇلالھ بۇنىڭـــــدىن غهزهپلىنى
  .ئهسلىدىكىدهك بىر قات قىلىپ سېلىشقا بۇيرىدى

ــۇنداق ــازغىنه !... ش ــلىك، ئ ــرىگه بېرىلمهس ــا مهنپهئهتلى دۇني
تۇرمـــۇش مهئىـــشهتلىرى بىـــلهن قانـــائهتلىنىش ئهســـلىي ئىـــسالم 
ــلهن ــق بى ــيىن تهقۋادارلى ــدىن كې ــۇ نۇقتى ــۇپ، مۇش ــى بول  ئهخالق

  .سوپىزم ئوتتۇرىسىدا مهڭگۈ ئۇچرىشىش بولمايدۇ

ئهممـا، ... ھهقىقهتهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهقۋادار ئىـدى
ئۇ ھاياتلىق جهڭگاھىـدىن يىـراق ھالـدا، كىـشىلهردىن چهتـنهپ، 

  ئىبادهتخانىسىغا كىرىۋالغانمىدى؟

: ئهممـا، ئـۇ ئـۆزىگه... پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهقۋادار ئىدى
. الله خالىـسا ئـۇالرنى ھىـدايهت قىلىـدۇ! نى خالىققا قويمهخلۇق«

  دېگهنمىدى؟» ئۆزۈڭنى بىل، ئۆزگىنى قوي

ئهممـا، ئـۇ اللهنىـڭ ... پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم تهقۋادار ئىدى
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كهلىمىــسىنى ئۈســتۈن قىلىــش يولىــدىكى جىھــادتىن بىــر دهقىــقه 
توختاپ قالغانمىدى؟ ئۇ دهۋهتچى، تهربىيىچـى، جهڭچـى، ھـاكىم 

زېمىنـدا پۈتكـۈل تىرىـشچانلىقى ۋه . پىالن تۈزگۈچى ئىـدى. ئىدى
  .بارلىق كۈچى بىلهن ھهرىكهت قىلغۇچى ئىدى

ھهتتــا، تهرجىمىھــال كىتــابلىرى پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ 
رهسۇلۇلالھ گويـا يهردىـن ئۈزۈلگهنـدهك، «: يول مېڭىشى ھهققىده
  .لىدۇدهپ بايان قى» ئۈزۈپ ماڭاتتى-يهنى قهدىمىنى ئۈزۈپ

ـــاللىقنى  ـــوپىزم رېئ ـــورۇن س ـــنمه، ھ ـــهلبىي، بىكى ـــا، س ئهمم
ئــــۆزگهرتىش ۋه ئــــۇنى يۈكــــسهلدۈرۈش يولىــــدىكى ئىجــــابىي، 

  ؟!ھه-پائالىيهتچان ۋه ھهرىكهتچان تهقۋادارلىقتىن نهقهدهر يېراق

ئــۆزىنى (» فهنـا«سـوپىزمنىڭ ئـاخىرقى غايىــسى ھېـسابالنغان 
 كهلگهن ئىـدىيه ئىدىيىسى ئهسلىده ھىندى دىنىدىن) يوق قىلىش

شــۇنداقال، تهننــى . بولــۇپ، ئــۇ ھهرگىزمــۇ ئىــسالمغا تهۋه ئهمهس
ــارقىلىق  ــسىتىش ئ ــى كهم ــاراش ۋه تهنن ــگه ســهل ق ــازاپالش، تهن ئ

  .روھنى قۇتقۇزۇش ئىدىيىسىمۇ ئوخشاشال ئىسالمغا تهۋه ئهمهس

مهينهتچىلىك بىلهن تولغان رېئـاللىقنى تاشـلىۋېتىش، ئۇنىـڭ 
ــر ــنهش، قاســماقلىرىدىن قۇتۇ-كى ــاللىقتىن چهت ــۇش ئۈچــۈن رېئ ل

ئاخىرهتته خاالس تېـپىش ئۈچـۈن شـهھۋاتنى ئۆلتـۈرۈش ئـارقىلىق 
قاسماقلىرىدىن روھنى پاكالش ئىدىيىسى خرىستىئان -تهننىڭ كىر

راھىبلىقى پهيدا قىلغان ئىدىيه بولـۇپ، ئـۇ ھهرگىزمـۇ ئىـسالمدىن 
  .كهلگهن ئىدىيه ئهمهس

ــدىيه قانــد ــۇ ئارىالشــما ئى ــداقتا، ب ــۇپ مۇســۇلمانالر ئۇن اق بول
  ھاياتىغا سېڭىپ كىردى؟

ھىندى دىننىڭ سوپىـستىك ئىدىيىـسىده ئىنـسان مهڭگۈلـۈكنى 
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بـۇ مهقـسهت پهقهت . قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن توختىماي تىرىشىدۇ
دا يوقۇلۇش ۋه ئۇنىـڭ بىـلهن بىرلىـشىش )بۈيۈك روھ(» نېرۋانا«

چۈن روھنـى بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈ. ئارقىلىقال ئهمهلگه ئاشىدۇ
ـــده پهرۋاز  ـــۇر ئالىمى ـــۇنى ن ـــۇزۇپ، ئ ـــسىدىن قۇتق ـــڭ قهپى تهننى
قىلدۇرۇش مهقـسىتىده تهننـى ئـازاپالش ۋه ئـۇنى خارالشـقا تـوغرا 

ئۇالرنىـڭ كـۆز . ھايـاتى كـۈچ پۈتـۈنلهي بىكـار قىلىنىـدۇ. كېلىدۇ
قارىشىدا بـۇ ھهرگىزمـۇ زىيـان يـاكى كـۈچنى پارچىلىغـانلىق دهپ 

. قاسـماق-تهرهپـتىن دۇنيـا ھايـاتى كىـرئهكسىچه بىـر . قارالمايدۇ
يهنه بىر تهرهپتىن روھنىڭ پهرۋاز قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدىغان 

شـۇ سـهۋهپتىن ئۇنىـڭ رولىنـى پۈتـۈنلهي بىكـار . كىشهن-زهنجىر
دا »نېرۋانـا«مانا بۇ ئىنسان . قىلىش ياكى ئۇنى ئۆلتۈرۈش كېرهك

ــ ــدىغان نهتى ــيلىككه يېتهلهي ــارقىلىق ئهبهدى ــشىش ئ جه دهپ بىرلى
  .قارىلىدۇ

خرىستىئان دىنىدا كىـشىلهر ئىنـساننىڭ ئـۆز تهبىئىتـى بىـلهن 
خاتالىشىدىغانلىقىغا ئىشهنسىمۇ، بىراق، ئىنساننىڭ ھاياتى كـۈچى 
ئاشۇ ئىنسانغا تهسىر كۆرسىتىدىغانال بولسا ئىنساننى مهڭگۈ ئىسالھ 
ـــۆزى دهل  ـــڭ ئ ـــاتى كۈچنى ـــۈنكى، ھاي ـــدۇ، چ ـــى بولماي قىلغىل

ــ ــهيتاننىڭ ئۇۋى ــنهت . سىدۇرش ــقۇچى، مهي ــۇ خاتاالش ــسان مۇش ئىن
پهرۋهردىگارنىــڭ «خــاراكتېرى بىلهنــال بولىــدىكهن، ئۇنــداقتا، 

. نى بۇ دۇنيادا مهڭگۈ ئهمهلگه ئاشۇرغىلى بولمايـدۇ»ھۆكۈمرانلىقى
شۇڭالشقا مۇمكىن قهدهر شهيتان ئۈستىدىن غهلىبه قىلىپ، روھنى 

. لتـۈرۈش الزىـماللهغا خالىس قىلىش ئۈچۈن بۇ ھاياتى كـۈچنى ئۆ
ـــده  ـــۈزۈكلۈك ئالىمى ـــدىغان س ـــشىغا ئۇچرىماي ـــهھۋاتنىڭ بۇلغى ش
پهيغهمبهرلهر ۋه ئهۋلىياالر بىـلهن مهڭگـۈ بىـرگه بولـۇش ئـارقىلىق 
ــۇرۇش  ــگه ئاش ــاخىرهتته ئهمهل ــۈمرانلىقىنى ئ ــڭ ھۆك پهرۋهردىگارنى
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  .كېرهك دهپ قارايدۇ

مهيلـــى ئـــۇ يـــاكى بـــۇ بولـــسۇن ھهر ئىككىلىـــسى ھهرگىزمـــۇ 
  .ن كهلگهن ئىدىيه ئهمهسئىسالمدى

مهڭگۈلۈك نېمهتنى قولغا كهلتـۈرۈش ئىنـساننىڭ ئهڭ يۈكـسهك 
ئارزۇسى بولۇپ، ئىنسان بۇ ئارزۇنى پهقهت ئىمان، ياخـشى ئهمهل 
ـــاد  ـــدىكى جىھ ـــش يولى ـــسىنى ئۈســـتۈن قىلى ـــڭ كهلىمى ۋه اللهنى

  :ئارقىلىقال ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇ

�    لُوا الصمعوا ونَآم ينإِنَّ الَّذ  ملَه تكَان اتحلًا   الزسِ نودرالْف اتنج   ،  ينـدالخ
 � فيها لَا يبغونَ عنها حولًا

شۈبھىـــسىزكى، ئىمـــان ئېيتقـــان ۋه ياخـــشى ئهمهللهرنـــى «
ئــۇالر . قىلغانالرنىــڭ مهنزىلگــاھى فىــردهۋس جهننهتلىــرى بولىــدۇ

يۆتكىلىــشنى فىــردهۋس جهننهتلىرىــده مهڭگــۈ قالىــدۇ، ئۇنىڭــدىن 
  »① .خالىمايدۇ

�              كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر ملَه ابجتفَاس
لُوا لَأُكَفِّرقُتلُوا وقَاتي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مرِجأُخوا وراجه ينضٍ فَالَّذعب ننَّ م

             هدنع اللَّهو اللَّه دنع نا مابثَو ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج مهلَنخلَأُدو هِمئَاتيس مهنع
 � حسن الثَّوابِ

مهن ”: ئۇالرنىــڭ دۇئاســىنى پهرۋهردىگــارى ئىجــابهت قىلــدى«
اق بىـر ياخـشى سىلهردىن ئهر بولسۇن، ئايال بولـسۇن، ھهر قانـد

ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئهمهلىنى بىكار قىلىـۋهتمهيمهن، سـىلهر 
ھىجــرهت قىلغــانالر، يۇرتلىرىــدىن . بىــرىڭالردىن تــۆرهلگهن-بىــر

ــدا  يهنــى اللهنىــڭ دىنــى (ھهيــدهپ چىقىرىلغــانالر، مېنىــڭ يولۇم

                                                           
 . ئايهتلهر-108-107: سۈره كهھف ①
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يهنـى مېنىـڭ (ئهزىيهت تارتقانالر، ئۇرۇشقا قاتناشـقانالر، ) ئۈچۈن
ـــ ـــدا ئۇرۇش ـــڭ ) قانالريولۇم ـــدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنى ـــڭ يولۇم ۋه مېنى

ئهلـۋهتته، ئـۇالرنى ) مهغپىرىتىم ۋه رهھمىتىم بىـلهن(گۇناھلىرىنى 
ئاســـــتىدىن ئۆســـــتهڭالر ئېقىـــــپ تۇرىـــــدىغان جهنـــــنهتلهرگه 

ــۇ . “كىرگــۈزىمهن ــرى ئۈچــۈن(ب ــڭ ياخــشى ئهمهللى ــله ) ئۇالرنى ال
ــاتتۇر ــرىلگهن مۇكاپ ــدىن بې ــدا يا. تهرىپى ــڭ دهرگاھى ــشى اللهنى خ

  »①.بار) يهنى جهننهت(مۇكاپات 

�         لَـمعيو كُمـنوا مـداهج ينالَّـذ لَمِ اللَّهعا يلَمةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم
ابِرِينالص� 

جىھـاد ) ھهقىقىي(الله سىلهردىن !)  جامائهسىمۇئمىنلهرئى («
چىدىغۇچىالرنى ) گهمۇشهققهتلىرى-جىھادنىڭ جاپا(قىلغانالرنى ۋه 

ــمهي  ــۇرۇپ(بىل ــاي ت ــى ئايرىم ــان (، )يهن ــاغزىڭالردا ئىم پهقهت ئ
  »②جهننهتكه كىرىشنى ئويالمسىلهر؟) ئېيتتۇق دېيىش بىلهنال

توغرا، تهن شهھۋاتنىڭ قاچىسى بولـۇپ، شـهيتان ئىنـساننىڭ 
شهھۋات بولسا تهننىـڭ . قان تومۇرلىرىدا بىماالل ھهرىكهت قىلىدۇ

ــۇلىغى بولــۇپ، ئى ــلهن اللهنىــڭ يولىــدىن ئ ــسان بــۇ ئــۇالغ بى ن
  .ئادىشىپ، ھهقتىن ئېغىپ كېتىدۇ

گهرچه شهھۋات ئىنساننى توغرا يولدىن ئاداشتۇرىدىغان تۈپكى 
ئامىل ھېسابالنسىمۇ، بىـراق، ئىـسالمدا مهسـىلىنى ھهل قىلىـشنىڭ 
ــازاپالش ۋه  ــى ئ ــۈرۈش، تهنن ــۈنلهي ئۆلت ــهھۋاتنى پۈت ــۇلى ش ئۇس

ــــارالش ئهمهس ــــ. خ ــــۈنكى، ال ــــسان چ ــــهھۋاتنى ئىن ــــۇ ش له ب
ــۇ  ــۇپ، ب ــان بول ــپ ياراتق ــل قىلى ــك ئامى ــدىكى تۈرتكىلى روھىيىتى

                                                           
 . ئايهت-195: سۈره ئال ئىمران ①
 . ئايهت-142: سۈره ئال ئىمران ②
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ئـــامىلالر ئىنـــساننىڭ زېمىننـــى گۈللهندۈرۈشـــىده ۋه زېمىنـــدىكى 
ئهگهر ... خىالپهت ۋهزىپىسىنى ئۆتىشىده تۈرتكىلىك رول ئوينايـدۇ

بىز بـۇ شـهھۋاتنى پۈتـۈنلهي ئۆلتۈرۈۋهتـسهك، ئۇنـداقتا، بىزنىـڭ 
گۈللهندۈرىشىمىزده بىزگه نېمه تـۈرتكه بولىـدۇ؟ زېمىننـى زېمىننى 

  كىم گۈللهندۈرىدۇ؟

ھهقىقهتهن ئىسالمدا مهسىلىنى ھهل قىلىـشنىڭ يـولى شـهھۋات 
بهلگىلهش بولۇپ، بـۇ ئـۆلچهم شـهھۋاتنى ) قىلىپ(ئۈچۈن ئۆلچهم 
  .ھهرگىزمۇ ئۇنى پۈتۈنلهي چهكلهپ قويمايدۇ. كونترول قىلىدۇ

ينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ قُلْ هي للَّـذين            قُلْ من حرم زِ   �
ةاميالْق موةً يصالا خينالد اةيي الْحوا فنَآم � 

الـله بهنـدىلىرى ئۈچـۈن ياراتقـان لىباسـالرنى، ”تقىنكى، ئېي«
ئۇالر بـۇ ”تقىنكى،  ئېي“شېرىن، پاك رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟

گهرچه ئۇالرغــا كۇففــارالر ( ئۈچــۈن يارىتىلغــان مــۇئمىنلهردۇنيــادا 
  »①.“گىال خاستۇرمۇئمىنلهر، ئاخىرهتته بولسا )شېرىك بولسىمۇ

شهھۋاتنى كونترول قىلىدىغان ئۆلچهم بولـسا الـله ۋه اللهنىـڭ 
ۋه » ھـارام-ھـاالل«پهيغهمبىرى قۇرئان ۋه ھهدىسته بهلگىلىـگهن 

  .دىن ئىبارهت»خاتا-راتوغ«

ئهگهر سهن اللهنىـڭ ئهمرىلىـرىگه رېئـايه قىلـساڭ، ئۇنـداقتا، 
ئىالھىـــي ئـــۆلچهم بىـــلهن كـــونترول قىلىنغـــان شـــهھۋات پهقهت 

بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى، ئۇنىـڭ تهلىـۋىگه ئـاۋاز » رۇخسهت«
  .قوشۇش ئىنساننى ئهجرىگه اليىقالشتۇرۇىدۇ

يا رسول اهللا إن    : قالوا. بضع أحدكم ألجرا  وإن يف   : قال عليه الصالة والسالم   �

                                                           
 . ئايهت-32: ه ئهئرافسۈر ①
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أرأيتم لو وضعها يف حرام     : قال! أحدنا ليأتى زوجه شهوة منه مث يكون له عليها أجر؟         
 � أكان عليه فيها وزر؟ فاذ وضعها يف حالل فله عليها أجر

شۈبھىسىزكى، سىلهرنىڭ جىنسىي ”: پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم«
: سـاھابىالر. دېـدى“ گه ئهجىـر بـارئاالقهڭلهردىمۇ ئهلۋهتته سىلهر

بىزنىڭ بىرىمىز ئايالىنىڭ قېشىغا پهقهت ئۆزىنىڭ ! ئى رهسۇلۇلالھ”
جىنسىي ھهۋىسىنى قانـدۇرۇش ئۈچـۈنال كهلـسىمۇ ئۇنىڭغـا ئهجىـر 

ــدۇ؟ ــتى“ بېرىلهم ــساالم. دهپ سوراش ــبهر ئهلهيھىس ــى ”: پهيغهم قېن
ىڭغا گۇنـاھ ئېيتىڭالرچۇ، ئهگهر ئۇ يات ئايال بىلهن زىنا قىلسا ئۇن

بوالمدۇ؟ دهل شۇنىڭدهك ئهگهر ئۇ ھاالل ئايالى بىلهن پـاك ئـاالقه 
  »①. دېدى“ قىلسا، ئهلۋهتته ئۇنىڭغا ئهجىر بېرىلىدۇ

قاسـماق يـاكى يىرگىنىـشلىك نهرسـه -شهھۋات قانـداقتۇر كىـر
  .ئهمهس

 � حبب إيل من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيىن يف الصالة�

كى نهرسىلىرىڭالر ئىچىدىن پاك نهرسـىلهر سىلهرنىڭ دۇنيادى«
بىــلهن ئايــالالرنى ياخــشى كــۆرىمهن، خۇشــاللىقىمنى نامــازدىن 

  »②.تاپىمهن

قاسماق پاھىشهدۇر، يهنى الـله ھـاالل قىلىـپ -ھهقىقهتهن كىر
  .بهلگىلهپ بهرگهن چهكتىن ئېشىپ، ھارامغا ئۆتۈپ كېتىشتۇر

ى شــــۇڭا مۇســــۇلمان ئۆزىــــدىن شــــهيتاننىڭ ھۆكــــۈمرانلىقىن
يېراقالشتۇرۇش ئۈچۈن شـهھۋاتنى ئۆلتۈرمهيـدۇ، بهلكـى، اللهنىـڭ 
ئهمرىلىرىگه رېئايه قىلىدۇ ۋه الله ھاالل قىلىپ بهلگىـلهپ بهرگهن 

ــدۇ ــپ كهتمهي ــدىن ھالقى ــشىنى . دائىرى ــۇ كى ــده شــهيتان ئ نهتىجى
                                                           

 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىس ①
 .نهسهئىي ۋه ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان ھهدىس ②
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» اللهنىـــڭ ھۆكـــۈمرانلىقى«مانـــا شـــۇ چاغـــدا ... ئازدۇرالمايـــدۇ
ــت ــدۇرۇپ قويۇلماس ــاخىرهتكه قال ــگه ئ ــادىال ئهمهل ــۇ دۇني ىن، مۇش

  .ئاشىدۇ

ئــادهم بالىلىرىنىــڭ «تــوغرا، ئىنــسان خاتالىــشىدۇ، چــۈنكى، 
  .»ھهممىسى خاتالىق ئۈستىده

ئىنـساننى اللهنىـڭ ) ئىنساننىڭ خاتالىشىدىغانلىقى(بىراق، بۇ 
ـــڭ  ـــدا اللهنى ـــا ھاياتى ـــارقىلىق دۇني ـــش ئ ـــايه قىلى ـــرىگه رېئ ئهم

ــدىكى  ــۇزۇش يولى ــۈمرانلىقىنى تۇرغ ــۇپ ھۆك ــشچانلىقتىن توس تىرى
چـــۈنكى، خاتـــالىق ۋه ئهگـــرىلىكتىن مهڭگـــۈ خـــالى . قااللمايـــدۇ

بواللمايــدىغان بــۇ ئىنــساننى الــله ئاالھىــده ھۆرمهتلىــدى ۋه ئــۇنى 
  .ئۆزىنىڭ كۆپلىگهن مهخلۇقلىرىدن ئۈستۈن قىلىپ ياراتتى

�       حالْبو ري الْبف ماهلْنمحو منِي َآدا بنمكَر لَقَدو       ـاتبالطَّي ـنم مـاهقْنزررِ و
 � وفَضلْناهم علَى كَثريٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًا

شۈبھىــسىزكى، بىــز ئــادهم بــالىلىرىنى ھۆرمهتلىــك -شــهك«
مىنــدۇردۇق، دېڭىــزدا ) ئۇلۇغالرغــا(قىلــدۇق، ئــۇالرنى قۇرۇقلۇقتــا 

ــېمىلهرگه( ــېمهكلىكلهر ) ك ــېرىن ي ــۇالرنى ش ــاردۇق، ئ ــلهن چىق بى
رىزىقالنــــدۇردۇق، ئــــۇالرنى مهخلۇقاتلىرىمىزنىــــڭ نۇرغۇنىــــدىن 

  »①.ئۈستۈن قىلدۇق

الله ئىنسانالردىن ئۇالرغا بهرگهن ئىقتىدار، ئۇالرغـا ئـۆگهتكهن 
ـــمان ـــسۇندۇرۇپ بهرگهن ئاس ـــا بوي ـــم ۋه ئۇالرغ ـــڭ -ئىلى زېمىننى

ئېنېرگىيىلىـــرىگه تايىنىـــپ، زېمىنـــدا اللهنىـــڭ ھۆكـــۈمرانلىقىنى 
يهنــى ئۆزىنىــڭ بــۇيرۇقلىرىنى ئىجــرا . تهلهپ قىلــدىتۇرغۇزۇشــنى 

ـــۆزىگه  ـــنى، ئ ـــا قويۇش ـــسىپىنى يولغ ـــڭ پرىن ـــشنى، ئۆزىنى قىلى
                                                           

 . ئايهت-70: سۈره ئىسرا ①



 

- 321 - 

321 

ھېچنهرسىنى شېرىك قىلمىغان ھالدا ئىتائهت ۋه ئىبادهت قىلىشنى 
  .تهلهپ قىلدى

�ه بِعت نى فَمدي هنم كُمنيأْتا يا فَإِميعما جهنبِطُوا ما اهقُلْن هِملَيع فوفَلَا خ ايد
 � ولَا هم يحزنونَ

ھهممىڭالر بـۇ يهردىـن چۈشـۈڭالر، سـىلهرگه مهن ”) ئۇالرغا(«
ــول كۆرســهتكۈچى  ــر ي ــتىن بى ــبهر(تهرهپ ــى پهيغهم ــدۇ، ) يهن كېلى

قـــايغۇ -قورقــۇنچ ۋه غهم) ئــاخىرهتته(يولۇمغــا ئهگهشــكهنلهرگه 
  »① . دېدۇق“بولمايدۇ

ئاڭلىـدۇق ۋه ئىتـائهت « ئهگىـشىدىغان، ئىالھىي كۆرسـهتمىگه
دهيــدىغان كىــشىلهر زېمىنــدا اللهنىــڭ ھۆكــۈمرانلىقىنى » قىلــدۇق

  .قۇرۇپ چىقىدۇ ۋه ئاخىرهتته ئۇالرغا جهننهت بېرىلىدۇ

 �والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بَِآياتنا أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ�

ىزنىڭ ئـايهتلىرىمىزنى ئىنكـار قىلغـانالر ئهھلـى كاپىرالر ۋه ب«
  »② .دوزاختۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ

ئىمان كهلتۈرگهن، زېمىندا اللهنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى تۇرغۇزغان 
ــدۇ ۋه  ــسانىيلىقىدىن چىقىــپ كهتمهي ــشىلهر ئۆزىنىــڭ ئىن ئاشــۇ كى

لىرىغا بهلكى، ئۇالر باشقا ئادهم بالى. پهرىشتىگه ئايلىنىپ قالمايدۇ
ــشىدۇ ــان تهۋبه . ئوخــشاشال خاتالى ــۇالر خاتاالشــقان ھام ــراق، ئ بى

  .قىلىدۇ

�            نمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو
 أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ،لُوا وهم يعلَمونَما فَعيغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه ولَم يصروا علَى  

                                                           
 . ئايهت-38: سۈره بهقهره ①
 . ئايهت-39: سۈره بهقهره ②
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نيلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنجو هِمبر � 

 قىلىپ قالسا يـاكى ئـۆزلىرىگه نىتهقۋادارالر يامان بىر گۇناھ«
دۇ، گۇنــاھلىرى ئۈچــۈن مهغپىــرهت زۇلــۇم قىلــسا اللهنــى يــاد ئېتىــ

تهلهپ قىلىدۇ، گۇناھنى كهچۈرىـدىغان اللهدىـن باشـقا كىـم بـار؟ 
ــۇرۇپ داۋامالشــتۇرمايدۇ ــۇالر قىلمىــشلىرىنى بىلىــپ ت ئۇالرنىــڭ . ئ

مۇكاپــاتى ) يهنــى يــۇقىرىقى خىــسلهتلهرگه ئىــگه كىــشىلهرنىڭ(
پهرۋهردىگـــارى تهرىپىـــدىن بولغـــان مهغپىـــرهت ۋه ئاســـتىدىن 

بــۇ يهرلهرده ئــۇالر . ر ئېقىــپ تۇرىــدىغان جهنــنهتلهردۇرهئۆســتهڭل
ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئېرىـشىدىغان سـاۋابى . مهڭگۈ قالىدۇ

  »①.!ھه-نېمىدېگهن ياخشى

ئىھسانىنىڭ بىرى شۇكى، -اللهنىڭ بهندىلىرىگه قىلغان پهزلى
بهندىلهر خاتاالشقان چاغدا، خاتالىق ئۈستىده چىـڭ تۇرۇۋالمـاي، 

ىن مهغپىرهت تىلهپ، اللهغا تهۋبه قىلسا الله ئـۇالرنى دهرھال اللهد
ئــۇالر خاتــالىقلىرى «: ئـۆز رهھمىتىــدىن قوغلىۋهتمهيــدۇ ۋه ئۇالرغـا

ــق  ــدا اللهنىــڭ ھۆكــۈمرانلىقىنى تۇرغۇزۇشــقا اليى ســهۋهبلىك زېمىن
ــۇالرنى » ئهمهس ــدۇ ۋه ئ ــۇالردىن رازى بولى ــى، ئ ــدۇ، بهلك دېمهي

  .بهرىكهتلىك قىلىدۇ

�اللَّه يضرهبر يشخ نمل كذَل هنوا عضرو مهنع  � 

. الله ئۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالرمۇ اللهدىن مهمنۇن بولىـدۇ«
  »②.بۇنىڭغا پهرۋهردىگارىدىن قورققان ئادهم ئېرىشىدۇ

مانــا بــۇ ئىالھىــي پرىنــسىپ بهلگىلىــگهن زېمىنــدىكى ئىنــسان 
ۈچىنىــڭ يېتىــشىچه مهسىلىــسى بولــۇپ، بــۇ مهســىله ئىنــساننىڭ ك

                                                           
 . ئايهتلهر-136-135: سۈره ئال ئىمران ①
 . ئايهت-8: سۈره بهييىنه ②
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ـــۈن ئهمهل  ـــۇزۇش ئۈچ ـــۈمرانلىقىنى تۇرغ ـــڭ ھۆك ـــدا اللهنى زېمىن
قىلىشىنى، يامانلىقنى چېكىندۈرۈپ، ياخشىلىقنى قانات يايدۇرۇش 

ھهرگىزمـۇ . ئۈچۈن ئىزچىل تۈرده كۈرهش قىلىشىنى تهلهپ قىلىدۇ
ـــا  ـــر بۇلۇڭغ ـــاكى بى ـــشنى ي ـــكه چىقىۋېلى ـــر چهت ـــساندىن بى ئىن

نسان روھىيىتىدىكى جانلىق تۈرتكىلهرنى بېكىنىۋېلىشنى ۋهياكى ئى
  .ئۆلتۈرۈۋېتىشنى تهلهپ قىلمايدۇ

سوپىزم بۇ ئىشالرنى نهدىـن تـاپتى؟ قانداقـسىگه ئاشـۇ قىلـچه 
ئاساسى يوق ئىبادهت شهكىللىرى بىلهن اللهغـا يېقىنلىـشىمىز دهپ 

  ئويلىيالىدى؟

ئادهملهردىن قېچىپ، بىر بۇلۇڭغا بېكىنىۋېلىشنى، الله خالىسا 
ــا تاشــالپ ئــۇال ــۇقنى خالىقق ــوغرا يولغــا باشــاليدۇ دهپ مهخل رنى ت

قويۇشــنى، روھنــى پــاكالش ئۈچــۈن تهننىــڭ تهلهپلىــرىگه قارشــى 
نـى، سـهلبىيلىك ۋه ھورۇنلـۇقنى، ئـاجىزلىقنى »كۈرهش قىلىـش«

ئۇلۇغ پهزىلهتكه ئايالنـدۇرۇپ قويۇشـالرنى سـوپىزم نهدىـن ئېلىـپ 
  كهلدى؟

ىماتلىرىغـا قارشـى بولـۇپ، مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىـسالم تهل
ئۇالر ئىسالم تهلىماتلىرىغا ئارىلىشىپ قالغان يـات چىرىنـدىلهردىن 

  .باشقا نهرسه ئهمهس

نىــڭ تهلهپلىرىــدىن، بولۇپمــۇ »الإلــه االاهللا«ئىــسالم ئــۇممىتى 
سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي تهلهپلىرىدىن تهدرىجىي ھالدا چېكىنىپ، 

ـــادهت شـــوئارلىرى  ـــلهن ئىب ـــال )بهش پهرز(شهخـــسى تهرهپ بى نى
ــا  ــك خاتالىقق ــارهت ئهجهللى ــتىن ئىب ــدا تهكىتلهش ــك ھال مهركهزلى

دېگهندهك » ئۆلمهك ئۈستىگه تهپمهك«چۈشۈپ قالغاندىن كېيىن، 
شهخـسى تهرهپ بىـلهن (سوپىزىممۇ ئوخشاشال مۇشۇ ئىككى تهرهپ 
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نىـــڭ سىياســـىي »الإلـــه االاهللا«نـــى تهكـــتلهپ، )بهش پهرز
بــۇ . تىن پۈتــۈنلهي يــۈز ئــۆرۈدىتهلهپلىرىــدىن، ئۇمــۇمهن جىھــاد

يهردىكــى جىھــاد مهيلــى ئىــسالم دۈشــمهنلىرىگه تاقابىــل تۇرۇشــقا 
ئاالقىــــدار ئىــــشالر بولــــسۇن يــــاكى ئىــــسالمىي جهمئىيهتتىكــــى 

قـا ئاالقىـدار ئىـشالر »ياخشىلىققا بـۇيرۇپ، يامـانلىقتىن توسـۇش«
بولسۇن ئوخـشاشال سـوپىزمنىڭ دېقـقهت ئېتىبارىنىـڭ سـىرتىدىكى 

  .ئىش ئىدى

ــائىي  ــرى ئىرج ــدىن ئىلگى ــوپىزم بۇن ــقا س ــۇقىرىقىالردىن باش ي
كه قوشـۇپ، »زهھهرلىـك چېكىملىـك«ئىدىيىسى تهقـدىم قىلغـان 

بـۇ بولـسا ... نى ئېلىـپ كهلـدى»زهھهرلىك چېكىملىك«يهنه بىر 
ــر ۋه تهســبىھلهر  ــى، زىكى ــلهن ئهمهس، بهلك ــاد بى ئهمهل ۋه جىھ

ىـڭ بهرىكهتلىـرى ن»شـهيخ«بىـلهن، مـازار ۋه ئهۋلىيـاالر بىـلهن، 
-نىڭ بهرىكهتلىرى ئارقىلىق ماشايىخ ۋه پىـر»ئاجىزلىق«بىلهن، 

ــۆجىزه ــىدىغان م ــتازالرغا چۈش ــسهتكه -ئۇس ــلهن مهق ــارامهتلهر بى ك
  !.گۇمانى ئىدى» يېتىش«

*   *   *   *   *  

نىـڭ »الإله االاهللا«ۋه ئۇنىڭ » ئىدىيىۋى ھۇجۇم«بىز ئاخىرىدا 
  . سۆزلهيمىزتهلهپلىرىدىكى تهسىرلىرى ھهققىده

بىــز ئىــسالم ئۇممىتىنىــڭ ھاياتىــدا ئىــدىيىۋى ھۇجۇمنىــڭ بىــر 
قېـــتىم ئهمهس، بهلكـــى، ئىككـــى قېـــتىم بولغـــانلىقىنى ســـۆزلهپ 

  .ئۆتىمىز

ــدا،  ــگهن چاغ ــپ كهل ــدىيىۋى ھۇجــۇم يېتى ــتىم ئى بىرىنچــى قې
ئۇممهت ئىچىدىن چىققـان ... ئۇممهت تېخى گۈدهك ھالىتىده ئىدى

گرېك پهلسهپىسى بىلهن گرېك «نىڭ »مۇتهپهككۇرالر«بىر قىسىم 
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لوگىكىــسى ئىــسالمغا خىــزمهت قىلىــشتا قــولالنغىلى بولىــدىغان 
دهپ ئويالشتهك ئېغىر خاتالىققا چۈشـۈپ قىلىـشى » ئىجابىي قورال

  .نهتىجىسىده بۇ ئىدىيىۋى ھۇجۇم پهيدا بولدى

  .مهيلى قانداقال بولمىسۇن، بۇ بىر غهلىته ھادىسه بولدى

دهپ ئاتىــشىمنىڭ ســهۋهبى » غهلىــته «مېنىــڭ بــۇ ھادىــسىنى
شــۇكى، ئــۇممهت ئۆزىنىــڭ ئىلمىــي ھهرىكىتىنــى باشــالش ئۈچــۈن 

ــك  ــان كهڭ كۆلهملى ــپ بارغ ــراس«ئېلى ــك مى ــى ئهرهب »گرې لىرىن
الرنىـــڭ »مىـــراس«تىلىغـــا تهرجىـــمه قىلىـــش ھهرىكىتىـــده بـــۇ 

پايدىلىقلىرى بىلهن پايدىسىزلىرىنى ئاڭلىق تۈرده بايقىغان ھهمده 
تهرجىـمه ھهرىكىتىـده . ۈكلىرىنى ئىلغاپ چىققان ئىدىپاك ۋه سۈز

ئۇالرنىڭ گرېك تىلىدىن كۆپلىگهن ئهسهرلهرنى تهرجىمه قىلىـپ، 
مهشھۇر يۇنان ئهپـسانىلىرىنى تهرجىـمه قىلمىغـانلىقى بـۇ نـۇقتىنى 

ــۇالر . ئىــسپاتاليدۇ ــسانىلىرى«چــۈنكى، ئ ــان ئهپ ده تهۋھىــد »يۇن
بۇتپهرهســلىكنى ۋه ئهقىدىــسى بىــلهن ئهســال سىغىــشالمايدىغان 

ــدىغان  ــق كهلمهي ــز اليى ــا ھهرگى ــڭ ئۇلۇغلىقىغ ــالر«اللهنى » ئىالھ
ھهققىدىكى بىمهنلىكلهرنى كۆرۈپ، بۇ ئهپسانىلهرگه قهتئىي نهزهر 

لهرنى تهرجىمه قىلىـش بىلهنـال بولـدى »ساپ ئىلىم«سالمىدى ۋه 
  .قىلدى

لوگىكــا ۋه پهلــسهپىنى » مۇتهپهككــۇرالر«ئهممــا، بىــر تۈركــۈم 
بۇتپهرهسلىككىال خىزمهت قىلماسـتىن، بهلكـى، ئىـسالمغىمۇ نوقۇل 

قورال دهپ ئـويالپ، لوگىكـا » قوش بىسلىق«خىزمهت قىلىدىغان 
بۇنىڭغـــا ئابباســـىيه . ۋه پهلـــسهپه مهســـىلىده ئالـــدىنىپ قالـــدى

ــاردهم  ــدئهت ي ــر بى ــان بى ــدا قىلغ ــاقهتلهرچه پهي ــرى ھام خهلىپىلى
» مۇتهپهككـۇرالر«ن يهنى ئابباسىيه خهلىپىلىـرى مۇسـۇلما. بهردى

ـــــۇدىي ـــــدىغان يهھ ـــــازىره قىالالي ـــــلهن مۇن ـــــستىئان -بى خرى
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ئـۇالر ئىـسالم ھهققىـده نـېمه . نى ئوردىغا چاقىردى»پهيالسۇپالر«
ئاندىن خهلىپىلهر مۇسۇلمانالردىن . دېيىشنى خالىسا شۇنى دهيتتى

يهھۇدىي ۋه خرىـستىئان . ئۇالرغا رهددىيه بېرىشنى تهلهپ قىالتتى
ئۆزىنىڭ ئهقىدىسىنى ئىزاھالشتا گرېكالرنىڭ لوگىكا تېئولوگىيىسى 

ۋه پهلسهپىــسىنى ئىــشقا ســالغاچقا، ئاشــۇ چاغــدىكى مۇســۇلمان 
مۇنازىر ئىقتىدارىمىزنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىزمـۇ » ”مۇتهپهككۇرالر«

  .دهپ قارىدى“ لوگىكا ۋه پهلسهپىنى ئۆگىنىشىمىز كېرهك

زىيىنى كۆپ ھهقىقهتهن ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىنىڭ پايدىسىدىن 
ئهمهلىيهتـته ئىـسالم ۋه مۇسـۇلمانالر تېئولوگىيىنىـڭ بـۇ ... بولدى

ئىالھىي دىن . خىل بولمىغۇر قىلىقلىرىدىن تامامهن بىھاجهت ئىدى
قۇرئان ۋه ھهدىسكه خىالپ  بولغان بۇ خىل شهرھى ۋه بايانالرغـا 

ــــدى ــــاجلىق ئهمهس ئى ــــچه ئىھتىي ــــبهر . قىلى ــــۈنكى، پهيغهم چ
ۇرئان ۋه ھهدىـس ھهققىـدىكى مۇنـۇ ھهدىـسى ئهلهيھىسساالمنىڭ ق

  .بىزگه تامامهن يېتهرلىك ئىدى

 � كتاب اهللا وسنيت: تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدي�

مهن ســـىلهرنىڭ ئىچىڭـــالردا ئىككـــى نهرســـىنى قالـــدۇرۇپ «
كهتتىم، ئهگهر سىلهر مهندىن كېـيىن شـۇ ئىككـى نهرسـىگه چىـڭ 

اللهنىـڭ كىتـابى ۋه : ئـۇ بولـسا. هرئېسىلساڭالر، مهڭگۈ ئازمايـسىل
  »①.مېنىڭ سۈننىتىمدۇر

ئهھۋال قانداق بولۇشتىن قهتئىينهزهر، بۇ بولمىغۇر قىلمىشتىن 
ئـاپهت ئىـسالم تارىخىـدا -ئهقىدىسىگه يهتكهن بااليى» الإله االاهللا «
ئىـسالم «دېگهن نام بىلهن مهشھۇر بولغان ) پهلسهپه(» كاالمىزم«

ــسى ــسالم ئ(» تېئولوگىيى ــىئى ــش )ىالھىيهتچىلىك ــى ياســاپ چىقى ن
                                                           

 .سنى ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدى ①
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نىـڭ »الإلـه االاهللا «شۇنداقال، پۈتۈنلهي ئاساسـسىز ھالـدا . بولدى
ئىــسالمىي «گــرېكچه پهلــسهپىۋىي شهرھىــسىنى پهيــدا قىلىــدىغان 

  .نىڭ مهيدانغا كېلىشى بولدى»پىرقهلهر

ئـاپهت پهقهت بىـر تۈركـۈم -مهيلى قانداقال بولمىـسۇن، بـااليى
ىال چهكلىنىـپ قالغـان بولـۇپ، ئومـۇمىي ئىچىـد» مۇتهپهككۇرالر«

ئۇممهت بۇ ئاپهتنىڭ تهسىرىگه ئوچرىماي، ساغالم تهپىئىتى بىلهن 
بىــراق، ۋاقىتنىــڭ ئۆتۈشــى بىــلهن . ســاقلىنىپ قالغــان ئىــدى

نىڭ تهلهپلىرىـدىن بىـر قىـسىم تهلهپلهرنـى »الإله االاهللا «بۇزۇلۇش 
ــــدىن  ــــڭ ئىچى ــــۇمىي دائىرىنى ــــۇنى ئوم ــــالپ، ئ ــــسىپ تاش كې

ــــيىن، چىقى ــــشكه باشــــلىغاندىن كې ــــرقهلهر«رىۋېتى ــــاۋام » پى ئ
بۇالرنىـڭ مهقـسىتى ھهق . نى ئۆزىگه تارتىـشقا باشـلىدى»خهلق«

دىندا چىڭ تۇرغان ۋه ساغالم تهبىئىتىنى ساقالپ قالغـان ئـالىمالر 
تهرىپىدىن ئۆزلىرىگه كېلىۋاتقـان دولقۇنغـا ئاشـۇ خهلقـقه تايىنىـپ 

ــدى ــۇرۇش ئى ــل ت ــائىي ئى«... تاقابى ــسىئىرج ــۇ » دىيى دهل ئاش
پىرقهلهر تهرىپىـدىن تـۆرهلگهن ۋه ئـاۋام خهلقنـى ئـۆزىگه تارتقـان 

  .ئهڭ ناچار ئىديىۋى خاھىش بولدى

*   *   *   *   *  

ئۇممهتنىڭ تارىخىدا پهيدا بولغان ئهڭ ناچار ئىشالرنىڭ بىـرى 
  ...ھازىرقى زاماندىكى ئىدىيىۋى ھۇجۇم بولدى

ا، ئــۇممهت ئىلگىــرى ئىــدىيىۋى ھۇجــۇم يېتىــپ كهلــگهن چاغــد
كۆرۈلــۈپ باقمىغــان دهرىجىــده روھىــي بوشــلۇق ئىچىــگه چۈشــۈپ 

شۇڭا ئىدىيىۋى ھۇجـۇم ئۇممهتنىـڭ ھاياتىغـا شـۇ ... قالغان ئىدى
قهدهر ئىچكىــرىلهپ كىردىكــى، ھېچنهرســه ئۇنــداق ئىچكىــرلهپ 

  .كىرمىگهن ئىدى
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نىـڭ »الإلـه االاهللا  «ئىدىيىۋى ھۇجۇم يېتىپ كهلـگهن چاغـدا، 
. ىدىن ناھايتى چوڭ بىر پارچه كېـسىپ تاشـالنغان ئىـدىتهلهپلىر

ــه االاهللا« ــوغرا »الإل نىــڭ تهلهپلىرىــدىن پهقهت تــوغرا ئهقىــده، ت
ــارچىالرال  ــدىغان ئۇشــشاق پ ــكهت بواللماي ــوغرا ھهرى ــادهت ۋه ت ئىب

ــدى ــان ئى ــۇرۇق . ســاقلىنىپ قالغ ــارچىالر روھــتىن خــالىي ق ــۇ پ ب
اشــقا نهرســه ئهمهس ئهنــئهنه يــاكى ئهنئهنىنىــڭ قالدۇقلىرىــدىن ب

  .ئىدى

ــان  ــن قارالغ ــۇال دى ــدا پهقهت مۇش ــشىلهرنىڭ ئېڭى ــا، كى ھهتت
گهرچه . مۇ قۇرۇق ئهنئهنىگه ئايلىنىپ قالغـان ئىـدى»بهش پهرز«

ــارچه ــڭ پ ــشىلهر دىننى ــشىپ -كى ــڭ يېپى ــدۇقلىرىغا چى ــۇرات قال پ
تۇرغان بولسىمۇ، بىراق، دىننىـڭ ھهر قايـسى سـاھهلهرگه تهسـىر 

 چاغـدىكى تۈرتكىلىـك كـۈچى ھـازىر ئهسـال كۆرسهتكۈچى بولغـان
  .قالمىغان ئىدى

ــدىن ئاســتا ــۇممهت دىن ــدا -گهرچه ئ ئاســتا چېكىنىــپ، ئاخىرى
دىندىن بىر پۈتۈن چىقىپ كهتكهن بولسىمۇ، بىـراق، مۇسـۇلمانالر 

ــدا  ــۆتكىنىمىزدهك–ھاياتى ــدا كۆرســىتىپ ئ ــاخىرقى -يۇقىرى  ئهڭ ئ
ــۇ ئىككىــس ىگه تېخــى ئىككــى ئىــش ســاقلىنىپ قالغــان بولــۇپ، ب

شـهرىئهتنى : ئـۇ ئىككىـسى بولـسا. يهتمىگهن ئىـدى» چېكىنىش«
  .يولغا قويۇش ۋه ناماز ياكى بهش پهرز ئىدى

  .!ئىدىيىۋى ھۇجۇم دهل مۇشۇنى يوقىتىش ئۈچۈن كهلدى

بىز ئالدى بىلهن شۇنى ئۇنۇتماسـلىقىمىز كېرهككـى، ھهربىـي، 
ىقى سىياسىي، ئىقتىـسادىي يـاكى ئىـدىيىۋى ھۇجۇمنىـڭ ھهر قانـد

نىـڭ تهلهپلىرىـدىن چېكىنگهنـدىن كېيىـنال، »الإله االاهللا «ئـۇممهت 
نىـــڭ »الإلـــه االاهللا«ئهگهر ئـــۇممهت . ئانـــدىن يېتىـــپ كهلـــدى
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تهلهپلىرىــدىن بــۇ قهدهر چېكىنىــپ كهتمىــگهن بولــسا دۈشــمهنلهر 
. ئىسالم دۇنياسـىغا ھۇجـۇم قىلىـشقا جـۈرئهت قىاللمىغـان بـوالتتى

 ئهھلى سهلب ئۇرۇشىدىكى ئاچچىق چۈنكى، ئۇالر تۇنجى قېتىملىق
  .مهغلۇبىيهتنىڭ تهمىنى تېخى ئۇنتۇيالمىغان ئىدى

  ...بىراق، دۈشمهن پۇرسهت كۈتۈۋاتاتتى

ــــڭ  ــــلهن -دۈشــــمهنلهر ئۇممهتنى ــــسى بى ئىرجــــائىي ئىدىيى
 ئاللىقاچـان غهپـلهت ئۇيقۇسـىغا -سوپىزمنىڭ زهھهرلىـشى ئاسـتىدا

لىقىنى، شـۇڭا، چۆكۈپ، دىننىـڭ تهلهپلىرىـدىن ئايرىلىـپ قالغـان
ــدىغان  ــڭ دۈشــمهننى قورقۇتى ــۈچ«اللهنى ــم » ك ــارالش، ئىلى تهيي

تهلهپ قىلىش، زېمىننى گۈللهندۈرۈش ئۈچۈن ھهرىـكهت قىلىـش، 
رىزىق ئىزلهش ئۈچۈن كهسىپ ۋه تىجـارهت بىـلهن شـوغۇللىنىش، 

ــۈچ ــدا ك ــا -زېمىن ــهۋهپلىرىنى قولغ ــنىڭ س ــگه بولۇش ــۇدرهتكه ئى ق
ئـارا قېرىنداشـلىقنى ۋه -تتا ئـۆزكهلتۈرۈش ئۈچۈن تېرىشىش، ھايا

ئىالھىي ئادالهتنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش ھهققىـدىكى ئهمرىنـى بهجـا 
شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر . كهلتۈرمىگهنلىكىنى كـۆرۈپ يهتـكهن ئىـدى

ئاسانلىقچه قولغا كهلتۈرگىلى بولمايدىغان بىـر ئوبـدان پۇرسـهتنى 
ــدى ــشنى خالىمى ــدىن بېرى ــدا -قول ــادىلىق ھال ــاتلىق ۋه پىي ده، ئ

ــك  ــدا كهڭ كۆلهملى ــسالم زېمىنلىرى ــدى ۋه ئى ــپ كهل قوشــۇن تارتى
  .بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ باردى

ــمه  ــسالمنىڭ ھهم ــۆتكىنىمىزدهك گهرچه ئى ــپ ئ ــدا ئېيتى يۇقىرى
تهرهپلىرى يوقۇلۇپ، پهقهت ئازغىنا ئۇششاق تهرهپلىرىال ساقلىنىپ 

دىنمۇ »ئۇششاق تهرهپلهر«قالغان بولسىمۇ، بىراق، دۈشمهنلهر بۇ 
چــۈنكى، ئــۇالر بــۇ دىننىــڭ خــاراكتېرىنى . جهم بواللمىــدىخــاتىر

ــىنهتتى ــشى چۈش ــايتى ياخ ــك . ناھ ــڭ زهررىچىلى ــۇ دىننى ئهگهر ب
كىچىك بىر بارچىسى زېمىندا جانلىق تهسىر كۆرسـهتكۈچى بولـۇپ 



 

- 330 - 

330 

ــشى  ــدىغانلىقىنىمۇ ياخ ــۈز بېرى ــڭ ي ــسا، نېمىلهرنى ــاقلىنىپ قال س
  .بىلهتتى

 � ب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ أَبناَءهمالَّذين َآتيناهم الْكتا �

) يهنـى يهھـۇدىيالر بىـلهن ناســاراالر(بىـز كىتـاب بهرگهنـلهر «
 .ئۆز ئوغـۇللىرىنى تونۇغانـدهك تونۇيـدۇ) يهنى پهيغهمبهرنى(ئۇنى 

①«  

–دۈشمهنگه نىسبهتهن بۇ دىندىكى ئهڭ قورقۇنچلـۇق نهرسـه 
ــدهك ــب ئېيتقان ــشۇناس گى ــڭ -شهرق ــۇ دىننى ــويالپ  ب ــېچكىم ئ ھ

  .باقمىغان جايدىن تۇيۇقسىز قوزغىلىپ چىقىش ئىقتىدارىدۇر

ــسا،  ئهگهر شــهرىئهت يولغــا قويۇلغــان ھــالهتته ســاقلىنىپ قال
بهش پهرز ئىزچىل تۈرده ئۆز مهۋجۇتلۇقىنى يوقاتمىسا، ئۇنـداقتا، 
ئالدىــدىن ھېچقانــداق ســىگنال بهرمهســتىن، تۇيۇقــسىز جانلىنىــپ 

  .ساقلىنىپ قالغان بولىدۇ» بمىكرو«كېتىدىغان بىر 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ كىچىككىنه قالدۇقنىمۇ، ھهتتـا، دىننىـڭ 
  .ھهقىقىتىنىڭ قۇرۇق سايىسىنىمۇ يوقۇتۇش كېرهك

دهپ قـاراپ، » ئىسالم دۆلىتى«گهرچه دۈشمهنلهر مۇسۇلمانالر 
ــارزۇ »دۆلهت«ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا ئۇيۇشــىدىغان  نــى يوقۇتۇشــنى ئ
ولـــۇپ، بـــارلىق سۈيقهســــتى ۋه قىلـــسىمۇ، بىـــراق، تـــۇنجى ب

ـــاھىره ۋه  ـــارقىلىق ق ـــۇم ئ ـــدىيه ھۇج ـــلهن ئى ـــشچانلىقى بى تىرى
ئىــستانبۇلدا دىننىــڭ قالــدۇقلىرىنى يوقۇتــۇش ئۈچــۈن ھهرىــكهت 

  .قىلدى

شۇنداقتىمۇ، . ئىش ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئۇنچىۋاال ئاسان بولمىدى

                                                           
 . ئايهت-146: سۈره بهقهره ①
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ــالهتته  ــاڭلىق ھ ــسبهتهن ئ ــتىگه نى ــڭ ھهقىقى ــۇممهت دىننى ئهگهر ئ
، بۇ دىننىڭ ئهمرىنى توغرا رهۋىشته بهجا كهلتۈرگهن بولسا بولغان

  .ئىدى، دۈشمهنلهرنىڭ ئىشى يهنىمۇ بهكرهك قىينالشقان بوالتتى

خرىستىئانالر ھهر قـانچه پىـالن تۈزسـىمۇ، -بۇ چاغدا يهھۇدىي
بىــرى بىــلهن ئىتتىپاقــداش بولۇشــسىمۇ، بىــراق، ئــۇالر ئــۆز -بىــر

چـۈنكى، الـله قۇرئـان . التتىنىشانىغا ئاسانلىقچه يېـتهلمىگهن بـو
  .كهرىمده شۇنداق قارار قىلغان ئىدى

 �وإِنْ تصبِروا وتتقُوا لَا يضركُم كَيدهم شيئًا إِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ محيطٌ�

ــىلهر « ــتىگه(ئهگهر س ــڭ ئهزىيى ــساڭالر ۋه ) ئۇالرنى ــهۋر قىل س
ــن( ــتىڭالردا اللهدى ــۆزۈڭالردا، ھهرىكى ــڭ )س ــساڭالر، ئۇالرنى  قورق

الــله ئۇالرنىــڭ . ھىيلىــسى ســىلهرگه قىلــچه زىيــان يهتكۈزهلمهيــدۇ
  »①.قىلمىشلىرىنى ھهقىقهتهن تولۇق بىلگۈچىدۇر

بىراق، دۈشـمهنلهر ئـون ئىككـى ئهسـىر جهريانىـدا قىلىـشتىن 
ئاجىز كهلگهن ئىشنى پهقهت بىـر ئهسـىر ئىچىـدىال قىلىـشقا قـادىر 

... ئاللىقاچــان ئىــسالم ھهقىقىتىــدىنچــۈنكى، ئــۇممهت . بواللىــدى
نىـڭ تهلهپلىرىـدىن ئايرىلىـپ، ئۇنىـڭ ئىچكـى »الإله االاهللا «يهنى 

  .دۇنياسى قۇرۇقدىلىپ قالغان ئىدى

دۈشمهنلهرنىڭ ھۇجـۇمى ھهر قايـسى مهيـدانالردا دهھـشهتلىك 
ــدانالردا  ــسى مهي ــۇ ھهر قاي ــڭ مۇۋهپپهقىيىتىم ــدهك، ئۇالرنى بولغان

  ...ئومۇميۈزلۈك بولدى

ــر ئهســىر ئ ــشى بى ــان كى ــارىخىنى ئوقۇغ ــدىنقى ئهســىرنىڭ ت ال
ئىچىدىال ئۇممهتنىڭ كىشىنى چۆچۈتكۈدهك دهرىجىـده ئۆزگىرىـپ، 

                                                           
 . ئايهت-120: سۈره ئال ئىمران ①
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گويا باشقا بىر مىللهتكه ئايلىنىپ قالغانلىقىدىن ھهيران قالسىمۇ، 
بىـــراق، ئۇممهتنىـــڭ مۇشـــۇ قېتىمقـــى ئـــاخىرقى ئۆزگىرىـــشىدىن 

ــ ــداقلىقىنى بىل ــڭ قان ــى ئهھۋالىنى ــۇ ھهيرانلىــق ئىلگىرىك سىال، ب
بۇ ئۇممهت ئۆزگىرىۋېرىپ، ئاخىرقى ... ئاستا غايىب بولىدۇ-ئاستا

بولــۇش ئۈچــۈن مهيــدانغا » ياخــشى ئــۇممهت«ھېــسابتا، الــله 
ــۈرگهن  ــۇممىتى«كهلت ــسالم ئ ــدى» ئى ــى، . بواللمى ــدۇق «بهلك قال

چـــۈنكى، خىـــالپهت ئاللىقاچـــان . كه ئايلنىـــپ قالـــدى»ئـــۇممهت
كېسهل «ۇنىڭ ئۆلۈمىنى ئارزۇ قىلىدىغان ئهتراپىدىكى دۈشمهنلهر ئ

  .گه ئايلىنىپ قالغان ئىدى»كۆرپىسى

ــدىيىۋى ھۇجــۇم تهشهببۇســچىلىرىنىڭ  ــاللىق ئى ــۇ ناچــار رېئ ب
. بولـۇپ قالـدى» تايانچىسى«كىشىلهرنى ئازدۇرۇشتا تايىنىدىغان 

ــشىلهرگه ــۇالر كى ــا «: ئ ــار ئهھۋالغ ــۇنداق ناچ ــىلهرنى مۇش ــن س دى
ك، تهرهققىيـات ۋه گـۈللىنىش ئۈچـۈن ئهركىنلى. چۈشۈرۈپ قويدى

  .دهيتتى» دىننى چۆرۈپ تاشالڭالر

قـۇۋۋهت، -ئهمهلىيهتته ئىززهت، ھۆرمهت، كـۈچ!... يالغانچىالر
ئىلىم، ئهخالق، تهرهققىيات ۋه ئېگىلىك ھوقۇق اللهنىڭ دىنىـدىن 

  .كېلهتتى

زېمىندا مهۋجۇت بولغىنى قانداقتۇر اللهنىڭ دىنى بولماسـتىن، 
شـۇڭا، بـۇ . ڭ سهتلهشـتۈرۈلگهن كۆرۈنۈشـى ئىـدىبهلكى، دىننىـ

نىڭ قاالقلىق، ئاجىزلىق، چېكىـنىش ۋه »دىن«ساختا، ئاتالمىش 
ئارقىدا قىلىشنىڭ سىمۋولى بولۇشى ھهيران قاالرلىق ئىـش ئهمهس 

بىراق، كىـشىلهر ئاشـۇ چاغـدا ئـۆز ئهتراپىـدا بولۇۋاتقـان ... ئىدى
ئۇالر قىزغىنلىـق بىـلهن . ئىشالرنى ئاڭلىق تۈرده بايقىيالمايۋاتاتتى

چىـــڭ تۇتـــۇپ تۇرۇۋاتقـــان نهرســـىنىڭ اللهنىـــڭ ھهق دىنـــى 
دۈشـمهننىڭ پىالنـى . ئهمهسلىكىنى ئاڭلىق تـۈرده بىلهلمهيۋاتـاتتى
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ئۇالرنى ھاالكهتتىن قۇتقۇزۇش ئهمهس، بهلكى، ئۇالرنى تهلتۈكۈس 
دېپىغـا ئۇسـۇل «يوقۇتۇش بولۇپ، ئـۇالر ئۆزلىرنىـڭ دۈشـمهننىڭ 

  .قىنى زادىال سهزمهيۋاتاتتىلى»ئويناۋاتقان

غهربلهشتۈرۈشــنىڭ تــۇنجى تهشهببۇســچىلىرى ئــۆز چاقىرىقىــدا 
 ئـاخىرقى نهتىـجه ①مهيلى سادىق بولسۇن ياكى سـادىق بولمىـسۇن

چۈنكى، غاپىـل مـاالي يالالنغـان مـاالي . ئوخشاشال بىردهك بولدى
ــدىغان  ــزمهت«ئۆتهي ــدۇ»خى ــۆزىنى ئۆتهي ــڭ ئ ــى . نى ــدا تېخ گاھى

نىڭ رولىـدىن كۈچلـۈك »يالالنما ماالي«نىڭ رولى »غاپىل ماالي«
چـۈنكى، كىـشىلهر سـاددىلىقى . بولىدىغان ئهھۋالالرمۇ يۈز بېرىدۇ

ده، غهربلىشىــشنى -بىــلهن ناھــايتى ئاســانال ئالــدىنىپ قالىــدۇ
ــى  ــاۋاز قوشــۇش ھهقىق ــا ئ ــڭ چاقىرىقىغ تهشــهببۇس قىلغۇچىالرنى

  .غا ئېلىپ بارىدۇ دهپ ئوياليدۇ»نىجاتلىق يولى«

يهنـى ... هربلىشىشنى تهشهببۇس قىلغۇچىالر ھهممه نهرسىدهغ
... ئادهت، ئهنئهنه، ئىـدىيه، تـۈزۈم، شـهكىل ۋه مهزمۇنـدا-ئۆرپ

  .ئومۇميۈزلۈك ئۆزگىرىشكه چاقىردى

ئىـشنىڭ -بولسىمۇ» يالالنما ماالي«گهرچه –تهبىئىيكى، ئۇالر 
ئاشكار ھالدا ئىـسالمغا ھۇجـۇم قىلىـشقا جـۈرئهت -بېشىدىال ئوچۇق
چۈنكى، ئاۋام خهلق دىننىڭ قالدۇقلىرىغا چىڭ . قىاللمىغان ئىدى

ــۇالر  ــۇپ، ئهگهر ئ ــان بول ــسىلىپ تۇرغ ــااليالر«ئې ــا »م ــڭ دىنغ نى
ئوچۇق ھۇجۇم قىلىۋاتقانلىقىنى كـۆرۈپال قالـسا، خهلـق -ئوچۇقتىن

                                                           
ھهۋهس كويىدا -مهنسهپ ياكى ئارزۇ-شۆھرهت، ھوقۇق-مال، شان-ئۇالرنىڭ ھهممىسى پۇل ①

بهلكــى، ئۇالرنىــڭ بهزىلىــرى ئــۆزىنى دۆلهتــكه يــاكى دىنغــا . ئهمهس» يالالنمــا مــااليالر«يــۈرگهن 
بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى بىـردهك » مۇخلىـسالر«ت قىلىۋاتىمىز دهپ ئوياليدىغان سادىق خىزمه

شۇڭا، ئۇالر . غهربنىڭ ماددىي جهھهتتىكى ئۈستۈنلۈكى ئالىدا روھىي جهھهتته مهغلۇپ بولغانالردۇر
 ).ئاپتوردىن(ئىسالمنى غهرب چۈشهنچىلىرىگه بېقىندۇرۇشنى مهقسهت قىلىشىدۇ 
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  .ھهرگىزمۇ ئۇالرنى بوش قويۇۋهتمهيتتى

ــا،  ــئهنىلهر«ئهمم ــان ئهن ــسا»كونىرىغ ــش بول ــۇم قىلى  گه ھۇج
ــۇمكىن ئىــش ئىــدى ــامهن م ــاالقلىق، ... تام ــنال ق شــۇنىڭدىن كېيى

ئارقىدا قىلىش، نادانلىق، كېسهللىك دېگهنلهرنى ناھايتى ئاسانال 
  .نىڭ قاالقلىقى بىلهن باغالپ چۈشهندۈرگىلى بوالتتى»دىندارالر«

بـۇ بىـر باشـلىنىش نۇقتىـسى ... ئىش ئهنه شۇنداق باشالندى
ئاشــكار ھالــدا - ئىــش ئوچــۇقئهممــا، شــۇنىڭدىن كېــيىن. بولــدى

ھهتتــا، بهزى چــاغالردا كىــشىنى . ھۇجــۇم قىلىــشقا بېرىــپ يهتتــى
  .①چۆچۈتكۈدهك دهرىجىگه بېرىپ يهتتى

يېرىم يالىڭاچلىق ۋه ھىجـابنى سـېلىپ تاشـالش مهنىـسىدىكى 
ۋه شــــهرىئهتنى ئهمهلــــدىن قالــــدۇرۇش » ئايــــالالر ئــــازاتلىقى«

تــۈنلهي ئهمهلــدىن شــهرىئهت پۈ. تهشهببۇســلىرى مهيــدانغا كهلــدى
ـــــقىال  ـــــشلىك تۇرمۇش ـــــدىمۇ، پهقهت كى ـــــدى دېگهن قالدۇرۇلمى

دىنىي مائارىپنى ئهمهلدىن قالـدۇرۇش يـاكى ئۇنىـڭ . تهدبىقالندى
ــپكه ســېلىش  ــشلىرىنى تهرتى ــساد ئى ــارايتىش، ئىقتى ــسىنى ت دائىرى

ــۇش، ئهر ــا قوي ــردهك پاســون -ئۈچــۈن جــازانىنى يولغ ــالالر بى ئاي
ــــ ــــاقىرىقلىرى پهي ــــۆزگهرتىش چ ــــدىئ ــــات، ... دا بول تهرهققىي

مهدهنىــيهت، قــاالقلىقنى يوقۇتــۇش باھانىــسى بىــلهن ھهر قانــداق 
كۆرۈنۈشــلىرىنى پۈتــۈنلهي بىكــار قىلىــپ، » ئىــسالمچه تۇرمــۇش«

                                                           
رنىـڭ باشـلىرىدا سـاالھ جـاھىن دېـگهن بىـر ئهدىـب مىـسىردا چىقىـدىغان ئاتمىشىنچى يىلال ①

رهسـىمده بىـر سـهھرالىق كىـشى . رهسىم ئېالن قىلدى» ھهجۋى«گېزىتىده بىر پارچه » ئهلئىھرام«
ئاسـتى تهرىـپىگه بىـر خـوراز ۋه . ئىشهككه تهتۈر مىنىۋالغان بولۇپ، بۇ قاالقلىققا سىمۋول قىلىنغان

توققــۇز خوتــۇنى بــار مــۇھهممهد «هســىمى ســىزىلغان بولــۇپ، بــۇ رهســىمگه توققــۇز مېكىياننىــڭ ر
بۇنىڭـدىن پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمغا ۋه ئۇنىـڭ ئاياللىرىغـا . قويۇلغـان» ئىسىم«دهپ » ئهپهندى

مانا مۇشۇنداق رهزىللىك ۋه شهرمهندىلىك ... ھاقارهت قىلىنغانلىقى ناھايتى ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ
 ).ئاپتوردىن(تىكى دىنسىزلىق تۈزۈلمىلىرى قاتتىق ھىمايه قىلىنغان بىلهن ئهينى ۋاقىت
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شـــهكىللىرىنى قوبـــۇل قىلىـــش ســـادالىرى » غهربـــچه تۇرمـــۇش«
  .كۈنسىرى كۈچىيىپ كهتتى

غهربلىـــشىش يولىغـــا چـــاقىرغۇچىالر ئىـــشنى ئاسانالشـــتۇرۇش 
نـى »كۆرۈنۈش«ئۈچۈن ئىسالمىي ھايات كۆرۈنۈشلىرىدىن ھهر بىر 

، ھهرگىزمۇ مـاھىيهت ئهمهس، “كۆرۈنۈش”بۇ دېگهن پهقهت بىر «
نىــڭ ئارقىــسىدا ئــۇنى يىمىرىلىــشتىن ســاقاليدىغان “كۆرۈنۈشــلهر”

ــۇت ــۈچ مهۋج ــك ك ــي ماھىيهتلى ــدايتتى» ھهقىقى ــا، . دهپ ئال ئهمم
ـــدىغا ك ـــۇش شـــهكىللىرىنىڭ ئال ـــچه تۇرم ـــسا، غهرب ـــده بول هلگهن
بـۇ دېـگهن پهقهت «ئوخشاشال ئىشنى ئاددىي كۆرسـىتىش ئۈچـۈن 

“ ئــۆزگىرىش”، ھهرگىزمــۇ ماھىيهتلىــك “تهقلىــد قىلىــش”بىــر 
  .دهيتتى» ئهمهس، تهقلىد قىلىش دېگهن نورمال ئهھۋالغۇ؟

دۈشمهنلهر گهرچه ئىسالم ھهقىقىتىنى تهلتۈكۈس يوقىتالمىغـان 
ــۇلمانالرنى ــراق، مۇس ــسىمۇ، بى ــى بول ــۆرهپ كىرگىن ــتىن س ڭ غهرب

  .مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن ھهرگىزمۇ ئهھمىيهتلىك نهرسه بولمىدى

ـــــۆپلىگهن  ـــــاھهلىرىنىڭ ك ـــــاتلىق س ـــــىدا ھاي غهرب دۇنياس
تهرهپلىرىده ناھـايتى زور بۇزۇلـۇش بولغانـدىن تاشـقىرى، ئـۇالردا 
يهنه ئىلىمىــــي ۋه تېخنولــــوگىيه تهرهققىيــــاتى، خىزمهتتىكــــى 

يىگه يېتىش يولىدىكى چىدامچانلىق ۋه يىراقنى ئهستايىدىللىق، غا
ئهپسۇسكى، ئاشۇ . قاتارلىق ئاالھىدىلىكلهر بار ئىدى... كۆرهرلىك

چاقىرغۇچىالر بۇ خىل ئاالھىدىلىكلهردىن بىرهر نهرسه ئۆگهنـدىمۇ 
ياكى ئۇنىڭدىن بىر نهرسىنى ئۆگىتىشكه قادىر بواللىدىمۇ؟ ۋهياكى 

هك ســــاالھىيهتكه ئىــــگه باشــــقىالرغا بىــــرهر نهرســــه ئۆگهتكــــۈد
ئۇالرنىــــڭ ئــــۆگهنگهنلىرى ۋه باشــــقىالرغا ! يــــاق... بولغـــانمۇ؟

ى »پوسـت«ئۆگهتكهنلىرى ھهر بىـر پايـدىلىق نهرسـىنىڭ تاشـقى 
ئهممـا، بۇزغۇنچىلىـق . بولۇپ، ماھىيهتتىن پۈتۈنلهي يىـراق ئىـدى
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ــلهن  ــا شــىددهت بى ــدا مۇســۇلمانالر ھاياتىغ ــسا توسقۇنــسىز ھال بول
  .ئىدىسىڭىپ كىرمهكته 

قۇلالر نېمىدىگهن بىچاره، ئۇالرنىڭ مۇددىئالىرىمۇ نېمىدىگهن 
ئهرزىمهس، ئۇالر ئىـسالم دۇنياسـىنىڭ كېـسىلىنى داۋاالش ئۈچـۈن 

  !!!ھه-نېمىدىگهن پۇچهك» ئۇسۇل«قولالنغان 

ــاج ئىــدى ــر ئىــسالم گۈللىنىــشىگه مۇھت ــۇ ... ئىــش يېڭــى بى ئ
ــى ــېڭىالپ بېرهتت ــشالرنى ي ــي ئى ــشىلهرگه دىنى ــۇال. كى ــۇالر ئ رنى ئ

ــكهن  ــپ كهت ــدىن ئېزى ــاكى ئۇنىڭ ــكهن ي ــان تاشــالپ كهت ئاللىقاچ
ـــى ـــايتۇرۇپ كېلهتت ـــيهتكه ق ـــاغالردا ... ئهمهلى ـــۇ چ ـــراق، ئاش بى

مۇسۇلمانالر ئىچىده مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرغۇچىالرنىـڭ قولىـدىن بـۇ 
چۈنكى، ئۇالر بىـر بولـسا بىـز يۇقىرىـدا بايـان . ئىشالر كهلمهيتتى

ــه االاهللا«قىلىــپ ئــۆتكهن شــهكىلدىكى  نىــڭ تهلهپلىرىــدىن »الإل
يهنه بىر . ئىدى» دىندارالر«ئاللىقاچان ئېغىپ كهتكهن ئاتالمىش 

ــتۈرۈش  ــپ، غهربلهش ــپ چىقى ــۈنلهي چېكىنى ــدىن پۈت ــسا دىن بول
دولقۇنىدا ئېقىپ كېتىۋاتقان ۋه تىزىغىچه ھاالكهت پاتقىقىغا پاتقان 

ېڭىـۋاتىمىز ئۇالر ئـۆزلىرىنى بىـز تـوغرا يولـدا م«... كىشىلهر ئىدى
  .»①دهپ ئوياليتتى

 الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهـم         ،قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا    �
  أُولَئك الَّذين كَفَروا بَِآيات ربهِم ولقَائـه فَحبِطَـت         ،يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعا   

 � أَعمالُهم فَلَا نقيم لَهم يوم الْقيامة وزنا

 ســـىلهرگه ئهمهللىـــرى جهھهتـــتىن ئهڭ زىيـــان ،ئېيتقىنكـــى«
ئۇالر ھايـاتىي دۇنيـادا قىلغـان . تارتقۇچىالرنى ئېيتىپ بېرهيلىمۇ؟

                                                           

  .] ئايهت-30: سۈره ئهئراف[ � ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ� ①
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 ئـۆزلىرى ئوبـدان ئىـش قىلـدۇق ، ئهممـا،ئهمهللىرى يوققا چىققان
ــــادهملهرد ــــان ئ ــــڭ . ۇردهپ ئويلىغ ــــۇالر پهرۋهردىگارىنى ئهنه ش

ئايهتلىرىنى ۋه ئۇنىڭغا مۇالقات بولۇشنى ئىنكار قىلغان، نهتىجىده 
قىلغان ئهمهللىـرى بىكـار بولـۇپ كهتـكهن كىـشىلهردۇر، قىيـامهت 

قىلـــچه ئېتىبارغـــا ) يهنـــى مۇنـــداق كىـــشىلهرنى(كـــۈنى ئـــۇالرنى 
  »①ئالمايمىز

*   *   *   *   *  

ــ ــتۈرۈش پائالىيىتى ــدىغهربلهش ــتىلهر قوللىنىل ــارلىق ۋاس : ده ب
يهنى مائارىـپ پروگراممىلىـرى، ئاخبـارات ۋاسـتىلىرى، جۈملىـدىن 

، دېڭىـــز »ئايـــالالر ئـــازادلىقى«گېزىـــت، كىنـــو، ئـــوپىراالر، 
ـــسىئونېرالر مهكتهپلىـــرى،  ـــاھىللىرىدىكى يالىڭـــاچلىقالر، مىس س

، غهرب »ئــــــۆمىكى«رولچــــــى، ناخــــــشىچى ۋه ئۇســــــۇلىچىالر 
تهرجىـــمه قىلىـــش، دارۋىنىزمنىـــڭ تهدرىجىـــي ئهدهبىيـــاتلىرىنى 

قىزالر ئارىلىـشىپ -تهرهققىيات ئىدىيىسىنى كهڭ تارقىتىش، ئوغۇل
ــايرىقى ئاســتىغا جهم بولۇشــقا  ــسالم ب ــۈش تهشهببۇســلىرى، ئى ئۆت
قارشــى ھالــدىكى مىللهتچىلىــك ۋه ۋهتهنپهرۋهرلىــك چــاقىرىقلىرى 

  .ئىشقا سېلىندى

ى مـاھىيهتته بولـسۇن بىر ئهسىر ئىچىده مهيلـى كۆرۈنـۈش يـاك
مۇسۇلمان بىلهن غهيرى مۇسۇلماننى پهرقلهندۈرگىلى بولمايـدىغان 

يهنى . پهقهت بىرال ئىشتا پهرق ساقالندى. دهرىجىگه بېرىپ يهتتى
بولـسا » مۇسـۇلمانالر«ئاساس سالغۇچى، » خوجايىنالر«ھهممىده 

  .تهقلىدچى بولدى

الإله «ى بۇ قىسقا سهھىپىلهردىكى سۆزىمىزنىڭ ئاساسى تېمىـس
                                                           

 . ئايهتلهر-104-103: سۈره كهھف ①
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ــدا » االاهللا ــز يۇقىرى ــا، بى ــرى بولغاچق ــڭ تهلهپلى ــه «ۋه ئۇنى الإل
نىــڭ تهلهپلىرىنىــڭ ئــاخىرقى مهزگىلــلهرده مۇســۇلمانالرنىڭ »االاهللا

ــى ۋه  ــا چېكىنگهنلىكىن ــده ئارقىغ ــر دهرىجى روھــى دۇنياســىدا ئېغى
روھتىن خالىي قـۇرۇق ئهنـئهنىگه ئايلىنىـپ قالغـانلىقىنى سـۆزلهپ 

ىمۇ، بارلىق چېكىنىشلهرنىڭ يۈز بهرگهنلىكىـدىن شۇنداقت. ئۆتتۇق
ئىــسالم . سـاقلىنىپ قالـدى» توســۇق«قهتئىيـنهزهر ئـاخىرقى بىـر 

نىــڭ قېــشىدا توختــاپ »توســۇق«ئــۇممىتى ئــۇزاق مهزگىــل ئاشــۇ 
ئۇ بولسا اللهنىڭ شهرىئىتى بويىچه ھۆكۈم قىلىش ۋه ناماز . تۇردى

ىم ئىـسالمنى ھهقىقهتهن دۈشمهنلهر ئاخىرقى قېـت... ئوقۇش ئىدى
تهلتۈكــۈس يوقۇتــۇش ۋه يهر شــارىدا ئىــسالمنىڭ مهۋجــۇت بولــۇپ 
تۇرۇشىغا يول قويماسلىق مهقـسىتىده ئاشـۇ توسـۇقنى مۇسـۇلمانالر 

  .ھاياتىدىن ئېلىپ تاشالش ئۈچۈن يېتىپ كهلدى

دۈشمهنلهر شهرىئهتنى يوقۇتۇش ئۈچۈن قوللىنىشقا تېگىشلىك 
  . سالدىنى تولۇق ئىشقا»ۋاستىلهر«دهپ قارىغان 

دۈشمهنلهر مهدهنىيهت ئىشلىرى ۋه جىنايى ئىـشالردا شـهرىئهت 
نــى ئهمهلــدىن »ســوت مهھكىمىلىــرى«بــويىچه ھۆكــۈم قىلىــدىغان 

قالدۇرۇپ، پهقهت خۇسۇسىي ئىشالردىال شـهرىئهت بـويىچه ھۆكـۈم 
نــى يولغــا قويغانــدىن كېــيىن، ئالــدى »مهھكىمىــلهر«قىلىــدىغان 

ــش دا ــۈم قىلى ــهرىئهتنىڭ ھۆك ــلهن ش ــىرتىدىكى بى ــسىنىڭ س ئىرى
ــــدى ــــدا قىل ــــاللىقنى پهي ــــشالر ... رېئ ســــوت «خۇسۇســــىي ئى

دېــــگهن يوغــــان » شــــهرىئهت مهھكىمىــــسى«گه »مهھكىمىـــسى
ــايى »ۋىۋىــسكا« ــده مهدهنىــيهت ئىــشلىرى ۋه جىن نــى ئاســتى ھهم

سـوت «ئىشالردا يهرلىـك قـانۇن بىـلهن ھۆكـۈم قىلىـدىغان يېڭـى 
ت ئىشلىرىنى يېڭـى شىكايه-ئهرز. نى قۇرۇپ چىقتى»مهھكىمىلىرى

گه سۇنۇشـنى خرىـستىئان ھهربىـي ئىـشغالىيهتنىڭ »مهھكىمىلهر«
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دۈشــمهنلهر بۇنىڭلىــق . كــۈچى بىــلهن خهلقــقه مهجبــۇرىي تاڭــدى
» نـارازىلىق«بىلهنال بولـدى قىلماسـتىن، بهلكـى، بىـر تهرهپـتىن 

ـــۇردى ـــاۋازلىرىنى يوش ـــتىن. ئ ـــۇ دېـــگهن «: يهنه بىـــر تهرهپ ب
ھـالهتكه “ ياۋرۇپاغـا ئوخـشاش”بىزنـى ، تهرهققىيات “تهرهققىيات”

ــدۇ ــپ بارى ــدى» ئېلى ــشىلهرنى ئالدى ــي . دهپ كى ــي ۋه ھهربى روھى
» ياۋروپـادهك«جهھهتته مهغلۇب بولغان خهلق ھهر قانداق ئىـشتا 

بولۇشتىنمۇ يۇقىرراق بىر نىـشانغا كـۆز تىكهلهيتتىمـۇ؟ دۈشـمهنلهر 
، »قــاالق«، »كهمتــۈك«ئــۈچىنچى بىــر تهرهپــتىن شــهرىئهتنى 

غـــا ماسلىـــشالمايدۇ دهپ »دهۋرنىـــڭ تهرهققىيـــاتى«، »تمـــالقا«
  .تۆھمهت چاپلىدى

نـى يوقۇتـۇش ئۈچـۈن -ياكى روزا، زاكات، ھهج–ئهمما، ناماز 
ــىدىغان  ــدىن توس ــلهن ئۇنىڭ ــۇلالر بى ــل ئۇس ــشىلهرنى ھهر خى كى

ـــالمىش  ـــسان«ئات ـــدۈردى ۋه »ئىن ـــته گهۋدىلهن ـــى جهمئىيهت الرن
  .باشقۇرغۇچى قىلىپ بېكىتتى

-نىـڭ »دىنـدار«ىنو ۋه ئوپىراالردا ئىزچىل تـۈرده ھېكايه، ك
ئـۇنى .  ئـوبرازىنى مهسـخىره قىالتتـى-ناماز ئوقۇيدىغان كىشىنىڭ

مهتو، گالۋاڭ، بېكىنمه، ئىدىيىـسى قـاالق، ئىككـى يـۈزلىمه، قـارا 
ـــدارلىقىنى  ـــڭ دىن ـــده ئۇنى ـــۋىرلهيتتى ھهم ـــپ تهس ـــۈل قىلى كۆڭ

ــدۈرهتتى ــوپىرا. گهۋدىلهن ــو، ئ ــايه، كىن ــت، ھېك ــز گېزى  ۋه دېڭى
ــي  ــلهن ئهخالقى ــتىلهر بى ــارلىق ۋاس ــاچلىق قات ــدىكى يالىڭ بويلىرى

دۈشمهنلهر بـۇ خىـل ۋاسـتىلهر . بۇزۇقچىلىقنى قهستهن تارقىتاتتى
ــلهن  ــات«بى ــازاتلىق«، »تهرهققىي ــئهنىلهر«، »ئ ــا ئهن ــى »كون ن

دىــن ئــازات بولــۇش، »كىــشهنلهر-زهنجىــر«پاچــاقالپ تاشــالش، 
ـــاز« ـــكه»نام ـــان كهلمهس ـــى ئاللىقاچ ـــوراپى ن ـــر خ ـــكهن بى  كهت
ـــۈم »قهۋم« ـــر تۈرك ـــى بى ـــدىغان يېڭ ـــى دهپ قاراي ـــڭ سىماس نى
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ــــس  ــــى ئهك ــــنىڭ زۆرۈرلىكىن ــــدانغا كهلتۈرۈش ــــى مهي ئهۋالدالرن
  .ئهتتۈرهتتى

بىــر ئهســىر جهريانىــدا بۇالرنىــڭ  ھهممىــسى ئاخىرالشــقاندىن 
  دىن نېمه قالدى؟»الإله االاهللا«كېيىن، ئهمدى 

  :تهن راست ئېيتتىپهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ھهقىقه

لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة، كلما نقضت عروة متسك الناس بـاليت             �
 � بعدها، فأوهلن نقضا احلكم، واخرهن نقضا الصالة

. بىردىن ئاجرىتىسىلهر-سىلهر بۇ دىننىڭ تۇتقىسىنى بىردىن«
ھهر قاچان بىر تۇتقا ئاجراپ كهتسه، كىشىلهر ئۇنىـڭ كهينىـدىكى 

ـــر تۇتقى ـــسىلىدۇيهنه بى ـــڭ . غـــا ئې ـــى ھۆكۈمنى ـــڭ ئهۋۋىل ئۇالرنى
  »①.بۇزۇلۇشى، ئاخىرقىسى بولسا نامازنىڭ بۇزۇلىشىدۇر

  

@   @   @   @   @  

                                                           
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان ①
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  نى بۇزىدىغان ئامىلالر»الإله االاهللا«

» تاھـارهتنى بۇزىـدىغان ئــامىلالر«مهن نـېمه ئۈچـۈن بىزنىــڭ 
» رنـى بۇزىـدىغان ئـامىلال“الإلـه االاهللا  «”ھهققىدىكى سۆزىمىزنىڭ 

ھهققىــدىكى ســـۆزىمىزدىن نهچــچه ھهســـسه كــۆپ ئىكهنلىكىنـــى 
  .بىلمهيمهن

بۇنى كهلتۈرۈپ چىقارغان سهۋهپلهر مهيلـى قانـداق بولۇشـتىن 
 شهيخ ئىسالم ئىبنى تهيمىيـيه ۋه -ھهق ئۈچۈن–قهتئىينهزهر، بىز 

نـى “الإلـه االاهللا  «”ئىبنى قهييۇم ئهل جهۋزى قاتارلىق ئالىمالرنىڭ 
مهيلـى بهدهننىـڭ ئهمهللىـرى بولـسۇن يـاكى » ربۇزىدىغان ئـامىلال

قهلبنىــڭ ئهمهللىــرى بولــسۇن، بــۇ ھهقــته كــۆپ ســۆزلىگهنلىكىنى 
نـى “الإلـه االاهللا  «”ئهمهلىيهتته ئۇالر . ئېنىق خاتىرىلىشىمىز كېرهك

ھهققىده ھهر قايسى تهرهپتىن كهڭ دائىرلىك » بۇزىدىغان ئامىلالر
  .توختالدى ۋه بايان قىلدى

ىمقـــى فىقھىـــي ئـــالىملىرى بۈگـــۈنكى دهۋر دېمىـــسىمۇ، قهد
. مۇسۇلمانلىرى دۈچ كهلـگهن قىينچىلىقالرغـا دۈچ كهلـگهن ئهمهس

ــسه  ــل ھادى ــۇ خى ــه «(چــۈنكى، دهســلهپكى مۇســۇلمانالردا ب الإل
نىـڭ يـۈز بېرىـشى ھهقىـقهتهن )نىڭ بۇزۇلـۇش ھادىسىـسى»“االاهللا

مۇبـادا ئاشـۇنداق ئهھـۋال . كهم كۆرۈلىدىغان ئىش ئىدى-كهمدىن
ۈز بهرگهنده، مۇرتهد بولغـۇچىالر الـله ئۇالرغـا بهلگىلىـگهن جـازا ي

ئهمما، ئـاخىرقى ئهسـىرده ئهھـۋال خهتهرلىـك . بىلهن جازالىناتتى
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مهسـىله ئهسـلىتىش ۋه بايـان قىلىـشقا مۇھتـاج . باسقۇچقا كىـردى
  .بولۇپ قالدى

ۋه » مۇســــۇلمانالرنىڭ ھــــازىرقى ئهھــــۋالى«مهن ئىلگىــــرى 
نــاملىق ئهســهرلىرىمده » ۈشــهنچىلهرتۈزىتىــشكه تېگىــشلىك چ«

ھهققىـدىكى سـۆزىمىزدىن » نـى بۇزىـدىغان ئـامىلالر“الإله االاهللا «”
كىشىلهرگه ھۆكۈم چىقىرىشنى مهقسهت قىلمايدىغانلىقىمىزنى ئېنىق 

» كىـشىلهرگه ھۆكـۈم قىلىـش«دېمىـسىمۇ . ①بايان قىلغـان ئىـدىم
شىلهرگه كىـ: بهلكى، بىزنىڭ ۋهزىپىمىز. بىزنىڭ ۋهزىپىمىز ئهمهس

نىـڭ تهلهپلىرىـدىن ئـۇالر بىلمهيـدىغان تهرهپلهرنـى »الإله االاهللا «
چۈنكى، ئهگهر ئۇالر بۇنى بىلمىسه، ئـۆزىنى . ئۆگىتىشتىن ئىبارهت

قانــداق ئۆزگهرتىــدۇ؟ ئهگهر ئــۇالر ئــۆزىنى ئــۆزگهرتىش ئۈچــۈن 
ــداق  ــالىنى قان ــار ھ ــۇ ناچ ــڭ ب ــله ئۇالرنى ــسا، ال ــكهت قىلمى ھهرى

  ئۆزگهرتىدۇ؟

 � اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِمإِنَّ �

ھهر قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه الله «
  »② .ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ

دهپ، دىلى بىلهن اللهنىڭ » الإله االاهللا «كىشىلهر تىلى بىلهن 
ئىزچىـل ) ھېچبىـر ئهمهلـسىز(ۇپال، بىرلىكىگه ئىمان كهلتۈرۈپ قوي

ــه االاهللا«تـــۈرده ئـــۆزىنى بىـــز  نىـــڭ تهلهپلىـــرىگه ئهمهل »الإلـ
قىلىۋاتىمىز، دهپ ئويلىسىال، ئۇنداقتا، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھـازىرقى 

  .ناچار ھالىتىنى ھهرگىز ئۆزگهرتمهيدۇ

                                                           
نـاملىق ئهسـىرىگه ) كىـشىلهرنى قانـداق دهۋهت قىلىمىـز؟ (»كيف ندعوا الناس؟  «ئاپتورنىـڭ  ①

 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن! (قارالسۇن
 . ئايهت-11: سۈره رهئد ②
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نـى بۇزىـدىغان ئـامىلالر ھهققىـدىكى سـۆزنى ئـۆچ »الإله االاهللا «
الإله «بهلكـى، . لغۇز بىر تۈركۈم كىـشىلهرال ئهمهسكۆرىدىغانالر يا

ــه «نىـــڭ تهلهپلىرىـــدىن ئـــۆزىنى قاچۇرىـــدىغانالر، »االاهللا الإلـ
بهشىرىـسىنىڭ -نىڭ ماھىيىتىدىن چېكىـنگهنلهر ئـۆز ئهپتـى»االاهللا

ئېچىلىــپ قىلىــشىنى يــاكى كىــشىلهرنىڭ ئۆزلىرىنىــڭ مــاھىيىتىنى 
نــى » االاهللاالإلــه«ده، شــۇڭا، -بىلىــپ قىلىــشىنى خالىمايــدۇ

  .بۇزىدىغان ئامىلالر ھهققىدىكى سۆزنى ئۆچ كۆرىدۇ

ھازىرقىدهكال ئېـسىمده، ئهينـى چاغـدا تولىمـۇ كۈلكىلىـك بىـر 
ــــدى ــــۈز بهرگهن ئى ــــش ي ــــڭ -1959... ئى ــــى مېنى ــــز «يىل بى

نـاملىق ئهسـىرىم ئـېالن قىلىنغانـدىن كېـيىن، بىـر » مۇسۇلمانمۇ؟
بىـز ”اڭلىسام سىز ئ«: يېگىت مېنى زىيارهت قىلىپ كهلدى ۋه ماڭا

دهپ بىر كېتاب يېزىپسىز، مهن بۇ كىتابنى ئوقۇشـقا “ مۇسۇلمانمۇ؟
ماڭــا ئهســىرىڭىزدىن بىرنــى ئــارىيهت بهرســىڭىز، . قىزىقىــۋاتىمهن

ده، -دېدىم» ئهلۋهتته بولىدۇ«: مهن. دېدى» ئوقۇۋالغان بولسام
ــم ــى بهردى ــابتىن بىرن ــا كىت ــۈن . ئۇنىڭغ ــانچه ك ــر ق ــدىن بى ئارى

ېين ھېلىقى يېگىـت يهنه كهلـدى ۋه ماڭـا كىتـابىمنى ئۆتكهندىن ك
تاغــا، كىتــابىڭىزنى ئېلىــڭ، مهن بــۇ «: قــايتۇرۇپ بېرىۋېتىــپ

ـــايمهن ـــابنى ئوقۇشـــنى خالىم ـــابنى . كىت ـــۇ كىت چـــۈنكى، مهن ب
ئهممـا، بـۇ . ھېساباليتتىم“ مۇسۇلمان”ئوقۇشتىن ئىلگىرى ئۆزۈمنى 

لمان بولمـاي كىتابتىن ئازراق ئوقۇغاندىن كېيىن، ئۆزۈمنىڭ مۇسـۇ
مهن ”كىتـابىڭىزنى ئېلىـڭ، مېنـى . قىلىشىمدىن ئهنسىرهپ قالدىم

  .دېدى» دېگهن گۇمانىم بىلهن ياشىغىلى قويۇڭ“ مۇسۇلمان

تـــوغرا يولـــدىن ۋه دىننىـــڭ تهلهپلىرىـــدىن بهكـــال يىـــراقالپ 
. كهتكهن بۇنداق نادان ۋه غاپىل ياشالر يالغۇز بۇ بىرسىال ئهمهس

ىغان ياشالر ئۆزىنىڭ رېئـال ھهقىقىـتىگه بهلكى، يۈزلىگهن ۋه مىڭل
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بىـرهر كىـشىنىڭ ئـۆزىگه ھهقنـى ئهسـلىتىپ . يۈزلىنىشتىن قاچىدۇ
باشلىرىنى رومال بىلهن، يهنـى ئىرجـائىي . قويۇشىنى ئۆچ كۆرىدۇ

  .ئىدىيىسىنىڭ زهھهرلىك رومىلى بىلهن چىڭ چۈمكىۋالىدۇ

بولـــسا » زهھهرخهنـــدىلهر«ئهممـــا، ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــدىكى 
ــڭ ئۆزلىرى ــه االاهللا«نى ــسىيىده »الإل ــداق پوزت ــسبهتهن قان ــا نى غ

ــدۇ ــى ياخــشى بىلى ــڭ . ئىكهنلىكىن ــه االاهللا«ئۆزلىرىنى ــڭ »الإل نى
دۈشــمىنى ئىكهنلىكىنــى، مــۇمكىن بولــسا ئــۇنى يىقىــتىش ئۈچــۈن 

ــۇر ھــېس قىلىــدۇ ــراق، . ھهرىــكهت قىلىــش الزىملىقىنمــۇ چوڭق بى
ــشالرنىڭ ھهقىقى ــۇالر قىلىۋاتقــان ئى ــقىالرنىڭ ئ ــى بىلىــپ باش تىن

ــه االاهللا«شــۇنداقال، ئۇالرنىــڭ . قېلىــشىنى خالىمايــدۇ نىــڭ »الإل
خرىستىئانالرغا قىلىۋاتقان مااليلىقىنىڭ -دۈشمىنى بولغان يهھۇدىي

. ھهقىقىتىنى باشقىالرنىڭ ئۇقـۇپ قىلىـشىدىن بهكمـۇ ئهنـسىرهيدۇ
ـــپ تاشـــاليدىغان  ـــى ئېچى ـــڭ ھهقىقىتىن ـــۇالر ئۆزلىرىنى شـــۇڭا، ئ

نۇر چاچقۇچىالرنىڭ يۈزىگه قاراپ گويـا . ۆرىدۇالرنى ئۆچ ك»نۇر«
ـــدۇ ـــتهك قاۋاي ـــالجىر ئىت ـــا . غ ـــۆھمهت » ئاشـــقۇن«ئۇالرغ دهپ ت

ـــدۇ ـــۇالردىن . چاپالي ـــشىلهرنى ئ ـــلهن كى ـــۈپهتلهر بى ـــۈك س تۈرل
ئېھتىمال ئۇالر قـاراڭغۇ زۇلمهتـلهر ئىچىـده ... »نهپرهتلهندۈرىدۇ«

  !چۆرگىلهۋاتسا كېرهك

 يخادعونَ اللَّه   ،َآمنا بِاللَّه وبِالْيومِ الَْآخرِ وما هم بِمؤمنِني      ومن الناسِ من يقُولُ     �
 في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللَّـه       ،والَّذين َآمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ       

 وإِذَا قيلَ لَهم لَا تفِْسدوا في الْأَرضِ قَـالُوا    ،ا يكْذبونَ مرضا ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانو     
 وإِذَا قيلَ لَهم َآمنـوا      ، أَلَا إِنهم هم الْمفِْسدونَ ولَكن لَا يشعرونَ       ،إِنما نحن مصلحونَ  

       فَهالس نا َآمكَم نمؤقَالُوا أَن اسالن نا َآمونَ       كَملَمعلَا ي نلَكاُء وفَهالس مه مهاُء أَلَا إِن، 
                 ـنحـا نمإِن كُمعا مقَالُوا إِن ينِهِماطيا إِلَى شلَوإِذَا خا ونوا قَالُوا َآمنَآم ينإِذَا لَقُوا الَّذو

 أُولَئك الَّـذين اشـتروا      ،طُغيانِهِم يعمهونَ  اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في       ،مستهزِئُونَ
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يندتهوا ما كَانمو مهتارجت تبِحا رى فَمدلَالَةَ بِالْهالض � 

ــشهندۇق « ــۈنىگه ئى ــاخىرهت ك ــا ۋه ئ ــسىدا اللهغ ــشىلهر ئارى كى
ــشهنمهيدۇ  ــۇالر ئى ــته ئ ــار، ھهقىقهت ــۈچىلهر ب ــدا (دېگ ــى ئاغزى يهن

ئۇالر اللهنـى ۋه ). دېگىنى بىلهن، كۆڭلىده ئىشهنمهيدۇئىشهندۇق 
ــۇئمىنلهر ــتىن م ــۇالر تۇيماس ــته ئ ــدۇ، ھهقىقهت ــدىماقچى بولى نى ئال

يهنى مۇنـاپىقلىق (ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسهل . ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ
ــۋهتتى؛ ) ۋه شــهكلىنىش ــله ئۇالرنىــڭ كېــسىلىنى كۈچهيتى ــار، ال ب

يالغانــــدىن ئىمــــاننى دهۋا يهنــــى (يالغــــان ســــۆزلىگهنلىكلىرى 
) قىلغــانلىقلىرى ۋه اللهنىــڭ ئــايهتلىرىنى مهســخىره قىلغــانلىقلىرى

يهر يۈزىـده ”: ئۇالرغـا. ئۈچۈن ئۇالر قاتتىق ئازابقـا دۇچـار بولىـدۇ
 “بىــز ئىــسالھ قىلغــۇچىالرمىز” دېيىلــسه، “بۇزغۇنچىلىـق قىلمــاڭالر

ېكىن بىلىڭالركــى، ئــۇالر ھهقىــقهتهن بۇزغــۇنچىالردۇر، لــ. دهيــدۇ
ــۆزلىرى تۇيمايــدۇ ــۇنى ئ ــا . ب ــا(ئۇالرغ ــان ”): يهنــى مۇناپىقالرغ ئىم

) يهنى ساھابىلهردهك چىن كۆڭلۈڭالر بىلهن(ئېيتقان كىشىلهردهك 
بىــز ئىمــان ئېيتقــان ئهخمهقــلهرگه ” دېيىلــسه، “ئىمــان ئېيــتىڭالر

بىلىڭالركـــى ئۇالرنىـــڭ .  دهيـــدۇ“ئوخـــشاش ئىمـــان ئېيتامـــدۇق؟
ئــۇالر . ئــۇالر تۇيمايــدۇ) بــۇنى(ىن ئــۆزلىرىال ئهخمهقــلهر، لــېك

 دېيىـشىدۇ، “بىز ئىمان ئېيتتـۇق”:  بىلهن ئۇچراشقىنىدامۇئمىنلهر
بىـلهن يـالغۇز جايـدا ) يهنى مۇنـاپىق كاتتىباشـلىرى(شاياتۇنلىرى 

بىز ھهقىقهتهن سـىلهر بىـلهن بىللىمىـز، پهقهت ”تېپىشقاندا بولسا 
نى ىنلهرمـــۇئم) تىلىمىزنىـــڭ ئۇچىـــدىال ئىمـــان ئېيتىـــپ قويـــۇپ(

مهسـخىره قىلغـانلىقلىرى ئۈچـۈن الـله .  دهيـدۇ“مهسخىره قىلىمىـز
ئــۇالرنى جازااليــدۇ، ئــۇالرنى گۇمراھلىقلىرىــدا قويــۇپ بېرىــدۇكى، 

ئهنه شـۇالر ھىـدايهتنى بېرىـپ . ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ
شــۇڭا سودىــسى پايــدا كهلتۈرمىــدى، ئــۇالر . گــۇمراھلىقنى ئالــدى
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  »①.ولمىدىھىدايهت تاپقۇچى ب

بــاركى، ئۇالرنىــڭ مهقــسىتى » ئهســكى ئــالىمالر«بىــر تۈركــۈم 
ــش ۋه راھهت ــيىش، ئىچى ــقا نهرســه -يې ــتىن باش ــاراغهتته ياشاش پ

ــــۇالر . ئهمهس ــه االاهللا«ئهگهر ئ ــــدىن »الإلــ ــــڭ ھهقىقىتى نى
غهزهپلىنىدىغان كىشىلهرنىڭ ئاچچىقىنى كهلتۈرىـدىغان گهپلهرنـى 

. ھـرۇم قېلىـشتىن قورقىـدۇلهردىـن مه»مهنـپهئهت«قىلسا، بارلىق 
  :بۇالر ھهققىده الله مۇنداق دهيدۇ

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللَّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمنا قَليلًا أُولَئك مـا               �
الْق موي اللَّه مهكَلِّملَا يو ارإِلَّا الن طُونِهِمي بأْكُلُونَ فييمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزلَا يو ةامي 

� 

ــا « ــله كىتابت ــا(ال نازىــل قىلغــان نهرســىلهرنى ) يهنــى تهۋراتت
ــا  ــا ســاتىدىغانالرنىڭ قارنىغ ــا پۇلغ ــۇنى ئازغىن يوشــۇرىدىغان ۋه ئ

چۈنكى ئۇالرنىـڭ يـېگهن شـۇ ھـارام مېلـى (يېگىنى پهقهت ئوتتۇر 
ــدۇ ــپ بارى ــا ئېلى ــۇالرنى دوزاخق ــ)ئ ــا ، قىي ــله ئۇالرغ ــۈنى ال امهت ك

ــــدىغان( ــــال قىلى ــــۇالرنى خۇش ــــۇالرنى ) ئ ــــدۇ، ئ ــــۆز قىلماي س
ـــدىن( ـــار ) گۇناھلىرى ـــا دۇچ ـــاتتىق ئازابق ـــۇالر ق ـــدۇ، ئ پاكلىماي

  »②.بولىدۇ

ئۇالر باشـقىالرغا ... كىشىلهر بار» ئاقكۆڭۈل«يهنه بىر تۈركۈم 
ـــاچچىقىنى  ئىـــشنىڭ ھهقىقىتـــى بىـــلهن يۈزلىنىـــپ، ئۇالرنىـــڭ ئ

ئهكـسىچه ئۇالرنىـڭ خاتـالىقلىرىنى . يۇشنى خالىمايدۇكهلتۈرۈپ قو
ـــىنىپ« ـــوغرا چۈش ـــۇالرنى »ت ـــدۇ«، ئ ـــل . »ئهللهيلىتى ـــۇ خى ب
كىـشىلهر بۇنـداق قىلىـش دهۋهتـكه ۋه باشـقىالرنىڭ » ئاقكۆڭۈل«

                                                           
 . ئايهتلهر-16-8: سۈره بهقهره ①
 . ئايهت-174: سۈره بهقهره ②
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ھهتتـا، بۇنـداق . دهۋهتكه ئاۋاز قوشۇشىغا پايـدىلىق دهپ قارايـدۇ
ھېكمهتلىك ) م دىنىغا ئىساليهنى(پهرۋهردىگارىڭنىڭ يولىغا «قىلىش الله 

 دېـگهن سـۆزى »① نهسىھهت بىلهن دهۋهت قىلغىن-ئۇسلۇبتا ياخشى ۋهز
ــبهر ئهلهيھىســساالمنى ئهمىــر قىلغــان  ھــېكمهت ۋه «بىــلهن پهيغهم

. نىڭ تهلىۋىگه تامـامهن ئۇيغـۇن دهپ ئوياليـدۇ»ياخشى نهسىھهت
پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ اللهنىــڭ مهقــسىتىنى ئهڭ ياخــشى 

ــدىغا ــشى بىلى ــسۇنىدىغان كى ــرىگه ئهڭ بهك بوي ــڭ ئهم ن ۋه اللهنى
ـــــدۇ ـــــۇپال قالى ـــــى ئۇنت ـــــبهر . ئىكهنلىكىن ـــــته پهيغهم ئهمهلىيهت

: ئهلهيھىسساالمنىڭ قۇرهيشلهرگه ئېيتقان سـۆزلىرى قۇرهيـشلهرنىڭ
ــلىرىمىزنى « ــدى، ياش ــى ئهيبلى ــڭ ئىالھلىرىمىزن ــۇھهممهد بىزنى م

  .دېيىشىگه سهۋهپ بولدى» گالۋاڭغا چىقاردى

ــدا يۇقى ــداق ئهھۋال ــى قان ــۆتكىنىمىزدهك، مهيل ــپ ئ ــدا ئېيتى رى
بۇنـداق . بولمىسۇن، بىز مۇئهييهن بىر كىـشىگه ھۆكـۈم قىلمـايمىز

ــشانىمىز ئهمهس ــشانىمىز . قىلىــش بىزنىــڭ نى بهلكــى، بىزنىــڭ نى
ـــۇنداقال، ئهگهر  ـــش، ش ـــېس قىلى ـــانهتنى ھ ـــى ئام گهدىنىمىزدىك

قىلىق كىـــشىلهرگه ھهقىقهتلهرنـــى ئېنىـــق بايـــان قىلىـــش ئـــار
گهدىنىمىزدىكى ئامانهتنى ئادا قىلمىساق، قىيامهت كـۈنى اللهنىـڭ 

ــشتىن ئىبــارهت ــدىغانلىقىنى ھــېس قىلى ــزدىن ھېــساپ ئالى ... بى
كىشىلهرگه ھهقىقهتلهرنى ئېنىق بايان قىلغاندىال ئاندىن كىـشىلهر 
ئۆزلىرىنىڭ ھازىرقى ھالىتى بىلهن اللهنىڭ دىنـى ئوتتۇرىـسىدىكى 

الله توغرا يولغا يېتهكلهشـنى ئىـراده قىلغـان . دۇپهرقنى بايقىياالي
  .كىشىلهر ئۆزىنىڭ پوزتسىيىسىنى توغرىلىيااليدۇ

*   *   *   *   *  
                                                           

① �ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَى س عئايهت-125: سۈره نهھل[� اد .[ 
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 -ئىرجائىي ئىدىيىسىنىڭ تهسىرى بىـلهن–كۆپلىگهن كىشىلهر 
. ھېسابلىنىدۇ» مۇسۇلمان«دېسه، بىر ئۆمۈر » الإله االاهللا «كىمكى 

ــ ــسۇن ي ــى دې ــداق گهپلهرن ــى قان ــۇ مهيل ــشالرنى ئ ــداق ئى اكى قان
ــسۇن، ئوچــۇقتىن ــڭ -قىل ــاپىر«ئوچــۇق ئۆزىنى ــى » ك ئىكهنلىكىن

جاكارلىمىغىچه ياكى كاپىر ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان مهلۇم بىـر 
سـۈپهت ئـۇ كىـشىدىن ئـاجراپ » مۇسـۇلمانلىق«ئىشنى قىلمىغىچه 

  .كهتمهيدۇ دهپ قارايدۇ

اپىر مهيلـى كـ–تهبىئىيكى، جهمئىـيهت كاپىرلىـشىپ، ئىنـسان 
ــسۇن ــاتېئىزىمچى بول ــاكى ئ ــسهپ -ي ــشىغا دهس ــهھىدلهرنىڭ بې  ش

تۇرۇپ، ھېچقانداق خهتهر ھېس قىلماستىن، خاتىرجهم ھالدا مهن 
دهپ ۋارقىرىيــالىغۇدهك دهرىجىــگه بېرىــپ يهتمىــسه، » كــاپىر«

زهررىچىلىك ئهقلى بار ئىنسان بۇنـداق ئهخمىقـانه ئىـشنى ھهرگىـز 
ـــدۇ ـــڭ . قىلماي ـــى ئۆزىنى ـــاپىر«يهن ـــز ئ» ك ـــى ھهرگى ىكهنلىكىن

  .جاكارلىمايدۇ

ــسىنى  ــۇپرى كهلىمى ــدىن ك ــشىچه، ئېغىزى ــۆز قارى ــڭ ك ئۇالرنى
ئىرجــائىي . چىقارمىغــان ھهر قانــداق كىــشى مــۇئمىن ھېــسابلىنىدۇ

ئىدىيىـــسىده ئۇنىـــڭ قىلغـــان ھهر قانـــداق گۇنـــاھى مهغپىـــرهت 
ــــدۇ ــــاھ. قىلىنى ــــاننى زىيانغــــا -چــــۈنكى، گۇن ــــسىيهت ئىم مهئ

  .ئۇچرىتالمايدۇ

» ئىمان دېگهن سۆز ۋه ئهمهلـدۇر«بۇ يهرده سهلهپلهرنىڭ بىز 
دهيدىغان بايانىغا ئوچۇقتىن ئوچۇق قارشى كېلىـدىغان ئىرجـائىي 
ــۋېتىش  ــسىدىن چىقىرى ــڭ دائىرى ــى ئىماننى ــسىدىكى ئهمهلن ئىدىيى

ــاقچى ئهمهســمىز ــازىر قىلم ــا مۇن ــسىگه قارىت ــز . مهسىلى بهلكــى، بى
الإله «سىنى چىقارمىـسا ئېغىزىدىن ئوچۇقتىن ئوچۇق كۇپرى كهلىمى

ــدىغان » االاهللا ــدۇ دهي ــۇپ كهتمهي ــان«بۇزۇل ــارهت »گۇم ــن ئىب دى
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  .تولىمۇ ناچار بىر مهسىلىگه قارىتا مۇنازىره قىلماقچىمىز

ـــاخىرقى  ـــسىنىڭ ئ ـــات رىسالى ـــا تهلىم ـــهنۇل بهنن ـــام ھهس ئىم
بىز ئىككى شاھادهتنى ئىقرار قىلغان، «: ماددىسىدا مۇنداق دهيدۇ

دهپ گۇۋاھلىـق بهرگهن، ئۇنىـڭ “ هللا حممد رسول اهللاالإله االا ”يهنى 
ــان  ــادا قىلغ ــى ئ ــان، پهرزلهرن ــرىگه ئهمهل قىلغ قۇرئــان (تهلهپلى

ـــسۇن ـــاكى بولمى ـــسۇن ي ـــۇن بول ـــۆلچىمىگه ئۇيغ ـــسنىڭ ئ ) ھهدى
ــز ــاپىر دېمهيمى ــۇلماننى ك ــۇپرى . مۇس ــۇ ك ــانىكى، ئ ــراق، قاچ بى

ىنى ئوچۇق كهلىمىسىنى ئىقرار قىلسا ياكى دىننىڭ بىرهر مهلۇماتلىر
ئىنكار قىلسا ياكى قۇرئـاننى يالغـان دېـسه يـاكى قۇرئـاننى ئهرهب 
تىلىنىڭ ئۇسلۇبىغا قارشى ھالـدا تهپـسىر قىلـسا يـاكى كۇپرىنىـڭ 
قىلمىشى دېگىلى بولىدىغان بىرهر ئهمهلنى قىلسا، ئۇنداقتا، ئـۇنى 

  .»شۇ چاغدا كاپىر دهپ ھۆكۈم قىلىمىز

سـهلهپلهرنىڭ ئىمـان ۋه ئىمام ھهسـهنۇل بهننـا بـۇ ماقالىـسىدا 
نىڭ تهلهپلىرىگه ئهمهل قىلىشتىن ئىبـارهت ئىماننىـڭ »الإله االاهللا «

الإلـه  «زۆرۈرىيهتلىرى ھهققىدىكى سۆزىنى چىـڭ تۇتقـان ھهمـده 
نى بۇزىدىغان بىر بۆلۈك سۆزلهر بولـۇپ، ئهگهر بىـر كىـشى »االاهللا

ئىمانىنىــڭ بهك «بــۇ ســۆزلهرنى ئېغىزىــدىن چىقارســا، گهرچه ئــۇ 
نــى ھهر قــانچه دهۋا قىلــسىمۇ، بىــراق، ئۇنىــڭ »ســتهھكهملىكىمۇ

  .ئىماندىن چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى ئوچۇق تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن

ــۆپلىگهن  ــاكى ك ــشىلهرنىڭ ي ــسىم كى ــر قى ــان بى ــمهك، ئىم دې
  .كىشىلهرنىڭ خىيالىدىكىدهك ئېغىزدىكى قۇرۇق دهۋا ئهمهس

 يېرىـپ سـهن ئۇنىـڭ قهلبىنـى«مۇرجىئىيالر دهلىل قىلىدىغان 
دېگهن ھهدىستىن ھهرگىزمۇ ئۇالر مهقـسهت قىلىۋاتقـان » باقتىڭمۇ

تۈزىتىشكه تېگىـشلىك «مهن –بهلكى، بۇ ھهدىس . مهنا چىقمايدۇ
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الإله  «-ناملىق كىتابىمدا كۆرسـىتىپ ئۆتكىنىمـدهك» چۈشهنچىلهر
نى مهيلى چىن قهلبىدىن دېسۇن ياكى ئېغىزنىـڭ ئۇچىـدىال »االاهللا

ــدىن دهپ قويــس ــۇنى دېــگهن كىــشىدىن يالغان ۇن، ئىــشقىلىپ ئ
دېـگهن » الإله االاهللا حممد رسـول اهللا  «شـۇڭا، . قىلىچنى كۆتۈرىـدۇ

گهرچه بـۇ كىـشى شـاھادهت . كىشىنى ئۆلتۈرۈش دۇرۇس بولمايـدۇ
كهلىمىـــسىنى چىـــن دىلىـــدىن ئىـــشهنمهستىن، بهلكـــى، ئـــۆزىنى 
 .قوغداش ئۈچۈنال يالغاندىن دهۋالسىمۇ، ئوخـشاشال ئۆلتۈرۈلمهيـدۇ

بهلكــــى، ئــــۇ كىــــشىنىڭ شــــاھادهت كهلىمىــــسىنى يالغانــــدىن 
دهۋاتقــانلىقىنى ئېنىــق بىلىــپ تۇرســاقمۇ، بىــراق، ئــۇ كىــشى بــۇ 
كهلىمىنــى دېــگهن ئىــكهن، شــۇنىڭدىن كېــيىن ئــۇنى ئۆلتۈرۈشــكه 

  .ھهرگىز بولمايدۇ

ــشى  ــۇ كى ــراق، ئ ــه االاهللا«بى ــرىگه ئهمهل »الإل ــڭ تهلهپلى نى
ۇش بىلهن مهڭگۈلـۈك مۇسـۇلمان قىلمايال، ئۇنى ئېغىزىدا دهپ قوي

ــدۇ ــلهر . (بواللماي ــا، بهزى ــه االاهللا«”ئهمم ــكهن، “ الإل ــگهن ئى دې
ـــدۇ ـــۇلمان بولىۋېرى ـــشاشال مۇس ـــسىمۇ، ئوخ ـــدا دې دهپ » ئېغىزى

  .)قارايدۇ

دېـسه، ئـۇ مۇسـۇلمان » الإلـه االاهللا  «توغرا، ئهگهر بىر كىشى 
بىـرهر ئارىـدىن . ھېسابلىنىدۇ ۋه قىلىچتىن ئۆزىنى ساقالپ قالىـدۇ

ســائهت ئۆتــۈپ، نامــاز ۋاقتــى كهلگهنــده، ئــۇ نامازغــا چاقىرىلــسا، 
نامازنى ئوقۇشنى رهت قىلـسا، ئۇنـداقتا، ئۇنىـڭ ھۆكـۈمى قانـداق 

» مــۇرتهد«بولىــدۇ؟ ئــۇ نامــاز ئوقۇشــنى رهت قىلغانــدىن كېــيىن، 
ھېسابلىنىپ، ئۇنىڭغا اللهنىڭ مۇرتهدلهرگه بېرىلىـدىغان جازاسـى 

الإله االاهللا حممد رسول ”مهن «:  كهلگهنده ئـۇجازا ئالدىغا. بېرىلىدۇ
دېــسه، ئۇنىڭغــا بــۇ كهلىمىنىــڭ پايدىــسى بوالمــدۇ؟ » دېــدىم“ اهللا

ـــۇ  ــه االاهللا«ئهگهر ئ ـــسا، »الإلـ ـــايه قىلمى ـــۋىگه رېئ ـــڭ تهلى نى
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ــاز  ــسىمۇ، نام ــدا يالغانــدىن بول ھېچبولمىغانــدا كىــشىلهرنىڭ ئالدى
ىشىنى قىلىچـتىن ئوقۇپ قويمىسا، بۇ كهلىمه ئىككىنچى قېتىم ئۇ ك

  قۇتقۇزاالمدۇ؟

» الإله االاهللا حممد رسول اهللا    «ئهبۇ بهكرى رهزىيهلالھۇ ئهنھۇنىـڭ 
الإله «دېگهن، ناماز ئوقۇغان، روزا تۇتقان، ھهج قىلغان، بىراق، 

ــان »االاهللا ــاش تارتق ــدىن ب ــرال تهلىپى ــارهت بى ــاتتىن ئىب ــڭ زاك نى
ــۇقتىن ــۇ ن ــۇرتهدلهرگه قارشــى قىلغــان جــازا يۈرۈشــى ب ــق م ى ئېنى

  .چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

ئــــۆمهر رهزىيهلالھــــۇ ئهنھــــۇ ئهبــــۇ بهكرىــــدىن پهيغهمــــبهر 
دېـسه ئـۆز “ الإله االاهللا حممـد رسـول اهللا      ”كىمكى «: ئهلهيھىسساالم

دېـگهن » ھهققى بىلهن مېلىنى ۋه جېنىنى مهندىن ساقالپ قالىـدۇ
دېـگهن قهۋم بىـلهن “ الإله االاهللا حممـد رسـول اهللا  ”تۇرسـا، سـهن 

: دهپ سـورىغاندا، ئهبـۇ بهكـرى» داقـسىگه ئـۇرۇش قىلىـسهن؟قان
ــلهن « ــاز بى ــلهن قهســهمكى، نام ــله بى ــى، ال ــڭ ھهقق ــات مالنى زاك

زاكاتنىڭ ئوتتۇرىسىنى ئايرىۋهتكهن كىشى بىلهن ئهلۋهتته ئـۇرۇش 
الـــله بىـــلهن «: ئـــۆمهر رهزىيهلالھـــۇ ئهنھـــۇ. دېـــدى» قىلىـــمهن

ـــ ـــۇ بهكرىنىـــڭ قهلبىن ى ئۇرۇشـــقا قهســـهمكى، مهن اللهنىـــڭ ئهب
ئاچقانلىقىنى كـۆرۈپ، ئۇنىـڭ قىلغانلىرىنىـڭ تـوغرا ئىكهنلىكىنـى 

  .دېدى» بىلدىم

نـى ئىنكـار قىلىـش )زاكـات(ئۇالر دىندىكى ئېنىق بىر مهلۇمـات 
شـۇڭا ئـۇالر گهرچه كۈنـده بهش . نى بۇزدى»الإله االاهللا «ئارقىلىق 

اق، دېيىشتىن تۇختاپ قالمىغـان بولـسىمۇ، بىـر»الإله االاهللا «قېتىم 
ئـۇالرنى قوغـداپ . ئۇالرغـا پايـدا ئېلىـپ كېلهلمىـدى» الإله االاهللا «

  .قااللمىدى ۋه ئۇالرغا ئىسالم سۈپىتىنى بېرهلمىدى
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  !...نى بۇزىدىغان ئامىلالرغا قايتايلى»الإله االاهللا«بىز 

ــاپىر  ــشىنىڭ ك ــان كى ــدىن چىقارغ ــسىنى ئېغىزى ــۇپرى كهلىمى ك
مهســىلىده ھېچكىــشى، شــۇڭا بــۇ . بولىــدىغانلىقى ئېنىــق مهســىله

ــاالش ــۇ ت ــڭ ئۆزىم ــدىن مۇرجىئىيالرنى ــدۇ-جۈملى ــارتىش قىلماي . ت
ــۇرجىئىيالر ( ــا، م ــسىنى -ئوچــۇقتىن«ئهمم ــۇپرى كهلىمى ئوچــۇق ك

سهن مۇشۇ گهپ بىلهن راستال مۇشۇ مهنـانى ”دهۋاتقان كىشىدىن، 
“ مهقسهت قىلىۋاتامسهن ياكى باشقا بىر مهنـانى ئىـراده قىلـدىڭمۇ؟

  .)دهپ قارايدۇ» شىمىز الزىمدهپ سوراپ بېقى

پهقىھــلهر كــاپىردىن باشــقا كىــشى قىلمايــدىغان قىلمىــشالرنى 
ساناپ، ئۇالرنى بۇتقا سهجده قىلىش، پهيغهمبهر ئهلهيھىسـساالمنى 
تىلالش، قۇرئـاننى ھاقـارهتلهش، اللهنـى قويـۇپ ھـاالل ۋه ھـارام 

  .قاتارلىقالر دهپ كۆرسهتتى... قىلىش

ى زامانـدا بولـسۇن يـاكى ھـازىرقى بۇ مهسىلىده مهيلى قهدىمقـ
زاماندا بولسۇن ئالىمالر ئوتتۇرىـسىدا بىردهكلىـك مهۋجـۇت بولـۇپ 

چۈنكى، بۇ ئىككىلىنىپ قالغۇدهك تۇتۇق مهسىله ئهمهس . كهلگهن
  .بولماستىن، بهلكى، ناھايتى سۈزۈك مهسىله ئىدى

يهنـى اللهنىـڭ –ئهمما، اللهنى قۇيۇپ ھاالل ۋه ھـارام قىلىـش 
 مهسىلىــسىگه كهلــسهك، بــۇ -غهيرىنــى قــانۇن قىلىــشقانۇنىنىــڭ 

مۇشـۇ دهۋرنىـڭ ئـاپىتىگه ) ئىختىالپ(مۇنازىره -مهسىلىدىكى بهس
  .ئايالندى

دىنـدىن  «�إنه كفر دون كفـر �ئۇالر ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ 
  .دېگهن سۆزىنى دهلىل قىلىشىدۇ» چىقىرىۋهتمهيدىغان كۇپرى

ــۇلمانالرنىڭ ھــازىرقى ئهھــۋال«مهن  تۈزىتىــشكه «ۋه » ىمۇس
نـــاملىق كىتابلىرىمـــدا كـــۆپلىگهن » تېگىـــشلىك چۈشـــهنچىلهر
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. ئورۇنالردا مۇشۇ مهسىلىگه قارىتا يېتهرلىك جاۋاپ بهرگهن ئىـدىم
  .يهنه بۇ يهردىمۇ مۇشۇ ھهقته قىسقىچه توختىلىپ ئۆتىمهن

كىشىلهر ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسنىڭ قېشىغا كېلىـپ، ئـۇمهۋىيه 
ىـــڭ قانۇنىنىـــڭ غهيـــرى بىـــلهن ھۆكـــۈم ھۆكـــۈمرانلىرى اللهن

ســـهن ئـــۇالر ھهققىـــده نـــېمه دهيـــسهن؟ دهپ . قىلىـــشىۋاتىدۇ
إنه كفـر   �: سورىغاندا، ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ

ــر ــدىغان  «�دون كف ــدىن چىقىرىۋهتمهي ــشى دىن ــڭ قىلمى ئۇالرنى
دېگهن » كۇپرى، يهنى سىلهر كۇپرى دهپ تۇنۇغان كۇپرى ئهمهس

  .سۆزىنى ئېيتقانمهشھۇر 

چــــۈنكى، . ئىبنــــى ئاببــــاس ھهقىــــقهتهن تــــوغرا ئېيتقــــان
ئۇمهۋىيلهرنىـــڭ زالىملىقـــى ۋه شـــهرىئهتكه خىـــالپ قىلمىـــشلىرى 

  .دېگهن ئهمهس» كاپىرالر«سهۋهبلىك ھېچكىشى ئۇالرنى 

ــۇ ســۆزى  ــى ئابباســنىڭ ب ــدۇلالھ ئىبن ــۇمكى، ئاب ــگه مهل ھهممى
حكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئـك هـم   ومن لَم ي�ھهرگىزمۇ قۇرئان كهرىمـدىكى 

كىملهركى الله نازىـل قىلغـان ئـايهتلهر بـويىچه ھۆكـۈم  «�الْكَافرونَ
دېـــگهن ئـــايهتكه قارشـــى » ①قىلمايـــدىكهن، ئـــۇالر كـــاپىرالردۇر

بۇنداق خاتالىقنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباسـتهك ئۇلـۇغ . (كهلمهيدۇ
ــۆ ــله ئ ــتىن ال ــادىر بولۇش ــشىدىن س ــسۇنكى ــدا ساقلى !). ز پاناھى

ــسرائىل  ــايهت پهقهت ئى ــۇ ئ ــداقتۇر ب ــۆزدىن قان ــۇ س ــۇنداقال، ب ش
ــپ  ــدىغان بۇرمىالشــمۇ كېلى ــدىال چۈشــكهن دهي ــرى ھهققى ئهۋالدلى

ھۆكۈم قىلمىغان  «�...ومن لَم يحكُم    �چۈنكى، بۇ ئايهت . چىقمايدۇ
 بۇ .دهپ بارلىق كىشىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ» ...ھهر بىر كىشى

ئــايهتتىن بــۇ مهناغــا قارشــى بولغــان يهنه بىــر مهنــانى چىقــارغىلى 
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  .بولمايدۇ

ئابــدۇلالھ ئىبنــى ئاببــاس رهزىيهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ بــۇ مهشــھۇر 
ــۇمهۋىيه  ــدا ئ ــى چاغ ــسهك، ئهين ــىگه كهل ــا كۆرنۈش ــۆزىنىڭ ئارق س
ھۆكۈمرانلىرى اللهنىـڭ شـهرىئىتىنى بىكـار قىلغـان يـاكى ئۇنىڭغـا 

شۇنداقال، . ۇنى ئهمهلدىن قالدۇرغان ئهمهسقارشى تۇرغان ياكى ئ
ئۇالر اللهنىڭ كىتابىغا خىالپ ھالدا ھۆكـۈم قىلىـشتهك خاتـالىقىنى 
ـــاكى اللهنىـــڭ  اللهنىـــڭ شـــهرىئىتىنىڭ ئورنىغـــا دهســـسهتكهن ي
ــانلىرىمىز  ــڭ قىلغ ــاكى بىزنى ــان ي ــدىغا قويۇۋالغ ــهرىئىتنىڭ ئال ش

ۋاپىـق كېلىـدۇ اللهنىڭ شهرىئىتىگه قارىغاندا شـارائىتقا بهكـرهك مۇ
بهلكــــى، ئــــۇالر پهقهت شــــهرىئهتنى . دهپ قارىغــــانمۇ ئهمهس

بـۇ . ھهدىسكه خىالپلىـق قىلغـان-ئهمهلىيهتكه تهدبىقالشتا قۇرئان
خۇددى ئوغرى ياكى زىنا قىلغۇچىنىڭ اللهنىڭ ئهمـرىگه خىالپلىـق 

ئوغرى ياكى زىنـا قىلغـۇچى بۇنىڭلىـق . قىلغىنىغا ئوخشاپ كېتىدۇ
چۈنكى، ئۇ ئوغرىلىـق يـاكى زىنـاخورلۇقنى . دۇبىلهن كاپىر بولماي

ــۇ قىلمىــشىمىز شــهرىئهتته  ــى بىزنىــڭ ب ــانۇن قىلىۋالمىــدى، يهن ق
. يوللــۇق، اللهنىــڭ ھــارام قىلىــشى تــوغرا ئهمهس دهپ قارىمىــدى

شــۇنداقال، بــۇ قىلمىــشقا جــازا بېــرىش تــوغرا ئهمهس يــاكى جــازا 
 بېـرىش بهرگهندىمۇ الله بهلگىلىـگهن جـازادىن باشـقىچىرهك جـازا

ئهگهر بىـــر كىـــشى ئوغرىلىـــق يـــاكى . كېـــرهك دهپ قارىمـــدى
زىناخورلۇق قىلماي، پۈتكۈل ھاياتىـدا بۇنـداق قىلىـشنى ئويالپمـۇ 
باقماي تۇرۇپ، ئاشۇنداق كۇپرى كهلىمىسىنى دېسه، ئۇنداقتا، بۇ 

  .كىشى شهكسىز كاپىر بولىدۇ

دېمهك، اللهنىڭ قانۇنى بىلهن ھۆكۈم قىلمىغان كىشىنى كاپىر 
ېيىش مهسىلىسى، ئۇنىڭ اللهنىڭ ئهمرىگه خىالپ ھالـدا قىلغـان د

ــله ھــارام  ــى، ال ــىله بولماســتىن، بهلك ــدار مهس ــشىغا ئاالقى قىلمى
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قىلغاننى ھاالل دهپ بىلىش ياكى الله ھاالل قىلغـاننى ھـارام دهپ 
بىلىــشكه، يهنــى ئۆزىنىــڭ يــاكى باشــقىالرنىڭ خاھىــشىنى قــانۇن 

ئاالقىـدار ... ھـارام قىلىـشقا-اللاللهنـى قويـۇپ ھـا... قىلىۋېلىشقا
  .مهسىلىدۇر

وقَالَ الَّذين أَشركُوا لَو شاَء اللَّه ما عبدنا من دونِه من شيٍء نحن ولَا َآباؤنا ولَا        �
 � حرمنا من دونِه من شيٍء

 مۇبادا الله خالىغان بولسا، بىز ۋه بىزنىـڭ ئاتـا”: مۇشرىكالر«
ــان  ــادهت قىلمىغ ــىگه ئىب ــچ نهرس ــۇپ ھى ــى قوي ــوۋىلىرىمىز اللهن ب

ھىـچ ) يهنـى اللهنىـڭ ھۆكمىـسىز( الله ھـارام قىلمىغـان .بوالتتۇق
  »①. دېدى“نهرسىنى ھارام قىلمىغان بوالتتۇق

يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئـۆتكىنىمىزدهك، مۇشـرىكالرنىڭ مۇشـرىك 
ماسـتىن، بولۇشىدىكى تۈپ ئامىل ئۇالرنىڭ سىرتقى ھهرىكىتـى بول

بهلكــــى، اللهنىــــڭ ھۆكــــۈمىگه خىــــالپ ھۆكــــۈملهرنى قــــانۇن 
ئــۇالر الــله ھـــارام قىلغــان نهرســىنى ھـــاالل . قىلىۋالغانلىقىــدۇر

ئهكسىچه الـله ھـاالل قىلغـان نهرسـىنى ھـارام . قىلدى) قانۇنلۇق(
بۇنـداق قىلغـانلىق ئـۆزىنى اللهنىـڭ شـېرىكى . قىلـدى) قانۇنسىز(

الله ئۇنداق دهپتىكهن، بىز مۇنداق  «:گويا ئۇالر. قىلىۋالغانلىقتۇر
دهيمىــز؛ الــله ئۇنــداق ھۆكــۈم قىلىپــتىكهن، بىــز مۇنــداق ھۆكــۈم 

مهسىلىسى بولۇپ، » ھۆكۈم«مانا بۇ . دېگهندهك بولىدۇ» قىلىمىز
نى رېئال دۇنيادا يولغا قويسۇن ياكى يولغا قويمىـسۇن، »ھۆكۈم«

پ بولۇشـقا سـاالھىيىتى توشــىدۇ ده» قــانۇن«نىـڭ »ھۆكـۈم«بـۇ 
  .شۈبھىسىزدۇر-ئېتىقاد قىلغان كىشىنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقى شهك

ــداقتا، اللهنىــڭ  ــسا، ئۇن ــۇ مهســىله ئايدىڭالشــقان بول ئهگهر ب
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شهرىئىتىنىڭ غهيرىنى قـانۇن قىلىـشنىڭ تـوغرىلىقىنى ئىـسپاتالش 
ــل  ــۆزىنى دهلى ــڭ س ــۇ ئهنھۇنى ــاس رهزىيهلالھ ــى ئابب ــۈن ئىبن ئۈچ

يهنه . ىرى تامـامهن بىكـار بولـدىقىلماقچى بولغانالرنىڭ ئۇرۇنۇشل
ــداق  ــشىدىن بۇن ــۇغ كى ــتهك ئۇل ــى ئابباس ــدۇلالھ ئىبن ــپ، ئاب كېلى

چـۈنكى، بـۇ . خاتالىقنىڭ سـادىر بولۇشـى ئهسـال مـۇمكىن ئهمهس
  .ئوچۇق خىالپتۇر-قۇرئاننىڭ ئايىتىگه ئوچۇقتىن

�أْذَنْ بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعركَاُء شرش ملَه أَماللَّه  � 

ئۇالرنىڭ الله رۇخـسهت قىلمىغـان نهرسـىلهرنى دىـن قىلىـپ «
  »①تكهن مهبۇدلىرى بارمۇ؟ىبېك

ھهدىــسكه خىــالپ ھالــدا -ئــۇمهۋىيه ھۆكۈمرانلىرىنىــڭ قۇرئــان
چىقارغا ھۆكۈملىرىدىن ئاالقزاده بولغان بىر قىسىم مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئـۇمهۋىيه شـۇنىڭ بىـلهن ئـۇالر . ئېڭىدا مهسىله ئارىلىشىپ كهتتى
ئىبنـى . ھۆكۈمرانلىرىنى دىندىن چىقىپ كهتتى دهپ ئويالپ قالدى

ئابباس رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇالرغا شۇنى ئېنىق بايان قىلىپ بېرىپ 
ــدى ــۈپ قالمى ــگه چۈش ــۇ دهرىجى ــى ب ــۇمهۋىيلهر تېخ ــدىكى، ئ . دې

ـــان ۋه  ـــۈملىرىنى قۇرئ ـــا ھۆك ـــڭ خات ـــۇالر ئۆزلىرىنى ـــۈنكى، ئ چ
ئهگهر شــۇنداق قىلغــان بولــسا . ىــدىھهدىــسنىڭ ئورنىغــا قويۇۋالم

ئىــدى، ئــۇالر ئهلــۋهتته كــاپىر بولــۇپ، دىنــدىن چىقىــپ كهتــكهن 
ئۇالر ئايهتلهرنى تهۋىل قىلسۇن يـاكى تهۋىـل قىلمىـسۇن . بوالتتى

ـــاكى ( ـــانى چىقارســـۇن ي ـــالپ مهن ـــا خى ـــايهتتىن ئهســـلى مهناغ ئ
نهتىجىـده . پهقهت اللهنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلدى) چىقارمىسۇن

بىــراق، ئــۇالر يهنىــال . ر بۇنىڭلىــق بىــلهن گۇناھكــار بولــدىئــۇال
باشــــقىچه قىلىــــپ ئېيتقانــــدا، ئــــۇالر اللهنىــــڭ ... مۇســــۇلمان
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الإلـه  «شهرىئىتىدىن باشـقا بىـر شـهرىئهتنى قـانۇن قىلىۋېلىـپ، 
ـــدى»االاهللا ـــى بۇزۇۋهتمى ـــا . ن ـــشى پهقهت گۇناھق ـــڭ قىلمى ئۇالرنى

ــدى ــش بول ــدىغان قىلمى ــدۇلالھ . ياتى ــۇڭا، ئاب ــاس ش ــى ئابب ئىبن
دىنـدىن  «�كفرا دون كفـر �رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ئۇالرنىڭ قىلمىشىنى 

  .دهپ ئاتىدى» چىقىرىۋهتمهيدىغان كۇپرى

ــدا  ــهرىئىتىنىڭ ئورنى ــڭ ش ــده اللهنى ــۇلالر دهۋرى ــا، موڭغ ئهمم
بىلهن ھۆكۈم قىلىشتهك غهيـرى قـانۇننى قـانۇن » ياساق قانۇنى«

 كهسـىر رهھمهتـۇلالھ قىلش ھادىسىسى يۈز بهرگهن چاغدا، ئىبنـى
أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْمـا لِّقَـومٍ     �ئهلهيھـى اللهنىـڭ 

ئۇالر جـاھىلىيهت دهۋرىنىـڭ ھـۆكمىنى تهلهپ قىالمـدۇ؟   «�يوقنونَ
ۈمـده اللهدىنمـۇ چىن ئىشىنىدىغان قهۋمنىڭ نهزىرىده ھۆك) اللهغا(

  :دېگهن سۆزىنىڭ تهپسىرىده مۇنداق دېگهن» ①؟ ئادىل كىم بار

اللهنىڭ ھهر بىر ياخشىلىقنى ئۆز ئىچىگه ئالغۇچى، ھهر بىـر «
يامــــانلىقنى چهكلىگــــۈچى ھۆكمىــــدىن كىــــشىلهرنىڭ اللهنىــــڭ 

-شهرىئىتىگه ئاساسالنماستىن تۈزۈپ چىققـان تـۈزۈلمه يـاكى كـۆز
جـاھىلىيهت . ىشىنى الـله ئىنكـار قىلىـدۇقاراشلىرىغا چىقىۋالغان ك

قاراشلىرى ئاساسىدا پهيـدا -خاھىشلىرى ۋه كۆز-ئهھلىنىڭ نهپسى
قىلغــان ئــازغۇن ۋه خاتــا تــۈزۈملىرى بىــلهن ھۆكــۈم قىلىــشى، 
موڭغۇلالرنىـــڭ پادىـــشاھى چىڭگىزخـــان ئۇالرغـــا تـــۈزۈپ بهرگهن 

ــــانۇنى« ــــاق ق ــــشى» ياس ــــۈم قىلى ــــلهن ھۆك شــــۇنىڭ ... بى
ياســـاق قـــانۇنى چىڭگىزخاننىـــڭ پادىـــشاھلىق (جۈملىـــسىدىندۇر 

ــان  ــب تاپق ــدىن تهركى ــۈملهر توپلىمى ــان ھۆك ــىتىده قولالنغ سىياس
كىتــــاب بولــــۇپ، چىڭگىزخــــان بــــۇ ھۆكــــۈملهرنى يهھــــۇدىي، 
خرىستىئان، مۇسۇلمان ۋه غهيرى مۇسـۇلمان قاتـارلىق كـۆپ خىـل 

                                                           
 . ئايهت-50: سۈره مائىده ①
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چىڭگىزخـان ئـۇنى پهقهت ئۆزىنىـڭ . مىللهتلهردىن قوبۇل قىلغـان
ىشى ۋه كۆڭۈل خاھىشىغا تايىنىپال تۈزۈپ چىققان بولۇپ، قار-كۆز

موڭغـۇلالر ئـۇنى . كېيىن ئۇ موڭغۇلالرنىـڭ قـانۇنى بولـۇپ قالغـان
ــــدىغا  ــــسىنىڭ ئال ــــڭ ھهدى ــــابى ۋه پهيغهمبهرنى ــــڭ كىت اللهنى

ئۇالرنىڭ ئىچىدىن كىم شۇنداق قىلسا، ئـۇ شهكـسىز ). قويۇۋالغان
نىـڭ ھـۆكمىگه قايتىـپ ئـۇ الـله ۋه اللهنىـڭ پهيغهمبىرى. كاپىردۇر

اللهنىـڭ غهيرىنىـڭ . كهلمىگىچه، ئۇنى ئۆلتۈرۈش ۋاجىـب بولىـدۇ
  .»①قانۇنى بىلهن ئازغىمۇ كۆپكىمۇ ھۆكۈم قىلغىلى بولمايدۇ

ــڭ  ــۇمهۋىيه ھۆكۈمرانلىرىنى ــلهن ئ ــشى بى ــڭ قىلمى موڭغۇلالرنى
ــادىر  ــۇالردىن س ــلهن ب ــۇالر بى ــسىدىكى پهرق ئ ــشى ئوتتۇرى قىلمى

گه ئاالقىدار بولماسـتىن، بهلكـى، »ھهجمى«بولغان قارشىلىقنىڭ 
ــىلىقنىڭ  ــۈرى«قارش ــدى»ت ــدار بول ــۇمهۋىيلهر . گه ئاالقى ــى ئ يهن

ــالىق  ــتا خات ــا قويۇش ــهرىئهتنى يولغ ــاھ(ش ــدى) گۇن ــادىر قىل . س
  .موڭغۇلالر بولسا اللهنىڭ قانۇنىنىڭ غهيرىنى قانۇن قىلىۋالدى

*   *   *   *   *  

ىڭ شـهرىئىتىنه اللهنىڭ ئهگهر بۇ ئىش كاللىدا ئايدىڭالشقان ۋ
نـى بۇزىـدىغانلىقى ئېنىـق »الإله االاهللا«غهيرىنى قـانۇن قىلىـشنىڭ 

بولغــان بولــسا، ئۇنــداقتا، تۆۋهنــده اللهنىــڭ شــهرىئىتىگه خىــالپ 
ــا ــۇرۇپ-قانۇنغ ــپ ت ــشاشال -بىلى ــنىڭ ئوخ ــه « رازى بولوش الإل

  .نى بۇزىدىغانلىقىنى بايان قىلىمىز»االاهللا

ذين يزعمونَ أَنهم َآمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ     أَلَم تر إِلَى الَّ   �
أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا              

 � بعيدا

                                                           
 ].ئاپتوردىن) [ئهرهبچه نۇسخىسى(بهت -68توم، -2تهپسىر ئىبنى كهسىر  ①
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ۋه سـهندىن ) يهنـى قۇرئانغـا(كىتابقـا ساڭا نازىل قىلىنغـان «
) يهنــى تهۋراتقــا ۋه ئىنجىلغــا(بــۇرۇن نازىــل قىلىنغــان كىتابالرغــا 

نـــى )يهنـــى مۇنـــاپىقالر(الغـــان كىـــشىلهر ئىمـــان كهلتـــۈردۇق دهۋ
كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئهرزىنـى شـهيتاننىڭ ئالـدىغا ئېلىـپ بارمـاقچى 

 بۇيرۇلغـان، بولۇۋاتىدۇ؛ ھالبۇكى، ئۇالر شهيتاننى ئىنكار قىلىـشقا
  »①.شهيتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇ

�              فُِسهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرفَلَا و
 � حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

 قهســهمكى، ئــۇالر پهرۋهردىگارىــڭ بىــلهن!) ئــى مــۇھهممهد(«
ئـــۆز ئارىــسىدىكى دهتاالشـــقا ســېنى ھۆكـــۈم ) يهنــى مۇنــاپىقالر(

ـــان  چىقىرىـــشقا تهكلىـــپ قىلمىغـــۇچه، ئانـــدىن ســـېنىڭ چىقارغ
ھـــۆكىمىڭگه ئۇالرنىــــڭ دىللىرىـــدىكى قىلــــچه غـــۇم بولــــسىمۇ 
ــان  ــان ئېيتق ــسۇنمىغىچه ئىم ــۈنلهي بوي ــۇالر پۈت ــالمىغىچه ۋه ئ يوق

  »②. بولمايدۇ

اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمتـه حواريـون وأصـحاب               من نيب بعثه     ما�
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، مث إا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما اليفعلون،             

ومن جاهدهم بلـسانه فهـو      . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن    . ويفعلون ما اليؤمرون  
 � . خردلوليس وراء ذالك من اإلميان حبة. من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. مؤمن

ــڭ « ــر پهيغهمبهرنى ــكهن ھهر بى ــله ئهۋهت ــرى ال ــدىن ئىلگى مهن
. ئــۇممىتى ئىچىــده ئۇنىــڭ يــاردهمچىلىرى ۋه ســاھابىلىرى بولغــان

تۇتــۇپ، ئۇنىــڭ يولىغــا ) چىــڭ(ئــۇالر پهيغهمبهرنىــڭ ســۈننىتىنى 
ــكهن ــدانغا . ئهگهش ــشىلهر مهي ــۈم كى ــر تۈرك ــيىن بى ــۇالردىن كې ئ

                                                           
 . ئايهت-60: سۈره نىسا ①
 . ئايهت-65: سۈره نىسا ②
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دهيـــدۇ، بۇيرۇلمايـــدىغان ئـــۇالر قىلمايـــدىغان ئىـــشنى . كېلىـــدۇ
كىمكـى ئۇالرغـا قـولى بىـلهن جىھـاد قىلـسا ئـۇ . ئىشالرنى قىلىـدۇ

مۇئمىندۇر، كىمكى ئۇالرغا تىلى بىلهن جىھاد قىلسا ئۇ مۇئمىندۇر، 
ئۇنىـڭ . كىمكى ئۇالرغا قهلبى بىـلهن جىھـاد قىلـسا ئـۇ مۇئمىنـدۇر

  »①.كهينىده قىچىرنىڭ دانىسىچىلىك ئىمان يوق

فمن كره فقد برئ، ومن أنكـر       . كم أمراء فتعرفون وتنكرون   إنه يستعمل علي  �
 � فقد سلم، ولكن من رضي وتابع

ـــىلهرگه « ـــۈم(س ـــر تۈرك ـــدۇ) بى ـــۈمران بولى ـــرلهر ھۆك . ئهمى
كېـــيىن ئۇالرنىـــڭ . (ئېتىـــراپ قىلىـــسىلهر) دهســـلهپته ئـــۇالرنى(

ــۇالرنى ــيىن، ئ ــدىن كې ــى تونۇغان ــسىلهر) ھهقىقىتىن ــار قىلى . ئىنك
كىمكــى . پــاك بولىــدۇ) گۇنــاھتىن( كۆرســه كىمكــى ئــۇالرنى ئــۆچ

بىـراق، كىمكـى ئۇالرغـا . ئىنكار قىلـسا سـاالمهت قالىـدۇ) ئۇالرنى(
  »②).ھاالك بولىدۇ(رازى بولسا ۋه ئۇالرغا ئهگهشسه 

يهنـى ئىككـى تهرهپـكه (بۇ مهسىله قارىماققا ئىككى تهرهپلىـك 
ال مهسىلىدهك كۆرۈنسىمۇ، بىراق، ئۇ مـاھىيهتته بىـر) چېتىلىدىغان

  .مهسىلىدۇر

ـــله  اللهنىـــڭ شـــهرىئىتىنىڭ غهيرىنـــى قـــانۇن قىلغـــۇچىالر ال
جاكارلىغاننىڭ ئهكسىنى جاكارالپ، الله ئېالن قىلغاننڭ ئهكـسىنى 
ئېالن قىلىپ، الـله ھـاالل قىلغـاننى ھـارام، الـله ھـارام قىلغـاننى 

ئۆزىنى الله (ھاالل قىلىپ، ئۆزىنى اللهنىڭ شېرىكى قىلىۋالغانلىقى 
نـى بۇزغـان »الإله االاهللا «ئۈچـۈن )  ئورۇندا قويغـانلىقىبىلهن تهڭ

الإلـه  «ئهگهر ئۇالر ئۆزىنىڭ بۇ خىـل قىلمىـشى بىـلهن ... بولىدۇ
                                                           

 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ②
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نى بۇزغان بولسا، ئۇنداقتا، مۇشـۇ قىلمىـشقا رازى بولغـان، »االاهللا
ــــانۇن  ــــشىلهرمۇ ئوخــــشاشال ئاشــــۇ ق ئۇنىڭغــــا ئهگهشــــكهن كى

الإله «ن ۋه بۇنىڭ بىلهن تۈزگۈچىلهرنى اللهنىڭ شېرىكى قىلىۋالغا
ــه االاهللا«ئهمهلىيهتــته (نــى بۇزغــان بولىــدۇ »االاهللا اللهنىــڭ » الإل

). ھېچبىـــر شـــېرىكى ۋه تهڭدىـــشى بولماســـلىقنى تهلهپ قىلىـــدۇ
الـله ئۇنـداق دهپـتىكهن، «: چۈنكى، ئۇالر بۇنىڭلىق بىـلهن گويـا

ا بىز مۇشۇالرنىڭ اللهنى قويۇپ ئېيتقانلىرىغ. ماۋۇالر مۇنداق دېدى
. الله ھۆكۈم قىلىپ، ھاالل ۋه ھـارام قىلغـان ئىـدى. رازى بولدۇق

بۇالر ھۆكۈم قىلىپ، الله ھـاالل قىلغـاننى ھـارام، ھـارام قىلغـاننى 
بىـز بۇالرنىـڭ ھـۆكمىگه رازى بولـدۇق ۋه ئۇنىڭغـا . ھاالل قىلـدى

  .دېگهندهك بولىدۇ» ئهگهشتۇق

ىــڭ ئۇالرن. تهبىئىيكـى، ئۇالرنىـڭ ھهممىــسى ئۇنـداق دېمهيـدۇ
ھاكىم شارائىتقا قاراپ شـهرىئهتكه ئهمهل قىلىـشنى ”بىز «: ئىچىده

ئۇالرنىـڭ ... دهيـدىغانالر بـار» دهپ ئوياليتتـۇق“ بىكار قىالاليدۇ
شـارائىتقا ماسلىـشىش ئۈچـۈن ھـاكىم ھۆكـۈملهرنى «: ئىچىده يهنه

نىــڭ “ئىجتىھــاد”بــۇ دېــگهن رۇخــسهت قىلىنغــان . ئۆزگهرتهلهيــدۇ
ھاكىمغـا «: ئۇالرنىڭ ئىچىـده يهنه...  باردهيدىغانالر» قاتارىدىن

چۈنكى، ئۇ ئىسالم . “مهجبۇر”نېمه ئامال؟ ئۇمۇ مۇشۇنداق قىلىشقا 
» قـوۋۋهتكه ئىـگه ئهمهس-دۈشمهنلىرىگه تاقابىل تۇرغـۇدهك كـۈچ

ــار ــدىغانالر ب ــده يهنه... دهي ــڭ ئىچى ــۇن ... يهنه... ئۇالرنى نۇرغ
  ...①گهپلهرنى قىلدىغانالر بار

ۇنـداق گۇمـان ۋه پهرهزلهرنـى تهھلىـل قىلىـپ، بىز بۇ يهرده ب

                                                           
حول تطبيـق  (» شهرىئهتنى يولغا قويۇش ھهققىـده«ياۋىداق گهپلهرگه - بۇنداق يالغانمهن ①
خالىغـانالر ئاشـۇ كىتابقـا مـۇراجىئهت . دېگهن كىتابىمدا يېتهلىـك رهددىـيه بهرگهن ئىـدىم) الشريعة

 ).ئاپتوردىن! (قىلسۇن
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ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭ ئۆزرىسى اللهنىڭ نهزىرىده قوبۇل قىلىنىدۇ؟ 
قايسىـــسىنىڭ قوبـــۇل قىلىنمايـــدۇ دېـــگهن مهســـىلىلهر ئۈســـتىده 

چۈنكى، بىزنىڭ مهقستىمىز بـۇ گۇمـان ۋه . ئىزدىنىپ ئولتۇرمايمىز
ـــش ئهمهس ـــۈم قىلى ـــرىگه ھۆك ـــى، ب. پهرهز ئىگىلى ـــڭ بهلك ىزنى

نىــشانىمىز كىــشىلهرنىڭ تــوغرا پوزتــسىيه ۋه تــوغرا مهۋقهگه ئىــگه 
بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرغا ھهقىقهتنى ئوچۇق بايان قىلىـپ بېرىـشتىن 

  .ئىبارهت

قۇرئان ۋه ھهدىستىن ئايدىڭالشقان ھهقىقهت شۇكى، اللهنىـڭ 
شهرىئىتىنىڭ غهيرىنى قانۇن قىلىـۋېلىش ۋه اللهنىـڭ شـهرىئىتىگه 

ــۇش قارشــى قانۇنال ــا رازى بول ــه االاهللا«رغ ــدۇ»الإل ــى بۇزى ــۇ . ن ب
مهسىلىدىكى ئهڭ ئاجىز ئىمان قهلب بىلهن جىھاد قىلىش بولـۇپ، 

. »كىمكــى ئۇالرغــا قهلبــى بىــلهن جىھــاد قىلــسا، ئــۇ مۇئمىنــدۇر«
ئهگهر ئۇنىڭ قهلبى بىلهن جىھاد قىلىشتىن چـوڭراق ئىمكـانىيىتى 

ــسا ــۇق پايدىالنمى ــۇ ئىمكــانىيهتتىن تول ــۇ تــۇرۇپ، ب ــداقتا، ئ ، ئۇن
شــۇنداقتىمۇ، . ئىمـانىنى ســاقالپ قالغـان ھالــدا گۇناھكـار بولىــدۇ

ــان  ــىال، ئىم ــپ تۇرس ــاد قىلى ــۈرده جىھ ــل ت ــلهن ئىزچى ــى بى قهلب
ئهڭ ئـاجىز ئىمـان ھېـسابالنغان . دائىرىسىدىن چىقىـپ كهتمهيـدۇ

قهلب بىـلهن ئىنكـار قىلىـش دېگهنلىـك ئىككـى قـولىنى ئاسـمانغا 
دهپ » ۇ سـهن رازى بولمايـدىغان خاتـالىقبـ! ئى الله«: كۆتۈرۈپ

بهلكــى، . قويــۇپ، ئارقىــدىنال، ئــۇنى بىمــاالل قىلىــۋېرىش ئهمهس
ئىنسان خاتالىققا مهجبۇر قىلىنمىـسىال، «ئىمام غهززالى ئېيتقاندهك 

  .»!ئۇنىڭغا مهڭگۈ ئورتاقالشماسلىق ۋه قاتناشماسلىقتۇر

*   *   *   *   *  

 قىلىـۋېلىش مهسىلىـسىگه اللهنىڭ قانۇنىنىـڭ غهيرىنـى قـانۇن
نـى »الإلـه االاهللا  «ئۇمـۇ ئوخـشاشال ... ئاالقىدار يهنه بىر ئىش بـار
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ئۇ بولسا دىننى ھاياتتىن يىراقالشـتۇرىدىغان يـاكى ئـۇنى . بۇزىدۇ
تار بىـر بۇلۇڭغـا چهكـلهپ قويىـدىغان كوممـۇنىزم، سوتـسىيالىزم، 

رنىــڭ قاتــارلىق ئېقىمال... ئهلمــانىزم، مىللهتچىلىــك، دېمــوكراتىيه
  .بىرهرىگه ئېتىقاد قىلىش

ـــۇق  ـــدا ئوچ ـــېقىمالر مهيدانى ـــسىيالىزىم ئ ـــۇنىزم ۋه سوت كومم
ـــرىلگهن« ـــپ »يېمى ـــان قىلى ـــۇنى باي ـــۈن ئ ـــيىن، بۈگ ـــن كې دى

گهرچه ئىـسالم خىزمىتىـده مېنىـڭ ... ئولتۇرۇشنىڭ ھـاجىتى يـوق
 -!الله ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇن–رهھبىرىم ھېسابلىنىدىغان بىرى 

دېگهن كىـشى “ الإله االاهللا «”: قكۆڭۈللۈك بىلهنچهكتىن ئاشقان ئا
دهپ مېنـى » گهرچه كوممۇنىست بولسىمۇ، ئـۇنى كـاپىر دېمهيمىـز

الله بۇ كىـشىگه رهھـمهت قىلـسۇن !... ھهيران قالدۇرغان بولسىمۇ
  !...ۋه ئۇنى مهغپىرهت قىلسۇن

كوممــۇنىزم ۋه سوتــسىيالىزم بايــان قىلىــشقا مۇھتــاج ! شــۇنداق
  ...ئهمهس

ــراق،  ــده بى ــوكراتىيه ھهققى ــك ۋه دېم ــانىزم، مىللهتچىلى ئهلم
شۇڭا ئۇ بىـر ئـاز ... ①كىشىلهرنىڭ چۈشهنچىسى يېتهرلىك ئهمهس

  !...بايان ۋه چۈشهندۈرۈشكه مۇھتاج

ـــن بىـــلهن  ـــدىغان ۋه دى ـــا قارشـــى چىقماي ـــانىزم دىنغ ئهلم
ــــــى سىياســــــهتتىن  ئۇرۇشــــــمايدىغان، بهلكــــــى، پهقهت دىنن

  .ا ئىگه ئېقىمئايرىۋېتىدىغان بهلگىلىك دهۋاغ

سىياسهتتىن؛ سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋه ئىدىيىۋى 
مۇئهسـسهلهر ھۆكۈمرانلىقىـدىن يىراقالشــتۇرۇلغان دىـن گهرچه نــام 
جهھهتـته دىــن دهپ ئاتالــسىمۇ، بىـراق، ئــۇ ھهرگىزمــۇ پهيغهمــبهر 

                                                           
 ).نئاپتوردى! (ناملىق كىتابقا قاراڭ» ھازىرقى زاماندىكى ئىدىيىۋى ئېقىمالر« ①
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الـله تونۇشـتۇرغان . ئهلهيھىسساالمغا نازىل قىلىنغـان دىـن ئهمهس
  .مهسدىن تېخىمۇ ئه

�نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتقُلْ إِنَّ ص،لَه رِيكلَا ش ... � 

مېنىـڭ نـامىزىم، قۇربـانلىقىم، ”ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد(«
-دۇنيــادا قىلغــان ياخــشىلىقلىرىم ۋه تــائهت(ھايــاتىم ۋه مامــاتىم 

اللهنىـڭ . دىگارى الله ئۈچۈنـدۇرئالهملهرنىڭ پهرۋهر) ئىبادهتلىرىم
  »①“...شېرىكى يوقتۇر

ــانىي تهلهپ،  ــان ۋه ئىم ــان قىلغ ــدا باي ــز يۇقىرى ــن بى ــۇ دى ب
ـــي تهلهپ،  ـــهرىئهتتىكى تهلهپ، ئهخالقى ـــادهتتىكى تهلهپ، ش ئىب

سـهنئهتتىكى -ئىدىيىۋى تهلهپ، مهدهنىيهتتىكى تهلهپ، ئهدهبىيات
ھهر قايسى ... ۇرگه ئىگه دىند»تهلهپلهر«دهپ ئاتىغان ... تهلهپ

ئېقىمالر بۇ دىننى نوقۇل ئىمانىي تهلهپ ياكى ئىبـادهتتىكى تهلهپ 
ۋهيـــاكى ئهخالقىـــي تهلهپ ئىچىگىـــال چهكـــلهپ قويـــۇپ، باشـــقا 
ــايرىۋهتمهكچى  تهلهپــلهر، بولۇپمــۇ شــهرىئهت تهلىپىــدىن دىننــى ئ

ئېنىـق قىلىـپ . غـا پۈتـۈنلهي خىالپتـۇر»الإلـه االاهللا  «بـۇ . بولىدۇ
 دىن ھهرگىزمۇ الله ئىنسانالرغا نازىل قىلغان دىننىـڭ ئېيتقاندا بۇ

بولۇپمــۇ شــهرىئهتتىكى تهلهپــتىن دېيىــشىمىزنىڭ ... ئــۆزى ئهمهس
ئىمــــاننى » دىننىــــڭ شــــهرىئهت تهلىپــــى«ســــهۋهبى شــــۇكى، 

ــۇ  ــۇپ، ب ــرى بول ــڭ بى ــوڭ يېلتىزنى ــۈچ چ ــهكىللهندۈرىدىغان ئ ش
ئۈچنىــڭ ھهممىــسى يــاكى بىــرى بۇزۇلغــان چاغــدا، ئىمانــدىن 

  .نهرسه قالمايدۇھېچ

جهھلــى بىــلهن -ئهلمــانىيالر شــهرىئهتنى يولغــا قويۇشــقا جــان
قارشــى تۇرســىال، بــۇ دىننــى تــۈپتىن يوقــاتقىلى بولىــدىغانلىقىنى 

                                                           
 . ئايهتلهر-163-162: سۈره ئهنئام ①
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گهرچه ئهلمانىيالر ساختا كۈلكىسى بىـلهن . ناھايتى ياخشى بىلىدۇ
دېسىمۇ، بىراق، ئـۇالر » بىز دىنغا قارشى تۇرمايمىز«: كىشىلهرگه

ئهت تۇتقىسىنى بۇزۇپ تاشلىسىال، شۇنىڭدىن كېيىن دىننىڭ شهرى
باشقا تۇتقىالرنىڭ ئۆزلىكىدىن بۇزۇپ تاشـلىنىدىغانلىقىنى ئۇبـدان 

ئۇالرنىــڭ ئهۋۋىلــى ھۆكــۈمرانلىقنى بــۇزۇش، «چــۈنكى، . بىلىــدۇ
 .»ئاخىرقىسى بولسا نامازنى بۇزۇشتۇر

ئهمما، مىللهتچىلىك، بولۇپمۇ ئهرهب مىللهتچىلىكى بىر تۈركۈم 
ـــ ـــگهكى ـــيهتكه ئى ـــده ئهھمى ـــده ئاالھى ـــۇالر. شىلهرنىڭ نهزىرى : ئ

ــزمهت « ــى ئۈچــۈن خى ــشى ۋه مىللىت ــى قوغدى ــساننىڭ مىللىتىن ئىن
قىلىشى بىلهن دىنىنى قوغدىشى ۋه دىنى ئۈچۈن خىزمهت قىلىـشى 

مىللهتچـــى . دېيىـــشىدۇ» ئوتتۇرىـــسىدا قانـــداق قارشـــىلىق بـــار؟
 بىـراق، مـاھىيىتى ئهرهبلهرنىڭ قارىماققا توغرىدهك كۆرۈنىدىغان،

ئهرهبلهر ئىسالم دىننـى يهر : باتىل بولغان مۇنداق بىر دهۋاسى بار
ئىنــساننىڭ دىنىــدىن . شــارىنىڭ ھهر قايــسى جايلىرىغــا تارقــاتتى

پهخىرلىنىـــــشى بىـــــلهن ئهرهب بولغانلىقىـــــدىن پهخىرلىنىـــــشى 
  ئوتتۇرىسىدا قانداق پهرق بار؟

الـله خالىغـان ئىنساننىڭ ئهرهب ياكى تۈرك ياكى ھىندى ياكى 
بىر مىللهت بولۇشى مهلۇم بىر زېمىندا ئولتۇراقالشـقان، مهلـۇم بىـر 
تىلدا سۆزلهيدىغان مۇئهييهن بىـر قهۋم ئىچىـده تۇغۇلۇشـى بىـلهن 

. بۇ مهسىله ئىنسان ئىرادىسىگه بېقىنمايـدۇ. مۇناسىۋهتلىك مهسىله
شۇڭا، ئىـسالم . ئىسالمنىڭ بۇ مهسىله بىلهن ھېچبىر ئاالقىسى يوق

. دېمهيـدۇ» سـهن پـاالنى مىللهتـكه تهۋه بـول«: چبىر كىشىگهھې
ــسالمدا  ــۇ ئى ــۇ ئهنھ ــهلمان رهزىيهلالھ ــسى«س ــهلمان پارى دهپ » س

ــدى ــۇ . ئاتال ــۇ ئهنھ ــى«ســۇھهيب رهزىيهلالھ دهپ » ســۇھهيب رۇم
دهپ » بىـالل ھهبهشـى«بىالل رهزىيهلالھـۇ ئهنھـۇ بولـسا . ئاتالدى
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كېلىــپ چىقىــشى گهرچه ئۇالرنىــڭ ئىرقــى، تىلــى ۋه . ئاتالــدى
ئوخشىمىـسىمۇ، بىـراق، بـۇ تهۋهلىكلهرنىـڭ ئـۆزى ئىـسالم بـويىقى 

شۇڭا . بىلهن بويالغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان بولدى
بــــۇ تهۋهلىكــــلهر بىــــر مۇســــۇلماننى يهنه بىــــر مۇســــۇلماندىن 

بىرىـدىن ئايرىـدىغان يـاكى ئۇنىـڭ -يىراقالشتۇرىدىغان ياكى بىـر
پ بىـــر نهرســـه بىـــلهن پهخىرلىنىـــشنى قهلبىـــده ئىـــسالمغا خىـــال

  .بولۇپ قالمىدى» توسۇق«قوزغايدىغان 

 � يا أَيها الَّذين َآمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً�

يهنى ئسالم (ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلهي كىرىڭالر ! مۇئمىنلهرئى «
دىنىنىــڭ پۈتــۈن ئهھكاملىرىغــا بويــسۇنۇڭالر، بهزى ئهھكاملىرىغــا 

  »①.)ل قىلىپ، بهزى ئهھكاملىرىنى تهرك ئهتمهڭالرئهمه

يهنى بارلىقىڭالر بىلهن كىـرىڭالر، سـىلهردىن ھهر بىـر كىـشى 
... بارلىق مهۋجۇدىيىتى بىلهن كىرسۇن... بارلىقى بىلهن كىرسۇن

ئۇالرنىـڭ ... ئۇنىڭدىن ھېچبىر نهرسه دىننىڭ سىرتىدا قالمىـسۇن
» الإلــه االاهللا«سى ئۇالرنىــڭ ھهممىــ. ھهممىـسى مۇســۇلمان بولــدى

ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى . بــايرىقى ئاســتىدا بىــر ســهپ بولــۇپ تــۇردى
  .ئۆزىنىڭ ئاشۇ بىرال بايراققا مهنسۇب ئىكهنلىكىنى ھېس قىالتتى

�وندبفَاع كُمبا رأَنةً وداحةً وأُم كُمتأُم هذإِنَّ ه � 

. ىر دىنـدۇرسىلهرنىڭ دىنىڭالر ھهقىقهتهن ب!) ئى ئىنسانالر(«
ــــادهت  ــــاڭىال ئىب ــــارىڭالردۇرمهن، م ــــىلهرنىڭ پهرۋهردىگ مهن س

  »②.قىلىڭالر

  ...بۇنىڭدا ھېچقانداق زىيان كۆرۈلمىدى
                                                           

 . ئايهت-208: سۈره بهقهره ①
 . ئايهت-92: سۈره ئهنبىيا ②



 

- 367 - 

367 

ئهۋس قهبىلىسى بىلهن خهزرهج قهبىلىسى ئوتتۇرىسىنى ئىسالم 
بىرلهشــتۈرۈپ بولغانــدىن كېــيىن، نىجىــس يهھــۇدىي بــۇ ئىككــى 

مهنلىك پهيـدا قىلىـش قهبىله ئوتتۇرىـسىدا بۆلگۈنچىلىـك ۋه دۈشـ
ئۈچۈن كونا قهبىلىـۋىي ئـاداۋهتنى ئۇالرنىـڭ ئېـسىگه سـېلىۋېدى، 
پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ئۇالرنىڭ قېشىغا غهزهبلهنگىـنىچه چىقىـپ 

مهن ســــىلهرنىڭ ئــــاراڭالردا تۇرســــام، ســــىلهر «: ده-كهلــــدى
ــۇ  جاھىلىيهتنىــڭ دهۋالىرىنــى قىلىۋاتامــسىلهر؟ قويــۇڭالر ئــۇنى، ئ

  .دېدى» ...سىق دهۋادېگهن بىر سې

  ...مانا بۇ ئۆلچهم... مانا بۇ مىزان

بــۇ ئۆلچهمــده بۈگــۈنكى مىللهتچىلىكنىــڭ ئــورنى قهيهرده؟ بــۇ 
مىللهتچىلىك الله ئۈچۈنمۇ؟ ئىسالم ئۈچۈنمۇ؟ يـاكى مۇسـۇلمانالرنى 

ئاداۋهتنى قوزغـاش -ئارا بۆلۈش ۋه ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۆچ-ئۆز
  ئۈچۈنمۇ؟

ـــك ـــڭ مىللهتچىلى ـــۇ اللهنى ـــېمه؟ ب ـــۈمى ن ـــدىكى ھۆك  ھهققى
ــلهر ــستىئان «: مىللهتچى ــدا خرى ــۇلمانغا قارىغان ــستانلىق مۇس پاكى

  .دېيىشىدۇ» ئهرهبنى بهكرهك ياخشى كۆرىمهن

ــدۇ؟ ــۇلمانالر قارىمام ــر گهۋده ... مۇس ــمهنلىرى بى ــسالم دۈش ئى
مۇسۇلمانالرغا تهڭ كېلهلمىگهندىن » ئۇيۇشقاق«بولۇپ ياشاۋاتقان 

ـــۇالرنى چېچ ـــيىن، ئ ـــۇ ۋه كې مۇســـۇلمانالرغا » ئۇرۇشـــقاق«ىالڭغ
ئايالنـــدۇرۇش ئۈچــــۈن ئۇالرنىـــڭ ئوتتۇرىــــسىدا مىللهتچىلىــــك 

ــدى ــدا قىل ــشىنى پهي ــۇالر مۇســۇلمانالرنى . خاھى ــلهن ئ شــۇنىڭ بى
  .بۆلۈش، پارچىالش ۋه ئىسكهنجىگه ئېلىش مهقسىتىگه يهتتى

ســـــهن يهنه بـــــۇ خىـــــل !... يېـــــتهر ئهمـــــدى!... بهس
ــڭ  ــه ا«مىللهتچىلىكنى ــدىن »الاهللاالإل ــېنى ئىمان ــۇزۇپ، س ــى ب ن



 

- 368 - 

368 

  !چىقىرىپ تاشاليدىغانلىقىدىن گۇمانلىنامسهن؟

*   *   *   *   *  

  !دېموكراتىيه چوڭ بىر پىتنىدۇر

كـــۆپلىگهن دهۋهتچىـــلهر ئىلگىـــرى سوتـــسىيالىزم پىتنىـــسىگه 
ــۈپ  ــسىگه چۈش ــوكراتىيه پىتنى ــۈن دېم ــدهك، بۈگ ــۈپ قالغان چۈش

  .قېلىۋاتىدۇ

. ئىخالســمهنلىكىدىن گۇمانالنمــايمهنمهن بــۇ دهۋهتچىلهرنىــڭ 
بىراق، شۇنى ئۇچۇق ئېيتىمهنكـى، . ئۇالرنى ئاقالپمۇ كېتهلمهيمهن

ئۇالر دېموكراتىيىگه ئالدىنىپ، ئۇنى ئىسالمغا خىزمهت قىلـدۇرىمىز 
ــله ئىــسالم . خىيــال قىلىۋاتىــدۇ-دهپ خــام دېمــوكراتىيه بىــلهن ال

) ئــــارا كېڭىــــشىش-ئــــۆز(» شــــۇرا«ئــــۇممىتىگه بهلگىلىــــگهن 
ئوتتۇرىـسىدىكى ســىرتقى ئوخــشاشلىق ســهۋهبىدىن، ئۇالرغــا ئىــش 

ــدۇ ــشىپ كېتىۋاتى ــۇالر . ئارىلى ــلهن ئ ــۇنىڭ بى ــلهن «ش ــسالم بى ئى
ـــوكراتىيه  ـــسى–دېم ـــا -ئىككى ـــر تاۋاقت ـــاكى بى ـــه ي ـــر نهرس  بى

ئارىالشــتۇرغىلى بولىــدىغان ئوخــشاشلىق خۇسۇســىيهتلىك ئىككــى 
  .دهپ ئويالۋاتىدۇ» نهرسه

ــــ ــــشىلهر دېم ــــنىڭچه كى ــــڭ «وكراتىيىنى مې ــــسالم روھىنى ئى
دهپ ئــــويالپ قــــالغۇدهك دهرىجىــــده » تهدبىقالنغــــان ســــۈرىتى

ـــان ـــپ قىلغ ـــوكراتىيىگه ئهڭ بهك جهل ـــشىلهرنى دېم ـــه  كى نهرس
دېموكراتىــك تۈزۈمــده خهلقنىــڭ ھۆكــۈمهتنى نــازارهت قىلىــپ، 
ئۇنىڭـــدىن ھېـــساب ئـــېلىش ھوقۇقىغـــا ئىـــگه بولغـــانلىقى ۋه 

 خهلقنىــڭ ھوقۇقىغــا كاپالهتلىــك دېموكراتىيىنىــڭ دۆلهت ئالدىــدا
بۇ دهۋهتچىلهر ئۆزلىرىنىڭ مۇستهبىتلىك تۈزۈمنىـڭ . قىلغانلىقىدۇر

ئوتتۇرىـــسىدا ســـۈرگۈن قىلىـــنىش، ئـــازاپلىنىش ۋه ئۆلتۈرۈلـــۈش 
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بىزنىڭمـۇ ! ۋاي ئېست«: پاجىئهسىگه دۈچ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
ــازاپ ــۇم ۋه ئ ــاھىبلىرىنى زۇل ــى ۋه دهۋهت س ــۇبهتتىن-دهۋهتن  ئوق

» !قوغدايــــدىغان دېموكراتىــــك تــــۈزۈمىمىز بولــــسىچۇ كاشــــكى
  .دېيىشىدۇ

بىــراق، بۇنىڭلىــق بىــلهن دېمــوكراتىيىگه ئالــدىنىپ قېلىــشنى 
  .ئاقلىغىلى بولمايدۇ

ھهقىقهتهن مۇسۇلماننىڭ ھاياتىدا ئۇنىڭ ئهقىدىسىدىن كېلىپ 
ــان، ئۇنىــڭ ئىدىيىــسىگه ۋه ئهمهلىــي ھهرىكىــتىگه تهســىر  چىقق

» مهئبۇد كىـم؟«ئۇ بولسا ... پ مهسىله مهۋجۇتكۆرسىتىدىغان تۈ
مهئبۇد اللهمۇ ياكى اللهدىن ئايرىلغان ۋهيـاكى الـله . مهسىلىسىدۇر

بىلهن قوشـۇلۇپ كهلـگهن باشـقا ئىالھالرمـۇ؟ مانـا بـۇ مهسـىلىدىن 
ئــۇ مهسـىلىنىڭ ئىمــان . يهنه بىـر مـۇھىم مهســىله كېلىـپ چىقىـدۇ

ـــۇ  ـــشچانلىقى ھهرگىزم ـــان باغلىنى ـــلهن بولغ ـــمم«بى ـــۇد كى » هئب
ــۆۋهن ئهمهس ــسىدىن ت ــسا ... مهسىلى ــۇ بول ــۈچى «ئ ــانۇن تۈزگ ق

  .دېگهن مهسىلىدۇر» كىم؟

ــم؟« ــۇد كى ــۈن » مهئب ــش ئۈچ ــان قىلى ــىلىنى باي ــگهن مهس دې
ـــاد ئهركىنلىكـــى«دېموكراتىيىـــده  ـــامى ئاســـتىدا ئاشـــۇ » ئېتىق ن

ـــڭ  ـــڭ ئاساســـى قانۇنىنى ـــۇقى«مىللهتلهرنى ـــاتېئىزىم ھوق ـــا »ئ غ
  .لىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتسهكال كۇپايهكاپالهتلىك قىلىدىغان

دېـگهن مهسـىلىگه كهلـسهك، » قانۇن تۈزگـۈچى كىـم«ئهمما، 
دېموكراتىيىـده ھـاالل ۋه ھــارام قىلىـش ھوقۇقىنىـڭ ھۆكۈمهتنىــڭ 

ــى بولغــان  ــق«مهنبهس ــك قىلىــدىغان » خهل ۋه خهلقــقه ۋهكىللى
ئهمهلىيهتته بۇمۇ بىـر يالغـان . پارالمېنت ئىكهنلىكى ناھايتى ئېنىق

) كونترول قىلغۇچى كـۈچ(دهۋا بولۇپ، ھهقىقى ئېغىرلىق مهركىزى 
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ئـۇالر پهرده ئارقىـسىدا تـۇرۇپ، ھهممىـگه . يهنىال كاپىتالىستالردۇر
. ئوينايـدۇ» كومىـدىيه«پهرده ئالدىدا بولـسا . رهھبهرلىك قىلىدۇ

ـــۇ كومىـــدىينىڭ نـــامى  تـــالالش «، »ۋهكىلـــلهر مهجلىـــسى«ب
بىـراق، بىـز نهزىـرىيه . دۇر»①سۆز ئهركىنلىكى«ۋه » ئهركىنلىكى
پارالمېنــت ئهڭ يــۇقىرى قــانۇن چىقىــرش ئــورگىنى، «جهھهتــتىن 

دهپ » نى ئۆزگهرتكىلى بولمايـدۇ)قارارى(ئۇنىڭ چىقارغان ھۆكمى 
قارىساق، ئۇنـداقتا، ئهگهر بـۇ ئورگـان پاھىـشىنى قـانۇنلۇق دهپ 

ئهمهلىيهتـــته پاھىـــشىنى قـــانۇنلۇق دهپ قـــارار –قـــارار چىقارســـا 
 شــۇ چاغــدىمۇ بــۇ قــارارنى مۇســۇلمان قوبــۇل -پ بولــدىچىقىرىــ

  قىلىش كېرهكمۇ؟

مانا بۇ يهرگه كهلگهنده دېموكراتىيىنى تهشهببۇس قىلىۋاتقـان 
بىز قۇرئـان ۋه ھهدىـسنى ئاسـاس !... ياق!... ياق«: دهۋهتچىلهر

قىلىدىغان، يېڭىلىنىۋاتقان مهسـىلىلهرده شـهرىئهتنىڭ مهقـسىتىگه 
جتىھاد قىلىدىغان ئىسالمىي شۇرانى مهقسهت رېئايه قىلغان ھالدا ئى

  .دهيدۇ» قىلىۋاتىمىز

مهنمــۇ ئۇالرنىــڭ شــۇنى مهقــسهت قىلىۋاتقانلىقىــدىن ! شــۇنداق
  .گۇمانالنمايمهن

بىـــراق، مهن ئۇالرغـــا ســـهمىمىيلىك شـــۇنداق دهيمهنكـــى، 
ئۇنداقتا، ئۇالرنىڭ تهشهببۇس قىلىـۋاتقىنى دېمـوكراتىيه ئهمهس، 

! دېگهندىن باشقا نامى يـوق» ئىسالم«نىڭ ئىسالم. بهلكى، ئىسالم
  !).ئىسالمنى الله ئاتاپ بهرگهن توغرا نامى بىلهن ئاتايلى(

سهن يهر شارىنىڭ قايسى بىر يېرىدىكى دېموكراتىك تـۈزۈمنى 

                                                           
» دېمـۇكراتىيه«نـاملىق كىتابىنىـڭ » ھـازىرقى زامانـدىكى ئىـدىيىۋى ئـېقىمالر«ئاپتورنىـڭ  ①

 ).ئاپتۇردىن! (دېگهن بۆلۈمىگه قارالسۇن
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بىز دېموكراتىيىنى يولغا قويماقچىمىز، بىراق، بىز «: ياقىلىغۇچىغا
ق، بۇ دېگهن يا«: دېسهڭ، ئۇ دهرھال ساڭا» ھاراقنى چهكلهيمىز

شهخسنىڭ ئهركىنلىكىگه تهۋه ئىش، ئاساسى قانۇن بۇنىڭغـا يـول 
بىــز دېمــوكراتىيىنى «: ئهگهر ســهن ئۇنىڭغــا. دهيــدۇ» قويمايــدۇ

يولغــا قويمــاقچىمىز، بىــراق، بىــز ئايالالرنىــڭ ھىجابلىنىــشىنى 
ــز ــاڭا» بهلگىلهيمى ــال س ــۇ دهرھ ــسهڭ، ئ ــېنىڭ بۇنــداق «: دې س

» هخـسى ئهركىنلىكنـى قوغدايـدۇھوقۇقۇڭ يوق، ئاساسى قانۇن س
  .دهيدۇ

بىز دېموكراتىيىنى يولغا قويماقچىمىز، «:  ئهگهر سهن ئۇنىڭغا
تهربىيىگه رېئايه قىلىمىز، جازانىنى بىكار -بىراق، بىز دىنى تهلىم

قىلىمىز، زىنانى چهكلهيمىـز، ئاخبـارات ۋاسـتىلىرىنى بۇزۇقچىلىـق 
:  ئۇ دهرھال سـاڭادېسهڭ،» ۋه ئاتېئىزىمنى تارقىتىشتىن توسىمىز

. دېموكراتىيه دېگهن سېنىڭ ئهقلىڭگه كهلگىنى بويىچه بولمايدۇ«
دېموكراتىيىــده خهلقنىــڭ ئىرادىــسىدىن باشــقىغا رېئــايه قىلغىلــى 

سهن خهلقنى رازى قىلماي تۇرۇپ، ئۇالرغا ھېچنهرسـىنى . بولمايدۇ
  .دهيدۇ» بهلگىلىيهلمهيسهن

ــداق بــۇ چاغــدا ئهھــۋال قانــداق بولىــدۇ؟ ھــالبۇكى، ــله مۇن  ال
  :دهيدۇ

�           نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو
مرِهأَم � 

الــله ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى بىــرهر ئىــشتا ھۆكــۈم چىقارغــان «
ى بولمايدۇ نىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقمۇئمىنلهرئايال -چاغدا، ئهر

يهنى الله ۋه اللهنىڭ پهيغهمبىرى بىـرهر ئىـشتا ھۆكـۈم چىقارغـان (
ئىـــكهن، ھـــېچ ئادهمنىـــڭ ئۇنىڭغـــا مۇخالىپهتچىلىـــك قىلىـــشىغا 
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  »①.)بولمايدۇ

مهن دېمـــوكراتىيىنى تهشـــهببۇس قىلىۋاتقـــان دهۋهتچىـــلهرگه 
ســهمىمىيلىك بىــلهن شــۇنداق دهيمهنكــى، بۈگــۈن يهر شــارىدا 

ــۇ خ ــان ب ــۇت بولغ ــۇ مهۋج ــوكراتىيه ھهرگىزم ــۈرهتتىكى دېم ــل س ى
چـۈنكى، ئـۇ ئهڭ ئالـدى بىـلهن . ئۇالرنى ئىسالمغا يهتكۈزهلمهيـدۇ

ــگهن  ــتىن كهل ــله تهرهپ ــتىن ال ــسىپى جهھهت ــش پرىن ــايه قىلى رېئ
بهلكـى، دېمـوكراتىيه تـۇنجى . تهلىماتالرغا تۈپتىن قارشى كېلىـدۇ

ــۇپ  ــش«بول ــايه قىلى ــسىپلىرىغا رېئ ــڭ پرىن ــۆرۈپ »اللهنى ــى چ ن
  .شلىدىتا

ئۇالرغــــا ســــهمىمىيلىك بىــــلهن يهنه شــــۇنداق دهيمهنكــــى، 
دېمـــوكراتىيه يهنه بىـــر تهرهپـــتىن ھهرگىزمـــۇ ئـــۇالرنى ئىـــسالمغا 

غا رىياسـهتچىلىك »ئويۇنى«چۈنكى، دېموكراتىيه . يهتكۈزهلمهيدۇ
ــــۈن  ــــق ئۈچ ــــداق بۇزۇقچىلى ــــدىكى ھهر قان ــــۇچىالر زېمىن قىلغ

ئىـشىكلهرنى ئىـسالم بىـراق، بـۇ . ئىشىكلهرنى كهڭرى ئېچىۋېتىـدۇ
ئـالجىرىيه مهسىلىـسى ھـېلىھهم ئهسـتىن . ئۈچۈن ھهرگىز ئاچمايدۇ

ــوق ــى ي ــۈپ كهتكىن ــوروھ . كۆتۈرۈل ــر گ ــسى بى ــسانالردىن قاي ئىن
. پارالمېنتتــا يــۇقىرى ئاۋازغــا ئېرىشــسه، ھوقــۇقىنى يۈرگۈزهلهيــدۇ

ئهمما، ئىـسالم پائـالىيهتچىلىرى مهيلـى قانچىلىـك يـۇقىرى ئاۋازغـا 
  .ئۇالر ھهرگىزمۇ مهقسىتىگه يېتهلمهيدۇئېرىشسۇن، 

! شۇڭالشــقا، بىــز ئــۆزىمىزگه ۋه باشــقىالرغا دادىــل بــواليلى
دېگهنــدىن » ئىـسالم«ئىـسالمنىڭ ... بىزنىـڭ مهقـسىتىمىز ئىــسالم

  .باشقا نامى يوق

ئهگهر بىز دېموكراتىيىنىڭ قالپىقىنى كىيىپ، «بۇ دهۋهتچىلهر 
                                                           

 . ئايهت-36: سۈره ئهھزاب ①
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» ئۆتــۈپ كېتهلهيمىــزنــى يوشۇرســاق، خــاتىرجهم “ســاالھىيىتىمىز”
چـۈنكى، ئـوۋ . ھهرگىز ئۆتۈپ كېتهلمهيـدۇ! دهپ ئويالپ قالمىسۇن

ـــۈك ـــۇراش ســـېزىمى بهك كۈچل ـــڭ پ ـــۇراپ . ئىتىنى ـــۇ پ يىراقتىنم
  .تاپااليدۇ

�نيرِكشنِ الْمع رِضأَعو رمؤا تبِم عدفَاص � 

) يهنـــى پهرۋهردىگارىڭنىـــڭ ئهمرىنـــى(ســـاڭا بۇيرۇلغـــاننى «
پهرۋا ) لىرىگهنىـڭ مهسـخىر(تۇرىغا قويغىن، مۇشـرىكالرارا ئوتئاشك

  »①.قىلمىغىن

*   *   *   *   *  

نى بۇزىدىغان ئامىلالر ھهققىده يهنه بىـر مهسـىله »الإله االاهللا «
ــــشىش  ــــلهن دوستلى ــــڭ دۈشــــمهنلىرى بى ــــۇ اللهنى ــــۇپ، ئ بول

  .مهسىلىسىدۇر

خرِ يوادونَ من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانوا        لَا تجِد قَوما يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآَ      �
               مهـدأَيانَ والْإِمي ي قُلُوبِهِمف بكَت كأُولَئ مهتريشع أَو مهانوإِخ أَو ماَءهنأَب أَو ماَءهَآب

لْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّـه عـنهم        بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها ا       
 � ورضوا عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ

اللهغا ۋه ئاخىرهت كـۈنىگه ئىـشىنىدىغان بىـر قهۋمنىـڭ الـله «
ڭ  ئۇالرنىـ-بىلهن ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىـلهن قارشىالشـقانالرنى
تۇغقـانلىرى -ئانىلىرى، ئوغۇللىرى، يـا قېرىنداشـلىرى، يـا ئـۇرۇق

ــدىردىمۇ ــان تهق ــسهن -بولغ ــانلىقىنى كۆرمهي ــت تۇتق ــى (دوس يهن
ـــۇمكىن ئهمهس ـــى م ـــت تۇتۇش ـــۇالرنى دوس ـــۇالرنىڭ )ئ ، ئهنه ش

دىللىرىدا الله ئىماننى مهھكهم قىلدى ۋه ئۆز دهرگاھىدىن بولغـان 

                                                           
 .يهت ئا-94: سۈره ھىجر ①



 

- 374 - 

374 

ۇالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭلهر روھ بىلهن ئۇالرنى كۈچهيتتى، الله ئ
ئېقىـپ تۇرىـدىغان جهنــنهتلهرگه كىرگۈزىـدۇ، ئـۇالر جهنــنهتلهرده 
مهڭگۈ قالىدۇ، الله ئۇالردىن رازى بولىدۇ، اللهدىن ئۇالرمۇ مهمنۇن 
بولىدۇ، ئهنه شـۇالر اللهنىـڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، اللهنىـڭ 

  »①.قوشۇنى مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

هتلىرى بــۇ مهســىلىده شــۇ قهدهر ئېنىــق ۋه گهرچه قۇرئــان ئــاي
ــر  ــاھىلىيىتى بى ــان ج ــازىرقى زام ــراق، ھ ــسىمۇ، بى ــكىن بول كهس
ــان  ــۇممىتىگه قىلغ ــسالم ئ ــمهنلىرىنىڭ ئى ــسالم دۈش ــتىن، ئى تهرهپ

 مۇســۇلمانالرنىڭ -بــۇ ئىككىــسى–سۈيقهســتى يهنه بىــر تهرهپــتىن 
ـــــــده  ـــــــكىنلىكىنى زور دهرىجى ـــــــىلىنىڭ كهس ـــــــدا مهس ئېڭى

تتى ھهمــده مۇســۇلمانالرنى بــۇ خىــل كهســكىنلىك ئاجىزالشــتۇرۇۋه
ئۆتمۈشته مۇئهييهن شارائىت سهۋهبىدىن شـۇنداق بولغـان، ھـازىر 
دهۋر ئۆزگهردى، بۈگۈنكى دۇنيـادا مهسـىلىنىڭ بۇنـداق كهسـكىن 
بولۇشىنىڭ ھېچبىر زۆرۈرىيىتى قالمىدى دېگهن گۇمانغا كهلتۈرۈپ 

  .قويدى

  ... كهنتبىر... ئىنسانپهرۋهرلىك... دۇنياۋىيلىق

دا ىناۋگوېتـسېرېگ-هبوسـىنىيبىر كهنـت ئـاۋازىنى ئاڭلىـسامال، 
داۋاملىشىۋاتقان ۋهھـشىيانه كۆرۈنۈشـلهر، ۋهھـشىيانه كۆرۈنۈشـلهر 
ئالدىدا پۈتكۈل دۇنيانىـڭ تاماشـىبىن سـۈپىتىده خـاتىرجهم ھالـدا 

كۆرۈپ تۇرۇشـى، بهلكـى، زوراۋاننـى جازاالشـقا قارشـى » ئويۇن«
 مۇسـۇلمانالرنى قىـرغىن قىلىـش ئۈچـۈن مهيداندا چىـڭ تۇرۇشـى،

پۇرسهت يارىتىپ بېرىشى قاتارلىق ئازاپلىق كۆرۈنۈشلهر خاتىرهمده 
ــدۇ ــس ئېتى ــسى ... ئهك ــشالرنىڭ ھهممى ــۇ ئى ــاۋىى «ب ــى دۇني يېڭ
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  .ئىچىده يۈز بېرىۋاتىدۇ» بىر كهنت«سايىسىدا » تهرتىپ

بىر كهنتتىكى بارلىق كىشىلهرنىڭ ئـۆزىگه خـاس تهۋهلىكـى ۋه 
بىـراق، مۇسـۇلمانالرغىال ... زى بولۇشـىغا رۇخـسهت قىلىنىـدۇئوبرا

ــدۇ ــده . رۇخــسهت قىلىنماي ــۇمىي مهۋجــۇدىيهت ئىچى ــڭ ئۇم ئۇالرنى
ــت  ــلهن دوس ــشى بى ــمه كى ــشى ۋه ھهم ــۇپ كېتى ــسىيه بول ئاسمىالت

ھهتتا، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ، قورساقلىرىنى . بولۇشى تهلهپ قىلىنىدۇ
-تاشــالپ، ئىــززهتقــۇالقلىرىنى كېــسىپ -يېرىۋاتقــان، بــۇرۇن

ئـابرۇيىنى دهپــسهنده قىلىۋاتقــانالرغىمۇ دوسـتلۇق ئىزھــار قىلىــشى 
  .بولۇپ قالىدۇ» مۇتهئهسسىپ«بولمىسا مۇسۇلمانالر . كېرهك

ــۇب بولغــانالر ۋه  ــته مهغل ــى جهھهت ــانالر، روھ ــوزهك قىلىنغ ب
ــداق دهپ  ــلهر مۇن ــۇپ كهتكهن ــسىيه بول ــده ئاسمىالت ــارلىق ئىچى خ

ى سـىلهرنىڭ ھهرىكىـتىڭالر، ئىـدىيهڭالر، بىـرهر كىـش: ۋارقىرماقتا
ـــا، تۇيغـــۇلىرىڭالردىكى  ـــادىلىرىنى » مۇتهئهســـسىپلىك«ھهتت ئىپ

ھـازىر ئىنـسانالر بىـر . بولمىـسا ئهيىـب بولىـدۇ. بىلىپ قالمىـسۇن
كه »دۇنياۋىي تهرتىپ«سىلهر . كهنت ئاھالىسىدهكال بولۇپ قالدى

دېگهن » پمۇتهئهسسى«قارشىلىق قىلىشتىن ساقلىنىڭالر، بولمىسا 
ــسىلهر ــۆھمهتكه قالى ــى. ت ــى كهڭ قورســاقلىقنىڭ دىن ــسالم دىن . ئى

شۇڭا، مۇسۇلمانالر دۇنيا ئىنـسانىيىتىنىڭ ئـۇالردىن رازى بولۇشـى 
ئۈچۈن پۈتكۈل دۇنياغا ئىـسالمىي ئالىيجانابلىقنىـڭ سـهھىپىلىرىنى 

  .كهڭرى يايدى

 � تتبِع ملَّتهمولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى �

سـهن يهھـۇدىيالر ۋه ناسـاراالرنىڭ دىنىغـا كىـرمىگىچه ئـۇالر «
  »①.سهندىن ھهرگىزمۇ رازى بولمايدۇ

                                                           
 . ئايهت-120: سۈره بهقهره ①



 

- 376 - 

376 

 � ولَا يزالُونَ يقَاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطَاعوا�

قولىـــدىن كهلـــسىال ســـىلهرنى ) يهنـــى كۇففـــارالر(ئـــۇالر «
ردىن قـــايتۇرۇۋهتكهنگه قهدهر ســـىلهر بىـــلهن داۋاملىـــق دىـــنىڭال
  »①.ئۇرۇشىدۇ

توغرا، ئىسالم كهڭ قورساقلىقنىڭ دىنى، ھهرگىزمۇ خارلىقنىڭ 
  ...دىنى ئهمهس

ئىـــــسالم ئىنـــــسانىيهت تارىخىـــــدىكى باشـــــقا دىنالرنىـــــڭ 
ئهگهشــكۈچىلىرىنى ھــۆرمهتلىگهن ۋه ئۇالرنىــڭ دىنــى ســهۋهبلىك 

ئهبـۇ ئۇبهيـده . لمىغان يىگـانه دىنـدۇرئۇالرنى ئېكسپىالتاتسىيه قى
رهزىيهلالھۇ ئهنھـۇ شـامغا كىـرگهن چاغـدا، خرىـستىئان دىنـدىكى 

ســــىلهر بىزنىــــڭ دىنىمىــــزدا «: شــــاملىقالر ئهبــــۇ ئۇبهيــــدىگه
بولمىساڭالرمۇ، بىزگه ئۆزىمىزنىڭ دىنىدىكىلهردىن كۆپ مېھرىبـان 

رنى ياۋروپا خرىستىئانلىرى يهھـۇدىيال. دېگهن ئىدى» ئىكهنسىلهر
ئېكسپىالتاتــسىيه قىلىــپ، ئــۇالرنى قــوغالپ چىقارغانــدىن كېــيىن، 
ــان  ــۆزىگه ماك ــدا ئ ــقا جاي ــتىن باش ــى ئهندهلۇس ــسالم ئېل ــۇالر ئى ئ

ـــدى ـــدهلۇس . تاپالمى ـــسپانىيه(ئهن ـــيىن، ) ئى ـــدىن كې يىمىرىلگهن
يهھــــۇدىيالر خرىــــستىئانالرنىڭ زىيانكهشــــلىكىدىن قېچىــــپ، 

ئوسـمان . كۈچـۈپ كهلـدىمۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته تـۈركىيىگه 
ــدىن جــاي بهردى ــۆز زېمىن ــا ئ ــسى ئۇالرغ ــۇالر . ئىمپېرىيى ــيىن ئ كې

ــۆزىگه جــاي . ســىالنىكقا كۆچــۈپ، شــۇ يهرده ياشــىدى ــاخىرى ئ ئ
بهرگهن دۆلهتنى يوقۇتـۇش، خـاراب قىلىـش، پـارچىالش، دۆلهت 
ۋه دىننىڭ ئىزناسىنى ئۆچۈرۈش ئارقىلىق ئوسـمان ئىمپېرىيىـسىگه 

  .قايتۇردى» ۋابجا«ناھايتى ياخشى 
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بىـراق، بـۇ كهڭ ... توغرا، ئىـسالم كهڭ قورسـاقلىقنىڭ دىنـى
ـــولىنى  ـــدايهت ي ـــلهن شـــهرهپلهنگهن، ھى ـــان بى قورســـاقلىق ئىم
ـــا  ـــڭ يولىغ ـــاپ قالغانالرنى ـــازغۇنالر ۋه تېڭىرق ـــدىغانلىقى، ئ بىلى
ئهمهس، بهلكى، تهقۋادار مۇئمىنلهرنىـڭ يولىغـا ئهگىـشىدىغانلىقى 

  .هت ئىچىده بولىدۇبىلهن پهخىرلهنگهن ئىزز

ــامىله  ــۇ ياخــشى مۇئ ــا كىرمىگهنلهرگىم ــۇ دىنغ ــى ب ــسالم دىن ئى
بىراق، ياخـشىلىق قىلىنغـۇچىالر تاجـاۋۇزچى بولماسـلىقى . قىلىدۇ
  .شهرت

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ              �
ربت      نيقِْسطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقِْسطُوا إِلَيتو موه،       لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن 

             ملَّهـوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف
 كونَفَأُولَئمالظَّال مه � 

سىلهر بىلهن ئۇرۇش قىلمىغـان ۋه سـىلهرنى ) كۇففارالردىن(«
ــا  ــله ئۇالرغ ــسهك، ال ــا كهل ــدهپ چىقارمىغانالرغ ــۇڭالردىن ھهي يۇرت
ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغا ئادىل بولۇشۇڭالردىن سـىلهرنى 

الله دىن . توسمايدۇ، شۈبھىسىزكى، الله ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇ
ن سىلهر بىلهن ئۇرۇشقان، سىلهرنى يۇرتـۇڭالردىن ھهيـدهپ ئۈچۈ

ــشقا ياردهملهشــكهنلهرنى  ــدهپ چىقىرى ــان ۋه ســىلهرنى ھهي چىقارغ
دوست تۇتۇشۇڭالردىن سىلهرنى توسىدۇ، كىمكى ئـۇالرنى دوسـت 

  »①.تۇتىدىكهن، ئۇالر زالىمالردۇر

ــدۇ ــوزهك قىلىنىۋاتى يهر شــارىنىڭ ھهر . مۇســۇلمانالر بۈگــۈن ب
بىراق، . تاالڭ قىلىۋاتىدۇ-لىرىدا كىشىلهر ئۇالرنى بۇالڭقايسى جاي

ئــاجىزلىق ... ئۇالرنىــڭ رهددىــيه قايتۇرۇشــقا كــۈچى يهتمهيۋاتىــدۇ
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ھـــالهتته الـــله ئۇالرنىـــڭ دۈشـــمهنلىرىگه ئـــاداۋهتنى ئاشـــكارا 
بىـراق، ئۇالرغـا دوسـتلۇق ئىزھـار . قىلماسلىقىغا رۇخـسهت قىلـدى

كنى ئاشـكارا قىلماسـلىق دۈشـمهنلى... قىلىشقا رۇخـسهت قىلمىـدى
ئــايرىم بىــر ئىــش، ئۇالرغــا دوســتلۇق ئىزھــار قىلىــش ئــايرىم بىــر 

ــش ــارلىقنى ۋه ... ئى ــۇھهببىتىنى، ھهمك ــڭ م ــشىش قهلبنى دوستلى
بۇ خىل مۇناسـىۋهت پهقهت ... ياخشى كۆرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  .مۇئمىنلهر ئوتتۇرىسىدىال بولۇشى كېرهك

 الْكَافرِين أَولياَء من دون الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من           لَا يتخذ الْمؤمنونَ  �
ريصالْم إِلَى اللَّهو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُوا متٍء إِلَّا أَنْ تيي شف اللَّه � 

ۇتمىـسۇن، نى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تمۇئمىنلهر مۇئمىنلهر«
ــــتلۇقىغا  ــــڭ دوس ــــۇ اللهنى ــــدىكهن، ئ ــــى شــــۇنداق قىلى كىمك
ئېرىــشهلمهيدۇ، ئــۇالردىن قورقــۇپ دوســتلۇق ئىزھــار قىلىــشىڭالر 

الـــله ســـىلهرنى ئۆزىنىـــڭ ئازابىـــدىن . بۇنىڭـــدىن مۇستهســـنا
  »①.قورقۇتىدۇ، ئاخىر قايتىدىغان جاي اللهنىڭ دهرگاھىدۇر

. رقۇتىـــدۇالـــله ســـىلهرنى ئۆزىنىـــڭ ئازابىـــدىن قوشــۇنداق، 
چۈنكى، الـله كۆڭـۈللهردىكىنى، شـهيتاننىڭ كۆڭـۈللهرگه كىـرىش 
ئېغىزلىرىنــــــى، شــــــهيتاننىڭ ئــــــاجىزلىق ۋه قورقۇنچــــــاقلىق 
دهرۋازىـــسىدىن كۆڭـــۈللهرگه قانـــداق كىرىـــدىغانلىقىنى ياخـــشى 

ســـــىلهر كاپىرالرنىـــــڭ ئهزىيىـــــتىگه «: شـــــهيتان. بىلىـــــدۇ
الر ئۈچۈن، ئۇالر ئۇچرىماسلىقىڭالر ۋه ئۇالردىن خاتىرجهم بولۇشۇڭ

ــــدۇ ــــاھ بولماي ــــىلهرگه گۇن ــــساڭالر س ــــلهن دوستالش دهپ » بى
  .مۇئمىنلهرنى ئالدايدۇ

ـــاق ـــاق!... ي ـــلهن !... ي ـــاپىرالر بى ـــالهتتىمۇ ك ـــاجىزلىق ھ ئ
                                                           

 . ئايهت-28: سۈره ئال ئىمران ①
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كاپىرالرغــا رهددىــيه قايتۇرۇشــقا قــادىر ... دوستلىشىــشقا بولمايــدۇ
 بواللمايدىغان ئهھۋالدا، ئۇالرنىـڭ زىيانكهشـلىكىگه ئۇچرىماسـلىق
ئۈچۈن پهقهت ئۇالرغـا دۈشـمهنلىكنى ئاشـكارا ئىپادىلىمهسـلىككه، 

  .ئۇالرنى چۆچۈتۈپ قويماسلىققىال رۇخسهت قىلىنىدۇ

چـۈنكى، . ئهمما، قهلبتىكى دوسـتلۇق ھهرگىـز دۇرۇس ئهمهس
مـۇئمىننى اللهنىـڭ دۈشـمهنلىرىدىن . نـى بۇزىـدۇ»الإله االاهللا «ئـۇ 

ــي  ــدىغان روھى ــپ تۇرى ــسىخىكىۋىي(ئايرى ــ) پ ــپ توس ۇقنى ئېرىتى
نهتىجىــده . ئانــدىن مــۇئمىن كاپىرالرغــا مايىــل بولىــدۇ. تاشــاليدۇ

  .دىنىنى ئۇنتۇپ، شۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ

الَّذين يتخذُونَ الْكَافرِين أَولياَء من دون الْمؤمنِني أَيبتغونَ عندهم الْعزةَ فَإِنَّ الْعزةَ �
ج لَّهاليعا ،مأُ بِهزهتسيا وبِه كْفَري اللَّه اتَآي متعمابِ أَنْ إِذَا ستي الْكف كُملَيلَ عزن قَدو 

 نيقافنالْم عامج إِنَّ اللَّه مثْلُهإِذًا م كُمإِن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعوا مدقْعفَلَا ت
 � كَافرِين في جهنم جميعاوالْ

ئـــۇالر كاپىرالرنىـــڭ قېـــشىدىن ئىـــززهت ۋه قـــۇدرهت تهلهپ «
 دوســتلۇقىدىن ئىــززهت ۋه غهلىــبه ڭيهنــى كۇففارالرنىــ(قىالمــدۇ؟ 
الـله . ئىـززهت ۋه قۇدرهتنىـڭ ھهممىـسى اللهغـا خاسـتۇر) تىلهمدۇ؟
للهنىـڭ سىلهرگه نازىل قىلدىكى، سىلهر ا) يهنى قۇرئاندا(كىتابتا 

ئايهتلىرىنىڭ ئىنكار قىلىنىۋاتقـان ۋه مهسـخىره قىلىنىۋاتقـانلىقىنى 
يهنى اللهنىـڭ ئـايهتلىرىنى مهسـخىره (ئاڭلىغان چېغىڭالردا، ئۇالر 

باشقا پاراڭغا كىرىشمىگىچه ئۇالر بىلهن بىلـله ) قىلىۋاتقان كاپىرالر
ـــسا  ـــاڭالر، بولمى ـــا(ئولتۇرم ـــۇپ ) گۇناھت ـــشاش بول ـــا ئوخ ئۇالرغ

ـــسىل ـــڭ قالى ـــڭ ۋه كاپىرالرنى ـــقهتهن مۇناپىقالرنى ـــله ھهقى هر، ال
  »①جهھهننهمگه توپاليدۇ) ئاخىرهتته(ھهممىسىنى 
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ــۇالر  ــان يهرده، ئ ــله قهلبتىكــى دوســتلۇققا رۇخــسهت قىلمىغ ال
بىلهن ياخشىلىق ۋه تهقۋادارلىق ئاساسىدا ئهمهس، بهلكى، ئىسالم 

لىشىـشقا ۋه مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش مهقسىتىده ھهمكار
  !قانداقمۇ رۇخسهت قىلسۇن؟

*   *   *   *   *  

 نـى بۇزىـدىغان ئـامىلالر»»»»الإله االاهللا ««««مانا بۇالرنىڭ ھهممىـسى 
ــتىن  ــشىلهر بىلمهس ــۆپلىگهن كى ــزده ك ــازىرقى دهۋرىمى ــۇپ، ھ بول

يۇقىرىـدا سـۆزلهپ –ئۇنىڭدىن باشـقا . ئۇنىڭغا چۈشۈپ قىلىۋاتىدۇ
ــۆتكىنىمىزدهك ــله -ئ ــاب« ال ــدالئه«ۋه » ئهقت ــڭ »ب ــى ئۆزىنى الرن

ھۆكمىگه شېرىك قىلغان ياكى زېمىننىڭ ئىشلىرىنى ئۇالرنىـڭ ئـۆز 
مهئرىپىتــى بــۇيىچه ئىــداره قىلىــشنى ئۇالرغــا تاپــشۇرغان يــاكى 
مهخلۇقاتالر تهدبىرسىز ۋه غايىسىز تاسادىپى پهيدا بولغان، ھهممه 

ياراتقــان، تهبىئهتنىــڭ يــارىتىش قــۇدرىتى » تهبىــئهت«نهرســىنى 
ــاغ، يهر چهكــسىز، ــار ت ــامغۇر، ئىســسىق، ســوغۇق، يان  شــامال، ي

بــويىچه بولىــدۇ، » تهبىئهتنىــڭ قــانۇنىيىتى«تهۋرهش قاتــارلىقالر 
دهپ ئېتىقـــاد قىلىـــشتهك ... بۇنىڭـــدا اللهنىـــڭ ئىرادىـــسى يـــوق

ئۇنىڭدىن باشـقا يهنه دۇئـا .  مهۋجۇتئهقىدىنى بۇزىدىغان ئامىلالر
، نهزىـر قىلىـش، قىلىش، يـاردهم تهلهپ قىلىـش، مهدهت تىـلهش

ــش دۇرۇس  ــرىگه قىلى ــڭ غهي ــارلىق اللهنى ــش قات ــانلىق قىلى قۇرب
ـــادهتلهرنى باشـــقىالرنىڭ ئهمهس،  ـــۈك ئىب ـــدىغان ھهر تۈرل بولماي

زىينىغـا ئىـگه بواللمايـدىغان -ھهتتا، ئۆزىنىڭمـۇ قىلچىلىـك پايـدا
ــۈكلهرگه يۈزلهندۈرۈشــتهك ــامىلالر... ئۆل ــدىغان ئ ــادهتنى بۇزى  ئىب

  .مهۋجۇت

نــى بۇزىــدىغان، ئهقىــدىنى »الإلــه االاهللا«ز بــۇ ئهگهر بىــ
بۇزىـــدىغان ۋه ئىبـــادهتنى بۇزىـــدىغان ئـــامىلالرنى بىـــر يهرگه 



 

- 381 - 

381 

نـى »الإلـه االاهللا  «جهملىسهك، ئۇنداقتا، بىزنىـڭ كـۆز ئالـدىمىزدا 
غا »الإله االاهللا «. ھاسىل بولىدۇ» دۆۋه«قاپالپ تۇرغان يوغان بىر 

ســـهتكۈچى جـــانلىق ئۇنىـــڭ ئىنـــسانالر ھاياتىـــدىكى تهســـىر كۆر
نى يوقىتىـشقا »دۆۋه«ئېنېرگىيىسىنى قايتۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن بۇ 

مانـا بـۇ ئىـسالم . نى سۈزۈلدۈرۈشكه توغرا كېلىـدۇ»الإله االاهللا «ۋه 
  .ئويغىنىش ھهرىكىتنىڭ تۇنجى ۋهزىپىسىدۇر

  

@   @   @   @   @  
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  ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتىنىڭ مهجبۇرىيىتى

ــويغىنىش ھهرىكى ــسالم ئ ــى ھېچبىــر ئى ــدىن ئىلگىرىك ــى بۇن ت
دۈچ كېلىــپ باقمىغــان مۇشــهققهتلىك » ئىــسالھات ھهرىكىتــى«

تــارىختىن بۇيــانقى » دۆۋه«بۇنــداق ... ۋهزىــپىگه دۈچ كهلــدى
ھېچبىــر مهزگىلــده بۇنــداق ئومــۇمىي شــهكىلده ۋه پۈتكــۈل ئىــسالم 

  .دۇنياسى دائىرىسىده جۇغلىشىپ قالغان ئهمهس

ر كۆپلىگهن خاتالىقالرنى سـادىر شۇنداق، ئۆتمۇشته مۇسۇلمانال
ـــان ـــهۋهبلىك . قىلغ ـــالىقى س ـــۇچىالر خات ـــادىر قىلغ ـــالىق س خات

ـــان  ـــشىگه ي ـــر كى ـــدىغان ۋه ھېچبى ـــمايدىغان، ئۆزگهرمهي ئالماش
يهنـى ... باسمايدىغان ئىالھىي قانۇنىيهتنىڭ جازاسـىغا ئۇچرىغـان

خرىستىئانالر كېلىپ، ئىسالم دۇنياسىنىڭ خىلـى كـۆپ جـايلىرىنى 
. موڭغۇلالر كېلىـپ ئىـسالم دۆلىتىنـى ۋهيـران قىلغـان. غانبېسىۋال

ئىــسپانىيه قولــدىن كېتىــپ، ئــۇ يهردىــن مۇســۇلمانالر قــوغالپ 
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇممهتكه چۈشـكهن قاقـشاتقۇچ ... چىقىرىلغان

ـــان ـــدىكى . زهربه بولغ ـــۈنكى كۈن ـــسىلهر بۈگ ـــۇ ھادى ـــراق، ب بى
دىــسىلهر چــۈنكى، ئــۇ ھا. ھادىــسىلهردىن كــۆپ يهڭگىــل بولغــان

ـــران قىلغـــان  ـــر قىـــسمىنى ۋهي ئۇممهتنىـــڭ مهۋجۇدىيىتىنىـــڭ بى
بولسىمۇ، يهنىال بىر قىسمى ساالمهت قالغـان يـاكى ئـۇ ھادىـسىلهر 
ئىسالم دۇنياسىدىكى مهلۇم بىـر جـاينى خـاراب قىلغـان بولـسىمۇ، 

... بىراق، مهلۇم جايالر يهنىال ئۆز مهۋجۇدلـۇقىنى سـاقالپ قالغـان
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ىسالم ئۇممىتىنىـڭ مهۋجۇدىيىتىـده بولـسۇن ئهمما، بۈگۈن مهيلى ئ
يـــاكى ئىـــسالم دۇنياســـىنىڭ ھهر قايـــسى تهرهپلىرىـــده بولـــسۇن 

  .ئومۇميۈزلۈك بولدى» يوقۇلۇش«

بىزنىڭ كۆز قارىشىمىزدا بۇنىـڭ ئاشـكارا سـهۋهبى ئۇممهتنىـڭ 
  .غا تۇتقان پوزتسىيىسى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك»الإله االاهللا«

مۇشۇ ئۇممهتنىڭ يىلتىزى بولۇپ، » ول اهللا الإله االاهللا، حممد رس   «
  .بۇ يىلتىز ئۇممهتنىڭ يهر شارىدىكى ئورنىنى مۇستهھكهملهيدۇ

�              لُّ اللَّـهضيو ةري الَْآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونَآم ينالَّذ اللَّه تثَبي
 � يشاُءالظَّالمني ويفْعلُ اللَّه ما 

 بىلهن دۇنيـادا ۋه )ئىمان(سۆز نى مۇستهھكهم مۇئمىنلهرالله «
نى گۇمراھ قىلىدۇ، الـله رالله زالىمال. ئاخىرهتته مهھكهم تۇرغۇزىدۇ

  »①.خالىغىنىنى قىلىدۇ

دېـگهن تهۋھىـد » الإله االاهللا، حممد رسول اهللا«مۇستهھكهم سـۆز 
  .كهلىمىسىدۇر

نچىلىك ئاڭلىق چۈشهنسه، ئۇممهت بۇ كهلىمىنىڭ مهزمۇنىنى قا
ــدا  ــۇممهت زېمىن ــسا، ئ ــك ئهمهل قىل ــرىگه قانچىلى ــڭ تهلهپلى ئۇنى

نىڭ تهلهپلىـرى »الإله االاهللا «چۈنكى، . شۇنچىلىك قۇدرهت تاپىدۇ
قۇۋۋهتنىڭ بارلىق ئامىللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولۇپ، -كۈچ

 .الــله ئــۇممهتنى زېمىنــدا شــۇ ئــامىلالر بىــلهن قــۇدرهت تاپقۇزىــدۇ
نىـڭ تهلهپلىـرىگه »الإله االاهللا«ئۇنىڭدىن باشقا مۇسۇلمان ئـۇممهت 

ئهمهل قىلغان چاغـدا، الـله ئۇنىڭغـا بېرىـدىغان قـۇدرهت رازىلىـق 
ــۇدرىتى  ــۈچ(ق ــگهن ك ــسىده كهل ــى نهتىجى ــڭ رازى بولۇش -اللهنى

                                                           
 . ئايهت-27: سۈره ئىبراھىم ①
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بولۇپ، ئۇ ھهرگىزمۇ تهدرىجـى ھالـدا گۇناھقـا پـاتۇرۇش ) قۇۋۋهت
قــۇۋۋهت ئــامىللىرىنى قولالنغــان -كــاپىرالر كــۈچ. قـۇدرىتى ئهمهس

ــدۇ ــۇدرهت تاپقۇزى ــدا ق ــۇالرنى زېمىن ــله ئ ــدا، ال ــۇ . چاغ ــراق، ب بى
ھهرگىزمۇ اللهنىڭ مهرھهمىتى بولماستىن، بهلكى، اللهنىڭ غهزىبى 
ــله بــۇ ئــارقىلىق كــاپىرالرنى تېخىمــۇ ئېغىــرراق گۇنــاھ  بولــۇپ، ال

  .ئىچىگه غهرق قىلىدۇ

 �اِء من عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُوراكُلا نمد هؤلَاِء وهؤلَ�

بۇالرنىــڭ ۋه ئۇالرنىــڭ ھهر ئىككىــسىگه پهرۋهردىگارىڭنىــڭ «
ھـېچ (پهرۋهردىگارىڭنىـڭ ئاتـا قىلغىنـى . ئاتا قىلغىنىدىن بېرىمىز

  »①.مهنئى قىلىنمايدۇ) ئادهمدىن

نتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيهـا لَـا          من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِي     �
 �  أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الَْآخرة إِلَّا النار،يبخسونَ

ھايـاتىي دۇنيـانى ) قىلغان ياخشى ئهمهللىرى بىـلهن پهقهت(«
ــــۇزىننىتىنى ــــڭ زىب ــــى( ۋه ئۇنى ــــڭ نېمهتلىرىن ــــى دۇنيانى ) يهن

ــۇ كۆزل ــى ب ــڭ ئهجرىن ــڭ ئهمهللىرىنى ــشىلهرگه ئۇالرنى ــدىغان كى هي
دۇنيادىال تولۇق بېرىمىز، دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه 

بۇنــداق كىــشىلهرگه ئــاخىرهتته دوزاخــتىن باشــقا . كېمهيتىلمهيــدۇ
  »②.نهرسه يوقتۇر

 شيٍء حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا       فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِه فَتحنا علَيهِم أَبواب كُلِّ        �
  فَقُطع دابِر الْقَومِ الَّذين ظَلَموا والْحمد للَّه رب الْعالَمني،أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ

� 

ئۇالر ئۆزلىرىگه قىلىنغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا «
                                                           

 . ئايهت-20: سۈره ئىسرا ①
 .يهت ئا-16-15: سۈره ھۇد ②
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پاراۋانلىقنىڭ ھهممه ئىـشىكلىرىنى ئېچىۋهتتـۇق، ) سىناش ئۈچۈن(
ــېمهتلهردىن خۇشــال ــرىلگهن ن ــۆزلىرىگه بې ــاكى ئ ــۇالر ت ــۇرام -ئ خ

. ، ئۇالر ھهسرهتته قالدى)ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق(تۇرغاندا 
يهنى ئـۇالر پۈتـۈنلهي (زۇلۇم قىلغان قهۋمنىڭ يىلتىزى قۇرۇتۇلدى 

ــدى ــاالك قىلىن ــانا ). ھ ــى ھهمدۇس ــاردهم پهيغ(جىم ــرىگه ي همبهرلى
ــانلىقى ئۈچــۈن ــپ، كۇففــارالرنى ھــاالك قىلغ ئالهملهرنىــڭ ) بېرى

  »①!پهرۋهردىگارى اللهغا خاستۇر

  .ئهمما، مۇئمىنلهرنىڭ ئهھۋالى يۇقىرىقىغا ئوخشىمايدۇ

�         ي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منَآم ينالَّذ اللَّه دعـا   وضِ كَم
              ـدعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختاس

 � خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا

الــله ئىچىڭالردىكــى ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخــشى ئهمهللهرنــى «
قىلغـــان كىـــشىلهرگه، ئـــۇالردىن بـــۇرۇن ئـــۆتكهنلهرنى زېمىنـــدا 
ھۆكۈمران قىلغاندهك، ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشىنى، ئۇالر 
ئۈچۈن تاللىغان دىنىنـى چوقـۇم مۇسـتهھكهم قىلىـپ بېرىـشنى ۋه 
ــشنى ۋهده  ــدۇرۇپ بېرى ــا ئايالن ــسىنى ئامانلىقق ــڭ قورقۇنچى ئۇالرنى

ىـدۇ، ماڭـا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىل
  »②.كهلتۈرمهيدۇ

�هبر يشخ نمل كذَل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر � 

. الله ئۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالرمۇ اللهدىن مهمنۇن بولىـدۇ«
  »③.بۇنىڭغا پهرۋهردىگارىدىن قورققان ئادهم ئېرىشىدۇ

                                                           
 . ئايهتلهر-45-44: سۈره ئهنئام ①
 . ئايهت-55: سۈره نۇر ②
 . ئايهت-8: سۈره بهييىنه ③
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*   *   *   *   *  

ــاجىزلىقى، قــاالقلىقى، كــۈچكىــشىلهر ئىــسالم - ئۇممىتىنىــڭ ئ
قۇۋۋىتىــدىن ئايرىلىــپ قالغــانلىقى، بىچــارىلىكى ۋه خــارلىقىنى 
قايسى خىل سهۋهبلهر بىلهن چۈشهندۈرسۇن، ئاخىرقى ھېسابتا بۇ 

نىـــڭ »الإلـــه االاهللا«ســـهۋهبلهرنىڭ ھهممىـــسى ئۇممهتنىـــڭ 
. ىـدۇتهلهپلىرىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىـدهك بىـرال سـهۋهبكه باغلىن

چۈنكى، بۇ سهۋهبلهردىن ھېچبىرى بۇ تهلهپلهرنىڭ دائىرىـسىدىن 
  .چىقىپ كېتهلمهيدۇ

يـــاكى ھهربىـــي (كىـــشىلهر ئهســـكىرىي كۈچنىـــڭ ئـــاجىزلىقى 
يـاكى ئىقتىـسادىي (، ئىقتىـسادىي ئـاجىزلىق )جهھهتتىكى قاالقلىق
، ئىلمىي جهھهتتىكى قـاالقلىق، مهدهنىـيهت )جهھهتتىكى قاالقلىق
... قلىق، ئهخالقىـــي جهھهتتىكـــى قـــاالقلىقجهھهتتىكـــى قـــاال

مانا بۇالر ئهمهلىيهتته مهيلى پهرز ئهيىن بولـسۇن يـاكى . دېيىشىدۇ
پهرز كىپايه بولسۇن مۇشـۇ تهرهپلهرنىـڭ ھهممىـسىنى ئومۇميۈزلـۈك 

  !نىڭ تهلهپلىرى ئهمهسمۇ؟»الإله االاهللا«ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان 

 سـهۋهبى بولـسا، ئهمما، ئۇممهتنىـڭ ئـاخىرقى يىمىرىلىـشىنىڭ
ــان  ــقان يوغ ــر يهرگه جۇغالش ــپ، بى ــدا توپلىنى ــىرلهر جهريانى ئهس

. نىڭ تهلهپلىرىنى قاپلىدى»الإله االاهللا «بولۇپ، بۇ دۆۋه » دۆۋه«
ــهرىئهتتىكى تهلهپ ــادهتتىكى تهلهپ ۋه ش ــانىي تهلهپ، ئىب ... ئىم

نهتىجىـده ... تىن ئىبارهت ئۈچ چوڭ يىلتىزنى قۇرۇتۇشقا باشلىدى
ئهگهر اللهنىـڭ مهرھهمىتـى بولمىغـان . قىالي دهپ قالدىدهرهخ يى

بولسا، دهرهخ زېمىن ئۈستىدىن قومۇرۇلۇپ كېتىشكه تـاس قالغـان 
  .ئىدى

نىـڭ ھهقىقىـتىگه »الإلـه االاهللا  «اللهنىڭ مهرھهمىتى ئۇممهتنى 
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ده ئهكـس »ئـويغىنىش ھهرىكىتـى«قايتۇرۇپ كېلىـشكه باشـلىغان 
  .ئېتىدۇ

بـۇ يهرده اللهنىـڭ ئىزنـى بىـلهن .... ئۇ يهرده كېـسهل بولـسا
  ...شىپا بولدى

بىـز يۇقىرىـدا ئېيتىـپ –بىراق، ئىـسالم ئـويغىنىش ھهرىكىتـى 
ــۆتكىنىمىزدهك ــدا -ئ ــېلىش ئالدى ــتىگه ئ ــۈكنى ئۈس ــر ي ــر بى  ئېغى

شۇڭا بۇ ھهرىكهت يۈكنىڭ قانچىلىك ئېغىرلىقىنـى ۋه . تۇرۇۋاتىدۇ
ىقىنى ئــۇنى ئۈســتىگه ئــېلىش ئۈچــۈن قانچىلىــك كــۈچ كېتىــدىغانل

  .ئېنىق بايقىشى الزىم

نىـڭ بىـرال تهلىپىنـى ئورۇنالشـتا »الإلـه االاهللا  «ئهگهر ئۇممهت 
ــاق  ــۇنى ھهل قىلم ــداقتا، ب ــدى، ئۇن ــسا ئى ــان بول ــاجىزلىق قىلغ ئ

ئهگهر بــۇ ئــاجىزلىق يــاكى ... ئۇنچىلىـك تهس بولــۇپ كهتمهيتتــى
بۇزۇلۇش ئۇممهتنىڭ ئىچىدىكى ئـازغىنه بىـر جامـائهتتىكى ئهھـۋال 

ان بولسا ئىدى، ئۇنـداقتا، بـۇ بىـر تۈركـۈم كىـشىلهر ئۇمـۇمى بولغ
  .ئۇممهتنىڭ ھهرىكىتىگه توسقۇنلۇق قىاللمىغان بوالتتى

تهسـهۋۋۇر ... بىراق، بۇ ئومۇميۈزلۈك ئاجىزلىق، زور بۇزۇلـۇش
  ...ۋه ھهرىكهتتىكى بۇزۇلۇش

ھهقىـــقهتهن ئـــويغىنىش ھهرىكىتـــى ھاياتنىـــڭ پهقهت بىـــرال 
» ئىـسالھ قىلىـش«هن بىر قـانچه تهرىپىنـى تهرىپىنى ياكى مۇئهيي

ـــۇرۇپ چىقىـــش«ئالدىـــدا ئهمهس، بهلكـــى،  ـــا ق ـــدا » قايت ئالدى
  .تۇرۇۋاتىدۇ

تۇنجى قېتىم پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالم ۋه ساھابه كىـرامالر بىنـا 
قـــۇرۇش ئۈچـــۈن مۇشـــهققهتلىك تىرىـــشچانلىقالرنى كۆرســـهتكهن 

انچىلىـك قېـيىن ئهمما، بۇ قېتىم بىنا قۇرۇشتا ۋهزىپىنىڭ ق. ئىدى
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پهيغهمــــبهر ئهلهيھىســــساالم . بولىــــدىغانلىقىنى مهن بىلمهيــــمهن
. ســىلهرنىڭ كهيــنىڭالردا ســهبىرى كــۈنلىرى بــار«: ســاھابىلىرىغا

ــڭ  ــدا چى ــان يول ــىلهر ماڭغ ــدىن س ــڭ ئىچى ــدا ئۇالرنى ــۇ چاغ ئاش
ـــرى  ـــڭ ئهجى ـــك ئادهمنى ـــىلهردىن ئهللى ـــۈن س ـــۇچىالر ئۈچ تۇرغ

ـــدۇ ـــدى» بېرىلى ـــى «: ســـاھابىالر. دې ـــڭ ! رهســـۇلۇلالھئ ئۇالرنى
ــۇ؟ ــڭ ئهجرىم ــك ئادهمنى ــدىكى ئهللى ــبهر » ئىچى ــدى، پهيغهم دېۋى

ياق، سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىكى ئهللىك ئادهمنىـڭ «: ئهلهيھىسساالم
  .①دېدى» ئهجرى

ــا ــشچانلىق ۋه جاپ ــى تىرى ــسۇن، -مهيل ــداق بول مۇشــهققهت قان
. اللهنىڭ پهزلـى ۋه رهھمىتـى بىـلهن ئـويغىنىش مهيـدانغا كهلـدى

هنىڭ ئىزنى بىلهن ئۇنىڭ نىشانلىرى ئهمهلگه ئاشقان، اللهنىـڭ الل
قــۇۋۋهت ئاتــا -يهنه بىـر قېــتىم ئىـسالم ئــۇممىتىگه غهلىــبه ۋه كـۈچ

قىلىــــدىغانلىقى ھهققىــــدىكى ۋهدىــــسى ئىــــشقا ئاشــــقانغا قهدهر 
  .ئويغىنىش ھهرىكىتى ئۆز يولىدا ئالغا قاراپ مېڭىۋېرىدۇ

ــسىنى ــكهت ئۆزىنىــڭ ۋهزىپى ــۇ ھهرى ــراق، ب ــشى بى ــق بىلى  ئېنى
چۈنكى، شۇنداق بولغاندىال ئاندىن بۇ ھهرىكهت اللهنىڭ ... الزىم

ــدا . ئىزنــى بىــلهن ئهڭ مــۇكهممهل رهۋىــشته مهيــدانغا كېلىــدۇ يول
. يــولنى ئــۇزۇن ھېــسابالپ قالمايــدۇ. ئالدىراقــسانلىق قىلمايــدۇ

ــــدى دهپ قارىمايــــدۇ بىــــر قىــــسىم . غهلىبنــــى كېچىكىــــپ كهل
 مېۋه پىـشتى، ئهمـدى ئۈزسـهكال بولىـدۇ بىشارهتلهردىن ئالدىنىپ،

  .دهپ ئويالپ قالمايدۇ

ــده  ــڭ زور دهرىجى ــشالر بىزنى ــۇن ئى ــدىمىزدا نۇرغ ــى، ئال بهلك
تىرىشچانلىق كۆرسىتىـشىمىزنى، تهر، قـان ۋه كـۆز ياشـلىرىمىزنى 

                                                           
 .ئهبۇ داۋۇد، تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ①
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ــدۇ ــىمىزنى تهلهپ قىلى ــار... تۆكۈش ــالر ب ــۇن داۋان ــدا نۇرغ ... يول
  .ن غهلىبه كېلىدۇئاندىن كېيىن اللهنىڭ ئىرادىسى بىله

*   *   *   *   *  

ــسى  ــۇنجى ۋهزىپى ــڭ ت ــويغىنىش ھهرىكىتىنى ــدا –ئ ــز يۇقىرى بى
نىــڭ »الإلــه االاهللا« كىــشىلهرگه -كۆرســىتىپ ئــۆتكىنىمىزدهك

  .تهلهپلىرىنى ئوچۇق بايان قىلىپ بېرىشتۇر

ــۇمكى، ئــويغىنىش ھهرىكىتــى مۇشــۇ يۈزلىنىــشته  ھهممىــگه مهل
انلىقالر ئارقىـــسىدا مهيـــدانغا ئالقىـــشالشقا تېگىـــشلىك تىرىـــشچ

تىـل بىـلهن تهلهپپـۇز قىلىـپ قويـسىال “ الإلـه االاهللا «”... كهلـدى
ئهمهس، ئىمان سۆز ۋه ئهمهلدۇر، يهنـى “ گهپ”بولىدىغان قۇرۇق 

دېگهندىن ئىبـارهت » نىڭ تهلهپلىرىگه ئهمهل قىلىشتۇر“الإله االاهللا ”
ــۇ ھهرىك ــاڭ دهل ئاش ــل ئ ــۇ خى ــان ب ــالرغا تارقىلىۋاتق ــڭ ياش هتنى

  .نهتىجىسىدۇر

ــورۇنالپ  ــۇق ئ ــى ۋهزىپىــسىنى تول ــويغىنىش ھهرىكىت ــراق، ئ بى
!... كه كــۆچهيلى»ھهرىــكهت«ئهمــدى باشــقا ! بولــدى، كــېلىڭالر

ـــدامچى  ـــدىغان ئال ـــۇن كهلمهي ـــا ئۇيغ ـــان رېئاللىقق ـــگهن گۇم دې
  ...گۇماندۇر

نـى بۇزىـدىغان ئـامىلالرنى »الإلـه االاهللا  «ئهمهلىيهتته كىشىلهر 
ــق بىلمى ــۇق ئېنى ــسىنى تول ــڭ ۋهزىپى ــكهت ئۆزىنى ــۇ ھهرى ــچه، ب گى

  .ئورۇنلىغان بولمايدۇ

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى لَا انفصام لَها            �
يملع يعمس اللَّهو � 

ئىنكـار نـى )يهنى اللهدىن باشقا بارچه مهبـۇد(كىمكى تاغۇت «
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قىلىپ، اللهغا ئىمان ئېيتىدىكهن، ئۇ سۇنماس، مهھـكهم تـۇتقىنى 
ـــله  ـــدۇ، ال ـــان بولى ـــۆزلىرىنى(تۇتق ـــدىلىرىنىڭ س ـــاڭالپ ) بهن ئ

  »①.بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئىشلىرىنى(تۇرغۇچىدۇر، 

اللهغا ئىمان كهلتۈرۈشنى سۆزلهشـتىن ئىلگىـرى تاغۇتقـا كـاپىر 
ىنـسان تاغۇتنىـڭ بولۇشنى سۆزلهشتىكى ھـېكمهت شـۇكى، ئهگهر ئ

ئىنكـار (نېمىلىكىنى بىلمىسه، ئۇنىڭغا ئاڭلىق تۈرده كاپىر بولمىسا 
ـــسا ـــر )قىلمى ـــۈرده بى ـــل ت ـــدا ئىزچى ـــڭ ئىمانى ـــداقتا، ئۇنى ، ئۇن

ــدۇ» ئارىالشــما« ــانى . مهۋجــۇت بولى ــڭ ئىم ــۈرده ئۇنى ــل ت ئىزچى
بـۇ خىـل ئـۇل ئۈسـتىگه . سۈزۈك ۋه الله ئۈچۈن خـالىس بولمايـدۇ

  .ۇپ چىققىلى بولمايدۇمۇستهھكهم بىنا قۇر

تاغۇت ئېتىقـاد، ئىبـادهت ۋه شـهرىئهتتىن ئىبـارهت ئـۈچ چـوڭ 
ئهگهر كىـشىلهر مۇشـۇ ئـۈچ چـوڭ ... يىلتىز بىـلهن مۇناسـىۋهتلىك

نى بۇزىدىغان ئامىلالرنى ئېنىـق بىلىۋالمىـسا، »الإله االاهللا «ساھهده 
ــۇ  ــا ھهرگىزم ــۇالر تاغۇتق ــداقتا، ئ ــدهك-ئۇن ــله بۇيرىغان ــاپىر -ال  ك

ــدۇبوال ــۈن . لماي ــله ئۈچ ــى ال ــدهك-دىنن ــله بۇيرىغان ــالىس -ال  خ
  .قىاللمايدۇ

ــاكى  ــتىمۇ؟ ي ــسىدا ئايدىڭالش ــشىلهرنىڭ كاللى ــىله كى ــۇ مهس ب
 ئىرجائىي ئىدىيىسى -دېمهي تۇرايلى» ئاۋام خهلق«-دهۋهتچىلهر 

ــار  ــسىنىڭ ناچ ــانىزم ئىدىيى ــاكى ئهلم ــسى ي ــوپىزم ئىدىيى ــاكى س ي
دىـن »الإلـه االاهللا  « باغالنغـان ۋه غـا»الإله االاهللا «تهسىرى بىـلهن 

  !كېلىپ چىققان كۆپ مهسىلىلهرده ھېلىھهم ئىككىلىنىۋاتامدۇ؟

*   *   *   *   *  

ــۇش  ــىلىنى يورۇت ــش(ئهگهر مهس ــان قىلى ــق باي ــسالم ) ئېنى ئى
                                                           

 . ئايهت-256: سۈره بهقهره ①
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ئويغىنىش ھهرىكىتنىڭ تۇنجى ۋهزىپىسى بولسا، ئۇنداقتا، نوقـۇل 
  .باياننىڭ ئۆزىال كۇپايه قىلمايدۇ

تــارىختىكى بــارلىق ... ايانــسىز ھېچنهرســه پۈتمهيــدۇتــوغرا، ب
  .پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋهزىپىسىمۇ بايان قىلىش ۋه يهتكۈزۈش بولغان

�ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِلَّا بِلسر نا ملْنسا أَرمو � 

قانداقال بىر پهيغهمبهرنى ئهۋهتمهيلى، ئۇنى بىز ئۆز قهۋمىگه «
بايان قىلىش ئۈچۈن، پهقهت ئۆز قهۋمىنىڭ ) ئىتىنىاللهنىڭ شهرى(

  »①.قىلىپ ئهۋهتتۇق) سۆزلهيدىغان(تىلى بىلهن 

 � وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ�

بىــز ســاڭا قۇرئــاننى ئىنــسانالرغا چۈشــۈرۈلگهن شــهرىئهتنى  «
پىكىــر قىلىــپ ) بــۇ قۇرئــاننى(ن قىلىــپ بهرســۇن، ئــۇالر بايــا

  »②.دهپ نازىل قىلدۇق) نهسىھهت ئالسۇن-ئۇنىڭدىن ۋهز(

بىراق، پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋهزىپىسى ئاغزاكى بايان ياكى نوقـۇل 
چۈنكى، الـله بىلىـدۇكى، . يهتكۈزۈش بىلهنال چهكلىنىپ قالمىدى

اللىقىــــدا يــــالغۇز زىھنىــــي بىلىــــش بىلهنــــال ئىنــــسانالرنىڭ رېئ
ــدۇ ــارغىلى بولماي ــا چىق ــش . ھېچنهرســىنى ۋۇجۇدق ــۇ بىلى ئهگهر ب

سۈرىتىده تۇرىۋهرسه، گهرچه بۇ بىلىم كۈچلۈك، » بىلىم«كاللىدا 
چوڭقۇر ۋه غالىـپ بولـسىمۇ، بىـراق، زېھنىـدىن قهلـبكه كۆچـۈپ، 
قهلبكه لىق تولغان جانلىق تۇيغۇغـا ئايالنمىـسا، ئۇنىڭـدىن كېـين 

ــتىن جىــسمانى ئهزا ــدىكى قهلب ــا كۆچــۈپ، يهر شــارى رېئاللىقى الرغ
ـــۇ  ـــدىكى ب ـــداقتا، كاللى ـــسا، ئۇن ـــكه ئايالنمى ـــي ھهرىكهت ئهمهلى

  .نىڭ رېئال ئالهمده ھېچقانداق قىممىتى بولمايدۇ»مهلۇمات«
                                                           

 . ئايهت-40: سۈره ئىبراھىم ①
 . ئايهت-44: سۈره نهھل ②
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  .ئېتىقاد، تۇيغۇ ۋه ئهمهلدۇر: ئىماننىڭ ھهقىقىتى

زېھنىدىكى مهلۇمـاتالرنى قهلـبكه يۆتكهيـدىغان، ئانـدىن ئـۇنى 
كهتكه ئايالندۇرىدىغان قايتا قۇرۇش ھهرىكىتى ئاغزاكى رېئال ھهرى

 بىلهنــــال پۈتمهيـــدۇ، بهلكــــى، - يــــاكى يهتكـــۈزۈش–بايـــان 
ــان  ــلهر ئېلىــپ بارغ ــۇالردىن كېيىنكــى دهۋهتچى ــبهرلهر ۋه ئ پهيغهم

  .ئۇ بولسا تهربىيىدۇر!... باياننىڭ يهنه بىر تۈرىگه مۇھتاج

ابىلىرىنى بىـــز بـــۇ يهرده پهيغهمـــبهر ئهلهيھىســـساالمنىڭ ســـاھ
تهربىيىلهپ چىققان تهربىيه پرىنـسىپىنى ۋه بۈگـۈنكى دهۋهتچىـلهر 
ــسىلى  ــۇلىنى تهپ ــيه ئۇس ــشلىك تهربى ــشقا تېگى ــده قوللىنى تهربىيى

ــايمىز ــۆزلهپ بواللم ــتهقىل . (س ــر مۇس ــسۇس بى ــۇ مهخ ــۈنكى، ب چ
  ).①تهتقىقات تېمىسىنىڭ بولۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ

دق دهيمىزكــى، بىــراق، بــۇ قىــسقا ســهھىپىلهرده ئالــدى شــۇن
. چۈنكى، تهربىيه ئۈلگىسىز پۈتمهيدۇ. چوقۇم ئۈلگه بولۇش كېرهك

ــشى  ــۇممهتكه ئهڭ ياخ ــاھابىالرغا ۋه ئ ــساالم س ــبهر ئهلهيھىس پهيغهم
  .ئۈلگه ئىدى

�               رالْـَآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد
 � كَر اللَّه كَثرياوذَ

اللهنى، ئاخىرهت كۈنىنى ئۈمىد قىلغـان ۋه اللهنـى -سىلهرگه«
  »②.رهسۇلۇلالھ ئهلۋهتته ياخشى ئۈلگىدۇر-كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه

الــله پهيغهمــبهر ئهلهيھىســساالمنى بــارلىق ئىنــسانىي ســۈپهتلهر 

                                                           
هسـهر يېزىـشنى ئـويالۋاتىمهن، دېـگهن نامـدا بىـر ئ» كىشىلهرنى قانداق دهۋهت قىلىمىـز؟« ①

ئاپتورنىـڭ مهزكـۇر كىتابىغـا قارالـسۇن ). ئاپتۇردىن(اللهدىن بۇنىڭغا مۇۋهپپهق قىلىشنى سورايمهن 
 ).تهرجىمه قىلغۇچىدىن(

 . ئايهت-21: سۈره ئهھزاب ②
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بىلهن مۇكهممهللهشتۈرگهن بولۇپ، بۇ سۈپهتلهر ئـۇنى تـارىختىكى 
ــدۇردىئهڭ ئ ــيىچىگه ئايالن ــۇغ تهربى ــراق، رهســۇلۇلالھدىكى . ۇل بى

ـــاقهت  ـــسانىي ت ـــدىغان ئىن ـــۈچى يېتى ـــساننىڭ ك ـــك ئىن ئۈلگىلى
  .دائىرىسىده بولدى

 � لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها لَها�

ـــپ « ـــشقا تهكلى ـــدىغان ئى ـــاقىتى يهتمهي ـــى ت ـــله ھېچكىمن ال
  »①.قىلمايدۇ

دىكى ئۈلگىلىكنىڭ ئهڭ تۆۋهن چېكـى شۇنداقتىمۇ، رهسۇلۇلالھ
  .نىڭ تهلهپلىرىنىڭ ئهڭ تۆۋهن چېكىدۇر»الإله االاهللا«

 بىـرال -قايتا قۇرۇپ چىقىش ھهرىكىتىنىڭ بېـشىدىال–تهربىيه 
 تاماملىنىـشى -دائىرىسىده» ئاۋام خهلق«–قېتىمدا كهڭ دائىرىده 

بىنـــانى ... »②بـــازا«بهلكـــى، ئالـــدى بىـــلهن . مـــۇمكىن ئهمهس
. تهربىــيىلهش تاماملىنىــدۇ... تۇرىــدىغان كۈچلــۈك بــازاكۆتــۈرۈپ 

باشـقا كىـشىلهر بـۇ بـازا . ئۇنىڭدىن كېيىن بـۇ بـازا ئـۈلگه بولىـدۇ
شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ بـازا . ئارقىلىق تهربىيىلهپ چىقىلىـدۇ) ئۈلگه(

ئادهتتىكى سهۋىيىده ئهمهس، بهلكى، ئـۈلگه بولۇشـقا يارايـدىغان 
چۈنكى، ئۇ قانداقتۇر ئـۆز . ئهڭ يۈكسهك سهۋىيىده بولۇشى كېرهك

ــيىلهپ چىقىلمايــدۇ ــېڭىش ئۈچــۈنال تهربى ــدا م ــوغرا يول . ئىچىــده ت
بهلكــى، ئــۆزى تــوغرا يولــدا مــېڭىش بىــلهن بىــر ۋاقىتتــا، باشــقا 
ئىنسانالرنى توغرا يولغا يېـتهكلهش ۋهزىپىـسىنى ئۈسـتىگه ئـېلىش 

                                                           
 . ئايهت-286: سۈره بهقهره ①

ھهربىـي «ېلىۋالىـدىغان سـۆزى قانـداقتۇر ئوقۇرمهننـڭ كاللىـسىغا دهرھـال ك» بـازا«بۇ يهردىكى  ②
مۇشـهققهتلهر ئالدىـدا تىـز پـۈكمهي، -ئهنـسارالرغا ئوخـشىغان جاپـا-نـى ئهمهس، بهلكـى، مۇھـاجىر»بازا

دىننىڭ ۋه قېرىندىشىنىڭ مهنپهئهتىنى ئالدىغا ئورۇنغا قويۇپ، باشقىالرغا ئۈلگه بولۇپ، سهپنىڭ ئالدىدا 
 .ماڭىدىغان تۇنجى ئهۋالد مۇسۇلمانالرنى كۆرسىتىدۇ
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شــۇڭا بــۇ بــازا ئــۈلگه بولۇشــقا ۋه . ئۈچــۈن تهربىــيىلهپ چىقىلىــدۇ
ر كۆرسىتىـشكه يارايـدىغان يۈكـسهك ئاالھىـدىلىكلهرگه ئىـگه تهسى

  .بولۇشى كېرهك

بايـان ... مانا بۇ ئويغىنىش ھهرىكىتى دۈچ كېلىدىغان ۋهزىـپه
  ...ھهققىدىكى قىسقىچه كۆرسهتمه... ۋه تهربىيه ۋهزىپىسى

ــۇ  ــشى كېرهككــى، ب ــق بىلى ــى شــۇنى ئېنى ــويغىنىش ھهرىكىت ئ
 شــۇنداقال، بــۇ ئىــشتا .ئىككــى ئىــش ئــۇنچه ئاســان ئىــش ئهمهس

  .ئالدىراقسانلىق قىلىشقا ھهرگىز بولمايدۇ

ــۆگىتىش  ــم(ئ ــۈزۈش ) تهلى ــاكى يهتك ــغ(ي شــهكىلدىكى ) تهبلى
بـۇ داۋانالرنـى ... باياننىڭ ئالدىـدا بىـر مـۇنچه داۋانـالر مهۋجـۇت

ــان ئىرجــائى، ســوپىزم ۋه  ــدا چــۆكمىگه ئايالنغ ــشىلهرنىڭ ئېڭى كى
يىسىنىڭ تهسىرلىرى كهلتۈرۈپ ئاخىرقى ئهسىردىكى ئهلمانىزم ئىدى

چـۈنكى، ئـۇ . بۇ تهسىرلهرنى يوقۇتۇش تولىمـۇ قېـيىن. چىقارغان
نىـــڭ »ھهقىقهتـــلهر«كىـــشىلهرنىڭ ئېڭىـــدا ئېتىـــراپ قىلىنغـــان 

ــان ــۈرىتىگه كىرىۋالغ ــالىھىنالر . س ــهلهف س ــۇالرنى س ــهن ئ ئهگهر س
تونۇغاندهك قۇرئان ۋه ھهدىسكه قايتۇرمـاقچى بولـساڭ، ئۇالرنىـڭ 

دىننـى خـاراب «: رانلىقتىن ئېغىزىنى ئېچىـپ، سـهندىنكۆپى ھهي
دهپ » قىلىدىغان بۇ پىكىرنـى سـهن قهيهردىـن ئېلىـپ كهلـدىڭ؟

  .سورىشىدۇ

بۇ يهردىكى داۋاننى يـالغۇز ئاشـۇ چـۆكمىلهرال ھاسـىل قىلغـان 
بهلكى، بۇ يهرده يهنه ئاشۇ داۋاننى پهيدا قىلغان ئىككـى . ئهمهس

ـــارات«قىرلىـــق  ـــاكى يهنـــى : مهۋجـــۇت» ئاخب سهتلهشـــتۈرۈش ي
ــارات ــۇزۇش رولىغــا ئىــگه ئاخب ــى بىــلهن ب . خۇنۇكلهشــتۈرۈش رول

سهتلهشتۈرۈش ياكى خۇنۇكلهشتۈرۈش مهسىلىـسىگه كهلـسهك، بـۇ 
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ئاخبارات ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتىنى كىشىلهرگه داۋاملىق سـهت 
. قىلىپ كۆرسىتىدۇ ياكى ھهرىكهتنىڭ ئوبرازىنى خۇنۇكلهشـتۈرىدۇ

ل، ئاشقۇن، قاالق دېگهندهك ئاللىقانـداق ناچـار ھهرىكهتكه رادىكا
بـۇ بولـسا جاھىلىيهتنىـڭ ... سۈپهتلهر بىـلهن تـۆھمهت چاپاليـدۇ

ــه االاهللا« ــق » الإل ــتىكى داۋاملى ــان كۆرهش ــلهن بولغ ــى بى دهۋىت
  .ئادىتىدۇر

�          دبأَنْ ي افي أَخإِن هبر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ فأَنْ    و أَو كُمينلَ د
ادضِ الْفَسي الْأَرف ظْهِري � 

مېنى قويۇۋېتىڭالر، مۇسانى ئۆلتـۈرىمهن، ”: پىرئهۋن ئېيتتى«
ــا  ــۈن(مۇس ــدۇرۇش ئۈچ ــدىن قۇتۇل ــۆزىنى مهن ــارىنى ) ئ پهرۋهردىگ

چاقىرســــــۇن، مهن ھهقىـــــــقهتهن مۇســـــــانىڭ دىنىڭالرنـــــــى 
قااليمىقـانچىلىق ) يهنى دۆلهتته(ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن ياكى زېمىندا 

  »①.“تۇغدۇرۇشىدىن قورقىمهن

ئهمما، بۇزۇش مهسىلىسىگه كهلسهك، بۇ ئاخبارات كىشىلهرنىڭ 
ــدۇ ــشىگه توســقۇنلۇق قىلى ــاخىرهتنى ئهسلى ــى ۋه ئ ــۇالرنى . اللهن ئ

ئۇالرنىڭ تهبىئىتىنى بۇزىدىغان مهسىلىلهر بىلهن مهشـغۇل قىلىـپ 
ده، -الىــدۇئانــدىن ئــۇالر ئهڭ پهس ھالغــا چۈشــۈپ ق. قويىــدۇ

سېـسىق . ئۆرلهشنى، يۇقىرى ئالهمده پهرۋاز قىلىشنى ئـۆچ كۆرىـدۇ
ـــاقنى ھـــاۋالىق  ـــساباليدۇ» جـــاي«پاتق ـــاقتىن . ھې ـــۇالرنى پاتق ئ

چىقارماقچى بولغانالرنى خۇددى ئهۋرهزدىكى قۇرت سېسىقچىلىقتىن 
ئــۇالرنى . چىقىــشنى ئــۆچ كــۆرگهنگه ئوخــشاش يامــان كۆرىــدۇ

جهھلـى -ۈرهش قىلغۇچىالرغـا جـانپاتقاقتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كـ
  .بىلهن قارشى تۇرىدۇ

                                                           
 . ئايهت-26: سۈره غافىر ①
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ئهممــا، تهربىــيه خىزمىتــى ئالدىــدىكى داۋانالرغــا كهلــسهك، 
ئـــاخىرقى ئهســـىرلهرده ئۇممهتنىـــڭ ھاياتىـــدا پهيـــدا بولغـــان 

دېيىـشكه » داۋان«تهلهپلهردىن ئـۆزىنى قـاچۇرۇش ئهمهلىيىتىنـى 
ھهر . لدىئۆزىنى قاچۇرۇش ھهقىقهتهن كهڭ دائىرىلىك بو. بولىدۇ

ــسىال،  ــۇت بول ــى مهۋج ــكهت ساھهس ــسالمىي ھهرى ــر ئى ــداق بى قان
ــاچۇرۇش« ــۆزىنى ق ــدى» ئ ــپ كهل ــاھهگه كىرى ــۇ س ــۇڭا، ... ش ش

كىشىلهرنى توغرا بىر ئىسالمىي ھهرىكهتـكه ئادهتلهنـدۈرۈش، بـازا 
قۇرۇشـــتا ئـــادهتتىكى ســـهۋىيىدىن يۈكـــسهك بىـــر ســـهۋىيىگه 

بۇنىــڭ . كېــرهكيۈكــسهلدۈرۈشنىڭ زۆرۈرلىكىــگه ئادهتلهنــدۈرۈش 
ــۈچ ســهرپ  ــشچانلىق ۋه ك ــۆپ تىرى ــادهتتىن تاشــقىرى ك ئۈچــۈن ئ

  .قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

ــى  ــيه خىزمىت ــۇ تهربى ــاچۇرۇش ئهھۋالىم ــۆزىنى ق ــاللىقتىن ئ رېئ
ـــر داۋان ئهمهس ـــدىكى بىردىنبى ـــۇ يهرده يهنه . ئالدى ـــى، ب بهلك

  ...ئۇنىڭدىن باشقىمۇ داۋانالر بار

لهرنى ئۇچراتماق ناھايتى »لگهئۈ«بىزنىڭ ئىسالم دۇنيايىمىزدا 
 -ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرهك ۋاقىـت–ئالدىنقى ئهللىك يىل ... تهس

جهريانىــدا ھهرىـــكهت خهلقنــى تهربىـــيىلهش ئۈچــۈن يېتهرلىـــك 
ــسانلىق  ــۇرۇپ، ئالدىراق ــاي ت ــى تهييارلىم ســاندىكى تهربىيىچىلهرن

ـــدى ـــقه يۈزلهن ـــپ، خهلق ـــسالمغا ... قىلى ـــز ئى ـــۈن بى ـــا بۈگ مان
ـــان  ـــدىغان يۈزلىنىۋاتق ـــۇالرنى يېتهكلهي ياشـــالرنىڭ كـــۆپلىكى، ئ

يېتىشـسىزلىك، باشباشـتاقلىق «(تهربىيىچىلهرنىڭ ئاز بولۇشىدهك 
ئاشـــــكارا جاپاســـــىنى ) نىـــــڭ»ۋه ئورۇنـــــسىز بهدهل تـــــۆلهش

شۇڭا، بۈگۈنكى زامان ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتى ... چېكىۋاتىمىز
ـــدىنقى يىـــرىم ئهســـىر جهريانىـــدا قولـــدىن بېرىـــپ قويغـــان  ئال
ـــسالمغا  ـــسىرى ئى ـــورنىنى تولدۇرۇشـــى، كۈن ـــڭ ئ كهمچىلىكلىرىنى
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يۈزلىنىۋاتقــان ياشــالرنىڭ ئىھتىيــاجىنى قامــدىيالىغۇدهك ســاندىكى 
تهربىيىچىلهرنى شهكىللهندۈرۈشـكه يېتهرلىـك ئهھمىـيهت بېرىـشى 

بولمىــسا بىزنىــڭ كــۆز ئالــدىمىزدا ئىــسالمىي ھهرىكهتــته ... الزىــم
پاخپىيىپ . گه ئۆرلهپ چىقىدۇپهيدا بولۇپ، سۇ يۈزى» كۆپۈكلهر«

  .يوغىنايدۇ ۋه دولقۇن بىلهن بىرلىكته ئېقىپ تۈگهپ كېتىدۇ

 � فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاًء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ �

كۆپۈك بولسا ئېقىپ تۈگهيـدۇ، ئىنـسانالرغا پايـدىلىق نهرسـه «
  »①.زېمىندا قېلىپ قالىدۇ

چۈشهنچىـسى » تهربىـيه«تهربىيىچىلهر ئاز بولغاندىن باشـقا، 
تهربىـيه خىزمىتـى بىـلهن شـوغۇللىنىۋاتقانالرنىڭ -كۆپلىگهن تهلىم

  .زېھنىدا تولۇق ئايدىڭالشمايۋاتىدۇ

ـــالغۇز  ـــائهتلهر ي ـــسىم جام ـــر قى ـــادىي«بى ـــيىگىال » جىھ تهربى
ــدۇ ــلهرگه ســهل قاراي ــپ، باشــقا تهرهپ ــيهت بېرى چــۈنكى، . ئهھمى

رنىڭ تۇيغۇسىنى ئىسالمىي ھهرىكهتكه قارشـى داۋاملىـشىۋاتقان ئۇال
كــۈرهش ۋه ئىــسالمىي ھهرىكهتــتىن بــۇ كۈرهشــنىڭ ئهزىيىتىنــى 
تــوختىتىش ئۈچــۈن قوراللىــق جىھــاد بىــلهن ئۇنىڭغــا تاقابىــل 

  .تۇرۇشنىڭ زۆرۈرلىكى چۇلغىۋالدى

نــاملىق كىتابىمــدا » مۇســۇلمانالرنىڭ ھــازىرقى ئهھــۋالى«مهن 
بــۇ جامائهتلهرنىــڭ «قويغــان ۋه ھــېلىھهم ياقىالۋاتقــان ئوتتۇرىغــا 

ۋاقتـــى كېلىـــشتىن ئىلگىـــرى ئالدىراقـــسانلىق قىلىـــپ كۈرهشـــكه 
قارىــشىمنى نهزهردىــن -دىــن ئىبــارهت بــۇرۇنقى كــۆز»قاتنىشىــشى

ھهققىده سۆزلهيمهن » پرىنسىپ«ساقىت قىلىپ تۇرۇپ، بۇ يهرده 
 پهقهت بىـرال ۋه دهيمهنكى، تهربىيىنىڭ ھهر قايسى تهرهپلىرىـدىن

                                                           
 . ئايهت-17: سۈره رهئد ①
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مهيلـى ئـۇ جىھـادىي تهرهپ يـاكى باشـقا –تهرهپنى مهركهز قىلىش 
ــۇپال -تهرهپ بولــسۇن ــالىق بول  تهربىــيه خىزمىتىــدىكى ئېغىــر خات

كۈچلـۈك «قالماستىن، بهلكى، بۇنىڭ بىلهن قۇرۇشـقا تېگىـشلىك 
  .نى ھهرگىز قۇرغىلى بولمايدۇ»بازا

بىــيىگىال بىــر قىــسىم جامــائهتلهر بولــسا يــالغۇز روھىــي تهر
بولۇپمۇ سىياسىي تهرهپكه ... ئهھمىيهت بېرىپ، باشقا تهرهپلهرگه

روھىــي ئــۇل ئۈســتىگه قۇرۇلمىغــان ھهر قانــداق ... ســهل قارايــدۇ
بىنانىڭ ئېگىزلىگهنسىرى يىمىرلىش خهۋپىـگه دۈچ كېلىـدىغانلىقى 

ــهك ــسىزدۇر-ش ــايه . شۈبھى ــاھىيهتته غ ــيه م ــي تهربى ــراق، روھى بى
ـــا ـــۇ بىن ـــى، ئ نى مۇســـتهھكهملهش، ئاساســـلىرىنى ئهمهس، بهلك

... چوڭقۇرالشتۇرۇش ۋه تۈۋرۈكلىرىنى كۈچهيتىشنىڭ ۋاستىـسىدۇر
ئهگهر بىــز روھىــي تهربىيىنــى غــايه قىلىۋالــساق ۋه ئــۇل ئۈســتىگه 
ھېچنهرســه قۇرمىــساق، ئۇنــداقتا، بىــز رېئــال دۇنيــادا نــېمه ئىــش 

  !قىلغان بولىمىز؟

 تهربىــيىگىال بىــر قىــسىم جامــائهتلهر بولــسا يــالغۇز ئىلمىــي
  .ئهھمىيهت بېرىپ، باشقا تهرهپلهرگه سهل قارايدۇ

دېمىسىمۇ ئىلمىي تهرهپ ھهر قانداق بىر ئىسالم ھهرىكىتىنىـڭ 
بۇ دىننىڭ » ئىلىم«چۈنكى، ... بىناسى ئۈچۈن ھهقىقهتهن زۆرۈر

الـله پهيغهمـبهر ئهلهيھىسـساالمنى تـۇنجى قېـتىم ئوقۇشـقا . ئاساسى
  :بۇيرۇپ، مۇنداق دېگهن

 الَّذي  ، اقْرأْ وربك الْأَكْرم   ، خلَق الْإِنسانَ من علَقٍ    ،رأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق    اقْ�
 �  علَّم الْإِنسانَ ما لَم يعلَم،علَّم بِالْقَلَمِ

ــۇغىن« ــلهن ئوق ــسمى بى ــڭ ئى ــان پهرۋهردىگارىڭنى ــۇ . ياراتق ئ
قـۇغىن، پهرۋهردىگارىـڭ ئهڭ ئو. ئىنساننى لهخته قانـدىن يـاراتتى
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ئىنـسانغا . ئۆگهتتى) خهت يېزىشنى(ئۇ قهلهم بىلهن . كهرهملىكتۇر
  »①.بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى

�إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَمفَاع � 

  »②.يوقتۇر) بهرھهق(بىلگىنكى، اللهدىن باشقا ھېچ مهبۇد «

 ئىلىـم -سـىدىكىئاشـۇ جامائهتلهرنىـڭ ئۇسـۇلى ئاسا-بىراق، 
بهلكــى، ئــۇ . رېئــال دۇنيــادا ھــېچ ئىــشنى ۋۇجۇدقــا چىقىرالمايــدۇ

ــسلىرىنى،  ــساالمنىڭ ھهدى ــبهر ئهلهيھىس ــسى پهيغهم ــڭ غايى ئىلىمنى
ــستىن  ــان ۋه ھهدى ــى، قۇرئ ــهھىي ۋه زهئىپلىرىن ــىلهرنىڭ س ھهدس

ــدىغان  ــامالرنى بىلى ــان ئهھك ــھ«ئېلىنغ ــالىم«ۋه » پهقى ــى »ئ الرن
بۇ ئـارقىلىق بىـرهر ... شقا نهرسه ئهمهسيېتىشتۈرۈپ چىقىشتىن با

ئالىمنىڭ ياكى بىر قانچه ئالىمنىڭ كۆپهيتىلمه نۇسخىسى مهيـدانغا 
ــاب جاھازلىرىغــا ... كېلىــدۇ خــاالس ــراق، بــۇ ئالىمالرنىــڭ كىت بى

. دۆۋه كىتــابالردىن ھېچبىــر پهرقــى يــوق-تىزىــپ قويۇلغــان دۆۋه
. هلتۈرهلمهيـدۇئۇالر رېئال دۇنيادا ھېچبىـر ھهرىكهتنـى مهيـدانغا ك

ئــۇالر ھهرىكهتلهنــگهن ھــالهتتىمۇ زېمىنــدىكى بۇزۇلۇشــنى ئىــسالھ 
  .قىلىشقا يارىمايدىغان تولىمۇ چهكلىك دائىرىده ھهرىكهتلىنىدۇ

ــسىگىال  ــاڭ تهربىيى ــسا سىياســىي ئ ــائهتلهر بول ــسىم جام ــر قى بى
دېمىـسىمۇ، ... ئهھمىيهت بېرىپ، باشقا تهرهپلهرگه سـهل قارايـدۇ

... المىي ھهرىــكهت ئۈچــۈن ھهقىــقهتهن زۆرۈرسىياســىي ئــاڭ ئىــس
كۆپىنچه ۋاقىتتـا ئىـسالم ھهرىكىتـى سىياسـىي ئېڭـى ۋه ھهرىـكهت 
ئېڭىنىڭ كهملىكىدىن ئۆز ئهتراپىنى قورشاپ تۇرغـان ۋه ئـۇممهتنى 

-تهربىيىدىكى مۇھىم ۋهزىپىسىدىن قايتۇرۇپ، ئۆز كۈچىنى پـارچه

                                                           
 . ئايهتلهر-5-1: سۈره ئهلهق ①
 . ئايهت-19: سۈره مۇھهممهد ②
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 ئالـداۋاتقان پۇرات ئىشالرغا سهرپ قىلىپ تۈگىتىشى ئۈچـۈن ئـۇنى
شۇنىڭ بىـلهن تـوغرا بىـر . سۈيقهستلهرنىڭ چېكىنى بايقىيالمايدۇ

ــا ئېلىــپ بارالمــاي، دۈشــمهننى  ھهرىكهتنــى دهل مۇناســىپ ۋاقىتت
ده، زهربىــگه ئۇچرايــدۇ يــاكى دۈشــمهنلهر -چۆچۈتــۈپ قويىــدۇ

  .ئالدىدىن پىالنلىغان سۈيقهستنىڭ قۇربانلىرىغا ئايلىنىپ كېتىدۇ

ھهرىكهتنىـــڭ بىناســـى ئۈچـــۈن يـــالغۇز بىـــراق، الياقهتلىـــك 
  .سىياسىي ئاڭنىڭ بولۇشىال كۇپايه قىلمايدۇ

ــڭ  ــر جامائهتنى ــگه بى ــا ئى ــى ئاڭغ ــسهك سىياس ــىلهن، يۈك مهس
ئهخالقى ياخشى بولمىـسا، ئۇنىـڭ بـۇ يولـدا مېڭىـشقا سـاالھىيىتى 

  توشامدۇ؟

ياكى يۈكسهك سىياسى ئاڭغا ئىگه بىر جامـائهتته دهۋهتچـى ۋه 
ــده بو ــمهنلىك تهربىيىچى ــشلىك ئىخالس ــقا تېگى ــۈن (لۇش ــله ئۈچ ال
  بۇ يولدا ئاخىرغىچه ماڭاالمدۇ؟... بولمىسا) خالىس بولۇش

ــراق، ســىناققا بهرداشــلىق  ــسىمۇ، بى ــاڭ بول يــاكى سىياســىي ئ
بېرهلىگــۈدهك چىــدامچانلىق يــاكى كىــشىلهرگه ھهقنــى يهتكــۈزۈش 
ـــان  ـــشتا زۆرۈر بولغ ـــزمهت قىلى ـــكه خى ـــاكى دهۋهت ـــدارى ي ئىقتى

بولمىـــسا، ئۇنــداقتا، بىنانىـــڭ ئاساســلىرى تېخـــى » هتپاراســ«
  !قۇرۇلۇپ بولمىغان شارائىتتا، بۇ خىل ئاڭنىڭ نېمه پايدىسى؟

تهربىيىنىڭ كۆپلىگهن تهرهپلىرى بولۇپ، مهۋجۇت بولغان بىـر 
قىــسىم ھهرىكهتــلهر بىــر بولــسا باشــقا تهرهپلهرنــى مهركهز قىلىــش 

تهربىيه ئهمهلىيىتىده يهنه بىر بولسا . ئۈچۈن ئۇنىڭغا سهل قارىدى
ئۇنىڭغــا بولغــان ئىھتىيــاجنى ئهســال ھــېس قىلمىغــانلىقى ئۈچــۈن 

  .ئۇنىڭغا سهل قارىدى

نـاملىق ئهسـىرىمده » مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئهھـۋالى«مهن 
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تهربىيىنىــڭ ھهر قايــسى تهرهپلىــرىگه بولغــان ئىھتىيــاجنى ھــېس 
ـــــيهت  ـــــك ئهھمى ـــــا يېتهرلى ـــــۈن، ئۇنىڭغ ـــــانلىقى ئۈچ قىلمىغ

مىگهنلىكــى ھهققىــدىكى بىــر قىــسىم مىــسالالرنى كهلتــۈرگهن بېرىل
الإلـه  «”ئهمدى بۇ يهرده ئۇ مىسالالرنىڭ بىر قىسىملىرىنى . ئىدىم
ئىــسالم . نۇقتىــسىدىن ســۆزلهپ ئــۆتىمهن» نىــڭ تهلهپلىــرى“االاهللا

ــكۈچىلىرىنىڭ  ــۆز ئهگهش ــى ئ ــۇ تهلهپلهرن ــى ب ــويغىنىش ھهرىكىت ئ
چانلىق كۆرسىتىـــشى روھىيىتىـــده جانالنـــدۇرۇش ئۈچـــۈن تىرىـــش

  .كېرهك

-قــۇۋۋهت ئىگىــسى، پايــدا-اللهنىــڭ رىزىــق بهرگــۈچى، كــۈچ
زىيــان يهتكۈزگــۈچى، تېرىلــدۈرگۈچى ۋه ئۆلتۈرگــۈچى، ھهممىــگه 

بىـز تهربىيىـده ... ئىكهنلىكىگه بولغان كهسكىن ئىشهنچ... قادىر
 -كـۆپىنچه ۋاقىتتـا–بىـز ! بۇنىڭغا قانچىلىـك ئهھمىـيهت بهردۇق؟

ن ئېيتقـان دهسـلهپكى باسـقۇچىدا ئۇنىڭـدا پهيـدا مۇئمىننىڭ ئىمـا
بىـراق، بـۇ ... بولىدىغان زىھنىي ئىشهنچ بىالنال تۇختـاپ قـالىمىز

ھالبۇكى، سىناق اللهنىـڭ . زىھنىي ئىشهنچ سىناقتا تهۋرهپ قالىدۇ
  .ئۆز مهخلۇقلىرىدىكى قانۇنىيهتلىرىدىن بىر قانۇنىيهت

 ولَقَد فَتنا الَّذين من ،نْ يقُولُوا َآمنا وهم لَا يفْتنونَ أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَ،امل�
بِنيالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملقَب � 

 دهپ قويـۇش “ئىمـان ئېيتتـۇق”ئىنـسانالر . ئهلىف، الم، مىم«
ئـــۇالردىن . ئويالمــدۇ؟بىلهنــال ســىنالماي تهرك ئېتىلىمىــز، دهپ 

) ئىمانىــدا(بــۇرۇن ئــۆتكهنلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن ســىنىدۇق، الــله 
يالغـانچىالرنىمۇ چوقـۇم ) ئىمانىـدا(راستچىلالرنى چوقـۇم بىلىـدۇ، 

  »①.بىلىدۇ

                                                           
 . ئايهتلهر-3-1: سۈره ئهنكهبۇت ①
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بىـــز بـــۇ ئىمـــاننى مۇستهھكهملهشـــكه قانچىلىـــك ئهھمىـــيهت 
بهردۇق؟ ئهگهر بىــز يېتهرلىــك ئهھمىــيهت بهرمىــسهك، بــۇ ئىمــان 

سىگه زىھنىـي ئىـشهنچتىن اللهنىـڭ تهقدىرىـدىن خـاتىرجهم قانداق
بولغــۇدهك دهرىجىــده قهلــبكه لىــق تولغــان قهلبىــي ئىــشهنچكه 
ئايلىنااليــدۇ؟ ھادىــسىلهر ئالدىــدا تهۋرهپ قالماســتىن، ئــۆزى دۈچ 
كهلگهن سىناققا مۇستهھكهم ئىشهنچ ۋه تهۋرهنـمهس قهدهم بىـلهن 

  يۈزلىنهلهيدۇ؟

سىق بهلــۋاغ ۋه مۆتىــدىل ئىســسىق كــۆپلىگهن مۇســۇلمانالر ئىســ
: بـۇ خىـل مۇھىتنىـڭ ناچـار تهسـىرى. بهلۋاغ رايونلىرىدا ياشايدۇ

ـــــى  ـــــانچىلىق، پىالنن ـــــۆچ كۆرىـــــدىغان قااليمىق ئىنتىزامنـــــى ئ
ــزال  ــلىك ۋه تى ــى كۆرهلمهس ــاقلىق، يىراقن ــدىغان چۇۋالچ ياقتۇرماي

مانـا بـۇالر اللهنىـڭ . قىززىپ، تىزال سوۋۇيدىغان ئىرادىسىزلىكدۇر
ــلهن ئىــسالم تارقالغــان مۇھىتنىــڭ تهســىرلىرىدۇرت ... هقــدىرى بى

بىراق، ئىسالم كىشىلهرنى بۇ خىل مۇھىتتىن ئۇالرنىڭ ئاشـۇ خىـل 
ئانــدىن ئۇالرنىــڭ . رېئــاللىقى بىــلهن بىلــله تاپــشۇرۇپ ئالــدى

نـى »ئىنسانالر ئۈچۈن چىقىرىلغان ئهڭ ياخشى ئـۇممهت«ئىچىدىن 
شىلهرنىڭ قهلبىـدىن غايىـب ئىسالمنىڭ كونتروللۇقى كىـ. چىقاردى

ئاســتا مۇھىتنىــڭ ناچــار -بولغانــدىن كېــيىن، كىــشىلهر ئاســتا
مانـا ئهمـدى ئـۇالر ئىنتىزامنـى . تهسىرلىرى ئىچىگه قايتىپ كهلـدى

ئــۆچ كۆرىــدىغان، پىالننــى ياقتۇرمايــدىغان چۇۋالچاقالرغــا، تىــزال 
ــدى ــسىزالرغا ئايالن ــزال ســوۋۇيدىغان ئىرادى ــپ، تى ــۇ . قىززى ــز ب بى

! لهرنــى تــۈزىتىش ئۈچــۈن قانچىلىــك كــۈچ ســهرپ قىلــدۇق؟ئهيىب
دهپ » مهدهنىـيهت«ھالبۇكى، كىشىلهر بۇ ئىللهتلهرنى تۈزىتىشنى 

. دهپ ئاتايمىز» نىڭ تهلهپلىرى“الإله االاهللا «”بىز بولساق . ئاتايدۇ
نىڭ بۇ ئهيىبلهرنى داۋاليـدىغان مهدهنىـيهت »الإله االاهللا «چۈنكى، 
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  ...جهھهتتىكى تهلىپى بار

شــۇنداقال، بىــز تهربىــيه يولىــدىكى داۋانالرنىــڭ تىزىملىكىــده 
ئىــسالم ھهرىكهتلىــرى دۈچ كېلىۋاتقـــان ۋهھــشىيانه قابـــاھهتنى، 

خرىــــستىئانالر ۋه ئۇالرنىــــڭ ئىــــسالم -خهلقئــــارالىق يهھــــۇدىي
دۇنياسىدىكى مااليلىرى ئىسالم ھهرىكهتلىرىنىڭ بوينىغـا سـىرتماق 

ۈن پىالنالۋاتقـان رهزىـل سېلىپ، ئۇنىڭ تىنىقىنى توختىتىش ئۈچـ
  .سۈيقهستنى قويىشىمىز كېرهك

مهيلــى تهبلىــغ ئهھكــام ئىــشلىرى ... مانــا بۇالرنىــڭ ھهممىــسى
ــم ــاكى تهلى ــسۇن ي ــسۇن-بول ــالىيىتى بول ــيه پائ ــردهك ... تهربى بى

  .ئۇالرنىڭ ئالدىدا تۇرۇۋاتقان داۋانالردۇر

  بىراق، قانداق قىلىمىز؟ بىزنىڭ نېمه ئامالىمىز بار؟

... چوڭ كۆرۈپ، بۇ ئىشالردىن قـولىمىزنى يىغامـدۇق؟داۋاننى 
ئهگهر شـــۇنداق قىلـــساق، قىيـــامهت كـــۈنى الـــله ئالدىـــدىكى 

  مهسئۇلىيىتىمىزنى كىم ئۈستىگه ئالىدۇ؟

بىـــز داۋاننىـــڭ چـــوڭلىقىنى بىلـــگهن چېغىمىـــزدىال !... يـــاق
ئانــدىن، كېرهكلىــك تىرىــشچانلىقنىڭمۇ چــوڭ بولىــدىغانلىقىنى 

قهدهمـده .  كېچىكىپ كهلـدى دهپ قارىمـايمىزغهلبىنى. بىلهلهيمىز
. چارچــاش ھــېس قىلمــايمىز-ھېرىــپ. ئالدىراقــسانلىق قىلمــايمىز

  ...يولنى ئۇزۇن دهپ قارىمايمىز

ــا قارىغانــدا خۇشــخهۋهرلهرنىڭ  ــر تهرهپــتىن داۋانالرغ يهنه بى
  .چوڭراق ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىمىز

ار بولغـان ئويغىنىش ھهرىكىتى ئۆز ماھىيىتىـده ئـۇممهت گرىپتـ
ھهر بىر ئېغىش ۋه دۈشـمهنلهر پىالنلىغـان ھهر بىـر سۈيقهسـتتىن 
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  .كېيىنكى اللهنىڭ مۆجىزىلىرىدىن بىر مۆجىزه

نـى »الإلـه االاهللا  «ئۇممهت گرىپتار بولغـان ئېغىـپ كېتىـشنىڭ 
ئۇنىڭ پۈتكۈل جانلىق مهزمۇنىدىن قۇرۇقـداپ، ئـۇنى پهقهت تىـل 

كه ئايالنــدۇرۇپ »هپگ«بىــلهن دهپ قويــسىال بولىــدىغان قــۇرۇق 
قويالىغۇدهك دهرىجىدىكى چوڭلىقىنى ۋه دۈشمهنلهرنىڭ ئـاخىرقى 
ئهســىرلهرده ئىــسالم ئــۇممىتىگه قىلغــان سۈيقهســتىنىڭ شــۇ قهدهر 
چوڭلىقىنى كۆرگهن كىشى بۇ ئۇممهتىڭ ئهمـدى مهڭگـۈ ئورنىـدىن 
دهس تۇرالمايدىغانلىقىغا ۋه بۇ دىننىڭ ئهمـدى مهڭگـۈ كهلمهسـكه 

  . كهسكىن ئىشىنىدۇكهتكهنلىكىگه

بىـــراق، اللهنىـــڭ غالىـــب تهقـــدىرى دهل بۇنىـــڭ ئهكـــسىچه 
  .يهنى ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتى مهيدانغا كهلدى... بولدى

ئــۇممهت بېــسىپ ئــۆتكهن يــاكى ئىــسالم ئــويغىنىش ھهرىكىتــى 
ــــاپه  ــــۆتكهن مۇس ــــسىپ ئ ــــانلىق -بې ــــلۇقتىن ج ــــۈك بوش ئۆل

ئهگهر ... اپىدۇر ھهقىقهتـته ناھـايتى زور بىـر مۇسـ-ھهرىكهتكىچه
ــز بۈگــۈن ــراق«: بى ــۇ يى ــدىمىزدىكى مۇســاپه تولىم ــسهك، » ئال دې

ــته  ــۇممهت ئهمهلىيهت ــاپه ئ ــدىكى مۇس ــڭ ئالدى ــداقتا، ئۇممهتنى ئۇن
ئۇممهتنىـڭ ... بېسىپ بولغـان مۇسـاپىدىن ھهرگىـز يىـراق ئهمهس

ـــىدىن  ـــۇچىنى ئويقۇس ـــى ئوخالۋاتق ـــى خىزمىت ـــدىن ئىلگىرىك بۇن
ىمىنى يولغا ئېلىـپ كـېلىش ئۈچـۈن ئويغىتىپ، ئۇنىڭ ئىككى قهد

زور تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىش بولغان بولسا، ئۇنداقتا، بۇندىن 
كېيىنكــى خىزمىتــى ئۇنىــڭ ھهرىكىتىنــى تــوغرىالش ۋه ئۇنىــڭ 
ــك  ــۈن كېرهكلى ــاش ئۈچ ــرهك قوزغ ــۇ بهك ــانلىقىنى تېخىم ئاكتىپچ

  ...تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىش بولىدۇ

ــمهك، بۇنــدىن ئىلگىــرى بېــس( ــلهن دې ىپ بولغــان مۇســاپه بى
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  ).بۇندىن كېيىن باسماقچى بولغان مۇساپىنىڭ پهرقى مانا مۇشۇ

بــۇ يهرده يهنه بىــر خۇشــخهۋهر بــاركى، ئــۇنى ئــۆز ھهقىقىتــى 
ــشلىك ــكه تېگى ــلهن مۇئهييهنلهشتۈرۈش ــالمىقىنىمۇ ... بى ــڭ س ئۇنى

  .كىچىك دېگىلى بولمايدۇ

دا، غهرب ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتى يېڭىدىن باشالنغان چاغـ
ئـۇ پۈتكـۈل . جاھىلىيىتى پۈرهكلهپ ئېچىلىۋاتقان بىـر گـۈل ئىـدى

ئۇنىـڭ غالىـب نـۇرلىرى ھهر قايـسى . يهر شارىنى قاپلىغـان ئىـدى
ئــــويغىنىش ھهرىكىتنىــــڭ . مهيــــدانالردا كــــۆزنى قاماشــــتۇراتتى

مانـا بۈگـۈن ئهھـۋال ئۆتمۈشـتىكىگه ... دۈشمهنلىرى غالىب ئىـدى
  .!قارىغاندا تۈپتىن ئۆزگهردى

اللهنىـڭ پهزلـى ... جاھىلىيهتنىڭ يىرىمـى يىمىرىلىـپ بولـدى
بىلهن ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتىنىـڭ ئافغانىـستان جىھادىـدىكى 

جاھىلىيهتنىــڭ بىــر قىــسمىنىڭ يىمىرىلىــشىدىكى » ①شــېخى«بىـر 
ئهپسۇسكى، گهرچه ئهرهب . كۈچلۈك ئامىلالرنىڭ قاتارىدىن بولدى

ندۈرۈشكه يېتهرلىك ئهھمىيهت ئاخباراتلىرى بۇ ھهقىقهتنى گهۋدىله
بهرمهكــته يــوق، ئهكــسىچه خهلقئــارا جهمئىــيهت بىــلهن بىــرلىكته 
ئافغانىستان مهسىلىسىنىڭ ماھىيىتىنى يوشۇرغان بولسىمۇ، بىراق، 

ئۇالر پۇرسهتنى غهنىـمهت  Seize the Moment«نېكسون ئۆزىنىڭ 
  .ناملىق ئاخىرقى كىتابىدا بۇالرنى ئېتىراپ قىلدى» بىلدى

لىيهتنىــڭ ئىككىنچــى يىرىمــى ھــېلىھهم ئاشــكارا نوپــۇزى جاھى
ــدۇ ــۇپ تۇرىۋاتى ــلهن مهۋجــۇت بول ــۇ ... بى ــاھىيهتته ئۇم ــراق، م بى

چۈنكى، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى ئۆسـمه . يىمىرىلىشكه قاراپ كېتىۋاتىدۇ
                                                           

① � جرعٍ أَخرجِيلِ كَزي الْإِنف مثَلُهموطْأَهش     هـوقلَـى سى عوـتلَظَ فَاسغـتفَاس هرئۇالرنىـڭ«�  فَـَآز 
 چىقارغان، كۈچلىنىپ چوڭايغان، ئاندىن ئۆز غـولى بىـلهن شاخشاخشاخشاخ) ئۇالر(ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا 

 ).ئايهت-29: سۈره فهتىھ (» بىر زىرائهتكه ئوخشايدۇ...ئۆره تۇرغان
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كهبى قاپالپ كهتكهن بۇزۇقچىلىق ئـامىللىرى اللهنىـڭ قـانۇنىيىتى 
ه ياشـاش ئىمكـانىيىتىنى سۈپىتىد» دۇنياۋىي نىزام«بىلهن ئۇنىڭ 

  .يوق قىلىدۇ

جاھىلىيهتنىڭ يىمىرىلىشى اللهنىـڭ غالىـب تهقـدىرى بولـۇپ، 
ـــڭ  ـــاكى ئۇنى ـــشقا ي ـــۇپ قىلى ـــۇنى توس ـــمهنلىرى ئ ـــسالم دۈش ئى

ــدىن ــن رېئاللىقى ــىرلىرىنى زېمى ــدىن.... تهس ــسالم رېئاللىقى ... ئى
  .يوشۇرۇپ قىلىشقا قادىر ئهمهس

ان كىــشىلهرنىڭ ئىــسالم بۈگـۈن ياۋروپــا ۋه ئامېرىكىــدا مىڭلىغـ
كىرىــشى جاھىلىيهتنىــڭ يىمىرىلىــشكه باشــلىغانلىقىنىڭ ئىــسپاتى 

يهنه كېلىپ ... بولۇپ، بۇمۇ خۇشخهۋهرلهرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ
ئىسالمغا كىرىۋاتقانالرنىڭ كۆپىنچىـسى دوختـۇرالر، ئىنژىنىـرالر ۋه 

  .پهن خادىملىرىدىن تهركىب تاپقان زىيالىيالردۇر-ئىلىم

الم ئۇممىتىنىڭ ئهھۋالى ئۇالرنى ئىسالمغا جهلپ قىلـدى بىز ئىس
ــز ــۇالرنى . دېمهيمى چــۈنكى، مۇســۇلمانالرنىڭ ھــازىرقى ئهھــۋالى ئ

ئىسالمغا تارتىشتىن كۆپرهك، ئۇالرنى ئىـسالمدىن نهپرهتلهندۈرىـدۇ 
ــسالمدىن يىراقالشــتۇرىدۇ ــپ . ۋه ئى ــسالمغا ئېلى ــالىقالرنى ئى ياۋروپ

ــۇ ــۈزۈك، ن ــسالمدىكى س ــى ئى ــلهردۇركىرگىن ــۈن . رانه ھهقىقهت بۈگ
جـــاھىلىيهت قـــاراڭغۇلۇق ئىچىـــگه چوڭقـــۇر پاتقانـــسىرى ئىـــسالم 
ــــان  ــــاپلىقى ناماي ــــۈزۈك ۋه س ــــۇ قهدهر س ــــڭ ش ھهقىقهتلىرىنى

ــدۇ ــۆز ... بولۇۋاتى ــرى ئ ــانچه ئهســىرلهردىن بى ــر ق جــاھىلىيهت بى
ــۆپ  ــدۈرۈش ئۈچــۈن شــۇنچه ك ــسالمدىن يىرگهن ــى ئى پهرزهنتلىرىن

-هتكهن بولــــسىمۇ، بىــــراق، ئوغــــۇلتىرىــــشچانلىقالرنى كۆرســــ
ـــپ،  قىزلىرىنىـــڭ ئىـــسالمغا قـــاراپ كېتىۋاتقانلىقىـــدىن غهزهپلىنى
ئاچچىقىــــدىن بوغۇلــــۇپ، ئــــۆزىنى قويىــــدىغانغا يهر تاپالمــــاي 

... ھهيـــرانلىقتىن ئېغىزىنـــى ئېچىـــپ تۇرىۋاتىـــدۇ... قېلىۋاتىـــدۇ
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بولۇپمـۇ –جاھىلىيهت ھهر قانچه غهزهپلهنـسىمۇ، بىـراق، ئـۇالرنى 
.  چهكلهشكه كـۈچى يهتمهيۋاتىـدۇ-ىڭ ئىچىدىكى ئايالالرنىئۇالرن

چــۈنكى، بــۇ ئايــالالر جاھىلىيهتنىــڭ ئىــسالمغا قارشــى ئوتتۇرىغــا 
قويغان بارلىق ساختا دهۋا ۋه تـۆھمهتلىرىگه ئۆزىنىـڭ ئهمهلىيىتـى 

  .بىلهن جهڭ ئېالن قىلىۋاتىدۇ

ــــۇنجى خۇشــــخهۋهرنىڭ ــــۇھىم ۋه ت ــــز ئهڭ م ــــسالم ... بى ئى
ۇلمانالرنى ئۆلتـــۈرۈش، ســـۈرگۈن قىلىـــش ۋه دۈشـــمهنلىرى مۇســـ

ــت  ــشىيانه سۈيقهس ــان ۋهھ ــسالمغا قىلىۋاتق ــارقىلىق ئى ــازاپالش ئ ئ
مانـــا بۇنىـــڭ ... ئىكهنلىكىنـــى ئهســـتىن چىقارماســـلىقىمىز الزىـــم

نهتىجىــسى ئىــسالمنىڭ يهر شــارىنىڭ ھهر قايــسى جايلىرىغــا كهڭ 
  .كۆلهملىك تارقىلىشى بولدى

 � مرِه ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَواللَّه غَالب علَى أَ�

ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لـېكىن ئهمهلگه ئىشىنى ) خالىغان(الله «
  »① .ئۇقمايدۇ) بۇنى(ئىنسانالرنىڭ تولىسى 

*   *   *   *   *  

  ...ئىسالم كېلىۋاتىدۇ

بهلكــى، ياۋروپالىقالرنىــڭ ئۆزىمــۇ ... بــۇنى بىــزال دهۋاتمــايمىز
  ...اتىدۇشۇنداق دهۋ

  ...ئۇالر بۇنى قورقۇپ تۇرۇپ دهۋاتىدۇ

  .بىز بولساق اللهنىڭ ۋهدىسىدىن خۇشاللىنىپ دهۋاتىمىز

التقوم الساعة حىت يقتتل املسلمون واليهود، فيقتل املسلمون اليهود، حىت يقول �

                                                           
 . ئايهت-21: سۈره يۈسۈف ①
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 � !هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله! يا مسلم يا عبداهللا: احلجر والشجر
هھـۇدىيالر ئـۇرۇش قىلمىغىـچه قىيـامهت مۇسۇلمانالر بىـلهن ي«

ھهتتـا، تـاش ۋه . مۇسۇلمانالر يهھـۇدىيالرنى ئۆلتۈرىـدۇ. بولمايدۇ
ئارقامـدا يهھـۇدىي ! ئى مۇسۇلمان، ئى اللهنىڭ بهندىسى”: دهرهخ

  »①.دهيدۇ“ !بار، كهل ئۇنى ئۆلتۈر

كون مث ت. إنه تكون فيكم نبوة، فتبقى يف األرض ماشاء اهللا هلا أن تبقى مث ترفع          �
مث تكون ملكا عاضـا     . خالفة راشدة فتبقى يف األرض ما شاء اهللا هلا أن تبقى مث ترفع            

فيبقى يف األرض ماشاءاهللا أن يبقى مث يرفع، مث تكون ملكا جربية، فيبقـى يف األرض                
 � مث تكون خالفة راشدة على منهاج النبوة. ماشاءاهللا له أن يبقى مث يرفع

ــقهتهن ســىلهرنىڭ ئىچىڭــالر« ــدۇھهقى . دا پهيغهمبهرلىــك بولى
ــۇددهتكىچه  ــان م ــله خالىغ ــدا ال ــك زېمىن ــۇ پهيغهمبهرلى ــدىن ب ئان

ئاندىن كېـيىن پهيغهمبهرلىـك كۆتۈرۈلـۈپ . مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ
. ئۇنىڭدىن كېيىن توغرا يولدا ماڭغان خهلىپىلىك بولىـدۇ. كېتىدۇ

خهلىپىلىــك زېمىنــدا الــله خالىغــان مــۇددهتكىچه مهۋجــۇت بولــۇپ 
ئۇنىڭدىن كېـيىن . ئاندىن خهلىپىلىك كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ. ۇتۇرىد

ئۇ زېمىندا الله خالىغـان . پادىشاھلىق بولىدۇ) پاسىق(چىشلىگهك 
ئانــدىن ئۇمــۇ كۆتۈرۈلــۈپ . مــۇددهتكىچه مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرىــدۇ

زالىــم . ئۇنىڭــدىن كېــيىن زالىــم پادىــشاھلىق بولىــدۇ. كېتىــدۇ
دهتكىچه مهۋجـۇت بولــۇپ پادىـشاھلىق زېمىنـدا الـله خالىغــان مـۇد

ــدۇ ــدۇ. تۇرى ــۈپ كېتى ــۇ كۆتۈرۈل ــدىن ئۇم ــيىن . ئان ــدىن كې ئۇنىڭ
  »②.پهيغهمبهرنىڭ يولىدىكى توغرا خهلىپىلىك بولىدۇ

بىــراق، بۇالرنىــڭ ھهممىــسى ئىــسالم ئــويغىنىش ھهرىكىتنىــڭ 

                                                           
 .ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ①
 .ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان ②
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ــۈكنى تاشــاليدۇ ــر ي ــر بى ــكهت . ئۆشنىــسىگه ئېغى ــۇ ھهرى شــۇڭا، ب
غـا ئۇنىـڭ يهر شـارى »لـه االاهللا  الإ«كىشىلهرنىڭ روھى دۇنياسىدا 

رېئاللىقىـــدا تهســـىر كۆرســـهتكۈچى بولغـــان كۈنـــدىكى جـــانلىق 
  .ئېنېرگىيىسىنى قايتۇرۇپ كېلىشى كېرهك

بۇ ھهرىـكهت ئـۇزاق ئهسـىرلهر جهريانىـدا رېئـاللىقتىن ئـۆزىنى 
نـى قاپلىۋالغـان »الإله االاهللا «قاچۇرۇش ۋه ھهق يولدىن ئېغىشتهك 

  .كدۆۋىلهرنى يوقۇتۇشى كېره

نـى الـله تهرهپـتىن نازىـل بولغـان »الإلـه االاهللا  «بۇ ھهرىكهت 
نازىـل بولغـان » الإله االاهللا «... كۈندىكىدهك پارقىرىتىـشى كېـرهك

 مۇسۇلمان ئۇممهتنىـڭ -ئۆزىنىڭ بارلىق تهلهپلىرى بىلهن–كۈنده 
ئانـدىن ئـۇ پۈتكـۈل . ھاياتىغا تهسىر كۆرسهتكۈچى بولغـان ئىـدى

ولغان، ئىنسانىيهت بۇ نۇر بىلهن يـولىنى ئىنسانىيهت ئۈچۈن نۇر ب
ــان ئىــدى ــا چىقق ــاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇقق ــا، . يورۇتقــان ۋه ق ھهتت

ئىسالمغا كىرمهي، ئۆز ئېتىقادىنى سـاقالپ قالغـانالرمۇ بـۇ نۇرنىـڭ 
  .ھارارىتىدىن بهھرىمان بولغان ئىدى

نـى الـله ئـۆزى قوغداشـقا كېپىـل بولغاچقـا، الـله »الإله االاهللا «
 قانــداق نازىـل بولغــان بولــسا، نازىـل بولغــان كۈنــدىن تهرهپـتىن

باشالپ تا ھازىرغا قهدهر قۇرئان ۋه ھهدىسته شۇ پېتى قوغـدىلىپ 
  .كهلدى

بىــــز پهقهت ئۇنىڭغــــا قهلبلىرىمىزنــــى ئاچــــساق ۋه ئۇنىــــڭ 
  .تهلهپلىرىگه ئهمهل قىلساقال بولىدۇ

ئهنه شۇ چاغدا قهلـبلهر نـۇر تـامچىلىرىنى سـۈمۈرىدۇ، ئانـدىن 
  .انالر ئۈچۈن يولنى يورۇتىدىغان مهشئهللهرگه ئايلىنىدۇئىنس

  .مانا بۇ ئىسالم ئويغىنىش ھهرىكىتنىڭ مهجبۇرىيىتى



 

- 410 - 

410 

دىن كېيىن نېمه “الإله االاهللا «”: بهزىلهر مۇساپىنى ئۇزاق ساناپ
دىن باشـقا بىـر تېمىغـا كۆچىـدىغان “الإله االاهللا ”ئىش بار؟ بىزنىڭ 

  .رىشىدۇدهپ سو» ۋاقتىمىز تېخى كهلمىدىمۇ؟

مهن بۇ سهھىپىلهرنى بۇ يهرده باشقا بىـر تېمىنىـڭ يـوقلىقىنى 
دهپ قارىغـان » باشـقا تېمـا«كىـشىلهر . تهكىتلهش ئۈچۈن يازدىم

دىن پۈتۈنلهي يىراق يـاكى »الإله االاهللا «ھهر قانداق تېما قارىماققا 
بىلهن ھېچبىر ئاالقىسى يوقتهك كۆرۈنسىمۇ، بىـراق، » الإله االاهللا «

  .نىڭ تهلهپلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر»الإله االاهللا«هتته ئۇ ماھىي

نــى، زېرىكتــۇق بــۇ “الإلــه االاهللا ”قويــۇڭالر بــۇ «ئهممــا، 
گهپلهردىــن، باشــقا بىــر ئهمهلىــي ھهل قىلىــش چارىــسى ئىــزدهپ 

ـــايلى ـــز ســـىلهرنى » باق ـــى، بى ـــشىلهرگه دهيمىزك ـــدىغان كى دهي
ــسىز ئىــش قىلــدى دهپ قارىمــايمىز هر ســىل! قىلىڭــالر. ئهھمىيهت

يهتمهكچى بولغان غايهڭالرنى ئىشقا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ دهپ قارىغان 
بىراق، بىز شۇنىڭغا كهسكىن ئىشىنىمىزكى، ! ئىشىڭالرنى قىلىڭالر

ــسىلهر ــپ كېلى ــۆتمهي قايتى ــۇزاق ئ ــىلهر ئ ــسابتا. س ــاخىرقى ھې : ئ
ئهخالقسىز، ... بىزنىڭ بارلىق تىرىشچانلىقلىرىمىز بىكارغا كهتتى«

ــشىله ــسىز كى ــارىخورلۇق ۋه پرىنسىپ ــدامچىلىق، پ ــق، ئال ر ئوغرىلى
ــوغۇللىنىۋاتىدۇ ــلهن ش ــانهت بى ــر... خىي ــابرۇيىنى -بى ــڭ ئ بىرىنى

ئۇالر شهخسنىڭ مهنپهئهتىنى ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىنىـڭ . تۆكىۋاتىدۇ
شـــــۇنىڭ بىـــــلهن بىزنىـــــڭ بـــــارلىق . ئالـــــدىغا قويىۋاتىـــــدۇ

نى ئهمـدى بىـز ئىـش. تىرىشچانلىقلىرىمىز بىكار بولـۇپ كېتىۋاتىـدۇ
» بىـز ئىـشنى نۆلـدىن باشـاليلى... باشتىن باشلىمىساق بولمىـدى

  !دهپ توۋالپ قالىسىلهر

ــى  ــل«ئ ــالر» ئهمهلىيهتچى ــشتىن ! قېرىنداش ــىلهرنى ئى ــز س بى
  ...توختاتمايمىز
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ئهمما، بىز اللهنىڭ كىتابىدىن ۋه پهيغهمبهرنىڭ پرىنـسىپىدىن 
ىـشنى ئ«: ئۆگهنگهنلىرىمىزگه ئاساسهن، سىلهرگه مۇنـداق دهيمىـز

نىڭ ئىمانىي تهلىپىدىن باشالڭالر، كىـشىلهرنى ئۇنىـڭ “الإله االاهللا ”
ئانـــدىن بـــارلىق . بـــويىچه تهربىـــيىلهڭالر) تهقهززاســـى(تهلىپـــى 

دىـن كېلىـپ چىققـان ۋه كىـشىلهرنىڭ “ الإله االاهللا ”نىـشانىڭالرنى 
ــدا  ــه االاهللا”ۋۇجۇدى ــكهن “ الإل ــۇپ كهت ــلهن يوغۇرۇل ــانىي ”بى ئىم

ئهمهلىـي ھهل ”ئانـدىن كېـيىن سـىلهر ... دۇرۇڭالرغا ئايالن“نىشان
نىـڭ سـىرتىدا قويـۇپ تـۇرۇپ “الإله االاهللا ”نـى “قىلىش ئۇسـۇلۇڭالر

دىن ئۇرغـۇپ چىققـان “الإله االاهللا ”ئهمهلگه ئاشۇرۇش بىلهن ئۇنىڭ 
نىـڭ تهلهپلىـرىگه بويـسۇنغان “الإله االاهللا ”ۋه ھهر بىـر يۈزلىنىـشته 

كه “پهرق”ۇرىــــسىدىكى بولــــۇش ئوتت“ ھهل قىلىــــش چارىــــسى”
  »!...قاراڭالر

ــز ــىلهرگه ھهرگى ــز س ــده «: بى ــشىلهرنىڭ قهلبلىرى ــه ”كى الإل
نــى قــۇرۇپ بــولمىغىچه ھــېچ ئىــش قىلمــاي جىــم تــۇرۇڭالر، “االاهللا

» تهييارلىق قىلماڭالر، زېمىننى خاراب ھالىتىده تاشـالپ قويـۇڭالر
  .دېمهيمىز

: ۇرىمىزبهلكى، سـىلهرگه مۇنـداق بىـر رېئـال ھهقىقهتنـى ئۇقتـ
ـــــىنى، « ـــــا بولۇش ـــــڭ پۇخت ـــــمهنلىرىڭالر تهييارلىقىڭالرنى دۈش

ئهكسىچه داۋاملىق خـار ۋه . زېمىنىڭالرنىڭ گۈللىنىشىنى خالىمايدۇ
بىچاره بولۇپ، ئۇالرنىڭ چهمبىرىكىدىن چىقالماسلىقىڭالرنى ئۈمىد 

  ».قىلىدۇ

ــه االاهللا«ســىلهر  غــا قــايتمىغىچه ئــۆزۈڭالرنى ھــاالكهتتىن »الإل
نىـڭ »الإلـه االاهللا  «سىلهر ئۆزۈڭالرنى ... قۇزالمايسىلهرھهرگىز قۇت

بـايرىقى » الإله االاهللا «تهلهپلىرى بويىچه تهربىيىلهپ، ئـۆزۈڭالرنى 
ئاستىدىكى جىھادقا ئهسكهر قىلىپ تاپـشۇرغان ۋاقـتىڭالردا ئانـدى 
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  .يهر شارى رېئاللىقى ئۆزگىرىدۇ

 سهۋهپلهرنى غا ئىمان كهلتۈرگهن ھالدا،»الإله االاهللا «قهلبىڭالر 
قولالنغان چېغىڭالردا ئاندىن تهييارلىقالر پۈتـۈپ، زېمىـن ھهقىقـى 

  .گۈللىنىدۇ

ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى َآمنوا واتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركَات من الـسماِء والْـأَرضِ              �
 � ولَكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كَانوا يكِْسبونَ

ــان(« ــاالك قىلىنغ ــانلىقتىن ھ ــار قىلغ ــى ئىنك ) پهيغهمبهرلىرىن
ــــان ۋه  ــــان ئېيتق ــــسى ئىم ــــدىن، (شــــهھهرلهرنىڭ ئاھالى كۇفرى

-ساقالنغان بولسا ئىدى، ئهلۋهتته، ئۇالرنى ئاسمان) گۇناھالردىن
زېمىننىــڭ پاراۋانلىقلىرىغــا مۇيهســسهر قىالتتــۇق، لــېكىن ئــۇالر 

 ئـۇالرنى ئـۆز قىلمىـشلىرى ڭائىنكار قىلدى، شـۇ) پهيغهمبهرلهرنى(
  »① تۈپهيلىدىن ھاالك قىلدۇق

*   *   *   *   *  

ــۇپ  ــسىنى تون ــڭ ۋهزىپى ــى ئۆزىنى ــويغىنىش ھهرىكىت ــسالم ئ ئى
ــشى،  ــى «يېتى ــرىڭالر قهيهرده؟ قىينچىلىقالرن ــي پروگراممىلى ئهمهلى

دېگهنـدهك سـوئاللىرى » ئهمهلىي ھهل قىلىش ئۇسۇلۇڭالر قانداق؟
 غايىـسىدىن قـايتۇرۇش ئۈچـۈن، ئۇالرنىـڭ بىلهن ئـۇالرنى ئهسـلى

ــا پهرۋا  ــا بۇراشــقا ئۇرۇنۇۋاتقانالرغ ــقا ياقق ــارىنى باش ــقهت ئېتىب دىق
  .قىلماسلىقى الزىم

بۇ ئۇممهتنىڭ ئىسالمغا قايتىـشتىن باشـقا ھېچقانـداق ئهمهلىـي 
  .ھهل قىلىش چارىسى يوق

الـــــله ئىـــــسالم تارقالغـــــان جايالرنىـــــڭ يهر قاتالملىرىـــــدا 

                                                           
 . ئايهت-97: سۈره ئهئراف ①
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ن تهبئىــــي بــــايلىقالر ھهقىقهتهنمــــۇ يهر شــــارى ئورۇنالشــــتۇرغا
الإلـه  «بىراق، مۇسـۇلمانالر ... مىقياسىدىكى ئهڭ زور بايلىقالردۇر

نىـڭ تهلهپلىرىـدىن بـاش تارتقــانلىقى ئۈچـۈن بـۇ بــايلىقالر »االاهللا
ـــى ـــپ كهتت ـــدىن چىقى ـــڭ قوللىرى ـــۇ ... ئۇالرنى ـــۈن ب ـــا بۈگ مان

رنى ئۇنىڭــدىن بــايلىقالردىن دۈشــمهنلهر پايــدىلىنىپ، مۇســۇلمانال
غـا قايتىـپ، ئۇنىـڭ »الإله االاهللا «مۇسـۇلمانالر . مهھرۇم قالدۇرماقتا

دىن باشالپ، بـارلىق تهلهپلىـرىگه، جۈملىـدىن »ئىمانىي تهلىپى«
تهلىپىگه تولۇق ئاۋاز قوشـمىغىچه بـۇ ... الله يولىدا جىھاد قىلىش

  .بايلىقالرنى دۈشمهننىڭ قولىدىن تارتىپ ئااللمايدۇ

غـا قـايتىڭالر دېـگهن ۋاقتىمىـزدا، »الإله االاهللا «ه بىز كىشىلهرگ
. ئۇالرغا ئهمهلىي، توغرا ھهل قىلىش چارىسىنى كۆرسىتىپ بېرىمىز

بـۇ چــاره ئۇالرنىــڭ مهۋجـۇدىيىتىنى قــايتۇرۇپ بېرىــدۇ، ئۇالرنىــڭ 
يۈكىنى يهڭگىللىتىدۇ، ئۇالرنىـڭ زېمىنـدىكى ئېگىلىـك ھوقـۇقىنى 

... ۇنقهرزلىكتىن قۇتقۇزىـدۇئـۇالرنى مـ. ئهسلىگه كهلتۈرۈپ بېرىدۇ
نىـڭ تهلهپلىـرىگه ئهمهل »الإله االاهللا «بىراق، بۇنىڭ شهرتى ئـۇالر 

  .قىلىشى كېرهك

وعد اللَّه الَّذين َآمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَمـا            �
    لَيو هِملقَب نم ينالَّذ لَفختاس          ـدعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنم

 � خوفهِم أَمنا يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا

الــله ئىچىڭالردىكــى ئىمــان ئېيتقــان ۋه ياخــشى ئهمهللهرنــى «
قىلغـــان كىـــشىلهرگه، ئـــۇالردىن بـــۇرۇن ئـــۆتكهنلهرنى زېمىنـــدا 
ھۆكۈمران قىلغاندهك، ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشىنى، ئۇالر 
ئۈچۈن تاللىغان دىنىنـى چوقـۇم مۇسـتهھكهم قىلىـپ بېرىـشنى ۋه 
ــشنى ۋهده  ــدۇرۇپ بېرى ــا ئايالن ــسىنى ئامانلىقق ــڭ قورقۇنچى ئۇالرنى
قىلدى، ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىلىـدۇ، ماڭـا ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك 



 

- 414 - 

414 

  »①.كهلتۈرمهيدۇ

مهيلــى قوشۇلــسۇن يــاكى رهت قىلــسۇن ھامــان دۈشــمهنلهر 
  !كهلگۈسى ئىسالمغا مهنسۇپ

 � إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء قَدرا�

الله ھهقىقهتهن مهقسىتىگه يېتهلهيدۇ، الـله ھهقىـقهتهن ھهر «
ـــر نهرســـه ئۈچـــۈن مـــۇئهييهن مىقـــدار، مـــۇئهييهن ۋاقىـــت  بى

  »②.بهلگىلىدى

ــمهن ــى، مهن دهي ــدىغانلىقىغا : بهلك ــپ كېلى ــسالمنىڭ قايتى ئى
  .دۈشمهنلهرنىڭ ئۆزىمۇ ئىشىنىدۇ

  .ئىشهنمهيدۇ» مۇسۇلمانالر«بىراق، ئاتالمىش 

نـــى »ئىـــشهنچ«ئـــويغىنىش ھهرىكىتنىـــڭ ۋهزىپىـــسى مۇشـــۇ 
كىــــشىلهرنىڭ قهلبلىرىــــده بىخالنــــدۇرۇپ، ئــــۇنى ھهقىقهتــــكه 

» له االاهللا، حممد رسول اهللاالإ«... ئايالنـدۇرۇش ۋه جـانلىق ئۇرۇقچـا
  .ئۇرۇقچىسىنى يېڭىدىن ئۈندۈرۈشتىن ئىبارهت

أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في              �
 �  اللَّه الْأَمثَالَ للناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ تؤتي أُكُلَها كُلَّ حنيٍ بِإِذْن ربها ويضرِب،السماِء

 ؟اللهنىڭ مۇنداق بىر تهمسىل كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرمىـدىڭمۇ«
يىلتىـزى ) يهنـى ياخـشى سـۆز، ئىمـان كهلىمىـسى(كهلىمه تهييىبه 

ــــقان ــــمانغا تاقاش ــــېخى ئاس ــــان، ش ــــتىدا بولغ ــــڭ ئاس . يهرنى
ــى ـ ۋ ــلهن ۋاقت ــى بى ــۋه بېرىــپ پهرۋهردىگارىنىــڭ ئىزن ــدا مې اقتى

ــقه ئوخــشايدۇ ــسىل دهرهخ ــدىغان ئې ــشىلهرگه ۋهز. تۇرى ــله كى -ال
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نهســـــىھهت ئالـــــسۇن دهپ، ئۇالرغـــــا نۇرغـــــۇن تهمـــــسىللهرنى 
  »①.كهلتۈرىدۇ

  

ــسى  ــڭ تهرجىمى ــلهن كىتابنى ــى بى ــى ۋه رهھمىت ــڭ پهزل اللهنى
ــدى ــڭ ... مۇۋهپپهقىيهتلىــك تامامالن ــى ھهمدۇســانا ئالهملهرنى جىم

  .غا خاستۇرپهرۋهردىگارى الله

  

@   @   @   @   @  
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