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 ئاياغۇچى ۋە كۆيۈنگۈچى ئالالھنىڭ ئاتى بىلەن باشاليمەن

 

 

ئوقۇلۇش بىلەن باشلىنىدىغان ئالالھقاا   ھەر بىر كىتاب ۋە ماقالە ئۆزىگە مەدھىيە         

  .ۋە ئالقىشالر بولسۇن( ماختاق)ساناقسىز مەدھىيە-سان

 

ئااالالھ بەناادىلەر ئىنىاادىن تااالالب پەيغەمبەرلىااك ۋە ئەلنىلىااك شااەرى ىگە          

مۇيەسسەر قىلغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ھەمدە ئۇنىڭ ئىنسانالرنى ئازغۇنلۇقتىن 

ئەۋالدى ۋە ساااھابىلىرىگە د،ر،ت ۋە -يولغااا يەتەكلىگااۈچى ئااائىلە قۇتقااۇز،بت تااوغرا

  .ساالمالر بولسۇن

سىز مەنادىن تۈرلاۈئ ئىلىمالرنىاڭ غاايەت     [ 0!]ئەي قەدرلىك دىن قارىنداشىم          

سىرلىرىت ھەر قايسى مەزھەبت ئەقىمالرنىڭ دىنغا زىيانلىق ۋە خەتەرلىك تەرەپلىارىت  

ىرىگە ئوخشاىمايدىگان خىلمۇخىاف رىارقەلەر ئارىساىدىن     ب -مەسلەئ ۋە يوللىرى بىر 

ھەقىقەت ئىزدەش جەرەيانىدا تارتقان جاپالىرىمت ئۆزۈمنىڭ قارا قويۇق تەقلىادچىلىك  

ئويمانلىقىدىن ئاڭلىق چۈشىنىش تاۆپەلىىىگە قاناداق كۆتاۈرۈلگەنلىىىمت دەسالەپتە     

ىشانى بىارەر ئىماامغىال    كاالم ئىلىمىگە بەرىلگەنلىىىمت ئۇنىڭدىن كەيىن ھەقىقەتناى بىل 

ئەقىماى بىالەن تونۇشاۇبت ئۇالردىنماۇ رايىام       [3]باغلىق قىلىپ قويىادىغان بااتىنىيە   

قايتقانلىقىت ئۇنىڭدىن كەيىن پەلساەپەچىلىك ياوللىرى بىالەن تونۇشاۇبت ئۇالرغىماۇ      

قىزىقمىغااانلىقىمت ئاااخىرى تەسااەۋۋ،ب يولىاادىن قانااائەت ھاسااىف قىلغااانلىقىمت     

ە چۈشااەننىلىرى ئۈسااتىدە تەكاارار تەكشااۈرۈش ئەلىااپ بەاارىش ئىنسااانالرنىڭ سااۆز ۋ

نەتىجىسىدەت كۆزۈمگە چەلىققان ھەقىقەت جەۋھەرلىرىت باغداد شاەھىرىدە بىار تااالي    

ئوقۇغۇچىلىرىمغا دەرس بەرىپت ئىلىم تارقىتىشتىن قول ئۈزۈشۈمگە نەمە ئىاش ساەۋەب   

ا قايتىاپ كەلىشاىمنىڭ   بولغانلىقىت ئۇز،ن مۇددەت ئۆتىەندىن كەيىن يۇرتۇم نىشاپورغ

قارىساامت ساىز باۇ    . سەبەبى قاتاارلىقالر توغرىساىدا چۈشاەننە بەرىشاىمنى سوراپساىز     

ئىشالرنىڭ تەپسىالتىغا ھەقىقەتەن قىزىقىدىىەنساىزت شاۇڭا مەن جاناابىي ئاالالھتىن     

ياردەم تىلىگەنت ئۇنىڭغا تەۋەكىۈل قىلغان ۋە بۇ ئىشىمنىڭ ماۇۋەپ ەقىيىتىنى تىالەبت   

  .لىنغان ھالدا سىزگە جاۋاب بەرىشىە باشاليمەنئۇنىڭغا يە

ئالالھ سىلەرنى تاوغرا يولادا يۈرۈشاىە ماۇۋەپ ەق قىلساۇن ۋە      )شۇنى بىلىڭالركى        
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بۈگاۈنىى كۈنادە ئىنساانالر    (سىلەرگە ھەقىقەتىە بويسۇنۇشنى قۇاليالشتۇر،ب بەرساۇن 

يەنە ھەربىار  ئوخشىمىغان دىن ۋە مەزھەپالەرگە مەنساۇب بولاۇش بىلەناال قالماايت      

بىرىدىن پەرقلىق بولغان بىر قاتار مەزھەپلەر مەيدانغا كەلىشى بىالەن   -مىللەتتە بىرى

تاالشت ئىختىالپالرنىڭ كۆپىيىاپ كەاتىش ئەھاىالى خاۇددى بىار چوڭقاۇر        -ئۆزئارا دە

دېڭىزغا ئوخشاب قالغان بولۇبت بۇ دېڭىزدا ئاز بىر قىسىم ئادەملەرال ساق قالغانادىن  

ھاالبۇكىت ئەمەلىايەت شاۇنداق    . نىلەر ئۇنىڭغاا غەرق بولاۇب تۈگەشاتى   باشقات كۆپىن

بولۇشىغا قارىمايت ھەر بىر گۇر،ھ باۇ دېڭىازدا ئاۆزىنى خەتەردىان ئاماان قاالغۇچىت       

ئۇالرنىڭ بۇ ھاالىتى ھاەي يەرگە بارمااي قۇرئاان     . نىجاتلىق تاپقۇچىت دەب ئوياليتتى

 -32ساۈرە مۇئمىناۇنت   )«د،رھەر بىر رىارقە ئاۆز دىناى بىالەن خۇشاھال     »كەرىمدىىى 

دېگەن ئايەتنى ئەسلەتسەت يەنە بىر تەرەپتىن راسا  ساۆزلۈئت   ( ئايەتنىڭ بىر قىسمى

مەنىاڭ ئاۈممىتىم يەتمىاش نەچانە     »: دېگىنى كەلەر پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ  

رىاارقىگە بۆلۈنااۈب كەتىااد،ت ئۇالرنىااڭ ئىنىاادىن پەقەت بىاارال پىاارقە نىجااات        

مەن . سااۆزىدىىى ئەھىالنىااڭ نەق ئااۆزى بولۇۋاتاااتتى ت دېااگەن [2]«تاپقۇچىااد،ر

ياشقا كىرمىگەنت ياشت يىگىتلىك چاغلىرىمدىن باشالبت تا ھازىرغاا قەدەر  20 كەمىنىمۇ

. باۇ دېڭىزنىاڭ دقلقۇنلىرىغاا ساوقۇلۇب ياۈردۈم     ( كە بەرىپ قالادى  31ھازىر يەشىم )

رلۇقلىرىغااا قورقااۇش ۋە ئەھتىيااات دېگەنلەردىاان يىااراق ھالاادا بااۇ دېڭىزنىااڭ چوڭقۇ

ئۇنىڭدىىى ھەرقانداق بىر قاراڭغۇ نۇقتىغاا ئىنىىارىلەب   . جاسارەت بىلەن شۇڭغۇد،م

ھەر بىر ھاالكەت ئۆتىىلىادىن ھالقىاپ ئۆتاۈش ئۈچاۈن بولۇشاىنە غەيارەت       . كىرىپ

ت كىمنىااڭ «ھەقىقەتنااى»مەن شااۇنداق قىلىااپ بااۇ دېڭىاازدا كىمنىااڭ    . قىلاادىم

« بىاادئەتنى»ت كىمنىااڭ «تنىسااۈننە»ئىىەنلىىىنااىت كىمنىااڭ  « سەپسااەتىنى»

. ئەسرارلىرى بىلەن تونۇشۇب چىقتىم-ئىىەنلىىىنى بىلىش ئۈچۈن ھەر بىر تائى ىنىڭ سىر

ئەقىمىدىىىلەر بىلەن ئارىلىشىپت ئۇالردىىى باتىننىلىق [ 4]مەن بۇ جەرياندا باتىنىييە

[ 3]ەزاھىرىي. خاھىشىنىڭ قانداق ئىش ئىىەنلىىىنى بىلمەكنى بولد،م( يوشۇر،ننىلىق)

خاھىشاىنىڭ  ( ئاشاىارىنىلىق )ئەقىمىدىىىلەر بىلەن ئارىلىشىپت ئۇالرنىڭ زاھىرچىلىق 

ھەر قايسااى پەيالسااوپالر . نااەمە ئۈنااۈم بەرىاادىغانلىقىنى ئۇقااۇب باقماااقنى بولااد،م 

پەلسەپەۋىي تەلىماتالرنىڭ نەمە ماھىيەتىە ئىاگە ئىىەنلىىىناى بىلمەكناى     ياقلىغان

ىادىن خەۋەردار بولۇشاقا   - غاايىلىرىت مۇناازىرىلىر  -تكاالمنىالرنىڭ مەقسە  .بولد،م

. سۇرىيالر بىلەن ئارىلىشىپت ئۇالرنىڭ سۇرىيلىق سىرلىرىنى بىلىشىە تىرىشتىم. تىرىشتىم

زاھىاادالر بىاالەن ئارىلىشااىپت ئۇالرنىااڭ زاھىاادلىقى ۋە ئىبادەتگۇيلۇقىنىااڭ نەمىنىااڭ 
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ەتتىللەرگە دىقاقەت قىلىاپت   زىندىقت مۇئ. تۈرتىىسى بىلەن بولۇۋاتقانلىقىنى كۆزەتتىم

قىلىاش جاۈرئىتىگە كەلىشالىرىگە ناەمە     [ 7]بولۇشلىرى ۋە تەئتىف[ 6]ئۇالرنىڭ زىندىق

مەنادىىىت شاەئىلەرنىڭ مااھىيىتىنى بىلىاش     . سەۋەب بولغانلىقىنى بىلمەكنى بولد،م

ئادىتىمگە ئايلىنىپ كەتاىەنت   -قىزغىنلىقى بالىلىق چاغلىرىمدىن باشالپال مەنىڭ خۇي

ھ مەنىڭ ۋ،جۇد،مغا سىڭدۈرۈۋەتىەن تۇغما تەبىئەت بولۇبت مەنادىىى باۇ خىاف    ئالال

قىزغىنلىق ئااخىرى بەرىاپت ئۆسامۈرلۈئ چاغلىرىمادىن باشاالب ماڭاا ساىڭدۈرۈلگەن        

چااۈنىىت مەن . ئەنئەنەۋىااي ئەقىاادىلەرگە بولغااان باغلىنىشاانى يىمىرىااپ تاشاالىدى

لىلىرىنىڭ يەھۇدىي بولۇب چوڭ خرىستىئان بالىلىرىنىڭ خرىستىئان بولۇبت يەھۇدىي با

مۇسااۇلمان ھااالەتتە چااوڭ  بولىلىاادىغانلىقىنىت شااۇنىڭدەئت مۇسااۇلمان بااالىلىرىنىڭمۇ

باۇ توغرىادا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمدىن مۇناداق بىار       . بولىدىغانلىقىنى كاۆردۈم 

ئۈساتىگە  ( سااب ئااڭ   بىرخىاف )ھەر بىر باال رىترەت»: ھەدىسمۇ رىىايەت قىلىنغانىدى

ئانىسى بولسا ئۇنى يەھاۇدىي يااكى خرىساتىئان ۋە يااكى مەجۇساىي      -ئاتا. تۇغۇلىد،

شۇن بىلەن مەندە ئىنساندىىى ئەسلى ئۆزلۈئ ئاڭنىاڭ مااھىيىتى بىالەن    [. 8]«قىلىد،

ئەقىادىلەرنىڭ  -ئانات ئۇستازالرنىڭ تەسىرى ئاستىدا شەكىللىنىدىغان ئااڭ  -بىرگە ئاتا

ئۆزگىلەر تەرى ىادىن ئاۆگىتىلىش بىالەن    ماھىيىتىنى بىلىش ھەمدە ھەممىسى دەسلەپتە 

ھاسىف بولىدىغانت قايسىسىنىڭ توغرات قايسىسىنىڭ خاتا ئىىەنلىىاى توغرىساىدا گەب   

بىرىادىن ئايرىاپ چىقىاش    -بىر خىف بولمايىاتقان باۇ ئەنئەنىاىى ئەقىادىلەرنى بىار    

مەنىڭ ئەڭ ئالادى  »: ئۆزۈمگە شۇنداق دېدىم-دەل شۇ چاغدا ئۆز. ئىستىىى تۇغۇلدى

بۇنىاڭ ئۈچاۈنت ئەڭ ئالادى    . لەن قىلىدىغان ئىشىم ئىشالرنىڭ مااھىيىتىنى بىلىاش  بى

ماڭاا شاۇنداق ئاياان بولادىىىت     . بىلەن بىلىمنىڭ ماھىيىتىنى بىلىشىمگە توغرا كەلىد،

شاۈبھە چۈشامىگۈدەئ   -ئىشەننلىك بىلىم دېگەن بۇ بىلىم بىلەن بەلىنگەن نەرسە شاەئ 

ە گۇمانىيلىق ئەھتىمالىدىن يىراق ھەمدە كۆڭۈلگە دەرىجىدە ئەنىقلىققا ئىگەت خاتالىق ۋ

باشقىنە بولۇب قەلىشنى ئويالشامۇ ساىغمايدىغان دەرىجىادىىى بىار تۈرلاۈئ ئىزچىاف       

ئىشااەننىە ئايلىنىشااى كەرەكىااىت ئەگەر تاشاانى ئالتۇنغااات ھاسااىنى ئەجاادەرھاغا   

مۇت ئايالند،ر،ب قويااليدىغان بىر ئاادەم چىقىاپت ئاۇنى يوققاا چىقارغاان تەقادىردى      

دېمەئت مەن ئون . ئۇنىڭ ئىشەنلىىلىىىگە ھەنقانداق تەسىر كۆرسىتەلمەسلىىى كەرەئ

كۆب بولىدىغانلىقى ماڭا ئەنىق ئىاش بولساىمۇت بىاراۋ كەلىاپ      سانىنىڭ ئۈچ سانىدىن

ئۆزىنىڭ ھاسىنى ئەجدەرھاغا ئايالناد،ر،ب قويااليادىغانلىقىنى پەش قىلىاپ تاۇر،بت     

بولىد،ت دەب تۇر،ۋالسا ھەمدە مەن ئۇ ئادەمنىاڭ   ماڭا ئۈچ سانى ئون سانىدىن كۆب



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                       www.kitaphumar.com 

5 

 

ئەمەلىيەتااتە ھاسااىنى ئەجاادەرھاغا ئايالنااد،ر،ب قويغااانلىقىنى ئااۆز كااۆزۈم بىاالەن  

ت دېاگەن  «ئون سانى ئۈچ سانىدىن كاۆب بولىاد،  »كۆرسەممۇت مەن يەنىال ئۆزۈمنىڭ 

تىجە پەقەت ماڭا بۇ ئىشتىن قالىدىغان نە. بىلىمىمدىن ھەرگىز گۇمانالنماسلىقىم كەرەئ

ئەمماات ئۆزۈمنىاڭ بىلىمىادىمۇ    . ئۇ ئادەمنىڭ ماھارىتىگە ھەياران قەلىشاتۇرت خااالس   

مەن شۇندىن كەيىن مۇشۇ ئاساستا بىلىنمىگەن ۋە شۇ « .چاتاق بولغىنىدات بۇ باشقا گەب

دەرىجىدە ئىشەني قىلىنمىغان بىلىمنىاڭ ھەر قانادىقى ئىشاەننلىك ۋە سااغالم بىلىام      

 .تونۇشقا كەلدىمبواللمايد،ت دېگەن 

 

 گە بەرىلىپت ئەقلىي بىلىملەرنى(ياڭلىش سەزگۈ)سەپسەتە               

 ئىنىار قىلغانلىقىم توغرىسىدا

 

مەن بۇ . شۇنىڭدىن كەيىنت مەن ئۆز بىلىملىرىم ئۈستىدە تەكشۈرۈش ئەلىپ باردىم     

يەتىەن  جەرەياندا شۇنى ھەس قىلدىمىىت مەندە تەخى ئىشەننلىىلىك دەرىجىسىگە

بۇنداق ئىشەننلىىلىك شەرتىگە چۈشىدىغان بىلىم پەقەت ھەسسىي . بىلىم يوقىەن

مەن بۇ چاغدا . بىلىملەردىال تە ىلىدىىەن( ئۆزىدىن بىلىنگۈ-ئۆز)ۋە زەر،رىي ( سەزمە)

ئەمدى مەسىلىلەرنى بەرتەرەب قىلىشتا ھەسسىي ۋە »: ئۆزۈمگە شۇنداق دېدىم-ئۆز

. ەت يۈزەكىي بىلىملەرگىال تايانماقتىن باشقا يول قالمىدىزۆرۈرىي بىلىملەردىن ئىبار

ئۇنداقتا مەن ئۆزۈمنىڭ ھەسسىي بىلىملەرگە بولغان ئىشەننىم ھەمدە زۆرۈرىي بىلىملەردە 

خاتالىقتىن خالىي بولۇشۇم مەنىڭ ئەنئەنىىى بىلىملەردىىى خاتالىقتىن خالىيلىقىم ھەمدە 

بىلىملىرىدىىى خاتالىقتىن خالىيلىقىنىڭ ئۆزىى  كۆپىننە ئىنسانالرنىڭ تۈرلۈئ نەزەرىيىىى

ئىىەنلىىى ياكى ئۇنىڭ ئەكسىنەت ئۇنىڭ بىر خىف سافت ئالدىنىپ قەلىش بولمىغانت 

ھەقىقىي مەنادىىى خاتالىقتىن خالىيلىق ئىىەنلىىىگە قارىتا ئەنىق تونۇشقا كەلىش ئۈچۈن 

  .«بۇ ئىىىى خىف بىلىمنى پۇختا ئىگىلىشىم كەرەئ ئىىەن

نىڭ بىاالەن مەن ھەسسااىي بىلىماالەر بىاالەن زەر،رىااي بىلىماالەر ئۈسااتىدە   شااۇ 

بۇ ئويلىنىش جەرەيانىدا مەن يەنىال گۇمانادىن خاالىي   . ئويلىنىشقا باشلىدىم جىددىي

بۇ خىاف گۇماانلىنىش خەلاى ئاۇز،ن داۋامالشاقاندىن كەايىنت كۆڭلۈمادە        . بواللمىدىم

. لىىىگە قارىتاا ئۈمىاد قالمىادى   ھەسسىي بىلىملەردە خاتالىقتىن سااقلىنىش ماۇمىىننى  

بۇ گۇماان ماڭاا   . مەندە باشتىن شەكىللەنگەن گۇمانمۇ بارغانسەرى زقرىيىشقا باشلىدى
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سەزگۈ ئەزالىرىغاا نەمىشاقا ئىشاەني قىلىنغاۇدەئت كاۆزنى ئەلىاپ       »: شۇنداق دەيتتى

ھالبۇكى شۇنداق بولۇشىغا قارىماايت  . ئەيتساقت ئۇ سەزگۈلەر ئىنىدىىى ئەڭ كۈچلۈكى

ز سايىگە قارىسات ئۇنى بىر يەردە جىام تۇرغاانت ھەرىاىەت قىلمايىاتقاان ھاالەتتە      كۆ

سەزىد،ت بىر ئاز ئۆتۈبت ئۇنى كۆزەتىەنت تەجارىبە قىلغانادىن كەايىنت ئۇنىاڭ جىام      

-تۇرغان نەرسە بولماستىنت بەلىى ھەرىىەتتە ئىىەنلىىىت ئۇنىڭ بۇ ھەرىىەتناى ئااز  

ىت ئۇنىااڭ ھەنقاچااان ھەرىىەتااتىن   بااارا ئور،نداياادىغانلىقىن -ئااازدىنت بااارا 

باۇ كاۆز يۇلتۇزغاا قاارابت ئاۇنى بىار دانە تىلاال        . توختىمايدىغانلىقىنى بىلىپ يەتىاد، 

ئاندىن ئاساترقنومىيىلىك دەلىلالەر   . چوڭلۇقىدىىى كىنىك بىر نەرسە ھالىتىدە كۆرىد،

. بىلەن ئۇنىڭ بىز تۇر،ۋاتقان زېمىندىن نەچانە ھەسساە چاوڭ ئىىەنلىىىناى بىلىاد،     

ۇددى شۇنىڭدەئت كۆزگە ئوخشاىغان باشاقا ساەزگۈلەردىمۇ ساەزىم باويىنە ھۆكاۈم       خ

خاتىرە قىلمايت ساەزىم  -ئارقىدىن ئەقىف دېگەن ھۆكۈمنى كەلىپت قىلنە يۈز. قىلىنىد،

بااۇنى ھەر قانااداق قىلىااپ توسااۇب قااالغىلى . چىقارغااان ھۆكااۈمنى يوققااا چىقىرىااد،

ماناات ھەسساىي بىلىمالەرگە بولغاان     » :ئۆزۈمگە شۇنداق دېدىم-مەن ئۆز .«بولمايد،

بىلىمالەردە ئىشاەني بولۇشاى    ( ئاڭقارماا )بەلىىامت ئەقلىاي   . ئىشەننمۇ يوققا چىقتاى 

مۇمىىنت يەنە كەلىپ بۇ بىلىملەر بىزنىڭ ئون سانى ئۈچ سانىدىن كۆبت بىار نەرساىنى   

كوناا ھەم  ھەم ئىسباتالغالى بولمايد،ت بىر نەرسە بىرال ئانادا    بىر ال ئاندا ئىنىارالغالى

يەڭىت يوق ھەم باارت ئىمىاانلىق ھەم ئىمىانساىز بولماياد،ت دېگەناگە ئوخشاىغانت       

شاۇ چاغادا باياا مەن     .«ئىس ات تەلەب قىلمايدىغان ئااددىي بىلىمالەرگە ياتىادىغۇ   

ساەن  »: ئىنىار قىلىىەتىەن ھەسسىي بىلىملەر بىردىنال ز،ۋانغا كەلىپ مۇناداق دېادى  

ەرگە ئىشااەنگەندەئت ئەقلىااي بىلىملەرگىمااۇ  نااەمىگە ئاساسااەنت ھەسسااىي بىلىماال  

ئىشەنگۈدەكسەنت ھالبۇكىت سەن بۇر،نمۇ ماڭا ئىشەنگەنىدىڭت كاۈتمىگەن يەردىان   

ئەقىف دېگەن ھۆكاۈمنى كەلىاپ مەناى ئىنىاار قىلاىەتتىت نااۋادا ئەقىاف ئوتتۇرىغاا         

نااۋادا ساەن   . چىقمىغان بولسات سەن ھاەلىغىنە ماڭاا ئىشاىنىپ كەلاگەن بوالتتىاڭ     

ەن ئەقىلنىڭ ئۈستىدە يەنە بىر ھۆكاۈمنى بولاۇب قەلىاپت ئاۇ كەلىاپ ئەقىاف       ئىشەنگ

ھەسنىڭ ھۆكاۈمىنى يوققاا چىقارغانادەئت ئەقىلنىاڭ ھۆكاۈمىنى يوققاا چىقىرىىەتساەت        

ئۇچاغدا قانداق قىلىسەن؟ ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاشۇ خىاف ئىادراكنىڭ ھازىرنىاڭ ئۆزىادە     

ساااە ئىىەنلىىىناااى ئاااۆزىنى كۆرسەتمەسااالىىى ئۇنىاااڭ ئەمەلىيەتاااتە ياااوق نەر 

ساەزىمىم  . مەن سەزىمىمنىڭ بۇ سوئالىغا دەرھال جااۋاب بەرەلمىادىم   .«ئۇقتۇرمايدىغۇ

سااەن ئۇيقۇلااۇق »: بااۇنى ئۇيقااۇ بىاالەن چۈشااەندۈرمەكنى بولااۇب مۇنااداق دېاادى
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ھالىتىڭدەت ھەر خىف چۈشەننىلەردە بولۇبت تۈرلۈئ خىياالالرنى قىلغىنىڭادا ھەرگىزماۇ    

بولمىغاان ئىشاالر ئىىەنلىىىناى كالالڭغاا كەلتۈرمەيساەنت       ئۇالرنىڭ ۋاقىتلىقت مۇقىم

ئەممات سەن ئۇيقۇدىن ئويغانغانادىن كەايىن   . ئۇالرنىڭ چىنلىقىدىن گۇمانالنمايسەن

بولسات ئۇيقۇلۇقتا قىلغان ئىشالرت خەياالالرت ئويالرنىاڭ ھەممىساىنىڭ يالغاان ئىشاالر      

ئەقىف بىلەن ئەرىشىەن ھەر ئەنە شۇنداق تۇر،بت سەزىم ياكى . ئىىەنلىىىنى بىلىسەن

قانااداق نەرسااىنىڭ ئۆزەڭنىااڭ ئويغاااقلىق ھااالىتىڭگە نىساابەتەن چىاان ۋە ھەقىقىااي 

بولىادىغانلىقىغا قانااداقمۇ ئىشنەلىگۈدەكساەن؟ لااەىىنت باۇ يەردە ساانىڭ ئويغاااقلىق    

ھالىتىڭگە ئۇيقۇلۇق ھالىتىڭ سەلىشتۇرما بولغىنىدەئت ئويغاقلىق ھالىتىڭگە سەلىشاتۇرما  

ىغان يەنە بىر خىف ھالەت يۈز بەرىپت سىنىڭ ئويغاقلىقىڭ ئۇنىڭغا نىسبەتەن بوالاليد

ناۋادا ئاشۇنداق بىر ھالەت يۈز بەرسەت  .ئۇيقۇلۇق ھالەت بولۇب قەلىشى تۇرغانال گەب

سەن شۇنىڭغا ئىشەنگىنىىت سەن ئەقىف بىلەن بىلىپ يەتىەن باارلىق نەرساىلەر بىار    

ساۇرىيالر ئاۆز ھاالىتى ساۈپىتىدە داۋراڭ ساەلىپ      . دۆۋە قۇر،ق خىيالغا ئايلىنىپ قالىد،

چۈنىىت ئۇالر ئۆزىنىاڭ ئاشاۇ   . يۈرگەن ھالەت دەل مانا مۇشۇ ھالەت بولۇشى مۇمىىن

ئاالھىدە ھالىتى بويىنە ئۆز ئىنىگە چوڭقۇر چۆكۈبت سەزگۈ ئەزالىرىادىن ئاالقىساىنى   

ھالەتلەرنى باشتىن ئۈزگەن چاغلىرىدا ئەقلىي بىلىملەرگە توغرا كەلمەيدىغان ئۆزگىنە 

چۈنىىت پەيغەمابەر  . بەلىىمت بۇ ھالەت بىر ھەسابتا ئۆلۈم بولۇشى مۇمىىن. كەچۈرىد،

ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى ئۇخلىغۇچىد،رت ئۇالر قاچاان  »: ئەلەيھىسساالم شۇنداق دەيد،

بەلىىامت ئااخىرەتىە نىسابەتەن ئەيتقانادات د،نياا      [. 9]«ئۆلسەت شۇ چاغدا ئويغىنىد،

چااۈنىىت ئااادەم ئۆلگەناادىن كەاايىن . ەت بىاار ئۇيقااۇ بولۇشااى مااۇمىىنھاياااتى پەق

كۆرىدىغان ئىشالر دەل بۇ د،نيادىىى ئىشالرنىڭ ئەكساى ئەمەسامۇ؟ شاۇڭات ئىنساان     

ئەمادى پەردەڭناى   »: قىيامەت كۈنى مەھشەرگاھقا ھەيادەب كەلىنگەنادەت ئۇنىڭغاا   

مەندە  «!يىلىدىغۇ؟دې( ئايەتنىڭ بىر قىسمى -33سۈرۈ قافت ) «سەندىن كۆتۈرۈۋەتتۇق

يۇقىرىقى ئويالر تۇغۇلغاندىن كەيىنت ئاۇالرنى زادىاال كۆڭلۈمادىن چىقىرىاىېتەلمەيت     

مەن تىنىمسااىز رەۋىشااتە بااۇ ئەھىالاادىن قۇتۇلۇشاانىڭ . ئارىسااالدى بولااۇب يااۈردۈم

سااەزىمىمنىڭ دېگەنلىرىنااى يوققااا  . بىااراقت تاپالمااايتتىم . چارىسااىنى ئىاازدەيتتىم 

بۇ پاكىتمۇ يەنە شۇ ئەقلىي بىلىملەردىن ئۆرە .   كەرەئ ئىدىچىقىرىىېتىش ئۈچۈن پاكى

دەرىجىلىاك بىلىام بولمىساات    ( ئاكساىئوما )پاكىتقا كەتەرلىك بىلىم مۇساەللەم  . بوالتتى

. شۇنىڭ بىالەن مەنادىىى باۇ دەردكە داۋا تە ىلمىادى    . پاكى  پاكى  بولماي قاالتتى

ساىرتقى ھاالىتىم باويىنە     ساۆزۈمت -شۇنىڭدىن كەيىن مەن ئىىىى ئايغاا ياەقىن گەب  
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. ئەمەست رقھىي ھالىتىم بويىنە قارىغاندا سەپسەتىگە بەرىلىپ يۈرگەن ئادەم بولد،م

ئاخىرىت ئالالھنىاڭ ئىلتى ااتى بىالەن    . لەىىنت بۇ ئەھىالالرنى تەشىمغا چىقىرالمايتتىم

ئەمادى مەنادە زۆرۈرىاي ۋە    . كەسىلىم شى ا تە ىپت رقھىي ھاالىتىم ئەسالىگە كەلادى   

بۇ خىف ئىشاەنننىڭ بارلىققاا   . ىي بىلىملەرگە قارىتا قايتا ئىشەني تۇغۇلغان ئىدىئەقل

رېاتىگە كەلتاۈرۈش بىالەن    -كەلىشىت قانداقتۇر بىر دەلىللەرنى تۈزۈبت ساۆزلەرنى رەت 

ئاالالھ  . بولماستىنت بەلىىت ئالالھ كۆڭلۈمگە تاشلىغان بىر ناۇر بىلەناال ئىشاقا ئاشاتى    

كىمادەكىم باۇ خىاف    . رلىق بىلىملەرنىڭ ئاچقۇچى ئىادى كۆڭلۈمگە تاشلىغان بۇ نۇر با

پاكىتالرغاا بااغلىق قىلىاپ     -نى ئاللىبىر تۈجۈپىلەنگەن دەلىاف ( ئىالھىي ئىلھام)كەشف

قويىدىىەنت ئۇنداقتا ئۇ بۈيۈئ ئالالھنىڭ كەڭرى تۇرغان رەھمىتىنى تار چۈشۈنۈۋالغان 

اللاھ كىمناى ھىادايەت    »: نىاڭ ئۆز ۋاقتىدا رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالمدىن اللھ . بولىد،

 -033ئىنئاام سۈرىساىت   )«قىلماقنى بولسات ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن كەڭەيتىد،

دېگەننىڭ قاناداق ئىاش   « كەڭرى قىلىش»ت دېگەن سۆزىدىىى (ئايەتنىڭ بىر قىسمى

ئۇ بولسات ئالالھ بەندىنىڭ قەلبىگە تاشاليدىغان »: ئىىەنلىىى سورالغاندات رەسۇلۇلالھ

ئۇنىاڭ بەلگىساى قاناداق    »: سااھابىلەر يەنە رەساۇلۇلالھتىن  . ت دېگەنىىەن«نۇرد،ر

د،نياادىن يىراقلىشاىپت   ( ئالادامنى )غەر،ر »: دەب سورىغاندات رەساۇلۇلالھ « بولىد،؟

رەساۇلۇلالھ ئۆزىنىاڭ تۆۋەنادىىى    [. 01]ت دېگەنىىەن«مەڭگۈلۈئ د،نياغا بەرىلىشتۇر

ئالالھ ئىنسانالرنى دەستلەب قاراڭغۇلۇق »: سۆزىدىمۇ دەل شۇ نۇقتىنى كۆزدە تۇتقانىدى

ئىنسااندىىى  [. 00]«ئىنىدە يارىتىپت كەيىن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۆز نۇرىنى ساەپىەن 

ئالالھنىااڭ ئىالھىااي . ئاشااۇ نااۇردىن ئىزدىلىشااى كەاارەئ ( ئىالھىااي ئىلھااام)كەشااف 

 ئۇنىڭغاا . ساخاۋىتىدىن ئىبارەت بۇ ناۇرت پەقەت ئاايرىم چااغالردىال پاارالب قالىاد،     

بەزىادە  -ساىلەرنىڭ ھايااتىڭالردا بەزى  »: ئەرىشىش ئۈچۈن خاۇددى رەساۇلۇلالھنىڭ  

سىلەر سەگەئ تاۇر،ب ئۇنىڭغاا   . پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ رەھمەت شامىلى ئەسىپ قالىد،

مەنىاڭ باۇ    .دېگىنىدەئت ئۇنى دائىم كۆزىتىپ تاۇر،ش كەارەئ  [ 03]«ئۇچرىشىىېلىڭالر

ھەقىقەت ئۈستىدە ئىزدىنىشتە تىرىشانانلىقنى  جەريانالرنى تىلغا ئەلىشتىىى مەقسىتىمت 

تولۇق ئىشقا سەلىپت ئادەتتە ئىزدىنىشىىە تەگىشلىك بولمىغاان نەرساىلەر ئۈساتىدىمۇ    

ئىزدىنىشىە باشاليدىغان دەرىجىگە يەاتىش كەرەكلىىىناى ھەرقايساىڭالرغا بىلادۈرۈب     

ئۈساتىدە  ( بەدىھىييااتالر )چاۈنىىت ئاادەتتە ئەقەللىاي بىلىمالەر     . قويۇشتىن ئىباارەت 

بۇناداقت  . ئىزدىنىپ يۈرۈشنىڭ ھاجىتى يوق بولۇبت ئۇ بىلىملەرناى ھەممىمىاز بىلىمىاز   

كۆز ئالدىدا تۇرغان ئەنىق نەرسىلەر ئۈستىدە يىڭىباشاتىن ئىازدىنىش ئەلىاپ     كىشىنىڭ
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. بەرىلسات ئۇالر بىردىنال ئەنىقسىزت تۇتامساىز نەرساىلەرگە ئايلىنىاپ قەلىشاى ماۇمىىن     

ئىلىم يولىدا ئىزدىنىشىە تەگىشلىك بولمىغان نەرساىلەر ئۈساتىدىمۇ    قانداقلىىى ئادەم

ئىزدەنسەت ئۇ ھەرگىزمۇ ئىزدىنىشىە تەگىشلىك بولغان نەرسىلەرگە كۈچىمەسلىك بىلەن 

 .ئەيىبلەنمەيد،

 

  ھەقىقەت ئىزدىگۈچىلەرنىڭ تۈرلىرى

 

ىاپت كاالالم   ئالالھنىڭ كۆيۈمى ۋە كەڭرى ساخاۋىتى بىلەن كەسىلىم شاى الىق تە         

مەن بۇ چاغدا ھەقىاقەت ئىزدىگاۈچىلەرنى مۇناداق تاۆت تاۈرگە ئايرىاپ       . تىننىدى

  .چىقتىم

 .كاالمنىالرت سورىيالرت ئەھلى تەئلىملەرت پەيالسۇپالردىن ئىبارەت: ئۇالر        

 

  .ئۇالر ئۆزىنى چۈشەننەت پاراسەت ئۈستىدىىى كىشىلەرت دەب بىلىد،: كاالمنىالر         

ۋە ( ئىالھىاي ئىلھاام  )ئۇالر ئۆزىنى ئالالھنىڭ ئاالھىدە بەندىلىرىت مۇكاشەرە : الرسۇرىي

( ئىنتۇئىتسااىيە-ئىنىااى ھااەس -ئااالالھنى شااەيئىلەردە كااۆرۈش ھااالىتى)مۇشاااھەدە 

 .ئىگىلىرىت دەب قارايدىغان كىشىلەرد،ر

ھىبىنىاڭ  ئىسامائىلىيە مەز )بۇ كىشىلەر ئۆزلىرىنى تەئلىام كاۆرگەنلەر   : باتىنىيلەر        

( ت -مەخفىي تەرغىبات ھەرىىىتى بويىنە تەربىيىلەنگەنلەرت بىلىم تاپقانالرت دېمەكنى 

  .ئىمامنىڭ پەشىنى تۇتقۇچىالرت دەب قارايد،( مەئسۇم)ۋە گۇناھتىن خالىي 

 .بۇالر ئۆزلىرىنى مەنتىق ۋە پاكى  ئىگىلىرىت دەب قارايد،: پەيالسۇپالر

ھەقىاقەت ماناا مۇشاۇ تاۆت خىاف گاۇر،ھتىن       »: ممەن ئىنىمدە شۇنداق دېادى         

. نۆۋەتتە پەقەت ئاشۇالرال ھەقىقەت ئىزدەش يولىدا كەتىشىىاتىد،. باشقىالردا تە ىلمايد،

ناۋادا بۇالرنىڭ قەشىدىنمۇ ھەقىاقەت تە ىلمىساات ئاۇ چاغادا ئاۇنى تە ىشاتىن ئۈمىاد        

ەنىاىى بىلىمالەرگە   چۈنىىت ئەمدىلىىتە ئاللىبۇر،ن قول ئۈزۈب بولغان ئەنئ. قالمايد،

بولغاان ئاادەم ئۆزىنىاڭ تەقلىادچى     ( ئاۇد،منى )تەقلىادچى  . قايتىشنىڭ ئورنى يوق

ناۋادا ئۇ بۇنى قەلا  كاۆزى بىالەن بىلىاپ قالساات      . ئىىەنلىىىنى بىلمەسلىىى كەرەئ

. چۇل بولۇب كەتىاد، -ئۇنىڭ تەقلىدتىن بارلىققا كەلگەن بىلىمى شىشە سۇنغاندەئ چۇل

رغىلى بولمايدىغان يەرىققات قۇرابت ھىمالب بىار يەرگە ئەكەلگىلاى   بۇ ھالدا ئۇ تۇتاشتۇ

بۇ چاغدات باۇ تەقلىادىي   . بولمايدىغان چۇۋالناق بىر نەرسىگە ئايلىنىپ قالغان بولىد،
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بىلىمنى ئوتقا سەلىپ ئەرىتىپت ئۇنى يەڭى بىار بوياۇم قىلىاپ ياسااب چىقىشاقا تاوغرا       

  .«كەلىد،

ۇر،ھنىڭ يوللىرىدا مەڭىپ كۆرۈشىەت بۇالرغاا تەۋە  شۇنىڭ بىلەن مەن بۇ تۆت تۈرلۈئ گ

  .بۇجۇرىغىنە چۈشىنىپ چىقىشقا ئاتالندىم-نەرسىلەرنى ئۈجۈر

مەن ئالدى بىلەن كااالم ئىلماىت ئانادىن پەلساەپە ياوللىرىنىت كەيىنىاى قەدەمادە        

  .مەزھى ى ۋە تەسەۋۋ،ب تەرىقىتىنى تەتقىق قىلدىم( باتىنىيە)تەئلىمنىلىك

 

 ىڭ مەقسىتى ۋە ئۇنىڭ قازانغان كاالم ئىلىمىن

 ئۈنۈمى توغرىسىدا

 

مەن شۇنىڭدىن كەيىن كااالم ئىلىمىناى تەتقىاق قىلىشاقا باشاالبت ئۆگىنىشاىە                

ئۆگەنگەنلىرىم ئۈستىدە تەھلىف ئەلىاپ بااردىمت   . تەگىشلىك نەرسە بولسىال ئۆگەندىم

شاۇ  . ۇب چىقاتىم بۇ سااھەدىىى داڭلىاق كىشاىلەرنىڭ ئەساەرلىرىنى ئوقا     . ئويالندىم

مەن توسااتتىن شاۇنى   . جەرياندا ئۆزۈم خاالب قالغان بەزى تەمىالردا كىتابمۇ ياازدىم 

سەزدىمىىت بۇ پەن گەرچە ئۆز مەقسىتىنى ئاقالۋاتقان ۋە ئۇنىڭ ھۆددىسىدىن ئوبدانال 

باۇ  . چىقىىاتقان بولسىمۇت لەىىن مەنىڭ مەقساىتىمنىڭ ھۆددىساىدىن چىقالمايادىىەن   

نىاڭ ئەقىدىساىنى   ( ساۈننەت ەرۋەر مۇساۇلمانالر  )تى ئەھلاى ساۈننە   ئىلىمنىڭ مەقساى 

خاۇددى  . قوغدابت ئۇنى ئەھلى بىدئەتنىڭ قااليمىقاننىلىقىدىن ساقالب قاەلىش ئىادى  

ئالالھ بەندىلىرىگە ئۆز پەيغەمىبىرىنىڭ تىلى  قۇرئان ۋە سۈننەتتە ئەيتىلغاندەئت بۈيۈئ

لىق تە ىشىنىڭ ئاساساىي بولغاان ھەق   ئارقىلىق ئۇالرنىڭ د،نيا ۋە ئاخىرەتلىك ياخشى

ئەقىدىنى چۈشۈرۈب بەرگەن بىر ۋەزىيەتتەت شاەيتان كەلىاپ بىادئەتنى بۇز،قالرنىاڭ     

بۇ بىدئەتنى كۈچلەر . كۆڭلىگە سۈننەتىە خىالب ئىشالرنىڭ ۋەسىەسىسىنى پەيدا قىلدى

تۈن ئۈس-شەيتاننىڭ ۋەسىەسىسىگە بەرىلىپت مۇسۇلمانالرنىڭ توغرا ئەقىدىسىنى ئاستىن

( كااالمنىالر )دەل مانا مۇشۇنداق بىر شارائىتتات ئالالھ مۇتەكەللىملەر . قىلىشقا باشلىدى

جامائەسىنى بارلىققا كەلتۈرۈبت ئۇالردا سۈننەتنىت ئالالھنىڭ دىنىناى كەلىشاتۈرۈلگەن   

شاۇنىڭ  . جۈملىلەرت ئەدىتلىق بايانالر بىلەن ھىمايە قىلىاش ئىساتىىىنى قوزغااتتى   -سۆز

يەڭىدىن باش كۆتۈرگەن بىدئەتنىلەرنىڭ ئەنئەنىاىى ساۈننەتىە خىاالب    بىلەن ئۇالر 

بىز دەۋاتقان كااالم ئىلماى ۋە كااالمنىالر دەل    . خاتا ئىشلىرىنى پاش قىلىشقا كىرىشتى
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بۇالرنىڭ ئىنىدىن جانابى ئالالھ ئاۆز دىنىناى   . مۇشۇ ئەھتىياجدىن بارلىققا كەلگەنىدى

ئاۇالر  . بىار جاماائەت مەيادانغا كەلادى    قوغداش ئۈچۈن ئۆزىگە ۋاكالەتنى قىلغان 

سااۈننەتنى قوغدىاادىت پەيغەماابەردىن قالغااان ئەقىاادىنىڭ ساااپلىقىنى ساااقالش ۋە  

لەىىنت بۇالر ئىش ئەلىپ بارغاندات ئاۆز  . بىدئەتنىلىىنى يوقىتىش يولىدا كۈرەش قىلدى

ر ياا  رەقىبلىرى ۋە دۈشمەنلىرىدىن قوبۇل قىلغان ئاساسالرغا تاياندىت ئەمەلىيەتتە ئۇال

قاراشلىرىغا بەقىنىش ( ئىجمائىي)ئەنئەنىگە بەقىنىشت ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئورتاقالشما 

ۋەياكى قۇرئان ۋە سۈننەتتىن پايدىلىنىش ساەۋەبلىك ئاشاۇ خىاف تايىنىشاقا مەجباۇر      

ئۇالرنىااڭ كااۆپرەئ شااۇغۇللىنىدىغان ئىشااى قارشااى تەرەپنىااڭ  . بولااۇب قالغانىاادى

قتىالرنى تۇتۇۋېلىاااپت ئاااۇالردا ماااۇتلەق   ئىدىيىساااىدىىى زىاااددىيەتلىك ناااۇ  

ئاكساىئومات دەب قارالغاان نەرساىلەردىن چاتااق چىقىرىاپت      -( مۇسەللەم)ھەقىقەت

ئەقلىاي بىلىملەردىان باشاقىغا قايىاف بولمايادىغان      . ئۇالرنى يەرگە قاارىتىش ئىادى  

دېامەئت باۇ ھاالەتتە    . ئادەملەرگە نىسبەتەن بۇ خىف ئۇسۇل بەئ ئاز ئۈناۈم بەرەتتاى  

مەن ھاەلىغىنە دەردىناى تارتىاپ    . ان كاالم ئىلمى مەناى قانائەتلەندۈرەلمىادى  تۇرغ

كااالم ئىلماى   . ھەقىقەتەن شاۇنداق بولادى  . كەلىىاتقان ئاغرىققا تەخى شى ا بواللمىدى

بارلىققا كەلگەن دەسلەپىى چاغالردات ئۇنىڭ خەلى باازىرى چىققانىادىت بىار مەزگىاف     

ى قوغداشتا بىار قىساىم ماھىيەتلىاك نەرساىلەر     ئۆتىەندىن كەيىنت كاالمنىالر سۈننەتن

ت ئەرز (سۇبستانساىيە )شاۇن بىالەن ئاۇالر جەۋھەر    . ئۈستىدە ئىزدىنىشاىە قىزىقىشاتى  

قاتارلىقالر ۋە ئۇالرنىڭ خاراكتەرى توغرىسىدا ئىزدىنىشاىە كىرىشاىپ   ( ئاكسىدىنسىيە)

لمىغاانلىقتىنت  بىراقت بۇ خىف ئىزدىنىش ئەسلىدىن كاالم ئىلىمىنىڭ نىشاانى بو . كەتتى

دادىغا يەتەلمەيال قالماستىن يەنە تۈرلۈئ -ئۇالرنىڭ بۇ ساھەلەردىىى تەتقىقاتىمۇ ھەق

تاالش ز،لمىتى ئىنىدە گااڭگىراب قالغاان كىشاىلەرنىڭ كاۆز ئالادىنى      -ئىختىالبت دە

بەلىىت كااالم ئىلماى مەناى قانائەتلەنادۈرەلمىگىنى     . يور،تۇش رقلىنىمۇ ئوينىيالمىدى

ئىىىى ئادەم ئەمەست بىر توب جامائە بويىنە ئۇالرنىڭ يولىدىن -ئ بىربىلەنت مەندە

لەىىنت نەمىال دېگەن بىلەنت ئۇالرنىڭ بىر قىسىم ئەقلىيلىققاا  . قانائەت تاپقانالر بارد،ر

ياتمايدىغان ئىشالردىىى قانائىتى ئەنئەنىنىڭ تەساىرىدىن قۇتۇاللمىغاان ئەباجەش    

ۈشۈمدىىى مەقساەتت پەقەت ئۆزۈمادىال ياۈز    مەنىڭ بۇالرنى دەب ئۆت. قانائەت ئىدى

بەرگەن ئەھىالالرنى بىلدۈرۈب ئۆتۈشىىت ھەرگىزمۇ باشقا بىراۋالرنىاڭ مەن قاناائەت   

دقرا . تاپالمىغان ئۇ نەرسىلەردىن قاناائەت تاپالىشاىنى يوققاا چىقارغاانلىق ئەمەس    
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 گاھىادا ئوخشااش ئاغرىغاان ئىىىاى    . دېگەن كەسەلگە قاراب بۇير،لىدىغان نەرساە 

 .كەسەلنىڭ بىرىگە پايدا قىلغان دقرات يەنە بىرىگە زىيان قىلىشى مۇمىىن

 

 پەلسەپە ۋە ئۇنىڭ مەھسۇلى

 

 

 .ئالقىشلىنىدىغان پەلسەپە ۋە قارشى تۇر،لىدىغان پەلسەپە1 .

تىلغا ئالغان ئادەم كااپىر بولاۇب كەتىادىغان پەلساەپە ۋە كااپىر بولمايادىغان       2 .

 .پەلسەپە

پەيالساۇپالرنىڭ ھەقىقەتنىاف    .ن ۋە ياتمايادىغان پەلساەپە  بىدئەتىە ياتىدىغا3 .

 .كىشىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغرىالب ئىشلەتىەنلىىى توغرىسىدا

پەيالسوپالرنىڭ ئۆزىنىڭ خاتا ئىدىيىلىرىنى ئالقىش تااپتۇر،ش ئۈچاۈنت ئەھلاى    4 .

 .ھەق قاراشلىرىغا ئۆز قاراشلىرىنى ئارىالشتۇر،ۋەتىەنلىىى توغرىسىدا

ىڭت پەيالسااوپالرنىڭ ھەق بىاالەن ناااھەق ئارىالشااتۇر،ۋېتىلگەن    كىشااىلەرن5 .

 .قاراشلىرىدىن نەپرەتلەنگەنلىىى ۋە ئۇنى قوبۇل قىلمىغانلىقى توغرىسىدا

پەيالسوپالرنىڭ قاراشلىرىنىڭ ساب ۋە توغرىلىرىنى ساختا ۋە خاتالىرىدىن قانداق 6 . 

 ئايرىپ چىقىلىدىغانلىقى توغرىسىدا

 

مەن . ىلمى ئۈستىدە ئىزدىنىپ بولغاندىن كەيىنت پەلسەپىگە ئۆتتۈممەن كاالم ئ         

ئىشەني بىلەن شۇنداق قارىدىمىىت ھەر قانداق بىر پەننى ۋايىغا يەتىاۈزۈب تەتقىاق   

بۇنااداق . قىلمىغااان ئااادەم ئااۇ پەننىااڭ زىيااانلىق تەرەپلىرىنااى بىلىااپ يەتەلمەيااد،

ن بولسات ئۇ ئادەمنىاڭ باۇ   مەقسەتىە يەتىمەنت دېگەن ئادەم قايسى پەنگە كىرىشىە

پەندىىى بىلىمى ئەقەللىيسى شاۇ سااھەدە ئەڭ بىلىملىاك ھەساابلىنىدىغان بىراۋنىاڭ      

بىلىمىگە تەڭلەشىەنت بولسا ئۇنىڭدىن ھالقىپ كەتىەن چاغدىالت ئاندىن ئاۇ ئاادەم   

شۇ پەننىڭ باشقىالر بىلىپ يەتمىگەن ماھىيەتلىرى ۋە زىيانلىق تەرەپلىرىنى بىلەلىشاى  

مەن ئىساالم  . ئەنە شاۇ چاغادىال ئۇنىاڭ دېگەنلىرىنىاڭ ئىنااۋىتى بولىاد،      . مۇمىىن

ئالىملىرى ئىنىدە بۇ ئىشاقا دىقاقەت قىلغاان ۋە ئەھمىايەت بەرگەن بىارەر ئاادەمنى       

  .ئۇچرىتالمىدىم

كاالم ئىلمى ئالىملىرىنىڭ پەيالسوپالرنىڭ قاراشلىرىغا رەددىيە بەرىاپ يازغاان            
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بىرىدىن -ئ بولساقت ئۇالرغا يەزىلغان مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسى بىركىتابلىرىغا قارىغۇدە

  .چىگىشت چەنىالڭغۇت زىددىيەتلىكت ئەپلەشمىگەن بىر نەرسىلەر بولۇب چىقىد،

بۇنداق نەرسىلەرگە ئاۆزىنى ئىلىام ساىرلىرىغا خەۋەردارت دەب بىلىادىغان بىرىساىنى      

دېامەئت  . قىلغىلاى بولماايتتى  ئەمەست بەلىى ئاددىيت قارا پايىم ئادەملەرنىمۇ قايىف 

-مەن شۇنى بىلىپ يەتتىمىىت بىرەر مەزھەبناى ياخشاىراق چۈشاەنمەيت ئۇنىاڭ تە     

ماھىيىتىگە يەتمەي تاۇر،بت ئۇنىڭغاا رەددىايە بەرىشاىە تۇتۇناۇش قارىساىغا ئاوق        

شۇنىڭ بىالەن مەن يەڭىىاشاتىن غەيارەتىە كەلىاپت     . ئاتقانلىق بىلەن باراۋەر ئىىەن

ماتەرىيالالرنى تولاۇق تاوپالب چىقىاپت ئۆزۈمنىاڭ ئەساەر      -ىتابپەلسەپىگە ئائى  ك

يەزىش ۋە ئوقۇغۇچىلىرىمغا شەرىئەت ئىلىملىرى بويىنە دەرس بەرىشتىن سىرتقى باوش  

مەن شاۇ  . ۋاقىتلىرىمدات ئوقۇتقۇچىنىڭ ياردىمىسىز ھالدا ئۇالرنى ئۆگىنىشىە باشالىدىم 

چىغاا دىان ئىلىملىرىادىن دەرس    نەپەر گە يەقىن ئوقۇغۇ 211چاغدا باغداد شەھىرىدە 

تەشاىننە ۋاقىاتالردا   -ئۇلۇغ ۋە قۇدرەتلىاك ئاالالھ مەناى ئەنە شاۇ ئەشاىننە     . بەرەتتىم

ئۆگىنىپ قويغان بىلىملىرىم بىلەن ئىىىى يىلغا يەتمىاگەن ۋاقىا  ئىنىادە پەلساەپە     

  .بىلىملىرىگە تولۇق خەۋەردار قىلدى

ە ۋاقى  ئۆگەنگەنلىرىمنى پىششىقالبت مەن شۇنىڭدىن كەيىن تەخمىنەن بىر يىلن        

ئۇالر ئۈستىدە مۇالھىزەت ئويلىنىش ئەلىپ بەرىپت پەلسەپەنىڭ زىيانلىق تەرەپلىرى ۋە 

مەن ئاااخىرى بااۇ . باشااقا ماھىيەتلىااك نەرسااىلەر ھەققىاادە ئەسااتايىدىف ئىزدەناادىم

ىمنىااڭ نەتىجىسااى سااۈپىتىدەت پەلسااەپىدىىى ھەقىقىااي ۋە ساااختا   - ئىزدىنىشاالىر

مەن بۇ جەرياندا پەيالسوپالرنىڭ بىر قاننە . لەردىن دېيەرلىك خەۋەردار بولد،منەرسى

تۈرلااۈئ بولىاادىغانلىقىنىت ئۇالرغااا تەۋە بىلىملەرنىڭمااۇ نەچنەلىااگەن تارماقالرغااا    

ھالبۇكىت ئۇالر قاننە تۈرلۈئ بولۇب كەتمىساۇنت ئۇالرنىاڭ   . بۆلىنىدىغانلىقىنى بىلدىم

ن كەيىنىىلىرى ئارىسىدا ھەقىقەتاىە يەقىنلىاق يااكى    ئىلگىرى ئۆتىەن پىشىالىرى بىلە

يىراقلىق بويىنە زقر پەرق بولغاندىن باشقات ئۇالرنىڭ ھەر قانادىقىغا ئۇناداق يااكى    

 مۇنداق

تامغىساى بەساىلغان   ( دەھرىيلىك)ت ئىلھاد (دىندىن چىقىش)شەكىلدىىى كۇررى          

 .بولىدىىەن

 

 ھەممىسىنىڭ كۇررىلىقتىن پەيالسۇپالرنىڭ ھەر قايسى تۈرلىرى ۋە 

 خالىي ئەمەسلىىى توغرىسىدا
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سااىز شااۇنى بىلىڭىااىت پەيالسااوپالر ئااادەتتە نۇرغۇنلىغااان ئۇششاااق پىاارقىلەرگە ۋە  

ئوخشىمىغان مەزھەبلەرگە مەنسۇب بولاۇش بىالەن بىارگە ئوماۇمىي ئاالھىادىلىك ۋە      

  :تۈپىى خاسلىق بويىنە مۇنداق ئۈچ تۈركۈمگە بۆلۈنەد،ر

 

  .دەھرىيلەر

  .تەبىئەتنىلەر

 .ئىالھىيەتنىلەر

 

بااۇ تۈركۈماادىىىلەر پەلسااەپىنىلەر ئىنىاادىىى تااارىخى ئەڭ   - دەھاارىيلەر           

ئۇز،نالردىن بولۇبت ئۇالر ئالەمنى بارلىققا كەلتۈرگەنت ئۇنى باشقۇرىدىغانت ھەممىناى  

بىلىااپ تۇرىاادىغانت ھەماامە ئىشااقا كااۈچى يەتىاادىغان بىاار قااۇدرەت ئىگىسااىنىڭ    

-ئۇالر د،نياا ئەزەلادىن بىار ياراتقۇچىساىز ھالادا ئاۆز      . دلۇقىنى ئىنىار قىلىد،مەۋجۇ

ئۆزىدىن مەۋجۇد بولۇب كەلگەنت ھاايىانالر ئىسا ەرمىدىنت سا ەرما بولساا يەنە شاۇ      

ھايىاندىن بارلىققا كەلىش ئاارقىلىق ھايااتلىق ئۈزلۈكساىز داۋاملىشاىپ كەلاگەن ۋە      

  .بۇالر ئادەتتە زىندىقالرت دېيىلىد،. ،مەڭگۈ مۇشۇنداق داۋاملىشىد،ت دەب قارايد

بۇالر تەبىئەت د،نياسىدىىى ئۆساۈملۈئت ھايىانااتالر ئۈساتىدە     -تەبىئەتنىلەر            

بولۇپمۇت ئاۇالر شاۇ قاتااردا ھايىانااتالر     . كۆب كۆزىتىشت ئىزدىنىشلەرنى ئەلىپ باردى

بىرياااراتقۇچىت  ئاناتومىيىسااى بىاالەن كااۆپلەب شااۇغۇللىنىش جەريانىاادات ئالالھنىااڭ

ھەىمەتلىك ئىش قىلغۇچى بىر زاتنىڭ بارلىقىنى ئەتىاراب قىلىشاقا مەجباۇر قىلىادىغانت     

ئەقىااف تاااڭ قالىاادىغان سااەنئەتلىرىنىت نەپااس ھەىمەتلىرىنااى كااۆرۈبت ھەقىقەتنااى 

لااااەىىنت ئااااۇالردا تەبىاااائەت توغرىسااااىدا ئىاااازدىنىش . چۈشااااىنىپ يەتتااااى

قتىادارىنىڭ بەجىارىملىىىگە ئاۇالردىىى    جانلىقالردىىى ھايااتلىق ئى »كۆپەيگەنسەرى

ئاۇالر  . دېاگەن بىار قااراش بااش كاۆتەردى     « مىزاج تەڭ ۇڭلۇقى زقر تەسىر كۆرسىتىد،

تەخىمۇ ئىلگىرىلەبت ئىنساندىىى ئەقلىي ئىقتىدار نورماللىقىمۇ يەنە ئوخشاشال مىزاجقا 

مىازاج بوز،لاۇش   ئەگەر بىاراۋ  . مىزاج بۇز،لغاندات ئەقلىي نورماللىقمۇ بۇز،لىد،. باغلىق

بىلەن ئەقلىدىن پۈتۈنلەي ئازسات ئۇ چاغدا ئۇنىڭ ئەسلىدىىى ساق ئەقلىنى ئەسالىگە  

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ قارىشىدىنت ئادەمدىن جاان  . كەلتۈرگىلى بولمايد،ت دەب قارىدى

باۇالر شاۇنىڭغا   . چىقىپ كەتساەت ئەسالىگە قايتماياد،ت دېاگەن يەكاۈننى چىقااردى      
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ەننەتت دەۋزەخت تىرىلىشت قىيامەت كۈنى دېگەنلەرنى ئىنىار ئەگىشىپ ئاخىرەتنىت ج

. ئۇالرنىڭ نەزىرىدەت ئىبادەتىە ساۋابت گۇناھقا ئازاب بولمايادىغان بولادى  . قىلدى

پااراغەت قوينىغاا    -ئىشارەتت راھەت  -شۇنىڭ بىلەن باۇالر يولادىن چىقىاپ ئەياش    

ىنادىقالر قاتارىادا   باۇ خىلادىىى پەيالساوپالرمۇ يەنە ز   . ئاۆزىنى ئااتتى   ھايىانالرچە

« ئالالھ ۋە ئااخىرەت كاۈنىگە ئىشاىنىش   »چۈنىىت ئۇالر ئىنىار قىلىىەتىەن . قارىلىد،

ئااۇالر گەرچە ئااالالھ ۋە ئۇنىااڭ تۈرلااۈئ  . كىشااىنى مااۇئمىن دېيىشاانىڭ ئاساسااىد،ر 

  .سۈپەتلىرىگە ئىشىنىشىەن بولسىمۇ ئاخىرەت كۈنىنى ئىنىار قىلدى

ئۇالرنىاڭ  . ەيىنىى تۈركۈمدىىى پەيالسۇپالرنى كۆرسىتىد،بۇالر ك :ئىالھىيەتنىلەر         

ۋە ( ئارىستوتىلنىڭ ئۇستازى)ت ئەپالتون (ئەپالتوننىڭ ئۇستازى)ۋەكىللىىلىرى سوقرات 

ئۇالرنىڭ ئىنىدە ئارىستوتىف دېگىنى تۇنجى بولۇب لوگىىا . ئارىستوتىلالردىن ئىبارەت

رناى تاۈرگە ئايرىغاانت پەننىاڭ     پەنى قائىدىلىرىنى يەڭىدىن رەتلەب چىققانت پەنلە

بويىنە زقر ئىزدىنىشالەرنى ئەلىاپ بەرىاپت ئاۇالرنى بەيىتقاانت       ھەرقايسى ساھەلىرى

باۇ  . پەلسەپە ساھەسىدىىى بىر قىسىم خام بىلىملەر ئۈستىدە پىششىقالش ئەلىپ بارغان

تۈركۈمدىىىلەردىن مەيلى ئارستوتىف بولمىسۇنت ياكى باشاقىالر بولمىساۇنت ئۇالرنىاڭ    

ممىسى ئورتاق ھالدا ئالدىنقى ئىىىى تۈركۈمدىىى پەيالسوپالرغا قارشى تۇرغاان ۋە  ھە

. ئۇالرغا قارشى باشقىالرغا ئاشمىغۇدەئ دەرىجىدە كۈرەش ۋە تەنقىدلەرنى ئەلىپ بارغان

ھەر ھالدا بۇالرنىڭ بۇنداق ئۆزئارا ئەلىشىشى نەتىجىسىدەت ئالالھ ماۇئمىنلەرنى ئاۇالر   

بۇ تەنقىادنى كەيىانىىلەردىن   . ساقالب قالدى اۋارىنىلىقدىنبىلەن تۇتۇشۇب يۈرۈش ئ

ئارسااتۇتىف ئۆزىاادىن ئىلگىرىىااى ئەپالتااونت سااوقراتالرغا ۋە بااۇالردىن بااۇر،نقى     

ئىالھىيەتنى پەيالسوپالرغا قارشى ئەلىپ بەرىپت تەنقىد قىلغۇدەكال نەرسە بولسا قويۇب 

باارلىق ئىدىيىساىگە قارشاى    ئارستۇتىف ئۆز تەنقىد ۋە يەكۈنىادە ئۇالرنىاڭ   . قويمىدى

ئارستۇتىف ئۇالرنىڭ تەلىماتلىرى ئۈستىدە ئاياۋسىز تۈردە تەنقىد ئەلىپ بەرىش . تۇردى

لەىىنت شۇنداقتىمۇ . كەسىف بولغانلىقىنى كۆرسەتتى-ئارقىلىقت ئۆزىنىڭ ئۇالردىن ئۈزۈل

دىغان ئۇنىڭدا ئۆزى تەنقىد يۈرگۈزگەن ئاشۇ پەيالسوپالرنىڭ كۇررى ۋە بىدئەتىە ياتى

كۆپتاۇر سااقلىنىپ قالغاان بولاۇبت ئاۇ بۇنىڭادىن ھە       -ئىدىيىلىرىنىڭ تەسىرى ئازد،ر

شۇنىڭغا كۆرەت ئۇالرنى بىر پۈتۈن ھالدا كۇررىلىق بىلەن . دېگەندەت ئۆزىنى تارتالمىغان

ئەيىبلەيمىز ھەمدە مۇسۇلمان پەيالسوپالردىن رارابىت ئىبن سىنا ۋە ئۇالرغا ئەگىشاىپ  

باۇ ئىىىاى ئاادەم    . ىمۇ ئوخشاشاال كۇررىلىاق بىالەن ئەيىبلەيمىاز    ماڭغان باشاقىالرن 

ئارىستۇتىف ئەسەرلىرىنى تونۇشتۇر،ش ساھەسىدە زقر ئەمگەئ قىلغان بولۇبت مۇسۇلمان 
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ئۇالردىن باشاقىالرنىڭ باۇ   . پەيالسوپالردىن ھەي كىم ئۇالرچىلىك ئىش قىلغان ئەمەس

ۋە چۇۋالنااقلىقالر سااقالنغان    ساھەدە قىلغان ئەمگەكلىرىدە ھە دېگەندە مۈجمەللىك

بولۇبت ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئۇالرنىڭ ئەسەرلىرىدىن بىرەر نەرساىنى چۈشاىنىپ ئااللىشاى    

ھالبۇكىت بۇنداق مۈجمەل ۋە چۈشىنىىسىز نەرسىنى قانداقمۇ رەت قىلغىلى يااكى  . قىيىن

 بۇ ئىىىاى ئادەمنىاڭ تونۇشتۇر،شاى ئاساتىدا بىازگە     . قوبۇل قىلىغىلى بولسۇنت دەيسىز

يەتىپ كەلاگەن ئارساتۇتىف پەلسەپىساىگە دائىار مەزماۇنالر مۇناداق ئاۈچ قىساىمغا         

  :بۆلىنىد،

 

  .كۇرر مەزمۇنى بولغانلىرى

 بىدئەتلىك مەزمۇنى بولغانلىرى

 .ئىنىار قىلغىلى بولمايدىغانلىرى

 

  .بۇالرنىڭ ھەر بىرىنى تۆۋەندە تەپسىلىي بايان قىلىمىز

 

رىيازىياات  : سەپە پەنلىرى مۇنداق ئالتە تۈرلۈئ بولىد،بىلىشىڭىز كەرەكىىت پەل         

ت سىياساەتت ئەخاالق   (تەئولاوگىيە )ت لوگىىات رىزىىات ئىالھىياات  (ماتەماتىىا پەنلىرى)

 (.ئەتىىا)

بۇ ئومۇمەن ئاررمەتىىات گىئومەتىرىيەت ئاسترقنومىيە پەنلىرىنى : ماتەماتىىا پەنلىرى . 1

ياكى ئىنىار قىلىاش باويىنە دىنغاا چەتىلىادىغان     بۇ پەنلەردە ئىس اتالش . كۆرسىتىد،

بەلىىت ئۇنىڭادىىى بىلىمالەر كۈچلاۈئ پاكىتنانلىققاا ئىاگە      . ھەنقانداق نەرسە يوق

بولۇبت ئاۇنى چۈشاەنگەن ۋە بىلاگەن شاارائىتتا ئۇنىڭغاا قارشاى تۇر،شانىڭ ئاورنى         

  :،بۇ پەنلەردىن تۆۋەندىىى مۇنداق ئىىىى تۈرلۈئ ئاپەت كەلىپ چىقىد. قالمايد،

بىر ئادەم پەلسەپەنىڭ بۇ ساھەسىدىىى بىلىملەر بىلەن تونۇشاۇبت ئۇنىاڭ شاۇ قەدەر    

ئىننىىە ۋە نااز،ئ بىار پەن ئىىەنلىىاى ھەمادە ئۇنىڭادىىى كۈچلاۈئ ئاساساالرنى        

كۆرگەندىن كەيىنت ئۇنىڭدا تەبىئىي ھالدا پەيالسوپالر ھەممىدە يەتىشىەنت مۇكەممەل 

دەت پەيالساوپالرنىڭ باارلىق    -ت شاەكىللىنىد،ت ئادەملەر ئىىەنت دەيادىغان تەساىرا  

پاراسىتى ئۆزىنىڭ ئەنىقلىقى ۋە پاكىتنانلىقىدا يۇقىرىقى ماتەماتىىا بىلىملىرىدىن -بىلىم

بۇنىڭغاا ئەگىشاىپت ئاۇت پەيالساوپالرنىڭ كۇررىغاا      . قەلىشمايد،ت دەب ئويالب قالىد،

دىغانت شااەرىئەتنى ياتىاادىغانت ئالالھنىااڭ بىاار قىسااىم سااۈپەتلىرىنى يوققااا چىقىرىاا
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سااۆزلىرىنى ئاڭلىغااان چەغىاادات ئۆزىاادىىىت -مەنسااىتمەيدىغان مەزمۇناادىىى گەب

پەيالسوپالر ھەممە جەھەتتە يەتىشىەن كىشىلەرت دېگەن ئىادىيىنىڭ ساەۋەبى بىالەن    

پەيالسۇپالرنىڭ ئىزىنى بەساىپ دىنناى ئىنىاار قىلىاپت كاۇررانىي ساۆزلەرنى قىلىاپ        

ئەگەر دىن راستىنال ھەقىاقەت بولغاان   » :دەب ئوياليد،ئۇ ئۆزىنە شۇنداق . تاشاليد،

بولسات ئۇنى ماتەماتىىا پەنلىرىنى ئىننىىە تەتقىق قىاللىغاان ئاشاۇ ئاالىمالر بىلامەي     

بۇ ئادەم كۈنلەر ئۆتۈبت باشقىالردىن ئاشۇ پەيالسوپالرنىڭ دىنغاا قارشاى   « قاالرمىدى؟

بت ئەسلىدە دىنغا قارشى چىقىش تۇرغان ئىشلىرىنى بىلسەت ئۇ بۇنى دەستەئ قىلىپ تۇر،

مەن ئەمەلىيەتتىمۇ ئاشۇ خىف تەسىرنىڭ تۈرتىىسى بىلەنالت . توغرا ئىىەنت دەب قالىد،

ھەنقانداق چوڭ سەۋەب ۋە ئاساس يوق ھالدا تاوغرا يولادىن ئازغاانالرنى كاۆپلەب     

-ھاۈنەر » :ئەگەر سىز دقرامنىلىق بىلەن دىندىن چىققاان بۇئاادەمگە  . ئۇچراتقانمەن

ەتنىڭ بىر تۈرىگە ئۇستا ئادەمنىڭ باشقا ھەمامە تاۈرلەردە ئۇساتا بولۇشاى الزىام      سەنئ

ۋە كااالم ئىلمىغاا پىششاىق     دىنىاي بىلىمادانلىق   —شۇنىڭ ئۈچاۈنت رىقھاى   . ئەمەس

ئەقلىي بىلىملەرناى  . ئادەمدىن تەبابەتىىمۇ پىششىق بولۇشىنى تەلەب قىلغىلى بولمايد،

دېمەئت ھەر . ىرىنىمۇ بىلمەسلىىى كەرەئ بولمايد،بىلمىگەن ئادەمنىڭ گرامماتىىا بىلىمل

گەرچە . بىر كەسىپ ئەھلىنىڭ ئۆزىگە خاس تاالن  ۋە ئۈساتۈنلۈئ دەرىجىساى بولىاد،   

شۇنىڭ . ئۇنىڭدا باشقا تۈرلەرگە نىسبەتەن بىلىمسىزلىكت ھەتتا تەجرىبىسىزلىك بولسىمۇ

لىارى توغرىساىدىىى   ماتەماتىىاا پەن  —ئۈچۈنمۇت ئىلگىرىىى ئالىمالرنىڭ رىيازىيات 

قاراشلىرى بىر خىف پاكىتنانلىققا ۋە ئەمەلىايلىىىە ئىاگە بولغاان بولساات ئىالھىايەت      

بۇ تەرى ىناى  . توغرىسىدىىى قاراشلىرى ئۇنىڭ ئەكسىنەت تەخمىنىيلىىىە ئاساسالنغان

دېگاۈدەئ  « پەقەت شۇ بىلىملەر ئارىسىغا چوڭقۇر چۆكۈب باققانالر ياخشىراق چۈشىنىد،

ھەۋەست ئاۆزىنى  -بۇ ئادەم گە ىڭىزگە ھەرگىز كۆنمەستىنت بەلىاى ھااۋايى   بولسىڭىزت

بىلىمدان قىلىپ كۆرسىتىشىە بولغان ئاامراقلىقت چىرىاك ئاارز،ت ھۇر،نلاۇق قاتاارلىق      

بىرقاتار ئىشالر ئۇنى قااتتىق ئىساىەنجىگە ئەلىىالغاانلىقتىنت ئۆزىنىاڭت پەيالساوپالر      

ماتەماتىىاا  . قارىشاىدا چىاڭ تۇرىاد،   ھەممە ساھەدە يەتىشاىەن ئاادەملەرت دېاگەن    

شاۇنىڭ ئۈچاۈنت   . پەنلىرىنىڭ بۇ خىف زىيىنىنى ھەرگىز تۆۋەن مۆلنەرلىگىلى بولمايد،

گەرچە باۇ  . ئۇنىڭغا زىيادە بەرىلىپ كەتىەن ھەر قانداق ئاادەمنى چەكالەش كەارەئ   

بىلىملەرنىڭ دىن بىلەن ئاالقىساى بولمىساىمۇت بەرىبىار ئاۇالردىىى ئااللىبىر ئىادىيە       

شۇڭالشااقىمۇت بااۇ بىلىماالەرگە . پرىنسااى الرنىڭ كىشااىلەرگە ھامااان شااۇملۇقى يەتىااد، 

بەرىلگەنلەر ئىنىادە دىنادىن چىقمىغاانت ئۆزىادىن تەقىادارلىاق ياۈگىنىنى ئەلىاپ        
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  .تاشلىمىغانالر تولىمۇ ئاز بولغان

 ئىىىىننى ئاپەت بولسات ئىسالم دىنىنى چۈشەنمەيدىغان جاھىلالر تەرى ىدىن           

ئۇالر ئۆزلىرىنە ئاشۇ پەيالساوپالرغا تەۋە باارلىق بىلىملەرناى ئىنىاار     . بارلىققا كەلىد،

بۇنىڭ بىالەن ئاۇالر باۇ    . قىلىش ئىسالم دىنىغا خىزمەت قىلغانلىقت دەب ئويالب قالىد،

پەيالسوپالرنى ھەننەمىناى بىلمەسالەرگە چىقىرىاپ تاشاالبت ئاۇالردىن كەلاگەن ھەر       

بۇنداق ئادەملەر ھەتتاا  . ەت نادانلىق قاتارىغا چىقىرىىېتىد،قانداق بىلىمنى سەپسەتىگ

شۇ ئىنىار قىلىشىدات پەيالسوپالرنىڭ ئااي تۇتۇلاۇشت كاۈن تۇتۇلاۇش توغرىساىدىىى      

قاراشلىرىنىمۇ خاتاغا چىقىرىپ تاشالبت ئۇالرنىڭ بۇ ھەقتىىاى ساۆزلىرىمۇ شاەرىئەتىە    

نۆۋىتىدە يەنە بىراۋنىڭ قۇلىقىغا ئۇالرنىڭ بۇ خىف قىلمىشىت ئۆز . خىالبت دەب ئوياليد،

ئاااي تۇتۇلااۇش توغرىسااىدىىى -ھااالبۇكىت ئااۇ بىااراۋ پەيالسااوپالرنىڭ كااۈن. يەتىااد،

قاراشلىرىنى كەسىىن پاكىتالر بىلەن بىلگەنت بۇ جەھەتتە كاللىسىدا گۇمان يوقت ئەمما 

يەنە بىر جەھەتتىن ئىسالم دىنىنى جاھاالەت ئاساساىغا قۇر،لغاانت پااكىتنى ئەتىاراب      

قىلمايدىغان دىنت دەب قارايدىغان بىر ئادەم بولغىنىادات باۇ ئادەمنىاڭ پەلساەپىگە     

بولغان مەھرى ئەشىپت ئىسالم دىنىغا بولغان ئۆچلۈكى تەخىمۇ ئارتىپ كەتىشى تۇرغاان  

ۋەھالەنىىت ئۇ خىف ئىلىمالرنى ئىنىار قىلىشت ئىسالم دىنىغا ياردەم بەرگەنلىكت . گەب

يەنە . م دىنى ئالدىدا ئۆتىۈزۈلگەن چوڭ جىنايەت ئىدىدەب ئويالشنىڭ ئۆزىت ئىسال

كەلىپت شەرىئەتتە بۇ بىلىملەرنى ئىنىار قىلىش ياكى ئىس اتالشاقا ئائىا  ھەنقاناداق    

ئى ادە يوقت شۇنداقال بۇ بىلىملەردىمۇ دىن بىلەن توقۇنۇشاۇب قالىادىغان ھەنقاناداق    

: نۇ ھەدىسىگە نەزەر ساااليلى بىز بۇ يەرگە كەلگەندەت رەسۇلۇلالھنىڭ مۇ. مەزمۇن يوق

ھەقىقەتەن قۇياش بىلەن ئاي ئالالھنىاڭ ئاالمەتلىرىادىن ئىىىاى ئااالمەتتۇرت ئاۇ      »

ئىىىىسى بىراۋنىڭ ھاياتى ۋە ماماتى ئۈچۈن تۇتۇلمايد،ت سىلەر كاۈن يااكى ئاينىاڭ    

قارايدىغان [ 02.]«تۇتۇلغىنىنى كۆرگەن ھامان ئالالھنى ياد ئەتىڭالر ۋە ناماز ئوقۇڭالر

بولساقت مانا بۇ ھەدىسنىڭ ھەنبىر يەرىدەت كۈن ۋە ئاينىڭ دەۋرىيلىاك ھەرىىىتاى ۋە   

ئۇالرنىااڭ ئاالھىاادە ئەھىالاادا ئۆزئااارا ئۇچرىشىشااى توغرىسااىدا ئۇچااۇر بەرىاادىغان 

ئەمماات  . ماتەماتىىا بىلىملىرىنى ئىنىاار قىلىشاقا ياتىادىغان ھەنقاناداق گەب ياوق     

لەىىنت ئالالھ بىرەر نەرساىگە تەجەللىاي   »ى يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ بەزى نۇسخىلىرىدىى

ت دېاگەن  «ت ئۇ شەيئى شۇ ھاماان ئالالھقاا تۆۋەننىلىاك بىلدۈرىاد،    (يۈزلەنسە)قىلسا 

- قوشااۇمنە قىسااىم ئىشااەننلىكت سااەھىھ ھەدىااس توپالملىرىاادا زادىااال ئۇچرىمااا 
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رىيازىيات پەنلىرىگە بەرىلىدىغان ھۆكۈم ۋە ئۇ پەنالەر كەلتاۈرۈب چىقىرىادىغان     يد،

 .زىيانالر ئەنە شۇالردىن ئىبارەت-ئاپەت

 

بۇالردىماۇ ئىنىاار يااكى قاولالش باويىنە دىنغاا       : پەنلىارى ( لوگىىا)مەنتىق  . 2

پاكى  كەلتۈرۈش يوللىرىت -ئەكسىنەت ئۇ دەلىف. چەتىلىدىغان ھەي قانداق نەرسە يوق

ئەنادىزەت ھۆكۈمنىاڭ ئالادىنقى شاەرتلىرىت ھۆكۈمنىاڭ قاناداق       -ھەر خىف ئاۆلنەم 

ت ئاساسانىڭ ئالادىنقى شاەرتىت ئاساسانىڭ     (ئانالوگىيە)زۈلۈشىت خۇالسە چىقىرىش تۈ

نەمىاادىن تەركىاا  تاپىاادىغانلىقىت تااوغرا تەبىرنىااڭ شااەرتى ۋە ئۇسااۇلىت بىلىمنىااڭ 

تەسەۋۋ،ر ياكى ئەنىق ھۆكۈمدىن ئىبارەت بولىدىغانلىقىت بىلىمنىڭ تەبىرىنىاڭ ئۇقاۇم   

ىىى بىلىمنىاڭ ھاۆججەتت ئىسا ات بىالەن     ئارقىلىق بىلىنىدىغانلىقىت ھۆكاۈم تۈرىاد  

مەنتىق ئىلمى تەتقىقات نىشاانى قىلغاان   . بىلىنىدىغانلىقى قاتارلىقالرنى تەتقىق قىلىد،

بەلىىت ئۇ نەرساىلەر  . يۇقىرىقى تەمىالرنىڭ ئىنىدە ئىنىار كۆتۈرگۈدەئ ھەي نەرسە يوق

ى بايانلىرىادىن  ئىس ات توغرىساىدىى -كاالمنىالر ۋە باشقا ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ دەلىف

مەنتىقنىلەرنىااڭ كاااالمنىالردىن پەرقااى شااۇ يەردىىااىت   . پەرقلىنىااپ كەتمەيااد، 

مەنااتىقنىلەر كاالمنىالرغااا قارىغاناادا ئااۆزگىنىرەئ بولغااان ئاتااالغۇ ۋە تىرمىنالرنااى  

. ئاۇالر مەساىلىلەرنى تەبىارلەش ۋە تارماقالشاتا بەئ تۈجاۈپىيلەب كەتىاد،      . ئىشلىتىد،

بولغاان تەقادىردەت   « ب»نىڭ ھەممىساى  «ئا»ىڭ قارىشىنەت مىسالغا ئالساقت ئۇالرن

يەنىت بارلىق ئىنساننى ھاايىان دېگىلاى   . بولۇشى كەرەئ« ئا»نىڭ بىر بۆلۈكىمۇ «ب»

مەنتىقنىلەر مانا بۇ . بولسات ئۇ چاغدا ھايىاننىڭ بەزىسى ئىنسان دېگەن مەنە چىقىد،

ي ھۆكاۈمنى كەلتاۈرۈب   ھۆكۈم ئۇسۇلىنى ئومۇمىي تەساتىقىي ھۆكاۈم جاۈزئىي تەساتىقى    

قاراب باقساقت ئۇالرنىڭ باۇ گەپلىرىادە   . چىقىرىد،ت دېگەن قائىدە بىلەن ئى ادىلەيد،

دىن ئاساسلىرىدىن بىرەر نەرسىنى ئىنىار قىلىاش يااكى يوققاا چىقىرىشانى مەقساەت      

ئەگەر بىراۋ چىقىپت مەنتىقە ئىلىمىنى ئىنىار قىلغاان  . قىلغان ھەي نەرسىنى تاپالمايمىز

ردەت ئۇنىڭ بۇ قىلمىشى مەنتىاق ئاالىملىرى ۋە مەنتىاق ئىلىمىناى چۈشاەنمەيال      تەقدى

قالماستىنت ئەڭ مۇھىمى ئۆزى ئەقىدە قىلىىاتقانت ئۆزىنەت بۇ ئىلىمالرغا قارشى تۇرىد،ت 

  .دەب ئويالب قالغان ئىسالم دىنىنى چۈشەنمەيدىغانلىقىنى ئۇقتۇر،ب بەرىد،ت خاالس

بۇنى شاۇنىڭدىن  . ۇچىالر بۇ ئىلىمنى توغرا ئىشلىتەلمىدىمەنتىق ئىلمى بىلەن شۇغۇلالنغ

كۆرۈۋالىمىزكىت ئۇالر مەنتىقتىىى ئاسااس ئۇقۇمىغاا كەتەرلىاك شاەرتلەرنى توپلىادىت      

لەىىن ئۇالر بۇ ئىزدىنىش جەريانىدا دىنىاي مەساىلىلەرگە يولۇققاان چاغادات ئاسااس      



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                       www.kitaphumar.com 

20 

 

دىال ئەمەست ئۇ شەرت بەلىىت ئەمەل قىلمى. توغرىسىدىىى شەرتلەرگە ئەمەل قىلمىدى

 .ۋە قائىدىلەرنى جانلىق ئىشلىتىشىە خەلى دەرىجىدە سۇسلۇق قىلدى

كۆپىننە ئەھىالدا مەنتىقنى ياخشى كۆرىدىغانت ئۇنىڭغا ئىشەني قىلىدىغان ۋە           

ئۇنىڭدىىى قائىدىلەرنى توغرا دەب قارايدىغان كىشىلەر ئۇنىڭدىىى ھەر بىر بىلىماگە  

ش نەتىجىساىدەت مەنتىاق ئالىملىرىادىن ساادىر بولغاان كاۇررانى       ئىشەني بىلەن قارا

دەت -بىلىملەرنىڭمۇ ئۆزىگە چۇشلۇق ئاساسى بولۇشى كەرەئت دېگەن ئويغا كەلىپ قالىد،

دىنىاايت ئىالھىااي بىلىملەرنااى چوڭقااۇر ئۆگىنىااپ باقمااايال دىنغااا تىااف تەگىۈزۈشااىە 

لىدىغان بىار نەرساىگە   ئالدىرايد،ت شۇنىڭ بىالەن باۇ ئىلىمماۇ ئەقىادىگە زىياان ساا      

  .ئايلىنىپ قالىد،

 

بۇ ئىلىم ئاسمان ۋە ئۇنىڭدىىى يۇلتۇزالرت زېمىندىىى سۇت ھاۋات : تەبىئەت پەنلىرى . 3

( مەنىارالالر )تۇپراقت ئوتقا ئوخشاش يەكىە جىسىمالرت ھايىاناتت ئۆسۈملۈئت مەدەنلەر 

چەىىانىش ۋە   گە ئوخشاش بىارىىمە جىساىمالر ۋە ئاۇالردىىى ھەر خىاف ئاۆزگىرىشت     

ئۇت ئىنسان بەدىنىدىىى . ئۆزئارا بەرىىىش جەريانى ۋە سەۋەبلەر توغرىسىدا ئىزدىنىد،

رەئىس ئەزاالرت خادىم ئەزاالر ھەمدە ئىنساندىىى مىازاج ئۆزگىرىشاىنىڭ ساەۋەبلىرى    

بۇنىڭغاا كەلگەنادەت   . توغرىسىدىىى ئىزدىنىشلەردە تەبابەت ئىلمىغا ئوخشاب كەتىاد، 

. ابەتنى ئىنىار قىلىش بولمىغاندەئت بۇ ئىلىمنى ئىنىاار قىلىاش ياوق   خۇددى دىندا تەب

لەىىنت ياخشىراق قاراب باقساقت بۇ ئىلىمدىىى ئايرىم مەسىلىلەردە بىز ئىنىار قىلىشقا 

بىز بۇ مەساىلىلەر ۋە ئۇنىڭادىن باشاقا قارشاى     . تەگىشلىك مەلۇم نەرسىلەرنى بايقايمىز

پەيالساۇپالرنىڭ  »اشاقا مەساىلىلەر توغرىساىدا    تۇر،شقات رەددىيە بەرىشىە تەگىشلىك ب

باۇ يەردە  . ناملىق ئەساىرىمىزدە خەلاى كەڭ توختىلىاپ ئۆتىەنىاد،ق    « تۇتامسىزلىقى

شۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىر پۈتۈن خۇالساىلەب قارىغاان چەغىمىازدات شاۇنداق نەتىاجە      

ۇ ئاۆزى  چىقىد،كىت تەبىئەت ئالالھ تەرى ىدىن يارىتىلغانت ئۇ ئالالھقا بويساۇنىد،ت ئا  

تەرى ىااادىنت ئۆزلۈكىااادىن ئەمەست بەلىاااى ئاااۆز ياراتقۇچىساااى تەرى ىااادىن   

ھەرىىەتلەندۈرۈلىد،ت قۇياشت ئايت يۇلتۇزالر ۋە باشقا ئاالەم جىساىملىرى ئالالھنىاڭ    

  .ئۇالر ھەنقانداق ئىشتا ئۆزىگە تايىنالمايد،. بۇير،قىغا بويسۇنىد،

 

باۇالر ئاسااس   . ەممىساىدىن ئەغىار  باۇالردىىى خاتاالىقالر ھ  : ئىالھىيەت پەنلىارى  . 4

كەلتااۈرۈش ئىشاالىرىدا لوگىىااا ئىلىمىاادىىى ئااۆزلىرى بەىىااتىەن ۋە بەرپااا قىلغااان  
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تاااالشت -شااۇڭىمۇت ئۇالرنىااڭ ئارىسااىدا دە . شااەرتلەرگە ئااۆزلىرى ئەمەل قىلمىاادى 

ئىالھىيەتنىلەر ئىنىدە ئارستوتىف ئەقىمى رارابىت ئىابن  . ئىختىالپالر كۆب بولۇب كەتتى

ىشىدىىى مەنبەلەرگە قارىغاندات ئىسالمغا خەلى ياەقىن  - تارلىقالرنىڭ تونۇشتۇرسىنا قا

. ئۇالرنىڭ ئومۇميۈزلۈئ خاتالىقلىرى مۇناداق يىگىارمە نۇقتىادا گەۋدىلىنىاد،    . تۇرىد،

پەيالساۇپالرنىڭ  »بىز . ئۇالرنىڭ ئۈچى كۇررىغا ياتىد،ت ئون يەتتىسى بىدئەتىە ياتىد،

دە ئۇالرنىاڭ باۇ يىگىارمە جەھەتتىىاى خاتاالىقىنى      دېگەن ئەساىرىمىز « مات بولۇشى

  .كۆرسىتىپت ھەر بىرىگە تەگىشلىك رەددىيەلەرنى بەرگەنىد،ق

ئەمدى بۇ يەردە ئالدىنقى ئۈچ مەسىلىگە كەلسەئت ئۇالر كۇررىلىققا ياتىادىغان           

ئاۇالر  . بۇ مەسىلىدە پۈتىۈل مۇسۇلمانالرنىڭ ئەقىدىساىگە خىاالب گەپلەرناى قىلادى    

ئاخىرەتتىىى . ئادەم ئۆلگەندىن كەيىنت تەن قايتا تىرىلمەيد،»: نداق دەب قاراشتىشۇ

ئۇالر . «راھەت كۆرۈش ۋە ئازاب تارتىشالرنىڭ ھەممىسى تەندە ئەمەست رقھتىال بولىد،

بۇ سۆزدە ھەر ھالدا رقھنىڭ مەۋجۇد ئىىەنلىىىگە ئىشەنگەن بولساىمۇت ئااخىرەتتىىى   

ئاۇالر بۇناداق   . ىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى ئىنىار قىلىشتىئازابنىڭ تەنگە بولىدىغانلىق

  .دېيىش بىلەن ئەمەلىيەتتەت شەرىئەتنى ئىنىار قىلدى

ئىشاالرنى  ( قىسامەن )ئىىىىننىت ئۇالر خۇدا ئومۇمىي ئىشالرنىال بىلىد،ت جۈزئىي          

: اشبەلىىت تاوغرا قاار  . مانا بۇمۇ ئوپئوچۇق كۇررىلىق ئىدى. بىلمەيد،ت دەب قارىدى

يۇناۇس سۈرىساىت   )«زېمىندىىى مىسقالنە نەرسە مەخ ىي قالمايد،-ئالالھقا ئاسمان»

  .ت دېگەندىن ئىبارەت ئىدى(ئايەت -60

 

ئۈچىننىت ئۇالر ئالەمنىڭ ئەزەلىي ۋە ئەبەدىيلىىىنى ئىلگىرى ساۈرۈبت ئۇنىاڭ            

ۇكىت باۇ قاراشاالر   ھاالب . باشلىنىشى بولمىغان ۋە ئاخىرلىشىشىمۇ بولمايد،ت دەب قارايد،

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەقىدىسىگە پۈتۈنلەي خىالب بولۇبت تەخى ھەنىىم ئۇناداق قاراشاتا   

  .بولۇب باققىنى يوق

ئۇالرنىااڭ يااۇقىرىقىالردىن باشااقا يەنە بىاار خاتااالىقى ئالالھنىااڭ بىاار قىسااىم            

ىماى ئاۆز   خۇدانىاڭ بىل »مەسىلەنت ئۇالرنىاڭ . سۈپەتلىرىنى يوققا چىقىرىشتا كۆرۈلدى

ت دېگەن قارىشاى ۋە  «زاتىدىال چەكلىنىد،ت زاتى سىرتىدىىى بىلىملەرنى بولسا بىلمەيد،

مۇشۇ خىلدىىى باشقا قاراشلىرىدا ئالالھنىڭ ھەممىناى بىلگۈچىلىاك ساۈپىتىنى ئىنىاار     

لەىىنت بۇنىڭلىق بىالەن  . ئۇالر بۇ جەھەتتە مۆئتەزىللەرگە يەقىنلىشىپ قالىد،. قىلىشتى

مۇساۇلمانلىق بىالەن   »بىاز باۇر،ن   . ى كۇررىلىق قىلدىت دېگىلى بولمايد،مۆئتەزىللەرن
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دېگەن كىتابىمىزدات مەزھەب ئىختىالپاى تاۈپەيلىت   « زىندىقلىقنى ئايرىشنىڭ ئۆلنىمى

باشقىالرنى كاپىر قاتارىغا چىقىرىشقا ئالدىرايدىغان كىشىلەرنىڭ ساغالم ئىدىيىادىىى  

  .،قكىشىلەر ئەمەسلىىىنى كۆرسىتىپ ئۆتىەنىد

 

ھوقاۇق تۇتاۇشت    بۇ بىلىملەر ئومۇميۈزلۈئ ھالدا بۇ د،نيادىىى: سىياسەت پەنلىرى . 5

ئاۇالر باۇ توغرىادىىى بىلىملەرناى ئاالالھ      . ھاكىمىيەتنىلىك تەدبىرلىرىگە قارىتىلغان

تەرى ىاادىن پەيغەماابەرلەرگە چۈشااۈرۈلگەن ھەر قايسااى ئىالھىااي كىتااابالردىن ۋە    

  .الغان ھەىمەتلەردىن ئالغانئىلگىرىىى پەيغەمبەرلەردىن ق

 

پەيالسوپالرنىڭ ئەخالق ئىلمى توغرىسىدىىى باارلىق ساۆزلىرى   : ئەخالق پەنلىرى . 6

خاھىشىنىڭ  -خاھىشى ۋە ئۇنى تۈزەشت داۋاالش تەدبىرلىرىت نەپس  -ئىنسان نەپس 

خىللىرىت ئۇنى يەڭىش ۋە ئۇنىڭ بىلەن كۈرەش  - ئاالھىدىلىىلىرىت تۈر -خۇسۇسىيەت 

ئۇالر بۇ ساھەدىىى مۇناسىىەتلىك بىلىملەرنى . ىش يوللىرى قاتارلىقالرغا بەغىشالنغانقىل

ئەمەلىيەتتە سورىي نامىدىىى بۇ كىشىلەر ھەر قاچان . سورىيالرنىڭ سۆزلىرىدىن ئالغان

ئالالھنى ئەسلەب تۇرىدىغانت د،نيا ھوز،رلىرىدىن قول ئۈزۈبت ئالالھ تەرىا ىگە ياول   

نەراس  )ئاۇالر مۇجااھەدە   . لىرىگە بەرىلمىگەن ئادەملەر ئىدىئالغانت كۆڭۈل ئىستەك

-زىياان  خۇلاۇقلىرىت -جەريانىادات نەرسانىڭ تۈرلاۈئ خاۇي    ( بىلەن كاۈرەش قىلىاش  

ئاپەتلىرى توغرىسىدا قىممەتلىك چۈشەننە ۋە بايقاشالرغا ئىگە بولۇبت بۇالر توغرىسىدا 

زلىرىنىااڭ ساااختا پەيالسااۇپالر بولسااات ئۆ. قاتااار ئەسااەرلەرنى يەزىااپ چىققانىاادى 

پىىىرلىرىگە توغرىلىق تۈسى بەرىش ۋە ئۇنى ئالقىش تاپتۇر،ش ئۈچاۈنت ساورىيالرنىڭ   

ئاشۇ خىف سۆزلىرىدىن پايدىالندى ھەمدە بۇ جەرياندا ئۇالرنىڭ سۆزلىرى بىالەن ئاۆز   

ئەنە شۇ سورىيالرغا كەلسەئت ھەقىقەتەن شاۇ پەيالساوپالر   . سۆزلىرىنى ئارىالشتۇر،ۋەتتى

ئاالالھ  . ۋردەت بەلىى ھەربىر دەۋردە بىر بۆلۈئ خۇداگۇيالر بولاۇب كەلاگەن  ياشىغان دە

چۈنىىت ئاۇالر زېمىننىاڭ مەنىاىى قاوز،قلىرى     . د،نيانى ھەنقاچان ئۇالرسىز قويمىغان

ھۆرمىتى تۈپەيلىادىنت زېمىنادىىى كىشاىلەر ئارىساىغا     -ئۇالرنىڭ ھەق. ھەسابلىناتتى

دىستە پەيغەمابەر ئەلەيھسسااالم شاۇنداق    بىر ھە. ئالالھنىڭ رەھمىتى يەغىپ تۇراتتى

 -ئااۇالر بولغاچقااات يااامغۇر ھەماادە رېزىققااا ئەرىشىسااىلەرت غااار ئىگىلىاارى »: دەيااد،

قۇرئاناادىىى بايانالرغااا قارىغاناادىمۇت  . «ئەسااھابۇلىەھف شااۇالرنىڭ قاتارىدىنااد،ر 

غا ئەمادى پەيالساوپالر  . ئۇالرنىڭ قەدىمىى زامانالردىمۇ ياشاب ئۆتىەنلىىىنى بىلىمىز
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كەلسەئت ئۇالرنىڭ ئۆز ئەساەرلىرىدە پەيغەمابەرلەر ۋە ساورىيالرنىڭ ساۆزلىرىنى ئاۆز      

ئارىالشتۇر،ۋېتىشىدىن كەلىپ چىققان زىيان مۇنداق ئىىىى جەھەتتىن  سۆزلىرى بىلەن

بىرىنناى خىاف زىياانت پەيالساوپالرنىڭ ئەخاالق توغرىساىدا يازغاان         .ئى ادىلەندى

ردە كۆرۈلسەت ئىىىىنناى خىاف زىياان دەل باۇ خىاف      بايانلىرىغا قايىف بولغان كىشىلە

بۇنىڭ ئىنىادەت باۇ قاراشاالرغا قارشاى     . بايانالرغا قارشى تۇرغان ئادەملەردە كۆرۈلدى

ئاۇالر   چاۈنىىت . تۇرغانالر تەرى ىدىن كۆرۈلگەن زىياان ھەممىادىن چاوڭراق بولادى    

ڭالب بۇنىڭدىن باۇر،ن پەيالساوپالردىن باشاقا ھەنىىمادىن ئۇناداق ساۆزلەرنى ئاا       

باقمىغانلىقى ئۈچۈنت ئۇالرنىڭ چاغلىق ئەقلىگە ئاساانال پەيالساوپالرنىڭ دېگەنلىارى    

باۇ خىاف   . خاتات چۈنىى ئۇالر خاتا سۆزلەيدىغان ئادەملەرت دېگەن ئوي كەلىپ قالىد،

بىر ئالالھتىن باشقا مەباۇد ياوقت ئىيساا ئالالھنىاڭ     »: ئادەملەر خۇددى ناساراالرنىڭ

زىنى ئاڭالب قەلىپت بۇ سۆزگە دەرھال قارشى چىقىپت مانا بۇ ت دېگەن سۆ«پەيغەمبىرى

ياماان  . خرىستىئاننىڭ سۆزىت دەب چالىاقاب كەتىەن ئادەمگە ئوخشىتىشاقا بولىاد،  

يەرىت خرىستىئاندىن بۇ سۆزنى ئاڭلىغان ئۇ ئادەم ئويالب باقمايد،كىت بۇ خرىستىئان 

؟ يااكى ساۆزىدە ماۇھەممەد    شۇ سۆزنى ئەغىزغا ئەلىش بىلەناال كااپىر بولاۇب كەتتىماۇ    

  ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىىىنى ئىنىار قىلغانلىقى بىلەن كاپىر بولۇب كەتتىمۇ؟

ئەگەر بااۇ خرىسااتىئان يااۇقىرىقى سااۆزىدە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ              

پەيغەمبەرلىىىنى ئىنىار قىلغانلىق تۈپەيلىدىن كاپىر بولۇب كەتتىت دەب قارىساقت ئۇ 

دات خىرىستىئاننىڭت ئۇنىڭدىن باشقا كاپىرلىققا ياتمايدىغانت ئۆزىمۇ توغرا بولغان چاغ

ھەمدە خرىستىئاننىڭمۇ نەزىرىادە تاوغرات دەب قارالغاان ئىشاالرغا قارشاى تۇر،شانىڭ       

مەسىلىگە بۇنداق قارىماسلىقت دەل بىر قىسىم دېاىەڭ ئادەملەرنىاڭ   . ھاجىتى قالمايد،

. تە ىشاتا ھەقىقەتناى ئەمەست ئاادەمنى ئاسااس قىلىاد،     ئۇالر ھەقىقەتناى  . ئادىتىد،ر

ھالبۇكىت ئاقىف كىشىلەر ئاقىلالرنىڭ سەرۋەرى ئەلىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ تۆۋەندىىى 

ھەقىقەتناى تونۇشاتا ئالادى بىالەن ئاادەمنى ئەمەست      »: تەۋسىيىسىگە ئەمەل قىلىد،

. «ىلىاپ يەتىساەن  ھەقىقەتنى تونۇغىنت شاۇندىال ھەقىقەتنىاڭ كىمادە ئىىەنلىىىناى ب    

ئاۇ  . ئاادەمنى ئەمەست ھەقىقەتناى تونۇياد،   ( ئاارىف )دېمەئت ھەقىقەتنى تونۇغۇچى 

باشقىالرنىڭ سۆزى ئۈستىدەت تەكارار ۋە ئەساتايىدىف ئويالشاقاندىن كەايىنت ئاۇ ساۆز       

توغرىال بولسات ئۇنى دېگۈچى مەيلى قانداق ئادەم بولۇشىدىن قەتئىينەزەرت ئۇنى قوبۇل 

التۇننىاڭ تاۇپراق ئارىساىدىن قەزىىېلىنىادىغانلىقىنى بىلگەنلىىاى      ئاۇ ئ . قىلىىېرىد،

ئۈچۈنت بەزى چاغالردا ئازغۇنالرنىڭ ساۆزلىرى ئارىساىدىن ھەقىاقەت د،ردانىلىرىناى     
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نااۋادا ئاۆزىگە ئىشاەننى باارت كاۆزى      . ئايرىپ چىقىش ئىستىىىدە بولۇشى ماۇمىىن 

ت ئاۇ ساەرراب بىار    ناى مىساالغا ئالسااق   ( ئاالتۇن ساودىگىرى  )ئۆتىۈر بىار ساەرراب   

نىاڭ  ( ت-ئالادامنىت باۇيەردە ئالادامنى ئاالتۇن ساودىگىرىنى دېمەكناى      )قەلالب

خالتىسىغا قول سەلىپت ئۇنىڭدىىى ساختا ئالتۇننى قوياۇبت سااب ئاالتۇننىال ئەلىاپت     

ئۇنىڭدىن پايدىالنسات ئۇنىڭ نەمە يامىنى باار؟ ھاالبۇكىت بىاراۋ ئالادامنىالر بىالەن      

ئۇالرغا قويۇلۇب كەتمىگۈدەئ دەرىجىدە دى  ۋە تەجرىبىگە ئىگە مۇئامىلە قىلىشقاندات 

بولمىغىنىدات بۇنداق ئاادەملەرنى ئالادامنىالر بىالەن مۇئاامىلە قىلىشاتىن كەساىىن       

دېاامەئت سااۇنى ياخشااى ئۈزەلمەياادىغانالر دەھشااەتلىك دېڭىااز  . چەكاالەش كەاارەئ

ىف تە ىاپت ئۇساتا   كىنىك بالىنى ئۇ چوڭ بولۇبت ئەق. ساھىلىدىن يىراق تۇر،ش كەرەئ

  .غا ئايالنمىغىنەت ئۇنى يىالنغا يەقىنالشتۇرماسلىق كەرەئ[04(]يىالنباز)ئەپسۇننى 

مەناانە بولغاناادات كااۆب قىسااىم كىشااىلەردە ئااۆزىنى دانااات دانىشاامەنلەردىن          

ھەسابالش خاھىشى كۈچىيىپ كەتىەنت نەمىنىاڭ ھەقت نەمىنىاڭ بااتىللىقىت نەمىنىاڭ     

ىااڭ ئااازغۇنلۇق بولىاادىغانلىقىنى ئايرىشااتا ئااۆزىنى زېاارەئ      ھىاادايەت ۋە نەمىن

چاغاليدىغانالر ئۇلغۇيۇب كەتىەن بۇ زاماندا كىشىلەرنى ئىمىان ياار بەرگەنانەت باۇ    

چاۈنىىت  . پەلسەپەچى ئازغۇنالرنىڭ كىتابلىرىنى ئوقۇشتىن كەسىىن چەكالەش كەارەئ  

نناى خىاف زىيىنىادىن    ئۇالرنىڭت پەلسەپە بىلىملىرىنىڭ يۇقىرىدا دەب ئۆتۈلگەن بىرى

ساقلىنىش ماۇمىىننىلىىى بولساىمۇت تۆۋەنادە باياان قىلىنىادىغان ئىىىىنناى خىاف        

  .زىيىنىدىن ساقلىنالىشى مۇمىىن ئەمەس

پىىرى توختالمىغانت ھەر قايسى ئىلىام تارمااقالرى   -ئىلىم ساھەسىدە تەخى ئوي         

-الرنىڭ تاۈپىى مەقساەت  ئەقىم-بىلەن پىششىق تونۇشلۇقى بولمىغانت تۈرلۈئ مەزھەب

غايىلىرىنى ئەنىق ئااڭقىراب يەتمىاگەن ئاايرىم بىار قىساىم ئاادەملەر بىزنىاڭ دىان         

ئىلىملىرى توغرىسىدا يازغان ئەسەرلىرىمىزدە ئۇچرايدىغان بىر قىسىم سۆزلەرگە ئەتىاراز  

بىلدۈرۈشۈبت ئۇالرنى ئىلگىرىىى پەلسەپىنىلەرنىڭ ئەساەرلىرىدىن كۆچۈرۈۋېلىنغاان   

ھالبۇكىت ئۇ ساۆزلەرنىڭ بىار قىسامى مەنىاڭ ئاۆز      . ىەنت دەب ئويالب قاپتۇسۆزلەر ئى

چاۈنىىت تۇيااق   . بۇنداق بولۇشىمۇت نورماال ئىاش ئىادى   . ئىلھامىمدىن تۇغۇلغانىدى

يولدا باشقىالرنىڭ ئىزىغاا دەسساىمەي مااڭىمەنت    )تۇياقنىڭ ئىزىغا چۈشۈب قالمايد، 

ئاۇ ساۆزلەرنىڭ يەنە بىار    . دە-د،ت دېگىلى بولمايا (ت —دېگىلى بولمايد،ت دېمەكنى 

يەنە تەخى ئۇالرنىڭ خلى كۆب قىسىملىرى . قىسىملىرى شەرىئەت كىتابلىرىدىمۇ تە ىلىد،

. پۈتۈنلەي بولمىسىمۇت مەئنا ۋە مەزمۇن جەھەتتىن تەسەۋۋ،ب كىتابلىرىادا ئۇچراياد،  
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بولغاانت   سىز ئويالب بەقىڭت ناۋادا شۇ سۆزلەر پەقەت بۇر،نقىالرنىڭ كىتابلىرىادىال باار  

ئۆزىدىن ئەقىلگە ئۇيغۇنت ئالالھنىڭ كەالمى يااكى پەيغەمبىرىمىزنىاڭ   -شۇنداقال ئۆز

سۈننىتىگە خىالب يەرى بولمىغان سۆزلەر بولغان تەقدىردەت يەنە نەمىدەب ئۇ سۆزلەرنى 

ئەگەر بىز باۇ خىاف تەنقىادىگە ياول قوياار      . تاشلىىەتىىلى ۋە ئىنىار قىلغىلى بولسۇن

سەپسەتىىازالر ئويالب يەتىەن ھەر قانداق بىر ھەقىقەتناى ئىنىاار    بولساقت نەتىجىدە

قىلغىلااى تۇرساااقت ئااۇ چاغاادا بىزنىااڭ نۇرغۇنلىغااان ھەقىقەتلەرنااى قاتااارى ئىنىااار  

دىىى بىر تۈركۈم ئاايەتلەرت  «قۇرئان كەرىم»شۇ جۈملىدىنت . قىلىشىمىزغا توغرا كەلىد،

ر توغرىسااىدىىى قىسسااەت لىرىاادىىى بااۇر،نقىال«ھەدىااس شااەرىف»رەسااۇلۇلالھنىڭ 

زاھىاادالرنىڭ سااۆزلىرىگە قەدەر نۇرغااۇن -دانىشاامەنت سااورىي-ھىىااايەتلەرت ھەكىاام

كىتابىنىاڭ  « سادىق قەرىنداشاالر »چۈنىىت . نەرسىلەرنى رەت قىلىشىمىزغا توغرا كەلىد،

ئاپتورىمۇ ئۆز كىتابىدا يۇقىرىقى سۆزلەرنى ئۆزىنىڭ باتىاف ناۇقتىئىنەزەرلىرىگە پاكىا     

. كەلتاۈرۈش ئاارقىلىق نادانالرنىاڭ كاۆڭلىنى ئاۆزىگە تارتمااقنى بولغاان        ساۈپىتىدە 

بۇنىڭاادىن شااۇنى كااۆرەلەيمىزكىت سەپسااەتىىازالر ھەقىقەتنااى بىزنىااڭ قااولىمىزدىن  

ئالىملىقنىاڭ ئەڭ تاۆۋەن دەرىجىساى    . ئەلىىېلىپت ئۇنى ئۆز كىتابلىرىغا كىرگاۈزمەكتە 

ئەنە . ن پەرقاى بولۇشاى كەارەئ   شۇكىت ئۇنىڭ ئادەتتىىى قاراپايىمت سااددا ئادەمادى  

نىڭ لوڭقىساىدىىى ھەساەلنى كۆرساەت    ( لوڭقىنى)شۇنداق بولغاندىال ئۇ ھىجامەتنى 

ئااۇت لوڭقىنىنىااڭ لوڭقىسااىنىڭ ھەسااەلنىڭ . يەنىااال ئاداشااماي ھەسااەلت دېيەلەيااد،

لوڭقاا بولساىالت   . خاراكتەرىنى ئۆزگەرتىىەتمەيدىغانلىقىنى ياخشى بىلىد،-خۇسۇسىيەت

زەرداب بولىد،ت لوڭقا دېگەن پاسىىنا قاننى ئاەلىش ئۈچاۈنال ياساالغان    -ئۇنىڭدا قان

نەرسەت دەب قاراش نادانالرچە قاراش بولۇبت بۇ قاراش بويىنە بولغاندات لوڭقىدا قاان  

بۇ نادان ئادەم شۇنى بىلمەياد،كىت پاساىىنىلىق   . بولسىال ئۇنى پاكىز دېگىلى بولمايد،

ىر خىاف خۇسۇساىيەتت ئەگەر ھەساەلنىڭ ئۆزىادە     قاننىڭ ئۆزىدىال پەيدا بولىدىغان ب

بۇنااداق خۇسۇسااىيەت بولمىسااات ئااۇ لوڭقىاادا بولااۇب قالغااانلىقى ئۈچااۈنال بااۇ خىااف  

دېمەئت ئۇنداق بولغاندىن كىايىنت لوڭقىادىىى   . خۇسۇسىيەتىە ئىگە بولۇب قالمايد،

بولىاد،ت   لوڭقىغا ئەلىنغانال بولسات پاسىىنا نەرسە. ھەسەلنى پاسىىنات دېگىلى بولمايد،

دەب قاراش ئۆتۈب كەتىەن ئەھمىقانىلىك بولۇشىغا قارىماايت كاۆب قىساىم كىشاىلەر     

شۇڭات ساەن ئۇالرغاا ھەر قاناداق ساۆزنى ئاۇالر      . مۇشۇ خاتا ئۇقۇمغا كۆنۈب كەتىەن

بىلىملىك ئادەمت دەب ئىشەني قىلىدىغان بىرساىنىڭ نامىادىن ئەيتىادىغانال بولسااڭت     

ئەگەر ساەن  . تەقادىردىمۇت ئاۇالر دەرر، قوباۇل قىلىاد،     ئەيتقانلىرىڭ ناتوغرا بولغاان 



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                       www.kitaphumar.com 

26 

 

ئۇالرغات ئۇالرنىڭ كۆزىگە سىغمايدىغانت ئۇالر يامان كۆرىدىغان بىر ئادەمنىڭ نامىدا 

. ئاۇالر قوباۇل قىلىشامايد،    سۆز قىلساڭت بۇ سۆزلىرىڭ ھەر قااننە ئور،نلاۇق بولساىمۇت   

تونۇيااد،كىت ھەرگىزمااۇ چااۈنىىت ئااۇالر ھەر دائىاام ھەقىقەتنااى ئااادەملەر ئااارقىلىق 

مانا بۇت ئۇچىغا چىققان ئاازغۇنلۇقت ماناا   . ئادەملەرنى ھەقىقەت ئارقىلىق تونۇشمايد،

قوياۇق ئىنىاار قىلىشانىڭ    -بۇت پەلسەپەچىلەرنىڭ ئەسەرلىرىدىىى نەرساىلەرنى قاارا  

  .زىيىنى

 

  .پەلسەپىنى قوبۇل قىلىشتىن كەلىدىغان زىيان. ئىىىىننى        

دېگەن كىتابقا ئوخشاش بىار  « سادىق قەرىنداشالر»الت پەلسەپىنىلەرنىڭ ئەھتىم        

قاتار كىتابلىرىنى كاۆرۈب باققاانالر باۇ كىتاابالردىىى پەيالساوپالرنىڭ پەيغەمابەرلەر       

ھەىمەتلىرىت سورىي دەرۋىشلەرنىڭ پىىىرلىرى بىلەن ئارىالشاتۇر،ب باياان قىلىنغاان    

بولۇب كەتىپت ئۇنىڭادىىى تاوغرا نەرساىلەرگە    خاتا نۇقتىئىنەزەرلىرىگە ئاسانال مايىف 

ئارىالشاتۇر،ۋېتىلگەنت باتىافت نااتوغرا نەرسااىلەرنى ساۇۋارىي ھالادا قوباۇل قىلىشااى       

. بىلمەيت باتىلغا يەقىنلىشىپ قاەلىشت دېمەكتاۇر  -مانا بۇمۇت بىر تۈرلۈئ بىلىپ. مۇمىىن

ساوپالرنىڭ ئاۇ   مانا مۇشۇنداق زىياننىڭ كەلىپ چىقماسلىقى ئۈچۈنت كىشاىلەرنى پەيال 

شاۇنداقالت  . خىف ئالدامنىت زىيانلىق كىتابلىرىنى ئوقۇشتىن كەسىىن چەكلەش كەارەئ 

سۇنى ياخشى ئۈزەلمەيدىغانالرنى پەلسەپە ئەسەرلىرىنىڭ تەيىلغاق قىرغاقلىرىغا يەقىن 

يوالتماسلىقت پۈتۈن خەلقنى ئاشۇ خىف كىتابالرنى كۆرۈشتىن چەكالەبت پەرزەنتلەرناى   

. قۇالقالرنى ئەبجەش سۆزلەرنى ئاڭالشتىن ساقالش كەرەئ. قىلىش كەرەئ يىالندىن نەرى

شۇنىڭدەئت يىالنباز بولغانالر بۇ جەھەتاتە ئاۆزىگە دائىام ھوشايار بولاۇبت ھەرگىزماۇ       

چۈنىىت گۆدەئ بااال مەنماۇ   . بالىالرنىڭ ئالدىدا يىالن بىلەن ھەپىلەشمەسلىىى كەرەئ

. ئاۆزىنى يىالنغاا چاقتۇر،ۋىلىشاى ماۇمىىن     دادامدەئ قىالاليمەنت دەب ئويالب قىلىپ

يەتىشاىەن بىار   . بىلىمدە چوڭقۇرلۇق تاپقان ھەقىقىي ئالىمالر ماناا مۇشاۇنداق قىلىاد،   

ناى ئەلىاپ ئەيتسااقت ئاۇ يىالنناى تۇتقاان چەغىادات ئۇنىااڭ        ( يىالنبااز )ئەپساۇننى  

نەشااتىرىدىن چىقىاادىغان سااويۇقلۇقنىڭ قايسىسااىنىڭ زەھەرت قايسىسااىنىڭ زەھەر    

ئىىەنلىىىنى بىلەلىگەچاىەت ئاۇ زەھەردىان تىريااقنى ئايرىاپ      ( تىرياق)ۇرغۇچى قايت

. چىقىد، ۋە بۇ ئايرىپ چىققان تىرياقنى ئۇنىڭغا ئەھتىيااجلىق كىشاىلەردىن ئايىماياد،   

ئۇ بىر قەلالبنىڭ ئاالتۇن  . كۆزى ئۆتىۈرت پاراسەتلىك سەرراپمۇ دەل شۇنىڭغا ئوخشايد،

راس  ۋە ساب ئالتۇنالرنى ئەلىىېلىپت ئارىالشاما ۋە   خالتىسىغا قول سالسات ئۇنىڭدىىى
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. ساختا ئالتۇنالرنى تاشلىىېتىپت راس  ئالتۇنالرنى ئەھتىياجلىق كىشاىلەرگە بەرىىېتىاد،  

بىر ئادەم ئاۆزى تىرياققاا موھتااج    . ئالىم بولغان كىشىلەر ئەنە شۇنداق بولۇشى كەرەئ

دىن چىقىدىغانلىقىنى بىلمىسە ۋە تۇر،پمۇت تىرياقنىڭ زەھەرنىڭ مەنبەسى بولمىش يىالن

مۈلاۈكىە  -ماال . تىرياقتىن يىرگەنسەت ئۇنىڭغاا باۇ ھەقاتە چۈشاەننە بەارىش كەارەئ      

ئەھتىياجلىق بىر ئادەم ئالدامنىنىڭ خالتىسىدىن چىققان ئالتۇندىن ئاۆزىنى تارتساات   

 ئۇنىڭغا بۇ قىلمىشىنىڭ ئۆتۈب كەتىەن نادانلىق بولىدىغانلىقىنىت بۇنداق قىلسا ئۆزى

. ئىزدەب يۈرگەن بىر پايدىدىن مەھر،م قالىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈب قوياۇش كەارەئ  

ئۇ شۇنى بىلىپ قەلىشى كەرەكىىت بىر ناچار نەرسە بىلەن بىار ياخشاى نەرساىنىڭ بىار     

يەردە بولۇب قەلىشى بىلەن ھەرگىزمۇ ياخشى نەرسە ناچار ياكى ناچار نەرسە ياخشاى  

. بىر يەردە بولاۇب قالغانادىمۇ مۇشاۇنداق بولىاد،     ھەق بىلەن باتىف. بولۇب قالمايد،

 .دېمەئت باتىف ھەرقاچان باتىفت ھەقىقەت ھامان ھەقىقەت بولۇب قەلىىېرىد،

 .ئاپەتلىرى توغرىسىدا مۇشۇننىلىك توختىلىمىز-پەلسەپەنىڭ زىيان

 

 باتىنىيە مەزھى ى ۋە ئۇنىڭ زىيانلىرى توغرىسىدا

 

تەدقىق قىلىپت ئۇالرغا قارىتاا بەلگىلىاك چۈشاەننە    مەن پەلسەپە بىلىملىرىنى           

ھاسىف قىلغان ۋە ئۇالردىىى خاتا نەرسىلەرگە تەنقىاد يۈرگاۈزۈب بولغانادىن كەايىنت     

شۇنى بىلىپ يەتتىمىىت پەلسەپەمۇ يەنە مەنىڭ كاۈتىەن يەرىمادىن تولاۇقى بىالەن     

بت ھەرگىزمۇ پەلسەپەنىڭ قورالى بولغان ئەقىف ئۆزى مۇستەقىف تۇر،. چىقالمايدىىەن

ئەماادىلىىتەت باااتىنىيە مەزھى ااى . بااارلىق سااىرالرنىڭ پەردىسااىنى ئاچالماياادىىەن

دەيدىغان بىر مەزھەبنىڭ داناالىرى مەيادانغا چىققاان بولاۇبت كىشاىلەر ئارىساىدا       

( گۇنااھتىن خاالىي  )ھەر ئىشنىڭ ماھىيىتىنى پەقەت ھەققانىي بىر مەئسۇم »: ئۇالرنىڭ

. ساۆزلىرى ئەقىاپ ياۈرەتتى   -توغرىساىدىىى گەب « دىغانلىقىبىر ئىمام ئارقىلىق بىلىنى

شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ماھىيەتلىك تەرەپلىرىنى چۈشىنىپ بەقىش ئۈچاۈنت ئۇالرنىاڭ   

بۇ ئىش بىالەن تەڭ ئويلىمىغاان   . ئەسەرلىرىنىمۇ تەتقىق قىلىپ بەقىشىمغا توغرا كەلدى

( بىلاالھ ئىابن ماۇقتەدىر   خەلى ىسى مۇساتەزھىر   -38ئابباسىيالرنىڭ )يەردىنت خەلى ە 

تەرى ىدىن باتىنىيە مەزھى ىنىڭ ماھىيىتىنى ئەنىپ تاشااليدىغان بىار كىتااب يەزىاپ     

مەنىاڭ خەلىا ە ئالىيلىرىنىاڭ باۇ     . چىقىش توغرىسىدا ماڭا كەسىىن پەرماان چۈشاتى  

باۇ ئىاش ئىنىمادىىى ئارز،غاا ساىرتتىن      . پەرمانىغا بويسۇنماي ئامالىم ياوق ئىادى  
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شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇالرنىڭ كىتاابلىرىنى ئىازدەب   . ىە بولۇب قالدىقوشۇلغان بىر تۈرت

بااۇ ئارىلىقتااا مەن مۇشااۇ زامااان كىشااىلىرىنىڭ ئىلھااامى ۋە    . توپالشااقا كىرىشااتىم 

تەپەكىۇرىدىن بارلىققا كەلگەنت كونا باتىنىينىالرنىڭ ئۇسلۇبىغا ئوخشاىمايدىغانراق  

باۇ يەردىان توپلىادىمت مەن    -ەرئۇسلۇبتا دېيىلگەن بىر قىسىم يەڭى ساۆزلەرنىمۇ ئاۇ ي  

توپلىغان بۇ نەرسىلەرنى بىر ياندىن ئىننىىىلىك بىلەن رەتلىسەمت يەنە بىار يانادىن   

مەنىڭ بۇ ئىشتىىى ئەساتايىدىللىقىم  . ئۇالر ئۈستىدە يەتەرلىك دەلىللەش ئەلىپ باردىم

( ساۈننەت ەرپەرۋەر كىشاىلەر  )شۇ دەرىجىگە بەرىپ يەتتىىىت بىار قىساىم ئەھلاى ھەق    

باااتىنىيە مەزھىبىاادىىىلەرنىڭ دەلىللىرىنااى كۆرسااىتىپ بەرىشااىە بەئ كااۈچەب       

بۇ قىلغىنىڭ ئۇالر ئۈچۈن خىزمەت »: كەتىەنلىىىمگە قارشى چىقىپت شۇنداق دېيىشتى

ساەن ئۇالرنىاڭ گۇماانلىق نەرساىلىرىى ئۈساتىدە باۇ دەرىجىادە        . قىلىش بولۇب قاپتۇ

ر ئااۆز مەزھەبلىرىنااى قوغااداب  دەلىلاالەش ۋە رەتاالەش ئەلىااپ بارمىغىنىڭاادات ئااۇال 

ئۆز ۋاقتىدا مەشھۇر . ئۇالرنىڭ بۇ قارشى چىقىشىنىمۇ خاتا دېگىلى بولمايتتى. «قااللمايتتى

ئالىم ھارىس ئىبن مۇھاسىبىي مۆئتەزىللەرگە رەددىيە بەرىدىغان بىر كىتاب يازمااقنى  

ۇھاساىبى  ھارىس ئىابن م . بولغاندات ئەھمەد ئىبن ھەنبەل ئۇنىڭغا قارشى چىققانىىەن

ت دېگەنادەت  «تەقسىرت بىدئەتىە رەددىيە بەرىش پەرز ئىشقۇ»: ئەھمەد ئىبن ھەنبەلگە

بۇنىسى راس ت لەىىن سەن بۇ ئىشتا ئالادى  »: ئەھمەد ئىبن ھەنبەل ئۇنىڭغا جاۋابەن

بىلەن ئۇالرنىڭ خاتالىقىنى كۆرسىتىپ بەرىپ بولۇبت ئاندىن ئۇنىڭغا ئۆز رەددىيەڭنى 

غاندا كىتابىڭنى ئوقۇغان ئادەمنىڭ ئالدى بىلەن سەن رەددىايە  بەرىسەنت بۇنداق بول

بەرمەكنى بولۇب تۇرغان خاتا نەرسىنى كۆرۈپالت ئۇنىڭغا مايىف بولۇب قەلىپت ساەنىڭ  

ئۇنىڭغااا بەرگەن رەددىاايەڭگە دىقااقەت قىلماااي قويۇشااى ياااكى دىقااقەت قىلغااان   

ت دېاگەن  «ىنااليساەن تەقدىردىمۇت ئۇنى چوڭقۇر چۈشەنمەي قەلىشىدىن قانداقمۇ ساقل

ئەھمەد ئىبن ھەنبەلنىڭ بۇ دېگىنىمۇ توغرا بولۇبت ئۇ پەقەت جەمئىيەت ئاارا  . ئىىەن

كەڭرى تارقالمىغانت ئاشىارىلىق باسقۇچىغا ئاۆتمىگەن ئىغاىاگەر پىىىارلەرگە مااس     

ئاللىقاچان تارقىلىپ بولغان بولسات ئۇنگە قارىتا ( خاتا ئىدىيە)ئەممات شۈبھە . كەلەتتى

تەنقىادنى پەقەت  . د ئەلىپ بەرىش بىر تۈرلۈئ دىنىي مەجباۇرىيەت ھەساابلىنىد،  تەنقى

. تەنقىد قىلىنىدىغان نەرسىنى كۆرسىتىپ ئۆتىەنادىن كەيىانال ئەلىاپ باارغىلى بولىاد،     

ئەممااات ئۇالرنىااڭ خاتااالىقىنى كۆرسااىتىپ بەردىاامت دەب ئااۇالر كااۈچەب كەتمىااگەن 

ن نەرسىنى ئۇالرغاا زقرىغاا دۆڭگەشاىە    نەرسىلەرگە ئارتۇقنە كۈچەشىەت ئۇالر دېمىگە

بەلىىت مەن ئۆزۈم رەددىايە بەرگەن شاۇ   . مەنمۇ بۇنداق قىلغان ئەمەسمەن. بولمايد،
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نەرسىلەرنى خەلى بۇر،ندىن باتىنىي ئەقىمغا قەتىلىاپت ئۇالرنىاڭ مەيادانىنى يااقىالب     

ڭ ئەيتىپ ئۇنى. ماڭا قارشى تۇر،ب كەلىىاتقان يەقىنلىرىمنىڭ بىرىدىن ئاڭلىغان ئىدىم

بەرىشىنەت باتىنىيە ئەقىمىدىىلەر ئۇالرغا قارشى كىشىلەرنىڭت ئۇالرغا رەددىيە بەرىاپت  

چاۈنىىت  . ماقالىلەرنى يەزىپ كەتىشىگە ئاننە پىسەن  قىلىپ كەتمەيادىىەن -كىتاب

-ئااۇ ئەسااەرلەرنى يازغااانالر باااتىنىيە ئەقىمىاادىىىلەرنى ئااۇالر تايىنىىاتقااان دەلىااف 

باۇرادىرىم ماڭاا ئاۇالر    . ىنى ئۇقماي تاۇر،ب تەنقىدلەيادىىەن  ئىس اتالرنىڭ نەمىلىى

مەن باتىنىيە مەزھى ى ھەققىادىىى باۇ   . توغرىسىدىىى باشقا نەرسىلەرنىمۇ دەب بەردى

تەنقىدىي ئەسىرىمنى يازغاندات كىشىلەر مەنى چۈشاەنمەيت ئاۆز رەددىيەمناى بەرگەن    

لساممۇت مەنى ئاۇ نەرساىلەرنى   ئاشۇ مەزمۇنالرنى گەرچە ئۆز قۇلىقىم بىلەن ئاڭلىغان بو

ئۇقمايدىىەنت دەب قالمىساۇن ئەمەست بەلىاى ئاايرىم غاپىاف كىشاىلەر ئەساەرنى       

ئوقۇغان چەغىادا تەنقىادنىڭ پاكىا  ئاساساىدىن گۇمانلىنىاپ قالماسالىقى ئۈچاۈنت        

دېمەئت مەن ئالدى بىلەن ئۇالرنىاڭ  . ئۇالرنىڭ پاكىتلىرىنىمۇ تولۇق كەلتۈرۈب ئۆتتۈم

بۈجۈرىگىنە كۆرسىتىپ بەرگەندىن كەيىنت ئىىىىنناى قەدەمادە   -ئۈجۈر خاتالىقلىرىنى

. پااوالتتەئ پاااكىتالر ئاساسااىدات ئۇالرنىااڭ بولمىغااۇر تەرەپلىرىنااى كۆرسااىتىپ ئۆتتااۈم

ساۆزلىرىمۇ  -ئۇالرنىاڭ گەب . ئومۇمەن ئەيتقاندات ئۇالر ھەنقانداق ئۈنۈم قازىنالمىدى

بىر ئوچۇم ناادان كىشاىلەرنىڭ خاتاا    ئەگەر . ھەنقانداق ئەھمىيەتىە ئىگە بواللمىدى

قولالشلىرىنىڭ كاساپىتى بولمىغاندا ئىدىت باتىنىيە مەزھىبىدىن ئىبارەت بۇ بىدئەتلىك 

تەلىمات تىلغا ئاالغۇدەئ ھەننەمىساى ياوق تاۇر،بت بۈگاۈنىى دەرىجىادە شاۆھرەت        

تناى  لەىىنت بۇالردا گۇر،ھىازلىق قىلمىشاىنىڭ ئەغىار بولۇشاى ھەقىقە   . تاپمىغان بوالتتى

قوغدىماقنى بولۇب ئورتىغا چۈشاىەن ھەر قايساى تەرەپلەرناى ئۇالرنىاڭ تەئلىماات      

ئاساسىغا قارىتا رەددىيە ئەلىپ بەرىش كۈرىشىنى تەخىمۇ ئۇز،ن داۋامالشتۇر،شت ئاۇالر  

ئالغا سۈرگەن ھەربىر نۇقتىئىنەزەرگە بوشاشماي قارشىلىق كۆرسىتىشاىە مەجباۇر قىلىاپ    

تەئلىمدىن ئايرىلىپ قەلىشقا »باتىنىيىلەر كۆتۈرۈب چىققان شۇنىڭ بىلەن ئۇالر . قويدى

بولمايد،ت بىز ھەر قاچان تەئلىام ۋە ماۇئەللىمگە موھتااجت ماۇئەللىم بولۇشاقا پەقەت      

ت دېاگەن قاراشاقا   «لەرال ياراياد، ( گۇنااھتىن خاالىي ماۇئەللىم   )مۇئەللىمى مەئساۇم  

ىم ۋە مۇئەللىمگە موھتاجلىق شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىڭ تەئل. كۈچلۈئ تۈردە رەددىيە بەردى

توغرىسااىدا كەلتااۈرگەن ئاساسااى يەنىااال ئۈسااتۈنلۈكنى ئىگىاالەبت ئۇالرغااا قارشااى   

بىر قىسىم ئادەملەر بۇنىڭغا ئالدىنىپ قەلىپت . تۇر،ۋاتقانالرنىڭ سۆزى بىر چەتتە قالدى

ئەسلىدە باتىنىيىلەرنىڭ پاكى  ئاساسى يەتەرلىك بولغاانلىقتىن مۇشاۇنداق بولۇۋاتساا    
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ھااالبۇكىت ئااۇالر بااۇ ئەھىالنىااڭ ئااۇالر . ەاارەئت دېااگەن تونۇشااقا كەلىااپ قەلىشااتىك

ئويلىغاندەئ ئىش بولماساتىنت بەلىاى ھەقىقەتناى قوغادىغۇچىالرنىڭ يارامساىزلىقىت      

ھەقىقەتنى ئۆز يولى بىلەن قوغداشنى بىلمىگەنلىىىادىن كەلىاپ چىققاانلىقىنى ھەرگىاز     

 .ئويلىمىدى

 

تەخى ئۇنىڭ . ىمگە ئەھتىياج بارلىقىنى ئەتىراب قىلىمىزھەقىقەت شۇكىتت بىز مۇئەلل 

بىز ئەتىاراب قىلىادىغان ئاشاۇ مەئساۇم ماۇئەللىم      . مەئسۇم بولۇشىنىمۇ ئەتىراب قىلىمىز

ئاۇ ئااللىبۇر،ن ئۆلاۈب    »: ئەگەر ئاۇالر . بىردىنبىر ھالدا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمد،ر

( يەنى ئىمامى مەھدىي)ىمىڭالر ئۇنداقتا سىلەرنىڭ مۇئەلل»: ت دېسەت بىزمۇ«كەتىەنغۇ

بىزنىڭ ئىمامىمىز دەۋەتنىلەرناى  »: ئەگەر ئۇالر. ت دەيمىز«مۇ غايى  بولۇب كەتىەنغۇ

تەربىيىلەبت ھەر قايسى يۇرتالرغا تارقىتىىەتىەنت ئۇ ھازىر ئاشۇ دەۋەتنىلەر بىرەر ئىشتا 

نىاڭ ئاۆزىگە   ئىختىالپقا چۈشۈب قالسا ياكى بىرەر قىيىن مەساىلىگە د،چ كەلساەت ئۇالر  

بىزنىاڭ  »: ت دېگۈدەئ بولسات بىاز ئۇالرغاا دەيمىزكاى   «مۇراجىئەت قىلىشىنى كۈتمەكتە

ماۇ دەۋەتنىلەرنااى تەربىاايىلەبت ئۇالرغااا  ( مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم)ماۇئەللىمىمىز  

ئۆگىتىدىغانىنى ئۆگىتىپ ھەر قايسى يۇرتالرغا تارقىتىىىتىاپ بولغاانت چاۈنىى ئاالالھ     

بۈگاااۈن ساااىلەرنىڭ دىنىڭالرناااى  »: نداق دېاااگەندە شاااۇ«قۇرئاااان كەرىااام»

ئااۆگىتىش كامالىغااا (. ئايەتنىااڭ بىاار قىساامى  -2مائىاادە سۈرىسااى )«پۈتۈنلىاادىم

يەتىەندىن كەيىنت ئۆگەتىۈچى مۇئەللىمنىڭ ئۆلۈب كەتىشاىنىڭ ھەنقاناداق زىيىناى    

يااوقت خااۇددى ئىمااام غايىاا  بولااۇب كەتسااىمۇت ئۇنىااڭ تەلىاام بەرىشااىگە زىيااان  

پەيغەمبەرنىڭ ھەدىسلىرىدە تىلغا ئەلىنمىغان »: ناۋادا ئۇالر. دەيمىز ت«يەتمىگەندەئ

بىلەنمۇ؟ ( نەقلى ئاساس)مەسىلىلەرگە يولۇقساڭالرت قانداق بىر تەرەب قىلىسىلەر؟ نەس 

ھالبۇكىت پەيغەمبەردىن سىلەرگە ئۇنداق نەس يەتىاپ كەلمىاگەن تۇرساا؟ ئىجماا ت     

ت دېسەت بىز «تىالب پەيدا قىلىدىغان تۇرساقىياس بىلەنمۇ؟ ھالبۇكى بۇ ئىىىى ئىش ئىخ

ئۇنداق مەسىلىلەرگە يولۇققاندات پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇئاز »: شۇنداق دەيمىزكى

ئىبن جەبەلنى يەمەنگە ئەۋەتىەندەت مۇئاز قانداق قىلغان بولساات شاۇنداق قىلىمىازت    

ىالەن بەرتەرەب  ئالدى بىلەن نەس بار يەردە نەس بىلەنت ئۇ بولمىغانادا ئىجتىھاات ب  

يۇرتالرغا تارقىلىاپ  -بەلىىت ئىمان تەربىيىسىگە ئىگە بولغاندىن كەيىنت يۇرت. قىلىمىز

چۈنىىت باتىنىيە ئەقىمىدىىى ئاشۇ . كەتىەن ئاشۇ دەۋەتنىلەرگە ئوخشاش يول تۇتىمىز

ساەۋەبىت ساان ۋە چەاتىلىش    . دەۋەتنىلەرمۇ دائىمال نەس بويىنە ھۆكۈم چىقىرالمايد،
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ھادىسلەرنى پۈتۈنلەي ئۆز ئىنىگە -ەكلىك نەسلىك ئاساسالر چەكسىز ۋەقەدائىرىسى چ

ئۇالرمۇ ھەر بىار مەساىلىگە يولۇققانادات ئۇد،للاۇق ئىماام تۇرغاان       . ئەلىپ بواللمايد،

بەلىىمت بىرى . شەھەرگە قايتىپ بەرىپت ئۇنىڭ بىىاسىتە يوليور،قىنى ئەلىپ بواللمايد،

تىغىمۇ بەرىشىت بۇ چاغدا ئىمام ئاللىبۇر،ن ۋاپات ئۇز،ن يولالرنى بەسىپت ئىمامنىڭ يۇر

تە ىپ كەتىەن بولۇشىت شۇنىڭ بىالەن ئىمامادىن يولياور،ق ئاالىمەنت دەب كەلىاپ      

قىبلىناى بىلەلامەي دەرگۇماان بولاۇب     . تارتقان جاپالىرىمۇ ئۈنۈمسىز قەلىشى ماۇمىىن 

. لماي ئامالى يوققالغان ئادەمنىڭمۇ ناماز ئوقۇشتا قىبلىنى ئىجتىھات بىلەن تەخمىن قى

چۈنىىت ئۇ ئەگەر قىبلىنى بىلىپ كەلىش ئۈچۈن ئىمام تۇرغاان جايغاا باارىمەنت دەب    

دېمەئت بۇناداق ئەھىالادا ئەمەلىاي قىابلىگە     . ماڭسات نامازنىڭ ۋاقتى ئۆتۈب كەتىد،

ھەدىساتە  . ئەمەست گۇماندىىى قىبلىگە قاراب ناماز ئوقۇشاقا بولىاد،ت دېاگەن گەب   

ئىجتىھادتا خاتاالشقان ئادەمگە بىر ئۈلۈش ئەجىر بولسات تاوغرىنى  »: شۇنداق دېيىلىد،

ئەنە شۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنى بارلىق ئىجتىھادقاا  . «تاپقۇچىغا ئىىىى ئۈلۈش ئەجىر بار

بۇنىڭغا بىر زاكات بەرگۈچىنى مىساالغا ئالسااقت ئاۇت ئاۆزى باايت پۇلادار       . ئورتاقتۇر

ىيااپىتىگە كىرىىالغاان ئاادەمنى ئاۆز     ماللىرىنى يوشۇر،بت كەمابەغەل ق -بولسىمۇت پۇل

ئىجتىھااادى بااويىنەت كەماابەغەل ئااادەمت دەب ئااويالبت ئۇنىڭغااا زاكااات بەرسااەت   

چۈنىىت بۇ . ئەمەلىيەتتە ئۇ گەرچە خاتا ئويالب قالغان بولسىمۇت ئەيىبىە بۇير،لمايد،

لەن ئاۇ ئاادەم بىا   » : ناۋادا ئۇ. ئىشتا ئۇنىڭ گۇمانى نەمە بولسات شۇ ھەسابقا ئىلىنىد،

تاالش قىلغان ئادەمنىاڭ گۇماانىمۇ ھەلىقاى ئادەمنىاڭ گۇمانىغاا      -قىبلە توغرىسىدا دە

ھەئەت ئۇمۇ خۇددى قىابلە  »: دېسەت بىز دەيمىزكى« ئوخشاشال ئىجتىھات ھەسابلىنامد،؟

ئىشىدا ئۆز گۇمانى ئاساسىدا ئىجتىھات قىلغان ئادەمگە ئوخشاش ئاۆز ئاويى باويىنە    

اشقىالرنىڭ ئۇنىڭ ئويىغا قوشۇلۇشت قوشۇلماسلىقى بىلەن بۇنىڭت ب. ئىش كۆرۈشى كەرەئ

ئەگەر مۇئەييەن بىار مەزھەباىە   »: ئەگەر ئۇ بۇ سۆزگە قايىف بولماي. «ئاالقىسى يوق

قىبلىنىاڭ يۆنىلىشاىنى بەىىاتەلمەي قالغاان     ( مۇقەللىاد )ئەگىشىپ كەلىىاتقان ئاادەم  

م ئەئازەم مەزھىبىگىماۇت   مۇنداق ئەھىالدات قايسى ئىسالم مەزھىبىگە ئەگىشىد،؟ ئىماا 

ت دېسەت بىز «ياكى ئىمام شارىئىي مەزھەبىگەمۇت ياكى بولمىسا ئۇالردىن باشقا بىرىگىمۇ

قىبلىنىڭ يۆنىلىشىنى بىلەلمەي ئىىىىلىنىپ تۇرغان مۇقەللىد »: ئۇنىڭغا شۇنداق دەيمىز

دەل مۇشۇ خىف ئەھىالادا قاناداق قىلىاش توغرىساىدا بىار پىىىارگە كەلەلمەيىاتقاان        

بەلىىمت ئۇ باتىنىي . «!قىلماقنىدى؟ ۇجتەھىدلەر ئارىسىدا قالغان تۇرسات يەنە قانداقم

ئااۇ ئااۆزى ئىجتىھااات قىلىااپت »: مۇنااداق جاااۋاب بەرىشااى مااۇمىىن بااۇ گە ىمىاازگە
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ئااالمەتلىرىنى ياخشاى   -مۇجتەھىدلەر ئىنىدە كىمناى پەزىلەتلىاكت قىبلىنىاڭ بەلاگە    

بۇ چاغدا بىز ئۇنىڭغاا جااۋاب   . «ىشى كەرەئبىلگۈچى سۈپىتىدە قارىسات شۇنىڭغا ئەگىش

ئۇنداقتات ئۇ ئادەم سىز دېگەن ئاشۇ ئىجتىھادقاا تايىنىاپ قىبلىناى    »: بەرىپ دەيمىزكى

گەرچە «.قايسى مەزھەبىە ئەگىشىشمۇ ئۇنىڭ ئۆز ئىجتىھادىغا قاراب بولىاد، . بەىىتىد،

خەلقناى   ىنالمىساىمۇ ئىجتىھات ئىشىدا بەزىدە پەيغەمبەر ۋە ئىمامالرمۇ خاتالىقتىن ساقل

تەخى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد . ئىجتىھادقا تەرغى  قىلىش ھامان بىر خىف زەر،رىيەتتۇر

مەن »: ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىىى سۆزىمۇ بىزگە ئىجتىھات ئىشىدا ئىلھاام بەرىاد،  

شاھى  -بۇت گۇۋاھ[ 03.]«سىرتىغا قاراب ھۆكۈم قىلىمەنت نىيەتلەرنى بىلگۈچى ئالالھتۇر

شەكىللەنگەن كۈچلۈئ گۇمانغا ئاساسەن ھۆكۈم چىقىرىمەنت  لىدىغان ئاالمەتلەردىنبو

مانا . شاھى  ئاالمەتلىرىمۇ دائىم توغرا چىقىىەرمەيد، -لەىىنت ئاشۇ گۇۋاھ. دېگەنلىك

كۆرۈب تۇرغىنىڭىزدەئ ئىجتىھات ئىشلىرىدا پەيغەمبەرلەرمۇ خاتالىقتىن سااقلىنالمىغان  

الدا قانداقسىگە ئىجتىھاات خاتاالىقى كۆرۈلمەياد،ت دېگىلاى     يەردەت يۇقىرىقىدەئ ئەھى

بۇ يەردە بىزگە بااتىنىيىنىلەر تەرى ىادىن مۇناداق ئىىىاى تۈرلاۈئ ساوئال       . بولسۇن

ئىجتىھات قىلىش دېگەن ئايرىمت ئىجتىھادچاانلىقى  »: قويۇلۇشى مۇمىىنت ئۇنىڭ بىرى

بىاالەنت ئەقىاادە  مەسااىلىلەرگە نىساابەتەن تااوغرا بولغااان( ت -دېدقكسااىيىلىك)بااار 

چاۈنىىت ئۇنىڭادا خاتاالشاقان ئاادەمنى كەچاۈرگىلى      . ئاساسلىرىدا تاوغرا بولماياد،  

مەنىڭ بۇ سوئالغا بەرىدىغان . «مانا بۇ ئەھىالنى قانداق ھەل قىلىش كەرەئ؟. بولمايد،

تولاۇق ئاۆز   « ھەدىاس شاەرىف  »ۋە « قۇرئان كەرىم»ئەقىدە ئاساسلىرىنى »: جاۋابىم

ئۇنىڭدىن باشقا بىر قىسىم تەپسىلىي بايان قىلىشاقا تەگىشالىك   . نئىنىگە ئەلىپ بولغا

بىار قاتاار    تارتىش ئۈساتىدىىى ئاايرىم مەساىلىلەرگە قەدەر   -مەسىلىلەر ھەمدە تاالش

. گە تايانغاندىالت ئاندىن توغرا تونۇشقا ئەرىشىىلى بولىد،«توغرا ئۆلنەم»تەرەپلەردە 

توغرا »دە تىلغا ئالغان ۋە مەن «ان كەرىمقۇرئ»ئالالھ ئۆز كىتابى « توغرا ئۆلنەم»بۇ 

ئەگەر . دېگەن كىتابىمدا ئەيتىپ ئۆتىەن بەش تۈرلۈئ ئۆلنەمدىن ئىباارەت « ئۆلنەم

سىزگە قارشاى تۇرىادىغان كىشاىلەر ساىز دېاگەن ئاۇ ئاۆلنەمگە قايىاف         »: ئۇ سىزگە

ا ئۇالر ئۇنى چۈشەنمەيدىغانال بولمىسات ئۇنىڭغا »: ت دېسەت مەن دەيمەنىى«بولمايد،

شۇنداق ئىىەنت ئۇنى چۈشىنىپ تۇر،بت ئۇنىڭغا قارشاى چىقىادىغان   . قارشى تۇرمايد،

چااۈنىىت مەن . ھەتتااات باااتىنىيلەرمۇ ئۇنىڭغااا قارشااى تۇرالمايااد، . ئىااش بولمايااد،

ئۇ . دىن ئالدىم ۋە شۇنىڭدىن ئۆگەندىم«قۇرئان كەرىم»ئۆلنەملەرنىڭ ھەممىسىنى 

چاۈنىىت باۇ ئاۆلنەملەر ئۇالرنىاڭ     . لماياد، ئۆلنەملەرگە مەنتىقنىلەرمۇ قارشاى تۇرا 
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چاۈنىىت ئاۇت   . كاالمنىالرمۇ ئوخشاشال قارشى تۇرالمايد،. شەرتلىرىگىمۇ ئۇيغۇن كەلىد،

ناااھەقنى -پاااكىتى توغرىسااىدىىى بايااانلىرى ھەماادە ھەق كاالمنىالرنىااڭ نەزەرىاايە

مۇشاۇنداق  ئەگەر سەنىڭ قولۇڭدا راستال »: ناۋادا ئۇالر. ئايرىش قائىدىلىرىگە ئۇيغۇن

ئااۆلنەم بولسااات نەمىشااقا ئااۇنى ئىشاالىتىپت كىشااىلەر ئارىسااىدىىى ئىختىالپنااى    

ئەگەر ئۇالر مەنىاڭ ساۆزۈمگە قاۇالق    » : دېسەت مەنىڭ جاۋابىم شۇكى« تۈگەتمەيسەن

« توغرا ئۆلنەم»مەن . سالغىنىدا ئىدىت ئەلىەتتە ئۇالرنىڭ ئىختىالپى تۈگىگەن بوالتتى

. ياوللىرى توغرىساىدا توختالغاانمەن   -تۈگىتىشنىڭ ئامالدېگەن كىتابىمدا ئىختىالپنى 

شۇالرنى ئوقاۇب كۆرساەڭت ئۇالرنىاڭ تاوغرىلىقىنى ھەمادە ئاۇ ئاارقىلىق ئىختىالپناى         

بىراقت ئەپسۇسلىنارلىق يەارىت  . پۈتۈنلەي تۈگەتىىلى بولىدىغانلىقىنى بىلىپ يەتىسەن

شاۇنداقتىمۇت ئۇالرنىاڭ   . ئادەملەر ئۇ پىىىرلەرگە بىر پۈتۈن ھالدا قاۇالق سەلىشامايد،  

ئىنىدىن پەقەت بىر گۇر،ھال مەنىڭ گە ىمگە قۇالق سەلىپت ئۆز ئارىسىدىىى ئىختىالپنى 

ھالبۇكىت سەنىڭ ئىماامىڭمۇ كىشاىلەرنىڭ ئاۆز ساۆزىگە     . تۈگىتىشىە مۇۋەپ ەق بولدى

قۇالق سالماسلىقىغا قارىمايت ئۇالر ئارىسىدىىى ئىختىالپنى تۈگەتمەكنى ئىدىغۇ؟ ئۇمۇ 

نەمە ئۈچۈن ئۆز ۋاقتىادا ئەلاى رەزىيەلالھاۇ    . ىشقا تا ھازىرغىنە ئۇنداق قىاللمايد،نەم

ئەنھۇدەئ ئىمامالرنىڭ بەشى بولغان كىشىمۇ كاۆز ئالدىادا بولۇۋاتقاان ئىختىالپالرناى     

سەنىڭ ئىمامىڭ ئۆزىنى بارلىق كىشىلەرنى ئۆزىنىڭ گەا ىگە مەجباۇرىي   . تۈگىتەلمەيد،

شاۇنداق ئىاىەنت ئاۇ نەمىشاقا تاا      . ئىگەت دەب قاراياد،  كىرگۈزەلەيدىغان ئىقتىدارغا

بۈگۈنگە قەدەر بارلىق كىشاىلەرنى ئۆزئاارا ئىختىالپالرناى تاشالشاقا چاقىرماياد،؟ ئاۇ       

قاچانغىنە مۇشۇنداق قىلمايد،؟ ئىمامنىڭ ئىختىالپناى تۈگىتىشاىە چااقىرىق قىلىشاى     

پەيادا بولۇشاتىن باشاقا    بىلەن كىشىلەر ئارىسىدا تۆپىلەب ئىختىالب ۋە ئىخاتىالپنىالر  

نەمىمۇ بارلىققا كەلدى؟ توغرات ئۇالر بۇ چاغىنە كىشىلەرنى ئۇنداق قىلىشقا زقرلىمىادى؟  

بۇنىڭدا ئۇالر كىشىلەرنى ئىختىالپنى تۈگىتىشىە چاقىرىق قىلىشىنىڭ ئۇالر ئارىسىدا قان 

نىلىق ۋە ماكانالرنىڭ ۋەيران بولۇشىت بالىالرنىڭ يەتىم قەلىشىت قاراق-تۆكۈلۈشت يۇرت

بۇالڭنىلىق قىلمىشالىرىنىڭ بااش كۆتۈرۈشاىدەئ ساەلبىي نەتىجىالەر ناى كەلتاۈرۈب        

ئەمەلىيەتتەت ساىلەرنىڭ كىشاىلەر ئاارا ئىختىالپناى     . چىقىرىشىدىن ئەنسىرەشىەنىدى

يوقىتىشقا ئور،نىشىڭالر تۈپەيلى د،نيا مىقياسىدا باۇ چاغقاا قەدەر كۆرۈلاۈب باقمىغاان     

ساىز ئەل ئارىساىدىىى ئىختىالپناى    »: ئەگەر بىراۋ. «ا كەلدىيەڭى ئىختىالپالر بارلىقق

بىرىگە قارشى تۈرلۈئ مەزھەپلەرت زىاددىيەتت  -يوقىتىپ تاشاليمەن دەيسىزت لەىىن بىر

ئىختىالپالر ئارىساىدا تەڭىرقااب ياۈرگەن بىار ئاادەم ئۈچاۈن ئەيتقانادات ئاۇ ئاادەم          
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بت پەقەت سااىزنىڭال قانداقسااىگە سااىز قارشااى تۇر،ۋاتقااان ئادەمنىااڭ سااۆزىنى قويااۇ

يەنە كەلىاپت كاۆب ساانلىق ئاۆكتىنىلەر ساىزگە قارشاى       . سۆزىڭىزنى قوبۇل قىلغۇدەئ

ماناا باۇ ئۇالرنىاڭ    « تۇر،ۋاتقان بىر ئەھىالدات سىزنىڭ باشاقىالردىن ناەمە پەرقىڭىاز؟   

ساەنىڭ باۇ   »: مەن ئۇالرنىڭ بۇ سوئالىغا شۇنداق جاۋاب بەرىمەن. ئىىىىننى سوئالى

ەن ئۆزۈڭگە يانىد،؟ چۈنىىت ئەگەر سەن ئۇ گاڭگىراق ئادەمنى ئاۆز  گە ىڭ ئالدى بىل

كاۆب ساانلىق بىلىمادانالر سااڭا     . تەرى ىڭگىال تارتساڭت ئۇ شۇنداق دېيىشى ماۇمىىن 

قارشااى تۇر،ۋاتسااات سااەن يەنە نااەمەڭگە تايىنىااپت باشااقىالردىن ياخشااى بولااۇب   

مەنىاڭ  »: ئۇنىڭغاا قالغۇدەكسەنت قەنى سەن بۇنىڭغا نەمە دېمەكناى؟ نااۋادا ساەن    

ت دەب جاۋاب بەرسەڭت سەن پاكىتلىققاا  «بار( نەقلىي ئاساس)ئىمامىم توغرىسىدا نەس 

كەيىنت بەلىىم بارلىق بىلىم ئەھلى سەنى . «كەلتۈرىدىغان ئۇ نەسىە كىممۇ ئىشەنسۇن؟

يالغاننىت ساختى ەزگە چىقىرىپ تۇرغان ئەھىالادىمۇت ئاۇ گااڭگىراق ئاادەم ساەنىڭ      

ت سەن دېگەن ئۇ ئاتالمىش نەسنىمۇ قوبۇل قىلدىت دەيلىت شاۇنداقتىمۇ  گە ىڭنى ئاڭالب

ئۇت پەيغەمبەرلىىنىڭ ھەق ئىىەنلىىىگە نىسبەتەن دەرگۇمان بولۇب قالغاان بولساات   

ساەنىڭ ئىماامىڭنى خاۇددى ئىيساا ئەلەيھىسسااالم      »: ساڭا شۇنداق ديىشى مۇمىىن

. ۆجىزە كۆرسىتەلىدىمۇت دەيلىئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈش ئارقىلىق مۆجىزە كۆرسەتىەندەئت م

ئۇ يەنەت ئۆزىنىڭ راستنىللىقىنى ئىس اتالبت مەنىڭ ئۆلۈب كەتىەن دادامنى تىرگۈزۈب 

بەرىدىغانلىنى ئەيتسا ھەمدە ئەمەلىيەتتىمۇ دادامناى تىرگاۈزۈب بەرساەت ئانادىن باۇ      

ئىشالرنى پەش قىلىپ تاۇر،بت ئاۆزىنى راساتنىف دېساەت مەن ئۇنىاڭ راساتنىللىقىغا       

اق ئىشىنىمەن؟ ھالبۇكىت كىشىلەر ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ توغرا سۆزلۈئت راستنىف قاند

كىشى ئىىەنلىىىنى پەقەت يۇقىرىقىدەئ ئۆلاۈكنى تىرىلادۈرۈش مۆجىزىساىگە بااغالپال     

ت دېسەت سەن ئۇنىڭغا نەمە دەب جاۋاب بەرەرسەنىىن؟ بەلىاىت  «چۈشەنمىگەن تۇرسا؟

ەندىن يەنە پەقەت ئىاننىىە ئەقلىاي ئىسا ات    قارشى تەرەب بۇنىڭ بىلەن قالمايت س

. ئارقىلىقال جاۋاب بەرىش مۇمىىن بولىدىغان تەخىمۇ قىيىن سوئالالرنى سورىشى مۇمىىن

يامان يەرىت سەن يۇقىرىقىدەئ ئەھىالدات سەن ئۆزۈڭگە پايدىسىز ھالادات سااڭا تاازا    

ناداق ئەھىالادا   مەيلى قا. ئەسقاتىدىغان ئەقلىي ئىس اتقا ئىشەني بىلەن قارىمايسەن

بولمىسۇنت سەھىرنىڭ ماھىيىتى ۋە سەھىر بىلەن مۆجىزىنىڭ پەرقى ئەنىق چۈشاىنىلمىگىنە  

ھەماادە پەرۋەردىگااار ئالالھنىااڭ ئااۆز بەناادىلىرىنى ئازد،رماياادىغانلىقى تونااۇب    

خويمۇ رقشەنىىت ئاالالھ ئاۆز بەنادىلىرىنى ئازد،راماد،ت ئازد،رماماد،؟      )يەتىلمىگىنە 

ت ماۆجىزە بىراۋنىاڭ   (ب بەارىش ئاۇننە ئاساانغا توختىماياد،    دېگەن ساوئالغا جااۋا  
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سەنىڭ ئىمامىڭنىڭ كىشىلەرنى ئۆزىگە ئەگەشتۈرۈش . راستنىللىقىنىڭ دەلىلى بواللمايد،

جەھەتتەت باشقىالردىن ئۈستۈن تۇرغۇدەئ ھەنبىر تەرى ى بولمىغان بىر ئەھىالدات ساەن  

مانا شاۇنداق پەياتلەردەت   . ىىنيۇقىرىقىدەئ سوئالالرغا نەمىدەب جاۋاب بەرىشىڭ مۇم

باتىنىينى بولغانالر ئاۆزلىرىگە تاشاالنغان ساوئالالرغا اليىقىادا جااۋاب بەارىش زقرى       

. بىلەنت ئۆزلىرى باشتىن ئىنىار قىلىپ كەلاگەن ئەقلىاي ئىسا اتالرغا تايىنىاپ باقىاد،     

ئەممااات ئۇالرغااا قارشااى تۇرغااۇچىالر يۇقىرىقىاادەئ ۋە ئۇنىڭاادىنمۇ كۈچلااۈئ بولغااان  

مانا كۆرۈب تۇر،پساىزكىت  . لىللەرنى كەلتۈرۈبت ئۇالرنىڭ ئەغىزىنى تۇۋاقالب قويىد،دە

ئاۆزىنى كولد،رلىتىشاتىن باشاقا    -ئۇالرنىڭ بۇ قامالشمىغان سوئالى باشتىن ئااخىر ئاۆز  

ھەتتات ئۇالرنىڭ ئىلگىرى ۋە كەيىنىىلىارى بىرلىشاىپت باۇ ساوئالالرغا     . نەرسە ئەمەس

ئۇالرنىاڭ باۇ ئىىىىنناى    . ىردىمۇت جاۋاب تاپالمايد،جاۋاب بەرىشىە ئور،نغان تەقد

سوئالىنىڭ كىشىلەر ئارىسىدا داغد،غا پەيدا قىاللىشى دەل بىر قىسىم ئىلمىي الياقەتلىرى 

ئاجىزت بىلىمسىز ئادەملەرنىڭ بۇ خىف ساوئالالرغا يولۇققانادات باۇ ساوئالالرنى ساوئال      

نىڭ ئىس ات ئاساسىغا رەددىيە يەنىت سوئال)قويغۇچىالرنىڭ ئۆزىگە ياند،ر،ب بەرىش 

بىلەن بولمايت بەلىى ساوئالنى بۇيااقتىن   ( بەرىش ئارقىلىق قارشى تەرەپنى مات قىلىش

ئاڭالپالت ئۇ ياقتىن ئۇنىڭغا ئۆز پىىرىنى چىقىاش قىلغاان ئاساساتا جااۋاب بەرىشاىە      

ماناا بۇماۇ مۇشاۇ تەمىادىىى     . ئالدىراب كەاتىش ئەھاىاللىرى كەلتاۈرۈب چىقارماقتاا    

سااەنىڭ مۇنازىرىاادە . الرنىااڭ ئۇز،نغااا سااوز،لۇب كەتىشااىنىڭ بىاار سااەۋەبىد،ر پاراڭ

دېگەنلىرىڭ قارشى تەرەپىە بىرەر نەرسىنى چۈشەندۈرۈب بەرەلمىگەن ئەھىال ئاستىدات 

ئۇ قانداقمۇ قارشى تەرەپنىڭ ئەغىزىنى تۇۋاقالشقا يارىسۇن؟ ئەگەر بىراۋ مەندىن سىز بۇ 

دېگىنىڭىاز  « ياناد،رما رەددىايە  »ياكى « ند،ر،شسوئالنى ئۆزىگە يا»يەردە ئەيتقان 

نەمە؟ ئۇنى چۈشەندۈرۈب بەرەلەمسىزت دەب ساوراب قاالغۇدەئ بولساات مەن ئۇنىڭغاا     

مەن »: ئۇنى شاۇنداق چۈشاىنىش كەرەكىاىت ئەگەر بىاراۋ    »: شۇنداق جاۋاب بەرىمەن

وچاۇق  ت دېسەت لەىىن نەمە مەسىلىدە گاڭگىراب قالغانلىقىنى ئ«گاڭگىراب قەلىىاتىمەن

ت دېگەنادىن  «ساىز كەساەلدەئ قىلىساىز؟   »: ئەيتمىسات ئۇنىڭغاا بەرىلىادىغان جااۋاب   

ياۇت ئاۆز كەساىلىنىڭ    -ت دەياد، «تاوغرات مەن كەساەل  »: ئۇ چاغدا ئۇ. ئىبارەت بولىد،

: ئۇ چاغدا ئۇ ئادەمگە. نەمىلىىىنى دېمەيد،؟ شۇنداق تۇر،ب ئۇ ئۆزىگە داۋا ئىزدەيد،

ىسى يوقت ھەر قاناداق بىار كەساەل بااش ئااغرىقىت      د،نيادا مۇتلەق كەسەلنىڭ دقر»

دېگەنگە ئوخشاش ئەنىقلىققا ئىگە بولغاندىالت ئانادىن ئۇنىاڭ   ( ئىي سۈرۈكى)ئىسھال 

شۇنىڭدەئت ھەر قانداق بىر گاڭگىراب قالغۇچى ئاادەم  . «چارىسى بولىد،ت دەيمىز-داۋا
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نااۋادات ئاۇ   . كەرەئ ئالدى بىلەن ئۆزىنى گاڭگىراشقا سەلىىاتقان ئىشنى ئەنىق ئەيتىشى

مەسىلىنى ئەنىاق ئوتتۇرىغاا قويغىنىادات مەن يۇقىرىادا دەب ئۆتاۈلگەن بەش تۈرلاۈئ       

ئۆلنەم بىلەن ئۇ گاڭگىراب قەلىىاتقان مەسىلىنى دەڭسەب كۆرۈبت ئۇنىڭغا ھەقىقەتنى 

ئۇ بەش تۈرلۈئ ئۆلنەم شۇنداق بىار نەرساىىىت ئاۇنى چۈشاىنىپ     . تونۇتۇب قويىمەن

ولسات ئۇنىاڭ ھەقىقەتناى ئۆلنەشانىڭ چىان مىزاناى ئىىەنلىىىناى       يەتىەنال ئادەم ب

ئەتىراب قىلىد، ھەمدە بۇنىڭ ئارقىسىدا بۇ مىزاننى يەقىندىن چۈشىنىپت ئۇنىاڭ بىالەن   

بۇنىڭغاا  . ناھەقنى ئۆلنىگەندە خاتالىق سادىر بولمايدىغانلىقىنى ئۇقۇب قالىاد، -ھەق

ماتىىاا ئۆگەنگاۈچى ئاادەم    ئەگىشىپت ئاۇ باۇ ھەقىاقەت ئاۆلنىمى بىالەنت بىار ماتە      

ماتەماتىىىنىڭ ئۆزىنى چۈشەنگىنىدەئ ھەمدە ئۆزىگە ماتەماتىىىدا ماۇئەللىم بولغاان   

ئادەمنى بىر ماتەماتىىا ئالىمى ۋە بۇ پەندە خاتاالشمايدىغان كىشىت دەب بىلگىنىادەئ  

ناملىق قىرىاق  « توغرا ئۆلنەم»مەن يۇقىرىقى بەش ئۆلنەمنى . ئىشەني قىلىپ قالىد،

. ئاۇنى شاۇنىڭدىن كۆرۈۋالغايساىلەر   . لىك ئەسىرىمدە نۇقتىلىق بايان قىلغانىادىم بەت

ئىاىەنلىرىنى  -مەنىڭ بۇ يەردىىى مەقسىتىمت قاناداقتۇر بااتىنىيە مەزھى ىنىاڭ چاتااق    

دېاگەن  « مۇساتەزھىرىي »كۆرسىتىپ بەارىش ئەمەست مەن ئاۇ توغرىلىاق دەسالەپتە     

دېااگەن كىتابىماادا توختىلىااپ « ھەقىقەتنىااڭ پاااكىتى»كىتابىماادات ئىىىىننااى رەت 

بۇ ئىىىى كىتابنىڭ مەزمۇنى باتىنىيە مەزھى ىدىىىلەر بىلەن باغادادتىىى  . بولغانىدىم

. ئۇچرىشىشتا ئۇالر تەرى ىدىن قويۇلغان سوئالالرغا بەرگەن جاۋابلىرىمادىن ئىباارەت  

تا بۇ ئۇالرغا ھەمەداندىىى ئۇچرىشىشا )« ئىختىالپنىڭ تەپسىالتى»ئون ئۈچ بۆلۈملۈئ 

بااۇ )دېااگەن ئەسااىرىم « يااول»ت جەدۋەل شااەكلىدە يەزىلغااان (بەرگەن جاااۋابلىرىم

ئۇالرنىڭ تاۇس شاەھىرىدىىى ئۇچرىشىشاتا ئەيتقاان چاكىناا پىىىرلىارىگە جااۋابەن        

ئۇالرنىڭ . دېگەن كىتابىمدا بايان قىلىندى« توغرا ئۆلنەم»ت بەشىننى قەتىم (يەزىلغان

ىم بىار پۈتاۈن كىتااب بولاۇبت ئۇنىڭادا ھەر      كىتابى ئاير« توغرا ئۆلنەم»ئىنىدىىى 

قايسى ئىلىمالرنى دېيەرلىك ھالدات كەڭ دائىرىلىاك پۇختاا ئىگىلىاگەن كىشاىلەرنىڭ     

غا موھتاج بولمايادىغانلىقى مەسىلىساى   ( گۇناھتىن خالىي يولباشنى)ئىمامى مەئسۇم 

ساەۋەبى  مەنىڭ بۇ يەردە بۇ گەپلەرناى قىلىاپ يۈرۈشاۈمنىڭ    . نۇقتىلىق بايان قىلىنغان

باتىنىيەچى نامىنى ئالغاان ئاشاۇ بىار ئۇچاۇم ئاادەملەر ۋە ئۇالرنىاڭ تەلىماتلىرىادا        

قاراشالرنىڭ ز،لامەت قاراڭغۇلۇقىادا قالغاان كىشاىلەرنى     -تۈمەن ئىدىيەت كۆز-تۈرلۈئ

ن ھەقىقەت يور،قلۇقىغا ئەلىپ چىققۇدەئ بىرەر نەرسىنىڭ يوقلۇقىنى ئۇقتاۇر،ب قويۇشاتى  

گەرچە بۇالر ئىمام تۇتۇش ئىشىدا يەتەرلىك پاكى  كەلتۈرەلمىسىمۇت بىز يەنە . ئىبارەت
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بۇالرغا ئۇز،ن مەزگىف يەقىندىن دىقاقەت قىلىاپ كەلاد،ق ھەمادە بۇالرنىاڭ ئۈگاۈت       

كەرەكلىىى ۋە شۇنداق ئۆگۈتنىنى تەيىنلەش ( مۇئەللىم)ۋە مەئسۇم ئۆگۈتنى ( تەئلىم)

ئاخىرىغا كەلىپت بىز ئۇالردىن ئاشۇ مەئساۇم  . قوشۇلد،قتوغرىسىدىىى پىىىرلىرىگىمۇ 

زاتتىن نەمىلەرنى ئۆگەنگەنلىىى توغرىسىدا بىار قىساىم مەساىلىلەرنى ساورىغىنىمىزدات     

ئۇالر بىز سورىغان مەسىلىلەرگە جاۋاب بەرىش تۈگۈلت ئۇالرغا ئەيتقان سۆزىمىزنىڭ نەمە 

گەن ساوئالالرغا جااۋاب تاپالمااي    ئۇالر بەرىل. مەزمۇندا ئىىەنلىىىنىمۇ چۈشىنەلمىدى

تىلى تۇتۇلغاندىن كەيىنت بۇ يەردىىى جاۋاب مەسئۇلىيىتىنى دەرھاال غايىا  ئىمامغاا    

بۇ سوئالالرغا جاۋاب بەرىش ئۈچۈن ئاشۇ ئىمامنى تەا ىش  »: ئىتتىرىشتى ۋە دېيىشتىىى

ئەجەبلىنەرلىىى شۇ بولادىىىت ئاۇالرت شاۇ ماۇئەللىمنى ئىازدەش ۋە ئۇنىاڭ       . «كەرەئ

ەئلىملىرىگە ئەرىشىەنلىىى بىلەن الب ئۇر،ش ئىنىادە ئىمامادىن ھەنبىار نەرساىنى     ت

مەنىڭ ئۇالرنى خۇددى ئۆزىگە نىجاساەت  . ئۆگىنەلمەستىنت ھاياتىنى نابۇت قىلىىەتتى

يۇقتۇر،ۋالغانت ئەمما ئۇنى يۇيۇش ئۈچۈنت ھەر تەرەپتىن سۇ ئىزدەبت سۇنى تاپقاندات 

ئۇ سۇنى ئىشلەتمەيدىغانت شۇنىڭ بىلەن ئۆمۈر باويى   نەمىد،ر بىر باھانىلەرنى تە ىپت

نىجاسەتتىن قۇتۇاللماي ئۆتىدىغان بىر ئادەمگە ئوخشاتقۇم كەلىد،ت ئۇالردىن بىر قىسىم 

كىشىلەر ئۆزلىرى ھاسىف قىلغان بىلىم سۈپىتىدە بىر بۆلۈئ قاراشالرنى مەيدانغا كۆتۈرۈب 

ەزەرىاايىلەر دەل رىفاااگور  ئەمەلىيەتااتەت ئااۇالر كۆتااۈرۈب چىققااان بااۇ ن   . چىقتااى

رىفاگور بولسات يۇناننىاڭ ئەڭ  . پەلسەپەسىدىىى ئەھمىيەتسىزت بىمەنە نەرسىلەر ئىدى

قەدىمىى پەيالسوپلىرىدىن بىرى بولاۇبت ئۇنىاڭ پەلسەپىساى پەلساەپە ئەقىملىارى      

ئۆز ۋاقتىدا يۇنان پەيالسوپى ئارستۇتىف . ئىنىدىىى ئاساسى ئەڭ ئاجىزى ھەسابلىناتتى

پەلسەپەسااىنى تەنقىااد قىلغااان ۋە ئۇنىڭاادىىى نەزەرىيىااىى قاراشااالرغا     رىفاااگور

دېاگەن  « ساادىق قەرىنداشاالر  »بۇ ئىشاالر  . مەنسىتمەسلىك نەزىرىدە قارىغان ئىدى

دېمەئت بۇ ئىشاالرنىڭ ئاۇ كىتابتاا باياان     . كىتابتا تەپسىالتلىرى بىلەن خاتىرىلەنگەن

ھالدا پەلسەپە رقھاى بىالەن يەزىاپ    قىلىنىشى شۇنى ئىس اتاليد،كىت بۇ كىتاب ئەنىق 

مەن شۇ تاپتا بىر ئۆماۈر بىلىام ئىازدەبت جاپاا تارتىاپ ئەرىشاىەن ئاشاۇ        . چىقىلغان

چاغلىقت ئەرزىامەس نەرساىلەرگە قانائەتلىنىاپت ئاۆزلىرىنى ئەڭ زقر بىلىمناى قولغاا       

مەن باۇ خىااف  . كەلتاۈرگەنلەرت دەب يۈرىاادىغان شاۇ ئااادەملەرگە ھەياران قااالىمەن   

ئۈستىدە كۆپلەب تەكشۈرۈشت سىناقالرنى ئەلىپ بەرىپت ئۇالرنىڭ ئىنىاى ۋە  ئادەملەر 

تاشقى ئەھىاللىرىنى كۆزىتىش ئارقىلىق شۇنى بايقىدىمىىت ئۇالر يەتەكنىگە موھتاجلىق 

داۋرىڭااى ئااارقىلىق بىاار قىسااىم ئەقلااى تااۆۋەنت نااادان ئااادەملەرنى تۇيااد،رمايت   
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مەقسىتىت جاھىف خەلقنىت ئەقلى تۆۋەنت ئۇالرنىڭ . قەدەممۇقەدەم پاتقاققا تىقىدىىەن

نادان ئادەملەرنى ئۇساتازغا ئەھتىيااجى باار ئىىەنلىىىاگە ئىشاەندۈرۈشت ئۇساتازغا       

ئەھتىياج يوقت دېگۈچىلەرگە قارشى يوغانت قورقۇننلۇق گەپلەرنى قىلىپت ئۇالرنى گەب 

 «ئۇساتازغا موھتااجلىق  »ئەگەر بىرساى ئۇالرنىاڭ   . قىاللماس قىلىاپ قوياۇش ئىاىەن   

قەناى ماڭاا   »: قارىشىغا قوشۇلغان كىشى قىياپىتىگە كىرىپ تۇر،بت ئۇالرنىاڭ بىارىگە  

ت دېساەت  «ئۇستازنىڭ گە ىنى يەتىۈزۈڭت مەنى ئۇنىڭ تەئلىمىدىن مەن ەئەتلەنادۈرۈڭ 

بۇ گەپنى ئاڭلىغان ھەلىقاى بااتىنىيىنى بىار دەم تاۇر،ب قالغانادىن كەايىنت ساوئال        

نى قوبۇل قىلغانىىەنسەنت ئۇساتازنى ھاەلىھەم   سەن ئەمدى مەنىڭ سۆزۈم»: قويغۇچىغا

ئاۇ بۇنىڭادىن ئاارتۇق    . دەياد، «مەنىڭ ئىشىم مۇشۇ يەرگىنىالت خاالست. ئۆزۈڭ ئىزدە

جاۋاب بەرەي دېساەت ئۆزىنىاڭ رەساىا بولىادىغانلىقىت ئەڭ ئااددىي مەساىلىلەرگىمۇ       

دان جاۋاب بەرەلمەيت ھەتتا جاۋاب بەرىش تۈگۈل ئۇالرنى چۈشاەنمەي قەلىشاىنى ئوبا   

ئاۇالرنى ساىز بىىاساىتە    . مانا بۇت ئاشۇ بىر توب كۆرەڭلەرنىڭ ھەقىقىي ئەھىالى. بىلىد،

بىزمااۇ ئااۇالرنى كۆزىتىااپ . چۈشااىنىپ باااققىنىڭىزدىمۇ دەرغەزەب بولماااي قالمايسااىز

 .كۆرد،قتەت دەرھال ئۇالردىن قولىمىزنى قاقتۇق

 

 سورىيلىق تەرىقەتى

 

ھىالى بىلەن تونۇشۇب چىققاندىن كەيىنت پۈتۈن مەن يۇقىرىقى ئۈچ ساھەنىڭ ئە         

مەن باۇ  . دىققىتىم بىلەن سورىيلىق تەرىقىتىناى ئاۆگىنىش ۋە تەكشۈرۈشاىە كىرىشاتىم    

دىان  ( ئەمەل)جەرياندات شۇنى بىلىپ يەتتىمىىت سورىيالرنىڭ ياولى بىلىام ۋە قىلىام    

ەراس  ساورىيالرنىڭ بىلىام چۈشاەننىلىرىنىڭ تاۈب مەقساىتى ن     . پۈتىەن يول ئىاىەن 

داۋانلىرىاادىن ھااالقىشت نەرساانىڭ تۈرلااۈئ رەزىااف خاھىشاالىرى ۋە يىرگىننلىااك    

گە ئاور،ن  ( ئالالھتىن باشقا نەرسە)ئىللەتلىرىدىن ئۆزىنى تازىالشت قەلبنى ماسىىەلالھ

  .يادى بىلەن قاپالشتىن ئىبارەت-يوق ھالغا كەلتۈرۈش ۋە ئۇنى ئالالھنىڭ زىىرى

شاۇڭا  . قىلىمدىن كۆرەت بىلىم تەخىمۇ ئاسانغا چۈشاەتتى ماڭا نىسبەتەن بۇئىشتا           

ت «دىلاالر ئاۇز،قى  »نىاڭ  ( ئالالھ ئۇ زاتقا رەھمەت قىلسۇن)مەنت ئەبۇ تالىپ مەكىىي 

ھارىس مۇھاسىبىينىڭ تەسەۋۋ،ب توغرىسىدىىى كىتابلىرىت جۇنەيد باغدادىيت شىبلىيت 

قالد،رغان تۈرلۈئ مەيادە  ئەبۇ يەزىد بىستامىي ۋە باشقا تەسەۋۋ،ب پىشىالىرى يەزىپ 

مەن بىار  . ئەسەرلەرنى ئوقۇبت بۇالردىىى بىلىملەرناى ئىگىلەشاىە باشالىدىم   ( پارچە)
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مەزگىللىك ئۆگىنىش جەريانىنى باشتىن ئۆتىۈزگەندىن كەيىنت مەن ئۇالرنىڭ ئىلمىاي  

نىشانلىرىنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىپ يەتتىم ھەمدە ئۇالرنىڭ ئەنئەنىسى بويىنەت -غايە 

باۇ  . ىش ۋە ئاڭالش ئارقىلىق ئىگىلىنىدىغان بارلىق بىلىملەرنى ئىگىالەب چىقاتىم  ئۆگىن

باسقۇچقا كەلگەندەت ماڭا شۇنداق بىر ئىش ئايان بولدىىىت سورىيالرنىڭ ئەڭ تاۈپىى  

ئىالھىاي  )خاسلىقىت ئۆگىنىش ئارقىلىق قولغا كەلتۈرگىلى بولمايادىغانت بەلىاىت زەۋق   

ۋە ھەر خىااف كەي ىيااات  ( رقھىااي مەززە)ت ھااال (مەرىاا ەت نۇرىغااا چۈمۈلااۈش  

دېمىساىمۇت بىراۋنىاڭ   . ئۆزگىرىشلىرىدىن ئىبارەت بىر يولالر بىلەن ئىشقا ئاشاىدىىەن 

نەمىنىڭ ئاچلىقت نەمىنىڭ توقلاۇق ئىىەنلىىىناىت ئۇالرنىاڭ ساەۋەب ۋە شاەرتلىرىنى      

ىاڭ  ئۇن. بىلىشى بىلەن ئۇنىڭ توق ئادەمنىڭ ئۆزى بولۇشى ئارىسىدا زقر پەرق بولىاد، 

نىاڭ نەرۋىغاا تەساىر    ( بۇز،ق گاازالر )مەستلىىنى ئاشقازاندىن كۆتۈرۈلگەن بۇخاراتالر 

قىلىشىدىن پەيدا بولغان بىر خىف ھالەتت دەب چۈشىنىشى بىلەن ئۆزى مەس  بولۇشاى  

بەلىىت مەسا  بولغاان ئاادەم مەساتلىك ھالىتىادە تاۇر،ب       . ئارىلىقىدا پەرق بولىد،

. توغرىسىدا ھەنقاناداق بىلىمناى بىلمىاگەن بولىاد،    ئۆزىنىڭ مەستلىىىنى ۋە مەستلىك 

مەس  بولۇب باققان ئادەمت مەستلىىنىڭ نەمىلىىىنىت مەستلىىنى كەلتۈرۈب چىقارغۇچى 

دقختۇر بولغان ئادەم كەساەل  . ئىشالرنى بىلىد،ت گەرچە ئۇ شۇ چاغدا مەس  بولمىسىمۇ

. ىرىنى ئوبادان بىلىاد،  چارىل-بولۇب قالغىنىدات ساقلىنىڭ نەمىلىىىنى ۋە ئۇنىڭ سەۋەب

د،نياا  )خۇددىت شۇنىڭغا ئوخشااش زاھىادلىق  . گەرچە ئۇ ساقلىقىنى يوقاتقان بولسىمۇ

سەۋەبلىرىنى بىلىش بىلەن ئۆزىڭىزنىاڭ  -نىڭ ماھىيىتىت شەرت( ھوز،رلىرىدىن كەنىش

شۇنداق زاھىدلىق ۋە د،نيادىن كۆڭۈل ئۈزۈش ھالىتىگە ئىگە بولۇشىڭىز ئارىلىقىادا زقر  

مەانىڭنەت ئىشاەني بىالەن ئەيتىشاقا بولىاد،كىت ئاۇالر قاال بىلىملىارى         . باار پەرقلەر 

بىاالەن ( شااەرىئەت بىلىملىاارىت سااىرتقى ئى ااادىلەرنى چىقىااش قىلىاادىغان بىلىماالەر)

چەكلىنىپ قالغان بولماستىنت بەلىى ھال بىلىملىرى ۋە قەلبنىڭ يوشۇر،ن ساىرلىرىدىن  

ەن بۇ يولدىىى ئۆگىنىش ۋە ئاۆگىتىش  شۇنداق قىلىپت م. خەۋەر تاپقان كىشىلەر ئىدى

ئەمدى مەن ئىگىلىمىگەن . ئارقىلىق ئىگىلىنىدىغان بىلىملەرنى تولۇق ئىگىلەب چىقتىم

باۇ  . ئاڭالش ۋە ئۆگىنىش بىلەن ھاساىف قىلغىلاى بولمايادىغان بىلىمالەرال قالغانىادى     

. والتتىئاارقىلىقال تااپقىلى با   ( ھەق يولىغا مەڭىش)بىلىملەرنى پەقەت زەۋق ۋە سۈلۈئ 

ھەلىمۇ ياخشى دىنىي پەنلەر ۋە ئەقلىي پەنلەرنىڭ ھەر قايسى تۈرلىرىدە ھازىرغا قەدەر 

ئەلىپ بارغان ئىزدىنىشلىرىم جەرەيانىدات مەندە ئۇلۇغ ئالالھقاات پەيغەمابەرلىىىە ۋە   

ئىماننىاڭ باۇ ئاۈچ    . ئاخىرەت كۈنىگە قارىتا چوڭقۇر ئىشەنيت ئىماان ھاساىف بولاۇب   
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مەن بۇ خىف ئىمانغا قانداقتۇر . چوڭقۇر يەرىدىن ئور،ن ئالغانىدىئاساسى كۆڭلۈمنىڭ 

بىر تۈجاۈپىلەنگەنت بەلگىلىاك بىارەر دەلىلاگە تاايىنىش ئاساساىدا ئەمەست بەلىاى        

ساۋاقالرت تۈرلۈئ ئامىف ۋە ئاالمەتلەر ئاارقىلىق  -ساناقسىز تەجرىبە-ھاياتىمدىىى سان

-الىااق ۋە نەپسااىنى ھاااۋايىمەن ئاااخىرەتتىىى بەختنااى پەقەت تەقى. يەتىەنىاادىم

ھەۋەسااتىن چەكاالەش ئااارقىلىق قولغااا كەلتااۈرگىلى بولىاادىغانلىقىنى ئەنىااق تونااۇب 

ئۇنداق قىلىش ئۈچۈن ئەڭ مۇھىمىت بۇ ئالدامنى د،نيادىن يۈز ئۆرۈبت . يەتىەنىدىم

پۈتۈن ۋ،جۇد بىلەن ئاخىرەتىە بەرىلىشت دىققەتنى پەقەت خۇداغىال قارىتىش ئارقىلىق 

ئۇالرنىاڭ  .نيا بىالەن بولغاان ئاالقىساىنى ئاۈزۈب تاشاالش كەارەئ ئىادى       قەلبنىڭ د،

د،نيادىن ۋاز كەنىشت -ھەممىسى مەئىشەتت تۇرمۇش ھەلەكنىلىىىت يۈز ئابر،يت مال

مەن . كەلادىلەردىن ئاۆزىنى چەتاىە ئاەلىش بىالەن باوالتتى       -مۇناسىىەتت بااردى 

مەن تۈرلاۈئ ئااالقەت   قارىساامت  . شۇنىڭدىن كەايىنت ئاۆز ئەھىالىمغاا نەزەر ساالدىم    

تەخى مەنىڭ  —قىلىىاتقان ئىشىمغا سەپسالدىم . مۇناسىىەتلەرنىڭ قورشاۋىدا قاپتىمەن

باۇ ئىشاىمدىمۇ    —ئەڭ ياخشى كۆرۈب قىلىىاتقان ئىشىم مۇئەللىملىك قىلىاش ئىادى   

ئاااخىرەت يولىاادا مەن ەئەتااى تەگمەياادىغان ئەھمىيەتسااىز بىلىماالەر بىااالەن       

ئەپسۇسىىت . ئۆتۈشتىىى نىيىتىم ئۈستىدە ئويلىنىپ قالدىم دەرس. ھەپىلىشىىېتى تىمەن

نىيىتىماادە خۇدانىااڭ رازىلىقىنااى كۆزلىمەسااتىنت ئااابر،ي تەاا ىش ۋە داڭ چىقىرىشاانى 

شۇنىڭ بىالەن مەن تەازدىن ئاۆزۈمنى تەكشاۈرمىگىنىمدەت چوڭقاۇر بىار       . كۆزلەپتىمەن

. غانلىقىمغاا ئىشاەندىم  ھاڭنىڭ گىرۋىىىگە بەرىپ قالغانلىقىمغات دقزاخقا يەقىانالب قال 

. مەن بۇ ئىش توغرىسىدا خەلى ئۇز،ن ئويالنغاان بولسااممۇت بىار قارارغاا كەلەلمىادىم     

كۆڭۈلساىز تۇرمۇشاتىن ئايرىلىشانى ئويلىساامت       بۈگۈنى قەتئىي نىيەتىە كەلىپت ئاشۇ

. ھەلى ئالدىغا ماڭسامت ھەلاى كەيانىگە ماڭااتتىم   . ئەتىسى بۇ ئىرادەم بوشاب قاالتتى

دەت ئاااخىرەتنى ئىاازدەش قىزغىنلىقىغااا بەرىلسااەمت كەچ كىرگەناادە د،نيااا   ئەتىگەناا

دەت باۇ قىازغىلىقىم بىاردىنال يەنىاپ     -ئارز،لىرىنىڭ قوشۇنى ماڭا ھۇجۇم قىلىپ كەلەتتى

كىشاەن بولاۇب   -شۇنداق قىلىپت بىر ياندىن د،نيا ئىستەكلىرى مەنى زەنجىار . قاالتتى

تىساات يەنە بىار يانادىن ئىماننىاڭ     چىرمابت ھاازىرقى ئورنۇمادا تۇر،ۋېرىشاىە قىس   

سەنىڭ ئۆمرۈڭ ئاز قالدىت باسىدىغان يولۇڭ تەخاى  ! تىزدىن يولغا چىق»: جاكارچىسى

ئۇز،نت سەنىڭ بىلىم ۋە قىلىملىرىڭ رىيا ۋە ئالدامنىلىقتىن ئىبارەتت ساەن ئااخىرەتىە   

 ھازىردىن باشالب تەييارلىق كۆرمىساەڭت قاچاان كۆرىساەن؟ باۇ ئااالقىلەرنى ھاازىر      

مەن ئىمان جاكارچىسىنىڭ باۇ ساۆزلىرى   . ت دەب تۇراتتى«ئۈزمىسەڭت قاچان ئۈزىسەن
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. دەت باغدادنى تاشالب چىقىشاقا رەسامىي ئىارادە تىىلىادىم    -بىلەن غەيرەتىە كەلدىم

شۇنىڭدىن كەيىنمۇ يەنە شەيتان ماڭا يە ىشىىېلىپت مەنى ئىرادەمادىن ياناد،رماقنى   

ىتلىق ئىشالرت سەن ئۇنىڭغا بويساۇنۇب كەتامەت   ھەيت بۇ ۋاق»: بولۇب شۇنداق دەيتتى

ناۋادا سەن ئۇنىڭغا بويساۇنۇب كەتىاپت بۈگاۈن    . چۈنىى بۇ ھالەت ئۇز،نغا بارمايد،

ئۆزۈڭ ئىگە بولۇب تۇرغاانت پۇتلىىاشااڭدىن خاالىيت تىاني تۇرمۇشانىت ھەنىىمنىاڭ       

بىلەنت بىر توسقۇنلۇقىغا ئۇچرىمايدىغان نوپۇزلۇق خىزمىتىڭنى تاشالب كەتىپ قالغىنىڭ 

كۈنلەر كەلىپ ئۇالرغا كۆڭلۈڭ يۈگۈرۈب قالسات ئۇ چاغادا ئاۇنى ئەسالىگە كەلتاۈرۈش     

مەن يەنىاال ئىىىىلىنىاپت د،نياا ئىساتەكلىرى     . ت دەب تاۇراتتى «ئاسانغا توختىمايد،

. ساوقۇلۇبت تارتقۇچلىنىاپ ياۈردۈم   -بىلەن ئاخىرەت تاۈرتىىلىرى ئارىساىدا قەقىلىاپ   

ەيىدا باشالنغان بۇ ئىش ئالتە ئايغا يەقىن داۋاملىشىپت يىلى رەجەب ئ -488ھىجرىيە 

بۇ ئايت بۇ كۈنلەرگە كەلگەندەت ئىختىيارىيلىق باسقۇچىدىنت مەجبۇرىيلىق باساقۇچىغا  

چۈنىىت ئالالھ ئەمدىلىىتە مەنىڭ تىلىمنى ئەتىپ تاشلىغان بولۇبت . كەلىپ قالغانىدى

رتلىرىمنىڭ كاۆڭلىنى تىناد،ر،ب   شاۇنداقتىمۇت شااگى  . دەرس سۆزلەشىە تىلىم بارمايتتى

قويۇش ئۈچۈن بىر كۈنى دەرسىە چىقىاپت ئاۆزۈمنى خەلاى زقرالب باققاان بولسااممۇت      

بارا مەنىڭ تىلىمدىىى بۇ تۇتۇلاۇش  -بارا. مەنىڭ ئەغىزىمدىن بىر ئەغىزمۇ سۆز چىقمىدى

ايىم ئىشتىھ. بۇنىڭ بىلەن مەنىڭ تامىقىم تارتىلىپ كەتتى  .پەيدا قىلدى قەلبىمگە دەرد 

باشاقا  . ئىنمەكنىڭ تەمىنى تەتىيالمايدىغان ھالغا چۈشاۈب قالادىم   -تۇتۇلۇبت يەمەئ

تاماااق تۈگااۈلت شااورپىمۇ ئەغىزىمغااا تەتىماياادىغانت بىاار لوقمااا تاماااقنىمۇ ھەزىاام   

بۇالرغاا ئەگىشاىپت بەدىانىم زقر دەرىجىادە ئااجىزالب      . قىاللمايدىغان بولۇب قالدىم

لىىاتقاان تەبىبلەرماۇ مەناى داۋاالب ساقايتالىشاىدىن     بۇ چاغدات ماڭا قاراب كە. كەتتى

سىزدىىى كەسەللىك يۈرەكتىن باشالىنىپت  » : ئۈمىدلىرىنى ئۈزۈشۈب شۇنداق دېيىشتى

شااۇڭات يااۈرەكتىىى دەرد بەسااىقمىغۇچە بااۇنى داۋالىغىلااى  . مىزاجقااا ئۆتااۈب كەتى تااۇ

ئەمدى مەندە . دىممەن بۇچاغدا ئۆزۈمنىڭ ئاجىز كەلىىاتقانلىقىنى ھەس قىل« .بولمايد،

شۇ بىلەن مەن قولىادا ھەنقاناداق   . ئەركىن تالالش ئىقتىدارىدىن ئەسەر قالمىغانىدى

ئاخىرى ﴿بەشىغا كاۈن  . ئامالى قالمىغان ئادەمنىڭ ئورنىغا چۈشۈبت ئالالھقا سەغىندىم

ئىجاابەت قىلىادىغانئ ئاالالھ مەنىاڭ     ( ئۇنىڭ د،ئاسىنى)چۈشىەن ئادەم د،ئا قىلسات 

-چاقاات ياار  -بااال )د،نياا  -ئاابر،يت ماال  -بۇ چاغدات يۈز. ىجابەت قىلدىد،ئايىمنى ئ

شاۇندىن  . دېگەنلەردىن ۋاز كەنىش ماڭاا قىايىن چۈشامەيدىغان بولادى    ( بۇرادەرلەر

كىيىن مەن ساىرتتىىىلەرگە ئۆزۈمنىاڭ مەكىىاگە بەرىاپ كەلمەكناى ئىىەنلىىىمناى       
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قالماسلىقى ئۈچۈنت شاام   يارانلىرىمنىڭ بىلىپ-بىلدۈرگەن بولساممۇت خەلى ە ۋە دقس 

شۇندىن كىيىن مەن بەزىبىر ئەپنىف ھىيلىلەرناى  . سەپىرىنى كۆڭلۈمدىال بىلىپ يۈردۈم

ئويۇمادات باۇ شاەھەرگە قايتاا قەدەم     . قوللىنىپت ئاران دېگەندە باغادادتىن چىقاتىم  

ئۆلىمااالر  -مەنىڭ بۇ ئىشىمنى ئىراق تەۋەسىدىىى پۈتىۈل ئاالىم . باسماسمەنت دەيتتىم

چۈنىىت ئۇالرنىڭ ئىنىدە مەنىڭ ئۆز ئىمتىيازىمدىن ۋاز كەنىشىمگە بىرەر . لەشتىئەيىب

. دىنىي سەۋەب بولۇب قەلىشىنى توغرا تاپىدىغان بىرماۇ ئاادەمنى تااپقىلى بولماايتتى    

چۈنىىت ئۇالرچە بولغاندات مەن باغدادتىىى نوپۇز،م بىالەن دىنىاي سااھەدىىى ئەڭ    

. ىڭ بىلىم سەۋىيىسى شۇننىلىىال ئىادىت خااالس  ئۇالرن. ئالىي دەرىجىگە يەتىەنىدىم

ئىراق سىرتىدىىى كىشىلەر بۇ ئىشنى ئىراقتىىى . كىشىلەر بۇ ئىشنى ھەر خىف چۈشىنىشتى

ئۇالرغا ياەقىن  . ھاكىمىيەت كۈچلىرى سەۋەبىدىن بولغانت دەب چۈشىنىپ قەلىشىىاتاتتى

لىق ئۈچۈن قاننىلىاك  كىشىلەر بولسات ھاكىمىيەتتىىىلەرنىڭ مەنى باغدادتىن چىقارماس

خىزمەت ئىشلىگەنلىىىنىت شۇنداقتىمۇ مەنىڭ يەنىاال ئاۇالردىن ياۈز ئاۆرۈگەنلىىىمنى     

باۇ  »: تاڭلىق ئىنىدە-مەنى يەقىندىن بىلىدىغان كىشىلەر بولسات ھاڭ. ياخشى بىلەتتى

بۇنىاڭ باشاقىنە   . ئەھلى ئىسالم ۋە ئالىمالر توپىغا كۆز تەگدى. ئىش خۇدادىن كەلدى

مۈلىۈمنىاڭ  -مەن ئىراقتاا ئىگىالەب تۇرغاان ماال    . دېيىشاەر ئىادى  « قسەۋەبى ياو 

مۈلاۈكنى  -مۇسۇلمانالر ۋەقفىسىدىن كەلگەنلىىىنىت مۇسۇلمانالرغا ۋەقافە بولغاان ماال   

ياخشىلىق يوللىرىغا ئىشلىتىشىە بولىدىغانلىقىت شۇڭات د،نيادا بىر ئالىمنىاڭ تۇرماۇش   

ىق كەلىدىغان ئىقتىسادنىڭ يوقلۇقىنى چىقىمى ئۈچۈنت ھەر ھالدا ئۇنىڭدىن بەكرەئ الي

چاقامنىااڭ تۇرمۇشااىغا -مۈلۈكۈماادىن پەقەت ئااۆزۈم ۋە باااال-نەزەردە تۇتااۇبت مااال

مەن شاۇ ماڭغااننە   . يەتىۈدەكنىال ئەلىپ قەلىپت قالغان قىسمىنى سەدىقە قىلىاىەتتىم 

ت مەن ئۇ يەردە ئىىىى يىلغا يەقىن جەمئىيەت بىلەن ئارىالشماي. ئۇد،ل شامغا باردىم

خەلىەتتىن ماكان تۇتۇبت رىيازەت چاەىىشت ئاۆزۈمنى چەنىقتاۇر،شت نەپاس بىالەن      

خاۇلقلىرىمنى تاۈزەشت قەلبىمناى    -كۈرەش قىلىشت رقھىيىتىمنى تازىالشت ياماان خاۇي  

ئالالھنىااڭ زىىاارى ئۈچااۈن ماسااىىەلالھتىن تااازىالش مەزمۇنىاادىىى تەركىااد،نيالىق 

ن بىاارگە سااورىيلىق تەرىقىتااى مەن يەنە شااۇنىڭ بىاالە. تۇرمۇشااى ئىنىاادە ياشااىدىم

مەن بىر . توغرىسىدا يەزىلغان كىتابالرنى ئوقۇبت ئۇالردىن كۆب نەرسىلەرنى ئىگىلىدىم

مەن . قىلادىم ( مەخسۇس ئىبادەت ئولتۇر،قى)مەزگىف دىمەشىق جامىئەسىدە ئەتىىاب 

ئۇ يەردە كۈن بويى مەسجىدنىڭ ئەزانخانىسىغا چىقىىېلىپت ئىشىىنى مەھىەم تاقابت 

كەايىنت باۇ يەردىان يۆتىىلىاپ     . نىىم بىلەن كۆرۈشمەيت ئىبادەت بىلەنال بوالتتىمھە
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ئۇ يەردىمۇ باۇر،نقى ئاادىتىم باويىنەت ھەر كاۈنى ساەخر      . بەيتۇلمۇقەددەسىە باردىم

دىن جاي تۇتۇبت ئىشاىىنى تاقاابت ئىباادىتىم    ( ئەقسا مەسجىدىدىىى تاش گۈمبەز)

ەايىنت مەنادە ئىباراھىم ئەلەيھىسسااالمنىڭ     بىر مەزگىف ئۆتىەندىن ك. بىلەن بوالتتىم

-مەدىانىگە بەرىاپت ئاۇ جاينىاڭ پەياز     -بەشىنى يوقالب بولغان باۇ كۈنادەت مەكاىە   

بەرىىەتلىرىدىن ئوز،ق ئەلىپت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىمۇ يوقالب كەلىش ئىستىىى 

شاۇنىڭدىن كەايىن   . بۇ ئىستەئ تۈرتىىساىدە مەن ھىجازغاا ياۈرۈب كەتاتىم    . تۇغۇلدى

چاقىلىرىمنىڭ يۇرتقا قايتىش تەلەپلىرى -ندىىى يۇرتنى سەغىنىش ھەسسىياتى ۋە باالمە

مەن يۇرتۇمدىمۇ . ئارقىسىدات قايتىشنى ئويالب باقمىغان يۇرتۇمغا يەنە قايتىپ كەلدىم

يالغۇزلۇق ئىنىدە )يەنە ئىلگىرىىىدەئ ئۆزۈمنى كىشىلەردىن چەتىە ئەلىپت خەلىەت 

ت قەلبىمناى ئالالھنىاڭ ياادى ئۈچاۈن ماساىىەلالھتىن      (ئالالھ بىلەن سۆھبەت قاۇر،ش 

كەيىنت جاھاندىىى بەزى ئۆزگىرىشلەرت ئائىلە باش ئاغرىقلىرىت . ئەرىغداشقا بەرىلدىم

ھوز،ر،منى -تۇرمۇش ھەلەكنىلىىى مەنىڭ دىققىتىمنى چەنىپت تەنھالىقتىن ئالغان پەيز

ىن كەم ھاەس قىلىادىغان   مەن يالغۇزلۇقتىن كەلىدىغان رقھىي لەززەتنى كەمد. بۇزدى

ھەرخىاف  . لەىىنت شاۇنداقتىمۇ مەن ئىساتىقامەتنى قولادىن بەرمىادىم    . بولۇب قالدىم

توسالغۇالر مەنى ئۇ ئىشتىن ئايرىىەتمەكنى بولسات مەن توساالغۇالرنى يەڭىاپ ئاۇنى    

بۇ ئون يىاف ئىنىادە ماڭاا    . مەن شۇ ھالەتتە ئون يىلنى ئۆتىۈزدىم. داۋامالشتۇراتتىم

مەن باۇ ئىشاالرنى باشاقىالرغا    . ەتىۈسىز بىر مۇننە ئىشاالر ئاياان بولادى   ئەيتىپ تۈگ

 :پايدىسى تەگىپ قاالرت دېگەن مەقسەتتەت تۆۋەندە قىسقىنىال بايان قىلىپ ئۆتىمەن

مەن ئىشەني ئىنىادە شاۇنى بىلىاپ يەتتىمىاىت ساورىيالر ئالالھنىاڭ يولىادا                  

ھەرىىىتاى ئەڭ تاوغرات   -ئەڭ گۈزەلت ئىاش  كەتىىاتقانالر بولۇبت ئۇالر تۇرمۇش ئۇسۇلى

-نااۋادا باارلىق ئاقىلالرنىاڭ ئەقلاىت ھەكىام     . ئەخالقى ئەڭ تۈزۈئ كىشاىلەر ئىاىەن  

پاراسااەتلىرىت شااەرىئەت سااىرلىرىغا باااخەبەر بولغااان  -دانىشاامەنلەرنىڭ ھااەىمەت

ئالىمالرنىڭ ئىلىمىنى توپالب بىار قىلغاان تەقادىردىمۇت باۇالر ئاارقىلىق ساورىيالرنىڭ       

رمۇش ئۇسۇلى ۋە ئەخالقىغا ئۆزگىرىش ئەلىپ كەلەلىگاۈدەئ يااكى ئۇنىاڭ ئورنىغاا     تۇ

دەسسەتىۈدەئ تەخىمۇ ياخشىراق بىر نەرساىگە ئەرىشاىش ئەساال ماۇمىىن بولمىغاان      

تاشقى جەھەتتىىى بارلىق ھەرىىەت ۋە جىملىقلىرى -چۈنىىت ئۇالرنىڭ ئىنىى. بوالتتى

ھاالبۇكىت  . نۇرىادىن ئۈلاۈش ئالغانىادى   بىر پۈتۈن ھالدا پەيغەمبەرلىك چىراغىنىڭ 

ئوماۇمەن  . زېمىن يۈزىدە يور،قلۇق تە ىشتات پەيغەمبەرلىك نۇرىدىن بۆلەئ نۇر يوقتۇر

باۇ  . ئەيتقاندات بۇالر ۋە بۇ تەرىقەت توغرىسىدا بۇندىن باشاقا ناەمە دېگىلاى بولساۇن    
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مازدىىى يولدىىى ئەڭ ئالدىنقى شەرت بولغان ھەمدە ئۆز ئەھمىيىتى بىلەن خۇددى نا

گە ئوخشاب قالىدىغان قەلا   ( نامازغا كىرىشتە ئەيتىلىدىغان تەكبىر)تەكبىر تەھرىمە 

نىڭ ئاچقۇچى بولسات قەلبنىاڭ  ( قەلبنى اللھ تىن باشقا نەرسىلەردىن تازىالش)تاھارىتى

بۇنىڭ ئاخىرقى نۇقتىساى ئاالالھ   . يادىغا غەرق بولىشىد،ر-پۈتۈنلەي ئالالھنىڭ زىىرى

بااۇ يەردە ئااالالھ ۋ،جۇدىاادا رەنااا بولۇشاانىڭ بااۇ . بولۇشااتۇر( يااوق)ۋ،جۇدىاادا رەنااا 

ساۇبيەىتىپ  )تەرىقەتتىىى ئاخىرقى باساقۇچت دېيىلىشاى پەقەت ئىختىياار ۋە كەساىپ     

گە ياتىدىغان ئالدىنقى ئىىىى باسقۇچقا نىسبەتەن بۇ تەرىقەتتىىى ئاخىرقى ( تىرىشىم

ئەلىاپ ئەيتقانادات ئاۇ باساقۇچ     ئۇنداق بولمىغىنىادات مااھىيەتنى   . باسقۇچت دېيىلگەن

ئۇنىڭدىن ئالدىنقى جەريانالرنىڭ . تەسەۋۋ،ب يولدىىى بىرىننى باسقۇچ ھەسابلىنىد،

بەرى بۇ يولغا كىرگەن ئاادەم ئۈچاۈن ئەيتقانادات خاۇددى بىار ئۆينىاڭ دەھلىازىگە        

 -مانا بۇ باش يولدا تۈرلۈئ مەنىىى ھالەتلەرت رقھىاي كىنىمالەرت كەشافۇ    . ئوخشايد،

باۇ ھاالەتلەر تەرەققىاي قىلىاپ شاۇ      . تلەرت ئىالھىي ئىلھامالر باشالىنىپ كەتىاد،  كارامە

دەرىجىگە بارىد،كىت ئۇالر ئويغاق تۇر،ب پەرىشتىلەرنىت پەيغەمبەرلەرنىڭ رقھلىرىنى 

باۇ  . ئىلھاام ئالىاد،  -كۆرىد،ت ئۇالرنىڭ ئاۋازلىرىنى ئاڭالبت ئۇالردىن ئۆزلىرىگە پەياز 

وبرازالرنى كۆرۈشتىن يەنىمۇ تەرەققىاي قىلىاپت ساۆز    ھالەت بۇنداق سۈرەتت شەكىفت ئ

مانااا بااۇ . بىاالەن ئى ااادە قىلغىلااى بولماياادىغان بىاار ئااالىي دەرىجىااگە كۆتۈرۈلىااد،

باسقۇچتىىى ھالەتلەرنى تەسىىرلەش ئۈچۈن ئەغىز ئاچقان ئادەم ھە دېگەنادە خاتاا   

ەرنى تەسىىرلەش يوغۇر،ب ئەيتقاندات بۇ باسقۇچتىىى ھالەتل. سۆزلەشتىن ساقلىنالمايد،

تائى ىلىرىنىااڭ [ 08]تائى ىسااىت ۋ،سااۇلىيە[ 07]تائى ىسااى ئىتتىھااادىيە[ 06]ھولااۇلىيە

ۋەھااالەنىىت بااۇ . قالىاادىغان ئى ااادىلەرگە سااۆرەب بارىااد،  قاراشاالىرىغا ئوخشاااب

دېااگەن « بۈيااۈئ مەقسااەت»بىااز . گۇر،ھالرنىااڭ قاراشاالىرى ئومۇميۈزلااۈئ خاتاااد،ر

شۇڭات ھەممىدىن . لىرى ئۈستىدە نۇقتىلىق توختالغانىد،قكىتابىمىزدات ئۇالرنىڭ خاتالىق

كۆرەت شۇ خىف ھاالەتىە چاۆكىەن ئادەمنىاڭ دېيىشاىە تاوغرا كەلساەت تۆۋەنادىىى        

  :سۆزدىن باشقىنى دېمىگىنى تۈزۈئ

 

  ئىشالر ئۆتتى باشىمدىن زىنھار ئويالب باقمىغانت

  .ياخشى ئويدا بولغىنۇت گەب تەگىنى سورىما

 

ە قىلىپ ئەيتقاندات زەۋق كۆرمىگەن ئاادەم پەيغەمبەرلىىنىاڭ ئىسامىنىال    خۇالس         
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نىاڭ كاارامەتلىرى   ( ئەۋلىيااالر )ۋەلىايلەر  . ماھىيىتىنى بىلمەيد،-بىلىد،كىت ئۇنىڭ سىر

پەيغەماابەر . ئەمەلىيەتااتەت پەيغەمبەرلىىنىااڭ باشااالمقى ئاالمەتلىرىاادىن ئىبااارەت 

ئۆز پەرۋەردىگاارى بىالەن ئەسارار بولاۇبت     ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ۋاقتىد ھىرا تاغىدا 

ئىبااادەت بىاالەن شااۇغۇلالنغان چاااغلىرى دەل مانااا شااۇ زەۋق ھااالەتلىرىنى باشااتىن  

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئىشىدىن ئەرەبلەرماۇ  . كەچۈرۈۋاتقان چاغلىرى ئىدى

باۇ  . ت دېيىشاىەنىدى «مۇھەممەد رەبابىگە ئاشاىق بولاۇب قااپتۇ    »: تەئەججۇپسىنىپ

ئۇناداق زەۋقناى   . تنى ئۇنىڭ يولىغاا كىارگەنلەر زەۋق بىالەن قولغاا كەلتۈرىاد،     ھالە

بىىاسىتە ھالدا تاپالمىغان ئادەم ئۇنى بەزى پساىخىك ئااالمەتلەرت رقھىاي كاەنىملەر     

بىلەن كاۆب سۆھبەتلىشاىپ   ( سورىيالر)ئارقىلىق ھەقىقىي چۈشىنىپ يەتىش ئۈچۈن ئۇالر 

ەخسەن تەجرىبىلىرى ياردىمىدە يەنىال شۇ خىاف  بەرسىمۇت ئۇالردىن ئاڭلىغانلىرى ۋە ش

سورىيالر بولسات سۆھبەتداشالىقىدىن زىياان   . ھالەتىە قارىتا ئىشەننىە ئىگە بوالاليد،

سورىيالر بىلەن ھەمسۆھبەت بواللمىغان كىشاىلەر ئاۇ خىاف    . تەگمەيدىغان كىشىلەرد،ر

ىزدا باياان  نااملىق كىتاابىم  « قەلا  ئەجەبلەنگۈلاۈكلىرى  »ھالەتنى چوقاۇم بىزنىاڭ   

 .تەسىراتلىرى بىلەن قولغا كەلتۈرىد،( ئەقلىي پاكى )قىلغىنىمىز بويىنەت بۇرھان 

ئىنسان باشتىن كەچۈرۈشى ماۇمىىن بولغاان قاناداقال بىار ھاالەتنى ئەمەلىايت                

ئەقلىي پاكى  ئاساسىدا مۇئەييەنلەشتۈرۈشت ئىس اتالش ۋە دەلىللەش ئىلىم سانالساات  

ھالەتنى بىىاسىتە باشتىن كەچۈرۈشى ياكى مۇنداقنە ئەيتقاندات شۇ  ھەركىمنىڭ شۇ خىف

بىار ئىشانى ئااڭالب قوباۇل قىلىاپت      . خىف ھالەت بىالەن ھالەتلىنىشاى زەۋق بولىاد،   

مانا بۇ ئۈچ دەرىجىاگە  . ئاڭلىقلىق بىلەن ئۆز ئەمەلىيىتىدىن ئۆتىۈزۈش ئىمان بولىد،

لالھ سىلەردىن ئىمان ئەيتقاانالر ۋە  ئا»: دە مۇنداق ئىشارەت قىلىنىد،«قۇرئان كەرىم»

 -00مۇجاادەلە سۇرىساى   )« ئىلىم بەرىلگەنلەرنى بىر قاننە دەرىجە يۇقىرى كۆتۈرىد،

ئاۇالر بۇناداق   . بۇ سۆزلەرگە سورىيالردىن باشقا جاھىف كىشىلەر ئىشاەنمەيد، (. ئايەت

ھەتتاات بۇناداق ساۆزلەرنى    . گەپلەرنى ئاساساى ياوق گەپالەرت دەب ئىنىاار قىلىاد،     

ت «شااۇنداقمۇ ئىااش بوالمااد،ت بااۇ جۆيلىگەناادەكال بىاار گەپقااۇ    »: مەنستىمەسااتىن

دە بۇنداق ئادەملەر ھەققىدە «قۇرئان كەرىم»ھالبۇكىت ئۇلۇغ پەرۋەردىگار  .دېيىشىد،

بەزى كىشاىلەر ساەنىڭ ساۆزۈڭگە    ( يەنىت مۇنااپىقالردىن )ئۇالردىن »: شۇنداق دەيد،

اناادات ئىلىاام بەاارىلگەن كىشااىلەرگە ئااۇالر سااەنىڭ يەنىڭاادىن چىقق. قااۇالق سااالىد،

ناەمە  ( مۇھەممەد)بايا ئۇ »(: ساھابىلەرنىڭ ئۆلىمالىرىغا مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)

–نەرسااى . ئەنە شااۇالر ئااالالھ دىللىرىنااى پىنەتلىااىەتىەنلەرد،ر. دەيااد،« دەيااد،؟
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ساورىيلىق تەرىقىتاى   ( ئاايەت  -06مۇھەممەد سۇرىسىت )«خاھىشىغا ئەگەشىەنلەرد،ر

شۇغۇللىنىش جەريانىدات ماڭا ئەنىق ھالدا ئايان بولغاان ھەقىقەتلەرنىاڭ بىارى     بىلەن

پەيغەمبەرلىىنىڭ مااھىيىتى ۋە ئۇنىاڭ ئاالھىادىلىىلىرى توغرىساىدىىى بىار قىساىم       

نۆۋەتتەت پەيغەمبەرلىك ۋە ئۇنىڭ تۈب ماھىيىتى توغرىسىدا . چۈشەننىلەردىن ئىبارەت

لىقى ئۈچااۈنت تۆۋەناادە دەل مۇشااۇ تەمىاادا چۈشااەننە بەرىشااىە ئەھتىياااج زقر بولغااان

 .توختىلىشقا توغرا كەلدى

 

پەيغەمبەرلىىنىڭ ماھىيەتى ۋە بارلىق ئىنسانالرنىڭ پەيغەمبەرنىڭ 

 مۇھتاجلىقى توغرىسىدا يەتەكنىلىىىگە

 

 

( قاۇر،ق )شۇنى بىلىشىڭىز كەرەكىىت ئىنساننىڭ ئەسلىي ئۆزلۈئ جەۋھىرى باوش            

ىتىلغان بولۇبت ئۇنىڭادا ئاالالھ ياراتقاان ئاالەملەر توغرىساىدا      ۋە ئاددىي ھالدا يار

ھالبۇكىت ئالالھنىڭ ئالەملىرى تولىمۇ كۆب . ھەنقانداق ئۇچۇر ۋە بىلىملەر بولمىغانىدى

: دە شۇنداق دېيىلگەن «قۇرئان كەرىم». بولۇبت ئۇنىڭ سانىنى پەقەت ئالالھال بىلىد،

-ىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكىنىت ئۇالرنىاڭ كاۈچ  پەرىشتىلەرن)﴿پەرۋەردىگارىڭنىڭ قوشۇنىنى 

ساۈرە  )« پەقەت ئاۇ ئاۆزى بىلىاد،    ( قۇۋۋىتىنى ۋە ئۇالرنىڭ يارىتىلىشىنىڭ چوڭلۇقىنى

ئىنساننىڭ پۈتىاۈل ئاالەم توغرىساىدىىى ھەر    (. ئايەتنىڭ بىر قىسمى -20مۇدەسسىر 

باۇ  . ياردىمىادە مەيادانغا كەلىاد،   ( ساەزگۈ ئىقتىادارى  )تونۇقى ئىدرائ -قانداق بىلىم

ئىدرائ بولسا ئىنسانالرنىڭ ئۇنىڭغا تايىنىپ مەۋجۇدات ئالىمىدىن خەۋەردار بولۇشاى  

بىز بۇ يەردىىاى مەۋجاۇدات ئالىمىادىن مەۋجاۇد شاەيئىلەرنىڭ      . ئۈچۈن يارىتىلغان

مەسىلەنت ئىنساندىىى تاەگىش  . بارلىق تۈرى ۋە ئاالھىدىلىىلىرىنى كۆزدە تۇتۇۋاتىمىز

ئىنساندىىى ئەڭ تاۇنجى بولاۇب يارىتىلغاان ساەزگۈ      سەزگۈسىنى ئەلىپ ئەيتساقت ئۇ

ئىقتىاادارى بولااۇبت ئىنسااان ئۇنىااڭ بىاالەن شااەيئىلەردىىى قىزىقلىااقت سااوغۇقلۇقت  

شۇنداقتىمۇت تاەگىش سەزگۈساى   . يۇمشاقلىقت يىرىىلىك دېگەندەئ ھالەتلەرنى سەزىد،

ەن ياوقتەكال  رەڭ ۋە ئاۋازالر تەگىش سەزگۈسىگە نىسبەت. رەڭ ۋە ئاۋازالرنى سەزەلمەيد،

بىاز باۇ ساەزگۈ    . يارىتىلغاان ( كاۆز )ئۇنىڭدىن كەيىنت كۆرۈش سەزگۈسى . نەرسىلەرد،ر

رەڭ بىالەن شاەكىف   . ئىقتىدارغا تايىنىپت شەيئىلەرنىڭ رەڭ ۋە شەكىللىرىنى بىلەلەيمىز
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ئاۈچىننى باساقۇچتات   . تا ئەڭ كۆب ئۇچراياد، ( ماددىي د،نيا شەيئىلىرى)مەھسۇسات 

كااۈيلەرنى -ىتىلىااپت ئىنسااان ئۇنىااڭ بىاالەن ئاااۋازت ناخشااائاااڭالش سەزگۈسااى يار

. تاۆتىننى باساقۇچتات تەم ۋە پاۇراق سەزگۈساى يارىتىلادى     . ئاڭلىيااليدىغان بولادى 

ئىنسان بالىسى مانا شۇ سەزگۈلەرگە ئىگە بولغاندىن كەيىن ئۇنىڭ تاشقى د،نيا بىالەن  

ىساىدىن ھالقىشاقا   ھەسساىي شاەيئىلەر دائىر   —بارا ساەزگۈلۈكلەر  -ئۇچرىشىشىت بارا

ئۇ ئۆسۈبت تەخمىنەن يەتتە ياشقا بارغاان چاغلىرىادات ئۇنىڭادا بەلگىلىاك     . باشاليد،

ماناا باۇ باساقۇچ ئۇنىاڭ     . دەرىجىدە شەيئىلەرنى ئاڭقىرىش ئىقتىدارى بارلىققا كەلىد،

ھاياتىدىىى ئىلگىرىىىگە پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان بىر دەۋرنىڭ باشلىنىشى بولاۇبت  

. كۈشلەرنى ئاڭقىراب يەتىد، -ھەسسىي د،نياغا ياتمايدىغان نۇرغۇن ئىش ئۇ باسقۇچتا 

دەت ئۇنىڭادا ئەقىاف   -بۇ باسقۇچتىن كەيىن ئۇ يەنە يەڭى بىر باسقۇچقا تەرەققىي قىلىاد، 

ئۇ ئەقىف ياردىمىدە بۇرچت مەجباۇرىيەتت تاوغرات خاتاا قاتاارلىقالرنى     . بارلىققا كەلىد،

ئىنساندا مانا شاۇ  . رغۇن نەرسىلەرنى بىلىپ يەتىد،ھەمدە ئىلگىرى بەلىپ يەتمىگەن نۇ

ئەقىف ئىقتىدارىدىن باشاقا بىار بىلىاش پەللىساى باار بولاۇبت ئىنساان باۇ پەللىاگە          

يەتىەندەت ئۇنىڭدا غەيبنى ۋە بولغۇساى ئىشاالرنى كۆرەلەيادىغان ياەڭىنە بىار كاۆز       

گۈ ئىقتىادارى  خۇددى ئاڭقىرىش ئىقتىدارى بارلىققاا كەلگەنادەت ساەز   . بارلىققا كەلىد،

ئاساسىي ئىقىدار بولۇشتىن قالغانغا ئوخشاشت بۇ خىف كۆز بارلىققاا كەلگەنادە ئەقىاف    

تەخى ئەمادى  . ئىقتىدارى بۇر،نقى مۇھىملىقىنى يوقىتىپت ئىىىىلەمنى ئور،نغا ئۆتىد،

ئىقتىدارىغا ئىگە بولغان ئادەمگە پەقەت ئەقىف بىلەنال بىلگىلاى  ( ئاڭقىراش)تەمەييۇز 

بىر ئىش يۈزلەنسەت ئۇنىاڭ ئاۇ ئىشانى قوباۇل قىلمىغىناىت ھەتتاا ئۇنىاڭ         بولىدىغان

مۇمىىننىلىىىنى يوققا چىقارغىنىغا ئوخشاشت ئايرىم بىر قىسىم ئادەملەر پەيغەمبەرلەر 

تەرى ىدىن كەلگەن نەرسىلەرنى قوباۇل قىلماياد، ۋە ئۇنىاڭ ماۇمىىننىلىىىنى يوققاا      

ئۇالرنىڭ بۇ ئىشتا پەيغەمبەرلەردىىى . تۇرمانا بۇت ئۆتۈب كەتىەن نادانلىق. چىقىرىد،

ئەقىلادىن ياۇقىرى تۇرىادىغان بىلىاش     )ئۈسا  ئەقىاف    -ئاشۇ ئەقىفت ئاشۇ ئىقتىدار 

نىڭ ئۇالردىمۇ بولمىغانلىقىدىن ۋە شۇنىڭ بىالەن پەيغەمابەرلەر بىلاگەن    ( ئىقتىدارى

  .ى يوقنەرسىلەرنى ئۆز كۆڭلىدە يوققا چىقارغانلىقىدىن باشقات تايانغۇدەئ ئاساس

بۇ خۇددىت بىار قاارىغۇ ئاادەمنى ئەلىاپ ئەيتسااقت كاۆز ئالدىادىىى رەڭ ۋە                  

شەكىللەرنى باشقىالردىن تەكرار ئاڭالش ۋە سۈرۈشتۈرۈش ئارقىلىق بىلمىگۈچەت ئۇنىڭغا 

ئەمەلىيەتاتە ئاالالھ ئاۆز    . دەسلەپتە نەمىال دېگەن بىلەن قايىف بولمىغاندەئ بىر ئىاش 

. نلىق قىلىپت ئۇالرغا بەزىبىر پەيغەمبەرلىك نەمۇنىلىرىنى ئاتا قىلىد،بەندىلىرىگە يەقى
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ئەنىق ھالدات بىردە تەبىر -چۈنىىت ئۇخلىغان ئادەمگە بىردە ئەپ. ئۇ بولسىمۇ ئۇيقۇد،ر

بۇنداق ئىشانى ھەر ئاادەم   . ئارقىلىق ئۇقىلىدىغان شەكىلدە بەزى ئىشالر ئايان بولىد،

بەزى ئااادەملەر »: ىگااۈچەت ئەگەر ئۇنىڭغاااشەخسااەن ئااۆز تەجرىبىسااىدىن ئۆتىۈزم

تۇيۇقسىز ھوشىنى يوقىتىپت خۇددى ئۆلۈكتەئ يەتىپ قالىاد،ت ئۇناداق چااغالردا ئاۇالر     

ھەننەمىنى سەزمەيد،ت قۇلىقى ئاڭلىمايد،ت كۆزى كۆرمەيد،ت ئەمما شاۇنداق تۇر،قلاۇق   

ەت ئۇ گەپنى ت دېيىلس«بىز كۆرمىگەن نۇرغۇن نەرسىلەرنى كۆرەلەيد،ت غەيبنى كۆرەلەيد،

سەزىش دېاگەن ساەزگۈ   -بىلىش»: ئىنىار قىلىد، ۋە بۇنىڭغا مۇنداق ئاساس كەلتۈرىد،

بار نەرسىنى بىلمىگەن ئادەمنىڭ يوق نەرساىنى بىلمەسالىىىگە   . ئەزالىرى بىلەن بولىد،

مەسىلىگە بۇنداق قاراش كۆز ئالدىمىزدىىى ئەمەلىيەت ۋە كۆزىتىش . «گەب كەتمەيد،

ئەقىف ئادەمنىڭ بىلىش باساقۇچلىرى ئىنىادىىى بىار    . تۇرالمايد، ئالدىدا پۇت تىرەب

باسقۇچ بولۇبت ئادەملەر شاۇ باساقۇچتا ئەنىلغاان كاۆزلەر بىالەن تۈرلاۈئ مەئقاۇالت        

ئىنسان بۇ ئەقف بىالەن ئىنساانالردا   . ت ئەقلىي چۈشەننىلەرگە ئەرىشىد،(بىلگۈلۈكلەر)

ۆرۈۋاتقانادات ساەزگۈ ئەزالىارى    بارلىققا كەلگەن نۇرغۇنلىغاان ئەقلىاي نەرساىلەرنى ك   

خااۇددى شااۇنىڭدەئت پەيغەمبەرلىىمااۇ ئىنساااننىڭ بىلىااش  . بۇنىڭغااا قاتناشاامايد،

ئىنساان باۇ باساقۇچتا    . باسقۇچلىرى ئىنىدىىى بىر خىف بىلىش باسقۇچىدىن ئىباارەت 

بارلىققا كەلگەن كۆز بىلەن غەيبنى ھەمدە ئەقىف كۆزى بىالەن كاۆرگىلى بولمايادىغان    

ىلەرنى كۆرەلەيد،ت پەيغەمبەرلىىتىن گۇمانلىنىدىغانالر شۇنداق ئىشانىڭ  نۇرغۇن نەرس

مااۇمىىننىلىىى ۋە ئەمەلىيەتااتە مەۋجۇدلۇقىاادىن ياااكى بىاارەر ئادەمنىااڭ شااۇ خىااف 

ئۇنىاڭ ماۇمىىننىلىىى ۋە ئەمەلىاي    . ئاالھىدىلىىلەرگە ئىگە بولۇشىدىن گۇمانلىنىد،

تەبااابەت ۋە ئاسااترقنومىيە ئىااش ئىىەنلىىىنااى بىلىشاانىڭ دەلىلااى د،نيااادا خااۇددى 

بىلىملىرىگە ئوخشاشت ئەقىاف بىالەن بىلگىلاى بولمايادىغان بىار قاتاار بىلىملەرنىاڭ        

پەيغەمبەرلىك ئۈستىدە ئىزدىنىپ كۆرگەنلەر ئەنىاق ھالادا   . مەۋجۇدلۇقىدىن ئىبارەت

شۇنى بىلىد،كىت پەيغەمبەرلىىتىىى بىلىش پەقەت ئالالھ تەرى ىدىن كەلگەن ئىالھىاي  

ئەكساىنەت ئۇنىڭغاا تەجارىبە ئاارقىلىق     . ۋە ئىلھام ياردىمىدىال ئىشقا ئاشىد،تەۋپىق 

ئەگەر ھەممىاگە تەجارىبە كەارەئ باولغىلى تۇرساات بەزى      . ئەرىشىش مۇمىىن ئەمەس

ئۇناداقتات قاناداقمۇ   . ئاسترقنومىيىلىك ھادىسىلەر ھەر مىڭ يىلدا بىر قەتىم يۈز بەرىاد، 

تەببىي دقرىالرنى . ىك بىلىمگە ئەرىشىىلى بولسۇنتەجرىبە ئارقىلىق ئۇنىڭغا مۇناسىىەتل

بۇ ئىس ات ئارقىسىدا بىزگە شۇنداق ئايان بولىد،كىت ئەقىف . ئەلىپ ئەيتساقمۇ شۇنداق

ئۇ بولسىمۇت . ياردىمىدە بىلگىلى بولمايدىغان بىر قىسىم ئىشالرنى بىلىشنىڭ بىر يولى بار
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بەرلىىنىڭ بىر پۈتۈن تەبىرىدىن بۇ يەردىىى پەيغەمبەرلىك پەيغەم. پەيغەمبەرلىىتۇر

ئىبارەت بولماستىنت ئەقىف بىلەن بىلىنگۈسى شەيئىلەردىن سىرت تۇرىدىغان بىلىملەرنى 

پەيغەمبەرلىىنىاڭ  . بىلىشمۇ پەيغەمبەرلىىنىڭ ئومۇمىي ئاالھىدىلىىلىرىدىن بىرىاد،ر 

بىاز  . ەتتەبۇنىڭدىن باشقا يەنە ئاز بولمىغان ئاالھىدىلىك ۋە خۇسۇسىيەتلىرى بارت ئەلى

. تىلغا ئەلىاپ ئاۆتىەن تەرەپالەر باۇ دېڭىزنىاڭ بىار تامنىساىال بوالالياد،ت خااالس         

چااۈنىىت سااىز ۋە بىاازدە شااۇ   . شااۇنداقتىمۇت بىااز ئااۇالرنى تىلغااا ئەلىااپ ئۆتتااۇق   

ئۇ نەمۇنە بولسىمۇت بىزنىاڭ ئۇيقۇلاۇق ھاالىتىمىزدە    . پەيغەمبەرلىىتىن بىر نەمۇنە بار

ساەنىڭ تەباابەت ۋە ئاساترقنومىيىگە ئائىا      . باارەت ئىدرائ قىلغان نەرساىلەردىن ئى 

بىلىملەردىن خەۋەردارلىقىڭت پەيغەمبەرلىىنىڭ سەننە بىر خىف تى اى بولساات بۇنىاڭ    

پەيغەمابەرلەر  . پەيغەمبەرلەردىىى ئى ادىساى ئۇالرنىاڭ مۆجىزىلىرىادىن ئىباارەت    

  .يەتىەن بۇ پەللىگە ئاقىلالر ئەقىف ياردىمىدە ئەسال يەتىپ بولماس

ئەممات پەيغەمبەرلىىنىڭ بۇنىڭدىن باشقا خۇسۇساىيەتلىرىگە كەلساەئت ئاۇنى              

چۈنىىت مەن . پەقەت زەۋق بىلەن ۋە سورىيلىق يولىدا مەڭىش ئارقىلىقال بىلگىلى بولىد،

يۇقىرىدا ئەيتقان پەيغەمبەرلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى ئۆزەڭادە مەۋجاۇد بولغاان ئۇيقاۇ     

ئەگەر ساەندە باۇ ئاۆرنەئ بولمىساا ئىادىت ئۇالرغاا        .ئۆرنىىى ئارقىلىق چۈشاەندىڭ 

ئااۇنى دېمىسااىمۇت پەيغەماابەردە مەۋجااۇد بولغااان بىاار    . ئىشااەنمىگەن بوالتتىااڭ 

خۇسۇسىيەتنىڭ سەندە قانداقال بولمىسۇنت بىرەر ئاۆرنىىى بولمىغىنادات ساەن ئۇنىڭغاا     

شاتىن  ھالبۇكىت ھەر قاناداق تەساتىقت ئىشاىنىش چۈشىنى   . قانداقمۇ ئىشەنگە بوالتتىڭ

  كەيىن بولىد، ئەمەسمۇ؟

. تەسەۋۋ،ب يولىنىڭ دەسلەپىى باساقۇچىدا ئەنە شاۇ ئاۆرنەئ ھاساىف بولىاد،               

تا بەلگىلىك دەرىجىدىىى ( سۇرىيلىق يولىغا كىرگەن ئادەم)ئۇنىڭغا ئەگىشىپت سالىك 

 زەۋق ھەمدە پەيغەمبەرلىىىە قارىتا ئادەتتىىى قىياس بىلەن ئەرىشىىلى بولمايدىغان

ساورىيلىق يولىادىىى مۇشاۇ بىار خاساىيەتال      . بىر تۈرلۈئ ئىشەني تەڭال بارلىققا كەلىد،

ناۋادا سەن بىرەر ئادەمنىاڭ  . سەنىڭ پەيغەمبەرلىىىە ئىمان كەلتۈرۈشىڭىگە يەتەرلىك

پەيغەمبەر ياكى ئەمەسلىىى توغرىسىدا شەكلىنىپ قالسااڭت تااكى ساەن ئاۆز كاۆزۈڭ      

ئۇنىاڭ ئەمەلىاي ئەھاىالىنى بىلمىگاۈچەت ئۇنىاڭ       ۋەياكى باشقىالرنىڭ سۆزى بىالەن 

خۇددى شۇنىڭدەئ تەباابەت ۋە قاانۇن   . پەيغەمبەر ئىىەنلىىىگە ئىشەني قىاللمايسەن

قانۇنشۇناس ۋە  —بىلىملىرىدىن خەۋەردار بولساڭت بۇ ھالدا سەن شۇ ساھەدىىى رەقىھ 

-ئىااشدقختااۇرالرنى ئااۆز كااۆزۈڭ بىاالەن كااۆرمەي تۇر،پمااۇت ئۇالرنىااڭ ھاياااتى ۋە  
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پائاالىيەتلىرى بىاالەن تونۇشااۇبت سااۆزلىرىنى ئاااڭالبت ئااۇالر توغرىسااىدا تەگىشاالىك  

مۇنداقنە ئەيتقاندات سەن ئاۇ چاغادا شاارىئىي    . چۈشەننە ۋە بىلىمگە ئىگە بوالاليسەن

نىااڭ رەقىااھت گالىننىااڭ دقختااۇر ئىىەنلىىىنااى ( ئااالالھ ئااۇ زاتقااا رەھاامەت قىلسااۇن)

داقتۇر باشاقىالرنى دقراش بىالەن ئەمەست بەلىاى    سەنىڭ بۇ بىلىشىڭ قان. بىلەلەيسەن

تاوال خەۋەردار بولۇشاىڭ ۋە شاۇنىڭغا    -ئۆزەڭنىڭ رىقھىي ۋە تەبابەت ئىلىملىرىدىن ئاز

كۆرۈش ئارقىلىقت ئاۇالر توغرىساىدا   -ئەسەرلىرىنى ئوقۇش-ئەگىشىپت ئۇالرنىڭ كىتاب

ى شاۇنىڭدەئت  خاۇدد . بىىاسىتە بىلىمگە ئىگە بولۇشىڭدىن كەلگەن ھەقىقىاي بىلىشاتۇر  

ناۋادا سەن پەيغەمبەرلىىنىڭ ماھىيىتىنى چۈشەنساەڭ ھەمادە شاۇنىڭ بىالەن بىارگە      

لەرنى كۆپرەئ ئوقۇب بەرسەڭت پەيغەمبىرىمىاز  «ھەدىس شەرىف»ۋە « قۇرئان كەرىم»

مۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئەڭ ئاالىي پەيغەمابەر ئىىەنلىىىاگە قارىتاا ساەندە       

ن مۇمىىن بولسات مەنىڭ ئىبادەت ۋە ئۇنىاڭ قەلبناى   سە. بىىاسىتە تونۇش شەكىللىنىد،

تازىالشتىىى تەسىرى ھەققىدە ئەيتقان سۆزلىرىمنى تەجرىبەڭدىن ئۆتىۈزۈش ئارقىلىقت 

پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ تۆۋەنادىىى باۇ     . قانائىتىڭنى ئاشۇرغايسەن-ئىشەني

لساات ئاالالھ   كىمىاىت بىلگەنلىارىگە ئەمەل قى  »! ھە-سۆزى نەقەدەر راس  ئەيتىلغاان 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم يەنە  [ 09.]«ئۇنىڭغا ئۇ بىلمىگەن نەرسىلەرنىمۇ بىلدۈرىد،

كىمىى زالىمغا ياردەم بەرسەت ئالالھ ئاۇنى شاۇ زالىمنىاڭ ز،لۇمىغاا     »: شۇنداق دەيد،

( ئالالھنىڭ ئالقىشىغا ئەرىشىش غەمىادىن )كىمىى بىر غەمدىن »[ 31.]«گىرى تار قىلىد،

وق ھالدا ئەتىگەننى كۈتۈۋالسات ئالالھ ئۇنى د،نيا ۋە ئاخىرەتنىڭ باارلىق  باشقا غەمى ي

سەن مانا شاۇ ئىشاالرنى ئاۆز ھاياتىڭادات تۇرمۇشاۇڭدات      . «غەملىرىدىن خاالس قىلىد،

ئەمەلىيىتىڭدە مىڭت ئىىىى مىڭت ھەتتا نەچنە مىڭاالب تەجارىبە قىلىاپ كۆرساەڭت     

كە قارىتا گۇماان چۈشىۈساىز   ( ھىيىتىپەيغەمبەرلىىنىڭ ما)سەندە يۇقىرىقى ھەقىقەت 

ساەن پەيغەمابەرلىىىە بولغاان ئىشاەنننى ماناا مۇشاۇ       . بىىاسىتە بىلىم شەكىللىنىد،

بۇنى ھەرگىزماۇ ھاساىنىڭ ئەجادىھاغا ئايلىنىشاىت ئاينىاڭ ئىىىىاگە       . يولدىن ئىزدە

سەن ناۋادا شۇ خىف مۆجىزىلەرگىال دىققەت . يەرىلىشىت دېگەندەئ ئىشالردىن ئىزدىمە

بەلگىلەرنى بىرلەشاتۈرۈب   -ىلىپت ئۇنىڭغا يەنە باشقا دەب بولغۇسىز نۇرغۇن ئاالمەتق

قارىمىساااڭت ئەھتىمااال ئااۇ مااۆجىزىلەرنى بىاار خىااف سااەھىرت ئالاادامنىلىقت ئااالالھتىن 

بولۇۋاتقان ئازد،ر،شت چۈنىى ئالالھ خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىد،ت خالىغان كىشىنى 

  .ېلىشىڭ مۇمىىنھىدايەت قىلىد،ت دەب چۈشىنىى

ئەگەر . ساوراقالر تاشلىنىشاى ماۇمىىن   -كەيىن ساڭا مۆجىزىلەر توغرىلىق ساوئال          
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سەن مۆجىزىلەرگە ئۇالرنىڭ مۆجىزىلىىىنى دەلىللەيدىغان ئالادىن تەييارلىىېلىنغاان   

سۆزلەر ئاساسىدا ئىشەنگەن بولساڭت مۇنازىرە جەريانىدا قارشى تەرەب ساڭا مۆجىزىنى 

ىلىدىغان ۋە ئۇنىڭغا گۇمان چۈشاۈرىدىغان مەزمۇنادىىى ئالادىن رەتالەب     ئىنىار ق

تەييارلىىېلىنغان سۆزلەر بىالەن ساەنىڭ گەا ىڭگە رەددىايە بەرساەت ساەن شاۇ يەردە        

 .كۈتمىگەن يەردىن چىقىپ قارشى تەرەپنىڭ سۆزلىرىگە ئىشىنىپ كەتىشىڭ مۇمىىن

نت ماۆجىزە قاتارىادىىى ئىشاالر    مۇشۇ خىف ئاقىىەتنىڭ كەلىپ چىقماسلىقى ئۈچۈ         

ئاالمەتلەر ئىنىدىىى بىار تاۈر ساۈپىتىدە    -سىنىڭ نەزىرىڭدە ئومۇمىي شەرتلەرت دەلىف

پەقەت شۇنداق بولغاندىالت سەندە مۆجىزىلەر توغرىسىدا بىرەر ماۇقىم  . قارىلىشى كەرەئ

 دەلىف كۆرسىتىپ بەرىش كەتمەيدىغان ھەم دەلىف كۆرسىتىپ بەرگىلىماۇ بولمايادىغان  

باۇنى شاۇنداق بىار ئادەمنىاڭ ئىشاىغا ئوخشىتىشاقا       . بىىاسىتە بىلىام ھاساىف بولىاد،   

بولىد،كىت ئۇ ئادەم بىر توب ئادەمدىن ئىلگىارى كەايىن بولاۇبت كىشاىلەر ئاارا كەڭ      

لەىىنت ئۇ ئادەم ئاۇ گەپاىە ئۆزىماۇ    . تارقالغان بىر گەپنى ئاڭالبت ئۇنىڭغا ئىشىنىد،

ات كىمنىااڭ سااۆزىگە ئاساسااەن بااۇ ئىشااەننىە بىلمەيااال ئىشااىنىپ قالغاناادىن باشااق

گەرچە بۇ ئادەم ئۆزىدە ئۇ سۆزلەرگە ئىشەني ھاساىف  . كەلگەنلىىىنى دەب بەرەلمەيد،

بولۇشىغا سەۋەب بولغان مۇئەييەن بىرەر ئادەمنى كۆرسىتەلمىسىمۇت يەنىال ئاشۇ ساۆزگە  

ئىماان ۋە   مانا مۇشۇنداق ئىشىنىشنى كۈچلۈئ ھەمادە ئىلمىاي بولغاان   . ئىشىنىىېرىد،

ئەمدى زەۋق باسقۇچىنىڭ خاراكتەرىگە كەلسەئت بۇ باسقۇچقا يەتىەن . ئىشەني دەيمىز

ئادەم بىر قىسىم نەرسىلەرگە قارىتا خۇددى كۆز بىلەن كۆرگەنت قاول بىالەن تۇتقانغاا    

بۇ ئىش پەقەت سورىيلىق يولىادىال  . ئوخشاش بىىاسىتە ۋە ئەنىق تەسىراتقا ئىگە بولىد،

 .غان ئىشتۇرئەمەلگە ئاشىدى

پەيغەمبەرلىىنىڭ مااھىيىتى توغرىساىدا مۇشاۇننىلىك توختاالغىنىم مەقساەتىە              

 .تۇشلۇق بولدىت دەب ئوياليمەن

ئەمدىت ئىنسانالرنىڭ نەمە ئۈچاۈن پەيغەمابەرلەرگە موھتااج بولىادىغانلىقى              

 .توغرىسىدا توختالماقنىمەن

 

 ەبىقايتا ئىلم تارقاتىشقا باشالشىمنىڭ سەب

 

مەن ئون يىلغا يەقىن ۋاقتىمنى جەمئىيەتتىن چەتلەبت تەنھالىق ئىنىدە ئالالھقا          

مۇشۇ ئۇز،ن جەرياندا ساناب تۈگەتىۈسىز بىر تاالي . ئىبادەت قىلىش بىلەن ئۆتىۈزدۈم
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كۆرەت بىردە زەۋقت بىردە ئىلمىي پاكى ت بىاردە ئىماان شاەكلىنى ئالغاان      سەۋەبلەرگە

لەن كەمىنىگە شۇنداق بىر ھەقىقەت ئايان بولادىىىت ئىنساان تەن ۋە   قوبۇل قىلىش بى

قەلبتىن ئىباارەت ئىىىاى نەرساىدىن يارىتىلغاانىىەنت مەن باۇ يەردىىاى قەلباتىن        

ئۆلۈكتىمۇت جاندارالردىمۇ بار گۆش بىلەن قاندىن پۈتىەن ياۈرەكنى ئەمەست بەلىاى   

. نى كاۆزدە تۇتاۇۋاتىمەن  ئۇنىڭدىىى ئالالھنى تونۇش ئورنى بولغاان رقھىاي مااھىيەت   

تەندە ئۇنى بەختىە ئەرىشتۈرىدىغان ساغالملىق بولغاندەئت ئۇنى ھااالكەتىە ئەلىاپ   

خاۇددىت شاۇنىڭدەئ قەلبنىڭماۇ ئاۆزىگە تەگىشالىك      . بارىدىغان كەسەللىىمۇ بولىاد، 

ھالبۇكىت قىيامەت كۈنى پەقەت ﴿ئالالھنىڭ دەرگاھىغا پائ . ساغالملىقى بولىد،-ساقلىق

(. ئاايەت  -89ساۈرە شاۇئەرا   )ن كەلگەن ئاادەمگىال پايادا يەتىۈزۈلىاد،ئ    قەل  بىلە

ئۇالرنىاڭ دىللىرىادا   »:شۇنىڭغا يارىشا ھالدا قەلباتە خاۇددى ئاالالھ ئاۆز كاالمىادا     

ئايەتنىاڭ بىار    -01بەقەرە سۇرىساى  )«باار ( يەنى مۇناپىقلىق ۋە شاەكلىنىش )كەسەل

ىە ئەلىااپ بارىاادىغان دېگەناادەئت ئااۇنى ئاخىرەتلىااك ئەبەدىااي ھاااالكەت( قىساامى

ماڭا يەنە شۇالر ئاياان بولادىىىت ئاالالھنى بىلمەسالىك بولساات      . كەسەللىىمۇ بولىد،

كۆڭۈل خاھىشىغا ئەگىشىپت ئالالھقا ئاسىي . قەلبنى تۈگەشتۈرۈۋېتىدىغان زەھەر ئىىەن

ئاالالھنى توناۇش بولساات قەلابىە     . بولۇشت قەلبنىڭ دقرا كار قىلماس كەسىلى ئىاىەن 

ۈچ بەغىشلىغۇچى تىرياقت كۆڭۈل ئىستەكلىرىگە بەرىلمەي ئالالھقاا ئىتاائەت   ھاياتىي ك

دېامەئت تەنادىىى   . قىلىش بولسات كەسەللەنگەن قەلبنىڭ شاى الىق دقرىساى ئىاىەن   

كەسەلنىمۇ دقرا بەرىش ئارقىلىق يوقاتقاندەئت قەلبتىىى كەسەلنىمۇ ئۆز دقرىسى بىالەن  

ئايااان بولاادىىىت خااۇددى تەن ماڭااا يەنە شااۇ ئىااش . ساااقايتىش كەاارەئ ئىااىەن

كەسەللىىلىرىگە بەرىلىدىغان دقرىالرنىڭ قانداق تەسىر ۋە قاناداق خاساىيەت بىالەن    

بىمارغا تەسىر قىلىپت ساقلىقنى ئەسلىگە كەلتۈرىدىغانلىقىنىت ئادەتتىىى كىشاىلەر ئاۆز   

ت ئەقلى بىلەن بىلەلمەيدىغانلىقىنىت بەلىى ئۇنى قانداق چۈشىنىش ۋە بىلىشتە تەباابە 

ئەشااياالرنىڭ  -ئىلىمىنااى ئااۆز دەۋرىاادە پەيغەمبەرلىااك خاسااىيىتى بىاالەن دقرا    

تەىى الرنىڭ -ئۆگەنگەن دقختۇر -خۇسۇسىيەتلىرىنى بىلگەن پەيغەمبەرلەردىن ئالغان

كۆرسەتمىسااىنى ئاساااس قىلىااش كەاارەئ بولىاادىغانلىقىغا ئوخشاااشت پەيغەماابەرلەر  

ىاالەب بەاارىلگەن ئىبااادەت  مىقاادارلىرى ئەنىااق قىلىااپ بەلگ -تەرى ىاادىن ئااۆلنەم

دقرىلىرىنىڭ قانداق تەسىر ۋە رقلالرغا ئىگە ئىىەنلىىىنىماۇ ئاادەتتىىى كىشاىلەر ئاۆز     

ئەقلى ياردىمىدە بىلەلمەستىنت بەلىى بۇنى بىلىشتە ئۆزىدىىى پەيغەمبەرلىاك ناۇرى   

ئااارقىلىق بىاازگە نااامەلۇم خۇسۇسااىيەتلەرنى بىلااگەن ئاشااۇ پەيغەمبەرلەرنىااڭ      
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ئاادەتتە دقرىاالر ئوخشاىمىغان تاۈر ۋە     . ساس قىلىش كەرەئ ئىاىەن كۆرسەتمىسىنى ئا

مەلاۇم   ئۇنىڭادىىى . ئوخشىمىغان مىقداردىىى تۈرلۈئ تەركىبلەردىن ياسالغان بولىد،

بىر خىف تەركى  بىرھەسسە بولسات يەنە بىر خىف تەركى  ئۇنىڭدىن بىر ھەسساە جىاق   

ەساىرى جەھەتاتىن بۇنىڭماۇ    دقرىنىڭ كەسەللىىىە كۆرساىتىدىغان ت . ياكى ئاز بولىد،

خاۇددى شاۇنىڭغا ئوخشااش قەلا  كەساەللىىلىرىنىڭ      . ئۆزىگە تۇشلۇق ئاساسى باار 

بىارىگە  -دقرىسىدىن ئىباارەت ئىباادەت دقرىلىرىماۇ تاۈر ۋە مىقادار جەھەتاتىن بىار       

شۇڭات نامازدىىى سەجدىنىڭ ۋاقتى ر،كۇنىڭ ۋاقتىدىن بىر ھەسسە كاۆب  . ئوخشىمايد،

مانا . ى مىقدار جەھەتتىن ئەسىر نامىزىنىڭ يەرىمىغا توغرا كەلىد،بامدات نامىز. بولىد،

يەنە كەلىپت بۇالر . ھەىمەتتىن خالىي ئەمەس-بۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆزىگە تۇشلۇق سىر

. پەقەت پەيغەمبەرلىك نۇرى ئارقىلىقال بىلگىلى بولىدىغان خۇسۇسىيەتلەر قاتارىدىند،ر

ۇسۇساىيەتلەرنىڭ ھەىمىتىناى بىلمەكناى    كىمىىت ئەقلىاي ئىقتىادارغا تايىنىاپت باۇ خ    

بولىدىىەن ياكى ئۇالرنى قانداقتۇر بىارەر خاساىيەتنى چىقىاش قىلغاان ئىالھىاي ساىر       

تۈپەيلى بەلگىلەناگەن بولماساتىنت بەلىاى توغرىادىن تاوغرات تاساادى ىي يوساۇندا        

بەلگىلىنىپ قالغانت دەب ئويالب قالىدىىەنت بۇ ئۆتۈب كەتىەن دۆتلۈئت ھاماقەتلىك 

ئادەتتە دقرىالردا ئاساسىي تەركبىلەر ۋە قوشۇمنە تەركىبلەر ھەمادە ئۇالرنىاڭ   . ولىد،ب

ھەربىرىنىڭ دقرىنىڭ ئۈنۈمىدە ئوينايدىغان تەگىشلىك رقلى بولغانغا ئوخشااشت بىار   

نەرلەت )قىسىم ئىبادەتلەر ئاساسىي ئىبادەت تۈرىنى تەشىىف قىلسات يەنە بىر قىسىملىرى 

ساسلىق ئىبادتلەرنى تولۇقلىغۇچى ۋە پۈتۈنلىگۈچىلىاك رقلىناى   ئا( سۈننەت ئىبادەتلەر

قەلا   ( ئۇالرغاا تىننلىاق ياار بولساۇن    )يىغىاپ ئەيتقانادات پەيغەمابەرلەر    . ئۆتەيد،

  .كەسىلىنى داۋااليدىغان قەل  دقختۇرلىرىدىن ئىبارەت

ئەمدى ئەقىلنىڭ رقلى ۋە پايدىسىغا كەلسەئت ئۇنىڭ پايدىسى شاۇ بولادىىىت            

ئەقىف بىزگە يۇقىرىقى ھەقىقەتنى تونۇتۇش بىلەن بىرگەت بىر تەرەپتىن پەيغەمبەرلىىنى 

ئەتىراب قىلسات يەنە بىر تەرەپتىن ئۆزىنىڭ پەيغەمبەرلىك كاۆزى بىالەن بىلىنىادىغان    

ماھىيەتلەرنى بىلىشتىن ئاجىز كەلىدىغانلىقىنى تونۇب يەتتاى  ئاۇ بىزنىاڭ قاولىمىزنى     

يولباشنىغا تاپشۇرغان ياكى كەسىلىگە داۋا ئىازدەبت بەشاى   تۇتۇبت خۇددى قارىغۇنى 

قاتقان بىمارنى بىر مەھرىبان دقختۇرغا تاپشۇرغانغا ئوخشاشت بىزنى پەيغەمبەرلىىنىڭ 

ئەقىلنىڭ قولىدىن كەلىادىغىنى مۇشاۇننىلىك بولاۇبت ئۇنىاڭ ئاۆز      . قولىغا تاپشۇردى

باۇ ئىشاالر بىاز    . ۇربى يەتمەيد،تەبىبى ئەيتقان مەزمۇنالرنى چۈشىنىشتىن باشقا ئىشقا ق

بىلەن ئۆتىەن چاغلىرىمىزدا خاۇددى ئاۆز   ( تەنھالىق ۋە چەتلەئ)خەلىەت ۋە ئۇزلەت 
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ئۇنىڭدىن كەيىنت بىاز  . كۆزىمىز بىلەن كۆرگەندەئ ئەنىق تونۇب يەتىەن ئىشالر ئىدى

كىشااىلەرنىڭ ئەتىقاااد ئەھىالىغااا نەزەر سااالغىنىمىزدا شااۇنى كااۆرد،قىىت ئااۇالردا     

بەرلىىنىڭ ئاساسىغا بولغان ئىشەني سۇستالب كەتاىەنت بۇنىڭغاا ئەگىشاىپت    پەيغەم

باۇ سۇساتلۇقالر ئاخىرىادا    . ئۇنىڭ ماھىيىتىگە بولغاان تونۇشامۇ تاۆۋەنلەب كەتاىەن    

پەيغەمبەر ئەيتقانت چۈشەننە بەرگەن ئىشاالرغا ئەمەل قىلىشاتىمۇ سۇساتلۇق قىلىشاقا     

نىاڭ خەلاى ياامراب قالغاانلىقىنى     بىز خەلاق ئارىساىدا مۇشاۇ ئەھىال   . ئەلىپ بارغان

شۇنىڭ بىلەن مەن شەخسەن خەلق ئاممىسىنىڭ بۇ خىف سۇستلۇققا گىرى تاار  . بايقىد،ق

تاپتىمىىت بۇ سەۋەبلەر تۆۋەندىىى تاۆت  . بولۇشىنىڭ ئەمەلىي سەۋەبلىرىنى ئىزدىدىم

  .تۈرلۈئ بولۇب چىقتى

 

  .پەلسەپەگە بەرىلىپ كەتىەنلەر

  .تىەنلەرسورىيلىق يولىغا كىرىپ كە

  .باتىنىيە ئاقىمىغا قاتىلىپ كەتىەنلەر

  .ئەل ئاراىسىداكى ئالىم نامىنى ئالغان كىشىلەرنىڭ تۇتقان يولى

 

شۇنىڭ بىلەن مەن خەلق ئارىسىغا چۆكۈبت نۇرغۇن كىشاىلەر بىالەن ساۆھبەت             

ساۆھبەت جەريانىادا ئۇالرنىاڭ شاەرىئەت تۇتۇشاتىىى سۇساتلۇقى ۋە       . ئەلىپ بااردىم 

تونۇشاىت كۆڭلىادە   -رىئەتىە قارىتا دەرگۇمان بولۇب قاەلىش ئەھاىاللىرىت ئەقىادە   شە

. سىرلىرى توغرىسىدا تۆۋەندىىى بىر قاتار سوئالالرنى سورىدىم-ساقالب كەلىىاتقان غۇم

سىز نەمە ئۈچاۈن دىنىاي مەجباۇرىيەتلەرنى ئاادا     »: ئۇالرنىڭ بىرىگە شۇنداق دېدىم

تىە ئىشىنىدىغان ئادەم تۇر،بت ھاازىردىن باشاالب   قىلىشقا سەل قارايسىز؟ سىز ئاخىرە

ئاخىرەتنىڭ تەييارلىقىنى قىلمايت ئاۇنى د،نياالىقىڭىز ئۈچاۈن سەتىىەتساىڭىزت باۇ بىار       

ھاماقەتلىك ئەمەسمۇ؟ سىز بىر سودىدا ئالغان نەرسە بىلەن بىارگە بەرگەن نەرساىگىمۇ   

 —بىار نەرساىنى   شاۇنداقىەنت ساىز ناەمە ئۈچاۈن چەكساىز      . تەڭال ئىگە بواللمايسىز

ئاخىرەتنى چەكلىك كۈنلەردىن ئىبارەت بۇ د،نياغاا سەتىىېتىساىز؟ نااۋادا ئاۇ كاۈنگە      

ئۇنداق بولغاندات سىز يوقىتىپ قويغان ئىماانىڭىزنى  . ئىشەنمىسىڭىزت ئۇنداقتا كاپىرسىز

سىز تىلىڭىزدىن چىقارمىسىڭىزمۇت يوشاۇر،ن ھالادا ساىزنىڭ    . تە ىشنىڭ ئامالىنى قىلىڭ

نىاڭ ساەۋەبى   ( يوشاۇر،ن كااپىرلىق  )بىڭىز بولۇب تۇرغان مەخ ىي كاۇپرى  مەزھى-يول

سىزدە ئاشۇ مەخ ىاي كاۇپرى بولغااچقىالت ساىز گەرچە كۆرۈنۈشاتە      . ئۈستىدە ئىزدىنىڭ
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ئااۆزىڭىزنى مۇئمىنلىااك بىاالەن پەردازالبت شااەرىئەتنى ئەغىزىڭىاازدىن چۈشااۈرمەي  

بۇ سوئالىمغا بەزىلەر . «ەنكەلسىڭىزمۇت تاشقى جەھەتتە مۇشۇنداق جۈرئەتىە كەلەلىگ

ئەگەر بۇ ئىش ھەقىقەتەن مۇھىم بولغان بولسا ئىدىت »: شۇنداق دەب جاۋاب بەرىشتى

ئۇنىڭغا ئالادى بىالەن ئاالىمالر ئەمەل قىلغاان باوالتتىت خەلاق ئارىساىدىىى ياۈز         

پۇكاۇنى ئاادەملەر نامااز ئوقۇماياد،ت     -ئابر،يلۇقت پازىفت ئالىم كىشىلەردىن پااالنى 

. مۈلۈكىنىت ۋەق ە ماالنى يەب كەتىاد،  -يەنە بەزىلىرى يەتىمالرنىڭ مال. ىد،ھاراق ئىن

يەنە بەزىالەر  . ھارامادىن ئاۆزىنى تارتماياد،   . بەزىلەر پادىشاھالردىن ئىنئام ئالىد،

بۇالرنى دەب كەلسەئت . دەستۇرت گۇۋاھلىق بەرىش ئىشلىرىدا پارا ئالىد، -قازىلىقت داۋا

ۇبت ئۆزىنىاااڭ تەساااەۋۋ،ب بىااالەن   ئىىىىنناااى بىرساااى قوپااا  . «گەب تاااوال

شااۇغۇللىنىدىغانلىقىنىت ھااازىر بااۇ يولاادا تەرەققىااي قىلىااپت ئىبااادەتىە ئەھتىياااج    

ئااۈچىننى بىاارى بولسااات ئااۆز  . چۈشاامەيدىغان دەرىجىااگە يەتىەنلىىىنااى ئەيتىااد، 

تەرەپدارلىرىنىڭ ئاساسسىزت ئەپقاچتى ( ئەھلى ئىباھە ياكى ئىباھىيە[ )30]مەيلنىلىك

ئەمەلىيەتاتەت بۇناداقالر تەساەۋۋ،ب    . ن ئاۆزلىرىگە باھاانە كۆرساىتىد،   گەپلىرى بىالە 

بااتىنىيە ئەقىماى تەرەپادارلىرى    . يولىدىن پۈتۈنلەي چەتنەب كەتاىەن ئاادەملەرد،ر  

ھازىر ھەقىقەت تە ىش قىيىنلىشىپ »: بىلەن ئارىالشقان تۆتىننى بىرسى شۇنداق دەيد،

ھەقىااقەت توغرىسااىدىىى . بئۇنىڭغااا بارىاادىغان يولاادا توسااالغۇالر كااۆ . كەتتااى

ھەر قايسى مەزھەبلەرنىڭ ھەممىسى ئۆزىنىاڭ گە ىانىال   . ئىختىالپالرمۇ كۆپىيىپ كەتتى

ھەر . ئۇالرنىاڭ ھەنقايسىساىنى باشاقىلىرىدىن تاوغرا دېگىلاى بولماياد،      . يورغىلىتىد،

كىمنىااڭ كەلتۈرىاادىغان ئەقلىااي دەلىللىرىاادە ئۆزئااارا زىتلىااق بااارت ئااوينىلالر      

تەئلىم مەزھىابىگە تەرغىا    . نىڭ قاراشلىرىغىمۇ ئىشەنگىلى بولمايد،( ەرمۇتەرەكىىرل)

ئەھاىال  . قىلغۇچىالرغا كەلسەئت ئۇالر ئىلمىاي پاكىتقاا ئەمەست زقراۋانلىققاا تايىنىاد،    

شۇنداق تۇرسات مەن قانداقساىگە گۇماانلىق نەرساىنى دەبت ئۆزۈمنىاڭ ئىشاەننلىك      

 ئەقىدەمنى تاشلىغۇدەكمەن؟

شاەرىىەتىە خىاالب   )مەن بۇ ئىشاالرنى  »: ى بىر ئادەم شۇنداق دەيد،بەشىنن          

باشقىالرنى دقراب قىلغىانىم ياوقت مەن پەلساەپە ئۆگەنادىمت     ( ھەرىىەتلەرنى -ئىش

ئۇنى ئۆگىنىش ئارقىلىق پەيغەمبەرلىىنىاڭ مااھىيىتى بىالەن تونۇشاتۇمت نەتىجىادەت      

ناى  ( پايادىلىقلىق )ھەت پەيغەمبەرلىك پائالىيىتىنىاڭ مااھىيىتى ھاەىمەت ۋە مەسالى    

ئىباادەتىە تەرغىا  قىلىشاتىىى    -چىقىش قىلغانلىقىنىت ئۇالرنىاڭ كىشاىلەرنى تاائەت   

ھەرىىىتىنى تىزگىنلەبت ئاۇالرنى ئۆزئاارا قاان تۆكاۈشت     -مەقسىتىنىڭت ئۇالرنىڭ ئىش
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جەدەللەردىن ھەمدە كۆڭۈل ئىستەكلىرىگە بەرىلىپ كەتىشتىن توساۇب قاەلىش   -جەڭگە

دانىشامەنت  )شۇنداق بولغاانىىەنت مەن ئۆزۈمنىاڭ ھەكىمالەر    . مئىىەنلىىىنى بىلدى

جۈملىساااىدىن ئىىەنلىىىااامت ھەر ئىشاااىمدا ھەىمەتناااى چىقىاااش ( ھەىمەتااادارالر

قىلىدىغانلىقىم ۋە ھەىمەتنى بايقىيااليدىغانلىقىمغا يارىشات ئاادەتتىىى ناادان ئااۋام    

( يااۈكلىنىش مەجبااۇرىيەت)قاتارىاادىن بولمىغااانلىقىم ئۈچااۈنت ئااۆزۈمنى تەكلىااپ  

. «دائىرىسىدىىى ئادەم ئەمەست دەب بىلىپت ئاۋام خەلقنىڭ رەپتارىغا ئەگەشمىدىم

مانااا بااۇت ئىالھىيەتنااى پەيالسااوپالرنىڭ ئەسااەرلىرى ۋە تەئلىماااتلىرىنى ئااۆگەنگەن 

ئاۇالر باۇ نەرساىلەرنى ئىابن ساىنات ئەباۇ نەساىر رارابىيالرنىاڭ         . كىشىلەرنىڭ ئىمانى

ئىبن سىنا ۋە رارابىالرغا كەلسەئت ئۇالرنىاڭ ھەممىساى   . شقانكىتابلىرىدىن ئۆگىنىىېلى

ئەھتىمالت سىز كۆب قەاتىم ئۇالرنىاڭ   . ئۆزىنى ئىسالم بىلەن پەردازلىىالغان كىشىلەرد،ر

بىرەرسىنىڭ قۇرئان ئوقۇغانلىقىت جامائەت نامازلىرىغا قاتنىشىدىغانلىقىنىت شەرىئەتنى 

لاەىىنت ئاۇ شاۇنداق تاۇر،بت ھااراق      . ئەغىزدىن چۈشۈرمەي يۈرگەنلىىىنى كۆرەرساىز 

پەيغەمبەرلىاك  »: ئەگەر بىاراۋ ئۇنىڭغاا  . ئىنىد،ت بىر قىسىم ناشايان ئىشالرنى قىلىد،

دېگاۈدەئ بولساات ئاۇ بەلىىام مۇناداق      « يالغان بولسات سىز نەمىشقا ناماز ئوقۇيسىز؟

خەلقىمنىاڭ  -مەن ناماازنى بەدەن چەنىقتاۇر،شت ياۇرت   »: جاۋاب بەرىشاى ماۇمىىن  

مۈلىۈمنىااڭ ئامااانلىقىنى دەب  -چاقااات مااال -تىگە ھااۆرمەت قىلىااشت باااال  ئااادى

ت دەپماۇ  «شەرىئەت راس ت پەيغەمبەرلىك ھەقىقەت»بەلىىمت ئۇ بەزىدە  .«ئوقۇيمەن

دېيىلساەت ئاۇ شاۇنداق    « ئۇنداقتا نەمىشقا ھاراق ئىنىسىز؟»: ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا. قاالر

لىااكت ئاااداۋەت پەياادا  ھاااراق كىشااىلەر ئارىسااىدا ئۆچمەن »: دېيىشااى مااۇمىىن

مەن ئۆزۈمنىاڭ دانالىقىمغاا تايىنىاپت ئۇناداق     . قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن چەكلەناگەن 

مەن ھاااراقنى پەقەت ئااۆزۈمنى رقھالنااد،ر،ش ئۈچااۈنال  . ئىشااالردىن ساااقلىنااليمەن

ھەتتات بىز ئىبن سىنا بولغان ئادەمنىاڭ ئۆزىنىاڭ بىار ۋەساىيىتىدە ئاالالھ      . «ئىنىمەن

ىش توغرىسىدا شەرتلەشىەنلىىىت بۇنىڭادا ئاۇ ئۆزىنىاڭ شاەرىئەت     بىلەن بىر قاننە ئ

بەلگىلىمىلىرىگە سادىق بولىدىغانلىقىت دىنىي ئىبادەتلەرنى قولدىن بەرمەيدىغانلىقىت 

ھاااراقنى كۆڭااۈل ئااەنىش ئۈچااۈن ئەمەست بەلىااى دقرا ئورنىاادا ئىنىاادىغانلىقى    

ز ئىمانىنىاڭ سااپلىقى ۋە   دېامەئت ئاۇ ئاادەم ئاۆ    . قاتارلىقالرنى يازغانلىقىنى كاۆرىمىز 

ئىبادەتلەرنى قولدىن بەرمەسلىىىنى پەش قىلىپ تۇر،بت داۋالىنىش غەرىزىادە ھااراق   

ماناا باۇت ئاۇالر ئارىساىدىىى ئاۆزىنى ماۇئمىن       . ئىنىشىە يول چىقارماقنى بولغاان 

ئۇنىاڭ  . نۇرغۇنلىغان ئادەملەر ئۇالرغا ئالدىنىپ كەتتى. چاغاليدىغانالرنىڭ ئىمانىد،ر
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ئۇالرغا قارشى تۇر،ۋاتقان بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئۇالرغاا قارشاى تۇر،شالىرىت     ئۈستىگە

ئەتىراز بىلدۈرۈشلىرىدىىى بىر خىف پاسساى لىقمۇ كىشاىلەر توپىنىاڭ پەلساەپىنىلەرگە     

چاۈنىىت پەلساەپىنىلەرگە قارشاى    . مايىف بولۇب قەلىشىنى تەخىمۇ ئەغىرالشاتۇر،ۋەتتى 

نى تەنقىااد قىلغانلىرىاادا باشااقا تۇتقۇلااۇق تۇرغااۇچى ئاشااۇ كىشااىلەر پەلسااەپىنىلەر

مەسىلىلەرنى قويۇبت خۇددى بىز باشتا تىلغاا ئەلىاپ ئاۆتىەن باويىنەت ھەننەمىادىن      

گە ئوخشاش پەلساەپىنىلەر ئۈچاۈن   ( گەئومىتىرېيە)ھەننەمە يوقت مەنتىقت ھەندەسە 

لگەننى ئەڭ مۇھىم ھەسابلىنىدىغان پەنلەرنىڭ ئەھمىيىتىنى ئىنىار قىلىپت ئەغىزىغا كە

-مەن دەب ئۆتۈلگەن ئاشۇ بىار قااننە ساەۋەبلەرگە كاۆرەت خەلقنىاڭ ئىماان      . دەيد،

ئەتىقادىنىڭ سۇسلىشىپت مۇشۇ دەرىجىگە چۈشاۈب قالغاانلىقىنى كۆرگەنادىن كەايىنت     

پەيالسوپالرت سورىيالرت )مەن ئۇالر . كۆڭلۈمدە بۇ ئاپەتنى پاش قىلىش ئىستىىى تۇغۇلدى

قاراشالىرى  -نىڭ يولت بىلىملىارىت ئىادىيە  ( الىم ئاتالغانالرتەئلىمنىلەرت كاالمنىالرت ئ

بىلەن چوڭقاۇر تونۇشاۇب چىققاان بولغاچقاات ئاۇالرنى پااش قىلىاش بىار يۇتاۇم ساۇ           

شۇنىڭ بىلەن مەن باۇ ئىشانى دەرھاال باشاالش     . ئىنىەننىلىىمۇ قىيىنغا توختىمايتتى

جەمئىيەتتە كەسەل » :دەت ئۆز ئۆزۈمگە شۇنداق دېدىم -كەرەكلىىىنى كۆڭلۈمگە پۈكتۈم

يامراب كەتىەنت كەسەلنى داۋااليدىغان دقختۇرالرمۇ كەسەللەنگەنت خەلق ھاالكەتىە 

يۈزلىنىىاتقااان بىاار چاغاادات سااەنىڭ بااۇ چەتاالەئ ۋە تەنھالىقتااا ياشااىغىنىڭنىڭ نااەمە  

سەن بۇ »: يەنە مۇنداقمۇ ئويالب قاالتتىم مەن ئارقىدىنال ئۈمىدسىزلىنىپت. «پايدىسى

ئىىىاى  )اچانمۇ تارقىتىپ بوالرساەن؟ ھاالبۇكىت ساەنىڭ دەۋرىاڭ پەتارەت      تۇماننى ق

پەيغەمبەر دەۋرى ئارىسىدىىى ۋەھىي ئۈزۈلگەن ئارىلىقت غەزالىاي باۇ يەردە دىنىاي    

دەۋر باتىلنىاڭ دەۋرىت ئەگەر  . زامانىاد،ر ( قىزغىنلىقنىڭ چەىىنىشىنى كۆزدە تۇتۇۋاتىد،

لىغاا چاقىرسااڭت باارلىق ئاادەم سااڭا      مەڭىىاتقان يولىدىن ھەق يو سەن ئادەملەرنى

شۇنداق ئىىەنت سەن ئۇالر بىلەن بىرگە ياشابت ئۇالرغا قارشى كاۈرەش  . قارشى چىقىد،

ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇۋاپىق زامانت دىن ەرۋەرت قۇدرەتلىك بىار  . ئەلىپ بەرىپ بواللمايسەن

ەلىلاگە  مەن شۇالرنى ئويلىغاندىن كەايىنت ھەقىقەتناى د  . «پادىشاھ بولمىسا بولمايد،

تايىنىپ مەيدانغا ئەلىپ چىقىشاتىن ئااجىز كەلگەنلىىىمناى باھاانە قىلىاپت يەنىاال       

چەتلەئ تۇرمۇشىنى داۋامالشتۇر،شنىت ئالالھ ئالدىدا ئۆزۈمگە ر،خسەتلىك ئىاشت دەب  

لەىىنت كۈتمىگەن يەردىن ئالالھنىڭ تەقدىرى بىالەنت ھەنقاناداق ساىرتقى    . قارىدىم

ۇلتاننىڭ ئۆزى قاناداقتۇر بىار ئىنىاى تاۈرتىە بىالەن      سەۋەب يوق ئەھىال ئاستىدا س

. ھەرىىەتىە كەلىپت مەنىڭ دەرھال نەشاپورغا قايتىشىم توغرىسىدا باۇير،ق چۈشاۈردى  
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بۇ بۇير،ق شۇ دەرىجىدە كەسىىن ئىدىىىت ئەگەر باش تارتسام بۇنىڭ ئااقىىىتىنى بىار   

تىپ ئولتۇر،شانىڭ  شۇنىڭ بىالەن ھەلىھەمماۇ باھاانە كۆرساى    . نەرسە دېگىلى بولمايتتى

: بۇ چاغادات كۆڭلاۈمگە شاۇنداق ئاويالر كەچتاى     . ئور،نسىز ئىىەنلىىىنى ھەس قىلدىم

ساەن ھور،نلاۇقت ئەزىلەڭگۈلاۈئت ئاارام     . ئەمدىلىىتەت باھاانىگە ئاور،ن قالمىادى   »

قاۇر،ق  -سۈرۈشت ئۆز قەدرىڭنى چۈشۈرمەيت ئادەملەرنىڭ تۈرلاۈئ ئەزىايەتت قااتتىق   

اشاشنى دەبت چەتلەئ تۇرمۇشنى تاللىىالغان بولسااڭت باۇ   مۇئامىلىلىرىگە ئۇچرىماي ي

راستىنى ئەيتقاندات سەن خەلق ئاممىسى بىلەن ئارىلىشاىپ ياشاشاتىن   . توغرا بولمايد،

ئالالھنىااڭ بااۇ سااۆزىگە نااەمە . كەلىاادىغان قىيىننىلىقااتىن ئااۆزۈڭنى قاچۇر،ۋاتىسااەن

دەب قوياۇش بىلەناال   « ئىماان ئەيتتاۇق  »ئىنسانالر (. 0)ئەلىفت المت مىم»: دەيسەن؟

ئااۇالردىن بااۇر،ن ئااۆتىەنلەرنى بىااز ( 3)سااىنالماي تەرئ ئەتىلىمىاازت دەب ئويالمااد،؟ 

ئايەتنىااڭ  -2ئااايەت ۋە  -3ت-0ئەنىەبااۇت سۈرىسااى )« ھەقىااقەتەن سااىنىد،قت 

 ت(بىرقىسمى

بااۇ يەردە ئااالالھ ئااۆز بەناادىلىرى ئىنىاادىىى ئەڭ قەدىرلىااك كىشااىگە نااەمە          

بۇر،ن ئۆتىەن پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنىاار قىلىنادىت ئاۇالر ئىنىاار      سەندىن»: دەۋاتىد،

قىلىنغانلىقىغا ۋە ئۆزلىرىگە يەتىەن ئەزىيەتلەر گە سەۋر قىلدىت ئاخىر ئاۇالر بىزنىاڭ   

ياردەمىمىزگە ئەرىشتىت ئالالھنىاڭ ساۆزلىرىنى ھەرقاناداق ئاادەم ئۆزگەرتەلمەياد،ت      

 -24ئىنئاام سۈرىساى   )«ىف بولدىشۈبھىسىزكىت پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىسى ساڭا ناز

 .(ئايەت

ئاى  )ھەىمەتلىك قۇرئاان بىالەن قەساەمىىت    ( 0)ياسىن»: يەنە بۇ سۆزىگەچۇ          

تاوغرا يولادا   (. 2 -3)شۈنھىساىزكىت ساەن پەتغەمبەرلەردىنساەن    -شەئ!( مۇھەممەد

يەنااى ئۇالرغااا پەيغەماابەر ) بااوۋىلىرى ئاگاالناادر،لمىغان  -قۇرئااان ئاتااا(. 4)سااەن

ت غاپىف قالغان بىر قاوۋمنى ئاگاھالند،ر،شاۇڭ ئۈچاۈنت غالىا ت ناھاايىتى      (ىگەنكەلم

ئاازاب  )ئۇالرنىاڭ كاۆپنىلىىىگە   (. 6 -3)مەھرىبان اللھ تەرى ىدىن نازىف قىلىنغاناد،ر 

شاۇنىڭ ئۈچاۈن ئاۇالر ئىماان     . ھۆكۈم ھەقىقەتەن تەگىشالىك بولادى  ( توغرىسىدىىى

ۇنلىرىغاا ئىڭەكلىارىگىنە قەدەر تاقااقالرنى    بىز ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ بوي(. 7)ئەيتمايد،

ئۇالرنىاڭ ئالدىادا بىار     .(8( ) تاقىد،قت شۇنىڭ ئۈچۈن ئاۇالر باشالىرىنى ئەگمەياد،   

توسۇقت كەينىدە بىر توسۇق قىلد،قت ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى پەردىلىد،قت شۇنىڭ ئۈچاۈن  

ھااەي نەرسااىنى  ( ئىماننىااڭ يااوللىرى توسااۇلۇب كەتىەنلىىااى ئۈچااۈن   ) »ئااۇالر 

ئۇالرنى ئاگاھالند،رامساەنت ئاگاھالندر،مامساەنت ئۇالرغاا بەرىبىار     (. 9)رەلمەيد،كۆ
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سەن پەقەت قۇرئانغا ئەگەشىەنت مەرھەمەتلىك اللھ (. 01) ئوخشاشتئىمان ئەيتمايد،

 9ياسىن سۈرىسى باشالمقى ) « نى كۆرمەي تۇر،ب قورققان كىشىنى ئاگاھالند،رااليسەن

شاۇنىڭدىن كەايىن مەن قەلا  ۋە مۇشااھەدە     . «ىئايەتنىڭ بىر قىسام  -01ئايەت ۋە 

ئۇالرنىاڭ ھەممىساى بىاردەئ    . بىالەن مەسلىھەتلەشاتىم  ( مۇتەساەۋۋىفالر )ئەربابلىرى 

دىن چىقىش مەسالىھەتىنى  ( خانىقات تەكىە)چەتلەئ تۇرمۇشىنى ئاياغالشتۇر،بت زاۋىيە 

ھەرىىەتنىاڭ  بۇنىڭغا قوشۇلۇب بىر قىسىم تەقىادار دقساتالرنىڭ باۇ قەتىمقاى    . بەرىشتى

مۇشۇ يۈز يىف بەشاىدا ئاالالھ مەيادانغا كەلتۈرۈشانى تەقادىر قىلغاان ياخشاىلىقنىڭ        

باشلىنىشى بولۇب قالىدىغانلىقىدىن بەلاگە بەرىادىغان بەزى بەشاارەتلىك چۈشالەرنى     

. كۆرۈشلىرىمۇ مەنىڭ بۇ ئىشقا بولغان ئىرادەمنى تەخىمۇ چىڭىتىپت كۆڭلۈمنى تىند،ردى

ر ياۈز يىااف بەشاىدا ئااۆز دىنىناى گۈللەندۈرىاادىغانلىقىنى ۋەدە    دېمىساىمۇت ئااالالھ ھە 

يىلاى   -499ئالالھنىڭ قۇاليلىاق يارىتىاپ بەرىشاى بىالەن كەمىانە      [ 33.]قىلغانىدى

ئاۆز ۋاقتىادا   . ز،لقەئدە ئەيىدا بۇ زقر ۋەزى ىنى ئور،نداش ئۈچاۈن نەشااپورغا كەلادىم   

بولغانادات مەنىاڭ    شاۇنداق . يىلاى ئىادى   -488باغدادتىن چىقىپ كەتاىەن ۋاقاتىم   

ئالالھنىاڭ باۇ   . يىلغا يەتىەنىدى 00جەمئىيەتتىن ئايرىلىپ ياشىغان ئومۇمىي ۋاقتىم 

. ھەرىىەتنى ئەلىپ بەرىشنى تەقدىرىمگە پۈتۈشى ھەيران قااالرلىق بىار ئىاش بولادى    

باغادادنى  . مەن چەتلەكتىىى چاغلىرىمادات بۇناداق باوالرىنى ئاويالب باقمىغانىادىم     

ىەندىمۇت ئۇ يەردىىى ھەشەمەتلىك تۇرمۇشتىن ۋاز كەچىەنادىمۇت  تاشالب چىقىپ كەت

ئالالھ ھەقىاقەتەن قەلا    . مۇنداق بىر ئىشنىڭ بولۇب قەلىشىنى زادىال ئويالب باقمىغان

مۇئمىننىاڭ قەلباى ئالالھنىاڭ بارماقلىرىادىن     ». ۋە ھالەتلەرنى ئۆزگەرتىۈچى ئىىەن

مەن شاۇنى بىلەتتىمىاىت نااۋادا    [ 32.]«.بولغان ئىىىى بارماقنىڭ ئارىسىدا تۇرىاد، 

مەنىڭ بۇ قەتىمقى باغدادقا قايتىشىمدىىى مەقسەتت يەنە شۇ بۇر،نقى بىلىمنى تارقىتىش 

مەنىاڭ باۇر،ن باغادادتىىى بىلىام     . ئۈچۈن بولغىنىدا ئىدىت مەن قايتمىغان باوالتتىم 

-سۆز ۋە ئىاش -مەنىڭ بارلىق گەب. ئىناۋەت تە ىش ئۈچۈن بولغان-تارقىتىشىم ئابر،ي

ئەممات ھازىر بولسا ئىش باشقىنە بولۇبت ئابر،ي . ھەرىىىتىم شۇ بىلىمگە سەرب بولغان

تاپىدىغان بىلىمنى ئەمەست بەلىى ئابر،ينى كەرەئ قىلمايدىغانت ھەتتا ئابر،يسىزلىققا 

نىشاانىم  -مەنىاڭ مەقساەتت ئاارز،   . چۈشۈرۈب قويىدىغان بىلىمنى تارقىتىشقا بارىمەن

مەنىاڭ نەمىناى ئويالۋاتقاانلىقىمنى پەرۋەردىگاارىم ئاالالھ       .ئەنە شۇنىڭدىن ئىبارەت

مەن باۇ يولادا   . مەن ئەمادى ئاۆزۈمنى ۋە باشاقىالرنى تاۈزىمەكنى    . ئوبدان بىلىاد، 

لااەىىنت مەن كااۆز بىاالەن كااۆرۈب . كااۈتىىنىمگە ئەرىشااەلەمدىمت ياااقت بىلمەياامەن
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ن ئۇلاۇغت  تۇرغاندەئ تولۇب تاشقان ئىشەني ئىنىدە شاۇنداق قاارايمەنىىت ھەممىادى   

مەن باۇ  . ئۈستۈن ئالالھنىڭ مەدىتى بولمىغىنىدا مەنىڭ قولۇمدىن ھەي ئىش كەلمەيد،

مەن ئىااش . ئااالالھ مەنااى ھەرىىەتلەناادۈردى. ئىشااقا ئااۆزۈمنە ھەرىىەتلەنمىاادىم

. مەن ئالدى بىلەن ئالالھتىن مەناى تۈزىشاىنى  . قىلمىدىمت مەنى ئالالھ ئىش قىلد،ردى

الرنى تۈزىشىنىت مەنى ھىدايەت قىلىشىنىت شۇنداقال مەن ئاندىنت مەن سەۋەبلىك باشقى

سەۋەبلىك باشقىالرنى ھىدايەت قىلىشىنىت ماڭاا ھەقناى ھەق ھالىتىادە كۆرسىتىشاىنىت     

ھەقىە ئەگىشىشىنى نەسىپ قىلىشىنىت باتىلنى باتىف ھالىتىدە كۆرسىتىشىنىت ئۇنىڭادىن  

  .ساقلىنىشقا نەسىپ قىلىشىنى تىلەيمەن

« ئىماان زەئى لىشىشاىنىڭ ساەۋەبلىرى   »بىز يۇقىرىدا زىىرى كەچاىەن   ئەمدىت        

توغرىسىدىىى بايانىمىزغا قايتىپت ئىمانىي زەئى لەشاىەن ئاشاۇ كىشاىلەرنى قاناداق     

قىلىپت تاوغرا يولغاا باشاالبت ھااالكەت گىرداۋىادىن قاايتۇر،ب كاەلىش توغرىساىدا         

تەرغىباااتلىرى بىاالەن -ئۇالرنىااڭ ئىنىاادىن تەئلىمنىلەرنىااڭ تەشااىىق. تااوختىلىمىز

گاڭگىراب قالغان كىشىلەرگە كەلسەئت ئۇالرنىڭ مەسىلىسى بىاز باشاتا دەب ئاۆتىەن    

شاۇنىڭ ئۈچاۈنت باۇ قىساقا     . دېگەن كىتاابىمىزدا ھەل قىلىنىاپ بولغاان   « توغرا يول»

لەرگە كەلساەئت بىاز   ( ئەھلى ئىباھە)ئۆز مەيلنىلەر . كىتابنىمىزدا ئۇز،ن توختالمايمىز

لىق شۈبھىلىك قاراشلىرىنى يەتتە تاۈرگە يىغىننااقالب چىقىاپت ئۇالرنىاڭ     ئۇالرنىڭ بار

ئااۇالردىن باشااقا پەلسااەپە . ھەممىسااىگە تەگىشاالىك رەددىيىلەرنااى بەرىااپ بولغااان

كىتابلىرىنىڭ تەسىرى بىلەن ئۆز ئىمانىنى بۇز،ۋالغان ھەتتا بۇنىڭدا پەيغەمبەرلىىنىاڭ  

قىسىم كىشىلەرگە كەلسەئت بىز يۇقىرىدا  ئاساسىنى ئىنىار قىلىشقاچە بەرىپ يەتىەن بىر

پەيغەمبەرلىىنىڭ ماھىيىتى ۋە ئۇنىڭ ئەنىق ئەمەلىاي ئىاش ئىىەنلىىىناى تەباابەتت     

ئاساااترقنومىيەت رىزىىاااات ساااىھرىگەرلكت تىلساااىمگەرلىك ۋە باشاااقا پەنلەرنىاااڭ  

بىزنىاڭ باۇ جەھەتاتە تەباابەت ۋە     . ئاالھىدىلىىىگە باغالب تۇر،ب ئىس اتالب چىقتۇق

رقنومىيە پەنلىرىنىڭ ئاالھىدىلىىلىرى بويىنە دەلىاف كەلتۈرۈشاىمىزنىڭ ساەۋىبى    ئاست

شۇكىت بۇ پەنلەر ئاشۇ پەلسەپەچىلەرنىڭ ئاۆزلىرى شاۇغۇللۇنۇب كەلىىاتقاان پەنالەر     

 .بولغانلىقى ئۈچۈن بۇالردىىى تۈب ئاالھىدىلىك ئۇالرغا ياخشى مەلۇم

 

 :ى كۆرسىتىپ بەرىمىزئىسباتالرن-ئەمدى پەيغەمبەرلىك ھەققىدىىى دەلىف

 



كىتاپخۇمار بىلوگى                                                       www.kitaphumar.com 

61 

 

بىراۋت پەيغەمبەرلىىنىڭ ئاساسىنى ئەتىراب قىلسىمۇت ئەمما يەنە بىار تەرەپاتىن       

شەرىئەت بەلگىلىمىلىرىنىڭ ھاەىمەت ئاساساىنى تە ىشاقا ئور،نساات ئۇناداق ئاادەم       

ئااۇنى بااۇ يەردە . پەيغەمبەرلىىنىااڭ ھەقلىىىااگە ئىشااەنمىگەن كاااپىر ھەسااابلىنىد، 

گەن ئادەم دېگەندىن كاۆرەت بەختاى ئوڭادىن كەلىاپ قەلىاپت      پەيغەمبەرگە ئىشەن

پەقەت تەلىيىگە تايىنى ال باشاقىالرنى ئاۆزىگە ئەگەشاتۈرۈب ياۈرگەن بىار ئاتامانغاا       

بۇنداق ئاتامانلىق بىالەن پەيغەمبەرلىاك ئاايرىم    . ئىشەنگەن ئادەمت دېگەن تۈزۈئ

لىاكت ئەقىلادىنمۇ   ئەمەلىيەتتەت پەيغەمابەرلىىىە ئىشاىنىش دېگەن  . ئىىىى نەرسىد،ر

ئىدرائ باساقۇچىنى ئەتىاراب قىلىاشت دېگەنلىاك     -ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر خىف بىلىش

ئۇ كۆز بىالەن ئاايرىم ئىشاالرنى    . ئۇ باسقۇچتا ئىنساندا يەڭى بىر كۆز ئەنىلىد،. بولىد،

بۇنداق چاغدات ئىنساندىىى بارلىق سەزگۈلەرنىڭ ئەقلىي نەرسىلەرنى . بىلگىلى بولىد،

قلاى بولمىغانادەئت ئەقىلنىڭماۇ ئىنسااندا شاەكىللەنگەن باۇ خىاف ياۇقىرى         بىلىشتە ر

بۇنداق چاغدات خاۇددى ئىنسااندىىى ئااڭالش    . دەرىجىلىك ئىقتىداردا رقلى بولمايد،

سەزگۈسىنىڭ كۆرۈش سەزگۈسىدە رقلى بولمىغاندەئت قىسقىساىت ئىنسااندىىى باارلىق    

ىغانادەئت ئەقىلنىڭماۇ ئاۇ خىاف     سەزگۈلەرنىڭ ئەقلىي نەرسىلەرنى بىلىشتە رقلاى بولم 

پەيغەماابەرلىىىە )ئەگەر ئااۇ ئااادەم . يااۇقىرى دەرىجىلىااك بىلىشااتە رقلااى بولمايااد،

ئىشەنسىمۇت ئەمما شاەرىئەت ھۆكۈملىرىنىاڭ ھاەىمەت ئاساساىنى سۈرۈشاتلەيدىغان      

بۇ ھەقىقەتنى توغرا تاپمىسات بىز ئااللىبۇر،ن ئۇنىاڭ ماۇمىىننىلىىى ۋە    ( ھەلىقى ئادەم

ئەگەر ئۇ ئادەم پاكىتقاا  . ئىىەنلىىىنى پاكىتالر بىلەن بايان قىلىپ بولد،قئەمەلىيەت 

بويسۇنۇبت ئۇنى توغرا تاپسات ئۇ چاغدا بۇ يەردە ئەقىلگە بااغلىق بولمىغاانت بەلىاى    

ئەقىلگە قويۇب بەرسەت مۇمىىننىلىىىنى يوققا چىقىارىش ئەھتىماالى بولغاان بىار قاتاار      

بۇنى تەخىمۇ ئىلگىرىلەب . نى ئەتىراب قىلغان بولىد،ئەھىالالرنىڭ مەۋجۇدلۇقى( ئايرىم)

ئۆزىنى تەبىائەت پەنلىارىگە خەبەردارت   : چۈشەندۈرگەندە مۇنداق دېيىشىمىز مۇمىىن

( گرام 4.493)بىر داڭ»: دەب يۈرگەن بىراۋ ئۆزىنىڭ ئەمەلىي تەجرىبىسىگە ئاساسەن

تاى زىياادە ساوغۇق    چاۈنىىت ئەريۇننىاڭ تەبىئى  . ئەريۇن ئادەمنى ئۆلتۈرۈب قويااليد،

بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئادەم بەدىنىگە كىرگەندىن كىايىن قاان توماۇرالردىىى قااننى     

سوۋ،تۇشانانلىققا ئىاگە   »: توڭلۇتۇب قويىد،ت دېگەن قاراشنى ئىلگىرى سۈرساەت باۇنى  

چۈنىىت بۇ . بىرىىمە جىسىمالرنىڭ سوۋ،تۇش كۈچى ئۇالردىىى سۇ ۋە تۇپراقتىن كەلىد،

شاۇنداق بولساىمۇت ئاادەم بەدىنىادە      .ىئىتاى ساوغۇق جىساىمالرد،ر   ئىىىى جىسىم تەب

بولۇشاىغا قارىماايت   ( مىنەارال مااددا  )نەچنە كىلاۇگىرامالب ساۇ ۋە تاۇپراق    -نەچنە
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ئۇالرنىڭ قورساق ئىنىناى سوۋ،تۇشاى ھاياتلىققاا تەھادى  ساااللىغۇدەئ دەرىجىاگە       

ىنى ئەمەلىي تەجرىبە يەتمەيد،ت دەب قاراب يۈرگەن ئەمما ئەريۇننىڭ يۇقىرىقى تەسىر

بىلەن ئىسباتالب باقمىغان يەنە بىر تەبىئىي پەن ئالىمى ئاڭالبت شۇ ھامان ئەريۇننىڭ 

ۋە باۇنى مۇناداق   . ئۇنداق ئاقىىەت پەيدا قىلىش ماۇمىىننىلىىىنى يوققاا چىقىرىاد،   

ماناا شاۇ ئىىىاى    . ئەريۇندا ئوتلاۇق ۋە ھااۋالىق خۇسۇساىيەت باار    »: چۈشەند،رىد،

بىاز نااۋادا ئاادەم بەدىنىناى     . ىڭدىىى سوغۇقلۇقنى چەكلەب تۇرىاد، خۇسۇسىيەت ئۇن

پۈتۈنلەي سۇ بىلەن تۇپراقتىن پۈتىەنت دەب قارىغىنىمىزدىمۇ يەنىال ئۇنىڭدا ئاۇ خىاف   

شاۇنداق  . سوۋ،ش كەلىاپ چىقماياد،  ( ئۆلتۈرۈب قويۇش دەرىجىسىدىىى)دەرىجىدىىى

ۇسۇساىيەتىە ئىاگە نەرساە    ئىىەنت بەدەنگە ئەريۇن دېگەن بۇ ھاۋالىق ۋە ئوتلاۇق خ 

ئۇ مانا مۇشاۇ ساۆزنى ياۇقىرىقى ساۆزنى     . «قوشۇلسات ئۇتىخىمۇ سوۋ،ماسلىققا تەگىشلىك

ت (تەبىائەت پەنلىارى  )پەيالساۇپالرنىڭ تەبىئىيياات  . ئىنىار قىلىشتىىى پااكىتى قىلىاد،  

پاكىتلىرىنىاڭ بەرى مۇشاۇ    -توغرىساىدىىى دەلىاف  ( ئىالھىايەت پەنلىارى  )ئىالھىييات

يەنى ئاۇالر ئىشاالرنى ئاۆزى تاپقاان ۋە چۈشاەنگەن ئۇساۇل       . ان قىلىنغانتەرزدە باي

ناۋادا ئاۆزىگە نااتونۇش قاراشاالر بولاۇب قالغىنىادا ئاۇنى       . بويىنە تەسەۋۋ،ر قىلىد،

 .دەرھال يوققا چىقىرىد،

ئەگەر بااۇ ئاااقىلالر راساا  چۈشاالەرنى ئۆزلىرىمااۇ كااۆرۈب باقمىغااان ئەھىالاادا          

دېگەنلىىىناى  « زىمىنى يوقاتقاان چەغىادا غەيبناى كۆرەلەياد،    ئادەم ساى »: بىراۋنىڭ

مانا مۇشۇنداقت ھەممىنى . ئاڭلىسات ئۇنىمۇ دەرھال يوققا چىقىرىشتىن يانمىغان بوالتتى

: ئۆز ئەقلى بىلەنال دەڭسەيدىغانت كاۆرگىنىگىال ئەشاىنىدىغان ئاادەملەردىن بىارىگە    

بىر شەھەرگە قويسا ئۇشەھەرنى  د،نيادا ئۆزى دانىنىلىك كەلىدىغانت شۇنداق تۇر،ب»

شەھەرمۇ يوقت ئۆزىمۇ  يۇتۇب -پۈتۈنلەي يالماب كەتىدىغانت ئاندىن ئۆزىنىمۇ يالماب

دېيىلسەت ئۇ دەرھال بۇ گەپنى يوققا  «يوق بولىدىغان بىر نەرسەنىڭ بولۇشى مۇمىىنمۇ؟

 تەخاى بۇناداق ئىاش د،نياادا بولاۇب     . بۇ دېگەن بىر خۇراپىي گەب بوپتۇ»: چىقىرىپ

پەقەت ئاۇ ئاادەم   . ھالبۇكى ئۇ نەرسە ئەمەلىيەتتە ئوت ئىادى . ت دەيد،«باققىنى يوق

. ئۇنداق نەرسىنى ئاڭالش بىلەن بىرگە كۆرمىگەنلىىى ئۈچۈنال شۇ ھۆكاۈمنى چىقااردى  

ئاخىرەتتىىى ئاجايىپ ئىشالرنى ئىنىار قىلىشامۇ كاۆپىننە يۇقىرىقىادەئ ئەھىالادىن     

ساىلەر  »: ەبىئىي پەننى پەيالسۇپالرغا شۇنداق دەيمىزئەمدى بىز ھەلىقى ت .شەكىللىنىد،

رىزىىىاادىىى ئەقىلااگە ئۇيغااۇن بىاار قائىاادىگە خىااالب ھالاادائەريۇن دا سااوۋ،تۇش  

شۇنداق بولغاان ئىاىەنت شاەرىئەت    . خۇسۇسىيىتى بارت دەب قاراشقا مەجبۇر بولد،ڭالر
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لىق بىالەن  ھۆكۈملىرىدىمۇ قەلبنى داۋاالش ۋە ئۇنى ساپالشاتۇر،ش جەھەتالەردە داناا   

ئەمەس بەلىى پەيغەمبەرلىك كۆزى بىلەنال بىلگىلى بولىادىغان ئاايرىم خاساىيەتلەر    

بولسا نەمىشقا بولمىغۇدەئ؟ تەخى ئاشۇ پەيالسۇپالر ئۆز كىتابلىرىغاا بەزى مەزماۇنالردا   

بۇنىڭاادىنمۇ ئەجەبلىنەرلىااك ۋە غەلەتە ئاللىقانااداق بىاار خاسااىيەتلىك نەرسااىلەرگە 

ەسمۇ؟ مانا شۇنداق خاسىيەتلىك نەرسىلەرنىڭ بىرسى تۆۋەندىىى ئىشىنىپ يۈرىد، ئەم

شەكىف بولۇبت بۇنى تۇغۇتى قىيىن چۈشىەن ئايالغا ( تەجرىبىدىن ئۆتىەن)مۇجەررەب
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دىن ئۇنى بالىسى چۈشامەي  ئان. بۇ شەكىف ئىىىى پارچە قۇر،ق التىغا يىزىلىد،    

قىنىلىىاتقان ھامىلىدارنىڭ ئىىىاى پاۇتى ئارىساىغا قويۇلغانادىن كىايىن ھامىلىادار       

پەيتتە تۇغاۇت بىاردىنال ئاسانلىشاىپ     دەل شۇ. ئۇنىڭغا كۆزىنى ئۈزمەي قاراب بەرىد،

ئۇالر بۇ ئىشنىڭ مۇمىىننىلىىىگە ئىشەنگەن ۋە ئۇنى . ئانا بولغۇچى ئازابتىن قۇتۇلىد،

 .دېگەن كىتابقا كىرگۈزگەن« جى  خاسىيەتلەرئە»
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بۇ جەدۋەلدە توققۇز كاتەكنە بار بولاۇب ھەر كااتەكنىگە مەخساۇس بىار رەقەم        

ھەر ئۈچ كاتەكنە بىار گۇر،پ اا بولاۇب     بۇ جەدۋەلدىىى توققۇز كاتەكنىدىن .يەزىلىد،

ھەر ئاۈچ   ئۇنى مەيلى قايسى تەرەپتىن ئۇقۇمااڭت  سىز. بولىد،03ئۇالرنىڭ يىغىندىسى 

باماادات . مەن ھااەي چۈشااىنەلمىدىم. بولىااد، 03رەقەمنىااڭ يىغىندىسااى ئوخشاشااال 

رەكئەتت 8رەكئەتت پىشىن نامازىنىڭ  4نامىزىنىڭ ئىىىى رەكئەتت ئەسىر نامىزىنىڭ 

بولمايادىغان   رەكئەت بولۇشىنىڭ ھەىمەت نەزىارى بىالەن بىلگىلاى    2شام نامازىنڭ 

رنىااڭ شااۇنداق بەلگىلىنىشااىنى ئەقىلااگە   قانااداق خاسااىيىتى بولسااۇنت دەب ئۇال  

. سىغد،رالمىغان ئۇ ئاادەم ئەجەباا باۇ جەدۋەلنىاڭ خاساىيتىگە ئىشاىنىپ ياۈرمەكتە       

. نامازالرنىڭ رەكئەت سانىدىىى پەرق نامازالر ۋاقتىنىڭ ئوخشىماسالىقىدىن كەلاگەن  

. ،بۇنىڭغا ئوخشاش خاسىيەتلەرنى پەقەت پەيغەمبەرلىك نۇرى ئارقىلىقال بىلگىلى بولىد

ئەجەبلىنەرلىك يەارى شاۇيەردىىىت نااۋادا بىاز ساۆزنى مۇنەججىملەرنىاڭ ساۆزىگە        

باۇ يەردىىاى ۋەقاتلەر ئارىساىدىىى پەرقناى      ( ئاساترقلوگالر )يۆتىىگەن بولساق ئۇالر

قۇياشانىڭ  »: باۇ چاغادا بىاز شاۇنداق دېاگەن باوالر ئىاد،ق       . چۈشۈنەلىگەن بوالتتى

تە ( غەرب)تە يااكى كاۈن پەاتىش   ( شاەرق )ئاسماننىڭ ئورتاسىدا ياكى كاۈن چىقىاش  

ھەياالج  )تاالى  چىقاارىش   -بولۇشىغا ئەگىشىپ مۇنەججىملەرنىڭ ئادەملەرگە تەقادىر 

تالىئلەرىنىڭ  -الرىمۇ ھەرخىف بولىد، ئەمەسمۇ؟ ھەتتا ئۇالر كىشىلەرنىڭ بەخ (قىلىش

ئەجەللىرىنىااڭ پەرقلىااق بولۇشاالىرىنى ئاشااۇ ئاساسااتا  -ھەرخىااف بولۇشااى ۋە ئۆمااۈر

ئەمەلىيەتتە كۈن قاايرىلىش بىالەن كۈننىاڭ ئاسامان ئورتاساىدا      !شىدىغۇچۈشەندۈرۈ

تۇر،شىنىڭت يەنە شۇنداقال پەتىاپ كەتىىاتقاان قۇيااش بىالەن ئۇنىاڭ غەرب تەرەپاتە       

ئۇالر ماۇنەجىملىىتىىى ئاشاۇ پەلىا ەتىش    . بولۇشى ئارىسىدا ھەي قانداق پەرق يوقتۇر

دىن چىققااانلىقى ئۈچااۈنال گەپاالەرگە پەقەت ئااۇ سااۆزلەر مۇنەججىملەرنىااڭ ئاغزىاا 

بەلىىمت ئۇالردىن بىاراۋ مۇنەججىمنىاڭ دېگەنلىرىناى ساىناب     . ئىشىنىشىپ يۈرمەكتە

لاەىىن ئاۇت شاۇنداقتىمۇ ئاۇ     . كۆرۈب يۈز قەتىمالب ئۇنىڭ يالغاانلىقىنى ئساباتلىغاند،  

ئااۇ ئااادەم مااۇ نەججىمنىااڭ سااۆزىگە شااۇ دەرىجىاادە   . نەرسااىلەرگە ئىشااىنىىىرىد،

ئەگەر قۇياش ئاسماننىڭ قاق ئورتاسىدا تۇرغان ۋە »: ىم ئۇنىڭغائىشىنىد،كىت مۇنەجج

قۇياشقا پاالنى يۇلتۇز ئۇد،للۇنۇب قالغان بىر پەيتتەت ساەنىڭ تەلەي يۇلتاۇز،ڭ پااالنى    

يىڭى كىيىم كىيسەڭت سەن ئااخىرى ئاشاۇ يىڭاى      بۇرجدا بولۇب قالسات سەن بۇ چاغدا

بەلىىام  . اغدا يىڭى كىايىم كىيمەياد،  ت دېسە ئۇ ئاشۇ چ«كەيىمىڭ بىلەن ئۆلتۈرۈلۈسەن

شۇنداق قاتتىق سوغۇق بولۇشى مۇمىىنت شۇنداقتىمۇ ئۇ مۇنەججىمنىڭ گە ىدىن قورقۇب 
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ئۇ مۇنەججىمنىڭ يالغاننىلىقىنى تەكرار بىلىپ يەتسىمۇ يەنىاال  . يىڭى كىيىم كىيمەيد،

راپىي ھەيرانمەنت مۇشۇنداق چەىىدىن ئاشاقان خاۇ  . ئۇنىڭ گە ىگە قۇالق سەلىىىرىد،

بىر قىسىم پەيغەمبەرلەر دە ماۆجىزە شاەكلىدە ئاياان     گەپلەر ئەقلىگە سىغقان ۋە ئۇنى

بولىدىغان ئاالھىدە ئىقتىدارت دەب ئەتىراب قىلىشقا مەجبۇر بولغان بۇ ئادەم يەنە نەمە 

دەب ئالالھنىڭ مۆجىزەلەر بىالەن قاولالبت قۇۋۋەتلىشاىگە ساازاۋەر بولغاان راساتنىف       

اڭلىغان سۆزلەردىىى يۇقىرىقى نەرسىلەرگە ئوخشاب كەتىادىغانت  پەيغەمبەرلەردىن ئ

سەۋەبى ئەنىق بولمىغان خاسىيەتلەرنى ئىنىار قىلىد،؟ نەمىشقا ئۇنىڭ مۇمىىننىلىىىنى 

ئەقلىااگە سااىغد،رالمايد،؟ ئەگەر بىاار پەلسااەپەچى نامازالرنىااڭ رەكاائەت سااانىنىڭ  

ھەمادە ھەج ئەمەللىرىنىاڭ    بەلگىلىنىشىت ھەج پائالىيەتىدىىى شەيتانغا تاش ئەتىش

سانى ۋە باشقا شاەرىئەت بەلگىلىاگەن ئىباادەتلەردىىى ئاۆزىگە خااس مااھىيەتلەرت       

ئۈنۈمت ئاالھىدەلىىلەر بىلەن تەببىاي دقرىاالر ۋە ئاساترقنومىيە بىلىملىرىنىاڭ ئاۆزىگە      

مەن بىار  »: خاس ئاالھىدىلىىى ئارىسىدىىى پەرقناى تاپالمااي قاەلىش نەتىجىساىدە    

ي ۋە ئاسترقنومىيەلىك بىلىملەرنى ئەمەلىاي تەجرىبىادىن ئۆتىۈزگەنادىن    قىسىم تەببى

شۇنىڭ بىالەن مەنادە ئاۇ    . كىيىن ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنىڭ راس  ئىىەنلىىىنى بايقىدىم

نەرسىلەرنىڭ راساتلىقىغا قارىتاا چوڭقاۇر ئىشاەني شاەكىللىنىپ كۆڭلۈمادىن ئۇنىاڭ        

ساەن  . گىنىشىە ئاور،ن قالمىادى  مۇمىىننىلىىىنى يوققا چىقىرىش ياكى ئۇنىڭدىن يىر

دەۋاتقان شەرىئەت ھۆكۈملىرىدىىى خاس ئاالھىدەلىىلەرگە كەلساەئت مەن ئاۇالرنى   

شۇنداق ئىىەنت مەن يەنە نەمىشاقا  . ئەمەلىي تەجرىبەمدىن ئۆتىۈزۈب باققىنىم يوق

ئۇنىڭ راستلىقىغات ئۆزگىنە ئاالھىدەلىىىە ئىگە ئىىەنلىىىگە ئىشىنەلەيمەن؟ مەن ئۇ 

دېساە  « ىدەلىىلەرنى قانداق بىلىپ ۋە ئەنىقالب ھەمدە ئىسباتالب چىقاااليمەن؟ ئاالھ

ھەمدە ئۇ بۇناداق دېايىش بىالەن بىارگە ئاۇ خااس ئاالھىادەلىىنىڭ مۇمىىننىلىاك         

ساىز دەب ئاۆتىەن   »: ئىىەنلىىىگە قايىلال بولسا بىز ئۇنىڭغا شۇنداق دېگەن بوالتتۇق

نەرساىلەرگىال ئىشاىنىپ قالماساتىن     بايىقى ئەھىالدا شەخسەن تەجرىبىدىن ئاۆتىەن 

باۇنى ئااڭالب شاۇ     -بەلىى يەنە سىزدىن باشقىمۇ تەجرىبە قىلىپ باققاانالردىن ئاۇنى  

شۇنداق ئىاىەنت پەيغەمبەرلەرنىاڭ ساۆزلىرىگە قاۇالق     . بويىنە ئىش كۆرۈب باقىسىز

چاۈنىى ئاۇالر شاەرىئەتتىىى باارلىق ئىشاالرنىڭ تاۈب مااھىيىتىنى بىىاساىتە         . سەلىڭ

ئۇالرنىاڭ ياولىنى   . گەن ۋە ئۇنى ئۆز تەجرىبىساىدىن ئۆتىاۈزگەن كىشاىلەرد،ر   كۆرەلى

بويالب مەڭىڭت شۇندىال ئۇالر كۆرگەنت بىلگەن نەرسىلەرنى ساىزمۇ شەخساەن بىلىاپ    

شۇنى قوشۇمنە قىلىپ قويايىىت ھەتتا سىز ئاۇ بىار قىساىم ئىشاالرنى ئاۆز      . يەتەلەيسىز
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نىڭ ئەقىلىڭىز يەنىال سىزنى ئۇ ئىشاالرغا  ئۆتىۈزمىگەن تەقدىردىمۇ سىز تەجرىبىڭىزدىن

يااش ۋە ئەقىاف   : مىسالغا ئالساق. ئىشىنىش ۋە ئەمەل قىلىشقا قەتئىي تۈردە ئۈندەيد،

جەھەتتىن يەتىلگەن بىر ئادەم باار دېساەئت ئاۇ ھىلىغاا كەلگاۈچە مەلاۇم بىار خىاف         

ن كىەسەللىك بىلەن ئاغرىپ باقماي كەلىپت ئەمدىلىىتە دەل شاۇ خىاف كەساەل بىالە    

ئاغرىغان بولسات ئۇ ئادەمنىڭ ئىلمى تىبنى پىششىق بىلىادىغان بىار دادىساى بولساات     

بالىسى دادىسىنىڭ تى  ئىلىمىدىن خەبەردار ئىىەنلىىىنى ئەقلىنى تاپقانادىن بىارى   

باۇ  »: بىلىپ كەلگەن بولسات شۇنداق ئەھىالدا دادا بالىسىغا بىر دقرا ياساب تەييارالب

دېسەت ئەگەر دقرىنىڭ تەماى ئااچنىقت   « بۇنى يەگىن. لىد،دقرا كەسىىلىڭگە پايدا قى

قىرىق بولغان بولغان تەقدىردىمۇ بۇنى ئاڭلىغان بالىنىڭ ئەقلى ئۇنى دقرىنى ئەلىاپ  

يەيىشىە جورامد، ياكى بۇ گەپىە ئىشەنمەسلىىىە جورامد،؟ ئەگەر دادىنىاڭ گەا ىگە   

نت چاۈنىى مەن ئاۇنى   بۇ دقرىنىڭ كەسىلىمگە شى ا بولىشا ئىشاەنمەيمە »: ئىشەنمەي

ت دېگۈدەئ بولسات شۇنىڭدا گەب يوقىى سىز ئۇئاادەمنى  «بۇر،ن يەب كۆرۈب باقمىغان

خااۇددى شااۇنىڭدەئت نااۆۋەتتىىى سااىزنىڭ  . ئۆتااۈب كەتااىەن كالىاغااا چىقىرىسااىز 

  .داناالر بىر تۈرلۈئ ئەھمەقلىق دەب قارايد، -ئارىسالدىلىقىڭىزنىمۇ بارلىق ئەقلدارالر 

مەن پەيغەمبەرنىااڭ مىھرىبااانلىقىنىت ئۇنىااڭ مەنىااىى تەبااابەت »: ىزئەگەر ساا        

« ھىسابلىنىدىغان ئىبادەتلەردىىى خاسىيەتلەردىن خەبەردارلىقىنى قاناداق بىلىامەن؟  

ساىز ئاۆز دادىڭىزنىاڭ ساىزگە     »: دېگۈدەئ بولسىڭىزت مەن شۇنداق دېاگەن باوالتتىم  

ۇمااۇ كااۆرگىلىت تااۇتقىلى مااۇھەببەتىنى قانااداق بىلاادىڭىز؟ ئەجەبااا ئ -بولغااان مىھاار

 -بولماياادىغان ئىااش ئىاادىغۇت ئەمەلىيەتااتە سااز ئااۇنى دادىڭىزنىااڭ تۈرلااۈئ ئىااش

پوزىتسىيەلىرىنىڭ نەمە تۈپەيلىدىن  -ھەرىىەتلىرىت سىزگە قىلىىاتقان تۈرلۈئ مۇئامىلە

ئااالمەتلەر ئاارقىلىقال ئەنىاق بىلىاپ      -بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرىادىغان بەلاگە  

ەرقانداق بىر ئادەم پەيغەمبەرنىڭ سۆزلىرى ھەمدە كىتاابالردا پەيغەمابەر   ھ. يەتتىڭىز

 -ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاممىنى يىتەكلەشىە ئەھمىيەت بەرگەنلىىىت كىشىلەرنى ئەخالق

ئىستىلنى ياخشىالشقات قىسقىسى ئىنسانالرنىڭ دىن ۋە د،نيالىق ئىشلىرىنى ياخشىالشاقا  

مىھرىبانە ئۇسۇلالرنى قولالنغاانلىقى توغرىساىدا    سى ايە -تەرغى  قىلىشتا تۈرلۈئ سىلىق

يەزىلغان بايانالرنى ئوقۇب كۆرگەن ئادەم پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئۆز ئاۈممىتىگە بولغاان   

مىھرىبانلىقىنىااڭ بىردادىنىااڭ ئااۆز بالىسااىغا بولغااان مىھرىبانلىقىاادىنمۇ نەقەدەر زقر  

ئاۇ يەنە  . ىتەلەياد، ئۆزىادىن مەلاۇم ھالادا بىلىاپ ي     -ئىىەنلىىىنى بىىاسىتە ۋە ئۆز

شۇنداقال رەسۇلۇلالھتىن سادىر بولغان تۈرلاۈئ ئەجەبلەنگۈلاۈكلەرگەت پەيغەمبەرنىاڭ    
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ئاااخىر زامااان توغرىسااىدا ئەيتقااان سااۆزلىرىگە نەزەر سالسااا ھەماادە پەيغەماابەر    

ئالدىن بەشارەت بەرگەن ئىشالرنىڭ ئۆز ئەينى مەيدانغا كەلگەنلىىىنى  ئەليھىسساالم

ۇ ئادەمدەت پەيغەمبەرنىڭ ھەقىقەتەن ئەقلدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان كۆرسەت بۇ چاغدا ئ

بىر بىلىش باسقۇچىغا يەتىەنلىىىت ئۇنىڭ ئەقىف بىلەن بىلىپ يەتىىلاى بولمايادىغان   

غەي  خاراكتەرىدىىى ئىشالر ۋە ئايرىم ئەھىالالر بىلىاپ يەتىلىادىغان ئاالھىادە بىار     

ماناا باۇ   . م ۋە توناۇش شاەكىللىنىد،  كۆزگە ئىگە ئىىەنلىىى توغرىسىدا بىىاسىتە بىلىا 

باۇنى ساناب   . پەيغەمبەرگە ئىشەني تۇرغۇز،شاتا بىىاساىتە تونۇشاقا كەلىشانىڭ ياولى     

كۆرسىڭىزت قۇرئان ئۈستىدە ئويالنسىڭىزت ھەدىسلەرنى كۆرۈب بەرساىڭىزت باۇنى ئەنىاق    

ر پەلسەپىگە بەرىلگەن كىشىلەرگە بەرىدىغان ئاگاھالند،ر،شاقا مۇشاۇال  . تونۇب يىتىسىز

 .يەتەرلىك بوالر

 .ئۈچۈن شۈننىلىك توختالد،ق بۇنىڭگا دەۋرىمىزدە ئەھتىياج زقر بولغانلىقى

 

 :ھەرىىەتلىرى -ئالىم ئاتالغان كىشىلەرنىڭ ئىش: تۆتىننى سەبەب

 

 :بۇ كەسەلنى داۋاالشنىڭ ئامالى مۇنداق ئۈچ تۈرلۈئ

 

ان ئاشۇ ئالىمالرگا سىز ھارام ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىد،ت دەب قارىغ: خىف ئامال 1-

كەلسەئت ئۇالر ئۆزى شۇغۇلالنغان ئاشۇ ھارام ئىشالرنىڭ ھاراملىقىنى خۇددى ساىزنىڭ  

ھاراقنىااڭت توڭگااۇز گۆشااىتىنىڭت جازانىنىااڭ بەلىااى غەيبەتخورلۇقتيالغاااننىلىقت   

ساىزمۇ  . سۇخەننىلىك قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھاراملىقىنى بىلگىنىڭىازدەئت ئەنىاق بىلىاد،   

بۇنىڭدىىى ساەۋەب  . ملىقىنى بىلىپ تۇر،ب يەنە ئۆزىڭىز قىلىپ سالىسىزئۇالرنىڭ ھارا

سىزنىڭ ئۇ ئىشالرنىڭ گۇناھلىق ئىش ئىىەنلىىىگە ئىماانىڭىز بولمىغاانلىقى ئەمەست   

ئاشااۇ ئااالىم ئاتالغااان . ھەۋەسااىە بەرىلىااپ كتىااپ قىلىشااىڭىزد،ر -بەلىااى ھاااۋايى

ھەۋەسىە بەرىلگەندەئ ئۇنىڭمۇ كىشىلەردىمۇ سىزگە ئوخشاشال ھەۋەس بولغاچقات سسىز 

ئۇنىاڭ ساىزدىن پەرقاى ئۇنىاڭ ساىز      . ھەۋەسىە بەرىلىاپ كتىادىغان چەغاى بولىاد،    

شۇنداق ئىاىەنت مەلاۇم بىار    . بىلمەيدىغان نۇرگۇن نەرسىلەرنى بىلگەنلىىىت خاالس

يامان ئىشنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى باشاقىالردىن ئاشاۇر،ب تەنقىدلەشانىڭ ئاورنى     

  .يوق
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چەاىە   -ئۆزى تىبابەتىە ئىشىنىدىغان ئەمما تەبىبنىڭ توسقىنىغا قارىماي مەىەئادەتتە 

ئۇالرنىڭ ئۇ نەرساىلەردىن  . ۋە سوغۇق سۇدىن ئۆزنى تارتالمايدىغان ئادەملەر بولىد،

. ئۆزىنى تارتالماسلىقى بىلەن ئۇ نەرسىلەر ئۇ ئادەمگە زىيان قىلماس بولاۇب قالماياد،  

. بەتىە بولگان ئىشەننى نااتوغرا بولغاان بولمايادىغۇ   ياكى بولمىسا ئۇ ئادەمنىڭ تىبا

ئالىمالردىن ساادىر بولاۇب قالىادىغان نااتوغرا ھەرىىەتلەرماۇ دەل مۇشاۇ يوساۇندا        

  .چۈشۈنۈلۈشى كەرەئ

ساىز شاۇنى   »: نادانت جاھىف كىشاىلەرگە شاۇنداق ديىشاىمىز كەارەئ    : خىف ئامال - 2

ىنى ئۆزىنىاڭ ئااخىرەتتىىى باايلىقى    بىلىشىڭىز كەرەكىى ئالىم بولغان ئادەم ئۆز ئىلىم

شااپائەت قىلىاد،ت دەب بىلگەچاىە ئاۆز      -ئۇ ئىلىم ئۆزىنى قۇتقۇزىاد،ب . دەب بىلىد،

ئىبااادەت  -ھەرىااىەتت ئەمەل -ئىلمىنااڭ رقلىغااا زىيااادە ئىشااىنىپ كتىااپت ئىااش 

ئىلىم ئۇنىڭ زىيان . جەھەتلەردە بىلىپت بىلمەي ئەستايىدىف بواللماي قەلىشى مۇمىىن

ىڭ ئامىلى بولۇب قالغان يەردەت يەنە ئۇنىڭ شاەرەب قازىنىشاىنىڭمۇ ئاامىلى    تارتىشىن

چۈنىى ئىلىمادار بولغاان ئاادەم ئىلمىگاا ئەمەل     . بۇنىڭگا گەب كەتمەيد،. بوالاليد،

بىراق سىز نادان كىشاىگە كەلساەئت   . قىلمىغان تەقدىردىمۇ ئۇنى باشقىالرغا يەتىۈزىد،

قىلمىغانغا سىزمۇ ئەمەل قىلمىساىڭىزت ساىزدە ياا    ئالىمنىڭ قىلمىشىغا قارابت ئۇ ئەمەل 

  ئىلىم بولمىسات ئۇنداقتات سىز قىلغان يامان ئىشىڭىز سەۋەبلىك بىراقال تۈگەشمەمسىز؟

مەئساىيەتنى پەقەت ئاڭساىزال قىلىاپ     -ھەقىقىي ئالىم كىشى گۇنااھ : خىف ئامال - 3

چۈنىى ھەقىقىاي  . يد،ئۇ گۇناھ سادىر قىلسىمۇ ئۇنىڭدىن قول ئۈزەلمەي يۈرمە. سالىد،

مەئسااىيەتنىڭ كىشااىنى نااابۇت قىلىىاادىغان زەھەر ئىىەنلىىىنااىت    -ئىلىاام گۇناااھ

مانا مۇشۇ نۇقتىنى . ئاخىرەتنىڭ د،نيادىن ياخشى ئىىەنلىىىنى تونۇتىدىغان نەرسىد،ر

تونااۇب يەتااىەن ئااادەم ئەلااىەتتە بىاار ياخشااى نەرسااىنى بىاار ناچااار نەرسااىگە     

قىااي ئىلىاام زامااانىمىزدىىى كااۆپلىگەن كىشااىلەر    بۇنااداق ھەقى. تىگىشااىىەتمەيد،

كىشااىلەردىىى ئااۇ  . شااۇغۇللىنىىاتقان ئىلىاام تااۈرلىرى بىاالەن ھاسااىف بولمايااد،    

. ئۇالرنى خۇدادىن تىخىمۇ قورقماس ھالغا كەلتۈرۈشتىن باشقا رقل ئوينىيالمايد، ئىلىمالر

مىتلىنىش ھەقىقىي ئىلىم دېگەن ئۆز ئىگىسىنىڭ ئاالالھتىن قورقاۇش ۋە ئۇنىڭادىن ئاۈ    

مانا مۇشۇنداق ئىلىماال ئاالىمالرنى بەزى چااغالردا ئىنساانالر     . تۇيغۇسىنى كۈچەيتىد،

ھەدىگەناادە ساااقلىنىپ بواللماياادىغان ئاااز ساااندىىى خاتااالىقالردىن باشااقا چااوڭ  

 -ھاالبۇكى ئاالىمالردا كاۆرۈلگەن ئااننە    . گۇناھالرنى سادىر قىلىشتىن ساقالب قالىاد، 
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چۈنىى . ۇ ئۇالرنىڭ ئىمانىنىڭ ئاجىزلىقىغا پاكى  بواللمايد،مۇننە خاتالىقالر ھەرگىزم

ئاۇ  . ھەقىقىي مۇئمىن بۇ ياندىن ئازسا ئۇياندىن تەۋبە قىلىپ تۇرىادىغان ئادەماد،ر  

 .ھەي قاچان گۇناھلىق ئىشقا باشنىالب كىرىشىپ كەتمەيد،

ىغان مەنىڭ پەلسەپە پەنلىرى ھەمدە بااتىنىيە مەزھىابىگە قارىتاا ئەلىاپ بارىاد            

تەنقىدلىرىمت بۇ ئىىىى ساھە ۋە ئۇنىڭغاا ئىلمىاي يوساۇندا قارشاى تۇرالمايادىغانالر      

كەلتۈرۈب چىقىرىدىغان زىيانالر ۋە باشقا مەسئەللەر توغرىسىدا دېمەكنى بولغاانلىرىم  

 .ئەنە شۇالردىن ئىبارەت

 مەن ئۇلۇغ ئالالھدىن مەناى بەنادىلىرى ئىنىادىىى ئاۆزىگە يارىغاان ۋە ئاۆز              

ئىشىغا تاللىغانت ئۆزى توغرا ياول تاپتۇرغاانت ئالالھنىاڭ ئاۆزىنى دائىام ئەسالىتىپ       

تۇر،شى بىلەن ئالالھنى ئەساىدىن چىقارمايادىغانت ئاالالھ نەراس يامانلىقلىرىادىن      

قەلبىدىن چوڭقۇر ئور،ن ئالغان كىشىلەر قاتارىدىن قىلىشىنى  ساقلىغان شۇنداقال ئالالھت

 .تىلەيمەن

 

 :ئىيزاھالر

 

بۇر،نقى بەزى ئالىمالر ئۆزىدىن سورالغان بىرەر ساوئالغا بىار رىساالە يااكى بىار        [1]

كىتاب ئارقىلىق جاۋاب بەرەتتىت غەززالىيمۇ شۇ ئادەت بويىنە ئىش كۆرۈبت باشاقا بىار   

قاتار ئەسەرلىرىگە ئوخشاش باۇ ئەساەرنىمۇ كىتابتاا ئەيتىلغاندىىىادەئت بىرىساىنىڭ      

باۇ يەردە ساوئال ساورىغۇچىنىڭ    . تىدە يەزىپ چىققانسۇئالىغا بەرىلگەن جاۋاب سىفە

 .كىملىگى ئانىق ئىمەس

 

خەلىافە ئوسامان دەۋرىادە    . خوراساننىڭ چاوڭ شاەھەرلىرىدىن بىارى    -نىشاپور  [2]

موڭغاۇلالر  . ئۇنىڭدىن نۇرغاۇن ئىلىام پەشاىىالىرى يەتىشاىپ چىققاان     . ئىسالمالشقان

ھازىر . ۆكۈس ۋەيران قىلىىىتىلگەندەۋرىگە كەلگەندە موڭغۇل قوشۇنى تەرى ىدىن تەلت

 .خارابە ھالىتىدە

 

بۇ ھەدىس ھەدىس ئىماملىرىدىن ئەبۇ داۋ،دت ئىبنى ماجەت ئىمام ئەھمەدت ئىمام  [3]

تىرمىزىي قاتارلىقالرنىڭ ھەدىس توپالملىرىدا ئىشەننلىك ھەدىس سىفەتىدە رىىايەت 

  .قىلىنغان
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. ئاتىلىاد،ت شاىئىيلەرنىڭ بىار تاارمىقى    باۇالر يەنە تەئىلىمىايە دەپماۇ     -بااتىنىيە   [4]

ئىمام جەئفەر سادىقتىن كىيىن ئۇنىڭ چوڭاڭ  ( يولباشنىلىق ساالھىيىتى)ئىمامەت ئۇالر

ئۇ ھازىر غائى  ھالەتتە ئىماملىق ئىمتىياازىنى سااقالب   . ئوغلى ئىسمايىلدا ئاياغالشتى

نغا چىقىاپ  ساىفەتىدە مەيادا  ( يولباشالىغۇچى )تۇرىد،ت ئۇ ئاخر زاماندا ئىمام مەھدى

دەب « ئۈسااتۈن بولغااان يەر يۈزىاادە ئااادالەت ئورنىتىااد، -ناااھەق ئاسااتىن -ھەق»

  .دەپمۇ ئاتىلىد،« يەتتە ئىمامنىالر»ئۇالر يەنە. قارايد،

 

قۇرئان ئايەتلىرىنى ئاشىارا مەنىسى بويىنە چۈشىنىدىغان ۋە شۇنداق  -زاھىرىيە  [5]

 .چۈشۈنۈشنى تەرغى  قىلىدىغان ئىدىيىىى ئەقىم

 

كۆڭلىدە خۇداغا ئىشەنمىساىمۇ ساىرتىدا ئاۆزىنى ئىماانلىق كۆرساىتىپ       -زىندىق  [6]

« دەھرىاي »ت «مۇلھىد» يۈرىدىغان كىشىلەرگە دېيىلىدىغان خاس سۆزت بۇ سۆز ئادەتتە

 .دېگەن سۆزلەر بىلەن ئوخشاش مەنىدىمۇ ئىشلىتىلىد،ر

 

ساۆز بولاۇبت    بىىار قىلماقت كاۈچتىن قالاد،ر،شت دېاگەن مەنىادىىى     -تەئتىف  [7]

ئالالڭنىڭ قۇرئان ۋە سۈننەتتە كەلگەن بەزى سۈپەتلىرىنى چۈشۈنۈشتەت ئاۇالرنى ساۆز   

مەنىسى بويىنەت ئۆزپىتى چۈشۈنۈشىە قارشى تۇر،بت ئالالھنىڭ بىر قىساىم ئايرىلمااس   

 سۈپەتلىرىنى

يوققا چىقىرىش قىلمىشاى ۋە خاھىشاىنى كۆرساىتىد،ت باۇ خىاف خاھىشانى ياقلىغاان ۋە        

تەرغى  قىلغان ئادەم ئەرەب تىلىدىىى شاۇ ساۆزنىڭ ساۇبەىتىپ ساۇپەتداش     ئۇنىڭغا 

 .تەئتىلنى دېيىلىد، -تۈرى بويىنە مۇئەتتىف

 

بۇت ئىمام بۇخارىي قاتارلىق ھەدىس ئاالىملىرى رىاىايەت قىلغاان ئىشاەننلىك       [8]

 .ھەدىس

ھەدىس ئالىملىرىنىڭ تەكشۈرۈشىگە كۆرت بۇ ھەدىاس بولماساتىن بەلىاى ئەلاى       [9]

 .رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھەىمەتلىك سۆزلىرىدىن ئىىەن

بۇ ھەدىاس ئىبناى جەرىارت ئەباد،راززاقت ئىبناى ھااتەم قاتاارلىق ھەدىاس           10]] 

ئالىملىرى رىىايەت قىلىشقانت مەشھۇر تەپسىرشۇناس ئىبنى كەسىر ئۆز تەپسىرىدە نەقف 

  .قىلغان ئىشەننلىك ھەدىس
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دېاگەن كىتابىادىىى   « مۇسانەد »بەلنىاڭ  بۇ ھەدىسنىڭ ئەھامەد ئىبناى ھەن     [11]

ئۇ نۇرنى تاپالىغاانالر تاوغرا ياول تاپىاد،ت     »:ۋارىيانتىدا يۇقىرىقى مەزمۇندىن كىيىن

 دېگەن مەزمۇنمۇ بار« تاپالمىغانالر ئازىد،

 

دېاگەن كىتابىادا   « رەتھاۇلىەبىير »بۇ ھەدىسنىڭ ھەدىسشۇناس ساۇيۇتىينىڭ    [12]

مەن بۇ رەھامەت شاامىلىنىڭ   »:مەزمۇندىن كىيىنكەلتۈرۈلگەن ۋارىيانتىدا يۇقىرىقى 

سىلەر بىلەن ئۇچرىشىشىنىت شۇنىڭ بىلەن سىلەرنىڭ مەڭگۈ بەختسىز بولماسلىقىڭالرنى 

 .دېگەن مەزمۇن ئارتۇق« ئۈمىد قىلىمەن

 

دېگەن ھەدىاس كىتابىادا يۇقاارقى مەزمۇننىاڭ     « جامىئۇسسەغىر»بۇ ھەدىس   [13]

دېاگەن مەزماۇن   « ئوقاۇڭالر ۋە د،ئاا قىلىڭاالر    تۇتۇلۇش تۈگىگىنە ناماز»ئاخىرىغا 

 .قوشۇب رىىايەت قىلىنغان

 

ئىلگىرىىى دەۋرلەردە بىر قىسىم دەرۋىشلەر يىالن چىقىىىلىشاتىن   -ئەپسۇننى  [14] 

ساقلىنىش ئۈچۈن شەيخلىرىنىڭ قولىدىن يىالن چىقىشنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان بىر خىف 

ئىنىەن كىشىلەر ئاادەتتە   اق دەمىدىنىبۇند. ئەپسۇن ئوقۇلغان دەمىدىنى ئىنەتتى

. دەب ئاتاايتتى « ئەپساۇننى »يىالنالرغا قورقماي يىقىنلىشىىىرەتتىت خەلاق باۇالرنى   

  .غەززالىي بۇيەردە بۇ سۆزنى سىمىقل سۈپىتىدە ئىشلىتىىاتىد،

 

تەكشۈرۈشلەرگە قارىغانادات باۇ ھەدىاس ئىشاەننلىك ھەدىاس كىتابلىرىادا         [15]

ە بىر قىسىم ئالىمالر بۇنى ھەدىاس ساىفەتىدە نەقاف قىلىشساىمۇ     گەرچ. ئۇچرىتىلمىغان

  .ئىراقىي ۋە مۇزەينى قاتارلىق ھەدىسشۇناسالر ئۇنى ھەدىس ئەمەس دەب قارايد،

چۈشۈشت ئور،ن ئالىش مەنىسىدىىى سۆز بولاۇبت ئالالھنىاڭ بەزى    -ھۇلۇلىييە [16]

ەتلىك تەساەۋۋ،ب  شەيئىلەر ياكى كىشىلەرگە كىرىشاىنى ئىلگىارى ساۈرىدىغان بىادئ    

 .ئىدىيىسى ۋە ئاقىمىنى كۆرسىتىد،

 

بىرلىشىش مەنىسىدىىى ئىتتىھاد سۆزىدىن كەلگەن بولۇبت خاۇدا   -ئىتتىھادىييە [17]

بىلەن بىرلىشىپ كەتىش ئاالىي نىشاان قىلىنغاان ئىادىيە ۋە شاۇ خىاف پەلساەپەۋى        

 .كۆرسىتىد، ئەقىمنى
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،سۇل سۆزىدىن كەلگەن بولاۇبت  تۇتۇشۇشت يەتمەئ مەنىسىدىىى ۋ -ۋ،سۇلىييە [18]

تەسەۋۋ،رتىىى سورىيالرنىڭ سورىيلىق يولىدىىى مەلۇم باسقۇچالردىن كىايىن خۇداغاا   

 .يىتىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان بىدئەتلىك ئىدىيەنى كۆرسىتىد،

 

 .تەكشۈرۈشلەرگە كۆرەت بۇ ھەدىس مەشھۇر ھەدىس كىتابلىرىدا ئۇچرىتىلمىغان[19]

 

كاەلىش ئاساساى   )دېگەن ھەدىس كىتابىدا زەئىپ« سەغىرجامىئۇس»بۇ ھەدىس  [20]

 .ھەدىس سۈپىتىدە رىىايەت قىلىنىد،( ئاجىز

 

دىنادىن يىراقالشااقانت شاەرىئەت چەكلىمىلىرىادىن ھالقىااپ     -ئۆزمەيلنىلىاك  [21]

كەتىەنت د،نيا ۋە ھاياتلىقنى چۈشۈنۈشتە ئاددىي ئەقلىي كۆزىتىشاىە تايىنىادىغانت   

بۇالرنىاڭ  . ۈشنى تەرغى  قىلىدىغان ئازغۇن ئىدىيىىى ئەقىمتۇرمۇشنى بولۇشىغا ئۆتىۈز

باۇ ئەقىمنىاڭ بۈگاۈنىى كۈنادىىى     . د،ر« قىزىاف باشاالر  »-يەنە بىر خىف ئاتىلىشاى  

 .شادىمانىزىم ئەقىمى بىلەن ئورتاقلىقى بار

 

بۇ ھەدىسنىڭ ئىمام مۇسلىمت ئىمام ئەھامەد ۋە ئىماام تىرمىازىيالر تەرى ىادىن     [22]

ئاادەم  »دېگەننىاڭ ئورنىادا   « مۇئمىننىاڭ قەلباى  »ن نۇسخىساىدا  رىىايەت قىلىنغا

 .دەب كەلگەن« بالىلىرىنىڭ قەلبى

 

غەززالىي بۇ يەردە ئەباۇ داۋ،د ۋە ھااكىم قاتاارلىق مۇھەددىسالەر تەرى ىادىن       [23]

 .رىىايەت قىلىنغان شۇ مەزمۇندىىى ھەدىسنى كۆزدە تۇتۇۋاتىد،

 


