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 ئالالھنى  نېمە ئۈچۈن كۆرمەيمىز؟

 

 مۇھممەد يۈسۈپ  

 « كۆزلەر ئالالھنى كۆرمەيدۇ، ئالالھ  كۆزلەرنى كۆرىدۇ»

 ـ ئايەت(. 103)ئەنئام سۈرىسى 

ددا( ا)مائىنسان كۆزى ماددىدىن يارىتىلغان بولۇپ، ئۇ مۇشۇ دۇنيادىكى  فىزىك

 ىرتىسئالەمىنىڭ ئاز قىسمىنىال كۆرەلەيدۇ. ئەمما ئۇ، مېتافىزىكا )ماددا 

  ھەرگىزمۇ قادىر ئەمەستۇر. ئەھۋال بۇنداق ئىكەن،ئالەمى(نى كۆرۈشكە 

تىن ولۇشئالالھنى قانداق كۆرگىلى بولسۇن؟ ھالبۇكى، ئالالھنىڭ زاتى ماددا ب

ەل ئۈستۈندۇر.  ئالالھ غەيبمۇ ئەمەس، بەلكى ئۇ چەكسىز قۇدرىتى ۋە گۈز

 سەنئەتلىرى بىلەن ھەر ئان كۆز ئالدىمىزدا تەجەللى قىلىپ تۇرماقتا.

 )Paratonerلىش چاقماق چاققاندا كىشىلەرگە زىيان يېتىشىنىڭ ئالدىنى ئې

قان ئوقۇتقۇچىلىق قىلىۋات Benjamin Franklinئاپپاراتى( نىڭ ئىجادكارى 

ىرى بكۈنلىرىنىڭ بىرىدە، مەكتەپتە دەرس سۆزلىۋاتاتتى. ئوقۇغۇچىلىرىدىن 

 ئورنىدىن تۇرۇپ:

ۇ، ــ ويىدداق بىر سوئالنى قــ مۇئەللىم، ــ دېگىنىچە سۆزگە باشاليدۇ ۋە مۇن

سىز ھەمىشە ئالالھنىڭ مەۋجۇتلىقى ھەققىدە سۆزلەيسىز، ئۇنى بىزگە 

 كۆرسىتىپ بېرەلەمسىز؟ 

ە ۋئوقۇغۇچىلىرىنى مەكتەپنىڭ باغچىسىغا چىقىرىدۇ  Franklinبۇۋاقىتتا 

، ئۇالرنى قۇياشقا تىكىلىپ قاراشقا بۇيرۇيدۇ. ۋاقىت چۈش ۋاقتى بولۇپ

ە كۆزلەرنى خىرەلەشتۈرىۋاتاتتى. كۆزلىرى خىرەلەشكەن ۋقۇياشنىڭ نۇرى 

شىپ ورلىتياشالنغانلىقتىن قۇياشقا قارىيالمايۋاتقان، بارا ــ بارا كۆزلىرى 

 Franklinھېچنەرسىنى كۆرەلمەيۋاتقان  ئوقۇغۇچىلىرىنى كۆرگەن 

 مۇنۇالرنى ئېيتىدۇ:

ن ىلەزۈڭالر بــ بالىلىرىم! بۇ قۇياش ئالالھنىڭ سەنئىتىدۇر. سىلەر بۇ كۆ

ى ۆزىنئالالھنىڭ  ياراتقان سەنئىتىنى  كۆرەلمەي تۇرۇپ، قانداقمۇ ئۇنىڭ ئ

مۇ نداقكۆرەلەيسىلەر؟ ياراتقۇچى يارىتىلغانالرغا ئوخشىمايدىغان تۇرسا، قا

 ژۇرنىلىدىن« دىنالر تارىخى»ئۇنى كۆرگىلى بولسۇن؟!)ئاخىرقى قىسسە  

 ئېلىندى ـ تۈركچە(
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ىنىدۇ. ئۇ كۆرمىگىنىگە ئىشىنىدىغان يېگانە ئىنسان كۆرمىگىنىگە ئىش

 ىنىشمەۋجۇداتتۇر. ئىمان  ــ كۆرۈنگەنگە ئەمەس، بەلكى كۆرۈنمىگەنگە ئىش

. لىدۇدېمەكتۇر. شۇنداق بولغاندىال ئىماننىڭ قىممىتى مەيدانغا چىققان بو

دەپ « سىز بۇنىڭ بارلىقىغا ئىشىنەمسىز؟»قۇياشنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ،  

ى لىكى ئېنىقتۇر. كۆرۈش ئەلۋەتتە كىشىنىڭ ئىشەنچىسىنسوراشنىڭ بېمەنى

 ردىنكۈچەيتىدۇ. ئەمما كۆرۈش ئىشىنىش بىلەن باغلىنىشلىق ئەمەس. ئالىمال

ان بولغ ئەگەر مەن ئالالھنى كۆزۈم بىلەن كۆرسەممۇ، ئۇنىڭ بارلىقىغا»بىرى: 

ل دېگەن ئىكەن. ئەقى« ھازىرقى بۇ ئىمانىمدا قىلچە ئۆزگىرىش بولمايدۇ

 لەنالرمىگىنىگە ئىنكار قىلماسلىقى الزىم. چۈنكى ھەممە نەرسە ئەقىل بىكۆ

دەك، ىغانبىلىنمەيدۇ. مەسىلەن:  تاماقنىڭ تەمىنى ئەقىل بىلەن تېتىغىلى بولم

مى ڭ تەگۈلنىڭ خۇشپۇرىقىنى ئەقىل بىلەن پۇرىغىلى بولمايدۇ. بەلكى تاماقنى

ڭ  ىكىنىپۇرىلىدۇ. شۇ مۇزتىل بىلەن تېتىلىدۇ، خۇشپۇراقالر بورۇن ئارقىلىق 

ۈنكى ۇ. چياخشىلىقىغا قاراڭ دېيىلگەن ھامان بۇ ۋەزىپە قۇالققا چۈشكەن بولىد

 تىڭشاش بىلەن ئاڭالشنىڭ قۇرالى قۇالقتۇر، ئەقىل ئەمەس. 

 بار بولغان نەرسە چوقۇم كۆرگىلى بولىدىغان بولۇشى كېرەك. كۆرگىلى»

پتىن ەنتىق ياكى پەلسەپە تۈدەيدىغان م« بولمايدىغان نەرسە يوق دېمەكتۇر

خاتادۇر.  تەبىئىي پەن ئالىملىرى  مۇشۇ دۇنيادا مەۋجۇت بولغان 

نى ــ  96.5نىال كۆرگىلى بولىدىغانلىقى، قالغان%  3.5شەيئىيلەرنىڭ ئاران % 

پ پاتالئۇالر مۇشۇ دۇنيادا بار تۇرۇپ  ــ كۆرگىلى بولمايدىغانلىقىنى  ئىس

قا باش لېۋىزىيە قاناللىرى، توك ۋە بۇالردىنچىقتى. رادىئو دولقۇنلىرى، تې

مىڭالرچە ماددىي شەيئىيلەرنى كۆرەلمەيمىز. ئەمما بۇالرنىڭ مەۋجۇت 

ەن ئىكەنلىكىدىن ھېچ شەكلەنمەيمىز. بۇالرنىڭ بار ئىكەنلىكى كۆرۈش بىل

و ادىئئەمەس، بەلكى تەسىرلىرى بىلەن بىلىنىدۇ. مەسىلەن:  ئەتراپىمىزدا ر

ش يۈرىدۇ. بۇالرنىڭ بار ئىكەنلىكىنى رادىئونى ئېچى دولقۇنلىرى ئۈزۈپ

 .لىنىدۇق بىئارقىلىق بىلىمىز. تېلېۋىزىيە قاناللىرى، توك ۋە باشقىالرمۇ شۇندا

ماددا بولمىغان، بەلكى بىزنىڭ مەنىۋىيىتىمىز بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان 

تۇيغۇلىرىمىزنىمۇ كۆرمەيمىز. مەسىلەن: سۆيگۈ، ھاياجان، مۇھەببەت، 

نەپرەت، شەپقەت، ئىچ ئاغرىتىش، غەمكىنلىك، روھ، ۋىجدان، جان، ئەقىل، 

خىيال، پىكىر، كۆڭۈل، ئارزۇ قاتارلىق كۆپلىگەن مەنىۋىياتالر بىزدە مەۋجۇت 

بولۇپ تۇرغان بولسىمۇ، بۇالرنىڭ ھېچبىرى كۆز بىلەن كۆرىلىدىغان، قول 
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ئەمەس. شۇنداقتىمۇ  بىلەن تۇتۇلىدىغان ۋە بۇرۇن بىلەن پۇرىلىدىغان نەرسىلەر

بىز ئەقلىمىز ۋە ھېسسىياتىمىز بىلەن بۇالرنىڭ بار ئىكەنلىكىنى  بىلىپ تۇرىمىز. 

ئالالھنىڭ بار ئىكەنلىكىنىمۇ ئۇنىڭ ياراتقان يۈزمىڭالرچە سەنئىتىدىن ئەقىل 

 بىلەن بىلىمىز. 

 داق بىرناملىق ئەسەرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمىز ۋە بۇن« قۇتادغۇ بىلىك»بىز  

مىز ەقلىئسەرنىڭ بار بولغىنىغا ئاساسەن، ئۇنىڭ بىر ئاپتورىنىڭ بارلىقىغا ئە

ز. ەيمىبىلەن ھۆكۈم قىلىمىز. ئەمما بۇ ئاپتورنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى  بىلەلم

 خاس بۇۋاقىتتا نەقىل )مەنبە(  ئارىغا كىرىدۇ  ۋە  بۇ ئاپتورنىڭ  يۈسۈپ

 سەرنىڭناملىق ئە« ىلىكقۇتادغۇ ب»ھاجىپ ئىكەنلىكىنى سۆزلەيدۇ. نەتىجىدە، 

 ئاپتورى يۈسۈپ خاس ھاجىپ ئىكەلىكىگە ئىشىنىمىز. 

نىڭ ھەرقانداق بىر ئەسەرنىڭ ئاپتورى، ھەر قانداق بىر ئىجادىيەت»ئەقىل 

 اتتاكئىجادكارى ۋە ھەرقانداق بىر سەنئەتنىڭ سەنئەتكارى بولغىنىدەك، بۇ 

الھىي چىقارسا،  ئىدېگەن ھۆكۈمنى « كائىناتنىڭمۇ بىر ياراتقۇچىسى باردۇر

 ئۇ»ا  انلىقتدەپ ئېالن قىلماقتا. كۆز ھەير« بۇ ياراتقۇچى ئالالھتۇر!»كىتابالر 

 قتا. دەپ گاڭگىراپ قالما« سەنئەتكار نەدە؟ مەن ئۇنى كۆرەلمەيۋاتىمەنغۇ؟

 بىز قايىسىسىغا ئىشىنىمىز؟ ئۇنىڭ ئوخشىشى ھايۋانالردىمۇ بولغان ۋە

ى ۆرەلەيدىغان كۆزگىمۇ؟ ياكى  ئىنسانننى ك 3.5مەۋجۇداتالرنىڭ ئاران%

 ۇ؟ بارچە مەخلۇقاتالردىن  ئاالھىدە پەرقلىق ۋە ئۇلۇغ قىلغان ئەقىلغىم

« مەنمەن كۆزۈم بىلەن ئويالي»دېيىش بىلەن، « كۆرمىگىنىمگە ئىشەنمەيمەن»

 ىغاندېيىشنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق  پەرق يوقتۇر. ئەگەر شۇنداق بولىد

 ۋەزىپىسى نېمە؟ ئۇ نېمىگە يارايدۇ؟!بولسا،  ئەقىلنىڭ 

  

 



 ئىالھىي ھەقىقەتلەرنىڭ ئىسپاتلىنىشى

 

 ر. بىزۆپتۇئالالھنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان دەلىللەر ناھايىتى ك

نچە ىرقاببۇ ماۋزۇدا ئىلىم ـ پەننىڭ دااللەتلىرى ئۈستىدە توختىلىپ ئۇنىڭغا 

ىنى . مەقسىتىمىز ئىماننىڭ مەنتىقمىسال كەلتۈرۈش بىلەن كۇپايە قىلىمىز

 كۆرسىتىشتىن ئىبارەت.

كىنى ئۆز زاتىڭالردىكى ئالالھنىڭ بارلىقىنى ۋە بىرلى»ئالالھ قۇرئاندا: 

 21 دەيدۇ. )زارىيات سۈرىسى«  كۆرسىتىدىغان ئاالمەتلەرنى كۆرمەمسىلەر؟

 ـ ئايەت(

پ، بولۇ بىرى دەپ ئاتىلىدىغان« ئىنسان»ئالالھ ياراتقان مەۋجۇداتالر ئىچىدە 

ەتقىق ۇ، تئۇ ئۆزى يالغۇز بىر كاتتا مۆجىزىدۇر. ئۇ ئوياليدۇ، تەپەككۇر قىلىد

 بىلەن لىرىقىلىدۇ، سۆزلەيدۇ، ئىجاد قىلىدۇ. مۇندىن باشقا مىڭالرچە قابىلىيەت

 ىنىڭباشقا جانلىقالردىن ئاالھىدە پەرقلىنىپ تۇرىدۇ. ئەڭ مۇھىمى ئۇ ئۆز

 ۇنىڭئىنات ئۇنىڭ ئىدراكى بىلەن پاراليدۇ. مەۋجۇتلىقىنى ھېس قىلىدۇ. كائ

روھ، ئەقىل ۋە خىيالغا ئوخشاش مەنىۋىي جىھازلىرىدىن باشقا، ماددى 

قۇرۇلمىسىمۇ ئاجايىپ بىر گۈزەل سەنئەت سەھنىسىدۇر. كۆزنىڭ ئەڭ 

ىڭ ، تىلنلىقىچىرايلىقى، قولنىڭ قوللىنىشقا ئەڭ ئەپلىك بولغىنى، چاچنىڭ ئەڭ پار

ينىڭ ئەڭ مۇناسىپ شەكلى، دېمەك ھەر نەرسىنىڭ ئەڭ ئەڭ تاتلىقى ، بو

ن ىنساياخشىسى ئۇنىڭغا بېرىلگەن. تىببىي مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، ئ

 رتۇقۋۇجۇدىنىڭ ئىچكى قىسمىمۇ ئۇنىڭ تاشقى قىسمىدەك، بەلكى ئۇنىڭدىن ئا

 ئاجايىپ مۆجىزىلەر بىلەن تولغان. 

ەزىم ال ھيۈرەك، تائامالرنى ئوڭاي ئىنساندىكى توننىالرچە قاننى پۈۋلىۋاتقان

ە ىرالرچومېتقىلدۇرىۋاتقان ئاشقازان، قان تازىالش ئاپپاراتى بولغان ئۆپكە، كىل

ر ئۇزۇنلۇقتىكى تومۇرالر ۋە باشقا ئورگانالرنىڭ ھەممىسى  ئاجايىپ بى

 سەنئەت سەھنىسىدۇر.

گۈزەل ياسالغان بىر ھەيكەل ئۇنى ياسىغان ئۇستىنىڭ ماھارىتىنى 

ىمۇ ۇجۇدتكەندەك، تىببىي  ئىلىملەر ۋاسىتىسى بىلەن بىلىنگەن ئىنسان ۋكۆرسە

 ئۆزىنىڭ ئۇستىسىنى يەنى ياراتقۇچىسىنى  كۆرسىتىپ تۇرىدۇ.
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 لالھنىە ئادۇنيادىكى ھەر قانداق بىر ئىلىم ـ پەن ئۆزىگە خاس تىلى بىلەن بىزگ

ىلىم ر ئىالتونۇتماقتا. ئىلىم نامى بىلەن دىنىي ھەقىقەتلەرنى ئىنكار قىلغۇچ

دى ى زادېڭىزىدىن نېسىۋە ئااللمىغان مەغرۇرالردۇر. مۇنداقالرنىڭ مەنتىقىن

 چۈشەنگىلى بولمايدۇ.

ىغان دېرىزىدىن سىرتقا قار»مۇتەپەككۇرالرنىڭ بىرى مۇنداق دېگەن ئىكەن: 

ەم ئادەم سىرتتىكى مەنزىرىنى كۆرىدۇ. دېرىزىنىڭ ئۆزىگىال قارىغان ئاد

ڭغا بۇنى«. قالدۇرغان پاسكىنىچىلىقلىرىنى كۆرىدۇچىۋىنالرنىڭ ئەينەكتە 

ن رىغائاساسەن دەيمىزكى،  ئەقىل كۆزى بىلەن ئىلىم ــ پەن دېرىزىسىدىن قا

 ىگىالكىشى  ياراتقۇچىسىنى كۆرىدۇ.  ئەمما  ئىلىم ـ پەن دېرىزىسىنىڭ ئۆز

ە ىكىدقارىغان كىشى ماددىي سايمانالرنى كۆرىدۇ، ئاخىرى بېرىپ ماددا كىرل

 ۇلۇپ قالىدۇ. بوغ

ن تالشقان زىئىسالم دىنى ھېچبىر زاماندا ۋە ھېچبىر مەسىلىدە  ئىلىم ـ پەن بىلە

ىرىنى ـ ب ئەمەس  ۋە زىتالشمايدۇ. بەلكى ئىسالم دىنى بىلەن ئىلىم ــ پەن بىر

ر ـ نىڭ بىتلەرقولاليدۇ  ۋە ماسلىشىدۇ. مۇبادا  ئىسالم دىنى بىلەن ئىلمىي ھەقىقە

، لىكى كۆرۈلسە، بۇنىڭدىكى خاتالىق ئىسالمدا ئەمەسبىرىگە زىت كەلگەن

ردا سانالئىلمىي ھەقىقەتلەردىمۇ ئەمەس، بەلكى بارچە خاتالىق ۋە نوقسان  ئىن

ە شەنچيەنى  ئۇالردىكى دىنىي نەزەرىيە بىلەن ئىلمىي نەزەرىيەنىڭ خاتا چۈ

 ئۈستىگە قۇرۇلغانلىقىدىدۇر. 

ى تلىشىشە زىقىقەتلەرنىڭ  بىر ـ بىرىگدېمەك، دىنىي ھەقىقەتلەر بىلەن ئىلمىي ھە

 مۇمكىن ئەمەس. زىتلىشىش پەقەت ئىنسانالرنىڭ چۈشەنچىسىدىكى خاتالىق

 ياكى يېتەرسىزلىكلەردىن كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن: 

كۈن بەلگىلەنگەن جايىغا قاراپ سەير قىلىدۇ، بۇ »ـ مۇبادا قۇرئاندىكى:  1

ال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر. ئايغا سەير غالىب ھەممىنى بىلگۈچى ئالالھنىڭ ئالدىنئا

قىلىدىغان مەنزىللەرنى بەلگىلىدۇق، ئۇ)ئاخىرقى مەنزىلىگە يېتىپ بارغاندا( 

خورمىنىڭ قۇرۇپ قالغان شېخىغا ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ. كۈننىڭ ئايغا 

يېتىشىۋېلىشى، كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى مۇمكىن ئەمەس. ھەر 

ـ ئايەتلەر( دېگەن  40ـ  38)ياسىن سۈرىسى « بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ يۈرىدۇ

ئايەتلەردىن، قۇياش بىلەن ئاي ئىككىسىال  ئۆز ئوقلىرىدا سەير قىلىپ ئايلىنىدۇ، 

ئەمما يەرشارى ئايالنمايدۇ، دەپ چۈشەنگۈچىلەر بولسا، ئۇالرنىڭ بۇ 

« يەرشارى قۇياش يۇلتۇزلىرىنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىپ تۇرىدۇ»نەزەرىيىسى  
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ن ئىلمىي ھەقىقەتكە زىت كەلگەن بولىدۇ. ئەمما ئىسالم دۇنياسىدا دەيدىغا

يوقىرىقىدەك چۈشىنىدىغانالر ئاساسەن يوق دىيەرلىك. بەلكى پۈتۈن ئىسالم 

دۇنياسىدىكى ھەرساھە ئالىملىرى، خۇسۇسەن تەپسىرشۇناس ئالىمالر 

يوقىرىقى ئايەتلەردىن يەرشارىنىڭ ئۆز ئوقىدا ئايلىنىدىغانلىقى 

 ىنىدىغانلىقىنى سۆزلەيدۇ. ئىپادىل

ل ماددا  پانىيلىققا يۈز تۇتمايدۇ، بەلكى ئۇ  ھەرخى»ـ ئۆتمۈشتىكى  2

قەت  دەيدىغان  ئاتالمىش ئىلمىي  ھەقى« ئېنېرگىيەلەرگە ئۆزگىرىپ كېتىدۇ

ئالالھتىن باشقا ھەممە نەرسە پانىيلىققا يۈز »قۇرئاندىكى: 

 ن دىنىي  ھەقىقەتكە زىتـ ئايەت( دېگە 88قەسەس سۈرىسى «)تۇتقۇچىدۇر

 كېلىدۇ. 

ۇ بغان بۇ ئىككى نەزەرىيەنىڭ قايسىسى توغرا؟ تەبىئىيكى، قۇرئان ئېالن قىل

مىي ھەقىقەت توغرىدۇر.  بۈگۈنكى كۈندىكى  ھەممە ئېتىراپ قىلىدىغان ئىل

ماددا »ۇ: ھەقىقەت تەرەققى قىلغان ئىلم ـ پەن سايىسىدا مۇنداق دەپ جاكاراليد

ۆز ئنىڭ يلىققا يۈز تۇتقۇچىدۇر. يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن  ئۇھەر زامان پانى

لىشى پ قېخۇسۇسىيىتىنى ۋە ماھىيىتىنى يوقىتىپ باشقا ئېنېرگىيەلەرگە ئايلىنى

 «.ئۇنىڭ پانىيلىققا يۈزلەنگەنلىكىنىڭ يېتەرلىك دەلىلىدۇر

ۇندىن ئادەم مايم»ـ دارۋېننىڭ ئىنساننىڭ يارىتىلىش قىسسىسى ھەققىدە:   3

سى دەيدىغان ئاللىبۇرۇن سەھنىدىن چۈشكەن خىيالىي نەزەرىيى« گەرگەنئۆز

 كى: يارىتىلىشنىڭ باشلىنىش قىسسىسىنى بايان قىلغان قۇرئان ئايەتلىرىدى

سىلىپ ن ياشۈبھىسىزكى، بىز ئىنسان)يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالم( نى قارا اليدى»

 «)ن ياراتتۇقشەكىلگە كىرگۈزۈلگەن)چەكسە جىرىڭاليدىغان( قۇرۇق اليدى

 ـ ئايەت(  دېگەن  دىنىي ھەقىقەتكە زىت كېلىدۇ. 26ھىجر سۈرىسى 

ەن  ى بىلنى يىلالرنىڭ ئۆتۈش«قارا الي»تەپسىرشۇناس ئالىمالر بۇ ئايەتتىكى  

. لىدۇرەڭگى ئۆزگىرىپ كەتكەن سېسىق پۇرايدىغان قارا الۋا، دەپ تەپسىر قى

نىڭ اتلىقھاي»ەت مۇنداق دەيدۇ: ھازىرقى زاماندا  ئىسپاتالنغان ئىلمىي ھەقىق

ن قىدىباشلىنىشى  پاتقاقلىق قارا الۋىدىن ئىبارەت بولغان. بۇ الۋا پاتقى

METHANE  ،گېزىH2S   گېزى ۋەAMMONIA    گېزى قاتارلىق

 سېسىق پۇرايدىغان گازالر چىقاتتى.
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  زىلماان سىدا ساقلىنىۋاتق«تەبىئەت مۇزېيى»ئەنگىلىيىنىڭ پايتەختى لوندوندىكى 

 اسىلھرەسىملەردە، يوقىرىقى گازالرنىڭ پاتقاقلىق اليدىن قانداق شەكىلدە 

 بولغانلىقى  ئوبرازلىق  ئەكس ئەتتۈرۈلگەن. 

ئان قى قۇرانلىئاۋۋالقى ئىنسان)ئادەم ئەلەيھىسساالم(نىڭ توپراقتىن يارىتىلغ     

 ۋە كەرىمنىڭ كەسكىن خەۋىرى بولۇپ بۇ ھەقىقەتنى بايان قىلغان ئايەتلەر

ۇنى مۇ بھەدىسالر بەك كۆپ.  بۈگۈنكى كۈندە ئىسپاتالنغان ئىلمىي ھەقىقەتلەر

ېنتڭ  تۈرلۈك ئېلېم 18ئىسپاتلىماقتا. چۈنكى  ئىنساننىڭ ۋۇجۇدىدا بولغان 

ۇ تۈرلۈك ئېلېمېنتنىڭ ئۆزى ئىكەنلىكىم 18توپراق جىسمىدا بار بولغان 

 يەكۈندۇر.ھازىرقى زامان پەن ــ تېخنىكىسى ئىسپاتلىغان ئىلمىي 

شىدە ـ ئەسىرگە كەلگىچە تىببىي مۇتەخەسسىسلىرى  بۇۋاقنىڭ تۆرىلى 17ـ  4

ۇنى ىن ئئانىنىڭ ھېچقانداق رولى يوقتۇر، ئۇنىڭ پەقەت باال تۆرەلگەندىن كېي

 ەقەتپئوزۇقالندۇرۇش ۋە قۇرسىقىدا ساقالشتىن باشقا رولى بولمايدۇ، باال 

ىڭ باشلىرىدا ـ ئەسىرن18ىقاد قىالتتى.  ئەرنىڭ سپېرمىسىدىنال تۆرىلىدۇ، دەپ ئېت

ۋە   قىدۇيوقىرىقىسىغا تامامەن زىت كېلىدىغان ئىلمىي نەزەرىيە ئوتتۇرىغا چى

ايال ئقەت بالىنىڭ تۆرىلىشىدە ئەرنىڭ سپېرمىسىنىڭ ھېچقانداق رولى يوق، ئۇ پە

مەت كىشىنىڭ بەچچىدانىدىكى سپېرمىنى پائالىيەتكە كۆتىرىشتىن باشقا خىز

سىرنىڭ ـ ئە 20ـ ئەسىرنىڭ ئاخىرى ۋە  19ەيدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ. ئىشلىم

ڭدا . بۇنىلىدۇباشلىرىدا، باال ئەر بىلەن ئايال ھەر ئىككىسىنىڭ سپېرمىسىدىن تۆرى

قەت ئەر بىلەن ئايال ئىككىسىنىڭ رولى ئوخشاشتۇر، دەيدىغان ئىلمىي ھەقى

لەر سسىسبارلىق مۇتەخە  ئوتتۇرىغا چىقىدۇ  ۋە مېدىتسىنا  ئىلمى ساھەسىدىكى

قا تتىپاقك ئىۋە ئالىمالر بۇ  ئىلمىي نەزەرىينىڭ توغرا ئىكەنلىكىدە ھەممە بىردە

 كېلىدۇ. 

ن ئەسىر بۇرۇنقى چاغالردىال ئېال 14ئەمما قۇرئان بۇھەقىقەتنى مۇندىن 

ىز بشۈبھىسىزكى، »قىلغان بولۇپ، قۇرئاندا مۇنداق دەپ بايان قىلىنغان: 

« تۇق.اراتيشما سپېرم ) يەنى ئەر بىلەن ئايالنىڭ سپېرمى( دىن ئىنساننى ئارىال

 ـ ئايەت( 2)ئىنسان سۈرىسى 

ىر ـ ەر بدېمەك، دىننىڭ ئەسلىسى بىلەن، توغرا ئىسپاتالنغان ئىلمىي ھەقىقەتل

كىن بىرىگە تامامەن ماسلىشىدۇ. بۇ ئىككىسىنىڭ ئۆز ئارا  زىتلىشىشى مۇم

 ئەمەس.
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ۇتتىن ە بۇلاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان، سىلەرگئ»ئالالھ قۇرئان كەرىمدە: 

ىم؟ كيامغۇر ياغدۇرۇپ بەرگەن، ئۇنىڭ بىلەن باغالرنى يېتىشتۈرۈپ بەرگەن 

. ئۇ باغالرنىڭ دەرەخلىرىنى ئۆستۇرۈش سىلەرنىڭ قولۇڭالردىن كەلمەيدۇ

نەمل يدۇ )دە« ئالالھتىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟) تەبىئىيكى( باشقا ئىالھ يوقتۇر

 ـ ئايەت(. 60ۈرىسى س

 ئىلىم ـ پەن بىزگە بىردەرەخنىڭ خۇسۇسىيەتلىرىنى چۈشەندۈرۈپ، ئۇنىڭ

توپراقتىكى ئوزۇقلىرىنى قانداق ئالىدىغانلىقىنى، بۇ ئوزۇقالرنى 

نغا ەيدايوپۇرماقلىرىغىچە قانداق يەتكۈزىدىغانلىقىنى، مېۋىلەرنىڭ قانداق م

دا پەي ەكىلنىڭ قانداق يوسۇنداكېلىدىغانلىقىنى  ۋە ئۇنىڭدىكى تەم، رەڭ، ش

ەت  ۇنىيبولىدىغانلىقىنى شەرھلىمەكتە ۋە بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ مۇكەممەل قان

ە، ەتىجىدنتا. ۋە نىزام ـ سىستېما ئاستىدا ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى ئېالن قىلماق

كۆز ئالدىمىزغا ھۈجەيرىلەردىن تەركىب تاپقان، يىلتىزى، تېرىكى،  

لىرى، چېچەكلىرى ۋە مېۋىلىرى ئەڭ مۇكەممەل شاخلىرى، يوپۇرماق

تىگە ئۇس دەرىجىدە، گۈزەل بىر شەكىلدە ياسالغان بىر فابرىكا  چىقىدۇ. ئۇنىڭ

 بۇ جانلىق فابرىكىدۇر.

ى ىكىنئەمدى بىز تەرەپسىزلىك بىلەن بىر ئويالپ كۆرەيلى، بۇ ئاجايىپ فابر

ىر ھرۇم ئاددى بئەقىل ــ ئىدراكسىز، تۇيغۇسىز، ئىرادە ۋە قۇدرەتتىن مە

توپراق قانداق يارىتىدۇ؟! ھالبۇكى، ئۆسۈملۈك مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ 

 اقنىھەشەمەتلىك الباراتۇۋار )تەجرىبە خانا( لىرىدىمۇ بېرەر تال يوپۇرم

اندا ئېيتق ىلەنبياسىيالمىغانلىقى  ئېنىق بىر ھەقىقەتتۇر. دەرەخ باشقا بىر ئىبارە 

 ەرنىپ چىرايلىق چېچەكلەرنى ۋە مېۋىلئوتۇندۇر. بۇنداق بىر ئوتۇن ئاجايى

 ىلىكئۆزلىكىدىن قانداق بېرەلەيدۇ؟ ھەر بىر دەل ــ دەرەخ ئۆزىنىڭ مۆجىز

  تنىڭيارىتىلىشى بىلەن چەكسىز قۇدرەتلىك  ۋە ئىلىم ــ ھېكمەتلىك بىر زا

 بارلىقىنى ئىسپاتلىمامدۈ؟!

لىق رقىتىش ئائىلىم ــ پەن يەنە بىزگە بىر جانلىقنىڭ ئىچ قۇرۇلۇشىنى كۆرسى

دىغا ز ئالھەر بىر جانلىقنىڭ ئۆ»ئەقلىمىزنى ئاچماقتا. بىئولوگىيە ئالىملىرى 

 دەيدۇ. « ئاجايىپ مۇكەممەل بېرەردىن فابرىكا ئىكەنلىكىنى كۆردۇق

ئادەمنى چاقىدىغان زەھەرلىك ھەرە ھەسەل بېرىدۇ. يىپەك قۇرۇتى رەخت 

قوي سۈت بېرىدۇ. مۇندىن  توقۇيدۇ.  قولسىز ئۆمۈچۈك تور توقۇيدۇ. تىلسىز

باشقا يەنە ئىلىم ــ پەن بىزگە شۇنى  ئىسپاتلىدىكى،  ئاددى بىر سامان بىلەن 
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سۇدىن تەركىپ تاپقان  ھەلەپتىن سۈت ئىشلەپ چىقىرىش ئەقىل ــ ئىدراكسىز 

قوينىڭ ياكى كالىنىڭ ئىشى  ئەمەستۇر، بەلكى  قوي ـ كاال،  ھەرە، ئۆمۈچۈك، 

ا جانلىقالر رەسسامنىڭ پۇرشىسىغا، ئاپتورنىڭ يىپەك قۇرۇتى ۋە باشق

قەلىمىگە، ياغاچچىنىڭ رەندىسى بىلەن ھەرىسىگە ۋە دېھقاننىڭ  كەتمىنىگە 

ئوخشاش بېرەردىن سايمانالردۇر. ئەمما يارىتىش ئىشىنىڭ ئىگىسى  

 شۈبھىسىزكى، پۈتۈن كائىناتنىڭ ئىجادكارى  بولغان ئالالھتۇر! 

لى  ەھۋائتىسى بىلەن دۇنيانىڭ ھاۋا بوشلۇقىدىكى ئاسترونومىيە ئىلىمىنىڭ ۋاس

  يلىنىپى ئابىلىندى. بىز ياشاۋاتقان بۇ دۇنيا )يەرشارى(نىڭ قۇياشنىڭ ئەتراپىن

ق. ىلدۇناھايىتى تېزلىكتە ئۇچىۋاتقان بىر سەييارە يۇلتۇزى ئىكەنلىكىنى  ب

قاناتسىز، موتورسىز، پلوتسىز  ۋە ئاۋازسىز ئۇچىۋاتقان بۇ يەرشارى 

ت ياھەييارىسىنىڭ ئۈستىدىكى يولۇچىالر راھەت ۋە خاتىرجەملىك ئىچىدە ساسە

بىر  ، يەنەىلساققىلىۋاتماقتا. يەرشارى بىر تەرەپتىن ئۆز ئوقىدا ئايلىنىشقا داۋام 

ەمما ا. ئتەرەپتىن  قۇياشنىڭ ئەتراپىدا تېزلىكتە ئۇچۇشىنى داۋام قىلدۇرماقت

يدۇ. ىلمەبرىنىڭ ئۇچىۋاتقانلىقىنىمۇ ئىچىدىكى يولۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى، ئۆزلى

ر. كېچىلەر، كۈندۈزلەر ۋە مەۋسۇمالر بۇ ئىككى ئايلىنىشنىڭ نەتىجىسىدۇ

ۈپ يەرشارى قۇياشقا ــ ھازىرقى مۇساپىسىدىن ــ ئازراق يېقىنالشسا كۆي

ا اپىدھاالك بولىمىز، ئۇزاقالشسىمۇ مۇزالپ ھاالك بولىمىز. قۇياشنىڭ ئەتر

ۇ  ئەمەس، بەلكى باشقا سەييارىلەرمۇ باردۇر. بئۈزىۋاتقان يەر شارىال

 ەلكىسەييارىلەرنىڭ بىر ــ بىرى بىلەن ئۇچرىشىپ قېلىشى مۇمكىن ئەمەس، ب

ھەر بىر سەييارە ئۆزىنىڭ بەلگىلەنگەن مەخسۇس ئوقىدا سەير قىلىدۇ، 

ن ىليومبەلگىلەنگەن ۋاقىتتىن كېچىكىپمۇ قالمايدۇ. بۇ سىستېما قانچىلىغان 

  بېرى ھېچبىر بۇزۇلماستىن، بىرخىل داۋام قىلىپ كەلمەكتە.يىلالردىن 

گەن ۈشەنئاسترونومىيە ئوقۇغان، ئوقۇمىغان بولسىمۇ بۇ قانۇنىيەتنى ئاڭالپ چ

ھەر قانداق  كىشىنىڭ ئۆزىدىن تۆۋەندىكى سوئالالرنى سورىشى  الزىم 

 ئەمەسمۇ؟!

يانى جانلىقالر بۇنداق ئىنچىكە نىزامنى  ۋە  قانۇنىيەتنى كىم بېكىتتى؟  دۇن

ياشاشقا بولىدىغان ھالغا كىم كەلتۈردى؟ پلوتلىرى ئىچىدە بار تۇرۇپ 

ئايروپىالنالرنىڭ بەزىدە بىر ــ بىرىگە، بەزىدە بولسا تاغالرغا ئۇرۇلۇپ 

كېتىدىغانلىقى ۋە بەزى چوڭ شەھەرلەردە قاتناشنىڭ زىچلىقىدىن 

ۇش قازالىرى، بەزىدە ئاپتوموبىلالرنىڭ كۈندە دېگۈدەك بىر ــ بىرىگە ئۇرۇل
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يول ئىتىلىپ قېلىپ قاتناش ۋاسىتىلىرى قوزغىاللماي سائەتلەرچە ساقالپ 

كېتىدىغانلىقى، بۇنىڭ بىلەن قارار گاھىغا بېرىشتىن كېچىكىدىغانلىقى قاتارلىق 

ئەھۋالالر نەچچە مىليون قېتىم يۈزبەرگەن ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا 

ر رېئاللىق بولغان يەردە، سەييارە ھەمىشە دېگۈدەك كۆرۈلۈپ تۇرغان بى

يۇلتۇزلىرىدىن ئىبارەت بۇنداق چوڭ جىسىمالرنى بىر ــ بىرىگە 

سوقۇشتۇرماستىن، ياكى بېرەرسىنى بەلگىلەنگەن ۋاقتىدىن كېچىكتۈرمەستىن 

 تەكشى ئايالندۇرىۋاتقان زادى  قايسى ئىلىم ــ پەن؟ 

ق ۇنداقانداق ئادەم ش بۇزۇلمىغان ۋىجدان ۋە ساپ ئەقىل ئىگىسى بولغان ھەر

 تۇر!«ئالالھ»جاكاراليدۇكى، بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابى 

ر ەپەككۇتلەن ئىلىم پەننى تەرەپسىز ھالدا  بېرىلىپ ئوقۇغان ۋە ئەستايىدىللىق بى

م ى چوقۇالھنقىلىپ مۇالھىزە قىلغان ھەر قانداق كىشى  ئىلىم ـ پەن ئارقىلىق ئال

، كتۇرلغان ئېتىقادى مىسلىسىز كۈچلۈتونۇيدۇ. بۇنداق كىشىنىڭ ئالالھقا بو

ن ئۇنىڭ ئىمانىمۇ چۈشەنمەستىن تەقلىدچىلىك بىلەن قارغۇالرچە مۇسۇلما

 ىلىم ـئمما بولغانالرنىڭ ئىمانىغا نىسبەتەن قىممەتلىك ۋە چوڭقۇر ئىماندۇر. ئە

ن لىرىدىېمەتپەننى دىنغا قارشى قورال قىلماقچى بولغانالر  ئىلىم ـ پەننىڭ بۇ ن

 ىرىنىڭئۆزل قالغۇچىالردۇر. بۇنداقالرنىڭ ئىلىم ــ پەندىن ئالغانلىرىمۇمەھرۇم 

 ھاجەتلىرىنى راۋا قىاللمايدىغان يۈزەكى  مەلۇمات بولىدۇ.

ھنىڭ الالئئالالھنىڭ ئىككى كىتابى باردۇر. ئۇنىڭ بىرى قۇرئان. قۇرئان بولسا 

ات ائىنكاالم ) سۆزلەش( سۈپىتىنىڭ ئەسەرىدۇر. يەنە بىرى كائىناتتۇر. ك

اھە سئالالھنىڭ سانىئ )سەنئەتكار( سۈپىتىنىڭ ئەسەرىدۇر. دۇنيادىكى ھەر 

ياكى  ئىلىم ــ پەن مۇتەخەسسىسلىرى ۋە تەتقىقاتچىالر ئالالھقا ئىشەنسۇن،

ا وقۇماقتئناملىق كىتابىنى « كائىنات»ئەشەنمىسۇن، ئۇالر بەرىبىر ئالالھنىڭ  

 ۋە ئۇنى تەپسىر قىلماقتا.  

  

 



 تەبىئەت

 

ىڭ الرنئالالھنى ئېتىراپ قىلىشتىن قاچىدىغانالر تەبىئەتكە سىغىنماقتا. بۇ

ەن ىلىگپەلسەپىسى خۇددى پادىشاھھقا ئىسيانكارلىق قىلىپ جالالتتىن مەدەت ت

 ئىسيانكارنىڭ پەلسەپىسىگە ئوخشاش بىر مەنتىقسىز پەلسەپىدۇر.

ى سەر ياكتەبىئەتمۇ  ئالالھ ياراتقان مەۋجۇداتالر قاتارىدىكى  بىر ئە

ش ۋېلىسەنئەتتۇر. سەنئەتكارنى ئىنكار قىلىش ئۈچۈن سەنئەتنى سەنئەتكار دە

 . ىسىدۇرىپادئىزاھنىڭ ئەمەس، بەلكى ھەقىقەتنى ئېتىراپ قىلىشتىن قاچقانلىقنىڭ ئ

ۇ قۇياش، سۇ، ئوت، يۇلتۇز ۋە باشقا تەبىئەت كۈچلىرىگە چوقۇنغۇچىالرم

تا  ىلىشزكۇر مەبۇدلىرىغا مەنسۇپ  قمەۋجۇداتالرنىڭ يارىتىلىش قىسسىسىنى مە

 ؟ ەسمۇتەبىئەتكە چوقۇنغۇچىالر بىلەن ئەينى ئەقىدىگە ئورتاق بولماقتا ئەم

شقان ۋىيالبۇنداق ئىكەن،  ناتۇرالىزم)تەبىئتپەرەسلىك( بۇتپەرەسلىكنىڭ زامانى

گەن .  ئاتالغۇالر  ئۆزگەرئىنكار ماۋزۇسىدا يېڭىلىق يوق يېڭى نامىدۇر.

 تپەرەسلەرنىڭ مەنتىق ئۆلچىمى ئۆزگەرگىنى يوق.بولىسىمۇ، بۇ

 تىن«قيو»ئاتېئىزمچىالرنىڭ  قەدىمدىن ھازىرغىچە دەيدىغان ئورتاق  سۆزى  

ەيئى  الر بىلەن  بېرەر ش« يوق»ئۇالرنىڭ ئۇنۋانىدۇر. « يوق»ئىبارەتتۇر. 

ىر بنى يوق ئېتەلمەيدۇ. ئەمما «بار»بىر « يوق»ۋۇچۇتقا كەلمەيدۇ.  مىڭ 

ىڭالرچە يوقالرنى پەيدا قىالاليدۇ. مەنتىقنىڭ ئاساسلىق م« بار»

ادا قانۇنىيەتلىرىنىڭ سايىسىدا ئەقىل شۇنداق دەپ ھۆكۈم قىلىدۇكى، دۇني

ى ۆزىنئھەرقانداق بىر سەنئەتنىڭ بېرەر سەنئەتكارى بار، ھېچقانداق سەنئەت 

ئۆزى يارىتالمايدۇ ــ ئەسەر ئاپتورىنى، رەسىم رەسسامىنى، ئۈستەل 

ن ماياچچىسىنى يارىتالمايدۇ. ئەكسىچە، بۇالر ئۆز ئىجادكارلىرىنى  ناياغا

 قىلىدۇ. 

لەر كائىناتتىكى  ھەر بىر مەۋجۇدات مۇكەممەل بىر سەنئەتتۇر. بۇ سەنئەت

 ىلەنبئىنسان تاقىتىدىن يوقىرى بولغان چەكسىز ئىلىم ـ ھېكمەت ۋە قۇدرەت 

ق  ۋە انلىمەللىك، ئىنتىزامچيارىتىلغاندۇر. بۇ سەنئەتلەر ئۆزىلىرىدىكى مۇكەم

پ گۈزەللىكى بىلەن  ئۆزلىرىنىڭ سەنئەتكارىنى ھەر ۋاقىت نامايان قىلى

 تۇرماقتا. 
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كائىنات ــ بار بولغان پۈتۈن مەۋجۇداتالر دېمەكتۇر. تەبىئەت ــ 

ر. ىسمىدۇئنچى كائىناتتىكىلەرنىڭ توپلىمى، ئېنىقراق ئېيتقاندا، كائىناتنىڭ ئىككى

ىئەت كائىناتنى ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق شەيئىيلەرنى تەب»، بۇنىڭغا ئاساسەن

دېيىشنىڭ « كائىنات ئۆزىنى ئۆزى ياراتقان»دېيىش بىلەن  « ياراتقان

 ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق پەرق يوقتۇر. 

تىن مەلۇم بىر ئىنژىنېر مۇكەممەل بىر فابرىكا قۇرۇپ چىقىپ، ئۇنى ئۇزاق

ى ىر كۈنۇ. بقۇرىلىدىغان قىلىپ بىكىتىپتئېلىكترونلۇق قوماندا)يوكۇڭ( بىلەن باش

ا ئەبگ  ىغانبۇ ئاجايىپ مۇكەممەل فابرىكىغا ئىلىم ــ پەندىن قىلچە خەۋىرى بولم

ىشلەپ ئزىم بىر ئادەم  كىرىپ قاپتۇ ـ دە،  فابرىكىنىڭ سىستېمىلىك ھالدا مۇنتى

ى ىنۇچىستۇرغىنىنى كۆرگەن بۇ ئادەم ھەيرانلىقتا قېلىپ، بۇ فابرىكىنىڭ قۇرغ

بۇ  تا ئۇ،اقىتفابرىكىنىڭ ئۆزىدىن ئىزدەشكە كىرىشىپتۇ يۇ، ئۇنى تاپالماپتۇ. بۇ ۋ

ۆكۈم ھدەپ « ئۆزلىكىدىن قۇرۇلۇپتۇ ۋە ئۆزلىكىدىن ئىشلەيدىكەن»فابرىكىغا 

ىڭ قىلىپ بولۇپ، بېشىنى كۆتىرىپ يوقىرى تەرەپكە قارىغىنىدا، فابرىكىن

 ىلەنى قۇرغان ۋە قوماندا بئۈستىگە ئورنىتىلغان تاختايدىكى بۇ فابرىكىن

ىڭ ۆزىنئىشلىتىپ تۇرىۋاتقان ئىنژىنېرنىڭ ئىسمىنى كۆرۈپتۇ. شۇ ۋاقىتتىال ئ

تكە بىئەئەبگالىقىنى ۋە نادانلىقىنى تونۇپ، خاتالىقنى ئېتىراپ قىلىپتۇ. تە

 ؟ ەسمۇچوقۇنىدىغانالرمۇ بۇ مىسالدىكى ئەبگا ئادەمگە ئوخشاش ئەبگاالر ئەم

باكى  ەئىسر ەتتە قانۇنال بولىدىكەن، ئۇنى چىقارغان بېرەر قانداقال بىر مەملىك

. لمايدۇپ قاپادىشاھھ بولغان  بولىدۇ. دۇنيادا ھېچبىر قانۇن ئۆزلىكىدىن تۈزۈلۈ

چىقىرىلغان قانۇننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈنمۇ، شۇ رەئىسنىڭ ياكى 

 زىسىپادىشاھھنىڭ نوپۇزى كېرەك بولىدۇ. چۈنكى ھېچبىر قانۇن باشقۇرغۇچىس

ـ زات ـ تقانئۆزلىكىدىن يۈرمەيدۇ. كائىناتمۇ كاتتا بىر مەملىكەتتۇر. ئۇنى يارا

ۇ ىشىمئئۇنىڭ قانۇنىيەتلىرىنى  بىكىتكەن  زاتنىڭ ئۆزىدۇر. ئۇنى يۈرگۈزۈش 

 ئاشۇ زاتقا ئائىتتۇر.

ق، ساسلىتەبىئەت ـ ھەر قانداق بىر مەۋجۇداتنىڭ ئا»تەبىئەتكە چوقۇنغۇچىالر 

 وينىڭدېيىشىدۇ. ئالما دەرىخى ئالما بېرىدۇ. ق« ىتىدۇرئۆزگەرمەس خۇسۇسىي

بالىسى قۇزا بولىدۇ. بۇغداي تېرىغان كىشى بۇغداي 

 ئورايدۇ........ۋاھاكازاالر. 

بۇغۇ شۇنداق، ئەمما زامانىمىزدىكى تەرەققى قىلغان فىزىكا ئىلمى سايىسىدا 

قەت مۇنداق دەپ ئىسپاتالنغان ۋە ھەممە بىردەك ئېتىراپ قىلىدىغان ئىلمىي ھەقى
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كائىنات) تەبىئەت( بىر زامانالردا  گاز ھالىتىدە ئېدى. «كەسكىن سۆزلەيدۇ:  

شۇ ۋاقىتتىكى گاز ھالىتى ئۇنىڭ ئۆزگەرمەس، تەبىئىي خۇسۇسىيىتى 

 «.سانىالتتى

سا، تەبىئەت ئۆزگەرمەيدىغان مەڭگۈلۈك خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولىدىغان  بول

؟ ۆچتىتۇرماستىن كېيىنچە ئوت ھالىتىگە ك نېمە ئۈچۈن ئۇ بۇرۇنقى ھالىتىدە

ق ۇنداكېيىنكى بۇ ئوت ھالىتىمۇ ئۇنىڭ ئۆزگەرمەس خۇسۇسىيىتى سانىالتتى. ب

ئۆزگەرمەس خۇسۇسىيەت مەڭگۈگە شۇنداق ئۆزگەرمەستىن داۋام قىلىشى 

ى؟ كېرەك ئەمەسمىدى؟ كېيىن يەنە ئۇ نېمە ئۈچۈن  شۇ ھالىتىدىن ئۆزگەرد

ـ ىر ـمىگەن بولسا، توپراق، ھاۋا ۋە سۇغا ئوخشاش بئەگەر كائىنات  ئۆزگەر

 بىرىگە زىت  ماددىالر قانداق ئوتتۇرىغا چىقالىدى؟ 

 ۇر. بۇمەلدھەر قانداق سەنئەتكار ئۆزىنىڭ ياراتقان سەنئىتىدىن ئەلۋەتتە مۇكەم

ەن بىل ماۋزۇدا، ئۈستەل بىلەن ياغاچچىنىڭ، كىتاب بىلەن ئاپتورنىڭ ۋە بىنا

نىڭ للىرىنى ئەسكە ئېلىش بىزگە يېتەرلىكتۇر. جانلىقالربىناكارنىڭ مىسا

ىز ئاج جانسىزالردىن ئەلۋەتتە ئۈستۈنلىكى  بىر رېئاللىقتۇر. جانلىقالردىن

ى الرنبولغان جانسىز ماددىالر ئۆزلىرىنى يارىتالمىغاننىڭ ئۈستىگە جانلىق

 قانداق  يارىتالىسۇن؟!

تۆت  ۋە ئۇغۇتتىن ئىبارەت توپراققا كۆمۈلگەن ئۇرۇقچە توپراق، ھاۋا، سۇ 

ن ماددا بىلەن ئۇچرىشىدۇ. بو ماددىالرنىڭ ھەممىسى ئەقىل ــ ئىدراكتى

ننىڭ مىغامەھرۇم، بىلمەيدىغان، كۆرمەيدىغان ۋە ئاڭلىمايدىغان، ئۇرۇقنى تونۇ

مۇ  ۇرۇقئئۇستىگە، ئۆزلىرىنىمۇ تونۇمايدىغان جانسىز ۋە ئاجىز ماددىالردۇر. 

ما بۇ . ئەمۋە باشقا سۈپەتلەردە بۇالر بىلەن ئوخشاشتۇرئەقىل ــ ئىدراكسىزلىق 

  غان،ئۇرۇقتىن ئۈنۈپ، يېتىشىپ چىقىدىغان ئۆسۈملۈكلەر كۆزنى قاماشتۇرىدى

ر. ەتتۇئەقىلنى ھەيرانلىقتا قالدۇرىدىغان ئەڭ مۇكەممەل ۋە گۈزەل بىر سەنئ

ددىنىڭ امخىل  4ئۆسۈملۈكلەر ــ زىرائەتلەر، مېۋىلەر ۋە ئوتياشالر يوقىرىقى 

دۇ. تىلىئۆزىدە بولمىغان شەكىل، ھەجىم، تەم، رەڭ ۋە پۇراقلىرى بىلەن  يارى

 نسىزئەينى ۋاقىتتا بۇالرنىڭ ھېچبىرى يەنە بىرىگە ئوخشىمايدىغان، نۇقسا

است دېگەن دەۋا ر«شەيئىيلەرنى تەبىئەت ياراتقان»يېتىشىپ چىقىدۇ. ئەگەر

نى ۇالرھېكمەتسىز تەبىئەت ب بولىدىغان بولسا، ئەقىل ئىدراكسىز ۋە ئىلىم ـ

قانداق مەيدانغا چىقىرالىدى؟  تەبىئەتپەرەسلەر بۇنى قانداق 

 چۈشەندۈرەلەيدىكىن تاڭ؟!



 غەرىپ مەدەنىيتى ۋە بىز 18

 

نۇقساندىن مۇكەممەللىككە ئۆزگىرىپ كېتىۋاتقان مەۋجۇدات زەنجىرىنى 

رادە ق ئىئىزاھالشنىڭ بىرال يولى مىسلىسىز قۇدرەت، ئىلىم ـ ھېكمەت ۋە مۇتلە

بىز  ىدۇ.ىسى بولغان ياراتقۇچىنى  )ئالالھنى( تونۇشتىن باشلىنــ خاھىش  ئىگ

پتۇ. ېزىلىبۇماقالىدىكى خەتلەر سىيا بىلەن  ي”بېرەر ماقالىنى ئوقۇغىنىمىزدا 

چۈنكى سىيانىڭ تەبىئىتىدە )خاراكتېرىدا( ئۆزلىكىدىن خەت يېزىلىش 

؟ دەپ ئۇنى يازغان ئاپتورنى ئىنكار قىالالمدۇق“ خۇسۇسىيىتى  باردۇر

بۇ رەسىمنىڭ سىزىلىپ ”جازىدىكى چىرايلىق سىزىلغان رەسىمگە قاراپ: 

“ سقېلىشى رەڭلەرنىڭ تەبىئىتىدىندۇر، ئۇ بېرەر رەسسامنىڭ ھۈنىرى ئەمە

 دېيەلەمدۇق؟ 

 ەلكىبتەبىئەت ــ ئۆزلىكىدىن  تەسىر كۆرسىتەلەيدىغان مۇتلەق كۈچ ئەمەس، 

 ت ــاكى ئەسەردۇر. تەبىئەئۇ  تەسىر ئاستىدا قالغان ئاجىز بىر سەنئەت ي

لىق ارقىئئۆزىگە يېتەكچىلىك قىلىدىغان سىرتقى مۇتلەق ئىرادىگە بويۇن ئېگىش 

 شەكىللىنىدۇ ۋە يېڭى يارىتىلىشالر ئۈچۈن مەيدان ھازىراليدۇ. 

ۋە  كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى ھەر بىر سەنئەت بېرەر بىناغا، بېرەر رەسىمگە

ڭ لەرنىيارىتىلىشى ئۆزلىرىدىكى شەيئىي بۇالرنىڭ»بېرەر كىتابقا ئوخشايدۇ. 

دېگۈچىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئەبگالىقىنى ۋە « خاراكتېرىدىن كېلىپ چىققان

ىڭ ەن ئۇنبىل نادانلىقىنى ئېالن قىلغۇچىالردۇر. بېرەر بىنا قۇرۇپ چىقىشتا ئالدى

ۈپ پىالنىنى سىزىش ئۈچۈن ئىنژىنېرغا  ۋە ئۇنى شۇ پىالن بويىچە پۈتتۈر

ر ر بىىناكارغا ئېھتىياجلىق بولغان يەردە، كائىناتتىكى ھەچىقىش ئۈچۈن  ب

ن  سەنئەت ۋە ھەر بىر مەۋجۇدات مەلۇم ئۆلچەم ۋە مەلۇم قانۇنىيەت بىلە

 ياسىلىشى  ئۈچۈن بېرەر ياراتقۇچىغا ئېھتىياجلىق ئەمەسمۇ؟! 

ستىن، ىلماتەبىئەتپەرەسلەرنىڭ ئۆز دەۋالىرىدا مەنتىق ۋە ئەقىلغا مۇراجىئەت ق

الر سەپسەتىلەرگە ئەسىر بولغانلىقى ناھايىتى ئېنىقتۇر. ئەگەر ئۇ پەقەت

تەبىئەتنىڭ  مەسىلىنى ئەقىل ۋە مەنتىق تارازىسى بىلەن  تارتىدىغان بولسا ئېدى،

ىر بياراتقۇچى ئەمەس، بەلكى ياراتقۇچىنىڭ تەسىرى ئاستىدا شەكىللەنگەن 

ىڭ ەرنايىپ سەنئەتلسەنئەت ئىكەنلىكىنى چۈشەنگەن بوالتتى. كائىناتتىكى ئاج

ى  ئارقىسىدا ئالالھنىڭ  مۇبارەك ئىسىم ـ سۈپەتلىرى ۋە چەكسىز قۇدرىت

باردۇر. خۇددى قۇياش نۇرىنىڭ يەر جاھاننى يورۇتقىنىغا ئوخشاش، 

شاپ قور ئالالھنىڭ مۇبارەك ئىسىم ـ سۈپەتلىرى ۋە چەكسىز قۇدرىتى كائىناتنى

 تۇرىدۇ.
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دىن كور تۇغۇلغان ئادەم يورۇقلوقنى بىلمىگەنگە ئوخشاش، ئانىسى»

 ۈچۈنقاراڭغۇلۇقنىمۇ بىلمەيدۇ. بىلىمسىز ئادەم ئۆزى نادان بولغانلىقى ئ

 مەيدۇ.بىل جاھالەتنى بىلمەيدۇ. يوقسۇلنىڭ بايلىقى بولمىغاچقا، ئىسراپچىلىقنى

ات ھالبۇكى، بىز ئىنسانالردا ئەزەلدىن ۋە مەڭگۈگە بار بولغان بىر ز

داق ھەققىدىكى چۈشەنچە باردۇر. ئەگەر ئۇ زات بولمىغان بولسا ئېدى، بۇن

ىز ىنىمچۈشەنچىمۇ بىزدە بولمىغان بوالتتى. مەلۇمكى، بىزنىڭ تەسەۋۋۇر قىلغ

قىغا ارلىبۋە ئويلىغىنىمىز باشقا بىرى ئەمەس، بەلكى بىز تەشەۋۋۇر قىلغان ۋە 

 « ئىشەنگەن زات ــ ئالالھتۇر

 ــ كانت

ر نسانالى ئىنىڭ بىر باشالنغۇچى بولغانلىقى ياكى بولمىغانلىقى  مەسىلىسكائىنات

. ئۈچۈن  قەدىمكى تارىخالردىن بىرى تەپەككۇر ماۋزۇسى بولۇپ كەلمەكتە

 Anaksimondr،Thalesبۇ ماۋزۇدا قەدىمكى يۇنان پەيالسوپلىرىدىن: ،

،Anaksimenes  Parmenides ،Demoktritose  الرغا ئوخشاش

نى زلەرىزم چۈشەنچىسىدىكى پەيالسوپالر بىر ـ بىرىدىن پەرقلىق سۆماتېرىيال

قىلغان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئورتاق سۆزى ماددىنىڭ ئەزەلدىن مەۋجۇت 

 ىبارەتئتىن ئىكەنلىكى ۋە دۇنيانىڭ يوقتىن بار بولمىغانلىقىنىڭ دەۋاسىنى قىلىش

اشىغان دا(  يـ يىللىرى 300ئېدى. شۇ زامانالردا ) يەنى مىالدىدىن بۇرۇنقى 

Sokrates ڭ ئالالھنىڭ بارلىقىنى ۋە بىرلىكىنى سۆزلىگەندە،  ياشالرنى

 ئەخالقىنى بۇزدى دېگەن تۆھمەت بىلەن ئۇ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان. 

، گىلىرىم ئىشۇنىسى ئېنىقكى، تارىخ بويىچە، ئالالھنىڭ بارلىقىغا ئىشەنگەن بىلى

، Aristo Farabi ،Leibniz: ئىشەنمىگەنلەدىن ھەسسىلەپ كۆپتۇر. مەسىلەن

Kant  ،Decartى ىگىلىر، ۋە بۇالردىن باشقا كۆپلىگەن پەيالسوپالر،  بىلىم ئ

خىل ئاۋۋالقى سەۋەبكە ) يەنى ئالالھقا( ئىشىنەتتى ۋە بۇ ھەقىقەتنى ھەر

 مېتودالر بىلەن ئوچۇقاليتتى. 

ارار قىلىدىغان ماددىنىڭ ئەزەلدىن بار بولماستىن، بەلكى كېيىن يارىتىلغانلىقىنى ق

پىكىر  ساماۋىي )ئالالھتىن كەلگەن( دىنالر بىلەن كەلگەن چۈشەنچىدۇر. 

ماتېرىيالىستىك  پىكىردىكى چۈشەنچىلەرنىڭ خۇالسىسى  ماددىنىڭ ئەزەلدىن 
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بار ئىكەنلىكىنى  سۆزلەيدۇ. ئۇالر بۇ چۈشەنچىسى بويىچە تەپەككۇر قىلىپ 

ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ. چۈنكى، دەۋاسىنى “ ئۇنداقتا ئالالھقا ھاجەت يوق”

ماددىنىڭ بىر باشالنغۇچى بار دېگەنلىك  ئۇنى مەيدانغا چىقارغان بىر تۈرتكە 

 بار، ئۇ بولسا ئالالھتۇر دېمەكتۇر. 

رى شەرق ۋە غەربنىڭ ئىبنى سىنا، فارابى ۋە باشقا كۆپلىگەن پەيالسوپلى

لەن ىللەر بىدېگەن تېمىدا بۇ ماۋزۇنى  يېتەرلىك دەل« يوقتىن بار بولۇش»

نداق ر قائىسپاتلىغان.  ئۇنى مۇنداق خۇالسە قىلىشقا بولىدۇ: كائىناتتىكى ھە

نەرسە تۇرماستىن ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ئۇ  پەيدا بولۇش ياكى تۇغۇلۇش 

ا ى باشقياك ئارقىلىق مەيدانغا كېلىدۇ، يېتىشىدۇ، ئۆمۈر سۈرىدۇ، ئاخىرى ئۆلىدۇ

ەل ۇ. دئىنسان تۇغۇلۇپ ئاخىرى ئۆلىد ماددىغا ئۆزگىرىپ تۈگىشىدۇ. مەسىلەن:

پ ــ دەرەخلەر ئاخىرى كۆيۈپ كۈل بولىدۇ ياكى چۈرۈپ توپراققا ئايلىنى

كېتىدۇ. ئۆسۈملۈكلەر ئىنسان ۋە ھايۋانالرغا يەم بولۇپ تۈگىشىدۇ. 

ددى، ۇ خۇجاماداتالرمۇ ئاخىرى باشقا ماددىالرغا ئايلىنىش بىلەن تۈگىشىدۇ. ب

 ليارت يىل ئۆمۈر سۈرۈپ ئاندىن باشقا ئاسمانمى 10ـ  5يۇلتۇزالرنىڭ 

 ن ۋەجىسىملىرىغا  ئۆزگىرىپ كېتىشىگە ئوخشاشتۇر. ئۆمۈرگە ئىگە بولىدىغا

دات ئۆزگىرىشلەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان جانلىق ـ جانسىز ھەر قانداق مەۋجۇ

 بىر باشالنغۇچ باسقۇچىنىڭ بارلىقىغا ئىشارەت قىلماقتا. 

 ىكى اپقا نەزەر قىلىپ كۆرۈڭكى،  ئەتراپىڭىزدئەقىل كۆزىڭىز بىلەن  ئەتر

دىن قالرجانلىق ــ جانسىز، ئەشيا، ئۆسۈملۈك، دەل ـ دەرەخ، جامادات قاتارلى

بىر پەيدا بولۇش باسقۇچىنى بېشىدىن كەچۈرمىگەن قايسى بىرىنى  

 كۆرەلەيسىز؟! 

 دۇنيادىكى ھەرقانداق بىر نەرسە پەيدا بولۇش ياكى تۇغۇلۇش ئارقىلىق

ىن مەيدانغا كەلگەندۇر. ئەقىل ۋە مەنتىق بىلەن شۇنداق ھۆكۈم يېڭىد

 تۇر.قىلىمىزكى، دۇنيادا ھېچقانداق نەرسە مەڭگۈلۈك داۋام قىلغۇچى ئەمەس

 دۇر.بىز كۆرىۋاتقان ھەر قانداق نەرسىنىڭ  بېرەر باشالنغۇچ نوقتىسى بار

رى بى ەنبۇدېگەنلىك، دۇنيادىكى ھەر نەرسىنى ياراتقان ۋە مەيدانغا كەلتۈرگ

 بار دېگەنلىكتۇر. ئۇ بولسىمۇ  ــ ئالالھتۇر!

ياۋروپادا خۇراپاتتا ھەددىدىن ئېشىپ، ئەسەبىيلەشكەن ۋە تەرەققىياتنىڭ، ئىلىم ـ 

پەننىڭ دۈشمىنىگە ئايالنغان  زوراۋان  چىركاۋالرغا قارشى چىققان ئىلىم 

غانلىقتىن ئىگىلىرىنىڭ تۈرتكىسى بىلەن بۇ قارشىلىق ئۆز ماۋزۇسىدا  توختىمى
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بىر ياراتقۇچىنىڭ بار ئىكەنلىكىگىمۇ دۈشمەن بولغان  نەسىللەر يېتىشتى. ھەتتا 

ئالالھنىڭ بار ئىكەنكلىكىنىمۇ ئىنكار قىلىدىغان ئىلىم ئىگىلىرى مەيدانغا چىقتى.  

ـ ئەسىرنىڭ باشلىرىدا، بىئولوگىيە ۋە فىزىكا ساھەلىرىدىكى  20پەقەت 

رلىققا كەلگەندىن كېيىن، پىكىرلە ۋە ئېتىقادالردا پەۋقۇلئاددە  تەرەققى قىلىش با

جىددىي  ئۆزگىرىشلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. ھەرخىل مېتودالر، تېخنىكا 

ئىجادىيەتلىرى، يېڭى كەشپىياتالر ۋە تېلېسكوپ قاتارلىقالر ئىلىم ئىگىلىرىنىڭ 

 چۈشەنچىلىرىنى يېڭىلىدى ۋە ئۆزگەرتتى. بۇ تەرەققىياتالردىن كېيىن، دۇنيانىڭ

ئۆتمۈشى ھەققىدە مۇنازىرىلەشمەيدىغان بولدى. چۈنكى، كائىناتنىڭ بىر پەيدا 

بولۇش باسقۇچىنى باشتىن كەچۈرگەنلىكى  زامانىمىزدىكى  شەك قوبۇل 

قىلمايدىغان ئىلمىي ھەقىقەتلەرنىڭ سايىسىدا ئىسپاتالنغان ئىكەن، ئۇنىڭ 

ن بولىدۇ. ئۆتمۈشى توغرىسىدا تاالش ـ تارتىش قىلىشقا ھاجەت قالمىغا

كائىناتنىڭ ھاياتىدىكى بۇنداق بىر پەيدا بولۇش باسقۇچى  ئۇنىڭ پەيدا 

 قىلغۇچىسىنى كۆرسىتىدۇ، ئەلۋەتتە. ئۇنى بىز  ئالالھ  دەيمىز!

  

 

 



 ئاجايىپ قانۇنىيەت

 

 كائىناتتىكى ھەر بىر مەۋجۇدات ئەڭ مۇكەممەل ۋە ئەڭ گۈزەل شەكىلدە 

 ىلىپقنچە ۋاقىتالردا ئۇالرغا دىققەت يارىتىلغاندۇر. بىز ئىنسانالر كۆپى

قويمايمىز. ئوياليمىزكى، ھەر نەرسىنىڭ بۇنداق مۇكەممەل شەكىلدە 

ي يارىتىلىشى ھېچقانچىلىك ئاجايىپلىق ئەمەس، بەلكى بۇ شۇنداق تەبىئى

، بىز الساقانۇنىيەت. ئەمما بەزى ۋاقىتالردا، ئەھۋال بىز كۈتكەندەك بولماي ق

ىككى ئەن: ەپ سانىغانلىقتىن ئەجەپلىنىپ كېتىمىز. مەسىلئۇنى ئاجايىپ ئەھۋال د

 شقىمۇ ە باباشلىق بىر بۇۋاق دۇنياغا كەلسە، تېلېۋىزىيە، گېزىت ـ ژۇرنالالر ۋ

سلەر ەسسىۋاسىتىلىرى بارچە دىققىتىنى بۇ مەسىلىگە بېغىشاليدۇ. تىببىي مۇتەخ

ك كەمتۈ بۇ دەملەربۇ ھادىسە ھەققىدە پىكىرـ مۇالھىزىلىرىنى بايان قىلىشىدۇ، ئا

نىڭ نىلىرىڭ ئاتۇغۇلغان بۇۋاققا ھەيرانلىق بىلەن قارايدۇ. ئەمما ئۇالر ئۆزلىرىنى

ڭ رنىقورساقلىرىدا قانچىلىغان كۆپ ۋە مۇرەككەپ ئىشلەملەرنىڭ، ئىجرائاتال

ە ۋنەتىجىسىدە بۇنداق ساغالم ۋە بېجىرىم تۇغۇلغانلىقلىرىنى كۆرمەيدۇ 

 دەل گىشلىك بېرەر ئىش بولىدىغان بولسا، ئۇئويلىمايدۇ. ئەجەپلىنىشكە تې

ىلىپ قۋام مىليونلىغان يىلالر مابەينىدە بۇ مۇكەممەل قانۇنىيەتنىڭ قانداق دا

 كەلگەنلىكىدۇر.

بىر بۇۋاقنىڭ كەمتۈك »بىر بىئولوگىيە ئالىمى مۇنداق دېگەن ئىكەن:  

وڭدۇر. تۇغۇلۇش ئېھتىمالى ئۇنىڭ بېجىرىم تۇغۇلۇش ئېھتىمالىدىن ئەلۋەتتە چ

چۈنكى، بۇۋاقنىڭ شەكىللىنىشى جەريانىدا ھەركۈنى مەلۇم مىقداردىكى 

ھۈجەيرىلەر مەلۇم جايالرغا يۆتكىلىپ، ئۆزگىرىپ تۇرۇش ئارقىلىق ئۆز 

ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنالش ئىقتىدارىغا كېلىدۇ. ھالبۇكى، بۇ ھۈجەيرىلەر 

چۈنكى، ــ  «.ئۆزلىرىنىڭ نېمە ئىشالرنى قىلىۋاتقانلىقلىرىنىمۇ بىلمەيدۇ

بىئولوگىيە مۇتەخەسسىسلىرى  ئىسپاتلىغاندەك ــ  بىزنى مەيدانغا كەلتۈرگەن 

نەرسە ھۈجەيرىلەردۇر. ھەر بىر ھۈجەيرىدە بولغان ماددىالر بىزنىڭ 

ۋۇجۇدىمىزنىڭ شەكلى، كۆزىمىزنىڭ ۋە چېچىمىزنىڭ رەڭگى، ئىگىز ياكى 

قاتارلىق  پاكار بولۇشىمىز، چىرايلىق ياكى كۆرۈمسىز بولۇشىمىز

ئايرىمچىلىقلىرىمىزنى شەكىللەندۈرىدۇ. ھۈجەيرلەردىكى ئەڭ ئاددى بۇزۇقلۇق 

بۇۋاقنىڭ  كەمتۈك تۇغۇلۇشىغا سەۋەب بولىدۇ. ھۈجەيرىلەر كۆپ ھالالردا 
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ئىشلەم خاتالىقلىرىغا ئۇچراپ تۇرىدۇ ۋە ئارقىدىنال تۈزىتىلىدۇ. بۇنداق كۆپ 

اقالرنىڭ كەمتۈك تۇغۇلۇش ئېھتىمالى تەكرارلىنىدىغان خاتالىقالر تۈپەيلى بۇۋ

بېجىرىم تۇغۇلش ئېھتىمالىدىن ناھايىتى چوڭدۇر. مىليونالرچە قېتىم بۇنداق 

خاتالىقالر يۈز بېرىپ تۇرسىمۇ، ئىالھىي ھېكمەتنىڭ شەپقىتى بىلەن ئىشلەملەر 

قايتا تۈزۈتىلىپ، ھەر ئىش ئۆز يولىغا كىرىپ تۇرىدۇ. ئاقساقلىق، چوالقلىق، 

اڭلىق ۋە باشقا ھەرخىل كەمتۈكلۈكلەرگە مۇپتىال بولغان كورلۇق، پ

ئىنسانالرنى كۆرىمىز. ئىنسانالر ئارىسىدىن مىڭدىن بىرىدە كۆرۈلۈپ 

تۇرىدىغان شۇ جىسمانىي كەمتۈكلۈككە مۇپتىال بولغان ئىنسانالر بولمايدىغان 

بولسا، بىز كەمتۈكسىز، ساق ـ ساغالم تۇغۇلۇش تەبىئەتنىڭ شۇنداق 

ى، ئۇ ھەرگىز ئۆزگەرمەيدۇ، دەپ گۇمان قىلغان بوالتتۇق. ئەمما قانۇنىيىت

ئۇنداق ئەمەس!  ئەگەر بۇ ئىشالر تەبىئەتنىڭ ئۆزگەرمەس قانۇنىيىتى 

 بولىدىغان بولسا، نېمە ئۈچۈن بەزى بۇۋاقالر كەمتۈك تۇغۇلىدۇ؟ 

ك  چىلىتىن ئىبارەت بىر ئەقىل ـ ئىدراكسىز ماددا سايىسىدا بۇن«تەبىئەت»  

سۇن؟! كەل ل مەۋجۇداتالر، خۇسۇسەن ئەقىللىق ئىنسانالر قانداقمۇ بارلىققائېسى

الم ساغ ئالالھ جىسمانىي تەرەپتىن كەمتۈك ئىنسانالرنىمۇ يارىتىشى ئارقىلىق

ۋە  ەكتەتۇغۇلۇش تەبىئەتنىڭ قانۇنىيىتى دېگۈچىلەرگە ئەجەللىك رەددىيە بەرم

شۇڭ مۇمكىن ئېدى، سېنىڭمۇ شۇنداق كەمتۈك تۇغۇلۇ»مۇنداق دېمەكتە: 

 ئەمما كەمتۈك بولمىدىڭ، ساغالم تۇغۇلدۇڭ. ئۇنۇتمىغىنكى ئۈستۈڭدىكى

 «. نېمەتلىرىم كۆپتۇر

ئىنسانالردىن ئورمانالرغىچە، ھاشارەتلەر ئالەمىدىن يۇلتۇزالرغىچە 

سوزۇلغان مۇكەممەللىك زەنجىرى ھېچ بۇزۇلماستىن داۋام قىلىپ كەلمەكتە. 

ر بىلىدۇكى، قاتناشنىڭ زىچلىقىدىن بەزىدە چوڭ شەھەرلەردە ياشىغانال

ماشىنىالر ئارقا ـ ئارقىسىغا تىزىلىپ كېتىدۇ. بېرەر ماشىنىنىڭ خاتالىق ياكى 

بۇزۇلۇش تۈپەيلى توختاپ قېلىشى  سەۋەبلىك ئارقىسىدىكى بارلىق ماشىنىالر 

توختاپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولىدۇ. يۈرۈش توختايدۇ. گاھىدا بۇنداق توسۇلغان 

ىككى سائەتتە ئاران ئېچىلىدۇ. بەزى شەھەرلەردە ھەركۈنى دېگۈدەك يول ئ

قاتناش قازاسى يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. ئەمما كۆك يۈزىدىكى بىرال سامان يولى 

مىليارتتىن كۆپرەك يۇلتۇز  200گاالكسىيىسىدە قانچە يۇلتۇز بار، بىلەمسىز؟ 

مدە ئاالھىدە چوڭ بار. بۇالرنى جىم ياتىدۇ، دەمسىز؟ ياق! بۇالرمۇ قاتناش، ھە

ۋە مۇرەككەپ قاتناشالردۇر. بۇالر ئۆز ئوقىدا تۇرماستىن ئايلىنىپ ۋە سەير 
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قىلىپ تۇرىدۇ. ھاياتىڭىزدا بېرەر قېتىم بۇ قاتناشالرنىڭ بىر ـ بىرىگە ئۇرۇلۇپ 

ۋەقە چىقارغانلىقىنى ياكى  بېرەرسى توختاپ قېلىپ باشقىلىرىنىڭ يولىنى 

ىزمۇ؟ تەبىئىيكى، ياق! چۈنكى بۇنداق ئەھۋال توسۇپ قويغانلىقىنى ئاڭلىدىڭ

يۈزبەرگەن بولسا، كائىناتنىڭ نىزامىدا بۇزۇلۇش پەيدا بولغان بوالتتى، بەلكى  

سىز بىلە مەنمۇ بولمىغان بوالتتۇق. ئەمدى، بۇ يۇلتۇزالر ئۆزلىكىدىن شۇنداق 

ىپىلىقتا تەرتىپكە سېلىنىپ، ئۆزلىكىدىن شۇنداق مۇنتىزىم ھالدا ئايلىنامدۇ؟ تەساد

شۇنداق مۇكەممەل تەرتىپ ـ ئىنتىزام ۋە سىستېما بوالمدۇ؟ بولىدۇ، دەپ پەرەز 

قىلىنغان تەقدىردىمۇ، بىرقانچە مىليارت يىلدىن بېرى بۇ تەرتىپ ــ ئىنتىزام ھېچ 

 بۇزۇلماستىن ئۆزلىكىدىن قانداق داۋام قىاللىدى؟ 

ە ىغان ۋايدەن ھېسابالشممەلۇمكى، تاسادىپىلىق دېگەن  نە نىزام، نە سسىتېما بىل

 ئۇشتۇمتۇت مەيدانغا چىقىدىغان  نادىر ھادىسە دېمەكتۇر.

  

 

 



 تاسادىپىلىق ۋە نىزام

 

 دۇنيانىڭ پەيدا بولۇشىدا تاسادىپىلىقنىڭ تەسىرى بارمۇ؟

 بىر قۇياشتىن ئايرىلغان يەرشارى ئىسىملىك بۇ كىچىك يۇلتۇز ئەڭ مۇۋاپىق

ساپە بىلەن قۇياشنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى مۇئورۇنغا يەرلەشكەندۇر. بۇ يۇلتۇز 

ىغا( ئوق ئەڭ ھېكمەتلىك ھالدا بەلگىلەنگەن ۋە ئۆزىنىڭ ھازىرقى ئورنىغا)ياكى

ن ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ،  ئۇنىڭ  قۇياشقا ئازراق يېقىنلىشىشى بىلە

ئۇنىڭدىكى بارلىق كائىنات كۆيۈپ كۈل بوالتتى، قۇياشتىن ئازراق 

  ەممادىكى بارلىق كائىنات مۇزالپ  تۈگىشەتتى. ئئۇزاقلىشىشى بىلەن ئۇنىڭ

ىڭ يەرشارى بىلەن قۇياش ئىككىسى ئۆزلىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بۇ مەساپىن

ر ۇملەتەڭپۇڭلىقىنى ساقالپ كەلمەكتە. بۇ تەڭپۇڭلۇق بۇزۇلغان بولسا، مەۋس

 ۋە كېچە ـ كۈندۈزلەرمۇ بولمىغان بوالتتى. 

شقانلىقى  ئۇنىڭ  بىر ئورۇنغا يەرشارىنىڭ ھازىرقى ئورنىغا ئورۇنال

بىر  بېكىتىلگەن، مىدىرلىماس توپ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىمەيدۇ. بەلكى ئۇ،

اش ۋە قۇي كېلومېتىر تېزلىكتە قۇياشنىڭ ئەتراپىدا  ئايلىنىدىغان 30سېكونتتا 

ۇر. ئۇ كىلومېتىر تېزلىكتە ھەرىكەتلىنىدىغان بىر سەييارىد 20بىلەن بىرگە 

غان بول بىلەن ھەم تېزلىكىنى يوقاتمايدۇ ھەم قۇياش بىلەن مۇشۇنداق سەيرىسى

 مەساپىسىنى  بۇزمايدۇ. بىرال يەرشارى ئەمەس، بەلكى باشقا مىڭالرچە

ەت ەرىكپالنىتالر ۋە مىليونالرچە يۇلتۇزالرمۇ شۇنداق ئىنتىزاملىق ھالدا ھ

 قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇنداق  ئىنتىزام ۋە مۇساپە جەھەتتىكى سىستېمىنى

ڭ ىقنىماستىن تەكشى ھەرىكەت قىلىشى بۇ ئىشالرنىڭ ئارقىسىدا تاسادىپىلبۇز

 ىنىڭئەمەس، بەلكى مۇكەممەل ئىلىم ـ ھېكمەت ۋە كۈچ ـ قۇدرەتكە ئىگە بىر

 بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

دىغانلىقى پارچە ئۇستىخاننىڭ بولى 208ئىنساننى مىسال قىاليلى: بىر ئىنساندا 

ىلەن بلىق ىنساننىڭ جىسمانىي قۇرۇلمىسى تاسادىپىئېنىق بىر ھەقىقەت. ئەگەر  ئ

ىڭ ساننبولىدىغان بولسا،  بىر ئىنساننىڭ جىسمانىي قۇرۇلمىسى يەنە بىر ئىن

جىسمانىي قۇرۇلمىسىغا ئوخشىمىغان بولماسمىدى؟ چۈنكى  ھەممىگە 

ان، يدىغمەلۇمكى، تاسادىپىلىق دېگەن نىزام ۋە سىستېمىلەر بىلەن ھېسابالشما

 ھادىسە.ئۇشتۇمتۇت 
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رى، ىزلىئدۇنياغا كۆز ئاچقان ھەر بىر بۇۋاق ئۆزىنىڭ ئاۋازى، بارماقلىرىنىڭ 

دىن سىماسى، سۆزلەش ئۇسۇلى... ۋاھاكازا بىر قانچە جەھەتتىن يەنە بىرسى

ڭ ىقنىپەرقلىق بولۇپ تۇرۇپ،  ئۇنىڭ بىرخىل پىالندا يارىتىلىشى تاسادىپىل

 مۇمكىن ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىماقتا. 

دە ەققىھسسور جاك كۇيس يارىتىلىشتا تاسادىپىلىقنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكى پروفې

ىمال ئەگەر يەر يۈزىدە ھاياتنىڭ مەيدانغا كېلىشىنى ئېھت»مۇنداق دەيدۇ: 

ىي ھېسابالرغا باغاليدىغان بولساق، بىزنىڭ مەۋجۇت بولىشىمىزنىڭ  قەتئ

 «.مۇمكىن ئەمەسلىكىنى كۆرىمىز

ىل ھارت ئېھتىمال ھېسابى بىلەن بېرەر ئامېرىكىلىق پروفېسسور مېخائ

ە ۋىغان  پاتلجانلىقنىڭ بارلىققا كەلمەيدىغانلىقىنى  ئىلمىي ئۇسۇلالر بىلەن ئىس

ىنىڭ ېلىشتاسادىپىلىق يولى بىلەن ئەقىل ئىگىسى بولغان ئىنساننىڭ مەيدانغا ك

 تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىكەنلىكىنى  قايتا ئىسپاتلىغان. 

ان: م  شۇنداق بىر ئوچۇقالش بىلەن سۆزىنى تاماملىغيوقىرىقى ئىككى ئالى

« قانداق»لىرى ھەققىدە ئەمەس، بەلكى «نېمە ئۈچۈن»ئىلىم ــ ۋەقەلىكلەرنىڭ ”

چىك ڭ كىئىكەنلىكى ھەققىدە ئىزدىنىش دېمەكتۇر. بىز بىلىم ئادەملىرىمىز. ئە

 تۈنمەۋجۇداتتىن ئەڭ چوڭىغىچە ــ ئاتومدىن يۇلتۇزالرغىچە  سوزۇلغان پۈ

قتا. ۇرماتكائىنات ئەڭ مۇكەممەل بىر نىزام، خارىقى ئادەت بىر سىستېما بىلەن 

ى تلىرئۇنىڭ ئۇستىگە بۇ كائىناتنىڭ ئەقىلنى مەس قىلىدىغان ئىلمىي ھەقىقە

 كۈنسېرى ئاشماقتا. 

ا ەيدانغمننى بۇ كائىناتنىڭ بىر غايىسى بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ، ھاياتلىقنى ۋە ئىنسا

ن بىلە كائىناتنىڭ فىزىكىلىق قۇرۇلمىسى ھاياتلىق”ەقەت كەلتۈرۈشتۇر. بىز پ

تنى ائىنادېگەندىال، ك“ ئىنساننى  يېتىشتۈرەلەيدىغان شەكىلدە يارىتىلغاندۇر

ق ۇنداشمەنىسىز ۋە ھېكمەتسىز يارىتىلغان دېيىشتىن قۇتۇلدۇرغان  بولىمىز. 

ق نلىسادېگەندىال كائىنات چوڭقۇر  مەنىگە ئىگە بولغان بولىدۇ. بىزمۇ ئىن

 ىزنىسۈپىتىمىز بىلەن بۇ چوڭقۇر مەنىنىڭ ئاچقۇچلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىم

 بىلىمىز.   ُ 

 ل  ھەرۇ پۇقولىڭىزدىكى تەڭگە پۇلنى  بىر مىليون قېتىم ھاۋاغا ئاتسىڭىز ۋە ب»

بار  ىيەتقېتىمدا ئەينى يۈزى بىلەن چۈشسە، شۇ ۋاقىتتا تاسادىپىلىققا ئىمكان

مۇ ەرگىزئىي پەن ئالىملىرى ئىلىمنىڭ تاسادىپىلىقنى ھدېگەن  تەبى« دېمەكتۇر

 قوبۇل قىاللمايدىغانلىقىنى ئوچۇقاليدۇ.
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رىنى ىشلىئادەتتە، ئەقىل ـ پاراسەتلىك ۋە يوقىرى مەلۇماتلىق ئىنژىنېرالر ئ 

ق ۇنداناھايىتى ئىنچىكىلىك بىلەن ھېسابالپ چىقىپ،  ئاندىن پىالناليدۇ. ش

ۇ. ېرىدبۋە پىالنلىرىدا بەزى خاتالىقالر يۈز  تۇرۇپ  ئۇالرنىڭ ھېسابلىرىدا

ەپ دناملىق ئەسەرنىڭ ئاپتورى رايموندھول مۇنداق «  پېتىرنىڭ پرېنسىپى»

 ېقىلىپيدىال بىر كىلومېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى ئانا يول كۆۋرۈكىنىڭ بىر ئان»يازىدۇ: 

 انچەدېڭىزغا چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى كۆردۈم. چۈنكى  بۇ كۆۋرۈكنىڭ پىالنى ق

 ىالنپېتىم قايتىالپ تەكشۈرۈلگەن بولسىمۇ، ئۇنىڭ كىچىككىنە بىر يېرىدە ق

پتىكى ڭ تىخاتالىقى يۈز بەرگەنلىكى. بىر ئىنگىلىز ئېنېرگىيە مەركىزىدىكى  چو

ى بىر ئۈچ سۇغۇتما ماشىنىسى  بىر ئاندىال يېقىلىپ تۈگەشتى. بۇالرنىڭ ھەر

غا شامال بىر ەمما بۇالر كۈچلۈكبىر مىليون ئامېرىكا دوللىرىغا ياسالغان ئېدى. ئ

 «.  بەرداشلىق بېرەلمەيتتى

 يوقىرىقى مىسالالردا كۆرگىنىمىزدەك، ھېساب ۋە پىالندىكى كىچىككىنە

ر ر بىخاتالىقنىڭ چوڭ مۇشكىالتالرغا يول ئاچىدىغانلىقى تۇرغان يەردە، ھە

ل پارچىسى  ئەڭ مۇكەممەل ئۆلچەم، ئەڭ مۇكەممەل نىزام ۋە ئەڭ مۇكەممە

 قنىڭڭپۇڭلۇقى بىلەن يارىتىلغان مۇشۇ كاتتا كائىنات بېرەر تاسادىپىلىتە

 نەتىجىسىمۇ؟ 

شى بۇكائىناتنىڭ مىليارتالرچە يىلدىن بېرى شۇنداق بىر خىل داۋام قىلى

 تاسادىپىلىقتىنمۇ؟

ەز پەر مەيلى بېرەر قېتىم تاسادىپىلىق يۈز بەرگەن بولۇشى ئېھتىمال  دەپمۇ

پرەك ۋاقىت مىليارت يىلدىن كۆ 15رىتىلغاندىن بۇيانقى قىاليلى، ئەمما دۇنيا يا

 ىڭ؟!داۋامىدا ھەمىشە شۇنداق تاسادىپىلىق يۈز بېرەمدۇ؟ قېنى ئويالپ بېق

  

 

 



 كۆرۈش ۋە ئىشىنىش

 

ۇر ى دەستدەيدىغان ئاتالمىش پەلسەپىن« ئىنسان كۆرگىنىگە ئىشىنىدۇ»بەزىلەر: 

ر ىنكائايدىغان ھەقىقەتلەرگە قىلىۋېلىپ، غەيبكە ــ كۆز بىلە كۆرگىلى بولم

ى قىلماقچى بولىشىدۇ. ھالبۇكى ئىنسان كۆرگەن نەرسىسىگە خالىسۇن، ياك

خالىمىسۇن ئىشىنىشكە مەجبۇردۇر. ئىنساننىڭ كۆرگەن ۋە بىلگەن 

 نەرسىلىرىگە ئىشىنىشى نورمال بىر ئەھۋال. 

دېگەن بۇ جۈملە مۇشۇ مەنىسى بىلەن « ئىنسا كۆرگىنىگە ئىشىنىدۇ»  

ا شىنىلسە، بۇ، ئىنكارچىالرنىڭ دەۋاسى  ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۇالرغچۈ

ال ئىنسان  كۆرگىنىگى»قارشى دەلىل بولىدۇ. ئەگەر بۇ جۈملىنىڭ مەنىسى 

ېگەن د« ئىشىنىدۇ. ئەمما كۆرمىگىنىگە ئىشەنمەيدۇ ۋە ئىشەنمەسلىكى كېرەك

ىشكە چۈشەنچىنى ئىپادىلەيدىغان بولسا، بىز بۇ جۈملە ئۈستىدە ئىزدىن

ەن اماممۇھتاجمىز. بۇ جۈملىنى ئىككىنجى مەنىسى بىلەن ئالساق، بىز ئۇنىڭ ت

ئەكسىنى سۆزلەيمىز ۋە دەيمىزكى، ئىنسان كۆرمىگىنىگە ئىشىنىدۇ. ئۇ 

 كۆرمىگىنىگە ئىشىنىدىغان يېگانە مەۋجۇداتتۇر. ئىشىنىش كۆرۈنگەننىڭ

رگىنىگە ئەمەس، بەلكى كۆرۈنمىگەننىڭ ئۇنۋانىدۇر. چۈنكى ئىنسان كۆ

 بەرىبىر ئىشىنىدۇ. ئۇنى ئىشىنىشكە باغالشنىڭ ھېچ ھاجىتى يوق. 

رەر مەسىلىنى ئەسلىگە قايتۇرساق، ئىشىنىش بىلەن كۆرۈش ئوتتۇرىسىدا  بې

 ننىڭئاالقە قۇرۇش  ھەرگىزمۇ مەنتىقلىق ئىش ئەمەس. چۈنكى ئىمان كۆرۈنگە

 ىال. شۇ ۋاقىتتئەمەس، بەلكى كۆرۈنمىگەننىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش دېمەكتۇر

 ئىماننىڭ قىممىتى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 

بەزىلەر ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم، ئىيسا ئەلەيھىسساالم ۋە مۇسا  

ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانلىرىدىكى كىشىلەرمۇ مەزكۇر پەيغەمبەرلەرنى 

كۆرۈپ ئىمان ئېيتقان ئەمەسمۇ؟ دېيىشى مۇمكىن. ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ 

دېگەنلىك، ئۇالرنىڭ « پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش» دەيمىزكى،

مەۋجۇتلىقىغا ئەمەس، بەلكى ئۇالرغا كەلگەن ۋەھىينىڭ ھەقلىقىگە ئىشىنىش 

دېمەكتۇر. ئۇالرنى كۆرۈپ ئىمان ئېيتىش بىلەن، بىزگە ئوخشاش ئۇالرنى 

كۆرمەي تۇرۇپ ئىمان ئېيتقانلىقنىڭ ئىشىنىش جەھەتتىن نېمە پەرقى بولسۇن؟! 

ەلۋەتتە كۆرۈش ئىماننىڭ كۈچلىنىشىگە تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى ئىنكار ئ
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دەيدىغان ھېكمەتمۇ بار. « مىڭ ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگەن ئەال»قىلغىنىمىز يوق. 

بۇدېگەنلىك، كۆرۈش ئىشىنىشنى كۆچەيتىدۇ دېگەنلىك بەس. ئەمما ئۇ، 

 ئىشىنىش ئۈچۈن شەرت بواللمايدۇ. چۈنكى ئىمان كۆرمەي تۇرۇپ 

ئىشىنىشكە قويۇلغان ئىسىمدۇر. كۆرۈش ئىشىنىش ئۈچۈن شەرت بولىدىغان 

بولسا، ئۆز ۋاقتىدا ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەقىلنى ھەيران 

قالدۇرغان مۆجىزىلىرىنى كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن ئەرەبلەرنىڭ ھەممىسى 

 نېمە ئۈچۈن بىردەك ئىمان ئېيتمىغان؟ 

، دېگەن سۆزىمىزمۇ مۇتلەق «ى كۈچلەندۈرىدۇكۆرۈش ئىشىنىشن»بىزنىڭ  

ھۆكۈم ئەمەس، بەلكى نىسبىيدۇر. چۈنكى  ھەزرىتى مۇھەممەد 

 ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرىنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالرنىڭ

ڭ ھەممىسىنىڭ ئىمانى بىردەك كۈچلىنىپ كەتكەنمۇ ئەمەس، بەلكى ئۇالرنى

ىن ىقىدز بولمىغان. بۇ ئىماننىڭ ئاجىزلئىچىدە غازاتالردىن قاچقانالرمۇ ئا

 ئەمەسمۇ؟ ئەكسىچە، نە ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى، نە ئۇنىڭ

مۆجىزىلىرىنى كۆرمەي تۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرگەن كېيىنكى 

مىن د ئەمۇسۇلمانالرنىڭ، جۈملىدىن مىللىتىمىزنىڭ  داھىلىرى بولغان مۇھەممە

رنىڭ ئىمانى  ئۇالردىن كۈچلۈك بولغان بۇغرا  ۋە سابىت دامولالمال

 ئەمەسمۇ؟    

پىگە تەرى ئەبۇ بەكرىنىڭ ئىمانى تارازىنىڭ بىر»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: 

ە ەلۋەتتئسا، ۋە پۈتۈن ئىسالم ئۇممىتىنىڭ ئىمانى ئۇنىڭ يەنە بىر تەرىپىگە قويۇل

ە ىشىدكھەممە  دېگەنلىكىمۇ، ئىماننىڭ« ئەبۇ بەكرىنىڭ ئىمانى بېسىپ  چۈشىدۇ

ەممە ھنىڭ ئوخشاش دەرىجىدە بولمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەننىڭ سىرتىدا، كۆرۈش

چۈنكى،  كىشىنىڭ ئىشىنىشىنى بىردەك كۈچەيتەلمەيدىغانلىقىنىمۇ ئىپادىلەيدۇ.

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھىسسىي مۆجىزىلىرىنى كۆرگەن 

ان، سۇلماقىتتىكى ئەرەبلەرنىڭ ــ مۇيالغۇز ئەبۇ بەكرىال ئەمەس، بەلكى شۇ ۋ

 كاپىر ـ ھەممىسى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەن ئەمەسمۇ؟

كۆرۈش ۋە ئىشىنىش  مەسىلىسى ئۈستىدە ھەرخىل پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا 

شنى ، ئىقويغۇچى ئەقىلدۇر. ئەگەر ئەقىل كۆرمىگىنىگە ئىنكار قىلماقچى بولسا

گىلى كۆر لىشى كېرەك. چۈنكى ئەقىلنىئالدى بىلەن ئۆزىگە ئىنكار قىلىشتىن باش

 بولمايدۇ. بەلكى ئەقىلنى ئەقىل ئۆزىمۇ كۆرەلمەيدۇ ئەمەسمۇ؟
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ى، غەيبكە )كۆرمىگەنگە( ئىشىنىشنىڭ شۇنچىلىك يوقىرى مەرتىۋىلىرى بارك

 پەردىلەر ئېچىلىپ،»كۆرۈش ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى زىيادە قىاللمايدۇ. 

ىن ماستۇ  ئىمانىمغا ھېچ نەرسە قوشۇلئىشەنگەنلىرىمنى كۆزۈم بىلەن كۆرسەمم

بۇل نى قودېگەنلەرمۇ بار. بۇ سۆزنىڭ توغرا  ئىكەنلىكى« يەنال بىرخىل تۇرىدۇ

 قىلىش ئەقىل ئىگىسى ئۈچۈن ئانچە قىيىن ئەمەس، ئەلۋەتتە. 

ى رىخنكۆرۈشنى ئىشىنىشنىڭ شەرتى، دەپ سانايدىغان بولساق، ئالدى بىلەن تا

دىن دۇ. تارىخ  ئۇنى كۆرمەي تۇرۇپ، كىتابالرئىنكار قىلىشقا توغرا كېلى

: ىلەنئوقۇش ياكى ئاغزاكى ئاڭالشالر ئارقىلىق ئىشىنىلىدىغان نەرسە.  مەس

ىست يىلى مەككىنى ئەرەب بۇدد -8مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھىجرىيەنىڭ 

 كۈچلىرىنىڭ چاڭگىلىدىن ئازات قىلغانلىقىنى كۆزىمىز بىلەن كۆرمىگەن

، ولساڭغا قىلچە شەك قىلماستىن ئىشىنىمىز. ئەگەر مۇمكىن ببولساقمۇ، ئۇنى

 ىھادقاتە جپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىغا قايتىپ، ئۇنىڭ بىلەن بىر سەپ

قىغا ستلىقاتناشقان ۋە مەككىنى ىبللە ئازات قىلغان بولساق بۇ ۋەقەلىكنىڭ را

 لەنۆزىمىز بىبولغان ئىشەنچىمىز كۈچلىنەمتتى؟  تەبىئىيكى، ياق! چۈنكى ك

كۆرسەكمۇ شۇ ۋەقەلىكنى كۆرىمىز، كۆرمەي تۇرۇپ ئىشەنسەكمۇ يەنە شۇ 

لىك ۋەقەلىككە ئىشىنىمىز. كۆرگەننىڭ ئارتۇقچىلىقى شۇ ۋاقىتتىكى بىردەم

 ھاياجان، بەس. 

دېمەكچى « كۆرگىنىمگىال ئىشىنىمەن، كۆرمىگىنىمگە ئىشەنمەيمەن»ئەگەر بىز 

ۇنيا ئۇرۇشلىرىنىڭ بولغانلىقىنى، ئاپراسياپ، بولساق، بىرىنچى ۋە ئىككىنچى د

ئوغۇزخان، سۇتۇق بوغراخان، مەھمۇد قەشقىرىي، يۈسۈپ خاس ھاجىپ ۋە 

باشقىمۇ ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئۆتكەنلىكىنى ئىنكار قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. 

چۈنكى بىز بۇ ئۇرۇشالرنى ۋە مەزكۇر ئەجدادلىرىمىزنى كۆرمىدۇق، پەقەت 

قۇپ ئىشەندۇق ھەمدە ھېچقانداق شەك قوبۇل قىلمايدىغان تارىخالردىن ئو

دەرىجىدە جەزم قىلدۇق. بىز تارىخ  كىتابلىرىغا شۇ دەرىجىدە ئىشەنگەن يەردە، 

دېگەن  سۆزىگە « ئالالھ باردۇر!»ساماۋىي)ئالالھ چۈشۈرگەن( كىتابالرنىڭ 

نېمە  نېمە ئۈچۈن ئىشەنمەيمىز؟ مەزكۇر كىتابالر ئىچىدىن خۇسۇسەن قۇرئانغا

ئۈچۈن ئىشەنمەيمىز؟ ھالبۇكى، قۇرئان ئادەتتىكى بىر كىتاب ئەمەس، ئۇ  

ئەسىردىن بىرى ئۆزىنىڭ  14راستچىللىقىدا پەۋقۇلئاددە  شۆھرەت قازانغان،  

مۆجىزىسى بىلەن  ھەر دەۋر رەقىبلىرىگە مۇنازىرە ئېالن قىلىپ كەلگەن  ۋە 

راستچىللىقىغا ئىشەنگەن تىن بىرىنىڭ كۆپرەكى ئۇنىڭ 5يەرشارى نوپۇسىنىڭ 
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ئاالھىدە بىر كىتابتۇر. دۇنيادىكى بىر  مىليارتتىن ئارتۇق مۇسۇلمان قەۋمنىڭ 

سىزچىلىك ئەقلى يوقمۇ؟ ئەگەر ئەڭ كۆپ دېگەندە، شۇ مۇسۇلمانالنىڭ 

بېرەرسىچىلىك ئەقلىڭىز بولىدىغان بولسا، كۆز بىلە ئەقىلنىڭ رولىنى ۋە بۇ 

 ىنى پەرقلەندۈرەلىگەن بوالر ئېدىڭىز!  ئىككىسىنىڭ ھاياتتىكى ۋەزىپىس

ئومۇمەن ئېيتقاندا، كۆرمەستىن ئىشەنگەنلىرىمىز بىلەن كۆرۈپ 

مىز لىرىئىشەنگەنلىرىمىز ئوتتۇرىسىدا ئاالھىدە چوڭ پەرق يوق. مەسىلەن: كۆپ

ئاتوم، مېكروب ۋە باكتېرىيەلەرنىڭ ھېچبىرىنى كۆرمىگەن بولساقمۇ،  

 ېچ شەك قىلمايمىز. چۈنكى، بىر گۇرۇپپابۇالرنىڭ بار ئىكەنلىكىدىن ھ

دېيىشى  بىزنىڭ  ئىشىنىشىمىز ئۈچۈن « كۆردۇق»مۇتەخەسسىسلەرنىڭ 

 يېتەرلىكتۇر. 

ىر بقېنى مېكروسكوب  ۋە ئۇنىڭ ۋەزىپىسىنى ئۆتەيدىغان بارلىق جىھازالر 

 ىنى ئاندىال يوق بولدى ياكى ئۇالرنىڭ كۆرۈش سىستېمىسى بۇزۇلدى، باشقىس

وم، ئىمكانىيەت بولمىدى، دەپ پەرەز قىاليلى، بۇۋاقىتتا، ئاتياساشقىمۇ 

 يادامېكروب ۋە باكتېرىيەلەرنى كۆرەلمىگىنىمىز ئۈچۈن بۇالرنىڭ مۇشۇ دۇن

 مەۋجۇدلىقىنى ئىنكار قىالالمدۇق؟!

لى ئۆتمۈشلەردە مېكروسكوب  بولمىغاچقا مېكروب،  باكتېرىيەلەرنى كۆرگى

ېدى. دا ئىرىنىڭ كۆرۈش ئىقتىدارىنىڭ سىرتىبولمايتتى. بۇالر شۇ دەۋر ئىنسانل

 ىدى؟ئەمما ئۇالرنىڭ كۆرەلمىگەنلىكى ئۈچۈن مېكروب ۋە باكتېرىيەلەر يوقم

 ئۆتمۈشتىكىلەر بۇالرنى كۆرۈش بىزنىڭ ئىقتىدارىمىزنىڭ سىرتىدا ئېدى

ۈنكى ە. چدېيەلىسىمۇ، بۇالرنى ھەقىقىي مەنىدە يوق ئېدى دېيەلمەيدۇ، ئەلۋەتت

ىشتىن ىتىلىگەن بولسىمۇ، مېكروب ۋە باكتېرىيەلەر  ئىنسانالر يارئۇالر كۆرەلم

 بېرى بار ئېدى. 

كۆرۈشنىڭ چەكلىك ئىكەنلىكىنى ۋە كۆزنىڭ كۆپ ھالالردا 

جەت ۇ ھاخاتالىشىدىغانلىقىنىمۇ ئونۇتماسلىق كېرەك. بۇمەسىلىنى ئىزاھالشقىم

ڭ نىڭ ئەڭىزن  ئۆزىيوق. ئەقلىڭىز باشقا جايدا بولغان ۋاقىتتا ئالدىڭىزدا تۇرغا

تىپ وخشىتونۇشلۇق ئادىمىنىمۇ  كۆرمەي قېلىشىڭىز، گاھىدا  ئۇنى باشقىسىغا ئ

 ىزئويالپ قېلىشىڭقويىشىڭىز ياكى تونۇماي قېلىشىڭىز، سەرابنى سۇ دەپ 

زگە مۇناپىق كۆزگە، مۇئمىن سۆ»شۇڭا،  كۆزىڭىزنىڭ خاتالىقىدىن ئەمەسمۇ؟

 دېيىلىدۇ. «ئىشىنىدۇ
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زگىال ئىشىنىشنىڭ ئىنسانالرنى چوڭ خاتالىقالر ۋە بۇ ئورۇندا، كۆ

ىز ز. بئىمانسىزلىقالرغا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئەسلىتىپ ئۆتۈشنى خااليمى

ىقىنى قانلھەمىشە قۇياشنىڭ ئايلىنىۋاتقانلىقىنى  ۋە يەرشارىنىڭ  جىم تۇرىۋات

ا، كۆرىمىز. ئەگەر  كۆز ھەقىقەتنى بىلىشنىڭ  ئۆلچىمى بولىدىغان  بولس

نىڭ ۇياشقۋاتقانلىقى ۋە ۇبۇۋاقىتتا بىزنىڭ  يەرشارىنىڭ ئۆز ئورنىدا جىم تۇر

قىقەت مما ھە. ئەئايلىنىۋاتقانلىقىغا ئىشىنىشىمىز تەبىئىي ھەققىمىز بولغان بوالتتى

ىدا  تراپبۇنداق ئەمەس.  كۆزىمىز بىزنى ئالدايدۇ. ئەمەلىيەتتە، قۇياشنىڭ ئە

ۇر! ھەرىكىتى بىلەن تۇرغىنى قۇياشت ئايالنغىنى  يەرشارى، ئۆز ئوقىدىكى

زگە ئادەمنى ھەمىشە ئالدايدىغان، ۋە كۆرۈش ئىقتىدارى چەكلىك بولغان كۆ

 ئىشىنەمدۇق ياكى ئەقىلنىڭ مەھسۇلى بولغان بۇ ئىلمىي ھەقىقەتكىمۇ؟!

 ناملىق ماقالىالر توپلىمىدىن(.«غېرب مەدەنىيىتى ۋە بىز»)پېقىرنىڭ 
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دى. ىالنن سەلتەنەت سۈرىۋاتقان ئەسىردە ياشاۋاتىمىز. ئاتوم پارچئىلىم ـ پە

ى. يۈرەكنى يۆتكەپ سېلىش ئىشى ئەمەلگە ئاشتى. ئايغا بايراقالر تىكىلد

ش مۇساپىلەر قىسقاردى،  ھەتتا دۇنيا كىچىكلىشىپ بىر مەھەللىگە ئوخشا

 ىچىدىالڭ ئىبولۇپ قالدى. ئېنتېرنېت ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيانى بىر قانچە سېكونتن

ە ۋكېزىپ چىقىدىغان بولدۇق. ئىلىم ـ پەننىڭ ھەر ساھە مۇتەخەسسىسلىرى 

تەتقىقاتچىلىرى تېخى كەشىپ قىلىنمىغان يېڭى ئۇپۇقالرغا قاراپ 

ر  ا(الئىلگىرىلىمەكتە. بىر تەرەپتىن ھەشەمەتلىك الباراتوۋار)تەجرىبە خان

ىغا ەجرىبە مەيدانقۇرۇلۇۋاتسا، يەنە بىر تەرەپتىن دۇنيانى كىچىك بىر ت

ىرى دىملئوخشىتىپ ھەرساھە تەتقىقاتلىرىنى ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىلىم ـ پەن خا

ا. ماقتكۆرۈنگەن  ئالەمنىڭ سىرلىرىنى تەتقىق قىلىپ يەكۈن چىقىرىشقا تىرىش

قىم ۋىي ئېسەپىمۇشۇ تەتقىقاتالر بىلەن بىرلىكتە  پوزېتېۋىزم دەپ ئاتىلىدىغان پەل

 ئوتتۇرىغا چىقتى.

ردۇر. ىملەرنىڭ ھەممىسى دىنىمىز تەرىپىدىن ئالقىشلىنىدىغان ئىجابىي ئىلبۇال 

 قۇش ۋەى ئوچۈنكى ئىنسانىيەتكە پايدىلىق بولغان  ھەر قانداق  ئىلىم ـ پەنلەرن

ا مىزدئۆگىنىش ئىسالم دىنىنىڭ ئەڭ ئالدىنقى پەرزلىرىدىن بىرىدۇر. زامانى

ىڭ نالرنتۇرىدۇ. بىز مۇسۇلماياۋروپا ئەللىرى بۇ ساھەلەردە ئالدىنقى سەپتە 

ئارقىدا قېلىشىمىزدىكى ئاساسلىق سەۋەب: دىنىمىزنىڭ روھىغا ئەمەل 

 شتىنقىلمىغانلىق ۋە ئۆمرىمىزنى، ئەقلىمىزنى ئۆز ئارىمىزدىكى پارچىلىنى

شلەر لۈنۈباشقىسىغا يارىمايدىغان دىنىي تاالشـ تارتىشالر ۋە مەزھەبلەرگە بۆ

ياتقا ەققىتەركىدۇنيالىق يولىغا كىرىۋېلىپ، تەر ئۈچۈن سەرپ قىلغانلىقىمىز ۋە

ىق ئاسيل ىزغايۈزلەنمىگەنلىكىمىزدىن ئېدى.  بىز بۇ قىلمىشلىرىمىز تۈپەيلى دىنىم

 . لدۇقۋە ئۆزىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى بەخت ـ سائادىتىگە زىيانكەشلىك قىلغان بو

ەنىنى دېگەن  م« ئىسپاتچىلىق»سۆزى بىزنىڭ ئىستېمالىمىزدا « پوزېتېۋېزم»  

بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭغا بىنائەن، پوزېتېۋېزممۇ ئىجابىي ئىلىملەردىن سانىلىدۇ. 

چۈنكى بىزنىڭ دىنىمىز تەتقىق قىلىشقا، ئىزدىنىشكە ۋە ھەرقانداق پىكىر ياكى 

نەزەرىيەنىڭ توغرا ـ خاتالىقىنى ئىلمىي يوسۇندا ئىسپاتالش ئارقىلىق ئۇنىڭغا 

ار دىندۇر. ئەمما ھازىرقى زاماندىكى  ھۆكۈم قىلىشقا چاقىرىدىغان بىر ئىلغ



 مزىۋېتېزوپ 35

 

ئاتالمىش پوزېتېۋېزمچىالر ئۆزلىرىنىڭ ماددا  ئالەمىدىكى ھەر قانداق بىر 

شەيئىنى كۆزى بىلەن كۆرۈش ئارقىلىق ئىسپاتالپ چىقىش نوقتىسىدىن ھالقىپ، 

ھەتتا ھەر قانداق پىكىرنىمۇ كۆزى بىلەن كۆرۈپ ئىسپاتالش  ئۈچۈن بىھۇدە 

 الردۇر. ئاۋارە بولغۇچى

نىڭ ەنلەرفېزىكا، خېمىيە، بىئولوگىيە ۋە باشقا پ»بۇ ساھەدە ھەددىدىن ئېشىپ 

نى قىسىۋاسىتىسى بىلەن تەجرىبىلەر ئارقىلىق ئىسپاتالنغان پىكىرلەردىن باش

ى نلەرندېگۈچىلەرمۇ بار. ئىسالم دىنى بارلىق ئىلىم ـ پە« قوبۇل قىلماڭالر

تا اقىتۋپەرز قىلغان بولسىمۇ، ئەينى  ئۆگىنىش، ئىزدىنىش ۋە تەتقىق قىلىشنى

 ھەر قانداق بىر پەننى ئۇنىڭ ئۆزىگە  مۇناسىپ مەيدانىدا ئىزدىنىشكە

قىق تەشەببۇس قىلىدۇ. چۈنكى ھەر بىر پەننىڭ ئۆزىگە خاس مەيدانى ۋە تەت

 ۇسى قىلىش ماۋزۇسى بولىدۇ.  ئىلىم ـ پەننىڭ  ئورنى  ۋە  تەتقىقات ماۋز

 ماددىدۇر!

 مەسىلەن:

نى ېزىكا ــ جىسىمالرنى ۋە مەۋجۇداتالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرف 

 تەتقىق قىلىدۇ.

 خېمىيە ــ شەيئىيلەرنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى  كەشىپ  قىلىدۇ. 

 بىئولوگىيە ــ جانلىقالر دۇنياسىنى ئايدىڭلىتىدۇ. 

 ئاسترونومىيە ــ  ئاسمان جىسىملىرىنى تەتقىق قىلىدۇ.

 رنىمۇلىقالتقىقات ماۋزۇسى  ئىنسان جىسمىدۇر. باشقا جانتىببىي ئىلىملەرنىڭ تە

 تەتقىق قىلىدۇ.

دىنىي ئىلىملەرنىڭ مەنبىئى ۋەھىيدۇر. دنىي مەسىلىلەر الباراتوۋارالرغا 

كىرمەيدۇ. شۇڭا ماددىنىڭ ساھەسى تۈگىگەن يەردىن مېتافىزىكا)ماددا 

ن ئالىملىرى ئالەمىنىڭ سىرتى( دۇنياسى باشلىنىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تەبىئىي پە

ئۆزلىرىنىڭ ساھەسىگە ئوخشىمايدىغان بۇ يوچۇن دۇنيانىڭ ئىشىكى ئالدىدا 

توختاپ قېلىشقا مەجبۇر بولىدۇ. ھېسسىي ئەزالىرىمىز بىلەن ھېس 

قىاللمايدىغان بۇ مەنىۋىي ئالەمنىڭمۇ ئۆزىگە خاس مۇتەخەسسىسلىرى باردۇر. 

ي پەن ئالىمى مەنىۋىي بۇ ساھەدە سۆز ئۇالرنىڭكىدۇر. مەسىلەن: بىر تەبىئى

ماۋزۇالر ھەققىدە ھۆكۈم چىقارسا، ئەھۋال قانداق بولماقچى؟ بۇ ۋاقىتتا ئۇ 

ئۆز ساھەسىدىن چەتنەپ، باشقىالرنىڭ ساھەسىگە كۆز تىككەن بولىدۇ ۋە 

مەنتىقنىڭ تەقەززاسى بىلەن ئۇ ئۆز ساھەسىگە قايتۇرىلىدۇ. خۇددى 
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ۋە رەسسامنىڭ پىكرى ئىنژىنېرنىڭ سۆزى تىببىي ساھەدە ئاقمىغان 

ئاسترونومىيەدە ئۆلچەم بواللمىغاندەك، فېزىكا ئالىمىنىڭ  ياكى دوختۇرنىڭ 

سۆزىمۇ  دىنىي ماۋزۇالردا ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ. خۇددى ئالما دەرىخىدىن 

سۈت سېغىلمىغاندەك، قويدىنمۇ ئالما كۈتۈلمەيدۇ. پوزېتېۋ ئىلىملىرىنىڭ 

ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى  ماددا  ئالەمىنى ۋە  ساھەسى پەقەتال ماددا ئالەمىدۇر.

ئۇنىڭ قانۇنىيەتلىرىنى چۈشىنىشكە تىرىشىش  ھەمدە ئۇنىڭدىكى  ئالالھنىڭ 

 گۈزەل سەنئەتلىرىگە ئىسىمالرنى قويۇشتىن ئىبارەتتۇر. 

ە ۋشۇنى ئونۇتماسلىق كېرەككى، ئىلىم ـ پەن مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ قىلغان 

لە كۆز بى»س، بەلكى كەشىپ قىلىشتۇر. قىلىدىغان ۋەزىپىسى يارىتىش ئەمە

 ەرگەكۆرۈپ ئىسپاتلىيالمىغان ۋە تەجرىبىلەر بىلەن چۈشىنىلمىگەن مەسىلىل

لىدۇ. ان بودېگەن سۆز ماددا ئالىمىگىال خاس قىلىنسا توغرا بولغ« ئىشىنىلمەيدۇ

ىش ئەمما بۇ سۆزنى دىنىي مەسىلىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، دەپ چۈشىن

ىي تا دىننداقدۇر. بۇ ئورۇندا مۇنداق بىر سوئال كېلىشى مۇمكىن: ئائىنتايىن خاتا

 خاس پىكىرلەرنى ئىسپاتالش مۇمكىن ئەمەسمۇ؟ دىنىي پىكىرلەرنىڭمۇ ئۆزىگە

ىڭ مەنتىق ئۆلچىمى ۋە پەلسەپىسى يوقمۇ؟ پوزىتېۋ ئىلىملىرى بىلەن دىنن

 مۇناسىۋىتى نېمە؟ 

 رداتتە مۇمكىندۇر. ئىنسانالتوغرا، دىنىي مەسىلىلەرنى ئىسپاتالش  ئەلۋە

 ىنىيدئەقىل، ئىلىملەر ئارىسىدا مەنتىق )لوگىكا( ئىلمى مەۋجۇتال ئىكەن، 

 پىكىرلەرنى بۇ ئىككىسى بىلەن ئىسپاتالش مۇمكىندۇر. 

ىي مەلۇمكى، ئىسالم دىنىنىڭ مەنبىئى ۋەھىيدۇر. دىنىي پىكىرلەر ۋە دىن

 ىيەتساسلىنىدۇ. بۇ خۇسۇسمەسىلىلەر نەقىلگە)يەنى قۇرئان ۋە ھەدىسكە( ئا

ق مۇندا تىنىئەينى ۋاقىتتا، ئەقىلنىڭمۇ بۇ مەيدانغا كىرىشىنى توسمايدۇ. بۇ نوق

ن ۇرغابىر مىسال بىلەنمۇ چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ: بىز بىر تاغنىڭ شەرقىدە ت

ەرب غتتا بولساق، ئۇنىڭ غەرب تەرىپىنى كۆرەلمەيدىغانلىقىمىز ئېنىق. شۇ ۋاقى

ادەم كېلىپ ئ10لىقى ياكى يالغانچىلىقى بىزگە مەلۇم بولمىغان تەرەپتىن راستچىل

بۇ  دېسە، ئۇالرنىڭ بەرگەن« بۇ تاغنىڭ غەربىدە ئوت يېنىۋاتىدۇ»بىزگە: 

تا للىقخەۋىرىگە ھېچ ئىككىلەنمەستىن ئىشىنىمىز. ئەگەر بۇ ئادەملەر راستچى

 لۈكتونۇلغان ئادەملەردىن بولغان بولسا، ئۇالرنىڭ سۆزىگە تېخىمۇ كۈچ

 ئىشىنىمىز ۋە ھېچ شەك قىلمايمىز، ئەلۋەتتە.
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ئەمەس، يۈز ئەمەس، مىڭ ئەمەس،  10ئەينى مىسالدا كۆرگىنىمىزدەك،  

دىن ېغىزئبەلكى مىڭالرچە پەيغەمبەر ئەينى نوقتىنى ئېالن قىلىپ ھەممىسى بىر 

ىقى ئالالھ باردۇر. ئۇ بىردۇر. قىيامەت كۈنىنىڭ بولىدىغانل»چىققاندەك 

دەپ سۆزلىگەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇالر مەنىۋى ساھەنىڭ « راستتۇر

ك گىلىمۇتەخەسسىسلىرى ۋە راستچىللىقى، گۈزەل ئەخالقى بىلەن تونۇلغان ئۆل

زاتالردۇر. بۇنداق جىددىي ۋە مەشھۇر بىر خەۋەرگە ئىشەنمەسلىك ۋە 

 ايسى قمېتافېزىكا دۇنياسىنى كۆزىمىز بىلەن كۆرمىسەك ئىشەنمەيمىز دېيىش  

ۇنىڭ ئ؟!  ا، قايسى ئىلمىي ھەقىقەتكە ۋە قايسى مەنتىققا ئويغۇن كېلىدۇئەقىلغ

ئۈستىگە بۇ خەۋەرنى مىڭالرچە پەيغەمبەر، مىليونالرچە ئالىم ۋە 

 مىليارتالرچە مۇسۇلمان قەۋملەر ئەسىرلەردىن بۇيان يۈرەكلىرى بىلەن

 تەستىق قىلىپ  ۋە ئۇنى ياڭرىتىپ كەلدى ئەمەسمۇ؟!

 لكى بۇ، بەرنى ئىالھىي ھەقىقەتلەرنى ئىنكار قىلىشقا ئەمەسئىلىم ـ پەن كىشىلە

ىتىپ يار ھەقىقەتلەرنى قوبۇل قىلىشقا ئۈندەيدۇ  ۋە يېتەرلىك شەرت ـ شارائىت

 ېرەرببېرىدۇ. چۈنكى لوگىكا ئىلمى بىزگە ھەرقانداق بىر سەنئەتنىڭ چوقۇم 

 منىڭرەسساسەنئەتكارى بارلىقىنى  ئۆگىتىدۇ. بېرەر رەسىمنىڭ ئۇنى سىزغان 

 ۇ  چوڭبغان بارلىقىغا دەلىل بولغىنىدەك، ئىلىم ـ پەننىڭ تەتقىقات ماۋزۇسى بول

كائىناتمۇ، بىر چوڭ سەنئەت بولغانلىقى ئېتىبارى بىلەن  ئۆزىنىڭ 

سەنئەتكارىنىڭ بار ئىكەنلىكىگە ئەڭ كۈچلۈك دەلىلدۇر. ئۇ بولسىمۇ، 

ئىگىسى بولغان مۇكەممەل ئىلىم ـ ھېكمەت ۋە چەكسىز كۈچ ـ قۇۋۋەت 

 ئالالھتۇر!

  وسۇندارا يپوزېتېۋىزم ۋە باشقا ئىلىم ـ پەنلەر ــ ئەگەر ئۆز يولى بىلەن، توغ

 لىكىنىىكەنئئىشلىتىلسە ــ  قۇرئاننىڭ مۆجىزىلىرىنى، شۇنداقال دىنىمىزنىڭ ھەق 

 پەن ـچۈشىنىشىمىز ئۈچۈن ئاالھىدە خىزمەت  قىلىدۇ. زامانىمىزدىكى ئىلىم 

لىگەن  ئىالھىي ھەقىقەتلەرنىڭ ئىسپاتالنغانلىقى ۋە سايىسىدا كۆپ

ئاتىئېزمچىالرنىڭ خىيالىي پەلسەپىسىنىڭ  ئاللىقاچان سەھنىدىن 

 چۈشۈرۈلگەنلىكىمۇ  بىر رېئاللىقتۇر.
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 مۇقەددەس كىتابالر

 

لىپ، ھ قىپەيغەمبەرلەر ئىنسانالرنىڭ ئەخالقىدىكى بۇزۇلغان تەرەپلەرنى ئىسال

ھ الالخىرەتلىك سائادەت يوللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئئۇالرنىڭ دۇنيا ۋە ئا

چ ى ھېتەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەردۇر. ئالالھنىڭ مەزكۇر پەيغەمبەرلىر

نىڭ ۋاقىت ئۆز خاھىشلىرىغا كۆرە ئىش كۆرگەن ئەمەس، بەلكى ئۇالر ئالالھ

ئەمر ـ پەرمانلىرىنى ئىنسانالرغا شۇ بويىچە تولۇق يەتكۈزەتتى. بۇ 

 ددەست بىلەن ئۇالرغا ئالالھتىن كەلگەن ۋەھىيلەر ئارقىلىق مۇقەمۇناسىۋە

ر تابالكىتابالر ئوتتۇرىغا چىقتى. بەزى پەيغەمبەرلەرگە كىچىك ھەجىملىك كى

چۈشۈرۈلگەن بولسا، بەزىلىرىگە چوڭ ھەجىملىك كىتابالر چۈشۈرۈلگەن. 

 ئۇالرنىڭ مەشھۇرلىرى تۆۋەندىكىچە:

 ەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن.تەۋرات)كونا ئەھد(، مۇسا ئەل .1

 . ئىنجىل)يېڭى ئەھد(، ئىيسا ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن.2   

.  زەبۇر)دۇئا كىتابى بولۇپ تەۋراتتىن ئورۇن ئالغان(، داۋۇد 3   

 ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن.

.  قۇرئان كەرىم، ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 4       

 چۈشۈرۈلگەن.

 سساالم، ئون ئەمىر ۋە تەۋرات:مۇسا ئەلەيھى

مۇسا ئەلەيھىسساالم ئىسرائىل ئەۋالدلىرى ئۈچۈن پەيغەمبەر بولۇپ 

 ەمەلئەۋەتىلگەن. ئىسرائىل ئەۋالدلىرىمۇ ئاۋالقى زامانالردا تەۋراتقا ئ

غا االمقىالتتى. قۇرئان كەرىمنىڭ بىزگە بىلدۈرگىنىگە كۆرە مۇسا ئەلەيھىسس

ئەمىر چۈشكەن بولۇپ، ئۇالر مۇنۇالر: دا ئون “ تۇر تېغى”مىسىردىكى 

 ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئەۋالدلىرىدىن:»

 ئالالھتىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلماڭالر. -1

 ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر. -2

 تۇغقانالرغا سىلە ـ رەھىم قىلىڭالر. -ئۇرۇق -3

 ئىگىسىز يېتىمالرغا ياخشىلىق قىلىڭالر. -4

 يوقسۇلالرغا ياردەم قىلىڭالر. كەمبەغەل، -5

 ئىنسانالرغا ياخشى سۆز قىلىڭالر، ئادىل مۇئامىلە قىلىڭالر. -6
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 نامازنى تولۇق ئادا قىلىڭالر. -7

 زاكاتنى ئادا قىلىڭالر. -8

 بىر ـ بىرىڭالرنىڭ قېنىنى تۆكمەڭالر. -9

بىر ـ بىرىڭالرنى ئۆز مەملىكىتىدىن قوغالپ چىقارماڭالر، دەپ  -10

 ـ ئايەتلەر( 84ـ 83)بەقەرە سۈرىسى « لغان ئىدۇق.ئەھد ئا

 مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئوقۇش ۋە يېزىشنى بىلىدىغانالر يوق

 ھايىتىى نادىيەرلىك ئېدى. بۇ سەۋەبتىن تەۋراتنى ئوقۇشنى بىلىدىغانالرنىڭ سان

ئاز بولغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە تەۋرات بىرال ۋاقىتتا چۈشۈرۈلگەن چوڭ 

دى. وق ئېيكىتاب بولغانلىقتىن ئۇنى يادلىۋېلىشقا ئەسال ئىمكانىيەت ھەجىملىك 

ا مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن كۆپلىگەن سوقۇشالر بولۇپ ئۆتتى. ھەتت

پ، ئىسرائىل ئەۋالدلىرى ئۆزلىرىنىڭ مۇستەقىللىقىنى قولدىن بېرىپ قويۇ

. ردىسۈ ئەسىرلەر بويى باشقا مەملىكەتلەرنىڭ مۇستەملىكىسى ئاستىدا ئۆمۈر

تنى ەۋرائۇالر بۇ ئاسارەت دەۋرلىرىدە ئۆزلىرىنىڭ مۇقەددەس كىتابى بولغان ت

تىن قوغداپ قااللمىغان ئېدى. شۇ سەۋەبتىن مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئالالھ

ى. ئېد چۈشۈرۈلگەن ئەسلى تەۋرات ئاللىبۇرۇنال يەر يۈزىدىن يوقىلىپ بولغان

 رنىڭ قوللىرىدىكى تەۋراتزامانىمىزدىكى يەھۇدىيالر ۋە خىرىستىئانال

 750دىن ـ يىلى يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتى622مىالدىيەدىن بۇرۇنقى 

ا يىل كېيىن يېزىلغان بولۇپ، رىۋايەتلەرگە كۆرە، ئۇنىڭ ئاپتورى ئەزر

 ئىسىملىك بىر كاھىن ئېدى.

ۇسا مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئالالھ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن ئەسلى تەۋرات م

لالھ ى ئايھىسساالمنىڭ تىلى بولغان ئىبرانىيە تىلىدا چۈشكەن ئېدى. چۈنكئەلە

تائاال  ئەزەلدىن ھەر  پەيغەمبەرگە شۇ پەيغەمبەرنىڭ تىلىدا كىتاب 

ە چۈشۈرگەن. زامانىمىزدىكى تەۋرات نۇسخىلىرى بولسا، ئەسلىسى ئارامىي

رجىمە تە نغانتىلىدا يېزىلغان بولۇپ، كېيىنچە ئىبرانىيە تىلىغا تەرجىمە قىلى

 نۇسخىسىدۇر.  

 ئىيسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئىنجىل: 

ئىنجىل ئىيسا ئەلەيھىسساالمغا ئالالھ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن ئىالھىي 

كىتابتۇر. ئىنجىلمۇ خۇددى تەۋراتقا ئوخشاش ئالالھ تەرىپىدىن كەلگەن ئەسلى 

دىيالرنىڭ بويىچە قوغدىنالمىغان. خىرىستىئانالرنىڭ بېشىغىمۇ، بۇرۇنقى يەھۇ

بېشىغا كەلگەنلەرنىڭ ئەينىسى كەلگەن بولۇپ، ئىيسا ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن 
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ئۇنىڭ مۇرىتلىرى خىرىستىئان دىنىنى رومالىقالر ئارىسىدا تەشۋىق قىلىشقا 

باشلىغان بولسىمۇ، خىرىستىئان دىندارلىرى بارغانال يېرىدە قەتلىئامالرغا 

لىرىنىڭ مۇقەددەس كىتابى بولغان ئۇچراپ كەلگەن. بۇ سەۋەبتىن ئۇالر ئۆز

ـ ئەسىرنىڭ بېشىدا  4ئەسلىي ئىنجىلنى ساقالپ قااللمىغان. پەقەت مىالدىيە 

(نىڭ خىرىستىئان Konstantinشەرقىي روما ئېمپىراتورى كونستانتېن )

دىنىنى قوبۇل قىلىشى بىلەن بۇ دىن راۋاجلىنىشقا باشاليدۇ ۋە خىرىستىئان دىنى 

دۆلەت دىنى بولۇپ بەلگىلىنىدۇ. كېيىنچە بۇ دىننىڭ رومادا تۇنجى قېتىم 

دىن كۆپرەك ئىنجىلنىڭ بارلىقى ئوتتۇرىغا 100كىتابلىرىنى تەتقىق قىلغاندا 

ـ يىلى  325چىقىدۇ. شۇنىڭ بىلەن روما ئېمپىراتورى كونستانتېن مىالدىيەنىڭ 

دېگەن يېرىدە مىڭدىن كۆپرەك خىرىستىئان « ئىزنىك»ھازىرقى تۈركىيەنىڭ 

ىنى ئالىمىنى يىغىپ بىر چوڭ قۇرۇلتاي ئاچىدۇ. قۇرۇلتاينىڭ قارارى بويىچە، د

بىر ـ بىرىگە زىت كېلىدىغان ۋە ھېچ يېقىنالشمايدىغان مەزكۇر ئىنجىلالرنىڭ 

ئىنجىلنى مۇقەددەس كىتاب دەپ  4ئىچىدىن ئاپتورلىرى مەشھۇرراق بولغان 

ۈگۈن خىرىستىئانالرنىڭ دەپ ئاتايدۇ. ب« يېڭى ئەھد»تونۇپ ئېالن قىلىدۇ ۋە 

ئاپتورنىڭ  4ئىنجىل ئايرىم  4قوللىرىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان مەزكۇر 

ئەسەرلىرى بولۇپ، بۇالرنىڭ ھېچبىرى ئىيسا ئەلەيھىسساالمغا ئالالھتىن 

چۈشكەن ئەسلىي ئىنجىل ئەمەستۇر. مەزكۇر ئىنجىلالر ئىيسا 

 الردۇر. ئەلەيھىسساالمدىن يېرىم ئەسىر كېيىن يېزىلغان كىتاب

 ئىنجىل 4 

يەنىڭ الدىـ مەتتا ئىنجىلى: مەتتا ئىسىملىك بىر كىشى تەرىپىدىن تەخمىنەن مى1

ەپ د« مەتتا ئىنجىلى»ـ يىلى پەلەستىندە بىر ئىنجىل يېزىلىپ، ئۇنىڭ  41

، ولۇپبئاتالغانلىقى ئېنىق. ئەمما شۇ ئىنجىلنىڭ ئەسلىي نۇسخىسى يوقالغان 

 نۇسخىسى ئوتتۇرىغا چىققان بولسىمۇ، بۇكېيىن ئۇنىڭ گرېكچە تەرجىمە 

 مەلۇم غىچەتەرجىمىنىڭ قاچان ۋە كىم تەرىپىدىن تەرجىمە قىلىنغانلىقى تا ھازىر

 ئەمەس.

ـ ماركوس ئىنجىلى: ماركوس ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇرىتلىرىدىن  2

ىق ئېن پېتروسنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئېدى. ماركوس ئىنجىلىنىڭ قاچان يېزىلغانلىقى

گەن زلەن. بۇ كىتابتا ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى قىسقىچە سۆئەمەس

 ۋە يەھۇدىيالرنىڭ ئادەتلىرىمۇ سۆزلەنگەن.
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ـ لۇقا ئىنجىلى: لۇقا ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇرىتى پاۋلۇسنىڭ  3

 ېيىنئوقۇغۇچىسى بولۇپ، بۇ كىتاب ئىيسا ئەلەيھىسساالمدىن يېرىم ئەسىر ك

 نىدۇ.ۆزلىسا ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى كۆپرەك يېزىلغان. بۇ كىتابت

كى ىكەنلىئدىن ـ يۇھەننا ئىنجىلى: يۇھەننانىڭ ئىيسا ئەلەيھىساالمنىڭ مۇرىتلىرى 4

نى، لىكىسۆزلىنىدۇ. ئەمما خىرىستىئان ئالىملىرىنىڭ كۈپىنچىسى بۇنداق ئەمەس

 يسائىنجىلى ئى بەلكى پاۋلۇسنىڭ شاگىرتى ئىكەنلىكىنى سۆزلەيدۇ. يۇھەننا

يىل كېيىن يېزىلغان بولۇپ، ئۇنىڭدا ئىيسا  80ئەلەيھىسساالمدىن 

 ئەلەيھىسساالمنى ئالالھنىڭ ئوغلى دەيدىغان دەۋا كۆپرەك سۆزلىنىدۇ.

 ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە قۇرئان كەرىم:

 ىلەنبمۇسۇلمانالرنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ دەستۇرى بولغان قۇرئان كەرىم ۋەھى يولى 

 يىل جەريانىدا ئاز ـ ئازدىن تەدرىجىي چۈشۈرۈلگەندۇر.  23

 يىلدا چۈشۈرۈلدى؟ 23قۇرئان نېمە ئۈچۈن 

ىتە ېۋاسبۋەھىي )ئالالھنىڭ پەيغەمبەرلەرگە پەرىشتىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ياكى 

 ەرسەنسۆز قىلىشى( دېگەن چاقماقتەك تېز پارالپ، ئاندىن ھامان ئۇچىدىغان 

ۇر. تالرنىڭ تەقەززاسىغا بىنائەن چۈشۈپ تۇرغاندئەمەس، بەلكى ئۇ شارائى

بەقە يىل جەريانىدا كۆرۈلۈپ تۇرغان ۋە ھەرقايسى تە 23قۇرئاننىڭ ۋەھىسى 

ىتاب ان ككىشىلىرى تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنغان كەسكىن ھەقىقەتتۇر. ئەگەر قۇرئ

 ئۇنىڭغا شەكلى بىلەن بىرال قېتىمدا، بىرال ۋاقىتتا چۈشۈرۈلگەن بولسا ئېدى،

پ بۇنى سەن بىر يەردىن تېپىۋالدىڭ ياكى بۇرۇن يېزى»ئىشەنمىگۈچىلەر: 

تكەن دېگەن مەنىدە قارشىلىق كۆرسە« تەييارالپ ئەمدى ئوتتۇرىغا چىقاردىڭ

 بوالتتى.

 تنىڭپارچە ـ پارچە چۈشۈرۈلگەن ئايەت ۋە سۈرىلەر داۋام قىلىۋاتقان ھايا

ەل نى ھرى ۋە مۇشكىالتلىرىئوتتۇرىغا چىقىرىپ تۇرغان يېڭى ـ يېڭى مەسىلىلى

ق قىلىقىلغان، ۋەقەلىكلەر ۋە ھادىسىلەرنى ئۆز ۋاقتىدا جاۋابالندۈرۈش ئار

ى رۇنقكىشىلەرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە جەلب قىلغان ئېدى. ئەگەر قۇرئان ـ بۇ

لسا ساماۋىي كىتابالرغا ئوخشاش ـ ھەممىسى بىرال ۋاقىتتا چۈشۈرۈلگەن بو

ى ندا چوڭ بىر مەسئۇلىيەتكە كىرگۈزۈش ئىشئېدى، مۇسۇلمانالرنى بىر ئا

ازدىن ـ ئ ئۇالر ئۈچۈن ئېغىر كېلەتتى. ئىسالم دىنىنىڭ ئەمر ۋە مەنئىلىرى ئاز

شى ياخ تەدرىجى بۇيرۇلغانلىقتىن بۇالر مۇسۇلمانالرنى پىسخىكىي تەرەپتىنمۇ

 تەييارلىغان.
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نى ىلەرسۈرۋەھىي يولى بىلەن پارچە ـ پارچە، ئاز ـ ئازدىن كەلگەن ئايەت ۋە 

 يادالش ۋە مۇھاپىزە قىلىش ئىشى ئۇڭاي بولىدۇ.

 قۇرئان كەرىمنىڭ ئاۋۋالقى رەتلىنىشى ۋە توپلىنىشى

ر تابالقۇرئان كەرىم ھازىرقى شەكلى بويىچە رەتلىنىشتە بۇرۇنقى ساماۋىي كى

ىز ئېرىشەلمىگەن ئاالھىدە ئىمتىيازغا ئېرىشكەن ئېدى. ئۇ، پەيغەمبىرىم

ۇ ئان. ەلەيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدىال رەتلىنىپ بولغھەزرىتى مۇھەممەد ئ

 مۇنداق بولغان:

ـ ۋەھىي يولى بىلەن چۈشكەن ئايەت ۋە سۈرىلەرنى پەيغەمبەر 1

ۇ تتى. بتمايئەلەيھىسساالم پىششىق يادلىۋاالتتى. ئۇ يادلىغانلىرىنى قەتئى ئونۇ

لەرنى ايەتن بۇ ئساڭا ئوقۇتىدىغا»ھەقتە ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن: 

رىگە غەمبىنەتىجىدە ئالالھ ۋەدە قىلغان بويىچە پەي« سەن ھەرگىز ئونۇتمايسەن.

 چۈشۈرۈلگەن قۇرئاننى ھېچ ئونۇتتۇرمىغان.

م ـ ھەر قېتىم ۋەھىي چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال 2

. تتىرائۆزىنىڭ يېنىدىكى كۇتتابۇلۋەھيى )ۋەھىي كاتىبلىرى(غا ھامان يازدۇ

لىرى تىن ئارتۇق مەخسۇسس ۋەھىي كاتىب40ۋەھىيلەرنى يېزىشقا تەيىنلەنگەن 

 بار ئېدى.

ـ كاتىبالر تەرىپىدىن يېزىلغان ئايەت ۋە سۈرىلەر پەيغەمبەر  3

 ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ئۆيىدە مەخسۇسس ساقلىناتتى.

ەن سـ ۋەھىيلەر يېزىلىپ ساقلىنىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ساھابىيالر، خۇسۇ4

ى ىڭ سانالرنئۆسمۈر بالىالر يادقا ئالدۇرىالتتى. قۇرئاننى تۇلۇق يادلىغان قارى

 شۇنچىلىك كۆپ بولغانكى، پەقەت بىرال يەمامە سوقۇشىدا شېھىد بولغان

نى تىن كۆپ بولغانلىقى بىزگە شۇ ۋاقىتالردا قۇرئان70قارىالرنىڭ سانى 

 رسىتىدۇ.تۇلۇق يادقا ئالغان قارىالرنىڭ ئاز ئەمەسلىكىنى كۆ

ـ ھەر يىلى رامازان ئېيىدا پەرىشتە جىبرائىل ھەزرىتى مۇھەممەد  5

ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ شۇ چاغقىچە چۈشۈپ بولغان بارلىق 

 سۈرىلەرنى ئۇنىڭدىن بىر ـ بىرلەپ تىڭشايتتى.

ى ئاخىر ئەڭ قۇرئاننىڭ رەتلىنىشىدە قوللىنىلغان يوقىرىقى پرېنسىپالر قۇرئاندىن

 ئايەتكە قەدەر شۇنداق داۋام قىلغان.  چۈشكەن

 قۇرئان كەرىمنىڭ توپلىنىشى
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ى زىرقھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدا قۇرئان كەرىم ھا

نىپ وپلىتەرتىبى بويىچە رەتلىنىپ بولغان بولسىمۇ، ئۇ تېخى كىتاب شەكلىدە ت

ىچە قۇرئان بولمىغان ئېدى. چۈنكى ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ ئاخىرقى كۈنلىرىگ

 ئايەتلىرى چۈشۈپ تۇرغان. ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ

قۇرۇلىدۇ. بۇ كومىتېتنىڭ « قۇرئاننى توپالش كومىتېتى»ئەمرى بىلەن 

ن ئەزالىرى ئۆز ۋاقتىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېغىزىدىن قۇرئا

زەيد  ىسىىتېتنىڭ رەئئايەتلىرىنى يازغان كۇتتابۇلۋەھيىلەرنىڭ ئۆزى ئېدى. كوم

ۋە  نلىقئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئېدى. كومىتېت ئىنتايىن ئېھتىياتچا

نغان اقالسھۇشيارلىق بىلەن قۇرئان ئايەتلىرى يېزىلغان ۋە ئىشەنچلىك ئورۇندا 

ىڭ الرنقۇرئان ۋاراقلىرىنى توپاليدۇ. توپالنغان بۇ ئايەت ۋە سۈرىلەر قارى

 رىتىرۇلىدۇ. ئاندىن  پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى ھەزيادلىغانلىرىغا سېلىشتۇ

ە ەلىپمۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كۆرسىتىپ بەرگەن تەرتىپ بويىچە توپلىنىپ خ

 ئەبۇ بەكرىگە تاپشۇرىلىدۇ.

 قۇرئان كەرىمنىڭ كۆپەيتىلىشى

ھەزرىتى ئوسماننىڭ خەلىپىلىك قىلىۋاتقان زامانىدا ئىسالم دىنى تېخىمۇ كېڭىيىپ 

ملىكەتلەرگە ئوقتەك تېز تارقىلىشقا باشاليدۇ. ئوخشاش بولمىغان ھەر قايسى مە

مەملىكەت ۋە شەھەرلەردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىرىدىمۇ قۇرئان كەرىم 

نۇسخىلىرىدىن بولۇشقا تېگىشلىك ئېدى. چۈنكى يادقا ئوقۇلغان ئايەت ۋە 

 سۈرىلەردە ئوتتۇرىغا چىقىپ تۇرىدىغان ئاز توال خاتالىقالرنى تۈزىتىش

ئۈچۈن قۇرئان كەرىمنىڭ ئەسلىسىگە مۇراجىئەت قىلىشقا توغرا كېلەتتى.  بۇ 

ئېھتىياج يۈزىسىدىن قۇرئان كەرىم نۇسخىلىرىنى كۆپەيتىشكە قارار بېرىلىدۇ. 

قۇرئاننى ”ھەزرىتى ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇيرۇقى بىلەن قۇرۇلغان 

زەيد ئىبنى سابىت ئېدى. نىڭ رەئىسى يەنە “ نۇسخىالرغا كۆپەيتىش كومىتېتى

كومىتېت ئەزالىرىنىڭ ھەممىسى قۇرئان سۈرىلىرىنى ئەسلىي نۇسخىدىن 

كۆچۈرۈپ يېزىش ئىشىدا ئاالھىدە يېتىشكەن مۇتەخەسسىسلەر ئېدى. 

نۇسخىسى كۆچۈرۇلۈپ  6كومىتېتنىڭ ئەمگىكى بىلەن قۇرئان كەرىمنىڭ 

ئان نۇسخىلىرى چىقىلىدۇ. خەلىپە ئوسماننىڭ بۇيرۇقى بىلەن مەزكۇر قۇر

مەككە، مىسىر، شام، بەھرەين، يەمەن قاتارلىق ئىسالم مەملىكەتلىرىگە بىر 

نۇسخىدىن ئەۋەتىپ بېرىلىدۇ ۋە بىر نۇسخىسى مەدىنىدە قالدۇرىلىدۇ. 

چەتئەەللرگە ئەۋەتىلگەن نۇسخىالرنىڭ كۆپلىرى سوقۇش، سەل ۋە باشقا 
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قىلىنىدۇ. پەقەت شۇ  پاالكەتلەر تۈپەيلىدىن يوقىلىپ كەتكەنلىكى تەخمىن

دا « جۇمھۇرىيەت مۇزېيى»نۇسخىالردىن بىرى ھازىر تاشكەنتتىكى 

ساقالنماقتا. ئەمما ھەزرىتى ئوسماننىڭ يېنىدا قالدۇرۇلغان قۇرئان نۇسخىسىنىڭ 

مۇزېيىدا ئۆز پېتى بويىچە « توپقاپى سارايى»ئۆزى ھازىر ئىستانبۇلدىكى 

ئان زامانىمىزدا دۇنيانىڭ ھەر قايسى ساقلىنىپ كەلمەكتە. بۇ ئىككى نۇسخا قۇر

 جايلىرىدا تارقىلىۋاتقان قۇرئان نۇسخىلىرىنىڭ ئۆز ئەينىسىدۇر.  

 

 قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ئىلمىي ھەقىقەتلەر

 

 . ئارخېئولوگىيىلىك دەلىللەر1

 (  تۇپان ۋەقەسى1

ۇنىڭغا ئھىسساالم ۋە ئەلەي Noahقۇرئاندا ۋە باشقا ساماۋىي كىتابالردا نۇھ))

ان. لىنغئىمان كەلتۈرگەنلەر ئۈچۈن ياسالغان كېمە ھەققىدىكى قىسسە بايان قى

يىل ئۆمۈر سۈرگەن بولۇپ، ئۇ ئۆمۈر بويى  950نۇھ ئەلەيھىسساالم  

قەۋمىنى ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈشكە چاقىرغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا 

 رۇيدۇ.بۇي ھ ئۇنى كېمە ياساشقائەگەشكەنلەرنىڭ سانى ناھايىتى ئاز ئېدى. ئالال

غا ۇنىڭنۇھ ئەلەيھىسساالم كېمىنى ئالالھ بۇيرىغان شەكىلدە ياساپ بولۇپ، ئ

تتىن ۇددەمئەگەشكەنلەرنى ۋە ھەر جانلىقتىن بىر جۇپتىن كېمىسىگە ئالىدۇ. بىر 

ئالالھنىڭ ئازابى نەدە؟ ئۇنى »كېيىن شىددەتلىك بىر يامغۇر يېغىپ 

ھ ئەلەيھىسساالمنى مەسخىرە قىلغانالرنىڭ دەپ نۇ« كۆرسەتمەمسەن؟

 ھەممىسى سۇدا غەرق بولۇپ تۈگىشىدۇ. 

استان دپارچىدىن كۆپرەك  68بۇ ۋەقە ھەققىدە دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا 

ا يېزىلغان. بۇالرنىڭ ھەممىسى ئەينى ۋەقەلىكنى سۆزلىگەن. زامانىمىزد

جىدە قىلمايدىغان دەرىئارخېئولوگىيە ئىلمى سايىسىدا بۇ ۋەقە شەك قوبۇل 

ۇ بغاندا سالنئىسپاتالنغان. يېقىنقى يىلالردىكى ئارخېئولوگىيە دەلىللىرىغا ئاسا

 ھادىسىنىڭ پۈتۈن يەرشارىغا ئومۇم بولغانلىق ئېھتىمالى كۈچلۈكتۇر.

ـ يىللىرىدا ئامېرىكىلىق ئىككى ئارخېئولوگ تەرىپىدىن مېكسىكا قولتۇقىدا  1960

ت نەتىجىسىگە كۆرە، بۇ جايدىكى جانلىق ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقا

مېكروئورگانىزم  ماددىلىرىنىڭ قەدىمكى زامانالرغا ئائىت قالدۇقلىرى 

ئىسىملىك  Cesare  ،Rodheئىكەنلىكى ئىسپاتالنغان. مىيامى ئۇنىۋېرسىتېتىدىن
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ۋەكامبردج  James Kannetئىككى ئارخېئولوگ، ئىسالندا ئۇنىۋېرستېتىدىن 

الردىن تەشكىللەنگەن تەتقىقات گۇرۇپپىسى  Nicolasئۇنىۋېرسىتېتىدىن 

تەرىپىدىن تەتقىق قىلىنغان مېكسىكا قولتۇقىدىكى بىر تۇزلۇقتا درامماتىك بىر 

يىل بۇرۇن  12000ـ  11600چوڭ ئۆزگىرىش بايقالغان. بۇ بولسىمۇ، مۇندىن 

مېكسىكا قولتۇقىنىڭ تاتلىق سۇ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغانلىقى ئېدى. ساماۋىي 

دىنالر »دەپ ئاتىلىپ كەلگەن. )تۈركچە « تۇپان سۈيى»بالردا بۇ ۋەقەلىك كىتا

 ناملىق كىتابتىن قىسقارتىپ ئېلىندى( « تارىخى

ن ەرگەببۇنداق ئىلمىي كەشىپىياتالر قۇرئان ۋە باشقا ساماۋىي كىتابالرنىڭ 

 خەۋەرلىرىنىڭ ھەق ئىكەلىكىنى ئىسپاتلىماقتا.

 ىرى، ئىرەم ۋە باشقا شەھەرلەرنىڭ( ئاد، سەمۇد قەۋملىرىنىڭ شەھەرل2

كى ەنلىبارلىقى قۇرئاندا سۆزلەنگەن بولسىمۇ،  يېقىنغىچە بۇالرنىڭ بار ئىك

پەن ـ  ياۋروپالىقالر تەرىپىدىن ئىنكار قىلىنىپ كەلگەن ئېدى. ئەمدىلىكتە،

ر تېخنىكىنىڭ سايىسىدا  ئارخېئولوگىيىلىك قېزىشالر بىلەن بۇ شەھەرلە

 ئوتتۇرىغا چىققان. 

سەمۇد قەۋمى چوڭ ئاد قەۋمىنىڭ بىر بۆلۈكى بولۇپ، بۇالر مەككىدىن 

، سىناغىچە ھۆكۈمرانلىق قىالتتى. سەمۇد قەۋمى قۇرئاننىڭ ئەئراف، ھۇد

 ھىجر ۋە قەمەر سۈرىلىرىدە تىلغا ئېلىنغان. ئاد، سەمۇد قەۋملىرىنىڭ

 پاتالميوس»شەھەرلىرى ھەققىدىكى قېزىشالرغا خېلى كېيىن باشالنغان. 

 اندىنناملىق قەدىمكى زامانالرغا ئائىت بۇ تارىخىي ئەسەر تېپىلغ« ارىخىت

نىڭ ملەركېيىن، قېزىشالر بۇنىڭغا ئاساسەن باشالنغان ۋە ئەمەلىيەتتە بۇ قەۋ

 شەھەرلىرى تېپىلغان. 

تىنىڭ ۇلتىسەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ پايتەختى رىياز ئۇنىۋېرسىتېتى ئەدەبىيات فاك

دىن الىمى دوكتۇر ئابدۇراھمان ئەنسارىي تەرىپىمۇدىرى، ئاسارە ئەتىقە ئ

ېلىپ دېگەن يېرىدە ئ« مەدائىنى سالىھ»ئەرەبىستاننىڭ غەربىي شىمالىدىكى 

بېرىلغان قېزىشتا، سەمۇد قەۋمىنىڭ شەھەرلىرى بايقالغان. بۇ شەھەر 

ىسى ـ يىلالرغا ئائىت بولۇپ، ئۇنىڭدىن قۇم دۈۋ 2000مىالدىدىن بۇرۇنقى 

لەن ى بىكاتتا سارايالر ۋە شۇ ۋاقىتتىكى سەمۇدىيە يېزىقلىر ئاستىدا قالغان

 يېزىلغان تارىخىي ۋەسىقىلەرمۇ تېپىلغان.

ق( )ئوتتۇرا شەر« الشرق الۆوسط»)لوندوندا نەشىر قىلىنىدىغان ئەرەبچە 

 ـ سانىدىن ئېلىندى(  25ـ ئاي  2ـ يىل  2001گېزىتى 



 غەرىپ مەدەنىيتى ۋە بىز 46

 

 ولۇپ،قەۋملىرى ياشىغان ب( ئىرەم شەھىرىدە ھۇد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ 3

ىپ، قۇرئان كەرىمدە ھۇد قەۋمىنىڭ ئالالھقا ئىمان كەلتۈرۈشتىن باش تارت

ىڭ الرنكۇپرى ـ زااللەت ۋە ئىنسانالرغا زۇلۇم قىلىش بىلەن ئۆتكەنلىكى، ئۇ

  تالغاندەپ ئا« سەرسەر»ئىرەم شەھىرىدە ئۆتكەنلىكى  ۋە ئاخىرىدا ئۇالرنىڭ 

ن.  ىر كېچىدىال ھاالك قىلىنغانلىقى سۆزلەنگەكۈچلۈك بىر بوران بىلەن ب

ىز نگىلـ يىلى كالىفورنىيىلىك بىر تەكشۈرۈش گۇرۇپپىسى نامىنى بىر ئى 1982

 ىمۇ،جاسۇسىدىن ئاڭلىغان قەدىمىي شەھەر يوللىرىنى تەكشۈرۈپ چىققان بولس

شقا بۇالر نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەن. كېيىنچە ئۇالر مەخسۇس رادارالرنى ئى

ر ەرەبىستان ۋە ئۇممان چۆللىرىگە تارقىلىدۇ. ئەڭ ئاۋۋال ئۇالسېلىپ  ئ

دە ەسىرئقەدىمىي شەھەر يوللىرىنى تېپىپ چىقىدۇ. نەتىجىدە ئۇالر، ئىككىنچى 

رېم دېگەن تارىخچى بايان قىلغان ئىرەم )تارىخچى ئى« پاتالميۇس»ئۆتكەن 

ېپىپ ىن تمېتىر قېلىنلىقتىكى قۇملۇقنىڭ ئاستىد 12دەپ ئاتىغان( شەھىرىنى 

ى يىللىق تارىخقا ئىگە بولغان بۇ شەھەرنىڭ تېپىلغانلىق 4800چىقىدۇ. 

( سەرلەۋھىسى ئاستىدا Atlantis of the Sand« )چۆەللرنىڭ ئاتلىسى» ُُ

«Tims»ۋەNewswee   .سىزىنتى ژۇرنىلى)»گېزىتلىرىدە ئېالن قىلىنىدۇ» 

 ـ سانىدىن ئېلىندى  ــ تۈركچە( 5ـ يىللىق 98

ەھەرلەر ۋە بۇ شەھەرلەرنىڭ قەۋملىرى قۇرئان چۈشكەن يوقىرىقى ش  

ە ۋدىن ۋاقتالردىمۇ بىلىنمەيتتى. بىرىنچى بولۇپ قۇرئان ئۇالرنىڭ  ئەھۋالى

ىنىڭ ىياتئاقىۋەتلىرىدىن خەۋەر بەرگەن. زامانىمىزدىكى پەن ـ تېخنىكا تەرەقق

 غارىسايىسىدا قۇرئاندا ئىسىملىرى تىلغا ئېلىنغان بۇ شەھەرلەرنىڭ ئوتتۇ

ىكى چىقىشى بىلەن بىرلىكتە قۇرئاننىڭ ھەقىقەتەن ئالالھنىڭ سۆزى ئىكەنل

 تېخىمۇ كۈچلۈك ئىسپاتالنماقتا. چۈنكى، دۇنيادا ھېچكىم بىلمىگەن بۇ

ڭمۇ شەھەرلەرنى ۋە ئۇنىڭ قەۋملىرىنى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى

رگۇچى بىلىشى مۇمكىن ئەمەس ئېدى. شۈبھىسىزكى، بۇالردىن خەۋەر بە

 ئالالھتۇر!

بىز ئىسرائىل »( پىرئەۋننىڭ جەسىدى. ئالالھ قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ: 4

ئەۋالدلىرىنى دېڭىزدىن ئۆتكۈزدۇق. ئۇالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى 

زۇلۇم ۋە زوراۋانلىق بىلەن قوغلىدى. پىرئەۋن غەرق بولىدىغان ۋاقتىدا 

ى ئىمان ئېيتقان ئىالھتىن باشقا ھەق ئىمان ئېيتتىمكى، ئىسرائىل ئەۋالدلىر”

دېدى.)ئۇنىڭغا ئېيتىلدىكى،( “ ئىالھ يوقتۇر. مەن مۇسۇلمانالردىنمەن
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ھاياتتىن ئۈمىد ئۈزگىنىڭدە( ئەمدى ) ئىمان ئېيتامسەن؟( ئىلگىرى ئالالھقا ”)

ئاسىيلىق قىلغان ۋە بۇزغۇنچىالردىن بولغانىدىڭ. سەندىن كېيىنكىلەرگە ئىبرەت 

ن، بۈگۈن سېنىڭ جەسىدىڭنى قۇتقۇزىمىز)يەنى جەسىدىڭنى بولۇشۇڭ ئۈچۈ

 ـ ئايەتلەر(. 91ـ  89)يۇنۇس سۈرىسى « “(دېڭىزدىن چىقىرىپ قويىمىز

ا ن جايددېگە« جەبەلەين»ئەسىرلەر ئۆتكەندىن كېيىن، ئىنگىلىزلەر تەرىپىدىن 

بۇ  گەن.بىر چۇقۇرنىڭ ئىچىدىن بىر جەسەت تېپىلىپ، ئەنگىلىيىگە ئېلىپ كېتىل

جەسەتنىڭ ئۆمرىنى بىلىش ئۈچۈن، جەسەتلەرنىڭ ئۆمۈرلىرىنى بىلىشتە 

، تىداقوللىنىلىدىغان ھەرتۈرلۈك مېتودالرنىڭ ھەممىسى قوللىنىلغاننىڭ سىر

 3000مېتودىمۇ ئىشقا سېلىنغان. ئەجەپلىنەرلىككى، بۇ جەسەت  14كاربون 

ى نلىرئورگايىللىق بولۇپ چىققان بولسىمۇ، ئۇنىڭ تىرىسىال چۈرۈگەن، ئەمما 

ى بۇزۇلمىغان. ئۇنىڭ ئۈستىگە، بۇجەسەت مۇميا قىلىنمىغان ئىكەن. چۈنك

نىڭ مۇميا قىلىنغان جەسەتلەرنىڭ ئىچكى ئورگانلىرى ئېلىپ تاشلىنىدۇ. بۇ

ا ئىچكى ئورگانلىرى  جايىدا ئېدى. ھازىر بۇ جەسەت ئەنگىلىيە مۇزىيىد

 كۆرگەزمىگە قويۇلماقتا.

 ى. تېخنىكا دەلىللىر2      

 ( قۇرئان كەرىمنىڭ نەمل سۈرىسىدە سۇاليمان ئەلەيھىسساالمنىڭ1     

سنىڭ ىلقىبيېنىدىكى ئىلىم ئەھلىلىرىدىن بىرىنىڭ  سەبەئ  شەھىرىنىڭ مەلىكىسى 

غان تەختىنى بىر قانچە كىلومېتىر ئۇزاقلىقتىن كۆزنى يۇمۇپ ئاچقىچە بول

 ۋاقىت ئىچىدە يۆتكەپ كەلگەنلىكى  سۆزلىنىدۇ.

وڭ يىلى ئامېرىكىدا ئېلىپ بېرىلغان بىر تەكشۈرۈش جەريانىدا، چـ  1943

ن ۆزدىكھەجىملىك بىر ئۇرۇش  پاراخوتىنىڭ جىم تۇرغان يېرىدىن بىر ئاندىال 

لىمانىدا «Norfolk»غايىپ بولۇپ، كىلومېتىرلەرچە ئۇزاقلىقتىكى 

نەپىرىنىڭ  10نەپەر دېڭىزچىدىن  16كۆرۈنگەنلىكى ۋە پاراخوتتىكى 

نلىقتا سىنىڭ يارىدار بولغانلىقى كىشىلەرنى ھەيرا 6ىكى ۋە قالغان ئۆلگەنل

ـ يىلغىچە دۆلەت سىرى بولۇپ  1955قالدۇرغان ئېدى. بۇ ۋەقەلىك 

 «قورقۇنۇشلۇق ھەقىقەت»نىڭ « George»ساقالنغان. كېيىن ئامېرىكىلىق 

 ناملىق ئەسىرى نەشىر قىلىنىشى بىلەن بۇ ۋەقەلىك دۇنياغا تونۇلغان.

كارۋان )مىسىردىن شامغا »ـ ئايەتتە:  94ئاننىڭ يۈسۈف سۈرىسى ( قۇر2

قاراپ( قوزغالغان چاغدا، ئۇالرنىڭ ئاتىسى )يەنى ياقۇب ئەلەيھىسساالم( 

مەن چوقۇم يۈسۈپنىڭ ھىدىنى ئېلىۋاتىمەن. سىلەر مېنى ئالجىپ قالغان ”
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ەيت دەپ ق« دېدى“ دېمەيدىغان  بولساڭالر) يۈسۈپنى ئەلۋەتتە ھايات دەيتتىم

قىلىنغان. ھىدنىڭ يۆتكىلىشىنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكىنى سۆزلىگەن بۇ ئايەت 

نىڭ  Paul Kellerيىل ئۆتكەندىن كېيىن، پروفېسسور 1420چۈشۈپ ئارىدىن 

ئارقىلىق ھىدنى يۆتكەش « ئېلىكترونلۇق بۇرۇن»باشچىلىقىدا ئىجاد قىلىنغان  

ـ سانىدىن  قىسقارتىپ 8ـ يىل  97«سىزىنتى ژۇرنىلى)»ئىشى ئەمەلگە ئاشقان. 

 ئېلىندى ـ تۈركچە( 

( پۈتۈن جانلىقالرنىڭ جۈپ) ئەركەك ـ چىشى( ئىكەنلىكى، ئاسمانغا 3

ى، نلىقچىقىشنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكى ۋە ھاۋا بوشلۇقىدا نەپەسنىڭ سىقىلىدىغا

ئۇنىڭغا  زامان تەرەققى قىلىپ كىشىلەرنىڭ ئەينەكتىن ياسالغان پانۇس ئىچىدە،

نى ېمىنن چىراق ياندۇرىدىغانلىقى) ھازىرقى توك(، تاغالرنىڭ زماي قۇيماستى

انا ئنىڭ تەۋرەشتىن ساقالش ۋە ھاۋانى تازىالش ئۈچۈن يارىتىلغانلىقى، ئىنسان

ققا قورسىقىدا بېشىدىن كەچۈرىدىغان جەريانلىرى، ھاراقنىڭ تەن ساغالملى

ىنى الققشنىڭ زىيانلىق ئىكەنلىكى، پەرھىز)رېژىم(نىڭ كېسەللىكلەردىن ساقلىنى

نىڭ ۇياشقئىكەنلىكى، دۇنيانىڭ )يەرشارىنىڭ( توپ شەكىللىك ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ 

رىدا وقلىئئەتراپىدا كېزىدىغانلىقى، ئەينى ۋاقىتتا يەرشارى ۋە قۇياشنىڭ ئۆز 

شىپ ر كەئايلىنىدىغانلىقى ۋە بۇالردىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئىلمىي ھەقىقەتلە

ىلمىي پ، ئن دىنىي ئالىمالر قۇرئاندىن پايدىلىنىقىلىنىشىدىن بۇرۇنمۇ كۆپلىگە

 ـ يىللىرى 1500تەتقىقاتلىرىنى  يورۇتۇپ كەلگەن ئېدى. مىالدىيەنىڭ 

ېالن ىنى  ئنلىكئىتالىيىلىك ئالىم گالىلى گالىلىيو يەرشارىنىڭ  توپ شەكىللىك ئىكە

ەن قىلغىنىدا، خىرىستىئان چىركاۋلىرىنىڭ تەلىماتىغا قارشى چىقتى، دېگ

 ـ 1000ھمەت بىلەن ئۇ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان بولسا، مىالدىيەنىڭ تۆ

كىنى ەنلىيىللىرىدا شەرقلىق مۇسۇلمان ئالىمالر يەرشارىنىڭ توپ شەكىللىك ئىك

 انغاۋە زامانىمىزدا كەشىپ قىلىنغان كۆپلىگەن ئىلمىي ھەقىقەتلەرنى قۇرئ

 يۆلىنىپ ئوچۇقالشقا تىرىشقان ئېدى.

 . تىببىي دەلىللەر3 

ىق ( ھەسەلنىڭ، ئەنجۈرنىڭ ۋە قۇرۇق ئۈزۈمنىڭ تەن ساغالملىققا پايدىل1

ا ئىكەنلىكى قۇرئاندا  ۋە ھەدىسالردا سۆزلەنگەن  بولۇپ،  زامانىمىزد

 تەجرىبىلەردىن ئۆتكەن ئىلمىي ھەقىقەتكە ئايالنماقتا. 

سۆزىمىزنى ئىخچامالش ئۈچۈن بۇالرنىڭ ھەممىنى بايان قىلىشنى ھاجەتسىز 

ھەسەل »رايمەن. پەقەت ھەسەلنىال ئااليلى، ئالالھ قۇرئان كەرىمدە: دەپ قا
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ھەرىسىنىڭ قارنىدىن ئىنسانالرغا شىپالىق بولىدىغان خىلمۇ خىل رەڭلىك 

ئىچىملىك) ھەسەل( چىقىدۇ. بۇنىڭدا)ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ چوڭلىقىنى( 

 ەت( ـ ئاي 69دەيدۇ. )نەھل سۈرىسى «چۈشىنىدىغان قەۋم ئۈچۈن ئىبرەت بار

لىق تارىختىن بىرى ئىنسانالر ھەسەلنىڭ شىپالىق ئىكەنلىكىنى  ئۇزۇن يىل

ئەمەلىي تەجرىبىلىرى بىلەن ئىسپاتلىغان بولسىمۇ، كۈنىمىزدىكى 

 يدىغانىلماقزامانىۋىيالشقان مېدىتسىنا ئىلمى سايىسىدا ئۇنى قەتئىي شەك قوبۇل 

ىتى رەپلىرى ناھايئىلمىي ھەقىقەتكە ئايالندۇرغان. ھەسەلنىڭ شىپالىق تە

كۆپتۇر. قىسىقىسى، دوختۇرالر ئۇنى كۆپلىگەن ھەرخىل كېسەەللرنىڭ 

مۇ اددىئىستېمال قىلىشىنى تەۋسىيە قىلماقتا. ھەسەلدە مېكروبالرغا قارشى م

ىمۇ ىكىنبولغاچقا ئۇنى كۆيۈكلەرگە، جاراھەتلەرگە سۇۋاشنىڭ پايدىلىق ئىكەنل

 قلىشىئەت ئېلىشى ۋە ساقلىقىنى ساسۆزلىمەكتە. مۇندىن باشقا بۇۋاقالرنىڭ 

ئۈچۈنمۇ ئۇالرغا ھەسەل يېگۈزۈشنى تەۋسىيە قىلماقتا. تىببىي 

 مۇتەخەسسىسلىرى تەرىپىدىن بىر جۈپ ئىككىزەكنىڭ بىرىگە كۈندە مەلۇم

مىقداردا ھەسەل ئىستېمال قىلدۇرۇش بىلەن ئېلىپ بېرىلغان تەجرىبە 

 ەسەلھۈنلۈكى مەلۇم مىقداردا نەتىجىسىدە،  ئىككى ئايلىق مۇددەت ئىچىدە ك

 قنىڭئىستېمال قىلغان بۇۋاقنىڭ ئېغىرلىقى، ھەسەل ئستېمال قىلمىغان بۇۋا

ن ۋالقىسىدىكىلو گرامما ئارتۇق كەلگەن ۋە ساقلىق ھالىتىمۇ ئاۋ 2ئېغىرلىقىدىن 

 پەرقلىق بولۇپ چىققان.

ى كىنى( بۇۋاققا ئانا سۈتىنى  ئەڭ ئاز  ئىككى يىل ئېمىتىش الزىم ئىكەنل2

اساپ يىل بۇرۇنال ئۆزلىرى ي 10ـ  5دەسلەپ قىلىپ قۇرئان سۆزلىگەن. تېخى 

دەۋا  دەپ« ئەمدى ئانا سۈتىنىڭ كېرىكى يوق»چىققان سۈنئىي سۈتنى ماختاپ، 

  2ـ 1ەندە دېگ قىلغان ياۋروپالىقالر، ئەمدىلىكتە بۇۋاقالرغا ئانا سۈتىنى ئەڭ ئاز

 لىمەكتە.يىل بېرىشنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىت

ـ ئەسىرنىڭ باىشلىرىدىن بىرى  6( تازىلىق، پاكىزلىق مۇسۇلمانالردا مىالدىيە 3

ـ  1800ئەڭ مۇقەددەس سانىلىپ كەلگەن بىر ئەنئەنە بولسا، ياۋروپادا تېخى 

يىللىرىغا كەلگىچە تۇۋالېت)تەرەتخانا(، مۇنچا يوق ئىكەنلىكى تارىخالردىن 

ەزى ياۋروپالىقالر مۇسۇلمانالرنىڭ ـ يىلى شەرقنى كەزگەن ب 1500مەلۇم. 

تازىلىققا ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى ۋە ھەر بىر ئۆينىڭ مەخسۇسس 

تۇۋالېتى، مەخسۇس مۇنچىسى بار ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ، شەرق توغرۇلۇق 

( Sir Harngtonـ يىللىرى ئەنگىلىيىدە) 1600ئەسەرلەرنى يازغان ئىكەن. 
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الېتى )تەرەتخانىسى( غا ئۆزىدىن باشقىسى نىڭ ئۆزى ئىجاد قىلغان تۇۋ

كىرمەيدىكەن. ھازىرمۇ ياۋروپانىڭ خېلى چوڭ، ھەشەمەتلىك سارايلىرىدىمۇ 

 مۇنچا يوق ئىكەنلىكى مەلۇم. 

تى ەزرىئەمما مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ تەربىيىسى بىلەن، پەيغەمبىرىمىز ھ   

دە ېگەندە ھەپتىھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ باشچىلىغىدا، ئاز د

 ئىككى ـ ئۈچ قېتىم مۇنچىغا كىرىشنىڭ، ساقال ـ بۇرۇتالرنى ۋە قول ـ

نىڭ، ۇرۇشتپۇتالرنىڭ تىرناقلىرىنى ھەپتىدە بېرەر قېتىم  قىسقارتىپ، تازىالپ 

ول، ققېتىم تاھارەت ئېلىپ، ئېغىز، بۇرۇن،  5كۈندە بەش ۋاخ ناماز ئۈچۈن 

ۇسلى غاھىدا پۈتۈن بەدىنىنى يۇيۇپ قېتىم يۇيۇشنىڭ، گ 5پۇت ۋە يۈزلىرىنى 

ىي ممىۋقىلىشنىڭ،كىيىم كونا بولسىمۇ، يۇيۇپ چىرايلىق، پاكىز كىيىشنىڭ، ئا

 ۇرۇنپائالىيەتلەرگە، جامائەت بىلەن ئوقۇلىدىغان نامازالرغا بېرىشتىن ب

يۇيۇنۇپ، ئۆزىگە خۇشپۇراقلىق بۇيۇمالرنى چېچىپ بېرىشنىڭ نەقەدەر 

ىلىپ مەدەنىيەت ئىكەنلىكىنى ئۆگىنىپ ۋە ئەمەل قمۇھىم ئەنئەنە ۋە ئېسىل 

 كەلگەن.  

 تازىلىق ئەڭ ئېسىل مەدەنىيەت بولۇپال قالماستىن، بەلكى ئۇ، تۈرلۈك

مۇ، اشقىكېسەللىكلەردىن ساقلىنىشنىڭ قالقىنىدۇر. بىز مۇسۇلمانالر مۇندىن ب

نىڭ ىيىتئۆتمۈشلەردە مەدەنىيەتلەرنى ياراتقان بىر ئۇممەتمىز. دۇنيا مەدەنى

 بەرپا قىلىنىشىدىمۇ، بىزنىڭ ئاالھىدە ھەسسىمىز باردۇر.

مەن يوقىرىقى مىسالالرنى كەلتۈرۈش بىلەن، بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆتمۈش 

زامانالردا قالغان، ھازىردا ئۆزىمىزگە پايدىسى بولمىغان ئىلغارلىقلىرىمىز، 

ىلىشنى سەلتەنەتىمىز ۋە مەدەنىيىتىمىز بىلەن پەخىرلىنىپ كۆڭۈلنى خوش ق

مەقسەت قىلغىنىم يوق، ئەلۋەتتە. ئەكسىچە، ئۆزىمىزنىڭ ئېسىل 

ئەنئەنىلىرىمىزنى ئونۇتقان ھالدا، زامانىمىزدىكى ياۋرۇپالىقالرنىڭ رەزىل 

ئەخالقىنى ۋە ئەخالق ئۆلچىمىگە چۈشمەيدىغان بەزى مەدەنىيەتلىرىنى 

خۇددى  ئۆزىمىزگە ئۆلگە قىلىۋېلىپ، پۈتۈن ئىشالردا ئۇالرنى دوراشنىڭ،

ھەممە ئارتۇقچىلىقالر ۋە مەدەنىيەت ئۇالردا، ئۇالردىن باشقا بىزگە ئۆلگە 

بولىدىغان يوقتەك چۈشىنىپ ئۆزىمىزنى خورلىشىمىزنىڭ توغرا ئەمەسلىكىنى 

چۈشەندۈرمەكچىمەن. ئەمما ئۇالرنىڭ پەن ـ تېخنكا يېڭىلىقلىرىنى، ئىلىم ــ 

ىمىز ئەلۋەتتە زۆرۈردۇر. پەنگە بولغان  ئەستايىدىللىق روھىنى ئۆگىنىش

دىنىمىزمۇ بۇنى قولالپ قۇۋۋەتلەيدۇ. چۈنكى پەن ـ تېخنىكا بېرەر مىللەتكە 
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خاس مىراس بولماستىن. ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ھەممە مىللەتنىڭ ئورتاق ھەققى 

بولغىنىدەك، خۇسۇسەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىنسانىيەتكە پايدىلىقال بولغان جىمى 

گەللىشى ئۇنىڭدىن باش تارتىشقا بولمايدىغان دىنىي پەن ـ تېخنىكىالرنى ئې

 بۇرچتۇر.

ن ( ھاراقنىڭ تەن ساقلىقىغا زىيانلىق ئىكەنلىكىنى ئەڭ ئاۋۋال قۇرئا4

ىر ەرىبسۆزلىگەن. ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھاراقنىڭ ئېزى ۋە كۆپى ب

ببىي ت تىرالنگې»ئوخشاشال زىيانلىق ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان. ئەنگىلىيىنىڭ 

دا، ھاراقنىڭ ئاز مىقدارىمۇ ۋۇجۇتتا يېقىلىش تەسىرىنى «ژۇرنىلى

نىڭ اراقھبېرىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بىر ماقاال ئېالن قىلىنغان. ھەقىقەتەن 

ھۈجەيرىلەردە، خۇسۇسەن مېڭە ھۈجەيرىلىرىدە سوزۇلما خاراكتېرلىك 

ئاز  نغان.ايالەقىقەتكە ئكېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدىغانلىقى زامانىمىزدا ئىلمىي ھ

 ئاستا ىلەنبمىقداردا ئىستېمال قىلىنغان ھاراقنىڭمۇ، تەسىرى ھامان بىلىنمىگەن 

رگە ىكلەـ ئاستا ئادەم جىسمىنى ئاجىزالشتۇرىدىغانلىقى ۋە ھەرتۈرلۈك كېسەلل

كۆپ  ۇلۇقيول ئاچىدىغانلىقىمۇ بىر ئىلمىي ھەقىقەتتۇر. ھاراقنىڭ زىيىنى توغر

 تى يوق، دەپ قارايمەن. چۈنكى ھەركىم ئۇنىڭ زىيانلىقسۆزلەشنىڭ ھاجى

ار ىر ناچبقال ئىكەنلىكىنى ئۇبدان بىلىدۇ. قىسقىسى، ئىنسانالر جەمئىيىتىدە قاندا

قى ارلىئىللەت  ۋە ئەخالقسىزلىق بولسا، ئۇنىڭ ئارقىسىدا چوقۇم ھاراقنىڭ ب

 بايقالماقتا.

ن لىدىغاق قىرەققىياتىنى تەتقى( ئېمبىرىئولوگىيە)ئانا قورسىقىدىكى بالىنىڭ تە5

ي ىببىئىلىم( بىلەن مۇناسىۋەتلىك تەتقىقاتالرنى ئېلىپ بارغان فرانسىيە ت

(  زامانىۋىي تىببىي Maureseئىنىستىتوتىنىڭ پروفېسسورى دوكتور )

قىقات تەت ئاپپاراتالر ئارقىلىق ئانا قورسىقىدىكى باال ھەققىدە ئېلىپ بارغان

 رنىڭدە ئەسىرلەر بۇرۇن بىلدۈرۈلگەن ھەقىقەتلەنەتىجىسنىڭ، قۇرئان كەرىم

ىق راژلتئەينىسى بولۇپ چىققانلىقىغا ھەيران قالغان ۋە ياۋرۇپانىڭ ئەڭ كۆپ 

)قۇرئان ۋە  he Quran and Modern scinsگېزىت، ژۇرناللىرىد    

 ىالرنىاقالزامانىۋىيالشقان مېدىتسىنا( سەرلەۋھىسى ئاستىدا كۆپلىگەن ئىلمىي م

 لغان.ئېالن قى

ئاق دېڭىز بىلەن ئاتالنتىك   Jac Cousteau( فرانسۇز سۇ تەتقىقاتى ئالىمى 6

بوغۇزىدا)كۆزگە « جەبەلىتارىق»ئوكياننى بىر ـ بىرىدىن ئايرىپ تۇرىدىغان

كۆرۈنمەيدىغان(بىر سۇ توسمىسىنىڭ بارلىقىنى، ئىككى پەرقلىق  ئىسسىقلىققا ۋە 
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ۈيىنىڭ بىر ـ بىرىگە ئارىلىشىپ تۇزلۇق ئورانىغا ئىگە بولغان بۇ دېڭىز س

كەتمەستىن، بىر ـ بىرىگە يېقىن ئېقىۋاتقانلىقىنى كەشىپ قىلغان. ئادەن قولتۇقىنى 

قىزىل دېڭىزدىن ئايرىپ تۇرىدىغان مەندەب بوغۇزىدىمۇ سۇ توسمىسىنىڭ 

بارلىقى كەشىپ قىلىنغان. بۇ قېتىمقىسىنى گېرمانىيىلىكلەر كەشىپ قىلغان. 

ملىكەتلىرىدە سۇ توسمىسىنىڭ بارلىقى بايقالغان. مەسىلەن: دۇنيانىڭ  كۆپ مە

بېنگال، بېرما ۋە ھىندىستاندىمۇ بۇ تۈردىكى سۇ توسمىلىرى بولغان دېڭىز، 

 دەرياالرنىڭ بارلىقى كېيىنكى يىلالردا كەشىپ قىلىنغان.

غا  M.Bukailدوستى پروفېسسور  Cousteauيوقىرىقى كەشىپلەرنى  

 نى ۋەبۇ كەشىپلەرنىڭ يېڭى كەشىپىياتالر ئەمەسلىكىئېيتىپ بەرگەندە، ئۇ، 

ئۇ، ”ئۆزىنىڭ بۇرۇنال قۇرئاندىن بۇالرنى ئوقۇغانلىقىنى سۆزلەۇ بېرىدۇ: 

. شىدۇئىككى دېڭىزنى )بىرى تاتلىق، بىرى ئاچچىق( ئاققۇزىدۇ. ئۇالر ئۇچرى

 )“ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا توسما بولۇپ، بىر ـ بىرىگە قوشۇلۇپ كەتمەيدۇ.

 ـ ئايەتلەر( 20ـ  19سۈرىسى  رەھمان

ىكا شۇنى قەتئىي ئەستىن چىقارماسلىق كېرەككى، قۇرئان بېرەر پەن ـ تېخن

دۇر. تابىكىتابى ئەمەس، بەلكى ئۇ  ئەقىدە، ئىبادەت، ئەخالق ۋە مۇئامىالت كى

، ئۇ ئىنسانالرغا پەن ـ تېخنىكىدىن مەلۇم ماۋزۇالردا يىپ ئۇچى بېرىپ

ئېچىپ بېرىدۇ. دېمەك، قۇرئان ئومۇمىي  ئۇالرنىڭ ئىزدىنىش يولىنى

 قانۇنىيەتلەرنىڭ خۇسۇسىي يىپ ئۇچىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

 

 ـ ئىجتىمائىي دەلىللەر 4       

 ( بالىالر ھوقۇقى1

لۇشى ـ يىلىغا كەلگىچىلىك تۇغۇلغان بۇۋاقالرنىڭ قىز بو 571مىالدىيەنىڭ 

لكى دىال ئەمەس، بەجىددىي بىر ئېيىب  ئېدى. يالغۇز ئەرەب يېرىم ئارىلى

بۇ  لىشىكۆپىنچە ئەەللردە شۇنداق ئېدى. پەقەت يېڭى دىن)ئىسالم دىنى(نىڭ كې

 ۋەزىيەتنى تۈپتىن ئۆزگەرتىۋەتتى. 

 قۇرئاننىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن:

ش وخشاــ بالىالر ھۆردۇر، قىز ـ ئوغۇلالر ھۆرمەتتە ئوخشاش تۇغۇلىدۇ ۋە ئ

 مۇئامىلە قىلىنىدۇ.

ـ مۈلۈك ئىگىسى بوالاليدۇ. ئۇالر ئۈچۈن كەلگەن ھەدىيەلەر،  ــ بالىالر مال

ياردەملەر ۋە ئۇالرغا ئاتىۋېتىلگەن مال ـ مۈلۈكلەر ئۇالر  باالغەتكە يېتىپ 
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ئەقىل ـ ئىدراكقا ئىگە بولغانغا قەدەر ياخشى مۇھاپىزەت قىلىنىپ ساقلىنىدۇ. 

 كېيىنمۇ  ئۇالرنىڭ رۇخسىتىسىز قوللىنىلمايدۇ.

 ا گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش كېرەك.ــ بالىالرغ

ى ىدىكــ بالىالرنى ئوقۇتۇش ۋە ياخشى تەربىيىلەش ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ئۈست

 مۇھىم پەرزلەرنىڭ بىرى.

 ياشقا كىرگەنگە قەدەر ئۇرۇشقا بولمايدۇ. 10بالىالرنى 

 ىسىنىڭئات ــ بالىالرنىڭ ئۆيلۈك ـ ئۇچاقلىق بولغانغا قەدەر بارلىق چىقىملىرى

ىك شېر ە يۈكلىنىدۇ. كىچىك بالىالرنى  مەئىشەتنىڭ تىرىكچىلىكلىرىگەئۈستىگ

 قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ.

 ــ بالىالرغا زىيانكەشلىك قىلىنمايدۇ.

 ــ بالىالر ئۈچۈن بەددۇئا قىلىنمايدۇ.

ىرىنى اشقىلب ـ بالىالر ئارىسىدا ئادالەتلىك بولۇش كېرەك، بىرىنى دەپ          

 رەنجىتىشكە بولمايدۇ.

نىڭ بىر ـ ئەسىر 20دۇنيادا بالىالر ھوقۇقى باياننامىسىنىڭ ئېالن قىلىنىشى 

 يېڭىلىقى بولدى.

مەلۇمكى، قۇرئاننىڭ بالىالر ئۈچۈن بەرگەن ھۆرمىتى ۋە ئەھمىيىتى 

رنىڭ انىالدۇنيادىكى ھېچقانداق بىر قانۇندا تېپىلمايدۇ. تەبىئىيكى، ئاتا ـ ئ

لىشى ا قىڭ ھەق ـ ھوقۇقلىرىنى تولۇق ئادبالىلىرىنى خورلىماسلىقى ۋە ئۇالرنى

ۆي ئىرى ئۈچۈن يەرلىك قانۇنالر ئىشقا يارىمايدۇ. چۈنكى دۆلەتلەرنىڭ قانۇنل

ۇ زىم. بى الئىچىگە يارىمايدۇ. قانۇن پەقەت ئاتا ـ ئانىالرنىڭ يۈرىكىدىن چىقىش

ق ـ ڭ ھەبولسىمۇ، بىر ھېساب كۈنىنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىش ۋە بالىالرنى

 وقۇقلىرىنى قوغدىماسلىقنىڭ جازاسىنى چوقۇم كۆرىدىغانلىقىنى بىلىشھ

 ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ.

 ( ئايالالر ھوقۇقى2

مۇ يىل بۇرۇن  دۇنيا تارىخىدا بىرىنچى قېتىم ئايالالرنىڭ 1422مۇندىن 

ئەرلەرگە ئوخشاش ھۆر ۋە ھۆرمەتلىك ئىنسان ئىكەنلىكى، ئۇالرنىڭ 

 وقۇققا ئىگە ئىكەنلىكى ئېالن قىلىندى.ئەرلەرگە ئوخشاش ھەق ـ ھ

 نەدە؟  

 قۇرئان كەرىمدە!
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ىكەنلىكى ئـ يىللىرى فرانسىيىدە ئايالالرنىڭ ئىنسان  1700تېخى مىالدىيەنىڭ  

لۇپ ر بوياكى باشقا بىر جىنس ئىكەنلىكى  توغرۇلۇق جىددىي تاالش ـ تارتىشال

ېرىدە يىڭ قانداقال ـ ئەسىرنىڭ شارائىتىدا ئايالالر دۇنيان6ئۆتكەن ئىكەن.

 ىڭ بىرالرنبولمىسۇن، قۇل ئورنىدا كۆرۈلەتتى. يەھۇدىي دىنىدا ئايالالر شەيتان

 تۈرى دەپ قارالغان بولسا، بۇددىزمدا ئايالالر جىن، دەپ قارىالتتى.

لەر ھىندىيالرنىڭ دىنىدا بولسا، ۋابا، كېسەللىك ۋە باشقىمۇ بەختسىزلىك

 ايالنىئگەن پ قارىالتتى. ھىندىيالر ئېرى ئۆلئايالالرنىڭ سەۋەبىدىن بولىدۇ، دە

تىرىك تۇرغۇزۇپ ئېرى بىلەن بىرگە كۆيدۈرەتتى. ھازىرمۇ بۇ ئادەت 

 ئۇالرنىڭ قىسمەن مەزھەبلىرىدە ھۆكۈم سۈرمەكتە. پەقەت، ئىسالم دىنى

 ئايالالرنىڭ بارلىققا كەلگەندىن كېيىن، قۇرئاننىڭ ئىجتىمائىي ئىشالر قانۇنىدا،

 ىرى بەلگىلىنىپ، ئۇالرنىڭ شان ـ شەرىپى كۆتۈرۈلدى. شۇھەق ـ ھوقۇقل

 ېرىمۋاقىتالرنىڭ شارائىتىدا دۇنيانىڭ ھەممىال يېرىدە، خۇسۇسەن ئەرەب ي

ۇرغان ى قالدانىسئارىلىدا ئايالالر مىراس ئورنىدا قوللىنىالتتى. ئۇالرنىڭ ئاتا ـ ئ

 م دىنىمال ـ مۈلۈكلەردىن مىراس ئېلىش ھوقۇقى يوق ئېدى. ئەمما ئىسال

 كەلگەندىن كېيىن، ئۇالرغا مۇنۇ ھوقۇقالرنى بەلگىلىدى:

 ــ ئايالالرنىڭ مىراس ئېلىش ۋە ئۆزىنىڭ مال ـ مۈلۈكلىرىنى ئېرىنىڭ

 رۇخسىتىسىز، خالىغىنىچە تەسەررۇپ قىلىش ھوقۇقى بار.

ۇپ تۇت ـ ئەرنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى يېتەرلىك بولسا ئايالىغا خىزمەتچى  

 ى.بەرگىنى ياخش

ى كىنلىكئەر ـ ئايالالر قانداقال شارائىتتا بولمىسۇن، ئۇالرنىڭ ئوقۇش، ئۆگىنىش

 بار.

ــ ئايالالرنىڭ ئەرلەرگە ئوخشاش ئۆزى خالىغان بىرسى بىلەن تۇرمۇش 

ىش جرىشقۇرۇش، ئەگەر بەختلىك بواللمىغان ھالەتتە يېتەرلىك ئۆزۈر بىلەن ئا

 ھوقۇقى بار.

 ا ۋە خورالشقا بولمايدۇ.ــ ئايالالرنى ئۇرۇپ، تىلالشق

 . ايدۇــ ئايالالر تۇغۇشنى خالىسا، ئۇالرنى تۇغۇشتىن مەنئى قىلىشقا بولم

 ــ ئايالالرنى پۇل تېپىشقا زورالشقا بولمايدۇ.

 ــ ئايالالر ئائىلىنىڭ ئېھتىياجلىرىنى قامداشقا زورالنمايدۇ.
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اۋرۇپادا يسىمۇ، ـ ئەسىرىدە ئېالن قىلىنغان بول 6يوقىرىقى ھوقۇقالر مىالدىيە 

ەدەر ـ ئەسىرگە ق 18ۋە ئىسالم دائىرىسىنىڭ سىرتىدىكى   ئەەللردە، تېخى 

 بىردەك ئېتىراپ قىلىنماي كەلگەنىدى.

ى ەتلەرنانىيئايالالر قايسى تەبىقىدىن بولسا، ئۇالرغا شۇ سەۋىيىدە ماددىي ئىمك

 لگەنكەيارىتىپ بېرىش مەسىلىسى ھازىرقى تەرەققىيات ئەسىرىدىمۇ بىلىنمەي 

 بىر ھەقىقەتتۇر.

دىن ـ يىلالردىن باشالپ، دۇنياغا  داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتالر 1940پەقەت، 

ئوكسفورد ۋە كامبردچ ئۇنىۋېرسىتېتلىرى قوبۇل قىلىنىدىغان 

ىنى ئارىسىدىكىنى قىزالردىن ئېلىش قارار40بىلەن %  25ئوقۇغۇچىالرنىڭ% 

ىم ئېلىشتا ز ـ ئوغۇلالرنىڭ تەلـ ئەسىردىال قى 6چىقارغان بولسا، ئىسالم دىنى 

ىنىش  ، ئۆگئوقۇش»ئوخشاش ھوقۇققا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئېالن قىلىپال قالماستىن، 

« ۇرئەر بولسۇن، ئايال بولسۇن، ھەر قانداق  مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن پەرزد

 دەپ بەلگىلىگەن. 

ايسى ـ ئەسىرنىڭ شارائىتىغا قارايدىغان بولساق، بۇنداق ھەرق 6مىالدىيە 

ان، ئەسىرلەرنىڭ شارائىتىغا ۋە كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە ئويغۇن كېلىدىغ

ەك، ئادالەتلىك ۋە ئېسىل قانۇنالرنى، ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمد

ى زىشنئالالھنىڭ ئىالھىي مەكتىبىدىن باشقا مەكتەب كۆرمىگەن، ئوقۇش ۋە يې

ن مكىپ چىقىشى مۇئۆگەنمىگەن بىر ئۇممى ) ساۋاتسىز(پەيغەمبەرنىڭ اليىھىلە

اددە قۇلئئەمەس! بەلكى شۇۋاقىتتىكى ئاالھىدە تەلىم كۆرگەن ۋە بۇ ساھەدە پەۋ

پ ھىلەئەتراپلىق يېتىشكەن ئىنسانالرنىڭمۇ بۇ قانۇنالرنىڭ ئوخشىشىنى اليى

ەدىن ر نچىقالىشى مۇمكىن تەسەۋۋۇردىن يېراق، ئەلۋەتتە. ئۇنداقتا بۇ قانۇنال

 ن كەلدى! كەلدى؟ شۈبھىسىزكى، ئالالھتى

شۇنى ئېنىق چۈشىنىش كېرەككى، ئۆتمۈشتىكى ۋەقەلىكلەرنى زامانىمىزغا 

قىياس قىلىپ چۈشىنىدىغان بولساق، تارىخ پەلسەپىسىگە كۆرە چوڭ 

خاتالىقالرغا چۈشۈپ قالىمىز. شۇڭا ھەر قانداق ۋەقەلىك ۋە ھادىسىلەرنى  شۇ 

مېتودىدۇر. زامانالرنىڭ شارائىتىغا قاراپ چۈشىنىش ئىلىم ئەھلىنىڭ 

خۇسۇسەن، تارىخنى يەكۈنلەشتە چوڭ ئاساستۇر. زامانىمىزدا ئاددى سانالغان 

ئىشالر، ئۆتمۈشتىكىلەر ئۈچۈن چوڭ بىلىملەر ئېدى. چۈنكى، زامانىمىزدىكى 

تېلېۋىزىيە، سىنئالغۇ، ئۈنئالغۇ، كومپىيۇتېر، ئانتېنا، ئېنتېرنېت ۋە باشقىالر 
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ئەقلىگە كۆرە مۇمكىن ئەمەس  تېخى يۈز يىل بۇرۇنقى ئىنسانالرنىڭ

 ئىشالردىن ئېدى. بۇئىشالر ئۇالرنىڭ خىيالىغىمۇ كىرمەيتتى.

 ىدۇ. ئەمماياشلىق بالىالر مېكروب ۋە باكتېرىيىلەرنى بىل 7ـ 6زامانىمىزدىكى  

ىڭ ىيەنپاستېر بىلەن فارابىيالر ياشىغان زامانالردا، مېكروب بىلەن باكتېر

 .تتىىش ئىشىمۇ ئاالھىدە چوڭ بىلىم سانىالمەۋجۇت ئىكەنلىكىنى تەتقىق قىل

 ( كىشىلىك ھوقۇق3

ىلىپ ۇل قبۇ ماۋزۇدا، تاھازىرغىچە دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ پىكىرلىرىنى مەشغ

 وقۇققاىك ھتۇرىۋاتقان ئىشالرنىڭ بېشىدا ئىرقچىلىق كېلىدۇ. ئامېرىكىدەك كىشىل

ىش ، ئىرق ئايرئەڭ چوڭ ھۆرمەت بىلدۈرىدىغان، دېموكراتىك بىر دۆلەتتىمۇ

ارا مەسىلىسى ھەل بولماي كەلمەكتە. ئاق تەنلىكلەرنىڭ بالىلىرى بىلەن ق

اماق دا تتەنلىكلەرنىڭ بالىلىرىنىڭ بىر سىنىپتا تەلىم ئېلىشى، بىر رېستوران

 يمىز.اڭالئيېيىشىگە جىددىي قارشىلىق كۆرسىتىدىغان ئىنسانالرنىڭمۇ بارلىقىنى 

ۆلۈپ ەن ئالر ئاچلىق ۋە ئاغرىق سەۋەبلىرى بىلئاپرىقىدا كۈندە مىڭالرچە بالى

الردا خانىتۇرسا، باي مەملىكەتلەردىكى ئىنسانالر ئىتلىرىنى ئاالھىدە ساتىراچ

ن ر ئۈچۈىتالتارىتىپ، ئاالھىدە قىممەتلىك شامپۇالر بىلەن يۇيۇدۇ. فرانسىيىدە ئ

ىللىق ي 10 بىر يىل ئىچىدە سەرپ قىلىنىدىغان مەبلەغ سانىنىڭ سۇمال  دۆلىتىنىڭ

ن ىنسائكىرىمىگە باراۋەر كېلىدىغانلىقىنى بىلگىنىمىزدە، ھازىرقى دۇنيادا 

ن قىممىتىنىڭ نەقەدەر ئەرزان ئىكەنلىكىنى چۈشەنگەن بولىمىز. بۇنىڭدى

ۈچۈن ىز ئبماتېرىالىزم دۇنياسىنىڭ نەقەدەر شەپقەتسىز ئىكەنلىكىنى بىلىۋېلىش 

 ئانچە قىيىن ئەمەس. 

ەڭ تقان ئلىۋاىيە قاناللىرى دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا بوزامانىمىزدا تېلېۋىز

ىلەن  بىرى ئاددىي ۋەقەلىكلەرنىڭ خەۋەرلىرىنىمۇ ئۆز ۋاقتىدا، پۈتۈن تەپسىالتل

نىڭ ئاڭلىتىپ، كۆرسىتىپ كېلىۋاتىدۇيۇ،  ئۆيىمىزنىڭ ئالدىدىكى خوشنىمىز

 يلەردەئەھۋالىنى بىلمەيمىز. بولۇپمۇ چوڭ شەھەرلەردىكى ئېتىاژلىق ئۆ

ا ياقتئولتۇرىدىغانالرنىڭ كۆپىنچىسى خوشنىلىرىنىڭ ئەھۋاللىرىنى بىلىش ئۇ

ۇ تۇرسۇن، ئۇالرنىڭ نەدىن كەلگەن ۋە ئىسىملىرىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنىم

، ېمەكدبىلمەيدۇ. مانا بۇ، تەرەققى قىلغان، مەدەنىيەتلىك دۇنيانىڭ ھالى. 

 ياشىماقتا. بۈگۈنكى كۈندە ئىنسان ئىنساندىن شۇنچىلىك يېراق

 گەن:ئەمما ئىسالم دىنىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق بەلگىلىمىسىدە مۇنداق بېكىتىل
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ۆزى ئــ خوشنىسىنىڭ ئاچ ياتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۇنى تويغۇزماستىن، 

 توق ياتقان ئادەم مۇسۇلمان ئەمەس.

 ۇ.ــ خوشنىلىرىغا ئازار بېرىدىغان ئادەم ھەقىقىي مۇسۇلمان بواللمايد

ڭ ەبنىالر قانۇن ئالدىدا ۋە ئالالھنىڭ نەزەرىدە ئوخشاشتۇر. ئەرــ ئىنسان

ر. وقتۇئەجەمدىن، ئاق تەنلىكنىڭ قارا تەنلىكتىن ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقى ي

 شتىنپەقەت قايسى مىللەتتىن بولمىسۇن، تەقۋا)ئالالھنىڭ غەزىبىگە يولۇقۇ

 دۇ.ك بولىھەزەر قىلىدىغان( لىرى ئالالھنىڭ نەزەرىدە ئاالھىدە ھۆرمەتلى

نىڭ ــ قول ئاستىڭالردا ئىشلىگەنلەر قانداق تەبىقىدىن بولمىسۇن، سىلەر

قېرىنداشلىرىڭالردۇر. ئۇالرغىمۇ يىگىنىڭالردىن يېگۈزۈڭالر، 

نى كىيگىنىڭالردىن كىيگۈزۈڭالر ۋە ئىچكىنىڭالردىن ئىچكۈزۈڭالر. ئۇالر

 كۈچى يەتمەيدىغان ئىشالرغا زورلىماڭالر.

 .نى ئۇنىڭ تەرلىرى قۇرۇشتىن بۇرۇن بېرىپ بولۇڭالرــ ئىشچىنىڭ ھەققى

ــ مۇسۇلمان ـ كىشىلەرگە قولى ياكى ئېغىزى بىلەن زىيان ـ زەخمەت 

 يەتكۈزمىگەن كىشى دېمەكتۇر.

ڭ ــ سىلەرنىڭ ھېچبىرىڭالر ئۆزى ئۈچۈن ياقتۇرغان نەرسىسىدىن، ئۆزىنى

 لمايدۇ.مۇسۇلمان بۇرادىرى ئۈچۈن كەچمىگىچە ھەقىقىي مۇسۇلمان بوال

نى «ۋىدا خۇتبىسى»بۇ ماۋزۇدا ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ  

 ئەسكە ئېلىش يېتەرلىكتۇر.

رىدا املىيوقىرىقىالر قۇرۇق نەزەرىيەلەر ئەمەس، ئەلۋەتتە. بەلكى ھايات قاين

ىك ىشىلكئەمەلىيلەشتۈرۈلۈپ، سىناقالردىن ئۆتكەن قانۇنالردۇر. خەلقئارالىق 

رەسمىي  ـ ئەسىردە ماقۇلالنغان بولسىمۇ، تاھازىرغىچە 20ى ھوقۇق باياننامىس

 تۈردە ئەمەلىيلىشەلمەي كەلمەكتە.

ـ  19ىلى ـ ي 1981تەرىپىدىن « خەلقئارالىق ئىسالم كېڭىشى»تۆۋەندە،         

 «وقۇقئىسالم دىنىدىكى كىشىلىك ھ»سىنتەبىر كۈنى فارىژدا ئېالن قىلىنغان 

 ن.  يىچە ئوقۇرمەنلەرنىڭ ھۇزۇرىغا سۇنىمەباياننامىسىنى ئۆز تېكىستى بو
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 ـ ماددا، ياشاش ھوقۇقى 1    

 (A   ي بىئىئىنسان ھاياتى مۇقەددەستۇر. خەۋپ ـ خەتەرسىز ياشاش ئۇنىڭ تە

 ەقەتپھەققىدۇر. ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلىش ھوقۇقى يوق. بۇ ھوقۇق 

ال، ىتتىرىئەت  قانۇنى بويىچە ئۆلۈمگە ھەقلىق بولغان شارائئۇنىڭ ئىسالم شە

 قانۇنلۇق ھالدا ئۇنىڭدىن ئېلىپ تاشلىنىدۇ.

بىر  ىغانكىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن ياكى يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلم» 

ۇ، ئادەمنى ئۆلتۈرسە، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەنگە ئوخشاش بولىد

تۈن ۇ پۈئقۇزسا ياكى ھايات قېلىشىغا سەۋەبـچى بولسا، كىمكى بىر ئادەمنى قۇت

 ايەت(  ـ ئ 32)مائىدە سۈرىسى « ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگەنگە ئوخشاش بولىدۇ.

    

B ئەت ( ئىنساننىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى پۈتۈنلىكى قوغدىلىدۇ. ئىسالم شەرى

نمۇ ن كېيىەندىقانۇنى ئۇنى ھاياتىدا ۋە ماماتىدا بىردەك قوغدايدۇ. ھەتتا ئۇ ئۆلگ

سىلەرنىڭ بىرىڭالر بىراۋنى »ئۇنىڭ جەسىدى ھۆرمەتكە ھەقلىقتۇر. 

 )مىسلىم رىۋايىتى(« كېپەنلىگەندە ئۇنى ياخشى كېپەنلىسۇن.

 ـ ماددا، ئەركىنلىك ھوقۇقى2            

   A  تۇر. ( ئىنسان ھۆررىيىتى ـ خۇددى ئۇنىڭ ھاياتىغا ئوخشاش مۇقەددەس

ڭ تىنىبىرى ئۆزىگە ئائىت بولغان ھوقۇق بولۇپ، ھايا بۇ ئۇنىڭ تۇغۇلىشىدىن

داق ەر قاندۇنياغا كۆز ئاچقانداق ھ»ئاخىرىغىچە بۇ ھوقۇق ئۇنىڭغا ئائىتتۇر.  

ىمنىڭ ھېچك )بۇخارى ۋەمۇسلىم رىۋايىتى(« ئادەم ئىسالم دىنى بىلەن يارىتىلىدۇ.

رنى انالئىنس”ئۇنىڭ ھۆررىيىتىگە دەخلى ـ تەرۇز يەتكۈزۈش ھەققى يوقتۇر. 

ىرى انىلقاچاندىن بىرى ئۆزۈڭالرغا چوقۇندۇرىۋالدىڭالر، ھالبۇكى، ئۇالرنى ئ

ىنى )ئۆمەر ئىبنى خەتتاب( كىشىلەرنىڭ ئەركىنلىك ھۆر تۇغقان ئەمەسمىدى؟

ىگە ىيىتقوغداشقا ئىسالم شەرىئىتى تولۇق كۆپالەتلىك قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ ھۆرر

 ىئەتىلغان ھالالردا ئىسالم شەرچەكلىمە قويۇلمايدۇ، پەقەت شۇنى ئاساس ق

 قانۇنى بويىچە ئىش كۆرىلىدۇ.

B      بىر مىللەتنىڭ يەنە بىر مىللەتنىڭ ھۆررىيىتىگە تاجاۋۇز قىلىشىغا يول )

قويۇلمايدۇ. تاجاۋۇز قىلىنغان مىللەتنىڭ تاجاۋۇزچىلىققا قارشى چىقىشى ۋە 
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ھۆررىيىتىنى بارچە ئىمكانىيىتىنى قوللىنىپ كۈرەش قىلىش ئارقىلىق ئۆز 

 قايتۇرۇپ ئېلىشى ئۇنىڭ تەبىئىي ھوقۇقىدۇر.

« ۇ.مايدزۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ئادەم ئىنتىقامىنى ئالسا ئۇنى ئەيىبلەشكە بول« 

تىنى ـ ئايەت( خەلقئارالىق جەمئىيەتلەرنىڭ ئۆز ھۆررىيى 41)شۇرا سۈرىسى 

 ىلىشى،م قەقايتۇرۇپ ئېلىش يولىدا كۈرەش قىلىۋاتقان ھەر قانداق مىللەتكە يارد

ىشى ىرىشمۇسۇلمانالرنىڭ بۇ يولدا ئۆز مەسئۇلىيەتلىرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ت

ئالالھنىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر شۇنداق »الزىم. 

 كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلساق،

ۇ، رۇيدى ئىشالرغا بۇينامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، كىشىلەرنى ياخش

 ـ ئايەت(  41)ھەج سۈرىسى « يامان ئىشالردىن توسىدۇ.

 ـ ماددا، باراۋەرلىك ھوقۇقى  3   

    A .جەمگە، ئەرەبنىڭ ئە»( ئىسالم قانۇنى ئالدىدا ئىنسانالر باراۋەردۇر

ىل قىز ئەجەمنىڭ ئەرەبكە، قىزىل تەنلىكنىڭ قارا تەنلىككە، قارا تەنلىكنىڭ

سۇن تۇقچىلىقى يوقتۇر. پەقەت ئۇالر قايسى مىللەتتىن بولمىتەنلىككە ئار

ى نلىرىنقانۇ )ھەدىس( ئىسالم« تەقۋالىقى بىلەن بىر ـ بىرىدىن ئارتۇق بوالاليدۇ.

اتىمە فىزىم قناۋادا »ئىجرا قىلىشتا كىشىلەر ئارىسىدا ئايرىمچىلىق قىلىنمايدۇ. 

( ۇسلىمم)بۇخارى ۋە « .ئوغۇرلۇق قىلىدىكەن، ئەلۋەتتە ئۇنىڭ قولىنى كېسىمەن

 ۇرۇپئاگاھ بولۇڭالركى، سىلەرنىڭ ئەڭ ئاجىز كىشىپالر ئۆز ھەققىنى قايت»

ىن نىڭدئالغانغا قەدەر مېنىڭ يېنىمدا ئەڭ كۈچلۈك، ئەڭ كۈچلۈك كىشىپالر ئۇ

» .ۇرھەققنى ئىگىسىگە ئېلىپ بېرىلگەنگە قەدەر مېنىڭ يېنىمدا ئەڭ ئاجىزد

 ىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ سۆزى()ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى رەز

  B .ھەممىڭالر »( ئىنسانالر ھەممىسى ئىنسانلىق ھۆرمەتتە ئوخشاشتۇر

ھەزرىتى ئادەمدىن كۆڭىيىپ نەسىللەنگەن، ئادەم بولسا، توپراقتىن 

)پەيغەمبەر ئەلەيھېسساالمنىڭ ۋىدا خۇتبىسىدىن( ئىنسانالر « يارىتىلغاندۇر.

كۆرە بىر ـ بىرىدىن ئارتۇق پەقەت ياخشى ئەمەللىرىنىڭ دەرىجىسىگە 

ئەھقاف « ) ئۇالر ئەمەللىرىگە كۆرە مەرتىۋىلەرنى قازىنىدۇ.»بوالاليدۇ. 

ـ ئايەت( كىشىلەرنى ئىرقى، دىنى، رەڭگى ۋە تىلى  19سۈرىسى 

ئوخشاشماسلىق سەۋەبلىك ئارىسىنى ئايرىشقا تۈرتكە  بولىدىغان ھەر قانداق 

ئېقىم ئىسالم دىنىنىڭ ئومۇمىي قانۇن  پىكىر، ھەر قانداق قانۇن ۋە ھەر قانداق
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مۇسۇلمانالرنىڭ »پرىنسىپىغا قارشى ئېلىپ بېرىلغان بىۋاسىتە ھۇجۇمدۇر. 

 )ئىمام ئەھمەد(« قېنى بىر قاندۇر

  C ھەر بىر شەخسنىڭ ئۆز ئەمگىكى بىلەن جەمئىيەتتىكى ماددىي )

 ننىڭمىزې»مەنپەئەتلەردىن باشقىالرغا ئوخشاش پايدىلىنىش ھوقۇقى باردۇر. 

 «ر.ئەتراپىدا ھاالل ئىشلەپ مېڭىڭالر. ئالالھنىڭ بەرگەن رىزقىدىن يەڭال

 ـ ئايەت( 15)مۇلك سۈرىسى 

لىق ىمچىكىشىلەرنىڭ ئىش ھەققىلىرىنى تاپشۇرۇشتا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئاير   

ۇنىڭ ئكىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن، »قىلىشقا يول قويۇلمايدۇ. 

ۇ. كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن، ئۇنىڭ مۇكۆپاتىنى كۆرىد

 ـ ئايەتلەر(   8ـ  7)زەلزەلە سۈرىسى « جازاسىنى كۆرىدۇ.

 ـ ماددا،ئادالەت ھوقۇقى:4  

A)  ھەر بىر شەخس دەۋا ئىشلىرىدا شەرىئەت مەھكىمىسىگە مۇراجىئەت

لىش ز قىقىلىش ھوقۇقىغا ئىگە بولغاندەك،  باشقىالرنىڭمۇ ئۇنىڭ ئۈستىدە ئەر

ا وغرىدتئى مۆمىنلەر بىرەر ئىشتا تارتىشىپ قالساڭالر، بۇ »ھوقۇقى باردۇر. 

 )نىسا «ر.ئالالھنىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبەرنىڭ ھەدىسلىرىگە مۇراجىئەت قىلىڭال

 ـ ئايەت(  59سۈرىسى 

B)  ھەر بىر شەخسنىڭ باشقىالرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ئۆزىنى قوغداش

ا اشكارچرىغۇچىدىن باشقا ھەر قانداق كىشىنىڭ ئزۇلۇمغا ئۇ»ھوقۇقى باردۇر. 

( ھەر ـ ئايەت 147)نىسا سۈرىسى« يامان سۆز قىلىشىنى ئالالھ ياقتۇرمايدۇ.

كىشىنىڭ باشقىالرنى خەۋپ ـ خەتەرلەردىن  ۋە جەۋر ـ زۇلۇمالردىن 

 ەر ئۇھەر كىم ئۆزىنىڭ بۇرادىرىگە ياردەم قىلسۇن، ئەگ»قوغداش بۇرچىدۇر. 

غان بولسا ئۇنى بۇ ھەقسىزلىكىدىن قايتۇرسۇن، ئەگەر ھەقسىزلىق قىل

  سلىم()بۇخارى ۋە مۇ« ھەقسىزلىككە ئۇچرىغان بولسا ئۇنى مۇداپىئە قىلسۇن.

C)  ھەر بىر كىشىنىڭ ئومۇمنىڭ ۋە ھەر قانداق بىر شەخسنىڭ ھوقۇقىنى

ئەڭ ياخشى »قوغداش ۋە قولىدىن كەلگەنچە  ھىمايە قىلىش بۇرچىدۇر. 

نى لەرگە ئېيتىپ بىرەيمۇ؟ ئۇ كىشىلەرنىڭ ھەق ـ ھوقۇقلىرىگۇۋاھچىنى سى

قوغداش يولىدا،  سورالماستىن ئۆزى كېلىپ توغرا گۇۋاھچىلىق بەرگەن 

 )مۇسلىم(« ئادەمدۇر.

D)  قانداقال شارائىتتا بولمىسۇن، قايسى بىر سەۋەب بىلەن كىشىلەرنىڭ

ىمە قويۇشقا ئۆزلىرىنى ھەقسىزلىكلەردىن مۇداپىئە قىلىش ھوقۇقىغا چەكل



 قۇقوھ كىلىشىك ىكىدىنىد مالسىئ 61

 

)بۇخارى ۋە « ھەق ئىگىسىنىڭ سۆزى ھەر قاچان ئۈستۈندۇر.»بولمايدۇ. 

دەۋاگەرلەر ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم قىلىشتىن بۇرۇن ھەر ئىككى »مۇسلىم( 

تەرەڭنىڭ دەۋاسىنى ئاڭلىشىپ كېرەك. شۇنداق قىلغاندىال توغرا ھۆكۈم قىلىشتا 

 )ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى(« مۇۋەپپەق بوالاليسەن.

E)  ھېچكىمنىڭ بىرەر مۇسۇلمان كىشىنى ئىسالم شەرىئىتىگە زىت

ي ا بوكېلىدىغان ئىشالرغا زورالش ھوقۇقى يوقتۇر. زورالنغۇچىنىڭمۇ ئۇنىڭغ

ە ئالالھقا ئاسيلىق بولىدىغان ئىشالردا كىشىلەرگ»ئەگمەسلىكى الزىم. 

)بۇخارى، مۇسلىم، تىرمىزى( شەرىئەتكە زىت « بويسۇنۇشقا بولمايدۇ.

گەن ىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا زورالنغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا باش ئەگمىكېل

 دۇر.كىشىنىڭ مەۋقىئەسىنى قوغداش  مۇسۇلمانالر ئاممىسىنىڭ بىردەك بۇرچى

مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشىدۇر، مۇسۇلمان مۇسۇلمانغا زۇلۇم »

 )بۇخارى(  « قىلمايدۇ ۋە بوزەك قىلمايدۇ.

 ئادالەت مەھكىمىسى ئالدىدىكى ھوقۇقى ـ ماددا، شەخسلەرنىڭ 5 

  Aاھكار( كىشىلەر  قانۇن ئالدىدا ئەزەلدىن گۇناھسىزدۇر. بىراۋنىڭ  گۇن 

ىلىشى قار ئىكەنلىكى ئادالەت مەھكىمىسىدە ئىسپاتالتمىغان ئىكەن، باشقىالرنىڭ

ۈتۈن پقىلمىش سادىر قىلغانالردىن باشقا »بىلەن گۇناھكار ھېسابالنمايدۇ. 

 )بۇخارى، مۇسلىم(« ناھسىزدۇر.ئۇممەت گۇ

     B .بىز »( جىنايەتلەر پەقەت شەرىئەت دەلىلى بىلەنال ئىسپاتلىنىدۇ

سى )ئىسرا سۈرى« پەيغەمبەر ئەۋەتمەستىن، ھېچ قەۋمنى جازالىغىنىز يوق.

ـ ئايەت(  مۇسۇلمان كىشى ئىسالمدىكى ئاساسلىق مەسىلىلەرنى  15

لغان سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سا» بىلمىگەنلىكى سەۋەبلىك جازاالنمايدۇ.

 ردائىشالردا سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، لېكىن قەستەن قىلغان ئىشىپال

 ـ ئايەت(  5)ئەھزاپ سۈرىسى « سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ.

  Cل ـ دەلى ( ئادالەت مەھكىمىسى ئالدىدا، شەك قوبۇل قىلمايدىغان، يېتەرلىك

پى ېتىرائئىسپاتالنمىغان ۋە ئۇنىڭغا ئۆز ئىسپاتالر بىلەن ئۆزىنىڭ جىنايىتى 

، ئەگەر ئى مۆمىنلەر»بولمىغان ھېچقانداق كىشى جىنايەت بىلەن سوتالنمايدۇ. 

ىنى سىلەرگە بىر پاسىق ئادەم بىرەر خەۋەر ئېلىپ كەلسە، ئىشنىڭ ھەقىقىت

 ىلىپقبىلمەستىن بىرەر قەۋمنى  رەنجىتىپ قويۇپ، قىلمىشىپالرغا پۇشايمان 

)ھۇجۇرات « ىڭالر ئۈچۈن ئۇ خەۋەرنى ئېنىقالڭ كۆرۈڭالر.قالماسلىق

 ـ ئايەت( 6سۈرىسى 
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    Dە ( قانداقال شارائىتتا بولمىسۇن، جىنايەتچىلەر ئۈچۈن شەرىئەتت

ر ئەنە شۇال»بەلگىلەنگەن جازا مىقدارىدىن چەتنەپ كېتىشكە بولمايدۇ. 

ڭ ئالالھنىئالالھنىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇر. ئۇنىڭغا خىالڭلىق قىلماڭالر، 

 229ى )بەقەرە سۈرىس« بەلگىلىمىلىرىگە خىالڭلىق قىلغۇچىالر زالىمالردۇر.

 ـ ئايەت( جىنايەت ئىشلىگۈچىنى كەچۈرۈم قىلىش ياكى جازاسىنى مۇمكىن

 رتكەقەدەر تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن، جىنايەت ئىشلەنگەن شارائىت ۋە ئۇنىڭغا تۈ

پرىنسىپلىرىنىڭ بولغان ئامىلالرغا رىئايە قىلىش شەرىئەت قانۇن 

مۇسۇلمانالردىن جىنايەت ئىشلىگۈچىلەرنى ئۇالرغا »جۈملىسىدىندۇر. 

ە ۋھەقى )بەي« بېرىلىدىغان جازادىن كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە ساقالڭ قېلىپالر.

 ھاكىم رىۋايەت قىلغان(

E   .نە بىرەم يەبىر ئاد«( كىشى باشقىسىنىڭ قىلمىشى بىلەن جازاغا تارتىلمايدۇ 

ەركىم ھـ ئايەت(  15(ئىسرا سۈرىسى « ناھىنى ئۈستىگە ئالمايدۇ.ئادەمنىڭ گۇ

ڭ ۆزىنىئھەر ئادەم »ئۆزىنىڭ ياخشى ـ يامان بارلىق ئىشلىرىدا مۇستەقىلدۇر. 

ا ـ ئايەت( قانداقال شارائىتت 21)تۇر سۈرىسى « قىلمىشىغا مەسئۇلدۇر.

رى ىلىغىنبولمىسۇن، جىنايەت سادىر قىلغۇچىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقان ۋە ئەل ـ ئا

يۇسۇف:  خۇدا ساقلىسۇن، »ئۇنىڭ قىلمىشى سەۋەبلىك جازاالنمايدۇ. 

 «دى.نەرسىمىزنى كىمنىڭ يۈكىدىن تاپقان بولساق، شۇنى ئېلىپ قالىمىز  دې

 ـ ئايەت( 79)يۈسۈف سۈرىسى 

 ـ ماددا، ھاكىمىيەتنىڭ ھەقسىزلىك قىلىشىدىن قوغدىنىش ھوقۇقى 6   

 ھاكىمىيەت تەرىپىدىن ئۆزىگە يەتكەن جەمئىيەتتىكى ھەر بىر شەخسنىڭ 

ت ھەقسىزلىكلەردىن قانۇنلۇق ھالدا قوغدىنىش ھوقۇقى باردۇر. ھاكىمىيە

ت ي رەدائىرىلىرىنىڭ كىشىلەرگە قانۇنسىز ھالدا زىيانكەشلىك قىلىشى قەتئى

رنى مۆمىنلەر ۋە مۆمىنەلەرگە قىلمىغان ئىشالرنى چاپالڭ ئۇال»قىلىنىدۇ. 

.« ولىدۇببۇھتاننى ۋە چوڭ گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان رەنجىتىدىغانالر شۇ 

 ـ ئايەت( 58)ئەھزاپ سۈرىسى 

 ـ ماددا، قىيىن ـ قىستاقالردىن ئۆزىنى قوغداپ قېلىش ھوقۇقى 7

  (A  قارىالنغۇچىالرنى قىيىن ـ قىستاققا ئېلىشقا قەتئىي بولمايدۇ. ھەتتا جىنايىتى

بۇ دۇنيادا كىشىلەرنى »ۇلمايدۇ. ئىسپاتالنغانالرنىمۇ ئازابالشقا يول قوي

)بۇخارى ۋە مۇسلىم( « ئازابلىغانالرنى ئالالھ تائاال قىيامەت كۈنىدە ئازاباليدۇ.

شۇنىڭدەك، كىشىلەرنى ئىشلىمىگەن قىلمىشلىرىغا ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن 
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قىيناشقا بولمايدۇ. قىيناش ۋە زورالش تۈرلىرىنىڭ ھەممىسى ئىنتايىن خاتادۇر. 

تائاال ئۇممىتىمدىن ئۇنتۇپ قالغان، خاتاالشقان ۋە زورالنغان سەۋەبلىك ئالالھ »

 )ئىبنى ماجە(« قىلغان گۈناالرنى ئەپۇ قىلدى.

 Bگەن ىلەن( بىراۋنىڭ جىنايى قىلمىشى قانچىلىك چوڭ بولمىسۇن، ئۇنىڭغا بەلگ

خلى جازا تۈرى قانچىلىك ئېغىر بولمىسۇن، ئۇنىڭ ئىنسانلىق ھۆرمىتىگە دە

 مەيدۇ، بەلكى ئۇنىڭ ئىنسانلىق ھۆرمىتى ھىمايە قىلىنىدۇ. يەتكۈزۈل

 ـ ماددا، كىشىلەرنىڭ ئۆز ئابرويىنى ۋە نومۇسىنى قوغداش ھوقۇقى8 

ا لىشقكىشىلەرنىڭ نومۇسى ۋە ئابرويى مۇقەددەستۇر. ئۇنى ئاياق ئاستى قى  

، ۈڭالرسىلەرنىڭ بىر ـ بىرىڭالرنىڭ قېنىنى تۆكۈش»قەتئىي يول قويۇلمايدۇ. 

ر، مال ـ مۇلكىنى تاالن ـ تاراج قىلىشىڭالر ۋە ئابرويىنى چۈشۈرۈشۈڭال

ان قخۇددى مۇشۇ ئۇلۇغ كۈندە، مۇشۇ ئۇلۇغ شەھەردە ۋە مۇشۇ ئۇلۇغ ئايدا 

نىڭ كىشىلەر« تۆكۈشنىڭ گۇناھىنىڭ ئېغىر بولغىنىدەك، ئېغىر جىنايەتتۇر.

ن قساىتىگە نۇكەمچىلىكلىرىنى ئېچىش، ئەيىبلىرىنى ئىزدەش ۋە كىشىلىك ھۆرم

يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئورۇنۇش قەتئىي ھارامدۇر. ئۇنىڭغا ھېچ ۋاقىت يول 

! نۇرغۇن گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر، بەزى ئى مۆمىنلەر»قويۇلمايدۇ. 

، ڭالرگۇمانالر ھەقىقەتەن گۇناھتۇر. بىر ـ بىرىڭالرنىڭ ئەيىبىنى ئىزدېمە

 ـ ئايەت(  12)ھۇجىرات سۈرىسى «  غەيۋىتىنى قىلماڭالر

 ـ ماددا، خالىغان رايۈندا پاناھلىنىش ھوقۇقى9

 ننىڭئۆز يۇرتىدا  زۇلۇمغا ئۇچرىغان ياكى خورالنغان ھەر قانداق مۇسۇلما

ردۇر. ى بائىسالم دۆلەتلىرى ئىچىدىن كۆڭلى ئارام تاپىدىغان پاناھلىنىش ھوقۇق

ق ئۇنىڭ دۆلەت تەۋەلىكى، مىللىتى، رەڭگى، ئەقىدىسى ۋە ئىرقى قاندا

ە ۋلىق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ ئۇنى بارچە ئامان

ەر ئەگ»مەئىشەتنىڭ كېرەكلىكلىرى بىلەن تولۇق  تەمىن ئېتىش بۇرچىدۇر. 

نى  رئانمۇشرىكالردىن بىرەر كىشى سەندىن ئامانلىق تىلەپ كەلسە، تاكى ئۇ قۇ

مان ىن، ئاندىن ئۇ ئىئاڭالڭ چۈشەنگەنگە  قەدەر، ئۇنىڭغا ئامانلىق بەرگ

« ن.ويغىئېيتمىسا، ئۇنى جېنى بىلەن مېلى ئامان تاپىدىغان جايغا يەتكۈزۈپ ق

 ـ ئايەت( 6)تەۋبە سۈرىسى 

B ئالالھنىڭ بەيتى بولغان مەككە مۇكەررەمە پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ )

پاناھگاھىدۇر. بىرەر مۇسۇلماننىمۇ ئۇنىڭدىن چىقىرىشقا قەتئىي يول 

)ئال ئىمران « ەيتۇلالھقا كىرگەن ئادەم ئامانلىقتا بولىدۇ.ب»قويۇلمايدۇ. 
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ـ ئايەت( ئۆز ۋاقتىدا بىز كەبىنى كىشىلەر ئۈچۈن جەم بولىدىغان  97سۈرىسى 

 ـ ئايەت( 125)بەقەرە سۈرىسى « ۋە ئامان جاي قىلىپ بەردۇق.

 ـ ماددا، ئاز سانلىق مىللەتلەر ھوقۇقى10 

   (A ىلەرنىكىش»لەتلەرگە قۇرئان كەرىمنىڭ دىنىي جەھەتتە ئاز سانلىق مىل 

ـ ئايەت( دېگەن  256)بەقەرە سۈرىسى« دىنغا كىرىشكە زورالش يوق.

 ئومۇمىي پرىنسىپى بويىچە مۇئامىلە قىلىنىدۇ. 

   Bم ئىسال ىرىدا( قانۇنىي جەھەتتە، ئاز سانلىقالر ئەگەر ئۆزلىرىنىڭ دەۋا ئىشل

 ئىش ا شەرىئەت قانۇنى بويىچەمەھكىمىسىنى ئىختىيار قىلىپ كەلسە، ئۇالرغ

سىدا ئارى ئەگەر ئۇالر سېنىڭ ئالدىڭغا دەۋالىشىپ كەلسە، ئۇالرنىڭ»كۆرىلىدۇ. 

ەر ھۆكۈم قىلىپ قويۇش، ياكى ئۇنى رەت قىلىشتا ئىختىيارىڭ بولىدۇ. ئەگ

 ئۇالرنى رەت قىلساڭ، ئۇالر ساڭا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. ئەگەر

الھ ىلساڭ ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلغىن، ئالئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم ق

ەر ئۇالر ـ ئايەت( ئەگ 42)مائىدە سۈرىسى « ھەقىقەتەن ئادىلالرنى ياقتۇرىدۇ.

ىڭ ئىسالم مەھكىمىسىگە بېرىشنى خالىمىسا، ئۆزلىرى مەنسۇپ بولغان دىنن

نىدا يەھۇدىيالر بىلەن خىرىستىئانالرنىڭ يې»قانۇنى بويىچە ئىش كۆرىدۇ. 

مەد ڭ ھۆكمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەۋرات تۇرسا، ئالالھى مۇھەمئالالھنى

 كاراقانداقچە سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تەكلىپ قىلىدۇ؟ ئاندىن ھەقىقەت ئاش

 ىمۇ،بولغاندىن كېيىن سېنىڭ ھۆكمىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ، ئەنە شۇالر تەۋراتق

 ـ ئايەت( 43)مائىدە سۈرىسى « ساڭىمۇ ئىشەنمىگۈچىلەردۇر.

 دا، ئومۇمىي پائالىيەتلەرگە قاتنىشىش ھوقۇقىـ ماد11

A)  ھەر بىر كىشىىنىڭ جەمئىيەتتە بوالۋاتقان ئاممىۋى پائالىيەتلەرگە

ىك كىشىل بىر قاتنىشىش، ئۆزىنىڭ قابىلىيىتى ۋە ئىمكانىيىتىگە يارىشا جەمئىيەتكە

ھەسسىسىىنى قوشۇش ھوقۇقى باردۇر. شۇنىڭدەك، جەمئىيەتتىكى ھەر بىر 

 رخىلىقتىدارى ۋە ساالھىيىتىگە كۆرە ھۆكۈمەت ئورگانلىرىدا  ھەشەخسنىڭ ئ

 لغانمەنسەبلەر بىلەن شۇغۇللىنىش ھوقۇقى بار. خىزمەتكە ساالھىيەتلىك بو

ا ازلىققىلىۋكىشىلەرنىڭ بۇ ساالھىيىتى  ھەر قانداق بىر مىللەت ئايرىش ياكى قەب

يدۇ. لمەتۆۋەنلىتى ئوخشاش ئىللەتلەر سەۋەبلىك  ئەمەلدىن قالدۇرۈلمايدۇ ياكى

غا ىالرمۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتى بىر پۈتۈن ئايرىلماس ھاياتتۇر. ئۇالر باشق»

ىڭ قارشى بىر قولدۇر، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئاددى بىر شەخسمۇ ئۇالرن

 )ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى(« تولۇق كاپالىتىدىدۇر.



 قۇقوھ كىلىشىك ىكىدىنىد مالسىئ 65

 

B) اسى خەلق بىلەن ھۆكۈمدارالر ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ ئاس

 ىلىقئەركىن سايالمدۇر. خەلقنىڭ ئۆز ئىش ئىگىلىرىنى ئەركىن سايالم ئارق

ار مۇسۇلمانالر ئىشلىرىنى مەسلىھەت بىلەن قار»تالالش ھوقۇقى باردۇر. 

ىش ئـ ئايەت(  خەلقنىڭ ئىش بېشىدىكىلىرىنىڭ  37)شۇرا سۈرىسى « قىلىدۇ.

ا ىگەن ھالالردبېجىرىشلىرىنى كۆزىتىش، ئەگەر شەرىئەت قانۇنىدىن چەتن

ىش مەن سىلەرنىڭ ئ»ئۇالرنى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالش ھوقۇقى باردۇر. 

 باشقۇرغۇچىڭالر بولۇپ تەيىنلەنگىنىم بىلەن مەن سىلەرنىڭ ئەڭ ياخشى

الر كىشىڭالرمۇ ئەمەسمەن. بۇ ۋەزىپىنى توغرا ئورۇنلىغانلىقىمنى كۆرسەڭ

ئالالھ  الر.مېنى ئېلىپ تاشالڭ ماڭا ياردەم قىلىڭالر، ئەگەر خاتاالشقان بولسام

 الر،ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ توغرا يولىدا يۈرگەن بولسام ماڭا بويسۇنۇڭ

نچى بىرى« )ئەگەر ئاسىيلىق قىلغانلىقىم كۆرۈلسە ماڭا بويسۇنۇشقا بولمايدۇ.

پ شۇرۇخەلىپە ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خەلىپىلىك ۋەزىپىسىنى تاپ

 ۇتقىدىن( ئالغان ۋاقتىدىكى ن

 ـ ماددا، پىكىر بايان قىلىش ۋە ئېتىقاد ئەركىنلىكى 12

A)  ھەركىمنىڭ ئۆز پىكرى ۋە ئېتىقادىنى ئەركىن بايان قىلىش ھوقۇقى

پىدىن ىنسىباردۇر. پىكىر بايان قىلغۇچى ئىسالم شەرىئىتىنىڭ ئومۇمىي قانۇن پر

ىش شى چىقچەتنىمىگەن ئىكەن، ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭغا چەكلىمە قويۇش ياكى قار

 ھەققى يوقتۇر. ئەمما ئىسالم شەرىئىتىنىڭ زىتتىغا ياكى مۇسۇلمانالر

ئەگەر »ئاممىسىنىڭ زىيىنىغا پىتنە ـ ئىغۋا تارقىتىشقا يول قويۇلمايدۇ.  

ر  قۇچىالرقاتمۇناپىقالر، دىللىرىدا كېسەللىك بارالر، مەدىنىدە يالغان خەۋەر تا

ت ۇسەەللمەلۋەتتە بىز سېنى ئۇالرغا )قىلمىشلىرىدىن( يانمىسا، ئى مۇھەممەد ئ

غىنا ئاز قىلىمىز، ئاندىن ئۇالر مەدىنىدە لەنەتكە ئۇچرىغان ھالدا سەن بىلەن

. رۇلىدۇۆلتۈۋاقىت تۇرااليدۇ. ئۇالر قەيەردە بايقالسا، شۇ يەردە تۇتۇلىدۇ ۋە ئ

ۇتقان ىڭ تمانا بۇ،  ئالالھنىڭ ئۆتكەنكى ئۇممەتلەرگە تۇتقان يولىدۇ. ئالالھن

 ـ 61ـ  60)ئەھزاپ سۈرىسى « لىدا ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسەن.يو

 ئايەتلەر( 

B)  ھەقىقەتنى ئىزدەش يولىدا تەپەككۇر قىلىش، ئىزدىنىش كىشىلىك

ھوقۇق بولۇپال قالماستىن، بەلكى دىنىمىزنىڭ تەلىبىدۇر. شەرىئەت ئىستىالھىدا 

ئىشنى تەۋسىيە ئى مۇھەممەد ئېيتقىنكى، مەن سىلەرگە بىر »پەرزدۇر. 

قىلىمەن: سىلەر خۇدالىق ئۈچۈن ئىككىدىن، بىرىگە تۇرۇڭالر، ئاندىن پىكىر 
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يۈرگۈزۈڭالر ھەمراھىڭالر مۇھەممەد ئەلەيھېسساالمدا ھېچ مەجنۇنلۇق 

يوق، پەقەت ئۇ قاتتىق ئازاب كېلىشىدىن بۇرۇن سىلەرگە ئەۋەتىلگەن بىر 

 ( ـ ئايەت 47)سەبە سۈرىسى « ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر.

C)  ھەر قانداق بىر شەخسنىڭ زۇلۇمغا ۋە ھەقسىزلىككە قارشى

ىي ەبىئچىقىشى، ھەر قانداق زالىم ھاكىمىيەتكە قارشى كۈرەش قىلىشى ئۇنىڭ ت

ەر پەيغەمب»ھوقۇقى بولۇپال قالماستىن، بەلكى ئەڭ ھەققانىي جىھادتۇر. 

كىم م ھالىزا”ئەلەيھېسساالم جىھادنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى قايسى؟ دەپ سورالغىنىدا: 

 )تىرمىزى( « دەپ جاۋاب بەرگەن“ ئالدىدا ھەق سۆزنى جاكارالشتۇر

D)  ھەر كىشىنىڭ توغرا مەلۇمات ۋە ھەقىقەتلەرنى نەشىر قىلىش

ىگە ھوقۇقى باردۇر. پەقەت جەمئىيەت ئامانلىقىغا ياكى دۆلەت بىخەتەرلىك

ياكى  قنىڭلىمۆمىنلەرگە ئائىت ئامان»زىيانلىق بولغانلىرى بۇنىڭدىن مۇستەسنا. 

گەر قورقۇنچىنىڭ بىرەر خەۋىرى مۇناپىقالرغا يەتسە، ئۇنى تارقىتىدۇ، ئە

ۇم ئۇنى پەيغەمبەرگە ۋە مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىكى ئىش ئۈستىدىكىلەرگە مەل

 قىلسا، شۇ خەۋەرنى چىقارغۇچىالر ئۇنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى ئۇالردىن

 ت(  ـ ئايە 49)نىسا سۈرىسى « ئەلۋەتتە    بىلىۋاالتتى

E)  غەيرى دىندىكىلەرنىڭ پىكىر ـ ئېتىقادىغا ۋە ھېسسىياتىغا ھۆرمەت

 ـقىلىش مۇسۇلماننىڭ ئەخالقىدۇر. باشقىالرنىڭ ئېتىقادىنى ياكى ئۆرپ 

نئىي ي مەئادەتلىرىنى ئەيىبالش ياكى جەمئىيەتتىن ئۇالرنى چەتكە قېقىش قەتئى

ر، ماڭالتلىرىنى تىللىمۇشرىكلەرنىڭ ئالالھنى قويۇپ چوقۇنغان بۇ»قىلىنىدۇ. 

ەنىگە شنىڭ ئۇنداق قىلساڭالر ئۇالر بىلمىگەنلىكلىرىدىن ھەددىدىن ئېشىپ ئالالھ

لىق ىرايتىل تەككۈزىدۇ. شۇنىڭدەك، بىز ھەر ئۇممەتكە ئۆزلىرىنىڭ ئەمەلىنى چ

 ئەنئام.« )كۆرسەتتۇق. ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى ئالالھنىڭ دەرگاھىدۇر

 ەت(ـ ئاي 108سۆرىسى 

 ـ ماددا، دىنىي ئەركىنلىك13

ىلىش قبۇل ھەر بىر شەخسنىڭ خالىغان دىنغا ئېتىقاد قىلىش، خالىغان پىكىرنى قو

ۋە ئۆزىنىڭ دىنى پائالىيەتلىرى بىلەن شۇغۇللىنىش ھوقۇقى باردۇر. 

« سىلەرنىڭ دىنىڭالر ئۆزۈڭالر ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزۈم ئۈچۈن.»

 ـ ئايەت( 6)كافىرۇن سۈرىسى 

 ـ ماددا، دەۋەت قىلىش ھوقۇقى  14
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      Aجەمئىيەتتىكى ھەر بىر شەخسنىڭ ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ دىنىي ) ،

ە ۋانا ئىجتىمائىي، سىياسىي ۋە مەدەنىي ساھەلىرىگە قاتنىشىش، زاۋۇت، كارخ

بۇ مېنىڭ ”ئىيتقىنكى، »باشقا مۇئەسسەسەلەرنى قۇرۇش ھوقۇقى بار. 

 نلەردەۋەت قىلىمەن، مەن ۋە ماڭا ئەگەشكە يولۇمدۇر. كىشىلەرنى ئالالھقا

روشەن دەلىللەرگە ئاساسلىنىمىز. ئالالھ پاكتۇر، مەن مۇشرىكلەردىن 

 ـ ئايەت(  108)يۈسۈف سۈرىسى « ئەمەسمەن.

       (B ە ۋھەر بىر شەخسنىڭ كىشىلەرنى ياخشى ئىشالرغا تەرغىب قىلىش

 دۇر.مۇقەددەس بۇرچى يامانلىقالردىن قاچۇرۇش ھوقۇقى بولۇپال قالماستىن،

شۇنىڭدەك، ھەر بىر شەخسنىڭ دۆلەتتىن، جەمئىيەتتىن كىشىلەرنىڭ بۇ 

س ەخسۇممەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىشىغا شەرت ـ شارائىت يارىتىپ بېرىش يولىدا 

سىلەرنىڭ »مۇئەسسەسەلەرنى قۇرۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقى بار. 

 رۇپ،ان، ياخشى ئىشالرغا بۇيئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغ

ن )ئال ئىمرا« يامان ئىشالردىن مەنئى قىلىدىغان بىر جامائەت بولسۇن.

 ـ ئايەت( 104سۈرىسى 

 ـ ماددا، ئىقتىسادىي ھوقۇق15          

   A     .ىڭ، انالرنئاسم»( تەبىئەت پۈتۈن بايلىقى بىلەن ئالالھنىڭ مۈلكىدۇر

« ۇر.سۇپتداتنىڭ پادىشالىقى ئالالھقا مەنزېمىننىڭ ۋە ئۇالردىكى پۈتۈن مەۋجۇ

ان ـ ئايەت( ئۇ ئالالھنىڭ ئىنسانىيەتكە ئاتا قىلغ 120)مائىدە سۈرىسى 

سىنى ئالالھ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممى»ئاتاسىدۇر. 

سى )جاسىيە سۈرى« ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ پەزلىدىن سىلەرگە بويسۇندۇرۇپ بەردى.

ىن ىنشتمنىڭ كىشىلەرنى تەبىئەت بايلىقلىرىدىن مەنپەئەتلـ ئايەت( ھېچكى 13

توسۇش ياكى ئۇنىڭ نېسىۋىسىگە تاجاۋۇز قىلىش ھوقۇقى يوقتۇر.   

ا ئىسر« )پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغانلىرى ھېچكىمدىن مەنئى قىلىنمايدۇ.

 ـ ئايەت( 20سۈرىسى 

B ش ەپچىقىرى( ھەر بىر كىشىنىڭ قانۇنلۇق يولالر بىلەن ئىشلەش ۋە ئىشل

ئىنسان پەقەت ئۆزى ئىشلىگەن ئىشنىڭ نەتىجىسىنى »ھوقۇقى باردۇر. 

 زېمىننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا»ـ ئايەت(  39)نەجم سۈرىسى « كۆرىدۇ.

« رىزىق تېپىش ئۈچۈن سەئى قىلىڭالر، ئالالھ بەرگەن رىزىقتىن يەڭالر.

 ـ ئايەت( 15)مۇلك سۈرىسى 
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C ڭ قانۇنلۇق ھوقۇقىدۇر. ھەر ئادەم ( خۇسۇسىي مۈلۈكچىلىك ھەركىمنى

ا نلىرىغاپقائۆزى يالغۇز ياكى ئورتاق بولغان ھالدا ئۆز مېھنىتى بىلەن ئىشلەپ ت

ەجم )ن.« ئالالھ ئىنساننى باي قىالاليدۇ ۋە مەمنۇن قىالاليدۇ»ئىگە بولىدۇ. 

ـ ئايەت( ئومۇمىي مۈلۈكچىلىكمۇ كىشىلەرنىڭ قانۇنلۇق  49سۈرىسى 

ە ئالالھ پەيغەمبىرىگ»ئىيەت ئۈچۈن خىزمەت قىلىدۇ. ھوقۇقىدۇر. ئۇ جەم

غەنىمەت قىلىپ بەرگەن قۇرا )يەنى قۇرەيز، نەزىر، پەدەك ۋە خەيبەر 

 ئۆتۈپ ولغاكۇففارلىرىنىڭ( ماللىرىنى، ئىچىڭالردىكى بايالر ئارىسىدا قولدىن ق

، رىغايۈرمەسلىكى ئۈچۈن، ئالالھقا، پەيغەمبەرگە، پەيغەمبەرنىڭ ئەقرىبالى

ـ  7)ھەشر سۈرىسى « تىملەرگە، مىسكىنلەرگە، مۇساپىرلەرگە خاس قىلدىيې

 ئايەت( 

  D ارى مىقد ( مۇسۇلمانالرنىڭ پېقىرلىرى ئۈچۈن بايالرنىڭ ماللىرىدىن مەلۇم

دا ئۇالرنىڭ ماللىرى»دەپ تونۇلىدۇ.  « زاكات»بەلگىلەنگەن ھەقتۇر. ئۇ 

 ھەق ىلىدىغان مۇئەييەنتىلەيدىغان پېقىرغا ۋە تىلىمەيدىغان پېقىرغا بېر

ا ـ ئايەتلەر( بايالرنىڭ پېقىرالرغ 25ـ  24)مائارىج سۈرىسى« باردۇر.

 ا ياكىتىشقئۆتەشكە تېگىشلىك بولغان بۇ مۇئەييەن ھەقنى ئادا قىلىشتىن باش تار

 كېمەيتىشكە قەتئىي يول قويۇلمايدۇ. 

      E ەلقنىڭۇم خ( بايلىق مەنبەلىرى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ۋاسىتىلىرىنى ئوم 

كى ش يامەنپەئىتى ئۈچۈن قوللىنىش پەرزدۇر. بۇنىڭدا مەسئۇلىيەتسىزلىك قىلى

 ئالالھ تائاال ئۈستىگە»سۇيىىستېمال قىلىشقا زادى يول قويۇلمايدۇ. 

ادا ئمەسئۇلىيەتنى ئاتا قىلغان ھەر قاندا ئادەم شۇ مەسئۇلىيەتنى توغرا 

رى ۋە بۇخا« )ىدىنى ئااللمايدۇ.قىلمايدىكەن، ئۇ قىيامەت كۇنىدە، جەننەتنىڭ ھ

 مۇسلىم( 

F)  ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنىڭ راۋاجلىنىشى ۋە ئۇنىڭ سۇيىىستېمال

 قىلىنماسلىقى ئۈچۈن ئىسالم دىنى تۆۋەندىكىلەرنى مەنئىي قىلىدۇ:

كىمكى ساختىپەزلىك »( ساختىپەزلىكنىڭ ھەممە تۈرى ھارامدۇر. 1  

 لىم( )مۇس« قىلىدېكەن، ئۇ بىزدىن ئەمەس.

( ئېلىم ـ سېتىم ئىشلىرىدا كىشىلەرنى ئالداش ۋە تاالش تارتىشقا ئېلىپ 2    

بارىدىغان قانۇنسىز ئىشالرنىڭ ھەممىسى ھارامدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھېسساالم 

ساالھىيىتى مەجھۇل مالالرنى سېتىشنى مەنئى قىلغان.)مۇسلىم ۋە ئەبۇ داۋۇد( 



 قۇقوھ كىلىشىك ىكىدىنىد مالسىئ 69

 

ىپ رەڭگى قارا بولمىغىچە، ئاشلىقتىن پەيغەمبەر ئەلەيھېسساالم ئۈزۈمنى پىش»

 قاتمىغىچە سېتىشنى مەنئى قىلغان. )بۇخارى، مۇسلىم( 

ىش ىپ بېر( ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا ئادىل بولماسلىق، كىشىلەرگە كەم تارت3    

الر ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي! ئۇ»قەتئىي ھارامدۇر. 

پ ارتىئالىدۇ. كىشىلەرگە ئۆچەپ ياكى ت كىشىلەردىن ئۆلچەپ ئالغاندا تولۇق

غا بەرگەن چاغدا، كەم بېرىدۇ. ئۇالر بۈيۈك بىر كۈندە تىرىلىدىغانلىقى

 ـ ئايەتلەر(  5ـ  1)مۇتەففىفىن سۈرىسى « ئىشەنمەمدۇ.

پول مونۇ»( بازار ئىقتىسادىنى مونۇپول قىلىۋېلىش قەتئى ھارامدۇر. 4   

 ( )مۇسلىم« قىلغۇچىالر گۇناھكارالردۇر.

 ئۆسۈم ئېلىش ياكى بېرىش بارلىق تۈرلىرى بىلەن قەتئىي ھارامدۇر. (5

« ئالالھ سودىنى ھاالل قىلدى ۋە جازانىخورلۇق قىلىشنى ھارام قىلدى.»

 ـ ئايەت(  275)بەقەرە 

ىش ۋە ( ئەشياالردا بولمىغان ئارتوقچىلىقالرنى يالغاندىن ئېالن قىل6    

. مدۇرىتىلىرىنىڭ ھەممىسى قەتئىي ھاراخېرىدارالرنىڭ كۆزلىرىنى بوياش ۋاس

ئالغۇچى بىلەن ساتقۇچى تېخى ئايرىلىپ بولغانغا قەدەر سودىسىنى »

ى يۈرگۈزۈش ياكى يېنىۋېلىشتا مۇتلەق ئىختىيارغا ئىگىدۇر. ھەر ئىككىس

ەگەر ۇ. ئراسچىل بولغان بولسا ئۇالرنىڭ سودىسىغا ئالالھ بەرىكەت ئاتا قىلىد

ن ويغاقدىغان بولسا سودىسىنىڭ بەرىكىتىنى قاچۇرۇپ ئۇالر بىر ـ بىرىنى ئال

 )بۇخارى، مۇسلىم( « بولىدۇ.

( ئومۇمنىڭ مەنپەئىتىنى كۆزلەش بىلەن ئىسالم شەرىئىتىنىڭ  7     

 پرىنسىپلىرىدا چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى قائىدە، مۇسۇلمانالر

 رىدۇر. جەمئىيىتىدىكى ئىقتىسادىي پائالىيەتلەرنىڭ ئاساسلىق دەستۇ

 ـ ماددا، ئىگىلىكنى قوغداش ھوقۇقى  16

كىشىلەرنىڭ ئۆزىگە ئائىت مال ـ مۈلكىنى مۇسادىرە قىلىشقا بولمايدۇ. پەقەت 

ئومۇمنىڭ مەنپەئىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئىشالردا ھەق ئىگىسىگە تولۇق بەدەل 

بىر ـ »تۆلەش ئارقىلق شەرىئەت قانۇنى بويىچە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ. 

ىڭ ماللىرىنى ناھەق يەۋالماڭالر، بىلىپ تۇرۇپ كىشىلەرنىڭ بىر بىرىڭالرن

« قىسىم ماللىرىنى زۇلۇم بىلەن يەۋېلىش ئۈچۈن ھاكىمالرغا پارا بەرمەڭالر

زېمىندىن ئۆزىنىڭ ھەققى بولمىغان بىرەر نەرسە »ـ ئايەت( .  188)بەقەرە 

« ىدۇ.ئالغان ئادەم قىيامەت كۈنىدە يەتتە قات زېمىن ئاستىغا چۆكتۈرۈل
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)بۇخارى( ئومۇمنىڭ مۈلكى مۇھىمدۇر. ئۇنىڭغا تاجاۋۇزچىلىق قىلغۇچىالرغا 

بېرىلىدىغان جازامۇ ئېغىر بولىدۇ. چۈنكى بۇ،  مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىگە 

قارشى ئىشلەنگەن كەچۈرۈلمەس جىنايەت ۋە خەلق ئالدىدا چوڭ خىيانەتتۇر. 

ڭدىن بىرەر يىڭنىگە سىلەردىن بىراۋنى بىرەر ۋەزىپىگە تەيىنلەپ، ئۇنى»

چاغلىق نەرسىنى يوشۇرغان بولساق، قىيامەت كۈنىدە ئۇ چوڭ بىر خىيانەت 

 )مۇسلىم( « بولغانلىق سۈپىتى بىلەن ھېساب ئېلىنىدۇ.

 ـ ماددا، ئىشچىنىڭ ھەققى ۋە ئۇنىڭ بۇرچى17

ا ئۇالرغ»ئىسالم دىنى ياڭرىتىپ چىققان ئۇلۇغۋار شۇئاردۇر. « ئىشلەش»

 ىرى ۋەيغەمبلەڭالر! قىلغان ئەمەلىڭالرنى ئالالھ، ئالالھنىڭ پەئىش”ئېيتقىنكى، 

ـ ئايەت( ئىسالم دىنى  105)تەۋبە سۈرىسى « مۆمىنلەر كۆرۈپ تۇرىدۇ.

ىدۇر. جان دىل بىلەن ئورۇنالنغىن« ئىش»نەزەرىدە ئېتىبارلىق سانىلىدىغان 

 يەئال ەبۇئ« )ئالالھ سىلەرنىڭ جان دىل بىلەن قىلغان ئىشىڭالرنى ياقتۇرىدۇر.»

 رىۋايىتى(  

 ئىشچىنىڭ ھەقلىرى تۆۋەندىكىچە:

ن رمەستى( ئىش ھەققىنى قىلغان ئىشىغا قاراپ كېمەيتمەستىن ۋە كېچىكتۈ 1    

ئىشچىنىڭ ئىش ھەققىنى ئۇنىڭ تەرلىرى قۇرۇپ بولغىچە »تولۇق بېرىش. 

 )ئىبنى ماجە( « بېرىپ بولۇڭالر.

رىنى ئۇنىڭ تۇرمۇش ئېھتىياجلى ( ئىشچىنىڭ قىلغان ئەمگىكىگە يارىشا2    

ت ۇكاپاھەر بىر كىشىنىڭ قىلغان ئەمگىكىگە كۆرە م»جايىدا تولۇقالپ بېرىش. 

 ـ ئايەت( 19)ئەھقاف « بېرىلىدۇ.

الر تىياز( جەمئىيەتتە ئۇنىڭ ئوخشىشى ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغان بارچە ئىم3  

رنى لىڭالىلغان ئەمەئۇالرغا ئېيتقىنكى، "ئىشلەڭالر! ق»بىلەن ئۇنى تەمىنلەش. 

 ۈرىسىس)تەۋبە « ئالالھ، ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى ۋە مۆمىنلەر كۆرۈپ تۇرىدۇ.

 ـ ئايەت(  105

گە ھىمايى ( ھەقسىزلىكلەرگە ۋە ئالدىنىشالرغا قارشى جەمئىيەتتىن تولۇق4     

ەن: ئۇچ خىل كىشى بىلەن مەن قىيامەت كۈنىدە دەۋالىشىم»ئېرىشتۈرۈلۈشى. 

، چىسى، ماڭا ئەھدە بېرىپ بولۇپ ئۇنى بۇزغان ئادەم، ئىككىنئۇالرنىڭ بىرى

ىن ھۆر ئادەمنى سېتىپ پۇلىنى يېگەن ئادەم، ئۇچىنچىسى، بىراۋنىڭ كۈچىد

 )بۇخارى(« پايدىلىنىپ ئۇنىڭ ئىش ھەققىنى بەرمىگەن ئادەم.

 ـ ماددا، ھاياتلىق  كېرەكلىكلىرىدىن بەھرىمەن بولۇش ھوقۇقى 18



 قۇقوھ كىلىشىك ىكىدىنىد مالسىئ 71

 

سنىڭ ھاياتلىق زۆرۈرەتلىرىدىن بولغان يېمەك ـ ھەر بىر كىشىنىڭ شەخ

ئىچمەك، كىيىم ـ كېچەك، ئۆي ـ جاي، سەھىيە ئېھتىياجلىرى ۋە باشقا 

ئېھتىياجلىق شەيئىلەردىن تولۇق بەھرىمەن بولۇش ھوقۇقى باردۇر. 

ە شۇنىڭدەك، ھەر بىر شەخسنىڭ كۈچىنىڭ يېتىشىچە، ھەر ساھە ئىلىملەر ۋ

 ىتىش ھوقۇقى باردۇر. پەنلەرنى ئۆگىنىش ھەم ئۆگ

 ـ ماددا، ئائىلە قۇرۇش ھوقۇقى19

A ۇش  ( ئۆيلىنىش ھەر كىمنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇقىدۇر. ئۆيلىنىپ ئائىلە قۇر

ـ  نام ئارقىلىق ئۆز ئىففىتىنى ساقالش ۋە پەرزەنت تېرىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ

الر! نىنسائى ئ»نىشانىسىنى داۋام قىلدۇرۇرشنىڭ بىردىنبىر قانۇنلۇق يولىدۇر. 

ۇ شسىلەرنى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن ئىبارەت بىر ئىنساندىن ياراتقان، 

 ئىنساندىن ئۇنىڭ جۇپتى ھەۋۋانى ياراتقان ۋە ئۇالردىن نۇرغۇن ئەر ـ

 ـ 1ى )نىسا سۈرىس« ئايالالرنى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر.

 ئايەت( 

ى ەرىئىتم شبىئىتىگە يارىشا ئىسالئەر ـ ئايال ھەر ئىككىسىنىڭ يارىتىلىشتىكى تە

ر. تەرىپىدىن ئۇالر ئۈچۈن بەلگىلەنگەن مۇئەييەن ھەق ـ ھوقۇقالر باردۇ

دە ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلىرىنىڭ ھەقلىرى بولغىنىدەك، ئەرلىرى ئۈستى»

شىنى ۇرمۇئايالالرنىڭمۇ ھەقلىرى بار. ئايالالرغا مېھرى بېرىش ۋە ئۇالرنىڭ ت

ىر ىن بى ئەرلەرگە يۇكلەنگەنلىكتىن ئەرلەر ئايالالردقامداش مەجبۇرىيەتلىر

نى ئېتىقادىي، ـ ئايەت( ئاتىنىڭ بالىلىرى 228)بەقەرە « دەرىجە ئارتۇقلۇققا ئىگە.

غا لىرىئەخالقىي، جىسمانىي ۋە ئەقلىي جەھەتلەردە ئىسالم شەرىئىتى پرىنسىپ

 ېتىقادئان اللىغئۇيغۇن ھالدا  تەربىيىلەش  مەسئۇلىيىتى باردۇر. بالىلىرىنىڭ ت

ش ھەممىڭالر چوپانغا ئوخشا»ياكى پىكىر ئېقىمىدىن ئاتىسى مەسئۇلدۇر. 

« دۇر.پەرۋىشچىسىلەر، ھەر بىرىڭالر ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكىلىرىدىن مەسئۇل

 )بۇخارى، مۇسلىم( 

  (Bرىغا راشلىئەر ـ ئايال ھەر ئىككىسىنىڭ بىر ـ بىرىنى قەدىرلەش، پىكرىي قا

 ىنىشۋە بىر ـ بىرىنىڭ ھېسسىياتىنى ھەم شارائىتىنى چۈش ھۆرمەت بىلدۈرۈش

ۈچۈن ئايالالر بىلەن ئۇنسى ـ ئۇلپەت ئېلىشىڭالر ئ»مەجبۇرىيىتى باردۇر. 

 مېھرى ردائالالھنىڭ ئۇالرنى سىلەرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقانلىقى، ئاراڭال

 غانـ مۇھەببەت ئورناتقانلىقى ئالالھنىڭ كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدى

 ـ ئايەت(   21)رۇم سۈرىسى « ئاالمەتلىرىدىندۇر.
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ئەرنىڭ ئايالىنىڭ ۋە بالىلىرىنىڭ تۇرمۇشلۇق ئېھتىياجلىرىنى تولۇق   (6

ىنى  باي ئادەم ئايالىنى ۋە بالىلىر»قامداپ بېرىش مەجبۇرىيىتى باردۇر. 

 ھنىڭالالئۆزىنىڭ بايلىقىغا يارىشا تەمىنلىسۇن، رىزقى تار قىلىنغان ئادەم ئ

دىي تىسائۇنىڭغا بەرگىنىگە يارىشا تەمىنلىسۇن، يەنى ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ ئىق

 ـ ئايەت(  7)تاالق سۈرىسى « ئەھۋالىغا يارىشا خىراجەت قىلسۇن.

بالىالرنى  تەربىيىلەش، ئوقۇتۇش، ئاندىن ئۇالرنى ئۆيلۈك ـ  (7

 لىئاتا ـ ئاناڭغا كاما»ئوچاقلىق قىلىش ئاتا ـ ئانىالرنىڭ بۇرچىدۇر. 

ىم! ىگارمېھرىبانلىقتىن ناھايىتى كەمتەر مۇئامىلىدە بولغىن ۋە "ئى پەرۋەرد

 ئۇالر مېنى كىچىگىمدە تەربىيىلىگىنىدەك، ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىن"

ېلىش ئـ ئايەت(  كىچىك بالىالرنى ئوقۇپ بىلىم  24)ئىسرا سۈرىسى « دېگىن.

نى لىرىقىلىق بوشلۇقۋە ھەرخىل تەنتەربىيە ئويۇنلىرى بىلەن شۇغۇللىنىش ئار

كى تولدۇرۇش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىپ، ئۇالرنى ئۆي ئىشلىرىغا سېلىش يا

  ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ تاقىتى سىرتىدىكى ئىشالرغا زورالشقا بولمايدۇ.

بالىنىڭ ئاتا ـ ئانىسى ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك  مەسئۇلىيەتلىرىنى ئادا  (8

ىتى م دۆلئىسالۇلىيىتى ئىسالم دۆلىتىنىڭ )قىاللمىغان شارائىتالردا، بالىنىڭ مەسئ

ۇ ۇ. ببولمىغان رايونالردا، مۇسۇلمانالر ئاممىسىنىڭ( زىممىسىغا يۆتكىلىد

ىدۇ. ېتىلۋاقىتتا مەزكۇر بالىنىڭ بارلىق چىقىملىرى دۆلەت تەرىپىدىن تەمىن ئ

دىن مەن ھەر قانداق مۇسۇلمان كىشىگە ئىگىدارچىلىق قىلىشتا ئۇنىڭ ئۆزى»

ى تلىرھەقلىقمەن. كىمكى ئۈستىدە قەرز ياكى باققۇچىسىسىز پەرزەن ئەلۋەتتە

ال مقالغان ھالدا ئۆلىدىكەن، ئۇنى ئۆز ئۈستۈمگە ئالىمەن، كىمكى پۇل ـ 

.« ىدۇرقالدۇرۇپ كېتىدىكەن، ئۇنىڭ پۇل ـ ماللىرىغا ئۆزىنىڭ ۋارىسلىرى ئىگ

 )بۇخارى، مۇسلىم(  

ئېھتىياجىغا مۇناسىپ ھالدا، ئائىلە ئەزالىرىدىن ھەر بىرىنىڭ  ئۆز  (9

ىن ۋە ىتىدماددىي  ۋە مەنىۋى مەنپەئەتلەردىن، ئاتا ـ ئانىسىنىڭ مېھرى ـ شەپق

ڭمۇ رنىپەرۋىشىدىن بەھرىمەن بولۇش ھوقۇقى باردۇر. شۇنىڭدەك، ئاتا ـ ئانىال

رگە، ن بىبالىلىرىغا ئىگە بولۇش، باشتا ئېتىقادىي جەھەتتىن تەربىيىلەش بىلە

ۈپ قىي، ئەقلىي ۋە جىسمانىي جەھەتلەردىن تولۇق يېتىشتۈرئۇالرنى ئەخال

چىقىش ھوقۇقى باردۇر. بۇ ئەينى ۋاقىتتا ھەم ھوقۇق ھەم مۇقەددەس 

  )ئەبۇ داۋۇد( « سەن ۋە سېنىڭ مال ـ مۈلكۈڭ ئاتاڭنىڭدۇر.»بۇرچتۇر. 
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ئانىنىڭ ئائىلىدىكى رولى چوڭدۇر. ئۇ قەدىرلىنىشكە ئەڭ ئاۋۋال  (10

ئەڭ  ەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن  ياخشىلىق قىلىشىم ئۈچۈنپ»سازاۋەردۇر. 

 ھەقلىق بولغان كىشىم كىم دەپ سورالغىنىدا:

 ــ ئاناڭ ــ  دەپ جاۋاب بەردى پەيغەمبەر ئەلەيھېسساالم.   

 ــ ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟    

 ــ يەنە ئاناڭ.   

 ــ ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟          

 ــ يەنە ئاناڭ.      

 ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ــ       

 )بۇخارى ۋە مۇسلىم( « ــ داداڭ  ــ دەپ جاۋاب بەردى.   

H   ،ائىلەئ( ئائىلىنىڭ مەسئۇلىيىتى ئائىلە ئەزالىرى ئارىسىدا ئورتاقتۇر 

ۇ. بۇ وشىدئىشلىرىغا ھەركىم ئۆزىنىڭ ئىقتىدارى ۋە شارائىتىغا يارىشا ھەسسە ق

مىي ەتلىرىدىن تاشقىرى ئومۇمەسئۇلىيەت ئاتا ـ ئانىنىڭ مەخسۇس مەسئۇلىي

ىگە مەسئۇلىيەت بولۇپ، ئۇ بالىلىالر ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانالرنىمۇ ئۆز ئىچ

، ولىدۇب! ياخشىلىق قىلىشنى ئاۋۋال كىمدىن باشلىسام ئى رەسۇلۇلال»ئالىدۇ. 

ال ئاۋۋدەپ سورالغىنىدا، پەيغەمبەر ئەلەيھېسساالم ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ: "

ىن يېق ن يەنە ئاناڭغا، ئاندىن داداڭغا، ئاندىن ئەڭئاناڭغا قىلغىن، ئاندى

 ىلغىن"غا قتۇغقىنىڭغا، ئاندىن ئۇنىڭدىن بىر دەرىجە تۆۋەندىكى يېقىن تۇغقىنىڭ

 )ئەبۇ داۋۇد(  « دېدى.

L  قىز ـ ئوغۇلال ئۆزلىرى ياقتۇرمىغان بىرسىگە ئۆيلىنىشى ئۈچۈن )

 ىسىنىڭ، ئاتڭ يېنىغا كېلىپبىر قىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى»زورلىنىلمايدۇ. 

يان ى بائۇنى ئۆزى ياقتۇرمايدىغان بىرىگە ياتلىق بولۇشقا زورالۋاتقانلىقىن

ىدا قىلىۋېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىزنىڭ كىمگە ياتلىق بولۇش ئىش

ئەبۇ  )ئىمام ئەھمەد،« ئۆزىنىڭ تالالش ھوقۇقى بار ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

 داۋۇد( 

 الالر ھوقۇقلىرىـ ماددا، ئاي 20

A يدۇ.( ئايالالر قانداقال شارائىتتا بولمىسۇن ئۆز ئەرلىرى بىلەن ياشا 

« الر.ئاياللىرىڭالرنى ئۆزۈڭالر ئولتۇرىۋاتقان جايىڭالردا  ئولتۇرغۇزۇڭ»

 ـ ئايەت(  6)تاالق سۈرىسى 
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B امداش ىڭ ق(  ئايالالرنىڭ بارلىق چىقىملىرىنى  ۋە ئېھتىياجلىرىنى ئەرلىرىن

 دىتىۇرىيىتى باردۇر. ئىككىسى ئايرىلغان تەقدىردىمۇ، ئايالىنىڭ ئىدمەجب

 ئەرلەر»توشقىچىلىك ئۇنىڭ چىقىملىرىنى تەمىن ئېتىش مەجبۇرىيىتى باردۇر.  

يەنى )دىن ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر، بۇ ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى

ەھەتلەردە ئەرلەرنى كۈچ ـ قۇۋۋەت ۋە غازاتقا چىقىش قاتارلىق ج

ەرپ سىنى ئايالالردىن( ئارتۇق قىلغانلىقىدىن ۋە ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل ـ ماللىر

ىرىڭالر ـ ئايەت( قويۇۋېتىلگەن ئايالل 34)نىسا سۈرىسى « قىلغانلىقىدىندۇر.

الق )تا «ئەگەر ئېغىر ئاياق بولسا، بۇشانغانغا قەدەر ئۇالرنى تەمىنلەڭالر.

نى ېغىر ئاياق ئايالالرنىڭ بالىلىرىـ ئايەت( قويۇۋېتىلگەن ئ 6سۈرىسى 

ئېمىتكەنلىكى ئۈچۈن ئەرلىرىدىن ھەق تەلەپ قىلىش ھوقۇقى بار ۋە 

ئەرلىرىنىڭمۇ ئۆزلىرىنىڭ ئىقتىسادىي ئەھۋالىغا قاراپ ھەق تۆلەش 

ىتىپ ئەگەر ئۇالر سىلەر ئۈچۈن بالىلىرىڭالرنى ئېم»مەجبۇرىيىتى باردۇر. 

 يەت( ـ ئا 6)تاالق سۈرىسى « ېرىڭالر.بەرسە، ئۇالرنىڭ ئېمىتىش ھەققىنى ب

       C ى ش خېتىن( ئايال  كىشىنىڭ قايسى بىر سەۋەب بىلەن ئېرىدىن ئاجرىشى

ۋىتى ناسىتەلەپ قىلىش ھوقۇقى باردۇر. ئەگەر ئايال كىشى خېتىنى ئالغانلىق مۇ

ى مەكچبىلەن ئىختىيارىي ھالدا  ئېرىگە مەلۇم مىقداردا ماددىي بەدەل تۆلى

اددىي دىن مئېرىنىڭ ئۇنى قوبۇل قىلىشى جائىزدۇر. ئەمما ئەرنىڭ  ئايالىبولسا، 

 يول بەدەل تەلەپ قىلىشى ياكى ئۇنىڭ خېتىنى بېرىش ئىشىنى كېچىكتۈرۈشىگە

ىرىگە لىمىلئەگەر سىلەر ئەر ـ ئايال ئىككىسىنىڭ ئالالھنىڭ بەلگى»قويۇلمايدۇ. 

ىش رىشىش خېتىنى ئېلرىئايە قىاللماسلىقىدىن قورقساڭالر، خوتۇننىڭ ئاج

 ەقەرە)ب« مەقسىتىدە مال بەرگەنلىكى ئۈچۈن ئۇ ئىككىسىگە گۇناھ بولمايدۇ.

 ـ ئايەت(  229سۈرىسى 

Dرىدىن انلى( ئايال كىشىنىڭ ئېرىدىن، ئاتا ـ ئانىسىدىن، بالىلىرىدىن ۋە تۇغق

ۇ سا، بئەگەر سىلەرنىڭ بالىلىلىرىڭالر بولمى»مىراس ئېلىش ھوقۇقى باردۇر. 

 «دۇ.ا ئاياللىرىڭالرغا سىلەر قالدۇرغان مىراسنىڭ تۆتتىن بىرى تېگىچاغد

 ئاتا ـ ئانىسى ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان»ـ ئايەت(  12)نىسا سۈرىسى 

 ـ ئايەت(  7)نىسا سۈرىسى « مىراستا، ئايالالرنىڭمۇ ھەسسىسى بار.

F)   ئەر ـ ئايال ھەر ئىككىسى بىر ـ بىرىنىڭ نومۇسىنى ۋە ئابرويىنى

قلىشى مۇقەددەس بۇرچتۇر. ئىككىسى ئاجراشقان ھالالردىمۇ، بىرـ بىرىنىڭ سا

سىرىنى، ھۆرمىتىنى ساقلىشى، بىر ـ بىرىنىڭ  جىسمانىي يېتەرسىزلىكى ۋە 
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ئۆز ئارا ياخشىلىق قىلىشنى »ئەخالقىي ئەيىبلىرىنى ئاشكارا قىلماسلىقى الزىم. 

 ـ ئايەت(  237)بەقەرە سۈرىسى « ئونۇتماڭالر.

 ماددا، تەربىيە ھوقۇقى ـ 21 

     Aنىڭ ئۇالر ( بالىالرنىڭ ئاتا ـ ئانىسىنىڭ قولىدا ياخشى تەربىيە ئېلىشى

لەش بىيىتەبىئىي ھوقۇقلىرىدىندۇر. ئاتا ـ ئانىالرنىڭ بالىلىرىنى ياخشى تەر

ىلىش، قىلە مەجبۇرىيىتى بولغاندەك، بالىالرنىڭمۇ ئاتا ـ ئانىسىغا ياخشى مۇئام

نچە ەلگەكگەن ئەجىرلىرىنى ئادا قىلىشقا تىرىشىش ۋە قولىدىن ئۇالرنىڭ سىڭدۈر

نىڭ پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇ»ياخشىلىقالرنى قىلىش مەجبۇرىيىتى باردۇر. 

ى ىڭالرنىلىشئـۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا  ياخشىلىق ق

ۇپ ڭدا بولتەۋسىيە قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستى

 رغاياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوھوي دېمىگىن، ئۇالرنى دۈشكەلىمىگىن، ئۇال

ىتى اھايھۆرمەت بىلەن يۇمشاق سۆز قىلغىن. ئۇالرغا كامالى مېھرىبانلىقتىن ن

ە ! ئۇالر مېنى كىچىگىمدپەرۋەردىگارىم”كەمتەر مۇئامىلىدە بولغىن ۋە 

 24ى )ئىسرا سۈرىس« دېگىن.“ تەربىيىلىگىنىدەك، ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىن

 ـ ئايەت( 

 Bەر لى ئ( ئوقۇپ تەلىم ـ تەربىيە ئېلىش ھەركىمنىڭ تەبىئىي ھەققىدۇر. مەي

بولسۇن، مەيلى ئايال بولسۇن ھەر بىر كىشى ئۈچۈن ئوقۇش، ئۆگىنىش 

ق ئىلىم تەھسىل قىلىش ئەر بولسۇن، ئايال بولسۇن ھەر قاندا»پەرزدۇر. 

 ىبنى ماجە( )ئ« مۇسۇلمانغا پەرزدۇر.

 Cۋە  لىشى( مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ ھەر بىر شەخسنىڭ تەلىم ـ تەربىيە ئې

ت پىكىر دۇنياسىنى يورۇتۇشى ئۈچۈن يېتەرلىك پۇرسەت ۋە شەرت ـ شارائى

شنى قىلى ئالالھ بىراۋغا ياخشىلىق ئاتا»يارىتىپ بېرىش مەجبۇرىيىتى باردۇر. 

 ىلغۇچىقاتا پەقەت تەقسىم قىلغۇچىمەن، ئ خالىسا، ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ. مەن

ە يىتىگ)بۇخارى ۋە مۇسلىم( ھەركىم ئۆز ئىقتىدارىغا ۋە قابىلى« ئالالھتۇر.

ىم ھەرك»مۇناسىپ كېلىدىغان پەننى ياكى كەسىپنى تالالش ئەركىنلىكىگە ئىگە. 

 ( )بۇخارى ۋە مۇسلى« ئۆزى بىلەن يارىتىلغان نەرسىسىگە ئېرىشكۈچىدۇر.

 ا، شەخسلەرنىڭ ئىگىلىكلىرىنى قوغداش ھوقۇقىـ مادد 22 

ئىنسانالرنىڭ سىر ـ ئەسرارلىرىنى بىلىش پەقەت ئالالھنىڭال ھەققىدۇر. بۇ ھەم 

« سەن ئۇنىڭ يۈرىكىنى يېرىپ كۆرگەنمىدىڭ!»ئالالھغىال مەلۇمدۇر. 

)مۇسلھم( كىشىلەرنىڭ ئۆز سىرلىرىنى يوشۇرۇش ھەققىدۇر، ئۇنى ئېچىش 
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« كىشىلەرنىڭ ئەيبىنى ئىزدېمەڭالر.»لىش بولمايدۇ. ئۈچۈن جاسۇسلۇق قى

ئى تىلى بىلەن ئېمان ئېيتقان بولسىمۇ، »ـ ئايەت(  12)ھۇجۇرات سۈرىسى 

ئىمان چىن قەلبىگە يېتىپ بارمىغانالر جامائەسى! مۇسۇلمانالرغا ئازار 

بېرىش ۋە ئۇالرنىڭ ئەيىبلىرىنى ئىزدەشتىن يېنىڭالر. كىمكى، ئۆزىنىڭ 

رادىرىنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەيدىكەن، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئەيىبلىرىنى مۇسۇلمان بۇ

ئېچىۋېتىدۇ. ئۇنىڭ ئەيىبى قانچىلىك مەخپى بولغان ھالەتتىمۇ، ئالالھ تائاال ئۇنى 

چوقۇم پاش قىلىدۇ،  ئالالھ تائاال ئەيىبىنى پاش قىلغان كىشىنى دۇنيا ۋە 

 ۋە تىرمىزى( )ئەبۇ داۋۇد « ئاخىرەتتە رەسۋا قىلماي قالمايدۇ.

 ـ ماددا، سەپەر قىلىش ۋە مۇقىملىشىش ھوقۇقى 23

Aدا ( ھەر بىر شەخسنىڭ خالىغان جايالرغا سەپەر قىلىش، خالىغان جايالر

ىش مۇقىملىشىش، خالىسا ئۆز ۋەتىنىنى تاشالپ باشقا يۇرتالردا پاناھلىن

ئەركىنلىكى باردۇر. دۆلەت ياكى شەخسلەر  كىشىلەرنىڭ بۇ ئەركىنلىك 

ىلدى، سان قئالالھ سىلەرگە زېمىننى مېڭىشقا ئا»ۇقىغا چەكلىمە قويالمايدۇ. ھوق

لك )مۇ «زېمىننىڭ ئەتراپىدا مېڭىڭالر، ئالالھنىڭ بەرگەن رىزقىدىن يەڭالر.

ھىجرەت قىلساڭالر ئالالھنىڭ زېمىنى كەڭرى »ـ ئايەت(  15سۈرىسى 

 ـ ئايەت(  97)نىسا سۈرىسى « ئەمەسمىدى؟

B ل ا يوۇنسىز ھالدا  ئۆز ۋەتىنىنى تەرك ئېتىشكە زورالشق( كىشىلەرنى قان

ۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايدا ئ”! ئۇالر سەندىن: ئى مۇھەممەد»قويۇلمايدۇ. 

چوڭ  بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش”دەپ سورايدۇ، ئېيتقىنكى، “ قىلىشقا بوالمدۇ؟

 جىدىگۇناھتۇر؛ ئالالھنىڭ يولىدىن توسۇش، ئالالھقا كۇفرىلىق قىلىش، مەس

دەپ ھەرەمدە ئىبادەت قىلىشتىن توسۇش ۋە مەسجىدى ھەرەمدىن ئاھالىنى ھەي

 «چىقىرىش ئالالھنىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ چوڭ گۇناھتۇر.

 C  .ئىسالم يۇرتى بىردۇر، ئۇ پۈتۈن  مۇسۇلمانالرنىڭ ئورتاق ۋەتىنىدۇر )

جۇغراپىيىلىك ئايرىمچىلىقالر ياكى سىياسىي چەكلىمىلەر سەۋەبلىك 

الرنىڭ ئىسالم يۇرتى بولغان بارچە دۆلەتلەر ئىچىدىكى سەپەر قىلىش مۇسۇلمان

ۋە يەرلىشىش ئەركىنلىكىگە چەك قويۇلمايدۇ. ھەر قايسى دۆلەت 

مۇسۇلمانلىرىنىڭ باشقا دۆلەتلەردىن پاناھ ئىزدەپ كەلگەن مۇسۇلمان 

بۇرادەرلىرىنى قىزغىن كۇتىۋېلىشى ۋە ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ نەسەبتىكى 

ىرىغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىشى مۇقەددەس مۇسۇلمانلىق قېرىنداشل

مەدىنىدە يەرلىك بولغان، ئىمانى كۈچلۈك ئەنسارالر يېنىغا « بۇرچىدۇر.
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ھىجرەت قىلىپ كەلگەن مۇھاجىرالرنى سۆيىدۇ، ئۇالرغا بېرىلگەن نەرسىلەر 

ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ، ئۇالر مۇھتاج تۇرۇقلۇق مۇھاجىرالرنىڭ 

نى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئىتىدىن ئەال بىلىدۇ، ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن مەنپەئىتى

 ـ ئايەت(. 9)ھەشر سۈرىسى « ساقالنغانالر بەختكە ئېرىشكۇچىلەردۇ

  

    

 

 

 



 مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىدا قېلىشىنىڭ سەۋەبى

 

مۇسۇلمانالرنىڭ تەرەققىياتتا ئارقىدا قالغانلىقىنىڭ سەۋەبى نېمە؟ 

ى دەستۇرى بولغان قۇرئان ئۇالرغا ھەرساھە ئىلىملىرىنمۇسۇلمانالرنىڭ 

يىپ  ردىنئۆگىنىشنى پەرز قىلغاننىڭ سىرتىدا، ئۇال ئۈچۈن تۈرلۈك كەشىپىياتال

دە ئۇچى بەرگەن تۇرسا، ئۇالر نېمە ئۈچۈن تەرەققىياتتا ۋە ئىلىم ـ پەن

 باشقىالردىن ئارقىدا قالىدۇ؟

ىرى سىپلوقۇقالرنىڭ قانۇن ـ پرېنقۇرئاندا، كىشىلىك ۋە ئىجتىمائىي ھەق ـ ھ 

 ئەڭ ئادالەتلىك ۋە مۇكەممەل دەرىجىدە بېكىتىلگەن تۇرۇپ، ئۆزلىرىنى

ى ن بەزدەپ سانايدىغا« ئىسالم قانۇنىنى ئىجرا قىلىۋاتقان مەملىكەتلەرمىز»

چۈن مۇسۇلمان مەملىكەتلىرى بۇ ھەق ـ ھوقۇقالرنى ئىجرا قىلىشتا نېمە ئۈ

 تۇرىدۇ؟ ياۋرۇپالىقالردىن ئارقىدا

 بۇالرنىڭ جاۋابى مۇنداق:

دۇنيا مەدەنىيىتى ئۈچ قەۋەتلىك بىر بىناغا ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭ بىرىنچى 

قەۋىتىنى ئاۋۋالقى ئەسىرلەردىكى پىرئەۋنىيلەر، ناپاليونالر، ھۇنالر، ئاندىن 

يۇنانلىقالر، ئاندىن رىملىقالر بەرپا قىلغان بولسا، ئۇنىڭ ئىككىنچى قەۋىتىنى 

ئەسىردىكى مۇسۇلمانالر ياراتقان. ئۇچىنچى قەۋىتىنى بولسا،  ئوتتۇرا

ھازىرقى ياۋرۇپالىقالر بەرپا قىلغان بولدى. بىز مۇسۇلمانالر بۇ 

مەدەنىيەتلەرگە يات ئەمەسمىز، بەلكى زامانىمىزغىچە يېتىپ كەلگەن بۇ 

مەدەنىيەتلەرنىڭ بەرپا بولۇشىدا ئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەلۋەتتە زور ھەسسىسى 

ان. ئۆز ۋاقتىدا مۇسۇلمانالردىن بىيرۇنىي،  خارەزمىي، فارابىي، ئىبنى بولغ

رۇشدى، ئىبنى ھەيسەم، ئىبنى سىنا ۋە باشقا سان ـ ساناقسىز ئالىمالرنىڭ ھەر 

بىرى، مېدىتسىنا، ماتېماتىكا، خېمىيە، ئاسترونومىيە، فېزىكا، بىئولوگىيە ۋە 

دە ئەڭ ئاۋۋال پىكىر بۇالردىن باشقىمۇ تۈرلۈك ئىلىم ـ پەن ساھەلىرى

يۈرگۈزۈپ، بۇ پەنلەرنىڭ نەزەرىيىۋىي ئاساسلىرىنى تۇرغۇزغانالر ئېدى. 

مېدىتسىنادا »ھازىرمۇ ياۋروپانىڭ ئاتاغلىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدە ئىبنى سىنانىڭ 

ناملىق قەدىمىي ئەسىرى دەرسلىك قىلىپ ئوقۇتۇلماقتا. قىسقىسى، ئاتا ـ « ئاساس

ەر قانداق نەرسە ئۈستىدە ناھايىتى ئەستايىدىللىق بىلەن بوۋىلىمىز تەبىئەتتىكى ھ

تەپەككۇر قىلغان. بىز يېراققا بارماي تۇرۇپ، ناھايىتى ئاددىغىنە بىر مىسالنى 
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ئەينەكمۇ ئۆز دەۋرىدە قالتىس مۆجىزىلىك ئۇچۇر بولغانىدى. ئۇالر » ئااليلى: 

ى ئۇنى مەلۇم ئەينەكنى كۆرگەندىن كېيىن ھەيران قېلىپال ئولتۇرمىغان، بەلك

بىر ئەخالقىي، غايىۋى دىتنىڭ مۇجەسسىمىگە ئايالندۇرۇش بىلەن بىرگە، كۆز 

ئالدىدا نەق بولمىغان يېراق دۇنيانىڭ ھادىسىلىرىنى كۆرۈپ كۆزىتىدىغان 

گە ئۆزگەرتىپ تەرەققى قىلدۇرالىغان. روشەنكى، « جاھاننامە ئەينىكى»

دا خېلى زور پەرق بار. ئەينەك ئوتتۇرىسى« جاھاننامە ئەينىكى»ئەينەك بىلەن  

« جاھاننامە ئەينىكى»كۆرگۈچىنىڭ ئۆزىگە نەق نەرسىلەرنى كۆرسەتسە، 

يېراق ئەەللرنىمۇ ھازىرنىڭ ئۆزىدە ئەينەكتەك روشەن كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

بۇمۇ بىر كەشىپىيات ئېدى. ئەمما بۇ ـ تەسەۋۋۇردىكى كەشىپىيات، لېكىن 

ەمەلىيەتتىكى ماددىي كەشىپىيات تەسەۋۋۇردىكى كەشىپىيات بولمىسا ئ

دەلىللىرىمۇ بولمايدۇ. ئەلىشىر ناۋائىي ۋە ئۇنىڭ ئۇستازلىرى ئەينەكتىن 

نى قىياس قىلغان. بۇ ئۇلۇغۋار قىياس «جاھاننامە ئەينىكى»ئىلھاملىنىپ، 

دېگەن نەرسە « تېلېۋىزىيە»مەيدانغا كېلىپ تۆت ـ بەش ئەسىردىن كېيىن، 

ئاشۇنداق قىياسلىرى بىلەن بىزنىڭ كارىمىز  ياسالدى. ئەجدادلىرىمىزنىڭ

بولمىغان. ئۇنى غەربلىكلەر ياساپ چىققاندىن كېيىن ئەقلىمىز بىر مەزگىل 

ئاالقزادە بولۇپ، تۆت ــ بەش يۈز يىل ئىلگىرىكى بوۋىلىرىمىزنىڭ خىيال 

ئابدۇقادىر ”ياقىدىكى كەشىپىياتنى ھۇرۇن بىر ئىپتىخار بىلەن ئەسكە ئالدۇق.)

 دىن قىسقارتىپ ئېلىندى(“ ن ماقالىلىرىجااللىدى

لىپ پ قىدۇنيادا سائەت دەيدىغان نەرسە ئىجاد قىلىنمىغان زامانالردا، دەسلە

 لىكىمۇسۇلمانالر قۇم سائىتىنى ئىجاد قىلغان بولۇپ، ئابباسىيالر خەلىپى

اندا، لىنغتەرىپىدىن شۇ ۋاقىتتىكى فرانسىيە قرالىغا بىر قۇم سائىتى سوۋغا قى

ەيتان ىدە شبۇنىڭ ئىچ»ېڭېۋاتقان بۇ قۇم سائىتىگە ھەيران قالغانلىقتىن ئۇالر م

 دېگەنىكەن. بۇ ۋەقەلىكتىن بىر قانچە يۈز يىل كېيىن،« بار ئوخشايدۇ

پ پ يېتىمىسىرغا  دەسلە« تېلېۋىزىيە»غەربلىكلەر تەرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان 

ڭ بۇنى»نلىقتىن، كەلگىنىدە، مۇسۇلمانالر بۇ ئاجايىپ نەرسىگە ھەيران قالغا

 دېيىشكەنىكەن. « ئىچىدە شەيتان بار ئوخشايدۇ

ـ ئەسىردىال قەرغەز ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسىنى ئۆگىنىپ، 14مۇسۇلمانالر 

باغداتنى مەركەز قىلغان ھالدا، ئۆزلىرىنىڭ پەلسەپە، ئەدەبىيات، ئىسالمىيات 

ۋاقىتتىكى ۋە باشقىمۇ  ئەسەرلىرىنى  قەغەزگە بېسىپ چىقارغان بولسا، شۇ

غەربلىكلەر ئەسەرلىرىنى تېرىلەرگە، دەرەخلەرنىڭ يوپۇرماقلىرىغا 
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يازغانىكەن. تەرەققىيات نۆۋىتى ئالماشقاندىن كېيىن، ھازىرقى زامان تېخنىكا 

يېڭىلىقلىرى ئىسالم ئەللىرى ۋە باشقىمۇ ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىگە 

 ياۋروپالىقالردىن يېرىم ئەسىر كىچىكىپ يېتىپ كەلدى.

ى ۆۋىتنارىمامسىز! دۇنيا قانداق ئۆزگەرگەن ۋە مەدەنىيەت، پەن ـ تېخنىكا ق

 قانداق ئالماشقان؟

 بۇنىڭدا دىنىمىزنىڭ بېرەر كەمچىلىكى بارمۇ؟  تەبىئىيكى، ياق!

 ئۇنداقتا كەمچىلىك كىمدە؟

 ئۆزىمىزدە!          

ەن ەتكسبۇرۇنقىالر  ئىسالم دىنىنىڭ روھىغا ئەمەل قىلغان ۋە قۇرئاننىڭ كۆر

 اپقان.تىنى داغدام  يولىدا ئىزچىل  يۈرۈپ، ئۆزلىرىنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكلىر

ن. لىگەشۇ سەۋەبتىنمۇ ئۇالر ئۈچ قىتئەدە ئۆزلىرىنىڭ ھاكىمىيىتىنى تىكلىيە

ڭ تلەرنىنىيەئۇالر شۇ زامانالرنىڭ شارائىتىغا نىسبەتەن، پەن ـ تېخنىكا ۋە مەدە

ـ  16لىرى بولۇپ ياشىغان.  پەقەت ياراتقۇچىلىرى ۋە ئاساس سالغۇچى

 ىدىنئەسىردىن كېيىن، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئارا بۆلۈنۈشى، قۇرئاننىڭ روھ

ل دەپ قوبۇ« دىن»ئاستا ـ ئاستا ئۇزاقلىشىپ ھەر تۈرلۈك خۇراپاتالرنى 

ى ۈرىشسقىلىشى، تەركىدۇنيالىقنى تەرغىپ قىلىپ تەۋەككەلچىلىك بىلەن ئۆمۈر 

پ تۈنۈلىرىدىكى تەرەققىيات نۆۋىتىنى باشقىالرغا ئۆنەتىجىسىدە، ئۇالر ئۆز

ق رالىبەردى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر سەلتەنەتتىن، كۈچ ـ قۇۋۋەتتىن ۋە خەلقئا

ئېتىباردىن ئايرىلىپ قېلىپ بۈگۈنكى ھالغا چۈشۈپ قالدى. ئۇالر بۇ 

ىڭ دلىرىنەۋالقىلمىشلىرى بىلەن ئەڭ ئاۋۋال  ئالالھقا ئاسىيلىق قىلغان، ئاندىن ئ

 ېلەچىكىگە زىيانكەشلىك قىلغان بولدى.ك

ئەمدى، قۇرئاندا، كىشىلىك ۋە ئىجتىمائىي ھەق ـ ھوقۇقالرنىڭ قانۇن ـ 

پرېنسىپلىرى ئەڭ ئادالەتلىك ۋە مۇكەممەل دەرىجىدە بېكىتىلگەن تۇرۇپ،  

دەپ سانايدىغان « ئىسالم دىنىنى تەتبىق قىلىدىغان مەملىكەتلەرمىز»ئۆزلىرىنى 

ەملىكەتلىرى بۇ ھەق ـ ھوقۇقالرنى ئىجرا قىلىشتا ۋە باشقا بەزى مۇسۇلمان م

جەھەتلەردە نېمە ئۈچۈن ياۋرۇپالىقالردىن ئارقىدا تۇرىدۇ؟  دېگەن سوئالغا 

كەلسەك، شۈبھىسىزكى، ھازىرقى ئىسالم مەملىكەتلىرى، خۇسۇسەن ئەرەب 

ڭ بىزنى»دۆلەتلىرى ئىرقچىلىق ئاساسىغا قۇرۇلغان دۆلەتلەر بولۇپ، ھەممىسى 

دەپ دەۋا قىلىشىدۇ. ئەمما ئەمەلىيەتتە « ئاساسلىق دەستۇرىمىز قۇرئان

شۇنداقمۇ؟  ھەيھات! كاشكى شۇنداق بولسا ئېدى. بۇالر راستىنال قۇرئانغا 
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مۆمىنلەر ئۆز »ئەمەل قىلغان بولسا، قۇرئاننىڭ پرېنسىپلىرىنى تەتبىق قىلىشتا، 

مۆمىنلەر »غا، «ۈندۇرئەرەبلەر ھەممىدىن ئۈست»نى « ئارا قېرىنداشالردۇر

ئۆز ئارا »نى «ياۋۇز كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆز ئارا كۆيۈمچاندۇر

سىلەر ھەقىقىي مۆمىن بولساڭالر »غا، «قاتتىقتۇر، كۇففارالرغا كۆيۈمچاندۇر

ئامېرىكىغا غالچىلىق قىلساڭالر »نى «ئۈستۈنلۈككە ئىگە بولىسىلەر

زگەرتىپ ئىش كۆرمىگەن بوالر گە ئۆ«ھاكىمىيىتىڭالرنى ساقالپ قاالاليسىلەر

ئېدى. سادداممۇ ئۆز ۋاقتىدا ئۆزىنى مۇجاھىد دەپ ئېالن قىلغان ۋە بايرىقىغا 

نى يېزىپ ئوتتۇرىغا چىققان. ساددامنىڭ قانداق ئادەملىكىنى «ئالالھۇ ئەكبەر»

بىلەمسىز؟ ساددام ئەسلىدە ئامېكىنىڭ ئەڭ ساداقەتمەن كۈچۈكلىرىدىن بىرى 

ئۆزگەردى. ئامېرىكا ساددامدىن بېھاجەت بولۇش دەۋرىگە  ئېدى. بېراق زامان

يەتتى.ساددام  ئامېرىكىنىڭ غەرىزىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ۋە شۇنىڭ بىلەن 

بىرگە ئۆزىنىڭ مۇستەبىت ھاكىمىيىتىنى قوغداش يولىدا، ئۇنىڭغا نەسىھەت 

قىلماقچى بولغان  سان ـ ساناقسىز بىگۇناھ ئالىمالرنى، زىيالىيالرنى 

قالپىقى بىلەن قىرغىن قىلغان، ھەتتا سەبىيلەرنىڭمۇ خۇنىغا « رىستتېررو»

بوغۇلغان، بىگۇناھ كۇرد خەلقىنى خېمىيەۋىي قۇرالالر بىلەن قەتلىئام قىلغان، 

ئىراندا ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ئېالن قىلىنىشى بىلەن ئۇ ئۆزىنىڭ ئاقسارايدىكى 

ن خەلقىنى سەككىز يىل خوجايىنلىرىنىڭ دېپىغا ئۇسسۇل ئويناپ، بىگۇناھ ئىرا

قىرغان، بۇرۇندا ئىسرائىلىيە پەلەستىننى ئىستېال قىلغىنىنىڭ سىرتىدا، لېۋان، 

مىسىر ۋە سۈرىيىنىڭ توپراقلىرىنى بېسىۋالغان ۋە ئەرەبلەرنى تەھدىد ئاستىغا 

ئالغان ۋاقىتالردىمۇ،  دۈشمەنگە قارشى بېرەر پاي ئوق چىقارمىغان، كېيىنچە، 

دە پۇرسەتپەرەسلىك بىلەن ئىسرائىلىيەگە بىر قانچە بېشىغا كۈن كەلگەن

باشقۇرۇلغۇچى بومبىنى ئېتىش ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ قوللىشىغا ئېرىششىنى 

مەقسەت قىلغان، ئىسالم شۇئارىنى ئۆزىنىڭ ۋاقىتلىق مەنپەئەتى ئۈچۈن قالقان 

ۆز قىلماقچى بولغان مەككار، نىجىس ئادەمدۇر. ئۇنىڭ زالىم ھاكىمىيىتىمۇ ئ

خوجايىنلىرى تەرىپىدىن يەر بىلەن يەكسان قىلىندى. ئەنە شۇنداق چېكىدىن 

ئاشقان زالىمنى ئۇنىڭدىن ۋەھشىرەك يەنە بىر زالىمنىڭ قولى بىلەن جازاالش 

ئالالھنىڭ كائىناتتا بېكىتكەن ئۆزگەرمەس قانۇنىدۇر. مۇسۇلمان 

چە ياخشىمۇ مەملىكەتلىرىنىڭ ھازىرقى ھاكىممۇتلەقلىرىمۇ، ساددامدىن ئان

ئەمەس. بۇالر ساددامنىڭ بۇ ئېچىنىشلىق ئاقىۋىتىدىن ئىبرەت ئېلىش ئۇياقتا 

تۇرسۇن، ئۆزلىرىنىڭ تەختىنى ساقالپ قېلىش يولىدا ھەدەپ ئۆز خەلقىنى  
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باستۇرۇپ كەلمەكتە ۋە ئۆز قېرىنداشلىرىنىڭ زىيىنىغا مۇستەملىكىچىلەر 

 ئۈچۈن خىزمەت قىلماقتا.  

زدا نىمىلىكەتلىرىنى ياۋرۇپا مەملىكەتلىرىگە سېلىشتۇرغىھازىرقى ئىسالم مەم

 مەسىلىنىڭ تۈگىنى نەدە ئىكەنلىكىنى ئۇبدان چۈشىنىمىز.

ىگە ۇۋىتئۇالردا )ياۋرۇپا دۆلەتلىرىدە( ئۆزىنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى كۈچ ــ ق

ە ۋدىي ئىشىنىش روھى بولسا، بۇالردا )ئىسالم مەملىكەتلىرىدە( ئۆزىنىڭ ماد

 ـ قۇۋىتىدىن شۇبھىلىنىش پاسسىپلىقى بار. مەنىۋى كۈچ

چىپ ئۇالردا ئۆزى پىچىپ، ئۆزى تىكىش روھى بولسا، بۇالردا  باشقىالر پى

 بەرگەننى تىكىش روھى بار.

 ئۇالردا دېموكراتىيە بولسا، بۇالردا دىكتاتۇر بار. 

ئۇالردا ئەركىن سايالم بولسا، بۇالردا ساختا سايالم ياكى تەخت 

 ار.مىراسخورلىقى ب

 قە ـئۇالردا ئۆز ـ ئۆزىگە خوجا بولۇش بولسا، بۇالردا چوڭ ھاكىممۇتلەق 

  ئاقسارايدا ئولتۇرۇپ ئىش باشقۇرىدىغان ھاكىممۇتلەققە بېقىنىش بار.

 ئۇالردا تىرىشچانلىق بولسا، بۇالردا ھورۇنلۇق بار.

نكى ئۇالردا بۈگۈنكى ئىشنى ئەتىگە قويماسلىق روھى بولسا، بۇالردا بۈگۈ

 نى كېلىدىغان يەنە بىر  يىلغىچە كېچىكتۈرۈش پاسسىپلىقى بار.ئىش

 ئۇالردا ئىنتىزامچانلىق بولسا، بۇالردا بىپەرۋالىق بار.

 ئۇالردا ئىنسانىيەتچىلىك بولسا، بۇالردا  تارمىللەتچىلىك بار.

ار ئۇالردا ئىجاد ۋە كەشىپ  قىلىش روھى بولسا، بۇالردا تەييارغا ھەيي

 ار.بولۇش پاسسىپلىقى ب

قىدا ئار ئەھۋال بۇنداق ئىكەن، بۇالر قانداقمۇ ئۇالرغا يېتەلىسۇن؟ قانداقمۇ

 قالمىسۇن؟

گە يوقىرىقى سېلىشتۇرمىالرغا قارىسىڭىز بۇ ئىككى پىرقىنىڭ بىر ـ بىرى

ئالمىشىپ كەتكەنلىكىنى ـ گويا ياۋرۇپالىقالر ھەزرىتى مۇھەممەد 

گە دەستۇر قىلغان، ئەلەيھىسساالمنىڭ يولىنى ۋە ئەخالقىنى ئۆزلىرى

مۇ، ەتتىمۇسۇلمانالرنى بولسا، تاش دەۋرىدە ياشاۋاتقاندەك كۆرىسىز. ئەمەلىي

بىزدە ئىسالم دىنىنىڭ قۇرۇق جازىسى بىلەن مۇسۇلمانلىقنىڭ نامىال 

 رلىكقالغان،ئۇنىڭ روھىنى ياۋروپالىقالر ئەمەلىيلەشتۈرمەكتە. ئەجەپلىنە

 ھە...!
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ئۆزلىرىنى خورلۇقتىن ئەزىزلىققا،  مۇسۇلمانالر، خۇسۇسەن ئەرەبلەر 

ەك ۇبارنامراتلىقتىن بايلىققا، ئاجىزلىقتىن كۈچ ـ قۇۋۋەتكە ئېرىشتۈرگەن م

ىك يەتلئىسالم دىنىنىڭ قەدرىنى بىلمىدى. ھەدەپ ئۆزلىرىنىڭ بۇرۇنقى ئەسەبى

ىر جاھىلىيەت دەۋرىگە قايتىشقا ئۇرۇنۇپ تۇردى. ئۆزلىرىنى ھۆرمەتلىك ب

. ۆتۈرگەن ئۇلۇغۋار ۋەھىينىڭ روھىغا خىيانەت قىلدىمىللەت قاتارىغا ك

لگە ئۆزلىرىنىڭ ھۆرمەت ۋە ئىززىتىنىڭ پەقەت ئىسالم دىنى سايىسىدا ئەمە

ىدىن ززىتئاشقانلىقىنى، ئىسالمدىن ئايرىلىپال قالغان كۈنى ھۆرمىتىدىن ۋە ئى

 ى.بولد پتىالئايرىلىپ قالىدىغانلىقىنى ئونۇتتى. نەتىجىدە، ھازىرقى كىرىزسقا مۇ

ـ  يتىشنۆۋەتتىكى بۇ كرىزىستىن چىقىشنىڭ بىرال چارىسى دىننىڭ ئەسلىگە قا 

 سىيىاسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە بارشىمۇ ساھەلەردە قۇرئان ۋە

ھەدسىنىڭ  روھى بويىچە ئىش كۆرۈشتىن ئىبارەتتۇر. پەيغەمبىرىمىز 

بۇ »ىلەپ: ھەزرىتى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بۇ مەنىنى ئىپاد

ەنى ئۇممەتنىڭ ئەھۋالى پەقەت بۇرۇنقىلىرىنىڭ ئەھۋالى تۈزەلگەن نەرسە)ي

 دەپ كۆرسەتكەن. « ئىسالم دىنىغا ئەمەل قىلىش( بىلەنال تۈزىلىدۇ

بۇ ئېچىنىشلىق ئەھۋالغا قاراپ مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ كېلىچىكىدىن 

ڭ خاتالىقتۇر. ئۈمىدسىزلىنىشى توغرىمۇ؟ ئۈمىدسىزلىنىش خاتادۇر ھەمدە چو

چۈنكى ئالالھ بۇدىننى تا قىيامەتكىچە چوقۇم داۋام قىلدۇرىدىغانلىقىغا ۋە 

ھەقىقىي رەۋىشتە مۇسۇلمان بولغانالرنى دۇنيادا ئەزىز قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە 

قىلغان. ئالالھنىڭ بۇ ۋەدىسى  ھەقىقىي مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئەمەلگە ئېشىپ 

لىك شاھىد بوالاليدۇ. بىزمۇ كەلگەن. تارىخىمىز بۇنىڭغا يېتەر

ساھابىالر)ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدىكى 

مۇسۇلمانالر(دەك بولمىسىمۇ، ھېچ بولمىغاندا ئۇالردىن كېيىنكىلەرچىلىك 

ھەقىقىي رەۋىشتە مۇسۇلمان بولۇپ كۆرەيلى قېنى، ئالالھنىڭ ياردىمى، 

ئاشىدىغانلىقىنى شۇۋاقىتتا نۇسرىتى ۋە پۈتۈن ۋەدىلىرىنىڭ قانداق ئەمەلگە 

بىلىمىز ۋە كۆرىمىز. ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ بۇ دىننى ئۆزى 

كىشى بىلەن باشلىغانىدى. ھەتتا بىر كۈنى  پەيغەمبەر  4بىلەن قوشقاندا ئاران 

ئەلەيھىسساالم سەجدىدە تۇرغىنىدا  مۇشرىك ئەرەبلەر ئۇنىڭ بېشىغا بىر 

ئارتىپ  قويۇپ تاماششا كۆرگەند، پەيغەمبەر تۆگىنىڭ ئىچ قېرىنلىرىنى 

ئەلەيھىسساالمنىڭ بېشىدىن بۇ نىجاسەتنى ئېلىۋېتىشقا ئۇنىڭ قىزىدىن باشقا 

ھېچبىر مۇسۇلمان جۈرئەت قىاللمىغانىدى. دېمەككى، مۇسۇلمانالر شۇ 
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دەۋرلەردە شۇنچىلىك كۈچسىز ۋە زەئىپ ھەم نامرات ئېدى. بۇالرنىڭ ئۇزۇن 

ېرىم ئارىلىنى بويسۇندۇرغاننىڭ سىرتىدا، شۇ ۋاقىتتىكى ئەڭ ئۆتمەيال ئەرەب ي

كۈچلۈك ئېمپىراتورلۇقالردىن رىم ۋە پارس ئېمپىراتورلۇقلىرىنى تارمار  

قىلغانلىقىدىكى پەۋقۇلئاددە كۈچ ـ قۇۋۋەت نەدىن كەلگەن؟ تەبىئىيكى، ئالالھتىن 

نىپ، ئۇنىڭ كەلگەن! ئالالھ شۇنداق چەكسىز قۇدرەت ئىگىسىكى، ئۇنىڭغا يۆلى

ياردىمىگە يۈرەكتىن ئىشىنىپ ئۇنىڭ يولىدا ئىزچىل يۈرگەن كىشىنى ھېچ ۋاقىتتا 

ئۈمىدسىز قويمايدۇ  ۋە ئۇنىڭ غەلىبىلىرىگە ئۆزى بېۋاسىتە كېپىللىك قىلىدۇ. 

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم، ئۇنىڭ ساھابىلىرى ۋە كېيىنكى ئىسالمنىڭ 

لمانالر ئەنە شۇنداق ئەمەل قىلغان ۋە ئالتۇن دەۋرلىرىدە ياشىغان مۇسۇ

ئالالھنىڭ تۈگىمەس ياردىمىدىن تولۇق بەھرىمەن بولغان ئۆلگىلىك 

 كىشىلىرىمىزدۇر. 

 ەۋەبئىسالم مەملىكەتلىرىنىڭ بۇ ھالىغا ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقى س

 ەۋەبسبولغانمۇ؟ ئەكسىچە، ئۇالرنىڭ چىن مەنىدە مۇسۇلمان بواللمىغانلىقى 

 . بۇالرنىڭ بۇ ھالىدىن ئىسالم دىنى بىزاردۇر، ئەلۋەتتە.بولغان

زىر ھا  بۇ ئەھۋالدا، سىز ھازىرقى ئىسالم مەملىكەتلىرىدىن نېمىنى كۈتىسىز؟

ەگەر ئىز؟ بۇ مەملىكەتلەرنى  مۇسۇلمانلىقتا بىزگە ئۆلگە بولىدۇ، دەپ ئويالمس

كىدەك گۈنمىز بۈبۇالر مۇسۇلمانلىقتا ئۆلگىلىك مەملىكەتلەر بولغان بولسا ھالى

 ئېچىنىشلىق كۈنگە قالماس ئېدى. مۇسۇلمانالرنىڭ تۇنجى قىبلىسى، ئۈچ

ھەرەمنىڭ ئۈچىنچىسى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ بۆشۈگى بولغان مەسچىدى 

« تىدۆلى ئىسالم»ئەقسامۇ يەھۇدىالرنىڭ قولىدا قالماس ئېدى . چۈنكى ھەقىقىي 

ىڭ المنن ۋە كېيىنىكى  ئىسھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مەدىنىدە قۇرغا

سۇن، ولمىئالتۇن دەۋرلىرىدىمۇ ھۆكۈم سۈرگەندەك، دۇنيانىڭ قانداقال يېرىدە ب

ى ېمىنپۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى كۆزلەيدىغان، ئۇالرنىڭ غ

يەيدىغان، مىللەت، ئىرق ئايرىمايدىغان ۋە ھەممىسىگە بىردەك ھامىي 

 بوالاليدىغان بولىدۇ.

الردىن مەلۇمكى، خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ دەۋرىدە، بىر تارىخ 

مۇسۇلمان ئايالنىڭ قۇستېنتىنىيە)ھازىرقى ئىستانبۇل( دىكى بىزانس 

ئېمپىراتورلىقى دائىرىلىرى تەرىپىدىن ئەسىرگە ئېلىنغانلىق خەۋىرى كەلگەن 

ايالنى ئ»ھامان، خەلىپە ئۆمەر ئېمپىراتورغا مۇنداق دەپ مەكتۇپ يازىدۇ: 

ھازىرال قويۇۋەت! ئەگەر شۇنداق قىلمايدىغان بولساڭ، ساڭا شۇنداق بىر 
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بۇ «. قوشۇن ئەۋەتىمەنكى، ئۇنىڭ بېشى سېنىڭدە، ئاخىرى مېنىڭدە بولىدۇ

تەھدىدتىن چۇچۇغان بىزانس ئېمپىراتورى ئايالنى تۈرمىدىن بوشىتىپ، 

ۇس ئۇنىڭدىن ئەپۇ سورايدۇ ۋە ئالى ئېھتىرام بىلەن ئۇنى مەخس

قوغدىغۇچىلىرىنىڭ ھەمرالىقىدا خەلىپە ئۆمەرگە تاپشۇرىدۇ. مانا بۇ، ھەقىقىي 

مەسئۇلىيەتچانلىق. بۇ نېمە دېگەن جۈرئەت ـ ھە! شۇ ۋاقىتتىكى بىزانس 

ئېمپىراتورلىقىمۇ ھېچ بولمىغاندا، ھازىرقى ئىسالم دۆلەتلىرىنىڭ يەللىسىگە 

ەمما گەپ ماددىي كۈچ ـ مىنىۋالغان زوراۋان دۆلەتلەردەك كۈچلۈك ئېدى. ئ

قۇۋۋەتتە ئەمەس، بەلكى ئىمانىي قۇۋۋەتتە. ماددىي قۇۋۋەتمۇ ئىماننىڭ قۇۋىتى 

بىلەن ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. ھەركىمنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋەتتىن بولغان نېسىۋىسى ئۇنىڭ 

ئىماندىن بولغان نېسىۋىسىگە قاراپ بولىدۇ. بىز مۇسۇلمانالردا ئىمان ئاجىز 

تمۇ كەم، ھەتتا يوقتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ پەلەستىن بولغانلىقتىن، جۈرئە

مەسىلىسى يېرىم ئەسىردىن  كۆپرەك ۋاقىتتىن بېرى ھەل بولغىنى يوق. چۈنكى 

بۇ مەسىلە جۈرئەتنى ئەمەس، بەلكى پۇل ـ مال كەتسىمۇ جان كەتمەيدىغان 

سۈنئىي دەۋاالر ۋە ئايىغى چىقمايدىغان سۈلھى ـ ساالالرنى دو تىكىش بىلەن 

 بېرىلدى.   ئېلىپ

ز ئىسالم مەملىكەتلىرىدە ھەقىقەتپەرۋەر، ئوت يۈرەك غەييۇرانالرمۇ ئا

ئەمەس. بىراق ھاكىمىيەت بېشىدىكى قورچاق ھاكىممۇتلەقلەر پەقەت 

 ئۆزلىرىنىڭ شەخسىي مەنپەئەتلىرى ئۈچۈنال ئولتۇرغانلىقتىن، تەختتىن

ىڭ ئايرىلىپ قېلىش خەۋپى تۈپەيلى مۇستەملىكىچى چوڭ دۆلەتلەرن

خاھىشلىرىنى ئورۇنلىماقتا ۋە ئۆز خەلقىدىن چىققان ئىقتىدارلىق 

ن ۆزدىسىياسىيونالرنى، زىيالىيالرنى ۋە ھەقىقەتنى سۆزلىگەن ئالىمالرنى ك

 يوق قىلىپ تۇرماقتا.

ىرمۇ ان بدېمەك: ھازىرقى زاماندا مۇسۇلمانلىقتا كىشىلەرگە ئۆلگە بوالاليدىغ

 ئىسالم دۆلىتى يوقتۇر.

داق ئىكەن، بىز باشقىالردىن كۈتكەننىڭ ئورنىغا ئۆزىمىزنىڭ ئەھۋال بۇن

كېلەچىكىنى ئۆزىمىز قۇرۇپ چىقىشىمىز الزىم ئەمەسمۇ؟! قولىمىزدا ئۆلمەس 

دەستۇرىمىز ــ قۇرئان بىلەن ھەدىس بار. بۇالرنى تەتبىق قىلىدىغانالر مەن، 

سىز ۋە ئۇ. ئەڭ ئاۋۋال بىز  دىنىمىزنىڭ چىن روھىنى ئۆزىمىزدە 

مەلىيلەشتۈرگەندىال، ئاندىن ئۇنى دۇنيادا ئەمەلىيلەشتۈرگىلى بولىدۇ. ئە

دەپ ئاغرىنىشنىڭ ئورنىغا، « مۇسۇلمانالر ئۇنداق، مۇسۇلمانالر مۇنداق»
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دېگەن سۆز « مۇسۇلمان»مەن بىلەن سىز توغرىسىنى قىاليلى! چۈنكى 

 بىزنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ئەمەسمۇ؟! 

  

 

 



 بىكار نەرسە يوق

 

ر ى ھەاتتىكى شەيئىيلەرنىڭ ھېچبىرى بىكارغا يارىتىلغان ئەمەس. بەلككائىن

 نەرسە بېرەر ھېكمەت ۋە بېرەر مەقسەت بىلەن يارىتىلغاندۇر. 

 ھېكمەت دېگەن نېمە؟

 ىنىڭھېكمەت ــ بېرەر شەيئىنىڭمۇ مەقسەتسىز يارىتىلمىغانلىقى، ھەر شەيئ

 دېمەكتۇر. مەلۇم بىر مەقسەتنى كۆزلىگەن ھالدا يارىتىلغانلىقى

دىن كائىناتقا نەزەر سالىدىغان بولساق، ئۇنىڭدىكى ئەڭ ئاددى شەيئىيلەر

 ى ۋەباشالپ، يوقىرىسى  ئىنسان، ئۆسۈملۈكلەر ئالەمى، ھايۋاناتالر ئالەم

 كمەتباشقا ئالەملەردىكى ھەر نەرسىنىڭ مۇكەممەل ئىنتىزام ۋە ئاجايىپ ھې

ەت ىر پەقئاخ االيلى، ئىنسان باشتىنبىلەن يارىتىلغانلىقىنى كۆرىمىز. ئىنساننى ئ

 ھېكمەتلەر مەجمۇئەسىدۇر. 

 . تۈكۈرۈك1

ىغان ولىدبئىنسان ئېغىزىنىڭ ئىچىدە يۈرىدىغان تۈكۈرۈكنى بىز  ئېغىزدا پەيدا 

ىم ـ ئىل ۋە يەرگە تۈكۈرۈلۈپ ئېتىلىدىغان بىر خىل سۇ دەپال بىلەتتۇق. ئەمما

 ئۈچ ئورۇندىن چىقىپ ئۈچىكى پەن ئاشۇ سۇنىڭ يەنى تۈكۈرۈكنىڭ ئېغىزىمىزد

 خىل خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولغان سۇ ئۈچتۈرلۈك خىزمەت ئىشلەيدىغان ۋە 

 ەنمۇئىكەنلىكىنى  سۆزلىمەكتە. بەلكى بۇنى ئاڭالشتىن بۇرۇن سىز بىلەن م

ىڭ پىسىنتۈرلۈك ۋەزى ئۈچبىلمەيتتۇق. ئېغىزىمىزدىكى تۈكۈرۈكنىڭ ئۆتەيدىغان 

يېگەنلىرىمىزدىن تەم ۋە تات ئېلىشىمىز بىرىنچىسى، تەم بېرىش يەنى 

ك تۈكۈرۈكنىڭ ياردىمى ئارقىسىدا ئەمەلگە ئاشىدۇ. ئىككىنچىسى، تۈكۈرۈ

 سىدايېمەكلەرنى يۇتىشىمىز ئۈچۈن ئاالھىدە خىزمەت قىلىدۇ. تۈكۈرۈك سايى

،  بىز ھەرقانداق قاتتىق نەرسىلەرنىمۇ ئۇڭايال يۇتااليمىز. ئۇچىنچىسى

ىنى زنى چاينىغىنىمىزدا  ئۇنى يۇمشىتىپ بېرىش رولتۈكۈرۈك  يېمەكلىرىمى

 ئوينايدۇ.

لېتىر ئارىسىدا  1.5لېتىر بىلەن  1نورمالدا  ھەر بىر ئادەمنىڭ ئېغىزىدا كۈنىگە 

تۈكۈرۈك يىغىلىدۇ. مۇندىن باشقا، ئېغىز كۈندىلىك ئۇنىڭغا تاشقىرىدىن 

ۆلتۈرۈپ كىرىدىغان مىڭالرچە مېكروبالرنى پەقەت تۈكۈرۈك سايىسىدىال ئ

سولفۇسىيا »تۇرىدىغان ئورگاندۇر. چۈنكى، تۈكۈرۈك تەركىۋىدە 
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دەپ ئاتىلىدىغان مېكروبالرنى ئۆلتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە ماددا «نورۇن

باردۇر. تۈكۈرۈك بولمايدىغان بولسا، بىز يېگەن نەرسىلەردىن ھېچقانداق تەم 

ماددىسى « وسفورف»ئااللمايدىغانلىقىمىز ئېنىق. يەنە تۈكۈرۈك تەركىبىدە 

بولۇپ، ئۇ چىشالرنىڭ پارالقلىقىنى ساقالش ۋە ئۇنى كۈچلەندۈرش 

ماددىسى « فولور»خۇسۇسىيىتىگە ئېگە ماددىدۇر. تۈكۈرۈك تەركىبىدە يەنە 

 بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ چىشالرنىڭ چىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

 . سوقۇر ئۈچەي2

ېچ ھمۇننىڭ قالدۇقى  ۋە ماتېرىيالىزمچىالر سوقۇر ئۈچەينى دەسلەپكى ماي

 ۈچەيئئەھمىيىتى بولمىغان بىر ئارتۇق ئورگان، دەپ تەرىپلىگەنىدى. سوقۇر 

ـ قېلىن ئۈچەي بىلەن ئىنچىكە ئۈچەينىڭ ئارىسىدىكى بىر ئورگاندۇر. 

زامانىمىزدىكى پەن ـ تېخنىكىنىڭ سايىسىدا بۇ ئورگاننىڭمۇ بىكارغا 

ىپ ىق رولى بار ئىكەنلىكى كەشيارىتىلمىغانلىقى ۋە ئۇنىڭمۇ ئۆزىگە الي

ان قىلىنغان. بۇرۇن بىئولوگىيە ئالىملىرى سوقۇر ئۈچەيلىرىنى ئېلىۋاتق

كىشىلەرنىڭمۇ ھېچبىر سەلبى تەسىر كۆرمىگەن ھالدا بېجىرىم ئۆمۈر 

ز سۈرىۋاتقانلىقىنى  كۆرۈپ، سوقۇر ئۈچەي بولمىسىمۇ بولىدۇ، دەپ پەرە

 ۈچەيلىرىنى ئېلىۋاتقانالرنىڭقىلىشقان . كېيىنكى يىلالردا، سوقۇر ئ

. كۆپىنچىسىنىڭ قېلىن ئۈچەي راكىغا ئۇچرىغانلىقى كۆرۈنۈشكە باشلىغان

 چۈنكى سوقۇر ئۈچەي مېكروبالرغا قارشى ماددىالرنى ئۆزىدىن چىقىرىشى

ن ئارقىلىق ۋۇجۇتتىكى ئەڭ كۆپ مېكروب قوبۇل قىلىدىغان ئورگان ـ قېلى

 كەن.تىن قوغداش ۋەزىپىسىنى ئۆتەيدىئۈچەينى مېكروبالر بىلەن زەھەرلىنىش

 . ئاغرىق3

يىلى  ـ 1942ھېچبىر ئاغرىق ھېس قىلمىساق نېمە دېگەن ياخشى بوالتتى ھە!  

Sr Tomas.L  :ئاغرىقنىڭ تولۇق »ئەپەندى ئاغرىق ھەققىدە سۆزلەپ

« قتۇرتەرىپىنى سۆزلەپ بېرەلمەيمەن. چۈنكى ئۇنىڭ ھېچقانداق ئەھمىيىتى يو

ۇر ـ يىللىرىدا ئىچكى كېسەللىكلەر مۇتەخەسسىسى دوكت1969دېگەن بولسا، 

Sargent.M   ئاغرىقنى تەرىپلەش كېرەكسىز بىر »ئاغرىق توغرۇلۇق

 ىكەن.ېگەند« ئىشتۇر. چۈنكى ھەركىم ئۆزىنىڭ نېمە بولغانلىقىنى  ئۇبدان بىلىدۇ

ئىنسانالر تەرىپىدىن ھېچقانداق ئەھمىيىتى ۋە ھېكمىتى يوق دەپ بىلىنگەن 

ىق تۇيغۇسى بولمىغان بولسا، ئۆزىمىزنىڭ كېسەل بولغىنىمىزنى نەدىن ئاغر

بىلەر ئىدۇق؟ ھالبۇكى، ئاغرىق بىكارغا ھېس قىلىنمايدۇ. ئۇنىڭ ھېس 
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قىلىنغانلىقى ۋۇجۇتتا چوقۇم غەيرى نورمال بېرەر ئۆزگىرىش بولغانلىقىنىڭ 

 سىگنالى ئەمەسمۇ؟!

 ساغالم دەپ چۈشىنىپ، ئاغرىقنى ھېس قىلىش بولمىغان بولسا ئۆزىمىزنى

دا، لغانكېسەللىك ئېغىرلىشىپ داۋاالش ئۈنۈم بەرمەيدىغان دەرىجىگە يېتىپ قا

. ىدۇقئياكى ئۆلگەندىن كېيىن ئۆزىمىزنىڭ كېسەل ئىكەنلىكىنى بىلگەن بوالر 

ئەمما ئاغرىقنى ھېس قىلىش سايىسىدا بىز بېرەر ئاددى كېسەللىكنىڭ 

 سىلەن:. مەز ـ دە، داۋالىنىشقا ئالدىرايمىزئاالمەتلىرىنىمۇ ھامان ھېس قىلىمى

ز. نىمىچىشىمىز ئاغرىغاندا ئۇنىڭ چىرىگەنلىكىنى بىلىمىز ۋە دەرھال داۋالى

پايە ن كۇئەگەر ئۇنىڭغا ۋاقىتلىق ئاغرىق پەسەيتىش دورىلىرىنى قوللىنىش بىلە

 لغانقىلىپ، چىش دوختۇرىغا بارماي يۈرىۋەرسەك ئۆزىمىزگە زىيانكەشلىك قى

 مىز. چۈنكى، چىشالرنىڭ مېكروب سەۋەبى بىلەن چىرىيدىغانلىقى ۋەبولى

ن تىدىغان ئۆئاغرىيدىغانلىقى ئېنىقتۇر. ئۇنى ۋاقتىدا داۋاالتمىغاندا، چىشالردى

 قان تومۇرلىرى ئارقىلىق بۇ جايدىكى مېكروبالر ئاستا ـ ئاستا پۈتۈن

تە ن يۈرەكئورگانالرغا تارقىلىدۇ. نەتىجىدە، بەزى ئورگانالردا، خۇسۇسە

ىڭ مىزنكېسەللىك پەيدا قىلىدۇ. ئەگەر ئاغرىق بولمىغان بولسا، بىز نە چىشى

 لىقىنىتقانمېكروبالنغانلىقىنى، نە باشقا ئورگانلىرىمىزنىڭ كېسەللىككە يۈز تۇ

 بىلەلمىگەن بوالتتۇق. 

 دېمەك، ئالالھ ھېچ نەرسىنى ھېكمەتسىز، بىكارغا ياراتقان ئەمەس!

  

 



 ئورنىدا تۇراالمدۈ؟ۋىجدان دىننىڭ  

 

بەزى پەيالسوپال ۋىجداننىڭ دىننىڭ ئورنىدا تۇرۇپ ئۇنىڭ رولىنى 

اتا خنىڭ ئوينىيااليدىغانلىقىنى سۆزلىگەن بولسىمۇ، زامانىمىزدا بۇ نەزەرىيە

ولۇپ بجۇد ئىكەنلىكى ئىسپاتالنغان. چۈنكى ئىنسانالردا يارىتىلىشتىن بېرى مەۋ

كۈچ  ىر كۈچنىڭ بارلىقى ۋە ئۇالرنىڭ بۇدەپ ئاتالغان ب« ۋىجدان»كەلگەن، 

ما بۇ ر. ئەمىقتۇبىلەن ياخشى ـ ياماننى، توغراـ خاتانى ئايرىۋاالاليدىغانلىقى  ئېن

مان ، ياكۈچنىڭ  تەلىم ـ تەربىيىلەر بىلەن كۈچلەنگىنىدەك،  ناچار ئادەتلەر

 ەتتاھدوستالر ۋە سەلبىي جەمئىيەتنىڭ تەسىرى بىلەن ئاجىزلىشىدىغانلىقى، 

اش يوقىلىپ كېتىدىغانلىقىمۇ بىر ھەقىقەتتۇر. ۋىجداننىڭ ھەركىمدە ئوخش

 ! سەۋىيىدە بولمايدىغانلىقىمۇ بۇ ئېيتقانلىرىمىزنىڭ دەلىلى ئەمەسمۇ؟

 ېرەربئەگەر ۋىجداننىڭ بولغانلىقىال كۇپايە قىلىدىغان بولسا، كىچىككىنە 

دىغان ىلىلىق ھېس قشەپقەتسىزلىك ياكى ئاددىغىنە بىر خاتالىق تۈپەيلى بىئارام

ۆز ئىنسانالر بىلەن ئازراق مەنپەئەت يۈزىسىدىن ئادەم ئۆلتۈرىدىغان، ئ

ۋاب پ جايارانلىرىنى پۇل ئۈچۈن سېتىۋاتىدىغان ئىنسانالرنىڭ ھالىغا نېمە دە

 بېرىش كېرەك؟ دۇنيادا شۇنداق ۋەھشى ئىنسانالر كۆرىلىدۇكى، ئۇالردا

ەرسە دېگەن ن« ۋىجدان»ى ئۇالردا يەرلەشكەن ناچارلىق ۋە خەسىسلىك تۈپەيل

 يىلتىزى بىلەن قومۇرۇپ تاشالنغان. 

ۋىجدان يېڭىلمەس بىر ئىالھىي رەھبەردۇر. پەقەت بۇ رەھبەرنىڭ » 

ەت بولغانلىقى يېتەرلىك ئەمەس. ئۇنى ھەرتۈرلۈك بۇزۇلۇشالردىن مۇھاپىز

 ىيقىلىپ قوغداش زۆرۈردۇر. ياخشى بىر ۋىجدانغا ئىگە بولۇش ئۈچۈن، دىن

رەك. ش كېتەربىيىدە ۋە ئەخالقتا يۈكسەلگەن، دىيانەتلىك بىر جەمئىيەتتە ياشا

غرا ـ تو  ۋىجدان ئۆزى يالغۇزال  ئىنسانغا نە يارىتىلىشنىڭ مەقسەتلىرىنى، نە

ى ماسلىقئاز خاتانى، نە ياخشى ـ ياماننى ئايرىپ بېرەلمەيدۇ. ۋىجداننىڭ يولىدىن

ېرەر رەھبەرگە مۇھتاجدۇر. بۇ ئۈچۈن، ئۇ ئۆزىگە يول كۆرسىتىدىغان ب

ڭ بۇ نى Jane Jecuseدېگەن « رەھبەر بولسىمۇ  ئەلۋەتتە ئالالھنىڭ دىنىدۇر

 سۆزلىرى نېمە دېگەن توغرا ئىيتىلغان. 

دېمەككى، توغرا يوسۇندا ھەقىقىي دىنىي تەربىيە ئالغان ئىنسانالرنىڭ ۋىجدانى 

گۈزەل ئەخالق  ئۇالرنى  يامان ئىشالردىن چوقۇم مەنئى قىالاليدۇ ۋە
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دائىرىسىدە ھەرىكەت قىلىشقا ئۈندەيدۇ. قىسمەن دىندارالرنىڭ ئەخالقىدىكى 

ناچارلىقالر ئۇالردا توغرا دىنىي تەربىيىنىڭ ھەقىقىي رەۋىشتە ئەكس 

 ئېتەلمىگەنلىكىدىن بولىدۇ.

  

 

 



 مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى

 

ان لەرنى ئۇنىڭغا ئوخشايدىغمۆجىزە سۆزى لۇغەت ئېتىبارى بىلەن ــ كىشى

ىش بىرىنى ئىجاد قىلىشتىن ئاجىز قالدۇرغۇچى بىردىنبىر خارىقى ئادەت ئ

ن دېمەكتۇر. بۇنىڭغا ئاساسەن، مىسىردىكى پرامىدا، جۇڭگودىكى سەددىچى

ن سىغاسېپىلى، ھىندىستاندىكى تاج مەھەل ۋە بۇالردىن باشقا بۇرۇنقىالر يا

ر ىشالئە پەۋقۇلئاددە سانىلىدىغان سىرلىق بولسىمۇ، كېيىنكىلەرنىڭ نەزىرىد

 زامانىمىز ئىنسانلىرى ئۈچۈن مۆجىزە بولۇپ قالغان.

 توغرا رنىئەمما مۆجىزىنىڭ ئىستېمالدىكى مەنىسى ــ ئالالھ تەرىپىدىن ئىنسانال

ال يولغا باشالش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ راستىن

الالھ ئچۈن ىنى ئىنسانالرغا ئىسپاتالپ بېرىشى ئۈئالالھنىڭ ئەلچىلىرى ئىكەنلىك

 تەرىپىدىن بېرىلگەن دەلىل، ئىسپات ۋە پاكىت دېمەكتۇر. 

نى ئالالھ ئۆز ھېكمىتى بىلەن ئىنسانالرغا ئەۋەتكەن ھەر بىر پەيغەمبەر

 يېتەرلىك مۆجىزىلەر بىلەن ئەۋەتكەن. مەسىلەن: ئالالھنىڭ  ئىبراھىم

اھى س مۆجىزىسىنى بەرگەنلىكى، بابىل پادىشئەلەيھىسساالمغا ئوتتا كۆيمە

ھىم ىبرائنەمرۇد ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى چوڭ بىر ئوت دۆۋىسىگە ئاتقاندا، 

ى، ەدىنبئەلەيھىسساالم دەھشەتلىك ئوت ئىچىگە تاشالنغان بولسىمۇ، نە ئۇنىڭ 

ك نە تېرىسى ئوتتا كۆيمىگەنلىكى، مۇسا ئەلەيھىسساالمغا قولى چىراقتە

ن، ھاسىسى ئەجدىرھاغا ئايلىنىدىغان مۆجىزىلەرنى، ئىيسا يانىدىغا

، ىغانئەلەيھىسساالمغا ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىدىغان، ئاق كېسەلنى ساقايتىد

 اشقابتۇغما كورنىڭ كۆزىنى ئاچىدىغان مۆجىزىلەرنى بەرگەنلىكى قۇرئان ۋە 

ر بەساماۋىي كىتابالردا قەيت قىلىنغان بىر ھەقىقەتتۇر. ئاخىرقى پەيغەم

دا اقتىھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ  كۆپلىگەن  مۆجىزىلىرى ئۆز ۋ

ئوتتۇرىغا چىققان بولۇپ، ئۇنىڭ ۋە بۇرۇنقى باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ 

 ولغان بىگە مۆجىزىلىرىنىڭ ئىچىدە ئاالھىدە پەرقلىق ۋە تا قىيامەتكىچە كۈچكە ئ

 بىردىنبىر جانلىق مۆجىزە ــ قۇرئاندۇر. 

ەرلەرنىڭ مۆجىزىلىرىنىڭ بىر ـ بىرىگە ئوخشىمىغانلىقىنىڭ سەۋەبى پەيغەمب

شۇكى، مۆجىزىلەر ئەزەلدىن ھەر بىر دەۋرنىڭ ۋە جەمئىيەتنىڭ شارائىتىغا 

قاراپ، شۇ ۋاقىتتىكى ئەڭ تەرەققى قىلغان نەرسىنىڭ جىنسىدىن بولۇپ، ئۇنى 
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انا بۇ، بېسىپ چۈشىدىغان ئاالھىدە پەرقلىق ئۈستۈنلىكى بىلەن كەلگەن. م

ئالالھنىڭ پەيغەمبەرلەرگە مۆجىزە ئاتا قىلىشتىكى پرېنسىپىدۇر. مەسىلەن: 

پىرئەۋننىڭ زامانىدا  سېھىرگەرلىك ئىنتايىن زور دەرىجىدە تەرەققى 

قىلغانلىقتىن، ئالالھ شۇ زاماننىڭ تەقەززاسىغا ماسالشتۇرغان ھالدا، مۇسا 

سېھىرگەرلەرنى مات  ئەلەيھىسساالمغا پۈتۈن سېھىرلەرنى بەربات قىلىپ،

قىلىدىغان مۆجىزە ئاتا قىلغان. ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرى تىببىي جەھەتتە 

زور ئاشقان بىر دەۋر بولغانلىقتىن، ئالالھ ئىيسا ئەلەيھىسساالمغا شۇ دەۋرنىڭ 

ئەڭ ئۇستا دوختۇرلىرىمۇ ساقايتالمىغان ئاق كېسەلنى، تۇغما كورنى 

نى بىلەن ئۆلۈكلەرنىمۇ تىرىلدۈرىدىغان مۆجىزىنى ساقايتىدىغان  ئالالھنىڭ ئىز

 ئاتا قىلغان. 

دە بلەرئەمما ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىغا كەلگەندە، ئەرە

لەر ەرەبئەدەبىيات، شېئىرىيەت ناھايىتى زور دەرىجىدە تەرەققى قىلغانىدى. ئ

 ھەر يىلى چوڭ ـ كىچىك ھەممىسى بىردەك شېئىر خۇمار خەلق ئېدى. ئۇالر

« ئوكاز»مەلۇم بىر كۈننى بەلگىلەپ ھازىرقى سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى 

 ېئىرششەھىرىدە پۈتۈن ئەدىبلەر ۋە شائىرالرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى ئاستىدا 

 رۇنىغائەينى زاماندا شائىرالرنىڭ شېئىر سو« ئوكاز»ماھارىتى كۆرسىتەتتى. 

ىكى ىشىدىك زور ئەھمىيەت بېرئايالنغانىدى. ئەرەبلەرنىڭ شېئىرىيەتكە بۇنچىل

ا الردسەۋەبلەرنىڭ بىرى: بىر تەرەپتىن، ئۇالر قۇملۇق سەھراالر ۋە يايالق

ھايات كەچۈرىدىغان خەلق بولغاچقا، تەبىئەتنىڭ ھەرخىل مەنزىرىلىرى 

 بىر ئۇالرنى تەپەككۇر قىلىشقا ۋە غەزەەللرنى ئېيتىشقا ئۈندەيتتى. يەنە

ە بىرلىك بولماستىن، ئۇالر قەبىلىلەرگتەرەپتىن، ئەرەبلەردە ئومۇمىي 

 ەللربۆلۈنۈپ، ھەر بىر قەبىلە ئۆزىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنى شېئىر ۋە غەزە

ھەتتا بۇ  ئارقىلىق ئىپادىلەپ پەخىرلىنىش ۋە شېئىر بىلەن رەقىبلىرىنى سۆكۈش،

سەۋەبتىن بىر ـ بىرىگە قارشى چوڭ ئۇرۇشالرنى باشلىتىش قاتارلىق 

ۆمۈر سۈرەتتى. شۇڭا ئۇالر باالغەتلىك، بەدىئىي مۇددىئاالر بىلەن ئ

ۇالر ى، ئشېئىرالرغا ۋە تاالنتلىق شائىرالرغا زور ئېھتىياجلىق ئېدى. قىسقىس

ي شېئىر بىلەن كۆتۈرىلەتتى ، يەنە شېئىر بىلەن چۈشەتتى. بەزى بەدىئى

 شېئىرلىرىنى كەبىكە ئېسىش بىلەن پەخىرلىنەتتى.

كەرىم ئۆزىنىڭ پارالق نۇرى بىلەن پۈتۈن شۇنداق بىر ۋەزىيەتتە، قۇرئان 

ئىقلىمالرنى يورۇتقان، باالغەت، پاساھەت جەھەتتىكى بەدىئىيلىكتە ئەڭ 
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ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەن ھالدا، ئالالھ تەرىپىدىن ھەزرىتى مۇھەممەد 

ئەرەب ــ تىلى »ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلىشى بىلەن ئەرەبلەرنىڭ ئۆزلىرىنى 

دەپ مەغرۇرالنغان ئاتاغلىق « ئەجەم ــ تىلسىز»لەرنى باشقا مىللەت« راۋان

ئەدىبلىرى بىلەن تاالنتلىق شائىرلىرىنى سەھنىدىن چۈشۈردى. ئۇالر قۇرئاننىڭ 

ئالدىدا خۇددى چۈش ۋاقتىدا قۇياشقا تىكىلىپ قارىغان كىشىنىڭ كۆزى 

خىرەلىشىپ قالغىنىدەك، ئەقىللىرى خىرەلىشىپ ئۆزلىرىنىڭ بارچە 

 ى يوقاتقان ھالدا گاڭگىراپ قالدى. ماھارەتلىرىن

 

 ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مەنىۋى مۆجىزىسى ــ قۇرئان 

 ى ۋەقۇرئان پايانسىز كەتكەن بىر دېڭىزغا ئوخشايدۇ.  ئۇنىڭ مۆجىزىلىرىن

ىلغان قمۇ، ئاالھىدىلىكلىرىنى قانچىلىك تولۇق بايان قىاللىدۇق دېگەن تەقدىردى

نى ۇالردىن بېرەر تامچە بولىدىغانلىقى ئېنىق. چۈنكى، ئبايانلىرىمىز دېڭىز

ۇڭا، شدۇ. تولۇق بايان قىلىش پەۋقۇلئاددە يوقىرى بىلىم ۋە سەۋىيە تەلەپ قىلى

ن سەۋىيەمنىڭ يېتەرسىزلىكىگە قارىماي كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئۇنىڭ قىسمە

 4كى ئاالھىدىلىكلىرىنى بايان قىلىشقا تىرىشىماقچىمەن. بۇالرنى تۆۋەندى

 ماۋزۇغا ئىخچامالپ چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ:

 . قۇرئاننىڭ تەركىبلىنىشىدىكى ئۈستۈنلىكى1

قۇرئاندىكى ھەر بىر سۆز ئۆزى ئىخچام، مەنىسى چوڭقۇر بولۇپ، بۇ سۆز 

بىر ـ بىرى بىلەن پەۋقۇلئاددە باغلىنىپ كەلگەن. ئىبارىلىرىمۇ ئىنتايىن سىلىق ۋە 

ۇنچىلىك ئەپلىك ھەم ئۇڭايدۇر. قۇرئان چاققان بولۇپ، ئوقۇش ۋە يادالشقا ش

ئوقۇشنى بىلمەيدىغان كىشىلەرمۇ ئۇنى ئاڭالش ئارقىلىق قۇرئاننىڭ بۇ 

ئاالھىدىلىكىنى ئەلۋەتتە ھېس قىالاليدۇ، ھەتتا ئۇالر ئاڭالۋاتقان ئەرەبـچە 

ئىبارىلەرنىڭ ئىچىدىن قۇرئان ئايەتلىرىنى تېزال بايقىۋاالاليدۇ. قۇرئان 

ەر بىر سۆزدە ئەرەب ئەدەبىياتىدىكى پاساھەت، باالغەت، ئايەتلىرىدىكى ھ

ئىستىئارە، كىنايە، مەجاز ۋە باشقا بەدىئىيلىك تۈرلىرىنىڭ ئەڭ يوقىرى 

ئۆلگىلىرى تېپىلىدۇ. ئەرەبلەر قۇرئان چۈشۈشتىن بۇرۇن سۆزدە يېڭىلمايدىغان 

ۋە خەلق ئېدى. ھەتتا يۇنان، ھىندىستان ۋە ئىراننىڭ تاالنتلىق شائىرلىرى 

ئاتاغلىق ئەدىبلىرىمۇ ئۇالرنىڭ ئالدىدا ھېچ نەرسە سانالمايتتى. ئەمما قۇرئاننىڭ 

كېلىشى بىلەنال  ئەرەبلەرنىڭ دېمى ئىچىگە چۈشۈپ  كەتتى. قۇرئان ئۇالرغا 

دۇئىل ئېالن قىلدى. ئۇالر قۇرئان كەرىم ئېالن قىلغان دۇئىلغا جاۋاب بېرىشكە 
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ىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا خىتاب زادى قادىر بواللمىدى.  ئالالھ ھەزر

ئېيتقىنكى، ئەگەر ئىنسانالر، جىنالر بۇ قۇرئاننىڭ »قىلىپ مۇنداق دېدى: 

ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن يىغىلىپ بىر ـ بىرىگە ياردەملەشكەن 

 88)ئىسرا سۈرىسى « تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرەلمەيدۇ

 ـ ئايەت( 

 رغاەر يوقىرىقى دۇئىلغا جاۋاب بېرەلمىگەندىن كېيىن، ئالالھ ئۇالئەرەبل

 ئېيتقىنكى، )ئەگەر قۇرئاننى»ئاۋۋالقىسىدىن يېنىكرەك تەلەپ قويۇپ: 

ىن مۇھەممەدنىڭ سۆزى دېگەن دەۋايىڭالردا( راستچىل بولساڭالر، ئالالھت

گە ىباشقا چاقىرىدىغانلىكى كىشىلىرىڭالرنى ياردەمگە چاقىرىپ قۇرئاندىك

 ـ 13دەيدۇ. )ھۇد سۈرىسى  « ئوخشاش ئون سۈرىنى ئىجاد قىلىپ بېقىڭالر

 ئايەت( 

 .مىدىبۇ مۇنازىرىدىن كېيىنمۇ ئۇالر ئون سۈرە ئىجاد قىلىشقا قادىر بوالل

اد مۇ ئىجەتنىبۇ ۋاقىتتا ئالالھ ئۇالرنىڭ قۇرئان ئايەتلىرىگە ئوخشاش بېرەر ئاي 

دۇ: اپ قىلدۇرۈش ئۈچۈن مۇنداق دەيقىاللمايدىغانلىقىنى ئۆزلىرىگە ئېتىر

مۇھەممەدكە( بىز چۈشۈرگەن قۇرئاندىن شەكلەنسەڭالر، قۇرئانغا »)

ىڭ ساننئوخشايدىغان بېرەر سۈرىنى مەيدانغا چىقىرىپ بېقىڭالر. )قۇرئان ئىن

تا( ىلىشسۆزى دېگەن گېپىڭالردا( راستچىل بولساڭالر، ) قۇرئانغا مۇنازىرە ق

س يۇنۇ« )ىڭالرنىڭ ھەممىنى ياردەمگە چاقىرىڭالر.ئالالھتىن باشقا ياردەمچ

 ـ ئايەت( 38سۈرىسى 

گەر ئە»ا: الرغئۇالر بېرەر ئايەتنىمۇ ئىجاد قىاللمىغاندىن كېيىن، ئالالھ يەنە ئۇ

 مۇنداق قىاللمىساڭالر ــ ھەگىزمۇ قىاللمايسىلەر ــ كاپىرالر ئۈچۈن

 «الرختىن ساقلىنىڭتەييارالنغان، ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولغان دۇزا

ەرگە ـ ئايەت(  دېيىش ئارقىلىق پۈتۈن رىقابەتچى كۈچل 24)بەقەرە سۈرىسى 

 مەڭگۈلۈك مۇنازىرىسىنى ئېالن قىلغان. 

ئەرەبلەر ئادەتتە، رەقىبلىرىگە قىلىچ ۋە نەيزىلەر بىلەن تاقابىل تۇرۇشتىنمۇ، 

ى ئارتۇق بەدىئىي سۆزلەر ئارقىلىق ئۇالر بىلەن مۇنازىرە قىلىشىپ يېڭىشن

كۆرىدىغان بىر خەلق ئېدى. ئەمما ئۇالر ئالالھنىڭ يوقىرىقى مۇنازىرىلىرىنىڭ 

ئالدىدا تىل  سۈرەلمىدى. ئەگەر ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بېرەرسى قۇرئاندىكى بېرەر 

سۈرىنىڭ ياكى بېرەر ئايەتنىڭ ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرەلىگەن بولسا ئېدى، 

گە يەتكۈزگەن بوالتتى. شۇ ۋاقىتالردىكى تارىخ بۇ ۋەقەلىكنى ئەلۋەتتە بىز
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ئۇنىڭدىن ئاددى ۋە كىچىك  ۋەقەلىكلەرنىمۇ مۇسۇلمانالر ۋە باشقا قەۋملەر 

تارىخالرغا قەيت قىلغانلىقتىن، زامانىمىزغىچە يېتىپ كەلمەكتە. شۇ 

 14ۋاقىتالردىمۇ ئەرەبلەر قۇرئانغا تاقابىل كېلەلمىگەن ئېدى. تا ھازىرغىچە 

ۇ ئۇنىڭغا تاقابىل كېلەلىگەن بىرسى چىقمىدى. ئەرەب ئەسىردىن بېرىم

مىللىتىنىڭ ھەممىسى مۇسۇلمان ئەمەس، بەلكى ئەرەبلەرنىڭ ئىچىدىن 

مۇسۇلمانالردىن باشقا، يەھۇدىي، خىرىستىئان دىنلىرىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالر ۋە 

، ئاتېئېزمچىالرمۇ بار. ئۇالر ئەرەب تىلىنىڭ ئەدەبىياتىنى ۋە ئۇنىڭ باالغەت

پاساھەتتىكى بەدىئىيلىكىنى بىلمەيدۇ ئەمەس، بەلكى ئەرەب تىلىنىڭ لۇغەت، 

قامۇسلىرىنى تۈزۈپ چىققانالرنىڭ كۆپىنچىسى مۇسۇلمان بولمىغان ئەرەب ۋە 

باشقا قەۋملەردىن بولغان مۇتەخەسسىسلەردۇر. بۇالر قۇرئانغا شۇنچىلىك 

يدانغا چىقىرىپ ئۆچمەنلىكى بىلەن تۇرۇپ، بېرەر ئايەتنىڭ ئوخشىشىنى مە

بولسىمۇ قۇرئانغا مۇنازىرە ئېالن قىاللىغىنى يوق. بۇنىڭغا پۈتۈن دۇنيا 

گۇۋاھتۇر. ئەگەر مۇنداقالرنىڭ كۈچى يېتىدىغان بولسا ئۆزلىرىنى كۆرسىتىش 

ئۈچۈن بولسىمۇ قۇرئان كەرىم ئېالن قىلغان دۇئىلغا تاقابىل كېلىپ 

 مۇسۇلمانالرنىڭ شەنىنى چۈشۇرگىسى كەلمەسمۇ؟

 . قۇرئاننىڭ ئۇسلۇبىدىكى ئاالھىدىلىكى2

شۈبھىسىزكى، قۇرئاننىڭ ئۇسلۇبى ئىنسانالر ئۈچۈن تونۇشلۇق بولغان ھېچبىر 

ئۇسلۇبقا ئوخشىمايدۇ. ئۇ شېئىر ئەمەس، ياكى نەسىر ئەمەس، ياكى داستان 

ئەمەس، بەلكى ئىنسانالردا بولمىغان  ۋە ئالالھقا خاس بولغان بىر خىل 

قۇرئان »ر. شۇڭا مۇشرىك)بۇتپەرەس( ئەرەبلەر دەسلەپتە ئىالھىي ئۇسلۇبتۇ

دېگەن  دەۋانى كۆتۈرۈپ چىققان بولسىمۇ، قۇرئاننىڭ « مۇھەممەدنىڭ سۆزى

، ھەزرىتى «سېھىر»يوقىرىقى مۇنازىرىلىرى ئالدىدا يېڭىلگەندىن كېيىن، ئۇنى 

. دەپ، دەۋا قىلىشقا باشاليدۇ« سېھىرگەر»مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى بولسا 

چۈنكى قۇرئان راستىنال مۇھەممەد ئەلەيمىسساالمنىڭ سۆزى بولىدىغان بولسا، 

شۇ ۋاقىتتىكى  ئەرەب شائىرلىرى ۋە ئەدىبلىرى ئۆزلىرىنىڭ شۇنچە بەدىئىي 

تىلى بىلەن ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭكىسىدىن بەدىئىيلىكرەكىنى 

ن ئەمەس، بەلكى ئەلۋەتتە ئوتتۇرىغا چىقىرالىغان، نەتىجىدە، قۇرئا

ئۇالرنىڭكىسى شۆھرەت قازانغان بوالتتى. ئەرەبلەرنىڭ قۇرئاننى سېھىر 

دېيىشىدىكى سەۋەبمۇ، قۇرئاننىڭ ئەدەبىيات ساھەسىدە تونۇلغان بېرەر ئۇسلۇب 
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بىلەن ئەمەس، بەلكى تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن ئاالھىدە ئاجايىب بىر 

 ى.ئۇسلۇب بىلەن ئوتتۇرىغا چىققانلىقىدىن ئېد

ن ـ بەسىدىېلىپقۇرئاننىڭ يېزىقى ئەربلەر ئادەتتە ئۆزلىرى قوللىنىۋاتقان ئەرەب ئ 

، ا،ب،ت ۋە باشقىالر قاتارلىق  ھەرپلەردىن تەركىبلەنگەن بولۇپ تۇرۇپ

غا يدانئۇالرنى مۇشۇ قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىگە ئوخشايدىغان بېرەر ئايەتنى مە

ى شۈرۈپ قويغان نەرسە زادكەلتۈرۈشكىمۇ كۈچى يەتمەيدىغان دەرىجىگە چۈ

نېمە؟ شۈبھىسىزكى، قۇرئاننىڭ ئىنسان سۆزى ئەمەسلىكى ــ مۇھەممەد 

ۆزى سئەلەيھىساالمنىڭ ياكى باشقا بىرىنىڭ سۆزى ئەمەس، بەلكى ئالالھنىڭ 

 ئىكەنلىكىدۇر!

ا، سىز بېرەر بەدىئىي ئەسەر ياكى بېرەر شېئىرنى  دەسلەپ ئوقۇغىنىڭىزد

ي ويماىي كۈچى بىلەن ئۆزىگە تارتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا تسىزنى ئۇ ئۆزىنىڭ سېھىر

 ىدۇ،ئوقۇيسىز. ئەمما ئۇنى قايتىالپ ئوقۇغانسىرى سىزدىكى ھاياجان يوقىل

. لىدۇسىزگە بىرەر يېڭىلىق ھېس قىلىنمايدۇ ۋە ئۇنىڭدىن زىرىكىش پەيدا بو

ىك ھالبۇكى، قۇرئاندا بۇنداق خۇسۇسىيەت يوقتۇر. ئەكسىچە، ئۇنى قانچىل

ۇ. پ، تەكرارالپ ئوقۇغانسىرى ئۇنىڭ جازىبىيىتى شۇنچىلىك ئاشىدقايتىال

ېڭى ـ يزگە ئەينى سۈرىنى ياكى ئەينى ئايەتنى ھەر قېتىم  ئوقۇغىنىڭىزدا  ئۇ سى

 ى ۋەيېڭى تۇيغۇالرنى ۋە مەنىلەرنى بېرىدۇ. مۇسۇلمانالر فاتىھە سۇرىسىن

باشقا  باشقا قىسقا سۈرىلەرنى  كۈنلۈك بەش ۋاقىت نامازلىرىدا ۋە

ۈن مۇناسىۋەتلەردە شۇنچىلىك كۆپ ئوقۇيدۇ. ئەمما بۇ سۈرىلەر ئۇالر ئۈچ

نىدا لىغىھەرگىز زىرىكىش پەيدا  قىلمايدۇ ۋە ھەر قېتىم ئوقۇغىنىدا ياكى ئاڭ

ى يېڭى ـ يېڭى  ھېس ـ تۇيغۇالرنى بېرىپ ئۇالرنىڭ مەنىۋىي تەرەپلىرىن

 كۈچەيتىدۇ.

ەس، نى بىلگەنلەر ئۈچۈنال خاس ئەمقۇرئاننىڭ بۇ خۇسۇسىيىتى ئەرەب تىلى 

 ئەلۋەتتە. بەلكى ھەر قانداق بىر مۇسۇلمان ئوقۇغانلىرىنىڭ مەنىسىنى

ا ۇغىنىدئوق بىلمىسىمۇ، ئەلۋەتتە ئۇنىڭ ھۇزۇر ـ ھاالۋىتىنى تېتىيدۇ، ھەر قېتىم

 يېڭى ـ يېڭى مەنىلەرنى ھېس قىلىدۇ. 

 . قۇرئاننىڭ غەيبلەردىن خەۋەر بېرىشى3

لىغان ئىشالرنىڭ بولىدىغانلىدىن خەۋەر بەرگەن ۋە بۇ ئىشالر قۇرئان نۇرغۇن

ئەمەلىيەتتە ئوتتۇرىغا چىققان. مەسىلەن: دۇنيانىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئىككى چوڭ 

ئېمپىراتورلوقلىرىدىن بولغان رىملىقالر  بىلەن ئىرانلىقالر ئوتتۇرىسىدا قاتتىق 
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لىدۇ. بۇ ئەھۋال ئۇرۇش بولۇپ ئىرانلىقالر رىملىقالر ئۈستىدىن غەلىبە قى

مۇشرىك ئەرەبلەرنى كۆپ مەمنۇن ۋە مۇسۇلمانالرنى غەمكىن قىلىدۇ. 

چۈنكى ئىرانلىقالر ئەرەبلەرگە ئوخشاش بۇددىست، رىملىقالر ساماۋىي دىنغا 

ــ خىرىستىئان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان خەلقلەر ئېدى. شۇڭا مۇشرىك ئەرەبلەر 

ملىقالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلغانلىقىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئىرانلىق دىنداشلىرىنىڭ رى

سۈيۈنۈپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭمۇ رىملىقالرغا ئوخشاش بولۇشىنى 

تىلەيتتى. بۇ ئەھۋال مۇسۇلمانالرنى غەمكىن قىلغانىدى. شۇ ۋاقىتتا قۇرئان 

رىملىقالر يېقىن بىر جايدا »رىملىقالرنىڭ كېيىنكى غەلىبىسىدىن خەۋەر بېرىپ: 

ئۇالر يېڭىلگەندىن كېيىن بىر قانچە يىل ئىچىدە يېڭىدۇ، ئىلگىرى ۋە يېڭىلدى. 

كېيىن ھەممە ئىش ئالالھنىڭ باشقۇرىشىدىدۇر، بۇ كۈندە مۆمىنلەر ئالالھنىڭ 

بەرگەن ياردىمى بىلەن خۇشال بولىدۇ، ئالالھ خالىغان كىشىگە ياردەم بېرىدۇ، 

ـ 5ـ 2)رۇم سۈرىسى « رئالالھ غالىبتۇر، ) مۆمىنلەرگە( ناھايىتى مېھرىباندۇ

يىل ئۆتكەندىن كېيىن، رىملىقالر خۇددى  7ئايەتلەر(دېگەنىدى. ئارىدىن تولۇق 

 قۇرئاننىڭ ئالدىنئاال خەۋەر بەرگىنىدەك ئىرانلىقالرنى يېڭىدۇ.

 منىمۇشرىك ئەرەبلەر بىلەن يەھۇدىيالر ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساال  

ا الرغالرغا قارشى قانچىلىغان سوقۇشيوق قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا ۋە مۇسۇلمان

 ىشقاكىرگەندىن تاشقىرى، بارچە سۇيقەستلىرىنى ۋە ھىيلە ـ مىكىرلىرىنى ئ

سالىدۇ. شۇ ۋاقىتتا قۇرئان ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 

 مبەر!ئى پەيغە»دۈشمەنلىرىنىڭ زىيان يەتكۈزەلمەيغانلىقىنى ئېالن قىلىپ: 

ڭا چۈشۈرۈلگەن ئەھكامالرنىڭ ھەممىسىنى پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن سا

ادا يەتكۈزگىن، ئەگەر تولۇق يەتكۈزمىسەڭ، ئالالھ تاپشۇرغان ۋەزىپىنى ئ

الالھ ئدۇ. قىلمىغان بولىسەن. ئالالھ سېنى كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقالي

يەت( ـ ئا 37)مائىدە سۈرىسى « ھەقىقەتەن كاپىر قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ

ڭ رىنىىلىق ئالالھ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى دۈشمەنلىدېيىش ئارق

شۈشى ڭ چۈزىيانكەشلىك قىلىشىدىن ساقاليدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىدۇ. بۇ ئايەتنى

ئى »بىلەن ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ قوغدىغۇچىلىرىغا: 

مىزى تىر« )دۇخااليىق! بىزدىن ئۇزاقىلىشڭالر، ئالالھ بىزنى بىۋاسىتە قوغداي

 رىۋايىتى( دەيدۇ ۋە سۈيقەستلەردىن ئامان بولىدۇ.

مۇسۇلمانالر مەككىنى مۇشرىك ئەرەبلەرنىڭ چاڭگىلىدىن ئازات قىلىشنى 

ئى مۇھەممەد! »تولىمۇ ئارمان قىالتتى. قۇرئان ئۇالرغا خۇشخەۋەر بېرىپ: 
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 سەن ۋە ساھابىلىرىڭ ئالالھ خالىسا دۈشمەندىن خاتىرجەم بولغان ھالدا

)بەزىلىرىڭالر( باشلىرىڭالرنى چۈشۈرگەن ۋە )بەزىلىرىڭالر( قىرقىغان ھالدا 

ـ  27)فەتھ سۈرىسى « قورقماي چوقۇم مەسجىدى ھەرەمگە كىرىسىلەر

ئايەت( دەيدۇ ۋە ئۇزۇن ئۆتمەي مۇسۇلمانالر مەككىگە كىرىدۇ ۋە ئۇنى 

 مۇشرىك كۈچلىرىنىڭ قولىدىن ئازات قىلىدۇ.

الن ىنى ئېنلىقىيامەتكىچە ھېچ ئۆزگەرتىلمەستىن ساقلىنىدىغائالالھ قۇرئاننىڭ تا ق

 ھىجر« ) قۇرئاننى بىز چۈشۈردۇق، بىز ئۇنى چوقۇم قوغدايمىز»قىلىپ: 

رى ئەسىردىن بې 14ـ ئايەت( دېگەنىدى. ئەمەلىيەتتىمۇ قۇرئان  9سۈرىسى 

ا ھېچ ئۆزگەرتىلمەستىن، ئەسلىدىكى پېتىچە داۋام قىلىپ كەلمەكتە ۋە ت

لىپ ر قىەتكىچە شۇنداق داۋام قىلغۇچىدۇ. زامانىمىزغىچە قۇرئاننى نەشىقىيام

شىر كەلگەنلەر مۇسۇلمانالرال ئەمەس، بەلكى غەيرى دىندىكىلەرمۇ ئۇنى نە

ارى قىلماقتا. ئەھۋال شۇنداق تۇرۇپ ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭغا بېرەر ھەرپ مىقد

تان كىسا، ئۆزبېئۆزگەرتىش كىرگۈزەلمىگەنلىكى ۋە ئىستانبۇل توپقېپى مۇزېيىد

ىڭ مۇزېيىدا ساقلىنىۋاتقان ئۇچىنچى خەلىپە ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇن

ىدا يلىرزامانىغا ئائىت ئىككى نۇسخىنىڭ زامانىمىزدا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جا

 كىمۇنەشىر قىلىنىپ تارقىلىۋاتقان قۇرئان نۇسخىلىرىنىڭ ئەينىسى ئىكەنلى

قىمۇ، باش ىڭ تىپىك مىسالىدۇر.  مۇندىنقۇرئاننىڭ قەتئىي ئۆزگەرمەيدىغانلىقىن

ى اھايىتنلەر قۇرئان ئالدىنئاال خەۋەر بېرىپ، ئەمەلىيەتتە ئىشقا ئاشقان ۋەقەلىك

نى لىرىكۆپتۇر. ھازىرقى ئىلىم ـ پەن كەشىپىياتلىرىدىنمۇ  قۇرئاننىڭ خەۋەر

نىڭ ئىسپاتلىغانلىرى كۆپتۇر. پەن ـ تېخنىكا تەرەققى قىلغانسىرى قۇرئان

قا للىقنىڭ سۆزى ئىكەنلىكى ئىلىم ئىگىلىرىنىڭ نەزەرىدە بىردەك رېئائالالھ

 ئايالنماقتا.

. قۇرئاننىڭ ئوقۇش ۋە يېزىشنى ئۈگەنمىگەن بىر پەيغەمبەرگە 4

 چۈشۈرۈلگەنلىكى

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھېچ ئوقۇمىغان ۋە ئوقۇش، يېزىشنى 

تەربىيىلەنگەن بىر زات ئېدى. ئۆگەنمىگەن، پەقەتال ئالالھنىڭ ۋەھىيسى بىلەن 

ئۇنىڭغا چۈشۈرۈلگەن بۇ قۇرئاندا، ئۇنىڭدىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنىڭ ـ 

ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر بىلەن ئۇالرنىڭ قەۋملىرىنىڭ ئىش ـ ئىزلىرى، ھەتتا 

تارىخ يۈزىدىن ھېچ ئىزى قالمىغان مىللەتلەرنىڭمۇ كەچۇرمىشلىرى، 

ي بايان قىلىنغان. يوقىرىقىالرنىڭ ئېتىقادلىرى ۋە ئاقىۋەتلىرى تەپسىلى
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قىسسىلىرىنىڭ بەزىسىنى بىر ئۆمۈر ئىزدەنگەن تارىخشۇناشالردىن مىڭدىن 

بىرى بىلەتتى ياكى بىلمەيتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ قىسسىلەرنى 

قۇرئاننىڭ ھېكايە قىلىشى بويىچە بايان قىلىپ بەرگەندىن كېيىن، مەزكۇر 

ەھۇدىي، خىرىستىئان( ئەلالمىلىرىنىڭ قولىدىكى قىسسىلەر ئەھلى كىتاب )ي

ساماۋىي كىتابالرنىڭ ۋە شۇ زامانالردىكى مەشھۇر تارىخچىالرنىڭ ھېكايە 

قىلغانلىرىنىڭ ئەينىسى بولۇپ چىققان. شۇ سەۋەبتىنمۇ ئەينى زامانالردا ئىسالم 

 . دىنىغا كىرگەن ئەھلى كىتاب ئالىملىرى ۋە باشقا ئىلىم ئەھلىلىرى كۆپ بولغان

مۇشرىك ئەرەبلەر قۇرئانغا ئىلمىي يوسۇندا مۇنازىرە بىلەن تاقابىل 

ڭغا پ ئۇنىلىنىتۇرالمايدىغانلىقىنى ئېنىق بىلگەندىن كېيىن، نەيزە، قىلىچالرغا يۆ

ننىڭ ۇرئاققارشىلىق كۆرسىتىشكە ئۆتىدۇ. ئۇالرنىڭ ئىسالم دىنىنىڭ ھەقلىقىنى، 

چىۋاال  قارشىلىق ئىنسان سۆزى ئەمەسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، بۇن

 ىقتاكۆرسىتىشىدىكى سەۋەبمۇ، ئۇالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىساالمدەك يېتىمل

 ئۆسكەن، ئوقۇش، يېزىشنى  ئۆگەنمىگەن، بايلىقتا، مەنسەبتە ئۇالردەك

 ئۈستۈنلۈكنى تەلەپ قىلمايدىغان بىر مەسۇم پەيغەمبەرگە بويسۇنۇشتىن

ۆز ئلالھ نەرسە ئەمەس ئېدى. ئاتەكەببۇرلۇق قىلىپ باش تارتقانلىقىدىن باشقا 

ىچىدە ئەرنى ئۇالر بۇ ئايەتل»ۋاقتىدا ئۇالرنىڭ ئەپتى ـ بەشىرىسىنى پاش قىلىپ: 

كار ئىن ئېتىراپ قىلدى، لېكىن ئۇالر زۇلۇم ۋە تەكەببۇرلۇق قىلىش يۈزىسىدىن

 ـ ئايەت( دېگەن ئايەتنى چۈشۈرگەن. 14)نەمل سۈرىسى « قىلدى

 

باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ مۆجىزىلىرىدىن قۇرئان كەرىمنىڭ         

 ئارتۇقچىلىقى

ۇت ھەر قانداق بىر پەيغەمبەرنىڭ مۆجىزىسى ئۇنىڭ ھايات ۋاقتىدىال مەۋج

ن بوالاليتتى. ئۇالرنىڭ ئالەمدىن ئۆتۈشى بىلەن مۆجىزىلىرىمۇ ئۈزۈلگە

ورنىڭ ما كبوالتتى. مەسىلەن: ئىيسا ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن تۇغ

نىدى. ۈرگەىنى ئاچقان، ئاق كېسەلنى داۋالىغان، ھەتتا ئۆلۈكلەرنىمۇ تىرىلدكۆز

مدۈ؟ الالھازىرقى خىرىستىئانالر ئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ قىلغانلىرىنى قى

 تەبىئىيكى، ياق! 

مۇسا ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن ھاسىسىنى ئەجدىرھاغا 

شۇنى قىالالمدۈ؟ ئەلۋەتتە، ياق!  ئايالندۇرغانىدى. ھازىرقى يەھۇدىيالر 

ئەگەر بېرەر يەھۇدىي ياكى بېرەر خىرىستىئان ئۆز پەيغەمبىرىنىڭ 



 ىرىلىزىجۆم ڭىنمالاسسىھيەلەئ دەممەھۇم 101

 

مۆجىزىلىرىدىن بېرەرنى  مەيدانغا چىقىرالىغان بولسا ئېدى، ئۇنىڭ شۆھرىتى 

 دۇنياغا سىغمىغان بوالتتى.

ئەمما قۇرئاننى ئۆگەنگەن ھەرقانداق بىر مۇسۇلمان ئۇنى ھەزرىتى 

ىم ئەلەيھىسساالم تىالۋەت قىلغاندەك تىالۋەت قىالاليدۇ، ئال مۇھەممەد

 يدۇ.بولغانلىرى ئۇنىڭ مۆجىزىلىرىنى كۆرسىتەلەيدۇ ۋە رەقىبلەرنى يېڭەلە

شكەن ن چۈقۇرئان كەرىم مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنىڭ زامانىدا ئالالھ تەرىپىدى 

ن رە ئېالبولۇپ، شۇ زامانالردا مۇشرىك ئەرەبلەرگە جىددىي تۈردە مۇنازى

تتىكى ئەسىردىن بىرى ئۇ شۇ ۋاقى 14قىلىپ ئۇالرنى يەڭگەن بولسا، ھازىرمۇ 

ىگە مۇنازىرىسىنى داۋام قىلدۇرۇپ كەلمەكتە. ھازىرغىچە ئۇنىڭ مۇنازىرىس

 ىنىنىڭم دتاقابىل كېلەلىگەن بىرمۇ كىشى يوق. ئەگەر بولغان بولسا ئېدى، ئىسال

ى ، رگىزمۇ جىم ياتمىغان بوالتترەقىبلىرى بۇ پۇرسەتنى قولدىن بېرىپ ھە

ى سەللبەلكى ئەڭ ئاۋۋال ئۇنى ئېالن قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ ئۆچمەنلىكلىرىگە تە

 تاپقان بوالتتى. ئەمما قىاللمىدى ۋە تا قىيامەتكىچە قىاللمايدۇ.

ۇ ئقۇرئان مۆجىزە بولغىنىنىڭ سىرتىدا، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن دەستۇردۇر. 

 ىدىغانىلىندىغان، كۆرسەتمىلىرى بويىچە ئەمەل قتىالۋىتى بىلەن ئىبادەت قىلىنى

ز دا، ئۆىرتىبىر كىتابتۇر. ئەمما تەۋرات بىلەن ئىنجىلالر مۆجىزە بولمىغاننىڭ س

 ۋاقىتلىرىدا مۇرىتالر ئۈچۈن تەلىمات سۈپىتىدە چۈشۈرۈلگەن بولسىمۇ،

نىپ ئارىدىن كۆپ ۋاقىت  ئۆتمەستىنال  ئۆزگەرتىلىپ  ئەپسانىلەرگە ئايلى

ت بادەنىدى. مەزكۇر كىتابالر ئەينى زامانالردىمۇ تىالۋىتى بىلەن ئىقالغا

ڭ ۇالرنىبنمۇ قىلىنىدىغان ۋە يادلىۋېلىنىدىغان كىتابالر ئەمەس ئېدى. شۇ سەۋەبتى

 ئەسلىسى ساقلىنىپ قېلىنمىغان.

 قۇرئان مەنىۋى مۆجىزىدۇر. ئەمما باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ مۆجىزىلىرى

 ھېسسى مۆجىزىلەر ئېدى.

چە ۇرئان جانلىق ۋە دائىملىق مۆجىزىدۇر. ئۇنىڭ مۆجىزىسى تاقىيامەتكىق

ىال ئۆلمەيدۇ. ئەمما باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ مۆجىزىلىرى ئۆز زامانلىرىد

 ئەمەلگە ئاشقان بولۇپ، كېيىنكىلەر ئۈچۈن تارىخقا ئايالنغان.

لۇق قۇرئان ئوقۇش ۋە يادلىۋېلىش ئۈچۈن ئۇڭاي كىتاب بولغانلىقتىن، ئۇنى تو

يادلىۋالغان قارىالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدىن زامانىمىزغىچە 

ھېچ ئۈزۈلۈپ قالغان ئەمەس. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا قۇرئاننى 

يادلىغان قارىالر تولىمۇ كۆپ ئېدى. دىندىن يېنىۋالغان كىچىك بىر ئەرەب 
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قارىنىڭ  70ۈلەملىك بىر غازاتتا قەبىلىسى بىلەن بولغان بىر قېتىملىق كىچىك ك

شېھىد بولغانلىقىمۇ، شۇ ۋاقىتتا قۇرئاننى يادلىغانالرنىڭ ناھايىتى كۆپ 

ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. شۇ سەۋەبتىنمۇ قۇرئان ئۆزگەرتىش ۋە بورمىالش 

دېگەن نەرسىلەردىن پۈتۈنلەي خالىي ھالدا، خۇددى ھەزرىتى مۇھەممەد 

ى بويىچە ساقلىنىپ كەلمەكتە. ئەمما باشقا ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن پېت

پەيغەمبەرلەرنىڭ كىتابلىرى تولىمۇ چوڭ ھەجىملىك بولغانلىقتىن يادالشقا 

مۇناسىپ كىتابالر ئەمەس ئېدى. يادالش ئۇياقتا تۇرسۇن بۇ كىتابالرنى شۇ 

زامانالردىكى كىشىلەردىن ئوقۇيااليدىغانلىرى ناھايىتى نادىر بولۇپ، 

دىردىمۇ، ئۇالرنىڭ مەنىسىنى مۇرىتالردىن باشقىسى ئوقۇيالىغان تەق

چۈشىنەلمەيتتى. قۇرئاندىن باشقا بېرەر پەيغەمبەرنىڭ كىتابىنى يادقا  ئالغان 

 ئادەم تارىختا يوقتۇر.

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇرئاندىن باشقىمۇ كۆپلىگەن 

ان قىلىشنى مۆجىزىلىرى بولغان. بۇالردىن بەزىسىنى ئىخچام ھالدا باي

 خااليمىز.

 ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھېسسىي مۆجىلىرى

 . ئاينىڭ ئىككىگە بۆلۈنگەنلىكى1

ئەگەر سەن »مۇشرىك ئەرەبلەر ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا 

نى ىمىزراستىنال ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى بولىدىغان بولساڭ، بىزنىڭ تەلەبلىر

 «گە بۆلۈپ بېرەلىسەڭ، ساڭا بىز ئەگىشىمىزئورۇناليسەن. ئاينى ئىككى

ينى ە ئاۋدېگەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالالھقا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىدۇ 

ڭ ئىككىگە بۆلۈپ كۆرسىتىپ بېرىشىنى سورايدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئالالھ ئۇنى

ى لىكندۇئاسىنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئاينى ئىككىگە بۆلۈپ كۆرسىتىدۇ. بۇ ۋەقە

ە اب ۋۇد، ئىبنى ئابباس، ئەنەس ئىبنى مالىك، ئۆمەر ئىبنى خەتتئىبنى مەسئ

نى باشقىالر قاتارلىق مەشھۇر ساھابىالر ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆرگەنلىكى

ە بۇ ناملىق مەشھۇر ئەسىرىد« سەھىھۇلبۇخارىي»سۆزلىگەن. ئىمام بۇخارىمۇ 

ن. ىلغاۋەقەلىكنىڭ راستلىقىنى  تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىلەن  ئىسپاتالپ بايان ق

اي تى، ئقىيامەت يېقىنالش»ئالالھ قۇرئاندا ئۇنىڭ راستلىقىنى ئېالن قىلىپ: 

ۇ بيېرىلدى. )كۇففارالر بېرەر مۆجىزىنى كۆرسىال ئىماندىن يۈز ئۆرۈپ، 

 .ـ ئايەت( دېگەن 1)قەمەر سۈرىسى « دېيىشىدۇ“داۋامالشقۇچى سېھىردۇر”

 . ئىسرا ۋە مىراج2
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 دىكىئەلەيھىساالمنى بىر كېچىدىال مەككى ئالالھ قۇدرىتى بىلەن مۇھەممەد

ــ  ئىسرا»مەسجىد ھەرەمدىن پەلەستىندىكى مەسجىد ئەقساغا ئاپارغان. بۇ 

ى دەپ ئاتالغان. يەنە شۇ كېچىدە، ئالالھ ئۇنى يەتتىنچ« كېچىدە يۈرۈش

خ ش ۋائاسمانغىچە ئېلىپ چىققان ۋە شۇ جايدا ئۇنىڭغا ھەم ئۇممەتلىرىگە بە

ش ۇر. بەدېمەكت« مىراج ــ ئۆرلەش»ىپ بەلگىلىگەن. مانابۇ، نامازنى پەرز قىل

تىنچى دەپ ئاتالغانلىقىمۇ، ئۇنىڭ يەت« مۇسۇلماننىڭ مىراجى»ۋاخ نامازنىڭ 

 ئاسماندا پەرز قىلىنغانلىقى سەۋەبتىن ئېدى. 

بىر »پ: ئالالھ قۇرئاندا ئىسرا ۋە مىراج  ۋەقەسىنىڭ راستلىقىنى ئېالن قىلى

ەپ، لى ددرىتىمىزنىڭ دەلىللىرىدىن بىر قىسمىنى كۆرسىتەيكېچىدە، ئۇنىڭغا قۇ

ىنى بەندىسى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى مەسجىد ھەرەمدىن ئەتراپ

بەرىكەتلىك قىلغان مەسجىدى ئەقساغا ئېلىپ كەلگەن ئالالھ )بارچە 

ر، نۇقسانالردىن( پاكتۇر. ھەقىقەتەن ئالالھ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇ

 ئۇنىڭ )يەنى»ـ ئايەت(، 1)ئىسرا سۈرىسى « ۆرۈپ تۇرغۇچىدۇرھەممىنى ك

ۇ ئدىن جىبرائىلنىڭ( كۆرۈنۈشى چىرايلىق بولۇپ، يوقىرى ئۇپۇقتا تۇردى. ئان

. ئۇ لىدىئاستا ـ ئاستا)مۇھەممەد ئەلەيھىساالمغا( يېقىنلىشىپ تۆۋەنگە ساڭگى

ن ڭدىئۇنى )ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا( ئىككى ياچاق مىقدارى ياكى

ىك( يېقىنراق يېقىنالشتى. ئالالھ بەندىسىگە )جىبرائىل ئارقىلىق تېگىشل

ت ۋەھىيلەرنى قىلدى. ئۇنىڭ كۆرگىنىنى دىلى ئىنكار قىلمىدى) يەنى راس

 ـ ئايەتلەر( دېگەن.  11ـ  6)نەجم سۈرىسى « كۆردى(

ا . بوران ۋە كۆزگە كۆرۈنمەيدىغان قوشۇننىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىساالمغ3

 اردەم قىلغانلىقىي

مۇسۇلمانال مەدىنىنى مۇشرىكالردىن مۇداپىئە قىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭ 

ئەتراپىدىكى ئۆزلىرى كولىغان خەندەكنىڭ بىر تەرىپىدە، مۇشرىكالر قارشى 

تەرىپىدە تۇراتتى. توساتتىق قاتتىق بوران كېلىشى بىلەن مۇشرىكالرنىڭ 

ۋەيرانلىققا يۈز تۇتىدۇ. چېدىرلىرى، سۇلىرى، ئات ـ ئوالقلىرى ئەجەللىك 

مۇشرىكالرنىڭ كۆپىنچىسى نامەلۇم قوشۇن تەرىپىدىن ئۆلتۈرىلىدۇ. نەتىجىدە، 

مۇھەممەد ئەلەيھىساالم بىلەن ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا خاتىمە بېرىش ئۈچۈن 

مەككىدىن كېلىپ، مەدىنىنىڭ ئەتراپىنى كۈنلەرچە قورشاپ ياتقان مۇشرىكالر 

ئۆزلىرىنىڭ جانلىرىنى ئارانال قۇتۇلدۇرغان  ئېغىر قولدىن بېرىشكە ئوچراپ

ھالدا، چېكىنىشكە مەجبۇر بولىدۇ. مۇسۇلمانالر بولسا، ئالالھنىڭ ياردىمى 
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بىلەن غەلىبە قىلغان بولىدۇ. ئالالھ قۇرئان كەرىمدە بۇ قىسسىنى بايان قىلىپ 

ئى مۆمىنلەر! ئالالھنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى »مۇنداق دەيدۇ: 

ئۆز ۋاقتىدا ئۈستۈڭالرغا)كۇففارالردىن ئۇيۇشقان ئۇرۇشچى(  ئەسلەڭالر،

قوشۇن كەلگەن ئېدى. بىز ئۇالرغا قارشى بوران ۋە سىلەرگە كۆرۈنمەيدىغان 

قوشۇن)پەرىشتىلەرنى( ئەۋەتتۇق، ئالالھ سىلەرنىڭ قىلغان ئىشىڭالرنى 

 ـ ئايەت( 9)ئەھزاب سۈرىسى « كۆرۈپ تۈرغۇچىدۇر.

نىڭ ەيھىسساالمغا ھىجرەت ئەسناسىدا پەرىشتىلەر. ھەزرىتى مۇھەممەد ئەل4

 ياردەم قىلغانلىقى

مەككە مۇشرىكلىرى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش 

قارارىغاكېلىپ، ئۇنىڭ ئۆيىگە ئىزدەپ كىرىدۇ. ئەمما ھەزرىتى مۇھەممەد 

ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ سادىق ھەمراھى ئەبۇ بەكرى بىلەن مەدىنىگە ھىجرەت 

قىلىش ئۈچۈن ئاللىبۇرۇن ئۆيدىن چىقىپ كەتكەنىدى. مۇشرىكالر بۇ ۋاقىتتا، 

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۆلۈك ياكى تىرىك تۇتۇپ ئېلىپ 

تۆگە مۇكاپات بېرىلىدىغانلىقىنى ئېالن قىلىدۇ. شۇنىڭ  100كەلگەن كىشىگە 

. ئەمما بىلەن ئۇالرنىڭ سەھرا يولباشچىلىرى ئارقىدىن قوغالپ كېلىدۇ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى ئاللىقاچان مەككىدىكى 

ھىرا غارىغا ماكۈنىۋتلغان ئېدى. ئۇالر غاردا ئۈچ كۈن تۇغاندىن كېيىن 

غاردىن چىقىپ يولىغا داۋام قىلغىنىدا، ئۇالرنى كۆزىتىپ تۇرغان مەشھۇر 

ارقىسىدىن قوغاليدۇ. سەھرا يولباشچىسى سۇراقە ئىبنى مالىك ئۇالرنىڭ ئ

ئەمما ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يېقىنلىشىشى بىلەن تەڭ ئېتىنىڭ ئىككى 

پۇتى قۇرسىقىغىچىلىك قۇمغا پېتىپ قالىدۇ. بۇ ۋاقىتتا سۇراقە چارىسىزلىقتىن 

ئاتتىن چۈشۈپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يالۋۇرۇپ، ئۇنىڭدىن كەچۈرۈم 

ئەگەر »ۋەقەلىككە ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  سورايدۇ. ئالالھ قۇرئاندا بۇ

سىلە ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىگە ياردەم قىلمىساڭالر)ئالالھ ياردەم قىلىدۇ(، ئالالھ 

ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا ياردەم قىلغانىدى. ئۆز ۋاقتىدا كاپىرالر ئۇنى )مەككىدىن( 

اھ ئېدى. ھەيدەپ چىقارغانىدى. ئۇنىڭغا پەقەت بىر كىشى )ئەبۇ بەكرى( ھەمر

غەم ”ئەينى زاماندا ئۇ ئىككىسى غاردا ئېدى. ) رەسۇلۇلالھ( ھەمراھىغا: 

دەيتتى. ئالالھ ئۇنىڭغا) “قىلمىغىن، ئالالھ ھەقىقەتەن بىز بىلەن بىللە

پەيغەمبىرىگە( خاتىرجەملىك بېغىشلىدى، ئۇنىڭغا )پەرىشتىلەردىن بولغان( 

مىدىڭالر، كاپىرالرنىڭ قوشۇنالر بىلەن مەدەت بەردى، ئۇالرنى سىلەر كۆر
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سۆزىنى )شېرىك كەلىمىسىنى( پەس قىلدى، ئالالھنىڭ سۆزى )ئىمان 

« كەلىمىسى( ئۈستۈندۇر. ئالالھ غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

 ـ ئايەت( 40)تەۋبە سۈرىسى 

 . ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئارىسىدىن سۇ5

 چىققانلىقى

ن لىنغائىبنى مالىك باشچىلىقىدىكى بىر توپ ساھابىالردىن رىۋايەت قىئەنەس 

ىدى. ناماز ئەسىرنىڭ ۋاقتى كىرىپ قالغان»بىر ھەدىستە مۇنداق دېيىلىدۇ: 

ۇ ستاھارەت ئېلىش ئۈچۈن يېتەرلىك سۇ يوق، پەقەت بىر قاچىدىال ئازراق 

ق. كەلدۇ قالغان ئىكەن. ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ

 ڭالر،كېلى”پەيغەمبەر ئۇنىڭغا قولىنى سېلىپ تۇرۇپ، باشقا ساھابىالرنىمۇ 

 قلىرىدەپ چاقىردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بارما“ تاھارەت ئېلىڭالر

. ئارىسىدىن بوالقتەك سۇالر چىقىپ تۇراتتى. ھەممىمىز تاھارەت ئالدۇق

ە مۇسلىم رىۋايىتى( )بۇخارىي ۋ« دىن كۆپرەك كىشى ئېدى.300سانىمىز 

مۇ رىدىمۇندىن باشقا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ غازاتلىرىدا ۋە سەپەرلى

ر ىسالئەينى مۆجىزىنىڭ بىر قانچە قېتىم كۆرۈلگەنلىكىنى بايان قىلغان ھەد

 كۆپتۇر.

 . ئازغىنە تاماقنىڭ كۆپ كىشىنى تويغۇزغانلىقى6

ۇنداق دە مابىالرنىڭ رىۋايىتىمەدىنىدە خەندەك كوالشقا قاتناشقان بىر توپ ساھ

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن خەندەك كوالۋاتاتتۇق.»دەپ كەلگەن: 

چىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن باشالپ ھەممىمىزنىڭ قورسىقى قاتتىق ئې

ى كەتتى. جابىر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىر قىسىم ساھابىالرن

 ان ئىكەن. بۇ ۋاقىتتا، پەيغەمبەرغىزاالندۇرۇش ئۈچۈن بىر قوي سويىغ

ىز ئەلەيھىسساالم خەندەك مەيدانىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىنى چاقىردى. سانىم

 دۇق.دىن ئارتۇق ئېدى. ئاز ـ ئازدىن كىرىپ جابىرنىڭ ئۆيىدە غىزاالن1000

 ويۇپئالالھ گۆش بىلەن نانغا شۇنداق بەرىكەت ئاتا قىلغانكى، ھەممىمىز ت

بىر  يىتى(. بۇ مۆجىزىنىڭ ھەرخىل مۇناسىۋەتلەردە)بۇخارىي رىۋا« قايتتۇق

 قانچە قېتىم قايتىالنغانلىقىغا دائىر ھەدىسالر كۆپتۇر.

 . ياغاچنىڭ يىغلىغانلىقى7

جابىر ئىبنى ئابدۇلالھتىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى: رەسۇلۇلالھنىڭ مەسجىدى 

خورما ياغاچلىرى بىلەن تۇرغۇزۇلغان ئېدى. رەسۇلۇلالھ ھەمىشە بىر 
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رۈككە يۆلىنىپ تۇرۇپ خۇتبە ئۇقۇيتتى. كېيىنچە مەسچىتكە يېڭىدىن تۈۋ

مۇنبەر ياسىلىپ، ئۇ بۇ تۈۋرۈككە يۆلىنىپ خۇتبە ئوقۇمايدىغان بولغانىدى. بىر 

كۈنى رەسۇلۇلالھ مۇنبەردە خۇتبە ئوقۇۋاتقاندا ھېلىقى تۈۋرۈك خۇددى 

زادە بولۇپ كىچىك بالىدەك ئۈن چىقىرىپ يىغالپ كەتتى. مەسجىد ئەھلى ئاالق

كەتتى. ئاخىرى ئۇالرمۇ يىغالشقا باشلىدى. بۇ ۋاقىتتا رەسۇلۇلالھ  مۇبارەك 

قوللىرىنى مەزكۇر تۈۋرۈكنىڭ ئۈستىگە قويىۋىدى ئۇنىڭ يىغىسى توختاپال 

 قالدى. )بۇخارىي، تىرمىزى رىۋايىتى(

 . قەتادەنىڭ كۆزىنىڭ شىپا تاپقانلىقى8

ن كەندىغازىتىدا بىر كۆزى چىقىپ كەتقەتادە ئىسىملىك بىر ساھابىنىڭ ئوھۇد 

ك بارەكېيىن،  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭ چىقىپ كەتكەن كۆزىنى مۇ

ىكى گەنلقولى بىلەن ئورنىغا سېلىپ قويۇشى بىلەن ئۇنىڭ كۆزىنىڭ ئەسلىگە كەل

چىقىپ كەتكەن بۇ كۆزۈم يەنە بىر ساق كۆزۈمدىنمۇ ياخشى ”ۋە ئۇنىڭ 

 ەنلىكى  كۆپلىگەن مەشھۇر ساھابىالر تەرىپىدىندېگ“ كۆرىدىغان بولدى

 رىۋايەت قىلىنغان.

رى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ يوقىرىقى مۆجىزىلىرىنىڭ ھەر بى

چۈن ش ئۈئۇنىڭ راستىنال ئالالھ تەرىپىدىن ئىنسانالرنى توغرا يولغا يېتەكلە

 دۇر.ئەۋەتىلگەن راستچىل پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنىڭ ئوپئوچۇق دەلىلى

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كۆرسەتكەن مۆجىزىلەرنى مەيلى 

ر ىنكامۇسۇلمانالردىن بولسۇن، مەيلى مۇشرىك ئەرەبلەردىن بولسۇن ھېچكىم ئ

نغا الغايقىاللىغان ئەمەس. ئەگەر شۇ ۋاقىتالردا بېرەر كىشى بۇ مۆجىزىلەرنى 

 ن بوالتتى.چىقارغان بولسا ئېدى، تارىخ ئەلۋەتتە ئۇنى قەيت قىلغا

 رغامۆجىزە ـ بىز يوقىرىدا ئېيتقاندەك ـ  پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلغۇچىال

الھ ئال پەيغەمبەر ئۆزىنىڭ دەۋاسىدا راستچىل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشى ئۈچۈن

 نالرئاتا قىلغان بىردىنبىر پاكىت ۋە دەلىل ـ ئىسپات بولغىنىدەك، ئىنسا

ن غەمبەر  ئالالھ ئاتا قىلغايارىتىلغاندىن بېرى كەلگەن  ھەر بىر پەي

لىك مۆجىزىلىرىنى كىشىلەرگە نامايان قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ پەيغەمبەر

 تۇر.دەۋاسىدا راستچىل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ كەلگەنلىكىمۇ بىر ھەقىقەت

ئەمما ئىسالم تارىخلىرىدا، نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ ھەزرىتى مۇھەممەد  

ۋە « راستچىل مۇھەممەد»قتىدىن بېرى ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىق ۋا

دېگەن شۆھرەتلەرگە ئىگە بولغان،  ھاياتىدا بېرەر « ئىشەنچلىك مۇھەممەد»
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قېتىممۇ يالغان سۆزلىگەنلىكى  كۆرۈلمىگەن ۋە ئەدەپ ـ ئەخالقتا ئاالھىدە 

ئۆلگە ياراتقان بىر مەسۇم زات ئىكەنلىكىنى ئۇبدان بىلگەنلىكى ئۈچۈن، 

بىر مۆجىزە كۈتمەستىن ئۇنىڭ دىنىغا ئەگەشكەنلىكى قەيت ئۇنىڭدىن ھېچقانداق 

ياشقا كەلگىچىلىك يالغان سۆز قىلىپ باقمىغان ۋە  40قىلىنغان. چۈنكى 

راستچىللىقتا شۆھرەت قازانغان بىر ئادەمنىڭ بىر كۈندىال يالغان سۆزلەپ 

ق! ئوتتۇرىغا چىقىشى ۋە يالغانچى بولۇپ قېلىشى ئەقىلغا سىغامدۇ؟ ئەلۋەتتە، يا

مەسىلەن: ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەزرىتى مۇھەممەد 

ئەلەيھىسساالمنى بالىلىق ۋاقتىدىن بىرى ياخشى بىلەتتى، ئۇنىڭ بىلەن 

ئارىلىشاتتى ۋە ئۇنىڭ ئەڭ راستچىل، توغرا ئادەم ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىالتتى. 

ۋەھىي ماڭا ئالالھتىن »شۇڭا ئۇ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 

دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ھامان « كەلدى. مەن پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدىم

ھېچبىر ئىككىلەنمەستىن، ئۇنى ئېتىراپ قىلىپ ئەرلەردىن ئەڭ دەسلەپ ئىمان 

 ئىيتقان بىرىنچى كىشى بولۇپ، تارىختىن ئورۇن ئالغان. 

نھا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىرىنچى ئايالى خەدىچە رەزىيەلالھۇ ئە

 ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەسلەپكى ۋەھىينىڭ باشلىنىشىدا

« مەن قورقۇپ كەتتىم، مېنى يۆرگەپ قويۇڭ»قورقۇپ كېتىپ، ئۇنىڭغا 

دەم سىز ياخسى ئادەمسىز ــ ئاجىزالرغا يار»دېگەن سۆزىگە جاۋاب بېرىپ: 

« ۇايدرلىمقىلىسىز، يېتىمالرنىڭ بېشىنى سىاليسىز. ئالالھ سىزنى ھەرگىز خو

دېگەن مەشھۇر سۆزىنى ئېيتىش ئارقىلىق ھەزرىتى مۇھەممەد 

ەخس جى شئەلەيھىسساالمغا تەسەللى بېرىدۇ ۋە ئۇنىڭ دىنىنى قوبۇل قىلغان تۇن

 بولغانلىق سۈپىتى بىلەن تارىخقا قەيت قىلىنىدۇ. 

ھۇ يەلالپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسى ئەبۇ تالىبنىڭ ئوغلى ئەلى رەزى

 لغانۇ كىچىكىدىن ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىدە چوڭ بوئەنھ

ى بىر يىگىت ئېدى. ئۇ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قانداق كىش

ن ئۇبدا كىنىئىكەنلىكىنى ــ راستچىللىقىنى، ئەدەپ ـ ئەخالقنىڭ ئۆلگىسى ئىكەنلى

 ال ـدەۋىتىنى ئاڭبىلگەنلىكى ئۈچۈن، ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 

ىڭ ئاڭلىماس دەرھال ئۇنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋە دەسلەپ ئىمان ئېيتقانالرن

 ئۈچىنچىسى، ياشالردىن بىرىنچى بولۇپ تارىخقا كىرىدۇ. 

نېمە ئۈچۈن بۇ ئۈچ كىشى ئەڭ ئاۋۋال ئىمان ئېيتقان؟ تەبىئىيكى، ھەر قانداق 

ـ يوشۇرۇن  بىر ئادەمنىڭ ئۇنى ئەڭ ياخشى تونۇيدىغان ۋە  ئاشكارا
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ئەھۋاللىرىنى ئەڭ تولۇق بىلىدىغان ئەڭ ئاۋۋالقى كىشىسى مەئىشەتتە ئۇنىڭ 

بىلەن شېرىك بولغان ئايالى، ئاندىن قولىدا چوڭ بولغان بالىلىرى ۋە 

ھەمسۆھبەت بولغان يېقىن دوستلىرى ئىكەنلىكى ھەممە ئېتىراپ قىلىدىغان بىر 

لەيھىسساالمنىڭمۇ ئۇنى ئەڭ رېئاللىق بولغان يەردە، ھەزرىتى مۇھەممەد ئە

ياخشى تونۇيدىغان ۋە ئۇنىڭ ئەخالقىنى تولۇق بىلىدىغان كىشىلىرى ئۇنىڭ 

ئايالى، بېقىۋالغان بالىسى  ۋە ئەڭ قەددىناس دوستى  ئەمەسمۇ؟ ئەگەر بۇالر 

ئۇنىڭ راستچىللىقىدىن شۈبھىلەنگەن بولسا، ھەرگىزمۇ بىرىنچى بولۇپ ئۇنىڭ 

 ان بوالر ئېدى، ئەلۋەتتە. بۇ يېڭى دىنىنى قوللىمىغ

ىڭ ىنىندئۇمماننىڭ پادىشاھىغا ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ يېڭى 

نىڭ دەۋىتى يېتىپ بارغاندىن كېيىن، ئۇ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم

لەن ئالالھنىڭ نامى بى”ئۆتمۈشىنى ۋە دەۋەت قىلىشتىكى ئۇسۇلىنى ئاڭالپ 

 اقچىمبەر كىشىلەرنى بېرەر ياخشىلىققا بۇيرىمقەسەم قىلىمەنكى، بۇ پەيغە

 اقچىبولسا، ئاۋۋال ئۇنى ئۆزى قىلىدۇ، ئۇالرنى بېرەر ئىشتىن مەنئى قىلم

ىڭ بولسا، ئاۋۋال ئۇنىڭدىن ئۆزى قول ئۇزىدۇ. بۇ خىسلەتنىڭ ئۆزىال ئۇن

پ دە“ چوقۇم ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە ئوچۇق دااللەت قىلىدۇ

 ۇ ۋە مۇسۇلمان بولىدۇ. گۇۋاھلىق بېرىد

: ەيدۇدئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ )ئەسلى يەھۇدىي( مۇنداق 

 ۇنىڭمەن ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەندىن كېيىن، ئ”

ىگە يۈز ئەھۋالىنى بايقىماقچى بولۇپ، ئۆيىگە كىردىم. دەسلەپ ئۇنىڭ مۇبارەك

  “ىم.چىنىڭ يۈزى ئەمەسلىكىنى ھامان بايقىغانىدقاراپال بۇ يۈزنىڭ يالغان

ئەلۋەتتە، ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سىماسى، گۈزەل ئەخالقى ۋە 

سۆز ـ ھەرىكەتلىرى ئۇنىڭ راستىنال ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە 

مۆجىزىسىز دااللەت قىلىپ تۇراتتى. ھەقىقەتنى تونۇغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا 

ى خالىغانالر ئۇنىڭ شانلىق ئۆتمۈشى، گۈزەل ئەخالقى ۋە ئەگىشىشن

خۇسۇسەن ئۇنىڭ راستچىللىقتا تونۇلغان شۆھرىتىگە كۇپايە قىلىپ، مۆجىزە 

بىلەن ھېسابالشماستىن ئىمان ئېيتقان. چۈنكى، ھەقىقەتنى ئىزدىمەكچى بولغان 

زە ئادەم ئۈچۈن ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىال يېتەرلىك مۆجى

ئەمەسمۇ؟ ئەمما ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق پەيغەمبەر 

ئىكەنلىكى ھەممىگە بىردەك ئايان بولغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا قەتئىي 

ئەگەشمەسلىك مەۋقىئەسىدە چىڭ تۇرغان بىر قىسىم مۇتەكەببىر ئەرەبلەر ئۇنى 
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ئۇالر مەسخىرە قىلىش ئۈچۈن، ئۇنىڭدىن مۆجىزە كۆرسىتىشىنى سورىغان. 

سورىغان مۆجىزىلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن 

ئورۇنالپ بەرگەندىن كېيىن، ئۇالر بۇ مۆجىزىلەرنىڭ ھەقىقەت ئىكەنلىكىگە 

ئىنكار قىاللمايدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ بۇ روشەن ھەقىقەتلەرنى ئېتىراپ قىلىشقا 

ىدە، بۇرۇن ھەزرىتى مەجبۇر بولۇپ قالغانلىقلىرىنى ھېس قىلىدۇ. نەتىج

، قۇرئانغا بولسا «سېھىرگەر»، «مەجنۇن»مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا: 

دېگەن تۆھمەتلەرنى توقۇپ كەلگەن بۇ ئەرەبلەر ئىسالم دىنىنى چىن « سېھىر»

قەلبلىرىدىن ئېتىراپ قىلىپ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سېپىگە 

ئەەللرگىمۇ تارقىتىش ۋە ئۇنى مۇداپىئە  قوشۇلىدۇ. كېيىنچە بۇالر بۇ دىننى باشقا

قىلىش يولىدا تالالنغان ئۆلگىلىك ئەزىمەتلەردىن بولۇپ، تارىختىن ئورۇن 

 ئالىدۇ.

مۇ ھەر قانداق بىر ھەقىقەتنىڭ دۈشمەنلىرى بولغاندەك، ئىسالم دىنىنىڭ 

 وغۇپدۈشمەنلىرى ئاز بولمىغان. ھەتتا ئۇالر بۇ يېڭى دىننى بۆشۈكىدىال ب

مما . ئەچۈن بارچە چارىلىرىنى ۋە ھىلە ـ مېكىرلىرىنى ئىشقا سالغانقويۇش ئۈ

ئۆز  ۇشنىئالالھ ئۆزىنىڭ ھەق دىنىنى قوغداش ۋە تا قىيامەتكىچە داۋام قىلدۇر

 ىممىتىىڭ ھئۈستىگە ئالغانلىقتىن، بۇ دىن ئالالھنىڭ ھىمايىسى ۋە مۇسۇلمانالرن

ۇ ۈنكى بۇ! چە ۋە داۋام قىلىدبىلەن ئەسلىدىكى ھالى بويىچە داۋام قىلىپ كەلمەكت

لۇق ە نۇرئۇالر ئالالھنىڭ نۇرىنى)ئالالھنىڭ دىنىنى ۋ»ئالالھنىڭ ۋەدىسىدۇر. 

ىغان تۇرمشەرىئىتىنى( ئېغىزلىرى بىلەن ئۆچۈرىۋەتمەكچى بولىدۇ، كاپىرالر ياق

ر تەقدىردىمۇ، ئالالھ ئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكەممەل قىلغۇچىدۇر. مۇشرىكال

ىپ غال ىمۇ، ئالالھ ھەق دىننى بارلىق دىنالر ئۇستىدىنياقتۇرمىغان تەقدىرد

« قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى

 ـ ئايەتلەر( 9ـ  8)سەف سۈرىسى 

دېمەك، ئەبۇ جەھىل، ئەبۇ لەھەبلەرگە ئوخشاش ئالالھنىڭ ھىدايىتىدىن 

ساالمنىڭ مۆجىزىلىرىنى نېسىۋىسى بولمىغانالر ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىس

كۆزلىرى بىلەن كۆرۈپ  تۇرۇپمۇ ئىسالمنىڭ شاراپىتىدىن مەھرۇم قالغان. 

چۈنكى كور ئادەم قۇياشنىڭ نۇرىنى كۆرەلمىگەندەك، ئەقلىنى ھاۋايى ـ 

ھەۋەسلىرىنىڭ ئەسىرىگە ئايالندۇرىۋالغان، دىلى كور ئادەممۇ ھەقىقەتنىڭ 

سىمۇ ئۇنى كۆرەلمەيدۇ. شۇڭا ئالالھ سادالىرىنى ھەمىشە دېگۈدەك ئاڭالپ تۇر

ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور »قۇرئاندا بۇنداقالرنىڭ ھالىنى بايان قىلىپ: 
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بولمايدۇ، لېكىن كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر كور بولىدۇ)يەنى ھەقىقىي كورلۇق 

كۆزنىڭ كورلىقى ئەمەس، بەلكى دىلنىڭ كورلىقىدۇر. كور ئادەم ئىبرەت 

 ـ ئايەت( دەيدۇ. 46)ھەج سۈرىسى « ئالمايدۇ(

ھەقىقەتنى ئىزدىمەكچى بولغانالر ئۈچۈن ھەزرىتى مۇھەممەد 

شقا ن بائەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزى بىر مۆجىزە بولغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ ئۇنىڭدى

ېنىق ئىقى مۆجىزە كۈتمەستىن ئۇنىڭ دىنىنى قوبۇل قىلىپ، سېپىنى كۆپەيتىدىغانل

بىلەن ھەزرىتى مۇھەممەد بولغان بولسىمۇ، ئالالھ ئۆزىنىڭ ھېكمىتى 

 رئانئەلەيھىسساالمغا كۆپلىگەن مۆجىزىلەرنى ئاتا قىلغاننىڭ سىرتىدا، قۇ

كەرىمدىن ئىبارەت بۇ ئۆلمەس مۆجىزىنى بەرگەن. ھەزرىتى مۇھەممەد 

 ۇر! ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىلىرى ئىچىدە ئەڭ مۆتىۋەر مۆجىزە ـ قۇرئاند

 

 



 تەپەككۇرنىڭ قىممىتى

 

، ىدىغانقىل ىڭ ئىلغارلىقىنىڭ بىر دەلىلى شۇكى، ئۇ، ئەقىلغا خىتابئىسالم دىنىن

 ان بىرىدىغئەقىلنى ئاالھىدە قەدىرلەيدىغان ۋە ئەقىلنىڭ مەنتىقىغا ھۆرمەت قىل

 ئىلمىي دىندۇر.

ۇش ئوق ئىمان توغرا تەپەككۇرنىڭ مەھسۇلىدۇر. ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرغا

ر ەككۇتەپ»ى ئۇستاز ئاققاد دېگەندەك:ۋە بىلىشنى پەرز قىلغان بولسا، خۇدد

 «.قىلىش ئىسالم پەرزلىرىنىڭ بىرىدۇر

ىشقا قىل قۇرئاننىڭ كائىناتنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرىگە نەزەر تاشالپ تەپەككۇر

ىڭ ېمىننئۇالر ئاسمانالرنىڭ ۋە ز»چاقىرىدىغان ئايەتلىرى ناھايىتى كۆپتۇر. 

ر قاتلىرى ئۈستىدە پىكىسەلتەنىتى ئۈستىدە، ئالالھنىڭ ياراتقان مەخلۇ

 ـ ئايەت(. 185)ئەئراف سۈرىسى « يۈرگۈزمەمدۇ؟

 ن ۋەئىسالم دىنى ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ شەنىنى پەۋقۇلئاددە يوقىرى كۆتۈرگە

ەڭ الر تبىلىدىغانالر بىلەن بىلمەيدىغان»ئۇالرغا ئاالھىدە ھۆرمەت قىلغان. 

 ەت(.ـ ئاي9سۈرىسى)زۇمەر « بوالمدۈ؟ پەقەت ئەقىل ئىگىلىرى ئىبرەت ئالىدۇ

 ـ ئايەت(.2)ھەشر سۈرىسى « ئىبرەت ئېلىڭالر ئەي ئەقىل ئىگىلىرى!» 

قېتىم  15دېگەن سۆز « ئەقىل ئىگىلىرى»مۇندىن باشقىمۇ، قۇرئاندا 

 تەكرارالنغان.

ئىسالم دىنى كىشىلەرنى نېمە ئۈچۈن ئەقىل ئىشلىتىشكە ۋە ئاسمان، 

دۇ؟ قىرىزېمىنلەردىكى شەيئىيلەر ئۈستىدە تەپەككۇر قىلىشقا شۇنچىلىك كۆپ چا

بىر  خاس تەبىئىيكى، ئەقىل تەپەككۇر قىلىش قورالى. تەپەككۇر قىلىش ئىنسانغا

النىڭ ائالەر ئالالھ تئاالھىدىلىكتۇر. ئاسمان ۋە زېمىنلەردىكى بارلىق شەيئىي

 ككۇرگۈزەل سەنئەتلىرى ياكى ئەسەرلىرى بولۇپ، بۇالر ھەققىدە توغرا تەپە

 ۈچۈنئقىلغان كىشى چوقۇم رەببىنى تونۇيدۇ. ئەقلىي كۆزى ئوچۇق بولغانالر 

 رغاكائىناتتىكى ھەر بىر مەخلۇقات ۋە ھەربىر ئاالمەت نۇرغۇنلىغان سىرال

 ئىناتكا”دۇر. شۇڭا پەيالسوپالردىن بىرى ئاچقۇچ ۋە ھېكمەتلەرگە ھامىلدار

چۈن ر ئۈالتاپەتلىك بىر كىتاب، شۇنداقال بۇ كىتابنى ئوقۇشنى بىلمەيدىغانال

 ـپەن  دېگەن ئىكەن. زامانىمىزغىچە كەلگەن تۈرلۈك كەشىپىياتالر ۋە“ تاۋار

 ەسمۇ؟ئەم تېخنىكا ئىجادىيەتلىرىمۇ ئىنسان ئەقلىنىڭ ۋە تەپەككۇرىنىڭ مەھسۇلى
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دە، ۇمكى، قۇرئان بېرەر پەن ـ تېخنىكا كىتابى ئەمەس، بەلكى ئۇ ئەقىمەل

ىك ۋە ەختلئەخالق، ئىبادەت، مۇئامىالت ۋە كىشىلىك ھەم ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ ب

الغان چىگە ئز ئىئامانلىق ئىچىدە داۋام قىلىشىغا كېپىللىك قىلىدىغان نىزامالرنى ئۆ

ىپ دا يسانالرغا مەلۇم مەۋزۇالربىر ئىالھىي دەستۇردۇر. شۇنداقتىمۇ ئۇ ئىن

ئۇچى بېرىپ، ئۇالرنىڭ ئىزدىنىش يولىنى ئېچىپ بېرىدۇ، ئومۇمىي 

ە قانۇنىيەتلەرنىڭ خۇسۇسىي يىپ ئۇچىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. قۇرئان بىزگ

ى الرنساغالم پىكىر يۈرگۈزۈپ توغرا نەتىجە چىقىرىشنى ئۆگىتىدۇ ۋە ئىنسان

ي كەشىپىياتالرنى ئېچىش ۋە ئىجادىئىلىم ـ پەنگە يۈرۈش قىلىپ تۈرلۈك 

ىر ئەس 14يېڭىلىقالرنى يارىتىش ئۈچۈن تەيياراليدۇ. قۇرئاننىڭ مۇندىن 

لەن ر بىبۇرۇن سۆزلىگەنلىرىنىڭ زامانىمىزدا ئىسپاتالنغان ئىلمىي ھەقىقەتلە

گە لىكىئوخشاش چىققانلىقىمۇ ئۇنىڭ بىردىنبىر ئالالھ تائاالنىڭ سۆزى ئىكەن

 كىنىىرتىدا، يوقىرىدا ئېيتقانلىرىمىزنىڭ ھەق ئىكەنلىدەلىل بولغاننىڭ س

 ئىسپاتلىماقتا. 

ەلكى س، بئىسالم دىنى بىلەن ئىلىم ھەرگىزمۇ بىر ـ بىرىگە يات نەرسىلەر ئەمە

ھىدا ، گائىنسانالرنىڭ چۈشىنىشى ۋە بىلىم ـ سەۋىيىسى  پەرقلىق بولغانلىقتىن

ىن ، ئىلمىي نەزەرىيەدئۇالرنىڭ دىنىي نەزەرىيەدىن چۈشەنگەنلىرى بىلەن

چۈشەنگەنلىرى ئوتتۇرىسىدا زىتلىق كۆرۈنۈشى ئېھتىمال. بۇنىڭدىكى 

 دىمۇيېتەرسىزلىك ياكى خاتالىق ئىسالم دىنىدا ئەمەس، ئىلمىي ھەقىقەتلەر

 ئەمەس، بەلكى ئىنسانالرنىڭ دەل ئۆزىدە! 

بىرىگە  توغرا دىنىي نەزەرىيە بىلەن، توغرا ئىلمىي نەزەرىيە ھېچ ۋاقىتتا بىر ـ

زىت كەلمەيدۇ، بەلكى بۇ ئىككىسى بىر ـ بىرىگە تامامەن مۇۋاپىقلىشىدۇ  ۋە 

بىر ـ بىرىنى كۈچلەندۈرىدۇ. بىز دىنىمىزغا ئەمەل قىلمىدۇق. قۇرئانغا ۋاپا 

قىلمىدۇق. بىز تۈرلۈك سەۋەبلەر تۈپەيلى ئىسالم دىنىنىڭ روھىدىن ئۇزاقلىشىپ 

ىمىز بويىچە چۈشەندۇق ۋە قالغاندىن كېيىن، بۇ دىننى ئۆز خاھىش

چۈشەندۈردۇق. ئالالھ تائاال  بىزگە كائىنات  ۋە ئۇنىڭدىكى جانلىق ـ جانسىز 

بارلىق شەيئىيلەر ھەققىدە ئىزدىنىپ تەپەككۇر قىلسۇن، ئەقىل ئىشلەتسۇن، 

نەتىجىدە رەببىنى تونۇسۇن، ئاندىن شۇ ئەقىل ۋە پاراسەتلەر بىلەن 

ەنلەرنى يارىتىش ۋە كەشىپىياتالرنى ئېچىش بۇدۇنيالىقىنى تۈرلۈك ئىلىم ـ پ

ئارقىلىق بېيىتسۇن، ئاخىرەتلىكىنىمۇ مۇشۇ دۇنيادا تولۇقالپ ئالالھ تائاالنىڭ 
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دەرگاھىغا بارغاندا نىجاتلىققا ئېرىشسۇن، دەپ ئاتا قىلغان ئەقىلنى يولىدا 

 قولالنمىدۇق.

ي جىددى بىز قۇرئاننىڭ چاقىرىقىغا ئەگىشىپ كائىنات ئىلىملىرى ئۈستىدە

ى ئىزدىنىشنىڭ ئورنىغا، بىزگە ياكى كېلەچەك ئەۋالدالغا قىلچە پايدىس

ىنى بولمايدىغان قۇرۇق دىنىي جېدەەللرگە چۆكۈپ كەتتۇق ــ پەلسەپە ئىلم

ـ  ئىسىم نامى ئاستىدا ئالالھ تائاالغا« ئىلمى كاالم»جايىدا ئىشلەتمەستىن، 

لدۇق، ئۆمرىمىزنى، سۈپەتلەرنى بەلگىلەيمىز، دەپ بىھۇدە ئاۋارە بو

ن قۇرئا لىرىئەقلىمىزنى زايا قىلدۇق. ھالبۇكى، ئالالھ تائاالنىڭ ئىسىم ـ سۈپەت

ش قلى ۋە ھەدىسالردا  ناھايىتى ئېنىق بايان قىلىنغان ۋە شۇالرغا ئېتىقاد

ۋە  «تلەرسەلبىي سۈپە»بۇيرۇلغان. ئەمما ئالالھ تائاالغا اليىق كەلمەيدىغان 

ق يدىلىۋاھاكازاالر بىز ئۈچۈن پا« ... ا ئوخشامدۈ؟ئالالھ تائاال ئىنسانغ»

. دەيدۇ« ھېچ شەيئى ئالالھقا ئوخشاش ئەمەستۇر»ئىلىملەرمۇ؟ قۇرئاندا 

ىم ـ ئىس مۇندىن باشقىمۇ، قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ كۆپىنچىسىدە ئالالھ تائاالنىڭ

 رەسەمەد سۈپەتلىرى بايان قىلىنغان. بۇالر بىزگە كۇپايە ئەمەسمىدى؟ بۇرۇنقى

ىل ي 20ـ  15تالىبلىرى مەنتىق )لوگىكا( بىلەن ئىلمى كاالم جېدەللىرنى 

. نمىشئوقۇيدىكەنمىش، ئۆمرى، ياشلىقى بۇ جېدەەللر بىلەن بىھۇدە ئۆتىدىكە

نىنى م دىئۇالر ئەۋالدالرنىڭ كېلەچىكى ئۈچۈن نېمە قالدۇرالىدى؟ ئۇالر ئىسال

ا نىشقە سايىسىدا قوغدىقوغداپ كەلدىمۇ؟ ئەمەلىيەتتە، ئىسالم دىنى پەلسەپ

مۇھتاجمۇ؟ ئۆتمۈشتىكى ۋەھشى ئەرەبلەرنى ھېچبىر پەلسەپىگە ھاجەت 

ە لسەپبولماستىن قايىل قىاللىغان قۇرئان قانداقمۇ كېيىنكى ئەسىرلەردە پە

 ائاالتدەلىللىرىغا ھاجەت بولۇپ قالسۇن؟! روشەنكى، ئىسالم دىنىنى ئالالھ 

ىي ن قەتئرىدىىغا ۋەدە قىلغان. بۇ دىن يەرشائۆزى تا قىيامەتكىچە قوغدايدىغانلىق

 يوقىلىپ كەتمەيدۇ، ئەكسىچە پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ دىنىغا ئايلىنىدۇ.

زامانىمىزدىكى ھەرساھە ئىلىم ئىگىلىرىنىڭ بەس ـ بەستە بۇدىنغا 

 كىرىۋاتقانلىقىمۇ ئۇنىڭ پارالق كېلەچىكىنىڭ بېشارىتىدۇر.

ئېشىپ كېتىپ، مەزھەبىي كۆز يەنە بىز فىقھىي مەسىلىلەردە چەكتىن 

قاراشالرغا  شۇ مەزھەبنىڭ چۈشەنچىسى، دەپ مۇئامىلە قىلماستىن، بەلكى 

دىن مۇشۇ، باشقىالرنىڭ دېگەنلىرى دىن ئەمەس، دەپ مۇئامىلە قىلغانلىقتىن 

مەزھەبلەر ئارا زىددىيەتلەر ئوتتۇرىغا چىقتى. مەزھەبلەرنىڭ كۆپ بولۇشى 

، چۈنكى كىشىلەرنىڭ قۇرئان ۋە ھەدىس يامان كۆرىلىدىغان ئىش ئەمەس
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دەلىللىرىنى چۈشىنىشى ئوخشاش بولمىغانلىقى مەزھەبلەرنىڭ ئوتتۇرىغا 

چىقىشىغا تۈرتكە بولغان. مەزھەب پېشىۋالىرى توغرا يوسۇندا ئىش ئېلىپ 

بۇ ”بېرىپ ئۆزلىرىنىڭ قۇرئان ۋە ھەدىسالرنىڭ دەلىللىرىدىن چۈشەنگەنلىرىنى 

نى بىزنىڭ مەزھىبىمىز، توغرا بولغان بولسا ئالالھتىن، بىزنىڭ چۈشەنچىمىز يە

، دەپ كەمتەرلىك بىلەن كىشىلەرگە “ئەگەر خاتاالشقان بولساق بىزدىن

بىلدۈرۈپ كەتكەن بولسىمۇ، كېيىنكى مەزھەب ۋارىسلىرى ھەددىدىن ئېشىپ 

كەتكەن. مەزھەبلەر ئارا بىر ـ بىرىگە قارشى كىتابالر يېزىشىش، بىر ـ بىرىنى 

بالش، بىر ـ بىرىنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇماسلىق ۋە ئۆز مەزھىبىدىن ئېي

باشقىسىنى خاتا دېيىش، ھەتتا مۇسۇلمانلىقىنى ئېتىراپ قىلماسلىق ۋە باشقا 

تەئەسسۇبلۇقالر بىلەن مەشغۇل بولۇپ ئۆمۈرلىرىنى، ئەقىل ـ پاراسەتلىرىنى 

رسى ئاران ئالىم تالىبنىڭ بېرە 100بىھۇدە ئۆتكۈزگەن. مەدرىسىگە كىرگەن 

بواللىغان، باشقىلىرى بولسا بىر ئۆمۈر مەدرىسىنىڭ توپىسىنى يېگەنلىكىدىن 

 پەخىرلىنىپ، ئىچى قۇرۇق مەيدىسىنى كېرىپ يۈرگەن.

نلۈك ى ئۈبىزنىڭ كېيىنكى جېدەللىرىمىز ئامىننى ئىچىمىزدە دېيىش الزىممۇ ياك

ېگەن دۋە .......  دېيىشمۇ؟ ئايالالرنىڭ ئاۋازى ئەۋرەتمۇ ياكى ئەمەسمۇ؟ 

، ارامتاالش ـ تارتىشالر،  ئايالالرنىڭ يۈزى ئەۋرەت، ئۇالرنىڭ ئىشلىشى ھ

 يىشىمەسچىتلەرگە بېرىپ ۋەز ـ نەسىھەت ئاڭلىشى ھارام. ئەرلەرنىڭ چاچ قو

 تىن،ھارام ۋە ....ھارام، ھارام، ھارام! خۇددى بىز ھااللالرنى ئۆگەنمەس

 پەقەت ھارامالرنىال ئۆگەنگەندەك. 

بىز يوقىرىقىدەك، بېھۇدە جېدەەللر ۋە تاالش ـ تارتىشالر بىلەن مەشغۇل بولۇپ 

قېلىپ، كارۋاننىڭ ئىلگىرىلەپ كەتكەنلىكىنى ھېس قىلمايال قالدۇق. ئەمدىلىكتە، 

بېشىمىزنى كۆتىرىپ قارىغىنىمىزدا ئۆزىمىزنىڭ نەدە قالغانلىقىنى كۆردۇق. 

ەن، كىشىلەر ئايغا چىققانغا يېرىم كارۋان ئاللىبۇرۇن بىزدىن ئىلگىرىلەپ كەتك

ئەسىر بولۇپتۇ، دۇنيادا كۆپلىگەن دۆلەتلەر تۈرلۈك پەن ـ تېخنىكا ۋە 

كەشىپىياتالرنىڭ ئىگىلىرى بولۇپ، ئۆزلىرىنىڭ بىرىنچى ئالەملىك ئۇنۋانىنى 

ئېلىپ بولۇپتۇ. بىز بولساق، قۇرئاننىڭ ئىزدىنىش، ئىجاد قىلىش ۋە كەشىپ 

رلىرىگە،  ئەجدادلىرىمىزنىڭ ھەر نەرسە ئۈستىدە قىلىشقا چاقىرغان ئەم

تەسەۋۋۇر قىلىش، ئىزدىنىش ۋە يارىتىش ئەنئەنىلىرىگە خىالپلىق قىلغان، 

مۇسۇلمانلىق بۇرچىمىزغا خىيانەت قىلغان ھالدا، خۇددى ئاتتىن چۈشكەندەكال 

ئۇچىنچى ئالەم بولۇپ قاپتىمىز. بىز بۇ ھالدا يا دۇنيالىقىمىزنى ياكى 
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ىكىمىزنى شاقاۋەتلەردىن قۇتۇلدۇرالمىدۇق. چۈنكى، بىزدە ئاخىرەتل

مۇسۇلمانلىق ئۇنۋانىال قاپتۇ، ئۇنىڭ روھىنى ۋە مەزمۇنىنى باشقىالر 

 ئەمەلىيلەشتۈرىۋېتىپتۇ.

مىسى ىستېبىزنىڭ ئىبادەتلىرىمىزمۇ خۇراپاتالر ئارىالشقان، چەكلىك ئىبادەت س

رىگە ەپلىكائىناتنىڭ ھەر تەر بىلەنال چەكلىنىپ قالغان. ھالبۇكى، قۇرئاندىكى

ۇ بىلغان قاتا ئەقىل كۆزى بىلەن نەزەر تاشالپ تەپەككۇر قىلىشقا، ئالالھ تائاال ئ

 ىشقائەقىل بىلەن يەر يۈزىنى ھەرخىل ئىلىم ـ پەنلەر ئارقىلىق ئاۋات قىل

 چاقىرغان ئايەتلەر سان ـ ساناقسىز كۆپ بولۇپ، بۇ ئايەتلەرنىڭ روھى

بىر  ئەڭ ئېتىبارلىق ئىبادەت ۋە ئىسالم پەرزلىرىدىنبويىچە ئىش كۆرۈشمۇ 

 پەرزدۇر.

 بىز مۇسۇلمانالر دىنىمىزغا خىيانەت قىلدۇق، قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىنى

ى رىمىزنىقلىسۇيئىستېمال قىلدۇق. نەتىجىدە، باشقىالر بىزنى باشقۇرىدىغان، بايل

ە يەر ى ۋئاست خالىغىنىچە تاالن ـ تاراچ قىلىدىغان بولدى. ئالالھ تائاال يەر

 امسىز!ارىمقئۈستى بايلىقلىرىنى پەقەت ئىسالم دۇنياسىغىال ئاتا قىلغان ئىكەن. 

 مەنئى ردىنئىسالم دۆلەتلىرى پەقەت نېفىتنىال ئامېرىكىلىقالر ۋە ياۋرۇپالىقال

نىڭ ستانقىلىدىغان بولسا، ئۇالرنىڭ ھاياتى توختىغان بولىدۇ. سەئۇدى ئەرەبى

ېفىت ۋاقتىدا، ئىسالم دۆلەتلىرىنىڭ چەتئەەللگە نسابىق قرالى فەيسەلنىڭ 

ىڭ فىتنسېتىشنى بىرقانچە كۈنال توختىتىشى بىلەن ياۋرۇپادا بىر تۇڭ خام نې

ڭ ئامېرىكا دوللىرىگە ئۆرلەپ كەتكەن ئىكەن. مۇسۇلمانالرنى 45باھاسى 

ر ئۈستىدىكى قورچاق ھاكىممۇتلەقلەرنىڭ خۇنۇكلىقىدىن، ياۋۇز دۈشمەنلە

سەلنى ئاخىرى سۇيقەست بىلەن شېھىد قىلغاندىن كېيىن، مەرھۇم فەي

 كەنن ئىمۇسۇلمانالرنىڭ نېفىتلىرىدىن پايدىلىنىش پۇرسىتىگە قايتا ئېرىشىكە

ۋال ەڭ ئاۋىن ئئالالھ تائاال مۇسۇلماالرنى پەن ـ تېخنىكا ئۆگىنىپ بۇ بايلىقالرد 

ن ېگەدىسۇن، ئۆزلىرى پايدىالنسۇن ۋە رەقىبلىرى ئالدىدا قەد كۆتۈرۈپ تۇرال

ەرگەن غا بشەپقىتى بىلەن بارلىق نەپىس بايلىقالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ دىيارلىرى

 ولسائەمەسمۇ؟ ئالالھ تائاال بۇ بايلىقالرنى باشقىالر ئۈچۈن ياراتقان ب

 ئۇالرنىڭ ئۆز دىيارلىرىدا يارىتىپ بېرىشكە قادىر ئەمەسمىدى؟

اندىن كېيىن كىمدىن ئەمدى قولىمىزدىكى تەييار ناننى تارتقۇزۇپ قويغ

ئاغرىنىمىز؟ ئالالھ نېمە ئۈچۈن بىزنى تاشلىۋېتىدۇ؟ ئالالھ قۇرئاندا مۆمىنلەرگە 

ياردەم قىلىمەن دېگەن ئەمەسمۇ؟ دەپ ئالالھتىن قېيىداشقا ھەققىمىز بارمۇ؟ 
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كەمچىلىك كىمدە؟ ئەلۋەتتە بىزدە! توغرا، ئالالھ تائاال قۇرئاندا بىزگە ياردەم ۋە 

ىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان. ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر. نۇسرەت ئاتا ق

لىكنى شەرت قىلغان يەنى ۋەدىلىرىنى « مۆمىن»بىراق ئالالھ پۈتۈن ۋەدىلىرىدە 

ئەر ـ ئايال مۆمىنلەردىن كىمكى »ھەقىقىي مۆمىنلەر ئۈچۈن خاس قىلغان. 

ەتتە ئۇبدان )دىننىڭ روھىغا اليىق( ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن، بىز ئۇنى ئەلۋ

« ياشىتىمىز، ئۇالرغا ئەلۋەتتە، قىلغان ئەمەلىدىن ياخشىراق ساۋاپ بېرىمىز.

 ـ(97)نەھل سۈرىسى

 ـ 47)رۇم سۈرىسى « مۆمىنلەرگە ياردەم قىلىش بىزگە تېگىشلىك بولدى»

 ئايەت(

 ـ ئايەت( 38)ھەج سۈرىسى « ئالالھ مۆمىنلەرنى چوقۇم قوغدايدۇ.»

سۆزى ئوتتۇرىسىدا ئومۇم ۋە « مىنمۆ»سۆزى بىلەن « مۇسۇلمان»

خۇسۇسلۇق پەرق بار. ھەرقانداق مۇسۇلمان مۆمىن دېيىلمەيدۇ، ئەمما 

ى وقىريھەرقانداق مۆمىن مۇسۇلمان دېيىلىدۇ. مۆمىنلىك مۇسۇلمانلىقنىڭ ئەڭ 

ر. پەللىسى ۋە ھەر قانداق مۇسۇلماننىڭ يەتمەكچى بولغان ئالى مەقامىدۇ

ە ۋمەد ئەلەيھىسساالم، ئۇنىڭ ساھابىلىرى پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەم

رى گىلىكېيىنكى ئالتۇن دەۋرلەردە ئۆتكەن كىشىلەر ھەقىقىي مۆمىنلىكنىڭ ئۆل

 نىكىئېدى. شۇڭا ئۇالر ھاكىمىيىتىنى ئۈچ قىتئەدە سۈرەلىگەن، بىزمۇ قاچا

نىڭ ائاالشۇالرغا ئوخشاش ھەقىقىي مەنىدىكى مۆمىنلەردىن بواللىساق، ئالالھ ت

د ەممەۋە نۇسرەتلىرى بىزنى قورشايدۇ. ئالالھ تائاال ھەزرىتى مۇھ ياردىمى

سرەت ە نۇئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ ساھابىلىرىغىمۇ شۇنداق ياردەم قىلغان ۋ

 بەرگەن ئېدى. ئەپسۇسكى، ھازىر بىز نەدە، ئۇالر نەدە!

  



 

 

 ئىلىم ئىمانغا باشاليدۇ

 

ەن پم ـ تمۇ ئەمەس، بەلكى ئىلىئىلىم ـ پەن دىنغا دۈشمەن ئەمەس، ئۇنىڭغا زى

ۇپ كىشىنى ئىمانغا باشاليدىغان بىر يولباشچىدۇر. ئىلىم دېڭىزىغا شۇڭغ

نىڭ ئۇنىڭدىن بەھرىمەن بولغان كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ بۇ سىرلىق كائىنات

تنىڭ ۇدرەئارقىسىدا ئۇنى ھىمايە قىلىپ ۋە باشقۇرۇپ تۇرىدىغان بىر ئىالھىي ق

ختا ھەر نەرىسىنىڭ مەلۇم قانۇنىيەتكە ئىگە، پۇ بارلىقىغا ۋە ئۇنىڭدىكى

ا ىنىغيارىتىلغان سەنئەت ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ، ئالالھ تائاالنىڭ د

لىماي باش قايتقانلىقى ئەجەپلىنەرلىك ئەمەس. چۈنكى ئىلىم ھەر قاچان ئالالھقا

ىكا فېز ە،وگىيقالمايدۇ. دىنسىزلىق ئېتىقادى بىلەن تەبىئەت، ئاسترونومىيە، بىئول

دا يىسىۋە باشقا ئىلىم پەن ساھەلىرىگە قەدەم قويۇپ، بۇ ئىلىم ـ پەنلەر سا

ي ئىلمى قىغاھەقىقەتنى تونۇپ ھىدايەت تاپقاندىن كېيىن، ئالالھ تائاالنىڭ بارلى

دىن ـ پەن ىلىميوسۇندا يېتەرلىك دەلىللەرنى كەلتۈرگەن ۋە بۇدەلىللىرى ئارقىلىق ئ

رغا غانالىلىمنى دىنغا قارشى قورال قىلماقچى بوليۈزەكى مەلۇماتلىق بولۇپ، ئ

قارشى كۈچلۈك رەددىيەلەرنى بېرىپ كەلگەن تەبىئىي پەن ئالىملىرىمۇ 

 ناھايىتى كۆپ.

مۈش ئۆت تەبىئىي پەندە ئۆزلىرىنى ئالىم ساناپ مەغرۇرالنغۇچى ئاتېئىزمچىالر

ـ  ىلمئى زامانالرنىڭ ئەقلىيىتى بىلەن ياشىغۇچىالردۇر. ئۇالر زامانىمىزدىك

دە دىمىپەننىڭ قانچىلىك زور ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلغانلىقىنى ۋە ھەر بىر قە

رنىڭ ئۇال ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالۋاتقانلىقىنى كۆرمەيدۇ. چۈنكى

تەپەككۇر قىلىش تەرزى باشقىالر سىزىپ بەرگەن چەكلىك نەزەرىيە 

ىدە ىمۇ شۇ ئەندىزە ئىچدائىرىسىدە مەھبۇس بولغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ ئەقل

ق مەھبۇستۇر. مۇنداق مەغرۇرالر ھەرساھە تەبىئىي پەن ئالىملىرىغا قۇال

 سالسا بولىدۇ.

ئىلىم ساھەلىرى كېڭەيگەنسېرى »بۇيۇك ئالىم ھۇشېل مۇنداق دەيدۇ: 

تەڭداشسىز قۇدرەتلىك، يەككە ـ يېگانە ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغا بولغان كۈچلۈك 

يمەكتە. بىئولوگىيە، فېزىكا، تەبىئەت، ئاسترونومىيە ئىلمىي دەلىللەر كۆپە
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ئالىملىرى ئۆز ئارا ھەمكارلىشىپ ئىلم مۇنبىرىنى تىكلىمەكتە. بۇ ئەينى ۋاقىتتا 

 «.ئالالھنىڭ تەڭداشسىز ئۇلۇغلىقىنىڭ مۇنبىرىدۇر

ۇراپات خئىلىم »ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دەيدۇ: « تەربىيە»ھېربېرت سپېنسېر 

ۈزەكى ەن يۇ، ئەمما دىننىڭ ئەسلىسى بىلەن زىتالشمايدۇ. كۆپلىگبىلەن زىتلىشىد

ىن تەبىئىي پەن ئىلىملىرىدە دىنسىزلىق روھى باردۇر. ئەمما يۈزەكىلىكت

 نداقيۈكسېلىپ، ھەقىقىي مەنىدىكى ئىلىم سەۋىيىسىگە كۈتۈرۈلگەن ئىلىم مۇ

ەن دىنسىزلىق روھىدىن ئۇزاقتۇر، ئەلۋەتتە. تەبىئىي پەن ئىلىملىرى بىل

ىش كىر شۇغۇللىنىش ئىبادەتتۇر. چۈنكى تەبىئىي پەن ئىلىملىرىگە ئىچكىرىلەپ

تقان لىۋابىز سىرلىرىغا يېتىپ بواللماي دەرتلىنىۋاتقان ۋە ئاستا ـ ئاستا بى

نىڭ زات شەيئىيلەرنىڭ ئېسىللىكىنى ئېتىراپ قىلىش، ئاندىن ئۇالرنى ياراتقان

اكى تەسبىھ )ئالالھنى چەكسىز قۇدرىتىنى تونۇش دېمەكتۇر. بۇ ئاغز

غان مەدھىيىلەش(ئەمەس، ئەمەلىي تەسبىھتۇر. مۇنداق ئىلىملەرگە قىلىنىدى

 ھۆرمەتمۇ مەنىسىز ھۆرمەت ئەمەس، بەلكى ئەقىل، تەپەككۇر ۋە ۋاقىتنى

قۇربان قىلىش بەدىلىگە كەلگەن قىممەتلىك ھۆرمەتتۇر. بۇنداق ئىلىم 

نى ق كەيپىياتتا ئىكەنلىكىكىشىلەرگە ئالالھنىڭ قانداق شەكىل ۋە قاندا

چۈشەندۈرۈشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى بىلدۈرۈشتە ئىستىبدات يولىنى 

تۇتمايدۇ، لېكىن بىزگە بۇ مۇمكىن ئەمەسلىكنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن 

اشالپ گە بمۇناسىپ يولنى تۇتىدۇ ۋە ئىنساننى ئەقلى يېتىدىغان بارلىق ساھەلەر

ا قىتتان چېگرادا توختايدۇ. شۇ ۋابېرىپ، ئاخىرىدا ئەقىلنىڭ سىرتىدا بولغ

ك ىدرادەيدۇكى، ئىنساننىڭ ئەقلى شۇنچىلىك يەرگىچە يېتىدۇ، ئەمما ئەقىل ئ

 «.قىاللمايدىغان ئالەملەر كۆپ!

بىر تامچە »ھېربېرت يوقىرىقى سۆزلىرىگە مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: 

سبەتتە سۇنى كۆرگەن ئالىم ئۇنىڭ ئوكسگېن بىلەن ھېدروگېندىن مەلۇم نى

تەركىب تاپقان سۇ ئىكەنلىكىنى، ئەگەر ئۇ ئۆزىنىڭ شۇ نورماللىقىدىن 

ئۆزگىرىپال كەتكەندە، سۇ ئەمەس، باشقا نەرسىگە ئايلىنىپ قالىدىغانلىقىنى 

ئۇبدان بىلىدۇ. بۇنىڭدىن ئالالھ تائاالنىڭ قۇدرىتىنى ۋە ھېكمەت بىلەن شۇنداق 

ىمنىڭ ئىلمى سۇ تامچىسىنى ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى چۈشىنىدۇ. مۇنداق ئال

پەقەت بىر تامچە سۇ  خاالس، دەپ بىلىدىغان ئالىمنىڭ ئىلمىدىن ئەلۋەتتە 

يوقىرى ۋە كۈچلۈك ئىلىمدۇر. شۇنىڭدەك، بىرتال قار دانىسىنى كۆرگەن 

ئالىممۇ ئۇنىڭدىكى بەدىئىي سەنئەتنى، دىققەت بىلەن اليىھىلەنگەن گۈزەللىكنى 
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بىلەن ئالالھنىڭ ماھارىتىنى ۋە ھېكمەتلىك ئىش كۆرىدۇ. شۈبھىسىزكى، بۇنىڭ 

قىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ئەمما شەيئىيلەرگە يۈزەكى باقىدىغان ئالىم قار دانىسىنى 

 «.دەپال كۆرىدۇ، بەس« مۇزلىغان سۇ»

ىك ىيەتلنكۆپلىگەن ئەقىللىق ۋە ياخشى »ئاتاغلىق ئالىم دېۋېي مۇنداق دەيدۇ: 

نى نلىقىئىمان كەلتۈرۈشكە قادىر بواللمايدىغاكىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئالالھقا 

 ېدى.ئخىيال قىلىشىدۇ. ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى توسقۇن ئالالھنى كۆرەلمەسلىك 

ر غانالئەمما ئۆزىنى ھەقىقەتنى ئىزدەشكە بولغان قىزىقارلىق ئىچىدە كۆرىدى

 ئۈچۈن ئالالھنىڭ قانداق شەكىلدىكى زات ئىكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىش

ر ەستۇر. ئۆزىگە شۇنداق تەلەپ قويىدىغانالر توكنى تەسەۋۋۇمەقسەت ئەم

ك قىلىپ باقسۇن. ھەر ئىككىسىدە تەسەۋۋۇر ناقىس ۋە خاتادۇر. چۈنكى تو

بۇل ئۆزىنىڭ ماددىي تۈزۈلىشى، شەكلى، سىماسى، كەيپىيىتى تەسەۋۋۇرنى قو

ش ىكلەقىلمايدىغان نەرسە. ئەمما ئۇنىڭ تەسىرى ئۆزىنى ئىسپاتالشتا ئۇنى ت

 «. ئۈچۈن ئورنىتىلغان تۇۋرۇكتىنمۇ كۈچلۈك دەلىلدۇر

قىغا ارلىمۇندىن باشقىمۇ نۇرغۇنلىغان تەبىئىي پەن ئالىملىرىنىڭ ئالالھنىڭ ب

 كەلتۈرگەن ئىلمىي دەلىللىرى كۆپتۇر.

  



 

 ئىمان

 

 ئىماننىڭ تونۇشتۇرىلىشى

 رىنىڭ،ىەرلئىمان ــ ئالالھ تائاالنىڭ بار ۋە بىر ئىكەنلىكىگە، ئۇنىڭ پەيغەمب

ە، ىكىگچۈشۈرگەن كىتابلىرىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە، پەرىشتىلەرنىڭ بار ئىكەنل

مەت ە قىياۋىغا ياخشىلىق ـ يامانلىق ئالالھ تائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن بولىدىغانلىق

 ىلىشقكۈنىنىڭ بولىدىغانلىقىنىڭ راست ئىكەنلىكىگە چىن ئىشىنىپ، ئېتىقاد 

 دېمەكتۇر.

 ر.لىدىغان ۋە ئۇنى كۈچەيتىدىغان نەرسە ئەمەلدۇبۇ ئىماننى نامايان قى

 ئەمەلنىڭ تۈرلىرى كۆپتۇر

 لىرىگەېمەت. قەلب بىلەن قىلىنىدىغان ئەمەەللر. مەسىلەن: ئالالھ تائاالنىڭ ن1

، شۈكۈر قىلىش، ئۇنى ياد ئېتىش، گۇناھالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىش

ن بولۇش، ئۇنىڭدى ئۇنىڭغا يۆلىنىش، رەھمىتىدىن، ياردىمىدىن ئۈمىدۋار

 ھاجەتلىرىنى سوراپ دۇئا قىلىش، غەزىبىگە ئۇچراشتىن ھەزەر قىلىش ۋە

 باشقىالر.

ش، ېيتىئ. تىل بىلەن قىلىنىدىغان ئەمەەللر. مەسىلەن: شاھادەت كەلىمىسىنى 2

، استۇر(قا خئالالھ تائاالغا ھەمدۇ ـ سانا( ئەلھەمدۇ لىلالھ ــ مەدھىيە ئالالھ

ەھلىل (،  تــ ئالالھ تائاال بارچە كەمچىلىكلەردىن پاكتۇرتەسبىھ)سۇبھانەلالھ 

 ەقىقىيھشقا )ال ئىالھە ئىللەلالھۇ ۋەھدەھۇ، الشەرىكەلەھۇ ــ بىر ئالالھتىن با

 تائاال لالھئىالھ يوقتۇر، ئۇنىڭ شېرىكى يوقتۇر(، تەكبىر)ئالالھۇ ئەكبەر ــ ئا

، رغا چاقىرىشھەممىدىن چوڭدۇر( الرنى ئېيتىش، كىشىلەرنى ياخشى ئىشال

 ئۇالرنى يامان ئىشالردىن توسۇش ۋە باشقىالر.

ۇش، ئوق . بەدەننىڭ ھەرىكىتى بىلەن قىلىنىدىغان ئەمەەللر. مەسىلەن: ناماز3

ىش قىل جىھاد قىلىش، ئىلىم تەھسىل قىلىش ئۈچۈن سەپەر قىلىش، ھەج ۋە ئۆمرە

 ۋە باشقىالر. 

الرغا اجىزئىلەن: زاكات بېرىش، . پۇل ـ مال بىلەن قىلىنىدىغان ئەمەەللر. مەس4

 ېرىشماددىي ياردەم قىلىش، ھەج ۋە ئۆمرە ئۈچۈن خىراجەت قىلىش، سەدەقە ب

 ۋە باشقىالر.
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ەن: ەسىلم. نەپىسنىڭ تەلەپلىرىنى تەرك ئېتىش بىلەن قىلىنىدىغان ئەمەەللر. 5

ىن روزا تۇتۇش، ئۆزىنى ھارام ئىشالردىن قاچۇرۇش، پۇل ـ مالنىڭ مېھرىد

 ۇھتاجالرغا ساخاۋەت قىلىش ۋە باشقىالر.كېچىپ م

 ئالالھ تائاالنىڭ ھەقىقىي مۆمىنلەر ئۈچۈن قىلغان ۋەدىلىرى

لەر ۆمىنئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە، ئىمانىدا راستچىل بولغان ھەقىقىي م

 ا ۋەدەىقىغئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە كۆپلىگەن ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلىدىغانل

ىلغان قىغا ئاالنىڭ ئۇالرغا مۇشۇ دۇنيادا ئاتا قىلىدىغانلىققىلغان. ئالالھ تا

 ۋەدىلىرى تۆۋەندىكىچە:

. ھەقىقىي مۆمىنلەر ئۈچۈن دۈشمەنلىرىگە قارشى ياردەم قىلىش. 1

 ـ 47)رۇم سۈرىسى « مۆمىنلەرگە ياردەم قىلىش بىزگە تېگىشلىك بولدى.»

 ئايەت(

)ھەج « غدايدۇ.ئالالھ مۆمىنلەرنى چوقۇم قو». ئۇالرنى قوغداش. 2

 ـ ئايەت( 38سۈرىسى

ە بەقەر)« ئالالھ مۆمىنلەرنىڭ ئىگىسىدۇر.». ئۇالرغا ئىگىدارچىلىق قىلىش. 3

 ـ ئايەت( 257سۈرىسى 

« ر.ئالالھ مۆمىنلەر توغرا يولغا يېتەكلىگۈچىدۇ». ئۇالرنى يېتەكلەش. 4

 ـ ئايەت( 54)ھەج سۈرىسى 

غا ىرالرئالالھ كاپ»ن قوغداش. . ئۇالرنى كاپىرالرنىڭ مۇستەملىكە قىلىشىدى5

 ـ ئايەت( 141)نىسا سۈرىسى « مۆمىنلەرگە قارشى يول بەرمەيدۇ

ان ئالالھ ئىچىڭالردىكى چىن ئىم». ئۇالرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلىش. 6

ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەەللرنى قىلغان كىشىلەرگە، ئۇالردىن بۇرۇن 

ن رنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمرائۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك، ئۇال

ە نى ۋقىلىشنى، ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىننى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىش

نۇر .« )ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى

 ـ ئايەت( 55سۈرىسى 

گە ۋە مبىرىغەلىبە ئالالھقا، ئالالھنىڭ پەيغە». ئۇالرغا غەلىبە ئاتا قىلىش. 7

 ـ ئايەت( 7)مۇنافىقۇن سۈرىسى « ۆمىنلەرگە مەنسۇپتۇر.م

پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقتىن »). ئۇالرغا پاراۋانلىق ئاتا قىلىش. 8

ھاالك قىلىنغان( شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى ئىمان ئېيتقان ۋە كۇپرىدىن، 
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 گۇناھالردىن ساقالنغان بولسا ئېدى، ئەلۋەتتە، ئۇالرنى ئاسمان ـ زېمىننىڭ

 ـ ئايەت( 96)ئەئراف سۈرىسى « پاراۋانلىقلىرىغا مۇيەسسەر قىلغان بوالتتۇق.

ىن نلەردئەر ـ ئايال مۆمى». ئۇالرنى دۇنيادا ياخشى، راپاھەتلىك ياشىتىش. 9

نەھل )« ز.كىمكى ياخشى ئەمەل قىلىدىكەن، بىز ئۇنى ئەلۋەتتە، ئۇبدان ياشىتىمى

 ـ ئايەت( 97سۈرىسى 

ن قىي مۆمىنلەر ئۈچۈن ئاخىرەتتە ئاتا قىلىدىغائالالھ تائاالنىڭ ھەقى

الالھ رى ئمۇكاپاتلىرىمۇ ناھايىتى كۆپ بولۇپ، قۇرئاننىڭ نۇرغۇنلىغان ئايەتلى

ن ۋە ېيتقائشۈبھىسىزكى، ئىمان »تائاالنىڭ ۋەدىلىرىنى قەيت قىلغان. ئۇالردىن: 

 ۇ.ىدياخشى ئەمەەللرنى قىلغانالرنىڭ مەنزىلگاھى پىردەۋس جەننەتلىرى بول

« يدۇ.لىمائۇالر پىردەۋس جەننەتلىرىدە مەڭگۈ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن يۆتكىلىشنى خا

 ـ ئايەتلەر( 108ـ  107)كەھف سۈرىسى 

لىك ېمەتشۈبھىسىزكى، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەەللرنى قىلغانالر نازۇ ن»

ڭ ھنىجەننەتلەرگە كىرىدۇ. ئۇ جەننەتلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ. بۇ  ئالال

، ۋەدىسىدۇر. ئالالھ)ئۆز ۋەدىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا( غالىبتۇرراست 

 ـ ئايەتلەر( 9ـ 8)لۇقمان سۈرىسى « ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

ھ الالھازىرقى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىغا نەزەر قىلغان ھەر قانداق كىشى ئ

ۈچۈن ئر التائاالنىڭ ھەقىقىي مۆمىنلەر ئۈچۈن قىلغان يوقىرىقى ۋەدىلىرىنىڭ بۇ

نىق. ى ئېئەمەلگە ئاشمىغانلىقىنى كۆرىدۇ. سەۋەب نېمە؟ بۇنىڭ جاۋابى ناھايىت

 زامانىمىزدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانى ئاجىز، ئەخالقى ناچارالشقان،

ق ەقلىشەخسىيەتچىلىكى دىنىغا ھاكىم بولغان، ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدىسىگە ھ

 قىممەتلىك سۈپەتلەرگەبولغان ھەقىقىي مۆمىنلەردە بولۇشقا تېگىشلىك 

م مەھرۇ ىدىنئېرىشەلمىگەن. بۇ سەۋەبتىن ئۇالر ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدە قىلغانلىر

 قالغان. 

شۇنىڭغا شەكسىز ئىشىنىش كېرەككى، ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدىلىرى 

ماركىسزمچىالرنىڭ خىيالى جەننىتىگە ئوخشاش قۇرۇق پەلسەپە ئەمەس، 

ئەمەلگە ئاشقۇچىدۇر. يېتەركى، بىز ئالالھ  بەلكى ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدىلىرى

تائاالنىڭ نەزىرىدىكى ھەقىقىي مۆمىنلەردىن بواليلى! ئۆزىمىزنىڭ خاھىشىدىكى 

مۇسۇلمانچىلىق بىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ پاالكەتلىرىدىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ، 

نيا پەقەت ئالالھ تائاال ئىستىگەن مۇسۇلمانچىلىقال بىزنى ئۇنىڭ ۋەدىلىرىگە، دۇ

ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقلىرىغا ئېرىشتۇرىدۇ. شۇڭا يوقىرىقى ئايەتلەرنىڭ 
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سۆزى قوللىنىلغان. بۇ دېگەنلىك ئالالھ تائاالنىڭ « مۆمىن»ھەممىسىدە  

مەزكۇر ۋەدىلىرى ئىمانىدا راستچىل بولغان ھەقىقىي مەنىدىكى مۆمىنلەرگىال 

نىڭ ئوتتۇرىسىدا  «مۇسۇلمان»بىلەن « مۆمىن»خاس دېگەنلىكتۇر. چۈنكى، 

ئومۇم ۋە خۇسۇسلۇق پەرق بار. ھەر قانداق مۆمىن مۇسۇلمان دېيىلىدۇ، ئەمما 

ھەر قانداق مۇسۇلمان مۆمىن دېيىلمەيدۇ. شۇڭا ئالالھ تائاال قۇرئاندا مۇنداق 

دەيدۇ، ئۇالرغا ئېيتقىنكى، )تېخى( ئىمان « ئىمان ئېيتتۇق»ئەئرابىالر »دەيدۇ: 

دەڭالر. « بويسۇندۇق»ىن بولمىدىڭالر(، لېكىن سىلەر ئېيتمىدىڭالر) يەنى مۆم

 ـ ئايەت(.  13)ھۇجۇرات سۈرىسى« ئىمان تېخى دىلىڭالرغا كىرمىدى

لگە ھەقىقىي مۆمىنلەر ئۈچۈن ئالالھ تائاالنىڭ قىلغان ۋەدىلىرىنىڭ ئەمە

 ېكىنئاشقانلىقىنى ئىسپاتالپ يېتەرلىك دەلىللەرنى كەلتۈرۈشكە بولىدۇ. ل

امالش يۈزىسىدىن ئۇالرغا ھاجەت يوق، دەپ قارايمەن. سۆزۈمنى ئىخچ

 چۈن،چۈنكى ئىسالم تارىخىدىن ئازراق خەۋىرى بولغان ھەر قانداق ئادەم ئۈ

ردەم ق يائاۋۋالقى ئەسىرلەردىكى ھەقىقىي مۆمىنلەرگە ئالالھ تائاالنىڭ قاندا

ى قىلغانلىقى، نۇسرەت بەرگەنلىكى ۋە ئۈچ قىتئەگە ھۆكۈمران قىلغانلىق

 رگىزمۇ پىنھان ئەمەس.ھە

رغا ئۇال بۈگۈنكى مۇسۇلمانالر كىرىزستا تۇرىۋاتىدۇ. ئۇالر ئالالھ تائاالنىڭ

نىڭ ۇالرئمۇشۇ دۇنيادا ئاتا قىلىدىغانلىرىدىن قۇرۇق قالغان. شۇ سەۋەبتىنمۇ 

 لىشىكۆپلىرى كۇففارالرنىڭ ئىقتىسادىي، سىياسىي جەھەتتىن مۇستەملىكە قى

كە ەملىەزىلىرى كۇففارالرنىڭ قۈراللىق ھالدا مۇستئاستىدا قالغان بولسا، ب

شلىق چىنىقىلىشى ئاستىدا ئىڭىرقىماقتا. مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ ئې

ە يا ۋكىرىزسنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى ئۇالرنىڭ توغرا دىندىن ــ ئۇالرنىڭ دۇن

ىغان قىلىد للىكئاخىرەتلىك بەخت ـ سائادىتىگە، پاراۋانلىقىغا ۋە ئەزىزلىقىغا كېپى

لىق ئىسالم دىنىنىڭ روھىدىن ئۇزاقلىشىپ، ئىنسانلىق، جۈملىدىن مۇسۇلمان

 بۇرچىنى ئونۇتقانلىقىدىن ئېدى. نۆۋەتتىكى كىرىزستىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن

 دىنىمىزنىڭ ئەسلىگە قايتىشتىن باشقا چارە يوق!

  

 

 

 



 ھەجنىڭ ماھىيىتى

 

 ى(ىلمىسنۇتۇقنىڭ قىسقارتـ يىلى ئەرەفات تېغىدا ھاجىالرغا سۆزلىگەن  2001)

 لەن بۇر بىھۆرمەتلىك ھاجىالر، سىلەر ئانا ۋەتەندىن مىڭبىر جاپا ـ مۇشەققەتلە

خشى مۇقەددەس جايغا كەلدىڭالر. ئالالھ تائاال ھەجىڭالرنى ۋە بارلىق يا

الم ئەمەللىرىڭالرنى ئۆز دەرگاھىدا قوبۇل قىلسۇن، ئامىن! سىلەرنىڭ ئىس

ج پەرزىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مۇيەسسەر پەرزلىرىدىن بولغان بۇ ھە

ىشى بولغىنىڭالر ئاالھىدە چوڭ ئۇتۇق. سىلەرگىمۇ مەلۇمكى، ھەر قانداق ك

 مەيدۇ.ېلەلكبۇنىڭغا مۇيەسسەر بواللمايدۇ. خەلقىمىز خالىغان ۋاقىتتا بۇ جايغا 

نىڭ ڭالرمۇشەققەت تارتىپ، چىقىم قىلىپ بۇ جايغا كەلگىنىڭالرغا اليىق ھەججى

ە ولىشى ۋە ھەج ، ئۆمرىگە كېلىشنىڭ ئاساسلىق غايىسىنى ئەمەلگقوبۇل ب

ئاشۇرغان بولىشىڭالر ئۈچۈن مۇھىم بولغان بەزى مەسىلىلەر ئۈستىدە 

 توختىلىپ ئۆتۈشنى خااليمىز.

ا ھەجنىڭ ئاساسلىق پەرزى ئەرەفاتتا تۇرۇش. ئازغىنە بولسىمۇ ئەرەفاتت

م . ئەرەفات كۈنى ئىسالتۇرمىغان كىشىنىڭ قىلغان ھەججى قوبۇل بولمايدۇ

ڭا . شۇنەزەرىدە قەدىر كېچىسىدىن قالسا ئەڭ ئۇلۈغ ۋە شەرەپلىك بىر كۈندۇر

ڭ زىنىھەج پەرزىنى ئادا قىلىش ۋاقتى مۇشۇ كۈنگە بەلگىلەنگەن. ئەرەفات سۆ

مەنىسىمۇ تونۇش ۋە تونۇشۇش دېگەنلىك بولۇپ، ھەج قىلىشتىن بولغان 

 ەجا كەلتۈرۈش بولغاندەك، ھەجنىڭمەقسەت ئالالھ تائاالنىڭ ئەمرىنى ب

تىنى پىرىئاساسلىق غايىسى ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىنى، ئىنئاملىرىنى ۋە مەغ

ەت تونۇش ۋە ئېرىشىش، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن كەلگەن ھەر مىلل

ەل مۇسۇلمانلىرى بىلەن ئۆز ئارا تونۇشۇش، بۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنىڭ گۈز

 ش ۋەە ئۆزگىچىلىكلىرىمىزنى ئۇالرغا نامايان قىلىئەخالق، ياخشى ئادەت ۋ

، ىنىشئۇالرنىڭ گۈزەل ئەخالق، ياخشى ئادەتلىرىنى، ئاالھىدىلىكلىرىنى ئۆگ

ىش قوبۇل قىلىشتىن ئىبارەتتۇر. مۇنداق پۇرسەت پەقەت سىلەردەك ھەج قىل

 پۇرسىتىگە ئىگە بواللىغانالرغىال نەسىپ بولىدۇ. 

ەرەفاتتا تۇردۇق، ھەرەمنى تاۋاپ قىلدۇق، شۇ ئېنىقكى، ھەرەمگە كېلىپ ئ

قۈربانلىق قىلدۇق ۋە باشقا ۋاجىبالرنى ئادا قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن ھەج 
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پەرزىنى ئادا قىلىپ ئۇنىڭ غايىلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرغان بولدۇق، دەپ 

 مەغرۇرلىنىپ، كەلگەن پېتى كېتىش ناقىسلىق ۋە يېتەرسىزلىكتۇر.

بۇل بولغان ئادەم پۈتۈن گۇناھلىرىدىن نېمە ئۈچۈن قىلغان ھەجىسى قو

لەرنى ادەتپاكلىنىپ، خۇددى مەسۇم بۇۋاقتەك پاك بولىدۇ؟ نېمە ئۈچۈن باشقا ئىب

ىچىدە ۈر ئقىلغانالرمۇ بىر كۈندىال شۇنداق پاك بولمايدۇ؟ تەبىئىيكى، ھەج ئۆم

باشقا  ەقىدا ۋەخالبىر قېتىم قىلىنىدىغان ئىبادەت. ھەج قىلغان كىشىنىڭ ئېتىقادىدا، ئ

 ەززاتەرەپلىرىدە جىددىي ئۆزگىرىشلەر پەيدا بولىدۇ. چۈنكى ھەج شۇنى تەق

قى ەخالقىلىدۇ. ھەجىسى قوبۇل بولغان كىشىنىڭ ئىمانى يېڭىدىن جانلىنىدۇ، ئ

نىڭ يېڭىدىن گۈزەللىشىدۇ، ئىخالسى يېڭىدىن كۈچلىنىدۇ، مۇندىن باشقا ئۇ

ى، لىدىغان مۇئامىلىلىريۈرۈش ـ تۈرۈشلىرى، ھەرىكەتلىرى، كىشىلەرگە قى

ۇ ئگەپ ـ سۆزلىرى ياخشىلىققا ، تەكامۇللۇققا قاراپ ئۆزگىرىدۇ، خۇددى 

ئانىسىدىن ئەمدى توغۇلغان مەسۇم بۇۋاققا ئوخشاش يېڭىدىن دۇنياغا 

ك كەلگەندەك بولۇپ ئۆزگىرىدۇ. مۇنداق كىشىنىڭ پۈتۈن گۇناھلىرىدىن پا

 ك ئەمەس. ھەجىسى ئالالھبولۇپ، مەسۇم بۇۋاقتەك بولۇشى ئەجەپلىنەرلى

تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولغان كىشىنىڭ خۇددى مەسۇم بۇۋاقتەك 

 گۇناھالردىن پاك بولىدىغانلىق شەكسىز ھەقىقەت.

ا اسىدئەگەر ھاجىنىڭ قىلغان ھەجىسىنىڭ تەسىرى ئۇنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى دۇني

ەن، مىگەندۈرەلپەۋقۇلئاددە بىر ئۆزگىرىش پەيدا قىلىپ، ئۇنىڭ ئىمانىنى كۈچل

ققا شىلىئەخالقىنى ياخشىلىيالمىغان ۋە باشقا تەرەپلىرىنى بۇرۇنقىسىدىن ياخ

ە رەمگئۆزگەرتەلمىگەن بولسا، بۇنداق ھەجنىڭ ساياھەتتىن پەرقى يوقتۇر. ھە

نى ولغىكەلگەن ئادەم كىشىلەرنىڭ نەزەرىدە ھاجى بولىۋېرىدۇ. ئەمما كېرەك ب

 ۈلگەگولۇشتۇر. ھەقىقىي ھاجى خۇشپۇراق ئالالھ تائاالنىڭ نەزەرىدە ھاجى ب

ئوخشاش بولۇپ، ئۆزىنىڭ يېقىملىق مەنىۋى ھىدى بىلەن خەلقىگە گۈزەل 

ىن ئەخالق  ۋە ئېسىل پەزىلەتلەرنىڭ پۇراقلىرىنى چاچىدۇ. خەلقى ئۇنىڭد

 ۈزەلمەنپەئەتلىنىدۇ. ھەقىقىي ھاجى مۇسۇلمانلىقتا، ۋەتەنپەرۋەرلىكتە، گ

ۇ، ئنكى ىق ياخشىلىقالردا خەلقىگە ئۈلگە بولىدۇ. چۈئەخالقتا ۋە باشقا بارل

نىڭ تلەرئىنسانلىقنىڭ ئىپتىخارى، ھەقىقىي مۇسۇلمانلىقنىڭ ۋە بارلىق پەزىلە

ى ئۈلگىسى بولغان پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياقلىر

، قاىلىشنى قتەككەن مۇقەددەس جايالرغا ئاياق باسقان، ئۇنىڭ قىلغان ئىبادەتلىرى

 ئوقۇغان دۇئالىرىنى ئوقۇشقا مۇيەسسەر بولغان بەختلىك كىشىدۇر.
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خۇالسە قىلغاندا، ھاجىلىقنىڭ ئىپادىسى ۋە تەقەززاسى گۈزەل ئەخالقالرنى ۋە 

ئۈلگىلىك پەزىلەتلەرنى ئۆگىنىپ، ئاۋۋال ئۆزىگە، ئاندىن مىللىتگە 

لماقچى بولغان سىڭدۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر. بۇنداق ئىكەن، مىللىتىمىزگە ئۈلگە بو

ھاجىلىرىمىزنىڭ ئەڭ ئاۋۋال گۈزەل ئەخالقالرنى ئۆگىنىشى بىردىن ـ بىر 

 شەرتتۈر.



 گۈزەل ئەخالق

 

 گۈزەل ئەخالق دېگەن نېمە ؟

نىڭ گۈزەل ئەخالق سۆزى  ــ كۆپىنچە كىشىلەرنىڭ چۈشەنگىنىدەك، باشقىالر

ق ىلىسشاق، چىرايىغا تەبەسسۇم بىلەن قاراش، ئۇالرغا ئازار بەرمەستىن  يۇم

ق مۇئامىلىدە بولۇش دېگەنلىكال ئەمەس. گەرچە بۇ ئىشالرمۇ گۈزەل ئەخال

تە. لۋەتقاتارىدىن سانالسىمۇ، لېكىن ئەخالقنىڭ مەنىسى بۇنىڭدىن چوڭدۇر، ئە

ل گۈزەل ئەخالق ــ ھەر ئىشتا توغرا بولۇش، ئادالەتلىك بولۇش، راستچى

 لۇش،، سۆيگۈ ـ ۋاپالىق بوبولۇش ، ۋەدىگە ۋاپا قىلىش، ئامانەتنى ساقالش

ولسۇن ىك بئىمان ـ ئېتىقادلىق بولۇش، مەيلى دۇنيالىق بولسۇن، مەيلى ئاخىرەتل

اپ ېتىرئئۆز ۋەزىپىسىنى بىلىش ۋە ئۆز ۋاقتىدا ئورۇنالش، خاتالىقىنى دادىل 

ك قىلىش، ئەدەبى جاسارەتلىك بولۇش، سېخى، مەرد، پاكىزە، مەدەنىيەتلى

، ھەر ئىشتا ھەقىقەتنى كۆزلەش، ئۆزىگە بولۇش، كۆكسى كەڭ بولۇش

 لىق،ئىشىنىش، باشقىالرنىڭ ياردىمىنى كۈتمەستىن ئۆزىگە يۆلىنىش، ۋىجدان

غۇرۇرلۇق بولۇش، نومۇسىنى ساقالشنى بىلىش، ۋەتەنگە، خەلققە  ۋە 

ل ـ ا ماباشقىالرغا مەنپەئەتلىك بولۇش، ئېتىقادىنى، ۋەتىنىنى قوغداش يولىد

 لغاندا جېنىنى ئاتاشنى بىلىش  ۋە باشقىالر.مۇلكىنى، زۆرۈر تېپى

ىدۇ. انىلسگۈزەل ئەخالق ئالالھ تائاالنىڭ نەزەرىدە ئەڭ ئېسىل ئىبادەتلەردىن 

چۈنكى گۈزەل ئەخالق ئىماننىڭ گۇۋاھچىسى ۋە ئۇنىڭ ئەڭ كۆرىنەرلىك 

: ېگەنمېۋىسىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ مەنىنى ئىپادىلەپ مۇنداق د

)بۇخارىي « ڭ كامىل مۆمىن ئەڭ ئەخالقلىق بولغان كىشىدۇرئىمانى ئە»

 رىۋايىتى(.

ىن خالقتقىيامەت كۈنىدە مۆمىن كىشىنىڭ ياخشىلىق مىزانىدا گۈزەل ئە»يەنە : 

 .دەپ كۆرسەتكەن )تىرمىزى رىۋايىتى(« سالماق كېلىدىغان نەرسە يوقتۇر

 ئۆزىنىڭ گۈزەل ئەخالق ئىماننىڭ جۈرىسىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

مەن »پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلگەنلىكىنىڭ ئاساسلىق غايىسىنى ئىخچامالپ: 

رىي دېگەن)بۇخا« پەقەت گۈزەل ئەخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈنال ئەۋەتىلدىم

 رىۋايىتى(
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ەن دىن بىل»ھىندىيالرنىڭ ئاتاغلىق داھىسى گاندى مۇنداق دېگەن ئىكەن: 

ئىي ۇ ئىككىسى بىر ـ بىرىدىن قەتگۈزەل ئەخالق ئىككىسى بىر نەرسىدۇر. ب

 ۈچۈنئئايرىاللمايدۇ. دىن ئەخالق ئۈچۈن جانغا ئوخشاش بولسا، ئەخالق دىن 

ر. چۈنكى، ھەقىقىي مەنىدىكى ئەخالق دىننىڭ ئۆزىدۇ«. ھاۋاغا ئوخشاشتۇر

گۈزەل ئەخالق ئۆزىنىڭ كەڭ مەنىسى بىلەن قانداقال بىر جەمئىيەتتە 

ەد كامالىغا يەتكىنى شۇ. ھەزرىتى مۇھەممئومۇملىشىدىغان بولسا دىننىڭ 

ن. ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئىسالم دىنى ئەنە ئاشۇنداق ۋايىغا يەتكە

زامانىمىزدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىي بۇرچى  ئەسلىدىكى گۈزەل 

ىننىڭ ەق دئەخالقالرغا قايتىش ئۈچۈن تىرىشىشتىن ئىبارەت. بۇ ئەينى ۋاقىتتا ھ

 كتۇر.ئەسلىسىگە قايتىش دېمە

 ىنچەنېمە ئۈچۈن گۈزەل ئەخالقنى ئەڭ ئەۋزەل ئىبادەت دەيمىز؟ چۈنكى، كۆپ

 لسا،ئەمەل ـ ئىبادەتلەر ئۇنى ئورۇنلىغۇچىنىڭ ئۆزى ئۈچۈنال پايدىلىق بو

زەل گۈزەل ئەخالق كۆپىنچە باشقىالر ئۈچۈن مەنپەئەتلىكتۇر. بىراۋنىڭ گۈ

م ساالۇھەممەد ئەلەيھىسئەخالقىدىن ئومۇم خەلق مەنپەئەتلىنىدۇ. ھەزرىتى م

نى القىگۈزەل ئەخالقنىڭ بىردىنبىر ئۆلگىسى ئېدى. ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئەخ

ن دەيدۇ. )ياسى« سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن»مەدھىيىلەپ: 

 ـ ئايەت( 2سۈرىسى 

ى بىزنىڭ دىيانىتىمىز، ئەخالقىمىز ۋە باشقا ئىشلىرىمىز پەقەت ھەزرىت

ي قىقىسساالمنى ئۆزىمىزگە ئۆلگە قىلىپ، ئۇنىڭ يولىغا ھەمۇھەممەد ئەلەيھى

 رەۋىشتە ئەگەشكەندىال تولۇقالنغان بولىدۇ.

ىشى ۈزۈلئەخالقنىڭ بۇزۇلىشى زاۋاللىقنىڭ ئىشارىتى بولغىنىدەك، ئەخالقنىڭ ت

مىز قەد كۆتىرىشنىڭ بېشارىتىدۇر. بۇنىڭ تىڭىك مىسالى شۇكى، پەيغەمبىرى

الر سساالمغا ۋەھى كەلگەن چاغالردا، ئىرانلىقھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھى

دىن بىلەن رىملىقالر دۇنيادا ھۆكۈم سۈرەتتى. يەر يۈزى ئۇالرنىڭ سايىسى

ىك، نەرلقورقۇپ تۇراتتى. شۇ ۋاقىتتا بۇ ئىككى ئېمپىراتورلۇقنىڭ بىلىم ـ ھۈ

ان، مۇكەممەل ئىنتىزاملىق، چېنىققان ئەسكەرلىرى مەككە تاغلىرىدىن چىقق

ەڭ ۈچى تايىنلىق، ئۇرۇش تەجرىبىسىمۇ يېتىلمىگەن ئەرەبلەرگە تئەسكەر ك

 كېلەلمىدى. چۈنكى رىملىقالر بىلەن ئىرانلىقالردا ئەخالق بۇزۇلغان،

 ئەرەبلەردە بولسا، ۋەھىنىڭ تەربىيىسى بىلەن ئەخالق تۈزەلگەن ئېدى.

 بىر ئەرەب شائىرى مۇنداق دېگەن ئىكەن:
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 ھم ۇھبت اخالقھم ۇھبوا.انما االمم االخالق مابقيت ،  فان 

 تەرجىمىسى: 

 ئەخالق بىلەن ھەر مىللەت راۋاج تېپىپ داۋا م ئېتەر،

 ئايرىلغانـالر ئــــەخالقتـىن زاۋاللـىققا ھامان كېتەر.

 شۇنداق ئىكەن، بىز ئالدى بىلەن ئۆزىمىزنى ئىسالھ قىلىپ، ئەسلىدىكى

 ە بىزگە قەدئىسالمىي ۋە ئەنئەنىۋى مۇقەددەس ئەخالقىمىزغا قايتمىغىچ

بىر مىللەت ئۆزىنى »كۆتىرىش يوق. ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە: 

 دەيدۇ )رەئد« ئۆزگەرتمىگىچە، ئالالھ ئۇالرنىڭ ھالىنى ئۆزگەرتمەيدۇ

 ـ ئايەت(. 11سۈرىسى

 ىلەنئەخالقنى نېمە بىلەن ئىسالھ قىلىش كېرەك؟  تەبىئىيكى، دىنىي روھ ب

ر. ىردىنبىر مەنبىئى ۋە مىزانى دىندۇئىسالھ قىلىش كېرەك! ئەخالقنىڭ ب

نى ئەخالقنىڭ گۈزەللىكى بىلەن چىرىكلىكى دىن بىلەن ئۆلچىنىدۇ. ئەخالق

گە ەسلىگۈزەللىككە ۋە ياخشىلىققا ئۆزگەرتىشنىڭ بىردىنبىر چارىسى دىننىڭ ئ

 قايتىشتىن ئىبارەتتۇر. 

نالرنى گۈزەل زامانىمىزدىكى ھېچبىر دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان كىشىلەرمۇ ئىنسا

ئەخالقالر دائىرىسىدە يېتىشتۈرۈپ چىقىشتا دىننىڭ ئورنىنى باسااليدىغان 

ئىككىنچى بىر مەنبەنىڭ يوقلىقىنى ئېتىراپ قىلماقتا. كۆپلىگەن ئاتېستتىك 

ئېتىقادتىكى پەيالسوپالر، ئىجتىمائىي پەن مۇتەخەسسىسلىرى ۋە باشقا 

ئۆسمۈرلەرنى قانۇنغا ساھەلەردىكى ئالىمالر ئىنسانالرنى، خۇسۇسەن 

ھۆرمەت قىلىدىغان، قانۇننىڭ ئىجرا قىلنىشى ئۈچۈن ھۆكۈمەت دائىرىلىرى 

تەرىپىدىن نازارەت قىلىدىغان ئەمەس، بەلكى ئۆزـ ئۆزىنى ئىچكى دۇنياسىدىن 

نازارەت قىلىدىغان قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىشنىڭ بىردىنبىر چارىسى دىنىي 

، كۆپلىگەن ئىلمىي ئەسەرلەرنى يازغان. تەربىيە ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ

چۈنكى دىنىي تەربىيىنىڭ تەقەززاسى ھەركىمنىڭ ئۆز نازارەتچىسىنى ئىچكى 

دۇنياسىدا ئۆزى يارىتىشىنى مەقسەت قىلىدۇ. شۇڭا ھەقىقىي مۇسۇلمان بولغان 

ئادەم ئالالھ تائاالنىڭ غەزىبىگە ئۇچراپ قېلىشتىن ئېھتىيات قىلغانلىقتىن، 

وشۇرۇن گۇناھالرنى ئىشلەشتىن ھەزەر قىلىدۇ. چۈنكى مۇنداق ئاشكارا ـ ي

ئالالھ تائاال مېنىڭ ئاشكارا ـ يوشۇرۇن بارلىق ئىشلىرىمنى كۆرۈپ ”كىشى 

، دەپ چىن ئېتىقاد قىلغانلىقى ئۈچۈن قانۇن ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسىدا “تۇرىدۇ

بولىدۇ، ئۇ ئۆزىنى ئىچىدىكى نازارەتچىسى )ۋىجدانى( نازارەت قىلىپ 
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تۇرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. ئەمما بېرەر دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر ياكى شەكلىي 

جەھەتتىن ئېتىقاد قىلسىمۇ ئىمانى يېتىلمىگەنلەر قانۇندىن يوشۇرااليدىغانلىكى 

قىلمىشالر ۋە جىنايەتلەرنىڭ ھەممىسىنى قىلىشتىن ھېچ ئىككىلەنمەيدۇ. چۈنكى 

سمۇ؟ نۇرغۇنلىرى قانۇننىڭ كۆزىنى ئۇالرنى قانۇن كۆرمىسىال بولدى ئەمە

بوياپ  تۈرلۈك قىلمىشلىرىنى ۋە جىنايەتلىرىنى ئاشكارا قىلىۋېرىدۇ. شۇڭا 

قانۇننىڭ كۆزى كور دېيىلگەن. ھازىرقى مۇسۇلمان دۆلەتلىرى بىلەن،  بېرەر 

دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان ياكى  بېرەر دىنغا مەنسۇپ بولغان بولسىمۇ ئاللىبۇرۇن 

تلىقتىن ئايرىۋەتكەن دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى جىنايى قىلمىشالرنىڭ ئۇنى ھايا

ۋە تۈرلۈك ئەخالقسىزلىقالرنىڭ سادىر بولۇش نىسبىتىدە ئاجايىپ چوڭ پەرق 

بار. جىنايى قىلمىشالر مۇسۇلمان مەملىكەتلىرىدە يوقنىڭ ئورنىدا، ئەمما باشقا 

سبىتى ھەقىقەتەن چوڭ دۆلەتلەردىكى كۈندىن ـ كۈنگە ئېشىۋاتقان قىلمىشالر نى

 بولماقتا.

  

 

 



 پاكىزلىق

 

پاكىزلىق ئىسالم دىنىنىڭ مۇسۇلمانالرغا ئېلىپ كەلگەن ئەڭ ئېسىل 

ا لىققسوۋغىلىرىدىن بىرىدۇر. مۇسۇلمان ئادەم ھەر ۋاقىت تازىلىققا، پاكىز

. لىدۇئەھمىيەت بېرىدۇ، ئۇنىڭ كىيىمى، بەدىنى ھەمىشە پاكىز، خۇشپۇراق بو

م: ئاۋۋال ئىسالم مەدەنىيىتىدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال پاكىزلىق ئەڭ

ـ  6، دەپ كۆرسەتكەن. مۇسۇلمانالر «پاكىزلىق ئىماننىڭ يېرىمىدۇر»

ئەسىردىن بىرى، پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 

ىڭ رۈشنباشچىلىقىدا، ھەر ۋاقىت تازىلىق قىلىپ، پاكىز، ئېسىل، خۇشپۇراق يۈ

 ر مۇقەددەس ئىكەنلىكىنى ئۈگىنىپ ۋە ئەمەل قىلىپ كەلگەن. نەقەدە

شىدا، ۇيرىئىسالم دىنىنىڭ تازىلىققا ئەھمىيەت بېرىپ مۇسۇلمانالرنى ئۇنىڭغا ب

ىي ئال ئۇالرنىڭ تەن ساقلىقى، روھى، دىنى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان كۆپلىگەن

 دەك ــىنىپاتلىغھېكمەتلەر باردۇر. قىسقىسى، ــ تىببىي مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ ئىس

ڭ ەننىيۇيۇنۇشتا تەرلەشتىن كېلىپ چىققان مايلىق تۇز ماددىلىرى بىلەن بەد

يېپىلىپ قالغان  تۈشۈكچىلىرى ئېچىلىپ ئىنساننىڭ نەپەس ئېلىشىنىڭ 

 ىلىقئوڭايلىشىشىغا، بەدەننىڭ راھەتلىنىشىگە، روھنىڭ كۆتىرىلىشىگە پايد

 ۇيۇپياشقا بەدەننى سۇ بىلەن بولغان ئىجابىي نەتىجىلەر باردۇر. مۇندىن ب

تۇرۇش ئارقىلىق بەدەندىكى يېقىمسىز ھىدالر يوقىلىدۇ، ۋۇجۇدنىڭ 

سۇن، ىق بولنيالپائالىيەتچانلىقى ئاشىدۇ. پائالىيەتچانلىقى ئاشقان ئادەم مەيلى دۇ

 لۇق،مەيلى ئاخىرەتلىك بولسۇن ئۆزىنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ۋەزىپىسىنى روھ

 ىتىدەئورۇنالش پۇرسىتىگە ئېرىشىدۇ. ئىنسان تەبىئجوشقۇنلۇق بىلەن كامىل 

 ەدەنروھ بىلەن بەدەن ئوتتۇرىسىدا پاكىزلىق تەرەپتىن باغلىنىش بولۇپ، ب

تا اقىتكىرلەشكەن ۋاقىتتا روھ  چۈشكۈنلىشىدۇ، بەدەن پاكىز، تازە بولغان ۋ

 روھمۇ جانلىنىدۇ.

ئىلگىرىكى ھالىغا ئەسىر  14ئەرەبىستاندا ھازىرمۇ سۇ قىس، بۇجاينىڭ مۇندىن 

قارايدىغان بولساق، شۇ ۋاقىتتىكى ئەرەبىستاننىڭ سۇ قىس، قورغاقچىلىق 

چۆللىرىدە، تاماقتىن بۇرۇن ۋە كېيىن قولالرنى يۇيۇشقا، كۈندە ئاز دېگەندە 

بەش قېتىم تاھارەت ئېلىپ، قول ـ پۇتالرنى، يۈزنى، گاھ پۈتۈن بەدەننى 

ىغا، ئاممىۋى پائالىيەتلەرگە، توي ـ يۇيۇشقا، جۈمە، ھېيت ۋە مېيت نامازلىر
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تۈكۈنلەرگە ۋە نەزىر ـ چىراغالرغا بېرىشتىن بۇرۇن يۇيۇنۇپ، خۇشپۇراق 

بۇيۇملىرىنى ئۆزىگە، كىيىمىگە چېچىپ بېرىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ئـۆگەتكەن 

ئىسالم دىنىنىڭ نەقەدەر مەدەنىيەتلىك ئىلغار بىر دىن ئىكەنلىكى مۇنازىرە قوبۇل 

 ەقىقەتتۇر.قىلمايدىغان ھ

نى: مۇسۇلمان ئادەم ھەمىشە پاكىز، خۇشپۇراقلىق بولىدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ دى

ىغا دەپ تەلىم بېرىدۇ. ئەرەبىستاندا سۇنىڭ قىسلىق« پاكىزلىق ئىماندىن»

 رنىڭقارىماي، ھەرەمنىڭ ئەتراپىدىكى ۋە ھەر قايسى جايالردىكى خاالجايال

ە؟ نېم گەن. بۇنىڭدىن مەقسەتھەممىسىدە يۇيۇنۇشقا ئەپلىك ۋاننىالر بېكىتىل

مەقسەت، مۇسۇلمانالر تاھارەت ئالغاننىڭ ئورنىدا يۇيۇنىۋالسۇن، 

ىڭ شلىرىنىندائىبادەتلىرىنى پاكلىق بىلەن ئادا قىلسۇن، ئۆزلىرىنىڭ مۇسۇلمان قېر

ك ەنلىنەزىرىدىمۇ، پاكىز، ئېسىل، كۆركەملىك ۋە خۇشپۇراقلىق كۆرۈنسۇن دېگ

ھەر  ىقتىنبەلۋاغقا جايالشقان بىر مەملىكەت بولغانلئېدى. بولۇپمۇ بۇ ئىسسىق 

 كۈنى يۇيۇنۇپ تۇرۇش كېرەك بولىدۇ.

قول ـ  ئەرەبىستاننىڭ قايسى ماگىزىنىغا كىرمەڭ، ئەرزان باھالىق ئەتىرلەر،

 ۈچۈنئيۈزلەرگە سۈرتىدىغان ھەرخىل خۇشپۇراقلىق بۇيۇمالر سېتىلىدۇ. نېمە 

 للىكېتىپ ئالىدۇ؟ تەبىئىيكى، گۈزەباشقا مىللەتلەر بۇالرنى شۇنچە كۆپ س

ازە ئۈچۈن. پاكىزلىق ئۈچۈن، باشقىالرنىڭ نەزەرىدە رەتلىك، يېقىملىق، ت

لەت كۆرۈنۈش ئۈچۈن ئالىدۇ. بىز ئۇيغۈرالردىن باشقا ھەر قانداق بىر مىل

 بىلەن قول ئېلىشىپ كۆرۈشكىنىڭىزدە، قولىڭىز ئۇزۇنغىچە خۇشپۇراقلىق

ە رالرنىڭ يېنىدىن ئۆتسىڭىز ياكى بىر سەپتپۇرايدۇ. شۇ كۆرۈمسىز نېگى

تۇرۇپ ناماز ئوقىسىڭىز ئۇالردىن خۇشپۇراق پۇرايسىز. سىز ئۇالرنىڭ 

 ىن. رەڭگىدىن يىرگەنگەندەك، ئۇالرمۇ سىزنىڭ ھىدىڭىزدىن يىرگىنىشى مۇمك

نېمە ئۈچۈن بىزمۇ شۇنداق قىلمايمىز؟ ۋەتەندىكى ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا، يېقىن 

سوۋغات ئالدۇق دەپ، جۇڭگۇنىڭ سۈپەتسىز، جا ماللىرىنى ـ يورۇقالرغا 

يەنە جۇڭگۇغا ئېلىپ بېرىپ، ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى بۇيىغاننىڭ ئورنىغا، 

خۇشپۇراقلىق بۇيۇمالرنى ۋە باشقىمۇ ئۆلگىلىك نەرسىلەرنى ئېلىپ بارمايمىز؟ 

ئالالھ تائاالنى ياد قىلىپ زىكىر ئېيتىش ئۈچۈن ئۇنى تەسبىھ بىلەن ساناش 

ھاجەتسىز. چۈنكى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ بارماقلىرى بىلەن 

سانايتتى. نېمە ئۈچۈن بىزنىڭ بۇجايدا تۇرۇش رۇخسىتى تۈگەپ كەتكەن 

ھاجىلىرىمىز تېزال ساقچىالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالىدۇ؟ ھالبۇكى، بۇ 
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بويى مەملىكەتتە رۇخسەتسىز تۇرىۋاتقان مىڭالرچە كىشىلەر بار. ئۇالر يىل 

شۇنداق يۈرۈپمۇ ئاسانلىق بىلەن تۇتۇلۇپ قالمايدۇ. چۈنكى، بىزنىڭ 

ھاجىلىرىمىزنىڭ كىيىملىرى بىر ـ ئىككى ئاي بۇرۇن يۇيۇلغان پېتى، تەر بىلەن 

پىشىپ، رەڭگى ئۆزگىرىپ كەتكەنلىكتىن، ھەتتا بەزىلىرى ئەرەبنىڭ ئاق 

ە تېزال چېلىقىپ ئۇزۇن كۆڭلىكىنى كىيىۋالغان بولسىمۇ، ساقچىالرنىڭ كۆزىگ

قالىدۇ ــ دە، تۇتۇلۇپ قالىدۇ. بۇ يەردىكى ئەڭ پېقىر ھىندىيالرمۇ بىزنىڭ بەزى 

ھاجىلىرىمىزدىن پاكىز يۈرىدىكەن. ۋەتەندە ئۆزلىرىنى ياساپ، ئېسىل كىيىنىپ 

بىزنى كىم »يۈرىدىغان سۆلەتلىك بايلىرىمىزمۇ چەتئەلگە چىققان ھامان 

ئۆزلىرىنى پۈتۈنلەي تاشلىۋېتىدۇ ـ دە،  دېگەن ئېتىقاد بىلەن« تونۇيتتى

باشقىالرمۇ ئۇالرنى نەزەرلىرىدىن تاشلىۋېتىدۇ. ئۇالر شۇنداقالرنىڭ 

ئۆزلىرىنىال نەزەرىدىن تاشلىۋەتسە ھېچ ۋەقەسى يوققۇ، ئەمما ئۇالرنى ئۇيغۇر 

دەپ تونىسىچۇ؟ مانا بۇ بىزدىكى ئاڭسىزلىق ۋە شەخسىيەتچىلىكنىڭ ئىپادىسى. 

سىزنىڭ ئىسمىڭىزنى بىلمەسلىكى ئېنىق، ئەمما ئۇالرنىڭ كۆپ  چەتئەللىكلەر

سانلىقى سىزنىڭ ئۇيغۇر ئىكەنلىكىڭىزنى بىلىدۇ ئەمەسمۇ؟ شۇ ۋاقىتتا، سىز 

ئۆزىڭىزنىڭال ئەمەس، ئېچىنىشلىق بولغىنى ئۆز مىللىتىڭىزنىڭ شەنىنى 

 چۈشۈرگەن بولىسىز. بونداق قىلىشقا ھەققىڭىز يوق. 

ن دىغاىم ھەرەمگە كەلگەن ھاجىلىرىمىز، ھەر يىلى كېلىھاياتىدا بىرنچى قېت

الر ى بۇسودىگەر ھاجىالرغا قارىغاندا، خېلى رەتلىك، پاكىز يۈرىدىكەن. چۈنك

سودىگەر ھاجىالردەك بازارمۇ ـ بازار خالتا كۆتىرىپ يۈرمىگەچكە 

 ن.يدىكەىياالكىيىملىرىمۇ ئانچە كىرالشمايدىكەن، ئىبادەتلىرىنىمۇ جايىدا ئورۇنل

  

  

   

 

 



 سۆيگۈ

 

چە مىغىئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، سىلەر مۆمىن بول»  

جەننەتكە كىرەلمەيسىلەر، بىر ـ بىرىڭالرنى سۆيمىگىچە مۆمىن 

 «.بواللمايسىلەر

 ــ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم  

ر. ىتىدۇسۆيگۈ ــ ھاياتلىقنىڭ جېنى، قەلبنىڭ زىننىتى ۋە بەختنىڭ كاپال

سا، دۇنيادا سۆيگۈ ئومۇملىشىدىغان بول»سۆيگۈنىڭ قىممىتىنى تونۇغانالر 

ن ەنىكەدېگ« ئىنسانالر نە ئادالەتكە، نە قانۇنغا مۇھتاج بولمىغان بوالتتى

ـ سۆيگۈ ـ»قەدىمدە. ئۇلۇغ ئالىم جااللىدىن رۇمىي مۇنداق دېگەنىكەن: 

ققا، اقلىپلىققا، كېسەلنى سئاچچىقنى تاتلىققا، توپراقنى ئالتۇنغا، كىرنى سا

تۇرمىنى بوستانغا، غەزەپنى شەپقەتكە ئايالندۇرىدىغان، تۆمۈرنى 

ابى ئڭغا ئېرىتىدىغان، تاشنى يۇمشىتىدىغان، ئۆلۈكنى تىرىلدۈرىدىغان ۋە ئۇنى

 «. ھايات بەخش ئېتىدىغان بىر مۆجىزىدۇر

 ئالالھ سۆيگۈسى  

ڭ ىكنىكىبى، ھەقىقىي مۆمىنلئالالھ سۆيگۈسى ــ ئىماننىڭ ئەڭ ئاساسلىق تەر

. ئىپادىسىى، ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ كاتتىسى، سۆيگۈلەرنىڭ ئەڭ ئېسىلىدۇر

 گەن:پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئەھمىيىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دې

 ولىدۇ:بغان كىمكى ئۇنىڭدا ئۈچ نەرسە بولىدىكەن، ئۇ ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېتى»

 ملۈكۇنىڭ پەيغەمبىرى ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىدىن سۈيۈبىرىنچىسى، ئالالھ ۋە ئ

بولۇشى؛ ئىككىنچىسى، بىراۋنى دوست تۇتسا ئۇنى پەقەت ئالالھنىڭ 

تىن رازىلىقىنى كۆزلەپ دوست تۇتىدىغان بولۇشى؛ ئۈچىنچىسى، مۇسۇلمانلىق

ان كېيىن كاپىر بولۇشنى، خۇددى ئوتقا تاشلىنىشنى يامان كۆرگەندەك يام

ەر مۆمىنل»ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ: “ كۆرىدىغان بولۇشى.

 ـ 165)بەقەرە سۈرىسى« ئالالھنى ھەممىدىن ئارتۇق دوست تۇتقۇچىالردۇر

 ئايەت(.

ئىنسان خاراكتېرى ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلغانغا ھۆرمەت قىلىش ۋە ئۇنى 

ى سۆيۈشنى تەبىئىي بۇرچ، دەپ بىلىدۇ. دۇنيادا قايسى بىرىنىڭ ياخشىلىق

ئىنساننى يوقتىن بار قىلىپ، ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە ياراتقان، ئۇنىڭغا ئەقىل ـ 
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ئىدراك ئاتا قىلىپ، بارچە مەخلۇقاتالردىن ھۆرمەتلىك ھەم قۇدرەتلىك قىلغان 

ۋە ئۇنى كائىناتنىڭ خوجايىنى قىلىپ بەلگىلەپ، ھەممىنى ئۇنىڭغا 

ياخشىلىقلىرىغا بويسۇندۇرۇپ بەرگەن كەرەملىك، شەپقەتلىك ئالالھنىڭ 

 يېتەلىسۇن؟!

 نىدۇ.دىلىئالالھ سۆيگۈسى ئۇنىڭغا ھەقىقىي رەۋىشتە ئىتائەت قىلىش بىلەن ئىپا

 پەيغەمبەر سۆيگۈسى

ڭالر سىلەرنىڭ ھېچبىرى»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ كۆرسەتكەن: 

 مىنە مۆمېنى ئاتىسىدىن، بالىسىدىن ۋە بارلىق كىشىلىرىدىن ئارتۇق سۆيمىگىچ

 ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى(. «)بواللمايدۇ

رىگە ادەتلىسائ ئالالھ تائاال تەرىپىدىن ئىنسانىيەتنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەخت ـ

لىپ ى ئېئېرىشتۈرۈشكە كېپىللىك قىلىدىغان ئىسالم دىنىدىن ئىبارەت ھەق دىنن

نىڭ  ىمانئكېلىشى ئارقىلىق ئىنسانالرنى كۇپرىنىڭ زۇلمەتلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، 

 پارالق نۇرىغا باشالپ چىققان ۋە بارلىق ياخشى ئىشالرنىڭ بىردىنبىر

 ئۆلگىسى بولغان ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىنمۇ سۈيۈملۈك كىم

 بولسۇن؟!

پەيغەمبەر سۆيگۈسى ئۇنىڭ يولىغا ئەمەلىي رەۋىشتە ئەگىشىش بىلەن 

 ئىپادىلىنىدۇ.

 ۋەتەن سۆيگۈسى

ۋە  پلىكيغەمبىرىنىڭ سۆيگۈسىدىن قالسا، ئەڭ شەرەئالالھ تائاال ۋە ئۇنىڭ پە

ىگە ئۇلۇغ سۆيگۈ ـ ۋەتەن سۈيگۈسىدۇر. ھەقىقىي مۇسۇلمان كىشى ئۆز ۋەتىن

ىدۇ. قىل سادىق بولىدۇ. چۈنكى مۇسۇلمانلىقنىڭ تەقەززاسى ۋاپادارلىقنى تەلەپ

ىر ىق بخۇددى ئىبادەتلەرمۇ ئىنساننى باشقا مەخلۇقاتالردىن ئاالھىدە پەرقل

ر ە يەۋۆجىزات سۇپىتىدە يارىتىپ، ئۇنىڭغا بۇ كائىناتنىڭ ياخشىلىقلىرىنى م

 دارلىقننەتيۈزىنىڭ خوجايىنلىقىنى ئاتا قىلغان كەرەملىك ئالالھقا شۈكۈر ۋە مى

ى تەننئىزھار قىلىش يۈزىسىدىن قىلىنىدىغان بىر ۋاپا بۇرچى بولغاندەك، ۋە

ەر ھنى ۋە مال ـ مۈلكىنى، جېنىسۆيۈش ۋە ئۇنىڭ ھۆرلىكىنى، ئازاتلىقى يولىدا  

ىدا نەرسىسىنى پىدا قىلىش  ھەر قانداق بىر پۇقرانىڭ  ئۇنى ئىللىق قوين

 ۇر.ئۆستۈرۈپ يېتىلدۈرگەن ئانا ۋەتەنگە ئۆتەشكە تېگىشلىك  ۋاپا بۇرچىد

ۋىجدانلىق ئىنسان ۋەتىنىنى  سۆيۈشنى  ئىنسانلىق بۇرچى دەپ بىلىدۇ. چۈنكى  

لىققا ياخشىلىق قايتۇرۇشنى،  ياخشىلىق قىلغاننى ئىنسان خاراكنېرى ياخشى
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سۆيۈشنى تەبىئىي زۆرۈرىيەت دەپ تونۇيدۇ. دۇنيادا ئىنسان ئۈچۈن ئۇنىڭغا 

ئىللىق باغرىنى ئېچىپ، ئۇنى تۈرلۈك نېمەتلىرى بىلەن كۇتىۋالغان، ئۇنى 

بارچە ياخشىلىقلىرىدىن بەھرىمەن قىلغان، كۆكسى كەڭ، قوينى ئىسسىق ئاشۇ 

تىنىدىنمۇ  سۆيۈملۈك بىرى بارمۇ؟!  ياخشىلىقىنى  ياخشىلىق قىلىش بىلەن ئانا ۋە

 قايتۇرۇش ئۈچۈن ئۇنىڭدىنمۇ ئەال بىرى بارمۇ؟!

ى ەتىنۋۋاپادار ئىنسان چوقۇم ئۆز ۋەتىنىنى سۆيىدۇ. چۈنكى، ھەركىمنىڭ ئۆز 

« ەتەنۋئانا »خۇددى ئانىسىنىڭ قوينىدەك ئىسسىق ۋە يۇمشاقتۇر. شۇڭا ئۇنى  

ىز. ئانىمىز خەۋپكە ئۇچرىسا بىزنىڭ قانچىلىك بىئارام بولۇپ دەيم

كېتىدىغانلىقىمىز ۋە ئۇنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جىددىي  ھەرىكەت 

بۇ،   ەلكىقىلىدىغانلىقىمىز تۇرغان يەردە، ۋەتەنمۇ شۇنداق قەدىرلىك ئانا!  ب

كى، بىزنى تۇغقان ئانىمىزدىنمۇ قەدىرلىك ۋە قىممەتلىك ئانىمىزدۇر. چۈن

 ىالرنى ئۆستۈرگەن توپراقمۇ ئەنە ئاشۇ  ۋەتەن ئەمەسمۇ؟ئان

ھەركىمنىڭ ۋەتىنى ئۇنىڭ ئۆز ئۆيىدۇر. ھەركىم ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئۆيى  

ە ۋئىسسىق ۋە يېقىملىق بولغاندەك، ئۇنىڭ ئۆز ۋەتىنىمۇ شۇنداق ئىسسىق 

ىن يتىديېقىملىقتۇر. ئۆيىمىزنىڭ بۇزۇلغان يەرلىرىنى رېمونت قىلىش ياكى قا

چىقىش ئۈچۈن  قانچىلىك مەبلەغ، ۋاقىت، كۈچ  ۋە ئەقىل سەرپ  قۇرۇپ

دە ېگەنقىلغىنىمىزدەك، ۋەتىنىمىزنىڭ  كېلىچەك قۇرۇلۇشى ئۈچۈنمۇ ئەڭ ئاز د

 شۇنچىلىك پىداكارلىق كېرەك. 

ە دۇ ۋۋەتەن ئۆز ئۆيىمىز. چۈنكى ھەركىم ئۆز ئۆيىگە  ئۆزى خالىغانچە كىرى

 الرنىڭ ئۆيىگە ئۆي ساھىبى رۇخسەتخالىغانچە ئولتۇرىدۇ. ئەمما باشقى

 خسەتبەرگەندىال كىرەلەيدۇ. باشقىالرنىڭ ۋەتىنىگىمۇ شۇنداق ۋاقىتلىق رۇ

 ىلەنببىلەن كىرىدۇ. ھەج، ئۆمرە، ئىلىم تەھسىل قىلىش ۋە باشقا سەۋەبلەر 

چەتئەلگە چىققانالر ۋە چەتئەەللردە تۇرۇپ قالغانالر ئۆز ۋەتەننىڭ 

 .اقتاېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش پۇرسىتىگە ئىگە بولمئەھمىيىتىنى ۋە قەدرىنى ت

ۋەتەن سۆيگۈسى شائىرالرنىڭ شېئىرلىرى بىلەن، ياكى ئەدىبلەرنىڭ  

ن دىغاقىسسىلىرى بىلەن، ياكى ئارتىستالرنىڭ ناخشىلىرى بىلەن  ئىپادىلىنى

ن نەرسە ئەمەس، بەلكى  ۋەتەن سۆيگۈسى پىداكارلىق تەلەپ قىلىدۇ. ۋەتە

 كنى، جاننى پىدا قىلىش تەبىئىي  بۇرچتۇر.ئۈچۈن مال ـ مۈلۈ
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لىق اراميھەر قانداق غەلىبە كىچىكىدىن باشلىنىدۇ. ۋەتەننىڭ كېلىچىكى ئۈچۈن 

ڭ بولغان ۋىجدانلىق ئەۋالدالرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشمۇ ۋەتەن سۆيگۈسىنى

 جۈملىسىدىندۇر.

ر. ىشتۇئۋەتەنپەرۋەرلىك ھەرقانداق بىر پۇقرانىڭ قىلىش ئىقتىدارىدىكى بىر  

لىك بۇنىڭدا ئۆزۈر قوبۇل قىلىنمايدۇ. مەسىلەن: ئىسالمنىڭ ئەڭ ئەھمىيەت

 ەرزىبىرىنچى پەرزى بولغان نامازغا ياندىشىپ كەلگەن زاكات ناملىق بىر پ

ن ياجىدىېھتىبار. زاكات زۆرۈر بولغان ئىجتىمائىي ئىبادەتتۇر. ئادەتتە نورمال ئ

نىڭ ـ مالغا ئىگە بولغان كىشىگرامما ئالتۇن كەلگىچىلىك پۇل 85تاشقىرى 

دى. زاكات بېرىشى پەرزدۇر. ئانا ۋەتەندىكى خەلقىمىزنىڭمۇ تۇرمۇشى بېيى

ن زاكات بېرەلەيدىغانالر كۆپ. زاكات پەرزىنى ئادا قىلىش ھەج پەرزىدى

 تىگەمۇھىم  ۋە ساۋابى كۆپتۇر، ئەلۋەتتە. چۈنكى زاكات ئومۇمنىڭ مەنپەئە

مرە ىمائىي زۆرۈرىيەتتۇر. ئەمما ھەج ـ ئۆمۇناسىۋەتلىك بولغان بىر ئىجت

ۇھىم ىن مھەركىمنىڭ ئۆزى بىلەنال مۇناسىۋەتلىك بولغان بىر ئىبادەتتۇر. ھەجد

 رگەنبولغان بىر ئىجتىمائىي پەرز ـ زاكاتنى بەرمەي ھەج قىلىمەن دەپ  يۈ

ىڭ الھنكىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ئالالھ تائاال ئۇبدان بىلگۈچىدۇر. ساۋاپ ئال

كى ئۇ كىشىلەرنىڭ نىيەت، ئىقباللىرىغا قاراپ ساۋاپ بېرىدۇ يا قولىدا.

 ەشكەبەرمەيدۇ. ئەمما ھاجى بولدۇق، گۇناھالردىن پاك بولدۇق، دەپ كۆرەڭل

. ايدۇبولمايدۇ. چۈنكى، ھاجى بولغانالرنىڭ ھەممىسى گۇناھالردىن پاك بولم

ىدىن لىرۇناھپاك بولغانلىرىمۇ ئالالھنىڭ ھەققىگە ئىشلىگەن خاتالىقلىرى ۋە گ

ردىن ەقلەپاك بولغان تەقدىردىمۇ، كىشىلەرنىڭ ھەققىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان ھ

ىر قۇتۇلغان بولمايدۇ. زاكات جەمئىيەتتىكى پېقىر، ئاجىز، يېتىم ـ يېس

كى بۇ ىزدىكىشىلەرنىڭ  ئالالھ تائاال تەرىپىدىن بېكىتىلگەن ھەققىدۇر. ئۈستىم

  ئادا تاپقان بولىدۇ. ھەق پەقەت ئۇنى تولۇق بېرىش بىلەنال

 ولۇپبھازىرقى شارائىتتا كۆپلىگەن ياخشى ئىشالر ئىقتىساتقا يۆلىنىدىغان 

ا تىساتقئىق قالغان. ۋەتەننىڭ پارالق كېلەچىكىنى يارىتىش ئىشىمۇ ئىقتىساتقا ۋە

ەدە چىداپ ئوقۇتۇپ يېتىشتۈرۈلگەن ۋەتەنپەرۋەر  ئەزىمەتلەرگە،  ھەر ساھ

چۈنكى  سىياسىيونالرغا ۋە زىيالىيالرغا مۇھتاجدۇر.يېتىشكەن  ئالىمالرغا، 

ۋەتەننى  تەرەققى قىلدۇرۇش ۋە كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنى 

  رەك.ئۆستۈرۈش  ئۈچۈنمۇ  بىلىم سەۋىيىلىك ۋە ئىقتىدارلىق ئەربابالر  كې



 غەرىپ مەدەنىيتى ۋە بىز 138

 

رىم دىن ئىككى يې100)يەنى2.5ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنىڭ بايلىرىغا %

ەير ـ م، خئايرىشنى پەرز قىلغىنىنىڭ سىرتىدا، خالىسانە ياردە پىرسەنت( زاكات

كات . زائېھسان ۋە سەدىقە قاتارلىق كۆپلىگەن ياردەم ۋاسىتىلىرىنى بۇيرىغان

ىش دىن ئىككى يېرىم پىرسەنت بېر100ئۈچۈن بەلگىلەنگەن بۇ مىقدار يەنى 

ت اكازگەن زاكاتنىڭ ئەڭ ئەدنا مىقدارى بولۇپ، بۇنىڭدىن  ئازراق كەم بېرىل

قوبۇل بولمايدۇ. ئاشۇرۇپ قانچىلىك كۆپ بەرسە شۇنچىلىك كۆپ ساۋاپ 

اكات دىن ئىككى يېرىمىنىال ز100»بولىدۇ. شۇڭا ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب : 

ن.  دېگەن ئىكە« بېرىمەن دەيدىغانالرنىڭ زاكىتى بېخىلالرنىڭ زاكىتىدۇر

سىل ەردە ئىلىم تەھھازىرقى شارائىتتا زاكات ماللىرىنى  ھەر قايسى پەنل

قىلىۋاتقان ۋەتەننىڭ ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئوقۇغۇچىالرغا  ۋە ئالىي 

رغا اشالمەكتەبلەردە ئوقۇشقا كىرىش ئۈچۈن ئىقتىسادقا ئېھتىياجلىق بولغان ي

 سەرپ قىلىش ئەڭ ياخشىدۇر.

مەيلى ۋەتەننىڭ ئىچىدە بواليلى، مەيلى ئۇنىڭ سىرتىدا بواليلى ۋەتەننىڭ غېمى 

ياشاش  بىزنىڭ مۇسۇلمانلىقىمىزنىڭ ئىپادىسى ۋە بىلەن  

ۋەتەنپەرۋەرلىكىمىزنىڭ تەقەززاسىدۇر. مۇسۇلمانلىق سۈپىتىمىز بىلەن، 

ھاياتىمىزدا بىزگە ئۆلگە بوالاليدىغان بىرى بولسا، ئۇ، دەل ھەزرىتى 

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر! ئۇ ھەقىقىي مۆمىنلىكنىڭ ۋە ئەمەلىي 

ردىنبىر ئابىدىسىدۇر. ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم  ۋەتەنپەرۋەرلىكنىڭ بى

ئۆزىنىڭ ئانا ۋەتىنى بولغان مەككىنى ئۆز ئىختىيارى بىلەن تەرك ئەتكەن 

ئەمەس.  ئۇ مەككىدىن ئايرىلغان لەھزىلىرىدە، كۆزىگە ئىسسىق ياش ئېلىپ: 

ئەي سۆيۈملۈك  يۇرتۇم مەككە!  قەۋمىڭ مېنى ھەيدەپ چىقارمىغان بولسا »

دەيدۇ. مەدىنىگە بارغاندىن « دى، مەن سېنىڭدىن ئايرىلمىغان بوالتتىمئې

كېيىنمۇ، ئۇ ھەمىشە مەككىنىڭ غېمىدە ياشايدۇ. ئالالھتىن مەككىنىڭ بۇددىست 

ئەرەبلەرنىڭ قولىدىن فەتھى)ئازات( بولۇشىنى  تىلەش بىلە بىرلىكتە ئەسكەر 

دىن چىقارمايدۇ. ھەم قورال كۈچى تەيياراليدۇ. بىر كۈنمۇ مەككىنى ئېسى

بارلىق ھىممىتىنى ئانا يۇرتى مەككىنىڭ ئازاتلىق ئىشلىرى ئۈچۈن  ئاتايدۇ. 

ھەتتا ئۇ، چۈشىدىمۇ مەككىگە بېرىپ، ئۇنى ئازات قىلىپ كۆرىدۇ. ئالالھ تائاال 

ئالالھ تائاال پەيغەمبىرىگە ھەق »ئۇنىڭ بۇ ئارزۇسىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ: 

مۇھەممەد!( سەن ۋە ساھابىلىرىڭ ئالالھ  رەۋىشتە چۈش كۆرسەتتى. )ئى

تائاال خالىسا )دۈشمەندىن( خاتىرجەم بولۇپ، ) بەزىلىرىڭالر( باشلىرىڭالرنى 
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چۈشۈرگەن ۋە )بەزىلىرىڭالر( قىرقىغان ھالدا، قورقماي چوقۇم مەسجىدى 

 )فەتھ سۈرىسى(.« ھەرەمگە كىرىسىلەر

 ـرەت نىڭ ھىممىتى، غەيئاخىرى ئۇ ئۆزىنىڭ ۋە يېنىدىكى سادىق مۇسۇلمانالر

لىك مبەرشۇجائىتى ۋە ئالالھنىڭ ياردىمى بىلەن مەككىنى ئازات قىلىدۇ. پەيغە

 ۋەزىپىسىمۇ شەرەپ بىلەن ئادا تاپىدۇ.

 يۇپ،پەيغەمبەر ئۆز يۇرتى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ قىبلىسى بولغان مەككىنى قو

ەلكى . بىمىدىباشقا مەملىكەتلەرنى كۇففارالرنىڭ قولىدىن ئازات قىلىشنى ئويل

كى  خىدىپۈتۈن ھىممىتىنى مەككىنىڭ ئازاتلىقى ئۈچۈن بېغىشلىدى. ئىسالم تارى

ىن رىختفەتھىلەرنىڭ ھەممىسى مەككە فەتھىسىدىن كېيىن ئەمەلگە ئاشتى. بۇ تا

ىل ئاق قانداق ئىبرەت  ۋە ساۋاقالرنى ئېلىش كېرەك ئىكەنلىكىنى ھەر قانداق

 كىشى ئۆزى قارار قىلسۇن!

 ەت سۆيگۈسىئىنسانىي

 ىنىپئىنسانالرنى سۆيۈش ساماۋىي دىنالرنىڭ ھەممىسىدە بىردەك تەرغىب قىل

 گۈسىكەلگەن ئىالھىي  دەستۇردۇر. خۇسۇسەن ئىسالم دىنىدا ئىنسانىيەت سۆي

ئىنسانالر  گۈزەل ئەخالقالردىن سانىلىپال قالماستىن، بەلكى ئىبادەتكە ياتىدۇ.

چىلىك ەندىبېرىنداشالر، ئالالھ تائاالغا ئىنسانلىق ئېتىبارى بىلەن ئۆز ئارا ق

لغان ى بوئېتىبارى بىلەن بىر ـ بىرىگە ئورتاق ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئەشەددى دۈشمىن

ئان قۇر شەيتانغا لەنەت ئوقۇشتا ئۆزئارا ئىتتىپاقداشالردۇر. ئالالھ تائاال

! انالرئى ئىنس»كەرىمدە پۈتۈن ئىنسان جىنسىغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

 لىكىھنىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن ھەقتۇر. سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىئالال

 ىلەنبمەغرۇر قىلمىسۇن، شەيتاننىڭ سىلەرنى ئالالھنىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى 

 «. مەغرۇر قىلىشىغا يول قويماڭالر

مۇسۇلمان ئادەم كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ رەڭگى، تىلى، ئىرقى، دىنى ۋە 

لىقى سەۋەبلىك دۈشمەنلىك مەۋقىئەسىدە ۋەتەنلىرىنىڭ ئوخشاش بولمىغان

بولمايدۇ. چۈنكى ئىسالم دىنى نەزەرىدە، پۈتۈن ئىنسانالر ھەزرىتى ئادەمدىن، 

ئادەم توپراقتىن كەلگەن. ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تىل، رەڭ، ئىرق پەرقلىرى 

پەقەت ئالالھ تائاالنىڭ چەكسىز قۇدرىتىنى ۋە گۈزەل سەنئەتلىرىنى 

ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى نامايان قىلىدىغان »ئاالمەتلەردۇر.  كۆرسىتىدىغان بېرەر

ئاالمەتلەردىن بىرى، ئاسمانالرنى ۋە زېمىنلەرنى ياراتقانلىقى، تىلىڭالرنىڭ، 
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رەڭگىڭالرنىڭ ئوخشاشمىغانلىقىدۇر. شۈبھىسىزكى، بۇنىڭدا بىلىدىغانالر 

 )رۇم سۈرىسى(.« ئۈچۈن ئىبرەتلەر باردۇر

انالرنى ئۇالرنىڭ دىنىي ئايرىمچىلىقىدىن مۇسۇلمان كىشى پۈتۈن ئىنس

غا قەتئىينەزەر سۆيىدۇ، ھۆرمەتلەيدۇ، ئۇالرغا ياردەم قىلىدۇ ۋە ئۇالر

كى ن ياياخشىلىق تىلەيدۇ. ئەمما مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىغا زىيانكەشلىك قىلغا

 ارشىقئۇالرنىڭ دىيارلىرىغا خىرىس قىلغان زالىمالرنى سۆيمەيدۇ، ئۇالرغا 

 ىرىدىنددىلبۇ، ئىماننىڭ تەقەززاسى. چۈنكى ئىماننىڭ كېرەكلىك ما تۇرىدۇ. مانا

 نىمۇبىرى، ئالالھ تائاالنى سۆيگەنلەرنى سۆيۈش ۋە دوست تۇتۇش، باشقىالر

ەن ئىنسانىي قېرىنداشلىق ئېتىبارى بىلەن سۆيۈش، ئالالھ تائاالغا دۈشم

ھ الالئۇر. بولغۇچىالرنى دۈشمەن بىلىش، ئۇالنى دوست تۇتماسلىقتىن ئىبارەتت

 شمەنتائاالنى سۆيگەنلەر: مۆمىن، مۇسۇلمان قەۋملەر، ئالالھ تائاالغا دۈ

رىگە، ىنلىبولغانالر ـ مۇسۇلمانالرغا ئۆچمەنلىك قىلىدىغان ياكى ئۇالرنىڭ زېم

 ن ياكىر دىبايلىقلىرىغا كۆز تىكىدىغان ئاچكۆز ياۋۇزالردۇر. ئۇالردىن باشقىال

 يدۇ،مۇسۇلمانالر ئۈچۈن دۈشمەن سانالما پىكىر ئايرىمچىلىقلىرى سەۋەبلىك

ىي بەلكى مۇسۇلمانالر بىلەن ئىنسانىي قېرىنداشالردۇر. بۇالرغا ئىنسان

الالھ ئدۇ. ياردەملەرنى ۋە ياخشىلىقالرنى قىلىش ئىسالمىي گۈزەل ئەخالققا ياتى

ۋە  كۇففارالردىن سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان»تائاال قۇرئان كەرىمدە: 

رنى تۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارمىغانالرغا كەلسەك، ئالالھ سىلەسىلەرنى يۇر

ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن ۋە ئۇالرغا ئادىل بولۇشۇڭالردىن 

 دەپ كۆرسەتكەن. « توسمايدۇ.

 تەبىئەت سۆيگۈسى

تەبىئەت ــ ئالالھ تائاالنىڭ سەنئىتىدۇر. ئالالھ تائاال تەبىئەتنى ئىنسانىيەتنىڭ 

ارىتىپ بەرگەن. ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش، ئۇنى ئاسراش، ئۇنى مەنپەئەتى ئۈچۈن ي

سۆيۈش ۋە قوغداش دىنىمىزدا گۈزەل ئەخالقالردىن سانىلىدۇ. تەبىئەت بىز 

ئىنسانالردەك تۇزكور ئەمەس، بەلكى ئۇ ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق شەيئىيلەر ئۆز 

ان كەرىم تىللىرى بىلەن ئالالھ تائاالنى ئۇلۇغاليدۇ، ئۇنى مەدھىيىلەيدۇ. قۇرئ

يەتتە ئاسمان ـ زېمىن  ۋە ئۇالردىكى »بۇ ھەقىقەتنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

مەخلۇقاتالر ئالالھنىڭ نوقسانسىزلىقىنى سۆزلەيدۇ، )كائىناتتىكى( قانداقلىكى 

نەرسە بولمىسۇن، ئالالھنى بارچە نوقسانالردىن پاك دەپ مەدھىيلەيدۇ، لېكىن 
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غانلىقتىن( ئۇالرنىڭ مەدھىيىسىنى سىلەر )تىلىڭالر ئوخشاش بولمى

 ـ ئايەت(. 44)ئىسرا سۈرىسى « سەزمەيسىلەر

ھ ئالال وقۇمتەبىئەت ئالالھ تائاالنىڭ كىتابى بولۇپ، ئۇنى ئوقۇشنى بىلگەنلەر چ

گۈزەل  الى،تائاالنى تونۇيدۇ. بۇ كىتابتا ئالالھ تائاالنىڭ چەكسىز قۇدرەت كام

تنى زىلغان. مۇسۇلمان كىشى تەبىئەسەنئەتلىرى، نېمەتلىرىنىڭ تۈرلىرى يې

 ھەر ئالالھ تائاالنىڭ سەنئىتى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلەن سۆيىدۇ، ئۇنى

تىنىڭ ېكمىھكۆرگىنىدە، ئۇنىڭدا ئالالھ تائاالنىڭ چەكسىز قۇدرىتى ۋە  ئىلىم ـ 

مانى ، ئىئىزلىرىنى كۆرىدۇ. نەتىجىدە، ئۇنىڭ ئالالھ تائاالنى تونۇشى ئاشىدۇ

تنىڭ بىئەشۇڭا قۇرئان كەرىمنىڭ كۆپلىگەن ئايەتلىرى كىشىلەرنى تە كۈچلىنىدۇ.

 ھەرخىل مەنزىرىلىرىگە قاراپ تەپەككۇر قىلىشقا چاقىرماقتا. 

  

 



 پىداكارلىق

 

تلەر ىللەئدۇنيادا، مەنمەنچىلىك، مەنپەئەتپەرەسلىك، شەخسىيەتچىلىك قاتارلىق 

 دۇنيا ى ۋەىنىڭال پايدىسىنئىنسان تەبىئىتىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ، ھەركىم ئۆز

 دۇنيا ال ـممەنپەئەتلىرىدىن ئۆزىال پايدىلىنىشنى ئوياليدۇ، كۈچىنىڭ يېتىشىچە 

ن ئىنسا»يىغىشنى كۆزلەيدۇ. ئالالھ تائاال ئىنسان تەبىئىتىنى تونۇشتۇرۇپ: 

 ۇنياغال ـ ددەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئادەم بالىسىنىڭ ما« بېخىل كېلىدۇ

گە غا ئىئادەم بالىسى ئىككى ۋادى ئالتۇن»ىسلىقىنى بايان قىلىپ: بولغان ھېر

ىلەن ببىيە دېگەن. ئىنسانالر تەر« بولسىمۇ، ئۇ يەنە ئۇچىنچىسىنى تەلەپ قىلىدۇ

نالر ىنسائئۆزگەرتىلمەستىن، مۇشۇ تەبىئىتى بويىچە قويۇپ بېرىلىدىغان بولسا، 

لى كىم بولغان، ئەقجەمئىيىتى ئۆزلىرىنىڭ شەخسىيەتچىلىكى ۋىجدانىغا ھا

ىغان، مەيدنەپسىي ھەۋەسلىرىگە ئەسىر بولغان، ئېلىشنى بىلىدىغان، بېرىشنى بىل

ۈچۈن تى ئھەر ئىشتا پەقەت ئۆز مەنپەئەتىنىال كۆزلەيدىغان، ئومۇمنىڭ مەنپەئە

ن،   ەيدىغاد« مەن، مەن»ئازراق پىداكارلىق قىلىشنىمۇ ياقتۇرمايدىغان، ھەمىشە 

دىغان دېيىشنى بىلمەي« ۋەتىنىم، خەلقىم»ېچبىر زامان دېمەيدىغان، ھ« بىز»

نغا ەيدابېخىل، شەخسىيەتچى ئىنسانالر بىلەن تولغان بوالتتى. ئىلىم ـ پەن م

 التتى.ن بوكەلمىگەن، كەشىپىياتالر ئېچىلمىغان ۋە جەمئىيەتمۇ تەرەققى قىلمىغا

 ىكىشۇڭا ساماۋىي دىنالر ئىنسان تەبىئىتىدىكى، ئەخالق ۋە سۇلۇكلىرىد

 قىڭغىرلىقالرنى ئۆزگەرتىپ، ئۇالرنى پىداكارلىق ۋە قۇربان بېرىشنى 

ڭ ۇمنىبىلىدىغان، ئۆزى ئۈچۈنال ئەمەس، باشقىالر ئۈچۈنمۇ ياشايدىغان، ئوم

ن دىغامەنپەئەتىنى ئۆز مەنپەئەتىم دەپ تونۇيدىغان قىلىپ تەربىيىلەپ چىقى

تى غەمبىرى ھەزرىگۈزەل ئەخالقالرنى ئېلىپ كەلگەن. ئاخىرقى دىننىڭ پەي

ڭ: ۇقالمۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ ئۆزىنىڭ ئەۋەتىلگەنلىكىنىڭ غايىسىنى ئوچ

 .دېگەن« مەن پەقەت گۈزەل ئەخالقالرنى تولۇقالش ئۈچۈنال ئەۋەتىلدىم»

جەمئىيەتنىڭ تەرەققى قىلىشى، ھەر قانداق بىر مىللەتنىڭ ئۆزىگە ئۆزى خوجا 

رمانلىرىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشى يولىدا بولۇشى ۋە دۇنيا بىلەن پۈتۈنلىشىپ ئا

شۇ مىللەت خەلقىنىڭ پىداكارلىقى ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. بىر مىللەت قەد 

كۆتىرىشى ئۈچۈن جاپادىن قورقمايدىغان، بارلىقىنى خەلقى، مىللىتى ۋە ۋەتىنى 

ئۈچۈن ئاتايدىغان، ۋەتىنى ئۈچۈن ھەر نەرسىسىدىن كېچەلەيدىغان، مال ـ 
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دا قىالاليدىغان، زۆرۈر كەلسە جېنىنى بېرەلەيدىغان، ئۆزىنىڭ دۇنياسىنى پى

مەنپەئەتىنى خەلقىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن قۇربان قىلىدىغان، ئىرادىلىك، پىداكار 

 شەخسلەرنى يېتىشتۈرۈپ چىقىشقا مۇھتاجدۇر. 

 ايسىبۇنداق ئالىيجاناب شەخسلەرنى ھازىر نەدىن تاپقىلى بولىدۇ؟ ئۇالر ق

تى ىپ چىقىدۇ؟  بۇنداق شەخسلەرنى پەيغەمبىرىمىز ھەزرىمەكتەپتىن يېتىش

پقىلى ناملىق ئالىي مەكتەپتىن تا« ئىمان»مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم قۇرغان 

ەنە ئبولىدۇ، ئۇالر مۇشۇ مەكتەپتىن يېتىشىپ چىقىدۇ. ئىمان ئۆز ۋاقتىدا 

 ۈرۈپشۇنداق ئالىيجاناپ شەخسلەرنى يېتىشتۈرۈپ چىققان ۋە ھازىرمۇ يېتىشت

 ۈنكىچچىقىشقا قادىردۇر. ئىمان ئەنە ئاشۇنداق مۆجىزىلەرنى يارىتااليدۇ. 

ا يولىد ئاالئالالھ تائاالغا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىشەنگەن مۆمىن كىشى ئالالھ تا

م ـ ، ئىلىتىگەسەرپ قىلغان مال ـ دۇنياسىغا، ئەقىل ـ پاراسىتىگە، جاپا ـ مۇشەققى

ھ الالئولىدا ئاتىغان ھەر نەرسىسىگە ماھارىتىگە ۋە مۇندىن باشقا ئالالھ ي

ىن چھەسسە ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك بېرىدىغانلىقىغا  700تائاالنىڭ بىرگە 

ىم كەر قەلبىدىن ئىشىنىدۇ. چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدىسى ھەقتۇر. قۇرئان

پات ئالالھ يولىدا سەرپ قىلىنغان مال ـ دۇنيا ئۈچۈن قانچىلىك كۆپ مۇكا

 پۇل ـ ولىدايئالالھ »مۇنداق بىر مىسال بىلەن بايان قىلغان:  بېرىلىدىغانلىقىنى

تتە مېلىنى سەرپ قىلغانالرنىڭ )سەرپ قىلغان نەرسىسى يەرگە تىكىلىپ( يە

دۇ. دىن دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشاي100باشاق چىقارغان، ھەر باشىقىدا 

 ئال ئىمران سۈرىسى«)ئالالھ خالىغان بەندىسىگە ھەسسىلەپ كۆپ بېرىدۇ

 ـ ئايەت(. 261

شۇنىڭدەك، مۇسۇلمان كىشى دىنىنى، ۋەتىنىنى، خەلقىنى قوغداش ئۈچۈن 

ئالالھ يولىدا شېھىد بولۇپ كەتسىمۇ، ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ھايات بولۇپ، 

ئالالھ يولىدا »ئەڭ ئالىي مۇكاپاتالردىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ. 

الر، بەلكى ئۇالر تىرىكتۇر، ئالالھنىڭ شېھىد بولغانالرنى ئۆلۈك دېمەڭ

ھەقىقىي ئىماننىڭ پىداكار، ئۆلگىلىك «. دەرگاھىدا رىزىقالنغۇچىالردۇر

شەخسلەرنى يېتىشتۈرۈپ چىقااليدىغانلىقى شەكسىز ھەقىقەتتۇر. ئىسالم 

تارىخى مۇنداق ئەرلەرنىڭ ئۆلگىلىك  قىسسىلىرىگە بايدۇر. زەيد ئىبنى ئەسلەم 

كىمكى ئالالھقا »دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئالالھ تائاالنىڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

قەرز ھەسەنە بېرىدىكەن، ئالالھ ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن 
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دېگەن ئايىتى چۈشكەندە، ئەبۇ دەھداھ « بىرگە ئۇنىڭغا كۆپ ساۋاپ بېرىدۇ

 ئىسىملىك بىر ساھابى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورايدۇ:

ەرز قنداق رەسۇلۇلال! ئالالھ تائاال ھەممىدىن بىھاجەت تۇرۇپ بىزدىن قاــ يا 

 سورايدۇ؟

نى ىلەرســ توغرا، ئالالھ تائاال ھەممىدىن بىھاجەت، بىراق ئۇ ئۇنىڭ بىلەن 

 م.ساالجەننەتكە ئەكىرىشنى خااليدۇ، دەپ جاۋاب بېرىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىس

تكە م، مېنى ۋە قىزىمنى جەننەــ ئەگەر مەن ئالالھ تائاالغا قەرز بەرسە

 ئەكىرىشكە كېپىللىك قىالمدۇ؟

 ــ ئەلۋەتتە شۇنداق قىلىدۇ.

ولىدا يالالھ ئىنى ــ ئانداقتا دۇنيادا مېنىڭ ئىككىال بېغىم بار، ئۇنىڭ ھەر ئىككىلىس

 ئاتىدىم.

ى ىياجــ ياق، بىرىنى شۇنداق قىل، يەنە بىرىنى ئۆزۈڭ ۋە ئائىلەڭنىڭ ئېھت

 اھابى:سىقى لغىن دەيدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم. بۇۋاقىتتا ھېلئۈچۈن ئىلىپ قا

الدىم ىپ قــ ئانداق بولسا، ئەڭ ياخشىسىنى ئاتىدىم، ناچارراقىنى ئۆزۈمگە ئېل

 دەپ ۋەدە قىلىدۇ ۋە شۇنداق قىلىدۇ.

الالھ پ، ئئەبۇ تەلھە ئەنسارىي قۇرئاننىڭ بارائەت سۈرىسىنى تىالۋەت قىلىۋېتى

كى ۇق ياى ياش ـ قېرى، پىيادە ـ ئۇالغلىق بولۇڭالر، ئوڭۇشلمەيل»تائاالنىڭ 

 الەتتەەر ھھقىيىن شارائىتتا بولۇڭالر، ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز بولۇڭالر 

ىھاد ەن ججىھادقا چىقىڭالر، ئالالھنىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىل

ەن دېگ« خشىدۇرقىلىڭالر، ئەگەر بىلسەڭالر مۇنداق قىلىش سىلەر ئۈچۈن يا

 ئايىتىگە كەلگىنىدە، بالىلىرىنى چاقىرتىپ كېلىپ ئۇالرغا دەيدۇ:

 ا:نىڭغــ مېنى تېزدىن يولغا سېلىڭالر، مەن جىھادقا چىقىمەن! بالىلىرى ئۇ

مبەر ەيغەــ دادا، ئەمدى سىز قېرىپ كەتتىڭىز، جىھادقا تاقەت قىاللمايسىز، پ

ىلەن بكرى ۇمۇ ۋاپات بولدى، ئەبۇ بەئەلەيھىسساالم بىلەن جىھادقا چىقتىڭىز، ئ

 لدى،چىقتىڭىز، ئۇمۇ ۋاپات بۇلدى، ئۆمەر بىلەن چىقتىڭىز، ئۇمۇ ۋاپات بو

ى ڭىزنئەمدى سىزنىڭ ئورنىڭىزغا بىز چىقايلى. ئالالھ تائاال سىزنىڭ ئۆزرى

 ىقىدۇ،چدقا قوبۇل قىلىدۇ دېگەندە، ئەبۇ تەلھە سۆزىدىن قايتمايدۇ، ئاخىرى جىھا

 غازىتىدا شېھىد بولىدۇ.بىر دېڭىز 

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن مۇسئەب ئىبنى ئۆمەير 

باياشاتلىق ئائىلىدىن چىققان بولۇپ، بايلىق ۋە راپاھىيەت ئىچىدە ئۆسۈپ 
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يېتىلىدۇ. ئۇ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، 

راپاھىيەتلىك تۇرمۇشىنى تەرك ئېتىپ ئاۋۋال  ئۇنىڭ دىنىغا ئەگىشىدۇ،

ھەبەشكە، ئاندىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلىدۇ، ئاخىرى ھىجرەت شەھىرىدىكى 

بىر غازاتتا شېھىد بولىدۇ. ئۇنىڭ كىيملىرى تىتىلىپ كېتىپ جەسىدى ئوچۇق 

قالغانلىقتىن جەسىدىنى يۆرگەپ دەپىن قىلىش ئۈچۈن يېتەرلىك نەرسە تېپىلماي  

ر ئۇنى بىر تال كۆڭلەك بىلەن دەپىن قىلماقچى بولغىنىدا، بۇ بىرتال مۇسۇلمانال

كۆڭلەك بىلەن ئۇنىڭ بېشىنى ياپسا ئايىغى ئوچۇق قالغان، ئايىغىنى ياپسا بېشى 

ئوچۇق قالغان، ئاخىرى بۇ كۆڭلەك بىلەن ئۇنىڭ بېشىنى يېپىپ، ئايىغىنى 

ىدۇ. بۇ ساھابىنى خورمىنىڭ يوپۇرماقلىرى بىلەن يۆرگىگەن ھالدا دەپىن قىل

ئۆزىنىڭ ئىسسىق ئۆيىدىن، بايلىق، راھەت ـ پاراغەتلىك تۇرمۇشىدىن ئايرىپ، 

پېقىرلىققا، جاپاغا، غۇربەتچىلىككە رازى بولۇپ، ھەزرىتى مۇھەممەد 

ئەلەيھىسساالمنىڭ سېپىگە قوشۇلۇشقا تۈرتكە بولغان نەرسە نېمە؟ نەبىئىيكى، 

مۇسۇلمان دەيمىز، ئەمما ئۇالر بىلەن چىن ئىمان! بىزمۇ ئۆزىمىزنى مۆمىن ـ 

ئاسمان ـ زېمىن پەرقىمىز بار. چۈنكى بىزدە ئىسالمنىڭ قۇرۇق جازىسى، 

مۇسۇلمانلىقنىڭ نامى قالغان، ئەمما ئۇنىڭ روھى ئاللىبۇرۇن ئۆلگەن. 

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدىكى ۋە كېيىنكى ئىسالمنىڭ 

نالر قۇرئاننى پۈتۈن ھايات ساھەلىرىدە تولۇق ئالتۇن دەۋرلىرىدىكى مۇسۇلما

دەستۇر قىالتتى، قانداقال بىر ئايەتنى ئوقۇمىسۇن،  ئۇنىڭ بۇيرىغانلىرىغا تولۇق 

ئەمەل قىلىپ ماڭاتتى. شۇڭا ئۇالر دۇنيانىڭ ئۈچتىن بىرىگە ھۆكۈمران بولغان 

ل ۋە ئۆزلىرىنىڭ جەڭگىۋارلىقى، دىندارلىقى بىلەن دۇنيا كىشىلىرىنى قايى

قىاللىغان، كۆپلىگەن مىللەتلەر، جۈملىدىن بىزنىڭ ئەجدادلىرىمىز ئىختىيارى 

ھالدا ئۇالرنىڭ دىنىغا ئەگەشكەن، مۇسۇلمان بولغان. بىزنىڭ شۇ زامانالردىكى 

ئەجدادلىرىمىزمۇ ھەقىقەتەن ئۆلگىلىك كىشىلەردىن بولغان، ھەتتا 

تكە ئىگە بولۇپ، قاراخانىيالرنىڭ ئاسىيادا كېڭىيىشى ۋە مىسلىسىز قۇدرە

ئۆزىنى كۆرسىتىشىمۇ، سۇتۇق بۇغراخاننىڭ ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغىنىدىن 

 كېيىن ئەمەلگە ئاشقان.

بۇرۇنقىالر ئىسالم دىنىنىڭ روھىغا ئەمەل قىلغانلىقتىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىنى   

 قازانغان. ئەمما بىزدە قۇرئان قارىالرنىڭ خەتمە ئۆتۈپ، موللىالرنىڭ نەزىر ـ

چىراغالردا، مازار ـ ماشايىخالردا ئوقۇپ بېرىپ پۇل تاپىدىغان ئىقتىساد 

دەرىجىدە « 0»دەستۇرىغا ئايلىنىپ قالغان. بىزدىكى ئىمان ئاجىز، ئىخالس 
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بولغانلىقتىن، بۇرۇن كۇففارالرنىڭ قەلبلىرىگە ۋەھىمە سالغان بۇ ئىمان ھازىر 

ىگە ئايلىنىپ قالغان. ئۇالرنى ئەمەس، ئۆزىمىزنى قورقىتىدىغان بىر نەرس

قۇرئانمۇ بىزگە تەسىر قىلمايدىغان بولۇپ قالغان. ئۆز ۋاقتىدىكى بۇددىست 

دېگەن ئىمان « الئىالھە ئىللەلالھۇ، مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ»ئەرەبلەر  

كېلىمىسىنىڭ مەنىسىنى ۋە غايىسىنى بۈگۈنكى مۇسۇلمانالردىن ئەلۋەتتە ياخشى 

مۇشۇ كەلىمىدىن »مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن بىلەتتى. شۇڭا ئۇالر ھەزرىتى 

باشقا نېمە سورىسىڭىز ئورۇناليمىز ــ بايلىق دېسىڭىز پۈتۈن بايلىقىمىزنى 

سىزگە توپالپ بېرەيلى، مەنسەب دېسىڭىز سىزنى ئۆزىمىزگە پادىشاھ 

قىلىۋااليلى، مۇندىن باشقا نېمە دېسىڭىز ئورۇناليمىز، ئەمما بۇ كەلىمىنى 

ەپ ئىلتىماس قىلغان. نېمە ئۈچۈن ئۇالر بۇ بىر جۈملە سۆزنى د« ئېيتمايمىز

ئېيتماسلىقتا شۇنچە تاقاراشتى؟ چۈنكى، بو كەلىمىنىڭ مەنىسى: ئالالھ تائاالدىن 

باشقا ئىشىنىشكە، چوقۇنۇشقا، يۆلۈنۈشكە، ئىخالس باغالشقا، بويسۇنۇشقا 

لتۈرگۈچى، اليىق ھەقىقىي ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ تائاال تىرىلدۈرگۈچى، ئۆ

رىزىق بەرگۈچىدۇر، يەر يۈزىدىكى بارلىق جان ئىگىلىرىنىڭ رىزقى ئالالھ 

تائاالدىن كېلىدۇ، ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچكىم كىشىلەرگە پايدا ـ زىيان 

يەتكۈزەلمەيدۇ، چوڭلۇق، ئۇلۇغلۇق پەقەت شۇ بىر ئالالھقىال خاستۇر 

پال مۇسۇلمان بولۇپ دېگەنلىك. ئەمما بىز تۇغۇلغان كۈنىمىزدىن باشال

ئاتالغىنىمىز ئۈچۈن، بۇ كەلىمىنىڭ قىممىتىنى بىلمەيمىز، ئۇنىڭ چوڭقۇر 

مەنىسىنى تولۇق چۈشەنمەيمىز. بۇ كەلىمە زامانىمىزغىچە ئوڭاي يېتىپ 

 كەلگەن ئەمەس، بەلكى نۇرغۇن پىداكارلىقالر بىلەن يېتىپ كەلگەن.

  

 



 مەردلىك ۋە بېخىللىق

 

ىن ۋە ەر دەن سېخىلىقنى ماختىمايدىغان بېرەر مىللەت، بېردۇنيادا مەردلىك بىل

ك بىر ىشلىبېرەر پەلسەپە بولمىسا كېرەك. مەردلىك بىلەن سېخىلىق ماختاشقا تېگ

ىڭ يەتنگۈزەل ئەخالق بولغىنىدەك، بېخىللىق بىلەن نامەردلىك پۈتۈن ئىنسانى

ن پلىگەلۇغىتىدە سۆگۈلىدىغان بىر ناچار خۇلۇقتۇر. قۇرئان كەرىمنىڭ كۆ

داق دا مۇنرئانئايەتلىرىدە بېخىللىق بىلەن نامەردلىك سۆكۈلگەن. ئالالھ تائاال قۇ

ان، ابلىغبېخىللىق قىلىپ )ئالالھنىڭ ساۋابىدىن( ئۆزىنى بىھاجەت ھېس»دەيدۇ: 

نى يول كەلىمە تەۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك، بىز ئۇنىڭغا يامان

گە ەرسىناخقا تاشالنغاندا، ئۇنىڭ مېلى ھېچ مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز، ئۇ دۇز

 ـ ئايەتلىرى( 12ـ 8)لەيل سۈرىسى « ئەسقاتمايدۇ.

 «ىدۇكىمكى بېخىللىق قىلىدىكەن، ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن بېخىللىق قىل»

 ـ ئايەت(. 38)مۇھەممەد سۈرىسى 

 ۇنيانى دئەمما مەردلىك ۋە سېخىلىققا كەلسەك، قۇرئان كەرىم بۇ گۈزەل ئەخالق

ى سۈپىت بىر ـۋە ئاخىرەتتە نىجاتلىققا ئېرىشىدىغان ھەقىقىي مۆمىنلەرنىڭ بىردىن 

نىدۇ، ئۇالر غەيبكە ئىشى»بولغان ھالدا، قۇرئاننىڭ  بېشىدىال ماختايدۇ:  

ەرپ سىدا نامازنى ئادا قىلىدۇ، ئۇالر بىز بەرگەن مال ـ مۈلۈكتىن ئالالھ يول

 ـ ئايەت( 3)بەقەرە سۈرىسى « قىلىدۇ.....

 قنىڭمۇندىن باشقىمۇ مەردلىك بىلەن سېخىلىقنى ماختىغان ۋە بۇنداق ئەخال

 ھىدەئىگىلىرىگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ئامانلىق، بەخت ـ سائادەت ۋە ئاال

 ۇر.مۇكاپاتالر بېرىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان ئايەتلەر ناھايىتى كۆپت

 لىشتىن بۇرۇنئەرەبلەردە ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم دۇنياغا كې

ىر ئۆتكەن ھاتەم تائى دېگەن بىر ئادەم مەردلىك ۋە سېخىلىقنىڭ بىردىنب

ئۆلگىسى ۋە نەمۇنىسى بولۇپ ئۇتكەنىكەن. ئىسالمىيەتتىن ئىلگىرىكى 

نى اتەمھشائىرالردىن باشالپ تاھازىرغىچە ھەرقانداق بىر شائىر شېئىرلىرىدا 

ىسىدا ئار ايدۇ. بىز ئۇيغۇرالرسېخىلىق بىلەن مەردلىكنىڭ ئابىدىسى قىلىپ ماخت

ىسى ەمۇنتارقالغان ھېكايە، چۆچەكلەردىمۇ ھاتەم مەردلىك بىلەن سېخىلىقنىڭ ن

 قىلىپ ئوبرازالشتۇرۇلغان. 
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باي  بىر ھاتەمنىڭ ئەكسىچە، مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا قارۇن ئىسىملىك

لۇپ ى بوئوبرازئۆتكەن بولۇپ، قارۇن بېخىللىق بىلەن نامەردلىكنىڭ بىردىنبىر 

ارۇن دە ققالغان. دۇنيادىكى بارلىق ساماۋىي دىنالردا ۋە ئىنسانالرنىڭ قەلبى

اندا، النغئوبرازى لەنەتكار بولۇپ، ساقلىنىپ كەلمەكتە. ئېيتىلىشىالرغا ئاساس

تۆگە  40قارۇن ئىنتايىن چوڭ باي ئىكەن، ئۇنىڭ خەزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى 

قارۇن »  كەرىم بۇ قىسسىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:ئاران كۆتىرىدىكەن. قۇرئان 

مۇسانىڭ قەۋمىدىن ئېدى. قارۇن ئۇالرغا يوغانلىق قىلدى، قارۇنغا 

 خەزىنىلەردىن شۇ قەدەر كۆپ بەرگەن ئىدۇقكى، ئۇالرنىڭ ئاچقۇچلىرىنى

ينى )كۆتۈرۈش( كۈچلۈك بىر جامائەتكىمۇ ھەقىقەتەن ئېغىرلىق قىالتتى، ئە

ەرنى كۆرەڭلەپ كەتمە،كۆرەڭلەپ كەتكۈچىل”ۋمى ئېيتتى: ۋاقىتتا قارۇنغا قە

رتىنى ت يۈئالالھ زادى ياقتۇرمايدۇ، ئالالھ ساڭا بەرگەن بايلىق بىلەن ئاخىرە

، غاندەكقىل تىلىگىن، دۇنيادىكى نېسىۋەڭنىمۇ ئونۇتمىغىن، ئالالھ ساڭا ياخشىلىق

ۈزىدە يەر يىلىپ( سەن ئالالھ)نىڭ بەندىلىرىگىمۇ( ياخشىلىق قىلغىن، )بېخىللىق ق

ۇن: قار “بۇزغۇنچىلىقنى تىلىمىگىن، ئالالھ بۇزغۇنچىالرنى زادى ياقتۇرمايدۇ

ەسەس )ق« ىدېد“ مېنىڭ ئاالھىدە بىلىمىم بولغانلىقتىن، بۇ بايلىققا ئېرىشتىم”

 ـ ئايەتلەر(. 78ـ  77ـ  76سۈرىسى 

ىقىم ە چىگئايەتتەكۆرگىنىمىزدەك،  قارۇن مال ـ دۇنياسىدىن ئېھتىياج ئىگىلىر

غۇزۇپ تۇر قىلىشنى قەتئىي رەت قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئالالھ تائاال ئۇنى تىرىك

ى ڭ ئۆيقارۇننى ئۇنى»مال ــ دۇنيالىرى بىلەن بىرگە يەرگە يۇتقۇزىۋېتىدۇ. 

بىلەن قوشۇپ يەرگە يۇتقۇزدۇق، ئۇنىڭدىن ئالالھنىڭ ئازابىنى 

« ىنى قوغدىيالمىدى.توسىۋاالاليدىغان بىر جامائە بولمىدى. قارۇن ئۆز

 ــ ئايەت( 81)قەسەس سۈرىسى 

ر بىر ەشھۇبۇ ۋەقەلىك باشقا ساماۋى دىنالرنىڭ كىتابلىرىدىمۇ قەيت قىلىنغان م

 ھادىسىدۇر.

 نام ـ رنىڭدۇنيادا توننىالپ ئالتۇن ۋە مىليارتالپ دوەللر يىغقان مىلياردىرال

كە، يەتىدىن ئىنسانىنىشانىسى قالماستىن، ئازراق بايلىقى بولسىمۇ شۇ بايلىق

خۇسۇسەن ئۆز مىللىتىنىڭ ئېھىياجلىرى ئۈچۈن ياردەم قىلغان جان 

 لىپ،كۆيەرلەرنىڭ نام ـ شۆھرىتى كېيىنكى ئەۋالدالرنىڭ قەلبىدە ئورۇن ئې

 تىلالردا مەدھىيىلىنىپ كەلمەكتە. 
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 ىلەنبدۇنيادا ھەر قانداق ئادەم ئۆزىنىڭ نام ـ نىشانىسىنىڭ ياخشى ئاتاق 

پ، ، خۇددى ھاتەمدەك، مەردلىك بىلەن سېخىلىقنىڭ ئۆلگىسى بولۇقېلىشىنى

ن ـ ۇ شائەۋالدلىرىنىڭ تىللىرىدا ماختىنىشنى، ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدىم

ىڭ ۆزىنئشەرەپلىك بولۇشنى ياقتۇرىدۇ، ئەلۋەتتە. شۇنىڭدەك، دۇنيادا ھېچكىم 

 لىشىنىقې ال بولۇپنام ـ نىشانىسىنىڭ قارۇندەك بېخىللىققا ۋە نامەردلىككە مىس

 . ۋە خەلقىنىڭ ئېغىزىدا لەنەتكار بولۇپ قېلىشىنى ھەرگىزمۇ خالىمايدۇ

ھەر قانداق بىر جەمئىيەتنىڭ تەرەققى قىلىپ راۋاج تېپىشى ئۈچۈن شۇ 

دۇ، جەمئىيەتتىكى بايالرنىڭ ــ مەرد بايالرنىڭ رولى ئاالھىدە چوڭ بولى

الر دىمۇ شۇ دۆلەتتىكى بايدۆلەتلەرنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىن كۆتۈرىلىشى

ڭالر يلىرىبا»ئاالھىدە سالماق ئورۇن تۇتىدۇ. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

راق اخشىيبېخىللىشىپ كەتكەن ۋاقىتتا، سىلەرگە يەرنىڭ ئۈستىدىن ئۇنىڭ ئاستى 

اتا اال ئدېگەن. بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى: بايلىرىڭالر ئالالھ تائ« بولۇپ قالىدۇ

نى ۇالرئاللىرىدىن باشقا ئېھتىياج ئىگىلىرىگىمۇ سەرپ قىلىپ قىلغان پۇل ـ م

 پەن ـقىيىنچىلىقتىن قۇتقۇزمىسا، ئاسارەتتىن، خورلۇقتىن قۇتۇلۇش، ئىلىم 

 ىدىنئۆگىنىپ، كەشىپىياتالرنى ئېچىپ تەرەققى قىلىش ئۈچۈن پۇل ــ ماللىر

كى ۈنسەرپ قىلمىسا ئانداق بايالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ ئۆلگىنىڭالر ياخشى. چ

بۇنداق ئاسارەت، خورلۇق ۋە مۇھتاجلىق ئىچىدە ھايات كەچۈرۈشنىڭ 

 ئەھمىيىتى ۋە مەنىسى يوقتۇر، دېگەنلىك.

دۇنيادىكى ھەر قانداق ئىلىم ـ پەن، تېخنىكا يېڭىلىقلىرى ۋە كەشىپىياتالر ئەڭ 

ئاۋۋال بايالرنىڭ قوللىشى ۋە ماددىي جەھەتتىن سېخىلەرچە ياردەم قىلىشى 

ز مېۋىلىرىنى بېرىپ كەلمەكتە. ئىلىم دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخت ـ سايىسىدا ئۆ

سائادەتلەرگە يېتىشنىڭ ۋاسىتىسىدۇر. كۆپ ھالالردا  بۇ ئىلىمنى ئېلىش ۋە 

بېرىش ئىشلىرى ئىقتىسادقا ئېھتىياجلىقتۇر. كۆپ ھالالردا بىلىم بىلەن بايلىق بىر 

ي پۇل ـ مېلى بىلەن ئادەمدە جەم بولمايدۇ. شۇڭا ئالىم ئىلمى بىلەن، با

جەمئىيىتىگە، مىللىتىگە خىزمەت قىلىدۇ. ئالالھ تائاال بېرەر ئادەمگە بايلىق ئاتا 

قىلسا ئۇنى ئىككى مەقسەت بىلەن بېرىدۇ: بىرى، ئۇنىڭغا ئىنئام قىلىش 

يۈزىسىدىن؛ يەنە بىرى، ئۇنى سىناش يەنى بۇ بايلىقنى ئۆز يولىدا قوللىنامدۇ 

سىپ ياتامدۇ، دەپ ئىمتىھان قىلىش ئۈچۈن بېرىدۇ. ياكى بېخىللىق قىلىپ بې

سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر بىر تۈرلۈك »ئالالھ تائاال بۇھەقتە: 

بىرىڭالرغا ئۆلۈم »دەيدۇ. يەنە ئۇ مۇسۇلمانالرغا تەۋسىيە قىلىپ: « سىناقتۇر
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ڭ، پەرۋەردىگارىم! نېمىشقا مېنىڭ ئەجىلىمنى بىرئاز كېچىكتۈرمىدى”كېلىپ: 

دېيىشتىن بۇرۇن، ئۆزۈڭالرغا “ سەدەقە قىلىپ ياخشىالردىن بوالر ئېدىم

دەپ بۇيرۇيدۇ. « رىزىق قىلىپ بېرىلگەن نەرسىلەردىن سەرپ قىلىڭالر

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاال رىزىق قىلىپ بەرگەن، نۇرغۇنلىغان 

دۇنيانىڭ، ئۇنى ياخشى ئىشالرنىڭ ئەمەلگە چىقىشىغا ۋەسىلە بولىدىغان مال ـ 

ئۆز يولىدا ئىشتىلىتىشنى بىلىدىغان ياخشى ئادەم ئۈچۈن ئىككى دۇنيالىق بەخت ـ 

ياخشى »سائادەتلەرنىڭ ۋاسىتىسى بولىدىغانلىقىنى ئىخچامال مۇنداق دېگەن:  

 «.ئادەمنىڭ قولىدىكى مال ـ دۇنيا نېمە دېگەن ياخشى 

ىلغان مال ـ دۇنيانى ئالالھ تائاالغا ئالالھ تائاال ئىنئام ۋە سىناق تەرىقىسىدە ئاتا ق

شۈكۈر قىلىش ۋە مۇھتاجالرنىڭ بۇنىڭدىكى ھەققىنى ئادا قىلىش يۈزىسىدىن 

جەمئىيەتتىكى ئېھتىياج ئېگىلىرىگە ــ يېتىم ـ يېسىرالرغا، پېقىرالرغا، 

باققۇچىسى يوق تۇلالرغا، ھەر قايسى ساھەلەردە ئىلىم تەھسىل قىلىۋاتقانالرغا 

نىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتلەردىن تەرەققى قىلىپ ۋە ئۆز خەلقى

يۇكسېلىشىگە سەرپ قىلىپ تۇرغان بايالرنىڭ بايلىقلىرى كۈندىن ـ كۈنگە 

ھەسسىلەپ ئاشىدۇ ۋە ئەمەلىيەتتىمۇ ئاشماقتا. مۇنداق بايالرنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ 

، ۋە ئىنسانالرنىڭ ئالدىدا يۈزى يورۇق، شانى شەۋكەتلىك بولىدۇ. ئەكسىچە

بايلىقلىرىنى ئالالھ تائاالنىڭ ئىنئامى، بۇنىڭدا ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭمۇ ھەققى بار 

دەپ تونۇماستىن، ئۆز كۈچۈم بىلەن تاپتىم ئەمەسمۇ دەپ قارۇنچە 

مەغرۇرۇلىنىپ، پىرئەۋنچە چوڭچىلىق قىلىپ كېرەكلىك جەھەتلەرگە سەرپ 

ۇشۇ دۇنيادىال ئۆزى قىلشتىن بېخىللىق قىلىدىغان بايالرنى ئالالھ تائاال م

خالىغانچە جازااليدۇ، بەزىسىنى قارۇندەك يەرگە يۇتقۇزسا، بەزىسىنى 

پىرئەۋننى سۇدا غەرق قىلغاندەك غەرق قىلىدۇ، بەزىسىنى بولسا ئەبۇ جەھىلنى 

ئۆلتۈرگۈزگەندەك ئۆلتۈرگۈزىدۇ. بوالڭچىالر، قاراقچىالر ۋە سويغۇنچى 

بىلەن ئېچىنىشلىق ھالدا رېكوتېرالر تەرىپىدىن ھەرخىل ئۇسۇلالر 

ئۆلتۈرۈلىۋاتقانالر ۋە بايلىقىدىن ئەنسىرەپ ئۆلۈمنى كۈتۈپ غەم ـ قايغۇ ئىچىدە 

تۇرىۋاتقانالرمۇ ئەنە ئاشۇ بېخىل بايالردۇر. ئەمما سېخى بايالر مال ـ 

دۇنياسىدىن ئەنسىرىمەيدۇ، بەلكى راھەت، ھۇزۇر ئىچىدە ھايات سۈرىدۇ. 

قىي تونۇغان باي بۇ ئالتە كۈنلۈك ئالەمدە يىغقان چۈنكى ئالالھ تائاالنى ھەقى

ئاز ـ توال بايلىقىنىڭ غېمىنى يېمەيدۇ، بەلكى ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا بۇ 

بايلىقتىن ھېساب بېرىشنىڭ غېمىنى قىلىدۇ، شۇڭا ئۇ بايلىقلىرىنى كېرەكلىك 
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ىڭ مال تەرەپلەرگە سەرپ قىلىشتىن ھېچ بېخىللىق قىلمايدۇ. شۇ سەۋەبتىنمۇ ئۇن

 ـ دۇنياسى بەرىكەت بىلەن كۆپىيىپال تۇرىدۇ. مانابۇ ــ رېئاللىق. 

جېنىدىن،  تىن،بېخىللىققا ئادەتلەنگەن خەلق مال ــ دۇنياسىغا بېخىللىق قىلغانلىق

جلىق تىيانومۇسىدىن، ھەتتا ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ. چۈنكى ئادەتتىكى ئېھ

ن بىر ەلگەكخىللىق قىلىشقا ئادەتلىنىپ تەرەپلەرگە پۇل ـ مال سەرپ قىلىشتىن بې

ى ىلىشخەلقنىڭ  ۋەتەننىڭ مۇستەقىللىقىنى قوغداش يولىدا پۇل ـ مال سەرپ ق

 ۇنىڭمۇمكىن ئەمەس، ۋەتىنى ئۈچۈن پۇل ـ مېلىغا بېخىللىق قىلغانالرنىڭ ئ

، يولىدا  جېنىنى بېرەلىشى تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس. مانا بۇ ـ تارىخنىڭ

 رىخىنىڭ يەكۈنى.خۇسۇسەن ئۇيغۇر تا

زگە پۇل ـ مال ئالالھ تائاالنىڭ مۈلكىدۇر. قولىمىزدىكىسى ئالالھنىڭ بى

ىگە ەۋىيىسسم ـ بەرگىنىدۇر. ئالالھ تائاال بايلىقنى كىشىلەرنىڭ ئىقتىدارىغا، بىلى

 ياكى كۈچ ـ قۈۋىتىگە ئاساسەن بەرمەيدۇ، بەلكى ئۇنى ـ بىز يوقىرىدا

ى ۋە ايالرنال بق تەرىقىسىدە بېرىدۇ. ئالالھ تائائېيتقاندەك ـ ، ئىنئام ياكى سىنا

ـ  ەقىليوقسۇلالرنى ياراتتى. ئالالھ تائاالنىڭ ئوخشاش دىپلومغا، ئوخشاش ئ

اي بپاراسەتكە ئىگە، ئوخشاش ئىشتا ئىشلەيدىغان ئىككى ئادەمنىڭ بىرىنى 

 ى بىرنلىققىلىدىغانلىقى، يەنە بىرىنى يوقسۇل ياكى بايدىن تۆۋەنرەك قىلىدىغا

چە الىغانخگە، رېئاللىق. چۈنكى بايلىق ئالالھ تائاالنىڭ قولىدا، ئۇ خالىغان كىشى

ڭ لغاننىز قىبېرىدۇ. بىزنىڭ دىنىمىزدا ئالالھ تائاال بايالر ئۈچۈن زاكاتنى پەر

م ياردە ىگەنسىرتىدا، ئىجتىمائىي ياردەم، سەدەقە، ئېھسان ناملىرى ئاستىدا كۆپل

دا ھ يولىالالئۆز ئىختىيارى بىلەن پۇل ـ مېلىنى ئ ۋاسىتىلىرىنى بۇيرىغان. ھەتتا

 ۈچۈنئېھتىياجلىق تەرەپلەرگە سەرپ قىلغان كىشىنىڭ ھەر بىر تىيىن پۇلى ئ

 ىلغان.قەدە تىيىن ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك بېرىلىدىغانلىقىنى قۇرئان كەرىم ۋ 700

 كىبۇالر ياردەمنىڭ بۇ دۇنيالىق مۇكاپاتى بەس. ئەمما ئۇنىڭ ئاخىرەتتى

رىنى ماللى»مۇكاپاتىدىن سۆز ئاچىدىغان بولساق، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: 

 كېچە ـ كۈندۈز )ھەر ۋاقىت( يوشۇرۇن ـ ئاشكارا ھالدا خەير ـ ئېھسان

غا ۇالرئقىلىدىغانالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاپ تاپىدۇ، ئاخىرەتتە 

 «. ھېچ قورقۇنچ ۋە غەم ـ قايغۇ بولمايدۇ

مايدۇ قىل نيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىدىن مەمنۇن بولۇپ، ھېچ پۇشايمانيەنى، دۇ

 ۋە مەڭگۈلۈك بەختلىك ھاياتقا ئېرىشىدۇ، دېگەنلىك.
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ۈپ: ئالالھ ئاتاال بېخىلالرنى زالىملىق بىلەن سۈپەتلەپ ۋە ئۇالرنى سۆك

لەرگە ەرەپزالىمالرغا ــ زاكاتنى بەرمىگەن ياكى پۇل ـ مېلىنى ئېھتىياجلىق ت»

 دەيدۇ.« دەم قىلمىغانالرغا ھېچ قانداق مەدەتكار چىقمايدۇيار

ي ڭ بارىۋايەتلەردە ئېيتىلىشىچە: بۇرۇنقى زاماندا قابۇس ئىسىملىك بىر چو

ۇتقا ى تاۋمېن»ئۆتكەنىكەن، ئۇ ئۆلىدىغان ۋاقتىدا بالىلىرىغا ۋەسىيەت قىلىپ: 

ۇ. رۇپتپ بۇيدە« سالغاندا ئىككى قولۇمنى تاۋۇتتىن سىرتقا چىقىرىپ قويۇڭالر

پ، يىغى مەن ئۆلمەيدىغاندەك پۇل ـ مال»بۇنىڭ سەۋەبى ھەققىدە سورالغىنىدا: 

رسە ئۇنىڭدىن بۇدۇنيادا پايدىلىنالمىدىم، ئاخىرەتلىكىم ئۈچۈنمۇ بىر نە

ە خىرەتك، ئائاتىيالمىدىم، ئەمدى ئۆلگىنىمدە يىغقان دۇنيالىرىم شۇنداقال قالدى

  دېگەن ئىكەن.« رۈپ ئىبرەت ئالسۇن!قۇرۇق قول كەتكىنىمنى كىشىلەر كۆ

ۇل ـ پنىڭ دۇنيادا  پۇل ـ مېلىغا بېخىللىق قىلىشقا ئادەتلىنىپ قالغان مىللەت

چچىق ڭ ئامېلىدىنمۇ قىممەتلىك نەرسىلىرىدىن ئايرىلىپ قالىدىغانلىقى تارىخنى

 ساۋىقى بولۇپ قالماقتا.

ان ۈمرڭشېسەي ھۆكتارىخالردا قەيت قىلىنىشىچە: ئانا ۋەتىنىمىزدە قانخور شى

بولغان مەزگىلدە، ستالىن شىڭشېسەينى قەرزلەرنى تۆلەشكە قىستاپتۇ، 

 شىڭشېسەي ستالىنغا ھال ئېيتىپ دەپتۇ:

ا كون ــ ھازىر بۇ قەرزلەرنى قانداق تۆلەپ بېرىشىمنى بىلمەيمەن، بۇ خەلق

، ۇرساتتاملىق ئىچىدە ياشايدىغان، تۇرمۇش ساپاسى تۆۋەن  نامرات بىر خەلق 

 نداق قىلىپ بۇالردىن بىر نەرسە يىغااليمەن.قا

ــ بۇ خەلق كونا تاملىق ئۆيلەرنىڭ ئىچىدە ياشىغان بىلەن، چىقىرىپ 

ا كون خەجلىمىگەن بىلەن باي خەلق. بۇ خەلق ئالتۇن، كۈمۈش پۇللىرىنى ئاشۇ

ن تالىتاملىق ئۆيلىرىنىڭ تېگىگە كۆمۈپ ساقاليدۇ، دەپ ئەقىل كۆرسىتىپتۇ س

 شىڭشېسەيگە.

رنى ايالبىڭشېسەي ستالىننىڭ ئەقىل كۆرسىتىشى بىلەن ئانا ۋەتەندىكى بارلىق ش

 يىغىپ ئەكىلىپ، ئۇالرغا دەپتۇ:

 الداــ چىرايلىقچە ئالتۇن، كۈمۈشلەرنى چىقىرامسىلەر ياكى ئېچىنىشلىق ھ

 قىينىلىپ ئۆلەمسىلەر؟

 بۇ ئارىدا ئىبرەت كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنى خەلقى ئالەمنىڭ

كۆزىدە ۋەھشى ئۇسۇلالر بىلەن قىيناپ ئۆلتۈرۈپتۇ. شۇنىڭدىن كېيىن ئالتۇن، 
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كۈمۈشلەر كۈپلىرى بىلەن دۆۋە ـ دۆۋە توپلىنىپ كېتىپتۇ. بۇ ۋاقىتتا شىڭشېسەي 

 ئۆزىنىڭ كۆزىگە ئىشىنەلمەي قاپتۇ، قەرزلەرمۇ تۆلىنىپ ئېشىپتۇ.

 لىپنى ئىشغال قىئىسالم تارىخلىرىدا قەيت قىلىنىشىچە، چىڭگىزخان باغدات

ن ولدىيبولغاندىن كېيىن، ئۆزىنى ئىسالم خەلىپىسى دەپ ئاتىۋالغان بولسىمۇ 

ىنى نلىرئېزىپ چىرىكلەشكەن باغدات پادىشاھىنى تىرىك تۇتۇپ،  ئۆزىنىڭ ئالتۇ

 ئېرىتىپ ئاغزىغا قۇيۇپ ئازاپالش بىلەن ئۆلتۈرۈپتۇ. بۇنىڭ سەۋەبىنى

ننى بۇ پادىشاھ شۇنچە كۆپ ئالتۇ» سورىغانالرغا چىڭگىزخان جاۋاب بېرىپ:

ر ئوردىسىنىڭ تېگىگە كۆمۈپ ساقالپ ياتماستىن، ئۇنى سەرپ قىلىپ ئەسكە

پ كۈچى تەييارالپ بىزگە قارشى تۇرغان بولسا، بەلكى مەملىكىتىنى ساقال

ەرگە سىل قالغان بوالر ئېدى. سىلەرنىڭ بېخىللىقىڭالر سەۋەبىدىن ئالالھ مېنى

 دەپتۇ. «جازا ئورنىدا ئەۋەتتى

ى: مدىكتارىخنىڭ يوقىرىقى ئاچچىق ساۋاقلىرى ئالالھ تائاالنىڭ قۇرئان كەرى

ۋە  «ىدۇكىمكى بېخىللىق قىلىدىكەن، ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن بېخىللىق قىل»

ان بېخىللىق قىلغۇچىالر بېخىللىقىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇم»

ىنىڭ دېگەن سۆزلىر« انلىقتۇرقىلمىسۇن، ئەمەلىيەتتە، بۇ ئۇالر ئۈچۈن زىي

 لىقتا،شچانھەقىقەتەن راست ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ. بىز ئەزەلدىن تىرى

مۇ مەرد ۋە سېخىلىقتا ئۆلگىلىك بىر مىللەتمىز. بۇرۇنقى ئەجدادلىرىمىز

 زدىنمەردلىكنىڭ، سېخىلىقنىڭ ئۆلگىلىرى بولغان ئىكەن. بۇنىڭغا تارىخىمى

ر تۈرەلەيمىز. ھازىر كۆز ئالدىمىزدا تۇرغان بىكۆپلەپ مىسالالرنى كەل

ىپ، مىسالنى ئااليلى، ئەجدادلىرىمىز ئۆز نەپسىنىڭ مەنپەئەتلىرىدىن كېچ

ەر ھنىڭ كېيىنكى ئەۋالدلىرىنىڭ مەنپەئەتلىرىنى كۆزلىگەنلىكتىن، ئەرەبىستان

ەڭ ئۆرە قايسى جايلىرىدا ۋە باشقا دۆلەتلەردە شۇ زامانالرنىڭ سەۋىيىسىگە ك

لقى ز خەەمەتلىك سانىلىدىغان ئېسىل بىناالرنى سېتىپ ئېلىپ، ئانا ۋەتىمىھەش

؟ وقمۇيئۈچۈن ۋەقىپ قىلىپ قويغان ئىكەن. ھازىر بۇرۇنقىالردەك بايلىرىمىز 

پ . گەئەلۋەتتە بار، ھەتتا بۇرۇنقىالردىن نەچچە ھەسسە ئارتۇق بايالر بار

 بايلىقتا ئەمەس، بەلكى يۈرەكتە!

ىپ ۋەق ،  مەن بۇ مىسالنى كەلتۈرۈش بىلەن بايلىرىمىزنىبۇ ئاددى بىر مىسال

نىڭ ىمىزبىنا قىلىشقا تەشەببۇس قىلماقچى ئەمەسمەن، بەلكى مىللىتىمنى ۋەتىن

كېلەچىكىنى قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت بولغان ئۇلۇغۋار بىناكارلىققا 

 چاقىرماقچىمەن.
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دىن ېڭىيبايلىرى  ئەرەبىستاندىكى ئۇيغۇر ۋەقىپ بىنالىرىنىڭ ھازىرقى مەسئۇل 

لدىغا ز ئابىنا قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، بۇرۇنقىالر قالدۇرغان بۇ بىناالرغا ئۆ

ن، ىۋالغاندۇرھاكىممۇتلەقلەر بولىۋالغان، ئۇالر بۇ بىناالرنى ئۆز مۈلكىگە ئايال

لىرى ىرىمككىرىملىرىنى بولسا خالىغانچە ئۆزلىرىال يەيدۇ. مەزكۇر بىناالرنىڭ 

سىل ڭ ئىچى ۋە سىرتىدا ھەر قايسى پەنلەردە ئىلىم تەھبىلەن ۋەتىنىمىزنى

 ەمماقىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا ياردەم قىلىشقا تېگىشلىك ئەمەسمۇ؟ ئ

 يدۇ.كىشىلەردىكى شەخسىيەتچىلىك، ھارامخورلۇق بۇنداق قىلىشقا يول بەرمە

رام بۇ يەرنىڭ ھارامخورلىرى ئادەتتىكى ھارامخورالردىن ئەمەس، بۇالر ھا

ىڭ كەننەندە ئاز يېمەيدۇ، خۇددى مۈشۈك چاشقاننى يۇتقاندەك، قولىغا چۈشيېگ

لىپ ھەممىنى بىراقال يۇتىدۇ. بۇالر ئۆزلىرىنى جەننەتنىڭ پاسپورتىنى ئې

اد بولدۇق، دەپ ئويلىسا كېرەك. ئەبۇ جەھىلمۇ ئۆزىنى شۇنداق دەپ ئېتىق

ن ختىرنى دۇزاقىالتتى ۋە ئۆزىنى ھېچكىمگە تەڭ قىلمايتتى. ئەمما ئۇنىڭ ئو

 بەلگىلىنىپ بولغان.

ادان ا، نمەككە ـ مەدىنىدىن ئىبارەت ئىككى ھەرەمدە تۇرغانالرنى بىزنىڭ سادد

دىن مىڭ خەلقىمىز ئۇلۇغ ئادەملەر دەپ بىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە، بۇ يەردىكى ئون

 ىلەنبكۆپرەك ئۇيغۇر ئىچىدىن دىيانەتلىك، ۋەتەنپەرۋەر كىشىلەرنى بارماق 

ىزگە ىتىمىدۇ، بۇنداق زاتالر ھەقىقەتەن ھۆرمەتكە سازاۋەر، مىللسانىغىلى بول

ئۆلگە بولۇشقا تېگىشلىك زاتالردۇر. بۇنداق زاتالرنى قەلبىڭىزدىن 

ن ىكتىھۆرمەتلىگىڭىز كېلىدۇ. قالغانلىرى نە دىيانەتتىن، نە ۋەتەنپەرۋەرل

ا ي خەۋىرى بولمىغان، ئۆز مىللىتىگە مەنسۇپ بولۇشتىن نومۇس قىلىدىغان،

ئەرەب بواللمىغان ياكى باشقا نەرسە بواللمىغان ئادەم سىياقىدىكى 

 مەخلۇقالردۇر. بۇالردىنمۇ بەتتەر بولغان بەزىبىر مەخلۇقالر باركى،

ر اقالئۇالرنىڭ سۈرىتى ئىنسان، قىلىقلىرى شەيتاننىڭ ئۆزىدۇر. چۈنكى مۇند

ىغا لىرالغانكىشىلەرنىڭ كۆزلىرىنى خۇددى شەيتاندەك بويىيااليدۇ، ئۇالرنى ي

ك، ئىشەندۈرەلەيدۇ. شۇڭا بۇنداقالرغا خۇددى شەيتانغا لەنەت ئوقۇغاندە

، اخشىقەدەمدە لەنەت ئوقۇغىڭىز كېلىدۇ. ياخشى ئادەم موسكوۋادا بولسىمۇ ي

 ناچار ئادەم ئىككى ھەرەمدە بولسىمۇ بەرىبىر ناچاردۇر. 

ياردەملىشىش بىزدىكى سېخىلىق، پىداكارلىق، مېھماندوستلۇق ۋە ئۆز ئارا  

روھىدىن ئىبارەت ئىسالمىي ئەخالقىمىز ۋە مىللىي ئەنئەنىمىز تۈرلۈك 

سەۋەبلەر بىلەن ئاجىزلىشىپ، ئاستا ـ ئاستا يوقىلىش گىرداۋىغا بېرىپ 
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قالغانلىقتىن، ئۆزىمىزنىال ئويالپ بىغەم، ھېسسىياتسىز ئۆتىدىغان بولۇپ 

ىرى، ئەمدىلىكتە قالغانمىز. بۇرۇن ھاتەملەرنى تۇغقان ئۇيغۇر ئانىل

 قارۇنالرنىال تۇغمىغان بولۇشى كېرەك، ئەلۋەتتە.

ىگە زى ئھەر قانداق بىر مىللەتنىڭ روناق تېپىپ گۇللىنىشى، ئۆز دۆلىتىگە ئۆ

لىق بولۇپ تۇرالىشى ۋە قەد كۆتىرىپ دۇنيا بىلەن پۈتۈنلىشىشىدىكى ئاساس

ى بىرىن ر ـلىقى، بىئامىل شۇ مىللەت خەلقىنىڭ ئۆز ئارا قېرىنداشالرچە مېھرىبان

سا يۆلەپ قىيىنچىلىقالردىن قۇتۇلدۇرۈشى ۋە خالىسانە ياردەملىشىشى بول

نى للەتكېرەك. ئۆز ئارا ياردەملەشمىگەن، بىر ـ بىرىنى قۇتقۇزمىغان بىر مى

ۇشى لدۇرباشقىالرنىڭ ياردەم قىلىپ يۆلىشى ۋە خورلىقتىن، مۇھتاجلىقتىن قۇتۇ

پ، يوقسۇلالرغا خالىسانە ياردەم قىلى مۇمكىن ئەمەس. ئەگەر بايلىرىمىز

 تەڭ ئوقۇيالمىغان بالىلىرىنى ئوقۇتۇپ، ھەرخىل ماددىي قىيىنچىلىقلىرىنى

 .ىدۇقئكۆتىرىدىغان بولسا، كېلەچىكى ئۈمىدلىك، بەختلىك بىر مىللەت بوالر 

  

 

 



 كەڭ قۇرساق بولۇش

 

را ئا ، ئۆزبىر ـ بىرىڭالرغا ھەسەت قىلىشماڭالر،  ئۆچمەنلىك قىلىشماڭالر»

 .«الرقېرىنداشالردىن بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ ياخشى بەندىلىرىدىن بولۇڭ

 ــ ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 

اچار قا نقەلبنىڭ ھەسەتتىن، ئاداۋەتتىن، دۈشمەنلىكتىن، ئۆچمەنلىكتىن ۋە باش

ەل ئىللەتلەردىن ساغالم بولۇشى ئىماننىڭ مېۋىلىرىدىن سانىلىدىغان گۈز

 ىدۇ،القالردۇر. مۇسۇلمان كىشىنىڭ قەلبى پاك، كۆڭلى ـ كۈكسى كەڭ بولئەخ

باشقىالرغا ھەسەت قىلمايدۇ، ئۆچمەنلىك قىلمايدۇ. ھەسەت پەيغەمبەر 

 تۇر. خۇددى مېكروبالر« كېسەللىك»ئەلەيھىسساالمنىڭ تەبىرى بويىچە، 

بەدەننى كاردىن چىقارغىنىدەك، ھەسەت ھەسەت قىلغۇچىنىڭ روھىنى 

لەشتۈرىدۇ، چۈرىتىدۇ. ھەسەت ھەسەت قىلىنغۇچى ئۈچۈن ھېچبىر پۈچەك

 زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، بەلكى بارچە زىيىنى ھەسەت قىلغۇچىنىڭ ئۆزىگە

بولىدۇ. باشقىالرغا ھەسەت قىلىدىغان ئادەم روھىي جەھەتتىن ھەمىشە 

ـ دە، لىدۇ ـر قىبىئاراملىقتا ئۆتىدۇ، كېيىنچە، بۇ بىئاراملىق ئۇنىڭ بەدىنىگە تەسى

ۇ، ىلىدشۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭدىكى مەنىۋى كېسەللىك ماددىي كېسەللىكنى پەيدا ق

 ئاخىرى شۇنىڭ بىلەن تۈگىشىدۇ.

گە ھەقىقىي مۇسۇلمان ئادەم باشقىالرنىڭ بېشىغا كەلگەن مۇسىبەتكە بىر 

رغا غەمكىن بولىدۇ، ئۇالرنىڭ خۇشاللىقلىرىغا بىرگە خۇشال بولىدۇ، ئۇال

النىڭ تائا قىزغانمايدۇ، ھەسەت قىلمايدۇ، بەلكى ئۇ، ئالالھكەلگەن ئامەتلەرگە 

ۇ: ىلىدئۆلگىلىك بەندىلىرى قىلغان، قۇرئاندا قەيت قىلىنغان مۇنۇ دۇئانى ق

پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان »

ى قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت قىلغىن. دىللىرىمىزدا مۆمىنلەرگە قارش

 رنىپەيدا قىلمىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! سەن ھەقىقەتەن گۇناھال دۈشمەنلىك

 ـ 10)ھەشر سۈرىسى « مەغپىرەت قىلغۇچىسەن، بەندىلىرىڭگە مېھرىبانسەن

 ئايەت(.

 

 قەدىمدە بىر ئەرەب شائىرى مۇنداق دېگەن ئىكەن:

 .ھكيد الچسود، فان پبرك قاتــل ۈاپبر ىل
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 .ھلكـــۆا ان لم تجد ما تھكل نفــ سۆالنار ت

 تەرجىمىسى:

 سەۋىر قىلغىن ھەسەت قىلسا، سەۋرىڭ ئۇنى ئۆلتۈرەر،

 تۈگىگەندە يېقىـــــلغۇ، ئوتمۇ ئۆزىن كۆيـدۈرەر. 

ە ۋغان بىر ـ بىرىگە ھەسەت قىلىدىغان، ئۆزىدىن باشقىسىنى ئتېراپ قىلمايدى

ن لىرىدىەكچىئۆزلىرىدىن چىققان ئىقىدارلىق كىشىلەرنى قوللىمايدىغان مىللەت يېت

 ز ئەنە. بىئايرىلىپ قالىدۇ. نەتىجىدە، بېشىغا كەلگەن كاژلىقتىن قۇتۇاللمايدۇ

 شۇنداقالرنىڭ قۇربانىمىز.

  

 

 



 ئىناقلىق

 

لەن ى بىمۇسۇلمان ئادەم كىشىلەر بىلەن، خۇسۇسەن ئۆزىنىڭ دىنىي قېرىنداشلىر

 ئان:ھەمىشە ئىناق ۋە ئىتتىپاق ئۆتىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ دەستۇرى بولغان قۇر

. ېرىدۇبدەپ تەلىم « لالھنىڭ دىنىغا مەھكەم ئېسىلىڭالر ۋە ئايرىلماڭالرئا»

 ەلسەپەپاكى يدۇنيادا كىشىلەرنى بىرلىككە، ئىناقلىققا چاقىرمايدىغان بېرەر دىن 

 ۇۋۋەتبىرلىك كۈچ،  ئىناقلىقتىن ق»تېپىلمايدۇ. چۈنكى ھەر قانداق مىللەت 

ا ئەجدادلىرىمىز: دېگەن ھەقىقەتنى ياخشى بىلىدۇ. شۇڭ« تۇغۇلىدۇ

ىز بەردە دەپ بىكار ئېيتمىغان. ئۆتمۈشل« بىرلەشكەن ئۇزار، ئايرىلغان تۇزار»

« ۇيغۇرئ»ز بىرلىكتە، ئىناقلىقتا باشقىالرغا ئۆلگە ياراتقان خەلقمىز. شۇڭا بى

دەپ ئاتالغان. ئەمما بىزنىڭ ھازىرقى « ئۇيۇشقان، بىرلەشكەن»يەنى 

 مىزدىنرىخىي تۇرماقتا. بىز يېقىنقى زامان تائەھۋالىمىز بۇ نامغا اليىق بولما

 بىرى، ئىناقسىزلىقنىڭ دەرتلىرىنى ئاز تارتمىدۇق. 

باشقا مىللەتلەر ئۆز ئارىسىدىكى ئىناقسىزلىقالرنى، ئىختىالپالرنى ئاللىبۇرۇن 

ھەل قىلىپ بولۇپ، تەرەققىياتنىڭ چېقىغا ئەگىشىپ ئىلىم ـ پەن، تېخنىكا ۋە باشقا 

ك تېز ئىلگىرىلەۋاتقان مۇشۇ پەيتتە، بىز تېخىچە ئۆزىمىزنىڭ ساھەلەردە ئوقتە

ئىچكى جېدەللىرى ۋە ئىختىالپلىرىمىز بىلەن مەشغۇلمىز. قىسقىسى، باشقىالر 

تەرەققى قىلىپ ئايغا چىققانغا يېرىم ئەسىر بوالي دېدى، ئەمما بىز بۇرۇنقى 

ۈنلۈك ئامىننى ئ”ئىزىمىزدا توختاپ قالدۇق، دىندارلىرىمىزنىڭ ئۆمرى 

دېگەنگە ئوخشاش كىچىك مەسىلىلەر ئۈستىدە “ دەيمىزمۇ ياكى ئىچىمىزدىمۇ؟

تاالش ـ تارتىش قىلىش، جېدەللىشىش، ھەتتا پىرقىالرغا ئايرىلىش بىلەن، 

ئاۋامنىڭ، ھەتتا ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن بەزى زىيالىيلىرىمىزنىڭ ئۆمرى 

مئىيەتتىن يەكلەش، دەپ بىر ـ بىرىنى جە« سەن ئۇيەرلىك، مەن بۇيەرلىك»

چەتكە قېقىش بىلەن مەشغۇل بولۇپ ئۆتمەكتە. بىز ھەمىشە ئۆز 

قېرىنداشلىرىمىزنى يۇرتۋازلىق قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ ۋەتىنىدىن يەكلەيمىز. 

يۇرتۋازلىق، مەھەللىۋازلىق ئىپتىدائىي جەمئىيەتلەرگە ئائىت بولغان بىر 

ق ناچار ئىللەتلەرنى ئىللەتتۇر. بىزمۇسۇلمانلىق سۈپىتىمىز بىلەن بۇندا

تۈگىتىشىمىز الزىم. بۇنداق جاھىلىيەتنىڭ قالدۇقلىرىدىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى 
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ئىمانىمىزنى كۈچەيتىشتۇر. ئىماننىڭ كۈچى بىلەن بۇنداق ئىللەتلەرنى يىلتىزىدىن 

 يىمىرىپ تاشلىغىلى بولىدۇ.

 اەتتئىسالمىيەتتىن بۇرۇن خەزرەج، ئەۋس دەپ ئىككىگە بۆلۈنۈپ، يىلالر، ھ

 رنىڭئەسىرلەر بويى بىر ـ بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ قان تۆكۈشكەن مەدىنىلىكلە

دىن ۋەھىيىنىڭ تەربىيىسى ۋە ئىماننىڭ كۈچى بىلەن ئۆز ئارا قېرىنداشالر

 بولۇپ قانداق ئۆزگەرگەنلىكى ۋە يەرشارىدىكى بارچە مىللەتلەر ئۈچۈن

ر مەشھۇر بىئىناقلىقتا ئۆلگە بولغانلىقى تارىخ قەتئىي ئونۇتمايدىغان 

دىن ەككىمۋەقەلىكتۇر. ئۇالر مۇسۇلمان بولۇپ، ئۆز ئارا بىرلەشكەندىن باشقا، 

 ئۆز كەلگەن مۇھاجىر مۇسۇلمانالر بىلەن خۇددى نەسەبتىكى قېرىنداشالردەك

كۆپ  ەتتائارا قېرىنداشالردىن بولۇپ، مال ـ مۈلۈكلىرىنى تەڭدىن بۆلۈشىدۇ، ھ

ن رىدىەن بويتاق مۇھاجىرالرغا ئاياللىئاياللىرى بولغانالر مەككىدىن كەلگ

 ئاجرىشىپ، ئىددەتلىرىنى توشقۇزۇپ ئۆيلەندۈرۈپ قويىدۇ. مۇسۇلمانالر

تىن ەھەتجشۇنداق بىرلىشىش ۋە ئىتتىپاقلىشىشى نەتىجىسىدە، ماددىي ۋە مەنىۋى 

ىگە ئكۈندىن ـ كۈنگە كۈچىيىپ بېرىپ، ئاخىرى ئۈچ قىتئەنىڭ ھاكىمىيىتىگە 

 بولغان.

ا زئارئۈچۈن بۇ تارىختىن ئىبرەت ئالمايمىز؟ ھالبۇكى، بىزنىڭ ئۆ بىز نېمە

ق ارالبىرلىككە كېلىپ، ئىتتىپاقلىشىپ، كۈچلىنىش ئارقىلىق ۋەتىنىمىزنىڭ پ

كېلەچىكىنى قۇرۇپ چىقىش ئارقىلىق خەلقىمىزنى باياشات تۇرمۇش 

ور زكەچۈرۈش پۇرسىتىگە ئېگە قىلىشقا ھاۋا بىلەن سۇغا ھاجەت بولغاندەك 

ىزمۇ بىز. ېھتىياجلىقمىز. بىز بىرلىككە تولىمۇ مۇھتاج بولىۋاتقان بىر خەلقمئ

قچى باشقا مىللەتلەرگە ئوخشاش ئىنسانلىق سۈپىتىمىز بىلەن ئېسىل ياشىما

 بولساق بىرلىشەيلى، ھېچ ئايرىلمايلى!

  

 

 

 

 



 ۋار بولۇڭئۈمىدھەر ئىشتا 

 

ن، دىغاىرادىنى كۈچەيتىجاننى ياشارتىدىغان، كۆڭۈل شاد قىلىدىغان، ئ ئۈمىد

ئۈمىد ئادەمنى كۆزلىگەن مەنزىلگە يەتكۈزىدىغان سېھىرلىق نەرسىدۇر. 

ا ۇ. شۇڭولىدبولۇپ، ئىمان بار قەلبتە چوقۇم ئۈمىد ب ئىماننىڭ مېۋىلىرىدىن بىرى

داق مۇن چۈنكىئادەم ھەر ئىشتا، ھەر ۋاقىت ئۈمىدۋار بولىدۇ.  ھەقىقىي مۇئمىن

نى زلىقنى ئەزىزلىققا، پېقىرلىقنى بايلىققا، ئاجىرلۇقائادەم ئەڭ ئاۋۋال خ

ادىر قشقا قۇدرەتكە، قىيىنچىلىقنى ئوڭايلىققا، قۇللۇقنى ھۆرلۈككە ئايالندۇرۇ

. شىنىدۇا ئىبولغان ئىلىم ـ ھېكمەتلىك، چەكسىز كۈچ ـ قۇۋۋەتلىك ئالالھ تائاالغ

لبتە قە غانئۈمىد ئىماننىڭ مېۋىسى بولغىنىدەك، ئۇنىڭ قولدىشىدۇر. ئىمان بول

گەن چوقۇم ئۈمىد بولىدۇ. تارىخالر گۇۋاھكى، ئۈمىد كىشىلەرنى كۆز يەتمى

ڭ ئارمانالرغا ئېرىشتۈرگەن. بىز ئۈچۈن ئەڭ ئىشەنچلىك خەۋەر قۇرئاننى

 چوڭ خەۋەرلىرىدۇر. ئەلۋەتتە. قۇرئان مەقسەتكە يېتىشتە ئۈمىدنىڭ قانداق

يان بەزى قىسسىلەرنى بارول ئوينايدىغانلىقىنى بىزگە چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن 

نى قىلغان. بۇقىسسىلەردىن بەزىسىنى مىسال ئۈچۈن قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتۈش

 پايدىلىق دەپ ئوياليمەن.

 ياقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى

ياقۇب ئەلەيھىسساالم ئەڭ سۆيۈملۈك ئوغلى يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمدىن  

ھىسساالم قېرىپ ھەتتا ئايرىلىدۇ، ئارىدىن ئۇزاق ۋاقىت ئۆتىدۇ، ياقۇب ئەلەي

كۆزلىرى كۆرمەس بولۇپ قالىدۇ، بىراق يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنى كۆرۈشتىن 

ئىبارەت چىن ئۈمىدىنى قەتئىي ئۈزمەيدۇ. ھەمىشە ئالالھ تائاالغا سىغىنىپ: 

ئوغۇللىرىمنىڭ ھەممىسىنى ماڭا كەلتۈرۈپ بېرىشىنى ئالالھتىن ئۈمىد »

ڭىالپ، ئىشەنچىسىنى كۈچەيتىپ تۇرىدۇ. دېيىش ئارقىلىق ئۈمىدىنى يې« قىلىمەن

يېنىدىكى ئوغۇللىرى ئۇنىڭ يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنى كۆرەلمەيدىغانلىقىنى ۋە 

ئى ئوغۇللىرىم! »بۇنداق ئۈمىدتىن ۋازكېچىشىنى تەلەپ قىلغىنىدا، ئۇ بالىلىرىغا: 

بېرىڭالر يۈسۈپنى ئىزدەڭالر، ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن نائۈمىد بولماڭالر. 

« كاپىر قەۋمالردىن باشقىسى ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىد ئۈزمەيدۇچۈنكى 

دەپ ئۇالرنى يۈسۈپ ئەلەيھىسساالمنى ئىزدەشكە ئەۋەتىدۇ. ئاخىرى يۈسۈپ 
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ئەلەيھىسساالم تېپىلىشى بىلەن ياقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ كۈتكەن ئۈمىدى گۈل 

 ئاچىدۇ.

 مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى

 ولغايەۋملىرىنى باشالپ مىسىردىن پەلەستىنگە قاراپ مۇسا ئەلەيھىسساالم ق

 رنىڭچىقىدۇ، ئارقىدىن پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرى قوغالپ كېلىدۇ. ئۇال

 ىلىپئالدىدا دەريا، ئارقىسىدا دۈشمەن، ئۇالر ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىدا سىق

دۇق بول قالغىنىدا، مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋملىرى ئەمدى بىز تۈگىشىدىغان

 رغا:دەپ ئاالقزادە بولۇپ كېتىشىدۇ، شۇ ۋاقتتا مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇال

ۇشقا ۇتۇلئۇنداق ئەمەس! بەلكى پەرۋەۋدىگارىم مېنىڭ بىلەن بىللە، ئۇ مېنى ق»

ۇم ە چوقدېيىش ئارقىلىق ئالالھ تائاالغا بولغان ئىشەنچىسىنى ۋ« يېتەكلەيدۇ

 بىزگە ۇرئاننەتىجىدە ۋەقەلىك ققۇتۇلىدىغانلىق ئۈمىدىنى ئۇالرغا خاتىرلىتىدۇ. 

ھاساڭ بىلەن دەرياغا ”بىز مۇساغا »سۆزلەپ بەرگەندەك بولىدۇ: 

دەپ ۋەھىي قىلدۇق، )مۇسا ھاسىسى بىلەن ئۇرۇۋىدى( دەريا “ئۇرغىن

ەن بىل يېرىلدى، ھەر بىر يېرىلغان قىسمى چوڭ تاغدەك بولۇپ قالدى. پىرئەۋن

ى ىرىنمۇسا بىلەن ئۇنىڭ ھەمراھل قوشۇنىنى ئارقىسىدىن دەرياغا كىرگۈزدۇق.

 «پۈتۈنلەي قۇتقۇزدۇق، ئاندىن پىرئەۋننى قوشۇنى بىلەن غەرق قىلدۇق

 ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى

ا لىشقھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنى ئىسالم دىنىغا دەۋەت قى

ە يوشۇرۇن ى. ئۇ مەككىدكىشى ئېد 4باشلىغىنىدا، ئۆزى بىلەن قوشقاندا ئارانال 

 يىل دەۋەت بىلەن مەشغۇل بولىدۇ، ئۇنىڭ دەۋىتى ئەرەب 13ۋە ئاشكارا 

ا ىرىغمۇشرىكلىرىنىڭ مەسخىرىلىرىگە، ئۆزى ۋە ساھابىلىرى ئۇالرنىڭ ئازارل

 ئۇچرايدۇ، ساھابىالرنى بۇ يېڭى دىندىن قايتۇرۇش ئۈچۈن ئازاپالر ۋە

نيا ڭ دۇبەر ئەلەيھىسساالم بۇ دىننىبېسىمالر چېكىدىن ئاشىدۇ. لېكىن پەيغەم

الھ ئال خەلقىنىڭ ئورتاق دىنىغا ئايلىنىدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىسىنى ۋە

ۇ. تائاالنىڭ ئۆز دىنىنى قولاليدىغانلىقىدىن ئۈمىدىنى قەتئىي ئۈزمەيد

 ولۇقساھابىلىرىنى ۋاقىتلىق ھەبەشستانغا ھىجرەت قىلىشقا بۇيرىغىنىدا، ت

وقۇم اال چزېمىنغا تارقىلىڭالر، ئالالھ تائ»ىلەن ئۇالرغا: ئىشەنچ ۋە ئۈمىد ب

 دەيدۇ.« سىلەرنى قايتا بىرلەشتۈرىدۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەندىن كېيىنمۇ، دۈشمەنلەرنىڭ بۇ يېڭى 

دىننى بۆشۈكىدىال بوغۇپ قويۇش سۇيقەستلىرى كۈندىن ـ كۈنگە ئاشىدۇ: 
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قەبىلىلىرى بىلەن ئۇالرنىڭ يانداشلىرى؛ تاشقىرىدىن قۇرەيش ۋە غەتفان 

ئىچىدىن يەھۇدىيالر بىلەن مۇناپىقالر بىرلىشىپ، ھەزرىتى مۇھەممەد 

ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ ساھابىلىرىگە خاتىمە بېرىش ئۈچۈن بىرلەشمە 

ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ھەركىم ئۆز جېنىنى قوغداپ قېلىشتىن باشقىنى 

جىددىي سائەتلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرى ئويلىمايدۇ. شۇنداق 

بىلەن مەدىنىنىڭ ئەتراپىغا خەندەك كوالۋېتىپ، ئالالھ تائاالنىڭ ياردىمىگە ۋە 

نۇسرىتىگە بولغان چىن ئىمانى ۋە تولۇق ئۈمىدى بىلەن، ساھابىلىرىغا ئەتىكى 

غەلىبىلەردىن، كېلەچەكتىكى پەتھىلەردىن، ھەتتا پارس ۋە رۇم 

ېمپىراتورلۇقلىرىنى يېڭىدىغانلىقىدىن سۆزلەيدۇ. مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ ئ

سۆزلىرىدىن روھىي ئوزۇقلىرىنى ئېلىپ، ئىشەنچ بىلەن ئىشلىرىغا داۋام قىلىدۇ، 

مۇھەممەد كېلەچەكتىكى غەلىبىلەردىن سۆز ئاچىدۇ، »مۇناپىقالر بولسا: 

دەپ ئۇنىڭ « مىزھالبۇكى، بىز ھازىر ئۆز جېنىمىزنى مۇداپىئە قىاللمايۋاتى

ۋەدىلىرىدىن شەكلىنىدۇ، ئۇنى مەسخىرە قىلىشىدۇ. ئەمما ئالالھ تائاالنىڭ 

ۋەدىسى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۈتكەن ئۈمىدى ئۇزۇن ئۆتمەيال 

ئەمەلگە ئاشىدۇ، مۇسۇلمانالر ئىچكى دۈشمەنلىرىنى تارمار قىلغاندىن كېيىن، 

ارمار قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئاستىدا ئېزىلگەن پارس ۋە رىم ئېمپىراتورلۇقلىرىنىمۇ ت

خەلقلەرنى ئىنساالرغا چوقۇنۇشنىڭ خورلۇقىدىن ئازات قىلىپ، بىر ئالالھقىال 

 ئېتىقاد قىلىشتەك ئىنسانىي ئەزىزلىققا ۋە ئىماننىڭ يورۇقلۇقىغا ئېلىپ چىقىدۇ.

ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەمراھى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  

لەن مەدىنىگە ھىجرەت يولىدا بىر غارغا كىرىۋالىدۇ، ئارقىدىن قوغالپ بى

كەلگەن مۇشرىك كۈچلىرى ئۇالرنىڭ ئىزىنى تېپىۋالىدۇ ۋە غارنىڭ ئالدىدا 

مۇھەممەد چوقۇم مۇشۇ جايدا بار، بۇ جايدىن باشقا يەرگە ”توختاپ: 

قىپ كەتكەن كېتەلىگىنى يوق. ئەگەر ئۇ مۇشۇ جايدىن تېپىلمىسا، يا ئاسمانغا چى

دېيىشكەندە، ئەبۇ بەكرى قورقۇپ كېتىپ: “ ياكى يەرگە كىرىپ كەتكەن بولىدۇ

دېگەندە، « ئۇالر تۆۋەن تەرەپكە بىرال قارىسىال بىزنى ئەلۋەتتە تېپىۋالىدۇ»

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاالغا بولغان تولۇق ئىشەنچىسى ۋە 

ئىككىنىڭ »ئۈمىدى بىلەن ئۇنىڭغا : ئۇالرنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇشقا بولغان چىن 

دېيىش ئارقىلىق ئالالھ « ئۇچىنچىسى ئالالھ ئىكەنلىكىگە ئىشەنمەمسەن!

تائاالنىڭ  ياردىمى ئۇالرغا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ۋە چوقۇم نىجاتلىققا 
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ئېرىشتۈرىدىغانلىقىنى خاتىرلىتىدۇ. نەتىجىدە، بۇ ئىككىسى مۇشرىكالرنىڭ 

 ىنىگە ساالمەت يېتىپ بارىدۇ.چاڭگىلىغا چۈشمەستىن، مەد

يېراقنى  غان،دېمەك، ئۈمىد ــ ھەر قانداق قىيىنچىلىقنى ئوڭايلىققا ئايالندۇرىدى

ن ۈستۈئيېقىن قىلىدىغان، ھۇرۇنلۇقنى تىرىشچانلىققا ئۆزگەرتىدىغان، روھنى 

 كۆتىرىدىغان ۋە مەقسەتلەرگە ئېرىشتۈرىدىغان سېھىرلىق كۈچتۇر. 

 قىلىشى، كەشىپىياتالرنىڭ ئېچىلىشى، تۈرلۈك ئىلىم ـ پەننىڭ تەرەققى

قا للىقيېڭىلىقالرنىڭ مەيدانغا كېلىشى ۋە ئاسارەتتىكى خەلقلەرنىڭ مۇستەقى

ە ۋئېرىشىشى ئۈچۈنمۇ ئۈمىدنىڭ رولى ناھايىتى چوڭدۇر. ئەگەر ئالىمالر 

چۈن ك ئۈكەشىپىياتچىالر ئۆز زامانلىرىنىڭ سەۋىيىسىگە كۇپايە قىلىپ، كېلەچە

ىڭ نيانىگەن ۋە ئۈمىد بىلەن ئالغا ئىلگىرىلىمىگەن  بولسا ئېدى، دۇئىزدەنم

 ياتالرشىپىتەرەققىياتى بىر ئىزدىال توختاپ قالغان، مەجھۇلالر يېشىلمىگەن، كە

ئېچىلمىغان ۋە يېڭىلىقالر ئىجاد قىلىنمىغان بوالتتى. ئىنسانالر 

 .تتىاللمايزامانىمىزدىكىدەك، پەن ـ تېخنىكا يېڭىلىقلىرىدىن بەھرىمەن بو

ىڭ خۇددى ئۈمىد ئىماننىڭ قولدىشى بولغىنىدەك، ئۈمىدسىزلىك كۇپرىلىقن 

قان. دەپ توغرا ئېيت« ئۈمىدسىز ــ شەيتان»جۆرىسىدۇر. ئەجدادلىرىمىزمۇ: 

ۇ بئۈمىدسىزلىك بىلەن، كۇپرىلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدا زىچ باغلىنىش بولۇپ، 

قنى ۈمىدسىزلىك كۇپرىلىئىككىسىنىڭ بىرى يەنە بىرى ئۈچۈن سەۋەبچىدۇر. ئ

ئان قۇر كەلتۈرىدۇ، كۇپرىلىق ئۈمىدسىزلىكنى كەلتۈرىدۇ. شۇڭا ئالالھ تائاال

قىسى ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن)ۋە ياردىمىدىن( كاپىر قەۋمدىن باش»كەرىمدە: 

 دەيدۇ. « ئۈمىدسىزلەنمەيدۇ

ھاالكەت ئىككى ئىشتا: ئۇنىڭ بىرى، »ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: 

دېگەن ئىكەن. ئىمام غازالى ئۇنى « ىدسىزلىك؛ يەنە بىرى، مەغرۇرلۇقئۈم

ئۈمىدسىزلىك بىلەن، مەغرۇرلۇقنىڭ ھاالكەت ”شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ: 

ئۈچۈن سەۋەب بولىدىغانلىقىدىكى سىر شۇكى، يەتمەكچى بولغان ھەر قانداق 

ەۋەب ئارزۇ ـ ئارمان پەقەت ئۇنىڭغا ئۈمىد باغالپ، ئىزچىل تېرىشىش ۋە س

قىلىش ئارقىلىقال ھاسىل بولىدۇ. ھالبۇكى، ئۈمىدسىزنىڭ ئېتىقادىدا ئۇ يەتمەكچى 

بولغان مەقسەتنىڭ ئەمەلگە ئېشىشى  مۇمكىن ئەمەس، شۇڭا ئۇ ئۇنى ھاسىل 

قىلىش ئۈچۈن ئۈمىدمۇ قىلمايدۇ، سەۋەبمۇ قىلمايدۇ. مەغرۇر ئۆزىنى 

تەلەپ قىلمايدۇ ۋە  مەقسەتكە يەتتىم، دەپ ئوياليدۇ، شۇڭا ئۇ باشقىسىنى

ئۈمىدمۇ قىلمايدۇ، چۈنكى بار نەرسە سورالمايدۇ. ئارزۇ ـ ئارمان 
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ئۈمىدسىزنىڭ ئېتىقادىدا مۇمكىن ئەمەس، مەغرۇرنىڭ ئېتىقادىدا ھاسىل بولغان 

 «. نەرسىدۇر

 ۆپتۇر.كالر بىزنىڭ كۈندىلىك ھاياتىمىزدىمۇ بۇ ھەقىقەتنى ئىسپاتاليدىغان مىسال

ئۇ،  ئىمتىھاندا قازىنىش ئۈمىدىنى يوقاتقان ۋاقىتتا،مەسىلەن: ئوقۇغۇچى 

ىڭ ئۆگىنىش، مۇزاكىرە قىلىش، كىتاب، دەپتەر، قەلەم، مەكتەب دېگەنلەرن

ھەممىسىدىن زىرىكىدۇ، بۇالر ئۇنىڭ كۆزىگە سەت كۆرىنىدۇ. چۈنكى ئۇ 

داق ۇ. بۇنىلىدقانچە قىلسىمۇ بەرىبىر ئىمتىھاندىن ئۆتەلمەيدىغانلىقىنى ئېتىقاد ق

 ىدەھىت، ئاالھۋاقىتتا، ئۇنىڭغا قىلىنغان نەسىھەت، تەربىيە، مۇناسىپ مۇ

نىڭ ھېچبىرى كار قىلمايدۇ. پەقەت ئۇنىڭ نۆۋەتتىكى خۇسۇسى دەرسلەر

 ئىمتىھاندىن ئۆتۈشكە بولغان ئۈمىدى قايتىدىن تۇغۇلغاندىال، دەرسكە

 كىرىشەلەيدۇ. شىپا تېپىشىدىن ئۈمىدى ئۈزۈلگەن كېسەلمۇ شۇنداقتۇر.

ورۇق ا، يشۇنىڭدەك، ئادەم ھەر قانداق بىر ئىشتىن ئۈمىدىنى يوقاتقان ۋاقتىد 

ارە دۇنيا ئۇنىڭ كۆزىگە زۇلمەت كۆرىنىدۇ، ئۇنىڭغا سەۋەبلەر تۈگىگەن، چ

 ائاالقالمىغان، ئۆزى بولسا تۈگەشكەن بولۇپ ھېس قىلىنىدۇ. شۇڭا ئالالھ ت

لىق بولمايلى! ئىنسانئۈمىدسىزلىكنى كۇپرىلىق دەپ كۆرسەتكەن. ئۈمىدسىز 

 لى!سۈپىتىمىز بىلەن بەختلىك ھاياتقا ئېگە بولۇش ئۈمىدىمىزنى كۈچەيتەي

  

 



 تاماكا چېكىش تەن ساقلىقى ئۈچۈن زىيانلىقتۇر

 

لىكى ئىكەن اپەتزامانىمىزدا تاماكىنىڭ ئىنسان ساقلىقىغا قاتتىق زىيانلىق بىر ئ   

تىببى  قتا.ر ھەقىقەتكە ئايالنماھەركىمنىڭ نەزەرىدە شەك قوبۇل قىلمايدىغان بى

 ىنىڭمۇتەخەسسىسلىرى ۋە تەجرىبىلەر بۇ ھەقىقەتنى كۇچلەندۇرمەكتە. تاماك

 مكى،ۇنىڭدىنمۇ ئېچىنىشلىق بولغان زىيىنى بار، دېسەم نېمە دەيسىز! مەلۇ

ھەرقانداق بەڭگى ئاق چەكمەيدۇ. بىراق ھەر قانداق ئاق چەككۇچى 

 بەڭگىدۇر!  

 

 ىبى تاماكىنىڭ تەرك   

ان ېلىدىغكـ  چەيزە ئائىلىسىنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، ياپراقلىرى ئاق  تاماكا    

ھىدى سېسىق بىرى خىل ئۆسۈملۈكتىن ئىبارەتتۇر. ئۇ نىكوتىن، پۇتاس، 

نېكوتيانې، كوللىدىي، ھىدروگېن، ئوكسگېن قاتارلىق ماددىالر بىلەن 

 تەركىبلىنىدۇ. بۇالرنىڭ ھەممىسى زەھەرلىك ماددىالردۇر.

پ سۆزىدىن كېلى« tobaco»سۆزىنىڭ ئەسلى ھىندىي تىلىدىكى « تاماكا  » 

سۆزى مېكسىكا « tobaco» چىققان دەيدىغان قاراش بار. يەنە بەزىلەر 

ىنچە كېي قولتۇقىدىكى بىر ئارالنىڭ نامى بولۇپ، تاماكىنىڭ شۇ جايدا تېپىلىپ

ن، قالغا لىپىلەن ئاتىئىسپانىيىگە ئېلىپ كېلىنگەنلىكى ئۈچۈن شۇ ئارالنىڭ نامى ب

 ۇنىڭدەپ قارايدۇ.  تاماكىنىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى مەلۇم ئەمەس. بىراق ئ

ڭ ئەسىنىقىت ئامېرىكا قىتئەسىدە ئوتتۇرىغا چىققانلىقى ئېنىق بولسىمۇ، ئامېرىكا

ىڭ ۆزىنقايسى رايونىدا مەيدانغا كەلگەنلىكى بىزگە مەلۇم ئەمەس. كولومبو ئ

ۈن ى بىلەن ئامېرىكا قىتئەسىنى كەشپ قىلىش ئۈچئىسپانىيىلىك ھەمراھلىر

 قان ۋەونۇشـ يىلى تۇنجى قېتىم بارغىنىدا، ئۇالر تاماكا ماددىسى بىلەن ت 1492

 كەن.شۇندىن بېرى تاماكا ماددىسى بارچە ياۋروپا قىتئەسىگە تارقالغان ئى

 تاماكا ماددىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى:     

 تاماكا ياساپ چېكىلىدۇ. .1

ى چىقىرىپ شېشىگە قاچىالش ۋە تاتلىق شېكەر ياكى ھەسەل سۈيىن .2

 قاتارلىقالردىن بىرىنى قوشۇش ئارقىلىق چېكىلىدۇ.

 كەمپىت شەكلىدە ياسىلىپ چاينىلىدۇ. .3



 غەرىپ مەدەنىيتى ۋە بىز 166

 

 بەزى كېسەەللرنىڭ بۇرنىغا داۋا ئورنىدا پۇرىتىلىدۇ. .4

ن تاماكىدىن تاماكا ياسالغاندا، ۇ كۆپلىگەن خئمىيەۋىي ماددىالر بىلە

رىالشتۇرىلىدۇ. مەزكۇر ماددىالرنىڭ ھەممىسى تەن ساقلىق ئۈچۈن ئا

 زىيانلىقتۇر. بۇ ماددىالرنىڭ مۇھىملىرىدىن:

نېكوتىن : ۇ زەھەرلىك خېمىيىۋىي ماددىدۇر. ۇنىڭ زەھەرلەش  .1

 ملل گرامما  نېكوتىننى شىپرىس بىلەن 60كۈچى شۇنچىلىك زور  بولۇپ، 

 ئۆلىدۇ.  ئادەم بەدىنىگە سالغان ھامان ئادەم

قەتىران: تاماكا چەككەن ۋاقىتتا ۇنىڭ ئىسىدىن فىلتىردا پەيدا  .2

ى ققۇچبولىدىغان، خۇددى يولالرغا بېسىلىدىغان قارا مايغا ئوخشايدىغان ئا

ىڭ ېرىنخاراكتېرلىك ماددىدۇر.  ھۆل ئوتۇنالرنى كۆيدۈرگەندە ۇنىڭ كۆيگەن ي

را غان قالىدىېكىلگەندە پەيدا بوئاستىدىن ئاقىدىغان قارا سۇغا ئوخشاش، تاماكا چ

 ئىسلىق ماددىدۇر.

 ئوكسگېن. .3

 ھىدروگېن. .4

 

 تاماكىغا يۈزلىنىشنىڭ ئومۇمىي سەۋەبلىرى:

قات ئەنگىلىيىنىڭ ساۋسھاميېتون ئۇنىۋېرسىتېتىدە ئېلىپ  بېرىلغان تەتقى

 نەتىجىسىگە ئاساسالنغاندا، ېۇالر تۆۋەندىگىچە:

جىزلىقى ۋە ھارغۇنلۇق ) ئۆزىنى بېسىۋېلىش كۈچىنىڭ ئا .1

 بەڭگىلەرنىڭ تەبىرى بويىچە(

تاماكا چېكىپ بولغاندىن كېيىنكى ئومۇمىي بەدەننىڭ راھەت ھېس  .2

 قىلىشى.

تاماقتىن كېيىن ياكى كوفى بىلەن تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىڭ قالغانلىق  .3

 سەۋەب بىلەن ئۇنىڭدىن بېھاجەت بولۇشنىڭ قىيىنلىقى.

ئورنىدا تۇرغانلىقى ئۈچۈن. چۈنكى تاماكا ئىشتىھانى  تاماكا تاماقنىڭ .4

 ئۆزايتىدۇ.

تاماكا  چېكىتىدىغان دوستالر بىلەن ئارىالشقانلىق سەۋەب بىلەن  .5

 چېكىشنى ئۈگىنىپ قېلىش.

بەزىلەر كىشىلەرگە ئۆ زىنى كۆرسىتىش ئۈچۈنمۇ زورىغا  تاماكا  .6

 چېكىپ قويىدۇ.
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ىسپاتلىغانلىق دېگەن ئېتىقاد  بىلەن بەزىلەر  ئۆزلىرىنىڭ ئەرلىكىنى ئ .7

 چېكىدۇ.

 

لغان سۇئۇد ئۇنىۋېرسىتېتىدە ئېلىپ  بېرى پادىشاھسەئۇدى ئەرەبىستان     

ىرى ۋەبلتەتقىقات نەتىجىسىگە كۆرە، تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىپ قېلىشنىڭ سە

 تۆۋەندىكىچە:

ئۇالرنى  بالىالرنىڭ بەڭگى ئاتا ـ ئانىلىرىنى دورىشى ۋە ئاتىالرنىڭمۇ .1

 توسماسلىقى.

بەڭگى دوستالر بىلەن ئارىلىشىش، خۇسۇسەن بالىالر يىگىتلىك  .2

 ياشلىرىدا بەڭگىلەر بىلەن دوست بولىشى.

بالىالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئەرلىكىنى كۆرسىتىش دەۋاسى بىلەن زورىغا  .3

 تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىۋېلىشى.

ىلەن ئۆزلىرىنى غەم ـ قايغۇ، ئەندىشىلەردىن قايسى بىر يول ب .4

 قاچۇرۇش مەقسىتى بىلەن كىشىلەر تاماكىغا يۈزلىنىدۇ.

 تاماكىنىڭ تەن ساقلىقىغا قاتتىق زىيانلىق ئىكەنلىگە ئېتىبار بەرمەسلىك. .5

 ئىرادىنىڭ ئاجىزلىقى ۋە  سەۋىر ـ تاقەتنىڭ كەملىكى. .6

  

 تاماكىنىڭ زىيانلىرى :     

ىتى كۆپ بولۇپ، تىببىي تاماكىنىڭ زىيانلىق تەرەپلىرى ناھاي   

سىي مۇتەخەسسىسلەر ئۇنىڭ يۈرەك، ئۆپكە، نەپەس سىقىلىش، ئاشقازان ، جىن

ىببىي تلەر ۋە باشقىمۇ كېسەللىكلەرگە سەۋەب بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ. تەجرىبى

 مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ يوقىرىقى يەكۈنلىرىنى ئىسپاتلىماقتا. 

 

 ەسىرى:تاماكىنىڭ بالىالرغا بولغان يامان ت   

ئاتا ـ ئانسىدىن بېرەرسى تاماكا چېكىدىغان بالىالر تاماكائاارقىلىق  .1

 گۇناھ ـ مەسىيەت ئىشلەرنى ئىشلەيدىغان بولۇپ يېتىشىدۇ. 

تاماكا چېكىدىغانالرغا ئارىالشقان بالىالر تەدرىجىي تاماكا چېكىشنى  .2

 ئۈگىنىپ قالىدۇ.

ونترول قىلىنىپ تۇرمىغان ئاتا ـ ئاناسى تەرىپىدىن تەقىپ قىلىنىپ، ك .3

 الىدۇ.ىپ قبالىالر تاماكا چېكىش ۋە باشقىمۇ يامان ېادەتلەرگە تېزال ئادەتلىن
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 بىگۇناھ نارىسىدە بالىالرغا تاماكىنىڭ كەلتۈرىدىغان زىيانلىرى:

ئاتا ـ ئانىسى ياكى ئۇالرنىڭ بېرەرسى تاماكا چېكىدىغان بالىالرنىڭ   .1

 تار بولۇش ئېتىمالى كۈچلۈكتۇر.ئۆپكە ياللۇغى كېسىلىگە گىرىپ

ئېغىر ئاياق ئايالالرنىڭ تاماكا چېكىشى توغۇلغان بۇۋاقالردا بەزى  .2

 كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىدۇ.

ئاتا ـ ئانىسى ياكى ئۇالردىن بېرەرسى تاماكا چېكىدىغان بالىالردا   .3

يدا پەى نەپەس سىقىلىش، بۇرۇن ۋە بوغۇز ئېلىرگىيىسى قاتارلىق كېسەللىكلەرن

 بولىدۇ.

ئاتا ـ ئانىسى ياكى ېۇالردىن بېرەرسى تاماكا چېكىدىغان بالىالر  .4

رەرسى ن بېجىسمانىي ۋە ئەقلىي جەھەتتىن تەرەققى قىاللمايدۇ. ئاتا ـ ئانىسىدى

ىالر بال تاماكا چېكىدىغان بالىالر بىلەن ئاتا ـ ئانىسى تاماكا چەكمەيدىغان

 .تەتقىقاتالر بۇنى ئىسپاتلىغان  ئوتتۇرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي

 

 تاماكا چېكىشنىڭ دىنىي جەھەتتىكى زىيىنى:  

نىڭ مالربارلىق ئىسالم قانۇنشۇناس ئالىملىرى ۋە باشقىمۇ ھەر ساھە ئالى    

 ىنىشبىردەك ئىتتىپاقى بىلەن تاماكا چېكىش، تاماكا سودىسى بىلەن شۇغۇلل

ىغا قلىقارام نەرسە، ئۇ تەن ساقەتئىي ھارامدۇر. چۈنكى تاماكا ئۆزى نىجىس ھ

 زىيانلىق بولغىنىنىڭ سىرتىدا، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي ۋە ئەخالقىي

تئىي ە قەتەرەپلەردىنمۇ زىيانلىقتۇر. شۇڭا ئۇ ئىسالم شەرىئىتى قانۇنى بويىچ

ەن تھارامدۇر. ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە، ئىنسانالرنى ئۆزلىرىنىڭ 

ق مۇندا ىلىپان نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن مەنئى قساقلىقىغا  زىيانلىق بولغ

 ەڭالر ، ئۆزۈڭالرنى ھاالكەتكە ئىتتىرم«ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمەڭالر:» دېگەن 

لەرنى ئالالھ سىلەرگە پاك  نەسىلەرنى ھاالل قىلدى ۋە نىجىس نەرسى» ۋە « 

 مۇندىن باشقىمۇ بۇ ماۋزۇدا كەلگەن ئايەتلەر كۆپتۇر.« ھارام قىلدى

 

 ماكا چېكىشنى ئۈگىنىپ قېلىشتىن ساقلىشى:تا

تاماكىنىڭ زىيىنى ھاراقتىنمۇ چوڭ. ئۇنىڭ خۇمارى ھاراق خۇمارىدىنمۇ 

كۈچلۈكتۇر. تاماكا ئەنە شۇنداق يامان ئاپەت. تاماكا چېكىشنى ئۈگىنىپ قېلىش 

چىقىش ئەڭ قىيىن بولغان خەتەرلىك بىر يولنى تاللىۋالغانلىقتۇر.  زىيانلىق 
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ىچىدە تاماكا ئىنسان ساقلىقىنىڭ ئەڭ ئەشەددىي دۈشمىنى. دۇنيادا ماددىالر ئ

نۇرغۇن دۆلەتلەر كىشىلەرنىڭ ئۈستى يېپىق جايالردا، خۇسۇسەن،ئىش 

ئورۇنلىرىدا تاماكا چېكىشىنى قەتئىي تۈردە مەنئى قىلىپ كەلمەكتە. لېكىن تاماكا 

قوزغاش تەركىبىدىكى نېكوتىن ماددىسىنىڭ تاماكا چەككۈچىلەر بەدىنىدە 

كۈچىنىڭ زورلىقى ۋە بەدەننىڭ تەلەبلىرىدىن بىرىگە ئايلىنىپ قالغانلىقى 

سەۋەبلىك، تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىپ قالغان كىشىلەر ئۇنى تاشالش يولىدا 

كۆپ ئازاپالنماقتا. بەڭگىنىڭ خۇمارى تۇتقاندا تاماكا دېگەن بۇ نىجىس نەرسە 

دۇ. تاماكىسى تۈگەپ قالغان ئەڭ ئېسىل غىزاالردىنمۇ لەززەتلىك كۆرىنى

بەڭگىنىڭ خۇمارى تۇتقان ۋاقىتتا تەڭپۇڭلىقى بۇزۇلىدۇ، كىشىلەرگە قىلىدىغان 

مۇئامىلىسىمۇ ياخشى بواللمايدۇ. بۇ ھالەتتە ئۇ تاماكا چېكىپ خۇمارىدىن 

 چىقمىغىچە قولى ئىشقا بارمايدۇ.

ق ۇنداشئەنە مانا، تاماكا دېگەن ئەنە شۇنداق يامان ئاپەت. بەڭگىلىك دېگەن 

دىي تىسائاۋارىچىلىق ۋە كېسەللىكتۇر. تېخى ئۇنىڭ دىنىي، ئىجتىمائىي ۋە ئىق

رنىڭ شىلەتەرەپتىن تارتىدىغان زىيانلىرى ئايرىمدۇر.  تاماكا چەكمەيدىغان كى

 بۇنداق بىر دەردى يوقتۇر.

ئۇنى  تاماكىنىڭ زىيانلىرى ۋە ئاۋارىچىلىقلىرى شۇنداق كۆپ بولغان ئىكەن،

ىنىش ساقل»ئۈگىنىپ قېلىشتىن قاتتىق ھەزەر قىلىش ئەڭ ياخشىدۇر.  چېكىشنى

 دەيدىغان ھېكمەت ناھايىتى توغرا ئېيتىلغان.« داۋالىنىشتىن ئەۋزەل

 چارىلىرى تاماكىغا ئۈگىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش

رلەر ەدبىتتاماكىغا ئۈگىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قوللىنىلىدىغان چارە ـ 

 تۆۋەندىكىچە:

تاماكا چېكىدىغانالر بىلەن ئىمكان قەدەر ئارىالشماسلىق. ئىش  .1

ىغا اماكتمۇناسىۋىتى بىلەن چارىسىز ئارىلىشىشقا مەجبۇر بولغان تەقدىردىمۇ، 

سەلبىي نەزەر بىلەن قاراش، ئۇنى بىر خەتەرلىك ئاپەت دەپ تونۇش ۋە 

 شۇنداق مۇئامىلە قىلىش.

بىر قېتىم، ئىككى قېتىم  ئۈگىنىپ قالمايمەن دېگەن ئىشەنچ بىلەن .2

 چېكىپ بېقىشتىن قاتتىق ھەزەر قىلىش.

تاماكىغا زورلىغۇچىالرغا قەتئىي بوي ئەگمەسلىك ۋە شۇنداق  .3

 ئەھۋالغا مۇپتىال بولۇپ قېلىشنىڭ چارە ـ  تەدبىرلىرىنى قىلىش.
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تاماكا چېكىدىغانالر بار سورۇنالردىن ئازىنى قاچۇرۇش. ئامالسىز  .4

 دىمۇ، بەڭگىلەردىن يېراقراق ئولتۇرۇش.قاتنىشىپ قالغان

سىزگە تاماكا  سۇنغان  كىشى ھەر قانچە يېقىن  كىشىڭىز بولغان  .5

 تەقدىردىمۇ، ئۇنىڭ خاتىرىسىنى قىلماستىن قەتئىي رەت قىلىشس.

 

 ئۈگىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشبالىالرنىڭ تاماكا چېكىشنى  

نىالرنىڭ ا ـ ئائات مەتلىك بايلىقىدۇر. ئۇالربالىالر ئاتا ـ ئانىالرنىڭ ئەڭ قىم      

تا ـ ى ئابۈگۈنى، ئەتىسى ۋە پارالق كېلىچىكىدۇر. بالىالرنىڭ بەخت ـ سائادىت

ىڭ الرنئانىالرنىڭ زور خوشاللىقى بولغىنىدەك، بالىالرنىڭ بەختسىزلىكى  ئۇ

كە ەتائادچە سغەمكىنلىكىدۇر. ئاتا ـ ئانىالر بالىلىرىنىڭ خوشاللىقى بىلەن ئالەم

قاندا ھەر چۈمگەندەك، بالىلىرىنىڭ غەمكىنلىكى بىلەن تۈگىشىپ كېتىدۇ. دۇنيادا

ى ولۇشىناق بئاتا ـ ئانا بالىلىرىنىڭ ياخشىلىقىنى ۋە زىيان ـ زەخمەتلەردىن يېر

 تىلەيدۇ. 

اتا ـ ا، ئبالىالرنىڭ تاماكا چېكىشنى ئۇگىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشت     

ەردىن ىكىليىتى چوڭدۇر. ئۇالر بالىلىرى توغرىلىق تۆۋەندئانىالرنىڭ رولى ناھا

 مەسئۇل ۋە جاۋابكاردۇر:

ئائىلىدە دىنىي تەربىيەنى كۈچەيتىشى،  ھاالل ـ ھارام، ياخشى ـ يامان  .1

ە ۋە توغرا ـ خاتاالرنىڭ ھەممىنى ئۇالرغا توغرا يوسۇندا بىلدۈرۈشى ۋ

 قانائەتلىنەرلىك ھالدا چۈشەندۈرۈشى.

 لىق ۋە ئېسىل ئەخالقالردا بالىلىرىغا ئۆلگە بولۇشى.تەقۋاداۋ .2

بالىلىرىنىڭ يۈرۈش ـ تۇرۇشلىرىنى ئۆز كونترولى ئاستىغا ئېلىشسى.  .3

 ئۇالرنىڭ يانچۇقلىرىنى ۋە سومكىلىرىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇشى.

بالىلىرىنىڭ ئارىلىشىدىغان دوستلىرى، ساۋاقداشلىرى ۋە خوشنىلىرىنى  .4

 تئىيلىرىنى ئەخالقسىز، يامان، بەڭگى بالىالرغا قەئېنىق بىلىشى ۋە بالى

 ئارىالشتۇرماسلىقى.

بالىلىرىنىڭ مەكتەبتىكى ئەھۋالىنى مۇئەللىملىرىدىن ۋە ياخشى  .5

 ساۋاقداشلىرىدىن ئېگەەللپ تۇرۇشى.

تاماكا چېكىدىغانالر بار سورۇنالرغا بالىلىرىنى ئېلىپ بارماسلىقى ۋە  .6

 بېرىشتىن مەنئى قىلىشى.
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ئۆيدە  ئاتا ـ ئانىالر ئۆزلىرى بالىلىرىنىڭ يېنىدا تاماكا چەكمەسلىكى، .7

 تاماكا ساقلىماسلىقى.

بالىلىرىنىڭ بېرەر قېتىم تاماكا چەككەنلىكىنى ياكى بەڭگى بالىالرغا  .8

ىلەن ۇسۇل بىي ئئارىالشقانلىقىنى ئاڭلىغان ھامان بالىلىرىنى قانائەتلىنەرلىك ئىلم

 ا قىلماسلىققا ۋەدە ئېلىشى.ئاگاھالندۇرۇشى ۋە قايت

بالىلىرىنىڭ يامان ئادەتلەرگە كۆنۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئالالھقا  .9

 سىغىنىپ ھەر دايىم دۇئا قىلىشى.

تاماكا، ھاراق، ئاق چېكىملىك ۋە باشقىمۇ زىيانلىق نەرسىلەرنىڭ  .10

 خەتىرىدىن بالىلىرىنى ھەمىشە ئاگاھالندۇرۇپ تۇرۇشى.

 

 دا تاماكىنى تاشلىغىلى بولىدۇ؟قانداق قىلغان      

ش اشالدۇنيادا ھەر قانداق بىر مۈشكىلىنىڭ چىقىش يولى بولىدۇ. تاماكىنى ت

ئىشى شۇنچىلىك قىيىن كۆرۇنگەن بولسىمۇ، ئۇنى تاشالش مۇمكىندۇر. 

 تۆۋەندىكىلەر تاماكىنى تاشالش ئۈچۈن ياردەمچى بوالاليدۇ:

بۇ نىجىستىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا سىغىنىپ دۇئا قىلىش ۋە  .1

ۇئا دماڭا »ئالالھ تائاالغا چىن ئېسىلىش. ئالالھ تائاال    قۇرئان كەرىمدە: 

. دەپ ئوچۇق جاكارلىدى« قىلىڭالر، مەن دۇئايىڭالرنى ئىجابەت قىلىمەن

ڭ ئانىئالالھ  تائاال نىڭ دۇئاالرنى ئىجابەت قىلىشىدا شەك يوق. ئەمما دۇ

نىڭ زى شەتلەرمۇ بار. مەسىلەن: يېمەك ـ ئىچمەكئىجابەت بولۇشى ئۈچۈن بە

ئادا ، دۇھااللدىن بولۇشى، دۇئانى ئىجابەت بولۇشىغا چىن ئىشەنچ بىلەن قىلىش

ن ا چىراستچىل، سەمىمىي بولۇش، ئالالھنىڭ دۇئانى ئىجابەت قىلىدىغانلىقىغ

 الر.ئىشىنىش، ئىجابەت بولمايۋاتىدۇ، دەپ دۇئادىن زىرىكمەسلىك ۋە باشقى

ل ېېسىئئالالھ تائاال غا دۇئادىن »غەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:پەي

نى كېسەللىرىڭالر» يەنە ئۇ مۇنداق دېگەن:«. كۆرىنىدىغان نەرسە يوقتۇر

 اكاتزپېقىرالرغا خەير ـ ئېھسان قىلىش بىلەن داۋاالڭالر، ماللىرىڭالرنى 

 «.ربىلەن ساقالڭالر ۋە باالالرغا دۇئا بىلەن تاقابىل تۇرۇڭال

ئالالھ تائاال غا تەقۋالىق قىلىش، يەنى ئالالھ تائاال غا سىغىنىپ ئۇنىڭ  .2

غەزىبىگە ئۇچرايدىغان ئىشالردىن قېچىش ۋە ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش 

ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ ھېمايىسىگە ئېگە بولۇش. 

ھ تائاال ھېچ ۋاقىت زىيانغا ئالالھ تائاالنىڭ ھېمايىسىگە ئېرىشكەن كىشىنى ئالال
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كىمكى ئالالھقا تەقۋالىق » ئۇچراتمايدۇ. ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە: 

كىمكى ئالالھ تائاالغا »ۋە  « قىلىدىكەن، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسان قىلىدۇ

،   دە پ «تەقۋالىق قىلىدىكەن، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ

 كۆرسەتكەن.

تاماكىنى دەر ھال تاشالش. ئۇنى دەرھال تاشالش ئاالھىدە چىن  .3

ەك ئىرادە باغالشنى تەلەپ قىلىدىغان ئىش. لېكىن ئۇ بەزىلەر ئويلىغاند

ئۇنچىۋاال قىيىن ئىشمۇ ئەمەس. ئۇنى قىيىن كۆرگەن كىشى رامازان 

ـ  ېمەككۈنلىرىدىكى ھالىنى ئەسكە ئالسا بولىدۇ. رامازان كۈنلىرىدىمۇ ئۇ ي

. ىچمەك، تاماكا چېكىش ۋە باشقىمۇ ئىشالردىن مەجبۇرى ئۆزىنى توسىدۇئ

ا ىقىغبۈگۈن تاشاليمەن، ئەتە تاشاليمەن دەپ كەينىگە سوزۇش شەيتاننىڭ قام

كە ئېسىلغانلىق بولۇپ. شەيتانىي نەپس ئۇنى تاشالشقا پۇرسەت بەرمەسلىك

ان گەن ھامتىرىشىدۇ. ئەڭ ئۈنۈملۈك چارە، تاماكىنى تاشالش قارارىغا كەل

 ئۇنىڭدىن دەرھال  قول ئۈزۈشتۇر. 

تاماكىنى دەرھال تاشالش ۋە تاماكا چەكمەسلىككە ئادەتلىنىش ئۈچۈن 

 تۆۋەندىكىلەرنى قىلىش كېرەك:

 تاماكا چېكىدىغانالرغا   ئارىالشماسلىق. .1

تاماكا چېكىش ئەسناسىدا ئىستېمال قىلىپ كەلگەن شەيئىلەرنى   .2

 ئېتىش.ئىستېمال قىلىشنى تەرك 

 گىمناستىكا ھەرىكەتلىرى بىلەن كۆپرەك شۇغۇللىنىش. .3

 . مېۋە ۋە كۆكتاتالرنى كۆپرەك  ئىستېمال قىلىش.4

    بىلەن . تاماكا خومارى تۇتقان بىر قانچە مىنۇتلۇق قىيىنچىلىققا سەۋر5   

 ەيدۇ. ېتەلتاقابىل تۇرۇش. شۇ بىر قانچە مىنۇتقا چىدىغان ئادەم ئۇنى تاشالپ ك

ە ئىراد چىن ۈگىنىپ قالغان يامان ئادەتنى تاشالشتا ، ئۇنى تاشالشقا بولغان.ئ 6

 ۇنداۋە ئۇنىڭغا قايتماسلىققا  رەسمىي بەل باغالشنىڭ  رولى ئاساسىي ئور

 اققايتۇرىدۇ. خومارى تۇتقان ۋاقىتتا ئۆزىنى توتۇۋېلىش، خىيالىنى باشقا 

ارنى مېنۇتلۇق بۇ خۇمبۇرۇش، باشقا ئىشالر بىلەن مەشغۇل بولۇش بىرقانچە 

 ئونۇتۇشقا  ئاالھىدە ياردەمچى بولىدۇ. 

 تاماكىنى تاشالش ئۈچۈن تەۋسىيەلەر

نى ىلەرتەلىم ـ تەربىيە مۇتەخەسسىسلىرى تاماكىنى تاشالش ئۈچۈن  تۆۋەندىك 

 تەۋسىيە قىلىدۇ:
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. تاماكا ئورنىغا نېكوتىن ماددىسىدىن ياسالغان مەخسۇس 1        

ش تاماكىغا بولغان ئىشتىھانى پەسەيتىدۇ. چۈنكى رىۋاشكىالرنى چاينا

ىن ېكوتكىشىلەرنى تاماكا چېكىشكە ئادەتلەندۈرۈپ قويغان نەرسە ئۇنىڭدىكى ن

مار . خوماددىسىدۇر. مىسۋاك قوللۇنۇشمۇ تاماكىنى تاشالشقا ياردەمچى بولىدۇ

ى قاتتىق تۇتقان لەھزىلەردە مىسۋاكنى ئېغىزىدىن چىقارماي تۇرۇش ياخش

 دۇ.دۇر. شۇنداقال چىشالرنى يۇيۇپ تۇرۇشمۇ ئۇنىڭغا ياردەمچى بولىئۇسۇل

تاماكىنى تەدرىجىي تاشالشقىمۇ بولىدۇ. بۇ كۈندىلىك چېكىدىغان  .2

 اچكاپتاماكا نىسبىتىنى ئازايتىش ئارقىلىق بولىدۇ. مەسىلەن: كۇنىگە بىر 

 ئاز چېكىدىغان كىشى ئۇنى بىر ياكى ئىككى تالغا چۈشۈرۈشى، ئىمكان قەدەر

 ـرە، چېكىشكە تىرىشىش ئارقىلىق بولىدۇ. لېكىن ئەڭ ياخشى ۋە ئۈنۈملۈك چا

 يوقىرىدا ئېيتىلغاندەك ــ  دەرھال تاشالشتىن ئىبارەتتۇر.

. ىقىشچتاماكا چەكمەيدىغان ھەمراھالر بىلەن بىرگە سەيلىگە ۋە سەپەرلەرگە 

ۇ بلېكىن  شۇ ئارقىلىق تاماكا چەكمەسلىككە ئۆزىنى كۆندۈرۈش مۇمكىندۇر.

 ىيالخئەسنادا ۋاقىتنى بىكار ئۆتكۈزمەسلىك ھەتتا ئۆزىگە تاماكا ھەققىدە 

 سۈرۈشكىمۇ پۇرسەت بەرمەسلىك كېرەك. 

 تاماكىغا قارشى تۇرىدىغان مەخسۇس تىببىي مەركەزلىرى بولىدۇ. .3

قچى ئۇالر خىتاي يىڭنىلىرى ۋە بەزى دورىالر ئارقىلىق تاماكىنى تاشلىما

دەمچى يار ۋااليدۇ. بۇ ئورۇنالرغا مۇراجىئەت قىلىشمۇ ئاالھىدەبولغانالرنى دە

 بولىدۇ. 

تاماكا چېكىدىغان دوستالردىن ۋاقىتلىق ئايرىلىش، ېۇالرنىڭ  .4

شىش سورۇنلىرىغا بارماسلىق ۋە تاماكا چەكمەيدىغانالر بىلەن كۆپ ېارىلى

 ئارقىلىق ئۆزىنى چەكمەسلىككە كۆندۈرۈش.

م مەغلۇب بولۇش بىلەن مەيۈسلەنمەسلىك ۋە بېرەر ياكى ئىككى قېتى .5

ئۇنى تاشلىيااليدىغانلىقىدىن ئۈمىدىنى ئۈزمەسلىك كېرەك. ئادەتتە تاماكىنى 

% كىشى  ئىرادىسىدىن يېڭىلىپ يەنە تاماكا 60تاشلىماقچى بولغانالردىن 

چېكىش ئادىتىگە قايتىدۇ. لېكىن تاشلىماقچى بولغان ئادەم بېرەر ياكى ئىككى 

لغىنىدىن كېيىن، ئۆزىنىڭ ئاجىز نوقتىسىنى بىلىۋېلىپ، بارچە ھىممىتى قېتىم يېڭ

ۋە كۈچىنى شۇ ئاجىزلىق تەرىپىنى يېڭىش يولىغا سەرپ قىلىدىكەن، ئۇ  

تاماكىنى تاشالش جېڭىدە ئاخىرى چوقۇم غەلىبە قىالاليدۇ. ئىرادىلىك ئادەم 

غا يېڭىلمەسلىك ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى ۋە ئاجىزلىق نوقتىسىنى تونۇيدۇ ۋە ئۇنىڭ
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ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ. مەلۇمكى، ھارماي كۈرەش قىلغانالر ئاخىرى چوقۇم 

 غەلىبە قىلىدۇ. 

دە .ئۆز ـ ئۆزىگە سۆز بېرىش ئۇسۇلى بىلەنمۇ تاماكىنى تاشالش جېڭى6   

 لغانچىن ياغەلىبە قىلغىلى بولىدۇ. چۈنكى ئىنسان قانچىلىك  سۆزىدە تۇرمايدىغا

زى ىمۇ، ئۇ ئۆزىنى ئالدىماسلىقى كېرەك. ئۇنىڭ ئۆبولۇپ كەتكەن تەقدىرد

ىي بىلەن ۋىجدانى ئوتتۇرىسىدا سەمىمىيەت بولۇشى كېرەك. تاماكىنى قەتئ

پ تاشالش ئۈچۈن ئۆزىگە چىن ۋەدە بەرگەن ئادەم ھەر ۋاقىت خومارى تۇتۇ

 رگەنۋەدىسىنى بۇزۇشقا مەجبۇر ھالەتكە چۈشۈپ قالغىنىدا ئۆز ـ ئۆزىگە بە

ن ۇشتىئۆزىنى ئالدىماسلىقى كېرەكلىنى ئويالپمۇ ۋەدىسىنى بۇز ۋەدىسىنى ۋە

 يانىدۇ.

انالر اللمىغ.يوقىرىقى ئۇسۇلالر بىلەنمۇ تاماكىنى تاشالش جېڭىدە غەلىبە قى7   

لىش. م قىئۈچۈن، يەنە بىر چارىمۇ بار، ئۇ بولسىمۇ، تاماكا چەكمەسلىككە قەسە

ەسەم ىق قشىدىن قورقسا، ۋاقىتلئەگەر قەسىمىدە تۇرالماي گۇناھكار بولۇپ قېلى

ەن ۇل بىلئۇس قىلىشقا بولىدۇ. مەسىلەن: بىر يىللىق، ئۈچ ئايلىق، بىر ئايلىق. بۇ

 تاماكا چېكىشنى تاشلىغانالرمۇ كۆپ.

  

 

   



 بالىالر تەربىيىسى ھەققىدە

 

ھىدە ن ئاالچىدىبالىالر ئالالھ تەرىپىدىن ئىنسانالرغا ئاتا قىلىنغان  نېمەتلەر ئى

 ىيەتېمەت ۋە شەرەپلىك ھەم خەتەرلىك ئامانەتتۇر. بالىالرنى ئىنسانچوڭ ن

ىن لەردئۈچۈن، دىن، مىللەت ۋە ۋەتەن ئۈچۈن پايدىلىق ھەم ياراملىق ئەزىمەت

قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىش ھەر قانداق ئاتا ـ ئانىنىڭ ئۇنىڭدىن باش 

ىن ەردەتلتارتالمايدىغان ئۇلۇغۋار بۇرچىدۇر. بالىالرنى يوقىرىقىدەك ئەزىم

نى قالرقىلىپ چىقىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۇالردا پەزىلەتلەرنى، گۈزەل ئەخال

 ۋە ياخشى ئادەتلەرنى يېتىلدۈرۈش شەرتتۇر. ئېنىقكى، پەزىلەت، گۈزەل

ەڭ ئئەخالق ۋە ياخشى ئادەتلەرنىڭ مەنبىئى دىندۇر. تەربىيە بابىدا دىن 

ارسىز قار قىلمايدىغان شەخس يېڭىلمەس ئىالھىي مەنبەدۇر. بېرەر دىنغا ئېتىقاد

 مئىيەتر جەشەخستۇر، شۇنداقال بېرەر دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان ھەر قانداق بى

 اتلىق،اياشبــ پەن ـ تېخنىكىدا ۋە باشقا ساھەلەردە قانچىلىك تەرەققى قىلغان، 

ساپالىق تۇرمۇشتا قانچىلىك ئىلگىرىلىگەن بولۇپ كەتسۇن ــ بەرىبىر 

لىم ـ ، ئىۇم، جاڭگاللىققا ئوخشاش  بىر جەمئىيەتتۇر. چۈنكىمەنىۋىياتتىن مەھر

ە ۋرنى پەن ۋە تېخنىكا يېڭىلىقلىرى كىشىلەرگە تۇرمۇشتىكى بەزى ئۇڭايلىقال

ەت، ەزىلباياشاتلىقنىڭ ۋاسىتىلىرىنى يارىتىپ بېرەلىگەن بولسىمۇ، ئۇالرغا پ

 ەتتىنئەخالق ۋە سائادەتنى بېرەلىگىنى يوق. كىشىلەر ھازىرقى ھەر جەھ

ۋە « كەشىپىيات ئەسرى»، «تەرەققى قىلغان ئەسىر»تەرەققىي قىلغان ئەسىرنى

 «پەزىلەت ئەسىرى»دەپ ئاتىسىمۇ، ھېچكىم ئۇنى  « كومپىيۇتېر ئەسىرى»

دېيەلمەيدۇ. زامانىمىزدا ئىنسانالردىكى « سائادەت ئەسىرى»ياكى 

ڭ قنىئەخال پەزىلەتلەرنىڭ بارغانسېرى يوقىلىشقا قاراپ كېتىپ بارغانلىقى،

، پەۋقۇلئاددە ئاجىزلىشىۋاتقانلىقى، دۇنيانىڭ قايسى يېرىدە بولمىسۇن

ىڭ مىزنكىشىلەرنىڭ تۈرلۈك شاقاۋەتلەر ئىچىدە تولغىنىۋاتقانلىقى دېگەنلىرى

تىپىك مىسالىدۇر. چۈنكى سائادەتنى پۇل ـ مالنىڭ كۆپ بولۇشى ياكى 

ن د بىلەتىقاتنى  ئىمان ـ ئېتۇرمۇشتىكى تېخنىكىلىشىش بېرەلمەيدۇ، بەلكى سائادە

دىلالر  بىلىڭالركى،»كۆڭۈلنىڭ تېچلىقى بېرەلەيدۇ. ئالالھ قۇرئان كەرىمدە: 

 دەيدۇ.« ئالالھنى ياد ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ
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تىك تېستبېرەر دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغان پەيالسوپالر، ھەتتا ئادەتتىكى ئا

 سۇلۇكىدا ۋە ىنسانالرنىڭ ئەخالقىدا،پىكرىدىكى ئىنسانالرمۇ، دىنىي ئېتىقادنىڭ ئ

نكار ى ئىباشقا تەرەپلىرىدە كۆرسىتىپ كېلىۋاتقان چوڭقۇر ئىجابىي تەسىرلىرىن

ا بولس ئەگەر ئالالھ بولمىغان»قىاللمىغان. ھەتتا پەيالسوپالردىن بەزىسى: 

غا ارلىقىبئالالھنىڭ »دېسە، بەزىلىرى: « ئېدى، ئۇنى يارىتىشقا توغرا كېلەتتى

 ىلغان،ەت قالمسىلەر؟ ئەگەر ئالالھ بولمىغان بولسا، ئايالىم ماڭا خىيانشەك قى

 ن.دېگەنىكە« خىزمەتچىم مېنىڭدىن قولىغا چىققاننى ئوغۇرلىغان بوالتتى

. ادۇربەزىلەر ۋىجدان بولىدىكەن، دىنغا ھاجەت يوق، دەپ جۆيلۈيدۇ. بۇ خات

 ىتتىنىڭ ززەرىيە ئۇنىچۈنكى بۇ، ئىلمىي نەزەرىيە بواللمايدۇ، بەلكى ئىلمىي نە

ان، يدىغسۆزلەيدۇ. ھەرقانداق ئىنساننىڭ ئىچكى قاتلىمىدا كۆز بىلەن كۆرۈلمە

 ىڭ باردەپ ئاتالغان بىر كۈچن« ۋىجدان»پەقەت ئۆز ئىگىسىال ھېس قىلىدىغان 

ولۇپ، ىك بئىكەنلىكى ئېنىق بىر ھەقىقەت. بۇ ۋىجداننىڭ بار بولغانلىقى يېتەرل

ېمە ا، نىلەن كۈچلىنىشكە ئېھتىياجى بولمايدىغان بولسئۇنىڭ دىنىي تەربىيە ب

نى لىرىئۈچۈن بۇ ۋىجدان ئىسالمىيەتتىن بۇرۇنقى ئەرەبلەرنى ئۆزلىرىنىڭ قىز

تىرىك تۇرغۇزۇپ يەرگە كۆمىدىغان، ئاتىلىرىنىڭ خوتۇنلىرىنى خوتۇن 

تىن ىيەتقىلىدىغان ۋە باشقا ۋەھشىلىكلەردىن توسالمىغان؟ نېمە ئۈچۈن ئىسالم

 ەخالقئىن شۇ ئەرەبلەرنىڭ ئۆزى پۈتۈن دۇنيا ئەللىرى ئۈچۈن ۋىجدان ۋە  كېي

شكە لىنىـ پەزىلەتلەردە ئۆلگە بولۇپ، ئۇالرنىڭ تىللىرىدا مەڭگۈلۈك مەدھىيى

ۋە  جدانسازاۋەر بولدى؟ تەبىئىيكى، ۋەھىينىڭ تەربىيىسى ئۇالرنىڭ ئۆلگەن ۋى

نداق تەربىيە بىلەن شۇقەلبلىرىنى تىرىلدۈرۈپ، ئۇالرنى ۋە ۋىجدانلىرىنى 

 ئۆزگەرتكەن.

 دېمەك، خۇددى يامغۇر سۈيى قورغاقچىلىقتىن قۇرۇپ ئۆلگەن زېمىنلەرنى

ە ۋرنى قايتىدىن تىرىلدۈرۈپ ياشارتقاندەك، دىنىي تەربىيە ئۆلگەن ۋىجدانال

قەلبلەرنى ئىمان نۇرى بىلەن شۇنداق تىرىلدۈرۈپ ياشارتىدۇ. دىنىي 

نلەر لىگەڭ تولىمۇ ئەھمىيەتلىك ئىكەنلىكىنى سۆزتەربىيەنىڭ ھاياتتىكى رولىنى

 ىنغادپەقەت مۇسۇلمانالرال ئەمەس، بەلكى باشقا دىندىكىلەر، ھەتتا بېرەر 

 مىغان.ىاللئېتىقاد قىلمايدىغان كىشىلەرمۇ سۆزلىگەن ۋە بۇ ھەقىقەتنى ئىنكار ق

ناملىق « ئىمانغا قايتىش»ئامېرىكىلىق پىسخولوگىيە ئالىمى ھېنرى لېنك 

شۇنىسى »سىرىدە بالىالر تەربىيىسى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەپ يازىدۇ: ئە

ئېنىقكى، بالىالر خاراكتېر ۋە ئىرسىيەت جەھەتتە بىر ـ بىرىدىن پەرقلىق 
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كېلىدۇ. لېكىن ئۇالرنىڭ خاراكتېرى ۋە ئاتا ـ ئانىسىنىڭ قېنىدىن سىڭىپ كىرگەن 

بىر ئۇالر ياخشى ئادەت ۋە ئىرسىيىتى قانچىلىك ياخشى بولۇپ كەتمىسۇن، بەرى

گۈزەل ئەخالقالرنى ئۆگىنىشكە مۇھتاجدۇر. ئۇالرغا ياخشى ئادەت، گۈزەل 

ئەخالقالرنى سىڭدۈرۈش ئىشى نىزامسىز ئەمەلگە ئاشمايدۇ، بەلكى ئۇالرنىڭ 

ئىچكى دۇنياسىغا تەسىر قىلغۇدەك ۋاسىتىالرنى قوللىنىشقا توغرا كېلىدۇ. 

رىنى تەربىيىلەش ئىشىدا قاتتىق قىينىلىۋاتقانلىقى بىر زامانىمىزدا ئاتىالرنىڭ بالىلى

رېئاللىق. ئۇالر بالىلىرىغا ياخشى ئادەت ۋەگۈزەل ئەخالقالرنى سىڭدۈرۈش 

يولىدا باشقىالرنىڭ نەسىھەتلىرىگە بەكمۇ مۇھتاجدۇر. ئاتىالرنىڭ بۇ 

 ئېھتىياجلىرىنى ھەل قىلىش يولىدا، ئەقلىي، پىسخىك جەھەتلەردىن ئىزدىنىدىغان

بولساق، بۇ ئېھتىياجالرنى ھەل قىلىدىغان نەرسىنىڭ پەقەت دىن ئىكەنلىكىنى 

ئېنىق كۆرىمىز. چۈنكى ئالالھنىڭ بار ئىكەنلىكىگە، ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ 

راستچىل ئىكەنلىكىگە، كىتابلىرىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ۋە ئاخىرەت كۈنىدە 

چىن ئىمان ئاتا ـ ئانىالر  ياخشى ـ ياماننىڭ سورىقى بولىدىغانلىقىغا بولغان

ئۈچۈن ئەڭ يېڭىلمەس، ئەڭ ئىشەنچلىك ھەل قىلغۇچ بىر ئاساسنى يارىتىپ 

بېرىدۇ. نەتىجىدە، ئۇالر بالىلىرىنىڭ قەلبىگە ياخشى ئادەت ۋە گۈزەل ئەخالق ـ 

پەزىلەتلەرنى سىڭدۈرۈش ئىشىدا غەلىبىگە ئېرىشىدۇ. بۇنداق دىنىي ئاساس 

اتا ـ ئانا بالىلىرىغا توغرا ـ خاتانى، ياخشى ـ ياماننى بولمايدىكەن، ھېچقانداق ئ

 توغرا شەكىلدە ئۆگىتىپ چىقىشتا نەتىجە ئااللمايدۇ.

بالىالر چوڭىغانسېرى جەمىئىيەت، مەكتەب، دوستالر ۋە خوشنىالرنىڭ 

غان تەسىرى ئاستىدا قالغانلىقتىن، ئۆگىنىشى ۋە ئەخالقلىنىشى زۆرۈر بول

ڭ القالردىن نېسىۋە ئااللمايدۇ. تەربىيە ئەياخشى ئادەت ۋە گۈزەل ئەخ

ۇ بنىڭ خەتەرلىك ۋە قىيىن بىر مەسئۇلىيەتتۇر. زامانىمىزدا ئاتا ـ ئانىالر

شى ياخ جەھەتتە قىينىلىۋاتقانلىقى ئېيتقانلىرىمىزنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئەڭ

ىش شاھىتتۇر. دىن ئىنساننىڭ ئەقلىي ۋە خۇلقىي مۇشكىالتلىرىنى ھەل قىل

ىيەت ئەڭ يېڭىلمەس مەنبەدۇر. ئاتا ـ ئانىالر، بالىالر ۋە جەمئيولىدىكى 

 ھېچقاچان بۇنىڭدىن بىھاجەت بواللمايدۇ.

 لىكىگەىكەنئكىچىكىدىن ئالالھنىڭ بارلىقىغا ۋە ياخشى ـ ياماننىڭ تارازىسى دىن 

 ئىشەنگەن باال ياخشى ئادەت ۋە ئېسىل ئەخالقالرغا تۈرتكە بولىدىغان

 زانغان بولىدۇ. ئاساسلىق جەۋھەرنى قا
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ن، ئىبادەت ئورۇنلىرىدىن ئالىدىغانلىرىمىز قانچىلىك سەۋىيىدە بولمىسۇ

پ اڭالئئىبادەتگاھلىرىغا بېرىشقا داۋام قىلىش، دىنىي ۋەز ـ نەسىھەتلەرنى 

وغرا ان تتۇرۇش بىزنىڭ ياخشى ـ باماننى ـ توغرا ـ خاتانى پەرقلەندۈرەلەيدىغ

 ئەڭ ياخشى مەدەتكاردۇر، شۇنداقال بىر ئاساسقا ئىگە بولىشىمىز ئۈچۈن

 لىنىئالالھقا بولغان ئىمانىمىزنى كۈچلەندۈرىشىمىز ئۈچۈنمۇ ئاالھىدە رو

ا ـ ئات كۆرسىتىپ كەلمەكتە. شۇڭا ئەخالقىمىزنى يېتىلدۈرۈشتە يوقىرىقىالرنى

ئانىالر، جەمئىيەت، خۇسۇسەن بالىالر ئۈچۈن ناھايىتى پايدىلىق دەپ 

 ئىشىنىمىز.

ا ىرىغلدىدا تۇرغان رېئاللىق شۇكى، ئاتا ـ ئانىسى ئىبادەتگاھلكۆزىمىز ئا

ر بالىال ىغانبارىدىغان بالىالر بىلەن، ئاتا ـ ئانىسى ئىبادەتگاھلىرىغا بارمايد

 ئوتتۇرىسىدىكى پەرق ئاالھىدە چوڭدۇر. ئاۋۋالقىالر ئۆزلىرىگە گۈزەل

لەرگە ئەخالق ۋە ياخشى ئادەتلەرنى يېتىلدۈرۈشتە كۆرۈنەرلىك نەتىجى

ە ىل ۋئېرىشكەن. ئون مىڭ كىشى ئۈستىدە ئۆزۈم بېۋاسىتە ئېلىپ بارغان تەھل

ىپ بېر تەتقىقات نەتىجىسىدە ماڭا شۇنداق ئايان بولدىكى، ئىبادەتگاھلىرىغا

ە ەت ۋتۇرىدىغانالر، بارمايدىغانالرغا نىسبەتەن گۈزەل ئەخالق، ياخشى ئاد

 بولۇپ چىقتى.ئىنساپ ـ ئادالەت جەھەتتە ئاالھىدە پەرقلىق 

ى بالىالرغا ياخشى ئادەت ۋە گۈزەل ئەخالقالرنى سىڭدۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخش

ۇر. ىرىدپەيتى ئۇالرنىڭ ئۆگىتىلگەنلەرنى چۈشەنمەستىن قوبۇل قىلىدىغان چاغل

غا اھلىرىەت گئەگەر ئاتا ـ ئانىالر بالىلىرىغا دىنىي تەربىيە بەرمەي ياكى ئىباد

الر ۈشىنىدىغان ياشقا يېتىپ قالسا، ئۇئەۋەتمەي ئۇالر ئاڭلىغانلىرىنى چ

بۇ  دە، ـجەمئىيەتتىكى بارلىق ناچارلىقالرنى قوبۇل قىلىدىغان بولۇپ قالىدۇ 

نى ۇالرۋاقىتتا ئۇالر ئۆمرىنىڭ ئەڭ ياخشى پۇرسىتىنى يوقاتقان بولىدۇ ۋە ئ

غان بول ئىسالھ قىلىش دەۋرىمۇ ئۆتۈپ كەتكەن بولىدۇ. بىزنى ئەجدادلىرىمىزدا

ە ، گۈزەل ئەخالق ۋە ياخشى ئادەتلەرگە باغالپ تۇرىدىغان نەرسدىيانەت

 «.پەقەت دىندۇر. دىندىن باشقىسى بۇ ۋەزىپىنى ئورۇنلىيالمايدۇ

يۇقىرىقىالر يالغۈز ھېنرىنىڭال ئەمەس، بەلكى ئۆزلىرى بېرەر دىنغا ئېتىقاد  

ق قىلمىغان بولسىمۇ، دىننىڭ ئىنسانالرنى، خۇسۇسەن بالىالرنى گۈزەل ئەخال

ۋە ياخشى ئادەتلەر دائىرىسىدە ۋەتەن، مىللەتكە پايدىلىق ئەزىمەتلەردىن قىلىپ 

يېتىشتۈرۈپ چىقىشتا تەسىرى ئەڭ كۈچلۈك بولغان  يېڭىلمەس بىر ئىرفان 
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مەنبىئى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن ۋە بۇ ھەقىقەتنى ئېتىراپ قىلىشتىن باش 

 لىرىنىڭ بىردەك پىكرىدۇر.تارتالمىغان تەربىيە ۋە پىسخولوگىيە مۇتەخەسسىس

ن نلىقتىىلغادىن بىلەن ئەخالقلىنىشقا چاقىرىدىغانالرنىڭ تولىسى دىننى ھىمايە ق

ەل نى ھئەمەس، بەلكى ئىنسانالرنىڭ خۈلقىي، نەپسىي ۋە ئەقلىي مۇشكىالتلىرى

نلىقى مىغاقىلىش يولىدا دىنغا يۆلىنىشتىن باشقا بېرەر يېڭىلمەس مەنبەنىڭ بول

 ھالدا دىنغا قايتىشنى تەرغىپ قىلغۇچىالردۇر.  ئۈچۈن مەجبۇرى

مەد ئەمما بىزنىڭ ئىسالم دىنىمىز پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى ھەزرىتى مۇھەم

نقى ئەسىر بۇرۇ 14ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق بۇ مەسىلىنى مۇندىن 

ن چاغالردىال ھەل قىلغان ــ بالىالرنى كىچىكىدىن دىن تەربىيىسى بىلە

 مەسچىتلەرگە، ئاممىۋىي دىنىي سورۇنالرغا ئېلىپ بېرىش،يېتىشتۈرۈش، 

 ئۇالرغا ئۆيگە كىرگەندە رۇخسەت سوراپ، ساالم بېرىپ كىرىش قاتارلىق

رى ن بىئەخالقالرنى ئۆگىتىشنىڭ ئاتا ـ ئانىالر ئۈستىدىكى مۇھىم پەرزلەردى

 ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن.

ول ياسى ندىن باشالپ، ئەدندېمەك، ئىسالم دىنى بالىالر ئۈچۈن يوقىرىسى ئىما

 سىدايۈرگەندە ئاتا ـ ئانىالرغا ھۆرمەت بىلدۈرگەنلىكتىن ئۇالرنىڭ ئارقى

 ا ۋەمېڭىشقىچە بولغان پۈتۈن گۈزەل ئەخالقالرنى ئۆگەتكەن. بىزنىڭ  دۇني

ن ىتىلگەبېك ئاخىرەتلىك سائادىتىمىزنىڭ كېپىلى چوقۇم ئىسالم دىنىدۇر!دىنىمىزدا

گە رەۋىشتە ئەگىشىش بىزنىڭ مەڭگۈلۈك سائادەتلەر تەلىماتالرغا ھەقىقىي

 ئېرىشىشىمىز ئۈچۈن يېتەرلىكتۇر. 

  

  

 

 



 يەر يۈزىگە ئالالھ تائاالنىڭ قانۇنى كېرەك

 

 يەر يۈزىدە ئالالھ تائاالنىڭ قانۇنىدىن باشقىسى يارىمايدۇ

الالھ ان ئكائىناتنى ۋە ئۇنىڭدىكى جانلىق ـ جانسىز بارلىق مەۋجۇداتنى ياراتق

ۇر ەھۇزبئىنسانالرنىڭ يەر يۈزىدە تەتبىق قىلىشى ئارقىلىق ئامانلىق ئىچىدە 

ھايات سۈرۈشى ئۈچۈن ئۇالرغا ئاالھىدە قانۇن بەلگىلەپ بەرگەن. يەر 

ىنى التلىرۇشكىيۈزىدە ئالالھ تائاالنىڭ قانۇنىدىن باشقا قانۇنالر ئىنسانالرنىڭ م

چۈنكى  پىللىك قىاللمايدۇ.ھەل قىلىپ، ئۇالرنىڭ بەختلىك ھايات سۈرۈشىگە كې

لى ەھسۇمئىنسانالر ئۆزلىرى چىقىرىۋالغان بارلىق قانۇنالر ئىنسان ئەقلىنىڭ 

ەرگە ەۋرلبولغانلىقتىن، مۇنداق قانۇنالر بىر دەۋرگە يارىغان بولسا، باشقا د

 يارىماي قالىدۇ. ھەر ۋاقىت ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش، ئىسالھ قىلىشالرغا

كى قانۇنالرنى اليىھىلىگەنلەر قانچىلىك مۇھتاج بولۇپ تۇرىدۇ. چۈن

ر كېلەچەكنى كۆرەلەيدىغان ئالىمالردىن بولۇپ كەتكەن تەقدىردىمۇ، ئۇال

گەن يىھىلىڭ الئۆزلىرىنىڭ باشلىرىغا كېلىدىغانالرنى بىلمەيدۇ. نەتىجىدە، ئۇالرنى

غان ايدىقانۇنلىرى ئۇزۇن ئۆتمەيال ئىنسانالرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى ھەل قىاللم

قلىق ن ھەپ قالىدۇ. شۇڭا يەر يۈزىگە قانۇن اليىھىلەشتە ئالالھ تائاالدىبولۇ

 بولغان بىرسى يوقتۇر.

ئالالھ تائاال پۈتۈن كائىناتنىڭ، جۈملىدىن يەر يۈزىنىڭ ۋە ئۇنىڭدىكى  

ئىنسانالرنىڭ يېگانە ياراتقۇچىسى. ھەر قانداق ئىجادكار ئۆزىنىڭ ئىجاد قىلغان 

قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنى، بۇزۇلسا قانداق ئىسالھ نەرسىسىنىڭ خاراكتېرىنى ۋە 

قىلىدىغانلىقىنى ياخشى بىلگەنگە ئوخشاش، ئالالھ تائاال ئىنسانالرنىڭ 

خاراكتېرىنى، ئۇالرنىڭ يەر يۈزىدىكى ئىنسانلىق ۋەزىپىلىرىنى قانداق ئادا 

قىلىشى، مۇشكىالتلىرىنى قانداق ھەل قىلىشى كېرەكلىكىنى ئۇبدان بىلگەچكە 

ر ئۈچۈن يەر يۈزىدە ئىجرا قىلىنىدىغان، زامانالرنىڭ ئۆتۇشى بىلەن ئۇال

ئەھمىيەتسىز بولۇپ قالمايدىغان، ھەر قانداق مۇشكىالتلىرىنى ھەل 

قىالاليدىغان ئەبەدىي قانۇنالرنى اليىھىلەپ بەرگەن. شۇڭا يەر يۈزىدە ئالالھ 

ى ئىجاد قىلغان تائاالنىڭ قانۇنىدىن باشقىسى يارىمايدۇ. مەسىلەن: تېلېۋىزورن

ئىجادكار ئۇنىڭ قانداق ئىشلەيدىغانلىقىنى، رەڭگىنى، ئاۋازىنى يوقىرى ـ تۆۋەن 

قىلىپ قانداق تەڭشەيدىغانلىقىنى ئۆزى بەلگىلەيدۇ ۋە كىشىلەرگە شۇ تەرىقىدە 
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قوللىنىشنى تەۋسىيە قىلىپ كىتابچىنى قوشۇپ بېرىدۇ. تېلېۋىزور بۇزۇلسا ئۇنى 

س بولغانالر تۈزەلەيدۇ. ئەگەر سىز تېلېۋىزورنى پەقەت ئۇنىڭغا مۇتەخەسسى

ئوڭشىتىش ئۈچۈن ياغاچچىنى ياكى تۆمۈرچىنى چاقىرسىڭىز ئۇالر 

تېلېۋىزورنى بۇزۇپ قويىدۇ. ئاڭلىغانالرمۇ سىزنى مەسخىرە قىلىدۇ. ئەسلىدە 

مەسخىرە قىلىشقا تېگىشلىك ئىش بولسا ئۇ ئىنسانالرنىڭ ئالالھ اليىھىلەپ 

ىن يۈز ئۆرۈپ ئۆزلىرىنىڭ چەكلىك ئەقلىغا ئىشىنىپ يەرلىك بەرگەن قانۇنالرد

قانۇنالرغا باش ئۇرغانلىقىدۇر. ئالالھ ئىنسانالرنى ياراتتى، ئۇالر ئۈچۈن 

قانۇن اليىھىلەپ كىتابالرنى چۈشۈردى، ئۇالرنىڭ ھالىنى ئىسالھ قىلىش 

ئۈچۈن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى. قانۇن اليىھىلەش ھەققى كائىناتنىڭ 

ىرىنى، ئىنسانالرنىڭ باشلىرىغا كېلىدىغانالرنى بىلىدىغان بىرسىگە ئائىتتۇر. سىرل

ئۇ بولسا ئالالھتۇر. ئىنسانالر كائىناتنىڭ ئەمەس، بەلكى ئۆزلىرىنىڭ 

يارىتىلىشىنىڭ، ئورگانلىرىنىڭ ئىشلەش سىستېمىلىرىنىڭ سىرلىرىنى بىلمەيدۇ. 

ۇن! جان دېگەن قانداق ئەگەر بىلىمىز دېگۈچىلەر بولسا، قېنى ئېيتىپ باقس

نەرسە؟ ئۇ نەدە؟ ئەقىل دېگەن نېمە؟ بىر قېتىملىق تاماقنى ھەزىم قىلدۇرۇش 

ئۈچۈن ئاشقازان قانچە تۈرلۈك خىزمەتلەرنى ئىشلەيدۇ؟ قىزىل قان قانداق 

 بولۇپ ئاق سۈتكە ئايلىنىدۇ؟ 

 يەرلىك قانۇنالر يېتەرسىز

نىڭ مۇشكىالتلىرىنى ھەل ئىنسان ئەقلى بىلەن اليىھىلىگەن قانۇنالر ئۇالر

قىاللماي، ئەكسىچە ئۇالرنى تۈرلۈك شاقاۋەتلەر گىرداۋىغا تاشلىماقتا. مەلۇم 

شارائىت ۋە مەلۇم زامانالرنى كۆزدە تۇتۇپ تۈزۈلگەن بۇ قانۇنالر زاماننىڭ 

ئۆزگىرىشى بىلەن جەمئىيەتكە يارىمايدىغان، كىشىلەرنىڭ ئېھتىياجلىرىنى ھەل 

قالماقتا. ھەر قانچە ئادالەتلىك دېيىلگەن قانۇنالرمۇ قىاللمايدىغان بولۇپ 

يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۆزگەرتىشلەرگە مۇھتاج بولماقتا. چۈنكى ئىنسانالر 

ئۆزلىرى ياراتقۇچىالر بولمىغاچقا، ئۆز مۇشكىالتلىرىنى ۋە يېڭى ـ يېڭى 

كۆرىلىپ تۇرىدىغان ئىجتىمائىي مەسىلىلەرنى ھەل قىالاليدىغان بېرەر 

گەرمەس قانۇن اليىھىلەپ چىقىشقا قادىر ئەمەستۇر. زامانىمىزدا ئىنسانالر ئۆز

دۇنيانىڭ قايسى يېرىدە بولمىسۇن، شاقاۋەت ئىچىدە تولغىنىۋاتماقتا. مەسىلەن: 

قايسى بىر رادىئونى ئاڭلىسىڭىز، قايسى بىر تېلېۋىزىيە خەۋىرىگە قارىسىڭىز 

لىكنىڭ، بومباردىماننىڭ، ۋە قايسى بىر گېزىتنى ئوقۇسىڭىز قان تۆكۈلگەن

قاتىللىقنىڭ ۋە بوالڭ ـ تاالڭنىڭ خەۋەرلىرىنى ئاڭاليسىز. ئىنسانالر 
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سوتسىيالىزم، كاپىتالىزم ۋە باشقا ھەر تۈرلۈك نەزەرىيەلەرنىڭ قانۇنلىرىنى 

سىناپ كۆرگەن بولسىمۇ، دەرتلىرىگەداۋا، رەنجىگە شىپا بولغىدەك بىرىنى 

گە ئۇچرىدى. ساماۋىي قانۇنالر)ئالالھنىڭ تاپالمىدى، ئەكسىچە شاقاۋەتلەر

قانۇنى( بىلەن، ئىنسانالر اليىھىلىگەن قانۇنالرنىڭ پەرقى شۇكى، بىرىنچىدىن، 

ساماۋىي قانۇنالر ھەممىنى تولۇق بىلگۈچى ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى 

ئالالھ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن قانۇنالر بولسا، ئىنسانالر تەرىپىدىن 

ەن قانۇنالر ئىنسانىي كەمچىلىكلەردىن خالىي ئەمەستۇر. اليىھىلەنگ

ئىككىنچىدىن، ساماۋىي قانۇنالرنىڭ ئىجرا قىلىنىشىدا ئەڭ كۈچلۈك نازارەتچى 

ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسى بولسا، ئىنسانالر اليىھىلىگەن قانۇنالرنىڭ 

نازارەتچىلىرى ھۆكۈمەت دائىرىلىرىدۇر. تەبىئىيكى، ئىنسانالر ئىچكى 

اسىدىن باشقۇرۇلىدىغان بولمىغىچە، ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنىڭ نازارەتلىرى، دۇني

جازالىرى كارغا كەلمەيدۇ. چۈنكى ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ۋە قانۇن 

نازارەتچىلىرى كۆرگەنلىرىنى ۋە ئاندا ـ ساندا پاش بولۇپ قالغانلىرىنى 

يانىڭ جازالىيالىسىمۇ، ئەمما يوشۇرۇن جىنايەتلەرنى جازالىيالمايدۇ. دۇن

ھازىرقى ئەھۋالى دېگەنلىرىمىزنىڭ تىپىك مىسالىدۇر. دۇنيادا قانداقال بىر قانۇن 

بولمسۇن، ئۇنىڭدا، ئوغۇرلۇق قىلغانالرنى، بوالڭچىالرنى، كىشىلەرنىڭ 

نومۇسلىرىغا تەككۈچىلەرنى، كىشىلەرنى ئالدىغانالرنى، ناھەق قان 

تىلگەن تۇرۇپ، بۇ تۆككەنلەرنى ۋە باشقا جىنايەتچىلەرنى جازاالش بېكى

قىلمىشالر كۈندىن ـ كۈنگە كۆپەيمەكتە. ھەتتا دۇنيانى تەھدىد ئاستىغا ئالماقتا. 

قانۇنالر بۇ قىلمىشالرغا خاتىمە بېرىپ، جەمئىيەتنى ئامان قىالاليدىغان بولسا، 

بۇ قىلمىشالر نېمە ئۈچۈن تۈگىمەيدۇ ياكى ھېچ بولمىغاندا ئازايمايدۇ؟ ئەينى 

انۇنلىرىنى قىسمەن جەھەتلەردە ئاز ـ توال تەتبىق قىلىۋاتقان ۋاقىتتا ئىسالم ق

ئىسالم دۆلەتلىرىدە ئەھۋال باشقىچە. بۇ مەملىكەتلەردە جىنايىي ئىشالر 

نىسبىتىنىڭ ئىنتايىن ئاز ئىكەنلىكى بىر رېئاللىق. چۈنكى مۇسۇلمانالرنى 

ى ـ ھۆكۈمەت دائىرىلىرى نازارەت قىلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنىڭ ئىچكى دۇنياس

ئىسالمىي ۋىجدانىي نازارەت قىلىدۇ. ئۇالر ھۆكۈمەتتىن ئەمەس، بەلكى ئالالھ 

 تائاالدىن قورقىدۇ ئەمەسمۇ؟

ئەگەر ئىسالم قانۇنلىرى تولۇق تەتبىق قىلىنىدىغان بولسا، مۇسۇلمانالرال 

ئەمەس، بەلكى پۈتۈن ئىنسانىيەت شاقاۋەتلەردىن قۇتۇلۇپ، بەختلىك ھالدا 

تى. ئىسالم قانۇنلىرى ماركسىزمچىالرنىڭ خىيالى ھايات سۈرگەن بوالت
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جەننىتىگە ئوخشاش قۇرۇق پەلسەپە ئەمەس، بەلكى مۇسۇلمانالر ئۇزۇن 

يىللىق تارىخىدا تەتبىق قىلىپ پايدىالنغان ۋە سىناقالردىن ئۆتكەن ئېسىل 

قانۇنالردۇر. ئۆز ۋاقتىدا ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئۆز 

ى ئېتىراپ قىلىپ، ئۇنىڭ جازاسىنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلىپ گۇناھلىرىن

كەلگەنلەرمۇ ئاز بولمىغان. غامىدىيە ئىسىملىك بىر ئايال بىلەن مەزنى 

ئىسىملىك ئەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ زىنا قىلىپ گۇناھكار بولغانلىقلىرىنى ئۆزلىكىدىن 

ىغا ئېتىراپ قىلىپ كېلىپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەتۈر قارىۋالغىن

قېتىم تەكرار ئىقرار قىلغانلىقى ۋە ئاخىرىدا جازاسىنى تېتىغانلىقىمۇ،  4قارىماي 

ئالالھ تائاالنىڭ قانۇنىنى ۋىجدانلىرى بىلەن نازارەت قىلغانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر. 

بۇنداق مىسالالر ناھايىتى كۆپ. يوقىرىقى ئىككىسىنى ھۆكۈمەت دائىرىلىرى 

الر ئۆز ۋىجدانلىرىنىڭ ئازاپلىشىغا چىداپ تۇتۇپ ئەكەلگەن ئەمەس، بەلكى ئۇ

تۇرالماي، گۇناھلىرىنىڭ جازاسىنى مۇشۇ دۇنيادا تېتىپ ۋىجدانلىرىنى 

راھەتلەندۈرۈش ئۈچۈن شۇنداق قىلغانالر ئېدى. ئۇالرنى ۋىجدانلىرى 

چاقىرىپ كەلگەن. ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆزلىرىدىن باشقا ھېچكىممۇ 

رىپىدىن كەلگەن ساماۋىي دىنالر ئىشنى ئەڭ كۆرمىگەن. شۇڭىمۇ ئالالھ تە

ئاۋۋال كىشىلەرنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى ئىسالھ قىلىشتىن باشاليدۇ. ھەركىم ئۆز 

ۋىجدانى بىلەن ئىش كۆرۈپ، باشقىالرنىڭ ھەق ـ ھوقۇقلىرىغا تاجاۋۇز 

 قىلمايدىغان بولسا، ئادالەت دېگەن شۇ! بۇ ۋاقىتتا قانۇنمۇ كېرەك ئەمەس.

 نىڭ قانۇنىغا قايتىشتىن باشقا چارە يوقئالالھ تائاال

رى انۇنلىىك قئىنسانالر ئالالھ تائاالنىڭ قانۇنىغا قايتماستىن، ئۆزلىرىنىڭ چەكل

نى لىقىبىلەن ھاياتلىقنىڭ تۈرلۈك مۇشكىالتلىرىنى ھەل قىلغىلى بولمايدىغان

قىسمەن چۈشەنگەن بولسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ پەن ـ تېخنىكا جەھەتتىكى 

 ھەل ئىشىنىپ، ئىجتىمائىي مۇشكىالتالرنىمۇ ئەقلىمىز بىلەن يوقىرىلىقىغا

ى قىلىمىزغۇ، دەپ مەغرۇرلىنىپ كەلمەكتە. شۈبھىسىزكى، ئۇالر نۆۋەتتىك

ۋە  يارىمۇشكىالتلىرىنى ھەل قىلىش يولىدا ئالالھ تائاالنىڭ قانۇنىغا ئىختى

دە رغەيرى ئىختىيارى ھالدا چوقۇم قايتىدۇ. ھازىرمۇ ئۇالر كۆپ مەسىلىلە

ەمما ۇ. ئئۇنىڭغا قايتماقتا. بۇنىڭغا كۆپلىگەن مىسالالرنى كەلتۈرۈشكە بولىد

 ن:مىسال بىلەن كۇپايە قىلىمە 5سۆزۈمنى ئىخچامالش يۈزىسىدىن تۆۋەندە 

 . تاالق1
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قا قىلىش االقتئىسالم دىنىنىڭ ئىجتىمائىي ئىشالر قانۇنىدا، ئېھتىياج تېپىلغاندا 

ىق بەزى ھالالردا ئۇنىڭدىن بىھاجەت رۇخسەت قىلىنغان. چۈنكى ھاياتل

ن بواللمايدۇ. ئەمما خىرىستىئان دىنىنىڭ ھاكىمىيەت مەقامى بولىۋالغا

ۇالر ئوق. چىركاۋالرنىڭ تەلىماتىغا كۆرە، ئايالالرنى تاالق قىلىشقا رۇخسەت ي

ى ئەسىرلەردىن بىرى تاالقنى ئېتىراپ قىلماي كەلگەنىدى. دۇنيا تەرەقق

نئى ى مەرنىڭ مۇشكىالتلىرى كۆپىيىشكە باشاليدۇ. تاالقنقىلغانسېرى ئىنسانال

 پ دەۋا، دەقىلىش ئارقىلىق ئائىلىنى، بالىالرنى پارچىلىنىشتىن ساقالپ قالىمىز

ق قىلغان شۇ ئىنسانالرنىڭ ئۆزلىرى باشقا بۇيرۇلمىغان يولالر ئارقىلى

 اقاۋەتش، ىنئائىلىسىنى، بالىلىرىنى ۋە ئۆزلىرىنى ۋەيران قىلىشقا باشلىغانلىقت

ئۈستىگە شاقاۋەت كۆپىيىپ، جەمئىيەتتە ئەخالقسىزلىقالر تېخىمۇ كۆپ 

 لىدائەۋجگە چىقىدۇ. بۇنىڭ بىلەن چىركاۋالر جەمئىيەتنى ئىسالھ قىلىش يو

ىنى مەجبۇرى ھالدا تاالقنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا يول قويۇش قانۇن

نمۇ؟ ىلغالىقتىن شۇنداق قچىقىرىدۇ. ئۇالر بۇ ئىشىدا ئىسالم دىنىنى قوللىغان

ان ۋە رلىغتەبىئىيكى ياق. ھاياتلىقنىڭ قانۇنىيىتى ئۇالرنى شۇنداق قىلىشقا زو

قا باش نۆۋەتتىكى بۇ مۇشكىلىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تاالقنى ئېتىراپ قىلىشتىن

 چارە تاپالمىغان.

ى ك، ئىكولسا. ئىسالم قانۇنىغا كۆرە، ئانىالر بۇۋاقلىرىنى تولۇق ئېمىتمەكچى ب2

دىغان رۈلىياشقا كىرگىچە ئېمىتىشى الزىم. ياۋرۇپا دۆلەتلىرى بۇۋاقالرغا ئىچۈ

، مەخسۇس سۈت ئىشلەپچىقارغاندىن كېيىن، ئۇالر بۇ سۈنئى سۈتنى ماختاپ

ار، بىسى بۇنىڭدا بۇۋاقنىڭ ئېھتىياجىغا مۇناسىپ پايدىلىق ماددىالرنىڭ ھەمم»

 دەپ تەشۋىق قىلىشقا« بۇ سۈت ئانا سۈتىدىن نەچچە ھەسسە پايدىلىقتۇر

س ـ ى بەباشاليدۇ. كىشىلەرمۇ ئۇالرنىڭ رەڭلىك ئېالنلىرىغا ئىشىنىپ بۇ سۈتن

ىل ي 10ـ  5بەستە سېتىۋېلىپ بۇۋاقلىرىغا ئىچۈرۈشكە باشاليدۇ. ئارىدىن 

ق دىلىئۆتمەستىن تىببىي مۇتەخەسسىسلىرى بۇۋاقالرغا ئانا سۈتىنىڭ ئەڭ پاي

ڭ ىتمەستىن ياسالما سۈتلەرنى ئېمىتىشنىئىكەنلىكىنى ۋە ئانا سۈتى ئېم

 قاندىنچىق بۇۋاقالرنىڭ تەن ساقلىقىغا زىيانلىق بولۇپ چىققانلىقىنى ئىسپاتالپ

ۆرۈر مۇ زكېيىن، كىشىلەر ئەسلىگە قايتىدۇ ۋە ئانا سۈتىنىڭ بۇۋاق ئۈچۈن تولى

 ئىكەنلىكىنى چۈشىنىپ يېتىدۇ.

 . ئۆلۈم جازاسى3
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ازاسى جلۈم قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگەن قاتىلغا ئۆ ئىسالم جىنايى ئىشالر قانۇنىدا

ا ېلىشتسىلەر ئۈچۈن قىساس ئ»بېرىش بەلگىلەنگەن. ئالالھ تائاال قۇرئاندا: 

يەنى قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگەن قاتىلنى قىساس ئۈچۈن « ھاياتلىق بار

دىن ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق باشقىالر ئۇنىڭ ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاشالرنىڭ زىيىنى

 ى دەۋاىكىن، دەپ كۆرسەتكەن. ئەمما ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانىيەتپەرۋەرلساقلىنااليدۇ

 غاندىنلدۇرقىلىدىغان بەزى كاپىتالىستىك دۆلەتلەر ئۆلۈم جازاسىنى ئەمەلدىن قا

بارچە   ىدا،كېيىن، قاتىللىق جىنايەتلىرى كۈندىن ـ كۈنگە ئەۋجگە چىقىدۇ. ئاخىر

نىڭ لەتلەرۇ دۆنى ئازايتالمىغان بچارىلىرىنى ئىشقا سېلىپمۇ قاتىللىق جىنايەتلىرى

 وچۇقبەزىلىرى ئۆلۈم جازاسىنى يولغا قويۋشقا مەجبۇر بولىدۇ، بەزىلىرى ئ

 كتە.ەلمەئېالن قىلمىغان بولسىمۇ، قاتىلالرغا ئۆلۈم جازاسىنى ئىجرا قىلىپ ك

 . ئۆسۈم4

ئىسالم قانۇنىغا كۆرە، ئۆسۈمگە قەرز بېرىش ۋە ئېلىش ئەڭ قاتتىق 

نىلىدۇ. قۇرئان ۋەھەدىسالردا ئۇنىڭ گۇناھىنىڭ ئېغىرلىقى ۋە گۇناھالردىن سا

ئۇنىڭ قەتئىي ھاراملىقى تەكىتلەنگەن. ئەمما ئىنسانالر ئالالھ تائاالنىڭ دىنىدىن 

ئۇزاقالشقانسېرى ھاالل بىلەن ھارامنىڭ پەرقىنى ئايرىمايدىغان بولۇپ 

، ئۆسۈمنىڭ بەزى كەتكەن. زامانىمىزدىكى دۇنيا ئىقتىسادىغا قارايدىغان بولساق

دۆلەتلەرنى مۇنقەرزلىككە چۈشۈرگەنلىكىنى كۆرىمىز. باي دۆلەتلەر 

ئۆسۈمگە قەرز بېرىش سىياسىتى بىلەن ھېسابسىز دەرىجىدە بايلىققا 

كۆمۈلگەن، پېقىر دۆلەتلەر قەرزگە بوغۇلۇپ مۇنقەرز بولغان، ھەتتا چوڭ 

ۆرىدىغان قورچاق دۆلەتلەرگە بېقىنىدىغان، ئۇالرنىڭ خاھىشى بويىچە ئىش ك

دۆلەتلەرگە ئايلىنىپ قالغان. چوڭ دۆلەتلەر كىچىڭ دۆلەتلەرنى ئېزىش، قۇل 

قىلىش ئۈچۈن بەرگەن ۋاقىتلىق قەرزلىرىگە يوقىرى ئۆسۈمنى شەرت قىلىدۇ. 

نەتىجىدە، قەرز ئالغان دۆلەتلەرنىڭ يەللىسىدىكى قەرزلەر يىلدىن ـ يىلغا 

ەرز بەرگەنلەر ئۆز خاھىشلىرىنى  ئاشماقتا. بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ق

ئۇالرغا ئىجرا قىلدۇرماقتا. مانابۇ ـ زامانىۋى قۇللۇق. بۇ سەۋەبتىن دۇنيا 

ئىقتىسادى تەۋرەپ قالغان. دۇنيانىڭ ئىقتىسادىي مۇقىمسىزلىق مۇشكىلىسىنى 

ھەل قىلىش نىيىتى بىلەن توپالنغان دۇنيا ئىقتىساد مۇتەخەسسىسلىرىنىڭ بىردەك 

دېيىشتىن « گە چۈشمىگىچە بۇ مەسىلە ھەل بولمايدۇ«0»ئۆسۈم »سۆزى 

ئىبارەت بولغان. بۇالر ئىسالم دىنىغا ئەگەشكەنلىكىدىن شۇنداق دېگەنمۇ؟ ياق. 
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بەلكى ئۇالر نۆۋەتتىكى مۇشكىالتلىرىنى ھەل قىلىش يولىدا ئىسالم دىنىنىڭ 

 بەلگىلىمىسىنى قوللىنىشقا مۇھتاج بولغان.

 . ھاراق5

 ئۇنى قەتئىي لىقىغا زىيانلىق ئىكەنلىكىنى قۇرئان بايان قىلىپ،ھاراقنىڭ تەن ساغ

ۇ ھاراقنىڭ كۆپىمۇ، ئېزىم»ھارام قىلغان. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ 

ان ايدىغدەپ كۆرسەتكەن. ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلم« ئوخشاشال زىيانلىقتۇر

نكى ېيىن. كمىللەتلەر ھاراقنىڭ زىيانلىق ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلماي كەلگە

ەن ۋاقىتالردا ئامېرىكا قاتارلىق بەزى چوڭ دۆلەتلەر ھاراقنىڭ ھەقىقەت

ىش قىل زىيانلىق ئىكەنلىكىنى ئىلمىي يوسۇندا ئىسپاتالپ چىقىپ، ئۇنى مەنئى

. ىغانھەققىدە مەخسۇسس قانۇن اليىھىلىگەن بولسىمۇ، ئىنسانالرغا كار قىلم

الر لىدىغان بولمىغىچە قانۇنچۈنكى ئىنسانالر ئىچكى دۇنياسىدىن باشقۇرى

ىپ ئۇالرغا كار قىلمايدۇ. ئىنسانالرنى ۋىجدانى نازارەت قىلىدىغان قىل

دۇ. يېتىلدۈرۈپ چىقىش مەسىلىسىنى پەقەت ساماۋىي دىنالرال ئورۇنلىياالي

رىلىق ھاراق توغ« النگېت تىببىي ژۇرنىلى»ئەنگىلىيىدە نەشىر قىلىنىدىغان 

. انلىقھاراقنى كۆپ ئىچىش ئەلۋەتتە زىي»لىپ: ئىلمىي ماقالىالرنى ئېالن قى

ەل كېس ئۇنىڭ ئېزىمۇ ۋۇجۇتتا يېقىلىش پەيدا قىلىدۇ. ئاز ئىچكەنلەر دەرھال

بولمىغاندەك كۆرۈنسىمۇ ئاستا ـ ئاستا ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىدا كېسەللىك 

لمىي دېگەن ئى« قوزغىلىدۇ. خۇسۇسەن مېڭە ھۈجەيرىلىرى تېز كاردىن چىقىدۇ

كە سۆزلىگەن. ھاراقنىڭ زىيانلىق ئىكەنلىكىنى كۆپ سۆزلەش ھەقىقەتلەرنى

ە ۋىنى ھاجەت يوق. چۈنكى زامانىمىزدا ھەركىم ئۇنىڭ ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلىر

 ئەخالقنىڭ بىرىنچى دۈشمىنى ئىكەنلىكىنى ئۇبدان تونۇپ يەتمەكتە.

ا نىغانۇقنىڭ ئىنسانالر ھازىردا بولسۇن، ياكى كېيىنچىرەك بولسۇن ئالالھ تائاال 

لالھ ڭ ئاچوقۇم قايتىدۇ. ئىلىم ـ پەن قانچە تەرەققى قىلغانسېرى ئىنسانالرنى

ەن تائاالنى تونۇشى ئاشماقتا ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئالالھ تائاال تۈزۈپ بەرگ

 ماقتا.قىل يېڭىلمەس ئىالھىي قانۇنالرغا ئېھتىياجلىق بولىۋاتقانلىقلىرىنى ھېس

 ۇنىڭدىن باشقىسى يارىمايدۇ، ئچۈنكى كائىناتتا ئالالھ تائاالنىڭ قانۇنى

 ۋەزىپىسىنى ئۆتىيەلمەيدۇ!

  

 

 



 ئالالھۇ ئەكبەر )ئالالھ ھەممىدىن چوڭ(

 

 بىر دۇنيادا ھەر قانداق بىر دۆلەت، ھەرقانداق بىر مىللەت ۋە ھەرقانداق

پارتىيىنىڭ ئۆزىگە خاس شۇئارى بولىدۇ. ئۇالر بۇ شۇئارلىرىنى ھەر 

 .ەدىرلەيدۇ ۋە ئۇنىڭغا ھۆرمەت قىلىدۇمۇناسىۋەتتە ياڭرىتىدۇ، ئۇنى ق

 بىزنىڭ دىنىمىزنىڭ شۇئارى نېمە؟

 دۇر. « ئالالھۇ ئەكبەر»بىزنىڭ دىنىمىزنىڭ شۇئارى 

  ىالرداۇنارمانابۇ ــ دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى مۇئەززىنلىرىمىز ئىگىز م

غا مىزىشىقېتىم تەكرارالش ئارقىلىق بىزنى نامازلىرىمىزنى ئادا قىل 5كۈنىگە 

ەر ھ نىڭ چاقىرىدىغان بىردىنبىر شۇئارىمىزدۇر. بىز بۇ شۇئارنى نامازلىرىمىز

ىسى قېتىمدىن تەكراراليمىز. مۇئەززىنلىرىمىز  تۈن قار 6بىر رەكئەتىدە 

ۇ سەھەرلەردە، بىز ئۇيقۇنىڭ مەستانىلىكىدە غەرق بولغان سائەتلەردە ب

شكە لىنىىلەن ئالالھقا يۈزشۇئارنى جاكارالش ئارقىلىق بىزنى ناماز  ئوقۇش ب

ۈچى چاقىرىدۇ. مۇجاھىدلىرىمىز  جىھاد مەيدانلىرىدا مۇشۇ شۇئارنى بار ك

بىلەن ياڭرىتىش بىلەن دۈشمەنلەرنىڭ قەلبلىرىگە قورقۇنۇش سالىدۇ.  

ىم تارىخالر، مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ شۇئارنى ياڭرىتىش بىلەن مىڭالرچە قېت

كىگە، كەنلىقانچىلىغان قەلئەلەرنى تىترەتدۇنيانى زىلزىلىگە كەلتۈرگەنلىكىگە، 

 قانچىلىغان زوراۋان كۈچلەرنى ئاغدۇرۇپ تاشلىغانلىقىغا گۇۋاھدۇر. 

بىدىن دېگەن بۇ شۇئارنى  چىن قەل« ئالالھۇ ئەكبەر»ئاۋۋالقى مۇسۇلمانالر 

ئېيتىش ۋە ئۇنىڭ تەقەززاسى بويىچە ئىش كۆرۈش ئارقىلىق ئازلىقتىن 

ىلدى. قققى ۇۋۋەتكە، پېقىرلىقتىن بايلىققا قاراپ تەرەكۆپلۈككە، ئاجىزلىقتىن ق

ئۇالر  نوپۇزىنى، ھاكىمىيىتىنى كۈندىن ـ كۈنگە كېڭەيتىپ باردى. نەتىجىدە،

ۋە  ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مەدىنىسىدىن ھالقىپ شام، مىسىر

ن ۋە اكىستئىسپانىيە يولى بىلەن فرانسىيىگە؛ ئىراق، ئىران، ئابغانىستان، تۈر

  ھىندىستان يولى بىلەن شەرقنىڭ ئەڭ ئۇزاق جايلىرىغىچە يېتىپ باردى.

اكبر )ئالالھ ھەممىدىن چوڭدۇر(دېگەن بۇ هللا ئەزاننىڭ تېكىستلىرىدىكى: ا

جۈملە ــ بىزنىڭ ئۆلمەس شۇئارىمىز ۋە مۇقەددەس دىنىمىز بولۇپ، بىز بۇنى 

ۋەتتە يوقىرى ئاۋاز ھەركۈنى، ھەر بىر پائالىيىتىمىزدە  ۋە ھەر بىر مۇناسى
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بىلەن  قورقماي جانلىق سۆزلەيمىز. بىز بۇ شۇئارنىڭ سايىسىدا ئالالھتىن باشقا 

 بىرىدىن قورقمايمىز. چۈنكى ئالالھ ھەممىدىن چوڭدۇر!

ا ھەق ئالالھتىن باشقهللا ) واشھد ان مچمدا رسول اهللا اشھد ان الالھ االا    

ھەق بەر سساالمنىڭ ئالالھنىڭئىالھنىڭ يوقلىقىغا، ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھى

پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىگە گۇۋاھھلىق بېرىمەن( دېگەن بۇ جۈملە ــ 

ىن مۇسۇلمانلىقنىڭ ئاساسلىق دەستۇرى. ھەركىم مۇشۇ جۈملىنى چىن قەلبىد

 ۇ.ىرىدئېتىراپ قىلىپ، ئېغىزى بىلەن سۆزلەش ئارقىلىق ئىسالم دائىرىسىگە ك

ك ەتلىدېگەن بۇ جۈملە ــ بىزنى ئاخىر چي ىلۈ الپالە ) نامازغا كېلىڭالر(

غان نېسىۋىمىزگە ئېرىشىشىمىز ئۈچۈن تائەت ـ ئىبادەت  قىلىشقا چاقىرىدى

ى ئىالھىي چاقىرىقتۇر. چۈنكى ئاخىرەتلىك ئەمەللىرىمىزنىڭ ئەڭ كاتتىس

 نامازدۇر.

ــ  ۈملەچي ىلۈ الفالچ )نىجاتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن ئالدىراڭالر( دېگەن بۇ ج

ىن ىرىدۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ زىيان ـ زەخمەتلىرىدىن ۋە غەم ـ قايغۇلبىزنى د

ە رەتتقۇتۇلىشىمىزغا يېتەكلەيدىغان بىر ئىالھىي دەۋەتتۇر. دۇنيا ۋە ئاخى

ىقىي ھەق نىجاتلىققا ئېرىشىش پەقەت ئالالھقا بارلىق ئىش ـ ھەرىكەتلىرىمىزدە

 ىدۇ. رەۋىشتە ئىتائەتچانلىق كۆرسىتىشىمىز بىلەن ئەمەلگە ئاش

ەن بىلگ دېگەن بۇ شۇئارنى ئەجدادلىرىمىز  مەنىسىنى تولۇق« ئالالھۇ ئەكبەر»

ت مىيەھالدا، ئېغىزلىرىنى يۈرەكلىرىنىڭ تەرجىمانى قىلىپ تۇرۇپ، چىن سەمى

 ۆز ـبىلەن ئېيتىپ كەلگەننىڭ سىرتىدا، ئۇالر بارلىق ئىش ـ ئىزلىرىدا، س

ي ەمەلىئۆزلىرىگە بىردىنبىر ئھەرىكەتلىرىدە، مۇئامىالتلىرىدا بۇ شۇئارنى 

 دەستۇر قىلغان. 

رىنى ىقلىشۇ سەۋەبتىنمۇ ئۇالر ئاسىيا بىلەن ياۋرۇپانىڭ يۈرىكىدە ھۆكۈمرانل 

ىق سۈردۈرگەن ۋە ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم كۆتۈرۈپ چىققان شانل

 بايراقنى يەر شارىنىڭ ئۈچتىن بىرىگە تىكلىيەلىگەن.

 زىمىزدىال ئېيتىپ كەلدۇق، باشقا ئەمەل ـئەمما بىز بۇ شۇئارنى ئېغى

ۇ ىز مۇشە، بئىبادەتلىرىمىزمۇ خۇراپاتتىن ۋە رىيادىن خالىي بواللمىدى. نەتىجىد

ن كۈنگە ــ كۇففارالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ياشاشقا مەجبۇر بولغا

 ئېچىنىشلىق كۈنگە قالدۇق. 

 نى« رالالھۇ ئەكبەئ»ئەسلىمىزگە قايتىشنى  ۋە ھۆر ياشاشنى ئارزۇ قىلساق 

 يۈرىكىمىزدىن دەيلى ۋە ئالالھ بىلەن بىرگە بواليلى! 
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 جىھادنىڭ مەنىسى ۋە دەرىجىلىرى

 جىھادنىڭ مەنىسى 

 جىھاد سۆزىنىڭ لۇغەتتىكى مەنىسى كۈرەش قىلىش دېمەكتۇر.

ىل خ 3 ئەمما قۇرئان كەرىمنىڭ ئىستېمالى بويىچە، جىھاد سۆزى تژۋەندىكىدەك

 دىلەيدۇ:ئەمەلنى ئىپا

 . ئالالھ يولىدا قولغا قورال ئېلىپ جىھاد قىلىش.  1

 مۆمىنلەردىن ئۆزۈرسىز تۇرۇپ، جىھادقا چىقمىغانالر، ئالالھ يولىدا»

نىسا )« ۇ.ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن تەڭ بواللمايد

 ـ ئايەت( 95سۈرىسى 

 . سۆز ئارقىلىق كۈرەش قىلىش2

 رلىقلىق ئۇالرغا قارشى ) پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ( باقۇرئان ئارقى»

 ـ ئايەت(   52)فۇرقان سۈرىسى « كۈچۈڭ بىلەن كۈرەش قىلغىن.

 . ئەمەل ئىبادەتلەرنى ئورۇنالشتا تىرىشچانلىق كۆرسىتىش. 3

 كىمكى )ياخشى ئەمەەللرنى ئورۇنالش ئۈچۈن( جىھاد قىلىدىكەن )يەنى» 

ت نكەبۇ)ئە« جىھادى ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر. تىرىشىدىكەن( ئۇنىڭ قىلغان

 ـ ئايەت ( 6

سىنىڭ نەپ ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشنىڭ مەنىسى ناھايىتى كەڭ بولۇپ، ئۆز    

ھ الالھەۋەسلىرىگە تاقابىل تۇرۇش، ئىلىم تەھسىل قىلىش ئۈچۈن ئاتلىنىش، ئ

 لىشجەڭ قى يولىدا پۇل ـ مال سەرپ قىلىش، دۈشمەنلەر بىلەن نەق مەيداندا

 قاتارلىقالرنى ئىپادىلەيدۇ.

 جىھادنىڭ دەرىجىلىرى

 بەزى ئالىمالر جىھادنىڭ دەرىجىلىرىنى تۆۋەندىكىدەك تەرتىپلىگەن: 

 خىل بولىدۇ: 4جىھادنىڭ دەرىجىسى 

 ىدۇ:باسقۇچقا بۆلۈن 4. ئۆز نەپسىنىڭ ھەۋەسلىرىگە تاقابىل تۇرۇش. بۇ 1 

 ئۈچۈن تىرىشىش.( ھەقىقەتكە يېتىش ۋە ئۇنى ئۈگىنىش 1

 ( ئۈگەنگەن ھەقىقەتكە ئەمەل قىلىش يولىدا غەيرەت قىلىش.2

 ( ئۈگەنگەنلىرىنى باشقىالرغا ئۈگىتىش ۋە ئۇنىڭغا دەۋەت قىلىش.3

 سەۋىر ( دەۋەت يولىدا بېشىغا كېلىدىغان قىيىنچىلىقالرغا، ئازارالرغا4   

 قىلىش. 
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 «رەببانىي»كىشى  خىسلەتنى ئۆزىگە مۇجەسسەم قىلغان 4يوقىرىقى      

 دېگەن ئىسالمىي ئۇنۋانغا اليىق بولىدۇ.

 بھىلەرگە. شەيتان بىلەن ئېلىشىش.  بۇ ئىككى تۈرلۈك بولۇپ: بىرى شۈ2       

 ۇر.قارشى  كۈرەش قىلىش، يەنە بىرى ھەۋەسلىرىگە قارشى  تاقابىل تۇرۇشت

 4 مۇ. زىيانكەشلىك قىلغان كاپىرالر ۋە مۇناپىقالر بىلەن ئېلىشىش. بۇ3

ە ۋباسقۇچلۇق بولۇپ: جاننى تىكىش بىلەن، پۇل ـ مال سەرپ قىلىش بىلەن 

 ىلەنبسۆز بىلەن قىلىنىدۇ.  كاپىرالرغا قارشى كۈرەش كۆپىنچە قۇرال كۈچى 

 بولغاندەك، مۇناپىقالرغا قارشى كۈرەش كۆپىنچە، سۆز بىلەن بولىدۇ.

 3ش. بۇمۇ . زالىمالر، خۇراپاتچىالر ۋە بىدئەتچىلەر بىلەن ئېلىشى4

 باسقۇچلۇق بولۇپ، ئاۋۋال قول بىلەن، ئۇنىڭغا كۈچى يەتمىگەندە، سۆز

ش دىلەبىلەن، ئۇنىڭغىمۇ كۈچى يەتمىگەندە، قەلبى بىلەن نارازىلىقىنى ئىپا

ـ  3 ىرىنىڭناملىق ئەس“ زادالمىاد”ئارقىلىق بولىدۇ. )ئىبنى قەييۇم جەۋزىينىڭ 

 ـ بەت( 9جىلت 

ن ىنساىقىدەك تەرتىپلىنىشىنىڭ سەۋەبى شۇكى،  ئجىھاد دەرىجىلىرىنىڭ يوقىر

ئۆز نەپسىنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش، مۇشەققەتسىز ياشاش، ئۆزىنىڭال 

ڭ اننىمەنپەئەتىنى كۆزلەش قاتارلىق ئىنسانىي ھەۋەسلىرىنى  ۋە نەپسى شەيت

 سەن جىھادقا چىقساڭ ئۆلۈپ كېتىسەن، دۈشمەن تەرەپ كۈچلۈك، ئۇالردا”

رغا تەڭ كېلەلمەيسەن. ئۆلسەڭ بالىلىرىڭنى كىم ئاتوم بار، سەن ئۇال

ى ڭ كۈچدېگەن ۋەسۋەسىلىرىنى ئىمان ۋە ئەقىدىنى“ باقىدۇ؟..... ۋەھاكازاالر

دۇ. لمەيبىلەن يەڭمەي تۇرۇپ، ھەرگىزمۇ نەق مەيداندىكى قانلىق جىھادقا كىرە

چۈنكى، دۈشمەننى يېڭىشتىن ئۆز نەپسىنىڭ ھەۋەسلىرىنى ۋە شەيتاننىڭ 

 لىرىنى يېڭىش قىيىندۇر، ئەلۋەتتە.ۋەسۋەسى

ە ىسىگمەلۇمكى، جىھاد ئېڭىنىڭ پۈتۈن مۇسۇلمانالردا ئورتاق قىزىقىش دەرىج

ەلىبە تا غيېتەلمىگەنلىكىنىڭ سەۋەبىمۇ ئەنە شۇ بىرىنچى ياكى ئىككىنچى باسقۇچ

 قىاللمىغانلىقتىن بولىدۇ.

  

 

 



 بىدئەت ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

 

پەيدا »ۋە « ئىختىرا»،«ئىجاد»مەنىسى  سۆزىنىڭ لۇغەتتىكى« بىدئەت»

 ۇ:دېمەكتۇر. لۇغەت ئېتىبارى بىلەن بىدئەت ئىككى تۈرلۈك بولىد« قىلىش

كا تېخنى ىرقى. ھاياتلىق ئىشلىرىدا يېڭىلىقالرنى ئىختىرا قىلىش بولۇپ، بۇ، ھاز1

ا نىمىزدا دىيېڭىلىقلىرى ۋە باشقا كەشىپىياتالردۇر. بۇ خىل بىدئەت يەنى ئىختىر

 ەببۇس قىلىنغان ياخشى ئىشالردۇر. تەش

 تئىي. دىنى مەسىلىلەردە يېڭىلىق پەيدا قىلىش بولۇپ، بۇ خىل بىدئەت قە2

 ىزام ـۈن نھارامدۇر. چۈنكى دىنىمىزنىڭ ئىبادەت، ئېتىقاد ۋە باشقىالرنىڭ  پۈت

ىڭ سىستېمىسى پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمن

 ىلەرگەستېمتاكامۇللىشىپ بولغان. مۇسۇلمانالر شۇ نىزام ۋە سى ھايات ۋاقتىدىال

 ىلىپئەگىشىشكە بۇيرۇلغان. شۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭغا بېرەر شەيئىنى زىيادە ق

قوشۇۋېلىش، ياكى باشقىسىنى ئىختىرا قىلىش چەكلەنگەندۇر. بۇ ھەقتە 

ا ىزغكىمكى بىزنىڭ مۇشۇ دىنىم»پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

 يىتى(.رىۋا )بۇخارىي« بېرەر يېڭىلىق پەيدا قىلىدىكەن، ئۇ قەتئىي رەت قىلىنىدۇ

 مەنئى قىلىنغان بىدئەتلەرنىڭ تۈرلىرى:

ا ۇرىغ. ئىتىقاد جەھەتتىكى بىدئەتلەر بولۇپ، بۇ ئىسالم نامى بىلەن ئوتت1

  دۇر.چىققان جەھمىييە، رافىزە، خاۋارىج ۋە بەزى شىئەلەرنىڭ ئېتىقادلىرى

 ائاالتەمەل ـ ئىبادەت جەھەتتىكى بىدئەتلەر بولۇپ، ئىبادەتنى ئالالھ . ئ2

رۇپ ويدۇكۆرسەتكەن بويىچە ئادا قىلماسلىق ياكى يېڭى ئىبادەت شەكىللىرىنى ئ

 چىقىش. بۇالر تۆۋەندىكى تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ: 

 ستىن( مەلۇم بىر ئىبادەتنىڭ ئەسلى بۇيرۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئەگەشمە1)

:  ىلەنىن دەلىلسىز ھالدا ئىبادەت شەكىللىرىنى بەلگىلىۋېلىش. مەسشەرىئەتت

 رلىقپەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالمنى چۈشىدە كۆرۈش نامىزى ۋە باشقىالر قاتا

 شەرىئەتتىن دەلىلى بولمىغان نامازالر. 

ىش. ( بۇيرۇلغان ئەسلى ئىبادەتلەرگە بىر نەرسە زىيادە قىلىپ قوشۇۋېل2)

 سىغا شەك كۈنىنى قوشۇۋالغانغا ئوخشاش. مەسىلەن: رامىزان رۇزى

( ئىبادەتلەرنى بۇيرۇلغان قائىدە ـ سىستېما بويىچە ئادا قىلماستىن، يېڭى قائىدە 3)

تەرتىپلەرنى پەيدا قىلىۋېلىش. مەسىلەن: ئۆزىگە قاتتىق تەلەپ قويۇپ، 
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تەركىدۇنيا بولىۋېلىش، تەسبىھ بىلەن ساناشنى زىكىرنىڭ قائېدىسى ياكى شەرتى 

 لىۋېلىش. قى

 ( بۇيرۇلغان ئەسلى ئىبادەتلەرگە ئۆزلىگىدىن ۋاقىت بەلگىلىۋېلىش.4)

نكى مەسىلەن: بارائەت كېچىسىنىال كېچە نامىزىغا مەخسۇسس قىلىۋېلىش. چۈ

ىن، كېچە نامىزى مەخسۇس بىر كېچە ئۈچۈنال بەلگىلەنگەن ئىبادەت بولماست

لىدىغان نەفلە بەلكى يىلنىڭ قايسى كېچىلىرىدە بولمىسۇن ئوقۇسا بو

 ئىبادەتلەردىندۇر. شۇڭا ئۇنى بارائەت كېچىسىگىال مەخسۇس قىلىۋېلىش

 بىدئەت سانىلىدۇ. 

يۈقىرىقى بىدئەتلەرنىڭ ھەممىسى شەرىئەت ھۆكمى بويىچە ھارامدۇر. 

مبەر  ەيغەپئۇنىڭدىن بېرەرنى سادىر قىلغان كىشى خاتاالشقان بولىدۇ. بۇ ھەقتە 

ى ئىش ق يېڭدىندا پەيدا قىلىۋېلىنغان ھەر قاندا»ن: ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگە

 .يىتى()ئەبۇ داۋۇد رىۋا« بىدئەتتۇر، بىدئەتنىڭ ھەر قاندىقى ئازغۇنلۇقتۇر

 يىن،مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ پارالق دىنىنىڭ روھىدىن ئۇزاقالشقاندىن كې

ا ۋە رىختىئبارچە ئەقلىي كۈچىنى بىدئەتلەرنى ئىختىرا قىلىش بىلەن زايا قىلىپ 

ارەت ئىب ئىجاد قىلىشى تەلەپ قىلىنغان  دۇنيا ئىشلىرىدا يېڭىلىق يارىتىشتىن

ڭ ە چىبۇرچىنى ئونۇتتى. ئەسلىدە، دىنىي ئىشالردا شەرىئەتنىڭ كۆرسەتمىسىد

پ تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن چەتنىمەسلىك؛ دۇنيا ئىشلىرىدا بولسا تەرەققى قىلى

 ېدى.ئالرنى ئېچىش كېرەك ئىلگىرىلەش، يېڭىلىقالرنى يارىتىش ۋە كەشىپىيات

 دىنىمىزنىڭ كۆرسەتمىسى مانا مۇشۇ.

  

 

 



 مەزھەب تەئەسسۇبلىقى

 

ئالدى بىلەن شۇنى ياخشى چۈشىنىشىمىز كېرەككى، فىقھىي مەزھەب 

ھىي قاراشلىرىنىڭ ئۆزىگە اليىق ئىلمىي ئورنى بار. خالىغان كىشى بۇ فىق

 ىرىدۇ.چاق الرنىمۇ ئۇنىڭغاقاراشالردىن خالىغان بىرىنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە باشقى

ئىسالم دۇنياسىدا مەشھۇر بولۇپ، ئېتىراپ قىلىنغان تۆت مەزھەبنىڭ 

دە ھەممىسى ئىلمىي ۋە ھۆرمىتى جەھەتتە ئوخشاشتۇر. بېرەر مەسىلە ئۈستى

ن شاپىئىي مەزھەبنىڭ كۆز قارىشى ھەنەپىي مەزھەبنىڭ قارىشىغا نىسبەتە

 ھۋالداۇ ئەگە ئۇيغۇن كېلىشى مۇمكىن. بقانائەتلىنەرلىك ۋە ئومۇمنىڭ مەنپەئەتى

ىنى بىز ھەنەپىي ئىدۇق دەپ تۇرىۋالماستىن شاپىئىي مەزھەبنىڭ كۆز قارىش

ياكى  زدەشقوبۇل قىلساق بولىدۇ. لېكىن شەرىئەت تەكلىبلىرىنىڭ يېنىكرەكىنى ئى

 ەبكەھارامنى ھاالل قىلىش مەقسىتى بىلەن ئۆز مەزھىبىدىن باشقا بىر مەزھ

بىر  سىلەمايدۇ. ئەمما ئەقىل بىلەن دىن بىردەك رەت قىلىدىغان مەئۆتۈشكە بول

دىن مۇشۇ! »مەزھەبنىڭ ياكى بىر شەخسنىڭ كۆز قارىشىنى تۇتىۋىلىپ

دەپ تەئەسسۇبلۇق مەيدانىدا چىڭ « بۇنىڭدىن باشقىسى دىن ئەمەس!

 دىن تۇرىۋېلىشتۇر. مانا بۇ، ئىسالم دۇنياسىنىڭ، خۇسۇسەن مىللىتىمىزنىڭ

 ئۇزاقلىشىپ قېلىشىدىكى بىر ئامىل. روھىدىن 

ولۇپ، بىرقە سىلەر دىندا ئىختىالپ قىلىشىپ، پىرقە ـ پ»ئالالھ تائاال قۇرئاندا 

رۇم )دەيدۇ « ھەر پىرقە ئۆز دىنى بىلەن خوشاللىنىدىغانالردىن بولماڭالر

 ـ ئايەت(.  32سۈرىسى 

 ھەر»، مەسىلىسى« ئامىن»كېيىنكى ۋاقىتالردا ۋەتىنىمىزدە يۈز بەرگەن 

تىدە مەسىلىسى  ۋە باشقا فىقھىي مەسىلىلەر ئۈس« رەكئەتتە قولنى كۆتىرىش

ۇ نە شئىختىالپ پەيدا بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ پىرقىالرغا بۆلۈنگەنلىكى ئە

 جاھىل تەئەسسۇبلۇقنىڭ مەھسۇلى بولدى. 

بۇ قېتىم ئەرەبىستانغا كەلگىنىمدە رامىزاننىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى ئېدى. 

ر فىتىر سەدىقىسىنى ئادا قىلىۋاتاتتى. ھەنەپىيدىن باشقا مەزھەبلەرگە مۇسۇلمانال

كۆرە فىتىر سەدىقىسى پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم ھەدىسىدە ئېيتقان بۇغداي، 

ئارپا ۋە قۇرۇق ئۈزۈم قاتارلىق مەھسۇالتالرنىڭ ئۆز ئەينىنى بېرىش كېرەك. 

ن قاچىالنغان بۇغداي ۋە كىلودى 3بۇنىڭغا ئاساسەن كوچا ۋە يولالرنىڭ بېشىدا 
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گۈرۈچ خالتىلىرىنى ساتقۇچىالر ئولتۇرىدۇ. ئۇالرنىڭ يېنىدا نېگىر تىلەمچى 

رىيالغا  10كىلو بۇغداينى  3ئايالالر ئورۇن ئالغان. سەدىقە بەرگۈچى كېلىپ 

سېتىۋېلىپ، يېنىدىكى نېگىر ئايالغا بېرىپ ئېدى، ئايال شۇ ئادەمنىڭ كۆزىگە 

رىيالغا ساتتى. بۇ نېمە  5غداينى بۇغداي ساتقۇچىغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ، بۇ بۇ

 دېگەن جاھىل تەئەسسۇبلۇق! 

 ش ۋەفىتىر سەدىقىسىنىڭ بۇيرۇلىشىدىن مەقسەت: يوقسۇلالرنىڭ بېشىنى سىال

بۇ ئۇلۇغ بايرام كۈنىدە ئۇالرنىڭمۇ چىرايلىق كېيىنىپ ياخشى ھېيت 

ە ىجىدمەسمىدى؟ نەتقىلىشلىرىنى كۆزدە تۇتقانلىقتىن بۇيرۇلغان ساخاۋەت ئە

ەن فىتىر سەدىقىسىدىن كىم پايدىالنغان بولدى؟ بۇغداي ساتقۇچى باي بىل

دۇ؟ انمىتىلەمچىلىكنى كەسپ قىلىۋالغان نېگىر باي بەس. بۇ سەدىقە ئادا تاپق

 ئالالھ تائاال ئۆزى بىلىدۇ...! 

سىمۇ مەھسۇالتنىڭ قىممىتىنى بەر»بۇ مەسىلىدە ھەنەپىي مەزھەبنىڭ مەزكۇر 

 دېگەن كۆز قارىشىغا ئەگەشسەك زىيان بوالمدۇ؟ بۇمۇ ئېتىراپ« لىدۇبو

 قىلىنغان مەشھۇر مەزھەبقۇ؟! 

بۇنىڭ  زامانىمىزدا يەنە باشقا تۈردىكى بىر خىل تەئەسسۇبلۇق باش كۆتۈردى.

ىس ھەد»خەتىرى ئاۋۋالقىسىدىن يامان، ئەلۋەتتە. ئۇ بولسىمۇ ئۆزلىرىنى 

ۇ ىلىپمر بولۇپ، ئۇالر مەزھەبنى ئېتىراپ قدەپ ئاتىۋالغان ئىنسانال« ئەھلى

ۇ. ىشىدكەتمەيدۇ، فىقھىي مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسىنى ھەدىسالردىن ئېلىشقا تىر

ۇ. تتىغئەگەر ئۇالر راستىنال شۇنداق قىاللىسا بۇ ناھايىتى ياخشى ئىش بوال

، ـ دەبىراق ئۇالر بېرەر ھەدىستىن مۇئەييەن بىر چۈشەنچىگە ئىگە بولىدۇ ـ

دەپ « دىن پەقەت مۇشۇ، باشقىالرنىڭ ئېيتقانلىرى دىن ئەمەس»ئۇنى  ئاندىن 

 بىلىدۇ. سىزنىڭ بۇ ھەدىستىن چۈشەنگىنىڭىز ئەگەر ئۇنىڭ شۇ مۇئەييەن

چۈشەنچىسىگە زىت كەلگەن ھامان سىز ھەدىسنى ئېتىراپ قىلمىغان ياكى 

ەلكى بىز. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى چىققانلىق قالپىقىنى كىگەن بولىس

 ۇ ئەڭبئۇ سىزنى بۇ گۇناھىڭىز ئۈچۈن كاپىرلىققا ھۆكۈم قىلىشىمۇ مۇمكىن.  

 ئېچىنىشلىق بىر مۇسىبەت بولۇپ، ھازىرقى مۇسۇلمانالر بۇنىڭ دەردىنى

 چەكمەكتە. 

ۇشۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىدا مۇھىم مەسىلىلەر جاۋاب تەلەب قىلىۋاتقان م

ستىدە رى ئۈبولىدىغان فىقھىي مەسىلىلىھالقىلىق پەيتلەردە، قايسىسىغا ئەگەشسە 

   تاالش ـ تارتىش قىلىپ، ئۆمۈر ئۆتكۈزۇشنىڭ نېمە ئەھمىيىتى بولسۇن! 
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 ۇرىنىڭدېگەن شانلىق دەست« مۆمىنلەر ئۆز ئارا قېرىنداشالردۇر»دىنىمىزنىڭ 

ە ەب ۋھەقىقىي رەۋىشتە ئەمەلگە ئاشمىغانلىقىمۇ بىز مۇسۇلمانالردىكى مەزھ

 ۈنۈشلەرنىڭ نەتىجىسى ئەمەسمۇ؟باشقا كىچىك بۆل

فىقھىي مەسىلىلەر ئىتىقادقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر ئەمەس. شۇڭا مەزھەب 

جەھەتتىكى ئوخشاشماسلىقالر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئارا قېرىنداشلىقىغا قەتئىي 

تەسىر كۆرسەتمەسلىكى الزىم. چۈنكى ھەنەپىي، شاپىئىي، ھەنبەلىي ۋە 

تۆت مەزھەب ئىسالم دۇنياسىدا بىردەك ئېتىراپ  مالىكىي قاتارلىق مەشھۇر

 قىلىنغان، ئوخشاش كۈچكە ئىگە مەزھەبلەردۇر.        



 غەرب مەدەنىيىتى ۋە بىز

 

ناغا ك بىتەرەققى قىلىپ زامانىمىزغىچە كەلگەن دۇنيا مەدەنىيىتى ئۇچ قەۋەتلى

ئوخشاش بولۇپ، ئۇنىڭ بىرىنچى قەۋىتىنى  ئاۋۋالقى ئەسىرلەردىكى 

، ېيىنكۋنلەر، ناپىلىيونالر، ھۇنالر، ئاندىن يونانلىقالر، ئۇالردىن پىرئە

كى رىملىقالر بەرپا قىلغان بولسا، ئىككىنچى قەۋىتىنى ئوتتۇرا ئەسىردى

 قالرمۇسۇلمانالر ياراتقان، ئۇچىنچى قەۋىتىنى بولسا، ھازىرقى ياۋرۇپالى

 ياراتقان بولدى.

يا ەسمىز، بەلكى بىزمۇ دۇنبىز مۇسۇلمانالر بۇ مەدەنىيەتلەرگە يات ئەم

نچە ر قامەدەنىيىتىنىڭ  ساھىبلىرى ۋە  ئۇنى ياراتقۇچىالرمىز. ئەمما بىز بى

تى مىيىئەسىردىن بىرى، ئۆز ئارىمىزدىكى  بۆلۈنۈشتىن باشقا ھېچ قانداق ئەھ

ېلىش ولۇۋببولمىغان فىقھىي تاالشالر، سوپىزملىق تەرغىباتى بىلەن تەركىدۇنيا 

ك دىلىەقىدىنى پەلسەپىلەشتۈرۈش ئىلمى(دىن ئىبارەت بىھۇۋە ئىلمى كاالم )ئ

ا ىكىغبىلەن مەشغۇل بولۇش سەۋەبى بىلەن مەدەنىيەت يارىتىش ۋە پەن ـ تېخن

 چىدەقاراپ يول ئېلىش دەۋرىمىزنى باشقىالرغا ئۆتكۈزۈپ  بېرىپ غەپلەت ئى

ق. ولدۇئوخلىدۇق. بىز بۇ قىلمىشىمىز بىلەن دىنىمىزغىمۇ ئاسىيلىق قىلغان ب

پ چۈنكى بىزنىڭ دىنىمىز پەن، مەدەنىيەت يارىتىشنى نورمال ئىبادەت دە

ۇڭا ھېسابالپال قالماستىن، بەلكى ئۇنى ئىسالم پەرزلىرىدىن سانايتتى. ش

 ىلەنقۇرئاندا، مۇسۇلمانالرنى كائىناتنىڭ ھەر تەرەپلىرىگە ئەقىل كۆزى ب

تلەر ايەئاقىرىدىغان نەزەر قىلىپ، ئۇنىڭ سىرلىرى ھەققىدە تەپەككۇر قىلىشقا چ

ىدە، ئۇالر ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ سەلتەنىتى ئۈست»ناھايىتى كۆپتۇر. 

ئالالھنىڭ ياراتقان مەخلۇقاتلىرى ئۈستىدە، ئۆزلىرىنىڭ ئەجەلىنىڭ 

 ەئراف)ئ« يېقىنلىشىدىغانلىقىنىڭ مۇمكىنلىكى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزمەمدۇ؟

 ـ ئايەت( 185سۈرىسى 

لگىرىلەپ  بىزدىن خېلى ئۇزىراپ كەتكەندىن كېيىن،  كارۋانالر سېپى ئى

ئەمدىلىكتە كۆزىمىزنى ئېچىپ، بېشىمىزنى ئېگىز كۆتىرىپ قارىغىنىزدا، بىزنىڭ  

كارۋانالر سېپىنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا  قېلىپ گاڭگىراپ،  ئېڭىرقاۋاتقىنىمىزنى 

نۇش كۆردۇق. ھازىرقى دۇنيا مەدەنىيىتىنىڭ  يۈكسەك تەرەققىياتى بىزگە ناتۇ

ۋە غەلىتە ھېس قىلىنغانلىقىدىن، بۇ مەدەنىيەت ئالدىدا بىز مۇسۇلمانالر ئىككى 
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پىرقىغا بۆلۈندۇق: بىرى، ھازىرقى مەدەنىيەتلەرنى ئايرىماستىن، ياخشى ـ 

يامىنىنى پەرقلەندۈرمەستىن ھەممىنى قوبۇل قىلغۇچىالر بولسا، يەنە بىرى، 

تماللىقىدا چىڭ تۇرۇپ، ھېچبىر ئۆزلىرنىڭ جاھىللىقى ۋە تەئەسسۇبلىقتىكى قا

يېڭىلىقنى قوبۇل قىلمايدىغانالر  بولۇپ، بۇ ئىككى پىرقىنىڭ ھەر ئىككىلىسى 

 خاتاالشقان، ئەلۋەتتە.

 ھازىرقى مەدەنىيەتلەرگە مۇئامىلە قىلىشنىڭ ئەڭ توغرا ئۇسۇلى شۇكى،

ى ىلىرىلۇئاممئەقىدە، ئەخالق، ئىبادەت ، ئىجتىمائىي  مۇناسىۋەت، ئېلىم ـ سېتىم 

ىڭ چردا قاتارلىق دىنىمىزدا ئۆزگەرمەس قىلىپ بېكىتىلگەن قانۇن ـ پرېنسىپال

لغان، ق بوتۇرۇش،  بۇالردىن باشقا دىن ۋە دۇنيالىق ئىشلىرىمىز ئۈچۈن پايدىلى

ەت ەنىيدىنىمىزنىڭ ئومۇمىي پرېنسىپلىرىغا زىت كەلمەيدىغان ھەر قانداق مەد

 ىلىنىش  كېرەك. ۋە يېڭىلىقالرنى قوبۇل قىلىش  ۋە پايد

زامانىمىزدىكى ئەڭ پېقىر كىشىلەرنىڭ ھالىمۇ، ئۆتمۈشتىكى ئىسالم 

ن لىدىخەلىپىلىرىدىن  ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان بىلە ھارۇن رەشىدنىڭ  ھا

، ېتىپكياخشى ۋە ئەۋزەلدۇر. بىركۈنى  ئابدۇلمەلىكنىڭ قاتتىق چىشى ئاغرىپ 

ىڭ پەنن ـق پەسەيتىدىغان  ئىلىم  ئۇنى زاماسكىالپ ساقايتىدىغان، ياكى ئاغرى

 ولۇپبشۇ ۋاقىتتا بولمىغانلىدىن، ئابدۇلمەلىك  ئۈچ قىتئەگە ھاكىممۇتلەق 

 شىمۇتۇرۇپ، شۇنچىلىك كۆپ قىينالغان ئىكەن. زامانىمىزدىكى ئەڭ پېقىر كى

 شىنىچىشى ئاغرىسا دوختۇرغا بېرىپ، ئۇنى زاماسكا قىلدۇرۇش ئارقىلىق  چى

پ اغرىن رەشىدنىڭ ئۇچىيى زەخمىلەنگەنلىكتىن قاتتىق ئساقايتااليدۇ.  ھارۇ

ىكەن. ان ئكېتىپ ئۇنىڭغا ئاغرىق پەسەيتىش دارىسى بولمىغانلىقتىن كۆپ قىينالغ

 زامانىمىزدا ئەڭ پېقىر بىرىمۇ ئاغرىق توختىتىش دارىسى ياكى ئوكۇلى

ىن تتاغدائاالاليدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن  ئاغرىقىنى توختىتااليدۇ. ھارۇن رەشىد ب

مەككىگە كېلىش ئۈچۈن  ئۇالق بىلەن ئىككى ئاي يول يۈرگەن ئىكەن. 

ىال ئەتتزامانىمىزدا ھەرقانداق كىشى بۇ مۇساپىنى ئايروپىالن بىلە ئىككى سا

 بېسىپ بوالاليدۇ. 

ك ۋە رمەسلىت بەئالالھ تائاال ئاتا قىلغان پەن ـ تېخنىكىدىن پايدىلىنىشقا ئەھمىيە

ىسالم دىنىنىڭ روھىنى توغرا بۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرۇش ئ

 چۈشەنمىگەنلىكتۇر، ئەلۋەتتە.
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 مۇسۇلمانالردىكى قۇۋۋەت مەنبىئى

 

شۈبھىسىزكى، مۇسۇلمانالرنىڭ قۇۋۋەت مەنبىئى  بىردىنبىر ئىماندۇر. 

ز مۇسۇلمان كىشى كۈچلۈك كېلىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتى تەڭداشسى

 ەرىمدەئان كيۆلىنىدۇ. ئالالھ تائاال قۇركۈچ ـ قۇۋۋەت ئىگىسى بولغان ئالالھقا 

كىمكى ئالالھقا تەۋەككۇل قىلىدىكەن)يەنى ئىشەنچ »مۇنداق دېگەن: 

ەتەن ھەقىق ئاالباغاليدىكەن(، ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا كۇپايىدۇر. چۈنكى، ئالالھ تا

 يەت(ـ ئا 49)ئەنفال سۈرىسى « كۈچلۈكتۇر. ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

 ىڭغاھ تائاال شۇنداق كۈچ ـ قۇۋۋەت ئىگىسى بولغان زاتكى، ئۇنيەنى ئالال

تەۋەككۇل قىلىپ، ئۇنىڭ ياردىمىگە دىلدىن ئىشەنچ قىلغان كىشىنىڭ 

ە دۇ ۋئىشەنچىسىنى ھەرگىز يەردە قويمايدۇ. بەلكى ئۇنى مەقسىتىگە يەتكۈزى

ڭ اال)نىھ تائئەگەر سىلەر ئالال»خورلىمايدۇ. ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

يدۇ. الماقدىنى(غا ياردەم قىلساڭالر سىلەرگە غالىب كېلىدىغان ھېچقانداق كۈچ 

 اشقابئەگەر سىلەر ئالالھ تائاال)نىڭ دىنى( نى خار قىلساڭالر ئالالھتىن 

 ھقاسىلەرگە كىم ياردەم قىلىدۇ. )شۇنداق بولغانىكەن( مۇسۇلمانالر ئالال

 ـ ئايەت(  160)ئال ئىمران سۈرىسى « تەۋەككۇل قىلسۇن.

ىش ئالالھقا يۆلىنىش، ئۇنىڭدىن ياردەم سوراش ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۇل قىل

 ۋەككۇلا تەئىبادەت بولۇپال قالماستىن، بەلكى ئىماننىڭ تەقەززاسىدۇر. ئالالھق

ە. ۋەتتقىلىش دېگەن سەۋەب قىلماستىن ئۇنىڭغا يۆلىنىش دېگەنلىك ئەمەس، ئەل

ى كۈچ ى ــ كىشى قولىدىن كېلىدىغان ۋەئىسالم دىنىدىكى تەۋەككۇلنىڭ مەنىس

ىنى ىجىسيېتىدىغان بارچە سەۋەبلەرنى تولۇق ئورۇندىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ نەت

ەب سەۋ ئالالھقا تاپشۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ياردىمىگە ئىشىنىش دېگەنلىكتۇر. ئەمما

ىنىپ يۆل قىلماستىن ئۇنىڭغا تەۋەككۇل قىلىش ئاخماقلىق بولغاندەك، سەۋەبكىال

 ىمۇ يۆلىنىشنى ئونۇتۇش ھاماقەتلىكتۇر. ئالالھق

ئىنسان يارىتىلىشى ئېتىبارى بىلەن ئاجىز، چىدامسىز، ئېھتىياجلىرى كۆپ بىر 

مەۋجۇداتتۇر. ئەگەر ئۇ ئۆزىنىڭ چەكلىك كۈچىگە ۋە چەكلىك بىلىمىگە 

ئىشىنىپ ئالالھنى ئونۇتۇدىكەن، ئالالھ تائاال ئۇنى جازااليدۇ ۋە ياردىمىنى 

ەن ئۇنى خار قىلىدۇ. شۇڭا ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى، ياردەمگە توختىتىش بىل

مۇھتاجلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ھالدا، چەكسىز قۇدرەتلىك بولغان ئالالھقا 
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يۆلىنىپ، ئۆزىنى كەمتەر تۇتۇپ ئۇنىڭ ياردىمىنى سورايدىغان مۇسۇلمان 

كىشى كۈچلۈك ۋە قۇۋۋەتلىك مۇسۇلماندۇر. چۈنكى ئۇنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋەت 

ئى ئالالھ تائاال بولغاچقا، ئۇنىڭ كۈچ ـ قۇۋۋىتى شۇ زات تەرىپىدىن مەنبى

 تەمىن ئېتىلىدۇ.

  

 

 



 خەتەرلىك جاھالەتلەر

 

لەن ى بىئىسالم دىنى كامالىغا يەتكەن ئۆلگىلىك ئەسىرلەر زامانالرنىڭ ئۆتۈش

خۇددى شىرىن چۈشتەك ئارقىمىزدا قالغاندىن كېيىن، دىننىڭ روھىدىن 

اپ قىلمايدىغان نەرسىلەرنى ئىبادەت شەكلىگە چەتنەش، دىن ئېتىر

ىدا يلىركىرگۈزىۋېلىش قاتارلىق جاھالەتلەر ئىسالم دۇنياسىنىڭ ھەر قايسى جا

ېگەن دهللا« مچمد رسول اهللا الالھ االا»ئومۇمالشقان. كۆپلىگەن مۇسۇلمانالر  

ا تەۋھىد كەلىمىسىنى ئىقرار قىلىپ، ناماز، روزا، زاكات، ھەج ۋە باشق

پەرزلىرىنى ئورۇنالپ تۇرۇپ، ئۆزلىرىنى كۇپرى، شېرىك ۋە ئىسالمنىڭ 

 ىلىپ ـبرنى نىفاق قاتارلىقالرنىڭ ئازگاللىرىغا ئىتتىرىدىغان بەزى يامان ئىشال

ۋە  بىلمەي سادىر قىلىپ قويىدۇ. ئۇالر ئومۇمەن، بۇ ئىشالرنىڭ ئەقىدىگە

ى ەزىلىرى بەلكئىمانغا زىت كېلىدىغان خاتا ئىشالر ئىكەنلىكىنى ھېس قىلمايدۇ. ب

ۇشى بۇ ئىشالرنى توغرا ئىشالر، ئىسالم دىنىمىزدا بۇيرۇلغان ئىشالر بول

 كېرەك، دەپ گۇمان قىلىشىدۇ. 

 بىلمىگەنلەر ئۆزۈرلۈكتۇر

لىق ۇڭايئئىسالم دىنىنى چىن قەلبىدىن ئېتىراپ قىلىپ مۇسۇلمان بولغان ئادەم 

ىغان سۆز ۋە بىلەن كاپىر بولۇپ كەتمەيدۇ، پەقەت ئىمانغا زىت كېلىد

ى ياك ھەرىكەتلەرنى قەستەن سادىر قىلىش بىلەن كاپىر بولىدۇ. ئەمما كۇپرى

ۇ لسا، ئن بوشېرىك ئىشنى قىلغان ئادەم ئەگەر ئۇنىڭ خاتالىقىنى بىلمەستىن قىلغا

دۇ. لمايئۆزۈرلۈكتۇر. بۇنىڭغا بىنائەن، ئۇنى مۇشرىك ياكى كاپىر دېيىشكە بو

ئۇنى  ئاالونۇپ ئۇنىڭغا تەۋبە قىلسا ئالالھ تاچۈنكى، مۇنداق كىشى گۇناھىنى ت

 كەچۈرىدۇ.

نداق ا مۇئىيسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇرىتلىرى ئۆزلىرىنىڭ نادانلىقىدىن ئۇنىڭغ

ڭ رەببى ئى مەريەم ئوغلى ئىيسا!”ئۆز ۋاقتىدا مۇرىتالر: »دەپ تەلەپ قويغا: 

 ېدى.د“ ۈ؟بىزگە ئاسماندىن ئۈستىدە تاماق بار داستىخان چۈشۈرۈپ بېرەلەمد

ى ئەگەر ئالالھنىڭ قۇدرىتىگە ئىشەنسەڭالر )مۇنداق سوئالالرن”ئىيسا: 

  ـ ئايەت(  112)مائىدە سۈرىسى « دېدى“سوراشتا( ئالالھتىن قورقۇڭالر
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 ئېدى. ادانمۇرىتالر بۇ سۆزىدە ئالالھنىڭ ھەممىگە قادىر ئىكەنلىكىنى بىلشتە ن

ن شى كاپىر بولىدۇ. لېكىمەلۇمكى، ئالالھنىڭ قۇدرىتىگە ئىشەنمىگەن كى

 ىدۇ.انىلسبىلمەسلىك ۋە نادانلىق ئالالھنىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ نەزەرىدە ئۆزۈر 

يۇق پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرى بىلەن خەيبەرگە كېتىۋېتىپ قو

 ۇشقاشاخلىق بىر دەرەخنىڭ يېنىدىن ئۆتىدۇ. مۇشرىك ئەرەبلەر ئادەتتە ئۇر

 ە بۇۋى بۇ دەرەخنىڭ شاخلىرىغا ئېسىپ قوياتتى چىقىشتىن بۇرۇن قىلىچلىرىن

د تىقادەرەخ بىزنىڭ ئۇرۇشتا غالىبىيىتىمىز ئۈچۈن شاپائەت قىلىدۇ، دەپ ئې

لالھ! ەسۇلۇيا ر”قىالتتى. شۇ ۋاقىتتا ساھابىالر پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالمدىن 

بىزگىمۇ مۇشرىكلەردە بولغاندەك، قويۇق شاخلىق بىر دەرەخنى مەخسۇس 

 نەلالھ!سۇبھا»دەپ سورىغاندا، پەيغەمبەر  ئەلەيھىسساالم: “ بەرسىڭىزقىلىپ 

شاش بىزگىمۇ ئۇالرنىڭ بۇتلىرىغا ئوخ”بۇ خۇددى مۇسانىڭ قەۋمى ئۇنىڭدىن 

دەپ سورىغىنىغا ئوخشاش بىر گەپ بولدى. “ بىر بۇت ئورنىتىپ بەرگىن

 غائالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، سىلەر بۇرۇنقىالرنىڭ يولى

 )تىرمىزى رىۋايىتى(                    « ئەگىشىۋاتىسىلەر.

 يوقىرىقى ئۈچ پەيغەمبەرنىڭ قەۋملىرىدىن سادىر بولغان بۇ ئۈچ سوئال

ى بىر ئۇالرنىڭ نادانلىقىدىن بولغان ئېدى. شۇڭا بۇ ئۈچ پەيغەمبەرنىڭ ھەر

لەر سى»قەۋملىرىنىڭ  ھاماقەتلىكىگە جاۋاب بېرىپ: مۇسا ئەلەيھىسساالم: 

گەر ئە»دېسە، ئىيسا ئەلەيھىسساالم: « ھەقىقەتەن نادان قەۋم ئىكەنسىلەر

ىن الھتئالالھنىڭ قۇدرىتىگە ئىشەنسەڭالر)مۇنداق سوئالالرنى سوراىشتا( ئال

تەن ھەقىقە»دەيدۇ. ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بولسا: « قورقۇڭالر

 ۇ.دەيد« سىلەر بۇرۇنقىالرنىڭ يولىغا ئەگىشىۋاتىسىلەر

ن بۇ الغاقئۆزلىرىنىڭ نادانلىقى تۈپەيلى كۇپرىنىڭ ئازگاللىرىغا چۈشۈشكە ئاز 

 ىيسائۈچ دەۋر قەۋملىرىنى پەيغەمبەر لىرى ــ مۇسا ئەلەيھىسساالم ياكى ئ

سىلەر »ئەلەيھىسساالم ياكى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھېچبىرى  

گەن ئەمەس. پەقەت دې« مۇشرىك بولدۇڭالر»ياكى « كاپىر بولدۇڭالر

 ئۇالرنىڭ مۇنداق سوئال قىلىشىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى ئايدىڭالتقان.

سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا »ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە:  

سىلەرگە گۇناھ بولمايدۇ، لېكىن قەستەن قىلغان ئىشىڭالردا)سىلەرگە گۇناھ 

چىالرنى( ھەقىقەتەن مەغپىرەت بولىدۇ(، ئالالھ تائاال) تەۋبە قىلغۇ
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دەيدۇ. )ئەھزاب سۈرىسى « قىلغۇچىدۇر،)بەندىلىرىگە( ناھايىتى مېھرىباندۇر

 ـ ئايەت( 5

 بىلگەندىن كېيىن ئۆزۈر قالمايدۇ

انداق ەر قھەقىقەتنى بىلمەسلىكنىڭ زىيىنى بۇنچىلىك خەتەرلىك بولغان ئىكەن، ھ

ەتلىك اسىۋقىدە ۋە ئىمانغا مۇنمۇسۇلماننىڭ ئىسالم تەلىماتلىرىنى، خۇسۇسەن ئە

ق انلىبولغان بىلىملەرنى تولۇق ئۆگىنىشى تولىمۇ زۆرۈردۇر. چۈنكى، مۇسۇلم

سى ەھىيۋئوقۇماستىن، ئۆگەنمەستىن تولۇقالنمايدۇ. شۇڭا قۇرئاننىڭ دەسلەپكى 

 ەرنىڭبىلەن باشالنغان. مۇسۇلمانلىق بىزنىڭ تەقدىرىمىز. بۇ بەزىل« ئوقۇ»

 ەقلىدچىلىك ئەمەس. مۇسۇلمانلىق بىزنىڭ دۇنيا ۋەگۇمان قىلغىنىدەك ت

ېگەن د« مەن مۇسۇلمان»ئاخىرەتلىك سائادىتىمىزنىڭ كېپىلى. بونداق ئىكەن، 

چۈن ھەر قانداق كىشىنىڭ شۇ مۇسۇلمانلىقىنى ئىسپاتلىشى ۋە تولۇقلىشى ئۈ

ۇ دىنىي بىلىملەردىن كۈچىنىڭ يېتىشىچە كۆپرەك خەۋەردار بولىشى تولىم

 مۇھىمدۇر.

ئالالھ تائاال بەندىلىرىگە شۇنچىلىك كۆپ مېھرىبانكى، پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالم بۇنى تەسۋىرلەپ چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن بىر ئايالنىڭ 

نى الىسىمۇشۇ ئايال ب»قۇچىقىدىكى بالىسىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ ساھابىلىرىدىن: 

ر ابىالھدەپ سورايدۇ. سا« ئوتقا تاشالشقا رازى بولىدۇ، دېسە ئىشىنەمسىلەر؟

« ۇياق، بۇ ئايال بۇۋىقىنى ھەرگىزمۇ ئوتقا تاشالشقا چىداپ تۇرالمايد»

ڭ ايالنىبۇ ئ ئالالھ تائاال بەندىلىرىگە»دېيىشكەندە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

يدۇ. دە« شۇ بۇۋىقىغا بولغان مېھرىبانلىقىدىن ئەلۋەتتە ئارتۇق مېھرىباندۇر!

ھنىڭ الالئېسىل ئىبادەت بولغىنىدەك، ئ تەۋبە ئالالھنى مەمنۇن قىلىدىغان بىر

 ھىمايىسىگە ئېرىشىشنىڭ بىر ۋاسىتىسىدۇر.

  

 

 



 ۋەسىيەت

 

 دىكى مەلۇم بىر ئۇيغۇر مەھەللىسىنىڭ××مۇندىن بىر قانچە يىل بۇرۇن 

ئارا  ئۆز مەسچىتىدە چۈمە نامىزى ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، جامائەتلەر بىلەن

 ۇرغانالر ئىچىدىن بىر مويسىپىت كىشىسۆھبەتلىشىپ ئولتۇراتتۇق. ئولت

 ئورنىدىن تۇرۇپ:

دى اشلىبــ باالم سىزدىن سورايدىغان بىر مەسىلەم بار ئېدى دېگىنىچە سۆزگە 

 مال ـ غقانھېلىقى كىشى ــ ئۆمرۈممۇ ئاخىرلىشىش ئالدىدا تۇرىۋاتىدۇ، مېنىڭ يى

زە ىناىن جدۇنيالىرىممۇ خېلى بار. شۇنىڭ ئۇچتىن بىرىنى مەن ئۆلگەندىن كېي

. ىدىممۇراسىمىم ۋە نەزىر ـ چىراغلىرىم ئۈچۈن ئىشلىتىشكە ۋەسىيەت قىلغان

 ن؟ئەلۋەتتە بۇنىڭدا ساۋاپنى كۆزلىدىم. بۇنىڭغا دىنىمىز نېمە دەيدىكى

ــ بۇ مەسىلىنى سورىغىنىڭىز ياخشى بولدى، باشقىالرمۇ بۇ مۇناسىۋەت بىلەن 

ئەمەس دېدىم، ئۇنىڭ سوئالىغا  بۇ ھەقتە مەلۇماتقا ئىگە بولۇپ قالسا ئەجەپ

مەمنۇنلۇق بىلدۈرۈپ، ــ ئاۋۋال شۇنى ئېنىق چۈشىنىشىمىز كېرەككى، ئالالھ 

تائاال قۇرئاندا ياكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەدىسلىرىدا ئۆلگىچىنىڭ جىنازە 

مۇراسىمى ۋە نەزىر ـ چىراغلىرى ئۈچۈن سىلەر مەقسەت قىلغان ئىشالرنىڭ 

ن ئەمەس، پەقەت ئۆلگۈچىگە ھۆرمەت بىلدۈرۈش ھېچبىرىنى بۇيرىغا

يۈزىسىدىن ئۈچ كۈنگە قەدەر كۈلكىلەردىن، ناخشا ـ مۇزىكىالرنى ياڭرىتىشتىن 

ئۇزاق تۇرۇش، ئۆلگۈچىنىڭ گۇناھلىرىنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشىنى ئالالھتىن 

سوراش، ئۇنىڭ ھەققىدە دۇئانى كۆپ قىلىش، ئۇنىڭ ھەققىدە سەدەقىلەرنى 

چى ئايال بولسا ئېرىنىڭ ئۇنىڭغا ئۈچ كۈن تەزىيە بىلدۈرۈشى، بېرىش، ئۆلگۈ

كۈن ئىددەت تۇتۇشى  10ئاي  4ئەگەر ئۆلگۈچى ئەر بولسا، ئايالىنىڭ ئۇنىڭغا 

كۈن توشمىغىچە ياتلىق بولماسلىقى( بۇيرۇلغان. ئەمما ئۆلۈم  10ئاي  4) يەنى 

ەزىر ـ باھانىسى بىلەن ئەمەس، بەلكى قايسى بىر ۋاقىتتا بولمىسۇن، ن

چىراقالرنى ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق پېقىرالرنى، يېتىم ـ يېسىرالرنى ۋە باشقا 

ئېھتىياج ئىگىلىرىنى غىزاالندۇرۇش ساۋاپلىق ئىشتۇر. دىنىمىز ھەر قانداق 

مۇسۇلماننىڭ كۈچىنىڭ يېتىشىچە بۇنى ئورۇنلىشىنى بۇيرىغان. ئەمما ئۇنىڭ 

اي، ئۆلگەندىن كېيىن ئۇنىڭ ۋاقتى ئۆلۈشتىن بۇرۇندۇر! ھايات ۋاقتىدا قىلم

ھەققىدە قىلىنغان سەدىقە، نەزىر ـ چىراغ ۋە باشقا ئىبادەتلەرنىڭ ئالالھ تائاال 
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نەزىرىدىكى قىممىتى  ۋە ئېتىبارى ئاز بولىدۇ. كىشى ئۆلگەندىن كېيىن ئۇنىڭ 

ھەققىدە يوقىرىقى ياخشىلىقالرنىڭ قىلىنىشىنى ۋەسىيەت قىلىشىنىمۇ پايدىسىز 

ايدۇ. ۋەسىيەت قىلغۇچىنىڭ نىيىتى ئۇنىڭ بىلەن شۆھرەت تېپىش دېيىشكە بولم

ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى پېقىرالرغا، يېتىم ـ يېسىرالرغا ياخشىلىق قىلىشتىن 

ئىبارەت بولۇش شەرتى بىلەن ئەلۋەتتە ساۋاپ بېرىلىدۇ. ئەمما ۋەسىيەت 

اۋابى قىلماقچى بولغان بۇ ياخشىلىقالرنى  ئۆلمەستىن بۇرۇن قىلسىڭىز بۇنىڭ س

 ئەلۋەتتە چوڭ بولىدۇ. 

قايسى بىر ئىش ئۈچۈن بولمىسۇن ۋەسىيەت قىلىش سۈننەت بولغانلىقى 

ئېتىبارى بىلەن ياخشى ئىشتۇر. ئەمما ھەركىمنىڭ سەدىقە ۋە نەزىر ـ 

 چىراقالرغا ئوخشاش ياخشى ئىشالرنى  ۋارىسالرغا تاپشۇرۇپ قويغاندىن

ر  ھىسىز ئەالدۇر. پەيغەمبەكۆرە، ئۆزىنىڭ ھايات ۋاقتىدا  قىلغىنى شۈب

ن ئەڭ ئەۋزەل سەدەقە سېنىڭ پېقىرلىقتى»ئەلەيھىسساالم بىر ھەدىسىدە: 

« ۇرقەڭدقورقىدىغان، باي بولۇشنى ئارمان قىلىدىغان كۈنلىرىڭدە بەرگەن سەدى

 دەپ كۆرسەتكەن.

 ئالىمالرنىڭ بىرى، بىراۋنىڭ ھايات ۋاقتىدا بەرگەن سەدەقىسى بىلەن،

بېرىشكە ۋەسىيەت قىلغان سەدەقىسىنىڭ پەرقىنى   ئۆلگەندىن كېيىن

ان قىلغئوقۇغۇچىلىرىغا چۈشەندۈرمەكچى بولۇپ، قاراڭغۇ تۈندە ئىچىگە شام يې

ول يپانۇس چىراقنى كۆتۈرگىنىچە ئوقۇغۇچىلىرى بىلەن بىرلىكتە بىر ھازا 

اق چىر يۈرۈپتۇ، ئاندىن چىراقنى كەينىگە تۇتۇپ مېڭىپ كۆرۈپتۇ. بۇ ۋاقىتتا

 ارانرنىڭ كەينىدە قالغانلىقتىن يولنى روشەن كۆرەلمەي، تىمتاسالپ ئئۇال

نى دا يولغىنىمېڭىشىپتۇ، ئاندىن ئۇالر چىراقنى بۇرۇنقىدەك  ئالدىغا قارىتىپ ماڭ

غا لىرىئوچۇق، روشەن كۆرۈشكە باشالپتۇ. بۇ ۋاقىتتا ھېلىقى ئالىم ئوقۇغۇچى

 قاراپ:

ندىن ۆلگەا سەدەقە بەرگەن بىلەن، ئــ بالىلىرىم، كۆردۈڭالرمۇ؟ ھايات ۋاقتىد

ش كېيىن سەدەقە بېرىشكە ۋەسىيەت قىلغاننىڭ پەرقى ئەنە شۇنىڭغا ئوخشا

 بولىدۇ ــ دەپتۇ.

ۋەسىيەت قىلىش سۈننەت بولغان بولسىمۇ، ئۆلگۈچىنىڭ مىراسخورلىرىغا 

مىراسنى قانداق بۆلۈشۈشى  ھەققىدە ۋەسىيەت قىلىشى جائىز ئەمەستۇر. 

ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ. چۈنكى، مىراسنىڭ تەقسىماتىنى ئالالھ  بۇنداق ۋەسىيەت

تائاال ئۆزى بېۋاسىتە بەلگىلىگەن بولۇپ، قۇرئان كەرىمنىڭ نىسا سۈرىسىدە بۇ 
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مەسىلە ناھايىتى ئېنىق بايان قىلىنغان. شۇ ۋەجىدىنمۇ ئىسالم مەزھەبلىرى 

يوقتۇر.  ئارىسىدا مىراس مەسىلىسىدە ئىختىالپ قىلشقان بېرەرمۇ مەزھەب

ئۆلگۈچى ئەگەر ئۆلۈشتىن بۇرۇن مىراسخورلىرىدىن بەزىسىگە بىرنەرسە 

بەرسە بولىدۇ، ئەمما ئۆلگىنىدىن كېيىن بېرەرسىگە ئارتۇق مىراس بېرىلىشىنى 

ياكى بېرىلمەسلىكىنى ۋەسىيەت قىلغىنى بىكاردۇر. ئىسالم نەزەرىدە بۇنداق 

الىالر ئارىسىدا ئادىل بولماستىن ۋەسىيەتلەر ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ. شۇنىڭدەك، ب

ئۇالرنىڭ بەزىسىگە كۆپ بىر نەرسە بېرىپ، بەزىسىگە ئاز بېرىشمۇ ئىسالم 

نەزەرىدە خاتادۇر. ئەگەر بىراۋ  بالىلىرىدىن مەلۇم بىرىنى ئوقۇتماي ياكى 

ئۇنىڭغا تىرىكچىلىكنىڭ كەسپلىرىدىن بېرەر كەسىپ ئۆگەتمەي  ئائىلىنىڭ 

دا ئۆزىگە شېرىك قىلىۋالغان ۋە باشقا بالىلىرىنى تۇرمۇشىنى قامداش ئىشى

ئوقۇتۇپ، خىزمەتكە ئورۇنالشتۇرۇپ مائاشلىق قىلغان بولسا، بۇنداق كىشىنىڭ 

ئۆزىگە شېرىك قىلىۋالغان مەزكۇر بالىسىغا باشقا بالىلىرىنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش 

شەرتى بىلەن ئۆزى ھايات ۋاقتىدا بىر نەرسە بېرىشى جائىزدۇر. چۈنكى 

بۇنداق باال ئائىلە ئېھتىياجىنىڭ، جۈملىدىن قېرىنداشلىرىنىڭ كېلەچىكىنىڭ 

قۇربانى بولغان ھالدا، ئائىلىنىڭ يۈكلىرىنى ئاتىسى بىلەن بىرگە كۆتۈرۈپ، 

باشقا قېرىنداشلىرىنىڭ ئوقۇپ مائاشقا ئىگە بولۇشىغا شەرت ـ شارائىت 

ە بېرىش جائىزدۇر. ياراتقان ئىكەن، ئۇنىڭغا باشقىالردىن كۆپرەك بىر نەرس

ئەمما مۇندىن باشقا، بالىلىرىنىڭ بېرەرسىنى يامان كۆرۈپ قالغانلىقىدىن ياكى 

ئۇنىڭ بەزى تەنتەكلىكلىرىدىن نارازى بولغانلىقىدىن ئۇنى مىراستىن مەھرۇم 

قىلىش ياكى ئايرىم مۇئامىلىدە بولۇش قەتئىي خاتادۇر. ئالالھ تاالنىڭ نەزەرىدە 

 چوڭ گۇناھتۇر.

  

 

 



 ۇرئان ئوقۇشق

 

اكى قۇرئان ئوقۇش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ: بىرى، ئۇنىڭ مەنىسىنى بىلسۇن ي

 سىنىبىلمىسۇن ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىش؛ يەنە بىرى، ئۇنىڭ مەنى

چۈشىنىپ، دېگەنلىرىنى قەلب بىلەن تەستىقالپ ئوقۇشتۇر. ھەر ئىككى 

ەدە نى ۋپ بېرىلىدىغانلىقىتۈرلۈك ئوقۇشنى دىنىمىز ئەمر قىلغان ۋە كۆپ ساۋا

ك ەتلىقىلغان. شۇنداقتىمۇ قۇرئاننىڭ ئىككىنچى تۈرلۈك ئوقۇلىشى ئەڭ پەزىل

 ئوقۇشتۇر. قۇرئاننىڭ چۈشۈرۈلىشىدىكى ئاساسلىق مەقسەتمۇ مانا  مۇشۇ

 ، )ئىبۇ)قۇرئان( شۇنداق كىتابتۈركى»ئېدى. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: 

پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىزنى بىلەن  مۇھەممەد!( ئۇنى ساڭاكىشىلەرنى

 لىب،قاراڭغۇلۇقتىن)كۇپرىدىن( يورۇقلۇققا)ئىمانغا( چىقىرىشىڭ ئۈچۈن، غا

 )ھەممە تىلالردا( مەھىيىلەنگەن ئالالھنىڭ يولىغا )باشلىشىڭ ئۈچۈن(

 ـ ئايەت( 1)ئىبراھىم سۈرىسى« چۈشۈردۇق

 ۆزىالنىڭ سقۇرئان كەرىم مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقەددەس دەستۇرى، ئالالھ تائا

 ۋە ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆلمەس مۆجىزىسىدۇر.

 ان ۋەقۇرئان ئۇنى ئوقۇغ»ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن: 

دۇ. مەزمۇنىغا ئەمەل قىلغان كىشى ئۈچۈن قىيامەت كۈنىدە شاپائەتچى بولى

 ئانلىدىكەن، قۇركىمكى ئۇنى ئۆزى ئۈچۈن يېتەكچى قىلىپ ئۇنىڭغا ئەمەل قى

ەل ئۇنى جەننەتكە يېتەكلەيدۇ؛ كىمكى ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈپ، ئۇنىڭغا ئەم

 «.قىلمايدىكەن، قۇرئان ئۇنى دۇزاخقا مەھكۇم قىلىدۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ۋە كېيىنكى ئىسالمنىڭ ئالتۇن دەۋرلىرىدە 

ئەمەل قىلىش ئىشىغا ياشىغان كىشىلەر قۇرئاننى ئوقۇش ۋە ئۇنىڭ مەزمۇنىغا 

چوڭ ئەھمىيەت بېرەتتى، ئۇنىڭ كۆرسەتمىلىرىنى ھاياتلىقنىڭ بارلىق 

ساھەلىرىدە ئەمەلىيلەشتۈرەتتى. ئوسمان ئىبنى ئاففان ۋە ئىبنى مەسئۇد 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنىڭ قۇرئانغا  

رەسۇلۇلالھنىڭ » قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىنى بايان

 10ئايىتىنى ئۆگىنىپ توختايتتى. بۇ  10ساھابىلىرى ئۇنىڭدىن قۇرئاننىڭ 

ئايەتنىڭ مەنىسىنى ياخشى چۈشىنىپ، تەلەبلىرىنى ئىجرا قىلىپ، تۇرمۇش 

ئايەت  10ئىشلىرىغا تەتبىق قىلىشنى ئۆگىنىپ بولۇپ، رەسۇلۇلالھتىن يەنە
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رۇنقىسىدەك ياخشى چۈشىنىپ، تەتبىق قىلىشنى ئۆگىنىپ ئۆگىنەتتى. ئۇنىمۇ بۇ

بىز قۇرئاندىن ئىلىم ۋە ئەمەل ”ئايەت ئۆگىنەتتى، ھەتتا ئۇالر  10بولۇپ، يەنە 

 «.دەيتتى“ ئىككىسىنى بىرگە ئۆگەندۇق

دېمەك، قۇرئاننىڭ ئوقۇلىشى غايە ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ ئوقۇپ ئەمەل  

 ئالالھ قۇرئاننى ئوقۇش ئۈچۈنالقىلىنىشى ئۇنىڭ ئاساسلىق غايىسىدۇر. 

ز ئەمەس، بەلكى ئوقۇپ، مەنىسىنى بىلىپ، ئۇنىڭ روھىغا ئەمەل قىلىشىمى

ڭ  ئۈچۈن چۈشۈرگەن. شۇنداقتىمۇ قۇرئان بارلىق ساماۋىي كىتابالرنىڭ ئە

ىمۇ وقۇسمۆتىۋىرى بولغانلىقى ئېتىبارى بىلەن ئۇنىڭ مەنىسىنى چۈشەنمەستىن ئ

دىغانلىقى ۋە قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەڭ چوڭ ئۇنىڭغا كۆپ ساۋاپ بېرىلى

مبەر ەيغەئىبادەتلەردىن سانىلىدىغانلىقى ھەققىدە كەلگەن ھەدىسالر كۆپتۇر. پ

 10انغا قۇرئاندىن بىر ھەرپ ئوقۇغ»ئەلەيھىسساالم بۇ مەنىدە مۇنداق دېگەن: 

بەلكى ن، )ھەسسە ساۋاپ بېرىلىدۇ: اٌلٌم )الف، الم، ميم( نى بىر ھەرپ دېمەيمە

 دەپ كۆرسەتكەن.« ھەرپتۇر( 3ر بۇال

دىن مۇسۇلمانالر كېيىنكى ئەسىرلىرىدە قۇرئان ئوقۇشتىكى ئاساسلىق غايى 

ايرىپ قشنى ئادىشىپ، قۇرئاننىڭ مەنىسىنى بىلىپ، ئۇنىڭدىن ئىلىم ـ ھېكمەت ئېلى

قويۇپ، قۇرئاننىڭ لەپزى تىالۋىتىگىال بېرىلىپ كەتكەن. نەتىجىدە، 

ورالر ھەدەپ قۇرئان ئوقۇشنى پۇل تېپىشنىڭ سۇيئىستېمالچىالر، تاماخ

نى وسۇلدەستۇرىغا ئايالندۇرىۋالغان ــ قارىالر رامىزان ئايلىرىدىكى مول ھ

ـ  ەزىركۈتۈپ تىرىكچىلىك قىلمايدىغان، موللىالر مازار ـ ماشايىخالردىن، ن

ۈن چىراغالردىن ۋە باشقا مۇناسىۋەتلەردىن كېلىدىغان غەلىلىرى بىلەن ك

ان بولۇپ كەتكەن. شۇنىڭ بىلەن قۇرئان ئوقۇش ئاۋامنىڭ ئۆتكۈزىدىغ

چۈشەنچىسىدە پەقەت رامىزانالردا، مازار ـ ماشايىخالردا، نەزىر ـ 

لغان. پ قاچىراغالردىال ئوقۇلىدىغان، مەنىسى چۈشىنىكسىز بىر كىتابقا ئايلىنى

مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى بىز مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا كەلگەن ئېغىر 

 رنىڭ بىر قىسمى.مۇسىبەتلە

رامىزاندا قۇرئان ئوقۇشنىڭ ساۋابىنىڭ كۆپ ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلماچقى 

دەپ ئاتايدۇ. »قۇرئان ئېيى»ئەمەسمەن، ئەلۋەتتە. رامىزان ئېيىنى ئالىمالر

چۈنكى قۇرئان ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا رامىزان ئېيىدا 

لەن كۆپرەك شۇغۇللىنىشنىڭ چۈشۈشكە باشلىغان. بۇ ئايدا قۇرئان ئوقۇش بى

ئاالھىدە چوڭ ساۋاپلىق ئىش ئىكەنلىكى ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
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ھەدىسلىرى كۆپتۇر. ساھابىالرمۇ رامىزان ئېيى كەلسە باشقا ئىلىم ـ مەرىپەت 

سورۇنلىرىنى يىغىشتۇرۇپ، بارچە ھىممىتىنى ۋە ۋاقتلىرىنى قۇرئان ئوقۇش، 

ش ئۈچۈن تەپەككۇر قىلىش بىلەنال مەشغۇل بوالتتى. ئۇنىڭ مەنىسىنى چۈشىنى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رامىزان ئايلىرى كەلسە قۇرئان ئوقۇشقا كۆپ 

كۈنىدە مەسچىتتە ئېتىكاپ قىلىپ  10بېرىلەتتى، بولۇپمۇ رامىزاننىڭ ئاخىرقى 

ئولتۇرۇپ قۇرئان ئوقۇش ۋە ئۇنىڭ مەزمۇنلىرىنى تەپەككۇر قىلىش بىلەن 

والتتى. ھەر يىلى رامىزان ئېيىدا پەرىشتە جىبرائىل ھەزرىتى مەشغۇل ب

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قۇرئاننى باشتىن ئاخىر ئوقۇتۇپ تىڭشايتتى دېگەن 

ھەدىسالرمۇ كۆپ. مۇندىن باشقا ۋاقىتالردىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە 

ان ئىبنى ساھابىلىرى قۇرئاننى كۆپ ئوقۇيتتى. ھەتتا ئۈچىنچى خەلىپە ئوسم

 ئاففان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ قۇرئان ئوقۇپ ئولتۇرغان يېرىدە شېھىد قىلىنغان.

 قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەدەپلىرى تۆۋەندىكىچە:

. قۇرئاننى ئىخالس بىلەن ئوقۇش، مەنىسىنى بىلمىسىمۇ ئالالھ ماڭا 1

ڭ ھنىسۆزلەۋاتىدۇ دېگەن ئېتىقاد بىلەن ئوقۇش الزىم. چۈنكى، قۇرئان ئالال

ا الرغرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن پۈتۈن مۇسۇلمانھەز

ن قىلغان سۆزىدۇر. قۇرئاننى مۇشۇ يوسۇندا ئوقۇش بارلىق ئىبادەتلەردى

 ئاالھىدە ئەۋزەل تۇرىدىغان كاتتا ئىبادەتتۇر.

 . قۇرئاننى تاھارەت بىلەن ئوقۇش.2

ەپ د“ يتانىررەجىيمئەئۇزۇ بىلالھى مىنەششە”. قۇرئان ئوقۇشتىن بۇرۇن 3

 شەيتاننىڭ شەررىدىن ئالالھقا سىغىنىپ پاناھ تىلەش.

ن ۈرەكتىيلىپ . قۇرئاننى چىرايلىق ئاۋاز بىلەن، تەجۋىد قائىدىلىرىگە رىئايە قى4

 ئوقۇش.

  

 

 



 ئىسالم قانۇنىنىڭ ئاساسىي مەنبەلىرى

 

 انىغئىسالم شەرىئەت قانۇنىنىڭ ھەر زامان ۋە ھەر ماكانغا مۇناسىپ كېلىد

ئۇنىڭ  ساالھىيەتكە ئىگە بولغانلىقىنىڭ ئەڭ چوڭ تۈرتكىلىرىنىڭ بىرى شۇكى،

ق اسلىئەقىدە، ئەخالق، ئىبادەت، مۇئامىالت، ھاالل ـ ھارام  قاتارلىق ئاس

ەن پرېنسىپلىرى ۋە بەلگىلىمىلىرىنىڭ زامان ۋە ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى بىل

، لىقىە كۇپايە قىلغانئۆزگەرمەيدىغان سابىت پرېنسىپالر ۋە بەلگىلىمىلەرگ

شىش( ىرلىقالغانلىرىنىڭ ئىسالم قانۇنشۇناس ئالىملىرىنىڭ ئىجتىھاد)پىكىردە ب

 ىقىنىڭناسليولى بىلەن ھەل قىلىشىغا تاپشۇرۇلغانلىقىدۇر. شۇڭا ئىسالم قانۇنشۇ

 غان.كە قىسقار3ئاساسىي دەستۇرى قۇرئان، ھەدىس ۋە ئىجتىھادتىن ئىبارەت 

 . قۇرئان1

 االمغاھىسسالالھ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيقۇرئان ــ ئ

 جىبرائىل ئىسىملىك پەرىشتىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سۆزلىگەن سۆزلىرىنىڭ

ىچە مەجمۇئەسى، تىالۋىتى بىلەن ئىبادەت قىلىنىدىغان، كۆرسەتمىلىرى بوي

 ئەمەل قىلىنىدىغان بىردىنبىر دەستۇردۇر. 

 ھ تائاالنىڭ ئۆز سۆزىدۇر. ھەزرىتى مۇھەممەدقۇرئان پۈتۈنلەي  ئالال

ۆز چە ئئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەزىپىسى قۇرئاننى ئالالھ تائاالدىن چۈشكەن بويى

ىڭ االنئەينىنى مۇسۇلمانالرغا يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت بولغان. ئۇ ئالالھ تائ

 نامىدىن ئۆز خاھىشى بويىچە سۆزلىگەن ئەمەس. ئالالھ تائاال بۇنىڭغا

ئۇ ئۆز نەپسىي خاھىشى بويىچە »ېرىپ مۇنداق دېگەن: گۇۋاھلىق ب

 )نەجم« سۆزلىمەيدۇ. پەقەت ئۇنىڭغا چۈشۈرۈلگەن ۋەھىينىال سۆزلەيدۇ.

 ـ ئايەت( 2سۈرىسى

بەمۇ مەن قۇرئان ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ بىرىنچى ئاساسىدۇر. قالغان ئىككى

. دۇرال قۇرئانبۇنىڭغا يۆلىنىدۇ. چۈنكى ئۇالرنى كۈچكە ئىگە قىلغۇچى يەنى

ارەك بۇ بىز چۈشۈرگەن قۇرئان مۇب»ئالالھ تائاال مۇنداق دەپ كۆرسەتكەن: 

 ڭالركىتابتۇر. ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلغۇچىالردىن بولۇشۇ

« الرىنىڭئۈچۈن، ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر، ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن ساقل

 ـ ئايەت(. 155)ئەنئام سۈرىسى

 ىس )ياكى سۈننەت(. ھەد2
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گەن ھەدىس ــ پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزلى 

سۆزلىرى، قىلغان ئىش ـ ھەرىكەتلىرى ۋە بۇيرىغانلىرىدىن بىزگە ئەڭ 

 ۇر. مەكتئىشەنچلىك ۋاسىتىالر ئارقىلىق، توغرا يوسۈندا يېتىپ كەلگەنلىرى دې

ن چى ئاساسىدۇر. چۈنكى، قۇرئاھەدىس ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئىككىن

ەد ھازىرقى تېكىستى ۋە مەنىسى بىلەن ئالالھ تائاالدىن ھەزرىتى مۇھەمم

س، ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن ۋەھى بولسا، ھەدىس تېكىستى بىلەن ئەمە

ا المغبەلكى مەنىسى بىلەن ئالالھ تائاالدىن ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسا

ز ۇھەممەد ئەلەيھىسساالم دىن نامىدىن ئۆكەلگەن ئىلھامدۇر. ھەزرىتى م

 لگەنخاھىشى بىلەن سۆزلىگەن ئەمەس، بەلكى ئۇ پەقەت ئالالھ تائاالدىن كە

 ۋەھيى بىلەن ئىلھامنىال سۆزلىگەن. 

ئالالھ تائاال ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىپ، ئۇنىڭ 

 چۈنلمانالر ئۈبۇيرىغانلىرىنى ئورۇنالش ۋە توسقانلىرىدىن يېنىشنىڭ مۇسۇ

نى ەرگەنپەيغەمبەر سىلەرگە ب»پەرز ئىكەنلىكىنى ئېالن قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ـ  7)ھەشر سۈرىسى« ئېلىڭالر، پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر

 ئايەت(.

 . ئىجتىھاد3

 ىسىلەرھاد ئىجتىھاد ــ قۇرئان بىلەن ھەدىسالردا ھۆكمى بايان قىلىنمىغان يېڭى

 الداەر ھەققىدە قۇرئان ۋە ھەدىسالرنىڭ روھىغا ئاساسالنغان ھۋە مەسىلىل

 ھۈكۈم چىقىرىش ئۈچۈن بارچە ئەقلىي كۈچىنى سەرپ قىلىش دېمەكتۇر.

ۇنى باال ئىجتىھاد ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئۈچىنچى ئاساسىدۇر. ئالالھ تائ

ئى مۆمىنلەر! ئالالھقا، پەيغەمبەرگە ۋە »ئىپادىلەپ مۇنداق دەيدۇ: 

 ىلەرزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىڭالر. ئەگەر سئۆ

تابى( ڭ كىبېرەر مەسىلىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا ئالالھ)نى

 59ى)نىسا سۈرىس« غا، پەيغەمبەر)نىڭ ھەدىسلىرى( گە مۇراجىئەت قىلىپالر

 ـ ئايەت(.

ىڭ ىھادنتۆۋەندىكى ھەدىسىمۇ ئىجتمۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ  

االم لەيھىسر ئەئىسالم قانۇنشۇناسلىقىدا ئاساس ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ: پەيغەمبە

 ۇ: رايدئۇنى يەمەننىڭ ۋالىيلىقىغا تەيىنلەپ ئەۋەتىش ئالدىدا، ئۇنىڭدىن سو

ېمە نــ ھەققىدە ھۆكۈم تەلەپ قىلىدىغان بېرەر مەسىلىگە دۇچ كەلگىنىڭدە 

 قىلىسەن؟
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 .ۇئازــ ئالالھنىڭ كىتابىدا كۆرسىتىلگەن بويىچە ئىش كۆرىمەن ــ دەيدۇ م

 لىسەن؟ە قىــ ئالالھنىڭ كىتابىدا بۇ مەسىلە ھەققىدە بېرەر ھۆكۈم بولمىسا نېم

 ــ پەيغەمبەرنىڭ ھەدىسلىرى بويىچە ئىش كۆرىمەن.

 ــ پەيغەمبەرنىڭ ھەدىسلىرىدىمۇ بولمىسا نېمە قىلىسەن؟

يىم ۆز راقۇرئان ۋە ھەدىسلەرنىڭ روھىغا ئاساسالنغان ھالدا، ئــ بۇ ۋاقىتتا 

 بويىچە ئىجتىھاد قىلىمەن.

 پ:پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ بۇ كەسكىن سۆزلىرىدىن مەمنۇن بولۇ 

ڭ ە ئۇنىۋالھ ــ ئالالھقا شۈكۈر ئېيتىمەنكى، ئالالھ پەيغەمبەرنىڭ ئەلچىسىنى ئال

 مۇۋەپپەق قىلدى ــ دەيدۇ. پەيغەمبىرى رازى بولىدىغان ئىشقا

نۇ سەئىد ئىبنى مۇسىب ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇ

 ھەدىسنى رىۋايەت قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىدىم: 

 ىگەنــ يا رەسۇلۇلال! قۇرئاندا ياكى سىزنىڭ ھەدىسلىرىڭىزدا ھۆكمى كەلم

 ېرەك؟ كىمىز يۈز بېرىۋاتىدۇ. قانداق قىلىشيېڭى ـ يېڭى ھادىسىلەر ۋە مەسىلىلەر 

رتاق ە ئوــ مۆمىنلەردىن بولغان ئالىمالرنى توپالپ بۇنداق مەسىلىلەر ئۈستىد

ىش قارار چىقىرىڭالر، ئۇنىڭدا ھەرگىزمۇ بېرەر كىشىنىڭال رايى بىلەن ئ

 كۆرمەڭالر ــ دەپ جاۋاب بەردى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم.

ۋە  كۆرىمىزكى، ئىجتىھاد ــ كىشىلىك ئىجتىھاد يوقىرىقى ئىككى ھەدىستىن

 ىھادكوللىكتىپ ئىجتىھادتىن ئىبارەت ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ: كىشىلىك ئىجت

ىبقا تال يوقىرىدا مۇئازنىڭ دېگىنىدەك، كوللىكتىپ ئىجتىھاد ئەلى ئىبنى ئەبۇ

 لەر،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرسەتكىنىدەك بولىدۇ. كىشىلىك مەسىلى

 ىلەرمەن كىشىلىك ئىجتىھاد بىلەن،  ئومۇمغا مۇناسىۋەتلىك چوڭ مەسىلئومۇ

 مۇتلەق كوللىكتىپ ئىجتىھادى بىلەن جاۋابالندۇرىلىدۇ.

نىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن ئۇنىڭ ئورنىنى باسقان خەلىپىلەر

ھەممىسى ئىجتىھادلىرىنى يوقىرىقى ھەدىسالرنىڭ روھى بويىچە جارى 

 قىلدۇرغان.

 ئىجتىھاد قىلىشتا رىئايە قىلىنىدىغان پرېنسىپالر      

ئىجتىھاد قىلىشنىڭ پرېنسىپى دۇچ كەلگەن مەسىلىنىڭ قۇرئان ياكى ھەدىستىكى 

ئوخشىشىنىڭ ماھىيىتىنى، ئالغان ھۆكمىنىڭ سەۋەبىنى تەتقىق قىلىپ چىقىپ، 

ر ھۆكۈم تەلەپ قىلىۋاتقان بۇ يېڭى مەسىلىنى قۇرئان ياكى ھەدىستىكى مەزكۇ

مەسىلىگە قىياس قىلىش)ئوخشىتىش( ئارقىلىق ئۇنىڭ ھەققىدە ھۆكۈم چىقىرىش، 
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ئەگەر ھۆكۈم تەلەپ قىلىۋاتقان بۇ يېڭى مەسىلىنىڭ ئوخشىشى قۇرئان ياكى 

ھەدىسالردا بولمىسا، شۇ جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزدە تۇتقان 

ىھاد قىلىپ، ئۇالرنىڭ ھالدا قانۇنشۇناسالرنىڭ ئىشتىراك قىلىشى بىلەن ئىجت

 ئورتاق رايى بويىچە ھۆكۈم چىقىرىشتىن ئىبارەت.

 لالھمەسىلەن: ھاراق ئىچىش قۇرئاننىڭ كەسكىن ھۆكمى بىلەن ھارامدۇر. ئا 

، ويناشئئى مۆمىنلەر! ھاراق ئىچىش، قىمار »تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 

نا اسكىننىڭ ئىشى، پبۇتالرغا چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىش شەيتا

قىلىقالردۇر. بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشىدىن يېراق 

 ـ ئايەت(. 90)مائىدە سۈرىسى « بولۇڭالر

ن ىنغايوقىرىقى ئايەتكە ئاساسەن، ھاراقنىڭ ھاراملىقى قۇرئاندا ھارام قىل

ە ئەسلىي ھۆكۈمدۇر. ئۇنىڭ سەۋەبى ئەقىلغا، تەن ساقلىققا، ئەخالققا ۋ

اكا قتىسادقا زىيانلىق بولغانلىقىدىن ئېدى. ئاق چېكىملىك، نەشە، تامئى

ۆكمى ھىدە قاتارلىقالرنىڭ قۇرئان ياكى ھەدىسالردا ھارام ياكى ھاالللىقى ھەقق

دى. ق ئېبايان قىلىنمىغان. چۈنكى بۇ نەرسىلەر قۇرئان چۈشكەن زامانالردا يو

ار. ببولغان سەۋەبلەر ئەمما بۇالردا ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىغا تۈرتكە 

ا ۋە لىققمەسىلەن: ئاق چېكىملىكنىڭ، نەشىنىڭ ۋە تاماكىنىڭ ئەقىلغا، تەن ساق

 ىدە،ئىقتىسادقا زىيانلىق ئىكەنلىكى ھەممىگە مەلۇم بىر رېئاللىق. نەتىج

لىقى لغانبۇالردىمۇ ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىغا تۈرتكە بولغان ئامىلالر تېپى

ندا ۇرئائالىملىرى ئىجتىھاد يولى بىلەن بۇالرنى ق ئۈچۈن ئىسالم فىقھىشۇناس

 لىقىنىارامھارام قىلىنغان ھاراققا ئوخشىتىپ قىياس قىلىش ئارقىلىق بۇالرنىڭ ھ

 قارار قىلغان.

مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

ى اقچالنمقېرىندىشى. مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ دىنىي قېرىندىشىنىڭ نىشان

ىڭ ىسىنبولغان ئايالىغا ئۇ ئۆزى ۋازكەچمىگىچە نىشانلىنىۋېلىشى، ئۇنىڭ سود

 «.ئۈستىگە ئۇ ۋازكەچمىگىچە سودا قىلىشى قەتئىي توغرا ئەمەستۇر

 بۇ ھەدىسقا ئاساسەن، بىراۋنىڭ سودىسىنى بۇزۇش توغرا ئەمەس. سەۋەبى

ىق ەدىس ئارقىلبىراۋنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزگەنلىكتۇر. مانابۇ، ھ

سىنى جارىبېكىتىلگەن ئەسلى ھۆكۈم. بۇنىڭغا قىياس قىلغان ھالدا، بىراۋنىڭ ئى

ىكى بۇزۇشمۇ توغرا ئەمەستۇر. چۈنكى، ھەر ئىككى ئىشنىڭ خاتا ئىكەنلىكىد

 سەۋەب بىراۋنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزگەنلىك.
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 ئىجتىھاد قىلىش ئۈچۈن ساالھىيەتلىك بولۇشنىڭ شەرتلىرى  

 .بىلىش رىنىئەرەب تىلىنى ۋە ئۇنىڭ مەنىگە دااللەت قىلىدىغان ئىنچىگە يوللى .1

ۋە  . قۇرئان ۋە ھەدىس ئىلىملىرىنى، قۇرئاننىڭ ئەمەلدىن قالغۇچى2     

ىي، قالدۇرغۇچى ئايەتلىرىنى، مۇجىمەل، تەپسىلى، مۇتلەق، چەكلىك، ئومۇم

 خۇسۇسىي مەنىلىرىنى بىلىدىغان بولۇشى.

دۇچ  م دىنىنىڭ قانۇنالرنى بەلگىلەشتىكى غايىسىنى، كىشىلەر. ئىسال3    

،  كەلگەن شارائىتالرنى، شۇ جەمئىيەت كىشىلىرىنىڭ ئۆرپ ـ ئادەتلىرىنى

 ئۇالر ئۈچۈن پايدىلىق ۋە مەنپەئەتلىرىگە مۇناسىپ بولغان ئىشالرنى،

لىرىنى، ھۆكۈملەرنى ئوخشاشلىرىغا قىياس “ نېمە ئۈچۈن”ھۆكۈملەرنىڭ 

ە، ، دۇچ كەلگەن مەسىلىنىڭ ماھىيىتىنى ۋە شەرىئەتنىڭ مەقسىتىگقىلىشنى

 كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتىگە ئويغۇن  ھالدا ھۆكۈم چىقىرىشنى بىلىشى.

 )ئىجتىھاد قىلغۇچى( دەپ« مۇجتەھىد»شەرتكە توشقان كىشى  3يوقىرىقى 

غان بول ئاتىلىدۇ. بۇ شەرتلەرگە توشۇپ، ئىجتىھاد قىلىش ئۈچۈن ساالھىيەتلىك

  داقالەر قانداق بىر مۇجتەھىدنىڭ قانداقال  بىر ماۋزۇدا  بولمىسۇن، قانھ

ىلىپ اد قزامان ۋە ماكاندا  بولمىسۇن ئىجتىھاد قىلىش ھوقۇقى باردۇر. ئىجتىھ

ھۆكۈم چىقىرىش مەزھەب پىشىۋالىرى ئۈچۈنال خاس بولغان بىر ئىش 

ان ر مۇسۇلمئەمەس، بەلكى ئىجتىھادنىڭ شەرتلىرىگە توشقان ھەر قانداق بى

ە يول تكىچئالىمنىڭ قايسى ماۋزۇدا بولمىسۇن ئىجتىھاد قىلىشى ئۈچۈن تا قىيامە

ن، مىغائوچۇقتۇر. چۈنكى دۇنيا تەرەققى قىلغانسېرى بۇرۇنقى زامانالردا بول

لەر مۇسۇلمانالر جاۋاب تەلەپ قىلىدىغان يېڭى ـ يېڭى ھادىسىلەر، مەسىلى

ىغان ېلىدمان ۋە ھەر ماكانغا مۇناسىپ كچىقىپ تۇرىدۇ. ئىسالم دىنىنىڭ ھەر زا

ىرى ئىلغار بىر دىن ئىكەنلىكىنىڭ بىر دەلىلى مۇجتەھىدالرنىڭ ئىجتىھادل

 ۋاسىتىسى بىلەن يېڭى چىققان مەسىلىلەرنى ھەل قىالاليدىغانلىقىدۇر.

 ئىجتىھادنى ئەڭ ئاۋۋال جارى قىلدۇرغانالر

ىھادنى بىرىنچى بولۇپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن، ئىجت

جارى قىلدۇرغانالر  ئاۋۋالقى ئىككى خەلىپە ــ ھەزرىتى ئەبۇبەكرى ۋە 

ئۆمەر ئىبنى خەتتابالردۇر. چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھايات بولغان 

مەزگىلدە پۈتۈن مەسىلىلەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇراجىئەت 

ئەت ھۆكۈملىرىنى بەلگىلەش ۋە يېڭى قىلىناتتى، ئۇنىڭدىن باشقا بىرىنىڭ شەرى

مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرىش ساالھىيىتى يوق ئېدى. شۇ ۋەجىدىن ئۇ ۋاقىتتا 
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ئىجتىھاد قىلىشقا ئورۇن يوق ئېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندىن 

كېيىن، مۇسۇلمانالر قۇرئان ياكى ھەدىسالردا بايانى بولمىغان يېڭى مەسىلىلەر 

ۋابقا ئېھتىياجلىق بولغان. بىرىنچى خەلىپە ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ھەققىدە جا

ئەنھۇغا بېرەر مەسىلىدە ھۆكۈم تەلەپ قىلىپ كەلگەندە، ئۇ ئاۋۋال قۇرئانغا 

مۇراجىئەت قىالتتى، مەزكۇر مەسىلىنىڭ بايانى قۇرئاندا بولسا، شۇنىڭغا 

ا مۇراجىئەت ئاساسەن ھۆكۈم قىالتتى. ئەگەر قۇرئاندا بولمىسا ھەدىسالرغ

قىالتتى، ھەدىسالردا بولسا شۇ بويىچە ھۆكۈم قىالتتى، ئەگەر ئۇنىڭدىمۇ 

بولمىسا شۇ ۋاقىتتىكى ئۆلۈماالرنى يىغىپ، ئۇالر بىلەن ئىجما قىلىش ئارقىلىق 

 ئورتاق ھۆكۈم چىقىراتتى. 

ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ خۇددى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا 

 نداقتتى ۋە ھەر قايسى شەھەرەلەردىكى قازىلىرىغىمۇ شۇئوخشاش ئىجما قىال

ە ىرىگقىلىشنى تەۋسىيە قىالتتى. ئۇ شۇرەيھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى كۇفە شەھ

ەسىلە مېرەر ب»قازى قىلىپ تەيىنلىگىنىدە، ئۇنىڭغا مۇنداق دەپ تەۋسىيە قىلىدۇ: 

ەگەر ، ئلغىنھەققىدە ھۆكۈم قىلىشتا ئاۋۋال ئالالھنىڭ كىتابىغا مۇراجىئەت قى

 رغائۇنىڭدا شۇ مەسىلىنىڭ ھۆكمى بولمىسا، ھېچكىمدىن سورىماستىن ھەدىسال

ن، ىلغىمۇراجىئەت قىلغىن، ئۇنىڭدىمۇ بولمىسا، ئۆز رايىڭ بىلەن ئىجتىھاد ق

 «.ئاندىن ئۆلۈماالرنىڭ تەستىقىدىن ئۆتكۈزۈپ ھۆكۈم چىقارغىن

ەلگەن مەسىلىلەرنى يوقىرىقىالر ئاۋۋالقى مۇسۇلمانالرنىڭ كىشىلەر دۇچ ك

ھەل قىلىشتىكى يۆنىلىشى بولۇپ، ئۇالر ئاۋۋال قۇرئان، ئاندىن ھەدىس، ئاندىن 

ئىجمانى ئاساس قىلغان ھالدا ئىسالم شەرىئىتىنىڭ غايە ۋە مەقسەتلىرىنى 

ئەمەلگە ئاشۇرۇپ كەلگەن، شۇنداقال  كىشىلىك ھاياتقا مۇناسىۋەتلىك 

ە قىالتتى. مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىگە مەسىلىلەردە كىشىلىك ئىجتىھادقا كۇپاي

مۇناسىۋەتلىك چوڭ مەسىلىلەردە پەقەت كوللىكتىپ ھالدا ئىجتىھاد قىلىپ، پۈتۈن 

ئۆلۈماالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن ھۆكۈم چىقىراتتى. ساھابىالر ۋە كېيىنكى پارالق 

دەۋرلەردىكى مۇسۇلمانالر ئىسالم قانۇنلىرىنىڭ پەقەت ئىنسانىيەتنىڭ 

ۋە نىجاتلىقى ئۈچۈن كەلگەن ئادالەتلىك قانۇن ئىكەنلىكىنى ياخشى مەنپەئەتى 

بىلەتتى. ئۇالر ھەر قانداق ئىشتا ــ ھۆكۈمدە، پەتىۋادا، تەبلىغدە، تەشۋىقاتتا 

ئالدى بىلەن ئىنسانالر جەمئىيىتىنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەيتتى. چۈنكى ئالالھ 

ايدۇ، لېكىن ئۇ شۈكۈر ئالالھ سىلەرگە مۇشەققەتنى خالىم»تائاال قۇرئاندا: 
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قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى پاك قىلىشنى، نېمىتىنى سىلەرگە تامامالشنى 

 ـ ئايەت( 6دەيدۇ. )مائىدە « خااليدۇ

ننى دى»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ مەنىنى كۈچلەندۈرۈپ مۇنداق دېگەن: 

كىشىلەرگە ئۇڭايالشتۇرۇپ بېرىڭالر، ئۇنى ھەرگىزمۇ تەسلەشتۈرۈپ 

 دەپ كۆرسەتكەن.« رقويماڭال

يە ە رىئاھىدئۇالر ئىجتىھادلىرىدا تۆۋەندىكى ئىجتىھاد قىلىش پرېنسىپلىرىغا ئاال

 قىالتتى:

. قۇرئان ياكى ھەدىسالردا ئوخشىشىنىڭ ھۆكمى بولغان مەسىلىلەردە 1

ەر بۇالرنى شۇ ئوخشىشىغا قىياس قىلىپ تۇرۇپ ھۆكۈم چىقىراتتى يەنى بېر

، شۇ ولساكى ھەدىسالردا ئېنىق ھۈكۈم بەلگىلەنگەن بمەسىلە ھەققىدە قۇرئان يا

مەسىلىگە ئوخشايدىغان، ئەمما ھۆكمى سۆزلەنمىگەن يېڭى مەسىلىلەرنى 

پ قۇرئان  ياكى ھەدىسالردا ھۆكمى كەلگەن ئوخشىشىنىڭ ھۈكمىگە كىرگۈزۈ

 تۇرۇپ شۇنىڭ ھۈكمىنى بېرەتتى.

ەدىسالردا . ئۇالر دۇچ كەلگەن مەسىلىنىڭ ئوخشىشى قۇرئان ياكى ھ2

ئۇالرنىڭ  بولمىغان بولسىمۇ، كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتلىرىنى كۆزدە تۇتقان ھالدا،

ڭ ئەھۋالىغا مۇناسىپ كېلىدىغان ھۈكۈملەرنى دىننىڭ روھىغا ۋە ئۇالرنى

ۋە  يتتىمەنپەئەتلىرىگە ئويغۇنالشتۇرۇپ ئۆز ئىجتىھاتلىرى ئارقىلىق بەلگىلە

ىكتە پۈتۈن ئۆلۈماالر بىلەن بىرلئومۇمغا مۇناسىۋەتلىك چوڭ مەسىلىلەرنى 

ال ك قاتمەردەئىجتىھاد قىلىپ بەلگىلەيتتى. ئۇالر ئىجتىھادلىرىدا زامانىمىزدىكىل

ۋال ئاۋ ئەمەس ئېدى، بەلكى بېرەر مەسىلە ئۈستىدە ئىجتىھاد قىلىش ئۈچۈن ئەڭ

لىك ەئەتشۇ جەمئىيەتنىڭ شارائىتىنى، كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ۋە ئۇالرغا مەنپ

ڭ ىننىدان ئىشالرنى تولۇق ئىگىلەيتتى. ئاندىن سوغۇق قانلىق بىلەن بولىدىغ

 تتى.روھىغا ۋە كىشىلەرنىڭ ئېھتىياجلىرىغا مۇناسىپ ھۈكۈملەرنى بەلگىلەي

ىرى بئىخالس ئۇالرنىڭ رولچىسى، كەمتەرلىك كىيىمى ئېدى، ھەتتا ئۇالرنىڭ 

ايىم. ىڭ ربۇ مېن»بېرەر مەسىلىدە كىشىلىك ئىجتىھاد قىلىپ ھۆكۈم چىقارغىنىدا: 

دىن ۆزۈمئئەگەر بۇ توغرا بولغان بولسا ئالالھتىن، ئەگەر خاتاالشقان بولسام 

 دېيىشنى ئونۇتمايتتى.« ۋە شەيتاندىن بولغان بولىدۇ

كىشىلەرنىڭ ئايەت ۋە ھەدىسالرنىڭ مەزمۇنلىرىنى، مەقسەت ـ غايىلىرىنى  

ڭ ياشىغان چۈشىنىشتىكى سەۋىيىسى ئوخشاش بولمىغانلىقى ۋە ئۇالرنى

مۇھىتلىرىنىڭ پەرقلىق بولغانلىقى سەۋەبتىن مەزھەبلەر ئوتتۇرىغا چىققان. 
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مەزھەبلەرنىڭ كۆز قاراشلىرى پەقەت قۇرئان ۋە ھەدىسالردىن 

چۈشەنگەنلىرى بولۇپ، ئەينى ۋاقىتتا خاتالىقالردىن خالىي ئەمەستۇر. شۇڭا 

ئىگىلىرىنىڭ  مەزھەب قاراشلىرى دىننىڭ قاراشلىرى ئەمەس، بەلكى مەزھەب

شۇ دىندىن چۈشەنگەن توغرا ـ خاتالىققا ئېھتىمالى بولغان چۈشەنچىلىرىدۇر. 

ئەمما بۇ مەزھەبلەرنىڭ ھەممىسى قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ روھىنى مەنبە قىلغان 

مەزھەبنىڭ  4ھالدا شەكىللەنگەنلىكتىن، ئىسالم دۇنياسىدا شۆھرەتكە ئېرىشكەن 

الىكىي مەزھەبلىرىنىڭ قايسىسىغا ئەگەشكەن ــ ھەنەپىي، شاپىئىي، ھەنبەلىي، م

كىشى خاتاالشمىغان بولىدۇ. چۈنكى ھەممىسىنىڭ ئاساسلىق دەستۇرلىرى 

 قۇرئان، ھەدىس ۋە ئىجمادۇر.

  

 



 ئىسالم دىنىنىڭ جازا قانۇنى

 

ئىي ىجتىمائىن، ئىنسانالر يېگانە ياشىيالمايدىغان ئىجتىمائىي مەخلۇقات بولغانلىقت

ىغا نلىربىر ـ بىرىنىڭ ھەقلىرىگە، نومۇسلىرىغا، ھەتتا جا ھايات جەريانىدا،

 ېرىپبتاجاۋۇز قىلىشتەك ئىنسانىي جىنايەتلەر ھەر قانداق جەمئىيەتتە يۈز 

 ھايات رجەمتۇرىدۇ. ئىنسانالر بىر ـ بىرىنىڭ تاجاۋۇزلىرىدىن ئامان ھالدا خاتى

يدۇ، ىلماكۇپا قسۈرۈشلىرى ئۈچۈن ۋەز ـ نەسىھەتلەر ۋە قانۇنىي ئىنتىزامالرال 

شۇ  ىدۇ.بەلكى ھەددىدىن ئاشقۇچىالرغا بەزى جازاالرنى قوللىنىشقا توغرا كېل

 ياتىغاە ھاۋەجىدىن ئىسالم دىنى كىشىلەرنىڭ مال ـ مۈلۈكلىرىگە، نومۇسلىرىغا ۋ

ا ىنىدتاجاۋۇز قىلغۇچىالر ئۈچۈن ئىبرەتلىك جازاالرنى بېكىتكەن. ئىسالم د

 ەرپابەتلىك ۋە ئادالەتلىك بىر جەمئىيەتنىڭ بېكىتىلگەن بۇ جازاالر پەزىل

 چۈنالقىلىنىشىغا سەلبى تەسىرلەرنى كۆرسىتىدىغان بەزى چوڭ جىنايەتلەر ئۈ

ى بەلگىلەنگەن بولۇپ، بۇالردىن باشقا ئادەتتىكى جىنايەتلەرنىڭ جازاس

ھەرقايسى ئىسالم مەملىكەتلىرىدىكى ھۆكۈمران كۈچلەرنىڭ شۇ 

دا ھال ۋە كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ مۇناسىپ مەملىكەتلەرنىڭ شارائىتىغا

 بەلگىلەشلىرىگە تاپشۇرۇلغاندۇر.

ولۇپ، ب 5ئىسالم دىنىنىڭ جازا قانۇنىدا بېكىتىلگەن مەزكۇر جازاالر پەقەت 

 بۇالرنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن بەزى پرېنسىپالر بەلگىلەنگەن. ئۇالر:

ۈن ئۈچ ۇ، ئۇنىڭ گۇناھى. ئىنسان باشقا بىرىنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگە ئالمايد1

ۈرىسى )نەجم س« بىراۋنىڭ گۇناھىنى باشقا بىرى كۆتۈرمەيدۇ»جازاالنمايدۇ. 

 ـ ئايەت(. 38

اسى ڭ جازبىر يامانلىقنى». جىنايەتنىڭ دەرىجىسىگە مۇناسىپ جازا بېرىلىشى. 2

 ـ ئايەت(. 40)شۇرا سۈرىسى « شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر

ار. بەنگۈچىنىڭ جىنايەتچىسىنى ئەپۇ قىلىش ھەققى . جىنايەت ئىشل3       

ق امانلىيلەن كىمكى )ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق( ئەپۇ قىلسا ۋە )ئۆزى بى»

)شۇرا « قىلغۇچىنىڭ ئارىسىنى( تۈزسە، ئۇنىڭ ئەجرىنى ئالالھ بېرىدۇ

 ـ ئايەت(. 40سۈرىسى 

 دىكىچە:جازا تۆۋەن 5ئىسالم جازا قانۇنىدا بېكىتىلگەن مەزكۇر 

 . قاتىللىقنىڭ جازاسى1



 غەرىپ مەدەنىيتى ۋە بىز 220

 

 ىلەنئىسالم شەرىئەت قانۇنى قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگۈچى بىلەن، سەۋەنلىك ب

زاسى ڭ جائادەم ئۆلتۈرگۈچىنىڭ پەرقىنى ئايرىيدۇ: قەستەن ئادەم ئۆلتۈرگۈچىنى

ە ئى مۆمىنلەر! ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگ»ئۆلۈمدۇر. 

 ايالەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمدىن، قۇل ئۈچۈن قۇلدىن، ئپەرز قىلىندى، ھۆر ئاد

 ـ ئايەت(. 178)بەقەرە سۈرىسى« ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ

مۇ ە بۇئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ تەۋەلىرى قاتىلدىن ئىنتىقام ئېلىشنى كەچۈرس

ىي( قاتىل ئۈچۈن )دىن»ئۇالرنىڭ ئىختىيارىدۇر، ئەجرىنى ئالالھ بېرىدۇ. 

نىڭ ىپىدىن بىر نەرسە كەچۈرۈم قىلىنسا)يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىقېرىندىشى تەر

ن ىشتىئىگىسى قاتىلدىن دىيەت)ماددى جازا( ئېلىشقا رازى بولۇپ، قىساس ئېل

چىمۇ ايەتۋازكەچسە، ئۇ، جىنايەتچىدىن)دىيەتنى( چىرايلىقچە تەلەپ قىلىشى)جىن

 .ـ ئايەت( 178)بەقەرە سۈرىسى « دىيەتنى( ياخشىلىقچە بېرىشى الزىم

 ئەمما سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرگۈچىنىڭ جازاسى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ

نى كىمكى بېرەر مۆمىن»ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلەش ۋە كاپارەت بېرىشتۇر. 

 لىشىسەۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويىدىكەن، ئۇ، بىر مۆمىن قۇلنى ئازات قى

 92سۈرىسى  )نىسا« ۋەئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك.

 ـ ئايەت(

 . بوالڭچى، قاراقچى ۋە سويغۇنچى رېكوتېرالرنىڭ جازاسى2

بوالڭچى، قاراقچى ۋە سويغۇنچى رېكوتېرالرنىڭ جازاسى ئۇالرنى 

 قىلمىشلىرىغا قاراپ، ئۆلتۈرۈش، ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرىنى

ڭ ئۇنى ۋە ئالالھ»كېسىش، ياكى جىنايىتى يېنىكرەك بولسا سۈرگۈن قىلىشتۇر.  

پەيغەمبىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغانالرنىڭ، يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق 

، لىشىقىلىدىغانالرنىڭ جازاسى شۇكى، ئۇالر ئۆلتۈرۈلىشى، ياكى دارغا ئېسى

ياكى ئوڭ قوللىرى ۋە سول پۇتلىرى كېسىلىشى، ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى 

 ـ ئايەت(. 33)مائىدە سۈرىسى « كېرەك

 ازاسى. ئوغۇرلۇقنىڭ ج3

 ئوغۇرلۇق قىلغۇچىنىڭ جازاسى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ:

ڭ ( بىراۋ مۇھتاجلىقتىن ئۆز ھاياتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن باشقىسىنى1

ەن تامىقىنى ياكى مېۋىسىنى ئوغۇرالپ شۇ ئورۇندا قارنى تويغىچىلىك يېگ

 ىدىنبولسىمۇ ئۇنىڭغا جازا كەلمەيدۇ. چۈنكى بۇ ئىنسانىي ئېھتىياج يۈزىس

 رىي ئىشلەنگەن جىنايەت.مەجبۇ
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گە دىرھەم كۆمۈش پۇلىنىڭ قىممىتى 10( ئوغۇرالنغان نەرسىنىڭ قىممىتى 2

 يەتمىسە، ئۇنىڭ ئىككى ھەسسىسى تۆلىتىلىدۇ.

سا دىرھەمنىڭ قىممىتىدىن كۆپ بول 10( ئوغۇرالنغان نەرسىنىڭ قىممىتى 3

ۇق غۇرلئوغۇرلۇق قىلغۇچى ئەرنىڭ ۋە ئو»ئوغۇرلىغۇچىنىڭ قولى كېسىلىدۇ. 

 ىلىشققىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشلىرىنى جازاالپ، ئالالھ تەرىپىدىن ئىبرەت 

 شتا(يۈزىسىدىن قوللىرىنى كېسىڭالر. ئالالھ ) ئۆز ئەمرىنى ئىشقا ئاشۇرۇ

غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر. كىمكى، )ئوغۇرلۇق قىلىپ 

ڭ ھ ئۇنىالالنى( تۈزەتسە ئكىشىلەرگە زۇلۇم قىلغاندىن كېيىن تەۋبە قىلسا، )ئۆزى

 ىرەتتەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، ئالالھ )تەۋبە قىلغۇچىالرنى( ھەمىشە مەغپ

 ـ 39)مائىدە سۈرىسى « قىلغۇچىدۇر، )بەندىلىرىگە( بەكمۇ مېھرىباندۇر

 ئايەت(.

بۇل ئىسالم فىقھىشۇناس ئالىملىرى مەھكىمە ئالدىدا ئوغرىنىڭ تەۋبىسى قو

. الشقانىالپقىلىنىشى ياكى قىلىنماسلىقى ھەققىدە ئىخت قىلىنىپ جازادىن كەچۈرۈم

، كۈچلۈك كۆرۈشكە كۆرە، ئوغرى ئەگەر ئۆز گۇناھىنى تونۇپ تەۋبە قىلسا

 مبەرمەھكىمە ئۇنى ئەپۇ قىلىش ياكى قىلماسلىقتا ئەركىندۇر. چۈنكى پەيغە

ئەلەيھىسساالم ئۆز گۇناھىغا ئېتىراپ قىلىپ جازاسىنى سوراپ قاتتىق 

 لگەنرغا جازانى يۈرگۈزگەن بولسىمۇ، گۇناھىغا ئېتىراپ قىلىپ كەتۇرغانال

 يەنە باشقا كىشىلەرنى جازادىن كەچۈرۈم قىلغان. 

 . زىنانىڭ جازاسى4

ككى زىنانىڭ جازاسى جازا بېرىلىش شەرتلىرىگە توشقان ئەھۋال ئاستىدا ئى

 تۈرلۈك بولىدۇ: 

 ىلىپقى تاش ـ كېسەك ( زىنا قىلغۇچى ئۆيلەنگەن بىرى بولسا، ئۇنىڭ جازاس1

 ئۆلتۈرۈش.

( زىنا قىلغۇچى تېخى ئۆيلەنمىگەن بىرى بولسا، ئۇنىڭ جازاسى يۈز 2

ر ىڭ ھەزىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرن»دەررە)قامچا( ئۇرۇشتۇر. 

 ـ ئايەت(. 2)نۇر سۈرىسى « بىرىنى يۈز دەررە ئۇرۇڭالر

يلەنمىگەن بولىشىدىن بۇ ئايەت، زىنا قىلغۇچىنىڭ ئۆيلەنگەن ياكى ئۆ

قەتئىينەزەر ئومۇمىي جازاسىنى بايان قىلغان بولسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

ئۆيلەنگەنگە تاش ـ كېسەك قىلىش، ئۆيلەنمىگەنگە يۈز دەررە ئۇرۇش 



 غەرىپ مەدەنىيتى ۋە بىز 222

 

جازاسىنى بەلگىلىگەن. ئىسالم فىقھىشۇناس ئالىملىرىنىڭ ھەممىسى پەيغەمبەر 

 ە ئەمەل قىلىشتا ئىتتىپاقتۇر.ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ بەلگىلىمىسىگ

 زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شەرتى

ىلەن بارى زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شەرتى : زىنا قىلغۇچىنىڭ ئۆز ئىختىي

ىن يېنىۋالسا قېتىم ئىقرار قىلىشى،) ئەگەر ئىقرارد 4ئۆزىنىڭ زىنا قىلغانلىقىغا 

ىدە انداق شۈبھىسىز دەرىجگۇۋاھچىنىڭ ھېچق 4جازا يۈرگۈزۈلمەيدۇ( ياكى  

. ئۆز كۆزلىرى بىلەن ئېنىق كۆرگەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ئىبارەت

ى، لۇمكزىنانى ئىسپاتالشنىڭ شەرتىنىڭ بۇ دەرىجىدە قىيىن بولغانلىقىدىن مە

لىق اساسئشەرىئەتنىڭ زىنا قىلغۇچى ئۈچۈن بېكىتىلكەن بۇنداق قاتتىق جازانىڭ 

ى جىسمانىي جازاالش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى غايىسى ئادەم ئۆلتۈرۈش ياك

كىشىلەرگە ئىبرەت بېرىش ۋە يامانلىقالردىن توسۇشتىن ئىبارەتتۇر. 

ىم ئەمەلىيەتتىمۇ بۇ جازانىڭ ئۇزۇن يىللىق ئىسالم تارىخىدا قانچە قېت

 يۈرگۈزۈلگەنلىكىنى بارماق بىلەن ساناپ بەرگىلى بولىدۇ. 

 . تۆھمەتنىڭ جازاسى5

 ، دەپ ىلدىمەت ئىپپەتلىك ئايال ياكى ئىپپەتلىك ئەرگە زىنا قبۇ ماۋزۇدىكى تۆھ

ە ۋتۆھمەت قىلىش دېگەنلىكتۇر. ئالالھ ئىنسانالرنى ھۆرمەتلىك ياراتتى 

 لدى.ئۇالرغا ھەق دىننى ھەدىيە قىلىش ئارقىلىق ئىززەت ـ ئابروي ئاتا قى

كىشىلەرنىڭ ھۆرمىتىنى ۋە نومۇسىنى چۈشۈرۈش ئىسالم نەزەرىدە ئېغىر 

غا ىالرىنايەت بولۇپ سانالغانلىقتىن، ئىپپەتلىك كىشىلەرگە تۆھمەت قىلغۇچج

يالالرنى ئىپپەتلىك ئا»دەررە ئۇرۇش بولۇپ بېكىتىلگەن.  80بېرىلىدىغان جازا 

ۈرەلمىگەن گۇۋاھچىنى كەلت 4زىنا بىلەن قارىلىغان، )بۇنىڭ راستلىقىغا( ئادىل 

 ـ ئايەت( 4)نۇر سۈرىسى « دەررە ئۇرۇڭالر. 80كىشىلەرنى 

  

 

 



 ئىسالم جازا قانۇنىنىڭ ھېكمىتى ۋە غايىسى

 

ەر، ئىسالم دىنىدىكى جازا قانۇنىنىڭ ھېكمىتى ۋە مەقسىتىنى چۈشەنمىگەنل

 رلۇقئۇنىڭدىكى زىنا قىلغۇچى ئۈچۈن بېكىتىلگەن ئۆلۈم جازاسى بىلەن ئوغۇ

قىلغۇچى ئۈچۈن بېكىتىلگەن قول كېسىش جازاسىنى ھازىرقى ئەسىرنىڭ 

 ۇ. دىرايدئال سانىيەتچىلىكىگە مۇناسىپ كەلمەيدىغان قاالقلىق، دەپ ئەيىبالشقائىن

ھەر  ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ ئېيتىمىزكى، جازانى بەلگىلىگۈچىنىڭ نەزەرىدە،

ى ياك قانداق بىر جازانىڭ ئېغىر ياكى يېنىكلىكى شۇ جىنايەتنىڭ ئېغىرلىقى

 قاراپ كىگەسىرىنىڭ قانچىلىكلىيېنىكلىكىگە ۋە جەمئىيەتكە بېرىدىغان سەلبىي تە

ە ۋىلىشى نا قبەلگىلەنگەن بولىدۇ. ئىسالم دىنىنىڭ نەزەرىدە، ئۆيلەنگەنلەرنىڭ زى

 ئوغۇرالرنىڭ كىشىلەرنىڭ قان ـ تەر تۆكۈپ تاپقان مال ـ مۈلۈكلىرىنى

ەڭ ئىنغان قىل يوشۇرۇن تاالن ـ تاراج قىلىشى ئادالەتلىك جەمئىيەتنىڭ ئامانلىقىغا

 ەھدىد ۋە ئەڭ ئېغىر جىنايەتتۇر. خەتەرلىك ت

شۇنىمۇ ئونۇتماسلىق كېرەككى، ئىسالم دىنىنىڭ يوقىرىقى جازاالرنى 

ڭا . شۇبەلگىلەشتە پەقەت ئىبرەتنىال مەقسەت قىلغانلىقى ناھايىتى ئېنىقتۇر

دىن لۇڭالرئازراق شۈبھىال تېپىلسا جازاالرنى  قو»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:  

بەر ەيغەمدېگەن تەۋسىيەنى كۆپ قېتىم تەكىتلىگەن. پ« الركېلىشىچە ئەپۇ قىلىڭ

 ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىالر ئازراق شۈبھە بىلەن بولسىمۇ جازاالرنى

 يۈرگۈزمەسلىك پرېنسىپىنى تولىمۇ كۆپ قېتىم تەتبىقلىغان. 

مان ۇشايبىركۈنى، غامىدىيە ئىسىملىك بىر ئايال زىنا قىلىپ قويۇپ، قاتتىق پ

اپ ېتىرئپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ گۇناھىنى  قىلغانلىقتىن،

 قىلىدۇ:

يا رەسۇلۇلالھ! مەن زىنا قىلىپ ئېغىر گۇناھ ئۆتكۈزدۈم. پەيغەمبەر 

زىنى ل سۆئەلەيھىسساالم ئاڭلىمىغانغا سېلىپ باشقا تەرەپكە قارىۋالىدۇ، ئايا

تىنچى تۆ ال سۆزىنىقايتىاليدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە قارىمايدۇ. ئاي

 قېتىم تەكرارلىغاندا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېيتىدۇ:

 ــ بويۇڭدا بارمۇ؟

 ــ بار.

 ــ ئانداقتا بوشىنىپ بولۇپ كەلگىن، شۇجاغدا جازا بېرەيلى. 



 غەرىپ مەدەنىيتى ۋە بىز 224

 

مبەر ەيغەئايال بوشىنىپ بولۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئىزدەپ كېلىدۇ. پ

 ئەلەيھىسساالم:

 ايدىغان ئادەم بارمۇ؟ ــ دەپ سورايدۇ.ــ باالڭغا قار

 ــ يوق، ــ دەيدۇ ئايال.

 ــ ئانداقتا، باالڭ ئىككى ياشلىق بولغاندا كەلگىن.

ىڭ المنئايال بالىسىنى ئىككى ياشقا كىرگەندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا

 راتتى.ولتۇيېنىغا ئېلىپ كېلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرى بىلەن ئ

يغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئەھۋالنى چۈشەندۈرگەندىن كېيىن، پە

 ساھابىالردىن سورايدۇ:

 ــ بۇ ئايالنىڭ بالىسىغا ئاتىدارچىلىق قىلىدىغانالر بارمىكىن؟

يال ن ئاساھابىالردىن بىرى ئاتىدارچىلىق قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ، ئاندى

 جازاسىنى  ئالىدۇ.

پ ا قىلىزىن ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، ئۆزىنىڭ يەنە بىر ئادەم پەيغەمبەر

ىنى نلىققويغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ جازاسىنى كۆرۈشنى خااليدىغا

 ەرەپكەقا تئىلتىماس قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاڭلىمىغانغا سېلىپ باش

شقا ارالتەكرقارىۋالىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن ھېچ نەرسە سورىمايدۇ. بۇ ئادەم سۆزىنى 

دا ئەسنا . بۇباشاليدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە باشقا تەرەپكە قارىۋالىدۇ

ىنى سۆز نامازغا ئەزان چىقىدۇ. ناماز تۈگىگەندىن كېيىن، ھېلىقى ئادەم يەنە

 تەكراراليدۇ. بۇ ۋاقىتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سورايدۇ:

 ــ تاھارىتىڭ بارمۇ؟

 ــ بار.

 ماز ئوقۇدۇڭمۇ؟بىز بىلەن نا

 ــ ئوقۇدۇم

 ــ ئانداقتا كەتكىن، ئالالھ سېنىڭ گۇناھىڭنى كەچۈردى.

ت پىرەمانا بۇ ئاددى بىر ۋەقەلىكتە، قانۇنىي مۇقەددەسلىك مەزمۇنى ۋە مەغ

 لنىڭئۆز ـ ئۆزىدىن مەلۇم بولۇپ تۇرۇپتۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئايا

ى ازانئۇنىڭغا بېرىلىدىغان ج ئىنكاسىنى نېمە ئۈچۈن ئاڭلىماسقا سالىدۇ ۋە

 ؟ايدۇكەينىگە تارتىدۇ؟ كېيىنكى قىسسىدىكى ئادەمنىمۇ نېمە ئۈچۈن جازالىم

بۇ ئايال بىلەن ئەر ئۆز گۇناھىنى تونۇغان ۋە قاتتىق پۇشايمان قىلغان. ئۆز 

گۇناھىنى تونۇغانالر ئۈچۈن سوت ئۇنىڭ ۋىجدانىدىن ئىبارەت بولىدۇ. بۇالر 
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قانۇننى تاپىدۇ. مەغپىرەت گۇناھىنى تونۇپ، تەۋبە مۇشۇ ئاساستا توغرا 

قىلغانالر ئۈچۈن بېرىلگەن مۇكاپات. ئايال ئۆزىنىڭ گۇناھ قىلغانلىقىنى قايتا ـ 

قايتا دەۋا قىلدى، ئايالدا گۇناھقا نىسبەتەن پۇشايمان قىلىش كەيپىيىتى كۈچەيدى، 

 شۇنداق. ئۇنىڭغا ئەگىشىپ مەغپىرەتمۇ ئاشتى. كېيىنكى قىسسىدىكى ئەرمۇ

نىش اغلىيوقىرىقى ئىككى قىسسىدە، گۇناھ بىلەن قانۇن ئوتتۇرىسىدىكى تىپىك ب

ۋايىغا يەتكەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قانۇندىكى مۇقەددەسلىكنى 

 ئىنسانالرغا بولغان سۆيگۈ ۋە شەپقەتنى ئالدىنقى شەرت قىلغان ھالدا

ر گىلەنگەن جازاالبېجىرگەن. بۇنىڭدىن مەلۇمكى، ئىسالم شەرىئىتىدە بەل

ئەمەلگە ئېشىشنى مەقسەت قىلماستىن، بەلگى كىشىلەرگە ئىبرەت ۋە 

ىڭ ئاگاھالندۇرۇش بېرىشنى ئاساسلىق مەقسەت قىلىدۇ. زىنانى ئىسپاتالشن

ىراپ قېتىم ئېت 4شەرتىگە نەزەر قىلساقمۇ، زىنا قىلغۇچىنىڭ تەرەددۇتسىز 

 ىشتەىقىنى شۈبھىسىز رەۋقىلىشى ياكى تۆت گۇۋاھچىنىڭ ئۇنىڭ زىنا قىلغانل

 ئېنىق كۆرگەن بولۇشى ئەمەلگە ئېشىشى ئىنتايىن قىيىن بىر ئىشتۇر.

 ىنىڭئوغۇرلۇق قىلغۇچىغا بېرىلىدىغان قول كېسىش جازاسىمۇ ئۇنىڭ شەرتلىر

تولۇق بولۇشى شەرتى بىلەن ئەمەلگە ئاشىدۇ. ئۇنىڭ شەرتى: ئوغۇرلۇق 

نىڭ ى راستچىل ئىككى گۇۋاھچىقىلغۇچىنىڭ ئۆزلىكىدىن ئېتىراپ قىلىشى ياك

ئۇنىڭ ئوغۇرلۇق قىلغانلىقىنى شەك ـ شۈبھىسىز، ئوچۇق رەۋىشتە 

كۆرگەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ئىبارەت. ئازراق شۈبھە ياكى 

ىكار زا بگۇۋاھچىالردىن بېرەرسىىنىڭ كىچىككىنە گۇمانلىق كەيپىيىتى بىلەن جا

 قىلىنىدۇ.

 ەلتەئەبۇ بئەنھۇنىڭ دەۋرىدە، ھاتىب ئىبنى ئە ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ

ىڭ ئىسىملىك بىر ئادەمنىڭ خىزمەتكارلىرى مەزنىيە ئىسىملىك بىر ئادەمن

تۆگىسىنى ئوغۇرالپ كېلىپ سويۇپ يەۋېتىدۇ. خىزمەتكارالر ھەزرىتى 

نىڭ ۇالرئۆمەرنىڭ ئالدىدا گۇناھلىرىنى ئېتىراپ قىلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۆمەر ئ

 ۇ:شكە بۇيرۇپ بولۇپ، سۆزىدىن قايتىدۇ ۋە ھاتىبقا دەيدقوللىرىنى كېسى

نى ۇالرئــ سىلەر ئىشلەتكەن ئادەملىرىڭالرنىڭ ھالىدىن خەۋەر ئالمايسىلەر، 

دۇ. ئاچ قويىسىلەر. بۇ ھالەتتە ھارامنى يېسىمۇ ئۇالر ئۈچۈن ھاالل بولى

، ئۇالرنىڭ قوللىرىنى كەسمەيمەن. ساڭا شۇنداق ماددىي جازا قويىمەنكى

نى ۆگىسى ئوغۇرالنغان مەزنىيەگە تۆگىسىنىڭ قىممىتىنىڭ ئىككى ھەسسىسىت

 تۆلەيسەن.
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، دىرھەم تۆلەپ بېرىدۇ 800دىرھەم بولۇپ، ھاتىب  400تۆگىنىڭ قىممىتى 

 ئوغۇرلۇق قىلغۇچىالر جازادىن ئەپۇ قىلىنىدۇ.
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