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 ژۇرنىلىرىمىــز قايتــا نەشــر قىلىنىــپ ئالتىنچى يىلىغا قــەدەم قويدى. 
بــۇ جەريانــدا بىز مۆھتــەرەم ئاپتورلىرىمىزنىــڭ ۋە ئوقۇرمەنلىرىمىزنىڭ 
قىزغىــن قولالپ–قۇۋۋەتلىشــى، شــۇنداقال ئىزچىــل رىغبەتلەنــدۈرۈپ 
ــپ  ــى داۋام قىلى ــە ئەمگىكىمىزن ــۇ ئازغىن ــىدە ب ــى نەتىجىس تۇرۇش

بۈگۈنگــە ئۇالشــتۇق. 
 شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن ژۇرنــال تەھرىــر ھەيئىتىدىكىلەرنىــڭ ئۆزئــارا 
ئىلىــم  ســەمىمىي  ئەتراپىمىزدىكــى  ۋە  قىلىشىشــى  مەســلىھەت 
ھېرىســمەنلىرىنىڭ ئاكتىــپ ئــاۋاز قوشۇشــى ئارقىســىدا، ھــەر ســاندا 
ــاز  ــا ئ ــش ۋە ئۇالرغ ــاالپ چىقى ــى باھ ــەۋۋەر ئاپتورن ــەر مۇن ــر نەپ بى

ــۇق.  ــق تاپت ــى ئىپادىلەشــنى اليى بولســىمۇ كۆڭلىمىزن
ــاالھىيىتىگە  ــى س ــات نامزات ــاندا مۇكاپ ــى س ــاندا ئىلگىرىك ــەر س  ھ
مۇشــەررەپ بولغــان بىــر نەپــەر ئاپتورنىڭ نام شــەرىپى ۋە ئېرىشــكەن 

مۇكاپــات سوممىســى ئېــالن قىلىنىــدۇ. 
 باھاالشقا قاتناشتۇرۇلىدىغان ئەسەرلەر: 
 1. تەتقىقات خاراكتېرىدىكى ئەسەرلەر. 

ــي مەســىلىلىرىگە  ــي ۋە ئىجتىمائى ــڭ دىنى ــۇر جەمئىيىتىنى  2. ئۇيغ
ــدار مۇھاكىمــە خاراكتېرىدىكــى ئەســەرلەر.  ئاالقى

 3. تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە ئەسەرلەر. 
 4. مائارىپ توغرىسىدا يېزىلغان ئەسەرلەر... 

 شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن كــەڭ ئاپتــور قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ بىزنــى 
ــد  ــەن تەمىنلىشــىنى ئۈمى ــەر بىل ــە ئەس ــاھەلەر بويىچ ــى س يۇقىرىق

ــز.  قىلىمى
 ئاخىرىــدا بارلىــق ئوقۇرمــەن قېرىنداشــالرنىڭ ئادىللىقنــى تۇتقــا 
قىلغــان ئاساســتا، ئەســەرلەرگە ئۆزىنىــڭ باھــا ۋە پىكىرلىرىنــى يېزىپ، 
ژۇرنىلىرىمىزنىــڭ مەخســۇس ئېلخــەت ئادرېســىغا يوللىشــىنى، بىزنى 

پائــال قولالپ-قۇۋۋەتلــەپ بېرىشــىنى ســورايمىز.

كامالى ئېھتىرام بىلەن: »مەرىپەت ژۇرنىلى« تەھرىراتى
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)نەشر قىلىنىش ئالدىدىكى »تەپسىر جەۋھەرلىرى« ناملىق تەپسىردىن تالالنما(

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم

يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمُنــوا َل تَتَِّخــُذوا َعــُدوِّي َوَعُدوَّكـُـْم أَْولِيَــاَء تُلُْقــوَن إِلَيِْهــْم ِبالَْمــَودَِّة َوقـَـْد كََفــُروا ِبَــا َجاءَكـُـْم ِمــَن الَْحــقِّ 

وَن إِلَيِْهــْم  يَّاكُــْم أَْن تُْؤِمُنــوا ِباللَّــِه َربُِّكــْم إِْن كُْنتُــْم َخرَْجتُــْم ِجَهــاًدا ِف َســِبيِل َوابِْتَغــاَء َمرَْضــاِت تـُـِرُّ يُْخرُِجــوَن الرَُّســوَل َوإِ

ــْم يَُكونُــوا  ــِبيِل )1( إِْن يَثَْقُفوكُ ــُه ِمْنُكــْم فََقــْد َضــلَّ َســَواَء السَّ ــْم َوَمــْن يَْفَعلْ ــْم َوَمــا أَْعلَْنتُ ــا أَْخَفيْتُ ــُم ِبَ ــا أَْعلَ ِبالَْمــَودَِّة َوأَنَ

ــْم  ــْن تَْنَفَعُكــْم أَرَْحاُمُكــْم َوَل أَْوَلُدكُ ــْو تَْكُفــُروَن )2( لَ ــوِء َوَودُّوا لَ لَُكــْم أَْعــَداًء َويَبُْســطُوا إِلَيُْكــْم أَيِْديَُهــْم َوأَلِْســَنتَُهْم ِبالسُّ

يَــْوَم الِْقيَاَمــِة يَْفِصــُل بَيَْنُكــْم َواللَّــُه ِبَــا تَْعَملُــوَن بَِصــٌر )3( قَــْد كَانَــْت لَُكــْم أُْســَوٌة َحَســَنٌة ِف إِبْرَاِهيــَم َوالَِّذيــَن َمَعــُه إِْذ 

قَالـُـوا لَِقْوِمِهــْم إِنَّــا بـُـرَآَُء ِمْنُكــْم َوِمــامَّ تَْعبُــُدوَن ِمــْن ُدوِن اللَّــِه كََفرْنـَـا ِبُكــْم َوبـَـَدا بَيَْنَنــا َوبَيَْنُكــُم الَْعــَداَوُة َوالْبَْغَضــاُء أَبـَـًدا 

ٍء َربََّنــا َعلَيْــَك تَوَكَّلَْنــا  َحتَّــى تُْؤِمُنــوا ِباللَّــِه َوْحــَدُه إِلَّ قـَـْوَل إِبْرَاِهيــَم ِلَِبيــِه َلَْســتَْغِفرَنَّ لـَـَك َوَمــا أَْملِــُك لـَـَك ِمــَن اللَّــِه ِمــْن َشْ

ــَك الَْمِصــُر )4( َربََّنــا َل تَْجَعلَْنــا ِفتَْنــًة لِلَِّذيــَن كََفــُروا َواْغِفــْر لََنــا َربََّنــا إِنَّــَك أَنْــَت الَْعِزيــُز الَْحِكيــُم )5(  ــَك أَنَبَْنــا َوإِلَيْ َوإِلَيْ

لََقــْد كَاَن لَُكــْم ِفيِهــْم أُْســَوٌة َحَســَنٌة لَِمــْن كَاَن يَرُْجــو اللَّــَه َوالْيَــْوَم اْلَِخــَر َوَمــْن يَتـَـَولَّ فـَـِإنَّ اللَّــَه ُهــَو الَْغِنــيُّ الَْحِميــُد )6( 

َعــَى اللَّــُه أَْن يَْجَعــَل بَيَْنُكــْم َوبـَـْنَ الَِّذيــَن َعاَديْتـُـْم ِمْنُهــْم َمــَودًَّة َواللَّــُه قَِديــٌر َواللَّــُه َغُفــوٌر رَِحيــٌم )7( َل يَْنَهاكـُـُم اللَّــُه َعــِن 

يــِن َولـَـْم يُْخرُِجوكـُـْم ِمــْن ِديَارِكـُـْم أَْن تََبُّوُهــْم َوتُْقِســطُوا إِلَيِْهــْم إِنَّ اللَّــَه يُِحــبُّ الُْمْقِســِطَن )8(  الَِّذيــَن لـَـْم يَُقاتِلُوكـُـْم ِف الدِّ

يــِن َوأَْخرَُجوكُــْم ِمــْن ِديَارِكُــْم َوظَاَهــُروا َعــَى إِْخرَاِجُكــْم أَْن تََولَّْوُهــْم َوَمــْن  َــا يَْنَهاكُــُم اللَّــُه َعــِن الَِّذيــَن قَاتَلُوكُــْم ِف الدِّ إِنَّ

يَتََولَُّهــْم فَأُولَِئــَك ُهــُم الظَّالُِمــوَن )9(   

ناھايىتى شەپقەتلىك، تولىمۇ مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن )باشاليمەن(

ــت  ــمىنىنى دوس ــڭ دۈش ــمىنىمنى ۋە ئۆزۈڭالرنى ــڭ دۈش ــالر! مېنى ــان ئېيتقان ــى ئىم 1 _ ئ
ــا  ــان تۇرســا، ســىلەر ئۇالرغ ــكار قىلغ ــى ئىن ــۇالر ســىلەرگە كەلگــەن ھەقىقەتن تۇتمــاڭالر، ئ
ــۈن  ــڭالر ئۈچ ــان ئېيتقىنى ــا ئىم ــڭالر ئالالھق ــۇالر رەببى ــىلەر، ئ ــار قىلىۋاتىس ــتلۇق ئىزھ دوس

كاپىرالرغا تەرەپدار بوملاسلىق ۋە 
ئۇالر بىلەن بولىدىغان مۇناسىۋەت ھەققىدە 

كۆرسەمتىلەر
مۇھەممەد يۈسۈپ
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پەيغەمبەرنــى ۋە ســىلەرنى يۇرتۇڭالردىــن ھەيــدەپ چىقارغــان ئىــدى. ئەگــەر ســىلەر مېنىــڭ 
ــمىنىمنى  ــڭ دۈش ــاڭالر )مېنى ــان بولس ــەپ چىقق ــى تىل ــپ ۋە رازىلىقىمن ــاد قىلى ــدا جىھ يولۇم
ــتلۇق  ــۇرۇن دوس ــا يوش ــىلەر ئۇالرغ ــاڭالر(، س ــت تۇتم ــمىنىنى دوس ــڭ دۈش ۋە ئۆزۈڭالرنى
يەتكۈزۈۋاتىســىلەر، مــەن ســىلەر يوشــۇرغان ۋە ئاشــكارىلىغان نەرســىلەرنى بىلىــپ تۇرىمــەن، 
ــۇ  ــا دوســتلۇق يەتكۈزىدىكــەن(، ئ ــى ئۇالرغ ســىلەردىن كىمكــى شــۇنداق قىلىدىكــەن )يەن

ــدۇ.  ــان بولى ــن ئازغ ــرا يولدى ــەن توغ ھەقىقەت

2 _ ئەگــەر ئــۇالر ســىلەرنى يەڭســە ســىلەرگە دۈشــمەن بولىــدۇ، ســىلەرگە زىيانكەشــلىك 
قىلىــدۇ، ســىلەرنى تىلاليــدۇ، ســىلەرنىڭ كاپىــر بولۇشــۇڭالرنى ئــارزۇ قىلىــدۇ. 

3 _ قىيامــەت كۈنــى ســىلەرنىڭ تۇغقانلىرىــڭالر ۋە ئەۋالدلىرىــڭالر ســىلەرگە ھېچقانــداق پايدا 
ــان ئىشــىڭالرنى  ــالھ ســىلەرنىڭ قىلىۋاتق ــدۇ. ئال ــالھ ســىلەرنى ئايرىۋېتى ــدۇ، ئال يەتكۈزەلمەي

كــۆرۈپ تۇرغۇچىــدۇر. 

4 _ ئىبراھىــم ۋە ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە بولغانــالردا ســىلەر ئۈچــۈن ھەقىقەتــەن ئوبــدان 
ئۈلگــە بــار. ئــۆز ۋاقتىــدا ئــۇالر ئــۆز قەۋمىگــە: »ھەقىقەتــەن بىــز ســىلەردىن ۋە ســىلەر 
ئالالھنــى قويــۇپ چوقۇنۇۋاتقــان نەرســىلىرىڭالردىن يىراقمىــز، بىــز ســىلەرنى )ۋە چوقۇنۇۋاتقان 
نەرســىلىرىڭالرنى( ئىنــكار قىلــدۇق. ســىلەر بىلــەن بىزنىــڭ ئارىمىــزدا ئــاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك 
ئوتتۇرىغــا چىقتــى، بــۇ تاكــى ســىلەر يالغــۇز بىــر ئالالھقــا ئىمــان ئېيتقانغــا قــەدەر داۋام 
ــاڭا  ــە س ــان: »ئەلۋەتت ــىغا ئېيتق ــڭ ئاتىس ــن، ئىبراھىمنى ــدى. لېكى ــەن ئى ــدۇ« دېگ قىلى
ــچ نەرســىنى ســەندىن توســۇپ  ــن( ھې ــان )ئازابتى ــن كېلىدىغ ــرەت تىلەيمــەن، ئالالھتى مەغپى
قااللمايمــەن« دېگــەن ســۆزى ئۈلگــە قىلىــش دائىرىســىگە كىرمەيــدۇ. )ئىبراھىــم ۋە ئۇنىــڭ 
بىلــەن بىللــە بولغانــالر مۇنــداق دۇئــا قىلــدى( »ئــى رەببىمىــز! ســاڭىال تايانــدۇق، ســاڭىال 

يۈزلەنــدۇق، ئاخىــر قايتىدىغــان جــاي ســېنىڭ دەرگاھىڭــدۇر.

5 _ ئــى رەببىمىــز! كاپىرالرنــى بىزگــە زىيانكەشــلىك قىلىــش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە قىلمىغىن، 
ئــى رەببىمىــز! بىزگــە مەغپىــرەت قىلغىــن. شەكســىزكى، ســەن غالىبســەن، ھېكمــەت بىلــەن 

ئىــش قىلغۇچىســەن«.

6 _ )ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر!( ئىبراھىــم ۋە ئۇنىڭغــا ئەگەشــكەن مۇئمىنلــەردە ســىلەرگە — 
ئالالھنــى ۋە ئاخىــرەت كۈنىنــى كۆزلەيدىغان كىشــىلەرگە ياخشــى ئۈلگــە بار. كىمكــى )ئالالھنىڭ 
پەيغەمبەرلەرنــى ئۈلگــە قىلىــڭالر، كاپىرالرنــى دۈشــمەن تۇتــۇڭالر دېگــەن ئەمرىدىــن( يــۈز 

ئۆرۈيدىكــەن، شۈبھىســىزكى، ئالــالھ )ئۇنىڭغــا( موھتــاج ئەمەســتۇر، مەدھىيەگــە اليىقتــۇر.

7 _ ئالــالھ ســىلەر بىلــەن ســىلەر ئــۆچ كۆرىدىغــان كىشــىلەر ئوتتۇرىســىدا دوســتلۇق پەيدا 
ــدۇر،  ــرەت قىلغۇچى ــى مەغپى ــالھ ناھايىت ــردۇر، ئال ــالھ ھەممىگــە قادى ــن. ئال قىلىشــى مۇمكى

ناھايىتــى مېھرىبانــدۇر. 
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8 _ ســىلەر بىلــەن دىــن توغرىســىدا ئــۇرۇش قىلمىغــان ۋە ســىلەرنى يۇرتۇڭالردىــن ھەيدەپ 
ــك  ــتىن ۋە ئادالەتلى ــىلىق قىلىش ــا ياخش ــىلەرنى ئۇالرغ ــالھ س ــەك، ئال ــا كەلس چىقارمىغانالرغ

بولۇشــتىن توســمايدۇ، شەكســىزكى، ئالــالھ ئادالەتلىــك بولغۇچىالرنــى دوســت تۇتىــدۇ.

9 _ ئالــالھ ســىلەرنى دىــن خۇسۇســىدا ســىلەر بىلــەن ئۇرۇشــقان، ســىلەرنى يۇرتۇڭالردىــن 
ھەيــدەپ چىقارغــان ۋە ســىلەرنى ھەيــدەپ چىقىرىشــقا ياردەملەشــكەنلەرنى دوســت تۇتۇشــتىن 
توســىدۇ، كىمكــى ئۇالرنــى دوســت تۇتىدىكــەن، ئــۇالر ھەقىقەتــەن )ئۆزىگــە ئــۆزى( زۇلــۇم 

قىلغۇچىالردۇر.

نازىل بولۇش سەۋەبى

ئىمــام مۇســلىم رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە كېلىشــىچە، ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب 
ــى ۋە  ــى، زۇبەيرن ــاالم مېن ــەر ئەلەيھىسس ــەن: »پەيغەمب ــداق دېگ ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ رەزىيەلالھ
ــا  ــر( جايغ ــىدىكى بى ــە ئوتتۇرىس ــەن مەدىن ــە بىل ــەن )مەكك ــاخ دېگ ــۇ خ ــى رەۋزەت مىقدادن
ــار،  ــر خــەت ب ــۇپ، ئۇنىڭــدا بى ــال بول ــر ئاي ــەردە كاجــۋا ئۈســتىدە بى ــۇ ي ــڭالر، ئ بېرى
شــۇنى ئېلىــپ كېلىــڭالر، دەپ بۇيرىــدى. بىــز ناھايىتــى تېزلىكتــە بېرىــپ، ئايالنــى تاپتــۇق 
ــا  ــۇردى. ئەمم ــڭ ت ــلىكتە چى ــلەپتە بەرمەس ــال دەس ــورىدۇق. ئاي ــى س ــى خەتن ۋە ئۇنىڭدىك
ــىدىكى  ــڭ ئارىس ــى چېچىنى ــن، خەتن ــالغاندىن كېيى ــت س ــۇپ تەھدى ــى قورقۇت ــز ئۇن بى
تىقىۋالغــان يېرىدىــن چىقىرىــپ بــەردى. خەتنــى ئېلىــپ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا 
ــرىكلىرىغا  ــە مۇش ــىنىڭ مەكك ــەن كىش ــە دېگ ــۇ بەلتەئ ــى ئەب ــب ئىبن ــەت ھاتى ــدۇق. خ كەل
ئەۋەتكــەن مەخپىــي خېتــى بولــۇپ، ئۇنىڭــدا مۇســۇلمانالرنىڭ بــەزى مەخپىيەتلىكــى يېزىلغــان 
ــورىغاندا،  ــى س ــن ئەھۋالن ــپ، ئۇنىڭدى ــى چاقىرتى ــاالم ھاتىبن ــەر ئەلەيھىسس ــەن. پەيغەمب ئىك
ــى  ــەت مەككىدىك ــلىكىنى، پەق ــۇ ئەمەس ــى، مۇناپىقم ــەد بولمىغانلىقىن ــڭ مۇرت ــب ئۆزىنى ھاتى
قۇرەيــش قەبىلىســى بىلــەن تۇغقانچىلىقــى بولغانلىقتىــن، ئۇالرنــى قوغــداش يۈزىســىدىن ئــۆز 
تەدبىرلىرىنــى ئېلىشــىنى ئۈمىــد قىلىــپ بــۇ خەتنــى يازغانلىقىنــى ئېتىــراپ قىلــدى. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم بــۇ ئېتىراپقــا قارىتــا: ›توغــرا ســۆزلەۋاتىدۇ‹ دېــدى، ئەممــا ئۆمــەر ئىبنــى 
ــى  ــاالم ئۇن ــەر ئەلەيھىسس ــدا، پەيغەمب ــى بولغان ــچ ئۇرماقچ ــا قىلى ــڭ بوينىغ ــاب ئۇنى خەتت
توســۇۋالدى ۋە ھاتىبنىــڭ بــەدرى ئۇرۇشــىغا قاتناشــقان مۇجاھىدالردىــن ئىكەنلىكىنــى ئېيتتــى. 
ــىلەرنىڭمۇ  ــمىنىم ۋە س ــۇ دۈش ــالر! مېنىڭم ــان ئېيتقان ــى ئىم ــەن ﴿ئ ــىۋەت بىل ــۇ مۇناس ش
دۈشــمىنىڭالر بولغانالرنــى دوســت تۇتمــاڭالر﴾ دېگــەن ئايــەت نازىــل بولــدى«]1]. مەلۇمكــى، 
بــۇ مەنىــدە نازىل بولغــان ئايەتلــەر كۆپتۇر. مەســىلەن: ﴿ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! يەھۇدىيالرنى 
ــى  ــۇپ كاپىرالرن ــى قوي ــەر مۇئمىنلەرن ــاڭالر﴾]2]، ﴿مۇئمىنل ــت تۇتم ــتىيانالرنى دوس ۋە خىرىس

ــڭ مىســالىدۇر. ــەر بۇنى دوســت تۇتمىســۇن﴾]3] دېگــەن ئايەتل

]1] »صحيح مسلم« 4-توم، 1941-بەت، 2494-ھەدىس، »أسباب النزول لزغلول« 1-توم، 442-بەت، 812-ھەدىس.
]2] مائىدە سۈرىسى: 51 _ ئايەت.

]3] ئال ئىمران سۈرىسى: 28 _ ئايەت.
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تەپسىرى

ــى  ــەنگەنلىكتىن، دىل ــن ئىش ــە چى ــڭ پەيغەمبىرىگ ــالھ تائاالنى ــا، ئال ــالھ تائاالغ ــى ئال ئ
ئىمــان بىلــەن بېزەلگــەن، ئــۆزى ئىمــان بىلــەن شــەرەپلەنگەن، ئىســالم شــەرىئىتىگە ئەمــەل 
ــمىنى  ــۇ دۈش ــمىنى، ئۆزۈڭالرنىڭم ــڭ دۈش ــالھ تائاالنى ــىلەر ئال ــەر! س ــان مۇئمىنل قىلىدىغ
ــز دوســت تۇتمــاڭالر، ئۇالرغــا قەلبىڭالرنــى ئاچمــاڭالر، ئۇالرغــا  بولغــان كاپىرالرنــى ھەرگى
ســىرلىرىڭالرنى بەرمــەڭالر. ئۇالرنــى دوســت تۇتــۇش، ئۇالرغــا مۇســۇلمانالرنىڭ ســىرلىرىنى 
ــىڭالر ۋە  ــار قىلىش ــەت ئىزھ ــا مۇھەبب ــدۇ. ئۇالرغ ــق كەلمەي ــز اليى ــىلەرگە ھەرگى ــش س بېرى

ــەس.  ــرا ئەم ــي توغ ــىڭالر قەتئى ــورۇن بىرىش ــن ئ دىلىڭالردى

ــدار بولۇشــتىن ۋە  ــا تەرەپ ــى دوســت تۇتۇشــتىن، ئۇالرغ ــى كاپىرالرن ــاال بىزن ــالھ تائ ئال
ئۇالرغــا ســىرلىرىمىزنى بېرىشــتىن قەتئىــي مەنئــى قىلىــدۇ. چۈنكــى ئــۇالر ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ۋە بىزنىــڭ دۈشــمىنىمىزدۇر. ئــۇالر ئالــالھ تائاالدىــن كەلگــەن ھــەق دىننــى ۋە »قۇرئــان 
ــۇ  ــتى. ئ ــەدە تۇرۇش ــى مەۋق ــاالمغا قارش ــەر ئەلەيھىسس ــدى، پەيغەمب ــكار قىل ــى ئىن كەرىم«ن
كاپىرالرنىــڭ مۇســۇلمانالرنى دوســت تۇتمايدىغانلىقــى تۇرغان يــەردە، مۇســۇلمانالرنىڭ ئۇالرنى 
ــە ئوخشــاش مۇســۇلمانالرنىڭ ســىرلىرىنى  ــۇ بەلتەئەگ ــى ئەب ــب ئىبن دوســت تۇتۇشــى، ھاتى
ئۇالرغــا يەتكــۈزۈپ قويۇشــى قەتئىــي توغــرا ئەمــەس. چۈنكــى بىــز مۇســۇلمان تۇرســاق، 
ــىچە،  ــا، ئەكس ــتە بولمىس ــي رىش ــرەر دىنى ــزدا بى ــڭ ئوتتۇرىمى ــا، بىزنى ــر تۇرس ــۇالر كاپى ئ
ئوتتۇرىمىــزدا دىنىــي ئــاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىــك داۋاملىشــىۋاتقان تۇرســا، بىــز ئۇالرغــا ئىشــەنچ 
ــەك  ــپ بەرس ــا ئېيتى ــى ئۇالرغ ــاق، مەخپىيەتلىكلىرىمىزن ــا ئاچس ــى ئۇالرغ ــاق، قەلبىمىزن قىلس
بوالمــدۇ؟ بــۇ تولىمــۇ خەتەرلىــك قىلمىــش ئەمەســمۇ؟ ئــۇالر بىزگــە دۈشــمەن تۇرســىمۇ، 

بىــز ئۇالرنــى ئۆزىمىزگــە دوســت قىلىۋالســاق بوالمــدۇ؟ 

ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! ســىلەر قانداقمــۇ كاپىرالرنــى دوســت تۇتىســىلەر؟ ھالبۇكــى، ســىلەر 
رەببىــڭالر بولغــان ئالــالھ تائاالغــا ئىمــان ئېيتقانلىقىــڭالر ئۈچۈنــال، ئــۇالر پەيغەمبىرىڭالرنــى 
ۋە ســىلەرنى يۇرتۇڭالردىــن ھەيــدەپ چىقارغــان، مــال _ مۈلۈكىڭالرنــى تارتىۋالغــان، ســىلەرگە 
ــى  ــۇ ئۇالرن ــىلەر قانداقم ــا، س ــان تۇرس ــىنى قىلغ ــڭ ھەممىس ــەن يامانلىقالرنى ــن كەلگ قولىدى

دوســت تۇتىســىلەر؟ قانداقمــۇ ئۇالرغــا ســىرىڭالرنى ئېيتىــپ بېرىســىلەر؟ 

رەببىــڭالر بولغــان ئالالھ تائــاال ســىلەرنىڭ يوشــۇرغانلىرىڭالرنى ۋە ئاشــكارا قىلغانلىرىڭالرنى 
تولــۇق بىلىــپ تۇرىــدۇ، ئۇنىڭغــا ھېچقــان بىــر ئىــش مەخپىــي قالمايــدۇ. ســىلەردىن كىمكــى 
مۇســۇلمانالرغا زىيانلىــق بولغــان شــۇنداق ئىشــنى ســادىر قىلىدىكــەن، ئــۇ توغــرا يولدىــن 

ئېزىــپ كەتكــەن بولىــدۇ.

ســىلەر كاپىرالرنــى دوســت تۇتقىنىــڭالر بىلــەن ئــۇالر ســىلەرنى دوســت تۇتمايــدۇ، قولىدىن 
ــۆرۈش  ــان ك ــىلەرنى يام ــى س ــڭ دىل ــىدۇ، ئۇالرنى ــلىققا تىرىش ــىلەرنى ياشاتماس ــە س كەلس
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بىلــەن، تىلــى ســىلەرگە ھاقــارەت ياغــدۇرۇش بىلــەن مەشــغۇلدۇر. ئــۇالر ســىلەرنىڭ كاپىــر 
بولۇشــۇڭالرنى تولىمــۇ ئــارزۇ قىلىــدۇ.

ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! ســىلەر ئــۇرۇق _ تۇغقانچىلىــق رىشتىســىنى دەپ، ئالــالھ تائاالنىــڭ 
ۋە ســىلەرنىڭ دۈشــمىنىڭالر بولغــان كاپىرالرنــى دوســت تۇتامســىلەر؟ ھالبۇكى، قىيامــەت كۈنى 
ســىلەرگە نــە تۇغقانلىرىــڭالر، نــە پەرزەنتلىرىــڭالر، نــە بايلىقىــڭالر ئەســقاتمايدۇ. چۈنكــى ئــۇ 
كۈنــدە ســىلەرنىڭ تۇغقانچىلىــق رىشــتىڭالر ئۈزۈلگــەن بولىــدۇ، ســىلەر ئۇالردىــن ئايرىلغــان 
بولىســىلەر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســىلەر ئۆزۈڭالرغــا قىيامــەت كۈنىــدە ئەســقاتىدىغان ئەمەللەرنــى 
ــا  ــڭالر، بۇنىڭغ ــى قىلدى ــى ئەمەللەرن ــداق ۋە قايس ــۈن قان ــڭالر ئۈچ ــڭالر، ئاخىرەتلىكى قىلى
ــق  ــان بارلى ــىلەرنىڭ قىلىۋاتق ــاال س ــالھ تائ ــى، ئال ــۇنى ئۇنتۇماڭالرك ــڭالر. ش ــاراپ بېقى ق
ئىشــىڭالرنى بىلىــپ تۇرىــدۇ، قىيامــەت كۈنــى شــۇنىڭغا ئاساســەن ســىلەرگە مۇكاپــات ياكــى 

جــازا بېرىــدۇ. 

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈلگىلىك رولى

ــى  ــان كاپىرالرن ــمىنىڭالر بولغ ــىلەرنىڭ دۈش ــڭ ۋە س ــىلەر مېنى ــالر! س ــان ئېيتقان ــى ئىم ئ
دوســت تۇتمــاي، پەيغەمبەرلەرنىــڭ پېشۋاســى ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى دوســت تۇتــۇڭالر، 
ــان  ــان ئېيتق ــەن ئىم ــڭ بىل ــۇ ۋە ئۇنى ــى ئ ــڭالر. چۈنك ــە قىلى ــڭالردا ئۈلگ ــى ھاياتى ئۇن
ــۆز  ــار. ئ ــە ب ــر ئۈلگ ــەك، بى ــر ئۆرن ــى بى ــۇ ياخش ــۈن تولىم ــىلەر ئۈچ ــەردە س مۇئمىنل
ۋاقتىــدا، ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ بىلــەن بىللــە بولغــان مۇئمىنلــەر ئۆزلىرىنىــڭ 
كاپىــر قەۋمىگــە: »ھەقىقەتــەن بىــز ســىلەردىن ۋە ســىلەر ئالالھنــى قويــۇپ چوقۇنۇۋاتقــان 
ــكار  ــىلىرىڭالرنى( ئىن ــان نەرس ــىلەرنى )ۋە چوقۇنۇۋاتق ــز س ــز، بى ــىلىرىڭالردىن يىراقمى نەرس
ــى،  ــا چىقت ــك ئوتتۇرىغ ــاداۋەت ۋە ئۆچمەنلى ــزدا ئ ــڭ ئارىمى ــەن بىزنى ــىلەر بىل ــدۇق. س قىل
تاكــى ســىلەر يالغــۇز بىــر ئالالھقــا ئىمــان ئېيتقانغــا قــەدەر بــۇ ســاقلىنىپ قالىــدۇ« دېگــەن 
ئىــدى. ســىلەرمۇ ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمغا راســتتىنال ئەگىشــىدىغان بولســاڭالر، كاپىرالرنــى 
دوســت تۇتمــاڭالر، ئۇالردىــن يىــراق تــۇرۇڭالر. ھەممــە ئىشــتا ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنى 
ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن ئۈلگــە قىلىــڭالر، پەقــەت ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئىمانســىز ئاتىســى 
ئازەرگــە ئالــالھ تائاالدىــن مەغپىــرەت تىلىگەنلىكىنىــال ئۈلگــە قىلمــاڭالر. چۈنكــى ئىبراھىــم 
ــى  ــى ئۆلىدىغانلىقىن ــر پېت ــر كاپى ــۇرۇپ، ئاخى ــڭ ت ــدا چى ــىنىڭ كۇفرى ــاالم ئاتىس ئەلەيھىسس
بىلمەيتتــى. شــۇڭا ئۇنــى ھىدايــەت تېپىــپ قــاالر دېگــەن ئۈمىــد بىلــەن، ئۇنىڭغــا ئالــالھ 
تائاالدىــن مەغپىــرەت تىلىگــەن ئىــدى. دېمــەك، كاپىــر پېتــى ئۆلگەنلــەر بىزنىــڭ ھەرقانچــە 
يېقىــن تۇغقىنىمىــز بولــۇپ كەتســىمۇ، ئۇالرغــا مەغپىــرەت تىلىشــىمىز جائىــز ئەمــەس. بۇنىــڭ 
ــان  ــرى قىلغ ــا ئىلگى ــرەت تىلىشــى ئۇنىڭغ ــى: ﴿ئىبراھىمنىــڭ ئۆزىنىــڭ ئاتىســىغا مەغپى دەلىل
ــۆز ئاتىســىنىڭ ئالالھنىــڭ دۈشــمىنى  ــا ئ ــدى. ئۇنىڭغ ۋەدىســىنى ئورۇنــالش يۈزىســىدىن ئى
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ــىنى  ــان ئاالقىس ــەن بولغ ــى بىل ــۇ ئاتىس ــن، ئ ــن كېيى ــۇم بولغاندى ــق مەل ــى ئېنى ئىكەنلىك
ــڭ  ــتا ئۇنى ــە قىلىش ــاالمنى ئۈلگ ــم ئەلەيھىسس ــۇڭا ئىبراھى ــۇر. ش ــەن ئايەتت ــۈزدى﴾]1] دېگ ئ
ــالمدا  ــى ئىس ــان. چۈنك ــنا قىلىنغ ــى مۇستەس ــەپ قىلغانلىق ــرەت تەل ــۈن مەغپى ــى ئۈچ ئاتىس

ــوق.  ــەش ي ــرەت تىل ــى ئۆلگەنلەرگــە مەغپى ــر پېت ــدا چىــڭ تــۇرۇپ، كاپى كۇفرى

ــالھ  ــەر ئال ــان مۇئمىنل ــان ئېيتق ــە ئىم ــەن بىلل ــڭ بىل ــاالم ۋە ئۇنى ــم ئەلەيھىسس ئىبراھى
ــاڭىال  ــدۇق، س ــاڭىال تايان ــز! س ــى رەببىمى ــى: ﴿ئ ــا قىالتت ــداق دەپ دۇئ ــا مۇن تائاالغ
ــى  ــز! كاپىرالرن ــى رەببىمى ــدۇر. ئ ــېنىڭ دەرگاھىڭ ــاي س ــان ج ــر قايتىدىغ ــدۇق، ئاخى يۈزلەن
بىزگــە زىيانكەشــلىك قىلىــش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە قىلمىغىــن، ئــى رەببىمىــز! بىزگــە مەغپىرەت 
قىلغىــن. شەكســىزكى، ســەن )ھەممىدىــن( غالىبســەن، ھېكمــەت بىلــەن ئىــش قىلغۇچىســەن﴾. 

ــر  ــداق بى ــەر ھەرقان ــان مۇئمىنل ــە بولغ ــەن بىلل ــڭ بىل ــاالم ۋە ئۇنى ــم ئەلەيھىسس ئىبراھى
ــى  ــۇر. كىمك ــدان ئۆرنەكت ــەڭ ئوب ــدۇر، ئ ــى ئۈلگى ــەڭ ياخش ــۈن ئ ــادەم ئۈچ ــن ئ مۇئمى
ئالــالھ تائاالنىــڭ پەيغەمبەرلەرنــى ئۈلگــە قىلىــپ، كاپىرالرنــى دۈشــمەن تۇتۇشــقا بۇيرۇغــان 
ئەمرىدىــن يــۈز ئۆرۈيدىكــەن، بىلىــپ قالســۇنكى، ئالــالھ تائــاال مۇنداقالرغــا ۋە ئۇالرنىــڭ 
ئەمەللىرىگــە موھتــاج ئەمەســتۇر. ئەكســىچە، ھەممــە مەۋجــۇدات ئالــالھ تائاالغــا موھتاجــدۇر. 

ــالھ تائاالغــا خاســتۇر.  ــە ئال ــەر يۈزىدىكــى بارچــە مەدھىي ئاســمانالردىكى ۋە ي

ئــى ئىمــان ئېيتقانــالر! كاپىرالرنــى دوســت تۇتماســلىق، ھــەر قانچــە يېقىــن تۇغقىنىــڭالر 
بولغــان تەقدىردىمــۇ، ئۇالردىــن يىــراق تــۇرۇش ســىلەرگە ھەرگىــز ئېغىــر كەلمىســۇن. ئالالھ 
تائــاال ســىلەر بىلــەن دىنىــي ئاداۋىتــى بولغــان ئــۇرۇق _ تۇغقانلىرىڭالرنــى ھىدايــەت قىلىــش 
ــىنى ئورنىتىشــى  ــلىق رىشتىس ــي قېرىنداش ــتلۇق، دىنى ــي دوس ــۇراڭالردا ھەقىقى ــق ئوتت ئارقىلى
ــپ  ــە قىلى ــن تەۋب ــۇ بەندىلىرىدى ــردۇر، ئ ــە قادى ــاال ھەممىگ ــالھ تائ ــى ئال ــن. چۈنك مۇمكى

ھەقىقەتكــە قايتقانالرغــا تولىمــۇ شــەپقەتلىكتۇر، ئۇالرغــا ناھايىتــى مېھرىبانــدۇر.

ئالــالھ تائــاال بــۇ ئايەتلــەر ئارقىلىق بىزنىــڭ كاپىرالر بىلــەن بولىدىغــان مۇناســىۋىتىمىزنىڭ 
ــا  ــۇپ، ئۇالرغ ــت تۇت ــى دوس ــى كاپىرالرن ــۇپ، بىزن ــەن بول ــىنى بەلگىلىگ ــەك _ چېگراس چ
ســىرلىرىمىزنى ئېيتىــپ بېرىشــتىن مەنئــى قىلىــدۇ، خۇسۇســەن ئىســالم ئۈممىتىگــە زىيانلىــق 
ئىشــالردا ئۇالرغــا مۇســۇلمانالرنىڭ مەخپىيەتلىكلىرىنــى يەتكــۈزۈش ئــەڭ ئېغىــر خىيانەتتــۇر. 
مەلۇمكــى، خائىنــالر مۇناپىقالرغــا ئوخشــاش دوزاخنىــڭ ئــەڭ ئاســتىنقى قەۋىتىگــە تاشــلىنىدۇ. 

ئەممــا بىــز گەرچــە ئۆزلىــرى ئىمــان ئېيتمىغــان بولســىمۇ، بىزگــە زىيانكەشــلىك قىلمىغــان، 
بىزنــى يۇرتىمىزدىــن ھەيــدەپ چىقارمىغــان، دىنىمىــز ۋە ئىمانىمىــز ســەۋەبلىك بىــز بىلــەن 
ئــۇرۇش قىلمىغــان كىشــىلەرگە ياخشــىلىق قىلىشــتىن ۋە ئۇالرغــا ئادالەتلىــك بولۇشــتىن مەنئــى 

]1] تەۋبە سۈرىسى: 114 _ ئايەت.
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قىلىنمىــدۇق. ئالــالھ تائــاال بۇنــى مۇنــداق بايــان قىلغــان: ﴿ســىلەر بىلــەن دىن توغرىســىدا 
ــالھ  ــەك، ئال ــا كەلس ــدەپ چىقارمىغانالرغ ــن ھەي ــىلەرنى يۇرتۇڭالردى ــان ۋە س ــۇرۇش قىلمىغ ئ
ســىلەرنى ئۇالرغــا ياخشــىلىق قىلىشــتىن ۋە ئادالەتلىــك بولۇشــتىن توســمايدۇ، شەكســىزكى، 
ئالــالھ ئادالەتلىــك بولغانالرنــى دوســت تۇتىــدۇ. ئالــالھ ســىلەرنى دىــن خۇسۇســىدا ســىلەر 
ــدەپ  ــىلەرنى ھەي ــان ۋە س ــدەپ چىقارغ ــن ھەي ــىلەرنى يۇرتۇڭالردى ــقان، س ــەن ئۇرۇش بىل
ــت  ــى دوس ــى ئۇالرن ــىدۇ، كىمك ــتىن توس ــت تۇتۇش ــكەنلەرنى دوس ــقا ياردەملەش چىقىرىش

تۇتىدىكــەن، ئــۇالر ھەقىقەتــەن زالىمــالردۇر﴾.
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بىلــەن مۇســۇلمانالرنىڭ دوســتىغا ئايلىنىــدۇ ۋە ئارىســىدىكى دىنىــي ئــاداۋەت دوســتلۇققا 
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- بېشى ئالدىنقى ساندا...

5_ دىندا چېكىدىن ئاشۇرۋېتىشنى مەنئىي قىلىش: 

ئىســالمدا مۇكەللــەف )باالغەتكــە يەتكــەن، ئەقىللىــق، شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى ئۈســتىگە 
ــىم  ــى قىس ــەر ئىكك ــەن ئەمەل-ئىبادەتل ــە بەلگىلىگ ــان ئادەم(ك ــلىك بولغ ــقا تېگىش ئېلىش
بولــۇپ، بىــرى مەجبۇرىــي يەنــە بىــرى ئىختىيارىــدۇر. مەجبــۇرى ئىبادەتلــەر ئــادا قىلىشــقا 
ــا  ــىز قىلمىس ــان، ئۆزرىس ــۇرى بولغ ــۇلماننىڭ قىلىشــى مەجب ــر مۇس ــان ھەربى ــى يېتىدىغ كۈچ
ــا  ــڭ ئىختىيارىغ ــەر بەندىنى ــي ئىبادەتل ــەردۇر. ئىختىيارى ــب ئەمەلل ــان پەرز-ۋاجى جازالىنىدىغ
تاپشــۇرۇلغان، قىلســا كــۆپ مۇكاپاتلىنىدىغــان، قىلمىســا جازاغــا تارتىلمايدىغــان مۇســتەھەب 
ۋە نەپلــە ئەمەللــەردۇر. بــۇ ئىككىنچــى قىســىم ئىبادەتلەرنــى ئــادا قىلىــش تەرغىــب قىلىنغــان 
ــى  ــالم ئەين ــن ئىس ــدۇر. لېكى ــالر ۋەدە قىلىنغان ــا مۇكاپات ــا كاتت ــادا قىلغانالرغ ــى ئ ۋە ئۇن
ۋاقتىــدا بــۇ نەپلــە ئىبادەتلەرنــى ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن ئاساســىي قائىــدە بېكىتكــەن. ئــۇ 
ــلىك ۋە  ــاالمەتلىكىگە زەرەر بەرمەس ــەن س ــەن دەپ ت ــى قىلىم ــە ئىبادەتلەرن ــىمۇ نەپل بولس
ئۆزىنــى قىينىماســلىقتۇر. چۈنكــى نەپلــە ئىبادەتلەرنــى كــۆپ قىلىمــەن دەپ ئۆزىنــى قىينــاش، 
دىنىمىــز ئېلىــپ كەلگــەن ئاســانلىق پىرىنســىپىگە زىــت كېلىــدۇ ۋە پــەرز ئىبادەتلەرنــى ئىھمــال 
ــا  ــاز بامداتق ــپ، نام ــادەت قىلى ــاي ئىب ــە ئۇخلىم ــىلەن: كېچ ــدۇ. مەس ــپ بارى ــقا ئېلى قىلىش
تۇرالمىغانغــا ئوخشــاش ياكــى كېچىنــى ئىبــادەت بىلــەن ئۆتكــۈزۈپ، ئەتىگەنــدە ئىشــقا كــەچ 
قالغــان ياكــى ئۇيقۇســىزلىق ســەۋەبىدىن ئىشــىنى ياخشــى قىاللمىغانغــا ئوخشــاش. ئەنــەس 
ــجىدكە  ــى مەس ــر كۈن ــاالم بى ــەر ئەلەيھىسس ــەن: پەيغەمب ــداق دېگ ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ رەزىيەلالھ

ئىسالم شەرىئىتىدىكى 
ئاسانلىق كۆرۈنۈشلىرى 

)2(

ئابدۇلئەھەد ھاپىز
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كىرگەنــدە، ئىككــى تــۈۋرۈك ئارىســىغا باغالنغــان بىــر ئارغامچىنــى كــۆرۈپ: »بــۇ ئارغامچــا 
نېمــە؟« دەپ ســورىدى. ســاھابىالر: بــۇ زەينەبنىــڭ ئارغامچىســى، ئــۇ نەپلــە نامــاز ئوقــۇپ 
ھېرىــپ كەتكەنــدە مۇشــۇ ئارغامچىغــا تايىنىــپ تــۇرۇپ نامــاز ئوقۇيــدۇ، دېــدى. پەيغەمبــەر 
ــۇق  ــڭالر تېتىك-روھل ــىلەرنىڭ بىرى ــىۋېتىڭالر، س ــى يىش ــدۇ، بۇن ــاالم: »بولماي ئەلەيھىسس

ــدا ئولتۇرســۇن« دېــدى.]1]  ــاز ئوقۇســۇن، ھېرىــپ قالغان ــە نام ھالەتت

ھەزرىتــى ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا مۇنــداق دېگــەن: بەنــى ئەســەد قەبىلىســىدىن بىــر 
ئايــال يېنىمــدا ئىكــەن، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم كىرىــپ كەلــدى. »بــۇ ئايال كىــم؟« دەپ 
ســورىدى. مــەن: ئــۇ پاالنــى، كېچــە ئۇخلىمــاي نامــاز ئوقۇيــدۇ، دەپ ئۇنىــڭ نامازلىرىنــى 
ــە! ئەمەل-ئىبادەتلەرنــى تاقىتىــڭالر  ــەر ئەلەيھىسســاالم: »بولــدى قىل تىلغــا ئالدىــم. پەيغەمب
يەتكۈچىلىــك قىلىــڭالر، چۈنكــى ســىلەر مــاالل بولــۇپ قالمىســاڭالر ئالــالھ مــاالل بولــۇپ 
قالمايــدۇ« دېدى.]2] بۇ ھەدىســنىڭ مەنىســى مۇنداق: ســىلەر نەپلــە ئىبادەتلەرنــى كۈچۈڭالرنىڭ 
يېتىشــىچە قىلىــڭالر، كۈچــۈڭالر يەتمەيدىغــان ئىباەتلەرنــى ئۆزەڭالرغــا يۈكلىمــەڭالر. چۈنكــى 
ســىلەر قانچىلىــك كــۆپ ئىبــادەت قىلســاڭالر ئالــالھ تائــاال ئۇنــى قوبــۇل قىلىشــتىن مــاالل 
ــان  ــا يۈكلىۋالغ ــڭالر ئۈچــۈن، ئۆزەڭالرغ ــز بولغانلىقى ــن ســىلەر ئاجى ــدۇ. لېكى ــۇپ قالماي بول
ئىبادەتلەرنــى داۋامالشــتۇرالماي، ئۇنــى تــەرك ئېتىســىلەر. داۋاملىــق قىلىنغــان ئــاز ئىبــادەت 
بىــر مــۇددەت قىلىــپ تــەرك ئېتىلگــەن كــۆپ ئىبادەتتىــن ياخشــىراقتۇر. شــۇڭا ئالــالھ تائــاال 
مۇســۇلمانالرنى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ۋە ئۇنىــڭ ســۈننەتلىرىگە ئەگىشىشــنى بۇيرۇغــان. 
چۈنكــى ئۇنىڭــدا ئاســانلىق بــار، كەڭچىلىــك بــار، قىيىنچىلىــق تارتىدىغــان ۋە قىاللمايدىغــان 
ئىــش يــوق. بۇنىــڭ ئەكســىچە رەســۇلۇلالھ ئۈممىتىگــە ئەگەشســە، ئۈممــەت ھــەر تۈرلــۈك 
قىيىنچىلىــق ۋە زورلۇقالرغــا دۇچ كېلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دېگــەن: ﴿َواْعلَُمــوا أَنَّ ِفيُكــْم 
رَُســوَل اللَّــِه لَــْو يُِطيُعُكــْم ِف كَِثــرٍ ِمــَن اْلَْمــِر لََعِنتُّــْم َولَِكــنَّ اللَّــَه َحبَّــَب إِلَيُْكــُم اْلِميَــاَن َوَزيََّنــُه ِف قُلُوِبُكــْم وَكَــرََّه إِلَيُْكــُم 

الُْكْفــَر َوالُْفُســوَق َوالِْعْصيَــاَن أُولَِئــَك ُهــُم الرَّاِشــُدوَن﴾ »بىلىڭالركــى، ئىچىــڭالردا ئالالھنىــڭ پەيغەمبىــرى 

بــار، ئەگــەر ئــۇ نۇرغــۇن ئىشــالردا ســىلەرگە ئىتائــەت قىلىدىغــان بولســا، چوقــۇم قىيىــن 
ــى  ــۆيگۈزدى ۋە ئۇن ــن س ــى قىزغى ــىلەرگە ئىمانن ــالھ س ــن ئال ــڭالر، لېكى ــدا قاالتتى ئەھۋال
دىلىــڭالردا كۆركــەم قىلــدى، ســىلەرگە پىســقىنى، كۇفرىنــى ۋە گۇناھنــى يامــان كۆرســەتتى، 

ئەنــە شــۇالر ئالالھنىــڭ پەزلــى ۋە نېمىتــى بىلــەن توغــرا يولــدا بولغۇچىــالردۇر.«]3] 

ــى،  ــەن: بىلىڭالرك ــداق دېگ ــىرىدە مۇن ــڭ تەپس ــۇ ئايەتنى ــىر ب ــى كەس ــام ئىبن ئىم
ئالالھنىــڭ پەيغەمبىــرى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ئاراڭالردىــدۇر، ئۇنــى ھۆرمەتلــەڭالر، ئۇنــى 
ئۇلۇغــالڭالر، ئۇنىڭغــا ئــەدەب بىلــەن مۇئامىلــە قىلىــڭالر ۋە ئۇنىــڭ بۇيرۇقلىرىغــا ئىتائــەت 
ــىلەرگە  ــدۇ، س ــى بىلى ــى ياخش ــق بولغانن ــۈن پايدىلى ــىلەر ئۈچ ــۇ س ــى ئ ــڭالر. چۈنك قىلى
ــدۇر، ئۇنىــڭ ســىلەرنىڭ ھەققىڭالردىكــى قارىشــى ســىلەرنىڭ  ــن بەكــرەك مېھرىبان ئۆزەڭالردى
ــان ۋە  ــۇ ســىلەر خالىغ ــدۇر. ئەگــەر ئ ــۆزەڭالر ھەققىدىكــى قارىشــىڭالردىن بەكــرەك توغرى ئ
تاللىغــان ئىشــالرنىڭ ھەممىســىدە ســىلەرگە ئەگىشــىدىغان بولســا، بــۇ ســىلەرنى قىيىنچىلىققــا 

]1]  بۇخارى: 1150. 
]2]  بۇخارى: 1151. 

]3]  سۈرە ھۇجۇرات: 7-ئايەت.
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ــا چۈشــۈپ قالىســىلەر.]1]  ــدۇ ۋە ســىلەر مۈشــكۈل ھالغ ــپ بارى ئېلى

بــۇ يــەردە ئۆزەڭالرنــى قىينىمــاڭالر، ئىبادەتلــەردە چېكىدىــن ئاشــۇرۇۋەتمەڭالر، دېگەنلىــك 
ســۈننەت ۋە نەپلــە ئىبادەتلەرنــى تــەرك ئېتىــڭالر، ئــۇ ئىبادەتلەرگــە ســەل قــاراڭالر، ئۇنــى 
قىلمىســاڭالرمۇ بولىــدۇ، دېگەنلىــك ئەمــەس. چۈنكــى ســۈننەت ۋە نەپلــە ئىبادەتلــەر بــەك 
ــۈن  ــى ئۈچ ــان بولغانلىق ــىز مېھرىب ــە چەكس ــاال بەندىلەرگ ــالھ تائ ــى ئال ــدۇر. چۈنك مۇھىم
ــۇپ  ــدە كام بول ــەر بەزى ــەرز ئىبادەتل ــۇ پ ــان. ب ــەرز قىلغ ــى پ ــاز ئىبادەتن ــەڭ ئ ــا ئ ئۇالرغ
ــە  ــۈننەت ۋە نەپل ــدۇ. س ــاي قالى ــادا قىلىنم ــدا ئ ــۆز اليىقى ــەر ئ ــدە ئىبادەتل ــدۇ، بەزى قالى
ــدۇ  ــى خۇشــنۇد قىلى ــالھ تائاالن ــدۇ، ئال ــى تولۇقالي ــە شــۇ كەمچىلىكلىرىمىزن ــەر ئەن ئىبادەتل
ۋە ئــۇ ئىبادەتلەرنــى قىلغۇچىنــى چــوڭ مۇكاپاتالرغــا ئېرىشــتۈرىدۇ. نەپلــە ئىبــادەت قىلغــان 
كىشــىنى ئالــالھ ياخشــى كۆرىــدۇ، ئۇنىــڭ كۆرىدىغان كــۆزى، تۇتىدىغــان قولــى ۋە ماڭىدىغان 
پۇتــى بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال ھەدىســى قۇدســىدە مۇنــداق دېگــەن: }ومــا يــزال عبــدي يتقــرب 
إيل بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه، كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه، ويــده التــي يبطــش 

بهــا، ورجلــه التــي ميــي بهــا، وإن ســألني أعطيتــه، ولــن اســتعاذين لعيذنــه{ »بەنــدەم مــاڭا نەپلــە ئىبادەتلەر 

بىلــەن يېقىنلىشىشــنى داۋامالشتۇرســا، مــەن ئۇنــى ياخشــى كۆرىمــەن. مــەن ئۇنــى ياخشــى 
كۆرســە، ئۇنىــڭ ئاڭاليدىغــان قۇلىقــى، كۆرىدىغــان كــۆزى، تۇتىدىغــان قولــى ۋە ماڭىدىغــان 
پۇتــى بولىمــەن. مەندىــن بىــر نەرســە سورىســا، ئۇنــى بېرىمــەن. مەندىــن پانــاھ تىلىســە، 
ئۇنــى پاناھىمغــا ئالىمــەن.«]2] بــۇ يــەردە دېمەكچــى بولغىنىمىــز پــەرز ئىبادەتلەرنــى ئــۆز 
ــە  ــش، نەپل ــى قىلى ــە ئىبادەتلەرن ــڭ يېتىشــىچە نەپل ــن كۈچىنى ــن كېيى ــادا قىلغاندى ــدا ئ جايى

ئىبادەتلەرنــى قىلىشــتا چېكىدىــن ئاشــۇرۇۋېتىپ ئۆزىنــى قىينىماســلىقتۇر.

6_ ئىنســانالرنى خاتاالشــقانلىق، ئۇنتۇغانلىــق ۋە مەجبۇرالنغانلىــق ســەۋەبىدىن 
قىلغــان ياكــى قىلمىغــان ئىشــالردىن جاۋابكارلىققــا تارتماســلىق: 

ــك  ــن پەزىلەتلى ــۇن مەخلۇقلىرىدى ــپ نۇرغ ــك يارىتى ــانالرنى ھۆرمەتلى ــاال ئىنس ــالھ تائ ئال
ــى  ــدى؛ ئاســمانالردىكى ۋە زېمىندىكــى جانلىق-جانســىز بارلىــق مەخلۇقالرن ۋە ئۈســتۈن قىل
ئۇنىــڭ خىزمىتىگــە بويســۇندۇرۇپ بــەردى. بــۇ ھۆرمەتلىــك ئىنســاننىڭ دۇنيــا ۋە ئاخىرەتتــە 
ــىلەرنى  ــەزى نەرس ــدى، ب ــىلەرنى بۇيرى ــەزى نەرس ــۈن ب ــى ئۈچ ــائادەتلىك بولۇش بەخت-س
ــالرنى  ــان ئىش ــپ بۇيرۇغ ــۇپ قېلى ــدە ئۇنت ــاندا بەزى ــۇ ئىنس ــن ب ــدى. لېكى ــى قىل مەنئ
ــدۇ.  ــۈز بېرى ــالر ي ــالىدىغان ئەھۋال ــپ س ــالرنى قىلى ــان ئىش ــى قىلغ ــان ۋە مەنئ قىلمايدىغ
ــدە زوراۋان  ــالىدۇ. بەزى ــۈزۈپ س ــى ئۆتك ــان خاتالىقالرن ــق بولمايدىغ ــا اليى ــدە ئۇنىڭغ بەزى
ــىز  ــە چەكس ــدۇ. بەندىلىرىگ ــقا مەجبۇرلىنى ــالرنى قىلىش ــان ئىش ــن خالىمىغ ــەر تەرىپىدى كۈچل
ــى بىلگەنلىكــى ئۈچــۈن،  ــۇ ئاجىزلىقىن ــالھ ئۇالرنىــڭ ب ــان ئال ــان ۋە شــەپقەلىك بولغ مېھرىب
بىلمەســتىن خاتالىــق ئۆتكۈزگــەن، خاتاالشــقاندىن كېيىــن تەۋبــە قىلغــان، قەســتەن بولماســتىن 
ئۇنتــۇپ قېلىــپ گۇنــاھ ســادىر قىلغــان ۋە ئــۆزى خالىمىغــان ھالــدا مەجبۇرالنغــان كىشــىنى 
ــَق  ــْم َوُخلِ ــَف َعْنُك ــُه أَْن يَُخفِّ ــدۇ: ﴿يُِريــُد اللَّ ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــا تارتماي جاۋابكارلىقق

]1]  تەپسىر ئىبنى كەسىر: 4-توم، 322-بەت.
]2]  بۇخارى 8/105. 
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اْلِنَْســاُن َضِعيًفــا﴾ »ئالــالھ ســىلەرنىڭ يۈكۈڭالرنــى يېنىكلىتىشــنى )يەنــى شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى 

ــتىن(  ــق قىلىش ــىغا خىالپلى ــى خاھىش ــان )نەپس ــدۇ. ئىنس ــنى( خاالي ــىلەرگە ئاسانالشتۇرۇش س
ئاجىــز يارىتىلــدى.«]1] پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »ئــادەم بالىســىنىڭ ھەممىســى خاتالىشــىدۇ، 

ــەن.]2]  ــالردۇر« دېگ ــە قىلغۇچى ــى تەۋب ــەڭ ياخشىس ــقۇچىالرنىڭ ئ خاتاالش

مېھرىبــان ئالــالھ بەندىلىرىگــە قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق بىــر دۇئــا ئۆگەتكــەن: ﴿َربََّنــا َل 
تُؤَاِخْذنـَـا إِْن نَِســيَنا أَْو أَْخطَأْنـَـا﴾ »ئــى رەببىمىــز! ئەگــەر بىــز ئۇنتۇســاق ياكــى خاتاالشســاق )يەنــى 

بىــز ئۇنتــۇش ياكــى ســەۋەنلىك ســەۋەبىدىن ئەمرىڭنــى تولــۇق ئورۇنلىيالمىســاق(، بىزنــى 
جازاغــا تارتمىغىــن.«]3] ئالــالھ تائــاال بەندىلىرىنىــڭ بــۇ دۇئاســىنى قوبــۇل قىلىــپ ئۇالردىــن 
ــان:  ــان قىلغ ــداق باي ــى مۇن ــاالم بۇن ــەر ئەلەيھىسس ــەن. پەيغەمب ــى كۆتۈرۈۋەتك جاۋابكارلىقن

»بەندىلــەر بــۇ دۇئانــى قىلغانــدا، ئالــالھ تائــاال >شــۇنداق قىلدىــم< دەيــدۇ.«]4] 

ــاھابە  ــى، س ــى كەچۈرىدىغانلىقىن ــڭ مەجبۇرالنغۇچىن ــان ئالالھنى ــىز بولغ ــى چەكس مەغپىرىت
كىرامالردىــن ھەزرىتــى ئەممــار ئىبنــى ياســىر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ بېشــىغا كەلگــەن ۋەقــەدە 
كۆرىمىــز. ئىمــام تەبەرانــى ئەبــۇ ئۇبەيدەدىــن مۇنــداق رىۋايــەت قىلغــان: مۇشــرىكالر ئەممار 
ــاي  ــا چىدىيالم ــار ئازابق ــى، ئەمم ــق قىينىدىك ــۇنداق قاتتى ــپ ش ــىرنى تۇتىۋېلى ــى ياس ئىبن
ــەر  ــى پەيغەمب ــار بۇن ــن ئەمم ــى. كېيى ــۆزنى ئېيتت ــۇر س ــان كۇپ ــەپ قىلغ ــرىكالر تەل مۇش
ئەلەيھىسســاالمغا بايــان قىلــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »ئــۇ ســۆزنى ئېيتقــان ۋاقتىڭــدا 
ــدى،  ــتەھكەم ئى ــەن مۇس ــان بىل ــم ئىم ــار: قەلبى ــدى. ئەمم ــدى؟« دې ــداق ئى ــڭ قان قەلبى
دېــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »ئەگــەر مۇشــرىكالر ســېنى يەنــە مۇشــۇنداق مەجبۇرلىســا، 
ــۇ  ــەۋەبلىك مۇن ــە س ــۇ ۋەق ــدى.]5] ب ــن« دې ــە ئېيتقى ــۆزنى يەن ــان س ــەپ قىلغ ــۇالر تەل ئ
ــاِن َولَِكــْن َمــْن  ــُه ُمطَْمــِنٌّ ِباْلِميَ ــرَِه َوقَلْبُ ــِه إِلَّ َمــْن أُكْ ــِه ِمــْن بَْعــِد إِميَانِ ــدى: ﴿َمــْن كََفــَر ِباللَّ ــل بول ــەت نازى ئاي
َح ِبالُْكْفــِر َصــْدًرا فََعلَيِْهــْم َغَضــٌب ِمــَن اللَّــِه َولَُهــْم َعــَذاٌب َعِظيــٌم﴾ »كىمكــى ئالالھقــا ئىمــان ئېيتقاندىــن  َشَ

ــۇرالش  ــەن مۇســتەھكەم تۇرســىمۇ مەجب ــى ئىمــان بىل ــن يېنىۋالســا، ـ قەلب ــن ئىمانىدى كېيى
ئاســتىدا )ئاغزىدىــال( ئىماندىــن يانغانلىقىنــى بىلدۈرگەنلــەر بۇنىڭدىــن مۇستەســنا ـ كۇفــرى 
بىلــەن كۆڭلــى ئــازادە بولســا )يەنــى ئىختىيارىــي يوســۇندا مۇرتــەد بولغــان بولســا(، ئــۇ 

ــا قالىــدۇ«]6] ئالالھنىــڭ غەزىپىگــە دۇچــار بولىــدۇ ۋە چــوڭ ئازابق

7_ رۇخسەتكە ئەمەل قىلىش:

ــق  ــەرىئەتنىڭ بارلى ــى ش ــدۇر. چۈنك ــىپلىرىدىن بىرى ــوڭ پىرىنس ــەڭ چ ــڭ ئ ــۇ دىنىمىزنى ب
ــراس ۋە  ــاالق، مى ــكاھ، ت ــە، نى ــادەت، مۇئامىل ــدە، ئىب ــار. ئەقى ــدە رۇخســەت ب ھۆكۈملىرى

ــان.  ــا قويۇلغ ــق ســاھەلەردە رۇخســەت يولغ ــق بارلى ــازاالر قاتارلى ج

]1]  سۈرە نىسا: 28-ئايەت. 
]2]  تىرمىزى: 2499. 

]3]  سۈرە بەقەرە: 286-ئايەتنىڭ بىر قىسمى. 
]4]  مۇسلىم رىۋايىتى. 

]5] »جامع البيان« 14/182.
]6]  سۈرە نەھل: 106-ئايەت. 
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رۇخســەت – ئالــالھ تائاالنىــڭ بەندىلەرنىــڭ يەڭگىللىتىشــنى تەقــەززا قىلىدىغــان ھالەتلىرىگە 
ــى  ــك دىن ــانلىق ۋە كەڭچىلى ــڭ ئاس ــالم دىنىنى ــۇ ئىس ــدۇر. ب ــەن ھۆكمى ــۇس بېكىتك مەخس
ــق كۆرســىتىدۇ. ئىســالم  ــان شــەكىلدە ئېنى ــورۇن قويمايدىغ ــى تاالش-تارتىشــقا ئ ئىكەنلىكىن
ئاســانلىقنى تەرغىــب قىلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال ئــۆزى بەرگــەن رۇخســەتكە ئەمــەل قىلىنىشــىنى 
ــۇ  ــەر رەزىيەلالھ ــى ئۆم ــى ئىبن ــى ھەزرىت ــەد ۋە دارەقۇتن ــام ئەھم ــدۇ. ئىم ــى كۆرى ياخش
ئەنھۇمادىــن رىۋايــەت قىلغــان ھەدىســتە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »ئالــالھ 
تائــاال قەتئىــي بۇيرۇقلىرىنىــڭ ئىجرا قىلىنىشــىنى ياخشــى كۆرگەنــدەك، بەرگەن رۇخســەتلىرىگە 
ئەمــەل قىلىنىشــىنىمۇ ياخشــى كۆرىــدۇ.« ئىمام مۇســلىم ھەزرىتى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىن 
رىۋايــەت قىلغــان ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەپەردە تــۆت رەكئەتلىــك نامازنــى 
ئىككــى رەكئــەت ئوقــۇش ھەققىــدە: »بــۇ ئالالھنىــڭ ســىلەرگە ئاتــا قىلغــان سەدىقىســىدۇر، 

ئالالھنىــڭ سەدىقىســىنى قوبــۇل قىلىــڭالر« دېگــەن. 

8_ ئۆرۈپ-ئادەتكە ئەمەل قىلىش:

ــە ۋە  ــارا مۇئامىل ــۆز ئ ــانالر ئ ــادەت – ئىنس ــان ئۆرۈپ-ئ ــۆزدە تۇتۇلغ ــەردە ك ــۇ ي ب
ســۆز-ھەرىكەتلىرىدە كۆنــۈپ ئادەتلەنگــەن، شــەرىئەتكە زىــت كەلمەيدىغــان، ھارامنــى ھــاالل 
ــۇپ،  ــەر بول ــان ئۆرۈپ-ئادەتل ــكار قىلمايدىغ ــى بى ــەرىئەتنىڭ ھۆكمىن ــانىمايدىغان ۋە ش س

ــدۇر.  ــىپلىرىدىن بىرى ــالمنىڭ پىرىنس ــش ئىس ــەل قىلى ــا ئەم ئۇنىڭغ

تــۆت مەزھــەب ئىماملىرىنىــڭ ئۆرۈپ-ئادەتلەرنــى يۇقىرىدىكــى شــەرتلەر ئاســتىدا قوبــۇل 
قىلىــپ ئەمــەل قىلغانلىقــى، ئۆرۈپ-ئادەتنىــڭ ھۆكــۈم چىقىرىشــتا تايىنىدىغــان بىر ئاســاس ۋە 
پىرىنســىپ ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىدۇ. چۈنكــى ھــەر كەنــت ۋە ھــەر قەۋمنىــڭ ئۆزىگــە خــاس 
ئۆرۈپ-ئادەتلىــرى بولــۇپ، بــۇ ئۇالرنىــڭ ئىجتىمائــى ئەھۋالــى، ئەنئەنــە ۋە مەجبۇرىيەتلىرىنى 
ــەن  ــرى بىل ــەت ۋە ئەنئەنەلى ــانالرنىڭ ۋەزىي ــڭ ئىنس ــەرىئەت ھۆكۈملىرىنى ــدۇ. ش ئىپادىلەي
ماسلىشــىپ كېلىشــى ئىســالمنىڭ ئاســانلىق ۋە كەڭچىلىــك دىنــى بولغانلىقىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ 

دەلىلىــدۇر. 

ئىمــام مالىــك رەھمەتۇلالھــى ئەلەيھــى كۆپلىگــەن ھۆكۈملەرنــى مەدىنــە خەلقىنىــڭ ئۆرۈپ-
ئادەتلىرىگــە ئاساســەن بېكىتكــەن. ئىمــام ئــەزەم بىلــەن شــاگىرتلىرى ئىمــام مۇھەممــەد ۋە 
ــپ  ــلىقىدىن كېلى ــڭ ئوخشاشماس ــالر ئۆرۈپ-ئادەتلەرنى ــىدىكى ئىختىالپ ــۈپ ئارىس ــۇ يۈس ئەب
چىققــان ئىــدى. ئىمــام شــافىئى مىســىرغا كېلىــپ ئورۇنالشــقاندىن كېيىــن، بــۇرۇن باغداتتــا 
ۋاقتىــدا بەرگــەن ھۆكۈملىرىنىــڭ كۆپىنــى ئۆزگەرتكــەن. چۈنكــى ئىــراق خەلقىنىــڭ ئــۆرۈپ-
ــۇڭا  ــىمايتتى. ش ــە ئوخش ــرى بىر-بىرىگ ــڭ ئۆرۈپ-ئادەتلى ــىر خەلقىنى ــەن مىس ــى بىل ئادىت
ئۇنىــڭ كونا-يېڭــى ئىككــى مەزھىبــى بولغــان. ھەنبەلــى ئالىمالرمــۇ بــۇ دائىرىنىــڭ ســىرتىدا 
ــان  ــىپلىرىدۇر. كېلىدىغ ــك پىرىنس ــانلىق ۋە كەڭچىلى ــڭ ئاس ــۇالر دىنىمىزنى ــا ب ــەس. مان ئەم

ســانالردا بــۇ پىرىنســىپالرنىڭ ئەمەلىيەتتــە قانــداق ئىجــرا قىلىنغانلىقىنــى بايــان قىلىمىــز. 
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غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك باسقۇچلىرى )2(

ــالش  ــەپداش تال ــقۇچى، س ــش باس ــقۇچلىرى دەۋەت قىلى ــتۈنلۈك باس ــە ۋە ئۈس  غەلىب
ــقۇچى  ــىش باس ــتۈنلۈككە ئېرىش ــە ۋە ئۈس ــقۇچى، غەلىب ــش باس ــۈرەش قىلى ــقۇچى، ك باس
قاتارلىــق باســقۇچالرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان بولــۇپ، ئالدىنقــى ســاندا دەۋەت قىلىــش 
باســقۇچى ئۇســتىدە توختالغانىــدۇرق. ئالــالھ خالىســا بــۇ ســاندا ســەپداش تالالش باســقۇچى 

ــز. ــتىدە توختىلىمى ئۈس

سەپداش تالالش باسقۇچى

ــىدىن  ــق ئارىس ــدا خەل ــۈزۈش جەريانى ــى يەتك ــڭ دىنىن ــە ئالالھنى ــەر خەلقق  پەيغەمبەرل
ــپ  ــى توختىتى ــن دەۋەت خىزمىتىن ــن كېيى ــان، ئۆزلىرىدى ــاردەم بېرەلەيدىغ ــە ي دەۋەت خىزمىتىگ
ــەپ يېتىشــتۈرگەن.  ــالپ، مەخســۇس تەربىيەل قويمــاي داۋامالشــتۇرااليدىغان سەپداشــالرنى تال
ــەرىئىتىنى  ــڭ ش ــالر ۋە ئالالھنى ــاھابە كىرام ــاالم، س ــەد ئەلەيھىسس ــز مۇھەمم پەيغەمبىرىمى
ــدە  ــۇ ئىشــقا ئاالھى ــدا تىرىشــچانلىق كۆرســىتىپ كەلگــەن دەۋەتچىلەرمــۇ ب تەتبىقــالش يولى

ــەن.  ــۈل بۆلگ كۆڭ

ــاھابىلىرىغا  ــاالمنىڭ س ــا ئەلەيھىسس ــى ئىيس ــدە مۇئمىنلەرن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ  ئال
ئوخشــاش ئالالھنىــڭ ياردەمچىلىــرى بولۇشــقا چاقىرىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آََمُنــوا 
كُونـُـوا أَنَْصــاَر اللَّــِه كَــاَم قَــاَل ِعيــَى ابْــُن َمْريَــَم لِلَْحَواِريِّــَن َمــْن أَنَْصــاِري إِىَل اللَّــِه قَــاَل الَْحَواِريُّــوَن نَْحــُن أَنَْصــاُر اللَّــِه﴾ 

»ئــى مۇئمىنلــەر! ھەۋارىيۇنــالر )يەنــى ئىيســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرى( دەك ئالالھنىــڭ 

ئوبۇلقاسىم ئەھمىدى ئۆزلەشتۈرگەن 

غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈك باسقۇچلىرى 
)2(
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ياردەمچىلىــرى بۇلــۇڭالر، مەريەمنىــڭ ئوغلــى ئىيســا )ئەلەيھىسســاالم( ھەۋارىيۇنالرغــا: >ئالــالھ 
ــالھ ئۈچــۈن  ــم بولىــدۇ؟< دېــدى، ھەۋارىيۇنــالر: >ئال ــەر مېنىــڭ ياردەمچىلىرى ئۈچــۈن كىمل

بىــز ياردەمچىلىرىــڭ بولىمىــز< دېــدى«]1]. 

ــقا  ــق قىلىش ــچە تەييارلى ــن كېلىش ــى قولىدى ــدە مۇئمىنلەرن ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ  ئال
ــُدوَّ  ــِه َع ــوَن ِب ــِل تُرِْهبُ ــاِط الَْخيْ ــْن ِربَ ٍة َوِم ــوَّ ــْن قُ ــتَطَْعتُْم ِم ــا اْس ــْم َم وا لَُه ــدُّ ــدۇ: ﴿َوأَِع ــداق دەي ــرۇپ مۇن بۇي
ـِه يُــَوفَّ  ٍء ِف َســِبيِل اللَـّ ـُه يَْعلَُمُهــْم َوَمــا تُْنِفُقــوا ِمــْن َشْ ـِه َوَعُدوَّكُــْم َوآََخِريــَن ِمــْن ُدونِِهــْم َل تَْعلَُمونَُهــُم اللَـّ اللَـّ

ــن  ــۈن، قولۇڭالردى ــش( ئۈچ ــۇرۇش قىلى ــەن ئ ــمەنلىرىڭالر )بىل ــوَن﴾ »دۈش ــْم َل تُظْلَُم ــْم َوأَنْتُ إِلَيُْك

ــمىنىنى،  ــڭ دۈش ــەن، ئالالھنى ــڭ بىل ــارالڭالر، بۇنى ــى تەيي ــەڭ ئېت ــۈچ ۋە ج ــىچە ك كېلىش
ــى  ــىلەر، ئۇالرن ــمەنلەرنى قورقۇتىس ــقا دۈش ــن باش ــمىنىڭالرنى ۋە ئۇالردى ــڭ دۈش ئۆزۈڭالرنى

ــدۇ«]2].  ــالھ تونۇي ــىلەر، ئال ــىلەر تونۇمايس س

 بــۇ ئايەتتىكــى تەييارلىــق دۈشــمەن بىلــەن ئــۇرۇش قىلىشــنىڭ پۈتــۈن تەييارلىقلىرىنــى 
ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان بولــۇپ، ســەپداش تالــالپ يېتىشــتۈرۈش باســقۇچىدىكىلەر خەلقنىــڭ 
ئىســالمغا كىرىــش، ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىنى ھاكىــم قىلىــش يولىدىكــى بارلىــق توســالغۇالرنى 
ئېلىــپ تاشــالش ئۈچــۈن، ياخشــى تەييارلىــق قىلىــپ، ئالالھنىــڭ دۈشــمەنلىرىگە قارشــى جىھاد 

قىلىشــقا ھــەر ۋاقىــت تەييار تۇرۇشــى الزىــم]3]. 

ــان ۋە  ــى قۇرئ ــالپ، ئۇالرن ــالرنى تال ــان سەپداش ــاردەم بېرەلەيدىغ ــە ي  دەۋەت خىزمىتىگ

ســۈننەت روھــى بىلــەن تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرۈش باســقۇچى غەلىبە ۋە ئۈســتۈلۈككە ئېرىشــىش 
ــرا  ــىنىش ۋە ئىج ــا چۈش ــۇ باچقۇچت ــابلىنىدۇ. ب ــن ھېس ــەڭ مۇھىملىرىدى ــقۇچلىرىنىڭ ئ باس

ــدۇ:  ــقا بولى ــا يىغىنچاقالش ــى تۆۋەندىكــى نۇقتىالرغ ــم ئامىلالرن ــان مۇھى ــش زۆرۈر بولغ قىلى

 بىرىنچىدىن: بۇ باسقۇچنىڭ مۇھىم نىشانلىرى

ــا  ــقۇچىدا جىھادق ــش باس ــۈرەش قىلى ــۇ، ك ــالش. ب ــەپداش تال ــان: س ــى نىش  بىرىنچ
الياقەتلىــك بولــۇش ئۈچــۈن دەۋەت باســقۇچىنى مۇۋەپپەقىيەتلىــك ئاخىرالشــتۇرغانالر ئارىســىدا 
ــى  ــۇپ، مۇھىملىرىن ــار بول ــرى ب ــنىڭ ئۆلچەملى ــۇ تالالش ــتۇر. ب ــان تالالش ــپ بېرىلىدىغ ئېلى

ــدۇ: ــقا بولى ــا يىغىنچاقالش ــى نۇقتىالرغ تۆۋەندىك

 1. روھىــي قۇدرەتكــە ئىگــە بولــۇش. تالالنغــان شــەخس روھــى پــاك بولــۇش، ئالــالھ 

داۋاملىــق كۈزىتىــپ تۇرىــدۇ دېگــەن تۇيغۇســى بولــۇش، پۈتــۈن ھەرىكەتلىرىــدە ئالالھنــى 
ــن  ــۇش قاتارلىقالردى ــان بول ــا باغالنغ ــۇش ۋە ئالالھق ــان بول ــى ناماي ــى كۆرىدىغانلىق ياخش

ــم. ــارەت روھىــي قۇدرەتكــە ئىگــە بولۇشــى الزى ئىب

]1]  سەف سۈرىسى، 14-ئايەت.
]2]  ئەنفال سۈرىسى، 60-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

]3]  انظر: فقه الدعوة إىل الله، د. عل عبد الحليم )1/447(.
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 2. ئەقلىــي قۇدرەتكــە ئىگــە بولــۇش. شەخىســنى ئەقلىــي تەرەپتىــن الياقەتلىــك قىلىدىغــان 

ــاردەم  ــىغا ي ــراق بولىش ــن يى ــىگە، گۇمانخورلۇقتى ــم ئىگىلىش ــڭ ئىلى ــۈپەت ئۇنى ــم س مۇھى
بېرىدىغــان ھوشــيارلىقتۇر. ئىنســان ۋە ئەشــياالرغا ھۆكــۈم قىلىشــتا ئېغىــر بېســىق بولــۇش، 
ــيارلىقنىڭ  ــالر ھوش ــۇش قاتارلىق ــان بول ــى كۆرىدىغ ــۇش، يىراقن ــەڭ بول ــەزەر دائىرىســى ك ن

ــىدۇر. نامايەندىس

 3. جىســمانىي قۇۋۋەتكــە ئىگــە بولــۇش. ســەپداش تالــالش باســقۇچى دۈشــمەن بىلــەن 

كــۈرەش قىلىــش باســقۇچىغا تەييارلىــق قىلىش باســقۇچى بولــۇپ، بۇنىڭغا پەقەت كېســەللەردىن 
خالــى بولغــان، جىســمانىي كۈچ-قۇۋۋەتكــە تولغــان كىشــىلەرال اليىــق بوالاليــدۇ. شــۇنىڭ 

ئۈچــۈن مۇئمىنلــەر ھــەر ۋاقىــت كۈچ-قــۇۋۋەت ھازىرالشــقا تىرىشىشــى الزىــم.

ــى،  ــىش قىزغىنلىق ــىلەرگە ئارلىش ــۇش. كىش ــە بول ــە ئىگ ــق قۇدرىتىگ  4. ھەرىكەتچانلى

ــەخس  ــان ش ــۈپەتلەر تېپىلغ ــق س ــى قاتارلى ــش قۇدرىت ــپ ئەكىلى ــەپكە تارتى ــىلەرنى س كىش
ــدۇ.  ــان بولى ــە بولغ ــە ئىگ ــق قۇدرىتىگ ھەرىكەتچانلى

 5. ئۈنۈمدارلىــق قۇدرىتىگــە ئىگــە بولــۇش. خىزمەتتــە ئاكتىــپ ۋە پائالىيەتچــان بولــۇش، 

كىشــىلەر بىلــەن ئاالقــە باغالشــقا ماھىــر بولــۇش، دەۋەتچــى بولۇشــنىڭ مەنىســىنى تولــۇق 
ــان  ــق قۇدرىتىگــە ئىگــە بولغ ــان شــەخس ئۈنۈمدارلى ــق ســۈپەتلەر تېپىلغ چۈشــىنىش قاتارلى

بولىــدۇ. 

ــى  ــلىك ئاساس ــقا تېگىش ــتە بولۇش ــان شەخس ــلىققا تالالنغ ــۈپەتلەر سەپداش ــۇ س ــا ب  مان
ســۈپەتلەردۇر. بىــز تىلغــا ئالغــان ئۆلچــەم بويىچــە بــۇ ســۈپەتلەر تېپىلمىغانــالر ئىســالمنىڭ 
باشــقا ســاھەلىرىدە خىزمــەت قىلســا ياخشــى بولىــدۇ. چۈنكــى، ئــۆز ئەھلىگــە تاپشــۇرۇلمىغان 

ئىشــتىن كۆزلىگــەن نەتىجىلەرگــە ئېرىشــكىلى بولمايــدۇ. 

ــەت،  ــىپ خىزم ــكە مۇناس ــر شەخس ــى ھەربى ــدۈرۈش. يەن ــان: ۋەزىپەلەن ــى نىش  ئىككىنىچ
ــەت  ــىپ خىزم ــكە مۇناس ــر شەخس ــەش. ھەربى ــت بەلگىل ــىپ ۋاقى ــە مۇناس ــر خىزمەتك ھەربى
ــنى،  ــان بەلگىلەش ــە نىش ــر خىزمەتك ــىنىڭ ھەربى ــان كىش ــئۇل بولغ ــە مەس ــش خىزمەتك بېرى
ــنى،  ــىلىلەرنى بەلگىلەش ــان ۋەس ــك قىلىدىغ ــىغا كاپالەتلى ــك بولۇش ــڭ مۇۋەپپىقەتلى خىزمەتنى
ھەربىــر خىزمەتكــە مــاس كېلىدىغــان كىشــىلەرنى بەلگىلەشــنى، ھەربىــر خىزمەتكــە مۇناســىپ 

ــدۇ. ــەززا قىلى ــىنى تەق ــى بىلىش ــنى ياخش ــت بەلگىلەش ۋاقى

 ئۈچىنچــى نىشــان: تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرۈش. يەنــى ھەقىقــەت يولىــدا كــۈرەش قىلىشــقا 
ــي ۋە  ــمانىي، ئەخالقى ــڭ جىس ــالپ، ئۇالرنى ــلەرنى تال ــۈك شەخس ــدەك كۈچل ــر بواللىغى قادى
ــقۇچى  ــم باس ــقۇچلىرىنىڭ مۇھى ــۇ، دەۋەت باس ــدۇرۇش. ب ــى قىل ــى تەرەقق ــي كۈچلىرىن ئەقلى
ــادەم  ــا ئ ــان جىھادق ــى بولغ ــى مەرتىبىس ــەڭ ئال ــالمنىڭ ئ ــۇ، ئىس ــى ب ــابلىنىدۇ. چۈنك ھېس

ــقۇچتۇر.  ــان باس ــك قىلىدىغ ــكە كاپالەتلى ــارالش ۋە يېتىشتۈرۈش تەيي
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 تۆتىنچــى نىشــان: كونتىــرول قىلىــش. يەنــى سەپداشــلىققا تالالنغــان شەخســلەرنى ياخشــى 
كونتىــرول قىلىــش، ياخشــى ئىــدارە قىلىــش. چۈنكــى ئادەتتىكــى بىــر مۇئمىننىــڭ ھاياتىمــۇ 
ــا  ــدۇ. ئۇنداقت ــرول قىلىنى ــدا كونتى ــۇن ھال ــا ئۇيغ ــالم قانۇنلىرىغ ــالردا ئىس ــق ئىش بارلى
ــلەرنىڭ  ــان شەخس ــۈن تالالنغ ــاد ئۈچ ــان جىھ ــى بولغ ــەك مەرتىبىس ــەڭ يۈكس ــالمنىڭ ئ ئىس

ــەۋالدۇر.  ــى ئ ــا بولۇش ــڭ كونتىروللۇقت ھاياتىنى

ــرى  ــانلىرىنىڭ بى ــلى نىش ــقۇچىنىڭ ئەس ــتۈرۈش باس ــەپ يېتىش ــالپ تەربىيەل ــەپداش تال  س

مۇئمىنلەرنىــڭ دۇنيــا ۋە ئاخىرەتنىــڭ بەخىت-ســائادىتىگە نائىــل بولۇشــى ئۈچــۈن، ئۇالرنــى 
ھــەر ئىشــتا ئالــالھ يولغــا قويغــان قانــۇن ۋە ئۆلچەملــەر بويىچــە كونتىــرول قىلىشــتۇر.

ــى ۋە  ــۈل بۆلىنىش ــن كۆڭ ــئۇلالر تەرىپىدى ــدە مەس ــڭ ئاالھى ــقۇچقا تالالنغانالرنى ــۇ باس  ب
ــانالرنىڭ  ــى نىش ــۇ ئال ــى، ب ــا ئورۇنالشتۇرۇلىش ــۇس پروگرامم ــدا مەخس ــم ئاي ــەر يېرى ھ
ــقۇچ  ــۇ باس ــى، ب ــالرنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلىش ــالر ۋە يىغىلىش ــۈن كۇرۇس ــى ئۈچ ئەمەلىيلەشتۈرۈش
ــي ۋە  ــمانىي، ئىجتىمائى ــي، جىس ــي، ئەقلى ــڭ روھى ــان پروگراممىالرنى ــۈن تەييارالنغ ئۈچ
ــانالرنى  ــۇر نىش ــالر مەزك ــى قاتارلىق ــان بولۇش ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــي تەربىيەلەرن ئەخالقى

ــابلىنىدۇ.  ــتىلىرىدىن ھېس ــم ۋاس ــنىڭ مۇھى ئەمەلىيلەشتۈرۈش

 ئىككىنچىدىن: روھىي تەربىيە

 روھنــى پــاكالش ۋە ئۇنــى تەربىيەلەشــنىڭ بىرقانچــە يوللىــرى بــار بولــۇپ، مۇھىملىرىنــى 
تۆۋەندىكــى نۇقتىالرغــا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ:

 1. ئالالھنىــڭ ئۇلۇغلۇقىنــى، ھېكمىتىنــى ھېــس قىلىــش ئۈچــۈن كائىنــات ھەققىــدە پىكىــر 

ــاَمَواِت َوالَرَْض ِف ِســتَِّة  يۈرگــۈزۈش. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إِنَّ َربَُّكــُم اللــُه الَّــِذي َخلَــَق السَّ
رَاٍت ِبأَْمــرِِه أَلَ لَــُه  ــْمَس َوالَْقَمــَر َوالنُُّجــوَم ُمَســخَّ ــُه َحِثيثًــا َوالشَّ أَيَّــاٍم ثـُـمَّ اْســتََوى َعــَى الَْعــرِْش يُْغــِي اللَّيْــَل النََّهــاَر يَطْلُبُ

الَْخلـْـُق َوالْمــُر تَبـَـارََك اللــُه رَبُّ الَْعالَِمــَن﴾ »شۈبھىســىزكى، رەببىــڭالر ئالــالھ ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى 

ــەن  ــە بىل ــالھ كېچ ــدى، ئال ــارار ئال ــتىدە ق ــەرش ئۈس ــن ئ ــى، ئاندى ــدە ياراتت ــە كۈن ئالت
كۈندۈزنــى ياپىــدۇ، كېچــە بىلــەن كۈنــدۈز بىر-بىرىنــى قوغلىشــىدۇ. ئالــالھ قۇيــاش، ئــاي 
ۋە يۇلتۇزالرنــى ئالالھنىــڭ ئەمرىگــە بويســۇندۇرۇلغۇچى قىلىــپ ياراتتــى، يارىتىــش ۋە ئەمــر 
قىلىــش )يەنــى كائىناتنــى تەســەررۇپ قىلىــش( راســتىنال ئالالھنىــڭ ئىلكىدىــدۇر. ئالەملەرنىــڭ 

رەببــى ئالالھنىــڭ دەرىجىســى كاتتىــدۇر«]1]. 

 2. ئالالھنىــڭ كائىناتتىكــى يوشــۇرۇن ۋە ئاشــكارا ھەممــە نەرســىلەرنى بىلىــپ تۇرىدىغانلىقى 

ھەققىــدە پىكىــر يۈرگــۈزۈش. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوِعْنــَدُه َمَفاتِــُح الَْغيْــِب لَ يَْعلَُمَهــا 
إِلَّ ُهــَو َويَْعلَــُم َمــا ِف الْــَبِّ َوالْبَْحــِر َوَمــا تَْســُقُط ِمــن َورَقَــٍة إِلَّ يَْعلَُمَهــا َولَ َحبَّــٍة ِف ظُلُــاَمِت الَرِْض َولَ رَطْــٍب َولَ يَاِبــٍس 

ى  َســمًّ ــْم ِفيــِه لِيُْقــَى أََجــٌل مُّ ــاِر ثُــمَّ يَبَْعثُُك ــم ِبالنََّه ــُم َمــا َجرَْحتُ ــِل َويَْعلَ ــم ِباللَّيْ ــِذي يَتََوفَّاكُ ــٍن. َوُهــَو الَّ ِب ــاٍب مُّ إِلَّ ِف كِتَ

]1]  ئەئراف سۈرىسى54-ئايەت.
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ثـُـمَّ إِلَيْــِه َمرِْجُعُكــْم ثـُـمَّ يَُنبِّئُُكــم ِبَــا كُْنتُــْم تَْعَملُــوَن﴾ »غەيبنىــڭ خەزىنىلىــرى ئالالھنىــڭ دەرگاھىدىــدۇر، 

ئۇنــى پەقەتــال ئالــالھ بىلىــدۇ، قۇرۇقلۇقتىكــى، دېڭىزدىكــى نەرســىلەرنىڭ ھەممىســىنى ئالــالھ 
بىلىــدۇ، )دەرەختىــن( تۆكۈلگــەن ياپراقتىــن ئالــالھ بىلمەيدىغــان بىرەرســىمۇ يــوق، مەيلــى 
ــۇرۇق  ــى ق ــۆل ياك ــى ھ ــۇن، مەيل ــۇرۇق بولس ــە ئ ــرەر دان ــتىدىكى بى ــەر ئاس ــۇ ي قاراڭغ
ــى  ــىلەرنى كېچىس ــالھ س ــۇر. ئال ــۇزدا يېزىقلىقت ــى لەۋھۇلمەھپ ــۇن، ھەممىس ــىلەر بولس نەرس
ــەن  ــن بەلگىلەنگ ــدۇ، ئاندى ــپ تۇرى ــلىرىڭالرنى بىلى ــان ئىش ــى قىلغ ــدۇ، كۈندۈزدىك ئۇخلىتى
ــڭ  ــن ئالالھنى ــدۇ، ئاندى ــىلەرنى ئويغىتى ــدۈزدە س ــۈن، كۈن ــىڭالر ئۈچ ــە ياشىش مۇددەتكىچ
دەرگاھىغــا قايتىســىلەر، ئاندىــن قىلغــان ئەمەللىرىڭالرنــى ئالــالھ ســىلەرگە ئېيتىپ بېرىــدۇ«]1]. 

ــتەلىرىدىندۇر.  ــوڭ ۋاس ــەڭ چ ــنىڭ ئ ــى تەربىيەلەش ــش روھن ــادەت قىلى ــا ئىب  3. ئالالھق

چۈنكــى ئىبــادەت ئالالھقــا بويســۇنۇش ۋە كەمتــەر بولۇشــنىڭ ئــەڭ يۈكســەك پەللىســىدۇر. 
ــِن  ــاُه َوِبالَْوالَِديْ يَّ ــُدوا إِلَّ إِ ــَك أَلَّ تَْعبُ ــَى َربُّ ــەن: ﴿َوقَ ــداق دېگ ــاال مۇن ــالھ تائ ــۈن ئال ــۇنىڭ ئۈچ ش
إِْحَســانًا﴾ »رەببىــڭ پەقــەت ئۇنىڭ ئۆزىگىــال ئىبادەت قىلىشــىڭالرنى ۋە ئاتا-ئاناڭالرغا ياخشــىلىق 

قىلىشــىڭالرنى تەۋســىيە قىلــدى«]2]. 

 نەپســىنى پاكاليدىغــان، روھنــى يۈكســەلدۈرىدىغان ئىبادەتلــەر ئىككــى تۈرلۈك 
. ۇ لىد بو

ــەرز  ــىغان پ ــا ئوخش ــەج قاتارلىقالرغ ــاز، روزا، زاكات، ھ ــارەت، نام ــۈرى: تاھ ــى ت  بىرىنچ
ــەر. ئىبادەتل

ــى  ــا ھېس-تۇيغۇلىرىن ــق ســۆز، ھەرىكــەت ۋە ھەتت ــۈرى: ئىنســاننىڭ بارلى  ئىككىنچــى ت
ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان كــەڭ مەنىدىكــى ئىبادەتلــەر. چۈنكــى ئالالھقــا يېقىنلىشــىش نىيىتــى 
بىلــەن ئېلىــپ بېرىلغــان بارلىــق ئىشــالر نەپســىنى پاكاليدىغــان، روھنــى يۈكســەلدۈرىدىغان 

ئىبادەتتــۇر]3]. 

ــش،  ــىۋىتىنى چىڭىتى ــان مۇناس ــەن بولغ ــى بىل ــڭ رەبب ــنىڭ مۇئمىننى ــى تەربىيەلەش  روھن
كائىنــات بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىنى روشەنلەشــتۈرۈش، قېرىندىشــىنى ۋە ئالالھنىــڭ پۈتــۈن 
ــۈچ- ــي ك ــىياتنى، ماددى ــدۇرۇش، ھېسس ــس قىل ــىنى ھې ــى كۆرۈش ــى ياخش مەخلۇقاتلىرىن
قۇۋۋەتنــى يېڭىــش، كۈچ-قۇۋۋەتنــى يېگانــە ئالالھتىــن ئېلىــش ئاالھىدىلىكىنــى يېتىشــتۈرۈش 

ــدۇ]4].  ــەن بولى ــۇن ئەســەرلىرى ناماي ــق نۇرغ قاتارلى

 ئۈچىنچىدىن: ئەقلىي تەربىيە

ــش  ــۇر قىلى ــش ۋە تەپەكك ــڭ كۈزىتى ــنى، ئۇنى ــى تەربىيەلەش ــن ئەقىلن ــي تەربىيەدى  ئەقلى
]1]  ئىسرا سۈرىسى، 23-ئايەت.
]2]  ئىسرا سۈرىسى، 23-ئايەت.

]3]  انظر: فقه الدعوة إىل الله، د. عل عبد الحليم )1/472،471(.

]4]  انظر: فقه الدعوة إىل الله، د. عل عبد الحليم )1/472،471(.
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قۇدرىتىنــى يېتىلدۈرۈشــنى مەقســەت قىلىمىــز. بــۇ، مۇئمىنلەرنــى دەۋەت يۈكىنــى كۆتۈرۈشــكە 
ــالھ  ــدۇر. ئال ــڭ تەلىبى ــان كەرىمنى ــە ۋە قۇرئ ــتۈرىدىغان تەربىي ــپ يېتىش ــك قىلى الياقەتلى
ــْوٍم لَّ  ــن قَ ــُذُر َع ــاُت َوالنُّ ــي الَيَ ــا تُْغِن ــاَمَواِت َوالَرِْض َوَم ــاَذا ِف السَّ ــُروا َم ــِل انْظُ ــدۇ: ﴿قُ ــداق دەي ــاال مۇن تائ
يُْؤِمُنــوَن﴾ »ئېيتقىنكــى، ئاســمانالردىكى ۋە زېمىندىكــى نەرســىلەرنى كۆزىتىــڭالر. مۆجىزىلــەر ۋە 

ــدۇ«]1].  ــى بولماي ــە پايدىس ــان قەۋمگ ــان ئېيتمايدىغ ــڭ ئىم ئاگاھالندۇرغۇچىالرنى

ئەقىــل ئىنســاننىڭ مۇھىــم ئېنېرگىيىلىرىنىــڭ بىرىــدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىســالم بۇنىڭغــا 
ــەرت  ــى ش ــۈن ئەقىلن ــەپ بولىشــى ئۈچ ــاننىڭ مۇكەلل ــەن ۋە ئىنس ــەت بەرگ ــدە ئەھمى ئاالھى
ــا  ــان ئىنســان ئىســالم تەلىماتىغ ــرۇم بولغ ــن مەھ ــەۋەبىدىن ئەقىلدى ــۇق س ــان. مەجنۇنل قىلغ
ــَس  ــا لَيْ ــُف َم ــدۇ: ﴿َولَ تَْق ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــەپ بولماي ــقا مۇكەلل ــەل قىلىش ئەم
ــْمَع َوالْبَــَرَ َوالُْفــؤَاَد كُلُّ أُولَِئــَك كَاَن َعْنــُه َمْســُؤولً﴾ »بىلمەيدىغــان نەرســەڭگە ئەگەشــمە  لـَـَك ِبــِه ِعلـْـٌم إِنَّ السَّ

)يەنــى بىلمىگەننــى بىلدىــم، كۆرمىگەننــى كــۆردۈم، ئاڭلىمىغاننــى ئاڭلىدىــم دېمــە(، )ئىنســان 
قىيامــەت كۈنــى( قــۇالق، كــۆز، دىــل )يەنــى ســەزگۈ ئەزالىــرى( نىڭ قىلمىشــلىرى ئۈســتىدە 

ھەقىقەتــەن سوئال-ســوراق قىلىنىــدۇ«]2]. 

 دېمــەك، ئەقىــل ئالــالھ تائاالنىــڭ ئىنســانغا ئاتــا قىلغــان ئــەڭ كاتتــا نېمىتــى بولــۇپ، 

ئىنســان شــۇ ئەقىــل ئارقىلىــق ئىلىــم ئىگىلەشــكە قادىــر بوالاليــدۇ.

 ئىســالم ئەقىلنــى تەربىيەلــەش ئۈچــۈن مەخســۇس پروگراممىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان بولۇپ، 
مۇھىملىرىنــى تۆۋەندىكــى نۇقتىالرغــا يىغىنچاقالشــقا بولىدۇ: 

 1. ئەقىلنــى گۇمــان، تەخمىــن ۋە قارغۇالرچــە ئەگىشــىش قاتارلىقالردىــن يىــراق قىلىــش. 

ئالــالھ تائاال مۇنداق دەيــدۇ: ﴿إِن يَتَِّبُعــوَن إِلَّ الظَّــنَّ َوإِنَّ الظَّــنَّ لَ يُْغِنــي ِمَن الَْحــقِّ َشــيْئًا﴾ »ئۇالر مۇنداق 
ئاتاشــتا ھېچقانــداق ئىلىمگــە ئىگــە ئەمــەس، ئــۇالر پەقــەت گۇمانغىــال ئاساســلىنىدۇ، گۇمــان 
ــاال مۇشــرىكلەرنىڭ  ــالھ تائ ــچ نەرســىگە يارىمايــدۇ«]3]. ئال ــى ئىسپاتالشــتا ھې دېگــەن ھەقن
ئاتا-بۇۋىلىرىغــا قارغۇالرچــە ئەگەشــكەنلىكىنى تەنقىــد قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿قَالـُـوا بـَـْل نَتَِّبــُع 
َمــا أَلَْفيَْنــا َعلَيْــِه آبَاَءنـَـا أََولـَـْو كَاَن آبَاُؤُهــْم لَ يَْعِقلـُـوَن َشــيْئًا َولَ يَْهتـَـُدوَن﴾ »ھەرقاچــان ئۇالرغــا: »ئالالھ نازىل 

قىلغــان ۋەھيىگــە، قۇرئانغــا ئەگىشــىڭالر« دېيىلســە، ئــۇالر: »يــاق، ئاتا-بوۋىلىرىمىزدىــن 
ــەنمىگەن ۋە  ــىنى چۈش ــچ نەرس ــرى ھې ــىدۇ. ئاتا-بوۋىلى ــىمىز« دېيىش ــا ئەگىش ــان دىنغ قالغ

توغــرا يولــدا بولمىغــان تۇرســا، يەنــە ئۇالرغــا ئەگىشــەمدۇ؟«]4]. 

 2. ئەقىلنــى ئىزدىنىشــكە، تەكشۈرۈشــكە ۋە ئېنىقالشــقا چاقىرىــش. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق 

ــا  ــَى َم ــوا َع ــٍة فَتُْصِبُح ــا ِبَجَهالَ ــوا قَْوًم ــوا أَن تُِصيبُ ــأٍ فَتَبَيَُّن ــُق ِبَنبَ ــْم فَاِس ــوا إِن َجاءَكُ ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ــدۇ: ﴿يَ دەي
فََعلْتـُـْم نَاِدِمــَن﴾ »ئــى مۇئمىنلــەر! ئەگــەر ســىلەرگە بىــر پاســىق ئــادەم بىــرەر خــەۋەر ئېلىــپ 

]1]  يۇنۇس سۈرىسى 101-ئايەت.
]2]  ئىسرا سۈرىسى، 36-ئايەت.
]3]  نەجم سۈرىسى، 28-ئايەت.

]4]  بەقەرە سۈرىسى، 170-ئايەت.
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كەلســە، )ئىشــنىڭ ھەقىقىتىنــى( بىلمەســتىن بىــرەر قەۋمنــى رەنجىتىــپ قويــۇپ، قىلمىشــىڭالرغا 
پۇشــايمان قىلىــپ قالماســلىقىڭالر ئۈچــۈن، )ئــۇ خەۋەرنــى( ئېنىقــالپ كــۆرۈڭالر«]1]. 

ــاال مۇنــداق دەيــدۇ:  ــالھ تائ ــدە ئويلىنىشــقا چاقىرىــش. ئال ــات ھەققى ــى كائىن  3. ئەقىلن

ــى  ــى ۋە ئۇالردىك ــمانالرنى، زېمىنن ــز ئاس ﴾ »بى ــاَم إِلَّ ِبالَْحــقِّ ــا بَيَْنُه ــاَمَواِت َوالَرَْض َوَم ــا السَّ ــا َخلَْقَن ﴿َوَم

ــۇق«]2].  ــىدىال ياراتت ــەق ئاساس ــەت ھ ــىلەرنى پەق نەرس

ــە،  ــادەت، مۇئامىل ــان ئىب ــا قويغ ــۈن يولغ ــرى ئۈچ ــاال بەندىلى ــالھ تائ ــى ئال  4. ئەقىلن

ئەدەپ-ئەخــالق ۋە مۇكەممــەل ھايــات ئۇســلۇپلىرىدىكى ســىر-ھېكمەتلەر ئۈســتىدە 
ــَنَن  ــْم ُس ــْم َويَْهِديَُك َ لَُك ــنِّ ــُه لِيُبَ ــد الل ــدۇ: ﴿يري ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــش. ئال ــقا چاقىرى ئويلىنىش
ــَهَواِت  الَِّذيــَن ِمــن قَبْلُِكــْم َويَتـُـوَب َعلَيُْكــْم َواللــُه َعلِيــٌم َحِكيــٌم َواللــُه يُِريــُد أَن يَتـُـوَب َعلَيُْكــْم َويُِريــُد الَِّذيــَن يَتَِّبُعــوَن الشَّ

ــَف َعْنُكــْم َوُخلِــَق الِنَْســاُن َضِعيًفــا﴾ »ئالــالھ ســىلەرگە )ھــاالل ۋە  أَن َتِيلُــوا َميْــالً َعِظيــاًم يُِريــُد اللــُه أَن يَُخفِّ

ــەر  ھارامغــا دائىــر ئەھكامالرنــى( بايــان قىلىشــنى، ســىلەردىن بۇرۇنقىــالر )يەنــى پەيغەمبەرل
ۋە ياخشــىالر( نىــڭ يوللىرىغــا ســىلەرنى ھىدايــەت قىلىشــنى، تەۋبەڭالرنــى قوبــۇل قىلىشــنى 
ــالھ  ــدۇر. ئال ــش قىلغۇچى ــەن ئى ــەت بىل ــدۇر ۋە ھېكم ــى بىلگۈچى ــالھ ھەممىن ــدۇ. ئال خاالي
ــرا  ــىدىغانالر توغ ــەھۋەتلەرگە ئەگىش ــدۇ. ش ــنى خاالي ــۇل قىلىش ــى قوب ــىلەرنىڭ تەۋبەڭالرن س
ــنى  ــى يېنىكلىتىش ــىلەرنىڭ يۈكۈڭالرن ــالھ س ــدۇ. ئال ــىڭالرنى خاالي ــۇپ كېتىش ــن بۇرۇل يولدى
ــى  ــان )نەپس ــدۇ. ئىنس ــنى( خاالي ــىلەرگە ئاسانالشتۇرۇش ــى س ــەرىئەت ئەھكاملىرىن ــى ش )يەن

ــدى«]3].  ــز يارىتىل ــتىن( ئاجى ــق قىلىش ــىغا خىالپلى خاھىش

ــقا  ــەزەر سېلىش ــە ن ــى قانۇنىيىتىگ ــانالر ھەققىدىك ــڭ ئىنس ــالھ تائاالنى ــى ئال  5. ئەقىلن

كَّنَّاُهــْم ِف  ــرٍْن مَّ ــن قَ ــا ِمــن قَبْلِِهــم مِّ ــْم أَْهلَْكَن ــَرْوا كَ ــْم يَ ــدۇ: ﴿أَلَ ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــش. ئال چاقىرى
ــاَر تَْجــِري ِمــن تَْحِتِهــْم فَأَْهلَْكَناُهــْم ِبُذنُوِبِهــْم  ــا النَْه ــْدَراًرا َوَجَعلَْن ــاَمَء َعلَيِْهــم مِّ ــن لَُّكــْم َوأَرَْســلَْنا السَّ ــْم ُنَكِّ الَرِْض َمــا لَ

ــاالك  ــى ھ ــۇن ئۈممەتلەرن ــەن نۇرغ ــۇرۇن ئۆتك ــن ب ــا آَخِريــَن﴾ »ئۇالردى ــأْنَا ِمــن بَْعِدِهــْم قَرْنً َوأَنَْش

ــى  ــۇ؟( ئۇالرن ــرەت ئالمىدىم ــن ئىب ــى ئۇنىڭدى ــۇ؟ )يەن ــۇالر كۆرمىدىم ــى ئ قىلغانلىقىمىزن
ــول  ــا م ــدۇق، ئۇالرغ ــتۈرگەن ئى ــەكىلدە يەرلەش ــر ش ــتۈرمىگەن بى ــىلەرنى يەرلەش ــدا س زېمىن
يامغــۇرالر ياغــدۇرۇپ بەرگــەن ئىــدۇق، ئۆســتەڭالرنى ئۇالرنىــڭ ئاســتىدىن ئېقىــپ تۇرىدىغــان 
قىلغــان ئىــدۇق، ئاندىــن كېيىــن ئۇالرنــى قىلغــان گۇناھلىــرى تۈپەيلىدىــن ھــاالك قىلــدۇق، 

ــدۇق«]4].  ــدا قىل ــى پەي ــن باشــقا خەلقن ــن كېيى ئۇالردى

 مانــا بــۇ كۆپلىگــەن پەلســەپىچىلەر ئەقىلنــى ئۇلۇغــالپ، ئەقىلغــا ئــۆز ھەققىدىن ئاشــۇرۇپ 
ــدە  ــل ھەققى ــالھ ئەقى ــۈن ئال ــلىكىمىز ئۈچ ــپ كەتمەس ــدەك ئېزى ــپ كەتكەن ــپ ئېزى بېرىۋېتى

بىزگــە كۆرســىتىپ بەرگــەن ئىالھىــي تەلىماتتــۇر. 

]1]  ھۇجرات سۈرىسى، 6-ئايەت.
]2]  ھىجر سۈرىسى 85-ئايەت.

]3]  نىسا سۈرىسى، 28-26-ئايەتلەر.
]4]  ئەنئام سۈرىسى، 6-ئايەت.
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 تۆتىنچىدىن: جىسمانىي تەربىيە

 ئالــالھ تائــاال بىزگــە ئــادەم ئەلەيھىسســاالمنى الينىــڭ جەۋھىرىدىــن ياراتقانلىقىنــى، ئاندىن 
ــن  ــۇپ روھدى ــە مەنس ــا ئۆزىگ ــپ، ئۇنىڭغ ــن يارىتى ــەس مەنىيدى ــلىنى ئەرزىم ــڭ نەس ئۇنى
كىرگىزگەنلىكىنــى، ئۇنىڭغــا قــۇالق، كــۆز ۋە يــۈرەك ياراتقانلىقىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق 
ــاٍء  ــن مَّ ــالَلٍَة مِّ ــن ُس ــلَُه ِم ــَل نَْس ــمَّ َجَع ــٍن ثُ ــن ِط ــاِن ِم ــَق الِنَْس ــَدأَ َخلْ ــُه َوبَ ٍء َخلََق ــَن كُلَّ َشْ ــِذي أَْحَس ــدۇ: ﴿الَّ دەي
ــا تَْشــُكُروَن﴾ »ئــۇ ھەممــە  ــْمَع َوالَبَْصــاَر َوالَفِْئــَدَة قَلِيــالً مَّ اُه َونََفــَخ ِفيــِه ِمــن رُّوِحــِه َوَجَعــَل لَُكــُم السَّ ِهــٍن ثـُـمَّ َســوَّ مَّ

ــى. دەســلەپتە ئىنســاننى  ــدا( ياراتت ــق، جايى ــى ھېكمىتىگــە مۇۋاپى ــق )يەن نەرســىنى چىرايلى
ــەس  ــلىنى ئەرزىم ــڭ نەس ــن ئۇنى ــى. ئاندى ــن ياراتت ــاالمنى( اليدى ــادەم ئەلەيھىسس ــى ئ )يەن
ســۇنىڭ جەۋھىــرى )يەنــى مەنىــي( دىــن ياراتتــى. ئاندىــن ئۇنــى راۋۇرۇس يارىتىــپ، ئۇنىڭغا 
ــىلەر ئۈچــۈن  ــە س ــۈزدى(. يەن ــى كىرگ ــى جانن ــۈزدى )يەن ــى كىرگ ــە مەنســۇپ روھن ئۆزىگ

ــاز شــۈكۈر قىلىســىلەر«]1].  ــى، ســىلەر ئ ــى ياراتت ــى ۋە يۈرەكلەرن ــى، كۆزلەرن قۇالقالرن

ــى ۋە  ــى، روھ ئېنېرگىيىس ــل ئېنېرگىيىس ــاننى ئەقى ــڭ ئىنس ــالھ تائاالنى ــەر ئال ــۇ ئايەتل  ب
جىســىم ئېنېرگىيىســىدىن ئىبــارەت ئــۈچ ئېنېرگىيىدىــن ياراتقانلىقىغــا، ئاندىــن ئۇنــى زېمىنــدا 
ئــورۇن باســار قىلىــپ، ئۇنىڭدىــن زېمىننــى گۈللەندۈرۈشــنى تەلــەپ قىلغانلىقىغــا ئىشــارەتتۇر. 
ــىلەرنى  ــۇ س ــا﴾ »ئ ــتَْعَمرَكُْم ِفيَه ــَن الَرِْض َواْس ــأَكُم مِّ ــَو أَنَش ــدۇ: ﴿ُه ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ئال

ــۇزدى«]2].  ــدا تۇرغ ــى، ســىلەرنى زېمىن ــن( ياراتت ــى تۇپراقتى ــن )يەن زېمىندى

 ئىنســان جىســمىنى تەربىيەلەشــتە ۋە جىســمىنىڭ ئــۆز ۋەزىپىســىنى اليىقىــدا ئــادا قىلىشــىنى 
ئۈگىنىشــى ئۈچــۈن قۇرئــان كەرىمنىــڭ كۆرســەتمىلىرىگە رىئايــە قىلىشــى زۆرۈر. ئالــالھ تائــاال 
قۇرئــان كەرىمــدە بەندىلىــرى ئۈچــۈن ياراتقــان كىيىــم كېچــەك، شــېرىن، پــاك رىزىقالرنــى 
ــَرَج  ــي أَْخ ــِه الَِّت ــَة الل ــرََّم ِزيَن ــْن َح ــْل َم ــدۇ: ﴿قُ ــداق دەي ــپ مۇن ــكار قىلى ــا ئىن ــارام قىلۋالغانالرغ ھ
ــاِت ِمــَن الــرِّزِْق﴾ »ئېيىتقىنكــى، >ئالــالھ بەندىلىــرى ئۈچــۈن ياراتقــان لىباســالرنى،  ــاِدِه َوالْطَّيِّبَ لِِعبَ

ــى  ــە مۇئمىنلەرن ــاال يەن ــالھ تائ ــدى؟<«]3]. ئال ــارام قىل ــم ھ ــى كى ــاك رىزىقالرن ــېرىن، پ ش
ھــاالل نەرســىلەرنى ھــارام قىلۋالماســلىققا، چەكتىــن ئاشماســلىققا چاقىرىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: 
ــامَّ  ــوا ِم ــَن وَكُلُ ــبُّ الُْمْعتَِدي ــَه لَ يُِح ــُدوا إِنَّ الل ــْم َولَ تَْعتَ ــُه لَُك ــلَّ الل ــا أََح ــاِت َم ــوا طَيِّبَ ــوا لَ تَُحرُِّم ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه ﴿يَ

َرزَقَُكــُم اللــُه َحــالَلً طَيِّبًــا َواتَُّقــوا اللــَه الَّــِذي أَنْتـُـْم ِبــِه ُمْؤِمُنــوَن﴾ »ئــى مۇئمىنلــەر! ئالــالھ ســىلەرگە ھــاالل 

قىلغــان پــاك نەرســىلەرنى )تەركــى دۇنيــا بولــۇش يۈزىســىدىن ئۆزۈڭالرغــا( ھــارام قىلمــاڭالر، 
ئالــالھ بەلگىلــەپ بەرگــەن( چەكتىــن ئاشــماڭالر، ئالــالھ چەكتىــن ئاشــقۇچىالرنى ھەقىقەتــەن 
دوســت تۇتمايــدۇ]4]. ئالــالھ ســىلەرگە رىزىــق قىلىــپ بەرگــەن ھــاالل، پــاك نەرســىلەردىن 

]1]  سەجدە سۈرىسى، 9-7-ئايەتلەر.
]2]  ھۇد سۈرىسى، 61-ئايەت.

]3]  ئەئراف سۈرىسى، 32-ئايەت.
]4]  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر قىسىم كىشىلەر ئۆزلىرىنى ئاقتا قىلىۋېتىش، گۆش يېمەسلىك، ئايالالرغا 

يولىماسلىق نىيتىگە كەلگەن ئىدى، بۇ توغرىدا بۇ ئايەت نازىل بولغان. 
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يــەڭالر، ســىلەر ئىمــان ئېيتقــان ئالالھقــا تەقۋادارلىــق قىلىــڭالر«]1]. 

 شەكســىزكى ئىنســاننىڭ بــۇ ئېھتىياجلىرىنــى ھــەل قىلىــش ئالالھقا ئىبــادەت قىلىــش، زېمىندا 

ــىش  ــىش، ياردەملىش ــارا ھەمكارلىش ــدۈرۈش، ئۆزئ ــى گۈللەن ــۇش، زېمىنن ــار بول ــورۇن باس ئ
قاتارلىــق ئالــالھ ئىنســاننى ۋەزىپىلەندۈرگــەن ۋەزىپىلەرنــى اليىقىــدا ئــادا قىلىشــىغا يــاردەم 
ــدا  ــر ۋەزىپىســى اليىقى ــچ بى ــى ھــەل قىلماســتىن ئىنســاننىڭ ھې ــۇ ئېھتىياجلىرىن ــدۇ. ب بېرى

ئــادا بولمايــدۇ]2]. 

 شــۇنىڭ ئۈچــۈن شــەرىئەت ئىنســاننىڭ جىســمانىي ئېھتىياجلىرىنــى تۆۋەندىكىــدەك ئىنچىكــە 

رەتكــە ســالدى ۋە تىزگىنلىــدى:

 1. ئىنســاننىڭ كىيىم-كېچــەك، يېمەك-ئىچمەككــە بولغــان ئېھتىياجىنــى تىزگىنلــەش. ئالالھ 

بـُـوا َولَ تُْرِفـُـوا﴾ »ئى ئــادەم بالىلىرى! ھەر قانداق مەســجىتكە  تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿وكُلـُـوا َواْشَ
بارغانــدا چىرايلىــق كىيىمىڭالرنــى كىيىــڭالر، يــەڭالر، ئىچىــڭالر، ئىســراپ قىلمــاڭالر، ئالــالھ 

ئىســراپ قىلغۇچىالرنى ھەقىقەتــەن ياقتۇرمايدۇ«]3]. 

 2. ئىنســاننىڭ ئۆيگــە بولغــان ئېھتىياجىنــى تىزگىنلــەش. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: 

ــپ  ــاي قىلى ــۇ ج ــى تۇرالغ ــىلەرگە ئۆيۈڭالرن ــالھ س ــَكًنا﴾ »ئال ــْم َس ــن بُيُوتُِك ــم مِّ ــَل لَُك ــُه َجَع ﴿َوالل

ــەردى«]4].  ب

 3. ئىنســاننىڭ تــوي قىلىــش، ئائىلــە قــۇرۇش ئېھتىياجىنــى تىزگىنلــەش. ئالــالھ تائــاال 

مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوالَِّذيــَن ُهــْم لُِفُروِجِهــْم َحاِفظـُـوَن إِلَّ َعــَى أَْزَواِجِهــْم أَْو َمــا َملََكــْت أمَْيَانُُهــْم فَِإنَُّهــْم َغــْرُ َملُوِمــَن 
فََمــِن ابْتََغــى َوَراَء َذلِــَك فَأُولَِئــَك ُهــُم الَْعــاُدوَن﴾ »ئــۇالر ئەۋرەتلىرىنــى )ھارامدىــن( ســاقلىغۇچىالردۇر. 

ــاقلىغۇچىالردۇر  ــقىالردىن س ــن باش ــن، چۆرىلىرىدى ــەت خوتۇنلىرىدى ــى( پەق ــى ئەۋرەتلىرىن )يەن
)بــۇالر بىلــەن يېقىنچىلىــق قىلغۇچىــالر ماالمــەت قىلىنمايــدۇ(. بۇنىــڭ ســىرتىدىن )جىنســىي 

تەلەپنــى قاندۇرۇشــنى( تەلــەپ قىلغۇچىــالر ھەددىدىــن ئاشــقۇچىالردۇر«]5]. 

 4. ئىنســاننىڭ مال-مۈلــۈك ۋە زېمىنغــا ئىگــە بولۇشــقا رۇخســەت بېرىش، لېكىــن مونوپول 

ۋە بېســىمدارلىقنى ھــارام قىلىــش ئارقىلىــق ئىگىلىــك ھوقۇقىنــى تىزگىنلــەش. ئالــالھ تائــاال 
نْيَــا﴾ »مالــالر ۋە بالىــالر دۇنيــا تىرىكچىلىكىنىــڭ  مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿الـْـاَمُل َوالْبَُنــوَن ِزيَنــُة الَْحيـَـاِة الدُّ

 .[6 زىننىتىدۇر«]

]1]  مائدە سۈرىسى، 88-87-ئايەتلەر.
]2]  فقه الدعوة إىل الله )1/487(.

]3]  ئەئراف سۈرىسى، 31-ئايەت.
]4]  نەھل سۈرىسى، 80-ئايەت.

]5]  مۇئمىنۇن سۈرىسى، 7-5-ئايەتلەر.
]6]  كەھف سۈرىسى، 46-ئايەت.
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 5. زۇلــۇم ۋە تاجاۋۇزچىلىقنــى ھــارام قىلىــش، زالىمالرغــا ئاگاھالنــدۇرۇش بېرىــش ئارقىلىق 

ئىنســاننىڭ ھۆرمىتىنــى، ھەق-ھوقۇقىنــى تىزگىنلــەش. ئالــالھ تائــاال زالىمالرنىــڭ مەقســىتىگە 
يېتەلمەيدىغانلىقىنــى بايــان قىلىپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إِنَّــُه لَ يُْفلِــُح الظَّالُِمــوَن﴾ »زالىمــالر ھەقىقەتەن 
ــان  ــى باي ــازاب تەييارلىغانلىقىن ــا ئ ــاال زالىمالرغ ــالھ تائ ــەلمەيدۇ«]1]. ئال ــىتىگە ئېرىش مەقس
قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوأَْعتَْدنـَـا لِلظَّالِِمــَن َعَذابـًـا﴾ »زالىمالرغــا قاتتىــق ئــازاب تەييارلىدۇق«]2]. 

 6. ئىنســاننىڭ قىلماقچــى بولغــان ئىشــىنىڭ ئىســالمدا چەكلەنمىگــەن ۋە باشــقىالرغا زىيــان 

ــەت  ــلەش ۋە مۇۋەپپىقىي ــق ئىش ــش ئارقىلى ــەرت قىلى ــىنى ش ــان بولۇش ــپ كەلمەيدىغ ئېلى
قازىنىشــىغا بولغــان ئېھتىياجىنــى تىزگىنلــەش. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َويَْســتَْخلَِفُكْم 
ِف الَرِْض فَيَنظـُـَر كَيْــَف تَْعَملُــوَن﴾ »زېمىنىــدا ئۇالرنىــڭ ئورنىغــا ســىلەرنى دەسسىتىشــى، ســىلەرنىڭ 

ــۇر«]3].  ــىمۇ ھەقىقەقت ــا قارىش ــش قىلىدىغانلىقىڭالرغ ــداق ئى قان

ــەرت  ــنى ش ــى بۇلۇش ــالھ رازىلىق ــانى ئال ــىنىڭ نىش ــەت قازىنىش ــاننىڭ مۇۋەپپىقىي  7. ئىنس

ــدۇ:  ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــەش. ئال ــەت قازىنىشــىنى تىزگىنل ــق مۇۋەپپىقي قىلىــش ئارقىلى
ــْن أَْســلََم َوْجَهــُه للــِه َوُهــَو ُمْحِســٌن﴾ »ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــان ھالــدا ئۆزىنــى  ﴿َوَمــْن أَْحَســُن ِديًنــا ِممَّ

ــالھ  ــس ئال ــى خالى ــۇنۇپ ئەمەلىن ــە بويس ــڭ ئەمرىگ ــى ئالالھنى ــۇرغان )يەن ــا تاپش ئالالھق
ــكەن  ــا ئەگەش ــڭ دىنىغ ــدا ئىبىراھىمنى ــان ھال ــن بۇرالغ ــل دىنالردى ــان(، باتى ــۈن قىلغ ئۈچ

ــۇ؟«]4].  ــادەم بارم ــىراق ئ ــە( ياخش ــي جەھەتت ــىدىن )دىنى كىش

 8. ھورۇنلــۇق قىلىــش ياكــى زىيــادە جاپــا تارتىشــتىن ئاگاھالنــدۇرۇش ئارقىلىق ئىنســاننىڭ 

راھەتلىنىشــكە بولغــان ئېھتىياجىنــى تىزگىنلــەش. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿يُِريــُد اللــُه 
ــى  ــنى )يەن ــى يېنىكلىتىش ــىلەرنىڭ يۈكۈڭالرن ــالھ س ــا﴾ »ئال ــاُن َضِعيًف ــَق الِنَْس ــْم َوُخلِ ــَف َعْنُك أَن يَُخفِّ

شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى ســىلەرگە ئاسانالشتۇرۇشــنى( خااليــدۇ. ئىنســان ئاجىــز يارىتىلدى«]5]. 
ئالــالھ تائــاال ئىنســانالرنى مەغرۇرلىنىشــتىن، چوڭچىلىــق قىلىشــتىن ئاگاھالنــدۇرۇپ مۇنــداق 
ــن بَْعِدِهــْم إِلَّ قَلِيــالً وَكُنَّــا نَْحــُن  دەيــدۇ: ﴿وَكَــْم أَْهلَْكَنــا ِمــن قَْريَــٍة بَِطــرَْت َمِعيَشــتََها فَِتلْــَك َمَســاكُِنُهْم لَــْم تُْســَكن مِّ
الَْوارِثـِـَن﴾ »بىــز نۇرغــۇن شــەھەرنى ھــاالك قىلــدۇق، ئۇالرنىــڭ ئاھالىســى كەيىــپ ـ ســاپالىق 

تۇرمــۇش كۆچۈرەتتــى، بــۇ ئۇالرنىــڭ تۇرالغــۇ جايلىرىــدۇر، ئــۇالر ھــاالك بولغاندىــن كېيىن 
)ئــۇ جايــالردا( ئازغىنــا ۋاقىتتىــن تاشــقىرى ئــادەم تۇرغــان ئەمــەس، ئــۇالر )نىــڭ مــال-

مۈلكــى ۋە يۇرتىغــا( بىز ۋارىســلىق قىلــدۇق«]6]. 

 مانــا بــۇالر مۇئمىنلەرنىــڭ جىھادنىــڭ يۈكلىرىنــى، دەۋەتنىــڭ غەملىرىنــى، ھاياتنىــڭ جاپا-
]1]  ئەنئام سۈرىسى، 21-ئايەت.

]2]  فۇرقان سۈرىسى، 37-ئايەت.
]3]  ئەئراف سۈرىسى، 129-ئايەت.

]4]  نىسا سۈرىسى، 125-ئايەت.
]5]  نىسا سۈرىسى، 28-ئايەت.

]6]  قەسەس سۈرىسى، 58-ئايەت.
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مۇشــەققەتلىرىنى كۆتۈرۈشــكە قادىــر بولۇشــى ئۈچــۈن ئىســالمنىڭ جىســىمنى تەربىيەلەشــتىكى 
بــەزى كۆرســەتمىلىرىدۇر. ئىســالمنىڭ ئىنســان جىســمىنى تەربىيەلەشــتىكى بــۇ كۆرســەتمىلىرىگە 
ھەممــە ئىنســان مۇھتــاج، بولۇپمــۇ ســەپداش تالــالپ يېتىشــتۈرۈش باســقۇچىدىكىلەر تېخىمــۇ 

 . ج ھتا مۇ

 بەشىنچىدىن: ئىجتىمائىي تەربىيە

 قۇرئــان كەرىــم ئىجىتىمائىــي تەربىيىگــە ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بەرگــەن ۋە ئۇنىــڭ ئۈچــۈن 
تۆۋەندىكىــدەك بىــر قانچــە ئاساســالرنى ئوتتۇرىغــا قويغــان:

 بىرىنچى ئاساس: قېرىنداشلىقنى كۈچەيتىش.

 بــۇ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مەدىنىگــە يېتىــپ كېلىپ، مۇھاجىــرالر بىلەن ئەنســارالرنى 
ئالــالھ يولىــدا قېرىنــداش قىلغانلىقىــدا ئوچــۇق نامايــەن بولىــدۇ. چۈنكــى ئــۇالر شــۇنىڭدىن 
باشــالپ ئالــالھ يولىــدا قېرىنــداش بولــدى. بــۇ قېرىنداشــلىق ھــەر بىــر مۇئمىننىــڭ قەلبىگــە 
نەقىــش بولــۇپ ئويۇلــدى، بەلكــى ئــۇالر مۇشــۇ قېرىنداشــلىقنىڭ تەقەززاســى بىلــەن بىــر-
ــى  ــارەك ئايىت ــۇ مۇب ــڭ ب ــالھ تائاالنى ــلىق ئال ــۇ ۋارىس ــدى. ب ــىغا ئايالن ــڭ ۋارىس بىرىنى
ٍء  ــُكلِّ َشْ ــَه ِب ــِه إِنَّ الل ــاِب الل ــْم أَْوىَل ِببَْعــٍض ِف كِتَ ــاِم بَْعُضُه ــو الرَْح ــدى: ﴿َوأُولُ ــەدەر داۋام قىل ــكەنگە ق چۈش
َعلِيــٌم﴾ »ئالالھنىــڭ ھۆكمىــدە، ئۇرۇق-تۇغقانــالر بىر-بىرىگــە مىراســخور بولۇشــقا )ياتالردىن( 

ئــەڭ ھەقلىقتــۇر، شۈبھىســىزكى، ئالــالھ ھــەر شــەيئىنى بىلىــپ تۇرغۇچىــدۇر«]1]. بــۇ ئايــەت 
چۈشــكەندىن كېيىــن بــۇ ۋارىســلىق ئەمەلدىــن قالدۈرۈلــدى، ئەممــا قېرىنداشــلىق رىشتىســى 
ـَـا الُْمْؤِمُنــوَن إِْخــَوٌة﴾ »مۇئمىنلــەر  ئاۋۋالقــى ھالىتىــدە داۋام قىلــدى، ھەتتــا ئالــالھ تائاالنىــڭ: ﴿إِنَّ

ھەقىقەتــەن قېرىنداشــالردۇر«]2]. دېگــەن مۇبــارەك ئايىتــى بىلــەن تېخىمــۇ كۈچەيــدى.

 ئەنســارالرنىڭ ئالــالھ يولىدىكــى قېرىنداشــلىق چۈشەنچىســىنىڭ تەقەززاســىنىڭ جۈملىســىدىن 
مۇھاجىــر قېرىنداشــلىرىنىڭ تۇرمــۇش يۈكلىرىنــى كۆتۈرۈشــۈپ بېرىــش، ئۇالرنىــڭ مەنپەئىتىنى 
ــۇ  ــڭ ب ــاال ئۇالرنى ــالھ تائ ــۇپ، ئال ــان بول ــش بولغ ــەال بىلى ــن ئ ــڭ مەنپەئىتىدى ئۆزلىرىنى
ُءوا  چۈشنەچىســى ۋە ئەمىلىنــى مەدھىيلــەپ بــۇ ئايــەت كەرىمىنــى نازىــل قىلغــان: ﴿َوالَِّذيــَن تَبَــوَّ
ــامَّ أُوتُوا َويُؤْثـِـُروَن َعَى أَنُْفِســِهْم  اَر َواِلميـَـاَن ِمــن قَبْلِِهــْم يُِحبُّــوَن َمــْن َهاَجــَر إِلَيِْهــْم َولَ يَِجــُدوَن ِف ُصُدورِِهــْم َحاَجــًة مِّ الــدَّ

َولـَـْو كَاَن ِبِهــْم َخَصاَصــٌة َوَمــن يـُـوَق ُشــحَّ نَْفِســِه فَأُولَِئــَك ُهــُم الُْمْفلُِحــوَن﴾ »ئۇالردىــن )يەنــى مۇھاجىرالردىــن( 

مەدىنىــدە يەرلىــك بولغــان، ئىمانــى كۈچلــۈك بولغانــالر )يەنــى ئەنســارالر( يېنىغــا ھىجــرەت 
قىلىــپ كەلگەنلەرنــى )يەنــى مۇھاجىرالرنــى( دوســت تۇتىــدۇ، ئۇالرغــا بېرىلگــەن نەرســىلەر 
ئۈچــۈن ئىچــى تارلىــق قىلمايــدۇ، ئــۇالر موھتــاج تۇرۇقلــۇق )مۇھاجىرالرنىــڭ مەنپەئىتىنــى( 
ــاقالنغانالر  ــن س ــىنىڭ بېخىللىقىدى ــۆز نەپس ــدۇ، ئ ــەال بىلى ــن ئ ــى( دى ــڭ )مەنپەئىت ئۆزلىرىنى

]1]  ئەنفال سۈرىسى، 75-ئايەت.
]2]  ھۇجرات سۈرىسى، 10-ئايەت.
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مەقســەتكە ئېرىشــكۈچىلەردۇر«]1]. 

 ئىككىنچــى ئاســاس: شەخســنىڭ ئېھتىياجلىرىنــى ھــەل قىلىشــقا ئەھمىيــەت بەرگەنــدەك 
خەلــق ۋە جەمئىيەتلەرنىــڭ ئېھتىياجلىرىنــى ھــەل قىلىشــقا ئەھمىيــەت بېرىــش.

 ئىســالم ئالــالھ ھــاالل قىلغــان ۋە ھېچقانــداق كىشــىگە زىيــان يەتكۈزمەســلىق ئاساســىدا 
ــڭ  ــەن]2]. بۇنى ــەت بەرگ ــقا ئەھمىي ــەل قىلىش ــى ھ ــڭ ئېھتىياجلىرىن ــق ۋە جەمئىيەتلەرنى خەل
ــقا  ــا يىغىنچاقالش ــى نۇقتىالرغ ــى تۆۋەندىك ــۇپ، مۇھىملىرىن ــۆپ بول ــى ك ــرى ناھايىت ئۆرنەكلى

بولىــدۇ:

ــاال  ــالھ تائ ــۇش. ئال ــدەم بول ــالردا ھەم ــىش، قىيىنچىلىق ــالردا ھەمكارلىش ــى ئىش  1. ياخش

مۇئمىــن بەندىلىرىنــى ياخشــى ئىشــالردا ئۆزئــارا ھەمكارلىشىشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق دەيــدۇ: 
﴿َوتََعاَونُــوا َعــَى الْــبِّ َوالتَّْقــَوى َولَ تََعاَونُــوا َعــَى الِثـْـِم َوالُْعــْدَواِن َواتَُّقــوا اللــَه إِنَّ اللــَه َشــِديُد الِْعَقــاِب﴾  »ياخشــى 

ئىشــقا ۋە تەقۋادارلىققــا ياردەملىشــىڭالر، گۇناھقــا ۋە زۇلۇمغــا ياردەملەشــمەڭالر، ئالــالھ )نىــڭ 
ئازابــى( دىــن قورقــۇڭالر، ئالالھنىــڭ ئازابــى ھەقىقەتــەن قاتتىــق«]3]. 

 2. ئۆزئــارا يــاردەدە بولــۇش؛ بىر-بىرىگــە ھەقنــى، ســەۋرىنى تەۋســىيە قىلىــش. ئالــالھ 

الَِحــاِت َوتََواَصــْوا ِبالَْحــقِّ  تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوالَْعــْرِ إِنَّ الِنَْســاَن لَِفــي ُخــْرٍ إِلَّ الَِّذيــَن آَمُنــوا َوَعِملـُـوا الصَّ
ــان،  ــى قىلغ ــان، ياخشــى ئەمەللەرن ــان ئېيتق ــەن قەســەمكى، ئىم ــان بىل ــْب﴾ »زام َوتََواَصــْوا ِبالصَّ

بىربىرىگــە ھەقنــى تەۋســىيە قىلىشــقان، بىر-بىرىگە ســەۋرىنى تەۋســىيە قىلىشــقان كىشــىلەردىن 
باشــقا ھەممــە ئــادەم چوقــۇم زىيــان ئىچىدىــدۇر«]4]. 

ــٌد رَُّســوُل اللــِه َوالَِّذيــَن   3. ئۆزئــارا كۆيۈمچــان بولــۇش. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ُمَحمَّ

ــاِر رَُحــاَمُء بَيَْنُهــْم﴾ »مۇھەممــەد ئالالھنىــڭ رەســۇلىدۇر، ئۇنىــڭ بىلــەن بىرگــە  اُء َعــَى الُْكفَّ َمَعــُه أَِشــدَّ

بولغــان مۇئمىنلــەر كۇففارالرغــا قاتتىقتــۇر، ئۆزئــارا كۆيۈمچانــدۇر«]5]. ئالــالھ تائــاال يەنــە 
ــْبِ  بىــر ئايەتتــە مۇئمىنلەرنــى مەدھىيلــەپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ثـُـمَّ كَاَن ِمــَن الَِّذيــَن آَمُنــوا َوتََواَصــْوا ِبالصَّ
َوتََواَصــْوا ِبالَْمرَْحَمــِة﴾ »شــۇنىڭ بىلــەن بىللــە )يەنــى يۇقىرىقىالرنــى قىلىــش بىلــەن بىللــە( ئىمان 

ئېيتقانالردىــن، ئۆزئــارا ســەۋر قىلىشــقا تەۋســىيە قىلىشــقانالردىن، ئۆزئــارا مەرھەمــەت قىلىشــقا 
تەۋســىيە قىلىشــقانالردىن بولماقتــۇر«]6]. 

ســۈپەتلەرنى  بولغــان  زۆرۈر  ئومۇملىشــىش  جەمئىيەتتــە  ئاســاس:  ئۈچىنچــى   

]1]  ھەشر سۈرىسى، 9-ئايەت.
]2]  انظر: فقه الدعوة إىل الله )1/507(.

]3]  مائىدە سۈرىسى، 2-ئايەت.
]4]  ئەسر سۈرىسى.

]5]  فەتھ سۈرىسى، 29-ئايەت.

]6]  بەلەد سۈرىسى، 17-ئايەت.
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مۇئەييەنلەشــتۈرۈش

نْيَــا َوَمــا ِعْنــَد اللــِه َخــْرٌ َوأَبَْقــى  ٍء فََمتـَـاُع الَْحيَــاِة الدُّ ــن َشْ  ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿فـَـاَم أُوتِيتـُـم مِّ
ــُروَن.  ــْم يَْغِف ــوا ُه ــا َغِضبُ ــَش َوإَِذا َم ــِم َوالَْفَواِح ْ ــَر الِث ــوَن كَبَائِ ــَن يَْجتَِنبُ ــوَن. َوالَِّذي ــْم يَتَوَكَّلُ ــَى َربِِّه ــوا َوَع ــَن آَمُن لِلَِّذي

ــُم  ــَن إَِذا أََصابَُه ــوَن. َوالَِّذي ــْم يُْنِفُق ــامَّ َرزَقَْناُه ــْم َوِم ــوَرى بَيَْنُه ــْم ُش ــالََة َوأَْمرُُه ــوا الصَّ ــْم َوأَقَاُم ــتََجابُوا لَِربِِّه ــَن اْس َوالَِّذي

ــداق نەرســە  ــەر قان ــەن ھ ــىلەرگە بېرىلگ ــن( س ــڭ نېمەتلىرىدى ــِرُوَن﴾  »)دۇنيانى الْبَْغــُي ُهــْم يَنتَ

ــان، رەببىگــە تەۋەككــۈل  ــان ئېيتق ــان نەرســىلەردۇر، ئىم ــدە پايدىلىنىدىغ ــا تىرىكچىلىكى دۇني
قىلىدىغــان كىشــىلەرگە، گۇناھــى كەبرىلەردىــن، قەبىــھ ئىشــالردىن ســاقالنغۇچىالرغا، 
ــاۋاز قوشــااليدىغانالرغا،  ــدا كەچۈرەلەيدىغانالرغــا، رەببىنىــڭ دەۋىتىگــە ئ دەرغــەزەپ بولغانلىرى
ــارار  ــەن ق ــا، ئىشــلىرىنى مەســلىھەت بىل ــەن( ئۆتەيدىغانالرغ ــەركان بىل ــل ئ ــى )تەئدى نامازن
قىلىدىغانالرغــا، بىــز رىزىــق قىلىــپ بەرگــەن نەرســىلەردىن ســەدىقە قىلىدىغانالرغــا، ئۇچرىغــان 
ــىدۇر،  ــۇ ياخش ــاۋاب تېخىم ــى س ــڭ ھۇزۇرىدىك ــا ئالالھنى ــى تۇرااليدىغانالرغ ــا قارش زۇلۇمغ

ــدۇر«]1].  ــۇ باقى تېخىم

ــە  ــان، بەخىتك ــول تۇتق ــرا ي ــەت توغ ــقان جەمئىي ــۈپەتلەر ئومۇمالش ــۇ س ــىزكى، ب  شەكس

ــدۇ ]2].  ــى بوالالي ــڭ ئۆرنىك ــالمىي جەمئىيەتنى ــدۇ ۋە ئىس ــە ئايلىنى ــكەن جەمئىيەتك ئېرىش

 تۆتىنچى ئاساس: ئىسالمىي جەمئىيەتنىڭ ياخشى جەمئىيەت ئىكەنلىكىنى تەكىتلەش

ــٍة أُْخرَِجــْت لِلنَّــاِس تَأُمــُروَن ِبالَْمْعــُروِف َوتَْنَهــْوَن َعــِن الُْمْنَكِر   ئالــالھ تائــاال مۇنداق دەيــدۇ: ﴿كُْنتـُـْم َخــْرَ أُمَّ
َوتُْؤِمُنــوَن ِباللــِه﴾ »)ئــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئۈممىتــى!( ســىلەر ئىنســانالر مەنپەئىتــى 

ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان ياخشــىلىققا بۇيــرۇپ يامانلىقتىــن توســىدىغان ئالالھقــا ئىمــان 
ئېيتىدىغــان ئــەڭ ياخشــى ئۈممەتىســلەر«]3]. 

ــدا قىلىــپ،  ــي قىرغىنچىلىــق پەي ــادا ئىرقى ــرى دۇني ــۇ ياخشــىلىق بــەش ئەســىردىن بى  ب
ــى  ــەس، بەلك ــىلىق ئەم ــي ياخش ــان ئىرقى ــن بولغ ــا زامى ــانالرنىڭ جېنىغ ــان ئىنس مىليۇنلىغ
ئىمــان ئېيتىــش، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىــش، ياخشــى ئىشــالرغا بۇيــرۇش، يامــان ئىشــالردىن 

ــىلىقتۇر. ــىدىكى ياخش توســۇش ئاساس

ــە ئومۇملىشىشــى زۆرۈر بولغــان ئاساســالردۇر. ســەپداش تالــالپ   بــۇ ئاساســالر جەمئىيەتت
ــقا  ــى قۇرۇش ــد دۆلىت ــان ۋە تەۋھى ــتۈنلۈككە، ئىم ــقۇچى ئۈس ــتۈرۈش باس ــەپ يېتىش تەربىيەل

ــقۇچالردىندۇر. ــم باس ــەڭ مۇھى ــان ئ ــى بولىدىغ ــانالرنىڭ ئۇل-ئاساس ــتىكى نىش يېتىش

—  داۋامى كېيىنكى ساندا... 
]1]  شۈرا سۈرىسى، 36-، 39-ئايەتلەر.

]2]  انظر: فقه الدعوة إىل الله )1/509(.
]3]  ئال ئىمران سۈرىسى، 110-ئايەت.
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ــەڭ  ــەن ئ ــلى كۆرۈلمىگ ــا مىس ــۇلمانالرغا تارىخت ــى مۇس ــۈن دۇنيادىك ــىردە پۈت ــۇ ئەس ب
ئېغىــر پاالكەتلــەر كەلــدى. ئوســمانىالر خىالپىتــى يىقىلغاندىــن باشــالپ تــا ھازىرغــا قــەدەر 
مۇســۇلمانالر دىيارىنىــڭ ھالــى كۈندىن-كۈنگــە خارابالشــتى، بىرلىكــى بۆلۈنــدى، ئۆملۈكــى 

ــدى... ــى چەيلەن ــدى، قەدرى-قىممىت پارچىالن

 ئوتتــۇرا ئاســىيا مۇســۇلمانلىرى، جۈملىدىــن شــەرقىي تۈركىســتان قاتارلىــق تــۈرك ئىســالم 
ــا  ــرى كوممۇنىســت ئىستېالســىنىڭ دەھشــەتلىك رىجىمــى ئاســتىدا ۋەھشــىيلەرچە زۇلۇمغ ئەللى
ئۇچرىــدى. يېقىنقــى زامانــالردا ئىــراق، ســۇرىيە، لىۋىيــە، ئــاراكان، لىــۋان قاتارلىــق ئىســالم 
ــە  ــي پاجىئەلەرگ ــەن تارىخى ــلى كۆرۈلمىگ ــا ۋە مىس ــەتلىك بومباردىمانالرغ ــۇ دەھش ئەللىرىدىم
ــى  ــر چېتىدىك ــراق بى ــڭ يى ــىدا دۇنيانى ــڭ ئارىس ــە بۇالرنى ــدۇق. ئەلۋەتت ــاھىت بول ش
ئۇنتۇلغــان دىيــار شــەرقىي تۈركىســتانمۇ بۈگۈنكــى دۇنيــا ئىنســانلىرىغا تەســۋىرلەپ بولغىلــى 
ــر  ــدە ئېغى ــان دەرىجى ــەندۈرگىلى بولمايدىغ ــانلىقچە ئىش ــۋىرلىگەندىمۇ ئاس ــان، تەس بولمايدىغ
ئىســكەنجىلەر ئارىســىدا قالــدى. بــۇ ئەھۋالــالر ئــاز بولمىغــان بىــر قىســىم مۇســۇلمانالرنى 
ئىســالم دىنىدىــن شــۈبھىلىنىدىغان، دىننــى ئىلمانىيالرچــە]1] چۈشىنىشــكە ئۇرۇنىدىغــان، ھەتتــا 

ــۈرۈپ قويــدى. ئەقىدىســىدىن ۋاز كېچىدىغــان ھالغــا كەلت

ئەمەلىيەتتــە، بــۇ دۇنيــا ئەنــە شــۇنداق ئىمتىھــان دۇنياســى ئىــدى. بــۇ دۇنيــا ياخشــىلىق 
ــەن  ــاللىق بىل ــق، خۇش ــەن ئاچچى ــق بىل ــازاب، تاتلى ــەن ئ ــەت بىل ــق، نېم ــەن يامانلى بىل

]1]  ئون ئۈچىنچى ئەسىردە بىخلىنىشقا باشالپ، دىننى ھاياتلىق سەھنىلىرىدىن خۇسۇسەن سىياسىي ۋە ھاكىمىيەت سەھنىلىرىدىن 
ئايرىشنى تەشەببۇس قىلىدىغان پىكرىي ئېقىم.

قانداق قىلغاندا دىنىمىزدا مۇستەھكەم تۇرااليمىز؟قانداق قىلغاندا دىنىمىزدا مۇستەھكەم تۇرااليمىز؟

مۇھەممەتئىمىن بىشارەت
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ــالمنىڭ  ــدى. ئىس ــى ئى ــىناق دۇنياس ــەپ س ــان مۇرەكك ــىدىن يۇغۇرۇلغ ــڭ بىرىكمىس قايغۇنى
ــتاقالرمۇ  ــەن قىيىن-قىس ــاھابىلەرگە كەلگ ــان س ــۇلمان بولغ ــدە مۇس ــلەپكى دەۋرلىرى دەس
ــدە  ــڭ بىرى ــۇنداق پەيتلەرنى ــە ش ــۇپ، ئەن ــدە بول ــىز دەرىجى ــر، چىدىغۇس ــى ئېغى ناھايىت
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم نىــڭ يېنىغــا كەلگــەن ســاھابىلەرنىڭ بىــرى بــۇ ئەھۋالنــى بايــان 
قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: »بىــز رەســۇلۇلالھقا بىزگــە يەتكــەن ئەزىيەتلــەر ھەققىــدە شــىكايەت 
ــپ  ــپ، يۆلىنى ــتۇق قىلى ــى ياس ــىدا چاپىنىن ــڭ سايىس ــۇلۇلالھ كەبىنى ــدۇق. رەس ــپ كەل قىلى
ــز ئۈچــۈن ئالالھدىــن  ــرى! بى ــا: ئــى ئالالھنىــڭ پەيغەمبى ــز ئۇنىڭغ ئولتۇرغــان ئىكــەن. بى
يــاردەم تەلــەپ قىلســىال بولمامــدۇ؟ ئالالھقــا دۇئــا قىلســىلىچۇ؟-دېگەن ئىــدۇق، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم بىزگــە مۇنــداق دېــدى: ســىلەردىن بۇرۇنقــى كىشــىلەر ئىچىــدە يەرگــە ئــورەك 
كولىنىــپ تاشــالنغاندىن كېيىــن ھــەرە بىلــەن ئىككىگــە بۆلۈنگــەن كىشــىلەر بولغــان، ئەممــا 
بــۇ ئىشــالر ئۇالرنــى دىنىدىــن قايتۇرالمىغــان. ســۆڭەك، پەيلىــرى قالغانغــا قــەدەر گۆشــلىرى 
ــان.  ــن قايتۇرالمىغ ــى دىنىدى ــالر ئۇالرن ــۇ ئازاب ــا ب ــان، ئەمم ــەن تارالغ ــاق بىل ــۈر تارغ تۆم
ئالــالھ بىلــەن قەســەمكى، ئالــالھ بــۇ دىــن ئىشــىنى شــۇنداق مۇكەممەللەشــتۈرىدۇكى، ھەتتــا 
بىــر يولۇچــى ئالالھتىــن ياكى بۆرىنىــڭ قويلىرىغــا چېقىلىشــىدىن باشــقا قورقۇنچىســى بولمىغان 

ــدا يالغــۇز ســەنئادىن ھەزرىمەۋتكــە بارااليدىغــان بولىــدۇ«]1].  ھال

ــداق  ــدە مۇن ــان كەرىم ــپ قۇرئ ــەدەت بېرى ــەن مۇســۇلمانالرغا م ــىبەت يەتك ــالھ مۇس  ئال
دەيــدۇ: »ئەگــەر ســىلەرگە شىكەســتىلىك يەتكــەن بولســا )يەنــى بۇ جەڭــدە ســىلەر يارىالنغان 
ۋە شــېھىت بولغــان بولســاڭالر(، دۈشــمەنلەرگىمۇ )بــەدرى جېڭىــدە( ئوخشاشــال شىكەســتلىك 
ــىدا  ــانالر ئارىس ــى ئىنس ــۇ كۈنلەرن ــدى(. ب ــدى ۋە ئۆلتۈرۈل ــۇ يارىالن ــى ئۇالرم ــى )يەن يەتت
ــۇ  ــر كــۈن ب ــدە قىلمــاي، بى ــر پىرقى ــى ھەمىشــە بى ــى غەلىبىن ــز )يەن ــدۇرۇپ تۇرىمى ئايالن
ــى  ــي( مۇئمىنلەرن ــڭ )ھەقىقى ــالھ نى ــۇ( ئال ــز(، )ب ــدە قىلىمى ــۇ پىرقى ــۈن ئ ــدە، بىرك پىرقى
ــىلەردىن  ــى س ــى )يەن ــېھىتلەردىن قىلىش ــىلەرنى ش ــدۇر، س ــى ئۈچۈن ــن( ئايرىش )مۇناپىقالردى
ــى  ــالھ زالىمالرن ــدۇر، ئال ــى( ئۈچۈن ــەررەپ قىلىش ــىگە مۇش ــېھىتلىك دەرىجىس ــى ش بەزىلەرن

ــدۇ«]2] . دوســت تۇتماي

 دېمــەك، بــۇ دۇنيادىكــى ئىشــالر دائىــم بىــر خىــل تۇرمايــدۇ، يۆتكىلىــپ، ئۆزگىرىــپ 
ــز  ــدە مۇســۇلمانالر ئەزى ــۇ كۈن ــى، ئ ــەر كېلىدۇك ــر كۈنل ــزدا شــۇنداق بى ــدۇ. ئالدىمى تۇرى
ــاليدۇ،  ــىپ تاش ــى كېس ــۈن زەنجىرلەرن ــەنلىۋالغان پۈت ــى كېش ــۇالر پۇت-قوللىرىن ــدۇ، ئ بولى
ــا  ــەس، ئەمم ــۇزاق ئەم ــەر ئ ــۇ كۈنل ــدۇ. ب ــا كەلتۈرى ــتەقىللىقنى قولغ ــۈك ۋە مۇس ھۆرل
ــز  ــدۇ. بى ــمايدىغاندەك كۆرۈنى ــە ئاش ــا ئەمەلگ ــۇزۇن، ھەتت ــەك ئ ــىلەرگە ب ــىز كىش سەۋرس
پەقــەت ئىمــان ۋە ياخشــى ئەمــەل ئۈســتىدە چىــڭ تۇرســاقال، ئېغىــر كۈنلەردىمــۇ قولىمىزدىــن 
ــتىن  ــتىن، چۈشكۈنلەشمەس ــاق، ئۈمىدسىزلەنمەس ــىتىپ تۇرس ــچانلىقالرنى كۆرس ــەن تىرىش كەلگ
ــدۇ:  ــداق دەي ــە مۇن ــۇ ھەقت ــالھ ب ــدۇر. ئال ــى يېقىن ــڭ ياردىم ــاق ئالالھنى ــم تىرىشس دائى

]1]  سەھىھۇل بۇخارى، 3612-ھەدىس.

]2]  ئال ئىمران سۈرىسى، 140-ئايەت.
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»ســىلەر تېخــى ئىلگىرىكىلــەر ئۇچرىغــان كۈلپەتلەرگــە ئۇچرىمــاي تــۇرۇپ جەننەتكــە كىرىشــنى 
ــە  ــا، كۈلپەتلەرگ ــەر ئېغىرچىلىقالرغ ــن( ل ــەن )مۇئمى ــرى ئۆتك ــىلەردىن ئىلگى ــىلەر؟ س ئويالمس
ئۇچرىغــان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگــەن ئىــدى، ھەتتــا پەيغەمبــەر ۋە مۇئمىنلــەر: »ئالالھنىــڭ )بىزگــە 
ۋەدە قىلغــان( ياردىمــى قاچــان كېلىــدۇ؟« دېگــەن ئىــدى. بىلىڭالركــى، ئالالھنىــڭ ياردىمــى 

ــدۇر﴾]1]. ــەن يېقىن ھەقىقەت

 بۈگۈنكــى كۈنــدە مۇســۇلمانالر تۈرلــۈك زۇلۇم-زۇمبۇرلــۇق ۋە خورلۇق پىتنىســىدىن باشــقا 
مــال دۇنيــا پىتنىســى، ھوقــۇق مەنســەپ پىتنىســى، ئايالــالر پىتنىســى، مىســلى كۆرۈلمىگــەن 
شــەھۋەت پىتنىســى، دەججــال پىتنىســى، باال-چاقىــالر ســىنىقى قاتارلىــق نۇرغۇنلىغــان پىتنــە 
ۋە ئىمتىھانالرغــا دۇچ كېلىۋاتىــدۇ. بۇنــداق ئەھۋالــالردا قانــداق قىلىمىــز؟ قانــداق قىلغانــدا 

ئىمــان ۋە ئېتىقادىمىــزدا تەۋرەنمــەي مۇســتەھكەم تۇرااليمىــز؟ 

ــڭ  ــان، يولىنى ــن گۇمانلىنىۋاتق ــەق دىنىدى ــڭ ھ ــدە ئۆزىنى ــكۈنلۈك ئىچى ــدە چۈش  تۆۋەن
توغــرا ئىكەنلىكىدىــن شــۈبھىلىنىۋاتقان قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ پايدىلىنىشــى ئۈچــۈن، شــۇنداقال 
باشــقا مۇســۇلمانالرنىڭمۇ شــۇنداق ئەھۋالغــا گىرىپتــار بولــۇپ قېلىشــىنىڭ ئالدىنــى ئېلىــش 
ئۈچــۈن، ئىســالم دىنــى ئۈســتىدە مۇســتەھكەم تۇرۇشــقا تۈرتكــە بولىدىغــان مۇھىــم ئامىلالرنى 

تونۇشــتۇرۇپ ئۆتۈشــنى مۇۋاپىــق كــۆردۈم.

قۇرئان كەرىمگە يۈزلىنىش. 1

ــڭ  ــان ئامىلالرنى ــتەھكەم قىلىدىغ ــدا مۇس ــۇلماننى دىن ــش مۇس ــە يۈزلىنى ــان كەرىمگ  قۇرئ
ئىچىــدە ئالدىنقــى ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. قۇرئــان كەرىــم ئالالھنىــڭ مۇســتەھكەم ئارغامچىســى، 
ــپ  ــدا ئېزى ــەت باياۋانلىرى ــانالر زاالل ــىلغان ئىنس ــڭ ئېس ــا چى ــدۇر. ئۇنىڭغ ــۇق چىرىغى نۇرل
ــائادەتمەن  ــادا س ــى دۇني ــكەنلەر ئىكك ــا ئەگەش ــااليدۇ. ئۇنىڭغ ــا ئۇلىش ــەق يولغ ــەي ھ كەتم
ــڭ  ــىلەرگە مېنى ــەر س ــدۇ: »ئەگ ــداق دەي ــالھ مۇن ــە ئال ــۇ ھەقت ــدۇ. ب ــىلەردىن بولى كىش
ــدۇ ۋە  ــۇ ئازماي ــە، ئ ــە ئەگەشس ــڭ ھىدايىتىمگ ــى مېنى ــەت كەلســە، كىمك ــن ھىداي تەرىپىمدى

ــدۇ«]2]. ــەقىي بولماي ــە ش ئاخىرەتت

 قۇرئــان كەرىــم مۇســۇلمانالرنىڭ ئىمانىنــى كۈچەيتىــدۇ، ئالالھ بىلــەن بولغان مۇناســىۋىتىنى 
چىڭىتىــدۇ، شــۇنىڭ بىلــەن مۇســۇلمانالر يولۇققــان پىتنىلەرگــە تاقابىــل تۇرااليــدۇ، قەلبلىرىدە 
راھــەت ھېــس قىلىــدۇ، قۇرئــان كەرىــم مۇســۇلمانالرنى توغــرا ئەقىــدە، توغــرا تەســەۋۋۇر ۋە 

قىممــەت قاراشــالر بىلــەن تەمىنلەيدۇ.

 ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىنى چىــڭ تۇتمىغــان ۋە ياخشــى ئەمــەل قىلىشــقا ئاددىــي قارىغــان، 
ــدا  ــدە دىن ــىناقلىرىغا دۇچ كەلگەن ــان س ــات ۋە ئىم ــىدىن پىتنە-پاس ــان كىش ــۇق قىلغ ھورۇنل

]1]  بەقەرە سۈرىسى، 214-ئايەت.
]2]  تاھا سۈرىسى، 123-ئايەت.
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مۇســتەھكەم تۇرۇشــنى كۈتمــەك تەســكە توختايــدۇ. ئەكســىچە، ياخشــى ئەمەللەرنــى قولدىــن 
ــتىدە  ــرى ئۈس ــان ھەقىقەتلى ــىلەرنىڭ ئىم ــىلىدىغان كىش ــڭ ئېس ــەرىئەتكە چى ــان، ش بەرمەيدىغ
تەۋرەنمــەي تۇرۇشــى ئالالھنىــڭ ئىزنــى بىلــەن مۇقــەررەردۇر. بــۇ ھەقتــە ئالــالھ مۇنــداق 
دەيــدۇ: »ئالــالھ مۇئمىنلەرنــى مۇســتەھكەم ئىمــان بىلــەن دۇنيــادا ۋە ئاخىرەتتــە مەھكــەم 

تۇرغۇزىــدۇ. ئالــالھ زالىمالرنــى گۇمــراھ قىلىــدۇ، ئالــالھ خالىغىنىنــى قىلىــدۇ«]1].

ئالــالھ يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: »ئەگــەر ئــۇالر قىلىنغــان ۋەز-نەســىھەتكە ئەمــەل قىلســا 
ــى  ــان بوالتت ــتەھكەم بولغ ــى مۇس ــى ۋە ئىمان ــى بوالتت ــا ياخش ــە ئۇالرغ ــدى، ئەلۋەتت ئى

ــى(«.]2] ــان بوالتت ــراق بولغ ــەڭ يى ــن ئ ــق ۋە نىفاقتى )گۇمراھلى

مۇھەممــەد . 2 پەيغەمبىرىمىــز  جۈملىدىــن  پەيغەمبەرلــەر،  ئىلگىرىكــى 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  قىسســەلىرىنى ئوقــۇش ۋە ئىبــرەت ئېلىــش مەقســىتى بىلــەن 

ــش ئۆگىنى

 ئىلگىرىكــى پەيغەمبەرلەرنىــڭ قىسســەلىرى ئىلىم-ھېكمــەت، پايدىلىــق ئىبرەتلەرگــە تولغــان 
بولــۇپ، ئالــالھ قۇرئــان كەرىمــدە بــۇ قىسســەلەرنى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا تەســەللىي 
بېرىــش ئارقىلىــق ھــەق يولىــدا مۇســتەھكەم تۇرۇشــقا ياردەمچــى بولــۇش ئۈچۈن، شــۇنداقال 
بارلىــق مۇئمىنلەرنىــڭ ئۇالرنــى ھاياتلىــق ئىشــلىرىدا ئۆزلىرىگــە ئۈلگــە قىلىشــى ۋە ئىمانــدا 
مۇســتەھكەم تۇرۇشــتا تۈرتكــە بولــۇش ئۈچــۈن نازىــل قىلغــان. پەيغەمبەرلــەر قىسســەلىرىنى 
ــەن  ــۇم كۈتۈلمىگ ــدا چۇق ــرە قىلغان ــۈن مۇزاكى ــش ئۈچ ــاۋاق ئېلى ــپ، س ــق ئويلىنى ئەتراپلى

ياخشــى نەتىجىلــەر قولغــا كېلىــدۇ.

ــش ئۈچــۈن، ســاڭا  ــى خاتىرجــەم قىلى ــدۇ: »كۆڭلۈڭن ــداق دەي ــالھ مۇن ــە ئال ــۇ ھەقت  ب
پەيغەمبەرلەرنىــڭ قىسســەلىرىنى بايــان قىلىــپ بېرىمىــز. بــۇ قىسســەلەر ھەقىقەتنــى، مۇئمىنلــەر 

ئۈچــۈن ۋەز– نەســىھەت ۋە ئىبرەتلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان«]3].

دۇئا قىلىش. 3

ــن  ــدا، جۈملىدى ــداق ئەھۋال ــەر قان ــەر ھ ــۇپ، مۇئمىنل ــى بول ــڭ قورال ــا مۇئمىنلەرنى  دۇئ
ئېغىــر كۈنلــەردە ماددىــي ســەۋەبلەرگىال تايىنىۋالماســتىن دۇئادىــن ئىبــارەت كۈچلــۈك مەنىــۋى 
قورالغىمــۇ ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلۈشــى كېــرەك. ئىمانىنىــڭ كۈچلۈكلۈكىــدە تەڭدىشــى بولمىغان 
ــەپ  ــى يۆتك ــەي قەلبلەرن ــپ: »ئ ــا قىلى ــا دۇئ ــە ئالالھق ــاالممۇ ھەمىش ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم

تۇرغۇچــى ئالــالھ! قەلبىمنــى دىنىــڭ ئۈســتىدە ســاباتلىق قىلغىــن!«]4] دەپ يالۋۇراتتــى.

]1]  ئىبراھىم سۈرىسى، 27-ئايەت.
]2]  نىسا سۈرىسى، 66-ئايەت.

]3]  ھۇد سۈرىسى، 120-ئايەت.
]4]  تىرمىزىي، 2140-ھەدىس.
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ئالالھنى ئەسلەش . 4

 تۈرلــۈك زىكرىلــەر بىلــەن ئالالھنــى ئەســلەش مۇســۇلماننى ھــەر خىــل پىتنە-پاســاتالردىن 
ســاقالپ قالىدىغــان مۇســتەھكەم قورغانالرنىــڭ بىرىــدۇر. بــۇ ھەقتــە ئالــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: 
»ئــى مۇئمىنلــەر! )مۇشــرىكالردىن( بىــر جامائەگــە )يەنــى دۈشــمەن قوشــۇنىغا( ئۇچراشــقان 
ــۆپ  ــى ك ــۈن ئالالھن ــىڭالر ئۈچ ــەت قازىنىش ــىتىڭالر، مۇۋەپپەقىي ــاباتلىق كۆرس ــڭالردا س چېغى

يــاد ئېتىــڭالر«]1].

توغرا يولدا مېڭىشقا ھېرىسمەن بولۇش . 5

ــەنچلىك  ــەڭ ئىش ــن، ئ ــرا مەنبەدى ــەڭ توغ ــى ئ ــى ئەقىدە-ئېتىقادىن ــۇلمان كىش مۇس
ھەقىقەتپــەرۋەر ئالىمالرنىــڭ ياردىمــى بىلــەن قوبــۇل قىلىشــى، بــۇ يولنــى ياخشــى كۆرۈشــى 
ۋە داۋاملىــق ئۇنىڭدىــن ئايرىلماســلىقى كېــرەك. توغــرا ئىمــان چۈشەنچىســى مۇســۇلماننىڭ 
ــپ  ــن چىقى ــە يولدى ــۇ ئادەتت ــن ئ ــن كېيى ــپ بولغاندى ــورۇن ئېلى ــتەھكەم ئ ــن مۇس قەلبىدى
كەتمەيــدۇ. »رۇم ئىمپېراتــورى ھىرەقلــى ئەبــۇ ســۇفياندىن: مۇھەممەدنىڭ دىنىغــا كىرگەنلەردىن 
ئۇنىــڭ دىنىدىــن نەپرەتلىنىــپ چىقىــپ كەتكەنلــەر بارمــۇ؟-دەپ ســورىغاندا، ئەبــۇ ســۇفىيان: 
يــاق، ئۇنــداق ئىــش يــوق،-دەپ جــاۋاب بەرگــەن. ھىرەقلــى: ئىمــان قەلبلەرنىــڭ چوڭقــۇر 
قاتالملىرىغــا ســىڭىپ كىرگەنــدە ئەنــە شــۇنداق بولىــدۇ، -دەپ ئېتىــراپ قىلغــان ئىــدى«]2].

ياخشى ئېلىپ بېرىلغان تەربىيە . 6

 مۇســۇلمانالرغا كۈچلــۈك ئىمانىــي تەربىيــە ئىشــلەش ئۇالرنىــڭ قەلبلىرىگــە روھ، 
ــان،  ــى كۆرىدىغ ــى ياخش ــۇالر ئالالھن ــدە ئ ــدۇ، نەتىجى ــا قىلى ــقۇنلۇق ئات ــە جۇش ھەرىكىتىگ
ئالالھتىــن ئۈمىــد ئۈزمەيدىغــان ھەمــدە ئالالھنىــڭ ئازابىدىــن قورقىدىغــان بولىــدۇ. مەيلــى 
بــاي – باياشــاتلىقتا ئېرىشــكەن نېمــەت، پاراۋانلىــق ئىمتىھانلىرىــدا بولســۇن ياكــى ئېغىــر 
كۈنلەردىكــى جاپــا – مۇشــەققەتلەردە بولســۇن، ھــەر ۋاقىــت ئــۆز ئەقىدىســىدە مۇســتەھكەم 
ــئەب،  ــالل، مۇس ــى بى ــان ھەزرىت ــە ئالغ ــي تەربىي ــۇر ئىمانى ــدۇ. چوڭق ــاباتلىق تۇراالي ۋە س
ياســىر ئائىلىســى قاتارلىــق ســاھابىلەرگە قــاراپ بېقىــڭ! ئــۇالر قانــداق قىلىــپ شــۇنچىۋاال 

ــدى؟ ــاقالپ قااللى ــى س ــدە ئىمانىن ــىناقالر ئىچى ــر، دەھشــەتلىك س ئېغى

ئەبــۇ تالىــب جىلغىســىدا ئــۈچ يىــل مۇھاســىرىگە ئېلىنىــپ، ئىقتىســادىي ۋە ئىجتىمائىــي 
ــڭ  ــا دەرەخنى ــپ، ھەتت ــە قىينىلى ــەن، يېمەك-ئىچمەكت ــو يۈرگۈزۈلگ ــن ئېمبارگ جەھەتتى
يىلتىزلىرىنــى چايناشــقا مەجبــۇر بولغــان بولســىمۇ، ئىمــان ئېتىقادىــدا مۇســتەھكەم تــۇرۇپ، 
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا ئەگەشــكەن ســاھابىلەر ئەنــە شــۇنداق كۈچلــۈك ئىمان تەربىيەســى 

ــدى. ــن ئى ئالغانالردى

]1]  ئەنفال سۈرىسى، 45-ئايەت.
]2]  سەھىھۇل بۇخارىي، 7-ھەدىس.
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ئۆزى ئەگەشكەن يولغا ئىشەنچ قىلىش. 7

ــدا  ــۇ يول ــە ئ ــدا ئەلۋەتت ــەت قىلغان ــا قانائ ــڭ توغرىلىقىغ ــان يولنى ــۆزى ماڭغ ــان ئ  ئىنس
مۇســتەھكەم تۇرااليــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن مۇســۇلمان كىشــى ئىســالمنى چۈشىنىشــتە ئاتــا-

ئانىســىدىن ئۆگىنىۋالغــان مەلۇماتــالر بىلەنــال چەكلىنىــپ قالماســتىن، بەلكــى مەخســۇس دىنىــي 
ــى  ــۆز ئىمان-ئېتىقادىن ــق ئ ــالر ئارقىلى ــۇر دەلىل-پاكىت ــى، چوڭق ــە ئېلىش ــم – تەربىي تەلى
مۇستەھكەملىشــى بەكمــۇ زۆرۈر. ئىســالم يولــى قانداقتــۇر يېڭىدىــن پەيــدا بولــۇپ قالغــان، 
ئىنســانالر ئىجــاد قىلىۋالغــان ئازغــۇن يول بولماســتىن، بەلكــى تارىخى ئــادەم ئەلەيھىسســاالمغا 
تۇتاشــقان، ئالالھنىــڭ ئــەڭ ياخشــى كــۆرۈپ تاللىغــان كىشــىلىرىدىن پەيغەمبەرلــەر، ئۆلىماالر، 
شــېهىتلەر ۋە ســالىھالر ماڭغــان يولــدۇر. بۇنــداق يولنىــڭ خاتــا بولۇشــى مۇمكىــن ئەمــەس. 

ئالــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: »كىمكــى ئالالھقــا ۋە پەيغەمبەرگــە ئىتائــەت قىلىدىكــەن، ئــۇالر 
ــرى  ــى يۇقى ــىددىقالر )يەن ــەر، س ــكەن پەيغەمبەرل ــە ئېرىش ــڭ نېمىتىگ ــە( ئالالھنى )ئاخىرەتت
دەرىجىلىــك پەيغەمبەرلــەر ۋە شــېھىتالر(، شــېھىتالر ۋە ياخشــىالر بىلــەن بىللــە بولىــدۇ، ئــۇالر 

نېمىدېگــەن ياخشــى ھەمراھــالر!«]1].

ئالالھ يولىغا دەۋەت قىلىش. 8

 ئالــالھ يولىغــا دەۋەت قىلىــش پەيغەمبەرلــەر تۇتــۇپ ماڭغــان شــەرەپلىك يــول بولــۇپ، 
بــۇ يولــدا ئــەڭ ســائادەتلىك كىشــىلەر ماڭىــدۇ. چۈنكــى بــۇ يولنىــڭ پايدىســى شــەخس، 
ــالھ  ــا ئال ــىدۇ. ھەتت ــە تۇتىش ــۈن جەمئىيەتك ــپ، پۈت ــن ھالقى ــە ۋە ئۇرۇق-تۇغقانالردى ئائىل
ــىر  ــدۇ ۋە تەس ــپ بارى ــا يېتى ــۈن دۇنياغ ــا، پۈت ــا قىلس ــەت ئات ــە بەرىك ــڭ دەۋىتىگ ئۇنى
ــش  ــا چاقىرى ــەق يولىغ ــىلەرنى ھ ــدا كىش ــي ھال ــان تەبىئى ــۈن ئىنس ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش قىلى
ئۈچــۈن ئاتالنغانــدا ئەلۋەتتــە ئۇنىــڭ توغرىلىقىغــا ئالــدى بىلــەن ئــۆزى قانائــەت قىلىشــى 
ۋە مۇســتەھكەم ئىشىنىشــى كېــرەك بولىــدۇ. بــۇ خىــل تۇيغــۇ بارا-بــارا مۇســۇلماننى ئــۆز 

ــدۇ. ــتۈرۈپ چىقى ــپ يېتىش ــان قىلى ــتەھكەم تۇرىدىغ ــىدە مۇس ئەقىدىس

ــڭ  ــى ئالالھنى ــا )يەن ــدۇ: »ئالالھق ــداق دەي ــدە مۇن ــان كەرىم ــالھ قۇرئ ــە ئال ــۇ ھەقت  ب
تەۋھىدىگــە ۋە تائىتىگــە( دەۋەت قىلغــان، ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــان ۋە »مــەن ھەقىقەتــەن 

مۇســۇلمانالردىنمەن« دېگــەن كىشــىدىنمۇ ياخشــى ســۆزلۈك ئــادەم بارمــۇ؟«]2].

ئۆلىماالرنىڭ سۆھبىتىدىن ئايرىلىپ قالماسلىق. 1

 ھەقىقەتــەن ئۆلىمــاالر نۇرلــۇق ماياكقــا ئوخشــايدۇ. ئــۇالر ئىنســان قەلبىنىــڭ 
قاراڭغــۇ زۇلمەتلىرىنــى يورۇتىــدۇ. شەك-شــۈبھە تۇمانلىرىنــى تارقىتىــدۇ. ئۆلىمــاالر بىلــەن 
ــڭ  ــم ئامىلالرنى ــان مۇھى ــاردەم بېرىدىغ ــقا ي ــتەھكەم تۇرۇش ــە مۇس ــىش ھەقىقەتت سۆھبەتلىش

]1]  نىسا سۈرىسى، 69-ئايەت.
]2]  فۇسسىلەت سۈرىسى، 33-ئايەت.
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ــدۇر.  بىرى

ئەلىــي ئىبنــى مەدىينىــي مۇنــداق دەيــدۇ: كىشــىلەر دىندىــن چىقىشــقا باشــلىغان مەزگىللەردە 
ئالــالھ ئىســالم دىنىنــى ئەبــۇ بەكــرى بىلــەن، مېھنــەت كۈنلىرىــدە بولســا ئىمــام ئەهمــەد 

بىلــەن ئەزىــز قىلغــان ئىــدى.

ئىمــام ئىبنــى قەييىــم جەۋزىــي ئۇســتازى شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىييەنىــڭ ئۆزىنىــڭ 
ئەقىدىــدە مۇســتەھكەم تۇرۇشــتىكى رولــى ھەققىــدە ســۆزلەپ مۇنــداق دەيــدۇ: »بىز ئەنســىز 
كۈنلــەردە، شەك-شــۈبھىلەر قاپلىۋالغانــدا، زېمىــن بىزگــە تــار كەلگەنــدە ئۇســتازنى كــۆرۈپ، 
ئۇنىــڭ ســۆزلىرىنى ئاڭلىســاق، بۇالرنىــڭ ھەممىســى يوقىلىــپ كېتەتتــى، قەلبىمىــز يــورۇپ 

ئۆزىمىزنــى كۈچلــۈك ھېــس قىالتتــۇق«]1].

ــن  ــى ئۆلىماالردى ــان كىش ــىنى ئويلىغ ــتەھكەم تۇرۇش ــڭ مۇس ــان ئېتىقادىنى ــەك، ئىم  دېم
ــم. ــى الزى ــراق تۇرۇش ــن يى ــلىقى ۋە يالغۇزلۇقتى ــپ قالماس ئايرىلى

ياخشى دوست. 2

 ياخشــى دوســتنىڭ ئىنســاننىڭ ئەقىدىســىگە بولغــان تەســىرىنى ھــەر قانــداق بىــر ئامىلدىن 
تــۆۋەن دەپ قارىغىلــى بولمايــدۇ. چۈنكــى ئىنســان دوســتىنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىمــاي قالمايدۇ. 
»كىشــى دوســتىغا قــاراپ باھالىنىــدۇ« دېگــەن ســۆز بىكارغــا ئېيتىلغــان ئەمــەس. ئىنســاننى 
بەزىــدە چۈشــكۈنلۈك، غەپلــەت بېســىۋالغاندا ياكــى شەك-شــۈبھە تۇمانلىــرى ئىسكەنجىســىگە 
ئېلىۋالغانــدا ياخشــى دوســتنىڭ رولــى نامايــان بولىــدۇ. ئەكســىچە يامــان دوســتىڭىز بولــۇپ 
ــا  ــۇق باياۋانلىرىغ ــارا ئازغۇنل ــتۇرۇپ، بارا-ب ــن يىراقالش ــەق يولدى ــىزنى ھ ــۇ س ــا، ئ قالس
ــىنى  ــاھادەت كەلىمىس ــىمۇ ش ــدا بولس ــى تىنىقلىرى ــى ئاخىرق ــۇ تالىبن ــدۇ. ئەب ســۆرەپ ئاپىرى
ــتى،  ــان دوس ــڭ يام ــى دەل ئۇنى ــان كىش ــۇپ قالغ ــتىن توس ــان ئېيتىش ــپ، ئىم ــا ئېلى تىلغ

بەلكــى مۇشــرىك دوســتى ئەبــۇ جەھىــل ئەمەســمىدى؟

ئالالھنىــڭ ياردىمىنىــڭ يېقىــن ئىكەنلىكىگــە ھەمــدە ئىســالمنىڭ كەلگۈســىنىڭ . 3
پــارالق بولىدىغانلىقىغــا ئىشــىنىش 

 بەزىــدە چىدىغۇســىز ئازاب-ئوقۇبەتلــەر، ئــۇزۇن داۋامالشــقان ئەلەملىــك كۈنلــەر ئىنســان 
روھىنــى چارچىتىــپ، ئەقىدىســىدە تەۋرىنىــش پەيــدا قىلىــپ قويىــدۇ. بۇنــداق ئەھۋالالرغــا 
ئەينــى دەۋردىكــى قىيىن-قىســتاققا يولۇققــان ســاھابىلەرمۇ دۇچ كەلگــەن بولــۇپ، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ئۇالرنىــڭ ئىمانــدا مۇســتەھكەم تۇرۇشــى ئۈچــۈن ئۈمىــد بېغىشــاليتتى، ھــەر 

دائىــم تەســەللىي بېرەتتــى، جەننــەت بىلــەن بېشــارەت بېرەتتــى. 

ئازغۇنلۇق يوللىرىنىڭ ماھىيىتىنى تونۇش ۋە ئۇنىڭغا ئالدىنىپ كەتمەسلىك . 4
]1]  الوابل الصيب )تۆكۈلگەن يامغۇر( 97-بەت.



37

مەرىپەت ژۇرنىلى               2021-يىللىق 2- سان 

ــزدەش  ــۋە ئى ــرۇي، مەرتى ــال، ئاب ــڭ )پۇل-م ــدۇ: »كاپىرالرنى ــداق دەي ــالھ مۇن  ئال
ــۇن« ]1]. ــېنى ئالدىمىس ــلىرى س ــپ يۈرۈش ــەھەرلەردە كېزى ــىدىن( ش يۈزىس

ــپ- ــۇلماننى بىلى ــش مۇس ــۇپ چىقى ــەن تونۇش ــى بىل ــڭ ماھىيىت ــۇق يوللىرىنى  ئازغۇنل
بىلمــەي تۇيــۇق يولالرغــا كىرىــپ قېلىشــتىن ســاقالپ قالىــدۇ. دىــن دۈشــمەنلىرىنىڭ ئىســالمغا 
ــداق  ــى، قان ــۇم قىلىدىغانلىقىن ــن ھۇج ــى نۇقتىالردى ــن قايس ــۋى جەھەتتى ــي ۋە ئەقىدى پىكرى

ــدۇ.  ــپ كەتمەي ــدۇ ۋە ئالدىنى ــپ يېتى ــن بىلى ــاليدىغانلىقىنى ئالدى ــە تاش پىتن

سەۋرچان بولۇش. 5

ــدۇ:  ــداق دەي ــەر ئەلەيھىسســاالم مۇن ــر ھەدىســتە پەيغەمب ــان بى ــەت قىلغ ــي رىۋاي  بۇخارى
ــان  ــەۋر ئىنس ــى س ــەن«]2]. يەن ــەت بېرىلمىگ ــر نېم ــىراق بى ــەۋردىنمۇ ياخش ــم س »ھېچكى
بالىســىغا بېرىلگــەن ئــەڭ بۈيــۈك نېمەتلەردىــن بولــۇپ، ســەۋر ئارقىلىــق مۇســۇلمان بىــر 
تەرەپتىــن ئالالھنىــڭ ئەجىر-مۇكاپاتىغــا ئېرىشســە، يەنــە بىــر تەرەپتىــن مۇســىبەت ۋە ئازابنىڭ 
ــە  ــدا يەن ــى مۇۋەپپەقىيەتكــە يېقىنالشــتۇرىدۇ، ســەۋر جەريانى ــدۇ، ئۆزىن بېســىمىنى يەڭگىللىتى

پىشــقان ئەقىــل ئىشــلەپچىقىرااليدۇ. »ئالــالھ ســەۋر قىلغۇچىــالر بىلــەن بىللىــدۇر«]3].

تەقۋادار، دانىشمەن كىشىنىڭ نەسىھىتى . 6

ــدە  ــم ۋە تەجرىبى ــەھەرلەردە ئىلى ــىغان يۇرت-ش ــى ياش ــدا ياك ــاننىڭ ئەتراپى ــەر ئىنس  ھ
پىشــقان، كۆپنــى كۆرگــەن، ئەقىــل پاراســەتلىك دانىشــمەنلەر بولىــدۇ. ئىنســان بــەزى شــۈبھە 
ــى  ــۆپ پايدىس ــى ك ــا ناھايىت ــلىھەت سورىس ــۇالردىن مەس ــدا ش ــكىالتالرغا يولۇققان ۋە مۈش

ــدۇ.  بولى

جەننەت ۋە دوزاخ ھەققىدە ئويلىنىش . 7

 پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر ھەدىســىدە بايــان قىلغانــدەك جەننەتتــە ئىنســان بالىســى 
ــۇ  ــۇپ، ب ــار بول ــەر ب ــان نېمەتل ــۆرۈپ باقمىغ ــۆزى ك ــان، ك ــان، ئاڭلىمىغ ــۇ باقمىغ ئويالپم
ھەقتىكــى بىــر قىســىم تەپســىالتالر قۇرئــان كەرىــم ۋە ھەدىســلەردە بايــان قىلىنغــان. دوزاخ 
ــان  ــى ئىنس ــۇ كاپىرالرن ــۇپ، ئ ــاي بول ــان ج ــۈن تەييارالنغ ــى ئۈچ ــڭ ئازابلىنىش كاپىرالرنى
تەســەۋۋۇر قىلغۇســىز ئازابــالر بىلــەن كۈتۈۋالىــدۇ. ئازاب-ئوقۇبەتلەرنىــڭ تەپســىالتى ھەققىدە 
قۇرئــان كەرىــم ۋە هەدىســتە ئــاز بولمىغــان بايانــالر بېرىلگــەن بولــۇپ، بۇالرنــى ئوقۇغــان 
ياكــى ئاڭلىغــان مۇســۇلمانالرنىڭ قەلبىــدە ئالالھنىــڭ ئازابىدىــن قورقــۇش تۇيغۇســى پەيــدا 
ــە- ــدۇ ھەمــدە پىتن ــالر ۋە گۇناھ-مەئســىيەتلەردىن توختاي ــدە ئازغــۇن يول ــدۇ. نەتىجى بولى

پاســاتالرغا تاقابىــل تــۇرۇپ، ئىمانىنــى ســاغالم قوغــداپ قاالاليــدۇ.

]1]  ئال ئىمران، 196-ئايەت.
]2]  سەھىھۇل بۇخارى، 1469-ھەدىس.

]3]  بەقەرە سۈرىسى، 153-ئايەت.
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ئۆلۈمنى ئەسلەش . 8

ــى  ــە بەرگۈچ ــە خاتىم ــە، راھەت-پاراغەتلەرگ ــق نېمەتلەرگ ــى بارلى ــۇ دۇنيادىك ــۈم ب  ئۆل
ــى  ــا لەززەتلىرىن ــەن: »دۇني ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــە پەيغەمب ــۇ ھەقت ــۇپ، ب بول

ــلەڭالر«]1]. ــۆپ ئەس ــلىغۇچى)ئۆلۈم(نى ك ــىپ تاش كېس

ــنى  ــەت قىلىش ــا خىيان ــى ئىمانغ ــنى ياك ــىيەت قىلىش ــى گۇناھ-مەئس ــداق كىش ــەر قان ھ
ــى  ــدۇ، قىلماقچ ــى تىترەي ــا قەلب ــپ باقس ــق ئويلىنى ــدە ئەتراپلى ــۈم ھەققى ــىمۇ، ئۆل ئويلىس
بولغــان ئىشــلىرىدىن يانىــدۇ. ئۆلــۈم ئىنســاننى ئەبەدىــي بەخت-ســائادەتكە ياكــى مەڭگۈلۈك 
ــان  ــپ كېلىدىغ ــەق يېتى ــۇ مۇتل ــۆۋرۈك ھېســابلىنىدۇ. ئ ــان ك ئازاب-ئۇقۇبەتكــە يەتكۈزىدىغ
ھەقىقــەت بولــۇپ، ھېچكىــم ئۇنىڭدىــن قۇتۇلــۇپ قااللمايــدۇ. بــۇ ھەقتــە ئالــالھ مۇنــداق 
دەيــدۇ: »)ئــى مۇھەممــەد!( ســىلەر قاچىدىغــان ئۆلــۈم چوقــۇم ســىلەرگە يولۇقىــدۇ، ئاندىــن 

ــن«]2]. ــدۇ« دېگى ــپ بېرى ــىلەرگە قىلمىشــىڭالرنى ئېيتى س

خاتىمە

بۈگۈنكــى دەۋرىمىــزدە مۇســۇلمانالرنى ئىمــان ھەقىقەتلىرىدىــن، توغــرا يولالردىن قايتۇرۇشــقا 
ئۇرۇنىدىغــان پىتنىلــەر ناھايىتــى كــۆپ بولــۇپ، مۇســۇلمانالر بۇالرغــا قارىتــا ھــەر ۋاقىــت 
ــان ۋە  ــىپلىرى قۇرئ ــۇرۇش رېتس ــتەھكەم ت ــدا مۇس ــۇر دىنى ــم. مەزك ــى الزى ــەزگۈر تۇرۇش س
ــاكان  ــى م ــان ياك ــۇنداقال زام ــان ش ــۇن بولغ ــا ئۇيغ ــالم روھىغ ــان ۋە ئىس ــكە تايانغ ھەدىس
ــۇپ،  ــىپالر بول ــك رېتس ــان قىممەتلى ــپ قويمايدىغ ــى يوقىتى ــن رولىن ــى تۈپەيلىدى ئۆزگىرىش
ــى- ــىيەت، نەپس ــر، گۇناھ-مەئس ــۇن پىكى ــات، ئازغ ــۈك پىتنە-پاس ــى تۈرل دەۋرىمىزدىك

شــەھۋەت، شــۈبھە ۋە ۋەسۋەســە قاتارلىــق ۋىروســالر بىلــەن يۇقۇملىنىــپ قالغــان هەر قانــداق 
كىشــى بۇالرنــى ســەمىمىيلىك بىلــەن قولالنغــان ھامانــال ســەللىمازا ســاقىيىپ كېتىدۇ. ئەكســىچە 
بۇالرغــا ئەمــەل قىلمىغــان كىشــىلەر بولســا، ئىككــى دۇنيــادا خار-زەبــۇن بولىــدۇ. »كىمكــى 
مېنىــڭ زىكرىمدىــن يــۈز ئۆرۈيدىكــەن، ئۇنىــڭ ھاياتــى تــار )يەنــى خاتىرجەمســىز( بولىــدۇ، 
قىيامــەت كۈنــى ئۇنــى بىــز كــور قوپۇرىمىــز. ئــۇ: ئــى پەرۋەردىگارىــم! نېمىشــقا مېنــى كــور 

قوپــۇردۇڭ، ۋاھالەنكــى )دۇنيادىكــى چاغــدا( مېنىــڭ كــۆزۈم كۆرەتتىغــۇ؟ دەيــدۇ«]3].

پايدىالنغان مەنبەرلەر:
قۇرئان كەرىم 

سەھىھۇل بۇخارىي
تىرمىزىي

الوابل الصيب )تۆكۈلگەن يامغۇر(

ــح  ــىتىلىرى( ملحمــد صال ــۇرۇش ۋاس ــتەھكەم ت ــدا مۇس ــڭ دىنى ــه )ئالالھنى ــن الل ــات عــى دي وســائل الثب

ــد املنج

]1]  تىرمىزى، 2307-ھەدىس.
]2]  جۈمە سۈرىسى، 8-ئايەت.

]3]  تاھا سۈرىسى، 125-124-ئايەتلەر.
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ئۇلــۇغ ئالــالھ ئــادەم ئەلەيھىسســاالمنى پەيغەمبەرلىــك ۋە رەببانىــي ئەلچىلىــك ۋەزىپىســى 
بىلــەن شــەرەپلەندۈردى. شــۇڭا ئــادەم ئەلەيھىسســاالم ئالالھقــا قۇلچىلىــق قىلىــش ئىشــىنى 
ــلىدى ۋە  ــەن باش ــش بىل ــم بېرى ــى تەلى ــك دەۋىتىن ــە ئەلچىلى ــى بويىچ ــڭ ئۆگەتكىن ئۇنى
ــۇن –  ــى قان ــەرىئىتىنى )يەن ــڭ ش ــا ئالالھنى ــۇ ئۇالرغ ــۈزدى. ئ ــا يەتك ــى ئەۋالدلىرىغ ئۇن
ــالس  ــداق ئىخ ــش ۋە قان ــادەت( قىلى ــق )ئىب ــداق قۇلچىلى ــا قان ــى(، ئالالھق بەلگىلىمىلىرىن
قىلىشــنى ئۆگەتتــى ھەمــدە ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىنى يــەر يۈزىــدە بەرپــا قىلىــش، مەخلۇقاتــالر 
ئىچىــدە ۋە يــەر يۈزىــدە ئادالەتنــى تۇرغــۇزۇش ئۈچــۈن كۈچىنىــڭ يېتىشــىچە تىرىشــتى. ئــۇ 
ئالالھنىــڭ ئەلچىلىكىنــى تاپشــۇرۇپ ئېلىشــتا ئىشــەنچلىك، ئەۋالدلىرىغــا يەتكۈزۈشــتە ســەمىمىي 
ئىــدى. ئــۇ ئەۋالدلىرىغــا راســتچىللىق، ئىخــالس، ئامانــەت ۋە ئادالــەت قاتارلىــق ئاساســىي 

ــىڭدۈردى. ــى س ئەخالقالرن

ــتۈرۈش  ــدە ئۆزلەش ــرى ئىچى ــق قىلىشــنى ئەۋالدلى ــا قۇلچىلى ــادەم ئەلەيھىسســاالم ئالالھق ئ
ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشــكە ھېرىســمەن ئىــدى. ئالالھقــا قۇلچىلىــق قىلىــش ئــەڭ ئالىــي قىممــەت 
ــق  ــقا بارلى ــىنى باش ــدۇ، مەرتىۋىس ــا كۆتۈرى ــەك ماقامغ ــاننى يۈكس ــۇپ، ئىنس ــاراش بول ق
ــرى  ــالرنىڭ بى ــەت قاراش ــي قىمم ــي ئالى ــۇ ئومۇمى ــدۇ. ئ ــتۈن قىلى ــن ئۈس مەخلۇقاتالردى
ھېســابلىنىدۇ؛ مۇھىملىــرى ئادالــەت )يەنــى ئادالەتنــى بەرپــا قىلىــش(، ئېھســان )يەنــى تائەت 
– ئىبادەتنــى مۇكەممــەل قىلىــش( ۋە ھېكمــەت )يەنــى ھېكمــەت بىلــەن ئىــش قىلىش(تــۇر. 
ئالالھقــا قۇلچىلىــق قىلىــش قىممــەت قارىشــى ئىســالمنىڭ ئــەڭ ئالىــي قىممــەت قاراشــلىرىدىن 
بىــرى بولــۇپ، ئــادەم ئەلەيھىسســاالم ھەمــدە ئۇنىڭدىــن كېيىــن كەلگــەن بارلىــق پەيغەمبەرلەر 

ۋە ئەلچىلــەر ئىنســانىيەتنى ئەنــە شــۇ ئالىــي قىممــەت قاراشــقا چاقىرغــان.

ئاتىمىز ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يەر ئاتىمىز ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يەر 

يۈزىدىكى تۇنجى ئەمىلىيۈزىدىكى تۇنجى ئەمىلى

دوكتور ئەلى سەلالبى
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ئــادەم ئەلەيھىسســاالمدىن باشــالپ بارلىــق پەيغەمبەرلــەر ۋە ئەلچىلــەر: ئالالھقــا قۇلچىلىــق 
ــڭ  ــە ئالالھنى ــچ نەرس ــدۇ، ھې ــە ئالى ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــە تەرەپلىرىن ــڭ ھەمم ــش ھاياتنى قىلى
ئۇشــبۇ قانۇنىدىــن ســىرتتا قالمايــدۇ، ئۇنىــڭ ئومۇمىــي ئۇقۇمىدىــن چەتنــەپ ۋە بۆلۈنــۈپ 

ــدۇ. ــدۇ،-دەپ قاراي كەتمەي

ــارەت  ــىيدىن ئىب ــي ۋە خۇسۇس ــش ئومۇمى ــق قىلى ــى، قۇلچىلى ــەش كېرەكك ــۇنى تەكىتل ش
ــدۇ: ــۈك بولى ــى تۈرل ــداق ئىكك مۇن

ئومۇمىــي قۇلچىلىــق: بــۇ، ئاســمانالر ۋە زېمىــن ئەھلىنىــڭ ھەممىســىنىڭ، ياخشــىلىرىنىڭمۇ، 
ــى  ــق قىلىدىغانلىقىن ــا قۇلچىلى ــۇ ئالالھق ــۇ، كاپىرلىرىنىڭم ــۇ، مۇئمىنلىرىنىڭم گۇناھكارلىرىنىڭم
ــڭ  ــەيئىلەرنىڭ ھەممىســى ئالالھنى ــانالرنىڭ ھەممىســى، بەلكــى ش ــىتىدۇ. چۈنكــى ئىنس كۆرس
قۇللىــرى )بەندىلىــرى(دۇر. ئــۇ خــۇددى ئىبنــى قەييــۇم )رەھىمەھۇلالھ(نىــڭ: »باشــقۇرغۇچىغا 
ۋە ھۆكۈمرانغــا قۇلچىلىــق قىلىــش« دەپ ئاتىغىنىــدەك، بارلىــق مەخلۇقاتالرنــى ئــۆز ئىچىگــە 
ــمانالردا ۋە  ــدۇ: »ئاس ــداق دەي ــە مۇن ــۇ ھەقت ــالھ ب ــۇر. ئال ــي قۇلچىلىقت ــان مەجبۇرى ئالغ
زېمىنــدا رەھمــان ئالالھقــا بەنــدە بولــۇپ بويســۇنمايدىغان ھېــچ مەخلــۇق يوقتــۇر«]1]. مانــا 

بــۇ ئايــەت مۇئمىــن ۋە كاپىرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.

ــول  ــەت ۋە م ــا مەرىپ ــەر، كاتت ــاب پەيغەمب ــاالم ئالىيجان ــادەم ئەلەيھىسس ــىزكى، ئ شۈبھىس
ــەيئىلەرنىڭ  ــق ش ــالھ بارلى ــدۇ: »ئال ــداق دەي ــە مۇن ــۇ ھەقت ــالھ ب ــاھىبىدۇر. ئال ــم س ئىلى
ئىســىملىرىنى ئادەمگــە ئۆگەتتــى«]2]. ئــادەم ئەلەيھىسســاالم ئەۋالدلىرىغــا ئالالھنىــڭ ئۇلــۇغ 
ــان  ــق قىلىدىغ ــدا قۇلچىلى ــي ۋە ئىختىيارســىز ھال ــا ئىختىيارى ياراتقۇچــى ئىكەنلىكــى، ئۇنىڭغ
ــى  ــالر ئىچىدىك ــۇ مەخلۇقات ــاننىڭ ب ــى، ئىنس ــڭ بارلىق ــۈك مەخلۇقاتلىرىنى ــۈك – تۈرل تۈرل
ئورنــى، ئۇنىــڭ ئــۇالر بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتى، قۇلچىلىقنــى پەقــەت يېگانــە ئالالھقىــال 

ــەردى. ــدە ســۆزلەپ ب ــى ھەققى قىلىشــنىڭ مۇھىملىق

خۇسۇســىي قۇلچىلىــق: بــۇ، ئــادەم ئەلەيھىسســاالم بىلــەن ھــاۋا ئانىمىــز ۋايىغــا يەتكۈزۈپ 
ــل  ــا ئىزچى ــن بالىغ ــدە ئاتىدى ــرى ئىچى ــۇالر ئەۋالدلى ــۇپ، ئ ــق بول ــان قۇلچىلى ــادا قىلغ ئ
داۋام قىلىدىغــان تائــەت – ئىبــادەت، مېھــرى – شــەپقەت ۋە بۇيرۇقالرغــا ئىتائــەت قىلىــش 
ــمى  ــر قىس ــڭ بى ــۇ بۇيرۇقالرنى ــدى. ئ ــقان ئى ــق تىرىش ــكە قاتتى ــى ئۆزلەشتۈرۈش قۇلچىلىقىن

تۆۋەندىكىچــە:

ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: »رەببىڭالرغا ئىبادەت )قۇلچىلىق( قىلىڭالر«]3].

ئالــالھ تائــاال يەنــە مۇنــداق دەيــدۇ: »شەكســىزكى، مېنىــڭ بەندىلىرىــم ئۈســتىدە ســېنىڭ 

]1]  سۈرە مەريەم، 93-ئايەت.

]2]  سۈرە بەقەرە، 31-ئايەت.

]3]  سۈرە بەقەرە، 21-ئايەت.
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)شــەيتان ئىبلىســنىڭ( ھېچقانــداق ھۆكۈمرانلىقىــڭ يــوق«]1].

ــڭ  ــا ۋە ئۇنى ــدۇر، ئۇنىڭغ ــڭ قۇللىرى ــن رەببىنى ــش جەھەتتى ــات پەرۋى ــق مەخلۇق بارلى
ھامىيلىقىغــا بويســۇنغۇچىدۇر، بــۇ جەھەتتىــن ئــۇالر ئىــالھ )مەبۇد(نىــڭ قۇللىرىــدۇر. كائىنات 

مانــا مۇشــۇ قانۇنىيــەت ئۈســتىدە ئايلىنىــدۇ.

ــقا  ــۇ باش ــىدۇر. ئ ــالرنىڭ ئاساس ــەت قاراش ــق قىمم ــش بارلى ــق قىلى ــا قۇلچىلى ئالالھق
قىممــەت قاراشــالرغا، بەلكــى پۈتكــۈل ئىنســانىيەتنىڭ مەۋجۇتلۇقىغــا ھۆكۈمرانلىــق قىلىدىغــان 
ئۇنىۋېرســال، ئەتراپلىــق قىممــەت قاراشــتۇر. چۈنكــى ئۇ قىممــەت قــاراش ئالالھقــا رەببىمىز، 
ــاالمدىن  ــادەم ئەلەيھىسس ــدە ئ ــەن ھەم ــىنىش بىل ــز دەپ ئىش ــى ئىالھىمى ــۇن بېكىتكۈچ قان
ــە  ــق ئەلچىلىرىگ ــان بارلى ــەللەمگىچە بولغ ــى ۋەس ــەلاللالھۇ ئەلەيھ ــەد س ــالپ، مۇھەمم باش
ئىشــىنىش بىلــەن باشــلىنىدۇ. ئــۇ، ئالالھنىــڭ دەرگاھىدىــن نازىــل بولغــان قانــۇن بولــۇش 
ســۈپىتى بىلــەن بىرگــە، ئىنســاننىڭ ئىنســانىيىتىنى قوغــداش ۋە ئۇنىــڭ يــەر يۈزىــدە مەۋجۇت 
بولــۇپ تۇرۇشــدىن كۆزلەنگــەن مەقســەتنى ئــەڭ مۇكەممــەل رەۋىشــتە ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش 
ئۈچــۈن تەپســىلىي ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان قىممــەت قاراشــتۇر. ئــۇ قىممــەت قــاراش شــەرئى 
قانۇنغــا ئەمــەل قىلىــش بىلــەن رولىنــى جــارى قىلدۇرىــدۇ. بــۇ ئالىــي قىممــەت قاراشــنىڭ 

مۇھىملىقىنــى مۇنــداق بىــر قانچــە نۇقتىغــا خۇالســىلەش مۇمكىــن: 

بىرىنچــى، ئــۇ قىممــەت قــاراش ئىنســانالرنىڭ بــۇ كائىناتتــا مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىنى 
ــۇ  ــۇ ب ــان. ئ ــى ياراتق ــڭ تۈپەيل ــى ئۇنى ــالھ مەخلۇقاتالرن ــى ئال ــدۇ. چۈنك ــەت قىلى مەقس
ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: »جىنالرنــى، ئىنســانالرنى پەقــەت مــاڭا ئىبــادەت قىلســۇن دەپــال 
ياراتتىــم«]2]. ئىنســاننىڭ يــەر يۈزىــدە مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرۇشــىدىن مەقســەت ھېچ شــېرىكى 
يــوق يېگانــە ئالالھقــا قۇلچىلىــق )ئىبــادەت( قىلىــش، روھىــي ۋە جىســمانىي ئىبادەتلەرنىــڭ 
ھەممىســىدە ئۇنــى بىــر دەپ بىلىــش، شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە، ئۇنــى مۇكەممــەل رەۋىشــتە 
ســۆيۈش، ئۇنىڭغىــال بويســۇنۇش ۋە يالــۋۇرۇش، قەلبنــى يېگانــە مەبۇدتىــن باشــقا بارلىــق 

نەرســىلەردىن تازىالشــتىن ئىبــارەت.

ئىككىنچــى، ئــۇ قىممــەت قــاراش ئىنســاندىكى يارىتىلىشــتىنال بــار بولغــان تەبىئىــي تۇيغــۇ 
بولــۇپ، ئۇنــى ســاماۋى ھىدايــەت ئوزۇقالنــدۇرۇپ تۇرىــدۇ، پەيغەمبەرلــەر ۋە ئەلچىلەرنىــڭ 

چاقىرىقــى يېتەكلەيــدۇ.

ــى،  ــان قىلغانك ــەتنى نىش ــر مەقس ــي بى ــۇنداق ئالى ــاراش ش ــەت ق ــۇ قىمم ــى، ئ ئۈچىنچ
ئالــالھ تائــاال ئــادەم ئەلەيھىسســاالمدىن باشــالپ، ئاخىرقــى پەيغەمبــەر مۇھەممــەد ســەلاللالھۇ 
ئەلەيھــۇ ۋەســەللەمگىچە بارلىــق ئەلچىلىرىنــى ئەنــە شــۇ مەقســەت بىلــەن ئەۋەتكــەن. خۇددى 
نــۇھ ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئــۆز قەۋمىگــە مۇنــداق دېگىنىــدەك: »ئالالھقــا ئىبــادەت قىلىــڭالر، 

]1]  سۈرە ھىجر، 42-ئايەت.
]2]  سۈرە زارىيات، 56-ئايەت.
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ســىلەرگە ئالالھتىــن باشــقا ئىــالھ يوقتــۇر«]1].

ــۆز  ــۇ ئ ــقا پەيغەمبەرلەرم ــاالمالر ۋە باش ــۇئەيب ئەلەيھىسس ــالىھ، ش ــۇد، س ــۇنداقال ھ ش
قەۋملىرىگــە ئەنــە شــۇ چاقىرىــق بىلــەن نىــدا قىلغــان. ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقتــە مۇنــداق 
ــاختا  ــڭالر، س ــادەت قىلى ــا ئىب ــە: ئالالھق ــر ئۈممەتك ــەن ھەربى ــز ھەقىقەت ــدۇ: »بى دەي

ــۇق«]2]. ــەر ئەۋەتت ــۇرۇڭالر،-دەپ پەيغەمب ــراق ت ــن يى ئىالھالردى

تۆتىنچــى، ئىنســانىيەت تارىخــى تۇنجــى ئىنســانىيەت مەدەنىيىتى باشــالنغان كۈندىــن تارتىپال 
بــۇ ئۇلــۇغ قىممــەت قــاراش بىلــەن چەمبەرچــاس باغالنغــان بولــۇپ، ئــادەم ئەلەيھىسســاالم ۋە 
ــقان  ــكە تىرىش ــدە ئەمەلىيلەشتۈرۈش ــرى ئىچى ــى ئەۋالدلى ــز ئۇن ــاۋا ئانىمى ــى ھ ــڭ ئايال ئۇنى
ــان ۋە  ــق قورقق ــن قاتتى ــان، ئۇنىڭدى ــي تونۇغ ــى ھەقىقى ــۇغ ئالالھن ــۇ ئۇل ــدى. ئۇالرم ئى
قەلبلىــرى ناھايىتــى كۆيۈمچــان ۋە مېھرىبــان ئالالھنىــڭ مۇھەببىتــى بىلــەن تولــۇپ تاشــقان 
ئىــدى. شــۇڭا ئــۇالر ئاشــۇ يېڭىدىــن بارلىققــا كەلگــەن جەمئىيەتتــە ئۇلــۇغ ئالالھنــى بــار ۋە 
بىــر دەپ بىلىشــنى )يەنــى تەۋھىــد ئاساســىغا تونۇشــنى(، قۇلچىلىقنــى )ئىبادەتنــى( يېگانــە 

ئالالھقىــال قىلىشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرالىدى.

ئــۇالر ئالــالھ ياخشــى كۆرىدىغــان ۋە رازى بولىدىغــان ئىشــالرنى قىلىشــقا ھەمــدە بۇنــى 
كېيىنكــى ئەۋالدلىــرى ۋە نەۋرىلىــرى ئىچىــدە يېيىشــقا ھېرىــس ئىــدى. بۇنىــڭ ئىچىــدە گــەپ 
– ســۆز، ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن ئەمەللــەر بولــۇپ، نامــاز ئۆتــەش، ھــەج قىلىــش، راســت 
ســۆزلەش، ياخشــىلىققا بۇيــرۇپ، يامانلىقتىــن توســۇش، ئالالھنىــڭ مەخلۇقاتلىرىغــا ئېھســان 
ــا  ــى بەج ــۇنىڭدەك ئىبادەتلەرن ــش ۋە ش ــر ئېيتى ــش، زىكى ــا قىلى ــش، دۇئ ــىلىق( قىلى )ياخش
ــن  ــالردا ئۇنىڭدى ــكارا ھال ــۇرۇن ۋە ئاش ــش، يوش ــاس قىلى ــا خ ــى ئالالھق ــۈرۈش، دىنن كەلت
قورقــۇش، ئۇنىــڭ ھــەر تۈرلــۈك نېمەتلىرىگــە شــۈكۈر قىلىــش، بــاال – مۇســىبەتلەرگە ســەۋر 
قىلىــش، قازائــى – قەدەرگــە رازى بولــۇش، بارلىــق ئىشــلىرىدا ئۇنىڭغىــال يۆلىنىــش، ئۇنىــڭ 
رەھمىتىگــە ئۈمىــد باغــالش، ئازابىدىــن قورقــۇش ۋە شــۇنىڭدەك ئىبادەتلەرنــى ئۇلــۇغ ئالــالھ 
ئۈچۈنــال قىلىــش قاتارلىقــالر بار. ئــادەم ئەلەيھىسســاالم پەيغەمبەرلىــك ۋە ئەلچىلىك ۋەزىپىســىنى 
اليىقىــدا ئورۇندىــدى، ھــاۋا ئانىمىــز ئۇنــى تەســتىقلىدى، بــۇ، تەۋھىــد ۋە ئالالھقــا قۇلچىلىق 
ــڭ  ــان دەســلەپكى ئائىلىلەردىكــى تۇنجــى ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىنى ــتىگە قۇرۇلغ ــش ئۈس قىلى
ــپ  ــلىي كېلى ــڭ ئەس ــان ھاياتىنى ــۇ، ئىنس ــا ب ــلىدى. مان ــكە باش ــس ئېتىش ــدا ئەك يىلتىزى
چىقىشــى ۋە ئۇنىــڭ باشلىنىشــىدۇر. دېمــەك، ئىنســانىيەت تەۋھىــد بىلــەن، قۇلچىلىقنــى يېگانە 
ــا شــېرىك كەلتــۈرۈش  ــارا ئالالھق ــارا – ب ــەن باشــالنغان. ئاندىــن ب ئالالھقىــال قىلىــش بىل
ــۈز  ــىدا ي ــرى ئارىس ــاالمنىڭ ئەۋالدلى ــادەم ئەلەيھىسس ــەردى. ئ ــۈز ب ــق ي ــۆپ ئىالھلى ۋە ك
بەرگــەن تۇنجــى شــېرىك نــۇھ ئەلەيھىسســاالمنىڭ قەۋمــى ئىچىــدە بولــدى. بۇنــى: »نــۇھ 
ئەلەيھىسســاالم ۋە بۈيــۈك توپــان ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىنىــڭ ئىككىنچــى قېتىم تۇغۇلۇشــىدۇر« 

ناملىــق كىتابىمــدا تەپســىلىي بايــان قىلدىــم.

]1]  سۈرە ئەئراف، 59-ئايەت.
]2]  سۈرە نەھل، 36-ئايەت.
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ــدە،  ــەپ كەتكەن ــن چەتن ــۆز ئېتىقادىدى ــانىيەت ئ ــەزەر، ئىنس ــىدىن قەتئىين ــداق بولۇش قان
ئالــالھ تائــاال نــۇھ ئەلەيھىسســاالمنى توغــرا ئەقىــدە، ياخشــى ئەخــالق ۋە ئادالەتلىــك قانــۇن 

بىلــەن بېشــارەت بەرگۈچــى پەيغەمبــەر قىلىــپ ئەۋەتتــى. 

ــەپ  ــن تەل ــاال تەرىپىدى ــالھ تائ ــز ئال ــاۋا ئانىمى ــەن ھ ــاالم بىل ــادەم ئەلەيھىسس ● ئ
ــۈن  ــالھ ئۈچ ــۆرۈش ۋە ئال ــى ك ــۈن ياخش ــالھ ئۈچ ــنىڭ: »ئال ــق قىلىش ــان قۇلچىلى قىلىنغ
ــۇ  ــى، ب ــۇردى. يەن ــە ئاش ــىتىنى ئەمەلگ ــڭ مەقس ــى ئامىلىنى ــارەت ئىكك ــن ئىب چەكلىنىش«تى
ئۇالرنىــڭ ئاپتوماتىــك ھالــدا پەزىلەتلىــك ئىشــالر بىلــەن زىننەتلىنىشــى ۋە ناچــار ئىللەتلەردىن 
ۋاز كېچىشــى دېمەكتــۇر. چۈنكــى ئالــالھ تائاالغــا قۇلچىلىــق قىلىشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش 
ــۇ  ــاال ب ــالھ تائ ــن يۈكسىلىشــىگە زور تەســىر كۆرســىتىدۇ. ئال ــي جەھەتتى بەندىنىــڭ ئەخالقى
ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: »شەكســىزكى، )مۇكەممــەل ئــادا قىلىنغــان( نامــاز قەبىــھ ئىشــالردىن 

ــىدۇ«]1]. ــن توس ۋە گۇناھالردى

شــۇنداقال، ئىنســاننىڭ ئەخالقتىــن تېيىــپ كېتىشــى ئۇنىــڭ قۇلچىلىــق قىلىشــىدا نۇقســان، 
ــرۇي،  ــۈز – ئاب ــال، ي ــۇل – م ــە پ ــن باشــقا يەن ــى، ئالالھتى ــق بارلىقىن ــدا ئاجىزلى ئىمانى
ھوقــۇق، ھاۋايــى – ھــەۋەس دېگەنــدەك ياخشــى كۆرىدىغــان نەرســىلەرگە قىســمەن ياكــى 
ــۇرۇش ۋە  ــە ئاش ــىنى ئەمەلگ ــۇ ئارزۇس ــن ئاش ــىتىدۇ. ئاندى ــى كۆرس ــۇق باغالنغانلىقىن تول
ــتىن  ــەت قاراش ــي قىمم ــارەت ئالى ــتىن ئىب ــق قىلىش ــۈن، قۇلچىلى ــدۇرۇش ئۈچ ــىنى قان نەپس
ــان ئەخالقىــي پەزىلەتكــە مۇۋاپىــق ۋە مــاس كەلمەيدىغــان ئىشــالرنى قىلىــدۇ. كېلىــپ چىقق

ــدى،  ــازاد بول ــىلىرىدىن ئ ــنىڭ ۋەسۋەس ــز ئىبلىس ــاۋا ئانىمى ــاالم ۋە ھ ــادەم ئەلەيھىسس ● ئ
ئۇنىــڭ ھىيلــە – مىكىرلىرىنــى يەڭــدى ۋە ئىنســانىي ئەركىنلىكنــى كامالىغــا يەتكۈزدىكــى، بــۇ 
ئەركىنلىــك ئىنســان تەبىئىتىگــە مــاس كېلىــدۇ، ئەقىلنــى قانائەتلەندۈرىــدۇ ۋە ئىنســانالرنىڭ 
ــېرى  ــەن توشقانس ــەت بىل ــان مۇھەبب ــا بولغ ــب ئالالھق ــۇڭا، قەل ــدۇ. ش ــى ئۇرغۇتى ۋىجدانىن
ــش  ــق قىلى ــڭ قۇلچىلى ــش تۇيغۇســى زىيادىلىشــىدۇ. ئۇنى ــق قىلى ــان قۇلچىلى ــا بولغ ئۇنىڭغ
تۇيغۇســى ئاشقانســېرى ئالالھقــا بولغــان مۇھەببىتــى ۋە ئۇنىڭدىــن باشــقا نەرســىلەردىن ئــازاد 

بولۇشــى زىيادىلىشــىدۇ.

● ئالــالھ تائاالغــا قۇلچىلىــق قىلىــش ئىنســاننى باشــقا نەرســىلەرگە قۇلچىلىــق قىلىشــتىن 
ئــازاد قىلىــدۇ. بــۇ قۇلچىلىــق ئىنســانغا ئۇنىــڭ ھۆرمەتلىــك مەخلــۇق ئىكەنلىكىنــى ئىــدراك 
ــەن  ــى بىل ــى ياراتقۇچىس ــدۇ، ئۇن ــىنى پاكالي ــڭ نەپس ــق ئۇنى ــۇ قۇلچىلى ــدۇ. ب قىلدۇرى
باغاليــدۇ. نەتىجىــدە، ئــۇ ئۇنــى خارلىــق ۋە خورلــۇق ئامىللىرىنىــڭ چاڭگىلىدىــن قۇتقــۇزۇپ، 
ــنى  ــق قىلىش ــس قۇلچىلى ــۇ خالى ــپ، ئ ــۇنداق قىلى ــدۇ. ش ــە ئۆرلىتى ــەك مەرتىۋىلەرگ يۈكس
ئىشــقا ئاشۇرۇشــتا زور تىرىشــچانلىقالرنى كۆرسەتكەنســېرى، ئۇنىــڭ روھىــي دۇنياســى شــۇنچە 
ــىپ  ــا ئەگىش ــىدۇ ۋە بۇنىڭغ ــى ئاش ــززەت – ھۆرمىت ــىلىدۇ، ئى ــدۇ ۋە يۈكس ــرى ئۆرلەي يۇقى

مەرتىۋىســى تېخىمــۇ ئالىيلىشــىدۇ.

]1]  سۈرە ئەنكەبۇت، 45-ئايەت.
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ــەر  ــى. ئەگ ــاق ئارزۇس ــانالرنىڭ ئورت ــق ئىنس ــىش بارلى ــائادەتكە ئېرىش ــت – س ● بەخ
ئىنســان ئۇنىڭغــا ئېرىشــىش ئۈچــۈن ئالالھقــا قۇلچىلىــق قىلىــش قىممــەت قارىشــى دائىرىســى 
ئىچىــدە تىرىشســا، ئەســتايىدىللىق ۋە چىدامچانلىــق بىلــەن ئىزدەنســە، ئەلۋەتتە ئېرىشــەلەيدۇ. 
ھەقىقىــي بەخــت – ســائادەت پەقــەت ماددىــي ۋە جىســمانىي لەززەتتىنــال ئىبــارەت ئەمــەس. 
بەخــت – ســائادەتنىڭمۇ، بەختســىزلىكنىڭ ئۆرنــى قەلبتــۇر. قەلــب ئالــالھ تائاالغــا باغلىنىــپ 
تۇرىــدۇ. شــۇڭا قەلبنىــڭ بەخــت – ســائادىتى ئالــالھ تائاالنــى ســۆيۈش، رىشــتىنى ئۇنىڭغــا 
ــە  ــڭ كامالەتك ــۇ، بەندىنى ــا ب ــۇر. مان ــتىن ئىبارەتت ــق قىلىش ــا قۇلچىلى ــالش ۋە ئۇنىڭغ باغ
يېتىــش غايىســى ۋە بەخــت – ســائادىتىدۇر. ئىنســان ئۇنىڭســىز نــە كامالــەت، نــە بەخــت – 
ســائادەتكە ئەســال ئېرىشــەلمەيدۇ. ھەقىقىــي مۇھەببــەت پەقــەت مەھبۇبىنــى نەپســىنىڭ ياخشــى 
ــش ۋە  ــەت قىلى ــا ئىتائ ــۆرۈش، ئۇنىڭغ ــتۈن ك ــىلىرىدىن ئۈس ــق نەرس ــقا بارلى ــەن باش كۆرگ
ئۇنــى رازى قىلىــش يولىــدا چەككــەن جاپــا – مۇشــەققەتلەرگە بەرداشــلىق بېرىــش، ئۇنىڭدىن 
ــىزلىك دەپ  ــەت ۋە بەختس ــازاب – ئوقۇب ــنى ئ ــن ئايرىلىش ــڭ يېنىدى ــنى ۋە ئۇنى يىراقلىشىش
بىلىــش بىلــەن بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: »كىمكــى مېنىــڭ زىكرىمدىــن يــۈز 

ئۆرۈيدىكــەن، ئۇنىــڭ ھاياتــى جاپالىــق ئۆتىــدۇ«]1].

ئــادەم ئەلەيھىسســاالم بىلــەن ھــاۋا ئانىمىــز تارتقان شــۇنچە ھېرىــپ – چارچــاش، ئازاب – 
ئوقۇبــەت ۋە جاپــا – مۇشــەققەتلىرىگە قارىمــاي ئالــالھ تائاالنىــڭ مەخلۇقاتلىــرى ئىچىدىكــى 
ئــەڭ بەختلىــك كىشــىلەر ئىــدى. چۈنكــى ئالــالھ تائــاال ئۇالرغــا رەھىــم – شــەپقەت قىلغان، 
تەۋبــە قىلىــش ۋە ئالالھقىــال قايتىــش يولىنــى ئۆگەتكــەن ئىــدى. ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقتــە 
مۇنــداق دەيــدۇ: »ئــادەم رەببىدىــن بىــر قانچــە ســۆز تەلىــم ئالــدى )ۋە تەۋبــە قىلــدى(، 
ــۇل  ــۇ قوب ــى بەكم ــالھ تەۋبىن ــى ئال ــدى. چۈنك ــۇل قىل ــىنى قوب ــڭ تەۋبىس ــالھ ئۇنى ئال
قىلغۇچىــدۇر، ناھايىتــى مېھرىبانــدۇر«]2]. ئــادەم ئەلەيھىسســاالم رەببىدىــن تەلىــم ئالغــان ئــۇ 
بىــر قانچــە ســۆز ئالــالھ تائاالنىــڭ مۇنــۇ ســۆزىدە بايــان قىلىنىــدۇ: »ئــى رەببىمىــز! بىــز 
ــرەت قىلمىســاڭ، بىزگــە  ــۇم قىلــدۇق، ئەگــەر ســەن بىزگــە مەغپى ــز زۇل ئۆزىمىزگــە ئۆزىمى

رەھىــم قىلمىســاڭ، بىــز چوقــۇم زىيــان تارتقۇچىالردىــن بولــۇپ قالىمىــز«]3].

ئــادەم ئەلەيھىسســاالم بىلــەن ھــاۋا ئانىمىــز رەببىنــى ھەقىقىــي رەۋىشــتە تونــۇدى، ئۇنــى 
ئىخــالس ۋە ســەمىمىيلىك بىلــەن ســۆيدى، ئۇنىڭغىــال ئۈمىــد باغلىــدى ۋە ئۇنىڭدىنــال قورقتى. 
ــا ئېرىشــىش ئىــدى. ئــۇالر  ئۇالرنىــڭ غايىســى ۋە مــۇراد – مەقســىتى ئالالھنىــڭ رازىلىقىغ
تەۋھىــد )ئالالھنــى بــار ۋە بىــر دەپ بىلىش(نىــڭ ۋە ئالالھقــا قۇلچىلىــق قىلىشــنىڭ ھەقىقىــي 
ــڭ  ــۇ ئەمەللىرىنى ــە ش ــى ئەن ــك بولۇش ــڭ بەختلى ــۇردى. ئۇالرنى ــە ئاش ــى ئەمەلگ ماھىيىتىن
مېۋىســى ئىــدى. ئۇالرنىــڭ ئەۋالدلىرىدىــن ئالــالھ ياخشــىلىق ئىــرادە قىلغــان كىشــىلەر ئەنــە 
شــۇ يــول، ئەنــە شــۇ ئەقىــدە ئۈســتىدە ئىزچىــل ماڭىــدۇ، لەنىتــى ئىبلىســنىڭ چاڭگىلىغــا 

ھەرگىــز چۈشــۈپ كەتمەيــدۇ.

]1]  سۈرە تاھا، 124-ئايەت.
]2]  سۈرە بەقەرە، 37-ئايەت.
]3]  سۈرە ئەئراف، 23-ئايەت.
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ــن  ــزدە يېڭىدى ــرى كۈنىمى ــۈننەت ئىنكارچىلى ــان، س ــالر« دەپ ئاتىۋالغ ــى »قۇرئانچى ئۆزىن
ئوتتۇرىغــا چىققــان پىرقــە ئەمــەس، بەلكــى ئــۇ، بىرقانچــە ئەســىر ئىلگىرىمــۇ كۆرۈلگــەن بىر 
ئۇچــۇم ئازغــۇن بىدئەتچىلــەردۇر. بىــز قۇرئــان بىلــەن كۇپايىلىنىمىز، ھەدىســكە ئىشــەنمەيمىز 
ياكــى قۇرئانغــا زىــت بولغــان ھەدىــس، ھەدىــس ئەمــەس، دېگەنــدەك ئاڭلىماققــا توغرىــدەك، 
ئەمەلىيەتتــە قۇرئــان كەرىمنىــڭ روھىغــا تامامــەن زىــت پىكىرلــەر ھەرزامــان ئوتتۇرىغــا چىقىــپ 
تۇرغــان بولســىمۇ، بىــز ئۇيغۇرالرغــا نىســبەتەن بــۇ بىدئــەت بىــر قــەدەر يېڭــى دېيىشــكە 

بولىــدۇ.

 ئەســلىدە، ســۈننەت ئىنكارچىلىرىنىــڭ غەرەزلىــك ۋە بۇزۇق مەقســەتلىرىنىڭ پەردە ئارقىســىغا، 
ئىســالمدىكى ئىبادەتلەرنــى خۇنۇكلەشــتۈرۈش، قۇرئانــى كەرىمنىــڭ ئۆزگەرمــەس پرىنســىپلىرىغا 
ــەر  ــان غەرەزل ــارەت يام ــتىن ئىب ــە داغ تەككۈزۈش ــزە ئىكەنلىكىگ ــۈرۈش ۋە مۆجى ــەك كەلت ش

يوشــۇرۇلغاندۇر. 

ــا،  ــان بولس ــل بولغ ــق نازى ــي ئارقىلى ــاالمغا ۋەھى ــەر ئەلەيھىسس ــم پەيغەمب ــان كەرى  قۇرئ
ھەدىســلەرمۇ ئــۇ زاتنىــڭ ســۆزلىرى، قىلغــان ئىش-ئىزلىــرى، بۇيرىغــان ئەمىــر – پەرمانلىرى 

بولــۇپ، ۋەھيىنىــڭ روھــى ھېســابلىنىدۇ.

ــش  ــرا قىلىنى ــڭ ئىج ــەن ئەھكامالرنى ــەن كۆپلىگ ــدە كەلگ ــان كەرىم ــە، قۇرئ  ئەمەلىيەتت
ئۇســۇلى، ھــەدەس ئارقىلىــق بايــان قىلىنغــان. چۈنكــى ســۈننەت، يەنــى ھەدىــس قۇرئــان 

ــىدۇر.  ــكا نىزامنامىس ــىرى ۋە پرىكتى ــي تەپس ــڭ ئىلمى كەرىمنى

ــان  ــۇ يام ــڭ ب ــۈننەت ئىنكارچىلىرىنى ــت س ــەر ۋاقى ــز ھ ــۇناس فۇقاھىلىرىمى  ھەدىسش

»قۇرئانچىالر«غا قۇرئان 
كەرىم نېمە دەيدۇ؟

 سىراجىدىن ئەزىزى
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ــەن  ــدۇرۇپ كەلگ ــى ئاگاالن ــن خەلقن ــڭ ئازغۇنلىقلىرىدى ــپ، ئۇالرنى ــاش قىلى ــى پ غەرەزلىرىن
ــۇن  ــل ئازغ ــۇ خى ــڭ ب ــمەنلىرى ئىنكارچىالرنى ــالم دۈش ــۇناس ئىس ــن شەرقش ــىمۇ، لېكى بولس
ــە.  ــتۇرۇپ كەلمەكت ــتلىرىنى داۋامالش ــى سۈيقەس ــالمغا قارش ــپ، ئىس ــن پايدىنىلى پىكرلىرىدى

 ســۈننەت ئىنكارچىلىــرى، »بىزگــە قۇرئــان كۇپايــە قىلىــدۇ« دېگــەن، قارىماققــا چىرايلىــق 
ــىرىن  ــان ش ــەل يالىتىلغ ــان ھەس ــى قازىدىغ ــالمنىڭ يىلتىزىن ــە ئىس ــان، ئەمەلىيەتت ئاڭلىنىدىغ
ــقا  ــا چىقىرىش ــنى يوقق ــان ھەدىس ــى بولغ ــى مەنبەس ــەرىئەتنىڭ ئىككىنچ ــەن ش ــۆزلىرى بىل س
ــىلەر  ــۇن كىش ــۇم ئازغ ــر ئۇچ ــىردا بى ــزدا مىس ــان تارىخىمى ــى زام ــى. يېقىنق ــۇپ باقت ئۇرۇن
»بىزقۇرئانچىــالر« سەپسەتىســىنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، مۇســۇلمانالرنىڭ ئەقىدىســىنى بۇلغاشــقا 
ــالر ئوخشــاش  ــر قىســىم ئازغۇن ــاز بى ــەدە ئ ــان بولســا، بۈگۈنكــى كۈندىمــۇ تۈركىي ئۇرۇنغ
ئىدىيەنــى كۆتــۈرۈپ چىققــان؛ ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ماددىــي ئىمكانىيىتىدىــن پايدىلىنىــپ، بىــر 
قىســىم ئۇيغۇرالرغــا يــاردەم قىلىــش پەردىســى ئارقىســىدا ئۇالرنــى ئــۆز مۇددىئاســىغا خىزمەت 

قىلــدۇرۇش ئارقىلىــق، بىــر نەچچــە »قۇرئانچىــالر« نــى يېتىشــتۈرۈپ چىققــان بولــدى. 

قۇرئانچىــالر، »بىــز ســۈننەتتىن قۇرئانغــا مــاس كەلگەننــى ئالىمىــز، زىــت كەلگەننــى رەت 
ــر  ــداق بى ــدە ھېچقان ــس ئىچى ــرا ھەدى ــە توغ ــان. ھەقىقەتت ــا چىقق ــز« دەپ ئوتتۇرىغ قىلىمى
ھەدىــس قۇرئاننىــڭ روھىغــا زىــت كەلمەيــدۇ. چۈنكــى رەســۇلۇلالھ ســۆز ســۆزلىگەندە ئــۆز 
خاھىشــى بىلــەن ســۆزلىمەيدۇ. بــۇ ھەقتــە جانابــى ئالالھ قۇرئــان كەرىمــدە مۇنــداق دېگەن: 
﴿َوَمــا يَنِطــُق َعــِن الَْهــَوٰى. إِْن ُهــَو إِل َوْحــٌي يُوَحــى﴾ »ئــۆز نەپســى خاھىشــى بويىچە ســۆزلىمەيدۇ. پەقەت 
ــۈن  ــڭ پۈت ــۈن ئۇزاتنى ــۇنىڭ ئۈچ ــۆزلەيدۇ«]1]. ش ــال س ــان ۋەھىينى ــل قىلىنغ ــا نازى ئۇنىڭغ

ســۆزى ۋە ھــال – ھەرىكىتــى شــەرىئەتتۇر. 

ــەت بىزگــە شــۇنى كۆرســىتىدۇكى، رەســۇلۇلالھ ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھــەر  يۇقىرىدىكــى ئاي
بىــر ســۆزىنىڭ مەنبەســى ۋەھىيــدۇر. ئىنــكار قىلغــان كىشــى ۋەھيىگــە ئىنــكار قىلغۇچىــدۇر. 

ســۈننەت ئىنكارچىلىــرى ھەدىســنىڭ راســت-يالغانلىقىدا شــەك بــار دېيىشــىدۇ، ئەمەلىيەتتــە 
قۇرئــان كەرىــم بىــز قانــداق يېتىپ كېلىــپ، ســاقالنغان بولســا، توغرا ھەدىســلەرمۇ ئوخشــاش 

كىشــىلەر ۋە ئوخشــاش ئۇســۇل بىلــەن يېتىــپ كېلىــپ، ســاقالنغان.

ــىمۇ،  ــكار قىاللمىس ــكارا ئىن ــۈننەتنى ئوچۇق-ئاش ــۇرۇپ س ــۇلمان دەپ ت ــى مۇس  ئۆزىن
ھەرخىــل باھانىلــەر بىلــەن ســەھىھ ھەدىســالرنى ئىنــكار قىلىشــى، ئالالھنىــڭ دىنــى بولغــان 

ــۇر. ــكار قىلغانلىقت ــى ئىن ــڭ ھۆكمىن ــەرىئتىنى ۋە قۇرئانننى ــالم ش ئىس

ــەر  ــۇن ئايەتل ــدە نۇرغ ــان كەرىم ــە قۇرئ ــى ئىكەنلىكىگ ــەرىئەت مەنبەس ــنىڭ ش ھەدىس
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان، بــۇ ئايەتلەرنىــڭ ھەممىســىنى بــۇ يــەردە كەلتــۈرۈپ بولۇش ئىمكانســىز 
بولســىمۇ، لېكىــن نۆۋىتــى كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن، بــەزى ئايەتلەرنــى بايــان قىلىــپ ئۆتمــەي 
بولمايــدۇ. بــۇ ھەقتــە جانابــى ئالــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اللــه وأطيعــوا 
الرســول ول تبطلــوا أعاملكــم﴾ »ئــې مۇئمىنلــەر ئالــالھ ۋە ئالالھنىــڭ رەســۇلىغا ئىتائــەت قىلىــڭالر، 
ئەمەللىرىڭالرنــى بىــكار قىلىۋەتمــەڭالر«]2]، ﴿مــن يطــع الرســول فقــد أطــاع اللــه ومــن تــوىل فــام أرســلناك 

]1]  نەجم سۈرىسى: 4-3-ئايەت.
]2]  مۇھەممەد سۈرىسى: 33-ئايەت.
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عليهــم حفيظــا﴾ »پەيغەمبەرگــە ئىتائــەت قىلغانلىــق، ئالالھقــا ئىتائــەت قىلغانلىقتــۇر. كىمكــى يۈز 
ئۆرۈيدىكــەن بىــز ســېنى ئۇالرغــا ھىمايىچــى قىلىــپ ئەۋەتمىــدۇق«]1]. ﴿ومــا آتاكــم الرســول فخــذوه 
ومانهاكــم عنــه فانتهــوا، واتقــوا اللــه إن اللــه شــديد العقــاب﴾ »پەيغەمبــەر نېمىنــى ئېلىــپ كەلگــەن بولســا 
ــۇڭالر،  ــن قورق ــڭالر. ئالالھتى ــن يېنى ــا، ئۇنىڭدى ــقان بولس ــن توس ــۇڭالر. نېمىدى ــڭ تۇت چى

ئالالھنىــڭ ئازابــى قاتتىقتــۇر«]2].

ــه  ــه ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخــرة مــن أمرهــم ومــن يعــص الل ــة إذا قــى الل ﴿ومــا كان ملؤمــن ول مؤمن
ورســوله فقــد ضــالل مبينــا﴾ »ئالــالھ ۋە ئالالھنىــڭ رەســۇلى بىــر ئىشــقا ھۆكــۈم قىلغــان بولســا، 
ھەرقانــداق مۇئمىــن ئــەر ياكــى ئايالنىــڭ ئۇنىڭــدا تالــالش ئىختىيارلىقــى يوقتــۇر. كىمكــى 
ــدۇر«]3].  ــكارا ئازغۇن ــەن ئوچۇق-ئاش ــىيلىق قىلىدىك ــۇلىغا ئاس ــڭ رەس ــا ۋە ئالالھنى ئالالھق

ــەت  ــال ئىتائ ــى، ئالالھقى ــۇم بولىدۇك ــۇ مەل ــە ش ــن بىزگ ــڭ مەزمۇنىدى ــۇر ئايەتلەرنى مەزك
قىلىمــەن دەپ پەيغەمبەرگــە ئىتائەت قىلىشــنى تاشــالش، ئەمــەل - ئىبادەتنى بىــكار قىلغانلىقتۇر.

ــەن: ﴿لقــد مــن اللــه عــى املؤمنــن إذ بعــث فيهــم رســول مــن  ــداق دېيىلگ ــە مۇن ــر ئايەتت ــە بى يەن
أنفســهم يتلــو عليهــم آياتــه ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة، وإن كانــوا قبــل لفــي ضــالل مبــن﴾ »ئالــالھ 
ــاك  ــن( پ ــى )گۇناھالردى ــان، ئۇالرن ــالۋەت قىلىدىغ ــى تى ــڭ ئايەتلىرىن ــە ئالالھنى مۇئمىنلەرگ
ــان،  ــان ۋە ســۈننەتنى( ئۆگىتىدىغ ــى قۇرئ ــى )يەن ــى ۋە ھېكمەتن ــا كىتابن ــان، ئۇالرغ قىلىدىغ
ئۆزلىرىدىــن بولغــان بىــر پەيغەمبــەر ئەۋەتىــپ، ئۇالرغــا چــوڭ ئېھســان قىلــدى؛ ھالبۇكــى، 
ئــۇالر بــۇرۇن ئوچــۇق گۇمراھلىقتــا ئىــدى«]4]. بــۇ ئايىتــى كەرىمەدىكــى »ھېكمەت«تىــن 
ــەت،  ــەن. دەرھەقىق ــە كەلگ ــىرلەر بىرلىكك ــق مۇپەسس ــا بارلى ــەت قىلىنغانلىقىغ ــۈننەت مەقس س

ــمەيدۇ. ــۇرۇپ پۈتۈنلەش ــرى ســۈننەتكە ئاساســالنماي ت ــەرىئەت ئەھكاملى ش

 بىــر ئىنســاننى دىنســىزلىقتىن مۇســۇلمانلىققا ئايالندۇرىدىغان ســۆز - »ال ئىالھــە ئىللەلالھ، 
مۇھەممــەد رەســۇلۇلالھ« يەنــى )ئالالھتىــن باشــقا ئىبــادەت قىلىشــقا اليىــق ئىــالھ يــوق، 

مۇھەممەد-ئەلەيھىسســاالم-ئالالھنىڭ ئەلچىســىدۇر( دېگەن، شــاھادەت كەلىمىســىدۇر. 

»بىزگــە قۇرئــان كۇپايــە، ھەدىســكە ھاجــەت يــوق« دېگــەن ئازغۇنــالر يېقىنقــى زاماندىمۇ 
يەنــە مىســىر ۋە تۈركىيەلــەردە پەيــدا بولۇشــقا باشــلىدى، ئــۇالر جەمئىيەتتــە دىنىــي مەلۇماتــى 
تــۆۋەن مۇســۇلمانالرنى قايمۇقتۇرۇشــتا بەلگىلىــك رول ئوينــاپ كەلمەكتــە. بىــز ئۇيغۇرالرغــا 
نىســبەتەن تۈركىيەدىكــى ســۈننەت ئىنكارچىلىرىنىــڭ تەســىرى بىــر قــەدەر كۈچلــۈك بولغــان 
ــى  ــەگەك بولغانلىق ــرى س ــرى، ئۆلىمالى ــى يۇقى ــي چۈشەنچىس ــڭ دىنى ــىمۇ، خەلقىمىزنى بولس

ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ماددىــي قىزىقتۇرۇشــلىرىمۇ تەســىر كۆرســىتەلمىدى.

ــڭ تارىخــى شــىئەلەرگە تۇتۇشــىدۇ. چۈنكــى شــىئەلەر ســاھابە  ئەســلىدە »قۇرئانچىالر«نى
كىرامالردىــن كەلگــەن ھەدىســلەرنى ئىنــكار قىلىــدۇ، ســاھابە كىرامالرنــى ئىســالم ئۈممىتىدىنمۇ 
ــۇق  ــى قوي ــەن ئاالقىس ــتەملىكىچىلىرى بىل ــز مۇس ــڭ ئىنگلى ــۇنىڭدەك ئۇالرنى ــدۇ. ش كۆرمەي
بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ئىســالم تارىخىــدا ئــۇالر نۇرغــۇن قېتىــم مۇســۇلمانالنى ئاجىزالشتۇرۇشــقا 

]1]  نىسا سۈرىسى: 80-ئايەت.
]2]  ھەشر سۈرىسى: 7-ئايەت.

]3]  ئەھزاب سۈرىسى: 36-ئايەت.
]4]  ئال ئىمران سۈرىسى: 164-ئايەت.
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ھەسســە قوشــقانىدى.

 ئــۆز ۋاقتىــدا ئىنگىلىــزالر مەقســەتلىك ھالــدا بىــر قىســىم شەرقشــۇناس تەتقىقاتچىلىرىنــى 
ــس  ــدۇر، ھەدى ــان كەرىم ــەت قۇرئ ــى پەق ــەرىئەت مەنبەس ــالمنىڭ ش ــېلىپ: »ئىس ــقا س ئىش

ــدى. ــەڭ تەشــۋىق قىلغانى ــدۇ« دېگــەن سەپســەتەنى ك ــەرىئەت مەنبەســى بواللماي ش

 بــۇ قــاراش يېقىنقــى زامانــدا مىســىرنىڭ قاھىــرە ئۇنىۋېرســتېتى ۋە قاھىرەدىكــى ئامېرىــكا 
ــن  ــۇرالر تەرىپىدى ــۇناس دوكت ــىم شەرقش ــر قىس ــان بى ــن بولغ ــتېتى ئوقۇتقۇچىلىدى ئۇنىۋېرس

بازارغــا ســېلىش ھەرىكىتــى باشــالنغان.

ئۇالرنىڭ ئاساسلىق مەقسىتىنى تۈۋەندىكى ئۈچ نوقتىغا يېغىنچاقالشقا بولىدۇ: 

بىزگە قۇرئان كۇپايە، ھەدىسكە ھاجەت يوق سەپسەتىسىنى بازارغا سېلىش.. 1

ــىنى . 2 ــپ، بەزىس ــكار قىلى ــىگە ئىن ــتىن بەزىس ــكار قىلماس ــە ئىن ــنىڭ ھەممىگ ھەدىس
ــش. ــۇل قىلى ــۆرە قوب ــە ك ــا ئەقلىگ ــى، چولت ھاۋايى-ھەۋىس

ــۈزۈش ۋە . 3 ــىنى ئ ــان ئاالقىس ــەن بولغ ــالھ بىل ــانالرنىڭ ئال ــدا ئىنس ــى ھال  تەدرىج
ــش. ــكار قىلى ــەن ئىن ــى تامام ــدا دىنن ئاخىرى

»قۇرئانچىــالر« نىــڭ تارىخىغــا قــاراپ باقىدىغــان بولســاق، ئۇالرنــى خاۋارىجالر، شــىئەلەر، 
مۇئتەزىلــە ۋە يېقىنقــى زامــان شەرقشۇناســلىرىدىن ئىبــارەت تــۆت باســقۇچقا بۆلىنىدۇ.

 »قۇرئانچىــالر« نىــڭ يېقىنقــى زامــان پىشــىۋالىرىدىن بىــرى بولســا، مىســىرلىق ئازغــۇن 
ئەھمــەد ســۈبھى مەنســۇر بولــۇپ، ئۇنــى راپىزىيــالر ۋە ئامېرىكىلــق شەرقشۇناســالر »ئىســالم 
ــا  ــس ئىنكارچىلىقىغ ــرى ھەدى ــن بى ــۇر 70-يىلالردى ــدۇ. مەنس ــۇرى« دەپ، قاراي مۇتەپەكك
ــتۇر.  ــان شەخس ــەن تونۇلغ ــرى بىل ــە يىغىنلى ــرى، مۇھاكىم ــر، ئىســالمغا قارشــى ماقالىلى دائى
ــلىمالرغا  ــام مۇس ــارى، ئىم ــام بۇخ ــش، ئىم ــل ئۇزارتى ــا تى ــس ئۆلىمالىرىغ ــە ھەدى ــۇ يەن ئ
ھاقارەتلەرنــى ياغدۇرغــان شــەخس. ئەزھــەر ئۇنىۋېرســىتېتى ئۇنــى 1987-يىلــى ئەزھەردىــن 

قوغــالپ چىقارغــان.

»قۇرئانچىــالر« ســۈرە ئەئرافنىــڭ 185- ئايىتىــدە »ئــۇالر قۇرئاندىن كېيىن قايســى ســۆزگە 
ــداق ســۆزگە  ــڭ ســىرتىدا ھېچقان ــپ، قۇرئاننى ــى تۇتۇۋېلى ــدۇ« دېگــەن ئايەتن ئىمــان ئېيتى
ــام  ــلىم، ئىم ــام مۇس ــارى، ئىم ــام بۇخ ــدۇ. ئىم ــدۇ دەپ، قاراي ــكە بولماي ــان كەلتۈرۈش ئىم
شــافىئىي ۋە ئىمــام مالىكىالرنىــڭ رىۋايــەت قىلغــان ھەدىســلىرىنى پۈتۈنلــەي ئىنــكار قىلىــدۇ.

ــداق  ــەن ۋە قان ــپ كەلگ ــداق يېتى ــم قان ــان كەرى ــە قۇرئ ــدا، بىزگ ــىلەپ ئېيتقان  خۇالس
ســاقالنغان بولســا توغــرا ھەدىســلەرمۇ ئوخشــاش يېتىــپ كەلگــەن ۋە جانابــى ئالــالھ: ﴿إنــا 
نحــن نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون﴾ »ھەقىقەتــەن قۇرئاننــى بىــز نازىــل قىلــدۇق، ئۇنــى چوقــۇم 
بىــز قوغدايمىــز«]1] دېگىنىــدەك قۇرئــان كەرىمىنــڭ رۇشــەن بايانــى ۋە ئەمەلىــي تەپســىرى 
بولغــان ســۈننەت، يەنــى ســەھى ھەدىســلەرمۇ يەنــە جانابــى ئالــالھ تەرىپىدىــن قوغدىلىــدۇ. 

]1] ھىجىر سۈرىسى: 9-ئايەت.
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ــقا  ــە قىلىش ــكە، نەمۇن ــان، ئۆگىنىش ــان، دورايدىغ ــد قىلىدىغ ــىلەر تەقلى ــە — كىش ئۈلگ
ئەرزىيدىغــان ئــادەم، ئىــش، نەرســە ياكــى ئۇســۇل، نەمۇنــە، تىــپ دېمەكتــۇر]1]. ھەرقانــداق 
مۇســۇلمان ئۈلگــە بولۇشــقا تېگىشــلىك. چۈنكــى ھەربىــر مۇســۇلمانغا بۇيرۇلغان »كىشــىلەرنى 
ياخشــىلىققا بۇيــرۇپ، يامانلىقتىــن توســۇش«تىن ئىبــارەت پەرزنــى پەقــەت ئۈلگىلىــك رولنــى 
جــارى قىلــدۇرۇش بىلەنــال ئــەڭ مۇكەممــەل ۋە ئــەڭ ئۈنۈملــۈك دەرىجىــدە ئــادا قىلغىلــى 
ــال، ۋەز- ــۆز بىلەن ــز س ــۇش ھەرگى ــن توس ــرۇش ۋە يامانلىقتى ــىلىققا بۇي ــدۇ. ياخش بولى

نەســىھەت قىلىــش بىلەنــال بولمايــدۇ، بەلكــى ئــۇ ئەمەلىيەتتــە كۆرســىتىش بىلــەن بولىــدۇ. 
ــا﴾    ــِبْ َعلَيَْه ــاَلِة َواْصطَ ــَك ِبالصَّ ــْر أَْهلَ ــاالمغا ﴿َوأُْم ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــڭ ھەزرىت ــالھ تائاالنى ئال
»ئائىلەڭدىكىلەرنــى نامازغــا بۇيرىغىــن، ئۆزۈڭمــۇ ئۇنــى ئــادا قىلىشــتا چىداملىــق بولغىــن«]2] 
دەپ بۇيرۇغانلىقــى بۇنــى ئىپادىلەيــدۇ. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇســۇلمانالرنى قانداقــال بىر 
ــر  ــال بى ــى قانداق ــى، ئۇالرن ــۆزى ئورۇندايتت ــى ئ ــاۋۋال ئۇن ــا، ئ ــقا بۇيرۇس ــنى قىلىش ئىش
ئىشــنى قىلىشــتىن توسســا، ئالــدى بىلــەن ئــۇ ئىشــنى ئــۆزى تــەرەك ئېتەتتــى. ســاھابىلەرمۇ 
شــۇنداق قىالتتــى. ســائادەت ئەســرىدىكى مۇســۇلمانالر ئــۆزى قىلمىغــان ئىشــالرغا باشــقىالرنى 
بۇيرۇمايتتــى، ھېچقانــداق ئىشــنى ئــۆزى تــەرك ئەتمــەي تــۇرۇپ باشــقىالرنى تــەرك ئېتىشــكە 
بۇيرۇمايتتــى. دۇنيانىــڭ ھــەر قايســى جايلىرىغــا ئىســالم دەۋىتىنــى يايغــان مۇئمىنلــەر بــۇ 
دەۋەتنــى ئالــدى بىلــەن ئۆزلىرىنىــڭ ئەمەلىيىتى، ئەخالقــى، مۇئامىلىســى ۋە دۇرۇســلۇقى بىلەن 
يايغــان ئىــدى. نۇرغۇنلىغــان مىللەتلــەر ئىســالم دەۋەتچىلىرىنىــڭ دۇرۇســلۇقىدىن ۋە گــۈزەل 
ئەخالقىدىــن تەســىرلىنىپ مۇســۇلمان بولغــان. ســۇتۇق بۇغراخاننىــڭ مۇســۇلمان بولغانلىــق 
قىسسىســىمۇ ھەممىمىزگــە تونۇشــلۇق بولۇشــى مۇمكىــن. ئەپسۇســكى، ھازىرقــى زاماندىكــى 

]1] »ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى« 1202-بەت.
]2]  تاھا سۈرىسى: 132-ئايەت.

ئۈلگە ۋە ئۈلگىلىك رولنىڭ ئەھمىيىتى

مۇھەممەد يۈسۈپ
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مۇســۇلمانالرنىڭ ئەھۋالــى بۇرۇنقىالرنىڭكىدىــن تامامــەن ئەكســىچە بولــۇپ، ھازىرقــى زامانــدا 
مۇســۇلمانالرنىڭ ئەخالقىدىــن تەســىرلىنىپ مۇســۇلمان بولىدىغانــالر يوقنىــڭ ئورنىــدا. چۈنكــى 
كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالر ئۆزلىرىــدە ئۈلگىلىــك رولنــى يوقاتقــان. شــۇڭا ھازىر مۇســۇلمان 
بولغانــالر مۇســۇلمانالرنىڭ ئەخالقىدىــن تەســىرلىنىپ ئەمــەس، بەلكــى ئىلىم-پــەن سايىســىدا 

ئىســالم دىنىمىــز ھەقلىقىنــى، قۇرئانىمىزنىــڭ مۆجىزىلىرىنــى بىلىــپ مۇســۇلمان بولماقتــا. 

ــە  ــن دۆلەتت ــدە، ئاندى ــن مەھەللى ــلىنىدۇ. ئاندى ــن باش ــە ئائىلىدى ــداق ئۈلگ ھەرقان
ئومۇملىشــىدۇ. ئۈلگــە بولــۇش تەربىيــە ئۇســۇللىرىنىڭ ئــەڭ ئۈنۈملىكــى ۋە ئــەڭ 
ــۇپ،  ــۈك بول ــى تۈرل ــەش ئىكك ــەن تەربىيەل ــۇش بىل ــە بول ــابلىنىدۇ. ئۈلگ ــى ھېس ياخشىس
بىــرى، ئۆزلۈكىدىــن تەســىر كۆرســىتىش، يەنــە بىــرى، ســۆز ۋە ھەرىكــەت بىلــەن تەســىر 

ــۇر. ــتىن ئىبارەتت كۆرسىتىش

1. ئۆزلۈكىدىن تەسىر كۆرسىتىش

ئۆزلۈكىدىــن ياكــى ئىختىيارســىز تەســىر كۆرســىتىش دېگــەن ئاتا-ئانــا ياكــى ھەرقانــداق 
بىــر تەربىيەچىنىــڭ پەقــەت »بالىــالر مەندىــن تەقلىــد قىلىــپ ئۆگەنگەنلەرنىــڭ ھەممىســىگە 
ئالــالھ تائاالنىــڭ ئالدىــدا مــەن مەســئۇل ۋە جاۋابكارمــەن« دېگــەن ئېتىقــاد بىلــەن پۈتــۈن 
ياخشــى ئىشــالردا ئۇالرغــا ياخشــى ئۈلگــە بواللىغاندىــال ئاندىــن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. ئــاۋۋال 
ــالر  ــن، بالى ــتۈرگەندىن كېيى ــپ يېتىش ــەل قىلى ــن مۇكەمم ــەر تەرەپتى ــى ھ ــى ئۆزىن تەربىيەچ
ــۇل  ــدا قوب ــىز ھال ــتىن، ئىختىيارس ــداق كۈچىمەس ــى ھېچقان ــىل پەزىلەتلەرن ــى ئېس ئۇنىڭدىك
ــا تەربىيەچــى ياكــى تەربىيەلەنگۈچــى  ــدە يەرلەشــتۈرىدۇ. بــۇ ئۇســۇلدا ي ــدۇ ۋە ئۆزلىرى قىلى
قىيىنچىلىــق تارتمايــدۇ. بەلكــى بــۇ ئىشــالر ئۆزلۈكىدىــن ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. مۇھىــم بولغىنــى 
تەربىيەچىنىــڭ ئــاۋۋال ئۆزىنــى ئىســالھ قىلىشــى، ياخشــى ئــادەت ۋە ئېســىل پەزىلەتلەرنــى 

ــدە يېتىشتۈرىشــىدۇر.  ئۆزى

ــى  ــرى ياخش ــدا ئۆزلى ــەش جەريانى ــى تەربىيەل ــالر بالىلىرىن ــەن ئاتا-ئانى ــۇڭا كۆپلىگ ش
ــەل  ــق، ئ ــان ۋە ئەخالقلى ــى ئىم ــۇالر بالىلىرىن ــى ئ ــدۇ. چۈنك ــۇپ كېتى ــن بول ئادەملەردى
ــەش ۋە  ــى تەربىيەل ــەن ئۆزلىرىن ــدى بىل ــدا، ئال ــەش يولى ــپ تەربىيەل ــق قىلى ئىشــىغا ياراملى

ــدۇ. ــەدەم ئااللماي ــا ق ــۇرۇپ ئالدىغ ــەي ت ــن ئۆتم ــتۈرۈش كۆۋرۈكىدى يېتىش

2. سۆز ۋە ھەرىكەت بىلەن تەسىر كۆرسىتىش

ســۆز ۋە ھەرىكــەت بىلــەن تەســىر كۆرســىتىش تەربىيەچىنىــڭ بالىالرغــا يــول كۆرسىتىشــى، 
بــەزى ئىشــالرنى ئېغىــزى ۋە ئەمەلىيىتــى بىلــەن ئۆگىتىشــىنى كۆرســىتىدۇ. ئۈلگىمىــز ھەزرىتــى 
ــۈپىتى  ــۇش س ــى بول ــى تەربىيەچىس ــڭ بىرىنچ ــالم ئۈممىتىنى ــاالم ئىس ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم
ــەن،  ــى بىل ــەن گاھ ئەمەلىيىت ــۆزى بىل ــى گاھ س ــڭ ئەھكاملىرىن ــاھابىلىرىغا دىننى ــەن س بىل
ــەن  ــى م ــڭ: »نامازن ــى. ئۇنى ــەن ئۆگىتەتت ــى بىل ــەر ئىككىس ــى ھ ــۆزى ۋە ئەمەلىيىت گاھ س
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ئوقۇغانــدەك ئوقــۇڭالر«]1] ۋە »مەندىــن ھــەج قىلىــش قائىدىلىرىنــى ئۆگىنىۋېلىــڭالر«]2] ېيىش 
ئارقىلىــق ھــەم ســۆزى بىلــەن ھــەم ئەمەلىيىتــى بىلــەن قىلىــپ كۆرســىتىپ ئۆگەتكەنلىكــى 

بۇنىــڭ تىپىــك مىســالىدۇر.

ــبىھلەرنى  ــا ۋە تەس ــەت، دۇئ ــان ئاي ــازدا ئوقۇلىدىغ ــدا نام ــاالم گاھى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
بالىالرغــا ئۆگىتىــش مەقســىتى بىلــەن ئىچىــدە ئوقۇلىدىغانالرنىمــۇ ئاۋازلىــق ئوقــۇپ بېرەتتــى.

يېگانە ئۈلگىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر

ــەڭ  ــالمنىڭ ئ ــاالمدا ئىس ــەد ئەلەيھىسس ــى مۇھەمم ــز ھەزرىت ــاال پەيغەمبىرىمى ــالھ تائ ئال
مۇكەممــەل شــەكلىنى ئەكــس ئەتتــۈرۈپ بەرگــەن بولــۇپ، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم گوياكــى 
ئىســالمنىڭ جانالندۇرۇلغــان شــەكلى ئىــدى. شــۇڭا ئــۇ تــا قىيامەتكــە قــەدەر مۇســۇلمانالر 
ئۈچۈنــال ئەمــەس، بەلكــى پۈتــۈن ئىنســانىيەت ئۈچــۈن يېگانــە ئۈلگىــدۇر. ﴿لََقــْد كَاَن لَُكــْم ِف 
ــَه كَِثــرًا﴾ »ســىلەرگە — ئالالھنــى،  ــَر اللَّ ــْوَم اْلَِخــَر َوذَكَ ــَه َوالْيَ ــِه أُْســَوٌة َحَســَنٌة لَِمــْن كَاَن يَرُْجــو اللَّ رَُســوِل اللَّ

ــاد ئەتكەنلەرگــە — رەســۇلۇلالھ  ــى كــۆپ ي ــان ۋە ئالالھن ــد قىلغ ــى ئۈمى ــرەت كۈنىن ئاخى
ــى  ــاالمنىڭ ئەخالقىن ــەد ئەلەيھىسس ــاال مۇھەمم ــالھ تائ ــدۇر«]3]. ئال ــى ئۈلگى ــە ياخش ئەلۋەتت
ــەن«  ــا ئىگىس ــا ئەخالقق ــەڭ كاتت ــەن ئ ــەن ھەقىقەت ــٍق َعِظيــٍم﴾ »س ــى ُخلُ ــَك لََع ــاپ: ﴿َوإِنَّ ماخت
دېگــەن. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئايالــى ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــا »رەســۇلۇلالھنىڭ 

ــدى«]4] دېگــەن. ــان ئى ــى قۇرئ ئەخالق

ــەر ئەلەيھىسســاالم قۇرئــان كەرىمنىــڭ جانلىــق تەرجىمانــى ۋە ئۇنىــڭ  ھەقىقەتــەن پەيغەمب
ھاياتلىقتىكــى كۆرۈنىشــى ئىــدى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۆزى توغرىلىــق: »مېنــى رەببىــم 

ئــەڭ مۇكەممــەل تەربىيەلىــدى«]5] دېگــەن.

ــە،  ــا، ئادالەتت ــەپقەتتە، ئەدەپ-ئەخالقت ــە، مېھىر-ش ــاالم ئىبادەتت ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ســېخىيلىقتا، راســتچىللىقتا، چىــدام ۋە ســەۋرچانلىقتا، كەمتەرلىكتــە، تەقۋالىقتــا، ئىلىم-مەرىپەتتە، 
ــۇلالرنىڭ  ــتە، يوقس ــى يېيىش ــۇلمانالرنىڭ غېمىن ــا، مۇس ــا كۆيۈمچانلىقت ــا ۋە ئاياللىرىغ بالىلىرىغ
ھالىغــا يېتىشــتە، يېتىملەرنىــڭ بېشــىنى سىالشــتا، جۈملىدىــن دىــن ۋە دۇنيالىــق ھەممــە ئىشــتا 

ئــەڭ مۇكەممــەل ۋە يېگانــە ئۈلگــە ئىــدى.

ئــۇ ئاياللىــرى ئۈچــۈن ئــەڭ ئۈلگىلىــك ئــەر، بالىلىــرى ئۈچــۈن ئــەڭ شــەپقەتلىك ئاتــا، 
مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئــەڭ مۇكەممــەل رەھبــەر ئىــدى.

]1]  ئىمام بۇخارىنىڭ »صحيح البخاري« ناملىق ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب الَجَنائِِز « 1292-ھەدىس، ئىمام مۇسلىمنىڭ »صحيح مسلم« ناملىق 
ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب اْلمَْيَاِن« 1658-ھەدىس.

« 2-توم، 943-بەت، 1297-ھەدىس. ]2]  ئىمام مۇسلىمنىڭ »صحيح مسلم« ناملىق ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب الَْحجِّ
]3] ئەھزاب سۈرىسى: 21-ئايەت.

]4] ئىمام ئەھمەدنىڭ »مسند المام أحمد« ناملىق ھەدىس توپلىمىنىڭ 24645-ھەدىسى.
]5] مۇتتەقىينىڭ »كنز العامل« ناملىق ئەسىرىنىڭ 31895-ھەدىسى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەربىيەسىدىن ئۆرنەكلەر

1. بالىالرغا راستچىل بولۇش

ــى  ــام مېن ــى ئان ــر كۈن ــدۇ: بى ــداق دەي ــر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇن ــى ئامى ــال ئىبن ئابدۇل
ئۆيگــە چاقىــردى. كىرســەم پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۆيىمىــزدە ئىكــەن. ئانــام مــاڭا: »كەل 
ــا  ــن: »بالىڭىزغ ــەر ئەلەيھىسســاالم ئانامدى ــدى، پەيغەمب ــر نەرســە بېرىمــەن« دېۋى ســاڭا بى
نېمــە بەرمەكچىســىز؟« دەپ ســورىدى، ئانــام: »خورمــا بېرەرمــەن« دەپ جــاۋاب بــەردى، بۇ 
ۋاقىتتــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئانامغــا: »ئەگــەر ســىز بالىڭىزغــا بىــر نەرســە بەرمىســىڭىز، 

ســىزگە بىــر يالغــان ئېيتقاننىــڭ گۇناھــى يېزىلىــدۇ« دېــدى.

بــۇ ھەدىــس شــەرىف ھەر قانــداق بىــر تەربىيەچىنىــڭ تەربىيەســى ئاســتىدىكىلەرگە ھەمىشــە 
ــەپ  ــى ئىپادىل ــك ئىكەنلىكىن ــەدەر ئەھمىيەتلى ــىنىڭ نەق ــە قىلىش ــەن مۇئامىل ــتچىللىق بىل راس
بەرگــەن. ئۆزىمىــز يالغــان ئېيتىــپ تــۇرۇپ بالىلىرىمىزغــا: »يالغــان ئېيتمــاڭالر« دەپ تەربىيە 

قىلغىنىمىزنىــڭ زادى نېمــە پايدىســى بولســۇن؟!

شــۇڭا بالىالرغــا ئاســانلىقچە بىــرەر ئىشــتا ۋەدە بەرمەســلىك كېــرەك. ئەگــەر ۋەدە بېرىلگەندە 
بولســا، چوقــۇم ئۇنــى ئورۇنــداش كېرەك. 

2. بالىالر ئوتتۇرىسىدا ئادىل بولۇش

بالىالرنــى ئوخشــاش كــۆرۈش، ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدا قانداقــال بىــر ئىشــتا بولمىســۇن، 
ــداق  ــۇ مۇن ــى بەشــىر رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ــان ئىبن ــم. نۇئم ــۇش الزى ــك بول ــۇم ئادالەتلى چوق
ــا:  ــپ، ئۇنىڭغ ــپ كېلى ــا ئېلى ــاالمنىڭ يېنىغ ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــام مېن ــەن: ئات دېگ
ــەر  ــدە، پەيغەمب ــم« دېگەن ــى بېرىۋەتتى ــر خىزمەتچىمن ــا بى ــۇ باالمغ ــۇلۇلالھ! ب »يارەس
ئەلەيھىسســاالم ئاتامدىــن: »بالىلىرىڭنىــڭ ھەممىســىگە شــۇنداق بەردىڭمــۇ؟« دەپ ســورىدى، 
ئاتــام: »يــاق« دېۋىــدى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »ئۇنداقتــا بەرگىنىڭنــى قايتــۇرۇۋال!« 
دېــدى. يەنــە بىــر رىۋايەتكــە كــۆرە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۇ ئادەمگــە: »ئالالھتىــن 
قورقــۇڭالر، بالىلىرىــڭالر ئوتتۇرىســىدا ئادالەتلىــك بولــۇڭالر« دېگــەن. يەنــە بىــر رىۋايەتكــە 
كــۆرە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭدىــن: »ئــەي بەشــىر! ســېنىڭ بۇنىڭدىــن باشــقا باالڭ 
بارمــۇ؟« دەپ ســورىغان، بەشــىر: »ھەئــە« دېگەندىــن كېيىــن، ئۇنىڭغــا: »ئۇنداقتــا مېنــى 

بۇنىڭغــا گۇۋاھچــى قىلمــا، چۈنكــى مــەن ناھەقچىلىققــا گــۇۋاھ بولمايمــەن«]1] دېگــەن.

بالىالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدا ئادالەتلىــك بولماســلىق، بىــر نەرســە بەرگەنــدە بەزىســىنى قايرىپ 
قويــۇپ، بەزىســىگە بېرىــش ياكــى بىرىنــى باشــقىلىرىنىڭ ئالدىــدا ماختــاپ قويــۇپ، يەنــە 

]1] ئىمام مۇسلىمنىڭ »صحيح مسلم« ناملىق ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب الِْهبَاِت« 1622-ھەدىس.
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ــەن« دەپ  ــى »س ــە بىرىن ــپ، يەن ــىز« دەپ چاقىرى ــى »س ــى بىرىن ــۆكۈش ياك ــى س بىرىن
چاقىرىــش ياكــى بىرىگــە قاپىقىنــى ئېچىــپ، يەنــە بىرىگــە قاپىقىنــى تــۈرۈش ياكــى بىرىنــى 
ئوقۇتــۇپ، يەنــە بىرىنــى ئۆي ئىشــىغا ســېلىش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىســى ئادالەتســىزلىك بولۇپ، 
بالىالرنىــڭ ئۆز-ئــارا مۇھەببىتىگــە ئېغىــر دەرىجىــدە ســەلبىي تەســىر كۆرســەتكەندىن باشــقا، 
ــدە،  ــدۇ. نەتىجى ــەۋەب بولى ــە س ــش ۋە ئاداۋەتك ــك، قىزغىنى ــىدا ئۆچمەنلى ــالر ئوتتۇرىس بالى
ــيانكارلىققا  ــى ئىس ــتۇرۇپ، ئۇالرن ــىنى سۇسالش ــان ئىشەنچىس ــىغا بولغ ــڭ ئاتا-ئانىس بالىالرنى

ئۈنــدەپ قويىــدۇ.

ئاتا-ئانىــالر بالىلىــرى ئوتتۇرىســىدا ئادالەتلىــك بولمىغانلىقىنــى تۈرلۈك ســەۋەبلەرگە ئارتىپ 
ــان،  ــۆز ئاڭاليدىغ ــك، س ــۇ ئەدەپلى ــىلەن: ئ ــن. مەس ــقا تىرىشىشــى مۇمكى ــى ئاقالش ئۆزلىرىن
ئىتائەتچــان ئىــدى، بــۇ ئەدەپســىز، ئىســيانكار ئىــدى ياكــى ئــۇ ئەقىللىــك، بــۇ ئەقىلســىز 
ــڭ ئادالەتســىزلىكىنى  ــرى ئاتا-ئانىنى ــۇ ســەۋەبلەرنىڭ ھېچبى ــدى، دېگەنگــە ئوخشــاش. ب ئى

ئاقلىيالمايــدۇ. 

ھەتتــا ئاتا-ئانىــالر تەبەسســۇم قىلىــش، قۇچاقــالپ باغرىغا بېســىش، پېشانىســىگە ســۆيۈپ 
ــك  ــرى ئوتتۇرىســىدا ئادالەتلى ــق ئىشــالردىمۇ بالىلى ــش قاتارلى ــۇش، ياخشــى ســۆز قىلى قوي

بولۇشــقا بۇيرۇلغــان. 

ئىبنــى ئەبــى دۇنيــا ھەســەن رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســاھابىلىرىگە ھەدىــس ســۆزلەپ بېرىۋاتاتتــى، شــۇ ئەســنادا بىــر 
نارىســىدە بــاال قەۋمنىــڭ چــەت تەرىپىــدە ئولتۇغــان دادىســىنىڭ يېنىغــا كەلــدى، ئــۇ ئــادەم 
بالىنىــڭ بېشــىنى ســىالپ، ئــوڭ يوتىســىدا ئولتۇرغــۇزدى. بىــر ئازدىــن كېيىــن ئۇنىــڭ قىــزى 
يېنىغــا كەلــدى، بــۇ چاغــدا ئــۇ ئــادەم قىزىنىڭ بېشــىنى ســىالپ قويــۇپ يــەردە ئولتۇرغۇزدى، 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھېلىقــى ئادەمگــە: »)قىزىڭنــى( يەنــە بىــر يوتاڭــدا ئولتۇرغۇزســاڭ 
بولمامــدۇ!« دېۋىــدى، ھېلىقــى ئــادەم قىزىنــى يەنــە بىــر يوتىســىدا ئولتۇرغــۇزدى. پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسســاالم: »ئەمــدى ئادىــل بولــدۇڭ« دېــدى.]1]

ــۆيگۈ- ــا، س ــى دۇئ ــەس، بەلك ــال ئەم ــي مۇئامىلىلەردى ــدەك ئاددى ــالر يۇقىرىقى ئاتا-ئانى
مۇھەببــەت قاتارلىــق ئىچكــى ئەمەللىرىدىمــۇ ئادالەتلىــك بولۇشــى، ھەممىســىنى تەڭ سۆيۈشــى 
ۋە ھەممىســىنىڭ ھەققىــدە ياخشــى دۇئاالرنــى قىلىشــى الزىــم. بۇالرنــى بالىــالر كۆرمىســىمۇ، 

ئالــالھ تائــاال ئەلۋەتتــە كــۆرۈپ تۇرىــدۇ، ئەمەســمۇ؟!

3. مېھرىبانلىقىنى ۋە كۆيۈمچانلىقنى ئىپادىلەش

ئابدۇلــال ئىبنــى بۇرەيــدە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دېگــەن: پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
]1] ئىبنى ئەبى دۇنيانىڭ »العيال ويقع ف مجلدين« ناملىق ھەدىس توپلىمى 173-بەت، 36-ھەدىس.
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خۇتبــە ئوقۇۋاتاتتــى. توســاتتىن نەۋرىلىــرى ھەســەن بىلــەن ھۈســەيىنلەرنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنــى 
ــن:  ــۇزدى، ئاندى ــا ئولتۇرغ ــپ يېنىغ ــى ئېلى ــن چۈشــتى ۋە ئۇالرن ــپ، مۇنبەردى ــۆرۈپ قېلى ك
»ئالــالھ بالىلىرىــڭالر ۋە ماللىرىــڭالر بىــر تۈرلــۈك ســىناقتۇر، دەپ راســت ئېيتقــان. مــەن 
بــۇ ئىككــى نارەســىدىنىڭ كېلىۋاتقانلىقىنــى كــۆرۈپ تۇرالمــاي قالدىــم ۋە ئاخىرىــدا خۇتبىنىمۇ 

ئــۈزۈپ قويــدۇم«]1] دېــدى.

ــەر ئەلەيھىسســاالمنى ســۆزلەۋاتقان خۇتبىنــى توختىتىــپ قويۇشــقا ئېلىــپ  دېمــەك، پەيغەمب
بارغــان نەرســە، ۋايىغــا يەتكــەن ھەقىقىــي مېھىر-شــەپقەتنىڭ بىــر ئۆرنىكىــدۇر.

بالىالرغــا ئەنــە شــۇنداق مېھىر-شــەپقەتلىك بولــۇش تەلــەپ قىلىنىــدۇ. شــۇنداق قىلغاندىال 
تەربىيــەدە غەلىبــە قىلغىلــى بولىــدۇ. چۈنكــى بالىالرغــا تەربىيەنىــال ئەمــەس، بەلكــى ھېچبىــر 
پىكىرنــى زورالپ تېڭىــپ قوبــۇل قىلدۇرغىلــى بولمايــدۇ. بــۇ ئىــش پەقــەت مېھىر-شــەپقىتىنى 
ۋە سۆيگۈســىنى ئۇالرغــا ئىزھــار قىلىــش ئارقىلىــق، ئۆزىنــى ئۇالرغــا ســۆيدۈرۈش ۋە قوبــۇل 

قىلــدۇرۇش بىلەنــال بولىــدۇ. 

مۇئەللىممــۇ بالىالرغــا سۆيگۈســىنى ئىزھــار قىلىــپ، ئۇالرنــى قايىــل قىلغاندىــال ئۇالرنــى 
ســۆزىگە كىرگۈزەلەيــدۇ ۋە ئۇالرغــا تەربىيەســىنى ســىڭدۈرەلەيدۇ.

4. بالىالرنىڭ تەلەپلىرىنى ئورۇنداش

ــەر  ــى پەيغەمب ــر كۈن ــدۇ: »بى ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــك رەزىيەلالھ ــى مالى ــەس ئىبن ئەن
ــڭ  ــپ، ئۇنى ــۇ كېلى ــۇ ئەنھ ــدى، نەۋرىســى ھەســەن رەزىيەلالھ ئەلەيھىسســاالم ســەجدىدە ئى
ئۈســتىگە مىنىۋالــدى. بــۇ ســەۋەبلىك پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەجدىنى ناھايىتــى ئــۇزۇن 
قىلــدى. نامازدىــن كېيىــن بىرســى ئۇنىڭدىــن: يارەســۇلۇلالھ! ســەجدىنى بــەك ئــۇزۇن قىلدىال، 
ــى  ــدى، ئۇن ــتۈمگە مېنىۋالغانى ــەۋرەم ئۈس ــاالم: »ن ــەر ئەلەيھىسس ــورىۋىدى. پەيغەمب دەپ س

ــۇم كەلمىــدى«]2] دېــدى. چۈشۈشــكە ئالدىراتق

بالىالرغــا كۆرســىتىلگەن مۇشــۇنچىلىك ئاددىــي مېھرىبانلىقنىــڭ بالىالرنىــڭ قەلبىدىكى مەنىســى 
ۋە تەســىرى ئىنتايىــن چــوڭ بولىــدۇ. 

ئاتا-ئانىســىدىن ياكــى مۇئەللىمىدىــن بۇنچىلىــك كۆيۈمچانلىقنــى كۆرگــەن بــاال ئۇالرنــى 
رەنجىتىــپ قويۇشــقا قەتئىــي چىــداپ تۇرالمايــدۇ-دە، ئۇالرنىــڭ تەربىيەســىنى قوبــۇل قىلىــدۇ 

ۋە نېمىگــە بۇيرىســا شــۇنى قىلىــدۇ.

5. بالىالر بىلەن ئويۇن ئويناش

]1] ئىمام بەيھەقى »سنن البيهقي« ناملىق ھەدىس توپلىمى 3-توم، 218-بېتىدە رىۋايەت قىلغان ھەدىس.
]2] ئەبۇ يەئالنىڭ »املسند« ناملىق ھەدىس توپلىمى 3428-ھەدىس.
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ــاالمنىڭ  ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــر كۈن ــدۇ: بى ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــر رەزىيەلالھ جابى
ــۇ،  ــۇپ مېڭىۋېتىپت ــۇق بول ــۆت پۇتل ــاالم ت ــەر ئەلەيھىسس ــم. پەيغەمب ــە كىرىۋىدى ئۆيىگ
ــەر  ــۇ. پەيغەمب ــتىگە چېقىۋاپت ــڭ ئۈس ــەيىن ئىككىســى ئۇنى ــەن ھۈس ــەن بىل ــرى ھەس نەۋرىلى
ــا: »ســىلەرنىڭ تۆگــەڭالر نېمىدېگــەن ياخشــى ۋە ســىلەر نېمىدېگــەن  ئەلەيھىسســاالم ئۇالرغ

ــى. ــەر«]1] دەيتت ــى مىنگۈچىل ياخش

ــى، جامائەتنىــڭ  ــى، دۆلەتنىــڭ رەئىســى، مۇســۇلمانالرنىڭ قوماندان ــى ئويــالپ كۆرەيل قېن
ئىمامــى بولغــان ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم بىــر تەرەپتىــن غازاتالرغــا قوماندانلىــق 
قىلىــپ ئالدىنقــى ســەپكە چىقســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن دۆلەتنىــڭ ئىشــلىرى، مۇســۇلمانالرنىڭ 
مۈشــكۈالتلىرى بىلــەن مەشــغۇل بولۇۋاتقــان تۇرۇقلــۇق، ئائىلىســىدىكىلەرگە ئــۆي ئىشــلىرىدا 
يــاردەم قىلىــش بىلــەن بىرگــە، بالىلىرىنىــڭ كۆڭلىنــى شــاد قىلىشــنىمۇ ئۇنتــۇپ قالمايتتــى. 
ئەمــدى بىزنىــڭ بالىلىرىمىزنى شــۇنداق شــاد قىلماســلىققا ۋە ئۇالرنىــڭ ئەقلىگە ئۇيغۇنلىشــىپ، 

ئۇالرنــى ئويناتماســلىققا يەنــە نېمــە ئۆزرىمىــز بــار؟

بــەزى ئاتا-ئانىــالر بالىالرنــى »قىــل« ۋە »قىلمــا« دېگــەن بۇيرۇق-چەكلىمىلــەر بىلەنــال 
تەربىيەلــەپ كەتكىلــى بولىــدۇ دەپ قارايــدۇ. بالىــالر بۇيــرۇق بىلــەن ياكــى تايــاق بىلــەن 
باشــقۇرغىلى بولىدىغــان قــوي ياكــى كاال ئەمــەس. بەلكــى بالىــالر پەقــەت ســۆيگۈ-مۇھەببەت 

بىلــەن تەلەپلىرىنــى ئورۇنــداش ئارقىلىــق كۆڭلىنــى خــوش قىلىــش بىلــەن باشــقۇرۇلىدۇ.

6. بالىالرنىڭ كۆڭلىنى ئاۋايالش

ــراق ســۈرە  ــا ئۇزۇن ــە نامازغ ــەن ھەمىش ــەن: »م ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ئوقۇشــنى مەقســەت قىلىــپ نامازنــى باشــاليمەن. نــاۋادا بىــرەر بالىنىــڭ يىغىســىنى ئــاڭالپ 
قالســام، بالىنىــڭ يىغىســىدىن ئانىســىنىڭ قانچىلىــك بىئــارام بولۇۋاتقانلىقىنــى ئويــالپ، نامازنى 
تېــزرەك ئوقــۇپ تۈگىتىمــەن«]2]. مانــا بــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئانا-بالىغــا بولغــان 

چەكســىز كۆيۈمچانلىقىنىــڭ بىر ئىپادىســىدۇر.

7. بالىالرغا ساالم قىلىش ۋە تەبەسسۇم بىلەن كۆرۈشۈش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بالىالرنــى كۆرگىنىــدە، ئۇالرغــا خــۇددى چوڭالرغا ســاالم قىلغاندەك 
ســاالم قىالتتــى ۋە تەبەسســۇم بىلــەن ئۇالردىــن ئەھــۋال ســورايتتى. ئىمــام بۇخــارى مۇنــداق 
ــر  ــال بى ــدا قانداق ــۇ يول ــۇ ئەنھ ــك رەزىيەلالھ ــى مالى ــەس ئىبن ــان: ئەن ــەت قىلغ دەپ رىۋاي
ــاالم  ــەر ئەلەيھىسس ــن: »پەيغەمب ــى، ئاندى ــاالم قىالتت ــا س ــاۋۋال ئۇنىڭغ ــە ئ ــى كۆرس بالىن

]1] تەبەرانىي »املعجم الكبر« ناملىق ئەسىرىنىڭ 3-باب، 52-بېتىدە رىۋايەت قىلغان ھەدىس.
اَلِة « 750-ھەدىس. ]2] ئىمام بۇخارىنىڭ »صحيح البخاري« ناملىق ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب الصَّ
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شــۇنداق قىالتتــى«]1] دەيتتــى.

8. كىچىكلەرنى ئاسراش

ــى  ــەر يىل ــىلەر ھ ــى، كىش ــەت قىلىنىدۇك ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــرە رەزىيەلالھ ــۇ ھۇرەي ئەب
ــا ئېلىــپ كېلىــپ،  ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغ ــى پەيغەمب ــدا، ئۇن مېۋىلىــرى دەســلەپ چىققان
ئۇنىــڭ دۇئاســىنى ئاالتتــى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مېۋىنــى قولىغــا ئېلىــپ تــۇرۇپ: »ئــى 
ئالــالھ! بىزگــە مېۋىلىرىمىــزدە، شــەھىرىمىزدە، كەمچەنلىرىمىــزدە بەرىكــەت ئاتــا قىلغىــن. ئــى 
ئالــالھ! ئىبراھىــم ســېنىڭ بەنــدەڭ ۋە پەيغەمبىرىــڭ بولغىنىــدەك، مەنمــۇ ســېنىڭ بەنــدەڭ 
ــا  ــە ئۈچــۈن دۇئ ــەن مەدىن ــدەك، م ــا قىلغان ــۇ مەككــە ئۈچــۈن دۇئ ــەن. ئ ۋە پەيغەمبىرىڭم
ــپ  ــىنى چاقىرى ــك بالىس ــەڭ كىچى ــڭ ئ ــى ئائىلىنى ــۇ مېۋىن ــن ب ــى. ئاندى ــەن« دەيتت قىلىم

ئۇنىڭغــا بېرەتتــى ]2].

ــە  ــنى ۋە كىچىكلەرگ ــى ئاسراش ــە كىچىكلەرن ــتە بىزگ ــۇ ھەدىس ــاالم ب ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــدۇ.  ــەۋر قىالالي ــوڭالر س ــى چ ــەن. چۈنك ــنى ئۆگەتك ــۇرۇن بېرىش ــتىن ب ــا بېرىش چوڭالرغ
ئەممــا كىچىــك بالىــالر تــوال ۋاقىتتــا ســەۋر قىاللمايــدۇ. بولۇپمــۇ مېزىلىــك يېمەكلىكلەرنــى 
ۋە لەززەتلىــك مېۋىلەرنــى كۆرگەنــدە، كىچىــك بالىالرنىــڭ نەپســى تاقىلــداپ قالىــدۇ. شــۇڭا 

ــۇر.  ــاپ قويغانلىقت ــى قىين ــلىك ئۇالرن ــا بەرمەس ــاۋۋال ئۇالرغ ــى ئ بېرىدىغانن

ــۇ  ــى چوڭالرم ــابالنمايدۇ. چۈنك ــق ھېس ــىزلىك قىلغانلى ــىدا ئادالەتس ــالر ئوتتۇرىس ــۇ بالى ب
ــپ  ــىنىدۇ ۋە رەنجى ــىزلىكىنى چۈش ــڭ سەۋرس ــۇ كىچىكلەرنى ــان. ئۇالرم ــۇپ باقق ــك بول كىچى
ــۇش  ــەندۈرۈپ قوي ــق چۈش ــا چىرايلى ــا، ئۇالرغ ــپ قالس ــوڭالر رەنجى ــاۋادا چ ــدۇ. ن قالماي

ــرەك. كې

9. ھەممە ئادەمنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىش

ــەر  ــى پەيغەمب ــر كۈن ــدۇ: بى ــداق دەي ــۇ مۇن ــۇ ئەنھ ــەئىدى رەزىيەلالھ ــى س ــەھل ئىبن س
ئەلەيھىسســاالم بىــر ســورۇندا ئولتۇراتتــى. ئۇنىــڭ ئــوڭ تەرىپىــدە بىــر بــاال، ســول تەرىپىدە 
چــوڭالر بــار ئىــدى. شــۇ پەيتتــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئۇسســۇزلۇق كەلتۈرۈلىۋىــدى، 
ــا  ــاۋۋال چوڭالرغ ــى ئ ــن: »بۇن ــى بالىدى ــوڭ تەرىپىدىك ــن ئ ــى. ئاندى ــن ئىچت ئۇنىڭدى
ــى  ــەن ھەققىمن ــاق، م ــاال: »ي ــورىۋىدى. ب ــەن؟« دەپ س ــازەت بېرەمس ــىمگە ئىج بېرىش
ــاالم  ــەر ئەلەيھىسس ــەن پەيغەمب ــۇنىڭ بىل ــدى. ش ــەن« دې ــۈپ بەرمەيم ــە ئۆتۈن ھېچكىمگ

ــەردى ]3]. ــا ب ــى بالىغ قولىدىكىن

]1] ئىمام بۇخارىنىڭ »صحيح البخاري« ناملىق ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب اللِّبَاِس« 5893-ھەدىس.
]2] ئىمام مۇسلىمنىڭ »صحيح مسلم« ناملىق ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب الَْحجِّ « 1373-ھەدىس.

]3] ئىمام بەيھەقى »سنن البيهقي« ناملىق ھەدىس توپلىمىنىڭ 7-توم، 286-بېتىدە رىۋايەت قىلغان ھەدىس.
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بــۇ بــاال پەۋقۇلئــاددە ئەقىللىــك ۋە زېــرەك بىــر بــاال بولــۇپ، ئــۇ ئىســالم ئەخالقىنىــڭ 
يېيىش-ئىچىــش، ئېلىش-بېرىــش، ھەتتــا ئۆيگــە ياكــى مەســجىدكە كىرىــش قاتارلىــق جىمــى 
ــەر  ــۇ پەيغەمب ــۇڭا ئ ــى. ش ــدان بىلەتت ــىپىنى ئوب ــالش پىرىنس ــن باش ــالردا ئوڭدى ئىش
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئــوڭ تەرىپىــدە ئولتۇرۇۋالغــان. ئــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن كېيىنــال 

ــۇن؟! ــۈپ بەرس ــقىالرغا ئۆتۈن ــۇ باش ــەرەپنى قانداقم ــوڭ ش ــۇ چ ــارەت ب ــتىن ئىب ئىچىش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بالىنىــڭ ئاۋۋال ئىچىشــتىن ئىبــارەت ھەققىنى ئېتىــراپ قىلغانلىقتىن، 
ئۇنىڭدىــن ئىجــازەت ســورىغان. ئەممــا بــاال قوبــۇل قىلمىغاندىــن كېيىــن، ئۇنــى زورلىمىغــان 

ــاۋۋال بەرگەن. ــا ئ ۋە ئۇنىڭغ

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ئاددىــي بىــر مەســىلە ئارقىلىــق مۇســۇلمانالرغا ئادالەتلىــك 
بولۇشــنى ۋە ھــەر كىمنىــڭ ھەققىنــى —چوڭ-كىچىــك دېمەســتىن— بېرىــش الزىملىقىنــى 

ــدۇ. ــۇ چــوڭ ياكــى كىچىكدېمەي ــۇر. ئ ــان ئادالەتت ــەت ھام ئۆگەتكــەن. چۈنكــى ئادال

10. خاتالىقنى سىلىقلىق بىلەن تۈزىتىش 

ئەبــۇ بەكــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: بىــر كۈنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
نامــازدا رۇكــۇدا ئىــدى. مــەن كېلىــپ ســەپكە قېتىلماســتىنال، ئارقىــدا ئايرىــم رۇكــۇ قىلدىــم. 
ــان  ــى باي ــۇ ئەھۋالن ــاالمغا ب ــەر ئەلەيھىسس ــن، پەيغەمب ــن كېيى ــاز تۈگىگەندى ــن نام ئاندى
قىلىــپ بېرىۋىدىــم. ئــۇ مــاڭا: »ئالــالھ ســېنىڭ تىرىشــچانلىقىڭنى تېخىمــۇ زىيــادە قىلســۇن، 

بۇنىڭدىــن كېيىــن مۇنــداق قىلمــا«]1] دېــدى.

ــم  ــى الزى ــى باشلىش ــن نامازن ــپ، ئاندى ــەپكە بېرى ــى س ــاھابە ئالدىنق ــۇ س ــلىدە، ب ئەس
ئىــدى. ئەممــا ئــۇ رۇكۇغــا ئۈلگۈرەلمــەي قېلىشــىدىن ئەنســىرەپ، تۇرغــان يېرىدىــال پەيغەمبەر 
ــا  ــا ياخشــى دۇئ ــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغ ــدا قىلغــان. شــۇڭا پەيغەمب ئەلەيھىسســاالمغا ئىقتى
قىلىۋەتكەندىــن كېيىــن، ئۇنــى بۇنىڭدىــن كېيىــن ئالــدى ســەپتە ئــورۇن بولغــان ھالەتتــە، 

ــدا يالغــۇز تۇرماســلىققا بۇيرۇغــان. ئارقى

بــۇ ئورۇنــدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەربىيەنىــڭ ئــەڭ ئۈنۈملــۈك ئۇســۇلىنى ئۆگەتكــەن 
بولــۇپ، ئــۇ بولســىمۇ، ئالــدى بىلــەن خاتاالشــقۇچىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنــى ســۆزلەپ، ئۇنىڭغا 
ياخشــىلىق تىلــەپ، ئاندىــن ئۇنىــڭ خاتالىقىنــى كۆرســىتىپ قويۇشــتۇر. ئىســالمنىڭ تەربىيــە 

ماۋزۇســىدىكى بــۇ پىرىنســىپى چوڭ-كىچىــك ھەممىگــە قارىتىلغانــدۇر. 

شــۇڭا بالىــالر خاتاالشــقاندا، ئۇالرنىــڭ خاتالىقىنىــال تىلغــا ئالماســتىن، ئــاۋۋال ئۇالرنىــڭ 
ئارتۇقچىلىقلىرىنــى ســۆزلەپ، ئۇالرنــى خــۇش قىلىــپ بولــۇپ، ئاندىــن ئۇالرنىــڭ خاتالىقىغــا 

]1] ئىمام بۇخارىنىڭ »صحيح البخاري« ناملىق ھەدىس توپلىمى »كِتَاُب اَلَذاِن « 750-ھەدىس.
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ــى  ــەس، بەلك ــال ئەم ــالر ئۈچۈن ــۇ پىرىنســىپ بالى ــم. ب ــش الزى ــش بېرى ــە تۈزىتى چىرايلىقچ
ــان  ــۇ يارايدىغ ــز ئۈچۈنم ــاگىرت ۋە ھەمراھىڭى ــچى، ش ــر، ئىش ــلەيدىغان كادى ــزدا ئىش يېنىڭى

ــىپتۇر. پىرىنس

ــاۋۋال  ــزدا، ئ ــش بەرمەكچــى بولغىنىڭى ــا تۈزىتى ــىنىڭ خاتالىقىغ ــرەر كىش ــىز بى ــى س چۈنك
ــا  ــڭ خاتالىقىغ ــن ئۇنى ــۇپ، ئاندى ــاپ قوي ــى ماخت ــۆزلەپ ئۇن ــى س ــڭ ئارتۇقچىلىقلىرىن ئۇنى
تۈزىتىــش بەرســىڭىز، ئــۇ ســىزنىڭ ئادالىتىڭىزنــى ۋە ئۇنىڭغــا ھەقســىزلىق قىلمىغانلىقىڭىزنــى 
ھېــس قىلىــدۇ-دە، نەســىھىتىڭىزنى ئاســانال قوبــۇل قىلىــدۇ. چۈنكــى بــۇ ئۇســۇلدا ســىز 
ئۇنىــڭ ھەققىنــى بەرگــەن ئىكەنســىز، ئۇمــۇ ســىزنىڭ ھەققىڭىزنــى بېرىــش الزىــم ئىكەنلىكىنى 

بىلىــدۇ.

ئەپسۇســكى، بىزنىــڭ ئۇيغــۇر جەمئىيىتىمىــزدە، بۇنــداق ئېســىل ئەخــالق ئومۇمالشــمىغان. 
ــپ  ــادىر قىلى ــى س ــرەر خاتالىقن ــاال بى ــزدە ب ــان. بى ــپ بواللمىغ ــز تارتى ــۇ يىلتى ئائىلىلەردىم
ــتىكى  ــا ئۆتمۈش ــىزلىكلىرىنى، ھەتت ــى، يېتەرس ــق خاتالىقلىرىن ــڭ بارلى ــان ئۇنى ــان ھام قويغ
گۇناھلىرىنــى بىر-بىرلــەپ يۈزىگــە ســېلىپ كېتىمىــز، گويــا ئــۇ بىــر قېتىممــۇ توغــرا ئىــش 
قىلىــپ باقمىغانــدەك مۇئامىلــە قىلىمىــز. نەتىجىــدە، بالىنىــڭ خاتالىقىنــى تۈزىتىــش ئىســتىكى 

ئەمــەس، بەلكــى ئۇنىــڭ ئىســيانكارلىقى ئېشــىپ كېتىــدۇ.

بالىنىڭ ھاياتىدىكى ئۈلگىلەر

1. ئاتا-ئانا ۋە مۇئەللىم

بالىالرغــا ئۈلگــە بولــۇش ئارقىلىــق تەربىيەلــەش ئۇســۇلى بارلىــق تەربىيــە ئۇســۇللىرىنىڭ 
ــە  ــى تەربىي ــۇل ئىكەنلىكىن ــك ئۇس ــەڭ غەلىبىلى ــن ئ ــۈم جەھەتتى ــىر ۋە ئۈن ــدە تەس ئىچى

ــە. ــلىرى تەكىتلىمەكت مۇتەخەسسىس

ــدۇ ۋە ئىســالم  ــى ئۆگىنى ــاال ئاتا-ئانىســىدىن ۋە تەربىيەچىســىدىن ياخشــىلىقنىڭ يوللىرىن ب
ئەخالقــى بىلــەن ئەخالقلىنىــدۇ. شــۇڭا بــاال تەربىيەلــەش ھــەر قانــداق بىــر ئاتا-ئانــا ۋە 
ــىتى  ــش پۇرس ــى توغرىلىۋېلى ــش، ئەخالقىن ــالھ قىلىۋېلى ــى ئىس ــۈن ئۆزلىرىن ــى ئۈچ تەربىيەچ
ــىنىڭ  ــە قىلىش ــىدا غەلىب ــەش ئىش ــالمىي تەربىيەل ــى ئىس ــڭ بالىالرن ــۇ ئۇالرنى ــۇپ، ب بول

ــىدۇر. مۇقەددىمىس

ــان بالىنىــڭ راســتچىللىقنى  ــى كــۆرۈپ چــوڭ بولغ ــان ئېيتىۋاتقانلىقىن ئاتا-ئانىســىنىڭ يالغ
ئۆگىنىشــى مۇمكىــن ئەمــەس. ئاتا-ئانىســىدىن تىل-ئاھانەتلەرنــى ۋە ئەدەپســىز ســۆزلەرنى 
ئــاڭالپ چــوڭ بولغــان بالىنىــڭ چىرايلىــق ســۆز قىلىشــقا ئادەتلىنىشــى مۇمكىــن ئەمــەس. 
ئاتا-ئانىســىدىن قوپاللىقنــى ۋە شەپقەتســىزلىكنى كــۆرۈپ چــوڭ بولغــان بالىنىــڭ مۇاليىملىقنــى 

ــن ئەمــەس. ۋە رەھىم-شــەپقەتنى ئۆگىنىشــى مۇمكى



59

مەرىپەت ژۇرنىلى               2021-يىللىق 2- سان 

ئۇلــۇغ دانىشــمەن بوۋىمىــز يۈســۈپ خــاس ھاجىــب »قۇتادغۇبىلىــك« ناملىــق شــانلىق 
ئەســىرىدە بــۇ ھەقىقەتنــى مۇنــداق ئىپادىلىگــەن:

ئوغۇل-قىز سەۋەبى ئاتا ھەم ئانا،
بۇزۇلسا قىلىقى، تۈزەلسە يەنە.

ئوغۇل-قىز خۇي-پەيلى بولسا يامان،
يامان قىلغان ئاتا بۇالرنى ھامان.

2. بالىالرنى ئەڭ ئېسىل ئۈلگىگە باغالش

ــى  ــدۇ. بەلك ــە قىلماي ــى كۇپاي ــە كۆرسىتىش ــال ئۈلگ ــا ئۆزلىرىدىن ــڭ بالىالرغ ئاتا-ئانىنى
ــەد  ــى مۇھەمم ــان ھەزرىت ــە بولغ ــەل ئۈلگ ــىل ۋە مۇكەمم ــۇ ئېس ــى ئۆزلىرىدىنم بالىالرن
ــى،  ــاالمنىڭ تەرجىمىھالىن ــەر ئەلەيھىسس ــۇ پەيغەمب ــى زۆرۈردۇر. ب ــاالمغا باغلىش ئەلەيھىسس
غازاتلىرىنــى، ئىش-ئىزلىرىنــى، ســۆزلىرىنى ۋە گــۈزەل ئەخالقىنــى بالىالرغــا ھەمىشــە ســۆزلەپ 

ــدۇ. ــەن بولى ــش بىل ــتايىدىل ئۆگىتى ــش ۋە ئەس بېرى

ئۈلگىلىك رولنىڭ يوقۇلۇشى ھەقىقىي كىرزىسنىڭ باشلىنىشىدۇر

ــى  ــى يوقۇلۇش ــك رولن ــدە ئۈلگىلى ــەن ئائىلى ــە، خۇسۇس ــر جەمئىيەتت ــداق بى ھەرقان
ــا،  ــان ئۆلىم ــى يېتەكلەيدىغ ــە خەلقن ــۇپ، جەمئىيەتت ــالنغانلىقى بول ــنىڭ باش ــي كىرزىس ھەقىقى
ــەت ۋە  ــەت، قابىلىي ــۈدەك پەزىل ــپ يېتەكلىگ ــل قىلى ــى قايى ــي ۋە پىشــقەدەملەردە خەلقن زىيالى
ــا  ــاكا، ئاچ ــى ئ ــى ياك ــا بولغۇچىالردىك ــدە ئاتا-ئان ــدا، ئائىلى ــلەتلەر يوقالغان ــۈزەل خىس گ
بولغۇچىالردىكــى ئەخــالق، پەزىلــەت ۋە قابىلىيــەت يوقالغانــدا، بۇنــداق جەمئىيــەت ۋە بۇنــداق 
ئائىلــە كىشــىلىرىنىڭ پــارالق كېلەچىكىدىــن ســۆز ئېچىــش قىيىــن بولىــدۇ. مىســىرلىق ئاتاغلىق 

ــان: ــداق دەپ يازغ ــەد شــەۋقى مۇن شــائىر ئەھم
 إنا المم الخالق مابقيت

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

مىللەتنىڭ راۋاجى ئەخالققا باغلىق،
ئەخالقتىن ئايرىلسا باسار زاۋاللىق. 

پەرزەنتلىرىگــە ئۈلگــە بواللىغــۇدەك دەرىجىــدە ئىلىم-ھېكمــەت ۋە گــۈزەل ئەخــالق بىلــەن 
ــڭ  ــىمۇ، پەرزەنتلىرىنى ــدە بولس ــۇدەك دەرىجى ــە بواللىغ ــۆزى ئۈلگ ــى ئ ــان ياك قورالالنمىغ
تەربىيەســىگە ۋە ئوقۇشــىغا كۆڭــۈل بۆلمەيدىغــان ئاتا-ئانىــالر پەرزەنتلىرىگــە ئېغىــر دەرىجىدە 
زىيانكەشــلىك قىلغــان بولىــدۇ. چۈنكــى ئاتا-ئانىســىنىڭ تەربىيەســى بىلــەن چــوڭ بولمىغــان 
ياكــى ئاتا-ئانىســىدىن ئۈلگــە ئااللمىغــان بالىــالر كوچــا تەربىيەســى بىلــەن ئۆســىدۇ-دە، 
ئۆزلىرىگــە جەمئىيــەت داشــقاللىرىنى، لۈكچەكلەرنــى، ســەنئەتچى كىنــو چولپانلىرىنــى، پۇتبــول 

ماھىرلىرىنــى ئۈلگــە قىلىۋالىــدۇ.
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 ئۈلگە بولغۇچىدا بولۇشقا تېگىشلىك پىرىنسىپالر

ــدە، . 1 ــق ئىش-ھەرىكەتلىرى ــى ۋە بارلى ــلىق بولۇش ــۇم ئىخالس ــڭ چوق ــە بولغۇچىنى ئۈلگ
ــى. ــەمىمىي بولۇش ــۆزلىرىدە س گەپ-س

راســتچىللىق، چىدامچانلىــق، ســەۋرچانلىق، كەمتەرلىــك، قانائەتچانلىــق دېگەنگە ئوخشــىغان . 2
مۇھىــم ئەخالقالرنــى ئۆزىگــە مۇجەسســەم قىلغان بولۇشــى.

ھــەر ئىشــتا ئوتتۇراھاللىقنــى تۇتقــا قىلىدىغــان، ئــوڭاي ۋە توغــرا بولغاننــى تەشــەببۇس . 3
قىلىدىغــان بولۇشــى.

ۋاقىتقا ئاالھىدە رىئايە قىلىدىغان، ۋەدىسىدە قەتئىي تۇرىدىغان بولۇشى.. 4

ئۈلگە بولغۇچىدا بولۇشقا تېگىشلىك سۈپەتلەر. 1

ــڭ . 1 ــان مەلۇماتلىرىنى ــان ئىشــنىڭ ۋە بېرىدىغ ــە بولىدىغ ــۆزى ئۈلگ ــڭ ئ ــە بولغۇچىنى ئۈلگ
ــل بولۇشــى. ــا ئىشەنچىســى كامى توغرىلىقىغ

پىرىنسىپتا چىڭ تۇرىدىغان، بىلگەنلىرىگە ئەمەل قىلىدىغان بولۇشى.. 2

ــەن، . 3 ــى، خۇسۇس ــل بولۇش ــدە ئادى ــان، مۇئامىلى ــەن ئەخالقالنغ ــالق بىل ــۈزەل ئەخ گ
ــان  ــەم قىلغ ــدە ج ــلەتلەرنى ئۆزى ــق خىس ــق قاتارلى ــېخىيلىق، مېھرىبانلى ــق، س ئەپۇچانلى

ــى. بولۇش

ــىتەلەيدىغان . 4 ــىر كۆرس ــقىالرغا تەس ــەن باش ــەمىمىيلىكى بىل ــى ۋە س ــڭ ھەققانىيلىق ئۆزىنى
ــى. بولۇش

ــان، . 5 ــالپ تۇرىدىغ ــى يېڭى ــىنىدىغان، مەلۇماتىن ــى چۈش ــى ياخش ــى ۋە ۋەزىيەتن زامانن
ــى. ــان بولۇش ــراپ قىلىدىغ ــل ئېتى ــى دادى ــۆز خاتالىقىن ــراق، ئ ــن يى قاتماللىقتى

ــەن . 6 ــى بىل ــى ئەمەلىيىت ــەس، بەلك ــۆزىدىال ئەم ــى گەپ-س ــەكىلدە ياك ــى ش ئۈلگىن
كۆرســىتىدىغان بولۇشــى.

ــاپ  ــەدەر چاقن ــا ق ــڭ ئاخىرغ ــدە ئۆمرىنى ــز قەلبى ــىزنىڭ پەرزەنتلىرىڭى ــى، س ئۇنتۇماڭك
تۇرىدىغــان ۋە ھېــچ ئۇنتۇلمايدىغــان خاتىــرە ســىزنىڭ نامازنــى مۇكەممــەل شــەكىلدە ئوقۇغان، 
قۇرئاننــى چىرايلىــق ئــاۋازدا تىــالۋەت قىلغــان، ئۈنلــۈك ئــاۋازدا مۇڭلــۇق دۇئــا قىلغــان، 
جورىڭىزغــا چوڭقــۇر مېھىر-مۇھەببەتلىــك مۇئامىلــە قىلغــان، ئائىلــە ئەزالىرىنىــڭ دىللىرىنــى 

ــەن يايرىتىۋەتكــەن كۆرۈنۈشــلىرىڭىزدۇر. ــز بىل ــۇپ تاشــقان كۆيۈمچانلىقىڭى تول
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)بــۇ ماقالىنــى ئەلالمــە ئەبــۇل ھەســەن نەدۋىــي لۇكنــو »پەن-تېخنىــكا ئىنىســتىتوتى«نىڭ 

ئــۇل تېشــىنى قويــۇش، شــۇنداقال ئىنىســتىتوتتا كومپيۇتېــر بۆلۈمــى ئېچىلىــش مۇراســىمىدا 

ــالر،  ــھۇر زىيالىي ــاندا مەش ــۆپ س ــدا ك ــتىتۇت زالى ــا ئىنس ــى ۋاقىتت ــۇپ، ئەين ــان بول ئوقۇغ

ئىنژىنىــرالر، مائارىــپ تەتقىقاتچىلىــرى، ئۇنىۋېرســىتىت ئۇســتازلىرى ۋە ئۇنىۋېرســىتىت ئىلمىــي 

ھەيئىتىنىــڭ ئەزالىــرى قاتارلىقــالر بــار ئىــدى. ماقالــە ســورۇننىڭ تەقەززاســى بويىچــە ئوردۇچە 

ــە  ــى ئەرەبچىگ ــان نۇسخىس ــم قىلىۋاتق ــىلەرگە تەقدى ــر س ــز ھازى ــڭ بى ــان. ماقالىنى ئوقۇلغ

ــدە  ــر ۋە دەۋەت ھەققى ــن »پىكى ــىرياتى تەرىپىدى ــىر« نەش ــى كەس ــپ، »ئىبن ــە قىلىنى تەرجىم

ئىســالمىي لىكســىيەلەر« نامىــدا نەشــىر قىلىنغــان ماقالىلــەر توپلىمىدىــن تەرجىمــە قىلىنــدى(.

قېرىنداشــالر! مــەن بــۇ مۇراســىمغا قاتناشــقىنىمدىن ناھايىتــى خۇشــال. چۈنكــى مــەن بــۇ 

يېڭــى مۇئەسسەســەدە كومپيۇتېــر بۆلۈمىنــى ئېچىــش ئۈچــۈن دادىللىــق بىلــەن قەدەم باســقان 

ئەمــەل قىلىــش روھــى، چىن-ھېســىيات ۋە يېڭىچــە تەپەككۇرنــى كــۆرۈپ تۇرۇۋاتىمــەن. بــۇ 

مەزكــۇر مۇئەسسەســەنىڭ قىســقا مەزگىــل ئىچىــدە قولغــا كەلتۈرگــەن ئالقىشالشــقا تېگىشــلىك 

 . ر ۇ لىبىسىد غە

ــى الل- ــق، ئەقىللىرىمىزن ــرى تېخنىكىلى ــەر، يۇقى ــاددە يېڭــى ئىجادىيەتل ــە پەۋقۇلئ نۆۋەتت

ــقان،  ــك ئومۇمالش ــەڭ كۆلەملى ــەن ك ــەن؛ ئىلىم-پ ــا كەلگ ــپىياتالر مەيدانغ ــان كەش قىلىدىغ

ــال  ــەزەر يەنى ــي ن ــىدىن قەتئى ــان بولۇش ــي قىلغ ــپ تەرەققى ــان ۋە ئاجايى ــە ئايرىلغ تۈرلەرگ

ــكىالتالرغا دۇچ  ــۈك مۈش ــە ۋە تۈرل ــۇق خەتەرلەرگ ــى قورقۇنچل ــى ناھايىت ــانىيەت دۇنياس ئىنس

ئىسالم بىلەن ئىلىم-ئىسالم بىلەن ئىلىم-
پەننىڭ مۇناسىۋىتى پەننىڭ مۇناسىۋىتى 
ۋە زامانىمىزدىكى ۋە زامانىمىزدىكى 
قااليمىقانچىلىقالرقااليمىقانچىلىقالر

ئەلالمە ئەبۇل ھەسەن نەدۋىيئەلالمە ئەبۇل ھەسەن نەدۋىي

تەرجىمە قىلغۇچى: مۇسا بابۇرتەرجىمە قىلغۇچى: مۇسا بابۇر
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ــۇ  ــكىالت ۋە خەتەرلەرم ــىپ، مۈش ــىغا ئەگىش ــي قىلىش ــڭ تەرەققى ــدۇ. ئىلىم-پەننى كېلىۋاتى

چوڭىيىۋاتىــدۇ. بۇنىــڭ تۈپكــى ســەۋەبى، يالغــۇز ئىلىم-پەننىــڭ ئۆزىــال ئىنســانىيەتنى توغــرا 

ــچ  ــەن زى ــەن بىل ــەن ئىلىم-پ ــالم بىل ــى ئىس ــەس. چۈنك ــك ئەم ــكە يېتەرلى ــا يېتەكلەش يولغ

ــلىق. باغلىنىش

ــاال  ــالھ تائ ــۇ. ئال ــىتىپ تۇرۇپت ــى كۆرس ــى ۋەھىيىس ــڭ تۇنج ــى ئالالھنى ــۇ ھەقىقەتن ب

پەيغەمبىــرى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا مۇنــداق ۋەھىي قىلغــان: »ياراتقــان پەرۋەردىگارىڭنىڭ 

ئىســمى بىلــەن ئوقۇغىــن«]1]. بــۇ ئايەتنىــڭ كــۆپ مەنىلەرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بولــۇپ، 

ــدۇ،  ــىكلەرنى ئاچى ــى ئىش ــۈن يېڭ ــش ئۈچ ــش ۋە ئويلىنى ــۇر قىلى ــۇر تەپەكك ــانغا چوڭق ئىنس

دەرس ۋە ئۈگۈتلەرنــى تەلقىــن قىلىــدۇ. ئىنســان ئۆزىنىــڭ ئائىلىســى، ياشــىغان جەمئىيىتــى ۋە 

ئۆزىنىــڭ كەلگۈســى ھەققىــدە ئويلىنىــش ئۈچــۈن ئەقىــل نىئمىتىنــى ئاتــا قىلغــان. ئىنســان 

بــۇ ســاھەلەرنىڭ ھەممىســى ھەققىــدە ئالــالھ تائــاال ئېنىــق قىلىــپ بىلدۈرگــەن ئۇســۇل ۋە 

ئىالھىــي قانۇنىيــەت بويىچــە ئويلىنىــپ بېقىشــى، ۋە ئىالھــى قانۇنىيەتكــە تولــۇق ئىشىنىشــى 

كېــرەك. 

ھېچقانــداق كىتــاب ئوقۇيالمايدىغــان ۋە قەتئىــي خــەت يازالمايدىغــان ئۇممىــي پەيغەمبەرگــە 

ــەن  ــمى بىل ــڭ ئىس ــان پەرۋەردىگارىڭنى ــي: »ياراتق ــان ۋەھى ــل قىلىنغ ــم نازى ــى قېتى تۇنج

ئوقۇغىــن«]2] دېگــەن ئايــەت بىلــەن باشــلىنىدۇ. ئالالھنىــڭ تۇنجــى ۋەھىيىســىنىڭ بــۇ ئايەت 

بىلــەن باشــالنغانلىقى ناھايىتــى پاســاھەتلىك ۋە باالغەتلىــك مەنىلەرگە ئىشــارە قىلماقتــا. دۇنيادا 

يېڭىدىــن بــاش كۆتــۈرۈپ چىققــان بــۇ ئۈممەتنى يېڭــى ســاماۋىي دىننىــڭ )يەنى ئىســالمنىڭ( 

ــىۋىتى  ــان مۇناس ــەن بولغ ــم بىل ــڭ ئىلى ــالم ئۈممىتىنى ــدۇ. ئىس ــكە بولى ــى دېيىش نەتىجىس

ناھايىتــى كۈچلۈكتــۇر. ئىســالم ئۈممىتــى ئوقۇشــقا ۋە قەلــەم تۇتۇشــقا ئەھمىيــەت بېرىدىغــان؛ 

ئىلىمنــى گۈللىنىــش ۋە تەرەققىــي قىلىــش ئۈچــۈن ھايــات مىزانىغــا ئايالندۇرغــان، ھاياتــى ۋە 

ماماتــى ئىلىمگــە باغالنغــان ئۈممەتتــۇر. ياۋروپــا بىــر قانچــە ئەســىرلىك زۇلمەتنــى، ئىلىــم-

ــن ئىلمىــي گۈللىنىشــنى  ــن كېيى ــى بېشــىدىن ئۆتكۈزگەندى ــەت ئۈزىكچىلىكىن پــەن ۋە مەدەنىي

بارلىققــا كەلتــۈردى، بــۇ گۈللىنىــش ســەۋەبلىك ئىلمىــي، ئىقتىســادىي ۋە سىياســىي تەرەپلــەردە 

غايــەت زور دەرىجىــدە تەرەققىــي قىلــدى. لېكىــن ئىــالھ بىلــەن بولغــان مۇناســىۋەتنى ئۈزۈپ 

قويــدى. ياۋروپادىكــى بــۇ گۈللىنىــش تۇغىنــى كۆتۈرگۈچىلــەر دىندىــن )يەنــى ئىســالمدىن( 

ــاننىڭ  ــى ئىنس ــتىن بەلك ــپ كەلمەس ــدا ئېلى ــداق پاي ــانىيەتكە ھېچقان ــڭ ئىنس ــي ئىلىمنى خالى
قەلبىــدە ئېتىقــاد ۋە ئەخالقىــي قىممــەت قاراشــالرغا قارشــى ئىســيان پەيــدا قىلىدىغانلىقىنــى؛ 

ــىيە،  ــن ئىكىسپاالتاس ــى؛ بۇنىڭدى ــپ بارىدىغانلىقىن ــا ئېلى ــق ۋە ۋەيرانچىلىقق قااليمىقانچىلى
]1] ئەلەق سۈرىسى 1-ئايەت.
]2] ئەلەق سۈرىسى 1-ئايەت.
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ــى؛  ــپ چىقىدىغانلىقىن ــڭ كېلى ــۈش قاتارلىقالرنى ــا دۈم چۈش ــلىك ۋە مال-دۇنياغ پۇرسەتپەرەس

دىندىــن خالىــي بۇنــداق ئىلىمنىــڭ ئىنســانىيەتنى ئىالھنــى ئىنــكار قىلىشــقا، ئەخالقســىزلىققا 

ۋە شــالالقلىققا يېتەكلەيدىغانلىقىنــى ئۇنتــۇپ قېلىشــتى. بىــز بۇالرنــى بۈگــۈن دىــن بىلــەن 

بولغــان مۇناســىۋىتى ئۈزۈلگــەن ياۋروپــا ۋە ئامېرىــكا جەمئىيەتلىرىــدە كۆرۈۋاتىمىــز. 

ــۇن  ــا ئۇيغ ــل ۋە رېئاللىقق ــي ئادى ــى ھەقىقى ــا تارىخىن ــن دۇني ــادەم يېڭىدى ــر ئ ــاۋادا بى ن

شــەكىلدە يازماقچــى ۋە ئىنســانىيەتنىڭ چۈشكۈنلىشــىش ســەۋەبى ھەققىــدە تەتقىقــات ئېلىــپ 

ــىۋىتىنىڭ  ــان مۇناس ــەن بولغ ــالم بىل ــڭ ئىس ــا »ئىلىمنى ــەن ئۇنىڭغ ــا م ــى بولس بارماقچ

ــاننىڭ  ــى، ئىنس ــي بولۇش ــەي خالى ــن پۈتۈنل ــالمىي ئۆلچەملەردى ــڭ ئىس ــى، ئىلىمنى ئۈزۈلىش

ياراتقۇچىســىنى ئۇنتــۇپ قېلىشــى، ئىنســاننىڭ ياراتقۇچىســىنىڭ گۈزەللىكنــى ئۇنتــۇپ ئۇنىڭغــا 

قارشــى ئىســيان قىلىشــى« دېگەنگــە ئوخشــاش تېمىــالردا يېزىــڭ، دەپ كۆرســىتىپ قويىمــەن. 

بــۇ كائىناتنــى ئۇنىــڭ رەببــى ئىــدارە قىلىدىغــان ۋە رىتىملىق شــەكىلدە ئورۇنالشــتۇرىدىغان 

تۇرســا ئىنســان قانداقســىگە رەببىنــى ۋە ئۇنىــڭ مــول نىئمەتلىرنــى ئۇنتۇيدىغانــدۇ؟! ئالــالھ 

ــدۇ:  ــداق دەي ــدە مۇن ــتۇرغانلىقى ھەققى ــەكىلدە ئورۇنالش ــق ش ــى رىتىملى ــاال كائىناتن تائ

ــڭ  ــش( راســتتىنال ئالالھنى ــى تەســەررۇپ قىلى ــى كائىناتن ــش )يەن ــر قىلى ــش ۋە ئەمى »يارىتى

ــدۇر«]1].  ــڭ دەرىجىســى كاتتى ــگارى ئالالھنى ــڭ پەرۋەردى ــدۇر. ئالەملەرنى ئىلكىدى

ــت  ــا ئائى ــە ۋە پەن-تېخنىكىغ ــن تەلىم-تەربىي ــالم بىزدى ــز ئىس ــلىرىم! دىنىمى قېرىنداش

مۇئەسسەســەلىرىمىزنى ئىســالمىي پىرىنســىپالر ئۈســتىگە بەرپــا قىلىشــىمىزنى تەلــەپ قىلىــدۇ. 

ــۈن  ــەلىرىمىز پۈت ــىۋەتلىك مۇئەسسەس ــا مۇناس ــەن تېخنىكىغ ــي ۋە پ ــڭ ئىلمى ــۇندىال بىزنى ش

ــەت  ــلىك ھەقىق ــكە تېگىش ــە بىلىش ــۇنااليدۇ. ھەمم ــى س ــق خىزمەتلەرن ــانىيەتكە پايدىلى ئىنس

شــۇكى، ھېــچ قانــداق ئــادەم ھاياتنىــڭ پۈتــۈن تەرەپلىرىگــە مۇناســىۋەتلىك بــۇ بۈيــۈك 

خىزمەتنــى تۇنجــى كۈنىدىــن باشــالپ ئىســالم ئۈســتىگە بىنــا قىلمــاي تــۇرۇپ بــۇ خىزمەتنــى 

ــدۇ.  ــپ چىقالماي ــا ئېلى روياپق

مــەن ئۆزۈمنــى ئېلىــپ ئېيتســام كىتــاب ئوقۇشــنى، ئىلمىــي تەتقىقات بىلــەن شۇغۇللىنىشــنى، 

ــەن.  ــر ئادەمم ــان بى ــى ياخشــى كۆرىدىغ ــر نەرســە يېزىشــنى ناھايىت ــالردا بى ــل تېمى ھەرخى

بۇنىڭدىــن بــۇرۇن كومپيۇتېــر ئۆگۈنىشــكە ۋاقتىــم بولمىــدى، شــۇڭا بــۇ ســاھەدە ھېچقانداق 

ــىغا  ــش كۇنۇپكىس ــڭ ئېچى ــى كومپيۇتېرنى ــن بارماقلىرىمن ــاھىبى ئەمەســمەن. لېكى ــە س تەجرىب

ــاال  ــالھ تائ ــا ئال ــدۇ-دە خىيالىمغ ــەر كۆرۈنى ــان رەقەمل ــەن ئويلىغ ــدا م ــەن چېغىم تەگكۈزگ

ــدۇ.  ــەر كېلى ــۇ، دېگەنل ــاش يارىتىپت ــا ئوخش ــۇلماننى كومپيۇتېرغ ــۇ مۇس ــاننى بولۇپم ئىنس

]1] ئەئراف سۈرىسى 54-ئايەت.
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كومپيۇتېــر ئاجايىــپ ئىقتىــدار ۋە غايــەت زور دەرىجىــدە كــۈچ ئىگــە بولســىمۇ لېكىــن بــۇ 

يوشــۇرۇن ئىقتىــدار ۋە غايــەت زور دەرىجىــدە كۈچنــى قوزغايدىغــان بىــر ئادەمگــە موھتــاج. 

ئىنســانىيەت تارىخىنــى ۋاراقلىغىنىمىــزدا پەيغەمبەرلــەر ۋە ئۇالرنىــڭ ئەگەشــكۈچىلىرى بۇنــداق 

نەمۇنىلىــك ھاياتنــى ياشــىغان ۋە ئــۇالر پەيغەمبەرلىــك ۋە ئەلچىلىــك بارماقلىرىنــى ئىنســاندىن 

ئىبــارەت كومپيۇتېرنىــڭ كۇنۇپكىســىغا قويۇشــى بىلــەن تــەڭ، ئىنســاننىڭ تۇغمــا ۋە تەبىئىــي 

تاالنتــى ناھايىتــى كۆرۈنەرلىــك رەۋىشــتە نامايەنــدە بولغــان. 

ــش،  ــالمغا دەۋەت قىلى ــانالرنى ئىس ــىگە ئىنس ــۇلمانالرنىڭ زىممىس ــز مۇس ــاال بى ــالھ تائ ئال

ــن  ــدى. لېكى ــدۈرۈش مەســئۇلىيىتىنى يۈكلىگــەن ئى ئىنســانىيەتنى يۈكســەك نىشــانالرغا يۈزلەن

ــئۇلىيەت  ــدۇق. مەس ــپ قوي ــى يوقىتى ــۋى كۈچىمىزن ــۇ مەنى ــز ب ــۇس بى ــۇ ئەپس تولىم

ئېڭىمىزنــى زايــە قىلىۋەتتــۇق. خۇالســە قىلىــپ ئېيتقــان چاغــدا ئۈســتىمىزدىكى مەســئۇلىيەت 

ۋە مەجبۇرىيىتىمىزنــى ئــادا قىلىــش ئۈچــۈن ئىنســاندىن ئىبــارەت بــۇ كومپيۇتېرغــا يېڭىدىــن 

ــالھ  ــارائىتالردا ئال ــن ش ــداق قىيى ــز بۇن ــدى. بى ــاي قال ــادەم چىقم ــان ئ ــى قويىدىغ بارمىقىن

ــان خەزىنىلىرىمىزنــى كــوالپ  بىزگــە ئامانــەت قىلىــپ بەرگــەن بولســىمۇ كۆمۈلــۈپ قېلىۋاتق

ــۇ  ــاق ش ــان بولس ــپ قويغ ــن يوقىتى ــى نەدى ــئۇلىيەت تۇيغۇمىزن ــۈن مەس ــىمىز ئۈچ چىقىرىش

يەردىــن قايتــۇرۇپ كېلىشــىمىز كېــرەك. نۆۋەتتــە كومپيۇتېردىــن ئىبــارەت ماددىــي ئۈســكۈنە 

قىلىۋاتقــان بــۇ ئېغىــر ۋەزىپىنــى ئۈســتىمىزگە ئېلىشــىمىز ئۈچــۈن ئويلىنىشــىمىز، پەيغەمبــەر 

ــۆرە  ــىغا ك ــڭ تەقەززاس ــورۇن ۋە رېئاللىقنى ــارائىت، س ــى ش ــە بارماقلىرىمىزن ــى بويىچ تەلىمات

ــرەك.  ــىمىز كې ــىغا بېسىش ــڭ كۇنۇپكىس ــۇ كومپىيۇتېرنى ــارەت ب ــاندىن ئىب ئىنس

نۆۋەتتــە بىزنىڭ-نوقــۇل ئىلىم-پەننىــال ئۆگىتىشــنى ئۆزىنىــڭ ۋەزىپىســى دەپ بىلمەســتىن 

بەلكــى ھــەر قانــداق ھالەتتــە ئالالھتىــن قورقۇشــنى، تەقۋالىقنــى ئۆگىتىدىغــان؛ ئىنســانالرغا 

ــر  ــىگە قادى ــە نەرس ــى، ھەمم ــى ئىكەنلىك ــى، ياراتقۇچ ــڭ بارلىق ــۇش، ئالالھنى ــى تون ئالالھن

ــڭ  ــان؛ پەيغەمبەرلەرنى ــى ئۆگىتىدىغ ــان ئىلىم-مەرىپەتن ــا قىلىنغ ــتىگە بەرپ ــى ئۈس ئىكەنلىك

رىســالىتىنى ۋە ئۇالرنىــڭ توغــرا بولغــان تەلىم-تەربىيىســى ئۈســتىگە بەرپــا قىلىنغــان ئىلىمنــى 

ــار.  ــز ب ئۆگىتىدىغــان مۇئەسسەســەلەرگە جىددىــي ئېھتىياجىمى

ــار  ــا دۇچ ــى بەختســىزلىك ۋە ۋەيرانچىلىقق ــۈن دۇنيان ــرى پۈت ــكا بازارلى ــا ۋە ئامېرى ياۋروپ

ــۇ  ــراق ب ــەن. بى ــۇپ كەتك ــەن توش ــرى بىل ــپىيات ۋە تېخنىكىلى ــڭ كەش ــان غەربنى قىلىۋاتق

دۆلەتلــەر تەقۋالىــق، ئالالھتىــن قورقــۇش، ئالالھنىــڭ بۇيرۇقلىرىغــا ئەگىشــىپ، چەكلىمىلىرىدىن 

يېنىــش ۋە قىلغــان ئەمىلىگــە ئالالھتىــن ســاۋاب ئۈمىــد قىلىــش قاتارلىقالرنى يوقىتىــپ قويغان. 

ــالر  ــكا پۈتــۈن تەرەققىيات شــۇ ســەۋەبتىن مــەن ۋاشــىنگتوندا ســۆزلىگەن خۇتبەمــدە: ئامېرى
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بىلــەن توشــۇپ كېتىپتــۇ، بىــراق بــۇ يــەردە »ماشــائالالھ« يوقكــەن، دېگــەن ئىدىــم.

ــەت  ــانىيەتكە خىزم ــۈن ئىنس ــكا بۈگ ــى ئامېرى ــالر تۈپەيل ــان ئامىل ــان قىلغ ــدا باي يۇقارى

قىلىــش ۋە قواليلىــق يارىتىــش ساھەســىدە پۈتــۈن ۋاســىتىلەر ۋە ئىمكانىيەتلەرنــى قوللىنىپباققان 

بولســىمۇ بــۇ ۋاســىتىلەر ئىنســانالرنىڭ ھاياتىــدا ھېچقانــداق بىــر ئۈنــۈم كۆرســىتەلمەيۋاتىدۇ. 

دىــن بىلــەن بولغــان ئاالقىســى ئۈزۈلــۈپ، ئىخــالس يوقىلىــپ كەتكەنلىكــى؛ ئىمــان نــۇرى 

ــى  ــۈپ كەتكەنلىك ــى ئۆچ ــان چوغ ــان ئىم ــىنى ئۆزگەرتىدىغ ــڭ يۆلىنىش ــىپ، ھاياتنى خىرەلىش

ئۈچــۈن ئىنســانالرغا كۆڭــۈل ئازادىلىكــى، قەلــب خاتىرجەملىكــى بېرەلمەيۋاتىــدۇ.

ئىنســانىيەتكە مەنپەئــەت يەتكــۈزۈش ۋە خىزمــەت قىلىــش ئۈچــۈن ئىســالمىي كۆرســەتمىلەر 

ــرەك.  ــى كې ــىس قىلىنىش ــۇم تەس ــەلەر چوق ــي مۇئەسسەس ــان ئىلمى ــا قىلىنغ ــتىگە بىن ئۈس

ھاياتنىــڭ خىلمۇ-خىــل ســاھەلىرىدە ئىلىم-پــەن بىلــەن ئىســالم تــەڭ قەدەمــدە ماڭمىغــان 

ــن  ــڭ چاڭگىلىدى ــن، ھاالكەتنى ــك ھاڭدى ــۇ خەتەرلى ــى ب ــا ئۆزىن ــۇ دۇني ئەھــۋال ئاســتىدا ب

ــق ۋە  ــارا ھەمكارلى ــان، ئۆزئ ــەم، تىنچ-ئام ــۇ خاتىرج ــدۇ. ھەرگىزم ــۇ قۇتۇلدۇرالماي ھەرگىزم

ــدۇ.  ــا قىاللماي ــى بەرپ ــانىيەت جەمئىيىت ــان ئىنس ــتىگە قۇرۇلغ ــەنچ ئۈس ئىش

ــۈن  ــەۋىيەگە كۆتۈرۈلىشــى ئۈچ ــق س ــۇلمانالرنىڭ تۇرمۇشــى ياخشىلىنىشــى، خەلقئارالى مۇس

ــدە  ــەر ئىچى مــەن ھىندىســتاننىڭ ھــەر قايســى شــەھەرلىرىدە ۋە بارلىــق ئىســالمىي جامائەتل

بۇنىڭغــا ئوخشــاش ئىلىم-پــەن، پەن-تېخنىكىغــا، ســانائەت قاتارلىقالرغــا خىزمــەت قىلىدىغــان 

ــىس  ــڭ تەس ــتىتۇت ۋە فاكۇلىتېتالرنى ــىتېت، ئىنىس ــىنى؛ ئۇنىۋېرس ــەلەرنىڭ قۇرۇلۇش مۇئەسسەس

قىلىنىشــىنى ھەقىقەتەنمــۇ ياخشــى كۆرىمــەن. مەۋجــۇت بارلىــق مۇئەسسەســەلەر ئىســالم بىلــەن 

ــىۋىتىنى  ــان مۇناس ــەن بولغ ــالم بىل ــى ئىس ــتىن بەلك ــۈزۈپ قويماس ــىۋىتىنى ئ ــان مۇناس بولغ

كۈچەيتىشــىنى، بــۇرۇن ئىســالم بىلەن ئارىســىدا ھــاڭ پەيــدا بولۇپ قالغــان مۇئەسسەســەلەرگە 

ــۇر  ــا مەزك ــۇ ۋاقىتت ــەن. ش ــد قىلىم ــىنى ئۈمى ــر بېرىش ــي خاراكتې ــۈس ۋە دىنى ــي ت دىنى

ــان، ئۆزگىچــە ئاالھىدىلىكىنــى جــارى قىلدۇرااليــدۇ،  ــەپ قىلىنىۋاتق مۇئەسسەســەلەر دۇنياداتەل

زامانىمىزدىكــى ئىنســانالرنى ئىــززەت ۋە ھۆرمــەت ساھەســىگە باشــالپ ماڭااليدۇ، كەلگۈســىنىڭ 

داغــدام يولىنــى ۋە پــارالق كەلگۈســىنى ھازىرلىيااليــدۇ. 

بۇ ئىشالر ئالالھقا قىيىن ئەمەس.
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25-گۈلخان 

ياخشى دوستالردىن بولۇپ ياشاڭالر...

ــا چىقمايدۇ«غــان  ــا مۈشــۈك ئاپتاپق بىــز ھازىــر ھــەر نەرســە تاۋارغــا ئايالنغــان، »مۇتق

بىــر دەۋردە ياشــاۋاتىمىز. بۇخىــل ھالــەت بىزنــى ھــەر نەرســىدىن ســىقىلىش، خەۋپســېرەش 

ۋە ئىســەنكىرەش تۇيغۇســىغا مۇپتىــال قىلىــدى. نەتىجىــدە بىــز باشــقىالر بىلــەن ئارىلىشــىش 

ــەڭ  ــم ئ ــەر دائى ــۇق-دە، ھ ــۇپ كەتت ــان بول ــن ئېھتىياتچ ــتا ئىنتايى ــە قىلىشىش ۋە مۇئامىل

ئىشــەنچىلىك، قېرىنداشــلىققا ئــەڭ يارايدىغــان، تەبىئىتــى ئېســىل، ئــەڭ ياخشــى كىشــىلەرنى 

ئىزدەيدىغــان بولــدۇق. 

ــمەن  ــەردە ئىخالس ــۇ ي ــايدۇ. ب ــەھراغا ئوخش ــر س ــرام بى ــى قاق ــات گوياك ــى ھاي بۈگۈنك

ــىم  ــى سىم-س ــامىلىدەك ۋە ياك ــابا ش ــەھرادىكى س ــۇ س ــۇددى ش ــت-بۇرادەرلەر خ دوس

يامغــۇردەك قىممەتلىــك. ئــۇالر دەرتكــە داۋا، يۈرەككــە شــىپا، كۆزلەرگــە نــۇر، قۇالقالرغــا 

ــلىغۇچىالردۇر.  ــۇڭ بېغىش م

ــىلەرنى  ــداق كىش ــز قان ــدۇ؟! بى ــداق بولى ــرى قان ــتنىڭ ئىپادىلى ــى دوس ــا ياخش ئۇنداقت

ــن  ــرى چى ــن بى ــۈن تارىختى ــە ئۈچ ــمايمىز؟! نېم ــاق خاتاالش ــتۇم دەپ ئاتىس ــى دوس ياخش

دوســتنىڭ ئىنتايىــن كــەم ئۇچرايدىغانلىقــى توغرىســىدا ئاچچىــق ۋايساشــالر ئۈزۈلمەيــدۇ. بىــز 

ــز.  ــا بېرىمى ــە يورۇتم ــۇ ھەقت ــە مۇش ــدە قىز-يىگىتلەرگ تۆۋەن

ئابدۇمىجىت مۇھەممەتئىمن تەرجىمىىئابدۇمىجىت مۇھەممەتئىمن تەرجىمىى دوكتور ئابدۇكېرىم بەككاردوكتور ئابدۇكېرىم بەككار

قىز - يىگىتلەر يولىغا قىز - يىگىتلەر يولىغا 5050 گۈلخان  گۈلخان 
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دوســت تالالشــتا ئــەڭ ئــاۋۋال ئۇنىــڭ ســالىھ ياكــى ئەمەســلىكىگە دىققــەت قىلىــش . 1

ــس  ــوزۇر ھې ــز ھ ــىڭىز دىلىڭى ــۆھبەت بولس ــز ھەمس ــىلەر دېگىنىمى ــالىھ كىش ــرەك. س كې

ــان،  ــق ســىزنى زەرەتلىيەلەيدىغ ــى ئارقىلى ــى ۋە ئېســىل تەبىئىت ــڭ ئەخالق ــان، ئۆزىنى قىلىدىغ

ــان  ــىڭىزگە يارايدىغ ــەي ئىزدىش ــچ ئىككىلەنم ــدا ھې ــا يولۇققان ــرەر قىيىنچىلىقق ــۇنىڭدەك بى ش

ــىلەردۇر.  كىش

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دەيــدۇ: »ســالىھ دوســت ۋە ناچــار دوســت 

ــەن  ــۈرۈپ يۈرگ ــار كۆت ــايدۇ. ئىپ ــە ئوخش ــى ۋە كورەكچىگ ــۈرۈپ يۈرگۈچ ــار كۆت ــا ئىپ گوي

كىشــى ياكــى ســىزگە ھەدىيــە قىــالر ياكــى ســېتىپ بېــرەر، ھېچبولمىغانــدا ئۇنىڭ خۇشــھىدىنى 

ــى  ــى كېيىمىڭىزن ــڭ ئۇچقۇن ــا ئۇنى ــەك، ي ــە كەلس ــىز. كورەكچىگ ــىمۇ ھىدلىۋاالرس بولس

كۆيــدۈرەر ياكــى بەدبۇيــى راھەتســىز قىــالر...«]1] شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھېچقانــداق ئۇلۇغــۋار 

غايە-نىشــانى بولمىغــان، يۈكســەك ئارزۇ-ئارمانلىــرى بولمىغــان ناچــار كىشــىلەرگە دوســت ۋە 

يولــداش بولــۇپ قېلىشــتىن قاتتىــق ئېھتىيــات قىلىشــىمىز كېــرەك. چۈنكــى ناچــار دوســتنىڭ 

كەلتۈرىدىغــان بااليى-ئاپــەت ۋە پىشــكەللىكلىرى بىــز ئويلىغانــدەك ئۇنچــە ئاددىــي ئەمــەس. 

بىــز دوســت تالالشــتا ئــەڭ ئــاۋۋال ئۇنىڭدىــن قانچىلىــك مەنپەئەتلەنگىلــى بولىدىغانلىقىغــا، 

ــك  ــە قانچىلى ــڭ بىزگ ــەس، بەلكــى ئۇنى ــا ئەم ــرى بارلىقىغ ــدار ۋە ئەۋزەللىكلى ــداق ئىقتى قان

ئۇنســى-ئۈلپەت ئاتــا قىالاليدىغانلىقىغــا، مەنىۋىيــەت ۋە مەســلەك جەھەتتىــن بىزگــە قانچىلىــك 
تەســىر كۆرســىتەلەيدىغانلىقىغا، ھىدايىتىمىــز ۋە دىيانىتىمىزگــە قانچىلىك پايدىســى تېگىدىغانلىقىغا 

ــالھ  ــچە، ئال ــان قىلىنىش ــىدا باي ــس قۇدۇس ــرەك. ھەدى ــىمىز كې ــەت بېرىش ــرەك ئەھمىي بەك

تائــاال قىيامــەت كۈنىــدە مۇنــداق دەيدىكــەن: »مېنىــڭ رازىلىقىمنــى كۆزلــەپ بىر-بىرىنــى 

ياخشــى كۆرۈشــكەنلەر قەيــەردە؟ ئەزەمىتىــم بىلــەن قەســەمكى، مېنىــڭ ســايەمدىن باشــقا ھېــچ 
ســايە بولمىغــان مۇشــۇ كۈنــدە مــەن ئۇالرنــى ئــۆز ســايەمدە ســايىدىتىمەن.«]2]

ھاياتىمىــزدا ھەقىقــى دوســتلۇققا يارايدىغــان كىشــىلەر ئىنتايىــن كەم ئۇچرايــدۇ. بۇنىڭ . 2

ــۇ  ــەر رەزىيەلالھ ــدۇ. ئۆم ــى بولماي ــال يەكۈنلىگىل ــۆز بىلەن ــۇر س ــى ق ــەۋەبىنى بىر-ئىكك س

ئەنھــۇ مۇنــداق دېگــەن: »ئەگــەر ياخشــى بىــر دوســتقا ئېرىشــىپ قالســاڭالر ئۇنــى چىــڭ 

تۇتــۇڭالر )يەنــى قەدىرلــەڭالر(، بــۇ ئىنتايىــن كــەم نېســىپ بولىدىغــان بىــر نېمــەت.« 

ــىكايەت،  ــىدىكى ش ــى توغرىس ــۇپ قالغانلىق ــدا بول ــڭ ئورنى ــتلىقنىڭ يوقنى ــن دوس چى

قىيــداش ۋە قاقشاشــالر كىشــىلەرنىڭ چىــن دوســتقا نەقــەدەر مۇشــتاق ئىكەنلىكىنــى ئىپادىلــەپ 

تۇرۇپتــۇ. دېمىســىمۇ، چىــن دوســتقا ئېرىشــىش بەســى مۈشــكۈل بىــر دەۋردە ياشــاۋاتىمىز. 
]1]  بىرلىككە كېلىنگەن ھەدىس

]2]  مۇسلىم رىۋايىتى 
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لېكىــن چىــن دوســت چورتــال مەۋجــۇد ئەمەســمۇ ئەمــەس. بــەزى كىشــىلەر مېنىــڭ ياخشــى 
دوســتۇم يــوق دەپ ۋايســايدۇ، بۇنىــڭ ســەۋەبى ئىنتايىــن ئاددىــي، يەنــى ئۇالرمــۇ ئانچــە 
ياخشــى كىشــىلەردىن ئەمــەس. ســىز باشــقىالرغا چىنلىــق ۋە ھەقىقىلىــق تەلىپىنــى قويۇشــتىن 
بــۇرۇن ئۆزىڭىزنىــڭ شــۇ تەلەپكــە ئۇيغــۇن ياكــى ئەمەســلىكىڭىزگە قــاراپ بېقىشــىڭىز كېرەك. 
كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا ســىز دوســتلىرىڭىزدىن نۇرغــۇن نەرســىلەرنى تەلــەپ قىلىســىز-يۇ، ئەممــا 
ئۇالرنىــڭ ســىزدىن نېمــە تەلــەپ قىلىدىغانلىقىغــا پەرۋامــۇ قىلىــپ قويمايســىز. ئــۇالر ســىزدىن 
ئانچىكــى بىــر نەرســىلەرنى تەلــەپ قىلســا ئاۋارىچىلىــق ھېــس قىلىــپ، ئۇالرنــى خاتىرىڭىزدىن 

ئۆچــۈرۈپ تاشاليســىز...

بىــز دوســتىلىرىمىزغا قىيىنچىلىــق ۋاقىتــالردا ئۇالرنىــڭ دەردىگــە دەرمــان . 3
ــدۇرۇپ  ــا يېتىدىغانلىقىمىزنــى ھېــس قىل بوالاليدىغانلىقىمىزنــى، ھــەر قاچــان ئۇالرنىــڭ ھالىغ
ــچ ئىككەنلەنمــەي،  ــى بولمىســۇن، ھې ــال ھاجىت ــۇالر قانداق ــرەك. شــۇندىال ئ قويۇشــىمىز كې
مىننــەت قىالرمــۇ ياكــى رەت قىالرمۇ دېمەســتىن بىزگــە ئېيتااليدىغــان ۋە بىزنى ئــۆز كۆرىدىغان 
بولىــدۇ. يەنــە دىققــەت قىلىشــقا تېگىشــلىك بىــر نۇقتــا شــۇكى، بىــز دوســتلىرىمىزغا ســىر ۋە 
مەخپىيەتلىــك جەھەتتــە بىخەتەرلىــك تۇيغۇســى ئاتــا قىاللىشــىمىز، نــاۋادا ئارىمىــز بۇزۇلغــان 

ــرەك.  تەقدىردىمــۇ ســىرالرنىڭ ســىر پېتــى قالىدىغانلىقىغــا ئىشــەنچ بېرەلىشــىمىز كې

دوســتالرنىڭ بەزىبىــر نۇقســانلىرىغا كــۆز يۇمۇشــقا توغــرا كېلىــدۇ. چوقۇم تۈزەتمىســە . 4
ــلىق،  ــە كىرىشىۋالماس ــپ كۆزىگ ــھ بېرى ــوال تەنبى ــىال، ت ــق بولمىس ــان خاتالى بولمايدىغ
ــتىكى  ــاقالپ قېلىش ــتلۇقنى س ــلىق دوس ــەت قىلماس ــوال ماالم ــلىق، ت ــى كوچىلىماس ئەيبلىرىن

ــابلىنىدۇ.  ــن ھېس ــم ئامىلالردى مۇھى

بىر شائىر بۇ ھەقتە مۇنداق مىسراالرنى يازغان:

ئېيىتقىنا كىم ياشار سەن بىلەن چىداپ،

قەدرىنى قىلمىساڭ، )بەرسەڭ ھەم ئازاپ(.

يەنە بىر شائىر مۇنداق يازغان:

مەندە بار ھەقىقى دوستقا ئېھتىياج،

شۇ دوستۇم تۈزىسۇن بولسام ئەگەر كاج.

بىــز دوســتلىرىمىزنىڭ ھېس-تۇيغۇلىــرى ۋە كەيپىياتىغىمــۇ ئاالھىــدە ئېتىبار بېرىشــىمىز . 5
كېــرەك. ئۇالرغــا نەســىھەت قىلىشــقا توغــرا كەلگەنــدە ھېــچ كىشــى يــوق يــەردە نەســىھەت 

ــاپ قويۇشــىمىز  ــۈرۈپ، ماخت ــى كۆت ــرەك روھىن ــدا كۆپ ــڭ ئالدى قىلىشــىمىز ۋە ئاۋام-خەلقنى

ــان  ــە كېلىدىغ ــىمىز ۋە كۆڭلىمىزگ ــكە تىرىشىش ــرا چۈشىنىش ــم توغ ــەر دائى ــى ھ ــرەك. ئۇن كې
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بىــرەر ئىــش بولــۇپ قالســا، ئۇنىــڭ چوقــۇم بىــرەر چۈشىنىشمەســلىك بولــۇش ئېھتىماللىقىنــى 

نەزەردىــن ســاقىت قىلماســلىقىمىز الزىــم. 

ئىككــى تــەرەپ ئارىســىدىكى دوســتلۇقنى ســاقالپ قېلىشــتا ئۆزىمىزگە تەلەپنــى يۇقىرى . 6

قويۇشــىمىز، ئەممــا قارشــى تەرەپكــە يــول قويۇشــىمىز كېــرەك. ھــەر ئىشــتا مــەن قىلغاننــى 

چوقــۇم ســەنمۇ قىلىســەن دەپ تۇرۇۋېلىــش دوســتلۇققا دەز كەتكۈزىــدۇ. 

دوســتلۇق گوياكــى كۆچەتكــە ئوخشــايدۇ. كۆچــەت تىككــەن ئىكەنمىــز ئۇنــى پەرۋىش . 7

قىلىشــىمىز، ۋاقتى-ۋاقتىــدا ســۇغىرىپ تۇرۇشــىمىز كېــرەك، بولمىســا نابــۇت بولــۇپ كېتىدۇ. 

ــان  ــارا قىلىنىدىغ ــتالر ئ ــم، دوس ــەپ قويىدىغىنى ــە تەكىتل ــق قىز-يىگىتلەرگ ــدا بارلى ئاخىرى

ياخشــىلىقالرنى ھەرگىزمــۇ ئالۋاڭ-ســىلىق دەپ چۈشــىنىپ قالماســلىقىڭالر كېرەك. ناۋادا ســىلەر 

دوســتۇڭالرغا ياخشــىلىق قىلغــان بولســاڭالر ئۇالردىنمــۇ بىــر كۈنلــەردە ئــۆز نېســىۋەڭالرنى 

ئالىســىلەر ۋە ئۇالرنىــڭ ســاداقىتىدىنمۇ بەھرىلىنىســىلەر.

26- گۈلخان 

بوشاڭ، ئۆزىگە ئىشەنمەيدىغانالردىن بولماڭالر...

ئــى ياشــالر، ســىلەر بــۇ ئۈممەتنىــڭ كېلەچىكــى، ســىلەر ســالىھ، كۈچلــۈك، تاالنتلىــق، 

ئۆتكــۈر بولســاڭالر، ئەلۋەتتــە ســىلەر شــەكىللەندۈرگەن ئۈممەتمــۇ شــۇنداق بولىــدۇ. پۈتــۈن 

مۇســۇلمانالر ئۆزىنىــڭ توغــرا يولىنــى ۋە دۇنيادىكــى ئەســلى ئورنىنــى تېپىۋېلىشــى ئۈچــۈن 

ــان،  ــا تويۇنغ ــالمىي ئەخالقق ــۇلمانالر ئىس ــر مۇس ــۈن ھازى ــۇنىڭ ئۈچ ــم. ش ــى الزى تېرىشىش

ــا  ــە، ئۇزاقق ــا ئىگ ــالش روھىغ ــى بېغىش ــان، ئۆزىن ــلەپ تۇرغ ــرى ئۆركەش ئارزۇ-ئارمانلى

بەرداشــلىق بېرەلەيدىغــان، كۆزلىــرى چەكســىز ئۇپۇققــا تېكىلگــەن يېڭــى ئەۋالدالرغــا مۇھتاج. 

يۇقىرىقىــدەك ســۈپەتلەرگە ئىگــە بولــۇش ئۈچــۈن ئــەڭ ئــاۋۋال نىيتىمىــز ۋە ھەرىكىتىمىــز 

ــك  ــال كىچى ــى نىيەت ــەت ياخش ــرەك. پەق ــى كې ــال بولۇش ــى ئۈچۈن ــالھ رازىلىق ــەت ئال پەق

ئىشــالرنىمۇ يۈكســەك قىممەتكــە ۋە ئۇلــۇغ مەنىگــە ئىگــە قىالاليــدۇ. بەدنىيەتلىــك ۋە كۆڭلــى 

قارىلىــق ئۇلۇغــۋار ئىشــالرنىمۇ ئەرزىمــەس ۋە چۈپرەنــدە ئىشــقا ئايالنــدۇرۇپ قويىــدۇ. ناۋادا 

ــاڭ،  ــۇ بوش ــەن، ھەرگىزم ــى بولىدىك ــش ئارزۇس ــتە مېڭى ــرا يۆنىلىش ــى توغ ــىلەردە ھەقىق س

ــڭ  ــالمىي ھازارەتنى ــى، ئىس ــىڭالر كېرەكك ــۇنى بىلىش ــرەك. ش ــلىقىڭالر كې ــىز بولماس ئىرادىس

ئۇلىنــى قــۇرۇپ چىققان بۈيــۈك پېشــىۋاالر بۈيــۈك ئارزۇ-ئارماننىــڭ ۋە پايانســىز ئۈمىدۋارلىق 

ۋە ئىشــەنچنىڭ تۈرتكىســىدە بارلىققــا كەلگــەن. 
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ــى  ــى مۇئاۋىيەن ــا ئوغل ــۇ ئەنھ ــە رەزىيەلالھ ــى ئۇتب ــدى بىنت ــىچە، ھىن ــان قىلىنىش باي

ئەگەشــتۈرۈپ مەككىــدە كېتىۋاتاتتــى، بىــر ئايــال ئۇنىڭغــا »ئوغلــۇڭ كەلگۈســىدە قەۋمىگــە 

رەھبــەر بولغــۇدەك، دېــدى. ھىنــدى: »ئەگــەر ئــۇ پەقــەت قەۋمىگىال رەھبــەر بولــۇپ توختاپ 

قالســا ئوغلــۇم دېمەســمىنا!« دېــدى. ئەمەلىيەتتــە مۇئاۋىيــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ شــامغا 20 

يىــل ۋالىــي بولــدى ۋە شــۇنداقال پۈتــۈن مۇســۇلمانالرغا 20 يىــل خەلىپــە بولــدى. مۇئاۋىيــە 

رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ يۈكســەك ھىممىتــى توغرىســىدا نۇرغــۇن شــېئىر، نەســىر، مەدھىيــە ۋە 

قەســىدىلەر يېزىلــدى. بــۇ ھەقتــە جۇنەيــد مۇنــداق ديــدۇ: »بىــراۋ چىــن كۆڭلىدىــن بىــر 

ئىشــقا يەتمەكنــى ئىستىســە ئۇنىڭغــا يېتىــدۇ، ئەگــەر پۈتۈنلــەي يېتەلمىگــەن تەقدىردىمــۇ بىــر 

قىســمىغا بولســىمۇ يېتىــدۇ«. ئىمــام ئىبنــى قەييىــم جەۋزىيەنىــڭ مۇنــداق بىــر گېپــى بــار: 

ــاڭلىق  ــارەت، بوش ــن بىش ــڭ كامالىتىدى ــى ئەقىلنى ــڭ يۇقىرىلىق ــەت ۋە ئارزۇ-ئارماننى »ھىمم

ۋە ئادەتتىكــى نەرســىلەردىن قانائــەت ھېــس قىلىــپ ياشــاش چۈپەيلىــك ۋە ئىرادىســىزلىكتىن 

باشــقا نەرســە ئەمــەس.«

مۇتەنەببىي مۇنداق دەيدۇ: 

ئۈستۈن بولسا ھىممىتىڭ ئەگەر، 

جان-ۋۇجۇدۇڭ شۇ يولدا ئۆتەر. 

)يەنــى يۈكســەك ئىــرادە ۋە ھىممەتكــە ئىگــە بولســاڭ، ســېنىڭ باشــقىالرنىڭ غەيۋىتىنــى 

قىلىــش، ئــازار بېرىــش، پۈچــەك ئىشــالر بىلــەن مەشــغۇل بولۇشــقا ۋاقتىــڭ ئاشــمايدۇ.( 

ئىــي ياشــالر، دانىشــمەنلەرنىڭ مۇنــداق بىــر گېپــى بــار: »ئىمكانىيــەت ۋە پۇرســەت دەل 

ــە  ــر نەرس ــق بى ــەت ئاتلى ــە پۇرس ــەر كېيىنكىلەرگ ــۇرۇن ئۆتكەنل ــدۇر«. »ب ــڭ ئۆزى ھازىرنى

قالدۇرغــان ئەمــەس«. دېمــەك، بىزنىــڭ ھــەر مىنۇتىمىــز ئىلگىــرى بولــۇپ باقمىغــان بۈيــۈك 

ــاليدىغان  ــى بېغش ــان، ئۆزىمىزن ــەرپ قىلىدىغ ــى س ــز ۋاقتىمىزن ــقان. بى ــەتلەرگە توش پۇرس

يۈكســەك ئارزۇ-ئارمــان ۋە چەكســىز ھىممەتكــە ئېھتىياجلىقمىــز. تەجرىبىلەر شــۇنى ئىســپاتالپ 

تۇرۇپتۇكــى، نــاۋادا پــارالق كەلگۈســىگە بولغــان تەلپۈنــۈش ۋە ئارزۇ-ئارمانلىرىمىــز ئارقىلىق 

ۋاقتىمىزنــى قىلىپالشتۇرمىســاق، بىھــۇدە ئىســراپ بولــۇپ تۈگەيــدۇ. يوشــۇرۇن ئېنىرگىيىمىزنى 

ــدۇ.  ــوراپ كېتى ــال خ ــا بىكاردىن ــالر قوزغاتمىس ــۈك ئارزۇ-ئارمان ــان ۋە بۈي ــەك نىش يۈكس

ــان  ــى بولمايدىغ ــۆز يۇمغىل ــان، ك ــراپ قىلىنغ ــادا ئېتى ــۈن دۇني ــز پۈت ــدا دېگەنلىرىمى يۇقىرى

ئورتــاق قــاراش ۋە ھەقىقــەت. 

بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتا مۇھىم نۇقتىلىرى:
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ئۆزۈڭالرنــى چۈشــكۈنلۈك ۋە ئۈمىدســىزلىكتىن قوغــداڭالر. ســىلەرنى ئۈمىدســىزلىككە . 1

باشــاليدىغان، ھىممىتىڭالرنــى چۈشــۈرىدىغان، قەلبىڭالرغــا قورقۇنــچ كۆلەڭگىســى تاشــاليدىغان، 

ــۆھبەتداش  ــەن س ــىلەر بىل ــان كىش ــەۋەب بولىدىغ ــقا س ــدە قېلىش ــىزلىك ۋە كەينى ئىرادىس

بولمــاڭالر. 

دائىــم ئۆزۈڭالرنىــڭ پىرىنســىپى ۋە دىنىــي كۆرســەتمىلەر رامكىســىدىن چەتنىمگــەن ھالــدا 

ــۇپ،  ــت-ئاغىنىلەرنى قوي ــىز دوس ــۇڭالر. زۆرۈرىيەتس ــدا بول ــتەكلەرنىڭ كويى ــەك ئىس يۈكس

ــداق  ــمەنلەر مۇن ــڭالر. دانىش ــدە ئىزدىنى ــرى ھەققى ــش يوللى ــا يېتى ــەك ئارزۇلىرىڭالرغ يۈكس

ــى  ــەس، بەلك ــەن ئەم ــۈزۈكلۈكى بىل ــڭ س ــى، تېرىنى ــڭ قارىلىق ــلىق چاچنى ــەن: »ياش دېگ

ــەش  ــدا ئىلگىرىل ــى يولى ــۆز ئارزۇس ــەلدۈرۈش، ئ ــى يۈكس ــل ۋە روھن ــدا ئەقى ــل ھال ئىزچى

ــدۇ«.  ــەن ئۆلچىنى بىل

ــىال . 2 ــە دېس ــالڭالر. ھ ــالپ تاش ــىنى پاچاق ــېرەش تۇيغۇس ــى خەۋپس ــى قەدەمدىك تۇنج

قــاراپ بېقىــش، پىــالن تــۈزۈش تەرەپــدارى بولمــاي، ئەمەلىــي كىرىشــىش ۋە ئىجــرا قىلىــش 

تەرەپــدارى بولــۇڭالر. 

ۋاقتىڭالرنىــڭ مەلــۇم بىــر قىســمىنى ئۆزۈڭالرنــى تەرەققىــي قىلدۇرۇشــقا ۋە ئــۆزۈڭالردا . 3

بــار بولغــان ئىمكانىيەتلەردىــن پايدىلىنىشــقا ئاجرىتىڭالر. 

ــڭالر، . 4 ــنى ئۆگىنى ــن دەس تۇرۇش ــدا ئورنۇڭالردى ــە ئۇچرىغان ــم مەغلۇبىيەتك ــەر قېتى ھ

ــدۇ.  ــالغان بولى ــەن قورش ــەر بىل ــى تىكەنل ــەت يول مۇۋەپپەقىي

ھىممىتــى ئۈســتۈن، ئىرادىلىــك كىشــىلەرنىڭ كۆڭــۈل بۆلىدىغــان ئىشــلىرى چوڭ-چــوڭ . 5

ئىشــالر بولىــدۇ. مىشــچان، ئىرادىســىز كىشــىلەر ھە دېســىال ئۇششــاق ئىشــالرغا ئېســىلىپ 

ــنىڭ  ــەت قازىنىش ــۈرۈش ۋە مۇۋەپپەقىي ــەد كۆت ــەردە ق ــىم ئادەمل ــر قىس ــدۇ. بى تۇرۇۋالى

ــى،  ــدۇ. چۈنك ــەت قازىنالماي ــال مۇۋەپپەقىي ــۇ يەنى ــۇت تۇرۇپم ــرى مەۋج ــق ئامىللى بارلى

ئــۇالر ئەرزىمــەس ئىشــالرغا دىققىتىنــى چېچىــپ، ئۇششــاق ئىشــالر بىلــەن ئەمــەك بولــۇپ 

كەتكــەن.  

27- گۈلخان 

ئېغىر كۈنلەرگە قارىتا تەييارلىقىڭالر بولسۇن... 

ئــى ياشــالر، بىــز جەمئىيەتتــە قانچىلىــك كۈچلــۈك بواليلــى، ئالالھنىــڭ ئالدىــدا تولىمــۇ 
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ــۇ  ــدا تولىم ــالھ ئالدى ــەزەر ئال ــىمىزدىن قەتئىين ــك زەردار بولۇش ــز. قانچى ــز بەندىلەرمى ئاجى

گادايمىــز، ئالالھقــا مۇھتاجمىــز. بىــز ھــەر دائىــم مۇشــۇ ئــاڭ ئاساســىدا ھەرىكەت قىلىشــىمىز 

كېــرەك. مېنىــڭ مۇنــۇ ئالتــۇن نەســىھەتنى قۇلىقىڭالرغــا پىچىرلىغــۇم بــار: »ھــەر بىرىڭالرنىڭ 

پەقــەت ئــۆزى ۋە ئالالھــال بىلىدىغــان ئاالھىــدە بىــر ياخشــى ئىشــى بولســۇن. ئــۇ ئىشــنى 

ئــەڭ ئېغىــر كۈنلــەردە ئالــالھ ئالدىــدا ۋەســىلە قىلىــش ئۈچۈن ســاقالپ قويســۇن. شــۇنداق 

ئىشــىنىڭالركى، ئالــالھ شــۇ ئىــش يۈزىســىدىن ئېغىــر كۈنلەردىكــى دۇئايىڭالرنــى ئىجابــەت 

قىــالر«. ســىلەر مۇنــۇ قىسىســىنى بىلىســىلەرغۇ دەيمــەن: »بىــر كۈنــى ئــۈچ ئــادەم بىــر 

غارغــا كىرىپتــۇ، توســاتتىنال تــاغ ئۈســتىدىن بىــر قــورام تــاش دومىــالپ چۈشــۈپ غارنىــڭ 

ئېغىــزى تۇۋاقلىنىــپ قاپتــۇ. ئــۇالر بــۇ ئىشــتا ئالالھنىــڭ بىــر ھېكمىتــى بــار، بىــز ئالالھنىڭ 

ــى  ــەڭ ياخش ــڭ ئ ــۇ ۋە ئۆزلىرىنى ــز دەپ ئويالپت ــپ كېتەلمەيمى ــۇ چىقى ــىز ھەرگىزم ياردىمىس

ــان  ــا ئالغ ــۇالر تىلغ ــالپتۇ. ئ ــقا باش ــا يېلىنىش ــۇرۇپ ئالالھق ــپ ت ــىلە قىلى ــلىرىنى ۋەس ئىش

ياخشــى ئىشــالر ئەمەلىيەتتــە ئاالھىــدە ۋە بۈيــۈك ئىشــالر ئىكــەن. نەتىجىــدە ئالــالھ ئۇالرنــى 

غاردىــن ســاالمەت قۇتقــۇزۇپ قاپتــۇ«. 

ئى ياشالر، ئۇالرنىڭ ياخشى ئىشلىرى قايسىكەن بىلەمسىلەر؟! 

ئەمىســە مــەن دەپ بىــرەي: ئۇالرنىــڭ بىــرى ســودىگەر ئىكــەن، قاچانــال بىــر قېينچىلىقتــا 

ــۇ كىشــىنى قىســتىماڭالر،  ــڭالر، ئ ــدى قىلى ــان كىشــىنى كۆرســە، خىزمەتچىلىرىگــە »بول قالغ

ــالھ  ــە ئال ــەن. دەرۋەق ــەن« دەيدىك ــد قىلىم ــاس دەپ ئۈمى ــە قويم ــۇ تەڭلىكت ــالھ مېنىم ئال

ــڭ  ــەن بىزنى ــالھ بىل ــەك، ئال ــدى. دېم ــدۇرۇپ قال ــدە قۇتۇل ــر كۈن ــەڭ ئېغى ــى ئ ئۇن

ــا بىزنىــڭ زاپــاس ســاقالپ  ئارىمىزدىكــى ھېچكىشــى بىلمەيدىغــان ياخشــى ئىشــلىرىمىز گوي

ــا  ــي ئەھۋالالرغ ــى جىددى ــدا ياك ــق بولغان ــق ئېھتىياجلى ــز قاتتى ــزدۇر. بى ــان بايلىقىمى قويغ

ــز.  ــەرپ قىلىمى ــى س ــاس بايلىقن ــدا زاپ يولۇققان

ــزدە  ــزدە ۋە ۋەتىنىمى ــدە، جەمئىيىتىمى ــۇلمانالر ئىچى ــۈن مۇس ــز پۈت ــالر، بى ــي ياش ئى

ــى  ــم ئۆزىن ــەر دائى ــى. ھ ــرى بواليل ــىلىق دەۋەتچىلى ــرى ۋە ياخش ــالھات بايراقدارلى ئىس

ــە  ــە ۋە خەلقىمىزگ ــڭ ۋەتىنىمىزگ ــى. بىزنى ــر تۇرايل ــكە ھازى ــان بېرىش ــالش ۋە قۇرب بېغىش

قىلىــپ بېرەلەيدىغــان ئــەڭ ياخشــى ئىشــىمىز يۈكســەك خاراكتېرگــە ئىگــە ئۈلگــە يارىتىشــتۇر. 

ــەال  ــر ۋە ئىدىي ــۇل پىكى ــى نوق ــي قىلدۇرىدىغىن ــەلدۈرىدىغىنى ۋە تەرەققى ــى يۈكس مىللەتلەرن

بولماســتىن، بەلكــى ئېقتىــدار، تەســەۋۋۇر ۋە جانلىــق ئۈلگىلــەردۇر. ۋەتەنداشــلىرىغا ئۈلگــە 

ــدۇ.  ــرەك بولى ــقىالردىن كۈچلۈك ــى باش ــەن سۆيگۈس ــڭ ۋەت بواللىغانالرنى

ئېيتقانلىرىمىزغا بىر قانچە مىسال ئااليلى: 
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ــن  ــڭ ھالىدى ــانغان ئايالنى ــر ياش ــوق بى ــى ي ــىدىكى قارىغۇچىس ــۆز مەھەللىس ــز ئ ــر قى بى

ــەن پاراڭلىشــىپ ئىللىقلىــق ھېــس قىلدۇرغــان بولســا،  خــەۋەر ئالغــان بولســا، ئۇنىــڭ بىل

ــا...  ــەن بولس ــاردەم بېرەلىگ ــا ي ــادىي ئېھتىياجلىرىغ ــدا ئىقتىس زۆرۈر تېپىلغان

بىــر قىســىم ياشــالر بامــدات نامىزىدىــن بىــر ســائەت بــۇرۇن ئورنىدىــن تــۇرۇپ، ئالالھقــا 

ــان  ــا ئويغاتق ــىدىكىلەرنى نامازغ ــۇنداقال ئائىلىس ــان، ش ــاز ئوقۇغ ــان ۋە نام ــتىغفار ئېيتق ئىس

بولســا... 

بىرەيلەن ھەر كۈنى ئاز بولسىمۇ سەدىقە قىلىشنى ئىزچىل ئادەت قىلغان بولسا... 

ــنى  ــى سۆزلەش ــۆزلەش ۋە ھەقىقەتن ــەزەر راســت س ــتىن قەتئىين ــداق بولۇش ــاش قان ــر ي بى

ــان بولســا... ــە ئەھــدە قىلغ ئۆزىگ

ــتا  ــە قىلىش ــا رىئاي ــۇرۇش ۋە ۋاقىتق ــدە ت ــش، گېپى ــا قىلى ــە ۋاپ ــاش ۋەدىگ ــر ي  بى

ــا...  ــان بولس ــە بولغ ــلىرىگە ئۈلگ تەڭتۈش

ــك  ــتە ئۈلگىلى ــر يەتكۈزۈش ــا مېھى ــش ۋە ئۇالرغ ــىلىق قىلى ــىغا ياخش ــەن ئاتا-ئانىس بىرەيل

ــان بولســا...  ياشــقا ئايالنغ

ــان بولســا،  ــى ئۈچــۈن قىلىنغ ــالھ رازىلىق ــڭ ھەممىســى ئال )... چوقۇمكــى، يۇقىرىقىالرنى

ــز ھېســابلىنىدۇ.( ــان بايلىقلىرىمى ــدا ســاقالپ قويۇلغ ــالھ ئالدى ــۇالر ئال ب

بۇ مەكتۇپنىڭ قىز-يىگىتلەرگە قارىتا مۇھىم نۇقتىلىرى:

ــپ . 1 ــەز قىلى ــى مەرك ــرۇي، مال-دۇنيان ــەپ، يۈز-ئاب ــۇ نەس ــڭالردا ھەرگىزم ھاياتى
ياشــىماڭالر. ھــەر دائىــم مەركىزىــي نۇقتــاڭالر ئــۆزۈڭالر ئىشــىنىدىغان پىرىنســىپ ۋە ئىزچىــل 

ــلىرىڭالردا بولســۇن.  ــم ئىش ــان مۇھى ــادا قىلىدىغ ئ

خۇددىي ئەيپىڭالرنى يوشۇرغاندەك ياخشىلىقلىرىڭالرنىمۇ يوشۇرۇڭالر. . 2

ــدە . 3 ــر ئاالھى ــان بى ــەن قىلىدىغ ــەت بىل ــاللىق ۋە راھ ــم خۇش ــەر دائى ــا ھ ئۆزۈڭالرغ

ئىــش ئىــزدەڭالر، مۇشــۇ ئىــش ئارقىلىــق جەمئىيەتنــى ئەخالقىــي ۋە ئىســتىلىي يۈكســەكلىك 

ــزەڭالر.  ــەن بې بىل
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 28-گۈلخان 

ئىرادىلىك ۋە ئىقتىدارلىك بولۇڭالر... 

مۇۋەپپەقىيــەت قازىنىمەنــال دەيدىكەنمىــز، چوقــۇم ئىــرادە ۋە ئېقتىداردىــن ئىبــارەت ئىككــى 

ــۇ،  ــرادە مۇھىمم ــن ئى ــاۋادا مەندى ــرەك. ن ــىمىز كې ــات قىلىش ــە قان ــتەرنى ئۆزىمىزگ ئەڭگۈش

ئىقتىدارمــۇ دەپ سورىســاڭالر، مــەن ئىككىلەنمەســتىن ئىــرادە مۇھىــم دەپ جــاۋاب بېرىمــەن. 

ــدۇ  ــا ئىتتىرى ــى ئالغ ــا ئىرادىســى ئۇن ــىگە ئېرىشــمەكچى بولس ــر نەرس ــى، ئىنســان بى چۈنك
ــدۇ.  ــقا ئۈندەي ــى ھازىرالش ــك ئامىلالرن ــقا، كېرەكلى ــەۋەبلەرنى قىلىش ــق س ــى بارلى ۋە ئۇن
ئااليلــۇق، ئاچ-ئۇسســۇز بىــر ئادەمنــى يېمــەك تېپىشــقا ئۈندەيدىغىنــى ئۇنىــڭ ئىشتىھاســى 
ۋە تاماققــا بولغــان كۈچلــۈك رىغبىتىــدۇر. ئــۇ ئــادەم شــۇ رىغبــەت ۋە ئىــرادە تۈرتكىســىدە 
مىڭبىــر ئامالالرنــى قىلىــپ بــار كۈچــى بىلــەن يېمەكلىــك تېپىشــقا تېرىشــىدۇ. پەقــەت ئىرادىال 
ــە  ــڭ بىلىمگ ــۇ ئۆزىنى ــدۇ. بىلىمســىز ئادەملەرم ــۇ كۈچتۈڭگــۈر قىلىۋېتەلەي ــز ئادەملەرنىم ئاجى
بولغــان ئېھتىياجىنــى ھېــس قىلغــان ۋاقتىــدا ئىرادىســى ئۇنــى ئۆگىنىشــكە ئۈندەيــدۇ. پەقەت 
ئىرادىــال ئەرزىمــەس نەرســىلەردىن بۈيــۈك ئىختىراالرنــى ۋۇجۇدقــا چىقىرااليــدۇ. نــاۋادا ئىرادە 

يوقالســا ھەممــە نەرســە يوقايــدۇ. 

ئىــي ياشــالر، بىــر ئــادەم خەتەرلىــك بىــر كېســەلگە گېرىپتــار بولســا، ئۇنىــڭ ئۆيىنىــڭ 
قېشــىدا ھەقســىز داۋااليدىغــان ياخشــى دوختۇرخانــا بولســا، لېكىــن ئــۇ باھانــە كۆرســىتىپ 
ــا  ــى ئۇنىڭغ ــڭ ھەممىس ــدەك ئەۋزەللىكلەرنى ــا... يۇقىرىقى ــى ئۇنىمىس ــا بارغىل دوختۇرخانىغ
ــا  ــەل ئەمم ــە ت ــە نەرس ــى ھەمم ــدۇ. يەن ــىگە ئايلىنى ــر نەرس ــىز بى ــبەتەن ئەھمىيەتس نېس

ــل.  ــىال كەمچى ــش ئىرادىس داۋالىنى

ئىي ياشالر، مەن بۇ يەردە مۇنداق ئۈچ نۇقتىنى دىققىتىڭالر سۇنىمەن: 

مۇۋەپپەقىيــەت قازانغــان شەخىســلەردىكى پــەرق ۋە ئاالھىدىلىكلــەر توغرىســدا ياخشــى . 1
ئويلىنىــپ باقىدىغان بولســاڭالر، شــۇنى ھېس قىلىســىلەركى، ئــۇالر ئېرىشــكەن مۇۋەپپەقىيەتنىڭ 
يۇقىرى-تۆۋەنلىكــى ئۇالرنىــڭ ئېقتىداردىكــى پەرقتىــن ئەمــەس، بەلكــى ئۇالردىكــى ئىرادىنىڭ 
ــاب  ــائەت كىت ــر س ــدە بى ــەر كۈن ــۇد ھ ــۇق مەھم ــەن. ئااليل ــن كەلگ يۇقىرى-تۆۋەنلىكدى
ــك  ــان چوڭ-كىچى ــدا ئۇچرىغ ــان، يول ــچىتكە بارااليدىغ ــت مەس ــەش ۋاق ــان، ب ئوقۇيااليدىغ
ھەممەيلەنگــە ســاالم بېرەلەيدىغــان تــۇرۇپ، ئــۇ ئىشــالرنىڭ ھېچبىرىنــى قىلمايــدۇ. ئەھمــەت 
بولســا، شــۇالرنىڭ ھەممىنــى قىلىــدۇ. بۇالردىكــى پــەرق زادى نــەدە؟! پــەرق دەل ئىرادىــدە. 

ــش . 2 ــى كۈچەيتى ــە ئىرادىمىزن ــا، بىزگ ــان بولغاچق ــى مېھرىب ــاال ناھايىت ــالھ تائ ئال
ــۇ،  ــرات ۋە ئاجىز-ئورۇقالردىم ــان نام ــى بولمىغ ــچ نەرسىس ــان. ھې ــا قىلغ ــدارى ئات ئىقتى
ئــۆزى كۈچەيتەلەيدىغــان، كونتــرول قىالاليدىغــان ئىــرادە بــار. )يەنــى شــۇالر نامراتلىقتىــن، 
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ــدۇ(.  ــان قىلى ــىنى ئاس ــڭ ئىش ــالھ ئۇنى ــىال، ئال ــىگە كەلس ــۇش ئىرادىس ــن قۇتۇل ئاجىزلىقتى
ئەممــا ئېقتىــدار يېتىلدۈرمــەك، ئىــرادە يېتىلدۈرمەكتــەك قــوالي ئەمــەس. چۈنكــى ئېقتىــدار 
يېتىلــدۈرۈش شــارائىت ۋە ۋەزىيەتنىــڭ چەكلىمىســگە ئۇچرايــدۇ، ئەممــا ئىــرادە توسالغۇســىز 
بولىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ياشــالرنىڭ يۈكســەك غايــە تەرىپىگــە يــۈرۈش قىلمــاي )ســۇنىڭ 
ئېقىشــىغا، تۈكنىــڭ يېتىشــىغا بېقىــپ ئىــش قىلىــپ( يۈرۈشــىنى زادىــال ئاقلىغىلــى بولمايــدۇ. 

بىــز كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا ئېقتىــدار بىلــەن ئىرادىنــى ئارىالشــتۇرۇپ قويىمىــز ۋە »بىــز . 3
مۇنــداق، مۇنــداق ئىشــالرنى قىاللمايمىــز« دەيمىــز. ئەمەلىيەتتــە بىــز قىاللمايمىــز ئەمــەس، 
بەلكــى قىلىشــنى خالىمايمىــز. ئاندىــن »قىلىشــنى خالىمايمىــز« دېيىشــتىن خىجىــل بولــۇپ، 
»قىاللمايمىــز« دەپ مەســئۇلىيەتتىن قاچىمىــز. مۇناپىقــالر تەبــۇك غازىتىدىــن ئايرىلىــپ قالغاندا 
ــن  ــڭ ھالىدى ــاال ئۇالرنى ــالھ تائ ــان. ئال ــۆزرە ئېيتق ــپ ئ ــى ئېيتى ــڭ چىقالمىغانلىقىن ئۆزلىرىنى
خــەۋەر بېرىــپ مۇنــداق دېگــەن: »ئــۇالر ئالــالھ بىلــەن قەســەم ئېچىــپ: ئەگــەر چىقىشــقا 
ــۇالر  ــدۇ، ئ ــۇق« دەي ــان بوالتت ــەن چىقق ــە ســىلەر بىل ــان بولســاق، ئەلۋەتت ــر بواللىغ قادى
ــۇالر  ــى، ئ ــالھ بىلىدۇك ــدۇ، ئال ــاالك قىلى ــى ھ ــن( ئۆزلىرىن ــەملىرى تۈپەيلىدى ــان قەس )يالغ
ــڭ  ــۇ ئايەتكــە ئەگەشــتۈرۈپال ئۇالرنى ــاال ب ــالھ تائ ــالردۇر.«]1] ئال شەك-شۈبھىســىز يالغانچى
مەسىلىســىنىڭ ئېقتىــدار مەسىلىســى ئەمــەس، بەلكــى ئىــرادە مەسىلىســى ئىكەنلىكىنــى خــەۋەر 
ــا،  ــان بولس ــى بولغ ــش نىيىت ــا چىقى ــڭ جىھادق ــەر ئۇالرنى ــدۇ: »ئەگ ــداق دەي ــپ مۇن بېرى

ئەلۋەتتــە چىقىشــقا تەييارلىــق كۆرگــەن بوالتتــى.«]2] 

ــز توغرىســىدا ياخشــىراق ئويلىنىــپ باقايلــى، بىزدىكــى بوشــاڭلىق  ئىــي ياشــالر، ئۆزىمى
ــۇنىڭغا  ــەن ش ــۇ؟! م ــى ئىقتىدارىمىزدىكىم ــانمۇ ياك ــى نۇقس ــق ئىرادىمىزدىك ۋە ناقابىللى
ئىشــىنىمەنكى، كەمچىلىكلىرىمىزنىــڭ تــۈپ نېگىــزى ھەققىــدە چوڭقــۇر ئويلىنىــپ باقىدىغــان 
بولســاق، نۇرغــۇن كەمچىلىكلىرىمىــز ئىرادىمىزنىــڭ بوشــلۇقىغا مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ چىقىدۇ. 

ئۇنداقتا ئىرادىمىزنى قانداق كۈچەيتىمىز؟! 

بۇنىڭ جاۋابىنى مۇنداق بىر قانچە نۇقتىغا يىغىنچاقالش مۇمكىن: 

ــار . 1 ــتە، ناچ ــپ كېلىش ــن غالى ــز ئۆزىمىزدى ــز. بى ــەپ قىلىمى ــاردەم تەل ــن ي ئالالھتى
ــاج.  ــۇ مۇھت ــە تولىم ــڭ ياردىمىگ ــتە ئالالھنى ــەھۋەتلىرىمىزنى يېڭىش ــز ۋە ش ئادەتلىرىمى
ئالالھنىــڭ ياردىمىگــە نەپســىمىز بىلــەن جىھــاد قىلىــش ئارقىلىــق ئېرىشــكىلى بولىــدۇ. 
ــە  ــى ئەلۋەتت ــاد قىلغانالرن ــزدا جىھ ــڭ يولىمى ــدۇ: »بىزنى ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ئال

ــز.«]3]  ــا يېتەكلەيمى يولىمىزغ
]1]  سۈرە تەۋبە 42-ئايەت 
]2]  سۈرە تەۋبە 46-ئايەت 

]3]  سۈرە ئەنكەبۇت 69-ئايەت 



76

مەرىپەت ژۇرنىلى                2021-يىللىق 2- سان 

ــەنگەن 2.  ــەن ئىش ــە جەزم ــڭ ئايەتلىرىمىزگ ــان، بىزنى ــەۋر قىلغ ــە س ــۇالر )كۈلپەتلەرگ »ئ
ــول  ــرا ي ــەن توغ ــز بىل ــڭ ئەمرىمى ــر قىســىم كىشــىلەرنى بىزنى ــن بى ــدا، ئۇالردى چاغ
كۆرســىتىدىغان پېشــىۋاالر قىلــدۇق.«]1] ئــۆز نەپســى بىلــەن كــۆرەش قىلمــاي، ئۆزىنى 
يەڭمــەي تــۇرۇپ ئىرادەمنــى كۈچەيتىمــەن ياكــى ئىــرادە تىكلەيمــەن دېيىــش ئورۇنســىز 

ئۇرۇنــۇش ھېســابلىنىدۇ. 

دائىــم ئىرادىمىزنــى ئۇرغۇتىدىغــان ســۆزلەرنى قىلىمىــز. يەنى »مەن باشــقىالرغا ياخشــىلىق . 2
تېلەيمــەن، مــەن باشــقىالرغا يــاردەم قىلســامكەن دەيمــەن، نامازالرنــى مەســچىتتە ئۆتــەش 
قارارىغــا كەلدىــم، مــەن قارارىمــدا چىــڭ تۇرۇشــۇم كېــرەك، مــەن كۈچلــۈك بولۇشــۇم 

كېــرەك...« دېگەنــدەك. 

ئىرادىنــى تەدرىجىــي كۈچەيتىــش. ئۆزىمىزنــى بىــر ئىشــالرغا كۆندۈرۈۋاتقــان چېغىمىــزدا، . 3
كىچىــك، كونكىرىــت ئىشــالردىن باشلىشــىمىز كېــرەك. شــۇ ئىشــالر بىزنىــڭ كۈندىلىــك 
پائالىيەتلىرىمىزنىــڭ بىــر قىســمىغا ئايلىنىــپ بولغانــدا، ئۇنىڭغــا يەنــە باشــقا ئىشــالرنى 
ــان  ــاب ئوقۇمايدىغ ــەت كىت ــە پەق ــز ئادەتت ــاۋادا بى ــدۇ. ن ــاق بولى ــن قوشس ئاز-ئازدى
ــادەت  ــنى ئ ــاب ئوقۇش ــۇت كىت ــە مىن ــى يىگىرم ــەر كۈن ــلەپتە ھ ــاق، دەس ــادەم بولس ئ

ــدۇ.  ــا چىقارســاق بولى ــق مىنۇتق ــدە قېرى ــل ئۆتكەن ــرەر يى قىلســاق، بى

زۆرۈر بولمىغــان ئىشــالردىن ئۆزىمىزنــى تارتىشــنى ئۆگىنىشــىمىز كېــرەك. ئەگــەر بىزنىــڭ . 4
كۈندىلىــك تۇرمۇشــىمىزدا داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان زۆرۈر بولمىغــان ئىشــالر بولۇپ قالســا، 
ــا باشــقا ئەھمىيەتلىــك ئىشــالرنى ئالماشــتۇرۇش ئارقىلىــق  ــۈرۈش، ئورنىغ ــى كىچىكت ئۇن

ئاستا-ئاســتا ئەھمىيەتســىز ئىشــالردىن ئۆزىمىزنــى تارتىشــىمىز كېــرەك. 

ــى . 5 ــى ئادەتلەرن ــا ياخش ــڭ ئورنىغ ــۈن ئۇنى ــۇش ئۈچ ــن قۇتۇل ــار ئادەتلىرىمىزدى ناچ
يېتىلدۈرۈشــىمىز كېــرەك. نــاۋادا بىــز تــوال قاقشــايدىغان، ھــەر ئىشــتىن خاپــا بولۇپــال 
يۈرىدىغــان كىشــىلەردىن بولســاق، ئالالھنــى تــوال زىكىــر قىلىــش، ئالالھقــا ھەمدۇ-ســانا 
ئېيتىــش ئارقىلىــق بــۇ ناچــار ئادەتتىــن قۇتۇلۇشــقا تېرىشىشــىمىز كېــرەك. ئەگــەر تــوال 
ــل  ــر ئىشــنى ئىزچى ــك بى ــز بولســا، كىچىــك بولســىمۇ مەنپەئەتلى ــان ئادىتىمى ئۇخاليدىغ

قىلىــش ئارقىلىــق بــۇ ئادەتتىــن قۇتۇلۇشــقا كۈچىشــىمىز كېــرەك. 

ــە . 6 ــە ئۈلگ ــىلەرنى ئۆزىمىزگ ــان كىش ــەپ قويىدىغ ــرى تەل ــە يۇقى ــك، ئۆزىگ ئىرادىلى
ــلەرگە  ــادەت ۋە ھەۋەس ــار ئ ــڭ ناچ ــدا ئۇالرنى ــان ھال ــۇ تۇيمىغ ــاق، ئۆزىمىزم قىلىۋالس

ــز.    ــى ئۆگىنىۋاالاليمى ــل تۇرىدىغانلىقىن ــداق تاقابى قان

— داۋامى كېيىنكى ساندا...
]1]  سۈرە سەجدە 24-ئايەت 
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7 .

ئەلالمــە مۇھەممــەد خوتەنىــي تۈركىســتان، خۇراســان، شــام ۋە مىســىر قاتارلىــق دىيــارالردا 
ــامدىكى  ــۇ ش ــۇر. ئ ــى فەقىھت ــي مەزھىپىدىك ــا ۋە ھەنەفى ــا ئۆلىم ــەن كاتت ــە كۆرۈنگ كۆزگ
زەنكىــي دۆلىتىنىــڭ قۇرغۇچىســى نۇرۇددىــن زەنكىــي)1174-1118( تەرىپىدىــن ئەتىۋارلىنىــپ، 
ــىردىمۇ  ــن مىس ــان. كېيى ــس قىلىنغ ــاش مۇدەررى ــىگە ب ــادىرىييە« مەدرىسەس ــامدىكى »س ش
ــن  ــي )1193-1138( تەرىپىدى ــاالھۇددىن ئەييۇبى ــى س ــەلتەنەتىنىڭ قۇرغۇچىس ــي س ئەييۇبى
ئەتىۋارلىنىــپ، »ســۇيۇفىييە« مەدرىسەســىگە مەســئۇل قىلىنغــان. »ســۇيۇفىييە« مەدرىسەســى 
ــۇ  ــي ب ــەد خوتەنى ــە مۇھەمم ــۇپ، ئەلالم ــى بول ــي مەدرىسەس ــى ھەنەفى ــىردىكى تۇنج مىس

ــابلىنىدۇ.  ــس ھېس ــى مۇدەررى ــان تۇنج ــلىك قىلغ ــەدە مۇدەررىس مەدرىس

ــەرنىڭ  ــق ئەس ــاتىبىييە« ناملى ــۇ »ش ــا: ئ ــن نۇقت ــر يارقى ــە بى ــى يەن ــڭ ھاياتىدىك ئۇنى
مۇئەللىپــى، مەشــھۇر قىرائــەت ئالىمــى ئىمــام شــاتىبىي )1194-1144( بىلــەن ســەبداش ۋە 

ــتۇر. سەپەرداش

ئەلالمــە مۇھەممــەد خوتەنىــي ھەققىدىكــى تەپســىالتالر بىزگــە ھازىرچــە مەلــۇم ئەمــەس، 
پەقــەت قولىمىزدىكــى مەنبەلــەردە ئۇنىــڭ ھەققىــدە بېرىلگــەن قىســقىچە ئۇچــۇرالرال بىزنــى 

ئۇنىــڭ ھايــات سەھىپىســىگە باشــاليدۇ.

ئەلالمە مۇھەممەد خوتەنىي ھاياتىدىن بىر تامچە

ــى  ــەد ئىبن ــى مۇھەمم ــەد ئىبن ــمى: مۇھەمم ــۇق ئىس ــڭ تول ــەد خوتەنىينى ــە مۇھەمم ئەلالم

مىسىردىكى تۇنجى ھەنەفىي مىسىردىكى تۇنجى ھەنەفىي 
مەدرىسەسىنىڭ تۇنجى مۇدەررىسىمەدرىسەسىنىڭ تۇنجى مۇدەررىسى−−

ئەلالمە مۇھەممەد خوتەنىيئەلالمە مۇھەممەد خوتەنىي

ئابدۇلال روزىمۇھەممەتئابدۇلال روزىمۇھەممەت
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ــڭ  ــن )دىننى ــى: مەجدۇددى ــەت نام ــالھ، ھۆرم ــۇ ئابدۇل ــۇپ، كۈنيەســى: ئەب ــەد بول مۇھەمم
ــدۇر. ــي ھەنەفىي ــمىي: خوتەنى ــك ئىس ــدە(، تەۋەلى ــەن مەنى ــەرىپى دېگ شان-ش

ــۇ  ــۇپ، ئ ــرى بول ــڭ ئەمى ــالر دۆلىتىنى ــڭ ئاتىســى قاراخانىي ــەد خوتەنىينى ــە مۇھەمم ئەلالم
دادىســىنىڭ ئاتىســىدىن مىــراس قالغــان ئەمىرلىــك مەنســىپىنى ئىنىســىگە ئۆتكــۈزۈپ بېرىــپ، 
ئــۆزى ئىلىــم ســەپىرىگە ئاتالنغــان. ئــۇ ســەمەرقەنت، بۇخــارا، خۇراســان، مەككــە، فۇســتات 
قاتارلىــق جايالرغــا بېرىــپ، ئىجتىھــات بىلــەن ئىلىــم تەھســىل قىلغــان، ئاخىــرى ئــۇ كاتتــا 

ئالىــم بولــۇپ، فەقىھلىــك دەرىجىســىگە يەتكــەن. 

ــى  ــەد ئىبن ــى مۇھەمم ــەد ئىبن ــدۇ: »مۇھەمم ــداق دەي ــىي مۇن ــام قۇرەش ــە ئىم ــۇ ھەقت ب
مۇھەممــەد ئەبــۇ ئابدۇلــالھ مەجدۇددىــن خوتەنىــي ماۋارائۇننەھــرۋە خۇراســان ئۆلىمالىرىدىــن 
ــاھلىق  ــۇ پادىش ــدى، ئ ــاھى]1] ئى ــڭ پادىش ــۆز دۆلىتىنى ــى ئ ــڭ ئاتىس ــۇپ، ئۇنى ــرى بول بى
مەنســىپىنى كىچىــك قېرىندىشــىغا قالــدۇرۇپ، ئىلىــم تەلــەپ قىلغــان، ســەمەرقەنت، بۇخــارا ۋە 

ــھ بولغــان«]2]. خۇراســانالرغا بېرىــپ فەقى

ئىمــام قۇرەشــىينىڭ ئەلالمــە خوتەنىي ھەققىــدە قەلەمگــە ئالغــان ئىلھامبەخىش ســەتىرلىرىدىن 
كەچكــەن دەملــەردە شــۇنى تىلغــا ئېلىــپ ئۆتىمىزكــى: ئىلىــم ئىشــقىدا ئــۆز يۇرتىنى تاشــالپ، 
ــا  ــۈدەك ئىلغ ــق دېگ ــەھىپىلىرىدە داۋاملى ــات س ــەۋدالىرى ھاي ــم س ــش ئىلى ــرەت قىلى ھىج
ــەر  ــۈك ئەلالمىل ــش بۈي ــەرك ئېتى ــەپنى ت ــۈن مەنس ــم ئۈچ ــا ئىلى ــىمۇ، ئەمم ــپ تۇرس قىلىنى
ھاياتىدىمــۇ كــەم ئۇچرايدىغــان ئىزناالردىنــدۇر. مانــا بــۇ ئىزنــاالر ئىچىــدە، كۆرگىنىمىــزدەك 

ئەلالمــە خوتەنىينىــڭ ئىزناســىمۇ خاتىرلەنگەنــدۇر.

ئەلالمــە خوتەنىــي ئىلىمــدە كامالەتكــە يەتكەندىــن كېيىن شــامغا بارغان. دەمەشــىقتە ســۇلتان 
ــىنىڭ  ــادىرىييە«]3] مەدرىسەس ــى »س ــەن ۋە ئۇن ــا كەلگ ــڭ ھۇزۇرىغ ــي ئۇنى ــن زەنكى نۇرۇددى

مۇدىرلىقىغــا تەيىنلىگــەن]4]. ئەلالمــە خوتەنىــي بــۇ مەدرىســەدە مۇدەررىســلىكمۇ قىلغــان.

بــۇ ھەقتــە ئىمــام ئىبنــى ھەجــەر مۇنــداق دەيــدۇ: »ئىمــام ئەبــۇ ئابدۇلــالھ مۇھەممــەد 
ــھ ئىــدى، ئــۇ دەمەشــىقتە شــەھىد  ــي پەزىلەتلىــك فەقى ــى مۇھەممــەد خوتەنىــي ھەنەفى ئىبن

نۇرۇددىننىــڭ دۆلىتىــدە مۇدەررىســلىك قىلغــان«]5].

]1]  بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان پادىشاھلىق قاراخانىيالر دۆلىتىنىڭ ئەمىرلىك مەنسىپىنى كۆرسىتىدۇ. دوكتور سۇئاد ھادىي: »القراخانيون«، 
126-بەتكە قاراڭ.

]2] ئىمام ئابدۇلقادىر قۇرەشىي: »الجواهر املضية«،2-جىلد، 125 -126-بەتلەر.
]3] دەمەشــىقتىكى »ســادىرىييە« مەدرىسەســىنى ســەلجۇقىيالرنىڭ ۋاقتىــدا دۆلــەت ئەركانلىرىدىــن ســادىر ئىبنــى ئابدۇلــالھ 
مىالدىيــە 1098-يىلــى بىنــا قىلدۇرغــان بولــۇپ، دەمەشــىقتىكى تۇنجــى ھەنەفىيلــەر مەدرىسەســىدۇر. بــۇ مەدرىســە بىناســى 
1983-يىلــى شــەھەر پىــالن قۇرۇلۇشــىدا چېقىۋېتىلگــەن، لېكىــن مەدرىســەنىڭ بىــر قىســىم قالــدۇق خارابىلىــرى ھازىرغىچــە 

ســاقلىنىپ قالغــان. مەدرىســە جايالشــقان كوچــا ھېلىمــۇ مۇشــۇ مەدرىســە نامــى بىلــەن ئاتىلىــپ كەلمەكتــە.
]4] ئىمام ئابدۇلقادىر قۇرەشىي: »الجواهر املضية«، 2–جىلد، 126-بەت، دوكتور سۇئاد ھادىي: »القراخانيون«،126-بەتلەرگە قاراڭ.

]5] ئىمام ئىبنى ھەجەر: »تبصر املنتبه«، 1-جىلد، 300-بەت. 
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ــات  ــال مەلۇم ــە ئوخشاش ــى ھەجەرگ ــام ئىبن ــۇ ئىم ــە زەبىيدىم ــە ئەلالم ــە يەن ــۇ ھەقت ب
بېرىــپ، مۇنــداق دېگــەن: »ئىمــام ئەبــۇ ئابدۇلــال مۇھەممــەد ئىبنــى مۇھەممــەد خوتەنىــي 
ھەنەفىــي پەزىلەتلىــك فەقىــھ كىشــى ئىــدى، ئــۇ دەمەشــىقتە شــەھىد نۇرۇددىننىــڭ دۆلىتىــدە 

ــان«]1]. ــلىك قىلغ مۇدەررىس

ئەلالمــە خوتەنىــي بىــر مەزگىلدىــن كېيىــن مىســىرغا بارغان. مىســىردا ســۇلتان ســاالھۇددىن 
ئەييۇبىــي ئۇنــى ئەتىــۋارالپ، قاھىرەدىكــى »ســۇيۇفىييە«]2] مەدرىسەســىنىڭ باش مۇدەررىســى 
ــۇنداقال  ــەن، ش ــپ بەرگ ــاش بېكىتى ــار مائ ــى 11 دىن ــا ئايلىق ــەن ۋە ئۇنىڭغ ــپ تەيىنلىگ قىلى
مەدرىســە ۋەقپىســىدىن كىرگــەن كىرىمنــى ھەنەفىــي مەزھىپىدىكــى ئوقۇغۇچىالرنىــڭ چىقىملىرىغا 

ئىشــلىتىش ھوقۇقىنىمــۇ ئۇنىڭغــا بەرگــەن.

ــە  ــۇ مەدرىس ــپ: »ب ــدە توختىلى ــى ھەققى ــۇيۇفىييە« مەدرىسەس ــي »س ــام مەقرىزى ئىم
مىســىر دىيارىدىكــى ھەنەفىيلەرگــە ۋەقفــە قىلىنغــان تۇنجــى مەدرىســە« دېگــەن]3]. دېمــەك 
ــۇ  ــۇپ، ب ــى بول ــي مەدرىسەس ــى ھەنەفى ــىردىكى تۇنج ــى مىس ــۇيۇفىييە« مەدرىسەس »س
مەدرىســەنىڭ تۇنجــى بــاش مۇدەرىســى ئەلالمــە خوتەنىــي ئىــدى. ئــۇ تۇنجــى مۇدەررىــس 

ــتۈرگەن. ــاگىرتالرنى يېتىش ــۆپ ش ــەن ك ــۈپىتى بىل ــۇش س بول

بــۇ ھەقتــە ئىمــام قۇرەشــىي مۇنــداق دەيــدۇ: »ئاندىــن ئــۇ )يەنــى خوتەنىــي( مىســىر 
دىيارلىرىغــا كەلگەندىــن كېيىــن، ســۇلتان ناســىر )ســاالھۇددىن ئەييۇبىــي( داۋاملىــق ئۇنىــڭ 
ــئۇل  ــىگە مەس ــۇيۇفىييە‹ مەدرىسەس ــى ›س ــى قاھىرەدىك ــى ئۇن ــدى، ھەتتاك ــە ئى ــەن بىلل بىل
ــى  ــى كىش ــان تۇنج ــس بولغ ــىدە مۇدەررى ــۇيۇفىييە‹ مەدرىسەس ــۇ ›س ــدى. ئ ــپ تەيىنلى قىلى

ــدى«]4]. ــان ئى ــەت ئالغ ــۆپ كىشــىلەر مەنپەئ ــن ك ــۇپ، ئۇنىڭدى بول

ئەلالمــە خوتەنىــي كېيىــن يەنــە مەلــۇم ســەۋەبلەر تۈپەيلــى ئەندەلۇســقا ســەپەرگە چىققــان. 
ئــۇ بــۇ قېتىــم قىرائــەت ئىلمىدىكــى كاتتــا ئالىــم ئىمــام شــاتىبىي بىلــەن ھەمســەپەر بولغان. 

بــۇ ھەقتىكــى بايانالرنــى يەنــە ئىمــام قۇرەشــىيدىن ئاڭاليلــى!

]1] ئىمام زەبىيدىينىڭ: »تاج العروس«، 18-جىلد، 174-بەت.
]2] »ســۇيۇفىييە« مەدرىسەســىنى ســۇلتان ســاالھۇددىن ئەييۇبىــي 1176-يىلــى ھەنەفىــي مەزھىپىدىكىلەرگــە ۋەقفــە قىلىــپ 
قــۇرۇپ بەرگــەن بولــۇپ، مىســىردىكى تۇنجــى ھەنەفىيلەرنىــڭ مەدرىسەســى ھېســابلىنىدۇ. ئۇنىڭ ئىســمىدىكى »ســۇيۇفىييە« 
دېگــەن ســۆز ئەرەبچــە ســۆز بولــۇپ، ئۇيغۇرچــە »قىلىچــگاھ« دېگــەن مەنىــدە. بــۇ مەدرىســەنىڭ ئىشــىك ئالدىــدا ئەينــى 
ۋاقىتتــا قىلىــچ بازىــرى بولغانلىقــى ئۈچــۈن بــۇ مەدرىســە شــۇنداق ئاتىلىــپ قالغــان. ئىمــام مەقرىزىينىــڭ: »املواعــظ والعتبــار«، 

4-جىلــد، 196-بەتكــە قاراڭ.
بــۇ مەدرىســەدە تۇنجــى بولــۇپ ئەلالمــە مۇھەممــەد خوتەنىــي مۇدەررىســلىك قىلغــان، كېيىــن ئەلالمــە يۈســۈپ خوتەنىيمــۇ 
ــى  ــىنىڭ ئورن ــۇيۇفىييە« مەدرىسەس ــان. »س ــات بولغ ــەدە ۋاپ ــۇ مەدرىس ــا ب ــان، ھەتت ــلىك قىلغ ــەدە مۇدەررىس ــۇ مەدرىس ب

قاھىــرە مۇئىــز كوچىســىدىكى ھازىرقــى شــەيىخ مۇتەھھىــر مەســجىدى دەپ ئاتالغــان مەســجىد ئورنىــدۇر.
]3] ئىمام مەقرىزىينىڭ: »املواعظ والعتبار«، 4-جىلد، 204-بەتكە قاراڭ.

]4] ئىمام ئابدۇلقادىر قۇرەشىي: »الجواهر املضية«،2-جىلد،126-بەت.
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ئىمــام قۇرەشــىي مۇنــداق دەيــدۇ: »ئــۇ )يەنــى خوتەنىــي( ئەندەلۇســقا ســەپەرگە چىقتــى، 
ــدا  ــەن يول ــۇ ئىككىيل ــدى، ئ ــراھ قىل ــۇ بۇســەپىرىدە شــەيىخ ئەبۇلقاســىم شــاتىبىينى ھەم ئ
ــى  ــرى قۇرئانن ــن ئىلگى ــي بۇندى ــدى. خوتەنى ــىپ ماڭ ــالۋەت قىلىش ــان تى ــاي قۇرئ توختىم

يادلىمىغــان ئىــدى، ئــۇ قۇرئاننــى يادقــا ئالمىغۇچــە قايتىــپ كەلمىــدى«]1].

ــەزى  ــى ب ــڭ ھەققىدىك ــپ، ئۇنى ــى ئېلى ــڭ خەۋىرىن ــە خوتەنىينى ــۇلتان ئەلالم ــن س كېيى
ــان  ــا قىلىنغ ــن ئۇنىڭغ ــورالر تەرىپىدى ــدى. تۆھمەتخ ــكار قىل ــىكايەتلەرنى بى تۆھمەت-ش
ناھەقچىلىكلــەر ئادىــل بىــر تــەرەپ قىلىنــدى. ئــۇ ئەندەلۇســتىن مىســىرغا قايتىــپ كېلىــپ 

ــتى.  ــىگە ئورۇنالش ــۆز مەدرىسەس ــە ئ يەن

ــى  ــە 576-يىل ــي ھىجرىي ــەد خوتەنى ــن مۇھەمم ــە، مەجدۇددى ــھ، ئەلالم ــام، فەقى ئىم
ــە 1180-يىلــى 8-ئاينىــڭ 3-كۈنــى(  ــەۋۋەل ئېيىنىــڭ 8-كۈنــى شــەنبە )مىالدىي رەبىيئۇلئ

ــدى. ــە قىلىن ــا دەپن ــاغ باغرىغ ــەم ت ــى مۇقەتت ــۇپ، قاھىرەدىك ــات بول ۋاپ

ئالالھ ئالىمىمىزدىن رازى بولغاي ۋە رازى قىلغاي ئامىن!

پايدىالنغان مەنبەلەر

ئىمــام ئابدۇلقادىــر قۇرەشــىينىڭ: »الجواهــر املضيــة« ناملىــق ئەســىرى، ھىندىســتان »مجلــس . 1
دائــرة املعــارف النظاميــة« نەشــىرىياتى 1913-يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باســما.

ئەلــى مۇھەممــەد نەشــرگە تەييارلىغــان ئىمــام ئىبنــى ھەجەرنىــڭ: »تبصــر املنتبــه« ناملىــق . 2
ئەســىرى، مىســىر »املؤسســة املريــة العامــة« نەشــرىياتى 1967-يىــل نەشــرى، بىرىنچى باســما.

ئىمــام مەقرىزىينىــڭ: »املواعــظ والعتبــار« ناملىــق ئەســىرى، مىســىر »مطبعــة النيــل« نەشــرىياتى . 3
1908-يىــل نەشــىرى.

ئەلــى شــىير نەشــرگە تەييارلىغــان، ئىمــام زەبىيدىينىــڭ: »تــاج العــروس« ناملىــق ئەســىرى، . 4
لىــۋان »دار الفكــر« نەشــرىياتى 1994-يىــل نەشــرى.

دوكتــور ســۇئاد ھادىــي: »القراخانيــون« ناملىــق ئەســىرى، »دار صفحــات« نەشــرىياتى 2016-. 5
يىــل نەشــرى، بىرىنچــى باســما.

]1] ئىمام ئابدۇلقادىر قۇرەشىي: »الجواهر املضية«، 2-جىلد، 126-بەت.
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قوشۇمچە: 

ســۈرەتتە: دەمەشــىقتىكى ›ســادىرىييە‹ كوچىســىدىكى تامغــا ئورنىتىلغــان ئىككــى مېتــال تاختاي 
بولــۇپ، ئــۇ ئىككىســىدە ئەرەبچــە »ســادىرىييە مەدرىسەســى كوچىســى« دېگــەن خــەت بىلەن 

مەدرىســەنىڭ قىســقىچە تارىخــى يېزىلغان(.

سۈرەتتە: ›سادىرىييە‹ مەدرىسەسىنىڭ دەمەشىقتە ھازىرغىچە ساقلىنىپ قالغان خارابىسى(.
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ئالالھــۇ ئەكبــەر دېگىــن ۋە شــۇ ھالەتتــە قــال! تومۇرلىرىڭدىكــى ئىمانىــڭ، دىلىڭدىكــى 

زىكرىــڭ، يۈرىكىڭنىــڭ سوقۇشــلىرى ئــۇ بولســۇن!

ــۇڭ  ــدە. توي ــەن ھەي ــڭ بىل ــى بۇنى ــلىغىن. يەرلىرىڭن ــەن باش ــۆز بىل ــۇ س ــىڭنى ب ئىش

ــۇن،  ــۇ بولس ــبىھىڭ ب ــازاڭ سۆزلىسۇن.تەس ــۇن، جىن ــڭ سۆزلىس ــۇن، تىرىكلىكى سۆزلىس

ــەكىللەندۈر.  ــەن ش ــۆز بىل ــۇ س ــى ب ــۇن. ئىرادەڭن ــۇ بولس ــوئارلىرىڭ ب ــالردىكى ش نامايىش

نىشــانىڭنىڭ ئالدىغــا بۇنــى تىكلىگىــن. كېچــە - يــۇ، كۈنــدۈز نىدالىرىــڭ ئالالھــۇ ئەكبــەر 

ــىز  ــدۇ، پەرۋاس ــان دېيەلمەي ــم يالغ ــى، ھېچكى ــر ئېالندۇرك ــۇنداق بى ــۇ ش ــۇن. ب بولس

ــدۇ! ــدۇ، جىمىقتۇرالماي قارىيالماي

ــانى،  ــۇالرنىڭ س ــا، ش ــە بولس ــان نېم ــانىغىلى بولىدىغ ــادا س ــەر! دۇني ــۇ ئەكب ئالالھ

ــەر.  ــۇ ئەكب ــك ئالالھ مىقدارىچىلى

بۇنى كۆرگىن، بۇنى ئويلىغىن، بۇنى خىيال قىلغىن!

بــۇ ســۆزنى يۈرەكتىــن ســۆزلىگىنكى، ئــۈچ ئەســىر غــاردا ســولىنىپ قالســاڭمۇ ئاۋازىــڭ 

ئەبەدىــي قالســۇن، نامىڭنــى ئاســمانالر ۋە ئوكيانــالر يــاد ئەتســۇن. يېشــىڭ چوڭايســۇن، 

ئەممــا ســەن يــاش ھالىتىڭــدە قــال. بوران-چاپقۇنــالر ســېنى ئاجىزالتمىســۇن. ھەرخىــل 

ســۆز قىلىدىغانالرنىــڭ ئارىســىغا قوشــۇلما. بــۇ ئابىھايــات ســۈيى پانىــي دۇنيــادا پانىيالرنىڭ 

ئەي مۇسۇلمان ياش! ئەي مۇسۇلمان ياش! 

»ئالالھۇ ئەكبەر« دېگىن»ئالالھۇ ئەكبەر« دېگىن

ئابدۇلال يالقۇن ئۇيغۇرچىالشتۇرغانئابدۇلال يالقۇن ئۇيغۇرچىالشتۇرغاننۇرىددىن يىلدىزنۇرىددىن يىلدىز
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ئارىســىدا ســاڭا مەڭگۈلــۈك جەننەتنــى ھېــس قىلدۇرســۇن. 

ئەي مۇئمىن ياش، شۇنى بىلىشىڭ ۋە ئىمان ئېيتىشىڭ كېرەككى: 

ــلۇقىدىن  ــەم بوش ــۇرۇن، ئال ــتىن ب ــا بولۇش ــا دۇني ــتىن، دۇني ــانىيەت يارىتىلىش ئىنس

ــۇرۇن  ــن ب ــۇر. مۇئەززىنلەردى ــەڭ بۈيۈكت ــالھ ئ ــەن ئال ــىنى بىلگ ــەر نەرس ــە ھ زەررىلەرگىچ

ــى،  ــاالر شــۇنى دەپ ئاقت ــدى، دەري ــەر دې ــڭ تاشــلىرى ئالالھــۇ ئەكب مەســجىد مۇنارلىرىنى

يامغــۇرالر شــۇنى دەپ ياغــدى، بۇلۇتــالر بولســا ئالالھــۇ ئەكبەرنــى ئاســمانالرغا تارقاتتــى. 

ــالر  ــەن قۇش ــالر بىل ــدى. چوققى ــەر دې ــۇ ئەكب ــدى-دە، ئالالھ ــا كەل ــەر تىلغ دەل-دەرەخل

بۇنىــڭ ئۈچــۈن بەيگىگــە چۈشــتى. تىلســىزالر تىلــى بولغانالرنىــڭ ئالدىغــا ئۆتــۈپ كېتىــش 

ئۈچــۈن تىرىشــتى. تۈنۈگــۈن، بۈگــۈن ۋە ئەتــە، باشــتىن-ئاخىرغىچە، چوڭدىــن كىچىككىچە 

ــەر دېيىــش ئۈچــۈن يارىتىلــدى. ھەممــە نەرســە ئالالھــۇ ئەكب

بۈيۈكال ئەمەس، ئەڭ بۈيۈكتۇر ئالالھ!

ــۇق  ــپ قۇلل ــان ئېيتى ــا ئىم ــڭ ئىشــلىرىدۇر. ئۇنىڭغ ــەڭ بۈيۈكلەرنى ــڭ ئىشــلىرى ئ ئۇنى

ۋەزىپىســىنى ئــادا قىلىۋاتقانالرغــا ئوخشــاش، ئاســىي بولــۇپ خاتــا يولــدا مېڭىۋاتقانالرمــۇ 

ــدى.  ــا كەل ــڭ ئىرادىســىنىڭ نەتىجىســىدە ۋۇجۇدق ئۇنى

ئەمدىلىكتــە چىقىرىلىۋاتقــان ســۈنئىي بوران-چاپقۇنــالر ســېنى قانداقســىگە ئالدىيالىســۇن؟ 

ســەن قانــداق بولــۇپ چىرىــپ تۈگەشــكە مەھكــۇم بولغانالرنــى ئەبەدىــي بولغــان ئالالھقــا 

تېگىشىســەن؟ قانداقســىگە؟ 

فىرئــەۋن يــوق ۋاقتىدىمــۇ بــۇ شــۇنداق ئىــدى. فىرئــەۋن كېلىــپ بۇزغۇنچىلىــق قىلدى، 

ئــۇ يەنىــال شــۇنداق تــۇردى. فىرئــەۋن ھــاالك بولــۇپ كەتتــى، يەنىــال ئالالھــۇ ئەكبــەر 

ــە  ــۈك ھالەتت ــەڭ بۈي ــۇغ، ئ ــەڭ ئۇل ــا، ئ ــەڭ كاتت ــدەك ئ ــن بولغىنى ــى، ئەزەلدى شــۇ پېت

قېلىــۋەردى. 

نەمــرۇت، قــارۇن، ھامــان ۋە يەنــە نۇرغۇنــالر بــۇ دۇنيــا سەھنىســىگە كېلىپ-كېتىشــتى. 

ئۇالرنىــڭ كېلىــپ ســەھنىدە كۆرۈلۈشــىمۇ ئالالھــۇ ئەكبەرنىــڭ تەجەللىســى ئۈچــۈن ئىــدى. 

ئــۇالر كەلــدى، ئەممــا ئۇالرنــى شــۇ ئەھۋالغــا ئېلىــپ كەلگــەن زاتنــى كۆرۈشــنى خالىمىدى. 

كېتىشــتى، ئالالھــۇ ئەكبــەر ھەقىقىتــى ئالدىــدا جەســەتلىرىدىن بــۇرۇن ئۇالرنىــڭ قىلىشــقان 

دەۋالىــرى چىرىــپ تۈگىــدى. 
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ئــەڭ ئېگىــز تاغدىــن ئــەڭ كىچىــك شــېغىل تاشــقىچە ھــەر نەرســىنىڭ ئۈســتىدە خــۇددى 

پاتېنــت ھوقۇقىغــا ئوخشــاش »ئالالھــۇ ئەكبــەر« ھەقىقىتــى يېزىلغانــدۇر. 

تىرىكلەرمــۇ، ئۆلۈكلەرمــۇ بــۇ ســۆزنى تەكــرارالپ تۇرىــدۇ. ســەۋر قىلغانــالر بولســا بۇنى 

ــاۋاز،  ــۇ ئ ــى، ب ــۇالر شــۇنى بىلىدۇك ــدۇ. ئ ــەق بولى ــن ئوقۇشــقا مۇۋەپپ ــي مەنىدى ھەقىقى

بــۇ ســادا، بــۇ ئالالھــۇ ئەكبــەر كەلىمىســى بوران-چاپقۇنالرنىــڭ، ئوكياندىكــى يۈكســەك 

ــدۇر. ــان مۇڭلىرى ــڭ چىقىرىۋاتق دولقۇنالرنى

شــەيتان جىمىقتۇرماقچــى بولغــان ئــاۋاز بــۇ ئــاۋازدۇر. شــەيتان ئــادەم ئاتىمىــز بىلــەن 

باشــالنغان ئىنتىقــام ئۇرۇشــىنىڭ غالىبــى بولــۇش ئۈچــۈن شــۇنى خااليدۇكــى، »ئالــالھ ئەڭ 

بۈيــۈك« دەپ بىلىنمىســۇن. بىلىنســىمۇ پەقــەت ئېغىزدىــال بىلىنســۇن، ئەممــا ئەمەلىيەتتــە 

قورالــى بولغانــالر، پۇلــدارالر، ئاخباراتــى بولغانــالر، ئىشــغالچىالر ئــەڭ بۈيــۈك بىلىنســۇن، 

مال-دۇنيــا ئــەڭ بۈيــۈك بولســۇن، ھوقــۇق ۋە ماقــام ئــەڭ ئۈســتۈن تۇتۇلســۇن، كۈچكــە 

ــەر  ــۇن، خەۋەرل ــال دەپ قارالس ــتى خىي ــەت، ئاس ــتى ھەقىق ــڭ ئۈس ــۇن، زېمىننى چوقۇنۇلس

مېدىيادىــن ئېلىنســۇن، خەۋەرلەرگــە كــۆرە كەلگۈســى پىالنالنســۇن...

شــەيتان بۇنــى خااليــدۇ، بۇنىــڭ ئۈچــۈن تىرىشــىدۇ. ئۇنىــڭ ئىنســانالردىن ۋە جىنالردىــن 

ــى  ــى يوقاتماقچ ــداق ئويلىمايدىغانالرن ــدۇ. بۇن ــا تارقىتى ــى دۇنياغ ــرى بۇن ــان ئادەملى بولغ

بولۇشــىدۇ. قوراللىــرى، پۇللىــرى، پۈتــۈن كۈچــى بــۇ ۋەسۋەســىنى مۇئمىننىــڭ قۇلىقىغــا 

پىچىرالشــقا تىرىشــىدۇ.

ــن  ــا ئۇالردى ــڭ قۇلىقىمىزغ ــى بىزنى ــۈك ئىكەنلىكىن ــەڭ بۈي ــڭ ئ ــا ئۆزىنى ــالھ بولس ئال

ــر  ــەن بىردىنبى ــال بىلگ ــۈكتىكى ۋاقتىمىزدى ــى بۆش ــز تېخ ــدى. بى ــان ئى ــۇرۇن ئاڭالتق ب

ــكار،  ــى بى ــەر! باشقىس ــۇ ئەكب ــۇكى، ئالالھ ــەت ش ھەقىق

ئــەي مۇئمىــن يــاش! ســەن ئەنــە شــۇ بۆشــۈكتىكى ســاپلىقىڭ بىلــەن قــال. ئىمانىڭنىــڭ 

ماھىيىتىنــى ئۇنتۇمــا. كۇفۇرنىــڭ مىــڭ خىــل رەڭ ۋە ھىيلــە بىلــەن ئالدىڭغــا قويىدىغــان 

توزاقلىــق ســۆزلەرگە، شــەيتان تورلىرىغــا ئىلىنىــپ قالمــا. ئالالھــۇ ئەكبــەر دېگىــن ۋە ئــەڭ 

ئاخىرقــى نەپەســلىرىڭگىچە ئەســال توختــاپ قالمــا!
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