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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 ُروِف بِاْلَمعْ  ) َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُرونَ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (   َويَ ن ْ

 [ 401] آل عمران : 

 

 سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا )

 دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ، 

 امان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان ــــــــــي

 ئەنە شۇالر ؛ نسۇـــــــــــــــبىر جامائە بول

 (ئېرىشكۈچىلەردۇر مەقسىتىگە

 

 ئايەت(-401)سۈرە ئال ئىمران 
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 تەرجىماندىن ئىككى كەلىمە

 

مۇھەممەد    (سبحانه وتعالى ) اللە ھەممىمىزگە مەلۇمكى، 

انالرنى  بىز مۇسۇلمنىڭ ئۈممىتىنى، يەنى،   ( صلى الله عليه وسلم) 

ىشالرغا ياخشى ئ بۇيرۇغان، كىشىلەرنى اللە ئېيتىدىغانئىمان غا  اللە

بۇيرۇپ. اللە چەكلىگەن يامان ئىشالردىن توسىدىغان .. ئەڭ ياخشى 

 ئۈممەت دەپ سۈپەتلىدى.

 

َهْوَن عَ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُتْم َخي ْ  اْلُمْنَكِر نِ ) ُكن ْ

 [ . 115] آل  عمران : َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه ( 
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ۈچۈن ئ مەنپەئىتىنى)ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر )

 هللائوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ا

 (.ئۈممەتسىلەرقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر مَّةٌ َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ) َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُ  

 [ 401َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( ] آل عمران : 

 

ى قىلىدىغان، ياخش ەۋەتد ئىشالرغاسىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ) 

ىر ىلىدىغان بامان ئىشالرنى مەنئى قــــــــــئىشالرغا بۇيرۇپ، ي

 ئەنە شۇالر مەقسىتىگە؛ سۇنـــــــــــــــجامائە بول

 ئايەت(-401)سۈرە ئال ئىمران  (ئېرىشكۈچىلەردۇر

 [ . 11الرعد :  ] ) ِإنَّ اللََّه ال يُ َغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يُ َغيُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهْم ( 

 

هللا مىگۈچە )يەنى اھەر قانداق بىر قەۋم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرت)

نىڭ بەرگەن نېمەتلىرىگە تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۈممىگىچە( 
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ئۇالرغا بەرگەن هللا )يەنى ا ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمەيدۇهللا ا

 (نېمەت، خاتىرجەملىك ۋە ئىززەت ـ ھۆرمەتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ(

 

بولىدىكى،   كۆرۈۋېلىشقائايەتلەردىن شۇنى  يۇقىرىدىكى

له ال إ»نىڭ ئۈممىتى، يەنى:   ( صلى الله عليه وسلم) مۇھەممەد 

 ھەر بىر مۇسۇلمان ئېيتقاندەپ ئىمان «   إال الله ، محمد رسول الله

ىر ب-دىنىغا دەۋەت قىلىدىغان دەۋەتچىلەردۇر، ھەرگىزمۇ  ڭنى اللە

-دەۋەت ۋەزىپىسى پەقەتال ئالىم -ندەكئويلىغاقىسىم كىشىلەر 

 ،ۈكلەنگەن ئەمەس، چۈنكىئۆلىماالرنىڭ ئۈستىگىال ي

  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  دەۋرىدەپەيغەمبىرىمىزنىڭ 

  (رضوان الله عليهم )ساھابىلەر كىشىلەرگە دەۋەت قىلغان،  

شۇ  گەپنى ئېغىزپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان ھەربىر 

باشقىالرغا يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئۆز ئۈستىدىكى دەۋەت زامان 

 ئۆزىنىڭ ۋە باشقىالرنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ،ىسىنى ئادا قىلىپۋەزىپ

 ياخشى ئەمەللـەرنى قىلغان..
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دىنىغا باشقىالرنى دەۋەت  ڭنى اللە، ھەر بىر مۇسۇلمان  دېمەك   

 قىلىدىغان دەۋەتچىدۇر.

تىلىنى بىلمەيدىغان  ئەرەبمانا بۇالرنى نەزەردە تۇتۇپ    

يىتىنى ماھى ھەقىقىيە ئۇنىڭ مۇسۇلمانلىرىمىزنىڭ ئىسالمى دەۋەت ۋ

ئۈچۈن قولىڭىزدىكى بۇ كىتابنى ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە  بىلىۋېلىشى

 قىلىپ چىقتۇق.

 تەۋەئىسالمغا قانداق د كىشىلەرنى »قولىڭىزدىكى مانا بۇ 

ناملىق كىتاب ئىسالمى دەۋەت خىزمىتىنى ئادا «  قىلىمىز؟

كۈچىنىڭ  تونۇپ، نىبۇرچىئۆزىنىڭ مۇسۇلمانلىق  ،قىلىۋاتقان، بولۇپمۇ

 گە ئەمەل قىلىپ ئۇنى ھاياتىغا تەتبىقالپ،بىلگىنى يېتىشىچە

اللەنىڭ دىنىنى كىشىلەرگە يەتكۈزۈش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان بارلىق 

ۋە  ىمۇسۇلمانالرنىڭ  ئىسالمىيەتنىڭ غۇبارسىز پاك يولىنى بىلىش

ھەمدە  ىۋە شۇ يولغا كىشىلەرنى دەۋەت قىلىش ىشۇ يولغا ئەگىشىش

-تىزلىتىش ۋە دەۋەتنىڭ مەقسەت تېخىمۇەت قەدىمىنى دەۋ

بىلەن ى ماھىيىت ھەقىقىينىشانلىرى ۋە ئۇسۇللىرى.. قاتارلىقالرنى 
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تونۇتۇش مەقسىتىدە ھازىرقى زامان ئىسالم ئويغىنىش توغرا 

 ەتسۈننئاساسچىلىرىدىن بىرى بولغان ، ئەھلى  ھەرىكىتىنىڭ

نىڭ قۇرئان ۋە ھەدىس يولىنىتوغرا ئەقىدىسى بويىچە، ئىسالمنىڭ 

ازىمىز ، ئۇستبېرىۋاتقانروھىغا ئۇيغۇن ھالدا كىشىلەرگە كۆرسىتىپ 

)اللە ئۇنىڭغا رەھىم قىلسۇن ۋە بۇ خىزمەتلىرى  قۇتۇپمۇھەممەد 

كيف »سائادەت ئاتا قىلسۇن(نىڭ - بەختئۈچۈن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە 

ناملىق كىتابىنىڭ  ئەرەبچە نۇسخىسىدىن   «ندعو الناس؟

 قۇدرەتىمە قىلىندى. اللە ھەرقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ تەرج

سوراق قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن بىز مەزكۇر  -دائىرىسىدىن سوئال 

 ۋايىغا يەتكۈزۈشكە تىرىشتۇق. كېلىشىچەخىزمەتنى قولىمىزدىن 

ئىنسان ھەرقانچە قىلسىمۇ خاتالىقالردىن خالى  ،ئەمما

 بۇەپۇ سورىدۇق. ئدىن  اللەئەمەس، شۇڭا  كەمچىل تەرەپلەرگە 

قولىغا ئالغان ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ ئۆزى ئوقۇپ ئىسالمنىڭ كىتابنى 

ىغا تۇرمۇش رېئالتۈنۈپ توغرا پاك غۇبارسىز يولىنى ۋە نىشانىنى 

تەتبىقلىشىنى ھەمدە باشقا مۇسۇلمان قىرىنداشالرغىمۇ 
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ئىسالم ئالدىدىكى ئىمانى  قېرىندىشىمىزنىڭيەتكۈزۈشنى شۇ 

تاپشۇردۇق. اللە ھەقكە ئەگەشكەن ۋە ھەقنى  مەسئۇلىيىتىگە

 ئۇچراۋاتقانكۈلپەتلەرگە ئازاب جاپا، -جەبرىيەتكۈزۈش يولىدا 

 ىين(كاتتا ئەجىر ئاتا قىلغاي. )ئام قېرىنداشلىرىمىزغابارلىق مۇسۇلمان 

بۇ كىتاب بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن خالىس 

سۇلماننىڭ بۇ كىتابنى تەرجىمە قىلىندى، شۇڭا ھەرقانداق مۇ

 قىلىمىز.. ئۈمىدخالىس نەشىر قىلىپ پايدىلىنىشىنى 

بىر كىشىگە ياخشىلىق يولىنى كۆرسىتىپ قويغان كىشىگە اللە شۇ  

 ياخشىلىقنى قىلغان كىشى بىلەن ئوخشاش مۇكاپات بىرىدۇ..

 

َتَطْعُت َوَما تَ ْوِ يِق  ِإالَّ  َْت َما اس          ْ اللَِّه َعَلْيِه بِ ) ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اأْلِص          ْ

 [ . 66] هود : تَ وَكَّْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب ( 

)سىلەرنى( قولۇمدىن كېلىشىچە تۈزەشنى خااليمەن، مەن پەقەت ) 

نىڭ ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليمەن، هللا امەن پەقەت 

 [.88قا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىمەن ]هللا )ھەممە ئىشتا( ا
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 تەرجىمىھالىز مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ قىسقىچە ئۇستا

 

 

 ايلىقىب ئىدىيهۋىئىسلام پائالىيهتچىلىرىنىڭ  قۇتۇپمۇھهممهد  ئۇستاز

 

ە ۋ« يول بەلگىسى»ەد قۇتۇب گەچە ئاكىسى، ئۇستاز مۇھەمم

 يناملىق ئەسەرلەرنىڭ ئاپتورى، بۈيۈك ئىسالمى« قۇرئان سايىسىدا»

مۇتەپەككۇر، ئەدىب سەيىد قۇتۇبقا ئوخشاش دۇنياغا مەشھۇر 
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ئىسالم دۇنياسىدا مەيدانغا -بولمىسىمۇ، بىراق،  ئۇنىڭ ئەرەب

 ئاكىسىكەلگەن ئىسالمى ھەرىكەتتىكى تەسىرىنى ھەرگىزمۇ 

سەيىد قۇتۇبنىڭ تەسىرىدىن تۆۋەن ئورۇنغا قويۇشقا بولمايدۇ. 

چۈنكى، ئۇ كىتابلىرى، ئەسەرلىرى، لېكسىيەلىرىنى، يوليورۇقلىرى ۋە 

ئۇنىڭ رىياسەتچىلىكىدە تۈزۈلگەن، زور سالماقنى ئىگىلەيدىغان 

 رىسالىلىرى بىلەن مۇكەممەل بىر ئىدىيەۋى ئۇنىۋېرسىتېت

-دۈرگەن بولۇپ، شەرق ۋە غەربتە ئارقانى شەكىللەن«مەكتەپ»

ىلىرىنىڭ پائالىيەتچ ئىسالمئارقىدىن مەيدانغا كېلىۋاتقان بىر تۈركۈم 

 كتە.كۈچەيمە ئارىسىدا ئۇنىڭ مەڭگۈ ئۇنتۇلماس تەسىرى كۈنسېرى

 تۇغۇلۇش ۋە ئۆسۈپ يېتىلىش

ئاپرېل مىسىر  -62يىلى  -4141 مۇھەممەد قۇتۇپ

ىگە قاراشلىق مۇشا يېزىسىدا تۈزلەڭلىكىدىكى ئاسيۇت ۋىاليىت

دىكى ئىبراھىم شازىلى يېزىسى تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ دادىسى قۇتۇپ

ئىبراھىم گەرچە ئارانال باشالنغۇچ  دېھقانالرنىڭ بىرى ئىدى. قۇتۇپ

مەكتەپنى پۈتتۈرگەن بولسىمۇ، بىراق، ئۇ يېزىدىكى ئومۇمنىڭ 
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ن اتارىدىزىيالىيالرنىڭ ق ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلىدىغان دېھقان

 سانىالتتى.

ولۇپ، ب ئائىلىگە مەنسۇپدىنىي ئانىسى پاتىمە ئوسمان خانىم 

ئايال ئىدى. ئۇنىڭ قېرىنداشلىرى ئەزھەر  ئۇ ئىلىمخۇمار

ئۇنىۋېرستېتىنى پۈتتۈرگەن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەھمەد 

تاالنتى ۋە يېزىقچىلىق ئىقتىدارى بىلەن  ھۈسەيىن مۇشا ئەدەبىي

قلىنىپ تۇرىدىغان كۆزگە كۆرۈنگەن داڭلىق ئەدىب ۋە ئاالھىدە پەر

ىناتتى. ئىشالر بىلەن شۇغۇللسىياسىي شائىر ئىدى. ئۇ مۇخبىرلىق ۋە 

ئۇنى سەيىد قۇتۇپ ۋە ئابباس مەھمۇد ئۇقاد بىلەن  مۇھەممەد قۇتۇپ

 بىر قاتاردىكى داڭلىق ئۈچ ئەدىبنىڭ بىرى دەپ قارايتتى.

ىن كېيىن پاتىمە خانىم ئىبراھىم ئالەمدىن ئۆتكەند قۇتۇپ

ئوغۇللىرى مۇھەممەد بىلەن سەيىدنى ئوقۇتۇش ئۈچۈن ئۇالرنى 

قاھىرەگە ئەۋەتىش قارارىغا كەلدى. مۇھەممەد قېرىندىشى سەيىد، 

ھەمشىرىلىرى ئەمىنە ۋە ھەمىدە بىلەن بىللە قاھىرەگە كەلدى. ئۇ 

قاھىرەگە كېلىپ، شۇ يەردىكى باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپنى 
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تىلى  ىنگلىزئكىرىپ،  تۈرگەندىن  كېيىن، قاھىرە ئۇنىۋېرسىتېتىغاپۈت

 يىلى قاھىرە ئۇنىۋېرسىتېتىنى -4110ئەدەبىياتىدا ئوقۇدى. ئۇ 

پ ۇتىغا كىرىپ ئوقۇدى ھەمدە مائارىئىنستىت پۈتتۈرۈپ، پېداگوگىكا

 ئالدى. دىپلومىپەنلىرى بويىچە ئوقۇش پۈتتۈرۈش  ۋە پىسخولوگىيە

وقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن تۆت يىل ئ مۇھەممەد قۇتۇپ

ىكى نىڭ قارمىقىدمائارىپ مىنىستىرلىقىئوقۇتقۇچىلىق قىلدى. 

بەش يىل ئىشلىدى. كېيىن يەنە ئىككى يىل  تەرجىمە ئىدارىسىدە

 لىقىنىڭمىنىستىرمائارىپ ئوقۇتقۇچىلىق قىلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن 

 كىتاب تۈزۈش خىزمىتىگە رىياسەتچىلىك قىلدى.

 مۇشەققىتى-نداشنىڭ جاپائىككى قېرى

( ئامېرىكىدا 4190-4111ئىككى يىل ) ئۇستاز سەيىد قۇتۇپ

ئائىلىسى مىسىردا  تۇرۇپ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن قۇتۇپ

زىيانكەشلىكىگە ئۇچراشقا  پادىشاھلىق تۈزۈمىنىڭ بىۋاسىتە

 قەلەم كۈرىشىگە ئاتلىنىپ كەتكەن باشلىدى. چۈنكى، سەيىد قۇتۇپ

ۈر قەلىمى ھەر ۋاقىت دۈشمەن ئۈچۈن ئېغىر ئىدى. ئۇنىڭ ئۆتك
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تەھدىت بولغاچقا، ئۇنىڭ قاماققا ئېلىنىشى مۇقەررەر بولۇپ قالغان 

 ئىدى.

يىلى  -4196

ئىيۇلدا ئىنقىالب 

 پارتىلىدى.

المى ئىسئىنقىالبچىالر 

يۈزلىنىشتىكى 

مۇسۇلمان »

قېرىنداشالر 

مۇسۇلمان »قايتىپ كېلىپال  ۋە ئامېرىكىدىن« تەشكىالتى

« ەتجامائ»بىلەن زىچ ئاالقە ئورناتقان « قېرىنداشالر تەشكىالتى

 بىلەن توقۇنۇشتى. مۇتەپەككۇرى سەيىد قۇتۇپ

 يىلنىڭ باشلىرىدا سەيىد قۇتۇپ -4191توقۇنۇش تاكى 

ىنى اتئاپپار نىڭ تەشكىلىي«مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتى»

 ۈچۈن چاقىرىلغانغا قەدەر داۋامالشتى.تەسىس قىلىشقا قاتنىشىش ئ

   

 ( قۇتۇپسەيىد )ئۇستاز 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

16 

 

يىلى ئۆكتەبىردە يالغاندىن  -4191ئارىدىن بىر نەچچە ئاي ئۆتۈپ، 

 «زۇڭتۇڭغا قەست قىلىش ۋەقەسى»ئويدۇرۇپ چىقىلغان مەشھۇر 

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »يۈز بەردى )چۈنكى، جامال ئابدۇناسىر 

ۆھمەت ت غا ئۆزىگە سۈيقەست قىلىش جىنايىتى بىلەن«تەشكىالتى

چاپلىغان ئىدى(. ۋەقە يۈز بېرىپ، ئارقىدىنال سەيىد قۇتۇپ، 

نىڭ «مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتى»ۋە  مۇھەممەد قۇتۇپ

 باشقا رەھبەر ۋە ئاساسلىق ئەزالىرى قاماققا ئېلىندى. ھەربىي

ئايرىم -بىرىدىن يىراق بولغان ئايرىم-ئۇكا بىر-تۈرمىدە ئىككى ئاكا

بىرى ھەققىدە ھېچ نەرسە بىلمەيتتى. -ئۇالر بىرقامالدى.  كامېرغا

بىرىنىڭ قانداق قىسمەتلەرگە دۇچار بولغىنىدىن پۈتۈنلەي -بىر

تۈرمىدە ئىنسان تەسەۋۋۇر قىلىپ  بىخەۋەر ئىدى. ئۇالر ھەربىي

ۋە قىيىنچىلىقالرنى باشتىن ئازاب باقمىغان دەھشەتلىك 

 قۇتۇپكەچۈردى.... ئارىدىن بىر مەزگىل ئۆتۈپ، مۇھەممەد 

تۈرمىدىن چىقتى. ئەمما، سەيىد قۇتۇپ بولسا، جالالتنىڭ چاڭگىلىدا 

 ئون نەچچە يىل قېلىپ قالدى.
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ۋە ئۇنىڭ ئازاب تۈرمىدىكى  ھەربىي ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

ىڭ مېنئازاب تۈرمىدىكى  ھەربىي»تەسىرى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: 

رىبە كى، ئۇ تەجزور تەسىر كۆرسەتتى. چۈنناھايىتى  روھى دۇنيايىمغا

خاراكتېرلىك قىيناش ئىدى. ئۇ شۇ قەدەر قاباھەت ۋە رەھمىسىرلىك 

ڭ ئۇ مېنى›ئىدىكى، ئۇ ھەقتە مەن، پەقەت ئازاب بىلەن قىلىنغان 

 ‹روھى دۇنيارىمىنى ھەر قايسى تەرەپتىن بىر پۈتۈن ئۆزگەرتتى

دېيەلىشىم مۇمكىن... مەن ئىلگىرى ئەدەبىيات، شېئىرىيەت ۋە 

تۇيغۇالر ئىچىدە ياشايتتىم. چوڭقۇر بىر گاڭگىراش -سمەۋھۇم ھې

 ناملىق قەسىدەمنىڭ ‹زااللەت›مېنى قىينىماقتا ئىدى. مەن ئۇنى 

 تۆۋەندىكى قۇرلىرىدا مۇنداق تەسۋىرلىگەن ئىدىم:

 

 ئۆتمەكتە ھەر كېچە، ئاقماقتا راۋان،

 چېچىلدى خىيالىم، يوقالدى ئامان.

 

 كائىنات ئۈستىدە كۆرۈنسە بىر ھەق،
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 لكىدە ئادەملەر قايان؟.ـــــــزااللەت ئى

 

 ە؟ــــــــبۇ پانىي دۇنيادىن ئىزدىشەر نېم

 )يەتمىدى مەقسەتكە، تاپمىدى ھايان(.

 

 مەن ۋە ھەم كۆڭلۈمنى چىرمىغان ئويالر،

 بارىمىز ئاخىرقى شۇ مەنزىل تامام .

 

 بىرلەپ، تۈگەيدۇ ھەممە،-تۈگەيدۇ بىر

 ان.ــــقۇملۇقالر قېتىغا كۆمۈلۈپ ھام

 

 نامەلۇم چۆللــەردە يۈرەر ھاياتلىق،

 پەرۋاسىز ئايلىنار، ئايلىنار جاھان.
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ىلغان پەيدا قكىرىزىس بۇ خىل گاڭگىراش ھاياتىمدا ماھىيەتلىك 

بولۇپ، ئۇنىڭ ھاياتىمغا بولغان كۈچلۈك تەسىرى تاكى مەن تۈرمىگە 

گە تۈرمى تاشالنغانغا قەدەر بىر قانچە يىل داۋامالشتى. مەن ھەربىي

بەت ئوقۇ-ئازاب قامالغان ئاشۇ دەقىقىلەردىكى تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز 

ئاخىرى مېنىڭ گاڭگىراشلىرىمىنى تۈگىتىپ، ھاياتىمغا مەنە ئېلىپ 

كەلدى.... مەن بۇنىڭدىن ئۆزۈمنىڭ مەۋجۇتلۇقۇمنى ھېس قىلدىم، 

ىڭ ن‹ئويالر›بەلكى، مەن ئۆزۈمنى قايتىدىن تاپتىم. روھىمدىكى 

ىنى بىلدىم. بۇ ھەقىقەت اللە يولىدا مېڭىش، ھەقىقەت ئىكەنلىك

اللە تەرەپكە دەۋەت قىلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىش ئىدى. بۇ يولدا 

ماڭغۇچى ئازغۇن ئەمەس، بەلكى، توغرا يول تاپقۇچى ئىدى. ئۇ 

ئەجەل تەقدىر قىلىنغان دەقىقىلەردە ئاشۇ قۇملۇقالرنىڭ قېتىغا 

 كارغا كەتمەيتتى. ئۇكۆمۈلگەندە، ئۇنىڭ قىلغانلىرى ھەرگىزمۇ بى

 ڭىن يوقۇلۇپ كەتمەيتتى، بەلكى، اللە تىنسىز – ھەرگىزمۇ ئۈن

 قېشىغا باراتتى ۋە ھەممىنى شۇ يەردە تاپاتتى.
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تۆت كوچا ئېغىزى دەل ئاشۇ قۇملۇقالرنىڭ قېتىغا كۆمۈلگەن 

دەقىقىلەر ئىدى.... زااللەت كوچىسىدىكى تېڭىرقاشلىرىم ئاخىرى 

 ىن توغرا يول ئۈستىدە تاپتىم. تۈگىدى. ئۆزۈمنى قايتىد

مەن تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئائىلىنىڭ يۈكى مېنىڭ 

زىممەمگە چۈشتى. ئىلگىرى ئائىلىنىڭ يۈكىنى ئاكام كۆتۈرەتتى. 

ھەممىمىز شۇنىڭغا ئادەتلەنگەن ئىدۇق. مانا ئەمدى ھاياتنىڭ بىر 

تاالي مۇشەققەتلىرى مېنى كۈتۈپ تۇراتتى. تۇرمۇش ۋە ھاياتلىق 

ئىشلىرىدا خىلىال تەجرىبىلىك بولۇپ قالغان ئىدىم.... ئارىدىن ئون 

اللە ئۇنىڭغا رەھمەت  –يىلى مايدا ئاكام سەيىد  -4121يىل ئۆتۈپ، 

كېسەللىك سەۋەبىدىن كەچۈرۈم قىلىندى دېگەن نام  –قىلسۇن! 

بىلەن تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلدى. مەن بۇنىڭدىن خۇشال بولۇشنىڭ 

ىن بىئاراملىق ھېس قىالتتىم. چۈنكى، ئىچىمد-ئەكسىچە ئىچ

ئۇالرنىڭ ئاكامنى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىش ئارقىلىق تۈرمىدىنمۇ 

يامانراق بىر سۈيقەستنى پىالنالۋاتقانلىقنى كۆڭلۈم تۇيۇپ تۇراتتى. 

تۈرمىدىن  مەن ئويلىغان ئىش ئاخىرى يۈز بەردى. ئاكام ھەربىي
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ىپ كەتتى. قااليمىقانلىش بولمايال ئىشالر يەنە-ئايرىلىپ بىر يىل بوال

ھەر قايسى تەرەپتىن بىزنى قورشاپ  بىز سۈيىقەستچىلەرنىڭ

يىلى تۇتقۇن قىلىش باشلىنىپ -4129بولغانلىقىنى بىلدۇق. 

 -4122كەتتى. مەن ۋە ئاكام سەيىد يەنە تۈرمىگە تاشالندۇق. 

ئاۋغۇست )دۈشەنبە( تاڭ سەھەردە ئاكام سەيىد  -61يىلى 

نىڭ ئالتە رەھبىرى بىلەن «ر تەشكىالتىمۇسۇلمان قېرىنداشال»

يىلى  -4129بىرلىكتە ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىندى. مەن تۈرمىدە )

ئۆكتەبىرگىچە( ئالتە يىلنى  -49يىلى  -4194ئىيۇلدىن  -10

ئۆتكۈزدۈم. ئاكام سوت قىلىنىپ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغاندىن باشقا، 

پ چوڭ ئاچامنىڭ ئوغلى رەفئەت سوراق جەريانىدا قىينا

ئۆلتۈرۈۋېتىلدى. ئاچام نەپىسە، ئەمىنە ۋە سىڭلىم ھەمىدەمۇ بىز 

بىلەن بىللە تۈرمىگە تاشالنغان بولۇپ، سىڭلىم ھەمىدە دەھشەتلىك 

كېيىن، ئۇ ئون يىللىق قاماق  سوراقنى باشتىن كەچۈرگەندىن

جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى. بىز بىر ئائىلە كىشىلىرى كۆڭۈلگە 

نى بېشىمىزدىن قىستاق-قىيىن ۋەئازاب كەچمىگەن ئېغىر 
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ۋە خىرىستىيانالر ئۆتكۈزدۇق. بۇالرنىڭ ھەممىسى دۇنياۋى 

خەلقئارالىق يەھۇدىيالرغا ۋاكالىتەن دۆلەت باشقۇرۇۋاتقان 

دېگەن نامنى كۆتۈرۈۋالغان مەخلۇقالرنىڭ ئىسالمغا ‹ مۇسۇلمان›

 دى.قىسمى ئى قارشى ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرىنىڭ بىر تەركىبى

تۈرلۈك ۋەقە ۋە ھادىسىلەرگە تولغان بۇ ئالتە يىل شۇ بىراق، 

 «.قەدەر ئۇزاققا سوزۇلغان يىلالر دۆۋىسىنى ھاسىل قىلدى

ئائىلىسى مىسىردا ناسىرچىالر تۈزۈمىنىڭ زۇلۇم  دېمەك، قۇتۇپ

يەتكۈدەك ئۇچرىدى. ئىنسان تەسەۋۋۇر  ۋە ئېكسپىالتاتسىيەسىگە

 چىلىقالرنى باشتىنئوقۇبەت ۋە  قىيىن-ئازاب قىلىپ باقمىغان 

 كەچۈردى.

 سەئۇدى ئەرەبىستانغا ھىجرەت قىلىش

 «مۇسۇلمان قېرىنداشالر تەشكىالتى» يىلى ئۆكتەبىردە -4194

ئەزالىرى جامال ئابدۇناسىرنىڭ تۈرمىسىدىن قويۇپ بېرىلگەندىن 

ھالەتتە سەئۇدى ئەرەبىستانغا كۆچتى. بۇ  كېيىن كوللېكتىپ

نىڭ «داشالر تەشكىالتىمۇسۇلمان قېرىن»قېتىمقى كۆچۈش 
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جامائەت شەكلىدە مىسىردىن ھىجرەت قىلىپ چىقىپ كەتكىنىگە 

ئوخشاپ كېتەتتى. ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇبمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا 

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »يىلالرنىڭ بېشىدا  -90ئەمەس ئىدى. ئۇمۇ 

 بىلەن بىرلىكتە سەئۇدى ئەرەبىستان مەملىكىتىگە« تەشكىالتى

 ىلىپ، ئاخىرقى تىنىقلىرىغىچە بۇ مۇبارەك دىياردا  ياشىدى.سەپەر ق

 «ئۇممۇل قۇرا»دەسلەپتە مەككىدىكى  ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

ئۇنىۋېرسىتېتىدا، ئۇنىڭدىن كېيىن جىددىدىكى پادىشاھ 

خىزمەت قىلدى. سەئۇدى  ئۇنىۋېرسىتېتىدا« ئابدۇلئەزىز»

ك اكتېرلىئۇنىۋېرستېتلىرىنىڭ ئىچكى قىسمىدا ھەرىكەت خار

ئىسالمى مەكتەپ تەسىس قىلىشتىكى بارلىق پەزىلەت ئۇستاز 

 مۇھەممەد قۇتۇبقا مەنسۇپ!. ئۇ شەيخ مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇل

مەكتىپى بىلەن بۈگۈنكى زاماندىكى ئىدىيە ۋە ھەرىكەت  ۋاھھاب

قىيىنچىلىقلىرى ئوتتۇرىسىدا زىچ ئاالقە ئورناتقان بىر قانچە 

ەر غا رىياسەتچىلىك قىلدى. بۇ رىسالىلرىسالىلىرى ئۇنىۋېرسىتېت

كىتاب ھالىتىدە نەشر قىلىنغاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ تەسىرى 
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ھالقىپ باشقا ئىسالم دۇنياسىنىڭ  ئەرەب مەملىكىتىدىن-سەئۇدى

ھەر قايسى جايلىرىغا يېتىپ باردى. دوكتۇر سەپەر ھاۋالىنىڭ 

ڭ ىقىلىشى ۋە ئۇن ئىلمانىزمنىڭ مەيدانغا كېلىشى، تەرەققىي»

ىلەن ناملىق ئەسىرى ب« بۈگۈنكى ئىسالمى ھاياتتىكى تەسىرلىرى

دوستلۇق ۋە »شەيخ مۇھەممەد ئىبنى سەئىد قەھتانىنىڭ 

ناملىق ئەسىرى بۇ رىسالىلەرنىڭ ئەڭ « دۈشمەنلىك چىگرىسى

 -4188 گەۋدىلىكراقى ھېسابلىنىدۇ.... ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

 شاھ فايسالپادىتارقىتىلغان يىلى دۇنياۋى ئىسالم تەتقىقاتچىلىرىغا 

 مۇكاپاتىغا ئىرىشتى.

-ئىسالم مۇتەپەككۇرى يىلالردىن بىرى مەككەمىسىرلىق بۇ 

كۈنى -4ئاينىڭ -1يىلى -6001مۇكەررىمىدە ياشاپ كەلدى. ئۇ 

ىددە ج مېڭە پەردە ياللۇغى كېسەللىكى بىلەن سەئۇدى مەملىكىتى

لىپ بېرىلغان خەلقئارالىق داۋاالش مەركىزى دوختۇرخانىسىغا ئې

بولۇپ، ئۇ ئۇزۇندىن بىرى ئاشۇ دوختۇرخانىدا داۋالىنىپ كىلۋاتقان 

امان ز ئىرادىسى ۋە تەقدىرى بىلەن، ھازىرقى ڭنى ئىدى. ئاخىرى اللە
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ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتىنىڭ غوللۇق بايراقدارلىرىدىن بىرى، 

خاراكتېرىگە ئىگە بىر يۈرۈش ئەسەرلىرى ۋە  سېلىكىش

بىلەن ئىسالمىي دەۋەت ساھەسىدە زور بۇرۇلۇش لېكسىيەلىرى 

مۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ  ،ياسىغان مەشھۇر ئىسالم مۇتەپەككۇرى

-1ئاينىڭ -1 يىلى -6041 قۇتۇپمۇھەممەد  ئۇستازى، ئۇستاز

كۈنى جۈمە ئەتىگەن سائەت سەككىزدە جىددە شەھىرىدىكى 

 .يېشىدا ۋاپات بولدى 19دۆلەتلىك مەركىزىي دوختۇرخانىدا 

لە ئۇستازىمىزغا رەھمەت قىلسۇن، خاتالىقلىرىنى ئەپۇ قىلسۇن، ال

جەننەتنىڭ ئالى ماقاملىرىغا ئىرىشتۈرسۇن، ئۇنىڭدىنمۇ ئالى مۇكاپات 

 بولغان ئۆزىنىڭ مۇبارەك جامالىنى كۆرۈشكە مۇيەسسەر قىلسۇن... 

 مەرسىيە ئۇستازىمىزنىڭ ۋاپاتىغا 

 ىن،تۆكۈلدى بىر يۇلتۇز بۈگۈن، دىنىمىز ئاسمىنىد

 .ئايرىلىپ قالدى ئۈممهت، يهنه بىر يولباشچىسىدىن

 ۋادەرىخ، قهلبىم شۇئان چوغ ئۈستىدە قىل ئىـــــــرۇر،
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 .ئهجهل ئوقى بىمهھهل سېنى نهق ئاتقانىــــــــــــدىن

 ئۈمىدۋار، مهغرۇرلۇقۇڭ ۋەزنى گويا تاغ ئىـــــــــــــدى،

 .نھېچ خهۋپلهنمهس ئىدىڭ، ياۋنىڭ قىلىچ ئاسقانىـدى

 مهشئهل بوپ ئۈممهت ئۈچۈن جاھالهت تۇمانىــــــــــــدا،

 .ئۈستى ھهريانىدىن-نۇر بېرىپ كهلگهن ئىدىڭ، ئاستى

 ياشىدىڭ ھهق يولىدا، بىر ئۆمۈر دادىل تـــــــــــــــۇرۇپ،

 .تايمىغانتىڭ، قايمىغان، رەببىمىز پهرمانىــــــــــــدىن

 ىـــــــــــــــــــسا،جاھالهت ئالهم ئارا مهۋج ئۇرۇپ دولقۇنل

 .دېدىڭ، قورقمىدىڭ سۈر ھالىدىن« يوقال!»دەس تۇرۇپ 

 ئـــــــــــهلهم،-تۈلكىلهر ھهر تهرەپتىن سالسا كۆپ رەنجۇ

 .سۇس كۈلۈپ قويدۇڭ ئاڭا، دىلدا يوق ئهپغانــــــــــىدىن

 دىـــــــــــدىڭ،« بىز مۇسۇلمانمۇ؟»ئىمانغا قويۇپ سوئال 

 .دىــــــن«مۇسۇلمانلار ئهھۋالى»ىدىڭ، تهئهججۇپلهر ئهيل

 دەپ، ئهجهب ياڭراق نىــدا قىلدىڭ،« باياۋاندىن چىقايلى»

 .زارلىق پهگاھىـــــدىن-قۇتۇلسۇن دەپ مۇسۇلمانلار، خارۇ
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 دىـــــــــدىڭ،« مۇسۇلمانلار چۈشهنچىنى قايتىدىن تۈزەت»

 .گۇۋاھىدىن« ھهدىس»، «قۇرئان»ئۆتكۈز دېدىڭ ھهر ئىشنى 

 ئۆمۈر ئۈممهت دېدىڭ، ئۈممهت ئۈچۈن تۇتتۇڭ قـــــهلهم، بىر

 .ئۈممهت غېمى غېمىڭ ئىدى، غهم يوق پانىي نىگارىـــدىن

 ئىزلىرىڭ پاكىت ئاڭــــا،-يازغانلىرىم ئهمهس يالغان، ئىش

 .ھامان بىر كۈن بىلگهي خهلق، نهتىجه ئىزھارىــــــــــدىن

 ــــــــــــچ راۋا،كۆرمىدى پانىي ساڭا ئهركىن نهپهسنى ھېــــ

 .ئىلاھىم قاندۇرغۇسى مۇبارەك دىدارىـــــــــــــــــــــــــــدىن

 توساق،-رەھمىتى كهڭ رەببىمىزنىڭ، يوق ئاڭا چېگـــــــرا

 .بهرگۈسى ئالىي ماقام، جهننىتى رىزۋانىدىــــــــــــــــــــــن

 سەيىد قۇتۇبنىڭ مۇھەممەد قۇتۇبقا كۆرسەتكەن تەسىرى:

يىللىرىدا جامال ئابدۇناسىر  -20ىنقى ئەسىرنىڭ ئالد

مۇسۇلمان قېرىنداشالر »تەرىپىدىن ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان 

 مۇھەممەد نىڭ مۇتەپەككۇرى ئۇستاز سەيىد قۇتۇپ«تەشكىالتى

ئانىسى ۋاپات بولغاندىن كېيىن، -ياش چوڭ ئىدى. ئاتا 46قۇتۇبدىن 
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ڭ قى، دادا ۋە دوستنىئۇ مۇھەممەد قۇتۇبقا نىسبەتەن ئائىلە باشلى

 ئورنىدا ئىدى.

ئۇستاز مۇھەممەد 

ئۆزىنىڭ  قۇتۇپ

ۋە ئەقلىي  ئىدىيەۋى

قۇرۇلمىسىغا ئەڭ زور 

تەسىر كۆرسەتكەن 

كىشىلەر ھەققىدە 

سۆزلىگەندە، ئۆزىنىڭ ئۆگىنىش ۋە تەلىم تەربىيە ئىشلىرىغا 

كەنلىكىنى ئى قۇتۇپيىد يېتەكچىلىك قىلغان كىشىنىڭ ئاكىسى سە

تەربىيە تەرەپتىن ئېيتقاندا، مەن بىلەن »تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ: 

ئاكام ئوتتۇرىسىدا كۈچلۈك بىر مۇناسىۋەت شەكىللەنگەن بولۇپ، 

ئۇنىڭدا مېھرىبانلىق بىلەن كەسكىنلىك بىرال ۋاقىتتا تەڭ مەۋجۇت 

ئىدى. ئەمما، ئۇ ھەرگىزمۇ بۇزغۇنچى يۇمشاقلىق ۋە 

لەندۈرگۈچى قاتتىقلىق ئەمەس ئىدى. ئاكام مېنى ھەر قايسى نەپرەت

   

 سوتتا ئۇستاز سەيىد قۇتۇپ
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ساھەلەردە ئوقۇشقا ئىلھامالندۇراتتى. ئۆزىمۇ ئوقۇشقا پۈتۈن ۋۇجۇدى 

بىلەن بېرىلگەن ئىدى. ئۇنىڭ بۇ خىل ئىلھامى مەندە بالىلىق 

چاغلىرىمدىن باشالپال دەرسلەرنى مۇھاكىمە قىلىشنى ياخشى 

 «.تۈرتكە بولغان ئىدىروھنىڭ يېتىلىشىگە  كۆرۈدىغان

ئىككى قېرىنداش ئوتتۇرىسىدىكى  مۇھەممەد قۇتۇپ ئۇستاز

 مەن زېھنىم ئېچىلىپ،»بىرلىك ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:  ئىدىيەۋى

 ئاڭغا ئىگە بولغىنىمدىن بىرى ئاكام سەيىدنىڭ ئىدىيەۋى

يۈزلىنىشلىرى بىلەن ياشاپ كەلدىم. تولۇق ئوتتۇرىدا ئوقۇۋاتقان 

پ، ئۇ مېنى ئۆزىنىڭ تەپەككۇر ساھەلىرىگە چېغىمدىن باشال

قاتناشتۇراتتى. ماڭا ئوخشىمىغان تېمىالرغا قارىتا مۇنازىرە قىلىش 

يىلىرىمىز، بىزنىڭ ئىدى پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرەتتى. شۇ سەۋەبتىن

ئارا يۇغۇرۇلۇپ كەتتى. ئۇنىڭدىن -پىكىرلىرىمىز ۋە روھلىرىمىز ئۆز

دا زور ىدە ئۆسۈپ يېتىلىشمۇ ئارىمىزباشقا قېرىنداشلىق ۋە بىر ئائىل

 دەرىجىدە يېقىنلىق ۋە ھەمكارلىقنى ھاسىل قىلدى.
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 پىرىنسىپى ئىدىيەۋىئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ 

ماددىي بۇ مەشھۇر ئىسالم مۇتەپەككۇرى غەرب، غەربنىڭ 

قاراشلىرىغا قارىتا ئۆزىنىڭ ئاچچىق -كۆز مەدەنىيىتى ۋە ئىدىيەۋى

ە تونۇلدى. ئەينى چاغدا لىبېرالىزم، تەنقىدى بىلەن ھەممىگ

لىغان، ئىسالم ئەللىرىنى قاپ ئىدىيەلىرى سوتسىيالىزمكوممۇنىزم ۋە 

ولۇپ، ب كۆپلىگەن ئاخبارات ۋە مەدەنىيەت ساھەلىرىنى ئىگىلىگەن

 ۋە ئىلمىي يىلالردا ئۇنىۋېرسىتېت -20 -90 بۇ خىل نەزەرىيەلەر

ەتتى. دەل لىنىپ ئۆگىتىلئىنىستىتۇتالردا ئوقۇغۇچىالرغا دەرسلىك قى

ئوتتۇرىغا چىقىپ، بۇ خىل  شۇ چاغدا ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

تەنقىد قىلىدىغان، ئۇنىڭ خاتالىقىنى ۋە مائارىپ  نەزەرىيەلەرنى

غانلىقىنى يارىمايدى ئىسالم دۇنياسىغا تەتبىقالشقا-سۈپىتىدە ئەرەب

ى نبايان قىلىدىغان بىر بۆلۈك باشالمچى خاراكتېرلىك ئەسەرلەر

 يازدى.

ئۇ غەربنىڭ ئىدىيە ۋە مەدەنىيەت نەتىجىلىرىنى تەنقىد قىلىش 

مى ئىسال دائىرىسىدە بارلىق پەنلەرنى ۋە ئۇنى تەتبىقالشنى
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قىممەت ۋە ئىسالمى ئەخالق ئارقىلىق ئىسالمالشتۇرۇشقا چاقىرغان 

ياۋروپادا »دەۋەت مەشئىلىنى كۆتۈردى. ئۇ مۇنداق دەپ قارايدۇ: 

 گىيە، پىسخولوداگوگىكاېپپەنلەر، خۇسۇسەن ئىي ئىجتىمائومۇمەن 

ىسىدىن نۇقتپىرىنسىپ دەپ ئاتالغان پەنلەر  ناسلىقۇتشەمئىيەجۋە 

ھالدا مۇسۇلمانالر مەسىلىسىنى چىقىش قىلغان پەنلەر  كتىپېئوبي

ئەمەس، بەلكى، ئىنسان « اللە»ئەمەس. ئۇنىڭدىكى مەنبە 

رىنى ھەل بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئىنسانىيەتنىڭ مەسىلىلى

قىاللمايدۇ.... بۇ پەنلەر گۈللىنىش دەۋرىدىن باشالپ، ياۋروپادا شۇ 

تۈپەيلىدىن دىننى دۈشمەن بىلىدىغان  جايدىكى يەرلىك سەۋەبلەر

مۇھىت ئىچىدە ئۆسۈپ يېتىلدى. بىز ئۇنى شۇ پېتى نەقلى قىلدۇق. 

بىلمەي ئۇنىڭ شۇ خىل دىنغا قارشى روھى بىلەن مەكتەپ -بىلىپ

 «.ستېتلىرىمىزدا دەرسلىك قىلدۇقۋە ئۇنىۋېر

بۇ قىيىنچىلىقالردىن قۇتۇلۇپ  ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

 ئىدىيەۋى»چىقىشنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ھۇجۇمنىڭ ئەقىل ۋە روھىمىزنى قاپلىۋالغان بېسىمىدىن قۇتۇلۇش 
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پەيتى يېتىپ كەلدى. بىز بۇ پەنلەرنى دىن بىلەن ئىلىم، دىن بىلەن 

ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىك پەيدا قىلمايدىغان ئىسالمى ھايات 

 «.نۇقتىئىنەزەر بويىچە قايتا قۇرۇپ چىقىشىمىز الزىم

 مانا بۇ ئۇستازنىڭ ھاياتى ئۇنىڭغا باغالنغان تۈپ ئىدىيە.

 مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ كىتاب ۋە ئەسەرلىرى

 

ئۇستاز مۇھەممەد 

قۇتۇبنىڭ ھاياتىنىڭ 

كۆپ قىسمى لېكسىيە 

سۆزلەش، كىتاب 

يېزىش ۋە يېزىقچىلىق 

ئىشلىرىغا 

رىياسەتچىلىك قىلىش 

بىلەن ئۆتتى. ئۇنىڭ يازغان ئەسەرلىرى ئىدىيە، تەربىيە ۋە 

 

لىۋىيىلىك دەۋەتچى شەيخ سالىم بىلەن  ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

 بىللە
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پارچىدىن  10ئەدەبىيات... قاتارلىق كۆپ خىل تېمىدا بولۇپ، سانى 

 ايسى جايلىرىدىكى ئىسالم پائالىيەتچىلىرىئاشىدۇ. دۇنيانىڭ ھەر ق

يىللىق ئۆمرىنى  10ئۇنىڭ ئەسەرلىرىنى سۆيۈپ ئوقۇيدۇ. ئۇستاز 

 گە«غەربنىڭ مائارىپ نەزەرىيەسى»رېئاللىقنى ئىسالمى كۆزنەك ۋە 

قارشى بولغان مائارىپ قارىشى بويىچە چۈشەندۈرۈشكە سەرپ 

 قىلدى.

يدىغان، ئەمما، بىرىنى تولۇقال-ئۇنىڭ مەزمۇن جەھەتتە بىر

روشەن تېما خاسلىقىغا ئىگە بولغان بىر يۈرۈش ئەسەرلىرى بولۇپ، 

 ئۇالرنىڭ سانى تۆۋەندىكىچە:

 ئەسىردىكى جاھىلىيەت.-60. 4

رنىڭ مۇسۇلمانال». بىزنىڭ ھازىرقى رېئاللىقىمىز )ئۇيغۇرچىغا 6

 دەپ تەرجىمە قىلىنغان(.« ھازىرقى ئەھۋالى

مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى )» . ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتى1

 نىڭ داۋامى(.«ئەھۋالى

 .پىرىنسىپى ئەقىدە، شەرىئەت ۋە ھايات « ەال اللإ ەلإال . »1
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 . ئىماننىڭ ئاساسلىرى.11

مى نۇقتىئىنەزەر بويىچە چۈشەندۈرۈش . تارىخنى ئىسال11

 ھەققىدە..

ئەسىردىكى -60»ئاپتورنىڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن بىرى 

بولۇپ، ئاپتور بۇنىڭدا غەرب ۋە غەرب « جاھىلىيەت

يېتەكچىلىكىدىكى دۇنيا ئىنسانىيىتىنىڭ تەسەۋۋۇر، ھەرىكەت، 

سىياسەت، ئىقتىساد، ئىجتىمائىيەت، ئەخالق، جىنسىيەت ۋە 

.... قاتارلىق ھاياتنىڭ ھەر قايسى ساھەلىرىدە بۇزۇلۇپ، سەنئەت

ئۇالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇشتىن ئىلگىرىكى 

دۇنيانىڭ ئىنسانلىرىغا ئوخشاش جاھىلىيەت ئىچىدە ياشاۋاتقان 

 ھالىتىنى جانلىق ئەكس ئەتتۈرگەن.

 ھازىرقى»ئاپتورنىڭ ئاساسلىق ئەسەرلىرىدىن يەنە بىرى 

ايسى ھەر ق»بولۇپ، ئاپتور بۇنىڭدا « ئېقىمالر ماندىكى ئىدىيەۋىزا

غا قارىتا تەنقىدى مەيداندا تۇرۇپ مۇئامىلە قىلغان ھەمدە «ئېقىمالر

ئاستا -ئەمەلىيەت جەريانىدا ئاستا ئۇالرنىڭ نەزەرىيەلىرىنى
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-پارچىلىنىۋاتقانلىقىنى روشەن سۈرەتلەپ بەرگەن. بۇ ئەسەر ئەرەب

 كى كۆپلىگەن شەرىئەت فاكۇلتېتلىرىدا ئاساسلىقئىسالم دۇنياسىدى

 مەنبەگە ئايالنغان.

تارىخنى ئىسالمى »ئاپتورنىڭ يەنە بىر مۇھىم ئەسىرى 

ڭدا بولۇپ، ئاپتور بۇنى« نۇقتىئىنەزەر بويىچە چۈشەندۈرۈش ھەققىدە

ئەقىدىسى بىلەن ئۇالرنىڭ  مۇسۇلمان تارىخچىالرنى ئۈممەتنىڭ

دىكى زىددىيەتنى يوقۇتۇش ئۈچۈن تارىخى تەتقىقاتى ئوتتۇرىسى

ئۆزگىچە ئاالھىدىلىككە ئىگە بولغان ئىسالمى ئەندىزە بويىچە 

 ئىنسانىيەتنىڭ تارىخىنى قايتىدىن يېزىپ چىقىشقا چاقىرغان.

سىز قايسى ئەسىرىڭىزنى ئەڭ »سۆھبەت جەريانىدا ئاپتورغا 

دېگەن سوئال قويۇلغاندا، ئاپتور بۇنىڭغا « بەك ياخشى كۆرىسىز؟

ا مېنىڭ ئەسەرلىرىم گوي›ئادەتتە ئاپتورالر: »اۋابەن مۇنداق دېدى: ج

مېنىڭ بالىلىرىمغا ئوخشايدۇ. مەن ھەممە بالىلىرىمنى ياخشى 

 ‹كۆرگىنىمگە ئوخشاشال، بارلىق ئەسەرلىرىمىنى ياخشى كۆرىمەن

بېرىدۇ. مەنمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا ئەمەس. ئەمما،  دەپ جاۋاب
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كى ېرىيالىزم بىلەن ئىسالم ئوتتۇرىسىدىمات›مېنىڭ تۇنجى ئەسىرىم 

بولۇپ، بۇ ئەسەر مېنىڭ باشقا ئەسەرلىرىمگە قارىغاندا ‹ ئىنسان

قەلبىمدە ئاالھىدە ئورۇنغا ئىگە. چۈنكى، ئۇ ئاساسلىق يۆنىلىشنى 

ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، كېيىنكى مەزگىللەردە تەربىيە ۋە 

م ئاشۇ خىل ھەققىدە يازغان بىر قانچە ئەسىرى پىسخولوگىيە

ئەسىردىكى -60›يۆنىلىش بويىچە يېزىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا 

مۇ ئەسەرلىرىم ئىچىدە بەلگىلىك ئورۇنغا ئىگە. چۈنكى، ‹جاھىلىيەت

شىمغا قارى ئۇ مېنىڭ جاھىلىيەتنىڭ ماھىيىتىگە بولغان ھەقىقىي

ۋەكىللىك قىلىدۇ. جاھىلىيەت مۇئەييەن زامان ياكى دەۋرگە 

ى، ئۇ ھەرقانداق زامان ۋە ماكاندا مەۋجۇت قارىتىلمايدۇ، بەلك

بولىدىغان ھالەت. بۈگۈن ئىنسانىيەت تارىختىن بۇيانقى ئەڭ رەزىل 

 «.جاھىلىيەت ئىچىدە ياشاۋاتىدۇ

 ھەيران قاالرلىق سۈكۈت

ئاكىسى سەيىد قۇتۇبنىڭ كىشىلەر  مۇھەممەد قۇتۇپ ئۇستاز

ۇبقا تنى ۋە سەيىد قۇ« ئىدىيەسى»تەرىپىدىن خاتا چۈشىنىلگەن 
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لىرىنى قوبۇل «قاراش-ھەممىنى كاپىر دەيدىغان كۆز»يۈكلەنگەن 

ۇ، تەنىلەرگە ئۇچرىغان بولسىم-قىلمىغىنى ئۈچۈن زور تەنقىد ۋە تاپا

بىراق، ئۇ سەيىد قۇتۇبنىڭ ئىدىيسىگە نىسبەتەن سادىقلىق بىلەن 

ئۇنىڭ كىتابلىرىنى نەشىر قىلدى ۋە كىتابالرنىڭ بېسىلىش ئىشلىرىغا 

 ىك قىلدى.يېتەكچىل

ۋە مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ  بىر قىسىم كىشىلەر: سەيىد قۇتۇپ

« ئوزۇق»باغالنغان جامائەتلەرنىڭ  كىتابلىرى ئۇالرنىڭ ئىدىيەلىرىگە

قالدى. بۇ جامائەتلەرنىڭ ئاشۇ ئەسەرلەر ئايلىنىپ مەنبەسىگە 

بىلەن بولغان باغلىنىشچانلىقى شۇ دەرىجىگە بېرىپ يەتتىكى، ئۇالر 

 جاھىلىيەت ئاندىن كېيىن مۇھەممەد قۇتۇپ د قۇتۇپگاھىدا سەيى

ۋە ھاكىمىيەت چۈشەنچىلىرىگە ئاالقىدار تەرەپلەردە ئىشلەتكەن 

 سۆز ۋە ئاتالغۇالرنىڭ ئۆزىنى ئەينەن ئىشلىتىدۇ دەپ قارايدۇ.

نىڭ داھىيسى ئۇساما «بازا تەشكىالتى»ھەممىگە مەلۇمكى، 

نىڭ مۇھەممەد قۇتۇب ئوقۇۋاتقان چېغىدا بىن الدىن ئۇنىۋېرسىتېتتا

ئۇنىڭ ھاياتىغا  بولۇپ، مۇھەممەد قۇتۇپ قولىدا تەربىيەلەنگەن



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

40 

 

تەسىر كۆرسەتكەن ئازغىنە شەخسلەرنىڭ بىرى ئىدى. ئۇساما بىن 

« ئىقتىدارى قانداق شەكىللەندى؟-بىن الدىننىڭ ئەقلى»الدىننىڭ 

ىن ب ئۇنىۋېرسىتېتتا»ناملىق تەرجىمىھالىدا مۇنداق دېيىلگەن: 

نىڭ ھاياتىغا بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتكەن ئىككى شەخس الدىن

ۋە شەيخ ئابدۇلال ئەززام  بولۇپ، ئۇالر ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

 «.ئىدى

ئەسىردىكى ئىسالم ئويغىنىش -60 مۇھەممەد قۇتۇپ ئۇستاز

ھەرىكىتىنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە بەلگىلىك تەسىر كۆرسەتكەن 

بىرى. ئۇ دۇنيا ئىسالم  ( 1)بۈيۈك يەتتە مۇتەپەككۇر ۋە ئالىمنىڭ

ھەرىكىتىنىڭ باشالمچىسى، ئىسالم پائالىيەتچىلىرىنىڭ مەنىۋى 

ىگە دىنىنى ئۈستۈنلۈككە ئ ڭنى داھىيسى. ئۇ پۈتكۈل ھاياتىنى اللە

ھاكىمىيىتىنى قۇرۇش يولىدىكى  ڭنى قىلىش ۋە يەر شارىدا اللە

-يىلدىن بىرى ئەرەب 20-90كۆرەشكە بېغىشلىدى. شۇنداقتىمۇ، 

بۇرۇن يالىشىپ -ىسالم دۇنياسىدا ھاكىمىيەت بىلەن ئېغىزئ

                                                 
سەئىد نۇرەسى، ھەسەنۇلبەننا، ئەبۇلئەال مەۋدۇدى، ئەبۇلھەسەن نەدەۋى، سەيىد  1

 قۇتۇب، مۇھەممەد قۇتۇب ۋە ئابدۇلال ئەززام.
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ئادەتلەنگەن ئۆلىماالر مۇھەممەد قۇتۇبنى ئىزچىل تۈردە تەنقىدلەپ 

 ۋە ئەيىبلەپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، بىراق، ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

پەرۋاسىز ھالدا ئۆزىنىڭ ئىسالمى مەيدانىدا مۇستەھكەم تۇرۇپ، 

كۈرىشىنى ئىزچىل تۈردە داۋامالشتۇرۇپ جاھىلىيەت بىلەن بولغان 

دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى  كەلدى.... مۇھەممەد قۇتۇپ

ئوخشىمىغان تىلدا سۆزلىشىدىغان ياش ئىسالم پائالىيەتچىلىرى 

كىشىگە، ئۇنىڭ ئەسەرلىرى ياشالر سۆيۈپ  ياخشى كۆرۈدىغان

ەرگە سبىرىگە يەتكۈزىدىغان ئە-ئوقۇيدىغان ۋە تەرجىمە قىلىپ بىر

 ئايالندى.

 موھتاج ئىسالمى ھەرىكەت يەنىمۇ بەكرەك تەربىيەگە

مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ كامال ھەبىب بىلەن ئېلىپ بارغان  ئۇستاز

 سۆھبىتى

-مېنى مەككە كامال ھەبىبنىڭ بايانى: ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

مۇكەررىمىدىكى ئۆيىدە كۈتۈۋالدى. بىز ئامېرىكىنىڭ ئىسالم 

اباھەتلىك ھۇجۇمىدىن كېيىن ئىسالم دۇنياسى ۋە دۇنياسىغا قىلغان ق
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كەلگەن يېڭى قىيىنچىلىقالر ھەققىدە خىلى  ئىسالم ھەرىكىتى دۇچ

ئۇزۇن پاراڭالشتۇق. مۇشۇ خىل ئەھۋالدىمۇ مۇھەممەد قۇتۇبنىڭ 

مەسىلىنىڭ ياخشى تەرىپىنى ئويالۋاتقانلىقى مېنى ھەيران 

نى الرنىڭ ھەممىسىقالدۇردى. ئۇنىڭ قارىشىچە يۈز بېرىۋاتقان ئىش

يامان دېگىلى بولمايدۇ. چۈنكى، بىر يامانلىق بىلەن بىر ياخشىلىق 

بىللە كېلىدۇ. ئىسالم دۇنياسىغا قىلىنغان ھۇجۇمدا بۇ يامانلىققا 

 ياندىشىپ كەلگەن ئەڭ چوڭ ياخشىلىق ئامېرىكىنىڭ نىقابنىڭ

يىرتىپ تاشلىنىشى بولۇپ، ئەمدى ئامېرىكا دۇنيا جامائەتچىلىكى 

دەپ قارالمايدۇ. ھەممە نەرسە « ئادالەتنىڭ ھامىيسى»رىپىدىن تە

ئاشكارىالنغاندىن كېيىن ئۇرۇش مەخپىي، يوشۇرۇن ھالەتتە ئەمەس، 

ئاشكارا ھالەتتە -بەلكى، گۇۋاھچىالرنىڭ كۆز ئالدىدا ئوچۇق

 داۋاملىشىدۇ.

ئىسالم دۇنياسىغا قىلىنغان بۇ ئۇرۇشتا  ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

 -44ەھۇدىيالرنىڭ رەھبەرلىك قىلىۋاتقانلىقىنى، ئامېرىكىغا ي

ئېچىپ  ئىكەنلىكىنى« ئويۇنى»ۋەقەسىمۇ يەھۇدىيالرنىڭ  سېنتەبىر
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نىڭ پەردە «خەلقئارالىق ئوپېرا»تاشلىدى. ھەمدە بۇنىڭدىن 

ئارقىسىدىكى پىالنلىغۇچىلىرىنىڭ ئاشكارىلىنىشىغا ئەگىشىپ، 

ى ى، ئىسالمكۈچىيىدىغانلىقن ئىسالمى ھەرىكەتنىڭ كۈنسېرى

ھەرىكەتنىڭ ئاڭ ۋە تەجرىبىگە ئىگە بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ 

 ئۆتتى.

ئۇستاز بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتىمىز ئىككى سائەتتىن 

كۆپرەك داۋامالشتى. ئەمما، ئۇ ئۆزى ھەققىدە ھېچنەرسە دېمىدى. 

ھەتتا، ئۇنى ئوقۇرمەنلەرگە تونۇشتۇرۇش تەلىۋىمىنىمۇ پۈتۈنلەي رەت 

 شۇنىڭ بىلەن بىز باشقا تېمىالدا سۆزلەشتۇق. قىلدى.

مىسىردىكى ئىسالمى جامائەت سادىر  ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

قىلغان كەمچىلىكلەر ھەققىدە توختىلىپ، ئۆزىنىڭ كېيىنكى 

كۈنلەردە يازغان ئەسەرلىرىدە يېتەرلىك كۈچ توپالشتىن ئىلگىرى 

ىڭ تۈزۈملەرنسىياسىي ئەرەب دۇنياسىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان 

ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى خەلقلەر تەۋھىد كەلىمىسىنىڭ مەنىسىنى 

قانۇنى بىلەن ھۆكۈمرانلىق قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى  ڭنى ۋە اللە
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چۈشىنىشتىن ئىلگىرى بۇ خىل تۈزۈملەر بىلەن تىركىشىشنىڭ 

خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى ئىزچىل تۈردە تەكىتلەپ كېلىۋاتقانلىقىنى 

 للەنىڭ:ئېيتتى ھەمدە ا

 

 }َوَكَذِلَك ُنَفصُِِّل الَآَياِت َوِلَتْسَتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجِرِميَن{

گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن، ئايەتلىرىمىزنى »

دېگەن سۆزىنى دەلىل قىلىپ « (2)ئەنە شۇنداق روشەن بايان قىلىمىز

 كۆرسەتتى.

 جامائەتئىسالمى »ئۇستاز سۆزىنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق دېدى: 

تۈزۈملەر بىلەن تىركىشىشنىڭ خەتەرلىك سىياسىي رەھبەرلىكى 

ئىكەنلىكىنى ئۇالرغا ھېس قىلدۇرىدىغان ئاڭ ۋە تەجرىبىنى يوقىتىپ 

 «.قويغان

بۈگۈن »ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ يەنە مۇنداق دېدى: 

خەلقئارالىق مەيداندا ۋە پەلەستىندە يۈز بېرىۋاتقان ھادىسىلەر 

                                                 
 ئايەت. -55سۈرە ئەنئام:  2
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دا قىيامەتنىڭ يۈز بېرىش ۋاقتىنىڭ ئاز قالغانلىقىنى مېنىڭ قارىشىم

مۇسۇلمانالر يەھۇدىيالرنى ›ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

ئۆلتۈرمىگىچە قىيامەت بولمايدۇ، مۇسۇلمانالر ئۇالرنى ئۆلتۈرىدۇ، 

تاش ياكى دەرەخنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنۇۋالسا  ھەتتا، بىر يەھۇدىي

ۇلمان! ئى اللەنىڭ بەندىسى! بۇ ئاشۇ تاش ياكى دەرەخ: ئى مۇس

دېگەن ‹ يەھۇدى مېنىڭ ئارقامدا، كەل، ئۇنى ئۆلتۈر! دەيدۇ

ۋەدىسىنىڭ ئەمەلگە ئېشىش ۋاقتىنىڭ يېقىنالپ قالغانلىقىنى 

 «.كۆرسىتىدۇ

 ئۇ بۇنىڭغا اللەنىڭ سۈرە ئىسرادىكى:

اْلَمْسِجَد  ا}َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْلآِخَرِة ِلَيُسوُءوا ُوُجوَھُكْم َوِلَيْدُخُلو

 َكَما َدَخُلوُه َأوَ َل َمرَ ٍة َوِلُيَتبِ ُروا َما َعَلْوا َتْتِبيرًا{

ئىككىنچى قېتىملىق بۇزغۇنچىلىق )جازاسىنىڭ( ۋەدە »

قىلىنغان ۋاقتى كەلگەندە، )دۈشمەنلەرنىڭ خار قىلىشى بىلەن( 

يۈزۈڭالردا قايغۇنىڭ ئاالمەتلىرى كۆرۈلۈشى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ 

قەددەسكە دەسلەپكى قېتىمدا كىرگەندەك كىرىپ )ئۇنى بەيتۇلمۇ
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خاراب قىلىشى( ئۈچۈن، ئىشغال قىلغانلىكى يەرنى ۋەيران قىلىشى 

 «.(3) ئۈچۈن )ئۇالرنى بىز ئەۋەتتۇق(

 }َفِإَذا َجاَء َوْعُد اْلآِخَرِة ِجْئَنا ِبُكْم َلِفيفًا{

ئاخىرەت ۋەدىسى )يەنى قىيامەت( كەلگەن چاغدا سىلەرنى »

رەڭالردىن مەھشەرگاھقا( )كاپىرالر بىلەن مۇئمىنلەرنى( )قەب

 «(4) ئارىالش ئېلىپ كېلىمىز

دېگەن سۆزىنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتتى. ئۇ  

ئىل ئىسرا»تەپسىرشۇناسالرنىڭ يۇقىرىقى ئايەت ھەققىدىكى: 

ئەۋالدلىرى مۇسۇلمانالر بىلەن يەھۇدىيالر ئوتتۇرىسىدا بولىدىغان بىر 

لىك ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن يەر قېتىملىق كەڭ كۆلەم

گەن دې« شارىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىدىن پەلەستىنگە كەلدى

 سۆزىگە قوشۇلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

غەربنىڭ ئىسالمغا تۇتقان مەيدانىنىڭ  ئۇستاز مۇھەممەد قۇتۇپ

ئوچۇق ئەھلىسەلىپ مەيدانى ئىكەنلىكىنى، -ئوچۇقتىن

                                                 
 ئايەت. -4سۈرە ئىسرا:  3

 ئايەت. -153سۈرە ئىسرا:  4
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بىلەن چىقىشىپ ئۆتىمىز ياكى  بىز ئىسالم»غەربلىكلەرنىڭ: 

دېگەن « ئىسالمغا كەڭ قورساقلىق بىلەن مۇئامىلە قىلىمىز

گەپلىرىنىڭ پۈتۈنلەي قۇرۇق شوئار ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ھەمدە 

غەربتىكى، بولۇپمۇ ئامېرىكىدىكى ئاز سانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ 

ۇڭا ى، شكېلىدىغانلىقىن ئېغىر قىيىنچىلىق ۋە خەتەرگە دۇچ كۈنسېرى

ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتقان تېخىمۇ ئېغىر خەتەر ئۈچۈن 

 تەييارلىنىش الزىملىقىنى ئەسكەرتتى.

 ئاخىرقى بىر سوئال:

سەيىد »بىز ئۇستازدىن كىشىلەر ئوتتۇرىسىدا كەڭرى تارقالغان: 

ە ىق ۋەزىپىسىگمىنىستىرلھۆكۈمەتنىڭ ئۆزىنى مائارىپ  قۇتۇپ

-ىلغانلىقى ئۈچۈن ئاشۇنداق ئېغىر جاپارەت ق تەيىنلەش تەكلىپىنى

نى يالغانلىقى-دېگەن گەپنىڭ راست« مۇشەققەتلەرگە دۇچار بولغان

 سورىدۇق.

ئاكامنىڭ »بۇنىڭغا جاۋابەن مۇنداق دېدى:  مۇھەممەد قۇتۇپ

رەت قىلىشى ساقچىالر بىلەن ئىسالم  ھۆكۈمەتنىڭ بۇ تەكلىپىنى
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اھەتلىك ۇلغان ئاشۇ قابپائالىيەتچىلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئۇزاققا سوز

بولغان كۆپلىگەن ھەقىقەتلەرنىڭ  كۈرەشنىڭ يۈز بېرىشىگە سەۋەب

ئەمەس. چۈنكى،  بىرى. ئەمما، ئۇ بۇ يەردىكى ئاساسلىق سەۋەب

نىڭ ئوخشىماسلىقى ئىدى. ئۇالر دەسلەپتە ئاكامنى «يول» سەۋەب

بويسۇندۇرىمىز دەپ ئويلىغان بولسىمۇ، بىراق، ئاكامنىڭ ھەق 

ۋە اللەنىڭ دىنىدا ئىزچىل تۈردە مۇستەھكەم تۇرۇشى  ئۈستىدە

سىنى كۆپۈككە ئايالندۇرۇۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن «تاما»دۈشمەننىڭ 

يىلى ئاكامغا ئۆلۈم جازاسى ئېالن قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن،  -4122

مۇسۇلمان »ئۇالر ئاكامغا جامال ئابدۇناسىردىن كەچۈرۈم سوراش ۋە 

خاتا قىلغانلىقىنى ئېالن قىلىش  نىڭ«قېرىنداشالر تەشكىالتى

قويدى. ئەگەر ئاكام ئۇالرنىڭ تەلىۋىگە قوشۇلسا،  تەكلىپىنى

ھۆكۈمەت ئۆلۈم جازاسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، قاماقتىكى بارلىق 

ئەزاالرنى قاماقتىن بوشىتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئەمما، ئاكام بۇ 

پارالق » ىتەكلىپنى رەت قىلىپ، شەھىد قىلىنىش ئارقىلىق ئاخىرق

 گە يەتتى.«مەنزىل
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اللە ئىككى ئۇستازنىڭ گۇناھلىرىنى كەچۈرگەى! ئۇالرنىڭ 

ئەمەللىرىنى قوبۇل قىلغاي! ئۇالرغا جەننەتتىن ئورۇن بەرگەى! 

 تەرجىمە قىلغۇچىدىن. -)ئامىن(  

ئاپتورنىڭ ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىنغان ئەسەرلىرىنىڭ 

 تىزىملىكى

 ئەسىردىكى جاھىلىيەت. -60. 4

 قىسىم(.-4. مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى )6

 قىسىم(.-6. ئىسالم ئويغىنىش ھەرىكىتى )1

 . تۈزىتىشكە تېگىشلىك چۈشەنچىلەر.1

 . كېلىڭالر باياۋان زۇلمەتلىرىدىن چىقىپ كېتەيلى!9

 ئەقىدە، شەرىئەت ۋە ھايات پىرىنسىپى .« ال إلە إال اللە. »2

 ىم(.قىس-6-4. ئىماننىڭ ئاساسلىرى )9

 .كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز.8

 گىرسىگوۋىنا قىرغىنچىلىقى-بوسىنىيە.1
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 مۇقەددىمە

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

لله رب العالمين، إيّاه نعبد وإيّاه نستعين، والصْة والسْم على  الحمد

سيدنا محمد خاتم النبيين، المنزل عليه القرآن،  يه شفاء وهدى ورحمة 

 :رى للعالمين. وبعدوذك

 لىشدەۋەت قىغا بويسۇنۇشقا  ( سبحانه وتعالىاللە ) كىشىلەرنى 

 بۇ ئۈممەتنىڭ دائىملىق ۋەزىپىسىدۇر.

َهْوَن ) َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوي َ   ن ْ

 [ 401وَن ( ] آل عمران : َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلحُ 
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سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى ) 

ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە 

 (ئېرىشكۈچىلەردۇر ئەنە شۇالر مەقسىتىگە؛ بولسۇن

) ەر پەيغەمبقى ئەڭ ئاخىربۇ ئۈممەت  ،بۇنداق بولىشىدىكى سەۋەب

ئۈممىتى بولۇپ، بۇ ئۈممەت ئاخىرىقى نىڭ (  الله عليه وسلم صلى

لىدۇ. ئەڭ ائۇنىڭ رىسالىتىنى ئۆز ئۈستىگە ئپەيغەمبەردىن كىيىن 

 ،بولسا رىسالىتى نىڭ( صلى الله عليه وسلم) ئاخىرىقى پەيغەمبەر 

ارلىق بەتكىچە قىلىپ ئەۋەتىلگەندىن باشالپ قىيامپەيغەمبەر  ئۇ

 قىلىدۇ. يېتەكچىلىك زامانغا پۈتكۈلۋە  ئىنسانىيەت

 ئېيتمىغانبۇ رىسالەت ئىككى تەرەپكە : يەنى تىخى ئىمان   

-ەرگە ۋەزكىشىل ئېيتقان، ئىمان اقكىشىلەرنى ئىمانغا دەۋەت قىلىش

 چوڭقۇر يىلتىز تارتىشىغا  تېخىمۇنەسىھەت قىلىپ ئىمانىنى 

 يىتەكچىلىك قىلىدۇ.

فَ    [ . 55] الذاريات :  ُع اْلُمْؤِمِنيَن () َوذَكِّْر  َِإنَّ الذِّْكَرى تَ ن ْ
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ـــ نەسىھەت مۆمىنلەرگە ) ـــ نەسـىھەت قىلغىن، ۋەز ـ ۋەز ـ

 ([.99پايدىلىق ]

وِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذن نَ زَّ   َل َعَلى ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرس  ُ

 [ . 148] النساء :  (َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذن أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل 

ل ئۇنىڭغا نازىهللا نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە اهللا قا، اهللا ئى مۆمىنلەر! ا) 

نازىل قىلغان هللا قىلغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ۋە ئىلگىرى ا

 ىكىتابالرغا )يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋ

 (.كىتابالرغا( ئىمان كەلتۈرۈڭالر

قمىغان با كېلىپدۇچ ى بۇندىن بۇرۇن بۈگۈن ئىسالم ئۈممىت ،بىراق

.. ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئىسالمنى شارائىتالرغا دۇچ كەلمەكتە

تارىختىكى ئەڭ تۆۋەن دەرىجىگە چۈشۈپ قالدى. چۈشىنىشى 

ىلىشى ق ئەمەل پىرىنسىپى بويىچە  بۇ ئۈممەتنىڭ ئىسالم ،ئەمما

 ئۇنىڭدىنمۇ تۆۋەن دەرىجىگە چۈشۈپ قالماقتا..

بۈگۈنكى دەۋەتنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى شۇنىڭ ئۈچۈن    

م بۈگۈنكى دەۋەتنىڭ مۇھى ،كۆپ ئىغىردۇر. چۈنكىئىلگىرىكىدىنمۇ 
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ئۇنىڭ  ،ىبەلك ،نەسىھەت قىلىشال بولماستىن-ۋەزىپىسى پەقەتال ۋەز

، الغانبىرىپ قگىردابىغا يوقۇلۇش ئەسلىھەلىرى ۋەيران بولۇپ -ئول 

-ئۈچۈن تەرەپرۇش بارلىق ئۈممەتلەر ئىسالمى ئۈممەتكە قارشى تۇ

ايتا ئىسالم بىناسىنى ق ،كەلگەن مۇشۇ ۋاقىتتا يوپۇرۇلۇپتەرەپتىن 

  قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت. 

 خەۋەرنى بەرگەن: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمش       ق  حدثنا بش        ر بن بكر   

ه بان قال قال رس         ول اللحدثنا ابن جابر حدثن  أبو عبد الس         ْم عن ثو 

ص  لى الله عليه وس  لم و يُوش  ُك أن َتَداعى عليكم اأُلمم كما َتَداعى األَكَلُة 

بل أنتم  وقالوا : أمن ِقلَّة نحن يومئذ يا رسوَل الله ؟ قال : َعَلى َقْصَعِتها و . 

َزَعنَّ الله الَمهابََة من صُ  يل ، ولَيَ ن ْ ور ديومئذ كثير ، ولكنكم ُغثاٌء كغُثاء الس َ

له ؟ قالوا : وما الَوْهن يا رسول ال أعدائكم ، ولَيَ ْقذ ن    قلوبكم الَوْهن و .

 . (5)و ُحبُّ الدنيا وكراهية الموت و قال : 

                                                 

 خرجه أحمد وأبو داود .أ  )5(
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 سىلەرگە قارشى بارلىق» :  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر   

اماق تخۇددى  )يەنى پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر(ئۈممەتلەر

كەلگەندەك  يوپۇرۇلۇپقاچىسىغا  لەرنىڭ ھەممىسىيىگۈچى

 ) يەنى : پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر كېلىدۇ يوپۇرۇلۇپ

شەۋكىتىڭالرنى سۇندۇرۇش -سىلەرگە ئۇرۇش قىلىش ۋە شانۇ

مۈلۈكلەرنى بۇالش -ماكان ۋە مال-ھەمدە سىلەر ئىگە بولغان يۇرت

 دېدى«( كېلىدۇرۇپ سىلەرنى باستۇچاقىرىشىپ بىرىنى -ئۈچۈن بىر

ساھابىلەر: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! بۇ كۈندە بىزنىڭ سانىمىز -

 تى.؟ دىيىشكىلەمدۇ يوپۇرۇلۇپبولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر بىزگە ئاز

بۇ كۈندە سىلەرنىڭ سانىڭالر بەك »  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -

يەنى  )سىلەر سەلنىڭ كۆپىكىگە ئوخشاپ قالىسىلەر لېكىنكۆپ، 

يوق، ئۇالرغا قارشى تۇرغىدەك قۇدىرتىڭالر  شىجائىتىڭالر ەرنىڭسىل

اللە دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قەلبىدىن سىلەردىن قورقۇش  يوق(،

 «ئەندىشىسىنى ئىلىپ تاشاليدۇ، قەلبىڭالرغا ۋەھنىنى تاشاليدۇ 

 . دېدى
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؟  نېمە دېگەنساھابىلەر: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! ۋەھنى -

 دىيىشتى.

 ھاياتى دۇنيانى ياخشى دېگەنۋەھنى »ەيھىسساالم:پەيغەمبەر ئەل-

 . دېدى«كۆرۈش، ئۆلۈمدىن قورقۇش 

نىڭ ئىسالم بىناسىاللەنىڭ ئىزنى بىلەن  يېقىنداھەممىمىز پات   

بىنانىڭ بۇرۇنقىدەك ھەيۋەتلىك قايتا قۇرۇلىدىغانلىقىغا ھەمدە بۇ 

ل ۈتكۈجاھىلىيەت پگەرچە . ئىشىنىمىز ھالىتىگە قايتىدىغانلىقىغا

بارلىق ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش قوزغاۋاتقان بولسىمۇ،  زېمىندا

 ڭىيېھۆكۈمرانلىق قىلىدىغان ئىسالمنىڭ  زېمىندا بېشارەتلەر

پارالق كەلگۈسىنىڭ  بۇ ،بىراق مەيدانىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە.

 دەۋرىگەغەرىيبلىك ئىككىنچى ئىسالمنىڭ  چىقىشى ۋۇجۇدقا

نلىققا بۇ ئەڭ چوڭ تىرىشچا .ۇرئىشتنىسبەتەن تولىمۇ مۇشەققەتلىك 

 ئىشتۇر.موھتاج ، يۈكسەك بەسىيرەتكە 
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 .. (6) و بدأ اإلسُْم غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ و

ن ەتتە باشالنغائىسالم غەرىيب ھال»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : 

 . دېگەن«يەنە غەرىيب ھالىتىگە قايتىدۇ..

ىسالم ئئاددىيسى ەڭ ئئىسالمنىڭ تۇنجى غەرىيبلىك ھالىتىدە   

ە، ۋە ۋەھيىگ ئېيتىشاللەغا ئىمان  يېگانە ئېڭىداكىشىلەرنىڭ 

 يتىشتىنئېئىمان پەيغەمبەرلىككە، ئۆلگەندىن كىيىن تىرىلىشكە 

لى . بۇ ۋاقىتتا مەيئىدى بولغان ئېنىق ئىبارەت  ئومومى ئاساسىدا

ن ياكى بۇ دىنغا قاتتىق قارشى دىنغا كىرگەن كىشى بولسۇ يېڭى

ۋە ئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن پۇرسەت ئىزدەۋاتقان كىشى ۋاتقان تۇرۇ

  ئىدى. ئېنىقئىسالم بۇالرنىڭ كاللىسىدا   بولسۇن

از بۇ دىنغا ئىمان ئىيتقانالرنىڭ ئبۇ غەرىيبلىكنىڭ سەۋەبى پەقەت 

ىڭ نكىشىلەر ئالدىدا ئۇالربولغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقى ۋە 

ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ  دىننى ،ئەرزىمەس كىشىلەر ئىكەنلىكى

                                                 

 أخرجه مسلم .  )6(
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ولغان ب سەۋەبئاشقانلىقى ھەددىدىن  زېمىنداۋە ئۇالرنىڭ  كۆپلۈكى

 ئىدى.

قال َوَرَقُة بُن نَوْوَفل لرسووووووووول الله  وووووووول  الله علبه وسوووووووول     بن أ  ر ه 

َذعا   بن يرَر   ََ  ديجة رضو  الله عناا بصةة الو   : لبنن  أوون فباا 

قال : ما َاء أ د بمثل ما َئت به إال  ؟ و و أو ُمْخرج َّ ُهمقوُم  ! قال : 

 . (7)ُعودي ! 

ۋەرەقە )وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل(گە ۋەھىي  )رضي الله عنها(خەدىچە 

 ۋەرەقە )وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل( ۋاقىتتا، قىسسىسىنى خەۋەر قىلغان

مەن قەۋمىڭ سىنى يۇرتۇڭدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا : 

 . دېدى! گىت بولسامچۇياش يىقوغالپ چىقارغاندا 

يۇرتۇمدىن قوغالپ  مېنىقەۋمىم »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 . دېدى«؟چىقىرارمۇ

                                                 

 انظر كتب السيرة .  )7(



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

58 

 

ئىلىپ كەلگەن بىرەر  ۋەرەقە: سەن ئىلىپ كەلگەن نەرسىنى

 ۇچۇرغانئلىك قىلىشقا دۈشمەن تەرىپىدىنقەۋمى ئۇ  كىشى بولسىال 

 . دېدى-

ل رسول الله  ل  الله علبه وسل  : إل  ؟  أي ش ء  دعو الناس وسأل َر

 قال : هذا أمر ال  نروه ل  العرب ! و أْدُعوهم لْ إله إال الله و .قال : 

مگە سەن كىشىلەرنى نىبىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن   

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ، رىغاندادەۋەت قىلىسەن؟ دەپ سو

 دەۋەتىگە ئىمان كەلىمىس دېگەن (لا إله إلا الله)مەن ئۇالرنى »

 . دېگەن «قىلىمەن 

-كىشى: ئەرەبلەر سىنىڭ بۇنداق قىلىشىڭغا يول قويمايدۇ ھېلىقى  

 . دېگەن

 ۇب ،كەلسەك دەۋرىگە غەربلىكئىككىنچى ئەمما ئىسالمنىڭ    

قالغان  غەربلىشىپئىسالم  گەرچە ھەممە تەرەپتىن  دەۋردە

  .ئوخشىمايدۇ ئاۋۋالقىسىغا بولسىمۇ
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 ەربغسۇلمانالردىن باشقا بارلىق كىشىلەرگە مۇئىسالم بۈگۈن    

 ۇر.تغەرىب ھلى بولغان مۇسۇلمانالرغىمۇئۆز ئە بولۇشتىن سىرت،

 وتتۇرىغائبىلەن ماھىيىتى  ھەقىقىيسەن كىشىلەرگە ئىسالمنى    

بىزار بولىدۇ ۋە ئۇالر ساڭا: سەن بۇ كىشىلەر ئىسالمدىن  ،قويساڭ

 !شىدۇدېيى-سالم ئەمەسئى تونۇغانگەپنى نەدىن تاپتىڭ؟ بۇ بىز 

نۇرغۇن يىلالر ياكى ئەسىرلەردىن بىرى ئۆلۈپ كەتكەن سەن   

تەلەپ  بەرىكەتھەمراھىدىن ياردەم ۋە  قەبرىستانلىقتىكى

ڭالر رىبىر توپ كىشىلەرگە بۇ ئىشلى قەبرىستانلىقتىكىقىلىۋاتقان 

ئۇالر ساڭا سەن بۇ گەپنى   ،دېسەڭبولىدۇ، دۇرۇس ئەمەس  شېرىك

وھىدىن ؟ ھەقىقەتەن سەن ئىسالمنى ئۆز رتىڭنەدىن تاپ

 !دەيدۇ ئايرىۋەتمەكچى ئىكەنسەن..

، قانۇن قىلىدىغان نىقانۇن  ادىن باشقسەن اللە چۈشۈرگەن قانۇن    

ۇ قىلغىنىڭ باللەنىڭ قانۇنىدىن باشقا قانۇنغا رازى بولىدىغان كىشىگە 

  ىسەن بۇ گەپن، ئۇ ساڭا دېسەڭكەلتۈرۈش بولىدۇ  شېرىكاللەغا 

ۇنيا د قاتماللىق، قاالقلىق.مۇتەسسىپلىك، دېگەننەدىن تاپتىڭ؟ بۇ 
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بۇ  ،ەڭ تۆۋەن بولغاندىمۇساڭا ئ دەيدۇ، ياكى ئۇقىلدى!  تەرەققىي

دىندىن  شېرىك! بۇ  شېرىكشىرىكتىن تۆۋەن تۇرىدىغان 

 دەيدۇ.-چىقىرىۋەتمەيدۇ

 پىسخولوگىيەسىغا، پەن ئوقۇتقۇچىئىجتىمائىي سەن    

تەربىيە ئوقۇتقۇچىسىغا، تارىخ –ىغا، تەلىم ئوقۇتقۇچىس

 غەربنىڭ.. ھەقىقەتەن سىلەر ئوقۇتىۋاتقان ئوقۇتقۇچىسىغا 

 قىلىۋاتقان دەرسلىكۋە سىلەر ئوقوغۇچىلىرىڭالرغا  ئىلىملىرى

 ىگە، بەزىدە ئەقىد كېلىدۇئىسالم چۈشەنچىلىرىگە قارشى  دەرسلەر

ەببىڭ رەھىم ر–، ئۇ دېگىنىڭدەكھۇجۇم قىلىدۇ ئاشكارا ئوچۇق 

ر ئىسالمنىڭ بۇ ئىشالساڭا  -بۇنىڭدىن مۇستەسنا قىلغان كىشى

ەش پئاالقىسى بار؟ سىلەر ھەممە نەرسىدە ئىسالمنى  نېمەبىلەن 

! دىن دېگەنپەن، ئىسالم -ئىلىم دېگەنقىلىشنى خاالمسىلەر؟ بۇ 

 پەن بىلەن مۇناسىۋىتى يوق! دەيدۇ.–ئىسالمنىڭ ئىلىم 
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ىنى ماھىيىتئىسالمنىڭ ردا كىشىلەرگە نەچچە يۈزلىگەن ئىشال   

. ئەڭ تۆۋەن بولغاندىمۇ ئۇالر قويساڭ ئۇالر بىزار بولىدۇ ئوتتۇرىغا

 .ئىسالمنى يات سانايدۇ ھەقىقىي

ھەقىقەت، سىلەر كەلگەن  تەرىپىدىنبۇ اللە  نىسەن ئۇالر

 دېگەن ئىسالم ئەمەس نەرسىلەرتەسەۋۋۇر قىلىۋاتقان 

ۈچۈن نۇرغۇنلىغان ئ كە قايىل قىلىشچۈشەندۈرۈش

 !بولىسەنموھتاج قىلىشقا  سەرپتىرىشچانلىقالرنى 

ھەممىسى ئىلىم مەرىپەت مەيدانىدىكى ئەھۋالالر.. بۇالرنىڭ    

بۇنى  ،مەشغۇالتالرغا كەلسەكئەمەلى مەيداندىكى  ،ئەمما

 بەك كۆپتىرىشچانلىقالر  كېتىدىغانئەمىللەشتۈرۈش ئۈچۈن 

 ! مۇمكىن بولۇشى

ھەممىدىن بۇرۇن قىلىشقا تىگىشلىك  تمەرىپە-گەرچە ئىلىم  

 1] العلق : ) اقْ َرْأ ( ۋەھىيتۇنجى  ھەمدە   ئىشالردىن بولسىمۇ

 صلىئاندىن پەيغەمبەر ) ،غان بولسىمۇدەپ باشالن«ئوقوغىن!»[



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

62 

 

كى تۆۋەندى  نكىيى دىنسۆز دېگەنگە ئوقوغىن  (الله عليه وسلم

 :بولسىمۇ غانئايەت نازىل بول

 

 [ 11] محمد :  نَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ()  َاْعَلْم أَ 

 (تىن باشقا ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇرهللا بىلگىنكى، ا) 

 

 ئەمەس. يېتەرلىكھەقىقەتەن ئىلىم مەرىپەتنىڭ ئۆزىال 

م ئىلى -چۈشەندۈرگەندەك( رضوان الله عليهم)سەلەپ سالىھالر –

پ بارىدىغان لىئەمەل قىلىشقا ئى ،بەلكى ،پەقەت بىلىشال بولماستىن

ئىلىم مەرىپەت ھەقىقەتنى تونۇش  ئۈچۈنشۇنىڭ  مەرىپەتتۇر.

بويىچە ئەمەل قىلىش باسقۇچىغا  تەلىپىئۇنىڭ  ،باسقۇچىدىن

 يۆتكىلىدۇ.

چۈشەنچىسىنىڭ ئىنچىكە تەرەپلىرىنى  (لا إله إلا اللهئەگەر )  

)صلى الله پەيغەمبەر تۇنجى غەرىيبلىك دەۋىرىدە چۈشۈندۈرۈش 

 ىلغانمەشغۇل قنىڭ نۇرغۇنلىغان تىرىشچانلىقلىرىنى م(عليه وسل
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ەقنى ھ - دەۋرىدەبولۇپمۇ مەككە –پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ،بولسا

لا لا إله إ)كىشىلەرنى  ئېيتقانقوبۇل قىلغان ۋە ئۇنىڭغا ئىمان 

ئۇالر  ،باسقۇچ-باسقۇچمۇنىڭ تەقەززاسى بويىچە (الله

 ىسالم بىناسىنىڭپتە ئ، دەسلە تەربىيەلەشەشكىچە ـمۇكەممەلل

ئاندىن باشقا كىشىلەرنى  ، تەربىيەلەشبازىسىنى  تايانچ

 .قىلغان سەرپتىرىشچانلىقىنى  تەربىيەلەشكە

مى ئىسال -دەۋرىدەغەرىيبلىك ئىككىنچى ئىسالمنىڭ –بۈگۈن   

لا إله )ى .. يەنكۆرسىتىۋاتىدۇ دەۋەت ھەر ئىككى ئىشقا تىرىشچانلىق

ە ۋە ئۇنىڭ تەقەززاسى بويىچە نى چۈشەندۈرۈشك (إلا الله

 ...كۆرسىتىۋاتىدۇ تىرىشچانلىق تەربىيەلەشكە

 ،دىغانمەيىسىنى بىلىدىغان ۋە بەزىسىنى بىلئىسالمنىڭ بەز    

ئۆزىنى ئىسالمنى بىر پۈتۈن چۈشىنىمىز دەپ نداق تۇرۇپ شۇ

بەك كۆپ  ،ئوياليدىغان كىشىلەرگە ئىسالمنى چۈشەندۈرۈش

  بولىدىغان مەسىلىدۇر.موھتاج  قىلىشقا سەرپتىرىشچانلىق 
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وڭ چئىشى ئەڭ  تەربىيەلەش –ئىيتقاندا نىسبەتەنبازىغا -ئەمما 

ىشىلەر ك سەۋەببۇنداق بولۇشتىكى  .نى تەلەپ قىلىدۇتىرىشچانلىق

ن تەلەپ ئىسالمنىڭ ئۆزىدى يېنىپئادەتلىنىپ كەتكەن ئىشلىرىدىن 

 ،ئۈچۈن ىقىانلئۇنىمىغرىنى دەرھال ئورۇندىغىلى تەكلىپلىقىلىۋاتقان 

دىن ئۇنىڭ .بولىدۇ تىگىشلىك تەرەپلەر بەك كۆپ تەربىيەلەشكە

 غانئېيتىدىئىمان تەربىيەنىڭ ۋەزىپىسى پەقەت -ەلىمتباشقا 

ەرنى چوڭ ۋەزىپىل ،بەلكى ،بولماستىن بىنا  قىلىش  كىشىلەرنىال

 .تەييارالشتۇر شەخسلەرئىرادىلىك ئۈستىگە ئاالاليدىغان 

كىشىلەرنى ئىسالمغا  -يۈكسەك دەرىجىدە–بىز  شۇكىمۇھىمى   

ىسالم بۈگۈن ئچۈنكى،  .. كېرەكدەۋەت قىلىشنى بىلىشىمىز قانداق 

 ھتىمالئې!!!  ئېغىربەك )ئاپەت(كىرىزىس  كېلىۋاتقاندۇنياسى دۇچ 

 ېغىرئتارىختىكى ئەڭ كىرىزىس  كېلىۋاتقاندۇچ ئىسالم دۇنياسى 

ۇش ى ئىسالمغا ئۇردۈشمەنلىر ىسالمئ..  مۇمكىن بولۇشىكىرىزىس 

بۇندىن بۇرۇن ئىسالم  ، ئېھتىمال ..توپىالنماقتاقىلىش ئۈچۈن 

ە ۋ دۈشمەنلىرى ئىسالمغا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن بۇنداق ھەجىمدە
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 . مۇمكىن ىبولۇشقەتئىيلىك بىلەن توپالنغانلىقى تارىختا ئۆتمىگەن 

الم ئىس ، ئېھتىياجىئىسالمغا بولغان بۈگۈن ئىنسانىيەتنىڭ 

گە نازىل قىلىنغان كۈندىكى (صلى الله عليه وسلم)ەر پەيغەمب

 يدۇ.قىلىشما ئېھتىياجىدىنئىنسانىيەتنىڭ ئىسالمغا بولغان 

دەملەر ( قەپاراسەتلىكيولىدا تەمكىن، بەسىيرەتلىك )بىز دەۋەت     

، زيېتەلمەيمىھەرگىزمۇ نىشانىمىزغا  ،ماڭمايدىغان بولساقبىلەن 

 . كېتىدۇز بىھۇدە زايا بولۇپ نۇرغۇنلىغان تىرىشچانلىقلىرىمى

 ماتېبۇ  دېگەن«دەۋەت »ئۇزۇندىن بىرى مىنىڭ تەپەككۇرۇمنى    

ق كىشىلەرنى ئىسالمغا قاندا»قورشىۋالغان ئىدى. مىنىڭ خىيالىمدا 

 ندېگە« ئۇسلۇبى قايسى؟توغرا دەۋەتنىڭ ئەڭ  ؟دەۋەت قىلىمىز

 -اردبەزى ۋاقىتال- مەن ،. بولۇپمۇتۇراتتى ئېتىپ ئەكسسوئال 

تەرەپلەردىكى بەزى  بولۇۋاتقانا مەۋجۇت دەۋەت يولىد

بەزى ياكى  ۋەكەمچىللىكلەرنى ياكى ئالدۇراڭغۇلۇقالرنى 

بۇ دە كۆرگىنىم كېتىشنى ئېغىپ لىنىيەدىنتوغرا تەرەپلەردىكى 

 چىرمىۋاالتتى. تېخىمۇ مېنىسوئالالر 
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بىز دەۋەت يولىمىزدىكى دەيتتىمكى، كۆڭلۈمدە شۇنداق  مەن    

دەۋەت يولىدا چۈشۈپ قالغان  تولۇقلىشىمىز؛ەمچىللىكلەرنى ك

توغرا   قى ۋەزىيەتنىھازىر ؛تەكرار سادىر قىلماسلىقىمىزخاتالىقالرنى 

ى كئۆتمۈشتى پالتوغىر ھەرىكەتنى دىكىكەلگۈسى مۆلچەرلەپ،

 چوقۇم يىرىمپايدىلىنىشىمىز ئۈچۈن  ئىشالردىن ئىبرەتلىك

قىش چىتەكشۈرۈش  ئومۇميۈزلۈكئەسىردىن بۇيانقى دەۋەت يولىنى 

مانا بۇالر دەۋەتچىلەر ھەربىر باسقۇچتا قىلىشقا تىگىشلىك  . كېرەك

 مۇھىم ۋەزىپىدۇر.ناھايىتى 

سەھىپىلەردە خىيالىمنى چىرمىۋالغان دەۋەت مانا، مەن تۆۋەندىكى   

، ئۆتىمەن قويۇپ ئوتتۇرىغا كۆزقاراشلىرىمنى توغرىسىدىكى ئىشلىرى 

بولىشىمۇ ھەم خاتالىشىپ كىتىشىمۇ توغرا  بۇ باشتىن ئاخىرى

 ېنىمبۇ ئىجتىھاتىمدا بولىدىغان ئىجتىھاتتۇر، مەن اللەدىن  مۇمكىن

 باشلىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىمەن.يولغا توغرا 

َتَطْعُت َوَما تَ ْوِ يِق  ِإالَّ بِاللَِّه َعلَ   َْت َما اس         ْ ْيِه ) ِإْن ُأرِيُد ِإالَّ اأْلِص        ْ

 [ . 66] هود : ِه أُنِيُب ( تَ وَكَّْلُت َوِإلَيْ 
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)سىلەرنى( قولۇمدىن كېلىشىچە تۈزەشنى خااليمەن، مەن پەقەت ) 

نىڭ ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليمەن، هللا امەن پەقەت 

 (قا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىمەنهللا )ھەممە ئىشتا( ا

 مۇھەممەد قۇتۇب-
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 لىنىشىتەربىيەتۇنجى ئەۋلاد مۇسۇلمانلارنىڭ 

 ھەققىدە مۇلاھىزىلەر

ۇزۇن ھەققىدە ئ تەربىيەلىنىشىتۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ   بىز

تۇنجى ئەۋالد  ،، چۈنكىموھتاجمىز مۇالھىزە قىلىشقا 

 بۇ دىنغا دەۋەتلىنىشىدە رىئال دۇنيادا ەمۇسۇلمانالرنىڭ تەربىي

 قىلماقچى  بولغان ھەرىكەتبۇ دىن بىلەن قىلماقچى بولغان ياكى 

ۇنجى ت ،بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى ئوزۇق بار. يېتەرلىككىشىلەر ئۈچۈن 

نىڭ ياردىمىدە  (سبحانه وتعالى)ئەۋالد مۇسۇلمانالر اللە 

مۇنداق ا غ (عليه السْم)مۇسا  (سبحانه وتعالى)اللە . تەربىيەلەندى

 دەيدۇ:

 [ 41طوه :  ] ) َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِن  (قال س حانه لموسو  علبه السالم : 

 (..مېنىڭ قوغدىشىم ئاستىدا تەربىيىلىنىشىڭ ئۈچۈن) 
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ئىنسانىيەت تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ   تۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالر

نىڭ قولىدا  (صلى الله عليه وسلم)پەيغەمبەر  تەربىيەچى

ئىنسانىيەت تارىخىدىكى مىسلىسىز ئەۋالد بولۇپ  ،تەربىيەلىنىپ

گە (صلى الله عليه وسلم)ر پەيغەمبە (سبحانه وتعالى)اللە  .قالدى

بۇ ئەۋالدنى  (صلى الله عليه وسلم)ۋەھىي قىلىدۇ، پەيغەمبەر 

بۇ  .يوليورۇق بىرىشتە ۋەھىيىگە ئەگىشىدۇئۇالرغا ۋە  تەربىيەلەشتە

تەربىيە ئەڭ مۇكەممەل سۈرئەتتە -بارلىق تەلىم ئەۋالدالردا

ەلىم ت تەربىيەلەشتىكىنى بۇ ئەۋالد شۇنىڭ بىلەن ەشتى.ـمۇكەممەلل

لىرى بىلەن تەربىيە ئىش-ئۇالر تەلىم ئوقۇتقۇچىلىرىغائۇستاز  ،تەربىيە

 ئوتتۇرىغامەشغۇل بولغاندا قانداق ئوقۇتۇشنى ئۈگۈتۈش ئۈچۈن 

 ئايالندى. دەرسكەقويىدىغان ئۈلگىلىك 

–نىڭ ئىرادىسى بۇ دىننىڭ ئىشلىرىنى  (سبحانه وتعالى)اللە 

 -قەلەر( بىلەن ئەمەسئادەتتىن تاشقىرى ۋەيەنى خارىقى ئادەت)

ۈننىتى س سەۋەبىدىن  ھېكمەتئىرادە قىلغان  (سبحانه وتعالى) اللە

 نىڭ جارى بولغۇچى قانۇنى(- (سبحانه وتعالى)جارىيە )يەنى اللە 
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نىڭ (سبحانه وتعالى)داۋام قىلىشىنى ئىرادە قىلدى. اللە بويىچە 

د بۇنداق قىلىشىدىكى سەۋەب كىيىنكى ئەۋالدالرنىڭ تۇنجى ئەۋال

خارىقى ئادەت)يەنى ئادەتتىن تاشقىرى ۋەقەلەر(   مۇسۇلمانالر

كىيىن  دىن(صلى الله عليه وسلم)قىلغان، پەيغەمبەر  غەلىبەبىلەن 

                                                                                                                    خارىقى ئادەت ئۈزۈلدى دەپ ئولتۇرىۋالماسلىقى ئۈچۈندۇر.

 رىپىدىنتە( سبحانه وتعالى)اللە بۇ دىننىڭ ئاساسلىق ماددىسى   

ىڭ ن( سبحانه وتعالى)دىن اللە  نازىل بولغان ۋەھىيدۇر. شۇڭا بۇ

ە ۋمۇھاپىزەت قىلىنىدۇ مۇھاپىزەت قىلىشى بىلەن قىيامەتكىچە 

 .باقىيدۇر

 [ . 1ر : ] الحج َوِإنَّا َلُه َلَحاِ ُظوَن ( ) ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكرَ  

 (قۇرئاننى ھەقىقەتەن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز) 

للە ا قۇرئانۋە كىيىنكى ئەۋالدالرغا ئوخشاشتۇر.  ئاۋۋالقى قۇرئان

ۋە بارلىق ئىنسانىيەتكە نىڭ مۇشۇ ئۈممەتكە ( سبحانه وتعالى)

الىدۇ. ئۆز ئىچىگە ئماھىيىتىنى ىننىڭ قۇرئان بۇ د قىلغان سۆزىدۇر.

اتىنى يئىنسانىيەتتىن قىيامەتكىچە ھا ( سبحانه وتعالى)اللە قۇرئان 
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، ۋە بىناسىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە بەرپا ئۇنىڭ ئۈستىدە ئۆتكۈزۈشنى

گە ئالىدۇ. نى ئۆز ئىچىئىالھى پىرىنسىپقىلىشنى ئىرادە قىلىدىغان 

ان نازىل قىلىنغان قۇرئ ىنتەرىپىد ( سبحانه وتعالى)مەيلى  اللە 

نىڭ قۇرئاننى (صلى الله عليه وسلم)بولسۇن ياكى پەيغەمبەر 

بولسۇن ھەممىسى  ھەرىكىتى-قىلغان سۆزى ياكى ئىش شەرھلەپ

 باراۋەردۇر.

 

] النحل  ( َفكَُّرونَ ) َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْك َر لِتُ بَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ ت َ  

 :33 ] 

بىز ساڭا قۇرئاننى ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگەن شەرىئەتنى بايان ) 

قىلىپ بەرسۇن، ئۇالر )بۇ قۇرئاننى( پىكىر قىلىپ )ئۇنىڭدىن ۋەز ـ 

 (نەسىھەت ئالسۇن( دەپ نازىل قىلدۇق

 

ا يَ ْنِطُ  َعِن اْلَهَوى ، ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌ  يُوَحى (  3 – 4نج  : ] ال ) َوم  َ

 ] 
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)ئۇ( ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە سۆزلىمەيدۇ. پەقەت ئۇنىڭغا )

 (ىنىال سۆزلەيدۇ.ينازىل قىلىنغان ۋەھ

رۇش مۇئمىنلەر بىلەن بىللە ئۇ ئۇرۇشىدائەمما پەرىشتىلەرنىڭ بەدىر 

 قىلغانلىقىغا كەلسەك ئۇ ئەسلى خارىقى ئادەت ئەمەس:

َمُنوا َسأُْلِق  ِ     َمَعُكْم  َ ثَ بُِّتوا الَِّذيَن آ) ِإْذ يُوِح  رَبَُّك ِإَلى اْلَمِْئَكِة أَنِّ  

ُهْم ُكلَّ    بَ َناٍن (قُ ُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب  َاْضرِبُوا  َ ْوَق اأْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

 [ 11] األنفال : 

مەن سىلەر بىلەن » ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە:) 

ئۇرۇش مەيدانىدا( ساباتلىق قىلىڭالر، بىللە، مۆمىنلەرنى )

دەپ ۋەھيى قىلدى. « كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمەن

)قىلىچ بىلەن كاپىرالرنىڭ( گەدەنلىرىگە چېپىڭالر )يەنى باشلىرىنى 

 (كېسىڭالر(، ئۇالرنىڭ بارماقلىرىغا )ھەممە ئەزاسىغا چېپىڭالر
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ىلىشى ساباتلىق ق رنىڭ چۈشىشى، ئۇالرنىڭ كىشىلەرنىپەرىشتىلە

بەدىر ئۇرۇشى بىلەنال چەكلىنىپ قالمايدۇ، بەلكى بۇ اللەنىڭ ئەمرى 

 . مۇمكىن بېرىشىپەرمانى بىلەن ھەرۋاقىت يۈز 

 

 َأالَّ َتَخاُ وا َوال ) ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اللَّهُ ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمِْئَكةُ 

ُتْم ُتوَعُدوَن ، َنْحُن َأْولَِياؤُُكْم  ِ َتْحَزنُوا وَ  نْ َيا أَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَّتِ   ُكن ْ   اْلَحَياِة الدُّ

 [ . 41 – 45] فةلت :  َوِ   اْْلِخَرِة ... (

دېگەنلەر، ئاندىن « دۇرهللا پەرۋەردىگارىمىز ا»شۈبھىسىزكى، ) 

ر، غەم قورقماڭال»توغرا يولدا بولغانالرغا پەرىشتىلەر چۈشۈپ: 

قىلماڭالر، سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان جەننەت ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر، 

 (.بىز دۇنيادا، ئاخىرەتتە سىلەرنىڭ دوستلىرىڭالرمىز

 

خارىقى ئادەت بولسا مۇئمىنلەرنىڭ  شۈبھىسىزكى،-شەك

پەرىشتىلەرنىڭ ئۆزلىرى بىلەن بىللە ئۇرۇش قىلىۋاتقانلىقىنى 

 كۆرىشىدۇر.
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َما النَّْصُر ِإالَّ للَُّه ِإالَّ ُبْش   َرى َلُكْم َولَِتْطَمِئنَّ قُ ُلوُبُكْم ِبِه وَ ) َوَما َجَعَلُه ا

 [ .  118] آل عمران :  ِمْن ِعْنِد اللَِّه اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم (

 

ئۇنى )يەنى پەرىشتىلەر ئارقىلىق ياردەم بېرىشنى( پەقەت هللا ا)

م ەن خاتىرجەسىلەرگە خۇش خەۋەر بولسۇن ۋە دىلىڭالر شۇنىڭ بىل

بولسۇن )شۇنىڭ بىلەن دۈشمەننىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكىدىن 

قورقمىسۇن( دەپ قىلدى. ياردەم پەقەت غالىب، ھېكمەت بىلەن 

 (تەرىپىدىندۇرهللا ئىش قىلغۇچى ا

 

ەقەت پ ،ئەگەر اللە بۇ خارىقى ئادەتنى بارلىق مۇئمىنلەرگە ئەمەس

ەر قەلىكى  ھئۇنداقتا بەدىر ۋە ،بەدىر ئەھلىگە خاس قىلغان بولسا

 .ھادىسىسىدۇركۈنى تەكرارلىنىپ تۇرمايدىغان كائىنات 

 

 [ 31] األنفال :  ) يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم اْلتَ َقى اْلَجْمَعاِن (
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قا، ئىككى گۇرۇھ )يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن كاپىرالر( هللا سىلەر ا)

ئۇچرىشىپ ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلغان كۈندە )يەنى بەدرى 

 (..لغان كۈندە(ئۇرۇشى بو

 

، تارىخ ھەركۈنى يىزىلمايدۇ.. نەرسىدۇر تارىخنى يازغان مانا بۇ  

 بىر قۇردىن يىزىلىدۇ.-تارىخ بىر قۇربەلكى 

بەدىر ئەھلى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خاس بولغان خارىقى   

ئادەتتىن باشقا ئىشالردا، ئىسالمنىڭ بارلىق ئىشلىرى يەنى 

 ورقۇنچققىلىش، تاۋلىنىش،  سىناق، سەبىر دەسلەپتىكى  ئاجىزلىق،

ئالدىدا تەمكىن بولۇش، زىمىنغا تارقىلىش.. قاتارلىق ئىشالرنىڭ 

 ھەممىسى سۈننىتى جارىيە بويىچە جارى بولدى.

ىن لىنىشىدەتۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ تەربىيشۇنىڭ ئۈچۈن 

د پەقەت تۇنجى ئەۋالبۇ  ،بولۇپ دەرسدائىملىق  دەرسلەر ئېرىشكەن

ئۇ  ،بەلكى ،لىنىشىگىال ئاالقىدار بولماستىنەمۇسۇلمانالرنىڭ تەربىي
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ىزمۇ دۇر، ھەرگىنىدۇ. چۈنكى بۇ  سۈننىتى جارىيەھەرۋاقىت تەتبىقل

 تەكرارالنمايدىغان ۋاقىتلىق يەككە ھادىسە ئەمەس.

ۋە نى قانۇن ئىالھى بولۇۋاتقانجارى دۇنيادا  رېئالئەگەر اللە بىزگە   

بىز  ،شىمىز ئۈچۈن يوليورۇق بەرگە بولسائويلىنى ىدەرسلىكىنتارىخ 

ساۋاق ۋە ئىبرەتلەرنى خۇالسىلەپ چىقىشىمىز - تەجرىبەئۇنىڭدىن 

ىشى بول يېتەكچىبىزگە ھەربىر ھەركىتىمىزدە  دەرسلەرنىڭۋە بۇ 

تۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ تەربىيلىنىش دەرىسلىكگە   ،ئۈچۈن

 الزىم. بىلەن بىرىلىشىمىز ۋۇجۇدىمىزپۈتۈن 

نۇرغۇن  ىمېنتەربىيلىنىش ئىشىدا   تۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ  

كى مەن بىزنىڭ ھازىرقى يولىمىزدى ،ئويلىنىشقا ئۈندىدىمەسىلىلەر 

ە ئۇنىڭغا ئەھۋالالر ۋ كېلىدىغانتەربىيلىنىشنىڭ تەقەززالىرىغا قارشى 

 ىدەۋەت يولىدا توسالغۇ بولىدىغان نەتىجىلەرن كېلىدىغانئەگىشىپ 

ھەققىدە ئويلىنىش ۋە مۇالھىزە تەربىيە ئىشلىرى  ،كۆرگىنىمدە

ىر بئاشتى. مەن بۇ سەھىپىلەردە بۇ ئىشالرنىڭ  تېخىمۇىزغىنلىقىم ق

تاپتىم، مەن اللەنىڭ بىزنى توغرا قويۇشنى  ئوتتۇرىغا قىسمىنى 
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ا يولغا ھىدايەت قىلىشى ئۈچۈن دۇئتوغرا  ،ھاالكەتتىن يىراقالشتۇرۇپ

 قىلىمەن.

********** 

مەككىدىكى تەربىيە باسقۇچىدا اللەنىڭ مۇئمىنلەرنى قولىنى 

ەۋالد تۇنجى ئ بۇيرۇشى، ئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىشقا يېغىشقا

ئويلىنىشقا ئۈندىگەن ئەڭ چوڭ  مېنىمۇسۇلمانالرنىڭ يولىدىكى 

 اللە بۇنىڭغا تۆۋەندىكى ئايەتتە ئىشارەت قىلغان: ئىشتۇر.

 

َْة َوآُتوا ِذيَن ِقي  َل َلُهْم ُكفُّوا أَي ْ ِدَيُكْم َوَأِقيُموا الص           َّ ) أََلْم تَ َر ِإَلى ال  َّ 

 [ . 44] النساء :  الزََّكاَة (

)ئى مۇھەممەد!( ئۇالرغا )يەنى مەككىدە تۇرۇپ ئۇرۇشۇشنى ) 

ئۇرۇشتىن( قولۇڭالرنى يىغىڭالر، ناماز ») تەلەپ قىلغانالرغا(:

 نى كۆرمىدىڭمۇ؟ )يەنىدېگەن كىشىلەر« ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر

 (ئۇالردىن ئەجەبلەنمەمسەن؟(
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وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد سأل الرسول صلى الله عليه 

وسلم حين اشتد األذى بالمؤمنين : أال نقاتل القوم ؟  قال عليه الصْة 

 (8)والسْم : و ما أُمرنا بقتالهم و 

بىلەر ە بىر قىسىم ساھامۇئمىنلەرگە قاتتىق ئەرزىيەتلەر كەلگەند    

-پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن: كاپىرالرغا ئۇرۇش قىلمايمىزمۇ؟

 دەپ سورىدى.

مەن ئۇالر بىلەن ئۇرۇش »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا:  

 . دېدى«قىلىشقا بۇيرۇلمىدىم

قۇرئان ۋە ھەدىستە اللەنىڭ بۇ بۇيرۇقى )يەنى مەككىدىكى تەربىيە  

لەرگە ، ئەرزىيەتيېغىشقامۇئمىنلەرنى قولىنى  اللەنىڭ ،باسقۇچىدا

 داقھېچقانتوغرىسىدا  ھېكمىتى(نىڭ بۇيرۇشىسەبىر قىلىشقا 

 بىلىش ئۈچۈن ھېكمىتىنىشۇڭا بۇ ئىشنىڭ  مەلۇمات كەلمىدى.

رۇقى اللەنىڭ بۇ بۇي ،ئېھتىمال . كېلىدۇتوغرا ئىجتىھات قىلىشقا 

ولىنى ئمىنلەرنى ق)يەنى مەككىدىكى تەربىيە باسقۇچىدا اللەنىڭ مۇ

                                                 

 انظر كتب السيرة .  )8(
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كمىتىنى (نىڭ ھىبۇيرۇشى، ئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىشقا يېغىشقا

ۇ ۋاقىتتا ، بىز ئاشمۇمكىنكىبىلىشنىڭ ئەڭ ئاسان يولى شۇ بولىشى 

دەپ پەرەز قىلىپ -مۇئمىنلەر قۇرەيشلەر بىلەن ئۇرۇش قىلدى

  باقايلى! بۇنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ؟

ىيە باسقۇچىدا اللەنىڭ ئاندىن بىز مەككىدىكى تەرب

، ئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىشقا يېغىشقامۇئمىنلەرنى قولىنى 

 لى!پ باقايىنىا قولغا كەلگەن نەتىجىلەرنى ئويلۋاقىتت بۇيرۇغان

ئىككى تەرەپ باراۋەر بولمىغان بۇ ئۇرۇشنىڭ نەتىجىسىدىن شۇنى     

از ئ قۇرەيشلەر مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ،بولىدۇكىتەسەۋۋۇر قىلىشقا 

شۇنىڭ  .ئۇالرنى يوقىتىشقا قادىر بوالتتىۋە ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن 

بىلەن دەۋەتنىڭ نىشانى ئەمەلگە ئاشماستىن، كىشىلەر دەۋەتنىڭ 

ەت دەۋ يېڭى ،بىلمەي تۇرۇپ، دەۋەت تارقالماي تۇرۇپماھىيىتىنى 

 ئىشى بىر ياكى بىر قانچە ئۇرۇشتا يوقالغان بوالتتى. 
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بۇ  –رەپ باراۋەر بولمىغانلىقىغا قارىماستىن ئىككى تە -بىز     

-، مايتتىارالبارلىق مۇئمىنلەرنى يوقۇلۇش گىردابىغا ئىلىپ ب ئۇرۇش

 قىاليلى! دەپ پەرەز 

 كىمنىڭ قولىدا ئىدى؟ قانۇن ئۇنداقتا مەككىدە ئاشۇ باسقۇچتا 

لىدا قۇرەيشلەرنىڭ قو كىشىلەرنىڭ تۇيغۇسىدا قانۇن ئەلۋەتتە. 

 ئىدى...

ئۇرۇش قىلسا(  قۇرەيشلەرگە قارشى ىتتا )مۇئمىنلەر بۇ ۋاق

 ؟تتىقانداق بوالمۇئمىنلەرنىڭ ئەھۋالى 

ئەلۋەتتە. )مۇئمىنلەر قۇرەيشلەرگە قارشى  ئۇرۇش قىلسا( مۇئمىنلەر 

 قۇرەيشلەرنىڭ قانۇنىغا قارشى چىققان بوالتتى..

ى قانۇنغا قارشبۇ ۋاقىتتا قانۇن ئىگىسى بولغان قۇرەيشلەرنىڭ   

 قۇچىالرنى جازاالش ھەققى بار ئىدى.چىق

قۇرەيشلەرنىڭ قانۇنغا قارشى چىققۇچىالرنى قاتتىق جازالىشى 

ۋە بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ئازابالنغان ئاجىز كىشىلەرنى ھىمايە 

بۇ  ، نلېكىبوالتتى، توغرا  ئۇچرىشىقىلىش ئۈچۈن ئەرزىيەتلەرگە 
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ەر قانۇن ۇرەيشلكىشىلەر ق -دەسلەپتىن باشالپ-ۋاقىتتىكى ئەھۋالدا 

ئىگىسى، مۇئمىنلەر بولسا قانۇنغا قارشى چىقتى، قانۇن ئىگىسىنىڭ 

 ى.ئوياليتتدەپ - قانۇنغا قارشى چىققۇچىالرنى جازاالش ھەققى بار

بۇنداق ئەھۋالدا  بولۇۋاتقانكىشىلەر مۇشۇنداق تەسەۋۋۇردا   

مۇئمىنلەرنىڭ قۇرەيشلەرگە قارشى  ئۇرۇش قىلىشى دەۋەت ئۈچۈن 

 لىقمۇ؟پايدى

ياق، ئەلۋەتتە مۇئمىنلەرنىڭ قۇرەيشلەرگە قارشى  ئۇرۇش قىلىشى   

 دەۋەتكە پايدىلىق ئەمەس.

بويسۇنۇپ ئۇرۇشتىن  ئەمدى بىز مۇئمىنلەر اللەنىڭ ئەمرىگە

 قان ۋاقىتتا قانداق نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىگەقوللىرىنى يىغ

 قاراپ باقايلى!

ڭ ئەمرىگە بويسۇنۇپ ئۇرۇشتىن مۇئمىنلەر اللەنى ،ھەقىقەتەن  

 قوللىرىنى يىغقان ۋاقىتتا نۇرغۇن نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى.

دى. ئادىتىدىن ئى–زۇلۇمنى يوقىتىش ئەرەبلەرنىڭ مەشھۇر ئۆرۈپ 

ئەرەبلەر ئىچىدە يۈز بەرگەن ئۇزۇن يىل داۋامالشقان نۇرغۇن 
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مۇ شكىھىچنىمىگە ئەرزىمەيدۇ ھەمدە بىر تامچە قان تۆكۈ ئۇرۇشالر

 اليىق ئەمەس.

   بۇ ئۇرۇشالردا نۇرغۇن كىشىلەر قەتلى قىلىندى.. داھىس ۋە 

 غۇبەرا ) داحس والغبراء )9( (ئۇرۇشلىرى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر.

ئادىتىدە  بىركىشى ئادەتتىكى بىر –ئەرەبلەرنىڭ مەشھۇر ئۆرۈپ 

 ئاھانەت ئۈچۈنمۇ ئۆتكۈر قىلىچىنى سۇغۇرۇپ ئۇرۇش قىالتتى. 

 قتە شائىر ئەنتەرە مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھە

ولق  د خش           ي  ُت ب  أن أموت ولم ت  در     للحرب دائرة على ابن  

 ضمضم

                                                 

ــدە )  )9( ــاخىرىقى مهزگىلى ــڭ ئ ــاھىيلىيهت دەۋىرىنى س عببۇ ئۇرۇش ج

( دىن ئىبارەت ئىككى قهبىله ئوتتۇرسىدا يۈز بهرگهن بولۇپ بۇنىڭ وذبيان

ــــهۋەبى مۇنداق ك ئىككى قهبىله داھىس ۋە غۇبهرا ) داحس والغبراء(  س

ــــتۇردى. ئاخىرىدا ئىككى قهبىله  ــــابىقىگه قاتناش نـاملىق ئىككى ئاتنى مۇس
مۇسابىقه نهتىجىسىدە بىرلىككه كىلهلمهي ئىككى قهبىله ئوتتۇرسىدا ئۇرۇش 
پارتىلىدى. ئۇرۇش ئۇزۇن داۋام قىلدى. ھهربىر قهبىلىنىڭ ئىتىپاقداشـــلىرى 

 ى..كىشىلهر قهتلى قىلىند ئۆز سىپىگه قوشۇلدى. بۇ ئۇرۇشتا نۇرغۇن
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 الشاتم  عرض  ولم أشتمهما      والناذرين إذا لم ألق هما دم  !

 : دېگەنئۇنىڭدىن باشقا شائىرمۇ مۇنداق 

 أال ال يج هَلْن أح د علي نا      نجهَل  وق جه ل الج اهلينا !

 ئۇرۇرشنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلغان. شېئىرداشائىرالر بۇ  ، دېمەك

 ەزىيەتكەئكىشىلەرمۇ  ئابرۇيلۇقبۇ خىل مۇھىتتا مەرتىۋىلىك، يۈز 

. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قۇرەيشلەرنىڭ ئىسلزادىلىرىمۇ بار ئۇچرىغان

 قارشىلىق بۈلدۈرەلمەيتتى. ھېچقانداقئۇالر  ،بولۇپ

ۇ تارتىدىغان بىر ئىش بار، ئھەقىقەتەن كىشىنىڭ دىققىتىنى    

 . دۇكېلىئادىتىدىگە تامامەن قارشى –ئەرەبلەرنىڭ مەشھۇر ئۆرۈپ 

بۇ ئىش ئەرەبلەرنىڭ مەشھۇر ئۆرۈپ  ،يتقانداېئباشقىچە قىلىپ    

 چەئەكسىئادىتىنىڭ تەسىرىدە پەيدا بولغان ئەمەس.. شۇڭا بۇ –

تتا ىشى كىرەك. بۇ ۋاقۇبولباشقا بىر ئىشنىڭ تەسىرىدە پەيدا 

 بولسا سەبىر قىلىدۇ. مۇئمىنلەرئەرزىيەت كۈچىيىدۇ، 

بىر ئۇقۇم بولۇپ ئۇ شارائىتنىڭ تەسىرىدە پەيدا  يېڭىبۇ يەردە     

 بولغان ئەمەس.
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ئەرزىيەتلەرنى  كېلىۋاتقانئۈچۈن ئۆزلىرىگە  نېمە مۇئمىنلەر  

 ؟بەرداشلىق بىرىدۇ

بۇ ئىشقا  انۋاتقكېلىئۆزلىرىگە ئەرزىيەت ئىلىپ  نېمىشقامۇئمىنلەر   

 ؟ئېسىلىۋالىدۇچىڭ 

شەرىپى ئۈچۈن  مۇشۇنداق -مۇئمىنلەر قەبىلىسىنىڭ شان

 قىلىۋاتامدۇ؟

ن ئۈچۈ ئېرىشىشغەنىيمەتلىرىگە  زېمىنىنىڭمۇئمىنلەر  

 شۇنداق قىلىۋاتامدۇ؟

ۇنداق ئۈچۈن ش ئېرىشىششەھۋەتلىرىگە  زېمىنىنىڭمۇئمىنلەر   

 قىلىۋاتامدۇ؟

اشۇ ئىشالر ئۈچۈن قىلمايدۇ.. بەلكى مۇئمىنلەر بۇالرنى ئ  

قىلغان ئەقىدە ئۈچۈن ئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىدۇ  ئېتىقادئۆزلىرى 

 ئەقىدىسىگە چىڭ كېلىۋاتقانھەم ئۆزلىرىگە ئەرزىيەت ئىلىپ 

 .ئېسىلىدۇ
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نىڭ ۇە ئۋ ئېسىلىدىغانسىز ئەقىدىنى كىشىلەر شارائىتتا بۇنداق     

ەت، ئەنئەنە دەپ ئاد-ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىغان ئۆرۈپ

 چۈشىنەمسىز؟

ۇ خىل ب كۆتۈرۈشىمۇئمىنلەرنىڭ ئەقىدە يولىدا ئەرزىيەتلەرنى   

ئادەت ۋە ئەنئەنىلەرگە –بارلىق ئۆرۈپ  نىسبەتەنۋەزىيەتكە 

 بىر ئىش ئىدى. يېڭىچە كېلىدىغانپۈتۈنلەي قارشى 

ىر ئۈچۈن يەنە ب بولۇشىروشەن  ڭئىشنى يېڭىبىز بۇيەردە بۇ     

 ىمىز.يولغا ماڭ

مۇئمىنلەردىن ئەرزىيەتلەر قاتتىق كۈچىيىپ،  ،ھەقىقەتەن

مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش ھەمدە مۇئمىنلەرنى ئىجتىمائىي ئىقتىسادى ۋە 

 ېتىپيدەرىجىسىگە  كېتىشئاچ قويۇش ۋە بەزى كىشىلەرنىڭ ئۆلۈپ 

 مۇئمىنلەر ئەقىدىسىدىن ۋاز كەچمىدى! لېكىنباردى. 

نىڭ  كىشىلەر-ڭ ئۆرۈپ ئادىتىدەئەرەبلەر ۋە بارلىق  كىشىلەرنى-  

 ىنمۇمك بېرىشىگە بەرداشلىق باتىل ئۈچۈن بۇنداق ئەرزىيەتلەر

 گە بەرداشلىقئەرزىيەتلەركىشىنىڭ بۇنداق  ،. بەلكىبولمايدۇ.
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دىغان ۋە قىلى ئېتىقادئىگىسى ئۆز ئۇنىڭ ئىشى ئۈچۈن  بېرىشى

ھەمدە ئەقىدىسى ئۈچۈن  بېرىدىغانگە بەرداشلىق ئەرزىيەتلەر

 .  كېرەك بولۇشىياتىنى قۇربان قىلىدىغان ھا

ىڭغا قىلغان ھەق ئۇن ئېتىقادكىشىگە ئۆزى  ،شۇنىڭ بىلەن بىرگە  

، مەرتىۋىسى، ئىززەت ھۆرمىتىدىن خاتىرجەملىكى ،ئەمىنلىكى

 . كېرەك بولۇشىھەتتاكى ئۆزى ۋە ھاياتىدىن ئۈستىن 

ارقىلىق بۇ بۇيرۇق ئ دېگەنقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (] 

گەرچە مەككىدە ئەھۋالالرنى  نەتىجىلەربارلىققا كەلگەن بۇ 

پ مەدىنىدىن ئەنسارالرنى ئىلى ، لېكىن ،ئۆزگەرتەلمىگەن بولسىمۇ

 كەلدى.

ى، تبىز قىسقىچە قىلىپ شۇنداق دەيمىزكى: مەككە ئەھلى ئوت ياق  

مەدىنە  .نۇرالندىيىراقتا تۇرۇپ  مەدىنە ئەھلى بۇ ئوت بىلەن لېكىن

 تاپتى. يولنىھەق  دىن اللە خالىغان كىشىلەرئەھلى

*     *     * 
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رقىلىق بۇ بۇيرۇق ئا دېگەنقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (]

بارلىققا كەلگەن بۇ نەتىجىلەرنىڭ پەقەت ئەنسارالرغىالر پايدىسى 

ىم مۇھناھايىتى دەۋەت تارىخىدا  ،بەلكى ،بولۇپال قالماستىن

بۇنىڭ شەرىئەت مەسىلىسىدە  ،بولۇپمۇئەھمىيەتكە ئىگە، 

 زور. ئەھمىيىتى

 اللە مەككىدە نازىل بولغان سۈرە ئەنئامدا مۇنداق دەيدۇ:  

 

ُل ) وََكَذِلكَ يصول س حانه و عال  ف  سورة األنعام   وه  سورة مكبة :   نُ َفصِّ

 [ . 55نعام : ] األ اْْلياِت َولَِتْسَتِبيَن َسِبيُل اْلُمْجرِِميَن (

)بۇ سۈرىدە مۇشرىكالرنىڭ گۇمراھلىقىنى كۆرسىتىدىغان ) 

دەلىللەرنى بايان قىلغىنىمىزدەك( گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا 

 (بولسۇن ئۈچۈن، ئايەتلىرىمىزنى روشەن بايان قىلىمىز.

 

)گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن، ئايەتلىرىمىزنى 

ە سۈرىسىد مەككىيەبۇ ئۇقۇمنىڭ  دېگەن( روشەن بايان قىلىمىز
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 بولۇشىبۇ ئايەت روشەن ھەمدە  كىلىشىنىڭ روشەن دەلىلى بار،

ق ئاساسلى بولۇشىيولىنىڭ  ئاشكارا  گۇناھكارالر، چۈنكى  كېرەك

ۇناھكارالرنىڭ گ( َولَِتْسَتِبينَ )نىشان بولۇپ بۇنى ئايەتتىكى اللەنىڭ ]

( الم النعلبلزىدىكى الم )سۆ دېگەنيولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن[ 

  بايان قىلىپ بىرىدۇ.

 ،سەۋەبى شۇكى بولۇشىنىڭنازىل  دەۋردە مەككىيەبۇ ئايەتنىڭ 

دەۋەتنىڭ ئاساسلىق  بولۇشىگۇناھكارالرنىڭ يولىنىڭ  ئاشكارا 

نىشانى ۋە مۇسۇلمان جامائەت تەربىيلىنىۋاتقان تۇنجى مەزگىلدىكى 

 بىرى ئىدى. زۆرۈرىيەتلىرىدىندەۋەتنىڭ 

 ار؟ب ئەھمىيىتىقانداق  بولۇشنىڭگۇناھكارالر يولىنىڭ  ئاشكارا 

 مۇنداق ئىككى تەرەپنى ئۆز بولۇشىگۇناھكارالر يولىنىڭ  ئاشكارا   

 ئىچىگە ئالىدۇ:

 : گۇناھكارالرنىڭ زادى قايسى كىشىلەر ئىكەنلىكىنىبىرىنچى 

 ؛بايان قىلىش
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لىكىنى يول ئىكەنيولنىڭ قانداق  مېڭىۋاتقانگۇناھكارالر : ئىككىنچى 

ئارقىلىق گۇناھكارالرغا ئايلىنىپ  مېڭىشھەمدە ئۇالر بۇ يولدا 

 قالغانلىقىنى بايان قىلىش؛

 زادى قايسى كىشىلەر؟ ئۇالرنىڭ يولى قايسى؟ گۇناھكارالر

 ئايەتنىڭ ئۇالرنىڭ يولىنى بايان قىلىش بىلەن قانداق ئاالقىسى بار؟

ايان ب تەپسىلىيى ھەقىقەتەن ئايەت ئۇلۇھىيەت مەسىلىسىن   

قىلدى، ئۇلۇھىيەت مەسىلىسى قۇرئان كەرىمنىڭ ھەممىسىدىكى، 

 سۈرىسىدىكى تۇنجى ۋە ئەڭ چوڭ مەسىلىدۇر. مەككىيەبولۇپمۇ 

ئىالھ ئىكەنلىكىنى،  يېگانەيوق  شېرىكىئايەتلەر اللەنىڭ     

مەخلۇقاتالرنى يارىتىشتا، ۋە ئۇنىڭ ئىشلىرىنى پىالنالشتا ھەمدە 

بايان  يتەپسىلىيوقلىقىنى  شېرىكىنىڭئىشتا اللەنىڭ ھەرقانداق 

 قىلدى. 

 ئىالھنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ نازىل يېگانەئايەتلەر ئاشۇ    

ر تاكى مەيلى مۇئمىنلەر بولسۇن ياكى كاپىرال.. ئايەتلەر ئىدى بولماقتا
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 شېرىكلەرنىبولسۇن ھەممىسىگە روشەن بولغانغا قەدەر اللەدىن 

  ..ئىدى اقتايىراقالشتۇرم

ى ئىلىپ كەلگەن پاكىتالرغا قارش كاپىرالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ى قىلغان مۇنۇ سۆزلەرنتوغرىسىدا بايان اللە كاپىرالر ئۇالر چىقتى. 

 :قىلدى

 

 [ 5] ّص :  ) َأَجَعَل اْْلِلَهَة ِإَلهاً َواِحداً ِإنَّ َهَذا َلَشْ ٌء ُعَجاٌب (

ئىالھ قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھەقىقەتەن ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ) 

 («غەلىتە ئىش

 

ولغان بئاشكارا ئىالھ ئىكەنلىكى  يېگانەيوق  شېرىكىاللەنىڭ 

ش اللەغا ئىبادەت قىلى يېگانەيوق  شېرىكىكىشىلەردىن  ،ۋاقىتتا

ڭ اللە كىشىلەرنى يېگانەيوق  شېرىكى  ،تەلەپ قىلىندى؛ چۈنكى

، شىگەتاشلىۋېتىالرنى ئىبادەت قىلىشىغا، ئاتالمىش ساختا ئىالھ
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 نازىل قىلىنغان نەرسىلەرگە ئەگىشىشىگە، اللەدىن تەرىپىدىنرەببى 

 باشقا ئەۋلىياالرغا ئەگەشمەسلىككە ئەڭ اليىقتۇر.

 

ًْ َما َتذَكَُّروَن ) اتَِّبُعوا َما أُْنِزَل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكْم َوال تَ تَِّبُعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َقِلي

 [   4ألعراف : ] ا (

)ئى ئىنسانالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە ) 

ى قويۇپ، نهللا نازىل قىلىنغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ئەگىشىڭالر، ا

(  ئازدۇرۇدىغان)جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان، سىلەرنى 

دوستالرغا ئەگەشمەڭالر، سىلەر ۋەز ـ نەسىھەتنى ئاز قوبۇل 

 (ىلەرقىلىس

 

 : بۆلۈنىدۇبۇنىڭغا ئاساسەن كىشىلەر ئىككى قىسىمغا 

ئىالھ  ەيېگانئۇالر اللەنىڭ  ،بولۇپ گۇرۇھىئۇنىڭ بىرى: مۇئمىنلەر   

ئىبادەت  غااللە يېگانەيوق  شېرىكىدە -ئېيتىدۇئىمان ئىكەنلىكىگە 

 نازىل قىلىنغان نەرسىلەرگە ئەگىشىدۇ؛ تەرىپىدىن، رەببى قىلىدۇ
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ىالھ ئ يېگانەبولۇپ ئۇالر اللەنىڭ  گۇرۇھىناھكارالر يەنە بىرى: گۇ

ئىبادەت  غاللەا يېگانەيوق  شېرىكى، ئېيتىشتىنئىكەنلىكىگە ئىمان 

نازىل قىلىنغان نەرسىلەرگە  تەرىپىدىنقىلىشتىن، رەببى 

 ئەگىشىشتىن باش تارتىدۇ.

 ئۇنداقتا قۇرەيشلەر بۇ ئىككى تەبىقىنىڭ قايسىسىغا كىرىدۇ؟   

بايان قىلىشتىن بۇرۇن قۇرەيشلەر قانۇن  تەپسىلىيلەر ئايەت    

مۇئمىنلەر بولسا قۇرەيشلەر ۋە كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە ئىگىسى ئىدى. 

 .قانۇنغا قارشى چىققۇچىالر ئىدى

بايان قىلغاندىن كىيىنكى ئەھۋال قانداق  تەپسىلىيئايەتلەر 

 بولدى؟

، ېيتىشتىنئئىالھ ئىكەنلىكىگە ئىمان  يېگانەقۇرەيشلەر اللەنىڭ 

 ىپىدىنتەرئىبادەت قىلىشتىن، رەببى  غااللە يېگانەيوق  شېرىكى

 ېيىنكنازىل قىلىنغان نەرسىلەرگە ئەگىشىشتىن باش تارتقاندىن 

                                                                        ئۇالر يەنە قانۇن ئىگىسىمۇ؟ 

 ەر ۋە كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە قانۇنغامۇئمىنلەر بولسا يەنىال قۇرەيشل
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قارشى چىققۇچىالرمۇ؟ ياكى بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە 

قۇرەيشلەر ۋە ئۇالر بىلەن بىر سەپتىكى كىشىلەر  ئۆزگىرىپئەھۋال 

 گۇناھكارالر، مۇئمىنلەر بولسا قانۇن ئىگىسىگە ئايالندىمۇ؟

رنىڭ نى ئۇالگۇناھكارالرنىڭ زادى كىملەر ئىكەنلىكىكىشىلەرگە     

 ەئەكسىچيولىنىڭ قايسى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىش ھەمدە 

كىملەرنىڭ ھەق ئۈستىدە ئىكەنلىكىنى، ھەق يولنىڭ قايسى 

ەت تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ بايان قىلىش دەۋئىكەنلىكىنى 

 بۇرۇلۇشتۇر.

ۇرەيشلەر ق ،قۇرەيشلەرگە نىسبەتەن قىيىن مەسىلە شۇ ئىدىكى

تىۋىلىك بولۇشتىن باشقا يەنە بارلىق ، مەر ئابرۇيلۇق-باي، يۈز

 نىڭ خىزمەتچىلىرى ئىدى.ئەرەبلەر ئۇلۇغاليدىغان بەيتۇلال

براھىم ئى ،قۇرەيشلەردە جاھىلىيەت ئۆلچىمى بويىچە ئىيتقاندا

ولدىن يتوغرا  بېرىدىغانۋە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمالرغا نىسبەت 

كەن تچەتنەپ كەتكەن دىننىڭ قالدۇقلىرى بىلەن بىرلىشىپ كە

 .تېپىالتتىتولۇق  ۋاسىتىلىرىقانۇن 
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ئۇالرنىڭ قانۇنىغا قارىشى چىققۇچى مۇئمىنلەر ئاجىز،  ،بولۇپمۇ 

 ھېچقانداق، كۈچى يوق، مال دۇنياسى يوق، ھۆكۈماالردىن نامرات

ى يىراقلىشىش ساھەسىدىن ھاكىمىيەتتايانچىسى يوق ھالەتتە 

 تولىمۇ قىيىن ئىش ئىدى.

ئاتالمىش قانۇنىنى گە ئۇالرنىڭ ئەقىدە قۇرەيشلەرتوغرا 

 ھەقىقىيۋە قۇرەيشلەرگە ئۇالرنىڭ  بېرەتتىروشەنلەشتۈرۈپ 

 . بېرەتتىئىچىپ ماھىيىتىنى 

للەغا ا يېگانە قۇرەيشلەر ،شۇكىماھىيىتى  ھەقىقىيئۇالرنىڭ 

ۋە ئىبادەت قىلىشنى ۋە اللە چۈشۈرگەن  ئېيتىشىنىئىمان 

ۈچۈن ئۇالرنىڭ نەرسىلەرگە ئەگىشىشنى رەت قىلغانلىقى ئ

 .ئىدى قانۇنى يوق گۇناھكارالر ھېچقانداق

بۇيەردە بىز سورايمىزكى: ئەگەر مۇئمىنلەر مەككىدە قۇرەيشلەر      

  ؟ارالرنىڭ يولى ئاشكارا بوالرمىدىبىلەن ئۇرۇش قىلغان بولسا گۇناھك

قۇرەيشلەر قانۇن ئىگىسى، مۇئمىنلەر بولسا كىشىلەرنىڭ 

بولغان مۇشۇنداق ۋەزىيەتتە  الرىققۇچىنەزىرىدە قانۇنغا قارشى چ
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ئەگەر مۇئمىنلەر مەككىدە قۇرەيشلەر بىلەن ئۇرۇش قىلغان بولسا 

-ئۆرۈپ ، ئابرۇي-يۈزمەسىلىنىڭ بەيتۇلالنىڭ خىزمىتىنى قىلىش، 

ئادەت بايلىقى ۋە تارىخ بايلىقىدىن باشقا ئۆلچەيدىغان يەنە بىر 

، ئىكەنلىكى «الله لااله الا»ئۆلچىمى بارلىقى ۋە بۇ ئۆلچەمنىڭ 

گە اللەنىڭ ئۇلۇھىيتى يېگانەيوق  شېرىكى دېگەن «لااله الا الله»

ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەلگەن اللە چۈشۈرگەن  ئېيتىشئىمان 

نەرسىلەرگە ئەگىشىشنىڭ زۈرۈرلىكى ۋە بۇنىڭدىن باشقا 

نەرسىلەرنىڭ ئازغۇنلۇق ئىكەنلىكى ۋە بۇ ئۆلچەمنىڭ ھەرقانداق 

–دە بىرەر كىشىنىڭ قەلبى ،غان تارازا ئىكەنلىكىنەرسىنى ئۆلچەيدى

 ؟روشەن بوالرمىدى -وشەن بولغاندەكئەنسارالرنىڭ قەلبىدە ر

ئەگەر مۇئمىنلەر مەككىدە قۇرەيشلەر بىلەن ئۇرۇش قىلغان     

مۇئمىنلەر ئۈستىگە ئالغان بۇ ھەقنىڭ ئەنسارالرنىڭ  ،بولسا

 ېتىشىي ىرىگەقەلبلقەلبلىرىگە يەتكەندەك بارلىق كىشىلەرنىڭ 

ياكى قۇرەيشلەرنىڭ تۇمانلىرى ھەقىقەتنى  ؟مۇمكىن بوالرمىدى

، ۋە ئۇرۇلۇش ئۇرۇشمەسىلە ئازراق ۋاقىتتىن كىيىن  يېپىۋېلىپ
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 ېتىشىكبولۇش مەسىلىسىگە ئۆزگىرىپ  مەغلۇپقىلىش ۋە  غەلىبە

مەسىلىسى كىشىلەرنىڭ تۇيغۇسىدا مەۋجۇت « لااله الا الله»ھەمدە 

نىپ يوق مەسىلىگە ئايلىروھىيىتى  ،بار سۈرىتىىمۇ بولغان تەقدىرد

 قاالرمىدى؟!

 دەپ ئوياليمەن.. ئېنىقناھايىتى مەن سۈرەت    

بارلىق  بۇ بۇيرۇق دېگەنقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (]   

 اننىڭ سىرىدۇر!مەيد

ئادەم  قبۇ بۇيرۇ دېگەنقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (]

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغىچە بولغان  ،ئەلەيھىسساالمدىن باشالپ

 «لا اله الا الله»مەسىلىسى بولغان بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ 

 «لا اله الا الله»شۇڭا مەسىلىسىگە پۇرسەت يارىتىپ بەردى. 

سۈزۈك، روشەن ھالدا باشقا مەسىلىلەرگە  مەسىلىسى پاك،

بولدى ھەمدە اللە ساپ ھىدايەتنى ارا ئاشككەتمەستىن ئارىلىشىپ 

ارتتى. چوڭقۇر يىلتىز ت قەلبتەئىرادە قىلغان قەلىبلەرگە كىردى ۋە بۇ 

كىشىلەر شەك  ئېيتقانغا ئىمان « ال الە اال اللە»شۇنىڭ بىلەن 
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تىنچ  ،قوغدىماستىن مېلىنىقىلماستىن، ئۆزىنى ئاقلىماستىن، 

لەنىڭ بۇ ال قىلدى. ئىنكار كۇپرىلىقنى تۇرمۇشىنى قوغدىماستىن 

 قانۇنىدۇر. بولۇۋاتقانجارى 

 

األنفال :  ] ) لِيَ ْهل َِك َمْن َهلَ َك َعْن بَ يِّنَ ٍة َوَيْحَيى َمْن َح َّ َعْن بَ يَِّنٍة (

31 . ] 

نىڭ مۇنداق قىلىشى ھاالك بولىدىغانالرنىڭ روشەن دەلىلنى هللا ا) 

 ىلنىكۆرۈپ ئاندىن ھاالك بولۇشى، ياشايدىغانالرنىڭ روشەن دەل

 (كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى ئۈچۈن ئىدى.

 

پۇرسەت  بۇ بۇيرۇق دېگەنقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (]   

يارىتىپ بەرگەن بۇ روشەن ئىشالر دەۋەتنىڭ زۈرۈريەتلىرىدىندۇر.  

شكارا ئابويىچە گۇناھكارالر ۋە مۇئمنىلەرنىڭ يولى  «لا اله الا الله »

تۈپەيلىدىن ھاالكەت  سەۋەبلەررچە دەۋەتكە مەلۇم بولماي تۇرۇپ، گە
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بازىنىڭ كىڭيىشى ۋە دەۋەتنىڭ ئۆز ئورنىدا  ،يەتمىگەن تەقدىردىمۇ

 بولمايدۇ. مۇمكىنداۋام قىلىشى 

ۇ بۇيرۇق ب دېگەنقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (] مەسىلە

 الر كەلدى.ىيولى بىلەن روشەن بولغان ۋاقىتتا ئەنسار

تارىختا ئۆزگىرىش يۈز  كېڭىيىپالر كەلگەندە بازا ىئەنسار  

 بەردى.

*     *     * 

 بىز بۇ يەردە بۇ مەسىلە ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز.

 الر كىملەر؟ىئەنسار      

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوبرازىدىن  الرىئەنسار  

ر ىۋە مۇسىبەتلەرگە ئۇزۇن زامان چىرايلىقچە سەب ئەجەبلىنىش

قىلغان ھەمدە قاتتىق بااليى ئاپەتلەر ئالدىدا تەۋرەنمەي 

قىلىش  ھېسداشلىقكە ەم تۇرغان مىسلىسىز جامائەتمۇستەھك

ققان قىزى ئاشۇرۇۋەتكەن تېخىمۇقىزغىنلىقىنى  ئۇالرنىڭ ئۈچۈن 
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 ۋە تاپشۇرۇشتولۇق ياكى ئەنسارىالر ئۆزىنى قوماندانغا   جامائەتمۇ؟!

 ئۈچۈن كەلگەن ئەسكەرلەرمۇ؟كىرىش  سېپىگەمۇجاھىدالر 

 ېگەننېمىدئارىلىق دەۋەت تارىخىدا بۇ ئىككىسى ئارىسىدىكى    

 يىراق ھە!

الرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەنسار ،شۈبھىسىزكى   

نىڭ نەرسىلەرئاڭلىغان ۋە كۆرگەن  خىسلەتلىرىدىن ئېسىل

شى خئۇالرنىڭ قەلبىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى يا دىنكۆپلىكى

چىدە ەت ئىكۆرۈش بار ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىنسانىي

  تەڭداشسىز ئۈلگە ئىدى.

الرنىڭ ئاڭلىغان ۋە كۆرگەن تۈرلۈك ئازابالش ئەنسار ،شۈبھىسىزكى

 زېمىندىكىكۆپلىكىدىن  قېلىشالرنىڭۋە ئۇنىڭغا سەبىر 

 قىلىش ئۇالرنىڭ قەلبىدە بار ئىدى. ھېسداشلىقئازابالنغۇچىالرغا 

ر بى-بۇالر ئەنسارىالرنى ھەركەتلەندۈرگەن بىردىن ، لېكىن    

دەسلەپتە بۇالرنى ھەركەتلەندۈرگىنى  ،بەلكى ،بولماستىن سەۋەب

ئۇالرنىڭ اللەدىن باشقا ئىالھنىڭ يوقلىقىغا، مۇھەممەد 
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 ئىمان ىگەئەلەيھىسساالمنىڭ اللەنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىك

مۇھەممەد  ىكىگە،ۇالر اللەنىڭ رەببى ئىكەنل. ئئېيتىشىدۇ

ئەلەيھىسساالمنىڭ اللەنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكىگە، ئىسالمنىڭ  

ئىتائەت  ،، شۇڭا بۇيرۇقنى ئاڭالپئېيتتىدىنى ئىكەنلىكىگە ئىمان 

ش بەيئەت بىرىقىلىشقا، اللە ئۈچۈن ياشاپ، اللە ئۈچۈن ئۆلۈشكە 

 ئۈچۈن كەلدى.

 «امسىلەر؟قوغد مېنى»مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئەنسارىالرغا     

راق كياللىرىمىز ۋە باللىرىمىزدىنمۇ بەبىز سىنى ئا›ئۇالر:  دېگەندە

 اڭبۇيرۇسئۆتۈشكە  كېسىپنى قوغدايمىز، ئەگەر سەن بىزنى چۆل

 ېڭىزغاد بۇيرۇساڭكىرىشكە  دېڭىزغائۆتىمىز. ئەگەر  كېسىپ چۆلنى

 ‹.دېيىشتىكىرىمىز 

 دەۋەتنىڭ مۇكەممەل قوشۇنىدۇر. يېڭىئەنسارىالر    

  ،بەلكى كەلمىدى، ۋاقىت امائەت ئۇزۇن بۇ ج ،شۇنداق بولسىمۇ   

 .ەلدىئۇالر اللەنىڭ دەرگاھىدا بەلگىلەنگەن ۋاقتىدا ك
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، ياخشى كۆرۈش،  راستتىنال قىزىققانلىقئەنسارىالر  ، لېكىن 

ەت جامائقىزىققان قىلىش سەۋەبى بىلەنال كەلگەن  ھېسداشلىق

 ئىدى؟ا ئەھۋال قانداق بوالر بولغان بولس

رىگە دەۋەت يولىنىڭ بااليى ئاپەتلىقىزىققانلىقى ئەنسارىالرنىڭ  

اللەنىڭ قىزىققانلىقى سەبىر قىالالمتى. ئەنسارىالرنىڭ 

دۈشمەنلىكنى چىكىندۈرۈشتىكى تەقدىرى كەلگەنگە قەدەر 

 ؟!قارشىلىقالرغا سەبىر قىالالمتى

 ەتپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەنسارىالرنىڭ دەۋ ،ئەمما    

ەك بۇ كەلس بولۇشىغاۋە ئىسالمغا كىرگەنلىكىدىن خۇشال  سېپىگە

 شەك يوق بىر ئىشتۇر.

دىنىي ەھلىدىن بولغان مۇئمىنلەرنىڭ مەككە ئ ،ئەمما    

ۇ شەك ب ،كەلسەك بولۇشىغاكۆرگەنلىكىدىن خۇشال  قېرىندىشىنى

 يوق بىر ئىشتۇر.

ەۋەت د لەن ر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەنسارىالر بىپەيغەمبە ،ئەمما    

ۈبھىلىك ش-بۇ نۇرغۇنلىغان شەك ،شىگە كەلسەكھەركەتلىنى سېپىدە
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بىر ئىشتۇر. بۇنىڭ دەلىلى بولسا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 دەپ سورىشىدۇ.« قوغدامسىلەر؟ مېنى»ئەنسارىالردىن 

 ئەنسارىالرنىڭ ئىمانىسوئالى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ     

ئىماندىن كىيىنكى يەنە بىر باسقۇچ  ،كىبولمىدى، بەلتوغرىسىدا 

بولدى. ئۇ باسقۇچ بولسىمۇ ئەنسارىالرنىڭ ئۆزى ئىمان توغرىسىدا 

ەسكەر ئئۆزىنى  نەرسە ئۈچۈنۋە ھەق ئىكەنلىكىنى تونۇغان  ئېيتقان

 .قىلىشىدۇر

ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەنسارىالرنىڭ ئەھۋالىدىن     

ۆزىنى ئ تېخىكەنلىكىنى، ئۇالرنىڭ جامائەت ئىقىزىققان ئۇالرنىڭ 

ۇالر ئ ،بىلگەن بولسا ئەسكەر قىاللمايدىغانلىقىنىدەۋەت ئۈچۈن 

ئۆزىنى  ، ىنلېك ئېيتقانقىلمايتتى. بازا ئىمان  ھەرىكەتبىلەن بىللە 

زىققان قىئەسكەر قىلمىغان  كۆتۈرىدىغاننىڭ تەكلىپلىرىنى دەۋەت

 جامائەت بىلەن ھەرگىز كىڭەيمەيتتى.

*     *     * 

 ؟ئۆزىنى دەۋەتنىڭ ئەسكىرى قىلىدۇ  ئەنسارىالر قاچان
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شۇنداق دىگەنكى: مەككىدە مۇئمىنلەر بىز بۇندىن بۇرۇن       

شۇڭا ئۇالر مەدىنىدىكى ئەنسارالر نۇرالندى. ياققان ئوت بىلەن 

ئۈچۈن  قىلىشى غەلىبەدىننىڭ  يېڭىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە 

 لدى.ئۆزىنى تەقدىم قىلغىلى كە

 ، ىنلېك -شۇنداق- ئەنسارىالر اللەنىڭ تەقدىرى بىلەن كەلدى،     

 اللەنىڭ قانۇنى بويىچە كەلدى.

ئۈلگىلەرنىڭ مەۋجۇت  رېئال بولىدىغانشاھىت دەۋەتكە  يېڭى     

ۋە ىدىغان توپلىش ئۆزلۈكىدىن ئەتراپىغابولغانلىقى كىشىلەر ئۇنىڭ 

ڭ باش مەركەزنى كېڭىيىدىغانئۇنىڭدىن كىيىن 

ماددىي اللەنىڭ بۇ مەركەزنىڭ ھەجىمى  شەكىللەنگەنلىكىدۇر.

  .ۇكىڭيىد كائىنات ۋە ئىنسانىيەت ھاياتىدىكى قانۇنى بويىچە

دە مەككى ئەتراپىداباش مەركەز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ     

شەكىللەنگەن ۋە اللە تەرەپتىن نازىل قىلىنغان ۋەھيى 

بىيچى پەيغەمبەر شەكىللەندۈرگەن ۋە ئۇنى ئۇلۇغ تەر

ئەلەيھىسساالم ئۆز روھىدىن قوشۇپ تاۋالپ چىققان ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن 
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پ قىلغان ۋە ئۇنىڭ ئۆسۈ سەرپئۆزىنىڭ ئەڭ زور تىرىشچانلىقىنى 

ئۈچۈن بارلىقىنى بىغىشلىغان .. ئاندىن كىيىن سىناقالر  يېتىلىشى

ئۇنى مۇستەھكەم تاۋالپ اللەغا يىقىنالشتۇرغان مۇئمنلەر  كېلىپ

 امائىتىدۇر.ج

رۇق بۇ بۇي دېگەنقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (]     

 ىزىمەركقوماندانلىق ئارقىلىق تارىخنى بارلىققا كەلتۈرگەن باش 

 .تەشكىللەندى

ئەگەر مۇئمىنلەر مەككىدە قۇرەيشلەر بىلەن ئۇرۇش قىلغان بولسا    

ئۇنىڭ  شەكىللىنىشى كۆپ كىچىككەن ۋەباش مەركەزنىڭ 

ەسىلە مئۇنىڭدىن باشقا  كەتكەن بوالتتى. ئۆزگىرىپسۈپەتلىرى 

ە بولۇش مەسىلىسىگ مەغلۇپقىلىش ۋە  غەلىبەئۇرۇش ۋە ئۇرۇلۇش، 

تۇمانالر مەسىلىسىنى « لا اله الا الله»ئۆزگىرىپ كەتكەندە 

مۇستەھكەم تاۋالنغان مەركەز  ،شۇنىڭدەكقاپلىۋالغان بوالتتى.  

 جامائەتلەرنىڭ توپلىنىشىمۇ كىچىككەن بوالتتى. تاۋالنغان ئەتراپىغا
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بۇ  گەندېقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (بىز ھازىر ]

 ىمىز.قوي ئوتتۇرىغابۇيرۇق ئارقىلىق بارلىققا كەلگەن ئىشالرنى 

بۇ  ېگەندقولۇڭالرنى يىغىڭالر[  ) ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم (ھەقىقەتەنمۇ ]    

ان ئەھمىيەتلىك نۇرغۇنلىغناھايىتى لىق دەۋەت يولىدا بۇيرۇق ئارقى

 ئىشالر بارلىققا كەلدى.

. .بولسا قارشىلىشىش ئورنى ئۆزگەردى.توغرا ئەگەر ئىپادىلەش     

 ولدى.بتوغرىسىدا مەسىلىسى  «لا اله الا الله»قارشىلىشىش ئورنى 

قۇرەيشلەر بىلەن مۇئمىنلەر ئارىسىدىكى داۋاملىشىۋاتقان    

ىدىكى توغرىسھۆكۈمرانلىق سىياسىي زىمىنغا ئىگە بولۇش ۋە  كۈرەش

 بولمىدى. كۈرەش

 ، بېرىلدى ھوقۇقىھۆكۈمرانلىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا     

قوبۇل قىلمىدى. پەيغەمبەر ئۇنى  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

، مەسىلىسىدە چىڭ تۇردى «لا اله الا الله»پەقەتال ئەلەيھىسساالم 

قسىتىدە مە ئېرىشىشمۇئمىنلەر ھۆكۈمرانلىققا  پىدىكىئەترائۇنىڭ 

  قىلمىدى. ھەرىكەت قېتىممۇبىرەر 
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 ۈرەشكقۇرەيشلەر بىلەن مۇئمىنلەر ئارىسىدىكى داۋاملىشىۋاتقان    

بەيتۇلالنىڭ خىزمىتىنى قىلىش شەرىپى ۋە ھاجىالرنىڭ خىزمىتىنى 

 ئۈچۈن  بولمىدى. ئېرىشىشقىلىش شەرىپىگە 

 ۈرەشكلەن مۇئمىنلەر ئارىسىدىكى داۋاملىشىۋاتقان قۇرەيشلەر بى   

پەقەت قۇرەيشلەر ئىگە بولغان، مۇئمىنلەر ئىگە بواللمىغان ۋە ئۇنىڭ 

 ش()قامال قىلى يۈرگۈزۈش ئېمبارگوئمىنلەرگە ئاچ قويۇش، ئۈچۈن مۇ

ئىقتىسادى كۈچكە قارشى تۇرۇش  ئارقىلىش ئۇرۇش قىلىۋاتقان

  ئۈچۈن بولمىدى.

ەيشلەر بىلەن مۇئمىنلەر ئارىسىدىكى داۋاملىشىۋاتقان قۇر ،بەلكى    

 ئىنسان ھاياتىدىكى ئەڭ چوڭ مەسىلە ئۈچۈن بولغان ئىدى.  كۈرەش

مەئبۇد)ئىبادەت   ئىنسان ھاياتىدىكى ئەڭ چوڭ مەسىلە:

قىلىنىدىغان( كىم؟ ئىش ئىگىسى كىم؟ قانۇن چىقارغۇچى كىم؟ 

ەسىلىدىن م دېگەنھايات يولىنى بەلگىلەپ بەرگۈچى كىم؟ 

 ئىبارەت.
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، ئاتا ىلىرى، خىياللىرسەۋەھ-نى ھاۋايىقۇرەيشلەر بۇ مەسىلىلەر     

نى ئۈچۈن قىلىشئادەتلىرى -بوۋىسىدىن قالغان مىراسلىرى، ئۆرۈپ

 ئىرادە قىلىدۇ. 

ا مۇئمىنلەر بولس ئەتراپىدىكىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ     

 .دۇاللە ئۈچۈن قىلىشنى ئىرادە قىلىپەقەت ئۇنى 

ۈچۈن چىقىش ئ تەربىيەلەپبازىنى  تايانچبىنانى كۆتىرەيدىغان   

  .. (10) كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈش ۋە ئۇنى تولۇقالش ئەمەلگە ئاشتى

بايان قىلىشى ۋە گۇناھكارالر يولىنىڭ  تەپسىلىيئايەتلەرنىڭ   

 شەرىئەت )قانۇن( مەسىلىسى ھەل بولدى.بىلەن  بولۇشىئاشكارا 

مەركەزدىكى كىشىلەر ياققان ئوتتىن نۇرالنغان  ئاخىرىدا باش     

. ئەنسارىالر اللەنىڭ كېڭەيدى تېخىمۇئەسكەرلەر بىلەن بازا 

 ئەتراپىغاتەقدىرى ۋە اللەنىڭ قانۇنى بويىچە ئاشۇ مەركەزنىڭ 

 كۈچ قوشتى. ھەقىقىيتوپالندى، ئۇالر بۇ كۆرەشكە 

                                                 

 سنتكلم عن عملية التربية في فصل قادم .  )10(
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ە ئاشتى، گئىش ئەمەلشۇنىڭ بىلەن بىرگە يەنە بىر ئەھمىيەتلىك     

 بولۇشتىن ئىبارەت. خالىسئۇ ئىش بولسىمۇ اللە ئۈچۈن 

اللە ئۈچۈن خالىس بولۇش بازىغا نىسبەتەن ۋە بارلىق 

 بولىدىغان ئەڭموھتاج مۇئمىنلەرگە نىسبەتەن ئىيتقاندا دەۋەت 

 مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر.

 كىدىكى تەربىيە مەزگىلىدە اللەاللە ئۈچۈن خالىس بولۇش مەك  

 ىغانللەغا خالىس قىلىشقا چاقىرىدپتىن نازىل بولغان ئىبادەتنى اتەرە

 سىتەبىۋاۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوبرازىدىكى ئايەتلەر 

ساپ تالالنغان كىشىلەرنىڭ قەلبىدە چوڭقۇر ئۈلگىلەر ئارقىلىق 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئىبادەتنى اللەغا . ئورۇنالشتى

 . ئۆگەتتىىشنى ئەمىلى يولالر ئارقىلىق قانداق خالىس قىل

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى اللە  ئەڭ گۈزەل شەكىلدە  ،ئەمما    

 .تەربىيەلىدى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەۋەتنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدا     

 كىشىلەرنىڭ ئۆزىنى ئىنكار قىلغانلىقىدىن قاتتىق بىئارام بولغان
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بەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئىدى. شۇنداق بولسىمۇ پەيغەم

وغرا تبولۇپ ئۇالرنىڭ اللەنىڭ  ھېرىسمەنھىدايەت تىپىشىغا قاتتىق 

يولىدىن يۈز ئۆرىگەنلىكىدىن قاتتىق قايغۇراتتى، بۇ پەيغەمبەر 

ە ياخشىلىقنى بارلىق كىشىلەرگ خاراكتېردىكىئەلەيھىسساالمنىڭ 

 ياخشى كۆرۈش پىتىرتىدىن بولغان ئىدى.

تەسەللى بىرىش ئۈچۈن ۋەھيى نازىل  غاەلەيھىسساالمپەيغەمبەر ئ   

 بولدى.

 

بُوَنَك وَ  َلِك        نَّ ) َقْد نَ ْعَلُم ِإنَُّه لََيْحُزُنَك الَِّذن يَ ُقولُ        وَن  َِإن َُّهْم ال ُيَكذِّ

 [ .  44] األنعام :  الظَّاِلِميَن بِآيَاِت اللَِّه َيْجَحُدوَن (

 

لىمىز، لىقىنى بىز ئوبدان بىئۇالرنىڭ سۆزى سېنى قايغۇغا سالىدىغان)

ئۇالر سېنى )ئىچىدە( ئىنكار قىلمايدۇ )لېكىن ئۇالر تەرسالىقتىن 

كار نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنهللا ئىنكار قىلىدۇ(، )ھەقىقەتتە( زالىمالر ا

 (قىلىدۇ.
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ُرَا ِإالَّ بِاللَِّه َوال َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوال َتُك ِ   ض     َ  ب ْ ِبْر َوَما ص     َ ْيٍ  ) َواص     ْ

 [ . 114] النحل :  ا يَْمُكُروَن (ِممَّ 

 

نىڭ يولىدا ساڭا يەتكەن ئەرزىيەتلەرگە( هللا )ئى مۇھەممەد!( )ا)

نىڭ ياردىمى بىلەنال قولغا هللا ڭ پەقەت اەسەۋر قىلغىن، سەۋر

كېلىدۇ. ئۇالرنىڭ )ئىمان ئېيتمىغانلىقى( غا قايغۇرمىغىن. ئۇالرنىڭ 

 (ھىيلە ـ مىكرىسىدىن يۈرىكىڭ سىقىلمىسۇن.

يھىسساالمدىن غەم قايغۇنى كەتكۈزۈش لەى پەيغەمبەر ئەۋەھي

ئۈچۈن  ىبولۇشۋە ئۇنىڭ اللە تەرەپتىن نازىل بولغان ئايەتلەرگە تەشنا 

 نازىل بولىدۇ.

َك َعَلى آثَارِِهْم ِإْن َلْم يُ ْؤِمُنوا ِبَهَذا اْلَحِدي ِث )  َ َلَعل ََّك بَاِخٌع نَ ْفس           َ

فاً ، ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى ا ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأحْ َأس َ ًْ ، َوِإنَّا أْلَْرِض زِيَنًة َلَها لِنَ ب ْ َسُن َعَم

َها َصِعيداً ُجُرزاً (  [ .  6 - 8] الكاف :  َلَجاِعُلوَن َما َعَلي ْ
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ئەگەر ئۇالر قۇرئانغا ئىمان ئېيتمىسا، ئەپسۇسلىنىپ، ئۇالرنىڭ )

ىڭ ش)ئىماندىن( يۈز ئۆرۈگەنلىكىدىن ئۆزۈڭنى ھاالك قىلىۋېتى

مۇمكىن. ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى 

ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن، بىز ھەقىقەتەن يەر يۈزىدىكى 

شەيئىلەرنىڭ ھەممىسىنى يەر يۈزىنىڭ زىننىتى قىلدۇق. بىز چوقۇم 

يەر يۈزىدىكى )دەل ـ دەرەخ، تاغ ۋە بىنا قاتارلىق( نەرسىلەرنىڭ 

 (.ىنى تۈپتۈز باياۋانغا ئايالندۇرىمىزھەممىسىنى يوق قىلىپ، يەر يۈز

 

َتِغَ  نَ َفقاً ِ   اأْلَْرِض َأْو  ) َوِإْن َكاَن َكبُ َر َعَلْيَك ِإْعَراُضُهْم  َِإِن اْسَتطَْعَت َأْن تَ ب ْ

 ى  َْ َتُكوَننَّ ُسلَّماً ِ   السََّماِء  َ َتْأتِيَ ُهْم بِآيٍَة َوَلْو َشاَء اللَّهُ َلَجَمَعُهْم َعَلى اْلُهدَ 

َعثُ ُهُم ال لَُّه ثُمَّ ِإلَْيِه ِمَن اْلَجاِهِليَن ، ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يَ ب ْ

 [ . 48 – 45] األنعام :  يُ ْرَجُعوَن (

)ئى مۇھەممەد!( ئۇالرنىڭ )ئىسالمدىن( يۈز ئۆرۈگەنلىكى ساڭا )

ى كە يول ياكئېغىر كەلگەن بولسا، ئۇنداقتا يەر ئاستىغا كىرىش

ئاسمانغا چىقىشقا شوتا تېپىپ بىر مۆجىزە كەلتۈرەلىسەڭ 
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خالىسا، ئەلۋەتتە ئۇالرنى ھىدايەتكە هللا )كەلتۈرگىن(، ئەگەر ا

نىڭ ھېكمىتىنى( هللا سەن ھەرگىز )ابىرلەشتۈرەتتى، 

 (.چۈشەنمەيدىغانالردىن بولمىغىن

 

 ڭيھىسساالمغا ئۇنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسىنىلەۋەھيى پەيغەمبەر ئە    

پەقەتال ھەقنى يەتكۈزۈش ئىكەنلىكى، نەتىجىنى اللە ئۆزى بارلىققا 

 ئۈچۈن نازىل بولىدۇ. دېيىشكەلتۈرىدىغانلىقىنى  

 

ُمْهَتِديَن ) ِإنََّك ال تَ ْهِدن َمْن َأْحبَ ْبَت َوَلِكنَّ اللَّهَ يَ ْهِدن َمْن َيَشاءُ َوُهَو َأْعَلُم بِالْ 

 [ . 58] الصةص :  (

ھىدايەت قىاللمايسەن،  ئادىمىڭنىخالىغان شۈبھىسىزكى، سەن )

ھىدايەت هللا ئۆزى خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ، اهللا لېكىن ا

 (تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ.
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 مەككىدىكى ،دىققەتنى تارتىدىغان ئەڭ مۇھىم ئىش شۇكى    

ىسىدا توغر غەلىبەتەربىيە مەزگىلىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

 :ەندېيىلگئۇنىڭغا مۇنداق  ،ل بولغان ئەمەس، بەلكىبىرەر ۋەدە نازى

 

َنا ) َوِإْن َما نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذن نَِعُدُهْم َأْو نَ تَ َو  َّيَ نََّك  َِإنََّما َعَلْيَك اْلبَ  ُُ َوَعَلي ْ ْ

 [ 35] الرعد :  اْلِحَساُب (

 ئۇالرغا بىز ۋەدە قىلغان ئازابنىڭ بەزىسىنى ساڭا كۆرسەتسەكمۇ)

 ى سېنىڭ ھايات ۋاقتىڭدا نازىل قىلساقمۇ( ياكى سېنى)يەن

)مۇشرىكالرغا ئازاب كېلىشتىن بۇرۇن( قەبزى روھ قىلساقمۇ، سېنىڭ 

مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر. بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز 

 (ھېساب ئېلىشتۇر.

 

قىلىپ پۈتكۈل ئالەملەرگە  غەلىبەبۇ دىننىڭ  ، لېكىن

غەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نەزىرىدە يىتەكچىلىك قىلىشى پەي

 جەزمىيەتكە ئايالنغان.
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يقول خباب بن األرت رض        الله عنه : ش      كونا إلى رس      ول الله 

ص        لى الله عليه وس        لم وهو متوس        د بُردة له     ل الكعبة ،  قلنا أال 

تس تنص ر لنا ؟ أال تدعو لنا ؟ ) وذلك لما اش تد إيذاء المشركين للمؤمنين 

ى الله عليه وس لم : و قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل    مكة (  قال ص ل

،  ُيحف    ر له        األرض ،  يجعل  يها ، ثم يؤتى بالمنشار ،  ُيوضع على 

رأسه  ُيجعل نصفين ، ويُمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ، ما 

يصّده عن ذلك دينه . والله ليتمّن الله هذا األمر ، حتى يسير الراكب من 

لى حض     رموت ، ال يخاف إال الله والذئب على غنمه ، ولكنكم ص     نعاء إ

 . (11)تستعجلون و 

مۇنداق دەيدۇ: بىز  (خباب بن الأرت رضي الله عنه)خەبباب   

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا شىكايەت قىلدۇق، ئۇ كەئبىنىڭ 

ز قويۇپ ئۇخالۋاتتى، بىز ئۇنىڭغا سەن بى بېشىغاسايىسىدە تونىنى 

-ەلەپ قىلمامسەن؟ بىز ئۈچۈن دۇئا قىلمامسەن؟ئۈچۈن ياردەم ت

                                                 

 رواه البخاري .  )11(
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مۇئمىنلەرگە بولغان  مۇشرىكالرنىڭ. )بۇ ۋاقىتتا مەككىدە دېدۇق

 ئەرزىيەتلىرى قاتتىق كۈچىيىپ كەتكەن ئىدى.(

سىلەردىن بۇرۇنقى كىشىلەردىن » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:    

 ائۆرەك كوالپ، ئۇنىڭغبىر كىشى كاپىرالر تەرىپىدىن تۇتۇلۇپ 

ككى پارچە قويۇلۇپ ئى بېشىغائۇنىڭ  كېلىنىپتاشلىنىپ ھەرە ئىلىپ 

بۇ  ، لېكىنتارغاقالر بىلەن تارالغان ئىدى،  تۆمۈرقىلىنغان ھەمدە 

 ئازاپالر ئۇنى دىنىدىن ياندۇرالمىغان ئىدى.

اللە چوقۇم بۇ ئىشىمىزغا نۇسىرەت ئاتا  ،اللە بىلەن قەسەمكى 

ۋە قويلىرىغا ھۇجۇم قىلىدىغان قىلىدۇ، ھەتتاكى بىر كىشى اللە 

نەرسىدىن قورۇقماي تۈگىسىگە مىنىپ  ھېچقانداقبۆرىدىن باشقا 

سىلەر بەكال ئالدىراپ  ، لېكىنسەنئادىن ھەزەرەلمەۋتكە ماڭىدۇ، 

 . دېدى- «كېتىۋاتىسىلەر

بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەلبى  يوليورۇقىۋەھيىنىڭ   

ايات ھ ئەلەيھىسساالم بۇ دىننىڭ ەيغەمبەريەنى پ خالىس بولدى،
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خالى  بولغان  قىزغىنلىقتىن قەلبى ئېرىشىشكەكە ۋاقتىدا ئۈستۈنلۈك

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەقنى خالىس يەتكۈزدى.  بولدى.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنى اللەغا خالىس بولۇش 

دەك ئۇالر نئاساسى بىلەن  تەربىيلىدىكى تارىخ كىتابلىرى بايان قىلغا

 ئۆز نىسىۋىسىدىنمۇ خالى بولدى.

 .ئىبادەتنى اللەغا خالىس قىلىش بولدى مەقسىتىئۇالرنىڭ بارلىق    

اللە مۇئمىنلەرنىڭ قەلبىدىن ئىبادەتنى اللەغا خالىس   

گە ئۇالرنى زىمىندا ئۈستۈنلۈككە ئى ،قىلغانلىقىنى بىلگەن ۋاقىتتا

 ىلىق كۆرسىتىشىگەقىلدى ھەمدە  ئۇالرنىڭ دۈشمەنلەرگە قارش

 قىلدى. رۇخسەت

 

َقِديٌر ، ) أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم  ُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم لَ 

َدْ ُع اللَِّه  الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَِغْيِر َح ٍّ ِإالَّ َأْن يَ ُقوُلوا رَب َُّنا اللَُّه َوَلْوال

َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُ النَّاَس  ْذَكُر ِ يَها بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلُهدِّ

الَِّذيَن ِإْن  اْسُم اللَِّه َكِثيرًا َولَيَ ْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن يَ ْنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِونٌّ َعزِيٌز ،



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

117 

 

ْعُروِف َونَ َهْوا َعِن ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلمَ َمكَّنَّاُهْم ِ   اأْلَْرِض َأقَاُموا الصََّْة َوآت َ 

 [ . 31 – 41] الحج :  اْلُمْنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر (

ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا، زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن، )

ئۇالرغا ياردەم هللا ، اقىلىندى )قارشىلىق كۆرسىتىشكە( رۇخسەت 

هللا )ئۇالر( پەقەت پەرۋەردىگارىمىز ا بېرىشكە ئەلۋەتتە قادىر.

دېگەنلىكلىرى ئۈچۈنال ئۆز يۇرتلىرىدىن ناھەق ھەيدەپ چىقىرىلدى، 

ئىنسانالرنى بىر ـ بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن هللا ئەگەر ا

بولسا، راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى، چېركاۋالر، يەھۇدىيالرنىڭ 

 ەرمەسچىتلدىغان نىڭ نامى كۆپ يادلىنىهللا ئىبادەتخانىلىرى ۋە ا

نىڭ دىنىغا ياردەم هللا ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى، كىمكى ا

ئەلۋەتتە هللا ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ، اهللا بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە ا

نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق هللا كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر. ا

بولغانالر( شۇنداق كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە 

قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ،  ئۈستۈنلۈككە ئىگە

ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، ئىشالرنىڭ 
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قا  هللاقا مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ئىشالر ئاخىرەتتە اهللا ئاقىۋىتى ا

 (قايتىدۇ(.
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تەڭداشسىز ئەۋلادلار ئىچىدىكى ئۈلگىلىك 

 لارئورۇن

يە باسقۇچىدا تۇنجى ئەۋالد نۇرغۇن كىشىلەر مەككىدىكى تەربى   

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن مۇناسىپ ۋە تەبئي بولغان ئىشالرنى ھازىرقى 

رىئاللىقىمىزغا تەتبىقلىغىلى بولمايدۇ، بىز بۇ ئىشالرنى ئىبرەت 

ئىلىش ۋە ئۈلگە قىلىش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى تارىخنى بىلىش 

 ئۈچۈن دەرىسلىك قىلىمىز دەپ قارايدۇ.

 بۇ، ، چۈنكىموھتاجدۇرروشەنلەشتۈرۈشكە  ئېنىقبۇ ئىشالر     

 شىدۇر.يولنىڭ دوقمۇ ھەرىكەتتىكىئىشالر ھازىرقى ۋاقىتتا ئىسالمى 

 كەتلەرھەرىئىسالمى ئايدىڭالشمىسا  ئېنىقئىشالرنىڭ سۈرىتى 

ىن د ،بىراق بىرلىككە كىلەلمەيدۇ.، بىرىگە قارشىلىشىپ-بىر

ن رەپتىدۈشمەنلىرى ئىسالم ئۈممىتىنى يوقىتىشتا ھەممە تە

ئۈممىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىسالم . ئۇالر  كېلىدۇ بىرلىككە

 بوسىنىيە. خۇددى ھەمكارلىشىپ بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىدۇ
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ن دىڭگىرسىگوۋىنادا، كەشمىيردە، شىيشان شەھرىدە .. ۋە ئۇنى

 ئىشالر بۇنىڭ ئەمىلى مىسالىدۇر. بولۇۋاتقان زېمىنالرداباشقا 

 كشېرىاللەغا ھالدا  شۈبھىسىز-شەك جەمئىيەتپۈتكۈل  ،بىز    

ئاز،  مۇئمىنلەرنىڭ سانى ئېيتقاندىنغا ئىمان  يېڭى، كەلتۈرىۋاتقان

اشۇ ئئۇالر ھەمدە  تاشلىۋېتىلگەن تەرىپىدىنئاجىز، جەمئىيەت 

 قىلىدىغان دەرىجىدىكى ھەرىكەتبويىچە  ۋەزىيەتنىڭ تەلەپلىرى

 پېغىئبىز ئىسالمدىن مەككە باسقۇچىدا ياشاۋاتىمىزمۇ؟ ياكى 

ولغان بتوغرا كەتكەن، ئۇنىڭدىكى ۋەزىيەتلەرنى تۈزىتىش ۋە ئۇنى 

 رزۆرۈىز قىلىشىم ھەرىكەتئىسالمى سۈرەتكە قايتۇرۇش ئۈچۈن 

ياشاۋاتىمىزمۇ؟ ياكى بىز قانداق  ىدەتىبولغان مۇسۇلمان جەمئىي

 جەمئىيەتتە ياشاۋاتىمىز؟

ۋە بۇ  جېدەل-بۇ مەسىلە ۋە ئۇ ھەقتە پەيدا بولغان جەڭگى

ھەققىدە بۆلۈنۈشلەر  كېلىدىغانئەگىشىپ  جېدەلگە-جەڭگى

اكى تۇيغۇلىرىمىزنىڭ ي- ھېسۋە ئۇنى  بېرىشنىتەتقىقات ئىلىپ 

مۇھىتنىڭ تەسىرىگە  كۆرۈدىغانياكى يامان  كۆرۈدىغانياخشى 
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 نى يەتكۈزۈشتەسەۋۋۇرغا  ئېنىقبۇ تەتقىقاتالرنى  ،ئۇچرىماستىن

 تاپتۇق.توغرا 

ە باسقۇچىدا ئەمەس، چۈنكى بىز دەۋەت بىز پۈتۈنلەي مەكك   

ىز، ۋە دەۋەتكە ئاۋاز قوشىۋاتىم بېرىۋاتىمىزمەيدانلىرىدا دەۋەت ئىلىپ 

روزا تۇتىۋاتىمىز، ھەج قىلىۋاتىمىز، ھالبۇكى روزا تۇتۇش، ھەج قىلىش 

 بولغان! پەرزمەدىنىدە 

 گەندېبىز ھارام قىلىش ۋە ھاالل قىلىش مەدىنىدە نازىل بولغان     

، اللە ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ئېسىلىۋالماستىنمگە چىڭ ھۆكۈ

 ىپۋاجھارام ساناپ، ھاالل سانىغان نەرسىلەر ھاالل ساناۋاتىمىز، اللە 

 ساناۋاتىمىز. ۋاجىپقىلغان نەرسىلەرنى 

دەۋەت ئەمەس، چۈنكى  باسقۇچىدىمۇ بىز پۈتۈنلەي مەدىنە    

ئىسالم  تىشەرىئىئىشلىرىمىز ئۈستۈنلۈككە ئىرىشەلمىدى، اللەنىڭ 

دۇنياسىنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا ھاكىم بواللمىدى. دەۋەتچىلەر 

ك تۈرلۈئۇالر ياكى  ئېسىلدىتۈرمىلەردە يوقىتىلدى ياكى دارغا 

 .ئۇچۇردىىشقا سىقىلبىلەن  ۋاسىتىالر
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ئۇنداقتا بىز زادى قايسى باسقۇچتا ؟ قايسى يول بىزگە ئەڭ    

 ؟  كېلىدۇمۇناسىپ 

يول پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  كېلىدىغانۇناسىپ بىزگە ئەڭ م    

مەككىدە اللەنىڭ ئەمرى بويىچە ئەگىشىپ ماڭغان يولمۇ؟ ياكى بۇ 

يول پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىدە اللەنىڭ ئەمرى بويىچە 

يول  كېلىدىغانياكى بىزگە ئەڭ مۇناسىپ  ئەگىشىپ ماڭغان يولمۇ؟

 يولمۇ؟بىر باشقا بۇ ئىككى يولغا ئوخشىمايدىغان 

ئۆز  ۋالمايئېسىلىبىز بۇ ھەقتە مۇئەييەن بىر قائىدە پىرىنسىپقا     

 ز؟!قويۇپ ئۆتىمى ئوتتۇرىغاكۆز قارىشىمىزنى 

وڭ چناھايىتى بۇ مەسىلىنىڭ   -سىز كۆرۈپ ئۆتكىنىڭىزدەك-  

 .موھتاجدۇربولۇپ مۇئەييەنلەشتۈرۈشكە  ئەھمىيىتى

 رىسىدائوتتۇتى ىمئىيبۇ يەردە بىز بىلەن مەككە جەھەقىقەتەن 

نۇرغۇن كىشىلەر بۇنىڭغا ئاساسلىنىپ بىز  ،بار بولۇپ پەرقلەرروشەن 

 .پەرقلەندۈرىدۇ ئوتتۇرىسىنىتى ىبىلەن مەككە جەمئىي
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ئىالھ  التىدە كىشىلەر بىرىھەقىقەتەن مەككە جەمئىي   

وغرىسىدا تكەرىم ئۇالر  قۇرئان، مۇتلەق ئىنكار قىالتتى ئىدىيەسىنى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىلىپ كەلگەن تەۋھىد  كىشىلەرنىڭ

 ئەقىدىسىدىن ھەيران قالغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.

 

 [ 5] ّص :  ) َأَجَعَل اْْلِلَهَة ِإَلهاً َواِحداً ِإنَّ َهَذا َلَشْ ٌء ُعَجاٌب (

ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ئىالھ قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھەقىقەتەن غەلىتە )

 ([.9« ]ئىش

 

بىز پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىدا اللەنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى  ، لېكىن

 دئېتىقائىقرار قىلىمىز ۋە اللە بىلەن باشقا ئىالھالر بار دەپ 

 قىلمايمىز.

كىشىلەر ئۆلگەندىن كىيىن قايتا تىرىلىش تىدە ىمەككە جەمئىي    

وغرىسىدا تكەرىم ئۇالر  قۇرئانمۇتلەق ئىنكار قىالتتى،  ئىدىيەسىنى

ڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىلىپ كەلگەن ئۆلگەندىن كىشىلەرنى



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

124 

 

كىيىن قايتا تىرىلىش ئەقىدىسىدىن ھەيران قالغانلىقىنى بايان 

 قىلىدۇ.

 

َمزٍَّق ِإنَُّكْم ) َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َهْل نَُدلُُّكْم َعَلى رَُجٍل يُ نَ بُِّئُكْم ِإَذا ُمّزِقْ ُتْم ُكلَّ مُ 

 [ 6 - 4سو أ :  ] َأ ْ تَ َرى َعَلى اللَِّه َكِذباً َأْم بِ ِه ِجنٌَّة (َلِف  َخْلٍ  َجِدي د ، 

 سىلەرگە سىلەر )قەبرىلەردە»كاپىرالر )بىر ـ بىرىگە( ئېيتىدۇ: )

چىرىپ( تىتما ـ تاالڭ بولۇپ كەتكەندىن كېيىن چوقۇم يېڭىدىن 

يارىتىلىسىلەر دەپ خەۋەر بېرىدىغان بىر ئادەمنى كۆرسىتىپ 

 («قا يالغاننى توقۇدىمۇ؟ يا ئۇ ئېلىشىپ قالدىمۇ؟هللا ۇ اقويايلىمۇ؟  ئ

بىز ئومومى جەھەتتىن بىر قىسىم ئاز ساندىكى  ، لېكىن   

رىش، بى ھېسابئالمىغاندا قايتا تىرىلىش،  ھېسابقاكىشىلەرنى 

 .ئېيتىمىز.. قاتارلىقالرغا ئىمان دوزاخ جەننەت، 

ڭ سساالمنىكىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھى تىدەىمەككە جەمئىي    

اللەنىڭ ئەلچىسى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىشى ۋە ئۇنىڭ 
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قۇرئان كەرىم ئۇالر ھەققىدە مۇنداق  ى ئىنكار قىالتتى.لىكىنئىكەن

 دەيدۇ:

 

ُهْم َوقَاَل اْلَكاِ ُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّاٌب ( ّص  ] ) َوَعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمن ْ

 :3 ] 

ئىچىدىن بىر ئاگاھالندۇرغۇچى )يەنى ئۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ )

پەيغەمبەر( كەلگەنلىكىگە ئۇالر ھەيران قېلىشتى، كاپىرالر ئېيتتى: 

 (بۇ بىر يالغانچى سېھىرگەردۇر.»

 

 [ 6] ّص :  ) أَأُْنِزَل َعَلْيِه الذِّْكُر ِمْن بَ ْيِنَنا (

 («قۇرئان بىزگە نازىل بولماي ئۇنىڭغا نازىل بولدىمۇ؟)

 

 ابقاھېسقىسىم ئاز ساندىكى كىشىلەرنى  بىز بولساق بىر

ئالمىغاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىپ 

قۇرئان  ،ئەۋەتىلگەنلىكىگە ۋە ئۇنىڭ اللەنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكگە
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 ،نئەپسانىلىرىدىن بولماستى قەدىمكىلەرنىڭئىنساننىڭ سۆزى ۋە 

ىگە مى ئىكەنلىكاللەنىڭ پەيغەمبىرىگە نازىل قىلغان كاال  ،بەلكى

 .ئېيتىمىزئىمان 

 بۇالرنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتتۇر..   ،شۈبھىسىزكى

ىر بىز مەسىلىنى يەنە ب قېرىندىشىم كېلىڭبۇياققا ،  لېكىن

 تەرەپتىن تەھلىل قىلىپ باقايلى!

 رنىۋاسىتىالئىسالم بەندە بىلەن اللە ئوتتۇرسىدىكى بارلىق     

ئۈچۈن  باغالش بىۋاسىتە نىئوتتۇرىسىبەندە بىلەن اللە  ،يوقۇتۇپ

 كەلدى.

 

) َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدن َعنِّ   َِإنِّ  َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن 

 [ 168ال صرة :  ]  َ ْلَيْسَتِجيُبوا ِل  َوْليُ ْؤِمُنوا ِب  َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدوَن (

ۇالرغا مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن توغرۇلۇق سورىسا )ئ)

ئېيتقىنكى(، مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىنمەن )يەنى ئۇالرنىڭ 

ئەھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمەن(، ماڭا دۇئا قىلسا، مەن دۇئا 
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قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن، ئۇالر توغرا يول تېپىش 

ئۈچۈن مېنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان ئېيتسۇن 

 (ئىمان بىلەن بولسۇن(. )يەنى ھەمىشە

 

 ؟ پەيدا قىلدى نېمىلەرنىكىشىلەرنىڭ ئەقىدىسىدە سوپىزم  

رد)شەيىخنىڭ ئەگەشكۈچىسى(نىڭ نەزىرىدە ۇم شەيخ    

پ ھەتتاكى بەندە بىلەن اللە ئوتتۇرسىدىكى ۋاستىگە ئۇلۇغلىنى

ىم اللەغا ئۇنىڭ گۈزەل ئىس رۇخسىتىسىزرد شەيىخنىڭ ۇمئايالندى. 

 شەيخ ،بىرەر سۈپەت بىلەن دۇئا قىاللمايدۇ، چۈنكىسۈپەتلىرىدىن 

الرنى ئىسىم كېلىدىغانمۇناسىپ  قەلبكەھەربىر  ،كۆرۈپ قەلبلەرنى

ىدۇ، بىر بېكىتىپبۇ ئىسىمالر ئىشلىتىلىدىغان ۋاقىتنى ۋە 

ن ئۆلۈپ مىڭ يىلدى شەيخمۇردالرنىڭ نەزىرىدە  نوپۇزىشەيىخنىڭ 

نىڭ ىڭ قەلبىدىكى  شەيىخساقلىنىپ قالىدۇ. ئۆلۈم ئۇالرن كېيىنمۇ

ىلىش تەلەپ ق بەرىكەت قەبرىدىن  نۇپۇزىغا تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ.

ياردەم تەلەپ قىلىش ۋە   قەبرىدىندۇئا قىلىش،  يېنىدائۇنىڭ ۋە 
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ۈچۈن ئ شەيخا قىلىش ۋە قان قىلىش قاتارلىقالر مۇردنىڭ جئىلتى

اللەغا ە نەزىرىد سوپىزمنىڭبولغان ئىخالسىنىڭ بەلگىسىدۇر. بۇالر 

 يىقىنالشتۇرىدىغان ۋاستىالردۇر. 

 پەرىقلىنەمدۇ؟  مۇشرىكالردىنبۇ تۆۋەندىكى  سۆزنى قىلغان      

 

 [ 4] الزمر :  ) َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُ َقّرِبُونَا ِإَلى اللَِّه زُْلَفى (

رغا بىزنىڭ ئۇال»نى قويۇپ بۇتالرنى ھىمايىچى قىلىۋالغانالر: هللا ا)

قا يېقىنالشتۇرۇشى هللا قەت ئۇالرنىڭ بىزنى اچوقۇنۇشىمىز پە

 ()دەيدۇ(.« ئۈچۈندۇر

 

 ئەمەسمۇ؟ شېرىكئاشكارا -مانا بۇ ئوچۇق

اللەنىڭ  ،غان قانۇنالرنى يوقىتىپىۋالئىسالم ئىنسانالر پەيدا قىل    

 شەرىئىتىنى بەرپا قىلىش ۋە ئۇنى ئەقىدىگە باغالش ئۈچۈن كەلدى.

 

 [ 33المائدة :  ] نْ َزَل اللَُّه  َُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِ ُروَن() َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَ 
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ەن، قىلمايدىكنازىل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم هللا كىملەركى ا)

 (.ئۇالر كاپىرالردۇر 

 

اللە ئۆزىنىڭ شەرىئىتىدىن يۈز ئۆرۈشنى ئىماننى يوقىتىدىغان     

 مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى قىلدى.

 

ُهْم ِمْن بَ ْعِد َمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ثُمَّ يَ تَ َولَّى َ رِ ) َويَ ُقوُلوَن آ يٌ  ِمن ْ

وِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ  نَ ُهْم ِإَذا َذِلَك َوَما ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن ، َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرس    ُ

ُهْم ُمْعِرُضوَن ، َوِإْن َيُكْن َلُهُم الْ  ْذِعِنيَن ، َأِ   قُ ُلوِبِهْم َح ُّ يَْأُتوا ِإلَْيِه مُ َ رِيٌ  ِمن ْ

ولُ ُه َبْل ُأولَئِ  اُ وَن َأْن َيِحيَف الل َُّه َعَلْيِهْم َوَرس           ُ َك ُهُم َمَرٌض َأِم اْرتَ ابُوا َأْم َيخ َ

ِه لَِيحْ  ول  ِ ِه َوَرس           ُ اَن قَ ْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا ُدُعوا ِإَلى الل  َّ ا ك  َ َم كُ الظ  َّاِلُموَن ، ِإنَّم  َ

ِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( نَ ُهْم َأْن يَ ُقوُلوا س         َ  - 34النور :  ] بَ ي ْ

51 . ] 

قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىمان ئېيتتۇق ۋە ئىتائەت هللا ا» )مۇناپىقالر() 

ئاندىن ئۇالردىن بىر جامائە شۇنىڭدىن )يەنى  ،دېيىشىدۇ« قىلدۇق
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كېيىن، )شەرىئەت ھۆكمىدىن( يۈز ئىماننى دەۋا قىلغاندىن( 

ئۆرۈيدۇ، ئۇالر )ھەقىقەتتە( مۆمىن ئەمەس. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 

نىڭ ۋە هللا )پەيغەمبەر( ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالر ا

 پەيغەمبەرنىڭ )ھۆكمىگە( چاقىرىلسا، ئۇالردىن بىر جامائە

باش تارتىدۇ. ئەگەر  )پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا ھازىر بولۇشتىن(

)پەيغەمبەر  ئۇالرنىڭ تەرىپىدە بولىدىغان بولساھەقىقەت 

چىقىرىدىغانلىقىنى ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق ھۆكۈم 

بىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن(، پەيغەمبەرگە بويسۇنغان ھالدا كېلىشىدۇ. 

مەد مۇھەم ئۇالرنىڭ دىللىرىدا )مۇناپىقلىق( ئىللىتى بارمۇ؟ يا(

نىڭ ۋە  هللامدۇ؟ يا ائەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىدىن( گۇمانلىن

ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۇالرغا ئادىل بولماسلىقىدىن قورقامدۇ؟ ياق، 

نىڭ ھۆكمىدىن باش تارتقانلىقلىرى ئۈچۈن( ھئۇالر )رەسۇلۇلال

زالىمدۇر. )پەيغەمبەر( مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش 

ر: قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە چاقىرىلغان چاغدا ئۇالهللا ئۈچۈن، ئۇالر ا
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ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق دېيىشلىرى كېرەك، مانا شۇنداق »

 (كىشىلەر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر.

 

اللە ئىنسانالرنىڭ اللە نازىل قىلغان قانۇن پەرمانالرنى قويۇپ 

ئىنسانالر ئۆز خاھىشى بويىچە قانۇن قىلىۋالغان نەرسىلەرگە 

ەت ڭغا ئىبادئۇنى ،ئەگىشىشنى اللەنىڭ غەيرىنى ئىالھ تۇتۇپ

 قىلغانلىق بىلەن ئوخشاش ئورۇندا قويدى.

َن َمْريََم ) اتََّخُذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَبانَ ُهْم َأْربَاباً ِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح ابْ  

رُِكونَ  ْبَحانَُه َعمَّا ُيش      ْ ]  ( َوَما ُأِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا ِإَلهاً َواِحداً ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو س      ُ

 [ . 41النوبة : 

 

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھىبرىلىرىنى ، راھىبلىرىنى )يەھۇدىيالر بىلەن )

ناساراالرنىڭ دىنىي باشلىقلىرىنى، ئۆلىمالىرىنى( ۋە مەريەم ئوغلى 

مەسىھنى مەبۇد قىلىۋالدى. )ھالبۇكى( ئۇالر )پەيغەمبەرلەر 

ىدى، ئئارقىلىق( پەقەت بىر ئىالھقا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلغان 
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قا( تىن باشهللا ئۇنىڭدىن باشقا )يەنى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ا

ئۇالرنىڭ شېرىك هللا ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، ا

 (كەلتۈرگەنلىكلىرىدىن پاكتۇر.

 

سالم پەيدا قىلدى؟ ئى نېمىلەرنىكىشىلەر ھاياتىدا  ئىلمانىزىم

يىچە واللە نازىل قىلغان قانۇن ب دۆلەتلەرنۇرغۇنلىغان  زېمىنىدىكى

 كىشىلەر اللەنىڭ ئىدىيەسىدىكى  ئىلمانىزىمھۆكۈم قىالمدۇ؟ 

كارا ئاش-؟ مانا بۇ ئوچۇق دېدى نېمىلەرنىتوغرىسىدا ئىتى شەرى

 ئەمەسمۇ؟ شېرىك

 ؟قىلىمىز ئۇنداقتا بىز بۇ ۋەزىيەتكە قانداق ھۆكۈم     

ۋەزىيەتكە ھۆكۈم  بولۇۋاتقانئىسالم دۇنياسىدا بۈگۈن مەۋجۇت     

كى مەسىلە كىشىلەرنىڭ ئەقىدىسى بىلەن ئۇالرنىڭ قىلىشتى

 .قارشىلىقالر ئىچىگە يوشۇرۇنغان-مۇئوتتۇرسىدىكى قار رېئاللىقى
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ن ھۆكۈم قىلىشتا: ئۇ دىندىقارشىلىقالر بىلەن -بۇ قارمۇ بۇ يەردە

ئورۇندا تۇرامدۇ؟..  تۆۋەنرەكچىقىشتىن چىقامدۇ؟ ياكى دىندىن 

 رئوخشاش ئوخشىماسلىقالر با دېگەنگە

بۇ يەردىكى مەسىلە كىشىلەرگە ھۆكۈم  ،باشقىچە ئىيتقاندا

 قىلىش مەسىلىسىدۇر.

لەرگە كىشى ،مىنىڭ قارىشىم شۇكى -ئۇزۇن يىلالردىن بۇيانقى-   

دەۋەت يولىدا بىزنى مەشغۇل ھۆكۈم قىلىش مەسىلىسى 

ەسىلە بۇ م ،بۇ مەسىلىگە ئىسلىۋالماسلىقىمىز، قىلىۋالماسلىقى

 ،تارتىش قىلماسلىقىمىز–كىمىز ۋە تاالش ھەققىدە بۆلۈنمەسلى

 تىپكېيولغا  دىنبىر گۇرۇھبۆلۈنمەسلىكىمىز ۋە ھەربىر  گۇرۇھالرغا

 .قالماسلىقىمىز الزىم

 ېرىكشبولسۇن ياكى ئىبادەتتىكى  شېرىك ئېتىقادىمەيلى 

لغان رەببىڭ رەھىم قى-بولسۇن شېرىكبولسۇن ياكى ھاكىميەتتىكى 

 ، ىنلېك. شىرىككە چۈشۈپ قالدى.كىشىلەر – كىشىلەردىن باشقا

ا ئوخشىمايدىغان باشقبۇنىڭغا ئۇالرنى مۇشرىك دەپ ھۆكۈم قىلىش 
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شىرىككە چۈشۈپ قالغان ھەر بىر كىشىگە مۇشرىك دەپ  مەسىلىدۇر.

ەمدە ھ تېپىلىشىھۆكۈم قىلىشتا پەقەت مۇئەييەن شارائىت تولۇق 

ىقى لتىپىلماس سەۋەبلەرھۆكۈمىنى توسىدىغان  شېرىكئۇنىڭدىن 

 . كېرەك

 ئىبنى تەيمىيە )رحمە اللە( مۇنداق دەيدۇ:

و وكن  ُت أبين لهم أن م  ا نُق  ل عن الس           لف واألئم  ة ، من إطْق 

القول بتكفير من يقول كذا وكذا ،  هو أيض         اً ح  ، ولكن يجب التفري  

بين اإلطْق والتعيين ، وهذه أول مس      ألة تنازعت  يها األمة من مس      ائل 

  مس      ألة الوعيد ،  إن نص      وا القرآن    الوعيد األص      ول الكبار ، وه

مطلقة ، كقوله : ) ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْليَ َتاَمى  ُْلماً ( اْلية .. وكذلك 

س   ائر ما ورد : َمن  عل كذا  له كذا ،  إن هذه مطلقة عامة ، وه  بمنزلة 

المعين  قول من قال من الس       لف : َمن قال كذا  هو كذا . ثم الش       خ 

يلتغ  حكم الوعيد  يه بتوبة أو حس          نات ماحية أو مص          ائب مكفرة أو 

شفاعة مقبولة .. والتكفير هو من الوعيد ،  إنه وإن كان القول تكذيباً لما 

قاله الرس    ول ص    لى الله عليه وس    لم ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد 

ده حتى يجحبإسْم ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا ال يكف ر بجحد ما 
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تقوم عليه الحّجة . وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوا ، أو سمعها 

ولم تثبت عنده ، أو عارض  ها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ، وإن كان 

 . (12)مخطئاَ و 

 

ۋە ئىمامالردىن نەقلى قىلىنغان  تەلەپلەردىنئۇالرغا مەن »  

مۇتلەق بىلەن  ، لېكىن  ،، ئۇ ھەقدېسەۇنداق، مۇنداق مكىمكى )

 ەندېگ(   كېرەك پەرقلەندۈرۈش ئوتتۇرىسىنىمۇئەييەنلىكنىڭ 

  سۆزنى بايان قىلغان ئىدىم.مۇتلەق  دېگەنكىشى كاپىر بولىدۇ 

ئەڭ چوڭ ئۇسۇل تارتىش قىلغان -بۇ ئۈممەت تاالش     

 تەھدىتۋەئىيد )تۇنجى مەسىلە بولۇپ بۇ   مەسىلىلىرىدىن

 دۇر.(سۆزى

 ىتېكىستلىرتوغرىسىدىكى  ( ەھدىتتۋەئىيد )قۇرئاننىڭ 

 مۇتلەقتۇر:

                                                 

 . 032- 032ص  –المجلد الثالث  –مجموع الفتاوى   )12(
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ەن ئايەتكە دىگ  ) ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْليَ َتاَمى  ُْلمًا (مهسىلهن 

 ۋەھاكازاالر.ئوخشاش..

)كىمكى مۇنداق ئىش قىلسا ئۇ مۇنداق بولىدۇ( بۇ مۇتلەق ھۆكۈم 

ۇ ئ ەدېسبولۇپ سەلەپلەردىن نەقلى قىلىنغان )كىمكى مۇنداق 

 سۆزگە چۈشىدۇ. دېگەنمۇنداق بولىدۇ( 

(  تەھدىتبولۇپ ئۇنىڭدىن ۋەئىيد ) شەخسمۇئەييەن بۇ يەردە     

تەۋبە قىلىش ياكى گۇناھنى ئۆچۈرىدىغان ياخشى ئىشالر ھۆكۈمى 

ياكى گۇناھنى ئۆچۈرىدىغان مۇسىبەتلەر ياكى قوبۇل قىلىندىغان 

 شاپائەت قاتارلىقالر بىلەن يوقايدۇ.

ۋەئىيدنىڭ قاتارىدىندۇر، بىر كىشى گەرچە  دېيىشىر كاپ    

 ،ۇسۆزلەرنى ئىنكار قىلغان بولسىم دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

كىرگەن ياكى يىراق سەھرادا ئۆسۈپ  يېڭىئۇ ئىسالمغا  ، لېكىن

بۇنداق  ،گەرچە ئۇ خاتاالشقان بولسىمۇ،  مۇمكىن بولۇشى يېتىلىگەن

اپىر كقىلغانلىقى سەۋەبىدىن  كىشىنى پاكىت بولمىسا ئىنكار

 تېكىستلەرنىئۇ كىشى ئاشۇ  ، ئېھتىمالبولمايدۇ.  دېيىشكە
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 مۇمكىن بولۇشىن ياكى ئاڭلىسىمۇ يادىدا قالمىغا بولۇشى ئاڭلىمىغان

.». 

 

: و  إن نص       وا الوعيد الت   (13)وقال رحمه الله    مكان آخر 

و ذلك ، ال ونح   الكتاب والس  نة ، ونص  وا األئمة بالتكفير والتفس  ي  

يس      تلزم ثبوت موجبها    ح  المعين ، إال إذا وجدت الش      روط وانتفت 

 . الموانع ، ال  رق    ذلك بين األصول والفروع و

 

 ئىبنى تەيمىيە )رحمە اللە( يەنە بىر ئورۇندا مۇنداق دەيدۇ:

ڭ ۋە ئىمامالرنى تېكىستلىرىقۇرئان ۋە ھەدىستىكى ۋەئىيدنىڭ 

غا بىرىش ۋە ئۇنىڭ نىسبەتۋە پاسىققا  بىرىش نىسبەتكاپىرغا 

ەرتلەر ش تېكىستلىرى بېرىشتىكى نىسبەتئوخشاش ئىشالرغا 

غان ئەھۋالدا ولب، ئۇنى چەكلىگۈچى ئامىلالر تېپىلمىغانتولۇق 

مۇئەييەن بىر كىشى ھەققىدە ئىسپاتالنمايدۇ)يەنى شەرتلەر تولۇق 

                                                 
 . 370ص  –المجلد العاشر  –مجموع الفتاوى   )13(
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 نىسبەتا قبىرىش ۋە پاسىق نىسبەتبىر كىشىنى كاپىرغا  تېپىلمىسا

 لمايدۇ.(بو بېرىشكە نىسبەتبىرىش ۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرغا 

 

: و وأما تكفيرهم وتخليدهم  فيه أيضًا  (14)وقال    موض ع ثالث 

للعلماء قوالن مشهوران ، وهما روايتان عن أحمد ، والقوالن    الخوارج 

ل اوالمارقين من الحرورية والرا ض       ة ونحوهم . والص       حيح أن هذه األقو 

الت  يقولونها ، الت  يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرس          ول كفر ، وكذلك 

أ عالهم الت  ه  من جنس أ عال الكفار بالمس  لمين ه  كفر أيض   اً . وقد 

ذكرت دالئ ل ذل ك    غير هذا الموض           ع ، ولكن تكفير الواحد المعين 

منهم ، والحكم بتخلي   ده    الن   ار موقوف على ثبوت ش           روط التكفير 

ان ت ف      اء م وان ع      ه .        إنم      ا نطل  القول بنص           وا الوع      د والوعي      د و 

والتكفيروالتفس   ي  ، وال نحكم للمعين بدخوله    ذلك العام ، حتى يقوم 

 يه المقتض     ى الذن ال معارض له ، وقد بس     طت هذه القاعدة    قاعدة 

 . التكفير و

 

                                                 
 . 022 – 022ص  –المجلد الثامن والعشرون  –مجموع الفتاوى   )14(
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بىر ئورۇندا مۇنداق  ئۈچىنچىئىبنى تەيمىيە )رحمە اللە( 

 ڭئۇالرنى ۋە ئۇالرنى كاپىرلىققا نىسبەت بىرىش ،ممائە  دەيدۇ:

شھۇر مەرنىڭ الئۆلىماتوغرىسىدا جەھەننەمدە مەڭگۈ قالىدىغانلىقى 

ن قاراش ئەھمەدتى خىل بولغان ئىككى خىل قارىشى بار. بۇ ئىككى

ۋە ( الحرورية)نەقلى قىلىنغان. بۇ ئىككى خىل قاراش ھەرۇرىيە 

ۋە  الردىندىن چىققۇچى ااشقب ۋە ئۇنىڭدىن( الرافضة)رافىزە 

ىڭ بۇالرن ،. سەھىھ قاراش شۇكىقاراشتۇرتوغرىسىدىكى خەۋارىجالر 

ۆزلىرى س دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزلىرىگە قارشى  

رالرنىڭ كاپى ھەرىكەتلىرىمۇشۇنىڭدەك ئۇالرنىڭ ئىش  كۇپىرلىقتۇر.

ۈچۈن ئ شىغانلىقىئوخ ھەرىكەتلىرىگەرغا قىلغان ئىش مۇسۇلمانال

 ، كىنلېباشقا ئورۇندا سۆزلەندى.  دەلىللىرىبۇنىڭ  كۇپىرلىقتۇر.

ۋە ئۇالرنى  دېيىشئۇالردىن مۇئەييەن بىر كىشىنى كاپىر 

 كاپىرلىققا نىسبەت تادەپ ھۆكۈم قىلىش قالىدۇجەھەننەمدە مەڭگۈ 

بىرىش شەرتلىرى ئىسپاتلىنىشى ۋە ئۇنى چەكلەيدىغان ئامىلالر يوق 

بىز بۇ سۆزگە ۋەدە، ۋەئىيد، كاپىرغا نىسبەت  ،بەلكى . كېرەكبولىشى 
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ز بىرىش، پاسىقلىققا نىسبەت بىرىش تىكىستلىرىنى ئىشلىتىمىز، بى

مومى ئاشۇ ئوتولۇق پاكىت تىپىلمىغىچە  شەخسنىمۇئەييەن بىر 

 ، مەن بۇ قائىدىنىكىرگۈزۈپ ھۆكۈم قىلمايمىز دائىرىسىگەھۆكۈم 

 « ىلدىم.بايان ق تەپسىلىيدە كاپىرلىققا نىسبەت بىرىش قائىدىرى

گەرچە ئۇالرنىڭ ھەممىسى مۇشرىك ھۆكىمىگە چۈشىدىغان    

–رەببىڭ رەھىم قىلغان كىشىلەردىن باشقا -كىشىلەر بولمىسىمۇ

 شىرىككە چۈشۈپخشايدىغان ئو شېرىكىگەجاھىلىيەت كىشىلەر 

 قالدى.

ە ۋدەۋەتتە بىزگە مۇھىم بولىدىغان نەرسە ئىماننىڭ ھەقىقىتىنى     

ئۇالرنىڭ -ئىماننى بۇزىدىغان ئامىلالرنى بايان قىلىش ۋە كىشىلەرنى 

ىدىن بولماسلىق مۇشرىكبولىشى ياكى  مۇشرىك ھۆكۈمدىكىاللەنىڭ 

ەۋەت د ئېتىشكە تەركئۇالر چۈشۈپ قالغان شىرىكنى  -نەزەر قەتئىي

ارمان ۋە ئ–ئىسالمغا بويسۇنۇشقا، ئارزۇ  ھەقىقىيقىلىش ۋە ئۇالرنى 

 دۇنيادا ئىسالمغا بويسۇنۇپ رېئال ، بەلكى،نياسىدا ئەمەسخىيال دۇ

 ياشاشقا دەۋەت قىلىشتۇر.
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 كىشىلەرگە: سەن مۇشرىك دىيىشىمىز ئەڭ مۇھىم بولغىنىبىزگە     

الر قىلىۋاتقان ئىشمۇھىم ۋەزىپىمىز سەن ئەڭ  ،بەلكى ،بولماستىن

ۋە چىرايلىق ۋەز  ھېكمەت–ۋە ئۇنى  دېيىشىمىز ئىشالر شېرىك

چىقىشقا ھەمدە ئىسالمغا  شېرىكتىنئاشۇ  –ىھەتلەر بىلەن نەس

 .كىرىشكە دەۋەت قىلىشتۇر ھەقىقىي

ۋە بىزنىڭ كىشىلەر  رېئاللىقمانا بۇ كىشىلەر ياشاۋاتقان     

 لغانبېرىئىلىپ  نۇقتىسىدىنيەتلىرىمىز ىئالدىدىكى مەجبۇر

 تەھلىلدۇر.

ۈنكى نىڭ بۈگئىسالم دۇنياسى ، يەنە بىر تەرەپتىن ئىيتقاندا    

ە قارشى دەۋەتك –الر بۇنىڭ سىرتىدارەببىڭ رەھىم قىلغان - ۋەزىيىتى

تۇرىدۇ ۋە دەۋەتچىلەرنى ئىماننى ۋە ئىماننى بۇزغۇچى ئامىلالرنى 

 اللە نازىل قىلغاننىڭ ،تولۇق بايان قىلىشتىن توسىدۇ. بولۇپمۇ

 ۇېخىمتبولغان ئىشالردا دەۋەتچىلەرنى  ئاالقىدەغەيرىدىكى قانۇنغا 

.. قاتارلىقالر  ئېسىشتوسىدۇ؛ تۈرمىلەرگە سوالش، قاماش، دارغا 

نىڭ «لا اله الا الله» ،كەتكەن بولۇپ دۆۋىلىنىپدەۋەت يولىدا 
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اللە نازىل قىلغاندەك بايان قىلىشنى ئىرادە قىلغان  ھەقىقىتىنى

 كىشىلەرنى كۈتۈپ تۇرىدۇ.

ەۋەت د ىگەنېمدەۋەتكە ئەڭ مۇناسىپ يول قايسى؟ بىز ئۇنداقتا،     

بىزنى  ۋاسىتىالرمەركەزلىشىمىز؟ قايسى  نۇقتىغاقىلىمىز؟ قايسى 

 ؟يېقىنالشتۇرىدۇمەقسەت قىلغان نىشانىمىزغا يەتكۈزىدۇ ياكى 

ۋە  ھېكمەتئەگەر بىز ۋەزىيەتلەرنى تەسەۋۋۇر قىلساق ۋە     

چىرايلىق ۋەز نەسىھەتلەر بىلەن كىشىلەرگە ھۆججەت كەلتۈرۈشتىن 

چىققان  كېلىپئەۋالدالرغا ھۆكۈم قىلىشتىن ھازىرقى بۇرۇن 

، گەرچە تامامەن ئوخشاپ كەتمىسىمۇ مەسىلىلەردىن قۇتۇلساق

بىز دەۋەتنىڭ مەككە باسقۇچىغا  ،سەۋەبىدىن پەرقلەربىرقىسىم 

ئۇ كىشىلەرگە ھۆكۈم  قىلىمىز. ھېسئىكەنلىكىمىزنى  يېقىن

 .رئوخشىماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان پەرىقلەردۇ قېلىشنىڭ

ۋە  ۋە دەۋەت يولىنىۋەزىيەتكە ھۆكۈم قىلىشنى  پەرقلەربۇ  ، لېكىن

 ىتىپبېكنىشانغا يىتىش ئۈچۈن ۋاسىتىالرنىڭ ئەڭ يىقىنىنى 

 ۋەزىيەتكە ھۆكۈم قىلىشنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ. بېرىدىغان
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 ىڭ نبۇ يەردىن تۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالرنى ئۈلگە قىلىش ئورنى

دە بولغان نۇرغۇن مەسىلىلەر زۆرۈرگە ، بىزبەكمۇ كەڭرى ئىكەنلىكىنى

قىلىشىمىز  مۇراجىئەت دەۋرىگەتۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ 

 ،ئوچۇق كۆزىمىز بىلەن مۇالھىزە قىلىپ دەۋرنى، بۇ كېرەكلىكىنى

وغرا تئۇنىڭدىن دەۋەتتىكى يولىمىزنى تونىۋىلىشىمىز،  اللەنىڭ بىزگە 

 اليمىز.ىقىنى بىلىۋاالالزىمل يولنى ئىلھام قىلىشىغا تەلمۈرۈشىمىز

 

*     *     * 

 

ئون  ،ئەگەر بىز ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئەھۋالىنى تەتقىق قىلساق

ئەسىر جەريانىدا ئىسالم ئۈممىتىنىڭ يولىدا پەيدا بولغان تۆت 

بۇ ئازغۇنلۇقالر ئىسالم ، ئۇچرىتىمىزنۇرغۇنلىغان ئازغۇنلۇقالرنى 

شتۇردى، ىن يىراقالئاستا ئىسالمنىڭ ھەقىقىتىد-ئۈممىتىنى ئاستا

ئىسالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەۋەر بەرگەن  ،ھەتتاكى

 غۇربەتچىلىككە قايتتى.ئىككىنچى 
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 .. (15) و بدأ اإلسُْم غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ و

ئىسالم غەرىيب ھالەتتە باشالنغان »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : 

 . دېگەن«يەنە غەرىيب ھالىتىگە قايتىدۇ..

بىز  يەنى–ئەگەر بىز بۇ ئازغۇنلۇقالرنى تەكشۈرىدىغان بولساق     

داۋاالش تۈرىنى  كېسەلگە، چۈنكى  كېرەكشۇنداق قىلىشىمىز 

ڭ بىز ئازغۇنلۇقنى -الزىم قويۇشىمىزئۈچۈن دىئاگۇنۇز  بېكىتىش

ىپ چۈشەنچىلەرگىمۇ سىڭ ،بەلكى ،بولماستىن ھەرىكەتتىالپەقەتال 

ئىسالمى چۈشەنچىلەرگە ئازغۇنلۇقنىڭ  كىرگەنلىكىنى، ھەرقانداق

قەدەر -يەتكەنلىكىنى، ئىبادەت چۈشەنچىسى، قازايى

 مەدەنىيەت، چۈشەنچىسىئاخىرەت -دۇنياچۈشەنچىسى، 

تەربىيە چۈشەنچىسى، جىھاد -چۈشەنچىسى، تەلىم

اشقا ب يېتىشتىنچۈشەنچىسى.. قاتارلىقالر تەرەپلەرگە ئازغۇنلۇق 

 ،ئازغۇنلۇقنىڭ يەتكەنلىكىنىسىگىمۇ چۈشەنچى « لا اله الا الله »

                                                 
 .لم أخرجه مس  )15(
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چۈشەنچىسىگە « لا اله الا الله »تۇنجى قەدەمدە  تېخىبەلكى 

 (16) .يېتىمىزنىڭ  يەتكەنلىكىنى تونۇپ ئازغۇنلۇق

بولسا، بىز ئىشنى نەدىن بولىدىغان ئەگەر ئىش شۇنداق     

 ىشتىنتۈزىتچۈشەنچىسىنى « ال الە اال اللە »باشاليمىز؟ دەسلەپتە 

ال »ا ئامال بارمۇ؟ ئەگەر كىشىلەر ئارىسىدا ۋە ئۇالرنىڭ قەلبىدە باشق

ىلەرنىڭ ھاياتىنى چۈشەنچىسى تۈزەلمىسە، كىش« الە اال اللە 

  ئىسالمى بازىدا توغىرالش مۇمكىن بوالمدۇ؟

سى بولسا ۋەزىپى قەلبنىڭئەقىلنىڭ ۋەزىپىسى ھەقنى بىلىشتۇر، 

 ھەرىكەتكە دۇنيادا ئەمەلى رېئالچۈشەنچىلەرنى  زېھنىي

 مانا بۇ ئىسالھات يولىدۇر. .شتۇرئۈندە

« ال الە اال اللە »ھازىر بىز كىشىلەرنىڭ تۇيغۇسىدىكى     

 يەتكەنلىكىگە قاراپ باقايلى؟ نېمىلەرنىڭچۈشەنچىسىگە 

ال ال الە ا» ،، ھەتتاكىچېكىندىھەقىقەتەن كىشىلەر كەينىگە     

ۇنلىغان نۇرغ-سىرتىدا رەببىڭ رەھىم قىلغان كىشىلەر بۇنىڭ–« اللە 

                                                 
خالىسىڭىز تۈزىتىشكه تىگىشلىك چۈشهنچىلهر دىگهن كىتابنى ئوقۇپ   )16(

 چىقىڭ .
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تەسىرى يوق پەقەتال تىل بىلەن  رېئاللىقىداكىشىلەرنىڭ 

 «ال الە اال اللە » ،سۆزلىنىدىغان سۆزگە ئايلىنىپ قالدى. بەلكى

بولسۇن ياكى  شېرىك ئېتىقادىمەيلى -نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ 

 ېرىكشبولسۇن ياكى قانۇن چىقىرىشتىكى  شېرىكئىبادەتتىكى 

 چۈشۈپ قىلىشىدىن چەكلەپ قااللمىدى.شىرىككە -بولسۇن 

 ئەلەيھىسساالم بىلەن پەيغەمبەر رېئاللىقىمىزھازىرقى     

 ىقىرېئالل جەمئىيىتىنىڭئەۋەتىلگەن ۋاقىتتىكى جاھىلىيەت 

 شېرىكارا ئاشك مۇشرىكالر ائەينى ۋاقىتت ،شۇكى پەرقئوتتۇرسىدىكى 

« لە اال ال ال الە»ەرنى قىالتتى ھەمدە شۇنىڭ بىلەن بىرگە ـئەمەلل

                                              رەت قىالتتى.. دېيىشنى

رەببىڭ رەھىم قىلغان –كىشىلەر  رېئاللىقىمىزدائەمما ھازىرقى 

ندىن دەيدۇ ئا« ال الە اال اللە » ئېغىزىدا -كىشىلەر بۇنىڭ سىرتىدا

 ەرنى قىلىدۇ.ـئەمەلل شېرىكھەرخىل ياكى پۈتۈنلەي 

اندىن بايان قىلىش، ئماھىيىتىنى نىڭ «ال الە اال اللە »ا بىز شۇڭ     

 ېئالرقىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ  ئېتىقادبۇ دىنغا نى «ال الە اال اللە »
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  ،تۇرمۇشىغا ئۆزگەرتىش ئۈچۈن

 مېڭىشقامەككىدىكى دەۋەت يولىغا ئوخشايدىغان يول تۇتۇپ 

 .موھتاجمىز 

بۇ تولىمۇ مۇشەققەتلىك ۋەزىپە بولۇپ تۇنجى ئەۋالد  مېنىڭچە     

مۇسۇلمانالر ئىچىدە ئىسالمنىڭ تۇنجى غۇربەتچىلىكىنى يوقىتىش 

قىلىنغان تىرىشچانلىقالردىنمۇ كۆپرەك تىرىشچانلىق  سەرپئۈچۈن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ،، چۈنكى كېلىدۇتوغرا قىلىشقا  سەرپ

ەرگە ئەمىلى ئۈلگە ۋە ئىلھام كىشىل دەۋرىدەتۇنجى غۇربەتچىلىك 

 مەنبەسى بولۇپ ياشىغان ئىدى.

–اتا ئقىيىنچىلىق  دەۋرىدىكىئىسالمنىڭ تۇنجى غۇربەتچىلىك     

 ۋېلىشئېسىلى ڭئادەتلىرىگە چى-دادلىرىنىڭ ئۆرۈپئانىسى ۋە ئەج

 بىلەن بىرگە دۈشمەنلىشىشتىن پەيدا بولغان ئىدى. 

 

َر ِبِه اْلُمتَِّقيَن َوتُ ْنِذرَ )  َِإنََّما َيسَّْرنَاُه بِِلَسا   ] مري  :  بِِه قَ ْومًا ُلّدًا ( ِنَك لِتُ َبشِّ

14 . ] 
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)ئى مۇھەممەد!( تەقۋادارالرغا خۇش ـ خەۋەر بېرىشىڭ ۋە )

سەركەش قەۋمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن، بىز قۇرئاننى سېنىڭ 

 (تىلىڭ بىلەن چۈشىنىشلىك قىلىپ نازىل قىلدۇق

 

ا أَلْ ) َوِإَذا ِقي  َل لَ  اُلوا ب َ ْل نَ تَِّبُع م  َ ُه ق  َ ا أَنْ َزَل الل  َّ ِه ُهُم اتَِّبُعوا م  َ ا َعَلي  ْ ن  َ َفي ْ

 [ . 145رة : ال ص ] آبَاَءنَا َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال يَ ْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يَ ْهَتُدوَن (

نازىل قىلغان هللا ا»ھەرقاچان ئۇالرغا )يەنى مۇشرىكالرغا(: )

انغا( ىگە، قۇرئيەيغەمبىرىگە نازىل قىلغان ۋەھپهللا نەرسىگە )يەنى ا

 ياق، ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزدىن قالغان»دېيىلسە، ئۇالر: « ئەگىشىڭالر

دېيىشىدۇ. ئاتا ـ بوۋىلىرى ھېچ نەرسىنى « دىنغا ئەگىشىمىز

چۈشەنمىگەن ۋە توغرا يولدا بولمىغان تۇرسا، يەنە ئۇالرغا 

 (ئەگىشەمدۇ؟.
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بىز  دەۋرىدەغۇربەتچىلىك چى ئىككىنئەمما ئىسالمنىڭ    

 نى سۆزلەيدىغان قىلىشتا«ال الە اال اللە » ئېغىزىداكىشىلەرنىڭ 

امدا  ئاخش–ئەتىگەن ئۇالر  ،ھەرگىزمۇ مۇشەققەت تارتمايمىز، چۈنكى

 نى سۆزلەۋاتىدۇ! «ال الە اال اللە» ئېغىزىدا

ى ن«ال الە اال اللە» ئېغىزىدائۇالر  ،مۇشەققەت شۇكى ، لېكىن

ش بىلەنال ئۆزلىرىنى مۇسۇلمانغا ئايالندى ھەمدە  ئۇالرنىڭ سۆزلە

ى لىرىنتەلەپنىڭ «ال الە اال اللە »ۋە  بولۇشىقانداق  ھەركىتىنڭ

نەزەر  ئۆزلىرىگە ئىسالم سۈپىتى  قەتئىيقانچىلىك بۇزۇشىدىن 

 .ۋاتىدۇدەپ ئويال چاپالشتى

بۇالر  بار، رىلىتەلەپنىڭ نۇرغۇنلىغان «ال الە اال اللە»سەن ئۇالرغا     

ۇنىڭ ئ ،، بەلكىھېسابالنمايدۇبىر ئىنسان مۇسۇلمان  تېپىلمىسا

 ېتىبارغائنى سۆزلىگەنلىكى( «ال الە اال اللە)»تىلىدا قىلغان ئىقرارى 

دۇ! ئۇالر سىنى ئىنكار قىلى ،دېسەڭ ھېسابلىنىدۇمۇرتەد ئىلىنىپ 

 يدۇ!ەئاتا بوۋىلىرىمىزدىن بۇنى ئاڭلىمىغان د ئاۋۋالقىئۇالر: بىز 
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 إرجائي()الفكر الئىرجائىزىم ئىددىيسى كىشىلەر   ،شۈبھىسىزكى  

 پاتقىقىغا چۈشۈپ قالدى.مەينەت نىڭ 

 انداقھېچقئۇ  دېسەكىمكى ال الە اال اللە » ئىرجائىزىم كىشىلەرگە 

 ېگەند، ئىمان بولىدۇ ەرنى قىلمىسىمۇ ئۇ مۇئمىنـئىسالمى ئەمەلل

ىقالش ۋە تىلدا ئىقرار تەست قەلبتەتەستىقالش ياكى  قەلبتە

قىلىشتۇر، ئىسالمنىڭ قانۇن پەرمانلىرىغا ئەمەل قىلىش ئىمان 

ى مەئسىيەتلەرن -گۇناھى ئېيتساكىرمەيدۇ، ئىمان  دائىرىسىگە

 دەيدۇ.  «قىلسىمۇ ئىمانغا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ 

ائ  الفكر الكىشىلەرنى ئىرجائىزىم ئىددىيسى )    مەينەت  ( نىڭإَر

تىدە سالىھالر ئۇنىڭ ئۈس سەلەپتۇلدۇرۇش ۋە ئۇالرنى پاتقىقىدىن قۇ

اتىدا قىلىش ھاي ئېتىقادماڭغان ۋە ئىمان تىلىدا سۆزلەش، قەلبىدە 

ىماننىڭ قىلىدىغان ئ ئېتىقادئەمەل قىلىش دەپ  گەلىرىتەلەپئۇنىڭ 

ىسى ۋەزىپ ھەقىقىيبلەرنىڭ يغەرىچۈشەنچىسىگە قايتۇرۇش توغرا 

گە نۇرغۇنلىغان بلەريالم بۇ غەرىپەيغەمبەر ئەلەيھىسسا ،بولۇپ

 :بەرگەن بېشارەتمۇكاپاتالرنى 
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 «غەرىبلەرگە خوش بىشارەتلەر بولسۇن  و طوبى للغرباء و »  

و  طوبى للغرباء يص    لحون ما أ س    د  وقال علبه الةوووووالة والسوووووالم :

 . (17)الناس م ن سنت  و 

يەنە مۇنداق توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ غەرىبلەر 

تلەر بولسۇن، ئۇالر كىشىلەر غەرىبلەرگە خوش بىشارە: »  ېگەند

 «غان سۈننىتىمنى ئىسالھ قىلىدۇبۇز

 ، كىنلېئايرىم توختىلىمىز، توغرىسىدا تەربىيە -بىز تەلىم     

نى «ال الە اال اللە»بۇيەردە دەۋەتنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدا 

ىز، تىمقويۇپ ئۆ ئوتتۇرىغائىكەنلىكىنى  زۆرۈر چۈشەندۈرۈشنىڭ

 ئىككىنچىئىسالمنىڭ ماھىيىتى نىڭ « ال الە اال اللە» ،چۈنكى

ال »بولمىدى، شۇڭا ئۇالرغا  ئېنىق كىشىلەرگە دەۋرىدەغۇربەتچىلىك 

بىزار  قويۇلسا كىشىلەر ئۇنىڭدىن ئوتتۇرىغاماھىيىتى نىڭ « الە اال اللە

 بولىدۇ.

                                                 
 رواه الترمذي وقال حديث حسن .  )17(
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نىڭ «ەالل ال الە اال»- قويىمىزكى ئوتتۇرىغاشۇنى بىز  ،شۇنىڭدەك   

نى «ال الە اال اللە»–سىرت  تەربىيەلەشتىنبويىچە  لىرىتەلەپ

مەلۇمات ياكى  خۇتبە قىلىنىدىغان پەقەتال قوبۇل   چۈشەندۈرۈش

دائىملىق  ،بەلكى ،نەسىھەت بولماستىن-ياكى  ۋەز دەرسياكى  

نى خىزمىتى نى چۈشەندۈرۈش«ال الە اال اللە» ،تىرىشچانلىق بولۇپ

ھەمدە ئىنسان موھتاج اي داۋامالشتۇرۇشقا بوشاشتۇرۇپ قويم

ائ  الفكر ال)روھىنى ئىرجائىزىم ئىددىيسى  ان ۋە ھازىرقى زام (إَر

غان پەيدا قىل( الفكر العلمان  المسنحدث) ئىدىيەسىئىلمانىزىم 

 غا كىرىدىغانئىنسان روھنى ۋە ئۇنىڭ تۇمانالردىن پاكالش ئۈچۈن 

بۇ ئىككى خىل   .رموھتاجدۇتەكشۈرۈپ چىقىشقا  ئىشىكلەرنى

ە ۋھەر ئىككىسى ئەقىدە بىناسىنى ئاجىزالشتۇرىدىغان  گۇرۇھنىڭ

ئەقىدىنى ئۇنىڭ جانلىق مەزمۇنىدىن ئايرىيدىغان ۋە ئەقىدىنىڭ 

 تويماس مەددە قۇرتىدۇر.كۈچىنى يوقىتىدىغان   ھەقىقىي

ئاشكارا  «ال الە اال اللە»- ،قويىمىزكى ئوتتۇرىغائاخىردا بىز شۇنى     

ال الە اال » ،، ئۇنىڭغا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنىڭ ھاجىتى يوقئىش
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قىلغان تىرىشچانلىقلىرىمىز  سەرپنى چۈشەندۈرۈشكە « اللە

 الە اال ال»، بولدى، بىزنىڭ يەنە نۇرغۇن ئىشلىرىمىز بار يېتەرلىك

  -قىلىدىغان كۆپ ۋاقتىمىز يوق  سەرپ نى چۈشەندۈرۈشكە«اللە

ڭغۇلۇق قىلىش ياخشىلىق ئىلىپ ابۇ ئىشتا ئالدىردەپ ئويالپ 

 ھېچقانداقكەلمەيدۇ، دەۋەتكە خىزمەت قىلمايدۇ، ئاخىردا دەۋەتكە 

 نەتىجە ئىلىپ كەلمەيدۇ.

بىز  ،ئۈلگە قىلىش ئورنى شۇكى رنىمىسلىسىز ئەۋالدالبۇ يەردە    

مەسىلىسىگە قانچىلىك  كۆڭۈل «ال الە اال اللە»قۇرئان كەرىمنىڭ 

ال الە اال »ەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۆلگەنلىكى  ۋە پەيغەمب

مەسىلىسىنى بايان قىلىشقا قانچىلىك  كۆڭۈل بۆلگەنلىكىنى ۋە «اللە

مەسىلىسىنى بايان قىلىش  دەۋەت يولىدا كۆپ «ال الە اال اللە»

ۋاقىتنى ۋە كۆپ تىرىشچانلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىنى ھەققىدە 

 ئويلىنىشىمىز الزىم.

 «ال الە اال اللە»كەرىمنىڭ مەككە سۈرىلىرىدە  قۇرئانئەگەر بىز    

ۇرئان ق قېتىممەسىلىسىگە مەركەزلىشىشىنىڭ سەۋەبى تۇنجى 
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ىز ئىدى دەپ ئويلىساق ب مۇشرىكبىلەن خىتاب قىلىنغان كىشىلەر 

شىرىككە  –بولمىسىمۇ  مۇشرىكگەرچە ھەممىسى -بۈگۈنمۇ 

 مدەھە لغان كىشىلەرگە دەۋەت قىلىۋاتقانلىقىمىزنىچۈشۈپ قا

ئەينى ۋاقىتتا ئەرەب  شېرىكبۈگۈنكى كىشىلەر  چۈشۈپ قالغان 

 ، شېرىك ئېتىقادى)يەنى  شېرىكچۈشۈپ قالغان  مۇشرىكلىرى

نى ( ئىكەنلىكى شېرىك، ھاكىميەتتىكى  شېرىكئىبادەتتىكى 

 . كېرەكئەسلىشىمىز 

« ەال الە اال الل» ،بىز شۇنى ئەسلىشىمىز كىرەككى ،شۇنىڭدەك    

مەركەزلىشىشىنىڭ سەۋەبى قۇرئان بىلەن خىتاب  مەسىلىسىگە

 ،بولغانلىقى ئۈچۈنال ئەمەس، چۈنكى مۇشرىكقىلىنغان كىشىلەر 

ھەت نەسى-دىن ۋەز لىرىتەلەپۋە ئۇنىڭ «ال الە اال اللە»مۇئمىنلەرمۇ 

رىمدە قۇرئان كە ،بۇنىڭ دەلىلى شۇكى ئىدى.موھتاج قوبۇل قىلىشقا 

ەنگەن ۋە بۇ جامائەت زىمىندا ھەتتاكى مۇسۇلمان جامائەت شەكىلل

ئۈچۈن ئۇرۇشقا « ال الە اال اللە»،  ئېرىشكەنئۈستۈنلۈككە 
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ىكى توغرىسىد نى چۈشەندۈرۈش«ال الە اال اللە» كېيىنمۇكىرگەندىن 

 مەزمۇنالر ئۈزۈلۈپ قالمىغان.

 اللە سۈرە نىسادا مۇنداق دەيدۇ:  

وِلِه َواْلِكَتابِ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه   الَِّذن نَ زََّل َعَلى َوَرس      ُ

ُكُتِبِه َوُرُسِلِه َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذن أَنْ َزَل ِمْن قَ ْبُل َوَمْن َيْكُفْر بِاللَِّه َوَمِْئَكِتِه وَ 

 [ . 148] النساء :  َواْليَ ْوِم اْْلِخِر  َ َقْد َضلَّ َضْال بَِعيداً (

 ئۇنىڭغا نازىلهللا نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ا هللاقا، اهللا ئى مۆمىنلەر! ا)

نازىل قىلغان هللا قىلغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ۋە ئىلگىرى ا

كىتابالرغا )يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى 

نىڭ هللا نى، اهللا كىتابالرغا( ئىمان كەلتۈرۈڭالر. كىمكى ا

ت كۈنىنى ەپەرىشتىلىرىنى، كىتابلىرىنى، پەيغەمبەرلىرىنى ۋە ئاخىر

 (ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ.

مائىي ئىجتى، ئىقتىسادى، سىياسىي اللە مەدىنە سۈرىلىرىدە     

غان باغاليدى لەپلىرىگەۋە ئۇنىڭ تە «ال الە اال اللە»يوليورۇقالرنى 

 نازىل قىلدى: ئايەتلەرنىنۇرغۇنلىغان 
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ُع اْلُمْلَك ِممَّْن   اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزِ ) ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤتِ 

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ شَ  اُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَا اْلَخي ْ ْ ٍء َقِديٌر َتش َ

ِل َوُتْخرُِج اْلَح َّ مِ  اَر ِ   اللَّي  ْ اِر َوُتوِلُج الن َّه  َ َل ِ   الن َّه  َ ِت  نَ ، ُتوِلُج اللَّي  ْ اْلَمي  ِّ

اٍب ال يَ تَِّخِذ الْ  اُء ِبَغْيِر ِحس  َ ُمْؤِمُنوَن َوُتْخرُِج اْلَميَِّت ِمَن اْلَح ِّ َوتَ ْرُزُق َمْن َتش  َ

 [ . 16 – 18] آل عمران : اْلَكاِ رِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن ( 

الىغان خهللا! پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ا»، ئېيتقىنكى)

مگە پادىشاھلىقنى بېرىسەن، خالىغان ئادەمدىن پادىشاھلىقنى ئادە

تارتىپ ئالىسەن؛ خالىغان ئادەمنى ئەزىز قىلىسەن، خالىغان ئادەمنى 

خار قىلىسەن؛ ھەممە ياخشىلىق )نىڭ خەزىنىسى يالغۇز( سېنىڭ 

قولۇڭدىدۇر. سەن ھەقىقەتەن ھەممىگە قادىرسەن. كېچىنى 

كېچىگە كىرگۈزىسەن )شۇنىڭ كۈندۈزگە كىرگۈزىسەن، كۈندۈزنى 

بىلەن، كېچە ـ كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن ـ قىسقا بولۇشى پەسىللەر بويىچە 

نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ(؛ جانلىقنى )يەنى تىرىك بولغان ئىنساننى، 

دىن( يھايۋاننى( جانسىزدىن )يەنى جانلىق بولغان ئابىمەنى

( نىيچىقىرىسەن، جانسىزنى )يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنى

قتىن )يەنى جانلىق بولغان ئىنساندىن، ھايۋاندىن( جانلى
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 . «چىقىرىسەن؛ ئۆزۈڭ خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىسەن

 (مۆمىنلەر مۆمىنلەرنى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن

 

  َِإْن مْ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل  اأْلَْمِر ِمْنكُ 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِال لَِّه َواْليَ ْوِم تَ َناَزْعُتْم ِ   َشْ ٍء  َ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًْ (  [ 51] النساء :  اْْلِخِر َذِلَك َخي ْ

قا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش هللا ئى مۆمىنلەر! ا)

گە ئىتائەت قىلىڭالر، ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئۈستىدىكىلەر

ە قا ۋە پەيغەمبەرگهللا ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا ا

 نىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭهللا مۇراجىئەت قىلىڭالر، بۇ )يەنى ا

سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش( سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نەتىجە 

 (ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر.

 نىڭ مىساللىرى بەك كۆپتۇر.بۇ  

پەقەت تىالۋەت قىلىنىدىغان « ال الە اال اللە» ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 ،ولماستىنب دەرسالنەقلى قىلىنىدىغان باشقىالرغا ئاندىن ئۇنىڭدىن 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

158 

 

تىالۋەت قىلىنىدىغان ئاندىن ئۇنىڭدىن « ال الە اال اللە»  ،بەلكى

ان ىچە بولغھەمدە قىيامەتك دەرسنەقلى قىلىنىدىغان باشقىالرغا 

 مۇسۇلمان ئۈممەتنىڭ سۆزىدۇر.  

 

 چۈشەندۈرۈش يولى قايسى؟ نى«ال الە اال اللە»   

چۈشەندۈرۈش يولى اللە بەلگىلىگەندەك  نى«ال الە اال اللە»   

 ، چىرايلىق ۋەز نەسىھەت بىلەن بولىدۇ: ھېكمەت

ِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحس    َ  ِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّت  نَ ) ادُْع ِإَلى س    َ

]  َتِديَن (ِهَ  َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمهْ 

 [ . 115 النحل :

پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا )يەنى ئىسالم دىنىغا( ھېكمەتلىك )

ەنى ، ئۇالر )يئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ـ نەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىن

مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر( بىلەن چىرايلىق رەۋىشتە 

مۇنازىرىلەشكەن. پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ يولىدىن 
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ئازغانالرنى ئوبدان بىلىدۇ، ھىدايەت تاپقۇچىالرنىمۇ ئوبدان 

 (بىلىدۇ.

مەت ۋە  چىرايلىق ۋەز ىھىك ،كېرەككىبىز شۇنى بىلىشىمىز     

ۋە  شىبولۇىن رازى دكىشىلەرنىڭ بىز ېگەنلىكدنەسىھەت قىلىش 

ھەم ئازغۇنلۇقلىرى  خاتالىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى قوبۇل قىلىشى 

 ېگەنلىكدتۇيغۇلىرىنى غىدىقلىماستىن ئۇخلىتىش - ھېسئۈستىدە 

 !ئەمەس

كىشىلەر ئىچىدە رەببىنىڭ بۇيرۇقىنى ئەڭ ياخشى بىلىدىغان ۋە     

بۇل قىلغان  پەيغەمبەر قو بىۋاسىتەبۇ بۇيرۇقنى رەببىدىن 

 شېرىكئەلەيھىسساالم بۇنى قانداق قىلغان؟ ئۇ كىشىلەرگە 

 ەقىقىيھ ھەرىكەتلىرىنىڭ-ئەمەللىرىنى بۈلدۈرگەنمۇ؟ ئۇالرغا ئىش

بايان قىلىشتىن ئۆزىنى چەتكە تارتقانمۇ؟ پەيغەمبەر ماھىيىتىنى 

جاكارالش بۇيرۇقىنى ئاشكارا ئەلەيھىسساالم رەببىدىن ھەقنى 

 رىۋالغان.تاپشۇ

 [ . 13] الحجر :  )  َاْصدَْع ِبَما تُ ْؤَمُر ( 
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ساڭا بۇيرۇلغاننى )يەنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرىنى( ئاشكارا )

 (ئوتتۇرىغا قويغىن

لىپقا تاپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى تاغىسى ئەبۇ  مۇشرىكالر    

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تالىپقا شىكايەت قىلغان. ئۇالر ئەبۇ 

 چۈشلىرىمىزنى بۇزدى، ئىالھلىرىمىزنى شېرىنقىدە: ئۇ بىزنىڭ ھەق

 .يىشتىدې -ئانىلىرىمىزنى كاپىرغا نىسبەت بەردى-تىللىدى، ئاتا

گە ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى چۈشەندۈرۈش پەيغەمبەر ئەرەبلەر

 تەقەززاسىدۇر. ھېكمەتنىڭقىلغان ئىجرا ئەلەيھىسساالم 

ز نەسىھەت قىلىش ۋە  چىرايلىق ۋە ھېكمەت ،شۈبھىسىزكى    

مەنلىك دۈش مۇشرىكالرنىڭدىن قولنى يىغىش ۋە كىشىلەر دېگەنلىك

اشكارا ئبارلىق ھەقىقەتلەرنى  ،بەرمەستىن تېپىپقىلىشىغا باھانە 

 شرىكالرمۇئاشۇ ۋاقىتتا مەككىدىكى بىلەن بىرگە  قويۇش ئوتتۇرىغا

 بولىدۇ. دېگەنلىكئۇرۇش قىلماسلىق بىلەن 
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ۇھىم مەسىلىگە يەتتۇقمۇ؟ بىز بۇ مەسىلىدە بىز بۇيەردە ئەڭ م    

ازىرقى ھ باقايلى! سېلىشتۇرۇپئۆزىمىزنى مىسلىسىز ئەۋالدالرغا 

 بىلەن قوراللىق توقۇنۇش بىزگە اليىقمۇ؟ اكىمىيەتۋاقىتتا ھ

اللە نازىل قىلغان قانۇن بويىچە ھۆكۈم قىلمايدىغان  ،ئەمما    

 ،ەنلىككە كەلسەكەلگەن دۈشم تەرىپىدىنھەرقانداق ھاكىمىيەت 

ئۇ اللەنىڭ  ،، چۈنكى كېرەك كۈتۈشىمىزبىز ئۇنىڭغا پۇرسەت 

غا دەۋەت قىلىشقا رازى بولغان «ال الە اال اللە»قانۇنىدۇر. تارىختا 

ەت جاھىلىيياكى سۈلھى تۈزۈش تەلەپ قىلىنغاندا سۈلھى تۈزگەن 

 ھاكىميىتى بولغان ئەمەس.

 شۇئەيىب ئەلەيھىسساالم قەمىگە: 

ُأْرِسْلُت  ) َوِإْن َكاَن طَائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا بِالَِّذنعلبه السالم لصومه : قال شعبب 

رُ  نَ َنا َوُهَو َخي ْ ]   اْلَحاِكِميَن (ِبِه َوطَائَِفةٌ َلْم يُ ْؤِمُنوا  َاْصِبُروا َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه بَ ي ْ

 [ 64األعراف : 
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رلىكىمگە ئەگەر سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم مېنىڭ پەيغەمبە)

زنىڭ بىهللا ئىشەنگەن، يەنە بىر گۇرۇھ ئادەم ئىشەنمىگەن بولسا، ا

ھۆكۈم هللا ئارىمىزدا ھۆكۈم چىقارغۇچە سەۋر قىلىپ تۇرۇڭالر. ا

 («چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر

 

ماندىن قەۋمىنىڭ )ئىۋاقىتتا شۇئەيىب ئەلەيھىسساالمنىڭ  دېگەن  

نى تۈزۈشنى قوبۇل بۇ سۈلھى باش تارتقان( تەكەببۇر چوڭلىرى

قىلمىدى. ئۇالر مۇئمىنلەرنى قوغالپ چىقىرىش ۋە ئۇالرنى دىنىنى 

 ئىتىشكە مەجبۇرالشتا چىڭ تۇردى. تەرك

 

َعْيُب وَ  َتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك يَا ش  ُ الَِّذيَن ) قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اس  ْ

] ألعراف  ا َكارِِهيَن (نَّ ِ   ِملَِّتَنا قَاَل َأَوَلْو ُكنَّ آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَ ْريَِتَنا َأْو لَتَ ُعودُ 

 :66 . ] 

شۇئەيب قەۋمىنىڭ )ئىماندىن باش تارتقان( تەكەببۇر چوڭلىرى: )

ئى شۇئەيب! سېنى چوقۇم ئەگەشكۈچىلىرىڭ )يەنى ساڭا ئىمان »



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

163 

 

ئېيتقانالر( بىلەن قوشۇپ شەھرىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىمىز، ياكى 

 دېدى. شۇئەيب:« ڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېرەكچوقۇم بىزنى

بىز )بۇنىڭ ھەر ئىككىلىسىنى يامان كۆرۈدىغان تۇرساق )بىزنى »

 (دېدى.« يەنىال شۇنىڭغا مەجبۇر قىالمسىلەر؟(

 

ئۆزىنى "دىمكىراتىيە" دەپ ئاتىۋالغان ھازىرقى زامان    

ركىنلىك ەۋە ئۇالرنىڭ تەشۋىقاتلىرىغا ئ گۇرۇھالرجاھىليىتىدە بارلىق 

 رغاگۇرۇھالغا دەۋەت قىلىدىغان «ال الە اال اللە» ، لېكىن،  بېرىلىدۇ

ر . بۇ سۆزىمىزگە ئالجىرىيەدە يۈزبەرگەن ئىشالبېرىلمەيدۇئەركىنلىك 

اكى يتوغرا – پارتىيەسىئالجىرىيەدە ئىسالم     بوالاليدۇ.شاھىت 

ە جاھىلىيەت پىرىنسىپلىرى ۋ – ( 18)خاتالىقىغا نەزەر سالماستىن

، ئۇالر جاھىلىيەتنىڭ شەرتى بويىچە ئېسىلدىجاھىلىيەت يولىغا 

ارلىق ئاشۇ جاھىلىيەت ب ،قىلدى. بىراق غەلىبەسايالم يولى ئارقىلىق 

-ائىدەق بېرىدىغانۋە ئۇالرنىڭ تەشۋىقاتلىرىغا ئەركىنلىك  گۇرۇھالر

                                                 
 سنتحدث عن ھذه القضية فيما بعد .  )18(
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 پىرىنسىپلىرىنى ئىنكار قىلىپ ئۇالرغا قاتتىقلىق بىلەن : بىز سىلەرنى

رىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىمىز، ياكى چوقۇم بىزنىڭ دىنىمىزغا شەھ

 دېدى.« !قايتىشىڭالر كېرەك

غەزىپىنى قوزغاپ قويماستىن دەۋەت  ھاكىمىيىتىنىڭجاھىلىيەت     

ورنى ئبارمۇ دەپ سوراشنىڭ  ۋاسىتەبولىدىغان  مۇمكىنقولىنىشى 

بولسا ھازىرقى ۋاقىتتا سوئال بىز سورايدىغان  ،بەلكى ،يوق

 بىلەن قوراللىق توقۇنۇش بىزگە اليىقمۇ؟ كىمىيەتھا

ويغان ق ئوتتۇرىغابىرىش ئۈچۈن بىز ئىلگىرى  جاۋابسوئالغا بۇ     

 تارىخىدىن قوبۇل تەربىيەلىنىشتۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ 

قىلىمىز. بىز دەسلەپتە شۇنداق  مۇراجىئەت دەرسلەرگەقىلغان 

قارشىلىق  دۈشمەنلەرگە اللە مۇسۇلمانالرغا ،قىلىمىزكىسوئال 

 ان:قىلغ رۇخسەتتۆۋەندىكى ئايەتلەر بىلەن قاچان  كۆرسىتىشكە

 

]  َقِديٌر () ُأِذَن ِللَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم  ُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم لَ 

 [ ؟  41الحج : 
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ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا، زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن، )

ئۇالرغا ياردەم هللا ، اقىلىندى لىق كۆرسىتىشكە( رۇخسەت )قارشى

 (بېرىشكە ئەلۋەتتە قادىر[.

 

مەسىلىسى ھەل بولغان.. قانۇن مەسىلىسى ھەل « ال الە اال اللە»   

ىلەن بازا ب كېلىشىبولغان.. بازا پۇختا بىنا قىلىنغان.. ئەنسارالرنىڭ 

.. بازا اللە ئۈچۈن خالىس بولۇش ئاساسىدا  كېڭەيگەن

كىيىن )قارشىلىق كۆرسىتىشكە( رۇخسەت  تەربىيەلەنگەندىن

 .قىلىندى 

باقايلى! ھازىرقى دەۋەت يولىدا بۇ سىلكىپ ھازىر بىز نەزەر    

ئىشالردىن قايسى ئىشالر ئەمىللەشتى؟ قانچىلىك دەرىجىدە 

 ئەمىللەشتى؟

بىز ئومومى  مەسىلىسى ھەل بولدىمۇ؟« ال الە اال اللە»    

مەسىلىسى « ال الە اال اللە»تۇرايلى،   كىشىلەرنى قويۇپ

 ھەل بولدىمۇ؟ ئېڭىدادەۋەتچىلەرنىڭ 
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اللە نازىل قىلغان نەرسىنىڭ غەيرى بىلەن   ئېڭىدادەۋەتچىلەرنىڭ     

بولۇپ ئىماندىن چىقىرىدۇ ۋە بۇنىڭغا رازى  شېرىكقانۇن چىقىرىش 

 ېنىقئمەسىلە  دېگەنبولۇپ ئىماندىن چىقىرىدۇ  شېرىكبولۇشمۇ 

 جەزمشەك قىلغۇچى بىلەن )لدىمۇ ياكى ئۇالر بۇ مەسىلىدە بو

 قىلىۋاتامدۇ؟ تارتىش -( تاالش قىلغۇچىنىڭ ئوتتۇرسىدىكى

سەن كىشىلەرگە ھۆكۈم قىلىش مەسىلىسىنى قويۇپ تۇر! بىز بۇ     

 قويمايمىز . كىشىلەرگە ھۆكۈم قىلىش ئوتتۇرىغايەردە ئۇ مەسىلىنى 

نى بايان قىلىشتىن ئىبارەت «لەال الە اال ال»مەسىلىسى بىزنى 

 دەۋەتنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسىدىن مەھرۇم قىلماسلىققا چاقىرىمىز.

ىش چىقىرقانۇن  ۋە مەسىلىسى« ال الە اال اللە») بۇ ئىككىسى 

  ئايرىم ئىككى مەسىلىدۇر. (مەسىلىسى

ئۇ  ،تەربىيە مەسىلىسى بولۇپ-مەسىلىسى تەلىم« ال الە اال اللە»    

غۇربەتچىلىك سەۋەبىدىن نۇرغۇن كىشىلەر ىنچى ئىككئىسالمنىڭ 

كىشىلەرگە بايان قىلىپ  قالغان ئاشۇ ھەقىقەتلەرنى خەۋەرسىز

 `بىرىدۇ.
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كىشىلەرگە بايان قىلىنغاندا كىشىلەر ئۇنى يامان « ال الە اال اللە» 

نىڭ ئامانىتىنى ئادا قىلىش ۋە ئۇنى اللەكۆرگەن تەقدىردىمۇ چوقۇم 

  .يوشۇرماسلىق كىرەك

الشتىن تەتبقتەتبىقالش مەسىلىسىدۇر، بولسا نۇن چىقىرىش قا

نى يىپىۋالىدىغان ۋە ئۇنىڭ ماھىيتىدىن «ال الە اال اللە»بۇرۇن 

لەن باشقا مەسىلىلەر بىكىشىلەرنى باشقا تەرەپكە بۇرىۋىتىدىغان 

 .كىشىلەرگە پاكىت تۇرغۇزۇش كىرەكئارالشتۇرىۋەتمەستىن  

سەن ھازىر ئومومى - تىمىز: بىز يەنە سۇئالىلىمىزغا قاي    

دەۋەتچىلەرنىڭ ئىڭىدا اللە نازىل قىلغان  -كىشىلەرنى قويۇپ تۇر!

مەسىلىسى ئىنىق  نەرسىنىڭ غەيرى بىلەن  قانۇن چىقىرىش

])كفر  نىڭ)رضي الله عنهما(  ياكى ئۇالرغا ئىبنى ئابباس بولدىمۇ؟

دىندىن چىقىرىۋەتمەيدىغان كۇپرى[دىگەن سۆزى  دون كفر(

 شىپ كەتتىمۇ؟ئارلى

  )رضي الله عنهما( نىڭ ])كفر دون كفر(ئىبنى ئابباس     

دىندىن چىقىرىۋەتمەيدىغان كۇپرى[ دىگەن سۆزى اللە نازىل قىلغان 
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 ،ەلكىببولماستىن، نەرسىنىڭ غەيرىنى قانۇن قىلىۋىلىش دىگەن 

بىلمەستىن ياكى تەۋىل قىلغانلىقتىن ياكى ھاۋايى ھەۋىسى 

 بۇ ھۆكۈمنى اللەنىڭ ھۆكۈمىنى ە ئالغانلىقتىنسەۋەبىدىن ياكى پار

اللە نازىل قىلغان نەرسىنىڭ   ،ئۆزگەرتىدىغان ھۆكۈم قىلماستىن

 سىتىدۇ.رھۆكۈم قىلىشنى كۆغەيرىدىكى مۇئەييەن مەسىلىدە 

ھاراقنىڭ  ئېغىزىدىنھاراق ئىچكەنلىكى ئىسپاتالنغان ۋە     

ڭ ئۇنىقازى  پۇراپ تۇرىدىغان بىر كىشى كەلتۈرۈلگەندە پۇرىقى

لمايدۇ. قىئىجرا ئەھلىدىن پارە ئالغانلىقى سەۋەبىدىن ئۇنىڭغا ھەد 

)يەنى ئۇنى جازالىمايدۇ( بىرەر پاكىت بىلەن اللەنىڭ ھۆكۈمىنى 

ن ئۇ پاسىقلىقى سەۋەبىدى ، لېكىنبۇرمىاليدۇ، بۇ قازى پاسىقتۇر، 

 كاپىر بولۇپ كەتمەيدۇ..

ياكى ھەد  قازى ھاراق ئىچىش جىنايەت ئەمەس، ،ئەمما

 رەككېتۇرغۇزۇلغىدەك جىنايەت ئەمەس، ئۇنىڭغا باشقا جازا بىرىش 

اللەنىڭ ھۆكۈمىگە قارشى ھۆكۈمنى پەيدا قازى   ،كۈندە دېگەن
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ۇنىڭدا ، ب كېتىدۇكاپىر بولۇپ دىندىن چىقىپ قىلغانلىقى ئۈچۈن 

  بارلىق ئۆلىماالرنىڭ پىكىرى بىردەك.

مە ر  )الحافظ ابن كثير رحئىبنى كەسىياسىق  –تاتارالر ياسىق   

بىر قىسمى قۇرئاندىن، بىر قىسمى ئىنجىلدىن، بىر  دېگەندەكاللە( 

قىسمى تەۋراتتىن، بىر قىسمى چىڭگىزخاننىڭ ھاۋايى ھەۋىسىدىن 

ۆكۈم بىلەن ھ -ئىلىنغان تاتارالرنىڭ قانۇن توپلىمىدىن ئىبارەت 

 ايەتئىبنى كەسىر  )الحافظ ابن كثير رحمە اللە( ئ  ،قىلغاندا

 كەرىمىنىڭ تەپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ:

 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن ( ] المائدة  ) َأَ ُحْكَم اْلَجاِهِليَّةِ يَ ب ْ

 :55 ] 

قا( هللا ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ؟ )ا)

ىم تىنمۇ ئادىل كهللا چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە ھۆكۈمدە ا

 (بار.
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بارلىق ياخشىلىقالرنى ئۆزئىچىگە ئالغان، بارلىق يامان اللە "     

اللەنىڭ ھۆكۈمىدىن چىقىپ كەتكەن  ،ئىشالرنى چەكلەيدىغان

النماي گە ئاساسەر اللەنىڭ شەرىئىتىھەمدە ئۇنىڭدىن باشقا كىشىل

 نپىكىرلەر ۋە ئىستىالھالرغا قايتىپ كەتكەتۇرۇپ تۈزۈپ چىققان 

بىلەن  ئۇنىڭكىشىلەرنى ئىنكار قىلىدۇ، ھازىرقى زامان جاھىليىتى 

قارىشى بويىچە تۈزۈپ -ھۆكۈم قىلىۋاتقان ھاۋايى ھەۋىسى ۋە كۆز

ن ، تاتارالر ئۇنىڭ بىلەچىققان ئازغۇنلۇقالر ۋە جاھالەتلەرگە ئوخشاش

پادىشاھى  ياسۇقنى تۈزۈپ بەرگەنھۆكۈم قىلىدىغان،  ئۇالرغا  

پادىشاھلىق سىياسەتلىرىگە  قوبۇل قىلىنغاندىن چىڭگىزخان

، ياسۇق بولسا يەھۇدى دىنى، ناسارا دىنى، ئىسالم دىنى ئوخشاش

ۋە باشقا دىنالردىن ئىبارەت تۈرلۈك قانۇنالردىن قوبۇل قىلىنغان 

ياسۇقتا چىڭگىزخاننىڭ ھاۋايى  ئەھكامالر توپلىمىدىن ئىبارەت.

رغۇنلىغان ئەھكامالر قارىشى بويىچە تۈزۈلگەن نۇ-ھەۋىسى ۋە كۆز

بولۇپ ياسۇق بارلىق كىشىلەر ئەگىشىدىغان قانۇنغا ئايالندى.. ئۇالر 

ياسۇقنى اللەنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتى 
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ئۇالردىن كىمكى ئاشۇ  بويىچە ھۆكۈم قىلىشنىڭ ئورنىغا قويدى.

مبەر ەئىشالرنى قىلىدىكەن ئۇ كاپىردۇر، اللەنىڭ كىتابى ۋە پەيغ

ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتى بويىچە ھۆكۈم قىلىمىغىچە ئۇنى 

ئۆلتۈرۈش ۋاجىبتۇر، اللەنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەر 

ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدىن باشقىسى بىلەن )مەيلى ئاز بولسۇن 

 .بولمايدۇقىلىشقا ئىشقا ھۆكۈم  ھېچقانداقياكى كۆپ بولسۇن( 

(19" ) 

)رضي  ئىبنى ئابباس كثير رحمه الله( )الحافظ ابن ئىبنى كەسىر   

دىندىن چىقىرىۋەتمەيدىغان   الله عنهما( نىڭ ])كفر دون كفر(

ڭغا بۇ سۆز ئۇنى ، لېكىنسۆزىنى ئوبدان بىلەتتى،  دېگەن[ كۇفرى

 له()الحافظ ابن كثير رحمه الكەتمىدى؛ ئىبنى كەسىر  ئارىلىشىپ 

نىڭ ىل قىلغان قانۇنبىرەر مەسىلىدە اللە نازئىلمى ۋە ھۆكۈمى بىلەن 

ھۆكۈم قىلىش بىلەن اللە نازىل قىلغان  قېتىمغەيرى بىلەن بىرەر 

 قانۇننىڭ غەيرىنى قانۇن قىلىش ئوتتۇرسىنى پەرىقلەندۈرەلەيتتى.

                                                 
 .  86ص  0تفسير ابن كثير جـ   )19(
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الشيخ محمد بن إبراھيم بن ) مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم شەيخ   

بولسا ئىلمى مول، ھەقتە  شەيخبۇ  –( (20)عبد اللطيف آل الشيخ 

 ھۆكۈم"يەرلىك قانۇنالرغا  -ىڭ تۇرىدىغان مەشھۇر كىشىچ

ناملىق رىسالىسىدە   " تحكيم القوانين الوضعية "قىلدۇرۇش 

نىڭ سۆزىنى  )الحافظ ابن كثير رحمه الله( ئىبنى كەسىر 

 ئىزاھلىدى: تەپسىلىيبۇ مەسىلىنى كەلتۈرگەندىن كىيىن 

ن غەيرى بىلەاللەنىڭ ئۆزى نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ »   

ھۆكۈم قىلغان كىشىنى كاپىر، زالىم، پاسىق دەپ قانداق 

!  اللەنىڭ ئۆزى نازىل قىلغان  بېقىڭخاتىرلىگەنلىكىگە قاراپ 

شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ غەيرى بىلەن ھۆكۈم قىلغان كىشىنى كاپىر 

دەپ ئاتىشىنى چەكلەيدىغان ئامىل يوق، بولىدۇ ياكى كاپىر بولمايدۇ 

 قادىئېتىكاپىردۇر، ئۇنىڭ ئەمىلى كاپىر ياكى ئۇ مۇتلەق  ،بەلكى

 كاپىردۇر.

  

                                                 

 ة السعودية ، ومن أكابر علمائها .سالمفتي الأسبق للمملكة العربي  )20(
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دىن بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرى )رضي الله عنهما(ئىبنى ئابباس     

ى شۇنى رىۋايىتكەلگەن تاۋۇس ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالرنىڭ توغرىسىدا 

اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ غەيرى بىلەن  ،ئۇقتۇرۇدىكى

كاپىر بولۇپ  ئېتىقادىدۇر، ئۇ ياكى ھۆكۈم قىلغان كىشى كاپىر

 ياكى ئەمىلى كاپىر بولۇپ ئىسالمدىن،  كېتىدۇئىسالمدىن چىقىپ 

 چىقىپ كەتمەيدۇ. 

ر قانچە بى ئۇ لىق بولۇپ،كاپىر ئېتىقادىبولسا بىرىنچىسى 

 بولىدۇ: تۈرلۈك

اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ غەيرى بىلەن ھۆكۈم  -4

 ھەقۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ھۆكۈمىنىڭ قىلغان كىشى اللە ۋە ئ

ئۇ ئىبنى ئابباس )رضي اللە ) .ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ

لەرنىڭ تەرىۋايعنهما(دىن نەقلى قىلىنغان ۋە ئىبنى جەرىر تاللىغان 

 (مەنىسىدۇر.

اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ غەيرى بىلەن ھۆكۈم 

ق ڭ ھۆكۈمىنىڭ ھەقىلغان كىشىنىڭ اللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى
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نى اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمى ،ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىشى

الپ يوق. ئارىسىدا ئىختىەقتە ئۆلىماالر ئىنكار قىلغانلىق بولىدۇ، بۇ ھ

 ،ئۆلىماالر ئارىسىدا بىرلىككە كەلگەن ئەسلى  قائىدە شۇكى ،چۈنكى

ن ەكىمكى دىننىڭ ئەسلىسىنى ياكى ئۇنىڭغا بىرلىككە كەلگ

پەرئىسىنى ئىنكار قىلغان ياكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىلىپ 

ر بولۇپ، كاپى ئىنكار قىلغان كىشى ھەرپنىكەلگەن نەرسىلەردىن بىر 

 . كېتىدۇدىندىن چىقىپ  ئۇ

اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ غەيرى بىلەن ھۆكۈم  -6  

 ھەق قىلغان كىشى اللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ھۆكۈمىنىڭ

ئۇ پەيغەمبەر  ، لېكىن ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلمايدۇ.

ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆكۈمىدىن باشقا ھۆكۈمنى پەيغەمبەر 

ەمدە  قىلىدۇ ھ ئېتىقادۈمىدىن ياخشى دەپ ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆك

ھۆكۈم  بولغان ئېھتىياجلىقتارتىش بولغاندا كىشىلەر ئەڭ  –تاالش 

ىڭ قىلىشى ۋە ئەھۋالن تەرەققىيىڭ ياكى مۇتلەق بولىدۇ ياكى زامانن

ولىدۇ نىسبەتەن ب ھادىسىلەرگە يېڭىئۆزگىرىشىدىن پەيدا بولغان 
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كىشىمۇ مەخلۇقالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى اللەنىڭ قىلىدۇ. بۇ  ئېتىقاددەپ 

ھۆكۈملىرىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى بايان قىلغانلىقى ئۈچۈن 

ىڭ غەمبىرىناللە ۋە ئۇنىڭ پەيكاپىر بولىدۇ. شەكسىز وخشاشال ئ

زامانالرنىڭ ئوخشىماسلىقى ۋە ئەھۋالالرنىڭ  دەھۆكۈمى ئەسلى

 .. بېرىشىھادىسىلەرنىڭ يۈز  يېڭىقىلىشى ۋە  تەرەققىي

بۇ مەسىلىلەرنىڭ ھۆكۈمى  ،قاتارلىقالرغا قارشى كەلمەيدۇ. چۈنكى

پەقەتال اللەنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدە 

يەكۈنلەش ياكى باشقا يولالر ئارقىلىق ياكى  ەرتېكىستلئاشكارا 

ە اللە بۇنى بۈلدۈرگەن كىشىلەر بۇنى بىلىدۇ، الل ،بولۇپ ئىسپاتالنغان

 كىشىلەر بۇنى بىلمەيدۇ. بىلدۈرمىگەنبۇنى 

بىر كىشى مەخلۇقالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى اللە ۋە ئۇنىڭ  -1  

 ، ېكىنلقىلمايدۇ،  ئېتىقادپەيغەمبىرىنىڭ ھۆكۈمىدىن ياخشى دەپ 

بۇ كىشى مەخلۇقالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى اللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ 

 قىلىدۇ، بۇ كىشىمۇ مەخلۇقنى ئېتىقادھۆكۈمى بىلەن ئوخشاش دەپ 
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ھەمدە خالىق )ياراتقۇچى( بىلەن ئوخشاش ئورۇندا قويغانلىقى 

 اللەنىڭ:

 

 ) لَْيَس َكِمْثِلِه َشْ ٌء (

 ى يوق(شەيئ ھېچقانداق)اللەغا ئوخشايدىغان 

-اللەنىڭ زاتىدا، ئىسىم ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان سۆزىگە  دېگەن

ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان  يېگانە ھەرىكەتكە -سۈپەتتە، ئىش

ىشىگە ئىككى كئىلگىرىكى قارشى چىققانلىقى ئۈچۈن  ئايەتلەرگە

 . كېتىدۇپ دىندىن چىقىپ ئوخشاشال كاپىر بولۇ

 ت ھۆكۈمنىڭ غەيرى بىلەنبىر كىشى اللە نازىل قىلغان شەرىئە-1  

ھۆكۈم قىلىشنى اللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ھۆكۈمىدىن ياخشى 

قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن اللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ  ئېتىقاددەپ 

ۇنىڭ اللە ۋە ئ ، لېكىنقىلمايدۇ،  ئېتىقادھۆكۈمىگە ئوخشايدۇ دەپمۇ 

كۈم ھۆ قانۇن بىلەن كېلىدىغانقارشى  پەيغەمبىرىنىڭ ھۆكۈمىگە

قىلىدۇ. بۇ كىشىمۇ ئۇنىڭ ھاراملىقى  ئېتىقادقىلىش دۇرۇس دەپ 
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 ،قۇرئان ئايەتلىرىگە قارشى ھالەتتەئاشكارا -بولغان، ئوچۇق قەتئىي

انۇن ق كېلىدىغاناللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ھۆكۈمىگە قارشى 

قىلغانلىقى ئۈچۈن  ئېتىقادبىلەن ھۆكۈم قىلىش دۇرۇس دەپ 

 .ولۇپ دىندىن چىقىدۇئوخشاشال كاپىر ب

ن قارشى بىلە ۋاسىتىلەراللەنىڭ قانۇنىغا ئەڭ قاتتىق كىشى بۇ -9  

تۇرىدۇ، اللەنىڭ ئەھكاملىرىغا چوڭچىلىق قىلىدۇ، اللە ۋە ئۇنىڭ 

پەيغەمبىرىگە مۇشەققەت پەيدا قىلىدۇ، ھەر تەرەپتىن شەرىئەت 

مەھكىمىلىرىگە ئوخشىۋالىدۇ. شەرىئەت مەھكىمىسىنىڭ بولسا 

ەنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنى مەنبە الل

ەيدا قىلىۋالغان پكىشىلەر  ،بىراق ،قىلغان مەنبەسى بار

مەھكىمىلەرنىڭ مەنبەسى تۈرلۈك قانۇن نىزامالردىن كەلگەن، 

ڭدىن قانۇنى ۋە ئۇنى ئەنگلىيەقانۇنى،  ئامېرىكافىرانسىيە قانۇنى، 

دئەتچى بى بېرىدىغانىئەتكە نىسبەت باشقا قانۇنالر ۋە ئۆزىنى شەر

 مەزھەپلەر ۋە باشقىالرغا ئوخشاش..
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نۇرغۇنلىغان سەھرالىق قەبىلە باشلىقلىرى كىشىلەرگە ھۆكۈم -2  

ىن ۋە ئانىسى ۋە ئەجدادلىرىد-قىلىۋاتقان قانۇنالر بولسا ئۇالرنىڭ ئاتا

 قىلغان نەرسىلەردۇر. ھېكايەئادەتلىرىدىن  -ئۆتمۈشتىكى ئۆرۈپ

اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ غەيرى  ،ىنچىسىئىكك  

 بىلەن ھۆكۈم قىلغان ۋە دىندىن چىقىپ كەتمەيدىغان ھاكىم بولۇپ 

بايان قىلىنغان ئىبنى ئابباس )رضي اللە عنهما(نىڭ  يۇقىرىدا

 :تۆۋەندىكى ئايەتنى تەپسىرلىشىدۇر

 

 ُهُم اْلَكاِ ُروَن ( ) َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أَنْ َزَل اللَُّه  َُأولَِئكَ 

)كىمكى اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمى بويىچە ھۆكۈم 

 قىلمايدىكەن ئۇالر كاپىرالردۇر.(

 

بۇ كۇپىرنىڭ مۇشۇ قىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ئىبنى ئابباس     

])كفر دون كفر( توغرىسىدىكى )رضي اللە عنهما( نىڭ بۇ ئايەت 

اس سۆزىدۇر. ئىبنى ئابب دېگەن[ ۇفرىكدىندىن چىقىرىۋەتمەيدىغان 
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)رضي اللە عنهما( نىڭ ])كفر دون كفر( دىندىن چىقىرىۋەتمەيدىغان 

ئەمەس. بۇنداق  كۇفرىسۆزى سىلەر دەۋاتقان  دېگەن[ كۇفرى

بۇ ھاكىم اللە نازىل قىلغان شەرىئەت  ،شۇكى سەۋەب بولۇشىدىكى

رىنىڭ ەمبىھۆكۈمنىڭ غەيرىدىكى بىر مەسىلىدە اللە ۋە ئۇنىڭ پەيغ

قىلغان ۋە ئۆزىنىڭ خاتاالشقانلىقىنى  ئېتىقادھۆكۈمى ھەق دەپ 

ىلغان ق ئېتىراپيولدىن يىراقلىشىپ كەتكەنلىكىنى توغرا ھەمدە 

 ھەۋىسىگە ئەگىشىپ ھۆكۈم قىلغان.-ھاۋايىھالەتتە 

 ، لېكىن ،گەرچە بۇ جىنايەت ئۇنى دىندىن چىقىرىۋەتمىسىمۇ   

ەم قىلىش، يالغان قەسئوغرىلىق چىش، ئۇنىڭ گۇناھى زىنا، ھاراق ئى

 بىلەن ئوخشاش كېبىرلەرقىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان گۇناھى 

اللە ئۆزىنىڭ كىتابىدا  ،بولغان ئەڭ چوڭ گۇناھى كەبىردۇر. چۈنكى

پ دە كۇپۇرلۇقدەپ ئاتىغان بۇخىل جىنايەت بولسا اللە  كۇپۇرلۇق

 دىن بارلىقبىز اللە  گۇناھتۇر. ئېغىرئاتىمىغان جىنايەتتىن  

مۇسۇلمانالرنى اللەنىڭ ھۆكۈمىگە رازى بولغان ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنغان 
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شىنى قىلىپ بىرلەشتۈرى قىلدۇرىدىغانھالدا ئۆزىنىڭ كىتابىغا ھۆكۈم 

 سورايمىز. اللە بۇنىڭ ئىگىسى ۋە ئۇنىڭغا قادىردۇر.

 

اللە نازىل قىلغان شەرىئەت ھۆكۈمنىڭ غەيرى بىلەن قانۇن     

 نكېلىدىغاقارشى ئاشكارا غا «ال الە اال اللە»وخشاش چىقىرىشقا ئ

بىر ئەمەل قىلىنغاندا دەۋەتچىلەرنىڭ كاللىسىدا بۇ مەسىلە روشەن 

ى ھەم بەزىدە ئىبن- ھېلىمۇبىر قىسىم دەۋەتچىلەر بولدىمۇ ياكى 

ئابباس )رضي اللە عنهما( نىڭ ])كفر دون كفر( دىندىن 

ىن، ۋە بەزىدە ئىمان سۆزىد دېگەن[ كۇفرىچىقىرىۋەتمەيدىغان 

بىلەن ئەمەلنىڭ ئوتتۇرسىنى ئايرىۋىتىدىغان ئىرجائىزىم 

رىيالماي ئاي ئېنىقتەسىرى سەۋەبىدىن ئىشالرنى  ئىدىيەسىنىڭ

 قويىۋاتامدۇ؟ ئارىالشتۇرۇش

بىز ا قويىۋاتس ئارىالشتۇرۇشبىر قىسىم دەۋەتچىلەر ئىشالرنى     

ى مەسىلىس« ال اللەال الە ا»كۈتىمىز؟  نېمىنى خەلقتىن ئومومى 

ىشىلەر ، كىگەنلىكتىنروشەنلەشم ئېنىقكىشىلەرنىڭ تۇيغۇسىدا 
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 ،لىكتىنىگەنكۆرۈشكە ئىنتىلمھەقنى ئىشتىياق بىلەن قەلبىدىن 

 پسەرھەم نۇرغۇن تىرىشچانلىقالر - ھېلىمۇبىزنىڭ ئالدىمىزدا 

 قىلىنماقتا؟!

ى، ھالبۇك، ئىشتۇرتوغرىسىدىكى مەسىلىسى  ھاكىمىيەتبۇ     

 دەمەسىلىسى« ال الە اال اللە»ىسى مەسىل ھاكىمىيەت

« لەال الە اال ال»مەسىلە ئەمەس.. بىر  -روشەنلەشتۈرىدىغان بىردىن 

 ،ەرۋەرلىك، مىللەتچىلىكۋەتەنپ بولسامەسىلىسىنى ھەل قىلىش 

شىپ ئارىلىۋە ئۇنىڭغا ئوخشاش دەۋەت يولىغا  لەتئىجىتىمائى ئادا

نى پاك  قىلىشنى «ال الە اال اللە»قالغان باشقا مەسىلىلەردىن  

 تەلەپ قىلىدۇ.

كۆپرەك  غائەتراپىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا كىشىلەرنى   

ر بار بولىدىغان نۇرغۇن مەسىلىلەچىقىرىشقا  ئوتتۇرىغاتوپالش ئۈچۈن 

 ئىدى.

ىشغال ئبىر قىسمىنى يىرىم ئارىلىنىڭ ارىسالر ئەرەب پمەسىلەن:    

ەنە بىر يئەرەب يىرىم ئارىلىنىڭ بولسا  رۇملۇقالرى، قىلىۋالغان ئىد
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ئىشغال قىلىۋالغان ئىدى. قىسمىنى

مىللەتچىلىكىنى  ئەرەبكىشىلەرنى توپالش ئۈچۈن  ئەتراپىغا

توپلىشىپ، ئۇنىڭ  ئەتراپىغاقوزغاشقا ھەمدە كىشىلەر ئۇنىڭ 

ر دەڭال «ال الە اال اللە»ۋاقىتتا ئۇالرغا  بويسۇنغانقوماندانلىقىغا 

 .تامامەن قادىر ئىدى دېيىشكە

ى، مەسىلىمۇ بار ئىدئىجتىمائىي ئۇنىڭدىن باشقا   ئۇ ۋاقىتتا   

امراتالر نمەسىلەن: بايالر ئەڭ يۇقىرى بايلىق مەرتىۋىسىگە يەتكەن، 

. ئەڭ ئىدى چۈشۈپ قالغاندەرىجىسىگە  پېقىرلىقبولسا ئەڭ تۆۋەن 

بايالرنىڭ بايلىقىنى  ،ەمەلدىن قالدۇرۇپجازانىنى ئ ،ئاددىيسى

امراتالرغا ن ،چەكلەش ھەمدە بايالردىكى بىر قىسىم بايلىقنى ئىلىپ

ھەققىدە بىرەر كىشى  تۇرمۇشىنى ياخشىالش ئۈچۈن بىرىش

ىلىنى بۇ مەسپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  پ باقمىغان ئىدى.ئويلىنى

ىلەن بۇ شۇنىڭ ب ،كىشىلەرنىڭ توپلىنىشى ئەتراپىغاقوزغاشقا ھەمدە 

كىشىلەردىن قۇرەيشلەرگە قارشى تۇرىدىغان كۈچ شەكىللىنىپ، 
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 «ال الە اال اللە»ئۇرۇش داۋامىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا 

 قادىر ئىدى. تامامەن دېيىشكەدەڭالر 

 لەربۇ مەسىلى ،بولۇپ مەسىلىلەريەنە نۇرغۇن  ئۇنىڭدىن باشقا    

ش ۋە ئۇالرنىڭ قىزغىنلىقىنى قوزغاش توپال ئەتراپىغاكىشىلەرنى 

ھەمدە قىلىدىغان  جەلپئاندىن نۇرغۇن كىشىلەرنى ئۆزىگە 

 ئومومى ،ئاسانال توپلىشىدىغان ئەتراپىغائۇنىڭ   كىشىلەرمۇ

ايدىلىق پمەسىلىلەر ئارقىلىق ئۇالرنى دەۋەتكە مايىل قىلىشتىكى 

ۋەھىينىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ، لېكىن ئامىل ئىدى.

 يۇقىرىقىتەقەززاسى بويىچە مەككىدىكى تەربىيە باسقۇچىدا 

ىدى، كۆتىرەپ چىقم ئوتتۇرىغاقانداق مەسىلىنى  ھېچمەسىلىلەردىن 

ۋە كىشىلەرنىڭ دۈشمەنلىكىنى قوزغايدىغان كاتتىباشالر  ،بەلكى

ىلىپ ئ ئوتتۇرىغامەسىلىسىنى « ال الە اال اللە»بىرال مەسىلە يەنى 

اللە ئەڭ ياخشى  لىدە چىڭ تۇردى.مۇشۇ مەسى چىقتى ھەمدە

 .غا ئىچىۋەتتى «ال الە اال اللە»كىشىلەرنىڭ قەلبىنى 
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.. .ئىجتىمائىي )مىللەتچىلىك، ۋەتەنپەرۋەرلىك،  يۇقىرىقى    

قتىن بولمىغانلى ئەھمىيىتىقاتارلىق( مەسىلىلەر ئۈممەت ھاياتىدا 

 ىقيۇقىرى قويۇلمىغان ئەمەس، ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس! ئوتتۇرىغا

 مۇمەشغۇلئارقىدىن -ئارقا ھەرىكىتىمەسىلىلەر بىلەن ئىسالم 

ەت نىيۋە ئىنسا پىرىنسىپتا ئىالھى – ، لېكىن. ئىدى بولغان

 مەسىلىسى بولۇپ« ال الە اال اللە»ئەڭ چوڭ مەسىلە  -رېئاللىقىدا

ال الە اال »ئىنساننىڭ دۇنيادىكى  ھاياتى ۋە ئاخىرەتتىكى ئاقىۋىتى  

سى ھەممى مەسىلىلىرىنىڭھايات  ،شۇڭا ق بولىدۇ.قاراشلىغا « اللە

ۋە  شىكېلىدىن بارلىققا «ال الە اال اللە» - پىرىنسىپىدااللەنىڭ  -

ۈچۈن ئ« ال الە اال اللە»، شۇنداق بولغاندا  كېرەكئۇنىڭغا باغلىنىشى 

 ىنىدۇ.ئامىللىرى تولۇقل، ئىخالسمەنلىك، خالىس بولۇش راستچىللىق

« ال الە اال اللە»ئەۋۋەل  پىرىنسىپى اللەنىڭ ، سەۋەبتىنشۇ 

مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ۋە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ شەكىللىنىش 

ئىبادەتنىڭ اللە رازىلىقىنى مەقسەت قىلغان ھالدا خالىس باسقۇچىدا 

اپ سئارىالشمىالردىن نى ھەرقانداق «ال الە اال اللە»ئۈچۈن  بولۇشى
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 لىرىدەقەلبگىلىرىنىڭ ئى «ال الە اال اللە»قىلىشقا مەركەزلەشتى. 

بولغان بارلىق  زۆرۈرئۈممەت ھاياتى ئۈچۈن  ،خالىس بولغاندا

 دىنكېتىشىئارىلىشىپ  قەلبلەردەئىشالرنىڭ ئاشۇ مەسىلىلەر 

نىڭ ئىسالم ئۈممىتى ،بىراق ئۇنىڭغا باغلىنىدۇ.ئەنسىرىمەستىن 

  مەۋجۇت ئىدى. قورقۇنچشەكىللىنىش باسقۇچىدا 

ىتتا كەتكەن ۋاقئارىلىشىپ ئىشالر باسقۇچىدا  تەربىيەلىنىش

بولۇپ شەيتاننىڭ  مەغلۇپتىز  نېمىدېگەنھاياتى دۇنيا ئالدىدا 

 ھە!-ئولجىسىغا ئايلىنىدۇ

-تۇرايلى قويۇپنى خەلقئومومى -مەسىلىسى « ال الە اال اللە»

 دەۋەتچىلەرنىڭ قەلبىدە خالىس بولدىمۇ؟

، ۋەرلىكمەسىلىسى مىللەتچىلىك، ۋەتەنپەر« ال الە اال اللە» 

ن كەتمەستىئارىلىشىپ  مەسىلىلىرىگەئادالەت ئىجتىمائىي 

 ئىبادەتنى اللەغا خالىس قىلىدىغان دەرىجىدە ساپ بولدىمۇ؟

 –كىشىلەرنى مايىل قىلىش ئۈچۈن –دەۋەتچىلەر  ،ۋەھالەنكى

» ،«ئىسالمدىكى دىمكىراتىيە »،«سوتسىيالىزم ئىسالمدىكى »
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توغرىسىدا « مىتۈزۈئىسالمدىكى كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش 

 سۆزلەۋاتىدۇ.

 

*     *     * 

 

نى خەلقشەرىئەت مەسىلىسى ھەل بولدىمۇ؟ بىز ئومومى 

قويۇپ تۇرايلى، دەۋەتچىلەرنىڭ ئۆزىدە شەرىئەت مەسىلىسى ھەل 

 بولدىمۇ؟

 بىز شەرىئەتنى قانچىلىك چۈشىنىمىز؟    

الم بولۇپمۇ ئىس – دەۋردەغۇربەتچىلىك ئىككىنچى ئىسالمنىڭ     

رىئىتى نۇرغۇنلىغان مۇسۇلمانالر شەھەرلىرىدە ھۆكۈم قىلىشتىن شە

ۇق، تتۇئىسالمى ئۆلچەملىرىمىزنى ئۇن –يىراقالشتۇرۇلغاندىن كىيىن 

 ئۆلچەملىرىنى غەربھەمدە ئىسالمى ئۆلچەملىرىمىزنىڭ ئورنىغا 

 ى.شۇنداق بولد تېخىمۇقانۇن سىياسەتتە  ،ئالماشتۇردۇق، بولۇپمۇ
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شەرىئەتنىڭ ئۆلچىمى سايالمالردا  ،دۇكىشۇنداق دەي غەرب    

ۆكۈم ھ ئېرىشسەقىلىش.. كىمكى سايالمدا ئەڭ كۆپ ئاۋازغا  غەلىبە

 دۇ.شەرىئەتنىڭ ئىگىسىگە ئايلىنى ئېرىشىدىغان ھوقۇقىغاقىلىش 

، ۇڭۇرت قويۇپۋاقىتلىق  ئۆزگىرىشلەرنىبۇ ئۆلچەملەرگە يەتكەن     

ئىسالم قىلغۇچىالر  غەلىبەئالجىرىيەدە ئەڭ كۆپ ئاۋاز بىلەن 

ۇلمانالر بىزنى مۇس غەرب ئاتالمىش ،بولغان ۋاقىتتا پارتىيەسىدىكىلەر

ئۇنىڭدا بىر تەرەپتە تۇرىدىغان ھەرقانداق مەسىلىدە ئىككى خىل 

-قىممەت غەربنىڭبۇ  ئۆلچەم قوللىنىشقا ئادەتلەندۈردى.

ئىشىنىدىغانلىقى ۋە باشقىالرغا ھۆرمەت  بەكپىرىنسىپالرغا 

رمەت قىلىدىغانلىقى ۆھ ھوقۇققائىنسانىي نلىقى ۋە قىلىدىغا

 ئۈچۈندۇر.

تۇرۇڭ، بىز ئىسالم  قويۇپۋە ئۇنىڭ مەيدانىنى  غەربسىز     

 مۇشۇ مەسىلىدىكى : بۇكىقويىمىزسوئال پارتىيسىدىكىلەرگە 

 ئىسالمى ئۆلچەممۇ؟
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ياسىي سىئىنسان ياكى پارتىيە ياكى تەشكىالت ياكى سىز بىر   

 ،شتىئېرىم يولى ئارقىلىق يۈز پىرسەنت ئاۋازغا مەسىلىلەر سايال

دەپ – دىمىشەرىئەت بويىچە ھۆكۈم قىلئاندىن اللە نازىل قىلغان 

ن شەرىئەتكە ئۇيغۇبۇنىڭ اللەنىڭ دىنىدا  ، بېقىڭپەرەز قىلىپ 

 ؟بوالمدۇ

– دەۋردەغۇربەتچىلىك ئىككىنچى ئىسالمنىڭ  -بىزگە     

ى يەنى ھاكىمن ،كەتتىئارىلىشىپ ئوخشىمىغان  ئىككى ئىش  

 شنى تالالتالالش ۋە كىشىلەرگە ھۆكۈم قىلىنىدىغان ھۆكۈم تۈرى

 كەتتى.ئارىلىشىپ دىن ئىبارەت ئىككى ئىش  يولى

ىياسىي سشەرىئەتنىڭ  ،ئىسالم ھاكىم بولغاندا زېمىنىدائىسالم 

ا توغرىسىدتىگىشلىك شەرتلەر  بولۇشقافەقىھلىرى  ھاكىمدا 

ەت ۋە كىڭىشش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھۆكۈم سۆزلىدى ۋە ئەركىن بەيئ

 ھەمدە سۆزلىدىتوغرىسىدا سىياسىتىگە ئاالقىدار ئىشالر  

 ىبېسىم زۆرۈرىيەتتارتىش بولغاندا  -ھۆكۈمى ۋە تاالش زۆرۈرىيەت

 ىبەغەلسۆزلىدى. ئۇالر "توغرىسىدا  شەرتلەرئاستىدا بولىدىغان 
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"  ېرەككىش ئىتائەت قىل ئۇنىڭغا قىلغۇچىنىڭ سۆزىنى ئاڭالش ۋە

ن قەلبىدە ھاكىم اللە نازىل قىلغا بىرەرسىنىڭ ، لېكىن.. دېيىشتى

 ئاندىن مۇسۇلمانالرغا ىششەرىئەتنىڭ غەيرى بىلەن قانۇن چىقىر

 ەندېگ مۇمكىن بولۇشىشەرىئەت بىلەن ھۆكۈم قىلىدىغان ھاكىم 

   باقمىدى!!! كېلىپخىيال -ئوي

اسى شەرتى ئىسالمدىكى ھۆكۈم قىلىش قانۇنىنىڭ ئاس     

ايا بىز ب . كېرەك بولۇشىقانۇن اللەنىڭ شەرىئىتى  يۈرگۈزۈلۈۋاتقان

اللە نازىل قىلغان شەرىئەت بويىچە ھۆكۈم ئىبنى كەسىرنىڭ 

شەرىئەتكە قارشى قانۇن بىلەن ھۆكۈم  ،بەلكى ،قىلماستىن

 سۆزىنى كۆرۈپ ئۆتتۇق.توغرىسىدىكى قىلىدىغان ھاكىم 

دەۋەتچىلەرنىڭ  –تۇرۇپ تۇرسۇن  ئومومى خەلق–بۇ مەسىلە      

كاللىسىدا ھەل بولدىمۇ؟.. ياكى بىزنىڭ بارلىق سۆزىمىز سايالم 

ىز ب قمۇ؟لىبوالمدۇ؟ سايالم ئەركىنلىكمۇ ياكى ساختىتوغرىلىق 

 ؟ سايالمدا كۆپئېرىشتۇقھازىرغا قەدەر سايالمدا قانچىلىك ئاۋازغا 
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تىشىمىز كۆرسى تىرىشچانلىقئۈچۈن يەنە قانچىلىك  ئېرىشىشئاۋازغا 

 ؟ كېرەك

ىڭ ۋاقتىمىزدا اللەن ئېرىشكەن ئۈستۈنلۈككەھەقىقەتەن سايالمدا   

شەرىئىتىنى تەتبىقاليدىغان مەيدان ھازىرلىنىدۇ دەپ ئويالش 

 ىئەمەلتولىمۇ ساددىالرچە ئويالشتۇر، بۇنىڭغا ئالجىرىيەدىكى 

 دەلىل بوالاليدۇ. رېئاللىق

 شىغابې ھاكىمىيەت -تتىنپىرىنسىپ جەھە–بىزنىڭ   ، لېكىن   

چىقىش ئاندىن بۇ يول ئارقىلىق اللەنىڭ شەرىئىتىنى تەتبىقالش 

 ،چۈنكى ؛ئۈچۈن سايالم يولىنى تاللىشىمىز شەرىئەتكە مۇخالىپتۇر

سايالم ھۆكۈم قىلىدىغان قانۇن تۈرىنى تالالشتا كىشىلەرنى مەنبە 

سۆزلەپ توغرىسىدا قىلىدۇ؟ )بىز بۇ يەردە ھاكىمنى تالالش 

ئولتۇرمايمىز( ئەگەر كىشىلەر ئىسالمنى تاللىسا  ئىسالم ھۆكۈم 

قىلىدۇ، ئەگەر كىشىلەر ئىسالمدىن باشقا ھۆكۈمنى  تاللىسا  

 ئىسالم مۇشۇنداق بوالمدۇ؟ ئىسالمدىن باشقىسى ھۆكۈم قىلىدۇ.

 بىز اللەنىڭ تۆۋەندىكى سۆزىدىن قەيەردە؟  
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َن َلُهُم اْلِخيَ َرُة َذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمراً َأْن َيُكو ) َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إِ 

 [ . 48] األ زاب :  ِمْن َأْمرِِهْم (

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا، ئەر هللا ا)

هللا ەنى اي) ـ ئايال مۆمىنلەرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ

ەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان ئىكەن، ھېچ نىڭ پەيغەمبىرى بىرهللا ۋە ا

هللا مكى اكى، ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ(

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئاسىيلىق قىلسا، ھەقىقەتەن ئۇ ئوپئوچۇق 

 (ئازغان بولىدۇ

 

اللەنىڭ شەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇشقا مەجبۇرالشنىڭ     

، بەلكى ،اكى تاللىماسلىقى ئەمەسمەنبەسى كىشىلەرنىڭ  تالالش ي

ئۇالر مۇسۇلمان بولىدىكەن بۇ ئۇالرنى اللەنىڭ شەرىئىتىگە ھۆكۈم 

اللەنىڭ شەرىئىتىدىن يۈز  قىلدۇرۇشقا مەجبۇراليدۇ. ئەگەر ئۇالر

ۋە ئۇنىڭدىن باشقا قانۇنالرغا يۈزلىنىدىكەن گەرچە ئۇالر  ئۆرۈيدىكەن
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لمان دەپ دەۋا قىلغان ،روزا تۇتقان، ئۆزىنى مۇسۇ ئوقۇغانناماز 

  . كېتىدۇبولسىمۇ ئۇالردىن ئىمان يوقاپ 

ُهْم ِمْن بَ ْعِد  ) َويَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ثُمَّ يَ تَ َولَّى َ رِي ٌ  ِمن ْ

وِلِه لَِيْحكُ  نَ ُهْم ِإَذا مَ َذِلَك َوَما ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن ، َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرس    ُ  بَ ي ْ

ُهْم ُمْعِرُضوَن (  [ . 36 – 34] النور :  َ رِيٌ  ِمن ْ

قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىمان ئېيتتۇق ۋە ئىتائەت هللا ا» )مۇناپىقالر()

ئاندىن ئۇالردىن بىر جامائە شۇنىڭدىن )يەنى  ،دېيىشىدۇ« قىلدۇق

ئىماننى دەۋا قىلغاندىن( كېيىن، )شەرىئەت ھۆكمىدىن( يۈز 

، ئۇالر )ھەقىقەتتە( مۆمىن ئەمەس. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۆرۈيدۇ

نىڭ ۋە هللا )پەيغەمبەر( ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالر ا

 پەيغەمبەرنىڭ )ھۆكمىگە( چاقىرىلسا، ئۇالردىن بىر جامائە

 (باش تارتىدۇ. )پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا ھازىر بولۇشتىن(
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َك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّمو  َجَر ب َ )  َْ َورَب   ِّ ا ش           َ نَ ُهْم ثُمَّ ال َا ِ يم   َ ي ْ

ِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً ( [  85النساء :  ] َيِجُدوا ِ   أَنْ ُفس ِ

. 

)ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى، ئۇالر )يەنى )

مۇناپىقالر( ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا 

لمىغۇچە، ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكىمىڭگە ئۇالرنىڭ تەكلىپ قى

ي ۋە ئۇالر پۈتۈنلە يوقالمىغۇچەدىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ 

 (.ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ بويسۇنمىغۇچە

   

دۇنيادا اللەنىڭ شەرىئىتىگە ھۆكۈم  رېئال ،ھەقىقەتەن

ننى نۇچىڭ تۇرىدىغان ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ھەرقانداق قا قىلدۇرۇشتا

رەت قىلىدىغان ھەمدە اللەنىڭ شەرىئىتىدىن باشقا قانۇنغا رازى 

نىدىغان  ئىشى قەتئىي ەپد چىقىرىدۇبولۇپ دىندىن  كۇپۇرلۇقبولۇش 

 مۇمكىن بولۇشىمۇئمىنلەر بولمىغان جايدا ئىسالمنىڭ ھاكىم 

 جاھىلىيەت ،ئاز بولۇپناھايىتى بۇنداق مۇئمىنلەر ھازىر  ئەمەس،
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 ، ېكىنلىلىۋاتىدۇ ھەم يوقىتىۋاتىدۇ.. بۇ ھەقىقەت، ئۇالرنى بوزەك ق

بىز دەۋەت قىلىشىمىز ۋە كىشىلەرگە بىر  ،ئۇنىڭ تەقەززاسى شۇكى

كىشى اللەنىڭ شەرىئىتىدىن باشقا قانۇنغا رازى بولغاندا ئىماندىن 

 ئىبارەت بۇ ھەقىقەتنى كىشىلەرگە بايان كېتىدىغانلىقىدىنئاجراپ 

ارلىق ئىشالر ئۇنىڭ قولىدا بولغان ۋە بازا ب بېرىشىمىزقىلىپ 

نىڭ لەرنى بۇ ھەقىقەتلەرمۇئمىنلەر بازىسىغا ئايالنغانغا قەدەر كىشى

كە بۇنى ئەمىللەشتۈرۈش،  كېرەك  تەربىيلىشىمىزبويىچە  لىپىتە

بۇ ھازىرقى ۋاقىتتىكى دەۋەتنىڭ  ،ۋاقىت كۆپ كەتكەن تەقدىردىمۇ

مۇ سايالم يولى ھەرگىز ۋەزىپىسىمۇھىم ۋەزىپسىدۇر. دەۋەتنىڭ 

ئارقىلىق كىشىلەرگە : ئۇالر مۇسۇلمان بولۇشنى خاالمدۇ ياكى 

 بىرىش ئەمەس. خالىمامدۇ؟ دەپ پەتىۋا

ىلەرنىڭ دەۋەتچ –تۇرۇپ تۇرسۇنئومومى خەلق –بۇ مەسىلە     

ياكى ئۇالر ئۆزلىرىمۇ بىلمەستىن  كاللىسىدا ھەل بولدىمۇ؟

ھۆكۈم  -( 21) سىرتقى كۆرۈنۈشتەئاددىيسى ئەڭ –كىشىلەرنى 

                                                 
ــىلهر ئۆزلىرىنى ھۆكۈم قىلغۇچى دەپ دى  )21( مكىراتىيه تىياتىر ئويىنىدا كىش

ئويلايدۇ لىكىن ماھىيهتته ھۆكۈم قىلىش ھوقوقى كاپىتالىســـلارنىڭ قولىدا!! 
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قىلىنىدىغان ھۆكۈم تۈرىنى بەلگىلەيدىغان ھاكىم قىلىدىغان 

ارىتىش ي دېموكراتىيىدە دىمكىراتىيە ئۆلچەملىرىگە دۈم چۈشتىمۇ؟

ولىدا ئۇنىڭ ق ۋە ئەمر قىلىش )يەنى كائىناتنى تەسەررۇپ قىلىش( 

 اللە ھاكىم بولمايدۇ. زات بولغان

 

 [ 53] األعراف :  ) َأال َلُه اْلَخْلُ  َواأْلَْمُر ( 

يارىتىش ۋە ئەمر قىلىش )يەنى كائىناتنى تەسەررۇپ قىلىش( )

 (نىڭ ئىلكىدىدۇر.هللا اراستتىنال 

 

مانا بۇ ئىسالم بىلەن جاھىلىيەت ئوتتۇرسىدىكى يولنىڭ مۇھىم 

 دوقمىشىدۇر.

 ۇختا ئاساستا بىنا قىلىندىمۇ؟پنىڭ بازىسى تىئىسالم ئۈممى   

                                                 
ئىسلام نوقتىسىدىن قارىغاندا ھۆكۈم قىلىش ھوقوقى ھهقىقهتهن كىشىلهرنىڭ 

ــۇن ھهر ئىك ــلارنىڭ قولىدا بولس ــۇن ياكى كاپىتالىس ى ھالهتته كقولىدا بولس
 الله نازىل قىلغان شهرىئهتنىڭ غهيرىنى قانۇن قىلىش ھىسابلىنىدۇ.
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« ال الە اال اللە»دەسلەپتە ئەڭ  ،بىز شۇنداق دەيمىزكى

 ېخىتمەسىلىسى ۋە شەرىئەت مەسىلىسى بىر قىسىم دەۋەتچىلەردە 

بازا قانداقمۇ تەلەپ قىلىنغان ئۆلچەم  ،ئايدىڭالشماي تۇرۇپ ئېنىق

 ا بولىدۇ؟بويىچە بىن

تەلەپ قىلىنغان بازا ئەڭ چوڭ ئىككى خىل ئاساسقا تايىنىپ بىنا 

 بولىدۇ:

 . چۈشىنىشماھىيىتىنى توغرا  ئىسالمنىڭ ،ئۇنىڭ بىرى  

ە بويىچبۇ دىننىڭ تەلەپلىرى ۋە تەكلىپلىرى  ،يەنە بىرى

 . تەربىيەلىنىش

م مەسىلىسىدە مۇھى چۈشىنىشماھىيىتىنى توغرا ئىسالمنىڭ     

، بۇ ىمىزكۆرۈۋاتئىككى مەسىلىدە كەمچىللىك ساقلىنىۋاتقانلىقىنى 

ى ۋە شەرىئەت مەسىلىس« ال الە اال اللە»ئىككى مەسىلە بولسا 

ئاالقىدار بولغان مەسىلىلەردىكى  ھەرىكەتكە) مەسىلىسىدۇر.

 كەمچىللىكلەرنى كىيىن سۆزلەيمىز(
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تەربىيە -تەلىم ،تەربىيە مەسىلىسىگە كەلسەك ،ئەمما   

ە تەربىيە ساھەلىرىد-تەلىم ،مەسىلىسى تولىمۇ خەتەرلىك بولۇپ

 ..بولماقتا ئېغىركەمچىللىك 

ر نەزە تەربىيەلىنىشىگەۇسۇلمانالرنىڭ بىز تۇنجى ئەۋالد م   

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا  ئەڭ مۇھىم بولغان  ،سالىدىغان بولساق

ئىش پۇختا، مۇستەھكەم، يىلتىزلىرى چوڭقۇر، ئىمان، ئەخالق، 

تۇيغۇ، ئەمەلىيەت.. قاتارلىق - ھېس،  ھەرىكەتتەسەۋۋۇر، 

 دى. بولغان ئى تەربىيەلەشتەرەپلەردە يۈكسەك نەتىجە قازانغان بازا 

)رضوان اللە عليهم( ئوخشاش ئەۋالد قىيامەتكىچە  ساھابىلەرگە  

ئاشۇ ئەۋالدالردىن ئۈلگە قىلىشقا تىگىشلىك  ، لېكىن ،كەلمەيدۇ

جەھەتتە چوڭقۇر يىلتىز  ھەرىكەتبازا ئەقىدە ۋە  ،ئورۇن شۇكى

 يۇقىرى ئەڭماھىيىتى ئىسالمنىڭ  يېتىشىچەتارتقان ۋە كۈچىنىڭ 

يۈكسەك دەرىجىدە  ، بېرەلەيدىغانئەتتۈرۈپ  ئەكس دەرىجىدە

نىپ غا تايىكەلگۈسىدە ئاشۇ بازى ،چۈنكى . كېرەكشەكىللىنىشى 

 رىشەخسلىبازىنىڭ  ۋە كەلگۈسىدە ئاشۇ بېرىلىدۇئىلىپ  دەۋەت
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ئىسالمنىڭ تۇنجى غۇربەتچىلىكىنى يوقىتىش  - .ئۈلگە بولىدۇ

نىڭ گەدىنىگە  جامائەت )ساھابىلەر رضوان اللە عليهم( تۇنجى

 ىتىشتاغۇربەتچىلىكىنى يوقئىككىنچى ئىسالمنىڭ  -يۈكلەنگىنىدەك

پ توختا قارشى كۈچلەر ھەرىكەتكە ئاشۇ بازىنىڭ كۈچى بىلەن

 .قالىدۇ

ىپ كىتابنىڭ ئايرىم بىر قىسمىدا توختىلتوغرىسىدا بىز تەربىيە     

ىز ب ،ئۆتىمىزكى سۆزلەپبىز بۇ يەردە شۇنى  ، لېكىن ،ئۆتىمىز

– ەيىبئھازىرقى مەيداننىڭ تەلىپى  -بازىغا نىسبەتەن–ەسلەپتە د

 ،بەلكى ،بولماستىن سەۋىيەدەبىلەن تولۇپ كەتكەن   نۇقسانالر

،  ېرەكك بىلىۋېلىشىمىز كېرەكلىكىنى بولۇشى سەۋىيەدەئاالھىدە 

رى قىلىدۇ، ئادەتتىن تاشقىئىجرا ئۇ بازا ئاالھىدە ۋەزىپىنى  ،چۈنكى

 لبىدە ئىسالم ئۈچۈن ساقلىغان مىسلىسىزقەتوسالغۇالرغا ۋە 

ۇلۇغ بازا بۇ ئ سەۋىيەدىكى. ئادەتتىكى . ئۇچرايدۇدۈشمەنلىكلەرگە 

مەنلەرگە دۈش يېڭىپۋەزىپىنى ئورۇندىيالمايدۇ ۋە ئاشۇ توسالغۇالرنى 

 تاقابىل تۇرالمايدۇ.
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ق قىيىنچىلى ئېنىق يېتىشتە سەۋىيەگەقىلىنغان  تەلەپ     

 ەگەسەۋىيبازىنى چوقۇم تەلەپ قىلغان   ،ەرنەز قەتئىي بولۇشتىن

ئۈممەت بۇ دىننىڭ تەكلىپلىرىدىن ئۆزنى  . كېرەكيەتكۈزۈش 

غانلىقىغا ۋە بۇ دىننىڭ تەكلىپلىرىنى ئورۇنداشتىن باش قاچۇر

سەۋەبىدىن بارلىق ئۈممەتلەر  شۇ تارتقانلىقىغا بەدەل تۆلەۋاتىدۇ.

 وپۇرۇلۇپيقاچىسىغا  ەريېگۈچىل)قورسىقى ئاچ قالغان ( تاماق ئۇنىڭغا 

ىن ئىككى ئەسىرد بۈگۈن ،شۇڭا كىلىۋاتىدۇ. يوپۇرۇلۇپكەلگەندەك 

ئاشۇ چىكىنىشلەرنىڭ ئورنىنى  كېلىۋاتقانبىرى داۋاملىشىپ 

ئادەتتىن تاشقىرى كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىش تولدۇرىدىغان 

 . كېرەك

ر ەئەگەر تۇنجى ئەۋالد مۇسۇلمانالر ئۇالرنىڭ ئىچىدە پەيغەمب    

ىڭ ھالەتتە ئىسالمن چۈشۈۋاتقانئەلەيھىسساالم بار ۋە ئۇالرغا ۋەھىي 

تۇنجى غۇربەتچىلىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئادەتتىن تاشقىرى 

 بىزنىڭ ئىچىمىزدە -قىلغان بولسا  سەرپتىرىشىچانلىقالرنى 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بولمىغان ۋە بىزگە تۇنجى ئەۋالد 
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بۈيۈك، بىز  -چۈشمىگەن ھالەتتەمۇسۇلمانالرغا ئوخشاش ۋەھىي 

، بەندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدىغان رەببىمىز  مېھرىبان

 ، قەدەملىرىمىزنى بېرىشى بەرىكەتە قۇۋۋىتىمىزگ-اللەدىن كۈچ

ىككىنچى ئئىسالمنىڭ   بىلەن زنىڭ قولىمىزۋە بى بېرىشىتوغرىالپ 

اردەم تەلەپ يىشى ھەققىدە نى تەقدىر قىلغۇربەتچىلىكىنى يوقىتىش

غايەت زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە  ،بىلەن بىرگە  قىلىش

 .موھتاجمىز 

شتۇر، ئورۇن بازا بىنا قىلىموھتاج تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە ئەڭ     

 كۆرۈۋاتقانبۈگۈن  مەيدانىدىكى بىز ھەرىكەتئىسالمى  ، لېكىن

-لىمەغلۇبىيەتلەر بىزنىڭ ئالدىراپ قەدەم باسقانلىقىمىزنىڭ ۋە تمە

نىڭ قىلمىغانلىقىمىز سەرپكۈچ  يېتەرلىكتەربىيە مەسىلىسىگە 

ۋە تەييارلىق قىلىشقا  تەربىيەلەشھەمدە بەزىدە بۇ ئىشالرنىڭ 

 ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە!موھتاج 
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بازا ھازىرقى مەيداندا تەلەپ قىلىنغان ئەھۋالالرغا مۇۋاپىق     

 !دەرىجىدە كىڭەيدىمۇ؟

نى مەقسەت )القاعدة الجماهيرية( ىسىباز ەلقئومومى خبىز     

بازا يىرىم ئەسىردىن بۇيان داۋام  ، شۈبھىسىزكى ،قىلغىنىمىزدا

قىلىۋاتقان دەۋەت خىزمىتى ۋە دەۋەت يولىدا روھلىرى ۋە قانلىرىنى 

ئارقىلىق ھەمدە مۇسۇلمانالرنىڭ تەقدىم قىلغان شەھىدلەر 

 ە يۇرت ماكانلىرىدىنقانلىرىنى تۆككەن ۋە تۈرمىلەرگە تاشلىغان ۋ

جاھىلىيەتنىڭ ھاماقەتلىكى ئازابلىغان قوغالپ چىقارغان ۋە قاتتىق 

ىم تاغۇتالر قان تەقد ،بۇ اللەنىڭ قانۇنى بولۇپ، كېڭەيدىئارقىلىق 

ەگەر ئقىلىنغان دەۋەتنىڭ ئۆلمەيدىغانلىقىنى بىلمەيدۇ. تاغۇتالر 

ت پ ۋە يۇرمۇسۇلمانالرنىڭ قانلىرىنى تۆكۈپ ۋە تۈرمىلەرگە تاشال

ماكانلىرىدىن قوغالپ چىقىرىپ ۋە قاتتىق ئازاپلىسا دەۋەتچىلەر 

دەۋەت بىلەن بىرگە يوقايدۇ دەپ ئوياليدۇ، تاغۇتالر بۇ ئىشلىرىنى 

قىلىشقا تىگىشلىك بولغان دەۋەتچىلەر ئالدىدىكى توسالغۇ  غەلىبە



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

202 

 

 ۋە پاكلىشىبۇ اللەنىڭ مۇئمىنلەرنى  ، لېكىندەپ ئوياليدۇ، 

 ى ھاالك قىلىشتىكى تەقدىرىدۇر.كاپىرالرن

 

ُتْم ُمْؤِمِنيَن ِإْن يَمْ  َسْسُكْم ) َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ

ْد َمسَّ اْلَقْوَم قَ ْرٌت ِمثْ ُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّاُم نَُداِوُلَها بَ ْيَن النَّاِس وَ  لِيَ ْعَلَم اللَُّه قَ ْرٌت  َ ق َ

َهَداَء َواللَُّه ال ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن ، َولُِيَمحِّ الَِّذي َ  اللَُّه َن آَمُنوا َويَ تَِّخَذ ِمْنُكْم ش  ُ

 [ . 131 – 141] آل عمران : الَِّذيَن آَمُنوا َويَْمَحَ  اْلَكاِ رِيَن ( 

)جىھادتىن( بوشىشىپ قالماڭالر، شېھىت بولغانالر ئۈچۈن )

 اڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر. ئەگەرقايغۇرماڭالر، ئەگەر مۆمىن بولس

سىلەرگە شىكەستىلىك يەتكەن بولسا )يەنى بۇ جەڭدە سىلەر 

يارىالنغان ۋە شېھىت بولغان بولساڭالر(، دۈشمەنلەرگىمۇ )بەدرى 

 يەتتى )يەنى ئۇالر يارىالندى ۋە شىكەستىلىكجېڭىدە( ئوخشاشال 

رىمىز ندۇرۇپ تۇ(. بۇ كۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا ئايالۈلدىئۆلتۈر

ھەمىشە بىر پىرقىدە قىلماي، بىر كۈن بۇ پىرقىدە،  غەلىبىنى)يەنى 

ى نىڭ )ھەقىقىي( مۆمىنلەرنهللا ئۇ پىرقىدە قىلىمىز(، )بۇ( ا ۈنك بىر
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)مۇناپىقالردىن( ئايرىشى ئۈچۈندۇر، سىلەرنى شېھىتلەردىن قىلىشى 

)يەنى سىلەردىن بەزىلەرنى شېھىتلىك دەرىجىسىگە مۇشەررەپ 

زالىمالرنى دوست تۇتمايدۇ. مۆمىنلەرنى هللا ىلىشى( ئۈچۈندۇر، ـ اق

)ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق( پاكلىشى ئۈچۈندۇر، كاپىرالرنى 

 (يوق قىلىشى ئۈچۈندۇر.

 

 كېڭەيدى( )القاعدة الجماهيريةىسىزبا ئومومى خەلق، توغرا    

بۇ   .پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىنى قاپلىدى ،قىلىپ تەرەققىيھەمدە 

بازىغا نەچچە ئون مىڭلىغان ياشالر قوشۇلدى، ئۇالر  جاھىلىيەت 

ۋە  ئىسالم دەۋىتىاللە ئۇالرنىڭ  ، لېكىن ،تۈزۈمى ئىچىدە تۇغۇلدى

ولىنى ئىسالم يجاھىلىيەتنىڭ ھاماقەتلىكىدىن تەسىرلەنگەن ھالدا 

ۇ نىسبەتەن ب ھەرىكىتىگەئىسالم  تاللىشىنى ئىرادە قىلدى،

 ى قانچىلىك؟كىشىلەرنىڭ ۋەزن

دەۋەتچىلەرنىڭ بازىنىڭ بۇنداق كىڭەيگەنلىكىدىن خۇشال  ،ئەمما  

 بۇ كىشىلەرنىڭ ،بۇنىڭدا شەك يوق، ئەمما ،بولغانلىقىغا كەلسەك
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ئەنسارىالر ئۆزلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىگە 

بىغىشلىغاندەك دەۋەت ئۈچۈن ئۆزىنى بىغىشلىشىغا كەلسەك بۇنىڭدا 

 شەك يوق!

قىلىمىزكى: بۇ ئىسالمغا قىزغىن بولغان سوئال بىز ئەۋۋەل شۇنداق   

كىشىلەر جاھىلىيەت ھاماقەتلىشىپ مۇسۇلمانالرنى قەتلى قىزىققان 

 يۇرت ماكانلىرىدىنۋە ئۇالرنى  قىلىۋاتقان ۋە ئۇالرنى ئازابالۋاتقان

خاتىرجەم تۇرمۇشىنى –تىنچ  ۋە ئۇالرنىڭ قوغالپ چىقىرىۋاتقان

ىنچ تبۇ كىشىلەر ئاشۇ  ،ۋاقىتتا بېرىۋاتقانۋە ئۇالرغا ئازار  بۇزۇۋاتقان

زنىڭ ياكى بى ؟ئىسالمغا قىزغىن بولغان ھالىتىدە بوالرمۇ ۋاقىتالردا

ساداقىتىمىز بۇ دەرىجىگە يەتمەپتۇ! دەپ دەۋەت يولىدىن 

 !يىراقلىشارمۇ؟

غا ھاكىمىيەتنى قول دۆلەتتە ەرمۇسۇلمانالر دۆلەتلەردىن بىربىز     

ۋە  ريەھۇدىياليەنى  ،جاھىلىيەت خەلقئارالىقشۇنىڭ بىلەن  ،لدىئا

 -قويۇپ تۇرۇڭ ۋاسىتىالرنىباشقا –خىرىستىئانالر ئۇالرغا 

ەپ ديۈرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇرۇش قوزغىدى  ئېمبارگوئىقتىسادى 
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 ىلەركىشقىزىققان بۇ  پەيتتەمۇشۇنداق  پەرەز قىلىدىغان بولساق

ىش ئۈچۈن ئاچلىققا بەرداشلىق بەرپا قىلھاكىمىيىتىنى ئىسالم 

 !ياكى ئۇالر بىر لوقما نان ئۈچۈن كەينىگە چىكىنەمدۇ؟ ؟بېرەلەمدۇ

دۆلەتتە ھاكىمىيەتنى قولغا  ەربىز مۇسۇلمانالر دۆلەتلەردىن بىر    

 ئېالنمۇسۇلمانالرغا ئۇرۇش جاھىلىيەت  خەلقئارالىقئالدى ۋە 

ھەرقانداق قىلمىدى ۋە ئىقتىسادى ئۇرۇش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا 

ان رادىئۇدىن بىرىلىۋاتق مۇسۇلمانالر ،قىلمىدى، بىراق ئېالنئۇرۇش 

ناخشا مۇزىكىنى ئەمەلدىن قالدۇردى ۋە تىلىۋۇزۇردىن ناچار 

بىرىلىۋاتقان يالىڭاچ كۆرۈنۈشلەرنى ئەمەلدىن قالدۇردى ۋە يولدا 

ەرەز دەپ پكىيىشنى چەكلىدى  كېچەكلەرنى–جاھىلىيەتچە كىيىم 

ى كىشىلەر ئىسالمغا بولغان بۇرۇنققىزىققان بۇ  ،ولساققىلىدىغان ب

بۇ سمى بىر قى ئۇالرنىڭ ،ئاددىيسىياكى ئەڭ  ؟قىزغىنلىقىدا تۇرارمۇ

 ؟كەينىگە چىكىنەرمۇمۇتەئەسسىپلىك دەپ  دېگەن

دۈشمەنلەر ئۇرۇش قىلغاندا ياكى زىمىندا ئىسالم ئەھكاملىرى 

ئۆزنى  ۇنداش ئۈچۈنبەرپا قىلىنغاندا ئىسالمنىڭ تەكلىپلىرىنى ئور
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بۇ  ئۈچۈن پىدا قىلىشى ۋە بۇ تەكلىپلەردىن قاچماسلىقى

بۇل تەربىيە قو-مەلۇم دەرىجىدە تەلىم دېگەندىمۇكىشىلەرنىڭ ئاز 

 ئەمەسمۇ؟ زۆرۈرقىلىشى 

ومومى ئمۇكەممەل قىلماي تۇرۇپ ۋە ئۆزىنى  تەربىيەنى-تەلىمبازا     

مومى ئوىيەتتىكى جەمئ يۈزلىنىشكە تەييارلىماي تۇرۇپ، خەلقكە

تەربىيلىگۈچىلەرنى تاپالمىسا بۇ كىشىلەرنى كىم ۋە كەلسە  خەلق

 ؟ تەربىيەلەيدۇ

سۆزدە شەك بار، بىز بۇ يەردە  دېگەناللە ئۈچۈن خالىس  ،ئەمما    

كىشى ھەققىدە سۆزلىمەيمىز ۋە ئۆزىمىزنى ئاقالپ  ەربىر

 ۇر:داردئولتۇرمايمىز، اللە قەلىبلەرنىڭ ھەممە ئىشلىرىدىن خەۋەر

 

 [ 11] غافر :  ) يَ ْعَلُم َخائَِنَة اأْلَْعُيِن َوَما ُتْخِف  الصُُّدوُر (

 

كۆزلەرنىڭ خىيانىتىنى ۋە دىلالردىكى يوشۇرۇن نەرسىلەرنى هللا ا)

 (بىلىپ تۇرىدۇ.
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 ەرىكەتھئىسالمى بۈگۈن  ،بىز پەقەتال شۇنى دەيمىزكى ، لېكىن   

شنىڭ ، پارچىلىنىبۆلۈنۈش تارتىش،-تاالش بېرىۋاتقانمەيدانىدا يۈز 

 ىقەلبلىرىدىكدەۋەت مەيدانىدا خىزمەت قىلغۇچىالرنىڭ كۆرۈنىشى 

 ىدىنلىقكەمچىللىك بار تەربىيەسىدە" قېرىنداشلىق"ئىسالمى 

 ئالىدۇ.  ەئىچىگ ئۆزمۇئەييەن دەلىلىنى ئىبارەت 

ىر ياكى ب شەخسكەھاۋايى ھەۋەسكە ياكى بىر  قەلبتىكىگەرچە     

اسماستىن ئىختىالپالرنى تۈزەيدىغان قائىدە گوروھقا يان ب

دەۋەتچىلەر ئارىسىدا  ،بولسىمۇ زۆرۈر بولۇشىپىرىنسىپالرنىڭ 

 ساھابىلەرمۇئىش ئەمەس،  ئەيىب بولۇشىئىختىالپنىڭ 

ئۇالر بۆلۈنمەيتتى، مانا بۇ  ، لېكىن ،ئىختىالپلىشىپ قاالتتى

 مەسىلىنىڭ يادىروسى. 

لىدىغان، ھەق ئۈچۈن خالىس  بىز اللە ئۈچۈن خالىس ئىش قى    

، ۆلۈنۈشبتارتىش، -تاالشساق ئىختىالپلىشىپ قال بولغان ھالەتتە 

 كىدەكۈنبۈگھەمدە ئاز بولىدۇ، شۈبھىسىزكى -شەك كېتىشئايرىلىپ 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

208 

 

ر ۋە بىر پىكىر، بى بولۇۋاتقانمەيدانىدا مەۋجۇت  ھەرىكەتئىسالمى 

باسىدىغان ئىدىيە، بىر قوماندان، بىر جامائەت، بىر يولغا يان 

 ئاز بولىدۇ. كۆرۈنىشى  بۆلۈنۈش گۇرۇھالرغا

خاتالىق ئۈستىدە جامائەت بولۇش تەلەپ  ،تەبىئىيكى    

خاتالىق ئۈستىدىكى جامائەت دەۋەتكە  ،قىلىنمايدۇ، چۈنكى

خىزمەت قىاللمايدۇ، خاتالىقتا چىڭ تۇرۇش بۇزۇقچىلىققا ئىلىپ 

 ،چۈن خالىس بولۇشھەقنى بايان قىلىشتا اللە ئۈ ، لېكىنبارىدۇ. 

داۋاسى بىلەن توغرىنى ئاشكارىالش  تىش ۋە ىخاتالىقنى تۈز

ىق شتۈرۈشتىكى ئاساسلبىرلە قەلبلەرنىمۇناسىۋەتنى ئۈزۈشتىن 

 .ھېسابلىنىدۇئامىل 

ۋەت يولىدا ئالدىراڭغۇلۇق قىلدۇق ، بىز اللەنىڭ بىز دە ، دېمەك   

بىزنىڭ  ن ئۈچۈ بولۇشىمىزاليىق  ئېرىشىشكەدەرگاھىدا ئۈستۈنلۈككە 

 .بار لەرىۈشكە تىگىشلىك نۇرغۇنلىغان مۇساپئۆت بېسىپئالدىمىزدا 

ايان يولىنى ب ئېرىشىشاللە بىزگە ئۈستۈنلۈككە  ،ھەقىقەتەن    

 :قىلىپ بەردى
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ْو أَنْ َفْقَت ) ُهَو الَِّذن أَيََّدَا بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن ، َوأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم لَ 

ا  ِ  ن َ م َ ُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز   اأْلَْرِض َجِميع ًا َما أَلَّْفَت بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللََّه أَلََّف بَ ي ْ

ي َُّها النَِّب ُّ َحِكيٌم ، يَا أَي َُّها النَِّب ُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ، يَا أَ 

 [ . 85 – 81] األنفال :  َتاِل ... (َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلقِ 

 

سېنى ئۆزنىڭ ياردىمى بىلەن ۋە مۆمىنلەر بىلەن هللا ا)

مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈردى. سەن يەر هللا كۈچلەندۈرىدۇ. ا

يۈزىدىكى پۈتۈن بايلىقنى سەرپ قىلىپمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى 

لەن( ى)ئۆزىنىڭ قۇدرەت كامىلەسى بهللا بىرلەشتۈرەلمەيتىڭ؛ لېكىن ا

ەن غالىبتۇر، ھېكمەت بىلهللا ئۇالرنى ئىناق قىلدى. شۈبھىسىزكى، ا

ساڭا ۋە ساڭا هللا )يالغۇز( ا ئى پەيغەمبەر! ئىش قىلغۇچىدۇر[.

ئەگەشكەن مۆمىنلەرگە كۇپايە قىلغۇچىدۇر. ئى پەيغەمبەر! 

 (..مۆمىنلەرنى )مۇشرىكالر بىلەن( ئۇرۇش قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگىن
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 ەلىبەغئارقا كەلگەن تۆت ئايەت -ىدىكى ئارقىمۇمانا بۇ بىر سۈر    

بۇ شەرتلەر   ؛قىلىشنىڭ ئاساسلىق شەرتلىرىنى بايان قىلىپ بىرىدۇ

، قەلىبلىرى بىرلەشكەن، اللە ئۈچۈن خالىس ئىش راستچىل ىئىمان

شقا قىلغاندا  ئۇرۇ تەلەپدنىڭ شارائىتلىرى ئۇنى قىلىدىغان، جىھا

 . بولۇشىدۇر تەييارلىق قىلىدىغان مۇئمىنلەرنىڭ

شەرتلەرنىڭ روھى بىلەن بۈگۈنكى دەۋەت  يۇقىرىقىئەگەر بىز     

نەزەر سالىدىغان بولساق ئۆزىمىزنىڭ دەۋەت يولىنىڭ بىر  رېئاللىقىغا

دەۋەت يولىدا  ، لېكىن ،ئۆتكەنلىكىمىزنى بېسىپقىسمىنى 

 قىلىمىز. ھېسئالدىراڭغۇلۇق قىلغانلىقىمىزنى 
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 ەرىكىتىدىكىھھازىرقى زامان ئىسلام 

ۋە ئۇنىڭغا  سەۋەبلىرىئالدىراڭغۇلۇق قىلىش 

 چىققان نەتىجىلەر كېلىپئەگىشىپ 

 

ۇق ئالدىراڭغۇل ھەرىكىتىدىكىەردە ھازىرقى زامان ئىسالم ي بۇ      

 بار: سەۋەبقىلىشقا ئىلىپ بارىدىغان ئاساسلىق ئۈچ 

 تىشكېيىراقلىشىپ ماھىيىتىدىن ئۈممەتنىڭ ئىسالمنىڭ -4  

 ىنى ئىنچىكە بەلگىلىيەلمەسلىك.مۇساپىس

نىڭ ئىسالمغا بولغان قىزغىنلىقىغا ئالدىنىپ ئومومى خەلق-6  

 قىلىش.

 يېتەرلىكتەسىرىنى  ئەكسدۈشمەنلەرنىڭ -1  

 مۆلچەرلىيەلمەسلىك.
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 ھەر بىرىنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز. سەۋەبلەرنىڭبىز بۇ      

ا ۋاقىتت ئىلگىرى دەۋەت باشالنغان خىلىاليىرىم ئەسىردىن   

المى ئىس ،ئەمەس ئىدى، چۈنكى ئېنىقئۈممەتنىڭ ئەھۋالى تامامەن 

بىر كىشى  دۇقلىرى كۆزگە كۆرۈنۈپ تۇرغاچقا،قال كۆرۈنۈشلەرنىڭ

ىۋى ئىد م بار ئىكەن دەپ ئويالپ قاالتتى.ھە- ھېلىمۇياخشىلىق 

ھازىرقىدەك ئۈممەتكە ھۇجۇم قىلىشقا قادىر بواللمىغان ھۇجۇم 

يوشۇرۇن بولۇپ ھەققى ەتلەرنىڭ قالدۇقلىرى ئاد-ئۆرۈپئىدى، 

 بواللمايتتى.ئاشكارا سۈرەتتە 

 غەربنىڭئىسالم دۇنياسى  ،ئىدىۋى ھۇجۇمغا كەلسەك ،ئەمما   

چاڭگىلىغا چۈشۈپ كەتكەندىن باشالپ ئىدىۋى ھۇجۇم باشالندى، 

-ن ھاڭردىرەققىياتلى، ئىلمى تەماددىي  غەربنىڭئىسالم دۇنياسى 

مۇسۇلمانالر بۇ كۈندە پۈتكۈل مەيدانالردا  ىدى.تاڭ قىلىشقا باشل

ۋە سى پىروگراممىتەربىيە -تەلىم غەربنىڭئارقىدا قالدى، بۇ ۋاقىتتا 

 چوڭقۇر يىلتىز تېخىمۇئىدىۋى ھۇجۇمنى  ۋاسىتىلىرىئاخبارات 

ئىسالمدىن سۇغۇرلۇپ چىقىۋالىدىغان ۋە  تەدرىجىيتارتقۇزۇش ۋە 
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الدالرنى كۈم ئەۋىغان بىر تۈركىرىشىد ھەرىكەتلىرىگە-ئىش غەربنىڭ

 ىلىالخيىرىم ئەسىردىن  ، لېكىن.. قا باشلىدىچىقىش تەربىيەلەپ

 ۇقتول مېۋىسىنىدەۋەت ئۆز  ،ئىلگىرى دەۋەت باشالنغان ۋاقىتتا

پەقەتال ئالى ساھىلىدا  دېڭىز ،، چۈنكىئىدى بېرەلمىگەن

ى ئوتتۇرا تەبىقىدىك ،تەبىقىدىكى ئايالالر يالىڭاچالندى!  ئەمما

تارقىتىۋاتقان يالىڭاچ سۈرەت ۋە  ژۇرنالالر– گېزىتقىزالر گەرچە 

ئۇخىل   ،خەۋەرلەرنىڭ كۆپلىكىدىن نەپسى  خالىسىمۇ

 .ئىدىيالىڭاچلىقتىن ھايا قىلماقتا 

 تىنيالىڭاچلىق ڭ خەلق ئاممىسىنىڭ قىزلىرى بۇنداقكە ،ئەمما 

 ۋە ئۇنى ئىنكار قىالتتى!  نەپرەتلىنەتتى

ا قىلىش قاتتىق ھاي دوستلۇققىزالر ئارىسىدىكى پاك  الر بىلەن ئوغۇل

ئانىلىرىدىن يوشۇرۇن تۇتاتتى. -ئاتا ،بولۇپئاساسىغا قۇرۇلغان 

قالغان قىز كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە بۇزۇق قىز ئاشكارىلىنىپ 

ىلىق ئارق ژۇرنالالر گېزىت ئىدىيەلىرى غەربنىڭ . ھېسابلىناتتى

الرغا نىسبەت بىرىش  )پەيالسوپ( مۇتەپەككۇر غەربلىكئەسلى 
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قا تارقىلىشنەقلى قىلغۇچىغا نىسبەت بىرىش ئارقىلىق ياكى 

  باشلىدى.

 ىئىدىيەۋقاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى رادىيو تىياتىر، كىنو، 

و رادىيتىياتىر، كىنو،  ، لېكىنھۇجۇم ئۈچۈن خىزمەت قىالتتى. 

، چەكلىك بولۇپ تىياتىر تېخىقاتارلىقالرنى ياخشى كۆرىدىغانالر 

 ئۆز تەسىرىنى كۆرسەتمىگەن ئىدى. تېخىقاتارلىقالر رادىيو ىنو، ك

ا دۇنيئىككىنچى ئۆزگىرىش  ،قىسقىچە قىلىپ ئىيتقاندا    

 ئۇرۇشىدىن كىيىنگە قارىغاندا ئانچە تىز دەرىجىدە بولمىغان ئىدى.

 ئادەتنىڭ–پ كىشىگە ئۆرۈ ،ر تەرەپتىن ئىيتقاندايەنە بى    

قارشى  بېسىملىرىغانىڭ ھۇجۇم ئىدىيەۋىقالدۇقلىرى 

 ئىدىيەۋىھەم - ھېلىمۇ ،چۈنكى. بېرەتتىتۇيغۇ  تۇرۇۋاتقاندەكال

مەسچىتلەرگە  پايتەختلەرگىچەھۇجۇم مەركەز قىلغان چوڭ 

ياشالر بار ئىدى، رامىزاندا چوڭالر ۋە كىچىك بالىالرمۇ  كېلىدىغان

پ يەا ئاشكارروزا تۇتاتتى، بىر كىشى گەرچە روزا تۇتمىغان بولسىمۇ 

ش يىگىتلەرنىڭ توي قىلى–ۈرئەت قىاللمايتتى! قىز جئىچىشكە -
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ئانىنىڭ تونۇشتۇرۇپ يول -ئىشلىرى كۆپىنچە ۋاقىتالردا ئاتا

ھەم - ھېلىمۇ، ئائىلە بېرىالتتىكۆرسىتىشى ئارقىلىق ئىلىپ 

مۇستەھكەم ئىدى، ئائىلىدە ئائىلە باشلىقىغا ئىتائەت قىلىناتتى، 

 ،بولۇپ ئېسىلغانادەتلەرگە چىڭ ئ–ئوغۇلالر ۋە قىزالر ئۆرۈپ 

ىپ ئادەتلەردىن چىق–ئۇنىڭدىن چىقىپ كەتمەيتتى، كىمكى ئۆرۈپ 

 ىنەپرەتلىنىۋاتقانلىقىنكەتسە كىشىلەرنىڭ ئۆزىدىن يۈز ئۆرۈپ 

ئادەتكە  ئومۇميۈزلۈكدە ئەھلى يېزابۇ ئىشالر  ،كۆرەتتى؛ ئەمما

 ۋاتقانبېرىز بولسا شەھەردە يۈ ئەھلى  يېزا ،ئايالنغان ئىشالر بولۇپ

 بۇزۇقچىلىقالرنى ئىنكار قىالتتى.  

 ۇنۇپيوشۇر نىڭبۇنداق شارائىتالردا كىشىگە نۇرغۇن ھەقىقەتلەر    

 ئىدى! مۇمكىنقىلىشى 

 بولۇشتىنئىسالم ئۇزۇن زامانالردىن بىرى جانلىق ھەقىقەت     

اتىدا ئۈممەتلەرنىڭ ھاي.. تىئادەتلەرگە ئايلىنىپ كەت -كۆپراق ئۆرۈپ 

شۇ  ئادەتلەرگە ئىسىلىشى –كىشىلەرنىڭ ئۆرۈپ  دەۋرييەن بىر مۇئە
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 ھەقىقىيكى  ئىنسان كىشىلەر ئىدىدەرىجىدە كۈچلۈك بولغان 

 دەپ ئويالپ قاالتتى، ياشاۋېتىپتۇ ئىسالم ئۈستىدە

كۈچ ۋە ئىقتىدار -ئۇنىڭغا ھاياتىئادەتلەر  –ئۆرۈپ  ، لېكىن

دىن بىر مەزگىل ،انداجانلىق ياردەمدىن ئايرىلىپ قالغ بېرەلەيدىغان

ە، يەنە كەتس قېتىپدە بىر تەرەپتىن قۇرۇپ - كېتىدۇكىيىن قۇرۇپ 

 رىنىخاراكتېچىڭ ئىسىلىدىغان  يوسۇنالرغاقائىدە  ،بىر تەرەپتىن

ا گەرچە ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ئاخىرد–ئادەتلەر  –يوقۇتۇپ قويىدۇ.. ئۆرۈپ 

 ئامىللىرىنىڭ سەۋەبىدىن ھەيران بولۇش ۋە نى بۇزۇشئىدىي

جەمئىيەتتە قاتتىق ئۆزگىرىش يۈز  -بارسىمۇ يېتىپيوقىلىشقا 

 ،ئەمما بىر مەزگىل مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ؛ بەرمىگەن ۋاقىتتا 

ئادەتلەر  –جەمئىيەتتە قاتتىق ئۆزگىرىش يۈز بەرگەن ۋاقىتتا ئۆرۈپ 

ىزال تناھايىتى بۇ ئۆزگىرىشلەرگە قارشى تۇرۇشقا قادىر بواللماي 

 ۋەيران بولىدۇ.

 ئىدىيەۋى– ،شۇكى ان ئىش ئىسالم دۇنياسىدا پەيدا بولغ    

ى ناھايىت بۇزغۇنچىلىق قوراللىرى  -  ئىتىۋاتقان  ئەكسھۇجۇمدا 
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لىرىدىن ئادەت –قورالالر ئىسالمنىڭ سىرتقى ئۆرۈپبۇ ، قاتتىق بولۇپ

 –ۆرۈپ ئ ،چۈنكى. يۈزلەندىئىسالمنىڭ ئۆزىنى يوقىتىشقا  ،سىرت

 ئېزىپز بوشاپ قالماستىن، نىشانىدىن كۈندۈ- كېچەئادەتلەر  

قالماستىن، مۇستەھكەم تۇرۇپ  خىزمەت قىلىۋاتقان بۇزغۇنچىلىق 

 .تىزال ۋەيران بولىدۇناھايىتى قوراللىرى ئاستىدا 

يىرىم ئەسىر ئىچىدە نۇرغۇن ئىشالر ئۆزگەردى، تۇنجى ئۈممەت     

رىدىن ملىئىسىئۇنىڭ ئورنىغا تۇنجى ئۈممەت بىلەن  كېتىپدۇنيادىن 

باشقا بىر ئۈممەت مەيدانغا كەلدى!  ،باشقا ئوخشاشلىقى بولمىغان

ەر زەھ ،ئۇالر "تەرەققىيات " دەپ ئىسىم قويىۋالغان بۇزۇقچىلىق

يامراپ  تىزالناھايىتى يىالن چىقىۋالغان جايدىن بەدەنگە تارىغاندەك 

قىرغاقلىرىدا يالىڭاچالنغانالر پەقەتال يۇقىرى  دېڭىزكەتتى. 

دىكى ىئوتتۇرا تەبىق ،بەلكى ،كى ئايالالر بولماستىنتەبىقىدى

الىرى ابۋئاستا يالىڭاچلىنىش -ئايالالرمۇ يالىڭاچالندى ھەمدە  ئاستا

بولغان ۋە  پاك–يىگىتلەر ئارىسىدىكى -باردى! قىز يېتىپ يېزىالرغا

 ،ەلكىب ،ئاالقىلەر جەمئىيەتتە ئادەتتىكى ئىشقا -پاك بولمىغان
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ائىلە ئىشلىرىنىڭ بىرىگە ئايلىنىپ قالدى.. ئجەمئىيەتنىڭ ئاساسلىق 

پارچىالندى ھەمدە ئائىلىگە ئائىلە باشلىقى ھۆكۈمرانلىق 

ا ئان-قىزالرنىڭ خۇسۇسى ئىشلىرىغا ئاتا-قىاللمىدى. ئوغۇل 

ىق ۋە قاالقلئارلىشالمايدىغان بولۇپ قالدى. دىن ئاساسى جەھەتتىن 

ىرىدىن ئارقىدا ھايات كارۋانل ھەرىكەتلىنىۋاتقانقاتماللىق ۋە 

 بىر نەرسە ئۈستىدە ھەر  قىلىشنىڭ بەلگىسى بولۇپ قالدى.

ىشقا ئ ئەيىبلىك ئەيىبلىنىدىغانئىگىسى  مۇستەھكەم تۇرۇش

شەيئىلەردىكى )ئۇالرنىڭ نەزىرىدە(  ،ئايلىنىپ قالدى، چۈنكى

 !دىئى قىلىش، جىم تۇرۇۋىلىش ئەمەس تەرەققىيئەسلى قائىدە 

ەمدە ھ ۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى يۈز بەردى،يىرىم ئەسىر ئىچىدە ب    

تەرەققىيات، گۈللىنىش، مەدەنىيەتلىك دۇنيا بىلەن بۇ ئىشالر 

ئىنقىالبى ۋە ئۆزئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىش  تېخنىكاماسلىشىش، 

 .ھېسابالندىئىنقىالبى بىلەن ماسلىشىش دەپ 

 ئۇنىڭ سەۋەبى بىلەن زېمىنئىسالم دۇنياسىنىڭ  ،مۇقەررەركى     

 ۇمكىنم ئېلىۋېلىشىئۆزىنى چەتكە  ھادىسىلەردىنلىنىۋاتقان گۈل
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ئىسالم ئۆز ئىگىلىرىنىڭ قەلبىدە تىرىك بولغان ۋە  ، لېكىن ئەمەس،

روھتىن خالى بولغان قۇرۇق نەرسىگە ئايلىنىپ قالمىغانال بولسا 

تامامەن بۇنىڭغا ئوخشىمايدىغان باشقىچە بىر ۋەزىيەت بارلىققا 

 الزىم. كېلىشى

ان ئۇ مۇسۇلم ،تەرەققىياتىغا كەلسەك تېخنىكائىلمى ۋە  ،مائەم    

زاماندا  قەدىمكىقىيىنچىلىق ئىلىپ كەلمەيدۇ،  ھېچقانداقئىنسانغا 

 ھەممىسىنى ھەرىكەتلىرىنىڭئىلىمى  زېمىندىكىمۇسۇلمانالر 

ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭغا ئۆزگىرىشلەرنى قوشقان، بۇ  ئىگىلىگەن

ىدا ئىلمى تەتقىقات يولبولغىنى ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئەڭ ئوبرازلىق 

پەننىڭ -قىلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىشتۇر، ھازىرقى ئىلىم تەجرىبە

،  ىنلېكشپىياتالر بۇنىڭ سىرتىدا.. يادىروسى بولغان باشقا كە

مۇسۇلماننىڭ ئەقىدىسى ئىلىم ئۈگەنگەن ۋاقتىدا قىلچىمۇ 

 نتەۋرىمەيدۇ ھەمدە مۇسۇلماننىڭ اللەغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە بولغا

 انداقھېچقئىمانى قىلچىمۇ تەۋرىمەيدۇ،  مۇسۇلماننىڭ ئەقىدىسى 
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ىل مەرىپەتكە ماي -قارشىلىقسىز ئىمانغا مايىل بولۇشقا ۋە ئىلىم

 بولۇشقا ياردەم بىرىدۇ 

 

 [ . 16] فاطر :  ) ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء (

 

 (ئالىمالرال قورقىدۇ، تىن پەقەتهللا نىڭ بەندىلىرى ئىچىدە اهللا ا)

 

 نۇقسانالرقىلغان دىندىكى  ئېتىقاد ياۋروپا ،ھەقىقەتەن

قالدۇرۇپ كەتكەن كائىناتتىكى  ياۋروپاغانەتىجىسىدە ۋە ئۇ دىن 

-ارمۇق ئوتتۇرىسىدادىن بىلەن پەن  ياۋروپادانەتىجىسىدە  نۇقسانالر

 ئەگەر ئىسالم ئۆز ئىگىلىرىنىڭ قەلبىدەقارشىلىقالر يۈز بەردى، 

ئادەتلەرگە ئايلىنىپ -ھايات بولغان ۋە  روھتىن خالى قۇرۇق ئۆرۈپ 

پەنگە قارشى ئەمەس ھەمدە -ئەسلى دىن ئىلىم ،قالمىغانال بولسا

  !ئەمەس مۇمكىنمۇ بېسىشىپەننىڭ دىننىڭ ئورنىنى -ئىلىم
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ە جاھىليىتىگ غەربئىسالم ئۈممىتى ئىنسانىيەتكە  ،شۇڭا

،  ەككېر بېرىشىتۇرغۇزۇپ  ئۈلگىسى مەدەنىيەتئوخشىمايدىغان 

ت ئەھمىيە كەپەتەربىر  اھىلىيەت ئۈلگىسى ج غەربنىڭ ،چۈنكى

، ھەر بىر باسقۇچتا سەل قارايدۇ تەرەپكە يەنە بىر  بىرىپ ،

ئىنساننىڭ ئىككى تەرىپىنىڭ بىرىگە ئەھمىيەت بىرىدۇ: يەنى ياكى 

.. ياكى  ئەھمىيەت بىرىدۇ تەرەپكەماددىي روھى تەرەپكە ياكى 

دۇنيا ھاياتىغا سەل قارايدۇ ھەمدە ئۈچۈن ئەمەل قىلىدۇ  ترەئاخى

 ئەمەللەرگەياكى دۇنيا ئۈچۈن ئەمەل قىلىدۇ ھەمدە ئاخىرەتلىك 

بارلىق ئەھۋالالردا ئىنساننىڭ ھەممە تەرىپىگە يەنى  سەل قارايدۇ.

)روھى تەرەپ( ۋە ئاخىرەتلىك  تەرەپ(ماددىي ) ھاياتى دۇنيا

 . كېلىدۇئاجىز  بېرىشتىن ئەھمىيەت ئەمەللىرىگە  تەڭ

 

وَّيْ تُ  راً ِمْن ِطيٍن ،  َِإَذا س   َ ُه ) ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمِْئَكِة ِإنِّ  َخالِ             ٌ  َبش   َ

 [ . 41 – 41] ّص :  َونَ َفْخُت ِ يِه ِمْن ُروِح   َ َقُعوا َلُه َساِجِديَن (
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مەن »ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە ئېيتتى: )

قان يارات راۋرۇسن اليدىن بىر ئادەم يارىتىمەن. ئۇنى مەن ھەقىقەتە

)يەنى ئۇنى يارىتىپ سۈرەتكە كىرگۈزۈپ، ئەزالىرىنى تولۇق، 

مۇكەممەل ئىنسان ھالىتىگە كەلتۈرگەن( ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگەن 

 («.ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا سەجدە قىلىڭالر

 

 نىكاېختئىلمى ۋە  يەرشارىدىكى  نىڭئۈممەت  ،شۈبھىسىزكى   

ئاالھىدە ڭ ئۈممەتنىۋە  كېلىشىىز ەشتىن ئاجـتەرەققىياتىنى ئىگەلل

 ، شىكېلىئاجىز  ئېيتىشتىننى تەقدىم ئۈلگىلىرى مەدەنىيەت

تۇرىدۇ، ئۇق ئېرىشەلمەيدىغانلىقىنىدەۋەتچىلەرنىڭ ئۈستۈنلۈككە 

جانلىق ئوتى ئۆز  ڭدىننى بۇ ،بۇنىڭ ئومومى مەزمۇنى شۇكى

بۇندىن ىلەن ب ھادىسىلەرۆچكەنلىكىنى ياكى ئىگىلىرىنىڭ قەلبىدە ئ

نى ئاجىز كەلگەنلىكىجانلىق ماسلىشىشتىن بۇرۇن ماسالشقاندەك 

ۇ ئ ،بار بولۇپ سەۋەبلىرىبۇ ئاجىزلىقنىڭ نۇرغۇن ئۇقتۇرىدۇ.. 

چىل، ، راست ھەقىقىيلىرى دىنغا ئىگىدىن ئىنسانىيەت ھاياتىدا 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

223 

 

 ەرىكەتھن ا ئۇنىڭ بىلەۋە ھاياتى دۇنياد ئېيتقانئاڭلىق ھالدا ئىمان 

ئاجايىباتالرنى بارلىققا كەلتۈرگەن، ھاياتى كۈچكە  تا تقىلغان ۋاقى

 قەلبكە.. چوقۇم بۇ يەردە ئەمەس خاراكتېرىتولغان بۇ دىننىڭ 

ئۇ پۈتۈن بەدەننى  بولۇپبار  كېسەلـلەريەتكەن نۇرغۇنلىغان 

 چىرمىۋالدى.

 

له ، وإذا  سدت و أال إن    الجسد مضغًة إذا صلحت صلح الجسد ك

 . (22)  سد الجسد كله ، أال وه  القلب و

بىلىڭالركى »  : دېگەنئەلەيھىسساالم مۇنداق پەيغەمبەر      

 ئۇ تۈزەلسە پۈتۈن بەدەن ،ئادەم بەدىنىدە بىر پارچە گۆش بار بولۇپ

 «رقەلبتۇتۈزىلىدۇ، ئۇ بۇزۇلسا پۈتۈن بەدەن بۇزۇلىدۇ، ئۇ بولسا 

 

ەر دەۋەتچىلەرگە دەسلىپىدىن باشالپ ـئەگەر ئاشۇ كىسەلل    

بۇرۇن ئاشۇ  تىنئەلۋەتتە ئۇالر دەۋەتكە ئاتلىنىش ،بولغان بولسائاشكارا 

                                                 

 أخرجه البخاري .  )22(
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ئەگەر دەۋەتچىلەرگە  ..ەرنى داۋاالشقا ئاتالنغان بوالتتىـكىسەلل

، ھەربىي، سىياسىي ، ماددىي مۇسۇلمانالر چۈشۈپ قالغان ئىلمى، 

سۇلمانالر ئاخىرقى زاماندا مەدەنىي قاالقلىقالرنىڭ ھەممىسى مۇ

 چىققانلىقى روشەن كېلىپ دە قاالقلىقىدىن چۈشۈپ قالغان ئەقى

 ماڭغانغائۇالر دەۋەت ئۈچۈن ھازىر  ،ئەلۋەتتە ،بولغان بولسا

ۇالر بۇ ھەمدە ئ ،قويغان بوالتتى ئوتتۇرىغائوخشىمايدىغان بىر يولنى 

ويغان ق غائوتتۇرىخىل پىكىرلەرنى -داۋاالش يولىدا خىلمۇ كېسەلنى

 بوالتتى.  

سۈرىتىدىن توغرا ئۈممەتنىڭ ئىسالمنىڭ  ،شۈبھىسىزكى    

 دەۋەتچىلەرگە تولۇق روشەن بولدى؛ماھىيىتى  كېتىشيىراقلىشىپ 

سۈرىتىدىن يىراقلىشىپ توغرا ئۈممەتنىڭ ئىسالمنىڭ  ،چۈنكى

بۇ يىراقلىشىپ  ، لېكىنئەمەس،  مەخپىي ھېچكىمگە كېتىشى

 -ە ئۇنىڭ تۈرى بولسا ساختا دىنى ئۆرۈپ ۋدائىرىسى  كېتىشنىڭ

اختا بۇ س  ،قالغان بولۇپ يوشۇرۇنۇپئاستىدا  پوستىئادەتلەرنىڭ 

ئادەتلەر كىشىگە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بىناسى  –دىنى ئۆرۈپ 
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بۇيەرلىرىنى ئازراق تۈزەپ قويۇشقا  -ياكى پەقەتال ئۇيەر مۇستەھكەم

 تۇيغۇنى بىرىدۇ! دېگەندەك.. موھتاج 

ئىسالم بىناسىنىڭ مۇستەھكەم ئىكەنلىكى ياكى تارىخ       

ئارقا تەۋرىنىش -ئۆتكەن ئارقىمۇ بېسىپجەريانىدا ئۈممەت 

جەريانىدا تەۋرەپ قالغانلىقىنى بىلىش ھەمدە دەسلەپكى قەدەمدە 

ڭ ىناسىنىئىسالم بياكى  ؟كېرەكمۇقىلىش  رېمونتئىسالم بىناسىنى 

 ۇشىبول ئېنىقمەسىلە  بۇ دېگەن..  ؟كېرەكمۇ يېڭىالش ھۇلىنى 

 الزىم. بولۇشى ئېنىقئۈچۈن دەۋەتكە ئۇنىڭ ئاساسى 

 –ئىش ئۈممەتنىڭ ئۈممەتكە يەتكەن بۇزۇلۇش پەقەت      

بەلكى، بۇ بۇزۇلۇش  ،بۇزۇلۇشال بولماستىن ھەرىكەتلىرىدىكى

 -، ئاڭ باردى يېتىپگىمۇ چۈشۈنچىلىرى -ئۈممەتنىڭ ئاڭ 

 بۇزۇلۇشىدىن كەتلەرنىڭھەرى-ئىش بۇرۇلۇشىىڭ چۈشەنچىلەرن

  زەش تولىمۇ مۇشەققەتلىك ۋە جاپالىقتۇر..بۇنى تۈ ،خەتەرلىك بولۇپ

 -ياكى جامائەت ياكى ئۈممەتنىڭ ئاڭ  شەخسبىر     

تتا، بۇزۇلغان ۋاقى ھەرىكەتلىرى –ساغالم بولۇپ ئىش  چۈشەنچىلىرى
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 ھەرىكەتتىكى-ئىش -ھەرقانچە مۇشەققەتلىك بولسىمۇ-

ىسالھ ئ بۇزۇلۇشنىچۈشەنچىنىڭ -قىلىش ئاڭ بۇزۇلۇشنى ئىسالھ

ەنچىلەر چۈش–ئاڭ  ،، بىراقتولىمۇ ئاساندۇر سېلىشتۇرغانداقىلىشقا 

سەن نەچچە ھەسسە  ۇلغاندا ئۇنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈنبۇز

تا سەن بۇ ۋاقىتيەنى بولىسەن، موھتاج  كۆرسىتىشكەتىرىشچانلىق 

كە تۈزەش ھەرىكەتلەرنى-چۈشەنچىلەرنى ھەمدە ئىش-ئاڭ

 بولىسەن.  موھتاج تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە 

چۈشەنچىسىگىچە « ال الە اال اللە»ھەتتاكى دەۋەت باشالنغاندا     

ال ال الە ا»سا، بۇزۇلغان بول چۈشەنچىلەرنىڭ ھەممىسى-ئاڭبولغان 

سۆزلىنىدىغان قۇرۇق تىل بىلەن  پەقەتالچۈشەنچىسى « اللە

ادەت ىشىلەر بەزىبىر ئىبسۆزگىال ئايلىنىپ قالىدۇ، بىر قىسىم ك

ئىبادەت،  )يەنىى ھاياتنىڭ ھەممە تەرەپلىرىنى ساننئىنشوئارلىرىنى 

ۋە پىكرى ئاالقە .. ئىجتىمائىي ئەمەل، سىياسەت، ئىقتىساد، 

ىپىغا پىرىنسمۇكەممەل ھايات  ،ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانقاتارلىقالرنى( 
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راق ئۆرۈپ بەك قىلىشتىنمۇباغاليدىغان ئاڭلىق، جانلىق شەكىلدە ئادا 

 ئادەت سۈپىتىدە ئادا قىلىدۇ.

المى ئاساسى ئىس ئىڭىدىكىغۇنلىغان ئامىلالر كىشىلەرنىڭ نۇر    

ەر كىشىل: مەسىلەن: چۈشەنچىلەرنى بۇزۇشقا تەسىر كۆرسەتتى

نازىل قىلىنغان ۋە  تەرىپىدىنئىسالمى چۈشەنچىلەرنى اللە 

ىدە سۈرىتوغرا تساھابىلەر  ۋە تابىئىنالر چۈشەنگەندەك ئۆزىنىڭ 

 چۈشەنمىدى. 

 لىرىغابۇيرۇقئىرجائىزىم ئىدىيسى ئەمەلنى )يەنى ئىسالمنىڭ     

ئىزىم ! ئىرجاچىقىرىۋەتتىدائىرىسىدىن ئەمەل قىلىشنى( ئىمان 

تەستىقالش، تىل بىلەن ئىقرار  قەلبتە دېگەنئىدىيسى: ئىمان 

 ، ئۇ گەرچە   ئىسالمدېسە« ال الە اال اللە»قىلىشتۇر! كىمكى 

مۇسۇلمان -مۇئمىن  ،ئەمەللىرىدىن بىرەر ئەمەلنى قىلمىسىمۇ

 دەپ داۋا قىلدى!بولىدۇ.. 

ە ۋە ئەۋلىياالرغا ئىبادەت قىلىش ۋ قەبرىلەرگە ئىدىيسىسوپىزم     

ئۇالرغا اللەنىڭ غەيرىگە قىلىش دۇرۇس بولمايدىغان تۈرلۈك 
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ۋە رىش ئىسالمنى تەسبىھ سى يەنە  ،ئىبادەتلەرنى قىلىشتىن باشقا

دۇنيادا  رېئال،  ئېتىشتەسبىھ -زىكرىۋەزىپىگە ئوقۇش ۋە 

دىغان مايياخشىلىققا بۇيرىقىلمايدىغان روھى تەشنالىق،  ھەرىكەت

قىلىپ  ۋە يامانلىقتىن توسمايدىغان، جىھاد قىلمايدىغان 

 ئۆزگەرتىۋەتتى.

ىن دئوسمانىيالر ، بەنى ئابباسىيە، مەمالىكالر،  ئۇمەييەبەنى     

ىشلىرى ئ ئومۇمنىڭمۇستەبىتلىك كىشىلەرنى سىياسىي  باشالنغان

بىلەن مەشغۇل بولۇشتىن چەكلەپ، ئۆزلىرىنىڭ خۇسۇسى ئىشلىرىغا 

ار تكۆڭۈل بۆلىدىغان قىلىپ قويدى، ھەمدە ئىبادەت چۈشەنچىسىنى 

ۋە جەمئىيەتنىڭ ئىشلىرىغا شوئارلىرى قۇلچىلىق دائىرىدىكى 

 ەكلەپ قويدى.شەخسى ئىبادەتلەرگە چئارىالشمايدىغان 

قىلىش سەۋەبلەرنى تۇتماستىن تەۋاكۇل )يەنى  تەۋەككۈلاللەغا   

ەتتى، كاللەغا تايىنىۋالىدىغان تەييارتاپلىق( قىلىشقا ئۆزگىرىپ 

تاقابىل  ھادىسىلەرگەدۈشمەنلەر ۋە قەدەر ئەقىدىسى -قازايى

تۇرۇشتا جۈرئەتلىك بولۇپ ھەممىنىڭ ئالدىدا ماڭىدىغان ئەقىدىگە 
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 نىشكەچېكىكەينىگە سۆرەلمىلىك قىلىش ۋە ندىن كىيىن ئايالنغا

 زگىرىپ كەتتى:ئۆ

 

هِ    ا ُهَو َمْوالن َ ا َوَعَلى الل  َّ ُه لَن  َ َب الل  َّ ا َكت  َ ا ِإالَّ م  َ يبَ ن  َ ْل َلْن ُيص           ِ  ) ق  ُ

نَ يَ ْيِن وَ  وَن بَِنا ِإالَّ ِإْحَدى اْلُحس           ْ َنْحُن  َ ْليَ تَ وَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ، ُقْل َهْل تَ َربَّص           ُ

بَُّصوا ِإنَّا َمَعُكْم نَ تَ َربَُّ  ِبُكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اللَُّه ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه َأْو بِأَْيِديَنا  َ تَ رَ 

 [ . 51] النوبة :  ُمتَ َربُِّصوَن (

نىڭ تەقدىر قىلغان نەرسىسى هللا بىزگە پەقەت ا»ئېيتقىنكى، )  

تەۋەككۈل  قاهللا يېتىدۇ، ئۇ بىزنىڭ مەدەتكارىمىزدۇر. مۆمىنلەر ا

قا تاپشۇرسۇن، ئۇندىن هللا قىلسۇن )يەنى مۆمىنلەر ھەممە ئىشنى ا

ەقەت سىلەر پ»ئېيتقىنكى، «. باشقا ھېچ ئەھەدىگە يۆلەنمىسۇن(

بىزنىڭ )غەلىبە قىلىش ياكى شېھىت بولۇشتىن ئىبارەت( ئىككى 

خىل ياخشى ئاقىۋەتنىڭ بىرىگە ئېرىشىشىمىزنى كۈتۈۋاتىسىلەر، 

گە ئۆز دەرگاھىدىن ئازاب چۈشۈرۈشنى ياكى نىڭ سىلەرهللا بىزمۇ ا

بىزنىڭ قولىمىز ئارقىلىق سىلەرنى جازالىشىنى كۈتۈۋاتىمىز، سىلەرمۇ 
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)ئۆزۈڭالرغا كەلگەننى( كۈتۈڭالر، بىزمۇ ئەلۋەتتە )ئۆزىمىزگە 

 («.كەلگەننى( كۈتەيلى

 

دۇنيالىق ئەمەل بىلەن ئاخىرەتلىك  ئەمەل ئوتتۇرسىدىكى يول 

ەۋۋىلى ئۇنىڭ ئ ،ىسى ئىلگىرى بىرال يول بولۇپئايرىلدى، ئۇ ئىكك

 ئاخىرى بولسا ئاخىرەتتە ئىدى. ،دۇنيادا

 

نْ َيا ( الصةص  ] ) َوابْ َتِغ ِ يَما آتَاَا اللَّهُ الدَّاَر اْْلِخَرَة َوال تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 :44  . ] 

ساڭا بەرگەن بايلىق بىلەن ئاخىرەت يۇرتىنى تىلىگىن، هللا ا)

ساڭا ياخشىلىق هللا ى نېسىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇمىغىن، ادۇنيادىك

نىڭ بەندىلىرىگىمۇ( ياخشىلىق قىلغىن، يەر هللا ا)قىلغاندەك، سەن 

 ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىلىقهللا يۈزىدە بۇزغۇنچىلىقنى تىلىمىگىن، ا

 («.قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ
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ُكُلوا ِمْن رِْزِقِه َوِإلَْيِه اِكِبَها وَ ) ُهَو الَِّذن َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً  َاْمُشوا ِ   َمنَ 

 [ .. 15] المل  :  النُُّشوُر (

سىلەرگە زېمىننى مېڭىشقا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئەتراپىدا هللا ا)

نىڭ )بەرگەن( رىزقىدىن يەڭالر، سىلەر تىرىلگەندىن هللا مېڭىڭالر. ا

 (نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر.هللا كېيىن ا

 

ەنى ي ،ەرگە( سەل قارىدىـ)دۇنيالىق ئەمەللئۈممەت دۇنيا يولىغا 

، زىمىندا قۇۋۋەت توپالش-، كۈچ ئۆگىنىشئۈممەت ئىلىم 

ەندۈرۈش ۋە ئەھۋالىنى ـگۈلل زېمىننى، ئېرىشىشئۈستۈنلۈككە 

.. قاتارلىق تەرەپلەرگە سەل قارىدى. ئۇالر ئۆزىنىڭ ئىسالھ قىلىش

 يتىشئېكرى دەپ قارىغان زى يېقىنالشتۇرىدۇگۇمانى بويىچە اللەغا 

يەنە ى، كەتت بېرىلىپ قاھالقىلىرى ۋە روھى تەشنالىقىنى قاندۇرۇش

ا، ئەۋالد، دۇني-لما بېرىلىپبىر قىسىم ياۋۇز كىشىلەر ھاياتى دۇنياغا 

كىشىلەرگە ھۆكۈمرانلىق  ئېرىشىپزىننەت، باياشاتلىققا -زىبۇ

 ېسابھقىلدى، ئۇالر ئۆلگەندىن كىيىن تىرىلىش، قىلمىشلىرىدىن 
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ڭ جازاسىنى ئۇنتۇپ قالدى، شۇنى بېرىدىغانش، اللەنىڭ ئۆزىگە بىرى

 ىۋالغانبېكىنبىلەن ئۇالر زىمىندا بۇزۇقچىلىق قىلدى، بىر بۇلۇڭغا 

 ئۈممەت ئۇالرغا قارشىلىق كۆرسىتەلمىدى!

 

ال » ھەمدە ۆزىنىڭ جانلىق مەزمۇنىدىن ئايرىغانمانا بۇ دىننى ئ

ىن ئىقتىدارىدلەيدىغان كۆرسىتە نى ئۆزىنىڭ تەسىر« الە اال اللە

 ئەتراپىغاەرنىڭ ھەممىسى  كۆپچىلىكنى ـئايرىغان  كىسەلل

ۋە  توغرىالشنىچۈشەنچىسىنى « ال الە اال اللە »توپالشتىن بۇرۇن 

ى چىقىشن تەربىيەلەپ بازا تايانچى  مۇستەھكەم بولغان، سبىنا

 تەلەپ قىلىدۇ!

 

ننى دى اتقانبولۇۋجەمئىيەتتە مەۋجۇت  ،ئەگەر دەۋەت باشالنغاندا

ئادەتلەرنىڭ قالدۇقلىرى دەۋەتچىلەرنى ئۈممەتنىڭ -ئۆرۈپ

سا، كۆرۈشتىن ئالداپ قوي كېسەلنى ھەقىقىيئەقىدىسىگە يەتكەن 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

233 

 

دەۋەتنى قوبۇل قىلىشتىكى قىزغىنلىقى دەۋەتچىلەرنى  كىشىلەرنىڭ

 ويىدۇ.ئالداپ ق تېخىمۇ يېتىشتىنتونۇپ ماھىيىتى  رېئاللىقنىڭ

نى دەۋەتخەلق  ئومومىئەينى ۋاقىتتا   تسەك،مىسال قىلىپ ئۆ    

انىڭ بەنن ۇلقىزغىنلىق بىلەن قوبۇل قىلدى، ئىمام شەھىد ھەسەن

بىرقانچە يىلدا تەخمىنەن يىرىم مىليون كىشى توپالنغان  ئەتراپىغا

 .شالر ئەڭ كۆپ ساننى تەشكىل قىالتتىئۇالرنىڭ ئارىسىدا يا ،بولۇپ

ۇل بولۇش ھەققىدە پىكىر نىڭ ئىشلىرى بىلەن مەشغخەلق ئومومى

 بولۇۋاتقانئاشكارا يۈرگۈزمەيدىغان ياكى ھەرقايسى ساھەدە 

قارشى ئالمايدىغان ئايالالر، بالىالر، ياشانغان  يېڭىلىقنىھەرقانداق 

 ،كىشىلەرنى ئىتىبارىمىزدىن يىراقالشتۇرۇپ تۇرۇپ، بىز ئاشۇ ۋاقىتتا

از ئىدى ن ئمىسىردىكى بارلىق ياشالرنىڭ سانى يىگىرمە مىليوندى

يۇقىرى نىسبەتنى ناھايىتى دەپ مۆلچەرلىگەن ۋاقتىمىزدا بۇ 

 ! ئىگىلەيدۇ

بولغان مول روھى بايلىق  بەھرىمەنبەننا  ۇلئىمام شەھىد ھەسەن  

تۇيغۇسىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان - ھېسۋە ئۇنىڭ كىشىلەرنىڭ 
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ەۋەتنى نىڭ دكەڭ خەلق ئاممىسىمۇشۇنداق  قابىلىيىتىنىڭيۈكسەك 

 ،قىلىشىغا تەسىر كۆرسەتكەنلىكىدە شەك يوق، چۈنكىقوبۇل 

ئاشۇنداق ئىقتىدارغا ئىگە بواللمايدىغان كىشىنىڭ بۇنداق كۆپ 

 ەمەس.ئ مۇمكىنتوپلىشى  ئەتراپىغاۋاقىتتا قىسقىغىنا كىشىنى 

 نەزەر نۇقتىدىنيەنە بىر  كەخەلق ئومومىئاشۇ بىراق، بىز   

ىدىن سەۋەب ى نەرسىنىڭبۇ كىشىلەر قايس ،تاشاليمىز، مۇقەررەركى

 توپالندى؟ ئەتراپىغابەننانىڭ ۇل ئىمام شەھىد ھەسەن

پىزم سوبولسا كىشىلەر  ئاشۇ دەۋەتنى قوبۇل قىلغان كىشىلەر    

روھى ئاچلىقىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئىلتىجا  يېنىدامەشايىخلىرىنىڭ 

 ، ېكىنل ،نەپرەتلىنىدىغانئۇنىڭدىن زىيالىيالر قىلىدىغان ھەمدە 

ىنىڭ ئۇنىڭغا تاپشۇرىدىغان نۇرلۇق بەدىيل )ئىشلىرىنى ئىشلىر

 ىزمنىڭسوپ  ،قويۇۋاتقانيوقۇتۇپ نى  ئۇنىڭغا تاپشۇرىدىغان كىشى(

نۇرلۇق يول بىلەن  زىكىر ھالقىلىرىغا تامامەن ئوخشىمايدىغان

 .ئۆزلىرىنىڭ روھى ئاچلىقىنى تويغۇزىدىغان كىشىنى تاپتى
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ھەسەن ئەلبەننانىڭ ئوبرازىدا ئىمام شەھىد خەلق  ئومومى، توغرا   

ۋە ئۇنىڭ تەسىرلىك سۆزلىرىدە روھى ئاچلىقىنى تويغۇزىدىغان 

نەرسىلەرنى تاپتى، ئىمام شەھىد ھەسەن ئەلبەننا ئۇالرنىڭ روھى 

ئۇالرنىڭ ئىڭىنى مۇھاپىزەت قىالتتى، تتى ۋە ىنى قاندۇرائاچلىق

ۇپ لبو غەرقزەھەرگە  كېتىدىغانئوغرىالپ تۇيغۇنى - ھېس ،بىراق

بىلەن شى يىمىرىلى خەلىپىلىكىنىڭئىسالم  كەتمەيتتى.. كىشىلەر

ايتىشتا ئىسالمغا ق مۇسىبەتتىن كىيىن  ئېغىركىشىلەرگە يەتكەن 

ىشىنى ك ئايالندۇرىدىغان رېئاللىققائارمانلىرىنى  -ئۆزىنىڭ ئارزۇ 

كىشىلەر ئۆزلىرىنى مەينەتچىلىكتىن قۇتقۇزۇپ، يۈكسەك  تاپتى..

ئەخالقالرغا ئىگە قىلىدىغان كىشىنى تاپتى..  ئېسىلئۈلگە ۋە 

، نئۇچرىماستىخەتەرگە  ھېچقانداقكىشىلەر بۇالرنىڭ ھەممىسىگە 

 چقانداقھې ،ئاڭالپسىلكىپ قۇالق  ،تەبلىغ سورۇنلىرىغا ھازىر بولۇپ

 !ئېرىشتىقىلماستىن  سەرپكۈچ 

 ئومومىكەڭ مۇشۇنداق ئاسان قوشۇلغان  سېپىگەبىراق، دەۋەت     

ناھايىتى كۆرۈنگەن ھامان  نىڭ ئاالمەتلىرى خەتەر- خېيىم خەلق
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قالدى! قايتىپ كەلمىدى! بۇ كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ  كېتىپئاسانال 

ۋە ئۇنىڭغا قۇالق سىلىشى  كېلىشىنەسىھەت سورۇنىغا -ۋەز

الپمۇ ئوي قەتئىيئۆزلىرىنى ھەرقانداق خەتەرگە ئىلىپ بارىدۇ دەپ 

ى ھەرقانداق خەتەرگە دۇچ باقمىغان ئىدى، بۇ كىشىلەر ئۆزىن

تەييارلىمىغان ئىدى.. ئەگەر ئۇالر دەسلەپتىال ئۆزلىرىنىڭ  كېلىشكە

پ ىنى خەتەرنىڭ كۈتۈلىرياكى ئۆز كېلىدىغانلىقىنىخەتەرگە دۇچ 

بۇ كىشىلەر ئىمام شەھىد ھەسەن تۇرغانلىقىنى بىلگەن بولسا 

دە ىھەقق كېلىشئەلبەننانىڭ دەۋەت سورۇنىغا كەلمەيتتى ياكى 

 پمۇ باقمىغان بوالتتى!نىىئويل

پەقەتال ئۆزى  ئەتراپىدائىمام شەھىد ھەسەن ئەلبەننانىڭ     

 سەرپنى قۇۋۋىتى-كۈچ ھەقىقىيۋە ئۆزىنىڭ  تەربىيەلىگەن بىۋاسىتە

 كىشىلەر قالدى.. تەربىيەلىگەنقىلىپ 

 ىپقېچھامان  كۆرۈنگەنتۇنجى خەتەرنىڭ ئاالمەتلىرى  - خېيىم  

نىڭ توپلىنىشى دەۋەت ئەتراپىغانىڭ نىڭ دەۋەتكەتكەن بۇ كىشىلەر



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

237 

 

ياكى دەۋەتنى توسۇپ قويىدىغان   ؟قازىنىشىمۇ مۇۋەپپەقىيەت

 بىرمۇ؟ سەۋەبلەرنىڭ

 وتتۇرىغائدۈشمەنلەرنىڭ قارشىلىقلىرىنى توغرىسىدا بىز بۇ ئىش    

ئۆتىمىز..  بىراق، بىز بۇ يەردە ئازراق توختاپ سىلكىپ قويغاندا نەزەر 

 ئۆتىمىز: 

ىدە ئىچ خەلق ئومومىتنى ۋەدەسلەپكى مەزگىلدە دە ەۋەتنىڭ د

 ؟! نېمەقانات يايدۇرۇشقا ئىلىپ بارغان نەرسە زادى 

ئىچىدە قانات يايدۇرۇشقا  خەلق ئومومىدەۋەتنى ھەقىقەتەن    

كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ياخشى دەپ  ئىلىپ بارغان نەرسە بولسا

ەر گەئبۇزۇلغان،  ھەرىكەتتە-ئويالپ قىلىش ھەمدە كىشىلەر ئىش

 مەسىلە ھەل بولىدۇ ىالنەسىھەت قىلىنس-رغا تەسىرلىك ۋەزئۇال

ۋە ئىسالم يولىدا مۇستەھكەم تۇرىدۇ  خەلق ئومومى ھەمدە 

اددىيسى ئدەۋەتنىڭ ئىخالسمەن ئەسكەرلىرىگە ئايلىنىدۇ ياكى ئەڭ 

ڭ شۇنى ،ئەسكەر قوبۇل قىلىشنىڭ ياخشى خام ماددىسى بولىدۇ
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 ياخشىدەپ  نىشانغا ھەركەتلەندۈرىدۇتوغرا رنى بىلەن دەۋەت ئۇال

 .گۇمان قىلىشتىن ئىبارەت

لىرى بۇزۇلۇپال قالماستىن ھەركەت-كىشىلەرنىڭ پەقەتال ئىش    

ڭ اللەنى ،بەلكى ئاڭ چۈشەنچىلىرىمۇ بۇزۇلغانلىقىنى، بولۇپمۇ

 مۇتېخىشەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇشقا ئاالقىدار مەسىلىلەردە 

ئىچىدە قانات يايدۇرۇش  خەلق ئومومىۋە دەۋەتنى  بۇزۇلغانلىقىنى 

تە دەسلەپبولىدىغانلىقى موھتاج قىلىشقا  سەرپئۈچۈن كۆپ كۈچ 

. بۇ .بولمىدى ئېنىق -كىيىن روشەن بولغىنىدەك – دەەتچىلەرگە

ىنى ياخشى گۇمان قىلىپ دەۋەتنى  ئەھۋالالر كىشىلەرنىڭ ئەھۋال

كىيىن ئايدىڭالشتى ئىچىدە قانات يايدۇرغاندىن  خەلق ئومومى

نەسىھەت قىلىنسا -تەسىرلىك ۋەزكىشىلەرگە  ،بىراق ...( 23)

                                                 

« معركة المصــحف » يىلى -2496ئىمام شــهھىد ھهســهن ئهلبهننا     )23(

ــــهھىد بۇ ماقالىلهردە  نـاملىق مـاقـالىلهر توپلىمى يـازغـان بولۇپ  ئىمـام ش
ــــلىكى، ــــلــامى ئۈممهت ئهمهس ئۈممهت پهقهتلــا اللهنىــڭ  ئۈممهتنىــڭ ئىس

ــــقـا ھهرقـانـداق قـانۇنلارنى ئىنكار  ــــهرىئىتىگه ھۆكۈم قىلـدۇرۇپ، بـاش ش
ـــلامى ئۈممهت بولالايدىغانلىقىنى ئوتتۇرغا قويدى. بۇ  قىلغاندىلا ئاندىن ئىس
ــــقۇچىــدا ئىنىق بولمىغــان ئىــدى، بىراق  ،ئهھۋاللــار دەۋەتنىــڭ تۇنجى بــاس

ــى گۇمان قىلى ــىلهرنىڭ ئهھۋالىنى ياخش ــىلكىش هر پ دەۋەتنى  ئومومى كىش
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اددىيسى ئدەۋەتنىڭ ئىخالسمەن ئەسكەرلىرىگە ئايلىنىدۇ ياكى ئەڭ 

 ،لىشنىڭ ياخشى خام ماددىسى بولىدۇ دەپ ئويالپئەسكەر قوبۇل قى

 بېسىپە دەۋەت قىلىشتا بىر باسقۇچنى كخەلق ئومومىدەۋەت 

ە دەۋەت قىلغان ۋە كخەلق ئومومى  ھەمدە..  ىنئۆتكەندىن كىي

 ئومومىمانا مۇشۇنداق تىز سۈرئەتتە توپالنغان ۋە  خەلق ئومومى

ساھەگە ھەركەتلەنگەندىن كىيىن، سىياسىي بىلەن  خەلق

 ىدە نەتىجىس دۈشمەنلەرنىڭ  كۈتكەن ۋە كۈتمىگەن قارشىلىقلىرى

 تەسىر كۆرسەتتى.بۇ ئەھۋالالر 

ھەركەتلەنسە يەرلىك ئورگانالر   خەلق ومومىئقانداق جايدا     

 بولغاندا ھەرىكەتئىسالمى  ھەرىكەتبولۇپمۇ، بولىدۇ،  ئاالقزەدە

 زەدەئاالقئورگانالر بىرال ۋاقىتتا  خەلقئارالىقيەرلىك ئورگانالر ۋە 

 االقزەدەئئورگانالر بەكراق  خەلقئارالىقبۇ ۋاقىتتا  ، ئېھتىمالبولىدۇ.. 

                                                 
ــــىدىلار  ــــقۇچنىڭ بىش ئىچىـدە قـانـات يـايـدۇرغاندىن كىيىن يىڭى بىر باس
ئايدىڭلاشـــتى،بىراق پهلهســـتىن ئۇرۇشـــى بولىۋاتقانلىقى ســـهۋەبىدىن بۇ 
ــــهھىد  مـاقالىلهر توپلىمىنى يىزىش  توختاپ قالدى، ئاندىن كىيىن ئىمام ش

-0يىلى -2494لگىرى ئهگهشــكۈچىلىرىگه يىڭى يولنى كۆرســىتىشــتىن ئى
 ئايدا يوشۇرۇن سۈيقهست بىلهن قهتلى قىلىندى.
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ىلىشىمىز بماھىيىتىنى  ھەقىقىيز بۇ ئىشنىڭ بى .  مۇمكىن بولۇشى

 كېلىدۇا توغرئۈچۈن تارىخ سەھىپىلىرىنى تەكشۈرۈپ  ئۆتىشىمىزگە 

. 

ئاخىرقى ئىككى ئەسىردە ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئەھۋالى بارلىق    

 ياۋروپاساھەلەردە ئىزچىل تۆۋەنلەشكە باشلىدى.. مەسىلەن: 

 ىنىڭئوسمانىيە دۆلىت ئۇنىڭدىن قورقىدىغان ۋە ئەندىشە قىلىدىغان

قولدىن  رۇسىيە قۇۋۋىتى ئاجىزالشتى.-تۆۋەنلەپ، كۈچ نوپۇزى

يە قادىر بواللماي تۇرغان ئوسمانى قايتۇرۇۋېلىشقا زېمىنالرنىكەتكەن 

ڭ دۆلەتلىرىنى ياۋروپا، قىلدى تاجاۋۇزپادىشاھلىرىغا دۆلىتىنىڭ 

 ۋە ئىسالم دۇنياسىدىكىشەھەرلىرى كۈشكۈرتىشى بىلەن بالقان 

 دۆلەتئوسمانىيە دۆلىتىدىن يۈز ئۆرىدى، رايونالر نۇرغۇنلىغان 

تىدا ئاس بېسىمى ۋەقەلەرنىڭ  بېرىۋاتقانكەينىدىن يۈز -كەينى

 دەلدەڭشىپ قالدى.. 

 ،كىيامانالشتى، چۈن تېخىمۇئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئەھۋالى  ،ئەمما

 يېڭىلىققا ،بېكىنىۋېلىشئارقىدا قىلىش، بىلىمسىزلىك، نامراتلىق، 
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رەپتىن ئۇالرنى ھەممە تەئامىلالر  سەلبىيقاتارلىق ئىنتىلمەسلىك .. 

نىڭ يوقىتىشدۈشمىنىنى  قەدىمكىئۆزىنىڭ  ياۋروپاچىرمىۋالدى.. 

ىپ پۇرسىتى پىشىپ يىتىلگەنلىكىنى بىلگەن ۋاقىتتا بىرلىش ئاخىرقى

سۈيقەست پىالنلىدى ۋە پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىغا ھۆكۈمرانلىق 

اھانگىرلىك بىلەن ئۆزىگە بويسۇندۇرۇش پىالنىنى قىلىش ۋە ئۇنى ج

 ىيالريەھۇد خەلقئارالىق بىلەن ياۋروپاخىرىستىيان تۈزۈپ چىقتى، 

 تىنىمەنپەئىنىڭ خۇسۇسى ئۆز يەھۇدىيالر خەلقئارالىق بىرلەشتى،

ۆلىتى د يەھۇدىيالرئۇالر پەلەستىندە  ، بىراق ال پىالن تۈزىدۇ،ئۈچۈن

 تولۇق ياردەملىشىشانالر بىلەن قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن خىرىستىئ

 .ئۆز مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرىدۇ ئىچىدە

دۆلەت  يەھۇدىيالرنىڭپەلەستىندە  سۇلتان ئابدۇل ھەمىد     

 الرنىڭيەھۇدىي خەلقئارالىققۇرۇش تەلىپىنى رەت قىلغاندىن كىيىن 

 ىلەن ب خىرىستئانالرنىڭ مەنپەئەتلىرى خەلقئارالىقى لىرمەنپەئەت

نىڭ ئۆز ھېسابتائاخىرقى  گۇرۇھىرلەشتى. گەرچە ھەربىر بتامامەن 

خۇسۇسى مەنپەئىتىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق 
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ىالن پئۇالرنىڭ پىالنى بىر ئىدى..  ، لېكىن ،كۆرسەتكەن بولسىمۇ

-، ئىسالم ئۈممىتى ئۆزلىرىنىڭ ئاڭتۈزۈلدىھەممە تەرەپتىن پۇختا 

سالمى ئىرادىسىنى ۋە اللە سۈپەتلىگەن ئىچۈشەنچىسىنى 

تەن خىرىستئانالرغا نىسبە خەلقئارالىق سەۋەبىدىن، يوقاتقانلىقى 

   .بولدىقىلىش ئاسان ئىجرا  بۇ پىالننى 

 

ُتْم ُمْؤِمِنيَن (  [ 141آل عمران :  ] ) َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ

ىت بولغانالر ئۈچۈن )جىھادتىن( بوشىشىپ قالماڭالر، شېھ)

 (قايغۇرماڭالر، ئەگەر مۆمىن بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر.

 

 –كىيىن  مۇقىمالشقاندىنئىشالر سىياسىي ئەسكىرى ۋە -

ھۇجۇم  ئىدىيەۋىدۈشمەنلەر ئىشلەتكەن ئەڭ خەتەرلىك قورال 

قەلبنىڭ ئىچكى ھۇجۇمنىڭ نىشانى بولسا  ئىدىيەۋىبولدى، 

ۇن ئەقىدىنى يوقىتىش بىلەن بىرگە، قىسىملىرىدىكى يوشۇر

ۋە خىرىستىئانالر قوزغىغان ئۇرۇشقا قارشى تۇرۇش  يەھۇدىيالر
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 ربكەغەئىنتىلىپ،  غەربكەگەرچە بۇ ئەۋالدالر ۋە  روھىنى ئۆلتۈرۈش

ھىسابلىمىسىمۇ،  قەلبىدىن رازى بولغان ھالدا   شېرىنئەگىشىشنى  

ولىدا ە قازىنىش ينەتىج -بولۇپ سەۋەبچىئۆزى  ئۆلۈمىگەئۆزىنىڭ -

ى قۇل بولۇشن غەربكە  ،دەپ ئوياليدىغان كېرەكئەگىشىش  غەربكە

 تىنچىقىش يېتىشتۈرۈپخااليدىغان بىر تۈركۈم ئەۋالدالرنى 

 !ئىبارەت

ۋە خىرىستىئانالرغا ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ھامان بىر  يەھۇدىيالر    

قۇل  ەربكەغئويغىنىدىغانلىقى ۋە  ئۇيقۇسىدىنكۈنى ئۆزنىڭ غەپلەت 

 ەخپىيمبولۇشنى رەت قىلىپ مۇستەقىل بولۇشقا ئىنتىلىدىغانلىقى 

 بۇ ئىشالرنى ۋە خىرىستىئانالر يەھۇدىيالرئەمەس ئىدى، شۇڭا 

 وللۇق بىر ق ىلىرئۆز مىللەتچىلىك ۋە ۋەتەنپەرۋەرلىك يولى بىلەن 

ھەمدە كىشىلەر ئۇنىڭغا باغلىنىدىغان ۋە ئۇنىڭ ئورۇنالشتۇردى 

نىدىغان يىتەكچىلەرنى بارلىققا كەلتۈرۈپ بەردى، بۇ توپلى ئەتراپىغا

 ياكىئاشكارا جاھانگىرالرنىڭ ئالدىدا ۋە ئۇالرنىڭ  يېتەكچىلەر

غاندا چىقىلدى، بۇنداق بول تەربىيەلەپبىلەن  يوليۇرۇقلىرى مەخپىي
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جاھانگىرلىككە قارشى ئىنقىالب پارتىلىسا  قورقۇۋاتقان غەربئەگەر 

–ۇالر يەنى ئ ،شانلىرى چەكلىك بولىدۇنى -بۇ ئىنقىالبنىڭ تەلەپ

ىقنى قىللمۇستەسىياسىي ئەسكىرى ياكى  -قالسا يېتىپكۈچى 

پىكرى، مەدەنىي، روھى جەھەتتە مۇستەقىل  لېكىنتەلەپ قىلىدۇ 

بولۇش ھەققىدە پىكىر يۈرگۈزمەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن ۋەتەنپەرۋەرلىك 

الدىدا ە كۆز ئۋە مىللەتچىلىك تۈزۈملىرى ھەمدە ئەركىن ئىنقىالبالر ۋ

 كىئۇيقۇسىدىقويۇلىۋاتقان تىياتىرالرغا چاۋاك چالىدىغان غەپلەت 

 قۇل بولۇش داۋام قىلىدۇ..  غەربكەكىشىلەر ئارقىلىق 

ۋە خىرىستىئانالر  يەھۇدىيالر ،يتقانداىئخۇالسە قىلىپ    

ۋە ئۇنى پۈتكۈل تىرىشچانلىقى بىلەن توسۇشقا  قورقۇۋاتقان

ۈز ي ھەرىكىتىنىڭئىسالم ئويغىنىش  ئۇرۇنىۋاتقان ئىش بولسا

ۆز ئ ھەرىكىتىنىڭئويغىنىش بىرىشىدۇر، دۈشمەنلەر ئىسالم 

 :ئوبدان بىلىدۇدائىرىسىنى مەنپەئىتىگە بولغان خەتىرىنىڭ 

 

َناُهُم اْلِكَتاَب يَ ْعرُِ ونَُه َكَما يَ ْعرُِ وَن أَبْ َناَءُهْم (  [ 138ال صرة :  ] ) الَِّذيَن آتَ ي ْ



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

245 

 

 

ەرگەنلەر )يەنى يەھۇدىيالر بىلەن ناساراالر( ئۇنى بىز كىتاب ب)

 ()يەنى پەيغەمبەرنى( ئۆز ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇيدۇ.

 

ئىمام شەھىدنىڭ قولى بىلەن  ھەرىكىتىئىسالم ئويغىنىش  

 دىيالريەھۇ خەلقئارالىقخىرىستىئانالر ۋە  خەلقئارالىق ،باشالنغاندا

 نىڭھەرىكەتكۈزەتتى ۋە بۇ  ھەرىكەتنىبۇ  ،تەشۋىشلىنىپئاشكارا 

ەب ج شەرقشۇناسخەتىرىنى بىلىشكە ئۇرۇندى. ئەنگىليىلىك 

بولسا شەرىقشۇناسالر )يەنى )المستشرق البريطاني جب( 

ئورگىنى ئاخبارات -مەدەنىي خىرىستىيانالرنىڭ-يەھۇدىي

ات " الاتجاھيۈزلىنىشلەر  يېڭىئىسالمدىكى ( » ھېسابلىنىدۇ

 "«  Modern Trends in Islamالحديثة في الإسلام 

-4112مىالدى  نەشرىتۇنجى  كىتابنىڭناملىق كىتابنى يازدى، بۇ 

جمال جامالۇددىن ئافغانى) كىتابىدا  ئۇ ،يىلى نەشىر قىلىنغان بولۇپ

 ھەرىكىتىنىڭ ( محمد عبدەالدين األفغاني( ۋە مۇھەممەد ئەبدۇھ)
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لەن بىقىزغىنلىق ئاشكارا  ھەرىكەتنىسۆزلەيدۇ ۋە ئۇ توغرىسىدا 

شەرھىلىرىنىڭ بىرىدە تۆۋەندىكى  كىتابنىڭئۇ  ، لېكىنماختايدۇ، 

 ئىزاھاتنى كەلتۈرىدۇ:

تەشكىالتى دەپ  قېرىنداشالرشۇنىڭدىن كىيىن مۇسۇلمان »   

بىر تەشكىالت پەيدا بولدى، ئۇنىڭغا ھەسەن  يېڭىئاتىلىدىغان 

بۇ  گەرچە، قىلىدۇ يېتەكچىلىكئەلبەننا دەپ ئاتىلىدىغان بىر كىشى 

ئۇنىڭ  ،بولسىمۇ ئېنىقخەتەرلىك ئىكەنلىكى ئاالھىدە جامائەتنىڭ 

 ..«قىلىش ۋاقتى كەتتى يېتەكچىلىككە بۇ جامائەت

بۇ جامائەتتىن نەقەدەر  ناساراالرنىڭ-يەھۇدىي ،بۇ ئىزاھاتتا    

ۋە بۇ جامائەتنى چوڭقۇر تەكشۈرۈپ چىقىشقا قورققانلىقى 

 ئىنقتۇر.قىزىقىدىغانلىقى 

 تھەرىكەئىسالم نامى بىلەن  ئەتراپىغادەۋەت  يېڭى ،كىقاچان    

كىشىلەر ئىسالم نامى بىلەن  ئەتراپىغاقىلىدىغان ۋە ئۇنىڭ 

 الرنىڭخىرىستىيانۋە  يەھۇدىيالرتوپلىشىدىغان كىشىلەر كۆپەيسە 

 ، لېكىن.. كۆپىيىدۇنەزىرىدە مۇقەررەر ھالدا ئاالھىدە خەتەرلەرمۇ 
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جامائەت ئىچىدە داۋام  تېخىچە ۋە خىرىستىئانالر يەھۇدىيالر

  ،يەنى دەۋەتكە ئەسكەر تەييارالش ،تەييارلىقالر مۇھىمقىلىۋاتقان 

نى كىشىلەر تەيياراليدىغاناللە يولىدا ئۆزىنى قۇربان قىلىشقا 

 !قاتارلىق ئىشالرنى مۇئەييەنلەشتۈرەلمىگەن ئىدى تەييارالش..

رتالش پا، بۇ بومبا پارتلىدىيىلى بومبا -4118 ، لېكىن  

بولغان ئەڭ خەتەرلىك ئورۇندا ۋە ئەڭ خەتەرلىك  ئېھتىماللىقى

دۆلىتى قۇرۇش ئۈچۈن  يەھۇدىيالريەنى پەلەستىندە  ،ۋاقىتتا

 ..پارتلىدىتەييارلىق قىلىۋاتقان ۋاقىتتا 

ئاۋازى ئاشۇ ۋاقىتتا دەۋەتچىلەر مۆلچەرلىگەندىنمۇ بەك پارتالش   

 چوڭ ۋە بەك خەتەرلىك بولدى..

 خىرىستىيانالرنىڭۋە  يەھۇدىيالردەۋەتچىلەرنىڭ  ،ائەمم    

ئىسالمغا بولغان دۈشمەنلىكىنى بىلىشى ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالمدىن 

ۋە قى قىزىقىدىغانلىقورقىدىغانلىقىنى ۋە ئىسالمنى يوقىتىشقا 

كىشىلەرنىڭ ئىسالمغا قايتىشىنى يامان كۆرىدىغانلىقىنى  بىلىشىگە 

ى يوق، تىشنىڭ ئورنۆى سۆزلەپ ئئىش بولۇپ بۇن ئېنىقۇ ب ،كەلسەك
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كۈنلۈك تۇلۇن ئايدەك 41ئۇ مۇسۇلماننىڭ كاللىسىدا  ،چۈنكى

ئىنىقتۇر. ھەربىر مۇسۇلماننىڭ اللەنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنى 

 . يېتەرلىكتۇربۇنىڭغا  ئوقۇشى

 

  115ال صرة :  ] ) َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم (

سەن يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگىچە ئۇالر سەندىن )

 (ھەرگىزمۇ رازى بولمايدۇ.

 

آل عمران  ] ) ِإْن َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِّئٌة يَ ْفَرُحوا ِبَها (

 :115 . ] 

 ەنىيمەتغئەگەر سىلەرگە )كەڭچىلىك، مولچىلىق، نۇسرەت، )

ەگەر ئ قاتارلىق( بىرەر ياخشىلىق يەتسە، ئۇالر بۇنىڭدىن قايغۇرىدۇ؛

سىلەرگە )ئېغىرچىلىق، قەھەتچىلىك ۋە مەغلۇبىيەت قاتارلىق( بىرەر 

 (يامانلىق يەتسە، ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشال بولىدۇ.
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] المائدة يَن َأْشرَُكوا ( ذِ ) لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَّ 

 :61 . ] 

 

)ئى مۇھەممەد!( يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مۆمىنلەرگە )

 (ھەممىدىن قاتتىق دۈشمەن ئىكەنلىكىنى چوقۇم بايقايسەن

اِنُكْم ُكف   َّ  ِد ِإيم   َ اِب َلْو يَ ُردُّوَنُكْم ِمْن بَ ع   ْ ِل اْلِكت   َ اراً ) َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأه   ْ

 [ . 151ال صرة :  ] ْنِد أَنْ ُفِسِهْم ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُهُم اْلَح ُّ (َحَسداً ِمْن عِ 

 

ئەھلى كىتاب ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزلىرىگە ھەقىقەت )

)يەنى دىنىڭالرنىڭ ھەقلىقى( ئاشكارا بولغاندىن كېيىن، ھەسەت 

قىلىش يۈزىسىدىن سىلەرنى ئىمانىڭالردىن قايتۇرۇپ كاپىر قىلىشنى 

 (ئارزۇ قىلىدۇ.

 

بۇ دۈشمەنلىكنىڭ مەۋجۇت بولىدىغانلىقى ۋە ھەرگىز     

يوقالمايدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن ھەربىر مۇسۇلماننىڭ اللەنىڭ 
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..  تەرلىكتۇريېبۇنىڭغا  ئوقۇشىئايەتلىرىنى  يۇقىرىقىكىتابىدىكى 

ارى مىكىرلەرنىڭ مىقد-ھىيلەۋە دائىرىسى بۇ دۈشمەنلىكنىڭ  ،ئەمما

مىكىرلەرنىڭ تەپسىالتى ۋە يۈزبىرىدىغان ئورنى -ھىيلە ۋە ئاشۇ

ىر ب ئايرىمبۇ ئوخشىمايدىغان  ،قاتارلىقالرنى بىلىشكە كەلسەك

 كيېتەرلى ڭجەريانىدىن بۇ ئىشالرنىئىشتۇر.. ھادىسىلەرنىڭ 

 .مىگەنلىكى روشەن بولدى.ەندەرىجىدە ئىنچىكە مۆلچەرل

 ېرىۋاتقانبنالر ياردەم پۈتكۈل ئىمكانىيەتلىرى بىلەن خىرىستىئا     

ن دۆلىتى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈ يەھۇدىيالرپىالنلىرى  يەھۇدىيالرنىڭ

 ھەربىر تەرەپكە تولۇق تەييارلىق قىلدى.  كېچىدىغانكۆڭۈلگە 

 يالريەھۇدىپەلەستىندە  يەھۇدىيالرنىڭسۇلتان ئابدۇل ھەمىد 

قىلىش بەدىلىگە  رۇخسەتدۆلىتى قۇرۇپ چىقىشى ئۈچۈن 

نۇرغۇن  ىڭيەھۇدىيالرن قىزىقتۇرىدىغانكىشىنى ئۆزىگە  ئېرىشىدىغان

رەت قىلدى، يەنى سۇلتان ئابدۇل ھەمىد ئۆزىنىڭ  بايلىقلىرىنى

كىرىدىغان قىممىتى بەش مىليون ئالتۇن جۇنەي  يانچۇقىغاخۇسۇسى 

نىسبەتەن غايەت زور بايلىق ئىدى(  دەۋرگەبولغان )بۇ ئەينى 
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، ۇسىيەر يەھۇدىيالرەت قىلدى. پارە بەرگەن پۇلىنى ر يەھۇدىيالرنىڭ

ە ەرنى ئوسمانىيە دۆلىتىگ، فىرانسىيە قاتارلىق دۆلەتلئەنگلىيە

ىي سىياس)بۇ دۆلەتنىڭ ىدىغانلىقىنى تاجاۋۇز قىلىشتىن توس

بوغۇلۇپ كەتكەن  قەرزگە ۋەدە قىلدى ھەمدە  مەسىلىسى ئىدى.(

ئوسمانىيە دۆلىتىنىڭ ئىقتىسادىنى جانالندۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇن 

)بۇ دۆلەتنىڭ ئىقتىسادى  بىرىدىغانلىقىنى قەرزددەتلىك مۇ

سۇلتان ئابدۇل ھەمىد كىشىنى  مەسىلىسى ئىدى( ۋەدە قىلدى..

 نۇرغۇن بايلىقلىرىنى رەت يەھۇدىيالرنىڭ قىزىقتۇرىدىغانئۆزىگە 

ئۇزاق ق يىللىئۆز پىالنىنى ئەللىك  يەھۇدىيالرقىلغاندىن كىيىن 

بۇ پىالننى ھەرتەزىل )هرتزل( ، مۇددەتلىك سىياسەتكە قاراتتى

 چاقىرغان بال شەھرىدە  شېۋىتسارىيەنىڭيىلى -4819مىالدى 

 قارار قىلدى. قۇرۇلتىيىدا يەھۇدىيالر

سۇلتان ئابدۇل ھەمىدنى ۋەزىپىسىدىن ئىلىپ  يەھۇدىيالر    

خىرىستىئانلىرىنى ئوسمانىيە دۆلىتىنى  ياۋروپاتاشلىدى ۋە 

، دىدۇنيا ئۇرۇشىنى ئورۇنالشتۇرچى بىرىنتوپالش ئۈچۈن يوقىتىشقا 
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"  كىشى" الرجل المريض كېسەل»ئوسمانىيە دۆلىتىنى  يەھۇدىيالر

ىڭ كىشىنى يوقاتقاندىن كىيىن ئۇن كېسەلئاندىن بۇ  ،دەپ ئاتىدى« 

بىلەن  يەئەنگلىدوستى  يەھۇدىيالرنىڭمىراسلىرىنى شۇ ۋاقىتتىكى 

كى ھازىر مۇقەررەرتەقسىم قىلدى ) ئوتتۇرىسىدافىرانسىيە 

بولغان  داھىيسىئەركىن دۇنيانىڭ  ۋاقىتتامەركىزى ئاشۇ  ھۆكۈمرانلىق

 امېرىكىغائبولغان داھىيسى ھازىرقى ئەركىن دۇنيانىڭ  ئەنگىلىيەدىن

 ر )تصريج بلفور(نىڭىتەسرىيج بەلفەۋ - يەھۇدىيالر. يۆتكەلدى(

سايىسىدا  دۆلەت قۇرۇش تەييارلىقىنى ھازىرالش مەقسىتىدە 

 يەنىڭئەنگلىپەلەستىننى  -ىكى ئۇرۇش مەيدانى بولغانكەلگۈسىد

ريج تەسرىيج بەلفەۋىر )تصئۇ  ،چۈنكى ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا قىلدى.

تىندە پەلەس يەھۇدىيالرنىڭ: ئۇلۇغ ئايال پادىشاھ ھۆكۈمىتى بلفور(

ىدە قىلىش نەزىر ھېسداشلىققۇرۇش ئىشلىرىغا  ھۆكۈمەتمىللىي 

 ئىدى...  دېگەن - قارايدۇ

 ،بۇنىڭ بىلەن توختاپ قالمىدىمىكىرگە تولغان پىالنالر -ىيلەھ 

ەن بىرى بىل -نى بىر شەھەرلەر ئەتراپىدىكىپەلەستىن  ،بەلكى
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ە بىرى بىلەن مىللەتچىلىك ۋ-قىلىدىغان ۋە بىر توقۇنۇشىچىگىرا 

قىلىشتىن سىرت، ئۇرۇش دۇنياسىدا ۋە  توقۇنۇشى پەرۋەرلىكۋەتەن

ەزنى ۋ ھېچقانداققتىساد دۇنياسىدا سىياسەت دۇنياسىدا ھەمدە ئى

 ىبىرى بىلەن مۇناسىۋىت-بولغان ھەمدە بىربىرگە قارشى -بىر ،يوق

 . ىتىلدىپارچىلىۋئۈزۈلگەن ئاجىز كىچىك دۆلەتلەرگە 

مىكىرگە تولغان بۇ سۈيقەستلەر بۇنىڭ بىلەن توختاپ -ھىيلە     

 ھەربىر ئۈممەت ئىچىدىكى ياشالر ئەگەر چوڭ ،چۈنكى قالمىدى،

ئىشالردىن بىرەر ئىشقا يۈزلەنسە، خەتەرلىك كۈچكە ئايلىنىدۇ، 

بۇ ياشالرنى بارلىق ئامالالر بىلەن ھەرقانداق مۇھىم  ،شۇڭا

لەرنىڭ دۈشمەن ،، بولۇپمۇ كېرەكئىشالردىن  باشقا ياققا بۇرىۋىتىش 

 ېخىمۇتپىالنلىرىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشتىن قورقىدىغان ئىشالردا 

ئەرزىمەس چۈپەي  ياشالرغا  ،.. شۇڭا كېرەكشۇنداق قىلىش 

شتۇرىدىغان راقالئىشالرنى قىلىدىغان، ئۇلۇغ ئىشالرنى قىلىشتىن يى

  .ھۆكۈمرانلىق قىلدى ۋاسىتىلىرىبارلىق ئازغۇنلۇق 
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و إن الله يحب معال  األمور وقد قال رسول الله  ل  الله علبه وسل  : 

 ويكره سفاسفها و )24( 

اللە ئۇلۇغ : » دېگەناالم مۇنداق پەيغەمبەر ئەلەيھىسس    

ئىشالرنى ياخشى كۆرىدۇ، ئەرزىمەس چۈپەي ئىشالرنى يامان 

 «كۆرىدۇ

 

، تىياتىر قاتارلىقالر ھۆكۈمرانلىق قىلدى، رادىيو ياشالرغا كىنو،     

ھەمدە  بارلىققا كەلمىگەن ئىدى تىلۋۇزۇر تېخى)بۇ ۋاقىتتا 

راڭلىقنى پۈتكۈل ئەقىلگە سىغمايدىغان سا تېخى يەھۇدىيالرمۇ

ر بىلەن بى-ئوغۇلالر بىلەن قىزالرنىڭ بىر (ئالەمگە تاقىتالمايتتى

ئاۋۋال پاك ئاالقىلەرنى قىلىشى، پاك ئاالقىالرغا ئادەتلەنگەندىن 

اشالرغا ئۈچۈن ي بولۇشىكىيىن پاك بولمىغان ئاالقىالر بىلەن مەشغۇل 

 . ئايالالرنى ئازاد قىلىش مەسىلىسى ھۆكۈمرانلىق قىلدى.

                                                 
 رواه الطبراني في المعجم الكبير .  )24(
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رنىڭ ئۈچۈن ئۇال كېتىشىچىقىپ ياشالرنىڭ ئاخىردا ھەقىقەتتىن   

يەيدىغان ئۆزى قاراشلىق  زېھنىنىقۇۋۋىتىنى، -ۋاقتىنى، كۈچ

 ىنىمەدەنىيىتۋە ئۆز  ئېسىلىۋېلىشچىڭ پارتىيەگە سىياسىي 

خىل -مەكتەپلىرىدىكى خىلمۇ غەرب ،ئىگەللىمەستىن

اۋۇ چى بىلەن ئۋە بۇ ناخشى ئېسىلىۋېلىشچىڭ مەدەنىيەتلەرگە 

ئوتتۇرسىدىكى سەنئەتكە چىڭ نا بىلەن ئاۋۇ مەنا ەۋە بۇ مناخشىچى 

ۇالرنىڭ ب قاتارلىقالر ياشالرغا ھۆكۈمرانلىق قىلدى.. ...ئېسىلىۋېلىش

 ھەممىسى ئەرزىمەس ئىشالردۇر!

 رۈرلۈكىنىزۆدۆلىتى قۇرۇشنىڭ  يەھۇدىيالرئارىلىقىدا ئەللىك يىل     

ل دەل ئەللىك يى قۇرۇلتىيىدىنھرتزل( )قىلغان ھەرتەزىل  ئېالن

ۆلىتى د يەھۇدىيالركىيىنكى بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا، پەلەستىندە 

ئەرەب قوشۇنلىرى قاتناشقان  قىلىندى،  ئېالنقۇرۇلغانلىقى 

 ،ئۇرۇشلىرى ئاسان يول بىلەن باشالندى، شۇنىڭدەك كومېدىيە

ە ۋ ريەھۇدىيالخىيانەتلەر ۋە قەبىھ قورال سودىلىرى يۈزبەردى، 

ەمدە ھ ھەرىكەتلەندىئاسان ناھايىتى خىرىستىئانالر قوشۇنلىرى 
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رقايسى ئىلگىرى ھەئاخىردا  ۋە خىرىستىئانالر قوشۇنلىرى يەھۇدىيالر

 !توختىدى چېگراسىدابىرلىككە كەلگەن تەقسىمات  تەرەپلەر

دۈشمەنلەرنىڭ پىالنلىرىغا نىسبەتەن ئەڭ قىيىن بولغان ۋاقىتتا   

 .ۋە ئۆزىنىڭ قورقىنىچلىق ئاۋازىنى پەيدا قىلدى.پارتلىدى بومبا 

 يەھۇدىيالرئۇرۇش مەيدانىغا كىردى، پىدائىيالر مۇسۇلمان     

 خەلقئارالىق ،شۇنىڭدەكبىلدى، ماھىيىتى ئۇالرنىڭ 

 بىلدى.. نىماھىيىتىئۇالرنىڭ خىرىستىئانالرمۇ 

 كۈلپۈتبۇ بومبا تولىمۇ خەتەرلىك پارتىلىدى ۋە ئۇنىڭ ئاۋازى     

! بۇ بومبا دەۋەتچىلەر كەلتۈرۈۋەتتى زىلزىلىگەدۇنيانى 

 مۆلچەرلىگەندىنمۇ كۆپ خەتەرلىك پارتىلىدى..

بىلەن توقۇنۇشقان ۋاقىتتا، پىدائىيالر مۇسۇلمان  يەھۇدىيالر    

ئۇرۇشتا رولىنى ئادا قىلىش سىياسىي  پىدائىيالرنىڭ مۇسۇلمان

 ..انلىقىنى بىلدىئۈچۈن كەلگەن قوشۇنالرغا تامامەن ئوخشىمايدىغ

تكىسى تۈر ئەقىدىسىنىڭپىدائىيالر مۇسۇلمان  ،شۈبھىسىزكى،، 

بىلەن بۇ ئۇرۇشقا كەلگەن ۋە ئەقىدىسى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغىلى 
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كەلگەن ۋە ئەقىدىسى ئۈچۈن اللە يولىدا ئۆز جىنىنى قۇربان قىلغىلى 

 تارىختا بۇندىن يەھۇدىيالرپىدائىيالر مۇسۇلمان كەلگەن ئىدى.. 

 ئىدى.ئەڭ ياخشى كىشىلەر  تونۇغانن بۇرۇ

قويدى،  گاڭگىرىتىپھەمدە  چۆچۈتتى يەھۇدىيالرنىئىش بۇ   

تارىختا بۇندىن بۇرۇن كۆرگەن ئەڭ ياخشى  يەھۇدىيالر ،چۈنكى

 دەپ تەسەۋۋۇر قىلىپ باقمىغان ئىدى.  كېلىدۇكىشىلەرنى قايتىپ 

ال پمىسىردا فىرانسىيە ئۇرۇش كۈنلىرىدىن باشال ،بولۇپمۇ    

مىسىر »  تېخى ،بەلكى ،مىسىرنى دىندىن چىقىرىش

مىسىرنى ئەرەب  ئاستىدا شوئار  دېگەن« مىسىرلىقالرنىڭ! 

دۇنياسىدىن ئايرىپ چىقىش  ئۈچۈن ئىدىۋى ھۇجۇم خىزمەت 

ى مىسىردا ئەرەب دۇنياس دېگىنىيەنى بۇنداق  قىلىشقا باشلىدى.

 .. بىلدۈرىدۇ دېگەننىۋە ئىسالمغا ئورۇن يوق 

تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز دەرىجىدە  بولۇشى ئاالقىزادە يەھۇدىيالرنىڭ   

 پيېتىئۇالرنىڭ ئەھۋالى شۇ دەرىجىگە  ،بولدى، چۈنكىجىددىي 

اللە بۈيۈكتۇر، جىمى ھەمدۇ سانا  ]) الله أكبر ولله الحمد ( باردىكى
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ۇنىڭ قورقىتىۋەتتى، شتەكبىر ئاۋازىمۇ ئۇالرنى  دېگەناللەغا خاستۇر[ 

پ بايلىقلىرىنى تاشال ئاشلىقلىرى ۋە  ئۆز مەيدانى ۋە بىلەن ئۇالر

 . نىجاتلىق يولى ئىزدەپ قاچتى.

كاللىسىدا ئەگەر ئىسالم  يەھۇدىيالرنىڭ ،دەل مۇشۇ ۋاقىتتا    

ۆلىتىنىڭ  د ئىسرائىلىيەكەلگۈسىدە  –تىرىك بولىدىكەن  ھەرىكىتى

 يەلىئىسرائىدۇنيادا  –ئۇياقتا تۇرسۇن  كېڭىيىشىئۆز ئورنىدىن 

ڭ دۆلىتىنى ئىسرائىلىيەدۆلەت مەۋجۇت بواللمايدىكەن ۋە  دېگەن

 خالىغانچەۋە  بولۇشىۋە مۇقىم  بولۇشىياشىشى ۋە بىخەتەر 

 دېگەن - كېرەكيوقىتىش  ھەرىكىتىنىئۈچۈن ئىسالم  كېڭىيىشى

ۋە  يەھۇدىيالرشۇنىڭ بىلەن   ئۇقۇم تامامەن روشەن بولدى.. 

تەشكىالتىغا سۈيقەست  شالرقېرىنداخىرىستىئانالر مۇسۇلمان 

قىلىشقا باشلىدى ۋە ئۇنىڭ قوماندانى ئىمام شەھىد ھەسەن 

-ئەلبەننانى ئۆلتۈردى ھەمدە  سۈيقەست قىلىش ۋەقەلىرى ئارقىمۇ

 بەردى. ئارقا يۈز
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دەھشەتلىك سۈرەتتە  ،ئەڭ قەبىھ ھەرىكىتىئىسالم     

 .باستۇرۇلدى.

رگە ئۇچۇرمايدۇ دەپ دەۋەت ئەرزىيەتلە ھېچكىمدەۋەتچىلەردىن     

بۇ ئۆزگەرمەيدىغان اللەنىڭ داۋام  ،كۈتمىگەن ئىدى، چۈنكى

 ئەرزىيەت ھېچكىم ، لېكىنقىلىۋاتقان قانۇنى بويىچە بولىدۇ، 

سۈرەتتە  ۋەھشىيئەمەلىيەتتە يۈز بەرگىنىدەك بۇنداق 

بولىدىغانلىقىنى ئويالپمۇ باقمىغان ئىدى.. يەنى جامائەت قوماندانى 

، ىئېتىلدەسەن ئەلبەنناغا كۈندۈزدە كوچىدىال ئوق ئىمام شەھىد ھ

 رۇشىئورۇنالشتۇدۆلەتنىڭ بۇيرۇقى ۋە كىيىن دوختۇرخانىالر ئاندىن 

بىلەن ئىمام شەھىد ھەسەن ئەلبەننادىن كۆپ قان چىقىپ 

نەچچە مىڭلىغان ئۇنى داۋاالشنى رەت قىلدى. كەتكەنلىكى ئۈچۈن 

ەتتە ئازابالندى.. سۈر ۋەھشىيياشالر تۇتۇلدى ۋە تۈرمىلەردە 

باقمىغان  كېچىپبۇالرنىڭ ھەممىسى دەۋەتچىلەرنىڭ خىيالىغا 

ھەمدە بۇنداق قاباھەتلەر يۈز بىرەر دەپ خىيالىغىمۇ كەلمىگەن 

 ئىدى.
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 ەپىتنىنى يوقىتىش ۋبىخەتەرلىكنى قوغداش ياكى   ،قاچانكى

دۇنيادا ۋە قىيامەتتە يوشۇرۇن قالمايدىغان  ياكى ئۇنىڭغا ئوخشىغان

 ەھشىيۋئاشۇ ۋاالر بىلەن ئۆز جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا ئۇرۇنسىمۇ دە

ەرسە ن ھېچقانداقئاقاليدىغان  ۋەھشىيلىكىنىئىنسانىيەتنىڭ 

  .تېپىلمايدۇ

 

َه ُهَو اْلَح ُّ اْلمُ  ُه ِدينَ ُهُم اْلَح َّ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ الل  َّ ]  ِبيُن () يُ َو ِّيِهُم الل  َّ

 [ . 15النور : 

 هللاۇالرغا تولۇق تېگىشلىك جازاسىنى بېرىدۇ، ئۇالر ائهللا شۇ كۈندە ا)

 (نىڭ ئاشكارا ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ.

 

غرا تو ھەرىكەتقىلىمىز: بۇ سوئال بىز يەنە بىر تەرەپتىن 

 ەرىكىتىدەھپىرىنسىپ بويىچە ماڭغانمۇ ياكى ۋاقتى كىلىشتىن بۇرۇن 

 ئالدىراڭغۇلۇق قىلغانمۇ؟
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بىر يولنى ماڭسا دۈشمەن بىلەن  يەنە ھەرىكىتىئىسالم  ھېچكىم   

بىز شۇئەيب  ،سۈلھى تۈزىدۇ دەپ ئويلىمايدۇ.. چۈنكى

ئۇالر رىغا كاتتىباشلىئەلەيھىسساالم قەۋمىنىڭ ئىماندىن باش تارتقان 

ئارىسىدا اللە ھۆكۈم قىلغانغا قەدەر سەبىر قىلىش تەكلىپىنى 

 دىيە بەرگەنلىكىنى كۆردۇق:بەرگەندە ئۇالرنىڭ قانداق رە

 

اْصِبُروا َوِإْن َكاَن طَائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا بِالَِّذن ُأْرِسْلُت بِِه َوطَائَِفٌة َلْم يُ ْؤِمُنوا  َ ) 

ُر اْلَحاِكِميَن ، قَاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن اْستَ  نَ َنا َوُهَو َخي ْ ْكبَ ُروا ِمْن َحتَّى َيْحُكَم اللَُّه بَ ي ْ

ْو لَتَ ُعوُدنَّ ِ   ِملَِّتَنا لَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمْن قَ ْريَِتَنا أَ قَ ْوِمِه لَُنْخرَِجنََّك يَا ُشَعْيُب َوا

 [ . 66 - 64] األعراف :  قَاَل َأَوَلْو ُكنَّا َكارِِهيَن (

ئەگەر سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمگە )

زنىڭ بىهللا ئىشەنگەن، يەنە بىر گۇرۇھ ئادەم ئىشەنمىگەن بولسا، ا

ھۆكۈم هللا ھۆكۈم چىقارغۇچە سەۋر قىلىپ تۇرۇڭالر. ا ئارىمىزدا

شۇئەيب قەۋمىنىڭ «. چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر

ى ئى شۇئەيب! سېن»)ئىماندىن باش تارتقان( تەكەببۇر چوڭلىرى: 
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چوقۇم ئەگەشكۈچىلىرىڭ )يەنى ساڭا ئىمان ئېيتقانالر( بىلەن 

بىزنىڭ  قوشۇپ شەھرىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىمىز، ياكى چوقۇم

ھەر  بىز )بۇنىڭ»دېدى. شۇئەيب: « دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېرەك

ئىككىلىسىنى يامان كۆرۈدىغان تۇرساق )بىزنى يەنىال شۇنىڭغا 

 (دېدى« مەجبۇر قىالمسىلەر؟(

 

غا دەۋەت قىلىشقا «اللە ەال الە ال» ئۇنداق ئەمەس! جاھىلىيەت      

ا سەبىر قىلىشقا ۋە دەۋەت بىلەن سۈلھى تۈزۈشكە ياكى ئۇنىڭغ

 ھەرگىز چىداپ تۇرالمايدۇ. 

پىرىنسىپ ئۈستىدە توغرا  ھەرىكەتئەگەر  ،بىز ھەرگىزمۇ  

قۇتۇلغان ھەمدە بۇنداق  ئەزىيەتلەردىنمۇستەھكەم تۇرغان بولسا 

ۋە ئۆلتۈرۈش دەرىجىسىگە يەتمىگەن بوالتتى ئازابالش 

لەن بىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆز قولى  ،، چۈنكىدېيەلمەيمىز

دەم قە-قەدەممۇ ۋەھىيھەمدە اللە تەرەپتىن كەلگەن  تەربىيەلىگەن

غان ماڭ بويىچەپىرىنسىپ توغرا يول كۆرسىتىپ تۇرىدىغان، ئەڭ 
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 بۇ ،ساالمەت قالمىدى، بەلكى ئەزىيەتلەردىن مۇتۇنجى جامائەت

 ئاچ، يۇرتىدىن قوغالپ چىقىرىش، ئازابالشجامائەتمۇ قاتتىق 

 .. شۇڭا دەۋەتئۇچرىدىرلىق ئەرزىيەتلەرگە قاتاقويۇش، ئۆلتۈرۈش 

ەت ھەرگىزمۇ دەۋ دېگىنى مېڭىشپىرىنسىپ بويىچە توغرا يولىدا 

 ،بەلكى ،قىلغۇچىالرنى ھىمايە قىلىشنى مەقسەت قىلماستىن

تولۇق  نىمېۋىسىيەنى: دەۋەتنىڭ  ،دەۋەتنىڭ ئۆزىنى ھىمايە قىلىشنى

ا يول بىلەن ئادھەمدە دەۋەت ۋەزىپىسىنى ئەڭ مۇكەممەل  بېرىشنى

 .قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ

ئۆزىنىڭ مۇستەھكەم  ھەرىكەت ، باستۇرۇلدىقاتتىق  ھەرىكەت     

  ،اقىتتاۋ ەشتۈرگەنـبازىسىنىڭ بىناسىنى پۇختا ئاساستا مۇكەممەلل

ئۆزلىرىنى اللە يولىدا قۇربان قىلىشقا، اللە يولىغا  دەۋەت قىلىش 

شكە ئۆزىنى ۈرتۈنى كۆيولىدا  باتۇرلۇق بىلەن ئەرزىيەتلەر

ۋە قىدۇ.. چى يېتىشتۈرۈپپىدائىيالرنى تەيياراليدىغان ئىخالسمەن 

خشاش بىلەن ئو قېرىنداشلىق-اللە يولىدىكى قىرىنداشلىقنى قان

قىرىندىشلىقتىنمۇ ئارتۇق -ئۇنى قان تېخى ،بەلكى ، كۆرۈدىغان
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رىشتىسى باغالنغان كىشىلەرنى  قېرىنداشلىقبىلىدىغان 

ئۈچۈن بارلىق قورققانلىقى اللەدىن ۋە چىقىدۇ..  يېتىشتۈرۈپ

ۋە . چىقىدۇ. يېتىشتۈرۈپمۇئامىلىلىرى پاك بولغان كىشىلەرنى 

بارلىق ياخشى سۈپەتلەر ئۇنىڭدا مۇجەسسەملەنگەن ۋە بارلىق 

ىشىلەرنى ك بېرەلەيدىغانقىلىشقا بەرداشلىق  سەرپقۇۋۋىتىنى -كۈچ

 ابولۇشقسى بازىدا چىقىدۇ.. مانا بۇالرنىڭ ھەممى يېتىشتۈرۈپ

ولۇشقا بۇ سۈپەتلەر بازىدا ب ، لېكىنتىگىشلىك ياخشى سۈپەتلەردۇر، 

تىگىشلىك سۈپەتلەرنىڭ ھەممىسى ئەمەس، تەلەپ قىلىنغان بازا 

 ،ىقەتەنھەقبىنا قىلىش ئۈچۈن پەقەت بۇ سۈپەتال كۇپايە قىلمايدۇ.. 

 ىۆزىنئئۇالر پەقەتال اللە ئۈچۈن ئۆزىنى پاكلىغان ۋە اللە ئۈچۈن 

  تەقدىم قىالاليدىغان كىشىلەردۇر.

ئۇالر ئۈممەت اللەنىڭ يولىدىن يىراقالشقانلىقى سەۋەبىدىن     

چۈشۈپ قالغان خارلىقتىن ئۈممەتنى ئائىلىسى بىلەن قۇتقۇزۇشنى 

ئىرادە قىلىدىغان دەۋەتچىلەردۇر، بۇ بەك كۆپ نەرسىنى تەلەپ 

 قىلىدىغان ئىشتۇر. 
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يەنى ىدا توغرىسپ قىلىنغان تەربىيە تەلە بىز كىيىنكى قىسىمدا     

ئۈچۈن تەلەپ قىلىنىدىغان تەربىيە  بىنا قىلىشبازا  تايانچمەيلى 

نى قخەل ئومومىبولسۇن ياكى دەۋەت ئۇنىڭ بىلەن داۋام قىلىدىغان 

ەممىسى ھ ،ئۈچۈن تەلەپ قىلىنىدىغان تەربىيە بولسۇن تەربىيەلەش

المى بىز بۇ يەردە ئىس ، لېكىن.. سۆزلەيمىز تەپسىلىيتوغرىسىدا 

ئالدىراڭغۇلۇق قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەلگەن  ھەرىكەتتىكى

 ئۆتىمىز.توغرىسىدا نەتىجىلەر 

 ومومىئبازىنىڭ بىناسىنى مۇكەممەل قىلىشتىن بۇرۇن  ھەرىكەت    

ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالمى چۈشەنچىسىنى يۈزلىنىش  كەخەلق

 ھەرىكەتبىلەن  خەلق ئومومىەشتۈرۈشتىن بۇرۇن ـمۇكەممەلل

 قوراللىقبىلەن باراۋەر بولمىغان ئۇرۇشتا  ھاكىمىيەتۋە قىلىش 

غا بۇنىڭ ئىچىدە داۋام قىلدى..  نلىكلەرقاتارلىق سەۋە  توقۇنۇش

ئەگىشىپ دەۋەتكە خىزمەت قىلمايدىغان نۇرغۇن نەتىجىلەر 

 ئەگىشىپ كەلدى..
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اللە  ال الە اال»يەنىتۇمان ) ئەتراپىدامەسىلىسى «  ال الە اال اللە»    

ز  گەرچە بىتولۇق چۈشەنمەسلىك ( داۋام قىلدى،  نىمەسىلىسى« 

، سىي سىيا كېلىدىغانغا ئەگىشىپ « ال الە اال اللە »ھاياتى دۇنيادا 

ال »مەسىلىلەرگە نەزەر سالماي تۇرۇپ،  ئىجتىمائىي ئىقتىسادى، 

تىن ئەڭ ئاۋۋال  اللەغا خالىس قۇلچىلىق قىلىش« الە اال اللە

ال »مەنبەسى  ىن  بۇ مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ .. ئاندبارەتئى

چىققان  ۋە ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كەتمىگەن  كېلىپدىن « الە اال اللە 

 ،سىياسىي  كېلىدىغانغا ئەگىشىپ « ال الە اال اللە »  ،ۋاقىتتا

 ېگەند شەكىللىنىدۇمەسىلىلەرنىڭ ئىجتىمائىي ئىقتىسادى، 

ئاددىيسى ئەڭ  – بلىرىدەقەلمەسىلىلەر كىشىلەرنىڭ 

ال الە »چوڭقۇر يىلتىز تارتىشتىن بۇرۇن– قەلبلىرىدەدەۋەتچىلەرنىڭ 

تىسادى، ، ئىقسىياسىي كەتكەن ئارىلىشىپ مەسىلىسىگە « اال اللە

كۆپەيدى  الرمەسىلىلەرنىڭ تەسىرىدە تۇمانئىجتىمائىي 

 نىاليە ئەتراپىدامەسىلىسى «  ال الە اال اللە»بىراق،  ،دىمىسەكمۇ
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مەسىلىسى تولۇق چۈشەنمەسلىك ( داۋام « ال الە اال اللە )»تۇمان 

   قىلدى.

 ومىئوم، كېرەككىبىز بۇ يەردە  شۇنى ئۇنتۇپ قالماسلىقىمىز     

ۇالر ئ ئىسالمى چۈشەنچىسى مۇكەممەللىشىشتىن بۇرۇن نىڭ خەلق

لەن بى خەلق ئومومىقىلىشتىكى ئالدىراڭغۇلۇق  ھەرىكەتبىلەن 

قايسى ھەرسىڭىپ كىرىۋالغان ۋە قوشۇلىۋالغان  ىتىگەھەرىكئىسالم 

الم ، ئىس چۆچۈتۈۋەتتىئىلمانىزىم ئىقىمىنى ۋە پارتىيەلەرنى 

ۈرەتتە قارشى س يۆنىلىشىگە دىنئۆزىنىڭ ئەسلى يولى ھەرىكىتى

اتقان ىرىۋ: سىلەر چاقدېدىكىشۇنداق  گۇرۇھالربۇ  كەتتى. ئالدىراپ 

ى يوققا چىقىرىۋاتقان ۋە داۋا ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىزنىڭ قانۇنىمىزن

، ېيىشتىد -قەيەردە؟ بىزگە كۆرسىتىڭالر پىروگىرامماڭالرقىلىۋاتقان 

ئۇالرغا قارشى رەدىيە بىرىش  ھەرىكىتىشۇنىڭ بىلەن ئىسالم 

 ەسىلىنىيئەسلى  ،ھەققىدە ئىزدىنىپپىروگراممىسى ئۈچۈن ئۆز 

ەتنەپ ىن چمەسىلىسىنى ھەل قىلىش يولىد« ال الە اال اللە» بولغان 

 كەتتى.
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وغرا ت -شەكىللىنىش باسقۇچىدا–مەسىلىسى « ال الە اال اللە»   

- ھېس ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ تەربىيەلىنىۋاتقانپىرىنسىپ ئۈستىدە 

 كېلىدىغان ئەگىشىپھاياتى دۇنيادىكى ئۇنىڭغا تۇيغۇسىدا 

مۇقىملىق، ئىقتىسادى سىياسىي ، ھۆكۈمرانلىق،  نەتىجىلەر

ال الە اال  » جەھەتتىكى خۇشاللىق قاتارلىقالرمائىي ئىجتىپاراۋانلىق، 

 الە ال»  ھاياتى دۇنيادىكى بۇالرنىڭ ھەممىسى غا باغالنمايدۇ..«اللە

 غا ئىمان«ال الە اال اللە»  ،غا ئەگىشىپ كەلمەيدۇ، بەلكى«اال اللە

نىڭ پىرئەۋىن ئېيتقانكىشىلەرنىڭ ئاقىۋىتى ئىمان  ئېيتقان

تىگە ئوخشاش بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ ئاقىۋى

 ئېيتقانن ئىماياكى  ئېسىلىشقەتلى قىلىنىش ۋە دارغا  نېسىۋىسى

ئەسھابۇل ئۇخدۇدنىڭ ئاقىۋىتىدەك تىرىك ھالەتتە ئوت بىلەن 

ە ئۈچۈن ئۈلگ كېيىنكىلەرئۇالر  ،شۈبھىسىزكى   كۆيدۈرۈشتۇر.. 

ىلىقى زاللەنىڭ را نېسىۋىسىبولدى، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى رازى بولغان 

مەتلىك ئنى-تۇرىدىغان نازۇ ئېقىپۋە ئاستىدىن ئۆستەڭلەر 

 جەننەتلەردۇر.
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 خەلق ئومومىنى توپالشقا ئالدىراش ۋە خەلق ئومومى ،بىراق    

ۇلى بازىنىڭ ئ ،بەلكى ،بۇرۇن يېتىلىشتىنبىلەن ئۇالر پىشىپ 

الدىراش ئ ھەرىكەتلىنىشكەبۇرۇن   يېتىلىشتىنمۇكەممەل پىشىپ 

 (مەسىلىسى« ال الە اال اللە» )يەنى سىلىلەرئاساسلىق مە

مى ئىسال ئىلىپ بارىدۇ، كۆپىيىشىگەتۇماننىڭ  ئەتراپىدىكى

 ۋاتقانكېلىدەۋەتنىڭ ئاساسىنى تەتبىقالش بۈگۈن كىشىلەر دۇچ 

نى مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسىئىجتىمائىي ، ئىقتىسادى، سىياسىي 

پەيدا  ىلەردىكئېقىمىھەل قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىلمانىزىم  

قىلىۋاتقان ئىغىۋاگەرچىلىكلەرگە تاقابىل تۇرىدىغان ئىلمى 

 ەل قىلىدۇ!ھ مەسىلىلىرىنىئىزدىنىش پىروگراممىالر توغرىسىدىكى 

 ئىالھىئىسالمنىڭ ھەممە مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشى      

 لغان.قىلغان ۋە ۋەدە قى كېپىللىكاللە ئۇنىڭغا ئۆزى  ،ھەقىقەت بولۇپ

 

اِء َواأْلَْرِض نَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السَّمَ ) َوَلْو أَ 

 [ 18] األعراف : ( 
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)پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ھاالك قىلىنغان( )  

شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى ئىمان ئېيتقان ۋە )كۇفرىدىن، گۇناھالردىن( 

ىدى، ئەلۋەتتە، ئۇالرنى ئاسمان ـ زېمىننىڭ ساقالنغان بولسا ئ

 (پاراۋانلىقلىرىغا مۇيەسسەر قىالتتۇق

 

مۇسۇلمانالر ھاكىمىيەتكە ئىگە  نىڭبۇ ھەل قىلىش ،ئەمما    

بۇنىڭ اللەنىڭ  ،بولغاندىال ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىغا كەلسەك

ۇلمانالر مۇس ،دەلىلى يوق، چۈنكى رېئاللىقىدىنكىتابىدىن ۋە تارىخ 

ئىگە بولغان ۋە اللە چۈشۈرگەن نەرسە  سەلتەنىتىگەكۈمرانلىق ھۆ

 ، كېيىنمۇبويىچە ھۆكۈم قىلىدىغان ئىسالم دۆلىتى قۇرغاندىن 

ا بۇ ھەتتئۆتكۈزدى،  بېشىدىننۇرغۇن يىلالر جاپالىق  تۇرمۇشنى 

دى، داۋام قىل كۈنلەرگىچەنىڭ  ئۆمەر )رضي اللە عنە( شقىيىن تۇرمۇ

ۋە جاپا مۇشەققەتلەرنىڭ ھەممىسىگە كىشىلەر قىيىن تۇرمۇش 

چۈنكى ئۇالر مۇئمىنلەردۇر ۋە ئۆزلىرىنى اللە يولىدىكى  سەبىر قىلدى.

 ئۈمىددەۋەت ئۈچۈن ئاتىۋەتكەن كىشىلەردۇر ۋە ئاخىرەتنى 
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قىلىدىغان كىشىلەردۇر ۋە ھاياتى دۇنيادىكى نەرسىگە نەزىرىنى 

ىپ يىلتىز تارت سالمايدىغان كىشىلەردۇر، بۇ دەۋەت زىمىندا چوڭقۇر

تارالغاندىن كىيىن بولغان  يىراقالرغاۋە مۇستەھكەم ئورۇنلىشىپ 

 ئىشالردۇر.

ئىسالم  –نى خەلق ئومومىئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم     

 زېمىنئۆزلىرىنىڭ  – ئىشلىرىغا ئىگە بولغاندا ھاكىمىيەت

غا غانلىقىاياشات ياشايدىھەل قىلىدىغانلىقى ۋە ب قىيىنچىلىقلىرىنى

ئۇالر ئىسالم دۆلىتى قۇرۇشقا ئەگىشىپ  ،بولسا قىزىقتۇرغان

نۇرغۇن يىلالر داۋام قىلىدىغان  كېيىنمۇۋە ئۇنىڭدىن  كېلىدىغان

رتكەن يۈزىنى ئۆزگە زېمىنجاپالىق تۇرمۇشقا سەبىر قىاللمايتتى، ۋە 

ال الە اال  »بىز قەلبلىرى . بولمىغان بوالتتى ھەرىكەتلەرئاشۇ پارالق 

 ھاكىمىيەتمۇسۇلمانالر  –خالىس بولمىغان كىشىلەرنى غا «اللە

ھەل  لىرىنىقىيىنچىلىقئۆزلىرىنىڭ بارلىق  -ئىشلىرىغا ئىگە بولغاندا

 ھاكىمىيەتنۇرغۇن يىل قىلىدۇ، ئاندىن كىيىن مۇسۇلمانالر 

 ،كىقىيىنچىلىقالر ھەل بولمايدۇ، بەل ،بىراق ،لىدۇئىشلىرىغا ئىگە بو



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

272 

 

دە قاتتىق ئۇرۇش قىلىشى نەتىجىسى ڭخىرىستىيانالرنى– يەھۇدىي

  ،ىمىزدائويغا كەلتۈرگەن ۋاقت دېگەنكۆپىيىدۇ  تېخىمۇقىيىنچىلىقالر 

 ،ئىسالمغا اللەغا خالىس قۇلچىلىق قىلىش دەرۋازىسىدىن كىرمەي

دۇنيا مەنپەئەتى دەرۋازىسىدىن كىرگەن كىشىلەر سەبىر  ،بەلكى

 گاھىدا بەلگىلەنگەناللەنىڭ ۋەدىسى اللەنىڭ دەرقىالالمدۇ؟ ئۇالر 

جاپالىق تۇرمۇش ھەممىدىن  ،بولغىچە ئېشىپۋاقىتتا ئەمەلگە 

ۇالر ياكى ئ مۇشەققەتلىك جىھادقا سەبىر قىالالمدۇ؟مەھرۇم بولۇش، 

م سايال ئۆز مەقسەتلىرى ئەمەلگە ئاشمىغان ھۆكۈمدىن يۈز ئۆرۈپ 

  !ساندۇقلىرىغا ئاۋاز قوشامدۇ؟

ۇرۇن بەندىلەرگە ياراتقۇچىسى دەۋەت ھەممىدىن ب ،ھەقىقەتەن    

ۋە اللەغا خالىس قۇلچىلىق  مەجبۇرىيىتىنىئالدىدىكى 

اللەغا ئىبادەتنى خالىس قىلىش ئارقىلىق ھاياتى مەجبۇرىيتىنى ۋە 

ياكى زىيان تارتىش تەرەپلىرىگە نەزەر  ئېرىشىشدۇنيادا پايدىغا 

 ىشنىئېسىلاللە تەرەپتىن كەلگەن نەرسىلەرگە چىڭ   ،سالماستىن

ە بىرگە اللەنىڭ بۇ ئۈممەتك ،شۇنىڭ بىلەن . كېرەكبايان قىلىشى 
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 ھاياتى ،ئېرىشىشىنى ئۈستۈنلۈككەنى، خىالپەتچىلىكىزىمىندا 

 بىراق، بىرال شەرت ،ۋەدە قىلغانلىقىنى اتىرجەملىكىنىدۇنيادا خ

بىرىپ يۇقىرى ئاۋازغا  قېشىغائۇالرنىڭ سايالم ساندۇقلىرىنىڭ 

وق ي شېرىكى  ،بەلكى ،لغا ئالماستىنھاكىمىيەتنى قو ئېرىشىپ

اللەغا ئىبادەت قىلىشى ۋە ئىبادەتنى اللەغا خالىس قىلىشى  يېگانە

للە ابۇنىڭ مۇكاپاتى  بايان قىلىش بىلەن بىرگە  كېرەكلىكىنى

  . كېرەكئاخىرەتتە بىرىدىغانلىقىنى بايان قىلىش 

ِذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا   ــَِّ ُه ال ــَِّ َد الل ــَ اِت ) َوع اِلحــَ ـــــَ  الص

َتْخَلَف الَِِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَم ــْ َتْخِلَفنَُِّهْم ِفي اْلَأْرِ  َكَما اس ــْ كَِِّننَِّ َلَيس

ِد َخْوِفِهْم َأْمنــًا  دِ َلنَُِّهْم ِمْن َبعــْ ى َلُهْم َوَلُيبــَ ــــَ ِذي اْرَتض َلُهْم ِديَنُهُم الــَِّ

 [ . 00ك ] النور  َيْعُبُدوَنِني لا ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا (

لغان قى ئەمەللەرنىئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى هللا ا)

كىشىلەرگە، ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران 

قىلغاندەك، ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشىنى، ئۇالر ئۈچۈن 

تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى ۋە ئۇالرنىڭ 
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لىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى، ئۇالر قورقۇنچىسىنى ئامان

 (ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ، ماڭا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ،.

 

ىتتا  ۋاق بېرىلغاندەۋەت مۇشۇ ئاساستا ئىلىپ  ،شۈبھىسىزكى    

قىسقا ۋاقىت  خەلق ئومومى ئاستا داۋام قىلىدۇ،ناھايىتى دەۋەت 

 نداق ئاسان ھەم تىز سۈرەتتەمۇ بۇھەرگىز ئەتراپىغائىچىدە دەۋەت 

ۋە  ىپىلپىرىنسىپنىڭ تە ئىالھىبۇ ۋاقىتتا  ،توپالشمايدۇ، بىراق

 ەئۈستۈنلۈككئۇسۇلدا توغرا بويىچە   لىپىقانۇننىڭ تە ئىالھى

باشالنغان بولىدۇ ھەمدە اللەنىڭ تەقدىرى ئەمەلگە  ئېرىشىش

 ئاشىدۇ.

 

ــف  ] َثَر النَِّاِس لا َيْعَلُموَن (] َواللَُِّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَِّ َأْك يوس

 .[  02ك 

)خالىغان( ئىشىنى ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ هللا ا) 

 (تولىسى )بۇنى( ئۇقمايدۇ
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، كۆپەيدى: يەنى قېتىمبۇ تۇمان ئىككى تەرەپتىن يەنە بىر     

رۇش بىلەن قانلىق ئۇدائىرىلىرى  ھۆكۈمەتبىر قىسمى  ھەرىكەتنىڭ

اتناشقان ق مەجلىسىگە پارالمېنتۋاقىتتا ۋە يەنە بىر قىسمى  قىلغان

 كۆپەيدى! قېتىمۋاقىتتا بۇ تۇمان يەنە بىر 

چۆچۈپ  ھەرىكىتىدىنۋە ناساراالرنىڭ ئىسالم  يەھۇدىيالر    

باشقا ئامىلالر بىلەن قوشۇپ خەلقئارالىق سىياسەتتە  كېتىشى

 ئۆزگىرىش پەيدا قىلدى، بىز بۇ يەردە ئۇنىجىددىي 

ىغا ئىسالم دۇنياس بىز ، لېكىنتەپسىلىلەشتۈرۈپ ئولتۇرمايمىز، 

  مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى قىسقىچە بايان قىلىمىز.

-4119دۇنيا ئۇرۇشى )ئىككىنچى بىلەن فىرانسىيە  ئەنگلىيە     

تىن بۇ ئۇرۇش ئامېرىكا( دىن ھالسىرىغان ھالدا چىقتى، بىراق، 4119

ك ئۇرۇشتا تىلغا ئالغۇدەۇ ب مېرىكىغائاقان  بولۇپ چىق ھالدا المەتسا

ا شۇنىڭغ ئامېرىكىنىبۇ ئەھۋالالر  مۇسىبەت يەتمىگەن ئىدى.

دەپ  « " العالم الحر "ئەركىن دۇنيا » ئۆزىنى  ئامېرىكا قىزىقتۇردى

ەركىن ئ نوپۇزىنىبىلەن فىرانسىيەنىڭ  ئەنگلىيە دەۋا قىلدى ھەمدە
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ۈچۈن ئ ئامېرىكاردى ۋە دۇنيانىڭ ھۆكۈمرانلىق ئورنىدىن قوغالپ چىقا

ىقتى، چ نىڭ ياردىمىدە ئۇز ئورنىغارەھبەرلەريالالنما  ئىشلەيدىغان 

قەھرىمانلىق ناملىرىنى  بۇ يالالنما رەھبەرلەرگە ساختا ئامېرىكا

 قارشى جاھانگىرلىككەئۇالرنى كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە  ،بىرىپ

غۇچى رتۇرغۇچى ۋە  خەلقنى جاھانگىرلىكنىڭ يامانلىقىدىن قۇتۇلدۇ

ئۇرۇشنىڭ نەتىجىلىرىگە ئۇيغۇندەك  ، لېكىندەپ سۈرەتلىدى.. 

 تەبىرلىكۋە خىرىستىئانالر  يەھۇدىيالركۆرۈنگەن بۇ ئويۇننىڭ 

بولسىمۇ ان نىشئۇ  ،ئىدى بار مۇنىشانى مەخپىي قا بىرباشپىالنلىغان  

ە ۋ بولۇشىۋە ئۇنىڭ مۇقىم  خاتىرجەم قىلىش ئىسرائىلىيەنى

ئۈچۈن ئەرەب  كېڭىيىشىزى خالىغانچە راۋاجلىنىشى ۋە ئۆ

 ىبارەت.ئ بېرىشتىنزەربە  ھەرىكەتلىرىگەئىسالم رايونلىرىدىكى 

ئىمام شەھىد قەتلى قىلىنىپ نۇرغۇنلىغان ياشالر چىدىغۇسىز  تېخى

بۇ  ،بەلكى ،تۈگىمىگەن تېخىدەرىجىدە ئازابالنغان تۇنجى زەربە 

 غان ئىدى.قاپلىرايونالرنى پۈتكۈل  كېڭىيىپ تېخىمۇزەربە 
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بۇ نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان رەھبەرلەر     

كۆڭۈل قويۇپ تالالندى.. ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئەسكەرلەردىن 

تالالندى! ئەسكەرلەرنىڭ ھەممىسى بۇ ۋەزىپىگە ماس كەلمەيدۇ، 

 ھوقۇق:  كېرەكئۇالردا مۇنداق مۇھىم ئۈچ شەرت تىپىلىشى 

ۈچ ئىق، ئىسالمنى ئۆچ كۆرۈش.. قاتارلىق مەستانىسى، قەلبى قاتت

ئۇالرنىڭ نەزىرىدە مەقسەت قىلىنغان  . كېرەكتىپىلىشى  سۈپەت

مۇستاپا كامالدەك كىشىلەرنى ئىزدەش  ئاتاتۈركتۇنجى نەمۇنە ئۈچۈن 

 !ئىدى

ۈپەتلەر ئۇ بۇ س تېپىلىدىكەنبۇ سۈپەتلەر مۇئەييەن بىر شەخىستە   

 ېرىشىغابقاتتىق زەربە  ىتىگەھەرىكئىسالم  ئۆزلۈكىدىنكىشىنىڭ 

اشالپ ئىشالر بۇنداقال ت ،، شۇنداق بولسىمۇشارائىت يارىتىپ بىرىدۇ

ۋە قاتتىق زەربە بىرىش  (25) ھەرىكىتىگەئىسالم  ،قويۇلمايدۇ، بەلكى

ئۇنىڭ قوماندانلىرى ۋە يىتەكچىلىرىنى قەتلى قىلىش ۋە نەچچە 

                                                 

ــڭ )25( ــــىر نى ــاس ــدۇن ــاب ــدىكى قىرغىن قىلىش  -2400- 0924  ئ يىلى

 ..هندەكپىلان تۈزگھهركىتىگه ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ۋەقهلهر ۋە ھادىسىلهرگه 
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 ىترەيدىغانتمىڭلىغان ياشالرنى تۈرمىلەرگە قاماپ بەدەنلەر 

ئۈچۈن ئۇزۇن تەتقىقاتالر ئىلىپ ئازابالش  ۋەھشىيلەرچەدەرىجىدە 

نىڭ ۋە ناساراالر يەھۇدىيالربۇ يەردە  .ۋە پىالنالر تۈزۈلىدۇ. بېرىلىدۇ

كىشىلەر ئىچىدىن  مەدەنىيەتلىكبۇ يالالنما رەھبەرلەرنى 

اشكارا ئ ھېكمىتىئەسكەرلەر ئىچىدىن تالالشتىكى  ،تاللىماستىن

 قىلغىلى ئىشنىئەسكەر ئارقىلىق ھەرقانداق  ،چۈنكى .بولىدۇ

ئەسكەر ، بىلەن ئىنتىزام ھەربىي  لەرئەسكەر بولىدۇ، يەنى

 ياردىمىدە قاتتىق جازاالش، تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىلەرنى كۈچىنىڭ 

بۇ  ،ممائە ..مەقسىتىنى ئىشقا ئاشۇرااليدۇقىلىش ئىجرا كەسكىن 

ان ىلەر بولسا ئۇالردا تاپشۇرۇلغمەدەنىيەتلىك كىشيالالنما رەھبەرلەر 

قىلغۇدەك جۈرئەت ۋە ئىجرا ۋەزىپىلەرنى بۇنداق كەسكىن 

 ۋە قەلبى قۇۋۋەت-مۇسۇلمانالردىن بۇنداق ئىنتىقام ئالغۇدەك كۈچ

 . ايدۇتېپىلم چ پەيدا قىلىشىنىقورققاتتىقلىق ۋە مۇسۇلمانالرغا 

ە ھەرقانداق شەھەرد دائەسكەر ھاكىمىيەتكە ئىگە بولغان    

 ،ىمۇقەررەركمۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان قىرغىنچىلىقالر يۈز بەردى. 
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 ۇمكىنم يۈزبېرىشىتاسادىپىي بۇ قىرغىنچىلىقالرنىڭ ھەرگىزمۇ 

! بۇ قىرغىنچىلىقالر مەقسەتلىك، پىالنلىق، تەدبىر بىلەن ئەمەس

ىسىز ئىنسانىيەت تارىختا مىسلرايونلىرى ئىسالم  .بېرىلغانئىلىپ 

ئەندەلۇس  ، لېكىن ،ش شەكىللىرىنى كۆرگەنئازابال ۋەھشىي

 ۋەھشىي)ئىسپانىيە(دە تەپتىش مەھكىمىلىرى قىلغان 

قىرغىنچىلىقنى ئىنسانىيەت تارىخىدا كۆرۈپ باقمىغان ئىدى، بۇ 

 مەقسىتى ئىسالمنى بىر پۈتۈن يوقىتىش ئىدى.. قىيىنچىلىقنىڭ

ئارقا كەلمەكتە، مەسىلەن: -مۇسۇلمانالرغا زەربىلەر ئارقىمۇ

بەزى  -بىرقانچە يىل ئۆتمەيال ئۇچراپ قىرغىنچىلىققا مۇسۇلمانالر 

لىق بۇيەردە قىرغىنچى-يەنە ئۇيەر -ۋاقىتالردا بىرقانچە ئاي ئۆتمەيال

باشالندى، بۇ قىرغىنچىلقالرنىڭ ساداسى پۈتكۈل ئالەمدە ئاڭالندى، 

ۋە  كېتىشتى سەكرەپۋە خىرىستىئانالر خۇشال بولۇپ  يەھۇدىيالر

ئانا باللىرىنى ئورۇنداشقا تەكلىپ قىلغان ۋەزىپىنى ئادا كۆيۈمچان 

 قىلغانلىقىدىن خۇشال بولغىنىدەك خۇشال غەلىبەقىلىشتا ئۇالرنىڭ 

 بولدى.
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ە بىرىگ-بىر سېپىدە ھەرىكەتمۇشۇنداق ئەلەملىك ۋەزىيەتتە   

بارلىققا كەلدى. ئۇنىڭ  ئېقىمقارشى بولغان  ئىككى خىل -قارمۇ

 ۋەھشىيئەسكەرلەر ئىلىپ بارغان  الرغائۇبىرى ياشالر بولۇپ 

 ۋەھشىيبۇ ياشالر  زوراۋانلىقالر تەسىر كۆرسەتكەن ئىدى.

 .دەپ قارار چىقاردى- كېرەكغا قاتتىق رەدىيە قايتۇرۇش زوراۋانلىقالر

قارشىلىق كۆرسىتىش ئاخىردا قوراللىق  بۇ ياشالرھەمدە 

ياكى –نى ئەسكەرلەرنىڭ قاتتىق زوراۋانلىقىنى يوقىتىدۇ ۋە ئۇالر

 ئۇسۇلنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇرى قىلىدۇ.. -ئۇالرنىڭ قوماندانلىرىنى

 دەپ ئويلىدى.

 ئارقا-ياشانغان كىشىلەر بولۇپ ئارقىمۇ ئېقىمىدىكىلەريەنە بىر     

، شۇڭا ئۇالر زەربىلەر ئۇالرنى چارچىتىۋەتكەن ئىدى كەلگەن

ەمدە ھولىدىغان ئەڭ يىراق يولىنى تاللىدى، مەسىلىنىڭ مۇمكىن ب

 ئۇچرايدىغانبۇالر قاتتىق زەربىگە »ئۇالر ئۆزلىرى ھەققىدە 

ا دىمكىراتىيە ئويۇنىغ نامغا قالماسلىقى ئۈچۈن  دېگەن« كىشىلەر
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ال » لەر كىشى ئېقىمىدىكىھەر ئىككى  قارار قىلدى..قاتنىشىشنى 

  .ە سەۋەب بولدىڭ كۆپىيىشىگتۇماننى ئەتراپىدىكى« الە اال اللە

ئىسپاتالش ئۈچۈن توغرىلىقنى ئۆز يولىنىڭ  ۇھگۇرھەربىر      

تىن نەزەر، بىز بۇ يەردە دەسلەپ قەتئىيپاكىتالردىن  قويغان ئوتتۇرىغا

ۋە  چىققان كېلىپئالدىراڭغۇلۇق قىلىشتىن  ھەرىكەتتەباشالپ 

ك نەزىرىدە پايدىلىقتە ئەگەشكۈچىلىرىنىڭئۆز  ھەرىكەتگەرچە بۇ 

 ىغاندەك كۆرۈنسىمۇ، نىشانغا يىقىنالشتۇرىدتوغرا ھەمدە 

ۇ قىلىشىغا ياردەم بىرىشتىنم تەرەققىيئالدىغا قاراپ  ھەرىكەتنىڭ

 يېڭىيولىدىكى قىيىنچىلىقالرغا  ھەرىكەتبەكراق ئىسالمى 

 لەر ھەققىدە سۆزلەپ ئۆتىمىز. بەسەۋقىيىنچىلىقالرنى قوشقان 

بەزى ئوخشىماسلىقالر -ئەگەر بىز ھازىرقى دەۋەت ئەھۋالىنى     

 اقيېقىنرمەككىدىكى مۇسۇلمان جامائەتنىڭ ئەھۋالىغا  -ۇبولسىم

ە تايىنىش دەۋەتك بېرىشكەئالساق قاتتىق زەربە  ئېتىبارغادەپ 

مەسىلىسىنى « للەال الە اال ا» خىزمەت قىلمايدۇ ھەمدە 

ئۇنى كىشىلەرگە بايان قىلىپ بىرىشتىنمۇ بەكراق  ،روشەنلەشتۈرۈپ
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 بىز شۇنى ئۇنتۇپ الرنى قوزغايدۇ.تۇمان ئەتراپىدا« ال الە اال اللە» 

ىتىنى ماھىي ھەقىقىينىڭ «ال الە اال اللە»  ،كېرەككىقالماسلىقىمىز 

 كەخەلق ئومومىمەيلى بازىغا نىسبەتەن بولسۇن ياكى -بايان قىلىش 

ئاساسى مەقسىتىدۇر،  ھەرىكەتنىڭبارلىق  -نىسبەتەن بولسۇن

« اال اللە ال الە»  ھەرىكىتىدەكىشىلەرنىڭ تەسەۋۋۇرىدا ۋە 

غا ئال ھەقىقىيدەۋەت يولىدا  ،بولماي تۇرۇپ ئېنىقمەسىلىسى 

 قولغا كەلتۈرگىلى بولمايدۇ. ئىلگىرىلەشنى

بولماي  ىقئېنشەرىئەت مەسىلىسى كاللىسىدا كىشىلەرنىڭ -بىز     

بىلەن باراۋەر بولمىغان ئۇرۇشقا دائىرىلىرى  ھۆكۈمەت -تۇرۇپ

بۇنىڭ ھەر ئىككىسى  ئىككى ئىش يۈز بىرىدۇ، ،قاتناشساق

 زىيانلىقتۇر. ھەرىكەتكە

ەت شەرىئكاللىسىدا بىز كىشىلەرنىڭ ئىش شۇكى: بىرىنچى   

باراۋەر  بىلەندائىرىلىرى  ھۆكۈمەتبولماي تۇرۇپ  ئېنىقمەسىلىسى 

ئۇزۇن  -  مەسىلىسى« ال الە اال اللە» بولمىغان ئۇرۇشقا قاتناشساق 

ئۇرۇش ۋە  –نۇشتىن كىيىن ياكى قىسقا بولغان بىر مەزگىللىك توقۇ
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بولۇش ئوتتۇرسىدىكى ئۇرۇشقا  مەغلۇپقىلىش ۋە  غەلىبەئۇرۇلۇش، 

 قىلىشقا تىگىشلىك بولغان ئاساسلىق كۈرەش،  كېتىدۇئايلىنىپ 

مەسىلە ئۇنتۇلۇپ قالىدۇ ياكى مۇھىم ئورۇندا قويۇلمايدۇ: يەنى مەبۇد 

تا قا ساخكىم؟ اللە مۇ ياكى اللەدىن باش ()ئىبادەت قىلىنىدىغان

 الە ال»  ،، ۋەھالەنكى كېتىدۇمەسىلە ئۇنتۇلۇپ  دېگەنئىالھالرمۇ ؟ 

:  ېتىدۇكنىڭ ئىچىگە نۇرغۇن مەسىلىلەر كىرىپ مەسىلىسى« اال اللە

يەنى قانۇن چىقارغۇچى كىم؟ اللەمۇ ياكى ئىنسانمۇ؟ قىممەتلەرنى 

 م؟بەرگۈچى كى بېكىتىپبەرگۈچى كىم؟ ئۆلچەملەرنى  بېكىتىپ

 ېگەند قويۇپ بەرگۈچى كىم؟ ئوتتۇرىغاە پىرىنسىپنى كىشىلەرگ

 ېتىدۇكنىڭ ئىچىگە كىرىپ مەسىلىسى« ال الە اال اللە» مەسىلىلەر 

ى تاكئىنسانىيەت قەدەملىرىنى زىمىنغا قويغاندىن باشالپ - .

ئاشۇ مەسىلىلەرنىڭ ھەممىسى جاھىلىيەت بىلەن  -قىيامەتكىچە

 رەشكۈئوتتۇرسىدىكى ئىسالم، باتىل ئەھلى بىلەن ھەق ئەھلى 

ۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىلگەن، ۋەھيى بنىشانىغا ئايلىنىدۇ، 

 نازىل قىلىنغان، جەننەت ۋە دوزاخ بەرپا قىلىنغان!
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ىئەت شەركاللىسىدا بىز كىشىلەرنىڭ  :ئىش شۇكىئىككىنچى   

باراۋەر  بىلەندائىرىلىرى  ھۆكۈمەتبولماي تۇرۇپ  ئېنىقمەسىلىسى 

ئىسالمغا تاجاۋۇز قىلىۋاتقان بىز رۇشقا قاتناشساق بولمىغان ئۇ

 ، بۇ تۈزۈملەر ئۆزلىرىنىبىرىمىزتۈزۈملەرگە چوڭ پۇرسەت يارىتىپ 

 راپئېتىئىسالم  ،بەلكى ،ئىسالمغا ئۇرۇش قىلمايدىغانلىقىنى

رۇش قىلىدىغانلىقىنى دەۋا قارشى ئۇ تېررورلۇققاقىلمايدىغان 

ئۇالرنىڭ بۇ  ن كىيىنبىر مەزگىلدى خەلق ئومومى، قىلىشىدۇ

 ؛بولىدۇزىيىنى چوڭ بۇنىڭ دەۋەتكە  !دەۋاسىنى تەستىقاليدۇ

 ۇرىدۇتيىپى مەيدانىنى  ھەقىقىيبۇ تۈزۈملەرنىڭ  بۇ ئۇرۇش ،چۈنكى

كىشىلەرنىڭ تۇيغۇسىدا شەرىئەت مەسىلىسىنىڭ روشەن ھەمدە 

 تجاھىلىيەقويىدۇ، ئۇ ئىسالم بىلەن  كېچىكتۈرۈپبولىشىنى 

كۆرەشنىڭ ئاقىۋىتى ئۇنىڭغا قاراشلىق بولغان ئەڭ ئوتتۇرسىدىكى 

 مۇھىم مەسىلىلەردىندۇر. 

ال »ىز بشۇنىڭدەك بىز دىمكىراتىيە ئويۇنىغا قاتناشقان ۋاقتىمىزدا     

 زىيان تارتىمىز.. مەسىلىسىدە كۆپ« الە اال اللە
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« ال الە اال اللە» ،بولىدۇكىبىزنىڭ تۇنجى زىينىمىز شۇ     

 تالالش ئەركىنلىكى بولغانتالاليدىغان  خەلق ئومومىمەسىلىسى 

 اللە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: . كېتىدۇمەسىلىگە ئۆزگىرىپ 

 

ِخيَ َرُة ) َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمراً َأْن َيُكوَن َلُهُم الْ 

 [ 48] األ زاب :  ِمْن َأْمرِِهْم (

ىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغدا، ئەر ۋە ئۇنهللا ا)

هللا ەنى اي) ـ ئايال مۆمىنلەرنىڭ ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ

نىڭ پەيغەمبىرى بىرەر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان ئىكەن، ھېچ هللا ۋە ا

 (ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپەتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ(

 

بۇ –اللەغا ئىبادەت قىلىش  انەيېگيوق  شېرىكىشۈبھىسىزكى،     

للە ا ،نىڭ مەنىسى شۇكىبۇ – بولۇپ مەسىلىسى« لەال الە اال ال»

 ۋە ئىبادەت زات( قىلىنغۇچىمەئبۇد )يەنى ئىبادەت ئىتىقاتتا 

شۇئارلىرىدا مەئبۇدتۇر. اللە قانۇن چىقارغۇچى، اللە قىممەت 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

286 

 

بەرگۈچى، اللە كىشىلەرگە ھايات  بېكىتىپئۆلچەملەرنى 

سالمنى ئى ەۇ مەسىلمانا ب نسىپلىرىنى بەلگىلەپ بەرگۈچى..پىرى

ەجبۇرى متالالش ئىختىيارلىقى بولمىغان  غامۇسۇلمانتەستىقلىغان 

 دىغانكۆرۈقەلبىدە ئىسالمنى يامان  ەبۇ مەسىل ،، بەلكىدۇرمەسىلى

 ەربىرھنى سۆزلىگەن «ال الە اال اللە»مۇناپىق بولسىمۇ تىلى بىلەن 

مۇناپىق كىشى  ،مەسىلىلەردۇر، چۈنكى مەجبۇرى ئۈچۈنكىشى 

 تىبارغائېاللەنىڭ شەرىئىتىدىن يۈز ئۆرىسە ئۇنىڭ تىل ئىقرارى 

 :ھېسابلىنىدۇئىلىنىپ ئىسالمدىن يانغان مۇرتەد 

 

ُهْم مِ  ْن بَ ْعِد َذِلَك ) َويَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوَأَطْعَنا ثُمَّ يَ تَ َولَّى َ رِيٌ  ِمن ْ

نَ ُهمْ َومَ   ِإَذا َ رِيٌ  ا ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِنيَن ، َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَ ي ْ

ُهْم ُمْعِرُضوَن (  [ 36 – 34] النور :  ِمن ْ

قا ۋە پەيغەمبەرگە ئىمان ئېيتتۇق ۋە ئىتائەت هللا ا» )مۇناپىقالر()

ەنى ە شۇنىڭدىن )يئاندىن ئۇالردىن بىر جامائ ،دېيىشىدۇ« قىلدۇق

ز ئىماننى دەۋا قىلغاندىن( كېيىن، )شەرىئەت ھۆكمىدىن( يۈ
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ىن ئەمەس. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ۇئمئۆرۈيدۇ، ئۇالر )ھەقىقەتتە( م

نىڭ ۋە هللا )پەيغەمبەر( ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالر ا

 پەيغەمبەرنىڭ )ھۆكمىگە( چاقىرىلسا، ئۇالردىن بىر جامائە

 (باش تارتىدۇ. ازىر بولۇشتىن()پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا ھ

 

نَ ُهْم ثُمَّ ال َجَر بَ ي ْ ا ش           َ َك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَا ِ يم   َ  )  َْ َورَب   ِّ

ِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً ( [  85النساء :  ] َيِجُدوا ِ   أَنْ ُفس ِ

. 

ئۇالر )يەنى )ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى، )

مۇناپىقالر( ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا 

تەكلىپ قىلمىغۇچە، ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكىمىڭگە ئۇالرنىڭ 

ي ۋە ئۇالر پۈتۈنلە يوقالمىغۇچەدىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ 

 (ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ بويسۇنمىغۇچە
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ڭ بىزنى ،اشقان ۋاقتىمىزدائويۇنىغا قاتن دىمكىراتىيەبىز 

قىلىدىغان تۇنجى ئىشىمىز ھەرقانداق مۇسۇلماننىڭ قىلچە 

انا بۇ مئىختىيارلىقى بولمىغان چوقۇم ئورۇنداشقا تىگىشلىك بولغان 

ىلەردىن كىشتوغرىسىدا  قىلىشئىجرا ئۇنى  ،نىمەجبۇرىيەت ئىالھى

ى نتمەجبۇرىيە ئىالھىھەمدە كىشىلەرنىڭ بۇ دىغان ەتىۋا سورىلىپ

وغرىسىدا تياكى رەت قىلىدىغانلىقى  قوشۇلىدىغانلىقىنىئورۇنداشقا 

 ىدۇ.مەسىلىگە ئۆزگەرتىش بول قويۇلىدىغانئاۋازغا كىشىلەر ئارىسىدا 

ارىتىپ پۇرسەت ي دېيىشكەشۇنىڭ بىلەن بىرگە كىشىلەرگە شۇنداق 

ئاز سانلىق ، كىشىلەرئاز سانلىق  ئۇالر : سىلەر ،بېرىدۇكى

سانلىق كىشىلەرگە ئۆز پىكىرىنى مەجبۇرلىشى  كىشىلەرنىڭ كۆپ 

ھەرقانداق مۇسۇلماننىڭ قىلچە  ،دەيدۇ. بۇ ۋاقىتتا-دۇرۇس بولمايدۇ

ئىختىيارلىقى بولمىغان چوقۇم ئورۇنداشقا تىگىشلىك بولغان مانا بۇ 

پىكىر بىرىش مەسىلىسى بولۇپ قالىدۇ،  مەجبۇرىيەت ئىالھى

 ئىالھىبۇ  ،لماستىنھەرگىزمۇ بۇ مەسىلە مەجبۇرى مەسىلە بو

ان ئورۇنداشقا قوشۇلىدىغ قارار قىلىش ئۈچۈن ئۇنى مەجبۇرىيەتلەرنى
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كىشىلەرنىڭ سانى بەلگىلىك ئۆلچەمگە يەتكىچە كۈتۈپ تۇرىدىغان 

 مەسىلىگە ئايلىنىپ قالىدۇ.

يەت جاھىلى ،ۋاقىتتا ئېرىشكەنالر ئەڭ يۇقىرى ئاۋازغا مۇسۇلمان     

ىراتىيە ئۇ دىمك -نەزەر ،  قەتئىي كلەرپەسكەشلىئالجىرىيەدە قىلغان 

يولىغا ئەگىشىشكە چاقىرلىۋاتقان ھەر بىر كىشى بىخەۋەر 

بۇ يەردىكى مەسىلە  -بولغان بىر ساۋاق زۆرۈرقالماسلىقى 

..  ېرەككئاساسەن بەلگىلىنىشى ئوخشىمايدىغان باشقا بىر ئاساسقا 

 ،ۇپلمەجبۇرىيەت بو ئىالھىئىسالم شەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇش 

بۇنىڭ ئاۋازنىڭ سانى بىلەن ئاالقىسى يوق، مۇسۇلمان كىشىلەرگە 

ئىسالم شەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇش ئىشىدا ئىختىيارلىق 

 ،مەيلى ئۇالر بۇنى قوبۇل قىلسۇن ياكى رەت قىلسۇن. بېرىلمەيدۇ

چۈنكى، ئۇالر ئىسالم شەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇشنى رەت قىلىپ 

 بواللمايدۇ! مۇسۇلمانئۇنىڭدىن كىيىن 

نى ئورۇنداشقا ئىگە رىيەتمەجبۇ ئىالھىبۇ  دۇنيادا  رېئال

مەۋجۇت  مۇئمىنلەر بازىسىبولىدىغان مۇئەييەن ھەجىمدىكى 
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ا دىسى بىلەن ئىسالمنى بەرپەنىڭ ئىرازىمىندا الل ،بولغان ھالەتتە

 ېلىشسنەزەر   كەمەجبۇرىيەتقىلىش بىلەن ئىختىيارلىق بولمىغان 

 ئوتتۇرىسىدا بولۇشىپەتىۋا سوراش ئورنىدا ئۇنىڭدىن ھەمدە 

 ئىالھىبۇ دۇنيادا   رېئالمەيلى بىز بار!  پەرقزور ناھايىتى 

ئورۇنداشقا قادىر بواليلى ياكى مەككىدىكى  مەجبۇرىيەتنى

رنىڭ تەدبى-مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاش ئاجىزلىقىمىز، چارە

 نىڭ تۆۋەنلىكىيوقلىقى ھەمدە كىشىلەر ئالدىدا يۈز ئابرويىمىز

ا ئورۇنداشق ئىالھى مەجبۇرىيەتنىبۇ دۇنيادا   رېئالسەۋەبىدىن 

 بار. پەرقغايەت زور  ئوتتۇرىسىدابۇ ئىككىسى قادىر بواللمايلى.. 

 مۇنداق شەكىلدە كىشىلەرگە  ئىالھى مەجبۇرىيەتنىدەۋەت بۇ 

، ئىالھى مەجبۇرىيەت: شۈبھىسىزكى بۇ  كېرەك يەتكۈزۈشى

،  ېتىدۇكشقۇچى اللەنىڭ ھۆكۈمىدىن يىراقلىشىپ بۇنىڭدىن يىراقال

مەيلى ئۇالر ھۆكۈم قىلغۇچىالر بولسۇن ياكى ھۆكۈم قىلىنغۇچىالر 

ۋە ياكى اللەنىڭ شەرىئىتى بويىچە ھۆكۈم قىلىشنى تەلەپ  بولسۇن

ياكى جامائەت مەۋجۇت بولسۇن ياكى مەۋجۇت  گۇرۇھقىلىدىغان 
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ورۇنداش ئ ى مەجبۇرىيەتنىئىالھبۇ بارلىق كىشىلەردىن   ،بولمىسۇن

 اللەنىڭ شەرىئىتى بويىچە ھۆكۈم قىلىشنى ،چۈنكى تەلەپ قىلىنىدۇ؛

اللە بەندىلىرىدىن كەسكىن شەكىلدە تەلەپ قىلغاندىن كىيىن 

 كىشىنىڭ تەلەپ قىلىشىغا قاراشلىق ئەمەس. ەركىشىلەردىن بىر

 ىېرىشبباشالپال كۆپ سانلىق كىشىلەرنىڭ ئاۋاز  بېشىدىنكىشىلەر   

بىلەن قارار قىلىنغان قاراردىن باشقىسى بىر نەرسىگە مەجبۇر 

بۇ  ،دىمكىراتىيە ئويۇنىغا قاتناشقاندا بېكىتىدىغانقىاللمايدۇ دەپ 

اكى ي قالىدۇ ـ مەخپىيۇيغۇسىدا تامامەن خىل ئۇقۇم كىشىلەرنىڭ ت

 ۆزىنىڭ تەسىر كۈچىنى يوقىتىدۇ .ئئاددىيسى ئەڭ 

 لىدىغانچۈشۈپ قاناشقاندا بىز دىمكىراتىيە ئويۇنىغا قات

. ۇرتشەرىئەت مەسىلىسىنى بۇرمىالش ،زىيان بولسائىككىنچى 

 گەبېرىشىدىمكىراتىيە قانۇنى كۆپ سانلىق كىشىلەرنىڭ ئاۋاز 

 ،ئۆلچەم ئەمەس؛ بىراقئىالھى كىشىگە خاستۇر. بۇ  ئېرىشكەن

نىڭ لەال -بىز ئىلگىرى سۆزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك –ئۆلچەم ئىالھى 

اللەنىڭ شەرىئىتىگە  كىمكى گە ھۆكۈم قىلدۇرۇشتۇر.شەرىئىتى
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ىڭ كۆپ سانلىق كىشىلەرنپەقەت ئۇ يۈز ئۆرىسە  قىلدۇرۇشتىنھۆكۈم 

 ېرىشىگەببارلىق كىشىلەرنىڭ ئاۋاز  ،بەلكى ،ئاۋاز بىرىشىگىال ئەمەس

ەردە ئورۇن يوق، بۇ يئۇنىڭغا اللەنىڭ دىنىدا   تەقدىردىمۇ ئېرىشكەن

 بار. ىقەرپيول كەسكىن  ئوتتۇرىسىدا ىيەنىڭدېموكراتئىسالم بىلەن 

ڭ چوقۇم بىز گەرچە اللەنى بىز دىمكىراتىيە ئويۇنىغا قاتناشقاندا    

شەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرمىسىمۇ كۆپ سانلىق كىشىلەرنىڭ ئاۋاز 

ئاساسلىنىدىغان كىشىنىڭ قانۇنىنى تەستىقلىشىمىز  بېرىشىگە

بىز ئۇنىڭغا قارشى  بولۇپ بۇ ئويۇن قانۇنى ،چۈنكى . كېرەك

، ايمىزئۇچر، بۇ ۋاقىتتا بىز ئەقىدە جەھەتتە چەكلىمىگە تۇرالمايمىز

ىشقا ئ دېگەن« شۈبھىسىزكى ئۇ كاپىرلىق»توغرىسىدا بۇ اللە ئۇ 

 ئۇ اللە نازىل قىلغان ،اللەنىڭ شەرىئەتنى تەقدىم قىلىش بولۇپ

 نەرسىنىڭ غەيرى بىلەن قانۇن چىقىرىدۇ.

ھالدا اللە نازىل قىلغان نەرسىنىڭ ئاشكارا ۇن ۋە بىز يوشۇر ،قاچانكى  

تىيە دىمكىرا ، دېسەكغەيرى بىلەن قانۇن چىقىرىشقا قوشۇلمايمىز 

قانۇنى بىزنى ئويۇننىڭ قائىدىسىگە بويسۇنۇشقا مەجبۇراليدۇ، 
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 ەۋ بىز دىمكىراتىيە ئويۇنىنى ئويناشقا رازى بولغان ۋاقتىمىزدا ،بەلكى

لىك ەڭچىمكىراتىيە ئويۇنىدا بىزگە كۋاقىتالردا دى كۆپىنچەبىز 

بۇ ھەقتىن مەھرۇم بولغاندا ھەمدە قىلىنىشىنى تەلەپ قىلغاندا 

 .اليدۇمەجبۇر تېخىمۇبويسۇنۇشقا ەرگەن ۋاقتىمىزدا بىزنى رەدىيە ب

قاتتىق سىقىش ھەمدە  تېخىمۇبىزنى دۈشمەنلىرىمىز   

ئۈچۈن پەقەت دىمكىراتىيە  كۈچەيتىش تېخىمۇسىقىلىشنى 

: ندۈشمەنلىرىمىز بىزدىىقىدىكى ئورنىمىزدىن پايدىالندى، پاتق

ئەگەر سىلەر سايالمغا قاتنىشىپ ئۇتۇپ چىقالمىساڭالر ھەمدە 

سىلەردىن باشقا اللەنىڭ شەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرمايدىغان 

 چىققان ۋاقىتتا سىلەرنىڭ بۇنىڭغا بولغان يېڭىپكىشىلەر سايالمدا 

 – ئۇالرغا:بىز  سورىدى.دەپ -پوزىتسىيىڭالر قانداق بولىدۇ؟

ئاجايىپ ئىش بۇ ھە! ــ  بىز ئۈممەتنىڭ پىكىرىگە  نېمىدېگەن

ئۇالر بىزدىن: ئەگەر سىلەر  بەردۇق. جاۋابدەپ -ھۆرمەت قىلىمىز!!

چىقساڭالر ئاندىن ئۈممەت سىلەردىن يۈز  بېشىغاھاكىمىيەت 

 -؟رئۆرۈپ سىلەردىن باشقا كىشىلەرگە ئاۋاز قوشسا قانداق قىلىسىلە
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ئاجايىپ ئىش بۇ ھە! ــ   نېمىدېگەن – ئۇالرغابىز سورىدى.  دەپ

 بەردۇق. جاۋابدەپ -بىز ئۈممەتنىڭ قارارىغا ھۆرمەت قىلىمىز!!

 شەرىئەتكە قارشى كەلگەن بېكىتكەنگەرچە ئۈممەتنىڭ قارارى اللە 

 !تەقدىردىمۇ ئۈممەتنىڭ قارارىغا ھۆرمەت قىلىمىزمۇ؟

سى ۋە شەرىئەت مەسىلىسىنى بۇرمىالش مەسىلى« ال الە اال اللە»  

 بوالمدۇ ؟ بەتتەربۇنىڭدىنمۇ 

ئەھۋال مۇشۇنداق تۇرۇپ بىز يەنىال دىمكىراتىيە ئويۇنىغا     

بىزگە ئويۇننىڭ قائىدىسىگە بويسۇنۇشتىن  ،ۋاقتىمىزداقاتناشقان 

بىز  ،بۇ لوگىكىنىڭ تەلىپى. شۈبھىسىزكى ،باشقا ئامال يوق، چۈنكى

دىمكىراتىيە قانۇنىنى رەت  ۋاقتىمىزداىشالمىغان ئويۇندا ھەمكارل

. بىز ئۇالرغا : بىز ئويۇندا  كېرەكقىلىشىمىز 

ئويۇننىڭ قائىدىسى اللە  ،، چۈنكىمىزلمايدىكەنھەمكارلىشا

 لىدىكەنكېقىلغان ئىشالرغا قارشى  پەرزۋە بەندىلىرىگە  بېكىتكەن

 .يمىزلىشاالماسروھىمىز ۋە كىشىلەر بىلەن  ۋاقتىمىزدا دېگەن
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ۋاقتىمىزدا  دېگەنبىز مۇشۇ گەپلەرنى  ،مۇقەررەركى     

 ،ەلكىب ،سىلەر دىمكىراتىيىچىلەر ئەمەس:  بىزگە دۈشمەنلىرىمىز

بىز  ( 26) دەيدۇ.-سىلەر دىمكىراتىيىنىڭ دۈشمىنى ئىكەنسىلەر

ئۇالرغا : خالىغىنىڭالرنى دەڭالر، بىز ھەرگىزمۇ ئىنسانغا اللەنىڭ 

نەرسىلەر بىلەن قانۇن چىقىرىش  دىغانكېلىشەرىئىتىگە قارشى 

بىز  ،قوبۇل قىلمايمىز؛ چۈنكىنىزامىنى  ھۆكۈم  بېرىدىغان ھوقۇقىنى

قوبۇل قىلساق مۇسۇلمان بواللمايمىز! اللە بىزگە نازىل قىلغان  ئۇنى

 ەرزپنەرسە ئىسالم، ھەرگىزمۇ ئۇ دىمكىراتىيە ئەمەس. اللە بىزگە 

                                                 

ـــاقك يىقىنقى   )26( ـــال قىلىپ ئىيتس ـــلار بمىس ۇنىڭ يىللاردا يۈزبهرگهن ئىش

شــاھىدىدۇر. پهلهســتىندە خاماس تهشــكىلاتى، مىســردا ئىخۋانۇل مۇســلىم 
تهشــــكىلاتى ئىســــلامنىڭ توغىرا لىنيىســــىدىن چهتنهپ ســــايلام ئارقىلىق 
ـــايلام  ـــكىلات س ـــىغا چىقىش يولىغا ماڭدى. بۇ ئىككى تهش ھاكىميهت بىش

پ ھاكىميهت ز بىرىشىگه ئىرىشىيولى ئارقىلىق كىشىلهرنىڭ ئهڭ يۇقىرى ئاۋا
ــــتىن رەھبىرىنى  ــــىغــا چىقتى، بىراق ئــاقىۋىتى قــانــداق بولــدى؟ پهلهس بىش
ــارگو يۈرگۈز پ  ـــــادى ئىمب ــار ھهرتهرەپتىن ئىقتىس ــاپىرل ــارالىق ك خهلىقئ
تهخىتتىن چۈشـــۈر پ ئۇنىڭ ئورنىغا يهھۇدىلارنىڭ غالچىســـىنى تهخىتكه 

ىل كه چىقىپ بىر يچىقاردى. مىســــىردا مىســــىر زۇڭتۇڭى مۇرســــى تهخىت
ــــوتلاندى، ئۇنىڭ  ــــلىنىپ س ــــۈرلۈپ تۈرمىگه تاش ئىچىـدە تهخىتتىن چۈش
ــــۇنىــڭ بىلهن بىرگه  ئــاقىۋىتىنىــڭ قــانــداق بولىــدىغــانلىقىنى الله بىلىــدۇ. ش

 «تىرورچى تهشــــكىلات»مىســــىردىكى ئىخۋانۇل مۇســــلىم تهشــــكىلاتى 
 تىزىملىكىگه كىرگۈز لدى. 
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دىمكىراتىيە ئەمەس. اللە قىلغان نەرسە ئىسالم، ھەرگىزمۇ ئۇ 

 ،ئالىدىغان نەرسە  نەرسە ئىسالم ھېسابكۈنى  قىيامەتبىزدىن 

 ھەرگىزمۇ ئۇ دىمكىراتىيە ئەمەس:

 

يَن ِعْنَد اللَِّه اأْلِْسُْم (   [ . 11] آل عمران : ) ِإنَّ الدِّ

 (نىڭ نەزىرىدە مەقبۇل دىن ئىسالم )دىنى( دۇر.هللا ھەقىقەتەن ا)

َتِغ غَ  َر اأْلِْسِْم ِديناً  َ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِ   اْْلِخَرةِ ) َوَمْن يَ ب ْ  ِمَن اْلَخاِسرِيَن ي ْ

 [ . 65] آل عمران :  (

كىمكى ئىسالم )دىنىدىن( غەيرىي دىننى تىلەيدىكەن، ھەرگىز ئۇ )

)يەنى ئۇنىڭ دىنى( قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئاخىرەتتە زىيان 

 (تارتقۇچىدۇر.

 

 ، نلېكىالرنى مەسلىھەتلىشىپ قىلىش بار، ئىسالمدا ئىش    

دىمكىراتىيە ئەمەس. ئىسالمدا  ئىسالمدىكى مەسلىھەتلىشىش

ىلەن يول بتوغرا  دېگەنلىكئىشالرنى مەسلىھەتلىشىپ قىلىش 
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 ەسلىھەتم بېرىلىدىغانقۇرئان ھەدىسنى تەتبىقالش ئۈچۈن ئىلىپ 

 ئېنىق ھەدىستەقۇرئاندا ياكى  كېڭەشتەكۆرسىتىدۇ. بۇ  كېڭىشىنى

كەلتۈرۈلمىگەن ئىشالر ھەققىدە مۇسۇلمانالر ئىجتىھات  تېكىست

 ...(27) قىلىدۇ

ھاكمىيەتنى ئىنساننىڭ قولىغا دىمكىراتىيە بولسا  ،ئەمما    

بەرمەيدۇ.  ئېتىبارتۇتقۇزۇپ قويىدۇ ھەمدە اللەنىڭ ھەققىگە 

تۇرسىدىكى ئوت كېڭىشىشىئۇالرنىڭ دىمكىراتىيىسى بىلەن ئىسالم 

 ھە!-چوڭ دېگەن مەنې پەرق

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُو   ِقُنوَن ) َأَ ُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَ ب ْ

 [ . 55] المائدة :  (

                                                 

نىقتۇر. چىگىراســـى ناھايتى ئى-هكئىســـلام فىقهىســـىدە ئىجتىهاتنىڭ چ  )27(

ئىجتىهات قىلىش بولســــا ھالالنى ھارام قىلمايدۇ، ھارامنى ھالال قىلمايدۇ، 
شــهرىئهتنىڭ مهقســهتلىرى بىلهن قارشــىلاشــمايدۇ. ئىجتىهات قىلىشــنىڭ 
دائىرسى كهڭ بولۇپ ئۈممهت ھاياتىدا يىڭىدىن يۈز بىرىۋاتقان  ھهرقانداق  

ــدۇ، ــالى ــــنى ئۆزئىچىگه ئ ــــهرىئهت  بىـر ئىش ــات قىلىش ش بىراق ئىجتىه
 پىرىنسىپلىرىغا بويسۇنىدۇ.
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قا( هللا ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ؟ )ا) 

ىم تىنمۇ ئادىل كهللا چىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە ھۆكۈمدە ا

 (.بار

ال الە اال »ئەگەر بىزنىڭ دىمكىراتىيە ئويۇنىغا قاتنىشىشىمىزدا      

مەسىلىسى ۋە شەرىئەت مەسىلىسىنى بۇرمىالشتىن باشقا « اللە

 مەسىلىسى ۋە شەرىئەت« ال الە اال اللە»  ،ئەلۋەتتە ،زىيان بولمىسا

مەسىلىسىنى بۇرمىالش بۇ ئويۇنغا قاتنىشىشتىن يىراقلىشىشقا 

- ۇششاقئ كەلتۈرگەنقاتناشقاندا قولغا پارالمىنتقا بىز  يىتەرلىكتۇر.

 تارتقان زىينىمىز قانداققاتناشمىغاندا تقا نچۈشەك پايدا ۋە پارالمى

 - اللە . ېرەككبولسا بولسۇن دىمكىراتىيە ئويۇنىغا قاتناشماسلىقىمىز 

ھاراق ۋە قىمارنىڭ كىشىلەرگە  -قىلىپئاشكارا -قۇرئاندا ئوچۇق

 بۇ ئىككىسىنى ھارام قىلدى. ،پايدىسى بولسىمۇ ماددىي ئازغىنە

 ى.بەك چوڭ ئىدزىيىنىدىن ئۇ ئىككىسىنىڭ پايدىسى  ،چۈنكى
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َوِإْثُمُهَما  ) َيْسأَلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِ يِهَما ِإْثٌم َكِبيٌر َوَمَناِ ُع ِللنَّاسِ 

 [ 111] ال صرة :  َأْكبَ ُر ِمْن نَ ْفِعِهَما (

مۇھەممەد!( سەندىن ھاراق ۋە قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ،  )ئى)

بۇنىڭ ھەر ئىككىسىدە چوڭ گۇناھ ۋە كىشىلەرگە »سەن ئۇالرغا: 

( پايدىمۇ بار، لېكىن ئۇالردىكى گۇناھ پايدىغا ماددىي  ئازغىنە)

 (دېگىن« قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ

ا ردبولمىغان ئىشال تېكىست ئېنىقمانا بۇ قۇرئان ۋە ھەدىستە 

ىڭغا مەسىلىسى ۋە ئۇن پارالمېنتيول تاپىدىغان فىقھى قائىدىسى. 

 ،وق، بىراقي تېكىست ئېنىققۇرئان ۋە ھەدىستە قاتنىشىش ھەققىدە 

«  اللەال الە اال»بىلەن تەپەككۇر قىلغىنىمدا ھوشيارلىق مەسىلىنى 

مەسىلىسى ۋە ئۇنىڭ تەلەپلىرىنى ھەمدە شەرىئەت مەسىلىسىنى 

ئۇ  ،تەسىر كۆرسىتىدۇ؛ چۈنكى ئەكسغايەت زور  بۇرمىالش دەۋەتكە

كىشىلەرنىڭ دەۋەت مەسىلىلىرىدىن بۇ ئىككى مۇھىم مەسىلىگە 

 چۈشەنچىسىنى يوقىتىدۇ. -ئاڭبولغان 
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ھۆكۈم  اللەنىڭ شەرىئىتىگە :بولسا  بىرى مەسىلىنىڭبۇ ئىككى 

بۇ ھەقتە كىشىلەردىن  ،بولۇپ ئىالھى مەجبۇرىيەتقىلدۇرۇش 

ايدۇ، اللەنىڭ شەرىئىتىگە ھۆكۈم قىلدۇرۇشنىڭ پەتىۋا سورالم

كۆپ ساندىكى كىشىلەرنىڭ  سەۋەببولۇشتىكى مەجبۇرى  

ياكى رازى بولماسلىقىغا مۇناسىۋەتلىك  بولۇشىئۇنىڭدىن رازى 

 مۇسۇلمان بولغانلىقىمىز ئۇنىڭ سەۋەبى بىزنىڭ ،بەلكىئەمەس. 

 ..دۇر.ھەمدە ئۆزىمىزنى مۇسۇلمان دەپ داۋا قىلغانلىقىمىز

اللەنىڭ دىنىدىكى يەنە  بىرى :  مەسىلىنىڭبۇ ئىككى 

كىشىلەر بەرگەن ئاۋازنىڭ سانىغا مۇناسىۋەتلىك  قانۇنى شەرىئەت

كىشىلەر بەرگەن ئاۋازنىڭ سانى اللەنىڭ  ،ئەمەس، بەلكى

شەرىئىتىنى تەتبىقالش ئۈچۈن ئۈممەت تاللىغان ھاكىمغا 

ە شەرىئەتنى اللھەرگىزمۇ ئاۋازنىڭ سانى  مۇناسىۋەتلىكتۇر.

ۋە اللەنىڭ شەرىئىتىدىن يۈز  بۇيرۇغانتەتبىقالشقا كەسكىن 

ئاشكارا چۇق ئو كېلىدىغانلىقىغائۆرىگەن كىشىنىڭ ئىماندىن چىقىپ 

ھۆكۈم قىلغاندىن كىيىن مەيلى ھۆكۈم قىلغۇچىالر بولسۇن ياكى 
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كىشىگە ئىختىيارلىق  ھېچقانداقھۆكۈم قىلىنغۇچىالر بولسۇن 

 ىگەھۆكۈمشەرىئەت  ھۆكۈم قىلىدىغانھاكىم  ۋە بېرىلمەيدىغان

 .مۇناسىۋەتلىك ئەمەس

 

نَ ُهْم ثُمَّ ال َجَر بَ ي ْ ا ش           َ َك ال يُ ْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَا ِ يم   َ  )  َْ َورَب   ِّ

ِهْم َحَرجاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً ( [  85النساء :  ] َيِجُدوا ِ   أَنْ ُفس ِ

. 

( پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى، ئۇالر )يەنى )ئى مۇھەممەد!)

مۇناپىقالر( ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا 

تەكلىپ قىلمىغۇچە، ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكىمىڭگە ئۇالرنىڭ 

ي ۋە ئۇالر پۈتۈنلە يوقالمىغۇچەدىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ 

 ([29]ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ  بويسۇنمىغۇچە

 [ . 34] النور : ) َوَما ُأولَِئَك بِاْلُمْؤِمِني َن ( 

 (ئۇالر )ھەقىقەتتە( مۆمىن ئەمەس) 
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***** 

 مەسىلىلەردۇر.مانا بۇ دەۋەت مەسىلىلىرى ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم 

خەلق بۇ مەسىلىلەرنى ياخشى چۈشەنمەيدىكەن ھەمدە  ئومومى

كۈمى ئۇنىڭغا ئىسالم ھۆ ،ئۇنىڭغا چوڭقۇر ئىمان ئىيتمايدىكەن

 ھەرگىز ئومومى خەلق بازىسىيولدىكى توغرا ئاساسلىنىدىغان 

جاھىلىيەت زىمىندا  خەلقئارالىق ،چۈنكى مۇكەممەل بولمايدۇ.

 ھەرىكەتتوسۇش ئۈچۈن  ئەمىلىلىشىشنىئىسالم ھۆكۈمىنىڭ 

ئۇنىڭ  ھەمدە تاقابىل تۇرااليدىغان بېسىمىغا خەلقئارانىڭقىلماقتا، 

 ىبولۇشتۇرااليدىغان ئاڭلىق ۋە چوڭقۇر ئىمان  ئالدىدا مۇستەھكەم

ۇمانالر بارلىق تتوغرىسىدىكى بۇ مەسىلىلەر  سۆزلىگەنبىز  . كېرەك

دەپ گۇمان قىلساقمۇ  يېقىنالشتۇرىدۇگەرچە بىز دەۋەت يولىنى 

 ماھىيەتتە دەۋەتكە توسالغۇ بولىدۇ.

 سۆزلەپ ئۆتكەنلىرىمىز ھازىرقى زامان ئىسالم ئويغىنىش يۇقىرىدا

ئالدىراڭغۇلۇق قىلىشقا ئىلىپ بارغان  ھەرىكىتىدەئۆز  ھەرىكىتىنى

ىلەر شىپ كەلگەن نەتىجبۇ ئالدىراڭغۇلۇق قىلىشقا ئەگى ۋە سەۋەبلەر
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 تۈزىتىشكەئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ چىقىپ  ھەمدە بىز ئۇنىڭ

 .دۇرتىگىشلىك بولغان تەرەپلەرنىڭ قىسقىچە خۇالسىسى

تەلەپ قىلىنغان تەربىيە بىز كىيىنكى قىسىمدا  ئەمدى      

سۆزلەپ ئۆتىمىز. يەنى دەۋەت ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگە توغرىسىدا 

لىپ قى ھەرىكەتزىمىندا ياكى  تەربىيەلەشبازا  تايانچئالىدىغان 

ولغان ب زۆرۈردەۋەتنىڭ نىشانىغا يىتىش ئۈچۈن بارلىققا كەلتۈرۈش 

 ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان تەربىيەلەش ئومومى خەلق بازىسىنى

بىز بۇ سۆزىمىزدە   سۆزلەپ ئۆتىمىز. توغرىسىدا تەربىيە 

باسقۇچلىرىنى -قەدەمپەيغەمبىرىمىزنىڭ دەۋەت يولىدىكى  

قىلىمىز. پەيغەمبىرىمىزنىڭ دەۋەت يولىدىكى   يېتەكچىئۆزىمىزگە 

بىنا  بازا  تايانچدەۋەت بىناسىنى كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان  نۇقتىسىتۇنجى 

 قىلىشتۇر.
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 بازا تايانچ

 

ئۇ  ەمدەھ ھەربىر پەيغەمبەر ئۆز رىسالىتىنىڭ نامى ئىكەنلىكى

ۇنىڭغا ئئىچىدە ئۈلگە بولۇپ ئەگشكۈچىلىرى ئەگشكۈچىلىرى  زئۆ

 ،ھەرىكەتلىرى-پەيغەمبىرىنىڭ سۆز، ئۇالر دىغانلىقىئەگىشى

ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇش ئىشلىرىدا پەيغەمبىرىگە 

غانلىقى دىننى ئۆزىدە ئەمىللەشتۈرىدى ،ئەگىشىپ يېتىشىچەتاقىتىڭ 

 سۆزلەپ ئولتۇرۇشنىڭ  ھاجىتى يوق.توغرىسىدا 

 

 [ . 41اء : ِن اللَِّه ( ] النس) َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإذْ 

بىز ھەر قــانــداق پەيغەمبەرنى پەقەت ئىتــائەت قىلىنىش )

 قــا ئىتــائەتهللا لىق ائۈچۈنال ئەۋەتتۇق )ئۇنىڭغــا ئىتــائەت قىلغــان

 (قىلغانلىق بولىدۇ(
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 .[  4الحشر :  ] ) َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َ ُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْن ُه  َانْ تَ ُهوا (

ن ر چەكلىگەپەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، پەيغەمبە)

 (نەرسىدىن چەكلىنىڭالر

 

للَّهَ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوٌة َحَسَنةٌ ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو ا) َلَقْد َكاَن َلُكْم ِ   َرُسوِل اللَِّه ُأسْ 

 [ .. 11] األ زاب :  َوذََكَر اللََّه َكِثيراً (

ۆپ نى كهللا نى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە اهللا سىلەرگە ـ ا) 

 (ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر ھياد ئەتكەنلەرگە ـ رەسۇلۇلال

 

 وعتممرتكم بأمر  أنوا منه ما استط، وإذا أ  إذا نهيتكم عن ش ء  اجتنبوه و

(28) . 

ئەگەر مەن سىلەرنى : » دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ەگەر ئ ،  سىلەر ئۇنىڭدىن يىراقلىشىڭالر.بىر نەرسىدىن توسسام

                                                 
 أخرجە البخاري .  )28(
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ئۇنىڭغا  ىچەيېتىشتاقىتىڭالرنىڭ  ،بۇيرۇساممەن سىلەرنى بىر ئىشقا 

 .«يېقىنلىشىڭالر

ئاخىرقى پەيغەمبەرلىك بارلىق پەيغەمبەرلىك  ئەڭ ،شۇنىڭدەك

دىن  نىڭدائۇ ،پەيغەمبەرلىكتۇر، چۈنكىمىسلىسىز ئىچىدە 

پەيغەمبەرلىكلەرگە ئوخشاش ئىلگىرىكى مۇكەممەل بولغان ھەمدە  

كە پۈتكۈل ئىنسانىيەت ،بەلكى ،مەلۇم  كىشىلەرگە خاس بولماستىن

ىغا ھەممە ئىنسانىيەت ھايات شۇنىڭ بىلەن بىرگە ،يۈزلەنگەن

پلەردىن ھۆكۈمرانلىق قىلىش ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم تەرە

پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەندىن باشالپ قىيامەتكىچە بولغان 

بارلىق ئىنسانىيەتكە مۇكەممەل ھايات پىرىنسىپى بەلگىلەپ بىرىش 

ن نازىل قىلىنغان پەيغەمبەرلىك ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۈچۈ

 ق.ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يو

 

ْسَْم ) اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِت  َوَرِضيُت َلُكُم اأْلِ 

 [ . 4] المائدة :  ِديناً (
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بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلەرگە نېمىتىمنى )

 (تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم،

 

 [ . 156األعراف :  ] ) ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنِّ  َرُس وُل اللَِّه ِإلَْيُكْم َجِميعاً (

ئى ئىنسانالر! مەن ھەقىقەتەن »)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، )

 (تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەنهللا سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ا

 

 [ . 154] االن باء :  يَن () َوَما َأْرَسْلَناَا ِإالَّ رَْحَمًة لِْلَعاَلمِ 

)ئى مۇھەممەد!( سېنى بىز پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن پەقەت )

 (رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق

 

قاً ِلَما بَ ْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلكِ  دِّ َك اْلِكتَ اَب بِاْلَح ِّ ُمص           َ َتاِب ) َوأَنْ َزْلنَ ا ِإلَي ْ

نَ ُهْم ِبَما أَ   [ . 36دة : ] المائ نْ َزَل اللَُّه (َوُمَهْيِمناً َعَلْيِه  َاْحُكْم بَ ي ْ
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)ئى مۇھەممەد!( بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرى )ساماۋى( كىتابالرنى )

ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى ھەق كىتابنى )يەنى 

 هللاقۇرئاننى( نازى قىلدۇق. )ئى مۇھەممەد!( ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ا

 (چە ھۆكۈم قىلغىنساڭا نازىل قىلغان قۇرئان )ئەھكامى( بويى

 

ئاخىرقى  –اللەنىڭ تەقدىرىدە  –مانا بۇنىڭ ھەممىسى 

پەيغەمبەرگە ھەمدە ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەد 

ىپ مۇناسئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلىشىگە 

 : ئىدى

 

]  َم النَِّبيِّيَن (تَ ) َما َكاَن ُمَحمٌَّد أَبَا َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَِّه َوَخا

 [ . 35األ زاب : 

مۇھەممەد ئاراڭالردىكى ئەرلەردىن ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئەمەس، )

ى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ  پەيغەمبىرىنىڭ هللا لېكىن )ئۇ( ا
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ئۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان، هللا ئاخىرقىسىدۇر )ا

 (ئۇنىڭدىن كېيىن ھېچقانداق پەيغەمبەر كەلمەيدۇ

 

 . (29) و ال نب  بعدن و:  عليه الصْة والسْمالنب  ل قا

مەندىن كىيىن : »  دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

 «پەيغەمبەر يوق

 

ئاخىرقى پەيغەمبەرلىك كىشىلەر ۋەھىي نازىل  ،شۇنىڭدەك     

بولغان بارلىق نەرسىلەرنى ھەمدە شۇنىڭدىن موھتاج بولغان  ۋاقىتتا 

ارلىق بولىدىغان بموھتاج كىشىلەر قىيامەتكىچە  كىيىن كەلگۈسىدە

ئاخىرقى پەيغەمبەرلىك  ،ئالىدۇ. چۈنكى ەئىچىگ ئۆزنەرسىلەرنى 

كەتمەيدۇ  ئېزىپ ،ئېسىلساكەلگەندىن كىيىن كىشىلەر ئۇنىڭغا چىڭ 

                                                 
 أخرجه الشيخان .  )29(
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نۇنغا قاھەمدە ئۆز ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۇرۇشتا ئۇنىڭدىن باشقا 

 (30) بولمايدۇ.موھتاج 

 

 و تركت  يكم ما إن تمس  كتم به: يه الص  ْة والس  ْمالنب  علقال 

 . (31) لن تضلوا ، كتاب الله وسنت  و

مەن سىلەرگە : »  دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

 كەتمەيدىغان ئېزىپسىلەر ئۇنىڭغا چىڭ ئىسىلساڭالر ھەرگىز 

 «نەرسىنى قالدۇرۇپ كەتتىم ، ئۇ اللەنىڭ كىتابى ۋە مىنىڭ سۈننىتىم

 

ئاخىرقى پەيغەمبەرلىك مۇشۇ سۈرەتتە - مۇقەررەركى،شۇنىسى      

 ( ل  الله علبه وسل ئاخىرقى پەيغەمبەر ) - بولغانىكەنبولغان 

                                                 
كىشـىلهر ھاياتىدا داۋاملىق نۇرغۇنلىغان يىڭى ئىشـلار يۈز بىرىدۇ، الله   (08)

ئـاخىرقى پهيغهمبهرلىكىنى نـازىـل قىلغـان ۋاقىتتا بۇنىڭدىن بىخهۋەر قالغان 
ــىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئهمهس، بهلكى الل ــهرىئىتىنى بارلىق يىڭى نهرس ه ئۆز ش

ئــالىــدىغــان ۋە ئۇنى ھهل قىلىــدىغــان ۋە ئۇنىڭغــا كۈزەتچىلىــك قىلىــدىغــان 
 ئالاھىدىلىكلهر بىلهن بىلله نازىل قىلدى.

 أخرجه الشيخان .  )31(
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دا ھەمدە زىمىن پەيغەمبەرلەر ئىچىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ پەيغەمبەر

ىز يەنە ب ،ئەڭ ئۇلۇغ كىشىدۇر.. شۇنىڭدەك ئۇچرايدىغانئاز ناھايىتى 

ئۇلۇغ  –كىشىلەر  تەربىيەلىگەن( علبه وسل  ل  الله پەيغەمبەر )

ئىنسانىيەت  –( دىن كىيىن  لوات الله علبا پەيغەمبەرلەر )

ىپ ھەقىقەتتىن يىراقلىش دېسەكتارىخىدىكى ئەڭ ئۇلۇغ كىشىلەر 

 كەتمەيمىز. 

 ىنسىپتەربىيە پىرى ،بىز ئومومى سۈپەتتە شۇنداق دىيەلەيمىزكى     

ە پىرىنسىپالر ئۇنىڭ بىلەن ئالغان قىممەتلەر ۋ ەئىچىگ ئۆز

 تەسىرگە ئىگە بولغان. قۇرئىچىدە چوڭ تەربىيەلەنگۈچىلەر

ئۇلۇغ سۈپەتلەر ۋە يۈكسەك ئەخالقالرنى قوبۇل قىلغانالرنىڭ     

مانا بۇ قىممەتلەر ۋە پىرىنسىپالرنىڭ يۇقىرى  سەۋىيەسى

يەنە بىر تەرەپتىن  شۇنىڭدەك.. .بولىدۇدەرىجىسىدە بولغان 

تەربىيە قوبۇل قىلغۇچىالرنىڭ ئوبرازى  تەربىيەچىنىڭ ،دەيمىزكى

 ىيەنىتەربئالى  يۈكسەكبۇ . ئىچىدە چوڭقۇر تەسىرگە ئىگە بولغان

 ەچىنىڭتەربىييۇقىرى دەرىجىدىكى  سەۋىيەسىقوبۇل قىلغانالرنىڭ 
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بۇ  ،تەرەپتىن شۇنداق دەيمىزكى ئۈچىنچىبىز  .بولغان. سەۋىيەسىدە

ەربىيە ئەڭ ئالى تقابىلىيىتى رنىڭ تەلىم ئالغانال تەربىيەچىدىن

بولىدىغان دەرىجىدە چوڭقۇر  مۇمكىن يېتىشىقوبۇل قىلغانالرنىڭ 

ىغان ئالىد ئېتىبارغار بىز بۇ ئۈچ تەرەپنى ەتەسىرى بولغان. ئەگ

بازا  ايانچت( بىنا قىلغان  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )بىز  ،بولساق

 مىز.ئىگە بوالالي ئىمكانىيىتىگەبىنا قىلىش 

پىرىنسىپالرغا كەلسەك ئۇنىڭ تۇنجى ئاساسى تەۋھىد  ،ئەمما     

يەنى )ال الە اال اللە ( بولغان بولۇپ، تەۋھىد بولسا بۇ ئۈممەتنى 

بارلىققا كەلتۈرگەن ھەمدە بۇ ئۈممەتنى كىشىلەر ئۈچۈن چىقىرىلغان 

 چىقارغان. ۋۇجۇدقائەڭ ياخشى ئۈممەت قىلىپ 

 

َر أُمَّةٍ  ُتْم َخي ْ َهْوَن عَ  ) ُكن ْ ِن اْلُمْنَكِر ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

 [ . 115] آل عمران :  َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه (
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)ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن )

 هللائوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ا

 (.ئۈممەتسىلەرېيتىدىغان ئەڭ ياخشى قا ئىمان ئ

 

لبه  ل  الله عپەيغەمبەر )تەۋھىدتىن پەيدا بولغان ياخشىلىق      

( مەككىدىكى ئاندىن كىيىن مەدىنىدىكى  تەربىيە باسقۇچىدا وسل 

 ،ئەتكەندەك ئەكسئاشۇ بازىدا  تەربىيەلىگەنئۆز قولى بىلەن  

  ئەتمەيدۇ. سئەكنەرسىدە  ھېچقانداقبىر كىشى ۋە  ھېچقانداق

نىڭ  ( ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )اللە تەرەپتىن  نازىل بولغان،  – 

 ەلىگەنتەربىيقەلبىدە ئورۇنالشقان ۋە ئەسھابلىرىنى ئۇنىڭ بىلەن 

اتنىڭ ھەمدە كائىن كائىناتتىكى بولسا تەۋھىد -ماھىيىتىدىكىئۆز 

ئىنات اقۇرۇلمىسى ۋە روھالرنىڭ قۇرۇلمىسىغا تەسىر كۆرسىتىدىغان ك

 تۇر.ئەڭ چوڭ ھەقىقەت ھەقىقەتلىرى ئىچىدىكى 

 

 [ . 1] آل عمران :  ) اللَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَح ُّ اْلَقيُّوُم (
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)ھەمىشە( هللا تىن باشقا ھېچ مەبۇد )بەرھەق( يوقتۇر، اهللا ا)

 (تىرىكتۇر، مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر

 

ئۆز  للەغا ئىبادەت قىلىدۇ، ئىنسانمۇكائىنات ئۆز پىتىرتى بىلەن ا     

 ېمىنزئاسمانالر ۋە  ،پىتىرتى بىلەن اللەغا ئىبادەت قىلىدۇ. بىراق

ئىتائەت قىلغان ۋە بويسۇنغان ھالەتتە كەلدى. ئىنساننىڭ اللەغا 

سۇنماي چوڭچىلىق لەغا بويسۇندى، بەزىسى اللەغا بويبەزىسى ال

 قىلدى. 

 

َطْوعًا َأْو َكْرهاً  َوِهَ  ُدَخاٌن  َ َقاَل َلَها َوِلَْلَْرِض اْئِتَيا ) ثُمَّ اْستَ َوى ِإَلى السََّماءِ 

َنا طَائِِعيَن (  [ . 11] فةلت :  قَالََتا أَتَ ي ْ

ئاندىن ئۇ ئاسماننى )يارىتىشقا( يۈزلەندى، ھالبۇكى، ئۇ تۇمان )

ئىختىيارىي ياكى »ھالىتىدە ئىدى، ئاسمان بىلەن زېمىنغا: 

 «لىڭالر )يەنى ئەمرىمنى قوبۇل قىلىڭالر(ئىختىيارسىز ھالدا كې

 (دېدى« ئىختىيارىي كەلدۇق»دېدى. ئىككىلىسى 
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َماَواِت َوَمْن ِ   اأْلَْرِض    ُجُد َلُه َمْن ِ   الس       َّ ) أََلْم تَ َر َأنَّ اللََّه َيس       ْ

َجُر َوالدَُّوابُّ وََكِثيٌر  ْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالش          َّ َن النَّاِس مِ َوالش          َّ

 [ . 16] الحج :  وََكِثيٌر َح َّ َعَلْيِه اْلَعَذاُب (

بىلمەمسەنكى، ئاسماندىكىلەر )يەنى پەرىشتىلەر(، زېمىندىكىلەر )

)يەنى ئىنسانالر، جىنالر ۋە زېمىندا ياشايدىغان بارلىق 

 هللامەخلۇقاتالر(، كۈن، ئاي، يۇلتۇزالر، تاغالر، دەرەخلەر، ھايۋاناتالر ا

نىڭ تەسەررۇپ قىلىشى بويىچە ھەرىكەت قىلىدۇ( هللا ۇنۇپ، اقا بويس

قا سەجدە قىلىدۇ، نۇرغۇن كىشىلەر )كۇفرى هللا ۋە نۇرغۇن كىشىلەر ا

 (سەۋەبلىك( ئازابقا دۇچار بولدى

 

 ئەسلى ئىنسان پىتىرتىدە تەۋھىد بار:     
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يِن َحِنيف اً ِ ْطَرَت الل َِّه الَِّت  َ َطَر  َك ِلل دِّ ا ال ا)  َ َأِقْم َوْجه َ ه َ لن َّاَس َعَلي ْ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُمو  ِدي َل ِلَخْلِ  اللَِّه َذِلَك الدِّ ] الروم  َن (تَ ب ْ

 :45  . ] 

 ڭ دىنىغانىهللا باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلەنگىن، ا)

نىڭ  هللائىنسانالرنى شۇ دىن بىلەن ياراتقان، اهللا ئەگەشكىنكى( ا)

ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا دىندۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ 

 (تولىسى بىلمەيدۇ

 

ِسِهْم ) َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِن  آَدَم ِمْن  ُُهورِِهْم ُذرِّي َّتَ ُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنْ فُ 

 [ . 141] األعراف :  أََلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بَ َلى َشِهْدنَا (

ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ ئادەم باللىرىنى )يەنى نەسلىنى( )

ئۇالرنىڭ )ئاتىلىرىنىڭ( پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە 

دى دې« ئەمەسمۇ؟ پەرۋەردىگارىڭالرمەن سىلەرنىڭ »گۇۋاھ قىلىپ: 

ئۆزىنىڭ ئۇالرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىگە ۋە هللا )يەنى ا

ى بالىلىرىنى ئىقرار قىلدۇردى، ئۇالر ئىقرار قىلىپ بۇنبىرلىكىگە ئادەم 
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ھەئە، سەن بىزنىڭ »ئۆز ئۈستىگە ئالدى(. ئۇالر: 

 (دېدى.« پەرۋەردىگارىمىزدۇرسەن، گۇۋاھلىق بەردۇق

 

طرة و ُكلُّ مولود يولد على الف:رسول الله صلى الله عليه وسلمقال 

 . (32) و

ھەربىر »  : دىدې( مۇنداق  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )

 «بوۋاق ئىسالم ئۈستىگە تۇغۇلىدۇ

 

 (33) و إن  خلقُت عبادن حنفاء كلهم و:

مەن »  : دېدىمۇنداق  اللە ھەدىس قۇددىسىدا

 «ندىلىرىمنىڭ ھەممىسىنى ھەق دىن ئىسالم ئۈستىگە ياراتتىمبە

 تالرنىمەۋجۇداسەۋەبىدىن باشقا  كەرىمىپەزلى ۋە بىراق اللە     

ئىنساننى تەۋھىدكە مەجبۇرلىمىدى،  ،ۇرغاندەكمەجبۇرى بويسۇند

                                                 
 أخرجه البخاري .  )32(
 أخرجه مسلم .  )33(
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ھەمدە باشقا مەخلۇقاتالردىن  رمەتلىك قىلدىئۇنى ھۆ ،بەلكى

 قىلدى.ئۈستۈن 

 

اُهمْ  اُهْم ِ   اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْ ن   َ ا بَِن  آَدَم َوَحَمْلن   َ ْد َكرَّْمن   َ  ِمَن ) َوَلق   َ

ًْ الطَّيَِّباِت َوَ ضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ   [ . 45] االسراء :   (ْن َخَلْقَنا تَ ْفِضي

شەك ـ شۈبھىسىزكى، بىز ئادەم بالىلىرىنى ھۆرمەتلىك قىلدۇق، )

ردۇق، دېڭىزدا )كېمىلەرگە( ۇئۇالرنى قۇرۇقلۇقتا )ئۇلۇغالرغا( مىند

چىقاردۇق، ئۇالرنى شېرىن يېمەكلىكلەر بىلەن رىزىقالندۇردۇق، 

 (غۇنىدىن ئۈستۈن قىلدۇقئۇالرنى مەخلۇقاتلىرىمىزنىڭ نۇر

 

مانا بۇ ئىنساننى ھۆرمەتلىك قىلغان ئايەتلەردە ئىنساننىڭ تالالش     

 :ئەركىنلىكى بار

 

كَّاَها ) َونَ ْفٍس َوَما َسوَّاَها ،  َأَْلَهَمَها ُ ُجوَرَها َوتَ ْقَواَها ، َقْد َأ ْ َلَح َمْن َز 

 .[  15 – 4] الشمس :  ، َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها (
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روھ بىلەن ۋە ئۇنى چىرايلىق قىلىپ ياراتقان، ئۇنىڭغا ياخشى ـ )

 روھىنى پاك قىلغان  ،يامانلىقنى بىلدۈرگەن زات بىلەن قەسەمكى

نەپسىنى )كۇفرى ۋە پىسقى ـ فۇجۇر   ،ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ

 (بىلەن( كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ

 

 ۈستۈنئاللە ئىنساننى  ،ش ئەركىنلىكىمانا بۇ ئىنساننىڭ تالال    

، بەزى كىشىلەر ھۆرمەتلەش بولغانلىقى ئۈچۈن ئىالھىقىلغان 

 ،ئۇنىڭدا مۇستەھكەم تۇرۇشنىڭ ئورنىدا ،ھىدايەت يولىنى تالالپ

 اللەغا ئىبادەت ھەمدە  اللەغا ئاسىيلىق قىلىش يولىنى تالاليدۇ

دا مۇئمىن ۋە ىقىلىشتىن باش تارتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر ئارىس

 :بولىدۇ پەيداكاپىر 

 

 [ . 1نغابن : ] ال ) ُهَو الَِّذن َخَلَقُكْم َ ِمْنُكْم َكاِ ٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن (

 (سىلەرنى خەلق ئەتتى، ئاراڭالردا مۆمىنلەرمۇ بار، كاپىرالرمۇ بارهللا ا)
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كىشىلەر ھەق دىن ئىسالم ئۈستىدە  ئېيتقانىمان ئ ،ئەمما     

ىمانى ئراستچىل كىشىلەرنىڭ  ئېيتقانۇرىدۇ. ئىمان مۇستەھكەم ت

ئۇنىڭ كۈچ  ۋەتارتىشى ۋە ئىماننىڭ ئۇالرنىڭ قەلبىدە  چوڭقۇر يىلتىز 

قۇۋۋىتى بويىچە   ئۇالر اللە كىشىلەرنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ياراتقان ئۇلۇغ 

غايىلەرنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا ماڭغانالرنىڭ ئەڭ يۇقىرى 

  :دەرىجىسىگە ئۆرلەيدۇ

 

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن (  [ . 58:  ] الذاريات ) َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواأْلِ

جىنالرنى، ئىنسانالرنى پەقەت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال )

 (ياراتتىم

 

 قىلدى؟ پەيدا نېمىلەرنىتەۋھىد ئىنسان روھلىرىدا     

 ىنيېنىدتۆمۈر پارچىسىنىڭ ماگنىت ياكى  ئېقىمى ئېلېكتىر

 يۈزئۇنىڭ مەۋجۇدىيتىدە قانداق ئۆزگىرىش  ،كەندەئۆت

قاراپ باقمامسەن؟  بۇ ۋاقىتتا ـ فىزىكا ئىلمى بىرىدىغانلىقىغا 
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كە تەرتىپى مۇئەييەن بىر ھالەتئاتوم تۆمۈر پارچىسىنىڭ  - دېگەندەك

 لېكتىرئېدە تۆمۈر پارچىسىدا بۇندىن ئىلگىرى بولمىغان -قايتىدۇ

قىاللمايدىغان ۋە  ھەرىكەتمۇمدە كۈچى ھاسىل بولىدۇ ھەماگنىت 

بىر نەرسىنى ھەركەتلەندۈرەلمەيدىغان تۆمۈر پارچىسى 

 كۈچكە ئايلىنىدۇ.. ھەرىكەتلەندۈرگۈچى

 ؟بۇ كۈچ نەدىن كەلگەن مەۋجۇدىيىتىدىكىتۆمۈر پارچىسىنىڭ    

االيمىقان ق تەرتىپسىز، بۇ كۈچ مەۋجۇدىيىتىدىكىتۆمۈر پارچىسىنىڭ 

قىاللمايتتى ھەمدە بۇ  ھەرىكەتمۇيتتى ۋە بواللمائاشكارا بولۇپ 

سا يوق ئىدى.. ھازىر بول مەۋجۇدىيىتى رېئال بولغان ئېنىقكۈچنىڭ 

ە بۇ كۈچ مۇئەييەن تەرتىپت مەۋجۇدىيىتىدىكىتۆمۈر پارچىسىنىڭ 

، شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ ھەرىكەتلەندىبولۇپ ئاشكارا دە -توپالندى

 دۇنيادا ئەمىلى تەسىر بولدى.. رېئال

ىنسان ئ ،الم نۇرى ئىنسان روھى بىلەن بىرلەشكەن   ۋاقىتتائىس  

ە تىدىروھىدا  پەيدا بولغان ئەھۋالالرمۇ تۆمۈر پارچىسىنىڭ مەۋجۇدىي

يەنى ئىنسان روھى تەۋھىدنى   ئەھۋالالرغا ئوخشايدۇ،پەيدا بولغان 
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روھ  قىرچىالڭغۇ ،ۋاقىتتا ئېيتقانغا ئىمان « ال الە اال اللە»تونۇغان، 

 پ ئۆز يولىنى بەلگىلەيدۇ.توپلىنى

لىمىزكى: قىسوئال بىراق، بىز بۇ ھەقتە ئازراق توختىلىپ ئۆتىمىز.     

ياكى  ؟ نېمەپەيدا قىلغان زادى  چېچىالڭغۇلۇقنىئىنسان روھىدا بۇ 

 ئەسلىدىال مۇشۇنداق چىچىالڭغۇمۇ؟ خاراكتېرىئىنسان روھىنىڭ 

اي، ياردەم قىلمياكى ئىنسان روھى ئىنسان ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلمەي، 

يوليورۇق بەرمەي، ئۇنى پاكلىماي  تاشالپ قويغان ۋاقىتتا مۇشۇنداق 

 بولۇپ قاالمدۇ؟

 

اَها (   – 1 ] الشووووومس :) َقْد َأ ْ َلَح َمْن زَكَّاَها ، َوَقْد َخاَب َمْن َدس    َّ

15 . ] 

نەپسىنى   ،روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ)

ـ فۇج ۇر بىلەن( كەمسىتكەن ئادەم چوقۇم نائۈمىد )كۇفرى ۋە پىسقى 

 (بولىدۇ
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ھەرخىل ئىالھالرغا ئەگىشىشتىن..  چېچىالڭغۇلۇقبۇ     

غا ئىگە .. ھاياتتا بەلگىلىك نىشان بېسىمىدىنشەھۋەتلەر 

سان ئىن -ئاددىيسىئەڭ  – الرپەيدا بولىدۇ..  بۇ بولماسلىقتىن 

  ەبتۇرسەۋىم ئۈچ خىل پەيدا قىلىدىغان مۇھ چېچىالڭغۇلۇقروھلىرىدا 

ئىنسان روھىنى ۋاللىدە يورىتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن  كېلىپئىمان 

ۋە  ھەرىكەتلىنىدىغان ،روھ توپلىنىپ كەتكەنۋە يوقۇلۇپ  چېچىلىپ

 زور كۈچكە ئايلىنىدۇ. ھەرىكەتلەندۈرىدىغان

ۈرلۈك ت الرئۇ ،غا كەلسەكالرئەرەب جاھىليىتىدىكى ئىنسان ،ئەمما    

ادەت قىالتتى، بۇ ئىالھالرنىڭ بەزىلىرى بۇتالرغا ئىالھالرغا ئىب

بۇ ئىالھالرنىڭ بەزىلىرى ۋە ئىالھالر ئىدى، ئاشكارا ئوخشاش 

شاش ئوخ ئۆرۈپ ئادىتىگە  ئەجدادلىرىنىڭ ،ئانىسى-ئاتا ،قەبىلە

 ..ئىالھالر ئىدىيوشۇرۇن 

ەرەب توختىلىپ ئۆتىمىز، ئ تەپسىلىيبۇ ھەقتە  ،بۇتالرغا كەلسەك    

اللە دىن باشقا ئىبادەت  نى كىشىلەر بۇتالر ىتىدەجاھىلىي

لەن دىققەت بى ،، بىراقھېساباليتتىقىلىنىدىغان ئىالھالر دەپ 
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قارىغاندا بۇ بۇتالرنىڭ اللە دىن باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھالر 

 ىرشائىجاھىلىيەت بولىدۇ. مەسىلەن: سىز  نامايان ئەمەسلىكى 

، ئۇ  بېقىڭسىلكىپ نەزەر نىڭ سۆزىگە  (دريد بن الصمة)

 :مۇنداق دەيدۇ

 

 وهل أنا إال من غزية إْن َغَوْت     غويُت وإن َترْشد غزية أرشد  

 

 ەن،ـمەن غۇزىيە قەبىلىسىگە تەۋە  ئىنسانم

 .كېتەرمەن ئېزىپكەتسە مەنمۇ  ئېزىپئۇ 

 ا،ـيول تاپستوغرا ئەگەر غۇزىيە قەبىلىسى 

 .مەنيولدىتوغرا مەنمۇ ھەم  قەبىلە بىلەن 

 

؟ بۇ شائىر ئۆز  نېمەبۇ قەبىلىگە ئىبادەت قىلغان بولماي     

لىپ تۇرۇپ بى –ئاندىن  ،قەبىلىسىنىڭ ئازغۇن ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ

ئۇنىڭ نەزىرىدە ئۆز قەبىلىسى  ،ئۇنىڭغا ئەگىشىدۇ، چۈنكى -
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ولدا يتوغرا رەبتۇر، شۇڭا مەيلى قەبىلىسى  ئىبادەت قىلىنىدىغان

شقا قارشىلىق قىلىيولدا بولسۇن قەبىلىسىگە بولسۇن ياكى خاتا 

 بولمايدۇ!

ئۆرۈپ ئادىتى اللەدىن باشقا  ئەجدادلىرىنىڭئانىسى ۋە -ئاتا  

 ئىبادەت قىلىنىدىغان رەب ئىدى:

 

ا أَْلَفي ْ  اُلوا ب َ ْل نَ تَِّبُع م  َ ُه ق  َ ا أَنْ َزَل الل  َّ ِه ) َوِإَذا ِقي  َل َلُهُم اتَِّبُعوا م  َ ا َعَلي  ْ ن  َ

 [ . 145ال صرة :  ] َلْو َكاَن آبَاُؤُهْم ال يَ ْعِقُلوَن َشْيئاً َوال يَ ْهَتُدوَن (آبَاَءنَا َأوَ 

نازىل قىلغان هللا ا»ھەرقاچان ئۇالرغا )يەنى مۇشرىكالرغا(: )

انغا( ىگە، قۇرئيپەيغەمبىرىگە نازىل قىلغان ۋەھهللا نەرسىگە )يەنى ا

الغان ق ياق، ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزدىن»دېيىلسە، ئۇالر: « ئەگىشىڭالر

دېيىشىدۇ. ئاتا ـ بوۋىلىرى ھېچ نەرسىنى « دىنغا ئەگىشىمىز

چۈشەنمىگەن ۋە توغرا يولدا بولمىغان تۇرسا، يەنە ئۇالرغا 

 (ئەگىشەمدۇ؟
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ڭ ئۆرۈپ ئادىتى ـــ قىرىندىشىنى ئەجدادلىرىنىڭئانىسى ۋە -ئاتا    

 ياخشى كۆرگەن ۋەناھايىتى ئوغلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى 

غا كۆڭۈل بۆلگەن ۋە ئۇنى قۇرەيش كاپىرلىرىدىن ھىمايە قىلغان  ئۇنىڭ

ـ ئەبۇ تالىبنى ئىسالمدىن توسقان ئىدى ۇ تالىپ ئۈچۈن؟ ئەب نېمە. ــ

ڭ ئانىسى ۋە ئەجداتلىرىنى-ئاتاتالىپ ھەققىدە كىشىلەرنىڭ ئەبۇ 

  !قالماسلىقى ئۈچۈن  دېيىلىپئۆرۈپ ئادىتىگە قارشى چىقتى 

  ؟نىڭدىن كۈچلۈكقايسى خىل ئىبادەت بۇ

ۇالر ئ ،ھازىرقى زامان جاھىليىتىدىكى ئىنسانالرغا كەلسە ،ئەمما    

 مەخپىيۆپ ۋە نەچچە ھەسسە ك جاھىلىيىتىدىكىدىنمۇئەرەب 

 قەدىمكىئىبادەت قىلىدۇ. مەسىلەن:  ئىالھالرغابولغان ھەرخىل 

ئەرەب قەبىلىۋازلىقىنىڭ ئورنىدا بۈگۈنكى  مىللەتچىلىك 

ۆز ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ روھلىرىغا ئىگىدارچىلىق ئ مەنپەئەتىنىڭ

ئانىسى ۋە -.  ئاتاقىلىشى بەك كۈچلۈك ۋە خەتەرلىكتۇر.

ئۆرۈپ ئادىتىنىڭ ئورنىدا بۈگۈنكى خەلقئارالىق  ئەجدادلىرىنىڭ

ەسىر تئىزىلىۋاتقان كىشىلەرگە  زېمىندىكىھەربىر جامائەت پىكرى 
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كرى ق جامائەت پىكۆرسىتىشى بەك كۈچلۈكتۇر، بىراق بۇ خەلقئارالى

زىمىندا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان پەردە ئارقىسىدىكى ياكى پەردە 

ئالدىدىكى شەيتانالرنىڭ قولى بىلەن ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان.. 

ىلمانىيزم ئپەن( بىر ئىالھتۇر.. )-)تەرەققىيات( بىر ئىالھتۇر.. )ئىلىم

( بىر ئىالھتۇر.. )ئىشلەپچىقىرىش( بىر ئىالھتۇر.. )شەخسى 

 ركىنلىك( بىر ئىالھتۇر..ئە

 !ھەزەر قىلدىن  (34)شەھۋەتلەر    

 ۋە ھازىرقى زاماندىكى قەدىمكىۋەتلەر شەھ ،شۈبھىسىزكى    

اللەدىن باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھالردۇر.. بۇ ئىالھالر ئۆزىگە 

 ..يۈزلەندۈرىدۇ قويۇلۇشقاھاالك قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى  چوقۇنغانالرنى

شەھۋەتلەر ئەسلى اللە ئىنساننى ئۇنىڭ ئۈچۈن  ،شۈبھىسىزكى    

 ېمىننىزياراتقان خىالپەتچىلىك ۋەزىپىسىنىڭ بىر قىسمى بولغان 

                                                 
ــــتى  )34( ن توپلانغان كۆپ ماللار، ئـايـاللار، ئوغۇللار، ئالتۇن ـــــــــ كۈمۈش

ئــارغىمــاقلــار، چــارۋىلــار ۋە ئېكىنلهردىن ئىبــارەت كۆڭۈل تــارتىــدىغــان 
 ت-نهرسىلهرنىڭ مۇھهببىتى كۆزدە تۇتىلىدۇ
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بولغان غىزا  زۆرۈرتىكى ئىنسانىيەت روھى ئۈچۈن ندۈرۈشگۈللە

 ئىدى:

 

 [ . 45ال صرة :  ] ) َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمِْئَكِة ِإنِّ  َجاِعٌل ِ   اأْلَْرِض َخِليَفًة (

پە مەن يەر يۈزىدە خەلى»ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە: )

 (دېدى.« )يەنى ئورۇنباسار( يارىتىمەن

 

 [ . 81] هود :  ) ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِ يَها (

 )يەنى تۇپراقتىن( ياراتتى، سىلەرنى زېمىندا ئۇ سىلەرنى زېمىندىن)

 (تۇرغۇزدى

 

ُمَقْنَطَرِة ) زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْل

َِ َذِلَك َمَتاُع الْ  وََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواْلَحْر ِة َواْلَخْيِل اْلُمس    َ َحَياِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفض    َّ

نْ َيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب   [ . 13] آل عمران :  (الدُّ
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ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن ـ كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، )

ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋە ئېكىنلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان 

نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ئۇالر 

 دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق(

نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي هللا شەيئىلەردۇر؛ ا

)يەنى جەننەت( باردۇر )شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىغا ئەمەس، جەننەتكە 

 (قىزىقىش كېرەك(

 

ھەددىدىن  پايدىلىق غىزا بولغىنىدەك شەھۋەتلەر ،بىراق    

 .ۋاقىتتا ھاالك قىلغۇچى زەھەرگە ئايلىنىدۇ. ئاشۇرۇۋەتكەن

ۆز ئ – بەدىنىخشاش.. ئىنسان سىمۇ شۇنىڭغا ئوغىزابەدەننىڭ 

سىل ئاقمىقداردىكى مەلۇم  -ئۈچۈن  بېرىشىئىلىپ  ھەرىكىتىنى

ۋىتامىن كىراخمال ماددىلىرى، تۇز ماددىلىرى،  ماددىلىرى،

ە سىز بۇ ماددىالردىن قايسى بىرىد ،بىراقبولىدۇ، موھتاج ماددىلىرىغا 

لىرىدە بەدەننىڭ ۋەزىپى بەلگىلەنگەن ئۆلچەمدىن ھالقىپ كەتسىڭىز،
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ۇنىڭ ش ، دە بۇ پايدىلىق غىزا بولماي قالىدۇ–بۇزۇلۇش پەيدا بولىدۇ 

لىشقا قادىر قى ھەرىكەتلىرىنىئىنسان قىلماقچى بولغان  بىرگە ،بىلەن

 ،.. ئىنسان روھىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشباشلىنىدۇ كېسەلبواللماي 

چۈن بۇ ئۈ قىلىش ھەرىكەتنىھاياتى دۇنيادا قىلىش بەلگىلەنگەن 

ئىنسان روھى بۇ شەھۋەتلەرنىڭ  ،بولىدۇ. بىراقموھتاج شەھۋەتلەرگە 

ل ھەم گۈزە قىزىقتۇرىدىغانبۇ شەھۋەتلەر ھەددىدىن زىيادە  –

ىڭ ئەگەشسە روھن قىزىقتۇرىدىغان  -چىرايلىق بولغانلىقى ئۈچۈن 

، گەرچە ئۇ ھەر خىل ئازغۇن ئىش بۇزۇلىدۇكۈنلىشىپ نىزامى چۈش

 ېلىپكقىلىشتىن ئاجىز  ھەرىكەتقىلسىمۇ ساغالم  ھەرىكەتلەرنى

ۇ يولۇققاندا ئ كېسىلىساغالم ھۈجەيرىگە راك  ،شۇنىڭدەكقالىدۇ.. 

ئۇنى  ھەرىكەتبۇ  ، لېكىن ،قىلىدۇ ھەرىكەت.. ئۇ بۇزۇلىدۇ

 ھاالكەتكە ئىلىپ بارىدۇ.

 سىنۇقتى« سىناق»  كېلىدىغانبۇ يەردە ئىنسان ھاياتىدا دۇچ      

 :ئۇ ئىنساننى يارىتىشتىكى نىشانالرنىڭ بىرىدۇر  ،بولۇپ بار
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َتِليِه َ َجَعْلَناُه َسِميعًا َبصِ  ْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاٍج نَ ب ْ  يرًا () ِإنَّا َخَلْقَنا اأْلِ

 [  1]االنسان: 

لەن )يەنى ئەر بى يشۈبھىسىزكى، بىز ئىنساننى ئارىالشما مەنى)

لىرى ئۇنى بىز )شەرىئەت تەكلىپ سى( دىن ياراتتۇق،يئايالالرنىڭ مەنى

بىلەن( سىنايمىز، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى بىز )ئۇنى نازىل قىلغان 

ئايەتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن، كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكىگە 

دااللەت قىلىدىغان دەلىللەرنى كۆرسۇن دەپ( ئاڭاليدىغان، 

 (كۆرۈدىغان قىلىپ ياراتتۇق

 

ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأْحس  َ ) ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى ا ًْ (أْلَْرِض زِيَنًة َلَها لِنَ ب ْ ]  ُن َعَم

 [ . 4الكاف : 

ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى )

سىناش ئۈچۈن، بىز ھەقىقەتەن يەر يۈزىدىكى شەيئىلەرنىڭ 

 (ھەممىسىنى يەر يۈزىنىڭ زىننىتى قىلدۇق
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ى قولغا مەنپەئەتلىرىن زېمىن نىڭنسانبولسا ئى تېمىسىسىناق      

 مەخلۇقاتىنىياراتقان  -. ئىنسان بۇ يولدا كەلتۈرىدىغان يولدۇر.

 ،بىلىدىغان ۋە ئۇنىڭغا پايدىلىق بولغان ئىشالرنى بىلىدىغان

شەيئىلەرنىڭ نازۇك تەرەپلىرىنى بىلگۈچى، ھەممىدىن تولۇق 

ياكى  ؟دۇاللە بەلگىلىگەن چىگىرادا توختام –بولغان  خەۋەردار

ئاندىن ھاياتى دۇنيانىڭ  ؟ئۆتۈپ ھەددىدىن ئاشامدۇ چېگرادىن

ايدا كۆپراق زىيان يەتكۈزىدىغان ياكى پ بېرىشتىنمەنپەئەتلىرى پايدا 

يەتكۈزمەستىن زىيان يەتكۈزىدىغان ھاالك قىلغۇچى زەھەرگە 

 ئايلىنىپ قاالمدۇ؟:

 

 [ . 13] المل  :  يُر () َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَ  َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِ 

)مەخلۇقاتنى( ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟ ئۇ شەيئىلەرنىڭ نازۇك )

 (تەرەپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر

 

 [ . 111] ال صرة :  ) تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه  َْ تَ ْعَتُدوَها (
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نىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇر، ئۇنىڭغا خىالپلىق هللا ئەنە شۇالر ا) 

 (ىلماڭالرق

 

 [ . 164] ال صرة :  ) تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه  َْ تَ ْقَربُوَها (

بەلگىلىگەن چېگرىالردۇر )يەنى مەنئى قىلغان هللا ئەنە شۇالر ا) 

 (ئىشالردۇر(، ئۇنىڭغا يېقىنالشماڭالر.

 

ئەرەب جاھىليىتىدىكى ئىنسانالر شەھۋەتلەرگە  ،ھەقىقەتەن    

ۋە ئىقتىسادى  ئىجتىمائىي نىڭ بولغان ئىدى، ئۇالر ئۆزى غەرق

ھۋەت دەرىجىدە شە بېرىدىغانئورنىغا ياخشى پۇرسەتلەرنى يارىتىپ 

ۇنىڭدىن  ئ ،بەلكى ،ئۇالر بۇنىڭدىن سىقىلمىدى بۇلىقىدىن ئىچتى،

نىڭ ۇالرئ بېرىلىشىگەبۇنداق شەھۋەتلەرگە  نىڭپەخىرلەندى! ئۇالر

 بۇزۇق مەنتىقىسى يول قويدى.
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 ( مۇنداق دەيدۇ:دطرفة بن الع شائىر )

 

ولوال ثَْ هن م           ن عيش           ة الفتى     وجّدا لم أحفل متى قام 

 عّودن

  منهن سبق ى الع اذالت بش ربة     ُكَمْيٍت م تى ما تُ ْعَل بالماء تزبد

 –نبْهَته  –وكّرن إذا نادى المض    اف محّنب               اً     كس    يد الغض    ا 

 المت ورد

تحت الطراف وتقص     ير يوم الدجن،والدجن معجب    بب                هكنة 

 المعم د

 

دا توغرىسى( يەنە ھاراق، ئايالالر، ئۇرۇش طرفة بن الع دشائىر )

 سۆزلەپ  مۇنداق دەيدۇ:

أال أيه            ذا الْئم  أحض ر الوغى     وأن أشهد اللذات هل أنت 

 مخلدن ؟
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ت جاھىلىيە بولمىغاچقا مۇمكىنگۈ ياشاش دۇنيا ھاياتىدا مەڭ

 تىشىچەيېىرىدىن كۈچىنىڭ ئىنسان دۇنيا شەھۋەتل: »مەنتىقىسى 

 كېلىدۇ تىمقېھاياتلىق ئىنسانغا بىرال  ،، چۈنكى كېرەكلەززەتلىنىشى 

ۇرۇپ سەپسەتىنى ئويد دېگەن« ، ھاياتلىق كەتسە قايتىپ كەتمەيدۇ

 چىقاردى.

دىكى ئىنسانالرغا كەلسەك، ىھازىرقى زامان جاھىليىت ،ئەمما    

تالرنى ئىشلەپ قىلىپ ھەر خىل مەھسۇال ھەرىكەت گەرچە ئۇالر

 ئۇالر ھاياتتا شەھۋەتلەر ئۈچۈن ياشايدۇ.  ،چىقارغان  بولسىمۇ

مەسىلەن: ھازىرقى زامان جاھىلىيىتىدە ئۆزىگە ئەڭ چوڭ پايدا 

ى قولغا كەلتۈرۈشنى كىچىكتۈرگەن كىش ۋاسىتىنى كېلىدىغانئىلىپ 

ولغان ب ئېرىشىشئۇنىڭ ئارزۇسى )شەھۋىتى( ھاكىملىققا  ،بولسا

 قىلىۋاتقان، ياكى ئۇنىڭ ھەرىكەتئۈچۈن  ئېرىشىشىڭغا ھەمدە ئۇن

ڭغا بولغان ھەمدە ئۇنى ئېرىشىشئارزۇسى )شەھۋىتى( پادىشاھلىققا 

قىلىۋاتقان، ياكى ئۇنىڭ ئارزۇسى  ھەرىكەتئۈچۈن  ئېرىشىش

ۇ، ئوخشايد )شەھۋىتى( جىنسىي لەززەتلىنىش بولغان كىشىگە
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ىك، كىچ-ىشنى چوڭھازىرقى زامان جاھىليىتى جىنسىي لەززەتلىن

ئايال ھەممىسىنىڭ مۇقەررەر  ئارزۇسى -ۋە ئەقىلسىز، ئەر ئەقىللىك

 قىلدى.

ە ئۇنىڭ ھاياتى دۇنيا ۋ ،جاھىلىيەتنىڭ نىشانىغا كەلسەك ،ئەمما     

 يوق: ىئۇنىڭدىكى مەنپەئەتتىن چوڭراق نىشان

 

نْ َيا نَُموُت َوَنْحيَ  ]  ُكَنا ِإالَّ الدَّْهُر (ا َوَما يُ ْهلِ ) َوقَاُلوا َما ِهَ  ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ

 [ . 13الجاثوبة : 

ەت ھايات دېگەن پەق»ئۇالر )يەنى قىيامەتنى ئىنكار قىلغۇچىالر(: )

دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر، ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز )يەنى تۇغۇلىمىز(. 

 ()دەيدۇ(.« پەقەت زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن يوق بولىمىز

 

ُعوثِيَن () ِإْن ِهَ  ِإالَّ حَ  نْ َيا نَُموُت َوَنْحَيا َوَما َنْحُن ِبَمب ْ المؤمنون :  ] َياتُ َنا الدُّ

44 . ] 
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بىزنىڭ مۇشۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزدىن باشقا ھايات يوقتۇر، بىز )

ئۆلىمىز ۋە تىرىلىمىز )يەنى بىر تەرەپتىن ئۆلۈپ تۇرىمىز ۋە بىر 

 (مىزتەرەپتىن تۇغۇلۇپ تۇرىمىز(، بىز قايتا تىرىلمەي

 

نْ َيا ، َذِلَك مَ  َلُغُهْم )  ََأْعِرْض َعْن َم ْن تَ َولَّى َعْن ِذْكرِنَا َوَلْم يُرِْد ِإالَّ اْلَحَياَة الدُّ ب ْ

 [ . 45 - 11] النج  :  ِم َن اْلِعْلِم (

بىزنىڭ زىكرىمىز )يەنى ئىمان بىلەن قۇرئان( دىن باش تارتقان، )

رنىڭ ردىن يۈز ئۆرۈگىن. ئۇالپەقەت دۇنيا تىرىكچىلىكنىال كۆزلىگەنلە

 (ئىلىمدىن يەتكەن يېرى ئەنە شۇ

 

نْ َيا َوُهْم َعِن اْْلِخَرِة ُهْم َغاِ ُلوَن ( الروم :  ] ) يَ ْعَلُموَن  َاِهرًا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

4 . ] 

 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

338 

 

ئۇالر ھاياتىي دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىنىال بىلىدۇ، ئۇالر )

ۈچۈن ويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئئاخىرەتتىن )يەنى ئاخىرەت ئىشىدا ئ

 (ئىشلەشتىن( غەپلەتتىدۇر

 

ەر ئۇ نىشان ھ –ئىنسان ھاياتى دۇنيا ۋە ئۇنىڭدىكى نىشانالر      

اللە  ،بىلەن چەكلىنىپ قالغان ۋاقىتتا -قانچە چوڭ بولسىمۇ 

گەن جان كىرگۈزئىنساننى بىر ئۇچۇم توپىدىن يارىتىپ، ئۇنىڭغا 

 مەۋجۇدىيتىنى يوقىتىپ قويىدۇ.. ئۇتقان يارااللە ئۇنىڭغا   ،ۋاقىتتا

ىپ ئالى قىممەتلەرنى يوقىتكۈچى بولغان  ھەقىقىييەنە ئىنساننىڭ 

 قويىدۇ:

 

وَّيْ تُ  راً ِم             ْن ِطيٍن ،  َِإَذا س   َ ُه ) ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمِْئَكِة ِإنِّ  َخاِلٌ  َبش   َ

 [ . 41 - 41] ّص :  َونَ َفْخُت ِ يِه ِم ْن ُروِح   َ َقُعوا َلُه َساِجِديَن (
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مەن »ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە ئېيتتى: )

قان يارات راۋرۇسھەقىقەتەن اليدىن بىر ئادەم يارىتىمەن. ئۇنى مەن 

)يەنى ئۇنى يارىتىپ سۈرەتكە كىرگۈزۈپ، ئەزالىرىنى تولۇق، 

مۇكەممەل ئىنسان ھالىتىگە كەلتۈرگەن( ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگەن 

 («تىمدا ئۇنىڭغا سەجدە قىلىڭالرۋاق

 

 ىغېمئەرەب جاھىليىتىدىكى ئىنسانالرنىڭ ئەڭ چوڭ  ،ئەمما    

ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ئىشالر ئىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن  قەبىلەبولسا 

نەسەبلەرنى پاك ساقالش، پەخىرلىنىش، باشقىالرنى ھاقارەتلەش، 

ر ر ئۇالقاتارلىقال چېكىنىشئۇرۇش خەۋەرلىرى، ھۇجۇم قىلىش ۋە 

ئۇالر بۇنىڭ ئۈچۈن ياشايتتى،  ،ئۇنىڭدا ياشايدىغان ئالەم بولۇپ

بۇ شائىرالرنىڭ  .ئوقۇدى شېئىرلىرىنىشائىرالر بۇ ھەقتە 

يىغىلىشالردىكى مۇسابىقىلىشىش تىمىسى ئىدى. شۇنىڭ بىلەن 

بىلەن  ەتلەرەھۋش ئۇالرتىدۇ، ماللىرىنى ۋە باللىرىنى كۆپەيبىرگە ئۇالر 

 .مەشغۇل بولىدۇ
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 ،ھازىرقى زامان جاھىليىتىدىكى ئىنسانالرغا كەلسەك ،ئەمما     

دۇنيا بىلەن  ھېسسىي ئۇالر قاتتىق ئازدى، ھاياتى دۇنيا ۋە

مەنپەئەتلەرگە ئۆزىنى ئاتقانلىقى ئۈچۈن  ھېسسىيچەكلەندى، ئۇالر 

تى، يىراقالشناھايىتى ئالى قىممەتلەر ۋە ئۇنىڭ تەكلىپلىرىدىن 

 ئىنساننىن جاھىليىتىنى پەيدا قىلغانالر ھازىرقى زاما ،چۈنكى

ھايۋان مۇھىتىدىن ئىنسان مۇھىتىغا يۈكسەلدۈرىدىغان  بارلىق 

قىممەتلەردىن ئىنسانالرنى بىر پۈتۈن يىراقالشتۇرۇشنى ئىنسانىي 

كۆڭۈلدىن كەچمەيدىغان بارلىق  ئۇالر ،ئارزۇ قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن

تىشكە ۋە مەينەت چىرايلىق كۆرسى زېمىننى بىلەن  ۋاسىتىالر

ئەرزىمەس مەنپەئەتلەرنى چىرايلىق كۆرسىتىشكە ماھىر بولۇپ 

 كەتتى.

جاھىلىيەتتە كىشىلەر ھاياتى دۇنيا بىلەن ۋە ھازىرقى  قەدىمكى     

چەكلىنىپ قالغان ھەمدە ئۆلگەندىن كىيىن تىرىلىشكە ، قىيامەتكە، 

 تااياتىرىدە ھئۇالرنىڭ نەز ،ۋاقىتتا ئېيتمىغانئىمان  مۇكاپاتقا –جازا 

ئۇنىڭ شەھۋەتلىرى ۋە ئۇنىڭ  ئۆمرىدەئىنساننىڭ چەكلىك 
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قىلىدىغان ئىشالردىن باشقىسى   ھەرىكەتمەنپەئەتلىرى ئۈچۈن 

ھاياتتا گاڭگىراپ  كىشىلەر .دەك كۆرۈنىدۇمەنىسىز، قىممەتسىز

ۇ خىل ب ) إيليا أبو ماض  (. ھازىرقى زامان جاھىلىيەت شائىرى قالىدۇ

 ئىپادىلەپ مۇنداق دەيدۇ: شېئىرالردا گاڭگىراشنى بۇ

 

 ئت ال أعلم من أين ولكن  أتيت !                                                     ج

 د أبصر قدام  طريقاً  مشيت !                                                          ولق

 !أبقى ماشياً إن شئت هذا أو أبيت                                                وس

 كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريق  ؟ لست أدرن !

 

 مەن،كەلگىنىمنى بىلمەستىنال ياشىدىمقەيەردىن 

 مەن.ماڭدىمئويالنماستىنال يولدا ئىكەن قەدىمىم، 

 ،مەنيولۇمنى المەيلى خاالي، خالىماي، داۋام ئەتتىم

 .ردۈممەنيۈ البۇ ئالەمدە كىمدۇرمەن؟  بۇنى بىلمەي
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ھاراق دائىم جاھىلىيەتنىڭ بىر قىسمى بولۇپ  ،شۇنىڭ ئۈچۈن  

 ھېس زېرىكىشروھى ھاياتتىن ئىنسان  ،كەلگەن ئىدى، چۈنكى

 قېچىشنىڭھاياتتىكى كۆڭۈلسىزلىكلەردىن ھاراق  ،قىلغاندا

كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ چۈشكۈن  ،. شۇنىڭدەكبولدى ۋاسىتىسى

 ،اتلىرىدىن بىكار بولغان ۋاقىتتمەنپەئەئەرزىمەس كۆرەشلىرىدىن ۋە 

اقىتلىرىنى ۋ زېرىكىشلىك ھاياتتىكى ئۆتكۈزۈش ۋە  نىرىىلتىبوش ۋاق

بوش  ھەمدەبولىدۇ  غەرقئويۇن تاماشاغا  يوقۇتۇش ئۈچۈن 

 ۇ..تاپالمايد  ،بىراق ،نىشان ئىزدەيدۇ ئۆتكۈزىدىغاۋاقىتلىرىنى 

ئويۇنلىرى.. ئەرەب جاھىليىتىدە ھاراق، ھاراق سورۇنلىرى، قىمار   

چوڭ  ئەڭ قېچىشنىڭقاتارلىقالر ئۇالرنىڭ تۇرمۇش خاپىلىقىدىن 

 ئىدى.. ۋاسىتىسى

زەھەرلىك  زامان جاھىليىتىدە ھاراق بىلەن بىرگە ھازىرقى    

، تانسىخانىالر، كۆڭۈل ئىچىش ئارامگاھلىرى، چېكىملىكلەر

 ىڭۋاسىتىلەرنبۇ  ر پەيدا بولدى.. يەنە بىر تەرەپتىن،قىمارخانىال

، بىئاراملىقالردىن چۈشكۈنلۈكروھى  رنىھەممىسى  ئۇال
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،  كىسەللىكلەر نېرۋا، ىكلەرروھى كىسەلل ىغان ۋاقىتتا قۇتقۇزالم

ەيدا پ كىسەللىكلەرنى، مەجنۇنلۇق.. قاتارلىق ئۆلتۈرۈۋېلىشئۆزىنى 

 .قىلدى.

 

ئىنسانىيەت روھىغا  جاھىلىيەتتىكىمانا بۇالرنىڭ ھەممىسى     

ىمان ، ئبولۇپ ئارقىسىدىكى سەۋەبلەر ۇلۇقنىڭچېچىالڭغيەتكەن 

 روھنى بىر يەرگە توپاليدۇ.. چېچىالڭغۇبولسا بۇ 

: اللە بىر ئىالھتۇر، اللەدىن باشقا  بولسا مەنىسىئىماننىڭ 

، ھەرقانداق ئىالھ يوقتۇر.. اللەدىن باشقا ھەرقانداق ئىالھالر

ىلىرىنىڭ كۈچئۇنىڭ ئۆز ئەگەش ،بولۇپمەئبۇتالر بىر گۇمانى نەرسىلەر 

. بۇالر يوق مەۋجۇدىيىتى، ۋە ماھىيىتى  ھېچقانداقباشقا  گۇمانىدىن

ەپ قىاللمايدۇ.. دبىر گۇمان بولۇپ ھەقتىن بىر نەرسىنى بىھاجەت 

ر، اللەدىن مەئبۇد يوقتۇ ھەقىقىيدىن باشقا  اللە  ۋە قىلىشنى ئېتىقاد

قانداق رئىالھ يوقتۇر، اللەنىڭ غەيرىگە قىلىنغان ھە ھەقىقىيباشقا 

 يھەقىقىبۇ ئىبادەت  ،، چۈنكىئىبادەت ئەسلى ئۆزدىن باتىلدۇر
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ۋە اللە  قىلىشنى ئېتىقادقىلىنمىغان.. دەپ ئىالھ بولغان اللە ئۈچۈن 

، ئۇنداق الزىم ئېسىلىشەن نەرسىلەرگە چىڭ تەرەپتىن كەلگ

قا تۇيغۇسىدا اللەنىڭ ئىبادەت قىلىنىش- ھېسبولمىسا كىشىلەرنىڭ 

 ،ھكەم ئورۇنالشمايۇستەئىالھ ئىكەنلىكى م ھەقىقىياليىق 

نەتىجىدە جىنايى قىلمىشالردا اللەنىڭ غەيرىگە ئىتائەت قىلىدىغان 

ە قانۇن اللقىلىشنى ھەمدە  ئېتىقاددەپ  -چىقىدۇ!  كېلىپئەھۋالالر 

قىلىنغان  رۇخسەتياماننى،  -ھارامنى، ياخشى  -تۈزگۈچى، ھاالل 

لگىلىگۈچى ۋە اللە كىشىلەر قىلىنمىغان ئىشالرنى  بە رۇخسەت –

 چېگرانىھاياتى دۇنيا مەنپەئەتلىرى بىلەن مەشغۇل بولىدىغان 

ۋە اللە كىشىلەرگە ھايات پىرىنسىپىنى ۋە ئۇالرغا ھايات  بېكىتكۈچى

 تىدۇ.قىلىشنى كۆرسى ئېتىقادنىشانىنى بەلگىلەپ بەرگۈچى دەپ 

قىلىدىغان ھەرقانداق  ئۈمىدسىزئىمان ئىنسان روھىنى 

 قالدۇرۇپ قويمايدۇ. سەۋەبلىرىنى الڭغۇلۇقچېچى

ىڭ كىشىلەرن ،ئىبادەت قىلىدىغان ئىالھ بىر بولغان ۋاقىتتا

لىدىغان قىقااليمىقان تۇيغۇسىدىن ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ قەلبىنى 
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نىڭ ىئىالھالرنىڭ ھەربىرھەرقانداق ئاتالمىش ئىالھالر يوقايدۇ. بۇ 

نۇرغۇنلىغان  نۇرغۇنلىغان تەلەپلىرى ۋە بىرلىشەلمەيدىغان

بولغانلىقى ئۈچۈن ئىنسان روھى بۇ ئىالھالر ئارىسىدا  خاھىشلىرى 

ڭ ئۇلۇھىيتى نى، بۇ ئىالھالرنىڭ ھەربىرى كېتىدۇ چېچىلىپ

تىنى قۇربان قىلىش نپەئەبىر ئىالھنىڭ مە يەنە )ئىالھلىقى(

 بولۇپ تۇرىدۇ: ۇتەۋجئارقىلىق م

 

رَ  ًْ ِ يِه ش  ُ ًْ رَُج َرَب اللَُّه َمَث وَن َورَجُ ) ض  َ اِكس  ُ َلماً ِلَرُجٍل َكاُء ُمَتش  َ ًْ س  َ

ًْ اْلَحْمُد ِللَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعَلُموَن (  [ . 11الزمر :  ] َهْل َيْسَتِويَاِن َمَث

)سىلەرگە مۇنداق( بىر مىسالنى كەلتۈرىدۇ: بىر قۇل بولۇپ، هللا ا)

 رئۇنىڭغا )ئىشقا سېلىشنى( تالىشىدىغان نۇرغۇن خوجايىنال

ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ )بىرسى بۇ ئىشقا، بىرسى ئۇ ئىشقا بۇيرۇيدۇ، 

ئۇ كىمنى رازى قىلىشنى بىلەلمەي قالىدۇ(، يەنە بىر قۇل بولۇپ، ئۇ 

بىر ئادەمگىال خاستۇر، بۇ ئىككى قۇل )يەنى ئۇنىڭ ئەھۋالى( 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

346 

 

قا خاستۇر! بەلكى ئۇالر )يەنى هللا باراۋەرمۇ؟ جىمى ھەمدۇسانا ا

 (تولىسى بىلمەيدۇمۇشرىكالر( نىڭ 

 

اننىڭ ئىنس ،ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھ بىر بولغان ۋاقىتتا

م مۇستەھكە چېگراداشەھۋەتلىرى )ھەۋەسلىرى( اللە بەلگىلىگەن 

دە روھنىڭ ياخشى غىزاسىغا ئايلىنىدۇ، ھاالك قىلغۇچى -تۇرىدۇ

ئەندىشىگە ئايالنمايدۇ، ئۇساپمۇ –زەھەر ۋە تۈگىمەس غەم 

 ، خاتىرجەمتىنچ ويۇپمۇ كەتمەيدۇ، ئىنسان روھى قالمايدۇ، بەڭ ت

 تۇرىدۇ.

ىشانالرنى بارلىق نئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھ بىر بولغان ۋاقىتتا     

شانالرنى ،  نىنىشان بەلگىلىنىدۇئىنتىزامالشتۇرىدىغان مۇقىم بىر 

قىممەتلەر بەلگىلىنىدۇ، ئىنسان ئۆلگەندىن  ئاشۇرۇدىغانئەمەلگە 

 مۇكاپاتقا ئىمان ئىيتقاندا –، قىيامەتكە، جازا ەلىشككىيىن تىرى

 . كېتىدۇيوقاپ  )غەپلەت( بىخۇدلۇقھاياتتىكى بارلىق 
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سىپالرنىڭ پىرىن كېلىشىدىكىبازىنىڭ بارلىققا  تايانچئەگەر بۇ 

صلى )پەيغەمبەربىز تارىختىكى ئەڭ چوڭ تەربىيچى  ،رولى بولسا

، زلەپ ئۆتىمىزنىڭ رولى ھەققىدە قىسقىچە سۆالله عليه وسلم(

ه )صلى الله عليپەيغەمبەرھەرگىزمۇ بىز بۇ سۆزلىرىمىزدە  ،بىراق

للەنىڭ .. بىزگە ابېرەلمەيمىزقىلىپ نىڭ رولىنى تولۇق بايان وسلم(

 تۆۋەندىكى  ھەققىدە بەرگەن )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەر

 : يېتەرلىكگۇۋاھلىقى 

 

 [ 3ل  : ] الص ) َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍ  َعِظيٍم (

 ()ئى مۇھەممەد!( سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن)

 

نىڭ ساھابىلىرى  )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەربىراق، بىز 

ئارىسىدا ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ ئوبرازى بىلەن بارلىققا كەلتۈرگەن زور 

صلى )پەيغەمبەرتەسىرنى گەرچە قىسقىچە بولسىمۇ بىلمەي تۇرۇپ 

 ز.ا قىلغان ئاشۇ بازىنى بىلىشكە قادىر بواللمايمىبىن الله عليه وسلم(
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بىتى مۇھەبئەگەشكۈچىلەر دائىم ئۆزلىرىنىڭ قوماندانىغا بولغان      

بىر  سۈپەتلىرىدىنۋە ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇش ئارقىلىق قوماندانىنىڭ 

بۇ ئۇالرنىڭ تولۇق  ، ئېھتىمال نەرسىنى قوبۇل قىلىدۇ.

قومانداننىڭ  ،، چۈنكى مۇمكىن بولۇشىچۈشەنمەسلىكىدىن 

 -ش ئى ئۆزلۈكىدىنئەگەشكۈچىلەرنى  ئەجەبلىنىشئوبرازىدىن 

 -قومانداننىڭ بەزى سۆزلىرى ۋە ئىش  ھەرىكەتلىرىنى

بۇنداق  ،ئەمەلىيەتتە ئوخشىتىپ قىلىشقا ئۈندەيدۇ. ھەرىكەتلىرىگە

ۋە ئۇنى تولۇق  كۆرۈدىغانئەھۋال پەيغەمبىرىنى تولۇق  ياخشى 

 ساھابىلەردىمۇ بولغان ئىدى.ھۆرمەتلەيدىغان 

ه )صلى اللپەيغەمبەرياندىن مۇئمىنلەرنىڭ ئەبۇ سۇفھىرقەل     

ۇفيان ، ئەبۇ سسورىدىتوغرىسىدا بىلەن بولغان ئەھۋالى  عليه وسلم(

مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى، ئەبۇ سۇفيان مۇنداق  تېخىبۇ ۋاقىتتا 

: مەن كىشىلەر ئۇنى  مۇھەممەدنىڭ ئەسھابلىرى  دېدى

بىر كىشىنى  كۆرۈدىغانھەممەدنى ياخشى كۆرگەندەك ياخشى مۇ

 كۆرمىدىم.
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نىڭ  )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەر ، لېكىن   

 ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ قەلبىدە بۇنداق چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىشى 

ەسىر ت ەيدىغان ئەگەشكۈچىلەرنىڭ قەلبىگەتولۇق چۈشەنمپەقەتال 

 ،بولماستىن ەنگەنكە چەكلنىشمۇشۇ ئەجەپلىكۆرسىتىدىغان 

رغان ھەمدە ئىشلىرىنى ئۇنىڭغا تاپشۇ ئېيتقانئۆزلىرى ئىمان  ،بەلكى

 نىڭ )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەرۋە  بۇيرۇقىنىاللەنىڭ 

 ئاڭلىق چۈشەنگەنلىكتىن پەيدا بولغان تەسىر ئىدى. بۇيرۇقىنى

 

ُجو اللَّهَ َواْليَ ْوَم اْْلِخَر ْن َكاَن يَ رْ ) َلَقْد َكاَن َلُكْم ِ   َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ِلمَ 

 [ . 11] األ زاب :  َوذََكَر اللََّه َكِثيراً (

پ نى كۆهللا نى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە اهللا سىلەرگە ـ ا)

 (ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر ھياد ئەتكەنلەرگە ـ رەسۇلۇلال

 

وا اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ َشِديُد اُكْم َعْنهُ  َانْ تَ ُهوا َوات َّقُ ) َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َ ُخُذوهُ َوَما نَ هَ 

 [ . 4] الحشر :  اْلِعَقاِب (
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پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، پەيغەمبەر چەكلىگەن )

ڭ نىهللا تىن قورقۇڭالر، ھەقىقەتەن اهللا نەرسىدىن چەكلىنىڭالر، ا

 (ئازابى قاتتىقتۇر

 

َرُسوِل اللَِّه  يَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعنْ ) َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمدِ 

 [ . 115] النوبة :  َوال يَ ْرَغُبوا بِأَنْ ُفِسِهْم َعْن نَ ْفِسِه (

مەدىنە ئاھالىسى ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى ئەئرابىالرنىڭ )

زلىرىنىڭ ۆبىلەن جىھادقا بىللە چىقماي قېلىپ قېلىشى، ئ رەسۇلۇلالھ

 بىلەن بىللە بولماسلىقى ھئارامى بىلەنال بولۇپ، جاپادا رەسۇلۇلال

 (توغرا ئەمەس ئىدى.

 

األنفال: ](َعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكمْ َذا دَ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَّهِ َوِللرَُّسوِل إِ 

13 ] 
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غان ىرىلدۈرىدىۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى تهللا ئى مۆمىنلەر! ا)

)يەنى ئەبەدىي ھاياتقا ئېرىشتۈرىدىغان( ئىمانغا دەۋەت قىلسا، ئۇنى 

 (قوبۇل قىلىڭالر.

 

و ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب  :رسول الله  ل  الله علبه وسل قال 

 . (35) إليه من نفسه وماله وولده و

 سىلەرنىڭ: » دېدىاللە عليە وسلم( مۇنداق  پەيغەمبەر)صلى

، مىلى، بالىسىدىنمۇ سۆيۈملۈك بولمىغىچە ئۇ ن جىنىمەگە بىرسى

 «مۇئمىن بولمايدۇ

 

 (36) وصلُّوا كما رأيتمون  أصل  و:رسول الله  ل  الله علبه وسل قال 

 

                                                 
 أخرجه الشيخان .  )35(
 أخرجه البخاري .  )36(
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مەن  : » دېدىپەيغەمبەر)صلى اللە عليە وسلم( مۇنداق 

بولسام، سىلەرمۇ نامازنى ماڭا ئوخشاش  ئوقۇغاننامازنى قانداق 

 «ئوقۇڭالر

 

 . (37) و خذوا عن  مناسككم و:رسول الله  ل  الله علبه وسل قال 

 

سىلەر  : » دېدىمۇنداق  )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەر

 «الرئۆگىنىڭقائىدىلىرىنى پائالىيەتلىرىڭالرنىڭ -مەندىن ھەج

 

 )صلى الله عليهپەيغەمبەر ،شۇكى سەۋەببۇنداق بولۇشتىكى      

 ،بولماستىنقوماندانال ىدىغان جامائەتكە قوماندانلىق قىل وسلم(

كىشىلەرگە يەتكۈزىدىغان ھەمدە  بۇيرۇقىنىرەببىنىڭ  ،بەلكى

كىشىلەرگە  ئۇالرغا نازىل قىلىنغان نەرسىلەرنى بايان قىلىپ 

پەيغەمبەر ئىدى. شۇڭا پەيغەمبەر)صلى اللە عليە وسلم(  بېرىدىغان

                                                 
 أخرجه مسلم .  )37(
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لم( گە سگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇلدى، پەيغەمبەر)صلى اللە عليە و

 ئىتائەت قىلىش اللەغا ئىبادەت قىلىشتۇر.

 

  َِإْن ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل  اأْلَْمِر ِمْنُكمْ 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِال َواْليَ ْوِم لَِّه تَ َناَزْعُتْم ِ   َشْ ٍء  َ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًْ (  [ . 51] النساء :  اْْلِخِر َذِلَك َخي ْ

قا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش هللا ئى مۆمىنلەر! ا)

ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىڭالر، ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە 

ە قا ۋە پەيغەمبەرگهللا ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا ا

 نىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭهللا اجىئەت قىلىڭالر، بۇ )يەنى امۇر

سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش( سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نەتىجە 

 (ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر

 

 [ . 65] النساء :  ) َمْن يُِطِع الرَُّسوَل  َ َقْد َأطَاَع اللََّه (
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ىلغان قا ئىتائەت ق هللاكىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇ ا)

 نىڭ ئەمرىنى يەتكۈزىدۇ(هللا بولىدۇ )چۈنكى پەيغەمبەر ا

 

ئۈچۈن  )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەرشۇڭا       

ەت ۋە اللەغا ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ قەلبىدە ئەڭ يۈكسەك مۇھەبب

 ولغانپەيدا بئىتائەت قىلىش  ھېسابلىنىدىغانئىبادەت قىلىش 

رضوان ) ىلىرىساھابنىڭ  ه وسلم()صلى الله عليپەيغەمبەرئىدى، 

ىڭ نپەيغەمبەر)صلى اللە عليە وسلم( قەلبلىرىدەنىڭ (الله عليهم

ىسىز ۋە مىسلئوبرازى تارىختا ئۇنىڭ ئوخشىشى بولمىغان يۈكسەك 

 .ئىدى. قالغان چوڭقۇر تەسىرىپىرىنسىپلىرىنىڭ 

سقىچە ئابزاسالردا قىپىرىنسىپالر توغرىسىدا ئىلگىرىكى  ،ئەمما    

 پ ئۆتىمىز.توختىلى تەپسىلىي كېيىنچە، بۇ ھەقتە ختىلىپ ئۆتتۇقتو

 ،ئوبرازىغا كەلسەك نىڭ)صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەر ،ئەمما    

عليه  )صلى اللهپەيغەمبەر ،يىتەرلىككى دېيىشىمىزبىزگە شۇنى 

. پلىغانتوئوبرازى بارلىق يۈكسەك خىسلەتلەرنى ئۆزىدە  نىڭوسلم(
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بارلىق ئۇلۇغ  ئوبرازى نىڭعليه وسلم( )صلى اللهپەيغەمبەر

لى ئائوبرازىدىكى ( نىڭ  لوات الله وسالمه علبا پەيغەمبەرلەر )

ه )صلى الله عليپەيغەمبەر : يەنى ىغانسۈپەتلەرنى ئۆزىدە توپل

ئۇنىڭغا  پەقەتال بېرىلمىگەنپەيغەمبەرلەرگە ئىلگىرىكى  دە  وسلم(

علبه سا )ئىيۇنىڭدا ئ خىسلەتلەردىن باشقا يەنە ئېسىل بېرىلگەن

مۇسا  ،سەۋرچانلىقى( نىڭ علبه السالم( نىڭ روھانىيتى، نۇھ )السالم

 ڭ( نىعلبه السالم( نىڭ كەسكىنلىكى، ئىبراھىم )علبه السالم)

لى الله )صپەيغەمبەر. . غانوپالنت .. قاتارلىق سۈپەتلەرمۇاليىملىقى

 رگەەي بىرپارچىلىنىپ كەتكەن  ئۈممەتنى ە يەنە د عليه وسلم(

توپاليدىغان ۋە ئۈممەتنى ھەر قايسى مىللەتلەر ئارىسىدا ئەڭ ئالى 

ئوبرازى قومانداننىڭ سىياسىي  كېلىدىغانئورۇنغا قايتۇرۇپ 

ئۆز  دە )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەرۋە يەنە  ..غانوپالنت

قۇۋۋىتى بىلەن مىسلىسىز قوشۇننى -شىجائىتى ۋە كۈچ

ئەڭ چوڭ ئۇرۇشقا كىرىدىغان ۋە ئۇنىڭ بىلەن  تەربىيەلەيدىغان

صلى )پەيغەمبەرتوپالنغان.. ۋە يەنە ئوبرازى ئەسكىرى قومانداننىڭ 
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يۈكسەك ئەخالقالر ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىنى دە  الله عليه وسلم(

 ڭتەربىيەچىنىقىلچە بوشاپ قالمايدىغان  تەربىيەلەشتەبىلەن 

 دە ()صلى الله عليه وسلمپەيغەمبەرتوپالنغان.. ۋە يەنە ئوبرازى 

كۈندۈز ئىبادەت قىلغۇچىنىڭ - كېچەئىبادەتتىن غاپىل قالماي 

 ەد )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەرتوپالنغان.. ۋە يەنە ئوبرازى 

ئوبرازى جىھاد قىلىشتىن بوشاپ قالمايدىغان مۇجاھىدنىڭ 

ىلىك ئۈلگ دە )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەرتوپالنغان.. ۋە يەنە 

رنىڭ بۇالتوپالنغان... ئوبرازى يۈملۈك دادىنىڭ ، سۆ مېھرىبانئەر ۋە 

تى ئوبرازىدا ناھايى نىڭ)صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەرھەممىسى 

ليه )صلى الله عپەيغەمبەر ئىدى، شۇڭاتەڭپۇڭ ھالەتتە ئورۇنالشقان 

بۇالردىن بىر تەرەپكە ئەھمىيەت بىرىپ يەنە بىر تەرەپكە  داوسلم(

ى دەپ يەنە بىر تەرەپنى قۇربان ۋە بىر تەرەپنسەل قارايدىغان 

، .. مۇقەررەركىبولغان ئەمەس قەتئىيئەھۋالالر قىلىدىغان 

ى ئەگەشكۈچىلىرى ئىچىدىك نىڭ)صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەر

تەسىرى ھەر بىر پەيغەمبەر ئەگەشكۈچىلىرى ئىچىدە پەيدا قىلغان 
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يىتى اھانتەسىردىن ۋە ئىنسانىيەت تارىختا پەيدا قىلغان تەسىردىن 

 .ئىدى چوڭ بولغان

 

پەيدا  بازىنى بىنا قىلغان  )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەربىز   

 ئەڭ چوڭ تەربىيەلىگەنپىرىنسىپالر ۋە ئاشۇ بازىنى قىلغان 

قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتتۇق، ئوبرازى توغرىسىدا  تەربىيەچىنىڭ

لەپ ھەققىدە قىسقىچە سۆز كىشىلەر تايىنىدىغان ئەمدى بىز شۇ بازا

  ۆتىمىز:ئ

 

 [ . 113] األنعام :  ) اللَُّه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه (

پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى قەيەرگە ئورنىتىشنى )يەنى كىمنىڭ هللا ا)

 (ئۇنىڭ ئەھلى بولىدىغانلىقىنى( ئوبدان بىلىدۇ

 

  ىن)صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەر شۈبھىسىزكى، اللەنىڭ  

 زېمىنىنىلىككە تاللىشى ۋە ئەرەب ئاخىرقى پەيغەمبەر
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ى ۋە قىلىپ تاللىش زېمىنپەيغەمبەرلىك رىسالىتى تارقىلىدىغان 

ئەرەبلەرنى تۇنجى پەيغەمبەرلىك رىسالىتىنى قوبۇل قىلىدىغان 

ە الل ،بار، چۈنكى ھېكمەتكىشىلەر قىلىپ تاللىشىدا چەكسىز 

لىكىگە پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئەڭ پەيغەمبەرئۆزىنىڭ ئاخىرقى 

 ۋە پەيغەمبەرلىك رىسالىتى تارقىلىدىغان زىمىنغا ئاخىرقىاتتىسىنى ك

 غانكېلىدىپەيغەمبەرلىك رىسالىتى تارقىلىشقا  ئەڭ مۇناسىپ 

-قاقاس چۆل زېمىنىئەرەب يەنى بۇ ۋاقىتتا .. تاللىدى زېمىننى

غا زىمىن ئاشۇ ۋاقىتتا زېمىنىدائەرەب  بولغانلىقى ئۈچۈن جەزىرە

 ەكقىلغۇدان دۆلەتلەردىن بىرەر دۆلەت ئارزۇ ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتق

شۇڭا مۇئمىن جامائەت دەۋەتكە توسالغۇ  بىرەر نەرسە يوق ئىدى.

 ئۇچرىماستىن توسقۇنلۇقىغابولىدىغان تاشقى كۈچلەرنىڭ 

چوڭ دۆلەتلەر مۇئمىن شەكىللەندى ۋە زىمىندا پۇختا ئورۇنالشتى، 

ەرمەكچى قىلىپ ئۇنىڭغا زەربە ب ھېسجامائەتنىڭ خەتىرىنى 

 ،ئۆز دۆلىتىنى قۇرۇپئاللىبۇرۇن  مۇبولغاندا مۇئمىن جامائەت
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كۈچ قۇۋۋىتىنى شەكىللەندۈرۈپ  بېرەلەيدىغاندۈشمەنلىرىگە زەربە 

 بولغان ئىدى.

 

اللە  ،شۈبھىسىزكى ،كەلسەك گەكىشىلەر زېمىنىدىكىبۇ  ،ئەمما     

ۋە  نئۇالرنىڭ بۇ پەيغەمبەرلىك رىسالىتىنى ئۆز ئۈستىگە ئالىدىغا

ئۇنى بارچە زىمىنغا تارقىتىدىغان ئەڭ ياخشى كىشىلەر 

بولىدىغانلىقىنى بىلەتتى.. شۇنداق، ئۇالر بۇتپەرەس.. مۇشرىك.. 

ۇ شۇنداق بولسىم ، لېكىن.. ئۇرۇشخۇمار كىشىلەر ئىدى، ئاداۋەتخور

بولۇپ  رقغەزىننەتلىرىگە –ئەرەبلەر ھاياتى دۇنيا ۋە ئۇنىڭ زىبۇ يەنە 

باشقا  زېمىندىكىبۇزغان  مەدەنىيىتىەت كەتكەن جاھىلىي

 ،ڭدەكشۇنىخەلقلەرگە قارىغاندا پىتىرىتى ساغالم كىشىلەر ئىدى. 

 ىمپېرىيەئئەرەب يىرىم ئارىلىنىڭ ئوڭ ۋە سول تەرىپىدە ئىككى چوڭ 

يىرىم  ئەرەب ،ئۇنىڭدىن سىرت بار ئىدى. ئىمپېرىيەسىپارس ۋە  رۇم

ىن قۇلغا مۇئامىلە خوجاي خەلقىگەئارىلىدىكى كىشىلەر ئۆز 
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قىلغاندەك مۇئامىلە قىلىدىغان ھەددىدىن ئاشقۇچى مۇقەددەس 

 ھاكىمالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا بويسۇناتتى.

 مۇشرىكلىرىنىڭيىتى ئەرەب ىئەرەب جاھىل ،ھەقىقەتەن    

 بۇ بۇزۇلۇش سىرتقى قىسىمىدىكى ،روھلىرىنى بۇزغان ئىدى.. بىراق

ا سمى بۇزۇلمىغان ئىدى. شۇڭئىچكى قى پىترەتنىڭبۇزۇلۇش بولۇپ 

ئىچكى  نىڭپىترەتئەقىدە بۇ سىرتقى بۇزۇقچىلىقنى يوقىتىپ  يېڭى

-قىسمىدا ساقالنغان ياخشىلىق ماددىلىرىغا تۇتاشسا ئاجايىپ

 ئىشالر يۈز بىرىدۇ.غارايىپ 

چىڭ تۇرىدىغان ھەمدە ئۆلگىچە بۇ دىنغا  كۇپرلىقىدا ، لېكىن    

اۋاز دەۋەتكە ئ يېڭىبۇ م بار ئىدى. رمۇ ھەكاپىرالئۇرۇش قىلىدىغان 

ئىلگىرىكى شۇنداق ئاۋاز قوشتىكى  ،بولسا كىشىلەر قوشقان

پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ئىچىدە بۇنداق ئەھۋال كۆرۈلۈپ 

اھايىتى نئۇالرنىڭ پىتىرتى ساغالم، بۇ دىنغا  ،باقمىغان ئىدى. چۈنكى

زىنى ش ۋە ئۆقىلى سەرپبارلىق كۈچىنى ، شىجائەتلىك،  سەمىمىي

 بار ئىدى. روھى پىدا قىلىش
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ئۇالر  ،ىبىر ئامىل شۇك ئىشارەت قىلىپ ئۆتۈشكە تىگىشلىك يەنە    

ۋەتەن كۆچۈپ ئۇيەرنى تىز ناھايىتى ئورۇنغا  يېڭىھەرقانداق 

..  ئۇالرنى ۋەتىنىگە ئايلىناتتى زېمىنئۇ  تۇتاتتى، شۇنىڭ بىلەن

بىر  ىنزېمىنىمدئەگەر ئۆز  ،باغالپ تۇرىدىغان زېمىنىغائۆز  دېھقاننى

بولۇپ قالىدىغان بۇنداق  غەرب بىچارەنەچچە قەدەم يىراقالشسا 

انا بۇ م باغالپ قويالمايتتى.زىمىنلىرىغا مۇناسىۋەتلەر ئۇالرنى ئۆز 

 ەلقلەرخبىراق باشقا  - خىسلەتلەر بىلەن ئەرەبلەر زىمىنغا تارقىلىپ

پۈتكۈل  -.بۇندىن بۇرۇن بۇنداق  تارقىلىپ باقمىغان ئىدى

ە تكۈزۈش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگئىنسانىيەتكە ھىدايەت ۋە نۇرنى يە

   ئالدى.

 

 ان بىنا قىلغ )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەربىز ھازىرغىچە     

ئامىل: يەنى خىل بازىنى مۇستەھكەملەشكە ھەسسە قوشقان ئۈچ 

ۋە تەربىيچى  ۇلۇغلىقىبازا تايىنىدىغان پىرىنسىپنىڭ ئ

ۋە بۇ ئۇلۇغ  ئۇلۇغلىقى نىڭلى الله عليه وسلم()صپەيغەمبەر
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الله عليه  )صلىپەيغەمبەرپىرىنسىپالرنى قوبۇل قىلغان ۋە تەربىيچى 

تەسىرلەنگەن  ھەرىكەتلىرىدىن-ئىش ئۇلۇغنىڭ  وسلم(

ىسقىچە قتوغرىسىدا پىتىرەتنىڭ ساغالم ئىكەنلىكى  كىشىلەردىكى 

ۇنىڭ ئ عليه وسلم()صلى الله پەيغەمبەر تېخىبىز  سۆزلەپ ئۆتتۇق.

ولى ر تەربىيەنىڭ تەربىيەلىگەنبىلەن ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىنى 

 .ھەققىدە سۆزلەپ ئۆتمىدۇق.

 – مۇمكىنپىرىنسىپالر تىپىلىشى -قائىدە ، ئېھتىمال

ئۇ پىرىنسىپالر بۈگۈن اللە تەرەپتىن نازىل قىلىنغان   ،ۋەھالەنكى

رنى ئۆز سىپالتەربىيچى ئۇ پىرىن ، لېكىن –مەۋجۇت كۈنىدىكىدەكال 

ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ قەلبىگە تىرىپ، ئۇنى ئۈندۈرۈپ، ئۇنى پەرۋىش 

  لمايدۇ.ئەمەل قى ئۆزلۈكىدىنالقىلىپ تۇرمايدىكەن ئۇ پىرىنسىپالر 

بىيچى تەر ، لېكىن ، مۇمكىنتەربىيچى  تىپىلىشى  ، ئېھتىمال   

بولغان تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتمەي  زۆرۈرتەربىيە ئىشى ئۈچۈن 

تولۇق تەسىر كۆرسىتەلمەيدۇ. ۇپ، ئۇ ئەگەشكۈچىلىرىگە  تۇر

تەربىيچى تەربىيە ئىشى ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان  ،چۈنكى
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قىممەتلەرنى چوڭقۇرالشتۇرۇش ۋە ئۇنى قەلبلەردە چوڭقۇر يىلتىز 

 ،تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتمەي تۇرۇپئىجابىي تارتقۇزۇشتا 

 قىلمايدۇ.  كۇپايە تەتەربىيەلەش قەلبلەرنىتەسىرلىنىش  ئۆزلۈكىدىن

ئىسالمدىكى تەربىيە كىتابالردا مەن باشقا  ،ھەقىقەتەن

بىز بۇيەردە بازا  ، لېكىنھەققىدە سۆزلەپ ئۆتتۈم.   (38)پىرىنسىپى

لىمىز، رولىنى بەلگىلەشنى مەقسەت قى تەربىيەنىڭبىنا قىلىشتىكى 

بىزدە كەمچىل  ھەرىكەتلىرىمىزدەبۈگۈن ھازىرقى ئۇ  ،چۈنكى

  .ېمىدۇرت قويۇۋاتقانھەمدە بىز نۇرغۇن ئورۇنالردا يوقىتىپ  انبولۇۋاتق

غا  «ال الە اال اللە» بىز ئىلگىرى شۇنى سۆزلەپ ئۆتتۇقكى : 

 ،ئىنسان قەلبىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىدۇ، چۈنكى ئېيتىشئىمان 

تۆمۈر  ئېقىمى ئېلېكتىرخۇددى - ئېيتىشغا ئىمان « ال الە اال اللە» 

اتوم ئقەلبنىڭ ئىچكىرى قىسمىدىكى   -قىلغاندەكپەيدا پارچىسىدا 

نىڭ بارلىق ئۆزى ، لېكىن، توغراقايتىدىن ئورۇنالشتۇرىدۇ.. تەرتىپىنى 

جىم تۇرىدىغان تۆمۈر  قەلبنلىرى بىلەن تولغان تىرىك رمائا-ئارزۇ

                                                 

 .كتاب " منهج التربية الإسلامية "   )38(
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تۆمۈر پارچىسى ئۇزۇن  ،ئوخشىمايدۇ، چۈنكى قەتئىيپارچىسىغا 

..  مۇمكىن تۇرۇشىنى ساقالپ مەزگىل ئۆزىنىڭ بىر خىل سۈرىتى

ە بىر يەنبۇندىن بۇرۇنقىدەك  ئاتومىنىڭتۆمۈر پارچىسىنىڭ  ھەمدە 

پارچىلىنىشىدىن ساقالپ قالىدىغان ساقلىغۇچى ئامىلالر  قېتىم

 ىقىلمايدىغان ۋە ئىچك ۇلقوب تەسىر ھېچقانداق - بولمىغاندا 

 ېقىمىئ ئېلېكتىرتۆمۈر پارچىسى   -قىلمايدىغان ھەرىكەتقىسمىدا 

  مەڭگۈ ساقالپ قااللمايدۇ!ھالىتىنى پەيدا قىلغان پارچىسىدا تۆمۈر 

غان قوغدايدى كېتىشتىنئىنسان روھىنى پارچىلىنىپ  ئەگەر

تەرتىپىنى قايتىدىن ئۇرۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن ئاتوم ھەمدە ئۇنىڭ 

ى  ئۇنىڭ نىزام ،قىلىدىغان قوغدىغۇچى ئامىلالر بولمىسا ھەرىكەت

تەقدىردىمۇ  بولغانئاالھىدە ىدىن ھەرقانچە تۆمۈر پارچىسىنىڭك

 .. كېتىدۇپارچىلىنىپ  قېتىمئىنسان روھى يەنە بىر 

 ئاتومىنىڭتۆمۈر پارچىسى تۆمۈر پارچىسىنىڭ  ،شۇنىڭدەك   

ن اپارچىلىنىشىدىن ساقالپ قالىدىغان ساقلىغۇچى ئامىلالر بولمىغ

ڭ نىتۆمۈر پارچىسى ئۆزى ،ھالەتتە بىر مەزگىل تاشالپ قويۇلسا
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 لېكىن، ۇقۇيمايدھەممىسىنى يوقۇتۇپ  خۇسۇسىيىتىنىڭماگنىتلىق 

ا ئاست-خۇسۇسىيەت ئاستاماگنىتلىق تۆمۈر پارچىسىدىكى  ،

روھمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ئىنسان روھىنى  ئېيتقانئىمان  ئاجىزاليدۇ.

قوغدايدىغان قوغدىغۇچى ئامىلالر بولمىغان  كېتىشتىنپارچىلىنىپ 

تاشالپ قويۇلسا ئىمانىنى بىر پۈتۈن ھالەتتە ئۇزۇن مەزگىل 

 يدۇ.ئاستا ئاجىزال-ئۇنىڭ ئىمانى ئاستا ، لېكىنيوقىتىۋەتمەيدۇ، 

تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغان ۋە  ھېچقانداقھەتتاكى ئۇنىڭ ئىمانى  

يادا دۇن رېئالقادىر بواللمايدىغان خۇددى  ئېسىلىشقامۇستەھكەم 

مان ئىپەقەتال ا بۇ ۋاقىتت قالىدۇ. بولۇپمەۋجۇت ئەمەستىكىدەك 

 .تۇغۇلىدۇ ئېھتىياجى تەربىيەلەشئۈستىدە  مۇستەھكەم 

ئۆز ۋۇجۇدىدىكى دائىملىق دۇنيا ھاياتىدا ئىنسان روھى 

، ئۇ شەھۋەتلەر پەيدا قىلغان  كېلىدۇدۇچ  ھەرىكەتلەرگەنۇرغۇنلىغان 

 نەرسىلەر بولۇپ ئۇنىڭ زىكرى اللەنىڭ كىتابىدا كەلگەن:
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يِر اْلُمَقْنَطَرِة بُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناطِ ) زُيَِّن ِللنَّاِس حُ 

َِ َذِلَك َمَتاُع الْ  وََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواْلَحْر ِة َواْلَخْيِل اْلُمس    َ َحَياِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفض    َّ

نْ َيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب (  [ . 13] آل عمران :  الدُّ

ايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن ـ كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، ئ)

ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋە ئېكىنلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان 

نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ئۇالر 

دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق( 

گاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي نىڭ دەرهللا شەيئىلەردۇر؛ ا

)يەنى جەننەت( باردۇر )شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىغا ئەمەس، جەننەتكە 

 (قىزىقىش كېرەك(

بىز بۇندىن بۇرۇن شۇنى زىكرى قىلدۇقكى ئىنسان روھىدىكى   

 - مۇئەييەن ئىشئىنساننىڭ  – ھەرىكەتلەر نۇرغۇنلىغاندائىملىق 

ى ئىنساننىڭ ئىنتىلىشۋە مۇئەييەن يولغا  ھەرىكەت

ەنە ۋە بىر روھ ي كېلىدىغانئىنسان ھاياتىدا دۇچ  -خاراكتىرىدىندۇر
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ىناق س پەرقلىنىدىغان ھەرىكەتتىنيەنە بىر  ھەرىكەتبىرىدىن ، بىر 

 :نۇقتىسىدۇر

 

ُن َعمَ  ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأْحس  َ ]  ًْ () ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض زِيَنًة َلَها لِنَ ب ْ

 [ . 4 الكاف :

ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى )

سىناش ئۈچۈن، بىز ھەقىقەتەن يەر يۈزىدىكى شەيئىلەرنىڭ 

 (ھەممىسىنى يەر يۈزىنىڭ زىننىتى قىلدۇق

 

 نىقەلبۋە قىلىدىغان  ھەرىكەتئايەت كەرىمە ئىنسان قەلبىدە     

ۋە مۇئەييەن يولغا  ھەرىكەت - مۇئەييەن ئىش

شەھۋەتلەرنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتتى،  ەرىكەتلەندۈرىدىغانھ

 . (39)سۆزلەيدىغان ئورۇن ئەمەس تەپسىلىيبۇ بۇالرنى  ،چۈنكى

                                                 

رىدە هيغهمبهر ئهلهيهىسسالامنىڭ ھهدىسلىبۇنىڭدىن باشقا ئايهتلهر ۋە پ )39(

 بۇ توغىرسىدا تهپسىلى مهلۇماتلار كهلگهن.
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سىز ساناق-ئىنساننىڭ ئىنتىلىشلىرى ۋە ئارزۇ ھەۋەسلىرى سان  

 دېگەندەكھەمدە توختاپ قالمايدۇ، شائىر  بولۇپ تۆگەپ ئۆتمەيدۇ

: 

 

اجة من عاش ال                                                                                                                                                                          و وح

 تنقض  و

 

 تۈگەپ كەتمەيدۇ. ئېھتىياجىھايات ياشىغان كىشىنىڭ  

 

 ھەر ،رىدۇ، شۇنىڭدەكسىناق ھەر ۋاقىت يۈز بى ،شۇنىڭ ئۈچۈن   

ەپ تەل قەلب، ھەتتاكى چۈشىدۇ ئېھتىياج تەربىيەلەشكەۋاقىت 

شەھۋەتنىڭ  قىلىنغان ھالەتتە مۇستەھكەم تۇرغان ۋە

 ەمدەھقۇتۇلغان ۋە ئىستىقامەت ئۈستىدە بولغان  قۇلچىلىقلىرىدىن

ۆۋەندىكى تاللەنىڭ ئۇنىڭ ئەسلى نىشانىغا ئايالنغان ۋە ئۇنىڭغا  ئىمان

 بىقالنغان ۋاقىتتا:سۆزى تەت
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 َأالَّ َتَخاُ وا َوال ) ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَب َُّنا اللَّهُ ثُمَّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمِْئَكةُ 

ُتْم ُتوَعُدوَن (  [ .. 45لت : ] فة َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَِّة الَِّت  ُكن ْ

دېگەنلەر، ئاندىن توغرا « دۇرهللا پەرۋەردىگارىمىز ا»شۈبھىسىزكى، )

قورقماڭالر، غەم قىلماڭالر، »يولدا بولغانالرغا پەرىشتىلەر چۈشۈپ: 

 (سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان جەننەت ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر،

 

مانا مۇشۇ ۋاقىتتىمۇ ئىنسان خاتالىقتىن ساقلىنالمايدۇ،  دېگەن...   

رىدىن ڭ ھەۋەسلىئىنساننى خاتالىققا چۈشۈرۈپ قويىدىغان نەپسىنى

گەرچە ئىنساننىڭ ئالدىدا تەۋبە  بىرسى ئامان قىلمايدۇ. ھېچقانداق

يەنە بۇنىڭدىن ئامان  ،ئىشىكلىرى داۋاملىق ئوچۇق بولسىمۇ

 : قالمايدۇ.
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ن و كل بن  آدم خطاء وخير الخطائي: النب  عليه الصْة والسْمقال 

 .. (40) التوابون و

ڭ ئادەم باللىرىنى : » دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ھەممىسى بەك كۆپ خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ، خاتاالشقانالرنىڭ ئەڭ 

 «ياخشىسى تەۋبە قىلغانالردۇر

 

رولى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ ئۇنىڭغا بولغان  تەربىيەنىڭبۇ يەردە      

اھايىتى ن بېرىشنىڭھەمدە تەربىيە ئىشىغا ئەھمىيەت  ئېھتىياجى

 بولىدۇ.ئاشكارا ئىكەنلىكى  زۆرۈر

گەرچە بۇ بىھاجەت بولغىلى بولمايدىغان  - تەربىيە-تەلىم    

  پەقەتال نەپسنىڭ شەھۋەتلىرىنى ۋە -ئاساسالرنىڭ بىرى بولسىمۇ 

 ،بەلكى ىن،ستئۈچۈنال تەلەپ قىلىنما بېسىشئۇنىڭ تەشۋىشلىرىنى 

بولغان باشقا  زۆرۈرۋە ھايات ئۈچۈن  ھەرىكەت-باشقا ئىش

 ۇ..بولمايد قەتئىيتەربىيە بولمىسا -لىمتەقىممەتلەر ئۈچۈنمۇ 

                                                 

 رواه أحمد وابن ماجة .  )40(
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خىل سىناقالرنى تەقدىر -اللە ئىنسانغا دۇنيا ھاياتىدا خىلمۇ    

 ى قىسمىدىكى ئىچكىدى، ئۇنىڭ بەزىسى نەپسىنىڭ ئىچكقىل

: يەنى ئىنسان نەپسىنىڭ ئىنتىلىشلىرى ۋە خاھىشلىرى  بېسىمالر

ئۇ ئىنسان گەرچە - ھەۋەسلىرى بولسا ، يەنە بەزىلىرى-ۋە ئارزۇ

ىرتتىن ئۇنىڭغا س -ى قىسمىغا تەسىر كۆرسەتسىمۇنەپسىنىڭ ئىچك

اسىي سىي بېسىمالر ۇئمەيلى كىرىدىغان سىرتقى بىسىمالردۇر. 

 سىمالربېئىجتىمائىي ۋە ياكى  بېسىم ياكى ئىقتىسادى بېسىم

 بېسىمالرنىڭمانا بۇ تاشقىرى  بولسۇن ھەممىسى ئوخشاشتۇر.

ئادەتلىرى ۋە ئەنئەنىلىرى كىرىپ -ئىچىگە كىشىلەرنىڭ ئۆرۈپ

رى بۇ ئىچكىرى ۋە تاشقىكىشىلەرنى  بۇالرنىڭ ھەممىسى  ، كېتىدۇ

چە بۇالرنىڭ گەر .قىزىقتۇرىدۇتەلەپلىرىگە بويسۇنۇشقا  بېسىمالرنىڭ

كراق بولۇشتىنمۇ بە زۆرۈرىيەت ھەقىقىيجاھىلىيەتتە  كۆپىنچىسى

گە ىچارە كىشىلەرھاۋايى ھەۋەس : يەنى تەكەببۇر  كىشىلەر ئاجىز ب

يەنىال كىشىلەرنى   ،مەجبۇرى تاڭىدىغان ھاۋايى ھەۋەس بولسىمۇ

 .قىزىقتۇرىدۇئۇنىڭ تەلەپلىرىگە بويسۇنۇشقا 
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َوَلِو ات ََّبَع اْلَح ُّ َأْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِ يِهنَّ )

 [41المؤمنون: ](

ۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەر ھەقىقەت )يەنى قۇرئان( ئ)

بويسۇنىدىغان بولسا، ئەلۋەتتە ئاسمانالر، زېمىن ۋە ئۇالردىكى 

 (مەخلۇقاتالر خاراب بولغان بوالتتى

 

اللە ئۇنى ھۆرمەتلىك قىلغان ۋە ياراتقان نۇرغۇن ھاياتنىڭ   

مەخلۇقاتلىرىدىن ئۈستۈن قىلغان ئىنسانغا اليىق دەرىجىدە 

قۇم ئىنسان بۇ شەھۋەتلەرنىڭ ئۈچۈن چو بولۇشىمۇستەھكەم 

گەرچە ئىنسان ئاشۇ قارشى  ، كېرەك تۇرۇشىقارشى  بېسىمىغا

نۇرغۇن نەرسىلەردىن مەھرۇم بولۇشقا  بىلەنتۇرۇشنىڭ سەۋەبى 

 .. كېرەكدۇچار بولسىمۇ  چوقۇم قارشى تۇرۇش 

ۇ ئكۆڭۈل بۆلمەي تاشلىۋىتىلسە  گەئەگەر ئىنسان نەپسى   

دىغان قارشى تۇرالماي بېسىمىغالەرنىڭ شەھۋەت ،ئاجىزلىشىپ قىلىپ
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شىلەر باش تارتقان كىچىدامسىز، ئىرادىسىز بولۇپ قالىدۇ. ئىماندىن 

ھۋەت شەئۈچۈن بەكراق بويسۇندۇرۇش  تېخىمۇئۆزىگە  كىشىلەرنى 

 ئاشۇرۇشنى ئازرۇ قىلىدۇ: تېخىمۇبىسىملىرىنى 

 

 [ .. 31] الروم :   (ْت أَْيِدن النَّاسِ ) َ َهَر اْلَفَساُد ِ   اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسبَ 

ئىنسانالرنىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن، قۇرۇقلۇقتا ۋە دېڭىزدا )

 (.ئاپەت يۈزبەردى

 

مانا بۇنىڭدا ھەددىدىن ئاشقان كىشىلەرنىڭ  ھەددىدىن    

 لۇشىبوبىلەن تەسلىم بولغان كىشىلەرنىڭ تەسلىم  ئېشىشى

 ،ىڭ ھەممىسى بۇزۇقچىلىق بولۇپتۇر. بۇالرنئوخشاشال جىنايەت

 سۈرىتىدىن يىراقالشتۇرىدۇ.توغرا  ھەقىقىيھاياتنى ئۆزىنىڭ 

ۇرۇشتا قارشى ت بېسىملىرىغابۇ يەردە ئىنسان نەپسىنى شەھۋەت   

ەنە بىر تەربىيەنىڭ رولى ي ئېرىشتۈرۈشتىكىبولغان قەتئىلىككە  زۆرۈر

ەھۋەت ىممەتلەر ۋە پىرىنسىپالر شبولىدۇ. قئاشكارا  قېتىم
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ئاستىدا ئىنسان نەپسى ئاجىزالپ قالغاندا ئۇنىڭ  بېسىملىرى

قورغانغا بىناسىنى ھاالكەتتىن ساقالپ قالىدىغان مۇستەھكەم 

ئىنسان نەپسىنىڭ پۇختا مۇستەھكەملىنىشى ئاشۇ  ئوخشايدۇ.

 گەدەرىجىسى ئېسىلىش ھەقىقىيقىممەتلەر ۋە پىرىنسىپالرغا 

 ەقىقىيھلەر ۋە پىرىنسىپالرغا ئاشۇ قىممەتئاساسەن بەلگىلىنىدۇ، 

وغرا تدائىم تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ تۇرىدىغان  ئېسىلىشنى

پسى ئىنسان نە ، لېكىنئۇسۇلدىكى تەربىيە بارلىققا كەلتۈرىدۇ، 

 ابېسىملىرىغھەۋەسلەرنىڭ –شەھۋەتلەرنىڭ ۋە ھاۋايى ئۆزىدىكى 

تاقابىل تۇرۇشقا ئادەتلەنمەي تۇرۇپ ئاشۇ قىممەتلەر ۋە 

 ۇ.ولمايدبئىنسان نەپسىدە پەيدا  ئېسىلىش ھەقىقىيىپالرغا پىرىنس

ھەۋەسلەرنىڭ –ئىنسان نەپسى شەھۋەتلەرنىڭ ۋە ھاۋايى  ،چۈنكى

تاقابىل تۇرۇشقا ئادەتلەنمەي تۇرۇپ قەتئىلىككە ئىگە  بېسىملىرىغا

بواللمايدۇ ھەمدە دىننىڭ تەكلىپلىرىنى ئورۇنداشقا تاقەت 

 :كەلتۈرەلمەيدۇ
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الز رف :  ] ْك بِالَِّذن ُأوِحَ  ِإلَْيَك ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم ()  َاْسَتْمسِ 

34 . ] 

قىلىنغان قۇرئانغا چىڭ ئېسىلغىن،  ۋەھىي)ئى مۇھەممەد!( ساڭا )

 (سەن ھەقىقەتەن توغرا يولدىدۇرسەن

 

ُكوَن بِاْلِكَتاِب َوَأقَاُموا الصََّْة ِإنَّا ال ُنِضيعُ   ْجَر اْلُمْصِلِحيَن (أَ  ) َوالَِّذيَن يَُمسِّ

 [ . 145] األعراف : 

 

كىتابنى مەھكەم تۇتىدىغانالر، ناماز ئوقۇيدىغانالر )ساۋابقا )

ئېرىشىدۇ(، بىز ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى ھەقىقەتەن 

 (زايا قىلىۋەتمەيمىز

 

مەڭگۈ تۈگەپ  ئېھتىياجىبۇ خىل دەرىجىدىكى تەربىيە      

 مۇتېخىۇئمىنلەرگە نىسبەتەن ئىيتقاندا م ،كەتمەيدۇ، بولۇپمۇ
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اللەنىڭ ئىرادىسى بارلىق كىشىلەرنىڭ بىرال  ،شۇنداق، چۈنكى

 ئۈممەت بولماسلىقىنى تەقەززا قىلىدۇ:

 

ْن رَِحَم ) َوَلْو َشاَء رَبَُّك َلَجَعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يَ َزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن ، ِإالَّ مَ 

 [ . 111 - 116] هود :  َك َخَلَقُهْم (رَبَُّك َوِلَذلِ 

ئەگەر پەرۋەردىگارىڭ خالىسا ئىدى، پۈتۈن ئادەملەرنى ئەلۋەتتە بىر )

)يەنى بىر دىندا( قىالتتى، ئۇالر)دىن توغرىسىدا( داۋاملىق  ئۈممەت

ئىختىالپ قىلىشقۇچىالردۇر، پەقەت پەرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتىگە 

يەنى ) ئۇالرنى شۇنىڭ ئۈچۈنهللا ئېرىشكەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا. ا

 (ئىختىالپ ئۈچۈن( ياراتتى

 

 [ .. 1نغابن : ] ال ) ُهَو الَِّذن َخَلَقُكْم َ ِمْنُكْم َكاِ ٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن (

 (سىلەرنى خەلق ئەتتى، ئاراڭالردا مۆمىنلەرمۇ بار، كاپىرالرمۇ بارهللا ا)
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ىڭ نسانالرنئى ،شۇكى قانۇنىيىتى( نىڭ س حانه و عال اللە )    

اپىرالر، ىش مۇئمىنلەر بىلەن كبەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىل

داق نيۈز بىرىدۇ . بۇ ئوتتۇرىسىداھەق ئەھلى بىلەن باتىل ئەھلى 

 گەندەئىگىلىزىمىندا كاپىرالر ئۈستۈنلۈكنى  سەۋەب بولۇشىدىكى

كاپىرالرنى توسىدىغان كىشى چىقماي قىلىپ زىمىندا بۇزۇقچىلىق 

 رمەسلىكى ئۈچۈندۇر.يۈز بە

 

َه ُذو َ ْضٍل ) َوَلْوال َدْ ُع اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ اللَّ 

 [ .. 151] ال صرة :  َعَلى اْلَعاَلِميَن (

ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ هللا ا)

نىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان تۇرمىسا )يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇ

يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا  ،بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا( ئىدى

انلىقنى )يامهللا ئايلىناتتى )يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى(، لېكىن ا

پۈتۈن جاھان ئەھلىگە  ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن(

 (مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر
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الرنىڭ پۈتۈنلەي يوقىتىپ ئۇ ى( باتىل ئەھلىنس حانه و عال اللە )     

ئاجىز كەلمەيدۇ،  ھەرگىزمۇتاجاۋۇزچىلىقىنى ئاخىرالشتۇرۇشتىن 

 ا ( بىر ئىشنى بارلىققا كەلتۈرمەكچى بولسس حانه و عال اللە ) ،چۈنكى

 : كېلىدۇكەل دەپ بولغىچە دەرھال ئۇ بارلىققا  ۋۇجۇدقائۇنىڭغا 

 

 [ .. 35النحل :  ] اُه َأْن نَ ُقوَل َلُه ُكْن  َ َيُكوُن () ِإنََّما قَ ْولَُنا ِلَشْ ٍء ِإَذا َأرَْدنَ 

بىز بىرەر شەيئىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرمەكچى بولساق، ئۇنىڭغا: )

 (دەيمىز ـ دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ« ۋۇجۇدقا كەل»

 

باتىل ىڭ ناللە  بولسا ( نىڭ سۈننىتىس حانه و عال اللە ) ، لېكىن   

 ھەق ئەھلىنىڭ قولىمى بىلەن ئۆزىنىڭ ئىزنى ۋە ياردىئەھلىنى 

يوقىتىشنى ھەمدە بۇنىڭ ھەق ئەھلىگە نىسبەتەن  اللە ئارقىلىق 

( نىڭ سۈننىتىدە ئۇالرغا تەقدىر قىلىنغان سىناقنىڭ س حانه و عال )

ىر ب ئېرىشتۈرۈشنىڭبىر قىسمى ۋە ئۇالرنى يۇقىرى مەرتىۋىگە 

 تەقەززا قىلدى: بولۇشنىقىسمى 
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ُلَو بَ ْعَضُكْم بِ  ) َذِلَك َوَلْو َيَشاءُ  ُهْم َوَلِكْن لِيَ ب ْ ] محمد  بَ ْعٍض (اللَُّه النْ َتَصَر ِمن ْ

 :3 . ] 

خالىسا ئەلۋەتتە )سىلەرنى ئۇرۇشقا تەكلىپ هللا ئەگەر ا)

نى بەزىڭالرهللا قىلماستىنال( ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى، لېكىن ا

بەزىڭالر بىلەن سىناش ئۈچۈن )يەنى ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچۈن 

 (ىھادقا ئەمر قىلدى(ج

 

َت َوَلكِ  َت ِإْذ َرَمي  ْ ا َرَمي  ْ َه قَ تَ َلُهْم َوم  َ َه )  َ َلْم تَ ْقتُ ُلوُهْم َوَلِكنَّ الل  َّ نَّ الل  َّ

ًء َحَسناً ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم (  14األنفال :  ] َرَمى َولِيُ ْبِلَ  اْلُمْؤِمِنيَن ِمْنُه بَْ

.. ] 

ۇالرنى )يەنى مۇشرىكالرنى( سىلەر )ئى مۇسۇلمانالر! بەدرىدە( ئ)

)ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن( ئۆلتۈرگىنىڭالر يوق، بەلكى ئەمەلدە ئۇالرنى 

)سىلەرگە ياردەم بېرىپ، ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا قىلىش 

ئۆلتۈردى، )ئى مۇھەممەد بىر سىقىم توپىنى هللا بىلەن( ا
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 دە ئۇنىمۇشرىكالرغا( ئاتقىنىڭدا سەن ئاتمىدىڭ، بەلكى ئەمەل

نىڭ مۇنداق قىلىشى( هللا ئاتتى. )اهللا )مۇشرىكالرنىڭ كۆزلىرىگە( ا

مۆمىنلەرگە )ساۋاب، غەلىبە، غەنىيمەتلەردىن ئىبارەت( چىرايلىق 

ھەقىقەتەن )ئۇالرنىڭ هللا ئىنئامالرنى ئاتا قىلىش ئۈچۈن ئىدى. ا

سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )نىيەتلىرىنى، ئەھۋاللىرىنى( 

 (ۇربىلىپ تۇرغۇچىد

 

لىشقا ئىسالھ قى زېمىننىقىلىدىغان ۋە ئۇنى  جىھادباتىل بىلەن    

بۇزۇقچىلىقتىن مۇھاپىزەت قىلىدىغان  زېمىننىئۈندەيدىغان ھەمدە 

ك ئەڭ يۈكسە يېتىدىغانئىنسان ھاياتى دۇنيادا  بولسا بۇ ئىش

 چوقىدۇر ھەمدە ئىسالمنىڭ ئەڭ يۇقىرى چوقىسىدۇر.

 

و أال أخبرا برأس األمر ، وعموده : ْمالنب  عليه الصْة والسقال 

، وذروة سنامه ؟ قلت ) والكْم لمعاذ بن جبل رض  الله عن  ه ( ، بلى يا 
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رس  ول الله . قال : رأس األمر اإلس  ْم ، وعموده الص  ْة ، وذروة س  نامه 

 . (41)الجهاد و 

مەن ساڭا : »  دېگەنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

ۋە ئۇنىڭ ئەڭ يۇقىرى چوقىسى  تۈۋرۈكى ۋە ئۇنىڭ بېشىئىشنىڭ 

. مەن  ) بۇ مۇئاز ئىبنى جەبەل  دېدىخەۋەر بەرمەيمۇ؟ توغرىسىدا 

، بولىدۇ: دېدىم( نىڭ سۆزى ( مۇنداق معاذ بن َ ل رض  الله عنوه)

. پەيغەمبەر دېدىم-شۇنداق قىلسىال ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى!

ڭ ۋە ئۇنى  بولسا ئىسالمدۇر. بېشىئىشنىڭ ئەلەيھىسساالم: 

نامازدۇر. ۋە ئۇنىڭ ئەڭ يۇقىرى چوقىسى جىھاد  تۈۋرۈكى

 . دېدى-«قىلىشتۇر

 

 ېمىننىزئۇ ئىش )يەنى : باتىل بىلەن جىھاد قىلىدىغان ۋە ئۇنى     

 بۇزۇقچىلىقتىن زېمىننىئىسالھ قىلىشقا ئۈندەيدىغان ھەمدە 

 شكەەلەتەربىيمۇھاپىزەت قىلىدىغان بۇ ئىش بولسا (  ئۇزۇن مەزگىل 

                                                 
 أخرجه الترمذي .  )41(
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اددىي مۋە جىسمانىي بولىدۇ.. يەنى موھتاج ۋە تەييارلىق قىلىشقا 

 ەگەتەربىيۋە روھى  پىسخولوگىيەبۇرۇن  ييارلىق قىلىشتىن تە

ىنسان ئ ،ئۇ تەربىيە باسقۇچلىرىنىڭ بىرى بولۇپ بولىدۇ.موھتاج 

دىغان تامام بولماي ئۆتمىگۈچە بېسىپئىككى باسقۇچنى  يۇقىرىقى

 باسقۇچتۇر.

قارشى تۇرىدىغان تەۋرەنمەس روھقا  بېسىمىغاەتلەرنىڭ ئۇ شەھۋ

ئۆزىنىڭ ئۈچ باسقۇچى بويىچە  تەربىيەمۇ، شۇنىڭدەك موھتاجدۇر

رنىڭ ، ئالدى بىلەن نەپسىنى شەھۋەتلە بېرىلىدۇ ئاستا ئىلىپ-ئاستا

ۇ خىل ۋە ئۇنى ش تەربىيەلەشقارشى تۇرااليدىغان قىلىپ  بېسىمىغا

  قەدەمدەئىككىنچى ، ادەتلەندۈرۈشس ھالەتتە تۇرۇشقا ئتەۋرەنمە

روھنىڭ قۇرۇلمىلىرىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇش  ىئالى قىممەتلەرن

ئارقىلىق روھنى تەۋرەنمەس قەتئىلىككە ئىگە قىلىش ھەمدە 

جىھادقا تەييارلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭ مالنى ۋە جاننى تەقدىم قىلىشقا 

 ئۈندەيدىغان تەكلىپلىرىنى ئورۇنداش.. 
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بىز ئۇنىڭغا ئەڭ .  كېلىدۇن بۇ يەردە ئاخىرقى باسقۇچ ئاندى    

( نىڭ زامانى رضوان الله علبا ياخشى زامان يەنى ساھابىلەر )

 ېرەككسۆزىمىزدە ئۇنىڭغا ئىشارەت قىلىپ ئۆتىشىمىز توغرىسىدىكى 

اللە  ، نلېكى ئۇنىڭ پەيغەمبىرى مەجبۇرلىمىغان، . ئۇ بولسىمۇ اللە ۋە

 ئۈمىد ۋە اللە رازىلىقىنى ياخشى كۆرگەنلىكىۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى 

ىسالمنىڭ ئ قىلغانلىقى سەۋەبىدىن  خالىس اللەغا  ئىبادەتنىقىلىپ 

 باشقا ئىختىيارى نەپلى دىنۋە پەرىزلىرى ئادا قىلغان ۋاجىبلىرى

گەرچە ئىسالم ئۈممەتلىرى  ، رەرنى قىلىش باسقۇچىدۇـئەمەلل

 ىدىغانيېتچوققىغا كسەك بىر ئەۋالد ئاشۇ يۈ ھېچقانداقئىچىدىكى 

كىشىلەردىن خالى قالمىغان بولسىمۇ،  ئۇ باسقۇچ پەيغەمبەر 

لىق ئاشۇ مىسلىسىز ئەۋالدالر ئۇ ئارقى تەربىيەلىگەنئەلەيھىسساالم 

 يەتكەن باسقۇچتۇر. چوققىغا يۈكسەك 

 

************** 
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بىزگە ئاشۇ ئىشالر ئايدىڭالشسا بىز ئۇلۇغ تەربىيچى  ئەگەر   

 ېئالرئۇالر ئاشۇ ساھابىلەرنى   )صلى الله عليه وسلم(بەرپەيغەم

لغان قى سەرپيەتكەن ئاشۇ يۈكسەك دەرىجىگە يەتكۈزۈشتە دۇنيادا 

 اھابىلەرستىرىشچانلىقالرنى تەسەۋۋۇر قىلىشقا يىقىنلىشىمىز، 

غان ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمى يەتكەن بۇ دەرىجە ئىنسانىيەت تارىخىدا

 بىر دەرىجىدۇر.

  )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەرئۇلۇغ تەربىيچى  ، مالئېھتى   

 قىلغان بۇ تىرىشچانلىقالرنى تەسەۋۋۇر قىلىشقا بىزنىڭ سەرپ

ساھابىلىرىنى    نىڭ )صلى الله عليه وسلم(پەيغەمبەر

م بىلىشىمىز  ياردە ۋاسىتىالرنىقولالنغان ئۇلۇغ  تەربىيەلەشتە

   وسلم()صلى الله عليه پەيغەمبەر،  مۇمكىن بېرىشى

ولسا اللەغا ب ۋاسىتىالرقولالنغان ئۇلۇغ  تەربىيەلەشتەساھابىلىرىنى  

ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئىتىشنى قەلبىدە چوڭقۇر ئورۇنالشتۇرۇش 

قىلىپ ياشاشتىن  ھەمراھدائىم ئۆزىگە ر ھەمدە ھاياتتا اللەنى ھە

 ئىبارەت..
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 ىنى لبڭ قەھەرقانداق نەرسىنىڭ ئىمانغا ئوخشاش بىر كىشىنى   

 ۇ.ايدمبول مۇمكىندەرىجە يۇقىرى دەرىجىگە كۆتۈرۈشى -دەرىجىمۇ

ۋە  ىشتىنكېتھاياجانلىنىپ  قەلبنىھەقىقەتەن ئىمان بولسا ئىنسان 

 كېتىشتىنشەھۋەتنىڭ بىسىملىرى بىلەن چۈشكۈنلىشىپ 

 ەلبكەقئاندىن  ، ساقاليدىغان قوغدىغۇچى ئامىلالرنى تولۇق قىلىدۇ

ماڭغان كىشىلەرنىڭ دەرىجىسىگە  يۈكسەك دەرىجىگە قاراپ

 چىرايلىق كۆرسىتىدۇ. يېتىشنى

 (42)قىلىپ ياشاش دەرىجىسىگە  ھەمراھئىنسان اللەنى ئۆزىگە    

ئاساسەن اللەدىن قورقىدۇ ۋە اللەنى ياخشى كۆرىدۇ ۋە اللەنى 

 ۈمىدئھالەتلىرىدە ئەسلەيدۇ، ۋە اللە رازىلىقىنى ئاشكارا ۋە  مەخپىي

 قىلىدۇ. 

                                                 

الله مهن بىلهن دائىم بىرگه، مىنى كۆر پ تۇرىدۇ، » ئىنســــان دائىم   )42(

ق ادىگهننى دائىم ئهســلىســه اللهدىن بهكر« ئىشــلىرىمنى خاتىرلهپ تۇرىدۇ
قورقىدۇ، بۇنى بهزىدە ئهســلهپ، بهزىدە ئهســتىن چىقىرىپ قويســا اللهدىن 

  ت.-بوشراق قورقىدۇ
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قارشى تۇرۇش، ئالى  بېسىملىرىغاشەھۋەت  ئىنساننىڭ

ا لىدىكى جىھادققىلىش، اللە يو يېتەكچىقىممەتلەرنى ئۆزىگە 

ى نەپلى ئۈچۈن ئىختىيار ئېرىشىش، اللە رازىلىقىغا ئۆزىنى تەييارالش

ئاخىرەت كۈنى ۋە ئۇنىڭدىكى ەرنى قىلىش دەرىجىلىرى ـئەمەلل

دوزاخ،.. –مۇكاپات، جەننەت -بىرىش، جازا ھېسابتىرىلىش، 

ئەسلەپ ياشاش دەرىجىسىگە ئاساسەن  دېگەنلەرنى

 .(43)بەلگىلىنىدۇ

زىكرى ئايەتلىرىنى تەكشۈرۈپ باقىدىغان  ھېكمەتلىكئەگەر بىز   

ئۇ ئايەتلەردە ئاشۇ ئىشالرغا قاتتىق مەركەزلەشكەنلىكىنى  ،بولساق

 ...ئۇچرىتىمىز

ۋە  لىرىاللەنى ئۇنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى ۋە ئالى سۈپەت ،ئەمما   

ۋە ئۇنىڭ  قۇدرىتىنەرسە ئاجىزالشتۇرالمايدىغان  ھېچقانداق

                                                 

ئىنســـان ئاخىرەتنى دائىم ئهســـلىگهندە قهلبى تىتىرەپ تىخىمۇ اللهغا   )43(

ــــىــدۇ.  -يۈزلىنىــدۇ دە اللهنىــڭ نهزىرىــدىكى ئهڭ يۇقىرى دەرىجگه ئىرىش
ــــچه بولغـانـدا دۇنيـاغـا يۈزلىنىپ ئهڭ تۆۋ ــــۈپ ئهكىش ەن دەرىجىگه چۈش

 ت-قالىدۇ.
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دىن نەرسى ھېچقانداقكەتمەيدىغان ئىلمى ۋە  كۆتۈرۈلۈپئىسىدىن 

غاپىل قالمايدىغان بەندىلەرنىڭ ئەھۋالىنى كۈزىتىشى ۋە ئۇنىڭ 

سىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان رەھمىتى ۋە ئۇنىڭ ھەممە نەر

بىلەن  بۈيۈكلۈكىالمايدىغان شەيئى قارشى تۇر ھېچقانداق

 تېخىمۇكىتابى ئارقىلىق  تونۇشتۇرۇش بولسا اللەنىڭ ئۇلۇغ

نىڭ كىتابى مەشغۇل اللەنى تونۇشتۇرۇش اللەروشەنلىشىدۇ، 

ئۇنىڭ تەلەپلىرىنى بايان قىلىشقا دائىم  بولىدىغان ۋە 

 تىمىلىرى ئىچىدىكى تۇنجى قۇرئان  ،مەركەزلىشىدىغان تەرەپتىن

ناماز ،روزا،  ، ئېتىقادقەلبى  ۇالرھالبۇكى ئ .ېمىدۇرتچوڭ ئەڭ ۋە 

ياردەم تەلەپ  ،زاكات، ھەجدىن ئىبارەت ئىبادەت شۇئارلىرىدا

اخشىلىققا ي ،دۇئا قىلىش ،نەزىر قىلىش ،قۇربانلىق قىلىش  ،قىلىش

 ېرىكىش، قانۇن، يوليورۇق، ئەھكامالردا رۇش، يامانلىقتىن توسۇشيبۇ

 قىلىشتۇر. اللەغا ئىبادەت يېگانەيوق 

قويۇلغان ، نۇرغۇن  ئوتتۇرىغاالر بىلەن ، تۈرلۈك ئۇسلۇبئەمما   

رى ئازابلىنىئمەتلىرى ۋە -ئورۇنالردا تىلغا ئىلىنغان، ئۇنىڭ نازۇ
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بۇ اللەنىڭ  ( 44)ئەسلىتىلگەن قىيامەت كۆرۈنۈشلىرىگە كەلسەك

ىشتۇر.. ئ ئېنىقناھايىتى كىتابىنى تەپەككۇر قىلغان كىشى ئۈچۈن 

اللەنىڭ كىتابى مەدىنە سۈرىلىرىدە كىشىنىڭ نەزىرى اللەغا  ، لېكىن

ڭ ئىبارەت ئىككى ئىشنى ئېيتىشتىنۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان 

ئوتتۇرسىنى باغالشقا بۇرايدۇ ھەمدە ئۇنى ئەقىدىلەر، ئىبادەت 

ۋە ئەخالقالر بىلەن  ھەرىكەتلەر –، تۈرلۈك ئىش شوئارلىرى

 باغاليدۇ:

 

لَِّه َواْليَ ْوِم وا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن َمْن آَمَن بِال) ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُ 

ْحَزنُوَن اْْلِخِر َوَعِمَل َصاِلحاً  َ َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم يَ 

 [ . 81] ال صرة :  (

االر )ئارىسىدىن( ۋە شۈبھىسىزكى، مۆمىنلەر، يەھۇدىيالر، ناسار)

اخىرەت قا، ئهللا پەرىشتىلەرگە، يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالر ئارىسىدىن ا

                                                 

ئۇســتاز ســهييىد قۇتۇب ئۆزىنىڭ قىيامهت ۋە دوزار كۆر نۈشــلىرىنى    )44(

تهســـهۋۋۇر قىلىۋىتىپ ھۇشـــىدىن كهتكهنلىكىنى ھهمدە بىر قانچه كۈندىن 
 ت.-كىيىن ھۇشىغا كهلگهنلىكىنى يازىدۇ
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كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر 

شىدا ئەجرىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. ئۇالرغا ېپەرۋەردىگارىنىڭ ق

 ()ئاخىرەتتە( قورقۇنچ ۋە غەم ـ قايغۇ يوقتۇر

 

َن َأْزَواَجُهنَّ ِإَذا ُم النَِّساَء  َ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ  َْ تَ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكحْ ) َوِإَذا طَلَّْقتُ 

نَ ُهْم بِاْلَمْعُروِف َذِلَك يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يُ ْؤِمُن بِاللَّهِ   َواْليَ ْوِم تَ َراَضْوا بَ ي ْ

 [ . 141] ال صرة :  اْْلِخِر (

تاالق قىلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىددىتى  ئەگەر سىلەر ئايالالرنى)

توشقان ۋە قائىدە بويىچە )تەگمەكچى بولغان( ئېرى بىلەن 

پۈتۈشكەن بولسا، ئۇالرنى نىكاھلىنىشتىن توسماڭالر. بۇنىڭ بىلەن، 

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە هللا ئىچىڭالردىن ا

 (نەسىھەت قىلىنىدۇ

 

ن يُ ْنِفُ  َماَلُه ُنوا ال تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِّ َواأْلََذى َكالَّذِ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ 

 [ . 183] ال صرة :  رِئَاَء النَّاِس َوال يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر (
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ئى مۆمىنلەر! پۇل ـ مېلىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ )

ە ئىمان كەلتۈرمەيدىغان كىشى قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگهللا قىلىدىغان، ا

)نىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار قىلىۋەتكىنىگە( ئوخشاش، بەرگەن 

سەدىقەڭالرنى مىننەت قىلىش ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار 

 (قىلىۋەتمەڭالر.

 

ْم  َِإْن كُ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِل  اأْلَْمِر ِمنْ 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِال لَِّه َواْليَ ْوِم تَ َناَزْعُتْم ِ   َشْ ٍء  َ ُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًْ (  [ . 51] النساء :  اْْلِخِر َذِلَك َخي ْ

قا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش هللا ئى مۆمىنلەر! ا)

ىلەرگە ئىتائەت قىلىڭالر، ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئۈستىدىك

ە قا ۋە پەيغەمبەرگهللا ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا ا

 نىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭهللا مۇراجىئەت قىلىڭالر، بۇ )يەنى ا

سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش( سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نەتىجە 

 (ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر
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َم اللَّهُ ) قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليَ ْوِم اْْلِخِر َوال ُيَحّرُِموَن َما َحرَّ 

اْلِجْزيََة  َوَرُسولُُه َوال يَِديُنوَن ِديَن اْلَح ِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى يُ ْعُطوا

 [ . 11 ] النوبة : َعْن يٍَد َوُهْم َصاِغُروَن (

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە هللا سىلەر ئەھلى كىتابتىن ا)

ر نىڭ ئوغلى، ناساراالهللا ئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر ئۇزەيرىنى ا

 هللانىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن، ئۇالر اهللا ئىسانى ا

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن بىلەنمۇ ئېتىقاد 

ڭ )ئۆزىنىڭ كىتابىدا( ۋە ئۇنىهللا ىدۇر( بىلەن، اقىلمىغاننىڭ ئورنىد

پەيغەمبىرى )سۈننىتىدە( ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام 

بىلمەيدىغانالر ۋە ھەق دىن )يەنى ئىسالم دىنى( غا ئېتىقاد 

قىلمايدىغانالر بىلەن، تاكى ئۇالر سىلەرگە بويسۇنۇپ خار ھالدا 

 (جىزىيە تۆلىگەنگە قەدەر، ئۇرۇش قىلىڭالر
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ْوَم اْْلِخَر َلَقْد َكاَن َلُكْم ِ   َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللَّهَ َواْلي َ ) 

 [ . 11] األ زاب : َوذََكَر اللََّه َكِثيراً ( 

پ نى كۆهللا نى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە اهللا سىلەرگە ـ ا)

 (ى ئۈلگىدۇرئەلۋەتتە ياخش ھياد ئەتكەنلەرگە ـ رەسۇلۇلال

 

ئەگەر بۇ مەدىنە سۈرىلىردىكى اللەغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان    

 باغالش بولسا، اللەغا ۋە ئاخىرەت بىۋاسىتەئوتتۇرسىنى  ئېيتىش

 ككىيەمەباغالش  بىۋاسىتەئوتتۇرسىنى  ئېيتىشكۈنىگە ئىمان 

 سۈرىلىرىدىمۇ ھەم بار:

 

ِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتْكِبُروَن ْؤِمُنوَن بِاْْلِخَرِة قُ ُلوبُ ُهْم ُمنْ ) ِإَلُهُكْم ِإَلهٌ َواِحٌد  َالَِّذيَن ال ي ُ 

 [ . 11] النحل :  (

سىلەرنى )ئىبادەت قىلىشقا اليىق( ئىالھىڭالر بىردۇر، ئاخىرەتكە )

لىدۇ، نىڭ بىرلىكىنى( ئىنكار قىهللا ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ دىللىرى ) ا
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ن( باش ئۇالر چوڭچىلىق قىلىپ، )ھەقنى قوبۇل قىلىشتى

 (تارتقۇچىالردۇر

 

اطَبَ ُهُم  وَن َعَلى اأْلَْرِض َهْون  ًا َوِإَذا خ  َ اُد الرَّْحَمِن ال  َِّذيَن يَْمش           ُ ) َوِعب  َ

جَّداً َوِقَياماً ، َوالَّذِ  ْم اً ، َوال َِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَربِِّهْم س           ُ اِهُلوَن قَ اُلوا س           َ يَن اْلج َ

ِرْف َعنَّا َعَذاَب  اَءْت  َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن َغَراماً يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اص    ْ ، ِإن ََّها س    َ

رُِ وا َوَلْم يَ ْقتُ ُروا وََكاَن ب َ  تَ َقّراً َوُمَقاماً ، َوالَِّذيَن ِإَذا أَنْ َفُقوا َلْم ُيس     ْ ْيَن َذِلَك ُمس     ْ

ِه ِإَله  ًا آَخَر َوال يَ ْقتُ ُلوَن الن َّ  َس الَِّت  َحرََّم فْ قَ َوام  ًا ، َوال  َِّذيَن ال ي َ ْدُعوَن َمَع الل  َّ

 اْلَعَذاُب اللَُّه ِإالَّ بِاْلَح ِّ َوال يَ ْزنُوَن َوَم     ْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَ  أَثَاماً ، ُيَضاَعْف َلهُ 

اِلح  اً  ًْ ص           َ َل َعَم ان  اً ، ِإالَّ َمْن ت َ اَب َوآَمَن َوَعم  ِ ِة َوَيْخل ُ ْد ِ ي  ِه ُمه  َ  يَ ْوَم اْلِقي َ ام  َ

ُل اللَّ  َناٍت وََكاَن اللَُّه َغُفوراً رَحِ  َُأولَِئَك يُ َبدِّ يَِّئاتِِهْم َحس        َ يماً ، َوَمْن تَاَب ُه س        َ

َهُدوَن الزُّو  اِلحاً  َِإنَُّه يَ ُتوُب ِإَلى اللَِّه َمَتاباً ، َوالَِّذيَن ال َيش      ْ َر َوِإَذا َوَعِمَل ص      َ

َها ُصّماً ِت رَبِّهِ َمرُّوا بِاللَّْغِو َمرُّوا ِكَراماً ، َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا بِآيا ْم َلْم َيِخرُّوا َعَلي ْ

ا قُ رََّة أَ  اتِن   َ ا َوُذرِّي   َّ ا ِمْن َأْزَواِجن   َ ْب لَن   َ ا ه   َ ِذيَن يَ ُقوُلوَن رَب َّن   َ ان   ًا ، َوال   َّ ْعُيٍن َوُعْمي   َ

ِ يَها َتِحيًَّة َن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماماً ، ُأولَِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَ َة ِبَما َصبَ ُروا َويُ َلقَّوْ 
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تَ َقّراً َوُمَقاماً ( َنْت ُمس ْ ْماً ، َخاِلِديَن ِ يَها َحس ُ [  48 - 84ن : ] الفرقا َوس َ

. 

( بەندىلىرى زېمىندا  كۆرۈدىغانياخشى ) نىڭهللا مەرھەمەتلىك ا)

 ئۆزلىرىنى تۆۋەن تۇتۇپ تەمكىنلىك بىلەن ماڭىدۇ، نادانالر ئۇالرغا

 «سىلەرگە ئامانلىق تىلەيمىز»الر: ياقتۇرمايدىغان( سۆز قىلسا، ئۇ)

يەنى گۇناھ بولمايدىغان سۆزلەرنى قىلىدۇ(. ئۇالر كېچىلەرنى ) دەيدۇ

پەرۋەردىگارىغا سەجدە قىلىش ۋە قىيامدا تۇرۇش بىلەن(يەنى ناماز 

 كۆرۈدىغانياخشى هللا يەنى ا) ئوقۇش بىلەن( ئۆتكۈزىدۇ. ئۇالر

نى جەھەننەم ئازابى پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن»بەندىلەر( ئېيتىدۇ: 

سېنىڭ ) دەپئى قىلغىن، جەھەننەمنىڭ ئازابى ھەقىقەتەن

دۈشمەنلىرىڭدىن( ئايرىلمايدۇ. جەھەننەم ھەقىقەتەن يامان 

 كۆرۈدىغانياخشى هللا يەنى ا) ئۇالر«. قارارگاھتۇر، يامان جايدۇر

خىراجەت قىلغاندا، ئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ  بەندىلەر(

ر قا ئىككىنچى بىهللا خىراجەت قىلىدۇ. ئۇالر ا وتتۇرھالئقىلمايدۇ، 

ھارام قىلغان ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش هللا مەبۇدنى شېرىك قىلمايدۇ، ا
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نى  گۇناھالر() ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ، كىمكى بۇ

ئۇ جازاغا ئۇچرايدۇ. قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا  ئاخىرەتتە() قىلىدىكەن،

ۇ مەڭگۈ ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھالدا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىدۇ، ئ

بۇ دۇنيادىكى چېغىدا( تەۋبە ) ئۇالرنىڭ ئىچىدىن() قالىدۇ. پەقەت

قىلغان، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرال بۇ ھالدا 

 هللائۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ، اهللا قالمايدۇ، ا

 ھەمەت قىلغۇچىدۇر. كىمكىتولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مەر

قا  هللاگۇناھلىرىغا( تەۋبە قىلىدىكەن ۋە ئەمەلىنى تۈزەيدىكەن، ئۇ ا)

ئۇ نىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ، هللا يەنى ا) يۈزلەنگەن بولىدۇ

 كۆرۈدىغانياخشى هللا يەنى ا) ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ(. ئۇالر

ن ابەندىلەر( يالغان گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ، يامان سۆزنى ئاڭالپ قالغ

چاغدا ئالىيجانابلىق بىلەن ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ 

 ئايەتلىرى بىلەن ۋەز ـ نەسىھەت قىلىنسا، گاس، كور بولۇۋالمايدۇ

ئى »يەنى ئۇنى بېرىلىپ ئىخالس بىلەن ئاڭاليدۇ(. ئۇالر: )

لىق ئارقى ئەۋالدلىرىمىزپەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە 
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اتا يەنى بىزگە ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئ) لىشىڭنىشادلىق بېغىش

يەنى ) پېشۋاسىقىلىشىڭنى( تىلەيمىز، بىزنى تەقۋادارالرنىڭ 

« نقىلغى تەقۋادارالرنىڭ نەمۇنىسى، ياخشىلىققا دەۋەت قىلغۇچى(

دەيدۇ. ئەنە شۇالر سەۋرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن جەننەت بىلەن 

ان( تىلەر تەرىپىدىن قىلىنغپەرىش) مۇكاپاتلىنىدۇ، ئۇالر جەننەتتە

دۇئا ۋە ساالم بىلەن قارشى ئېلىنىدۇ. ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ، 

 (جەننەت نېمىدېگەن گۈزەل قارارگاھ! نېمىدېگەن گۈزەل جاي!

 

ت اللەغا ۋە ئاخىرە ،شۇكى ئەھمىيىتى تەربىيەۋىبۇ ئىشنىڭ 

ۇر وڭقچ قەلبلەرنىڭ ،ئەسلى مەۋجۇت بولۇپ ئېيتىشكۈنىگە ئىمان 

ئارا -بىرى بىلەن ئۆز -ئورۇنالشقان ئاندىن بىر  ڭقۇرچو قىسمىدا

تەربىيە -ئۇ ئىسالم تەلىممۇكەممەل، زىچ باغالشقان . 

ياخشى ئۈنۈم بەرگەن ئەڭ چوڭ ناھايىتى پىرىنسىپىدىكى 

.. مانا بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تارىختا ئوخشىشى .ۋاسىتىدۇر

 .ەدۇرتەربىي -تەلىم بارغانئىلىپ بولمىغان مىسلىسىز سۈرەتتە 
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 ،نىڭ دائىملىق ئەمىلى، بولۇپمۇپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممەككىدىكى  دائىملىق ئەمىلى بولسا 

له رضوان ال)ساھابىلىرى  ئېيتىشىنىاللەغا ۋە ئاخىرەتكە ئىمان 

ئاندىن ئاشۇ  چوڭقۇر ئورۇنالشتۇرغان قەلبلىرىگەنىڭ ( عليهم

 يتىشئېبىلەن ئاخىرەتكە ئىمان  ئېيتىشاللەغا ئىمان  بلەردەقەل

 نىڭئىككىسىئۇ  ،ھەتتاكىشتۇرغان ئىدى. ئوتتۇرسىنى زىچ باغال

: ىنىدۇقىلزىكرى  ئۆزلۈكىدىنمۇ يەنە بىرى  ،قىلىنسازىكرى  بىرى

 تەئۇنىڭ بىلەن بىرگە ئاخىر قىلىنسازىكرى  غا  اللەيەنى ئىنسان

.. ىلىنىدۇ.قزىكرى  بىللە ئازابلىرىمۇىرى ۋە نىئمەتل-ڭ نازۇيەنى ئۇنى

نىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەت ،قىلىنسازىكرى ئىنسانغا ئاخىرەت كۈنى ئەگەر 

ۇ مپادىشاھى ۋە كائىناتتىكى ھەر بىر شەيئىنىڭ پادىشاھى بولغان اللە

 .قىلىنىدۇزىكرى  بىللە

ىلەن ب ۋاسىتە( مانا بۇ ئەڭ چوڭ  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )    

ساھابىلىرىنى اللەنىڭ كىتابىدىكى ئەڭ گۈزەل سۈپەتلىرى  بىلەن 

ىلەر بۇ ساھاب ،بارغان ئەڭ يۈكسەك چوقا بولسا يېتىپ تەربىيەلەشتە



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

398 

 

 لىكيېتەرقوبۇل قىلغان ھەمدە ئۇنىڭدىن  تەربىيەنىمىسلىسىز 

 دۇ:ىبولئاشكارا ئالغاندىن كىيىن نىسبىتىنى 

 

اِر َْلياٍت اأْلَْرِض َواْخِتِْف اللَّْيِل َوالن َّهَ ) ِإنَّ ِ           َخْلِ  السََّماَواِت وَ 

يَ تَ َفكَُّروَن أِلُوِل  اأْلَْلَباِب ، الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقَياماً َوقُ ُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم وَ 

ْبَحاَنَك َ ِقنَ  ًْ س           ُ اَواِت َواأْلَْرِض رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا بَاِط م َ  اِ   َخْلِ  الس           َّ

ا ِللظ  َّاِلِمينَ  ُه َوم  َ ْد َأْخَزيْ ت  َ اَر  َ ق  َ ِل الن  َّ ا ِإن  ََّك َمْن ت ُ ْدخ  ِ اِر ، رَب َّن  َ َذاَب الن  َّ ِمْن  ع  َ

يَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َ آ ِمْعَنا ُمَناِدياً يُ َناِدن ِلْنِ اٍر ، رَب ََّنا ِإن ََّنا س      َ َمنَّا رَب ََّنا أَْنص      َ

يَِّئاتَِنا َوتَ َو  ََّنا َمَع اأْلَبْ رَ  َاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِّ  اِر ، رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتَ َنا ْر َعنَّا س    َ

ِلَك َوال ُتْخزِنَا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميَعاَد (  آل عمران :  ]َعَلى ُرس      ُ

115 – 113 . ] 

ېچە كشۈبھىسىزكى، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا، )

بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن، 

ئەلۋەتتە، روشەن دەلىللەر بار. ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، 

نى ئەسلەپ تۇرىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ هللا ياتقاندىمۇ ا

يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ. )ئۇالر ئېيتىدۇ( 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

399 

 

ىز! بۇنى بىكار ياراتمىدىڭ، سەن پاكتۇرسەن، بىزنى پەرۋەردىگارىم»

دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن. پەرۋەردىگارىمىز! سەن كىمنىكى 

دوزاخقا كىرگۈزىدىكەنسەن، ئۇنى ئەلۋەتتە خار قىلغان بولىسەن. 

زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەمچى بولمايدۇ. پەرۋەردىگارىمىز! بىز 

مۇھەممەد ھەقىقەتەن بىر چاقىرغۇچىنىڭ )يەنى 

انغا دەپ ئىم' رەببىڭالرغا ئىمان ئېيتىڭالر'ئەلەيھىسساالمنىڭ( 

چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان ئېيتتۇق، پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ 

گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، يامانلىقلىرىمىزنى يوققا 

چىقارغىن، بىزنى ياخشىالرنىڭ قاتارىدا قەبزى روھ قىلغىن. 

مىز! بىزگە پەيغەمبەرلىرىڭ ئارقىلىق ۋەدە قىلغان پەرۋەردىگارى

نەرسىنى )يەنى ئىتائەت قىلغانالرغا خاس بولغان جەننەتنى( 

بەرگىن، قىيامەت كۈنى بىزنى رەسۋا قىلمىغىن. سەن ھەقىقەتەن 

 («ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەن
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كەلگەن بۇ سۈپەت ئاشۇ يۈكسەك  تەرىپىدىنئالەملەرنىڭ رەببى   

ئۇنىڭ  بتەقەل ئېلىنساەسۋىرلەپ بىرىدۇ. ئەگەر اللە تىلغا تچوققىنى 

 ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ،تەسىرلىرى پەيدا بولىدۇ، ئۇنداقتا

ىغان: يەنى بارلىق ھالەتلىرىدە نى ئەسلەپ تۇرىدهللا ياتقاندىمۇ ا

اللەنى ئەسلەپ تۇرىدىغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى زادى قانداق 

ىرى قانداق تەسىرل قەبىلىلىرىدىكىنىڭ ئۇالر بولىدۇ؟ اللەنى ئەسلەش

 بولىدۇ؟

 ،دۈم چۈشكەنشەھۋەت پاتقاقلىرىغا  ،يەنە بىر تەرەپتىن    

 ئېسىگەاللەنى ئەسلەش ھەرگىزمۇ  قەلبتەچۈشكۈنلەشكەن 

بۇ ۋاقىت شەھۋەت پاتقاقلىرىغا دۈم چۈشكەن  ،. چۈنكىكەلمەيدۇ.

رىدۇ. لەت ۋاقىتلىئىنسان اللەنى ئەسلەشتىن غاپىل قالىدىغان غەپ

ئىنسان يۈكسەك چوقا تەرەپكە يۈزلەنگەن ۋاقىتتا رەببىنى 

ئەسلەيدۇ. ئەگەر بىزگە مۇشۇ ئۆلچەم ھەمراھ بولسا اللەنى 

ا چوققىغئەسلەيدىغان ۋاقىتنىڭ ھەممىسى ماھىيەتتە يۈكسەك 

ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ،  ،ئۆرلەيدىغان ۋاقىتتۇر.. ئۇنداقتا
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ىغان: يەنى بارلىق ھالەتلىرىدە نى ئەسلەپ تۇرىدهللا ياتقاندىمۇ ا

اللەنى ئەسلەپ تۇرىدىغان كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى زادى قانداق 

قانچىلىك ئۆرلەيدۇ ھەمدە بۇ چوققىغا ئۇالر يۈكسەك بولىدۇ؟ 

ماھىيىتىنى بىز ئۇنىڭ  قانچىلىك تۇرىدۇ؟!چوققىدا يۈكسەك 

 تەسەۋۋۇر قىلغان ۋاقتىمىزدا ھەقىقەتەن بۇ تولىمۇ گۈزەل ئىشتۇر..

ئۆرلەشكە چوققىغا ئىنسان قەلبى يۈكسەك  ،ھەتتاكى   

 ېغىرئئۆرلەش ئىنسان قەلبىگە چوققىغا ئادەتلەنمىگىچە يۈكسەك 

بىر ئۇچۇم الينىڭ  دائىم تۆۋەنگە تارتىدىغان  ،! چۈنكى كېلىدۇ

بۇ بىر ئۇچۇم الي تەڭپۇڭالشقان  ،كۈچى بار. ھەتتاكى ئېغىرلىق

بولىدۇ ھەمدە بىر ئۇچۇم موھتاج دائىم يۇقىرىغا ئۆرلەشكە  ،ۋاقىتتا

ۈستىدىن ئ كۈچى شتۆۋەنگە تارتى يۇقىرىغا ئىتتىرىش كۈچىالينىڭ 

موھتاج يۇقىرىغا ئۆرلەشكە  تېخىمۇغالىب كەلگەنلىكى ئۈچۈن 

  بولىدۇ.

 اسىتەۋىنتىلدۈرىدىغان ئىنسان ۋۇجۇدىدا يۇقىرىغا ئ ،شۈبھىسىزكى  

 بولسىمۇ ئىنساندىكى ئالى روھتىن ئىبارەت: ۋاسىتەبار، ئۇ 
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ْخُت ِ يِه ) ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمِْئَكِة ِإنِّ  َخاِلٌ  َبَشراً ِمْن ِطيٍن ،  َِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ فَ 

 [ . 41 -41] ّص :  ِمْن ُروِح   َ َقُعوا َلُه َساِجِديَن (

مەن »پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە ئېيتتى:  ئۆز ۋاقتىدا)

قان يارات راۋرۇسھەقىقەتەن اليدىن بىر ئادەم يارىتىمەن. ئۇنى مەن 

)يەنى ئۇنى يارىتىپ سۈرەتكە كىرگۈزۈپ، ئەزالىرىنى تولۇق، 

مۇكەممەل ئىنسان ھالىتىگە كەلتۈرگەن( ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگەن 

 («ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا سەجدە قىلىڭالر

ەت خىزم ۋاسىتىنىبىراق، بۇنداق دىگەنلىكىمىز  بۇ يەردە  بۇ    

تىرىشچانلىق بولغان  زۆرۈرقىلدۇرۇشقا كۆندۈرۈش ئۈچۈن 

بىلەن  ئۇ تىرىشچانلىقيوققا چىقارمايدۇ.  نىڭ بارلىقىنىكۆرسىتىش

شەھۋەتلەر ئىنسانغا سۆيۈملۈك ۋە  تەربىيە ئەمەلگە ئاشىدۇ.

يا ئۇنىڭ ھاياتى دۇن مېۋىلىرىىڭ چىرايلىق كۆرسىتىلگەنلىكى ۋە ئۇن

 ،بىلەن توشۇپ كەتكەن تۈرلۈك نەرسىلەردە ھازىر بولغانلىقى ئۈچۈن

 ،شەھۋەتلەر ئىنسان ۋۇجۇدىدا ئەمەل قىلىشقا باشلىغان ۋاقىتتا
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ھەۋەسلەر( نىڭ ھاياتى كۈچ بىلەن ئالى  -شەھۋەتلەر) يەنى ئارزۇ 

 كۆرۈدىغانياخشى  مەيدانالرغا: يەنى قىممەتلەر مەيدانلىرى ۋە اللە

 -ئالى ئىشالرغا ئىنتىلىشى ئۈچۈن شەھۋەتلەر) يەنى ئارزۇ 

قويىدىغان توختىتىپ  دائىرىدەھەۋەسلەر( نى مۇئەييەن 

ە كتخىزمە ۋاسىتەبۇ  مانا...  ۋاسىتىسى بېسىشتلەرنى ەۋەھش

بولىدۇ، خۇددى موھتاج  تەربىيەلەشكەرىشىشى ئۈچۈن چوقۇم كى

 ڭىشنىمېقارشى تۇرۇپ  ېغىرلىقىغائ زېمىنىنىڭكىچىك بالىنىڭ 

، گەرچە كىچىك بالىنىڭ كبولغىنىدەقىلىشقا موھتاج مەشىق 

مۇ،  ئىقتىدارى بولسى مېڭىشاللە ياراتقان كۈندىن باشالپ  ۋۇجۇدىدا

كۆپ  ىشىمېڭئۇنىڭ  ،مەشىق قىلمىغان ۋاقىتتا مېڭىشنىكىچىك باال 

بالىغا  ىپيمېئۈستىدە ئۆمىلەيدىغان  زېمىنياكى  كېتىدۇ كېچىكىپ

 ئايلىنىپ قالىدۇ:

 

َرِة ِمَن ) زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنطَ 

َِ َذِلَك َمَتاُع اْلَحيَ  نْ َيا الذََّهِب َواْلِفضَِّة َواْلَخْيِل اْلُمَسوََّمِة َواأْلَنْ َعاِم َواْلَحْر اِة الدُّ
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َقْوا ِعْنَد ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب ، ُقْل َأُؤنَ بُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن َذِلُكْم لِلَِّذيَن ات َّ  َواللَّهُ 

َوِرْضَواٌن  رَبِِّهْم َجنَّاٌت َتْجِرن ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِ يَها َوَأْزَواٌج ُمَطهََّرةٌ 

َنا آَمنَّا  َاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا ِإن َّ ِمَن اللَِّه َواللَُّه َبِصيٌر بِاْلِعَباِد ، 

ُمْستَ ْغِفرِيَن َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ، الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقيَن َواْلَقانِِتيَن َواْلُمْنِفِقيَن َوالْ 

 [ . 14 – 13] آل عمران :  بِاأْلَْسَحاِر (

كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر،  ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن ـ)

ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋە ئېكىنلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان 

نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ئۇالر 

دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق( 

ەل جاي نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزهللا شەيئىلەردۇر؛ ا

)يەنى جەننەت( باردۇر )شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىغا ئەمەس، جەننەتكە 

قىزىقىش كېرەك(. )ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە( ئېيتقىنكى، 

سىلەرگە ئۇالردىنمۇ )يەنى دۇنيانىڭ زىبۇزىننەتلىرى ۋە »

نېمەتلىرىدىنمۇ( ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ 

 ئۆستەڭلەرھۇزۇرىدا ئاستىدىن تەقۋادارالر ئۈچۈن پەرۋەردىگارى 
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ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر بولۇپ، )ئۇالر( جەننەتلەردە مەڭگۈ 

قالىدۇ، )جەننەتلەردە( پاك جۈپتىلەر بار، )تەقۋادارالر ئۈچۈن( يەنە 

بەندىلىرىنى )يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە هللا ا«. نىڭ رەزاسى بارهللا ا

قۋادارالر(: [. ئۇالر )يەنى تە49ئىشلىرىنى( كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ]

پەرۋەردىگارىمىز! بىز شۈبھىسىز ئىمان ئېيتتۇق، بىزنىڭ »

گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن 

[. ئۇالر )يەنى تەقۋادارالر( سەۋر 42دەيدۇ ]« ساقلىغىن

قا( ئىتائەت قىلغۇچىالردۇر، هللا قىلغۇچىالردۇر، راستچىلالردۇر، )ا

ـ ماللىرىنى( سەرپ قىلغۇچىالردۇر ۋە )ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل 

 (سەھەرلەردە ئىستىغپار ئېيتقۇچىالردۇر

 

) يەنى ئىنساننىڭ اللەنى ئەسلەشتىن غاپىل قىلىشى( ئاشۇ   

 ى( ) يەنى ئىنساننىڭ اللەنى ئەسلىش، بۇ ئېغىرلىقىشەھۋەتلەرنىڭ 

 كۆتىرەيدىغان ۋاستىالردۇر.چوققىغا بولسا ئىنساننى يۈكسەك 
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ىسالم ئ ،بۇ ساھەدىكى ئەڭ چوڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى ئىسالمنىڭ  

شەھۋەت بىسىملىرىنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىنساننى يۈكسەك 

 ئىسالم ئىنساننىھەرگىزمۇ ، كۆتۈرۈشكە خىزمەت قىلىدۇچوققىغا 

اياتى ھ ،، ھىندوكىيە، بۇۋزىيە ئەقىدىسى قىلغاندەك بۇددىزمخۇددى 

يە، ، ھىندوكى بۇددىزم .يدۇئىنتىلدۈرمە دۇنيادىن يىراقلىشىشقا

بۇ  ، ېكىنل ،بۇۋزىيە ئەقىدىسى كىشىلەرنى يۇقىرىغا ئىنتىلدۈرىدۇ

ەندۈرۈشكە سەل قارايدىغان ۋە ـگۈلل زېمىننىىلەر ئىنساننى ئەقىد

جىھاد قىلىش، ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇش  زېمىننى

ل قاراشقا ەس ساقالشقا  بېرىشتىنيۈز  زىمىندا بۇزۇقچىلىقئارقىلىق 

 الھىئى بۇيرۇغانئىلىپ بارىدۇ. بۇ تەكلىپلەرنىڭ ھەممىسى اللە 

اللە بۇ تەكلىپلەرنىڭ ھاياتنى ۋە ئىنساننى  ،تەكلىپلەردۇر، چۈنكى

ان ياراتقئىسالھ قىلىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ. اللە ئۆزى 

مەخلۇقاتلىرىنى ھەمدە ئۇالرغا پايدىلىق بولغان ۋە ئۇالرغا پايدا 

 زىدىغان نەرسىلەرنى ئوبدان بىلىدۇ:يەتكۈ
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 [ . 13] المل  :  ) َأال يَ ْعَلُم َمْن َخَلَ  َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخِبيُر (

)مەخلۇقاتنى( ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟ ئۇ شەيئىلەرنىڭ نازۇك )

 (تەرەپلىرىنى بىلگۈچىدۇر، ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر

 

 [ . 81] هود :  َواْستَ ْعَمرَُكْم ِ يَها ( ) ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرضِ 

 )يەنى تۇپراقتىن( ياراتتى، سىلەرنى زېمىندا ئۇ سىلەرنى زېمىندىن)

 (تۇرغۇزدى

 

ْعُروِف ) الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِ   اأْلَْرِض أَقَاُموا الصََّْة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلمَ 

 [ . 31] الحج :  َولِلَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر ( َونَ َهْوا َع ِن اْلُمْنَكرِ 

نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر( شۇنداق هللا ا)

كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە 

قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ياخشى ئىشالرغا 

قا  هللارنىڭ ئاقىۋىتى ابۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، ئىشال

 (قا قايتىدۇ(هللا مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ئىشالر ئاخىرەتتە ا
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َذابٍ  ارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن ع  َ ْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتج  َ ِذيَن آَمُنوا ه  َ ا ال  َّ  ) ي َ ا أَي ُّه  َ

ِبيِل اللَِّه بَِأْمَوالِ  وِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِ   س   َ ُكْم كُ أَلِيٍم ، تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرس   ُ ْم َوأَنْ ُفس   ِ

ُتْم تَ ْعَلُموَن ( ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ  [ . 11 – 15] الةف :  َذِلُكْم َخي ْ

ئى مۆمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان )

ە قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگهللا بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟. ا

ېلىڭالر بىلەن، نىڭ يولىدا مهللا )چىن( ئىمان ئېيتقايسىلەر، ا

جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر، سىلەر 

 (ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر

 

ەندۈرۈشكە ـگۈلل زېمىننىئىسالم ئىنساننى  ،شۇنىڭدەك    

پاك نەرسىلەردىن پايدىلىنىشقا بۇيرىدۇ، ھەرگىزمۇ  زېمىندىكى

ئىنساننى شەھۋەتلەر پاتقىقىغا دۈم چۈشكەن ھالدا تاشالپ 

ئىنسان شەھۋەتلەر پاتقىقىغا دۈم چۈشكەن  ،ويمايدۇ، چۈنكىق

، ھەمدە ياخشىلىققا بۇيرۇپ، بۇزۇلىدۇئاخىردا ئاجىزالپ  ،ۋاقىتتا
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يامانلىقتىن توسۇش، اللە يولىدا جىھاد قىلىش .. قاتارلىق دىننىڭ 

لەر ئۇنىڭ شۇنىڭ بىلەن بۇ تەكلىپ . كېلىدۇ ئېغىرئۇنىڭغا   تەكلىپلىرى

ساننى مەنپەئەتلىنىشتىن توسىدىغان توسۇققا تۇيغۇسىدا ئىن

 ئايلىنىپ قالىدۇ:

 

]  الشُّقَُّة ( ) َلْو َكاَن َعَرضاً َقرِيباً َوَسَفراً قَاِصداً اَلت َّبَ ُعوَا َوَلِكْن بَ ُعَدْت َعَلْيِهمُ 

 [ . 31النوبة : 

ئەگەر )ئۇالرنىڭ دەۋەت قىلىنغىنى( ئاسان قولغا كېلىدىغان )

سەپەر بولىدىغان بولسا،  ئوتتۇرھالئەمەس(  غەنىيمەت ۋە )يىراق

ئۇالر چوقۇم ساڭا ئەگىشىپ )غەنىيمەت ئېلىش مەقسىتىدە( 

 (چىقاتتى. لېكىن، بۇ ئارىلىق ئۇالرغا يىراق بىلىندى.

 

َتْأَذَنكَ  وِلِه اس     ْ ورٌَة َأْن آِمُنوا بِاللَِّه َوَجاِهُدوا َمَع َرس     ُ  ) َوِإَذا أُْنزَِلْت س     ُ

وا بَِأْن َيُكونُ ُأوُلوا الطَّْوِل  ُهْم َوقَ اُلوا َذْرنَ ا َنُكْن َمَع اْلَقاِعِديَن ، َرض           ُ وا َمَع ِمن ْ

 [ .. 64 – 68وبة : ] الن اْلَخَواِلِف َوطُِبَع َعَلى قُ ُلوِبِهْم  َ ُهْم ال يَ ْفَقُهوَن (
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ىڭ نهللا قا ئىمان ئېيتىڭالر ۋە اهللا ا» بىرەر سۈرە نازىل قىلىنىپ:)

 دېيىلسە، ئۇالرنىڭ« ىھاد قىلىڭالرپەيغەمبىرى بىلەن بىللە ج

ئارىسىدىكى مالدارالر سەندىن )غازاتتىن قېلىپ قېلىشقا( رۇخسەت 

بىزنى قوي، )غازاتقا چىقماي، ئۆيلىرىدە » سورايدۇ، ئۇالر:

دەيدۇ. ئۇالر « بەخىرامان( ئولتۇرغۇچىالر بىلەن بىللە بواليلى

لەن ئاجىزالر( بىئۆيلىرىدە قالغۇچىالر )يەنى ئايالالر، كېسەللەر ۋە 

بىللە بولۇشقا رازى بولدى، ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچەتلەندى. شۇنىڭ 

ئۈچۈن، ئۇالر )جىھادتىكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىشتىن 

 (كېلىدىغان بەختنى( چۈشەنمەيدۇ

 

ئىسالم ئىنساننى ئۆزىنىڭ ئىككى ماددىسى ئوتتۇرسىنى  ،بەلكى  

ىلەن روھ ماددىسىنىڭ تەڭپۇڭالشتۇرۇشقا : يەنى الي ماددىسى ب

ان قىلىدۇ. يەنى ئىنس ھەرىكەتئوتتۇرسىنى  تەڭپۇڭالشتۇرۇشقا 

اخىرەتلىك ئ ،دۇنيالىق ئۈچۈنمۇ ئىشلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرال ۋاقىتتا

 ئۈچۈنمۇ ئەمەل قىلىدۇ:
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وا ِ   َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنْ   ) ُهَو الَِّذن َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل  َاْمش        ُ

 [ . 15] المل  :  ِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر (ِرزْ 

سىلەرگە زېمىننى مېڭىشقا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئەتراپىدا هللا ا)

نىڭ )بەرگەن( رىزقىدىن يەڭالر، سىلەر تىرىلگەندىن هللا مېڭىڭالر. ا

 (نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەرهللا كېيىن ا

 

 يەلەشتەىتەربئۆز ساھابىلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

للە ۋە ا قەلبلىرىدەساھابىالرنىڭ  ،بولسا ۋاسىتەقولىدىكى ئەڭ چوڭ 

ۋە دائىم اللەنى ئەسلەشنى  ئېيتىشنىئاخىرەت كۈنىگە ئىمان 

ائىم د يېتىشىچەچوڭقۇر ئورۇنالشتۇرۇش ھەمدە ئۇالرنى تاقىتىنىڭ 

. ئىدىاللەنى ئۆزىگە ھەمراھ قىلىپ  ياشاشقا ئادەتلەندۈرۈش 

ەيھىسساالم دائىم اللەنى ئۆزىگە ھەمراھ قىلىپ  پەيغەمبەر ئەل

 -باشقا ئىشالردا كىشىلەرگە ئۈلگە بولغاندەك –ياشاشتا 

 ساھابىالرنىڭ ئەڭ چوڭ ئۈلگىسى بولدى
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چوڭ ىتى ناھاي ئەمەلىيىتىدەبولۇش تەربىيە  شۈبھىسىزكى، ئۈلگە   

-تەسىرگە ئىگە... ئىنسان قەلبىنى ياراتقان اللە پەقەت ۋەز

 يېتەرلىكيۇشنىڭ ئۆزىال ئۇنىڭغا قىلىپ قونەسىھەت 

نەسىھەت ھەرقانچە -ۋەز .بولمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ.

ل ئىنسان قەلبى ئۇنى قوبۇ ،باالغەتلىك، كۈچلۈك بولغان تەقدىردىمۇ

اندىن ئايالندۇرمايدىكەن ئ رېئاللىققالى كىشىلەر ئالدىدا ئەمەقىلىپ 

كە چاقىرمايدىكەن ۋە نەسىھەتكە ئەگىشىش -كىشىلەرنى بۇ ۋەز

ىڭ نەسىھەتكە ئەگىشىشن -كىشىلەرگە ئەمىلى ئۈلگە بولۇپ بۇ ۋەز

نەسىھەت -قانداق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلمىغان ۋاقىتتا پەقەت ۋەز

اللە ىنى بولمايدىغانلىق يېتەرلىكقىلىپ قويۇشنىڭ ئۆزىال ئىنسانغا 

 ئوبدان بىلىدۇ.

كىتاب قىلىپ چۈشۈرۈشكە  بىر يېزىلغاناللە قۇرئاننى قەغەزگە   

ادىر ق بىلدۈرۈشكەئاندىن ساۋاتسىز ئەرەبلەرگە قۇرئاننى ئوقۇشنى 

بولغان ۋە شەيئىلەرنىڭ نازۇك  خەۋەردارھەممىدىن  ، لېكىنئىدى.. 

تەرەپلىرىنىمۇ بىلگۈچى اللە قەلبلەرنىڭ بۇ ئىشنى بۇنداق سۈرەتتە 
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ئەمىلى قوبۇل قىاللمايدىغانلىقىنى ۋە بۇ قۇرئاندىن كۈچلۈك 

قىلىشقا ئىلىپ بارىدىغان تەلەپ قىلىنغان تەسىرنى قوبۇل  ھەرىكەت

سان قۇرئاننى ئىن ئوبدان بىلىدۇ.  شۇڭا اللە  قىلمايدىغانلىقىنى

 ىققارېئاللكىشىلەر كۆرەلەيدىغان  ئۇنىقەلبىگە ئىنسان قەلبى 

ئايالندۇرااليدىغان ھالەتتە نازىل قىلدى،  اللە قەلبىنى ئىسالمغا 

رنىڭ ئۇال ياخشى كۆرىدۇ ۋە رېئاللىقىنىبۇ  تكەن كىشىلەرئىچىۋە

تەلپۈنىدۇ ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنىدۇ ۋە اللەنىڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن  قەلبى 

 دىنىغا كىرىدۇ.

 

س ئلت عائش ة رض  الله عنها عن ُخُل  رسول الله صلى الله عليه 

 .. (45)وسلم .  قالت : كان ُخُلقه القرآن 

نىڭ  ( ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر ) (دىن  رض  الله عناائائىشە)  

( :  پەيغەمبەر رض  الله عناا، ئائىشە)سورالدىئەخالقى ھەققىدە 

                                                 
 أخرجه أحمد .  )45(
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 جاۋابدەپ  -( نىڭ ئەخالقى قۇرئان ئىدى ل  الله علبه وسل )

 بەردى.

 بىز اللەنىڭ سۆزىنى مۇشۇ بويىچە چۈشىنىمىز:   

ُُ اْلُمِبينُ   [ . 53] النور :  ( ) َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبْ

 (ئەلچىلىكنى يەتكۈزۈش مەسئۇلىيىتى بارپەقەتال پەيغەمبەرنىڭ )

 

] النحل كَُّروَن ( ) َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتُ بَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ فَ 

 :33 .. ] 

 ەتنى بايانبىز ساڭا قۇرئاننى ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگەن شەرىئ)

قىلىپ بەرسۇن، ئۇالر )بۇ قۇرئاننى( پىكىر قىلىپ )ئۇنىڭدىن ۋەز ـ 

 (نەسىھەت ئالسۇن( دەپ نازىل قىلدۇق

 

ە پەيغەمبەر پەقەتال كىشىلەرگ دېگەنلىك ئەلچىلىكنى يەتكۈزۈش  

 دېگەنلىك: رەببىڭالر مۇنداق، مۇنداق .. دەيدۇ دەپال قويۇش 

ىرىش ب ەرىئەتنى بايان قىلىپئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگەن شئەمەس.. 
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ۋە  يەلېكسى بېرىدىغانزلەپ سۆ پەيغەمبەر كىشىلەرگە دېگەنلىك

ئەمەس .. گەرچە كىشىلەرگە ئۇالر بىلمەيدىغان  دەرسى نەزەرىيە

بايان   دا ئۇسۇل بۇخىلشەرىئەتنى ئۈچۈن  بىلدۈرۈشدىن ئىشلىرىنى 

نغان تەلەپ قىلىيەتكۈزۈش بۇخىل ئۇسۇلدا ئەلچىلىكنى قىلىش ۋە 

پەيغەمبەرنىڭ ۋەزىپىسى پەقەتال بايان قىلىپ قويۇش ۋە  بولسىمۇ

 ئەمەس.. دېگەنلىكيەتكۈزۈپ قويۇش 

لىنىدىغان ئاي رېئاللىققابۇ ئىلىمنى ئۆز رولى بىلەن ئەمىلى  ،ئەمما   

 ،ھەتتاكى ،بولسا يەنە بىر ئىش بولۇپ ئۆزگەرتىش رېئاللىققاقەلبى 

لى ەگىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ  ئەمىئ بۇيرۇقىغاكىشىلەرنىڭ رەببىنىڭ 

نى قىلىشقا قانداق قەدەم ئىلىشئىجرا  بۇيرۇقىنىرەببىنىڭ  دەرستە

 نىبۇيرۇقىپەيغەمبەر كىشىلەرگە رەببىنىڭ  ،ئۈچۈن ئۆگىنىشى

 تەپسىلىي ھەرىكەتتە -، ئىشئايالندۇرغان رېئاللىققا

بۇنىڭدا بولىدۇ. موھتاج ھالەتتە يەتكۈزۈشكە  چۈشەندۈرگەن

 تەپسىلىي كېيىنچە ەقتەھ بۇرگە ساۋاق بار، بىز دەۋەتچىلە

 توختىلىمىز.
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 (  دائىم اللەنى ئەسلەيدىغان بولۇپ ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )   

بى . قەلھەمراھ قىلىپ ياشايدۇئۇ پۈتكۈل ھاياتىدا اللەنى ئۆزىگە 

ىكرى زبىردەممۇ غاپىل قالمايتتى، تىلى اللەنى  ئەسلەشتىناللەنى 

 (ه وسل  ل  الله علبشاپ قالمايتتى، اللە   پەيغەمبەر )قىلىشتىن بو

. اللە   ئىدى تەربىيەلىگەنبىلەن  الرنى مانا مۇشۇنداق گۈزەل ئەخالق

گە مانا مۇشۇنداق دائىم اللەغا (  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )

 ،قۇۋۋەتنى بەرگەن ئىدى... شۈبھىسىزكى-باغلىنىپ تۇرىدىغان كۈچ 

   تەن زور تىرىشچانلىق..ئۇ ئىنسانغا نىسبە

 پۈتكۈل  ( رضوان الله عليهمبارلىق ئىنسانالر ۋە ساھابىلەر)   

ىم اللەغا دائھاياتىنى (نىڭ  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر ) ،ھاياتىنى

باغلىنىپ، ھەرقانداق ئەھۋالالردا ۋە ھەرقانداق ۋاقىتالردا دائىم 

 ئۆتكۈزۈشكە ئۆتكۈزگەن ئاشۇ يۈكسەك دەرىجىدە ئەسلەپاللەنى 

 .قادىر بواللمايدۇ

ھاياتىنى دائىم اللەغا باغلىنىپ، ھەرقانداق ئەھۋالالردا ۋە    

ھەرقانداق ۋاقىتالردا دائىم اللەنى ئەسلەپ ئۆتكۈزۈش اللە پۈتكۈل 
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قىلغان خاس  گەصلوات الله وسلامه عليهم()پەيغەمبەرلەر

ىسمىنى ق بۇ خىسلەتلەرنىڭ بىر ) سبحانه وتعالى (اللە  خىسلەتتۇر.

 لمصلى الله عليه وس)  پەيغەمبىرىمىزپەيغەمبەرلەرنىڭ سەييىدى 

 صلوات الله وسلامه عليهم(پەيغەمبەرلەر  ) . قىلدى گە خاس (

 مۇرساھابىلەئەڭ ياخشىسى بولغان دىن كىيىنكى كىشىلەرنىڭ 

(  گە  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )   )رضوان الله عليهم (

غاندا بىر ( بىلەن بىرگە بول ل  الله علبه وسل ر )ئۆزلىرىنىڭ  پەيغەمبە

ل   پەيغەمبەر ) ،خىل ھالەتتە ، ئەگەر ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كەتسە

( بىلەن بىرگە بولغاندىكىگە ئوخشىمايدىغان يەنە الله علبه وسل 

بولىدىغانلىقىنى شىكايەت قىلغان ۋاقىتتا  ،بىرخىل ھالەتتە

 : دېدىالرغا مۇنداق ( ئۇ ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )
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 قال و والذن نفس            بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندن 

و   الذكر لص           ا حتكم المْئكة على  رش           كم و   طرقكم . ولكن يا 

 . (46)حنظلة ساعة وساعة و 

 جىنىم ئۇنىڭ قولىدا بولغان(: » ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )      

 بولغان يېنىمدالەر مىنىڭ ئەگەر سى ،زات اللە بىلەن قەسەمكى

 ،قىلىشنى دائىم داۋامالشتۇرساڭالرزىكرى نى ۋە اللە ھالىتىڭالرنى

كۆرپىلىرىڭالر ۋە يوللىرىڭالردا سىلەر بىلەن پەرىشتىلەر  ،ئەلۋەتتە

..  (47) (ساعة وساعة)ئى ھەنزەلە!  ، لېكىن، كۆرۈشىدۇئىلىشىپ قول 

ۇ، ۋە ۋاقتىمۇ بولىد جەننەتنى كۆرەلەيدىغان–يەنى ئىنساننىڭ دوزاخ 

                                                 
 رواه مسلم والترمذي وأحمد وابن ماجة .  )46(

ــاعة(   نى      )47( ــاعة وس ــىم ڭ)س ــا  هنىس بىر   هرگىزمۇھ  بولس

ـــىل ـــلهيدىغانئ ەببىڭنىر ەكئىيتقاند  هرقىســـىم كىش  اقىتڭمۇۋ هس

ــد ــاھگ ۇ،بـولى ــانئ  ۇن ــدىغ  هنىدىگ ۇبولىــد ۋاقتىڭمۇ ۆتكۈزى

ــدۇ،ئـ ــاي ــــ ۇببهلكى  ۇقتۇرم ــارقى ۆزس ئىزاھــات بويىچه  يۇق

 چۈشهند رلىدۇ.
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قىلغان دۇرۇس ئىشالر بىلەن مەشغۇل بولىدىغان  رۇخسەتيەنە اللە 

)مۇسلىم، تىرمىزى، ئەھمەد، ئىبنى ماجە نەقلى  «ۋاقتىمۇ بولىدۇ.

 قىلغان(

 

   )رضوان الله عليهم ( ساھابىلەر ،شۇنىڭ بىلەن بىرگە   

بولسا  ىت(  گە شىكايەت قىلغان ۋاق ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )

غاپىل قالغان ۋاقىت ئەمەس  شتىنئەسلەچۈشكۈنلەشكەن ۋە اللەنى 

 م ()رضوان الله عليه ساھابىلەرنىڭ ) سبحانه وتعالى (ئىدى. اللە

 ئەسلەپ تۇرىدۇ، ياتقاندىمۇ اللەنى رە تۇرغاندا ، ئولتۇرغاندانى ئۆ

ه )رضوان الل ساھابىلەر  ،، بەلكىيېتەرلىكتۇردەپ سۈپەتلىشى 

(  گە شىكايەت قىلغان  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )   عليهم (

رگە بولغان ( بىلەن بى ل  الله علبه وسل ۋاقىت بىلەن ئۇالر پەيغەمبەر )

ۇ ھەرگىزم پەرقدەرىجىدىكى  ،بولسا پەرقۋاقىت ئوتتۇرسىدىكى 

 ئەمەس.  پەرقتۈردىكى 
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 ( م)رضوان الله عليه ساھابىلەرنىڭ ) سبحانه وتعالى (بىز اللە   

 سۈپەتلىگەن گۈزەل سۈپەتلەرگە قايتىمىز.. نى

 رە تۇرغاندا،ئۆ  ()رضوان الله عليهم ساھابىلەرشۈبھىسىزكى،     

ضوان )ر ساھابىلەر . ئەسلەپ تۇرىدۇئولتۇرغاندا، ياتقاندىمۇ اللەنى 

اياتىنى ھيولى ئۈستىدە سوپىزم  ئەسلىشىاللەنى نىڭ الله عليهم (

مۇ ياكى ئىنسانىيەت ئەسلەشان ئىلىپ بارىدىغ ئۆتكۈزۈشكە 

دۇنيادا كۆرسىتىشكە ئىلىپ بارىدىغان ۋە ئۇنى اللە  رېئالكۈچىنى 

ەشمۇ ئەسلقىلىشى ئۈچۈن توپاليدىغان  ھەرىكەت ئىزدەپرازىلىقى 

 ؟

ئەسلەپ اللەنى  )رضوان الله عليهم ( ساھابىلەر ،ھەقىقەتەن   

 لى (انه وتعا) سبحمۇشۇ ۋاقىتتا اللە :، ئۇالر ئۆزلىرىدىنتۇراتتى

شۇ ئەگەر   ،سورايتتىدەپ -ئىرادە قىلىدۇ؟ نېمىنىبىزدىن 

 ەسلەشئاللەنى  ،تەلەپ اللە يولىدا جىھاد قىلىش بولساۋاقىتتىكى 

شۇ ۋاقىتتىكى تەلەپ ھەربىر مۇسۇلمانغا  جىھادقا ئۈندەيدۇ.. ئەگەر 

 ېلىشقائئىلىم  ئەسلەشاللەنى  ،بولغان ئىلىم ئىلىش بولسا پەرز
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 ىشئېرىششۇ ۋاقىتتىكى تەلەپ ھاالل رىزىققا  ئەگەر  ۇ..ئۈندەيد

ش ياكى قىلى سەرپمۈلۈكىنى -ئۈچۈن تىرىشىش ياكى اللە يولىدا مال

دۈرۈش  بولسا ەنـگۈلل زېمىننىپىرىنسىپنىڭ تەلىپى بويىچە  ئىالھى

ى شۇ ۋاقىتتىك ئەگەر  ئاشۇ ئىشالرغا  ئۈندەيدۇ.. ئەسلەشاللەنى 

 ،ولساب قىلىشتىرىكچىلىك ىرايلىقچە ئاياللىرى بىلەن چتەلەپ 

قا ىلىشقتىرىكچىلىك ئاياللىرى بىلەن چىرايلىقچە  ئەسلەشاللەنى 

 تىكىھايات تەكلىپلەر ۋە باشقا ئىالھىئۇنىڭدىن باشقا  ئۈندەيدۇ..

 مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇ. ساھەلىرىمۇئەمەل 

ئەسلەپ اللەنى  )رضوان الله عليهم ( ساھابىلەر ،ھەقىقەتەن   

 ، ئۇالر ئۆزلىرىدىن: مۇشۇ ۋاقىتتا ئۆزلىرىنىڭ اللە رازى تۇرىدۇ

 ؟ئۆزلىرى اللە رازى بولىدىغان ئورۇندىمۇ ؟بولىدىغان قايسى ئورۇندا

ئەگەر ئۇالر اللە ئۆزلىرىدىن رازى بولىدىغان ئورۇندا  دەپ سورايتتى،-

ھەمدە اللە ياخشى  ئېيتاتتىسانا -ئۇالر اللەغا ھەمدۇ ،بولسا

اللە  ،يېقىنلىشىپ تېخىمۇئىشالر  ئارقىلىق ئۇنىڭغا  نكۆرۈدىغا

ئەمەل قىالتتى. ئەگەر ئۇالر اللە رازىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن 
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ىش ئەھۋالىنى ئۆزگەرت  ،بولمىسائۆزلىرىدىن رازى بولىدىغان ئورۇندا 

 ئۈچۈن اللەنى ئەسلەيتتى:

 

ا اللََّه  َاْستَ ْغَفُروا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُرو  ) َوالَِّذيَن ِإَذا  َ َعُلوا  َاِحَشًة َأْو  ََلُموا

رُّوا َعَلى َما  َ َعُلوا َوهُ  ْم يَ ْعَلُموَن ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَُّه َوَلْم ُيص   ِ

اِلِديَن ، ُأولَئِ َك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن رَبِِّهْم َوَجن َّاٌت َتْجِرن ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر خَ 

 [ . 148 – 145] آل عمران :  ِ يَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِليَن (

 

تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلسا )

نى ياد ئېتىدۇ، گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ، هللا ا

ىرىنى لتىن باشقا كىم بار؟ ئۇالر قىلمىشهللا گۇناھنى كەچۈرىدىغان ا

بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ. ئۇالرنىڭ )يەنى يۇقىرىقى 

خىسلەتلەرگە ئىگە كىشىلەرنىڭ( مۇكاپاتى پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن 

ئېقىپ تۇرىدىغان  ئۆستەڭلەربولغان مەغپىرەت ۋە ئاستىدىن 
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جەننەتلەردۇر. بۇ يەرلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ. ياخشى ئىش 

 (ن ساۋابى نېمىدېگەن ياخشى!قىلغۇچىالرنىڭ ئېرىشىدىغا

 

ئىلىپ بارىدىغان ئىشالرنىڭ قانداق  ئەسلەشكەبىز اللەنى     

گە ىرلىئايەت نىڭبولىدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن سۈرە ئال ئىمران

 نەزەر سالىمىز:

 

ِ  َخلْ  ) الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَيامًا َوقُ ُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويَ تَ َفكَُّروَن ِ  

 [ .. 111] آل عمران :  السََّماَواِت َواأْلَْرِض (

پ نى ئەسلەهللا ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ ا)

تۇرىدۇ، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر 

 (يۈرگۈزىدۇ.
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قۇرۇلمىسىدىكى ھەقىقەتلەرنى بىلىش  زېمىنىنىڭئاسمانالر ۋە     

 زېمىنشۇ ۋاقىتتىكى تەلەپ ھەر ۋاقىت ئاسمانالر ۋە ئۈچۈن 

 ھەققىدە تەپەككۇر قىلىش ئىدى:

 

 َمِصيُر () َخَلَ  السََّماَواِت َواأْلَْرَض بِاْلَح ِّ َوَصوَّرَُكْم  ََأْحَسَن ُصَورَُكْم َوِإلَْيِه الْ 

 [ . 4] النغابن : 

 ەئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەق ياراتتى، سىلەرنى سۈرەتكهللا ا)

كىرگۈزدى، سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى، ئاخىر قايتىدىغان جاي 

 (ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر

 

ًْ َذِلَك َ نُّ الَِّذيَن َكَفُروا نَ ُهَما بَاِط  َ َوْيٌل  ) َوَما َخَلْقَنا السََّماَء َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ

 [ .. 14] ّص :  ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر (

ننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى بىكار ئاسماننى، زېمى)

ياراتمىدۇق، ئۇ )يەنى ئۇالرنى بىكار يارىتىلغان دەپ قاراش( 

 (كاپىرالرنىڭ گۇمانىدۇر، كاپىرالرغا دوزاختىن ۋاي!
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اللە ئۇالرغا  )رضوان الله عليهم ( ساھابىلەر ،ھەقىقەتەن     

يەت ياكى ئىنسانىكائىنات ماددىي مەيلى ئىلىم ۋە ئۇالر  بۈلدۈرگەن

ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالردا بولسۇن كائىناتنىڭ ئىنتىزامىدىن 

كۆرگەن نەرسىلەر ئارقىلىق كائىناتنىڭ مەقسەتسىزال بىكارغا 

ىسمىدا كائىناتنىڭ ھەر بىر ق ھېكمىتىيارىتىلمىغانلىقىنى ۋە بۇنىڭ 

رگە ائىەككۇرى مۇشۇ دئۇالرنىڭ تەپ نى بىلدى.كۆرۈنۈپ تۇرىدىغانلىقى

ىنى اخىرقى نىشان ئەمەسلىكئۇالر دۇنيا ھاياتىنىڭ ئ ،بارغاندا يېتىپ

اياتى ھ ،ئەمەسلىكى بىلىدۇ. چۈنكى مۇمكىنداق بولۇشنىڭمۇ ۋە ئۇن

ۋە ھاياتىنىڭ ئاخىرقى مىنۇتلىرىغىچە قىلىدىغان  زۇلۇمدۇنيادا 

ۇلۇمغا ز نىڭ ئىچىدىن ئۇالرھەمدە بار، زالىملىق قىلىدىغان ئىنسانالر 

 ۇچراپئۋە ھاياتىنىڭ ئاخىرقى مىنۇتلىرىغىچە زۇلۇمغا  رايدىغانئۇچ

ئەگەر ھاياتى دۇنيا ئاخىرقى نىشان  بار..  مۇياشايدىغان كىشىلەر

اقىتتا بۇ ۋ ،ھەقىقەتەنبولىدىغان بولسا ئۇنداقتا ھەقىقەت قەيەردە؟ 
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 ا نىشانسىز  يارىتىلغانبىكارغ-كائىنات مەقسەتسىزال بىكاردىن

 بولىدۇ.

ئۇالرنى اللەنى ئەسلەش ۋە كائىناتنى  ) سبحانه وتعالى (لە ال    

يارىتىشتىكى يوشۇرۇن ھەقىقەتنى تەپەككۇر قىلىشتىن ئاخىرەتنى 

جەننەتنى ئەسلەشكە يۆتكەيدۇ، ئۇالر اللە -ۋە ئاخىرەتتىكى دوزاخ

 پاناھلىق تىلەيدۇ:دوزاختىن بىلەن 

 

ًْ ْرِض رَب ََّنا َما خَ ) َويَ تَ َفكَُّروَن ِ   َخْلِ  السََّماَواِت َواأْلَ  َلْقَت َهَذا بَاِط

 [ .. 111] آل عمران :  ُسْبَحاَنَك َ ِقَنا َعَذاَب النَّاِر (

 

ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر )ئۇالر 

پەرۋەردىگارىمىز! بۇنى بىكار »يۈرگۈزىدۇ. )ئۇالر ئېيتىدۇ( 

 (وزاخ ئازابىدىن ساقلىغىنياراتمىدىڭ، سەن پاكتۇرسەن، بىزنى د
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ئۇالر دوزاخنى ئەسلىگەن ۋاقىتتا رەببىنىڭ ئۆزلىرىنى دوزاختىن     

 ئۈچۈن رەببىگە ئىلتىجا قىلىدۇ: قۇتقۇزۇشى

 

آل  ] ) رَب ََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر  َ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصاٍر (

 [ 111عمران : 

دىگارىمىز! سەن كىمنىكى دوزاخقا كىرگۈزىدىكەنسەن، ئۇنى پەرۋەر)

ئەلۋەتتە خار قىلغان بولىسەن. زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەمچى 

 (بولمايدۇ

 

ئۇالر رەببىنىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ دوزاختىن  ،شۇنىڭدەك   

 قويىدۇ: ئوتتۇرىغاقىلىدىغان ئارزۇسىنى  ئۈمىدقۇتۇلۇشنى 

 

يَماِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكمْ ) رَب ََّنا ِإن ََّنا س        َ   َ آَمنَّا رَب ََّنا ِمْعَنا ُمَناِدياً يُ َناِدن ِلْنِ

يَِّئاتَِنا َوتَ َو  ََّنا َمَع اأْلَبْ َراِر ، رَب َّنَ  ا َوآتَِنا َما َوَعْدتَ َنا  َاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِّْر َعنَّا س    َ
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ِلَك َوال ُتْخزِنَا يَ ْوَم اْلِقَيامَ  ] آل عمران :   (ِة ِإنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميَعادَ َعَلى ُرس      ُ

114 – 113 .. ] 

پەرۋەردىگارىمىز! بىز ھەقىقەتەن بىر چاقىرغۇچىنىڭ )يەنى )

دەپ  'رەببىڭالرغا ئىمان ئېيتىڭالر'مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ( 

ئىمانغا چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان ئېيتتۇق، پەرۋەردىگارىمىز! 

ناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، يامانلىقلىرىمىزنى يوققا بىزنىڭ گۇ

چىقارغىن، بىزنى ياخشىالرنىڭ قاتارىدا قەبزى روھ قىلغىن. 

پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە پەيغەمبەرلىرىڭ ئارقىلىق ۋەدە قىلغان 

نەرسىنى )يەنى ئىتائەت قىلغانالرغا خاس بولغان جەننەتنى( 

قىلمىغىن. سەن ھەقىقەتەن بەرگىن، قىيامەت كۈنى بىزنى رەسۋا 

 («ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەن

 

نىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت ىربەندىلى ) سبحانه وتعالى (اللە     

اللە  بەندىلىرىنىڭ قايسى ئىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ  ، لېكىن، قىلدى

  دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى؟ 
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كى ىئۇالرنىڭ پەقەتال اللەنى ئەسلىگەنل ) سبحانه وتعالى (اللە    

عالى ) سبحانه وتاللە ياكى  ئۈچۈنال دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدىمۇ؟ 

ا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدئۇالرنىڭ پەقەتال  (

گەنلىكى ئۈچۈنال دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدىمۇ؟  ياكى پىكىر يۈرگۈز

ئۇالرنىڭ پەقەتال تەپەككۇر يۈگۈزگەنلىكى   ) سبحانه وتعالى (اللە 

عالى ) سبحانه وتۈنال دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدىمۇ؟ ياكى  اللە ئۈچ

ئۇالرنىڭ پەقەتال اللەغا ئىلتىجا قىلغانلىقى  ئۈچۈنال دۇئاسىنى  (

 ئىجابەت قىلدىمۇ؟

 

يُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأوْ  َتَجاَب َلُهْم رَب ُُّهْم أَنِّ  ال ُأض   ِ  )  َاس   ْ

ُكْم ِمْن ب َ  اَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِدي َ ارِِهْم َوأُ أُنْ َثى بَ ْعض           ُ وُذوا ِ   ْعٍض   َ ال  َِّذيَن ه  َ

يَِّئاتِِهْم َوأَلُْدِخَلن َُّهْم جَ  ُهْم س  َ ِبيِل  َوقَاتَ ُلوا َوقُِتُلوا أَلَُكفَِّرنَّ َعن ْ نَّاٍت َتْجِرن ِمْن س  َ

] آل عمران :  ُن الث ََّواِب (سْ َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر ثَ َواباً ِمْن ِعْنِد اللَِّه َواللَُّه ِعْنَدُه حُ 

115 . ] 
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مەن » ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پەرۋەردىگارى ئىجابەت قىلدى:)

سىلەردىن ئەر بولسۇن، ئايال بولسۇن، ھەر قانداق بىر ياخشى ئىش 

قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار قىلىۋەتمەيمەن، سىلەر بىر ـ 

 لىرىدىن ھەيدەپبىرىڭالردىن تۆرەلگەن. ھىجرەت قىلغانالر، يۇرت

 نىڭ دىنى ئۈچۈن( ئەزىيەتهللا چىقىرىلغانالر، مېنىڭ يولۇمدا )يەنى ا

تارتقانالر، ئۇرۇشقا قاتناشقانالر، )يەنى مېنىڭ يولۇمدا ئۇرۇشقانالر( 

ۋە مېنىڭ يولۇمدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ گۇناھلىرىنى )مەغپىرىتىم ۋە 

ېقىپ ر ئرەھمىتىم بىلەن( ئەلۋەتتە، ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭال

بۇ )ئۇالرنىڭ ياخشى «. تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمەن

ىڭ نهللا تەرىپىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر. اهللا ئەمەللىرى ئۈچۈن( ا

 (دەرگاھىدا ياخشى مۇكاپات )يەنى جەننەت( بار

 

به  ل  الله علپەيغەمبەر ) ) سبحانه وتعالى (اللە مانا بۇ يەردە    

ۈزەل سۈپەتلىگەن گ نى ن الله عليهم ()رضوا ىرىساھابىل( نىڭ وسل 
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ئىگە  ئەھمىيەتكە تەربىيەۋىسۈپەتلەر بىلەن باشالنغان ئايەتلەردە 

   ساۋاق بار:بولغان 

 

 [ .. 111آل عمران :  ] ) الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياماً َوقُ ُعوداً َوَعَلى ُجُنوِبِهْم(

پ نى ئەسلەهللا اندىمۇ ائۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتق)

 (تۇرىدۇ

 

كارا ئاشكۆرگىلى بولىدىغان  رېئاللىقىدا زېمىنبۇ  ،ھەقىقەتەن   

 ىجرەتھئۇالر ئەمەل قىلىشقا ئىلىپ بارىدىغان اللەنى ئەسلەشتۇر.. 

قىلدى، ئۆز دىيارىدىن قوغالپ چىقىرىلدى، ئۇالر اللە يولىدا 

ئۇالر  دە  سەبىر قىلدى، ئۇرۇش قىلدى،-ئۇچرىدى ئەزىيەتكە

ئۇرۇشالردا ئۆلتۈرۈلدى.. ئاندىن كىيىن اللە ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى 

 ئىجابەت قىلدى.

ۈلگە ئئوبرازىدىكى ( ئەڭ ئاۋۋال ئۆز  ل  الله علبه وسل پەيغەمبەر )   

لەن ۋە بى يۇليۇرۇقلىرىنەسىھەتلىرى ۋە -بولۇش بىلەن ئاندىن ۋەز
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قىلىش ۋە دائىملىق تەكشۈرۈپ تۇرۇشلىرى بىلەن ھەمدە ياردەم 

مانا  ىن )رضوان الله عليهم ( ىرىساھابىلكۆڭۈل بۆلۈشلىرى بىلەن 

ر . ئاخىردا ئۇالتەربىيەلىدىبۇ اللەنى ئەسلەپ تۇرۇش ئۈستىدە 

 يەتتى.چوققىسىغا تارىختىكى تەڭداشسىز ئىنسانىيەت 

 

 نىنېمىنىڭ    ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر ھازىر بىز 

 تەتەربىيەلەشرنى نىڭ ئاشۇ ساھابىلەمەقسەت قىلغانلىقى ۋە ئۇ

زور تىرىشچانلىقتىن  قايسى نەرسىنى نىشان  قىلغان غايەت سەرپ

الله  ) صلىپەيغەمبەر     باقايلى!سىلكىپ ..  نەزەر قىلغانلىقىغا 

وان الله )رضساھابىلەر بۇ تىرىشچانلىقى ئارقىلىق     عليه وسلم (

شان نى  ى بولۇشىنىنىڭ پەقەتال ئۆزىنىڭ ياردەمچىلىر عليهم (

ياكى ئۇالرنىڭ پەقەتال سادىق مۇئمىنلەردىن بولۇشىنى    قىلغانمۇ؟

ىڭ ئۈچۈن ، ئۇنبولۇپ بۇ ئۇلۇغ نىشان ،شۈبھىسىزكى نىشان قىلغانمۇ؟

الله  ) صلىپەيغەمبەر  ، لېكىن ، كېرەكتىرىشچانلىق كۆرسىتىش 
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 ھەممىسىدىن پەقەتالبارلىق تىرىشچانلىقالرنىڭ  عليه وسلم (

 ؟مۇشۇنى مەقسەت قىلغانمۇ

اننى بۇ نىشمۇشۇ تىرىشچانلىقالرنىڭ بىر قىسمى  ،ھەقىقەتەن   

ئەڭ ياخشى سۈرەتتە ئەمىللەشتۈرۈشكە قىزىقىدىغان پەيغەمبەر 

( به السالمعبس  ابن مري  علبولىدۇ! بۇ تىرىشچانلىق ئىيسا ) يېتەرلىك

دىن ۇنىڭتوپالشقان، ئۇنىڭغا ئىخالسمەن بولغان، ئ ئەتراپىغائۆز 

 ەرپس تەربىيەلەشتەياردەمچىلىرىنى كىيىن دىنىنى تارقاتقان 

شەپقەت - مېھرىئۇالر قىلغان تىرىشچانلىققا ئوخشايدۇ، 

گە نىزامالردا ئۈل-ئەخالقى كۆرسىتىش، دۇنيادىن ئۆزىنى تارتىش، 

 بولغان ئىدى:

 

َنا بِِعيسَ  َنا َعَلى آثَارِِهْم ِبُرُسِلَنا َوقَ فَّي ْ ْنِجيَل  ى) ثُمَّ قَ فَّي ْ َناُه اأْلِ اْبِن َمْريََم َوآتَ ي ْ

َناَها َوَجَعْلَنا ِ   قُ ُلوِب الَِّذيَن ات َّبَ ُعوُه رَْأَ ًة َورَْحَمًة َوَرْهَبانِيًَّة ابْ َتَدُعو  َها َما َكتَ ب ْ

 [ 14] الحديد :  َعَلْيِهْم ِإالَّ ابِْتَغاَء ِرْضَواِن اللَِّه (
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ن ى داۋاملىق ئەۋەتتۇق، ئارقىدىئۇالردىن كېيىن پەيغەمبەرلىرىمىزن)

مەريەم ئوغلى ئىسانى ئەۋەتتۇق، ئۇنىڭغا ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق، 

ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنىڭ دىللىرىغا شەپقەت ۋە مېھرىبانلىقنى 

بىز  دى، ئۇالرغا ئۇنىسالدۇق، رەھبانىيەتنى ئۇالر ئۆزلىرى پەيدا قىل

 (بېكىتمىدۇق

 

بۇندىن بۇرۇنقى  عليه وسلم () صلى الله مۇھەممەد  ، لېكىن   

بارلىق مۇئمىنلەرگە ئوخشاش پەقەتال  تەربىيەلىگەنپەيغەمبەرلەر 

 ،ەلكىب ،مۇئمىنلەر جامائىتى تەربىيلەشنىال مەقسەت قىلماستىن

چوڭ ئىشنى يەنى ئۆز رولىنى جارى  تېخىمۇيەنە ئۇنىڭدىن 

 نىشان قىلغان ئىدى: تەربىيەلەشنىبازا  تايانچقىلدۇرىدىغان 

 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس (  )  [ . 115] آل عمران : َخي ْ

 ) كىشىلەر ئۈچۈن چىقىرىلغان ئەڭ ياخشى ئۈممەت...(
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دىن بۇرۇنقى ئۇلۇغ  ) صلى الله عليه وسلم (مۇھەممەد   

 تەربىيەلىگەن  صلوات الله وسلامه عليهم(پەيغەمبەرلەر  )

مۇھەممەد   ،ت  بىلەنمۇئمىنلەر جامائەتلىرىدىن ھەرقانداق جامائە

مۇئمىنلەر جامائىتى  تەربىيەلىگەن  ) صلى الله عليه وسلم (

ىن د ) صلى الله عليه وسلم (اللە مۇھەممەد  پەرق ىئوتتۇرسىدىك

 صلوات الله وسلامه عليهم(بۇرۇنقى ئۇلۇغ پەيغەمبەرلەر  )

 ) صلىمۇھەممەد  مۇئمىنلەر جامائەتلىرى بىلەن  تەربىيەلىگەن

مۇئمىنلەر جامائىتىنى تەكلىپ  تەربىيەلىگەن  وسلم (الله عليه 

ۋەزىپە  مۇھىمۋە ئۇالردىن تەلەپ قىلىنغان تەكلىپلەر  ئىالھىقىلغان 

 ئىچىگە يوشۇرۇنغان.

بحانه ) ساللە توغرىسىدا مۇئمىنلەر جامائىتى ئىلگىرىكى  ،ئەمما  

    مۇنداق دەيدۇ:  وتعالى (

 

دُ  ا ُأِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعب  ُ اءَ ) َوم  َ يَن ُحنَ ف  َ يَن ل َ ُه ال  دِّ َه ُمْخِلص           ِ  َويُِقيُموا وا الل  َّ

 [ .. 5] ال بنة :  الصََّْة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة (
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قا خالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد هللا ئۇالر پەقەت ئىبادەتنى ا)

امازنى نغىال ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى. هللا قىلغان ھالدا )يالغۇز( ا

ئادا قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكە )بۇيرۇلدى(، ئەنە شۇالر )يەنى 

 (ئىبادەت، ئىخالس ناماز، زاكاتالر( توغرا دىندۇر

 

 ە نىڭ جامائىتىنى الل  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر  ،ئەمما  

لغان ھەق دىنغا ئېتىقاد قى ىشقا،قا خالىس قىلهللا اپەقەت ئىبادەتنى 

نامازنى ئادا قىلىشقا، ، غىال ئىبادەت قىلىشقا هللا اھالدا )يالغۇز( 

ۈممەتلەرنى ئئىلگىرىكى يەنە  ،بىلەن بىرگە بۇيرۇشزاكاتنى بېرىشكە 

 تەكلىپ قىلمىغان باشقا تەكلىپلەرگىمۇ بۇيرىدى:

 

َهْوَن عَ  اْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ْأُمُروَن ب   ِ اِس ت   َ ْت ِللن   َّ ٍة ُأْخرِج   َ َر ُأم   َّ ُتْم َخي ْ ِن ) ُكن ْ

 [ .  115] آل عمران :  َكِر َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه (اْلُمنْ 
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)ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن )

 هللائوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ا

 (ئۈممەتسىلەرقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى 

 

وَن الرَُّسوُل طًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيكُ ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوسَ 

 [ . 134] ال صرة :  َعَلْيُكْم َشِهيداً (

شۇنىڭدەك )يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندەك( )

كىشىلەرگە )يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە( شاھىت بولۇشۇڭالر 

چۈن، بىز ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈ

 (سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق.

 

ىماندا ھەمدە ئ ئېيتىشقائۈممەت پەقەتال اللەغا ئىمان ئىلگىرىكى   

 .ئىدى مۇستەھكەم تۇرۇشقا تەكلىپ قىلىنغان

ۈل ۈتكئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى بولسا پپەيغەمبەر  ،ئەمما  

 ئۈچۈن مېڭىشىيولغا توغرا ئىنسانىيەت ئۇنى ئۈلگە قىلىپ 
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ئۇنىڭدىن چەكلىك ساندىكى  .ىلەرگە چىقىرىلغان ئۈممەتتۇر.كىش

مەقسەت  تۇرۇشىكىشىلەر ئىچىدە ئۆز ئىمانىدا مۇستەھكەم 

قىلىنىدىغان كىشىلەر بىلەن ئۇنىڭدىن پەقەتال ئۆز قەۋمى ئىچىدىال 

يەر يۈزىدىكى بارلىق ئىنسانىيەت ئىچىدە ئۈلگە  ،بەلكى ،ئەمەس

ق ىڭ شەكىللىنىش ۋە تەييارلىكىشىلەرنتەلەپ قىلىنغان  بولۇشى

 بار. پەرقتەرەپلىرىدە نۇرغۇن 

ادەت اللەغا ئىب يېگانە شېرىكسىز ىئاساسدەۋەت  شۈبھىسىزكى،  

ەجىمى ئۇنىڭ ئۈستىگە ھ ، لېكىنبولىدۇ،  البىر تىن ئىبارەت قىلىش

  بىنا قۇرۇلىشى تەلەپ قىلىنغان بولغانچەكلىك دائىرىسى كىچىك، 

 تارالغاننىڭ ئۈستىگە ھەممە تەرەپكە بىلەن ئۇ ئۇلىبىنانىڭ 

چوڭ ھەجىمدىكى بىنا قۇرۇلىشى تەلەپ قىلىنغان  ئېگىزناھايىتى 

بولىدۇ. ھەر ئىككىسىدىن  پەرقچوڭ  ئوتتۇرىسىدا ئۇلىبىنانىڭ 

مۇستەھكەم بولۇش تەلەپ قىلىنىدۇ، ھەر ئىككىسى -پۇختا

تىگە ڭ ئۈسئۇنى ، لېكىن ،بولىدۇموھتاج تىرىشچانلىقى كۆرسىتىشكە 

رۇلىشى تەلەپ چەكلىك  بىنا قۇدائىرىسى ھەجىمى كىچىك، 
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ى تارالغان ناھايىتھەممە تەرەپكە  بىلەن ئۇلىقىلىنغان  بىنانىڭ 

ۇرۇلىشى تەلەپ قىلىنغان بىنانىڭ چوڭ ھەجىمدىكى بىنا ق ئېگىز

ۇلىنى بار. بۇ ئىككى بىنانىڭ ھ پەرقوڭ چناھايىتى  ئوتتۇرىسىدا ئۇلى

ۇ بار ھەمدە ب پەرقغايەت زور  ئوتتۇرىسىداكۈچ  كېتىدىغانقۇرۇشقا 

 ائوتتۇرىسىدمۇستەھكەم قۇرۇپ چىقىش –ئىككى بىنانى پۇختا 

 .بار. پەرقچوڭ ناھايىتى 

 اللەنىڭ كىتابىدا كۆرىمىز.. پەرقنىبىز بۇ   

 ىشقائېيتاللەغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان  ئۈممەتمۇئمىن  ھەربىر  

 ئېيتىشە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان اللەغا ۋ ، لېكىن ،چاقىرىلغان

ۋە لىك دائىرىھەققىدە اللەنىڭ ئاخىرقى كىتابى قۇرئاندىكىدەك كەڭ 

اللە تەرەپتىن چۈشكەن بىرەر كىتاب مەۋجۇت  مەركەزلىك توختالغان

 ئەمەس. 

ەربىر ھتەلەپ قىلىنغان تەكلىپلەر ھەربىر مۇئمىن ئۈممەتنى  

 كۈنىگە ئىمان نەرسىنىڭ ئاساسى بولغان اللەغا ۋە ئاخىرەت

 ، ېكىنلغان، باغلىبۇ مۇھىم مەسىلىگە چىڭ  ئىبارەت ئېيتىشتىن
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ڭرى، كەدائىرىسى  ،نىڭ تەكلىپلىرى كۆپئاخىرقى پەيغەمبەرلىك

يەنە   ،ىرگەلەن بئۆز ئىچىگە ئىلىش بىھاياتنىڭ بارلىق ساھەلىرىنى 

 ئىبارەت  بۇ مۇھىم ئېيتىشتىناللەغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان 

 (48) .ۇتېپىلمايدپەيغەمبەرلىك  ىغانچىڭ باغل ئۈممەتنى گە مەسىلى

اللەنىڭ كىتابىدا كەلگەن نەرسىلەرگە ماس قەدەمدە  –ئاندىن بىز   

وان )رض ىرلىساھابى  نىڭ ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر  -

پەيغەمبەرلىك پىرىنسىپىدىكى  تەربىيەلىگەننى  الله عليهم (

ە اللەغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگ مەيلى   مىز.ئۆتىسىلكىپ پەرىقكە نەزەر 

رلىق پىرىنسىپقا مەركەزلىشىشتە بولسۇن ياكى با ئېيتىشتىكىئىمان 

تەكلىپلەرنى بۇ مۇھىم مەسىلىگە باغاليدىغان ئەھكامالردا بولسۇن 

   ئۆتىمىز.سىلكىپ نەزەر  پەرقكەبۇنىڭدىكى 

، ي سىسىيامۇئمنلەر جامائىتىنىڭ ھاياتىنى ۋە مەككە دەۋرىدە     

، ئىقتىسادى تەرەپلەرنى تەرتىپكە سالىدىغان يوليورۇق ئىجتىمائىي 

                                                 
ــــىڭىز   )48( ــــهرىئهت ، ھايات  لـا اله الـا» ئهگهر خـالىس الله ئهقىـدە، ش

ــــىپى ــــلم (نـاملىق كىتـابنىـڭ « پىرىنس  مۇھهممهد ) صــــلى اللـه عليه وس
ــــمىغا « لـا اله الـا الله» پهيغهمبهرلىكىـدىكى   نىـڭ تهلهپلىرى ناملىق قىس

 قاراڭ.
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بۇالرنىڭ  ،نازىل بولمىغان ئىدى. بىراق تېخىۋە ئەھكامالر 

،  سىياسىي)يەنى مۇئمنلەر جامائىتىنىڭ ھاياتىنى ۋە  ھەممىسى

، ئىقتىسادى تەرەپلەرنى تەرتىپكە سالىدىغان يوليورۇق ئىجتىمائىي 

رلىققا با قەلبلەردەئەقىدىنى توغرا  (بولۇشىڭ نازىل ۋە ئەھكامالرنى

ا ئۆزىنىڭ بەلگىلەنگەن مۇناسىپ ۋاقتىد قەلبلەرنىكەلتۈرۈشكە ۋە بۇ 

اللەنىڭ ئىلمىدا بەلگىلەنگەن بۇ ئەقىدىنىڭ تەلەپلىرىنى  كېلىشى

 .قاراشلىق ئىدى. قوبۇل قىلىدىغان قىلىپ تەييارالشقا 

 بىر اللەدىنيەنى  كحمد رسول الله م، لا إله إلا الله »بىز ھازىر   

اللەنىڭ ( ) صلى الله عليه وسلم باشقا ئىالھ يوق، مۇھەممەد 

قا، ھەمدە ئۆلگەندىن كىيىن تىرىلىش ئېيتقاندەپ ئىمان  «ئەلچىسى

 -ئىلىش، جازاالش ھېساب، قايتۇرۇلۇشقااللەنىڭ دەرگاھىغا 

ىز، يمسۆزلەتوغرىسىدا مۇئمىنلەر  ئېيتقانمۇكاپاتالشقا ئىمان 

 تەربىيەلىگەن  ) صلى الله عليه وسلم (مۇھەممەد  بۇالر  ،چۈنكى

 .بازا ئىدى.تايانچ ۋە بىز بۇ قىسىمدا سۆزلىمەكچى بولغان 
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ا اله الا ل»  نىڭ  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر بىز  ، لېكىن  

قويۇشتا ۋە ئۇنى كىشىلەرگە  ئوتتۇرىغامەسىلىسىنى   «الله

ۇ بىلەن ئۇرۇش ئىچىپ ب ۋاسىتىلىرىپۈتكۈل  يەتكۈزۈشتە مەيلى

قۇرەيش تاغۇتلىرى تەرەپتىن بولسۇن ياكى  تۇرۇۋاتقاندەۋەتكە قارشى 

 بىلىپ ياكى ئۈچۈن ئۆز ئۆرۈپ ئادەتلىرىگە قارشى كەلگەنلىكى

ئاشۇ تاغۇتالرغا  ،تۇرۇپ يامان كۆرۈپ بىلمەي، رازى بولۇپ ياكى 

 مىئومو تۇرۇۋاتقانارشى بۇ دەۋەتكە قئىبادەت قىلغانلىقى ئۈچۈن 

ىڭ ن ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر  ،خەلق  تەرەپتىن بولسۇن

زادى قانچىلىك قىيىنچىلىققا ئۇچۇرغانلىقىنى سۆزلىمەي 

 .تۇرالمايمىز.

نىڭ  «لا اله الا الله» ،ھەققىدە توختالغان ۋاقتىمىزدا تېمابىز مۇشۇ   

 تولۇق مەركەزلەشكىلى بولىدۇ.. تەلەپلىرىگە

يەنى بىر اللەدىن  كمحمد رسول الله ، لا إله إلا الله » ،ئەمما  

اللەنىڭ ( ) صلى الله عليه وسلم باشقا ئىالھ يوق، مۇھەممەد 

ۇ ش  تىلى بىلەن سۆزلەش ئىمان كەلىمىسىنى دېگهن« ئەلچىسى
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تتا  ئاشۇ ۋاقى ،بەلگىسى ئىدى، چۈنكىئاشكارا ئىماننىڭ  ۋاقىتتا

، ئۆزىنى ھەرتەرەپتىن تۈرلۈك خەتەرگە يتقانئېپەقەتال ھەقكە ئىمان 

ان گە ئىم ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر قىلغان ھالدا توغرا 

لا إله إلا الله »باشقا كىشى  كىشىلەردىنئاشكارىلىغان ئىيتقانلىقىنى 

تىلى بىلەن ئىمان كەلىمىسىنى  دېگهن «الله  محمد رسول، 

ىڭغا ئۇن ىق جاھىلىيەت بارل ئەتراپىدىكىئۇنىڭ  .يتتىزلىمەسۆ

 دۈشمەنلىك قىالتتى ۋە ئۇنى ئىنكار قىالتتى ۋە ئۇنى يامان كۆرەتتى.

 ولمحمد رس، لا إله إلا الله »ئاشۇ ۋاقىتتا  بولسىمۇ،ئەھۋال شۇنداق 

نىڭ سۆزلەش ئىمان ئىمان كەلىمىسىنى تىلى بىلەن دېگهن «الله 

 حمد رسولم، لا إله إلا الله » ،كۈچلۈك بەلگىسى ئىدى. چۈنكى

ئىمان كەلىمىسىنى تىلى بىلەن سۆزلەشنىڭ  دېگهن «الله 

 ىيھەقىقھەمدە ئۇنى  ئېيتقانخەتەرلىرىگە پەقەتال ھەقكە ئىمان 

صلى الله  )پەيغەمبەر . قىالتتىتوغرا ىغان كىشىال ئۆزىنى تەستىقل

نىڭ قەلبلىرىدە   )رضوان الله عليهم (ساھابىلەر  عليه وسلم (

 سولمحمد ر، لا إله إلا الله »تەستىقلىشى ۋە ئىمان كەلىمىسىنى 
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ئىمان كەلىمىسىنى تىللىرى بىلەن سۆزلىشى بىلەنال  دېگهن «الله 

 !ئۇالردىن قانائەتلەنگەنمۇ؟

 )رضوانساھابىلەر  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر ئەگەر   

نىڭ قەلبلىرىدە ئىمان كەلىمىسىنى تەستىقلىشى ۋە   الله عليهم (

ئىمان كەلىمىسىنى  دېگهن «الله  محمد رسول، إلا الله لا إله »

تىللىرى بىلەن سۆزلىشى بىلەنال ئۇالردىن قانائەت ھاسىل قىلغان 

ۇ يۈزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتكەن ئاش زېمىناللە ئۇنىڭ بىلەن  ،بولسا

 مۇستەھكەم بازا مەۋجۇت بوالرمىدى؟

 ه وسلم () صلى الله عليپەيغەمبەر ئۈچۈن  نېمە ،ئۇنداقتا   

 پئۇچرىشىبىلەن دارۇل ئەرقەمدە   )رضوان الله عليهم (ساھابىلەر 

ئۇالر بىلەن ھەمسۆھبەتتە بولىدۇ ھەمدە نۇرغۇن ۋاقتىنى ئۇالر بىلەن 

بۇنداق نىڭ  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر ئۆتكۈزىدۇ ؟ 

ەپ د« لا إله إلا الله »غا  )رضوان الله عليهم (ساھابىلەر قىلىشى 

 ئېيتىپ ئىمان ئەمەلىيەتتەئۇالر  ،ئۈچۈنمۇ دېيىش ئېيتىڭالران ئىم

  بولغان تۇرسا؟
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ى بۇنداق قىلىشنىڭ  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر ياكى 

ان ئىم دېگەن« لا إله إلا الله »غا  )رضوان الله عليهم (ساھابىلەر 

ۇ، ئۇالر ئۈچۈنم دېيىشكەلىمىسىنى تىللىرىڭالر بىلەن سۆزلەڭالر 

ى ئىمان كەلىمىسىنى تىللىر دېگەن «لا إله إلا الله » مەلىيەتتەئە

ئۈچۈن ئۇالر بىلەن  نېمەزادى  بىلەن سۆزلەپ  بولغان تۇرسا؟

 ؟تۇرىدۇ ئۇچرىشىپ

ەر ساھابىل ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر  شۈبھىسىزكى،  

لى ئەمىئوبرازىدىكى بىلەن ئۆزنىڭ ئۇلۇغ   )رضوان الله عليهم (

ىڭ ن«  لا إله إلا الله »ئۇالرنى  ،ئۇالرغا تەقدىم قىلىپ نىئۈگىلەر

ئۇالر بىلەن چىقىش ئۈچۈن  تەربىيەلەپتەلەپلىرى بىلەن 

 تۇراتتى. ئۇچرىشىپ

لا  »ئاشۇ ۋاقىتتىكى ھەمدە ھەرقانداق ۋاقىتتىكى   ،ھەقىقەتەن  

ەنى ھەق يولىدىكى ، ي  بولسا نىڭ بىرىنىڭ تەلەپلىرى «إله إلا الله 

ئەقىدە يولىدا كەلگەن توغرا  ئېيتقانئىمان  ىئۆز ئىنسان

بىلەنال  شئېيتىئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىش ئىدى.. پەقەتال ئىمان 
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نى قەلبىدە تەستىقالش ۋە ئۇنى تىلى بىلەن «  لا إله إلا الله »يەنى 

 ئۆزلۈكىدىنۋاقىتتا  كۈچەيگەنسۆزلەشنىڭ ئۆزىال ئەرزىيەت 

 سەرپ مېلىنىھەمدە جىنى ۋە ئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىشقا 

ىلىپ ئ ئېسىلىشقاقىلىش تەلەپ قىلىنغان ۋاقىتتىمۇ ھەقكە چىڭ 

باش  بېسىمالرغا؟ ياكى بۇ ئىش ئۇنىڭ ھەرخىل باراالمدۇ

 ېرىشىبئەگمەستىن ۋە ھاالك بولماستىن تاقابىل تۇرۇپ بەرداشلىق 

ئۈچۈن ئىنسان روھىنى كۈچەيتىشتە مۇئەييەن تىرىشچانلىق 

 ؟دۇئۆگىنىئۇالر بۇالرنى قەيەردىن  بوالمدۇ؟موھتاج  كۆرسىتىشكە

 ېسھسەبىر قىلىڭالر دەپ قويۇش بىلەنال ئۇالرنىڭ پەقەتال ئۇالرغا 

تۇيغۇلىرى مۇستەھكەملىنىپ، ئىرادىسى كۈچىيىپ، ئۆز  -

ئىگىسىنىڭ نەزىرىدە لەززەتلىك مەنپەئەتلەر بىلەن تولغان بۇ دۇنيا 

ان يۈكسەك نىشانغا ئىنتىلىدىغئەرزىمەس نەرسىگە ئايلىنىپ، ئەڭ 

ئۆزى  ، بېرىدىغانرزىيەتلەرگە بەرداشلىق ئاندىن شۇ يولدىكى ئە

 ھەق يولىدا بوشاپ قالمايدىغان بولۇپ قاالمدۇ؟ ئېيتقانئىمان 

سۆزلەپ بۇ ئىش  ،ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، اللە بىلەن قەسەمكى
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ھتاج مو بېرىشكىمۇ، يوليورۇق چېنىقتۇرۇشقا، ، ئۈگۈتۈشكە بېرىشكە

    ۇم ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر  مۇئەللىم، ئەڭ چوڭ بولىدۇ

 ،بېرەتتىغا بۇ ھەقتە تەلىم   )رضوان الله عليهم (ساھابىلەر 

ىڭ ئۈممەتلەرنئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىش ئىزلىرىنى ۋە 

،  ىبېرەتتئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىشلىرى ھەققىدە  سۆزلەپ 

 ئۇ ، لېكىن.. بېرەتتى يوليورۇق، ئۇالرغا اتتىچېنىقتۇر ئۇالرنى 

ەر سۆزل بېرىدىغانغا سۆزلەپ   )رضوان الله عليهم ( ىرلىساھابى

بىلەنال ئەمەس بەلكى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئالدىدا كۆرەلەيدىغان ئەمىلى 

لەنىڭ ال دەۋەت قىلىۋاتقان ئۇالرنى  .تەربىيەلەيتتى ئۈلگە بىلەن

ال ئۆزىدە ئەڭ يۈكسەك دەرىجىدە پەرمانلىرىنى ئەڭ ئاۋۋ-ئەمىر

غەمبەر پەي  )رضوان الله عليهم (ساھابىلەر تەتبىقاليتتى، ئاندىن 

     ..قىالتتىئىجرا ئۇنى  ئۆگىنىپدىن  ) صلى الله عليه وسلم (

نىڭ   صلوات الله وسلامه عليهم(پەيغەمبەرلەر  ) بارلىق  

رنى ۇ تاغالم ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر سەييىدى بولغان  
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 انئۇچرىغئەرزىيەتلەرگە  ئېغىرپارچىلىۋەتكىدەك  دەرىجىدىكى 

 .ئىدى.

ا بەتنامغ دېگەنيالغانچى  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر   

 دېگەنكىشىگە يالغانچى راستچىل  ئىشەنچلىك،  ئۇچرىدى

 .. ھە! -ئەرزىيەت ئېغىربەتنامنى چاپالش نىمىدىگە 

مەسخىرە قىلىشقا   ه وسلم () صلى الله عليپەيغەمبەر 

ۋە ئۆزىنىڭ ھەق ئۈستىدە  ئېيتقان، ھەقكە ئىمان ئۇچرىدى

ئىكەنلىكىنى ۋە ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئىكەنلىكىنى ۋە 

ھىدايەت ئۈستىدە ئىكەنلىكىنى ۋە نىجاتلىققا ئىرىشىدىغانلىقىنى 

 ۇقتائازغۇنلھەمدە مەسخىرە قىلىۋاتقان كىشىلەرنىڭ بولسا چوڭقۇر 

 ئېغىر گەننېمىدېمەسخىرە قىلىش  قەلبكەكەنلىكىنى بىلىدىغان  ئى

 ھە! .. -ئەرزىيەت بىرىش

قارشى تەشۋىق -قارمۇ  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر 

، ئەگەشكۈچىلىرىنى نەپرەتلەندۈرۈش،  ئەيىبلەشقىلىش، 

قايتۇرۇشقا ئۇرۇنۇش، بەلكى بارلىق كىشىلەرنى ئۇنىڭ سۆزىگە 
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 ەزىيەتكەئئارقىلىق توسۇش قاتارلىقالر  لىشتىنسېپەقەتال قۇالق 

. .ئۇچرىدىئەرزىيەتلەرگە جىسمانىي ئۇ يەنە روھى ۋە  ..ئۇچرىدى

ىڭ ئۇن ئېتىپتاش ر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كىچىك بالىال

نىڭ ، ئەبۇ لەھەب ۋە ئۇ كېتىشمۇبارەك ئىككى پۇتى قانغا مىلىنىپ 

ولىغا شوخىالرنى سۇخەنچى خوتۇنى قىلغاندەك ماڭىدىغان ي

، ئۇ رەببىنى ئەسلەپ سەجدە قىلىۋاتقاندا ئۇنىڭ چېچىۋېتىش

ئۈستىگە نىجاسەتلەرنى ئارتىپ قويۇش...  قاتارلىق نۇرغۇنلىغان 

 ...  ئۇچرىدىئەرزىيەتلەرگە 

له ) صلى الپەيغەمبەر پەقەت مانا بۇ مۇسىبەتلەرنىڭ ھەممىسى    

ىنى ۋە ھەق چىڭ ئىسىلىش تېخىمۇنىڭ ھەقكە  عليه وسلم (

ى ھايات. زىيادە قىلدى. تېخىمۇ ئۈستىدە مۇستەھكەم تۇرۇشىنى 

 ەنىي ىلەرنەرسبارلىق  قىزىقتۇرىدىغان دۇنيادىكى كىشىلەرنى ئۆزىگە

ۇن دۇنيا.. قاتارلىق نۇرغ-، مال ئابرۇي -پادىشاھلىق، سۇلتانلىق، يۈز 

دى، نىڭ ئالدىغا قويۇل ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر نەرسىلەر 

م ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال قېشىغاكىشىلەر ئەبۇ تالىپنىڭ 
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ھەققىدە شىكايەت قىلىپ كەلگەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

 : دېدىتاغىسىغا مۇنداق 

 

و والله يا عم ، لو وض  عوا الش  مس    يمين  ، والقمر    ش  مال  

و  ق  ال :، على أن أترا ه  ذا األمر م ا  عل  ت ، حتى تنفرد س           الفت  و أو 

 . (49)حتى أهلك دونه و 

 

تاغا!  ئى: »  دېدىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تاغىسىغا مۇنداق 

ئەگەر ئۇالر قىلىۋاتقان مۇشۇ دەۋەت ئىشىمنى  ،اللە بىلەن قەسەمكى

ئىتىشىم ئۈچۈن قۇياشنى ئوڭ قولۇمغا، ئاينى سول قولۇمغا  تەرك

اكى ي بولغىچە تىنىم جىنىمدىن جۇدا ،ھەتتاكى ،قويغان تەقدىردىمۇ

 تەركىشىمنى ھەرگىزمۇ بۇ ئمەن دەۋەت يولىدا ھاالك بولغىچە 

 « ئەتمەيمەن

 

                                                 
 انظر كتب السيرة .  )49(
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له )رضوان ال ىرلىساھابى  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر     

، گەرچە بېرەتتىسۆزلەپ  دەرسلەرنىمۇشۇنداق  مانا گە  عليهم (

ئىسالم ئەھكاملىرىنى بايان قىلىش ئۈچۈن سۆزلەش تەلەپ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزلەپال بولدى  ، لېكىن ،ىنسىمۇقىل

 دۇنيادا  الرېئئەمىلى ئۈلگە بولۇپ شۇ سۆزلەرنى  ،بەلكى ،قىلماستىن

 ئەمىلى ھەقىقەتلەرگە ئايالندۇراتتى.

 «ال إله إال الله»ئاشۇ ۋاقىتتىكى ھەمدە ھەرقانداق ۋاقىتتىكى  

ت بىلەن بولغان مۇھەببەاللەغا  قەلبنىنىڭ تەلەپلىرىنىڭ بىرى بولسا 

ىلىش ق ھېس ئۇلۇغلۇقىنىنىڭ  ) سبحانه وتعالى (اللە تولدۇرۇش، 

 –ۋە ئۇنىڭغا تەلپۈنۈش ۋە بارلىق ئىش  ئېسىلىشۋە ئۇنىڭغا 

  يۈزلىنىشتۇر. تۇيغۇالردا اللەغا - ھېسۋە بارلىق  ھەرىكەتلەر

ىدە قەلب نى«  لا إله إلا الله »بىلەنال يەنى  ئېيتىشپەقەتال ئىمان 

ئاشۇ  ىدىنئۆزلۈكتەستىقالش ۋە ئۇنى تىلى بىلەن سۆزلەشنىڭ ئۆزىال 

ئىلىپ باراالمدۇ؟ ياكى بۇ ئىش  ھەرىكەتلەرگە -يۈزلىنىش ۋە ئىش 
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 رىشكىمۇبې، يوليورۇق چېنىقتۇرۇشقا، ئۈگۈتۈشكە،  بېرىشكەسۆزلەپ 

 بوالمدۇ؟موھتاج 

بىر  ال ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر تەربىيچى پەقەتال     

-شئەمەلى ئى ،بەلكى ،سۆزلەپ قويۇش بىلەنال ئەمەس ئېغىزقانچە 

 ساھابىلەر. ئۆگىتىدۇليورۇق بىرىدۇ ۋە بىلەن يو ھەرىكەتلەر

-لى ئىشئەمە نىڭ بۇ  ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر 

 ،. چۈنكىئۆگىنىدۇئۇنىڭدىن مدە كۆرىدۇ ھە ھەرىكەتلىرىنى

االمنىڭ ھەرۋاقىت رەببىنى ساھابىالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسس

ۋە  تەلپۈنۈپئەسلەپ ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىپ ۋە  ئۇنىڭ رەھمىتىگە 

ى دۇئادىن ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ ۋە ئۇنىڭغا تەۋبە قىلىپ، تىللىر

 بوشاپ قالماي تۇرغانلىقىنىى ئەسلەشتىن ئۈزۈلمەي، قەلبى اللەن

    كۆرىدۇ.

نىڭ  «  إله إال اللهال»ئاشۇ ۋاقىتتىكى ھەمدە ھەرقانداق ۋاقىتتىكى   

 ېيتىشئئىمان  قەدرىگە-تەلەپلىرىنىڭ بىرى بولسا اللەنىڭ قازايى

تەقدىر قىلغۇچى  يېگانەپىالنلىغۇچى ،  يېگانەھەمدە اللەنىڭ 
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بەرگۈچى  قىرىز يېگانەقىلىدىغانلىقىغا، خالىغىنىنى ، ئىكەنلىكىگە

 -زىيان يەتكۈزەلەيدىغانلىقىغا، ئۆلتۈرۈپ-ئىكەنلىكىگە، پايدا

تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىغا، ھەر بىر شەيئىگە ۋە ھەرقانداق ئىشقا  

ئىگىدارچىلىق قىالاليدىغانلىقىغا، كائىناتتىكى ۋە كىشىلەر 

ئارىسىدىكى ئىشالرنى باشقۇرغۇچى ئىكەنلىكىگە، اللە خالىمىسا 

ەۋجۇت نەرسىنىڭ م ھېچقانداق بۇيرۇقىسىزھەمدە اللەنىڭ 

 .ىشتۇرئېيتئىمان بولمايدىغانلىقىغا 

ى قەلبىدە ن«  لا إله إلا الله »بىلەنال يەنى  ئېيتىشپەقەتال ئىمان   

 ىدىنئۆزلۈكتەستىقالش ۋە ئۇنى تىلى بىلەن سۆزلەشنىڭ ئۆزىال 

ئاشۇ ئىماننى پەيدا قىالالمدۇ؟ ياكى بۇ ئىش سۆزلەپ  قەلبلەردە

موھتاج  بېرىشكىمۇ، يوليورۇق چېنىقتۇرۇشقا، ئۈگۈتۈشكە،  بېرىشكە

ر ياكى تارتىشى ئۈچۈن بى ئاشۇ ئىماننىڭ مۇستەھكەم يىلتىز دۇ؟بوالم

  ئوقۇپ دەرسنىبىر ياكى بىر قانچە سۆز ياكى  ئېغىزبىر قانچە 

 يادالپقويۇشنىڭ ئۆزىال كۇپايە قىالمدۇ؟ ھەقىقەت ئۇ ئوقۇپ ۋە 

 سورىلىدىغان ئاندىنتوغرىسىدا قويىدىغان ھەمدە ئىنساندىن بۇ 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

454 

 

 س، ئەمە نەزەرىيە بېرىدىغان جاۋابغا ئىنسان تىلى بىلەن ئۇنىڭ

ھەرۋاقىت نەپسىنىڭ مۇشەققەت بولۇپ  مەلىئەئۇ   ،بەلكى

ىرىنىڭ قايغۇل-ەمغياكى ئۇنىڭ شەھۋەتلىرى ياكى ئۇنىڭ قىزىقىشى 

 كېلىدىغاندۇچ ھاياتىدا ئىنسان  ھەمدە كېلىدۇدۇچ  بىرسىگە 

 سنىەردھەمدە  ىغانئۈگىنىدقىيىنچىلىقالر ئارقىلىق ئاندىن شۇ 

رى ۋە بەدەنلى نېرۋىلىرى ،بەلكى ،ئەقلى ۋە ۋىجدانى بىلەن ئەمەس

ئاچچىق ىغان يادىاليدبىلەن     ۋۇجۇدىۋە روھى ۋە پۈتكۈل 

 . كېلىدۇغا دۇچ ساۋاقالر

  :( 50) مانا بۇ مىسالالر ئىلگىرىكى كىتابتا بايان قىلىنغان  

 قئىنساندىن ساڭا كىم رىزى بىر ئەگەر سەن يولدىكى ھەرقانداق

ق ىبىرىدۇ؟ دەپ سورىساڭ ئۇ ئويالپ ئولتۇرماستىن دەرھال اللە رىز

رىزىققا  ،كېمىيىپئۇنىڭ زىرىقى  ، لېكىنبىرىدۇ دەپ جاۋاب بىرىدۇ، 

ەيدۇ؟ ئۇ د نېمەۋاقىتتا ئۇ  ئۇچۇرغانيولىدا ئەرزىيەتلەرگە  ئېرىشىش

پاالنى كىشى ئۈزۈپ قويدى، رىزقىمنى : مىنىڭ ئەھۋالدا كۆپىنچە

                                                 
 .كىتابقا قارالسۇن. ناملىق‹ مۇسۇلمانلارنىڭ ھازىرقى ئهھۋالى›  )50(
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 ىدۇبولۇۋاتپاالنى كىشى ئۈزۈپ قويماقچى رىزقىمنى ىڭ ياكى مىن

ىنىڭ ئۇكىش ،ئۇقتۇرىدۇ؟ بۇ شۇنى ئۇقتۇرۇدۇكى نېمىنىبۇ  دەيدۇ! 

غان بولمى ھەقىقىيئويالپ ئولتۇرماستىن دەرھالال بەرگەن جاۋابى 

 زېھنىيچوڭقۇر ئورۇنالشمىغان  تۇيغۇسىداياكى بۇ ئۇنىڭ 

ىگە ئۈست ئۇنىڭ كەتلەرھەرىئۇ ئىش  تېخى  ،چۈشەنچىسى بولۇپ

ئۇنىڭ  ) يەنى بۇ جاۋاب ئايالنمىغان! ئېتىقادقاقەلبى  بىنا بولىدىغان 

دىدىن ئەقىتوغرا  ھەقىقىي قەلبتىكىچۈشەنچىسى بولۇپ  زېھنىي

 كەلگەن جاۋاب ئەمەس( 

اللەنىڭ بەنى ئىسرائىلغا قىلىۋاتقان  بەقەرەدىكىمەن سۈرە   

 ىتىمنى تارتتى:خىتابىنى ئوقۇۋاتقاندا بىر ئىش دىقق

 

وَء اْلَعَذاِب يَُذبُِّحونَ  وُموَنُكْم س       ُ َناُكْم ِمْن آِل ِ ْرَعْوَن َيس       ُ  ) َوِإْذ َنجَّي ْ

) ٌء ِمْن رَبُِّكْم َعِظيم ٌ اءَُكْم َوِ   َذِلُكْم بَْ َتْحُيوَن ِنس       َ ال صرة :  ] أَبْ َناءَُكْم َوَيس       ْ

31 . ] 
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ۇزالپ، لىرىڭالرنى بوغئۆز ۋاقتىدا سىلەرنى قاتتىق قىينىغان، ئوغۇل)

قىزلىرىڭالرنى )ئىشقا سېلىش ئۈچۈن( تىرىك قالدۇرغان پىرئەۋن 

گۇرۇھىدىن سىلەرنى قۇتقۇزدۇق. بۇ، پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ )ياخشى 

 (ئادەم بىلەن يامان ئادەمنى ئاجرىتىدىغان( چوڭ سىنىقى ئىدى

 

كەلگەن: يەنى پىرئەۋن ئۇالرنىڭ  تەرىپىدىنئازاب پىرئەۋن   

ۇللىرىنى بوغۇزالپ، قىزلىرىنى )ئىشقا سېلىش ئۈچۈن( تىرىك ئوغ

 سىناق اللە تەرەپتىن كەلگەن!  ، لېكىن، قالدۇرغان

 ېھنىگەزكۆرگەن ياكى ئاڭلىغان ۋاقىتتا كىشىنىڭ ئازابنى بۇ پىكىر 

ە سادىر قىلىۋاتقان كىشىگ ھەرىكەتنىياكى ئىش  ؟كېلەمدۇدەرھالال 

ر سادى ھەرىكەتنى-ان ئىشئىنس ياكىيۈزلىنەمدۇ؟  بىۋاسىتە

ئۇنىڭ  ، لېكىن ،ئىكەنلىكى بارراستتىنال قىلىۋاتقان كىشىنىڭ 

كەينىدە اللەنىڭ تەقدىرىنىڭ بارلىقىنى بىلىش ئۈچۈن سۆزلەپ 

بوالمدۇ؟ ئىنسان بۇ ئىشنىڭ موھتاج  ئۆگىتىشكە،  بېرىشكە

لەر ئۇنىڭ قەلبىدە چوڭقۇر بۇ ھەقىقەتبىلگەن ۋە ماھىيىتىنى 
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-ئۆزىدىن بااليى ،جەزمىيەتكە ئايالنغان ۋاقىتتا پئورۇنلىشى

ئاپەتلەرنى كۆتۈرۋىتىشى ئۈچۈن كىمگە يۈزلىنىدۇ؟ مانا بۇ يوليورۇق 

- سھې.. بۇ مۇئمىننىڭ دەرستۇرئارقىسىدىكى بىر  بېرىشنىڭ

 ، لېكىن ،تۇتۇشقا قارشى كەلمەيدۇ سەۋەبلەرنىتۇيغۇسىدا 

ا ئۆز ئالدىغۆزىال ئ سەۋەبلەرنىڭ تايىنىۋالماسلىق، سەۋەبلەرگە

 ەۋەبلەرس ،قىلماسلىق؛ بەلكى ئېتىقادقىالاليدۇ دەپ ئىشالرنى ھەل 

اللەنىڭ تەقدىرى بىلەن، اللە تەقدىر قىلغان دائىر ئىچىدە ئىشالرنى 

سە شۇنىڭ بىلەن بىرگە ھادى قىلىش الزىم. ئېتىقادقىلىدۇ دەپ ھەل 

قى ىكەينىدىكى ھەرقانداق نەرسىنىڭ پادىشاھل شەخسلەرنىڭۋە 

ىم پىالنلىغۇچى اللەغا دائ ھەقىقىيئۇنىڭ قولىدا بولغان ئىشالرنى 

 . كېرەكتەلمۈرۈش 

نىڭ  « ال إله إال الله»ئاشۇ ۋاقىتتىكى ھەمدە ھەرقانداق ۋاقىتتىكى   

يولىدا  بولۇش، اللە قېرىنداشتەلەپلىرىنىڭ بىرى بولسا اللە يولىدا 

ۇش ت تۇتدوسە يولىدا ياخشى كۆرۈش ۋە اللە يولىدا يامان كۆرۈش، الل

ى مۇھىتۋە اللە يولىدا دۈشمەن تۇتۇش.. بۇالرنىڭ ھەممىسى ئەرەب 
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پۈتكۈل جاھىلىيەت مۇھىتىغا ندىكى اۋە ھازىرقى زام قەدىمكىۋە 

ئۇنىڭغا  ۋە كېلىدىغانشۇ مۇھىتنىڭ ئادەتلىرىگە قارشى نىسبەتەن 

ئىشالردۇر.. مەسىلەن: ئەرەب تامامەن ئوخشىمايدىغان 

ن ھەممىنىڭ ئالدىدا تۇرىدىغادە قانداشلىق مۇناسىۋىتى جاھىليىتى

ئەڭ مۇھىم مۇناسىۋەت بولۇپ ئۇنىڭدىن باشقا ھەرقانداق مۇناسىۋەت 

ياكى باشقا ۋە ياكى داۋامالشمايدىغان ئاجىز مۇناسىۋەت ئىدى 

ھازىرقى زامان  مۇناسىۋەت ئەسال مەۋجۇت ئەمەس ئىدى.. 

قان   ، تۇغقان-ئۇرۇقدائىرىدىكى چەكلىك جاھىليىتىدە 

مۇناسىۋىتىنىڭ ئورنىنى مىللەتچىلىك، ۋەتەنپەرۋەرلىك  قېرىنداشلىق

ھازىرقى زامان جاھىلىيەتلىرى  ،بولۇپ ئىگىلىگەنمۇناسىۋىتى 

 اشلىققېرىند -خۇددى ئەرەب جاھىليىتى قەبىلىسى ئىچىدىكى قان

خشاش ئوباسقانغا مۇناسىۋىتىدىن پەخىرلەنگەندەك ۋە ئۇنىڭغا يان 

ىرلىنىدۇ پەخمىللەتچىلىك، ۋەتەنپەرۋەرلىك مۇناسىۋىتىدىن  سۈرەتتە

 ، ېكىنل ،ئوخشىمىسىمۇدائىرىسى .. بۇنىڭ ۋە ئۇنىڭغا يان باسىدۇ

 ئوخشايدۇ!ماھىيىتى 
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ئەرەب جاھىليىتى ۋە ھەرقانداق جاھىلىيەتتىكى ياخشى  ،ئەمما  

 مەنپەئەتتۇر. بۇ-كۆرۈش ۋە يامان كۆرۈشنىڭ ئۆلچىمى بولسا پايدا

دۇ.. مەنپەئەت بولىماددىي كۆز ئالدىدىكى  كۆپىنچەمەنپەئەت -اپايد

تىن ئۇنىڭ ئۆلچىمى شەخسىيەتچىلىكتۇر: يەنى مەن، يەنە بىر تەرەپ

، ھۆكۈمرانلىقىم، مىللىتىم، ئەگەر مەن مۈلكۈم-ھۆرمىتىم، مال

اكى ئەگەشكۈچىلىرىم ي ،يۇقىرى تەبىقىدىكى كىشىلەردىن بولسام

ىن بولسام خوجايىنلىرىم .. قاتارلىقالر ئەگەر مەن ئاجىز كىشىلەرد

 روسى( بولىدۇ!يادياخشى كۆرۈش ۋە يامان كۆرۈشنىڭ  ئۆلچىمى)

تۇتۇش ۋە دۈشمەن تۇتۇش بولسا ياخشى كۆرۈش ۋە دوست  ،ئەمما  

تىن مەنپەئەت-ئۇنىڭ پايدا ،يامان كۆرۈش ئۆلچىمىگە ئوخشاش بولۇپ

پ ىم ئۆزگىرىئۇ دائ ،پىرىنسىپى يوق.. چۈنكى ھېچقانداقباشقا 

بىرخىل ھالەتتە مۇقىم تۇرمايدۇ، بۈگۈنكى دوست ئەتىسى 

دۈشمەنگە ئايلىنىپ قالىدۇ، بۈگۈنكى دۈشمەن ئەتىسى دوستقا 

 ،پىرىنسىپ ۋە كىشىلىك قىممەت ئۆزگەرمەيدۇئايلىنىپ قالىدۇ. 
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مۇقىم بىرخىل ھالەتتە تۇرمايدىغان ۋاقىتلىق مەنپەئەت  ، لېكىن

 !ارلىق جاھىلىيەت ئوخشاشتۇرئۆزگىرىدۇ.. بۇ ئىشتا ب

ى قەلبىدە ن«  لا إله إلا الله »بىلەنال يەنى  ئېيتىشپەقەتال ئىمان   

ھالدا ماتىك ئاپتوتەستىقالش ۋە ئۇنى تىلى بىلەن سۆزلەشنىڭ ئۆزىال 

ىسادى، ، ئىقتسىياسىي جاھىلىيەتنىڭ ئۆرۈپ ئادەتلىرى ۋە ئۇنىڭ 

ردەم دەتلىرى ئۇنىڭغا يا، ئەخالقى ئۆرۈپ ئا ئىدىيەۋى، ئىجتىمائىي 

ئاشۇ ئىشالرنى  تۈپ يىلتىزىدىن ئۆزگەرتىشكە ئىلىپ  بىلىۋاتقان

 قەلبنى ئېيتىشغا ئىمان «لا إله إلا الله »گەرچە بارالمايدۇ.. 

ئورۇن  اقوبۇل قىلىشىغ نىئۆزگەرتىشى قەلبنىڭئۆزگەرتىشكە ھەمدە 

ھازىرلىغان تەقدىردىمۇ ئاشۇ ئىشالرنى  تۈپ يىلتىزىدىن 

ە ئۇنى بىنا قىلىش ئىراد ،زگەرتىشكە ئىلىپ بارالمايدۇ..  ئەممائۆ

 يېڭىقىممەتلەر ۋە  يېڭىئۆلچەملەر ۋە  يېڭىقىلىنىدىغان 

ىشالر ئ كېلىدىغانگەرچە بۇالر ئىمان ئىيتقاندا بارلىققا ۋەزىيەتلەر 

ا چىقمايدۇ ھەمدە بىرال ۋاقىتت ۋۇجۇدقا ئۆزلۈكىدىن ، لېكىن ،بولسىمۇ
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ۇرۇلۇپ ەم قبىنا مۇستەھك يېڭىئۇنىڭ بىلەن  ،بەلكىۇ، تامام بولمايد

  بىر خىشتىن قۇرۇلىدۇ..-بىر خىش بولغىچە

 ىقىدۇ.چ ۋۇجۇدقائىشلىرى  تەربىيەلەشئىشالر بىلەن  يۇقىرىقى   

 ) صلى الله عليه وسلم (پەيغەمبەر مانا بۇالر ئۇلۇغ تەربىيچى    

زۈلدۈرمەي، داۋاملىق ئۈ بارغىچە يېتىپچوققىغا ئاشۇ يۈكسەك 

 تۇرۇش ئىچىدە  ، كۆڭۈل قويۇپ، دائىم تەكشۈرۈپھەرتەرەپتىن

 نداشلىققېرىئىلىپ بارغان ئىشالردۇر. شۇنىڭ بىلەن اللە يولىدىكى 

 قېرىنداشلىق-مۇناسىۋىتى  كىشىلەرنىڭ قەلبىدىكى قان

 ھەمدە  مۇناسىۋىتىدىنمۇ ئەڭ كۈچلۈك مۇناسىۋەتكە ئايالندى،

دۇنيا مەنپەئەتىگە ىتى رۈش مۇناسىۋياخشى كۆرۈش ۋە يامان كۆ

ئىمانى قىممەتلەرگە باغالندى. دوست ئۇ  ،بەلكى باغالنماستىن،

تۇتۇش ۋە دۈشمەن تۇتۇش مۇناسىۋىتى اللە ئۈچۈن خالىس ھالدا 

 قىممەتلەرنىڭ ئۆلچىمى بويىچە بولدى.ئىمانى 

نىڭ  « ال إله إال الله»ئاشۇ ۋاقىتتىكى ھەمدە ھەرقانداق ۋاقىتتىكى   

ئالى ئەخالقى قىممەتلەر بولۇپ ئۇنىڭ  ،ەلەپلىرىنىڭ بىرى بولسات
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جاھىلىيەت ئۇنى  ، لېكىن ،بەزىسى ئەرەب مۇھىتىدا بار ئىدى

يولىدىن چىقىرىۋەتكەن ئىدى..  توغرا ھەمدە ئۆزىنىڭ  بۇزۇۋەتكەن

ئۇالردا باتۇرلۇق، شىجائەت بار ئىدى، كەلگەندەك   (51)سۈرە فەتھىدە

ئۇالردا .. ئىدى ئۆزگەرتىۋەتكەن ىيەتئۇنى  جاھىل ، لېكىن

ڭ جاھىلىيەت ئۇنى ئۆزىنى ، لېكىنسىخيلىق، مەردلىك  بار ئىدى، 

كەلگەندەك  (52)سۈرە بەقەردە يولىدىن چىقىرىۋەتكەن ئىدى.توغرا 

شۇڭا  .ىقىالتت سەرپئۇالر ماللىرىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن 

يولىغا توغرا  رتىدىكىئۇنىڭ يولىنى تۈزەپ، ئۇنى ئۆزىنىڭ ئەسلى پىتى

 ئىدى.  كېرەكقايتۇرۇش 

                                                 
َة َحِميَ َة اْلَجاِھِليَ ِة ( ] الفت  ك )  )51( ِذيَن َكَفُروا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميـَ  َل الـَِّ  ِإْذ َجعـَ

 –نى جاھىلىيهت دەۋرىنىڭ قىزىققانلىقى –كاپىرلار قىزىققانلىقىنى ) [  08
 ..(دىللىرىغا پۈككهن چاغدا

ِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل ُن ِباللَِِّه َواْلَيْوِم اْلآ) َكالَِِّذي ُيْنِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَِّاِس َولا ُيْؤِم  )52(
ْيٍء ِممَ ا  ْلدًا لا َيْقِدُروَن َعَلى شـــَ اَبُه َواِبلر َفَتَرَكُه صـــَ ْفَواَن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأصـــَ صـــَ

ُبوا َواللَُِّه لا َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن ( ] البقرة ك  ۇنداق )پۇل ـ )ب [  089َكســــَ
لارغا كۆرســـىتىش ئۈچۈن ســـهرپ قىلىدىغان( ئادەم خۇددى مېلىنى باشـــقى

ــــ چاڭ قونۇپ قالغان، قاتتىق يامغۇردىن كېيىن )يۇيۇلۇپ(  ئۈســتىگه توپا ـ
بۇرۇنقىدەك بولۇپ قالغان سـىلىق تاشقا ئوخشايدۇ. ئۇلار قىلغان ئهمهللىرى 

قهۋمىنى  كاپىرهللا ئۈچۈن )ئاخىرەتته( ھېچقانداق ســـاۋابقا ئىگه بولالمايدۇ. ا
 (دايهت قىلمايدۇھى
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ەب ئەر ،بىر قىسمى بولسايەنە ئۇ ئەخالقى پەزىلەتلەرنىڭ 

جاھىليىتىدە ۋە ھەرقانداق جاھىلىيەتتە مەۋجۇت ئەمەس ئىدى 

 كىشىلەر ،چۈنكىئەمەس ئىدى.  مۇمكىنھەمدە مەۋجۇت بولىشىمۇ 

 ئاجىزنىئارىسىدا زۇلۇم قىلىشنى چەكلەش، ھاياتنى كۈچلۈكلەر 

 ،ئۈستىگە ئەمەس (53)بوزەك قىلىدىغان ۋە يەيدىغان  ئورمان قانۇنى

ى ئۇنىڭ مەيل ئىنساننىئادىللىق ئۈستىگە بەرپا قىلىش،  ،بەلكى

كى ، يائىجتىمائىي جىنسى، رەڭگى، تىلى، ۋەتىنى، ۋە ئۇنىڭ  

 ەتئىيق بولۇشىدىنياكى ئىقتىسادى ئورنىنىڭ قانداق سىياسىي 

خالقى قاتارلىق ئە ھۆرمەتلەش نۇقتىسىدىنانلىق ئىنسئۇنى   ،نەزەر

 شئىپەزىلەتلەر ھەرقانداق جاھىلىيەتتە مەۋجۇت بولمايدۇ. مانا بۇ 

 .ئاشىدۇئەمەلگە  لەغا خالىس قىلغانداال  (54)قەلبىنىپەقەتال 

                                                 
كى ئورمانلىقتا ياشايدىغان ھايۋانلار ئىچىدى -ئورمان قانۇنى دىگىنىمىز  )53(

زنى بوزەك قىلىدىغان ۋە يهيدىغان ھايۋانلار ئارىســـىدىكى كۈچلۈكلهر ئاجى
 قانۇننى كۆرسىتىدۇ.

ــڭ ئهركىنلىكىگه  )54( ــادىللىق  قىلىش، ئىنســـــاننى دىمكىراتىيه ئۆزىنى   ئ

ــــىپلىرىنى  بىكىتتۇق ھهمــدە ئۇنى ئهمىليهتكــاپــالهتلىــك قىلىش. ته .. پىرىنس
ــــقىللـارنىـڭ ھهق ۋوقوقىغـا رىئايه قىلدۇق دەپ دەۋا -تهتبىقلىـدۇق، بـاش

ىفىندا گىرسىگوۋىنادا، شىيشان شهھهرلىرىدە، فىل-قىلىدۇ.. بىراق ، بوسـىنيه
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بۇيەردە بىزنىڭ مەقسىتىمىز ھەرگىزمۇ مەككىدىكى تەربىيە   

ىچە ىڭ تەلەپلىرىنى قىسقن«ال إله إال الله»مەزگىلىگە نىسبەتەن 

بىزنىڭ مەقسىتىمىز شۇنداق  ،سۆزلەپ ئۆتۈش ئەمەس. بەلكى

 اللەنىڭ قەتئىينىڭ تەلەپلىرى «ال إله إال الله: »دىيىشكى

دەرگاھىدىن چۈشكەندىن باشالپ ئىرجائىزىم ئىدىيسى دەۋا 

ىلىشىال قتەستىقالش ۋە تىل بىلەن ئىقرار  قەلبتەقىلغاندەك پەقەتال 

تەستىقالش ۋە تىل بىلەن ئىقرار قىلىش  قەلبتە  ەس.بولغان ئەم

 ئىماننىڭ ھەقىقىيبولسا دەۋەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە 

 بۇ ۋاقىتتا ئىمان ئىيتىشنىڭ خەتەرلىرىگە پەقەتال ،بەلگىسى بولۇپ

 تەقەلب ، لېكىنئۆزىنى تەقدىم قىالتتى،  مۇئمىنلەر ھەقىقىي

) مبەر پەيغەىڭ ئۆزىال  تەستىقالش ۋە تىل بىلەن ئىقرار قىلىشن

                                                 
، كهشــمىيردە، پهلهســتىندە ھهمدە مۇســۇلمانلار يهھۇدىلارۋە نهســارالارنىڭ 

ــــاۋاتقـان ھهرقانداق ئورۇندا يۈز بىرىۋاتقان ھۆكۈمرا ــــتىـدا يـاش نلىقى ئـاس
قىرغىنچىلىقلـار بۇنىڭغـا جاۋاپ بولالايدۇ، ئۆزىنى ئهركىن دۇنيا قۇرغۇچى 
ـــارالارنىڭ ھۆكۈمرانلىقى  دەپ داۋا قىلىۋاتقان دىمكىراتىيه يهھۇدىلارۋە نهس

ولۇشنىڭ بمۇسۇلمانلارغا ئادىللىق قىلىش، كهڭ قورساق  ئاستىدا ياشاۋاتقان
ــــچه ئۇلــارنى قىرىــپ ، ئۆلتۈر پ، تۈرمىلهرگه قــامــاش...  ئورنىــدا ئهكىس
ــــتىلـار بىلهن زۇلۇم قىلمـاقتـا.. مـانـا بۇ ئۇلارنىڭ  قـاتـارلىق ئهڭ قهبىـه ۋاس

 ئادىللىقى، كهڭ قورساقلىقى، ئىنساننى ھۆرمهتلىشى...
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  مۇئمىنلەر جامائىتىنىڭ تەربىيەلىگەن   (صلى الله عليه وسلم 

پەيدا قىلغان بىرەر نەرسىنى پەيدا « ال إله إال الله»قەلبلىرىدە  

ال »ەر  قىلغان كىشىل ئېتىقادغا « ال إله إال الله» ،قىاللمىغان، بەلكى

لىرى ۋە ئۇنىڭ تەلەپ ئېيتقاننىڭ تەلەپلىرىگە ئىمان « إله إال الله

 نىڭ« ال إله إال الله» دۇنيادا رېئالۋە  تەربىيەلەنگەنبويىچە 

ئىشالر  ئاجايىپ ۋاقىتتىال ئاندىن تەلەپلىرى بويىچە ئەمەل قىلغان  

 يۈز بەرگەن..

لىرى نىڭ تەلەپ« ال إله إال الله»بىزنىڭ مەقسىتىمىز  ،شۇنىڭدەك  

 انچتاي  (عليه وسلم صلى الله)پەيغەمبەر  تەربىيەلەشبويىچە 

 ېيىشدسىز ئاالھىدە ئەمەل بازىغا نىسبەتەن ئىلىپ بارغان مىسلى

ۋە قىيامەتكىچە  يېرىدەھەرقانداق  زېمىننىڭبۇ  ،چۈنكىئەمەس، 

 بولغان ھەرقانداق ۋاقىتتا دەۋەت بازىسىنى قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن

پ تەلە تەربىيەچىدىنئاتالنغان ھەرقانداق  بىلەن  ۋۇجۇدىپۈتۈن 

  (م صلى الله عليه وسل) پەيغەمبەر   ،بىراقلىنىدىغان ئىشتۇر، قى

 )پەيغەمبەر  بولسا  ھەرىكەتئىلىپ بارغان مىسلىسىز ئاالھىدە 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

466 

 

نىڭ تەلەپلىرىگە ئەمەل « ال إله إال الله» (صلى الله عليه وسلم 

ىپ ئاجاي ئۈلگە بولۇپ ئۇالرنى يەتكۈزگەن رېئاللىقتاقىلىش ۋە 

 - پەرز قەلبىدىن ئۇنىڭ بىلەن ئۇالر  دەرىجە ئىدى.

تعالى سبحانه و) اللە  ۋە قىزىقىدىغان مەجبۇرىيەتلەرنى ئورۇنداشقا 

بۇ ر ئۇال مەجبۇرلىمىسىمۇ (صلى الله عليه وسلم) ۋە پەيغەمبەر   (

بولۇپ ئۆزگەرگەن  ئېسىلىدىغانمەجبۇرىيەتلەرگە چىڭ - پەرز

 مانا بۇ  (هم رضوان الله علي) ساھابىالر  .ئىدى ەئاجايىپ دەرىج

ھەمدە ئۇالر  ئېيتتىئاجايىپ دەرىجە بىلەن ئاخىرەتكە ئىمان 

خۇددى قىيامەت مەلۇم مەزگىلدىن كىيىن ئەمەس ھازىرال 

ھەر ۋاقىت ئاخىرەت كۈنىنى ئەسلەپ ياشىدى.  ،كىلىدىغاندىكىدەك

) ەر پەيغەمب تەربىيەچىمانا بۇ ئاشۇ مىسلىسىز ئەۋالدالر ئەڭ چوڭ 

نىڭ قولى ئارقىلىق ئاالھىدە بولغان ئاجايىپ  (لم صلى الله عليه وس

ە نىڭ تەلەپلىرىگ« ال إله إال الله»بۇ دەرىجە پەقەتال  دەرىجىدۇر. 

پۈتۈن ۇ ئ ،بولۇپ كېلىدىغانبارلىققا  ئارقىلىقال  ئېسىلىشچىڭ 
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ھەرقانداق دەۋەت قىلغان  غا«ال إله إال الله»بىلەن  ۋۇجۇدى

 !كىشىدىن تەلەپ قىلىنىدۇ

 قەلبئۇ  ،كېڭەيدىئاستا -ستائانىڭ تەلەپلىرى « ه إال اللهال إل»

تەرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالدى، اللە ئۇنى ئۆز  يېڭىۋە ھاياتنىڭ 

بىلەن ئۆزىنىڭ تەقدىر قىلغان ۋاقتىدا چۈشۈردى،  ھېكمىتىئىلمى ۋە 

ەتكە مەجبۇرىي ئېسىلىشنىڭ تەلەپلىرىگە چىڭ « ال إله إال الله»

 نىڭ « ال إله إال الله» ،، چۈنكىئايالندى 

 ەلمەيتتى.ئەمىللەشتۈر ھەقىقىيتۇنجى تەلەپلىرىنىڭ ئۆزىال ئىماننى 

 – 451اإلمام أبو عبيد القاسم بن سْم ) )ئىمام ئەبۇ ئۇبەيد قاسىم   

ۋە ئۇنىڭدىن كىيىنكى -91ناملىق كىتابىنىڭ «  اإليمان » (ه  ( 221

 بەتلىرىدە مۇنداق دەيدۇ:

  (صلى الله عليه وسلم )  رنى پەيغەمبەر ئەگەر بىز بۇ ئىشال »

   (سبحانه وتعالى ) ھەمدە اللە   ئەۋەتىلگەنپەيغەمبەر قىلىپ 

ئۇنىڭ بىلەن ئۆزىنىڭ كىتابى قۇرئاننى نازىل قىلغان ئىشالرغا 

مد رسول ال إله إال الله ، مح» بېشىقايتۇرىدىغان بولساق بىز ئىماننىڭ 
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صلى  ) ، پەيغەمبەر ەنلىكىنىشاھادەت كەلىمىسى ئىك دېگەن «الله

 ال إله إال الله ،» مەككىدە ئون نەچچە يىل مۇشۇ  (الله عليه وسلم 

شاھادەت كەلىمىسىگە دەۋەت  دېگەن «محمد رسول الله

 دېگەن (ال إله إال الله ، محمدا رسول اللهقىلغانلىقىنى، بۇ ۋاقىتتا   )

ماننىڭ ن ئىقىلىنغا پەرزشاھادەت كەلىمىسىدىن باشقا بەندىلەرگە 

 دېگەن «ال إله إال الله ، محمد رسول الله»يوقلىقىنى، كىمكى  

مۇئمىن بولىدىغانلىقىنى ھەمدە  دېسە نىشاھادەت كەلىمىسى

ئۇنىڭغا بۇنىڭدىن باشقا دىنى مەجبۇرىيەت يوقلىقىنى ، ئۇنىڭغا 

زاكات، ناماز، ۋە ئۇنىڭدىن باشقا شەرىئەت قانۇنى يوقلىقىنى 

بۇ شۇ ۋاقىتتىكى كىشىلەرگە ئاسانچىلىق  . بىراقئۇچرىتىمىز

تۇغدۇرۇش بولۇپ ئۆلىماالر بۇنى اللەنىڭ بەندىلىرىگە بولغان 

ئۇالر  ،دەپ نەقلى قىلدى، چۈنكى كۆرۈنۈشىرەھمىتى ۋە 

ەر كىرگەن بولۇپ ئەگ يېڭىدىنجاھىلىيەتتىن قۇتۇلۇپ ئىسالمغا 

كلىگەن يۈمەجبۇرىيەتلەرنى بىرال ۋاقىتتا ھەممىسىنى - پەرزئۇالرغا 

ال إله »ەتال پەق ، شۇڭا،نەپرەتلىنەتتىلبى دىندىن ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ قە
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 تىلى نىشاھادەت كەلىمىسى دېگەن «إال الله ، محمد رسول الله

لىنغان ئىمان قى پەرزبىلەن ئىقرار قىلىش ئاشۇ ۋاقىتتىكى كىشىلەرگە 

 ەتھىجرئۇالر مەككىدىكى ئون نەچچە يىللىق ھاياتىنى ۋە  ئىدى.

ال إله »ىلغاندىن كىيىن مەدىنىدىكى ئون نەچچە ئايلىق ھاياتىنىق

شاھادەت كەلىمىسى بىلەن  دېگەن« ، محمد رسول اللهإال الله

ئۆتكۈزگەن ئىدى، شۇنىڭ بىلەن كىشىلەر ئىسالمغا قايتىپ ئىسالمغا 

بولغان قىزغىنلىقى ئاشقان ۋاقىتتا اللە ئۇالرنىڭ ئىمانىغا شۇ 

بەيتۇل مۇقەددەسكە قاراپ ناماز ى قويدىك قوشۇپئەھكامنى  

ر ئەگەر ئۇالئوقۇشنى كەئبىگە قاراپ ناماز ئوقۇشقا ئۆزگەرتتى.. 

شتىن كەئبىگە قاراپ ناماز ئوقۇقىبلىنى كەئبىگە ئۆزگەرتكەن ۋاقىتتا 

شاھادەت  دېگەن «ال إله إال الله ، محمد رسول الله»باش تارتىپ 

دە  ڭ تۇرۇپ ھەمئىبارەت ئىمانىدا چى ئېيتىشتىنكەلىمىسىنى 

بەيتۇل مۇقەددەسكە قاراپ ناماز ئوقۇشتا چىڭ تۇرغان بولسا ئەلۋەتتە 

شاھادەت  دېگەن «ال إله إال الله ، محمد رسول الله»ئۇالرنىڭ 

كەلىمىسىنى تىلى بىلەر ئىقرار قىلىشىدا كەمچىللىك بولغان بوالتتى، 
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ئىككىنچى چۈنكى دەسلەپكى ئىتائەت قىلىش ئىمان نامىغا  

ئۇالر . ئىدى ئىتائەت قىلىشتىن بەكراق ھەقلىق ئەمەس ىمقىقېت

ه صلى الله علي) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە 

ال إله إال الله ، محمد »نامازنى قوبۇل قىلىشقا   خۇددى  گە (وسلم 

شاھادەت كەلىمىسىنى تىلى بىلەر ئىقرار قىلىشقا  دېگەن «رسول الله

بەرگەن ۋاقىتتا بۇ ئىككىسى )يەنى ناماز  اۋابج، بەرگەندەك جاۋاب

 تىلى بىلەن ئىقرار قىلىش( ئاشۇ ۋاقىتتىكى ئىمانغا ئايالندى. ۋە

 دېگەن«ال إله إال الله ، محمد رسول الله» بۇ ۋاقىتتا  ،چۈنكى

شاھادەت كەلىمىسىنى تىلى بىلەر ئىقرار قىلىشقا ناماز قوشۇلغان 

 لەن  )يەنى ناماز ۋە تىلى بىلەنئۇالر بىر مەزگىل بۇنىڭ بى ...ئىدى

ئىقرار قىلىش( اللەغا ئىبادەت قىلدى، ئۇالر نامازغا ئالدىراپ 

اللە ئۇالرنىڭ  ،ۋاقىتتا ئېچىلغانناماز ئۈچۈن تولۇق  قەلبلىرى

 زاكاتنى نازىل قىلدى: پەرزئىمانىغا ئىلگىرىكى 

 

 [ 115 ] ال صرة :  ) َوَأِقيُموا الصََّْة َوآتُوا الزََّكاَة (
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 (نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر)

 

ُرُهْم َوتُ زَكِّيِهْم ِبَها (  [ 154نوبة : ] ال ) ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

)ئى مۇھەممەد!( ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسىمىنى سەدىقە )

ھېسابىدا ئالغىنكى، ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى گۇناھلىرىدىن پاكلىغايسەن 

 ()ياخشىلىقلىرىنى( كۆپەيتكەيسەن ۋە

 

شاھادەت  دېگەن« ال إله إال الله ، محمد رسول الله»ئەگەر ئۇالر   

اش تارتسا، ب بېرىشتىنقىلىپ زاكات  كەلىمىسىنى تىلى بىلەر ئىقرار

باش تارتىپ تۇرۇپ نامازنى ئادا قىلسا بۇ  بېرىشتىنھەمدە زاكات 

 إله إال الله ال»رىدۇ ، يەنى ئىمانىنى يوققا چىقىئىلگىرىكى ئۇالرنىڭ 

شاھادەت كەلىمىسىنى تىلى بىلەر ئىقرار  دېگەن« ، محمد رسول الله

ىرىدۇ. ئىمانىنى يوققا چىق قىلىشتىن ئىبارەتقىلىش ۋە نامازنى ئادا 

ال إله »نامازنى ئادا قىلىشتىن باش تارتىش  ئىلگىرىكى  ،شۇنىڭدەك

ەر كەلىمىسىنى تىلى بىلشاھادەت  دېگەن« ، محمد رسول اللهإال الله
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زاكات  (رضي الله عنه )ئىقرار قىلىشنى يوققا چىقىرىدۇ. ئەبۇ بەكرى 

رضوان الله )ۋە ئەنسارىالر (رضوان الله عليهم ) مۇھاجىرالرئۈچۈن 

خۇددى  گە قارشى بىلەن زاكات بەرمىگەن ئەرەبلەر (عليهم 

 بىلەن جىھاد مۇشرىكالر  (صلى الله عليه وسلم ) ەيغەمبەر پ

 دائوتتۇرىسى ئىككىسىنىڭبۇ  .ئىدى قىلغانقىلغاندەك جىھاد 

 قامۇشرىكيوق: يەنى زاكات بەرمىگەن كىشىگە ۋە  پەرق ھېچقانداق

-ئۇرۇش قىلىپ قىنىنى تۆكۈش، ئەۋالدلىرىنى ئەسىرگە ئىلىش، مال

وق. ي پەرق ھېچقانداق ئوتتۇرىسىدامۈلۈكىنى غەنىيمەت ئىلىش 

ر شەرىئەت نازىل بولسا ئىلگىرى نازىل اللە تەرەپتىن بىرە ،قاچانكى

بولغان شەرىئەت ئەھكاملىرىغا قوشۇلىدۇ ھەمدە ئىمان نامى بارلىق 

شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئىمان ئەھلى مۇئمىنلەر 

ال إله إال الله ، محمد » دېگەنئىمان  تېمىدادەپ ئاتىلىدۇ. مانا بۇ 

ىنى تىلى بىلەر سۆزلەشتۇر شاھادەت كەلىمىس دېگەن« رسول الله

 «قاراشقا بارغان كىشىلەر خاتالىشىپ كەتتى.. دېگەن
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 ندەكتەربىيەلىگە  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  ئەگەر بىز  

ەيغەمبەر پ قىلىمىز: سوئال بازىغا نەزەر سالغان ۋاقتىمىزدا بىز  تايانچ

 ىلەرنىگئۈئىنسانالردىن مۇشۇ مىسلىسىز  (صلى الله عليه وسلم)

 چىقىرىش ئۈچۈن مەككىدىكى ئون ئۈچ يىل، مەدىنىدىكى ئون يىل

قىلغان غايەت زور تىرىشچانلىقالر قايسى نىشان  سەرپ جەريانىدا

قىلغان؟ ئۇ پەقەتال اللە ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان  سەرپئۈچۈن 

ەغا ، الل بېرىدىغان، نامازنى بەرپا قىلىدىغان، زاكات ئېيتىدىغان

دىغان مۇئمىن جامائەتنى بارلىققا كەلتۈرۈش ئۈچۈنال بۇ ئىبادەت قىلى

 قىلغانمۇ؟! سەرپتىرىشچانلىقالرنى 

بۇ نىشان تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە  تىگىشلىك بولغان ئالى   

 ېئالرغايەت زور تىرىشچانلىقالرنىڭ بىر قىسمىال بۇ  ،نىشان بولۇپ

ئەڭ چوڭ  ، لېكىندۇنيادا بۇ نىشاننى تامامەن ئەمىللەشتۈرەلەيتتى، 

ۇن بۇندىن بۇر -  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  تەربىيەچى

 بۇنىڭدىنمۇ چوڭ ۋە ئۇلۇغ –ئىشارەت قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك بىز 

 نىشانلىغان ئىدى.. مەقسەتلەرنى-غايە
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بۇ جامائەتنىڭ ۋەزىپىسى بۇندىن بۇرۇنقى مۇئمىن جامائەتلەر   

تىن بولماسقىلىشالر ادەت پەقەتال اللەغا ئىب  ،قىلغان تەرتىپتە

)اللەغا ئىبادەت قىلىشتىن باشقا يەنە (  ەتنىڭجامائ بۇ ،بەلكى

خۇددى  ھەمدەمۇھىم ۋەزىپىسى زىمىندا تەۋھىدنى تارقىتىش 

قوماندانى ۋە ئاشۇ پارس  (ربع  بن عامر رض  الله عنه)رەبىي 

 دائۇچراشقانزاماندىكى ئەڭ چوڭ تاغۇتالرنىڭ بىرى  رۇستەم بىلەن 

بارلىق ئىنسانىيەتنى بەندىلەرگە ئىبادەت پادىلىگەندەك، ئى

 .اللەغا ئىبادەت قىلىشقا يۈزلەندۈرۈش ئىدى يېگانە ،قىلىشتىن

اللە ۋە ئاخىرەت كۈنىگە بۇنداق  جامائەت پەقەتال كىشىلەردىن  

، اللەغا ئىبادەت قىلىدىغان مۇئمىن جامائەتنى ئېيتىدىغانئىمان 

بۇنداق جامائەتنى  ،بەلكى ،ايدۇئوخشىم كەبارلىققا كەلتۈرۈش

 ولىدۇ.بموھتاج شقا تەييارال تەربىيەلەپئاالھىدە بارلىققا كەلتۈرۈش 

تىجارەت ۋە سانائەت دۇنياسىدا كىشىلەر  يەرلىكلەرنىڭ     

 سپورتئېكئىشلىتىشى ئۈچۈن تەييارالنغان مالالر بىلەن سىرتقا 

بىلىدۇ.  لىقىنىقىلىش ئۈچۈن تەييارالنغان مالالرنىڭ ئوخشىمايدىغان
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يەرلىكلەرنىڭ ئىشلىتىشى ئۈچۈن تەييارالنغان مالالر ھاجىتىنى 

 پورتئېكسسىرتقا  ،، ئەمما مۇمكىن بولۇشىقامدايدىغان تەرتىپتە 

قىلىش ئۈچۈن تەييارالنغان مالالر بولسا بۇ مالالرنى  بازاردا دەپ 

ى تەرەپلەرن يېتەلمىگەن ئېھتىياجىغاپەرەز قىلىپ تۇرۇپ بازار 

ەگەر .. ئ. كېرەكپۇختا ياساپ چىقىش ناھايىتى قىرىپ تاشالپ چى

لە ئۇ ال ،ئۇنداقتا ،بولسا زۆرۈرتىجارەت ئۈچۈن ماددىي  زېمىندىكىبۇ 

 تېخىمۇبۇ  نىسبەتەنھەقتە بىزگە خەۋەر بەرگەن تىجارەتكە 

 :زۆرۈردۇر

 

 ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم ، ِجيُكمْ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تُ نْ 

ِسُكْم َذِلُكْم تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِ   َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنْ فُ 

ُتْم تَ ْعَلُموَن ( ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ  [ . 11 - 15] الةف :  َخي ْ

ىدىغان رئى مۆمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇ)

ە قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگهللا ا  بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟

نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، هللا )چىن( ئىمان ئېيتقايسىلەر، ا
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جېنىڭالر بىلەن جىھاد قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر، سىلەر 

 (ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر

 

  ،ىنتەلەپ قىلىنغىيولغا باشالش ئۈچۈن توغرا ئىنسانىيەتنى    

ۇ بىلەن بۇ دىننىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە، ب ھەرىكىتىئۆزىنىڭ ئەمىلى 

بولغان دىن ئىكەنلىكىگە، بۇنىڭدىن  باشقا  زۆرۈرئەگىشىش 

ھەرقانداق نەرسە بۇ دىنغا ئوخشىمايدىغانلىقىغا ھەمدە ئۇنىڭ 

ۈكسەك ي ، بېرىدىغانئورنىدا تۇرۇشقا يارىمايدىغانلىقىغا گۇۋاھلىق 

 ئىدى..بولۇش گەن، مىسلىسىز جامائەت للەندەرىجىدە شەكى

يولغا باشالش ئۈچۈن تەلەپ قىلىنغىنى  توغرا ئىنسانىيەتنى   

پۈتكۈل جاھىلىيەتكە قارشى تۇرىدىغان  ھەمدە جاھىلىيەتكە قارشى 

 تۇرىدىغان، ئۇنىڭ ئۈستۈنتۇرۇپال قالماي بەلكى جاھىلىيەتتىن 

بىر  يېڭى ساستىكىئاتوغرا تاشالپ ئۇنىڭ ئورنىغا  يېقىپبىنالىرىنى 

مانا بۇ  .بارلىققا كەلتۈرۈش ئىدى. نىكىشىلەربىنا پەيدا قىلىدىغان 
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ىڭ قولى ن (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  ئەمەلىيەتتەئىشالر  

    بىلەن تامامالنغان ئىدى..

 ىنىڭ تۇنجىگەرچە ئەرەب جاھىليىتى شۇ ۋاقىتتا دەۋەت ئۆز

بىراق،  ،ەۋۋىلى بولسىمۇيولۇققان جاھىلىيەتنىڭ ئرايونىدا 

ليىتىگە قارشى پەقەتال ئەرەب جاھىجاھىلىيەتكە قارشى تۇرۇش 

 ئەھلى يەنى : زېمىنپۈتكۈل  ،بەلكى ئەمەس ئىدى،  تۇرۇش

بۇددىزىمچىالر، ئۇتقا ئىبادەت قىلغۇچىالر، جىنغا ئىبادەت 

قىلغۇچىالر، بۇتپەرەسلەر، پىالنىتالرغا ئىبادەت قىلغۇچىالر، 

 تەرىپىدىنىبادەت قىلغۇچىالر ياكى كىشىلەر تاغۇتالرغا ئ

 ئۆزگەرتىلگەن ساماۋى دىن ئەھلى.. قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى

 جاھىلىيەت ئىچىدە ياشىماقتا ئىدى، 

ئۇ   ۋە   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر دىن،  يېڭىمانا   

 قارشى تۇراتتى، بۇالرنىڭ ھەممىسىگەجامائەت   تەربىيەلىگەن

للەغا كامىل ئىبادەت قىلىدىغان مۇسۇلمان جامائەتنى ا پەقەت    

نىڭ ئورنىغا ئۇ ،جاھىلىيەتنى ئۆزگەرتىپبارلىققا كەلتۈرۈشنىڭ ئۆزىال 
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ە تاقابىل جاھىلىيەتك مانا بۇدىننى بەرپا قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن توغرا 

 تۇراالمدۇ؟!

 يېڭىياق، ھەرگىزمۇ تاقابىل تۇرالمايدۇ. شۇڭا بۇ ئىش    

ئۈلگە بولىدىغان، يۈكسەك دەرىجىدە شەكىللەنگەن  ەجەمئىيەتك

ئۈلگە بولىدىغان،  جەمئىيەتكە يېڭىئىدى. موھتاج جامائەتكە 

لى ص) پەيغەمبەر يۈكسەك دەرىجىدە شەكىللەنگەن جامائەت بولسا 

يەنى: بىنا ئۇنىڭ ئۈستىدە   نىڭ جامائىتى  (الله عليه وسلم 

 زېمىنبىلەن  مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان ھەمدە ئەمىلىتى

 بازا ئىدى. تايانچئۆزگەرتىدىغان  رېئاللىقىنى

ەن بازا ھەمدە ئۇالر يەتك تايانچنۇرغۇنلىغان تارىخ كىتابلىرى ئاشۇ    

يۈكسەك دەرىجە ھەققىدە نۇرغۇنلىغان رىۋايەتلەرنى بايان قىلدى.. 

 ىتەرجىمىھالىننىڭ  (رضوان الله عليهم )ساھابىلەر بىز بۇ يەردە 

ەمدە بىز بولدى ھ يېزىپكىتابلىرى رمايمىز، بۇنى تارىخ ئولتۇ يېزىپ

نىڭ ئۆزلىرى ھەققىدىمۇ    (رضوان الله عليهم )ساھابىلەر  يەنە 

سۆزلەش توغرىسىدا ئۇالر  ،سۆزلەپ ئولتۇرمايمىز، ھەقىقەتەن
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 ئېتىبارە تەدبىر ۋ بىز ،لەرزىگە سالىدۇ. بەلكىتىترىتىپ  قەلبلەرنى

نىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان ئۆلچەملىرىنى بازا ئۇمىسلىسىز جەھەتتىن 

 سۆزلەپ ئۆتۈشنى مەقسەت قىلىمىز.

ه رضوان الل)ساھابىلەر ئاشۇ  مېنىشۇنداق بولسىمۇ، شەخسەن    

نىڭ ئۈلگىلىك ئىش ئىزلىرى لەرزىگە سالماقتا، مەن  (عليهم 

ىمەن، بۇ ئىگە بواللمايۋات تۇتۇۋېلىشقائۆزۈمنى ئۇالردىن تەسىرلىنىپ 

وان الله رض)ساھابىلەر ئىزالرنىڭ ھەممىسى پەقەتال ئۈلگىلىك ئىش 

ڭ ئۇنى ،بەلكى ،نىڭ ئەڭ چوڭلىرىغىال خاس بولماستىن (عليهم 

ەنى ) يمۇنداقال ئۆتۈپ كەتكەن قېشىدىنبەزىلىرى تارىخ ئۇنىڭ 

 بىر ئازغىنە (ڭمىغان شەخسلەرنىتارىختا ئاالھىدە مەشھۇر بول

ازراق ئبۇ ھەقتە دۇر. رىىئۈلگىلىك ئىش ئىزل گۈزەلنەچچە قۇردىكى 

 توختىلىپ ئۆتسەك بولىدۇ دەپ قارايمەن.

    

* كانت امرأة ُتصرع  تتكشف    أثناء نوبتها ،  شكت ذلك إلى رسول    

الله وطلبت منه أن يدعو لها لتشفى من صرعها .  قال لها عليه الصْة 
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والسْم : و إن شئت دعوُت لك ، وإن شئت صبرت ولك الجنة و . قالت 

: أصب ر يا رسول الله ! ولكن ادع ل  أال أتكشف .  دعا لها ،  لم تعد 

 ( .55تتكشف بعد ذلك )

 ېسىلىكبار ئىدى، ئۇ ئايالنىڭ  كېسىلىبىر ئايالنىڭ تۇتقاقلىق  ۞   

 قاالتتى، ئۇ ئايال بۇ ئەھۋالالرنىئىچىلىپ تۇتقاندا ئۇنىڭ بەدىنى 

نىڭدىن ئۇ ،قىلىپ گە شىكايەت (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

 گە دۇئا قىلىشنى تەلەپىساقىيىشى ئۈچۈن ئۆز كېسىلىنىڭبۇ 

ەگەر ئ» ئۇ ئايالغا :   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر قىلدى. 

للەغا امەن سىزگە كىسىلىڭىزنىڭ  ساقىيىشى ئۈچۈن  ،خالىسىڭىز

ەن سەبىر قىلىڭ ، بۇنىڭ سەۋەبى بىل ،ئەگەر خالىسىڭىزدۇئا قىالي ، 

 .« دېدى-نەتكە كىرىسىزجەن

 ، ىنلېكئۇ ئايال: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! مەن سەبىر قىلىمەن، 

تۇتقاندا بەدىنىمنىڭ ئىچىلىپ  قالماسلىقى ئۈچۈن  كېسىلىمسىز 

ايالغا ئۇ ئ  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر .  دېدىدۇئا قىلىڭ 

                                                 
 رواه مسلم .  )55(
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بەدىنى ا ندتۇتقا كېسىلىدۇئا قىلدى، شۇنىڭدىن كىيىن ئۇ ئايالنىڭ 

 ئىچىلىپ قالمىدى.

ۇ كىشى . ئتا قالدىبىر كىشى ئايالى بىلەن قاتتىق نامراتلىق ۞  

رگە كىشىلەموھتاج   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ئايالىغا: 

 ېنىدىكىينەرسىلىرىنى بىرىدۇ،  بىز ئۇنىڭدىن بىزگە  ئېھتىياجلىق

ۇنىڭغا: الى ئ. ئاي دېدى-؟تەلەپ قىاليلىمۇ بېرىشنىمۈلۈكتىن -مال

گە شىكايەت  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر سەن اللەنى 

 ئايال سەبىر قىلدى. -. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئەر دېدىقىلماقچىمۇ؟ 

پۇقرالىرىنىڭ ئەھۋالىنى كۆزدىن   (رضي الله عنه)ئۆمەر   ۞  

بىر ئۆيدىن  ،كېتىۋېتىپتەكشۈرۈپ  كېچىدەكەچۈرۈش ئۈچۈن 

دە -يىغلىغان ئاۋازىنى ئاڭالپ قالدى نىڭالرسەبى بالىكىچىك 

بىر ئايالنىڭ قازاننى ئوت ئۈستىگە  ھەمدە ئۇدەرھال ئۇ ئۆيگە كىردى 

ى بالىالر سەب ئەتراپىداقورىۋاتقانلىقىنى كۆردى، ئۇنىڭ قويۇپ ئۇنى 

 يىغلىماقتا ئىدى. 
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-اليدۇ يىغ نېمىشقائۇ ئايالدىن بۇ بالىالر   (رضي الله عنه )ئۆمەر  

 ؟دەپ سورىدى

ۆمەر  . ئ دېدى-ئۇ ئايال ئۇنىڭغا : بالىالر ئاچلىقتىن يىغالۋاتىدۇ 

 . دېدى -بار؟ نېمەئۇ ئايالغا: قازاندا   (رضي الله عنه )

لكىپ سىتاشالرنى  شېغىلئۇ ئايال ئۇنىڭغا : مەن قازانغا ئۇششاق  

 ،، چۈنكىبالىالر ئۇخالپ بولغىچە ئۇنى مۇشۇنداق ئۆرۈپ تۇرىمەن

-، ئۆمەر بىزگە پەرۋا قىلمايدۇتاماق يوق يېگۈدەك ايېنىمىزدبىزنىڭ 

ئىكەنلىكىنى  (رضي الله عنه )ئۇ ئايال ئۇنىڭ  ئۆمەر   . دېدى

 .بىلمەيتتى

ئۇ ئايالغا: ئۆمەر سىنىڭ ئەھۋالىڭنى قانداق   (رضي الله عنه)ئۆمەر  

 . دېدى -بىلسۇن؟

نىڭ رئۇ ئايال ئۇنىڭغا : ئۇنداق بولسا ئۇ قايسى ئىشتا  مۇسۇلمانال

 . دېدى-ئىشلىرىغا ئىگىدارچىلىق قىلىدۇ
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يىغالپ كەتتى، ئۇ بەيتۇل مالغا )  (رضي الله عنه)ئۆمەر  

مۇسۇلمانالرنىڭ خەزىنىسىگە( باردى، ئۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ 

 ھەمراھىمۇ بار ئىدى، 

 ئايالنىڭ ھېلىقىئۇن، ياغنى كۆتۈرۈپ   (رضي الله عنه )ئۆمەر  

غا ئى  (رضي الله عنه )اھى ئۆمەر  ئۆيىگە قاراپ يول ئالدى، ھەمر

 .  دېدى! ماڭا بەرگىن مەن كۆتۈرۈۋاالي  ئەمرىمۇئمىنلەرنىڭ 

ئۇنىڭغا : قىيامەت كۈنى ماڭا كىم   (رضي الله عنه )ئۆمەر  

ۇ ئئۇن، ياغنى  ئۆزى كۆتۈتىرىدۇ.  دە-كۆتۈرۈشۈپ بىرىدۇ! دەيدۇ

تۈتۈن  ،تتاكىھە (رضي الله عنه )ئۆمەر   ئايالنىڭ ئۆيىگە ئاپىرىدۇ،

ساقاللىرىنىڭ ئارىسىغا كىرىپ كەتكۈچە ئوتنى پۈدەيدۇ.. ئۆمەر   قويۇق

ۇپ پ قورسىقى تويكىچىك بالىالرنىڭ تاماقنى يە  (رضي الله عنه )

 ..ئۇخالپ قالغانلىقىنى كۆرمىگىچە ئورنىدىن قوزغالمايدۇ

مۇجاھىدالرنىڭ بىرى جەننەتنى، شەھىدلىكنى ئارزۇ قىلىپ  ۞  

بار  -ياكى بىرقانچە تال خورما –ىقتى، ئۇنىڭ قولىدا بىر ئۇرۇشقا چ

ىر تىپ بولغىچە سەبۇ قولىدىكى ئاشۇ خورمىنى يەپ تۈگىئىدى، ئ
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ئەگەر مەن بۇ : دە قولىدىكى خورمىنى تاشالپ -قىاللمىدى

ئۇزۇن  بۇ ،ئەلۋەتتە ،پ بولغىچە تۇرۇپ قالسامخورمىنى يەپ تۈگىتى

ئۇرۇش مەيدانىغا  ىنىچەدېگ -بىر ئىشكەن  كېتىدىغانۋاقىت 

 .ئېرىشتىدە ئۆزى ئارزۇ قىلغان شەھىدلىك ماقامىغا -كىردى

ئۇرۇشقا تەييارلىق قىلىش ئۈچۈن ساۋۇت  مۇجاھىدالرنىڭ بىرى ۞  

ەن ھەقىقەت)ئۇرۇش كىيىمىنى( كىيدى. ئۇنىڭ ھەمراھى ئۇنىڭغا : 

ى، ئۇ بىر تۆشۈك بارلىقىن قېشىداقىسمىنىڭ  بويۇنبۇ كىيىمنىڭ 

، بۇ يتتىئېئەنسىرەيدىغانلىقىنى  كېتىشتىنن ئوق كىرىپ يەردى

مۇجاھىد ھەمراھىغا تەبەسسۇم قىلىپ : ئەگەر ماڭا مۇشۇ تۆشۈكتىن 

  ! دېدى -ئوق تەگسە مەن اللەنىڭ ئالدىدا  ھۆرمەتلىك بولىمەن

ك ، اللە ئۇنى شەھىدلىتەگدىدەرۋەقە ئۇنىڭغا ئاشۇ تۆشۈكتىن ئوق 

 ماقامى بىلەن ھۆرمەتلىدى..

زلەپ سۆ كۆپ بولۇپ،ناھايىتى  بۇنداق مىسالالرسۆزلەپ كەلسەك 

 ..تۈگەتكىلى بولمايدۇ
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صلى ) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە  ، ئېھتىمال  

مانا بۇ مىسلىسىز جامائەتنى سۈپەتلىگەن   (الله عليه وسلم 

ى صل) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە سۈپەتلەر ياكى 

ئۇنىڭغا ھەمدە ئۇالر  بۇيرۇغانئۇالرنى   (الله عليه وسلم 

 ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە بۇيرۇقالر ياكى   ئېسىلغانمۇستەھكەم 

يوليورۇق بەرگەن   (صلى الله عليه وسلم ) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ 

رنىڭ قىلغان يوليورۇقالئىجرا تىز سۈرەتتە ناھايىتى ھەمدە ئۇالر ئۇنى 

بازا ئۇنىڭ ئۈستىدە بارلىققا كەلگەن ايانچ تتوپلىنىشى ئاشۇ 

 ىبولۇشنىشانالرنى مۇئەييەنلەشتۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى يولى 

 ھەقىقىيتايىنىدىغان . مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى بازا  مۇمكىن

 نىشانالردۇر:

 

ِن عَ  ) َقْد َأ ْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن ، الَِّذيَن ُهْم ِ    َصْتِِهْم َخاِشُعوَن ، َوالَِّذيَن ُهمْ 

اِ ُظوَن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن ، َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة  َاِعُلوَن ، َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حَ 

ُر َمُلوِميَن ، َ َمِن اب ْ  تَ َغى ، ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانُ ُهْم  َِإن َُّهْم َغي ْ



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

486 

 

ْم رَاُعوَن ، اْلَعاُدوَن ، َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدهِ َورَاَء َذِلَك  َُأولَِئَك ُهُم 

رِثُوَن َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواتِِهْم ُيَحاِ ُظوَن ، ُأولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن ، الَِّذيَن يَ 

 [ . 11 - 1] المؤمنون :  اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِ يَها َخاِلُدوَن (

ن بەختكە ئېرىشتى. )شۇنداق مۆمىنلەركى( مۆمىنلەر ھەقىقەتە)

نىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن سۈر بېسىپ كەتكەنلىكتىن( هللا ئۇالر نامازلىرىدا )ا

ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر. ئۇالر بىھۇدە سۆز، بىھۇدە ئىشتىن يىراق 

بولغۇچىالردۇر. ئۇالر زاكات بەرگۈچىلەردۇر. ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى 

ى ئەۋرەتلىرىنى( پەقەت )ھارامدىن( ساقلىغۇچىالردۇر. )يەن

خوتۇنلىرىدىن، چۆرىلىرىدىن باشقىالردىن ساقلىغۇچىالردۇر )بۇالر 

بىلەن يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر ماالمەت قىلىنمايدۇ(. بۇنىڭ 

تەلەپنى قاندۇرۇشنى( تەلەپ قىلغۇچىالر  يسىرتىدىن )جىنسى

ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر. ئۇالر )يەنى مۆمىنلەر( ئۆزلىرىگە 

غان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھدىگە رىئايە قىلغۇچىالردۇر. تاپشۇرۇل

ئۇالر نامازلىرىنى )ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان بىلەن( ئادا قىلغۇچىالردۇر. 

ئەنە شۇالر )يەنى يۇقىرى سۈپەتلەرگە ئىگە مۆمىنلەر نازۇنېمەتلىك 
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جەننەتنىڭ( ۋارىسلىرىدۇر. ئۇالر )يۇقىرى دەرىجىلىك جەننەت( 

 (رىسلىق قىلىدۇ، فىردەۋستە مەڭگۈ قالىدۇفىردەۋسكە ۋا

 

كَُّر ُأوُلو َأَ َمْن يَ ْعَلُم أَنََّما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك اْلَح ُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى ِإنََّما يَ َتذَ  )

ُقُضوَن اْلِميثَاَق ، َوالَِّذينَ  وَن َما  َيِصلُ اأْلَْلَباِب ، الَِّذيَن يُوُ وَن بَِعْهِد اللَِّه َوال يَ ن ْ

ِذيَن َأَمَر اللَُّه بِِه َأْن يُوَصَل َوَيْخَشْوَن رَب َُّهْم َوَيَخاُ وَن ُسوَء اْلِحَساِب ، َوالَّ 

َوَعْنَِيًة  َصبَ ُروا ابِْتغَاَء َوْجِه رَبِِّهْم َوَأقَاُموا الصََّْة َوأَنْ َفُقوا ِممَّا َرزَقْ َناُهْم ِسرّاً 

اِر ، َجنَّاتُ َوَيْدرَُأوَن بِاْلَحَسَنِة السَّيِّ   َعْدٍن يَْدُخُلونَ َها َئَة ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّ

ِهْم ِمْن ُكلِّ َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاتِِهْم َواْلَمِْئَكُة يَْدُخُلوَن َعَليْ 

[  13 - 11] الرعد :  ( بَاٍب ، َسٌْم َعَلْيُكْم ِبَما َصبَ ْرُتْم  َِنْعَم ُعْقَبى الدَّارِ 

  . 

)ئى مۇھەممەد!( پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان )

نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان ئادەم )ھەقنى كۆرمەيدىغان 

 نىڭ ئايەتلىرىدىن(هللا )ا دىلى( كور ئادەم بىلەن ئوخشاش بوالمدۇ؟

نىڭ  هللار اپەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال پەند ـ نەسىھەت ئالىدۇ. ئۇال
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تاپشۇرغان ئىشالرغا( ۋاپا قىلىدۇ، بەرگەن هللا )يەنى ا ئەھدىگە

ـ  سىلەرنىڭ )خىش ـ ئەقرىباالرغا( هللا ۋەدىسىنى بۇزمايدۇ. ئۇالر ا

تىن هللا رەھىم قىلىشتىن ئىبارەت ئەمرىنى بەجا كەلتۈرىدۇ، ا

قورقىدۇ، قاتتىق ھېساب ئېلىنىشىدىن قورقىدۇ. پەرۋەردىگارىنىڭ 

ەپ )يەتكەن كۈلپەتلەرگە( سەۋر قىلغانالر، )پەرز( رازىلىقىنى كۆزل

 هللانامازنى ئادا قىلغانالر، بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن مال ـ مۈلۈكتىن )ا

يولىدا( يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا يوسۇندا سەرپ قىلغانالر ۋە ياخشىلىقى 

ن يامان )يەنى بىلمەستى ئارقىلىق يامانلىقىنى دەپئى قىلىدىغانالر

ارقىدىن ياخشى ئىش قىلىدىغانالر، يامانلىق ئىش قىلىپ قالسا، ئ

قىلغۇچىالرغا كەڭ قورساق بولۇپ، ياخشى مۇناسىۋەتتە بولىدىغانالر( 

ۇرىدىغان ت ۈـ ئەنە شۇالرنىڭ ئاخىرەتلىكى ياخشى بولىدۇ. ئۇالر مەڭگ

جەننەتكە كىرىدۇ، ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى، خوتۇنلىرى ۋە ئەۋالدىنىڭ 

 تكە كىرىدۇ. پەرىشتىلەر ئۇالرنىئىچىدىكى ياخشىلىقالرمۇ جەننە

)مۇبارەكلەش ئۈچۈن جەننەتنىڭ( ھەربىر دەرۋازىسىدىن كىرىدۇ. 

سەۋرىنى دوست تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن » )پەرىشتىلەر ئۇ دۇنيادا( 
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سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن! ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى 

 (دەيدۇ.« نېمىدېگەن ئوبدان!

 

 َعَلْيِهْم آيَاتُهُ ِذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيتْ ) ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ 

زَقْ َناُهْم زَاَدتْ ُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِِّهْم يَ تَ وَكَُّلوَن ، الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّْة َوِممَّا رَ 

ِهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيٌم َدرََجاٌت ِعْنَد رَبِّ يُ ْنِفُقوَن ، ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقاً َلُهْم 

 [ . 3 – 1] األنفال :  (

نىڭ  هللاياد ئېتىلسە دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا بولىدىغان، اهللا پەقەت ا)

ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدىغان، پەرۋەردىگارىغا 

ئۇالر تەۋەككۈل قىلىدىغان كىشىلەرال )كامىل( مۆمىنلەردۇر. 

)مۇكەممەل رەۋىشتە( ناماز ئوقۇيدۇ، بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن 

پۇل ـ مالدىن )خۇدا يولىدا( سەرپ قىلىدۇ. ئەنە شۇالر ھەقىقىي 

مۆمىنلەردۇر، ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا يۇقىرى 

مەرتىۋىلەرگە، مەغپىرەتكە ۋە ئېسىل رىزىققا )يەنى جەننەتنىڭ 

 (ىگە( ئېرىشىدۇ.تۈگىمەس نېمەتلىر
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َهْوَن َعِن ) َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوي َ  ن ْ

ِئَك اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصََّْة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأولَ 

 [ . 41] النوبة :  اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم ( َسيَ ْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ 

مۆمىن ئەرلەر، مۆمىن ئايالالر بىر ـ بىرى بىلەن دوستتۇر، ئۇالر )

)كىشىلەرنى( ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن 

 هللاقا ۋە اهللا توسىدۇ، نامازنى )تولۇق( ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ا

ىلىدۇ، رەھىم قهللا قىلىدۇ، ئەنە شۇالرغا ا نىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت

 (ھەقىقەتەن غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.هللا ا

 

ِهْم  ُدوا ب ِ َأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفس           ِ اه  َ ُه ج  َ وُل َوال َِّذيَن آَمُنوا َمع  َ ) َلِكِن الرَّس           ُ

َراُت َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (   [ . 66:  ] النوبةَوُأولَِئَك َلُهُم اْلَخي ْ

، پەيغەمبەر ۋە پەيغەمبەر بىلەن بىللە ئىمان ئېيتقانالر  لېكىن) 

ماللىرى بىلەن، جانلىرى بىلەن جىھاد قىلدى، ئەنە شۇالر )ئىككىال 
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دۇنيانىڭ( ياخشىلىقلىرىغا نائىل بولىدۇ، ئەنە شۇالر مەقسەتكە 

 (يەتكۈچىلەردۇر.

 

َياٌن َمْرُصوٌا (ِ   َسِبيِلِه َصّفًا َكأَن َّهُ ) ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن  ]  ْم بُ ن ْ

 [ . 3الةف : 

ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ هللا شۈبھىسىزكى، ا)

جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە 

ئۇچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى( 

 (دوست تۇتىدۇ.

 

َماَواُت َواأْلَْرضُ  َها الس    َّ ارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرض    ُ  ) َوس    َ

رَّاِء َواْلَكاِ ِميَن ا رَّاِء َوالض          َّ ْلَغْيَظ ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن ، الَِّذيَن يُ ْنِفُقوَن ِ   الس          َّ

ِنينَ  ًة َأْو ، َوالَِّذينَ  َواْلَعاِ يَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمْحس    ِ  ِإَذا  َ َعُلوا  َاِحش    َ

تَ ْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّنُوبَ  ُهْم ذََكُروا اللََّه  َاس     ْ  ِإالَّ اللَُّه  ََلُموا أَنْ ُفس     َ

ا  َ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن ، ُأولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن رَبِّ  رُّوا َعَلى م َ ِهْم َوَلْم ُيص           ِ
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اِمِليَن ( ا َونِْعَم َأْجُر اْلع َ الِ ِديَن ِ يه َ اُر خ َ ا اأْلَنْ ه َ ] آل  َوَجن َّاٌت َتْجِرن ِمْن َتْحِته  َ

 [ . 148 – 144عمران : 

پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن )

ـ زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە  تەييارالنغان، كەڭلىكى ئاسمان

يولىدا  هللاەقۋادارالر كەڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ ائالدىراڭالر. ت

)پۇل ـ مال( سەرپ قىلىدىغانالر، )ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق( 

ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، )يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان( 

ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست هللا كىشىلەرنى كەچۈرىدىغانالردۇر. ا

 ىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگە زۇلۇمتۇتىدۇ. تەقۋادارالر يامان ب

نى ياد ئېتىدۇ، گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ هللا قىلسا ا

تىن باشقا كىم بار؟ ئۇالر هللا قىلىدۇ، گۇناھنى كەچۈرىدىغان ا

قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ. ئۇالرنىڭ )يەنى 

ردىگارى ى پەرۋەيۇقىرىقى خىسلەتلەرگە ئىگە كىشىلەرنىڭ( مۇكاپات

تەرىپىدىن بولغان مەغپىرەت ۋە ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ 
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تۇرىدىغان جەننەتلەردۇر. بۇ يەرلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ. ياخشى 

 (ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئېرىشىدىغان ساۋابى نېمىدېگەن ياخشى!.

 

سَّاِجُدوَن اْْلِمُروَن وَن ال) التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكعُ 

ِر اْلُمؤْ  ]  ِمِنيَن (بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْلَحاِ ُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِّ

 [ . 111النوبة : 

)گۇناھلىرىدىن( تەۋبە قىلغۇچىالر، )ئىخالس بىلەن( ئىبادەت )

روزا تۇتقۇچىالر، رۇكۇ قا( ھەمدۇسانا ئېيتقۇچىالر، هللا قىلغۇچىالر، )ا

قىلغۇچىالر، سەجدە قىلغۇچىالر، ياخشى ئىشالرغا دەۋەت قىلىپ، 

نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە هللا يامان ئىشالردىن توسقۇچىالر، ا

نىڭ بېكىتكەن پەرزلىرىنى ئادا قىلىپ، نەھيى هللا قىلغۇچىالر )يەنى ا

ەرگە لقىلغان ئىشلىرىدىن يانغۇچىالر ھەم ئەھلى جەننەتتۇر(؛ مۆمىن

 ()جەننەت بىلەن( خۇش خەۋەر بەرگىن
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َتاِت ) ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتيَن َواْلَقانِ 

َعاِت َوالصَّاِدِقيَن َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّابِرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاشِ 

  ُ ُروَجُهْم ِقيَن َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالصَّائِِميَن َوالصَّائَِماِت َواْلَحاِ ِظينَ َواْلُمَتَصدِّ 

 َوَأْجراً َعِظيماً َواْلَحاِ ظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثيراً َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَّهُ َلُهْم َمْغِفَرةً 

 [ . 45] األ زاب :  (

يالالرغا، مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن مۇسۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسۇلمان ئا)

ئايالالرغا، تائەت ـ ئىبادەت قىلغۇچى ئەرلەر ۋە تائەت ـ ئىبادەت 

قىلغۇچى ئايالالرغا، راستچىل ئەرلەر ۋە راستچىل ئايالالرغا، سەۋر 

قىلغۇچى ئەرلەر ۋە سەۋر قىلغۇچى ئايالالرغا، خۇدادىن قورققۇچى 

سەدىقە بەرگۈچى ئەرلەر ۋە ئەرلەر ۋە خۇدادىن قورققۇچى ئايالالرغا، 

سەدىقە بەرگۈچى ئايالالرغا، روزا تۇتقۇچى ئەرلەر ۋە روزا تۇتقۇچى 

ئايالالرغا، نەپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئەرلەر ۋە نەپسىلىرىنى 

نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئەرلەر هللا ھارامدىن ساقلىغۇچى ئايالالرغا، ا

مەغپىرەت ۋە كاتتا هللا نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئايالالرغا اهللا ۋە ا

 (ساۋاب تەييارلىدى.
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نَ ُهْم ت َ  َراُهْم رُكَّعاً ) ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعهُ َأِشدَّاءُ َعَلى اْلُكفَّاِر رَُحَماءُ بَ ي ْ

تَ ُغوَن َ ْضًْ ِمَن اللَِّه َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم ِ   ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَرِ  ِد  السُُّجو ُسجَّداً يَ ب ْ

ْنِجيِل َكَزرٍْع َأْخَرَج َشْطَأُه  َ  آَزرَُه َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِ   الت َّْورَاِة َوَمثَ ُلُهْم ِ   اأْلِ

َر َوَعَد اللَُّه  َاْستَ ْغَلَظ  َاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّا

 11الفنح :  ] ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيمًا (الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمن ْ 

. ] 

نىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان مۆمىنلەر هللا مۇھەممەد ا)

كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر، ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، 

نىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى هللا سەجدە قىلغان ھالدا كۆرىسەن. ئۇالر ا

رنىڭ يۈزلىرىدە سەجدىنىڭ ئەسىرىدىن نىشانالر بار، تىلەيدۇ، ئۇال

ئەنە شۇ ئۇالرنىڭ تەۋراتتىكى سۈپىتىدۇر، ئۇالرنىڭ ئىنجىلدىكى 

سۈپىتى بولسا )ئۇالر( شاخ چىقارغان، كۈچلىنىپ چوڭايغان، ئاندىن 

ئۆز غولى بىلەن ئۆرە تۇرغان، بولۇقلۇقى ۋە كۆركەم كۆرۈنۈشى بىلەن، 

ان بىر زىرائەتكە ئوخشايدۇ، )مۆمىنلەرنى دېھقانالرنى مەمنۇن قىلغ



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

496 

 

مۇنداق زىرائەتكە ئوخشىتىش( كۇففارالرنى خاپا قىلىش ئۈچۈندۇر، 

ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى هللا ا

 (قىلغانالرغا مەغپىرەت ۋە كاتتا ئەجىر ۋەدە قىلدى.

 

 ُشحَّ نَ ْفِسِه  َُأولَِئَك َخَصاَصةٌ َوَمْن يُوقَ  ) َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهمْ 

 [ . 1] الحشر :  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (

ئۇالر موھتاج تۇرۇقلۇق )مۇھاجىرالرنىڭ مەنپەئىتىنى( ئۆزلىرىنىڭ )

مەنپەئىتى( دىن ئەال بىلىدۇ، ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن )

 (ساقالنغانالر مەقسەتكە ئېرىشكۈچىلەردۇر.

 

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يَ غْ ) َوالَّ  ِفُروَن ، َوالَِّذيَن ِذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اأْلِ

نَ ُهْم َوِممَّا َرَزقْ َناُهمْ   يُ ْنِفُقوَن اْسَتَجابُوا ِلَربِِّهْم َوَأقَاُموا الصََّْة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

َتِصُروَن ، َوَجَزاُء َسيَِّئٍة سَ ، َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ُهُم اْلب َ  يَِّئٌة ِمثْ ُلَها َ َمْن ْغُ  ُهْم يَ ن ْ

َر بَ ْعَد  ُْلِمِه َعَفا َوَأْصَلَح  ََأْجُرُه َعَلى اللَِّه ِإنَّهُ ال ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن ، َوَلَمِن انْ َتصَ 

 [ . 31 – 44] الشورى :   َُأولَِئَك َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل (
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اھى كەبرىلەردىن، قەبىھ ئىشالردىن ساقالنغۇچىالرغا، گۇن)

دەرغەزەپ بولغانلىرىدا كەچۈرەلەيدىغانالرغا، پەرۋەردىگارىنىڭ 

دەۋىتىگە ئاۋاز قوشااليدىغانالرغا، نامازنى )تەئدىل ئەركان بىلەن( 

ئۆتەيدىغانالرغا، ئىشلىرىنى مەسلىھەت بىلەن قارار قىلىدىغانالرغا، 

گەن نەرسىلەردىن سەدىقە قىلىدىغانالرغا، بىز رىزىق قىلىپ بەر

نىڭ ھۇزۇرىدىكى هللا ئۇچرىغان زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا ا

ساۋاب تېخىمۇ ياخشىدۇر، تېخىمۇ باقىدۇر. بىر يامانلىقنىڭ جازاسى 

شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر )يەنى ساڭا بىر كىشى قانچىلىك 

 سەڭ بولمايدۇ(، كىمكىچېقىلسا، شۇنچىلىك چېقىلماي ئاشۇرۇۋەت

)ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق( ئەپۇ قىلسا ۋە )ئۆزى بىلەن 

 هللايامانلىق قىلغۇچىنىڭ ئارىسىنى( تۈزىسە، ئۇنىڭ ئەجرىنى ا

ھەقىقەتەن زۇلۇم قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ. زۇلۇمغا هللا بېرىدۇ، ا

 (.ئۇچرىغۇچى ئادەم ئىنتىقامنى ئالسا ئۇنى ئەيىبلەشكە بولمايدۇ
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ُتْم ُمْؤِمِنيَن (  141آل عمران :  ] ) َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ

. ] 

)جىھادتىن( بوشىشىپ قالماڭالر، شېھىت بولغانالر ئۈچۈن )

 (قايغۇرماڭالر، ئەگەر مۆمىن بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر.

 

ِن  َوُسْبَحاَن اللَِّه ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن ات َّبَ عَ ) ُقْل َهِذِه َسِبيِل  َأْدُعو 

 [ . 156] يوسف :  َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن (

 قا دەۋەتهللا بۇ مېنىڭ يولۇمدۇر، )كىشىلەرنى( ا»ئېيتقىنكى، )

قىلىمەن، مەن ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەر روشەن دەلىلگە ئاساسلىنىمىز. 

 («.ن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەنپاكتۇر، مەهللا ا

 

ْقَت َما ِ   ) ُهَو الَِّذن أَيََّدَا بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنيَن ، َوأَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبِهْم َلْو أَنْ فَ 

نَ ُهْم ِإنَّهُ   َعزِيٌز َحِكيٌم اأْلَْرِض َجِميعًا َما أَلَّْفَت بَ ْيَن قُ ُلوبِِهْم َوَلِكنَّ اللََّه أَلََّف بَ ي ْ

 [ . 84 – 81ألنفال : ] ا (
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سېنى ئۆزنىڭ ياردىمى بىلەن ۋە مۆمىنلەر بىلەن كۈچلەندۈرىدۇ. هللا ا)

مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈردى. سەن يەر يۈزىدىكى پۈتۈن هللا ا

بايلىقنى سەرپ قىلىپمۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمەيتىڭ؛ 

 ناق)ئۆزىنىڭ قۇدرەت كامىلەسى بىلەن( ئۇالرنى ئىهللا لېكىن ا

غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش هللا قىلدى. شۈبھىسىزكى، ا

 (قىلغۇچىدۇر.

 

نْ ُفِسُكْم ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَ 

 [ . 145] النساء :  َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َربِيَن (

ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشتە، ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى ئى مۆمىنلەر! خۇدالىق )

ئاتا ـ ئاناڭالرنىڭ ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا )گۇۋاھلىق 

بېرىشكە( توغرا كەلگەن تەقدىردىمۇ، ئادالەتنى بەرپا قىلىشقا 

 (تىرىشىڭالر
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ال َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن وَ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِميَن لِلَِّه ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط 

 َخِبيٌر ِبَما قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب لِلت َّْقَوى َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللَّهَ 

 [ 6] المائدة :  تَ ْعَمُلوَن (

نىڭ )ھەقلىرىنى( ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر، هللا ئى مۆمىنلەر! ا)

ېرىڭالر، بىرەر قەۋمگە بولغان ئادىللىق بىلەن گۇۋاھلىق ب

ئۆچمەنلىكىڭالر )ئۇالرغا( ئادىل بولماسلىقىڭالرغا سەۋەب 

بولمىسۇن، )دۈشمىنىڭالرغا( ئادىل بولۇڭالر، بۇ )يەنى ئۇالرغا 

 هللائۆچمەن تۇرۇپ ئادىل بولۇشۇڭالر( تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر، ا

 (ۇر.ھەقىقەتەن قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردهللا تىن قورقۇڭالر، ا

 

َغْي ِب ) الم ، َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِ ي ِه ُهدًى لِْلُمتَِّقيَن ، الَِّذي َن يُ ْؤِمنُ وَن بِالْ 

ِإلَْيَك َوَما  َويُِقيُم وَن الصََّْة َوِممَّا َرَزقْ َناُهْم يُ ْنِفُقوَن ، َوالَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزلَ 

ِهْم َوُأولَِئَك ِخ َرِة ُهْم يُوِقُنوَن ، ُأولَِئَك َعَلى ُهدًى ِم ْن رَبِّ أُْنِزَل ِم ْن قَ ْبِلَك َوبِاْْل 

 [ . 5 – 1] ال صرة :  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (
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. بۇ كىتابتا )يەنى قۇرئاندا( ھېچ شەك يوق، )ئۇ(  ئەلىف، الم، مىم)

تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر. ئۇالر غەيبكە ئىشىنىدۇ، نامازنى ئادا 

الر بىز بەرگەن مال ـ مۈلۈكتىن )خۇدا يولىغا( سەرپ قىلىدۇ، ئۇ

قىلىدۇ. ئۇالر ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا، سەندىن ئىلگىرىكى 

)پەيغەمبەرلەرگە( نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىشىنىدۇ ۋە ئاخىرەتكە 

شەكسىز ئىشىنىدۇ. ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ توغرا يولىدا 

 (بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر. بولغۇچىالردۇر، ئەنە شۇالر

 

 . (56)و المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً و 

ىن مۇئم» :  دېگەنمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

اغا چىڭىتىپ تۇرىدىغان بىر بىن بىرىنى-بىرمۇئمىنگە نىسبەتەن 

 «ئوخشايدۇ

 

                                                 
 أخرجه الشيخان .  )56(
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نه م و مثل المؤمنين    توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى

 . (57)عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى و 

 : دېگەنمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

 بىرىگە -دوست تۇتۇش، بىربىرىنى -بىرمۇئمىنلەر ئۆز ئارا »

ىڭ بىرەر بەدەننبۇ  ،ئوخشايدۇكى قىلىشتا بىر بەدەنگە مېھرىبانلىق

 ئەزالىرىنىڭ ھەممىسىبۇ بەدەننىڭ باشقا  ،قالسائاغرىپ ئەزاسى 

 « كېتىدۇقىزىپ ئۇخلىماي،  كېچىسىئۇنىڭ ئۈچۈن قايغۇرۇپ 

 

و إن الله ق د أذهب عنكم عبية الجاهلي ة و خرها باألنساب ، كلكم ْلدم 

  .( 58)وآدم م ن تراب و 

ە الل»  : دېگەنمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

دىن پەخىرلىنىش سىلەردىن جاھىلىيەت ۋە ئۇنىڭ نەسەبلەر

، ىرىبالىل، سىلەرنىڭ ھەممىڭالر ئادەم كەتكۈزۈۋەتتىئادەتلىرىنى 

 «يارىتىلغان تۇپراقتىنئادەم 

                                                 
 متفق عليه .  )57(
 و داود والترمذي .رواه أب  )58(
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  (59)و ليس الشديُد بالصُّرعة ولكن من يملك نفسه عند الغضب و 

 : دېگەنمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ندە غەزەپلەنگە ،يىقىتقان كىشى باتۇر ئەمەس، بەلكى چېلىشتا»

 «باتۇر. ھەقىقىيكىشى  تۇتۇۋالغانئۆزىنى 

 

 .( 60)وتبسمك    وجه أخيك صدقة و " 

ىڭ سىن»  : دېگەنمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

 «يۈزىگە تەبەسسۇم بىلەن قارىشىڭ سەدىقىدۇر. قېرىندىشىڭنىڭ

 

  .( 61)و إن قامت الساعة وبيد أحدكم َ ِسيلة  ليغرسها و 

 

                                                 
 أخرجه الشيخان .  )59(
 رواه الترمذي .  )60(

 رواه أحمد .  )61(
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گەر ئە»  : دېگەنمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ەكچى تىكم  ،سىلەرنىڭ بىرسىنىڭ قولىدا  بىر تۈپ كۆچەت بولۇپ

 «بولۇپ تۇرغاندا قىيامەت قائىم بولسا ئۇ شۇ كۆچەتنى تىكىۋەتسۇن.

 

عن النعمان بن بش    ير رض      الله عنهما عن النب  ص    لى الله عليه 

ٍم اْستَ َهُموا َقائِِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّه َواْلَواِقِع ِ يَها؛ َكَمَثِل قَ وْ وسلم، قال: )َمَثُل الْ 

َفَلَهاف َ َكاَن الَّذِ  ُهْم َأس  ْ َهاف َوبَ ْعض  ُ َْ ُهْم َأْع اَب بَ ْعض  ُ ِفيَنٍةف  ََأص  َ يَن ِ   َعَلى س  َ

وا: َلْو أَنَّا َخَرقْ َنا ِ   لُ َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَ َقْوا ِمن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن  َ ْوقَ ُهْمف  َ َقا

رُُكوُهْم َوَما َأرَاُدوا َهَلُكوا َجمِ  يِبنَ ا َخْرقً ا َوَلْم نُ ْؤِذ َمْن  َ ْوقَ َناف  َِإْن يَ ت ْ يًعاف َنص           ِ

  .( 62)َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعا( رواه البخارن. 

( ئارقىلىق نهمارضي الله ع –النعمان بن بشير نۇئمان )

  ،دىن نەقلى قىلىنىشىچە (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

اللەنىڭ »  : دېگەنمۇنداق  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

بەلگىلىمىلىرى ئۈستىدە مۇستەھكەم تۇرغۇچى ) يەنى اللەنىڭ دىنى 

                                                 
 أخرجه البخاري .  )62(
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تۇرۇپ ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن  مۇستەھكەمئۈستىدە 

ئەتكەن، مەجبۇرىيەتلىرىنى تولۇق  تەركرام ئىشالرنى توسقان، ھا

اللەنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە چۈشۈپ  بىلەنئورۇندىغان كىشى( 

 بۇيرۇغانقالغۇچى ) يەنى ھارام ئىشالرنى قىلىدىغان، اللە 

خۇددى شۇنداق بىر ئەتكەن كىشى(  تەركمەجبۇرىيەتلەرنى 

ىسىنىڭ ڭ قايس)ئۇالرنى كېمىگەئۇالر  بىر  ،كىشىلەرگە ئوخشايدۇكى

ئۈستىدىكى ئورۇندا  تۇرىدىغانلىقى ھەققىدە ( چەك  كېمىنىڭشۇ 

ا، ئۈستىدىكى ئورۇند كېمىنىڭتاشالپ ئاندىن ئۇالرنىڭ بەزىسى 

ولتۇرغان ئاستىدا ئ كېمىنىڭبەزىسى ئاستىدىكى ئورۇندا ئولتۇرىدۇ. 

نىڭ ئۈستىدىكى كىشىلەر كېمىنىڭكىشىلەر سۇ ئىچمەكچى بولسا 

ىلەر: شئاستىدا ئولتۇرغان كى كېمىنىڭ ئاتالپ (ئۆتىدۇ. ئۈستىدىن ) 

بىر تۆشۈك ئىچىپ  كېمىدىن ئەگەر بىز سۇ ئىچىش ئۈچۈن

)  ،ئۈستىمىزدىكى كىشىلەرگە ئەرزىيەت يەتكۈزمىگەن بولساق

 كېمىنىڭەر ئەگ  .دېيىشتىئەلۋەتتە بىز بۇنى قىلىشقا قادىر ئىدۇق( 

الىغا ماقچى ئىشالرنى ئۆز ھئۈستىدىكى كىشىلەر ئۇالرنى ۋە ئۇالر قىل
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ىن ) ئۇالر تەشكەن تۆشۈكت ،قويۇپ بىرىپ ئۇالر بىلەن كارى بولمىسا

 ىنىڭكېم( ئۇالرنىڭ ھەممىسى ) يەنى  كېتىپسۇ كىرىپ  كېمىگە

ئۈستىدىكى  كېمىنىڭئاستىدا ئولتۇرغان كىشىلەر ھەمدە 

بولۇپ(  ھاالك بولىدۇ. ئەگەر  غەرقكىشىلەرنىڭ ھەممىسى سۇغا 

ئاستىدا ئولتۇرغان  كېمىنىڭئۈستىدىكى كىشىلەر  ىڭكېمىن

رنىڭ ئۇال  ،چەكلىسەتۆشۈك ئىچىشىنى  كېمىدىنكىشىلەرنىڭ  

ئاستىدا ئولتۇرغان كىشىلەر ھەمدە  كېمىنىڭھەممىسى ) يەنى 

 ( 63)ئۈستىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى( ھاالكەتتىن  كېمىنىڭ

 «قۇتۇپ قالىدۇ

                                                 
مانا پهيغهمبهر ئهلهيهىســســالام بۇ ھهدىســته جهمىيئهتتىكى كىشــىلهرنى   )63(

للهنىڭ دىنى ادىڭىزدا كىتىۋاتقان بىر كىمىگه ئوخشـــىتىپ مۇســـۇلمانلارنىڭ 
ــــهھكهم تۇرۇپ ، ــدە مۇس ــــتى ــك ئهتكهن،  ئۈس ــارنى تهرى ــــل ــارام ئىش ھ
اخشىلىققا ي دىن باشـقا يهنه كىشىلهرنىمهجبۇرىيهتلىرىنى تولۇق ئورۇندىغان

ــــۇپبۇيرۇپ، يــامــانلىقتىن ت ــــكه ، ھــارام ئوس ــــلــارنى تهرىــك ئىتىش  ،ىش
ــــى لــازىملىقىنى بىز م ــــقــا دەۋەت قىلىش هجبۇرىيهتلىرىنى تولۇق ئورۇنــاش

مۇســـۇلمانلار ئۇنداق قىلماي  مۇســـۇلمانلارغا ئهســـكهرتكهن .. ئهگهر بىز
ــــمهنلىرى ئويدۇرۇپ چىققان  ئۆزىڭنى بىل، يولىڭنى ماڭ، » اللهنىڭ د ش

ــــهن بىلهن مىنى بىر گوغــا كۆمهمتى... ــــىۋال، س ــدەك « غىــت قىس دىگهن
شــــهخســــىيهتچىلىك شــــۇئارلىرىغا ئالدىنىپ ئۆزىمزنىڭ ئىمان ئىيتقانلىقىغا 

ــىلهرنى ــ قانائهتلىنىپ، الله ئالدىدىكى كىش امانلىقتىن ىلىققا بۇيرۇپ، يياخش
ۇق هجبۇرىيهتلىرىنى تول، مىشــــلارنى تهرىك ئىتىشــــكه ، ھارام ئوســــۇپت
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لة  إذا قتلتم  أحس نوا الِقت و إن الله كتب اإلحس ان على كل ش  ء

 (64)وإذا ذبحتم  أحس  نوا الذِّبحة ، ولُيحّد أحدُكم ش   فرته ولُيرْت ذبيحته و 

. 

 اللە» : دېگەنمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ڭالر ر  ئۆلتۈرسەھەر بىر نەرسىگە ياخشىلىقنى يازدى، ئەگەر سىلە

لىساڭالر چىرايلىق ئۆلتۈرۈڭالر، ماڭ بوغۇز چىرايلىق شەكىلدە

شەكىلدە بوغۇزالڭالر، سىلەرنىڭ بىرسى مال بوغۇزلىغاندا پىچىقىنى 

 «ئىتتىك قىلسۇن ھەمدە قۇربانلىقىنى راھەتلەندۈرسۇن

 

                                                 
ــۇ ئاســى  ــئۇلىيتىىمىزدىن باش تارتســاق ئاش ئورۇناشــقا دەۋەت قىلىش مهس
ـــىلهرگه  ـــۇ كىمىدىكى كىش ـــه  )ئاش ـــى كهلس ـــىلهرگه اللهنىڭ جازاس كىش

شۇڭا بىز  ولىمىز..ئوخشـاش( بىزمۇ ئاشـۇ ئاسى كىشىلهر بىلهن تهڭ ھالاك ب
ــىلهرنى ــقا كىش ــتىن باش ــئۇلىيتىمىزنى ئورۇنداش ــىلىققا ي ھهر دائىم مهس اخش

 وسۇشىمىز لازىم!!بۇيرۇپ، يامانلىقتىن ت

 رواه مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة .  )64(
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و أال إن  أتقاكم لله وأخش      اكم له ، ولكن  أص      وم وأ طر ، وأقوم 

 . (65)وأنام ، وأتزوج النساء  من رغب عن سنت   ليس من  و 

 : دېگەنمۇنداق (لى الله عليه وسلمص)پەيغەمبەر 

بىلىڭالركى، مەن اللەغا سىلەردىنمۇ بەكراق تەقۋالىق قىلىمەن ۋە »

 مەن روزىمۇ تۇتىمەن، ،اللەدىن سىلەردىنمۇ بەكراق قورقىمەن، بىراق

 كېچىسى، ) يەنى؛ بەزىدە روزىمۇ تۇتمايمەن(ئىپتارمۇ قىلىمەن

رغا ئۆيلىنىمەن، كىمكى قىيامدىمۇ تۇرىمەن ھەم ئۇخاليمەن،  ئايالال

 «ئۇ مەندىن ئەمەس ئۆرۈيدىكەنمىنىڭ )بۇ( سۈننىتىمدىن يۈز 

 

ايانچ ت بەرپا قىلغان   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر    

بازا مانا بۇ مىســـلىســـىز ئۆلچەملەر ۋە ئەڭ ئالى دەرىجىلەر بىلەن 

 قىلدى؟ نېمىلەرنىزىمىندا بەرپا بولدى، بۇ بازا 

ەسلەپتە بۇ بازا ئەرەب يىرىم ئارىلىدىكى مۇسۇلمانالر د ،ھەقىقەتەن  

توپلىشىدىغان مەركەز ھەمدە دەۋەتنىڭ تۇنجى  ئەتراپىغائۇنىڭ 

                                                 
 رواه الشيخان .  )65(
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قورغىنى بولغان ئىدى. ياكى ھازىرقى زامان تىلى بىلەن ئىيتقاندا: بۇ 

توپلىشىدىغان ھەمدە  ئەتراپىغابازا  ئومومى خەلق بازىسى ئۇنىڭ 

ئەھلىگە تارىلىدىغان  زېمىنۈتكۈل ئۇنىڭ ياردىمىدە دەۋەت پ

 .مەركەزگە ئايالنغان ئىدى.

ەتنىڭ چوقۇم تەسىر كۆرسىتىدىغان ھەرقانداق دۋ زىمىندا   

ەلق ئومومى خ»بۇ  ، لېكىن.  كېرەك بولۇشى «ئومومى خەلق بازىسى»

پەقەتال تەلەپ قىلىنغان ھەجىمدە تەربىيچى قوماندان ۋە  «بازىسى

غا كۈچلۈك نۇر قىزىقتۇرااليدىغانقا توپلىنىش نى«ئومومى خەلق»

.  ېرەككتوپلىنىشى  ئەتراپىغامەركەزنىڭ  مۇستەھكەمئىگە پۇختا 

ۇ قوماندان ب– ئەمەلىيەتتە – «ئومومى خەلق بازىسى»بۇ  ، لېكىن

يەتكۈزۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق  سەۋىيەگەبازىنى ئەڭ ياخشى 

ئىگە  گەيەسەۋىبىر پۈتۈن ئەڭ ياخشى  ،بىراق كۆرسەتكەن بولسىمۇ..

  بولمايدۇ.

ۇ نىڭ جەمىيئىتىنىڭ ئۆزىم (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر    

 )پەيغەمبەر  ،چۈنكى ئىگە بواللمىغان ئىدى. سەۋىيەگەبۇ خىل 
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ا اللەنىڭ كىتابىد جەمئىيىتىدىمۇنىڭ  (صلى الله عليه وسلم 

 لىپئۇرۇشقا چىقماي قې، بېرىلىدىغانالرھاياتى دۇنياغا كەلگىنىدەك 

اشكارا ئ، ئىمانى ئاجىزالر، قورقۇنچاق كىشىلەرمۇ بار ئىدى. قالغانالر 

 ن مۇناپىقالر بۇنىڭ سىرتىدا ئىدى!ۋە يوشۇرۇ

 

ِبيِل اللَّ  ا َلُكْم ِإَذا ِقي َل َلُكُم اْنِفُروا ِ   س           َ ا ال َِّذيَن آَمُنوا م َ ِه ) يَ ا أَي ُّه َ

 [ . 46] النوبة :  اثَّاقَ ْلُتْم ِإَلى اأْلَْرِض (

 

نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر هللا ئى مۆمىنلەر! سىلەرگە ا)

 (دېيىلسە، نېمىشقا يۇرتۇڭالردىن ئايرىلغىڭالر كەلمەيدۇ؟

 

يَبٌة قَاَل َقْد أَنْ عَ  ابَ ْتُكْم ُمص      ِ َم اللَُّه ) َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيُ َبطَِّئنَّ  َِإْن َأص      َ

 لَيَ ُقوَلنَّ َكَأْن َلْم ، َولَِئْن َأَصاَبُكْم َ ْضٌل ِمَن اللَّهِ َعَل َّ ِإْذ َلْم َأُكْن َمَعُهْم َشِهيداً 

َتِن  ُكْنُت َمَعُهْم  ََأُ وَز  َ ْوزاً َعِظي َنُه َمَودٌَّة يَا لَي ْ َنُكْم َوبَ ي ْ ] النساء : ماً ( َتُكْن بَ ي ْ

41 – 44 . ] 
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شۈبھىسىزكى، ئاراڭالردا ئۇرۇشقا چىقماي قېلىپ قالغانالر )يەنى )

قالر( بار، ئەگەر سىلەرگە بىرەر مۇسىبەت )يەنى مەغلۇبىيەت مۇناپى

ماڭا ھەقىقەتەن هللا ا»ياكى قىرغىنلىق( كەلسە، )ئۇ مۇناپىق( 

مەرھەمەت قىلدى، چۈنكى مەن ئۇالر بىلەن )ئۇرۇشتا( بىللە 

 «بولمىدىم )بولمىسا ئۆلتۈرۈلگەنلەر قاتارىدا ئۆلتۈرۈلگەن بوالتتىم(

ڭ پەزلى )يەنى غەلىبە ۋە غەنىيمەت( نىهللا دەيدۇ. ئەگەر سىلەرگە ا

)يەنى مۇناپىق( نىڭ ئارىسىدا  يەتسە، گويا سىلەر بىلەن ئۇ

كاشكى مەن )ئۇرۇشتا( ئۇالر »ھېچقانداق دوستلۇق يوقتىكىدەك، 

بىلەن بىللە بولغان بولسام، چوڭ بىر مۇۋەپپەقىيەتكە )يەنى 

 (دەيدۇ.« غەنىيمەتتىن زور نېسىۋىگە( ئېرىشكەن بوالتتىم

 

َْة َوآ ُتوا ) أََلْم تَ َر ِإَلى ال  َِّذيَن ِقي  َل َلُهْم ُكفُّوا أَي ْ ِدَيُكْم َوَأِقيُموا الص           َّ

ْوَن النَّاَس َكخَ  ُهْم َيْخش  َ َيِة اللَِّه الزََّكاَة  َ َلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاُل ِإَذا َ رِيٌ  ِمن ْ ش  ْ

َنا اْلِقَتاَل َلوْ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوقَاُلوا رَب ََّنا ِلَم َكتَ بْ  ال َأخَّْرتَ َنا ِإَلى َأَجٍل َقرِيٍب َت َعَلي ْ
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) ًْ ٌر ِلَمِن ات ََّقى َوال ُتْظَلُموَن  َِتي نْ َيا َقِليٌل َواْْلِخَرُة َخي ْ ] النسووووووواء  ُقْل َمَتاُع الدُّ

 :44  ] 

)ئى مۇھەممەد!( ئۇالرغا )يەنى مەككىدە تۇرۇپ ئۇرۇشۇشنى )

رۇشتىن( قولۇڭالرنى يىغىڭالر، ناماز ئۇ») تەلەپ قىلغانالرغا(:

دېگەن كىشىلەرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ )يەنى « ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر

ئۇالردىن ئەجەبلەنمەمسەن؟( بۇالرغا جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدا، 

 هللائۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر تۈركۈم كىشىلەر دۈشمەندىن گويا ا

ۇ بەتتەررەك )نىڭ ئازابى( دىن قورققاندەك بەلكى ئۇنىڭدىنم

پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نېمە »قورقىدۇ. ئۇالر )ئۆلۈمدىن قورقۇپ(: 

ئۈچۈن جىھادنى پەرز قىلدىڭ؟ نېمە ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا قالماي 

كېلىدىغان ئەجەلگىچە تەخىر قىلمىدىڭ؟ )يەنى ئەجىلىمىز 

 «يەتكۈچە تەخىر قىلساڭ، ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلمىسەك بولماسمىدى؟(

دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر »ھەممەد!( ئېيتقىنكى، دېدى. )ئى مۇ

تىن( قورققان )ۋە ئۇنىڭ هللا )يەنى دۇنيانىڭ نېمىتى پانىيدۇر(، )ا

ئەمرىنى تۇتقانالر( ئۈچۈن ئاخىرەت ياخشىدۇر، سىلەرگە قىلچىلىك 
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لىڭالرنىڭ ساۋابى ىلۇم قىلىنمايدۇ )يەنى قىلغان ئەمزۇ

 («.كېمەيتىلمەيدۇ(

 

اَءُهمْ  ِه َوَلْو َردُّوُه ِإلَ  ) َوِإَذا ج   َ ى َأْمٌر ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ب   ِ

ُهْم َولَ  تَ ْنِبُطونَُه ِمن ْ ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيس    ْ وِل َوِإَلى ُأوِل  اأْلَْمِر ِمن ْ ُل الرَّس    ُ ْوال َ ض    ْ

 [ . 64] النساء :  ( ًْ اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه اَلت َّبَ ْعُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ َقِلي

)مۆمىنلەرگە ئائىت( ئامانلىقنىڭ ياكى قورقۇنچنىڭ بىرەر خەۋىرى )

ئۇالرغا )يەنى مۇناپىقالرغا( يەتسە، ئۇنى تارقىتىدۇ، ئەگەر ئۇنى 

پەيغەمبەرگە ۋە ئۇالر )يەنى مۆمىنلەر( نىڭ ئىچىدىكى ئىش 

نى ۇئۈستىدىكىلەرگە مەلۇم قىلسا، )شۇ( خەۋەرنى چىقارغۇچىالر ئ

)يەنى شۇ خەۋەرنىڭ ھەقىقىي ئەھۋالىنى( ئۇالردىن ئەلۋەتتە 

نىڭ پەزلى ۋە هللا بىلىۋاالتتى. )ئى مۆمىنلەر!( ئەگەر سىلەرگە ا

كىشىدىن  ئازغىنەمەرھەمىتى بولمىسا ئىدى، سىلەرنىڭ 

 (باشقىلىرىڭالر، ئەلۋەتتە، شەيتانغا ئەگىشىپ كېتەتتىڭالر.
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سىقىلماستىن توغرىسىدا مۇناپىقالرغا كەلسەك ئۇالر  ،ئەمما

نىڭ  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر سۆزلىگىن )يەنى 

 ىدى(..ئ ئېنىقناھايىتى مۇناپىقالرنىڭ ئەھۋالى  جەمئىيىتىدىكى

بار دا ئارىسىئۇالرنىڭ  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ئەگەر    

ئارقا چۈشۈپ ھەربىر قەدەمدە ئۇالرغا -ئارقىمۇ ۋەھىيبولغان، 

تۇيغۇلىرى ۋە ئىش - ھېسھەمدە ئۇالرنىڭ  بېرىۋاتقانليورۇق يو

ڭ بۇالرنىمانا مۇشۇنداق ھالەتتىمۇ  توغرىالۋاتقان ھەرىكەتلىرىنى

 ئۇرۇشقا چىقماي، بېرىلىدىغانالر)يەنى ھاياتى دۇنياغا ھەممىسى 

، ئىمانى ئاجىزالر، قورقۇنچاق كىشىلەر، مۇناپىقالر.. قېلىپ قالغانالر 

 نىڭ (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر لەر( قاتارلىق كىشى

ومومى خەلق ئ» ئېنىقكى ،ئۇنداقتا ،بار بولىدىغان بولسا جەمئىيىتىدە

 نمۇمكى يېتىشى سەۋىيەگەنىڭ ھەممىسى بىر خىل « بازىسى

بولمايدۇ ھەمدە ھەممىسىنىڭ بىر پۈتۈن ئەڭ ياخشى دەرىجىدە 

 ىيەت شۇنىل، تارىخى ئەمە لېكىنئەمەس...  مۇمكىن بولۇشىمۇ

ولى بىلەن قئۆز  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  :ئىسپاتلىدىكى
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ازا ب تايانچبۇ تەرىنى سىڭدۈرگەن -ڭغا قانۋە ئۇنى تەربىيەلىگەن

ئاشۇ چوڭقۇر ئورۇنالشقان، ناھايىتى پۇختا، ئىمان ناھايىتى 

كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز نىشانىغا يەتكۈزەلەيدىغان دەرىجىدە 

اياتى بۇ بازىنى ھ ،تەۋرەنمەس بازا ئىدىكى ئېنىقاھايىتى ننىشانى 

ىمانى ، ئئۇرۇشقا چىقماي قېلىپ قالغانالر ، بېرىلىدىغانالردۇنياغا 

ئاشكارا ئاجىزالر، قورقۇنچاق كىشىلەر، مۇناپىقالر، ھەتتاكى 

دۈشمەنلەرمۇ يىقىتالمىغان ياكى نىشانىدىن ئاداشتۇرالمىغان 

 ايانچت سەۋىيەدىكىمۇستەھكەم، يۈكسەك مانا بۇالر ئىمانى  ئىدى!!

 ئومومى» ،بارلىققا كەلتۈرۈشنىڭ نەمۇنىسىدۇر، چۈنكى بازىنى

بازا بولماي تۇرۇپ چۈشكۈنلەشكەندە ئۆزىنى  تايانچبۇنداق « خەلق

يۈكسەك دەرىجىگە كۆتىرەيدىغان ياكى  ،چۈشكۈنلۈكتىن قۇتقۇزۇپ

ا توغراكى كەتكەندە قەدەملىرىنى توغۇرالپ قويىدىغان ي ئېغىپ

ىنى يولغا باشالپ قويىدىغان كىشتوغرا ئۆزىنى  ،كەتسە ئېزىپيولدىن 

 تاپالمايدۇ.
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ازىنى ب تايانچ سەۋىيەدىكىئىمانى مۇستەھكەم، يۈكسەك  ،ئۇنداق  

نى بازى تايانچھەرگىزمۇ   كىئىش زۆرۈربارلىققا كەلتۈرۈش تولىمۇ 

ئىش  تۇقئار ئېھتىياجدىنبارلىققا كەلتۈرۈش قوشۇمچە ئىش ياكى 

دىغان ماڭغىلى بولى تېپىپيولنى توغرا بازا بولمىسىمۇ تايانچ ياكى 

 ئىش ئەمەس.ئارتۇقچە 

 تەربىيەلىگەن (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر بۇ يەردە   

ئۇنىڭغا  قىلىشتا يېتەكچىلىككە «ئومومى خەلق»ھەمدە 

لىق قوماندان يەنى:  مەيلى ئۇرۇشتىكى ئەسكەرلەرگە تايىنىدىغان

 اكى كىشىلىك مۇئامىلە ئىشلىرىدا كىشىلەرگەقىلىشتا بولسۇن ي

ى قىلىشتا بولسۇن ياك يېتەكچىلىك ئۆگىتىشكە ئەخالق-ئەدەپ

ىي ئىجتىمائ تىكىمۇناسىۋەتلىرىنى شەكىللەندۈرۈش جەمئىيەت

ۈلگە لى ئئەمەقىلىشتا بولسۇن ياكى   يېتەكچىلىك تكەمۇناسىۋە

لەرگە كىشى زلەش ئارقىلىقھەمدە ئىسالم ئەھكاملىرىنى سۆ بولۇش

-كىشىلەرنىڭ ئاڭچۈشەندۈرۈشتە ماھىيىتىنى ئىسالمنىڭ 

...  ۇنقىلىشتا بولس يېتەكچىلىك شەكىللەندۈرۈشكە ئىدىيەسىنى
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 )يەنى بازا تايانچھەممىسىدە ئۇنىڭغا تايىنىدىغان بۇالرنىڭ 

دەۋەتنىڭ  تەربىيەلىگەن (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

بار ئىدى. مانا بۇ بازا ئەرەب يىرىم  ساھابىالر( بازىسى بولغان 

ىلىدىكى جاھىلىيەتكە قارشى تۇرۇپ ، ئۇنى مەغلۇپ قىلىپ، ئار

 ،يوقىتىپ، ئۇنىڭ بىناسىنى يىقىتىپ تاشالپ ڭ مەۋجۇدىيتىنىئۇنى

ۇرۇپ ق ) يەنى ئىسالم بىناسىنى( بىر بىنانى يېڭىئۇنىڭ ئورنىغا 

 چىقتى.

 ،ىلىدىكى جاھىلىيەتكە قارشى تۇرۇپرئەرەب يىرىم ئا ،ھەقىقەتەن  

ئۇنى مەغلۇپ قىلىپ، ئۇنىڭ مەۋجۇدىيتىنى يوقىتىپ، ئۇنىڭ 

نانى ) يەنى بىر بى يېڭىبىناسىنى يىقىتىپ تاشالپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

 ئاسان ئىش ئەمەس. ىشئىسالم بىناسىنى( قۇرۇپ چىق

تەكشۈرىدىغان ۋە ھەق بىلەن باتىل  ئەمەلىيىتىنىتارىخ   

ىرى قۇرئان ئايەتل بېرىدىغانئۇرۇشنى سۈپەتلەپ دىكى ئوتتۇرسى

 ئىشالر ھەق دىننىڭ مەنپەئەتى  ئۈستىدە تەپەككۇر قىلغان كىشى

ئۇ ئۇرۇشنىڭ مەيلى  –ئۈچۈن بولغانغا قەدەر غايەت زور ئۇرۇشتا 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

518 

 

قىيىنچىلىقلىرىغا سەبىر قىلىشتىكى روھى تىرىشچانلىق بولسۇن 

 زادى  -انلىق بولسۇنتىرىشچماددىي ياكى  جىسمانىي ياكى 

لىك قىلىنغانلىقىنى ھەمدە قانچى سەرپتىرىشچانلىقنىڭ قانچىلىك 

قۇربانلىق بەرگەنلىكىنى، قانچىلىك باتۇرلۇق كۆرسەتكەنلىكىنى، 

 دۇنيادا قانچىلىك گۈزەل نەمۇنىلەرنىڭ بارلىققا كەلگەنلىكىنى رېئال

غان بولنىڭ ئاشۇ ساپ   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ۋە   ..

كەلتۈرۈش ۋە ئۇالرنىڭ ياردىمىدە ئەڭ ياخشى كىشىلەرنى بارلىققا 

رنىنى ئو ھەقىقىيقىلىشتىكى  يېتەكچىلىككە « ئومومى خەلق» 

 ېئاللىقىنىربازىنىڭ ئەرەب يىرىم ئارىلىنىڭ تايانچ ھەمدە بۇ ، بىلىدۇ 

ىھادتىكى بۇ جئۆزگەرتكەن  رېئاللىقىنى زېمىنئاندىن كىيىن پۈتكۈل 

 نى بىلىدۇ.ئورنى

ئەمەستى. بۇ ئۇرۇش بۇزۇق بۇ ئۇرۇش ئۇنچىلىك ئاسان   

ئەقىدىلەرگە، بۇزۇق قىممەت قاراشالرغا، بۇزۇق ئۆرۈپ ئادەتلەرگە، 

، ھەمدە بۇزۇق ئەقىدىلەر، ھەرىكەتلەرگە-ھەرخىل بۇزۇق ئىش

 -بۇزۇق قىممەت قاراشالر، بۇزۇق ئۆرۈپ ئادەتلەر ، بۇزۇق ئىش
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ئاندىن ئۆزىنىڭ ئازغۇنلىقى ئىچىدە ئۇخالپ  بۇزۇۋەتكەن ھەرىكەتلەر

ى ، بۇنتوغراكەتكەن ئازغۇنلىقنى ھەق، بۇ  پېتىپقالغان ۋە ئۆزى 

..  كېرەك، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش  كېرەكمۇھاپىزەت قىلىش 

 قارشى تۇراتتى.غا الرروھئازغۇن  ھېساباليدىغاندەپ 

 ن باتىلھەق بىلە  (سبحانه وتعالى ) اللە  سەۋەبتىنمەلۇم    

 كۆيدۈرگەن نەرسىگەئوتتا  كىشىلەر كۈرەشنى ئوتتۇرىسىكى

 ئوخشاتتى:

 

ْيُل زَ  اَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِها  َاْحَتَمَل الس   َّ َماِء َماًء َ س   َ َبداً ) أَنْ َزَل ِمَن الس   َّ

اٍع زَب َ دٌ  ٍة َأْو َمت  َ اَء ِحْلي  َ اِر ابِْتغ  َ ِه ِ   الن  َّ ُدوَن َعَلي  ْ ا يُوق  ِ َك مِ  رَابِي  ًا َوِمم  َّ َذل  ِ ُه ك  َ ثْ ل  ُ

فَ  ِرُب الل َُّه اْلَح َّ َواْلبَ اِطَل  ََأمَّا الزََّبُد  َ َيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما يَ ن ْ ُع النَّاَس َيض           ْ

 [ . 14د : ] الرع  َ َيْمُكُث ِ   اأْلَْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل (

جىلغىالردا لىپمۇ ئاسماندىن يامغۇر ياغدۇردى، )يامغۇر سۈيى( هللا ا)

لىق ئاقتى، كەلكۈن سۇ ئۆزىنىڭ ئۈستىدە كۆپۈكلەرنى لەيلىتىپ 

ئاقتى، كىشىلەرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ، ياكى ئەسۋاب ياساش 
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)يەنى كۆپۈكمۇ  (66)ئۈچۈن ئوتقا سېلىپ ئېرىتكەن مەدەنلەرنىڭمۇ

ەق ھهللا خۇددى كەلكۈن سۇنىڭ كۆپۈكىگە ئوخشاش پايدىسىزدۇر(. ا

نى بۇ مىسال بىلەن ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇ، كۆپۈك بىلەن باتىل

بولسا ئېقىپ تۈگەيدۇ، ئىنسانالرغا پايدىلىق نەرسە زېمىندا قېلىپ 

 (مىسالالرنى ئەنە شۇنداق بايان قىلىدۇهللا قالىدۇ، ا

 

ئوت! كۆيدۈرىدىغان ئوت! كۆيدۈرۈپ  ھەقىقىي، ئۇ شۈبھىسىزكى  

 ئوت! ... تىدىغانئېرىتىۋېكاۋاپ قىلىدىغان ئوت! كۆيدۈرۈپ 

ۋە  قىلىش تەۋەككۈل، كەسكىن ئىرادە، اللەغا سەۋرچانلىقمۇئمىنلەر 

ىن بۇنىڭ ئاند ئۇنىڭغا يۈزلىنىش بىلەن ئۇ ئوتقا بەرداشلىق بىرىدۇ.

نەتىجىسىدە ئالدى بىلەن سەبىر قىلىپ جىھاد قىلغان مۇئمىنلەرنىڭ 

ڭ نىرئۇال ،قەلبى پاكلىنىپ  اللەغا ئىخالسمەن بولغان ۋاقىتتا

ئاندىن كىيىن باتىل ۋە ئۇنىڭ  لىك يوقىلىدۇ،رەزىلقەلبىدىن 

                                                 
دىن ا ساباتى يوق باتىلبۇ مىسالدىكى سۇ بولسا زېمىندا قالىدىغان ھەقتىن، كۆپۈك بولس 66

 ئىبارەت. 
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ھەق ھۆكۈمرانلىق قىلغاندا  يوقىلىپچوڭچىلىقى ۋە ئۇنىڭ زۇلۇمى 

 .ىك يوقىلىدۇ.للرەزى زېمىنىدىكى

 ىرگەندەكيىرىم ئارىلى ئىسالمنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىغا  ئەرەب   

 .نى تولۇق جارى قىلدۇردىبازا ئاشۇ ۋاقىتتا ئۆز رولى تايانچبۇ  ،قەدەر

 ى..رولىنى جارى قىلدۇرد كېڭىيىش تېخىمۇئاندىن كىيىن بۇ بازا   

گە مەركىزى ،قورغىنى ئىسالمنىڭ بازىسى، ئەرەب يىرىم ئارىلى  

سالم ئى زېمىننىپۈتكۈل  ىنىشانبۇ بازىنىڭ  ، لېكىن، ئايالندى

 ئىدى! قوينىغا كىرگۈزۈش

ى پۈتكۈل ئىنسانىيەتنىڭ بۇ دىن يەر يۈزىدىك ،ھەقىقەتەن   

ھەممىسىگە ئورتاق نازىل بولغان ئىدى، ئەرەب يىرىم ئارىلىدىكى 

ىدا نىڭ قوماندانلىق  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر مۇئمىنلەر 

يولغا باشاليدىغان يولباشچىالر ۋە ئۇالرنى ھەق توغرا ئىنسانىيەتنى 

 نىڭماھىيىتىنىڭ دىنغا دەۋەت قىلىدىغان دەۋەتچىلەر ۋە ئۇالرغا دىن

 مۇئەللىملەر ئىدى: ئۆگىتىدىغانقانداق بولىدىغانلىقىنى 
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وُل ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّسُ 

 [ . 134] ال صرة :  َعَلْيُكْم َشِهيداً (

غاندەك( شۇنىڭدەك )يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىل)

كىشىلەرگە )يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە( شاھىت بولۇشۇڭالر 

ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن، بىز 

 (سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق.

 

َهْوَن ) َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة يَْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ 

 [ 401ْفِلُحوَن ( ] آل عمران : ْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلمُ َعِن اْلمُ 

سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى ) 

ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە 

 (ئېرىشكۈچىلەردۇر ئەنە شۇالر مەقسىتىگە؛ بولسۇن

 

 ەس ئىدى.ئۇ ئۇنچىلىك ئاسان ئىش ئەم   
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شۈبھىسىزكى، تارىخ قوشۇنالر ئارىسىدىكى داۋام قىلغان ئۇرۇشقا    

 مەركەزلىشىدۇ.

شنىڭ كۆرەنىڭ ئۇرۇشى ئاخىردا قوشۇنالر ،ھەقىقەتەن   

 قوشۇنالر پەقەتبۇ ئىشقا  ، لېكىنبىرىدۇ،  بېكىتىپنەتىجىسىنى 

دەپ نەزەر  كۈرەش ھەربىيبەلگىلەيدىغان ئۇرۇش مەيدانلىرىدا 

ەمدە ھ يوشۇرىدۇ تەرىپىنىمۇھىم بىر  ھەقىقىيكۆرەشنىڭ  سېلىش

ئۇنى تار دائىرىگە چەكلەپ قويىدۇ ۋە چوڭ تەرەپتىن ئىشالرنىڭ 

يوققا چىقىرىدۇ ياكى ئىشنىڭ دەرىجىسىنى  ئەھمىيىتىنىمۇھىم 

ئۇنىڭ ئۈچۈن داۋام قىلىدىغان  كۈرەشكىچىكلىتىۋىتىدۇ، ئۇ 

 ۇر.قاراشالرنىڭ ئىشىد-ئەقىدىلەر ۋە قىممەت

ماھىيەتتە  كۈرەش –زامان تىلى بىلەن  -شۈبھىسىزكى،    

بىلەن بۇزۇق  مەدەنىيەتكۆرىشىدۇر، يەنى ساغالم  مەدەنىيەت

 تىمەدەنىيىبىلەن جاھىلىيەت  مەدەنىيىتى، ئىسالم  مەدەنىيەت

نەتىجىنى  كۈرەش ھەربىيئوتتۇرسىدىكى كۆرەشتۇر. گەرچە 

 ەلبنىڭق كۈرەشلسىمۇ،  بۇ ئەڭ يۇقىرى چوقا بو بېرىدىغانبەلگىلەپ 
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ھەممە تەرەپلىرىنى ۋە ھاياتنىڭ ھەممە تەرەپلىرىنى ئۆز ئىچىگە 

 ئالىدىغان ئومومى كۆرەشتۇر.!

  بولۇپ ىگەئ سەلتەنىتىگەتاتارالر تارىختا بىر مەزگىل ھۆكۈمرانلىق    

قا ەنىيەتنى بارلىقئۇالر مەد ، لېكىن ،تاراچ قىلدى-تاالن زېمىننى

اللە  : ئىنقراق قىلىپ ئىيتقىنىمىزدا تېخىمۇ ،لكىبەكەلتۈرەلمىدى 

ۇالر ئئۇالرنىڭ ئىسالمغا كىرىشىنى تەقدىر قىلغان ۋاقىتقىچە  

 ئۇنىڭ ئورنىغا ،ۋەيران قىلىپ مەدەنىيەتنى زېمىنىدىكى

 پەيدا قىلدى..  كۇپرىلىقنىتاجاۋۇزچىلىق ۋە 

ە ئىگ سەلتەنىتىگەھۆكۈمرانلىق  غەربھازىرقى زامان تارىخىدا    

لمى، ، ئىماددىي بىراق، ئۇالردا  ،قىلدىتاراج -تاالن زېمىننىبولۇپ  

تەرەققىياتلىرىنىڭ ھەممىسى بولغان  تېخنىكائۇالر ئىگە بولغان 

قا اشئۇالر مەۋجۇت بولۇشقا تىگىشلىك بولغان، ياش ،تەقدىردىمۇ

. نىيەتنى بارلىققا كەلتۈرەلمىدىمەدە ھەقىقىيتىگىشلىك بولغان 

زىمىندا كۈچلۈكلەر ئاجىزالرنى يەيدىغان ياكى ھايات ئۇالر  ،بەلكى

يولىدىن يوقىتىدىغان ئورمان قانۇنىنى تارقاتتى ھەمدە ئەقىدە 
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ئەخالقالرنى تارىختا جاھىلىيەت  خۇنۈك–بۇزۇقچىلىقى ۋە بۇزۇق 

 تونۇغان ئەڭ قەبىھ سۈرەتتە تارقاتتى.

ئەمەس، ياكى ماھىيىتى  ھەقىقىينىڭ كۆرەش كۈرەش ھەربىي   

ئۆزىال كۆرەشنىڭ  نىڭكۆرەش ھەربىي  -ئاددىيسىئەڭ  – ېگىند

ىيىتى ماھ ھەقىقىيكۆرەشنىڭ  ،ئەمەس،، بەلكىماھىيىتى  ھەقىقىي

 ىبەغەلبولسا قوشۇنالر ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدىغان ۋە قوشۇن 

 قاراشالردۇر!–قىلغاندا تارقىتىدىغان قىممەت 

 كېڭىيىش بۇ مەسىلىدە ئىسالمى پەتھى تارىختىكى بارلىق

 .پەرقلىنىدۇئاالھىدە  ھەرىكەتلىرىدىن

يتىش ئارزۇسى، زىمىندا ھۆكۈمران بولۇش كىڭە زېمىنىنى  

 ننىزېمىۋە بويسۇندۇرۇش ئارزۇسى  بېسىشئارزۇسى، باشقىالرنى 

پەتھى قىلىشقا ئاتالنغان ئەرەب قوشۇنلىرىنىڭ نىشانى ئەمەس 

 -ەنبىل ەمرىئاللەنىڭ  –ئۇالرنىڭ نىشانى بولسا  ،ئىدى، بەلكى

 لۇشىبوۋە دىننىڭ اللە ئۈچۈن  بولۇشى ئۈستۈناللەنىڭ سۆزىنىڭ 
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ۋە جاھىلىيەتنى ۋە ئۇنىڭ  ئۈچۈن زىمىندا تەۋھىدنى تارقىتىش

 تاجاۋۇزچىلىقىنى يوقىتىش ئىدى: 

 

يُن ُكلُُّه ِللَِّه (  َنٌة َوَيُكوَن الدِّ األنفال :  ] ) َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِ ت ْ

41 ] . 

 

ەن ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلهللا ىتنە تۈگىگەن، دىن پۈتۈنلەي ا)پ

 (ئۇرۇشۇڭالر؛

  (ربع  بن عامر رض  الله عنه) ئۇ خۇددى رەبىئي ئىبنى ئامىر   

 سۆزىدىكىگە ئوخشايدۇ: ئۇ دېگەنقوماندانى روستەمگە  پارسالرنىڭ

 نمۇنداق دەيدۇ: بىز كىشىلەرنى بەندىلەرگە ئىبادەت قىلىشتى

اللەغا ئىبادەت قىلىشقا، ھەرقايسى دىنالرنىڭ زۇلۇمىدىن  يېگانە

ڭ ، دۇنيانىڭ تارچىلىقىدىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىئادىللىقىغائىسالمنىڭ 

 كەڭچىلىكىگە چىقىرىش ئۈچۈن كەلدۇق...
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ئىنساننى تاغۇتالرغا ئىبادەت  ھەرىكىتىئالى مەدەنىيەت    

شتىن گۇمانغا ئەگىشى، اللەغا ئىبادەت قىلىشقا يېگانە قىلىشتىن

مدىن ئادىللىق ۋە زۇلۇۋە  ئېزىلىشھەقىقەتكە ئەگىشىشكە، 

ىن زۇلمەتت-مەرىپەتكە، قاراڭغۇ-باراۋەرلىككە، نادانلىقتىن ئىلىم 

 نۇرغا .. چىقىرىدۇ.

ئىسالمى پەتھى بارلىققا  ھەرىكىتىتارىختىكى مەدەنىيەت    

 كەلتۈرگەن ئىشالرنى قىاللىغان ئەمەس.

ردىن ۋە پارىسالرۇملۇقالر پەتھىدىكى گۈزەللىك پەقەتال  ئىسالمى   

 قۇۋۋەت-كۈچماددىي ئۇرۇش قىلىش تاالنتى، ، سان ۋە تەييارلىق

سان ۋە تەييارلىق جەھەتتە بولغان  جەھەتتە نەچچە ھەسسە ئاجىز

غىال قىلىش  تاالنتىقىلغان ئۇرۇش  غەلىبەكىشىلەر  بولغان چەكلىك

اللە ياردەم قىلغان ۋە مەدەت  -پەقەت  بۇئەمەس،  چەكلەنگەن

وغرا ت ئېيتقاناللە ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان  –كىيىنبەرگەندىن 

ئەقىدىنىڭ ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ قەلبىدىكى تەسىرى ھەمدە 

ئەقىدىنىڭ ھەقىقەتلىرى ئۈستىدە تەربىيلەنگەنلىكنىڭ توغرا 
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بۇ ئەقىدە سان ۋە تەييارلىق جەھەتتە چەكلىك ، تەسىرى بولۇپ 

 ەربتەغيىرىم ئەسىرگە يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە كىشىلەرنى  ولغانب

ەرنى ئۇ ي ،بىرىپ يېتىپ ھىندىستانغا شەرقتەئوكيانغا، - دېڭىز

ۈشكە دەپال چۈشەندۈر ئىگە قىلدى ئىمكانىيىتىگە پەتھى قىلىش 

ھەقىقەتەن بۇ تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن تىز سۈرەتتە  بولىدۇ،

 .ھېسابلىنىدۇ ئىلگىرىلەش

غىال پەقەتال ئۇرۇش قىلىش  تاالنتىئىسالمى پەتھىدىكى گۈزەللىك    

ئىسالمى پەتھىدىكى ئەمەس، شۈبھىسىزكى،  چەكلەنگەن

ىسالمى ئ ، لېكىن، چوڭ ئىشتۇرناھايىتى تارىخ مىزانىدا  گۈزەللىكى

ايىل مئىسالمغا  قەلبلەرنىڭبولسا  گۈزەللىكىپەتھىنىڭ ئەڭ چوڭ 

مەجبۇرالنماستىن  ڭان كىشىلەرنىۋە نەچچە مىليونلىغ بولۇشى

 ئىسالمغا كىرىشىدۇر!!

كىشىلەرنى ئىسالمغا  قەتئىيئىسالم تارىخىدىكى ئۇرۇش    

 كىرىشكە مەجبۇرالش ئۈچۈن بولغان ئەمەس:
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يِن َقْد تَ بَ يََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغ ِّ (  [ .. 158صرة : ] ال  ) ال ِإْكَراَه ِ   الدِّ

 (زورالش يوقتۇر دىندا )ئۇنىڭغا كىرىشكە()

 

ئىسالم تارىخىدىكى ئۇرۇش جاھىلىيەتنى ۋە جاھىلىيەت  ،بەلكى   

نىزاملىرى ئۇنىڭغا  قوشۇنلىرى ھىمايە قىلىۋاتقان جاھىلىيەت

ى جاھىلىيەتن  دىكىئەقىدىلىرى ئاساسلىنىدىغان جاھىلىيەت 

يوقىتىش ئۈچۈن بولغان ئىدى، ئەگەر بۇالر يوقىتىلسا ئۇنىڭدىن 

  رى خالىغان يولنى تالاليدۇ:ر ئەركىن بولۇپ ئۆزلىكىيىن كىشىلە

 

ُد ِمَن اْلَغ ِّ َ َمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِا للَِّه  َ َقِد ) َقْد تَ بَ يََّن الرُّش    ْ

ِميٌع َعِليٌم ( اَم َلَها َواللَُّه س      َ َك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى ال اْنِفص      َ َتْمس      َ ال صرة :  ] اس      ْ

158 . ] 

 هللايەت گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى، كىمكى تاغۇت )يەنى اھىد)

ىكەن، قا ئىمان ئېيتىدهللا تىن باشقا بارچە مەبۇد( نى ئىنكار قىلىپ، ا
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ڭ )بەندىلىرىنىهللا ئۇ سۇنماس، مەھكەم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ، ا

 (سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )ئىشلىرىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

 

زغۇنلۇقتا تۇرۇپ ئۆز دىنىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان روشەن ئا ،ئەمما   

ەن ئەرزىيەت يەتكۈزمىگ مۇئمىنلەرگەئۇ  ،يەنە بىر كىشىگە كەلسەك

ھەمدە ئۇالرغا ئۇرۇش قىلمىغان ئەھۋال ئاستىدا ئۇ ئۆزى ۋە دىنى ۋە 

 ساقالپ قالسا بولىدۇ: مەۋجۇدىيىتى

 

اتِ  ِذيَن َلْم يُ ق  َ ُه َعِن ال  َّ اُكُم الل  َّ ه  َ ي) ال يَ ن ْ ِن َوَلْم ُيْخرُِجوُكْم ُلوُكْم ِ   ال  دِّ

ِطيَن ( بُّ اْلُمْقس           ِ َه ُيح  ِ ُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ الل  َّ ]  ِمْن ِدي َ ارُِكْم َأْن تَ بَ رُّوُهْم َوتُ ْقس           ِ

 [ . 6الممنحنة : 

)كۇففارالردىن( سىلەر بىلەن ئۇرۇش قىلمىغان ۋە سىلەرنى )

ئۇالرغا هللا ا يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارمىغانالرغا كەلسەك،

ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغا ئادىل بولۇشۇڭالردىن سىلەرنى 

 (ئادىلالرنى دوست تۇتىدۇهللا توسمايدۇ، شۈبھىسىزكى، ا
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مانا  رگەنكىمەجبۇرالنماستىن ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن ئىسالمغا    

غان ۋە بۇ ىدىلقى ئېتىقادكىشىلەر ئىسالمنىڭ بۇ دىنغا بۇ مىليونلىغان 

ۋە ئىسالم ھەقىقەتلىرى ڭ يوليورىقى بويىچە ياشايدىغان نىدىن

قارىغۇچىالرنى ھەمدە ئۇنى  تەربىيەلەنگەنئۈستىدە 

غا كىرىدىغان ۇنىڭئەجەپلەندۈرگىدەك ۋە ئۇنىڭغا تەلپۈنۈپ، ئ

- ئەكس ەئىچىد كىشىلەرئايالندۇرغان  رېئاللىققا دەرىجىدە

ىسالمغا ئەگەر ئ دى.كۆرگەن ۋاقىتتا، ئۇالر بۇ دىنغا كىر ئەتكەنلىكىنى

قىسقا  ،كىرگەن بۇ كىشىلەر بۇ خىل گۈزەل سۈرەتتە بولمىغان بولسا

 دىنغا كىرمىگەن يېڭىۋاقىت ئىچىدە بۇنچىلىك كۆپ كىشى بۇ 

ەتھى پ زېمىنئەگەر ئۇالر ئۇرۇش مەيدانىدا مەغلۇپ بولسا بوالتتى. 

نه سبحا)اللە پەتھى بولمايدۇ!  قەلبلەر ، لېكىن،  مۇمكىنقىلىنىشى 

 ۇ:گە مۇنداق دەيد  (صلى الله عليه وسلم ) ىرىپەيغەمب (وتعالى 

 

 [ 151آل عمران :  ] ) َوَلْو ُكْنَت َ ظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا ِم ْن َحْوِلَك (
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نىڭ رەھمىتى بىلەن سەن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ؛ ئەگەر قوپال، هللا ا)

 (دىن تارقاپ كېتەتتىباغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئۇالر چۆرەڭ

 

لله عليه صلى ا) ىرىپەيغەمبنىڭ  (سبحانه وتعالى )اللە ئۇ بولسا    

ئەگەر پەتھى قىلغۇچى كىشىلەر مۇكەممەل ئەخالققا دۇر.  (وسلم 

 !ئىگە بولمىسا قانداق بولىدۇ؟

ۋاقىت ئىچىدە خەلقنى بىر پۈتۈن ئىسالمغا قىسقىغىنا ئاشۇ    

ڭۈل نىڭ كۆ  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  بولسا كىرگۈزۈش

لەن ئۇنىڭ بى ، ئېرىشتۈرگەنئالى ماقامغا  تېخىمۇبۆلىشى ئۇنى 

ئۈچۈن  ۇشىبولقىلىدىغان اللەنىڭ تەقدىرىنىڭ پەردىسى خالىغىنىنى 

ىسىز ئاشۇ مىسل تەربىيەلىگەن بىلەنئۇنىڭ بازىنى  تايانچئاشۇ 

  .ەتىجىسىدۇرن تەربىيەنىڭ

 

ي) ُهَو الَِّذن َأْرسَ  ِن ُكلِِّه َل َرُسوَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَح ِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

 [ 1]الةف: (
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ھەق دىننى بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن هللا ا)

 (پەيغەمبىرىنى ھىدايەت بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى

 

ئىسالمى پەتھىنىڭ گۈزەللىكى پەقەتال ئاشۇ ئۈممەتلەرنىڭ    

المى ئىس ،بەلكى ،سالمغا كىرىشىگىال چەكلىنىپ قالماستىنئى

ه صلى الله علي) پەيغەمبەر  -پەتھىنىڭ گۈزەللىكى شۇنىڭدەك 

 پەتھىمۇسۇلمانالر  – تەربىيەلىگەنئىسالم بىلەن    (وسلم 

قىلىنغان شەھەرلەر ۋە ئۇ شەھەرلەردىكى ئۆز دىنىدا قىلىپ قالغان 

 ى.بولغان ئىدئاشكارا رىدە ھەم كىشىلەرگە قىلغان ئادىل مۇئامىلى

    (رضي الله عنه )ئاس ئبنى  ئەمىرنىڭ   (رضي الله عنه )ئۆمەر   

لەن ياشنىڭ دادىسى بىخىرىستىيان ئوغلى ئۇرغان مىسىرلىق  نىڭ

له رضي ال)ھەمدە ئۆمەر  بولغان قىسسىسى تارىختا مەشھۇر بولغان

ئى ئەمىر!  › غا :   (رضي الله عنه )ئاس ئبنى  ئەمىرنىڭ  (عنه 

 ،سىلەر قاچاندىن باشالپ كىشىلەرنى قۇل قىلدىڭالر، ھالبۇكى
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 مۇ سۆزى دېگەن‹ ئۇالرنى ئانىلىرى ئەركىن ھالەتتە تۇغقان ئىدى

 ھەم تارىختا مەشھۇر ۋە مىسلىسىز بولغان ئىدى.

ئىسالمى پەتھىدىكى ئاشۇ گۈزەللىكلەرنىڭ چەكلەپ بۇالر    

ىر ب -ەجبۇرالنماستىن م–لەرنىڭ بۇ ئۈممەت مەسىلەن:قويالمايدۇ، 

تىلىغا كىرىشى تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن ئاجايىپ  پۈتۈن ئەرەب

 دى،ئى ئۇنتۇغانئۆز تىللىرىنى  خەلقلەرئاشۇ  ،چۈنكى ئىشتۇر!

ز دىنىدا قىلىپ قالغان كىشىلەرنىڭ تىللىرىمۇ ئەرەب ئۆ ،ھەتتاكى

ەرەب تتى، ئئۇالر ئەرەب تىلىدا سۆزلىشە ،تىلىغا ئايالنغان بولۇپ

تىلىدا تەپەككۇر قىالتتى، ھەمدە ئۆز ئىبادەتلىرىنىمۇ  ئەرەب تىلىدا 

 !قىالتتى

ئىسالمى پەتھىدىكى ئاشۇ گۈزەللىكلەر تۈگەپ كەتمەيدۇ،    

بازىنى تايانچ نىڭ  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

) مبەر پەيغەبۇ بازىنىڭ قۇرغۇچىسى كۆڭۈل بۆلىشى  تەربىيەلەشكە

 مۇكېيىناللەنىڭ دەرگاھىغا كەتكەندىن  (ه عليه وسلم صلى الل

 .دائىم داۋاملىشىشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ پىرىنسىپنىڭ
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ئۆزىدىكى ھاياتنىڭ ھەربىر  –يولدا ماڭغان خەلىپىلىك توغرا 

بۇ ھەقىقەتنىڭ  -مەيدانىدىكى يۈكسەك ئۈلگىلىرى بىلەن

ەڭ چوڭ ۋەھىي ئۈزۈلگەن ۋە ئ ،راستلىقىنىڭ دەلىلىدۇر، چۈنكى

لەن ئۆز ئوبرازى بى  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  تەربىيچى

 يولدا ماڭغان خەلىپىلىكتوغرا بۇ دۇنيادىن كەتكەندىن كىيىن 

ىلى نىڭ پىرىنسىپلىرىنىڭ ئەم (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

 .بولدىداۋاملىشىشى 

 دەۋرمانا بۇ ئەڭ يۈكسەك دەرىجىگە يەتكەن گۈزەل  ،ئېنىقكى  

بىر قىسىم شەرىقشۇناسالر ۋە بۇ  لېكىن ،ئانچە ئۇزۇن داۋامالشمىدى

دىننىڭ بارلىق دۈشمەنلىرى پىتنە پاسات تىرىغاندەك ئۇنىڭدىن 

تۆۋەنگە چۈشۈش ئىسالمدىن چىقىپ كەتكەنلىك بولماستىن، 

 دا پەرۋاز قىلىۋاتقانيۈكسەك ئۇپۇقالر ئېگىزئەڭ  دەۋربۇ  ،بەلكى

للە انۇرغۇنلىغان ئەمەللىرى  كىشىلەرنىڭ  دەۋرىمدىكىبۇ  ،بولۇپ

  (م صلى الله عليه وسل) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  ۋە  (سبحانه وتعالى )

قىلىشتىن باشقا يەنە  ەرنىـئەمەلل قىلىنغان پەرز تەرىپىدىن
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ەگەر ئ قىلىشقا مەركەزلەشكەن ئىدى. ەرنىـئەمەلل نەپلەئىختىيارى 

 ەنەپلچۈشسە ) يەنى ئاشۇ يۈكسەك ئۇپۇقالردىن زىمىنغا ئۇالر 

سا( ئەمەلنى قىلىشقا چۈشۈپ قال پەرز چېكىنىپئەمەلنى قىلىشتىن 

 ،چىقىپ كەتمەيتتى، بەلكى چېگراسىدىنماھىيەتتە ئىسالمنىڭ 

ئۇالرنىڭ پۈتكۈل ئۇپۇقنى قورشاپ تۇرغان قاناتلىرى سەل بوشاپ 

لەن قەدەملىرى بىمۇستەھكەم ئۇالر زىمىنغا چۈشۈپ ئاندىن  ،قاالتتى

پ پەرۋاز قىلىشتىن چۈشۈچوققىالردا ئۇالر ئاشۇ يۈكسەك  –اتتى! ماڭ

ە ۋئۇالرنىڭ زىمىندا تەۋھىدنى تارقىتىشى  –كەتكەندىن كىيىن 

ئەسىرگىچە ئۇنىڭدىن نۇر  قوبۇل -49مىالدى  ياۋروپائىنسانىيەتكە 

ا قىلىشى ئۇالرغتەقدىم  قىلغان ئالى مەدەنىيەت قىممەتلىرىنى

 !ئىدى يېتەرلىك

پەقەتال بىر ئاز الپپىدە يورۇپ يوقاپ  دەۋرئاشۇ  ،اق بولسىمۇشۇند   

ئۇنىڭ پارالپ تۇرغان نۇرى  ،كەتكەن چاقماققا ئوخشىمايتتى، چۈنكى

اللە  ۇكېيىنمھەم ھازىرغىچە يولنى يورۇتماقتا ۋە بۇنىڭدىن - ھېلىمۇ

ئۆزىنىڭ ئەمىلى  – دەۋرخالىغان ۋاقىتقىچە يولنى يورىتىدۇ! بۇ 
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ۇ شئەۋالدالرغا مەدەت بەرمەكتە، ھەر بىر ئەۋالد  -ن بىلە ئۈلگىلىرى

. ۇئۇرۇنىدداۋامالشتۇرىدۇ ۋە شۇ يۈكسەك ئۇپۇققا ئۆرلەشكە  دەۋرنى

سىمۇ بول يېتەلمىگەنئۆزىگە  دەۋرنىڭشۇ  ئەمەلىيەتتەگەرچە  ئۇ 

.، چۈنكى كتۇريېتەرلىئۇنىڭ شۇ ئۇپۇققا ئۆرلەشكە ئىنتىلىشى ئۇنىڭغا 

يا ۋە دائىم ھاياتى دۇنھەر ەشكە ئىنتىلىشى ئۇنىڭ شۇ ئۇپۇققا ئۆرل

 غۇچى زىننەتلىرىنىڭ سەۋەبىدىن چۈشكۈنلىشىشكەقىل جەلپئۇنىڭ 

 .ياخشى كۆپئىلىپ بارىدىغان جىم ئولتۇرۋىلىشتىن 

 ھەرىكەتلىرى ئىسالم تارىخىدىكى ھەرقانداق ئىسالھات 

 دەۋرنىڭق پەقەتال ئۇنىڭ نۇرى يولنى يورۇتقان  ئاشۇ پارال

. شۇنىڭ ئۈچۈن شەرىقشۇناسالر ۋە رىدىن بارلىققا كەلگەنتەسىرلى

ئاشۇ پارالق  نۇرنى ئۆچۈرۈش ۋە رى بارلىق دۈشمەنلى ئىسالمنىڭ

ۇل ئاندىن ئۇالرنىڭ ئۇ نۇردىن نۇر قوب يېتىپئۇنىڭ نۇرنىڭ ئەۋالدالرغا 

اشۇ ئ ،ئۆرلەپ قىلىشتىن توسۇش ئۈچۈنچوققىغا  يېڭىقىلىپ 

ەبىھ ئۇالرنىڭ بۇ قە تىرىشىۋاتىدۇ. سەتلەشتۈرۈشك دەۋرنىيۈكسەك 
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لەنىڭ ئۇالر ال ،تولىمۇ يىراق، چۈنكى ئېشىشىئەمەلگە  ئارزۇسىنىڭ

 قىلىۋاتىدۇ: سەركەشلىكتەقدىرىگە 

 

ُه ُمِتمُّ نُورِِه َولَ  َأ ْ َواِهِهْم َوالل     َّ ِه ب     ِ ْو َكرَِه ) يُرِي     ُدوَن لُِيْطِفُئوا نُوَر الل     َّ

 . [ 6] الةف :  اْلَكاِ ُروَن (

( نىڭ دىنىنى ۋە نۇرلۇق شەرىئىتىنىهللا نىڭ نۇرىنى )يەنى اهللا ئۇالر ا)

ئېغىزلىرى بىلەن ئۆچۈرۈۋەتمەكچى بولىدۇ، كاپىرالر يامان كۆرگەن 

ئۆزىنىڭ نۇرىنى مۇكەممەل قىلغۇچىدۇر )يەنى هللا تەقدىردىمۇ، ا

 (ئۆزىنىڭ دىنىنى ئاشكارىلىغۇچىدۇر

 

اشۇ نىڭ ئ  (ه وسلم صلى الله علي) پەيغەمبەر بۇ يەردە بىزگە     

چەكسىز ئەھمىيەتكە ئىگە بولغان بىر ئىش  تەربىيەلەشتەبازىنى 

  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ، ئۇ ئىش بولسىمۇ  ئۇچرايدۇ

گە ئىشالرنى مەسلىھەت   (رضوان الله عليهم ) ىرلىساھابىنىڭ 

 سىلىشىدۇر.
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صلى )  مبەرپەيغەسورايمىزكى: سوئالنى بىز ئالدى بىلەن شۇنداق    

ھەمدە مۇسۇلمان  چۈشۈۋاتقانگە ۋەھىي   (الله عليه وسلم 

جامائەتتىن خاتالىق سادىر بولغاندا ۋەھىي ئۇالرنىڭ يولىنى 

نىڭ   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ھەمدە  توغرىالۋاتقان

نىڭ ئۇممى   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر )ئۆزىدىنمۇ : 

بەدىر ن بولغان ئىشلىرى ۋە ئۇنىڭ مەكتۇمنىڭ ئوغلى  بىلە

بەزى  ئوخشاش(توغرىسىدىكى ئىشلىرىغا ئەسىرلىرى  ئۇرۇشىنىڭ

توغرىالپ سادىر بولغاندا  ۋەھىي ئۇنى  ھەرىكەتلەربىر ئىش 

 ىرلىساھابى  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  ،تۇرسا قويۇۋاتقان

 ى؟ سوراشقا مۇھتاجمىد مەسلىھەتدىن   (رضوان الله عليهم )

دەۋەت يۈكلىرىنى   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ياق!    

كۆتۈرىۋاتقان ھەمدە مەككىدىكى ۋە مەدىنىدىكى مۇئمىن 

ە ئۇ بۇنداق ھالەتت تۇرۇۋاتقانجامائەتلەرنىڭ ھاياتىنى ئىدارە قىلىپ 

سوراشقا  مەسلىھەتدىن   (رضوان الله عليهم ) ىرلىساھابى

  (صلى الله عليه وسلم ) غەمبەر پەي ،ئەمەستى. بىراقموھتاج 
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ە سوراش تەربىي مەسلىھەتدىن  (رضوان الله عليهم ) ىرلىساھابى

 ۋە ئۇنىڭ تەلىپى ئىدى.

ئاڭالپ  بۇيرۇقىنىقومانداننىڭ كىشىلەرنى پەقەتال شۈبھىسىزكى،    

 ۇيرۇقىغابقومانداننىڭ  تەربىيەلەشئىتائەت قىلىش بىلەنال  ئۇنىڭغا 

 ،چىقىدۇ، بىراق تەربىيەلەپكەرلەرنى ئەس ئېسىلىدىغانچىڭ 

 ەپتەربىيەلقىالاليدىغان قومانداننى  يېتەكچىلىكئەسكەرلەرگە 

 چىقالمايدۇ!

چىڭ  بۇيرۇقىغانىڭ   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر )    

 قىلىنغان ئىبادەتتۇر: پەرزاللە تەرەپتىن  ئېسىلىش

 

 [ . 65] النساء :  َه () َمْن يُِطِع الرَُّسوَل  َ َقْد َأطَاَع اللَّ 

 

ىلغان قا ئىتائەت قهللا كىمكى پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن، ئۇ ا)

 (نىڭ ئەمرىنى يەتكۈزىدۇ(.هللا بولىدۇ )چۈنكى پەيغەمبەر ا
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 [ . 83] النساء :  ) َوَما َأْرَسْلَنا ِم ْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه (

ەقەت ئىتائەت قىلىنىش ئۈچۈنال بىز ھەر قانداق پەيغەمبەرنى پ)

ىق قا ئىتائەت قىلغانلهللا ئەۋەتتۇق )ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغانلىق ا

 (بولىدۇ(

 

 [ . 4الحشر :  ] ) َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َ ُخ ُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْن ُه  َانْ تَ ُهوا (

پەيغەمبەر سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر، پەيغەمبەر چەكلىگەن )

 (ن چەكلىنىڭالرنەرسىدى

 

 [ . 51النساء :  ] ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل (

 (قا، پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر،هللا ئى مۆمىنلەر! ا)

 

َنٌة َأْو ُيِصيبَ هُ  َعَذاٌب أَلِيٌم  مْ )  َ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِ ت ْ

 [ . 84] النور :  (
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( دۇنيادا چوڭ بىر) پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالر)

ئاخىرەتتە( قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار ) پىتنىگە يولۇقۇشتىن، يا

 (بولۇشتىن قورقسۇن

 

ُفوا َع         ْن لَّ ) َما َكاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن يَ َتخَ 

 [ . 115ة : ] النوب َرُسوِل اللَِّه َوال يَ ْرَغُبوا بِأَنْ ُفِسِهْم َع ْن نَ ْفِسِه (

مەدىنە ئاھالىسى ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى ئەئرابىالرنىڭ )

بىلەن جىھادقا بىللە چىقماي قېلىپ قېلىشى، ئۆزلىرىنىڭ  رەسۇلۇلالھ

 بىلەن بىللە بولماسلىقى ھئارامى بىلەنال بولۇپ، جاپادا رەسۇلۇلال

 (توغرا ئەمەس ئىدى.

 

پتىن اللە تەرە ئېسىلىشگەرچە ئۆز قوماندانىنىڭ بۇيرۇقىغا چىڭ    

 ېرىشىشئقىلىنغان ئىبادەت بولۇشتىن سىرت يەنە نىجاتلىققا  پەرز

ه عليه صلى الل) پەيغەمبەر بىراق،  ھېسابالنسىمۇقىلىش  غەلىبەۋە 

دىن پەقەتال ئۇالرنىڭ  (عليهم  رضوان الله) ىرلىساھابى (وسلم 
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 ۇلىشىنىبئەسكەرال  ئېسىلىدىغانئۆز قوماندانىنىڭ بۇيرۇقىغا چىڭ 

 (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر بەلكى،   ئىرادە قىلمايدۇ،

 چىلىكيېتەكدىن ئىنسانىيەتكە  (رضوان الله عليهم ) ىرلىساھابى

ر شنى ، ئۇالقوماندانالرنى بارلىققا كەلتۈرۈ يېتەكچىقىلىدىغان 

 ىكئارقىلىق اللەنىڭ تەقدىرى ۋە اللەنىڭ بۇ ئۈممەتنى چىقىرىشتى

 قىلىدۇ: ئۈمىدمەقسىتىنىڭ ئەمەلگە ئىشىشىنى 

 

وُل ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّسُ 

 [ . 134] ال صرة :  َعَلْيُكْم َشِهيداً (

شۇنىڭدەك )يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندەك( )

كىشىلەرگە )يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە( شاھىت بولۇشۇڭالر 

ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن، بىز 

 (سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق.
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قوماندانلىق قىلىش ۋە ئەھۋالنى تەكشۈرۈپ تۇرۇش ئۈستىدە    

ن كىشىلەردى تەربىيەلەۋاتقانپەقەتال قومانداننىڭ  لەشتەربىيە

 .. كېلىدۇمەسلىھەت سورىشى ئارقىلىق بارلىققا 

كىشىلەردىن مەسلىھەت سورىشى  تەربىيەلەۋاتقانقومانداننىڭ    

 يۈكسەلدۈرىدۇ: تېخىمۇئۇالر ئىچىدە ئاڭ پەيدا قىلىدۇ ۋە ئۇنى 

 

هِ  ِبيِل  َأْدُعو ِإَلى الل  َّ ِذِه س           َ يَرٍة أَن َ ا وَ  ) ق ُ ْل ه  َ َمِن ات َّبَ َعِن  َعَلى َبص           ِ

 [ . 156] يوسف :  َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن (

 قا دەۋەتهللا بۇ مېنىڭ يولۇمدۇر، )كىشىلەرنى( ا»ئېيتقىنكى، )

قىلىمەن، مەن ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەر روشەن دەلىلگە ئاساسلىنىمىز. 

 («ىن ئەمەسمەنپاكتۇر، مەن مۇشرىكالردهللا ا

 

 ‹   (67) بەسىيرەت›ئايەتنىڭ سىياقىدىن شۇ روشەن بولدىكى   

                                                 

پاراسـەتلىك، چىچەن بولۇشــنى -دەۋەت يولىدا ھوشــيار، پەم-بەسـىيرەت 67( 

  كۆرسىتىدۇ. .
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ئەسلى مەۋجۇت بولغان نەرسە بولۇپ )مۇسۇلماندىن ( ئىمان بىلەن 

داق مۇن ھەقتەبەسىيرەت بولۇش تەلەپ قىلىنىدۇ، اللە بۇ  گەبىر

 ئىبارەت كەلتۈرىدۇ:

 

 (نَ ُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكي)

 (پاكتۇر، مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەنهللا ا)

 

ۇنىڭدەك ش ، لېكىنتەلەپ قىلىنىدۇ،  ئېيتىشمۇئمىندىن ئىمان     

، بەسىيرەتنىڭ ئۆز قىلىشى ھەرىكەتدۇنيادا  رېئالنىڭ بۇ دىن

تولۇق بىرىپ پۈتكۈل تىرىشچانلىقالر ياكى ئۇنىڭ بىر  مېۋىسىنى

 ۇپ كەتمەسلىكى ياكىسەۋەبىدىن بىكار بول ھەرىكەتقىسمى خاتا 

رەتنىڭ بەسىيقىلىنماسلىقى ئۈچۈن  سەرپئەھمىيەتسىز ئىشالرغا 

 ھەم تەلەپ قىلىنىدۇ.  بولىشىمۇ

سورىشى  مەسلىھەتقومانداننىڭ ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىدىن    

ۋە ئەڭ مۇناسىپ توغرا ئەگەشكۈچىلەرنى مەسىلىلەرگە ئەڭ 
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ۋە  يدانالرخىل مە-تۇتۇش ئۈچۈن ئەقلى بىلەن خىلمۇ پوزىتسىيە

خىل قاراشالر ھەققىدە تەپەككۇر قىلىش ئادىتىنى -خىلمۇ

 ، يېتىلدۈرىدۇ

 تمەسلىھەقومانداننىڭ ئۆز ئەگەشكۈچىلىرىدىن  ،شۇنىڭدەك

 ېلىشقائمەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە  سورىشى ئەگەشكۈچىلەرنى

ر قىلىش ئامانەت بولغانلىق تەرەپتىن بىر پىكى ئادەتلەندۈرىدۇ.

 . مەسئۇلىيەتتۇر.

تەكرارالنغان، تەپەككۇر قىلىش ۋە  سوراش مەسلىھەت

مەسئۇلىيەتنى ئۆز ئۈستىگە ئىلىش بىلەن سىنىلىش تەكرارالنغان 

دە -ئىنسان ئەمىلى مەيدانالرغا قارشى تۇرۇشقا تەييارلىنىدۇ ،ۋاقىتتا

تۇيغۇلىرى قارشى تۇرۇشتىن قاچمايدۇ ھەمدە - ھېسئۇنىڭ 

نەتىجە قازانغان قومانداندىن مەسئۇلىيەتتىن باش تارتمايدۇ، بۇ 

ىڭ  بارلىق ئىنسانن ،مۇقەررەركى.  تەلەپ قىلىنىدىغان سۈپەتلەردۇر

ئۇالرنىڭ تەلەپ  ، لېكىنئەمەس،  مۇمكىن بولۇشىقوماندان  ماھىر

 ئاشكارىلىنىپقىلىنغان مەشىقنى قوبۇل قىلىپ، دەرىجىلىرى 
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ن ەئۈچۈن  س بولۇشىئاشكارا توشىدىغان كىشىنىڭ ساالھىيىتى 

اھىر م بەرمىگۈچەكىشىلەرگە پۇرسەت يارىتىپ  تەربىيەلەۋاتقان

بولۇشقا ساالھىتى توشىدىغان كىشىنى ھەرگىز  قوماندان

سەن ئۇالرنى بارلىق ئىشالردا بۇيرۇقنى  ،.. ئەممابىلەلمەيسەن

بىرەر  سەڭتەربىيەلىپىرىنسىپى بىلەنال ئاڭالش ۋە ئىتائەت قىلىش 

سىناقالرنى قولغا كەلتۈرۈش - ەتەجرىبكىشىگە تەلەپ قىلىنغان 

تتا سەن مەسئۇلىيەتنى ئۇنىڭغا يۈكلىگەن ۋاقىبولمايدۇ، ئىمكانىيىتى 

مەغلۇپ بولىدۇ، گەرچە ئۇالر قوماندان ئارقىدىنال  ئۇچراپئۇ زەربىگە 

 لىكتەجرىبى ،بىراق ،ھايات ۋاقتىدا ئىخالسمەن ئەسكەرلەر بولسىمۇ

پ ىدا بارلىق ئىشالر مەغلۇقوماندان كەتكەندىن كىيىن ئۇالرنىڭ قول

  !بولىدۇ

 نىڭ (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر مانا بۇ يەردىن   

ه رضوان الل) ىرلىساھابىسوراشتىن بىھاجەت تۇرۇپ،  مەسلىھەت

ئاشكارا  بولۇشى ھېرىسمەنھەت سوراشقا دىن مەسلى (عليهم 

 ىرىلساھابى  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  ،چۈنكى بولىدۇ.
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ماندانالر قو تەجرىبىلىكنى ئۆزىدىن كىيىنكى  (رضوان الله عليهم )

ئىشالرنىڭ توختاپ قالماي ئاددىيسى بولۇشقا ياكى ئەڭ 

داۋاملىشىشى ۋە ئەڭ چوڭ قوماندان كەتكەندىن كىيىن ۋەيران 

ا پىكىر قىالاليدىغان مەسلىھەتچىلەر بولۇشقتوغرا بولماسلىقى ئۈچۈن 

 .تەييارلىغان ئىدى

ايانچ ت تەربىيەلىگەن  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر اشۇ ئەنە ئ

 بازىدۇر، مانا بۇ ئۇ بازىنىڭ تارىختىكى رولىدۇر.

ەمەس بولغان ئ ئېھتىياجبۇ بازىنى بارلىققا كەلتۈرۈش قوشۇمچە     

ئاشۇ بازىنى   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ھەمدە 

ە انلىقالر ئارتۇقچرىشچقىلغان غايەت زور تى سەرپ تەربىيەلەشتە

 نىڭ (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  ،، بەلكىئىش بولماستىن

ئاشۇ بازىنى تەربىيلىشى اللەنىڭ ئىلھامى ۋە ئۇنىڭ ياردىمى ۋە ئۇنىڭ 

ئەڭ  بۇ دىنغا نىسبەتەنبازا ئۇ  ،بولۇپ يول كۆرسىتىشى بولغانتوغرا 

 ئىش ئىدى. زۆرۈر
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 ھەقىقىيازىرقى ئەھۋالىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ھھازىر بىز     

 اۋۋالئئەڭ نىڭ  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر سۈرىتىنى ۋە 

 تىكىتەربىيەلەشۇ بازىنى ئاشبۇ دىننىڭ يۈكلىرىنى كۆتۈرىدىغان 

الرنىڭ مۇسۇلمانبىلىش ئۈچۈن نەمۇنىلىك ئورۇننى ىدىن پىرىنسىپ

 غا يۆتكىلىمىز.ھازىرقى ئەھۋالى

 ڭ ئەھۋالى قانداق ئىدى؟بۇ كۈندە جاھىلىيەتنى   

غەمبەر پەي»  مۇنداق دەيدۇ: (ابن تيمية رحمه اللهئىبنى تەيمىيە )  

 ىتتىكىۋاق ەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەنپەيغ  (صلى الله عليه وسلم ) 

 ئۇ شەھەرلەر جاھىلىيەت خۇددى  ئەھۋالغا كەلسەك ئەركىن 

 ىۇشبولھەربىر شەھەردە ۋە ھەربىر شەخستە  ،كاپىرالر دىيارىدەك

ئىسالم  ۇئ گەرچە ئىلگىرى نمۇسۇلمان بولۇشتى بىر كىشى  ، مۇمكىن

  .بولغىنىغا ئوخشاشدىيارىدا بولسىمۇ جاھىلىيەتتە 

 ( صلى الله عليه وسلم) مۇھەممەد ئەركىن زاماندا: يەنى ئەمما  

اھىلىيەت جئەركىن  بولسا  كىيىن ئەۋەتىلگەندىنپەيغەمبەر قىلىپ 

 ( صلى الله عليه وسلم) مۇھەممەد  ،، چۈنكىمەۋجۇت بولمايدۇ
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نىڭ ئۈممىتىدىن قىيامەتكىچە ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم 

 ، لېكىنتۇرىدىغان بىر بۆلۈك جامائەت مەۋجۇت بولىدۇ. 

جاھىلىيەت بىر قىسىم مۇسۇلمانالر دىيارلىرىدا  ۋە  كىشەنلەنگەن

 « مۇمكىن بولۇشىنۇرغۇن مۇسۇلمان شەخسلەردە 

ىشلىرىغا سەل ر گەرچە دىننىڭ نۇرغۇن ئئەگەر بۇ مۇسۇلمانال   

يەنىال ئۆزلىرىنىڭ نۇرغۇنلىغان دىنى ئىشلىرىغا  قاراۋاتقان بولسىمۇ

ەھۋالالر ئ ىكىئەسىرد سەككىزىنچى ھىجرىيە ئىنتىلىۋاتقانچىڭ 

اللە چۈشۈرگەن نەرسىلەرنىڭ غەيرى بىلەن  بۈگۈنكىدەك بولسا ..

ەرنىڭ غەيرى بىلەن قانۇن چىقىرىش ھەمدە اللە چۈشۈرگەن نەرسىل

،  اتقانكېتىۋيامراپ ۋە چەكلەش بىدئەتلىرى  نى يولغا قويۇشئىشالر

اللەنىڭ شەرىئىتىنىڭ ھۆكۈم قىلىشى تۈرلۈك قانۇن تۈزۈملەر بىلەن 

اللەنىڭ شەرىئىتىنىڭ ھۆكۈم قىلىشىنى تەلەپ  ، چەكلىنىۋاتقان

تىنىدىن جۇدا قىلىنىدىغان  بېشىنۇرغۇن كىشىلەرنىڭ قىلىش 

نەچچە يۈز مىڭلىغان ھەمدە  ىۋاتقانىپ قىليەتلەرگە ئايلىنجىنا

نىڭ ئايالالر...ئازابلىنىۋاتقانتۈرمىلەردە  سەۋەبتىنكىشىلەر شۇ 
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ڭ جەمئىيەتنىڭ ئەسلى ئىقىمىغا ئايلىنىپ، ئايالالرنىيالىڭاچلىنىشى 

دئەت بى ئىنكار قىلىنىدىغانھىجابلىنىشى  – بۇيرۇغاندەكاللە –

 اسىتىالرۋتۈرلۈك  ۋاسىتىلىرىنىڭل ئاخبارات ئىشقا ئايلىنىپ پۈتكۈ

« ۇنقان»بىلەن ھۇجۇم قىلىش نىشانىغا ئايلىنىپ قىلىۋاتقان.. 

پاھىشە -زىنا سىالئايال( رازى بول-ئىككى تەرەپ )يەنى ئەر

-ئىشلىرىنى ھىمايە قىلىۋاتقان، خۇددى ئىككى تەرەپ )يەنى ئەر

بۇنىڭغا نىڭ  (عالى سبحانه وت) اللە ، ئىگىسىدەكالئايال( بۇ ئىشنىڭ 

  (سبحانه وتعالى ) اللە يوقتىكىدەك ھەمدە  ھوقۇقىئارىلىشىش 

ك دۇرۇس بولمايدىغاندىكىدەئارىالشسا نىڭ جاھىلىيەت ئىشلىرىغا 

 ئىشالرنى يولغا قويۇش ۋە چەكلەش  (سبحانه وتعالى ) اللە ۋە 

اللە يولىدا ۋە اللە ئۈچۈن ياخشى كۆرۈش ۋە  .. يوقتىكىدەك ھوقۇقى

قوبۇل قىلمايدىغان ئۆچ كۆرۈلىدىغان  ئېقىمىيامان كۆرۈش زامان 

 بىرىگە ئايلىنىپ قالغان.. تەمسىللىرىنىڭمۇتەئەسسىپلىك 

ىر ئەۋزەل شارائىتلىرى بىلەن ئالەم ب ۋاسىتىلىرىنىڭئاالقىلىشىش 

ئادەتلىرى، -شەھەرگە ئايلىنىپ قالغان بولۇپ ئۇنىڭ ئۆرۈپ
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ق قانداق پاكىت بىلەن ھەمدە قاتتىھەر ئىدىيەلىرىنىئەنئەنىلىرى،  

ئۆچ كۆرىلىدىغان ۋە مۇتەئەسسىپلىك پاتقىقىغا چوڭقۇر پاتقان دىن 

بىلەن  بۇزۇشقا بولمايدىغان بولۇپ قالغان... ۋە يەنە... ۋە يەنە... ۋە 

 !!!يەنە... 

 مۇسۇلمانالرنىڭ  (ابن تيمية رحمه اللهئىبنى تەيمىيە )ئەگەر  

الىنى كۆرگەن بولسا قانداق بوالتتى.. ئۇ ئەھۋ دەك مۇشۇنداقھازىرقى

 دەيتتى؟! نېمىلەرنىتوغرىسىدا بۇ 

غەربنىڭ ۋە   (ابن تيمية رحمه اللهئىبنى تەيمىيە )ئەگەر    

ن ئەھۋالىنى كۆرگە ھازىرقىدەكنۇرغۇنلىغان ئىسالم دىيارلىرىنىڭ 

 ؟!دەيتتى نېمىلەرنىتوغرىسىدا انداق بوالتتى.. ئۇ بۇ بولسا ق

 

 .. (68) سُْم غريباً ، وسيعود غريباً كما بدأ وو بدأ اإل

ئىسالم غەرىيب ھالەتتە باشالنغان »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم : 

 . دېگەن«يەنە غەرىيب ھالىتىگە قايتىدۇ..

                                                 

 أخرجه مسلم .  )68(
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 ؟ نېمەكىشىلەردىن تەلەپ قىلىنىدىغىنى  غەرببۈگۈن بۇ   

ە ئەمەلگبىلەن ئۇنىڭ  كارامەتنىدەرگاھىدىكى بۇ اللەنىڭ ئۇالر  

 ؟ نېمەئۇلۇغ  نەرسە  ئاشۇرۇدىغان

غۇربەتچىلىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئاشۇ ئىككىنچى ئىسالمنىڭ   

بلەر كۆرسىتىۋاتقان بارلىق تىرىشچانلىقالرغا اللەنىڭ دەرگاھىدا يغەرى

 : بېرىلىدۇئەجىر 

 

اللَِّه  ) َذِلَك بِأَن َُّهْم ال ُيِصيبُ ُهْم َ َمأٌ َوال َنَصٌب َوال َمْخَمَصٌة ِ   َسِبيلِ 

َب لَ  ًْ ِإالَّ ُكت  ِ ُدوٍّ نَ ْي اُلوَن ِمْن ع  َ اَر َوال يَ ن  َ ُهْم ب ِ ِه َوال َيط َ ُأوَن َمْوِطئ  ًا يُِغيُظ اْلُكف  َّ

ِغيَرًة َوال  َعَمٌل َصاِلٌح ِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن ، َوال يُ ْنِفُقوَن نَ َفَقًة صَ 

َسَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ِإالَّ ُكِتَب َلُهْم لَِيْجزِيَ ُهُم اللَُّه َأحْ  َكِبيَرًة َوال يَ ْقَطُعوَن َواِدياً 

 [ . 111 – 115] النوبة :  (

بۇ )يەنى ئۇالرنى جىھادقا چىقماي قېلىپ قېلىشتىن مەنئى )

نىڭ يولىدا ئۇچرىغان هللا قىلىش( شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر ا
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ئۇالرنىڭ ئۇسسۇزلۇق، تارتقان جاپا ـ مۇشەققەت ۋە ئاچلىق، 

كاپىرالرنى خاپىلىققا سالىدىغان ھەر بىر قەدىمى، دۈشمەنلەر 

ئۈستىدىن ئېرىشكەن )ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش، ئەسىر ئېلىش، مەغلۇپ 

نىڭ دەرگاھىدا( هللا قىلىش قاتارلىق( ھەر بىر نەرسىسى ئۈچۈن )ا

ئەلۋەتتە ياخشى هللا ئۇالرغا ياخشىلىق )يەنى ساۋاب( يېزىلىدۇ، ا

 هللائەجرىنى بىكار قىلىۋەتمەيدۇ. ئۇالرنىڭ )ائىش قىلغۇچىالرنىڭ 

نىڭ يولىدا( مەيلى كىچىك بولسۇن ياكى چوڭ بولسۇن، سەرپ قىلغان 

نەرسىسى ۋە جىھاد ئۈچۈن باسقان ھەر بىر مۇساپىسى ئۇالرنىڭ 

قىلغان ئەمەللىرىگە ئەڭ ياخشى مۇكاپات بېرىش يۈزىسىدىن ئۇالرغا 

 (يېزىلىدۇ

غەرىبلەرنىڭ ماڭىدىغان يولىنىڭ ۇ ب دېگەنلىكنداق بۇ ، لېكىن   

 رېئاللىقىدىنبارلىقىنى ھەمدە ئۇالرنى ئىسالمنىڭ ھازىرقى 

قولغا ىرىدە ئەمەلل بېرىۋاتقانغۇربەتچىلىكنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىلىپ 

 .يوققا چىقارمايدۇئەۋزەللىكلەرنىڭ بارلىقىنى  كەلتۈرۈۋاتقان
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ا باز تايانچئۇ ئارقىلىق دەۋەت ئومومى خەلقكە يۈزلىنىدىغان    

 بولماي تۇرۇپ دەۋەت ئىشلىرى الياقەتلىك بوالمدۇ؟

لى يەنى مەي -بىز ئالدى بىلەن شۇنداق دەيمىزكى: بىز  بازىنى    

ەيغەمبەر پ -بازا بولسۇن ياكى ئومومى خەلق بازىسى بولسۇن تايانچئۇ 

بازىنىڭ  تايانچقۇرۇپ چىققان   (صلى الله عليه وسلم ) 

  ،ىمۇشۇنداق بولس تەلەپ قىلمايمىز..ىشنى قۇرۇپ چىق سەۋىيەسىدە

 ۆرۈرز، بۇ يەردە بازا قۇرۇپ چىقىشتا بولمىسا بولمايدىغان  لېكىن

تولۇق ئورۇنداش بىزدىن  ئۆلچەملەرنىئۆلچەملەر بار، گەرچە بۇ 

ۋاقىت، جاپا مۇشەققەتلەرگە  يېتەرلىك، تىرىشچانلىق يېتەرلىك

ۇق تول لچەملەرنىئۆبۇ  تەلەپ قىلسىمۇ.. بېرىشنى بەرداشلىق

 . كېرەكئورۇنداش 

ى صل) شۈبھىسىزكى، بىز ھەرقانداق بىر كىشىدىن مۇھەممەد    

ۋاز پەر (رضوان الله عليهم ) ىرلىساھابىنىڭ   ( الله عليه وسلم

 ەرچە گپەرۋاز قىلىشنى تەلەپ قىلمايمىز،  قىلغان ئالى ئۇپۇقالردا

ۈپ ئۈزۈل قەتئىيىلىشى ئىسالم تارىخى داۋامىدا ئۇالرنىڭ داۋام ق
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قالمايدىغان، ئۆزلىرىنى ئاشۇ يۈكسەك ئۇپۇققا كۆتۈرگەن شەخسلەر 

 .كىشىگە مەجبۇرى تاڭىدىغان ئىش ئەمەس ھېچقانداقبولسىمۇ بۇ 

بىز ئەمىلىمىزنىڭ اللەنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل قىلىنىشى ۋە  ، لېكىن 

ساالھىتىنىڭ  ئېرىشىشاللەنىڭ ئىزنى بىلەن نىجاتلىققا 

ئۈستىدە مۇستەھكەم قەدەملەر بىلەن  زېمىنئۈچۈن  ھازىرلىنىشى

 تەلەپ قىلىمىز. مېڭىشنى

ئۇنداقتا، ئومومى خەلق بازىسىنى بىنا قىلىش ۋە ئۇنىڭغا يوليورۇق    

 ايانچتئۆز رولىنى جارى قىلدۇرىدىغان  تەربىيەلەشتەبىرىش ۋە ئۇنى 

 بازا بەرپا قىلىشتىكى ئۆلچەملەر قايسىالر؟

، ئېيتقانەقەتال اللە ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان پئۇ بازا ئۈچۈن    

نامازنى ئادا قىلغان، زاكات بەرگەن ۋە اللەغا باش ئىگىدىغان 

؟ شۈبھىسىزكى، بۇالرنىڭ كېلەمدۇھەرقانداق ئىنسان اليىق 

دەۋەتنىڭ بازىسى  ،چوڭ ئۆلچەم بولۇپناھايىتى ھەممىسى 

ىنىدۇ، قىل بولماقچى بولغان كىشىلەردىن بۇالرنىڭ ھەممىسى تەلەپ

 ، بۇالر قايسى دەرىجىدە تەلەپ قىلىنىدۇ؟  لېكىن
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 بازىدىن پەقەت مۇشۇال تەلەپ قىلىنامدۇ؟ تايانچ

مەن ئىلگىرى بىر مىسالنى كەلتۈرگەن ئىدىم، مەن بۇيەردە    

ولدا ئەگەر ي ئىشارەت قىلىپ ئۆتىمەن... قېتىمئۇنىڭغا يەنە بىر 

ساڭ ىق بىرىدۇ؟ دەپ سورىبىر ئىنساندىن: ساڭا كىم رىز كېتىۋاتقان

دەپ جاۋاب بىرىدۇ!  -ئۇ دەرھال: اللە رىزىق بىرىدۇ ،شۈبھىسىزكى

ىڭ نپاالنى كىشى مې ئۇچرىسا ئەزىيەتكەئەگەر ئۇ رىزىق ئىشىدا 

 دەيدۇ. - بولۇۋاتىدۇئۈزۈپ قويماقچى رىزقىمنى 

 ەندېگ‹ قۇۋۋەتكە ئىگە كۈچلۈك زات-كۈچاللە رىزىق بەرگۈچى، › 

تۇيغۇسىدا چوڭقۇر - ھېسئۇنىڭ  ئېيتىشئىمان بۇ ھەقىقەتكە 

ئۇنىڭغا  ھەرىكەتلەرئىش ئىمان ھەمدە بۇ ئورۇنالشقان 

ئاساسلىنىدىغان قەلبتىكى چوڭقۇر ئىشەنچ قىلىدىغان كۈچلۈك 

ەنچ قەلبتىكى چوڭقۇر ئىشياكى بۇ ئىمان  بوالمدۇ؟ئىمانغا ئايالنغان 

ىڭ ئىمانىنى قىلىدىغان كۈچلۈك ئىمانغا ئايالنغانغا قەدەر ئۇن

بوالمدۇ؟ اللە پايدا يەتكۈزگۈچى، زىيان موھتاج چوڭقۇرالشتۇرۇشقا 
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ھەقىقەتكە  دېگەنيەتكۈزگۈچى، ئۆلتۈرگۈچى، تىرىلدۈرگۈچى  

  ئىمان ئىيتىشمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇ: 

ةَ النَّاِس َكَعَذاِب نَ ) َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ُقوُل آَمنَّا بِاللَّهِ  َِإَذا ُأوِذَن ِ   اللَِّه َجَعَل ِ ت ْ 

 [ . 15] العنك وت :  اللَِّه (

 

ا نىڭ يولىدهللا دەيدۇ، ا« قا ئىمان ئېيتتۇقهللا ا»بەزى كىشىلەر: )

 هللابىرەر ئەزىيەت تارتسا، كىشىلەر تەرىپىدىن يەتكەن كۈلپەتنى ا

 (نىڭ ئازابى بىلەن ئوخشاش بىلىدۇ

ىدىكى باز چتايانمانا بۇنداق كىشى دەۋەت بىناسىنى كۆتۈرىدىغان    

بىر خىش بولۇشقا يارامدۇ؟ ئۇ دەۋەت يولىدا كەلگەن سىناققا 

؟ دەۋەت يولىدا كەلگەن سىناق بولسا اللەنىڭ بېرەلەمدۇبەرداشلىق 

 قانۇنىيەتلىرىنىڭ بىرىدۇ: 
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رَُكوا َأْن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ال يُ ْفتَ ُنوَن ، َوَلَقدْ  نَّا  َ ت َ  ) الم ، َأَحِسَب النَّاُس َأْن يُ ت ْ

]  يَن (الَِّذيَن ِم ْن قَ ْبِلِهْم  َ َليَ ْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِ 

 [ . 4 – 1العنك وت : 

لەنال دەپ قويۇش بى« ئىمان ئېيتتۇق»ئەلىف، الم، مىم. ئىنسانالر )

سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز، دەپ ئويالمدۇ؟. ئۇالردىن بۇرۇن 

ئىمانىدا( ) هللارنى بىز ھەقىقەتەن سىنىدۇق، ائۆتكەنلە

راستچىلالرنى چوقۇم بىلىدۇ، )ئىمانىدا( يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم 

 (بىلىدۇ

 

بۇ  ،ئەمەس، چۈنكىئازابالشالر بۇ يەردىكى سىناق پەقەت    

 : بېرەلەيدۇنۇرغۇن كىشىلەر بەرداشلىق ئازابالرغا 

 

ُلوُكْم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِ ت ْ   [ . 45] األن باء :  َنًة () َونَ ب ْ

سىلەرنى بىز يامانلىققا مۇپتىال قىلىش، ياخشىلىق بېرىش ئارقىلىق )

 (سىنايمىز
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 ناھايىتىش ياخشىلىق بېرىش ئارقىلىق سىناكىشىلەرگە    

بۇ نۇرغۇن كىشىلەرنى ھاالك قىلىدۇ، كىشىلەر  ،خەتەرلىكتۇر، چۈنكى

 ېرەلەيدۇبرغا بەرداشلىق ئارقىلىق سىناشال مۇپتىال بولۇشئازابالرغا 

مەنسەپ، - ھوقۇقئابرۇي، -دۇنيا، يۈز -مال ، لېكىن، 

.. قاتارلىقالرنىڭ بولۇشىئەگەشكۈچىلەر ۋە ياردەمچىلەرنىڭ كۆپ 

-اپاج .كۈچى يەتمەيدۇئۇالرنىڭ تاقابىل تۇرۇشقا  قىزىقتۇرىشىغا

مۇستەھكەم تۇرغان ھەرقانداق كىشى ئالدىدا  مۇشەققەتلەر

ىشى بازىنىڭ بىر خ تايانچندان بولۇش ئۇياقتا تۇرسۇن قوما يېتەكچى

 بولۇشقا يارامدۇ؟

 ‹مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى › مەن بۇ يەردە بۇندىن بۇرۇن    

لىپ قويۇپ ئۆتكەن يەنە بىر مىسالنى بايان قى ئوتتۇرىغاناملىق كىتابتا 

 ئۆتىمەن:

 شېرىن، رلىكبولسا ئۇ ھەقتە گۈزەل، تەسى قېرىنداشلىقئىسالمى    

 دۇر.سۆزلەرنى ياساشقا بولىدىغان گۈزەل ئەخالقالرنىڭ بىرى
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ىڭ ئىسالمنىڭ ئەڭ مۇھىم ئەخالقلىرىنبولسا  قېرىنداشلىقئىسالمى  

غان ئۆزى بىنا قىل  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ھەمدە  بىرى

بازىدا ئۇنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇشقا ئەھمىيەت بەرگەن تايانچ 

يه صلى الله عل) پەيغەمبەر اساسلىق ئىشالرنىڭ بىرىدۇر. ئەڭ ئ

ئىسالمى  ئوتتۇرىسىدامۇھاجىرالر بىلەن ئەنسارىالر   (وسلم 

 رىنداشلىققېئىسالمى   ،مۇناسىۋىتى ئورناتقان ۋاقىتتا قېرىنداشلىق

مۇناسىۋىتىدىنمۇ كۈچلۈك  قېرىنداشلىق-ئۇالرنىڭ قەلبىدە قان

ىتى مۇناسىۋ قېرىنداشلىقئىسالمى مۇناسىۋەتكە ئايالندى ھەمدە  

قىلىدىغان ئەڭ كۈچلۈك مۇناسىۋەتكە  ئېتىراپئەرەب جاھىلىيىتى 

 ئايالندى.

 تۇرىغائوتناملىق كىتابتا ‹ مۇسۇلمانالرنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى › مەن    

كىشىلەر ئۆز ئىشلىرىدا ئازادە، كەڭرىچىلىك قويۇپ ئۆتكىنىمدەك: 

ى مۇناسىۋىتى ياخش رىنداشلىققېئىچىدە ياشاۋاتقاندا ئىسالمى 

قا بىلەن پاراڭلىشىش قېرىندىشىم، مەن  لېكىن،  مۇمكىن بولۇشى

 سىقىلىشدەرىجىدە ئەھۋال مۇرەككەپلىشىپ  بواللمىغۇدەكقادىر 
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پەيدا بولغان ھەمدە چوقۇم ئىككىمىزدىن بىرىمىز يەنە بىرىمىز 

ى نمەن ئۆزۈم ،كەلگەندەتوغرا ئۈچۈن ئۆزىمىزنى تەقدىم قىلىشقا 

ىز قاتتىق بقۇربان قىلىمەنمۇ؟  قېرىندىشىمنىقۇربان قىلىمەنمۇ ياكى 

ۇرسەت بىردىن پ-بىردىن قېرىندىشىمغابولۇپ ماڭا ياكى سىقىلىش 

 ،زئەمەسمىموھتاج  يېتىشكەيۈكسەك دەرىجىگە ئەڭ  كېلىدىغان

ئۇ چوقۇم ھەربىر كىشىگە  يىتىش مەجبۇرى بولغان دەرىجە  ،چۈنكى

 پەتلەپ مۇنداق دەيدۇ:ئەمەس. اللە بۇ سۈ

 

 [ . 1شر : ] الح ) َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة (

ئۇالر موھتاج تۇرۇقلۇق )مۇھاجىرالرنىڭ مەنپەئىتىنى( ئۆزلىرىنىڭ )

 (مەنپەئىتى( دىن ئەال بىلىدۇ)

 

الرنىڭ مەنپەئىتىنى ئۆزلىرىنىڭ باشقىموھتاج تۇرۇقلۇق    

  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر ش ئەال بىلى ئەتىدىنمەنپە

 .تايانچ بازىدا ئادەتتىكى ئىش ئىدىبۇ  تەربىيەلىگەن
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ۆزلىرىنىڭ ئ الرنىڭ مەنپەئىتىنىباشقىموھتاج تۇرۇقلۇق بىراق، بۈگۈن 

ئىشقا  قىيىن بولغان ئېشىشىش ئەمەلگە ئەال بىلى مەنپەئەتىدىن

 ئايلىنىپ قالدى.

بۇ يەردە ئاساسلىق ئىككى ئىش ئۈستىدە مەن  ، لېكىن   

ۋە  ىكەتھەربۈگۈن ئىسالم دۇنياسىنى ئىش بولسا توختىلىمەن. بۇ 

قاتارلىق بارلىق تەرەپلەردىن قورشاپ تۇرغان ھەددىدىن سىياسىي 

ەلەپ تئۇنىڭدىن ئاشقۇچى سەركەش جاھىلىيەتكە تاقابىل تۇرۇش 

 ۇر.رنىڭ بىرىدبولىدىغان ئىشالموھتاج بازا  تايانچقىلىنىۋاتقان 

بولسا  كىرىش ئىشىكى قەلبلەرگەشەيتاننىڭ بولۇپمۇ تاالنتى بار    

 پىتنىسىدۇر.قىلىش يەنى مەنمەنچىلىك  دېيىش‹ مەن›ئۆزنى 

-ھىيلەئىنسان سەپتە ئەسكەر بولغان ۋاقىتتا شەيتاننىڭ 

مىكىرلىدىن يىراق بولىدۇ. ئۇ ئۆز تاالنتىنى كۆرسىتىشكە باشلىغان ۋە 

ھىدە ئورنى بولغان ۋاقىتتا شەيتان ئازدۇرۇشنىڭ ئەڭ ئۇنىڭ ئاال

شۆھرەت قازانسا ئىنسان  ،قاچانكىياخشى پۇرسىتىنى تاپىدۇ! 

  كۈچىيىدۇ! تېخىمۇئۇنى ئازدۇرۇشى  شەيتاننىڭ
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ە مەركەزلىرىدىن بىرىگ يېتەكچىلىكئىنسان قوماندانلىق ياكى    

سلەپكى ەتەييارلىنىۋاتقان ۋاقىتتا پىتنە ئۆزىنىڭ د ئېرىشىشكە

 دەۋەت ئىشلىرىدا مەۋجۇت قەلبلەرئەگەر  باسقۇچىدا بولغان بولىدۇ..

 اللەغا ئىخالسمەندەۋەت بىلەن مەنمەنچىلىك ئارىسىدا  بولۇۋاتقان

بىلەن تەربىيلەنمىسە  نۇرغۇن كىشىلەرگە ئىش  خاراكتېرىبولۇش 

 يېتەكچىلىكمەن دەۋەت ئىشلىرىغا      . كېتىدۇئارىلىشىپ 

دە يىتەكچىدە بولۇشقا تىگىشلىك سۈپەتلەر تولۇق قىلىمەن! مەن

 يەتكۈزىدىغانتەسىر ئوبرازىمغا مىنىڭ  ،ھازىرالنغان! ئۇنداقتا

ەن م! مەن خۇشال بولىدىغان ۋە كەتكۈزىدۇتەسىر نەرسىلەر دەۋەتكە 

 ..!كە پايدىلىقئىشالر دەۋەت خاتىرجەم بولىدىغان  دىنئۇنىڭ

ىزنىڭ قىلىدۇ، ئۇ ب قەستلەرنىسۇيىمانا مۇشۇنداق  قەلبلەرگەشەيتان 

مەركىزىگە  ھەرىكەتئۆزىمىزنى كۆڭۈل بۆلۈش مەركىزى ۋە 

 ئايالندۇرۇپ قويىدۇ.

ياكى ماڭا قارشى  توسۇۋاتىدۇپاالنى كىشى مىنىڭ يولۇمنى    

. . چىقىۋاتىدۇ ياكى كۆڭلۈم ئۇنىڭدىن خاتىرجەم بواللمايۋاتىدۇ
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مەس، ىغا پايدىلىق ئەدەۋەت ئىشلىر بولۇشىئۇنىڭ مەۋجۇت  ،ئۇنداقتا

 گەرچە ئۇنى جامائەتتىن!  كېلىدۇئۇ دەۋەتكە خەتەر ئىلىپ  ،بەلكى

ولىدا يتوغرا ەت ئۆزىنىڭ ياخشى ئىش بولمىسىمۇ، دەۋ ئايرىۋېتىش

، ئابرۇيۇم-يەنى دەۋەت ئىززەت ھۆرمىتىم، يۈز :مېڭىشى

ۇنى چوقۇم ئ ،ئۈچۈن مېڭىشىھۆكۈمرانلىقىم قەدىرلىنىدىغان يولدا 

تتىن توختىتىپ قويۇش الزىم! ئۇنى جامائەتتىن چەكلەش جامائە

 ..الزىم!

ا ئاپەت بولسا ئافغان جىھادىد ئېغىرئەڭ  ھەرىكەتتىكىئىسالمى    

بىر يىرىم مىليون شەھىدنىڭ قىنىنى تۆكۈشكە ئىلىپ بارغان ھەمدە 

ئۈممەتنىڭ قىممەتلىك نەرسىلىرىنى يوقىتىشقا ئىلىپ بارغان ۋە 

ۇسۇلمانالرنىڭ ئارزۇسىنى كۆپۈككە م زېمىندىكىپۈتكۈل 

 ھەم بەزى جامائەتلەرنىڭ - ھېلىمۇ. بۇ ئاپەت ئايەتتۇرئايالندۇرغان 

ى، ئايرىلىشى، ئاداۋەتلىشىشپارچىلىنىشى،  گۇرۇھالرغابۆلىنىشى، 

گەرچە بۇ بولماقتا!  سەۋەبدۈشمەنلىشىشى.. قاتارلىقالرغا 

بىرسىگە –ىر ب ىئۇسسۇلالردىكپىرىنسىپالر، پىالنالر، قارشىلىشىش 
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ىنىش، پارچىل گۇرۇھالرغابۇ قارشىلىشىش  قارشىلىشىش بولسىمۇ!

 ەۋەبسئايرىلىش، ئاداۋەتلىشىش، دۈشمەنلىشىش.. قاتارلىقالرغا 

 بولماقتا!

بىز اللەغا خالىس بولغان ۋاقتىمىزدا تەنقىدلەشنى قوبۇل    

لىك ىۋەتمۇناسئوبرازىمىزغا قىالاليمىز، مەيلى ئۇ تەنقىدلەش بىزنىڭ 

-بولسۇن ياكى ئىشمۇناسىۋەتلىك  ئىدىيەمىزگەبولسۇن ياكى 

 مۇناسىۋەتلىك بولسۇن بىز بۇنى قوبۇل قىالاليمىز. ھەرىكەتلىرىمىزگە

چوققىدىكى يۈكسەك  للە ئۈچۈن خالىس بولۇش ھەققىدە بىز ا   

ڭ ھازىرقى بىزنى بولسىمۇ ئۇبايان قىلىمىز، مىسالنى جامائەتنىڭ بىر 

 ئېتىقاددەپ  تېپىلمايدۇە ئۈچۈن خالىس بولۇش زامانىمىزدا الل

قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن ئەمەس بەلكى پەقەت اللە ئۈچۈن خالىس 

ن پەيدا قىلىدىغانلىقى ئاندى نېمىلەرنىبولۇش كىشىلەر قەلبىدە 

ز قانداق كۆتۈرىدىغانلىقىنى كۆرۈشىمىچوققىغا ئۇالرنى ئاشۇ يۈكسەك 

رىجىسىدىن ئۆتۈپ ئۇالر ئىنسان دە ،ئۈچۈندۇر. ۋەھالەنكى

پەرىشتىلەرگە ئايالنغان ئەمەستى ھەمدە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 
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ھەرقانداق بىر كىشىدىن پەرىشتىلەرگە ئايلىنىش تەلەپ 

 قىلىنمايدۇ!

 

ا  قال : أيه  خط ب الناسق ام عمر رض             الل ه عن ه على المنبر 

الناس اسمعوا وأطيعوا !  قال له سلمان الفارس  رض  الله عنه : ال سمع 

لك اليوم علينا وال طاعة ! قال عمر : ولمه ؟ قال : حتى تبين لنا من أين 

ل  ك ه  ذا الُبرد ال  ذن ائتزرت ب  ه وأن  ت رج  ل طوال ال يكفي  ك بُرد واح  د ،  

كما نال بقية المس     لمين !  نادى عمر ولده عبد الله  قال له : نش     دتك 

الله عنه  ض    الله ! هذا الُبرد الذن ائتزرُت به أهو بردا ؟ قال عبد الله ر 

: نعم ! هو بردن أعطيت  ه ألب  لي  أتزر ب  ه ، ألن  ه رج  ل طوال ال يكفي  ه البرد 

ر ! له عنه : اْلن مُ الذن ناله كبقية المس     لمين !  يقول س     لمان رض       ال

 نسمع ونطع !

ە كىشىلەرگمۇنبەرگە چىقىپ   (رضي الله عنه)بىر كۈنى ئۆمەر    

! الرسېلىڭزۈمگە قۇالق مىنىڭ سۆ: ›خۇتبە سۆزلىدى ئاندىن ئۇالرغا

 .  دېدى-‹ئىتائەت قىلىڭالر! بۇيرۇقۇمغا
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 بۈگۈن بىز سىنىڭ› ئۇنىڭغا :   (رضي الله عنه )پارسىي سەلمان 

 . دېدى‹ ئىتائەت قىلمايمىز بۇيرۇقۇڭغاسۆزىڭنى ئاڭلىمايمىز، 

 . دېدى– ‹ئۈچۈن نېمە›:   (رضي الله عنه )ئۆمەر  

سەن بىزگە سەن › ۇنىڭغا : ئ  (رضي الله عنه )پارسىي سەلمان 

كىيىۋالغان بۇ توننىڭ ساڭا قەيەردىن كەلگەنلىكىنى بايان قىلىپ 

ن ، باشقا مۇسۇلمانالرغا يەتكە ئېگىزىنىڭ بويۇڭ سچۈنكى بەرگىن! 

  .  دېدى-‹ ساڭا يەتمەيدۇ! بىر قۇر تون 

نى  (رضي الله عنه )ئوغلى ئابدۇلالھ   (رضي الله عنه )ئۆمەر 

اللە بىلەن قەسەم قىلىپ سەندىن › غا :  چاقىرىپ ئۇنىڭ

 .  دېدى-‹مەن كىيگەن بۇ تون سىنىڭ تونىڭمۇ؟سورايمەنكى، 

 شۇنداق، ئۇ مىنىڭ تونۇم، چۈنكى›:  (رضي الله عنه )ئابدۇلالھ 

بولغانلىقى ئۈچۈن باشقا مۇسۇلمانالرغا يەتكەن  ئېگىزدادامنىڭ بويى 

 دېدى-‹نۇمنى كىيىدۇ!تون ئۇنىڭغا يەتمەيدۇ! شۇڭا دادام مىنىڭ تو

. 
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دى ئەم ئىش ئايدىڭالشتى،›:  (رضي الله عنه )پارسىي سەلمان  

– ‹ئىتائەت قىلىمىز! بۇيرۇقۇڭغاۆزىڭنى ئاڭاليمىز! س ،بۇيرۇغىن

  .  دېدى

 ئىسالمىي (رضي الله عنه)ئۆمەر  ئەمرىمانا بۇ مۇئمىنلەرنىڭ    

تكۈل پۈ ،كىبەل ،بولماستىن ئەمرىجامائەتلەردىن بىر جامائەتنىڭ 

 ) ما شاء اللە!!!( !ئىدى ئەمرىدۇنيادىكى بارلىق مۇئمىنلەرنىڭ 

سەن ئىسالم جامائەتلىرىنىڭ ئەمىرلىرىدىن قانچە ئەمىرنىڭ ئۆز   

ئەگەشكۈچىلىرىدىن بىرىنىڭ تەنقىدلىشىگە تاقەت 

سەن ئىسالم جامائەتلىرىنىڭ   قىالاليدىغانلىقىنى كۆرىسەن؟

 ڭ ئۆزىنىڭ ئەسكەرلىدىن بىرەر ئەسكەرئەمىرلىرىدىن قانچە ئەمىرنى

ى ىكى قىرىنداشلىرىنىڭ بىرى ئۇنئۇ ياقتا تۇرۇپ تۇرسۇن اللە يولىد

 ؟!كۆرىسەن تەنقىدلىگەن ۋاقىتتا ھەقكە قايتقانلىقىنى 

ۈل ئۆزىمىز كۆڭبىزنىڭ غا ئىخالسمەن بولغان ۋاقتىمىزدا بىز اللە   

 ەمدەھ ولمايدۇ،مىز بقىلىش نىشانى ھەرىكەتبۆلۈش مەركىزىمىز ۋە 

ا شۆھرەت قازىنىشقا تىگىشلىك بولغان ۋاقىتت – نىڭباشقا كىشى بىز
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 ئەتراپىغاۋە كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭ  لىقىغانشۆھرەت قازان -

ە ئۇالرنىڭ ۋ رنىڭ ئۇنىڭدىن ئەجەپلەنگەنلىكىۋە ئۇال شقانلىقىتوپال

ز قىلمايمىز. ھەمدە  بى ھېسدىن كۈنلەش غا بويسۇنغانلىقىئۇنىڭ

زنىڭ ئورنىمىزنى كەمسىتىش ياكى بىزگە قارشى ئىلىپ بۇنى بى

 ايمىز،ئالم ئېتىبارغادەپ  ھەرىكىتىدۈشمەنلىك قىلىش  بېرىلغان

ىڭ ۇنئەگەشكۈچىلىمىزنىڭ بىزدىن يۈز ئۆرۈپ كىشىلەر ئھەمدە 

 تىپكېتەرەپكە « مۇسابىقىلەشكۈچى»توپلىشىۋالغان  ئەتراپىغا

 ىشۆھرەت قازانغانلىقبىزدىن باشقا كىشىنىڭ قالماسلىقى ئۈچۈن 

 شۇشقائۇرۇ كەمسىتىشكە نىا ئۇئەگەشكۈچىلىرىمىز ئالدىدبىزنى 

 !ئىلىپ بارالمايدۇ

ىز ئوبرازىمبىزنىڭ  ،بىز اللە غا ئىخالسمەن بولغان ۋاقتىمىزدا     

 -« رتىيمىزبىزنىڭ پا»ئىنىقراق قىلىپ ئىيتقاندا –ياكى جامائىتىمىز 

ى تىدارىغا قارشيەت ۋە ئىقباشقىالرنىڭ ساالھى  مۇھەببىتىنىڭ 

 ئىالھىي ،بەلكى ،ىرىنسىپ بويىچە ئەمەسھۆكۈم قىلىدىغان پ

 پىرىنسىپ بويىچە بولىدۇ:
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 [ .. 14الحجرات :  ] ) ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر (

ىدا ئەڭ نىڭ دەرگاھهللا ھەقىقەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىڭالر ا)

لىنىسىلەر )يەنى كىشىلەرنىڭ بىر ـ بىرىدىن برمەتلىك ھېساۆھ

 (ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس، تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ

 

 دۇ:يول بويىچە بولى بۇيرۇغانباشقىالرغا ھۆكۈم قىلىش يولى اللە    

 

لَِّه َوَلْو َعلَ ى أَنْ ُفِسُكْم َهَداَء لِ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِميَن بِاْلِقْس ِط شُ 

 [ .. 145] النساء : َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َربِيَن ( 

ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشتە، ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى ئاتا  اللەئى مۆمىنلەر! )

ـ ئاناڭالرنىڭ ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا )گۇۋاھلىق بېرىشكە( 

 (، ئادالەتنى بەرپا قىلىشقا تىرىشىڭالرتوغرا كەلگەن تەقدىردىمۇ
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ِط َوال  َداَء ب ِ اْلِقس           ْ ه  َ ِه ش           ُ ِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قَ وَّاِميَن ِلل  َّ ا ال  َّ ) ي َ ا أَي ُّه  َ

َنآُن قَ ْوٍم َعَلى َأالَّ تَ ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْ َرُب ِللت َّْقَوى ( المائدة  ] َيْجرَِمنَُّكْم ش    َ

 :6 . ] 

ىڭ )ھەقلىرىنى( ئادا قىلىشقا تىرىشىڭالر، نهللا ئى مۆمىنلەر! ا)

ئادىللىق بىلەن گۇۋاھلىق بېرىڭالر، بىرەر قەۋمگە بولغان 

ئۆچمەنلىكىڭالر )ئۇالرغا( ئادىل بولماسلىقىڭالرغا سەۋەب 

بولمىسۇن، )دۈشمىنىڭالرغا( ئادىل بولۇڭالر، بۇ )يەنى ئۇالرغا 

 (يېقىندۇرئۆچمەن تۇرۇپ ئادىل بولۇشۇڭالر( تەقۋادارلىققا ئەڭ 

 

 زداغان ۋاقتىمىمىئىخالسمەن بولدەرىجىدە  يېتەرلىكبىز اللە غا    

ھازىرقى رىئاللىقىمىزدا يۈزبىرىۋاتقان ئىشالردىنمۇ نەچچە ھەسسە 

 !!!ۇبىرىد يۈزكۆپ قاباھەتلىك ئىشالر 
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ئىش  ئىككىنچىقويماقچى بولغان  ئوتتۇرىغابىز بۇيەردە ئاساسلىق 

تە تىلغا ئايەتئىلگىرىكى سى بولۇپ ئۇ چۈشەنچە مەسىلى-بولسا ئاڭ

 ۇر:د« بەسىيرەت»ئىلىنغان 

 

يَرٍة أَن َ ا َوَمِن ات َّبَ َعنِ  ِه َعَلى َبص           ِ ِبيِل  َأْدُعو ِإَلى الل  َّ ِذِه س           َ   ) ق ُ ْل ه  َ

 [ . 156] يوسف :  َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن (

 قا دەۋەتهللا لەرنى( ابۇ مېنىڭ يولۇمدۇر، )كىشى»ئېيتقىنكى، )

قىلىمەن، مەن ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەر روشەن دەلىلگە ئاساسلىنىمىز. 

 («پاكتۇر، مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەنهللا ا

 

ولمىسا بولۇپ ب زۆرۈرتولىمۇ « بەسىيرەت»تايانچ بازىغا نىسبەتەن    

 ھەرىكەتنىڭئىسالمى « بەسىيرەت»زادى بولمايدۇ، چۈنكى،  

 رىكەتھەدۇ، بىز قاچان يوشۇرنىمىز؟ قاچان بىرى بېكىتىپيولىنى 

قىلىمىز؟ بىز ھاكىمىيەت بىلەن  ھەرىكەتقىلىمىز؟ قانداق 

اكى بىز ي تۈزىمىزمۇ؟ كېلىشىمياكى ئۇنىڭ بىلەن  توقىنىشىمىزمۇ
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يمىزمۇ ئۆتىمىزمۇ؟ بىز بازا بىنا قىلىشنى باشالئىتتىپاق ئۇنىڭ بىلەن 

نىمىزمۇ؟ بىز ئومومى ياكى ئومومى خەلقكە دەۋەت قىلىشقا يۈزلى

 مىز؟دەي نېمەخەلقكە دەۋەت قىلىشقا يۈزلەنگەن ۋاقتىمىزدا ئۇالرغا 

ۋە ئىشسىزلىق  يېمەكلىكدىن، «ئومومى مەسىلىلەر»بىز 

قاتارلىق  كېتىشىمەسىلىلىرى، مال باھاسىنىڭ ئۆرلەپ 

 ەئەقىدمەسىلىلەردىن بايدىلىنىمىزمۇ ياكى بىز تەربىيە ۋە 

ىرىمىز ؟ بىز دۈشمەنلئەھمىيەت بىرىمىزمۇق ئاساسلىمەسىلىلىرىگە 

ىمىزنى ئۆزمىزمۇ ياكى ئۇالردىن پ قويىئالدىدا كۈچىمىزنى كۆرسىتى

؟ بىزنىڭ ئاساسلىق دۈشمەنلىرىمىز كىملەر؟ چەتكە ئالىمىزمۇ

بىزنىڭ ئاساسلىق دۈشمەنلىرىمىز بىز بىلەن ئۇرۇش قىلىۋاتقان 

 : يەنى پۈتكۈليەرلىك كىشىلەرمۇ ياكى خەلقئارالىق جاھىلىيەت

 –. .. ، مۇناپىقالرمۇ؟مۇشرىكالر، ناساراالر، يەھۇدىيالر زېمىندىكى

ھەممە تەرەپنى قورشاپ تۇرغان  – يېتىشىچەتاقىتىمىزنىڭ 

مۇشۇنداق شارائىتالردا ئەڭ ياخشى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرىدىغان 

يۇقارقىالرغا يولىنى كۆرسىتىشىمىز ئۈچۈن توغرا  ھەرىكەتنىڭ



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

575 

 

 بېرىشتە جاۋابسوئالالرغا چە ئونلىغان، يۈزلىگەن ئوخشاش نەچ

  الزىم. بولۇشىبەسىيرەت  ۋە ئېڭى ھەرىكەتۋە  ئاڭسىياسىي 

توغرا  ھەرىكەتنىڭ:  كېرەككى بىلىشىمىزبىز ئالدى بىلەن شۇنى    

يولىنى كۆرسىتىشتىن بولغان مەقسەت ھەرگىزمۇ ئۆزىمىزنى 

يەت ھەرقاچان جاھىلى ،قوغداش ئەمەس، چۈنكى ئەزىيەتلەردىن

غا «  ال إله إال الله»ئەرزىيەت يەتكۈزۈشتىن قولىنى يىغمايدۇ ھەمدە 

-ئىش بىز ،دەۋەت قىلىشقا سەبىر قىاللمايدۇ! بەلكى

 ىققائۇچراتماسلئارقىلىق دەۋەتنى ئەرزىيەتلەرگە  ھەرىكەتلىرىمىز

 ئۇرۇنىمىز! 

يولىنى كۆرسىتىشتىن بولغان مەقسەت توغرا  ھەرىكەتنىڭ   

ياكى ئۇ دەۋەتكە پايدىلىق « شارائىتقا ماسلىشىش» زمۇ ھەرگى

ولغان بىر قىسمى ب ئەقىدىمىزنىڭبىلەن دىنىمىز ۋە  سەۋەب دېگەن

قاراشلىمىزدىن چۈشۈپ بىرىش –پىرىنسىپلىرىمىز ۋە قىممەت 

 ئېرىشىشبەدىلىگە ھاكىمىيەت ۋە ئۇنىڭدىن بىرەر نەرسىگە 

 ئەمەس!
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ەنىڭ الل كېرەككىىشىمىز ئاخىرغىچە شۇنى بىل -بىز باشتىن   

 كەتمەيدۇ، ئېغىپقانۇنلىرى ئۆزگەرمەيدۇ، ئالمىشىپ قالمايدۇ، 

الساق دەپ گۇمان قىلىپ ق يېڭەلەيمىزئەگەر بىز اللەنىڭ قانۇنلىرىنى 

 !ئېرىشەلەيمىز نەتىجىگەبىرەر  ھەرىكىتىمىزدەھەرگىزمۇ 

 نى ، يە لىدۇكېنىڭ بىر قىسمى بىلىش ئارقىلىق قولغا «بەسىيرەت»   

صلى ) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  نىڭ كىتابى ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە 

نىڭ سۈننىتى، تارىخنى مۇالھىزە قىلىش ۋە  (الله عليه وسلم 

ئۇنىڭدىن ئىبرەت ئىلىش ئارقىلىق ئىالھى قانۇنىيەتنى بىلىش .. 

ۋە ئۈممەتنى ھازىرقى ۋاقىتتا ئۈممەتنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى 

 .. بىلىش سەۋەبلەرنىئىلىپ بارغان  رېئاللىققاياشاۋاتقان 

دۈشمەنلەرنىڭ پىالنلىرىنى ۋە ئىسالمغا قارشى تۇرۇش ھەمدە 

يوقىتىشقا ئۇرۇنۇش ئۈچۈن قولالنغان  ھەرىكەتلەرنىئىسالمى 

قولغا  نىڭ بىر قىسمى«بەسىيرەت» ئارقىلىق بىلىش  ۋاسىتىالرنى

  كېلىدۇ
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لغا لىق قوئارقى تەربىيەبىر قىسمى يەنە نىڭ «بەسىيرەت»     

قوماندان بىلەن ئەگەشكۈچىلەر ئوتتۇرسىدىكى ، يەنى  كېلىدۇ

نى رىىلشاپىكىر ۋە كۆز قار كېڭەشتەبۇ ۋە ئارقىلىق يولى  كېڭىشىش

،  ېلىدۇكئارقىلىق قولغا  بولۇشىبايان قىلىشنىڭ اللە ئۈچۈن خالىس 

ھەرگىزمۇ بۇ بەسىيرەت بۇيرۇقىنى ئاڭالپ ئىتائەت قىلىشقا 

ن، ئۆزىگە قارشى چىققان كىشىلەرنى جامائەتتىن مەجبۇراليدىغا

سالىدىغان چەكلىك ساندىكى  تەھدىتدەپ  چىقىرىۋېتىمىز

 قولغا كەلمەيدۇ!كىشىلەر ئارىسىدا 

تتا ياكى تىپىلسىمۇ تولۇق بولمىغان ۋاقى تېپىلمىغانبۇ بەسىيرەت    

قايمۇقىشالردىنمۇ نەچچە  بېرىۋاتقانھازىرقى رىئاللىقىمىزدا يۈز 

 !ەيدا بولىدۇپ الرگاڭگىراش-قايمۇقۇشە كۆپ ھەسس

بولغان بىر قىسىم ئۆلچەملەردۇر،  زۆرۈرمانا بۇ بازا بىنا قىلىشتا    

 ھەقىقەتەن بىز مانا بۇ ئۆلچەملەرنى تولۇق قىلدۇقمۇ؟

 ،ېرەككىك بولۇشى ئېنىقتۇيغۇمىزدا شۇ - ھېسئەڭ ئاۋۋال بىزنىڭ    

بادەت ئى ،ئېيتىدىغانمان گە ئىبىز پەقەتال اللە ۋە ئاخىرەت كۈنى
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ئاندىن دەۋەت قىلىدىغان جامەئەتال  ،ئادا قىلىدىغانشوئارلىرىنى 

قسەت قىلمايمىز.. ھەقىقەتەن بۇ اللە خالىسا ەبەرپا قىلىشنى م

ۇنىڭ ب ، لېكىنياخشى ئىشتۇر،  بېرىدىغانقىيامەت كۈنى ئەجىر 

چۈشۈپ قالغان پاتقاقتىن قۇتقۇزۇپ  ئۈممىتىنىئۆزىال ئىسالم 

نىڭ ھازىرقى ئورنىدىن الرقااللمايدۇ ھەمدە جاھىلىيەتنى ئۆ

  يىقىتالمايدۇ!

تەلەپ قىلىنىدىغىنى بولسا  ھەقىقىي ھەرىكىتىدىنئىسالم    

ئىسالم ئۈممىتىنى ئۇالر چۈشۈپ قالغان پاتقاقتىن  ،مۇقەررەركى

قۇتقۇزۇش، ھەمدە جاھىلىيەتنى ئۆالرنىڭ ھازىرقى ئورنىدىن 

 رۇنۇشتۇر.قا ئۇالششىپ تايىقىت

ى صل) پەيغەمبەر  تەربىيەچىئەڭ چوڭ مانا بۇ نىشان پەقەتال    

كەلگەن  ۋۇجۇدقانىڭ قولىدا  تۇنجى جامائەت  (الله عليه وسلم 

جامائەتنى بارلىققا كەلتۈرۈش  سەۋىيەدىكىيۈكسەك تەرتىپتىكى 

 سەۋىيەسى ڭجامائەتنىگەرچە بۇ ئارقىلىقال ئەمەلگە ئاشىدۇ. 

 يىتەلمىسىمۇ.. سەۋىيەسىگە تۇنجى جامائەتنىڭ
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قىلىشنى ۋە بۇ بازىنى  بەرپامانا بۇ ئالدى بىلەن تايانچ بازا    

ۋە  ەشنىتەربىيەل سەۋىيەدەئەڭ يۇقىرى  يېتىشىچەئىمكانىيەتنىڭ 

 ئەيىبلىنىپ قول ۋاسىتىالرنىبارلىق  يېتىشىچەئۇنى ئىمكانىيەتنىڭ 

 كە دەۋەتپاكالشنى ئاندىن كىيىن ئومومى خەلق نۇقسانالردىن-

 تەلەپ قىلىدۇ. بېرىشنىئىلىپ 

 ىيەچىتەربئەڭ چوڭ  ۋاسىتىمىزقوللىنىدىغان  تەربىيەدەبىزنىڭ   

 ۋاسىتىلەرنىڭقولالنغان   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

بولسا اللە ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان  ۋاسىتەئۇ يەنى ئۆزىدۇر: 

رالشتۇرۇش، ، اللە بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى چوڭقۇئېيتىش

قىلىپ ياشاشقا ئادەتلەندۈرۈش  ھەمراھاللەنى ئۆزىگە  قەلبلەرنى

ل بىلەن مەشغۇ ھەرىكەتلەر-دۇنيادا ئىمانى ئىش رېئالھەمدە ئۇنى 

نى «ئۈلگە بولۇش» ھەرىكىتىدەبىز تەربىيە ..  كۆندۈرۈشبولۇشقا 

ى چۈشەنچىن-قىلىشىمىز ئۈچۈن ئاڭ ۋاسىتە -ۋە ئەڭ چوڭ-تۇنجى 

-بىلەن ئاڭ ۋاسىتىالررۇشقا ئىلىپ بارىدىغان چوڭقۇرالشتۇ

ە دەۋەتك قەلبنىڭچۈشەنچىنى چوڭقۇرالشتۇرۇش، ئاندىن كىيىن 
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 قەلبلەرگەئۈچۈن  تۇرۇشىئاۋاز قوشۇپ ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم 

كۆڭۈل بۆلۈش ۋە ئۇنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش ۋە ئۇنى ياخشىلىققا 

-ەز ۋبىلەن بىرگە ئادەتلەندۈرۈش ۋە ئەرزىيەتلەرگە سەبىر قىلىش 

 .ۋاستىالردۇر.. قاتارلىقالر بىرىش دەرسنەسىھەت قىلىش، 

چوڭ ئىش بولۇپ ناھايىتى  بازا قۇرۇپ چىقىش ماھىيەتتە    

نەتىجىسى كۆرۈلمەيدۇ. گەرچە بىز ئىسالم كۈندۈزدە -بىركىچە

ئۈممىتىنى ئۇالر چۈشۈپ قالغان پاتقاقتىن قۇتقۇزۇشقا ھەمدە 

 ،ئورنىدىن يىقىتىپ تاشالشقا ئالدىرساقمۇھازىرقى  جاھىلىيەتنى 

بازا قۇرۇپ چىقىشنى ئالدىرىتىشقا ۋە ئۇنىڭدىن ئاتالپ  ، لېكىن

 ئۆتۈپ كىتىشكە بولمايدۇ!

 بازىنى كىڭەيتىش

لقكە ئومومى خە ى باسقۇچلىرىنىڭ بىرىدە دەۋەتنىدەۋەت مۇساپىس  

.  ېلىدۇك دەۋرى كېڭەيتىشنىڭيۈزلەندۈرۈش يولى ئارقىلىق بازىنى 

ڭ نى (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر تۇنجى جامائەت : يەنى 
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جامائىتىنىڭ ھاياتىدا بۇ باسقۇچنى )يەنى بازىنى كىڭەيتىش 

رضوان الله عليهم ) مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالر باسقۇچىنى(

ئارقىلىق تايانچ بازىنىڭ بىناسى بىنا قىلىنىپ بولغاندىن كىيىن (

ئەئرابىالرنىڭ ئىسالمغا  ەتراپىدىكىئمەدىنە ئەھلى ۋە ئۇالرنىڭ 

ۇالر ئ  (سبحانه وتعالى ) اللە  سۈرەتلەپ بەرگەن ئىدى. كىرىشى

 ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

 

ِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأْلَْعَراِب َأْن يَ َتَخلَُّفوا َعنْ  ِدين  َ ِل اْلم  َ اَن أِلَه  ْ ا ك  َ  ) م  َ

 [ . 115ة : ] النوب َعْن نَ ْفِسِه ( َرُسوِل اللَِّه َوال يَ ْرَغُبوا بِأَنْ ُفِسِهمْ 

 

مەدىنە ئاھالىسى ۋە ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى ئەئرابىالرنىڭ )

بىلەن جىھادقا بىللە چىقماي قېلىپ قېلىشى، ئۆزلىرىنىڭ  رەسۇلۇلالھ

 بىلەن بىللە بولماسلىقى ھئارامى بىلەنال بولۇپ، جاپادا رەسۇلۇلال

 (توغرا ئەمەس ئىدى
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رلەر ۋە ياردەمچىلەردۇر،  دەۋەت ئۇالرنى ئۆرىگە مانا بۇالر ئەسكە   

كىردى، ئۇالر دەۋەتكە  سېپىگەقىلدى، ئۇالر دەۋەت  جەلپ

ى رىگە قارشى ۋە ئۆزلىرىنى دەۋەتنىڭ دۈشمەنلىئىخالسمەن بولد

ۇددى خ پەقەتال، بۇ كىشىلەر قىلدى دەۋەتنى قوغدايدىغان ئەسكەر 

دەك دەپ ئاتىغان« پۇقرائاددىي »جاھىلىيىتى زامان  ئۇالرنى ھازىرقى

ىشىلەر ك ئەركىنقىلمايدىغان قائىدە پىرىنسىپقا رىئايە  ھېچقانداق

ئۇالر مەقسەتلىك كەلدىمۇ ياكى ئاتاشتۇر. توغرا ئىدى، بۇ 

 ئاددىي» ،مەقسەتسىز كەلدىمۇ ؟! مەن بۇنى بىلمەيمەن، چۈنكى

ى، ئۇنىڭ مۇئەييەن بەلگىلىر ،شۇنداق بىر ئىنسانكى دېگەن« پۇقرا

 نىشانى يوقتۇر. ياكى ئۇ ئىدىيەۋىئەييەن مەيدانى، ئۆزگەرمەس مۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۆۋەندىكى ھەدىسىدە سۈپەتلىگەن 

چى ئىككى يۈزلىمىشامالنىڭ يۆنىلىشىگە قاراپ ئىش قىلىدىغان 

 :كىشىدۇر
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و ال تكونوا إّمعة ، تقولوا : إن أحسن الناس أحسّنا ، وإن أساءوا أسأنا ! 

 .. (69)نوا أنفسكم إن أحسن الناس أو أساءوا أال تظالموا و ولكن وطّ 

شامالنىڭ سىلەر  : »  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

يۆنىلىشىگە قاراپ ئىش قىلىدىغان ئىككى يۈزلىمىچى بولماڭالر! 

سىلەر: ئەگەر كىشىلەر بىزگە ياخشىلىق قىلسا بىزمۇ ئۇالرغا 

زمۇ بىزگە يامانلىق قىلسا بى ئەگەر كىشىلەر ياخشىلىق قىلىمىز، 

ىق كىشىلەر ياخشىل ، لېكىنئۇالرغا يامانلىق قىلىمىز دەيسىلەر! 

قىلسۇن ياكى يامانلىق قىلسۇن  سىلەر ئۆزۈڭالرنى ئۇالرغا زۇلۇم 

  «..قىلماسلىققا ئادەتلەندۈرۈڭالر

 

ئۇنى ئاخبارات  ،شۇنداق بىر كىشىكى دېگەن« پۇقرائاددىي »    

ئۇنى ياساپ  ۋاسىتىلىرىدۇ ھەمدە ئاخبارات ياساي ۋاسىتىلىرى

سەن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ   ( 70)بولغاندىن كىيىن ئۇنى كۆندۈرىدۇ،

                                                 
 رواه الترمذي .  (69)

زۇر قاتارلىق ۋاستىلار تهسىرى كۈچلۈك تىلىۋۇژورنال،، رادىئو، -گىزىت (70)
ىنى هقلى ئىقتىدارنىڭ ئ«پۇقرا ئاددى» ۋاستىلار بولۇپ بۇلارنىڭ ھهممىسى 
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سورىساڭ ئۇنىڭ مەيدانى دەل ئاخبارات توغرىسىدا مەيدانى 

 ئىرادە قىلغان ئىشالر بولىدۇ! ۋاسىتىلىرى

ۋە ھەرقانداق باسقۇچتا بۇنداق شامالنىڭ بازا تۇنجى باسقۇچتا    

ىگە قاراپ ئىش قىلىدىغان ئىككى يۈزلىمىچى كىشىلەر  يۆنىلىش

ئىخالسمەن ئەسكەرلەر بىلەن بازا  ،بەلكى ،كېڭەيمەيدۇئارقىلىق 

ھەمدە اللەغا  بېغىشاليدۇ. ئۇالر دەۋەت ئۈچۈن ئۆزىنى كېڭىيىدۇ

 خالىس بولغان ھالەتتە دەۋەتنى قوغدايدۇ.

ۇن دىن بۇربۇنتوغرىسىدا بىز ئۇ  ،ئەگەر بىر كىشى : ئۇنداقتا   

 نېمە ىدائوتتۇرىسسۆزلەپ ئۆتكەن تايانچ بازا بىلەن بۇ كىشىلەرنىڭ 

انچ بازا ى: تايدەپ سورىسا بىز قىسقىچە قىلىپ دەيمىزك-بار؟  پەرق

يەنى قوماندانلىرى بولۇش ئۈچۈن  تۈۋرۈكلىرىبولسا دەۋەتنىڭ ئۇل ۋە 

تەييارلىنىدۇ، ئۇالر كىشىلەرگە يوليورۇق بىرىدۇ ۋە ئۇالرنى 

بۇ كىشىلەر بولسا دەۋەتكە ئاۋاز قوشقان،  ،. ئەمما ەربىيەلەيدۇت

، دەۋەت بايرىقى ئاستىغا قوشۇلغان ئاندىن ئېسىلغاندەۋەتكە چىڭ 

                                                 
ۋە ئۇنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان ئىشلىرىنى كۆرسىتىپ بىرىش   شهكىللهند ر ش

 ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ.
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دەۋەتچىلەرگە ئايالنغان كىشىلەر بولۇپ ئۇالر دەۋەت بىلەن تەڭ 

 ھەرگىزمۇ ئۇالر كىم .ھەرىكەتلىنىدۇقەدەمدە ۋە دەۋەتنىڭ ياردىمىدە 

 !شۇنىڭغا ئەگىشىش ئۈچۈن قاراپ تۇرمايدۇقىلسا  غەلىبە

كى ۋە ىدتەربىيە پىرىنسىپى:  قېتىميەنە بىر  ئەگەر بىر كىشى   

 تېخىمۇتايانچ بازا تەييارالش بىلەن بازا ئۇالرنىڭ ياردىمىدە 

كىشىلەرنى تەييارالشقا كۆڭۈل بۆلۈش ۋە ئەھمىيەت  كېڭىيىدىغان

 سقىچە قىلىپدەپ سورىسا بىز قى -؟  نېمە پەرق بېرىشتىكى

 دەرىجىدىكىئەمەس بەلكى  پەرقتۈردىكى  پەرقبۇ  دەيمىزكى:

بىر ئوقۇتقۇچى پىرىنسىپ جەھەتتىن ئۆز . مەسىلەن: پەرقتۇر

ۇچى ، ئۇ ئوقۇتق لېكىن، ئۆگىتىدۇ ئوقۇغۇچىالرغائىلمىنى بارلىق 

ئۇالرنىڭ  ،ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلىدۇ، چۈنكى ئوقۇغۇچىالرغائەالچى 

ارلىرى باشقىالرغا قارىغاندا چوڭ ھەمدە ئۇالردىن ئىقتىد-قابىلىيەت

. شۇڭا ئوقۇتقۇچى بولىدۇ يۇقىرى تەلەپ قىلىنىدىغان تەلەپمۇ

قىلغان  قوبۇل ئوقۇغۇچىالردىنكى ئىقتىدارى چەكلىك بولغان ئادەتتى

قوبۇل قىلمايدۇ. ھەمدە ئۇالردىن  ئوقۇغۇچىالردىنئەالچى  نەتىجىنى
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قىلمايدۇ، گەرچە بارلىق  مۇەلەپتاقىتى يەتمەيدىغان ئىشالرنى ت

 ،ىمۇتەلەپ قىلىنس ئېرىشىش نەتىجىگە يۇقىرى ئوقۇغۇچىالردىن

 .رىشىدۇئېھەممىسى ئۆزنىڭ دەرىجىسى بويىچە نەتىجىگە  ، لېكىن

ئەگەر بىر كىشى : بۇ يەردە قوماندان بولىدىغان كىشىلەرنى     

 گەنكېڭەي ئەجەبابارمۇ؟   چېگراپاسىل  پەرقلەندۈرىدىغانبۇالردىن 

قوماندانالردىن بولۇشقا ئۇنىڭ  بېرىدىغانبازا ئىچىدە يوليورۇق 

ۇ؟ ھەمدە يوقم كىشىلەر كېلىدىغانۋە ئىقتىدارى اليىق ساالھىيىتى 

تايانچ بازىدا ئۇنىڭ تەلەپلىرىنى ئورۇنداشقا ئۇنىڭ تاقىتى ۋە 

ا بىز دەپ سورىس -يەتمەيدىغان كىشىلەر تىپلماسمۇ؟   ئىقتىدارى

ا ، بۇ ۋاقىتت مۇمكىن بولۇشىشۇنداق، بۇنداق ئىشالر :  دەيمىزكى

تاالنتى بار كىشىلەر دەۋەتچى، تەربىيچى قوماندانلىق ئورنىغا 

ياكى بۇنداق تاالنتلىق كىشىلەرنىڭ بۇنداق ئورۇنغا  ئۆستۈرۈلىدۇ

بازىدا ئۇنىڭ تەلەپلىرىنى ھەمدە  بولىدۇ ۋاجىپ ئۆستۈرۈلۈشى

تىدارى  يەتمەيدىغان كىشىلەر ئورۇنداشقا ئۇنىڭ تاقىتى ۋە ئىق

ۋەزىپىسىدىن قالدۇرلۇپ ئادەتتىكى كىشىلەرگە ئايلىنىدۇ. بۇالر 
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بىلەن مەسئۇل بولغان قوماندانالر ئۆز ئىجتىھادى  ھەرىكەتكە

وغرا تئۇالرنىڭ ئىجتىھادىنىڭ  ئېھتىمالمەسىلىدۇر.  بېكىتىدىغان

 ،.. بەلكى مۇمكىن كېتىشىمۇخاتالىشىپ بەزىدە ۋە  بولۇشىمۇ

تايانچ بازا بىنا  ،پىرىنسىپ جەھەتتىن مۇھىم  بولغىنى شۇكى

قىلىشقا غايەت زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ھەمدە ئۇنىڭغا 

. ىمالزقىلىش  سەرپ زېھنىيئاالھىدە ئەھمىيەت بىرىپ پۈتكۈل 

ۋە   تۈۋرۈكپۇختا قىلىش ئۈچۈن  –گەرچە بىنانى مۇستەھكەم 

 ، لېكىن ،لىنسىمۇخىشالرنىڭ ھەممىسى تۇرغۇزۇش تەلەپ قى

نا ئۇنىڭدىن بى بولسا  تۇرغۇزۇشئاساسلىق تۈۋرۈكنى 

تۇرغۇزۇشقا ئوخشىمايدۇ )بۇنىڭدا شەكىللىنىدىغان خىشالرنى 

دەسلەپكى قەدەمدىن باشالپال  مانا بۇالر قىلچىلىك شەك يوقتۇر(.

 بولىدىغان ئىشالردۇر.موھتاج روشەنلەشتۈرۈشكە 

مىيەتلىك بىر ئىشقا بىز بۇيەردە تولىمۇ ئەھ ،بەلكى   

: يەنى بازىنىڭ ئۆزلىرىنى دەۋەتنىڭ ئەسكەرلىرى مەركەزلىشىمىز

ياردەمچىلەر بىلەن  ئېسىلىدىغاندەپ ئوياليدىغان دەۋەتكە چىڭ 
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، چۈنكى  لىدۇكېتايانچ بازا شەكىللىنىپ بولغاندىن كىيىن  كېڭىيىشى

 ىغانبېرىديوليورۇق دىنىي  ئېنىقكىدەۋەتنى قوبۇل قىلغۇچىالر 

 ىغانبېرىدبولىدۇ! ئەگەر بىز ئۇالرغا يوليورۇق موھتاج كىشىلەرگە 

كىشىلەرنى تەييارلىماي تۇرۇپ ئۇالرغا دەۋەت قىلغىلى كەلسەك 

 يوليورۇق بىرىدۇ؟!دىنىي ئۇالرغا كىم 

ۋاقتى  -قويماقچىمىزكى :  بىلدۈرۈپبىز يەنە بىر ئىشنى    

 ىتىمىزۋاسكارا ئاشقوللىنىدىغان   كېڭەيتىشتەبازىنى  –دە كەلگەن

غان دەپ ئاتىلىدى« ئومومى خەلق»بولسا  ھازىرقى زامان تىلى بىلەن 

 دەۋەت قىلىشتۇر.  ئومۇميۈزلۈكبارلىق كىشىلەرگە 

 بىر خىل قوشۇشىنىڭ دەۋەتكە ئاۋاز « ئومومى خەلق» لېكىن

 دەرىجىدە بولمايدۇ.. مەسىلەن: 

–ر الئۇ ،كىشىلەر باركى گۇرۇھبىر ئۇالرنىڭ ئىچىدە شۇنداق 

 –بىلەن يەتكەندە ماھىيىتى ئۆزلىرىگە دەۋەت ئۆزىنىڭ سۈزۈك 

، ئۆزىنى دەۋەتنىڭ ئەسكىرى ئېيتىدۇئىمان  ھەقىقىيئۇنىڭغا 
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 ، اللەنى رازى قىلىش ئۈچۈنقىلىدۇ ئۈمىددۇ، اللە رازىلىقىنى قىلى

 قىلىدۇ..   ھەرىكەت

 ،كىشىلەرمۇ باركى گۇرۇھبىر ئۇالرنىڭ ئىچىدە يەنە  شۇنداق 

ر پايدا زىياننى مۆلچەرلەيدۇ.. يەنى ئۇالر دەۋەتكە ئاۋاز قوشقاندا ئۇال

مەنپەئەت قايسىالر؟ دەۋەتكە قوشۇلۇش -پايدا ئېرىشىدىغان

ئوبدان  دېگەننىزىيانالر قايسىالر؟  كېلىدىغانسەۋەبىدىن 

 مۆلچەرلەيدۇ.. 

 ،كىشىلەرمۇ باركى گۇرۇھبىر ئۇالرنىڭ ئىچىدە يەنە  شۇنداق 

ا  الشسمۇقىم ئېنىققىلغانلىقى  غەلىبەىمنىڭ كپەقەت ئۇالر 

ىن سۈرەنلىرىد-شۇنىڭغا ئەگىشىدۇ. شۇڭا ئۇالر ئۇرۇشنىڭ شاۋقۇن

 نىڭەلبىغ ئۇالردۇ، يىراق تۇرۇپ، ياكى بۇالرغا ياكى ئۇالرغا قوشۇلماي

 يۈرىدۇ، ئۇرۇشنىڭ خەۋەرلىرىنى خاتىرجەم، مۇقىملىشىشىنى كۈتۈپ

 غەلىبەبىرىنىڭ  ۇھنىڭگۇرئىككى  ،تىڭتىڭاليدۇ، ھەتتاكى

قىلغان تەرەپكە  غەلىبەدەرھال  مۇقىمالشسا ئېنىققىلغانلىقى 

ىزمۇ ھەرگ قوشۇلۇشىقىلغان تەرەپكە  غەلىبەنىڭ ئۇالر قوشىلىدۇ.
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ەۋەس ھەمدە ئۇنىڭغا ھ ئىشلەنگەنلىكتىنئۇنىڭ پىرىنسىپلىرىغا 

 ېئالرتۇيغۇسىدا - ھېسئۇالرنىڭ  ،بەلكى ،قىلغانلىقتىن ئەمەس

غان تەرەپكە قىل غەلىبەبولغانلىقى ئۈچۈن  ئېغىرناھايىتى رنىڭ ئىشال

ڭگۈ ىنىڭ سەۋەبى بىلەن مەقۇرۇلمىلىرئۆزىنىڭ روھى ئۇالر . قوشۇلىدۇ

ئۈچۈن زور  ئەمەلىيلىشىشىيۈز بەرمىگەن ھەمدە  تېخى

- سھېئۇالرنىڭ  ،بولىدىغانموھتاج تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە 

ويسۇنۇشقا غا بئىشالر رېئال لىگەنئىگىئورۇننى ناھايىتى تۇيغۇسىدا 

ۇنىڭ ئىش بولسا ئ رېئالئۇالر بويسۇنىدىغان  ، لېكىن، تەييارالنغان

وھتاج مئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە  مېڭىشبىلەن بىر سەپتە 

 كىشىلەر بولۇپمۇ بۇ ئىشالر ئۆزىنى خەتەرگە گۇرۇھتىكىبولمايدۇ. بۇ 

لىق ەبى بىلەن تىرىشچانروھى قۇرۇلمىلىرىنىڭ سەۋ ئىلىپ بارغاندا 

شۇڭا ئۇالر ھەتتاكى دەۋەتنىڭ . كۆرسىتىشكە تەييارالنمىغان

تىرىشچانلىق  مېڭىشئۇنىڭ بىلەن بىر سەپتە  غەلىبىسى

بولمايدىغان ھەمدە  خەتەرلەرگە ئىلىپ موھتاج كۆرسىتىشكە 
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قا ئايالنمىغىچە دەۋەتكە ئاۋاز «ئىش رېئال» بارمايدىغان دەرىجىدە 

 .قوشمايدۇ

 ،تېپىلىدۇكىشىلەر ھەربىر جەمئىيەتتە  گۇرۇھمانا بۇ ئۈچ    

لى الله ص) پەيغەمبەر كىشىلەر  گۇرۇھئۈچ  يۇقىرىدىكى ،ھەقىقەتەن

 بار ئىدى. جەمئىيىتىدىمۇنىڭ   (عليه وسلم 

ئاۋاز قوشقۇچى( نى مۇھاجىرالر  ھەقىقىي) دەۋەتكە  گۇرۇھتۇنجى    

ەن بازىنىڭ سەۋەبى بىل تەشكىل قىلىنغان تايانچ ئەنسارالردىنۋە 

، دەۋەت ئۈچۈن ئۆزىنى ئېيتقانئىمان  ھەقىقىيھىدايەت تاپقان، 

 رۇھگۇبۇ  سۈرەتلەپ بىرىدۇ. جەمئىيىتىئەسكەر قىلغان مەدىنە 

 ھەققىدە اللە مۇنداق دەيدۇ:

 

اِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعو  اِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنص         َ ْم هُ ) َوالس         َّ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِرن َتْحت َ  َها اأْلَنْ َهاُر بِِإْحَساٍن َرِضَ  اللَُّه َعن ْ

 [ . 155] النوبة :  َخاِلِديَن ِ يَها أََبداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم (
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ھەممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارالردىن، )

قىلىش بىلەن ئۇالرغا ئەگەشكەنلەر )يەنى تابىئىنالر ۋە ياخشىلىق 

رازى بولدى، هللا قىيامەتكىچە ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر( دىن ا

ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستەڭالر هللا تىن مەمنۇن بولدى. اهللا ئۇالرمۇ ا

ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرنى تەييارلىدى، ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ 

 (قالىدۇ، بۇ چوڭ بەختتۇر

 

ىلگىرىكى ئئەئرابىالر ۋە  ئېيتقانئىمان  ھەقىقىيئۇالرنىڭ ئىچىگە    

 ئايەت ئىشارەت قىلغان كىشىلەرمۇ كىرىدۇ:

 

اٍت ِعْنَد ) َوِمَن اأْلَْعَراِب َمْن يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َويَ تَِّخُذ َما يُ ْنِفُ  قُ ُربَ 

 ِ   رَْحَمِتِه ِإنَّ اللََّه ا قُ ْربٌَة َلُهْم َسُيْدِخُلُهُم اللَّهُ اللَِّه َوَصَلَواِت الرَُّسوِل َأال ِإن َّهَ 

 [ . 11] النوبة : َغُفوٌر رَِحيٌم ( 

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتىدۇ، هللا ئەئرابىالرنىڭ بەزىلىرى ا)

قا يېقىن بولۇشنىڭ ۋە هللا يولىدا( بەرگەن نەرسىلىرىنى اهللا )ا
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ر بۇ ۋاسىتىسى قىلىدۇ، ئۇال پەيغەمبەرنىڭ دۇئاسىغا ئېرىشىشنىڭ

ئۇالرنى  هللاقا بولغان يېقىنچىلىققا ئېرىشىدۇ، اهللا ئارقىلىق راستال ا

ھەقىقەتەن )مۆمىن هللا ئۆزنىڭ رەھمىتى دائىرىسىگە كىرگۈزىدۇ، ا

بەندىلىرىگە( ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، )ئۇالرغا( تولىمۇ 

 (مېھرىباندۇر

 

رى يھىسساالم قۇرئان ئايەتلىگوروھنى پەيغەمبەر ئەلەئىككىنچى     

بىرىش ۋە ئۇالرنى ئۆزىگە مايىل  ھەدىيەلەر -كۆرسەتكەن سۇغا

 قىلىش ئارقىلىق تەشكىللىگەن: 

 

َها َواْلُمؤَ  اِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلي ْ َدقَاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمس          َ لََّفِة ) ِإنََّما الص          َّ

 [ . 85] النوبة :  قُ ُلوبُ ُهْم (

ېقىرالرغا، مىسكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغا، زاكات پەقەت پ)

 (ېرىلىدۇ،ب ... دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغا
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ئۇنى ئىسالمنىڭ مەككە  ،كەلسەك قاگوروھ ئۈچىنچىئەمما،    

مۇقىمالشقان ۋاقىتتا مۇسۇلمان بولغان  غەلىبىسى پەتھىسىدىكى

صلى الله عليه )پەيغەمبەر  مۇسۇلمانالر سۈرەتلەپ بىرىدۇ. ئۇالر

قۇرئان  ر:الئۇ ، لېكىن ،نىڭ ھەق يولدا ئىكەنلىكىنى بىلەتتى (وسلم

 دەيتتى:–قىلغاندەك  ھېكايەتوغرىسىدا ئۇالر 

 

 [ .. 54لصةص : ] ا ) َوقَاُلوا ِإْن نَ تَِّبِع اْلُهَدى َمَعَك نُ َتَخطَّْف ِمْن َأْرِضَنا (

يولغا ئەگىشىدىغان بولساق،  ئەگەر بىز سەن بىلەن توغرا»ئۇالر: )

 (دېدى.« زېمىنىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىلىمىز

 

ۇنىڭغا ئۇالر ئ ،ئىگە بولغان ۋاقىتتا قۇدرەتكە-ئىسالم زىمىندا كۈچ   

توپ بولۇپ كىردى. سۈرە نەسىردە -ئەگەشتى، اللەنىڭ دىنىغا توپ

 كەلگەندەك:
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ُر اللَِّه َواْلَفْتُح ، َورَأَْيتَ  َن ِ   ِديِن اللَِّه النَّاَس َيْدُخُلو  ) ِإَذا َجاَء َنص         ْ

 سورة النةر [ . ] َأ ْ َواجاً ، َ َسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك َواْستَ ْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تَ وَّاباً (

نىڭ دىنىغا هللا نىڭ ياردىمى ۋە غەلىبىسى كەلگەن ۋە اهللا ا) 

ـ توپ بولۇپ كىرگەنلىكىنى كۆرگىنىڭدە    ەببىڭگەركىشىلەرنىڭ توپ 

ئېيتقىن ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت  سانا-ھەمدۇسبىھ ئېيتقىن، تە

 (ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەك قوبۇل قىلغۇچىدۇر.هللا تىلىگىن. ا

 

كارا ئاشمۇقىمالشقاندىن كىيىن  ھاكىمىيەتبۇنىڭدىن باشقا    

غەلبىنىڭ بولىدىغان مۇناپىقالرمۇ بار بولۇپ ئۇالر ئىلگىرى 

ولغان كىشىلەر ئارىسىدا ب مۇقىملىشىشىنى كۈتۈپ خاتىرجەم يۈرگەن

 ۇپ ئىسالمغا كىرىشكەئۇالر شۇنىڭغا مەجبۇرى بول ، لېكىن ئىدى.

، رقىدۇقوقارشى تۇرۇشتىن ئاشكارا ھەمدە ئۇنىڭغا ئوچۇق  قىزىقمايدۇ

 شۇڭا ئۇالر مۇناپىقلىق قىلىدۇ.

 مەۋجۇت  تە– جەمئىيەتبارلىق  – جەمئىيەتئەگەر بۇالر    

بىز بازىنى  ،ئۇنداقتا ،غان بولسابولىدى گۇرۇھالربولىدىغان 
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 تۇنجى باسقۇچتا دەۋەتقايسىسىغا  گۇرۇھالرنىڭبۇ  كېڭەيتىشتە

جەھەتتە بارلىق كىشىلەرگە دەۋەت قىلىمىز،  نەزەرىيەقىلىمىز؟ بىز 

تكە كىشىلەرنىڭ دەۋە گۇرۇھتىكىبىز ماھىيەتتە مۇئەييەن  ، لېكىن

 ېرىشقابدەۋەت ئىلىپ ئاۋاز قوشۇشىنى ئارزۇ قىلىمىز، ئاندىن ئۇنىڭغا 

 ۇدرەتقياكى بىز دەۋەتنىڭ زەپەر قۇچىشى ۋە ئۇنىڭ  مەركەزلىشىمىز

اپقا كىشىلەرنىڭ قولى بىلەن روي گۇرۇھتىكىمۇئەييەن  تېپىشىنىڭ

 شقابېرىچىقىشىغا ئىشىنىمىز ئاندىن ئۇنىڭغا دەۋەت ئىلىپ 

 مەركەزلىشىمىز. 

 لله عليه وسلمصلى ا) پەيغەمبەر  -ئەگەر بىز تۇنجى جامائەت    

 سھېتەكشۈرۈپ باقىدىغان بولساق شۇنى نى  -نىڭ جامائىتى  (

قىلىشقا  (71)دەۋەت ئاشكارا قىلىمىزكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

قىلىش بارلىق كىشىلەرگە يۈزلەندى، باشالپ دەۋەت  بۇيرۇلغاندىن

دەۋەت قىلىش مەدىنە ئەھلىگە  -كىيىن ھىجرەتتىن– ، لېكىن

                                                 
ْؤَمُر ك ) َفاْصَدْع ِبَما ُتالله پهيغهمبهر ئهلهيهىسسالامغا خىتاپ قىلىپ مۇنداق دىدىك  71

ا بۇيرۇلغاننى )يهنى پهرۋەردىگارىڭنىڭ ساڭ) [ . 49َوَأْعِرْ  َعِن اْلُمْشِرِكيَن ( ] الحجر ك 

 (ئهمرىنى( ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويغىن، مۇشرىكلار )نىڭ مهسخىرەلىرىگه( پهرۋا قىلمىغىن
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مەدىنە ئەھلى دەۋەتكە ئاكتىپ ئاۋاز قوشتى،  ،نكىمەركەزلەشتى، چۈ

 ىندمۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالر (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

، دىتەربىيەلىتەشكىللەنگەن تايانچ بازىنىڭ ياردىمىدە ئۇالرنى 

 نىڭ (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  شۇنىڭ بىلەن ئۇالر

ان مغا دەۋەت قىلىدىغكىشىلەرنى ئىسال ئاستىدا  يېتەكچىلىكى

دەۋەتچىلەر، كىشىلەرگە دىنى يوليورۇق بەرگۈچىلەر، كىشىلەرنى 

 ،مەدىنە ئەھلى جىھاد قىلدىئايالندى.  تەربىيەلىگۈچىلەرنىڭ

ھەمدە جىھادنىڭ  جىھاد مەيدانىدا مۇستەھكەم تۇردى

مۇھاجىرالر ۋە  -قىيىنچىلىقلىرىغا بەرداشلىق بەردى. ئۇالر 

دەۋەتنىڭ كەلگۈسى باسقۇچلىرىنىڭ  –ئەنسارىالر بىلەن 

 ، لېكىنمەركىزىگە ئايالندى.  ھەقىقىيھەممىسىدە دەۋەتنىڭ 

)يەنى پايدا مەنپەئەت قوغلىشىدىغان  گۇرۇھتىكىئاخىرقى ئىككى 

لغان بو بىلەن مەككە پەتھى قىلىنغاندىن كىيىن مۇسۇلمان گۇرۇھ

( كىشىلەرگە دەۋەت قىلىش كىيىنكى باسقۇچقا  گۇرۇھتىكى
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، ماھىيىتى .. مانا بۇ دەۋەت يولىغا، ئۇرۇشنىڭ چىكتۈرۈلدىكې

 ئىشتۇر. كېلىدىغان ئۇيغۇن خاراكتېرىگەكۆرەشنىڭ 

ۋە ئۇنى تارقىتىش ۋە ئۇنى زىمىندا  ئېيتىدىغانھەقكە ئىمان    

 قىلىدىغان كىشىلەر ھەرىكەتئۈچۈن  ئېرىشتۈرۈشئۈستۈنلۈككە 

ئوتتۇرسىدىكى  ھەق بىلەن باتىل المەۋجۇت بولغاندىن باشالپ

 ،ىچۈنكچوقۇم يۈز بىرىدۇ. -بويىچە قانۇنىيىتىـ اللەنىڭ  كۈرەش

ھەقكە دەۋەت قىلىشقا، ئۇنىڭ  –ھەرقانداق ھالەتتە –جاھىلىيەت 

كە جاھىلىيەت گەرچەبىلەن چىقىشىپ ئۆتۈشكە چىداپ تۇرالمايدۇ، 

كىشىلەرنى ھەقكە دەۋەت  ،مۇتلەق دەۋەت يۈزلەنمىگەن بولسىمۇ

 (72) چىداپ تۇرالمايدۇ. ئىيقەتقىلىشقا 

                                                 

جاھىلىيهت مۇســـۇلمانلارنىڭ ھهقكه دەۋەت قىلىش ۋە ھهق ئۈســـتىدە .)72(

مۇســــتهھكهم تۇرىشــــىغا چىداپ تۇرالمىغاندىن ســــىرت يهنه جاھىلىيهت  
ــادەتـت ــڭ ئ ــامـنى ــــل ــــىمۇ ھهرگىز چىــداپ ئىس ــــىنى كۆرس ىـكى بهلگىس

تۇرالمايدۇ...مهسـىلهن خىتايلار مۇسـۇلمان ھهمشىرلىرىمىزنىڭ ھىجاپلىنىپ 
ــارنى  ــــىگىمۇ چــداپ تۇرالمــاي ئۇل ــامهھرەملهردىن ئهۋرەتلىرىنى يۆگىش ن
تۇتۇپ سولاپ ھايۋانلارچه كىيىمىڭنى سىلىۋىتىپ بىزدەك ھايۋانلارچه ياشا 

قويغان مۇســۇلمان  قىرىنداشــلىمىزنى تۇتۇپ  دەپ مهجبۇرلاۋاتىدۇ، ســاقال
سـولاپ سـاقاللىرىنى چۈشۈرىۋاتىدۇ، مهسجىدلهرنىڭ مۇنارلىرىنى يىقىتىپ 
ــــلـاپ ئـادەتتىكى ئۆيدىن پهرىقلهنمهيدىغان قىلىۋاتىدۇ، يولدا ماڭغان  تـاش
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ْلُت ِبِه َوطَائَِفٌة َلْم ي ُ   ْؤِمُنوا ) َوِإْن َكاَن طَائَِفٌة ِمْنُكْم آَمُنوا بِالَِّذن ُأْرس       ِ

اِكِميَن ، قَ اَل اْلَمََلُ ال  َّ  ُر اْلح َ نَ نَ ا َوُهَو َخي ْ ِبُروا َحتَّى َيْحُكَم الل َُّه بَ ي ْ ِذيَن  َ اص           ْ

َتْكبَ ُروا ِمْن قَ ْوِمِه لَنُ  َعْيُب َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعَك مِ اس     ْ ْن قَ ْريَِتَنا َأْو ْخرَِجنََّك يَا ش     ُ

 [ . 66 - 64] األعراف :  لَتَ ُعوُدنَّ ِ   ِملَِّتَنا (

 

ئەگەر سىلەردىن بىر گۇرۇھ ئادەم مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىمگە )

زنىڭ بىهللا ئىشەنگەن، يەنە بىر گۇرۇھ ئادەم ئىشەنمىگەن بولسا، ا

ھۆكۈم هللا كۈم چىقارغۇچە سەۋر قىلىپ تۇرۇڭالر. ائارىمىزدا ھۆ

شۇئەيب قەۋمىنىڭ «. چىقارغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر

ى ئى شۇئەيب! سېن»)ئىماندىن باش تارتقان( تەكەببۇر چوڭلىرى: 

چوقۇم ئەگەشكۈچىلىرىڭ )يەنى ساڭا ئىمان ئېيتقانالر( بىلەن 

وقۇم چر سىلەھەيدەپ چىقىرىمىز، ياكى  شەھەرلىرىمىزدىنقوشۇپ 

ىز ب»دېدى. شۇئەيب: « بىزنىڭ دىنىمىزغا قايتىشىڭالر كېرەك

                                                 
ــــجىتمۇ يــاكى ئۆيمۇ بۇنى پهرىلهنــد رەلمهيــدۇ... بۇ پهقهت  ــــى مهس كىش

ىســـى ە يوقىتىشـــقا ئكتكهنلىكنىڭ بىر بهلگيوشـــۇرۇن قوقىتىشـــتىن ئاشـــكار
 خالاس.
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)بۇنىڭ ھەر ئىككىلىسىنى يامان كۆرۈدىغان تۇرساق )بىزنى يەنىال 

 (دېدى« شۇنىڭغا مەجبۇر قىالمسىلەر؟(

 

دۇ ئۆتەلمەي جاھىلىيەت مانا مۇشۇنداق دەۋەت بىلەن چىقىشىپمۇ   

چىداپمۇ تۇرالمايدۇ!  رغۇچەچىقاھۆكۈم  ھەمدە اللە خالىغان ۋاقىتتا

جاھىلىيەت دەۋەتكە تاجاۋۇز قىلىپ، دەۋەت ئەھلىنى يۇرت  ،بەلكى

ماكانلىرىدىن قوغالپ چىقىرىدۇ، دەۋەت ئەھلىگە قاتتىق  –

ئەرزىيەت يەتكۈزىدۇ! شۇڭا مانا مۇشۇنداق ھەق بىلەن باتىل 

تۇنجى باسقۇچتا دەۋەتكە زادى  بېرىۋاتقانيۈز  كۈرەش ئوتتۇرىسىدا

 كىشىلەر ئاۋاز قوشىدۇ؟ گۇرۇھيسى قا

ت زىياننى مەنپەئە-پايدادۇنيا مەنپەئەتلىرىنى ئىزدەيدىغان 

اكى يكىشىلەر دەۋەتكە ئاۋاز قوشامدۇ؟  ئۆلچىمى بىلەن ئۆلچەيدىغان

 گەرچە ئۇنىڭدا يامانلىق بارلىقىنى ،بويىچە خاراكتېرىئۆزىنىڭ روھى 

ە ئۇنىڭ ئۆزى ىغان ھەمدغا بويسۇنىد«ئىشالر رېئال»بىلسىمۇ 

ياخشى ئىكەنلىكىنى بىلسىمۇ ئۇ  رېئاللىقىدىنياشاۋاتقان 
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 بولغانلىقى ۋە خەتەرگە ئىلىپموھتاج تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە 

شىلەر )بۇنداق كىكىشىلەربارغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا يۈلەنمەيدىغان 

 نىمۇئۇچرىتىشتىرىشچانلىق كۆرسىتىشنىمۇ ۋە ئۆزىنى خەتەرگە 

 ! ەتكە ئاۋاز قوشامدۇ؟دەۋ (الىمايدۇخ

شۈبھىسىزكى، كۆرەشنىڭ تۇنجى باسقۇچىدا اللە ۋە ئاخىرەت   

.. پايدا زىياننى ئىالھى ئۆلچەم بويىچە  ئېيتقانكۈنىگە ئىمان 

ئۆلچەيدىغان، ھەرگىزمۇ پايدا زىياننى جاھىلىيەت ئۆلچىمى بويىچە 

ئۆلچىمەيدىغان ھەمدە ئىالھى ئۆلچەمدىن باشقا ئۆلچەمنىمۇ 

 يدىغان كىشىلەر دەۋەتكە ئاۋاز قوشىدۇ.بىلمە

 

َلَنا بِاْلبَ يَِّناِت َوأَنْ َزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمي ْلَنا ُرس    ُ َزاَن لِيَ ُقوَم ) َلَقْد َأْرس    َ

 [ . 15] الحديد :  النَّاُس بِاْلِقْسِط (

بىز ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلىرىمىزنى روشەن مۆجىزىلەر بىلەن )

ر بىلەن بىللە، ئىنسانالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇال

 (نى چۈشۈردۇق.( قانۇنمىيزان )دەپ، كىتابنى، 
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تىن هللا  .دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر: اللە دەۋاتقان مىيزان بولسا    

ئۈچۈن ئاخىرەت  كىشى قورققان ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى تۇتقان

 مىيزاندۇر. دېگەن-ياخشىدۇر

 

ٌر ِلَمِن ات ََّقى َوال ُتْظَلُموَن  َ ) ُقْل َمَتاُع الدُّ  ] النساء  ِتيًْ (نْ َيا قَِليٌل َواْْلِخَرُة َخي ْ

 :44 . ] 

دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر )يەنى »)ئى مۇھەممەد!( ئېيتقىنكى، )

تىن( قورققان )ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى هللا دۇنيانىڭ نېمىتى پانىيدۇر(، )ا

رگە قىلچىلىك زۇلۇم تۇتقانالر( ئۈچۈن ئاخىرەت ياخشىدۇر، سىلە

 («قىلىنمايدۇ )يەنى قىلغان ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى كېمەيتىلمەيدۇ(

 

ەئەت، مەنپ- بارلىق پايدا زېمىندىكى: اللە دەۋاتقان مىيزان بولسا   

مۇناسىۋەتلىرىنىڭ ھەممىسى اللە ۋە  تۇغقانچىلىق-دۇنيا، ئۇرۇق-مال
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لىشقا جىھاد قى ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنى ياخشى كۆرۈشكە ۋە اللە يولىدا

 مىيزاندۇر. دېگەن -يەتمەيدۇ

 

 ) ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَوالٌ 

 ْم ِمَن اللَّهِ اقْ تَ َر ْ ُتُموَها َوِتَجارَةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تَ ْرَضْونَ َها َأَحبَّ ِإلَْيكُ 

للَُّه ال يَ ْهِدن اْلَقْوَم َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِ   َسِبيِلِه  َ تَ َربَُّصوا َحتَّى يَْأِتَ  اللَُّه بَِأْمرِِه َوا

 [ . 13] النوبة :  اْلَفاِسِقيَن (

 

ڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، ئانا-ئەگەر سىلەرنىڭ ئاتا»ئېيتقىنكى، )

 لىرىڭالر )ھەمدەقېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر ، ئۇرۇق ـ تۇغقان

ئۇالردىن باشقىالر(، تاپقان پۇل ـ ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن 

قورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرۈدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن 

نىڭ يولىدا جىھاد هللا نىڭ پەيغەمبىرىدىن ۋە اهللا تىن، اهللا ا

 هللاقىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا )يەنى شۇالر بىلەن بولۇپ كېتىپ، ا

هللا ائۇ ھالدا سىلەر تاكى پەيغەمبىرىگە ياردەم بەرمىسەڭالر(،  نىڭ
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نىڭ ئەمر )يەنى مەككىنى پەتھى قىلىش ئىزنى( كەلگۈچە كۈتۈڭالر، 

 چېگراسىدىننىڭ دىنىنىڭ چەك ـ هللا پاسىق قەۋمنى )يەنى اهللا ا

 («چىقىپ كەتكۈچىلەرنى( ھىدايەت قىلمايدۇ

 

 ەرـغان ياخشى ئەمەللباقى قالىدىاللە دەۋاتقان مىيزان بولسا :     

 ەندېگ -زىننەتلىرىدىن ياخشى–ھاياتى دۇنيانىڭ بارلىق زىبۇ 

 مىيزاندۇر. 

 

ٌر ِعْندَ  نْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخي ْ  رَبَِّك ثَ َواباً ) اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنةُ اْلَحَياةِ الدُّ

ٌر َأَمًْ (  [ . 38] الكاف :  َوَخي ْ

ر دۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ زىننىتىدۇر، باقى قالىدىغان مالالر ۋە بالىال)

لەرنىڭ ساۋابى پەرۋەردىگارىڭنىڭ نەزىرىدە تېخىمۇ ـياخشى ئەمەل

 (ياخشىدۇر. ئۈمىد تېخىمۇ چوڭدۇر

 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

605 

 

اللە دەۋاتقان مىيزان بولسا : اللەنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان    

ۋە اللە  ىشېيتئپايدىلىق تىجارەت اللە ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان 

 مىيزاندۇر. دېگەن -يولىدا جىھاد قىلىش

 

َذابٍ  ارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن ع  َ ْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِتج  َ ِذيَن آَمُنوا ه  َ ا ال  َّ  ) ي َ ا أَي ُّه  َ

ِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلكُ  وِلِه َوُتَجاِهُدوَن ِ   س   َ ُكْم أَلِيٍم ، تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرس   ُ ْم َوأَنْ ُفس   ِ

ْدِخْلُكْم جَ َذلِ  ُتْم تَ ْعَلُموَن ، يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوي   ُ ٌر َلُكْم ِإْن ُكن ْ اٍت ُكْم َخي ْ ن   َّ

اْلَعِظيُم  َتْجِرن ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِ   َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوزُ 

ٌر ِمَن اللَِّه َو  َ  ِر الْ ، َوُأْخَرى ُتِحبُّونَ َها َنص  ْ ] الةووف :  ُمْؤِمِنيَن (ْتٌح َقرِيٌب َوَبش  ِّ

15 – 14 . ] 

ئى مۆمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان )

ە قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگهللا بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟. ا

نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، هللا )چىن( ئىمان ئېيتقايسىلەر، ا

ھاد قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر، سىلەر جېنىڭالر بىلەن جى

سىلەرنىڭ هللا ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر. )شۇنداق قىلساڭالر( ا
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گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ، سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر 

ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ بولغان 

بۇ چوڭ جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا )تۇرغۇزىدۇ(، 

مۇۋەپپەقىيەتتۇر. سىلەرگە )مەرھەمەت قىلىنىدىغان( سىلەر ياخشى 

تىن كېلىدىغان نۇسرەت ۋە هللا كۆرۈدىغان ئىككىنچى بىر نېمەت ا

يېقىن غەلىبە )يەنى مەككىنىڭ پەتھى قىلىنىشى( دۇر، )ئى 

مۇھەممەد!( مۆمىنلەرگە )بۇ روشەن مەرھەمەت بىلەن( خۇش 

 (خەۋەر بەرگىن

 

لىش قى سەرپقۇۋۋىتىنى -ۇنجى باسقۇچى بولسا كۈچدەۋەتنىڭ ت   

. شۇنىڭ ئۈچۈن باسقۇچىدۇرۋە دەۋەت ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىش 

 ھېسسىيدۇنيا، بايلىق، -مەنپەئەتلىرى مال زېمىننىڭمەيلى 

، شۆھرەت قازىنىش، ئەگەشكۈچى  ئابرۇي-لەززەت بولسۇن ياكى يۈز

ن ىنى ئىزدەيدىغامەنپەئەتلىر زېمىننىڭبولسۇن   ياردەمچىلەرۋە 

بۇ دەۋەتكە اليىق كەلمەيدۇ.. بۇالر تايانچ بازىنى قۇرۇشقا كىشىلەر 
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تا كەلگەن ۋاقىت يېتىپ دەۋرى كېڭىيىشيارىمايدۇ ھەمدە بازىنىڭ 

 بازا ھەرگىز كىڭىيەلمەيدۇ!بىلەن بۇنداق كىشىلەر 

 

ئەگەر بىز ھازىرقى رىئاللىقىمىزغا نەزەر سالىدىغان بولساق مەيلى 

ەتەن بازىغا نىسب كېڭەيگەنبازىغا نىسبەتەن بولسۇن ياكى تايانچ 

غان توپ بولۇپ كىرىدى-بولسۇن ھەمدە كىشىلەر اللەنىڭ دىنىغا توپ

بىز نۇرغۇنلىغان  ،غا نىسبەتەن بولسۇن«ئومومى خەلق بازىسى »

 المىنىمۇئىسبۇالرنىڭ  ، لېكىنئىشالرنى قىلىشنى ئارزۇ قىلىمىز. 

ئۇالرنى خۇددى ھازىرقى زامان  ھەمدە كېرەكتوغرىالش  ھەم 

، ئۇنىڭغا ىپتارتىۋېلئادىمىيلىكنى نىڭ « پۇقرا ئاددىي » جاھىلىيىتى 

« ىرىب تۈۋرۈكلەرنىڭنىزامالر ئۇنىڭغا تايىنىدىغان -قانۇن»ئۆزىنى 

-بۇنداق قائىدە ،تۇيغۇغا كەلتۈرۈپ قويىۋاتقاندىكىدەك دېگەن

 !الزىمپىرىنسىپسىز ھالەتتە تاشالپ قويماسلىق 

ۇ ب ،پۇقرا ئەر ۋە ئايال مەۋجۇت ئەمەس، بەلكىئاددىي ئىسالمدا    

ئۇالرنىڭ  ،يەردە مۇسۇلمان ئەرلەر ۋە مۇسۇلمان ئايالالر بار بولۇپ
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ياكى ئەڭ  ئېسىلىدۇچىڭ  ئىسالم ئەھكاملىرىغا ھەممىسى 

ئۇالر اللەنىڭ مىيزانىدا ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان قىلىدىغان ئاددىيسى 

ا بۇ . مان كېرەك ئېسىلىشىن چىكىگە چىڭ ئىسالمنىڭ ئەڭ تۆۋە

ئىسالم دۆلىتىدە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىغا باشالمچىلىق قىلىدىغان 

ئىسالم  ئۆزلۈكىدىنكىمكى  كىشىنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسىدۇر.

ى تولۇق ىيتىنرەببى ئالدىدىكى مەجبۇر ئېسىلسائەھكاملىرىغا چىڭ 

ا ئۆزىنى كىمكى ئىسالم ئەھكاملىرىغ ئادا قىلغان بولىدۇ.

رضي الله )مەجبۇرلىمىسا  سۇلتان ئۇنى  مەجبۇراليدۇ. ئوسمان 

 : دېگەندەك (عنه 

 

 قال عثمان رض  الله عنه : و يزع الله بالسلطان ما ال يزع بالقرآن و .

اللە قۇرئاننىڭ » :  دېدىمۇنداق  (رضي الله عنه )ئوسمان 

نىڭ ىبىلەن )كىشىلەر ئىمان جىنايەتلەرنى توسقۇچى ئايەتلىرى

بەزى   توختاتمىغان( ئاجىزلىقى سەۋەبىدىن قىلىشتىن

 «نىڭ كۈچى ئارقىلىق توختىتىدۇ)ھاكىم(  جىنايەتلەرنى سۇلتان
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 ، كىنلېكىرىدۇ،  ساھەسىگەشۇنىڭ بىلەن بارلىق كىشىلەر دەۋەت  

 ئۇنىڭ شارائىت ۋە ،قاچانكى ،تۇنجى جامائەتنىڭ ئىشىغا ئوخشاش

چە ئىالھى قانۇنىيەت بويى ارلىنىدىغانتەكرتەلەپلىرى تەكرارالنسا 

 قەدەم داۋام قىلىدۇ.-ئاستا ، قەدەممۇ-ئاستا

 

 

ئەگەر بىز ھازىرقى رىئاللىقىمىزغا نەزەر سالىدىغان بولساق    

 -رەببىڭ رەھىم قىلغان كىشى بۇنىڭ سىرتىدا –ئۈممەتنىڭ 

 »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئون تۆت ئەسىر ئىلگىرى سۈپەتلىگەن 

 قىلىمىز: ھېسھالەتتە ئىكەنلىكىنى  «كۆپۈك

 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق  حدثنا بشر بن بكر حدثنا 

ابن جابر حدثن  أبو عبد الس ْم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله 

علي ه وس           لم و يُوش           ُك أن تَ َداعى عليكم اأُلمم كما َتَداعى األَكَلُة َعَلى 
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ل أنتم يومئذ  و بن ِقلَّة نحن يومئذ يا رسوَل الله ؟ قال : قالوا : أمَقْصَعِتها و . 

دور  َزَعنَّ الله الَمهابََة من ص           ُ يل ، ولَيَ ن ْ كثير ، ولكنكم ُغث اٌء كغُث اء الس           َ

له ؟ قالوا : وما الَوْهن يا رسول ال أعدائكم ، ولَيَ ْقذ ن    قلوبكم الَوْهن و .

 . (73)و ُحبُّ الدنيا وكراهية الموت و قال : 

 سىلەرگە قارشى بارلىق» :  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر   

اماق تخۇددى  )يەنى پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر(ئۈممەتلەر

كەلگەندەك  يوپۇرۇلۇپقاچىسىغا  ھەممىسى يېگۈچىلەرنىڭ

 ) يەنى : پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر كېلىدۇ يوپۇرۇلۇپ

شەۋكىتىڭالرنى سۇندۇرۇش -ە شانۇسىلەرگە ئۇرۇش قىلىش ۋ

مۈلۈكلەرنى بۇالش -ماكان ۋە مال-ھەمدە سىلەر ئىگە بولغان يۇرت

 دېدى«( كېلىدۇسىلەرنى باستۇرۇپ چاقىرىشىپ بىرىنى -ئۈچۈن بىر

. 

از ئساھابىلەر: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! بۇ كۈندە بىزنىڭ سانىمىز -

 .دېيىشتى؟ دۇكېلەم يوپۇرۇلۇپئۈچۈن ئۇالر بىزگە بولغانلىقى 

                                                 

 أخرجه أحمد وأبو داود .  )73(
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بۇ كۈندە سىلەرنىڭ سانىڭالر بەك » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -

يەنى  )سىلەر سەلنىڭ كۆپىكىگە ئوخشاپ قالىسىلەر ، لېكىنكۆپ، 

 تىڭالرقۇدرىيوق، ئۇالرغا قارشى تۇرغىدەك  شىجائىتىڭالر سىلەرنىڭ

اللە دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قەلبىدىن سىلەردىن قورقۇش  يوق(،

ى ئىلىپ تاشاليدۇ، قەلبىڭالرغا ۋەھنىنى تاشاليدۇ ئەندىشىسىن

 . دېدى«

؟  نېمە دېگەنساھابىلەر: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! ۋەھنى -

 .دېيىشتى

 ھاياتى دۇنيانى دېگەنۋەھنى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:-

 . دېدى«ياخشى كۆرۈش، ئۆلۈمدىن قورقۇش 

 

ـــۇن يــاكى  مەيلى تــايــانچ بــازا بەرپــا قىلىش ئۈچۈن بولس

ـــۇن ياكى ئومومى خەلق  كېڭەيگەن بازا بەرپا قىلىش ئۈچۈن بولس

ەن دەۋەت يۈزلەنگئەگەر بۇ   بازىسى بەرپا قىلىش ئۈچۈن بولسۇن،  

ـــا ئۇنداقتا بىز بولىدىغان ئۈممەتنىڭ ئەھۋالى  ۇر خۇددى دوختبولس
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چۈن بىلىش ئۈ كېســەلنى ،داۋاالشــقا تەكلىپ قىلىنغاندا كېســەلنى

ـــ   ،ۈرۈپ ئاندىن كىيىن دورا بەرگىنىدەكئـالـدى بىلەن ئۇنى تەكش

ۈممەتنى ئئۈچۈن،  بېرىشىمىزپايدىلىق دورا  كېسـىلىگەئۈممەتنىڭ 

 ،  رەككېبىلىشىمىز  سەۋەبلەرنىئىلىپ بارغان  نداق ھالەتكە مۇشۇ

دەۋەتنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە  :بىر كىشى  ھېچقانداق   

 ننۇقسانالردى- ەيىبئتايانچ بازا ئاسماندىن چۈشۈرۈلگەن، ئالغان 

! ھەرگىز ئۇنداق ئويلىمىسۇن، ندەپ ئويالپ قالمىسۇ-پاكتۇر

شۈبھىسىزكى، بۇ بازا ئۈممەت ئۇنىڭ مۇھىتىدا ياشاۋاتقان ۋە ئۇنىڭ 

 ، ېكىنلبۇ ئۈممەتنىڭ بىر قىسمىدۇر.  كېلىۋاتقانكىسەللىرىگە دۇچ 

 : دېدىمۇنداق   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

 

 .. (74)   الجاهلية خياركم    اإلسْم إذا  َ ُقُهوا وو خياركم  

                                                 
 أخرجه البخاري .  (74)
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بولغىنىڭالر ئىسالمغا ياخشى ئەڭ جاھىلىيەتتە سىلەرنىڭ  »

ئەگەر  .ھېسابلىنىسىلەر كىشىلەرئەڭ ياخشى  كېيىنمۇ كىرگەندىن

 «.ئۆگەنسەڭالرسىلەر اللەنىڭ دىنىنى 

 

ن اب)بۇ قىسمەن جاھىلىيەت بولۇپ ئىبنى تەيمىيە  ،دەيمىزكى بىز

مۇنداق دەيدۇ: شۈبھىسىزكى بۇ جاھىلىيەت ئىسالم  ( للهاتيمية رحمه 

وسىنى يادر ھەرىكەتنىڭ، تېپىلىدۇنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا رىرايۇنلى

 ۇئاندىن ش ، تېپىلىدۇشەكىللەندۈرىدىغان ياخشى كىشىلەرمۇ 

دىغان ئۈلگە قىلى ئۆزىگەشەكىللىنىدىغان ۋە ئۇنى  ئەتراپىدامەركەز 

ىنى شەكىللەندۈرىدىغان باشقا ياخشى كىشىلەرمۇ باز كېڭەيگەن

ۇالرنىڭ ، ئ كېلىدۇ، ئاندىن كىيىن ئومومى خەلقنىڭ دەۋرى تىكىلىدۇ

ئىچىدە اللەنىڭ تەقدىرى بىلەن ياخشى كىشىلەر بولۇپ ئۇالر 

ۇندىن باشقا دەۋەتكە ئاۋاز قوشىدۇ، دەۋەتكە چىڭ ئىسىلىدۇ، ب

ىگەن ئىشالردىن بىلەن شەرىئەت چەكل يوليورۇقىقۇرئاننىڭ 
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چەكلەنمىگەن كىشىلەرنى اللە سۇلتان ئارقىلىق شەرىئەت 

 چەكلىگەن ئىشالردىن چەكلەيدۇ.

ەرسە ن ئىلىپ بارغان بۇ ئەۋالدنى ئۇالر ياشاۋاتقان كۆپۈك ھالەتكە     

بىلىشىمىز ۋە  داۋاالشنى؟ بىز بۇ ئەۋالدنى قەيەردىن  نېمەزادى 

 ئايدىڭالشتۇرىۋىلىشىمىز ئۈچۈنبولغان پىالنالرنى  زۆرۈرداۋاالشتا 

ھازىر بىز دەۋەت يۈزلەنگەن بۇ ئەۋالدالرنىڭ ئەھۋالىغا نەزەر تاشالپ 

 ئۆتىمىز..

لەر ـلكىسەرىخى يولىدا يەتكەن نۇرغۇنلىغان بۇ يەردە ئۈممەتكە تا   

ئۇنىڭ بىر قىسمى ئۈممەتنىڭ ئىچكى قىسمىدىن  ،بار بولۇپ

ن ىڭ دۈشمەنلىرى تەرەپتىكەلگەن، يەنە بىر قىسمى بولسا ئۈممەتن

الپ سىتاستىك تەپسىلىيەرنى ـبۇ كىسەلل ، ئېھتىمالكەلگەن. 

 بىز بۇيەردە ، لېكىن،  مۇمكىن بولۇشىچىقىش تولىمۇ قىيىن 

ئاشكارا قۇتۇاللمايدىغان  قېچىپتەكشۈرگۈچىنىڭ كۆزىدىن 

 قويۇپ ئۆتىمىز. ئوتتۇرىغالەرنى ـكىسەل
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ىك بولغىنى ئىرجائىزىم لەرنىڭ ئەڭ گەۋدىلـمانا بۇ كىسەل   

 قەلبتە›  دېگەنبولۇپ ئۇ ئىمان   (الفكر اإلرجائ )ئىدىيسى 

تەستىقالش، تىل بىلەن ئىقرار قىلىشتۇر، ئىسالمنىڭ يوليورۇقلىرىغا 

 !دەپ بىلجىراليدۇ‹ كىرمەيدۇ دائىرىسىگەئەمەل قىلىش ئىمان 

تەستىقالش، تىل بىلەن ئىقرار قىلىش  قەلبتەشۈبھىسىزكى،    

ئىسالمنىڭ ›. ئەمما،  زۆرۈراننى ئىسپاتالشتا تولىمۇ ئىم

 دېگەن ‹كىرمەيدۇ دائىرىسىگەيوليورۇقلىرىغا ئەمەل قىلىش ئىمان 

مۇ تولىماھىيىتىدىن سۆز تولىمۇ خەتەرلىك بولۇپ، بۇ دىننىڭ 

ىلماي بۇ دىن ئەمەل ق ،. چۈنكىئۇقتۇرىدۇيىراقلىشىپ كەتكەنلىكنى 

تىگىشلىك بولغان ئەڭ زور  قىلىشقا سەرپتۇرۇپ ۋە زىمىندا 

 –كەلگەن ئەمەس  ۋۇجۇدقاتۇرۇپ قىلماي  سەرپتىرىشچانلىقالرنى 

منىڭ تۇنجى . ئىسال-ئەمەس مۇمكىن قەتئىي بولۇشىمۇئۇنداق 

تەستىقالش، تىل بىلەن  قەلبتەپەقەتال (75) يوقىتىش غېرىبلىقىنى

                                                 
يغهمبهر په .قال عليه الصلاة والسلام ك " بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ "   (75)

ئىسلام غهرىيب ھالهتته باشلانغان يهنه غهرىيب ھالىتىگه »ئهلهيهىسسالام ك 

 دىگهن...«قايتىدۇ
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دىن بۇ دىن ،بارلىققا كەلگەن ئەمەس، بەلكىئارقىلىقال ئىقرار قىلىش 

تىل  تەستىقالش، قەلبتەنىزامنىڭمۇ بۇ -باشقا ھەرقانداق بىر قانۇن

كۈچ  ئايالندۇرۇش ئۈچۈن رېئاللىققابىلەن ئىقرار قىلىشنى ئەمىلى 

رار تەستىقالش، تىل بىلەن ئىق قەلبتەقىلماي تۇرۇپ پەقەتال  سەرپ

 ەس!ئەم مۇمكىن قەتئىي كېلىشىبارلىققا ئارقىلىقال قىلىش 

تارقىلىشىغا ئىلىپ بارغان تارىخى  ئىدىيەسىنىڭئىرجائىزىم    

بولسۇن ئۈممەت دىننىڭ تەكلىپلىرىدىن -سەۋەبلەر قانداق بولسا

باشلىغاندىن باشالپ ئۈممەت ئىچىدە غايەت زور  قېچىشقا

 بۇزۇقچىلىقالر پەيدا بولدى، ئاندىن ئىرجائىزىم ئىدىيسى ئۈممەتنى

پلىدىن ۇنچىلىك تەكلىئىسالمنىڭ ب ،قاچانكى ئىمان بىلەن ياشىسا› :

گۇمانغا كەلتۈرۈپ قويدى.  دېگەن‹ بولمايدۇ ھېچنېمەقاچقانغا 

 قېچىشقاا ئاست-شۇنىڭ بىلەن ئۈممەت دىننىڭ تەكلىپلىرىدىن ئاستا

ۈردى، كەلت شېرىكئاشكارا  -باشلىدى، ئاخىرى بىرىپ اللەغا ئوچۇق 

 ېرىكشبولسۇن ياكى ئىبادەتتىكى  شېرىك ئېتىقادتىكىمەيلى 

بولسۇن بىردەك شىرىككە  شېرىكۇن ياكى ھاكىمىيەتتكى بولس
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- ېلىمۇھچۈشۈپ قالدى، ئاندىن ئىرجائىزىم ئىدىيسى كىشىلەرنى 

 يتقانئېھەم ئىمان - ھېلىمۇھەم ياخشىلىق قىلىۋاتىدۇ ھەمدە ئۇالر 

 تۇيغۇغا كەلتۈرۈپ قويدى! دېگەنكىشىلەر 

 چىالرئوقۇغۇبىز بىر مەكتەپنى تەسەۋۋۇر قىلىپ باقايلى:    

 دەرسكە، ئاندىن كىيىن ئۇالر  كېلىدۇمەكتەپكە ئوقۇش ئۈچۈن 

قاتناشمايدىغان ئاندىن كىيىن مەكتەپكىمۇ كەلمەيدىغان بولىۋالىدۇ، 

: سىلەرنىڭ  دېيىلىدۇكىشۇنداق  ئاشۇنداق تۇرسىمۇ ئۇالرغا

لەر سى ،بولسىال بولدى، بەلكى كېلىشنىيتىڭالردا مەكتەپكە 

كتەپكە قىلىپ مە ھۇرۇنلۇقار قىلماستىن ئىنككىلىشىنى مەكتەپكە 

بولمايدۇ! سىلەرنىڭ ئىسمىڭالر  ھېچنېمەكەلمىسەڭالرمۇ 

نى ڭالرمەكتەپنىڭ تىزىملىكىدە بولسىال ھەمدە سىلەر ئىسمى

اڭالر ىستەلەپ قىلم ئۆچۈرۋىتىشنىمەكتەپنىڭ تىزىملىكىدىن 

مانا مۇشۇنىڭغا  دېگىنى ئىدىيەسىنىڭبولدى! )ئىرجائىزىم 

 ۇ(ئوخشايد
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خىيالنىڭ زەھەرلىرى ئىچىدە ياشاۋاتقان -مانا مۇشۇنداق خام   

روھ  ھۇرۇن، تاپ-تىرىكھەمدە ئۇنى ھەقىقەت دەپ ئويالۋاتقان 

 لىدۇ؟چىقارغىلى بو ۋۇجۇدقاقانداق ئىشنى  رېئاللىقىدا زېمىنبىلەن 

 ،ساچىقارغىلى بولمى ۋۇجۇدقائەگەر بۇنداق روھ بىلەن بىر ئىشنى    

ھاياتنىڭ پۈتكۈل تەرەپلىرىنى ۋە ھەر قايسى  دېگەنئىسالم 

ئالىدىغان تىرىشچانلىقنىڭ دەرىجىسى ۋە  ەئىچىگ ئۆزساھەلىرىنى 

تنى ە بارلىق ئىنسانىيەۋ زېمىننىاللەنىڭ تەقدىرى بىلەن پۈتكۈل 

بولۇش ئۈچۈن نازىل  ھەرىكەتئۆزئىچىگە ئالىدىغان ئالەمشۇمۇل 

پ روھ بىلەن مەۋجۇت بولۇ ئىسالمنىڭ بۇنداقئۇنداقتا، بولغان تۇرسا 

 ؟مۇمكىنمۇ تۇرۇشى

نىزامالرنى ھەمدە بۇزۇق -بۇزۇق قانۇن ۋە ئەقىدىلەربۇزۇق    

نىزامالرنى ھىمايە قىلىدىغان قوشۇنالرنى -بۇزۇق قانۇن ۋە ئەقىدىلەر

بىلەن تەستىقالش ۋە تىل بىلەن ئىقرار قىلىش  قەلبپەقەتال 

ىڭ سەۋەبى بىلەن ئارقىلقال يوقاتقىلى بوالمدۇ؟ جاھىلىيەتن
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الرنى پاسات –جاھىلىيەتتىكى ئىنسانىيەتكە چۈشكەن بۇ پىتنە 

  والمدۇ؟ب مۇمكىنجىھاد قىلماي تۇرۇپ يوقىتىش  رېئاللىقىدا زېمىن

 

يُن ُكلُُّه لِلَِّه ( َنٌة َوَيُكوَن الدِّ  [ . 41األنفال :  ] ) َوقَاتُِلوُهْم َحتَّى ال َتُكوَن ِ ت ْ

ەن ئۈچۈن بولغانغا قەدەر ئۇالر بىلهللا ۈتۈنلەي اپىتنە تۈگىگەن، دىن پ)

 (ئۇرۇشۇڭالر؛

 

 ېمىندىكىز  - كېسىلىئىرجائىزىم ئىدىيسىنىڭ  - كېسەلمانا بۇ    

ئۇ پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە ھەرقانداق بىر ئۈممەتكە يەتسە 

قىلىدىغان ۋە گۇۋاھچى بولىدىغان ئىسالم ئۈممىتىگە  يېتەكچىلىك

 ۇ:بولىد ئارزۇ قىلغان يېتىشنى

 

َل َعَلْيُكْم  ِ  ا َجع  َ اُكْم َوم  َ اِدِه ُهَو اْجتَ ب  َ ُدوا ِ   الل  َِّه َح َّ ِجه  َ اه  ِ   ) َوج  َ

يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْ َراِهيَم ُهَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلِميَن ِم ْن قَ ْبُل َو ِ     َهَذا الدِّ
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وُل َشِهيداً َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا شُ   46] الحج :  اِس (َهَداَء َعَلى النَّ لَِيُكوَن الرَّس ُ

. ] 

نىڭ يولىدا )پۇل ـ مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن( هللا ا)

بەرنى )دىنغا پەيغەمهللا تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە جىھاد قىلىڭالر، ا

سىلەرگە خاس قىلدى(. سىلەرگە دىندا ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى 

لىشقا شالرنى قىقىلمىدى )سىلەرنى سىلەر تاقەت قىالاليدىغان ئى

تەكلىپ قىلمىدى(. )بۇ( ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىدۇر )بۇ توغرا دىن 

رى سىلەرنى ئىلگىهللا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى مەھكەم ئۇچالڭالر(، ا

. ى)يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرىكى كىتابالردا( مۇسۇلمان دەپ ئاتىد

 پەيغەمبەرنى سىلەرگە گۇۋاھهللا( . )اىقۇرئاندىمۇ شۇنداق ئاتىد

 (بولۇشقا ۋە سىلەرنى كىشىلەرگە گۇۋاھ بولۇشقا )تاللىدى(
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گەرچە يەنە بىر تەرەپتە ( الفكر الصو  )ئىدىيسى سوپىزم    

وخشاش غا ئ (الفكر اإلرجائ )ئىرجائىزىم ئىدىيسى بىراق،  بولسىمۇ

 .يول بىلەن كەلدى.

بارلىق ئىماننىڭ   (الفكر اإلرجائ )ئىرجائىزىم ئىدىيسى    

 ەتتى. چىقىرىۋدائىرىسىدىن ىگە ئەمەل قىلىشنى ئىمان تەلەپلىر

 بولسا پەقەت بىرال  (الفكر الصو  )ئىدىيسى سوپىزم ئەمما    

ئەمەلگە مەركەزلىشىپ ئۇنىڭدىن باشقا پۈتكۈل ئەمەلنى ئىماننىڭ 

الفكر )ئىدىيسى سوپىزم چىقىرىۋەتتى. دائىرىسىدىن تەلەپلىرى 

ىبارەت ئ اللەنى ئەسلەشتىنۋە رى شوئارلىپەقەتال ئىبادەت   (الصو  

ئىبادەتكە مەركەزلەشتى ھەمدە ئىالھى دائىرىدىكى تار، چەكلىك 

لەندۈرۈشنى ۋە ـگۈل زېمىننىپىرىنسىپنىڭ تەلىپى بويىچە 

ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش، اللە يولىدا جىھاد قىلىشنى  

سىنى ممى. بىراق بۇالرنىڭ ھەچىقىرىۋەتتىدائىرىسىدىن ئىبادەت 

) ىرىەيغەمبپئۇنىڭ  نىڭ كىتابى ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە قىلىشقا 
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ىت پاك-دەلىل ئېنىقنىڭ سۈننىتىدە   (صلى الله عليه وسلم 

 كەلگەن ئىدى.

 

ُروِف ) الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِ   اأْلَْرِض أَقَاُموا الصََّْة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوَأَمُروا بِاْلَمعْ 

 [ . 31] الحج :  ْوا َعِن اْلُمْنَكِر َولِلَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر (َونَ هَ 

نىڭ ياردىمىگە ئېرىشىشكە ھەقلىق بولغانالر( شۇنداق هللا ا)

كىشىلەردۇركى، ئەگەر ئۇالرنى يەر يۈزىدە ئۈستۈنلۈككە ئىگە 

قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ياخشى ئىشالرغا 

قا  هللالردىن توسىدۇ، ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتى ابۇيرۇيدۇ، يامان ئىش

 (قا قايتىدۇ(هللا مەنسۇپتۇر )يەنى ھەممە ئىشالر ئاخىرەتتە ا

 

نْ َيا بِاْْلِخَرِة ( ] النساء :  )  َ ْليُ َقاتِْل ِ    َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن َيْش ُروَن اْلَحَياَة الدُّ

43 . ] 

لىدا يوهللا دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئاخىرەتكە تېگىشىدىغانالر ا)

 ()جېنىنى، پۇل ـ مېلىنى پىدا قىلىپ( جىھاد قىلسۇن
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ُتْم َأْن َتْدخُ  َ  اللَّهُ الَِّذيَن آَمُنوا َويَْمَحَ  اْلَكاِ رِيَن ، َأْم َحِسب ْ ُلوا اْلَجنََّة ) َولُِيَمحِّ

 131عمران :  آل ] َوَلمَّا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّابِرِيَن (

– 131 . ] 

مۆمىنلەرنى )ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق( پاكلىشى )

مىنلەر ۇئئۈچۈندۇر، كاپىرالرنى يوق قىلىشى ئۈچۈندۇر. )ئى م

سىلەردىن )ھەقىقىي( جىھاد قىلغانالرنى ۋە هللا جامائەسى!( ا

ـ مۇشەققەتلىرىگە( چىدىغۇچىالرنى بىلمەي )يەنى  )جىھادنىڭ جاپا 

تۇرۇپ(، )پەقەت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېيتتۇق دېيىش ئايرىماي 

 (بىلەنال( جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەر؟

 

 َوِإلَْيِه ) ُهَو الَِّذن َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوالً  َاْمُشوا ِ   َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِم ْن رِْزِقهِ 

 [ . 15] المل  :  النُُّشوُر (
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ا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئەتراپىد سىلەرگە زېمىننى مېڭىشقاهللا ا)

نىڭ )بەرگەن( رىزقىدىن يەڭالر، سىلەر تىرىلگەندىن هللا مېڭىڭالر. ا

 (نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەرهللا كېيىن ا

 

 [ . 81] هود :  ) ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَ ْعَمرَُكْم ِ يَها (

 ، سىلەرنى)يەنى تۇپراقتىن( ياراتتى سىلەرنى زېمىندىنهللا ا)

 (زېمىندا تۇرغۇزدى،

 

بولغان تەلەپتۇر،  زۆرۈراللەنى ئەسلەش مۇسۇلمان ئۈچۈن تولىمۇ    

ئىبادەتنىڭ ھەممىسى پەقەتال اللەنى ئەسلەشال ئەمەس.  ، لېكىن

ىدا كىتاب (سبحانه وتعالى )اللە  دېگەناللەنى ئەسلەش بىراق، 

نى   (رضوان الله عليهم )ساھابىلەر سۈپەتلىگەن ھەمدە 

 سۈپەتلىگەندەك مۇنداق بولىدۇ:

 

 [ . 111آل عمران :  ] ) الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقَياماً َوقُ ُعوداً َوَعَلى ُجُنوِبِهْم (
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پ نى ئەسلەهللا ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندىمۇ ا)

 (تۇرىدۇ

 

 ل(، ھۇلۇاالتحادروھ بىلەن بىرلىشىش ) سوپىزمنىڭبۇ يەردە    

ود) ۋۇجۇد(، ۋەھدەتۇل الحلول) ( ئەقىدىسىدە پەيدا بولغان و دة الَو

ىڭغا پەيدا قىلغان ۋە ئىبادەتنى ئۇنسوپىزم باشقا يەنە  شېرىكئاشكارا 

ىلىشقا قزىكرى ئايەتتە بايان قىلىنغان بۇ  يۇقىرىقىچەكلەپ قويغان 

)اللەنى ئەسلەشكە( تامامەن ئوخشىمايدىغان يەنە بىر نەرسە بار 

ەپ داۋا د‹ ئۇ بىزنى اللە رازىلىقىغا يەتكۈزىدۇ› بۇنىسوپىزم  ،ۇپبول

 قىلىدۇ. 

بارغان  نىڭ تارقىلىشىغا ئىلىپ  (الفكر الصو  )ئىدىيسى سوپىزم    

ۇھىم بىر ياكى ئەڭ م -ھەمدە ئۇنى خەلقنىڭ دىنغا كىرىشنىڭ بىردىن

زم سوپىبولسۇن، -قايسى بولسا سەۋەبلەرئىشىكى قىلىۋالغان 

ئۈممەت ئىچىدە نۇرغۇنلىغان   (الفكر الصو  ) ئىدىيسى

 ئۇ بۇزۇقچىلىقالر تۆۋەندىكىچە:. بۇزۇقچىلىقالرنى پەيدا قىلدى
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 زېمىننىتۇتماسلىق،  سەۋەبلەرنى، يۆلىنىۋېلىشاللەغا 

 ئېغىپقەدەر ئەقىدىسىدە –لەندۈرۈشكە سەل قاراش، قازايى ـگۈل

 ھېس نىمەسئۇلىيىتى، ئىنسانغا خاتالىشىپ كەتكەندە  كېتىش

–، جىھاد قىلىشتىن ۋە ياخشىلىققا بۇيرۇپ قىلدۇرماسلىق

ۇيغۇسىدا ت – ھېسيۈز ئۆرۈش، مۇسۇلماننىڭ  يامانلىقتىن توسۇشتىن

دۇنيا بىلەن ئاخىرەتنى ۋە دۇنيالىق ئەمەل بىلەن ئاخىرەتلىك 

يدا پە قەلبلەردە، ئىسالم ئايرىۋېتىشئەمەلنىڭ ئوتتۇرسىنى 

سان پۈتكۈل تىرىشچانلىقى بىلەن قىلىدىغان ئاندىن كىيىن ئىن

قەلبى اللەغا باغالنغان ھالدا ئەمەل قىلىدىغان  رېئاللىقىدا زېمىن

ەت ، باشقىچە ئىبارتەڭپۇڭلۇقنىگۈزەل بولغان ئىنچىكە ناھايىتى 

سىدىكى دۇنيا ئوتتۇر رېئالدۇنياسى بىلەن  : غەيىبئىيتقاندا  بىلەن

 .ىن ئىبارەتد.. قاتارلىقالر.ئىنچىكە تەڭپۇڭلۇقنى بۇزۇش

 

************* 
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 شەخسنىڭپەقەت بىر بۇ يەردە ئىسالمنى شۇنىڭ بىلەن    

چەكلەپ قويۇش ۋە اللە مۇسۇلمان جامائەتنى ئۇزۇن  دۇنياسىغا 

لەردىن قۇتقۇزۇشقا ـتارىخى يول داۋامىدا ئۈممەتكە يەتكەن كىسەل

 .دا بولدىپەي ئېتىش تەركنى «ئىشلىرى ئومۇمنىڭ»تەكلىپ قىلغان 

شۈبھىسىزكى، گەرچە بۇ بىنا ئۇنىڭسىز مەۋجۇت بولۇپ    

 البۇ دىن پەقەتال شەخسلەرنىايدىغان ئاساس بولسىمۇ، تۇرالم

پەقەت  بىر  ، لېكىن، ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن چۈشمىگەن

شەخىسنىال ئىسالھ قىلىش ياراملىق بىر جەمئىيەتنى بارلىققا 

ان ساغالم بولغكەلتۈرەلمەيدۇ. ئەگەر سەن ئۇنىڭ ھەربىر خىشلىرى 

بۇ  ، كىنلې،  كۆرۈنىدۇ توغرىدەكقىلغىنىڭدا بۇ  تەسەۋۋۇربىر بىنانى 

ۇڭا ئۇ شبىرىگە باغالپ تۇرىدىغان الي يوق، -بىنادا خىشالرنى بىر

 ھەقىقىي بېرەلەيدىغانبەرداشلىق  تەۋرىنىشكەھەرگىزمۇ 

 ئۈممەتلەرنىڭ تەۋرىنىشلەرمۇستەھكەم بىنا بواللمايدۇ. بۇنداق 

ۇ بىنا ب ،ھە! بەلكى-كۆپ نېمىدېگەنھاياتىدا  شەخسلەرنىڭ ،بەلكى

 ،. ئۈممەتلەرنىڭ بەلكىبېرەلمەيدۇشامالغىمۇ بەرداشلىق  تېخى
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چاپقۇن -ھاياتىدا ۋەيران قىلغۇچى قاتتىق بوران شەخسلەرنىڭ

 ھە!-كۆپ نېمىدېگەن

بىرى  -بىر ،بۇ دىن مۇسۇلمان جامائەتكە بەلكى ،ھەقىقەتەن   

ىگە بىرىگە باغالنغان ئىسالم ئۈممىت-كەتكەن، بىر بىلەن گىرەلىشىپ

مەركەزلەشكەن، ھەرگىزمۇ بۇ دىن پەقەتال ۋىجدانى  ئېنىقناھايىتى 

تۇيغۇالرغا مەركەزلەشكەن ئەمەس. بۇ دىن يەنە ئەمەل ۋە - ھېس

 ڭخىتابنىتەكلىپلەرگە مەركەزلەشكەن. مۇئمىنلەرگە يۈزلەنگەن 

 ( «لەر...ئى مۇئمىن»  لَِّذيَن آَمُنوا ...) يَا أَي َُّها اكۆپىنچىسى اللەنىڭ 

ئى  » ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ...دىگەن سۆزى بىلەن باشلىنىدۇ. 

 مەقسەت قىلىنمايدۇ، شەخسلەربۇ سۆزدىن پەقەتال ( «مۇئمىنلەر...

ئورتاق بولغان جامائەت مەقسەت  مەسئۇلىيىتىئۇنىڭدىن  ،بەلكى

 قىلىدۇ:

 

 51المائدة :  ] ِذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء () يَا أَي َُّها الَّ 

. ] 
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 (ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر. )

 

ْم َقْوٍم ُيِحب ُّهُ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َ َسْوَف يَْأِت  اللَُّه بِ 

ِبيِل اللَِّه َوال َوُيِحبُّونَهُ َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِ رِيَن ُيَجاِهُدوَن ِ   سَ 

ِليٌم ، ِإنََّما َيَخاُ وَن َلْوَمَة الئٍِم َذِلَك َ ْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع عَ 

ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم ُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصََّْة َوي ُ َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُ 

 [ . 55 – 53] المائدة :  رَاِكُعوَن (

ڭ )ئۇنىهللا ئى مۆمىنلەر! سىلەردىن كىمكى مۇرتەد بولىدىكەن، ا)

نى دوست هللا ئۇالرنى دوست تۇتىدىغان، ئۇالرمۇ اهللا ئورنىغا( ا

نىڭ  هللاۆيۈنىدىغان، كاپىرالرغا شەپقەتسىز، اتۇتىدىغان، مۆمىنلەرگە ك

يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن 

قورقمايدىغان بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ. بۇ )يەنى يۇقىرىدىكى سۈپەتلەر 

ئۇنى هللا( نىڭ پەزلىدۇركى، )اهللا بىلەن سۈپەتلىنىش( ا

ەڭدۇر، ەزلى( ك)نىڭ پهللا ا)بەندىلىرىدىن( خالىغان كىشىگە بېرىدۇ، 

ھەممىنى بىلگۈچىدۇر. شۈبھىسىزكى، سىلەرنىڭ دوستۇڭالر ( هللا)
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نىڭ رەسۇلىدۇر ۋە مۆمىنلەردۇركى، مۆمىنلەر تەئدىل هللا دۇر، اهللا ا

ە( نىڭ ئەمرىگهللا ئەركان بىلەن ناماز ئۆتەيدۇ، زاكات بېرىدۇ، ئۇالر )ا

 (كەمتەرلىك بىلەن بويسۇنغۇچىالردۇر

 

َلى أَنْ ُفِسُكْم ُنوا ُكونُوا قَ وَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو عَ ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ 

ْ تَ تَِّبُعوا اْلَهَوى َأِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقْ َربِيَن ِإْن َيُكْن َغِنيّاً َأْو َ ِقيراً  َاللَّهُ َأْوَلى ِبِهَما  َ 

] النساء ُلوَن َخِبي رًا ( ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبَما تَ ْعمَ َأْن تَ ْعِدُلوا َوِإْن تَ ْلُووا َأْو تُ ْعِرُضوا  َ 

 :145 . ] 

ئى مۆمىنلەر! خۇدالىق ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشتە، ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى )

ئاتا ـ ئاناڭالرنىڭ ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا )گۇۋاھلىق 

بېرىشكە( توغرا كەلگەن تەقدىردىمۇ، ئادالەتنى بەرپا قىلىشقا 

ىڭالر، )گۇۋاھلىق بېرىلگۈچى( باي بولسا )ئۇنىڭغا رىئايە تىرىش

قىلماستىن(، ياكى پېقىر بولسا )ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتماستىن( ھامان 

سىلەردىن ئۇالرغا يېقىندۇر )يەنى ئۇالرنىڭ هللا ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر، ا

مەنپەئىتىنىڭ نېمىدە بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ(، نەپسى 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

631 

 

ىشىپ )ھەقىقەتتىن( بۇرۇلۇپ كەتمەڭالر. ئەگەر خاھىشىڭالرغا ئەگ

تىلىڭالرنى تولغۇساڭالر )يەنى گۇۋاھلىقتىكى پاكىتنى 

 هللابۇرمىلىساڭالر(، ياكى گۇۋاھلىقتىن باش تارتساڭالر، مۇنداقتا ا

ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن خەۋەردار بولۇپ 

 (تۇرغۇچىدۇر

 

 16آل عمران :  ] يَن َأْولَِياَء ِم ْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن () ال يَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِ رِ 

. ] 

 (قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن مۇئمىنلەرنى مۇئمىنلەر)

 

َهْوَن عَ   ِن اْلُمْنَكِر ) َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّةٌ َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

 [ . 153] آل عمران :  ُمْفِلُحوَن (َوُأولَِئَك ُهُم الْ 

سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان، ياخشى )

ئىشالرغا بۇيرۇپ، يامان ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە 

 (بولسۇن؛ ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر
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نَ ُهْم (  [ . 46] الشورى :  ) َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ

 (..ئىشلىرىنى مەسلىھەت بىلەن قارار قىلىدىغانالرغا..)

 

َهْوَن َعِن ) َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوي َ  ن ْ

 41النوبة :  ] اْلُمْنَكِر َويُِقيُموَن الصََّْة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َويُِطيُعوَن اللَّهَ َوَرُسوَلهُ (

. ] 

مۆمىن ئەرلەر، مۆمىن ئايالالر بىر ـ بىرى بىلەن دوستتۇر، ئۇالر )

)كىشىلەرنى( ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىشالردىن 

 هللاقا ۋە اهللا توسىدۇ، نامازنى )تولۇق( ئادا قىلىدۇ، زاكات بېرىدۇ، ا

 (نىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىدۇ،

 

يَ  ) ِإنَّ اللَّهَ   ] اٌن َمْرُصوٌا ( ُيِحبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِ   َسِبيِلِه َصّفًا َكأَن َُّهْم بُ ن ْ

 [ . 3الةف : 
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ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ هللا شۈبھىسىزكى، ا)

جىھاد قىلغانالرنى )يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە 

زات قىلغانالرنى( ئۇچراشقان چاغدا مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غا

 (دوست تۇتىدۇ

 

عن النعمان بن بشير رض  الله عنهما عن النب  صلى الله عليه وسلم، 

ا َعَلى قال: )َمَثُل اْلَقائِِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّه َواْلَواِقِع ِ يَها؛ َكَمَثِل قَ ْوٍم اْستَ َهُمو 

َهاف َوبَ ْعُضُهْم َأسْ  َْ َ َكاَن الَِّذيَن ِ   َأْسَفِلَها  َفَلَهافَسِفيَنٍةف  ََأَصاَب بَ ْعُضُهْم َأْع

ِصيِبَنا ِإَذا اْستَ َقْوا ِمن اْلَماِء َمرُّوا َعَلى َمْن  َ ْوقَ ُهْمف  َ َقاُلوا: َلْو أَنَّا َخَرقْ َنا ِ   نَ 

رُُكوُهْم َوَما َأرَاُدوا َهَلُكوا َجِميًعاف َوِإْن أَ  ُذوا خَ َخْرقًا َوَلْم نُ ْؤِذ َمْن  َ ْوقَ َناف  َِإْن يَ ت ْ

 َعَلى أَْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعا( رواه البخارن. ) ( .

( ئارقىلىق رضي الله عنهما –النعمان بن بشير نۇئمان )

 دىن نەقلى قىلىنىشىچە  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

اللەنىڭ : »  دېگەنمۇنداق  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ىنى يەنى اللەنىڭ دە مۇستەھكەم تۇرغۇچى )ىرى ئۈستىدبەلگىلىمىل
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تۇرۇپ ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن  مۇستەھكەمئۈستىدە 

ئەتكەن، مەجبۇرىيەتلىرىنى تولۇق  تەركتوسقان، ھارام ئىشالرنى 

ئورۇندىغان كىشى( بىلەن اللەنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە چۈشۈپ 

 يرۇغانبۇقالغۇچى ) يەنى ھارام ئىشالرنى قىلىدىغان، اللە 

ئەتكەن كىشى( خۇددى شۇنداق بىر  تەركمەجبۇرىيەتلەرنى 

ىنىڭ )ئۇالرنىڭ قايسىس كېمىگەكىشىلەرگە ئوخشايدۇكى ئۇالر  بىر 

ئۈستىدىكى ئورۇندا  تۇرىدىغانلىقى ھەققىدە ( چەك  كېمىنىڭشۇ 

ا، ئۈستىدىكى ئورۇند كېمىنىڭتاشالپ ئاندىن ئۇالرنىڭ بەزىسى 

ولتۇرغان ئاستىدا ئ كېمىنىڭا ئولتۇرىدۇ. بەزىسى ئاستىدىكى ئورۇند

نىڭ ئۈستىدىكى كىشىلەر كېمىنىڭكىشىلەر سۇ ئىچمەكچى بولسا 

ىلەر: ئاستىدا ئولتۇرغان كىش كېمىنىڭئۈستىدىن ) ئاتالپ (ئۆتىدۇ.  

بىر تۆشۈك ئىچىپ  كېمىدىنئەگەر بىز سۇ ئىچىش ئۈچۈن  

)  قئۈستىمىزدىكى كىشىلەرگە ئەرزىيەت يەتكۈزمىگەن بولسا

 كېمىنىڭەر .  ئەگدېيىشتىئەلۋەتتە بىز بۇنى قىلىشقا قادىر ئىدۇق( 

ئۈستىدىكى كىشىلەر ئۇالرنى ۋە ئۇالر قىلماقچى ئىشالرنى ئۆز ھالىغا 
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قويۇپ بىرىپ ئۇالر بىلەن كارى بولمىسا ) ئۇالر تەشكەن تۆشۈكتىن 

 ىنىڭكېم( ئۇالرنىڭ ھەممىسى ) يەنى  كېتىپسۇ كىرىپ  كېمىگە

ئۈستىدىكى  كېمىنىڭئولتۇرغان كىشىلەر ھەمدە ئاستىدا 

بولۇپ(  ھاالك بولىدۇ. ئەگەر  غەرقكىشىلەرنىڭ ھەممىسى سۇغا 

ئاستىدا ئولتۇرغان  كېمىنىڭئۈستىدىكى كىشىلەر  كېمىنىڭ

تۆشۈك ئىچىشىنى چەكلىسە   ئۇالرنىڭ  كېمىدىنكىشىلەرنىڭ  

دە مئاستىدا ئولتۇرغان كىشىلەر ھە كېمىنىڭھەممىسى ) يەنى 

 ( 76)ئۈستىدىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى( ھاالكەتتىن  كېمىنىڭ

 «قۇتۇپ قالىدۇ

                                                 
مانا پهيغهمبهر ئهلهيهىســســالام بۇ ھهدىســته جهمىيئهتتىكى كىشــىلهرنى   )76(

للهنىڭ دىنى ادىڭىزدا كىتىۋاتقان بىر كىمىگه ئوخشـــىتىپ مۇســـۇلمانلارنىڭ 
ــك ئهتكهن،  ــارنى تهرى ــــل ــارام ئىش ــــهھكهم تۇرۇپ ، ھ ــدە مۇس ــــتى ئۈس

اخشىلىققا ي دىن باشـقا يهنه كىشىلهرنىمهجبۇرىيهتلىرىنى تولۇق ئورۇندىغان
ــــۇپبۇيرۇپ، يــامــانلىقتىن ت ــــكه ، ھــارام ئوس ــــلــارنى تهرىــك ئىتىش  ،ىش

ــــى لــازىملىقىنى بىز م ــــقــا دەۋەت قىلىش هجبۇرىيهتلىرىنى تولۇق ئورۇنــاش
مۇســـۇلمانلارغا ئهســـكهرتكهن .. ئهگهر بىز مۇســـۇلمانلار ئۇنداق قىلماي 

ــــمهنلىرى ئويدۇرۇپ چىققان  ، ڭئۆزىڭنى بىل، يولىڭنى ما» اللهنىڭ د ش
ــــهن بىلهن مىنى بىر گوغــا كۆمهمتى... ــــىۋال، س ــدەك « غىــت قىس دىگهن

شــــهخســــىيهتچىلىك شــــۇئارلىرىغا ئالدىنىپ ئۆزىمزنىڭ ئىمان ئىيتقانلىقىغا 
ــىلهرنى ــىلىققا بۇيرۇپ، يا قانائهتلىنىپ، الله ئالدىدىكى كىش مانلىقتىن ياخش

 ۇقهجبۇرىيهتلىرىنى تول، مىشــــلارنى تهرىك ئىتىشــــكه ، ھارام ئوســــۇپت
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 . (77)و كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته و 

ڭ سىلەرنى»  : دېگەنمۇنداق  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

-سوئال ھەممىڭالر پادىچى، ھەممىڭالر ئۆز پاداڭالر ھەققىدە 

 «.سوراققا تارتىلىسىلەر

 

كۆپ بولۇپ، بۇالر مۇسۇلمان ناھايىتى مىسالالر  نداقنا بۇما   

كۈچلەندۈرۈپ  مەسئۇلىيىتىنىجامائەتنىڭ ئۈممەت ئالدىدىكى 

نى لەئالدىدىكى ال  (سبحانه وتعالى ) اللە  شەخسبىرىدۇ. ھەر بىر 

پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئىبادەت ئەسلەش، اللەدىن قورقۇش ۋە 

ە لىرىنى ئورۇندايدۇ ھەمدئىبارەت شەخسى مەجبۇرىيەت قىلىشتىن

                                                 
ــۇ ئاســى  ــئۇلىيتىىمىزدىن باش تارتســاق ئاش ئورۇناشــقا دەۋەت قىلىش مهس
ـــىلهرگه  ـــۇ كىمىدىكى كىش ـــه  )ئاش ـــى كهلس ـــىلهرگه اللهنىڭ جازاس كىش
ئوخشـاش( بىزمۇ ئاشـۇ ئاسى كىشىلهر بىلهن تهڭ ھالاك بولىمىز.. شۇڭا بىز 

ــىلهرنى ــقا كىش ــتىن باش ــئۇلىيتىمىزنى ئورۇنداش ــىلىققا ي ھهر دائىم مهس اخش
 وسۇشىمىز لازىم!!ۇپ، يامانلىقتىن تبۇير

 أخرجه الشيخان .  (77)
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 مەجبۇرىيەتلىرىنى پەرزناماز، زاكات، روزا، ھەجدىن ئىبارەت 

ئورۇنداشقا  شەخسئورۇندايدۇ. مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى ھەر بىر 

 ىڭئەمەلـلەرنمۇشۇ  ، لېكىنبولسىمۇ،  ئەمەلـلەر زۆرۈرتىگىشلىك 

بىرلەشكەن بىر ئۈممەتنى  ،بۇ دىنغا خىزمەت قىلىدىغان ئۆزىال

 ەقىقىيھئۆزىنىڭ اللە نازىل قىلغان  ،بارلىققا كەلتۈرەلمەيدۇ، چۈنكى

لەن بى بۇ دىن نىشانىدىكى كى ۋە اللە ئىرادە قىلغان دىتىسۈرى

مەشغۇل بولمايدۇ، گەرچە ئۇالرنىڭ  شەخسلەرپارچىلىنىپ كەتكەن 

مۇشۇ دەپ پاك بولۇپ كەتسىمۇ، دەك ھەممىسى ئەۋلىياالر

نغا خىزمەت قىلىدىغان، بىرلەشكەن بىر بۇ دى ئۆزىال ئەمەلـلەرنىڭ

ەمەلگە ئ رېئاللىقتابۇ  ،ۋەھالەنكى ئۈممەتنى بارلىققا كەلتۈرەلمەيدۇ.

رلۈك ئۇالردا تۈئاشمايدىغان پەرەزدۇر. ئىنسان ئىنسانال بولىدىكەن 

ۈرلۈك ت قەلبلىرىدىكىكۈچلەر بولىدۇ. ئۇالرنىڭ  ھەرىكەتلەندۈرگۈچى

ئۇالرنى بىرەر چەكلىگۈچى  .ھەرىكەتلىنىدۇئارمانالر -ئارزۇ

ھىيلە ـ مىكىر ئىشلىتىشلىرى ئۈچۈن  ھەر بىر توسمىغاندا اللە 

 قىلىدۇ. شەھەرنىڭ چوڭلىرىنى باش گۇناھكار
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ا وَ  ا لَِيْمُكُروا ِ يه  َ اِبَر ُمْجرِِميه  َ ٍة َأك  َ لِّ قَ ْري  َ ا ِ   ك  ُ َك َجَعْلن  َ َذل  ِ ا ) وَك  َ م  َ

 [ . 114] األنعام :  َيْشُعُروَن (يَْمُكُروَن ِإالَّ بِأَنْ ُفِسِهْم َوَما 

ھىيلە ـ مىكىر ئىشلىتىشلىرى ئۈچۈن )مەككىدە قۇرەيشنىڭ )

چوڭلىرىنى باش گۇناھكار قىلغىنىمىزدەك(، ھەر بىر شەھەرنىڭ 

چوڭلىرىنى باش گۇناھكار قىلدۇق، ئۇالرنىڭ ئىشلەتكەن ھىيلە ـ 

ەرنىڭ لمىكىرلىرى ئۆزلىرىگە يانىدۇ )يەنى ئۇالر شۇ ھىيلە ـ مىكىر

 (ۋابالىغا قالىدۇ(، ئۇالر )بۇنى( سەزمەيدۇ

 

جىنايەتچىلەرنىڭ كاتتىباشلىرى جاھىلىيەتكە خاس ئەگەر      

 نىڭۋاسىتىلىرىئۇالر ئاالقىلىشىش   ،ئۇنداقتا ،بولسابولىدىغان 

بىر شەھەرگە ئايالندى دەپ داۋا  خەلقئارالىقياردىمىدە  ئالەم 

ىڭ بولسا ئىسالمغا ۋە ئۇن« ەھەربىر ش خەلقئارالىق» قىلىشىۋاتقان 

ئەھلىگە زىيانكەشلىك قىلىۋاتقان جىنايەتچىلەرنىڭ كاتتىباشلىرى 

ڭ ياكى ئۇالرنى – شەخسلەر. شۇڭا بىر قانچە بىلەن توشۇپ كەتتى
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شى، ۇتۇت، روزا ى، زاكات بىرىشىنىڭ نامازنى ئادا قىلىش -ھەممىسى

ىلىشى، ھەج قىلىشى، اللەغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئىبادەت ق

 بۇ جىنايەتچىلەرنىڭ ئۆزىالتەقۋالىق قىلىشى.. قاتارلىقالرنىڭ 

غا رۋە جاھىلىيەت تەرەپتىن مۇسۇلمانال وقىتىشقاكاتتىباشلىرىنى ي

ياكى  قادىر بوالالمدۇ بېرىشكە پاساتالرغا رەدىيە -پىتنە كېلىۋاتقان

ادا ئبۇالرنى يوقىتىش ئۆزلىرىنىڭ بارلىق مەسئۇلىيەتلىرىنى 

ن ھەمدە ئاشۇ مەسئۇلىيەتنىڭ تەلەپلىرىگە ئەمەل قىلىدىغا

ۆز ئارا ئئۈز ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىدىغان  شەخسقىلىدىغان ۋە ھەربىر 

 شەخسھەر بىر بوالمدۇ؟ موھتاج بىر ئۈممەتكە ئىتتىپاقالشقان 

بارلىق كىشىلەرنىڭ ئالدىدىكى  كېتىپئۆزى بىلەن بولۇپ 

ھەرگىزمۇ ئۈممەت  بۇ   ،باش تارتسا مەسئۇلىيىتىدىن

 .ئىتتىپاقلىشالمايدۇ

له رضوان ال) ىرلىساھابى   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر    

 ئاندىن ئۇالرنىڭ تەربىيەلەپيالغۇز ھالەتتە -نى يالغۇز  (عليهم 

 »ھەممىسىنى ئۆزلىرىنىڭ خۇسۇسى دۇنياسىغا قويۇپ بىرىپ: 
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اكى ي؟ دېگەنمۇئۆزۈڭنى بىل، باشقىالر بىلەن كارىڭ بولمىسۇن 

 رضوان الله) ىرلىساھابى   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

بىرى بىلەن  –نىڭ ھەممىسىنى بىر بىنادىكى بىر   (عليهم 

گىرەلىشىپ كەتكەن، بىرگەۋدىگە ئايالنغان خىش بولۇش ئۈچۈن 

ىش ئۇنى باشقا خئارىلىقىغا ئاندىن ھەربىر خىشنىڭ  تەربىيەلەپ

ويۇپ، ئۇالردا باشقىالر بىلەن بىلەن چاپالشتۇرىدىغان الي ق

 چاپلىشااليدىغان ئىقتىدارنى ھازىرلىغانمۇ؟

بىر  ىلېيئورتاق مەسئۇلىيەت  ۋە لېيىتۇيغۇالر - ھېسبىرلەشكەن 

 ئوخشاش بولۇپ بىرى يەنە قېرىنداشقائىككى  قوشكېزەك تۇغقان

 بىرىدىن ئايرىاللمايدۇ.

 نىۇلىيىتىمەسئبىرى بىلەن ھەمكارلىشىش ئۆز -ئۆز ئارا  بىر   

بىر  ئۈممەت. ئەگەر پەرزدۇرئورۇنداشقا قادىر بولغان ھەربىر كىشىگە 

ىرىنى ب-ئۇالر ئۆزئارا بىر ەن ئۆزئارا ھەمكارالشقان ۋاقىتتا،بىرى بىل

ۈممەت ئ .ئۈممەتكە ئايلىنىدۇ ئىتتىپاقالشقان ،  كۆرۈدىغانياخشى 

  ،تاتبىرى بىلەن ئۆزئارا ھەمكارلىشىشتىن يۈز ئۆرىگەن ۋاقى-بىر 
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ئاداۋەت تۇتىدىغان ،  كۆرۈدىغانبىرىنى يامان -ئۇالر ئۆزئارا بىر

 ..ئۈممەتكە ئايلىنىدۇ

ادىر ئورۇنداشقا ق مەسئۇلىيىتىنىاللە يولىدا جىھاد قىلىش ئۆز    

ۆز ئ. ئەگەر ئۈممەت جىھاد قىلسا پەرزدۇربولغان ھەربىر كىشىگە 

ۈككە ساقالپ قالىدۇ ھەمدە زىمىندا ئۈستۈنل مەۋجۇدىيىتى

 يۈز ئۆرىسە دۈشمەنلىرى ئۇنى ئىرىشىدۇ. ئەگەر ئۈممەت جىھادتىن

 .يەۋېتىدۇ

 تىنىمەسئۇلىيىئۆز  ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش    

. ئەگەر ئۈممەت پەرزدۇرئورۇنداشقا قادىر بولغان ھەربىر كىشىگە 

ئەڭ ياخشى ئۈممەت توسىسا ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن 

ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسۇشتىن ەگەر ئۈممەت . ئبولىدۇ

 .دۇ:ئۈممەتكە ئايلىنىپ قالى ئۇچرىغاناللەنىڭ لەنىتىگە  ۆرىسەئ يۈز

 

َهْوَن َعِن اْلُمنْ  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ ُتْم َخي ْ َكِر ) ُكن ْ

 [ . 115:  ] آل عمرانَوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه ( 
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ئۈچۈن  مەنپەئەتى)ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر )

 هللائوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ا

 (.ئۈممەتسىلەرقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى 

ْبِن َمْريََم َذِلَك ا ) ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن بَِن  ِإْسرائيَل َعَلى ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى

َس َما َكانُوا ِبَما َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن ، َكانُوا ال يَ تَ َناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر  َ َعُلوُه لَبِئْ 

 [ . 41 – 46] المائدة :  يَ ْفَعُلوَن (

 

ەنى ئىسرائىلدىن كاپىر بولغانالرغا داۋۇدنىڭ ۋە مەريەم ئوغلى ب)

زەبۇردا ۋە ئىنجىلدا( لەنەت قىلىندى. ئىسانىڭ تىلى بىلەن )يەنى 

بۇ )يەنى ئۇالرنىڭ لەنەتكە ئۇچرىشى( ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق 

قىلغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەنلىكلىرىدىن بولدى. ئۇالر 

ئۆزلىرى قىلغان يامان ئىشالردىن بىر ـ بىرىنى توسمايتتى؛ ئۇالرنىڭ 

 (قىلمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!

 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

643 

 

ەكلىپلەردىن ۋە كۆپچىلىك ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتنى ئومومى ت   

بۇنداق شەخسىيەتچى روھنىڭ  ئۆرۈيدىغانقىلىشتىن يۈز  ھېس

ۇنداق بولسۇن ب -قانداق بولسا سەۋەبلەرتارقىلىشىغا ئىلىپ بارغان 

شەخسىيەتچى روھ ئۈممەت ئىچىدە نۇرغۇنلىغان بۇزۇقچىلىقالرنى 

ت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈش، ھەھاكىمالرغا نەسىئۇالر: . پەيدا قىلدى

 دىننىڭ بىر قىسمى دەپ ئۇنى (صلى الله عليه وسلم)پەيغەمبەر 

 كۆرسەتتى:

 

قال علبه الةالة والسالم عل  س بل النأوبد : " الدين النةبحة " قبل : ِلَمْن 

 و لله ورسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم و  يا رسول الله ؟ قال : 

(78 ) 

 ندېگەدىن » تەكىتلەپ:    (لله عليه وسلم صلى ا) پەيغەمبەر 

 دېگەندىن  ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى!.  دېدى«  نەسىھەت 

                                                 
دىگهن سۆزنىڭ لوغهت مهنىسى ؛ خالىس،  " النصيحة "ك بۇيهردىكى متفق عليه . (78)

ههت قىلىش ەسى»سهمىمى بولۇش دىگهن مهنىنى بۈلد رىدۇ . ئىستىلاھى مهناسى بولسا ن

 دىگهن مهنىنى بۈلد رىدۇ.«
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صلى الله عليه ) پەيغەمبەر  كىملەرگە نەسىھەت؟ دىيلىۋىدى.

،  اللەنىڭ پەيغەمبىرى ( 79)اللە ئۈچۈن دېگەندىن : »    (وسلم 

ۋە ( 82)ر ئۈچۈن،  پۈتكۈل مۇسۇلمانال ( 81)ۋە اللە نىڭ كىتابى( 80)

 . دېدى«  نەسىھەت غا (83)ئۇالرنىڭ ئىماملىرى

 

نى سىياسەت بىلەن مەشغۇل بولۇشئۇ بۇزۇقچىلىقالرنىڭ يەنە بىرى:  

ئەگەر  ؛ ئېتىش تەركنىڭ ھۆكۈم ئىشلىرىنى ، ھاكىم ئېتىش تەرك

ھاكىم ئادىل بولسا ئۇ اللە تەرەپتىن كەلگەن ياخشىلىق ۋە 

                                                 
للهنىڭ بۇيرىغان پهرىزلهرنى ئادا قىلىش، الله چهكلىگهن يهنىك ا –الله ئۈچۈن    (79)

 ئىشلاردىن يىراقلىشىش.. قاتارلىقلارنى  كۆرسىتىدۇ.
يهنىك اللهنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئىيتىش ۋە ئۇالله  -ئۈچۈن اللهنىڭ پهيغهمبىرى  ( 80)

ىغاننى رتهرەپتىن ئىلىپ كهلگهن  بارلىق ئهھكاملارغا ئىمان ئىيتىشنى ۋە پهيغهمبهر بۇي

 تۇتۇش ۋە ئۇ چهكلىگهن ئىشلاردىن چهكلىنىش.. قاتارلىقلار  كۆرسىتىدۇ.
يهنىك قۇرئاننىڭ الله  پهيغهمبىرىگه چۈشۈرگهن اللهنىڭ ھهقىقى  – الله نىڭ كىتابى(81)

 سۆزى ئىكهنلىكىگه ئىمان ئىيتىش ۋە ئۇنىڭغا ئالاقىدار ئىشلارنى  كۆرسىتىدۇ.
ۈتكۈل مۇسۇلمانلارنى توغىرا يولغا باشلاش ۋە ئۇلارغا يهنىك پ -پۈتكۈل مۇسۇلمانلار(82)

دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىشلىرىنى ئۈگۈتۈش، ئۇلارغا نادان ۋە غاپىل قالغان ۋاقىتلىرىنى ئهسلىتىپ 

 قويۇش.. قاتارلىقلارنى كۆرسىتىدۇ.
ۋە  يهنى مۇسۇلمانلارنىڭ ئىش ئىگىلىرىگه ئىتائهت قىلىش -نىڭ ئىماملىرىمۇسۇلمانلار(83)

ارنىڭ ھهق ئۈستىدە مۇستهھكهم تۇرىشىغا ياردەم بىرىش ھهمدە ئۇلارغا نهسىههت ئۇل

 قىلىش... قاتارلىقلارنى كۆرسىتىدۇ.
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ئۈممەت ئىچىدىن ت بولسا . ئەگەر ھاكىم مۇستەبىبەرىكەتتۇر

ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىپ ئۇنىڭ مۇستەبىتلىكى ۋە زۇلۇمىغا رەدىيە 

ىقالر مۇناپ ئەتراپىنىئۇنىڭ  ،كىشى چىقمايدۇ. بەلكى بېرىدىغان

، ئۇالر ھاكىمغا ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى چىرايلىق ئورۇۋالىدۇ

ھەقنىڭ ئاۋازى  قۇلىقىغاكۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ھاكىمنىڭ 

 دىكىئەتراپىۇنىڭ ەتمەيدۇ. ئەگەر ئۇنىڭغا ھەقنىڭ ئاۋازى يەتسە ئي

كىشىگە قارشى تۇرۇشقا  دېگەنىمنى ھەق ۋە ئۇنى مۇناپىقالر ھاك

 .كۈشكۈرتىدۇ

ەردىن يەنە شۇالر باركى ـۇنىڭدەك ئۈممەتكە يەتكەن كىسەللش

، ىلىشقئويالنماستىنال  ھېچقانداقئىشالنى : باشباشتاقلىق، ۇالرئ

مۇھىت بۇالرنىڭ ھەممىسى  رلىقالر.قاتا .. لىكئىرادىسىز

 دە ەلگەن ھەمك ئۈچۈن ئۇنى داۋاالشئىسالم  ،دىن بولۇپكىسەللىرى

ن ۋە قىلىشتىن بۇرۇ ھەرىكەت، قا، تەپەككۇر قىلىشگەتۈزۈم قەلبنى

قىلىش جەريانىدا ئويلىنىشقا ئادەتلەندۈرۈش، قىزغىن  ھەرىكەت
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قالمايدىغان تەۋرەنمەس  بولغان تۇنجى قەدەملەردىن كىيىن بوشاپ

 . وغرىلىدىتيولىنى ئۇالرنى تۈزىدى ۋە ئىرادىگە ئىگە قىلىش بىلەن 

ئىشالرغا تولىمۇ  نداقبۇ  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر    

بۇ    (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  ئىدى.  ھېرىسمەن

ىن كىيقەدەمدە قىلىدىغان ئىشالر ياكى ئىككىنچى ئىشالرنى 

ىپ قىلىن ۋەھىيلىدىغان قوشۇمچە ئىشالر دەپ ئويلىمايتتى. قى

بۇ ئاپەتلەر مەۋجۇت    (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  تۇرغان

قى كىلەلمەيدىغانلىبارلىققا دەۋەت بىناسىنىڭ  ھەقىقىيبولغاندا 

ھەمدە داۋاملىق  چوڭقۇر يىلتىز تارتالمايدىغانلىقىنى ئوبدان 

 بىلەتتى.

نىڭ تىلى بىلەن شۇنداق   (رضوان الله عليهم )ساھابىلەر    

-بىزنى نامازغا   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر » كەلدىكى

 .«.سەپكە تىزاتتى، -خۇددى بىزنى ئۇرۇشقا سەپكە تىزغاندەك

خۇشۇئ )پۈتۈن  نامازنى   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ز ئارقىلىق ئىبادەت قىلىش( ۋە سەكىينەت )نامابىلەن  ۋۇجۇدى
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. نامازدىكى ئورۇنداشقا بۇيرىدۇقەلبى خاتىرجەم بولۇش( بىلەن 

بىلەن ئىبادەت قىلىش( بولسا بەندە بىلەن  ۋۇجۇدىخۇشۇئ )پۈتۈن 

مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىدىغان نامازنىڭ روھى رەببى ئوتتۇرسىدىكى 

 ۋەھىي ، لېكىنئىش.  ئېنىقناھايىتى دۇر. ئۇنىڭغا بۇيرۇش ئامىلى

نى ئۈممەت  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  رغانقىلىنىپ تۇ

بىنا قىلىشتا اللە بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىش بىلەن بىرگە 

نى ئوبدان ئىكەنلىكى زۆرۈريەنە بىر خىل ئامىلنىڭ بولىشىنىڭ تولىمۇ 

 ەلبنىقبىلەتتى. ئۇ ئامىل بولسا قائىدە تۈزۈمدۇر. قائىدە تۈزۈم بولسا 

 بولىدىغانموھتاج  تەربىيەلەشكەە ئادەتلەندۈرۈپ قائىدە تۈزۈمگ

 صلى الله) پەيغەمبەر شۇنىڭ ئۈچۈن ، روھى ئادەتتۇر. ھېسسىي

ن مۇبارەك قولى بىلە سېپىنى ئوقۇغۇچىالرنىڭناماز   (عليه وسلم 

نىڭ تۈزۈم–قائىدە  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  تۈزەيتتى،

ە ەپ تولۇق رۇسالنمىغىچقىلغانلىقى ئۈچۈن س ھېس ئەھمىيىتىنى

  نامازنى باشلىمايتتى.
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تۈزۈم بولسا دىننىڭ ئايرىلماس بىر قىسمىدۇر. –قائىدە   ،ئېنىقكى   

مەسىلەن:  مەيلى ۋاقىتنى بەلگىلەشتە بولسۇن ياكى سەپنى 

ۋە سەجدىدە  رۇكۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭتۈزەشتە بولسۇن ياكى ناماز 

روزا  .تۈزۈملىرى بار–دە قائىئەگىشىشتە بولسۇن نامازنىڭ ئىمامغا 

تۈزۈملىرى ۋە تۇتىدىغان ۋاقىتلىرى بار. –تۇتۇشنىڭمۇ قائىدە 

 تۈزۈملىرى–زاكاتنىڭمۇ قائىدە 

 تۈزۈملىرى ۋە ھەج–ۋاقىتلىرى بار. ھەجنىڭمۇ قائىدە  بېرىدىغانۋە  

قىلىدىغان ۋاقىتلىرى بار. بۇندىن باشقا ئۇرۇشتا سەپلەرنى 

 بار.تۈزەشنىڭمۇ قائىدە تۈزۈملىرى 

ئىشالرنى ئۆز مەيلىچە، ئويالنماستىن قىلىش بولسا  ،ئەمما   

ئىسالم  نلېكى.  مۇمكىن بولۇشىمۇھىتنىڭ ئاپەتلىرىدىن  ئېھتىمال

نەزەرنى ئىسالم ئۇنىڭغا قارشى تۇرىدۇ ۋە ئۇنى تۈزەيدۇ. 

 ۇرايدۇب ئۆزگەرمەيدىغان، ئالمىشىپ قالمايدىغان ئىالھى قانۇنىيەتكە

ىشەنچ ئ قەتئىيا ئويلىنىش ، تەپەككۇر قىلىش، ۋە بارلىق ئىشالرد

نەزەرنى ئىشالرنىڭ ئاقىۋىتىگە بۇرايدۇ ھەمدە   قا چاقىرىدۇتۇرغۇزۇش
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ياكى خاتا بولىدىغانلىقىغا نەزەر سىلىشنىڭ توغرا  ەمەلنىڭئ بىرۋە 

بىر ئىش دۇرۇس  لەن:كۇپايە قىلمايدىغانلىقىغا بۇرايدۇ. مەسى

ڭغا بۇ ئىش ئۇنى ، لېكىنمكىن، مۇ بولۇشى مۇستەھەپھەم  بولۇشى

رنى بۇتالخۇددى نەتىجىلەرنى توسالمايدۇ،  كېلىدىغانئەگىشىپ 

ىلىپ نى تىلالشقا ئ (سبحانه وتعالى ) اللە تىلالش مۇشرىكالرنىڭ 

 وخشاش.،ئ بۇيرۇغىنىغابارغان ۋاقىتتا اللە بۇتالرنى تىللىماسلىققا 

 

َه َعْدواً ِبَغْيِر ِعْلٍم وِن اللَِّه  َ َيُسبُّوا اللَّ ) َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن دُ 

 [ . 156ألنعام : ] ا( 

مۇشرىكالرنىڭ خۇدانى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان بۇتلىرىنى )

تىللىماڭالر، )ئۇنداق قىلساڭالر( ئۇالر بىلمىگەنلىكلىرىدىن 

 (نى تىلاليدۇ.هللا ھەددىدىن ئېشىپ ا

 

 ) مۇھەممەد ›كىشىلەرنىڭ  ( صلى الله عليه وسلم) پەيغەمبەر    

 دەپ‹ ئۆز ساھابىلىرىنى ئۆلتۈرۈپتۇ  (صلى الله عليه وسلم 
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 مۇناپىق ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيئاشكارا  بىلجىرلىماسلىقى ئۈچۈن

لەر نى ئۆلتۈرۈشتىن توستى. ئۇ ۋاقىتتا ياكى كىشى  (عبد الله بن أَب ّ )

ياكى ئۇالر  ،مىغانتارتچوڭقۇر يىلتىز  تېخىئىمانى  ،ئىسالمغا كىرگەن

. ىگەنكىرمئىسالمغا  تېخى كۈتۈۋاتقانئىسالمغا كىرىشكە پۇرسەت 

 صلى الله عليه)  مۇھەممەد ›مانا مۇشۇنداق ۋاقىتتا ئۇالر ئارىسىدا 

ىشى سۆزنىڭ تارقىل دېگەن‹ ئۆز ساھابىلىرىنى ئۆلتۈرۈپتۇ  (وسلم 

 تۇرغانئىككىلىنىپ دەۋەتنى پالەچ ھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ ۋە 

 كىشىلەرنى ئىسالمغا كىرىشتىن توسۇپ قويىدۇ!

پ كىيىن ئىرادىسى بوشاقىزىغاندىن ئىرادىسىزلىك ۋە ئوتتەك    

 لېكىن،  نمۇمكى بولۇشىبولسا بۇمۇ مۇھىتنىڭ ئاپەتلىرىدىن  كېتىش

ەن: بىر مەسىل ئىسالم بۇ ئاپەتلەرنى بارلىق تەرەپلەردىن داۋالىدى. ،

ەرلىرىنى ۋە قەلىبلىرىنى پۈتكۈل ئىسالم ئۇالرنىڭ نەز ،تەرەپتىن

ۋە پۈتكۈل زاماندىن ھالقىپ  زېمىنىدىنھاياتى دۇنيادىن ۋە پۈتكۈل 

ەتكۈزىدىغان نىشانغا ئۆتىدىغان ۋە تەڭداشسىز بىر ئىرادىگە ي

. ئۇ نىشان بولسىمۇ ئاخىرەت كۈنى ۋە ئۇ كۈندىكى يۈزلەندۈردى
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 مۇكاپات،-، جازا ھېسابتوپلىنىش،  ھۇزۇرىغاتىرىلىش، اللەنىڭ 

قاتارلىقالر. ئاندىن ئىسالم بۇ دۇنيانى ئاخىرەت .. جەننەت دوزاخ

دۇنياسىغا تۇتاشتۇردى ھەمدە بۇ دۇنيادىكى ياخشى ئەمەلنى 

ىلدى. ق ۋاسىتىسى ئېرىشىشنىڭئاخىرەتتىكى خاتىرجەملىككە 

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەمەل قىلىدىغان ئىرادە ۋە  قەلبلەربۇنىڭ سىرتىدا 

ۈن ۋە ئۇنىڭ تەلەپلىرىنى ئورۇنداش ئۈچپۈنىدىغان ئۇنىڭغا تەل قەلبلەر

 !نىشان يوق-غايەكۆرسىتىدىغان تىرىشچانلىق دائىم 

   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر  ،يەنە بىر تەرەپتىن   

نى . ئۇ جىھادى ئەمىلىئېتىدۇنەمۇنىلەرنى تەقدىم -داۋاملىق ئۈلگە

تالردىمۇ دەۋەت بوشاشتۇرماي داۋامالشتۇرىدۇ. ئۇ ئەڭ قىيىن ۋاقى

ئىشلىرىنى توختاتماي داۋامالشتۇرىدۇ. ئۇ پۈتكۈل شارائىتالر 

ۋە دەۋەتنى توختىتىشقا چاقىرغان تەقدىردىمۇ  ئۈمىدسىزلىنىش

 دەۋەتنى داۋام قىلىدۇ. ئۈمىدسىزلەنمەي

 (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر بىر تەرەپتىن،  ئۈچىنچى   

ۋە ئۇالر ئارقىلىق ئۈممەتكە  غا  (رضوان الله عليهم )ساھابىلەر 
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داۋاملىق يوليورۇق بەردى، گەرچە ئەمەلنىڭ نەتىجىسى تولىمۇ 

     يىراقتا بولسىمۇ:

 

 قال لهم ص         لى الله عليه والس         ْم :و إن قامت الس         اعة وبيد 

 .( 84)أحدكم َ ِسيلة  ليغرسها و 

»  : دېگەنمۇنداق  ئۇالرغا (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

  ،ىلەرنىڭ بىرسىنىڭ قولىدا  بىر تۈپ كۆچەت بولۇپئەگەر س

قىيامەت قائىم بولسا ئۇ شۇ كۆچەتنى  ،تىكمەكچى بولۇپ تۇرغاندا

 «تىكىۋەتسۇن.

 ئۇالرنى ئاز بولسىمۇ دائىم   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر    

ە ھەمد قىزىقتۇردىياخشى ئەمەلنى قىلىشنى داۋامالشتۇرۇشقا 

 ..پاناھلىق تىلىدى ھۇرۇنلۇقتىناجىزلىقتىن، ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئ

كىتاب ۋە سۈننەتتىكى مانا بۇ بارلىق يوليورۇقالرنىڭ نەتىجىسىدە    

مۇسۇلمان ئۈممەتنىڭ ھاياتىدا اللەغا دەۋەت قىلىش ھەر زامان  داۋام 

                                                 
 رواه أحمد .  )84(
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 ېمىنزقىلماقتا،  اللە يولىدا جىھاد قىلىش ھەر زامان داۋام قىلماقتا، 

پەن -ئەسىر داۋام قىلغان غايەت زور ئىلىمنۇرغۇن  رېئاللىقىدا

 ۋە غايەت زور مەدەنىيەتلەر بارلىققا كەلدى. ھەرىكىتى

مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىدا ئالغا ئىنتلدۈرگۈچى روھنىڭ يوقىلىشىغا    

 باشباشتاقلىققا ۋە پىالنلىق ئىش كۆرۈدىغانۋە قائىدە تۈزۈمنى يامان 

ە ارىسىغا ئىش قىلىشقا ۋقئۆز مەيلىچە  كۆرۈدىغانقىلىشنى يامان 

ز سوۋۇپ تىناھايىتى ، ئۇنىڭدىن قىزىپ تىز ناھايىتى بىر ئىشقا 

ۇ بقايسى بولسا بولسۇن  سەۋەبلەرئىلىپ بارغان كىتىشكە  

چوڭ بۇزۇقچىلىقالرنى پەيدا ناھايىتى ەر ئۈممەت ۋۇجۇدىدا ـكىسەلل

ت مەدەنىيە»: ھازىرقى زامان تىلى بىلەن ئىيتقاندا ئۇالر قىلدى.

، نۇرغۇنلىغان پايدىلىق پىالنالرنىڭ «جەھەتتىكى قاالقلىق

غۇالرنىڭ تۇي- ھېس، بولۇشىبۇرۇن مەغلۇپ  بېرىشتىننەتىجىسىنى 

 ،كېسەللىكلىرى، ئىدىيە كېسەللىكلىرى ئەقىدەنۇرغۇنلىغان 

ئەخالق  ،كېسەللىكلىرىئىجتىمائىي ، كېسەللىكلىرىسىياسىي 

ىشكە ، بۇالرنى ئۆزگەرتئالدىدا دۆتلىشىپ قىلىشى كېسەللىكلىرى
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قىلماسلىق.. قاتارلىقالر. مانا بۇالرنىڭ  ھەرىكەتجىددىي 

لى ص) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە ھەممىسى 

 ۋە ئۈممەتنى ئۇنىڭدىن بۇيرۇغانئۆزگەرتىشكە   (الله عليه وسلم 

ئەگەر ئۈممەت بۇ ئىشالرنى  ،بولۇپمۇنكەر ئىشالر ئاگاھالندۇرغان 

 جازااليدۇ.. ئومۇميۈزلۈكگەرتمىسە اللە پۈتكۈل ئۈممەتنى ئۆز

لەرنىڭ ھەممىسى ئۈممەت ۋۇجۇدىدا توپالنغان ـمانا بۇ كىسەل   

خەۋەر بەرگەن  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر   ،ۋاقىتتا

، بارلىق ئۈممەتلەرنىڭ ئىسالمى ئۈممەتنى غېرىبلىقىئىسالمنىڭ 

ش ئىبارەت ئىككى چوڭ ئى دىنكېلىشى يوپۇرۇلۇپيوقىتىش ئۈچۈن 

 يۈز بىرىدۇ.

تەرەپتىن  اللەھالىتىگە قايتتى.  غەرب قېتىمقى تۇنجىمانا ئىسالم    

 .بۇرمىلىنىپ كەتتىئىسالمنىڭ  بارلىق چۈشەنچىلىرى چۈشكەن 

 مەسىلەن:

تىل بىلەن سۆزلىنىدىغان سۆزگە ئايلىنىپ قالدى. « ال إله إال الله»    

نىڭ مەزمۇنلىرىدىن بىخەۋەردۇر، ئىش « اللهال إله إال» بولسا  قەلب
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-نىڭ تەلەپلىرىگە قارمۇ«ال إله إال الله» بولسا  ھەرىكەتلەر –

 . قارىشىدۇر

قۇلچىلىق شۇئارلىرىغا چەكلىنىپ قالدى،  ئىبادەت بولسا  ،ئەمما   

-مانا بۇ قۇلچىلىق شۇئارلىرىنىڭ ئۆزىمۇ روھتىن خالى بولغان ئۆرۈپ

بۇ روھتىن  ئاندىن قىلىنىشقا ئۆزگىرىپ كەتتى.ئادەت سۈپىتىدە ئادا 

ئادەت سۈپىتىدىكى قۇلچىلىق شۇئارلىرىمۇ ئادا -خالى بولغان ئۆرۈپ

ىغان ئادا قىلىشتىن باش تارتىد ،ھەتتا ،قىلىدىغان ھۇرۇنلۇققىلىشقا 

ئادا ىنى شوئارلىرقالدى. ئاندىن كىيىن بۇ قۇلچىلىق  كېلىپھالەتكە 

 ەتتى.لسىال كۇپايە قىلىدىغان ھالەتكە يياخشى بونىيىتى قىلمىسىمۇ 

قەدەر ئەقىدىسى بولسا كەسكىن ئىرادە ۋە -قازايى ،ئەمما   

 ىڭقىلىشن تەۋەككۈلتوغرا تۇتۇش بىلەن بولىدىغان  سەۋەبلەرنى

بولغان اللەنىڭ تەقدىرىگە يۆلىنىۋىلىشقا ئۆزگىرىپ  خۇنۈك  ،ئورنىدا

الىقالر بارلىق خات قانبېرىۋاتكەتتى ھەمدە كىشىلەر ئۆزلىرىدىن يۈز 

زىنى قويۇپ ئۆئىتتىرىپ ۋە كەمچىللىكلەرنى اللەنىڭ تەقدىرىگە 

 ئاقاليدىغان ھالەتكە يەتتى!
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 -بىرتۇيغۇسىدا - ھېس كىشىلەرنىڭدۇنيا ۋە ئاخىرەت  ،ئەمما   

ىلەن دۇنيالىق ئۈچۈن ئەمەل بىردىن ئايرىلىپ كەتتى. شۇنىڭ ب

ھەمدە ئاخىرەت  ىغانئېتىد تەركنى ئاخىرەتلىك ئەمەل قىلىش

 نىەندۈرۈشـگۈلل زېمىننىۋە  ن ئەمەل قىلىش ھاياتى دۇنيانىئۈچۈ

 ھالەتكە يەتتى. ئىتىدىغان تەرك

ئاستا يوقىلىشقا -جىھاد چۈشەنچىسى بولسا ئاستا ،ئەمما   

ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىدىغان چۈشەنچىسى باشلىدى. ئاخىردا جىھاد 

اش مۇداپىئە قىلىشتىنمۇ ب ، ئاندىن كىيىن ئۆزنىچېكىندىھالەتكە 

 تارتىپ جىھادنىڭ تەلەپلىرىدىن قاچىدىغان ھالەتكە يەتتى.

نى روھ ۋە ئالى ئىرادى يېڭىچەتەربىيە چۈشەنچىسى بولسا  ،ئەمما   

 ئادەت ۋە ئەنئەنىلەرگە كۆنۈپ كەتتى. -پەيدا قىاللمايدىغان ئۆرۈپ

ققا لىزەبۇر-سەبىر قىلىش ۋە تەقۋالىق چۈشەنچىسى خار ،ئەمما   

ىز قىلمايدىغان ت ھەرىكەترازى بولىدىغان ۋە ئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن 

 پاسسىپ ھالەتكە چۈشۈپ قالدى. ،پۈككۈچى



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

657 

 

ئىسالمى چۈشەنچىلەردە مانا بۇ غايەت زور بۇزۇقچىلىقالر پەيدا    

 «قاالقلىق )ئارقىدا قىلىش( » بارلىق ساھەلەردە   ،بولغان ۋاقىتتا

كۈچ جەھەتتە ئارقىدا ر ئەسكىرى . يەنى مۇسۇلمانالپەيدا بولدى

ە پەن جەھەتت-ئىلىم جەھەتتىن ئارقىدا قالدى،سىياسىي قالدى، 

پىكىر جەھەتتە ئارقىدا قالدى، ئىقتىساد -ئىدىيەئارقىدا قالدى، 

ۋە ئەخالقى جەھەتتە ئارقىدا ئىجتىمائىي جەھەتتە ئارقىدا قالدى، 

 ەلەردەساھىق رلبا كېچىدىغانقالدى.. ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كۆڭۈلدىن 

ناھايىتى ئارقىدا قالدى. مانا بۇ ساھەلەرنىڭ ھەممىسىدە 

 ىشئېرىشقىلىش ئۈستۈنلۈككە  ھەرىكەتئىنچىكىلىك بىلەن 

وڭ مەنبەدىن: يەنى اللە ۋە ئاخىرەت كۈنى چمەزگىلىدە ئاشۇ 

 قۇۋۋەت قوبۇل قىالتتى.-ئەقىدىدىن كۈچتوغرا ھەققىدىكى 

–الق قۇرۇپ كەتكەن ۋاقىتتا كىشىلەرنىڭ قەلىبلىرىدىكى بۇ   

ەرنىڭ بۇ يەردە كىشىل -رەببىڭ رەھىم قىلغان كىشى بۇنىڭ سىرتىدا

غىزاالندۇرىدىغان نەرسە  ھەرىكەتلەرنىقەلىبلىرىدىكى ئىش 

 قالمىدى:
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و أال إن    الجسد مضغًة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا  سدت 

 . (85)  سد الجسد كله ، أال وه  القلب و

ادەم ئ ،بىلىڭالركى: »  دېگەنر ئەلەيھىسساالم مۇنداق پەيغەمبە  

ئۇ تۈزەلسە پۈتۈن بەدەن  ،بەدىنىدە بىر پارچە گۆش بار بولۇپ

 «رقەلبتۇتۈزىلىدۇ، ئۇ بۇزۇلسا پۈتۈن بەدەن بۇزۇلىدۇ، ئۇ بولسا 

 

ەت غەير) بۇ ۋاقىتتا سەلنىڭ كۆپىكىگە ئايلىنىپ قالغانمانا    

ئۈممەتنى يوقىتىش ئۈچۈن بۇ ( ان شىجائەت ۋە جەسۇرلىقى قالمىغ

 كەلدى. يوپۇرۇلۇپبارلىق مىللەتلەر )كاپىرالر( 

پايالپ تۇرغان دۈشمەنلەر كەلدى. اللە ئۇالر ھەققىدە مۇنداق    

 : دېگەن

 

 115ال صرة :  ] ) َوَلْن تَ ْرَضى َعْنَك اْليَ ُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهْم (

. ] 

                                                 

 أخرجه البخاري .  )85(
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دىيالر ۋە ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگىچە ئۇالر سەندىن سەن يەھۇ)

 (ھەرگىزمۇ رازى بولمايدۇ.

 

ال صرة :  ]) َوال يَ َزاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا ( 

114 . ] 

ئۇالر )يەنى كۇففارالر( قولىدىن كەلسىال سىلەرنى دىنىڭالردىن )

 (ەتكەنگە قەدەر سىلەر بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ.قايتۇرۇۋ

 

تال پىالنى پەقە قېتىمقىبۇ كەلدى، ئۇالرنىڭ  ناساراالر-يەھۇدىي  

 مەغلۇپ شەۋكىتىنى سۇندۇرۇش ۋە ئۇالرنى-ۇمۇسۇلمانالرنىڭ شان

 .ئۇالرنى پۈتۈنلەي يوقۇتۇش ئىدى ،بەلكى ،بولماستىنقىلىشالر 

بۇ  ،، چۈنكى مۇمكىناسلىقى نىشان بولم يېڭىبۇ  ، ئېھتىمال   

ىشكە بۇ دىننى تىرىك كۆمۈۋىتھىرقەلنى  قېتىمنىشان تارىختا تۇنجى 

ئوتتۇرا  ياۋروپانىڭئىدى.. مانا بۇ نىشان  ھەرىكەتلەندۈرگەن

ئۇرۇشىنى قوزغىغان ئىدى.. مانا بۇ  سەلبئەسىرلىرىدە ئەھلى 
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 – لېكىن، ھەرىكەتلەندۈرمەكتەنىشان بۈگۈن ئۇالرنى يەنە 

)ئىسپانىيە( دىن قوغالپ چىقارغاندىن  ئەندەلۇسسۇلمانالرنى مۇ

 ېڭىيھۇجۇمىدىكى  سەلبھازىرقى زامان ئەھلى  -النغانكىيىن باش

رۇشقا ئۆز نىشانلىرىنى تولۇق ئىشقا ئاشۇ قېتىمئۇالر بۇ  ،نىشان شۇكى

ئۇالر ئۈممەتنىڭ ۋۇجۇدىغا تارقىلىپ  ،ئىشەنچ بىلەن كەلدى، چۈنكى

ھەمدە ئۇالر قوراللىق توقۇنۇشالرنى  نى كۆردىلەرـكەتكەن كىسەل

 ۋىئىدىيە»پەيدا قىلدى. بۇنىڭدىمۇ خەتەرلىك بولغىنى بولسا 

قىدىنى ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ قەلبىدىن ئە ،بولۇپ« ھۇجۇم

 ھۇجۇم قوزغاش  ئىدىيەۋى. ئۈچۈن تىرىشماقتا سۇغۇرۇۋېلىش

 ،مەنسۇردىكى تۈرمىدىن چىقىپ  (لويس التاسع)ە لويىس قىدھەق

 نەسىھەت قىلغان:ئۇالرغا مۇنداق قايتقاندا  قېشىغاقەۋمىنىڭ 

 ەغلۇپ قىلماقچى بولساڭالر پەقەتئەگەر سىلەر مۇسۇلمانالرنى م› 

سىلەر قۇرال كۈچىگە  ،قورال كۈچىگىال تايانماڭالر! چۈنكى

 سىلەر ،تايىنىشنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىۋاتىسىلەر، بەلكى

ڭ ئۇالرنى ،ىلىڭالر، چۈنكىمۇسۇلمانالرنىڭ ئەقىدىسىگە ھۇجۇم ق
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 ېلىدىغانكقۇۋۋىتىنىڭ مەنبەسى ۋە بىزگە -ئەقىدىسى ئۇالرنىڭ كۈچ

 ‹ خەتەرنىڭ مەنبەسىدۇر..

دۆلىتىنى قۇرۇپ  ئىسرائىلىيە يەھۇدىيالرمانا بۇالردىن سىرت 

ۋە مىكىر -ھىيلەچىقىش ئۈچۈن ئۇرۇش مەيدانىغا پۈتكۈل 

 كىرگۈزدى. سۇيىقەستلىرىنى

مۇسۇلمانالرغا قولالنغان قوراللىق ھۇجۇم قىلىشقا بۇندىن بۇرۇن   

 ھۇجۇم قىلىشقا باشلىدى.. ئىدىيەۋىقادىر بواللمىغان ئىشالرنى 

 ، لېكىنمەغلۇپ بولغان،  قېتىمتارىختا مۇسۇلمانالر نۇرغۇن    

ئەسكىرى مەغلۇبىيەت ئۇالرغا تەسىر كۆرسىتەلمىگەن، ئۇالرنى 

ىغا باشقا ئورن قىدىسىنىڭئەئەقىدىسىدىن ئايرىۋىتەلمىگەن ياكى 

 بىرنەرسىنى ئالماشتۇرىۋىتەلمىگەن ئىدى. 

ئالدىدا مەغلۇپ بولدى،  سەلبلەرنىڭمۇسۇلمانالر ئەھلى    

چاقىرىق  ىئىالھ ، لېكىنتاتارالرنىڭ ئالدىدا مەغلۇپ بولدى، 

 ئۇالرنىڭ قەلبىدە تولۇپ تاشقان ئىدى:
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ُتْم ُمْؤِمِنيَن () َوال َتِهُنوا َوال َتْحَزنُوا َوأَنْ ُتُم اأْلَ   141آل عمران :  ] ْعَلْوَن ِإْن ُكن ْ

] . 

)جىھادتىن( بوشىشىپ قالماڭالر، شېھىت بولغانالر ئۈچۈن )

 (قايغۇرماڭالر، ئەگەر مۆمىن بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر

 

َأَصابَ ُهْم ِ   َسِبيِل اللَِّه  ا) وََكأَيِّْن ِمْن نَِب ٍّ قَاَتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثيٌر َ َما َوَهُنوا ِلمَ 

 َأْن قَاُلوا َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكانُوا َواللَُّه يُِحبُّ الصَّابِرِيَن ، َوَما َكاَن قَ ْوَلُهْم ِإالَّ 

ِم َلى اْلَقوْ رَب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسَرا َ َنا ِ   َأْمرِنَا َوثَ بِّْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا عَ 

نْ َيا َوُحْسَن ثَ َواِب اْْلِخَرِة َواللَُّه يُ  ِحبُّ اْلَكاِ رِيَن ،  َآتَاُهُم اللَُّه ثَ َواَب الدُّ

 [ . 136 – 138] آل عمران :  اْلُمْحِسِنيَن (

نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر بىلەن كۆپلىگەن ئۆلىماالر بىرلىكتە جەڭ )

، النمىدىيولىدا يەتكەن كۈلپەتلەردىن روھسىزهللا قىلدى. ئۇالر ا

ئۆزىنىڭ يولىدا دۇچ كەلگەن هللا بوشاشمىدى، باش ئەگمىدى، ا

قىيىنچىلىقالرغا چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى دوست تۇتىدۇ. ئۇالرنىڭ 

پەرۋەردىگارىمىز! گۇناھلىرىمىزنى، ئىشىمىزدا » سۆزى پەقەت:
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چەكتىن ئاشقانلىقىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن، قەدەملىرىمىزنى 

ەم قىلغىن ۋە كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە )جەڭ مەيدانىدا( مۇستەھك

ئۇالرغا دۇنيانىڭ هللا دېگەندىن باشقا بولمىدى. ا« ياردەم بەرگىن

ساۋابىنى )يەنى دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشنى( ۋە 

ئاخىرەتنىڭ ياخشى ساۋابىنى )يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭ 

ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست هللا نېمەتلىرىنى( ئاتا قىلدى، ا

 (ىدۇتۇت

 

ئۇالر مۇئمىن ئىدى، ئۇالرنىڭ تۇيغۇسىدا ئۇرۇش اللە يولىدىكى    

ى، بىرلەشتدەرھال جىھاد ئىدى،  شۇڭا ئۇالر بۆلۈنگەندىن كىيىن 

رادىگە ئىدەرھال كەسكىن قالغاندىن كىيىن  ىھادتتىن بوشاپئۇالر ج

جىھاد تەييارلىقىغا سەل قارىغاندىن كىيىن دەرھال جىھادقا كەلدى، 

ەپتىن تەييارلىق قىلدى، شۇڭا اللە ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھەر تەر

 ياخشى مۇكاپات ئاتا قىلدى.
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دىن خىيالىبولغان ۋاقىتتىمۇ ئۇالرنىڭ  مەغلۇپئۇرۇشتا قاتتىق    

 چىپكې قەتئىيخىيال  دېگەن‹ دىن ياخشى ئىكەنبىز دۈشمەنلەر›

الر . ئۇئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرى كاپىرالردۇر ،باقمىغان ئىدى، چۈنكى

ياكى  نۇسرەتبولسا مۇئمىنلەردۇر. ئۇرۇش مەيدانىدىكى 

مىنلەرگە مۇئ ئېرىشىشنەزەر ئۈستۈنلۈككە  قەتئىيمەغلۇبىيەتتىن 

 خاستۇر.

بۇ يەردە ئىمان ئەھلى ئۈستۈنلۈككە  قېتىمبۇ  ،ئەمما   

ئۇالر دۈشمەنلىرى ئالدىدا روھى  ،، بەلكىئېرىشەلمىدى

ۈلدىن ھۇجۇم كۆڭ ئىدىيەۋى ،. چۈنكىئۇچرىدىمەغلۇبىيەتكە 

 كەچمەيدىغان سۈرەتتە كۈچەيگەن ئىدى.

ددى ئىسالم ئۈممىتى خۇ ،يىرىم ئەسىر داۋامىدا ،بىر ئەسىر بەلكى   

بىرەر كۈنمۇ ئىسالم ئۈممىتى بولۇپ باقمىغاندەك دەرىجىدە بىر پۈتۈن 

 ئۆزگىرىپ كەتتى. 

الممۇ سيوليورۇق قوبۇل قىلىش مەنبەسى ئۆزگەردى. بۇ مەنبە ئى   

يه صلى الله عل) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە ، 
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ئىسالم  مەدەنىيىتى ياۋروپا ،مۇ بولمىدى. بەلكى (وسلم 

ئۈممىتىنىڭ يوليورۇق قوبۇل قىلىش مەنبەسىگە ۋە چوقۇم قوبۇل 

ۇ ۋاقىتتا ب نەمۇنىگە ئايالندى.تەلەپ قىلىنغان قىلىشقا تىگىشلىك 

ى نىڭ تۆۋەندىكى سۆزىنىڭ ساداس (حانه وتعالى سب)اللە  قەلبلەردە

 بولمىدى:

    

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنوَن ( ] المائدة  ) َأَ ُحْكَم اْلَجاِهِليَّةِ يَ ب ْ

 :55 .. ] 

قا( هللا ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ؟ )ا)

ىم تىنمۇ ئادىل كهللا ەزىرىدە ھۆكۈمدە اچىن ئىشىنىدىغان قەۋمنىڭ ن

 (بار

 

جاھىلىيەت دەپ سۈپەتلەش  دېگەن مەدەنىيىتى غەرببەلكى،    

، ھېسابالندىكۇپۇرلۇق قۇل بولغان كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە  غەربكە

قۇل بولغان كىشىلەرنىڭ  غەربكەھۇجۇم  ئىدىيەۋى ،چۈنكى
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 ھېسىڭ رن. ئۇالكەتكەن ئىدىقەلىبلىرىنى ۋە چۈشەنچىلىرىنى يەپ 

تۇيغۇسىدا ئىسالم قاالقلىق، قاتماللىق، مەدەنىيەتسىزلىك، 

 ھىجابلىنىشى مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ .ھېسابالندى بۇزۇقچىلىق

 ېڭىشىمئايالالرنىڭ يولالردا يالىڭاچ . ھېسابالندى تۈرمە، قاراڭغۇلۇق

اللە  ە، كۇپۇرلۇق ۋدىنسىزلىق. ھېسابالندىتەرەققىيات، ئەركىنلىك 

ى الله صل) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ  نىڭ كىتابى ۋە (وتعالى سبحانه )

پىكىر » نىڭ سۈننىتىنى مەسخىرە قىلىش (عليه وسلم 

 ەربكەغ. ئىسالمدىن سۇغۇرلۇپ چىقىپ ھېسابالندى«  ئەركىنلىكى

 ئىنتىلىش كىشىلەر ئۇنىڭدىن پەخىرلىنىدىغان مەرتىۋىگە ئايالندى.

 ىك، ئىلمانىزىم، پەرۋەرلمىللەتچىلىك، ۋەتەن ئاندىن كىيىن   

ارلىققا ب مەزھەپلەر ئىدىيەۋى.. قاتارلىق دېموكراتىيە، سوتسىيالىزم 

ا، يەنە بىر ۋەكىللىك قىلس ئىدىيەسىگەبىر تەرەپتىن ئىسالم  كېلىپ

 ،پارچىالپ گۇرۇھالرغاتەرەپتىن ئىسالم ئۈممىتىنى نۇرغۇنلىغان 

رائىت ابۇ ئۈممەتنى ئاسانراق  يۇتىشىغا ش دۈشمەنلىرىنىڭئىسالم 

 ھازىرالپ بەردى.
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ئەڭ  باقمىغان يېتىپمانا بۇ ئىسالم ئۈممىتى پۈتكۈل تارىخىدا     

لغان سەلنىڭ كۆپۈكىگە ئايلىنىپ قا نۇقتابۇ  ، لېكىن، نۇقتىدۇرتۆۋەن 

 . كېلىدۇئۇيغۇن تامامەن بۇ ئۈممەتكە 

تاقابىل  ھەرىكىتىش مانا بۇ ھازىرقى زامان ئىسالم ئويغىنى   

 رىئاللىقتۇر. - تۇرۇۋاتقانۋە تاقابىل  –تۇرىدىغان 

ئۆزى بولسا پۈتكۈل  ھەرىكىتىنىڭئىسالم ئويغىنىش   ،ئەمما   

-ەھىيلدۈشمەنلەرنىڭ ئىسالمنى يوقىتىش ئۈچۈن قىلىۋاتقان 

تەدبىرلىرى، پىالنلىرىنىڭ -مىكىرلىرى، سۈيقەستلىرى ۋە چارا

 اللەنىڭ تەقدىرىدۇر. كېلىدىغانئۈستىدىن غالىب 

 

يوسف :  ]ُه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُموَن ( ) َواللَّ 

11 . ] 

)خالىغان( ئىشىنى ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ هللا ا)

 (تولىسى )بۇنى( ئۇقمايدۇ
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بىر كىشى ئىسالم  ھېچقانداقدۈشمەنلەردىن ۋە مۇسۇلمانالردىن   

 مىگەن ئىدى.كۈت ھەرىكىتىنىئويغىنىش 

 ىغابولۇشنىڭ ۋاپات « كىشى كېسەل» دىن دۈشمەنلىرى بولسا    

 كىشىنى مىراسلىرى بىلەن قوشۇپ كېسەلئۇالر بۇ ئىنتىزار ئىدى. 

ئاخىرقى مەزگىلدىكى ئوسمانىيە خىالپەتچىلىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن 

 ئوسمانىيەئۇالر دەپ ئاتىغان ئىدى. « كىشى كېسەل» 

پارچە قىلىۋەتتى، ئۇالر بۇنىڭ بىلەن -ارچەخىالپەتچىلىكىنى پ

 ئىسالمنى يوقاتتى.

مۇسۇلمانالرغا كەلسەك ئۇالردىن نۇرغۇن كىشىلەر  ،ئەمما   

ئەڭ چوڭ ئارزۇسى ئازراق تەسلىم بولدى. ئۇالرنىڭ  رېئاللىققا

ۋە  سىرتمىقىدىن قۇتۇلۇش بوغۇۋالغان گېلىنىبولسىمۇ دۈشمەننىڭ 

ى ياشىغىلەبۇرلۇقتا بولسىمۇ ز  -خار دۈشمەنلەرنىڭ ئۆزلىرىنى 

 ئارزۇ قىلىش بولدى.ىشىنى قوي

اللە  ،تەقدىرى ۋە دائىملىق ۋەدىسى شۇكىغالىب اللەنىڭ  ، لېكىن   

ئىشلىرىنى يىڭىاليدىغان دىنىي بۇ ئۈممەت ئىچىگە ئۇالرنىڭ 
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دۈشمەنلەرنىڭ بۇ كىشىلەر كىشىلەرنى ئەۋەتىدۇ، ھەقىقەتەن 

دىن رىتەدبىرلىرى، پىالنلى-ۋە چارامىكىرلىرى، سۈيقەستلىرى -ھىيلە

 ۈردى.بارلىققا كەلت ھەرىكىتىنىئويغىنىش نەزەر ئىسالم  قەتئىي

بىز اللەنىڭ تەقدىرىدىن خۇشال بولىمىز، بىز اللەنىڭ ئىسالم    

دىنىنى بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىپ ئاشكاراليدىغانلىقىغا 

ا نىڭ قولىدئىشىنىمىز، بىز دۇنيانىڭ كەلگۈسىنىڭ ئىسالم

 ئىشىنىمىز: قەتئىيبولىدىغانلىقىغا 

 

وَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَح ِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ  َل َرس      ُ يِن  ) ُهَو الَِّذن َأْرس      َ

 [ . 1] الةف :  ُكلِِّه َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن (

ھەق دىننى بارلىق هللا مۇشرىكالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، ا)

تىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت دىنالر ئۈس

 (بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى
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بىز بۇ يەردە مۇھاكىمە قىلىدىغان ئىش بولسا ئىسالم ئويغىنىش    

، ئۇسلۇبىدۇر ھەرىكەتبولغان  زۆرۈر قويۇشى ئوتتۇرىغا ھەرىكىتى

الر ئۈچۈن ئىنسان ئېشىشىاللەنىڭ تەقدىرىنىڭ ئەمەلگە  ،چۈنكى

 (سبحانه وتعالى ) اللە ، بۇ ھەرگىزمۇ   كېرەكقىلىشى  ەرىكەتھ

قىلىشتىن ئاجىز كەلگەنلىكتىن ئىجرا نىڭ ئۆز تەقدىرىنى 

غان قىلىدى ھەرىكەتاللەنىڭ قانۇنى بۇ يەردە  ،بولماستىن، بەلكى

 ئىنسانالرنىڭھەمدە اللەنىڭ تەقدىرىنىڭ پەردىسى بولىدىغان 

 تەلەپ قىلدى: بولۇشىنى

 

ُكمْ  ) َذِلكَ  ُلَو بَ ْعض َ ُهْم َوَلِكْن لِيَ ب ْ َر ِمن ْ اُء اللَُّه النْ َتص َ   بِبَ ْعٍض (َوَلْو َيش َ

 [ . 3] محمد : 

خالىسا ئەلۋەتتە )سىلەرنى ئۇرۇشقا تەكلىپ هللا ئەگەر ا)

نى بەزىڭالرهللا قىلماستىنال( ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى، لېكىن ا

چۈن ى سىناش ئۈبەزىڭالر بىلەن سىناش ئۈچۈن )يەنى ئىمانىڭالرن

 (جىھادقا ئەمر قىلدى(،
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 [ . 11الرعد :  ] ) ِإنَّ اللََّه ال يُ َغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يُ غَيُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهْم (

 هللاھەر قانداق بىر قەۋم ئۆزىنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمىگۈچە )يەنى ا)

( ەگۈچچۈشمىنىڭ بەرگەن نېمەتلىرىگە تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا 

ئۇالرغا بەرگەن هللا )يەنى ا ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمەيدۇهللا ا

 (نېمەت، خاتىرجەملىك ۋە ئىززەت ـ ھۆرمەتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ(

 

 يولى قانداق بولىدۇ؟ ھەرىكەتنىڭ   

ە ۋ ۋاسىتىالرنۇرغۇنلىغان  خىيالىدىنقىلغۇچىالرنىڭ  ھەرىكەت   

 ۋە ۋاسىتىالرە ئۇ بىز بۇيەرد .كېچىدۇنۇرغۇنلىغان ئۇسلۇبالر 

ئىكەنلىكىنى بىلىش ۋە بۇالرنىڭ  نىڭ قايسىالرئۇسلۇبالر

قايسىسىنىڭ بىز بۇندىن بۇرۇن سۈپەتلىگەن ئۈممەتنىڭ ئەھۋالىغا 

ىلىشىمىز تەتقىق ق كېلىدىغانلىقىنىئەڭ پايدىلىق ۋە ئەڭ مۇناسىپ 

 قويۇشنى ياخشى كۆرىمىز. ئوتتۇرىغائۇالرنى ئۈچۈن 
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نەسىھەت قىلىش، روھى تەربىيە، -ۋەز: سلۇبالرۋە ئۇ ۋاسىتىالر ئۇ 

ىنى ئاڭ چۈشەنچىس ئىدىيەۋى( بولۇش، قىزىققانقىزغىن )ئاكتىپ، 

 قاتارلىقالردۇر. تەربىيەسى، جىھاد يېتىلدۈرۈش

بىز ئالدى بىلەن شۇنداق دەيمىزكى: شۈبھىسىزكى، بۇ    

ز بى ، لېكىنھەممىسى بولمىسا زادى بولمايدۇ،  ۋاسىتىلەرنىڭ

ى قايسىس ۋاسىتىلەردىنىمە قىلىدىغان ئىش بولسا مۇشۇ مۇھاك

ر. مۇھاكىمە قىلىشتۇ دېگەننى كېلىدۇسە ئەڭ اليىق لئىشلىتى

ەم ، ھ ۋاسىتەھەم  ،بولماستىن بەلكى ۋاسىتىالربۇ بىر  ،چۈنكى

 بولىدۇ. ىيول ھەرىكەتپىرىنسىپ، ھەم 

غۇن ۇرئۇ ن ،نەسىھەتتىن باشاليمىز، چۈنكى-بىز ئالدى بىلەن ۋەز   

بۇلغان  ئىقتىدارىغا ئىگە قىزىقتۇرۇشكىشىلەرنىڭ نەزىرىدە قاتتىق 

-ۋەزقىلغۇچى  نەسىھەت-ەزنۇرغۇن كىشىلەر ۋ .ۋاسىتىدۇر

ۇنىڭ ، ئئېيتقاننەسىھەتكە ئىشتىياق باغلىغان، ئۇنىڭغا ئىمان 

نەسىھەت قىلىشقا ماھىر -ۋە ۋەز زىننەتلەنگەن سۆزلىرى بىلەن 

نەسىھەت ئاڭلىغۇچىالرنىڭ  -ەزبولغان دەرىجىسىگە قاراپ ۋ
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بولۇپ  قىلىدۇ. بۇ بىر گۇمان ئېتىقاددەپ -قەلبىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ

 ئۇنى ئىنكار قىلىدۇ.! رېئاللىق

پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىدا ھەر بىر ھەپتىدىكى جۈمە كۈنىدە     

-ۋەزنەسىھەتلەر قىلىنىۋاتىدۇ، قىنى بۇ -نەچچە توننا ۋەز

ىكى مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنياسىد پۈتكۈل ئىسالم ەسىھەتلەرن

 ؟! قانچىلىك ئۆزگەرتتى رېئاللىقىنى

پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىدىكى  ەسىھەتلەرن-ۋەزئەگەر مەن بۇ    

 ېسەمدئۆزگەرتەلمىدى  ھېچنەرسىنى رېئاللىقىدىنمۇسۇلمانالرنىڭ 

 ئۇنداقتا بۇ ھەق بوالرمۇ؟!

ىش قوللىن ۋاسىتىسىنىنەسىھەت -شۈبھىسىزكى، دەۋەتتە ۋەز   

 ئىالھى كۆرسەتمىدۇر.

 

َنِة ( ِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحس        َ النحل :  ] ) ادُْع ِإَلى س        َ

115 . ] 
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پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا )يەنى ئىسالم دىنىغا( ھېكمەتلىك )

 (ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ـ نەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىن

 

ى ىڭ ئۆزىال دەۋەت قىلىشتىكنەسىھەت قىلىشن-اللە ۋەز ، لېكىن   

نەسىھەت -ھەمدە پەقەت ۋەز، دېمىدى ۋاسىتەبىر -بىردىن

ىالھى ئ ،! بەلكىدېمىدىقىلغاندىال ئۇ ئۆز نەتىجىسىنى بىرىدۇ 

 بىلەن‹ نەسىھەت-ۋەز›پىرىنسىپ شۇكى: اللە پەيغەمبىرىنى 

نەسىھەت قوبۇل قىلىپ، ئاندىن -ئەۋەتتى. ئۇالر ئالدى بىلەن ۋەز

ىقلىشى تەتب رېئاللىقتانەسىھەتنىڭ تەلەپلىرىنى -ەزكىيىن شۇ ۋ

-ئۈچۈن بۇ پەيغەمبەر كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ ئەمىلى ئىش

 بىلەن ئۈلگە بولىدۇ: ھەرىكەتلىرى

 

و كان ُخُلُقه القرآن و هكذا وصفت عائشة رض  الله عنها ُخُل  رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم 
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  ( هارضي الله عن)ئائىشە  « ئۇنىڭ ئەخالقى قۇرئان ئىدى.»

مانا مۇشۇنداق ئەخالقىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 سۈپەتلىگەن ئىدى.

-پەقەتال كىشىلەرگە ۋەز  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر    

نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن مۇنبەرگە چىقىپ خۇتبە سۆزلەيدىغان 

 ڭئۇ ئۇنىڭدىن بۇرۇن كىشىلەرنى ئۆزىنى ،خاتىبال ئەمەستى. بەلكى

 دى.تەربىيچى ئى تەربىيەلىگەننەمۇنە بىلەن ئوبرازىدىكى ئۇلۇغ 

نىڭ دەۋەتنى (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر نەسىھەت -ۋەز

ەيغەمبەر پبىرى ئىدى..   ۋاسىتىلىرىنىڭكىشىلەرگە يەتكۈزۈشتىكى 

ە گ(رضوان الله عليهم ) ىرلىساھابى  (صلى الله عليه وسلم ) 

-زۋەقىلىشىدىن قورقۇپ  زېرىكىپن نەسىھەتتى-ئۇالرنىڭ ۋەز

عليه  صلى الله) پەيغەمبەر تتى. قىالئارىالپ -ئارىالپنى نەسىھەت

نىڭ قىلىشىدىن قورقاتتى؟ ئۆز زېرىكىپ نېمىدىنئۇالرنىڭ   (وسلم 

قىلىشىدىن قورقاتتى. كىملەرنىڭ  زېرىكىپنەسىھەتلىرىدىن -ۋەز

رقاتتى؟ وقىلىشىدىن ق زېرىكىپنەسىھەتتىن -ۋەز قەلبىلىرىنىڭ
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 زېرىكىپ قەلبىلىرىنىڭنىڭ (رضوان الله عليهم )ساھابىلەر

ولسا ب (رضوان الله عليهم )ئىدى. ساھابىالر قورققان قىلىشىدىن 

سۆزنى ھەرقانداق  دېگەن  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ە ئۇنى ۋ ۇل قىالتتى ۋە ئۇنىڭغا تولىمۇ قىزغىن ئىدىقوبشەرتسىز 

بۇ  نىڭ(صلى الله عليه وسلم )پەيغەمبەرە ياخشى كۆرەتتى ھەمد

 ەتئىيقارىدىغانلىقىغا ئۆزلىرىنى جەننەتكە ئىلىپ ب سۆزلىرىنىڭ

-ئىشىنەتتى! ئەمدى بىز ئادەتتىكى ئىنسانالرنىڭ ھەممە ئىشى ۋەز

 بولسا ئاقىۋەت زادى قانداق بولىدۇ؟! قېلىشالنەسىھەت 

وبۇل ق ەرنىپەرزلنەسىھەتنىڭ ئۆزىال كىشىلەرنىڭ -ۋەزپەقەت     

 . پ باراالمدۇ؟ئىلىقالماسلىققا  زېرىكىپقىلىپ ، ئۇنى ئادا قىلىشتىن 

ەن بايا بىز ئۇنى بايان قىلىپ ئۆتك نەسىھەتنىڭ ئۆزىال-ۋەزپەقەت 

ھۇجۇمدىن بۇرۇن ۋە ئۇنىڭدىن كىيىن  ئىدىيەۋىۋە ئاخىرقى 

لەرنىڭ ـئۈممەت ۋۇجۇدىغا چوڭقۇر سىڭىپ كەتكەن ئاشۇ كىسەل

 ۋاالشقا قادىر بوالالمدۇ؟ بىرەرىنى دا
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 دائىرىسىدىننەسىھەتنىڭ ئۆزىال ئەمەلنى ئىمان -ۋەزپەقەت 

چىقىرىۋەتكەن ۋە ئۇزۇن زامانالردىن بىرى كىشىلەرگە ئىسالمنىڭ 

ئەمەللىرىدىن بىرەر ئەمەلنى قىلمىسىمۇ ئۇالرنىڭ مۇئمىن 

الفكر )ى ئىرجائىزىم ئىدىيس كېلىۋاتقانبولىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ 

 داۋاالشقا قادىر بوالالمدۇ؟ نى (رجائ اإل

نەسىھەتنىڭ ئۆزىال بۇ كىشىلەرنى ئىماننىڭ -ۋەزپەقەت 

تەلەپلىرىگە ئەمەل قىلىشقا يەنى: شۇ ئەمەل ئۈچۈن تىرىشچانلىق 

كۆرسىتىشكە، ئىماننىڭ تەلەپلىرىگە ئەمەل قىلىش يولىدىكى جاپا 

يەت ۋە لى، شۇ يولدىكى مەسئۇ بېرىشكەمۇشەققەتلەرگە بەرداشلىق 

 !مەجبۇرىيەتلەرنى ئادا قىلىشقا  ئىلىپ باراالمدۇ؟

 

الر سۆزلىگەن ئىش يۇقىرىدا)يەنى: بىز بولسا مۇمكىنئەگەر بۇ     

 نەسىھەت قىلىش بىلەنال ئۆزگىرىدىغان بولسا( -پەقەت ۋەز

ھەر خىل يىغىلىشالر مۇناسىۋەتلىرى  بىز ھەر جۈمە كۈنى، -ئۇنداقتا، 

 ەسىھەتلەرنىن-ۋەزۋۇزۇرالردا نۇرغۇنلىغان ، تىلىرادىيو بىلەن، 
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ئۆزگىرىش  ئەمىلى رېئاللىقىداكىشىلەرنىڭ ئۈچۈن  نېمە -قىلىۋاتىمىز

  ؟!يۈز بەرمەيدۇ

پ بولۇ غەرقسوپىزمغا نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال -پەقەت ۋەز   

ۋە ئامانلىق تىلەيدىغان،  بەرىكەتماشايىخالردىن -مازار ،كەتكەن

دەپ ‹ كارامەتلەر›ئۇالر ئۇنى -بىلىدۇ،  غەيىپنى نىئەۋلىياالر

 ئېتىقاددەپ –بارلىققا كەلتۈرەلەيدۇ  مۆجىزىلەرنى -ئاتىۋالغان

مانا  ؟قىلىدىغان كىشىلەرنى بۇ پاتقاقتىن چىقىرىشقا قادىر بوالالمدۇ

 غەرق ئۇالر بۇ كىشىلەرنى نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال-پەقەت ۋەز

 رۇپ چىقاالمدۇ؟!بولۇپ كەتكەن ئازغۇنلىقالردىن قۇتۇلدۇ

كىشىلەر ئادەتلىنىپ  نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال-پەقەت ۋەز   

-باشتۇڭلۇق ۋە پىالن كۆرۈدىغانتۈزۈمنى يامان -كەتكەن قائىدە

ىلىش قارىسىغا ئىش ق كۆرۈدىغانتەدبىر بىلەن ئىش قىلىشنى يامان 

 كېتىدىغان، تىز سوۋۇپ قىزىپ ۋە بىر ئىشنى قىلىشقا تىز 

اتارلىقالر ناچار ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىشكە قادىر ئىرادىسىزلىك ق

 بوالالمدۇ؟!
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خىزمەتچىلەر نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال -پەقەت ۋەز    

ئىشالرنى ئۆز ۋاقتىدا ، سەل قاراش ىشالرغائادەتلىنىپ كەتكەن ئ

خىزمەتكە بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا قىلىش،  سۆرەلمىلىكئورۇنداشقا 

ن كىيىن كەلسۇن ياكى كەلسۇن ياكى بەلگىلەنگەن ۋاقىتتى

خىزمەتتىن بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا قايتسۇن ياكى بەلگىلەنگەن 

ۋاقىتتىن بۇرۇن قايتسۇن ئالىدىغان ئىش ھەققىنى ھاالل ساناش.. 

  قاتارلىق ناچار ئادەتلەرنى ئۆزگەرتەلەمدۇ؟

ىڭ ئۇالر ئۈستىدە ئۇالرننەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال -پەقەت ۋەز

 ،ان ۋاقىتتابولمىغ كۆزەتچىلەرتۇرىدىغان ئىشلىرىنى سىتاستىكىالپ 

خىزمەتتە ئىشچىالر ئادەتلىنىپ كەتكەن خىيانەت قىلىش، 

، ماسلىقبول سەمىمىيئالدامچىلىق قىلىش، خىزمىتىنى ئورۇنداشتا 

تولۇق قىلغان ۋاقىتتا  نۇقسانسىز- ئەيىبئۇالر ئىشلىرىنى 

.. قاتارلىق ناچار ئىش ھەققىنى ھاالل ساناش بېرىلىدىغان

 ئادەتلەرنى ئۆزگەرتەلەمدۇ؟
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كىشىلەر ئادەتلىنىپ نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال -پەقەت ۋەز   

ۋەدىگە خىالپلىق قىلىش، ۋەدىگە ۋاپا قىلماسلىق  ھەمدە كەتكەن 

ەت ، پەقماسلىقھېسابلىۋەدىگە خىالپلىق قىلىشنى جىنايەت 

بىرقانچە مىنۇتال ئەمەس بەلكى بەزى ۋاقىتالردا  بىر قانچە سائەت 

ياكى بىر قانچە كۈن ياكى بىر قانچە ھەپتە ھەمدە  بەزى ۋاقىتالردا  

ھاياتىنىڭ ئاخىرغىچە ۋەدىگە خىالپلىق قىلىشنى جىنايەت 

 ھىسابلىماسلىق.. قاتارلىق ناچار ئادەتلەرنى ئۆزگەرتەلەمدۇ؟!

نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال... قاتارلىق ناچار ئادەتلەرنى -پەقەت ۋەز

يەنە ... قاتارلىق ناچار ئادەتلەرنى ئۆزگەرتەلەمدۇ؟! ۋە 

ئۆزگەرتەلەمدۇ؟! ۋە يەنە... قاتارلىق ناچار ئادەتلەرنى 

 ئۆزگەرتەلەمدۇ؟!

نەسىھەت -نەسىھەت قىلغۇچىالر: بىز ۋەز-ۋەز ، ئېھتىمال   

ئادا  مىزنىمەجبۇرىيىتىئىش قىالاليمىز؟ بىز  نېمەقىلىشتىن باشقا  

 ياخشى كۆرگەن كىشىنىقىلىۋاتىمىز، شۈبھىسىزكى، سەن ئۆزۈڭ 

 ! ىنمۇمك دېيىشىھىدايەت قىاللمايسەن، ھىدايەت اللەنىڭ قولىدا 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

681 

 

 اللە دەۋەتكە پىرىنسىپ ، لېكىن! ، ھىدايەت اللەنىڭ قولىداتوغرا   

. ئۇنىڭ ئاساسى بولسا ئۈلگە بولۇش ۋە بەردى بېكىتىپ

ە بولسا ئۆزى كىشىلەرگە ئۈلگ ۋاسىتىلىرىتەربىيلەشتۇر، ئۇنىڭ 

للەنىڭ ائىبارەت. مانا مۇشۇ ۋاقىتتا دەۋەت  تەربىيەلەشتىنۋە  بولۇش

 بىرىدۇ. مېۋىسىنىئۆز ئىزنى بىلەن 

 نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال-ئەھۋال شۇنداق بولسىمۇ بىز ۋەز  

اللە ھەممىگە قادىر!  ،دېمەيمىز بېرەلمەيدۇ مېۋىسىنىئۆز  مەڭگۈ

ت نەسىھە-پەقەت ۋەزشۇنداق دىيەلەيمىزكى: بىز  ،بەلكى

 خسنىشەقىلىشنىڭ ئۆزىال گەرچە ئاز بىر قىسىم ئەھۋالالردا مەلۇم 

نەسىھەت قىلىشنىڭ ئۆزىال -پەقەت ۋەزئىسالھ قىلسىمۇ بىراق، 

كەن كەتيامراپ ئۇنىڭدا بۇزۇقچىلىق تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز دەرىجىدە 

بۇ ئۈممەتنى ئىسالھ قىاللمايدۇ ھەمدە سەلنىڭ كۆپىكىگە ئوخشاش 

كەن ئۈممەتنىڭ بىناسىنى قايتا قۇرۇشنى دەرىجىگە بىرىپ يەت

 قىاللمايدۇ! بەرپانىشان قىلىدىغان دەۋەتنى 
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************ 

 

بولۇپ بولمىسا  زۆرۈرتولىمۇ دا روھى تەربىيە ئۈممەت بىناسى   

، ئەگەر بىز روھى تەربىيەدىن اللە بىلەن بولمايدۇ.. بەلكى قەتئىي

ه سبحان) اللە  ڭقەلبنىبولغان مۇناسىۋەتنى چوڭقۇرالشتۇرۇش، 

، ىبېرىلىشبىلەن  ۋۇجۇدىغا ئىبادەت قىلىشقا پۈتۈن  (وتعالى 

اللە لىرىنى تۇيغۇ- ھېسئىنسانغا ئاخىرەتنى ئەسلىتىش، ئىنساننىڭ 

ش،.. مەيدانغا باغال ئۇچرىشىدىغانبىلەن  (سبحانه وتعالى ) 

 روھى تەربىيەسىز دەۋەت قاتارلىقالرنى مەقسەت قىلغان ۋاقتىمىزدا

 ،البۇكىھتىنىڭ داۋام قىلىشنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ. خىزمى

نىڭ بولۇپمۇ مەككىدە مانا   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر بۇ 

 ىكېچىنىڭ قىيامى )يەنبۇ مۇناسىۋەتلەرنى چوڭقۇرالشتۇرۇش ئۈچۈن 

قىلىنغان  پەرز نامازالرنى ئوقۇش( نەپلەقىيامدا تۇرۇپ  كېچىدە

 تەربىيەلەشنى  (رضوان الله عليهم ) ىرلىساھابىۋاقىتتىكى  

 لېكىن... ئىدى خىزمىتىنىڭ ئاساسلىق ۋە ئەڭ گەۋدىلىك بىر قىسمى
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ئەڭ  بولۇپ، ھەرگىزمۇئۈچۈن بۇ يەنە بىر ئىشقا تەييارلىق قىلىش  ،

  !ئاخىرقى غايە ئەمەستى

سۈرە مۇزەممىلنى مۇالھىزە قىلىش شۇنى بايان قىلىپ بىرىدۇكى:    

ى نامازالرن نەپلەقىيامدا تۇرۇپ  كېچىدە ى )يەنىكېچىنىڭ قىيام

 ېنىقئقا بۇيرۇش بىلەن بىرگە بۇيەردە كىيىنكى تەكلىپلەرگە ئوقۇش(

 دەكېچى كېچىنىڭ قىيامى )يەنىئىشارەت قىلىپ ئۆتىدۇ ھەمدە 

 نى كىيىنكى تەكلىپلەرنىڭنامازالرنى ئوقۇش( نەپلەقىيامدا تۇرۇپ 

ىش قىل تەييارلىقرۇنداشقا مۇقەددىمىسى ۋە ئۇ تەكلىپلەرنى ئو

 ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ بىرىدۇ.

 

ُل ، ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِليًْ ، ِنْصَفُه َأِو انْ ُقْ  ِمْنهُ   َقِليًْ ، ) يَا أَي َُّها اْلُمزَّمِّ

 ًْ نُ ْلِق  َعَلْيَك قَ ْواًل ثَِقي ًْ ، ِإنَّا س  َ ] المزمل :  ( َأْو زِْد َعَلْيِه َورَتِِّل اْلُقْرآَن تَ ْرتِي

1 – 5 . ] 

ئى كىيىمگە يۆگىنىۋالغۇچى )پەيغەمبەر!( كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن )

باشقىسىدا، يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى يېرىمىدىن 
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كۆپرەكىدە ناماز ئوقۇغىن، قۇرئاننى تەرتىل بىلەن )يەنى دانە ـ دانە، 

ۇرئاننى نازىل ئوچۇق( ئوقۇغىن. ساڭا ھەقىقەتەن تەنتەنىلىك ق

 (قىلىمىز

 

ىڭ كېچىننىڭ (سبحانه وتعالى  )اللە   بۇ مۇالھىزە ،شۇنىڭدەك   

نى  (نامازالرنى ئوقۇش نەپلەقىيامدا تۇرۇپ  كېچىدە قىيامى )يەنى

تىكى بولۇش ئۈچۈن تالالش ۋاسىتىسىتەييارلىقنىڭ قىلىنغان تەلەپ 

 بايان قىلىپ بىرىدۇ. ھېكمىتىنى

 

 [ 8 ] المزمل : لَّْيِل ِهَ  َأَشدُّ َوْطئاً َوَأقْ َوُم ِقيًْ () ِإنَّ نَاِشَئَة ال

شۈبھىسىزكى، كېچىنىڭ قىيامى )يەنى كېچىدە كىشىنىڭ ئىبادەت )

قىلىشى ئۈچۈن ئۇيقۇدىن ئويغىنىپ تۇرۇشى( ئەڭ مۇۋاپىقتۇر، )تىنچ 

 (بولغانلىقى ئۈچۈن( كېچىنىڭ قىرائىتى ئەڭ توغرا بولىدۇ
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 نەپلەقىيامدا تۇرۇپ  كېچىدە )يەنىكېچىنىڭ قىيامى يەنى 

يارلىق تەي كۆتۈرۈشكەنامازالرنى ئوقۇش( قەلىبلەرنىڭ تەكلىپلەرنى 

 چوڭقۇر بولىدۇ.ناھايىتى قىلىشتا تەسىرى 

 

قىلغان تەكلىپلەرنى ئورۇنداش  پەرزئىنسان بۇ دىن  ، دېمەك   

ئۈچۈن چوقۇم اللە بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى چوڭقۇرالشتۇرۇش 

جىھاد ۋە مۇسىبەتلەرگە سەبىر ›. مەن بۇ تەكلىپلەرنى  كېرەك

 دەپ خاسالشتۇرىمەن.‹ قىلىش

ئۆزى ئەڭ يۇقىرى غايە بولىدىغان ياكى  تەربىيەنىڭروھى  ،ئەمما   

ىشان نئۆزى تەربىيە ئەمىليىتىدىكى ئەڭ ئاخىرقى  تەربىيەنىڭروھى 

 ؟!  كېتىدۇبولىدىغان بولسا ئىشالر زادى قانداق بولۇپ 

 ،گەتكەنئۆئۇرۇش قىلىش سەنئىتىنى ئۇنىڭغا بۇ سىز  ،قىتتابۇ ۋا

بولمىغان  قەتئىي ئۇنى ئۇرۇش ئەۋەتىش نىيىتىڭىزدەسىزنىڭ  ،بىراق

 ئۇلمۇستەھكەم ناھايىتى ئەسكەرگە ئوخشايدۇ ياكى سىز 

ۇنىڭ ئۈستىگە ئنىيىتىڭىزدە  نىڭسىز ،بىراق ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان،
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 ئۇلىغابولمىغان بىنانىڭ  يقەتئىبىنانى قۇرۇش  ھېچقانداق

 !ئوخشايدۇ

ۈل بۇ دىن پۈتك شۈبھىسىزكى، بۇ دىننىڭ دەرىجىسى ئۇلۇغدۇر.   

 خىالپەتچىلىكتوغرا ھاياتنى ئىسالھ قىلىدىغان ھەمدە زىمىندا 

ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىدىغان سالىھ ئىنساننى بارلىققا كەلتۈرىدىغان 

ش ى چوڭقۇرالشتۇرۇگەرچە بۇالرنئىالھى پىرىنسىپتىن ئىبارەت.. 

روھى تەسبىھ ۋە ›ھەرگىزمۇ پەقەتال دىن  بۇ ،بولسىمۇ زۆرۈر

ىلىش، ق سەرپتىرىشچانلىقىنى دىن  بۇ ،ال ئەمەس.. بەلكى‹ئىشراق

ى ، باتىلنقىلىش كۈرەشجىھاد قىلىش، باتىل بىلەن كەسكىن 

ھەقنى يۈكسەك پەللىگە كۆتۈرۈش قاتارلىق ، يىقىتىپ تاشالش

لىدۇ. روھى تەربىيە بولسا مانا ئىچىگە ئائۆز  ھەممە تەرەپنى

بولۇپ ھەرگىزمۇ ئۇ ئەڭ  ئوزۇقىبۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ روھى 

 يۈكسەك غايە ئەمەس.

قىلىپ  سەرپقۇۋۋىتىنى -مەيدانىدا كۈچ كۈرەشئىنسان    

ۈپ، كۈچلەندۈر ئۆزىنىچارچايدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۇ 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

687 

 

اياتى يەنى ھتىن ساقاليدىغان ھەمدە ئۆزىنى ۋەھنە ) لىشىشچۈشكۈن

، ئۆلۈمنى يامان كۆرۈشتىن ( قوغدايدىغان  بېرىلىپدۇنياغا 

 ئىنساننى ۋەھنە ) يەنى ۋاقىتتا مانا بۇ بولىدۇ.موھتاج يۆلەنچۈككە 

، ئۆلۈمنى يامان كۆرۈشتىن ( قوغدايدىغان  بېرىلىپھاياتى دۇنياغا 

نۇرالندۇرۇش  ۋۇجۇدىنىھەمدە ئۇنىڭغا مەدەت بىرىپ، ئۇنىڭ 

 .بولىدۇنامايان ئۇنى كۈچلەندۈرىدىغان ئاشۇ روھى كۈچ ئارقىلىق 

ئۆزىگە قارشى تۇرىدىغان دۈشمەنلەر كۆپەيگەن ۋاقىتتا  ئىنسان    

ئىنسان ياكى  قىلىپ قالىدۇ ھېسمەيدانىدا يالغۇزلۇق  ئۇرۇش

ۆزىگە ئ كىشىلەرنىڭئۆزىگە ئوخشاش ئاجىز  ئەتراپىدىكىئۆزىنىڭ 

ۈچ قىلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاشۇ روھى ك ھېسياردەم بىرەلمەيدىغانلىقىنى 

سان دە ئىن-ئىنسانغا اللەنى ئەسلىتىش ئارقىلىق ھەمراھ بولىدۇ

قىلمايدۇ ھەمدە بۇ كۈچ ئىنسانغا ئاخىرەت كۈنىدە  ھېسيالغۇزلۇق 

دە ئىنسان دەرھال ئۇرۇش -ئەسلىتىدۇ مېۋىلەرنىجەننەتتىكى 

 قىلىشقا تىرىشىدۇ. ھەرىكەتمەيدانىدا 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

688 

 

ى، ، ئائىلىسىنلەززىتىنى-ھېسسىيمەيدانىدا  ئىنسان ئۇرۇش   

نى لەززەتلىك تائامالر-موليارەنلىرىنى، يۇمشاق كۆرپىلەرنى، -دوست

بۇ   لمەيدۇ.كە ئايرىلغۇسى. شۇڭا ئىنسان  يۇرتىدىن يوقىتىپ قويىدۇ

 ڭزېمىننىتۇيغۇسىدىكى - ھېسۋاقىتتا روھى كۈچ ئىنساننىڭ 

اللەنىڭ  ىنسانغاتارتىش كۈچىنى تەڭپۇڭالشتۇرىدۇ ھەمدە ئ

ھەمراھلىقى، اللەنىڭ رازىلىقى، جەننەت.. قاتارلىق ئالى نىئمەتلەر 

 ئارقىلىق ئۇنى ئۇرۇش مەيدانىغا ئۈندەيدۇ.ئەسلىتىش 

شۈبھىسىزكى، روھى كۈچ مۇساپىر سەپىرىنى خاتىرجەم قىلىشى    

 ھەرىكەتمۇساپىر  ،بولىدىغان روھى ئوزۇقتۇر.. ئەمماموھتاج ئۈچۈن 

 قىممىتى بولسۇن! نېمەبۇ ئوزۇقنىڭ  لتۇرۇۋالسائوقىلماي 

پەقەت روھى تەربىيەنىڭ ئۆزىال ئەڭ تۆۋەن ئورۇنغا چۈشۈپ قالغان    

 ئۆزگەرتەلەمدۇ؟ رېئاللىقىنىئۈممەتنىڭ 

روھى تەربىيە نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنى قاتىلنىڭ  ،ھەقىقەتەن   

نى رھاالك قىلىشىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالىدۇ ھەمدە كىشىلەرگە ئۇال

ئۇ  ، نلېكىقۇرغاننى  بىنا قىلىپ بىرىدۇ، ھاالكەتتىن قوغدايدىغان 
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ئۇ ئەسكەرلەر  ،ئۈممەتنى ھاالكەتتىن ساقالپ قااللمايدۇ، چۈنكى

 سبحانه وتعالى) اللە بىلەن ئۇرۇش مەيدانلىرىغا كىرمەيدۇ ھەمدە 

اللەنىڭ كىشىلەرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە »   (

 «بۇزۇقچىلىقتىن ساقالشتىكى ئىالھى قورال زېمىننىقىلىشى 

 مۇداپىئە ئىشلىرىغا شىرىكلەشمەيدۇ: دېگەن

 

َه ُذو َ ْضٍل ) َوَلْوال َدْ ُع اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرُض َوَلِكنَّ اللَّ 

 [ . 151] ال صرة : َعَلى اْلَعاَلِميَن ( 

ىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزهللا ا)

تۇرمىسا )يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان 

يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا  ،بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا( ئىدى

انلىقنى )يامهللا ئايلىناتتى )يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى(، لېكىن ا

 پۈتۈن جاھان ئەھلىگە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن(

 (مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر
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ىڭ تەلەپ قىلىنىدۇ. كىشىلەرن ( بولۇشقىزىققانقىزغىن )دەۋەتتە    

 ھەرىكەت، بولۇشىھەقىقەتكە قىزغىن  ئېيتقانئۆزلىرى ئىمان 

بارلىققا كەلتۈرەلمەيدىغان يۆلىنىپ  ھەرىكەتنىقىاللمايدىغان، 

تۇرىدىغان ياغاچالرغا ئوخشاش بولماسلىقى ئۇالردىن تەلەپ 

بۇنداق ياغاچقا ئوخشايدىغان كىشىلەر گەرچە  ،ىنىدۇ، چۈنكىقىل

مۇ، تەقدىردى ئېسىلغانئۇالر دەۋەتكە ئاۋاز قوشقان ۋە ئۇنىڭغا چىڭ 

 ، لېكىن. دەۋەت بۇنداق كىشىلەر بىلەن ھەرگىز تارقىاللمايدۇ.

قىزغىنلىقنىڭ ئۆزىال بىر نەرسىگە ئىلىپ بارالمايدۇ، بەزىدە ئۇنىڭ 

ىنلىق قىزغ ،! چۈنكى مۇمكىن بولۇشىكۆپرەك  زىيىنىپايدىسىدىن 

 نئاساسە قاساۋاق- تەجرىبەئىلىم، توغرا چۈشەنچە، -ئاڭ كۆپىنچە

نى ئۆز ئارتۇقچىلىقى كۆپىنچە يەردە بۇنداق قىزغىنلىق بولىدۇ. بۇ

 پكېلىيوقىتىپ قويىدۇ ھەمدە ئۇنىڭدىن نۇرغۇنلىغان زىيانالر 

رەر ياكى بى شەخسىرەر بقىزىققانلىق بۇنداق  ، بولۇپمۇچىقىدۇ، 

ە ياكى بىرەر بىرەر ئىدىيجامائەت ياكى بىرەر پارتىيە ياكى 

ىزىققانلىق قئەسەبىيلىشىشىگە ئىلىپ بارسا بۇ ۋاقىتتا بۇ  مەزھەپنىڭ
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ىرىنى ىلئۆز ئىگىسىنىڭ بارلىق پايدىلىق ئىلىم مەرىپەت دەرۋاز

- جېدەلۋە قاتتىق  ئېشىشھەددىدىن  تاقىۋىتىدۇ ھەمدە ئۇنى

ىش تارت-قىلىشقا قىزىقتۇرىدۇ ۋە ئۇنى پايدىسىز تاالش ىراماج

 قىلىشقا ئىلىپ بارىدۇ.

- جېدەلبۆلۈنۈش، پارچىلىنىش،  بولۇۋاتقان دەۋردەبۈگۈنكى    

بىرى بىلەن مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش قاتارلىق نۇرغۇنلىغان -ماجىرا، بىر

ىن بولۇشتقىزىققان ئىشالرنىڭ تۈپ مەنبەسى ھەددىدىن زىيادە 

لغىنىنى قىكىشى ئۆزىنىڭ قىزىققان چىققان بولۇپ، بۇنداق  كېلىپ

پۈتۈنلەي ھەق، ئۆزىدىن باشقا كىشىلەر قىلغان ئىشالرنى پۈتۈنلەي 

 قىلىدۇ! ئېتىقادباتىل دەپ 

 

ۋاقىت  دەۋەتتە ھەر يېتىلدۈرۈشچۈشەنچىنى -ئاڭ ئىدىيەۋى   

 نىڭبىز بولۇپمۇبىرىدۇر.  زۆرۈرىيەتلەرنىڭبولمىسا بولمايدىغان 

اشقا ب يېتىلدۈرۈشچۈشەنچىنى -ئاڭ ئىدىيەۋىھازىرقى ۋاقتىمىزدا 

ئىسالمنىڭ  ،، چۈنكىزۆرۈردۇرھەرقانداق ۋاقىتتىنمۇ بەكراق 
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ىسالم ۋە ئ قەلبلىرىدىكىكىشىلەر  دەۋرىدەغۇربەتچىلىك ئىككىنچى 

ارلىق ب زىچ ۋەناھايىتى ئۇنىڭ ھەقىقەتلىرىنى قورشىۋالغان تۇمان 

 ئىسالم ۋە ئۇنىڭ ان بولۇپ، ئۇ تۇمانتۇم يېپىشقاننەرسىلەرگە 

-ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ئاڭ ڭ ھەممىسىنىھەقىقەتلىرىنى

ال إله »بولىدۇ، يەنى دەسلەپتە موھتاج  يېتىلدۈرۈشكەچۈشەنچىنى 

ڭ نى«ال إله إال الله»ئاندىن كىيىن  ،چۈشەنچىسىنى« إال الله

ر نى بۇزغۇچى ئامىلال«ال إله إال الله»تەلەپلىرى ھەمدە 

 ،چۈنكى بولىدۇ.موھتاج ..قاتارلىقالرنى مەركەزلىك چۈشەندۈرۈشكە 

ال »، چۈشەنچىسىنى« ال إله إال الله»بۇ تۇمان ھەممىدىن بەكراق  

نى بۇزغۇچى «ال إله إال الله»نىڭ تەلەپلىرى ھەمدە «إله إال الله

چۈشەنچىنى -ئاڭ ئىدىيەۋىگەرچە  ئامىلالرنى قورشىۋالدى.

ىسالمى چۈشەنچىلەر يەنى: ئىبادەت بارلىق ئ يېتىلدۈرۈش

قەدەر چۈشەنچىسى، دۇنيا ۋە ئاخىرەت -چۈشەنچىسى، قازايى

لەندۈرۈش چۈشەنچىسى، تەربىيە ـگۈل زېمىننىچۈشەنچىسى، 

چۈشەنچىسى، جىھاد چۈشەنچىسى.. قاتارلىق بارلىق چۈشەنچىلەر 
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« ال إله إال الله» لېكىنئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان بولسىمۇ، 

ھەمدە  نىڭ تەلەپلىرى«ال إله إال الله»ئاندىن كىيىن  چۈشەنچىسىنى

قاتارلىقالرنى مەركەزلىك  نى بۇزغۇچى ئامىلالر ..«ال إله إال الله»

 بولىدۇ.موھتاج چۈشەندۈرۈشكە 

ۇنىڭغا ۋە ئۈممەتنى ئ رېئاللىقىنىئۈممەتنىڭ بۈگۈنكى  ،شۇنىڭدەك   

-ئاڭ ئىدىيەۋىئىلىپ بارغان سەۋەبلەرنى بىلىش ئۈچۈنمۇ 

ەتنىڭ ئۈممبىز  ،تەلەپ قىلىنىدۇ، چۈنكى يېتىلدۈرۈشچۈشەنچىنى 

 ۋە ئۈممەتنى ئۇنىڭغا ئىلىپ بارغان سەۋەبلەرنى رېئاللىقىنىبۈگۈنكى 

بىلمەي تۇرۇپ دەۋەتكە مۇناسىپ پىرىنسىپ بەلگىلەشكە ھەمدە 

ن نۇرغۇقادىر بواللمايمىز.  بېكىتىشكەھەل قىلىش چارىسىنى 

ىيىتى ماھ ھەقىقىينلىغان ئىشلىرىنى ئۈممەتنىڭ نۇرغۇكىشىلەر 

 ئېغىپيولدىن توغرا بىلەن بىلمەيدۇ.  گەرچە ئۇالر ئۈممەتنىڭ 

يىراقلىشىپ  ىكىنى ھەمدە ئىسالم ھەقىقەتلىرىدىنكەتكەنل

نىڭ ئۈممەت ، لېكىن ،كەتكەنلىكىنى ئومومى جەھەتتىن بىلسىمۇ

ۇن غئىسالم ھەقىقەتلىرىدىن قانچىلىك يىراقلىشىپ كەتكەنلىكى نۇر
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شنىڭ كىتى ئېغىپبولماقتا! نۇرغۇن كىشىلەر  مەخپىيكىشىلەرگە 

 مولچەرلىيەلمەيۋاتىدۇ! ھەقىقىيخەتەرلىرىنى 

ئىسالم دۈشمەنلىرىنىڭ سۈيقەستىنى بىلىش ۋە ئۇالرنىڭ    

ئىسالمنى يوقىتىش ئۈچۈن تۈزگەن پىالنلىرىنى بىلىش ئۈچۈنمۇ 

نىدۇ. تەلەپ قىلى يېتىلدۈرۈشچۈشەنچىنى -ئاڭ ئىدىيەۋى

رنى ئىشال بېرىۋاتقانيۈز  ساھەسىدەدەۋەتچىلەر دەۋەت  نۇرغۇنلىغان

دۈشمەنلەرنىڭ  خەلقئارالىقناساراالردىن ئىبارەت -يەھۇدىيۋە 

منى ۋە ئۇالرنىڭ ئىسال سۇيىقەستلىرىنىپىالنالۋاتقان  يېڭىدىن

 پىالنالشتىن ھەرگىزمۇ توختاپ سۇيىقەستلەرنىيوقىتىش ئۈچۈن 

ەمەس! ئ يېتەرلىكبۇنىڭ ئۆزىال  تەكشۈرمەيدۇ.  قالمايدىغانلىقىنى

 دەۋەتكە خىزمەت تەدرىجىينۇرغۇنلىغان ئىسالم جامائەتلىرىنىڭ 

قىاللماسلىقىنىڭ سەۋەبى بولسا دۈشمەنلەر پىالنالۋاتقان 

دۇر. سەۋەبىدىن بولغان مىكىرلەرنى بىلەلمەسلىك ھىيلە-سۈيقەست

مانالر مۇسۇل -ىلەنب ۋاسىتىلىرىبارلىق –دۈشمەنلەر بولسا  ،بىراق

قىلىدىغان ھەرقانداق نەرسىلەرنى  ئېالنخۇشال بولىدىغان ۋە ئۇالر 
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ە ۋ ھەرىكەتلەربىلىدۇ ھەمدە ئىسالم دۇنياسىدا يۈزبىرىۋاتقان 

ئىنچىكە تەكشۈرەيدۇ، ئاندىن بۇ مەلۇماتالرغا ناھايىتى پىكىرلەرنى 

پەقەت ق بىز بولسا ،پىالن تۈزىدۇ، ھالبۇكى ئېنىقناھايىتى ئاساسەن 

 ئۇالر تەرەپتىن كەلگەن زەربىلەرنى قوبۇل قىلىمىز!

ىڭ بىزن يېتىلدۈرۈشچۈشەنچىنى -ئاڭ ئىدىيەۋى ،ھەقىقەتەن   

ھازىرقى ۋاقتىمىزدا دەۋەت ئۈچۈن بولمىسا بولمايدىغان 

-ئاڭ ئىدىيەۋىقاچانكى  ، لېكىنبىرىدۇ،  زۆرۈرىيەتلەرنىڭ

 ھەرىكەتنىڭىق ئەقىدە ۋە ئاڭلتوغرا  يېتىلدۈرۈشچۈشەنچىنى 

چۈشەنچىنى -ئاڭ ئىدىيەۋى ،ئۇنداقتا ،ئوزۇقى بولمايدىكەن

نەرسىگە  بىر ھەقىقىي رېئاللىقىدا ھەرىكەتئۆزىال  يېتىلدۈرۈشنىڭ

 رۈشيېتىلدۈچۈشەنچىنى -ئاڭ ئىدىيەۋى ،ئىلىپ بارالمايدۇ. ئەمما

پەقەت بىرخىل مەدەنىيەتكىال ئايلىنىپ قالغان ۋاقىتتا ئۇ 

 ،نەرسىنى ئۆزگەرتەلمەيدىغان ھېچىدىن كىشىلەرنىڭ قەلب

 نەرسىگە ئايلىنىپبىر قوشۇمچە  ،بولمىسىمۇ بولىدىغان ئەقلى

 قالىدۇ.
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 ،مۇھىم بىر قىسمى، چۈنكى ھەرىكەتنىڭ تەربىيەسىجىھاد    

جىھاد تەكلىپلىرىنى ئورۇنداشقا قادىر بواللمايدىغان پاراۋانلىققا 

ن ۋە قىيى ئېلىشقا دەۋەتنى ئۆز ئۈستىگەكۆنۈپ كەتكەن روھالر 

رىنى قوشۇنلىئاۋانگارت دەۋەتنىڭ قىلىشقا ۋە  ھەرىكەتشارائىتالردا 

ى تىتىتقاندىن كىيىن ئۇالرنئازابنى ۋە ئۇالرغا ئەلەملىك چىشلەش 

 ئەگرى ،يوغان ئىچىپ ئېغىزلىرىنىئۈچۈن قىرىپ تاشالش 

ئوخشاش  ھايۋانالرغا ۋەھشىي كېلىۋاتقانلىرىنى سوزۇپ قاماق

 ادىر بواللمايدۇ.تاقابىل تۇرۇشقا ق كىشىلەرگە

ئۆزىال دەۋەتنى بەرپا قىلىشقا  تەربىيەسىنىڭجىھاد  ، لېكىن   

دەۋەتنى دۈشمەنلەردىن ھىمايە  ئۇ  ،بەلكىئەمەس،  يېتەرلىك

 ەتھەرىك،  تەجرىبەسىياسىي  ،بەلكىقىلىپ ساقالپ قااللمايدۇ. 

ىتىنى ھىيماۋە دۈشمەنلەرنىڭ ماھىيىتىنى ، ئۇرۇشنىڭ تەجرىبىسى

ۋە ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن تەلەپ قىلىنىدىغان 

 ەرپسبولغان  زۆرۈر، ئۇرۇش ئۈچۈن ماھىيىتىنىتىرىشچانلىقنىڭ 

ولغان كەمچىل ب چۈشىنىشدىغان تىرىشچانلىقنىڭ تۈرىنى نىقىلى
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دۈشمەنلەر تەرەپتىن زەربىگە  تەربىيەسىجىھاد  كۆپىنچەۋاقىتتا، 

 لىدۇ. سەۋەبى بولۇپ قا ئۇچراشنىڭ

ىڭغا ياكى ئۇنمەقسەت قىلىۋاتقان  تەربىيەسىنىالپەقەت جىھاد    

مەركەزلىشىۋاتقان باشقا تەربىيەنىڭ تەلەپلىرىدىنمۇ بەكراق 

 ئەڭ چوڭ خەتەر بولسا  بېرىۋاتقانيۈز  ھەرىكەتلەردەئىسالمى 

ەمدە ھ روشەنلەشتۈرۈشمەسىلىسىنى « ال إله إال الله»كىشىلەرگە 

ڭ يولى جىنايەتچىلەرنى-ئاسىيبايان قىلىنغاندەك اللەنىڭ كىتابىدا 

 –الدىراش ئدۈشمەنلەر بىلەن توقۇنۇشقا بولۇشتىن ئىلگىرى ئاشكارا 

 ىكەتنىھەر، بۇ .بولۇپ  -ا ئالدىراپ قىلىشتوقۇنۇشق تەدرىجىيياكى 

ئومومى » ، تاغۇتالرنىڭ ئۇچرىتىدۇھاالك قىلغۇچى زەربىگە 

  دە تاغۇتالر-ىتىپ بىرىدۇقىلىشىغا پۇرسەت يارمازاق نى «خەلق

كە : بىز ئىسالمغا قارشى تۇرمايمىز، بەلكى بىز «ئومومى خەلق»

 دەيدۇ.-تىرورچىالرغا قارشى تۇرىمىز!

 

******** 
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بۇالرنىڭ ھەممىسىدىن بىز تايانچ بازا بىنا قىلىشقا باشاليدىغان    

ئومومى  ، خاراكتېرلىكئاستا  كېڭىيىدىغان پەيتتەئاندىن مۇناسىپ 

،  ىكخاراكتېرلبىيەنى چوڭقۇر قانات يايدۇرىمىز. گەرچە بۇ ئاستا تەر

نەچچە ئەۋالدتىن كىيىن ئومومى تەربىيەنىڭ نەتىجىسى 

 !كۆرۈلسىمۇ

ۋە ئۇنى سەلنىڭ كۆپۈكىگە ئايالندۇرۇپ قويغان، ئۈممەتكە يەتكەن    

 يوپۇرۇلۇپقاچىسىغا  تاماق يىگۈچىلەرنىڭ ھەممىسىئاندىن 

ىلغان ق جەلپ كېلىشكە يوپۇرۇلۇپنى ئۇنىڭغا دۈشمەنلەركەلگەندەك 

نەسىھەت قىلىش، روھى تەربىيە، -ۋەزەرنىڭ ھەممىسى ـكىسەلل

ىنى ئاڭ چۈشەنچىس ئىدىيەۋى، ( بولۇشقىزىققانىزغىن )ئاكتىپ، ق

مۇ ..قاتارلىق يۈزەكى داۋاالشتىن تولى تەربىيەسى، جىھاد يېتىلدۈرۈش

  خەتەرلىكتۇر.

مانا بۇ ۋاستىنىڭ ئۆزى : › ۋاسىتەاق بىر ئەگەر بۇالردىن ھەرقاند   

قۇتۇلدۇرىدىغان ھەمدە ئۇنى بىر  رېئاللىقىدىنئۈممەتنى ھازىرقى 

دەپ ‹  ەۋاسىتبىردىن  يۆتكىلەلەيدىغانھالەتتىن يەنە بىر ھالەتكە 
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ز ئۆزى يالغۇ ۋاسىتەھەرقانداق  ۋاسىتىلەردىنبۇ  ،ئىشلىتىلسە

 ۇپ قااللمايدۇ.قۇتۇلدۇر رېئاللىقىدىنئۈممەتنى بۈگۈنكى 

مەۋجۇت بولغان ئۈممەت  ئەمەلىيەتتەبىز بۇيەردە ھەرگىزمۇ    

قىلىش ئىشلىرى ھەققىدە  رېمونتبىناسىدىكى بىر قىسىم 

 بىز يىقىالي دەپ قالغان ئىسالم ،توختالغىنىمىز يوق، بەلكى

ھەمدە  شيېڭىالىنى ئاساس-ۇلئۈممىتىنىڭ بىناسىدىكى بىنانىڭ ھ

يىڭىلىمىغان ۋاقىتتا ئۆز قىممىتىنى، ئۆز ئاساسىنى -ۇلبىنانىڭ ھ

 ش قىلى رېمونت ئومۇميۈزلۈكپايدىسىنى يوقىتىپ قويىدىغان 

 ھەققىدە توختىلىۋاتىمىز.

 دۇر!« ال إله إال الله»بۇ دىننىڭ ئاساسى بولسا    

 

ً َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصلُ  ا ثَاِبٌت َو َ ْرُعَها هَ ) أََلْم تَ َر َكْيَف َضَرَب اللَّهُ َمثَْ

اَل ِللنَّاِس ِ    السََّماِء ، تُ ْؤِت  ُأُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن بِِإْذِن رَبَِّها َوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَ 

 [ . 15 - 13] ابراهب  : َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَُّروَن ( 
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نىڭ مۇنداق بىر تەمسىل كۆرسەتكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ. هللا ا)

يەنى ياخشى سۆز، ئىمان كەلىمىسى( يىلتىزى كەلىمە تەييىبە )

يەرنىڭ ئاستىدا بولغان، شېخى ئاسمانغا تاقاشقان. پەرۋەردىگارىنىڭ 

ئىزنى بىلەن ۋاقتى ـ ۋاقتىدا مېۋە بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخقە 

كىشىلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت ئالسۇن دەپ، ئۇالرغا هللا ئوخشايدۇ. ا

 (نۇرغۇن تەمسىللەرنى كەلتۈرىدۇ

 

إله إال  ال»كىشىلەر  رەببىڭ رەھىم قىلغان كىشىلەردىن باشقا   ›   

ر بۇ بى دېگەن‹ چۈشەندىمۇ ؟ ھەقىقىيماھىيىتىنى نىڭ « الله

ايان ، كەسكىن ب ئېنىقناھايىتى مەسىلىنى  بىرىش جاۋابسوئالغا 

 قىلىپ بىرىدۇ.

 .. ئېنىقناھايىتى جاۋابى  سوئالنىڭمىنىڭ نەزىرىمدە بۇ    

ال »ھەم - ھېلىمۇ ئېڭىدازكى، نۇرغۇن دەۋەتچىلەرنىڭ شۈبھىسى   

ۇچى نى بۇزغ«ال إله إال الله»نىڭ تەلەپلىرى، بولۇپمۇ «إله إال الله

 ،ئامىلالر  ھەققىدە قويۇق تۇمانالر مەۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا! چۈنكى
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ل ئىسالمنىڭ تەكلىپلىرىگە ئەمە تېخىچەبۇ دەۋەتچىلەرنىڭ ئۆزىمۇ 

سى چىقىرىۋەتكەن ئىرجائىزىم ئىدىيسىدىن دائىرىقىلىشنى ئىمان 

 نىڭ تەسىرلىرىدىن قۇتۇلغىنى يوق.  (الفكر اإلرجائ )

 ھەقىقىينىڭ  «ئومومى خەلق » تېخىچەنۇرغۇن دەۋەتچىلەر    

ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالم ھەقىقەتلىرىدىن يىراقلىشىپ مەسىلىسىنى 

بۇ دەۋەتچىلەر  سەۋەبتىنكەتكەنلىكىنى بىلگىنى يوق، شۇ 

ڭ نىىسىمەسىل« ال إله إال الله»ەرگە ئۇالر دەۋەت قىلىنىۋاتقان كىشىل

ىش ئۈچۈن توپلىن« ال إله إال الله»ۋە ئۇالرنىڭ ماھىيىتى  ھەقىقىي

ۋە  قاكىشىلەرنى توپالشبولۇشتىن بۇرۇن  ئېنىق ئۇالرغا الزىملىقى

 !اپ كەتتىقىلىشقا ئالدىر ھەرىكەتئۇالر بىلەن 

ه عليه صلى الل) پەيغەمبەر  ىسىنىنۇقتشۇڭا بىز تۇنجى باشالش    

ئۆزىنىڭ  تايانچ بازىسىنى بىنا قىلغان پىرىنسىپ بويىچە  (وسلم 

ەرچە بىز گ تايانچ بازىنى بىنا قىلىشقا مەركەزلەشتۈرىشىمىز الزىم.

ه عليه صلى الل) پەيغەمبەر  سەۋىيەسىبىنا قىلغان تايانچ بازىنىڭ 

سىمۇ  يىتەلمى يەسىگەسەۋىبىنا قىلغان تايانچ بازىنىڭ   (وسلم 
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 سەۋىيەسىھەمدە  بىز بىنا قىلغان بازىدىكى كىشىلەرنىڭ 

 بىنا قىلغان تايانچ بازىدىكى  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

بىز چوقۇم  ،ۇىمتەلەپ قىلىنمىس يېتىشى سەۋىيەسىگەكىشىلەرنىڭ 

ايانچ تنىڭ پىرىنسىپى بويىچە   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ه صلى الله علي) پەيغەمبەر  ،. ئەمما. كېرەك ىززا بىنا قىلىشىمبا

پىرىنسىپ بۇ  ،ىغا كەلسەپىرىنسىپنىڭ تايانچ بازا بىنا قىلىش  (وسلم 

لىق دائىم تەربىيەلەشرىنسىپ بويىچە ئۆزگەرمەيدۇ ھەمدە شۇ پى

ە بۇ ۋ تەربىيەلەنگۈچىلەرئۆزگەرمەيدۇ.  قەتئىيمەجبۇرىيەت بولۇپ 

غان ۋە ئۇالرنىڭ قىل ۇل قىلغۇچىالر يەتكەن سەۋىيە تەربىيەنى قوب

يىچە شۇ پىرىنسىپ بو قانداق بولسا بولسۇنئەمىلىنىڭ دەرىجىسى 

 الزىم. تەربىيەلەش

دەۋەتنىڭ ئومومى خەلقكە يۈزلىنىش دەۋرى كەلگەن ۋاقىتتا    

دەۋەتچىلەرنى تەييارالش  بېرىدىغانبازىغا يوليورۇق  كېڭەيگەن

ال إله إال »بولسا  دەرسبىرىنچى بىنا قىلىشتىكى تايانچ بازا ئۈچۈن 
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 ەشتەربىيەلۋە ئۇنى بىلىش ۋە ئۇنىڭ تەلەپلىرى بويىچە « الله

  دەرسىدۇر.

 

*************** 
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 ۋە ئۈلگە رېئاللىق

 .پەرقلىنىدۇئۈلگىدىن كۆپ  رېئاللىق ،ئىنىقكى

ىشالر لەن ئبى رېئاللىقتە پەيدا بولغان بىز بۇندىن بۇرۇن ئەمەلىيەت   

بولىدىغان ئۈلگە  ۋاجىپئۇنىغا ئاساسلىنىپ داۋام قىلىشى 

ەمدە بۇ ھ سەۋەبلىرىنىئوتتۇرسىدىكى بۇ ئوخشىماسلىقنىڭ بەزى 

 بەزى نەتىجىلەرنىچىققان  كېلىپئوخشىماسلىققا ئەگىشىپ 

 قويغان ئىدۇق. ئوتتۇرىغا

) ەمبەر پەيغبۇ يەردە بىز تايانچ بازا بىنا قىلىش ئاندىن كىيىن    

نىڭ قوماندانلىقى ئاستىدا تايانچ بازىنىڭ  (صلى الله عليه وسلم 

صلى  )پەيغەمبەر توغرىسىدىكى ياردىمى بىلەن بازىنى كىڭەيتىش 

ۆزلەپ س تەپسىلىينىڭ پىرىنسىپى ھەققىدە   (الله عليه وسلم 

ىنى بىلەن ئۈلگە ئوتتۇرس رېئاللىقبەرگەن  ئۆتكەندىن كىيىن، يۈز

 ئۆتىمىز.سۆزلەپ  تەپسىلىيھەققىدە  پەرقلەندۈرۈش
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ەپتىن دەسل ھەرىكىتىئويغىنىش ئالدىراڭغۇلۇق قىلىش ئىسالم    

 ئومومى خاراكتىرىدۇ.. ھەرىكەتنىڭ بولۇۋاتقانباشالپ مەشغۇل 

 .ەۋجۇتمئالدىراڭغۇلۇق قىلىش ھەم بۇ يەردە بازا بىنا قىلىشتىمۇ    

ەيدا ئەگەر بىز تۇنجى قەدەمدىن باشالپ ئۈممەت بەدىنىدە پ   

بولغان بۇزۇلۇشنىڭ تۈرى ھەمدە ئۇنىڭ سەۋەبىدىن پەيدا بولغان 

بولۇپ قىلىشى ۋە  غەربئىسالمنىڭ ئۆز ئەھلى ئىچىدە 

 يوپۇرۇلۇپدۈشمەنلەرنىڭ ھەممە تەرەپتىن ئىسالم ئۈممىتىگە 

ەمدە بىز ھبولساق..  ئىگە بولغان  ئىدىيەگەتوغرا ھەققىدە  كېلىشى

بۇزۇلۇشالرنى ئىسالھ قىلىش ئۈممەت بەدىنىدىكى غايەت زور 

را توغئۈچۈن تەلەپ قىلىنغان تىرىشچانلىقنىڭ تۈرى ھەققىدە 

ئىگە بولغان  بولساق.. ۋە يەنە ئىسالمنى يوقىتىشقا  ئىدىيەگە

ئۇرۇنۇش ئۈچۈن پىالن تۈزۈش ۋە تەييارلىق قىلىشتا دۈشمەنلەر 

 ئىدىيەگەتوغرا قىلغان غايەت زور تىرىشچانلىق ھەققىدە  سەرپ

 شىمىزبولۇكۆپ تەمكىن  ھەرىكەتتەە بولغان  بولساق چوقۇم بىز ئىگ

  قىلماسلىقىمىز اليىق ئىدى.  ئالدىراڭغۇلۇقيولىدا  ھەرىكەتۋە 
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دىغان زىدىن تەلەپ قىلىنىتايانچ باباشلىغان ۋاقىتتا  ەۋەتنىد بىز   

 بولدىمۇ؟ ئېنىقئۆلچەملەر بىزنىڭ زىھنىمىزدا 

 كە يۈزلەندۈرۈش«ئومومى خەلق »نى بازا تەييارالشتىن بۇرۇن دەۋەت 

قىزغىنلىق بىلەن ئىتىلىپ چىققان ئاندىن بىز  «ئومومى خەلق» -

 نتەربىيەلەيدىغاۋە  بېرىدىغانكە يوليورۇق  «ئومومى خەلق »ئاشۇ 

تەييارلىمىغانلىقىمىز ئۈچۈن ئۇالر ئۆزلىرىگە  تېخىيىتەكچىلەرنى 

ىغان ىلەرنى تاپالميىتەكچ تەربىيەلەيدىغانۋە  بېرىدىغانيوليورۇق 

بىزنى قىيىن شارائىتالرغا دۇچار قىلىدىغانلىقى زىھنىمىزدا  -ۋاقىتتا 

  روشەن بولدىمۇ؟

ىلەن بقىزىققانلىق  تەربىيەلەنمەستىننىڭ ھەققى «ئومومى خەلق»

دەۋەت يولىدا خەتەرلىك نەتىجىلەرنىڭ ئەگىشىپ توپلىنىشقا 

 ،ھالبۇكىۇ؟ كىلىدىغانلىقى بىزنىڭ زىھنىمىزدا روشەن بولدىم

 بېرىشكەكىشىلەر دەۋەت يولىدا كەلگەن زەربىگە بەرداشلىق 

بازىنىڭ ئۆزىمۇ زەربىلەرنى كۆتۈرۈشكە  ،تەييارالنماي تۇرۇپ، بەلكى

يەرلىك ھاكىمىيەت ۋە خەلقئارالىق تەييارالنماي تۇرۇپ  تېخى
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ھاكىمىيەتنى چۆچۈتۈپ قويغان ۋاقىتتا بۇ ھاكىمىيەتلەر غەزەپلىنىپ 

 .ەربە بىرىدۇدەۋەتكە ز

كى، شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكۆرۈش ئارقىلىق  رېئاللىقىنىتارىخ مەن    

تەلەپ قىلىنغان دەرىجىدە روشەن بولمىدى.  تېخىبۇ ئىشالر 

 ولغانب مەۋجۇتئاشۇ ۋاقىتتا ئالدىراڭغۇلۇق بىلەن ئۆزىمۇ بازىنىڭ 

 ھەرىكەتنىڭھەقىقەتەن ئەشياالردىن شەكىللەندى.  -خام

ئەشياالردىن  -بولغان خام مەۋجۇتئاشۇ ۋاقىتتا  اھەرقانداق ۋاقىتت

 ، كىنلېمانا بۇ روشەن ھەقىقەتتۇر.  بولمايدۇ. مۇمكىنباشلىنىشى 

ئىنچىكىلىك بىلەن پاكلىنىشى الزىم ھەمدە ناھايىتى  ئەشياالر–خام 

دەۋەت مەيدانىدا خىزمەت قىلىش ۋەزىپىسىنى ئەشياالرغا –خام 

 ەربغەت بۈگۈنكىدەك ئىسالمنىڭ دەۋ ،تاپشۇرۇشتىن بۇرۇن، بولۇپمۇ

 تقانكېلىۋاتەرەپتىن دەۋەتكە  ھەمدە دۈشمەنلەر تۇرۇۋاتقانھالىتىدە 

ا ئەشياالرنى تەييارالشق–ۋاقىتتا خام  ئۇچراۋاتقاندۈشمەنلىكلەرگە 

پاكالشقا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈش ئارىالشمىالردىن ۋە ئۇنى ناچار 

 .. كېرەك
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ەت قىلمايمىز. اللە يولىدا قىلغان بىز ھازىر بىرەر كىشىگە ماالم   

بىز پەقەتال  ، لېكىن،  بېرىلىدۇخىزمەتكە اللەنىڭ ئىزنى بىلەن ئەجىر 

ر بولغان ئىشال زۆرۈر بولۇشىمەۋجۇت بولغان ئىشالر بىلەن مەۋجۇت 

 بايان قىلىپ ئۆتىمىز. پەرقنىئوتتۇرسىدىكى 

اللە  -)ئىمام ھەسەنۇل بەننا(  شۈبھىسىزكى، تۇنجى دەۋەتچى

ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن، اللە ئۇنىڭ ئىسالم ئۈچۈن قوشقان 

ەشياالرنى ئ-ئاشۇ خام -تۆھپىسىگە ياخشى مۇكاپاتالرنى ئاتا قىلسۇن

ەردىن لناچار كىشىپۈتكۈل جەمئىيەتتە يامراپ كەتكەن بىر قىسىم 

الرنىڭ قىلدى. ئۇ ئۇ سەرپزور تىرىشچانلىقالرنى ناھايىتى پاكالشقا 

ىلىكنى چىقىرىپ تاشلىدى ھەمدە ئۇالرنى قەلبىدىن شەخسىيەتچ

ان، غىدى، ھەممىسى بىر سەپ بول كۆرۈدىغانبىرىنى ياخشى -بىر

بىر بىرى بىلەر  ئارا ياردەملىشىدىغان،-بىرى بىلەن ئۆز-بىر

، ئۇالرنىڭ تەربىيەلىدىجامائەت روھى بىلەن  ھەمكارلىشىدىغان

ى )ناماز، نبىلەن باغلىدى، ئۇالر قېرىنداشلىقىئارىسىنى ئىسالم  

زاكات، روزا، ھەج.. قاتارلىق( ئىبادەت شۇئارلىرىغىال چەكلىنىپ 
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غان شەخسى ئىبادەت بىلەن مەشغۇل بولۇشتىن ياخشىلىققا لىدىقا

اللەنىڭ شەرىئىتىگە ھۆكۈم  بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسىدىغان،

قىلدۇرىدىغان مۇسۇلمان جەمئىيەتنى بەرپا قىلىدىغان كەڭ 

ئۇالرنى گۈزەل يۈزلەندۈردى، شۇنىڭدەك مەنىدىكى ئىبادەتكە 

ئەخالقى پىرىنسىپالر ۋە   اللەنىڭ دىنى ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا 

 .تەربىيەلىدىقىلىدىغان روھ بىلەن 

 ەتھەرىكئاڭدا ۋە سىياسىي بىزگە  رېئاللىقىتارىخ  ، لېكىن   

چوڭ خاتالىقالرنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇ.. ناھايىتى  ئېڭىدا

ىلمەسلىك بماھىيىتىنى خەتەرلىك بولغىنى مەسىلىنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ 

ماھىيىتىنى ھەمدە بىز مەقسەت قىلىۋاتقان نىشاننىڭ 

 ىكى خاتالىقتۇر.بىلمەسلىكت

قولغا ئالغان ۋاقتىمىزدا اللەنىڭ  ھاكىمىيەتنىبىز  ،ھەقىقەتەن   

 ىمىيەتنىھاكساس بىلەن، ئا دېگەنشەرىئىتىنى تەتبىقلىيااليمىز 

ئومومى »دائىرىدىكى ئۈچۈن كەڭ  بېرىشىمىزم ياردە ئېلىشقاقولغا 

 .بازىسىنى شەكىللەندۈرۈشكە تىرىشتۇق. «خەلق 
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 يىتىش ھەربىر ئىنساننىڭ ھاكىمىيەتكە، سىز  ئېنىقنىشان    

دەپ قارايدىغان جاھىلىيەتنىڭ مەيدانىنى قويۇپ تۇرۇڭ..  ھوقۇقى

ەتال پەق ،ئىسالمغا تەۋە بولغان كىشىلەر  بۇنىڭ سىرتىدا، چۈنكى

 كەتھەرى يېتىشكە ھاكىمىيەتكەئىسالمغا تەۋە بولغان كىشىلەر 

سا ئۇالر جىنايەتچىلەرگە ئايلىنىپ قالىدۇ! سىز بۇنى قويۇپ قىل

بۇ زىمىندا جاھىلىيەت پەيدا بولغان ۋە دەۋەتچىلەر  ،تۇرۇڭ، چۈنكى

ھەقكە دەۋەت قىلغاندىن باشالپ جاھىلىيەتنىڭ ھەق دەۋەتكە 

–مەشھۇر ئەرەب ماقال يدانىدۇر.  بۇ مە ئېنىقتۇتقان 

 ئەھۋالغا ئوخشايدۇ: تەمسىللىرىدىكى

 

 (86)و شنشنة نعر ها من أخزم و

                                                 

ــــىئىرى بولۇپ، ئۇ ئهبۇ ھاتهمنىڭ أبو أخزم الطـائيبۇ ئهبۇ ئهخزەم )  (86) ( نىـڭ ش

ــىنىڭ بوۋىســى ئىدى، ئۇنى ىســمى ڭ بىر ئوغلى بولۇپ ئۇنىڭ ئبوۋىســى ياكى بوۋىس

ـــاپ بالا بولۇپ ئاتا ـــىتاتتى، ئۇ ئ-ئهخزەم ئىدى. ئهخزەم نائىنس ـــىنى قاقش ۆلۈپ ئانىس

منى هخزەئقالدى، ئۇنىڭ بىر قانچه باللىرى بار ئىدى، بىر كۈنى بۇ بالىلار بوۋىسى ئهبۇ 

ــــۇنىــڭ بىلهن ئهبۇ  مىنى  ممىنىــڭ بــاللىرى›م ك ئهخزەئۇرۇپ ئۇنى قــانغــا مىلىۋەتتى، ش

] مجمع  .دىدى‹ دەپ بىلىمهنئۇرۇپ قانغا مىلىۋەتتى.. مهن بۇ بۇ ئادەتنى ئهخزەمدىن 

 ناملىق كىتابتىن ئىلىندى. أبو الفضل النيسابوري [ -الأمثال 
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 ‹ئەخزەم‹! ›دەپ بىلىمىزئادەتلەرنى ئەخزەمدىن -بىز بۇ ئۆرۈپ›

شەرىقتىن كەلسۇن ياكى غەرىبتىن كەلسۇن ياكى شەھەرلەرنىڭ 

 ئىچىدىن كەلسۇن ھەممىسى ئوخشاشتۇر!

دىكى مەسىلە نىشاننى پىالنالش مەسىلىسى بۇ يەر ،لىكىن

شنىڭ ىقال، پەقەت اللەنىڭ شەرىئىتىنى تەتببولماستىن، بەلكى

ئۆزىال سەلنىڭ كۆپىكىگە ئايلىنىپ قالغان بۇ ئۈممەتنىڭ ئەھۋالىنى 

سالھ ئۈممەتنىڭ ئەھۋالىنى ئىئىسالھ قىلىشقا قادىر بوالالمدۇ؟ ياكى 

اشقا بئارىلىقتا ىن ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇن ۋە ئۇنىڭدىن كىيقىلىش 

سوئال بىرال ئاساسى  دېگەن! بوالمدۇ؟موھتاج تەلەپلەرگە 

 مەسىلىدۇر.توغرىسىدىكى 

 – ر مه الله -ئەگەر تۇنجى دەۋەتچى )ئىمام ھەسەنۇل بەننا(    

يىلى )يەنى دەۋەت باشلىنىپ يىگىرمە يىلدىن كىيىن( -4118

ئىتىنىڭ امائۆز جقىلغان ئىشالرنى  ئېالنكە «ئومومى خەلق»

ە ئۈچۈن تاللىغان ئەڭ ياخشى كىشىلەرگ بولۇشىھەيئىتى ئاساسلىق 
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قىلغان بولسا  ئەلۋەتتە دەۋەت يولىدا نۇرغۇنلىغان ئىشالر  ئېالن

 ئۆزگەرگەن بوالتتى!

م ( ، وتحت عنوان : و معركة المصحف و ،  4411ه  )  4641   عام 

شك ، ومعنى هذا  قال اإلمام الشهيد : و اإلسْم دين ودولة ما    ذلك

التعبير بالقول الواضح ان اإلسْم شريعة ربانية جاءت بتعاليم إنسانية 

وأحكام اجتماعية ، وكلت حمايتها ونشرها واإلشراف على تنفيذها بين 

المؤمنين بها ، وتبليغها للذين لم يؤمنوا بها إلى الدولة ، أن إلى الحاكم 

وإذا قصر الحاكم     حماية الذن يرأس جماعة المسلمين ويحكم أمتهم ، 

هذه األحكام لم يعد حاكماً مسلماً ، وإذا أهملت شرائع الدولة هذه المهمة 

لم تعد دولة إسْمية .. وإذا رضيت الجماعة أو األمة بهذا اإلهمال ووا قت 

عليه لم تعد ه  األخرى إسْمية ، مهما ادعت ذلك بلسانها . وإن من 

 هو نفسه متمسكاً بفرائض اإلسْم ، بعيداً  شرائط الحاكم المسلم أن يكون

عن محارم الله ، غير مرتكب للكبائر ، وهذا وحده ال يكف     اعتباره 

حاكمًا مسلمًا حتى تكون شرائط دولته ملزمة إياه بحماية أحكام اإلسْم 
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بين المسلمين ، وتحديد موقف الدولة منهم بناء على موقفهم هم من دعوة 

 . (87)اإلسْم و 

 »›يىلىدىكى( -4118يىلىدىكى) مىالدى -4129ىجىرىيە ھ

ناملىق ماقالىدا ئىمام شەھىد ‹ قۇرئان ئۇرۇشى«  معركة المصحف

 : دېگەنھەسەنۇل بەننا مۇنداق 

 شەك يوقتۇر. ھېچقانداقدۆلەتتۇر، بۇنىڭدا  ئىسالم دىن ۋە» 

-ئىسالم ئىنسانىيەتكە  ئىلىم ،بۇنىڭ روشەن مەنىسى شۇكى

رنى ئىلىپ كەلگەن ئىالھى ئەھكامالىجتىمائىي ئمەرىپەت  ۋە 

شەرىئەتتۇر.  ئىسالم ئىالھى شەرىئەتنى ھىمايە قىلىشقا ۋە ئۇنى 

ىشقا قىلئىجرا زىمىندا تارقىتىشقا ۋە ئۇنى مۇئمىنلەر ئارىسىدا 

 يتمىغانئېۋە ئۇنى ئىالھى شەرىئەتكە ئىمان قىلىش  يېتەكچىلىك

باشچىلىق قىلىۋاتقان ۋە دۆلەتكە يەنى مۇسۇلمانالر جامائىتىگە 

                                                 

من جريدة ) الإخوان المســــلمين ( اليومية ، الســــنة  807انظر العدد   (87)

 . 2496سنة  مايو 28،  2387رجب سنة   7الثالثة ، بتاريخ الأحد 
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ە كمۇسۇلمان ئۈممىتىگە ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ھاكىمغا يەتكۈزۈش

  قىلىدۇ. كاپالەتلىك

ئەگەر ھاكىم بۇ ئەھكامالرنى ھىمايە قىلىشقا سەل قارىسا 

 . ھېسابالنمايدۇمۇسۇلمان 

ئەگەر دۆلەت قانۇنى بۇ ۋەزىپىنى ئورۇنداشقا سەل قارىسا بۇ 

 ..ھېسابالنمايدۇى دۆلەت ئىسالم دۆلىت

ئەگەر ئۈممەت ياكى جامائەت بۇنىڭغا رازى بولسا ۋە ئۇنىڭغا     

  -گەرچە ئۇالر تىللىرى بىلەن ئىسالمنى داۋا قىلسىمۇ-ماسالشسا 

   .ھېسابالنمايدۇئىسالم ئۈممىتى ياكى جامائىتى 

ھاكىمنىڭ ئۆزىمۇ ئىسالمنىڭ  ،مۇسۇلمان ھاكىمنىڭ شەرتى شۇكى

م ئىسىلىشى ھەمدە اللە ھارام قىلغان ئىشالردىن مەھكە پەرزلىرىگە

.  كېرەك تۇرۇشىگۇناھى كەبىرلەردىن يىراق ۋە  تۇرۇشىيىراق 

دۆلىتى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئىسالمنىڭ ھاكىمنىڭ  ،ھەتتاكى

غا ۋە دۆلەتنىڭ مۇسۇلمانالر قىلمىغۇچەئەھكاملىرىنى قاتتىق ھىمايە 

ىگە ەسبولغان پوزىتسىي غائۇالرنىڭ ئىسالم پوزىتسىيەسىنىبولغان 
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 ممانا بۇالرنىڭ ئۆزىال ئۇنى مۇسۇلمان ھاكى ئاساسەن بەلگىلىمىگچە

 بولمايدۇ. يېتەرلىك ھېسابالشقادەپ 

ئەگەر ئىمام شەھىد ھەسەنۇل بەننا بۇ سۆزلەرنى دەۋەتنىڭ    

 ەتراپىغائبىلەن ئۇنىڭ  ھېسسىياتچانلىقبولسا  دېگەنبىشىدىال 

 ەتراپىغائمىليونغا يەتكەن كىشىلەر ئۇنىڭ سانى يىرىم  ،توپالشقان

ۇ ۋاقىتتا ياشالر بولۇپ ئاش كۆپىنچىسىبۇ كىشىلەرنىڭ  توپلىشامتى؟

 ىپئېشخەلق ئىچىدىكى ياشالرنى سانى ئون توققۇز مىليوندىن 

 كەتمەيتتى. 

مانا مۇشۇنداق ئاسانال توپالشقان بۇ ياخشى كىشىلەر  ئەتراپىغائۇنىڭ 

ىڭغا ئەگىشىپ ئۇن ھېسسىياتىغاان ئۈچۈن ئالى نىش مۇشۇنداقمانا 

 توپلىشامتى؟ ئەتراپىغا

 ائەتراپىغمەن شۇنداق بولغان تەقدىردىمۇ بۇ كىشىلەر ئۇنىڭ    

 توپلىشىتتى دەپ قارىمايمەن..

ئەگەر ئىمام شەھىد ھەسەنۇل بەننا بۇ سۆزلەرنى دەۋەتنىڭ   

ۇ شتوپالشقان ئا ئەتراپىغائۇنىڭ  بازا بولسا  دېگەنبىشىدىال 
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 دىنكىشىلەركىشىلەرنىڭ ئۆزىدىن شەكىللىنەمتى ياكى باشقا 

 شەكىللىنەمتى؟

 ەزمج قەتئىيكىشى بۇنىڭغا  ھېچقانداقمەن بۇنى بىلمەيمەن!     

 قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ.

شۇ ۋاقىتتا بازا ئۇالردىن شەكىللەنگەن كىشىلەر قايسى  ، لېكىن   

مۇ مۇستەھكەم، تولىتى ناھايىرنىڭ ئىرادىسى ئۇال سا بولسۇن،بول

بىلەن ئىش  ھېسسىيات، روھلۇق بوالتتى ھەمدە ئۇالر ھوشيار 

ويلىمايتتى، ئ دەپ قىلمايتتى ۋە ئۇالر نىشانغا ئاسانال يەتكىلى بولىدۇ

ر ئۇال خۇددى ئۇالردىن نۇرغۇن كىشىلەر مەلۇم مەزگىل قىلغاندەك،

 . بوالتتى بېغىشلىغانئۆزىنى پۈتۈنلەي دەۋەتكە 

بەك ئۇزۇن سەپەر ئىكەنلىكىنى، ناھايىتى ر بۇ سەپەرنىڭ ئۇال    

بەك چوڭ ناھايىتى تىرىشچانلىقنىڭ قىلىنغان تەلەپ 

نغان تەييارال ۋاسىتىلەرنىڭبولىدىغانلىقىنى، تەلەپ قىلىنغان 

ىن ئۇالرد ،ۆپ ئىكەنلىكىنى بىلەتتى... چۈنكىۋاستىالردىنمۇ ك

قىلىش  مونترېتەلەپ قىلىنغىنى پەقەت بار بولغان بىنانى 
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ئاساسىنى قايتىدىن -بۇ بىنانىڭ ھۇل ،بەلكى ،بولماستىن

 مۇستەھكەملەش ئىدى.

ئومومى خەلقكە كەلسەك مەن ئۇالرنى بۇ پىرىنسىپالرنى  ،ئەمما   

ىنىڭ بۇ مەسىلقوبۇل قىلىدۇ دەپ ئويلىمايمەن! چۈنكى ئۇالر ئاشكارا 

ت بىلەن ەئۇالر جاھىلىي   تولىمۇ خەتەرلىك ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.

 ېيىمخبولغان كۆرەشنىڭ ئىنساننى تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز دەرىجىدىكى 

 خەتەرلەرگە دۇچار قىلىدىغانلىقىنى بىلەتتى:-

 

َنا ( الصةوووووص :  ]  ) َوقَاُلوا ِإْن نَ تَِّبِع اْلُهَدى َمَعَك نُ َتَخطَّْف ِمْن َأْرض    ِ

54 . ] 

ساق، بولئەگەر بىز سەن بىلەن توغرا يولغا ئەگىشىدىغان »ئۇالر: )

 (دېدى.« زېمىنىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىلىمىز

 

 ، ىنلېكئاستا قەدەم بىلەن داۋام قىالتتى،   ھەرىكەتبۇ ۋاقىتتا    

پىرىنسىپ ئۈستىدە داۋام قىالتتى! تايانچ بازىمۇ تالالنغان ئەڭ توغرا 
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ئاستا شەكىللىنەتتى. تالالنغان -ياخشى كىشىلەردىن ئاستا

-ەۋجۇت بولغان ئەڭ ياخشى خامكىشىلەرمۇ ئاشۇ ۋاقىتتا م

 ەرىكەتنىڭھئەشياالردىن تاللىناتتى. ئاندىن كىيىن بۇ كىشىلەرنى 

ئۈچۈن تەييارالشتا ئۇلۇغ ئىالھى  بولۇشىئەڭ ياخشى يادىروسى 

پىرىنسىپالرنىڭ سايىسى ئاستىدا روھى تەربىيە، ئەخالقى تەربىيە، 

ئەت رىشەتوغرا ھەمدە  تەربىيەسىتەربىيە، پىسخىكا  ئىدىيەۋى

ر بولغان تىرىشچانلىقال زۆرۈرقاتارلىق  تەربىيەلەشئىلمى بىلەن 

 قىلىناتتى. سەرپ

 

 [ . 44ساء : ] الن ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصََّْة َوآُتوا الزََّكاَة () 

 (قولۇڭالرنى يىغىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر) 

 

اقتى ۋ كېڭىيىشيىن، بازىنىڭ كى تەييارالنغاندىنتايانچ بازا    

ى ۋە ئۇنىڭ تەلەپلىرىنماھىيىتىنى كەلگەن ۋاقىتتا مەسىلىنىڭ 

ەرنى لـبىلگەن،  ئۈممەتنىڭ ئەھۋالىنى ۋە ئۇنىڭغا يەتكەن كىسەل
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ھەربىر باسقۇچىدىكى  ھەرىكەتنىڭچۈشەنگەن،   ھەقىقىي

مۆلچەرلىگەن ھالدا ئۆزىنى دەۋەتنىڭ توغرا  خاراكتېرىنىخىزمەتنىڭ 

انا م سكەرلىرىگە ئايالندۇرغان ئەسكەرلەر بىلەن بازا كىڭىيەتتى.ئە

 ۋە دەۋەت قوشۇلۇشى سېپىگەبۇ ئىشالر ئومومى خەلقنىڭ دەۋەت 

ئاستىغا توپلىنىشى ئۈچۈن ئۇمومى خەلقكە دەۋەت ئىلىپ بايرىقى 

 ئىشالر ئىدى.. زۆرۈربۇرۇن قىلىدىغان  بېرىشتىن

سىلىلەر بىلەن مەشغۇل مەئىجتىمائىي ۋەتەن مەسىلىلىرى ۋە    

تالرغا كىيىنكى ۋاقى ھەرىكەتلەرسىياسىي بولۇشقا ئاالقىدار بولغان 

 ئەقىدىدە ۋە ئۇنىڭ تەلەپلىرى بىلەنتوغرا  ،كىچىكتۈرلەتتى، چۈنكى

كۈچىيىش دەۋەتكە ئاۋاز  ھەقىقىيەۋدىلەنگەن گ تەربىيەلەشتە

پەيغەمبەر ) ئۆزىنى دەۋەتنىڭ ئەسكىرى قىلغانقوشقان ۋە 

شاش( ئوخ جەمئىيتىگەەيھىسساالمنىڭ جامائىتىدىكى مەدىنە ئەل

 كىشىلەرنىڭ مۇھىتىدا ئەمەلگە ئاشىدۇ.

ۇنىيەت ئىالھى قان بېكىتكەنئاندىن كىيىن اللە ئىنسان ھاياتىغا    

قۇتۇلغىلى بولمايدىغان  قېچىپبويىچە توقۇنۇش يۈز بىرىدۇ! ئۇ 
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ىدۇ. ن باشلىنبۇ توقۇنۇش دائىم جاھىلىيەت تەرەپتىھەقىقەتتۇر. 

 بولۇشىدىنجاھىلىيەت مۇئمىن جامائەتنىڭ زىمىندا  مەۋجۇت 

چە ئۇالرنىڭ سانى ئاز بولسىمۇ ، گەرقىلغان ۋاقىتتا ھېسخەتەرنى 

   ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىدۇ. قىزىقمىسىمۇھەمدە ئۇالر توقۇنۇشقا 

 

] ِإنَّا َلَجِميٌع َحاِذُروَن ( وَن ، وَ ) ِإنَّ َهُؤالِء َلِشْرِذَمٌة قَِليُلوَن ، َوِإن َُّهْم لََنا َلغَائِظُ 

 [ . 58 – 53الشعراء : 

بۇ كىشىلەر ھەقىقەتەن بىر ئوچۇم » )پىرئەۋن ئېيتتىكى()

ئادەملەردۇر. ئۇالر ھەقىقەتەن بىزنىڭ ئاچچىقىمىزنى كەلتۈرۈپ 

 («قويدى. بىز ھەقىقەتەن ئېھتىياتچان جامائەمىز

 

ــكەتايانچ بازىنى  ، لېكىن    يار  تەربىيەلەش، ئاندىن  تەربىيەلەش

ـــكەبازىنى  كېڭەيگەنبەرگەن دەرىجىـدە  ئەڭ چوڭ  تەربىيەلەش

ــنىڭ يۈز بىرىش ۋاقتىنى  ــەت يارىتىپ بىرىش ئۈچۈن توقۇنۇش پۇرس

  تەلەپ قىلىنىدۇ. كېچىكتۈرۈش
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ىلەر بىلەن كىش دېگەن( قولۇڭالرنى يىغىڭالر) )ُكفُّوا أَْيِدَيُكْم(ئاندىن 

اشقا ب دېيىشتىن« رەببىمىز اللە»ە ئۇالر توقۇنۇش يۈز بەرگەن ھەمد

ـــىلىنىڭ ئىش قىلمىغان ۋە  بۇ ئومومى  ھېچقـانداق خەلقنىڭ مەس

 ېھنىگەزئۇالرنىڭ   ۋاقىتتا تېزلەتكەننىشــىنى چۈشــىماھىيىتىنى 

  .كەتمەيدۇئارىلىشىپ باشقا مەسىلىلەر 

ايان قىلىشى ب تەپسىلىيئىالھى پىرىنسىپ بىلەن توغرا ئايەتنىڭ    

ــىدە نەتىج ــىيىس ــكارا جىنايەتچىلەرنىڭ يولى -ئاس ۋە  بولغانئاش

ــنى بىلگەن  ــاس ــتۇرىدىغان ئاس ــىلەر ئۆز مەيدانىنى مۇقىمالش كىش

ـــىمتاغۇتالرنىڭ ئومومى خەلقنى بەزىدە  ،ۋاقىتتا يەنە  ،بىلەن بېس

ـــاختا ئاخبارات  ـــىتىلىرىبەزىدە ھەرخىل س ئارقىلىق ئۆزىگە  ۋاس

 :بويسۇندۇرىشى قىيىنلىشاتتى

ِبيُل اْلُمْجرِِميَن () وََكذَ  َتِبيَن س    َ ُل اْْلياِت َولَِتس    ْ األنعام :  ] ِلَك نُ َفص    ِّ

55 . ] 

)بۇ سۈرىدە مۇشرىكالرنىڭ گۇمراھلىقىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەرنى )

بايان قىلغىنىمىزدەك( گۇناھكارالرنىڭ يولى ئاشكارا بولسۇن ئۈچۈن، 

   (ئايەتلىرىمىزنى روشەن بايان قىلىمىز
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 بولدى. ئەكسىچەىيەتتە يۈز بەرگەن ئىشالر بۇنىڭ ئەمەل   

دا ، بۇ يىلالركېچىكەتتىقىلىش تولۇق يىگىرمە يىل  ئېالن   

 ھېسقورشاپ تۇرغان خەتەرلەرنى  ھەرىكەتنىنۇرغۇنلىغان خەلق 

« للهال إله إال ا» تېخىقاتناشتى! دەۋەت  ھەرىكەتتەقىلماستىن بۇ 

، سىياسىي ۇنلىغان ئۈچۈن خالىس بولماي تۇرۇپ، دەۋەت نۇرغ

ەتتى، كئارىلىشىپ مەسىلىلەر بىلەن ئىجتىمائىي مىللەتچىلىك، 

دەۋەتچىلەر: مانا بۇ ئىشالر دەۋەتنىڭ ئومومى خەلق بازىسىنى 

مۇستەھكەملەيدۇ، ئومومى خەلق بۇ ئىشالرغا  تېخىمۇ كېڭىيىشىنى

دەپ ئويلىغان ئىدى. ئاشۇ ۋاقىتتا نۇرغۇنلىغان - كېرەكقاتنىشىشى 

ىلەر ئومومى خەلقنىڭ قەلبىنى مەشغۇل قىلىۋالغان ئىدى. مەسىل

يىلى پەلەستىندە بومبا پارتىالپ -4118مىالدى شۇنىڭ بىلەن 

 .كەلتۈرۈۋەتتى زىلزىلىگەپۈتكۈل مەيداننى 

قارشى ئىنساننىڭ خىيالىدىن  ھەرىكەتكەدەل مۇشۇ ۋاقىتتا بۇ    

 ىيشۋەھبولمايدىغان قاباھەتلىك سۈرەتتىكى  مۇمكىن كېچىشى

 ھۇجۇم باشالندى.
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 -بىز يۇقىرىدا دەپ ئۆتكىنىمىزدەك-، دەۋەتكە قارشى ئۇرۇش توغرا   

ئىمام رىدۇ. بى بولغانلىقى ئۈچۈن يۈزاللەنىڭ بىر ئىالھى قانۇنىيىتى 

ۋە ئەگەشكۈچىلىرىگە  ەمچىلىرىيارد ئۆزشەھىد ھەسەنۇل بەننا 

 مۇنداق دەيتتى:

هولة عند كثير من و أحب أن أص         ارحكم أن دعوتكم ال زالت مج

الناس ، ويوم يعر ونها ويدركون مراميها وأهدا ها س        تلقى منهم خص        ومة 

ش          ديدة وعداوة قاس          ية ، وس          تجدون أمامكم كثيراً من المش          قات ، 

وس  يعترض  كم كثير من العقبات ، و   هذا الوقت وحده تكونون قد بدأتم 

 . (88)تسلكون سبيل أصحاب الدعوات و 

ئاشكارالشنى ياخشى كۆرىمەنكى، مەن سىلەرگە شۇنى »    

رىدە نەزىھەم نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ - ھېلىمۇ دەۋىتىڭالرسىلەرنىڭ 

ۋە نى ماھىيىتى ھەقىقىيئەمەس، كىشىلەر دەۋىتىڭالرنىڭ  ئېنىق

بىلگەن كۈنى ئۇالردىن سىلەرگە قاتتىق  ئېنىق مەقسىتىنى 

                                                 

مجموعة رسـائل الإمام الشهيد حسن البنا ، المؤسسة الإسلامية للطباعة   (88)

  . 226م ص  2463ھـ ،  2923،  3والصحافة والنشر ، بيروت ، ط 
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باشاليدۇ. سىلەر ئالدىڭالردا  كېلىشكەدۈشمەنلىك ۋە ئاداۋەت 

. ئالدىڭالرنى ئۇچرىتىسىلەرۇرغۇنلىغان مۇشەققەتلەرنى ن

 ھەقىقىي. بۇ ۋاقىتتا سىلەر  توسۇۋالىدۇنۇرغۇنلىغان داۋانالر 

 «دەۋەتچىلەرنىڭ يولىدا مىڭىشغا باشاليسىلەر

باقمىغان، ئىنسان  كېچىپئەڭ ئاخىردا ئۇرۇش كۆڭۈلدىن    

 .تىتەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدىغان قەبىھ سۈرەتتە ئاخىرالش

لىش قىرغىن قى ساھەسىدىكىلەرنىئاشۇ ۋاقىتتىن باشالپ دەۋەت    

ھەم بۇ قىرغىنچىلىقالر داۋام - ھېلىمۇئارقا داۋام قىلدى، -ئارقىمۇ

 قىلماقتا..

 غەربقىلىدىغان   ئېتىقاددىنغا خىرىستىيان ھەقىقەتەن    

بولدى. ھەقىقەتەن ئاشكارا  ئېنىقدۇنياسىغا خەتەرنىڭ ئورنى 

ال قانات تۇيغۇلىرىغى- ھېس قەلبنىڭبادەت شۇئارلىرىغا ۋە ئىسالم ئى

 رېئاللىقىدا زېمىنئىسالم  ،قىلىپ قالماستىن، بەلكى

لەرنىڭ ھەمدە كىشى بولۇشنىتەتبىقلىنىدىغان ھايات پىرىنسىپى 

، ي ئىجتىمائى، ئىقتىسادى، سىياسىي پۈتكۈل ھاياتىغا : يەنى 
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ھۆكۈمرانلىق  نلىرىغا ئىدىيە، ئەخالق ھەمدە پۈتكۈل ھايات مەيدا

يۈزىدە  زېمىننەزىرىدە  غەربنىڭدۇ!  قىلىشنى ئىرادە قىلى

 ؟(89)بۇنىڭدىنمۇ چوڭ خەتەر بارمۇ

شى .. ئىسالمغا قار كېرەكقىلىش  كۈرەشئىسالم بىلەن  ،ئۇنداقتا   

.. ئىسالم ئەھلىنى  تەكشۈرۈش ۋە  كېرەكبارلىق كۈچلەرنى توپالش 

لىرىنى ئىسالم بۇالق..  كېرەكىقىرىش ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن قوغالپ چ

.. ياشالرنىڭ ئىسالمنى قوبۇل قىلماسلىقى  كېرەكقورۇتۇپ تاشالش 

                                                 

ــا   ( 89) ــامغ ــــل ــان ئىس ــب ئۆزىنى  پهقهت ئۆزىگه زوراۋانلىق  قىلغ غهرى

(Militant Islamئۇرۇش قىلىـدىغـانلىقىنى  داۋا قىلىدۇ ھهم  )ڭغا دە ئۇنى

دەپ نامنى بهردى، ئىسلام ئهسلى زوراۋانلىق قىلمايدۇ. مانا « تىرورچى» 
بۇ داۋا پۈتۈنلهي  يــالغــان بولۇپ ، بۇنى غهرىبنىــڭ ئــالجىرىيه ھهركىتىگه 
ــــلام ھهركىتى  ــــپاتلاپ بىرىدۇ، چۈنكى ئالجىرىيه ئىس بولغـان مهيدانى ئىس

تىســى ا روراۋانلىق ۋاســزوراۋانلىق قىلمىغان ئىدى ھهمدە ئۇنىڭ پىرىنســىپىد
ــا  ــــىغ ــاكىميهت بىش ــدى، بهلكى بۇ ھهركهت ھ قوللىنىش قهتئى يوق ئى
غهرىبنىڭ يولى بويىچه سايلام يولى ئارقىلىق چىققان ئىدى، لىكىن غهرىب 
بۇنىڭغا چىداپ تۇرالمىدى... مانا بۇئىسلامغا تهۋە كىشىلهرنىڭ ھاكىمىيهت 

نىڭ ئىسلامغا ى نهزەر، غهرىببىشىغا چىقىش يولىنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئ
تهۋە كىشــىلهرنىڭ ھاكىمىيهت بىشــىغا چىقىشــىنى قهتئى خالىمايدىغانلىقىنى 

 ئۇقتۇرىدۇ.
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كۆپىيىشى ئۈچۈن  تېخىمۇۋە ئىسالمغا بولغان خەتەرلەرنىڭ 

 !!! كېرەكئىسالمنىڭ سۈرىتىنى سەت كۆرسىتىش 

بىرال  ئاداۋەت ئوتىنى قەلبلىرىدىكى خىرىستىيانالرنىڭ-يەھۇدىي   

 تتا ئىككى ئىش تۇتاشتۇردى: ۋاقى

، ئىسالمنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىككى يۈز يىل ياكى بىرىنچىسى

 رۇشىدائۇ سەلبئۇنىڭدىنمۇ ئارتۇقراق پىالن تۈزۈپ قوزغىغان ئەھلى 

قسىز ئۇالر بۇ تۇيۇ ،بولۇپ بېرىشىيۈز  قارشىلىقالرنىڭتۇيۇقسىز 

ئۇيقۇسىدىن چۆچۈپ ئويغىنىپ  شېرىنزەربىنىڭ سەۋەبى بىلەن 

 كەتتى.

ش ئىسالمنى يوقىتى يەھۇدىيالرنىڭ، خەلقئارالىق ئىككىنچىسى

 ېمىنىدازئۈچۈن قاتتىق تىرىشچانلىق كۆرسەتكەندىن كىيىن، ئىسالم 

خاتىرجەم ھالدا ئۆز دۆلىتىنى  ئۇچرىماستىنخەتەرگە  ھېچقانداق

ن ەتەييارلىق قىلىشى بولۇپ، ئۇالر بۇ تۇيۇقسىز كەلگ قۇرۇشقا

 چىگەن ئىدى! زەربىدىن قاتتىق چۆ
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ناساراالرغا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئورتاق -يەھۇدىيمانا بۇ ئىككى ئىش  

پ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتى زۆرۈردۈشمىنىنى يوقىتىشنىڭ تولىمۇ 

 قويغان ئىدى.

ناساراالرنىڭ دۈشمەنلىكى ۋە -يەھۇدىي ھەرىكىتىئىسالم    

قىتىشقا يو ھەرىكىتىنىۋە ئۇالرنىڭ ئىسالم  سۇيىقەستىئۇالرنىڭ 

 قۇتۇلۇپ قاالمتى؟! رۇنۇشىدىنئۇ

 بولمايدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز! مۇمكىنبىز بۇنىڭ    

وغرا ت، بىز يەنە شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، ئەگەر ئىشالر  لېكىن   

ۇرۇن ب كېلىشتىن، ۋاقتى نسىپ ئۈستىدە داۋام قىلغان بولساپىرى

ە ۋماھىيىتىنى مەسىلىنىڭ « ئومومى خەلق»ئۇرۇشقا قاتناشقان 

گەن بولسا بۇنىڭغا چۈشەن ھەقىقىيماھىيىتىنى نىڭ ئۇرۇش

 ق ئىدى.اليى كېلىشىئوخشىمايدىغان باشقا بىر ھالەتنىڭ بارلىققا 

 تۇرۇپ بۇ خىل چۈشەنچىگە ئىگە  تەربىيەلەنمەيبۇندىن بۇرۇن 

، ھەرگىزمۇ ئۇالر ھەرگىزمۇ مەۋجۇت بولمايدۇ «ئومومى خەلق»

ۇرۇپ پىرىنسىپ ئۈستىدە ق توغرابازىنى شەكىللەندۈرۈشكە ۋە بازىنى 
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 !ۇبواللمايد تەربىيەلەپق دەرىجىدە چىقىش ئۈچۈن تەلەپكە اليى

مانا بۇنىڭغا ئوخشاش تۇنجى باسقۇچتىكى خاتالىق كىيىنكى باشقا 

 !باسقۇچالردا ئىزچىل خاتالىشىشقا ئىلىپ بارىدۇ

قىسىمالردا بايان قىلىپ ئۆتكەن دۈشمەنلەر تەرەپتىن  ئاۋۋالقىبىز    

 ەۋتەسىرلىرى بازىدىكى  ئەكسزەربىلەرنىڭ  ۋەھشىين كەلگە

 تېخىمۇنىڭ نەزىرىدىكى تۇمانالرنى «ئومومى خەلق»

بىز بۇ تۇمانالردىن بىر قىسىم ئىسالمى  .كۆپەيتىۋەتكەن

سايلىمىغا قاتناشقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا  پارالمېنت ھەرىكەتلەرنىڭ

ىتى ئئەگىشىپ كەلگەن شەرىئەت مەسىلىلىرىنى ۋە اللەنىڭ شەرى

بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا مەجبۇرالش مەسىلىلىرىنى بۇرمىالش ھەمدە 

لەن ھاكىمىيەت بى ھەرىكەتلەرنىڭيەنە بەزى بىر قىسىم ئىسالمى 

ر ئاساسلىق بۇالمەقسەت قىلىمىز. مانا  توقۇنۇشىۋاتقانلىقىنىقوراللىق 

مەسىلىلەرگە سەل قاراشقا ئىلىپ بارىدۇ ھەمدە دەۋەت ئىشلىرىنى 
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 غەلىبەئۇرۇش ۋە ئۇرۇلۇش، » تۇيغۇسىدا - ھېس كىشىلەرنىڭ

 .(90)قىلىش ۋە مەغلۇپ بولۇش مەسىلىسىگە ئۆزگەرتىپ قويىدۇ

 كىشىلەرگە زۇلۇم ھەرىكەتلەريەنە بەزى بىر قىسىم ئىسالمى    

نى كاپىرالردۇر، ئۇالر « ئومومى خەلق»قىلدى، يەنە ئۇالر 

 ۈرۈش دۇرۇسئۇالرنى ئۆلتگە قوشۇلمىسا «مۇسۇلمانالر جامائىتى»

بىلەن قانلىق ئۇرۇش « ئومومى خەلق» دەپ ھۆكۈم چىقىرىپ

 !قىلدى

رى يامان تەسى ھەرىكەتلەرگەمانا بۇ ئىشنىڭ پۈتكۈل ئىسالمى    

ۇ بشەرئى دەلىلى بولمىغان  ھېچقانداقبولدى. ئۇنىڭدىن سىرت 

ئىسالمى  .نەپرەتلەندى ئومۇميۈزلۈككىشىلەر  ھەرىكەتلەردىن

مانا بۇ  ۋاسىتىلىرىتۇرغان ئاخبارات  تىپكۆزى ھەرىكەتلەرنى

ساھەسىدىكى كىچىككىنە بىر قىسىم  ھەرىكەتئىسالمى 

ىرىنى لساھە ھەرىكەتئىشالرنىڭ سەۋەبى بىلەن بارلىق ئىسالمى 

                                                 

ئىســــلامى ھهركهتلهردە  ئالدىراڭغۇلۇق »بىشــــىدىكى ســــىز كىتابنىڭ  (90)

 . دىگهن قىسىمغا قاراپ چىقىڭ.« قىلىشنىڭ سهۋەپلىرى
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ھەمدە  بۇ  تىبىلەن بۇلغاشنىڭ ياخشى پۇرسىتىنى تاپ ئاققان قانالر

ق اتۈرى قاند ھەرىكەتنىڭ ئىسالمى  –ئىشنىڭ سەۋەبى بىلەن 

ۇرۇش ئ ھەرىكەتلەرگەبارلىق ئىسالمى  -نەزەر قەتئىيبولىشىدىن 

 ررورلۇقتېقىلىشقا ۋە تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىشقا تىگىشلىك 

  دى!ىندەپ تۆھمەت قىل ھەرىكىتى

شۇنىڭدەك، بۇ ئىشالرنىڭ مەيلى بازىغا نىسبەتەن بولسۇن ياكى     

سى مەسىلى «ال إله إال الله»كە نىسبەتەن بولسۇن «ئومومى خەلق»

ىرى تەس ئەكسيامان ناھايىتى قورشاپ تۇرغان تۇمانالرغا نىسبەتەن 

قىلىۋاتقان ئىرجائىزىم  كۈرەشئارقىلىق  ئىدىيەسىئۆز  بولدى.

-ەسقاتتىق ب تېخىمۇدىكى كىشىلەر  (الفكر اإلرجائ )ئىدىيسى 

 ىنىئىدىيەسبىلەن ئۆز  ۋاسىتىالرھەمدە پۈتكۈل مۇنازىرە قوزغاشقا 

رى بۇ قاينامنىڭ ئىچىگە كىشىلەر ئۇالرنى ئۆزلى باشلىدى. تارقىتىشقا

« مۇئۆلىماالر» ھېساباليدىغانقىلىدىغان ئەھلى زىكرى  مۇراجىئەت

 چۈشۈپ قالدى.  
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ككە كىشىلەر شىرىدىكى (الفكر اإلرجائ )ئىرجائىزىم ئىدىيسى    

ئەمىلىنى يوققا چىقىرىپ،  شېرىكنىڭ چۈشۈپ قالغان كىشىلەر

ىنىڭ مۇستەھكەم ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بەردى ئۇالرنىڭ ئىمان

ڭ اللەنى› ھەمدە كىشىلەرگە اللەنىڭ ھەققىگە تاجاۋۇز قىلىدىغان 

شەرىئىتىدىن يۈز ئۆرۈش ۋە ئۇنىڭ ئورنىدا جاھىلىيەت قانۇنلىرىغا 

جىنايەتلەرنى كىچىك  ئېغىرتىن ئىبارەت ‹ ھۆكۈم قىلدۇرۇش 

 . كۆرسەتتى

بىيە تەر-تەلىم، ئۇزۇن مەزگىل  ابولسئەڭ اليىق ئىش ھەقىقەتەن 

ن كىيىن ، ئاندىدى بىلەن تايانچ بازا بىنا قىلىشئال ،ئىلىپ بىرىپ

ازىنى ب -ئاستا-ئاستا –بىلەن ئۇرۇش قىلماستىن «ئومومى خەلق»

 ئىدى. كېرەككىڭەيتىش 

بۆلۈنۈپ  ھەرىكەتئىسالمى  تۈپەيلىدىن سەۋەبلەرنۇرغۇن    

ىرىگە ب-بىر ھەرىكەتنىسالمى ئى ،بىرى سەۋەبلەرنىڭكەتتى.. بۇ 

ى ئاددىيسباغالپ تۇرىدىغان  ياكى بىرلەشتۈرىدىغان ياكى ئەڭ 

 نۇقتىغابىر  يۈزلىنىشىنىھەرخىل  ھەرىكەتنىڭئىسالمى 
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يىقىنالشتۇرىدىغان ئەڭ چوڭ قوماندانالرنىڭ يوقىتىلىشى ھەمدە 

ھەممىسى ئۆزىگە ۋە ئۆزىنىڭ پىكىرىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان ۋە پەقەتال 

، ئۆزىدىن كىشىلەرنىڭ ھېسابالپدەپ توغرا زىنىڭ پىكىرىنى ئۆ

قوماندانالرنىڭ بارلىققا  كېچىڭ ھېساباليدىغانپىكىرىنى خاتا 

 .كېلىشىدۇ

ەنە بىرى ي سەۋەبلەرنىڭبۆلۈنىشىدىكى  ھەرىكەتلەرنىڭئىسالمى    

دەۋەت خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان نۇرغۇنلىغان  بولسا

ۋە  تەربىيەلەيدىغان روھى بىلەن ققېرىنداشلىياشالرنىڭ 

ىچكىرى ئ بىرىنى باغالپ تۇرىدىغان -روھى بىلەن بىر قېرىنداشلىق

بارلىققا  پىكىرى بىرلىكنى ،بىرلىكنى بارلىققا كەلتۈرەلمىگەن، بەلكى

كەلتۈرگەن، شۇڭا بۇنداق پىكىرى بىرلىك چۈشەندۈرۈش، تەۋىل 

ىتى ناھايرگەندە قىلىش ۋە چۈشەنچىدە ھەرقانداق ئىختىالپ يۈز بە

 ېتىدۇكتىزال بۆلۈنۈپ ناھايىتى دە جامائەت - كېتىدۇئاسانال بۇزۇلۇپ 

 بىر قارشى چىقىدۇ.-ھەمدە بىر
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ەنە بىرى ي سەۋەبلەرنىڭبۆلۈنىشىدىكى  ھەرىكەتلەرنىڭئىسالمى    

–بولغان قائىدە  زۆرۈرئۈچۈن  ھەرىكەتبولسا پىكىر ۋە 

ەت ئىلمى كەمچىل پىرىنسىپالرنى شەكىللەندۈرىدىغان شەرىئ

 بولغان..

ەنە بىرى ي سەۋەبلەرنىڭبۆلۈنىشىدىكى  ھەرىكەتلەرنىڭئىسالمى    

شتۇرۇش چوڭقۇرال تېخىمۇكىشىلەر ئارىسىدىكى ئىختىالپنى   بولسا

ۋە ئۇالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەرنى ئۈزۈپ تاشالش ئۈچۈن 

 ھەرىكەتلىرىنىئىسالمغا قارشى ئورگانالرنىڭ ئىسالمغا قارشى 

 ىچىل داۋامالشتۇرىشىدۇر.ئ

مدۇ؟ كۈتكىلى بوال ئۈمىدمانا بۇنداق ھالەتتە ئىسالھ قىلىشتىن    

بارلىق تەرەپتە ئالدىراپ قالغان كىشىلەردىن ئۆز يولىنى تەكشۈرۈپ، 

تىشتىن ھەمدە ئۇالرنىڭ ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىنى تۈزى

ى ىشالرنئ يېتەكچىلىكىدەپىرىنسىپىنىڭ توغرا پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

 كۈتكىلى بوالمدۇ؟ ئۈمىدباشلىشىدىن  يېڭىدىن



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

734 

 

شۈبھىسىزكى، ئەمەلىيەتتە يۈز بەرگەن ئىشالر اللەنىڭ تەقدىرى    

 تابى ۋە نىڭ كى (سبحانه وتعالى )اللە بىز  ، لېكىنبىلەن بولغان.. 

 نىڭ سۈننىتىدىن  (صلى الله عليه وسلم ) ىرىپەيغەمبئۇنىڭ 

 ئېيتىشدەرلىرىگە ئىمان قە-اللەنىڭ قازايى ،شۇنى بىلدۇقكى

ھەرگىزمۇ ئىنسان خاتاالشقان ۋاقىتتا ئۇنىڭ خاتاالشقاندىكى 

ئۆتكۈزگەن  ڭيوققا چىقارمايدۇ ھەمدە ئۇنى مەسئۇلىيىتىنى

 تۈزىتىشىدىن توسمايدۇ.خاتالىقلىرىنى 

ئۆز يوللىرىنى تۈزىتىشى ھەمدە  ھەرىكەتنىڭبۇنداق ئىسالمى    

 ۈمىدئمەيداندا ئىش باشلىشىدىن  بىر يېڭىپىرىنسىپ بويىچە توغرا 

 كۈتكىلى بوالمدۇ؟!

زى بە ، لېكىن.. ۋاجىبتۇرتوغرىالش ھەرقانداق ھالەتتە يولىنى    

ئۆز  ھەرىكەتلەرنىڭئىسالمى  ھەرگىزمۇكىشىلەر: دۈشمەنلەر 

يوللىرىنى توغىرلىشىغا يول قويمايدۇ ھەمدە ئۇالر ئىسالمى 

 ىيىتىگەئىمكانىرلىۋىلىش ۇختا توغئۆز يوللىرىنى پ ھەرىكەتلەرنىڭ

لىشقا ئۇرۇش قى ھەرىكەتلەرگەئىسالمى ئىلگىرى  بولۇشتىنئىگە 
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مۇمكىن. بىز ئۇالرغا شۇنداق دەيمىزكى،  دېيىشىئالدىرايدۇ 

ى ئۇرۇش قىلىش ھەرىكەتلەرگەھەقىقەتەن دۈشمەنلەرنىڭ ئىسالمى 

 نىھەرىكەتلەربۇ ئۇرۇش ئىسالمى  لېكىنھەرگىز توختاپ قالمايدۇ، 

بۇ ئۇرۇش كىشىلەرنىڭ  ،، بەلكىيوقىتىۋېتەلمەيدۇگىز ھەر

 ىيھەقىقجاھىلىيەت بىلەن ئىسالم ئوتتۇرسىدىكى ئۇرۇشنىڭ 

 ېخىمۇتياخشى بىلىش ۋە چۈشىنىش ئىقتىدارىنى ماھىيىتىنى 

 . مۇمكىن ئاشۇرۇشى

 بارلىق ئەھۋال ئاستىدا نەسىھەت قىلىش ۋاجىبتۇر:   

 

َمْن النأوبد : " الدين النةبحة " قبل : لِ قال علبه الةالة والسالم عل  س بل 

 و لله ورسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم و  يا رسول الله ؟ قال : 

(91 ) 

                                                 
ىگهن سۆزنىڭ لوغهت مهنىسى ؛ خالىس، د " النصيحة "ك بۇيهردىكى متفق عليه . (91)

ههت قىلىش ەسى»سهمىمى بولۇش دىگهن مهنىنى بۈلد رىدۇ . ئىستىلاھى مهناسى بولسا ن

 دىگهن مهنىنى بۈلد رىدۇ.«
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 ندېگەدىن » تەكىتلەپ:    (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

 دېگەندىن  ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى!.  دېدى«  نەسىھەت 

صلى الله عليه ) غەمبەر پەيكىملەرگە نەسىھەت؟ دىيلىۋىدى. 

،  اللەنىڭ پەيغەمبىرى ( 92)اللە ئۈچۈن دېگەندىن : »    (وسلم 

ۋە ( 95)ئۈچۈن،  پۈتكۈل مۇسۇلمانالر  ( 94)ۋە اللە نىڭ كىتابى( 93)

 . دېدى«  غا نەسىھەت (96)ئۇالرنىڭ ئىماملىرى

  

                                                 
يهنىك اللهنىڭ بۇيرىغان پهرىزلهرنى ئادا قىلىش، الله چهكلىگهن  –الله ئۈچۈن    (92)

 ىتىدۇ.ئىشلاردىن يىراقلىشىش.. قاتارلىقلارنى  كۆرس
يهنىك اللهنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئىيتىش ۋە ئۇالله  -ئۈچۈن اللهنىڭ پهيغهمبىرى  ( 93)

تهرەپتىن ئىلىپ كهلگهن  بارلىق ئهھكاملارغا ئىمان ئىيتىشنى ۋە پهيغهمبهر بۇيرىغاننى 

 تۇتۇش ۋە ئۇ چهكلىگهن ئىشلاردىن چهكلىنىش.. قاتارلىقلار  كۆرسىتىدۇ.
يهنىك قۇرئاننىڭ الله  پهيغهمبىرىگه چۈشۈرگهن اللهنىڭ ھهقىقى  – الله نىڭ كىتابى(94)

 سۆزى ئىكهنلىكىگه ئىمان ئىيتىش ۋە ئۇنىڭغا ئالاقىدار ئىشلارنى  كۆرسىتىدۇ.
يهنىك پۈتكۈل مۇسۇلمانلارنى توغىرا يولغا باشلاش ۋە ئۇلارغا  -پۈتكۈل مۇسۇلمانلار(95)

ى ئهسلىتىپ نادان ۋە غاپىل قالغان ۋاقىتلىرىن دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىشلىرىنى ئۈگۈتۈش، ئۇلارغا

 قويۇش.. قاتارلىقلارنى كۆرسىتىدۇ.
ۋە  يهنى مۇسۇلمانلارنىڭ ئىش ئىگىلىرىگه ئىتائهت قىلىش -نىڭ ئىماملىرىمۇسۇلمانلار(96)

ئۇلارنىڭ ھهق ئۈستىدە مۇستهھكهم تۇرىشىغا ياردەم بىرىش ھهمدە ئۇلارغا نهسىههت 

 كۆرسىتىدۇ.قىلىش... قاتارلىقلارنى 
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 كەلگۈسىگە نەزەر

م بولىدۇ. بىئاراقارىغان ۋاقىتتا  رېئاللىققاھازىرقى نۇرغۇن كىشىلەر    

 ەھشىيۋ كېلىۋاتقان ھەرىكىتىگەئىسالم  زېمىندىكىبىر  مەيلى ھەر

ئۇرۇشالرغا نىسبەتەن بولسۇن ياكى يەنە بىر تەرەپتىن ئىسالم 

 -قانبېرىۋاتھەم يۈز - ھېلىمۇۋە  –يولىدا يۈز بەرگەن  ھەرىكىتىنىڭ

 ۇنىڭدىنبقااليمىغانچىلىقالرغا نىسبەتەن بولسۇن نۇرغۇن كىشىلەر 

ۋە  كەلگۈسى يوقكەن ھەرىكىتىنىڭئىسالم ›ئۇالر بىئارام بولىدۇ. 

اق ئەھۋالى ئىزچىل مۇشۇند ئېچىنىشلىقبۈگۈنكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

 ۋالىئەھ ئېچىنىشلىقمۇسۇلمانالرنىڭ بۇ  داۋام قىلىدىكەن ياكى

 دەپ ئويالپ قالىدۇ -‹يامانلىشىدىكەن تېخىمۇ

سى پارالق كەلگۈ» زكى: ئىشىنىمى قەتئىيبىز شۇنىڭغا  ،ئەمما   

 «.ئىسالمغا مەنسۇپ

 چۈشكە تايىنىپ شېرىنقاراشلىرىمىزنى گۇمان ۋە -پىكىربىز    

دىكى يولى ھەرىكىتىنىڭھەمدە بىز ئىسالم ، قويمايمىز ئوتتۇرىغا

بۇ  يەنە ۋە ، يۇممايمىز ئىچكى ۋە تاشقى توسالغۇالرغا كۆز
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رىنى يامان تەسىن بولغا ھەرىكىتىگەتوسالغۇالرغا ۋە ئۇنىڭ ئىسالم 

 كىچىك سانىمايمىز.

مەيلى –ئىشىنىمىزكى، ئىنسانالر  قەتئىيبىز شۇنىڭغا  لېكىن   

ەنى الل -اللەنىڭ دوستلىرى بولسۇن ياكى دۈشمەنلىرى بولسۇن

ر ، اللە ھەممىگە قادىشۈبھىسىزكى رەۋىشتە تونۇمىدى. ھەقىقىي

ىسىدۇر. گزاتتۇر. اللە بۇندىن بۇرۇنقى ۋە كىيىنكى ئىشالرنىڭ ئى

 تۇر:بولىدۇ، اللەنىڭ تەقدىرى غالىبئىجرا  قەتئىياللەنىڭ ئىرادىسى 

 

يوسف :  ] ) َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُموَن (

11  ] 

)خالىغان( ئىشىنى ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ هللا ا)

 (تولىسى )بۇنى( ئۇقمايدۇ

 

ھەمدە  بولۇشىنىاللە بۇ ئىسالم دىنىغا  بۇ دىننىڭ زىمىندا باقى    

 تەقدىر قىلدى: بولۇشىنىبارلىق دىنالر ئۈستىدىن غالىب 
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يِن ُكلِّ  ِه َوَلْو َكرَِه ) ُهَو الَِّذن َأْرَسَل َرُسوَلهُ بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَح ِّ لُِيْظِهَرهُ َعَلى الدِّ

 [ 1] الةف :  اْلُمْشرُِكوَن (

ھەق دىننى بارلىق هللا مۇشرىكالر يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ، ا)

دىنالر ئۈستىدىن غالىب قىلىش ئۈچۈن پەيغەمبىرىنى ھىدايەت 

 (بىلەن ۋە ھەق دىن بىلەن ئەۋەتتى

 

 (97)و ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار و 

مانا بۇ »:  دېگەنمۇنداق  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر    

 «ڭ ئىشى ئەڭ يۇقىرى چەكتە ۋايىغا يىتىدۇدىننى

 

اللەنىڭ تەقدىرى اللەنىڭ ئۆزگەرمەيدىغان ۋە ئالمىشىپ    

، ئاگاھالندۇرۇشىقالمايدىغان قانۇنىيەتلىرى ۋە اللەنىڭ ۋەدىسى، 

كەل! دەپ بۇيرۇق قىلسا دەرھال  ۋۇجۇدقا» اللەنىڭ بىر نەرسىگە 

                                                 
 رواه أحمد .  (97)
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ا ئۇنىڭغا ھۇجۇتقىڭ ، اللەنئىرادىسىمۇتلەق «  كېلىدىغان ۋۇجۇدقا

 ۋۇجۇدقاتەقدىر قىلغان ۋاقىتتا ھەرقانداق شەيئى  كېلىشنى

 بولىدۇ.ا ئىجرئارقىلىق  كەلتۈرۈشىبارلىققا  سەۋەبلەرنىچىقىدىغان 

ئەگەر بىز ئىالھى قانۇنىيەت ۋە اللەنىڭ ۋەدىسى ۋە    

مەيدانىغا نەزەر سالغان  ھەرىكەتروھى بىلەن  ئاگاھالندۇرۇشىنىڭ

ئىسالم  يەنى مىللەتنى ئىككى ئۇرۇشۇۋاتقان، بىز مەيداندا اۋاقتىمىزد

ناساراالردىن ئىبارەت  ئىسالم -يەھۇدىيۋە  ھەرىكەتلىرى

 بۇ ئىككى .ئۇچرىتىمىزدۈشمەنلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرى 

ۈتۈپ ك نېمىلەرۋە يىراق كەلگۈسىدە  يېقىنمىللەتنىڭ ھەربىرىنى 

 ؟ تۇرۇۋاتىدۇ

ىسالم ئ ،شۈبھىسىزكى-بولسا شەك رىكەتلىرىھەئىسالم  ،ئەمما   

ھەمدە ئىسالم روھىنى پۈتكۈل  ھەسسە قوشىدۇ ھەرىكىتىگە

ياشالر ئىچىدە ئىسالمغا  ،ئىسالم دۇنياسىغا تارقىتىدۇ، بولۇپمۇ

 قايتىش قىزغىنلىقىنى قوزغايدۇ.
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امىلالر ئ سەلبىي بولۇۋاتقانمەۋجۇت  ھەرىكىتىدەئىسالم  ، لېكىن   

ئۇ نۇرغۇنلىغان ئىنرگىيلەرنى خورىتىۋىتىدۇ  ،غۇ بولۇپتوسالئاشكارا 

ۆز قىلغان تىرىشچانلىقالرنىڭ ئ سەرپھەمدە  قىلىۋېتىدۇۋە ئۇنى زايا 

 نەتىجىسىنى كۆرسەتكىلى قويمايدۇ.

 ۋەزىيەت ئىزچىل مۇشۇنداق ھالەتتە داۋام قىالمدۇ؟خىل بۇ    

 

[  85النمل :  ] ِض اْلَغْيَب ِإالَّ اللَُّه () ُقْل ال يَ ْعَلُم َمْن ِ   السََّماَواِت َواأْلَرْ 

. 

 (ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكىلەر غەيبنى بىلمەيدۇ،اشقا تىن بهللا ا)

 

ئىش ئىككى خىل ئىھتىماللىقنىڭ بىرىدىن چىقىپ  ، لېكىن   

: يەنى ياكى بۇ خىل ۋەزىيەت ئىزچىل مۇشۇنداق ھالەتتە كېتەلمەيدۇ

 ت ئۆزگىرىدۇ.داۋام قىلىدۇ ياكى بۇ خىل ۋەزىيە

 -لەردىنتەجرىبىئۆتكەن ئاچچىق  بېسىپ ھەرىكىتىئىسالم -بىز    

ىسالم يولىغا قايتىشىنى، ئتوغرا بۇ خىل ۋەزىيەت ئۆزگىرىپ ئۆزىنىڭ 
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نسىپ پىرىتوغرا ،  تۈزىتىشنىچۈشۈپ قالغان خاتالىقالر  ھەرىكىتى

 قىلىمىز. ئۈمىدباشلىشىشىنى  ھەرىكەتيولدا توغرا بىلەن 

بىز يامان پەرەزنىمۇ پەرەز قىلىمىز، ئۇ يامان پەرەز بولسا  ، لېكىن   

را توغدەۋەتچىلەرنىڭ ئۆزىنىڭ ھەربىر پىرىنسىپلىرىنى ئەڭ 

پىرىنسىپ، ھەمدە ئۆزىدىن باشقىالر دەۋەت قىلىۋاتقان 

 يولدىن يىراقلىشىپ كەتكەن دەپ ھۆكۈم قىلىپتوغرا پىرىنسىپالرنى 

 ۇر.ئۆز مەيدانلىرىدا چىڭ تۇرىۋىلىشىد

ئىش يۈز بىرىدۇ؟ ئۇالر اللەنى يىڭەلەمدۇ؟ ياكى  نېمەبۇ ۋاقىتتا    

ىجرا ئنارازى بولسۇن  اللە ئۆز تەقدىرىنى كىشىلەر رازى بولسۇن ياكى 

  قىالمدۇ؟

 سىۋاسىتىنىڭ قانۇنىدا ئۆزگەرتىش   (سبحانه وتعالى ) اللە    

 دائىم مەۋجۇتتۇر:

رَُكْم ثُمَّ ال َيُكونُوا َأمْ ) َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَ ْبِدْل ق َ  ] محمد ثَاَلُكْم ( ْوماً َغي ْ

 :46 . ] 
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رنىڭ سىلەهللا نىڭ تائىتىدىن( يۈز ئۆرۈسەڭالر، اهللا ئەگەر سىلەر )ا)

ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ، ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش 

 (قا ئىتائەت قىلىدۇ(هللا بولمايدۇ )بەلكى ا

 

) ىرىمبپەيغەئۇنىڭ  ئۆزىنىڭ كىتابىدا ۋە  (سبحانه وتعالى )اللە   

ئۆزىنىڭ سۈننىتىدە خەۋەر بەرگەندەك، بۇ  (صلى الله عليه وسلم 

 ھەمدە بارلىق دىنالر ئۈستىدىن غالىب بولۇشىدىننىڭ زىمىندا باقى 

ھازىرقى ئىسالم  ،ئۇنداقتا ،بولسااللەنىڭ تەقدىردە  بولۇشى

 مىلالر اللەنىڭ تەقدىرىئا سەلبىي بولۇۋاتقانمەۋجۇت  ھەرىكىتىدە

 دالدا بواللمايدۇ. اللە ئۆز تەقدىرىنى ھېچنېمىگەۋە ئىرادىسى ئالدىدا 

 يارىتىدۇ: سەۋەبلەرنىقىلىش ئۈچۈن خالىغان ئىجرا 

 

 [ . 4الطالق :  ] ) ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ َأْمرِِه َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْ ٍء َقْدراً (

ھەقىقەتەن ھەر بىر هللا ە يېتەلەيدۇ، اھەقىقەتەن مەقسىتىگهللا ا)

 (نەرسە ئۈچۈن مۇئەييەن مىقدار، مۇئەييەن ۋاقىت بەلگىلىدى
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للَّهُ ِبَقْوٍم ) يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َ َسْوَف يَْأِت  ا

َكاِ رِيَن ُيَجاِهُدوَن ِ   َسِبيِل زٍَّة َعَلى الْ ُيِحب ُُّهْم َوُيِحبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َأعِ 

 َواِسٌع َعِليٌم اللَِّه َوال َيَخاُ وَن َلْوَمَة الئٍِم َذِلَك َ ْضُل اللَِّه يُ ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَّهُ 

 [ . 53] المائدة : ( 

ڭ )ئۇنىهللا ئى مۆمىنلەر! سىلەردىن كىمكى مۇرتەد بولىدىكەن، ا)

نى دوست هللا رنى دوست تۇتىدىغان، ئۇالرمۇ ائۇالهللا ئورنىغا( ا

نىڭ  هللاتۇتىدىغان، مۆمىنلەرگە كۆيۈنىدىغان، كاپىرالرغا شەپقەتسىز، ا

يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋە ماالمەت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن 

قورقمايدىغان بىر قەۋمنى كەلتۈرىدۇ. بۇ )يەنى يۇقىرىدىكى سۈپەتلەر 

ئۇنى هللا( ۇركى، )انىڭ پەزلىدهللا بىلەن سۈپەتلىنىش( ا

دۇر، )نىڭ پەزلى( كەڭهللا ا)بەندىلىرىدىن( خالىغان كىشىگە بېرىدۇ، 

 (ھەممىنى بىلگۈچىدۇر( هللا)
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بىز ئۇالرغا اللەنىڭ  ،كەلسەكئىسالم دۈشمەنلىرىگە  ،ئەمما    

ىقىغا يىتىدىغانل نېمىلەرنىڭۋەدىسى، ئاگاھالندۇرىشىدىن قانۇنى، 

 قاراپ باقايلى!

 ئىالھى قانۇنىيەتنىڭ ئەمىللىشىشى غەربكەخىرىستىيان  ،مائەم   

 اليىق ھە! نېمىدېگەن

 

 [  33األنعام :  ] )  َ َلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه  َ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْ ٍء (

ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان نەسىھەتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا )

اۋانلىقنىڭ ھەممە ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇق، )سىناش ئۈچۈن( پار

ـ خۇرام تۇرغاندا  ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگە بېرىلگەن نېمەتلەردىن خۇشال 

 ()ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق(، ئۇالر ھەسرەتتە قالدى

 

شۇكى، ئۇالر ھاياتى دۇنيانى تاللىدى  سەۋەب بولۇشىدىكىبۇنداق    

ھاياتى دۇنيا ئۈچۈن  قىلدى ھەمدە ھەرىكەتۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن 
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ى دۇنيادا ھاياتئۇالرغا ئىالھى قانۇنىيەت بويىچە تىرىشتى، شۇڭا اللە 

 تولۇق بەردى. ئەجرىنىقىلغان ئەمەللىرىنىڭ 

 

نْ َيا َوزِينَ تَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِ يَها َوهُ  ْم ِ يَها ال ) َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الدُّ

 [ .. 15] هود : يُ ْبَخُسوَن ( 

)قىلغان ياخشى ئەمەللىرى بىلەن پەقەت( ھاياتىي دۇنيانى ۋە )

ئۇنىڭ زىبۇزىننىتىنى)يەنى دۇنيانىڭ نېمەتلىرىنى( كۆزلەيدىغان 

كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ ئەجرىنى بۇ دۇنيادىال تولۇق 

 (بېرىمىز، دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئەجرىدىن ھېچ نەرسە كېمەيتىلمەيدۇ

 

بۇمۇ ھەم اللەنىڭ ئىرادىسى بويىچە بولىدۇ. يەنى اللە دۇنيادا    

ئۆزىنىڭ نازۇ نىئمەتلىرىنى مۇئمىن ۋە كاپىرغا تىرىشقىنى بويىچە 

نىئمەتلىرىنى  -ھەمدە اللە ئۆزىنىڭ نازۇ ئوخشاش بىرىدۇ

 تېخىمۇكاپىرالرغا ئۇالرنىڭ  ،كاپىرالردىن چەكلىمەيدۇ، بەلكى
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ۈچۈن ئ بولۇشىاتتىق جازاسىغا اليىق ، اللەنىڭ ق ئېشىپ ھەددىدىن

 كۆپ بىرىدۇ: تېخىمۇئۆزىنىڭ نازۇ نىئمەتلىرىنى 

 

ً نُِمدُّ َهُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطَاِء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء رَبَِّك َمْحُظورًا (  ّْ  ]) ُك

 [ . 15اإلسراء : 

 بۇالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىگە پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا)

قىلغىنىدىن بېرىمىز. پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنى )ھېچ 

 (ئادەمدىن( مەنئى قىلىنمايدۇ

 

ٌر أِلَنْ ُفِسِهْم ِإنَّ  َبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنََّما نُْمِل  َلُهْم َخي ْ َما نُْمِل  ) َوال َيْحس َ

 [ . 146] آل عمران : َلُهْم لِيَ ْزَداُدوا ِإْثماً َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن ( 

كاپىرالر ئۆزلىرىگە )جازا بەرمەستىن( مۆھلەت بېرىشىمىزنى )يەنى )

ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشىمىزنى( ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ 

گۇمان قىلمىسۇن، ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز )ۋە ئەجىلىنى 
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كېچىكتۈرۈشىمىز( پەقەت ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر. 

 (رەتتە( خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇئۇالر )ئاخى

 

تاپقان ۋە مانا بۇ ئىالھى  قۇدرەتزىمىندا  غەربئەگەر بۈگۈن    

ۇ ئىالھى بولسا، ب ئېرىشكەنزىمىندا ئۈستۈنلۈككە قانۇنىيەت بويىچە 

قانۇنىيەتلەر شۇنداق دەيدۇكى: مانا بۇ مۆھلەت بىرىش مەڭگۈ داۋام 

بۇ مۆھلەت اللەنىڭ  ئۇالرغا  لگەنبېرىئۇالرغا  ،قىلمايدۇ، بەلكى

تەقدىرى بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كەلگەنگە قەدەر ۋاقىتلىق  بېكىتكەن

 داۋام قىلىدۇ:

 

ْ ٍء َحتَّ  وا َما ذُكُِّروا ِبِه  َ َتْحَنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ ش      َ ى ِإَذا )  َ َلمَّا َنس      ُ

وَن ،  َ ُقطِ َ رُِحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتًة  َِإَذا  َع َداِبُر اْلَقْوِم الَِّذيَن ُهْم ُمْبِلس      ُ

 [ . 35 – 33] األنعام :  ََلُموا َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن ( 

ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان نەسىھەتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا )

)سىناش ئۈچۈن( پاراۋانلىقنىڭ ھەممە ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇق، 
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ـ خۇرام تۇرغاندا ئۇالر  تاكى ئۆزلىرىگە بېرىلگەن نېمەتلەردىن خۇشال 

)ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق(، ئۇالر ھەسرەتتە قالدى. زۇلۇم 

قىلغان قەۋمنىڭ يىلتىزى قۇرۇتۇلدى )يەنى ئۇالر پۈتۈنلەي ھاالك 

قىلىندى(. جىمى ھەمدۇسانا )پەيغەمبەرلىرىگە ياردەم بېرىپ، 

انلىقى ئۈچۈن( ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى كۇففارالرنى ھاالك قىلغ

 (قا خاستۇر!هللا ا

 

 ئىچىۋەتكەن ئۇالرغا پاراۋانلىقنىڭ ھەممە ئىشىكلىرىنىاللە    

بولسىمۇ، بىراق ئۇالر اللە ئۆز زىكرىدىن يۈز ئۆرىگەن كىشىلەرگە ۋەدە 

 خاتىرجەمسىز تۇرمۇشتا ياشايدۇ.قىلغان 

 

ِقَياَمِة َأْعَمى ( َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً َوَنْحُشُرُه يَ ْوَم الْ  ) َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِرن  َِإنَّ 

 [ . 113] طوه : 

يەنى ) كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن، ئۇنىڭ ھاياتى تار)

 («خاتىرجەمسىز( بولىدۇ، قىيامەت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز
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ە لىقنىڭ ھەممپاراۋانئىبارەت  تىنقۇۋۋەت-كۈچماددىي ئۇالرغا اللە -

دۇنياسى ياشاۋاتقان  غەرب -ئىچىۋەتكەن ئىشىكلىرىنى

تۇرمۇش ھازىر بىئاراملىق، ساراڭلىق، ئۆزىنى  خاتىرجەمسىز بىئارام 

كىسەللىكلىرى، ھاراق، زەھەرلىك  نېرۋا، روھى ۋە ئۆلتۈرۈۋېلىش

، جىنايەت، ئەيدىز، ھەمدە بۇندىن بۇرۇن مەۋجۇت  چېكىملىك

كىدەك ۋابا سۈرىتىدە تارقىلىپ باقمىغان بولمىغان، ياكى بۈگۈن

 ۋە مەيلى ئىقتىسادى كېسەللىكلەردە بولۇۋاتقانپەيدا  يېڭىدىن

 ەرىكەتھبولسۇن ياكى سىياسىي كىرىزىس بولسۇن ياكى كىرىزىس 

ىڭدىن بولسۇن ياكى ئۇنكىرىزىسى بولسۇن ياكى ئىدىيە كىرىزىسى 

پ كەتكەن .. پۈتكۈل دۇنيانى قاپالبولسۇن  كىرىزىسلەرباشقا 

 ەرىكەتب سەۋەببۇنداق بولۇشتىكى  نامايان بولماقتا.. كىرىزىسلەردە

ە قىلىنغان ئۆزلىرىگئىشىكلىرى ۋە خاتىرجەملىك ئىشىكلىرى كاپىرالر 

لەردىن ئىشىك بېرىلگەن، ئۇالرغا ئىچىپ نەسىھەتنى ئۇنتۇغان چاغدا

ئىشىكلىرى ۋە خاتىرجەملىك  بەرىكەت ،ئەمەس. چۈنكى
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ئمىنلەرگە خاس بولۇپ، اللە ئۇنى ئاخىرەت ئىشىكلىرى مۇ

 نىئمەتلىرىدىن سىرت ھاياتى دۇنيادا مۇئمىنلەرگە ئىنئام قىلغان:

 

 َواأْلَْرِض ) َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بَ رََكاٍت ِمَن السََّماءِ 

 [ . 18] األعراف : ( 

كار قىلغانلىقتىن ھاالك قىلىنغان( )پەيغەمبەرلىرىنى ئىن)

شەھەرلەرنىڭ ئاھالىسى ئىمان ئېيتقان ۋە )كۇفرىدىن، گۇناھالردىن( 

ساقالنغان بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە، ئۇالرنى ئاسمان ـ زېمىننىڭ 

رلەرنى( پەيغەمبە)پاراۋانلىقلىرىغا مۇيەسسەر قىالتتۇق، لېكىن ئۇالر 

 ىرى تۈپەيلىدىن ھاالكئۇالرنى ئۆز قىلمىشل ڭائىنكار قىلدى، شۇ

 (قىلدۇق

 

ِه تَ   ذِْكِر الل   َّ ِه َأال ب   ِ ذِْكِر الل   َّ ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهْم ب   ِ ْطَمِئنُّ ) ال   َّ

ُن َمآٍب (  اِلَحاِت ُطوَبى َلُهْم َوُحس         ْ  ]اْلُقُلوُب ، الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص         َّ

 [ . 11 – 16الرعد : 
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 هللا( ئىمان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىللىرى ا)تەۋبە قىلغانالر) 

ى ياد نهللا نى ياد ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ، بىلىڭالركى، دىلالر ا

ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ. ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى 

 ()يەنى جەننەتكە( ئېرىشىدۇ قىلغانالر خۇشاللىققا، گۈزەل قارارگاھقا

 

 سەۋەبلىرىنىڭقۇۋۋەت -كۈچماددىي  غەرببۈگۈن ،  دېمەك   

غا داۋاملىق ئىگە ربۇال غەرب ، لېكىنھەممىسىگە ئىگە بولماقتا، 

كۈچ قۇۋۋەت ماددىي بۇ  جەمئىيىتىدە غەرب ،، چۈنكىبواللمايدۇ

ان اللەغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىم ،ئامىللىرىغا دائىم ئىگە قىلىدىغان

 ىلالر يوق.ەرنى قىلىدىغان ئامـئەمەللياخشى  ،ئېيتىدىغان

 اخشى ئەمەللىرى بار،ي اھىلىيەت ئەھلىنىڭمۇ، جشۈبھىسىزكى   

 لىۋاتقانكېبى داۋاالش ئىشلىرى، ئىنسان ھاياتتا دۇچ مەسىلەن: تىب

اش. ئوخش دېگەنگەبىر قىسىم مۇشەققەتلەرنى ئاسانالشتۇرۇش.. 

تارىختىن بۇيان ھەرقانداق بىر جاھىلىيەت شۇ جاھىلىيەتتىكى بىر 

ەمەس، ئبولغان لەردىن خالى ـقىلغان ياخشى ئەمەللەر قىسىم كىشى
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وق بۇ جاھىلىيەتتىن جاھىلىيەت سۈپىتىنى يبىر تەرەپتىن،  ، لېكىن

ەت اللە ئىنسان پەق جاھىلىيەت سۈپىتىبۇ  ،قىلىۋىتەلمەيدۇ، چۈنكى

ۋە اللە نازىل قىلغان شەرىئەتكە  ئېيتقانۋە ئاخىرەت كۈنىگە 

يەنە بىر  . كېتىدۇن يوقاپ ئەگەشكەندىال ئاندىن ئىنساندى

ەزىللىككە ر چېكىتلەرئەنە ئاشۇ قاپقارا كىيىمدىكى ئاپئاق  ،تەرەپتىن

 پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ ھېچقانداق ئىگىسىگەئۇ ئۆز  ،تولغان بولۇپ

ھاالكەتتىن ساقالپ  بېكىتكەنھەمدە ئۇنى ئىالھى قانۇنىيەت 

 قااللمايدۇ.

اخبارات ئ غەربنىڭزلىق، تارقىتىۋاتقان دىنسى مەدەنىيىتى غەرب   

تارقىتىۋاتقان ئەخالقى چۈشكۈنلۈك، روھى ئاچلىق،  ۋاسىتىلىرى

، ھاياتى دۇنيانى چىرايلىق دۈم چۈشۈشلەززەتلەرگە  ھېسسىي

ئاخىرەتنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇش، اللەنىڭ ھەربىر كۆرسىتىش، 

ە ئۇ قويىدىغانلىقى ۋ خاتىرىلەپئىنساننىڭ بارلىق ئەمەللىرىنى 

ئالىدىغانلىقىدىن غاپىل قىلىش..  ھېسابئاساسەن   ەرگەـئەمەلل

ىنى ئىزچىل داۋام قىلىشزىمىندا مانا بۇالرنىڭ ھەممىسى اللە ئۇنىڭغا 
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مەدەنىيەتنى بارلىققا كەلتۈرەلمەيدۇ،  ھەقىقىيبىكىتىۋەتكەن 

سەۋەبىدىن بىر  ھېكمەتگەرچە اللە بۇالرغا ئۆزى ئىرادە قىلغان 

 زامان مۆھلەت بەرسىمۇ..

 نشېرىتۇيغۇلىرىمىزنى رازى قىلىش ياكى - ھېسز بۇنى بى   

يوق! چۈنكى  دەۋاتقىنىمىزچۈشلىرىمىزنى تەستىقالش ئۈچۈن 

 ېگەندمۇنداق  (برتراند رسل)نۇرغۇن يىل ئىلگىرى بىرەتراند رەسىل 

تى، ( ئاخىرالشمەدەنىيىتى غەرب) مەدەنىيىتىئاق تەنلىكنىڭ : › 

 ‹قالمىدى مەھېچنېمەدەنىيەتتىن  دائۇنىڭ ،چۈنكى

اق مۇند (ألكسيس كاريل) كارىل ئالېكىسۋە يەنە بۇندىن بۇرۇن     

( زاۋاللىققا مەدەنىيىتى غەربمانا بۇ مەدەنىيەت ): ›  دېگەن

 ‹يۈزلەندى

ولدۇق. بشاھىت بىز تۈنۈگۈن كومۇنىزىمنىڭ ۋەيران بولغانلىقىغا    

 -رئامېرىكىلىقالئۇالرنىڭ ئارىسىدىن  – گېزىتلىرى غەربھازىر 

 ماقالىلەرنىدەپ  -باشالندىمۇ؟ بولۇشىۋەيران  ئامېرىكىنىڭ

 .يېزىۋاتىدۇ
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 ىقادئېتيۈز بىرىدۇ دەپ  ئەتىگەندىالبىز مانا بۇ ئىشالر ئەتە    

 ،قىلىدىغان دەرىجىدىكى ساددا كىشىلەردىن ئەمەس! چۈنكى

ھەم مانا بۇ مەدەنىيەتتە ئىالھى قانۇنىيەت بويىچە بىر - ھېلىمۇ

بولىدىغان ئامىلالر مەۋجۇت بولۇپ  مۇمكىنقىلىشى  زامان داۋام

 ، خىزمەتكە پۈتۈنقابىلىيىتىتۇرماقتا، مەسىلەن: تەشكىللەش 

 ەنھېرىسم، ئىشالرنى پۇختا قىلىشقا بېرىلىشۋۇجۇدى بىلەن 

 بولۇش،پىالن تۈزۈشكە ماھىر بولۇش.. قاتارلىقالر. 

ىڭ يەتنبۇ مەدەنى ئاقىۋەتنى )يەنى:نىڭ ھەممىسى بۇ ، لېكىن   

 غەربئۇ )ئۆزگەرتەلمەيدۇ، چۈنكى،  (ۋەيران بولۇش تەقدىرىنى

 نىڭقانۇنىيىتىاللەنىڭ ئىالھى  (بولۇشىۋەيران  مەدەنىيىتىنىڭ

 بىرىدۇ!!!

********** 

 كەلسەك ئۇالرنىڭ ئەھۋالى ئوخشىمايدۇ. يەھۇدىيالرغائەمما    
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ن بىدىئۇالرنىڭ قىلمىشى سەۋە يەھۇدىيالرغااللە  ،ھەقىقەتەن   

ىر .. ياكى ب الرغااللە ئۇ ، لېكىن، پۈتۈۋەتكەنمىسكىنلىكىنى خارلىق، 

 .پۇرسەت بىرىپ كەڭچىلىك قىلدى قېتىمبىر قانچە 

 

َنا ِإَلى بَِن  ِإْسرائيَل ِ   اْلِكَتاِب لَتُ ْفِسُدنَّ ِ   اأْلَْرِض َمرَّتَ يْ  ِن َولَتَ ْعُلنَّ ) َوَقَضي ْ

وِل  بَْأٍس َشِديٍد َوْعُد ُأوالُهَما بَ َعثْ َنا َعَلْيُكْم ِعَبادًا لََنا أُ  ُعُلّواً َكِبيرًا ،  َِإَذا َجاءَ 

يَاِر وََكاَن َوْعدًا َمْفُعواًل ، ثُمَّ َرَدْدنَا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيهِ  ْم َ َجاُسوا ِخَْل الدِّ

ُتْم إِ َوَأْمَدْدنَاُكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنيَن َوَجَعْلَناُكْم َأْكثَ َر نَِفيرًا ،  ُتْم َأْحَسن ْ ْن َأْحَسن ْ

لَِيْدُخُلوا أَلَنْ ُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأتُْم  َ َلَها  َِإَذا َجاءَ َوْعُد اْْلِخَرةِ لَِيُسوُءوا ُوُجوَهُكْم وَ 

ُكْم َأْن اْلَمْسِجَد َكَما َدَخُلوُه َأوََّل َمرٍَّة َولِيُ تَ بُِّروا َما َعَلْوا تَ ْتِبيرًا ، َعَسى رَبُّ 

 [ . 6 – 3] االسراء :  ُكْم َوِإْن ُعْدُتْم ُعْدنَا (يَ ْرَحمَ 

مىنىدا پەلەستىن زې»ئىسرائىل ئەۋالدىغا كىتابتا )يەنى تەۋراتتا(: )

چوقۇم ئىككى قېتىم بۇزغۇنچىلىق قىلىسىلەر ۋە زۇلۇم قىلىش بىلەن، 

چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىش بىلەن تولىمۇ ھەددىڭالردىن هللا ا

قىلدۇق. بىرىنچى قېتىملىق  ەھىيۋدەپ « ئېشىپ كېتىسىلەر
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بۇزغۇنچىلىقنىڭ )جازاسى( ۋەدە قىلىنغان ۋاقىت كەلگەندە، 

)سىلەرنى جازاالش ئۈچۈن( سىلەرگە كۈچلۈك بەندىلىرىمىزنى 

ئەۋەتتۇق، )ئۇالر سىلەرنى ئۆلتۈرۈش، بۇالڭ ـ تاالڭ قىلىش ئۈچۈن( 

قىلىش(  مۇسەلـلەتئۆيلەرنى ئاختۇردى. )سىلەرگە دۈشمەننى 

قۇم ئىشقا ئاشىدىغان ۋەدە ئىدى. ئاندىن )يەنى تەۋبە چو

قىلغىنىڭالردىن( كېيىن سىلەرنىڭ ئۇالردىن ئۈستۈنلۈكۈڭالرنى 

ئەسلىگە كەلتۈردۇق )يەنى دۈشمىنىڭالرنى ھاالك قىلدۇق، 

سىلەرنى ئۇنىڭ ئۈستىدىن غالىب قىلدۇق(، سىلەرگە نۇرغۇن مال ۋە 

ل ئىسرائىقىلدۇق. )ئى  ئەۋالدالر ئاتا قىلدۇق، سانىڭالرنى كۆپ

ئەۋالدى!( ئەگەر ياخشىلىق قىلساڭالر، ياخشىلىقىڭالر ئۆزۈڭالر 

ئۈچۈندۇر، يامانلىق قىلساڭالرمۇ ئۆزۈڭالر ئۈچۈندۇر، ئىككىنچى 

قېتىملىق بۇزغۇنچىلىق )جازاسىنىڭ( ۋەدە قىلىنغان ۋاقتى 

كەلگەندە، )دۈشمەنلەرنىڭ خار قىلىشى بىلەن( يۈزۈڭالردا قايغۇنىڭ 

االمەتلىرى كۆرۈلۈشى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ بەيتۇلمۇقەددەسكە ئ

دەسلەپكى قېتىمدا كىرگەندەك كىرىپ )ئۇنى خاراب قىلىشى( 



 كىشىلەرنى ئىسالمغا قانداق دەۋەت قىلىمىز؟!

758 

 

ئۈچۈن، ئىشغال قىلغانلىكى يەرنى ۋەيران قىلىشى ئۈچۈن )ئۇالرنى 

بىز ئەۋەتتۇق(. )ئەگەر تەۋبە قىلساڭالر( پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ 

ېقىندۇر، ئەگەر سىلەر سىلەرگە رەھىم قىلىشى مۇھەققەق ي

قايتساڭالر )يەنى قايتا بۇزغۇنچىلىق قىلساڭالر(، بىز قايتىمىز )يەنى 

بىز سىلەرنى قايتا جازااليمىز(. جەھەننەمنى كاپىرالر ئۈچۈن زىندان 

 (قىلدۇق

 

لَُّة أَْيَن َما ثُِقُفوا ِإالَّ ِبَحْبٍل ِمَن اللَِّه َوَحْبٍل ِمنَ  ]  النَّاِس ( ) ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

 [ . 111آل عمران : 

نىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ هللا ئۇالرنىڭ قەيەردە بولمىسۇن ا)

 (ھىمايىسىدە بولغانلىرىدىن باشقىلىرى خارلىققا پېتىپ قالدى،

 

كەڭچىلىك ئەڭ ئاخىرقى دە قىلغان ھازىر اللە ۋە يەھۇدىيالر   

يالردىن جارەببىڭ رەھىم قىلغان -تۇرماقتا.. ئۇالر  قىلىشى ئاستىدا 

ۇالر ئ قىلىۋاتىدۇ،ھەممە جايلىرىغا ھۆكۈمرانلىق  زېمىننىڭ -باشقا
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جۇمھۇرىيەت باشلىقلىرىنى تەيىنلەۋاتىدۇ ھەمدە ئۇالرغا ئۆز 

، ھەمدە ئۆزىنى بېرىۋالىدۇسىياسەتلىرىنى كۆرسىتىپ 

غەزەپلەندۈرگەن كىشىلەردىن يىراقلىشىپ، ئۇالرنى تەخىتتىن 

ي ۋە ئۇالردىن باشقا كىشىلەرنى چۈشۈرىۋاتىدۇ، ئۇالر كىندى

ىدۇ.. كىشىلەرنى ئۆلتۈرىۋات بولۇۋاتقانئۆلتۈرگەندەك، ئۆزىگە توسالغۇ 

)اللەنىڭ بۇالرغا قىيامەتكىچە ئۇالرنى بۇالرنىڭ ھەممىسى  ، لېكىن

 ىڭقائىدىسىنكىشىلەرنى ئەۋەتىشتىن ئىبارەت( ئازاباليدىغان 

 سىرتىدىكى ئىشتۇر.

 

َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَلى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن يَ ) َوِإْذ تََأذََّن رَبُّ  وَء َك لَيَ ب ْ وُمُهْم س     ُ س     ُ

 [ . 184] األعراف :  اْلَعَذاِب (

)ئى مۇھەممەد!( ئۆز ۋاقتىدا، پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا )يەنى )

يەھۇدىيالرغا( قىيامەتكىچە چوقۇم قاتتىق ئازاباليدىغان كىشىلەرنى 

 (خەۋەر قىلدى.ئەۋەتىپ تۇرىدىغانلىقىنى 
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يەھۇدىيالرغا قىيامەتكىچە چوقۇم قاتتىق ئازاباليدىغان اللەنىڭ   

ۇپ، داۋام قىلىۋاتقان قائىدە بول كىشىلەرنى ئەۋەتىپ تۇرىدىغانلىقى

 ،تەبىئىيكى .بۇ قائىدىنىڭ سىرتىدىكى ئىشتۇرئۇنىڭدىن باشقىسى 

 دائىم داۋام قىلمايدۇ، چۈنكى ئۇ بۇ قائىدىنىڭ سىرتىدىكى ئىش

 قائىدىگە خىالپتۇر!

ۇر. نىڭ تەقدىرىنىڭ قاتارىدىند (سبحانه وتعالى ) اللە بۇ قائىدە    

مۇ ھەم اللەنىڭ تەقدىرى بىلەن بۇ قائىدىنىڭ سىرتىدىكى ئىش

بۇ قائىدىنىڭ شۇكى،  خاراكتېرىئىشنىڭ  ، لېكىنبولىدۇ. 

ئاخىرلىشىدۇ، ئىشالرمۇ اللەنىڭ ۋەدىسى ۋە سىرتىدىكى ئىش 

 قائىدىگە قايتىدۇ. ىتىلگەنبېكبويىچە 

ىدا قائىدىنىڭ سىرت بىز ئايەتلەردە سۆزلەنگەن ئاشۇ ، ئېھتىمال   

بىلمەسلىكىمىز  ھېكمەتنىالردىكى ئىالھى ئىش بولۇۋاتقان

اكى بىز چۈشىنەيلى ي ھېكمىتىنىمەيلى ئۇنىڭ  ، لېكىنمومىكىن، 

 تۇر..ىقەتھەق بېرىشىچۈشەنمەيلى، بۇالرنىڭ يۈز 
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ەنلىكىنى ئىكبۇ قائىدىنىڭ سىرتىدىكى ئىش الرنىڭ مۇھىمى بىز بۇ

 بىلىمىز. كېچىكتۈرۈلگەنلىكىنىۋە ئۇنىڭ مۇئەييەن مۇددەت 

ئۆزىمۇ ئاشۇنى ئوبدان بىلىدۇ! ئۇالر بۇ ئىشالرنى  يەھۇدىيالرنىڭ   

 ئۆز كىتابلىرىدىن بىلىدۇ! ،باشقا مەنبەلەردىن ئەمەس، بەلكى

******* 

ىدە يامراپ كەتكەن بۇزۇقچىلىقالرنىڭ جاھىلىيتزامان ھازىرقى    

سەۋەبىدىن ئىالھى قانۇنىيەتنىڭ تەلىپى بويىچە ھازىرقى زامان 

ۋەيران بولغان ۋاقىتتا ئىنسانىيەت ئۆز بوشلۇقنى جاھىلىيىتى 

 بولىدۇ.موھتاج تولدۇرىدىغان ئورۇنباسارغا 

بولىدىغان ئورۇنباسارنىڭ موھتاج ئىسالم بولسا ئىنسانىيەت    

ۇنىڭ ، ئ كېلىپيولىنى قايتۇرۇپ توغرا ، ئۇ زىمىنغا ئۇنىڭ ئۆزىدۇر

 يدۇ:داۋاال كېسەللىرىنىئەھۋالىنى ئىسالھ  قىلىدۇ ھەمدە ئۇنىڭ 

 

تُ  ا ُكن ْ ا يُ بَ يُِّن َلُكْم َكِثيرًا ِمم  َّ ولُن  َ اءَُكْم َرس           ُ ْد ج  َ اِب ق  َ َل اْلِكت  َ ْم ) ي َ ا َأه  ْ

اءَُكْم ِمَن الل َّهِ  ُتْخُفوَن ِمَن اْلِكتَ اِب َويَ ْعُفو َعْن َكِثيرٍ   نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبيٌن ، قَ ْد ج َ
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اِت ِإَلى يَ ْهِدن ِبِه اللَُّه َمِن ات ََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَِّْم َوُيْخرُِجُهْم ِم           َن الظُُّلمَ 

 [ . 18 – 15] المائدة :  النُّوِر بِِإْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإلَ ى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم (

كىتاب! )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر( سىلەرگە سىلەر  ئى ئەھلى)

كىتابتا )ئىنجىلدا ۋە تەۋراتتا( يوشۇرغان نۇرغۇن نەرسىلەرنى بايان 

قىلىپ بېرىدىغان ۋە )يوشۇرغان نەرسىلەردىن( نۇرغۇنىنى 

كەچۈرىدىغان )ئاشكارىالپ سىلەرنى پاش قىلمايدىغان( رەسۇلىمىز 

نۇر )يەنى مۇھەممەد تەرىپىدىن هللا كەلدى، سىلەرگە ا

 شۇهللا ئەلەيھىسساالم( ۋە روشەن كىتاب )يەنى قۇرئان( كەلدى. ا

كىتاب )يەنى قۇرئان( ئارقىلىق رازىلىقىنى تىلىگەنلەرنى ساالمەتلىك 

نىڭ شەرىئىتى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى( غا يېتەكلەيدۇ، هللا يوللىرى )ا

( ڭئىرادىسى بويىچە ئۇالرنى )كۇفرى( قاراڭغۇلۇقىدىن )ئىماننى

 (نۇرىغا چىقىرىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا ھىدايەت قىلىدۇ

 

ەل ، مۇكەمم بېجىرىمخاتالىق بولمىغان  قەتئىيئىسالم بولسا    

 پىرىنسىپتۇر. 
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پىرىنسىپلىرى بولسا ھەر دائىم -ئەمما جاھىلىيەتنىڭ قائىدە  

 . كېتىدۇخاتالىشىدۇ ۋە قىيىپ 

زلىرى ياشاۋاتقان قاراڭغۇ نەچچە يۈز مىڭلىغان كىشىلەر ئۆبۈگۈن    

يىرگىنىپ، ئىسالمنىڭ نۇرى تەرەپكە قاراپ زۇلمەتلەردىن –

ى كىشىلەرنئىچىدىكى  مۇسۇلمانالر، ئۇالر ھەرگىزمۇ قېچىۋاتىدۇ

غا نەمۇنىلەرگە ئەگىشىپ ئىسالم نۇرىقىلىدىغان ئىسل  جەلپئۆزىگە 

مۇسۇلمانالر ھازىرقى ئەھۋالىدا  ،تەلپۈنگەن ئەمەس، چۈنكى

ى قىلىپ ئەگىشىدىغان نەمۇنىلەرن ئۈلگەزمۇ كىشىلەر ئۇالرنى ھەرگى

 ئەكسمۇسۇلمانالر  ،، بەلكىبېرەلمەيدۇئەتتۈرۈپ - ئەكس

 ىدۇتوسۇۋاتئەتتۈرىۋاتقان بۇ نەمۇنىلەر كىشىلەرنى ئىسالمدىن 

 ! مۇمكىن بولۇشىبەكراق اليىق  دېسەك

  نھاالكەت ئوتى بىر قىسىم كىشىلەرنى بۇ ھاالكەتتى ، لېكىن   

ۇ ئۈندىدى، شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ب تېپىشقاقۇتۇلۇش يولى 

 قىلدى! ھېسھاالكەتتىن قۇتۇلۇش يولىنىڭ ئىسالمدا ئىكەنلىكىنى 
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پەن ۋە يۈكسەك -دۇنياسى ئىلىم غەرب بولۇۋاتقانھاالك    

ھنى .. ئۇالر  رو ، لېكىنمەدەنىيەتلەرگە ئىگىدارچىلىق قىلىۋاتىدۇ 

ە باشاليدىغان روھنى، اللەنىڭ ھىدايىتىگە يەنى اللە تەرەپك

رغا ئىسالم ئەنە ئاشۇ روھال .قويۇۋاتىدۇباشاليدىغان  روھنى يوقىتىپ 

 -ماددىي پەن ۋە -ئىگە بولۇپ، ئىسالم بۇ روھالرنى ئىلىم

پەن -مەدەنىيەتلەرنىڭ ئورنىغا قويماستىن، بەلكى بۇ روھالرنى ئىلىم

ەشتۈرىدىغان بىر ـۇكەممەللم تېخىمۇمەدەنىيەتلەرنى  -ماددىي ۋە 

 كۆرىدۇ: قېرىنداشتەك تۇغقان

 

وَّيْ تُ  راً ِمْن ِطيٍن ،  َِإَذا س         َ ُه ) ِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمِْئَكِة ِإنِّ  َخاِلٌ  َبش         َ

 [ . 41 – 41] ّص :  َونَ َفْخُت ِ يِه ِمْن ُروِح   َ َقُعوا َلُه َساِجِديَن (

مەن »ەرگە ئېيتتى: ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىل)

قان يارات راۋرۇسھەقىقەتەن اليدىن بىر ئادەم يارىتىمەن. ئۇنى مەن 

)يەنى ئۇنى يارىتىپ سۈرەتكە كىرگۈزۈپ، ئەزالىرىنى تولۇق، 
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مۇكەممەل ئىنسان ھالىتىگە كەلتۈرگەن( ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگەن 

 («ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا سەجدە قىلىڭالر

 

ڭغا جان كىرگۈزۈش بىلەن بۇ ئىككىسىدىن بىر ئۇچۇم الي ۋە ئۇنى   

بىرى بىلەن زىچ بىرلەشكەن، تەڭپۇڭ، بەسىيرەت ۋە ھىدايەت  -بىر

وغرا تەندۈرۈش ۋەزىپىسىنى ئورۇندايدىغان، ـگۈلل زېمىننىبىلەن 

ۇ ئىنسان ئ شۇنىڭ بىلەن بىرگەيولدا ماڭغان ئىنسان شەكىللىنىدۇ، 

 :دۇكۈنىگىمۇ ئىنتىلىھاياتى ئۇنىڭدا مۇكەممەلىشىدىغان ئاخىرەت 

وا ِ   َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمنْ   ) ُهَو الَِّذن َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل  َاْمش        ُ

 [ . 15] المل  :  ِرْزِقِه َوِإلَْيِه النُُّشوُر (

سىلەرگە زېمىننى مېڭىشقا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئەتراپىدا هللا ا)

 ىن يەڭالر، سىلەر تىرىلگەندىننىڭ )بەرگەن( رىزقىدهللا مېڭىڭالر. ا

 (نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەرهللا كېيىن ا
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يَبَك ِمَن الدُّ  اَر اْْلِخَرَة َوال تَ ْنَس َنص    ِ  نْ َيا () َوابْ َتِغ ِ يَما آتَاَا اللَُّه الدَّ

 [ . 44] الصةص : 

ساڭا بەرگەن بايلىق بىلەن ئاخىرەت يۇرتىنى تىلىگىن، هللا ا)

 (ئۇنتۇمىغىن دۇنيادىكى نېسىۋەڭنىمۇ

 

ِديَن ) َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِرن ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخالِ 

 اْلَفْوُز ِ يَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِ   َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَ ُر َذِلَك ُهوَ 

 [ . 41] النوبة :  اْلَعِظيُم (

مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ هللا ا)

تۇرىدىغان جەننەتلەرنى ۋەدە قىلدى. ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ 

قالىدۇ، ھەمىشە تۇرىدىغان جەننەتلەردە گۈزەل جايالرنى ۋەدە 

نىڭ رازىلىقى )جەننەت هللا قىلدى. )ئۇالر ئېرىشىدىغان( ا

 (تىدۇر، بۇ چوڭ بەختتۇرنېمەتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن( كات
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قان ۋە تەلپۈنىۋات بولۇۋاتقانموھتاج ئىسالم بولسا ئىنسانىيەت    

 نەرسىلەرگە ئىگە بولىدىغان قۇتقازغۇچىدۇر.

-46يىلى -4122( تشارلس) ئەمىرۋارىسى  تەخت ئەنگلىيەنىڭ   

ا سۆزلىگەن قۇرۇلتىيىد تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىكى ئەنگلىيەئايدا 

بىز بايان قىلىپ ئۆتكەن مەزمۇنالرغا   ،ىكسىيەسىدەلقىممەتلىك 

ىدىغان پاكىتالرنى ئۆز ئىچىگە ئال-نىسبەتەن روشەن دەلىل

 :قويغان بولۇپ ئۇ مۇنداق دەيدۇ ئوتتۇرىغابايانالرنى 

يوقىتىپ  تەڭپۇڭلۇقىنىماددىزم ھـازىرقى زامـانـدىكى ›    

قەتەن قىچوڭ .. ھە تېخىمۇئۇنىڭ كىيىنكى زىيانلىرى . قويۇۋاتىدۇ

بىزنى قورشــاپ تۇرغان  -دادۇنياســى غەرب –ئاخىرقى ئۈچ ئەســىر 

ـــىمىزدىكىمئـالە ـــلەرگەخەتەرلىك   گە بولغان كۆز قارش  بۆلۈنۈش

ــاھىت  ــكەكېڭەيت مۇنۇپۇللىقىنىپەن ئۆزىنىڭ -بولدى. ئىلىمش  ىش

ـــى ئۆزىنىڭ   ـــىنىش يولىمىزغا قارش ھەمـدە بىزنىڭ دۇنيانى چۈش

پەن -دىن بىلەن ئىلىم ئۇرۇندى. ەكېڭەيتىشك نوپۇزىنىمۇستەبىت 

( دزوَرور شائىر )بىز ھازىر  سـەۋەبتىنبىرىدىن ئايرىلدى، شـۇ -بىر
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و ال نرى إال القلي  ل    أمن ا الطبيع ة الت  بولۇپ قـالـدۇق:  دېگەنـدەك

 ‹نملكها و .

رىشتى، تى تارتىۋېلىشقاياراتقۇچىدىن پەن تەبىئەتنى -ئىلىم   

مۇقەددەس ›غا پارچىلىدى، ھەمدە كائىناتنى نۇرغۇن قىسىمالر

نى بىزنىڭ چۈشىنىش ئىقتىدارىمىزدىن يىراق بولغان بىر ‹ئورۇنالر

،  ۋە ئۇنى بىزنىڭ ئەمەلى تەرەپكە قوغالپ چىقاردى

ھاالك  مەۋجۇدىيتىمىزدىن يىراقالشتۇردى. ھازىر بىز پەقەت 

الىق خەلقئار –قىلغۇچى ئاقىۋەتنى پەرەز قىلىشقا باشلىدۇق. بىز

نىڭ  شارائىتلىرىمىزنىڭ ئومومى مەناسىنى ۋە اللە -لىرىئەۋالد غەرب

ياراتقان پۈتكۈل كائىنات ئالدىدىكى مەسئۇليىتىمىزنى 

، مانا بۇ ئىشالر بىزنى  بولۇۋاتىدۇئاشكارا يوقاتقانلىقىمىز 

مولچەرلەشتە ياكى ئەسىرلەردىن بۇيانقى توپلىنىپ كەتكەن ئاشۇ 

ڭ بىلىشتە چو نىھېكمىتىمىراسالرنى ياكى ئىلگىركىلەرنىڭ 

ھەقىقەتەن بۇ يەردە ئاشۇ مىراسالرغا  مەغلۇبىيەتكە باشلىدى.
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خۇددى ئۇ ھەممە كىشى ، بولۇۋاتىدۇقاتتىق زۇلۇم قىلىش 

 ‹..جۇزام كىسىلىدەك. نەپرەتلىنىدىغان

    

*********** 

 

 ىكىدكەلگۈسى -اللەنىڭ ئىزنى بىلەن-، ئۇ قۇتقۇزغۇچىئىسالم    

 باساردۇر!ئىز

 شارەتلىرىبېئۇنىڭ ئالدىدىن  ، لېكىنغەيىبتۇر،  تەقدىرىەنىڭ الل   

 بار.

يۈزىدىن يوقىلىشى اللەنىڭ تەقدىرىدە  زېمىنبۇ دىننىڭ ئەگەر   

مانىيە سۈيقەستلىرى ئوس خىرىستىيانالرنىڭئۇنداقتا بولغان بولسا، 

دۆلىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، ئىسالم خەلىپىلىكىنى ئەمەلدىن 

 دى.ئى يېتەرلىكتامامەن بۇ دىننى يوقىتىشقا   ،قالدۇرغان كۈندە

كۈچلۈك دۈشمىنىدىن  ئەشەددىينىڭ ئەڭ ىئۆز ناساراالر-يەھۇدىي

ەنىڭ الل ، لېكىن! دەپ ئويلىغان ئىدىۋە ئۇنى يوقاتتۇق قۇتۇلدۇق 
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، ئۇ بولسا ئىسالم ئويغىنىش بولدى ئەكسىچەتەقدىرى بۇنىڭ 

 ئىدى. ھەرىكىتى

ىدىن سەۋەب ھەرىكىتىسالم ئويغىنىش نىڭ ئىناساراالر-يەھۇدىي   

 تىگەھەرىكىئۇالر ئىسالم ئويغىنىش  ،ساراڭلىقى تۇتقان ۋاقىتتا

 ، ئۆلتۈرۈش.. قاتارلىق ئۆزلىرى ئىگەئازابالشتۈرمە، سۈرگۈن قىلىش، 

 مانا بۇ: بىلەن زەربە بەردى. ئۇالر ۋاسىتىالربارلىق  بولۇۋاتقان

-ردىندىن قۇتۇلۇشنىڭ بىزەربىلەر يوقىتالمىغان دۈشمەنئىلگىرىكى 

اللەنىڭ تەقدىرى بۇنىڭ  ، لېكىنبىر يولى دەپ ئويلىغان ئىدى. 

سالم ئى زەربىلەر پۈتكۈل زىمىندا ۋەھشىيبۇ مانا  بولدى، ئەكسىچە

 !ئىدى كۈچەيتىۋەتكەن تېخىمۇ ھەرىكىتىنىئويغىنىش 

ھەممىسى شۇنداق  بېشارەتلەرنىڭ بېرىلگەنئالدىدىن     

م جاھىلىيەت زىمىندا بۇزغان نەرسىلەرنى دەۋاتىدۇكى: ئىسال

 كەلگۈسى ئىزباساردۇر!!!ئىسالھ قىلىدىغان 

 

*********** 
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اخشى بىز ييەنى: كەلدى. مەيدانغا ئىسالم ئىككى يول ئارقىلىق    

-ۋە رازى بولىدىغان ۋە ئۇنىڭغا دەۋەت قىلىدىغان ئاستا كۆرۈدىغان

 ىق مەيدانغا كەلدى،يول ئارقىلتوغرا بولىدىغان  تەدرىجىيئاستا، 

ن نۇرغۇ كېلىشىگەرچە بۇ يول ئارقىلىق ئىسالمنىڭ بارلىققا 

 ئىسرائىلىيەنىڭۋە  غەربنىڭزامانالرنى تەلەپ قىلسىمۇ .. ياكى 

ىق يولى ئارقىل ھاماقەتلىكى ئۇنى غىزاالندۇرىۋاتقان قاتتىق زەربە

 مەيدانغا كەلدى!

 ناساراالر-دىييەھۇبۈگۈن زىمىنغا ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان     

 ھەرىكەتھاماقەتلىك بىلەن ئۆز مەنپەئەتىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن 

 ېرىۋاتقانبقارشى ئىلىپ  ھەرىكىتىگەئىسالم  –قىلىۋاتىدۇ!! ئۇالر 

وھلۇق، ئىرادىلىك، ر ھەرىكىتىنىڭئىسالم  - قاتتىق زەربىلەر بىلەن

بۈگۈن ئۆزلىرىگە ئۇرۇش قىلىۋاتقان كىشىلەردىنمۇ كۈچلۈك ئاڭلىق، 

 ۋالدالرنى بارلىققا كەلتۈرىۋاتىدۇ!ئە

كىشىلەر ئاشۇ  ئەقىللىكنىڭ ئىچىدىكى ناساراالر-يەھۇدىي   

 ، ېكىنلاھالندۇرىدۇ، ىلىدۇ ھەمدە ئۇالرنى ئۇنىڭدىن ئاگئىشالرنى ب
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ئۆچمەنلىك ئۇالرنى بۇ  قەلبلىرىدىكىنىڭ ناساراالر-يەھۇدىي

ە بۇ گەرچھەقىقەتلەرنى كۆرۈشتىن قارىغۇ قىلىپ قويىدۇ ۋە 

 ،بىراق ،كىشىلىرى قىلغان بولسىمۇ ئەقىللىكنەسىھەتلەرنى ئۇالرنىڭ 

 ىشتىنسېلئۇالرنىڭ قۇالقلىرىنى نەسىھەتكە قۇالق بۇ ئۆچمەنلىك 

 گاس قىلىپ قويىدۇ،! 

بويىچە  قانۇنىيىتىبۇ ئىشالر اللەنىڭ تەقدىرى ۋە اللەنىڭ ئىالھى    

 ئاخىرلىشىدۇ:

 

ُتْم ِ   َمَساِكِن ا ُكْم َكْيَف  َ َعْلَنا لَِّذيَن  ََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َوتَ بَ يََّن لَ ) َوَسَكن ْ

َربْ َنا َلُكُم اأْلَْمثَاَل ، َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم ( [  38 - 35  : ] ابراهب ِبِهْم َوض    َ

. 

ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغانالرنى )ھاالك قىلغىنىمىزدىن كېيىن( سىلەر )

ۇالرنىڭ جايلىرىدىن ئىبرەت ئۇالرنىڭ جايلىرىدا تۇردۇڭالر )ئ

ئالساڭالرچۇ(، ئۇالرنى قانداق جازالىغانلىقىمىز سىلەرگە ئېنىق مەلۇم 

بولدى. سىلەرگە نۇرغۇن مىسالالرنى كەلتۈردۇق )يەنى 
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پەيغەمبەرلەرگە چىنپۈتمىگەنلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلدۇق(. ئۇالر 

. ەتتى)پەيغەمبەرلەرگە ۋە مۆمىنلەرگە( مىكىر ئىشل ھەقىقەتەن

ىڭ ئۇالرنهللا ئۇالرنىڭ مىكرى تاغنى ئۆرۈۋەتكۈدەك )چوڭ( بولسىمۇ، ا

 (مىكرىنى بەربات قىلىدۇ

 

ئەڭ  بېسىمىدائىم تاغۇتالرنىڭ پارتالشالر تارىختىكى ئەڭ چوڭ    

تاغۇتالر ئۇالرنى يۇقىرى چەكتە كۈچەيگەن ۋاقىتتا يۈز بىرىدۇ! 

لەن بۇ بى قاتتىق كۈچەيتىدۇ، شۇنىڭ بېسىمنىيوقىتىش ئۈچۈن 

 قۇربانپارتالشتا كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، بۇ پارتالشنى  بېسىم

 بولغۇچىالر تاغۇتالرنىڭ ئۆزى بولىدۇ!

شالر قىلىۋاتقان ئى -ھاماقەتلىك بىلەن–ناساراالر -يەھۇدىيبۈگۈن    

 كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان مۇشۇ بىسىمدۇر.پارتالشنى 

 

*********** 
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 ا ئۈچ ئىش ئەمەلگە ئاشىدۇ. ئالدىبىرال زەربە بىلەن بىرال ۋاقىتت

تىنى كەتكەن ئىسالم ئۈممى ئېشىپ چېكىدىنبىلەن، اللەنىڭ دىنىدا 

 جازاالش ئەمەلگە ئاشىدۇ.

ئۈممەتكە ئىلگىرىكى تارىختا ھەقىقەتەن، اللە بۇ ئۈممەتكە    

 بارلىقئامانەتنى يۈكلىدى، اللە بۇ ئۈممەتنى  يۈكلىمىگەن

ئاخىرقىسى  (وسلامه عليهمصلوات الله ) نىڭپەيغەمبەرلەر

ەن ئۈممىتى قىلىش بىل نىڭ   (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر 

ئىلگىرىكى ھۆرمەتلىدى ھەمدە بۇ ئامانەتنى كۆتۈرۈشكە 

 ئۈممەتلەردىن ئەڭ ياخشى ۋە پەزىلەتلىك بولغان ئۈممەتنى تاللىدى:

 

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن بِ  ُتْم َخي ْ َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر اْلَمْعُروِف َوت َ ) ُكن ْ ن ْ

 [ . 115] آل  عمران : َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه ( 

)ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن )

 هللائوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ا

 (.ئۈممەتسىلەرقا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى 
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َهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكو  طاً لَِتُكونُوا ش      ُ َن ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوس      َ

 [ . 134] ال صرة :  الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً (

شۇنىڭدەك )يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندەك( ) 

كىشىلەرگە )يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە( شاھىت بولۇشۇڭالر 

ۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن، بىز ئۈچ

 (سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق.

 

زامانالرنىڭ ئۆتىشى بىلەن، بەزىدە بۇ ئۈممەت پەقەت    

ى ئۆز ،بەلكى ،ۋەزىپىسىنىال ئەمەسئالدىدىكى ئىنسانىيەت 

ئالدىدىكى ۋەزىپىسىنىمۇ ئۇنتۇپ قالىدۇ.. مانا مۇشۇ ۋاقىتتا اللە بۇ 

ىلىدۇ،  تەقدىر قجازالىنىشنى ەتكە دۈشمەنلىرىنىڭ قولى بىلەن ئۈمم

   ئاگاھالندۇرغاندەك: (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر خۇددى 

 

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق  حدثنا بشر بن بكر حدثنا 

ابن جابر حدثن  أبو عبد الس ْم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله 
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يُوش           ُك أن تَ َداعى عليكم اأُلمم كما َتَداعى األَكَلُة َعَلى علي ه وس           لم و 

ل أنتم يومئذ  و بقالوا : أمن ِقلَّة نحن يومئذ يا رسوَل الله ؟ قال : َقْصَعِتها و . 

دور  َزَعنَّ الله الَمهابََة من ص           ُ يل ، ولَيَ ن ْ كثير ، ولكنكم ُغث اٌء كغُث اء الس           َ

له ؟ قالوا : وما الَوْهن يا رسول ال و . أعدائكم ، ولَيَ ْقذ ن    قلوبكم الَوْهن

 . (98)و ُحبُّ الدنيا وكراهية الموت و قال : 

 سىلەرگە قارشى بارلىق» :  (صلى الله عليه وسلم ) پەيغەمبەر   

اماق تخۇددى  )يەنى پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر(ئۈممەتلەر

ك كەلگەندە يوپۇرۇلۇپقاچىسىغا  يىگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى

 ) يەنى : پۈتكۈل كاپىرالر ۋە ئازغۇن مىللەتلەر كېلىدۇ يوپۇرۇلۇپ

شەۋكىتىڭالرنى سۇندۇرۇش -سىلەرگە ئۇرۇش قىلىش ۋە شانۇ

مۈلۈكلەرنى بۇالش -ماكان ۋە مال-ھەمدە سىلەر ئىگە بولغان يۇرت

 دېدى«( كېلىدۇسىلەرنى باستۇرۇپ چاقىرىشىپ بىرىنى -ئۈچۈن بىر

. 

                                                 

 أخرجه أحمد وأبو داود .  )98(
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از ئپەيغەمبىرى! بۇ كۈندە بىزنىڭ سانىمىز  ساھابىلەر: ئى اللەنىڭ-

 .دېيىشتى؟ كىلەمدۇ يوپۇرۇلۇپئۈچۈن ئۇالر بىزگە بولغانلىقى 

بۇ كۈندە سىلەرنىڭ سانىڭالر بەك » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: -

يەنى  )سىلەر سەلنىڭ كۆپىكىگە ئوخشاپ قالىسىلەر لېكىنكۆپ، 

ڭالر رغىدەك قۇدىرتىشىجائەتىڭالر يوق، ئۇالرغا قارشى تۇ سىلەرنىڭ

اللە دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قەلبىدىن سىلەردىن قورقۇش  يوق(،

ئەندىشىسىنى ئىلىپ تاشاليدۇ، قەلبىڭالرغا ۋەھنىنى تاشاليدۇ 

 . دېدى«

؟  نېمە دېگەنساھابىلەر: ئى اللەنىڭ پەيغەمبىرى! ۋەھنى -

 .دېيىشتى

شى خھاياتى دۇنيانى يا دېگەنۋەھنى »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:-

 . دېدى«كۆرۈش، ئۆلۈمدىن قورقۇش 

 

ەقدىر تجازالىنىشنى اللە بۇ ئۈممەتكە دۈشمەنلىرىنىڭ قولى بىلەن    

تىغان نەسىھەتنى ئۇن-قىلغان ۋاقىتتا، ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان ۋەز
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ۋاقىتتىكى ئىالھى قانۇنىيەت بويىچە، اللە بۇ دۈشمەنلەرنى زىمىندا 

 دۈشمەنلەرنىڭ ئىشلىرى ئارقىلىقبۇ ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلىدۇ.. 

اللەنىڭ يەنە بىر تەقدىرى ئەمەلگە ئاشىدۇ، ئۇ بولسىمۇ بۇ 

، ھەددىدىن دۈشمەنلەرنىڭ ئىسالمدىن يۈز ئۆرىگەنلىكى

ئاشقانلىقى، چوڭچىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن اللەنىڭ دەرگاھىدىكى 

بەلگىلەنگەن تەقدىر بىلەن بۇ دۈشمەنلەرنى ھاالك قىلىشتۇر. اللە 

 ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: بۇ 

 

َغْيِر ِعْلٍم )  لَِيْحِمُلوا َأْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونَ ُهْم بِ 

 [ . 15] النحل :  َأال َساَء َما يَِزُروَن (

ئۇالر قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىغا تولۇق جاۋابكار )

ئۆزلىرى تەرىپىدىن بىلمەستىن ئازدۇرۇلغانالرنىڭ بىر بولۇشلىرى ۋە 

قىسىم گۇناھلىرىغا ئۆزلىرى جاۋابكار بولۇشلىرى ئۈچۈن )يۇقىرىقى 

بوھتان سوزلەرنى قىلدى(، ئۇالرنىڭ جاۋابكار بولىدىغىنى 

 (نېمىدېگەن يامان!
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ُفِسِهْم ِإنََّما نُْمِل  ن ْ ) َوال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَنََّما نُْمِل  َلُهْم َخْي   ٌر أِلَ 

 [ . 146: ] آل عمران  َلُهْم لِيَ ْزَداُدوا ِإْثماً َوَلُهْم َعَذاٌب ُمِهيٌن (

كاپىرالر ئۆزلىرىگە )جازا بەرمەستىن( مۆھلەت بېرىشىمىزنى )يەنى )

ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشىمىزنى( ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ 

ھلەت بېرىشىمىز )ۋە ئەجىلىنى گۇمان قىلمىسۇن، ئۇالرغا مۆ

كېچىكتۈرۈشىمىز( پەقەت ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر. 

 (ئۇالر )ئاخىرەتتە( خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ

 

مۆمىنلەرنى )ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت شۇنىڭدەك بۇ ۋاقىتتا    

 پاكالش ئەمەلگە ئاشىدۇ:ئارقىلىق( 

 

هُ  َ  الل   َّ اِ رِيَن ( ) َولُِيَمحِّ ِذيَن آَمُنوا َويَْمَحَ  اْلك   َ آل عمران :  ] ال   َّ

131 . ] 
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مۆمىنلەرنى )ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق( پاكلىشى ) 

 (ئۈچۈندۇر، كاپىرالرنى يوق قىلىشى ئۈچۈندۇر

 

 ەلەشتەربىيمۇسا ئەلەيھىسساالمنى پىرئەۋىننىڭ قەسىرىدە 

ڭ ا ئوخشاش، بۈگۈن سەلنىاللەنىڭ تەقدىرى بىلەن ئەمەلگە ئاشقانغ

ان بۇ دىنغا سۈيقەست قىلىۋاتقكۆپىكىگە ئايالنغان بۇ ئەۋالدالردىن 

بىر ئەۋالدنى بارلىققا كەلتۈرۈش  يېڭىدۈشمەنلەرنىڭ قولى بىلەن 

 :اللەنىڭ تەقدىرى بىلەن چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدۇ

 

] يوسف :  ْعَلُموَن (ي َ  ) َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمرِِه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال

11 . ] 

 

ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئەمەلگە )خالىغان( ئىشىنى هللا ا)

 (ئىنسانالرنىڭ تولىسى )بۇنى( ئۇقمايدۇ
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ى دىككۆز ئالدىئىشالر مۇئمىنلەرگە نىسبەتەن ھەرگىزمۇ بۇ    

بۇ ئىشالر نۇرغۇنلىغان  ،ساياھەت ئەمەس.. بەلكى-سەيلە

قالرنى بىرىش، نۇرغۇنلىغان ئىسسىق قانالرنى تەقدىم قۇربانلى

دۇچار ئازابالرغا قىلىش، نۇرغۇنلىغان ياش تۆكۈش، نۇرغۇنلىغان 

مۇشەققەتلەرنى باشتىن كەچۈرۈش، -بولۇش، نۇرغۇنلىغان جاپا

 يولۇقۇش، بوشاپ مۇشەققەتلەرگەۋە  ئاپەتلەر-نۇرغۇنلىغان بااليى

 لگە ئاشىدۇ.قالماي دائىم تىرىشىش ئارقىلىق ئەمە

 

َهَداَء (  َذ ِمْنُكْم ش           ُ آل عمران :  ]) َولِيَ ْعَلَم الل َُّه ال َِّذيَن آَمُنوا َويَ تَّخ ِ

135 ] . 

نىڭ )ھەقىقىي( مۆمىنلەرنى )مۇناپىقالردىن( ئايرىشى هللا )بۇ( ا)

ئۈچۈندۇر، سىلەرنى شېھىتلەردىن قىلىشى )يەنى سىلەردىن 

 (ر،ەررەپ قىلىشى( ئۈچۈندۇبەزىلەرنى شېھىتلىك دەرىجىسىگە مۇش
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 ئېشىپچوقۇم مۇسۇلمانالر اللەنىڭ دىنىدا ھەددىدىن    

وغرا ت، ئۇالر  كېرەككەتكەنلىكنىڭ جازاسى ئۈچۈن زور بەدەل تۆلىشى 

 . ەككېرقايتىش ئۈچۈن چوقۇم تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى يولغا 

ا غشەھىدلەرنى تەقدىم قىلىۋاتقان، ئازابالرمۇسۇلمانالر  ، لېكىن   

 ،قىلىۋاتقان ھالەتتە سەرپياشالرنى -، قانبېرىۋاتقانبەرداشلىق 

ئۇالر اللەنىڭ كەلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ھەمدە  يەنە

ئۇالرنىڭ اللەنىڭ بۇ دىننى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلىشتىكى 

ئۈچۈن چوقۇم ئۇالر اللە يولىدا جىھاد  بولۇشىتەقدىرىنىڭ پەردىسى 

 . كېرەكقىلىشى 

نىڭ مۇكاپاتى بولسا ئاخىرەتتىكى جەننەت ۋە اللە ئۇالر   

 رازىلىقىدۇر.

 

ِديَن ) َوَعَد اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِرن ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخالِ 

 اْلَفْوُز وَ ِ يَها َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِ   َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأْكبَ ُر َذِلَك هُ 

 [  41] النوبة :  اْلَعِظيُم (
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مۆمىن ئەرلەر ۋە مۆمىن ئايالالرغا ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ هللا ا)

تۇرىدىغان جەننەتلەرنى ۋەدە قىلدى. ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ 

قالىدۇ، ھەمىشە تۇرىدىغان جەننەتلەردە گۈزەل جايالرنى ۋەدە 

رازىلىقى )جەننەت  نىڭهللا قىلدى. )ئۇالر ئېرىشىدىغان( ا

 (نېمەتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن( كاتتىدۇر، بۇ چوڭ بەختتۇر

 

 (َواللَُّه َغاِلٌب َعَلٰى َأْمرِِه َولَِٰكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ ) 

)خالىغان( ئىشىنى ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ هللا )ا

 تولىسى )بۇنى( ئۇقمايدۇ (

 

 تَ َعاَلى اللهِ  بَِعْونِ  َتمَّتْ  

 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..

 


