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ـــۇكىلىرىم ۋه ئاچـــا-ھۆرمهتلىـــك ئاكـــا  ســـىڭىللىرىم، ھۆرمهتلىـــك - ئ
بـازاردا مۇنـداق «: قېرىنداشلىرىم ئويالپ بېقىڭالرچۇ؟ ئهگهر بىر ئـادهم سـىلهرگه

ن بـار، ئـۇ دۇكاننىـڭ خوجـايىنىمۇ يـوق، ئـۇ دۇكانغـا ھـېچكىم مـالمۇ بىر دۇكا
 جايىغــا تىزىپمــۇ -ئهكىلىــپ بهرمهيــدۇ، ھــېچكىم دۇكاننىــڭ مــاللىرىنى جــاي

قويمايدۇ، ئۇ دۇكانغا مال ئۆزىچه كېلىـپ، ئـۆزىچه تىزىلىـدۇ، ئـۆزىچه سـېتىلىپ 
لىڭالرغـا دېسه، ئۇ ئادهمنىڭ دېگهن گهپلىرىگه ئىشىنهمـسىلهر؟ بـۇ ئهق» كېتىدۇ

دۇكانغا مال ئۆزىچه كېلىـپ، «سىغامدۇ؟ ئهقلى جايىدا بولغان ھهر قانداق ئادهم 
ئــۆزىچه ســېتىلىپ، بىــر كىــشى خهۋهر ئالمىــسىمۇ ئوغرىلىنىــپ كهتــمهي ســاق 

ــدۇ ــۇنداق » تۇرى ــادا ش ــسا دۇني ــاكى بولمى ــشىنهمدۇ؟ ي ــلهرگه ئى ــدهك گهپ دېگهن
  باقامدۇ؟ يوقلىقى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزۈپ-دۇكاننىڭ بار

بۇ شهھهرده بىر زاۋۇت بـار، ئـۇ «:  ئهگهر بىر ئادهم سىلهرگه،يهنه بىر مىسال
زاۋۇتنىڭ باشـقۇرغۇچى ئىگىـسىمۇ يـوق، قۇراشـتۇرغۇچى 
ئىنژېنېرىمــۇ يــوق، ئۇنىڭــدا ئىــشلهيدىغان ئىــشچىالرمۇ 
يوق، ئۇ زاۋۇت ئۆزىچه ياسـىلىپ قالغـان، ئۇنىـڭ ھهمـمه 

دۇ، ئــۇ زاۋۇتنىــڭ ماشــىنىلىرى ئۆزلىكىــدىن ئىــشلهۋاتى
ھهمــمه ســايمانلىرى ئۆزلىكىــدىن ئورۇنلىــشىپ قالغــان، 
ــسۇالتالر  ــارهڭ مهھ ــل رهڭگ ــتىن ھهر خى ــۇ زاۋۇت ــازىر ئ ھ

دېسه، سىلهر بۇ ئـادهمگه غهزهپ » ئىشلىنىپ چىقىۋاتىدۇ
ئــۇ ئــادهم توغرىــسىدا كۆڭلۈڭالرغــا . ھۆكــۈم قىلىــسىلهر

ـــىلهر  ـــىلىده س ـــۇ مهس ـــدۇ؟ ب ـــانالر كېلى ـــداق گۇم قان
الرنى ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ بۇنداق بىكار گهپلهرنـى ئهقلـى جايىـدا ئـادهم راستىڭ

دهمـــدۇ؟ دېـــگهن تهقـــدىردىمۇ ئۇنىڭغـــا بىرهرســـى ئىـــشىنهمدۇ؟ يىراقالردىكـــى 
مىسالالرنى قويۇپ، ئالـدىمىزدىكى بىـزگه يۇرۇقلـۇق بىرىۋاتقـان المپـۇچكىالرنى 

ق ئۆزلىكىدىن پهيـدا بۇ المپۇچكىغا يۇرۇقلۇ«: ئهگهر بىر كىشى: مىسالغا ئااليلى
دېـسه، يـاكى ئالـدىمىزدا » بولۇپ قالغان، بـۇنى ھـېچ كىـشى ئىجـاد قىلمىغـان

ــدۇقنى  ــان ئورۇن ــىز ئولتۇرۇۋاتق ــسا س ــاكى بولمى ــتهلنى ي ــۇ ئۈس ــان مۇن تۇرىۋاتق
بۇالر ئۆزلىكىدىن ياسـىلىپ قالغـان،  ئـۇالرنى بىـرهر ئـادهم «: تۇرۇپكۆرسىتىپ 

نىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى كاتتا ئالىمالر دېسه، ھهتتا دۇنيا» ياسىغان ئهمهس
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ــسىلهر؟  ــپىگه ئىشىنهم ــڭ گې ــىلهر بۇالرنى ــدىرده س ــهندۈرگهن تهق ــپ چۈش كېلى
دۇنيــادىكى كاتتــا پهيالســوپالر ۋه پروفېســسورالر كېلىــپ ســىلهرنىڭ ئۈســتۈڭالردا 

بــۇ كىيىملهرنــى ھــېچكىم توقۇغــان يــاكى «: تۇرغــان كىيىملهرنــى كۆرســىتىپ
دېـسه، سـىلهر شـۇ » ر ئۆزلىكىـدىن كىـيىم بولـۇپ قالغـانتىككهن ئهمهس، ئۇال

كاتتىالرنىڭ گهپلىرىنى قوبۇل قىالمـسىلهر؟ ئهگهر پۈتـۈن دۇنيـادىكى ئاتـاقلىق 
 كاتتا پروفېسسورى بىرلىشىپ سىلهر ئولتۇرۇۋاتقـان -ئۇنىۋېرسىتېتالرنىڭ كاتتا
بـۇ ئـۆي ئهزهلـدىن بـار ئىـدى، بـۇ ئـۆينى ھـېچكىم «: ئۆينى كۆرسىتىپ تـۇرۇپ

دېسه، سىلهر ئۇالرنىڭ ئهقىده ۋه ئىخالس » ياسىمىغان، ئۆزىچه سېلىنىپ قالغان
ــداق  ــڭ بۇن ــاراپ، ئۇالرنى ــلىرىگه ق ــل چۈشهندۈرۈش ــان ھهر خى ــلهن قىلىۋاتق بى

 ئاساسسىز گهپلىرىگه ئىشىنىشىڭالر مۇمكىنمۇ؟
 

    ئهمدى دىققهت قىلىڭالرئهمدى دىققهت قىلىڭالرئهمدى دىققهت قىلىڭالرئهمدى دىققهت قىلىڭالر
 

هچـچه نهرسـىلهرنىڭ  كۈندۈز كۆز ئالدىڭالردا تۇرىدىغان بىر ن-يۇقىرىدا كېچه
مىسالى بايان قىلىندى، ئۇالرنى قايتا بىر مۇالھىزه قىلىپ نهتىـجه چىقىرىـشقا 

 .تىرىشىڭالر
يۇقىرىدا دېيىلگهندهك ئهگهر سىلهرگه بىر ئادهم ئـاددى بىـر دۇكـاننى ئـۆزى 
ئېچىلىــپ، ئــۆزى يېپىلىــدۇ دېــسه ئىشهنمهيدىكهنــسىلهر، ئــاددى بىــر زاۋۇتنــى 

ئۆزلىكىدىن مېڭىۋاتىدۇ، ئۆزلىكىدىن باشـقۇرۇلىدۇ دېـسه ئۆزلىكىدىن ياسالغان، 
ــدىن باشــقا كىچىــك. ئۇنىڭغىمــۇ ھهرگىــز ئىشهنمهيدىكهنــسىلهر  كىچىــك -ئۇن

 كاتتا ئالىملىرى ئۇالرنىڭ ئۆزلىكىدىن -نهرسىلهرنى كۆرسىتىپ دۇنيانىڭ كاتتا
قېنـى .  سـىلهر بۇنىڭغىمـۇ ئىشهنمهيدىكهنـسىلهر،ياسالغانلىقىغا ھۆكۈم قىلـسا

ۆزهڭالر جـاۋاب بېرىڭالرچـۇ؟ شـۇنداق كهڭ ۋه چـوڭ ئاسـمان، بىپايـان زېمىـن، ئ
 كىچىـك يۇلتـۇزالرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان، ھهر خىـل نهرسـىلهر -قۇياش، چوڭ

خۇددى قول سائىتىنىڭ سـايمانلىرىغا ئوخـشاش شـۇنداق مـۇرهككهپ تىزىلغـان 
» زاۋۇت«بۇ . دۇ كۈندۈز ھهرىكهت قىلىۋاتى-سىلهرنىڭ ئالدىڭالردا كېچه» زاۋۇت«

پهيـدا ) ھـور(ئىچىده دېڭىزالر بولۇپ، ئۇالردىن قۇياش ھـارارىتى ئـارقىلىق بـۇس 
بۇ ھورالردىن پهيدا بولغان بۇلۇتالرنى شـامال ئۇچـۇرۇپ يـۈرۈپ دۇنيانىـڭ . بولىدۇ

ــدۇ ــا تارقىتى ــسى جايلىرىغ ــوغۇقلۇق . ھهر قاي ــا س ــده بۇلۇتالرغ ــى كهلگهن ۋاقت
ىككىنچى قېتىم سۇ ياسىلىدۇ، ئۇ سـۇالر بـۇيرۇق يهتكۈزۈپ، ئۇ بۇسالردىن يهنه ئ
كهڭ كهتـكهن .  تـامچه ھـالهتته يهرگه چۈشـىدۇ-بولغان ھامان سۇ بولۇپ تامچه

سـۇ . قۇرغاق زېمىنالر سۇنى ئىچكهندىن كېيىن قايتـا ھاياتلىققـا ئىـگه بولىـدۇ
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 رهڭ گىياھالر - خىل، رهڭگا-ئىچىپ تىرىلگهن زېمىننىڭ قورسىقىدىن خىلمۇ
 خىـل ئاشـلىقالرنى، ھهر خىـل -شـۇ ئۆسـۈملۈكلهردىن خىلمـۇ. قىـدۇئۈنۈپ چى
بىز يۇقىرىـدا دېـگهن بـۇ . ھهر خىل مېۋىلهرنى ئىشلهپ چىقىرىسىلهر گۈللهرنى،

 خۇددى بىر زاۋۇتنى ئۆزلىكىدىن ياسىلىپ قالغان، ئهسلىدىال بار ئىدى ،جهرياندا
غېــرىچ رهخــتكه ئــاددى ئۇرۇنــدۇق ۋه بىــر ! دېــسه قانــداقمۇ ئىــشهنگۈڭالر كــېلهر؟

 -چاغلىق نهرسىلهرنى ئۆزىچه ياسىلىپ قالدى دېگهن ئادهملهرنى بۇالرنىڭ ئهقلى
ھۇشى جايىدا ئهمهس، ساراڭ بولۇپ قاپتۇ دهپ ھۆكۈم قىلىۋاتقـان ئـادهملهر شـۇ 

 زېمىننى ئۆزى ياسـىلىپ قالغـان دېـگهن ئـادهملهرگه نـېمه -قهدهر چوڭ ئاسمان
ئۆزلىكىدىن پهيدا بولۇپ قالغان دهيـدىغان  زېمىننى -دهپ ھۆكۈم قىالر؟ ئاسمان

ئــادهملهر، دۇنيــادىكى بــارلىق جــانىۋارالرنى، شــۇنچىۋاال كۈچلــۈك ۋه ئهقىللىــق 
شـۇنداق دېـسه تـوغرا . ئىنسانالرنىمۇ ئۆزىچه پهيدا بولۇپ قالغان دېيىشى كېرهك

بوالرمۇ؟ ئۆتكـۈر پىكىرلىـك مـېڭهڭالر بىـلهن ئىنـسانالرنىڭ نېمىـدىن تهركىـپ 
 .ىقى ھهققىده ئويلىنىپ بېقىڭالرتاپقانل

 پهن ئـالىملىرى ھهر خىـل ئىلغـار ئۈسـكۈنىلهر -دۇنيادىكى ئۇلـۇغ ئىلىـم
بىلهن ئىنسان بهدىنىنى ئانالىز قىلىپ كۆرۈش ئارقىلىق، ئىنسان بهدىنىنىـڭ 

قاتارلىق نهچچه تىيىنغـا تۆمۈر، فوسفور، ئازوت، ئوكسىگېن، ھىدروگېن، كاربۇن 
ــاددىال ــدىغان م ــپ ئهرزىمهي ــپ تېپى ــق قىلى ــانلىقىنى تهتقى ــب تاپق ردىن تهركى

ھــازىر يېڭــى دهۋرده ھهر خىــل نهرســىلهرنى ۋه ســۆزلهپ تۈگهتكۈســىز . چىقتــى
ــۇرال ــا-ق ــشىپ چىقماقت ــالىمالر يېتى ــۇچى ئ ــىپ قىلغ ــكۈنىلهرنى كهش .  ئۈس

ئاشۇنداق نهرسىلهرنى ياساشقا قادىر بولغان ئالىمالر ئادهم جىسمىدا بـار بولغـان 
بهلگىلىـك مىقـداردا بىرىكتـۈرۈپ ئـادهم ياساشـقا قـادىر بواللىـدىمۇ؟ نهرسىلهرنى 

ھالىمىز شۇنداق تۇرسا، تـۇز، گـاز، كۆمـۈر، . ياق، ياسىيالىشى مۇمكىن ئهمهس
ھــاۋا قاتــارلىق بىــر نهچــچه ئــاددى نهرســىلهردىن يارالغــان، ســۆزلىيهلهيدىغان، 

يدىغان، دۇنيانىڭ بىـر ماڭااليدىغان، كۆرىدىغان، ئاڭاليدىغان، ئايرۇپىالن ياسىياال
ــــۋابالرنى  ــــدىغان ئهس ــــۇرجىكىگه خهۋهر يهتكۈزهلهي ــــر ب ــــدىن يهنه بى بۇرجىكى
ياسىيالىغان ئادهملهرنى ئۆزلىكىـدىن پهيـدا بولـۇپ قالغـان دېـسه، بـۇ قانـداقمۇ 
ئىشهنگىلى بولىدىغان سۆز بولدى؟ قايـسى ئىنـساننىڭ ئهقلـى مۇنـداق نـاھهق 

تىـن »زاۋۇت«نىڭ قورسىقىدىن ئىبـارهت بـۇ يالغان گهپنى قوبۇل قىالاليدۇ؟ ئانى
ــۇالھىزه  ــازراق م ــسىدا ئ ــدىغانلىقى توغرى ــداق ياســىلىپ چىقى ئىنــساننىڭ قان
ــداق  ــسىنىڭ ھېچقان ــا دادى ــېقىڭالر، ئانىنىــڭ قورســىقىدىكى بالىغ يۈرگــۈزۈپ ب

 ئانىنىـڭ . ئانىنىڭ ھېچ بىر ھېكمىتى بۇنىڭـدا يـوق،ئۇستىلىقى ئىشلىمهيدۇ
هخسۇس مىكروسكوپ بولمىسا كۆرگىلى بولمايدىغان بىر قورسىقىدىكى خالتىغا م
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قاچان قايسى ۋاقىتتـا بىرلىـشىپ قالغـان بىلگىلـى . نهرسه پهيدا بولۇپ قالىدۇ
ۋاقتـى . ئانىنىـڭ قېنـى ئۇنىـڭ قېنـى بولۇشـى باشـلىنىپ كېتىـدۇ. بولمايدۇ

كهلگهنده ئۇ ئىـنچىكه نهرسـىگه كۆمـۈر، تـۇز، گـاز ۋه ھـاۋا قاتـارلىق باشـتا دهپ 
ــ ــۇلۇپ، ئۆت ــا قوش ــداردا ئۇنىڭغ ــك مىق ــسى بهلگىلى ــىلهرنىڭ ھهممى ۈلگهن نهرس

ئــۇ بىــر چىــشلهم گــۆش ۋاقىــت . ئىــنچىكه بىــر چىــشلهم گۆشــكه ئايلىنىــدۇ
ـــاش -ئېتىبـــارى بىـــلهن ئاســـتا ـــدىن كېـــيىن، ئۇنىـــڭ ب  ئاســـتا يوغىنىغان

بېكىتىلىــدىغان جايىغــا بــاش، بــۇرۇن بېكىتىلىــدىغان جايىغــا بــۇرۇن، قــۇالق 
ان جايىغا قۇالق، كۆز بېكىتىلىدىغان جايىغا كـۆز ۋه باشـقا قـول، بېكىتىلىدىغ

پۇت، يۈرهك، جىگهر، ئاشـقازان قاتـارلىق ھهمـمه كىچىـك ئهزالىـرى ئـۆز جايىغـا 
ئۇنــدىن كېــيىن ئۇســتىخان پهيــدا بولــۇپ، ئــۇ بىــر ئىنــساننىڭ . ئورۇنلىــشىدۇ

ى، كېـيىن ئۇنىڭغـا كـۆرۈش، ئـاڭالش، تېـتىش ئىقتىـدار. شهكلىگه ئايلىنىـدۇ
شۇنداقال پۇراش، سۆزلهش، چۈشىنىش، بىلىش ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش بىر نهچـچه 

ــدۇ ــدارالر بېرىلى ــسىز ئىقتى ــۈزلىگهن ھېساب ــۇق، . ي ــتىن تول ــاال ھهر تهرهپ ــۇ ب ئ
مۇكهممهل ياسىلىپ بولغاندىن كېيىن، توققـۇز ئايـدىن بېـرى ئـۆزى تۇرۇۋاتقـان 

. سـىرتقا چىقىـدۇ) پبۆسـۈ(تىن ئۈسـۈپ »زاۋۇت«ئانىنىڭ قورسىقىدىن ئىبارهت 
مانا شۇنداق تهرىقىده دۇنيانىڭ ھهر قايـسى جايلىرىـدا كـۈنىگه مىڭلىغـان، يـۈز 

 بىـرىگه زادى -لېكىن ئـۇالر بىـر. چىقىۋاتىدۇ» ياسىلىپ«مىڭلىغان ئىنسانالر 
ئۇالرنىڭ شـهكلى، رهڭگـى، ئـاۋازى، قـۇۋۋهتلىرى، ئىقتىـدارلىرى، . ئوخشىمايدۇ

بىـر « بىرىدىن پهرقلىنىدۇ، ھهتتـا -ارلىقالر بىرتهبىئىتى، ئهخالقى سۈپىتى قات
.  بىرىدىن پهرقلىنىـدۇ-بالىالر بىر) بىر قورساقتىن چىققان(» زاۋۇتتا ياسالغان

بۇ ئىشالر شۇنداق ئاجايىـپ ۋه ھېكمهتلىـك ئىـشالركى، بـۇ ئىـشالرنى ئىنـسان 
كــۆرۈپ ئهقلــى . زادى ئــويالپ يــاكى كــۆزى بىــلهن كــۆرۈپ تــېگىگه يېتهلمهيــدۇ

ئـالهم بوشـلۇقىدىكى يهر شـارىنىڭ ئالـدىمىزدا .  تاڭ قالىـدۇ-نلىقتا ھاڭھهيرا
ئانىنىــڭ . ھهرىكهتلىنىۋاتقــانلىقى شــۇنداق ئاجايىــپ ۋه مــۇرهككهپ ئىــشالر

تىن شۇنداق ھېكمهتلىك ئادهملهرنىـڭ ياسـىلىپ »زاۋۇت«قورسىقىدىن ئىبارهت 
تتا ئـالىم، چىقىشى، بۇ كاتتا ئىشالرنىڭ ھهممىسى بۇ دۇنيادىكى ھهممىدىن كا

ھهممىدىن ئۇلۇغ، ناھايىتى ھېكمهتلىك، ھېچ كىشىگه ھاجىتى چۈشمهيدىغان، 
ھهمــمه ئىــشنى قىالاليــدىغان، ھهممىــدىن ئۇســتا ئالالھنىــڭ ماھــارىتى بىــلهن 
ــۇپ  ــۆزىچه بول ــسىمۇ ئ ــك بول ــانچه ھېكمهتلى ــشالر ھهر ق ــۇ ئى ــان ئهمهس، ب بولغ

شىنهمـسىلهر؟ بـازاردا قېلىشى مـۇمكىن دېيىلـسه، سـىلهر ئۇالرنىـڭ گېـپىگه ئى
ئېچىلىپ تۇرغان شـۇنداق كاتتـا دۇكـاننى كـۆرۈپ، بـۇ دۇكاننىـڭ ئىگىـسىنىڭ 

بۇ دۇكان ئـۆزىچه . بايلىقىنى، تهجرىبىلىك تىجارهتچى ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز
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زاۋۇتنىـڭ . ئېچىلىپ قالىدۇ، بۇ دۇكاننىـڭ ئىگىـسى يـوق دېـسه ئىـشهنمهيمىز
نژېنېر، باشـقۇرغۇچى ۋه ئىـشلىگۈچىلهرنىڭ مېڭىۋاتقانلىقى بىزگه ئۇستا بىر ئى

. بىـز بـۇ زاۋۇتنىـڭ ئىگىـسى يـوق دېـسه ئىـشهنمهيمىز. بارلىقىنى ئىسپاتاليدۇ
ھهرهم بهيتۇلالنىــڭ شــۇنداق كاتتــا ســېلىنغان ئىمــارهتلىرىگه قــاراپ ناھــايىتى 
ــۇنداق  ــشلىگۈچىلهرنىڭمۇ ش ــانلىقىنى، ئى ــيىلهپ چىقق ــك الھى ــتا تېخنى ئۇس

ــارلىقىنى قــالتىس ئىكهنلىكىنــى،  دۇنيــادا شــۇنداق ئۇلــۇغ تېخنىكالرنىڭمــۇ ب
ــۋاالاليمىز ــر . بىلى ــتا بى ــيىم ئۇس ــان كى ــۇچىمىزدا تۇرغ ــشاش ئ ــۇنىڭغا ئوخ ش

ــڭ  ــارلىقىنى، شــۇ زاۋۇتنى ــڭ ب ــدىغان زاۋۇتنى ــارلىقىنى ۋه توقۇي ســهيپۇڭنىڭ ب
ئالــدىمىزدا . ئىنژېنېرلىــرى بارلىقىــدىن تارتىــپ ھهممىنــى ئىــسپاتالپ بېرىــدۇ

هل، ئۇرۇندۇق قاتارلىق نهرسىلهر ئۇستا بىر ماھارهتنىـڭ بـارلىقىنى تۇرغان ئۈست
 .بىز ئۇنىڭدىن شۇالرنىڭ بارلىقىنى بىلىۋاالاليمىز. ئىسپاتالپ بېرىدۇ

ئهگهر بىر كىشى كېلىپ بۇ كىيىم ئۆزلىكىـدىن تىكىلـگهن، بـۇ ئۇرۇنـدۇق 
م ۋه ھهر قـانچه كاتتـا ئـالى. ئۆزلىكىدىن ياسالغان دېـسه ھهرگىـز ئىـشهنمهيمىز

پروفېسسورالر كېلىپ قۇرۇلۇشالر، زاۋۇتالر ئۆزىچه ياسالغان، ئۇ قۇرۇلۇشـالر ئۇسـتا 
 بىـز ،تېخنىكالرنىڭ بـارلىقىنى ئىـسپاتلىمايدۇ دهپ ھهر قـانچه چۈشهندۈرسـىمۇ

ئهمدى شۇنداق كاتتا، چـوڭ . ئۇنىڭ گېپىنى رهت قىلىپ ھهرگىز ئىشهنمهيمىز
بارهت زاۋۇتنىڭ ئالدىمىزدا ھهرىـكهت  زېمىندىن ئى-ۋه مۇرهككهپ بولغان ئاسمان

قىلىۋاتقانلىقىنى، ئانىنىڭ قورسىقىدىن ئىبارهت شۇنداق كىچىك زاۋۇتتىن ھهر 
ـــانلىقى ـــسانالرنىڭ چىقىۋاتق ـــل ئىن ـــك، -خى ـــا، قۇدرهتلى ـــدىن كاتت  ھهممى

ھېكمهتلىــك، ئۇســتا، كۈچلــۈك بىــر زاتنىــڭ بــارلىقىنى ئىــسپاتلىمايدۇ، بــۇالر 
غان دېـگهن ئـادهملهرنى بۇالرمـۇ ئوقۇغـان، بىلىملىـك ھهممىسى ئۆزىچه پهيدا بول

 ئۆزىمىزنىڭ ئهقلىمىزگه تۆھمهت چاپلىغانلىق بولمامدۇ؟ -ئادهملهر دېيىشىمىز
 مۇنـازىره قىلغـۇچىلىكى بـار -بولۇپمۇ مهن ئۇنداق ئادهملهرنى مهن بىـلهن بهس

ـــــايمهن ـــــادهم دهپ قارىم ـــــان . ئ ـــــچه بولغ ـــــۇ يهرگه كهلگى ـــــۇرادهرلهر، ب ب
ــ ــالردا چۈشهندۈرۈش ــىلهرنىڭ دىلىڭ ــساڭالر س ــهنگهن بول ــدان چۈش لىرىمىزنى ئوب

ئهلــۋهتته زادى دۇنيــا ۋه بىــز مهخلــۇقالرنى پهيــدا قىلغــۇچى كىــشى بــار ئىــكهن 
 .دهيدىغانلىقىڭالرغا جهزمىيهت پهيدا بولىدۇ

ئىككىنچــى مهزمۇنــدا دۇنيــادا . ئهمــدى ئىككىنچــى مهزمۇنغــا ئــۆتىمىز
 كېــيىن، ئهگهر ئــالالھ بولىــدىكهن، نهچــچه ئالالھنىــڭ بارلىقىغــا ئىــشهنگهندىن

 .بولۇشى الزىم دېگهن ھهقته سۆزلىشىمىز
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 مۇھاكىمه
ئۆزىچه ئېچىلىپ، يېپىلىۋاتقان دۇكاننىڭ ۋه ئۆزىچه ياسالغان زاۋۇتنىڭ . 1

  بارلىقىغا ئىشىنهمسىز؟

 كىچىك -شۇنداق كهڭ ۋه چوڭ ئاسمان، بىپايان زېمىن، قۇياش، چوڭ. 2
چىگه ئالغان، خۇددى قول سائىتىنىڭ سـايمانلىرىغا ئوخـشاش يۇلتۇزالرنى ئۆز ئى

ه پهيدا بولغانمۇ؟ ياكى ياسىغۇچىسى چئۆزى» زاۋۇت«شۇنداق مۇرهككهپ تىزىلغان 
 بارمۇ؟ ياسىغۇچى بار بولسا ئۇ زادى كىم؟

  

    باب ئالالھنىڭ بىرلىكىگهباب ئالالھنىڭ بىرلىكىگهباب ئالالھنىڭ بىرلىكىگهباب ئالالھنىڭ بىرلىكىگه. . . . 2222
    ھۆججهت ۋه ئىسپاتالرھۆججهت ۋه ئىسپاتالرھۆججهت ۋه ئىسپاتالرھۆججهت ۋه ئىسپاتالر

  
 ،ا پادىشاھـسىز دۆلهت بولمايـدۇبۇرادهرلهر، سىلهرنىڭ ھهر قاندىقىڭالر دۇنياد

مهيلى دۆلهت بولسۇن، مهيلـى ئـۆلكه بولـسۇن، مهيلـى شـهھهر بولـسۇن، مهيلـى 
بولــسۇن، مهيلــى كهنــته بولــسۇن، كىچىــك بولــسۇن، چــوڭ ) كوممۇنــا(گۇڭــشې 

بولسۇن، ھهر قانـداق يهرگه باشـلىق، شـۇجى بولمىـسا بولمايـدۇ دېـگهن گهپـكه 
ر دۆلهت ياكى شهھهرده ياشىغۇچىالر ئۈچۈن چۈنكى ھهر قانداق بى. ئىشىنىسىلهر

مهسـئۇل بولغـۇچى ( تۈزۈم بولۇشى ئۈچۈن بىر باشـلىق ،بىر تۈزۈم بولۇشى الزىم
 كىچىك -شۇنىڭغا ئوخشاش ھاياتىمىزدىكى بارلىق چوڭ. بولۇشى الزىم) كىشى

ئهگهر .  شــۇالرنى باشــقۇرۇپ بېرىــدىغان باشــلىق بولۇشــى الزىــم،ئىــشالر ئۈچــۈن
ئهمدى باشلىقسىز ھېچ ئىشنىڭ . ولمىسا، ئىشالر راۋاج تاپالمايدۇباشقۇرغۇچى ب

ئهگهر شـۇ باشـلىقالر ئىككـى بولـسا قانـداق . ئاقمايدىغانلىقىغا قايىل بولـدۇق
بىر دۆلهتنىڭ ئىككى پادىشاھى بولسا ياكى بىر گۇڭـشېنىڭ : بولىدۇ؟ مهسىلهن

ىرى بولـسا، ئوخشاشال ئىككى شۇجىسى بولسا، ياكى بىر مهكتهپنىڭ ئىككى مۇد
ياكى بىر ليهن ئهسكهرنىڭ ئوخشاشال ئىككـى لـيهن باشـلىقى بولـسا، شـۇنداق 
يهرلهرنىڭ تهرتىپـى قانـداق بـوالر؟ دۇنيـادا ئاشـۇنداق بولغـان دېـگهن گهپلهرنـى 
سىلهر ئاڭالپ باققانمۇ؟ ئهگهر بىر دۆلهتته ئوخشاشال ئىككى پادىشاھ بولـسا، شـۇ 

 جايىـدا تۇرارمـۇ؟ سـىلهر ئۆزۈڭالرنىـڭ  تـۈزۈملىرى بىـر كـۈن-دۆلهتنىڭ تهرتىپ
 كىچىك ئىـشالرغا بـۇ گهپنـى سېلىـشتۇرۇپ كـۆرۈڭالر، -ھاياتىڭالردىكى كىچىك

ئهگهر ھهر قانداق بىر ئىش ئوخشاش ئىككى ئادهمنىڭ مهسئۇلىيىتىگه قويۇلسا، 
 پىكرى -چۈنكى ھهر ئادهمنىڭ خىيالى ۋه ئوي. ئۇ ئىش ھهرگىز راۋاج تاپالمايدۇ
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ئهگهر بىرسىنىڭكىگه يهنه بىرسى ئۇناپ قالسا، ئۇ . هردىن چىقمايدۇھهرگىز بىر ي
ئهگهر ئۇنىمىسا ئىككىسىنىڭ . يهنه بىرسى بىلهن تهڭ ھوقۇقتا بولغان بولمايدۇ

ــدۇ ــشاش بولماي ــرى ئوخ ــدهله د-پىك ــدا جې ــلهن ئارى ــۇنىڭ بى ــاجرا ۋه -، ش  م
ــدۇ ــۈز بېرى ــددىيهت ي ــدۇ. زى ــسىزلىك بولى ــۇن تۈزۈم ــادىكى دۇن. شــۇ يهرده نۇرغ ي

 تــۈزۈملهرگه بويــسۇنۇش - بىــرىگه يــاردهم بېــرىش، قائىــده-خاتىرجهملىـك، بىــر
. راۋاجالنغان يهرلهرده چوقۇم بىرال كۈچ، بىرال تـاقهت ھۆكـۈم سـۈرۈۋاتقان بولىـدۇ
 -ئۇنــداق بولمىغانــدا ئــۇالر ھهرگىــز مۇنــداق خــاتىرجهملىكته ياشــاش، قائىــده

ھهقىـقهت شـۇنداقكى، زادى . ىـدۇتۈزۈملۈك بولۇشالرنى ھاسىل قىاللمىغـان بول
دۇنيادا بىرال كۈچ ھوقۇق سـۈرمىگىچه خاتىرجهملىـك، تهرتىپلىـك ۋه تۈزۈملـۈك 

بــۇ گهپلهرنــى ھهر قانــداق ئهقىــل ئىگىــسى قوبــۇل . بولــۇش قولغــا كهلمهيــدۇ
ئهمـدى بىـز يۇقىرىـدىكى گهپلهرنـى . قىلىدۇ، ئۇ توغرىدا ئىككىلىنىپ قالمايدۇ

: ىمىز ۋه كهينىمىزدىكـى دۇنياغـا نهزهر تاشـاليلىئېسىمىزده چىڭ تۇتـۇپ، ئالـد
ئالدىڭالردا تۇرغان دۇنيـانى، كـۆز ئالـدىڭالردا چۆرگىلهۋاتقـان ئونمىڭلىغـان، يـۈز 
ــان  ــا ئوخــشاش چۆرگىلهۋاتق ــاش ۋه باشــقا توپق ــاي، قۇي ــۇزالر، ئ مىڭلىغــان يۇلت

ۈم بۇالرنىڭ چۆرگىلىـشىده قانچىلىـك مهزمـۇت تـۈز. يۇلتۇزالرنى ئويالپ بېقىڭالر
ــۆز ۋاقتىــدىن ئىلگىــرى كېلىــپ قــالغىنىنى  ــار؟ بىــرهر قېــتىم كېچىنىــڭ ئ ب
كۆردۈڭالرمۇ؟ بىرهر قېتىم كۈندۈزنىڭ ئۆز ۋاقتىدىن ئىلگىرى كېتىپ قالغىنىنى 
كۆردۈڭالرمــۇ؟ كۈننىــڭ بىــرهر قېــتىم كهيــنىگه يېنىــپ كىرىــپ بارغــانلىقىنى 

يان يا بۇيانغا مېڭىـپ كۆردۈڭالرمۇ؟ يۇلتۇزالرنىڭ ئۆز يولىدىن چهتنهپ، قىلچه ئۇ
سالغىنىنى كۆردۈڭالرمۇ؟ يۇلتۇزالر ئىچىده يهر شارىدىن نهچچه يۈز مىـڭ ھهسـسه 

شۇالرنىڭ ھهممىـسى . چوڭ، قۇياشتىنمۇ نهچچه مىڭ ھهسسه چوڭ يۇلتۇزالر بار
قـــول ســـائىتىنىڭ ئىچىـــدىكى ســـايمانالرغا ئوخـــشاش شـــۇنداق مـــۇرهككهپ 

ــڭ ئو. ئورۇنالشــتۇرۇلغان ــۇالر ئۆزلىرىنى ــال ئ ــولى بىلهن ــان ي رۇنالشــتۇرۇپ قويۇلغ
ــدۇ ــان. مېڭىۋاتى ــچه ئۇي ــدىن قىل ــگهن ئورۇنلىرى ــڭ بهلگىلهن ــان -ئۆزلىرىنى بۇي

. ئــۇالر نــېمه ۋهزىــپه تاپــشۇرۇلغان بولــسا، شــۇ ۋهزىپىــنىال ئورۇناليــدۇ. بولمايــدۇ
ــدىن ــدىن-يىل ــاكى كۈن ــا ي ــچه پهرق -يىلغ ــۈنگه ئۇالرنىــڭ مېڭىــشلىرىدا قىل ك
 بىـرى بىـلهن -ى پويىز ئۆز يولىدىن چىقىپ كېتىپ، بىرئهگهر ئىكك. بولمايدۇ

ئهگهر بىـرهر .  تالقـان بولـۇپ كېتىـدۇ-سوقۇشۇپ كېتىدىغان بولسا ئۇالر كۈكـۈم
 بىـرى بىـلهن -يۇلتۇز ياكى باشـقىالر ئـۆز ئورۇنلىرىـدىن چىقىـپ كىرىـپ، بىـر

. سوقۇشۇپ كېتىدىغان بولسا پۈتـۈن دۇنيـا بىردهمنىـڭ ئىچىـده ۋهيـران بولىـدۇ
بىز يۇقىرىـدا ئاسـمان توغرىـسىدا .  ئۈستۈن بولۇپ كېتىدۇ-ممىسى ئاستىنھه

. سۆزلىدۇق، ئهمـدى ئـۆزىمىز تۇرىۋاتقـان زېمىـنگه ۋه ئـۆزىمىزگه قـاراپ باقـايلى
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يهر شــارىغا چېچىلىــپ تۇرغــان . قانچىلىـك كــۆپ ھهرىكهتلهرنــى بايقايــدىكهنمىز
-بىر قائىـده- بىردىنئۇالرنىڭ ھهممىسى. ھايات دېگهن ئويۇنالرنى كۆرۈۋاتىمىز

 زېمىن ئۈستىدىكى -تۈزۈملهرگه باغلىق، زېمىننى تۇتۇپ تۇرىدىغان  كونترولچى
زېمىننـى ئېلىـپ . ھهممه نهرسىلهرنى ئۆز ھىمايىسىگه ئېلىـپ سـاقالپ تۇرىـدۇ

تىكى شۇنداق مۇرهككهپ سـايمانالرنىڭ »زاۋۇت«ئېيتساق، زېمىندىن ئىبارهت بۇ 
 تۈزۈملىرىـده -بۇالرنىڭ تهرتىپ. ه بويسۇنماقتاتۈزۈملىرىگ-ھهممىسى ئۆز قائىده

ھاۋا ئۆزىنىڭ تهرتىپىگه بويـسۇنماقتا، سـۇ ئۆزىنىـڭ . قىلچه ئۆزگىرىش بولمايدۇ
ــۈزۈمىگه ئهگىــشىپ كهلمهكــته ــۆز قائىــدىلىرىگه قــۇل . ت ئىســسىق، ســوغۇق ئ

دهرهخـلهر ۋه -ۋه يهنه توپا، تاش، ئاليۇمىن، تۆمۈر، تـوك، بـارلىق دهل. بولماقتا
. تـۈزۈملىرىگه بويـسۇنۇپ كهلمهكـته-ا جانىۋارالرنىڭ ھهممىـسى ئـۆز قائىـدهباشق

ھېچقانداق ئاساسى يوق، ھهر قايسى پارچىالر ئـۆز چېگرىلىرىنىـڭ ئىچىـده ئـۆز 
. بىرسى بىلهن ھهمكارلىشىپ ئىشلهۋاتىدۇ-تۈزۈملىرىگه ئهگهشكهن ھالهتته بىر

ــارلىق ئىــشالر نورمــال داۋامالشــ بىــز يهرگه . ماقتاشــۇ ســهۋهبلىك دۇنيــادىكى ب
زېمىندىكى قۇۋۋهتلهر بىرلىشىپ يـاردهم -تېرىغان بىر دانه ئۇرۇققا پۈتۈن ئاسمان

بىز تېرىغان ئۇرۇققا زېمىـن ئـۆز .  ھهرگىزمۇ دهرهخ بواللمايدۇ،بهرمهيدىغان بولسا
ــدۇ ــۇق بېرى ــسىدىن ئۇزۇقل ــسىقلىق . غهزىنى ــداردا ئىس ــق مىق ــاش مۇۋاپى قۇي

قۇياش ئۇنىـڭ . رىدۇېهكلىك ماددىالرنى يهتكۈزۈپ بھاۋامۇ كېر. يهتكۈزۈپ بېرىدۇ
. رىدۇېكېچه ئۇنىڭغا ھۆللۈك ۋه شهبنهم يهتكۈزۈپ ب. پىشىشىغا سهۋهبچى بولىدۇ

 زېمىنـدىكى -شۇنداق قىلىـپ بىـز تېرىغـان بىـر دانه ئـۇرۇق پۈتكـۈل ئاسـمان
ئۇنىڭـدىن ھهر . قۇۋۋهتلهرنىڭ ياردىمىده ئاندىن چوڭ بىـر دهرهخـقه ئايلىنااليـدۇ

ئوخـشاشال بۇغـداي ۋه قونـاقالر ئۈچۈنمـۇ ھهمـمه كـۈچلهر . خىل مېۋىلهر چىقىدۇ
ــدۇ ــاردهم بېرى ــشىپ ي ــمان. بىرلى ــسانالرمۇ ئاس ــز ئىن ــى بى ــدىكى -بهلك  زېمىن

يـالغۇز ھـاۋاال باشـقا . قۇۋۋهتلهرنىڭ ياردىمىده ئاندىن تىرىك ھالدا ياشـاۋاتىمىز
ز ئىنـسانالرمۇ شـۇنىڭغا قۇۋۋهتلهرگه ماسلىشىشتىن باش تارتىدىغان بولـسا، بىـ

 -، ھـاۋا، ئىسـسىقالر بىـرۇئهگىشىپ يوق بولۇپ كېتىمىـز ئهمهسـمۇ؟ ئهگهر سـ
ئهگهر سـۇ .  يـامغۇر ياغمايـدۇ،بىرىگه تهسىر كۆرسـىتىپ ماسالشـمايدىغان بولـسا

بىلهن تـۇپراق ماسالشـمايدىغان بولـسا، بىزنىـڭ بـاغلىرىمىز ۋه ئېتىزلىرىمىـز 
ئهگهر .  شـۇنىڭ بىـلهن بىـز ئـۆي سـااللمايمىزپهقهتال قۇرۇپ كېتىدۇ ئهمهسـمۇ؟

بىزنىڭ زاۋۇتلىرىمىزمۇ توختاپ .  بىز ئۇچاققا ئوت ياقالمايمىز،سهرهڭگه بولمىسا
 -ئهگهر تۆمۈر ئوتنىڭ تهسىرىنى قوبۇل قىلمايدىغان بولسا، بىز ماشىنا. قالىدۇ

ۇ پــويىزالر ئۇياقتــا تۇرســۇن، بىــر تــال يىڭــنه ۋه پىچاققــا چــاغلىق نهرســىلهرنىم
ــىيالمايمىز ــان . ياس ــپ بارغ ــپ كېتى ــدا قىلى ــۇ زېمىن ــىلهرنىڭ ب ــمهك، س دې
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ـــشلىرىڭالرنىڭ ياخـــشى يۈرۈشۈشـــى ـــۈن ئاســـمان،ئى ـــدىكى - پهقهت پۈت زېمىن
بىـرى بىـلهن -لهر بىـر»جهمئىـيهت-ئىـداره«قۇۋۋهتلهردىن ئىبارهت ھهر قايـسى 

 تــۈزۈملهرگه قــاتتىق رىئــايه قىلىــپ، بىــزگه يــاردهم -بىرلىــشىپ، قائىــده
ىۋاتقــانلىقى ئۈچــۈن ۋه ھېچقايسىــسىنىڭ ئــۆزىگه تاپــشۇرۇلغان ۋهزىپىــسىنى بېر

مهھكىمىنىـڭ «ئورۇنلىماسلىقىغا ياكى ئارقىغا سۆرهپ تۇرۇۋېلىشىغا يـاكى بىـر 
ــر مهھكىمىنىــڭ خىزمهتچىلىــرى» «خىزمهتچىلىــرى بىــلهن بولغــان » يهنه بى

ۈن، مۇناســىۋىتىنى ئۈزۈۋېتىـــشىگه ھېچقانـــداق ھوقــۇقى بولمىغـــانلىقى ئۈچـــ
ئۆزلىرىنىڭ ئۈستىده ھۆكۈم سۈرۈۋاتقان بىرال پادىـشاھنىڭ ھۆكـۈمى بولغـانلىقى 

 .ئۇالرنىڭ بۇ ھۆكۈملهرگه بويسۇنماسلىقىغا ھېچ چارىسى يۇق. ئۈچۈندۇر
سـىلهرنىڭ بـۇ . بىز يۇقىرىدا دهپ ئۆتكهن گهپلهرنىـڭ ھـېچ يـالغىنى يـوق

ر شـۇ گهپلهرنىـڭ ئهگه. گهپلهرنى راسـت دهپ ئىـشىنىدىغانلىقىڭالرنى بىلىـمهن
 زېمىندىكى ھهر خىل مـاددىلىق -ھهممىسى راست بولمىغان بولسا، بۇ ئاسمان

 بىـرىگه يـاردهم - بىرى بىلهن نېمـانچه ياخـشى ماسلىـشىدۇ؟ بىـر-كۈچلهر بىر
بېرىشىدۇ؟ نېمه سهۋهبتىن ئۇالر شۇنداق مهزمۇت تۈزۈمگه باغالنغان؟ نېمه ئۈچۈن 

زېمىنـدىكى شـۇنداق چـوڭ -نىدۇ؟ ئاسـمانئۇالر ئۇ تهرتىـپلهرگه شـۇنداق بويـسۇ
ئوتتۇرىـسىدا » جهمئىـيهتلهر-ئىـداره«ۋهزىپىلهرنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان بۇ چـوڭ 

ماجرا بولمايدۇ؟ قاچاندىن باشالپ ئىنسانالر -نېمه ئۈچۈن بىرهر قېتىممۇ جېدهل
. بۇ زېمىن ئۈستىده غهلىبه ئورنىدا تۇرۇپ كېلىۋاتقىنىنى بىز ئوبـدان بىلىمىـز

 -ئىـداره«زېمىنـدىكى -چـچه يـۈز مىـڭ يىلنىـڭ مابهينىـده، بـۇ ئاسـمانبىر نه
ــۈرده داۋام قىلىــپ كېلىۋاتىــدۇ»جهمئىــيهتلهر ــر خىــل ت ــۈزۈملىرى بى . نىــڭ ت

نـېمه ئۈچـۈن ئـاي يهر . ۋاتىـدۇۈدهرهخلهر ۋه باشقا ئۆسۈملۈكلهر ئـۆز قهرهلىـده ئۈن
ىـدا ئـازراق كۈنـدۈزنىڭ ۋاقىتلىر-شارىغا سوقۇلۇپ كهتمهيدۇ؟ نېمه ئۈچۈن كـېچه

ئۇرۇشـۇپ » سۇ ئىدارىـسى«بىلهن » ھاۋا ئىدارىسى«پهرق بولمايدۇ؟ نېمه ئۈچۈن 
زىددىيهتلىـشىپ » سۇ ئىدارىـسى«بىلهن » سۇ ئىدارىسى«قالمايدۇ؟ نېمه ئۈچۈن 

بىرىگه تهسـىر كۆرسىتىـشتىن -قالمايدۇ؟ نېمه ئۈچۈن ئىسسىق بىلهن ئوت بىر
خىـل - شـۇنچه خىلمـۇ،لهر»ئىـداره «)مۇھىم(يالقالمايدۇ؟ دېمهك، شۇنچه كاتتا 

، نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قائىدىلىرىده بىرهر سېكونت ئالدى يـاكى »خىزمهتچىلهر«
مۇنچه توقۇنۇشالر -كهينىگه بولۇپ قالمايدۇ؟ نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئانچه

 بولۇپ قالمايدۇ؟ بۇ سوئالالرغا قېنى ئۆزۈڭالر جاۋاب بېرىپ بېقىڭالرچۇ؟
مهكتهپته ئىككى نهپهر ئوخشاش ھوقۇقتىكى مهكتهپ مۇدىرىنىڭ بىر ئاددى 

بىـر ئـاددى . بولماقلىقى بىلهن مهكتهپنىڭ پۈتۈن ئىنتىزامى بۇزۇلـۇپ كېتىـدۇ
ــسا، ئىككــى باشــلىق بولغــان ســهۋهبتىن  ــده ئىككــى نهپهر باشــلىق بول ئىدارى
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ــدۇ ــپ چىقى ــسىزلىك كېلى ــمان. تۈزۈم ــمهك، ئاس ــۆپلىگهن -دې ــدىكى ك زېمىن
 قاتتىق تـۈزۈم ئىچىـده چۆرگىلهۋاتقـانلىقى بىـزگه، زادى شـۇالرنىڭ كۈچلهرنىڭ

كهينىده ھهممىدىن كۈچلـۈك، ھهممىـدىن غالىـب بىـر كىـشىنىڭ بـارلىقىنى، 
 ئــالالھ ئهمهس، ئىككــى ئــالالھ بولــۇپ قالغــان تهقــدىردىمۇ، شــۇالرنىڭ 10-20

ــى ــۇالرنىڭ -تهرتىپ ــده ش ــدىغانلىقىنى، ھهم ــدا ماڭالماي ــۇت ھال ــداق مهزم  مۇن
هممىسىنى ياسىغان ۋه پهرۋىش قىلىۋاتقان بىر تاقهتلىك كۈچنىڭ بۇيرۇقىدىن ھ

 بۇيــان بولمايــدىغانلىقىنى بىــزگه ئهيــنهن قىلىــپ كۆرســىتىپ -قىلــچه ئۇيــان
 .بېرىۋاتىدۇ

 
    خۇالسهخۇالسهخۇالسهخۇالسه

 
دۇنيا ئۆزىچه پهيدا بولۇپ قالمىغـان، بهلكـى دۇنيـانى ئىككـى ئهمهس بىـرال 

 بولۇپ، ئۇنىڭ ھېچقانداق ياردهمچىـسىمۇ ياسىغۇچىسىمۇ بىرال. ئالالھ ياسىغان
ــوق ــادىكى . ي ــدارىلهر«دۇني ــرال » ئى ــى بى ــدۇ، بهلك ــسىز چۆرگىلهۋاتماي باشلىق

بـۇ دۇنيـادىكى . باشقۇرغۇچى باشلىقنىڭ قول ئاسـتىدا باشـقۇرۇلۇپ كېتىۋاتىـدۇ
لهرنىـڭ شـۇنچه قـاتتىق تـۈزۈم ئىچىـده كېتىۋاتقـانلىقى، »جهمئىـيهت-ئىداره«

هممه ئىختىيارلىقى، ھهممه ئىشلىرى، بىرال پادىـشاھنىڭ بىزگه ھۆكۈمهتنىڭ ھ
قولىــدا ئىكهنلىكــى، بــۇ دۇنيــادا شــۇ پادىــشاھتىن باشــقا پادىــشاھنىڭ ھۆكــۈم 
قىلىشىغا ھوقۇق يوق ئىكهنلىكى، بۇ دۇنيـادا شـۇ پادىـشاھتىن باشـقا پۈتكـۈل 

، دهريـا، ۇ زېمىندىكى ھۆكۈمهت، پۈتكۈل مهخلۇقات، ئاي، كۈن، ھاۋا، س-ئاسمان
تاغ، دهرهخ قاتارلىق جىمى شهيئىلهر شۇ بىر پادىشاھنىڭ قول ئاستىدا شۇنىڭغا 
ــمه  ــارلىق ھهم ــشى قات ــساننىڭ ئۆلۈشــى، تىرىلى ــى، ئىن ــۇم ئىكهنلىكىن مهھك
ئىختىيار شۇ بىر پادىشاھنىڭ قولىدا ئىكهنلىكى ۋه شۇ پادىشاھ پۈتكۈل دۇنيانى 

ىۋالغـانلىقىنى ئهيـنهن ۋه ھهممه نهرسىلهرنى قول ئاستىغا شۇنداق مهزمـۇت ئېل
ھهقىـقهتهن شـۇنداق كاتتـا ھۆكـۈمهت ئىنتىزامـى بىـردىن . رىـدۇېكۆرسىتىپ ب

ۋه يهنه دۇنيانىــڭ تهبىــئهت . زىيــاده پادىــشاھنىڭ بولۇشــىغا ئــورۇن بېرهلمهيــدۇ
ــدا  ــشاھنىڭ قولى ــرال پادى ــسى بى ــڭ ھهممى ــۈمهت ئىختىيارلىرىنى ــانۇنى ھۆك ق

تىيار بولماسلىقنى، بىرال پادىشاھنىڭ بولۇشنى، يهنه بىرنىڭ قولىدا قىلچه ئىخ
ــۈمى بولماســلىقنى تهقهززا  ــدىقىنىڭ ھۆك ــقا ھهر قان ــىنى، باش ــشاھ بولۇش پادى

چــۈنكى ئهگهر كىچىككىــنه ھوقــۇق يهنه بىرىنىــڭ قولىــدا بولىــدىغان . قىلىــدۇ
.  يهنه جېــدهل ۋه تۈزۈمــسىزلىكنىڭ چىقىــش ئېھتىمــالى چــوڭ بولىــدۇ،بولــسا

بهلكـى پۈتـۈن دۇنيـانى بىـرال . لمىـسا بولمايـدۇھوقۇق سـۈرۈش ئۈچـۈن كـۈچ بو
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ـــوڭ ـــسىنىڭ چ ـــا ھهممى ـــرال ۋاقىتت ـــدىغان، بى ـــا كۆرهلهي ـــك -ۋاقىتت  كىچى
مۇئامىلىــسىنى چۈشــىنىپ يېتهلهيــدىغان، ھهممىــگه ئــۆز اليىقىــدا ھۆكــۈم 

ئهگهر دۇنيـادا ئۇنـداق ئهتراپلىـق . چۈشۈرهلهيدىغان ئىلمىنىڭ بولۇشـىمۇ الزىـم
ــ ــا بهزى ج ــوق، ئهمم ــى ي ــقۇرااليدىغان ئىلم ــلهن باش ــارى بى ــۆز ئىختىي ايالرنى ئ

زېمىننىـڭ مـۇرهككهپ -ئالالھدىن باشقا ئىالھ بولۇپ قالىدىغان بولـسا، ئاسـمان
بىــز ئــاددى قــارا ماشــىنىنى مىــسالغا . لىــرى ۋهيــران بولــۇپ كېتىــدۇ»زاۋۇت«

 :ئااليلى
بىر قارا ماشـىنىنى شـوپۇر ئهمهس ئـادهم ھهيدهيـدىغان بولـسا، ماشـىنىنى 

بۇيانغا ئۈستۈرۈپ ماشىنىنى بۇزۇپ تاشلىغانغا ئوخشاش، دۇنيانىڭ پۈتۈن -نئۇيا
سىرلىرىنى بىلمىگهنلهرگه دۇنيانى باشقۇرۇش ئىختىيـارى بېرىلىـپ قالىـدىغان 

ــپ ــڭ تهرتى ــسا، دۇنيانى ــاليدۇ-بول ــۇزۇپ تاش ــۈزۈملىرىنى ب ــهۋهبتىن .  ت ــۇ س ش
ادى دۇنيـادا شـۇ ئىنسانالرنىڭ ئهقلى ۋه دۇنيادىكى مهھكىمىلهرنىڭ چىڭلىقـى ز

 تاشقىرى ھهممه سىرلىرىنى ئوبدان -دۇنيانى ياسىغان، شۇ دۇنيانىڭ ئىچكىرى
بىلىدىغان بىرال ئالالھدىن باشقا ھېچ كىـشىنىڭ ھوقـۇق سـۈرهلمهيدىغانلىقىغا 
ۋه شۇ بىرال ئالالھدىن باشقا كىشىنىڭ مهنمۇ پادىشاھ بولسام بوالتتى دېگىنىگه 

 ھوقــۇق سۈرۈشــته ئــالالھ تائاالغــا شــېرىك  ھهمــده ھــېچ كىــشى،يــول قويمايــدۇ
 بــۇ گهپلهردىــن بــۇ دۇنيــانى ئــالالھ ئــۆزى باشقۇرۇشــى الزىــم دېگهنــلهر .بولمايــدۇ

ز بهلكـى ئالالھـدىن باشـقا پۈتـۈن مهخلۇقـات ئالالھـسى. ئىسپاتلىنىپ چىقىدۇ
، ئىســسىقلىق، ســوغۇقلۇقالر بىــلهن خهۋهر ئــالالھ پهرۋىــش قىلىــپ ھــاۋا، ســۇ(

قـادىر )  دۇنيـادا بىـر سـېكونتمۇ ھايـات كهچۈرۈشـكه،ان بولـسائېلىپ تۇرمايـدىغ
ــانۇ ــۇنداق ش ــڭ ش ــالالھ تائاالنى ــداقمۇ ئ ــدىلهر قان ــاجىز بهن ــان ئ  -بواللمايۋاتق

  !شهۋكهتلىك پادىشاھلىقىغا شېرىك بولسۇن؟
 :دۇنيادا ئىنسانالر زادى ھوقۇقدار بواللمايدۇ دېگهنلهرنى كۆرسىتىش

 ئىختىيارلىرىـدا ،نى ئۆزىنىـڭ ھوقـۇقبىر پادىـشاھ دېـگهن ئۆزىنىـڭ قـۇلى
شېرىك قىالمدۇ؟ قانـداقمۇ بىـر كاپىتالىـست ئۆزىنىـڭ خىزمهتكـارىنى ئۆزىنىـڭ 

ۋاقلىرىـدا شـېرىك قىلىۋالـسۇن؟ بـۇ گهپلهرنـى -ئىقتىسادلىرىدا، ئۆزىنىـڭ ئـۆي
 بىزنىــڭ قهلبىمىــز زادى بىــر كاتتــا ئالالھنىــڭ ،چوڭقـۇر ئويلىغانــدىن كېــيىن

 تۇرۇقلۇق ھېچقانداق بىر بهندىگه ئۆز ئىختىيارى بـويىچه ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا
ئىش قىلىش ھاسىل بولمايدۇ، ھهمده ھاسىل بولۇش مۇمكىن ئهمهس، بۇنـداق 
بولۇشى پهقهتال ئهقىلگه ۋه تهبىئهت قانۇنىغـا خىـالپ ئهمهس بهلكـى، دۇنيانىـڭ 

 .ھهقىقىتىگه خىالپ دېگهنلىكنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
 :ئىزاھات
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زادى دۇنيانى پهيدا قىلغۇچى بىر زاتنىڭ بارلىقىنى تېپىـپ ئهمدى بىز . 1
چىققاندىن كېيىن، بىز شـۇ دۇنيـانى باشـقۇرۇپ تۇرغۇچىنىـڭ ھهم بـارلىقىنى، 

 .بولمىسا بولمايدىغانلىقىنى تېپىپ چىقتۇق
ياساپ چىققۇچى ۋه باشقۇرغۇچى بىرال بولمىسا يهنه بولمايدىغانلىقىنى، . 2

چى ھهممىسى بىرال ئالالھنىـڭ ئـۆزى ئىكهنلىكىنـى زادى ياراتقۇچى ۋه باشقۇرغۇ
 .تهتقىقالپ تېپىپ چىقتۇق

-ئهمدى تۆۋهنده بىز نېمه ئۈچۈن دۇنيادىكى ئىنسانالر خاپىلىق ۋه جاپا. 3
 .مۇشهققهتتىن قۇتۇاللماي ئۆتۈپ كېتىدۇ؟ دېگهن ھهقته سۆزلهيمىز

 

 مۇھاكىمه
 ئىسپات كهلتۈرۈڭ؟-ئالالھنىڭ بارلىقىغا دهلىل. 1
 ئىسپات كهلتۈرۈڭ؟-الالھنىڭ بىر ئىكهنلىكىگه دهلىلئ. 2

  

    باب ئىنساننىڭ تهباھ بولۇپ كېتىشىنىڭباب ئىنساننىڭ تهباھ بولۇپ كېتىشىنىڭباب ئىنساننىڭ تهباھ بولۇپ كېتىشىنىڭباب ئىنساننىڭ تهباھ بولۇپ كېتىشىنىڭ. . . . 3333
    ئهسلى سهۋهبى نېمه؟ئهسلى سهۋهبى نېمه؟ئهسلى سهۋهبى نېمه؟ئهسلى سهۋهبى نېمه؟

  
يۇقىرىدا بىز چۈشىنىپ كهلگهندهك پۈتۈن دۇنيانى پهيدا قىلغان ! بۇرادهرلهر

بــارلىق . ۋه بــارلىق كائىنــاتنى كــونترول قىلىۋاتقــان زات ئــالالھتىن ئىبــارهت
بۇ ئىشالر بولـسا دۇنيانىـڭ ئهسـلى . نىڭ بۇيرۇقلىرى بىلهن بولۇۋاتىدۇئىشالر ئۇ

بىز ئىنسانالرمۇ دۇنيـادىن . ھهقىقهتلىرى بولۇپ، ئۇالر كۆز ئالدىمىزدا بولۇۋاتىدۇ
ـــۆلهك بىـــر پـــارچه ھېـــسابىدا ياشـــاۋاتمايمىز  بهلكـــى، دۇنيانىـــڭ شـــۇ ،ب

 شۇنىڭ ئۈچـۈن .ھهقىقهتلىرىنىڭ بىر پارچىسى ھېسابىدا ھايات كهچۈرۈۋاتىمىز
بىزنىڭمۇ دۇنيانىڭ ئهسلى ھهقىقىتىنى ئوبدان چۈشۈنۈپ، شۇ ھهقىقهت بـويىچه 

دۇنيانىڭ پادىشاھى بىـر : ھهقىقهت شۇكى. ھايات كهچۈرۈشىمىزگه توغرا كېلىدۇ
. ئالالھنىڭ پادىشاھلىقىدا ھهر تهرهپتىن خاتىرجهملىك بار. ئالالھتىن ئىبارهت

. هملىك ئىچىـده ئـۆز خىزمهتلىرىنـى ئۆتهۋاتىـدۇبىز كۆرۈۋاتقان يۇلتۇزالر خاتىرج
، دهرهخـلهر ۋه باشـقا جـانىۋارالر ھهممىـسى شـۇنداق ۇشۇنىڭغا ئوخشاش ھاۋا، س

ئۇندىن باشقا دۇنيادىكى . خاتىرجهملىك ئىچىده ئۆز خىزمهتلىرىنى ئورۇنالۋاتىدۇ
 بارلىق مهخلۇقالر ئۆزلىرىنىڭ شۇنداق مهزمۇت ئىنتىزاملىرىغا بويسۇنۇش بىلهن
ـــشلهپ  ـــى ئى ـــۆز خىزمهتلىرىن ـــده ئ ـــك ئىچى ـــۇكهممهل خاتىرجهملى ـــرگه م بى
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لـېكىن . ھېچبىر بۇزۇقچىلىق، ئىنتىزامـسىزلىقالر تېپىلمايـدۇ. كېلىۋاتماقتا
ئمېتىـدىن مهھـرۇم ېبىز ئىنسانالر ئالالھ تائاالنىـڭ بـۇ خاتىرجهملىـك دېـگهن ن

چىـده ھايـات نېمه ئۈچـۈن دۇنيـادىكى ئىنـسانالر خاتىرجهملىـك ئى. بولۇۋاتىمىز
كهچۈرهلمهيدۇ؟ دېگهن سوئالغا جاۋاب بېرىش پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن بىر قىـيىن 

-نــېمه ئۈچــۈن بىــز ئىنــسانالرنىڭ ئۈســتىمىزگه ئارقــا. ئىــش بولــۇپ تۇيۇلىــدۇ
ئارقىدىن مۇسىبهتلهر كېلىۋېرىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن بىر دۆلهت يهنه بىر دۆلهت بىلهن 

ه بىر دۆلهتنـى بېـسىۋالىدۇ؟ نـېمه ئۈچـۈن ئۇرۇشىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن بىر دۆلهت يهن
ئـادهمنى ئۇرىـدۇ؟ -بىر خهلق يهنه بىر خهلقنى بوزهك ئېتىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن ئادهم

ئـون . قويالر بۆرىلهرگه يهم بولغاندهك ئىنسانالر ئىنسانالر ئۈچـۈن يهم بولۇۋاتىـدۇ
 بىر بىر شهھهرلىك يهنه. مىڭلىغان ئادهملهر ئۇرۇشالردا ئۆلۈپ تۈگهپ كېتىۋاتىدۇ

 بـايالر غېرىبالرنـى ، يامانالر ياۋاشالرنى يهپ كېتىدۇشهھهرلىكنى بوزهك قىلىدۇ،
 . ئادالهت ئىدارىلىرىده ئىنساپ يوق،بۇاليدۇ

ھۆكـــۈمهت خـــادىملىرى قـــانۇنالرنى ئۆزىنىـــڭ پايـــدا مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن 
دوسـتلۇقتا . خهلقنىڭ ھالىدىن ھېچ كىشىنىڭ خهۋىـرى بولمايـدۇ. ئىشلىتىدۇ
مهزھىپىنىـڭ . ئهخالقتـا راسـتلىق يـوق.  ئامانهتكه خىيانهت قىلىـدۇۋاپا يوق،

ــالىلىرى نهچــچه يــۈز مىــڭ ئىرقالرغــا بۆلۈنــۈپ . ھــېچ ئېتىبــارى يــوق ــادهم ب ئ
بىرىنـى ئالداشـنى، -بىرىنـى بـوزهك قىلىـشنى، بىـر-ئادهملهر بىر. كېتىلگهن

 يۇقىرىــدا دېــيىلگهن. بىــرىگه زۇلــۇم قىلىــشنى ياخــشى پهرق ئېتهلمهيــدۇ-بىــر
نېمه ئۈچۈن؟ بۇنىڭ ئهسلى . بۇزۇقچىلىقالرنىڭ ھهممىسى ئىنسانالردا تېپىلىدۇ

. سهۋهبى نېمه؟ دېگهن سـوئالالرغا جـاۋاب بېرىـشته ھهمـمه ئـادهملهر قىينىلىـدۇ
لېكىن مهن بۇ مۈشكۈل سوئالنىڭ جاۋابىنى پهقهت ئىككـى ئېغىـز قىـسقا سـۆز 

سقىچه چۈشــهندۈرۈش جــاۋابى تۆۋهنـدىكى قىـ. بىـلهن چۈشهندۈرۈشـنى خـااليمهن
 .بىلهن بولىدۇ

ــات كهچــۈرۈش قــانۇنلىرىنى دۇنيانىــڭ ئهســلى  ئىنــسانالر ئۆزلىرىنىــڭ ھاي
بهلكــى ئۇنىــڭ . ھهقىقىتىــده مېڭىۋاتقــان قانۇنلىرىغــا ئۇيغــۇن ھالــدا تۈزمىــدى

 .ئهكسىچه ھهقىقىي قانۇننى ئۇقماس بولۇۋېلىپ، ئۇنىڭ تهتۈرىسىچه تۈزۈۋالدى
ــسانالر نۇر ــهۋهبتىن ئىن ــۇ س ــاش ــۇن جاپ ــدۇ-غ ــهققهتلهرنى تارتىۋاتى .  مۇش

ئىنسانالر قاچانغىچه دۇنيانىڭ ئهسلى ھهقىقىتىنى تونـۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ ھايـات 
كهچـــۈرۈش قـــانۇنلىرىنى شـــۇنىڭغا توغرىلىمايـــدىكهن ئـــۇالر خـــاپىلىقتىن 

 .قۇتۇاللمايدۇ
 :چۈشىنىشلىك مىسالالر شۇكى

ىـده ئولتـۇرۇپ، مهن ئهگهر بىر ئـادهم راسـا تېـز كېتىۋاتقـان پويىزنىـڭ ئىچ
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ــۈم، پويىزنىــڭ ئىــشىكى مېنىــڭ ئۆيۈمنىــڭ  ــورۇن مېنىــڭ ئۆي ئولتۇرۇۋاتقــان ئ
ئىشىكى، سىرتىدىكى بولسا مېنىڭ ئۆيۈمنىڭ ھويلىسى دهپ خىيـال قىلىـپ، 
پويىزنىڭ ئىشىكىنى ئېچىپ ھويلىغا چىقتىم دهپ، خۇددى ئۆزىنىـڭ ئۆيىـدىن 

ۇ ئـادهم شـۇ ھامـان ئۆزىنىـڭ سىرتقا چىققاندهك قهدىمىنى باسىدىغان بولـسا، ئـ
ئهمما ئۇ ئادهمنىڭ بۇ خىياللىرى بىلهن . خيالىنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنى سىزىدۇ

پويىزنىڭ ئىشىكى ئۇنىـڭ ئىـشىكى، سـىرت . پويىز ئۇنىڭ ئۆيى بولۇپ قالمايدۇ
 ھهقىقهت بويىچه ئۆز ،دېمهك، ئهسلى ھهقىقهت. ئۇنىڭ ھويلىسى بولۇپ قالمايدۇ

 -كىن ئهسلى ھهقىقهتنـى چۈشـهنمىگهن ئادهمنىـڭ پـۇتلې. جايىدا قېلىۋېرىدۇ
ياق، مېنىڭ ئاشۇ خىيالىم توغرا، پـويىز زادى «قوللىرى سۇنىدۇ، بولۇپمۇ، يهنه 

ــۈم ــڭ ئۆي ــسىمۇ، » مېنى ــال چۈشــهنگىلى ئۇنىمى ــى پهقهت دهپ ئهســلى ھهقىقهتن
دهل شۇنىڭغا ئوخشاش، بىـز ئىنـسانالرمۇ .  ھهقىقهت پېتى تۇرىۋېرىدۇ،ھهقىقهت

ــا ــان دهپ دۇني ــۇپ قالغ ــۆزىچه بول ــا ئ ــۇ دۇني ــوق، ب ــدىغان نهرســه ي ــالالھ دهي دا ئ
ئالالھنىـڭ .  ئهسـلى ھهقىـقهت يهنه ئـۆز پېتـى بـويىچه تۇرىۋېرىـدۇ،ئىشهنسهكمۇ

يېگانىلىقى، ھهممه ئىختىيـار، ھهمـمه ھوقـۇق ئۇنىـڭ قولىـدا ئىكهنلىكىـدىن 
اتـا چۈشـىنىپ لـېكىن ئىنـسانالرنىڭ خ. ئىبارهت ئىشالر ئۆز جايىـدا تۇرىۋېرىـدۇ

ــدۇ ئهگهر . قالغانلىقىنىــڭ ســهۋهبىدىن ئۇالرنىــڭ ئۈســتىگه خــاپىلىق كىلىۋېرى
ئىنـــسانالر شـــۇنداق خـــاپىلىقالرنى تارتىـــپ تـــۇرۇپ يهنه يـــاق، بىزنىــــڭ 

 بولـسىمۇ بىـر ئهمهس، ، زادى بۇ دۇنيادا ئالالھ يوق،چۈشهنگىنىمىز توغرا ئىدى
جـــاھىللىق بىـــلهن كـــۆپ ئـــالالھ بـــار دهپ ئۆزىنىـــڭ ئهســـلىدىكى پىكرىـــده 

لـــېكىن ئۇنىـــڭ .  ئىنـــسانالر ئۈســـتىگه خـــاپىلىق كىلىۋېرىـــدۇ،تۇرىۋهرســـىمۇ
ئالالھنىـڭ پادىـشاھلىقى، يـالغۇزلۇقى ئـۆز . ھهقىقهتكه قىلچه تهسىرى بولمايدۇ

ئهمـدى بىـز باشـتا دهپ ئـۆتكهن گهپلهرنـى يهنه بىـر قېـتىم . جايىدا تۇرىۋېرىـدۇ
 :تهكرارالپ باقايلى

نالر ياساپ قويمىدۇق، ئۇ ئهزهلدىن تارتىپ ئالالھ بولۇپ ئالالھنى بىز ئىنسا
. بىز ئۇنىڭ ئالالھلىقىغا قايىل بولمىساقمۇ ئۇ ئالالھ پېتى تۇرىۋېرىدۇ. كهلگهن

ئۇنىـڭ ئالالھلىقىغـا قايىـل بولـساقمۇ . پادىشاھلىقى يهنه ئۆز پېتى قېلىۋېرىدۇ
كهم كــۈچى، ئــۇ ئۆزىنىــڭ مهھــ. يهنه ئۇنىــڭ ئــالالھلىقى شــۇ پېتــى تۇرىۋېرىــدۇ

 -ئـۇ ئـالالھ پۈتكـۈل ئاسـمان. تاقىتى، ئىلمى بىلهن ئـالالھ بولـۇپ تۇرىۋېرىـدۇ
دۇنيادىكى بـارلىق . زېمىننى، پۈتۈن مهخلۇقاتنى ئۆزى ئۆز قولى بىلهن ياسىغان

زېمىـن، -پۈتـۈن ئاسـمان. كائىناتالر شۇ ئالالھ تائاالنىڭ ھۆكمى بويىچه ماڭىدۇ
بىز ئۇالرنىـڭ قايـسى . نىڭ قولىدا بولىدۇقۇياش، ئاي ھهممىسى شۇ بىر ئالالھ

بىز ھهقىقهتكه قايىـل . بىرسىنى قانداقتۇر بىرهر ئۇسۇل بىلهن ئۆزگهرتهلمهيمىز
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بولساقمۇ ياكى قايىل بولمىساقمۇ، كـۆز يۇمۇۋېلىـپ چۈشـهنگىلى ئۇنىمىـساقمۇ 
 .ھهقىقهت يهنه ھهقىقهت بويىچه قېلىۋېرىدۇ

 
    خۇالسهخۇالسهخۇالسهخۇالسه

 
ــويى ــۈرۈلگهن پ ــسال كهلت ــڭ باشــتا مى ــادهم ئهگهر پويىزنى ز ۋهقهســىدىكى ئ

دهپ ئورۇنـدۇقنى » بۇ پويىز مېنىڭ ئۆيۈم ئهمهس«ئىچىده ئولتۇرۇۋاتقان ۋاقتىدا 
تېپىپ بېرىپ، ئۆز جايىدا ئولتۇرغان بولـسا ئۆزىنىـڭ بارمـاقچى بولغـان جايىغـا 

 پـويىزنى ،ئهمما ئۇ ئادهم ئۇنـداق قىلمـاي.  ساالمهتلىك بىلهن بارااليتتى-ساق
ىڭ ئۆيۈم، پويىزنىڭ ئىـشىكى ئۆيۈمنىـڭ ئىـشىكى دهپ خىيـال قىلىـپ ئۆزۈمن
 قـوللىرى سـۇندى، باشـلىرى يارىـدار بولـدى، يهنه - ئۇ ئادهمنىـڭ پـۇت،چىقتى

 ،ئهمما ئۇ پويىز ئـۇ ئادهمنىـڭ ئـۆيى بولـۇپ قالمىـدى. نۇرغۇن زىيانالرنى تارتتى
ئهسـلى  ،پويىزنىڭ ئىشىكى ئـۇ ئادهمنىـڭ ئۆيىنىـڭ ئىـشىكى بولـۇپ قالمىـدى

 ئهگهر بىزمۇ ئـالالھنى بىـر ،شۇنىڭغا ئوخشاش. ھهقىقهت ئۆز جايىدا قېلىۋهردى
دهپ تونۇپ، پۈتۈن ئىختىيار، پۈتۈن قانۇن ئالالھنىڭ قولىدا دهپ تونۇپ، ئـالالھ 

نېمىنى مهنئى قىلغـان بولـسا . نېمه قىل دېسه شۇنى قىلساق ياخشى بوالتتى
ھايـات كهچـۈرۈش قـانۇنلىرىمىزنى ئۆزىمىزنىـڭ . شۇنى قىلماسلىق الزىم ئىدى

ئالالھ تائاال قۇرئانـدا كۆرسـهتكهن بـويىچه، ھهقىقهتـكه ئۇيغـۇن ھالـدا ماڭـساق، 
ــدۇ ــىل بولى ــارامچىلىق ھاس ــاللىق ۋه ئ ــاخىرهتته خۇش ــا ۋه ئ ــۇ دۇني . بىزگىم

ياق، «ئهگهر ئۇنداق دهپ تونۇماي . ھاياتىمىزدىكى مۇشهققهتلهردىن قۇتۇالاليمىز
يــاكى ئــالالھ بولغــان تهقــدىردىمۇ » ھ يــوق دهپ تۇرۇۋالــساقزادى دۇنيــادا ئــالال

ھايات كهچۈرىشىمىزده بىز ئۆزىمىزگه قانۇن ياسايمىز، دىـن دېـگهن ئـادهتتىكى «
دېگهنـدهك » بىر مهزھهپ، دىندا سىياسهت يوق، دىـن دېـگهن مهسـجىدده بولىـدۇ

ــڭ  ــادا بىزنى ــۇ دۇني ــادىن ئۆتىۋهرســهك، ب ــلهن دۇني ــشلهر بى ھهر خىــل چۈشىنى
ئـۆزىمىز تارتقـان ئـازاب .  مۇشـهققهت كېلىۋېرىـدۇ-ېشىمىزغا خاپىلىق ۋه جاپاب

 .ئهسلى ھهقىقهت ئهسلى بويىچه قېلىۋېرىدۇ. ئۆزىمىزنىڭ بولىۋېرىدۇ
 

 مۇھاكىمه
 دۇنيانىڭ ئهسلى ھهقىقىتى نېمه؟. 1
 بىز قانداق ھايات كهچۈرىشىمىز كېرهك؟. 2
 ھهقىقهت دېگهنچۇ؟. 3
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  پادىشاھلىقىدا مۇتلهق خاتىرجهملىك بار؟نېمه ئۈچۈن ئالالھنىڭ. 4
 مۇشــهققهت تارتىۋاتىــدۇ؟ نــېمه ئۈچــۈن -ئىنــسانالر نــېمه ئۈچــۈن جاپــا. 5

 خاپىلىقتىن قۇتۇاللمايدۇ؟
قانـداق قىلغانــدا خاتىرجهملىـك، خۇشــاللىق ۋه ئـارامچىلىق ھاســىل . 6

 بولىدۇ؟
  مۇشهققهت كېلىۋېرىدۇ؟-نېمه ئۈچۈن بېشىمىزغا جاپا. 7
 ۋهقهسىدىن سىز قانداق تهسىراتقا ئىگه بولدىڭىز؟پويىز . 8

  

    باب ئىنسانالرنىڭ توغرا دهرىجىسىباب ئىنسانالرنىڭ توغرا دهرىجىسىباب ئىنسانالرنىڭ توغرا دهرىجىسىباب ئىنسانالرنىڭ توغرا دهرىجىسى. . . . 4444
  

باشتا ئـۆتكهن بـابالرنى ئوبـدان چۈشـىنىپ ئۇققانـدىن كېـيىن، ! بۇرادهرلهر
ــا  ــادا بىزنىــڭ «ســىلهرنىڭ كۆڭلۈڭالرغ ــدى دۇني ــۇ چۈشــهندىم، ئهم ھهقىقهتنىم
ئال پهيـدا ودېگهن بىـر سـ» الزىم؟بولۇشى ) قانچىلىك(دهرىجىمىز قايسى ئورۇندا 

ئهگهر سـىلهر بىـر . بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى مهن سىلهرگه چۈشهندۈرىمهن. بولىدۇ
مهن ساڭا بۈگۈنـدىن باشـالپ مائـاش بېـرىمهن،  «ئهكېلىپ) خىزمهتچى(مهدىكار 

دهپ ئـۇنى ياللىۋالـساڭالر، » سهن بۈگۈندىن باشالپ مېنىڭ خىزمهتچىم بولدۇڭ
هرنىڭ ئالدىڭالردىكى دهرىجىسى قانچىلىك بولىدۇ؟ ئۇنىڭ بۇ خىزمهتچىنىڭ سىل

ــورنى  ــدىن ئېــشىپ ) دهرىجىــسى(ئ ســىلهر دېگهننــى قىلىــش، خىــزمهتته ھهددى
كهتمهســلىك، ئــۆزىنى ئــۆزى مهدىكــار چــاغالپ ســىلهرنىڭ بۇيرۇقــۇڭالرنى كۈتــۈپ 
تۇرۇش بوالمدۇ؟ ياكى سىلهرنىڭ ئۆينى باشـقۇرۇپ، سـىلهرگه نهسـىھهت قىلىـپ، 

ئهلۋهتته ئـۇ :  بۇيرۇق چۈشۈرۈپ يۈرۈش ئۇنىڭ دهرىجىسى بوالمدۇ؟ جاۋابسىلهرگه
شـۇنىڭغا ئوخـشاش . مهدىكارنىڭ دهرىجىسى سـىلهرگه ئىتـائهت قىلىـش بولىـدۇ

ــېمه؟  ــساڭالر ســىلهرنىڭ دهرىجهڭــالر ن ئهگهر ســىلهر بىــر ئىــدارىگه باشــلىق بول
ــۇالرنى باشــقۇرۇش، باشــقىالرنىڭ ــۋهتته ســىلهرنىڭ دهرىجهڭــالر ئ ــسى ئهل  دهرىجى

ئهگهر . بولىـدىغۇسىلهرگه ئهگىشىش، سىلهرنىڭ بۇيرۇقۇڭالرغا ئىتـائهت قىلىـش 
سىلهر بىر ئۆينىڭ باشـلىقى بولـساڭالر، بـۇ ئۆيـده سـىلهرنىڭ دهرىجهڭـالر نـېمه 
بولىدۇ؟ ئۆيدىكىلهر سىلهرنىڭ گېپىڭالرغا ئۇنىـشى ۋه سـىلهرنىڭ خـالىغىنىڭالر 

ردىكى بىر پادىشاھنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا سىلهر ئۈستۈڭال. بويىچه مېڭىشى كېرهك
ــانۇنلىرى ۋه  ــشاھنىڭ توختاتقــان ق تۇرۇقلــۇق، ســىلهرنىڭ دهرىجهڭــالر شــۇ پادى
چۈشۈرگهن بۇيرۇقلىرى بويىچه مېڭىش، نېمه دېسه شۇنى قىلىش بوالمدۇ؟ يـاكى 
ئۆزۈڭالرنىمۇ پادىشاھ ھېسابالپ، باشقا بىر ئادهمنى ئۆزۈڭالرغـا پادىـشاھ قىلىـپ، 
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ئهلۋهتته : ۇنالرنى تۈزۈپ يۈرۈشۈڭالر سىلهرنىڭ دهرىجهڭالر بوالمدۇ؟ جاۋابباشقا قان
سىلهرنىڭ دهرىجهڭالر پادىـشاھنىڭ قانۇنلىرىغـا بويـسۇنۇپ، دېـگهن يـول بـويىچه 

ـــارهت ـــشىڭالردىن ئىب ـــىلىق . مېڭى ـــشاھقا قارش ـــاي پادى ـــداق قىلم ئهگهر ئۇن
پادىـشاھ تهرىپىـدىن قىلساڭالر، سىلهر ئهتىـسى ئىـنقىالبچىالر قاتارىـدا بولـۇپ، 

مۇشــۇ مىــسالالرنى يــادىڭالردا ئوبــدان تۇتــۇپ، . جازالىنىــپ كېتىــپ قالىــسىلهر
ئىنــسانالرنى ئــالالھ ئالدىــدا قويــۇپ باقــساڭالر، ســىلهر زادى دۇنيــادا قانچىلىــك 

ئـۇ . ئالالھ بىزلهرنى پهيدا قىلغـان. دهرىجىده ئىكهنلىكىڭالرنى بىلىۋاالاليسىلهر
بىز ئىنسانالر شۇ ئالالھنىڭ خهزىنىـسىدىن مائـاش . ىدۇھازىر بىزلهرنى بېقىۋات

ئـۇ ئـالالھ . شۇ ئالالھنىڭ بهرگهن رىزقى بىلهن جان بېقىۋاتىمىز. ئېلىۋاتىمىز
شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىــزگه، شــۇ . بولــسا بىزنىــڭ ھهممىــدىن كاتتــا پادىــشاھىمىز

. ئالالھقا باش ئـېگىش ۋه ئۇنىـڭ دېگىنىنـى قىلىـشتىن باشـقا چـارىمىز يـوق
زېمىن بولسا، شۇ ئالالھ تائاالنىڭ ئۆيى، بىز بۇ دۇنيادىن ئىبارهت -ئاسمانپۈتۈن 

ــش  ــويىچه ئى ــشى ب ــڭ خاھى ــۇ ئالالھنى ــاۋاتقانالر مۇش ــده ياش ــڭ ئۆيى ئالالھنى
ئهگهر بىز ئۆزىمىزنىڭ خاھىشى بويىچه مېڭىشقا تىرىشـساق، . كۆرىشىمىز الزىم

ا ئـالالھ تائاالنىـڭ بـۇ دۇنيـادىكى پادىـشاھلىق بولـس. بۇرنىمىزغـا يهپ قـالىمىز
زېمىـن -ئاسـمان. ۋاتىـدۇۇقولىدا، شۇ ئالالھنىڭ قۇدرهتلىـك كـۈچى بىـلهن تۇر

زېمىندا نېمه ئىـش قىلـسا، -ئاسمان. ھهممىسى شۇ بىرال ئالالھنىڭ ئىرادىسى
ــدۇ ــورىقى بولماي ــڭ س ــا ئۇنى ــۈم چىقارس ــداق ھۆك ــان . قان ــڭ چىقارغ ئالالھنى

ــارازى ــاكى ن ــۇل قىاليلــى ي ــز قوب ــواليلىھۆكــۈملىرى بى ــدۇ، ب .  ئىجــرا بولىۋېرى
ھېچقانداق ئىنساننىڭ دۇنيادا ئۆزىنىڭ توختىتىۋالغان قـانۇنى بـويىچه ھوقـۇق 

. ئۇنىڭ بىزگه چۈشۈرگهن ھۆكمى ھامان ئىجرا بولىـدۇ. سۈرۈشىگه ھوقۇقى يوق
كىچىك بارلىق ئىنـسانالر ئالالھنىـڭ خاھىـشىنىڭ سـىرتىغا -دۇنيادىكى چوڭ

ــدۇ ــپ كېتهلمهي ــد. چىقى ــان ھېچقان ــپ قويغ ــڭ توختىتى ــسان ئالالھنى اق ئىن
ــدۇ ــشىنىڭ ســىرتىغا چىقىــپ كېتهلمهي ــسانغا ئهســلى . خاھى ــداق ئىن ھېچقان

قوبـۇل (پادىشاھ بولغان ئالالھنىڭ چۈشۈرگهن قانۇنلىرىغا ئۇنىماي ياكى ئۇنـاش 
نىيىتىده بولسىمۇ، ئۇنىڭغـا ئـانچه كۆڭـۈل بـۆلمهي، ئـۆزىگه ئوخـشاش ) قىلىش

ان قـانۇنلىرىنى ئىجـرا قىلىـشى، ئالالھنىـڭ قـانۇنلىرىنى بهندىلهرنىڭ تۈزۈۋالغ
تاشالپ قويۇپ، قانۇن يېزىلغان كىتابالرنى ئىشكاپقا سېلىپ قويۇپ، ھهددىـدىن 

: ئۇنداق كىشىلهردىن ئالالھ بـۇ سـوئالالرنى سـورايدۇ. ئېشىشىغا يول قويۇلمايدۇ
بولۇشـقا سهن مېنىڭ قۇلۇم، مېنىڭ بهندهم تـۇرۇپ، قانـداقمۇ باشـقىالرغا قـۇل 

» مائـاش«تۇرۇپ، مېنىڭـدىن » خىزمهتچىم«رازى بولغۇڭ كهلدى؟ سهن مېنىڭ 
 ،ئېلىۋېتىپ، مېنىڭ بهرگهن رىزقىم بىلهن جان سـاقالپ، قانـداقمۇ باشـقىالرنى
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سېنى باققۇچى ۋه ساڭا ياردهم قىلىۋاتقان دهپ چۈشىنىشكه ئىنتىلـدىڭ؟ سـهن 
ۇ باشـقىالرنىڭ قـانۇنلىرىنى مېنىڭ پادىشاھلىقىم ئاستىدا تۇرۇۋېتىپ، قانـداقم

ئىجــرا قىلىــشقا ئۇنۇغــۇڭ كهلــدى؟ بۇنــداق ھهددىــدىن ئېشىــشنى ســاڭا كىــم 
.  ئـايرىم ھالـدا مۇشـۇنداق سـوئال سـورايدۇ-ئۆگهتكهن؟ ئـالالھ بىـزدىن ئـايرىم

ـــۇ ســـوئالالرغا جـــاۋاب  قېنـــى جـــاۋاب بېرىڭالرچـــۇ؟ ســـىلهرنىڭ قايـــسىڭالر ب
ۇچىـسى بىزنـى ئـاقالپ بېرهلهيـدۇ؟ بېرهلهيسىلهر؟ قايـسى مهھكىمىنىـڭ ئاقلىغ

قايسى قۇتقۇزۇپ قـالغۇچى بىزنـى قۇتقـۇزۇپ قاالاليـدۇ؟ قېنـى دهپ بېقىڭالرچـۇ؟ 
 قايسى كىشىگه پاالنى دهپ ئىشهنچ قىالاليمىز؟
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بىزنىڭ سورايدىغان سوئالىمىز پهقهتـال : چۈشىنىش زۆرۈر بولغان سۆز شۇكى
ــدار، قــانۇنچى بولۇشــىغا ــارمۇدۇنيــادا ئىنــسانالرنىڭ ھوقۇق  يوقمــۇ؟ - ھهققــى ب

ــارهت ئهمهس، بهلكــى ئهســلى ســ ــدىن ئىب ــاقچى ودېگهن ــانۇنچى بولم ئال ئهگهر ق
ـــارمۇ ـــاقهتچىلىكى ب ـــدار بولۇشـــىغا الي ـــانۇنچى ۋه ھوقۇق ـــدا، ق ـــوق؟ -بولغان ي

بىـز باشـتىمۇ : ئۆزىمىز شۇ توغرىـدا ئويلىنىـپ باقـايلى. دېگهنلىكتىن ئىبارهت
 ئۇالرنىـڭ تىلىنـى ،كى بىـر ئـايروپىالننى ئهگهر بىر دانه ماشىنا يـا،دهپ ئۆتتۇق

ئوبدان ئۇقمايدىغان، ھهممه ئىشلىرىنى ئوبدان ئـۆگهنمىگهن ئـادهملهر ھهيدىـسه 
ياكى چۇۋۇپ ئـۆگىنىمهن دېـسه، ئۇقمـاي ھهيـدىگهن يـاكى ئۇقمـاي ئوڭـشايمهن 
دېگهن ئادهملهر شۇ ماشىنا ياكى ئايروپىالننى قانداق قىلىـپ قۇيـار؟ ھهيـدىگهن 

 بۇياقالرغا ئۈستۈرۈپ ئۆزىنىمۇ ئۆلتۈرىدۇ، ماشىنىنىمۇ -نى ئۇياقكىشى ماشىنى
ــدۇ ئوڭــشايمهن دهپ چــۇۋۇقىنى بۇرۇنقىــدىن بهكــرهك چــۇۋۇپ . كــاردىن چىقىرى

ئـادهتتىكى ماشـىنىالرنى : تاشاليدۇ، شۇنداققۇ؟ ئهمدى ئۆزىمىز ئـويالپ كـۆرهيلى
ماشــىنىدا ئوبـدان بىلمىــگهن ئـادهم ھهيدىــسه بۇزۇلـۇپ كېتىــدىغان، ئۆزىنىمـۇ، 

ــالهمنى،  ئولتۇرغــانالرنىمۇ ھــاالك قىلىــپ تاشــاليدىغان تۇرســا، شــۇنچه چــوڭ ئ
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شۇنداق مۇرهككهپ، نهچچه يـۈز مىـڭ خىللىغـان تهركىبلىـرى بولغـان دۇنيـانى 
باشـــقۇرىمهن دهپ، بـــۇ دۇنيانىـــڭ ئىگىـــسى توختىتىـــپ قويغـــان قـــانۇنالرنى 

 چـۆرۈيمهن دېگـۈچى بۇزۇۋېتىپ، ئۆزۈم قـانۇن چىقىرىـپ، دۇنيـانى ئـۆز ئالـدىمغا
تېخنىكالر ۋه ئىنژېنېـرالر ماشـىنىنى ياسـىغان ۋاقىتتـا  -ئهخمهقنىڭ مىسالى

بهلگىلهپ بهرگهن ماشىنىنى قانداق ھهيدهش توغرىسىدىكى قانۇننى ئۆگهنمهي، 
ئۇنىــڭ ئورنىغــا باشــقا بىــر قائىــده ياســاپ چىقىــپ، شــۇ ئۆزهمنىــڭ قائىــدهم ۋه 

ىنىمۇ، باشقىالرنىمۇ، ماشىنىنىمۇ ھاالك ئويلىغىنىم بويىچه ھهيدهيمهن دهپ ئۆز
 قىلىپ تاشلىغان ئهخمهقنىڭ مىسالىغا ئوخشىمامدۇ؟

دۇنيانىڭ مهخپى سىرلىرى بهك جىق، بىز ئىنسانالر بهك ئاجىز ! بۇرادهرلهر
يارىتىلغانمىز، بىزنىڭ دۇنيانىڭ ھهممه ياقلىرىنى چۈشهنگۈدهك قابىلىيىتىمىز 

، يهنه دۇنيادىكى ئىلىم تۈگىمهيدۇ، بۇنىـڭ  يىل ئوقۇسىمۇ1000بىر ئادهم . يوق
 دۇنيانىڭ ھهقىقىتىنى چۈشىنىش ئۈچۈن ئوقۇپ بىلىـشكه ئـۆمرىمىز، -سهۋهبى

شۇ ۋهجىدىن ئىنسانالر . تهتقىق قىلىپ تېپىشقا ئهقلىمىز ھهرگىز يېتىشمهيدۇ
ئالالھدىن . ھهر قانچه قىلىپمۇ دۇنيانىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى چۈشىنهلمهيدۇ

ىـر كىـشى دۇنيانىـڭ ھهقىقىـي مـاھىيىتىنى چۈشىنىـشكه مـاھىر باشقا ھېچب
ــدۇ ــالالھ . بواللماي ــمه ھهقىقهتلىرىنــى شــۇ بىــرال ئ ھهمــمه ســىرلىرىنى ۋه ھهم

شــۇنىڭ ئۈچــۈن دۇنيــادا ھوقــۇق . باشــقا ھېچبىــر كىــشى بىلمهيــدۇ. بىلىــدۇ
. سۈرۈشكه، دۇنيـادىكى قـانۇنالرنى تـۈزۈپ چىقىـشقا كىـشىنىڭ قـۇربى يهتمهيـدۇ

 كىچىـك ئىـشالرنى -تائاال قۇرئاندا بىزنىڭ ھاياتىمىزدىكى بـارلىق چـوڭئالالھ 
ئارقىلىق ئـۇنى بىـزگه ) ھهدىس شهرىف(پهيغهمبىرىمىز ئۆز سۆزلىرى . ئۆگهتكهن

ــدى ــدا . شــهرھىلهپ بهرگهن ئى ــبهر ئهلهيھىســساالمنىڭ زامانلىرى ــده پهيغهم ھهم
) دۆلهتلىـرى(رى ئىسالم قانۇنلىرى ئـۆز ئهينـى يۈرگۈزۈلـۈپ، ئىـسالم ھۆكـۈمهتلى

 .قۇرۇلغان ئىدى
 ،ئهمما ھازىرقى دۇنيادا ئاددى ئىنسانالر باشقا ئىـشالر ئۈچـۈن قـانۇن تۈزسـه

شـۇنداق قوبـۇل قىلغـانلىقى . باشقا ئىنسانالر بـۇنى قوبـۇل قىلىـپ كهلمهكـته
بىرىگه ئۇرۇش -بىر.  ھازىر دۇنيانىڭ ھېچقانداق يېرى خاتىرجهم ئهمهس،ئۈچۈن

ادهملهر ئادهملهرنى بوزهك قىلىۋاتقـان، ئادهمنىـڭ ئادهملىـك ئېالن قىلىۋاتقان، ئ
ئېتىبارى بولمايۋاتقان، ھاياتنىـڭ ھېچبىـر مهززىـسى بولمايۋاتقـان، كاپىتـالىزم 
دۆلهتلىرىده ئىنسانالر ئىنسانالرنى قۇل قىلىپ ئىـشلىتىۋاتقان، نائىنـساپلىق، 

بــۇ . ماقتــابول) تۆكــۈش(زالىملىــق، بۇالڭچىلىــق، بىۋاپــالىق، قــان ئــاققۇزۇش 
ئىشالر بىزگه زادى دۇنيادىكى قانۇنچىالر دۇنيانىڭ ھهقىقىتىنى چۈشهنمىـسىمۇ، 
شوپۇر ئهمهس كىچىك باال ئۆزىنىڭ قىزىقىشى بىـلهن ماشـىنا ھهيـدهپ بېقىـپ، 
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ــۆزىنى ۋه  ــسانالر ئ ــادىكى ئىن ــدهك، دۇني ــاالك قىلغان ــقىالرنى ھ ــۆزىنى ۋه باش ئ
ئىنــسانالرنىڭ ھهقىقهتلىرىنــى دۇنيــادىكى . باشــقىالرنى ھــاالك قىلىۋاتىــدۇ

ئـۆزىگه (چۈشىنىش ئۇياقتـا تۇرسـۇن، ئۆزىنىـڭ ھهقىقىتىنىمـۇ چۈشـهنمهيدىغان 
ــى ــى الزىملىقىن ــڭ بولۇش ــداق قانۇننى ــادهك ) قان ــشىلهر دۇني ــدىغان كى ئۇقماي

نـى ماڭـدۇرىمهن دهپ، ئۆزىنىمـۇ ۋه پۈتـۈن دۇنيـا خهلقىنىمـۇ »زاۋۇت«مۇرهككهپ 
ئهگهر شۇالر . بارغانلىقىدىن باشقا پايدىسى يوقھاالكهت تهرهپكه ئېلىپ كېتىپ 

ئۆزىنىــڭ بىلمهيــدىغانلىقىغا ھهقىقىــي تهســلىم بولــۇپ، ھوقــۇق سۈرۈشــته 
ئالالھنىڭ توختىتىپ بهرگهن قانۇنلىرى بويىچه ھوقۇق سۈرسه ياكى دۇنيـادىكى 
پۈتــۈن خهلــق بىرلىــشىپ ئۇنــداق قــانۇنالرنى يــوق قىلىــپ، ئالالھنىــڭ تــوغرا 

زۈشـكه تىرىشـسا، ئىنـسانالر ئهلـۋهتته بـۇ زۇلـۇمالردىن قۇتۇلغـان قانۇنىنى يۈرگۈ
بۇندىن باشقا . بولمىسا بۇ دۇنيادا ۋه ئاخىرهتتىمۇ ئازاب ئىچىده قالىدۇ. بوالتتى

بۇ دۇنيا ۋه ئۇ دۇنيادىكى خاپىلىقتىن قۇتۇلۇپ قـالغىلى بولىـدىغان باشـقا يـول 
 .يوق
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 ۋه ھوقۇقدار بولۇشىغا الياقىتى يوق نېمه ئۈچۈن ئىنسانالرنىڭ قانۇنچى. 1

 دهيمىز؟
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 ھهدىس شهرىفچۇ؟
 نېمه ئۈچۈن ھازىر دۇنيانىڭ ھېچبىر يىرى خاتىرجهم ئهمهس؟. 3
ئۆزى قانۇن تۈزۈپ دۇنيانىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرىمهن دېگهن ئهخمهقنىـڭ . 4

 ه ئوخشايدۇ؟مىسالى نېمىگ
 ئىنسانالر قانداق قىلغاندا زۇلۇمدىن قۇتۇالاليدۇ؟. 5
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ئهگهر ســىلهر ســىنچىالپ قــاراپ تــۇرۇپ، ئوبــدانراق ئوياليــدىغان ! بــۇرادهرلهر
ــــشىده،  ــــۇچراپ كېتى ــــا ئ ــــڭ بۇزۇقچىلىقق ــــىلهر ھاياتلىقنى ــــساڭالر، س بول

ئىنـسان . هبنىڭ بارلىقىنى بىلهلهيـسىلهربىلىمسىزلىكتىن باشقا يهنه بىر سهۋ
 بىر ئادهمنىڭ ياكى بىر ئائىلىنىڭ ئىـسمى يـاكى بىـر مىللهتنىـڭ ،دېگهن سۆز

پۈتــۈن دۇنيــادىكى ئىنــسانالر ھهممىــسى ئىنــسان بولغــانلىقى . ئىــسمى ئهمهس
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 ئۆزلىرىنىــــڭ نىجــــاتلىق تېــــپىش، ھهممىــــسىنىڭ ئۆزلىرىنىــــڭ ،ئۈچــــۈن
ھهر قانــدىقى خــاتىرجهملىكته ھايــات .  بــارزۆرۈرىيهتلىرىنــى تولــۇقالش ھهققــى

كهچۈرۈشكه، ئىنساپ بىلهن مۇئامىله قىلىشقا، ھـۆرمهتلهش ۋه ئىززهتلىنىـشكه 
.  بــۇ گهپنــى ئــازراق ئهقلــى بــار ئادهمنىــڭ ھهممىــسى چۈشــىنهلهيدۇ.ھهقلىــق

خۇشاللىق ئىچىده ھايات كهچۈرۈش دېگهنلىك بولىدىغان بولسا، بـۇ خۇشـاللىق 
ىڭ خۇشال ھايات كهچۈرۈشى يـاكى بىـر ئائىلىنىـڭ خۇشـال  بىر ئادهمن-ھايات

ھايات كهچۈرۈشى يـاكى بىـر مىللهتنىـڭ خۇشـال ھايـات كهچۈرۈشـى دېگهنلىـك 
خۇراملىـق ۋه خاتىرجهملىـك -ئهمهس، بهلكى پۈتـۈن دۇنيـا خهلقىنىـڭ خۇشـال

 .ئىچىده ھايات كهچۈرۈشى دېگهنلىك بولىدۇ
خۇرام ھايـات كهچۈرىۋاتقـان -ئۇنداق بولمىغاندا ھازىرقىدهك بىرسى خۇشال

بولسا، يهنه بىرسـى يىغالۋاتقـان، قاقـشاۋاتقان بولـسا بۇنـداق ھايـاتنى خۇشـال 
 بىـر ئىنـساننىڭ يـاكى -شۇنىڭغا ئوخشاش نىجاتلىق. ھايات دېگىلى بولمايدۇ

ــمه  ــى، ھهم ــاتلىقى ئهمهس بهلك ــڭ نىج ــر مىللهتنى ــاكى بى ــڭ ي ــر ئائىلىنى بى
ئۇنـداق بولمىغانـدا ئهگهر بىرسـى . هت بولىدۇئىنسانالرنىڭ نىجاتلىقىدىن ئىبار

 بـۇنى ،باياشات ياشاۋاتـسا، يـۈزى قۇللـۇق ئىچىـده ئېزىلىۋاتـسا-ئازادلىقتا شات
 .ئىنساننىڭ نىجاتلىقى دېگىلى بولمايدۇ

 

 مۇھاكىمه
 ئىنسان دېگهن كىمنىڭ ئىسمى؟. 1
 ئىنسانالرنىڭ قانداق ھوقۇقى بار؟. 2
  دېگهن نېمه؟خۇشاللىق ئىچىده ھايات كهچۈرۈش. 3
ــازاب. 4  -بىرســى خۇشــاللىق ئىچىــده ھايــات كهچۈرســه، يــۈزى، مىڭــى ئ

ئوقۇبهت ئىچىـده ھايـات كهچۈرسـه بۇنىمـۇ خۇشـاللىق ھايـات دېگىلـى بوالمـدۇ؟ 
 نىجاتلىق دېگهنچۇ؟
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. ال ســورايمهنزهڭ قويــۇپ ئــويالڭالر، مهن ســىلهردىن بىــر ســۇئ! بــۇرادهرلهر

دۇنيادا ھېچقانداق بىر كىشى بىلهن تۇغقانچىلىقى يوق، ھېچبىر كىشى بىلهن 
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باسـمايدىغان، ھهمـمه ئىـشىدا شـۇنداق  ئاالقىسى يوق، ھېچبىـر كىـشىگه يـان
ــادهم  ــاك ئ ــادهتته باشــقا ئىنــسانالردا بولىــدىغان كهمچىلىكلهردىــن پ خــالىس، ئ

 ،ن باشقا ھېچبىر كىشىده بولمايـدۇبوالمدۇ؟ مېنىڭچه بۇنداق سۈپهتلهر ئالالھتى
چۈنكى كامـالهتكه يهتـكهن بۇنـداق سـۈپهتلهر، . دهپ جاۋاب بېرىشىڭالر مۇمكىن

 .ئالالھتىن باشقا يهنه بىرسىده بولۇشى مۇمكىن ئهمهس
 مهيلـى ھهر قـانچه كاتتـا ئـالىم بولـۇپ كهتـسۇن، ئـۇ ،ھهر قانداق ئىنسان

ز نهپسى ئۈچۈن بولغان بىـر نهچـچه  ئۇنىڭ ئۆ،بهرىبىر ئىنسان بولغانلىقى ئۈچۈن
بىر نهچـچه نهرسـىگه ئـامراق بولىـدۇ ۋه بىـر نهچـچه . خىل مهقسهتلىرى بولىدۇ

شۇنداقال بهزى ئادهملهر بىـلهن ئاالقىـسى ياخـشى بولىـدۇ، . نهرسىگه ئۆچ بولىدۇ
بىـر نهچـچه ئـادهملهرنى . يهنه بهزى ئادهملهر بىـلهن ئاالقىـسى ياخـشى بولمايـدۇ

ك ئـادهتته شـۇنىڭده. ه يهنه بىر نهچچه ئادهملهرنى يامـان كۆرىـدۇياخشى كۆرىدۇ ۋ
.  كهمچىلىكلهردىـن پۈتـۈنلهي خـاالس بولـۇپ كېتهلمهيـدۇئىنسانالردا بولىدىغان

 خـۇرام ۋه خاتىرجهملىـك ئىچىـده -شۇنىڭ ئۈچـۈن بىـز ئىنـسانالرنىڭ خۇشـال
 ئهمهس ھايات كهچۈرىشىمىز ئۈچۈن بىز ئىنسانالرغا، بىزنىڭ ئـۆز ئىرقىمىـزدىن

بهلكى، بىزنى ياراتقان، ھهممه ئىنسانالرغا ئوخشاش مۇئامىله قىلىدىغان، پۈتۈن 
ئىنسانالرغا ئىنساپ بىلهن ھوقۇق بېرىدىغان، ئۆز نهپسى ئۈچـۈن بىـرهر ئـائىله، 
قهبىله، دۆلهت ياكى بىر مىللهتكه يان باسمايدىغان، بىرىنى ياخشى كـۆرۈپ يهنه 

ــداق مهخلــۇق ئۇنىــڭ ھــۆكمىگه مــاقۇل بىرىنــى يامــان كۆرمهيــدىغان، ھهر  قان
بولىدىغان، ھۆكۈم قىلىشتا ئۆزىنىڭ بىلىمـسىزلىكىدىن خاتـا ھۆكـۈم قىلىـپ 
ــۈزۈپ،  ــۇن ت ــا ئۇيغ ــشى ۋه ھوقۇقىغ ــڭ خاھى ــۈملهرنى ئۆزىنى ــدىغان، ھۆك قويماي
ئىنـــسانالرغا زىيـــان يهتكۈزمهيـــدىغان، بهزىلهرنىـــڭ دوســـتى، يهنه بهزىلهرنىـــڭ 

رســىنىڭ تهرهپــدارى ۋه يهنه بىرىنىــڭ قارشىچىــسى دۈشــمىنى بولمايــدىغان، بى
. ئـادالهتنى تۇرغـۇزغىلى بولىـدۇ- ئاندىن ئهدلـى،بولمايدىغان بىر زات بولغاندىال

ال پۈتۈن گـۇرۇھالر ئۆزلىرىنىـڭ ھوقـۇقلىرىنى ھاسـىل قىلىـپ دىشۇنداق بولغان
 ئالالھنىـــڭ قانۇنىنىـــڭ ئورنىغـــا ،ئهگهر ھازىرقىـــدهك ھهمـــمه يهرده. ئاالاليـــدۇ

نــدىنىڭ قــانۇنى يۈرگۈزۈلــسه، ئالالھنىــڭ ھۆكــۈملىرىنى تاشــالپ قويــۇپ، به
ئىنسانالرنىڭ ھۆكۈملىرىگه ئىتائهت قىلـسا، بۇنـداق يهرلهرده ھهرگىـز زۇلـۇم ۋه 

ـــدۇ ـــسىزلىق تۈگىمهي ـــا . ئىنساپ ـــۈرۈش قولغ ـــات كهچ ـــك ھاي ۋه خاتىرجهملى
ىــڭ ئۆزلىرىنىــڭ كۈچلــۈك ھوقۇقلىرىــدىن پايــدىلىنىپ، ئۆزلىرىن. كېلهلمهيــدۇ

دهرىجىلىرىنــى باشــقىالردىن ئايرىۋېلىــپ، ئــۆزى ئــۆزىگه يوغــانلىق جــازىلىرىنى 
ئۇالرغا قىلىنىدىغان ھۆرمهت، ئېھتىرام . ياسىۋالغان ھوقۇقدارالرغا قاراپ باقايلى

، ئۇالردا بار ھوقۇق، ئۇالرغا تۆت تامدىن كېلىدىغان قۇلالر ۋه »جازا«ۋه ئۇالردا بار 
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غا خـاس قىلىـپ قويۇلغـان، ئـۇالردىن باشـقا ھېچبىـر ئۇالردا بار ئىختىيار شۇالر
ـــدۇ ـــن بواللماي ـــۇالردهك ئهركى ـــشى ئ ـــا . كى ـــانۇنلىرى ئۇالرغ ـــڭ ق ھۆكۈمهتنى

. ۋا قىلمايـدۇهئۇالرنىڭ قارشـىلىقىغا ھېچبىـر كىـشى د. ئىشلىمىسىمۇ بولىدۇ
ھېچقانـداق . ئۇالر نېمىنى خالىـسا شـۇ قىالاليـدۇ، ھـېچ سوراقچىـسى بولمايـدۇ

ئۇالرنىـڭ خاتـالىقلىرىنى . ىلىرى ئۇالرنى جازاالشقا قادىر بواللمايـدۇئادالهت ئىدار
ــدۇ ــۆز يۇمى ــادهملهر ك ــمه ئ ــا ھهم ــۇرۇپ، ئۇنىڭغ ــۆرۈپ ت ــشاھالر، . ك ــلهر پادى بهزى

پادىـشاھالرمۇ، . ھوقۇقـدارالر ھېچقانـداق خاتـالىق ئۆتكۈزمهيـدۇ دهپ چۈشـىنىدۇ
 ئىنسانالر نـېمه ئۈچـۈن ھوقۇقدارالرمۇ باشقىالرغا ئوخشاشال ئىنسان تۇرسا، باشقا

ئۇالرغا خۇددى شۇ باشقا پۇقراالرنىڭ ھهممىسىنى يېمهكلىك ۋه خىراجهت بىلهن 
تهمىنلهۋاتقاندهك، ئۇالرنىڭ ئۆلۈشى، تېرىلىشى ھهممىسى شـۇ ھوقۇقـدارالرنىڭ 
قولىدىكىدهك شۇنداق قول بـاغالپ كېتىـدۇ؟ نـېمه ئۈچـۈن دوڭغاقاليـدۇ؟ نـېمه 

ۈن ئــۇالردىن بۇنچىــۋاال قورقىــدۇ؟ نــېمه ئۈچــۈن ئۈچــۈن بــاش ئــۇرۇدۇ؟ نــېمه ئۈچــ
ــاكى ئۇالرنىــڭ  ــسا ي ــالىقلىرىنى كۆرســىتىپ قويۇشــقا مايىــل بول ئۇالرنىــڭ خات
خاتالىقلىرى توغرىسىدا سۆزلهشسه خهلقلهر خاتالىشىپ كېتىـدۇ؟ ئـۇالر ياخـشى 

 -ئۇالرنىـڭ راھهت. بولسۇن، ئهسكى بولسۇن، خاتـالىقىنى قىلىـپ كېتىۋېرىـدۇ
 كۈنـدۈز دهم ئالمـاي -كـېچه. ده ھايـات كهچۈرۈشـىده چاتـاق يـوقپاراغهت ئىچى

 دېھقانالرغـا بېرىلمهيـدىغان ياخـشى ئاشـلىقالر ئۇالرنىـڭ -ئىشلهيدىغان ئىشچى
 .ئىتلىرىغا بېرىلىدۇ

مۇشۇنداق دهپ تۈگهتكۈسىز زۇلـۇمالر بىـلهن ! ئويالپ بېقىڭالرچۇ! بۇرادهرلهر
داق قىلىــۋاتقىنى ئــادىللىق باشــقۇرغانلىق ئىنساپــسىزلىق بولمامــدۇ؟ مۇشــۇن
 ھهمـمه ئـادهملهرنى ئوخـشاش ،بىلهن باشقۇرغانلىق بوالمدۇ؟ مۇشۇنداق قـانۇنالر

دهپ قارايدىغان قانۇنچىالرنىڭ توختىتىپ بهرگهن قانۇنلىرى بوالالمـدۇ؟ شـۇنداق 
ئادهملهر ھهممه ئىنسانالر ئۈچۈن پايدىلىق بولغان قـانۇنالرنى تـۈزۈپ چىقاالمـدۇ؟ 

، ھوقۇقدارالرغا، زېمىن ئىگىلىرىگه، شۇجى، ھاكىم ۋه باشقا بايالرغا پادىشاھالرغا
بۇالرنىڭ ھهر قاندىقى ئـۆز ئـورنىنى باشـقا ئىنـسانالردىن يـۇقىرى : قاراپ باقايلى
بۇنــداق ئــادهملهرگه دۇنيانىــڭ ھهر قانــداق قــانۇنلىرى باشــقا . دهپ قارايــدۇ

ــدۇ ــادهملهرگه بهرمىــگهن ھوقــۇقالرنى بېرى ــۇالر ھهمــمه. ئ  ئىــشتا باشــقىالردىن ب
بۇالر ھۆرمهتلىك ۋه . بۇالر پاكىز بولىدۇ، باشقىالر بولسا پاسكىنا. ئۈستۈن تۇرىدۇ

بۇالر بۇلىغىلى تۇرغان، باشقىالر بـۇالنغىلى . يۇقىرى تهبىقىلىك ئادهملهر بولىدۇ
ــان ــدۇ. تۇرغ ــويىچه ئىــش قىالالي ــشى ب ــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ خاھى ــۇالر ئۈچــۈن . ئ ئ

ئـويالپ . ى، ئابرويى ۋه ھهممه نهرسىسى قۇربان قىلىنىـدۇخهلقنىڭ مېلى، جېن
مۇشـۇنداق قىلغىنـى ھېچبىـر مهقسهتـسىز، تهرهپدارلىقـسىز ھوقـۇق ! بېقىڭالر
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سۈرگىنى بوالمدۇ؟ مۇشۇنداق قىلغـانالر ئىچىـده مـاختىغۇدهك قـانۇنالر تۈزۈلـۈپ 
ــلهرگه قــاراپ باقــايلى ــۇرادهرلهر، ھوقۇقــدار مىللهت نىــڭ ئۆزى: چىقاالمــدۇ؟ ھهي ب

ئۇالرنىـڭ تـۈزگهن . تاقهتلىك كۈچى بىلهن باشقا مىللهتلهرنى قـۇل قىلىۋالغـان
قانۇنلىرى ئۆزلىرىنىڭ غهرهزلىك مهقسهتلىرىدىن تهركىـب تاپقـان بولـۇپ، ئـۇالر 
ئۆزلىرىنىڭ مىللىتىنى ئۈستۈن تهبىقىدىكى ئىنسانالر دهپ باشقىالرنى ئىنـسان 

ابلىغان ھالهتته، ناھايىتى تـۆۋهن ئهگهر ئىنسان دهپ ھېس. دهپمۇ ھېسابلىمايدۇ
بــۇالر ئــۆزلىرىنى ھهر ھالــدا باشــقىالردىن . دهرىجىــدىكى ئىنــسانالر دهپ قارايــدۇ
باشقىالرنىڭ پايدىلىرىنى پهقهتـال ھېـسابقا . يۇقىرى دهرىجىلىك دهپ ھېساباليدۇ

ـــسى ئۈچـــۈن، باشـــقىالرنىڭ قېنىنـــى ۋه مېلىنـــى،  ئالمـــاي، ئۆزىنىـــڭ پايدى
دۇنيـادىكى ھهمـمه . شقا پايـدىلىرىنى ئېلىـشقا تهييـار تۇرىـدۇئابرۇيلىرىنى ۋه با

جايـــدا ئىنـــسانالر تهرىپىـــدىن تـــۈزۈلگهن قـــانۇنالر بولىـــدىكهن، ھهممىـــسىده 
بۇ يهرده ھهممىنـى بىـردىن بىـر تهپـسىلىي بايـان . مۇشۇالرنىڭ تهسىرى بولىدۇ

 زادى دۇنيانىـڭ ھهر قانـداق ،قىلىش مۇمكىن بولمىغانلىقى ئۈچـۈن، سـىلهرنى
يېرىده ئىنـسانالرنىڭ تـۈزگهن قـانۇنلىرى ئىجـرا بولۇۋاتقـان بولـسا، ئـۇ يهرلهرده 

 دېگهنلىكـكه ئاگاھالنـدۇرۇش ئۈچـۈن، ،چوقۇم زۇلۇم ۋه ئىنساپسىزلىقمۇ بولىـدۇ
ئىنسانالرنىڭ . يۇقىرىدا مهن سىلهرگه بىر نهچچه مىسالالرنى كۆرسىتىپ ئۆتتۈم

بهزى ئــادهملهرگه ھهددىــدىن زىيــاده تۈزۈۋالغــان قــانۇنلىرى مېڭىۋاتقــان يهرلهرده 
بهزى ھوقـۇق بېرىـشكه تېگىـشلىك بولغـان ئـادهملهرگه . ھوقۇقالر بېرىۋېتىلىدۇ

بۇنــداق بولــۇپ .  بهلكــى ئــۇالر خارلىنىــدۇ،ھوقــۇق بېــرىلىش ئۇياقتــا تۇرســۇن
 كهمچىلىكتىن خالىي بواللمايدىغانلىقىنىڭ نىڭ ئىنسانالر-قېلىشنىڭ سهۋهبى

الر شـــۇنداق ھوقـــۇقالرنى تهقـــسىم قىلىـــش ئۈچـــۈن ئىنـــسان. ســـهۋهبىدىندۇر
 ئـۆز نهپـسى، ،مهسلىھهتكه ئولتۇرغان چېغىدا، ئۇنىڭ دىلىغا ۋه ئۇنىڭ كـۆڭلىگه

قوشــنا ۋه -قۇلــۇنر، ئۆزىنىــڭ تۇغقــانلىرى، ئۆزىنىــڭ ئائىلىــسىدىكى كىــشىله
ئاغىنىلىرى ياكى ئۆزىنىڭ مىللىتى كېلىۋېلىپ، ھۆكۈمده ھهققـانىيهت بىـلهن 

ئاالقىدار كىشىلهرگه يـاردهم قىلغىنىـدهك، باشـقا ئاالقىـسى . مايدۇھۆكۈم قىالل
قېنى، ھـازىر ئـۆزهڭالر . يوق كىشىلهرگه ياردهم قىلىشقا ئۇنىڭ ماجالى يهتمهيدۇ

مۇشـــۇنداق نائىنـــساپلىق زۇلـــۇمالردىن قۇتۇلـــۇش ئۈچـــۈن، ! دهپ بېقىڭالرچـــۇ
 ئىنسانالرنىڭ  قائىدىلىرىگه ئهگىشىشتىن يۈز ئۆرۈپ، پۈتۈن-كىشىلهرنىڭ تۈزۈم

قانۇنلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، ئاشـۇ ھهممىنـى ئـۆزى پهيـدا قىلغـان، ھهمـمه 
ســىرلىرىمىزنى بىلىــدىغان، ھهمــمه ئىنــسانالرنى بــاراۋهر كۆرىــدىغان، ئۇالرنىــڭ 
ئارىسىنى ئايرىمايدىغان، ئايرىغان تهقـدىردىمۇ ئۇالرنىـڭ نهسـلىنىڭ سـهۋهبىدىن 

ىن ياكى ئۇالرنىڭ رهڭگىنىڭ ۋه جىسمىنىڭ ياكى ئۇالرنىڭ گۇرۇھىنىڭ سهۋهبىد
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 ماللىرىنىڭ سهۋهبىدىن ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ ئهخالقىنىـڭ -ياكى باشقا پۇل
سهۋهبىدىن ئايرىيدىغان بىرال ئالالھنىڭ قانۇنىنى ئىجرا قىلىـشتىن باشـقا يهنه 

 قانداق ئۇسۇل بولسۇن؟
 

 مۇھاكىمه
 قىسمىنى سۆزلهڭ؟ئالالھ تائاالنىڭ كامالى سۈپهتلىرىنىڭ بىر . 1
ــى. 2 ــدا ئهدل ــداق بولغان ــۈن گۇرۇھالرنىــڭ -قان ــۇزۇپ، پۈت ــادالهتنى تۇرغ  ئ

 ھوقۇقلىرىنى جارى قىلدۇرغىلى بولىدۇ؟
ــساپلىق. 3 ــداق يهرلهرده نائىن ــك ،قان ــدۇ؟ ۋه خاتىرجهملى ــۇم تۈگىمهي  زۇل

 ئىچىده ھايات كهچۈرۈش قولغا كهلمهيدۇ؟
ائىنساپـسىزلىق بولىـدۇ؟ نـېمه دۇنيانىڭ قانـداق يهرلىرىـده زۇلـۇم ۋه ن. 4
 ئۈچۈن؟
  زۇلۇمدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرهك؟،نائىنساپلىق. 5

  

    باب خاتىرجهملىك ئىچىده ھاياتباب خاتىرجهملىك ئىچىده ھاياتباب خاتىرجهملىك ئىچىده ھاياتباب خاتىرجهملىك ئىچىده ھايات. . . . 8888
    كهچۈرۈشنى قانداق قىلغاندا قولغاكهچۈرۈشنى قانداق قىلغاندا قولغاكهچۈرۈشنى قانداق قىلغاندا قولغاكهچۈرۈشنى قانداق قىلغاندا قولغا

    كهلتۈرگىلى بولىدۇ؟كهلتۈرگىلى بولىدۇ؟كهلتۈرگىلى بولىدۇ؟كهلتۈرگىلى بولىدۇ؟
 

ئهقىدىده بىزگه تاشلىۋېتىشكه بولىدىغان يهنه بىـر مهسـىله بـار، ! بۇرادهرلهر
 -ىلگهنــدهك ئادهملهرنىــڭ ســاقالپ قالىــدىغان ئهڭ مــۇھىم نهرسىــسىســىلهر ب

ئهگهر . ئۇالرنىڭ زىممىسىده بار بولغان ۋهزىپىلهرنى ئورۇنالشـقا بولغـان تۇيغۇسـى
مهندىن ھـېچ كىـشى . ھهر قانداق بىر ئادهم مهن نېمه ئىش قىلسام قىالاليمهن

.  قىاللمايـدۇسـوراق-ئالوبىرهر نهرسه تهلهپ قىاللمايـدۇ، ھـېچكىم مهنـدىن سـ
ھــېچكىم ماڭــا جــازا . مېنىــڭ ئۈســتۈمده مهنــدىن ئۈســتۈن ھــېچ كىــشى يــوق

بېرهلمهيـدۇ دهپ شـۇ خىياللىرىـدا جهزمىـيهت ھاسـىل قىلىـپ قالـسا، ئۇنــداق 
 ،شۇ ئادهم شۇنداق بولۇپ كهتكهنـدهك. ئادهمنىڭ ئادهمچىلىكى تۈگىگهن بولىدۇ

 ئۇنىــڭ ئائىلىــسىدىكى ئهگهر بىــر ئــائىله شــۇنداق تونۇشــتا بولىــدىغان بولــسا،
شــۇنداقال ئهگهر بىــر . ئهرلهرنىــڭ ھهممىــسى تاپنىــڭ تېــشىغا چىقىــپ كېتىــدۇ

قهبىله ئادهملهر ياكى بىر قهۋم كىشىلهر شۇنداق ئويالرغـا كېلىـپ قالـسا، ئـۇالر 
ھهم توغرا يولدىن چىقىپ كېتىپ، نېمىنى خالىسا شۇنى قىلىدىغان، بىـزدىن 
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پىكىر بىلهن تهربىيىلىنىپ، ئۆزلىرىـدىن ھېچبىر سوراق قىلغۇچى يوق دېگهن 
 جاڭگالـدىكى بـۆرىلهر يـوۋاش ،ئاجىز دۆلهتلهرنى، ئۆزلىرىدىن ئـاجىز خهلقلهرنـى

ئۇنـــدىن باشـــقا . ئـــۆچكىلهرنى يهپ تۈگهتكهنـــدهك يهپ تۈگىتىۋېتىـــدۇ-قـــوي
دۇنيانىــڭ ھهر . چېكىـدىن ئاشـقان ئىــشالرنى قىلىـشتىن ھهرگىــز تارتىنمايـدۇ

 بىزنىـڭ ،بولۇۋاتقان بولسا، بـۇ شـۇ جايـدىكى زالىمالرنىـڭقانداق يېرىده زۇلۇم 
 دهپ چۈشـــهنگهنلىك ،ئۈســـتىمىزده ھېچبىـــر ســـوراق قىلغـــۇچى كـــۈچ يـــوق

ھهر قانداق بىر جايدا كۈچلۈك بىـر كـۈچ ھۆكـۈم سـۈرمىگىچه ۋه . سهۋهبىدىندۇر
 بىزنىڭ ئۈستىمىزده بىزنىڭ ئاشـكارا ،شۇ جاينىڭ ئادهملىرىنىڭ چۈشهنچىسىده

 ســوراق قىلىــپ، بىــزگه -قىلغــان ئىــشلىرىمىز توغرىــسىدا ســۇئالۋه مهخپــى 
 دهپ چۈشهنمىگىچه ئۇ جايـدىن زۇلۇمنىـڭ ،مۇكاپات ھهم جازا بېرىدىغان كۈچ بار

 .دهرۋازىسى ئىتىلمهيدۇ
مۇنـداق كۈچلـۈك، ھهمـمه ! ئهمدى ئۆزهڭالر دهپ بېقىڭالر قېنـى! بۇرادهرلهر

سـوراق قىالاليـدىغان بىـرال -لئاوئىنسانالردىن قىلغان ئىشلىرى توغرىـسىدا سـ
ئالالھـدىن باشــقا ھوقــۇقنى كىمــگه مهنــسۇپ قىلغىلــى بولىــدۇ؟ ئىنــسانالرنىڭ 

 سوراق قىلغۇچى تهقۋادارالرنىـڭ چىقىـشى -ئىچىدىنمۇ مۇنداق كۈچلۈك سۇئال
ئهگهرچه بىز ئىنسانالر بۇ چوڭ ھوقۇقنى بىر گۇرۇھ ئادهملهرگه . مۇمكىن ئهمهس

.  ئۆزىگه ھهددىـدىن ئېـشىپ كېـتىش ئېھتىمـالى بـاربهرسهك، ئۇالرنىڭ ئۆزىدىن
بىرهر قهبىلىگه مۇنداق چوڭ ھوقۇقنى مهنسۇپ قىلىپ قويغان تهقـدىرده، ئـۇالر 
ئۆزلىرىنىـڭ خـۇدىنى بىلـمهس بولۇۋېلىـپ، دۇنيـادا خۇدالىـق داۋاسـى قىلغــان 

شـۇنداق، ئۇالرنىڭمـۇ بهزى . پىرئهۋننىڭمۇ ئهۋىنى بولۇۋېلىش ئىمكـانىيىتى بـار
ئوخـشىمىغان ھهرخىـل مهقـسهتلىك . لىرى بولىـدۇ، تۇغقـانلىرى بولىـدۇيېقىن

شـۇنداق چـوڭ ھوقـۇق ئۇالرنىـڭ قولىـدا بولغانـدىكىن، ئـۇالر . ئادهملهر بولىـدۇ
شۇالرنىڭ تهرهپدارى بولۇۋېلىپ، نۇرغـۇن ناھهقچىلىـك كهلتـۈرۈپ، بهزى يـۇقىرى 

ــك  ــۆۋهن دهرىجىلى ــان ۋه يهنه ت ــادهملهرنى يىقىتق ــار ئ ــسى ب ــادهملهرنى دهرىجى ئ
 . نۇرغۇن زۇلۇمالرنى قىلىش ئېھتىمالى بار،تىكلىگهن بولۇپ

 ،بۇرۇن مۇشۇ زومىگهرلىك ۋه ھهددىدىن ئېشىـشالرنى تـۈگىتىش ئۈچـۈن. 1
ياۋروپادا بىر دۇنيا يىغىنى ئېچىلىپ، يىغىنغا قاتناشقانالر دۇنيادىكى زۇلۇمالرنى 

لىــس ئــاز كۈنــدىن تــۈگىتىش توغرىلىــق ئىپــاده بىلدۈرۈشــكهن، ئهممــا ئــۇ مهج
كېيىن، ئاق چاچالرنىڭال يىغىنى بولۇپ قېلىـپ، ئـۇ ئـاق چـاچالر بىـر نهچـچه 
كۈچلۈك دۆلهتلهر بىلهن بىرلىشىپ دۇنيادىكى ئاجىز مىللهتلهرگه نائىنـساپلىق 

 .قىلىشنى باشلىغان ئىدى
ھــازىرقى دهۋرده ئامېرىكىــدىكى بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتى ھهم . 2
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كى كۈچلۈك دۆلهتلىرى، نوپۇسـى كـۆپ بولغـان مىللهتلهرنىـڭ شۇالرنىڭ دۇنيادى
دۆلهتلىرى، ئـاجىز مىللهتـلهرگه قىلىـپ كېلىۋاتقـان زۇلـۇملىرى داۋاملىـشىپ 

ئهمما بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ سهۋهبى بىلهن ئـاجىز . كېلىۋهرمهكته
بىگه بىز بۇ ئىككى خىل تهجرى. دۆلهتلهر زۇلۇمدىن قۇتۇلۇشقا ئىنتىلگىنى يوق

ئىـــگه بولغانـــدىن كېـــيىن، زادى دۇنيـــادا ئۇالرنىـــڭ ئادىمىـــدىن تارتىـــپ 
پادىشاھلىرىغىچه، ھهممىسىنى ئۆز ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىغا ئېلىـپ، ھهممىنـى 
ئىنساپ بىـلهن باشـقۇرااليدىغان كۈچلـۈك كۈچنىـڭ چىقىـشى مـۇمكىن ئهمهس 

 كىـشى، زادى شۇنداق كۈچلـۈك ۋه ھوقۇقـدار بولغـۇچى. دېگهن قاراشقا كهلدۇق
دۇنيادا ئالالھـدىن . ئىنسانالردىن ئۈستۈن تهبىقىده تۇرىدىغان كۈچ بولۇشى الزىم

بولۇشـىمۇ . باشقا، ئۇنداق ئىنسانالردىن ئۈستۈن تهبىقىده تۇرىـدىغان كـۈچ يـوق
شۇنىڭ ئۈچـۈن ئهگهر بىـز ئىنـسانالر ياخـشلىقنى خااليـدىغان . مۇمكىن ئهمهس

ئىشىنىپ، ئالالھقـا ئىمـان كهلتـۈرۈپ، بولساق، شۇ بىرال ئالالھنىڭ ھۆكۈمىگه 
شۇ ئالالھنىڭ ھۆكۈمىگه ئۆزىمىزنىڭ پۈتكۈل ھاياتىمىزنى ئۆتكۈزۈپ بېرىـشتىن 

ۋه يهنه دۇنيـادا بىزنىـڭ مهيلـى مهخپـى بولـسۇن، مهيلـى . باشقا چـارىمىز يـوق
. ئاشكارا بولسۇن، ھهممه ئىشىمىزنى شۇ ئالالھ كۆرۈپ تۇرىدۇ ۋه بىلىـپ تۇرىـدۇ

هس بىر كۈنى ھهممىمىز بىردىنبىر شۇ ئالالھنىڭ مهھكىمىـسىگه بىر كۈنى ئهم
بېرىپ، ئۆزىمىزنىڭ دۇنيادا قىلغان ھهممه ئىـشىمىزدىن ھېـساب بېرىمىـز دهپ 

بىزگه ياخشى ئـادهم بولۇشـىمىز . تۇرۇپ ھايات كهچۈرۈشتىن باشقا چارىمىز يوق
 . مۇشۇ بىرال يول بار، ئۇندىن باشقا ئامال يوق،ئۈچۈن

 

 مۇھاكىمه
 ئىنسانالرنىڭ ئهڭ مۇھىم نهرسىسى نېمه؟. 1

 ئهقىدىده تاشلىۋېتىشكه تېگىشلىك نهرسه نېمه؟. 2

 دۇنيانىڭ قانداق يهرلىرىده زۇلۇم بولىۋاتىدۇ؟ نېمه سهۋهبتىن؟. 3
  قانداق جايالردا زۇلۇمنىڭ دهرۋازىسى ئىتىلمهيدۇ؟. 4
ــات.5 ــده ھاي ــك ئىچى ــا  خاتىرجهملى ــدا قولغ ــداق قىلغان  كهچۈرۈشــنى قان

 كهلتۈرگىلى بولىدۇ؟
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    باب كۆڭۈلدىكى شهكنى يوقىتىشباب كۆڭۈلدىكى شهكنى يوقىتىشباب كۆڭۈلدىكى شهكنى يوقىتىشباب كۆڭۈلدىكى شهكنى يوقىتىش. . . . 9999
  

ـــرى، ســـىلهرنىڭ  ـــشتىن ئىلگى ھـــازىر مهن ئۆزۈمنىـــڭ ســـۆزىنى تۈگىتى
بـۇ گهپلهرنـى . كۆڭلۈڭالرغا كېلىپ قالغان بىر شهكنى يوق قىلىشنى خااليمهن

:  ئاخىرىغىچه چۈشىنىپ ئۇققاندىن كېـيىن، سـىلهرنىڭ ھهر بىـرىڭالر-باشتىن
ھۆكمى شۇنداق كۈچلۈك، شـۇنداق تاقهتلىـك، زېمىنـدىن تارتىـپ ئالالھنىڭ «

تاكى ئـاي ۋه قويـاش، يۇلتـۇزالرغىچه ھهممىـسى شـۇ بىـرال ئالالھنىـڭ  قولىـدا 
ــۇللىرى  تۇرۇقلــۇق، دۇنيــادىكى ئىنــسانالر ھهم شــۇ ئالالھنىــڭ مهخلــۇقى ۋه ق
 تۇرۇپ، ئىنسانالر ھـازىر ئالالھنىـڭ ھۆكـۈمىگه قارشـى قـانۇن تـۈزۈپ، ئۆزىنىـڭ
ــان  ــڭ تۈزۈۋالغ ــپ، ئۆزلىرىنى ــېالن قىلى ــى ئ ــشاھى ئىكهنلىكىن ــڭ پادى دۇنيانى
قانۇنلىرىنى ماڭدۇرۇش قانداق مۇمكىن بولغاندۇ؟ نېمه ئۈچۈن شۇنداق كۈچلۈك 
ئالالھ ئۇالرنى توسۇپ قالمايدۇ؟ نېمه ئۈچۈن شۇ كاتتا ئالالھ بۇالرنىڭ جازاسـىنى 

مهن ســىلهرگه بۇنىــڭ . دهپ ئــويالپ قېلىــشىڭالر مــۇمكىن» بهرمهيدىغانــدۇ؟
بىـر چـوڭ دۆلهتنىـڭ : مهسىلهن. جاۋابىنى بىر مىسال ئارقىلىق دهپ بېرىمهن

پادىشاسى بىر ئادهمنى ئۆزىنىڭ بىر ناھىيىلىرىـدىن يـاكى بىـر گۇڭـشېلىرىدىن 
ئۇ ناھىيه ياكى گۇڭشې ئهۋهتـكهن . بىرىگه ھاكىم ياكى شۇجى قىلىپ ئهۋهتىدۇ

دىكى بارلىق قانۇنالر ھهممىسى پادىشاھنىڭ ناھىيى. پادىشاھنىڭ مۈلكى بولىدۇ
شۇ ناھىيه ياكى گۇڭشېدىكى پـويىز، تېلېفـۇن، تېلېگـراف ۋه . ئىلكىده بولىدۇ

ـــشاھنىڭ  ـــكهن پادى ـــاكىمنى ئهۋهت ـــسى ھ ـــىلهر ھهممى ـــارلىق نهرس ـــقا ب باش
شــۇنداق ھــالهتته پادىــشاھ ھېلىقــى ھــاكىمنى يــاكى . ھۆكۈمرانلىقىــدا بولىــدۇ

 بۇيــان بولــۇپ - ســىزىقىمدىن قىلــچه ئۇيــانشــۇجىنى ســهن مېنىــڭ ســىزغان
ئهممـــا پادىـــشاھ ھېلىقـــى ھاكىمنىـــڭ . كهتمهيـــسهن دهپ مهجبـــۇر قىالاليـــدۇ

ــك  ــڭ قانچىلى ــڭ الياقهتچىلىكىنى ــى، ئۇنى ــك ئىكهنلىكىن ــڭ قانچىلى ئهقلىنى
شۇنىڭ بىلهن ئۇنى پادىـشاھ ھوقۇقىغـا . ئىكهنلىكىنى سىناپ كۆرۈشنى خااليدۇ

 .ابالپ، ئۇنى كۈندىن كۈنگه ئۆستۈرۈپ كېتىۋېرىدۇالياقهتچىلىكى بار دهپ ھېس
ئهگهر ھېلىقى ئهۋهتكهن ھاكىم ياكى شۇجى بىلىمسىز، تۇزكـور، ئهخـمهق، 
ئهسكى ئادهم بولسا ۋه يهنه ھېلىقى ناھىيىده ياكى گۇڭشېدا تۇرۇشلۇق ئادهملهر 
ــۆزىگه  ــادهملهر بولــسا، ھېلىقــى ھــاكىم ئ ــادان ئ ھهم بىلىمــسىز، ئىچــى تــار، ن

ن ئىختىيــارالرنى كــۆرۈپ، ئــۆزىنى شــۇ ناھىيىنىــڭ پادىــشاھى خىيــال بىــرىلگه
قىلىپ، ئۆز ئالدىغا ھۆكۈمهت قۇرۇپ، ئۆز ئالدىغا قانۇنالرنى تـۈزۈپ چىقىـپ، ئـۆز 

ئــۇ يهرده تۇرۇشــلۇق بىلىمــسىز، بىچــاره . خاھىــشى بــويىچه مېڭىــشقا باشــاليدۇ
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شـۇنىڭ قولىـدا ئادهملهر راستال ھوقۇق مۇشۇنىڭ قولىدا ئىكهن، مهھكىمىلهر مۇ
ئىــكهن، بىزنــى تــۈرمىگه ســوالش، ئــازاد قىلىــش، بىزنــى بــۇزۇش يــاكى تــۈزهش 
ھهممىسى مۇشۇنىڭ قولىدا ئىكهن دهپ خىيـال قىلىـپ، ھېلىقـى ھاكىمنىـڭ 

پادىشاھ ھېلىقى قـارىغۇ . ئۆز ئالدىغا قۇرغان ھۆكۈمىتىنى قوبۇل قىلىپ قويىدۇ
ــۇقراالرنى ۋه ھــاكىمنى، شــۇنداقال ئۇنىــڭ قىلىۋات ــشلىرىدىن تارتىــپ پ ــان ئى ق

شـۇ ۋاقىتتـا پادىـشاھ خالىـسا ئۇالرغـا . ھهممىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، بىلىـپ تۇرىـدۇ
پهقهت ھوشىدىن كهتكۈچىلىك ئازاب بېرىدۇ، لـېكىن پادىـشاھ ھېلىقـى ھـاكىم 

شـۇنىڭ ئۈچـۈن پادىـشاھ . ياكى شۇجىنى تازا ئوبدان سـىناپ كۆرۈشـنى خااليـدۇ
هت بېرىپ، ئۇالرنىڭ ئىچىگه توشۇپ كهتـكهن قاتتىق سهۋرى بىلهن ئۇالرغا مۆھل

ئۇ پادىشاھ شۇنداق . الياقهتسىزلىك تولۇق تېشىغا چىققانغا قهدهر كۈتۈپ تۇرىدۇ
ــدىن ئېــشىپ، ئۆزىنىــڭ  كۈچلــۈككى، ئــۇ ھېلىقــى ھاكىمنىــڭ تېخىمــۇ ھهددى

يـاكى تۇزكـور . تهختىنى تارتىۋېلىشىدىن ئهنسىرهپ ئۇنى جازاالشقا ئالدىرىمايـدۇ
 ھۆكۈمراننىڭ پادىشاھنىڭ قانۇنىغا بويسۇنماي ئۆز خاھىشى بويىچه خهلقنىڭ ۋه

شۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنچىـۋاال تېـزلىكته . ئىش قىالرمۇ دهيدىغان ئهندىشىسىمۇ يوق
. ھۆكۈم قىلىپ بىرتهرهپ قىلىشنىڭ ياكى جازا بېرىشنىڭ ھېچ زۆرۈرىيىتى يوق

 ھهممىنى ئوبدان  ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىكى ئهسكىلىكىنى،ئۇ پادىشاھ ئۇالرغا
ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ . ئاشكارا قىلىـپ بولغۇچىلىـك مـۆھلهت بېرىـپ كېتىۋېرىـدۇ

ئهســكىلىكلىرىنى ئوبــدان ئاشــكارىالپ بولغانــدىن كېــيىن، بىــر كــۈنى ئۇالرغــا 
ئۇ ئازابتىن ئۇالرنى . شۇنداق قاتتىق ئازاب بېرىدۇكى، ئىنتايىن قاتتىق بولىدۇ

ــدۇ ــۇ قۇتۇلدۇرالماي ــۇالر . ھېچكىمم ــدۇئ ــاره قىاللماي ــداق چ ــۇ ھېچقان . ئۆزلىرىم
مهنمــۇ، ســىلهرمۇ ۋه ئالالھنىــڭ ھېلىقــى ھــاكىم، شــۇجى قىلىــپ ! بــۇرادهرلهر

. ئهۋهتكهن ھوقۇقدارلىرىمۇ ھهممىمىـز مۇشـۇ سـىناق ئىچىـده كېتىـپ بـارىمىز
ئالالھ ھازىر بىزنىڭ ئهقلىمىزدىن، بىزنىڭ قىلمىـشلىرىمىزدىن، تهقۋالىـق ۋه 

ـــانلىقلىرى ـــاتتىق ئېھتىياتچ ـــايىتى ق ـــايىمىزدىن ناھ ـــڭ ۋاپ مىزدىن ۋه بىزنى
) ئۆزىمىز بىـلهن(شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ ھهر قاندىقىمىز . ئىمتىھان ئېلىۋاتىدۇ

كېڭهش قىلىپ، ئۆزىنىـڭ ئهسـلى پادىـشاھى بولغـان ئـالالھ، ھـاالل يهيـدىغان 
ھــاكىم، شــۇجىالر ۋه ئوبــدان پــۇقراالرنى ياخــشى كۆرهمــدۇ يــاكى تۇزكــور پــۇقرا، 

خۇسۇسـهن مهن ئـۆزهم . مالرنى ياخشى كۆرهمدۇ بۇنى ئوبـدان ئـايرىش الزىـمھاكى
شـۇنىڭ ئۈچـۈن . تۇزنى ھاالل يهيـدىغان پـۇقراالر قاتارىـدىن بولۇشـنى تاللىـدىم

كىمكى ئالالھنىڭ زومىگهر پۇقرالىرى بولىدىكهن، ئۇ مېنىڭ دۈشمىنىم بولىدۇ، 
ــولىمهن ــمىنى ب ــڭ دۈش ــۇ ئۇالرنى ــىل. مهنم ــشاش س ــۇنىڭغا ئوخ هرنىڭمۇ ھهر ش

ئهگهر ھـاالل . قاندىقىڭالر يامان يولـدا مېڭىـشنى دوسـت تۇتماسـلىقىڭالر الزىـم
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ئهممـا .  پـاراغهتكه ئېرىـشىدۇ- قىيامهت كـۈنى نۇرغۇنلىغـان راھهت،يولدا ماڭسا
ئهگهر ھـارامخورلۇق . دۇنيادا خاتا يولدا ماڭغان قهۋملهر تهرىپىدىن زىيان تارتىدۇ

ىلــسا، دۇنيــادا نېمىنــى خالىــسا شــۇنى قىلىــپ يولىــدا مېڭىــشنى ئىختىيــار ق
ئهممــا قىيــامهت كــۈنىگه بارغانــدا شــۇنداق . بــاغىيالر بىــلهن ھايــات كهچۈرىــدۇ

شۇنىڭ ئۈچـۈن ھهر . قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇكى، چىداشقا مۇمكىن بولمايدۇ
 مۇشۇ ئىككى يولنىڭ بىرىنى تالالپ ئېلىش ، تېزراق ئۆزى ئۈچۈن،قانداق ئادهم

 .الزىم
 

 مۇھاكىمه
 ،ئالالھنىڭ ھۆكۈمىگه قارشى قانۇن تۈزگهن، ئۆزىنى دۇنيانىڭ پادىشاھى. 1

 دهپ ئېالن قىلغانالرنى ئالالھ نېمه ئۈچۈن جازاالشقا ئالدىرىمايدۇ؟
ھـــازىر ھهر ۋاقىـــت ئـــالالھ بىـــزدىن قايـــسى ئىـــشالردىن ئىمتىھـــان . 2

 ئېلىۋاتىدۇ؟
 سىز كىمنىڭ دوستى ۋه كىمنىڭ دۈشمىنى؟. 3
ــسى؟ ســىز ئىككــى يولنىــڭ قايسىــسىدا د. 4 ــول قاي ۇنيــادىكى ئىككــى ي

  ماڭماقچى؟
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    ئاپتورنىڭ تهرجىمىھالىئاپتورنىڭ تهرجىمىھالىئاپتورنىڭ تهرجىمىھالىئاپتورنىڭ تهرجىمىھالى
  

-9يىلـى -S.Abul A'la Mavdudi( 1903(هۋدۇدى  مالئـه ئۇلهبـ ئسهييىد
  ئارانگابـادۆلكىـسىنىڭئ (Deccan)ېھكـان  دڭاننى ھىندىـستۈنىك-25 ڭئاينى

(Aurangbad) ۇلـۇغ ئهڭ ئهسـىردىكى ئۇشـۇ مۇئـ. هلگهن كۇنياغا دېرىده يېگهند 
 هنه يهلكـى بن قالماستىۇپال بولۇتهپهككۇر مهقهت پۇياق، ئ. ۇتهپهككۇرىئىسالم م

ــۈكك ــالىيۈچل ــڭ ئهتچى، پائ ــسى پۇنى ــن بىلهقهت ئىدىيى ــال دى ــپ چهن  هكلىنى
 ۈگـۈنكى ھالدا ئىسالم روھىنـى بهن ئىلگىرىلىگېخىمۇ تهنه يهلكىىن، بقالماست

 ه قايـسى قـاتالملىرىغىچهر ھهرهپلهرنىڭ ئىقتىسادى تۋهسىياسىي، ئىجتىمائىي 
 ئىـسالم - بىـر نىـشاناشـماي بـويى تىرىـشىپ، بوشۆمـۈر ئۇئـ. ڭدۈرۈۋهتكهنسى

 . قىلغانۈرهش كۈچۈنئىنقىالبى ئ
 75 ئوخــشاش يولــدىكى هن بىــلۆزى ئــۈنىكــ-26 ڭئاينىــ-8يىلــى -1941

 ۇلـۇغئ (هشكىالتىت (Jamaat-el-Islam)  ئىسالم جامائىتىهشكىللهپ تهمنىئاد
 يىلدا هچچه قىسقىغىنا بىر نهشكىالت تۇ بهمده ھۇرغان،نى ق)ئىسالم پارتىيىسى

 ۇپ مىـخ بولـن قادالغـاۆزىگه كـۇرۇھالرنىـڭگ-ه زورىيىپ، باشقا پارتىيۈزلۈكسىزئ
 هر پـارتىيىلهتچـى مىللۇتهئهسسىپ مۆرهرلىكى كنى يىراقنىڭۇ ئۈنكىچ. قالغان

 ۈنىكـ-28 ڭئاينىـ-3يىلـى -1953 ۇ ئـهتتـاھ.  قىلىنمىغـانۇل قوبهرىپىدىنت
 ۈنىكـ-11 ڭئاينىـ-5 ېلىنىـپ، قولغـا ئهرىپىـدىن دائىرىلىرى تۆكۈمهت ھۋۇزيا
  زورهت بولغان غايهيدا پىداسىرت- ئىچىۆلهتد. ۇ قىلىنىدۆكۈم جازاسىغا ھۆلۈمئ
 ېـيىن كۈندىن دائىرىلىرى ئامالسىز ئىككى كۆكۈمهت ھهسىرىدىن، تېسىمنىڭب
 ئىككـى هممـائ. ۇ قىلىـدۆكـۈم قامـاق جازاسـىغا ھۇددهتلىك يىللىق م14 ۇنىئ

 پاكىــستان ئــالىي ســوت ۈنىكــ-29 ڭئاينىــ-4يىلــى -1955 ېــيىن،يىلــدىن ك
 ىنـىهركىنلىك ئۇنىـڭ ئهن بىـل»ۇيرۇقى بـهتنامهجىسمانىي كاپال «هھكىمىسىم
 ڭ ھاياتىـدىكى ئىـشلىرىنىۇنىـڭ كىچىـك ئىـشالر ئۇنداقب. هلتۈرىدۇ كهسلىگهئ

 ېـسهل كۇئايدا ئ-5يىلى -1979. ېرهلمهيدۇ بهتتۈرۈپ ئهكس ئۇ بىرىنىمڭدىنمى
 ۋاالش داۈنىكـ-22 ڭئاينىـ-9. ۇ بارىـدۋاالنغىلـى داېرىكىغـا ئامهن بىـلهۋهبىس
 چاغـدا ۇ شـۇنىڭئ. تا ئىدى ياش76 يىلى ۇ شۇئ. ۆتىدۇ ئهمدىن ئالهرمهي بۈنۈمئ
 ۆتكهپ پاكىـستانغا يـهسـىتى جۇنىڭئ.  بار ئىدىهرزهنتى قىز پۈچ ئۇل، ئوغهشب
 ۈز يـهچـچه سـانى نهرنىڭ چىققـان كىـشىلۈتـۈۋالغىلى ئايرودرومغا كېلىنگهنده،ك

 .هتكهن يڭغامى
 هقهدهر نڭقىممىتىنى-هدىر قۇنىڭ بىر ئىش ئارقىلىق ئۇنداق مهقهت پمهن



 

 .2. 

 :ۆتمهكچىمهن ئرسىتىپۆ كۇقىرىلىقىنىي
 نـى»ۇكاپاتىفاھىد پادىشاھ م «ۆكۈمىتى ھهرهبىستان ئهئۇدىيىلى س-1979

 ۆھپىـسىنى ئىـسالم دىنىغـا قوشـقان تۇنىـڭ قـارار قىلىـپ، ئېرىـشنى بۇنىڭغائ
 ئىـسالم ۇ ئـهلكـى بولماسـتىن، بۇكاپات مهتتىكى ئادهرگىزمۇ ھۇب. هقدىرلىگهنت
 الش باھـــاۇنىـــڭئ. اپاتىـــدۇرۇك مهرهپشـــ- شـــانۇقىرى يـــهڭ ئۇنياســـىدىكىد
ـــدىن كهر ھۇنيانىـــڭ دهيئهتلىـــرىھ ـــسى جايلىرى ـــگهن قاي  ئىـــسالم دىنـــى هل

 ۇنىڭغـا ئۇكاپـاتنى مۇ بـهك بىـردهيئهتلهر ھۇپ، تاپقان بولهركىپئالىملىرىدىن ت
 ۇبـ«: ۇنىڭغا چاغدا ئېرىۋاتقانب ۇكاپاتنى مۇپادىشاھ خالىد ب. ۇلغان قوشېرىشكهب
 هلكـىپال قالماسـتىن، بېغىـشال بۆھرهتشـ- شان بىر كىشىلىكه سىزگۇكاپاتم

 هكــسىز چۇ فونـدىمىزغىمۇ بـڭ بىزنىـېرىــشكهنلىكىڭىز ئۇكاپاتقـا مۇ بـڭسـىزنى
 .ېگهن د»هلدى كېلىپ ئهرهپش-شان

ــڭ ــان ئئۇنى ــدا يازغ ــهرلىرى ھاياتى ــهس ــايىتى ك ــۆپ ناھ ــداقال مۇپ، بول  ۇن
، )هت ب4876 همئىـــيج( خىـــل 15 بولغـــانلىرى هۋه دىنغـــا تېـــسابلىغاندىمۇ،ھ

، )هت ب6098 همئىــيج( خىــل هتــته يهۋهلىــرى ئىجتىمائىيغــا تۋهسىياســىي 
ــرى ب ــا دائىرىلى ــساد ئىلمىغ ــل هشئىقتى ــيج( خى ــان)هت ب1373 همئى  ۋه ۇن، ق

 ۇنـــدىن، ئ)هت ب635 همئىـــيج( خىـــل ۈچ دائىـــر بولغـــانلىرى ئـــهتكهيهمئىـــج
ــقىلىرى  ــل 23باش ــيج( خى ــ) هت ب7497 همئى ــر نهنه يۇپ،بول ــچه بى ــى هچ  خىل

 قىلىنغـــان هرجىـــمه ئىنگلىـــز تىلىغـــا تهنه يۇنىـــڭئ. ېلىنمىـــدى ئسابقاېـــھ
 ېـگهن د»ۈشـىنىشئىـسالمنى چ «ه ئىچىـدۇنىـڭ بۇپ، خىـل بولـ35 هسهرلىرىئ

). ه ئىچىـدۇنىـڭ بهنزۇچىـسىمۇخ( قىلىنغـان هرجىـمه تتىلغـا خىل 27كىتابى 
 ۇپكىتــابى بولــ-2 قىلىنغــان هرجىــمه تهنزۇچىغــا كىتــاب خۇ بــڭىزدىكىقــولى

 .ىنىدۇېسابلھ
: ۆۋهنـدىكىچه بايـان قىلـساق ته قىـسقىچۆرۈنۈشـىنى ئارقـا كڭ كىتابنىـبۇ
.  باشـلىدىۇشـقا نامايـان بولهسـمىي تـاالنتى رۇنىـڭ ئېـشىدا ي34يىلى -1937

 ۇل پــڭھىندىــستاننى (ۇپىــيه ر800 ۇنىۋېرســىتېتىدا ئه ئابــاد ئوســمانىيهيــدهرھ
 ۇ شـدهل. لىندى قىهكلىپ تېسسورلۇققا پروفهن بىلهققىلىك ئىش ھ)بىرلىكى
 ۇلـۇغ ھـازىرقى زامانـدىكى ئهھىرىدىكى شـۇر الھـۆلكىـسىنىڭ ئهنجاپ پۋاقىتتا،

 ۇنىـڭئ (Allama Muhammad Iqbal)  ئىقبـالۇر شـائىر، دوكتـهلـسهپىۋىلىكپ
 هسـتۇرىنى دهرىئهت شـۋى زامانىه بىرلىكتۇنى ئۇپ،تاالنتىغا ئىنتايىن قايىل بول

 ئورنىـدىن پروفېسـسورلۇق نـاتلىقهمى تۇقىرى يـۇئـ. ۇ قىلىـدهكلىپ تۈزۈشكهت
 ۆسۈپ ئهئايدا باياشات ئائىلىد-3يىلى -1938 ېچىپ، كۋاز هنمهي ئىككىلهقىلچ

ــتىلگهن،ي ــى تې ــالىنى ئېخ ــان ئاي ــل بولمىغ ــر يى ــى بى ــوي قىلغىل ــپ، ت  ېلى



 

 .3. 

 ۈز يۇئ. ۇ قاراپ يول ئالىدۇرغا ئابادتىن ئايرىلىپ، الھهيدهر ھۆمگهن چۋانلىققاپارا
 (Pathankote)  پاسـانكوتۆلكىـسىنىڭ ئهنجـاپ پهن بىـلىهقق ئىش ھۇپىيىلىكر

ـــالپورهتراپىـــدىكى ئهھىرىنىڭشـــ ـــگهند (Jamalpur)  جام  هنتـــته كىچىـــك كې
 ئىقبــال ۇر دوكتـهۋاتقانـدا، دهي ئىــشقا كىرىـشهمـدىالئ. ۇ قالىـدۇراقلىـشىپئولت

 هرگىزمـۇ ھۇئـ). ۈنىكـ-21 ڭئاينىـ-4يىلى -1938 (ۆتتى ئهمدىن ئالۇيۇقسىزت
نــى )Islam Darul(» ئىــسالم ئائىلىــسى« بىــر ســانكوتتامــاي، پابوشىــشىپ قال

ــ ــى ياشــلىرىنى تهخــسۇس مۇرۇپ،ق  ۇشــۇ مهلد. هربىيىلىــدى ئىــسالم ئىنقىالب
. ۆزلهيدۇ س»ۇتبهخ «ىدهدىجهس مهنتىنىڭ جامالپور كۈنى كۈمه جهر ھۇ ئۋاقىتتا،

 ۇتبىنى خـېتىملىـق ق29 ۆزلهنگهن سـهددىجهسـ مۇ كىتـاب شـۇ بـڭىزدىكىقولى
 جامــالپور ۇكى، شــهرزىيــدىغىنى قىلىــشقا ئهتدىقــق. ۈزۈلگهنس قىلىــپ تــئاســا

 هن ئاساسـۇيـدىغانالر نامـاز ئوقۇپ، بولـهنـت ئارقىدا قالغان كۋهئىنتايىن نامرات 
ــڭئ ــدىغان بىلمۇنۇقىنى ســېلىپنى ــانالر دهي ــدىېھق ــڭئ.  ئى ــۇنى ــسا، ۇتقى ن  بول
 ۈكلـۈچىتى ك ناھايهسىرچانلىقى تهزمۇنلۇق، مڭقۇر چوۈشىنىشلىك، چۆزلىرىس

 ۇ يىلـدا بـهچـچهقىـسقىغىنا بىـر ن. هسـىرلهندۈرگهن ئىنتايىن تهلقنى خۇپ،بول
ــۇقن ــستى تۇت ــپ ېكى ــتىم ق20 توپلىنى ــر نې ــان، ھهش ــده قىلىنغ ــۈن پهم  ۈت
 چىقىــپ، هشــردىن نهشــرى نهيىلــى ئىنگلىــزچ-1975.  تارقالغــانهملىكهتــكهم

 . قىلىندىهشر نېتىم قهش بهمئىي جهلگۈچهيىلىغا ك-1980
 قايىل قىلىـپال قالمـاي، ېھقانالرنى دۋاتسىز ساهسهرلىرى ئۋه ۇتۇق نڭئۇنى

  ۇيـاش زىيـالىيالرنىم-ېـرىئايـال، ق-هر ئۆرگهن كـهربىـيه تڭلىغـان ئونمىهچچهن
 تاشـالپ، ۆرۈپ ئىـدىيىلىرىنى چـهرب غهلپـۈنگهن تهسـلى ئۇالرقايىل قىلىپ، ئـ

 ڭ كىتابنىـۇبـ دهم ئـاۈنكى،چـ.  بولغانهۋهب سېلىشكهئىسالم يولىغا قايتىپ ك
 .ۇ ئاشىدهسسىلهپ ئىمانى ھۇسا ئوقۇرلىرىنى بىر قهرھ

 ئارىـسىدا زور ۇسـۇلمانلىرى مهملىكىتىمىـز مڭ كىتابنىـۇ ئالالھدىن بمهن
  !ئامىن. هيمهن قوزغىشىنى تىلهسىرت

  
                                          
  قىپىل چىشى قىرغى                                        
 ئاي-3يىلى -1988                                         

  

 مۇھاكىمه
 ڭىز؟ بولدىه ئىگهسىراتقا ھاياتى تارىخىدىن قانداق تهۋدۇدىنىڭ مئۇستاز
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    بىرىنچى بۆلۈم ئىمانبىرىنچى بۆلۈم ئىمانبىرىنچى بۆلۈم ئىمانبىرىنچى بۆلۈم ئىمان
 
  

 لېكسىيه مۇسۇلمانالر ھازىرالشقا تېگىشلىك بىلىملهر-1
 

    ))))ېئمىتىېئمىتىېئمىتىېئمىتىنننن((((ئالالھنىڭ بىزگه قىلغان ئهڭ چوڭ ئىلتىپاتى ئالالھنىڭ بىزگه قىلغان ئهڭ چوڭ ئىلتىپاتى ئالالھنىڭ بىزگه قىلغان ئهڭ چوڭ ئىلتىپاتى ئالالھنىڭ بىزگه قىلغان ئهڭ چوڭ ئىلتىپاتى 
  

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
ـــر مھهر ـــۇلمان بى ـــۇس ـــا دۇشـــۇ مڭ ئالالھنى ـــان ئۇنياغ ـــوهڭ قىلغ  ڭ چ

 ۆزىنىڭ ئۇسۇلمان بىر مهرھ. ۇ ئىشىنىدهنلىكىگه ئىسالم ئىكهل دېئمىتىنىڭن
 هشـهككۈر ئالالھقـا تۈچـۈن، بولغـانلىقى ئۈممىتى ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهدم
 هشـهككۈر ئاتا قىلغانلىقىغـا تهتنى سائادهك ئىسالمدڭ ئالالھنىهمده ھېيتىدۇ،ئ
 هڭ ئۇشـۇ ئاتا قىلغان مهندىلىرىگه بۆزىنىڭ ئده»هرىم كۇرئانق«ئالالھ . ېيتىدۇئ

  : بايان قىلدىېئمىتىنى نڭچو
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    ېئمىتىمنـىېئمىتىمنـىېئمىتىمنـىېئمىتىمنـى ن ن ن نهرگههرگههرگههرگه قىلـدىم، سـىل قىلـدىم، سـىل قىلـدىم، سـىل قىلـدىم، سـىلۈتـۈنۈتـۈنۈتـۈنۈتـۈن پ پ پ پڭالرنـىڭالرنـىڭالرنـىڭالرنـى دىنى دىنى دىنى دىنىهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ سـىل سـىل سـىل سـىلۈگۈنۈگۈنۈگۈنۈگۈنبببب««««
 ۈرهسـ (»»»».... تاللىـدىم تاللىـدىم تاللىـدىم تاللىـدىمۇشـقاۇشـقاۇشـقاۇشـقا بول بول بول بولڭالرڭالرڭالرڭالر دىـنى دىـنى دىـنى دىـنىهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭتاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سـىلتاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سـىلتاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سـىلتاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سـىل

 ) بىر قىسمىهتنىڭئاي-3 همائىد
 

 مۇھاكىمه
 ئىلتىپـاتى ڭ چوهڭ قىلغان ئه بىزگڭ ئىسالمنى ئالالھنىۈچۈن ئېمهن .1

 هيمىز؟د) ېئمىتىن(
 ۆلهك بـۇشـۇ مېـگهند»  قىلـدىمۈتـۈن پڭالرنـى دىنىهرنىڭ سـىلنۈگۈب«. 2

  ۈشهندۈرۈڭ؟ چهنىسىنى مهتنىڭئاي

  



 

 .5. 

        ېرهك؟ېرهك؟ېرهك؟ېرهك؟ ك ك ك كۇرۇشۇرۇشۇرۇشۇرۇش قايت قايت قايت قايتۋابۋابۋابۋاب قانداق جا قانداق جا قانداق جا قانداق جاېئمىتىگهېئمىتىگهېئمىتىگهېئمىتىگه ن ن ن نۇۇۇۇ ب ب ب بڭڭڭڭئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى
 

 ۇرۇشـۇڭالر قايتۋاب ئالالھقا جاهرگهنلىكتىن، بېئمهتنى نۇ بهرگه سىلئالالھ
بىر . ۇر كىشىدۋاپاسىز قانۇنۇت ئېئمهتنى نهل كىشى دۇرمىغان قايتۋابجا. ۆرۈرز

 ېئمىتىنـــى نڭ ئالالھنىـــهل دۋاپاســـىزلىق، ڭ چـــوهڭ ئهتهن نىـــسبهمگهئـــاد
 .ۇنتۇشتۇرئ

 ۇنى قانداق قىلىپ بۇنداقتا ئهنمىز، ئىكهرزداربىز ئالالھقا ق «هر سىلئهمدى
ــايت ــساهپ د»ۇرىمىز؟ق ــڭ مڭالر، سورى ــاېنى ــۋابىم ج ــىل: ۇكى ش ــالالھ س  هرنىئ

 هرنىڭ سـىلهن، قىلىپ ياراتقان ئىـكۈممىتى بىر ئڭهلهيھىسساالمنى ئۇھهممهدم
 -ۇســۇلى ئياخــشى هڭ ئۇرۇشــۇڭالرنىڭ قايتۋاب ئىلتىپاتىغــا جــاۇ بــڭئالالھنىــ

ئـالالھ . ۇشـتۇر بولۇخلىـسلىرىدىن سـادىق مهڭ ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئۇھهممهدم
 هن، قىلىــپ ياراتقــان ئىــكهزاســى بىــر ئهمئىيىتىنىــڭ جۇســۇلمانالر مهرنىســىل
 بىـر هقىقىـي ھ-ۇڭالر يولـۇرىـدىغان قايتۋاب جـاهپقهتكهش-ېھرىم ۇ بهرنىڭسىل

 كاتتـا ئىلتىپاتىغـا ۇنـداق بان قىلغـهرگه سـىلڭئالالھنىـ. ۇشتۇر بولۇسۇلمانم
 ۋاب جـاېـئمهتكه نۇ بهگهرئ. ۇرالمايسىلهر قايتۋاب جاهن باشقا يول بىلۇنىڭدىنب

 هرىجىــسى، دڭانىــ جازېرىلىــدىغان بۋاپاســىزالرغا ۇنــداقتا ئۇرمايدىكهنــسىلهر،قايت
 ۇن، جـازادىن ساقلىـسۇئـالالھ بىزنـى بـ. ۇ بولىـدڭ چوېئمىتىدهك نڭئالالھنى

 !ئامىن
 

 مۇھاكىمه
 هن مىــسال بىــلهيمىــز؟ دهرزدار ئالالھقــا قۆزىمىزنى ئــۈچــۈن ئېمهنــ. 1

 .ۈشهندۈرۈڭچ
 ۇرىمىز؟ قايتۋاب قانداق جاېئمهتكه نۇ بهتدىن ئىبار»ئىسالم«. 2

  
    هدىمىهدىمىهدىمىهدىمىققققچى چى چى چى بىرىنبىرىنبىرىنبىرىن    ۇشنىڭۇشنىڭۇشنىڭۇشنىڭ بول بول بول بولمۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمان

 
 ۇســۇلمان بىــر مهقىقىــي قانــداق قىلغانــدا ھهم بىــر ئــادهر، ســىلئۇنــداقتا

 ۈنىـده كۈمه جـهر ھېيىنكى كهسىلىنى مۇب. ۇمكىن مڭالر سورىشىهپ دۇ؟بوالاليد
 ڭالرغا قايسىهر ھۈگۈن بىراق، بۆتىمهن، ئۈشهندۈرۈپ چهپسىلىي ته بويىچهرتىپت
 .هنۈشهندۈرىم چۇچنى بولغان بىر باسقۇھىم مهڭئ
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    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ نامىم نامىم نامىم نامىمڭڭڭڭ ئىرقنى ئىرقنى ئىرقنى ئىرقنى بىر بىر بىر بىرېگهنېگهنېگهنېگهن د د د دمۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمان
 

 نـام ۇ بـېـگهن دۇسـۇلمان مېقىڭالر، ئـويالپ بـهن بىلهستايىدىللىق ئسىلهر
 ېرىدۇ؟ بهنه مېمهزادى ن

 هجـدادلىرى ئهمنىـڭ بىـر ئادهلگهنمـۇ؟ كۋۇجۇدقا هڭال تهن بىلهم ئادئىسالم
 سـۇلمانالرنىڭۇ مېسابلىنامدۇ؟ ھۇسۇلمان مۆزىمۇ ئۈچۈنال بولغانلىقى ئۇسۇلمانم
 -Brahmin ( بىراھمـانۇددى خۋېرهمدۇ؟ بولىۇسۇلمان مهبهدىلئهبهد ئهرزهنتلىرىپ

ــس ــدى ئاق ــرىئ) ۆڭهكلىرىھىن ــۈ مهۋالدلى ــاهڭگ ــدن بىراھم ــهك، بولغان  ۇت راجپ
)Rajput- هڭگــۈ مهۋالدلىــرىئ) هبىقىــدىكىلهر تۇرا ئوتتــ-ۋۇللىرىھىنــدى ياســا 

 هڭگـۈ مهۋالدلىـرىئ) هبىقىـدىكىلهر تۆۋهنتـ -Sudra (ۇدرا سـهك، بولغاندۇتراجپ
 ېـسابلىنامدۇ؟ ھۇسـۇلمان مهڭگۈ مهۋالدلىرىمۇ ئۇسۇلمان مۇۋهرگهندهك، بولۇدراس
ــۇلمانم« ــگهن د»ۇس ــې ــۇ ب ــام خ ــز«ددى ۇ ن ــگهد» ئىنگلى ــرېگهن ــشاش بى  هر ئوخ

 ڭـۇر شـىمالىدىكى قوهربـى غڭھىندىـستاننى( يـاكى جـاترا ۇ؟ نـامىمهتنىڭمىلل
 ئوخـشاشال ۇ؟ نـامىمڭ ئىرقنىـهر بىـرهكاترا بولغانـد جـهۋالدلىرىالر ئ)هنلىكلهرت

 ئاتىـــساق هپ د»ۇســـۇلمانم «هرنى كىـــشىلۇغۇلغـــان تهمئىيىتىـــدهئىـــسالم ج
 هر سـىلېرىـسىلهر؟ بۋاب قانـداق جـاهر قارىتـا سـىلهرگهلهسىلى مۇ بۋېرهمدۇ؟بولى
ــ ــاق«: ۇمچوق ــداقب! ي ــادۇن ــدۇ بول»ۇســۇلمانم  «هرگىــز ھهملهر ئ ــر . ۇۋهرمهي بى

 هۋه بىـر ئىرققـا ته ئاالھىـدۇنىـڭ ئهرگىزمـۇ ھۇشـى، بول»سـۇلمانۇم «همنىڭئاد
. ۇ بولىدهن بىلى قىلىشۇل ئىسالمنى قوبۇنىڭ ئهلكى، بهمهس،بولغانلىقىدىن ئ

ــسئ ــادهىچهك ــر ئ ــسالمدىن هم بى ــكهن كۋاز ئى ــهچ ــسا، ئ ــا مۇ بول ــۇلمان قايت  ۇس
جـاترا  بىر ئىنگلىز يـاكى بىـر ۇت،بىر بىراھمان، بىر راجپ. ېسابلىنىۋهرمهيدۇھ
 بىـر هكـسىچه،ئ. ۇۋېرىـدۇ بولۇسـۇلمان بىر مۇ قىلسىال ئۇل ئىسالمنى قوبهقهتپ

ــاد ــهيلــى مهمئ ــتۇ يــاكى پهۋالدى ئهيغهمــبهر پۇ ئ  هربــى غنىڭھىندىــستان (ۇش
ــىمالىدىكى  ــلۋهش ــشىنىدىغان مىل ــا ئى ــسالم دىنىغ ــستاندىكى ئى ) هت ئافغانى

 هزاسـى ئىيىتىنىـڭهمئ ئىـسالم جهنه يۇ ئـېچىدىكهن، كۋاز ئىسالمدىن ۇن،بولس
 .ېرىسىلهر بۋاب جاهپ د»ۇۋهرمهيدۇبول

 هرنىڭسـىل. ېرىـسىلهر بۋاب جـاهپ دۇنداق شـۇم چوقـڭالر قايسىهرھ! توغرا
 ۇۋاتقـان بولهھرىمهن بهرسىل:  چىقىرااليمىزۇالسه خۆۋهندىكىدهك تۋابىڭالردىنجا

. ۇشـــۇڭالردۇر بولۇســـۇلمان مهرنىڭ ســـىل-ېئمىتـــى نڭ چـــوهڭ ئڭئالالھنىـــ
- ئاتـاىغان بولىـدهھـرىمهن بېلىـپ ئۇپال سـوزۇڭالرنى قولهر سىل-نلىقۇسۇلمام

 ۆز ئــهر سـىلېئمهتنـى نۇ بـهلكـىب. همهس مىـراس قالغـان بـايلىق ئڭالردىنئانـا
 هســـتهلىك بىخهلالســـ. هلتۈرىـــسىلهر تايىنىـــپ قولغـــا كڭالرغاتىرىـــشچانلىقى
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 ۆزۈڭ ئىـشتىن ئـۇنـداقب! هببىمىـزر. ېتىدۇ كېلىپ باشقىالر ئۇنى ئڭالر،قىلسا
 ! ئامىنهن،ساقلىغايس

 

 مۇھاكىمه
 ۇ؟ نامىمڭ ياكى ئىرقنىهتنىڭ مىللهر نام بىرۇ بېگهن د»ۇسۇلمانم«. 1
 مىسال ۋېرهمدۇ؟ بولىۇسۇلمان مهۋالدى بولسىال، ئ»ۇسۇلمانم «هجدادىئ. 2

 .ۈشهندۈرۈڭ چهنبىل

 
    هنىسىهنىسىهنىسىهنىسى م م م مڭڭڭڭ قىلىشنى قىلىشنى قىلىشنى قىلىشنىهيئهتهيئهتهيئهتهيئهت ب ب ب بئىسالمغائىسالمغائىسالمغائىسالمغا

  
 ۇل ئىسالمنى قوبـۇنىڭ ئ-ۇشى بولۇسۇلمان مهمنىڭبىر ئاد «ېگهن دسىلهر

 هردىكـى يۇ بـ. قىاليلـىۇھـاكىمه مۋاملىـق داېگهننـى د»ۇ بولىدهنقىلىشى بىل
 هم بىـر ئـادېمه؟ زادى نـهنىسى مېگهننىڭد»  قىلىشۇلئىسالمنى قوب«: هسىلهم
 ۇپ قويسىال ئـهد»  قىلدىمۇلئىسالمنى قوب« ياكى »ۇسۇلمان مهنم «ېغىزىدىالئ
 هچـچه بىـر نۈشـهنمهي چۆزىمـۇ ئۇرىتلىرىراھمـان مـ يـاكى بىۇ؟ بوالمدۇسۇلمانم

 ۇپنــى ئوقــ) دىنــى كىتــابىڭبىراھمانالرنىــ -Mantras(» مانچــاس «ۆلهكبــ
 ۈمله جـهچـچه بىـر نۇرۇپ تـۈشـهنمهي چۆزىمـۇ ئهمقويغىنىغا ئوخـشاش، بىـر ئـاد

 ۋاب جـاهسـىلىگه مۇ بسىلهر ۇ؟ بوالمدۇسۇلمان بىر مۇ قويسا، ئۇپ ئوقهرهبچىنىئ
ئىـسالمنى : هيـسىلهركى دۇنداق شېرىپ بۋاب جاهر سىلهلۋهتته،ئ ېرهلهمسىلهر؟ب

 هزرىتى ھهن بىلڭلىقلىق ئاهقهت پهم بىر ئاد-هنىسى مېگهننىڭ قىلىش دۇلقوب
 ۋه بولـسا هتته ھايـاتى پائـالىيه بـويىچۆگهتكىنى ئـهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهدم
ــۇم ــۇش ــشقا ئاشۇقتىنى ن ــسا، ئى ــۇرالى ــر مۇ ئ ــۇلماندۇر بى ــ. ۇس ــى ب  ىۇنكىمك

 .همهس ئۇسۇلمان م-ۇ ئۇنلىيالمايدىكهن،ئور
 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نهنىسى مېگهننىڭ قىلىش دۇل قوبئىسالمنى

 
     بىلىم بىلىم بىلىم بىلىم----    هرتهرتهرتهرت ش ش ش شئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقىئالدىنقى

 
 ڭ ئىسالم بولسا بىـر بىلىمنىـۇكى، بولىدۆرۈۋېلىشقا كۇنى شجاۋابىڭالردىن
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 نامىــدىن هريانىنىــڭ جۆرســىتىش كهمهلــده بىلىمنــى ئۇشــۇ مهمــدهئىــسمى، ھ
 ۇ ئـۇ، بىلمىـسىمېچنېمىنـى ھهققىـده دىنى ھۆز بىر بىراھمان ئهگهر ئ.هتئىبار

ىال بىر بىراھمان ۇغۇلغاند تۇ ئۈنكى چۇ، قالمايدېسابالنماي بىراھمان ھهرگىزمۇھ
 ۆمـۈر ئهن، ئىـكۇغۇلغـان تۇپ جـاترا بولـۇ،جاتراالرم. ۇر بىراھماندهبهدىي ئۇپ،بول

 ۇسـۇلماننىڭ مۇ، بولمايـداقۇنـد ئۇسـۇلمانالربىراق م. ېسابلىنىدۇبويى جاترا ھ
 هلكـى قارىمـايمىز، بهجـدادىغا ئۇنىـڭ ئه بىلىـشتهمهسلىكىنى ياكى ئۇسۇلمانم
 هلهيھىســساالمنىڭ ئۇھهممهد بىــر كىــشى مــهگهرئ.  قــارايمىزه بىلىمىــگۇنىــڭئ
 هم ھۇئهييهنلهشتۈرهلىسۇن؟ مېتىقادىنى ئۆز ئۇ قانداقمۇ ئه، بىلمىسهلىملىرىنىت

 ېتىقـــــادىنى ئۆز ئـــــۇ ئـــــهگهر ئهلىـــــسۇن؟ۆرسىت كهمهلـــــده ئۇقانـــــداقم
 ه قانداقـسىگۆزىنى ئـۇ ئـۈشهنمىـسه، چۇق تولـۇنى ئـهم ھۇئهييهنلهشتۈرهلمىسهم
ــۇلمانم ــسهپ دۇس ــدىنن؟ بۇ ئاتى ــشكۇنىڭ ــده بىلى ــسىزلىك -ۇكى بولى  بىلىم
 ئىـسالمى ۇغۇلـۇپ، تهئىسالم ئائىلىـسىد. ۇ بولغىلى بولمايدۇسۇلمان مهھۋالدائ

ـــ ـــى ئ ـــسىمدىن بىرن ـــ قوۆزىگهئى ـــۇلمانالردهك مۇپ،ي ـــۇس ـــپ، ئ  ۆزىنى كىيىنى
ــۇلمانم« ــسىمۇ، ئاتىهپ د»ۇس ــته ئۋال ــهمهلىيهت ــۇلمان مۇ ئ ــسابالنمايدۇ ھۇس . ې
ـــسا ئىـــسالمنىۇســـۇلمان مهقىقىـــيھ ـــۋه ۇ بىلىـــدېمىلىكىنـــى نڭ بول  ۇنى ئ
 قىلىدىغان ېتىقاد ئ)ئىسالمغا( ۇنىڭغا ئهن بىلۋۇجۇدى ۈتۈن پۇئهييهنلهشتۈرۈپ،م

 ڭنىـ)هم ئـادهنمهيدىغانئالالھقا ئىـش( بىر كاپىر هن بىلنۇسۇلمابىر م. ۇركىشىد
 ڭئالالھنىـ( ۇلالھئابـد. همهس ئىـسمىدا ئۇالرنىـڭ ئهرگىزمـۇ ھهرقـى پهقىقىيھ
 پارسـاد.رام. ۇ بولمايدېگىلى د»ۇسۇلمانم« ۇم چوقهملهرنى ئىسىملىك ئاد)ۇلىق
)RamParshad (ال ئوخـشاش. ۇ بولمايدېيتقىلى ئهپ كاپىر دۇمئىسىملىكنى چوق

 ڭھىنـدىالرنى -Dhori (دورى. ۇ بولمايـدۇ قـاراپ ئايرىـشقىمهرقـقهكىيىمدىكى پ
  ئىــشتانهڭ ككــاپىر، كىيگىنــى ) كىيىمــىۋالىــدىغان ئورىېلىنــى بۋه ۆكرهككــ
)Pyjams (هن بىـــلۇســـۇلمانم. ۇ بولمايـــدېگىلـــى دۇســـۇلمان مۋالغـــاننىكىيى 

ــ ــي ھڭكاپىرنى ــى پهقىقى ــم-هرق ــاد.  بىلى ــر ئ ــلهمبى ــالالھ بى ــڭۆ ئهن ئ  زىنى
 ۈچـۈن، بىلمىگىنـى ئۇناسـىۋىتىنى مڭ ئالالھنىـهن بىـلۆزى ئۋه ۇناسىۋىتىنىم

 يولىــدا ۇرمــۇش تــوغرا ته بــويىچۆرسهتمىــسى كڭ ئالالھنىــۇنيــادا دۇ بــۇنداقالشــ
 ۇغۇلــۇپ ته ئىــسالم ئائىلىــسىدهگهرئ. ۇر كــاپىردۈچــۈنياشاشــنى بىلمىگىنــى ئ

 ۇنىـڭ بولـسا، ئهۋهرسىز خه قىلچهردىن بىلىملهھهتتىكى جۇ بهم بىر ئادۆسكهنئ
 ۇ كــاپىر، ئــۇ بــهنه يۈچــۈن ئېمه نــهر ســىلۇن؟ بولــسهرقــى پېمه نــهنكــاپىر بىــل

 ۈرىسىلهر؟ يهپ دۇسۇلمانم
 هن مۋه ڭلىغايــــسىلهر ئاۇپ قويــــۆڭــــۈل كېگهنلىرىمنــــى دكۆپچىلىــــك،

. هرقايتـا پىكىـر قىلغايـسىل- قايتـاۈسـتىده ئۇقتـا نۇ بولغـان بـهكىتلىمهكچىت
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 هرگه سـىلڭ ئالالھنىـهر سـىل-ېرهككـى كنىـشىڭالرۈشى چېنىـق ئۇنى شـهرسىل
 بۇ هرنىڭبىراق سىل. ۈردۈڭالر بىلدهتدارلىق مىننېئمىتىگه كاتتا نهڭقىلغان ئ

 ڭالرغـا بىلىمىهرنىڭ سـىلۈتـۈنلهي پېرىـشهلمهسلىكىڭالر،ئ-ېرىشىش ئېئمهتكهن
. ېرىشهلمهيسىلهر ئهرگىز ھېئمهتكه نۇ بىلىم بولمىسا، بهرده سىلهگهرئ. باغلىق

 ۇ ئـڭالردىن بىلىمـسىزلىكىڭالرمۇ، بولـساېرىـشكهن ئـازراق ئېئمهتكه نۇ بهرچهگ
 ېرىـشكهن ئۋغىغا سـوۇبـ. نۇمكى مـۇشۇڭالر يوقىتىپ قويۋغىنى سوهتلىكقىمم

 ۇ، قارىـسىمهپ دۇسۇلمان مۆزىنى ئهۋهبلىك ئاددىيلىقى سڭنىىپىكر-كىشى ئوي
 هرقىنى، پۇرلۇقنىڭۇپ كهن ئىسالم بىلهمهس، ئۇسۇلمان مهرگىز ھۇ ئهمهلىيهتتهئ

 هيـدىغان بىلمهرقىنـى پڭنىـ)ېرىكلىكشـ( ئىالھلىـق دىـن ۆپ كـهنئىسالم بىل
 يولنى ېتىۋاتقان كۆزى ئوخشاش، ئۈرگهنگه يول يۇلمهتتهز-ڭغۇ قاراۇددى خهم،ئاد
 ۋه ۇ بولىــدهتــكهن كهتــنهپ يولــدىن چۈز تــۇ ئــهمهلىيهتــته ئۇ، قارىــسىمهپ دۈزتــ
ــا يولغــا كىرىــپ قالغــانلىۆزىنىــڭئ ــدۇقىنى بىل خات ــ. هلمهي  بىــر ېھتىمــال ئۇئ

 يولدىن ڭغۇدا قاراهن باالم، سهلك«: ۇنىڭغا ئالدامچى ئۇ ئۇقۇشى،ئالدامچىغا يول
ــارايڭغــا جايىۆزلىگهن كــېنى ســهن مدىــڭ،ئاز . ۇمكىن مــېيىــشىد»  باشــالپ ب
 هنلىكىنـى تـوغرا يـول ئىكڭ قايـسى يولنىـۇچى يولـه بىچـارۇ بڭغۇلۇقتىكىقارا
 يامـان يولغـا ۋه ېلىـشى قۈشـۈپ ئالدامچى قولىغـا چىدىنهبىيلىك سهلمهي،بىل

ــپ  ك ــشىكىرى ــېتى ــ. ۇمكىن م ــۇب ــۇچى يول ــۈن ئۇنىڭ ش ــداق بۈچ  هتهرگه خۇن
 ه بـويىچهلگىـسى يـول بۇڭايـوق، شـ) ئىمـان (ۇر نـۇنىڭـدا ئۈنكى چۇققانكى،يول

 كـى،قېنى بولسا ئىدى، ناھـايىتى ئۇقلۇق يورۇنىڭدا ئۋادانا. هلمهيدۇئىلگىرىلىي
 ېـتىلمىگهن يامـان يولغـا باشـالپ كهرىپىـدىنن ئازمىغـان، باشـقىالر ت يولـدىۇئ

ــوالتتى ــ. ب ــىلۇقىرىقىي ــشالردىن س ــهر ئوخشىتى ــۇنى ش ــسىلهركى قىلېس ھ  -ى
 هقىـدىلىرىگه ئىـسالم ئۆزلىرىنىـڭ ئهل د-هتهر خڭ چـوهڭ ئۈچـۈن ئۇسۇلمانالرم

ـــسىزلىكى، ق ـــا بىلىم ـــانقارىت ـــم كۇرئ ـــسىنىڭ كهرى ـــى نۆرسهتمى  ېمىلىكىن
-هدىـــس ھۇرغان قالـــده بىـــزگهلهيھىســـساالمنىڭ ئۇھهممهد مـــىكى،هســـلبىلم

 ۇىن ئـهمچىلىكىـد كڭبىلىمنىـ. هسلىكتۇر بىلمېمىلىكىنى نهسىھهتلىرىنىڭن
 يامان يولغا باشـلىنىپ هرىپىدىن قالغاچقا ئالدامچى تڭگىراپ گاه ئىچىدۇلمهتز
 ڭنى بولـسا، ھاياتىـدا ئىـسالمۇرى نـڭ بىلىمنىـۇنىڭـدا ئۋادابىراق، نا. ېتىدۇك

 ڭ دىنــسىزلىقنىۋه ېرىكلىك شــۇپرىلىــق، كهمــده ھۆرهلهيــدۇ،داغــدام يــولىنى ك
 هر بىــرۇھايــاتلىق يولىــدا ئــ. دۇ ســاقلىنااليۇنىڭــدىننــاتوغرا يــولىنى بايقــاپ، ئ

 بىـر ۇنىـڭ ئهنال، بىلڭ پاراېغىر ئهچچه بىر نۋاقتىدا، ۇققان يولۇقتۇرغۇچىغاقايم
 .ڭمايدۇ ماهرهپكه تۇ ئهرگىزمۇ ھۋېلىپ، بىلىهنلىكىنىئىك) هيتانش(ئىبلىس 
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 مۇھاكىمه
ــ. 1 ــدۇســۇلمان مهھۋالــدا بىلىمــسىزلىك ئۈچــۈن ئېمهن ــولغىلى بولماي  ۇ ب

 هيمىز؟د
ـــاد«. 2 ـــالالھ بىـــلهمبىـــر ئ ـــۆزىنىـــڭ، ئهن ئ  ڭ ئالالھنىـــهن بىـــلۆزى ئ

ــۈچــۈن، بىلمىگىنــى ئۇناســىۋىتىنىم ــويىچۆرسهتمىــسى كڭ ئالالھنى ــوغرا ه ب  ت
 ۈملىنى جـۇ بـېـگهن د»ۇر كـاپىردۈچـۈنگىنـى ئ يولىدا ياشاشـنى بىلمىۇرمۇشت
 ڭ؟ قىلىهھلىلت

 ئىـسالم ۆزلىرىنىـڭ ئ-هتهر خڭ چوهڭ ئۈچۈن ئۇسۇلمانالر مۈچۈن ئېمهن. 3
 هيمىز؟قارىتا بىلىمسىزلىكى د...... هقىدىلىرىگهئ

 
    ۇھىملىقىۇھىملىقىۇھىملىقىۇھىملىقى م م م مبىلىمنىڭبىلىمنىڭبىلىمنىڭبىلىمنىڭ

 
-ۇش بولـۇسـۇلمان مهرزهنتىڭالرنىـڭ پۋه هرنىڭسىل! ېرىنداشالر قمۆھتهرهم

 بـاغلىق ه بىلىمـگۈتـۈنلهي بواللىـشى پۇسـۇلمان مهڭگۈ مۇنداقاللىقى، شبولماس
ــد ــسىهر ھهنم. ۇبولى ــڭالرغا قاي ــڭ بىلىمنى ــك م ــى ئىكۇھىم قانچىلى  هنلىكىن

. همهس ئئىـش قاراشقا بولىدىغان هل سهرگىزمۇ ھۇ بۆتمهكچىمهن، ئۈشهندۈرۈپچ
 ۇ قىلچىمـرداۋاقـتىڭال كـاال باققـان ۋه ئوتىغـان ۇغارغان، سـېرىغـان، تهر يهرسىل
 ئــاچ ڭالر قىلــساېھتىياتــسىزلىق ئهل ســۈنكىچــ. هر قىلمايــسىلهســتهلىكبىخ

 ئايرىلىـپ هرسـهڭالردىن نهت قىمـمهڭ ئهت ھاياتلىقتىن ئىبـارهتتا ھهر،قالىسىل
 هم ھۇرىـدىغان ئايالندۇسـۇلمانغاى مهرن سىلېقىڭالر، بېيتىپ ئهرسىل. هرقالىسىل

 هرنى سىلۇ بهجهبا ئۇ؟ بوالمدڭالرىسا قارهل سۇنداق شه بىلىمگۆزگهرمهس ئهڭگۈم
 هتىـــرىگه خېتىــشنىڭ بولغـــان ئىمانــدىن چىقىـــپ كهتلىــكناھــايىتى قىمم

ــدۇ؟ئ ــا ئۇچراتمام ــاتلىقتىنمهجهب ــان ھاي ــك قىممۇ ئىم ــمۇ؟ ئهتلى ــا ئهمهس  هجهب
 دىـن بىرىنـى 10 ۈچىنىـڭ كهمـگهك ئۋه ۋاقـتىڭالر بولغان هرپ سۇرمۇشۇڭالرغات
 هر؟ قوغدىيالمامسىلرنىڭال ئىمانىۇ، قىلىپ بولسىمهرپس

 قىلىپ، هرپ سۋاقىتنى يىل 20-10 ۇپ، مولال بولهرگىزمۇ ھهرنى سىلمهن
 ۈچۈن، ئۇش بولۇسۇلمانبىر م. همهسمهن ئېمهكچى دۇڭالر ئوقۇچه ئاقارغېشىڭالرب
 24 ڭالردىن بىــرىهر ھهنم. همهس ئهت ھــاجۇش كىتــابالرنى ئوقــۆپ كــۇنچىــۋاالئ

 ۈمىـت ئهللهشـنى چىقىرىپ دىنـى بىلىـم ئىگهتنى بىر سائۋاقتىڭالردىن هتسائ
ــم ــ. هنقىلى ــوۇب ــك، ئ-ڭ چ ــال ھ-هركىچى ــر مهرئاي ــۇلمان بى ــقا ۇس  ھازىرالش

 نىــڭ»هرىــم كۇرئــانق «ۇالر ئــارقىلىق ئــۇ بــۇپ، بولــۈشــهنچه چېگىــشلىكت
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. هلهيـدۇ بىلېمىلىكىنى نهقسهتنىڭ مۇشىدىكى نازىل بولۇنىڭ ئۇھىملىقىنى،م
ـــادهرھ ـــر ئ ـــهم بى ـــساالمنىڭهلهيھى ئۇھهممهد م ـــس ـــا دۇ ب ـــدىكىلگه كۇنياغ  هن

 ڭنىى پاچـاقالپ تاشـلىماقچى بولغـان يامـان ئىـشېمىلىكىنـى، نۋهزىپىسىنىڭ
 ېمىلىكىنـــى نڭنىى يولغـــا قويمـــاقچى بولغـــان ياخـــشى ئىـــشېمىلىكىنـــى،ن

 ه ئاالھىـدۇيرۇغـان بۇسـۇلمانالرغا ئـالالھ مهم، بىـر ئـادهر ھۇنداقال، شـهلهيدۇ،بىل
ــدۇ بىلنــىېمىلىكى نۇســۇلىنىڭ ئۇرمــۇشت ــ. هلهي ــىى بىلىملهھهتتىكــ جۇب  هرن

 هتهنهقىـق سـىز ئىمـاننى ھهگهرئ. هتمهيـدۇ كۋاقىـت ۆپ كۇنچىۋاال ئهللهشكهئىگ
 هرپ سـۋاقتىڭىزنـى هت بىـر سـائهقهت پۈنى كـهر ھڭىز، قارىـسىهپ دهتلىكقىمم

 .هللىيهلهيسىز ئاسانال ئىگۇنى ئڭىزالقىلسى
 

 مۇھاكىمه
 ۈشهندۈرۈڭ؟ چهنل مىسال بىۇھىملىقىنى مڭبىلىمنى. 1
 هھلىل تۈملىنى جېگهن د»؟همهسمۇ ئهتلىكئىمان ھاياتلىقتىن قىمم«. 2
 ڭ؟قىلى

 ېرهك؟ قانداق قىلىش كۈچۈن ئۇش بولهغا ئىگ»ئىمان«. 3

 
 هرقى پهقىقىي ھڭ كاپىرنىهن بىلۇسۇلمان مېكسىيهل- 2

 
         كاپىر كاپىر كاپىر كاپىرهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلۇسۇلمانۇسۇلمانۇسۇلمانۇسۇلمان م م م مۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئنېمهنېمهنېمهنېمه

    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ بولىد بولىد بولىد بولىدهرقهرقهرقهرق پ پ پ پۇرىسىداۇرىسىداۇرىسىداۇرىسىدائوتتئوتتئوتتئوتت
 

ــر مھهر ــۇ بى ــۇلمانالرنىڭ ملمان،ۇس ــۇس ــڭ ئورنىنى ــدىن ڭ كاپىرالرنى  ئورنى
 ۆرىــدۇ، ياخــشى كۇســۇلمانالرنىئــالالھ م. ۇ بىلىــدۇرىــدىغانلىقىنى تۇقىرىيــ

 نىجاتلىققــا هرگاھىــدا دڭ ئالالھنىــۇســۇلمانالرم. ۆرمهيــدۇكــاپىرالرنى ياخــشى ك
 ۇ،د كىرىـهنـنهتكه جۇسـۇلمانالرم. ېرىـشهلمهيدۇ كاپىرالر نىجاتلىققـا ئېرىشىدۇ،ئ

 هن كــاپىر بىــلۈچــۈن ئېمه نـڭالردىن، قايــسىهر ھهنم. ۇكـاپىرالر دوزاخقــا كىرىــد
 هپـسىلىي بولىـدىغانلىقىنى تهرقنىـڭ پڭ چـوۇشۇنداق مۇرىسىدا ئوتتۇسۇلمانم

 هرگه سـىلۇددى خـۇ كـاپىرالرمۈنكىچـ. هن قىلىمۈمىد ئېقىشىڭالرنىئويلىنىپ ب
. هم ئوخــشاشال ئــادهســىزگ ۇمــۇ ئهۋالدى، ئهلهيھىســساالمنىڭ ئهمئوخــشاشال، ئــاد

 ئوخشاش، ه سىزگۇمۇقوللىرى بار، ئ-ۇت پۇالق،ق-ۆز ئوخشاش كه سىزگۇنىڭمۇئ
ــدا ئوخــشاش زۇ، ئىچىــدۇ ئوخــشاش ســهپهســلىنىدۇ، نۋادىنئوخــشاش ھــا  ېمىن
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 ۇنىـڭ ئۈچـۈن ئېمه نـۇنـداقتا، ياراتقان، ئۇنىمۇسىزنى ياراتقان ئالالھ ئ. ۇياشايد
 هنـنهتكه سـىز جۈچـۈن ئېمه نـۇ؟ بولىـدۇقىرى يـڭىز ئورنىڭ سىزنىۆۋهن،ئورنى ت

 ۇ؟ دوزاخقا كىرىدۇكىرىسىز، ئ
 

 مۇھاكىمه
ــۇلمان ــلمۇس ــاپىر ئوتتهن بى ــسىدا ك ــاقىۇرى ــداق پۋهتته ئ ــپ كهرق قان  ېلى

 ۇ؟چىقىد

  
    هرقمۇ؟هرقمۇ؟هرقمۇ؟هرقمۇ؟ پ پ پ پهھهتتىكىهھهتتىكىهھهتتىكىهھهتتىكى نامى ج نامى ج نامى ج نامى جهقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پۇۇۇۇبببب

  
ــۇ ــر چوب ــۇر بى ــاد. هســىله مېگىــشلىك ئويلىنىــشقا تڭق ــلهمئ ــادهن بى  هم ئ

ــسىدائوتت ــدا بۇرى ــۇ چىقىــشى ھېلىــپ كهرقنىــڭ پڭ چــوقۇن  ڭ ســىزنىهرگىزم
 هينـى دڭ ئىـسمىنىۇنىـڭ ئۇشـى، بولۇراھمان يـاكى ئابـدۇلال ئابدڭىزنىڭئىسمى

 ېيىـشىڭىز، يۆش گـڭ يـاكى سـىزنىۇشى ياكى روبىنسون بولېرجىنكىياكى كات
 ياراتقـان هتنىبـارلىق ئىنـسانىي. همهس ئهۋهبىدىن سـېمهسـلىكى يۆش گۇنىڭئ

 ياراتقـان ئىنـسانلىرى ۆزى ئـۇ ئـهرۋهردىگـارى، پهتنىڭىنـسانىي ئۈتكـۈلئالالھ، پ
 بولغـان ۇناسىۋهتـسىز مهقـسهتكه بايـان قىلىنغـان ئاساسـى مۇقىرىـدائارىسىدا ي

 ۆزىنىـڭ ئپ، قىلىـۇئـامىله مهرقلىـق پهتته ھـالېچىنىـشلىق ئهن بىـلهۋهبلهرس
 بىرىنــى دوزاخقــا ۈزســه، كىرگهنــنهتكهبىرىنــى ج) هنــدىلىرىنىب (ۇللىرىنىقــ
 .همهس ئۈزگهنىرگك

 

 مۇھاكىمه
 هرقمۇ؟ پهھهتتىكى نامى جهرق پۇرىسىدىكى ئوتتهم ئادهن بىلئادهم

 
    ۇپرىۇپرىۇپرىۇپرى ك ك ك كۋهۋهۋهۋه ئىسالم  ئىسالم  ئىسالم  ئىسالم ----هرقهرقهرقهرق پ پ پ پھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىي

 
 ېقىــڭ، ئــويالپ بۇنــداقتا، بولمىــسا، ئهك بايــان قىلىنغانــدۇقىرىــدا يئهگهر

 كـاپىر هن بىـلۇسۇلمانم: ۇكى شۋاب بىردىنبىر جاېمىده؟ زادى نهرق پهقىقىيھ
 هنىــسى مڭئىــسالمنى. ۇپرىــدۇر كۋه ئىــسالم -هرق پهقىقىــي ھۇرىــسىدىكىتئوت

. ۇرۇشـتۇر تقارشـى بولسا ئالالھقـا هنىسى مۇپرىنىڭ كۇنۇش،بولسا ئالالھقا بويس
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 ېكىن لۇللىرى، قڭ ئالالھنىهممىسى ھهم، كاپىر ئوخشاشال ئادهن بىلۇسۇلمانم
 ئالالھقـا ۇنغان،س قىلغـان، ئالالھقـا بويـېتىـراپ ئنـى»هببـىر «ۆزىنىڭبىرسى ئ

 ئـورنى ۇنىڭ ئۇڭا قورققان، شۋهتتىن چىقىدىغان ئاقىېلىپقارشى چىقىشتىن ك
 قىلمىغـان، ېتىـراپ ئىالھىنـى ئئۆزىنىـڭ ۇ؟ بىرسـىچهنهي. ۆتۈرۈلگهن كۇقىرىي

 ئـالالھ ۇڭا شـۆۋهنلىتىلگهن، ئـورنى تـۇپ، بولڭلىمىغان ئاۇيرۇقىنى بڭئالالھنى
 هننهتنـى جۇسـۇلمانالرغام. ۆرىـدۇ كۆچرالرنى ئ كاپىۆرىدۇ، ياخشى كۇسۇلمانالرنىم

 هن بىــلهنلىكــى دوزاخ ئىكڭ قايتىــدىغان جايىنىــڭئاتــا قىلــسا، كاپىرالرنىــ
 .ۇىدۇرئاگاھالند

 مۇھاكىمه
 ۆرۈشـىدىكى كۆچ كـاپىرالرنى ئـۆرۈشـى، ياخـشى كۇسۇلمانالرنى مئالالھنىڭ

 ېمه؟ نهۋهبس

 
    هرىكهتتههرىكهتتههرىكهتتههرىكهتته ھ ھ ھ ھۋهۋهۋهۋه بىلىم  بىلىم  بىلىم  بىلىم ----هۋهبىهۋهبىهۋهبىهۋهبى س س س سپهرقنىڭپهرقنىڭپهرقنىڭپهرقنىڭ

 
 ۇرىدىغان كاپىرنى ئايرىپ تهن بىلۇسۇلمان مۇكى، بولىدهلىشك بىبۇنىڭدىن

 همبىـر ئـاد. هرىكهتتـۇر بىرى ھهنه بىرسى بىلىم، يۇ بولسىمۇئ. ئىككى ئىش بار
 ڭ ئىگىــسىنىۇشــى، كىملىكىنــى تونڭ ئىگىــسىنىۆزىنىــڭ ئهنئالــدى بىــل

 داق قانــۇســۇلىنىڭ ئۇنۇش بويــسه ئىگىــسىگهنلىكىنــى، ئىكېمه نــۇيرۇقىنىــڭب
 يامان ېمىنى نۆرىدىغانلىقىنى، ياخشى كېمىنى نڭانلىقىنى، ئىگىسىنىبولىدىغ

 ېيىن، بولغاندىن كېنىق ئهممىسى ھۇالرنىڭب.  بىلىشى الزىمۆرىدىغانلىقىنىك
ــۇ ئــهدهمــده،ئىككىنچــى ق  ڭ بىلىــپ، ئالالھنىــهپ دۇلى قــڭ ئالالھنىــۆزىنى ئ

. ېرهك كشىېچى كۋازىن هۋهسلىرىدھ-ۋايى ھاۆزىنىڭ ئىجرا قىلىپ، ئۇيرۇقىنىب
 ئىشنى ۇ ئالالھ بېكىن ئىشنى قىلىشنى ئويلىغان بولسا، لهلۇم مۆزى ئۇ ئهگهرئ

 ېچىـشى كۋاز هۋىـسىدىن ئىـشنى قىلىـش ھۇ بـۇ بولسا، ئـهكلىگهنقىلىشنى چ
 هر بىـرۇ ئـهگهرئ. ېـرهك ئىجـرا قىلىـشى كۇيرۇقىنى بڭ ئالالھنىهمده ھېرهك،ك

 ڭ ئالالھنىــېكىنرىــسا، لــ قاهپ دبلىقئىــشنى قىلىــشنى ناھــايىتى ئالىيجانــا
 ئىـشنى ۇ بۇم چوقۇمۇ قارالغان بولسا، ئهپ دهسكهش ئىش ناھايىتى پۇ بهزىرىدهن

 ئىـشنى ناھـايىتى هلۇم مۇ ئهگهرئ. ېرهك قارىشى كهپ ئىش دهسكهشناھايىتى پ
 ئىـشنى ئالىيجانـاب ئىـش ۇ ئالالھ بـېكىن قارىغان بولسا، لهپ ئىش دهسكهشپ
 قىلىـشى ېتىـراپ ئهپئىـشنى ئالىيجانـاب ئىـش د ۇ بۇم چوقۇمۇ بولسا، ئېگهند

 بولـسا، هن بىلـگهپ زىيـانلىق دۆزىگه ئىشنى قىلىـشنى ئـهلۇم مۇ ئهگهرئ. الزىم
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 ۋه ېنىـدىن جۇ، ئـۇنـداقتا بولسا، ئېگهن دۆرۈر ئىشنى قىلىشنى زۇ ئالالھ بهممائ
. كېـره قىلىـشى كۇم چوقـۇنى ئـۇ، ئايرىلىپ قالىدىغان ئىش بولـسىمېلىدىنم
 ۇنى بىراق ئـالالھ بـه، ئىشنى قىلسا پايدا ئالىدىغانلىقىنى بىلسهلۇم مۇ ئهگهرئ

 ۋاز ئىشنى قىلىشتىن ۇ قارىغان بهپ پايدىلىق دۇ بولسا، ئهكلىگهنقىلىشنى چ
 .ېرهك كېچىشىك

 ېرىـشىش، ئىنئامىغـا ئڭ ئالالھنىـۇش، بولـۇلى بىـر سـادىق قـئالالھنىڭ
 بىـر هر ھۇ مانـا بـۈچۈن ئشىشېرى ئهرهپكهش- شانۋه ۆرمهتئالالھ ئاتا قىلغان ھ

 همهلىيلهشــتۈرۈش ئۋهپىرىنــسىپالر -ه قائىــدېگىــشلىك ته بىلىــشكۇســۇلمانم
ى ئاسـىي ۇالرن ئـالالھ ئـۇپ، بىلىـم يـوق بولـۇنـداق كاپىردا بهكسىچه ئ،ۇسۇلىئ
 .ۇرغان قالدهمهلدىن ئىنئامنى ئېرىدىغان بۇالرغا قاتارىدا ئهندىلهرب

 ۇپ سـوئال قويـۆزۈڭالرغـا ئۈستىده ئڭالرى خاتالىقۆزۈڭالرنىڭ ئهر، سىلئهمدى
 ۋه هسكهشـــلىك پهم، بىــر ئــادۋالغــان ئاتىهپ دۇســۇلمان مۆزىنى ئــېقىڭالر،بــ

 ۆزىگه ئـۇرۇپ، ئوخـشاش تـهن خىالپلىق قىلىشتا كاپىر بىلۇيرۇقىغا بڭئالالھنى
ــ ــى قوي ــسىمدىن بىرن ــى ۇپ،ئوخــشىمىغان ئى ــپ، ئوخــشىمىغان كىيىمن  كىيى

ــشىمىغان ي ــىئوخ ــهپ يېمهكلىكن ــداقمۈرۈپ، ي ــۇ قان ــۆزىنى ئ ــك پۇ ئاش  هزىلهتلى
 ۋه ۇنيـا تايىنىـپ دېمىگه نـهنه يۇ ئـۇ؟ قويااليـدۇنغـا ئوخشاش ئورهن بىلهملهرئاد

 يـاكى هت مىلـلهر ئىـسالم بىـرېرىشهلىسۇن؟ ئىلتىپاتىغا ئڭ ئالالھنىهتتهئاخىر
سىدىن دادىـسىغا، دادىـسىدىن ۋىـ بوۇ، قالمايـدهكلىنىـپ چهن بىـلهسهب نهربىر

ھىنـدى . همهس ئۇ مىـراس قالىـدىغان ئىـشمهۋرىـسىگهغا، بالىـسىدىن نبالىسى
 ئىــشالرنى هســكهش پۇ،دىنىــدىكى بىراھمانالرغــا ئوخــشاش بىلىمــسىز بولــسىم

 ۇدراالر سـۇ، ئوخـشىمايدېـسابلىنىۋهرگهنگه ھۆڭهك ئاقـسهنىـال يۈرسىمۇ،قىلىپ ي
 :ېگهن دۇنداق مۇرئاندا ئالالھ قهقته ھۇب. ۆتۈرهلمهيدۇ كهد قهڭگۈبولسا م
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 ڭ ئالالھنىـۇنـسا، بويسهمـرىگه ئۇنىـڭ ئۇسا، ئالالھنى تونهمبىر ئاد دېمهك،
 بىـر هلهيھىسـساالمئىبـراھىم ئ. ۇ بولىـدۇقىرى يـۇنچه ئـورنى شـۇنىـڭ ئهزىرىدهن

ــ ــۇ، بولــسىمۇغۇلغــان ته ئائىلىــدۇتپهرهسب ــېكىن ل ــالالھنى تون ــا ۇپ، ئ  ئالالھق
 ھۇنـــ. لـــدى ئىمـــامى قىۇنيانىـــڭ دۈتــۈن ئـــالالھ پۇنى ئـــۇڭا شـــۇنغان،بويــس

 بىـراق ۇ، بولسىمۇغۇلغان ته ئائىلىسىدهيغهمبهر ئوغلى بىر پهلهيھىسساالمنىڭئ
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 ه ئائىلىـسىگۇنىـڭ ئـالالھ ئۇڭا قىلمىغـان، شـهت ئىتـائۋه ۇمىغـانئالالھنى تون
ـــ ـــسىدا ئىبـــرهر جـــازاالپ، كىـــشىلۇنىقارىماســـتىن، ئ  هنم.  قىلغـــانهت ئارى

 هرقنىـڭ پۇرىـسىدىكىتت ئوادهم ئـهن بىلهم ئادهزىرىده نڭ ئالالھنىۆپچىلىكتىنك
 ۈمىد ئۈشىنىشنى چېنىق ئهنلىكىنى ئىكهرىكهتته ھهمىلى ئۋه بىلىم ۈتۈنلهيپ

 ۆرســهتكهن كۆزىنىــڭ ئۇغــان، تونۆزىنى ئــالالھ ئــهتته ئــاخىرۋه ۇنيــاد. هنقىلىــم
 ۇنـداقب. ۇ پاناھىغـا ئالىـدهمنى قىلغـان ئـادهت ئىتـائۇيرۇقىغا بڭغان،يولىدا ما

 ۇشـى، بولۇراھمان يـاكى ئابـدۇلالھ ئابـدڭ ئىـسمىنى،ىغانالر بولمه ئىگهزىلهتكهپ
 هرقـسىز پهزىرىـده نڭ ئالالھنىهتئىينهزهر، قۇشىدىن بولېرجىنگىداننى ياكى كات

 .ۇ قوغدىمايدۇنداقالرنى ئالالھ ئۇپ،بول
 

 مۇھاكىمه
 -هرق پهقىقىــي ھۇرىــسىدىكى كــاپىر ئوتتهن بىــلۇســۇلمان مۈچــۈن ئېمهنــ
 ۈشهندۈرۈڭ؟ چهنال بىل مىسهيمىز؟ دهرىكهتته ھۋهبىلىم 

  
    نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈنده خورلۇققا ئۇچرايدۇ؟نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈنده خورلۇققا ئۇچرايدۇ؟نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈنده خورلۇققا ئۇچرايدۇ؟نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈنده خورلۇققا ئۇچرايدۇ؟

 
ـــهر ســـىلقېرىنداشـــالر، ـــسىلهپ دۇســـۇلمان مۆزۈڭالرنى ئ  همـــده ھهر، ئاتاي

 ۆزۈڭالرنى كـېكىن لـهر، قوغدايدىغانلىقىغا ئىشىنىسىلۇسۇلمانالرنى مڭئالالھنى
 هتتهيـوق؟ ئـاخىر-ۇوغدىـدىم قهرنى ئـالالھ سـىل،ېقىڭالر قـاراپ بـېچىپيوغان ئ

 ۇنيادىكى دۇ بسىلهر ېكىنل. ۆرىسىلهر كۇم چوقۆزۈڭالرقانداق بولىدىغانلىقىنى ئ
 سـانى ۇسـۇلمانالرنىڭ مهرسـىلھىندىـستاندا : ېقىڭالر بۆرۈپ كهچۈرمىشىڭالرنىك

ــون ئ90 ــدا مىلي ــ (هتراپى ــۇق نۇب ــا، ۆزلهنگهن ســۇت ــلۋاقىتت ــستان بى  هن ھىندى
 ۇسـتهملىكىچىلىرىنىڭ مهنگلىـيه ئهنىـال يۇپ،ان بول ئايرىلمىغېخىپاكىستان ت

 بىـردىن تـاش هم بىـر ئـادھهر هم، ئـادۆپ كۇنچه بهرسىل).  ئىدىۆكۈمرانلىقىداھ
ــاغ ھاســىل بولىــدڭالر،تاشلىــسا ــ. ۇ بىــر ت  ۇســۇلمان مۆپ كــۇشــۇنچه مېكىنل

ــسىنى ــى، زڭئاممى ــېمىن ــۇقى ئىگىلىــك ھوق ــدا تڭ كاپىرالرنى ــدۇ قولى . ۇرۇۋاتى
 هرنى ســىلۇپ، ســىقىلغان بولــهن قــولى بىــلڭ باشــقىالرنىۇڭالر بوينــهرنىڭســىل

 هقهتـال پهرنىڭسـىل. ۋاتىـدۇ قارىتىهپـكهره تۇ شهلسه، كۇسى قاراتقهرهپكهقايسى ت
ــا ئ ــدىغانئالالھق ــدىلىكته ئېــشىڭالر بېگىلى ــادهم ــاراپ ئهمگه ئ ــدۇ ق . ېگىلىۋاتى

ــشكه تېچكىم ھــهرنىڭســىل ــدىغان شــانۈرئهت جــېگى  هرىپىڭالرنىشــ- قىاللماي
 ۈنده كۈگۈنكى بۈرىدىغانالر يهغرۇر مهسلىدهئ. ېسىۋالدىتوزان ب-ڭ چاهمدىلىكتهئ
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 ۈپهيلىـدىن موھتـاجلىق تهمبهغهللىـك، نادانلىق، ككۈپ،ۈكاپىرالر ئالدىدا تىز پ
 .ۇۋاتىسىلهر بولۇچار جايدا خارلىققا دهممىالھ

 ۇ بـېنىقكـى، بولمىسا، ئۇنداق ئهگهر ئۇ؟ قوغدىغانلىقىمڭ ئالالھنىۇ  بمانا
 ۇ تولىمـــۈشـــۈرگهنلىكى ئـــازاب چهرگه ســـىلڭئالالھنىـــ.  جازاســـىڭئالالھنىـــ

 ېغىناۋاتىـدۇ، خارلىقتـا ئهر، ئاتالغـان كىـشىلهپ دۇسۇلمان مۇب! هجهبلىنهرلىكئ
! ېرهكتىغــۇى كهرمهســلىك بۈز يــهســلى ئهت ھــالۇبــ. ېلىۋاتىــدۇ ئوخــشاپ قۇلغــاق
 ۇنيـادا دۇ بـهنه يۇالر ئۈنۈچ ئېمه نۇرسا، تۆرىدىغان ئالالھ ياخشى كۇسۇلمانالرنىم

 هگهر ئۇ؟ زالىـم پادىـشاھمهرۋهردىگـارىڭالر پهرنىڭ سـىلهجهبـا ئۇچرايدۇ؟خارلىققا ئ
 ڭا سـاهرنى باشـقا دىنـدىكىلهنه يۇ ئـۇنـساڭ، بويسۇنىڭغـا ئۇسـاڭ، تونۇنى ئـهنس
 ېنى ســۈچــۈن ئۇنغانلىقىڭ ئالالھقــا بويــسســىنىڭ ۇپ، قىلىــپ قويــۆكــۈمرانھ

 ڭ ئالالھنىـهنـسهڭ، ئىشهمهسـلىكىگه زالىـم ئڭالھنىـ ئالهن سهگهر ئۇ؟جازاالمد
 ۇنــداقتا، ئهنــسهڭ، ئىشۇرمايــدىغانلىقىغا خارلىقتــا قالدۇنغۇچىالرنى بويــسۆزىگهئـ

ــــ  »ۇســــۇلمانلىقم «ڭالرنىڭ قايــــسىهر ھۋالغــــان ئاتىۇســــۇلمان مۆزۈڭالرنىئ
 ڭالر ئويلىنىـشىڭقـۇر بـارلىقىنى چوهرهپلهر توغرا بولمىغان تچوقۇم هسىلىسىدهم
 ۆججهتكه ھــڭالرنى ئىــسالم دىنــى ئىــسمىهرنىڭ ســىلۆكــۈمهت ھهرچهگ. كېــرهك

 ېرىيالىغـا ماتۆكۈمىتىنىـڭ ھهنگلىيه ئهرگىزمۇ بىراق ئالالھ ھۇ،يازغان بولسىم
 ئالــدىغا ۆز ئــۆلچىمى، ئالــدىغا ئــۆز ئــڭئالالھنىــ. ۇ چىقارمايــدۆكــۈم ھهنئاساســ

 هپ ئىـزدڭالرنى ئىچىـدىن ئىـسمىۆججىتى ھـڭ ئالالھنىـهرسـىل.  بارۆججىتىھ
 »ۇنمىغۇچىالربويـس« يـاكى هن قاتارىـدىمىك»ۇنغۇچىبويـس «ڭالر ئىسمىېقىڭالر،ب

 هن؟ئارىسىدىمىك
 هڭالرنـى ئىگۇسـاڭالر ئوقۇنى ئهردى، بۈشۈرۈپ چنى»ۇرئانق «هرگه سىلئالالھ

ــانق «هرســىل. ۋالىــسىلهر بىلىۇســۇلىنى ئۇنۇش بويــسۇنىڭغــا ئۇيــسىلهر،تون  ۇرئ
 هرگه ئـالالھ سـىلۇ؟ ئىزدىنىـپ باققـانمهققىده ھىېزىلغانلىق يېمىلهر نده»هرىمك
 بولىـدىغانلىقىنى لغىلى بـوۇسـۇلمان قانداق قىلغاندا بىـر مهۋهتىپ ئهيغهمبهرپ
 هققىــده ھۆگهتكهنلىكى ئــېمىلهرنــى نهرگه ســىلهيغهمبهرنىــڭ پهرســىل. ۆگهتتىئــ

ــاقتى ــالالھ ســىلڭالرمۇ؟ئىزدىنىــپ ب ــدا ئىككىــال دهرگه ئ ــداق قىلغان  ۇنيــادا قان
 ۇنىڭغا بهرسىل. هردى بۆرسىتىپ يولىنى كېرىشىش ئهرهپكهش- شانۋه تكهۆرمهھ
ــالالھ ســىلڭالرمۇ؟ قىلــدىهمهلئ ــسى ئىــشنىهرگه ئ ــورنىنى ڭ ئىنــساننىڭ قاي  ئ

 ۇ بـهرسـىل. هردى بۆرسـىتىپ كېنىـق ئهسلهشتۈرىدىغانلىقىنى پۇنيادائىككىال د
 ېرىـپ بۋابا جـا سـوئالالرغۇ بـڭالرمۇ؟ بـاقتىېلىپ ئهتكه چۆزۈڭالرنىئىشالردىن ئ

 ه ئىـــگه بىلىمـــگلهردىـــن»هدىـــسھ «ۋه »ۇرئـــانق« ســـىز هگهرئ! ېقىڭالربـــ
ــــانلىقى ــــده ھڭىزنى،بولمىغ ــــهم ــــهتكهن كڭ ئالالھنى ــــويىچۆرس ــــولى ب  ه ي
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 ۇســۇلمان مۇ ســىز قانــداقمۇنــداقتا ئڭىز، قىلــسىېتىــراپ ئڭمىغــانلىقىڭىزنىما
ــسىز ــدهھ. بوالالي ــداقمهم ــۇ قان ــا مڭ ئالالھنى ــسى ئۇكاپاتىغ ــىلز؟ېرىشهلهي  هر س

 .ۇ بولىدۇنداق شۇنيادىمۇ دۇ ئۇپ، جايىدا بولغان بولهل جازاالر دۇچرىغانئ
 هرىكهتـتىن ھهن بىلىـم بىـلۇرىـسىدا كاپىر ئوتتهن بىلۇسۇلمان ميۇقىرىدا،

 بىلىمـى همنىڭ بىر ئادهگهرئ. ۆتتۈم ئۆزلهپ سهنلىكىنى يوق ئىكهرقنىڭباشقا پ
 ۇسـۇلمان مۆزىنى ئـۇ ئـېكىن، ل ئوخشاش بولساهن كاپىر بىلهرىكىتىھ- ئىشۋه
 ۇرئـاننىكـاپىر ق. لىـدۇ بوۆزلىگهن قىپقىزىل يالغان سۇ بولسا، ئۋالغان ئاتىهپد

 ۇسـۇلمانمۇ بىـر مهگهرئ. هيـدۇ بىلمۆزلهنگىنىنى سـېمىلهر نۇنىڭدا ئۋه ۇمايدۇئوق
 ۇن؟ ئاتىيالىـسهپ دۇسـۇلمان مۇ قانـداقمۆزىنى ئـۇ ئه،كاپىرغا ئوخشاش بىلمىس

 يـــولى ڭ ئالالھنىـــڭ قايـــسى يولنىـــېمىلىكىنـــى، نسنىڭهدىـــبىــر كـــاپىر ھ
 ۇ ئـه، كاپىرغا ئوخـشاش بىلمىـسۇلمانمۇسۇ بىر مهگهر ئهيدۇ، بىلمهنلىكىنىئىك

 ېسابلىنامدۇ؟ ھۇسۇلمان بىر مهنىالي
 بىـر هگهر ئۇنمايدۇ، ئالالھقا بويسۇ، ئىش قىلىده خاھىشى بويىچۆز ئكاپىرالر

 ۋ يورغىلىتىـپ، توسـاېپىنـى گۆز ئنه كاپىرغا ئوخشاش، كاجلىق بىلۇسۇلمانم
 ه خاھىــشى بــويىچۆزىنىــڭ قانــداق ئىــشنى ئهر ھۇنماي، ئالالھقــا بويــسهكئــاتت

 ۇسـۇلمان مهنهى يۆزىن ئـهتـسه، ئايلىنىـپ كۇلىغا قهۋهسنىڭھ-ۋايىقىلىپ، ھا
ــدهپد ــاقىتى بوالم ــقا الي ــاپىر نۇ؟ ئاتاش ــڭ ك ــاالل، نېمىنى ــڭ ھ ــارام ېمىنى  ھ

 بىر هگهرئ. ۇ تالاليدهن ئاساسهپسىگه نۆزىنىڭ ئلهيۈتۈن پهيدۇ، بىلمهنلىكىنىئىك
 هن كاپىر بىلۇنىڭ ئوخشاش بولسا، ئهن كاپىر بىلهرىكىتىھ- ئىشۇسۇلماننىڭم

 كاپىرغا ۇسۇلمان بىر مهگهر ئېيتقاندا، ئلىپ قىۇمهن ئومۇن؟ بولسهرقىقانداق پ
ر  كـاپىهرىكىتـىھ- بىلىمسىز بولـسا، ئىـشۈتۈنلهيئوخشاش، ئىسالمغا قارىتا پ

 ۈسـتۈن ئهرىـجه كـاپىردىن بىـر دهپ دېمه نـۇ ئـۇنـداقتا، ئوخشاش بولسا، ئهنبىل
 ئىـشنى ۇ بۇ؟ ئوخشاش بولمايدهن كاپىر بىلۈچۈن ئېمه نۋىتى ئاقىۇنىڭ ئۇرىدۇ؟ت

 .ېرهك كېقىشىمىز ئويالپ بهنقانلىق بىلۇقسوغ
 

 مۇھاكىمه
 ۇشـــىنىڭ بولۇچـــار دۇققـــا خورلۇســـۇلمانالرنىڭ مۈنـــدىكى كۈگـــۈنكىب. 1

 ڭ؟ قىلىهھلىل تهۋهبىنى سېكتىپبيئو
 ېــرهك؟ كهرقلىنىــشى پهھهتلهردىــن كــاپىر قايــسى جهن بىــلۇســۇلمانم. 2

 .ۈشهندۈرۈڭ چهنمىسال بىل
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     ئىش ئىش ئىش ئىشېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىك ئويلىنىشقا ت ئويلىنىشقا ت ئويلىنىشقا ت ئويلىنىشقا تچوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇرچوڭقۇر

 
ــاپىر دۇســۇلماننى مېنــى، مهرســىل! ېرىنداشــالر قســۆيۈملۈك  ه بىــزگهپ ك

 ۇددىئـايىم مهسـلى ئېنىڭ مىزهرگ ھۇب!  ياقڭالر، قالماهپ دۋاتىدۇ قىلىهتھاقار
ــويلىنىمهنمــۇ مهمهس،ئ ــ «هرنىڭمۇ ســىلهم ھهن، ئ ــالالھ ن ــى ۈچــۈن ئېمهئ  بىزن

 ۈمىـدرنى ئۈرگۈزۈشـۈڭال پىكىـر يڭقـۇر چوۈسـتىده ئهسـىله مېگهن د»ۇ؟قوغدىمايد
 ېلىپ، قۇپ نىشانى بولېرىش بهربه زۆپچىلىكنىڭ ك، بىزۈچۈن ئېمهن. هنقىلىم

 ۇ ئاتايــدىغان ئاشــهپ كــاپىر د، بىــزۈچــۈن ئېمه؟ نــ بــولىمىزۇچــار دهتكهبااليىئــاپ
 ڭئالالھنىـ «ۈچۈن ئېمه نۇ؟ قىلىدۆكۈمرانلىق ھه جايدا بىزگهممىال ھهركىشىل

 »ۇچرايمىز؟ ئــېــسىمغاال جايــدا بهممىــ ھ- ئاتالغــان بىــزهپ دۇللىرىســادىق قــ
 بىـرال ۇرىـسىدا كـاپىرالر ئوتتهن بىـز بىـلهندىمكى، ئىـشۇنىڭغا شـېرىئويلىغانس
ــشتا  ــئى ــار، ب ــشاشماسلىق ب ــسىمۇئوخ ــاتىلىش-ۇ بول ــ.  ئ ــز ئاش ــسا بى  ۇبولمى
ــشىل ــشىپ، ئهرگهكى ــشهگى ــا ئى ــدىغان، هنمهيدىغان، ئالالھق ــدىن قورقماي  ئالالھ

 ۇالر ئـهن بىـز بىـلهلـۋهتته،ئ. ۇق قالمـايتتۇپ قىلمايدىغان بولـهتئالالھقا ئىتائ
ـــسىدائوتت ـــاره كىچىككىـــنۇرى ـــ.  ئوخـــشىماسلىق ب ـــېكىنل  ه كىچىككىـــنۇ ب

. ېرىـشتۈرهلمهيدۇ قانـداق ئىلتىپاتىغـا ئهر ھڭخشىماسلىق بىزنـى ئالالھنىـئو
 ۇشى بولهۋهب جازاسىغا سڭ ئوخشىماسلىق ئالالھنىه كىچىككىنۇ بهمهلىيهتتهئ
 ڭ بىزنىـېكىنلـ. هردى بۈشـۈرۈپ چۇرئـاننى قهرگه بىـزللالھ ئاۈنكىچ. ۇمكىنم
 ۇھهممهد بىـز مـ. ئوخـشاش بولـدىهن پوزىتسىيىمىز كـاپىر بىـلۇتقان تۇرئانغاق
 بىـز ېكىنلـ.  بىلىمىـزهنلىكىنـى ئىكهلچىسى ئڭ ئالالھنىهلهيھىسساالمنىڭئ

 يالغــان ڭ ئالالھنىــهنهبىــز ي. هگهشــمهيۋاتىمىز زاتقــا ئۇكاپىرالرغــا ئوخــشاش ئــ
 ۋه هرگـۈچىلهرئـالالھ پـارا ب.  قىلىدىغانلىقىنى بىلىمىـزهنهت لۆزلىگۈچىلهرگهس

 هنه، جاكارلىغـان، ئـالالھ يېنىـقغانلىقىنى ئ دوزاخقا تاشـاليدىۇچىالرنىپارا ئالغ
 قــــاتتىق جازااليــــدىغانلىقىنى ۋازالرنى پاھىــــشىهھۋهتپهرهس، شــــهســــكهش،پ

ــا م. جاكارلىغــان  كاپىرالرغــا ۇرۇپمــۇ، بىلىــپ تېنىــق ئىــشالرنى ئۇشــۇبىــز مان
 ۇغۇللىنىۋاتىمىز، شهن بىلهتلهر تارتماي، جىنايهپ تهئوخشاش ئالالھتىن قىلچ

. هۋهبىدۇر سـېرىـشهلمهسلىكىمىزنىڭ ئهرھهمىـتىگه مڭئالالھنىـ ئىـشالر ۇمانا ب
 ۆلهت سـۇرۇق قـهقهت بىـز پېلىشتۇرغاندا، سهن بىلهر بىز باشقا دىندىكىلۈنكىچ
 هممىـال ئاسـتىدا، ھۆكـۈمرانلىقى ھهرنىڭ بىز باشقا دىندىكىلۇڭا شۇسۇلمانالر،م

 ڭ بىزنىـڭھنىـ ئالالهل دۇمانا ب. ۇچراۋاتىمىز قىلىشىغا ئهك بوزۇالرنىڭجايدا ئ
ـــاي ـــىهرگهن بهتلىرىمىزگهجىن ـــ.  جازاس ـــايىتىمىز ن ـــزگېمه؟جىن ـــالالھ بى  ه ئ
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ــار ــا نهتئىــسالمدىن ئىب ــز ئهرســه، بېئمهتنــى كاتت ــا بى ــچۇنىڭغ  ۆرمهت ھــه قىل
 .)هدىرلىمىدۇق قه قىلچۇنى ئبىز (ۇققىلمىد

 هرنى سـىلهرگىزمـۇ ھۆزلىگهنلىرىم سېنىڭ مۈگۈنب! ېرىنداشالر قسۆيۈملۈك
ــهن مهمهس، ئلىكىمهيىــبلىگهنئ ــدىم كهيىبلىگىلــى ئهرنى ســىلهرگه يۇ ب . هلمى
 ېپىۋېلىـشىڭالرغا تهرسهڭالرنى قويغان نۈرۈپ يىتتهرنىڭ سىلهقسىتىم، مېنىڭم

 ۈرۈپىنى يىتتـهرسىـس نهتلىـك ناھـايىتى قىممهم بىـر ئـادهگهرئ. ېـرىش بهميارد
 هرنى سـىلڭېنىـ مۇمانا بـ. ۇ ئالدىرايدهكمۇ بېپىۋېلىشقا تهرسىسىنى نۇقويسا، ئ
 هتلىــك ئىلگىــرى ناھــايىتى قىممهر ســىلهگهرئ. هۋهبى ســۇرۇشــۇمنىڭئاگاھالند

 ېپىـپ تۇم چوقـهر سـىلۇنى ئـڭالر، قىلغان بولساېس بارلىقىنى ھهرسهڭالرنىڭن
 .ېلىسىلهر كۇرۇپقايت

 

 مۇھاكىمه
 هن كـاپىرالر بىـلهھهتلهردىن قايسى جهر كىشىلېگهن د»ۇسۇلمانبىز م«. 1

 ۇق؟ قالدۇپئوخشاش بول
 هۋهبى سـۈپ تـېرىشهلمهسلىكىمىزنىڭ ئىلتىپاتىغا ئڭ ئالالھنىڭبىزنى. 2

 ېمه؟ن

 
    هشهشهشهش بىلىم ئىگىل بىلىم ئىگىل بىلىم ئىگىل بىلىم ئىگىلهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلقىزغىنلىققىزغىنلىققىزغىنلىققىزغىنلىق

 
 هڭ ئۈچـۈن، ئۇش بولـۇسۇلمان مهقىقىي بىر ھۆپچىلىككه، كهن مئىلگىرى

 بىـر هرھ.  ئىدىمۆتكهن ئۆزلهپ سهنلىكىنى ئىكۈشىنىش ئىسالمنى چ-ۇھىمىم
 قانداق هيغهمبهرنىڭ پۆگىتىدىغانلىقىنى، ئېمىنى نهزگ بىۇرئاننىڭ قۇسۇلمان،م

 ۇپرىنىــڭ كهن ئىــسالم بىــلېمىلىكىنــى، نڭئىجــرا قىلغــانلىقىنى، ئىــسالمنى
 هھهتتىكــى جۇبــ. ېــرهك بىلىــشى كۇم چوقــهدىلىكىنــى نهرقىنىــڭ پهقىقىــيھ

. ۇ بـــولغىلى بولمايـــدۇســـۇلمان مهقىقىـــي بىـــر ھهنـــده، بىلمىگهرنـــىبىلىمل
 هشــكه ئىگىلهرنــى بىلىملهھهتلهردىكــى جۇ بــهر ســىلى،ۇك شــهپــسۇسلىنارلىقىئ

 هتكهنردىن كۇڭال قولهرنىڭ سىلۇمانا ب. هيۋاتىسىلهر ئىنتىلمهنقىزغىنلىق بىل
ــېئمهتنــى نڭ چــوهڭئ ــادىلۈشــهنمهيدىغانلىقىڭالرنى چېخىچه ت ــدۇ بهپ ئىپ . ېرى
 هم بىـر ئـادهگهرئ. ۇ سـالمايدهمـچهكبالىسى يىغلىمىسا، ئانىسى ئ! ېرىنداشالرق
 ۇ سـۇنىڭغا ئالالھ ئ،هيدۇ ئىزدۇ سهردىن يهممه ھۇ بولسا، ئۇسسىغان ئهقىقهتهنھ
 .ېرىدۇب
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 ۇرغـان تېقىـپ ئۇلدۇقالپ بڭىزدا ئالدىڭىز، بولسىۇسسىمىغان سىز ئبىراق
. ۇ بولمايـدهھمىيىتـى قىلچىلىـك ئهتهن نىسبه سىزگهتتىمۇ، بولغان ھالۇالقب

ــىل ــلهرس ــدى بى ــڭ ئهن ئال ــا ئۆزۈڭالرنى ــىزېتىبا دىنىغ ــتىن كرس ــپ قاراش  ېلى
 ولـۇڭالردا ق»ۇرئـانق«. ېرهك كۈشىنىشىڭالر زىياننى چڭ چوهقهدهرچىقىدىغان ن

 زىيـان ڭ چوهسلىكتىنمۇ بىلمېزىلغانلىقىنى يېمىلهر نه ئىچىدۇنىڭ ئۇرسىمۇ،ت
 هۋھىد تۇغان ئوقۋاقتىڭالردا هن ئىسالم دىنىغا كىرگهر، سىلهتتا ھۇ؟تارتىش بارم

 هلىمىــسىنى ئىمــان كهمــده،ھ. ۈشهنمهيــسىلهر چۇهنىــسىنىم مهلىمىــسىنىڭك
! هيـسىلهر بىلمېمىلىكىنىمـۇ نڭىهسـئۇلىيهتن مۆتهيدىغان ئېيىن كېيتقاندىنئ

 ۆيـۈپ كڭالر زىـرائىتىۇ؟ زىيان بوالمـدڭ چوۇنىڭدىنمۇ بهتهن نىسبۇسۇلمانغابىر م
 ڭالر بولـساۋهيران ه ئىگىلىكتڭالر، ئايرىلىپ قالساېنىڭالردىن نهۋاتقان يهتسه،ك
 ۈشهنمهسـلىكنىبىـراق ئىـسالمنى چ. هر قىلىـسىلېس زىيان ھـهلۋهتته ئۇالرنىب

 ۇ بـڭالر، قارىغـان بولـساهپ زىيـان دۇنى بـهگهرئ. لمايۋاتىـسىلهر قىېسزىيـان ھـ
ــ ــشنى ئ ــدىن ساقلىنى ــوالتتىهلهپ تۆزۈڭالرزىيان ــان ب ــىلهگهرئ. ڭالر قىلغ  هرمۇ س

 .ۇزىياندىن ساقاليد ۇ بهرنى ئالالھ خالىسا سىلڭالر، قىلساهلهپ تۇنداقش
 

 مۇھاكىمه
 هھهتلهردىكــى قايــسى جۈچــۈن، ئۇش بولــۇســۇلمان مهقىقىــيبىــر ھ. 1
 ېرهك؟ ھازىرالش كهرنىبىلىمل
 ېمىلىكىنـى نڭ زىياننىـڭ چوهڭ ئهتهن نىسبۇسۇلمانغا مهقىقىيبىر ھ. 2

 ۈشهندۈرۈڭ؟چ

 
  ئىشېگىشلىك ئويلىنىشقا تڭقۇر چوېكسىيهل- 3

 
    ىتسىيىمىزىتسىيىمىزىتسىيىمىزىتسىيىمىز بولغان پوز بولغان پوز بولغان پوز بولغان پوزۇرئانغاۇرئانغاۇرئانغاۇرئانغا ق ق ق قبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭبىزنىڭ

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

 ۈنكى ئىــدى، چــهملهر ئــادهختلىــك بهڭ ئۇنيــادىكى دۈگــۈنكى بمۇســۇلمانالر
 ۇھهممهد مــۆزگهرتىلمىگهن، ئــهرپــى ھۇ ســاقالنغان، بىرمــۇكهممهل مــۇالردائــ
 ئوخـشاش بولغـان هن بىـلۋاقىتتىكـى قىلغـان ۇل قوبـۋهھىينى هلهيھىسساالمئ

ــ ــڭئالالھنى ــانق «-ۆزى س ــ»ۇرئ ــار ئى ــائ. دى ب ــهمم ــۇلمانالر مۇ ب ــدا -ۇس  قولى
ــاالمى بولغــان مڭئالالھنىــ ــادىكى دۈگــۈنكى بهكــسىچه ئۇســۇلمانالر، ك  هڭ ئۇني
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ــادهختــسىزب ــالالھ ئــۇپ بولــهملهردىن ئ  ۇالرغــا ئۋه قوغدىمىــدى ۇالرنى قالــدى، ئ
ـــدىهرھهمهتم ـــ.  قىلمى ـــسانىيڭئالالھنى ـــانق «هتكه ئىن ـــى»ۇرئ ـــشى، بن  ېرى

ـــسانىي ـــهتنىڭئىن ـــى، ئوقۇنى ئ ـــشى،چ ۇش ـــاننى قۈشىنى ـــده ئۇرئ  همهلىيىتى
 ېلىپ ئىش ئه بويىچۇنى قانڭ شارىدا ئالالھنىهر تايىنىپ يۇرئانغا قكۆرسىتىشى،
 نازىـــل قىلىنىـــشى نىـــڭ»ۇرئـــانق«. هت ئىبـــارۇرۇشـــتىن قۆلهتبارىـــدىغان د

 هر يڭ ئالالھنىـۇالرنى قىلىـپ، ئـه ئىـگۇققا ھوقۋه هرهپ ش-هن شهتنىئىنسانىي
ــارىدىكى  ــدىنۋاكالهتچىلىرش ــش ى ــداز( قىلى ــېمىن ــاڭ ئالالھنى ــويىچنۇنى ق  ه ب

ــقھ ــدىغان يۆكۈمرانلى ــپىلهردىن خۈرگۈزى ــشهلى ــ).  قىلى ــارىخ ش ــۇنىت  ۇق ئوچ
ــان قۆرســهتتىكى،ك ــويىچۇرئ ــدا، ھــاكىمىيه ب  قولغــا ۇقنى ھوقــهت ئىــش قىلغان
 قىلغىلـى هھبهرلىك رۇنياغا دۈتۈن قىلغىلى، پېتهكچىلىك باشقىالرغا يېلىپ،ئ

- جىــنۆيلىرىــدهرئــاننى ئۇ قۇالر ئــۇۋاتىــدۇ؟ازىر قانــداق بولبىــراق ھــ. ۇبولىــد
 ۆچـۈرۈپ كهتنى ئايهچچه ياكى بىر نۋاتىدۇ، ساقالۈچۈن ساقلىنىش ئهيتانالردىنش

ــاكى ســېــسىۋېلىۋاتىدۇ،بوينىغــا ئ ــاكى تۋه ۋاتىــدۇ چىــالپ ئىچىۇغا ي  هھلىــل ي
ــ ــسىغا ئوق ــاي قارى ــدۇ، تىلهدهت مۇپقىلم ــهۋاتى ــال رۇالر ئ ــ قۇرمۇشــتا تېئ  انۇرئ

 هزمۇنالرنى مۆۋهندىكى تۇرئاندىن قۇالرئ. هنمهيۋاتىدۇ ئىزدۈستىده ئۆرسهتمىلىرىك
 ېــرهك؟ كۇشــى قانــداق بولهرىكىتىمىــز ھېمه؟ نــېتىقــادىمىزئ: هيۋاتىــدۇئىزلىم

 دوسـتلىرىمىزغا قانـداق ېـرهك؟ قىلىشىمىز كهرهپئىشلىرىمىزنى قانداق بىر ت
ـــــشىمىز ك ـــــرهك؟قىلى ـــــمهنگه دې ـــــشىمىزۈش ـــــداق قىلى ـــــرهك؟ ك قان  ې

 هتهن نىسبۆزىمىزگه ئۇ؟ بولىدۇقى قارىتا قانداق ھوقه بىزگېرىنداشلىرىمىزنىڭق
 سـاختا؟ ېمه نـهقىـقهت، ھېمه نـهتهن نىـسبه بىـزگۇ؟ بولىـدۇقىمىزقانداق ھوقـ

 قانــداق ېــرهك؟ كۇنماسلىقىمىز بويــسېمىگه نــېــرهك؟ كۇنۇشىمىز بويــسېمىگهنــ
 هن بىـلهر؟ قانـداق كىـشىل سـاقالپ قـالىمىزۇناسىۋىتىمىزنى مهن بىلهركىشىل

- بىزنى شـانېمه كىم؟ نۈشمىنىمىزت قىلمايمىز؟ دوستىمىز كىم؟ دۇناسىۋهم
 ۇققـا، بىزنـى خورلېمه نۇ؟ قىلىده ياخشىلىققا ئىگۋه هتكهسائاد-هخت بهرهپكه،ش
 هقىقهتنـى ھېپىلىدىغان تۇرئاندىن قۇ مانا بۇچرىتىدۇ؟ زىيانغا ئۋه هغلۇبىيهتكهم

 ، كـاپىرالردىنلـساق ئىـش قىېمه نـهمـدىلىكتهئ. ۇق قويـدبىز بىر يانغا تاشالپ
 هتتاھ.  ۇق ئالدهلىم تهخسىيهتچىلهردىن شهر، ئالدامچى، ھىيلىگۇشرىكالردىن،م

ــ ــى ش ــسىگه هيتانالرنىڭروھىمىزدىك ــدۇق، ئۋهسۋهسى ــۇچرى ــڭ ئالالھنى  ۆزىنى س
 ۇق، سـاقلىنالمىدۋهتلهردىن كىرىپ يامـان ئـاقىهينىگه كڭ باشقىالرنىڭلىمايئا
 ه ئـالجىرىيهش، مـاراكۈرىيه، سهلهستىن، پۇڭگو، ھىندىستان، جۈنده، كگۈنكىۈب

 ئوخــشاش هن باشـقا جــايالردىكى بىـلهھـۋالالر ئهرگهن بۈز يــۆلهتـلهردهقاتـارلىق د
 هينـى ئۇپ، قىلىنغـان بولـېالن ئـېـيىن كۇرۇشىدىن ئۇنياد-1 ه ماقالۇب(ئىدى 
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 ۇرئـانق).  ئىـدىكىـسىۇستهملى مڭ جـايالر جاھانگىرالرنىـۇقىرىـدىكى يۋاقىتتا
 ۇرئان قڭالر قىلساهلهپ قانچىلىك ياخشىلىق تهنبىئى، مىقنىڭبارلىق ياخشىل

 ېگىـپ تۇق يىـراق قىلىنىـشى، سـوغهيتاننىڭ شهر سىلهگهرئ. ېرىدۇ بهرگهسىل
 ۈشــشهكچ-ۇشــشاق قاتــارلىق ئهش ئىــزدهت خىــزمېڭىش، يــهۋادا دۇكامــداش،ز

ــــشالرنى ت ــــساهلهپئى ــــىلڭالر، قىل ــــهقهت پهر س ــــشالرغا ۇ ئاش ــــك ئى  كىچى
 ڭالر، بولمـاقچى بولـساۆكـۈمران ھۇپ، بولـهھبهر رۇنياغا دهگهرئ. ېرىشهلهيسىلهرئ
 ۇ ئـارزېرىشىشنى ئهرهپكهش- شانۇقىرى يهڭ ئهگهرئ. ېرىشهلهيسىلهر ئۇنىڭغىمۇئ

 ۆزۈڭالرنىـــڭ ئۈتـــۈنلهي پۇبـــ. ېرىـــدۇ بهرگه ســـىلۇرئـــان قۇنىمـــۇ ئڭالر،قىلـــسا
ــاغلىقڭالرغاتىرىــشچانلىقى  ۇ ســهئىككــى تــامچ- بىــرېڭىزدىكــى دهرگهســىل.  ب

 ۇمۇ؟ئوكيانالردىكى س-ېڭىز دۈتكۈل ياكى پېرهكمۇك
 كىتابىغا قىلغان چاقچىقىمىز ڭ ئالالھنىۇسۇلمانالرنىڭبىز م! قېرىنداشالر

 چاقچــاق قىلغــانلىقىنى ۇنداق شــڭ باشــقىالرنىهگهرئ. هتتــى كېــشىپ ئهكمــۇب
ـــۆرســـهڭالر،ك ـــۇم چوق ـــاهت قىلىـــپ، ھهســـخىره مۇالرنى ئ ـــت  ڭغا ســـاراۇالرنى ئ

ــسىل ــادهگهرئ. هرچىقىرى ــر ئ ــهم بى ــپ يۇر دوخت ــسېپنى رهرگهن بېزى ــا بويېت  نىغ
 ۇنداق سىز بېسه، دۋااليمهن داېسىلىنى چىالپ ئىچىپ كۇغا ياكى سېسىۋېلىپئ

 هن ئىـك»هتھامـاق« قىلىـپ، هسخىره مهمنى ئادۇ سىز، ئهيسىز؟ دېمه نهمنىئاد
 ۈچـۈن ئڭالر ئىللىـتىهرنىڭ سـىلۇرنىـڭ دوختۇلـۇغ ئهڭ ئهربىراق سىل. هيسىزد
 هتلهرچه ئوخشاش ھامـاقهرگه كىشىلۇ ئاشېتسېپىغا، رهڭداشسىز تهرگهن بېزىپي
ــامىلهم  ېچكىم ھــهيىبلىمىــسه، ئڭالرنى قىلمىــشىۇ بــېچكىم ھــڭالر، قىلــساۇئ
 ېـسهل چىـالپ ئىچىـپ كۇغا يـاكى سـېـسىۋالىدىغان بوينىغا ئېگهن دېتسېپر«
 ۋاالش داېــسهل كهپ دورا يه بــويىچېتــسېپ رلكــىه بهمهس، ئىــش ئۋااليــدىغاندا
 !همهسمۇ؟ ئهجهبلىنهرلىك ئهكمۇ بۇ بېمىسه، د»ېرهكك

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نهقسىتى نازىل قىلىشتىكى مۇرئان قڭئالالھنى. 1
ــدىكى مهر ھۇنيانىــڭد. 2 ــگهن دۇســۇلمان قايــسى جايلىرى  هرنىڭ كىــشىلې

 .ۈشهندۈرۈڭ چهن پوزىتسىيىسى قانداق؟ مىسال بىلۇتقان تۇرئانغاق

 
    ېرهكېرهكېرهكېرهك ك ك ك كهمهلىيلهشتۈرۈشهمهلىيلهشتۈرۈشهمهلىيلهشتۈرۈشهمهلىيلهشتۈرۈش ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه    ۈشىنىشۈشىنىشۈشىنىشۈشىنىش چ چ چ چقۇرئاننىقۇرئاننىقۇرئاننىقۇرئاننى

 
 كىتــابنى ېببىــي تۇچــاق بىــر قېلىــپ، قۇپ بولــېــسهل كهم بىـر ئــادئهگهر
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 هر؟ قانداق قارايسىلۇنىڭغا بهر سىلېسه، دۋااليمهن داېسىلىمنى كۇپقاتتىق ئوق
ـــىل ـــهرس ـــ «ۇم چوق ـــڭ ئادۇب ـــدا ئهمنى ـــسى جايى ـــكهن، كاللى ـــاراهمهس  ڭالر س
ــاپىرىش كانىــسىغاۇرخدوخت ــا هڭ ئېكىنلــ. ۇمكىن مــېيىــشىڭالر د»ېــرهك ئ  دان

 قىلغـان كىتابىغـا هقـدىم تهرگه سـىلۈچـۈن ئۋاالش داېسىلىڭالرنى كدوختۇرنىڭ
 ۇنـداقال مۇنى ئـهر سـىلهمهسـمۇ؟ ئۋاتىـسىلهر قىلىۇئـامىله مۇشـۇنداق مهرمۇسىل
 كىتابتـا هممىنـى ھېـسهڭالر، دۋااليمىز داېسهللىرىمىزنى بارلىق كۇپ قويۇپئوق
 زىيـانلىق ئىـشالردىن ۇلغان قويۇرىغا كىتابتا ئوتتۇ، بولىدۇ قىلمىسىمېگهندهكد

 ېببىـي تهرنىڭ سـىلۇنـداقتا ئڭالر، قارىـساهپ يـوق دۆرۈرىيىتـى زڭساقلىنىشنى
 هرقلىنىدۇ؟ پهرىڭالر كىشىدىن نېگهن دۋااليمهن داېسىلىمنى كۇپالكىتابنى ئوق

 ۇم چوقـۇرۇۋالـساڭالر، تاپشهت خهپارچ بىر ېزىقىدىكى يهتئهل چهر سىلئهگهر
 هزمـۇنىنى مهتنىـڭ خڭاليـسىلهر، ئاۇتـۇپ ئوقېپىـپ تهم ئـادۇيااليدىغان ئوقۇنىئ

 ه كىچىككىنهريانىدىكى جهتتىجار. هر ئارام تاپمايسىلهرگىز ھۈچه بىلمىگۇقتول
. ېرىـسىلهر بهھمىـيهت ئۇنچه شـهتـكه خه بىـر پـارچېلىدىغان كېلىپ ئهنپهئهتم
 هخت بهتلىكئاخىر-ۇنيا دڭ بولغان زاتنىهرۋهردىگارى پڭكائىناتنى ۈتكۈل پهممائ

 هر سىلهكسىچه ئهلسهك، كېتىگه قىلغان خهقدىم تهرگه سىلۈچۈن، ئڭالرسائادىتى
 ۇنى ئـۇنداقالشـ. ۇڭالر تاشـالپ قويـدهتـكه بولمـاي بىـر چڭالر كـارىهن بىلۇنىڭئ
 ۇ قانـداقمهمنى ئـادڭالر ئىـشىۇ بـهرمىـدىڭالر، بهتمىيهھ ئۇ قىلچىمۈشىنىشكهچ
 !ۆچۈتمىسۇن؟چ

 

 مۇھاكىمه
 همهلىيلهشــــتۈرۈش ئۋه ۈشــــىنىپ چۇپ، ئوقــــنــــى»ۇرئــــانق «بىزنىــــڭ

 ۇۋاتىدۇ؟ پوزىتسىيىمىز قانداق بولهھهتلهردىكىج

 
        ههههپوزىتسىيپوزىتسىيپوزىتسىيپوزىتسىي) ) ) ) توغراتوغراتوغراتوغرا(((( كىتابالرغا ئادىل  كىتابالرغا ئادىل  كىتابالرغا ئادىل  كىتابالرغا ئادىل ئىالھىئىالھىئىالھىئىالھى

    ۋهتۋهتۋهتۋهت چىققان ئاقى چىققان ئاقى چىققان ئاقى چىققان ئاقىېلىپېلىپېلىپېلىپكككك    ۇتمىغانلىقتىنۇتمىغانلىقتىنۇتمىغانلىقتىنۇتمىغانلىقتىنتتتت
 

 ڭالر خاتــالىقىۆز ئــهرل ســىهمهس، چاقچــاق ئېگهنلىــرىم دۇقىرىــدا يمېنىــڭ
 هڭ ئىالھـى كىتابالرغـا قارىتـا ئۇنيـادا دۈگـۈنكى بېقىڭالر، ئويلىنىپ بـۈستىدهئ

 ئىالھـى ۆزلىرىنى ئۇستهملىكىچىلهر مۇيوق؟ ئاش-ۇۋاتامدۇ ئىشالر بولهتسىزئادال
ــشىنىمىز، ھ ــا ئى ــاكىتابالرغ ــڭ ئهتت ــۈن ئۇنى ــ جۈچ ــز ېنىمىزن ــدا قىلىمى ى پى

ـــشىدۇد ـــسۇسلىنارلىقىئ. ېيى ـــهپ ـــهل د،ۇكى ش ـــابالرنى ۇالر ئاش ـــى كىت  ئىالھ
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ــه پوزىتــسىيهتــسىز قىلىــپ، ئىالھــى كىتابالرغــا ئادالۇيىئىــستېمالس . ۇتتى ت
 هرگىزمۇئىالھى كىتابالر ھ. ۇ چىقىدېلىپ كۋهت ئاقىېغىر ئىنتايىن ئۇنىڭدىنب

ــسانىي ــشلىق ئهتكهئىن ــاقىېچىنى ــاجىئۋهت، ئ ــازاب ۋه ه پ ــ-ئ ــپ ئۇبهتئوق  ېلى
 :هيدۇ دۇنداقلالھ م ئاهقته ھۇب. هلمهيدۇك
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 )ئايهت-2

ــان ــت ب-قۇرئ ــائاد-هخ ــى، مهتنىڭس ــۇ ھهنبىئ ــازابهرگىزم ــ- ئ  ۋه ۇبهتئوق
 هت،ىپ ياشىغان مىللئىالھى كىتابقا تايىن. همهس ئهنبىئى مهختسىزلىكنىڭب
-ۇرۇلـۇپ ئۇپ،ل بولۇ باشقىالرغا قڭرىمايدۇ، ئىه ئىچىدۇبهتئوق- ئازابهرگىزمۇھ

ــوق ــۇلۇپ،س ــىرتماق س ــا س ــا ھايېلىنغان بوينىغ ــقىالۋانغ ــشاش، باش  رنىڭ ئوخ
 هن بىلهتسىزلىك ئىالھى كىتابالرغا ئادالۇمهن،ئوم. ڭمايدۇ ماه بويىچېتىلىشىي
. ۇ بولىــدېچىنىــشلىق ئۇنداق شــۋىتىى ئــاقهتنىــڭ قىلغــان مىللۇئــامىلهم
 ۇالرغــائــالالھ ئ.  بولــدىۇچــار دۋهتكه ئــاقىۇشــۇنداق مهل د»هۋالدىئىــسرائىل ئ«
  :هيدۇ دۇنداق مهقته ھۇئالالھ ب. هردى بۈشۈرۈپنى چ»ئىنجىل «ۋه نى»هۋراتت«
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 )ئايهت-66سۈره مائىده  (»»»»).).).).ېرىلهتتىېرىلهتتىېرىلهتتىېرىلهتتىبببب

 ېچىنىـشلىق قىلىـپ، ئهرىـكهت ئىالھى كىتابالرغـا قارشـى ھۇالر ئلېكىن
  : قالدىۋهتكهئاقى
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 )ئايهت-61سۈره بهقهره (
 ۇچـار دۇققـا خورلۇرۇپ، قولىدا ئىالھى كىتـابالر بـار تـهتنىڭ بىر مىللشۇڭا

 هرىكهتـلهردهىتابالرغـا قارشـى ھ ئىالھـى كۇم چوقـۇالر ئـهۋهب،بولغانلىقىدىكى س
 هزىپىـدىن غڭئالالھنىـ. ۇچرىغـان جازاغـا ئۇنداق ھالدا بهبىئىي تۇڭابولغان، ش

 ڭ ئالالھنىـ-ۇ بولـسىمۇ بىـرال يـولى بـار، ئـهقهت پۇنىڭ بولساق، ئۇتۇلماقچىق
 هت ئىالھى كىتابالرغا ئـادالۋه قىلىشتىن توختاش هرىكهتكىتابلىرىغا قارشى ھ

ـــل ـــامىله مهنبى ـــش قۇئ ـــىلهگهرئ. ىلى ـــداق بهر س ـــوۇن ـــايڭ چ  هتلهردىن جىن
ـــسا ـــر كهر ھڭالر،توختىمى ـــته بى ـــالىي مهنت ـــردىن ئ ـــى بى ـــهكتهپلهرن  ۇرۇپ، ق

 ئوخـشاش، هھۇدىيالرغـا يۇ،الرمهربىيىلىـسهڭ قىلىـپ تۇدېنت سـتڭالرنىبالىلىرى
 هھـۋالىڭالردا ئهرنىڭ سىلهتسهڭالرمۇ، كۇپ بولېرالردىن تايىنىپ مىليونهجازانىگ

 .ۇ بولمايدۆزگىرىش ئقېچقانداھ
 

 مۇھاكىمه
 ېچىنىـشلىق قىلىـشتىن قانـداق ئهرىـكهتئىالھى كىتابالرغا قارشى ھ. 1

 ۇ؟ چىقىدېلىپ كۋهتئاقى
 مىــسال همىلــى يــولى قايــسى؟ ئۇتۇلۇشــنىڭ جازاســىدىن قڭئالالھنىــ. 2

 .ۈشهندۈرۈڭ چهنبىل

 
     كىم؟ كىم؟ كىم؟ كىم؟ېگهنېگهنېگهنېگهن د د د دمۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمان

 
 هنىنى قانداق مۆز سېگهند ۇسۇلمان كىم؟ مېگهن دۇسۇلمانم! قېرىنداشالر

 بىـر هگهرئ. ۆرۈر بىلىشى زۇم چوقۇسۇلمان بىر مهر ھهسىلىلهرنى مۇ بۈرىدۇ؟بىلد
 هبىئىـي تهرىكىتـى ھۇنىـڭ ئه، بىلمىـسهرقىنـى پۋاننىڭ ھايهن بىلهم ئادهم،ئاد

 ېـگهن د»ۇسـۇلمانم«لمان ۇسـۇئوخشاشال، بىـر م. هرقلهنمهيدۇ پۋاندىنھالدا ھاي
 هرقىنـى پڭ كاپىرنىـهن بىـلۇسـۇلمان مه، بىلمىـسىنىهنىس مهقىقىي ھۆزنىڭس

ــس ــداقتا ئه،بىلمى ــڭ ئۇن ــى ھۇنى ــلهرىكىت ــاپىر بى ــهن ك ــر ۇپ، ئوخــشاش بول  بى
 بىر هر ھۇڭاش. ۇ بواللمايده ئىگهرهپش- شانېگىشلىك تۇشقا بوله ئىگۇسۇلمانم
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ــۇلمانم ــۇلمانالرنىڭ مۋه ۇس ــرىهرزهنتل پۇس ــ: ى ــز ن ــۈن ئېمهبى ــۇلمان؟ مۈچ  ۇس
 ۆزگىرىش قانــداق ئــه ســاالھىيىتىمىزدڭ بىزنىــېــيىن،غانــدىن ك بولۇســۇلمانم

ـــداق مۇ؟بولىـــد  قويغـــان ه بىـــزگڭ ئىـــسالمنىۇ؟ بولىـــدهســـئۇلىيىتىمىز قان
 »ۇسۇلمانم« باشقىالر بىزنى هتكهنده، ھالقىپ كهكتىن چۇ بېمه؟ نهكلىمىسىچ
ــگهند ــۇ، بىلې ــته ئهنم ــۇ مهمهلىيهت ــارۇس ــدىغانلىقىمىزدىن ئىب  هتلمان بواللماي
 .ېرهك بىلىشلىرى كۇم چوقىلهرنىهسىلم

 

 مۇھاكىمه
 هرنــى بىلىملهھهتتىكــى قايــسى جهرزهنتلىــرى پۇســۇلمان مۋه مۇســۇلمانالر

 ېرهك؟بىلىشى ك

 
    هنىسىهنىسىهنىسىهنىسى م م م مئىسالمنىڭئىسالمنىڭئىسالمنىڭئىسالمنىڭ

 
 ئادا قىلىش، هسئۇلىيىتىنى مۋه ۇنۇش ئالالھقا بويس-هنىسى مئىسالمنىڭ

 ۈچـۈن،زىلىقـى ئ راڭئالالھنىـ. ېمهكتـۇر قىلىـش دهقـدىم تۆزىنى ئۈچۈنئالالھ ئ
 ئالالھقـا ۇر، ئىـسالمد-ېچىش كـۋاز ۇستهقىللىقىدىن مۋه هركىنلىكى ئۆزىنىڭئ
 ئىــشىنى همــمه ھۆزىنىــڭئ. ۇر ئىــسالمد-ۇنۇش بويــسۈتــۈنلهي ئىــشىدا پهمــمهھ

 قارىـشىدا ۆز كـۆز ئىـشىدا ئـۆزىنىڭئ. ۇسۇلماندۇر م-هم ئادۇرالىغانئالالھقا تاپش
 ۇسۇلمان مهم ئادۇنغان بويسهمگه قانداق ئادهر ياكى ئالالھدىن باشقا ھۇرۇۋالغانت

 ڭ ئالالھنىـ-ېگهنلىـك د»ۇرۇش ئىـشلىرىنى ئالالھقـا تاپـشهمـمهھ«. ۇبواللمايد
 ۇل قوبـۆرسهتمىـسىنى كڭ ئـارقىلىق، ئالالھنىـهلچىسى ئڭ ئالالھنىۋهكىتابى 

 هر ھۇرمۇشـنىڭت. ېگهنلىكتـۇر قارشىلىق قىلماسلىق ده قىلچۇنىڭغاقىلىش، ئ
ــده،هرهپلىقايــسى ت ــان قرى -هقىــل ئۆزىنىــڭ قىلىــش، ئهمهل ئهدىــسكه ھۋه ۇرئ

 قايرىـپ هتكه قارىشىنى بىر چۆز كڭ باشقىالرنىهتلىرىنى،ئاد-ۆرپپاراسىتىنى، ئ
 ېمىنـى نهپ، ئىـزدۆرسـهتمه كهدىـستىن ھۋه ۇرئـان ئىـشتا قنداق قاهر ھۇپ،قوي

ـــش، ن ـــىقىلى ـــلىقتا قېمىن ـــان قىلماس ـــسنىڭ ھۋه ۇرئ ـــسىنى كهدى  ۆرسهتمى
ـــمهســـتىنهنئىككىل ـــان قىلىـــپ، قۇل قوب ـــسنىڭ ھۋه ۇرئ ـــسى كهدى  ۆرسهتمى

 همنى قىاللىغان ئادۇشۇنداق مانا مېرهك، قىلىش كهت رهتئىيبولمىغانلىرىنى ق
 هقــدىم ئالالھقــا تۋۇجــۇدىنى ۈتــۈن پۇ ئــۈنكى چــۇ،لــى بولىــدېگى د»ۇســۇلمانم«

 ۋه ۇرئـان قهرىكىتـىھ- ئىـشهمنىـڭ بىـر ئادهكـسىچه، ئۇنىـڭب. قىلغان بولدى
 تايانغـان بولـسا، يـاكى ېسسىياتىغا ھۆزىنىڭ ئۈتۈنلهي بولماي، په بويىچسهدىھ
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مـى ېقى ئۇنيـا بولسا، ياكى دۇتقان ئىش تهئادىتى بويىچ-ۆرپ ئۋىلىرىنىڭبو-ئاتا
 ېنىـق ئىـش توغرىلىـق ئهلـۇم مهدىسته ھۋه ۇرئان ئىش قىلغان بولسا، قهبويىچ

 مـــاس ڭـــا ماهلگىلىـــمه بۇبـــ«: ۇرۇپ بـــارلىقىنى بىلىـــپ تـــهلگىلىمىنىـــڭب
 ۇنداق بۋىلىرىمىزبو-ئاتا« ياكى ېسه، د»هن قىاللمايمۇل قوبۇڭا شهلمهيدىكهن،ك

 ۇبـ« يـاكى ېـسه، د»هن قىاللمـايمه بـويىچهلگىلىـمه بۇ بهنمۇ مۇڭاقىلمىغان، ش
 ئىجـرا قىلىـشقا ۇنى ئـهلمهيـدىكهن، مـاس كېقىمىغـا ئۇنيا، د)هلگىلىمهب(ئىش 

 هپ د»ۇســـۇلمانم «ۆزىنى ئـــۇنـــداقم قاهنه يهم ئـــادۇنـــداق بېـــسه، د»ۇبولمايـــد
  .ۇر بىر يالغانچىدۇ ئۇن؟ئاتىيالىس

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نهنىسى مڭئىسالمنى. 1
 .ۇ بواللمايدۇسۇلمان مهم قانداق ئادۇ، بوالاليدۇسۇلمان مهمقانداق ئاد. 2

    
    هسئۇلىيىتىهسئۇلىيىتىهسئۇلىيىتىهسئۇلىيىتى م م م ممۇسۇلماننىڭمۇسۇلماننىڭمۇسۇلماننىڭمۇسۇلماننىڭ

 
 ۇھهممهد ئىـالھ يـوق، مـېچبىـر ئالالھـدىن باشـقا ھـ«: هلىمىـسى كئىمان

 بىـر هن بىـلېيـتىش ئهلىمىنـى كېـگهن د»هلچىـسى ئڭ ئالالھنىهلهيھىسساالمئ
 ۇنى قــانڭ ئالالھنىــهقهت پۇن قــانېگىــشلىك تۇنۇشقا بويــسهر ســىلۋاقىتتــا،

 هقهت پهنلىكـى، ئـالالھ ئىكهرۋهردىگـارىڭالر بىردىنبىر پهرنىڭ سىلهنلىكىنى،ئىك
ـــس ـــالالھقىال بوي ـــى، كۇنۇشئ ـــابالر ېرهكلىكىن ـــى كىت ـــسنىڭهد ھۋه ئىالھ  ى

 ۇئهييهنلهشـتۈرگهن مهنلىكىنـى ئىكۆرسـهتمه بىردىنبىر توغرا كۆرسهتمىسىنىڭك
 ۋاقىتتـا، بىـر هن بىـلۇش بولـۇسۇلمان مهر سىل-ېگهنلىك دۇنداقب. هربولىسىل
: ۇڭاش. هر بولىسىلهنچكه كۋاز ۇستهقىللىقىڭالردىن مۆزۈڭالرنىڭ ئۈچۈنئالالھ ئ

 پـاالنى ۇنـداق، مهتئـاد-ۆرپ ئاق،ۇند ئېقىمى ئۇنيا دۇنداق، قارىشىم مېنىڭم«
 ېگهنلهرنــى د»ېــگهن دۇنــداق ئهۋلىيــا ئۇســتانى پېــگهن، دۇنــداق كىــشى مۇلــۇغئ
 هۋهبلهرنى ســۇنــداق ئالدىــدا بهدىــس ھۋه ۇرئــانق. ۇ بولمايــدۇقــۇڭالر ھوقېــيىشد
 هر ھهســئۇلىيىتىڭالر مهرنىڭھــازىردىن باشــالپ، ســىل. ۇ بولمايــدۆرسىتىــشكهك

 ۋه ۇرئــان قىلىــش، قۆلچهم ئــۆكــۈمىنى ھهدىــسنىڭ ھۋه ۇرئــانقانــداق ئىــشتا ق
 همهسلىرىنى ئۇيغۇن ئهدىسكه ھۋه ۇرئان قىلىش، قۇل قوبۇيغۇنلىرىنى ئهدىسكهھ
 همئىــيهت جېقىمــى، ئۇنيــا قارىــشى، دڭ باشــقىالرنىېــرهك، كڭالر قىلىــشىهتر
 هپلهرنــى گهنه بىــمۇتۇرۇقــسىز، تېگهنــدهكد...... مۇنــداق همئىــيهت جۇنــداق،ئ
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 ۆزۈڭالرنى ئـهرهپـتىنبىـر ت.  يـوقۆرۈرىيىتـى زېخىمـۇ تڭالرنىڭشى چىقىۆتۈرۈپك
ــۇلمانم« ــهپ د»ۇس ــر تهنه يۇرۇپ، ت ــتىن بى ــڭ ئهرهپ ــۆزۈڭالرنى ــشى، ئ -ۆرپ قارى

 ۈسـتىگه ئهدىـسنىڭ ھۋه ۇرئـان قارىـشىنى قڭ يـاكى باشـقىالرنىهتلىرىڭالرنىئاد
زىـت  هن تامـامۈپىتىڭالرغا سـېـگهن د»ۇسـۇلمانم «هرنىڭ سـىلۇ بۇۋالساڭالر،قوي
 همنى ئادۋالىيالمىغان داېسهل كۋېلىپ ئاتى»ۇردوخت «ۆزىنى ئۇددى خهلمهمدۇ؟ك

 هقدىم ئالالھقا تۋۇجۇدىنى ۈتۈن پهم بولمىغانغا ئوخشاش، بىر ئادېگىلى دۇردوخت
ــاي، ئ ــڭقىلم ــى ئۆزىنى ــهقىللىقلىقىن ــ-ۆز ك ــسىزالرغا ۆزك ــاكى دىن ــپ، ي  قىلى

 »ۇسـۇلمانم «ۆزىنى ئـنىـڭۇ قىلمىـسا، ئهمهل ئهدىـسكه ھۋه ۇرئان قهگىشىپ،ئ
 همنى، خالىمايــدىغان ئــادۇشــنى بولۇســۇلمانم. ۇ بولمايــدۇقى ئاتــاش ھوقــهپد

 ۆزىنىــڭقايــسى دىنغــا ئىــشىنىش ئ. ۇ زورلىمايــدۇشــقا بولۇســۇلمان مېچكىمھــ
 ئىــسالم ۇمچوقــ اتايــدىكهن، ئهپ د»ۇســۇلمانم «ۆزىنى بىــراق، ئــهركىنلىكــى،ئ

. ېـرهك كۈشـىنىش چۇقىنـى تولـ الزىملىقهچـۈرۈش ھايـات كهدائىرىسى ئىچىـد
 ۆلچىمى ئـهتنىڭ ئادالۋه هقىقهت ھهدىسنى ھۋه ۇرئان ق-ئىسالم دائىرىسى بولسا

 ۆلچهمگه ئـۇ بـۇر، يالغـانچىالردهلمىگهنـلهر اليىـق كۆلچهمگه ئـۇ بۇپ،قىلىش بول
. ۇ قاقىـدهتكه ئاشقانالرنى ئىسالم چهكتىن چولۇپ، بۇسۇلمان مهلگهنلهراليىق ك
 » ۇسۇلمانم «ۆزىنى ئهنىال يۇپ، بولېقىلغان قهتكه چهرىپىدىنت ئىسالم همبىر ئاد

 .ۇ باشقىالرنى ئالدىغان بولىدۋه ۆزىنى ئۇ بولسا، ئۋالغان ئاتىهپد
  :هيدۇ دۇنداق مئالالھ
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 مۇھاكىمه
 قانـداق ۇسـۇلماندا مهن ئىـسالمغا كىـرگېيتىـپ ئهلىمىـسىنىئىمان ك. 1

 ېرهك؟ كهكىللىنىشى شۇيغۇسى تهسئۇلىيهتم
 ۆزىنى ئـهمنىـڭ قىلمىغـان ئادهمهل ئهدىـسكه ھۋه ۇرئـان قۈچـۈن ئېمهن. 2

 ۇ؟ بولمايدۇقى ئاتاش ھوقهپ د»ۇسۇلمانم«
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 هنىسى مهلىمىسىنىڭ ئىمان كېكسىيهل- 4

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 بولىـدىغانلىقىنى ۇسۇلمان مېيتسا ئهلىمىسىنى ئىمان كهم بىر ئادسىلهر،

 هممـا تاپقـان، قىـسقا ئهركىپ تۆزدىن سه بىر قانچهلىمىسى ئىمان كهر،بىلىسىل
 ۇھهممهد ئىـالھ يـوق، مـېچھدىن باشقا ھبىر ئالال «ۇپ، بولۆز سڭقۇر چوهنىسىم
 هلىمىـسىنىئىمـان ك. هت ئىبـارېگهندىن د»هلچىسى ئڭ ئالالھنىهلهيھىسساالمئ
 ۇســۇلمانغا،كــاپىردىن م. ۇ بولىــدۆزگىرىش ئــڭ ناھــايىتى چــوهمــده ئادېيتقــانئ
 ئـالالھ همـدىن، قىلىـدىغان ئادهزهپقـا، ئـالالھ غ»پـاكلىق«تىـن »نىجىسلىق«

 هنـنهتكه جهم دوزاخقا كىرىدىغان ئادهسلى ئۆزگىرىدۇ، ئمگهه ئادۆرىدىغانياخشى ك
 هۋهبلىك سـهلىمىـسى ئىمـان كوختىمايـدۇ، تهن بىـلۇنىڭ ئىش بهممائ. ۇكىرىد

 ئىمـان ۇ، بولىـدۆزگىرىش ناھايىتى زور ئـۇناسىۋىتىدىمۇ مهمنىڭ ئادهن بىلهمئاد
 هلىمىـسىنى ئىمـان كۇ، ھاسـىل قىلىـدهۋدىنـى بىـر گېيتقانالر ئهلىمىسىنىك
بـاال ئىككىـسىدىن - ئاتـاهگهرئ. ۇ بولىدۇرۇھ بىر گهنه قىلغانالر يهت رېيتىشنىئ

- چاغــدا ئاتــاۇ بــېيتمىــسا، بالىــسى ئېيتــسا، ئهلىمىــسىنى كندادىــسى ئىمــا
 ۋارىـــسلىق مىراســـىغا ڭ ئـــوغلى ئاتىـــسىنىۈزۈلىـــدۇ، ئۇناســـىۋهتبـــالىلىق م
ــد ــڭ ئۇ،قىاللماي ــسى ۇنى ــاۋه ئانى ــى- ئاچ ــرهمم «ڭىللىرىس ــامۋه هھ  »هھرهم ن

 بىر هلگهن كۇرتتىن باشقا يهگهرئ ①.ۆرۈشمهيدۇ كهن بىلۇنىڭ ئهپرىنسىپى بويىچ
 هن قىزى بىلڭ ئائىلىسىنىۇسۇلمان بىر مېيتىپ، ئهلىمىسىنى ئىمان كهم،ئاد
 مىراسـىغا ڭ ئائىلىنىـۇ بـهرزهنتلىرىنىـڭ پۇنىـڭ ئۋه ۇ بولسا، ئۇرغان قۇرمۇشت

 بىر ۇغۇلغان تهئىسالم ئائىلىسىد هكسىچه،ئ. ۇ بولىدۇقى قىلىش ھوقۋارىسلىق
 ه ئـائىلۇ بـڭىـۇن قىلغـان بولـسا، ئهت رېيتىشنى ئهلىمىسىنى ئىمان كۇل،ئوغ
 ۇكى، بولىـدۆرۈشـكه كۇنىڭـدىنب. ۈزۈلىـدۇ ئۇناسـىۋىتى بولغـان بـارلىق مهنبىل

ـــان ك ـــسىئىم ـــلى ئهلىمى ـــمايدىغانالرنى تونهس ـــقا قۇش ـــدۇ ئايالندېرىنداش  ،ۇرى
ــانالرنىت ــتۇغق ــان ك. ىدۇۇرىۋېت ياتالش ــسىنىڭئىم ــهلىمى ــۇنداق مۈچى ك  زور ۇش

 .ۈشىدۇ چېشىپ ئېرىنداشلىقتىنمۇق- قانۇپ،بول

                                                        
المنى قوبـۇل قىلمىغـان ئوغـۇل سېڭىلالرنىڭ ئىـس-مۇسۇلمان ئانا ۋه ئاچا:  ئىزاھات ①

كهلدى قىلماسلىق ھهققىده شهرىئهتته ئېنىق بهلگىلىـمه -ياكى قېرىنداشلىرى بىلهن باردى
ــۇل  ــسالمنى قوب ــڭ ئى ــاللىرى ئۇالرنى ــسالم ئاي ــك ئى ــي ئىرادىلى ــېكىن قهتئى ــسىمۇ، ل بولمى

  .قىلمىغان ئوغۇل ۋه قېرىنداشلىرىدىن ئۆزىنى چهتكه ئالىدۇ
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 مۇھاكىمه
 هرقنى پڭ قانداق چوۇرىسىدا ئىنسان ئوتتهن ئىنسان بىلهلىمىسى كئىمان

 ۇ؟ چىقىرىدهلتۈرۈپك

 
    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ بولىد بولىد بولىد بولىدهرقهرقهرقهرق پ پ پ پڭڭڭڭ چو چو چو چوۇنداقۇنداقۇنداقۇنداق ش ش ش شۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئنېمهنېمهنېمهنېمه

 
 ۇرىـسىدا ئوتتهم ئـادهنىـل بهم ئـادۈچـۈن ئېمه نـېقىڭالر، ئويلىنىپ بسىلهر

 ۇ؟ ئالىـده ئىچىـگۆز ئـېمىلهرنـى نهلىمىـسى ئىمان كۇ؟ بولىدهرق پڭ چوۇنداقب
 ۇالرنى بـــۇپ، بولـــۈزۈلگهن تـــۆزدىن ســـه بىـــر قـــانچهقهت پهلىمىـــسىئىمـــان ك

 ۇرىـسىدا ئوتتهم ئادهن بىلهم ئوخشاش، ئادېھىرگه سۇددى خۇسا، ئوقۇرۇپباغالشت
 هم ئـادۆز، سـۈمله قىـسقا بىـر جـۇنـداق بۇ؟ بوالمـدۆزگىرىش ئۈپتىن تۇشۇنداقم

! هھ- قىاللىــساهيــدا پهرقنــى پېمىــنز- ئاســمانۇرىــسىدا ئوتتهم ئــادهنبىــل
 ۋابىنى جـاۇنىـڭ بڭالر ئـازراقال ئويالنـساهن بىلۇققانلىق سوغهرسىل! ېرىنداشالرق

 ۈملىنى قىـسقا جـۈزۈلگهن تـۆزدىن سـانچه بىـر قـېغىزىدىال ئهقهت پهر،تاپااليسىل
ــ ــساۇپئوق ــداق، ب قوي ــوۇن ــىرنىڭ تڭ چ ــى بولهس ــال ئۇش ــهس  همهس، ئۇمكىن م

ـــرىكالرم ـــر ئۇش ـــسۇن بى ـــهپ ـــلۇش ئوق ـــان قىلىهن بى ـــاغنى تالق ـــشقا ت  ۋېتى
 بـارلىقىنى هنىـسى قانداق مهپسۇننىڭ ئۇالر ئهرچه گۇ،بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىد

 ۇمىــدىن بوغۆز ســۇنىــڭ ئۈچى كــهپــسۇننىڭ بــارلىق ئۇالر ئــهممــا ئۇ،بىلمىــسىم
! يــاق. ۇ قارايــدهپ دېچىلىــدۇ ئىــشىكى ئېھىرنىڭ ســۇلــسا، ئوقداۋا نــاۇ،چىقىــد

ئىمـــان ! ۇ ئوخـــشىمايدۇشـــقا ئوقهپـــسۇن ئهنه بىـــمۇنـــداق ئهرگىـــزئىـــسالم ھ
 ئالغــان ه ئىچىــگۆز ئــۇ ئــ-ۈچى كــۆزنىڭ ســهناســى، مه ئاالھىــدهلىمىــسىنىڭك
 ۇن ئــورڭقــۇر چوهلبىــده بولــسا ئىنــسان قهنىــسىز مهگهر ئ.هلــگهن كهزمۇنــدىنم

 هزىلىـتىڭالردا،پ-هخالقى ئهڭالردا، ئىدىيهرنىڭ سىلهلىمه كۇ بهگهرئ. ئااللمايتتى
 ېغىزىـدا ئهقهت پهلىمىنى كۇ قىاللمىسا، بهيدا پهسىر زور تهرىكىتىڭالرداھ-ئىش
 .ۇ بولمايدۈنۈمى ئېچقانداق ھڭ قويغاننىۇپئوق

 زىمىـستان هر سـىلهگهر ئۈشـهندۈرىمهن، چهن ئاددىي مىـسال بىـلۇنى بمهن
 ېلىپ، ئهسۋىنى تۇڭالرغا قولۇرۇپ، تهپ دىرىلداپ تىترۇقتىنسوغ ۈنلىرىقىش ك

 ېـتىم مىليـون قهچچه نهپد» ......پاختا، يوتقان، پاختا، يوتقان«: ۇيى بۈنك
ــازراقمۇق ســوغهكرارلىــساڭالرمۇت ــۋهتته،ئ. ۇ بوشــىمايدۇ ئ ــئهگهر هل ــر ق  ېلىن بى

 هر سـىلهسـىلهن، مهنهي. ۇ دال بولىدۇققا سوغهرھال دېپىنىۋالساڭالر،يوتقاننى ي
ــكهن كۇســساپناھــايىتى ئ ــساهت ــۈن كــڭالر، بول  هپد» ......ۇ ســۇ،ســ«: ۇيى ب
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ــساڭالرتو ــۋهتته، ئهســهيمهيدۇ، پۇســسۇزلۇقۇڭالر ئۋلى ــازراق ســهل  هڭالر، ئىچــسۇ ئ
ــسۇزلۇقۇڭالرئ ــال دۇس ــىيىدۇ پهرھ ــىلهن، مهنهي. هس ــىلهس ــان هر س ــپ قالغ  قىزى

 پايدىـسى ېچنېمىگه ھۇنىڭ برۇۋهرسهڭال ئىسمىنى ئوقڭ دورىنىهقهت پڭالر،بولسا
. ۇ يانىـدڭالر قىزىتماهڭالر، دورىسىنى ئىچسڭ قىزىتمىنىهر سىلهگهرئ. ۇبولمايد
 ۇش قويـهپ دېغىـزدىال ئۇپ، بولـهنىسى مهقىقىي ھهلىمىسىنىڭ ئىمان كۇمانا ب
 ڭ نىجىــسلىقتىن پاكلىققــا، ئالالھنىــۇســۇلمانغا، كــاپىردىن مهرنى ســىلهنبىــل

 هھلـى ئهمگه، ئـادۆرىـدىغان ئالالھ ياخـشى كهمدىنغان ئاد بولىدىۇچار دهزىپىگهغ
ـــدىن ئ ـــىدوزىخى ـــتىگه جهھل ـــسىلهننى ـــىلهگهرئ. هر ئايلىنالماي ـــان هر س  ئىم

 ۇنالشـتۇرۇپ، ئورڭقـۇر چوهلبىڭالرغـا قهپ،ئـۇنى ئىگىلهنىسىنى مهلىمىسىنىڭك
 هقــسهتكه مۇقىرىــدىكى ئانــدىن يڭالر قىلــساېتهكچــى يهرىكىــتىڭالردا ھئهمىلــى

 ۋاقىتتـا، بىـر هن بىـلېيـتىش ئهلىمىسىنى ئىمان كهر سىلۇڭا شىلهر،ېتهلهيسي
 ۋه ئـالالھ ئالدىـدا ۆزۈڭالرنىـڭ ئهر ئانـدىن سـىلۈشهنـسهڭالر، چهنىسىنى مۇنىڭئ

ــسانىي ــالىمىگهتئىن ــسبه ئ ــك چهتهن نى ــى قانچىلى ــهكلىمىن ــتۈڭالرغاز ئۆ ئ  ۈس
 لىيهتنىهسـئۇ مڭ قانچىلىك چوهن بىلېيتىش ئهلىمىنى كۇ بڭالرنى،ئالغانلىقى

 ېيـتىش ئهلىمىنـى كۇبـ. ۈشىنهلهيسىلهر چۇق تولڭالرنى ئالغانلىقىۈستۈڭالرغائ
 ۆزۈڭالرنىـڭ ئېـيىن، كۈشـهنمىگهندىن چهسـئۇلىيهتنى چىققان مېلىپ كهنبىل

 هرىـكهتھ- ئىـشۇۋاپىق نـامهىمىـگهل كۇ بـۇپ، قويـهكلىمه چۇرمۇشىغا تۈتكۈلپ
 ۋاقىتتــا قانــداق هر ھمۇ چوقــهرســىل.  الزىــمڭالرقىلىــش خىيالىــدا بولماســلىقى

 ئىمــان هقهت ســاختا، پهممىــسىنى ھڭ خىــالپ ئىــشالرنىهلىمىــسىگهئىمــان ك
ــسىالك ئىمــان . ېــرهك كېلىــشىڭالر كه ئىــرادىگهيــدىغان دهقىــقهت ھ-هلىمى
 ېتهكچىلىــك يهرهپلىــرىگه قايـسى تهر ھۇرمۇشــۇڭالرنىڭ تهرنىڭ ســىلهلىمىـسىك

 ېتىــــراپئ هلىمىــــسىنى ئىمــــان كهرقاچــــانكى ســــىل. ېــــرهك كىقىلىــــش
ـــسىلهر،قىلىدىك ـــىلهن ـــشهرنىڭ س ـــتىڭالرھ- ئى ـــشاش هرىكى ـــا ئوخ  كاپىرالرغ

ــرهكبولماســلىقى ك ــسىنىڭ ئىمــان كهرســىل. ې ــهكلىمىــسىنى چهلىمى  ۇل قوب
 ۇ ئــىــشىڭالر، ئىــش قىله بــويىچهلگىلىمىــسى بۇنىــڭ ئۈچــۈن، ئڭالرقىلغــانلىقى

 ئىمـــان هم بىـــر ئـــادهگهرئ. ېـــرهك كڭالر ئىـــشالردىن ساقلىنىـــشىهكلىـــگهنچ
. ۇ بوالاليـدۇسۇلمان مهقىقىي قىلسا، ئاندىن ھېتىراپ ئۇشۇنداق مهلىمىسىنىك
 بايـــان ۇقىرىـــدا يۇرىـــسىدا، ئوتتهم ئـــادهن بىـــلهم بولغانـــدىال، ئـــادۇشـــۇنداقم

 .ۇ چىقىدېلىپ كهرق پڭ چوهكقىلغىنىمد
 

 مۇھاكىمه
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 ۇ؟ چىقىـدېلىـپ كهرق پڭ چـوۇرىـسىدا ئوتتهم ئادهن بىلهم ئادۈچۈن ئنېمه
 .ڭايان قىلى بهپسىلىيت

 
    هنىسىهنىسىهنىسىهنىسى م م م مهلىمىسىنىڭهلىمىسىنىڭهلىمىسىنىڭهلىمىسىنىڭ ك ك ك كئىمانئىمانئىمانئىمان

 
 چىـن هم بىـر ئـادۋه هنىسىنى مهلىمىسىنىڭ ئىمان كهرگه سىلهن مئهمدى

 ېمىلهرنـــــى نېـــــيىن كېيتقانـــــدىن ئهلىمىـــــسىنى ئىمـــــان كهلبىـــــدىنق
 هنه يېـيىن كۇئهييهنلهشتۈرگهندىن مۇنى ئهم بىر ئادېرهك؟ كۇئهييهنلهشتۈرۈشىم

 .ۈشهندۈرىمهن چهسىلىلهرنى مېگهن دېرهك؟ك ۆتۈشى ئهجبۇرىيهتلهرنىقانداق م
 ئىـالھ يـوق، ېچبىر ئالالھـدىن باشـقا ھـ«: هنىسى مهلىمىسىنىڭ كئىمان

 ۇبــ. هت ئىبــارېگهنــدىن د»هلچىــسى ئڭ ئالالھنىــهلهيھىســساالم ئۇھهممهدمــ
 ۇنداقال ئىگىــسى، شــهقىقىــي ھڭ كائىناتنىــۈتكــۈل پ-»ئــالالھ «هلىمىــدىكىك
ــۈلپ ــۈتك ــسى،ۇرغۇچ باشقهيئىلهرنىڭ ش ــسى، ياراتقى ــيىلهپ تۇچى ــش پهربى  هرۋى

 ۇ، قىلىـدهت ئىجـابۋه ڭاليـدۇ ئاهكلىرىمىزنـى تىلڭئـالالھ بىزنىـ. غۇچىسىقىل
 ېچبىر ئالالھدىن باشـقا ھـ« ھازىر هرسىل. ۇر اليىق ئىالھتۇنۇشقائالالھ بىز چوق

 ۇ بىرىنچىـدىن، بـ-ېگهنلىـك دۇ بـېيتـتىڭالر، ئهلىمىنـى كېـگهند» ئىالھ يوق
 همده ئالۇ بهمده ھنلىقىنى، بولمايدىغاهۋجۇدلالھ ياراتمىغان بولسا مكائىناتنى ئا

ــر ن ــچهبى ــهچ ــۇد مڭ ئىالھنى ــى ئىكهمهس ئهۋج ــراپ ئهنلىكىن ــدىېتى . ڭالر قىل
 ېچقانـداق باشقا ھۇنىڭدىن ئۇپ، بىرال ئىالھ بولهقهتال پۋه هقهت پهمهلىيهتتىمۇئ
 هرنىڭالھ سـىل ئىـۇئىككىنچىـدىن، بـ. ۇ بولمايـدهت ئىالھـى ھـاكىمىيهرسىدهن

 ه ئىـگهر سـىلهنلىكىنـى، ئىگىسى ئىكڭل كائىناتنىۈتكۈ پۇنداقال شڭالر،ئىالھى
 شـهيئىنىڭ ئـۇ  قانـداقهر كائىناتتىكى ھۈتكۈل پهرسىلهر، قانداق نهربولغان ھ

 زات ۇ ئـهرسـىنىڭ نزاتقا تهۋه ئىكهنلىكىنى، كىشىلهر ئىگه بولغـان ھهر قانـداق
 قانـداق هر قويغـان ھېرىپ قولىدىن برنىڭه كىشىلېرىلگهنلىكىنى، بهرىپىدىنت
ــهرســىنىڭن ــۇ ئ ــسى بىــلڭ زاتنى ــهن ئىرادى ــانلىقىنى، ئ ــمه ھڭ زاتنىــۇ بولغ  هم

ــ ــسى، ياراتقڭنىهيئىش ــش پۇچى ــپ تهرۋى ــۈچى قىلى ــى، ئىكهربىيىلىگ  هنلىكىن
ــات ــ-ھاي ــاتلىق ھوق ــكۈل مۋه ۇقىمام ــانلىقنى-ۈش ــڭئاس ــۇ ئ ــدا ڭ زاتنى  قولى

 زاتتىــنال ۇ ئــهكلىرىمىزنــى تىلۇپ،ورقــ زاتتىــنال قۇ ئــهقهت پهنلىكىنــى،ئىك
 ھاســىل قىلىــدىغانلىقىنى هت قانــائېھتىياجلىرىمىزنىــڭ ئانــدىن ئهك،تىلىــس

ــتۈردۈڭالرنلۇئهييهم ــهقهتپ. هش ــاش ئۇ ئ ــال ب ــشىمىز زاتقى ــمېگى ــ.  الزى  ڭبىزنى
 ېچكىمنىـڭ باشـقا، بىـز ھۇنىڭـدىن ئهرزىيـدۇ، زاتـال ئۇ ئهقهت پۇنۇشىمىزغاچوق
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 ڭبىزنىـ. ۇ ئىگىمىـز بواللمايـدڭ بىزنىـېچكىمباشقا ھ ۇنىڭدىن ئهمهس، ئۇلىق
 هقلۇت مـــۇنلىرىغـــا قانۋه ۇيرۇقى بـــڭ زاتنىـــۇ ئـــهســـئۇلىيىتىمىز مهقىقىـــيھ

 .ۇنۇشبويس
 

 مۇھاكىمه
 ۇئهييهنلهشتۈرىدۇ؟ مېمىنى نۇ ئېمه؟ نهنىسى مهلىمىسىنىڭئىمان ك. 1
 قانـداق ۇنىڭـدا ئېـيىن، كېيتقانـدىن ئهلىمىـسىنى ئىمـان كهمبىر ئاد. 2

 ېرهك؟ كهكىللىنىشى شۇيغۇسى تهسئۇلىيهتم

 
    ۋهدهۋهدهۋهدهۋهده بولغان  بولغان  بولغان  بولغان هنهنهنهن بىل بىل بىل بىلئالالھئالالھئالالھئالالھ

 
ــىلهر ــ «س ــقا ھ ــدىن باش ــر ئالالھ ــوقېچبى ــالھ ي ــگهند»  ئى ــى كې  هلىمىن

 ۈتـۈن چاغـدا پۇ بـهر، بولىـسىلۈزگهن توختام تهن ئالالھ بىلېيىن، كېيتقاندىنئ
توختامغـا  ۇ بـهر سـىلهگهرئ. ۇ بولىدۇۋاھ گۈچۈن ئهر سىلهرسه نهممه ھۇنيادىكىد

ــسا ــق قىل ــولڭالر،خىالپلى ــ- ق ــى بۇتلىرىڭالر،پ ــر هدىنىڭالردىك ــال بى ــت  ۈك، ت
 ېلىـشىمگه كۇ ئالدىدا بـۇالر ئهر سىلهرسىلهر، كىچىك نهڭ ئېمىندىكىز-ئاسمان

 هرنىڭ سـىلهھكىمىـسىده سـوت مڭ ئالالھنى-ۈچۈن ئڭالرخىالپلىق قىلغانلىقى
ــدۇ بۇۋاھلىــق گڭالرغــازىيىنى ــدا ياردقۋابكــارلى جاهرســىل. ېرى  همچىــسىز ئورنى

 هرده يۇ ئۇ، قىلمايدهم ياردهرگه سىلېچكىم ھهر، قىلىسىلېس ھڭالرنىقالغانلىقى
ــاتالرئاد ــوق، ئۋۇك ــته ي ــهمهلىيهت ــادىكى دۇ ب ــاتالر ئادۇني ــشه ھۋۇك ــانهمى  ۇننى ق
. ۇرىـدۇ تۇنـدا ئورهمچىـسىز ئوخشاش، ياردهرگه سىلۇالرمۇ ئۋالىدۇ، قىلىۇنچۇقئوي

 قىلىـپ، هپدانلىق گۇ، ئوخشىمايدۇنيادىكىگه دۇ بمىسىهھكى سوت مڭئالالھنى
 ڭالرنى جىنايىتىۇنيادا، دۇب. ۇ بولمايدۇتۇلغىلى جازادىن قساپيالغان ئىسپات يا
 سـاقچىلىرى ڭ ئالالھنىـېكىن لـهلىسهڭالرمۇ، كىتۆتۈپ ئۇرۇپساقچىالردىن يوش

 هممـا ئۇ، سـاقچىالر پـارا ئالىـدۇنيـادىكى دۇ بـهر، قاچالمايـسىلېچيهرگهئالدىدا ھ
 گـۇۋاھچىالر ۇنيـادىكى دۇ بـهتلىـك،دىيان- پـاكۇتلهق ساقچىلىرى مـڭئالالھنى
 ھالـدا ۇتلهق مـۇۋاھچىلىرى گـڭ ئالالھنىـهن، بىـلهرگىنـى بۇۋاھلىقيالغان گ

 ۆكـــۈم ھهن بىـــلهتـــسىزلىك ئادالۆكـــۈمرانالر ھۇنيـــادىكى دۇبـــ. هتلىكتۇرئـــادال
 ۈرمىـسىگه تڭ ئالالھنىـ،ۇ ئوخـشىمايدۇالرغـا ئهرگىز ئالالھ ھېكىنل. ۇچىقىرىد

. ۇ بولمايـدهرگىـز ھانىيىتى ئىمكېچىش قۈرمىدىن تهمنىڭ قىلىنغان ئادۆكۈمھ
. همـدۇر ئادۆت دهقىقىي ھهم بولغان توختامغا خىالپلىق قىلغان ئادهنئالالھ بىل
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 همـده ھڭالر، ئوبـدان ئويلىـشىهممىسىنى ھۇشۇالرنىڭ مۈزگهنده، توختام تهرسىل
 هرنى سـىلېچكىم بولمىـسا ھـۆرۈر زڭالر،جـرا قىلىـشى ئىهن بىلېھتىياتچانلىقئ

 سـاختا هم ھهنىـسىز مۈنكى چـهجبۇرلىمايـدۇ، مۈزۈشكه تېلىشىم كهنئالالھ بىل
 .ۇ بولمايدۈنۈمى ئۈتۈنلهي پهسهمنىڭق

 

 مۇھاكىمه
 ۇ بـېـيىن، كۈزگهنـدىن ئارقىلىق توختـام تهلىمىسى ئىمان كهن بىلئالالھ

 ۇ؟ قالىدۋهتكه ئاقىتوختامغا خىالپلىق قىلغانالر قانداق
 

 
     قىلىش قىلىش قىلىش قىلىشۇلۇلۇلۇل قوب قوب قوب قوبۆرسهتمىسىنىۆرسهتمىسىنىۆرسهتمىسىنىۆرسهتمىسىنى ك ك ك كپهيغهمبهرنىڭپهيغهمبهرنىڭپهيغهمبهرنىڭپهيغهمبهرنىڭ

 
ــر« ــوقبى ــالھ ي ــقا ئى ــدىن باش ــدىند»  ئالالھ ــنال كېگهن ــ «ېيى  ۇھهممهدم

 ۇھهممهد مــ-ېگهنلىــك دۇبــ. هيــسىلهر د»هلچىــسى ئڭ ئالالھنىــهلهيھىســساالمئ
ــساالمنىڭئ ــى، پهلهيھىس ــ ھهيغهمبهرلىكىن ــڭ ئهدهم ــۇنى ــانڭ ئالالھنى  ۇنىنى ق
). هر قىلغـان بولىـسىلۇلقوبـ (هر قىلغان بولىـسىلېتىراپ ئدىغانلىقىنىهتكۈزىي

ــ ــىلڭئالالھنى ــى ئىكهڭــالر ئىگهرنىڭ س ــراپ ئهنلىكىن  هنــسىلهر، قىلىدىكېتى
ــ ــانڭئالالھنى ــشىڭالر، چۇنىنى ق ــۈشىنى ــى ئڭ ئالالھنى ــۈن رازىلىق ــداق ۈچ  قان

 پۇئىـــشالرنى قىلىـــش، قانـــداق ئىـــشالرنى قىلماســـلىق قاتـــارلىقالرنى تونـــ
 الھنىـڭ قىلىـپ، ئالهمهل قايسى ئىشالرغا ئۇرمۇشىمىزدات. ېرهك كتىشىڭالرېي
ـــرىتىگهم ـــشهلهيمىز؟ ئهغپى ـــېرى ـــشالردىن ســـاقلىنىپ ئالالھنى ـــسى ئى  ڭ قاي

 هيغهمـبهر پهلهيھىسـساالمنى ئۇھهممهد مـڭجازاسىدىن سـاقلىنااليمىز؟ ئالالھنىـ
 ۇرئـانق«ان  ئىالھى كىتاب بولغـۋه هسىلىلهرنى مۇقىرىقى يهيىنلىشى،قىلىپ ت

 ھايـاتى هلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهدم. ۈچۈندۇر ئېرىشى بۈشهندۈرۈپ چنى»هرىمك
 ۈچۈن ئۇسۇلمانالر بىز مۇپ، بولغان بوله بويىچۆرسهتمىسى كڭ ئالالھنىۈتۈنلهيپ
 ڭ ئالالھنىـهلهيھىسـساالم ئۇھهممهدم «هر سىلۇڭاش. ېسابلىنىدۇ ھۇپ بولۈلگهئ
ــسىئ ــگهن د»هلچى ــسىلهر، ئىكې ــڭ ئهن ــزگۇنى ــىتىپ كه بى ــانهرگهن بۆرس -ۇن ق

ــ ــي قۈزۈملىرىگهت ــسهتئى ــشىڭالر، ياشۇنۇپ بوي ــڭ ئى ــسىگه كۇنى ــاس ۆرسهتمى  م
 هرسـىل. ېـرهك كېچىـشىڭالر كۋاز ۈزۈملهردىن بـارلىق ئىنـسانىي تـهلمهيدىغانك

 هلهيھىســـساالمنىڭ ئۇھهممهد مــېــيىن، كېيتقانـــدىن ئهلىمىــسىنىئىمــان ك
ــسىگهك ــمهي، ئۆرسهتمى ــهگهش ــاد-ۆرپ ئ ــانۋه هتكهئ ــقا ق  هگهشــسهڭالر، ئۇنالر باش
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 ئىمــان هر ســىلۇ؟ بوالمــدهم ئــادهز ســاختىپۋه همىمىيهتــسىز سهك بهردىنمۇســىل
 هلهيھىســـساالمنىڭ ئۇھهممهد ئىـــسالمغا كىرىـــپ، مـــېيتىـــپ ئهلىمىـــسىنىك
 قىلغـان ېتىـراپ ئهنلىكىنـى ئىكۇن قـانهقىقىي بىردىنبىر ھهتكۈزگهنلىرىنىڭي

.  الزىـمڭالر ئىجـرا قىلىـشىهن بىـلهتمهنلىكق سـاداهمىمىي سۇنى ئهنسىلهر،ئىك
ــارلىق مهن بىــلىڭالر ئىــسالمغا كىرىــشهرســىل  ېرىنــداش قهن بىــلۇســۇلمانالر ب

ــسىل ــۇلمان مهر،بولى ــاۇس ــڭئانا- ئات ــىغا ڭالرنى ــسلىق مىراس ــسىلۋارى  هر، قىلى
 هرنىڭ سـىلهرزهنـتىڭالر پهرنىڭ سـىلهر، تـوي قىالاليـسىلهن ئايال بىـلۇسۇلمانم

 ېرىـشىش ئه يـاردىمىگۇسـۇلمانالرنىڭ بـارلىق مۇ، بولىـددلىـرىڭالرهۋال ئۇنلۇققان
 ۇسۇلمانالرنىڭ مهر، بولىسىلهھرىمهن بولغاندا زاكاتتىن بۆرۈر زۇپ، بولقۇقۇڭالرھو

 ۋىتىڭالرنىئىنــا- ئــابرويۇنداقال شــۈلكىڭالر،مــ- مــالۋه ڭالر ھايــاتىهرنىڭســىل
 هر ســىلهتتىمۇ، بولغــان ھــالۇشــۇنداق مهگهرئ. ۇ بولىــدهســئۇلىيىتىقوغــداش م
 يالغــانچى هكــرهك بۇردىنمه ســىلۇنيــادا دۇ بــڭالر، خىالپلىــق قىلــساۋهدهڭالرغــا

 ئىـالھ ېچبىـر ئالالھـدىن باشـقا ھـ «هر سىلهگهر ئۇ؟ بوالمدهم ئادهمىمىيهتسىزس
ــگهن د»هلچىــسى ئڭ ئالالھنىــهلهيھىســساالم ئۇھهممهديــوق، مــ  هلىمىنىــڭ كې

ــسىنىم ــگهنى ــساهن بىل ــده ھڭالر، بول ــۈن پهم ــۇدۇڭالر ۈت ــلۋۇج ــا ئهن بى  ۇنىڭغ
 قانـداق ۋاقىـت، قانداق ۇنداقتا ئساڭالر، بولۈرگهن بىلدڭالرنىئىشىنىدىغانلىقى

ــدا بول ــۇڭالردىنجاي ــنهزهر، قۇش ــهتئىي ــا قانڭ ئالالھنى ــشىهمهل ئۇنىغ  ڭالر قىلى
 ڭ چـوه خىالپلىـق قىلىـش ئـانچۇنىغـا قانڭ ئالالھنىـهزىـلهر بهلكىـمب. ېرهكك
 هســكهرلىرىنى، ســاقچىلىرى، ئڭ ئالالھنىــۇنيــاداد ۇ بــۈنكى چــهمهس، ئهســىلهم

 ۆكۈمهتلهرنىـڭ ھۇنيـادىكى دۇ بهمما ئۇ، بولمايدۆرگىلىنى كۈرمىسى تۋهسوتىنى 
 ۇنىغا قانۇالرنىڭ ئۇپ، بولهڭرى ناھايىتى كۈرمىلىرى تۋه سوت ه،ساقچى، ئارمىي

 ۇنى شـگههر سـىلهن م- قارىغـان بولـساهپ دهس، ياشـاش ناھـايىتى تۇنمايبويس
 ئـۇ. ۇ قىلغـان بولىـدهسـهم يالغـان قۇم چوقـهم ئـادۇ قويـاي، بـېيتىپ ئۇقئوچ

 ۇ ئالدىغان بولىدۆزىنى ئۋه ۇسۇلمانالرنى مۇنيانى، ئىگىسىنى، دۆزىنىڭئ
. 

 مۇھاكىمه
 هلىمىنــى كېــگهن د»هلچىــسى ئڭ ئالالھنىــهلهيھىســساالم ئۇھهممهدمــ«. 1

 ېرهك؟ كۇئهييهنلهشتۈرۈشى مېمىلهرنى نهم قىلغان ئادۇلقوب
 هلهيھىســساالم ئۇھهممهد ئىــالھ يــوق، مــېچبىــر ئالالھــدىن باشــقا ھــ«. 2

 ېرهك؟ كۇشى قويهلهپ قانداق تۆزىگه ئهم ئادېگهن د»هلچىسى ئڭئالالھنى
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ــالر ــتالر! قېرىنداش ــان كهنم! دوس ــازىرال ئىم ــسىنىڭ ھ ــسىنى مهلىمى  هنى

 همىڭالرغا سهسىلىنى بىر مهنه بولغان يۇھىمم ېخىمۇ تهمدى ئۆتتۈم،ئىزاھالپ ئ
 .ۆتىمهن ئېلىپس

 هرۋهردىگــارى پهيئىلهرنىڭ بــارلىق شــۋه هرنىڭ ســىل،ڭ ئالالھنىــســىلهر
-ۇت پـڭالر، ھايـاتىهرنىڭ سـىلېگهنلىـك دۇ بـڭالر، قىلدىېتىراپ ئهنلىكىنىئىك
ــ ــۇڭالر،قول ــ-ۆز ك ــىل...... ۇالقلىرىڭالرق ــپ تهرس ــدىلىنىېرى  هرلهر، يۋاتقان پاي

 هرگهىـسى سـىلېچقايس ھۇالرنىـڭب...... ۈلكىڭالرمـ- مالۋانالر، ھايېقىۋاتقانب
 ۋه پايـدىلىنىش هرگه سـىلۇپ، بولـهۋه ئالالھقىال تهقهت پهلكى بولماستىن بهۋهت

 هنه يېيىن، كۈشهنگهندىن چۇقتىنى نۇب. ېرىلگهن بۈچۈنال ئۇرۇش باشقۋاكالىتهن
 ېنىـڭم» ......ۋۇ مـاۋۇ، ئـاۈلكـۈم،م-ھايـاتىم، جىـسمىم، مـال«: هرنىڭسىل

 هنـسۇپ ئـالالھقىال مهرسـىنىڭ نهممهر ھه سىلهگهر ئۇ؟ بوالمدۇقۇڭالر ھوقېيىشد
 مۇ ئىـشنى چوقـۈرلۈك ئىككى تۆۋهندىكى تهنسهڭالر، ئىشهقىقىي ھهنلىكىگهئىك

ــهنــسۇپ ئالالھقــا مهرســه نهمــمهبىرىنچــى، ھ: ېــرهك كڭالرقىلىــشى ــۇپ، بول  ۇ ئ
ــىلهرنىن ــىلهرس ــالالھ س ــسهرگه ئ ــهرگهن، بۇندۇرۇپ بوي ــىلهردىن نۇ ئ ــدان هرس  ئوب

 ڭالر قىلىشىه قاتتىق رىئايهلگىلىمىسىگه بڭئالالھنى. ېرهك كڭالرپايدىلىنىشى
 ۇ خىالپلىـــق قىلىـــپ ئـــۆرسهتمىـــسىگه كڭ ئالالھنىـــهر ســـىلهگهرئ. ېـــرهكك
ــساهرســىلهردىنن ــدان پايدىالنمى ــداقتا ئ،ڭالر ئوب ــر ســاختىپۇن ــسىلهز بى . هر بولى

-ۇت پـۇرۇپ خىالپلىـق قىلىـپ تـۆرسهتمىـسىگه كڭالالھنىـ ئهتتا ھهرنىڭسىل
 خىـالپ ۆرسهتمىـسىگه كڭ ئالالھنىۇ، بولمايدۇقۇڭالررنى ئىشلىتىش ھوقۇڭالقول

ــان ي ــدا قااليمىق ــشى-هپھال ــدڭالرغائىچى ــۇ، بولماي ــسىگه كڭ ئالالھنى  ۆرسهتمى
 قااليمىقـــان ۈلكـــۈڭالرنىم- مـــالۋه ېمىنلىرىڭالرنـــىز-هرخىـــالپ ھالـــدا ي

 سىلهرگه ڭ ئالالھنىڭالربالىلىرى-ۇن خوتهرنىڭسىل. ۇ بولمايدالرغاڭئىشلىتىشى
 هلكــى بهمهس، ئه بــويىچڭالر خاھىــشىۆز ئــۇالرغــا ئۇپ، ئىنئــامى بولــهرگهنب

 هر ســىلهگهرئ. ېــرهك كڭالر قىلىــشىۇئــامىله مه بــويىچۆرسهتمىــسى كڭئالالھنىـ
بىـر . ره زالىمالردىـن بولىـسىلڭالر خىالپلىـق قىلـساۆرسهتمىسىگه كڭئالالھنى

 ۇنى ئـهر كىـشىلهللىۋالـسا، ئىگهن بىـلۋانلىـق زوراېمىنىنى زڭ باشقىالرنىهمئاد
 ڭ ئالالھنىــهر ســىلهگهرئ. ېمهيــدۇ دهم ئــادهمىمىي ســهرگىــز ھهيــدۇكى،زالىــم د

 همهل ئۆرسهتمىـسىگه كڭ ئالالھنىـۋېلىـپ، قىلىۈلكى مۆزۈڭالرنىڭئىنئامىنى ئ
 زالىمالردىـن هتـسهڭالر، ئىشلهيىچ بوڭالر بىلگىنىۆزۈڭالرنىڭ ئۈتۈنلهيقىلماي، پ
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 ۇچراپ زىيانغـا ئـېڭىـپ يولىـدا مڭ ئالالھنىـهر سـىلهرگه ئهرقلىنىـدۇ؟ پهرىڭالرن
ــــسا ــــڭغــــان ماڭالرمۇ،قال  هر ســــىلېــــرهك، كڭالر قايتماســــلىقىۇڭالردىن يول
 ۈلكـۈڭالردىنم- ياكى مـالهرزهنتلىرىڭالردىن پۇتۇڭالردىن،پ- قولڭالردىن،ھاياتى

 ۆزىنىـڭ مـال ئىگىـسى ئهگهرئ. ۇرمـاڭالر قايغۈچۈن ئۇنىڭب ڭالر،ئايرىلىپ قالسا
 ۇق ھوقــۆزىنىــڭ ئۈتـۈنلهي پۇ قىلىـشنى خالىغــان بولـسا، بــۇربــان قلىرىنىمـال

 ۆرسهتمىـسىگه كڭ ئالالھنىـهر سـىلهگهرئ. هلـۋهتتهدائىرىسى ئىچىدىكى ئىـش، ئ
 ڭ باشـقىالرنىهر سـىلۈبھىـسىزكى، شڭالر، زىيان تارتساۇرۇپخىالپلىق قىلىپ ت

 ۆز ئـهرسـىل. هرلۇچرايـسى جازاغـا ئهۋهبلىك سڭالر قىلغانلىقىه زايۈلكىنىم-لما
 ۈچـــۈن رازىلىقـــى ئڭ ئالالھنىـــهر ســـىلهگهر ئهمهس، ئىگىـــسى ئڭالرنىـــڭروھى

 ئىجـرا ۆرسهتمىـسىنى كڭ ئالالھنىـهقهت پۇ بـڭالر، قىلـساهقـدىم تڭالرنىھاياتى
 خىالپلىــق گهۆرسهتمىــسى كڭ ئالالھنىــهر ســىلهگهرئ.  خــاالسڭالر،قىلغــانلىقى

 !ۇ بولىدۇسسىزلىق بىر نومۇ، بڭالر ئايرىلساڭالردىن ھاياتىهھۋالداقىلغان ئ
 

 مۇھاكىمه
 هكىللىنىدۇ؟ شۇيغۇسى تهسئۇلىيهت قانداق مېيىن كېيتقاندىن ئئىمان

 
    همهسهمهسهمهسهمهس ئ ئ ئ ئهرگهنلىكهرگهنلىكهرگهنلىكهرگهنلىكبببب    همهمهمهم ئالالھقا يارد ئالالھقا يارد ئالالھقا يارد ئالالھقا يارد---- قىلىش قىلىش قىلىش قىلىشۇلۇلۇلۇل قوب قوب قوب قوبئىسالمنىئىسالمنىئىسالمنىئىسالمنى

 
 ۈچـۈن باشـقىالر ئ، ئـارقىلىقهرسىلهر ئاتا قىلغان نهرگه سىلپهرۋهردىگارىڭالر

ــسا ــان بول ــشالرنى قىلغ ــشى ئى ــڭالر،ياخ ــىلۇ ب ــگهرنىڭ س ــر كىم ــان ه بى  قىلغ
 هر سىلهگهرئ. همهس ئېخىمۇ تڭالرقا قىلغان ياردىمى»ئالالھ «،همهس ئڭالرياردىمى

 ڭ، ئالالھنىـــېچىـــپ كهرســـهڭالردىن نهمـــمه ھۈچـــۈن رازىلىقـــى ئڭئالالھنىـــ
 هرگه سىل-ڭالر قىلساۇربان قڭالرنىى ھاياتى ياكڭالر ياشىساه بويىچۆرسهتمىسىك

 ۇشـۇنداقم. ېسابلىنىدۇ ئىش ھڭ ئىنتايىن چوۇ بېيتقاندا، ئېلىپ ئهتهننىسب
 هرنىڭسـىل. هر قىلغـان بولمايـسىلهم يـاردېچكىمگه ھـهر سىلهقدىردىمۇبولغان ت
 ئاتا قىلغان هرگه سىلڭ ئالالھنىهقهت پبۇ ۇپ، بولۇشۇنچىلىكال مڭالرمۇقىلغىنى

ــان قايتتلىــرىگهېئمهن ــۋابىڭالر جــاه كىچىككىــنۇرغ ــۇپ، بول ــانلىرىۇ ب  ڭالر قىلغ
 ېـسىڭالردا ئهرزىمـدۇ؟ ئۇلۇغالشـقا ئهرزىمـدۇ؟ ماختاشقا ئهرزىمدۇ؟ ئهغرۇرلىنىشقام

 ۇنچهمـ-ه ئـانچۈچـۈن رازىلىقـى ئڭ ئالالھنىـۇسـۇلمان مهقىقىـي بىـر ھۇن،بولس
 ېخىمۇ تهكسىچه ئ،ۇيد قالتىس چاغلىماۆزىنى ئهرگىز قىلغانلىقىدىن ھىئىشالرن

 ۋېتىـدىغان بىكـار قىلىهمهللهرنـى ياخـشى ئهغرۇرلـۇقم. ېتىدۇ كهمتهرلىشىپك
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ــقىالرنى ــا، باش ــشىغا ئڭبولغاچق ــشىش ماختى ــۈن ئېرى ــشى ئۈچ ــى ياخ  همهللهرن
 ۇ ئچۈنكى ۇ، بولمايدۇقى قىلىش ھوقۇل ئىنئامىنى قوبڭ ئالالھنىڭقىلغانالرنى

 ۇنىڭغا شــۇ ئــۈچــۈن، قىلغــانلىقى ئۇز ئــارېرىشىــشنى ئىنئامغــا ئۇنيــادا دۇشــۇم
 .ۇ بولغان بولىدېرىشىپئ

 

 مۇھاكىمه
ــېمه ــ «ۈچــۈن ئن ــارد- قىلىــشۇلئىــسالمنى قوب ــا ي  هرگهنلىــك بهم ئالالھق

 هيمىز؟ د»همهسئ

 
    هرىكىتىمىزهرىكىتىمىزهرىكىتىمىزهرىكىتىمىز ھ ھ ھ ھڭڭڭڭ بىزنى بىزنى بىزنى بىزنىۋهۋهۋهۋه ئىنئامى  ئىنئامى  ئىنئامى  ئىنئامى ئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ

 
 بولغـان هۋه تۆزىگه ئـۇ ئـڭالر، قـاراېھرىبانلىقىغـا مڭئالالھنىـ! قېرىنداشالر

 كاتتــا ئىنئــام ئاتــا هرگه ســىلهدىلىــگه، بۇرۇۋېلىش قــايتهردىن ســىلىلهرنىهرســن
ئــالالھ ! ۈيۈكتـۇر بۇلۇغـدۇر، ئهقىـقهتهنئـالالھ ھ. قىلىـدىغانلىقىنى جاكارلىـدى

  :هيدۇ دۇنداق مۇرئانداق

﴿ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33““““ uu uu���� tt ttIIII ôô ôô©©©© $$ $$#### šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà((((ΡΡΡΡ rr rr&&&& ΝΝΝΝ çç ççλλλλ mm mm;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ     χχχχ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

ss ssππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ﴾    

 جـانلىرىنى، مـاللىرىنى  جـانلىرىنى، مـاللىرىنى  جـانلىرىنى، مـاللىرىنى  جـانلىرىنى، مـاللىرىنى ۇالرنىـڭۇالرنىـڭۇالرنىـڭۇالرنىـڭ ئ ئ ئ ئدىندىندىندىنۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر مـ مـ مـ مـئالالھئالالھئالالھئالالھشۈبھىسىزكى، شۈبھىسىزكى، شۈبھىسىزكى، شۈبھىسىزكى، ««««
 )ئايهت-111سۈره تهۋبه  (»»»»....ېتىۋالدىېتىۋالدىېتىۋالدىېتىۋالدى س س س سېرىپېرىپېرىپېرىپ ب ب ب بهننهتنىهننهتنىهننهتنىهننهتنى ج ج ج جۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغائئئئ

 هرنىڭ ســىلهمــدىئ.  پوزىتسىيىــسىۇتقــان تهرگه ســىلڭ ئالالھنىــۇ بــمانــا
 هردىن سـىلۆلهپ تـهدهل بهرگه ئـالالھ سـىلهرسىل.  قاراپ باقايلىهرىكىتىڭالرغاھ
 پايدا ه كىچىككىن سودىداۇب. ېتىۋهتتىڭالر باشقىالرغا سهرسىنى نېتىۋالىدىغانس

 قىلىپ، قىلغـان الپلىق خىۆرسهتمىسىگه كڭ ئالالھنىېتىۋالغۇچى سڭالر،ئالدى
 ئوخـشاش ڭالرغائانا- ئاتاۇالرنى ئڭالر بولساهر سىلۋېتىدۇ، بىكار قىلىڭالرنىئىشى

 بـارلىق ڭالردىكى جىـسمى،تلىرىڭالرنىۇپـ- قولڭالرنى، كالالهرسىل. ۈتىسىلهرك
 ڭ ئالالھنىــېتىۋهتتىڭالر، ئالالھقــا خــائىنلىق قىلغانالرغــا ســڭالرنىئىقتىــدارى

ــسىب ــدۇســسىز نومۇدىنمۇنىڭــ بۈچــۈن ئهندى  بولغــان ېتىلىپســ! ۇ؟ ئىــش بوالم
 ېيتقانـدا، ئېلىـپ ئۇقتىـسىدىن نهخالق ئۋه ۇن قانېتىش باشقىالرغا سهرسىنىن

ــاي ــسابلىنىدۇ،ېــ ھهتئوخــشاشال جىن ــهھكىمىــسى ســوت مۇنيــادىكى دۇ ب  ۇنى ب
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 ســوت ڭ ئالالھنىــۆزۈڭالرنى ئــهرســىل. ۇ قارايــدهپد» ئالــدامچىلىق جىنــايىتى«
 هر؟ قارامسىلهپ دهنمهيمىزيىبله ئهھكىمىسىدهم

 

 مۇھاكىمه
 قانـداق هرنىڭ كىـشىلهرسـىلهرگه ئاتا قىلغـان نهن بىلېھرىبانلىق مئالالھ

 ۈشهندۈرۈڭ؟ چهن بىل قىلغانلىقىنى مىسالۇئامىلهم

  
  ،ئىمان كهلىمىسى (»هييىبه تهلىمهك «ېكسىيهل- 5

  »ۇبىسه خهلىمهك« ۋه) ۆزياخشى س
 )ۆزيامان س، رى كهلىمىسىپكۇ(

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

 ۈگــۈن بۆزلىدۇق، ســهققىــده ھ»هييىــبه تهلىــمهك «ېتىمــدا قئالــدىنقى
 ۇ بــۈنكى چــۆتىمهن، ئــۈشــهندۈرۈپ چنــى»هلىمىــسىئىمــان ك «ۇ بــۆپچىلىككهكــ

 ۇنىـڭ ئهنلىكـى ئىـسالمغا كىرگهمنىڭ ئاساسى، بىر ئادۇھىم مهڭ ئڭئىسالمنى
 ئىمـان همهلىيهتته،ئ. ۇ بولىدهنگهنلىكىدىن ئىشهتئىي قگه»هلىمىسىئىمان ك«
 تايىنىــپ گه»هلىمىــسىئىمــان ك «همــده ھۈشــهنمىگهن چۇق تولــهلىمىــسىنىك
ئـالالھ . ۇاشقا بولمايـد ئاتهپ د»ۇسۇلمانم« ئىسالھ قىاللمىغانالرنى ۇرمۇشىنىت
  :ېرىدۇ بهبىر تۇنداق مهققىده ھ»هلىمىسىئىمان ك «دا»ۇرئانق«
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    هلىمههلىمههلىمههلىمه ك ك ك كۆرمىدىڭمۇ؟ۆرمىدىڭمۇ؟ۆرمىدىڭمۇ؟ۆرمىدىڭمۇ؟ ك ك ك كۆرسهتكهنلىكىنىۆرسهتكهنلىكىنىۆرسهتكهنلىكىنىۆرسهتكهنلىكىنى ك ك ك كهمسىلهمسىلهمسىلهمسىل بىر ت بىر ت بىر ت بىر تۇنداقۇنداقۇنداقۇنداق م م م مئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ««««
 ئاسـتىدا بولغـان،  ئاسـتىدا بولغـان،  ئاسـتىدا بولغـان،  ئاسـتىدا بولغـان، هرنىـڭهرنىـڭهرنىـڭهرنىـڭيىلتىزى ييىلتىزى ييىلتىزى ييىلتىزى ي) ) ) ) هلىمىسىهلىمىسىهلىمىسىهلىمىسى ئىمان ك ئىمان ك ئىمان ك ئىمان كۆز،ۆز،ۆز،ۆز،ياخشى سياخشى سياخشى سياخشى س ( ( ( (هييىبههييىبههييىبههييىبهتتتت
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    ېـۋهېـۋهېـۋهېـۋه م م م مۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىداۋاقتىدا----ۋاقتىۋاقتىۋاقتىۋاقتى    هنهنهنهن ئىزنى بىل ئىزنى بىل ئىزنى بىل ئىزنى بىلهرۋهردىگارىنىڭهرۋهردىگارىنىڭهرۋهردىگارىنىڭهرۋهردىگارىنىڭ ئاسمانغا تاقاشقان، پ ئاسمانغا تاقاشقان، پ ئاسمانغا تاقاشقان، پ ئاسمانغا تاقاشقان، پېخىېخىېخىېخىشششش
    هسـىھهتهسـىھهتهسـىھهتهسـىھهت ن ن ن نۋهزۋهزۋهزۋهز    ههههگگگگهرهرهرهرئالالھ كىـشىلئالالھ كىـشىلئالالھ كىـشىلئالالھ كىـشىل. . . . ۇۇۇۇ ئوخشايد ئوخشايد ئوخشايد ئوخشايدهرهخكههرهخكههرهخكههرهخكه د د د دېسىلېسىلېسىلېسىل ئ ئ ئ ئۇرىدىغانۇرىدىغانۇرىدىغانۇرىدىغان ت ت ت تېرىپېرىپېرىپېرىپبببب

يامـان يامـان يامـان يامـان  ( ( ( (ۇبىـسهۇبىـسهۇبىـسهۇبىـسه خ خ خ خهلىمههلىمههلىمههلىمهكككك. . . . هلتۈرىدۇهلتۈرىدۇهلتۈرىدۇهلتۈرىدۇ ك ك ك كهمسىللهرنىهمسىللهرنىهمسىللهرنىهمسىللهرنى ت ت ت تۇرغۇنۇرغۇنۇرغۇنۇرغۇن ن ن ن نۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغا ئ ئ ئ ئهپ،هپ،هپ،هپ، د د د دۇنۇنۇنۇنئالسئالسئالسئالس
 قارارى يوق  قارارى يوق  قارارى يوق  قارارى يوق ېچقانداقېچقانداقېچقانداقېچقانداق تاشالنغان، ھ تاشالنغان، ھ تاشالنغان، ھ تاشالنغان، ھۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپ قوم قوم قوم قومېمىندىنېمىندىنېمىندىنېمىندىنزززز) ) ) ) هلىمىسىهلىمىسىهلىمىسىهلىمىسى ك ك ك كۇپرىۇپرىۇپرىۇپرى ك ك ك كۆز،ۆز،ۆز،ۆز،سسسس

    داداداداۇنياۇنياۇنياۇنيا د د د دهنهنهنهن ئىمان بىل ئىمان بىل ئىمان بىل ئىمان بىلۇستهھكهمۇستهھكهمۇستهھكهمۇستهھكهم م م م مۇئمىنلهرنىۇئمىنلهرنىۇئمىنلهرنىۇئمىنلهرنىئالالھ مئالالھ مئالالھ مئالالھ م. . . . ۇۇۇۇ ئوخشايد ئوخشايد ئوخشايد ئوخشايدهرهخكههرهخكههرهخكههرهخكهناچار دناچار دناچار دناچار د
    ۇمراھۇمراھۇمراھۇمراھنـى گـنـى گـنـى گـنـى گـ))))ۇففـارالرۇففـارالرۇففـارالرۇففـارالرككككيهنـى يهنـى يهنـى يهنـى ((((ئالالھ زالىمـالر ئالالھ زالىمـالر ئالالھ زالىمـالر ئالالھ زالىمـالر . . . . زىدۇزىدۇزىدۇزىدۇۇرغۇۇرغۇۇرغۇۇرغۇ ت ت ت تهھكهمهھكهمهھكهمهھكهم م م م مهتتههتتههتتههتته ئاخىر ئاخىر ئاخىر ئاخىرۋهۋهۋهۋه

 ) ئايهت27-24 ئىبراھىم سۈره (»»»»....ۇۇۇۇ ئالالھ خالىغىنىنى قىلىد ئالالھ خالىغىنىنى قىلىد ئالالھ خالىغىنىنى قىلىد ئالالھ خالىغىنىنى قىلىدۇ،ۇ،ۇ،ۇ،قىلىدقىلىدقىلىدقىلىد
 يىلتىــز تارتىــپ ڭقــۇر چوېمىنغــا يىلتىــزى ز»هييىــبه تهلىــمهك «دېــمهك،

ــكهمم ــتىلگهن، بهھ ــول، يوپېكى ــاقلىرى غ ــۇرم ــ-ۈك ب ــسان بول ــۇپباراق  ۆككه ك
 ېـسىل بىـر ئۇۋاتقـان باراقـسان بولۋاملىق داهنزنى بىل ئىڭتاقاشقان، ئالالھنى

 ۇپرى، كۆزيامان س (»ۇبىسه خهلىمهك «هكسىچه، ئۇنىڭب.  ئوخشىتىلغانهرهخكهد
ـــسىك ـــ) هلىمى ـــزى قوم ـــنۇرۇپيىلتى ـــوق كىچىككى ـــارارى ي ـــالنغان، ق  ه تاش
 ۈرىـدىغان دومىـالپ يۇياققاب-ۇياقتىن ئېرهلمهي، بهرداشلىق بڭۇشسىزلىققىمۇئو
 . ئوخشىتىلغانكهۆسۈملۈكئ

 ۇم مىـسالالردىن چوقـۇ بـڭالر، قىلـساهھلىل تهن ئىنچىكىلىك بىلبۇالرنى
 بـار، هرهخ دۈپ ئىككى تـڭالردائالدى. هر بولىسىله ئىگهربىيىگهناھايىتى ياخشى ت

شـاخلىرى - غـولۆسـكهن، ئۇسـتهھكهم ناھـايىتى مۇپ، بولـهرىخـىبىرى مانگو د
 ۈچـۈن ئېمه نـغان، بولۇچچىده غلىرىېۋىباراقسان، م-ۈك بۇرماقلىرى يوپېگىز،ئ
 بىـر ۆسـۈپ بولغاچقـا ئۇكهممهل مـۇرۇقى ئۇنىڭ ئهۋهبى سۇنىڭ بۇ؟ بولىدۇنداقش
 ېچىنىـڭ ئىسـسىقلىقى، كۈنـدۈزنىڭ كۋا، ھـاۇ، سـۇپراق،ت. ۇ بوالاليدهرهخ دۈپت

 ۈپ بىـر تـۆسـۈپ، ئۇرۇقنىـڭ ئهممىسى ھڭقاتارلىقالرنى...... ۋاسىسالقىن ھا
 ېـۋه مېرىن شـۆسۈپ ياخشى ئهرهخ دۇ بشۇڭا. ېرىدۇ بهم يارد ئايلىنىشىغاهرهخكهد
 بوالاليــدىغانلىقىنى هرهخ دڭ چــوۈپ بىـر تــۆســۈپ ئۇنىــڭ ئهمهلىيهتمــۇئ. ېرىـدۇب

ــسپاتلىدى ــ. ئى ــمانۈنكىچ ــدىكىز- ئاس ــېمىن ــ-ۇ خىلم ــل ك ــڭ ئۈچلهرخى  ۇنى
ـــىگهئ ـــاردۆسۈش ـــدۇ بهم ي ـــۇئ. ېرى ـــهمهلىيهتتىم ـــاۇپراق، ت ـــۋا، ھ ...... ۇ س

 هرهخ دۈپ بىــر تــۋه ۇرۇش قىلــدهرهققىــي تۇقالنــدۇرۇش، ئوزۇنىئــ ڭقاتارلىقالرنىــ
 هم يــاردۇرۇققــا ئۈپهتلىك ســهنــى يۇ، بولىــدهســئۇلىيىتى مېتىلــدۈرۈشقىلىــپ ي
 .هجبۇرىيىتى مۋه هقسىتى مۇالرنىڭقىلىش ئ

ــسىچه، ــۇن نئهك ــال ئۇرغ ــۈملۈكلىرى چاتق ــاۋه ۆس ــۈملۈكلهرنىڭ ئۋايى ي  ۆس
ــداقھ ــدېچقان ــرى ته ئاالھى ــهرهپلى ــنچىك. ۇد بولماي ــالىالرمهئى ــى ب  ۇ يىلتىزىن
 ڭىزنى بارمـــاقلىرىهتـــسه كېگىـــپ تڭىز قـــولىۇنىڭغـــا ئهممـــا ئۇلۇۋېتهلهيـــدۇ،ي
ــدۇ،ز ــسى مهخىملهندۈرى ــهر ئــاچچىق، ھېۋى ــل ئۇ بــۈنى ك  ۆســۈملۈكلهردىن خى
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 ېمهنـ. ۇ ئـالالھ بىلىـدۇرىـدىغانلىقىنى تۇرۇپ قۇرغۇنىنىڭ نۆسۈپ، ئۇرغۇنىنىڭن
. ۇ ئىقتىـدارى بولمايـدهك مـانگودۇالرنىـڭ ئهبى،هۋ سـۇ؟ بولىـدۇشۇنداق مۈچۈنئ
 هتراپنـى قـاپالپ ئهنلهر تىكۇ، ئاق قالىدېمىن زۇرۇسا قهسلى نڭ سورتىنىېسىلئ

 ېمىنـدىكىز- ئاسـمانانـسىمۇ، تايۋاغـا ھاهزىلىـرى بۇغا، سهزىلىرىب. ۇبىر ئالىد
 قىلىـپ ېتىـراپ ئه ئـانچۇشـىنى بولهۋجۇد مۆسۈملۈكلهرنىڭ خىل ئۇ بهيئىلهرش
 ۇخـسهت رېڭىـشىغا مڭقـۇرالپ چوڭ يىلتىزىنىـۇالرنىڭ ئۇپراق تۇڭا شهيدۇ،هتمك

 ۇ، خالىمايــدۇقالندۇرۇشــنى ئوزهن بىــلۋۇجــۇدى ۈتــۈن پۇالرنى ئــۇمۇ ســۇ،قىلمايــد
 ياخـشى ه ئـانچۇ بـۇڭاشـ. ۇ خالىمايـدۇشـىنى بولنباراقسا-ۈك بۇالرنىڭ ئۋامۇھا

 ېرىـدۇ، بېـۋهاق م بواللمـاي، قىرتـه ئىـگۇقلۇققـا ئوزۇق تولـۆسۈملۈكبولمىغان ئ
 ۈچلهرنىڭ خىل كهر ھېمىندىكىز- ئاسمانۇمانا ب. ىدۇ بولهھهرلىك زهنلىرىتىك

 ۇرالىغانلىقىنىـڭ ھايـات تۇالرنىـڭئ. ۇ ئىسپاتاليدهرمىگهنلىكىنى بهم ياردۇالرغائ
 .ۇ ئىش بولىدهتلىنهرلىك ناھايىتى قانائئۆزىال

 ىـــمههلك «هن بىـــل»هييىـــبه تهلىـــمهك «هر ئىككـــى مىـــسالدىن ســـىلبـــۇ
 .هر قىالاليسىلېس ھهرقىنى پنىڭ»ۇبىسهخ

  

 مۇھاكىمه
 هن مىـسال بىـلهرقىنـى پنىڭ»ۇبىسه خهلىمهك «هن بىل»هييىبه تكهلىمه«

 ۈشهندۈرۈڭ؟چ

 
    ېمه؟ېمه؟ېمه؟ېمه؟ ن ن ن نېگهنېگهنېگهنېگهن د د د د»»»»هييىبههييىبههييىبههييىبه ت ت ت تكهلىمهكهلىمهكهلىمهكهلىمه««««

 
 ۇپ، بولـۆز سـېكمهتلىـك بولغـان ھۇيغـۇن ئهقىقهتـكه ھ»هييىـبه تكهلىمه«

 ڭ كائىناتنىــۈتكــۈلپ «همهس، ئ كاتتــاۇنىڭــدهك ئهيئى شــېچقانــداق ھهمــدهئال
 هيئىلهر، بـــارلىق شـــېمىنـــدىكىز- ئاســـمان،»ۇر ئالالھـــدۇزيـــالغ-ۆكــۈمرانىھ

ــاي ــسانالر، ھ ــلهر،د-هل دۋانالر،ئىن ــهرهخ ــالر، د-ۇم ق ــاالر،تاش ــاش قهري ...... ۇي
 ۇالرنىـــڭب. ۇرۇپتـــۇ ئىـــسپاتالپ تهقىقهتنـــى ھۇ بـــهممىـــسى ھڭقاتارلىقالرنىـــ

 هۋجــۇد مهن بىــلېھرىبــانلىقى مڭ ئالالھنىــۇالر ئــالالھ ياراتقــان، ئــهممىــسىنىھ
 ۈتكـۈل پۇڭا شۇ؟ يوقىتااليدهرسىلهرنى نۇ ئۇئالالھدىن باشقا كىمم. ۇرىدۇ تۇپبول

 همـده ھۇشـى بولهۋجـۇد ماتنىـڭ كائىنۈتكـۈل پهمـدهكائىناتنى ئالالھ ياراتقان ھ
 ۇزيـالغ. ۇ بولىـدهن بىـلېھرىبـانلىقى مڭ ئالالھنىـۈتـۈنلهي قىلىنىشى پهرۋىشپ

  ئالالھدىنهمده ئالۇب«: هر سىلۇڭا شۇچى،ھ بىردىنبىر ئىگىدارچىلىق قىلغئالال
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 ئىقــرار هپ د»ۇ بولمايــدۇقى ئــالىي ھوقــۈكــسهك يۇنــداق ئېچكىمنىــڭباشــقا ھ
 هرسـىل«:  ئورتـاق ھالـداهيئى شهممهى ھېمىندىكز- ئاسمانۋاقتىڭالرداقىلغان 

 ۆزلهرنىڭ سـلىـكېكمهت ھۇ بـهممىمىز بىز ھڭالر، ئىپادىلىدىهقىقهتنى ھۇتلهقم
 ېگىلگهن ئالالھقا ئهرسىل. ۇ نىدا قىلىدهپ د»ېرىمىز بۇۋاھلىق گهقلىقلىقىغاھ

 ېگىلىـدۇ، ئه بىللهن بىلهر سىلهيئى شهممه كائىناتتىكى ھۈتكۈل پۋاقتىڭالردا،
 ۇيرۇقىغــا بڭ ئالالھنىــهرســىل. ۇنىدۇ ئالالھقــا بويــسهيئىلهر شــرلىق بــاۈنكىچــ

 ئوخـشاشال ئالالھقـا هيئىلهرئىناتتىكى بارلىق ش كاۋاقتىڭالردا، قىلغان هتئىتائ
 هر سـىلۋاقـتىڭالردا، ڭغـان ماه يـولى بـويىچڭ ئالالھنىـهرسىل. ۇ قىلىدهتئىتائ

- سـانڭ ئالالھنىـى كائىنـاتتىكۈتكـۈل پهمهلىيهتته ئهمهس، ئۇز يالغهرگىزمۇھ
 ئاسماندىكى ۈنكى چڭىدۇ، ماه بىللۇپ بولهمراھ ھهرگه سىلۇنلىرىساناقسىز قوش

 ڭ ئالالھنىـه، دانچىـسىغىچۇپراق تـه كىچىككىـنېمىندىكى تارتىپ زاشتىنۇيق
 هرگىزمـۇ ھۋاقـتىڭالردا، ئالالھقا تايانغـان هرسىل. ۇ قىلىدهرىكهت ھهيولى بويىچ

- بـارلىق مـالېمىنـدىكىز- ئاسـمانهلكـى، بڭالر تايانمىـدىۈچكهبىر ئـاجىز كـ
قـا تايانغـان  ئالالھه ئىـگۇدرهتكهقـ-ۈچ كـهكـسىز ئىگىـسى بولغـان چۈلۈكنىڭم

 كائىنـاتتىكى بـارلىق ۇتـساڭالر، تۇتقىنى تۇ بۇبادا مهر سىلۇمهنئوم. هربولىسىل
. ۈشىنىـسىلهر چۋاتقـانلىقىنى قولالهمىمىي سنى»هييىبه تهلىمهك «ۈچلهرنىڭك
 هت سـائادهخـت بهتته ئـاخىرۇنيـا ئىسالھ قىلىـپ، دۇرمۇشۇڭالرنى تهن بىلۇنىڭب

ــسىلهئىچىــد ــدىن ئاهڭگــۈم. هر ياشاي ــسىل يول ــ. هرزماي ــا ب ــادىر هممىــگه ھۇمان  ق
 هلىــمه كۇ بــۇپ، بولــهلىمىــسى ئىالھــى كىتــابالردا بايــان قىلغــان كڭئالالھنىــ

ــات ــۇر چوۇپراقق ــان، شــاخڭق ــز تارتق ــاقلىرىيوپ- يىلتى  ، ئاســمانغا تاقاشــقانۇرم
 ياخــشى ۈپ بىــر تــۇرىــدىغان تېرىــپ بېــۋه مهمىــشه ھهن ئىزنــى بىــلڭئالالھنىــ

 .ۇ ئوخشايدهرهخكهد
 

 ىمهمۇھاك
 ېمه؟ نېگهن د»هييىبه تهلىمهك«. 1
 ۇ؟ بولىدۆزگىرىش قانداق ئهمده ئادېيتقاننى ئ»هييىبه تهلىمهك«. 2

 
    ېمه؟ېمه؟ېمه؟ېمه؟ ن ن ن نېگهنېگهنېگهنېگهندددد    ))))هلىمىسىهلىمىسىهلىمىسىهلىمىسى ك ك ك كۇپرىۇپرىۇپرىۇپرىكككك ( ( ( (»»»»ۇبىسهۇبىسهۇبىسهۇبىسه خ خ خ خكهلىمهكهلىمهكهلىمهكهلىمه««««

 
ــسه خكهلىــمه« ــنىــڭ»ۇبى ــى ئىكېمه زادى ن ــهنلىكىن ــايلىۆرۈپ ك ــ.  باق  ۇئ
ئىالھـى «يـاكى » ر ئىـالھ بـاۇرغـۇنن«ياكى »  ئىالھ يوقېچقانداقھ«: ۇبولسىم
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ئويالپ .  قاراشهپ د»همهس قولىدىال ئڭ ئالالھنىۇقى ھوقۈرگۈزۈش يهتھاكىمىي
 ۇنيـادا دۇبـ! ۇ؟ بوالمدلىقۇتۇرۇقسىز تۋه لىق يالغانچىهك بۇنىڭدىنمۇ بېقىڭالر،ب

ــداق ن ــدۇۋاھ گــۇالرغــا ئهرســهقان ــاتىزمچىالرۇ؟ بوالالي ــوق«:  ئ ــدۇ،د» ئىــالھ ي  هي
 همـده ھهيىبلهيـدۇ، يالغانچىلىقىنى ئۇالرنىڭ ئرسهه نهممه ھېمىندىكىز-ئاسمان

 ۆرسـىتىپ يارىتىلغـانلىقىنى كهرىپىـدىن ئـالالھ تهيئىلهرنىڭ بارلىق شـۋه ۇالرئ
ــدۇت ــڭئ. ۇرى ــان ئۇالرنى ــان يالغ ــالالھ بلىنىمــۇ تىېيتق ــ. هرگهن ئ ــا ۆپك  ئىالھق

 هنه يه دائىرىـسىدهت ئىالھـى ھـاكىمىيڭ ئالالھنىـ-)ۇشـرىكالرم (ۇنغۇچىالرچوق
 ېلىش كـېلىـپ ئهت سـائادهخت بۋه هت بااليىئاپۇالرمۇئ.  بارۇشقا ئوخشاشلىرىمبا

 هت ئىجـابڭالپئىلتىجـالىرىنى ئـا-هك تىلڭ ئىنسانالرنىۇالرمۇئ. ه ئىگۇقىغاھوق
 ۇ كىتـابلىرىمۇالرنىـڭ ئېـرهك، كۇش قورقۇالردىن ئۋه تايىنىش ۇالرغائ. ۇقىالاليد
 ۇيرۇقلىرىنى بـڭ ئالالھنىـقلىرىۇيرۇ بـۇالرنىـڭئ. ۆتىـدۇ ئېمىنىـدا زڭئالالھنى

 خىـل ۇبـ. ۆيلۈيدۇ جهپ دهرزىيدۇ ئۇنۇشقا بويسۇالرغا ئۇڭا شۋېتهلهيدۇ،بىكار قىلى
 بـارلىق ېمىنـدىكىز-سـمانئا: ۇنـداق مۋابىمىز جاڭ قارىتا بىزنىهپسهتىلهرگهس
. ۇ قىلىدهت رهتئىي قهپسهتىلهرنى سۇنداق قارشى بولغان بهقىقهتكه ھهيئىلهرش

 هتتهئـاخىر-ۇنيا دهم، تايىنىپ ياشىغان ئادهپسهتىگه خىل سۇ بالر،ېقىڭئويالپ ب
 ۇالرغـا ئهن بىـلېھرىبـانلىقى ئـالالھ مېرىـشهلهيدۇ؟ ئهتكهسـائاد-هخـت بۇقانداقم
 ۈچلهر خىـل كـهر ھېمىنـدىكىز- ئاسمانۇرغاچقا، تقىلىپ هرۋىش پېرىپرىزىق ب

 ۇددىخـ. رىـدۇۇ تېتىـپ ئهمىـن تهن ياشاش شارائىتى بىـلۆپتۇرك-ۇر ئازدۇالرنىئ
 هممــائوخــشاش، ئ) ۆكهرتكهنگهكــ( ياشــارتقانغا ۆپلهرنىچــ- ئــوتهنلىــك تىكۇئاشــ

ــاردۇالرغــا ئهيئى بىــر شــېچقانــداقكائىناتتــا ھ  هســئۇلىيىتىنىڭ مېــرىش بهم ي
-ۈللهپ گــۇالرنىــڭ ئهيئىلهر بــارلىق شــۇڭا شــۇ، قىلمايــدېتىــراپ ئنىىبــارلىق

ــشىغا پ ــۈنياشنى ــۈت ــلۈچى ك ــاردهن بى ــدۇ بهم ي ــىهھ. هرمهي ــان تونقىقهتن  ۇمىغ
 ئوخـشاش هن بىـلۆپلهرچـ- ئوتهنلىك تىكۇشۇنداق مانا مۋىتى ئاقىهرنىڭكىشىل
 .ۇبولىد

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نېگهند) هلىمىسى كۇپرىك (»ۇبىسه خكهلىمه«

 
    ۋهتۋهتۋهتۋهت ئاقى ئاقى ئاقى ئاقىئوخشىمىغانئوخشىمىغانئوخشىمىغانئوخشىمىغان

 
ــدا ــل ميۇقىرى ــى خى ــان ئىكك ــان قىلىنغ ــۋىگه باي ــشاش، ې ــمهك« ئوخ  هلى
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ــبهت ــى»هييى ــانالر ئن ــك «ۋه ېيتق ــسه خمههلى ــى»ۇبى ــڭ ئن ــاقىېيتقانالرنى  ۋىتى ئ
 ۇنيــادا دېرىــپ، بېــۋه مهززهتلىــك لېرىن، شــ»هييىــبه تهلىــمهك«. ۇئوخــشىمايد

ـــى ب ـــاتىنچلىقن ـــادالهرپ ـــتچىللىق، ئ ـــشىلىق، راس ـــپ، ياخ  هۋج ئهتنى قىلى
ــد ــق خهڭاچقا، كۇرغئال ــدىن بهل ــپهئهت مۇنىڭ ــدهن ــسىچهئ. ۇ ئالى ــمهك«: هك  هلى

 شـاخلىرى ۋه هن تىـكۆپ كـۇنچه شـېرىشـسه،ئ ۇقلۇققـا ئوزۆپ كـه قـانچ»ۇبىسهخ
 ۇرالردا تومـهھىـرى زۇالرنىڭ ئېرىدۇ، بېۋىلهرنى قىرتاق مېخىمۇ چىقىپ، تۆسۈپئ

، ۇپرىلىـــق كېقىڭالر، قـــاراپ بـــېچىـــپ يوغـــان ئۆزۈڭالرنى كـــهرســـىل. ۇئاقىـــد
- بىـرۆزئـارا ئهر كىـشىلۇنيـادا دۇ ئالغـان بـهۋج ئـاتىزمچىلىق ئۋه ۇشرىكلىقم

 گـازالرنى هھهرلىـكز. ۋاتىـدۇ قىلىۇجـۇم ھهھهرلهرگهىپ، شبىرىنى قىرغىن قىل
 ،هلـق خېتىۋاتىـدۇ، كهپ ئـاجىزالرنى يۈچلـۈكلهرك. ۋاتىـدۇ قىلىۋۇزلۇقياساپ يا
ــارمىي ــى زوراڭ ســاقچىالرنىۋه هئ ــشىن بهســتىدىن دۋانلىق ــدۇ،ى كې  ۆتۈرهلمهيۋاتى

 ۋانالرغـارا زوهن بىلۇنىڭش. ۋاتىدۇ سوالۈرمىلهرگه قىلسا تهتسىزلىكئازراقال ئىتائ
 قارايـدىغان هھۋالىغـا ئىچكى ئۆلهتلهرنىڭ دۇب. ۇۋاتىدۇ بولهجبۇر مېگىشكهباش ئ

:  قالـدىېرىـپ بهرىجىگه يىرگىنىدىغان دۋاستىمۇ ئالهخالقى ئۇالرنىڭبولساق، ئ
 ۇشـاللىقى خۆزلىرىنىـڭئـانىالر ئ. هتتى كهتتهرلىشىپ بۇنالردىنمۋائىنسانالر ھاي

ــۈنئ ــى پۈچ ــهرزهنتلىرىن ــولىۆز ئ ــل ق ــدۇ ئهن بى ــهرلهرئ. ۆلتۈرۈۋاتى  ۇنلىرىنى خوت
 ئارىلىـشىپ هتته ھـالڭاچئايالالر قىپيالى-هر ئهتخانىالردا ئىشرۇرۇۋاتىدۇ،ئالماشت

. ۋاتىدۇنىنــى شــوراې قهمبهغهللهرنىــڭ تايىنىــپ كهبــايالر جــازانىگ. ۈرۈۋاتىــدۇي
 ۇلنىڭ قۇالرنى ئۆرۈردهك، زۇنۇشى بويسۇالرغا ئۇغۇلۇشىدىنال تهمبهغهللهر كۇددىخ

 هلىـمهك «ېيتقانـدا، قىلىـپ ئۇمهنئومـ. ۈلىۋاتىدۇ شـه خالىغانچۆرۈپ،ئورنىدا ك
 قىرتـاق ېۋىـسى مهرگهن بهنلىـك، تىكۈتـۈنلهي پۆسۈملۈك ئۈنگهن ئدىن»ۇبىسهخ
 ېــيىن، بولغانـدىن كهلتــۈرۈپ كهمـسىلنى تكـى ئىكۇبــ. ۇ بولىـدهھهرلىـك زهمھ
  :هيدۇ دۇنداق قادىر ئالالھ مهممىگهھ
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 )ئايهت-27سۈره ئىبراھىم  (»»»»....ۇۇۇۇخالىغىنىنى قىلىدخالىغىنىنى قىلىدخالىغىنىنى قىلىدخالىغىنىنى قىلىد
 هســكىن كۆزىنىــڭ ئــالالھ ئهنگهنلهرگه ئىــشگه»هييىــبه تهلىــمهك «دېــمهك،

 هلىمهك «ۇ، ساباتلىق ئاتا قىلىدۋه چىدامچانلىق هتتهئاخىر-ۇنيا دهن بىلۆزىس
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-ۇنيــا دۇالرئـ. ۇ قويىـدۇمراھلىقتـا زالىمالرنـى ئـالالھ گهنگهن ئىـشگه»ۇبىـسهخ
 .ېرىشهلمهيدۇ ياخشىلىققا ئېچقانداق ھهتتهئاخىر

 

 مۇھاكىمه
 هنگهنلهرنىڭ ئىـشگه»ۇبىـسه خهلىـمهك «ۋه هنگهن ئىشگه»هييىبه تكهلىمه«

 ۇ؟ ئوخشاش بولمايدۈچۈن ئېمه نۋىتىئاقى

 
        همهلهمهلهمهلهمهل ئ ئ ئ ئگهگهگهگه»»»»هلىمىسىهلىمىسىهلىمىسىهلىمىسىئىمان كئىمان كئىمان كئىمان ك « « « «ۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئنېمهنېمهنېمهنېمه

    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ بولىد بولىد بولىد بولىدۇچارۇچارۇچارۇچارقىلغانالر خارلىققا دقىلغانالر خارلىققا دقىلغانالر خارلىققا دقىلغانالر خارلىققا د
 

 نىــڭ»ۇبىــسه خهلىــمهك «هن بىــل»هييىــبه تهلىــمهك «هرســىل! قېرىنداشــالر
 همـدى ئۈشـىنىۋالدىڭالر، چهتىجىنـى چىقىـدىغان نېلىـپ كۇالردىن ئۋه هرقىنىپ

 قىلىـپ هرهققىـي تـازا تهممـا ئۇق، قىلـدهمهل ئهييىبهگه تهلىمهبىز ك«: هرسىل
 ۇ بـنىۋاتىـدۇ،ۈللى گېپىـپ تهرهققىـي كاپىرالر بولـسا تېكىن لۈللىنهلمىدۇق،گ
 .ۇمكىن مۇشۇڭالر سورهپ د»ۈچۈن؟ ئېمهن

 هن، قــارايمهپ بــار دهسـئۇلىيىتىم مېــرىش بۋاب جــاېنىـڭ مهســىلىگه مبـۇ
 ۆزۈڭالرنىـڭ ئهمـده ھېـرهك، كڭالر خاپـا بولماسـلىقىۋابىمدىن جاېنىڭ مېكىنل

 توغرا ياكى ۋابىمنىڭ جاېنىڭ مۆرۈپ، ئوبدان ئويلىنىپ كۈستىده ئڭالرخاتالىقى
 .ېقىڭالر بۈرگۈزۈپ پىكىر يۈستىدهقى ئخاتالى

 ۇ قىلـساقمهمهل ئهلىمىـسىگهئىمـان ك «ۆزۈڭالرنىڭ ئهر سىلهن، بىلئالدى
 هلىمىــسىگه خاتــا، ئىمـان كڭالر قارىـشىېــگهن د»ۇق قىاللمىـدهرهققىــي تهنىـالي
 همهس، ئهزهرىــيه نۇرۇق قويــسا بولىــدىغان قــېيتىــپ ئېغىــزدىال قىلىــش ئهمهلئ
 ۇرغـۇپ ئىن قاتلىمىـدڭقـۇر چوهلبىڭالرنىـڭ قهرنىڭىل سـېتىقادئ- ئىمانهلكىب

 بـارلىق قااليمىقـان خىيـالالرنى، نـاتوغرا قاراشـالرنى همـدهھ. ېـرهكچىقىشى ك
 زىـت گه»هلىمىـسىئىمـان ك «هرىكىتىمىـزھ- بىر ئىـشهرچىقىرىپ تاشالپ، ھ

 .ېرهكبولماسلىقى ك
 شۇنداقۇ مهر سىلېقىڭالرچۇ، بهپ دهن نامى بىلڭئالالھنى! قېرىنداشلىرىم

خىـل دىنـسىزلىق، -ۇ ئالغـان خىلمـهۋج ئڭالردا ئـاراهرنىڭ سىلڭالرمۇ؟قىاللىدى
 ۇسـۇلمانالر مېلهمـدۇ؟ مـاس كگه»هلىمىـسىئىمـان ك« ئىدىيىـسى ۇشرىكلىقم

 ۇ؟ قورقامدهردىنچلۈ باشقا كۇسۇلمانالر مۇ؟ بوالمدهگسهئالالھدىن باشقىغا باش ئ
 ۇالر ئـهۋاتمامـدۇ؟ئـانىمىز د-ا قىلغـان ئاتـڭ چـوېقىـپ بىزنـى بهزىلهرنـى بۇالرئ
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 باشـقا هن بىـلهنلىك ناھايىتى رازىمۆرۈۋېتىپ، چهتكه بىر چنىۇنى قانڭئالالھنى
 ســوت هر كىــشىلۇ ئاشــۋالغــان ئاتىۇســۇلمان مۆزىنى ئــۇنۇۋاتمامدۇ؟ بويــسۇنغــاقان
-ۆرپ ئهلكى بهمهس ئهرىئىتىگه ئىسالم شۆزلىرىنى ئهپتارتماي تهھكىمىلىرىدهم

 هپ دهتنىئـاد-ۆرپ ئـهزىلهر بڭالردا ئاراېيىشىۋاتمامدۇ؟ىلىمىز د قېتىقاد ئهتكهئاد
 ۋاتىـدىغۇ؟ خىالپلىق قىلىـشتىن يانمايهلگىلىمىسىگه بڭ تارتماي ئالالھنىهپت
 ىن ئاچچىقلىنىــشىدڭ قورقمــاي كاپىرالرنىــهزىپىــدىن غڭ ئالالھنىــهزىــلهر بهنهي

 ۇۋاتىـدۇ،خـشىچاق بول كاپىرالرغـا ياهن ئامالالر بىلۈرلۈك تهزىلهر بۇۋاتمامدۇ؟قورق
 كاپىرالر ھـاكىمىيىتىنى هزىلهر بهيۋاتمامدۇ؟ تىلىمېئمىتىنى نڭ ئالالھنىهممائ
 هۋجۇدلـۇقىنى مڭ ھاكىمىيىتىنىـڭ ئالالھنىۇپ، تونهپ دهت ھاكىمىيهقىقىيھ
 ۇنداق شـېقىڭالرچـۇ، بهپ دهن نـامى بىـلڭ ئالالھنىۋاتمامدۇ؟ ئويالنمايهزهلدىنئ
ـــهگهر ئهمهســـمۇ؟ئ ـــسۇنداق ش ـــىل بول ـــهنه يهرا س ـــېمىگه ن ـــان  «هن ئاساس ئىم
 ئالـدى ېيهلهيـسىلهر؟ دۇق قىاللمىـدهرهققىـي تۇ قىلـساقمهمهل ئگه»هلىمىسىك

ــل ــىلهن،بى ــمهك «هر س ــبه تهلى ــن قگه»هييى ــبىڭالردىن چى ــپ، همهل ئهل  قىلى
 هگهرئ. ېسابلىنىــسىلهر ھۇئمىن ئانــدىن مــڭالر، ئىــسالھ قىلــساۇرمۇشــۇڭالرنىت

ــىل ــهرس ــر ت ــتىغا چو هر يهرهخ دۈپ بى ــۇرئاس ــارتتى، ئڭق ــز ت ــا يىلتى ــاخهمم - ش
 هئـالالھ بىـزگ «ۇنداقتا ئڭالر، قارىساهپباراقسان بواللمىدى د-ۈك بۇرماقلىرىيوپ

ئـى  (همهسـمۇ؟ ئڭالر قارىغىنىهپ د»ېيتىپتۇ يالغان ئه بىزگېرىپتۇ، بۋهدهيالغان 
  بىزنـىهن، ساقلىغايـسۆزۈڭ ئـېلىـشتىن قېلىپ قاراشقا كۇنداقئالالھ بىزنى ئ

  .همهس ئۇمكىن مهرگىز ھۇشى بولۇنداق بهممائ) هچۈرگىنك
  

 مۇھاكىمه
ــــز م«. 1 ــــۇلمانبى ــــگهن د»ۇس ــــشىلې ــــت بهرنىڭ كى ــــائاد-هخ  هتكهس

 ېمه؟ نهۋهبى ئوبيىكتىپ سېرىشهلمهسلىكىنىڭئ
 ۇ؟ بولغىلى بولىدۇئمىنقانداق قىلغاندا بىر م. 2

    
        هنگهنلهرهنگهنلهرهنگهنلهرهنگهنلهر ئىش ئىش ئىش ئىشگهگهگهگه))))كۇپرى كهلىمىسىكۇپرى كهلىمىسىكۇپرى كهلىمىسىكۇپرى كهلىمىسى ( ( ( (»»»»ۇبىسهۇبىسهۇبىسهۇبىسه خ خ خ خكهلىمهكهلىمهكهلىمهكهلىمه««««

    هتتىمۇ؟هتتىمۇ؟هتتىمۇ؟هتتىمۇ؟ ك ك ك كۈللىنىپۈللىنىپۈللىنىپۈللىنىپقىلىپ گقىلىپ گقىلىپ گقىلىپ گ    هرهققىيهرهققىيهرهققىيهرهققىيتتتت
 

 قىلىــپ هرهققىــي تهر كىــشىلهنگهن ئىــشۇبىــسهگه خهلىــمهك «ســىلهرنىڭ
 ۈللىنىـپ گۇ ھـازىرمۇ، ئىلگىرىمـۇالرب.  خاتاهنه يۆزۈڭالر سۇ بېگهن د»ۈللهندىگ
ــشكىنى ئهتكهســائاد-هخــتب ــوق، كېرى  هرســىل. ۇنداق شــېخىمــۇ تهلگۈســىده ي
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ـــشىل ـــڭم- مـــالهرگهكى ـــت تۆپلـــۈكى، كۈلكىنى  هتكهئىـــشر-هيـــش ئاۇرمۇش
 ېرىـسىلهر، قاراپ باھـا بۆلهتلىكلىكىگه سڭىكى، سىرتقى قىياپىتىنىېرىلگهنلب
 قىلىــپ باقىــدىغان هتقىــق تۇنياســىنى ئىچكــى دهرنىڭ كىــشىلهر ســىلهممــائ

 هم بواللىغـان ئـادهم خاتىرجۆڭلى كۇ بولسىمهم ئارىسىدا بىردۇالرنىڭ ئڭالر،بولسا
 هممـا ئ،مۇ بولـسىېـرىلگهن بهتكهئىـشر-شهيـ ئۇرمۇشـتا تۇالرزادى قانچىلىك؟ ئـ

 ۇنىغـا قانڭئالالھنىـ. همهس ئه ئىـگهملىككه بىئـارامچىلىقتىن خـاتىرجۆڭلىكـ
 قارايدىغان ېزىتلهرگهگ.  ئائىلىسى دوزاخقا ئايالندىۈپهيلىدىن تۇنمىغانلىقىبويس

 ۈنــسېرى ســانى كۆلتۈرىۋالغانالرنىــڭ ئۆزىنى ئــېرىكىــدا ئامۋروپــا،بولــساق، يا
ــشىۋاتىدۇئ ــس،ې ــشىدىغانالر بارغان ــاھتىن ئاجرى ــپ، كېرى نىك ــۇش تۆپىيى  ۇغۇل

ــسبىتى ت ــدۇنى ــانن. ۆۋهنلهۋاتى ــادۇرغۇنلىغ ــسهللىكلهر جىنــسى كهم ئ ــلې  هن بى
 قايــسى قاتلىمىـدا ئىشــسىزلىق هر ھهمئىيهتنىـڭج. ۋاتىــدۇھاياتىـدىن ئايرىلى

. ېرىــشىۋاتىدۇقاپــاقلىرىنى ي- قىلىــشىپ، كــالالېــدهلج-هڭگــى جۈپهيلىــدىنت
! ۈشمهنلىـشىۋاتىدۇ دۆزئـارابىرىنـى ئالـداپ، ئ- ئىنسانالر بىره بىللهن بىلۇنىڭب
 هلهملىـرىئ-هرد دۇقراالرنىـڭ پهپ دۇرمۇشـىنى تهتلىكئىـشر-هيـش ئۆزلىرىنىڭئ

 ڭ چــوۆرۈنگهن كــهننهتــتهكيىــراقتىن قارىغانــدا ج. ۋاتىــدۇ كــارى بولمايهنبىــل
 قىسىنچىلىقىدا شۇرمۇ ئىچكى قىسمىدا، سانسىزلىغان نامراتالر تهھهرلهرنىڭش
 قىلغان ۇ ئارزهر سىلۈللهنگهنلىكمۇ؟ گۇ بهرهققىياتمۇ؟ تۇ بهرچهسىل. ڭراۋاتىدۇئى
 ۇشۇمۇ؟ مهننهتج

 خىالپلىق هرگىز ھۋهدىسىگه ئالالھ ۇنكى، بولسېسىڭالردائ! قېرىنداشلىرىم
-هخـت بهتلىـكئاخىر-ۇنيا باشقا، ئىنساننى ددىن»هييىبه تهلىمهك«. ۇقىلمايد

 هتراپىڭالرغـا ئهرسـىل.  تـوغرا يـول يـوقېچقانـداق ھىـشتۈرىدىغانېر ئهتكهسائاد
 تـال هر خىالپلىـق قىلىـدىغان بىـرگه»هييىبه تهلىمهك «ېقىڭالر،ئوبدان قاراپ ب

 .هر تاپالمايسىلهرگىز ھهيئىنىش
 

 مۇھاكىمه
ــمه« ــسه خكهلى ــ (»ۇبى ــسى كۇپرىك ــشهگ)هلىمى ــي ھهنگهنلهرنىڭ ئى  هقىقى

 .ۈشهندۈرۈڭ چهنال بىل مىسۇۋاتىدۇ؟ قانداق بولهھۋالىئ
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  هگ)هلىمىسىئىمان ك (»هييىبه تهلىمهك «ېكسىيهل- 6

 هقسهتئىشىنىشتىكى م
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
ــدىنقى ــېــتىمالردا قئال ــبه تهلىــمهك «ۆپچىلىككه ك  هنىــسىنى منىــڭ»هييى

 .ۆتىمهن توختىلىپ ئۈستىده ئهسىله ئىككى مۆۋهندىكى تۈگۈن بۈشهندۈردۈم،چ
  قانداق پايدىسى بار؟ڭ ئىشىنىشنىگه»ىبههيي تهلىمهك«. 1
 ۆرۈر؟ ئىشىنىش زگه»هييىبه تهلىمهك «ۈچۈن ئېمهن. 2
 

    ۇۇۇۇ بولىد بولىد بولىد بولىدهقسهتهقسهتهقسهتهقسهت قانداق ئىشتا بىر م قانداق ئىشتا بىر م قانداق ئىشتا بىر م قانداق ئىشتا بىر مھهرھهرھهرھهر
 
 بـارلىقىنى هقـسىتى بىـر مۇم ئىـشنى قىلىـشتا چوقـهر بىـرهمنىـڭ ئادبىر

 ئىشنى ېچ ھهنپهئهتسىز ياكى مهقسهتسىز مېچكىمھ. ۇ ئوبدان بولىدۆپچىلىكك
 ۇ ســهگهرئ. ۇرۇش قانــدۇســسۇزلۇقنى ئهقــسهت ئىچىــشتىن مۇســ. ۇايــدقىلم

 ۇنى ســـــهنه يهسهيمىـــــسه، پۇرۇنقىـــــدهكال بۇســـــسۇزلۇقۇڭالر ئهڭالرمۇئىچـــــس
! همهسـمۇ ئهسـهيتهلمىدى پۇسـسۇزلۇقۇڭالرنى ئۇ سـۇ بـۈنكىچـ. هيسىلهررمۋهئىچى

 تامـاق هگهرئ. ۇش سـاغالم بولـۇزۇش، تويغـۇرسـاق قهقـسهت مېيىشتىنتاماق ي
 هر ئوخشاش بولغان بولـسا، سـىلهتىجىسى نهسلىكنىڭ تاماق يىمهنبىل ېيىشي
 ساڭالر بولـېـسهلك. هر قارايـسىلهپد! هنغۇ بولىـدىكېمىـسهممۇ تامـاق يهلۋهتتهئ
 ۋاالپ داېـسهللىكنى كهن بىـلېـيىش دورا يۈنكى چـهيـسىلهر؟ دورا يۈچـۈن ئېمهن

ــاغالملىقنى ئ ــلىگهس ــۈرگىلى كهس ــدهلت ــدىن دورا يهگهر ئۇ، بولى ــۇ كېگهن  ېيىنم
 ېمه نـهرسـىل. هيـسىلهر دهن ئىـكۈنۈمـسىز ساقايمىسا، دورا ئۇرۇنقىدهك بېسهلك
-ېۋه ئاشلىق، ممهقسىتىڭالر ۇنىڭدىكى بېرىيسىلهر؟ تهر جاپاغا چىداپ يۈچۈنئ
 ۇ ئـۈنمىسه، ئېچنهرسه ھېرىساڭالر تۇرۇقنى ئهگهر ئېلىش، ئۆكتاتك-هي سېۋه،چ

 ۇ بـۇمهن،ئومـ. ۈرمهيسىلهر يۇغۇرۇپ س،ۇرۇپ ئاغدهرنى جاپا تارتىپ يهرچاغدا سىل
. ۇ بولىـدهقـسهت بىـر مهلـۇم مۇم قانداق بىر ئىشنى قىلىشتا، چوقـهر ھۇنياداد
. هيـسىلهر دهن بولـسا، ئىـشنى ئوبـدان قىلىپـتىمئاشـقان ئىشقا هقسهت مهگهرئ
 .هيسىلهر دهن ئوبدان قىاللماپتىمېتهلمىسهڭالر، يهقسىتىڭالرغا مهگهرئ

 

 مۇھاكىمه
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 بولىـــدىغانلىقىنى هقـــسهت مهلـــۇمق بىـــر ئىـــش قىلىـــشتا م قانـــداھهر
 .ۈشهندۈرۈڭچ

 
        نىنىنىنى))))ئىمان كهلىمىسىئىمان كهلىمىسىئىمان كهلىمىسىئىمان كهلىمىسى ( ( ( (»»»»هييىبههييىبههييىبههييىبه ت ت ت تكهلىمهكهلىمهكهلىمهكهلىمه««««

    هقسهتهقسهتهقسهتهقسهت م م م مۇشتىكىۇشتىكىۇشتىكىۇشتىكىئوقئوقئوقئوق
 

- بىـرهمـده ھۇتۇڭالر، تهھكهم مېسىڭالردا سورىغان سوئاللىرىمنى ئمېنىڭ
 ېمهنـ: هسـىله مۇھىم مـهڭ ئهنـىبىرىنچـى سـوئال، ي. ېـرىڭالر بۋاب جـاهپبىرل

 هلىـمهك«:  بارۋابى بىرال جاهقهت پۇنىڭ بۇيمىز؟ ئوقنى»هييىبه تمههلىك «ۈچۈنئ
 تتۇرىــسىدىكى كــاپىر ئوهن بىــلۇســۇلمان مهقــسهت، مۇشــتىكى ئوقنــى»هييىــبهت
 قانـــداق ۇالردابـــ:  ســـوراپ باقـــايهردىن ســـىلهنم.  ئـــايرىشېگرىنـــىچ-هكچ

 ۇ؟ بـارمۆزى كـۆت تـۇسـۇلماننىڭ مۆزى، ئىككى كـڭئوخشىماسلىق بار؟ كاپىرنى
: ۇم چوقـهر سـىلۇ؟ بـارمېـشى ئىككى بۇسۇلماننىڭ مېشى، بىر بڭى كاپىرنىياك
 ڭ كاپىرنىـهنان بىـلۇسـۇلم مېگهنلىك دۇب. همهس ئېگهنلىك دۇنداق ئۇياق، ب«

 ڭ ئالالھنىـۇنيـادا دۇ بولـسا، ئـۋىتى ئـاقىڭ كاپىرنىۇ، بولىدهرق زور پۋىتىدهئاقى
 ېكىنلـ. ۆزى ئـهرنىڭېزهنـدىل گه بىچارهل دۇپ، بولېرىشهلمهسلىك ئهپقىتىگهش
 ۇيهسـسهر مه شـاپائىتىگۋه ۆرۈشـىگه ياخـشى كڭ ئالالھنىـۇنيـادا دۇ ئۇسۇلمانالرم

 .ېرىسىلهر بۋاب جاهپ د»ۇبولىد
 

 مۇھاكىمه
  نى ئوقۇشتىكى مهقسهت نېمه؟»كهلىمه تهييىبه«

 
    هغلۇبىيهتهغلۇبىيهتهغلۇبىيهتهغلۇبىيهت م م م مۋهۋهۋهۋه    هلىبههلىبههلىبههلىبه غ غ غ غۇنيادىكىۇنيادىكىۇنيادىكىۇنيادىكى د د د دئۇئۇئۇئۇ

 
 ېمه؟ نــېـگهن دهت ئــاخىرېقىڭالرچـۇ، بېيتىــپ ئېكىنلـ.  تــوغراجـاۋابىڭالر

 هرهپشـ- شـانۋه هلىـبه غهتتىكى ئـاخىرېمه؟ نېگهن دهغلۇبىيهت مهتتىكىئاخىر
 ۆزلهۋېرىـشكه سۋاملىـق داۇرۇپ، تڭالشتۇرماي ئايدىهسىلىلهرنى مۇ بېمه؟ نېگهند

:  بـارۋابى جـاۇنىـڭ بۇ، بولىـدهرمىـسهڭالرمۇ بۋاب جـاهسـىلىلهرگه مۇب. ۇبولمايد
 ېـگهن، د»ېـرى يېرىلغـۇ تۇنيانىـڭ دۇ ئـ-ۇنيـا دۇبـ«: هلهيھىسـساالم ئۇھهممهدم
 بولغـان ئىككـى ۇناسىۋهتـسىز مهن تامامهبىرىگ- بىرۇنيا دۇ ئۋه ۇنيا دۇ بېمهك،د
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 ۇ بـۇپ، بولـۇنيـا بولغـان ئىككـى دۋامـى داڭبىرىنىـ- بىـرهلكىب. همهس ئۇنياد
 هتنىــڭ ئاخىرهن بىــلۇنيــاد. ىرلىــشىدۇ ئاخۇنيــادا دۇ باشــلىنىپ ئــۇنيــاداد
 ۇناسـىۋىتىگه يىغىـش مۇلىنى ھوسۋه قىلىش ېرىقچىلىق تۇددى خۇناسىۋىتى،م

 قىلىـپ، هرۋىـش پۇغۇرۇپ، سـېلىپ، سۇرۇق ئۇرۇپ، ئاغدهرنى يۋۋال ئاۇ،ئوخشايد
-ېمهك بىـر يىللىـق يـهن بىـلۇنىڭشـ. ۇيسىلهر ئورېيىن پىشقاندىن كهتزىرائ
 ۇغـداي بېرىـساڭالر تۇغـدايب. هر قىلمايـسىلغهم ېچهكـتىنك- كىـيىمهك،ئىچم

 ېچنهرسـه ھېرىمىـساڭالر، تېچنـېمهھ. ۈنىـدۇ ئازغان ئېرىساڭالرئازغان ت. ۈنىدۇئ
 هلال ســۋاقــتىڭالردا، قىلغــان هرۋىــش پۇغارغان، ســۇرغان، ئاغــدهرنــىي. ۈنمهيــدۇئ

 هرنى سـىلۇم چوقـهتىجىـسى نڭالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىڭالر، قىلساهستهلىكبىخ
 هسـتهلىك بىخهپ ئىـشلهسـتايىدىل ئۈرده ئىزچىـل تـهممائ. هندۈرىدۇسىزلۈمىدئ

 هتنىڭ ئاخىرۋه ۇنيا دهل دۇمانا ب. هر ئالىسىلۇلھوس- مولۇم چوقڭالر،قىلمىسا
ــ. هســۋىرى تهقىقىــيھ ــارچۇنيــا دۇب ــسا بىــر پ ــۇپ، بولــېتىــز ئه بول  ۇنياغــا دۇ ب
 ڭمىزنىـۆزى قىلىـپ، ئېرىقچىلىق تهن بىلېھنهت م-هقسهت مېلىشىمىزدىكىك
 ۈچـۈن، ئۇنالش ئـورهتنـى خىزمۇب ۇپ، بولهييارالش تۇل ھوسۈچۈن ئۇنيالىقى دۇئ
 ېتىـشتۈرگهن يۇنيـادا دۇبـ.  بـارۋاقىـت ېتهرلىـك يۆلگۈچه تارتىپ ئۇغۇلغاندىنت

 ۇھىم مـڭ ھاياتنىـۇنيـادىكى دۇ ئـېرىـپ، بۇل ئوخشاشال ھوسـۇنيادا دۇ ئهتزىرائ
ــد ــسى بولى ــاد. ۇتايانچى ــر ئ ــۈر ئهمبى ــويى ئۆم ــسىل ب ــك مې ــېۋىلى  ۆچهتلهرنى ك

 ۇنجى بارغانـدا، تـۇنياغـا دۇ قىلغـان بولـسا، ئـۋىـشهر پۇپ قويۆڭۈل كۆستۈرۈپ،ئ
ــ ــۇپبول ــدىغىنى كۆزىگه ك ــده غۆرۈنى ــۇچچى ــان ئۈللهر گ ــېچىلغ  ۈلزارلىقتىكى گ

 ېچقانـداق ھۋاملىـق داهنه يهمـدى ئۇ ئـۇپ، بولـېۋىـسى مېھنىتىنىڭجاپالىق م
 .ۇ بولىدۇجاپالىق ئىشلىمىسىم

 هھـرىمهنا ب ھالـدۆڭۈللـۈك ناھـايىتى كېۋىدىن مۈلزارلىقتىكى گۇ ئچۈنكى
 ېتىــشتۈرگهن يهپ جاپــالىق ئىــشلۆمــۈر بىــر ئۇنيــادا دۇ بــۇنىــڭ ئۇبــ. ۇبوالاليــد

 هتپــاراغ-هت باغچىــسى، راھهخــت بۇنيــادىكى دۇ ئــ-هنــنهت جۇ مانــا بــېۋىــسى،م
ــلهر بهكــسىچه، ئۇنىــڭب. ماكــانى ــهزى  قىرتــاق، ۋه) هنتىــك( ئازغــان ۇنيــادا دۇ ب

 ئالىـدىغان ۇالرنىـڭ بارغانـدا ئاۇنياغ دۇئ. ېرىيدۇ تۆسۈملۈك ئېۋىلىك مهھهرلىكز
 هن قىلـسا ئاللىقاچـان كىچىكـكۇشـايمان چاغـدا پۇئـ. ۇ بولىـدۇشۇالر مۇلىھوس

 ۇرۇپ ئالماشتۆسۈملۈكنى ئورنىغا ياخشى ئۆسۈملۈكىنىڭ يامان ئۇالرنىڭئ. ۇبولىد
 تايىنىپ ېرىغىنىغىال تهقهت پۇنيادا دۇالر ئۇئ. ۇ بولمايدهرگىز ھۇرسىتى پېرىشت

 ېرىغــان تۆزلىرىئـ. ۇ بولىـدهجبـۇر مېيىـشكه يېـۋىلهرنى مهتـتهم بۇ شـۇ،ياشـايد
 زىيـان تـارتىش ۇپ بولـهغلـۇپ مۇنيـادا دۇ ئـۇمانا بـ. ۇخاليدۇ ئۈستىده ئهنلهرتىك

 .هنىسى مېگهننىڭد
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 ۇرئـان قۈشهندۈرۈشلهرنىڭ چهققىدىكى ھ»ۇنيا دۇئ« ئىزاھالنغان ۆلهكته ببۇ
ــسته ھۋه ــارهدى ــى ب ــر ئاد.  ئاساس ــڭبى ــهمنى ــادىكىۇن دۇ ئ ــي  ۋه ۇۋهپپهقىيىتى م
 ۇشـۇ مۇنىڭ ئۈتۈنلهي پۇشى، ياخشى ياكى يامان بولۋىتىنىڭ ئاقىهغلۇبىيىتى،م

 .ۇ قىلمىشىغا قاراپ بولىدۋهپىكرى -ھاياتلىقىدىكى ئوي
 

 مۇھاكىمه
ــلهر بهنه يېرىشــسه، ئۇۋهپپهقىيهتكه مــهزىــلهر بۇنيــادا دۇ ئــۈچــۈن ئنــېمه  هزى

 هن مىــسال بىــلۇ؟ قالىــدۋهتكهقى ئــاېچىنىــشلىق ئۇچراپ، ئــهغلــۇبىيهتكهم
 .ۈشهندۈرۈڭچ

  
        ۇسۇلماننىڭۇسۇلماننىڭۇسۇلماننىڭۇسۇلماننىڭ م م م مهنهنهنهن كاپىر بىل كاپىر بىل كاپىر بىل كاپىر بىلۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئنېمهنېمهنېمهنېمه

    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ ئوخشاش بولمايد ئوخشاش بولمايد ئوخشاش بولمايد ئوخشاش بولمايدۋىتىۋىتىۋىتىۋىتىئاقىئاقىئاقىئاقى
 

 ۇلغــان قويۇرىغــا ھــازىر ئوتتڭالر، بولــساۈشــهنگهن چهزمــۇنالرنى ميــۇقىرىقى
 ئوخـشىماسلىقى هتىجىنىڭ نهمهلىيهتتهئ. ۇ بولغان بولىدهل ھهن ئاساسهسىلهم

 ۇسـۇلماننىڭبىـر م: ۇنيـادا دۇب. ۇ بولغان بولىدهلگىلىنىپ بهنالباشلىنىش بىل
 هرىكىتـىھ-ئىـش ۋه قارىـشى ۆز كـڭ كاپىرنىـهرىكىتـىھ- ئىـشۋه قارىـشى ۆزك

 ئىككــى خىــل هتىــجه نۇنيــادىكى دۇبولمىــسا ئــ. ۇ ئوخــشىمايدۈپتىن تــهنبىــل
 هن كـاپىر بىـلهتكهنلىـرىئ- قىلغانۇنيادا دۇ بهمنىڭبىر ئاد. بولمىغان بوالتتى

 ېچىنىـشلىق بولىـدىغان ئۇچـار كـاپىر دۇنيـادا دۇ ئ،ۇ ئوخشاش بولسا، ئهنتامام
 .ۇتۇاللمايدۇ قېچىپ قهرگىز ھۋهتتىنئاقى

 
        ۋهۋهۋهۋه بىلىم  بىلىم  بىلىم  بىلىم ----هقسىتىهقسىتىهقسىتىهقسىتى م م م منىڭنىڭنىڭنىڭ»»»»هلىمىسىهلىمىسىهلىمىسىهلىمىسى ك ك ك كئىمانئىمانئىمانئىمان««««

     ئىسالھ قىلىش ئىسالھ قىلىش ئىسالھ قىلىش ئىسالھ قىلىشهرىكهتنىهرىكهتنىهرىكهتنىهرىكهتنىھھھھ
 

ئىمان  «ۈچۈن ئېمهن«:  سوراپ باقايېتىم بىر قهنه يهردىن سىلهن مئهمدى
 ېرىــپ بۋاب ئاللىقاچـان جــاهر ســىلهســىلىگه مۇ بـ»ۇيمىز؟ ئوقــنــى»هلىمىـسىك

-هك چۇرىسىدىكى ئوتتۇسۇلمان مهن كاپىر بىل»هلىمىسىئىمان ك «-ۇڭالربولد
 يدىغانلىقىنى ئوخـشىماۋهتنىڭ ئاقىۇنيادىكى دۇ بىز ئهمدىئ. ۇ ئايرىيدېگرىنىچ
 قايتـا ۈستىده ئۋابى جاهسىلىنىڭ مۇلغان ئالدىمىزغا قويېيىن، كۈشهنگهندىنچ
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ــ ــهردىغان بولــساق، ســىلئويلىنى ــى»هييىــبه تهلىــمهك«: ۇم چوق  ۇشــتىكى ئوقن
 ۇنيـادا دۇ ئىـسالھ قىلىـپ ئـهرىكىتىنـى ھۋه بىلىمى همنىڭبىر ئاد«: هقسهتم

 ۇ ئـهرگهكىـشىل» لىمىـسىهئىمـان ك«. هيـسىلهر د»ېرىـشىش ئهتىجىگهياخشى ن
 هرۋىـش بـاغچىنى قانـداق ياخـشى پۈللـۈك گۈچۈن ئېرىشىش ئېۋىسىگه مۇنياداد

 هنمىــسه، ئىشگه»هلىمىــسىئىمــان ك «هم بىــر ئــادهگهرئ. ۆگىتىــدۇىــشنى ئقىل
 ۇ قانـداقمۇنيـادا دۇ ئـهم ئـادۇنـداق بۇ، قىلمايدهرۋىش باغچىنى ياخشى پۈللۈكگ
 نى»هلىمىسىئىمان ك «ېغىزدىال ئهم ئادر بىهگهر ئۆرهلىسۇن؟ كېۋىسىنى مۇنىڭئ
 ئوخــشاشال ه ئىلگىــرىكىگېيتىــشتىن ئهلىمىنــى كۇ بــهممــا قويــسا، ئېيتىــپئ

 هر ئوخشاش بولـسا، سـىلهن كاپىر بىلهرىكىتىھ- ئىشۇنىڭبىلىمسىز بولسا، ئ
 پايدىـسى يـوق، ه قىلچڭ قويغاننىۇپ ئوقۇنداق بنى»هلىمىسىئىمان ك «ۇمچوق

 ېچقانـداق ئوخـشاش بولماسـلىقىغا ھهنيادا كـاپىر بىـلۇن دۇ ئهمنىڭ ئادۇنداقب
. ۆگهنمهيـدۇ قىلىشنى ئهرۋىش پۈللۈكنى گهم ئادۇنداقئ. هيسىلهر يوق، دهۋهبىس
 ۇنچه بىــر مــهلكــى، قىلمــايال قالماســتىن بهرۋىــش پۈللــۈكنى گۇ ئــهمهلىيهتــتهئ

ر ۈلله گـۇ قانـداقمۇنيـادا دۇ ئهمنىڭ ئادۇنداقب. ۇ چاچىدۇرۇقى ئهرهخ دهنلىكتىك
 هچـچه بىـر نهرگه سىلهن مۇن؟ باغلىغان باغچىسى بولسهي مېۋىلهر مېچىلغان،ئ

 هتىــجه نڭالرمۇ قىلمىــساڭالرمۇ، بىــر ئىــشنى قىلــسا.ۆتتــۈم ئېلىــپمىــسال ئ
بىـر . ۇ بولمايـدهھمىيىتـى ئېچقانـداق ھڭ ئىـشنىۇ بـۇنداقتائوخشاش بولسا، ئ

 هسـىرىقانـداق تېچ ھهتهن نىسبېسهلگه كېيىنمۇ كېگهندىن دورا يهم ئادېسهلك
 ۇددى خـۇبـ. ۇ بولمىغان بولىـدۈنۈمى ئېچقانداق ھرىنىڭو دۇ بۇنداقتابولمىسا، ئ

ئىمــان  «هممــا ئۇ، بولــسىمېيتقــان ئنــى»هلىمىــسىئىمــان ك «همئــادبىــر 
 نـى»هلىمىـسىئىمـان ك «هرىكىتـىھ- ئىـشۇشى، تونهتهن نىسبگه»هلىمىسىك
ئىمـان  «ۇ بـۇنداقتا ئ، ئوخشاش بولغانغا ئوخشاش بولساهن بىلهم ئادېيتمىغانئ
 كـاپىر ۇنيـادا دۇبـ. ۇ بولمايـدهھمىيىتـى ئېچقانداق ھېيتقاننىڭ ئ»هلىمىسىك
 بارغانـدا ۇنياغـا دۇ ئوخشاش بولـسا ئـهھهتته جۇسۇلى ئۇرمۇش تۇسۇلمان مهنىلب
 ۇن؟ بولسهرقلىق پۇ قانداقمۇرمۇشى تۇالرنىڭئ

 

 مۇھاكىمه
 »هلىمىـسىئىمـان ك «ېمه؟ نهقسىتى مهقىقىي ھنىڭ»هلىمىسى كئىمان«

 ېرهك؟ كۇشى بولۆزگىرىش قانداق ئهمده ئادېيتقانئ
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        هههه بىزگ بىزگ بىزگ بىزگ))))ىمىسىىمىسىىمىسىىمىسىئىمان كهلئىمان كهلئىمان كهلئىمان كهل ( ( ( (»»»»هييىبههييىبههييىبههييىبه ت ت ت تكهلىمهكهلىمهكهلىمهكهلىمه««««

    ۆگىتىدۇ؟ۆگىتىدۇ؟ۆگىتىدۇ؟ۆگىتىدۇ؟ ئ ئ ئ ئېمىنىېمىنىېمىنىېمىنىزادى نزادى نزادى نزادى ن
 

 ېمىنى زادى نه بىزگ»هييىبه تهلىمهك«: هسىله مڭالشتۇرىدىغان ئايدىئهمدى
 هن كـــاپىر بىـــلېـــيىن، كۈشـــهنگهندىن چهھمىيىتىنـــى ئۇنىـــڭ ئۆگىتىـــدۇ؟ئ
 ېرهك؟ كۇشى زادى قانداق ئوخشىماسلىق بولهرىكىتىدهھ- ئىشۇسۇلماننىڭم

 .ۇنۇشئالالھقا بويس. 1
 هرسـىل: هسـىله بىرىنچـى مۆگىنىـدىغان ئدىـن»هلىمىـسىئىمان ك« سىلهر

ـــڭئ ـــالالھنىۆزۈڭالرنى ـــڭال ئ ـــى ئىكۇلى ق ـــسى مهنلىك ـــ. هسىلى ـــۇب  ۇقتىنى ن
 هرىكىـتىڭالرھ- ئىـشهربىـر ھهرنىڭ ھالدا، سـىلهبىئىي تېيىن كۈشهنگهندىنچ

 بولمىغانـدا، ۇنداق ئهگهر ئېرهكلىكى، كۇشى بوله بويىچۆرسهتمىسى كڭئالالھنى
 خىالپلىق قىلىپ، ئالالھقـا ئاسـىيلىق قىلغـانلىق ۆرسهتمىسىگه كڭھنىئالال

 .ۋاالاليسىلهربولىدىغانلىقىنى بىلى
 .ۇنۇش بويسهلهيھىسساالمغا ئۇھهممهدم. 2

ــىلهر ــان ك «س ــسىئىم ــن»هلىمى ــدىغان ئدى ــى مۆگىنى ــىله ئىككىنچ : هس
ــ ــهلهيھىســساالمنىڭ ئۇھهممهدم ــى ئىكهلچىــسى ئڭ ئالالھنى ــراپ ئهنلىكىن  ېتى

 ۇڭاشـ. ڭلىـشىدۇ ئىـش ئايدىهممه ھېيىن كۈشهنگهندىن چۇقتىنى نۇب. ىشقىل
 بىـر ېرىـدىغان بېـۋه مهززهتلىـك لۇنيـادا، دۇ به بويىچۆرسهتمىسى كۇنىڭ ئهرسىل

ـــشىي ـــاغ پاخ ـــش ب ـــشىهرۋى ـــك تىكڭالر، قىلى ـــك زۋه هنلى ـــۈملۈك ئهھهرلى  ۆس
 ۇنيـادا دۇ ئـڭالر، قىلـساه بـويىچۇشـۇ مهر سىلهگهرئ. ېرهك كۆستۈرمهسلىكىڭالرئ

ــ ــشى ھوس ــسىلهر ئۇلغاياخ ــهگهرئ. ېرىشهلهي ــۇ ئ ــسى كڭ زاتنى ــويىچۆرسهتمى  ه ب
 ۇنيـادا دئـۇ ه،د-هر بولىسىلۆستۈرگهن ئهرهخ دهنلىك تىكۇنيادا دۇ بڭالر،قىلمىسا

 .ېرىشىسىلهر ئهنگىال تىكهقهتپ
 

 مۇھاكىمه
 ۆگىتىدۇ؟ ئهسىلىنى قايسى ئىككى م»هلىمىسى كئىمان«

 
    ېرهكېرهكېرهكېرهك ك ك ك كېلىشىېلىشىېلىشىېلىشى ك ك ك كههههكككك بىرلىك بىرلىك بىرلىك بىرلىكهرىكهتهرىكهتهرىكهتهرىكهت ھ ھ ھ ھۋهۋهۋهۋه    بىلىمبىلىمبىلىمبىلىم

 
. ېـرهك كۆرسـىتىش كهمهلىيهتـته ئۇنى ئـۇھىمى مهڭ ئۆگىنىشته، ئبىلىم
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 بىـر هنه يېـيىن كۆلگهنـدىن ئۆلىدىغانلىقىڭالرغا، ئۈنى ھامان بىر كهر سىلهگهرئ
 ېرىغىنىڭالرغـا تۇنيـادا دۇشۇ مڭالرنى، ھاياتىهردىكى يۇ بارلىقىغا، ئڭھاياتلىقنى

ـــــدىغانلىقى ـــــپ قامداي ـــــسهڭالر، ئىشڭالرغاتايىنى ـــــ ئهن ـــــبهرداقتا پۇن  هيغهم
. هيسىلهر باشقا يول ئىزدىمېچىپ، كۋاز يولىدىن ۆرسهتكهن كهلهيھىسساالمنىڭئ

 هرنــى يهگهر ئېيتقانــدا، ئــاددىي قىلىــپ ئېرىيــسىلهر؟ تهر يۈچــۈن ئېمه نــهرســىل
ـــاچلىقتىن ئۇل ھوســـېرىمىـــساڭالرت ـــۈپ ئااللمـــاي ئ  ېتىـــدىغانلىقىڭالرغا كۆل

 ۇل ھوســۇ قىلمىــسىمهمــگهك ئۈشــهنمهي، چۇنى بــهرســىل هگهرئ. هرئىشىنىــسىل
 ۆلــۈپ ئاچلىققــا ئۇ يــاكى ئاشــلىق بولمىــسىمڭالر، قارىــساهپ دۇئــالغىلى بولىــد

 ۇنىڭغاب. ۈرمهيسىلهر يېرىپ تهر جاپا تارتىپ يۇنداقتا ئڭالر، قارىساهپقالمايمىز د
 همئـادبىـر : هركى قىالاليسىلۆكۈم ھۇنداق شۆزۈڭالر ئهر سىلۇرۇپ،ئاساسلىنىپ ت

ـــهقهتپ ـــدا، ئاغزى ـــڭ ئڭ ئالالھنى ـــسى ئىكۇنى ـــى، ئىگى ـــهنلىكىن  ۇھهممهد م
 قىلغـان بولـسا، ېتىراپ ئهنلىكىنى ئىكهلچىسى ئڭ ئالالھنىهلهيھىسساالمنىڭئ
 هرىكىتـىھ- ئىـشۇنىـڭ ئېكىن لـېـسه، دهن ئىـشىنىمۈنىگه كـهت قىيامهمدهھ
 همنىڭ ئادۇ باۇنداقت خىالپ بولسا، ئۈتۈنلهي پۆرسهتمىسىگه كهدىسنىڭ ھۇرئان،ق
 قىلماسـلىقتىن ېرىقچىلىـق تهم ئـادۇئـ. ېـسابلىنىدۇ ئاجىز ھهكمۇىقادى بېتئ
 ۇ، ئـهگهرئوخشاشال ئ. ېرهك كۋېلىشى بىلىېنىق ئۋهتنى چىقىدىغان ئاقىېلىپك
 ۇپ تونـۋهتنى چىقىـدىغان ئـاقىېلىپ قىلمىغاندا كېرىقچىلىق تۈچۈن ئۇنيا دۇئ
 ۆزىنىـڭ ئهقهت پى، قارىمىغـان بـوالتتهل سـهرگىزمۇ ھۇنىڭغا بۇ بولسا، ئهتكهني
 هملهرال، ئادهنمىگهن ئىشهخمىلهندۈرىدىغانلىقىغا زۆزىنى ئهنلىرىنىڭ تىكېرىغانت

ــا م ــۇنداقمان ــانه ئۇش ــدهخمىق ــشالرنى قىلى ــىل. ۇ ئى ــۇ ھهرس ــهرگىزم  ڭ چوغنى
ــ ــدىغانلىقىنى كۇڭالرنىقول ــۆيدۈرى ــۇرۇپ بىلىــپ ت ــسىلهر تۇنى ئ كىچىــك . ۇتماي

 .ۇ بولىدهنلىكتىنتىنى بىلمىگۋى ئاقىۇنىڭنىشى ئ ئوت ئويڭبالىالرنى

 مۇھاكىمه
 هيمىـز؟ دېـرهك كۆرسىتىلىـشى كهمهلىيهتته بىلىم ئۆگهنگهن ئۈچۈن ئنېمه

 .ۈشهندۈرۈڭ چهنمىسال بىل

  
  
  
  
  
  



 

 .55. 

  

     ئىسالم ئىسالم ئىسالم ئىسالمۆلۈمۆلۈمۆلۈمۆلۈمبببب    ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى
  

 ېيتىمىز؟ كىمنى ئهپ دۇسۇلمان مېكسىيهل-1
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 ۈشـهندۈرۈپ چهزىلىتـىپ-هخـالق ئسۇلمانالرنىڭۇ مۆپچىلىككه كهن مبۈگۈن

 هم بىـر ئـادۋه هرتى شـهقهللىـي ئهڭ ئۇشنىڭ بولۇسۇلمان بىر مهمده ھۆتىمهن،ئ
 ۆرســىتىپ كېــسابلىنىدىغانلىقىنى ھۇســۇلمانقانــداق قىلغانــدا ئانــدىن بىــر م

 .ۆتىمهنئ
 

    ېمه؟ېمه؟ېمه؟ېمه؟ ن ن ن نېگهنېگهنېگهنېگهن ئىسالم د ئىسالم د ئىسالم د ئىسالم دېمه؟ېمه؟ېمه؟ېمه؟ ن ن ن نېگهنېگهنېگهنېگهن د د د دكۇپرىكۇپرىكۇپرىكۇپرى
 

 ېمىنىــڭ نهن ئالــدى بىــلچــۈن،ۈ ئۈشــىنىش چهســىلىلهرنى ميۇقىرىــدىكى
: هنىـسى مۇپرىنىـڭك. ېـرهك بىلىـش كهنلىكىنـى ئىسالم ئىكېمىنىڭ نۇپرى،ك

ــ ــانڭئالالھنى ــشنى رنىۇنى ق : هنىــسى مڭئىــسالمنى.  قىلىــشهت ئىجــرا قىلى
 خىـالپ بولغـان ۆرسهتمىـسىگه كڭ ئالالھنىـهمـده ھۇنۇش، بويسۇتلهقئالالھقا م
ــ ــارلىق ت  هممىــسىنى ھڭقاتارلىقالرنىــ.... ..هرمــانپ-همــر ئۇن، قــانۈزۈملهر،ب

 ۇپرىنىـڭ كهنئىـسالم بىـل. ېمهكتـۇر قىلىـش دهت رهك قىلىشنى بىـردېتىراپئ
  :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندا ئالالھ قهققىدهئوخشىماسلىقى ھ

﴿  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ©© ©©9999 ΟΟΟΟ ää ää3333 øø øøtttt ss ss†††† !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ((((≈≈≈≈ ss ss3333 øø øø9999 $$ $$#### ﴾    

    ۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئهن،هن،هن،هن، قىلمايدىك قىلمايدىك قىلمايدىك قىلمايدىكۆكۈمۆكۈمۆكۈمۆكۈم ھ ھ ھ ھهههه بويىچ بويىچ بويىچ بويىچهتلهرهتلهرهتلهرهتلهريييي ئالالھ نازىل قىلغان ئا ئالالھ نازىل قىلغان ئا ئالالھ نازىل قىلغان ئا ئالالھ نازىل قىلغان ئاهركىهركىهركىهركىكىملكىملكىملكىمل« « « « 
 )ئايهت-44سۈره مائىده  (»»»»....دۇردۇردۇردۇركاپىرالركاپىرالركاپىرالركاپىرالر
 قــاراپ هھۋالىغــا ئهنــزه ئۈســتىده ســوت ئهقهت پۆكــۈم ھېــيىلگهن دهرده يبــۇ

 بىـر هر ھهمهلىيهتـته ئهلكـى قالماستىن، بۇپال قىلىش بولۆكۈم ھهكىتاب بويىچ
ــدا دائىــم قىلمــاقچى بولغــان ئىــشلىرهمنىــڭئاد ــۈمىغا ھ ھاياتى  قىلىــشنى ۆك
 هنـدهكگېيـوق؟ د-ېرهكمـۇ ئىشنى قىلىش كهلۇم مهمىشه، ھهرسىل. ۆرسىتىدۇك
 قانـداق هتهن ئىشقا نىـسبه بىر ئاالھىدهلۇمياكى م. ېلىسىلهر كۇچ دهھۋالالرغائ

 ېگهنـدهك دۇ؟ ياتىـدهسـىلىگه ئىـش قايـسى مهلـۇم مېـرهك؟ كۇتۇش تهپوزىتسىي
 هققىــده قانــداق قىلىــشىمىز ھهھۋالــدا ئۇنــداقب. ېلىــسىلهر كۇچ دهھۋالالرغــائ
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 ۋاقىتتـا، بىـر هن بىـلۇنىـڭ بېكىنلـ!  بـارۆرسهتمه كېنىق ئهدىسته ھۋه ۇرئانق
 ۋه ۈزۈم تـۈزگهن قائىدىلىرى، ئىنسانالر تـۋىلىرىڭىزنىڭبو-خاھىش، ئاتا-هپسىن

 يـول هكـسىچه ئهدىـسنىڭ ھۋه ۇرئـان قىلىـشتا، قۆكـۈم ئىـشالرغا ھۇبـ. ۇنالرقان
 ۇپ، قايرىپ قويـهتكه بىر چۆرسهتمىلىرىنى كڭ ئالالھنىهمىر ئاد بهگهرئ. ۇتىدۇت

 بىـر ۇ ئـهگهرئ. ۇ بولىدڭغان يولىغا ماۇپرىنىڭ كۇ ئۇنداقتا ئۇتسا، يول تهباشقىچ
 بىر هگهرئ. ۇ كاپىر بولغان بولىدۆزىدىن ئېپى سۇ قىلغان  بولسا، ئۇنداق شۆمۈرئ

 ئىـشالردا هزى بهنه ينۇپ،ۇ بويـسۆرسهتمىـسىگه كڭ ئىـشالردا ئالالھنىـهزى بهمئاد
 ۇنـسا، بويسانۇنغـا قۈزگهن يـاكى ئىنـسانالر تـهتكهئـاد-ۆرپخاھىشىغا، ئـ-هپسىن
 ڭغــان ماهرهپــكه تۇپرى كــۆرۈپ، ئــۈز يــۇنىــدىن قانڭ ئالالھنىــهم ئــادۇ ئــۇنــداقتائ

 ئونـدىن هزىـلهر بىـر كـاپىر، بۆتتىن تهزىلهر كاپىر، بېرىم يهملهر ئادهزىب. ۇبولىد
 ۇپرىلىـق كۇمهن،ئومـ. ېـسابلىنىدۇ يىگىرمىدىن بىر كـاپىر ھرهزىلهبىر كاپىر، ب

 .هلگىلىنىدۇ قاراپ بهرىجىسىگه دڭ قىلىشنىيلىق ئالالھقا ئاسىهرىجىسىد
 هن بىلۋۇجۇدى ۈتۈن پهت، نىيۈتۈن پهلكى بولماستىن، بهرسه باشقا نئىسالم

- ئاتــاهمهس، ئۇلى قـۆزىنىـڭ ئهرگىـز ھهم بىـر ئـادۇپ، بولـۇنۇشئالالھقـا بويـس
ــسىنىڭوب ــۋى ــڭ جهمهس، ئۇلى ق ــاكى باشــقا مىللهمهتىنى ــڭ ي ــۇ قهتلهرنى  ۇلىم
 ھتىنھـاكىمالر يـاكى ئـالال-هگپومىـشچىك، بـاجگىر، ب- سوتچى، بـايهمهس،ئ

 :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندا ئالالھ قهمهس، ئېخىمۇ تۇلى قهخلۇقالرنىڭباشقا م

﴿ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 77 77ππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 ¥¥ ¥¥ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// öö öö//// ää ää3333 uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// uu uuρρρρ āā āāωωωω rr rr&&&& yy yy‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 
©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ xx xx8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èèΣΣΣΣ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ xx xx‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ ³³ ³³ÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ \\ \\////$$$$ tt tt//// öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈββββρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? 

(( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ssùùùù (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô©©©© $$ $$#### $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ ﴾    

    هتهتهتهتالھقىال ئىبادالھقىال ئىبادالھقىال ئىبادالھقىال ئىباد ئال ئال ئال ئالهقهتهقهتهقهتهقهتپپپپ) ) ) )  ناساراالر ناساراالر ناساراالر ناساراالرهھۇدىي،هھۇدىي،هھۇدىي،هھۇدىي، ي ي ي يهنىهنىهنىهنىيييي! (! (! (! ( كىتاب كىتاب كىتاب كىتابهھلىهھلىهھلىهھلى ئ ئ ئ ئئىئىئىئى««««««««
---- بىر بىر بىر بىرۇپۇپۇپۇپ ئالالھنى قوي ئالالھنى قوي ئالالھنى قوي ئالالھنى قويهلتۈرمهسلىك،هلتۈرمهسلىك،هلتۈرمهسلىك،هلتۈرمهسلىك، ك ك ك كېرىكېرىكېرىكېرىك ش ش ش شهرسىنىهرسىنىهرسىنىهرسىنى ن ن ن نېچېچېچېچقىلىش، ئالالھقا ھقىلىش، ئالالھقا ھقىلىش، ئالالھقا ھقىلىش، ئالالھقا ھ

    ۆزگهۆزگهۆزگهۆزگه ئورتـاق بولغـان بىـر سـ ئورتـاق بولغـان بىـر سـ ئورتـاق بولغـان بىـر سـ ئورتـاق بولغـان بىـر سـهممىمىزگههممىمىزگههممىمىزگههممىمىزگه ھ ھ ھ ھۋالماسلىقتهكۋالماسلىقتهكۋالماسلىقتهكۋالماسلىقتهك قىلى قىلى قىلى قىلىۇداۇداۇداۇدابىرىمىزنى خبىرىمىزنى خبىرىمىزنى خبىرىمىزنى خ
    هنىهنىهنىهنىيييي (  (  (  ( ۆرۈسهۆرۈسهۆرۈسهۆرۈسه ئ ئ ئ ئۈزۈزۈزۈزر ير ير ير يۇالۇالۇالۇال ئ ئ ئ ئهگهرهگهرهگهرهگهرئئئئ.  .  .  .  ېگىنېگىنېگىنېگىن د د د د» » » »  قىاليلى قىاليلى قىاليلى قىاليلىهمهلهمهلهمهلهمهلئئئئ)  )  )  )  هقىدىگههقىدىگههقىدىگههقىدىگه بىر خىل ئ بىر خىل ئ بىر خىل ئ بىر خىل ئهنىهنىهنىهنىيييي((((
    ڭڭڭڭبىزنىــبىزنىــبىزنىــبىزنىــ!) !) !) !) هســىهســىهســىهســى ناســاراالر جامائ ناســاراالر جامائ ناســاراالر جامائ ناســاراالر جامائۋهۋهۋهۋه    ىيالرىيالرىيالرىيالرهھــۇدهھــۇدهھــۇدهھــۇدئــى يئــى يئــى يئــى ي((((««««): ): ): ):  قىلمىــسا قىلمىــسا قىلمىــسا قىلمىــساۇلۇلۇلۇل قوبــ قوبــ قوبــ قوبــۇنىۇنىۇنىۇنىبــبــبــبــ
 )ئايهت-64سۈره ئال ئىمران  (»»»»....»»»»ۇڭالرۇڭالرۇڭالرۇڭالر بول بول بول بولۇۋاھۇۋاھۇۋاھۇۋاھ گ گ گ گهنلىكىمىزگههنلىكىمىزگههنلىكىمىزگههنلىكىمىزگه ئىك ئىك ئىك ئىكۇسۇلمانۇسۇلمانۇسۇلمانۇسۇلمانمممم

﴿ uu uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYãããã öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ 
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$$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ﴾    

ئىـسالم ئىـسالم ئىـسالم ئىـسالم يهنـى يهنـى يهنـى يهنـى (((( دىنىـدىن  دىنىـدىن  دىنىـدىن  دىنىـدىن ڭڭڭڭئالالھنىـئالالھنىـئالالھنىـئالالھنىـ) ) ) )  ناساراالر ناساراالر ناساراالر ناساراالرۋهۋهۋهۋه    ررررهھۇدىيالهھۇدىيالهھۇدىيالهھۇدىيال ي ي ي يهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر««««
    ېمىنـدىكىلهرېمىنـدىكىلهرېمىنـدىكىلهرېمىنـدىكىلهر ز ز ز زۋهۋهۋهۋه    لهرلهرلهرلهر ئاسمانالردىكى ئاسمانالردىكى ئاسمانالردىكى ئاسمانالردىكىۇكى،ۇكى،ۇكى،ۇكى، ھالب ھالب ھالب ھالبهمدۇ؟همدۇ؟همدۇ؟همدۇ؟باشقا دىننى تىلباشقا دىننى تىلباشقا دىننى تىلباشقا دىننى تىل) ) ) ) دىنىدىندىنىدىندىنىدىندىنىدىن

    هتهتهتهتقىيامقىيامقىيامقىيام ( ( ( (ۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇرسا،ۇرسا،ۇرسا،ۇرسا، ت ت ت تۇنغانۇنغانۇنغانۇنغان ئالالھقا بويس ئالالھقا بويس ئالالھقا بويس ئالالھقا بويسهۋىشتههۋىشتههۋىشتههۋىشته ئىختىيارسىز ر ئىختىيارسىز ر ئىختىيارسىز ر ئىختىيارسىز رۋهۋهۋهۋهئىختىيارى ئىختىيارى ئىختىيارى ئىختىيارى 
 )ئايهت-83سۈره ئال ئىمران  (»»»»....ۇرۇلىدۇۇرۇلىدۇۇرۇلىدۇۇرۇلىدۇ قايت قايت قايت قايتهرىپىگههرىپىگههرىپىگههرىپىگهئالالھ تئالالھ تئالالھ تئالالھ ت) ) ) ) ۈنىۈنىۈنىۈنىكككك

 - دىـنهقىقىـي ھۇپ، ئوخـشاش بولـهزمـۇنى ئاساسـى مهتنىڭ ئىككى ئايبۇ
 ۈنى كـهر ھ-ۇنـۇشئالالھقا چوق. هت ئىبارۇنۇشتىن بويسۋه ېگىشئالالھقا باش ئ

 ڭ ئالالھنىــــهلكــــى قالماســــتىن، بۆرســــىتىپ كۇشــــنى نامـــاز ئوقۋاخ هشب
ــداق هر ھۆرسهتمىــسىنىك ــشنى هر ھۋه ۋاقىــت قان ــدا ئىجــرا قىلى ــداق جاي  قان
 هر قىلىـش، ھۇم چوقـۇيرۇغاننى قىلماسلىق، بهكلىگهننىئالالھ چ. ۇىتىدۆرسك

 يـاكى ۇيغـۇن ئۆرسهتمىـسىگه كڭ ئالالھنىـڭ ئىـشنىۇبىر ئىـشنى قىلىـشتا، بـ
 ئاساس قىلىپ، ڭالرنى خاھىشىهخسىي شهرگىزمۇ ھڭالر، ئويلىشىهمهسلىكىنىئ
- بـاالن، قىلغـاۇشـۇنداق مۋىلىرىمىزبـو- ئاتـاېسابالپ، ھهقىللىق ئۆزۈڭالرنىئ

ـــ ـــانلىرىمت-ۇرۇقچاقـــا، ئ ـــدۇ ياخـــشى كۇغق ـــۇغئ. ۆرى ـــداق، غوجـــامالر مۇل  ۇن
 قىلىشنى ياخشى ۇنداق ئۇستانى پېگهن، دۇنداق پاالنى مېگهن،د...... ۇنداقم
 ڭ ئالالھنىـهر سـىلهگهرئ. ېـرهك كڭالر ئاسـاس قىلماسـلىقىېگهننى دۆرىدىكهنك
 همنىـڭ قانداق بىر ئادهر بايان قىلىنغان ھۇقىرىدا يۇنماي، بويسۆرسهتمىسىگهك
 ۇنــدا ئوخــشاش ئورهن ئــالالھ بىــلهمنى ئــادۇ شــڭالر، قىلــساهت ئىتــائۇيرۇقىغــاب
 هقهت پۇپ، ئــالالھقىال خــاس بولــۇن ئــورۇ بــۇكى،ھــالب. هر بولىــسىلۆرۈۋالغــانك

  .ۇ بولىدۇقى قىلىش ھوقۇيرۇق بڭالئالالھنى

﴿ ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! (( (( ﴾    

 )ئايهت-57سۈره ئهنئام  (»»»»........................ا خاسا خاسا خاسا خاس ئالالھق ئالالھق ئالالھق ئالالھقۆكۈمۆكۈمۆكۈمۆكۈم ھ ھ ھ ھههههبارچبارچبارچبارچ...... ...... ...... ...... ««««
 ڭ يـاراتتى، ئالالھنىـهرنىئـالالھ سـىل. هرزىيـدۇ ئۇنۇشقا ئالالھال چوقپهقهت

 بارلىق ېمىندىكىز- ئاسمانۇرااليسىلهر، تۇپ بولهۋجۇد مهن قىلىشى بىلهرۋىشپ
. ۇنمايدۇ تاشـقا بويـسه بىر پـارچهنه تاش، يه بىر پارچۇنىدۇ، ئالالھقا بويسهيئىش

 ۋانغـا بىـر ھايهنه يۋانبىر ھاي. ۇمايدۇن بويسهرهخكه دۈپ بىر تهنه يهرهخ دۈپبىر ت
 هممىـسى ھڭنىـ......ۋانـاتالر ھايهرهخـلهر،د-هل تاشالر، دۇمانا ب. ۇنمايدۇبويس

 ئوخـشاش هن بىـلۆزۈڭالر ئـۇپ ئـالالھنى قويـهر سـىلهممـائ. ۇنىدۇئالالھقا بويـس
ـــــــسانالرغا بويس ـــــــسىلهر،ئىن ـــــــۇ ئاشـــــــهر، ســـــــىلۇنۇۋاتى  هرهخ،اش، د ت

 بواللمامسىلهر؟ ۇچىلىكم......ۋاناتالرھاي
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 .هزمۇنلىرى مۇھىم مهتنىڭ ئىككى ئايۇقىرىدىكى يۇ بمانا
 

 مۇھاكىمه
 .ۈشهندۈرۈڭ چهن مىسالالر بىلهمىلى ئېمه؟ نېگهن دۇپرىك. 1
 .ۈشهندۈرۈڭ چهن مىسالالر بىلهمىلى ئېمه؟ نېگهنئىسالم د. 2

 
     يولى يولى يولى يولىۈرلۈكۈرلۈكۈرلۈكۈرلۈك ت ت ت تۈچۈچۈچۈچ ئ ئ ئ ئئازغۇنلۇقنىڭئازغۇنلۇقنىڭئازغۇنلۇقنىڭئازغۇنلۇقنىڭ

 
 قارىـشى ۇنلۇقئـازغ «»ېلىـدۇ؟ كهدىـن نۇپرىلىـقك «هرگه سـىلهن مهمدىئ

ــنن ــلىنىدهدى ــگهن د»ۇ؟ باش ــىلىلهرنى مې ــهندۈرىمهن چهس ــانق. ۈش ــزگۇرئ  ه بى
 .ېرىدۇ بايان قىلىپ بهنبىئىنى خىل مۈچ ئهزىللىكنىڭ رهنهتگهردىل

 .ۇنۇشخاھىشىغا چوق-هپسىن. 1
ــڭ ــى بىرىنچــى مرهزىللىكنى ــ نڭ ئىنــسانالرنى-هنبىئ خاھىــشىغا -سىهپ

  .ۇنۇشىبويس

﴿  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yyìììì tt tt7777 ©© ©©???? $$ $$#### çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ 

tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ﴾    

    هگهشـكهنهگهشـكهنهگهشـكهنهگهشـكهنخاھىشىغا ئخاھىشىغا ئخاھىشىغا ئخاھىشىغا ئ----هپسىهپسىهپسىهپسى ن ن ن نۇپۇپۇپۇپ قىلغان توغرا يولنى قوي قىلغان توغرا يولنى قوي قىلغان توغرا يولنى قوي قىلغان توغرا يولنى قويۋهھىيۋهھىيۋهھىيۋهھىي    ئالالھئالالھئالالھئالالھ««««
    هتهتهتهت ھىـداي ھىـداي ھىـداي ھىـدايۋمنـىۋمنـىۋمنـىۋمنـىهههه زالىـم ق زالىـم ق زالىـم ق زالىـم قهقىـقهتهنهقىـقهتهنهقىـقهتهنهقىـقهتهن ئـالالھ ھ ئـالالھ ھ ئـالالھ ھ ئـالالھ ھۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ بـارم بـارم بـارم بـارمهمهمهمهم ئاد ئاد ئاد ئادۇنۇنۇنۇن ئازغ ئازغ ئازغ ئازغۇۇۇۇكىشىدىنمكىشىدىنمكىشىدىنمكىشىدىنم

 )ئايهت-50سۈره قهسهس  (»»»»....ۇۇۇۇقىلمايدقىلمايدقىلمايدقىلمايد
 - ئامىـــلڭ چـــوهڭ ئۇرىـــدىغانئىنـــساننى ئازد: هنىـــسى مهتنىـــڭ ئايبـــۇ

 هم بىــر ئــادهگهرئ). ھايــاجىنى(خاھىــشى -هپــسى تىنىــدىكى نۆز ئــڭئىنــساننى
 قايـسى همىـشه ھۇئـ. ۇ بواللمايـدۇلى قـڭ ئالالھنىۇنسا،خاھىشىغا بويس-هپسىن

 ۇ؟ىدۆس ئۇيۇم قىلسام ئابرهسىپنى قايسى كهن؟ تاپااليمۇل تاللىسام پهتنىخىزم
 ۇ؟ تاپىـدهت قانـائهپسىم ياشاپ، نه ئىچىدهتپاراغ-هتقايسى ئىشنى قىلسام راھ

 ۇشـۇ مۇ ئـۇمهنئوم. ۇ ئوياليدهپال دېرىشىمهن؟ ئۇراملىققاخ-قانداق قىلسام شاد
ــارقىلىق مۇســۇلالرئ نى  ئىــشالرۇ بــڭ ئالالھنىــۇپ، بولــهتمهكچــى يهقــسىتىگه ئ
 ۇلىرىغــا ئارزۇشــۇم. ۇ كــارى بولمايــدهن بىــلهكلىمىگهنلىكــىچ-هكلىــگهنچ
. ۇ قىلمايـدهرگىـز ھۇ، ئىش بولـسىمۇيرۇغان ئىش بولسا، ئالالھ بېتهلمهيدىغاني
 هلكـى قادىر ئالالھ بولماستىن بهممىگهھ» ئىالھى «هرنىڭ خىل كىشىلۇ بۇڭاش
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 هگ)تـــوغرا يـــول (ېئمىتـــى نڭ ئالالھنىـــۇ قانـــداقمۇ ئـــۇنـــداقتاب. »ۆزىـــدۇرئ«
  :ۈشهندۈرۈلگهن چېنىق ئېخىمۇ تمهسىله ۇ بهتته بىر ئايهنه يېرىشهلهيدۇ؟ئ

﴿ || ||MMMM ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ xx xx‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) çç ççµµµµ1111 uu uuθθθθ yy yyδδδδ || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù rr rr&&&& ãã ããββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ2222 uu uuρρρρ  ÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ==== || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& 
öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yyϑϑϑϑ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 44 44 ÷÷ ÷÷ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$%%%% xx xx.... (( (( öö öö≅≅≅≅ tt tt//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ rr rr&&&& ¸¸ ¸¸ξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 

﴾    
خاھىــشىغا خاھىــشىغا خاھىــشىغا خاھىــشىغا ----هپــسىهپــسىهپــسىهپــسىنننن ( ( ( (همگههمگههمگههمگه ئــاد ئــاد ئــاد ئــادۋالغــانۋالغــانۋالغــانۋالغــانخاھىــشىنى ئىــالھ قىلىخاھىــشىنى ئىــالھ قىلىخاھىــشىنى ئىــالھ قىلىخاھىــشىنى ئىــالھ قىلى----نهپــسىنهپــسىنهپــسىنهپــسى««««

ــشتىنئئئئ ــشتىنهگىشى ــشتىنهگىشى ــشتىنهگىشى ــاقالش ئهگىشى ــاقالش ئ س ــاقالش ئ س ــاقالش ئ س ــۈن س ــۈنۈچ ــۈنۈچ ــۈنۈچ ــس) ) ) ) ۈچ ــامى بوالالم ــسھ ــامى بوالالم ــسھ ــامى بوالالم ــسھ ــامى بوالالم ــڭ ئ ئ ئ ئهن؟هن؟هن؟هن؟ھ ــڭۇالرنى ــڭۇالرنى ــڭۇالرنى ــسىۇالرنى ــسى تولى ــسى تولى ــسى تولى     نىنىنىنى تولى
    هن؟هن؟هن؟هن؟ قىالمـس قىالمـس قىالمـس قىالمـسۇمـانۇمـانۇمـانۇمـان گ گ گ گهپهپهپهپ د د د دهملهرهملهرهملهرهملهر ئاد ئاد ئاد ئادۈشىنىدىغانۈشىنىدىغانۈشىنىدىغانۈشىنىدىغان ياكى چ ياكى چ ياكى چ ياكى چڭاليدىغانڭاليدىغانڭاليدىغانڭاليدىغانئائائائا) ) ) ) ېپىڭنىېپىڭنىېپىڭنىېپىڭنىگگگگ((((
        هرهرهرهرتتتتهتهتهتهت ب ب ب بۇالردىنمۇۇالردىنمۇۇالردىنمۇۇالردىنمۇ ئ ئ ئ ئهلكىهلكىهلكىهلكى ب ب ب بۇر،ۇر،ۇر،ۇر،وخشاشتوخشاشتوخشاشتوخشاشت چاھارپايالرغا ئ چاھارپايالرغا ئ چاھارپايالرغا ئ چاھارپايالرغا ئهقهتهقهتهقهتهقهتپپپپ)  )  )  )  ۈشهنمهسلىكتهۈشهنمهسلىكتهۈشهنمهسلىكتهۈشهنمهسلىكتهچچچچ ( ( ( (ۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ
 ) ئايهت44-43سۈره فۇرقان  (»»»»....ۇمراھتۇرۇمراھتۇرۇمراھتۇرۇمراھتۇرگگگگ

بىر . هتتهردۇر بۋاندىنمۇ ئايالنغانالر ھايۇلىغا قهپسىنىڭ نۆز ئشۈبھىسىزكى،
 هرھ. هتمهيـدۇ چىقىپ كهكلىمىدىن چهرگهن بهلگىلهپ ئالالھ بهرگىزمۇ ھۋانھاي

 ېمهكلىكنىــڭ يهيــدۇ، يســىنىهر نهرگهن بهلگىــلهپ ئــالالھ بۋانبىــر خىــل ھــاي
 بىر خىل هرھ. كهتمهيدۇ ېشىپ ئۆلچهمدىن ئهرگهن بهلگىلهپ ئالالھ بۇمىقدارىم

 هم ئـادهممـائ. ۆرسىتهلهيدۇ ئىقتىدارنىال كهرگهن بهلگىلهپ ئالالھ بهقهت پۋانھاي
ـــادام ـــسى نۇب ـــشىنى-هپ ـــا قڭخاھى ـــسا، ئالۇلىغ ـــپ قال ـــتىنىمۇ ئايلىنى  ۋاس

 .ۇ ئايلىنىدۋانغاھاي) ىدىغانۇر قالدهيرانھ(تىترىتىدىغان 
 .هگىشىش ئۇالرچه قارىغهجدادلىرىغائ. 2

 هت،ئــاد-ۆرپ قالغــان ئــهجدادلىرىــدىنئ:  ئىككىنچــى يــولىئازغۇنلۇقنىــڭ
 ڭ ئالالھنىـۇالرنى بـهتتـاھ. هگىشىۋىرىش ئهدهپ ھهرگهقائىدىل-هسىم رۋه هقىدهئ
ــسىدىنمۇك  نىۆرسهتمىــسى كڭباشــقىالر ئالالھنىــ.  بىلىــشۇقىرى يــۆرسهتمى

تلىرىنى هئـاد-ۆرپ ئـهمهتىنىـڭ قائىـدىلىرى، جهجدادلىرىنىڭ قويسا، ئۇرىغائوتت
 هم ئىللىتــى بــار ئــادۇنــداقب. هت ئىبــارۇرۇۋېلىــشتىن تڭئىجــرا قىلىــشتا چىــ

 همهتى، جۋىلىرى،بو- ئاتا-»ئىالھى «ۇنىڭ ئۇ؟ بوالاليدۇلى قڭ ئالالھنىۇقانداقم
 بــار؟ هققــى ھېمه نــيىــشكهې د»ۇســۇلمانم «ۆزىنى ئــهنه يۇنىــڭ ئۇرســا، تۋمــىهق
  : بارۇرۇش بىر قاتتىق ئاگاھالندۇنداق مۇرئانداق

﴿ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ6666 ®® ®®KKKK tt ttΡΡΡΡ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ xx xx(((( øø øø9999 rr rr&&&& ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu  33 33 
öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& šš ššχχχχ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ﴾    
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    هرسـىگههرسـىگههرسـىگههرسـىگهئالالھ نازىل قىلغـان نئالالھ نازىل قىلغـان نئالالھ نازىل قىلغـان نئالالھ نازىل قىلغـان ن««««): ): ): ): ۇشرىكالرغاۇشرىكالرغاۇشرىكالرغاۇشرىكالرغا م م م مهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (ۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغا قاچان ئ قاچان ئ قاچان ئ قاچان ئھهرھهرھهرھهر««««
    »»»»هگىـشىڭالرهگىـشىڭالرهگىـشىڭالرهگىـشىڭالرئئئئ) ) ) ) ۇرئانغـاۇرئانغـاۇرئانغـاۇرئانغـا ق ق ق قۋهھـيىگه،ۋهھـيىگه،ۋهھـيىگه،ۋهھـيىگه، نازىـل قىلغـان  نازىـل قىلغـان  نازىـل قىلغـان  نازىـل قىلغـان گهگهگهگهىىىىررررىـىـىـىـهيغهمبهيغهمبهيغهمبهيغهمب ئالالھ پ ئالالھ پ ئالالھ پ ئالالھ پهنىهنىهنىهنىيييي((((
    »»»»هگىــشىمىزهگىــشىمىزهگىــشىمىزهگىــشىمىز قالغــان دىنغــا ئ قالغــان دىنغــا ئ قالغــان دىنغــا ئ قالغــان دىنغــا ئۋىلىرىمىزدىنۋىلىرىمىزدىنۋىلىرىمىزدىنۋىلىرىمىزدىنبــوبــوبــوبــو----يــاق، ئاتــايــاق، ئاتــايــاق، ئاتــايــاق، ئاتــا««««: : : : ۇالرۇالرۇالرۇالر ئــ ئــ ئــ ئــېيىلــسه،ېيىلــسه،ېيىلــسه،ېيىلــسه،دددد
 بولمىغان  بولمىغان  بولمىغان  بولمىغان ولداولداولداولداغرا يغرا يغرا يغرا ي تو تو تو توۋهۋهۋهۋه    ۈشهنمىگهنۈشهنمىگهنۈشهنمىگهنۈشهنمىگهن چ چ چ چېچنهرسىنىېچنهرسىنىېچنهرسىنىېچنهرسىنى ھ ھ ھ ھۋىلىرىۋىلىرىۋىلىرىۋىلىرىبوبوبوبو----ئاتائاتائاتائاتا. . . . ېيىشىدۇېيىشىدۇېيىشىدۇېيىشىدۇدددد
 )ئايهت-170سۈره بهقهره  (»»»»هگىشهمدۇ؟هگىشهمدۇ؟هگىشهمدۇ؟هگىشهمدۇ؟ ئ ئ ئ ئۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغا ئ ئ ئ ئهنههنههنههنه ي ي ي يۇرسا،ۇرسا،ۇرسا،ۇرسا،تتتت

  :ېيىلىدۇ دۇنداق مهتته بىر ئاييهنه

﴿ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ%%%% óó óóΟΟΟΟ çç ççλλλλ mm mm;;;; (( ((#### öö ööθθθθ ss ss9999$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç çç6666 óó óó¡¡¡¡ yy yymmmm $$$$ tt ttΒΒΒΒ 
$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu 44 44 öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% xx xx.... öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰  $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà((((ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( ŸŸ ŸŸωωωω ΝΝΝΝ ää ää.... •• ••���� ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### 44 44 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 
öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ óó óó���� tt ttΒΒΒΒ $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; uu uuΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ﴾    

    ۆكۈمگهۆكۈمگهۆكۈمگهۆكۈمگه بايان قىلغان ھ بايان قىلغان ھ بايان قىلغان ھ بايان قىلغان ھهيغهمبهرهيغهمبهرهيغهمبهرهيغهمبهر پ پ پ پۆكۈمگه،ۆكۈمگه،ۆكۈمگه،ۆكۈمگه،ازىل قىلغان ھازىل قىلغان ھازىل قىلغان ھازىل قىلغان ھ ن ن ن ن ئالالھ ئالالھ ئالالھ ئالالھئۇالرغائۇالرغائۇالرغائۇالرغا««««
    »»»»ۇپـايهۇپـايهۇپـايهۇپـايه ك ك ك كهههه دىنـى بىـزگ دىنـى بىـزگ دىنـى بىـزگ دىنـى بىـزگۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭبوبوبوبو----ئاتائاتائاتائاتا««««: : : : ۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئېيىلسه،ېيىلسه،ېيىلسه،ېيىلسه، د د د دڭالرڭالرڭالرڭالر قىلى قىلى قىلى قىلىهمهلهمهلهمهلهمهلئئئئ
 تاپمىغـان  تاپمىغـان  تاپمىغـان  تاپمىغـان هتهتهتهت ھىداي ھىداي ھىداي ھىدايۋهۋهۋهۋه    هيدىغانهيدىغانهيدىغانهيدىغان بىلم بىلم بىلم بىلمنهرسهنهرسهنهرسهنهرسه    ېچېچېچېچ ھ ھ ھ ھۋىلىرىۋىلىرىۋىلىرىۋىلىرىبوبوبوبو---- ئاتا ئاتا ئاتا ئاتاۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭئئئئ. . . . هيدۇهيدۇهيدۇهيدۇدددد
    ۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنى ئـ ئـ ئـ ئـ!!!!مـۇئمىنلهرمـۇئمىنلهرمـۇئمىنلهرمـۇئمىنلهرئـى ئـى ئـى ئـى ) ) ) ) ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ قىالمد قىالمد قىالمد قىالمدهمهلهمهلهمهلهمهل دىنىغا ئ دىنىغا ئ دىنىغا ئ دىنىغا ئۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭ ئ ئ ئ ئهنىالهنىالهنىالهنىاليييي ( ( ( (ۇرسىمۇۇرسىمۇۇرسىمۇۇرسىمۇتتتت
    ڭڭڭڭ باشـقىالرنى باشـقىالرنى باشـقىالرنى باشـقىالرنىڭالر،ڭالر،ڭالر،ڭالر،كى تـوغرا يولـدا بولـساكى تـوغرا يولـدا بولـساكى تـوغرا يولـدا بولـساكى تـوغرا يولـدا بولـساىىىى قاچـان قاچـان قاچـان قاچـانهرهرهرهر سـىل سـىل سـىل سـىلڭالر،ڭالر،ڭالر،ڭالر، ساقال ساقال ساقال ساقالۇناھتىنۇناھتىنۇناھتىنۇناھتىنگگگگ

ــىل ــىلئاداشــقىنى س ــىلئاداشــقىنى س ــىلئاداشــقىنى س ــان يهرگههرگههرگههرگهئاداشــقىنى س ــان ي زىي ــان ي زىي ــان ي زىي ــدۇ زىي ــدۇهتكۈزهلمهي ــدۇهتكۈزهلمهي ــدۇهتكۈزهلمهي ــىل. . . . هتكۈزهلمهي ــىلس ــىلس ــىلس ــالر ھ ھ ھ ھهرهرهرهرس ــالرهممىڭ ــالرهممىڭ ــالرهممىڭ ــهممىڭ ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى     ڭڭڭڭ ئالالھنى
 » » » » . . . . ېرىدۇېرىدۇېرىدۇېرىدۇ ب ب ب بېيتىپېيتىپېيتىپېيتىپ ئ ئ ئ ئهرگههرگههرگههرگه سىل سىل سىل سىلهمىلىڭالرنىهمىلىڭالرنىهمىلىڭالرنىهمىلىڭالرنى ئالالھ قىلغان ئ ئالالھ قىلغان ئ ئالالھ قىلغان ئ ئالالھ قىلغان ئ،،،،هرهرهرهر قايتىسىل قايتىسىل قايتىسىل قايتىسىلهرگاھىغاهرگاھىغاهرگاھىغاهرگاھىغادددد
 ) ئايهت105-104سۈره مائىده (

 هقهت پۇ، گىرىپتـار بولىـدۇنلۇققـا ئازغۇ بـهر نادان كىـشىلهۋردىكىد بىر ھهر
ــ ــڭ پڭئالالھنى ــسىنى كهيغهمبهرلىرىنى ــۆرسهتمى ــۇل قوب ــدا، ب ــل ۇ قىلغان  خى

 ڭ ئالالھنىــگهۋمىــه قهلهيھىســساالم ئۇسـام. ۇ ســاقالنغىلى بولىــدۇنلۇقتىنئـازغ
  :ېدىداق دۇن مۋمىه قىلسا، قهسىھهت نهققىده قىلىش ھهمهل ئهرىئىتىگهش

﴿ (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ uu uuΖΖΖΖ oo ooKKKK ÷÷ ÷÷∞∞∞∞ ÅÅ ÅÅ____ rr rr&&&& $$$$ oo ooΨΨΨΨ tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ(((( ùù ùù==== tt ttGGGG ÏÏ ÏÏ9999 $$$$ ¬¬ ¬¬ΗΗΗΗ xx xxåååå $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ﴾    

    هچتۈرۈشهچتۈرۈشهچتۈرۈشهچتۈرۈش ك ك ك كۋازۋازۋازۋاز)  )  )  )  هقىدىسىدىنهقىدىسىدىنهقىدىسىدىنهقىدىسىدىنئئئئ( ( ( (  دىنىدىن  دىنىدىن  دىنىدىن  دىنىدىن ۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭبوبوبوبو---- ئاتا ئاتا ئاتا ئاتاهههه بىزگ بىزگ بىزگ بىزگسهنسهنسهنسهن««««
 )ئايهت-78سۈره يۇنۇس  (»»»»هلدىڭمۇ؟هلدىڭمۇ؟هلدىڭمۇ؟هلدىڭمۇ؟ ك ك ك كۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈنئئئئ

ـــراھىم ـــساالم ئئىب ـــهلهيھىس ـــىه قۆز ئ ـــلىكنى بۋمىن ـــقا ۇتپهرهس  تاشالش
  :ېدى دۇنداق مۇالرچاقىرغاندا، ئ



 

 .61. 

﴿ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀ uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu $$$$ oo ooλλλλ mm mm;;;; šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã ﴾    

    ېلىۋاتقـانلىقىنىېلىۋاتقـانلىقىنىېلىۋاتقـانلىقىنىېلىۋاتقـانلىقىنى قىلىپ ك قىلىپ ك قىلىپ ك قىلىپ كهتهتهتهت ئىباد ئىباد ئىباد ئىبادۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغا ئ ئ ئ ئۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭبوبوبوبو----ئاتائاتائاتائاتا««««: : : : ئۇالرئۇالرئۇالرئۇالر««««
 » » » » . . . . ېدىېدىېدىېدى د د د د» » » » ) ) ) ) ۇنىمىزۇنىمىزۇنىمىزۇنىمىز قىلىپ چوق قىلىپ چوق قىلىپ چوق قىلىپ چوقهقلىدهقلىدهقلىدهقلىد ت ت ت تۋىلىرىمىزغاۋىلىرىمىزغاۋىلىرىمىزغاۋىلىرىمىزغابوبوبوبو----ئاتائاتائاتائاتائۇالرغا ئۇالرغا ئۇالرغا ئۇالرغا         هنىهنىهنىهنىيييي((((بىلىمىز بىلىمىز بىلىمىز بىلىمىز 

 )ئايهت-53سۈره ئهنبىيا (
 هن بىـــلۆزلهر ھامـــان ئوخـــشاش ســـۋمـــىه قهنىـــل بهيغهمـــبهر بىـــر پھهر

 ۋىلىرىمىزنىـڭبو- ئاتـاهل دهلگىـنىڭالر كېلىـپ ئهرنىڭسـىل«: ۇنازىرىلىشىپم
 ۇبـ. ېيىـشتىد»  قىاللمـايمىزۇل قوبـۇڭا شـهن،قارشى ئىك-ۇ قارىمهندىنى بىل

  :ېيىلىدۇ دۇنداق مۇرئاندا قهقتهھ

﴿ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... uu uuρρρρ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ @@ @@����ƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% !! !!$$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èèùùùù uu uu���� øø øøIIII ãã ããΒΒΒΒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) 
!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã 77 77ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã ΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ rr rrOOOO#### uu uu šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttFFFF øø øø)))) •• ••ΒΒΒΒ  **** ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅≈≈≈≈ ss ss%%%% öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& ΟΟΟΟ ää ää3333 çç ççGGGG øø øø⁄⁄⁄⁄ ÅÅ ÅÅ____ 

33 33““““ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ yy yy____ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã öö öö//// ää ää.... uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu (( (( (( ((#### þþ þþθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// ΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ((((≈≈≈≈ xx xx....  

$$$$ uu uuΖΖΖΖ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss)))) tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù yy yy#### øø øø‹‹‹‹ xx xx.... tt ttββββ%%%% xx xx.... èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã tt tt ÎÎ ÎÎ//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ ss ss3333 ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ﴾    

    ۇرغۇچىۇرغۇچىۇرغۇچىۇرغۇچى ئاگاھالند ئاگاھالند ئاگاھالند ئاگاھالندهھهرگههھهرگههھهرگههھهرگه ش ش ش شهرهرهرهر قاچان بىر قاچان بىر قاچان بىر قاچان بىرهرهرهرهر ئىلگىرى ھ ئىلگىرى ھ ئىلگىرى ھ ئىلگىرى ھهندىنهندىنهندىنهندىن س س س سشۇنىڭدهكشۇنىڭدهكشۇنىڭدهكشۇنىڭدهك««««
    هقىـقهتهنهقىـقهتهنهقىـقهتهنهقىـقهتهنبىـز ھبىـز ھبىـز ھبىـز ھ««««: : : : هملىرىهملىرىهملىرىهملىرى ئـاد ئـاد ئـاد ئـادۆلهتـمهنۆلهتـمهنۆلهتـمهنۆلهتـمهن د د د دۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭ ئ ئ ئ ئهۋهتسهكال،هۋهتسهكال،هۋهتسهكال،هۋهتسهكال،ئئئئ) ) ) ) هيغهمبهرهيغهمبهرهيغهمبهرهيغهمبهرپپپپيهنى يهنى يهنى يهنى ((((

    هكهكهكهك قىلغانلىقىنى بىلىمىـز، شـ قىلغانلىقىنى بىلىمىـز، شـ قىلغانلىقىنى بىلىمىـز، شـ قىلغانلىقىنى بىلىمىـز، شـېتىقادېتىقادېتىقادېتىقاد بىر خىل دىنغا ئ بىر خىل دىنغا ئ بىر خىل دىنغا ئ بىر خىل دىنغا ئۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭبوبوبوبو----ئاتائاتائاتائاتا
 بىــر  بىــر  بىــر  بىــر هرهرهرهرھھھھ. (. (. (. (ىىىىېيىــشتېيىــشتېيىــشتېيىــشت د د د د»»»»ڭىمىزڭىمىزڭىمىزڭىمىز ئىزلىرىــدىن مــا ئىزلىرىــدىن مــا ئىزلىرىــدىن مــا ئىزلىرىــدىن مــاۇالرنىــڭۇالرنىــڭۇالرنىــڭۇالرنىــڭ بىــز ئ بىــز ئ بىــز ئ بىــز ئۈبھىــسىزكى،ۈبھىــسىزكى،ۈبھىــسىزكى،ۈبھىــسىزكى،شششش
 دىنغا قارىغاندا  دىنغا قارىغاندا  دىنغا قارىغاندا  دىنغا قارىغاندا هلگهنهلگهنهلگهنهلگهن قىلىپ ك قىلىپ ك قىلىپ ك قىلىپ كېتىقادېتىقادېتىقادېتىقاد ئ ئ ئ ئۋاڭالرۋاڭالرۋاڭالرۋاڭالربوبوبوبو----ئاتائاتائاتائاتا««««) ) ) ) گهگهگهگهۋمىۋمىۋمىۋمىهههه ق ق ق قۆزۆزۆزۆز ئ ئ ئ ئهيغهمبهرهيغهمبهرهيغهمبهرهيغهمبهرپپپپ
. . . . ېدىېدىېدىېدى د د د د» » » » هگىشهمسىلهر؟هگىشهمسىلهر؟هگىشهمسىلهر؟هگىشهمسىلهر؟ ئ ئ ئ ئۋاڭالرغاۋاڭالرغاۋاڭالرغاۋاڭالرغابوبوبوبو---- ئاتا ئاتا ئاتا ئاتاهنىالهنىالهنىالهنىال ي ي ي يهلتۈرسهمهلتۈرسهمهلتۈرسهمهلتۈرسهم توغرا بىر دىننى ك توغرا بىر دىننى ك توغرا بىر دىننى ك توغرا بىر دىننى كهڭهڭهڭهڭئئئئ
    ۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنىبىـز ئـبىـز ئـبىـز ئـبىـز ئـ. . . . ېيىـشتىېيىـشتىېيىـشتىېيىـشتى د د د د»»»»هنمهيمىزهنمهيمىزهنمهيمىزهنمهيمىز دىنغـا ئىـش دىنغـا ئىـش دىنغـا ئىـش دىنغـا ئىـشهلگهنهلگهنهلگهنهلگهن ك ك ك كېلىپېلىپېلىپېلىپ ئ ئ ئ ئهرهرهرهرسىلسىلسىلسىل««««: : : : ۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ

ــولنى ( ( ( (،،،،ۇقۇقۇقۇقجازالىــدجازالىــدجازالىــدجازالىــد ــوغرا ي ــولنىت ــوغرا ي ــولنىت ــوغرا ي ــولنىت ــوغرا ي ــار قىلئىنئىنئىنئىن) ) ) ) ت ــار قىلك ــار قىلك ــار قىلك ــڭ ئاقى ئاقى ئاقى ئاقىغۇچىالرنىــڭغۇچىالرنىــڭغۇچىالرنىــڭغۇچىالرنىــڭك ــداق ۋىتىنىــڭۋىتىنىــڭۋىتىنىــڭۋىتىنى ــداق  قان ــداق  قان ــداق  قان  قان
 ) ئايهت25-23سۈره زۇخرۇف  (»»»»....بولغانلىقىغا قارىغىنبولغانلىقىغا قارىغىنبولغانلىقىغا قارىغىنبولغانلىقىغا قارىغىن

: ېـيىن پـاكىتالرنى بايـان قىلىـپ بولغانـدىن كۇ قـادىر ئـالالھ بـھهممىگه
 ېنىـڭ يـاكى مڭـالر قىلىهمهل ئه قائىدىـسىگۋىلىرىڭالرنىـڭبو- ياكى ئاتـاهرسىل

. ۇرالمايـدۇ تۇپ بولـهۋجۇد مه بىرگىزمۇهرگ ئىككىسى ھۇ بۇنۇڭالر، بويسهمرىمگهئ
) هھمىيهتـسىزئ( سـاختا ق بارلىڭالر، بولماقچى بولساۇسۇلمان بىر مهر سىلهگهرئ
 هپ دېـــرهك، كۇنۇشۇڭالر بويـــسهمـــرىمگه ئېنىـــڭ مېچىـــپ، كۋاز هرســـىلهردىنن
  .ۆرسىتىدۇك



 

 .62. 

﴿ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 (( ((####θθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®???? $$ $$#### !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& ªª ªª!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% öö öö≅≅≅≅ tt tt//// ßß ßßìììì ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttΡΡΡΡ $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ yy yy`̀̀̀uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã !! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu 44 44 
öö ööθθθθ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãããããã ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÎÎ ÎÎ�������� ÏÏ ÏÏèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ****  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„ ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ yy yyγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### 

uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøtttt èè èèΧΧΧΧ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy7777 || ||¡¡¡¡ ôô ôôϑϑϑϑ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÍÍ ÍÍοοοο uu uuρρρρ öö öö���� ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 44 44’’’’ ss ss++++ øø øøOOOO ââ ââθθθθ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### èè èèππππ tt tt7777 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$####   tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx(((( xx xx.... 
ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù šš šš����ΡΡΡΡ ââ ââ““““ øø øøtttt ss ss†††† ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ãã ãã���� øø øø(((( ää ää.... 44 44 $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 tt tt⊥⊥⊥⊥ ãã ããΖΖΖΖ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxåååå 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 77 77ΛΛΛΛ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏNNNN#### xx xx‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// 

ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ﴾    

    » » » » هگىشىڭالرهگىشىڭالرهگىشىڭالرهگىشىڭالرغا ئغا ئغا ئغا ئ))))ۇرئانۇرئانۇرئانۇرئان ق ق ق قهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (هرسههرسههرسههرسهئالالھ نازىل قىلغان نئالالھ نازىل قىلغان نئالالھ نازىل قىلغان نئالالھ نازىل قىلغان ن««««: : : : ۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغا ئ ئ ئ ئئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر««««
    هيـدۇ،هيـدۇ،هيـدۇ،هيـدۇ، د د د د»»»»هگىـشىمىزهگىـشىمىزهگىـشىمىزهگىـشىمىز دىنىغا ئ دىنىغا ئ دىنىغا ئ دىنىغا ئۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭۋىلىرىمىزنىڭبوبوبوبو----ياق، بىز ئاتاياق، بىز ئاتاياق، بىز ئاتاياق، بىز ئاتا««««: : : : ۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئېيىلسه،ېيىلسه،ېيىلسه،ېيىلسه،دددد
    ۋىلىرىنىـڭۋىلىرىنىـڭۋىلىرىنىـڭۋىلىرىنىـڭبوبوبوبو---- ئاتـا ئاتـا ئاتـا ئاتـاهنىالهنىالهنىالهنىال ي ي ي يۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ ( ( ( (ۇرساۇرساۇرساۇرسا دوزاخ ئازابىغا چاقىرغان ت دوزاخ ئازابىغا چاقىرغان ت دوزاخ ئازابىغا چاقىرغان ت دوزاخ ئازابىغا چاقىرغان تۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنى ئ ئ ئ ئهيتانهيتانهيتانهيتانشششش

    هنهنهنهن ھالـدا ئىخـالس بىـل ھالـدا ئىخـالس بىـل ھالـدا ئىخـالس بىـل ھالـدا ئىخـالس بىـلبولغـانبولغـانبولغـانبولغـان    ىىىىۇچۇچۇچۇچياخشى ئىش قىلغـياخشى ئىش قىلغـياخشى ئىش قىلغـياخشى ئىش قىلغـ). ). ). ). هگىشهمدۇ؟هگىشهمدۇ؟هگىشهمدۇ؟هگىشهمدۇ؟دىنىغا ئدىنىغا ئدىنىغا ئدىنىغا ئ
    ڭڭڭڭ ئىــشالرنى ئىــشالرنى ئىــشالرنى ئىــشالرنىۇ،ۇ،ۇ،ۇ، بولىــد بولىــد بولىــد بولىــدېــسىلغانېــسىلغانېــسىلغانېــسىلغان ئ ئ ئ ئۇتقىغــاۇتقىغــاۇتقىغــاۇتقىغــا ت ت ت تهھــكهمهھــكهمهھــكهمهھــكهم م م م مهمهمهمهم ئــاد ئــاد ئــاد ئــادۇنغانۇنغانۇنغانۇنغانئالالھقــا بويــسئالالھقــا بويــسئالالھقــا بويــسئالالھقــا بويــس

    ېنىېنىېنىېنى سـ سـ سـ سـۇپرىۇپرىۇپرىۇپرى كـ كـ كـ كـۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭ ئ ئ ئ ئهن،هن،هن،هن،كىمكى كاپىر بولىدىككىمكى كاپىر بولىدىككىمكى كاپىر بولىدىككىمكى كاپىر بولىدىك. . . . هنسۇپتۇرهنسۇپتۇرهنسۇپتۇرهنسۇپتۇر ئالالھقا م ئالالھقا م ئالالھقا م ئالالھقا مۋىتىۋىتىۋىتىۋىتىئاقىئاقىئاقىئاقى
) ) ) ) ۇنيـادىكىۇنيـادىكىۇنيـادىكىۇنيـادىكىدددد ( ( ( (ۇالرغـاۇالرغـاۇالرغـاۇالرغـا ئ ئ ئ ئۇ،ۇ،ۇ،ۇ، قايتىد قايتىد قايتىد قايتىدهرگاھىمىزغاهرگاھىمىزغاهرگاھىمىزغاهرگاھىمىزغا د د د دڭڭڭڭ بىزنى بىزنى بىزنى بىزنىۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇن،ۇن،ۇن،ۇن، سالمىس سالمىس سالمىس سالمىسۇغاۇغاۇغاۇغاقايغقايغقايغقايغ

 دىللىرىـدىكىنى  دىللىرىـدىكىنى  دىللىرىـدىكىنى  دىللىرىـدىكىنى ۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭ ئ ئ ئ ئهقىقهتهنهقىقهتهنهقىقهتهنهقىقهتهن ئالالھ ھ ئالالھ ھ ئالالھ ھ ئالالھ ھېرىمىز،ېرىمىز،ېرىمىز،ېرىمىز، ب ب ب بېيتىپېيتىپېيتىپېيتىپقىلمىشلىرىنى ئقىلمىشلىرىنى ئقىلمىشلىرىنى ئقىلمىشلىرىنى ئ
 )هت ئاي23-21 لوقمان ۈرهس (»»»»....ۇرغۇچىدۇرۇرغۇچىدۇرۇرغۇچىدۇرۇرغۇچىدۇربىلىپ تبىلىپ تبىلىپ تبىلىپ ت

 .ۇنۇش بويسۈچلهرگهئالالھتىن باشقا ك. 3
 هك، بايـان قىلىنغانـدۇرئاندا يولى بولسا، قۈرلۈك تۈچىنچى ئئازغۇنلۇقنىڭ

 هۋهبلهرنىسـ-بانا خىل هر ھۇپ، تاشالپ قويۆرسهتمىسىنى كڭ ئالالھنىهمبىر ئاد
 ۇنىـڭ ئۇڭا شـهربـاب، ئۇلۇغپاالنى ئ: هسىلهن مۇنسا، باشقىالرغا بويسۆرسىتىپ،ك
 ۆزىنى سـۇنىـڭ ئۇڭا شـشـايمهن، ناھايىتى توغرا، ياكى پاالنىغا تايىنىپ ياۆزىس
 ۇنۇش بويـسۇنىڭغـا ئۇڭا بار، شۇقى ھوقڭ چوڭ ياكى پاالنىنىېرهك، كڭلىشىمئا
 ۇ، دوزاخقـا تاشـلىيااليدهم ھۈزهلهيـدۇ كىرگهتكههنـن جېنـى ياكى پاالنى مېرهك،ك
 قىلغـان، هرهققىـي ناھـايىتى تۆلهت تـوغرا، يـاكى پـاالنى دېگىنىال دۇنىڭ ئۇڭاش
 هھۋالـدا خىـل ئۇبـ.  ئوخـشاشېگهنـگه دېـرهك كهگىشىشىمىز ئۇالرغا بىز ئۇڭاش
  .ۈزۈلىدۇ ئاالقىسى ئهن ھىدايىتى بىلڭ ئالالھنىۇالرنىڭئ

﴿ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ôô ôôìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? uu uu���� ss ssYYYY òò òò2222 rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### xx xx8888θθθθ LL LL==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ  tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ﴾    

    هتهتهتهت ئىتائ ئىتائ ئىتائ ئىتائههههگگگگ))))ۇففارالرۇففارالرۇففارالرۇففارالر ك ك ك كهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (هرهرهرهر كىشىل كىشىل كىشىل كىشىلۆپچىلىكۆپچىلىكۆپچىلىكۆپچىلىك ك ك ك كۈزىدىكىۈزىدىكىۈزىدىكىۈزىدىكى ي ي ي يهرهرهرهر ي ي ي يهنهنهنهن س س س سئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر««««
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 )هتئاي-116نئام ه ئۈرهس (»»»»....ۇرىدۇۇرىدۇۇرىدۇۇرىدۇ يولىدىن ئازد يولىدىن ئازد يولىدىن ئازد يولىدىن ئازدڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىېنىېنىېنىېنى س س س سۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئڭ،ڭ،ڭ،ڭ،قىلساقىلساقىلساقىلسا
تـوغرا  قىلغانـدىال ئانـدىن ېتىقـاد ئالالھقىال ئۇز يالغهقهتپ: هنىسى مبۇنىڭ

 ۇرۇپنـى ئويـد»ئىالھـالر «ۇرغۇنلىغـان نهم بىـر ئـادهگهرئ. ۇ بولىدڭغىلىيولدا ما
 تـوغرا يولـدا ۇ قانـداقمۇ ئۈرسه، يۇنۇپ چوقۇنىڭغا بهته ئۇنىڭغا، ئۈگۈنچىقىپ، ب

 ڭااليدۇ؟ما
 :ۋالدىڭالر بىلىهنبىئىنى مۈرلۈك تۈچ ئۇنلۇقنىڭ ئازغهر سىلھازىر

 .ۇنۇشخاھىشىغا بويس-هپسىن. 1
 .ۇنۇش بويسۇالرچه قارىغۋمىغا قوۋه همهتىگه جۋىسىغا،بو-اتائ. 2
 .ۇنۇش بويسهھبهرلهرگه بارالرغا، ساختا دىنى رۇقى ھوقۇلى،پ. 3
 ۇسـۇلمان مۇپ، بولـهبـۇدالر چىققـان سـاختا مۇرۇپ ئويـدهر كىـشىلۈچى ئـبۇ

 پاچاقالپ تاشلىغاندا، ئاندىن ۇتنى بۈچ ئۇ بهن ئالدى بىلهمبولماقچى بولغان ئاد
ــر ــي ھبى ــۇلمان مهقىقى ــدۇس ــهگهرئ. ۇ بوالالي ــده قڭ كىمنى ــهلبى ــۇ ب ــۈچ ئ  ۇت ب

 بىـر ۇپ،س بولـه بـولمىقى ناھـايىتى تۇلى قـڭ ئالالھنىۇنىڭ ئهن،ساقلىنىدىك
 ۇسـۇلماندهك مۆرۈنۈشـته كۇتـسۇن، توختىماي روزا تۇسۇن، ناماز ئوقۋاخ 50 ۈندهك

ـــپ،بول ـــۇۋېلى ـــۋه ۆزىنى ئ ـــداپ، ئ ـــقىالرنى ئال ـــل مۆزىنى باش ـــ كامى  ۇلمانۇس
 .ۇ ئالالھنى ئالدىيالمايدېكىن لۋالسىمۇ،ئاتى

  

 مۇھاكىمه
 هن مىـــسال بىـــلۇ؟ قانـــداق بولىـــدۇنۇشخاھىـــشىغا بويـــس-هپـــسىن. 1

 .ۈشهندۈرۈڭچ
 مىــسال هگىشىــشنى ئۇالرچه قــارىغهۋمىــگه قهمهتىــگه، جهجــدادلىرىغا،ئ. 2

 .ۈشهندۈرۈڭ چهنبىل
 هن مىـسال بىـل؟ۇ قانـداق بولىـدۇنۇش بويـسۈچلهرگهئالالھدىن باشقا ك. 3

 .ۈشهندۈرۈڭچ
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    هھۋالىهھۋالىهھۋالىهھۋالى ئ ئ ئ ئۇسۇلمانلىرىنىڭۇسۇلمانلىرىنىڭۇسۇلمانلىرىنىڭۇسۇلمانلىرىنىڭ م م م م①①①①    پهنجاپپهنجاپپهنجاپپهنجاپ

 
ــالر ــى ي! قېرىنداش ــداكىمك ــۇقىرى ــان ئ ــان قىلىنغ ــڭ بۈچ باي ــۇتنى  ۇلى ق

 سـادىر قىلغـان ۇنـاھنى گڭ چـوهلتۈرۈشـتهك كېرىك ئالالھقـا شـۇ ئهن،بولىدىك
 ۇلغــانۇر قوپېتونـدىن بېقىـپ، چۇتالرنى تاشـالردىن ياسـالغان بـهرسـىل. ۇبولىـد

 هزى بهنه يهلــبىڭالردا قهرنىڭ ســىلېكىن لــڭالر، قىلــدىۋهيــران ۇتخــانىالرنىب
 ۇھىم، تاشــالش ئىنتــايىن مــېقىــپ چۇتالرنى بــۇنىڭــدىكى ئۇپ، بولــۇتخــانىالرب
. هرتى ئالدىنقى شۇشۇڭالرنىڭ بولۇسۇلمان بىر مۇ بهلكى قالماي بۇپال بولۇھىمم
ــڭ مهرچهگ ــڭ دېنى ــسى ھېگهنلىرىمنى ــۇلمانال مهممى ــسىمرۇس ــۇ، بول  ۇنىڭغا ش

 ڭ زىيانالرنىـــۇچراۋاتقــان ئۇســۇلمانالر مۇنيــادىكى دۈگــۈنكى بهنكى،ئىــشىنىم
.  چىققـانېلىـپ كهتىجىـسىدىن نۇنۇشـنىڭالرغـا چوق»ئىالھ «ۇشۇ مهممىسىھ
 ۇنى شـهرگه سـىلېرىنداشـالر، قهنجـاپلىق پهممىـسى ھهردىكىلهرنىڭ يۇ بېكىنل

 ۋه ېلىـشىڭالر قۇسـقا نومۈشـكۈنلۈك، چهردىكى سـىلۇرىمهنكى، ئاگاھالندهئاالھىد
 ئىـشتىن ۈرلـۈك تۈچ قىلىنغـان ئـايـان بۇقىرىـدا يهممىسى ھهتلهرنىڭباشقا ئاپ

 ۇپ، بولـۇق مىليونـدىن ئـارت15 ڭالر سـانىهرنىڭ سىلهنجاپتا،پ.  چىققانېلىپك
 هر سىلهمما ئهيدۇ، ئىگىلۆپرهكىنى كېرىمىدىن يۇسىنىڭ نوپۇمى ئومۆلكه ئۈتۈنپ
 ۇنچه شـهردىن سانى سىلۇقدارالرنىڭھوق. ڭالر قالدىۇپ بولمهسهرزى ئېچنېمىگهھ

 هۋهبى سـۇنىـڭ بېقىڭالر،ئويالپ بـ. ۋاتىدۇ قىلىۆكۈمرانلىق ھلهرگه سىۇرۇپئاز ت
ــهده؟ن ــر س ــهۋهب بىردىنبى ــىل: ۇكى ش ــسى نهرس ــشى-هپ ــڭالرنىڭ،خاھى -ۆرپ ئ

يرىـپ  قاهتكه ئالالھنى بىر چڭالر، ئايلىنىپ قالدىۇلىغا قڭ ئىنساننىهتنىڭ،ئاد
 .هتتى يىلتىزىدىن چىرىپ كۇدرىتىڭالرق-ۈچ كهرنىڭ سىلۇڭالر،قويد

 ).هرق پهھهتتىكى جهبىقهت (هرقسىنىپىي پ. 1
 هربــــى غڭھىندىـــستاننى ((Rajquts) ۇتالر راجكــــڭالردا ئـــاراســـىلهرنىڭ

                                                        
يىلى -1947ندىستاننىڭ غهربى شىمالىدىكى بىر شىتات بولۇپ،  ئهسلى ھى-اپجپهن  ①

 مىليــۇن مۇســۇلمان 30ھىندىــستان بىــلهن پاكىــستان ئايرىلىــشتىن ئىلگىــرى تهخمىــنهن 
ھىندىستان بىلهن پاكىـستان ئايرىلغانـدىن كېـيىن بـۇ شـىتات . ئولتۇراقالشقان رايۇن ئىدى

مۇســۇلمانالر . ۆلۈنــۈپ كهتتــىھىندىــستان ۋه پاكىــستاندىن ئىبــارهت ئىككــى دۆلهتــكه ب
ھـازىر . پاكىستانغا، ھىندى دىنى مۇرتلىرى ۋه شېك دىنى مۇرتلىرى ھىندىستانغا تهۋه بولدى

. پهنجاپ شىتاتى بۆلۈنۈپ، ھىندىستاننىڭ بىر شىتاتى ۋه پاكىستاننىڭ بىر ئۆلكىسى بولـدى
ىـستان تېخـى ھىندىـستان بىـلهن پاك) يىلـى-1938(ئاپتور بۇ نـۇتقىنى سـۆزلىگهن ۋاقتىـدا 

  .ئايرىلمىغان ئىدى
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 ۇگـــۇلالر، م(Gakhars) ، گاكـــارالر)ۆلىكى بىـــر بـــۇتالرنىـــڭشـــىمالىدىكى راجپ
(Mughuls)جارالر ، (Jars)) ڭـۇر شىمالىدىكى بىر خىل قوهربى غڭھىندىستاننى 

 ۈتـۈن بىـر پهرنـىلهت مىللۋه ئىـرقالر ۇنـداقئىـسالم ب. قاتارلىقالر بار) هنلىكلهرت
 ۇســـتهھكهم ياشـــاپ، بىـــر مېرىنداشـــالرچه قۆزئـــارا ئۇرۇشـــنى، ئايالندهۋدىـــگهگ
 ھىنـدى هدىمىـي قېخىچىال تـهر، سىلهمما ئۇ، قىلىدهلهپ تۇشنى بولېپىلدهكس
 هبىقىـگه ته ھىندى دىنى ئىدىيىسى بويىچۈزهلمهي، ئېھرىڭالرنىدىيىسىدىن مئى
ــدۈڭالرب ــۇلمانالرغام. ۆلۈن ــۇس ــشاش ق ــا بول-اۇد ئوخ ــۇپ،باج ــاردىۇش ــدىك- ب  هل

 ۇسـۇلمانم «ېغىـزىڭالردا ئهرچه گڭالر، بواللمىـدىۇناسـىۋهتته مېقىنقىلىشىپ ي
 قىلىــشتىن ۇلقوبــ ئىــسالمنى همهلىيهتــته ئڭالرمۇ، ئاتاشــساهپ د»ېرىنداشــالرق

 ۇمانـا بـ. ڭالر ئـايرىمىچىلىق قىلـدىېنىـق ئوخـشاشال ناھـايىتى ئهئىلگىرىكىگ
 بىر هرسىل. ڭالر بواللمىدىېپىل سۇستهھكهم مهرن سىلۈپهيلىدىئايرىمىچىلىق ت

 ۇرىـدىغان تاقابىـل تۇنىڭغـا ئۇچرىـساڭالر ئهتكه ئـاپۋادا نـاۇپ، بولـۇمدهك قۋاقتا
 ئىسالم دىنى نامى هردىن بىر كىم سىلهگهرئ. ۇيد بولماڭالر ئىقتىدارىېچقانداقھ

 ه بىـرلىكتپ، ئايرىمىچىلىقنى يوقىتىهمسىتىشنى، كۆزئارا ئڭالردىكى ئاراهنبىل
 ېرىـسىلهر؟ بۋاب قانـداق جـاۇنىڭغـا بهر قىلـسا، سـىلهلهپئىتتىپاقلىشىشنى ت

 »ۇزالمـايمىز قائىدىـسىنى بۋىلىرىمىزنىڭبو-ئاتا«:  بايىقىېيتقان ئاتام ئهنىالي
 ۋابىنى جـاېرىدىغان بڭالرغا بانايىۆرسهتكهن كۇ بهرنىڭ سىلڭئالالھنى. هيسىلهرد

 ه ھىنـدى دىـنىچۇزمىساڭالرمۇ، بڭالرنىئادىتى-ۆرپئ«: ۇ بولسىمۇ ئهمسىلهر؟بىل
ــىمر ــد-هس ــسهڭالرمۇ كۋاز هڭالردىنقائى ــدهچمى ــائ. ۇ بولى ــىلهن مهمم  هرنىڭ س

 قىلىـپ هكـسان يهن بىـلهر قارىمـاي، يۇشـىغا بولۆپ قانچىلىـك كـڭالرنىڭسانى
 .هتتۇر ئىبارېگهندىن د»ېتىتىمهن تهمىنى تۇقنىڭخورل

 .هتسىزلىك ئادالهقسىماتىدىكىمىراس ت. 2
ــــالالھ ــــىلئ ــــزهرگه س ــــڭئوغ- قى ــــسىنىڭ ھۇلالرنى ــــخور هممى  مىراس

 قارىتـا ۇيرۇقىغـا بۇ بـڭ ئالالھنىـهرنىڭ سىلېكىنل. ۇيرۇغانبولىدىغانلىقىنى ب
 ۇ، مىراسخور بولىدۇلالر ئوغه، بويىچۇنى قانۋىمىزنىڭبو-ئاتا«: ۋابىڭالر جاهرگهنب

راپ قىلىمىـز، ېتىـ ئنىۇنى قـانۋىمىزنىـڭبو- بىز ئاتاۇ،قىزالر مىراسخور بولمايد
 ۇنـداقتائ.  بولـدىهت ئىبارېيىشتىند»  قىلمايمىزېتىراپ ئنىۇنى قانڭئالالھنى

- ئاتاهردىنل بىر كىم سىهگهر ئۇ؟ ئىسالم بولدىمۇشۇمۇ مېرىڭالر، بېيتىپ ئڭاما
 باشـقىالر هممىڭـالر ھهر قىلسا، سىلهلهپ تېچىشنى كۋاز ۇنىدىن قانۋاڭالرنىڭبو
 باشـقىالر قىزلىرىغـا مىـراس ۇددى خـهيـسىلهر، دېچىمهن كۋاز هنمۇ مهچسه كۋاز
 ۈلكىڭالرمـــ- مـــالهرنىڭ ســـىلهرگهنـــدهك، بۆلـــۈپ بهرال ســـىلهرمهي، بۆلـــۈپب

 هرنىڭ ســىلۈلكىمــ- مــالڭى باشــقىالرنېلىــپ، قېتىــپ كۆيىگه ئــڭباشــقىالرنى
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 ۇ بـهرنىڭ سـىلېقىڭالر،ئـويالپ بـ. هر قىلىـسىلېس ھهلمهيدىغاندهك كۆيۈڭالرغائ
 ۇم چوقـۇنۇشتا، بويـسۇنىغـا قانڭ ئالالھنىـېرىـدۇ؟ بهكرېـ دېمىـدىن نۋابىڭالرجا

 هته ئېرهكمـۇ؟ كۇنۇشۇڭالر بويـسهر ئاندىن سـىلۇنۇش، باشقىالر بويسهنئالدى بىل
ــىل ــهگهرئ«: هنه يهرس ــش باش ــلهقىالر پاھى ــسا، شهن بى ــۇ مۇغۇلالن ــهنم  ۇنداق ش
ئىـشقىلىپ، . هن قىلىـمۇنداق شـهنمـۇباشقىالر ئوغرىلىق قىلسا، م. هنقىلىم

 »ۋامالشـتۇرىمهن داهتلهرنى جىنـايۇ بـهنمۇ مۈزمىسه، قول ئهتتىن جىنايقىالرباش
 هممىـسىگه ھهئبۇدنىـڭ مۈچ بايان قىلىنغـان ئـۇقىرىدا يهمهلىيهتته ئهمسىلهر؟د

 ۇلى قـۋمنىـڭه قۇشرىك مۋاڭالرنىڭ،بو- ئاتاڭالرنىڭ،خاھىشى-هپسى ننۇپ،ۇچوق
 هنه يۇرۇپ، تـقىلىـپ سـادىر هممىـسىنى ھهتنىـڭ جىنايڭ چوۈچ ئۇب. ۇڭالربولد

 هر؟ قارامسىلهپ ده ئىسالم ئىچىدۆزۈڭالرنى ئېخىت
ــۇ ــال پب ــۋالالر ئۇرغــۇن نهقهت ــهھ  هگهر ئۇپ، ئىچىــدىكى ئىككــى مىــسال بول

 ۇنــداق مڭالردا قــاراپ باقىــدىغان بولــساق، ئــاراېچىــپ يوغــان ئۆزىمىزنىكــ
 بىـر هزىده بهر سىلۇ، قانچىلىك بارلىقىنى بىلىپ بولغىلى بولمايدهتلهردىنئىلل

 هممىسىگه ھھنىڭ ئىالۈچ ئهزىده ئىككى ئىالھقا، بهزىده بۇنىسىلهر،ئىالھقا چوق
 هرهپـتىنر ت بىـهنه يۇرۇپ، تـۇنـۇپ چوقهئبۇدالرغا مۇ بهرهپتىنبىر ت. ۇندۇڭالرچوق
 ڭ ئالالھنىـــهر ســـىلۇنـــداقتاب. هر ئاتايـــسىلهپ ده ئىـــسالم ئىچىـــدۆزۈڭالرنىئـــ
 ۇسـۇلمانالر مهقىقىـي ھېـئمهتلهر نۇ بـهر، قىالاليسىلۈمىد ئۇ قانداقمېئمىتىنىن
  همهسمۇ؟ ئۈچۈنئ

 

 مۇھاكىمه
ــتاز ــاپ پهۋدۇدى مئۇس ــۇلمانلىرىنىڭ مهنج ــۋالىنى ئۇس ــان قىلىــش هھ  باي
 ئارىـسىدا سـاقالنغان قايـسى خىـل ۇسـۇلمانالر مادىكىۇنيـ دۈگۈنكىئارقىلىق، ب

 ڭ؟ بايان قىلىهن مىسالالر بىلهنقىدلىگهنلىكىنى تهتلهرنىئىلل

  
  ڭنى)ېتىقادئ( ئىمان ېكسىيهل- 2

 ①)سىنتاش (ېشىسىناق ت
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 ۆرسهتمىــــسىگه كۇرئاننىــــڭ قۆپچىلىككه، كــــۈنى كــــۈمه جــــئالــــدىنقى

                                                        
  . ئالتۇن كۆمۈشنى سىناق قىلىپ كۆرىدىغان تاش-)سىنتاش(سىناق تېشى   ①
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 ۇالر يولى بارلىقىنى، ئـۇنلۇقنىڭ ئازغۈرلۈك تۈچ ئتنىڭهئاساسالنغاندا، ئىنسانىي
) 2. (ۇش بولـۇلى قهپسىنىڭ نۆز ئېچىپ، كۋاز ۇنىدىن قانڭئالالھنى) 1: (بولسا

 ۇش قويـهىگۈسـت ئۇنىنىـڭ قانڭ ئالالھنىـهتلىرىنىئـاد-ۆرپ ئـۋىـسىنىڭبو-ئاتا
 ڭهيغهمبىرىنىـ پۇنىـڭ ئۋهئـالالھ ) 3). ( بىلىـشۇقىرى يۇنىدىن قانڭئالالھنى(
يـاكى »  زاتـالرۇلـۇغئ« ئىلمـاي، ئاتـالمىش ۆزگهپىرىنسىپلىرىنى كـ-هلگىلىمهب
 هنلىكىنـــى ئىكۇنۇش بويـــسۇقـــدارالرغا ھوقۆلهتـــلهرگه، دۈچلـــۈك كۇنيـــادىكىد
 .ۆتتۈم ئۈشهندۈرۈپچ

 
    هبىرىهبىرىهبىرىهبىرى ت ت ت تهقىقىيهقىقىيهقىقىيهقىقىي ھ ھ ھ ھۇقۇمنىڭۇقۇمنىڭۇقۇمنىڭۇقۇمنىڭ ئ ئ ئ ئېگهنېگهنېگهنېگهن د د د د»»»»مۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمانمۇسۇلمان««««

 
ــۇلمان« ــڭ»مۇس ــي ھنى ــرى تهقىقى ــساهبى ــ- بول ــدا يۇم چوق ــان ۇقىرى  باي

 ۇلى قـڭ قانداق ئىنساننىهر ساقلىنىپ، ھهتلهردىن ئىللۈرلۈك تۈچىنغان ئقىل
 ڭ ئالالھنىـهگهشـمهي، ئىنـسانغا ئېچقانـداق ھۇپ، بولۇلى قڭالبولماي ئالالھنى

 ۋهئـالالھ . دۇ بوالاليـۇسـۇلمان ئاندىن مهم ئادۇ بولسا، بهگهشكهن ئهلچىسىگىالئ
 هنلىكىــگه، ئىكقىــقهته بىردىنبىــر ھۆرسهتمىــسىنىڭ كهيغهمبىرىنىــڭ پۇنىــڭئ
ــاب ــۇنىڭغ ــت بولغانلىرىنى ــاختا ئىكڭ زى ــگه، س ــسانالرنىهنلىكى ــا دڭ ئىن  ۋه ۇني

 بايـان هپـسىلىي تهدىـسته ھۋه ۇرئان قهممىسىنىڭ ھهنپهئهتىنىڭ مهتلىكئاخىر
 ۇبـ. ېسابلىنىدۇ ھۇسۇلمان مدىن ئانهم، ئادهنگهن ئىشهقىقىيقىلىنغانلىقىغا ھ

 هسـۇلىنىڭ رۇنىـڭ ئۋه ھاياتىدا، ئـالالھ ۆز ئمه ئادهنگهن ئىشهن تامامهقىقهتكهھ
 بولــسىال، ه ئىــگۆرســهتمىگه كۇ بــهگهرئ. هيــدۇ ئىزدۆرســهتمه ئىچىــدىن كهلىمــىت

 بىئـاراملىق ۆڭلىـده كهيلى مهم ئادۇنداقب. ۇ ئىجرا قىلىده بويىچۇبوشاشماي ش
 هرنىڭ كىـــشىلۇنيــادىكى دهيىبلىـــسىمۇ، ئهتىــدىكىلهرمه جۇ، قىلـــسىمېسھــ
 ۇ ئـۈنكىچ. ۇ قالمايدڭگىراپ گاهرگىز ھۇ ئۇ، قارشى چىقسىماۇنىڭغ ئهممىسىھ
ــداقب ــا ئۇن ــده كۇچ دهھۋالغ ــق ئهلگهن ــپېنى ــهنم«:  قىلى ــڭ ئالالھنى  ۇلى، ق

 هرگه سـىلهگىـشىمهن، ئهلچىسىگه ئڭ ئالالھنىهنم. همهس ئۇلۇڭالر قهرنىڭسىل
  .ېرهلهيدۇ بۋاب جاهپد» نهگهشمهيمهئ

 

 مۇھاكىمه
 ۇ؟ بوالاليد»لمانۇسۇم «هقىقىي ھهم ئادقانداق
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    هتلىرىهتلىرىهتلىرىهتلىرى ئاالم ئاالم ئاالم ئاالممۇناپىقلىقنىڭمۇناپىقلىقنىڭمۇناپىقلىقنىڭمۇناپىقلىقنىڭ

 
 .ۇنۇشخاھىشىغا چوق-هپسىن. 1

ــشى ئهگهر ــر كى ــ« بى ــۇب ــڭ ئۋه ڭ ئالالھنى ــڭ پۇنى ــى تهيغهمبىرىنى  هلىم
 هپ زىيانلىق دڭا ماۇ بۈنكىچ. هن ياقمايدىكۆڭلۈمگه كېنىڭ مېكىن لۇ،بولسىم
 قايرىــپ هتـكهر چ بىــۆرسهتمىـسىنى كهيغهمبهرنىــڭ پۋه ئـالالھ ۇڭا شــهن،قـارايم

 ۇنـداقى، بېنىقكـ ناھـايىتى ئېـسه، د»ۆرىمهن ئىش كه پىكرىم بويىچۆز ئۇپ،قوي
 همهس، ئۇئمىن بىـر مـۇ ئۇ، ئاچقىلى بولمايدۆز سېتىقادىدىنئ- ئىمانهمنىڭئاد
ــر مهلكــىب ــاپىقتۇر بى ــ. ۇن ــدا ۇئ ــهنم« ئاغزى ــڭ ئالالھنى  هيغهمبهرنىــڭ پۇلى، ق

 ڭالپىكـــرىنى- ئـــويۇلى، قـــىنىـــڭۆز ئۇ ئـــهمهلىيهتـــته ئېـــسىمۇ، د»ۈممىتىئـــ
 .ۇ بولىدېتىقادچىسىئ

 .ېپىشىۋېلىش يهتلهرگهئاد-ۆرپئ. 2
 هلىمـى تهيغهمبىرىنىـڭ پۇنىـڭ ئۋه ئـالالھ ۇبـ «هم بىر ئادهگهر ئئوخشاشال،

ــسىم ــاۇ،بول ــو- ئات ــۈنگىچه بۋىلىرىمىزدىنب ــشىپ داۈگ ــگهن كۋاملى ــهل -ۆرپ ئ
ــــاد ــــهتلىرىمىزدىنئ ــــشىمىز كۋاز ۇم چوق ــــۇ؟ كېچى ــــز،همه جېرهكم  تلىرىمى

ىن ۇنالرديوسـ-ه قائىـدڭغـان بـويالپ ماۈگۈنكىچه دوستلىرىمىز، بۇغقانلىرىمىز،ت
 بولغــان ۇنــاپىق مهم خىــل ئــادۇ بــېــسه، د»ېرهكمــۇ؟ كېچىــشىمىز كۋاز ۇمچوقــ
 هتـسىمۇ، كۇپ بولـېغىـر قىلغـانلىقتىن يهجده سۆپ كېشانىسى پۇنىڭئ. ۇبولىد

 ۇنــاپىق بىــر مهنىــال يۇ ئــ،ۆرۈنــسىمۇ كهكســىرتقى قىيــاپىتى ناھــايىتى دىنــدارد
 -ېـگهندىـن د. انۇتۇلمىغ يورهن بىلۇرىالم نس ئىهلبى قۇنىڭ ئۈنكىچ. ۇبولىد

 چىــراي ۋه ېچهككـ- قىلىـش، كىـيىمهج ھۇتـۇش، روزا تۇش، نامـاز ئوقـهقهتـالپ
 ئالالھ - بولساهنىسى مهقىقىي ھڭ دىننىهلكى، بولماستىن بهش ئىپادىلهنبىل
 قانداق ئىش قىلغانـدا ئـالالھ هر ھۇپ،لىش بول قىهت ئىتائهلچىسىگه ئۇنىڭ ئۋه
 ۇنىـڭ ئۇ، بولمايـدهۋهلىكىده تڭ، دىننىهم ئادۇنمىغان بويسهلچىسىگه ئۇنىڭ ئۋه

 . ساختاۈتۈنلهي دىندار قىياپىتى پۋهنامىزى، روزىسى 
 . دوراشهللهرنىباشقا ئ. 3

 قىلمـــاي، ېتىبـــار ئهدىـــسكه ھۋه ۇرئـــان قهم بىـــر ئـــادهگهر ئئوخـــشاشال،
ــۇهنگلىيئ ــىلىكلهرم ــدۇ، قىلىۇنداق ش ــۇم مهپ دۋاتى ــهل ــاد-ۆرپ ئ ــهتتهئ  ڭ چى
 قىلىـپ رونـاق ۇنداق شـۆلهتلهرمـۇ ئىـشنى قىلىـشتا، باشـقا دهلۇم مۇرۇۋالسا،ت

 ڭ چىـا قاراشـتهلـۇم مهپ دېـگهن دۇنـداق مهربـاب پاالنى ئۇرۇۋالسا، تهپتاپقان د
ــۇنــداقتا ئۇرۇۋالــسا،ت  ھتىيــاتې ئېلىــشتىن ئايرىلىــپ قېتىقادىــدىن ئهم ئــادۇ ب
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 بىـر هر سـىلهگهرئ. هتكۈزىـدۇ يهسـىر ئىمانغـا تۆزلهر سـۇنـداقب. ېرهكقىلىشى ك
 ۇنـداقتا ئڭالر، بولماقچى بولـساۇسۇلمان مۋاملىق داهمده ھڭالر، بولساۇسۇلمانم

 بولمىغانلىكى ئىـشتىن ۇيغۇن ئهگۆرسهتمىسى كهيغهمبىرىنىڭ پۇنىڭ ئۋهئالالھ 
 هۋه ئىـسالمغا تۆزۈڭالرنى ئـڭالر،لمىـسا قىالۇنى بـهگهرئ. ېرهك كېچىشىڭالر كۋاز
 هپ د»هن ئىــشىنىمهســۇلىغا رۇنىــڭ ئۋهئــالالھ  «ېغىــزىڭالردائ. ڭالر ئاتىمــاهپد

 ڭ قىلماي، باشـقىالرنىهمهل ئهرگه دىنى قائىدىلۇرمۇشۇڭالردا تۈندىلىك كۇپ،قوي
 ئىـسالمدىن ۇ، ئاچقىلى بولمايدۆز سڭالردىن ئىمانىهتسهڭالر،ىشىپ كهگ ئۆزىگهس
 ۇنـاپىق مۆزىـدىن ئېپى سـهلكـى ئـاچقىلى بولمـايال قالماسـتىن، بۆز سـۇېخىمت

 .هربولغان بولىسىل
  :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندا قئالالھ
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شۈبھىــسىزكى، بىــز روشــهن ئــايهتلهرنى نازىــل قىلــدۇق، ئــالالھ ئــۆزى شۈبھىــسىزكى، بىــز روشــهن ئــايهتلهرنى نازىــل قىلــدۇق، ئــالالھ ئــۆزى شۈبھىــسىزكى، بىــز روشــهن ئــايهتلهرنى نازىــل قىلــدۇق، ئــالالھ ئــۆزى شۈبھىــسىزكى، بىــز روشــهن ئــايهتلهرنى نازىــل قىلــدۇق، ئــالالھ ئــۆزى ««««
ئالالھقــا ۋه ئالالھقــا ۋه ئالالھقــا ۋه ئالالھقــا ۋه ««««): ): ): ): مۇنــاپىقالرمۇنــاپىقالرمۇنــاپىقالرمۇنــاپىقالر. (. (. (. (دۇدۇدۇدۇخالىغــان كىــشىلهرنى تــوغرا يولغــا باشــاليخالىغــان كىــشىلهرنى تــوغرا يولغــا باشــاليخالىغــان كىــشىلهرنى تــوغرا يولغــا باشــاليخالىغــان كىــشىلهرنى تــوغرا يولغــا باشــالي

دېيىشىدۇ، ئاندىن ئۇالردىن دېيىشىدۇ، ئاندىن ئۇالردىن دېيىشىدۇ، ئاندىن ئۇالردىن دېيىشىدۇ، ئاندىن ئۇالردىن » » » » پهيغهمبهرگه ئىمان ئېيتتۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇقپهيغهمبهرگه ئىمان ئېيتتۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇقپهيغهمبهرگه ئىمان ئېيتتۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇقپهيغهمبهرگه ئىمان ئېيتتۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق
شـهرىئهت شـهرىئهت شـهرىئهت شـهرىئهت ((((كېـيىن، كېـيىن، كېـيىن، كېـيىن، ) ) ) ) يهنـى ئىمـاننى دهۋا قىلغانـدىنيهنـى ئىمـاننى دهۋا قىلغانـدىنيهنـى ئىمـاننى دهۋا قىلغانـدىنيهنـى ئىمـاننى دهۋا قىلغانـدىن((((بىر جامـائه شـۇنىڭدىن بىر جامـائه شـۇنىڭدىن بىر جامـائه شـۇنىڭدىن بىر جامـائه شـۇنىڭدىن 

ئۇالرنىڭ ئارىـسىدا ئۇالرنىڭ ئارىـسىدا ئۇالرنىڭ ئارىـسىدا ئۇالرنىڭ ئارىـسىدا . . . . مۇئمىن ئهمهسمۇئمىن ئهمهسمۇئمىن ئهمهسمۇئمىن ئهمهس) ) ) ) ھهقىقهتتهھهقىقهتتهھهقىقهتتهھهقىقهتته((((يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۇالر يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۇالر يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۇالر يۈز ئۆرۈيدۇ، ئۇالر ) ) ) ) ھۆكمىدىنھۆكمىدىنھۆكمىدىنھۆكمىدىن
ــبهر(((( ــبهرپهيغهم ــبهرپهيغهم ــبهرپهيغهم ــ) ) ) ) پهيغهم ــھۆك ــھۆك ــھۆك ــڭ ھۆك ــڭ ۋه پهيغهمبهرنى ــۇالر ئالالھنى ــۈن، ئ ــرىش ئۈچ ــڭ ۈم چىقى ــڭ ۋه پهيغهمبهرنى ــۇالر ئالالھنى ــۈن، ئ ــرىش ئۈچ ــڭ ۈم چىقى ــڭ ۋه پهيغهمبهرنى ــۇالر ئالالھنى ــۈن، ئ ــرىش ئۈچ ــڭ ۈم چىقى ــڭ ۋه پهيغهمبهرنى ــۇالر ئالالھنى ــۈن، ئ ــرىش ئۈچ ۈم چىقى
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پهيغهمبهرنىــڭ ئالــدىغا ھــازىر پهيغهمبهرنىــڭ ئالــدىغا ھــازىر پهيغهمبهرنىــڭ ئالــدىغا ھــازىر پهيغهمبهرنىــڭ ئالــدىغا ھــازىر ((((چاقىرىلــسا، ئــۇالردىن بىــر جامــائه چاقىرىلــسا، ئــۇالردىن بىــر جامــائه چاقىرىلــسا، ئــۇالردىن بىــر جامــائه چاقىرىلــسا، ئــۇالردىن بىــر جامــائه ) ) ) ) ھــۆكمىگهھــۆكمىگهھــۆكمىگهھــۆكمىگه((((
ئهگهر ھهقىقهت ئۇالرنىڭ تهرىپىدىن بولىدىغان بولسا ئهگهر ھهقىقهت ئۇالرنىڭ تهرىپىدىن بولىدىغان بولسا ئهگهر ھهقىقهت ئۇالرنىڭ تهرىپىدىن بولىدىغان بولسا ئهگهر ھهقىقهت ئۇالرنىڭ تهرىپىدىن بولىدىغان بولسا . . . . باش تارتىدۇباش تارتىدۇباش تارتىدۇباش تارتىدۇ) ) ) ) بولۇشتىنبولۇشتىنبولۇشتىنبولۇشتىن

پهيغهمــــــبهر ئهلهيھىســــــساالمنىڭ ھهق ھۆكــــــۈم چىقىرىــــــدىغانلىقىنى پهيغهمــــــبهر ئهلهيھىســــــساالمنىڭ ھهق ھۆكــــــۈم چىقىرىــــــدىغانلىقىنى پهيغهمــــــبهر ئهلهيھىســــــساالمنىڭ ھهق ھۆكــــــۈم چىقىرىــــــدىغانلىقىنى پهيغهمــــــبهر ئهلهيھىســــــساالمنىڭ ھهق ھۆكــــــۈم چىقىرىــــــدىغانلىقىنى ((((
ئۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ ئۇالرنىڭ . . . . ، پهيغهمبهرگه بويسۇنغان ھالدا كېلىشىدۇ، پهيغهمبهرگه بويسۇنغان ھالدا كېلىشىدۇ، پهيغهمبهرگه بويسۇنغان ھالدا كېلىشىدۇ، پهيغهمبهرگه بويسۇنغان ھالدا كېلىشىدۇ))))لىقلىرى ئۈچۈنلىقلىرى ئۈچۈنلىقلىرى ئۈچۈنلىقلىرى ئۈچۈنبىلىدىغانبىلىدىغانبىلىدىغانبىلىدىغان

مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ ((((ئىللىتـى بـارمۇ؟ يـا ئىللىتـى بـارمۇ؟ يـا ئىللىتـى بـارمۇ؟ يـا ئىللىتـى بـارمۇ؟ يـا ) ) ) ) مۇنـاپىقلىقمۇنـاپىقلىقمۇنـاپىقلىقمۇنـاپىقلىق((((دىللىرىدا دىللىرىدا دىللىرىدا دىللىرىدا 
گۇمانلىنامـدۇ؟ يـا ئالالھنىـڭ ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ گۇمانلىنامـدۇ؟ يـا ئالالھنىـڭ ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ گۇمانلىنامـدۇ؟ يـا ئالالھنىـڭ ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ گۇمانلىنامـدۇ؟ يـا ئالالھنىـڭ ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىرىنىـڭ ) ) ) ) پهيغهمبهرلىكىدىنپهيغهمبهرلىكىدىنپهيغهمبهرلىكىدىنپهيغهمبهرلىكىدىن

الھنىڭ ھۆكمىدىن الھنىڭ ھۆكمىدىن الھنىڭ ھۆكمىدىن الھنىڭ ھۆكمىدىن رهسۇلۇلرهسۇلۇلرهسۇلۇلرهسۇلۇل((((ئۇالرغا ئادىل بولماسلىقىدىن قورقامدۇ؟ ياق، ئۇالر ئۇالرغا ئادىل بولماسلىقىدىن قورقامدۇ؟ ياق، ئۇالر ئۇالرغا ئادىل بولماسلىقىدىن قورقامدۇ؟ ياق، ئۇالر ئۇالرغا ئادىل بولماسلىقىدىن قورقامدۇ؟ ياق، ئۇالر 
مۇئمىنلهرنىـڭ ئارىـسىدا مۇئمىنلهرنىـڭ ئارىـسىدا مۇئمىنلهرنىـڭ ئارىـسىدا مۇئمىنلهرنىـڭ ئارىـسىدا ) ) ) ) پهيغهمـبهرپهيغهمـبهرپهيغهمـبهرپهيغهمـبهر. (. (. (. (زالىمـدۇرزالىمـدۇرزالىمـدۇرزالىمـدۇر) ) ) ) باش تارتقانلىقلىرى ئۈچـۈنباش تارتقانلىقلىرى ئۈچـۈنباش تارتقانلىقلىرى ئۈچـۈنباش تارتقانلىقلىرى ئۈچـۈن

ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئـۇالر ئالالھقـا ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه چاقىرىلغـان ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئـۇالر ئالالھقـا ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه چاقىرىلغـان ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئـۇالر ئالالھقـا ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه چاقىرىلغـان ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئـۇالر ئالالھقـا ۋه ئۇنىـڭ پهيغهمبىـرىگه چاقىرىلغـان 
دېيىشلىرى كېرهك، مانا شۇنداق دېيىشلىرى كېرهك، مانا شۇنداق دېيىشلىرى كېرهك، مانا شۇنداق دېيىشلىرى كېرهك، مانا شۇنداق »  »  »  »  ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇقئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇقئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇقئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق« « « « : : : : چاغدا ئۇالرچاغدا ئۇالرچاغدا ئۇالرچاغدا ئۇالر

ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت ئالالھقا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت . . . . ۇرۇرۇرۇركىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردكىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردكىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردكىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهرد
قىلغان، ئالالھدىن قورققان ۋه ئۇنىڭغا تهقۋادارلىق قىلغان كىشىلهر بهخـتكه قىلغان، ئالالھدىن قورققان ۋه ئۇنىڭغا تهقۋادارلىق قىلغان كىشىلهر بهخـتكه قىلغان، ئالالھدىن قورققان ۋه ئۇنىڭغا تهقۋادارلىق قىلغان كىشىلهر بهخـتكه قىلغان، ئالالھدىن قورققان ۋه ئۇنىڭغا تهقۋادارلىق قىلغان كىشىلهر بهخـتكه 

 ) ئايهت52-46نۇر سۈره  (»»»»....ئېرىشكۈچىلهردۇرئېرىشكۈچىلهردۇرئېرىشكۈچىلهردۇرئېرىشكۈچىلهردۇر
 ېقىڭالر، ئويلىنىـپ بـهبىرنـى تېرىلگهن ئىمانغا بهتلهردىكى ئاييۇقىرىدىكى

 ۋه ۇرئـان قۇمهن ئاتاش، ئومـۆزىنى ئدىسكهه ھۋه ۇرئان ق- ئىمان بولساهقىقىيھ
 ڭ قارشـى بولغانلىرىنىـۇنىڭغـا بۇنۇش، بويـسهرتـسىز شۇيرۇلغانلىرىغا بهدىستهھ
 همنىـڭ ئادۇلكىـم شـه خىـل قارشـى پىكىـر بۇبـ (ڭلىماسلىق ئاېچقاندىقىنىھ
 ۇشـى قارىـشى بولۆز كـهرنىڭ ياكى باشـقا كىـشىلهمهتىخاھىشى ياكى ج-هپسىن
. ۇ بـولغىلى بولىـدۇسۇلمان مۇئمىن،ىاللىغاندا ئاندىن م قۇشۇنداق، م)ۇمكىنم
  .ۇناپىقالردۇر قىاللمىغانالر مۇنداقب

 

 مۇھاكىمه
 .ڭ بايان قىلىهپسىلىي قايسىالر؟ تهتلىرى ئاالممۇناپىقلىقنىڭ

 
     مىساللىرى مىساللىرى مىساللىرى مىساللىرىۇنۇشنىڭۇنۇشنىڭۇنۇشنىڭۇنۇشنىڭ بويس بويس بويس بويسئالالھقائالالھقائالالھقائالالھقا

 
 . قىلىشهنئىھاراقنى م. 1

 هۋج ئىنتـايىن ئڭئىچىـشنى ئارىسىدا ھاراق هرهبلهر ئۇرۇنقى بۇم چوقسىلهر
ـــامراق هممىـــسىنىڭيـــاش ھ-ېـــرىئايـــال، ق-هرئالغـــانلىقىنى، ئ  ھاراققـــا ئ

 ۆرۈپ، ياخــشى كــۇنى بــهممىــسىنىڭ ھۇالرنىــڭ ئهمهلىيهتتىمــۇ ئهنلىكىنــى،ئىك
قىنى ۆرىـدىغانلى ياخـشى كهجنـۇنالرچه ھـاراقنى مهدھىيىلهپ،ناخشا ئارقىلىق م
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ـــشى ـــڭالربىلى ـــادهگهرئ. ۇمكىن م ـــر ئ ـــا خ ھاراهم بى ـــارقق ـــۇم ـــسا، ۇپ بول  قال
 ۇ، رازى بولــسىمۆلۈشــكه ئهش ھــاراقكهنلىكىنــى، ئىكهس تهك بڭتاشــلىمىقىنى

 ھـاراق بولمىـسا، هگهرئ. هر بىلىـسىلهرمۇ سىلهچمهيدىغانلىقىنى كۋازھاراقتىن 
 ۇرئانـدا قېكىنلـ. ېتىـدۇ كهتتهرلىشىپ بېسهلدىنمۇ ساغالملىقى كهدهن بۇنىڭئ

 هھۋالنىـڭ ئېيىنكـى كۈشـكهندىن چۇيرۇق بىهققىدىك قىلىش ھهنئىھاراقنى م
ــانلىقىنى بىل ــداق بولغ ــسىلهر؟قان ــهم ــلهر، ئۇ ب ــاراقنى جهرهب ــدىن ھ ــز ئېنى  هزى

 ھـاراق هرھـال ھامـان دڭلىغـان ئاۇيرۇقىنى بڭ ئالالھنى-هرهبلهر ئۇ بۆرىدىغانك
 كوچىلىرىدا، ھـاراق، هدىنه مشلىدى، تاېقىپ چهن قوللىرى بىلۆزكوزىلىرىنى ئ

يىغىلىـشالردا ھـاراق .  ئـاقتىۇدهك ئاققان سېرىقچىالردا ئېيىنكىك ۇردىكىيامغ
 ڭ ئالالھنىـهلهيھىسـساالمنىڭ ئۇھهممهد مهر، كىشىلېچىۋاتقان ئۆڭۈلئىچىپ ك
 ۇرغـان قوللىرى تڭالپ، ئاۋازىنى ئاهتكۈزگهن يۇيرۇقىنى قىلىش بهنئىھاراقنى م
 همـشىلىپ تپه دهي رومكىـدىكى ھـاراقنى ئىـچهزىـلهرال قالـدى، بېتىـپجايىدا ق

 ئاغزىغـا ۇتۇممـۇ قوللىرىنى توختىتىـپ بىـر يهرھال دڭالپ ئاۇيرۇقنى بۇرغاندا،ت
 هلچىـسىگه ئۇنىـڭ ئۋه ئالالھ ۇمانا ب! هرىپىش- شانڭ ئىماننىۇئالمىدى، مانا ب

 .هيمىز دۇنۇشبويس
 . قىلىشۆۋه تهجىنايىتىگ. 2

ـــــالر، ھســـــىلهر ـــــازاالش هممىڭ ـــــاتتىق ج ـــــاخورنى ق ـــــسالمدا زىن  ئى
 هت ئىبــــرۇرۇلــــۇپ ئهرره د100 ڭاچلىنىــــپ يالىهنــــى ينگهنلىكىنــــى،هلگىلهب

 ۆتكۈزســه، ئهتنى جىنــايۇ تــوي قىلىــپ بولغــانالر بــهگهرقىلىنىــدىغانلىقىنى، ئ
ئىمـــانى بـــار . هر بىلىـــسىلۆلتۈرۈلىـــدىغانلىقىنى قىلىـــپ ئېـــسهكك-چالمـــا

  بىـرهمـسىلهر؟ بىلۇرغانلىقىنى قانداق ئىنكاس قايتۇيرۇققا بۇ بۇسۇلمانالرنىڭم
 ۈسـتىدىن ئۇنىـڭ بىـر كىـم ئۆرمىگهن، كـېچكىم ھـېكىن زىنا قىلغان، لـهمئاد
ــۇ قىلمىغــان، ســاقچىمهرزمــۇئ  هلبىــدىكى قۇنىــڭ ئهقهت پۇتۇۋالمىغــان، تۇنى ئ

 ۈچـۈن ئۇرۇش قانـدهۋىـسىنىھ-ۋايى ھاۆزۈڭنىڭ ئهنس «هيىبلهپ، ئۇنىئىمانى ئ
انى تارتىـشقا  جـازهلگىلىـگهن ئـالالھ بڭ، خىالپلىـق قىلـدىۇنىغا قانڭئالالھنى

 هيغهمـبهر پۆزلۈكىـدىن ئۇ ئـهن بىـلۇنىڭشـ.  خىتـاب قىلغـانهپد»  بـولهييارت
 زىنــا هن مهلچىــسى، ئڭئــى ئالالھنىــ«: ېلىــپ كۇزۇرىغــا ھهلهيھىســساالمنىڭئ

ـــدىم، م ـــىقىل ـــازالىغىنېن ـــهپد»  ج ـــۇم مۆزىنى ئ ـــان، پهل ـــبهيغه قىلغ  هرم
 ۇ بـېكىنلـ. ۇرۇۋالغـان باشـقا ياققـا بۈزىنى يـڭالپ ئاۆزلهرنى سۇ بهلهيھىسساالمئ

 ۈزىنى يـهلهيھىسـساالم ئهيغهمـبهر پۇرۇۋالغـان، قىلىـپ تهلهپقايتا ت- قايتاهمئاد
 هرره دۈز يـهم ئىمـان، ئىمـانى بـار ئـادۇمانا بـ. ۇرۇۋالغان باشقا ياققا بېتىم قۈچئ
 رازىكى، ئاسىيالر قاتارىدا ۆلتۈرۈلۈشكه ئنىپ قىلىېسهكك- ياكى چالماېيىشكهي
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 .ۇ رازى بولمايدچرىشىشقاۇ ئهنئالالھ بىل
 .ېچىش كۋاز  ۇغقانچىلىقتىن تۈچۈن ئهلهيھىسساالم ئهيغهمبهر پۋهئالالھ . 3

 ۇناسىۋهتنىڭ مېقىن يۇغقانچىلىقتىنمۇت-ۇرۇق ئۇنيادا دهممىڭالر، ھسىلهر
 هر ھهر كىـشىلۇناسـىۋىتى مۇكـائ-باال، ئاكـا- ئاتاۇپمۇ بولهر، بىلىسىلۇقىنىيوقل

 ۋه هدرى بهممــائ. ۇناســىۋهتتۇرارىمــاي قوغدايــدىغان م قېرىــشكه بۇربــانقانــداق ق
 ئاتىـسى هزىلهرنىـڭ بى؟ كىـم قىـرغىن قىلىـشتهن غازاتلىرىدا كىـم بىـلۇھۇدئ

 ئـوغلى هكـسىچه ئۇنىـڭ بهزىـلهر بۇنىدا، ئـوغلى كـاپىرالر قوشـۇنىدا،ئىسالم قوش
 هرهپـته، تۇ ئاكىـسى بـهزىلهرنىـڭ بۇنىدا، ئاتىسى كاپىرالر قوشـۇنىدا،ئىسالم قوش
 هردهك يـات كىـشىلهن بىلېرىنداشلىرى قېقىن يهڭ ئۇپ، بولهرهپته تۇئىنىسى ئ

 ۇنيـا،د- مـالهرگىزمـۇ قىلىـشى ھۇنـداق بۇالرنىـڭئ.  قىرغىن قىلىشتىۆزئارائ
 ۋه ئـالالھ هلكـى بولماسـتىن، بۈچـۈن ئۋهتئـادا-ۆچ ئـهخسى ياكى شېمىنز-هري
 قىلىشتىن ۇربانق هملىرىنى ئادېقىن يهڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۈچۈن ئهلچىسى ئۇنىڭئ

 .باش تارتمىدى
 . قىلىشۇشايمان پهتلىرىگه جىنايهگهشكهنلىك ئهتلهرگهئاد-ۆرپكونا ئ. 4

 بىـر هتلىرىنى ئـادهبىـھ كونـا قهرهبلهرنىـڭ ئڭ ئىـسالمنىهممىڭالر، ھسىلهر
ــولىال ســ ــهچــچه نه ئىچىــدۇالرنىــڭب. هر تاشــلىغانلىقىنى بىلىــسىلۈپۈرۈپي  ۈز ي

 ۇتالرغـا بىـرى بهتلهردىن ئـادهزىـل رهڭ ئهلـگهن كۋاملىـشىپ داېـرىيىلالردىن ب
 ۇنىـڭب. ۇدىرۇي بىكـار قىلىـشنى بـهتنى ئـادهزىـل خىل رۇئىسالم ب. ۇنۇشچوق
 ۋه قىمـــارنى، ئوغرىلىـــق ۋازلىقنى، ھـــاراقنى، پاھىـــشىۋاقىتتـــا بىـــر هنبىـــل

ــ ــاللىرى ئوچــهرهبئىلگىــرى ئ.  قىلــدىهنئــى مۇالڭچىلىقنىب ئاشــكارا -ۇق ئاي
ــ ــىرتالرغا چىقى ــى،ۋىرهتتس ــسالم ئ ــاپ «ۇالرنى ئى ــدهردهپ-ھىج ــه ئىچى  »ۇش بول

 ۇقى ھوقـمىراسـخورلۇق هسـلى ئڭئايالالرنىـ. ۇيرۇدى قىلىشقا بـه رىئايۈزۈمىگهت
 بـارلىقىنى ۇقىنىڭ ھوقۇق مىراسخورلۈلۈش بىر ئۇالرنىڭمۇيوق ئىدى، ئىسالم ئ

 مىراسـخور قىلـسا ېقىۋېلىپ بالىلىرىنى بڭئىلگىرى باشقىالرنى.  قىلدىېالنئ
 ئاجرىــشىپ ڭ ئوغلىنىــېقىۋالغــان بهمــدهھ. هكلىــدى چۇنىالتتى، ئىــسالم بــبــو
 هزىـل، بـارلىق رۇمهن،ئومـ.  قىلدىۇخسهت توي قىلىشقا رهن ئايالى بىلهتكهنك

 ۇنىــڭ ئۋهئــالالھ .  تاشـلىدىۈپۈرۈپ ئىــسالم قويمـاي ســهتلهرنىئـاد-ۆرپكونـا ئــ
ـــرىگهپ ـــشىلهيغهمبى ـــادىق كى ـــا بهرنىڭ س ـــداق پوزىۇنىڭغ ـــا قان ـــسىي قارىت  هت
 ۇنـۇپ چوقېـرى بهسـىردىن ئهچـچه نهجدادلىرى ئۇالر بهمسىلهر؟ بىلۇتقانلىقىنىت
 ۈز يهچچه نهمهتلىرىنىڭ تاشالپ، جېقىپ چهن بىلقوللىرى ۆز ئۇتالرنى بهلگهنك

 ڭئالالھنىـ.  بىـر يـولىال بىكـار قىلىـپ تاشـلىدىهتلىرىنىئـاد-ۆرپيىللىق ئـ
 هلـــگهن بىلىـــپ كهسۇقهدد ئىلگىـــرى مـــېـــيىن، كڭلىغانـــدىن ئاۇيرۇقىنىبـــ
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 ئىلگىـرى قـاتتىق هكسىچه، ئۇنىڭب. هيلىدى ئاياغلىرى ئاستىدا چهرسىلهرنى،ن
 هچـچهن.  ئىـشالرغا ئايالنـدىۇقهددهس مـهرهپلىكن ئىـشالر، ھـازىر شـهپرهتلهنگهن
 هرســىلهرگه بىــردىنال پاســكىنا نهرســىلهر نۇلغــان تونهپ پــاك دۇيــان بهســىردىنئ

 ڭ قارالغـان ئىـشالردىن ئالالھنىـهپ دقهتهقىـ ھهۋرىـده دهتجـاھىلىي. ئايالندى
تلىرى هســىھه نڭ ئىــسالمنىۇكى،ھــالب. ېچىلـدى كۋاز هك بىــردهن بىــلۇيرۇقىبـ
مانا .  قىلىندىۇل قوبهن بىلهمنۇنىيهت مهك بىردۈرۈشتۈرۈلمهي، سېرىب-ېرىن
 ه ئىـش بىـزگۇبـ«: هرهبـلهر ئۋاقتىـدىكى ۆز ئـهگهر ئىـسالم، ئۇ ئىمـان، مانـا بـۇب

 ۇنىڭـدىن ئۇڭا پايدىلىق، شـه ئىش بىزگۇئ.  قىاللمايمىزۇلقوب ۇڭازىيانلىق، ش
. ۋامالشتۇرىمىز داهتئىي قهنىسىنىئهن ئۋىلىرىمىزنىڭبو-ئاتا. ېچهلمهيمىز كۋاز

 قىلىـشنى ۇنى ئـۇڭا شـۇرىمىز، ئىشلىرىنى ياقتۇرغۇن نڭ پارىسالرنىۋهرىملىقالر 
ــتۇرىمىزدا ــسالمنىهپ د»ۋامالش ــرىگه بڭ ئى ــۇنداق مهلگىلىمىلى ــسىيۇش  ه پوزىت
ــۇپ،ت ــۇت ــهت قىلىــشنى رۇل ئىــسالمنى قوب ــويالپ ب ــسا، ئ ــان بول  ېقىڭالر، قىلغ
  بوالمتى؟ۇسۇلمان مهنه يۇنيادا دۈگۈنكىب

 

 مۇھاكىمه
 بايان هپسىلىي مىساللىرىنى تۈرلۈك تهچچه بىر نۇنۇشنىڭئالالھقا بويس. 1
 ڭ؟قىلى

 ۈســتىده ئۇنمىغانلىقىڭىز يــاكى بويــسۇنغان ئالالھقــا بويــسۆزىڭىزنىــڭئ. 2
  .ېقىڭپىكىر قىلىپ ب

 
     يولى يولى يولى يولىڭڭڭڭ رازى قىلىشنى رازى قىلىشنى رازى قىلىشنى رازى قىلىشنىئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى
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 هقىقىـي ھڭ ئىـسالمنىۇپ، بولـهۋھىـرى جڭ ئىـسالمنىۋه ئىمـان هت ئايبۇ

 ۇم چوقـهرسـهڭالرنى نۆرىـدىغان ياخـشى كهڭ ئهرسىل. ۇشۇنىڭدا مانا مۇلۇغلۇقىئ
ـــى ئ ـــالالھ رازىلىق ـــۈنئ ـــان قۈچ ـــشىۇرب ـــرهك كڭالر قىلى ـــىل.ې ـــقهر س  هت دىق
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نى بىـر هر قانداق بىر ئىشتا، ئـالالھ سـىلهر ھڭالردىكى ھاياتىڭالرمىكىن،قىلدى
. ۇ قىـستايدېڭىـشقا مۆنىلىـشكه قارشـى يڭالرخاھىـشى-هپسى نۇيرۇسا، بهرهپكهت

 ۇ بـۇ، قىلىـشقا بولمايـدۇنىب «هپسىڭالر نۇيرۇسا، ئىشنى قىلىشقا بهلۇمئالالھ م
 ۇبـ «هپـسىڭالر نهكلىـسه، ئىـشنى قىلىـشنى چهلـۇمئـالالھ م. هيدۇد» زىيانلىق

 هنه رازىلىقـى، يڭ ئالالھنىهرهپتهبىر ت. ۇرىدۇ قىزىقتهرنى سىلهپد» ياخشى ئىش
ـــر ت ـــتهبى ـــهرهپ ـــسا، ئالالھنى ـــا بڭ بول ـــلۇيرۇقىغ ـــش بى ـــق قىلى  هن خىالپلى

 ئىككـى يـول هدهمـده بىـر قهر ئىنـسان ھاياتىـدىكى ھۇمهن،ئومـ. هتلىنىشقانائ
 ۇمهن،ئومـ. ۇر يولىدۇناپىقلىق مۋه ۇپرى بىرى كهنه يولى، ي بىرى ئىسالمۇپ،بول
ــل ســاختا، رخىــل-ۇ خىلمــۇنيــادىكى دۈگــۈنكىب  ۇنۇشــتىن ئىالھالرغــا چوقهزى
 ئىـسالم -ۇنغۇچىالر بويـسۇنلىرىغـا قانڭ ئالالھنىېگانهي-هككه يهقهت پۇتۇلۇپ،ق

ي،  قىلمــاېتىبــار ئۇنلىرىغــا قانڭ ئالالھنىــۇمهن،ئومــ. ۇ بولىــدڭغــانيولىــدا ما
 هتكـۈچىلهر، كېرىلىـپ بهتلىرىگهئىـشر-هيـش ئۇنيانىڭ دۇ بۋهخاھىشى -هپسىن
 .ۇ بولىدڭغان يولىدا ماۇناپىقلىقنىڭ ياكى مۇپرىك

  

 مۇھاكىمه
 رازىلىقىنـى ڭ بىـر ئىـشتا، ئالالھنىـهر ھهلـگهن كۇچ دڭالردا ھايـاتىسىلهر

 هگهشتىڭالرمۇ؟ ئڭالرغاخاھىشى-هپسى ياكى نڭالرمۇ قىلدىهقسهتم

 
    ۇسۇلمانالرۇسۇلمانالرۇسۇلمانالرۇسۇلمانالر م م م مۈندىكىۈندىكىۈندىكىۈندىكى ك ك ك ككىكىكىكىبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈنبۈگۈن

 
 پايـدىلىق بولـسا ۆزىگه ئـهتهن، ئىـسالمغا نىـسبهر كىشىلۈندىكى كبۈگۈنكى

 بولـسا، ۇدهك قـالغۇنۇشـۇپ توقهن بىـلۇپرى كـۇ، قىلىدۇل قوبهن بىلۇشاللىقخ
 ئىـسالم هتتـا ھهت ئىلـلۇ بـۇتىـدۇ، قاراپ ئىـش تۆنىلىشىگه يڭ شامالنىهرھالد
 هپد»  ئىـسالمم،ئىـسال«: همىـشه ھۇالرئـ. ىدۇۇر تۆرۈلۈپ دائىم كهھبهرلىرىدىمۇر

 ۇرغۇنلىغــان نڭ ئىــسالمنىهتتــاھ. ۋلىــشىدۇ توهتكــۈچهكانــايلىرى يىرتىلىــپ ك
. ېتىدۇ ئىشالرنى قىلىشىپ كۋاجالندۇرىدىغاندهك قىلىپ راۋارىسلىقئىشلىرىغا 

 ۇنىنى ئىسالم قانهدھىيىلىگهن مۇشۇنداق مهرسىل«: ۇالرغا بىرسى ئۇبادا مهممائ
 هرھــال دۇالر ئــېــسه، د»ۆرهيلىچــۇ ئىجــرا قىلىــپ كهمهلىيهتــتهئ) ىتىنىهرىئشــ(
 »ۇرايلى تـۇپ قويـۋاقتىـنچه بـار، ۇ توسـالغۇنـداق قىيىنچىلىـق بـار، ئۇنداقب«
 يىـراقتىن تاماشـا قىلىـدىغان ۇپ، ئىسالمنى جازىغا تىزىپ قويۇالرئ. ېيىشىدۇد

ئىـسالم . ۋاتىـدۇ ئىجرا قىلمايهمهلىيهتته ئۋېلىپ، قىلىۇنچۇقتهكچىرايلىق ئوي



 

 .75. 

ـــارقىلىق  ـــۆزلىرىمىزنى،ئ ـــئ ـــان،ت-ۇرۇق ئ ـــائىلۇغق ـــاتلىرىمىزنىتا-ه ئ  ۋابىئ
ـــــدۇچ ـــــار. هكلىمهيۋاتى ـــــىمىزدىكى تۋه هتلىرىمىزنىتىج ـــــشالرنى ۇرمۇش  ئى
ــدۇچ ــۈنكىب. هكلىمهيۋاتى ــدىكى كۈگ ــشىلىرىنىۈن ــسالم كى ــۋالى ئڭ ئى ــا هھ  مان
 روزا ۇمايـدۇ،مـاز ئوق ناۈپهيلىدىن، ته خىل پوزىتسىيۇشۇم. ۇۋاتىدۇ بولۇشۇنداقم
 ئـاچقىلى ۆز سېخىمۇ ئىجرا قىلىشتىن تهرىئهتنى شۇمايدۇ، ئوقۇرئان قۇ،ايدۇتمت

روھـى ( روھىنـى يوقاتقـان ۇالر ئـ-هۋهب سـۈپ تـۇشـىدىكى بولۇنـداقب. ۇبولمايد
 ئاجايىــپ ئىــشالرنى ۇ قانــداقمهســهت بولغــان جهھــرۇمروھــتىن م). ۆلــۈكئ

  !ۇن؟قىاللىس
 

 مۇھاكىمه
 هرنىڭ كىـشىلۋالغـان ئاتىهپ د»هئىـسالم ئىچىـد «ۆزىنى ئۈندهك كبۈگۈنكى

 ۇۋاتىدۇ؟ پوزىتسىيىسى قانداق بولۇتقانئىسالمغا ت

  
 ۆلچىمى ئهقىقىي ھڭ ئىسالمنىېكسىيهل- 3

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

  :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندا قئالالھ
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 ) ئايهت163-162سۈره ئهنئام  (»»»»....هۋۋىلىمهنهۋۋىلىمهنهۋۋىلىمهنهۋۋىلىمهنئئئئ
 ۇنـــداق مهتنى ئــايۇ بـــهلهيھىســساالم ئهيغهمـــبهر پهدىــسته، ھتۆۋهنــدىكى

 :هرھلهيدۇش
 ېـرىش بۇتۇشـى، تۈشمهن ياكى دشىۇتۇ بىر كىمنى دوست تهمنىڭ ئادبىر«
 ۇنــداق بولغــان بولــسا، به بــويىچۆرسهتمىــسى كڭ ئالالھنىــهرمهســلىكى،يــاكى ب

ــڭئاد ــهمنى ــانى تول ــدۇق ئىم ــان بولى ــۇ، بولغ ــۇ ئ ــر م ــۇكهممهل بى  ۇئمىنگه م
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 ».ۇئايلىنىد
 ئىــسالم بىــزدىن، ۇكى، بولىــدۋېلىــشقا بىلىۇنى شــهتتىن ئــاييۇقىرىــدىكى

 ڭ ئالالھنىـــهممىــسى، ھڭ ئىــشلىرىمىزنىكېگىـــشلى تۇنۇشقا بويــسڭبىزنىــ
 هقهت ھاياتىمىز، مامـاتىمىز، پهنى،ي. ۇ قىلىدهلهپ تۇشنى بولۇيغۇن ئهلىپىگهت

ــــالغ  ېرىك شــــېچكىمنــــى ئالالھقــــا ھۇشــــىنى، بولۈچــــۈن ئــــالالھ ئۇزي
ــدا، قىلىــپ ئهباشــقىچ. ۇ قىلىــدهلهپســلىكىمىزنى تهلتۈرمهك  ڭ بىزنىــېيتقان

ــس ــاتۇنۇشىمىز،بوي ــاتىمىز، مام ــ ھاي ــقا ھ ــدىن باش ــۈن ئېچكىمىمىز، ئالالھ  ۈچ
 .ېرهكبولماسلىقى ك

 دوسـت همنىـڭبىر ئاد: ېرىدۇ بۆرسهتمه كۇنداق مه بىزگهدىس ھيۇقىرىدىكى
 ۇشـى بولۈچـۈن ئـالالھ رازىلىقـى ئېرىشى ياكى بېلىشى ئۇتۇشى، تۈشمهنياكى د

 ۇقىرى يـهھهتـتىنروھـى ج. ۇ بولغـان بولمايـدۇقبولمىسا ئىمـانى تولـ. ېرهكك
. لمايــدۇ ئــاچقىلى بوۆز ســېخىمــۇت) ۈكسىلىــشتىني (ۆتۈرۈلۈشــتىن كجىــگههرىد

 ۇشـۇنى مۈتـۈنلهي پېكىتىـشته بهرىجىسىنى دهمتۈكلۈك ياكى كۈتۈن پڭئىماننى
 ۆرسهتمىـسى كڭ ئالالھنىـهھهتـلهرده جۇ بهمنىڭبىر ئاد. ېرهك قىلىش كۆلچهمئ

) ۇقتولـ (مهلۇكهم ئىمانى ئاندىن مۇنىڭ بولغان بولسا، ئهك بىردهن تامامهنبىل
 .ۇبولغان بولىد
 ۆرۈر زۈچۈن ئېتىش يهرىجىگه دۇقىرى يهڭ ئهقهت پهرىكهت خىل ھۇ ببهزىلهر،

. هتـسىز ھاجېـتىش قىلىـپ كۇنچىۋاال ئىسالمنى ساقالشتا ئۋهئىماننى . ۇبولىد
 بىـر ۇئمىن، بىـر مـهتمىـسىمۇ، قىلىـپ كۇنچىۋاال ئېيتقاندا، قىلىپ ئهباشقىچ

 .ۇ قارايدهپ دۇ، بولغىلى بولىدۇسۇلمانم
ــۇ ــۈنلهي پب ــا چۈت ــۈشــىنىش خات ــادۇپ، بول ــشىلهتتىكى ئ ــۈنكىب «هر كى  ۈگ

 هزىرىـدىكى نڭئالالھنىـ «هنبىـل» ئىـسالم) هرىئهتتىكىش (ۇندىكى قانۇنيادىكىد
  .هرقلهندۈرهلمهيدۇنى پ» ئىسالمهقىقىيھ

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نۆلچىمى ئهقىقىي ھۇشنىڭ بولۇسۇلمان مۇكهممهل مبىر

 
        هنهنهنهنئىسالم بىلئىسالم بىلئىسالم بىلئىسالم بىل) ) ) ) هرىئهتتىكىهرىئهتتىكىهرىئهتتىكىهرىئهتتىكىشششش ( ( ( (قانۇندىكىقانۇندىكىقانۇندىكىقانۇندىكى
    هرقىهرقىهرقىهرقى پ پ پ پڭڭڭڭ ئىسالمنى ئىسالمنى ئىسالمنى ئىسالمنىهقىقىيهقىقىيهقىقىيهقىقىيھھھھ

 
 .ئىسالم) هرىئهتتىكىش (ۇندىكىقان. 1
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ـــدىكى ـــر ئادقانۇن ـــسالمدا، بى ـــڭ ئى ـــدا ئهقهت پهمنى  ېگىنىنىـــڭ، دېغىزى
 ۇ قـاراپ ئـهمهسـلىكىگه ئۇيغـۇن ياكى ئۇيغۇن ئهرتلىرىگه شۇھىم مېتىقادىنىڭئ

 دائىرىـسىدىكى ۇن قـانۇ بـك،هلـسه كهلـبىگه قۇنىڭئ. ۇ قىلىنىدۆكۈم ھهمگهئاد
ــش ئ ــادهگهرئ. همهسئى ــر ئ ــا ئىشهم بى ــسه، ئالالھق ــبهرگه، پهن ــا، ۇ قهيغهم رئانغ

 ڭ ئىـسالمنىۇ ئۇنداقتا ئهنسه، ئىشهرتلىرىگه شۇھىم مېتىقادنىڭ ئۋه هتكهقىيام
 ۇ، ئايالنغـان بولىـدهزاسـىغا بىـر ئىـسالم ئۇپ، بولۇيغۇنالشقان ئهرتلىرىگه شۆرۈرز
 ۇنداق شۇنيادىال دۇ بهقهت پۇ بهممائ. ۇ قارايدهپ دۇسۇلمانر م بىۇنى ئۆپچىلىكك

 هدهنىــيهت مۋه ۇن قــانهمئىيىتىنىــڭ جۇلمانالرســۇ مۇ ئــه بــويىچهتئــاد. ۇبولىــد
ــىنى ق ــانئاساس ــدۇرغ ــ. ۇ بولى ــڭ ئېكىنل ــسى نۇنى ــۇنىڭ مهتىجى ــال بىلۇش  هن
. ۇ قىلىـدېتىـراپ ئهپ دۇسۇلمان مېمهي كاپىر دۇنى ئۆپچىلىك كۇ،ئاخىرالشمايد

 ۇقى بولىدىغان ھوقهھرىمهن بهھهتتىكى ئىجتىمائىي جۋه هخالق ئۇن، قانۇنىڭئ
 ۇالرنىــڭ ئۇ، نىكاھلىنااليــدۆزئــارا ئۇالرئــ. ۇ ئوخــشاش بولىــدىــلهن بۇســۇلمانالرم

 .ۇ بولىدۇقلىرى ھوقۇنى باشقا قانۋه ۇقمىراسخورل
 . ئىسالمهقىقىيھ. 2

 ۇسـۇلمانيـوق؟ م-دۇېرىـشهلهم نىجاتلىققـا ئهم بىـر ئـادهتته ئاخىرلېكىن،
 ڭ ئالالھنىــهمهســمۇ؟ئ-ۇئمىنمــۇ مېــسابالنمامدۇ؟ ھۇســۇلمان مېــسابلىنامدۇ،ھ

 ۆكـۈم ھه بويىچۇن قانۇنيادىكى دۇ بۇنىڭغايوق؟ ب-ۇ بوالالمدهندىلىرىدىنسادىق ب
 ئالالھقـا هن بىلۋۇجۇدى ۈتۈن پهت، نىيۈتۈن پهمنىڭ بىر ئادهلكىقىلماستىن، ب

ــشهنگهن،ئىــش ــهنمىگهنلىكىگه ئى ــۈماراپ ھ ق ــ. ۇ قىلىنىــدۆك ــۈم خىــل ھۇب  ۆك
 ئــاددىي ۋه) قــازىالر( ســوتچىالر ۆكــۈمنى ھېغىزدىكــى ئۇپ، بولــۆكــۈم ھهقىقىــيھ
ــقخ ــدهل ــۈنكىچــ. ۇ چىقىرى ــاپىتىنىال هرنىڭ كىــشىلهقهت پۇالر ئ  ســىرتقى قىي
ــدۇك ــالالھ ئىنــساننىهممــائ. ۆرهلهي ــۇر چوئهڭ هلبىنىــڭ قڭ ئ ــاتالملىرىنى ڭق  ق
. ۇر قـادىردهن تامامه قانچىلىكلىكىنى بىلىشكڭانىنى ئىمهمنىڭ بىر ئادۆرۈپ،ك

ــۆكــۈم ھهتكه ئىنــسانىيڭئالالھنىــ  همنىــڭ بىــر ئاد- بولــساۆلچىمى قىلىــش ئ
 ۈچـۈن كىـم ئېغىشلىـشىنىڭ بۆزىنى ئـۇنۇشى،ھاياتى، ماماتى، ساداقىتى، بويس

ـــاراش ـــا ق ـــ. بولغانلىقىغ ـــۇمهن،ئوم ـــڭ ئادر بى ـــانهمنى ـــدىكى قىلغ - ھاياتى
ــشكهنېر ئهتكهنلىرىنىــڭ،ئ ــالالھ ئهتىجىلىرىنىــڭ نى ــاكى باشــقىالر ۈچۈنمــۇ ئ  ي
 بولغـان ۈچـۈن ئـالالھ ئهممىـسى ھهگهرئ. هت قاراشـتىن ئىبـارېگهنگه دۈچۈنمۇ؟ئ

 ۈچـۈن باشقىالر ئهگهرئ. ۇ قىلىنىدۆكۈم ھهپ دۇسۇلمان مۇئمىن، بىر مۇبولسا، ئ
 هۆلچهمگ ئــۇشــۇ مۇمهن،ئومــ. ېــسابالنمايدۇ ھۇســۇلمان مر بىــۇبولغــان بولــسا، ئــ

 ۇقىرى قانچىلىك دىندار ياكى ئورنى قانچىلىك يۇنيادا دۇ بهلمىگهنلهر كۇۋاپىقم
. ۇ بولغان بولىـدهمتۈك ئىسالمى ئىنتايىن كۋه ئىمانى ۇالرنىڭ ئۇن، قارالسهپد
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 قىلغـان اتـا ئه ئىـش، ئـالالھ سـىزگهرزىيـدىغان بىردىنبىر ئهزىرىده، نڭئالالھنى
 ېگهنــدىنيــوق د-ڭىزمۇ قىاللىــدىهرپ ئــالالھ يولىــدا ســۈتــۈنلهي پهرســىلهرنى،ن

 هنـدىلهر بهتمهن سـاداقۇنـداقتا، ئڭالر، قىاللىغـان بولـساۇنداق شـهگهرئ. هتئىبار
ــۈنئ ــدېرىلىــدىغان بۈچ ــسىلهر ئىمتىيازغــا ئه ئاالھى  هرنىڭ ســىلهگهرئ. ېرىشى

 ۆزۈڭالرنى ئـــهرچه گۇپ،بولـــ) ېتهرســـىزلىكي (همتۈكلـــۈك كۇنۇشۇڭالردابويـــس
 ۇســۇلمانالر مۇنيــانى، دهمهلىيهتــته، ئۋالــساڭالرمۇ،ئاتى ۇســۇلمان مېغىــزىڭالردائ
 ۇ بـۇسـۇلمانالر مۋېلىپ، كىرىۇقۇنۇپ ئارىسىغا سۇالرنىڭ ئالداپ، ئهمئىيىتىنىج
 ۈرگهن يـۇپ بولـهھـرىمهن ئىمتىيـازدىن بېگىـشلىك تۇشـقا بولهھرىمهن بۇنياداد

 ىرىنىڭهندىل بهت ساداقهرگىزمۇ ئالدىنىپ، ھهرگه سىلالالھ ئېكىنل. هربولىسىل
 قويغـان ۈشـهندۈرۈپ چهرگه سـىلهنم. هرمهيـدۇ بهرگهسىل) ئورنىنى (هرىجىسىنىد
 هســتايىدىل ئهرقىنــى پڭنىــ» ئىــسالمهقىقىــيھ «هنبىــل»  ئىــسالمۇنــدىكىقان«
ــ ــساۇالھىزهم ــڭالر، قىل ــسىنىۇ ب ــڭ پڭ ئىككى ــۇقىنى، چوهقهدهر نهرقىنى ــڭل  ۇ ئ
ــد ــهمهس،ادىال ئۇني ــادىمۇ دۇ ب ــۇني ــوۇنداق ش ــڭ پڭ چ ــدىغانلىقىنى  بوهرقنى لى

 ۈرگه ئىككـى تـۇسۇلمانالر ھازىرقى مۋه ۇسۇلمانالرئىلگىرىكى م. ۋاالاليسىلهربىلى
 .ۆلىنىدۇب

 

 مۇھاكىمه
 همهسـلىكىگه يـاكى ئۇسـۇلمان مهمنىـڭدا بىـر ئاد» ئىـسالمۇندىكىقان«. 1

 ۇ؟ قىلىنىدۆكۈمقانداق ھ
 ر؟ قايسىالۆلچىمى تالالشتىكى ئۇسۇلمانالرنى مهقىقىي ھڭئالالھنى. 2

 
    ۇسۇلمانۇسۇلمانۇسۇلمانۇسۇلمان خىل م خىل م خىل م خىل مئىككىئىككىئىككىئىككى

 
 .ۇسۇلمان بولمىغان مۇقتول. 1

ــر ــل مبى ــۇلمانالر خى ــۇس ــۇپ، بول ــدا ئۇالر ئ ــا، پېغىزى ــبهرگه ئالالھق  هيغهم
ــدۇ دىنىمىــز دڭئىــشىنىمىز، ئىــسالم بىزنىــ ــهممــائ. هي  ۈتكــۈل دىننــى پۇالر ئ

 بىــر قىــسىم ھاياتلىقىــدا، ۇشــۇ مۇالرئــ. ۇ قارايــدهپ بىــر قىــسمى دڭھاياتىنىــ
 ئهسـلهپ، ئـالالھنى ۇپ، سـىيرىپ، نامـاز ئوقـهسـۋى تهقۋادارلىشىپ، تئىنتايىن

ــ ــم-ېمهكي ــته جهكئىچ ــاكىزلىقنى تهھهت ــشىپ، پ ــايىتى تهكىتلى ــۋادار ناھ  هق
 ســىرتىدىكى بــارلىق ڭ بىــر قىــسىم ھاياتلىقنىــۇ بــهممــائ. ۇ بولىــدهتتهقىيــاپ

اخشى  يۇالرنىڭئ. ۇ قارايدهپ يوق دۇناسىۋىتى مه قىلچهنھاياتلىقنى ئىسالم بىل
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 بولغـان ۈچـۈن ئالر يـاكى باشـقىهنـپهئهت مهخسىي ش،خاھىشى-هپسى نۆرۈشى،ك
 هخـسىي يـاكى شهتئـاد-ۆرپ ئ،ېدهلج-ۇرۇش ئۆرۈشى، يامان كۇالرنىڭ ئۇ،بولىد

-ۇن ئىــشلىرى، خوتــۋاتقــان قىلىۆزلىرىنىــڭ ئۇالرئــ. ۇ بولىــدۈچــۈن ئهنــپهئهتم
 هن دىن بىلۆرۈپ كىنىالۇچ ئۇرنىنىڭ قاتارلىقالردا بهمئىيهت جه،بالىلىرى، ئائىل

 هسـىپ كهركىن ياكى ئهسكهر ئهمهلدار، ئهتچى، تىجارۇالرئ. ۇ كارى بولمايدهقىلچ
 ۇھىم مـۇيىنى ئـورنىنى، ئـابرۆزلىرىنىـڭ ئهقهت پۇن، بولسۇغۇلالنغۇچى شهنبىل

 خىلـدىكى ۇبـ. ۇ قويمايـدۇ ئويالپمهنلىكىنى ئىكۇسۇلمان بىر مۆزىنىڭبىلىپ، ئ
 رولىنى ۆز مائارىپ، سىياسىي ئورگانالر ئهدهنىيهت، منهشكىللهنگه تهردىنكىشىل

 هسـىر خىـل ئاپپاراتلىرىغـا تۇشـۇ مۋه ۈچىگه كـۇسۇلمانالرنىڭ مۇرسا، قىلدىجار
 ۇناسىۋهت مهزهلدىن ئهن ئاپپاراتالر ئىسالم بىلۇ بهمهلىيهتته، ئهممائ. ۆرسىتىدۇك

 .ۇباغلىيالمايد
 .ۇسۇلمان م)ۇكهممهلم (ۇقتول. 2

 همىيلىكىنى، ئــادۈتكــۈل پۆزلىرىنىــڭ ئۇســۇلمانالرم خىــل ئىككىنچــى
. ۆرسىتىدۇ كهرنى قارايدىغان كىشىلهپ ده ئىسالم ئىچىدۈتۈنلهي پهۋجۇدلۇقىنىم
 ۆلچىمىگه ئــۇســۇلمانچىلىقنىڭ مهتئىيــنهزهر قۇشــتىن بولۇنــدا قانــداق ئورۇالرئــ
ــالى ېــرى، ئاتىــسى، بالىــسى، ئهيلــىم. ۇ قىلىــده رىئــايهتئىــيق  بولــسۇن، ئاي

 خادىمى ۆكۈمهت ھهتچى، خىزمهركىن ئېشچىك، ئىشچى، پومېھقان، دهتچى،تىجار
 هزى، مىـجۇالرنىـڭئ. ۇنتۇمايـدۇ ئهنلىكىنى ئىكۇسۇلمان بىر مۆزىنىڭ ئۇن،بولس

 هپرىتىنىـڭن-ۇھهببهت مـهۋىـسى، ئىدىيىـسى، پىكـرى، ھهپهككـۇرى، تۈمىدى،ئ
 ئىرادىسى، ى،هلب قئۇالرنىڭ. ۇ بولغان بولىده ئىسالم دائىرىسى ئىچىدهممىسىھ
 ۋه جىـسمى ۈتكـۈل پۇتى،پـ- قـولهزالىـرى، باشـقا ئۋه ئاشقازىنى ۇلىقى،ق-ۆزك

 ۇالرنىڭئ. ۇ قىلىدۇل ئىسالم قوماندانلىقىنى قوبهممىسى ھڭروھى قاتارلىقالرنى
 ۇ ئـهگهرئ. ۇ بولىـدهك بىردهن ئىسالم بىلۆرۈشى ياكى يامان كۋه ۆرۈشىياخشى ك

 ۈچـۈن ئىـسالم ئۈتـۈنلهي پۈشمهنلهشـسه، د يـاكىوستالشـسا دهن بىلهم ئادهلۇمم
 ۇنىڭغـا بولـسا، ئىـسالم ئهرگهن بهمگه ئادهلۇم مهرسىنى نهلۇم مۇ ئهگهرئ. ۇبولىد

 هلـۇم مهمگه ئادهلۇم مۇ ئهگهرئ. ۇ قىلىدۇنداق شۈچۈن ئۇيرۇغانلىقىنى بۇنداقش
 هرمهيدۇن بۈچۈ قىلغانلىقى ئهلهپ تۇشۇنداق بولسا، ئىسالم مهرمىگهن بهرسىنىن
 خىـل ۇ بۇالرنىڭئ). ۇ بولىدۈچۈن ئىسالم ئهرىكىتىھ- بارلىق ئىشۇنىڭ ئهنىي(

ــالىتى ش ــدهھ- ئىــشهخــسنىڭھ ــادىلىنىپال قالماســتىن، بهرىكىتى ــى ئىپ  هلك
 ئىـسالم ۈتـۈنلهي ئىپادىلىنىـپ، پۇ بولغان پوزىتـسىيىدىمۇرمۇشقا تېكتىپكولل

نى ئاسـاس  ئىـسالمۈتـۈنلهي خىل روھـى، پۇ بۇالرنىڭئ. ۇروھىنى ئاساس قىلىد
 ۇ پائـالىيىتىمېكتىـپ كوللۇالرنىڭئ. ۇ قىلىدهرهققىي تهمئىيهتكهقىلىدىغان ج
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 .ۇ ئاساس قىلىدېتهكچىلىكىنى ئىسالم يۈتۈنلهيپ
 

 مۇھاكىمه
  قانداق ئىپادىلىرى بار؟ۇسۇلماننىڭ بولمىغان مۇقتول. 1
 ېرهك؟ كۇشى قانداق بولۇسۇلمانم) ۇكهممهلم (ۇقتول. 2

 
    ۇسۇلمانالرۇسۇلمانالرۇسۇلمانالرۇسۇلمانالرمممم) ) ) ) رازى بولىدىغانرازى بولىدىغانرازى بولىدىغانرازى بولىدىغان ( ( ( (ۇرىدىغانۇرىدىغانۇرىدىغانۇرىدىغان ياقت ياقت ياقت ياقتئالالھئالالھئالالھئالالھ

 
 هر قارىغانــدا، ھۇقتىــدىن نۇنى قــانۇســۇلمانغا ئىككــى خىــل ميۇقىرىــدىكى

 هپ دۇســۇلمان مېــسابلىنىپ، ھهزاســى ئهمئىيىتىنىــڭئىككىلىــسى ئىــسالم ج
.  ئوخـشىماسلىق بـارهن روشـۇرىـسىدا ئوتتۇالر بـهمهلىيهتته ئېكىن،ل. ۇئاتىلىد

دىن تىلغــا هزهلـ ئۇســۇلمانالر مۈردىكىرىنچـى تـئىـسالم تارىخىـدىن قارىغانــدا، بى
 ئىــسالمغا ۇالرنىــڭ ئهمهلــدىمۇئ.  ئىــش قىلىــپ بــاققىنى يــوقهر بىــرۇدهكئــالغ

 ئىــسالم هۋهبلىك ســۇالر شــهكــسىچه،ئ.  يــوقۆھپىــسى تېچقانــداق ھهتهننىــسب
ــنىگهك ــداق بهمئىيىتىــده جۇســۇلمانالر مهتىجىــدهن. ېكىنــدى چهي ــادۇن  هملهر ئ
 قىلىــش ونترول كـۈزۈملىرىنى تـۇرمــۇش تڭ ئىـسالمنىهپ، ئىگىـلۈسـتۈنلۈكنىئ

ــ ــا كۇقىنىھوق ــولالپ ئۇپپارالرغ ــوش ق ــۈپ ق ــپ، بۆتۈن ــېرى ــار تۆزلىرىنى ئ  ۆھپىك
. ۈرۈشــىۋېرىدۇ يهتلىنىــپ قانائۇرمۇشــتىن دىنــى تهكلىــك ئــازراقال چېــسابالپ،ھ

 ۇنياغا دۇ بڭئالالھنى. ۇ رازى بولمايددىن»ۇسۇلمانالرم «ۇنداق بهرگىزمۇئالالھ ھ
 »ۇسـۇلمانالرم «ۇنـداق بهرگىزمـۇ ھۈرۈشـىشۈ كىتابالرنى چهۋهتىشى، ئيغهمبهرهپ
ــاۈشۈرۈشــى،ئارقىــدىن كىتــابالرنى چ- ئارقــاڭئالالھنىــ. همهس ئۈچــۈنئ - ئارق

 بولمىغـان »ۇسـۇلمانالرم« خىلـدىكى ۇشۇ مهۋهتىشى، ئهيغهمبهرلهرنىئارقىدىن پ
الھ رازى بولىـدىغان  ئالۇڭاش. ۈچۈندۇر قىلىش ئهرپا بهمئىيىتىنى جهتئىنسانىي

- ئىـشه بويىچۇقتىئىنهزىرى ئىسالم نۈندىمۇ كۈگۈنكى بئىلگىرىمۇ، ۇسۇلمانالرم
 ۇكهممهل مـۈردىكى ئىككىنچـى تـۇالر بـۇپ، بولـۇسۇلمانالر قىلىدىغان مهرىكهتھ
 .هنسۇپ مۇسۇلمانالرغام) ۇقتول(

 

 مۇھاكىمه
 هر؟ قانداق كىشىلۇسۇلمانالر رازى بولىدىغان مئالالھ
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        ۇنساۇنساۇنساۇنسا بويس بويس بويس بويسهقىقىيهقىقىيهقىقىيهقىقىي ھ ھ ھ ھهنهنهنهن ئالدى بىل ئالدى بىل ئالدى بىل ئالدى بىللمانالرلمانالرلمانالرلمانالرمۇسۇمۇسۇمۇسۇمۇسۇ

    ۇۇۇۇئاندىن باشقىالرنى قايىل قىالاليدئاندىن باشقىالرنى قايىل قىالاليدئاندىن باشقىالرنى قايىل قىالاليدئاندىن باشقىالرنى قايىل قىالاليد
 

ــۇ، ــۇشــۇنداق ئىــسالمدىال مب ــادىكى قالماســتىن، دۇپ بول ــداق هر ھۇني  قان
 ۇپ، قويۇنغا بىرىنچى ئورېتىقادىنى ئۇرىتلىرىنىڭ مۇنىڭ ئۈللىنىشى، گڭدىننى

 ۈنـدىمۇ، كۈگـۈنكى ب.ۇ بولىـدۇندۇرالىشىدىن بويسېتىقادىغاخاھىشىنى ئ-هپسىن
 ېتىقادىغـا ئئـۆز هن ئىخالسـى بىـلۈتـۈن پهقهتـال پۇرىتى مـهقىقىي ھڭ دىننىربى

 ھاياتىـدىن ڭ ئائىلىـسىنىۋه ۆزى ئـهرگىزمـۇ ھۇپ، بولـهرسادىق بولغان كىـشىل
 ۇشـۇنداق قانـداق بىـر دىـن مهر ھۇنيـادىكىد. همهس ئهر كىـشىلهنسىرهيدىغانئ
 ۇنياغــا دۇ قانــداق بىــر دىــن بــهرھ .ۇ قىلىــدۈمىــد ئۇشــىنى بولۇرىتلىرىنىــڭم
 بولغانلىقتىن ۇرىتلىرىنداق مۇشۇ مۇنىڭ ئۇم قىلغان بولسا، چوقۆكۈمرانلىقھ

 .ۇبولىد

 مۇھاكىمه
 ېرهك؟ كۇشى قانداق بولۇرىتلىرى مهقىقىي ھدىننىڭ

 
    ېرهكېرهكېرهكېرهك ك ك ك كۇشىۇشىۇشىۇشى ئالالھقىال سادىق بول ئالالھقىال سادىق بول ئالالھقىال سادىق بول ئالالھقىال سادىق بولمۇسۇلمانالرمۇسۇلمانالرمۇسۇلمانالرمۇسۇلمانالر

 
 باشـقا دىـنالردا -ىهرىپـ باشـقا دىنالرغـا ئوخـشىمايدىغان بىـر تئىسالمنىڭ

 قىلغـان بولـسا، هلهپ ھـاالك قىلىـشىنى تۆزىنى ئۈچۈن دىن ئهرنى كىشىلهگهرئ
. ۇ بولمايـدۇقى قىلىش ھوقهلهپ تېرىشنى بۇربان قۇنداق بۇالرنىڭ ئهمهلىيهتتهئ
 ۇشـقا قويهلهپنـى تبۇنداق ڭئىسالمنى. ۇ ئىسالم باشقا دىنالرغا ئوخشىمايدهممائ

 ۆزىنى قىلغان ئـهلهپ تهردىن باشقا دىنالر كىشىلىۈنكچ. ۇ بولىدۇقى ھوقۇقتول
 هممـائ. ۇ بولمايـدۇقى ھوقۇش قويهلهپنى تۇنداق بېكتىنىڭ قىلىش ئوبيۇربانق

. ۇر ئالالھــد- بولــساېكــت قىلىنغــان ئوبيهلهپ تېغىــشالش بۆزىنىئىــسالمدا ئــ
 ۇنـداق بۇڭاشـ. هنـسۇپ ئالالھقـا مهيئى شـهمـمه ھېمىنـدىكىز- ئاسـمانۈنكىچ
 هۋه ئالالھقـا تۇ ئىنـسانالرمهمهلىيهتـتهئ. ۇقلـۇق ھوقهن تامـامۇشـقا قويهلهپنىت

 هرسـىلهر ئالالھ ئاتا قىلغان بـارلىق نهرسىلهر، بولغان بارلىق نه ئىگۇالر ئۇپ،بول
 ۇپ، بولــهقلىــق ھهن تامــامۇش قويــهلهپنــى تۇنــداق بۇڭاشــ. هنــسۇپئالالھقــا م

ئىنـسانالر باشـقىالر . هكېر كۇرۇلۇشى ئالالھقا قايتۇم چوقهرسىلهر نهۋه تھقائالال
 هرسـه، بۇربـان قۈچـۈن ئۇرۇش قانـدهپـسىنى نۆز ئـۈچـۈن، ئهنپهئهتى مۆز ئۈچۈن،ئ



 

 .82. 

 ۈچـۈن ئـالالھ ئهن، بىـلۇخـسىتى رڭئالالھنىـ. ۇ قىلغان بولىـدهتسىزلىكساداق
 .ېرىشىدۇ ئۇكاپاتقا مۇم چوقهرگهنلهر بۇربانق

 ۈچۈندىنالر ئ ساختا ۋېلىپ،خاھىشىنى ئىالھ قىلى-هپسى نۆزىنىڭ ئبهزىلهر
. هيـدۇ ئىپادىلهتمهنلىكىنى ئىنتـايىن سـاداقهمـده ھۇ، قىلىـدۇربانبارلىقىنى ق

 هنتكىمۇ راســـتلىقى بىـــر پىرســـهت ئاجايىـــپ، ئىنـــسانىيهقىقهتهنمـــۇتـــارىخ ھ
 نامايـان ھىنـى قىلىـش روۇربـان قۆزىنى ئـۈچـۈن، ساختا نىـشانالر ئهتمهيدىغاني

 ېلىــشقا ئۋاق ســاڭقــۇر چوالرۇســۇلمان مۈگــۈنكى ئىــشالردىن بۇنــداقب. قىلغــان
 .هرزىيدۇ ئهقىقهتهنھ

 

 مۇھاكىمه
 ېغىـشالش بـارلىقىنى بۇپ، سـادىق بولـقـا ئالالھۇسـۇلمانالر مۈچـۈن ئنېمه

 هيمىز؟ دېرهكك

 
    هكشۈرۈشهكشۈرۈشهكشۈرۈشهكشۈرۈش ت ت ت تۆزىنىۆزىنىۆزىنىۆزىنىئئئئ----ئۆزئۆزئۆزئۆز

 
 ۆزىنىــڭ ئهن ئاساســهدىــسكه ھۋه هت ئــايۇقىرىــدىكى يۆپچىلىكتىن، كــمهن
 ۆزىنىئـ-ۆز ئارقىلىق ئۆلچهم ئشۇۇ مېقىشنى، بهكشۈرۈپ ئىسالمىنى تۋهئىمانى 

 قىلـدىم، ۇل ئىـسالمنى قوبـهر سىلهگهرئ. هن قىلىمۈمىد ئېقىشىنى بهكشۈرۈپت
 ڭالر، ھايـاتىۇنداقتا ئڭالر، قارىغان بولساهپ دۇم، سادىق بولدۇيرۇقلىرىغا بۇنىڭئ

ــالالھ ئڭالرمامــاتى ــاتى-ۇ بولــدىمۈچــۈن ئ  ڭالر،ئىــدرىكى-هقىــل ئڭالر،يــوق؟ ھاي
 ئــالالھ هممىــسى ھڭالرنىڭ تىرىــشچانلىقىۋاقــتىڭالر، ۇۋۋىتى، قــۋۇجۇدۇڭالرنىــڭ

 هرنىڭيــوق؟ يــاكى ســىل-ۇ بولــدىمۈچــۈن ئۇنالش ئــورهســئۇلىيهتنى مۈكلىگهنيــ
 ۇغقـانلىرىڭالر، ته، ئائىلۋه ڭالرخاھىشى-هپسى نهن تامامهتكهنلىرىڭالرئ-قىلغان

-ۇھهببهت مـهرنىڭيـوق؟ سـىل-ۇ بولـدىمېـپىش چهتمهن كۈچۈن ئڭالردوستلىرى
 هكـشۈرۈپ تۇالرنىـڭيوق؟ ب-ۇ بولدىمه بويىچۆرسهتمىسى كڭ ئالالھنىهپرىتىڭالرن

 ۆرۈشـۈڭالر ياخـشى كهتنى ئـادهلۇم مهرنىڭ سىلېقىڭالر، قاراپ بهنه يڭالرمۇ؟باقتى
 هپرىتىڭالرغـا نۇھهببهتيـوق؟ مـ-ۇ بولـدىمۈچـۈن ئالالھ ئۆرۈشۈڭالر كنياكى ياما

 هرنىڭقانـــداق؟ ســـىل-ۇ ئارىلىـــشىپ قالـــدىمېســـسىيات ھهخـــسىيئـــازراق ش
 هرسـه نهريوق؟ باشـقىالرغا بىـر-ۇ بولدىمۈچۈن ئالالھ ئېرىشىڭالر بۋه ېلىشىڭالرئ
 هپ ئىزدقىنى رازىلىڭ ئالالھنىهلگىلىگهچكه، بۇنداق ئالالھ شڭالر، بولساهرگهنب
 ڭالر، بولساهرمىگهن بهرسه نهر بىرهمگه ئادهلۇم ئوخشاشال، مڭالرمۇ؟ قىلدىۇنداقش
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 ۆزۈڭالرنى ئــۈچــۈن رازىلىقــى ئڭ ئالالھنىــهكلىگهنلىكــتىن، چىېرىــشنئــالالھ ب
 بولـسا، ۇيغـۇ تهيدىغاند»  قىاللىدىمۇشۇنداقم «هرده سىلهگهر ئۇتۇۋالدىڭالرمۇ؟ت
ــداقتا،ئ ــۇن ــىلڭ ئالالھنى ــهرگه س ــا رۇق تول ــا قىلغانلىقىغ ــان ئات ــمهت ئىم  هھ
 ېس ھـ بـارلىقىنىېتهرسـىزلىكنىڭ يهھهتلهرده جۇ بهگهرئ. ېرهك كېيتىشىڭالرئ

ـــال قىلىـــپ، زڭالر،قىلـــسا ـــارام بولمـــاي، ئام ـــى بىئ ـــېھنىڭالرن  ۇ يىغىـــپ ب
 هتكهســـائاد-هخـــت بهتتهئـــاخىر-ۇنيـــا دۈگهتـــسهڭالر، تېتهرســـىزلىكلهرنىي
 هتىجىــلهرگه نهلــۇم مۇنيــادا دۇداق قىلمــاي، بــۇنــ ئهر ســىلهگهرئ. ېرىشىــسىلهرئ
 ېلىـپ كيلىدىنۈپه تېتهرسىزلىكىڭالر يۇقىرىقى يهتىجهڭالر، نۇ بېرىشسهڭالرمۇ،ئ

ــ ــان زىياننى ــورنىنى تولدڭچىقق ــدۇ ئ ــائ. ۇرالماي ــهمم ــىزلىكىڭالرنى يۇ ب  ېتهرس
 ېكىن لـېرىشهلمىـسهڭالرمۇ، ئهنـپهئهتكه مېچقانـداق ھۇنيادا دۇ بۇقلىساڭالر،تول
 ڭ باشـقىالرنىهرگىزمـۇ ھۆلچهم ئـۇبـ. هر بولمايسىلۇچى بىر زىيان تارتقىۋهتتهئاق
ــ« ــاكى »ۇئمىنم ــاپىقم« ي ــۇلم «،»ۇن ــاكى »مانۇس ــاپىر« ي ــىئىك» ك  هنلىكىن
 ۋادانـا. ۈچۈنـدۇر ئهكـشۈرۈش تۆزۈڭالرنى ئـهلكـى بهمهس، ئۈچۈن ئهلگىلىشىڭالرب
 ېرىـشتىندىكى سـوتقا بۇنيا دۇ ئڭالر، بايقىساېتهرسىزلىكلهرنى يهلۇم مۆزۈڭالردائ

 ۇنيـادىكى دۇب. ۈگىتىڭالر تېتهرسىزلىكنى يۇ بهن بىلۈچۈڭالر كۈتۈنئىلگىرى، پ
ــ ــ قاۇپتى،م ــۈمىنى ھهرىئهتشــ (ڭزىالرنى ــۆك ــڭ قىلغېالن ئ ــىل) ۇچىالرنى  هرنىس
 هلكـى بۈرمهڭالر، يـۇپ قويهمهننا تۆزۈڭالرغا ئالغانلىقىدىن ئهنگه ئهپ دۇسۇلمانم

ــ ــده دڭئالالھنى ــارىڭالرنىڭ ئىــسمهپتىرى ــسىرهڭالر ئۇقىــدىنيوقل- ب ــۈنپ. هن  ۈت
ــادىكىد ــاى ئىمانۋه ڭالر ئىــسالمىهرنىڭ ســىلهممىــسى ھهرنىڭ كىــشىلۇني  ڭالرغ
 ۇنـاپىقم «هرنىڭسـىل.  قىلچىلىك پايدىسى يـوقهقدىردىمۇ تهرگهن بۇۋاھلىقگ
 همهس،كـــاپىر ئ «،»هنـــدىلهر ســـادىق بهمهس،ئاســـىيالر ئ «،»ۇئمىن مــهمهس،ئ
 چىقارغانـدا، ئانـدىن ۆكـۈمنى ئـالالھ ئـاخىرقى ھهققىـده، ھلىقىڭالر»ۇسۇلمانم
 .ېرىشىسىلهر ئهلىبىگه غهقىقىيھ

 

 مۇھاكىمه
  قايسىالر؟ۆلچهم ئهكشۈرۈشتىكى تنىۆزىئ-ئۆز

 
 ؟ۇنىمىز ئالالھقا بويسۈچۈن ئېمه نېكسىيهل- 4

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 ۇنىــڭ ئۋه ئــالال -ئىــسالم «ۆپچىلىككه كــهپتىــده، ھهچــچه بىــر نئــۆتكهن



 

 .84. 

 ېگهنلىك، دۇب. ۆتتۈم ئۈشهندۈرۈپ چهسىلىنى مېگهن د»ۇنۇشتۇر بويسهلچىسىگهئ
ــاد ــر ئ ــسى نهمبى ــ-هپ ــشى، ئات ــڭبو-اخاھى ــۋىلىرىنى ــاد-ۆرپ ئ  هر ھۋه هتلىرىئ

ــسهپدارالرنىڭ مهرىجىلىــكد ــۇرۇشــىنى باشقهن ــالالهقهت قىلمــاي، پۇل قوب  ۋه ھ ئ
 ۋه ۆزىگه ئـڭئالالھ بىزنى«: هزىلهرب. ېگهنلىكتۇر دۇنۇش بويسهيغهمبىرىگه پۇنىڭئ
 ۇ ئـالالھ بـېھتىيـاجلىقمۇ؟ جىـددىي ئۇشـۇنداق مۇنۇشىمىزغا بويسهيغهمبىرىگهپ
ــادىكد ــشاش، ئىۇني ــشاھالرغا ئوخ ــدار پادى ــ-همهل ــۇقراالرنىپ ــسۆزىگه ئ  ۇنۇشقا بوي
 ۋاب جـاهسـىلىگه مۇشـۇ مهل دهن مۈگـۈن بۇمكىن، سورىـشى مـهپ د»ۇيرۇمدۇ؟ب
 .ېرىمهنب

 
        سائادىتىسائادىتىسائادىتىسائادىتى----هختهختهختهخت ب ب ب بئىنسانىيهتنىڭئىنسانىيهتنىڭئىنسانىيهتنىڭئىنسانىيهتنىڭ

     باغلىق باغلىق باغلىق باغلىقۇنۇشقاۇنۇشقاۇنۇشقاۇنۇشقائالالھقا بويسئالالھقا بويسئالالھقا بويسئالالھقا بويس
 

 چـــاقىرىق قىلىـــشىدا، ۇنۇشقا بويـــسۆزىگه ئـــهتنى ئىنـــسانىيئالالھنىـــڭ
 ئـالالھ ۇتۇلغـان، تۆزدهسـائادىتى كـ-هخـت بهتنىڭ ئىنسانىيۈتۈنلهي پتتههماھىي

 ۈچـۈن ئهنپهئهتـى مۆزىنىڭ ئهخسهن شۇالرئ. ۇ پادىشاھالرغا ئوخشىمايدۇنيادىكىد
ــشىل ــهرنىكى ــسۆزىگه ئ ــۇنۇشقا بوي ــدۇيرۇق ب ــائ. ۇ قىلى ــالالھ ھهمم ــداق ئ  ېچقان

 همهس، موھتـاج ئېلىـشقا بـاج ئهردىن ئالالھ كىشىلهمهس، موھتاج ئهنپهئهتكهم
 ۇ، سارايالرنى، داچىالرنـى سـالمايدهشهمهتلىك ھهن بىلۇلۇڭالر پهرنىڭئالالھ سىل

 ۇيـۇملىرىنى بۇزىننهت باھـالىق زىبـهت قىمـمېتىۋالمايدۇ،ئالىي ماشىنىالرنى س
ــد ــپ توپلىماي ــاكت. ۇيىغى ــالالھ پ ــالالھ ھ. ۇرئ ــىگهئ ــاج ئېچنهرس  همهس، موھت

.  ئىگىـسىڭ ئالالھ بارلىق بايلىقنىهنسۇپ، ئالالھقا مهيئى شهممه ھهمدىكىئال
-هخــت بهرنىڭ ســىلهقهت پۇيرۇشــى، بۇنۇشقا بويــسۆزىگه ئــهرنى ســىلڭئالالھنىــ
 هخلــۇق مۆرمهتلىــك ھهڭ ياراتقــان ئۆزى ئــالالھ ئــۇپ، بولــۈچــۈن ئڭالرســائادىتى

 ۇپ، بولۇلى قڭ قانداق ئىنساننىهر ياكى باشقا ھڭيتاننىه شڭبولغان ئىنساننى
 ېمىنــدىكى زۆزىنىــڭئــالالھ ئ.  خالىمىغــانېگىــشىنىىــدا بــاش ئ ئالدهزىللىــكر
 تىمـسىقالپ، ۇلمهتـته ياشـاپ، زۋانالردهك ھايڭنى)ۋاكالهتچىلىرى (هلىپىلىرىخ

ــاخىرى ن ــسىئ ــشىنى-هپ ــا قڭخاھى ــۇلىغ ــپ، ئ ــى -هدرى قۆز ئايلىنى قىممىتىن
 ڭــا ماهرســىل« :هيــدۇ دۇنــداق ئــالالھ مۇڭاشــ. ۇ خالىمايــدقويۇشــىنىيوقىتىــپ 

 تايىنىـپ ۇرغـا نهلـگهن كېلىـپ ئهلچىلىرىم ئېنىڭ مهر سىلڭالر، قىلىهتئىتائ
 توغرا هقهت پهر، توغرا يولدا بولغان بولىسىلڭالر قىلساۇشۇنداق مهڭالر،ئىلگىرىل

        .»هررىشىسىلې ئۇنغا ئورهرهپلىك شهتتهئاخىر-ۇنيا دڭالرال،يولدا بولسا
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 )هت ئاي257-256 هقهره بۈرهس(

 مۇھاكىمه
 بـاغلىق ۇنۇشقاسائادىتى ئالالھقا بويس-هخت بهتنىڭ ئىنسانىيۈچۈن ئنېمه

 ۇ؟بولىد

 
    هقىدههقىدههقىدههقىده ئ ئ ئ ئهيرىيهيرىيهيرىيهيرىي غ غ غ غ----ۇنۇشۇنۇشۇنۇشۇنۇش بويس بويس بويس بويسهرسىلهرگههرسىلهرگههرسىلهرگههرسىلهرگه باشقا ن باشقا ن باشقا ن باشقا نئالالھدىنئالالھدىنئالالھدىنئالالھدىن

 
 ۇنـسا، بويسهرگههرسـىل ئالالھدىن باشقا نهم بىر ئادۈچۈن ئېمهن:  بىزئهمدى

ــارا ــمهت زڭغۇق ــدۇل ــدۇ؟ ته ئىچى ــېڭىرقاي ــۈن ئېمه ن ــسۈچ ــالالھقىال بوي  ۇنغاندا ئ
 . قىلىپ باقايلىهھلىل تهسىلىلهرنى مېگهن دۇ؟ بولىده ئىگۇقلۇققايور

 ھالقىالرغـا ۇرغۇنلىغـان ھايـات ياشىـشىمىز نڭ بىزنىـهلۇم، مكۆپچىلىككه
 ۇپ، بولـهدىنـى بۆزىمىزنىـڭ ئ بىرىنچى ھالقا،ۇنىڭدىكىب. ۇ بولىدۇناسىۋهتلىكم
ــىب ــولهدىنىمىزدىك ــ- ق ــۇت،پ ــۆز، ك ــۇالق، ق ــل، ي ــۈرهك، تى ــقازان ېڭه، م  ئاش
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ــ ــهممىــسىنى ھڭقاتارلىقالرنى ــالالھ بۈچــۈن ئىشلىتىــشىمىز ئڭ بىزنى ــزگه ئ  ى
 ۆزۈڭالر ئۇنى بهلسهك، كهسىلىسىگه قانداق ئىشلىتىش مۇالرنى بهمدى ئهرگهن،ب
 هسـلىكى كىرمېمىلهر كىرىـپ، نـېمىلهر نـغاڭالر ئاشـقازىنىهنى يهلگىلهيسىلهر،ب
 ۇتـۇڭالر پېـرهك؟ قىلماسـلىق كېمىنـى قىلىـپ، نېمىنـى نۇڭالردا قولـېرهك؟ك

 ۇلىقىڭالرقـ-ۆز كـېـرهك؟ كڭماسـلىقى قانـداق يولـدا ماېڭىـپ،قانداق يولـدا م
 ڭلىماسلىق ئاېمىنى نۋه ۆرمهسلىك كېمىنى نڭالش، ئاېمىنى نۆرۈپ، كېمىنىن

 ېڭهڭالردا مــېــرهك؟ كېمهســلىك دېمىنــى نېــيىش، دېمىنــى نڭالرداالزىــم؟ ئــاغزى
 ڭ ئىـــشالرنىېگهنـــدهك دېـــرهك؟ قىلىـــش كهپهككـــۇر تهســـىلىلهرنىقانـــداق م

ــسىده،ھ ــهممى ــاكى يامانۇالرنى ب ــا ياخــشىلىققا ي ــشلىقق ــۈنلهي پنى ئىشلىتى  ۈت
 ۋېتىـشىمۇ ئىنتـايىن ئالىيجانـاب قىلىهرنى سـىلۇالر ئـهلگىلهيـسىلهر، بۆزۈڭالرئ

 .ۇمكىن مۋېتىشىمۇ قىلىهتتهر بىنمۇۋاندياكى ھاي
- ئاكاڭالر،ئانا- ئاتاۋابىئاتلىرىڭالر،تا-ه ئائىلهرنىڭ ھالقا، سىلئىككىنچى

 ۇپ، بولـۇغقانلىرىڭالر باشقا تۋه ڭالربالىلىرى-ۇن خوتڭىللىرىڭالر،سى- ئاچاۇكا،ئ
 هتهن نىسبۇالرغا ئهرنىڭسىل. ېرهك كۇشۇڭالر بولۇناسىۋهتته ياخشى مهن بىلۇالرئ

 ۇ؟ بولىدۇقى قانداق ھوقهتهن نىسبسىلهرگه ۇالرنىڭ ئۇ، بولىدۇقۇڭالرنداق ھوققا
ــا دهرنىڭســىل ــاخىرۋه ۇني ــۋه هملىكىڭالر خــاتىرجهتتىكى ئ  ۇۋهپپهقىيىتىڭالر، م
ـــهرنىڭســـىل ـــاكى تـــوغرا ۇســـۇلۇڭالرنىڭ ئۇناســـىۋهت بولغـــان مۇالر ئ  تـــوغرا ي

 ۇ بـۇنـداقتا ئڭالر،لمىسا قىالهرهپ توغرا بىر تۇنى بهگهر ئۇ، قارىلىدهمهسلىكىگهئ
 ئالالھقـا ۇنيـادىمۇ دۇ ئـهمهس، ئۇنيـادىال دۇبـ. ۇ دوزاخ بولىـدۈچـۈن ئهر سىلۇنياد

 .ېرهك كېرىشىڭالر بۋابجا
 ڭالر، قوشـناهزىـسىب. هر قىلىـسىله ئـاالقهن بىلهر كىشىلۇرغۇن نۇنيادا دبۇ

ــسىب ــتلىرىهزى ــسى بڭالر، دوس ــمهنلىرىڭالر، دهزى ــلهر بۈش ــىلهزى ــ ياردهرگه س  دههم
ــلهر، بېجىرىــپ ئىــش بۋاكــالىتهن هر ســىلهزىلىــرىبولغــانالر، ب  هزىلىــرى بهرگهن

 هسئۇللىرىڭالر، ملهرنىڭ سىهزىلهر بهرگهنلهر، بېجىرىپ ئىش بۋاكالىتهن هرگهسىل
 هر كىـشىلۇرغـۇن نۇشـۇنداق مۇمهن، ئومـۇپ، بولـهسئۇللىرى مهزىلهرنىڭ بهرسىل
 ڭالرسـائادىتى-هخـت بڭالردىكىقى ھاياتلىۇ بهرنىڭسىل. هر قىلىسىله ئاالقهنبىل
 ڭالرغا قىلىـشىۇئـامىله مۇندا توغرا يوسهن بىلهر كىشىلۇشۇ مۇيىڭالرئابر- نامۋه

 ېچقانـداق ھهتمهي، قااليمىقـان ئىـشلۇقـۇڭالرنى ھوقۇنيادا دۇب. ۇباغلىق بولىد
 هرگاھىـدا، دڭ ئالالھنىـ-ۇنيـادا دۇ ئڭالر، زىيان سالماي ياشىغان بولساهكىشىگ

 هرز ئهرنى سىلېچكىم ھهرده يۇ ئهمدهھ. هر ئالىسىلۇن جايدىن ئورېقىنئالالھقا ي
 ۇيى،ئـابر-ام نـڭ زامىن بولغـان، باشـقىالرنىېنىغا جڭقىلماسلىقى، باشقىالرنى

ــاتى، مــال  هيىبلهنمهســلىكىڭالر ئهپ زىيــان ســالغان دۇنــسىز قانۈلكىگهمــ-ھاي



 

 .87. 

قارىتـا، قانـداق  ۇناسـىۋهتكه بولغـان مهن بىلهر كىشىلۇرغۇن نۇ بۇڭا، شېرهك،ك
 چىقىــشىدىن ېلىــپ كۋهتلهرنىــڭ قوللىنىــپ، يامــان ئاقىه پوزىتــسىيۇۋاپىــقم

 .ېرهك كېقىشىڭالر ئويلىنىپ بهققىده ھۇسۇلىساقلىنىش ئ
ــائىلهن، بىــلۋۇجــۇدۇڭالر ۆز ئــېرهككــى، كڭالر بىلىــشىۇنى شــئهمــدى -ه ئ

 ىۋهتنىۇناسـ تـوغرا مهن بىـلهر باشقا بـارلىق كىـشىلۋه هن، بىلۋابىئاتلىرىڭالرتا
 بىر هر ھهر، موھتاج بولىسىله بىلىمگهدىمىڭالردا بىر قهر ھۈچۈن، ئڭالرساقلىشى

 ېمىنىــڭ ئادىــل، نېمىنىــڭ خاتــا، نېمىنىــڭ تــوغرا، نېمىنىــڭ نهدىمىڭــالردا،ق
 هرگه سـىلهرنىـڭ كىملهتـسىزلىك، ئادالېمىنىڭ نهتلىك، ئادالېمىنىڭساختا، ن

 ۇقـۇڭالر ھوقهرگه كىملهرنىڭسىل ۇ؟ قانچىلىك بولىدۇ؟ بولىدۇقى ھوقهتهننىسب
 هنلىكى زىيانلىق ئىكېمىنىڭ پايدىلىق، نېمىنىڭ نۇ؟ قانچىلىك بولىدۇ؟بولىد

ــدى ــارلىقالر ناھــايىتى ئاي ــرهك كۇشــى بولڭقات ــۇالرغــا بهگهئ. ې  ۋاب جــاۆزۈڭالر ئ
ــــس ــــاهڭالر،ئىزدى ــــسىلۋابىنى ج ــــ. هر تاپالماي ــــسىڭالر نۈنكىچ ــــداق بهپ  ۇن
. ۆرسـىتىدۇ چىرايلىق كهلىپىڭالرنىجىسمانىي ت ۇۋېلىپ، توسڭالرنىئىزدىنىشى

 ۇنــسىز قانهزى قىلىــشقا، به پاھىــشه، ھــاراق ئىچىــشكهرنى ســىلهپــسىڭالرن
. ۈشــكۈرتىدۇ كېپىــشقا تۇشــاللىق خۇالردىنپ، بــۈنــدهقىلمىــشالرنى قىلىــشقا ئ

ـــسىڭالرن ـــقىالرنىهنه يهپ ـــا ھوقڭ باش ـــاۇقىغ ـــقىالرنىۋۇز تاج ـــشقا، باش  ڭ قىلى
 ۇمهن،ئومـ. ۈندهيـدۇ ئېرىشىـشكه ئارقىلىق پايدىغا ئلىشې قۇتۇپ تهرسىلىرىنىن

 پ ئىش قىلىهرگه سىلڭ باشقىالرنىهرگه سىلهپسىڭالر نهرمهيسىلهر، بهر،ئالىسىل
. دۇ قىلىـهشهببۇس تڭالرنى قىلماسلىقىهم باشقىالرغا ياردهرنىڭ سىلېرىشىنى،ب
 شۇنداقۇ مهر سىلهگهرئ. ېلىدۇ پايدا كۆپ كېلى خهرگه سىلهن بىلۇنىڭ بۈنكىچ
 قـارا هخـسىيهتچى بىـر شهرنى سـىلۇ ئۈكسهڭالر، تىز پهخسىيهتچىلىككه شهزىلر

 .ۇ قىلىدۋهيران هتلىكىڭالرنىئاخىر-ۇنيا دۇپ، قويۇرۇپ ئايالندهمگه ئادهتنىي
 ۆزۈڭالر ئـېكىن لۇنمىدىڭالر، بويسڭالرغاخاھىشى-هپسىئىككىنچى ئىش، ن 

 ۇالرنىڭ شـۈتـۈنلهي پسىلهر،ۇنىـ بويسهملهرگه ئوخـشاش بولغـان باشـقا ئـادهنبىل
. ڭىـسىلهر ياققـا ماۇ شـۇيرۇسا قاياققا بهرنى سىلۇالر ئڭاليسىلهر، ئاۇيرۇقلىرىنىب
 ۇرىـدۇ، ئايالندۇللىرىغـا قڭىـۆزلىرىن ئهرنى بولسا، سـىلهخسىيهتچى شهگهر ئۇالرب

 ۇالرغـا ئهرمۇ سـىلڭـسا، يامـان يولغـا ماۋادا نـاۇالرئ. ۇقتۇرىدۇ قايمهرنىياكى سىل
 بولـسا، هردىن كىـشىلهھىمـسىز رۇالر بـهگهرئ. ڭىسىلهر يامان يولغا ماهگىشىپئ

 پايدىلىنىپ باشـقىالرغا هردىن سىلۇرۇپ، قوراللىرىغا ئايالندۆزلىرىنىڭ ئهرنىسىل
 ه ئىگۇرىغا نڭ ئىلىمنىڭساڭالر، يولدا ماۇ بهر سىلهگهر ئۇمهن،ئوم. ىدۇ قىلۇلۇمز

 تـوغرا ۇنيـادا دۇ بهن بىلۇنىڭش. ېتهلمهيسىلهر ئهرق پهقنىناھ-هقبواللماي، ھ
 .ڭالمايسىلهريولدا ما
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 مۇھاكىمه
ــرىيگهئالالھــدىن غ. 1 ــسهي ــاقىۇنغاندا بوي ــان ئ ــداق يام  ېلىــپ كۋهتلهر قان
 ۇ؟چىقىد
 قارىتـا قانـداق ۇناسـىۋهتلهرگه مۇرىسىدىكى باشقىالر ئوتتهن بىلۆزىمىزئ. 2

 ېرهك؟ كۇتۇشىمىزتوغرا يول ت
 قانـــداق ېئمهتلهرنـــىئاتـــا قىلغـــان ن هدىنىمىـــزگه بڭئـــالالھ بىزنىـــ. 3

 ېرهك؟ئىشلىتىش ك

 
    ېلىدۇېلىدۇېلىدۇېلىدۇ ك ك ك كهرهپتىنهرهپتىنهرهپتىنهرهپتىن ئالالھ ت ئالالھ ت ئالالھ ت ئالالھ ت----ېتهكچىلىكېتهكچىلىكېتهكچىلىكېتهكچىلىك ي ي ي يھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىيھهقىقىي

 
 ئـالالھ ۇلـۇغ ئڭ اليىق بىردىنبىـر ئىالھنىـۇنۇشقا چوقهر ئاخىرىدا سىلئهڭ

 ۇقلۇققـا بولغـان يورۆرۈر زهرگه سـىلهرهپتىن يىتىپ، ئالالھ تۇپ تونهنلىكىنىئىك
 ۇرغۇچىـدۇر، تۆرۈپ كـهممىنى ھۈچىدۇر، بىلگهممىنىھ ھئالال. هر بوالاليسىلهئىگ

ــارلىق شــ . همهس ســىرتىدا ئىــشىنىڭ بىلڭ مــاھىيىتى ئالالھنىــهيئىلهرنىڭب
 ۇ، زىيـانلىق، قانـداق ئىـشنى قىلىـشقا بولىـدېمىنىـڭ پايـدىلىق، نېمىنىڭن

. ېرىــدۇ بېيتىــپ ئــالالھ ئهقهتقانــداق ئىــشنى قىلىــشقا بولمايــدىغانلىقىنى پ
 ېچقانـداقئـالالھ ھ. ۈشمهيدۇ ھاجىتى چېچنهرسىگه ھڭ ئالالھنى،ۇرئالالھ پاكت

 هرگهن بۆرسـىتىپ كهرگه سىلڭ زاتنىۈيۈك بۇ بۇڭاش. همهس موھتاج ئهنپهئهتكهم
 هرنىڭ ھالــدا ســىلۇتلهق مــهلكــى بۇ، بولمايــدهرهز غه باشــقىچهرگىزمــۇيولىــدا ھ

 بـارلىق -ھ ئىگىـسى، ئـالالهتنىـڭ ئادال-ئالالھ. ۇتىدۇ تۆزده كهنپهئهتىڭالرنىم
 هتنى ئـادالۋه هقىـقهت ھۈتۈنلهي پۇيرۇقى بڭ ئالالھنىۇڭاش. ۇر پاكتۇقسانالردىنن

 باشقىالرغا ۋه ۆزۈڭالر ئۇنساڭالر، بويسۇيرۇقىغا بڭ زاتنىۇ ئۇپ، قىلغان بولسئاسا
 .ۇ چىقمايدېلىپ كهۋپى خهتسىزلىك ئادالهرگىزمۇھ
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 ېلىـدۇ كهرهپتىن ئالالھ تلىكېتهكچى يهقىقىي ھكههت ئىنسانىيۈچۈن ئنېمه

 هيمىز؟د
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        ))))ھىدايىتىدىنھىدايىتىدىنھىدايىتىدىنھىدايىتىدىن ( ( ( (ېتهكچىلىكىدىنېتهكچىلىكىدىنېتهكچىلىكىدىنېتهكچىلىكىدىن ي ي ي يڭڭڭڭ قىلغاندا ئالالھنى قىلغاندا ئالالھنى قىلغاندا ئالالھنى قىلغاندا ئالالھنىقانداققانداققانداققانداق

    ۇۇۇۇ بولىد بولىد بولىد بولىدېرىشكىلىېرىشكىلىېرىشكىلىېرىشكىلىئئئئ) ) ) ) ېئمهتكهېئمهتكهېئمهتكهېئمهتكهنننن((((ئىلتىپاتقا ئىلتىپاتقا ئىلتىپاتقا ئىلتىپاتقا 
 

 ۈچـۈن، ئېرىـشىشئىچىدىن ئىلتىپاتقـا ئ) ۇرىن (ېتهكچىلىكى يئالالھنىڭ
ــى ز ــۆرۈرئىكك ــشى كهرت ش ــرهك ھازىرلىنى ــالالھ . ې ــدىن، ئ ــڭئ ۋهبىرىنچى  ۇنى

 ۇ بېلىدۇ، كهرهپتىنئالالھ ت) ۇرن (ېتهكچىلىك يۈنكى ئىشىنىش، چهيغهمبىرىگهپ
 ڭنىهلهيھىســــساالم ئهيغهمــــبهر پۋه ۆرسهتمىــــسى كڭ ئالالھنىــــېگهنلىــــك،د
 ئىشىنىش هن تامامهنلىكىگه توغرا ئىكۇتلهق مهممىسىنىڭ ھۆگهتكهنلىرىنىڭئ
 ۇرمـاي ئولتۈرۈشتۈرۈپس ۈشهنمهڭالر، ياكى چۈشىنىڭالر چېكمهتنى ھۇنىڭدىكىئ(

 بولــسا ۇرغۇزۇلغــان تېتىقــادىڭالر ئهگهرئىككىنچىــدىن، ئ).  ئىــشىنىشهنتامــام
 ېتهكچىلىـك يچـۈنكى. ېـرهك كېڭىـشىڭالر مهگىـشىپ ئېتهكچىلىككهئىالھى ي

 بىـر هگهرئ. ۇ بـارغىلى بولمايـدېلىـپ ئهتىجىلىك ئىشنى نېچقانداقبولمىسا ھ
 ېيىـشكه يۇڭا شـۆلىـدۇ، ئهم ئـادېـسهي هھهرلىـك، زهرسـه نهلـۇم مهرگه سـىلهمئاد

 هر سىلهممائ. هيسىلهر د»هھهرلىك زۇ ئېدىڭىز،توغرا د «هرمۇ سىلېسه، دۇ،بولمايد
 ېـسهڭالر، يهنىـال يۇرۇپ، بىلىپ تـېنىقكىنى ئهنلى ئىكهھهرلىك زهرسىنىڭ نۇئ

 هم ئـادهھهرلهنـگهن زهپ يۇرۇپ تـهي بـارلىقىنى بىلـمهھهر زۇنىڭدا ئۋىتىڭالر،ئاقى
 بــــارلىقىنى هھهر زهرســـىده نۇ بـــۇنـــداقتائ. هروخـــشاش بولىـــسىل ئهنبىـــل

ــڭبىلگىنى ــڭالرنى ــى ئېمه ن ــدهھمىيىت ــىلۇ؟ بولى ــشهر س ــا ئى  هنگهندىن ئالالھق
 ئىلتىپاتقـا هقىقىـي ئاندىن ھڭالر، قىلساهت ئىتائبۇيرۇقىغا ڭ ئالالھنىېيىن،ك
 اڭالرد ئـــاغزىهقهت پهســـىھهتلهرگه،ئـــالالھ نازىـــل قىلغـــان ن. ېرىشهلهيـــسىلهرئ
 هقىقىـي ھهلكى بېمهسلىكىڭالر، د»ېرىمهن بۇۋاھلىق راستلىقىغا گهندىم،ئىش«
 ۇنـداق مۇرۇپئالالھ بىزنى قايتا ئاگاھالنـد. ېرهك كڭالر قىلىشىه بويىچۇ شۈردهت
  :هيدۇد

﴿ (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### ﴾    

  )ئايهت-92سۈره مائىده  (»»»»....ڭالرڭالرڭالرڭالر قىلى قىلى قىلى قىلىهتهتهتهت ئىتائ ئىتائ ئىتائ ئىتائهيغهمبهرگههيغهمبهرگههيغهمبهرگههيغهمبهرگه پ پ پ پۋهۋهۋهۋه    ئالالھقائالالھقائالالھقائالالھقا««««

﴿ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ çç ççννννθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ èè èè???? (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ôô ôôγγγγ ss ss???? ﴾    

    هتهتهتهت ھىــداي ھىــداي ھىــداي ھىــدايڭالر،ڭالر،ڭالر،ڭالر، قىلــسا قىلــسا قىلــسا قىلــساهتهتهتهتئىتــائئىتــائئىتــائئىتــائ) ) ) ) همــرىگههمــرىگههمــرىگههمــرىگهئئئئ ( ( ( (هيغهمبهرنىــڭهيغهمبهرنىــڭهيغهمبهرنىــڭهيغهمبهرنىــڭ پ پ پ پهگهرهگهرهگهرهگهرئئئئ    ........................««««
  )ئايهت-54سۈره نۇر  (»»»»........................هرهرهرهرتاپىسىلتاپىسىلتاپىسىلتاپىسىل
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﴿ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ xx xx‹‹‹‹ óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ùù ùù==== ss ssùùùù tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà(((( ÏÏ ÏÏ9999$$$$ ss ssƒƒƒƒ ää ää†††† ôô ôô tt ttãããã ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÍÍ ÍÍ÷÷÷÷ öö öö∆∆∆∆ rr rr&&&& ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ èè èè???? îî îîππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ zz zz::::���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ ëë ëë>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 

íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ﴾    

) ) ) )  بىر بىر بىر بىرڭڭڭڭ چو چو چو چوۇنياداۇنياداۇنياداۇنيادادددد ( ( ( (ۇچىالرۇچىالرۇچىالرۇچىالر خىالپلىق قىلغ خىالپلىق قىلغ خىالپلىق قىلغ خىالپلىق قىلغهمرىگههمرىگههمرىگههمرىگه ئ ئ ئ ئهيغهمبهرنىڭهيغهمبهرنىڭهيغهمبهرنىڭهيغهمبهرنىڭپپپپ...... ...... ...... ...... ««««
    ۇشـتىنۇشـتىنۇشـتىنۇشـتىن بول بول بول بولۇچـارۇچـارۇچـارۇچـار ئازابقـا د ئازابقـا د ئازابقـا د ئازابقـا د بىـر بىـر بىـر بىـرقـاتتىققـاتتىققـاتتىققـاتتىق) ) ) ) هتتههتتههتتههتتهئـاخىرئـاخىرئـاخىرئـاخىر(((( يا  يا  يا  يا ۇقۇشتىن،ۇقۇشتىن،ۇقۇشتىن،ۇقۇشتىن، يول يول يول يولههههپىتنىگپىتنىگپىتنىگپىتنىگ
 )ئايهت-63سۈره نۇر  (»»»»....ۇنۇنۇنۇنقورقسقورقسقورقسقورقس
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دىـن ئىلتىپاتقـا )ھىـدايىتى (ېتهكچىلىكـى يڭ قىلغانـدا ئالالھنىـقانـداق

 .ۈشهندۈرۈڭ چهن مىسال بىلۇ؟ بولىدكىلىېرىشئ) ېئمهتكهن(

 
        هتهتهتهت ئىتائ ئىتائ ئىتائ ئىتائهيغهمبىرىگههيغهمبىرىگههيغهمبىرىگههيغهمبىرىگه پ پ پ پۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭ ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه    ئالالھقائالالھقائالالھقائالالھقا

    هھمىيىتىهھمىيىتىهھمىيىتىهھمىيىتى ئ ئ ئ ئڭڭڭڭقىلىشنىقىلىشنىقىلىشنىقىلىشنى
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 قىلىــش هت ئىتــائهيغهمبىــرىگه پۇنىــڭ ئۋه ئالالھقــا هقهتپ «هرگه ســىلمهن

 ۆزىنى سـڭباشـقىالرنى «هرگىزمۇ ھۇب. هكىتلىدىمقايتا ت- قايتالىكىنى»ېرهكك
 باشـقىالرغا ېگهنلىـك، دۇبـ. همهس ئېگهنلىـك د»ېـرهك كڭلىماسـلىق ئاكهبىرد

 هرنى ســىلر باشــقىالهگهرئ. هكىتلهشــتۇر تهتمهســلىكنى كهگىــشىپ ئۇالرچهقــارىغ
 ۇنىـڭ ئۋه ئىـش ئـالالھ ۇ بـهر سىلۋاقىتتا، ۇيرۇغان بىر ئىشنى قىلىشقا بهلۇمم
 ېقىـشىڭالرپ ب ئويلىنىېگهننىيوق؟ د-ۇيغۇنمۇ ئۆرسهتمىسىگه كهيغهمبىرىنىڭپ
 بولـسا، ۇيغـۇن ئۆرسهتمىـسىگه كهيغهمبىرىنىـڭ پۇنىڭ ئۋه ئالالھ هگهرئ. ېرهكك
 همهس، ئهمگه ئـادېلىقـى ئـارقىلىق ھبـۇ هر سىلۈنكىچ. ۇ بولىدڭالر قىلساۇنىئ

 ئالالھقـا هم ئـادۇ بـهگهرئ. هر بولىـسىلۇنغان بويـسهيغهمبىـرىگه پۇنىڭ ئۋهئالالھ 
 ۇنى ئــۇنــداقتا بولــسا، ئۇچىئىنكــار قىلغــ هيغهمبهرنــى پۇچى،ئاســىيلىق قىلغــ

 هيغهمبىرىنىــڭ پۇنىــڭ ئۋهئــالالھ  «ۈنكىچــ. ېــرهك كڭالر قىلىــشىهت رهرھــالد
 هرنىڭ ســىلۇبـ. »ۇ بولمايــدهرگىـز ھۇنۇشقا باشــقىالرغا بويـسۇپ، قويـۇيرۇقىنىبـ
 .هسئۇلىيىتىڭالرم

 ېلىـپ، كۆزى ئـڭالرغا ئالـدىهرنىڭ سىلهرگىزمۇ ئالالھ ھهلۇمكى، مسىلهرگه
 هيغهمبهر پهرگه سىلهسىھهتلىرى نڭ ئالالھنىهلكى بۇ، قىلمايدهسىھهت نهرگهلسى



 

 .91. 

 ۇرۇن يىــل بــ1350 ۇنــدىن بهلهيھىســساالم ئۇھهممهدمــ. هتكۈزۈلىــدۇئــارقىلىق ي
 هيغهمبىرىمىـز پنىـڭئالالھ. هتكهن كهننهتكهج) ۇتۇق نۆزلهنگهنيىلى س-1938(

 ېكىنلــ. اقالنغان ســهدىــسته ھۋه ۇرئــان قهســىھهتلىرى نهتكــۈزگهنئــارقىلىق ي
 ۇالرئــ. ۈشــۈرمهيدۇ چۇيرۇق قىلىــپ، بــهرىــكهت ھۆزى ئــهدىــس ھهن بىــلۇرئــانق
 هپ دڭالر قىلمــاۇنى بــڭــالر، قىلىۇنى ئــېلىــپ كڭالرغائالــدى) هدىــس ھۇرئــان،ق(
 ه بـويىچهدىس ھۋه ۇرئان قهرنىڭ سىلهملهرال ئادهقهت پۇڭا شۈشۈرمهيدۇ، چۇيرۇقب

ـــشى ـــش قىلى ـــاردڭالرغائى ـــدۇ بهم ي ـــ. ېرى ـــڭ ئاداۇڭش ـــشىگه يهملهرنى  ېتهكلى
 ۇمـــۇپال يۆزۈڭالرنى كـــۇھىمى باشـــقا يـــول يـــوق، بىـــراق، مـــهگىشىـــشتىنئ
 ئالـدى ۆتكىنىمـدهك، بايان قىلىـپ ئۇقىرىدا يهلكىب. ۇ بولمايدهگىشىۋېرىشكهئ

 ۋه قىلىدىغان هت ئىتائهيغهمبهرگه پۋه ئالالھ ۆزلىرىنىڭ ئهملهرنىڭ ئادۇ ئهن،بىل
 ۇرئـان قۈتـۈنلهي پۇالر ئهگهر ئ. الزىمشتۇرۇۋېلىشىڭالرڭالقىلمايدىغانلىقىنى ئايدى

 ۇنۇشۇڭالر بويـسۇالرغـا قىلسا، ئېتهكچىلىك يه بويىچۆرسهتمىسى كهدىسنىڭ ھۋه
ــــرهكك ــــڭ ئهگهرئ. ې ــــده يۇالرنى ــــسا، ئېتهكچىلىكى ــــالىق بول ــــا خات  ۇالرغ

 . الزىمڭالرسلىقىۇنمابويس
 

 مۇھاكىمه
 هملهرنىڭ ياشاشتا، ئاده بويىچۆرسهتمىسى كهيغهمبىرىنىڭ پۇنىڭ ئۋه ئالالھ

  قايسى؟هرتلهر قىلىشتىكى شۇل قوبېتهكچىلىكىنىي

  
 هرىئهت شۋه دىن ېكسىيهل- 5

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

 دائىـم ۆزنى ئىككـى سـۇ بـېـگهن دهرىئهت شـۋه دىن ه ئىچىدۇالر ئاتالغدىنى
الر  بىلىـدىغانهنىـسىنى مۆزنىڭ ئىككى سۇ بڭالردا ئاراېكىن لۇرىسىلهر، تڭالپئا
ــ ــسىزالر ساهمهس، ئۆپك ــۋات ــۇ ب ــى س ــپ پۆزنىڭ ئىكك ــى ئاجايى ــۋهتته ئهرقىن  هل
 هرىئهتـشۇناسالرن شۇرغۇنلىغـا نهتتـا ھۆرگهنلهرمـۇ، كهربىـيه تېلى خهلمهيدۇ،بىل

 هنه مۆزنىڭ ئىككــى ســۋه هنىــسى مهقىقىــي ھۆزلهرنىڭ ســۇ ، بــۇمــ)هۋلىــۋىالرم(
 هرىئهتتىن شـۋهدىـن  هر نـادان كىـشىلۇ بـۇڭاش. هيدۇ بىلمهرقىنى پهھهتتىكىج

 ۈگـۈن بۇغدۇرىـدۇ، قااليمىقـانچىلىق تۇرۇۋېتىپ، ئارىالشـتۆزنى ئىككى سهتئىبار
 ۈشـهندۈرۈپنىـسىنى ئـاددىي قىلىـپ چه مۆزنىڭ ئىككـى سـۇ بۆپچىلىككه كهنم
 .ۆتىمهنئ
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    هنىسىهنىسىهنىسىهنىسى م م م مدىننىڭدىننىڭدىننىڭدىننىڭ

 
 ۆكـۈمهت، ھهرهپ،شـ- بىرىنچىسى، شانۇپ، بولهنىسى مه بىر قانچدىننىڭ

ــرىيه،ئىمپ ــسى، تڭاھلىقنى پادىــشې ــورنى ۆكۈمراننىــڭ ھۈزۈلمى  ۇقى ھوقــۋه ئ
 ۇپ، بولـهكـسىچه ئۇقىرىقىالرنىـڭ يهلئىككىنچىـسى، د. ۈرىـدۇ بىلدېگهنلهرنـىد

. لدۈرىـدۇ بىېگهنلهرنـى د قىلماق، جاپالىق ئىـشۇل بولماق، قهۋه تۇنماق،بويس
-ۇكاپـات قىلمىـشلىرىغا مهدهم قىلماق، ھۆكۈم ھۈشهندۈرمهك، چۈچىنچىسى،ئ

 هزمۇننىـڭ خىـل مۈچ ئـۇ بـۇرئانـداق. ۈرىـدۇ بىلدهنىلهرنـى مېـگهن دېـرىشبجازا 
 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م.  بارهممىسىھ

﴿ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### 33 33 ﴾    

 ۈرهس ( » » » » ... ... ... ... ۇرۇرۇرۇردددد) ) ) ) دىنىدىنىدىنىدىنى( ( ( (  دىن ئىسالم  دىن ئىسالم  دىن ئىسالم  دىن ئىسالم هقبۇلهقبۇلهقبۇلهقبۇل م م م مهزىرىدههزىرىدههزىرىدههزىرىده ن ن ن نڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىھهقىقهتهنھهقىقهتهنھهقىقهتهنھهقىقهتهن««««
 )هتئاي-19ئال ئىمران 

 هقىقىـي بىـر ھۇ بولغاندا، ئـهۋه ئالالھقا تقهتهدىن پ: هنىسى مهتنىڭ ئايبۇ
 ۇنىــڭ ئهم بىردىنبىــر ئىگىــسى ھهرهپنىڭشــ- شــان-ڭ ئالالھنىــۇپ،دىــن بولــ

ــراپ ئهنلىكــى ئىكهتلهندۈرگۈچىــسىكاپال ــسانالرنىېتى  باشــقا ڭ قىلىنىــپ، ئىن
ــدۇخــسهت رۇنۇشــىغا چوقهيئىلهرگهشــ ــ. ۇ قىلىنماي ــسان چوق ــالالۇمئىن  ھنىال ئ
ــشاه، ئىــگهقىقىــيھ  ۈتۈشــكه كۈمىــد ئهيئىلهردىن بىلىــپ باشــقا شــهپھ د پادى

 هپ دهرگــۈچىجــازا ب-ۇكاپــات ئــالالھنى بىردىنبىــر مۇمئىنــسان چوقــ. ۇبولمايــد
مانـا . ېـرهك جازالىشىدىن قورقماسلىقى كېچكىمنىڭ ئالالھدىن باشقا ھۇپ،تون
ــ ــۇب ــامىڭ دىننى ــسالمد- ن ــسىچه، ئۇنىــڭ بهگهرئ. ۇر ئى ــسانالر، ئىهك - شــانن
جـازا -ۇكاپـات مۇالرمـۇ پادىـشاھ، ئۇالرمـۇ ئۇ، بولىـدۇا ئىگىلىرىمـ باشقهرهپنىڭش
 ۇنـسا، چوقۇالرغـا ئهن ناھايىتى ياخشىچاقلىق بىـلهمده ھۇسا، تونهپ دېرهلهيدۇب

 ۇالرنىـڭ قىلـسا، ئۈمىـد ئۇكاپات مۇالردىن قىلسا، ئهت ئىتائۇيرۇقىغا بۇنسا،بويس
 ۇل دىننـى قوبـۇنداقالھ ب ئالۇپ، يالغان دىن بولۇا بۇنداقتجازاسىدىن قورقسا، ئ

 كائىناتتـا، ئالالھـدىن ۇپ، قارشى بولۈتۈنلهي پهقىقهتكه ھۇ بۈنكى، چۇ،قىلمايد
 ېچكىمنىڭ ئىگىسى يوق، ھهلتهنهت ئىگىسى، سهرهپش- شانېچقانداقباشقا ھ
ــهكئالالھــد ــالىي ھوق ــۈمرانلىقى ھۋه ۇقى ئ ــسانالرنى. همهس ئهۋجــۇد مۆك  ڭئىن

 ئالالھدىن همهس، ئۈچۈن ئۇش بولۇل قلۇقالرغاهخ باشقا مهرگىزمۇ ھىتىلىشىيار
 هقىقهتلهرنـى ھۇ بـۇرئانـدائـالالھ ق. ۈرگۈزهلمهيدۇجازا ي-ۇكاپات مېچكىم،باشقا ھ

  :ۇ بايان قىلىدۇنداقم
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﴿  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆVVVV tt ttGGGG öö öö;;;; tt ttƒƒƒƒ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ÄÄ ÄÄΝΝΝΝ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ YY YYΨΨΨΨƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  nn nn==== ss ssùùùù ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø)))) ãã ããƒƒƒƒ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍοοοο tt tt���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
zz zzƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### ﴾    

    هنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (ۇۇۇۇ ئ ئ ئ ئهرگىزهرگىزهرگىزهرگىز ھ ھ ھ ھهيدىكهن،هيدىكهن،هيدىكهن،هيدىكهن، دىننى تىل دىننى تىل دىننى تىل دىننى تىلهيرىيهيرىيهيرىيهيرىيدىن غدىن غدىن غدىن غ))))دىنىدىنىدىنىدىنى((((الم الم الم الم  ئىس ئىس ئىس ئىسكىمكىكىمكىكىمكىكىمكى««««
 )هتئاي-85 ئال ئىمران ۈرهس (»»»»....ۇۇۇۇ قىلىنمايد قىلىنمايد قىلىنمايد قىلىنمايدۇلۇلۇلۇلقوبقوبقوبقوب) ) ) )  دىنى دىنى دىنى دىنىۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭئئئئ

 قـاراپ، باشـقا هل سـۆكۈمرانلىقىغـا ھۋه ۇقى ئالىي ھوقهڭ ئڭ ئالالھنىبۇ،
ــۇپ، بولــۇلى قــۇنىــڭ ئىــالھ بىلىــپ، ئهخلــۇقالرنىم ــدۇ مۇنى ئ  ۋه ۇكاپاتلىياالي

 ۇل قوبهرگىز دىنىنى ھۇنىڭ ئالالھ ئۇنداقتا، بولسا، ئۇغان تونهپ دۇ،يدجازالىياال
  :ۇيده دۇنداق ئالالھ مۈنكى چېگهنلىكتۇر، دۇ،قىلمايد
    ۋهۋهۋهۋه ساپ  ساپ  ساپ  ساپ ڭڭڭڭ دىنىنى دىنىنى دىنىنى دىنىنىڭڭڭڭ قىلىشقا، ئالالھنى قىلىشقا، ئالالھنى قىلىشقا، ئالالھنى قىلىشقا، ئالالھنىهتهتهتهت ئالالھقىال ئىتائ ئالالھقىال ئىتائ ئالالھقىال ئىتائ ئالالھقىال ئىتائهقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى««««

 »»»»....ۇيرۇغىنۇيرۇغىنۇيرۇغىنۇيرۇغىنتوغرىلىقىنى ساقالشقا بتوغرىلىقىنى ساقالشقا بتوغرىلىقىنى ساقالشقا بتوغرىلىقىنى ساقالشقا ب
 ۇيرۇغـان بۇشـقا بولۇلى قـۆزىنىڭال ئ ئالالھ بارلىق ئىنسانالرنىئهمهلىيهتته،

ــ ــدىن ئۇپ،بول ــڭ باشــقىالرنىهزهل ــان بۇشــقا بولۇلى ق  ۇالرنىــڭ ئۇڭاشــ. ۇيرۇمىغ
 ئـالالھقىال هركهزلهشـتۈرۈپ، دىققىتىنـى دىنغـا مېتىـپ، ئهرق پېنىقنىشاننى ئ

ئـالالھنى رازى قىلىـشقا . ۇ بولىدهسئۇلىيىتى مۈزلىنىش ئالالھقىال يۇنۇپ،بويس
 .ېرهك كۇش ئالالھدىنال قورقهممه ھېرىلىش، بهنل بىۋۇجۇدى ۈتۈنپ

﴿ uu uu���� öö öö���� tt ttóóóó ss ssùùùù rr rr&&&& ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ «« ««!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ää ääóóóó öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&  tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ YY YYãããã öö ööθθθθ ss ssÛÛÛÛ 

$$$$ \\ \\δδδδ öö öö���� ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè yy yy____ öö öö���� ãã ããƒƒƒƒ ﴾    

يهنـى ئىـسالم يهنـى ئىـسالم يهنـى ئىـسالم يهنـى ئىـسالم ((((ئالالھنىـڭ دىنىـدىن ئالالھنىـڭ دىنىـدىن ئالالھنىـڭ دىنىـدىن ئالالھنىـڭ دىنىـدىن ) ) ) ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالريهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالريهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالريهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر((((ئۇالر ئۇالر ئۇالر ئۇالر ««««
 دىننى تىلهمدۇ؟ ھالبۇكى، ئاسمانالردىكىلهر ۋه زېمىنـدىكىلهر  دىننى تىلهمدۇ؟ ھالبۇكى، ئاسمانالردىكىلهر ۋه زېمىنـدىكىلهر  دىننى تىلهمدۇ؟ ھالبۇكى، ئاسمانالردىكىلهر ۋه زېمىنـدىكىلهر  دىننى تىلهمدۇ؟ ھالبۇكى، ئاسمانالردىكىلهر ۋه زېمىنـدىكىلهر باشقاباشقاباشقاباشقا) ) ) ) دىنىدىندىنىدىندىنىدىندىنىدىن

قىيامهت قىيامهت قىيامهت قىيامهت ((((ئىختىيارى ۋه ئىختىيارسىز رهۋىشته ئالالھقا بويسۇنغان تۇرسا، ئۇالر ئىختىيارى ۋه ئىختىيارسىز رهۋىشته ئالالھقا بويسۇنغان تۇرسا، ئۇالر ئىختىيارى ۋه ئىختىيارسىز رهۋىشته ئالالھقا بويسۇنغان تۇرسا، ئۇالر ئىختىيارى ۋه ئىختىيارسىز رهۋىشته ئالالھقا بويسۇنغان تۇرسا، ئۇالر 
 )هتئاي-83 ئال ئىمران ۈرهس (»»»»....ئالالھ تهرىپىگه قايتۇرۇلىدۇئالالھ تهرىپىگه قايتۇرۇلىدۇئالالھ تهرىپىگه قايتۇرۇلىدۇئالالھ تهرىپىگه قايتۇرۇلىدۇ) ) ) ) كۈنىكۈنىكۈنىكۈنى

 قهته پهيئىلهرنىڭ بارلىق شـېمىندىكىز- ئاسمانهت، ئىنسانىيهجهبا ئ-بۇ
 ۆرۈر زۇنۇشنىڭ ئالالھقـا بويـسهتنىڭمۇ ئىنسانىيهنلىكىنى، ئىكۇلى قڭالئالالھنى

 هرســـىلهرگه ئالالھـــدىن باشـــقا نهنه يۇرۇپ، بىلىـــپ تـــېنىـــق ئهنلىكىنـــىئىك
 خىالپلىـق هىتىگۇنىي قـانڭ كائىناتنىـۈتكـۈل پهت ئىنسانىيهجهبا، ئۇنامدۇ؟چوق

 .ىكتۇرېگهنل دۈزمهكچىمۇ؟ پىالن تېڭىقىلىپ، باشقا بىر ي
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نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، نى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن، ))))ئىسالمئىسالمئىسالمئىسالم((((ئالالھ ھهق دىن ئالالھ ھهق دىن ئالالھ ھهق دىن ئالالھ ھهق دىن ««««
ھىـدايهت ۋه ھىـدايهت ۋه ھىـدايهت ۋه ھىـدايهت ۋه ) ) ) ) منى تولۇقمنى تولۇقمنى تولۇقمنى تولۇقيهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسسااليهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسسااليهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسسااليهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساال((((ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرىنى 

يامان كۆرگهن يامان كۆرگهن يامان كۆرگهن يامان كۆرگهن )  )  )  )  ئۈستۈن بولۇشىنىئۈستۈن بولۇشىنىئۈستۈن بولۇشىنىئۈستۈن بولۇشىنى( ( ( ( ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ ھهق دىن بىلهن ئهۋهتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ 
 )هتئاي–33تهۋبه  ۈرهس (»»»»....تهقدىردىمۇتهقدىردىمۇتهقدىردىمۇتهقدىردىمۇ

 ۇنىـڭئ. هلـدى كېلىـپ دىننى ئهقىقىي ھهيغهمبهرلهر پهۋهتكهن ئالالھ ئبۇ،
 هتنى يوقىتىـپ، ئىنــسانىيۆكــۈمرانالرنى ھۇزلـۇق بـارلىق ســاختا نوپهقـسىتى،م

 ېلىپ ســۇقــانچ-ۈرهن ســه نــادانالرچڭ كاپىرالرنىــۋه ۇشــرىكالرئــازات قىلىــپ، م
 ېچكىمنىــڭ ئىنــسانالرنى ئالالھــدىن باشــقا ھهتئىيــنهزهر، قۇرۇشــىدىنقارشــى ت

  .ېگهنلىكتۇر دۇ، بولماسلىققا چاقىرىدۇلىق
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    هنهنهنهن بىـل بىـل بىـل بىـلۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئهدهرهدهرهدهرهدهر بولغانغا ق بولغانغا ق بولغانغا ق بولغانغا قۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئالالھ ئ ئالالھ ئ ئالالھ ئ ئالالھ ئۈتۈنلهيۈتۈنلهيۈتۈنلهيۈتۈنلهي دىن پ دىن پ دىن پ دىن پۈگىگهن،ۈگىگهن،ۈگىگهن،ۈگىگهن، ت ت ت تپىتنهپىتنهپىتنهپىتنه««««
 )ئايهت-39سۈره ئهنفال  (»»»»....ۇرۇشۇڭالرۇرۇشۇڭالرۇرۇشۇڭالرۇرۇشۇڭالرئئئئ

ــۇ، ــهرنىڭ ســىلب ــارلىق يالغــان هقــسىتىڭالر، مڭالردىكى قىلىــشىۇرۇش ئ  ب
ــالر ھ ــڭئىالھ ــهزىللىكىنــى رۆكۈمرانلىقىنى ــالپ، دۈپۈرۈپ س  هقهت پۇنيــادا تاش

 زات ۇزلــۇق ئــالىي نوپهڭ ئڭال ئــالالھنىهقهت پۈرگــۈزۈپ، يالنىۇنى قــانڭئالالھنىــ
 ۇن، بولسقۇلى ڭال ئالالھنىهقهت پهتنى قىلىپ، ئىنسانىيېتىراپ ئهنلىكىنىئىك

 .هت ئىبارېگهنلىكتىند
» دىــن «ۋالــدىڭالر، بىلىهنىــسىنى مڭنىــ»دىــن «ۈشهندۈرۈشــلهردىن، چبــۇ

 ېتىـراپ ئىنـىهنلىك پادىـشاھ ئىكۇتلهق مـه، ئىـگهقىقىـي ھڭ ئالالھنىـ-بولسا
ـــسهقهتپ. قىلىـــش ـــالالھقىال بوي ـــشۇنۇش، ئ ـــا تاپ  ۇرۇش، ئىـــشلىرىنى ئالالھق
 .هت قىلىشتىن ئىبارۇ ئارزۇكاپاتىنى مۇش، جازاسىدىن قورقڭئالالھنى

ــهلگىلىمىــسى، بهرگهن بهلگىــلهپ بهتكه ئىنــسانىيئالالھنىــڭ  ڭ ئالالھنى
 هيغهمبهرنىـڭ پۇڭاشـ. هتكۈزۈلىـدۇ ئـارقىلىق يهلچىـسى ئڭ ئالالھنىـۋهكىتابى 
 ڭ ئالالھنىـڭ قىلىـش، كىتابالرنىـېتىـراپ ئهنلىكىنى ئىكهلچىسى ئڭئالالھنى

 يـسۇنۇش، بوۆرسـهتمىلىرىگه كۇنىـڭ ئۋه قىلىش ېتىراپ ئهنلىكىنىكىتابى ئىك
  :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندائالالھ ق. ېسابلىنىدۇ ھۇپ ئاساسى بولڭدىننى
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 بايـان  بايـان  بايـان  بايـان هرگههرگههرگههرگه سـىل سـىل سـىل سـىلهتلىرىمنىهتلىرىمنىهتلىرىمنىهتلىرىمنى ئاي ئاي ئاي ئايېنىڭېنىڭېنىڭېنىڭ م م م مڭالردىنڭالردىنڭالردىنڭالردىنئىچىئىچىئىچىئىچى! ! ! !  بالىلىرى بالىلىرى بالىلىرى بالىلىرىهمهمهمهم ئاد ئاد ئاد ئادئىئىئىئى««««
ـــدىغانقىلىـــپ بقىلىـــپ بقىلىـــپ بقىلىـــپ ب ـــدىغانېرى ـــدىغانېرى ـــدىغانېرى ـــده، ك ك ك كهيغهمبهرلىـــرىمهيغهمبهرلىـــرىمهيغهمبهرلىـــرىمهيغهمبهرلىـــرىم پ پ پ پېرى ـــده،هلگهن ـــده،هلگهن ـــده،هلگهن     ۋهۋهۋهۋه قىلغـــان  قىلغـــان  قىلغـــان  قىلغـــان هقۋادارلىـــقهقۋادارلىـــقهقۋادارلىـــقهقۋادارلىـــق ت ت ت تهلگهن

    ۇرۇشۇرۇشۇرۇشۇرۇشقـايغقـايغقـايغقـايغ) ) ) ) هتكهنگههتكهنگههتكهنگههتكهنگهكككك(((( قىلىش،  قىلىش،  قىلىش،  قىلىش، همهمهمهمغغغغ) ) ) ) هلگۈسىدىنهلگۈسىدىنهلگۈسىدىنهلگۈسىدىنكككك ( ( ( (ۈزهتكهنلهرگهۈزهتكهنلهرگهۈزهتكهنلهرگهۈزهتكهنلهرگهتتتت) ) ) ) همىلىنىهمىلىنىهمىلىنىهمىلىنىئئئئ((((
 )ئايهت-35سۈره ئهئراف (» » » » ....ۇرۇرۇرۇريوقتيوقتيوقتيوقت

 هتكه ئىنسانىيۆرسهتمىلىرى كڭ ئالالھنىۇكى، بولىدۆرۈۋېلىشقا كبۇنىڭدىن
 ۇڭا،شــ. هتكۈزۈلىــدۇ ئــارقىلىق يهيغهمــبهرلهر پهلكــى بۈشمهســتىن، چۋاســىتهبى

 هم، قىلغـان ئـادېتىـراپ ئهنلىكىنـىھ ئىك بىردىنبىـر ئىـالڭ ئالالھنىۇمهن،ئوم
 ئىجـرا ۇغـانلىرىنىرۇي بهيغهمبهرنىـڭ قىلسا، پهت ئىتائهلچىسىگه ئۇنىڭ ئهقهتپ

 ۇقتۇرىـدىغان ئۆزنىڭ سېگهند» دىن «ۇمانا ب. ۇ بولىدۇنغانقىلسا، ئالالھقا بويس
 .ىهزمۇنم

 

 مۇھاكىمه
 .ۈشهندۈرۈڭ چهپسىلىي تهنىسىنى مهقىقىي ھنىڭ»دىن«

  
    ېمه؟ېمه؟ېمه؟ېمه؟ ن ن ن نېگهنېگهنېگهنېگهن د د د د»»»»شهرىئهتشهرىئهتشهرىئهتشهرىئهت««««

 
 »هرىئهتشــ«. ۆتىمهن ئــۈشــهندۈرۈپ چهنىــسىنى منىــڭ»هرىئهتشــ «ئهمــدى

 ڭ ئالالھنىـهرسـىل.  بـارهنىلىـرى مېـگهند» يـول «ۋه »ۇسۇلئ «ۆزنىڭ سېگهند
 ۇنغان بويـسۇنىڭغـا ئهمـده قىلغـان، ھېتىراپ ئهنلىكىنى ئىكهڭالر ئىگهقىقىيھ

ـــسىلهر،ئىك ـــڭ پهن ـــا هيغهمبهرنى ـــالىتهن ئالالھق ـــىهمى ئۋاك ـــق ھل  ۆكۈمرانلى
ــــالالھ تڭ ئىالھــــى كىتابالرنىــــهنلىكىنــــى، ئىكيۈرگۈزگــــۈچى  هرىپىــــدىن ئ

 هنغـــا كىـــرگ»دىـــن «هنـــسىلهر، قىلغـــان ئىكېتىـــراپ ئۈشـــۈرۈلگهنلىكىنىچ
 ئـالالھنى رازى قىلىـش ۈچـۈن، ئۇنۇش ئالالھقا بويـسېيىنئاندىن ك. هربولىسىل

 »هرىئهتشـ«ن يـول  بولغاېگىشلىك تېڭىشىڭالرغا مۈچۈن ئۇنىڭ بۋه ۇسۇلۇڭالرئ
 ه ئـارقىلىق بىـزگهلچىـسى ئۆزىنىـڭ يولنى ئالالھ ئۋه ۇسۇل ئۇب. ۇ ئاتىلىدهپد
 ه ئىگىمىـزگۆز ئـه بىـزگهلچىسىال ئڭ ئالالھنىهقهت پۇپ، بولهرگهن بۆرسىتىپك

 تـوغرا ه بىـزگهيغهمـبهرپ. ۆگىتىـدۇ پاكلىنىش يولىنى ئۋه ۇسۇلىنى ئۇنۇشبويس
 ۇسۇلىنى، ئۈرگۈزۈشنىڭنى يۇق يولىنى، ھوقڭۇشنى بولۋهر سازاۆرمهتكه ھۇندايوس

 ھايــاتلىقتىكى ۈتكــۈل پۋه ۇســۇلىنى قىلىــش ئهلــدىك- بــاردىېتىق،ســ-ســودا
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 ېــرى ئوخــشىمايدىغان يېكىنلــ. ېرىــدۇ بېيتىــپ ئۇســۇلىنى ئهرىــكهتھ-ئىــش
 ۇپ بولـۇنداق شـهلگۈسـىدىمۇ كۇنداق، شـۇ ھـازىرمۇنداق، شـۇئىلگىرىمـ» دىن«
 قالـدى، همهلـدىن ئهزىلىـرى بۇپ، خىل بولـهر ھ»هرىئهتش «هممائ. ۆزگهرمهيدۇئ
ــراق . ۆزگهرتىلــدى ئهزىلىــرىب ــداق ئنىــڭ»هرىئهتشــ«بى  ۆزگهرتىلىــشىدىن قان
 ۇئهيىب، ئىيـسا، شـۇسا، ئىبراھىم، مۇھ،ن. ۆزگهرتىلمىدىئ» دىن «هتئىينهزهرق

 ئوخــشاش، هنى تامــام»دىـن «هلهيھىســساالمالرنىڭ ئۇھهممهد مـۋه ۇدسـالىھ، ھــ
 هرقلهر پهرىجىده ئوخشىمىغان دىده»هرىئهتش «هيغهمبهرلهرنىڭ پ قايسىهر ھهممائ

 هنه بولسا، يۇنداق مۇسۇلى ئۇتۇش روزا تۇش، ناماز ئوقهيغهمبهرلهرنىڭ پهزىب. بار
.  بولغـانه باشـقىچهنه يۇسـۇلى ئۇتۇش روزا تۇش، ناماز ئوقهيغهمبهرلهرنىڭ پهزىب

 ، تـوي قىلىـشمىـسى،هلگىلى پاكىزلىقتىكى بۆرسهتمه،ھاراملىقتىكى ك-ھاالل
ــانۇق مىراســخورلۋهئاجرىــشىش  ــلهرده جۇنى ق ــارا ئهھهت ــلهرده جۇرغــۇن نۆزئ  هھهت

 ۇپ، بولـۇسـۇلمان مهممىـسى ھۆپچىلىكنىڭ كۇ، بولسىمۇشۇنداقم. هرقلىنىدۇپ
 بىـــز ۋه هگهشـــكۈچىلىرى ئۇســـانىڭ مڭ، ئىيـــسانىڭ، ئىبراھىمنىـــۇھنىـــڭ،ن
ى »دىــن «ىزنىــڭهممىم ھۈنكى،چــ. ېــسابلىنىمىز ھۇســۇلمان مهممىمىــزھ
 نىــڭ»هرىئهتشــ «ۇكى، بولىــدۆرۈۋېلىــشقا كۇنىڭــدىنب.  ئوخــشاشۈنلهيتــۈپ

 همهل ئهرچهگ. ۆرسـىتهلمهيدۇ كهسـىرغـا قىلچىلىـك ت»دىـن«ئوخشىمىغانلىقى 
 .ۇر بىردهقهتپ» دىن «همما ئۇ، خىل بولسىمۆپ كۇسۇللىرىقىلىش ئ
 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نېگهن د»شهرىئهت«

 
        ۇرىسىدىكىۇرىسىدىكىۇرىسىدىكىۇرىسىدىكىتتتتتتتت ئو ئو ئو ئولهرلهرلهرلهر»»»»هرىئهتهرىئهتهرىئهتهرىئهتشششش«««« قايسى  قايسى  قايسى  قايسى ھهرھهرھهرھهر

    ېرىېرىېرىېرى خاراكت خاراكت خاراكت خاراكتهرقنىڭهرقنىڭهرقنىڭهرقنىڭپپپپ
 
 ۇللىرى قــۇرغــۇن نڭ بىــر خوجايىننىــېــيىن، كۈشــهنگهندىن چهرقنــى پبــۇ

 قىلىــشقا هت ئىتــائۇيرۇقىغــا بۇنىــڭ قىلمــاي، ئېتىــراپ خوجــايىنىنى ئۇپ،بولــ
 ۇ ئـۇ، بواللمايدۇلى قڭ خوجايىننىۇ بۇ ئۇنداقتا قارىغان بولسا، ئهپ دهرزىمهيدۇ،ئ

 قـاراپ، هپ دۆرۈر زۇنۇشى بويـسۇيرۇقىغـا بۇنىـڭ، ئ قىلىـپېتىـراپخوجايىننى ئ
 ڭ خوجايىننىـۇشـۇ مۇ ئـۇنداقتا قارشىلىق قىلىشتىن قورققان بولسا، ئۇنىڭغائ
 خوجايىنغا ۇسۇلى، ئۇنالش ئورۋهزىپىسىنى ۇالرنىڭ ئهگهرئ. ۇ قاتارىغا كىرىدۇلىق

 ىـڭۇالرن ئېكىن لۇ، ئوخشىمىسىمهبىرسىگ- بىرۆزئارا ئۇسۇلى، قىلىش ئهتئىتائ
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ــۇقق ــاالھىيىتىنى ئۇلل ــدۇ س ــايىن مهگهرئ. ۆزگهرتمهي ــۇم خوج ــر قهل ــا بى  ۇلىغ
 هلهپ باشـقىچىراق تهنه يۇلىغا باشقا بىر قېسه، دهنقىلىس... ۇنداق مۇنداق،م

 ۇنـداق باشـقىالر ئۇلى، قـڭ خوجايىننىـهنـال مهقهت پۇلنىـڭقويسا، ئالـدىنقى ق
 ۈشۈرسـه، چۇيرۇقىر بـئوخشاشال، خوجايىن ب. ۇ بولمايدۇقى ھوقېيىش دهمهس،ئ

A بولسا، ۇنداقىنىشى مۈش چۇلنىڭق B ۇپ، بولـۇنـداق ئۈشىنىشى چۇلنىڭق 
 ئىجرا قىلغـان بولـسا، ۇيرۇقىنى به بويىچۈشهنچىسى چۆزىنىڭ ئهن ئىككىيلهرھ
 ۇلقـ A هممـا،ئ. ۇ بولىـدۇنغۇچىالردىن خوجايىنىغا بويسهن ئىككىيلۇ بۇنداقتائ
 غرا تـوهنىـسىنى مۇيرۇقنىڭ بۇلق B شى،ۇ قالغان بولۈشىنىپ خاتا چۇيرۇقنىب
ـــۇشـــى بولۈشـــهنگهنچ ـــداق بۇمكىن، م ـــدا ئۇن ـــڭ ھهھۋال ـــ«: ېچكىمنى  هنس

 ۇقى ھوقــېــيىش د»همهس اليىــق ئۇشــقا بولۇلى قــڭ خوجايىننىــۇنمىدىڭ،بويــس
 .ۇبولمايد

 هرقىنـــى پنىـــڭ»هرىئهتشـــ «هنبىـــل» دىـــن« مىـــسالالردىن، يـــۇقىرىقى
ـــدىڭالربىلى ـــ. ۋال ـــساالم ئۇھهممهدم ـــى پدىنهلهيھىس ـــبهرلهرگه ئىلگىرىك  هيغهم

 ۇنۇش خىل چوقهلۇم مهيغهمبهرگه پهلۇم مۈشۈردى، چهرىئهتلهرنىئوخشىمىغان ش
ــسا، يۈشــۈرگهن چۇســۇلىنىئ ــر پهنه بول ــبهرگه بى ــۇلنى ئه باشــقىچهنه يهيغهم  ۇس
 ۇ، بولــسىمهرقــلهر پهھهتــته جهلگىلىــمه بۈزۈم، تــۇرىــسىدا ئوتتهرچهگ. ۈشــۈردىچ

 ۇسـۇلمان مهممىـسى ھۇنغانالرنىـڭ ئالالھقا چوقه بويىچۇسۇلالر ئۇشۇ مۇمهن،ئوم
 همـدىئ« ئـالالھ ېـيىن، كهلگهنـدىن كهلهيھىسـساالم ئۇھهممهدم. ېسابلىنىدۇھ
 ۇنــدىن بهن، قىلىــمار بىكــهك بىــردۇســۇلالرنى ئىلگىرىكــى نازىــل بولغــان ئهنم
 هيغهمبىـرىمگه ئـاخىرقى پهڭ قىلماقچى بولـسا، ئهت ئىتائڭا كىمكى ماېيىن،ك

 ېتىبارهن، ئۇندىنش. ۇيرۇدى بهپ د»ۇنسۇن بويسۈزۈملهرگهت-ه بولغان قائىدنازىل
 ۇلچىلىـق ئالالھقـا قه بويىچۇسۇل ئىلگىرىكى ئهنىال يهندىنىڭ قانداق بىر بهرھ

 ۇســۇل ئېڭــى يهگهر ئۇ ئــۈنكىچــ. ۇ بولمايــدقــۇقى ھوۇرۇۋېلىش تــهپقىلىمىــز د
ــويىچ ــا ئهمهس، ئهب ــۇل كون ــويىچۇس ــا قه ب ــق ئالالھق ــم قۇلچىلى ــسه، دهنىلى  ې

 ۆزىنىـڭ ئۈتـۈنلهي پۇپ، خىالپلىق قىلغان بولۇيرۇقىغا بڭ ئالالھنىهمهلىيهتتهئ
 ۇللىرى قڭ ئالالھنىۇ ئۇڭاش. ۇ ئىش قىلغان بولىده قارىشى بويىچهرهپلىمهبىر ت

ــارد ــدۇ چىقىرىىنقات ــل. ۋېتىلى ــى تىــل بى ــدا، ئهندىن ــېيتقان ــا ۇ ئ ــر كاپىرغ  بى
 .ۇئايلىنىد

 مۇھاكىمه
 ه ئوخشىماسلىقالرغا قانداق پوزىتسىيۇرىسىدىكى ئوتترىئهتلهره قايسى شھهر

 ېرهك؟ كۇتۇشت
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    ېرىېرىېرىېرى خاراكت خاراكت خاراكت خاراكتهرقنىڭهرقنىڭهرقنىڭهرقنىڭ پ پ پ پۇرىسىدىكىۇرىسىدىكىۇرىسىدىكىۇرىسىدىكى ئوتت ئوتت ئوتت ئوتتهزھهپلهرهزھهپلهرهزھهپلهرهزھهپلهر قايسى م قايسى م قايسى م قايسى مھهرھهرھهرھهر

 
 قارىتـا ۇممىتىگه ئـهيغهمبهرلهرنىـڭ بايان قىلىنغانلىرى بـارلىق پيۇقىرىدا

 ڭلنى مىـساۇقىرىقى يۈممىتى ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مۇپ، بولېيتىلغانئ
 ۇھهممهد مــــۇمهن ئومــــهنــــى، يېلىــــدۇ، كۇيغــــۇن ئۆلىكىگهئىككىنچــــى بــــ

 هپ د»هرىئىتىشـــ «ڭ ئالالھنىـــنـــى»هرىئهتشـــ «ۈشـــكهن چهلهيھىســـساالمغائ
 ۇســـۇلمان مهممىـــسى ھڭ قىلغانلىرىنىـــهمهل ئۇنىڭغـــا ئهمـــده ھهنگهن،ئىـــش

 هنه يۇنـداق، مۈشىنىـشى چنى»هرىئهتش «همنىڭ ئادهلۇم مهگهرئ. ېسابلىنىدۇھ
 ۆزىنىــڭ ئهن ئىككىــيلهر ھۇپ، بولــۇنــداق ئۈشىنىــشى چهمنىــڭبىــر ئادباشــقا 

 هرىكىتىـدهھ- ئىـشهننىـڭ قىلغان بولـسا، ئىككىيلهمهل ئه بويىچۈشهنگىنىچ
 ڭ ئىككىلىـسى ئوخـشاشال ئالالھنىـهر ھېكىن لـۇ، بولسىمهرقلهر پۇنچهم-انچهئ
 ه بـويىچۇيرۇقى بـڭ ئىككىلىـسى ئالالھنىـهر ھۈنكىچـ. ېسابلىنىدۇ ھۇللىرىق

 ڭ ئالالھنىـۆزىنىال ئـېچكىممـۇ ھهھۋالـدا، خىـل ئۇب. ۇ قارايدهپئىش قىلدىم د
 ېيهلىسۇن؟ دهمهس ئۇنداق باشقىالر ئۇلى،ق

ـــا ـــال مهقهت پھهتت ـــهن ـــڭ بڭ ئالالھنى ـــي ھۇيرۇقىنى ـــسىنى مهقىقى  هنى
 باشـقىالرنى ئالالھقـا ۇ قانداقمهپ، قىاللمىدى دۇنداق باشقىالر ئۈشىنهلىدىم،چ

 هن بىـلۆكتهملىـك ئۇنـداق بۋېتهلىـسۇن؟ قاتارىـدىن چىقىرىۇچىالر قىلغهتئىتائ
 ۇددىر خــهســىل«: ېــسابالپ ھهك خوجايىنــدۆزلىرىنى ئــۇددى خــۆزلهيدىغانالر،ســ

ــ ــا بڭئالالھنى ــسۇيرۇقىغ ــڭ مۇنغاندهك، بوي ــهنگىنىم چېنى ــويىچۈش ــشه ب - ئى
 هيـدهپ ھهرنى سـىلېنىـڭ مڭالر، قىلمىـساۇنـداقئ. ۆرۈر زۇشـۇڭالر بولهرىكهتتهھ

 ېمه نـۇ بـېقىڭالر،ئـويالپ بـ. ۇ قاراشـتا بولىـدېگهندهكد»  بارۇقۇمھوقچىقىرىش 
 !هھ-هھۋال ئېغىر ئېگهند

 بىـــر هن بىـــلهڭگىللىـــككىمكـــى ي«: هلهيھىســـساالم ئۇھهممهد مـــشـــۇڭا
 ۈنكى،چـ. ېـگهن د»ۇ تارتىـدۆزى ئـۋىتىنى ئـاقىۇنىـڭ ئېسه، كاپىر دۇسۇلماننىم

 ۇيرۇغـان، بۇشـقا بولۇچىالردىنۇنغ بويـسۇيرۇقىغـا بۆزىنىڭ ئۇسۇلمانالرنىئالالھ م
 ھۆكۈمـۈمگه ۋه ۈشهندۈرۈشـۈم چېنىـڭ مۇم چوقـهريـاق، سـىل«: ۇرادهر بـۇ بهممائ

 هنـدهك مهنه يهمهس، ئالالھال ئڭالر ئىالھىهرنىڭ سىل-ۇب (ېرهك كۇنۇشۇڭالربويس
 ۇنمىـساڭالر، بويسۇيرۇقۇمغـا بهگهر، ئ)همهسـمۇ؟ ئېگهنلىكـى بار دۇكىچىك ئىالھم

 هن مهتئىيـنهزهر،چىقارماسـلىقىدىن ق- چىقىـرىشهيـدهپ ھنىهر سىلڭئالالھنى
ــدهپ دىنــدىن ھهرنىســىل ــده د»هن چىقىــرىمهي ــداقب. ۇي  ۆزنى ســهكهببــۇرانه تۇن

ــۇســۇلمانالرنىڭ باشــقا مېگــۈچىلهر،د ــاپىر بول  هتمهســلىكىدىنك-ېــتىش كۇپ ك
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 . بارهۋپى خېتىش كۇپ كاپىر بولۆزىنىڭ ئهتئىينهزهر،ق
 ۇرىــسىدىكى ئوتت»هرىئهتشــ «هنبىــل» ندىــ «هرنىڭ ســىلهنم! كۆپچىلىــك

 هر ھهھهتتىكـى جۇنـۇش ئالالھقـا چوقهمـده ھۈشىنىـشىڭالرنى، چۇق تولهرقنىپ
 چىقارماســلىقىنى هلتــۈرۈپ كهرقنــى پهھهتتىكــىج» دىنــى «هرقنىــڭ،قانــداق پ

 ىجرا ئۇيرۇقلىرىنى بڭ ئالالھنىهن بىلۇسۇل ئه ئاالھىدهلۇم مۈشىنىشىڭالرنى،چ
 هقىــقهتهن ھهيغهمبىرىنىــڭ پۇنىــڭ ئۋه ئــالالھ ۈردهتــ هقىقىــي ھهمقىلغــان ئــاد

 ه ئاساسقا ئىگهنچلىك ئىشهدىسته ھۋه ۇرئان قهمده ھۇيرۇغانلىقىنى، بۇشۇنداقم
 .هن قىلىمۈمىد ئۇشىنى بولۇغان تونهپد

 

 مۇھاكىمه
 ۇتــۇش ته قانــداق پوزىتــسىيهرقــلهرگه پهھهتلهردىكــى جۇنۇش بويــسئالالھقــا

 ېرهك؟ك

 
        هرقنىهرقنىهرقنىهرقنى پ پ پ پۇرىسىدىكىۇرىسىدىكىۇرىسىدىكىۇرىسىدىكى ئوتت ئوتت ئوتت ئوتت»»»»هرىئهتهرىئهتهرىئهتهرىئهتشششش « « « «هنهنهنهن بىل بىل بىل بىل»»»»دىندىندىندىن««««
    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ چىقىرىد چىقىرىد چىقىرىد چىقىرىدهلتۈرۈپهلتۈرۈپهلتۈرۈپهلتۈرۈپ قانداق زىياننى ك قانداق زىياننى ك قانداق زىياننى ك قانداق زىياننى كۈشهنمهسلىكۈشهنمهسلىكۈشهنمهسلىكۈشهنمهسلىكچچچچ

 
 هرقنـى پۇرىـسىدىكى ئوتت»هرىئهتشـ «هنبىـل» دىـن «هرگه سىلهن مئهمدى

ــلىكنىڭ،چ ــىلۈشهنمهس ــائىي رايونهرنىڭ س ــا ئىجتىم ــانالرنى ۇڭالرغ ــداق زىي  قان
 .ېرىمهن چىقىرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بهلتۈرۈپك

 ۆره ئۇپ، بولۇسۇلى خىل ئهچچه بىر نهھهتته جۇش ناماز ئوقرنىڭمۇسۇلمانال
 ۈسـتىگه ئڭ كىنـدىكىنىهزىـلهر بۇ، قويىـدۆكرىكىگه قـولىنى كـهزىـلهر بۇرغاندا،ت

 نـى»هفـاتىھ «ۈره ئىمـام سـهزىـلهر بۇغانـدا، نامـاز ئوقهگىشىپ ئىمامغا ئۇ،قويىد
 ۇ، چىقىـدۇپقـ ئوېـتىم قر بىـهنه يۋازدا ئـاهس پۆزى ئـېيىن، بولغاندىن كۇپئوق

. ۇيـدۇ ئوقهس پهزىـلهر بۇيـدۇ، ئوقۈنلـۈك ئهزىـلهرنى ب»ئامىن «ۇمايدۇ، ئوقهزىلهرب
ــداي ــان ھۇقىرى ــان قىلىنغ ــل ئهر باي ــر خى ــهممىــسى ھۇســۇلنىڭ بى  ۇھهممهد م
.  ئاساسى بارهقىقىي ھهممىسىنىڭ ھۇپ، قىلىنغان بولهقلىد تهلهيھىسساالمغائ
 هممىـسى ھۆپچىلىكنىـڭ كۇ، بولـسىمهرق پازراق ئۇسۇلىدا ئۇش ناماز ئوقۇڭا،ش
ــهلهيھىســساالمنىڭ ئۇھهممهدمــ  هزى مىــجهزى بهممــائ. ېــسابلىنىدۇ ھۈممىتى ئ

ــشىل ــك كى ــداق بهر،ئىتتى ــ «ۇن ــىلىلىرىنى، م»هرىئهتش ــى «هس ــىلهم» دىن  هس
 خاتـالىق هھهتتىكـىج» دىنى« ئوخشىماسلىقالرنى هھهتتىكى جۇ بۋېلىپ،قىلى

بىرىنـى قـاتتىق - بىـرۆزئـارا بارمـاي، ئهسـجىدكه، مۇۋېلىپ بولۇرۇھ گهۋېلىپ،د
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 قــوغالپ چىقىرىـــشىپ، قـــاتتىق هســـجىدلهردىنبىرىنــى م- بىـــرۆكۈشــۈپ،س
 هزھهپــلهرگه مۇرغــۇن نۇممىتىنى ئــهلهيھىســساالمنىڭ ئۇھهممهد مــهۋالىــشىپ،د
 .ۆلۈۋهتتىب

 ه بولــدى قىلمــاي، كىچىــك ئىــشالرنى باھــانهن بىــلۇنىــڭ بهتتــا ھبهزىــلهر
. ۆكۈشـتى سهپ دهتچى يـاكى بىـدئۇناھكـارى كاپىر، گبىرىن- بىرۆزئاراقىلىپ، ئ

ــادهزىب ــۇم مهملهر ئ ــسبهل ــشقا نى ــڭ ئهتهن ئى ــان قۆزلىرىنى ــستىن ھۋه ۇرئ  هدى
 دهپ ېـرهك كهگىـشىش ئۆزلىرىگه ئاسـاس قىلىـپ، باشـقىالرنى ئـۈشهنگىنىنىچ

 دائىرىــسىدىن ڭنىــ»دىنــى «ڭ ئالالھنىــۇالرنى قىلىنــسا، ئــهت رۋادانــا. ۇقارايــد
 .ۇاقچى بولىدقوغالپ چىقارم

 ۇرغـــۇنقاتـــارلىق ن......  شـــافىئىيهنهفىـــيه، ئارىـــسىدا ھمۇســـۇلمانالر
 ۋه ۇرئـان قهممىـسى ھهزھهپلهرنىـڭ مۇبـ. هر بـارلىقىنى بىلىـسىلهزھهپلهرنىڭم
 ۆزىنىـــڭ ئهمـــدهھ. ۇيـــدۇ تونهپ كىتـــاب دۇزلـــۇق نوپۇقىرى يـــهڭ ئهدىـــسنىھ
 ڭ بىرىنىــهلكىــمب. ۇ ئالىـدۆرســهتمىلهرنى كۇالردىن ئـهن، ئاساســۈشهنچىـسىگهچ

 بولـسام، هزھهپته مهلۇم مهن مهگهرئ. ۇمكىن مۇشى خاتا بولڭ بىرىنىهنهتوغرا، ي
 هن بىـلهر كىـشىلهزھهپتىكـى قارىسام، باشـقا مهپ توغرا دۆزۈمنىڭكىنى ئهمدهھ
 ۇالرنىـڭ ئۈشهندۈرۈپ، چۇالرغا قارىغان جايالرنى ئهپ توغرا دهن مۇنازىرىلىشىپ،م

 ۈشـىنىپ خاتـا چهمنىـڭ ئادهلۇما مهممئ. هنبولىمخاتالىقىنى ئىسپاتلىماقچى 
.  باشـقا بىـر ئىـشهن چىقىرىش تامـامهيدهپ دىندىن ھۇنىئ.  بىر ئىشېلىشىق
ــر مهرھ ــۇلماننىڭ بى ــڭ ئۇس ــسى چۆزىنى ــويىچۈشهنچى ــ «ه ب  همهل ئكه»هرىئهتش

 هن بىــلۇسـۇل خىــل ئ10 ۇسـۇلمان، مهپهر ن10 هگهرئ. ۇ بولىــدۇقىقىلىـش ھوقـ
 ۇسـۇلمان مهممىـسى ھۇالرنىـڭ ئهنسه، ئىشهكهرىئهت شهقهتپ ۇالر قىلسا، ئهمهلئ
 ۇالرنىـڭئ. ۇ قىلىـدهشـكىلت (Ummah) نـى»ۇممهتئ« بىر ۇالرئ. ېسابلىنىدۇھ
 هممـائ.  ئاساسى يـوقېچقانداق ھېتىدىغانغا كۆلۈنۈپ بهزھهپلهرگه مۇرغۇنلىغانن
 ئىـشالر ۈشـشهكچ-ۇشـشاق ئهمىـشه ھهر، كىـشىلۈشـهنمهيدىغان چۇقتىنى نـۇب
. ۇيـدۇ تـالالپ نامـاز ئوقهسـچىت پـارچىالپ، مېكىـدىنچ- چاكۇممهتنى ئۈچۈنئ
ــارائ. ۇ قىلمايــدېلىشكــ-ېــرىش بۆزئــارائ كىچىــك . ۇشــمايدۇباجــا بول-ۇدا قــۆزئ
 .ۈرۈشىدۇ يېسابالپ ھۇممهت ئۆزىنىال ئۆلۈنۈپ، بۇرۇھالرغاگ

 

 مۇھاكىمه
 قانـداق ۈشهنمهسـلىك چهرقنى پۇرىسىدىكى ئوتت»هرىئهتش «هن بىل»دىن«

 ۇ؟ چىقىرىدهلتۈرۈپيانالرنى كزى
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     زىيىنى زىيىنى زىيىنى زىيىنىېقىشنىڭېقىشنىڭېقىشنىڭېقىشنىڭ ق ق ق قهتكههتكههتكههتكه چ چ چ چئۆزئارائۆزئارائۆزئارائۆزئارا

 
 چىقىدىغان ېلىپ كېقىشىدىن قهتكهبىرىنى چ- بىرۆزئارا ئمۇسۇلمانالرنىڭ

 بولساق ېيتىدىغان ئېلىپھىندىستاننى ئ. هس ئىنتايىن تۆلچهرلهشزىياننى م
اغـدا  چۇ شـۇ بـۇپ، ھىندىستان ئايرىلمىغان بولـهنيىلى پاكىستان بىل-1938(
 ۇشـۇنداق مئهگهر ۇپ، مىليون بولـ80 سانى ۇسۇلمانالرنىڭ، م)ۇتۇق نۆزلهنگهنس

 ېگىـز بـايرىقىنى ئۈيـۈك بڭ ئىتتىپاقلىشىپ، ئالالھنىـهك بىردۇممهتزور بىر ئ
 ۈرئهت ئىلماسـلىققا جـۆزگه كـۇالرنى ئـۇ كىممـۇنيادا بولسا، دڭىدىغان ماۆتۈرۈپك

 ۈز يهچچه نۇممهت ئۇ بۈپهيلىدىن تكهزھهپچىلى مهمهلىيهتته، ئهمما ئۇن؟قىاللىس
 ۇ ئىشالردىمڭ چوهتتا قىلىشىپ، ھهسهتخورلۇقا ھۆزئار پارچىلىنىپ، ئهزھهپكهم
 ۆزئـــارائ. ۇ ســـاقلىيالمايدهكلىكنـــى بىرلىـــشىپ، ســـىرتقا قارىتـــا بىردۆزئـــارائ
 ېـشىپ ئۈشـمهنلىكىدىنمۇ دڭ ناسـاراالرنىهن بىلهھۇدىيالر يهتتا ھۈشمهنلىكى،د
 هيرىـي غهپتارتماسـتىن تۇسـۇلمانالر مهزھهپتىكـىغالردا بىـر م چاهزىب. ۈشىدۇچ

 ۇنـداق بۇ، قىلىـدهك بـوزهزھهپتىكىلهرنى بىرلىشىپ، باشقا مهن بىلكىلهردىندى
 هك بـوزېلىـشى، ئاستىدا قۆكۈمرانلىقى ھڭ باشقىالرنىۇسۇلمانالرنىڭ مهھۋالدا،ئ

. ۇچراۋاتىـدۇئ جازاغـا ۇالرئـ. ۇ بولىدهجهبلهنمىسهكمۇ ئۇچرىشىدىنقىلىنىشىغا ئ
  :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندائالالھ ق
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    ۇرۇشـقاۇرۇشـقاۇرۇشـقاۇرۇشـقا ئ ئ ئ ئهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (ۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپ قىلىـپ، ئارىالشـت قىلىـپ، ئارىالشـت قىلىـپ، ئارىالشـت قىلىـپ، ئارىالشـتهرهرهرهر پىرقىل پىرقىل پىرقىل پىرقىلهرنىهرنىهرنىهرنىياكى سىلياكى سىلياكى سىلياكى سىل...... ...... ...... ...... ««««
سـۈره  (»»»»........................ۇرۇرۇرۇر قـادىرد قـادىرد قـادىرد قـادىردېتىـشقاېتىـشقاېتىـشقاېتىـشقا ئـازابىنى ت ئـازابىنى ت ئـازابىنى ت ئـازابىنى تڭالرنىـڭڭالرنىـڭڭالرنىـڭڭالرنىـڭ بىرى بىرى بىرى بىرىڭالرغـاڭالرغـاڭالرغـاڭالرغـابىرىبىرىبىرىبىرى) ) ) ) ېلىپېلىپېلىپېلىپسسسس

 )تئايه-65ئهنئام 
ــۇ ــڭ ئايب ــۇنى مهتنى ــهزم ــسا، ئالالھنى ــازاالش ئڭ بول ــرى، ۇســۇلىدىن ج  بى

 هڭ تۇزۇپ، قىلغـۇجـۇم ھۆزئـارا ئۆلـۈپ، بهزھهپـلهرگه كىچىـك مۇرغۇن نهرنىسىل
 .ۇرھاالك قىلىشت

ــ! قېرىنداشــالر ــا ب ــۈنكى بهل دۇمان ــستان مۈگ ــار دۇســۇلمانلىرى ھىندى  ۇچ
 هرلهرده يۇبـ. ۇنداق شېخىمۇ تهۆلكىسىد ئهنجاپ پۇپمۇ بولۇپ، جازا بولۇۋاتقانبول
. ۇرىــدۇ ئالــدىنقى قاتــاردا ته بــويىچهملىــكهت مۈرهش ئارىــسىدىكى كــهزھهپــلهرم
 سـانلىقنى ۆپ كـڭالر سـانىهرنىڭ سـىلهنجاپتـا پهرچه بولغانلىقتىن، گۇشۇنداقم

. ۇ ئـاچقىلى بولمايـدۆز سـۇ قىلچىمـۇدرىتىڭالردىنقـ-ۈچ كهمما ئهللىسىمۇ،ئىگ
 هزھهپلهرنـى مۇ بۇنداقتا ئهنمىز، ئوياليدىكهتنىسائاد-تهخ بهممىمىز بىز ھهگهرئ
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 ئاسـتىدا »هرىئىتىشـ «ڭ ئالالھنىـۇپ، بولۇغقاندهك بىر تۆزئارا ئۋېتىپ،تارقىتى
، Ddobandi هنهفىــي،، ھAh-Ihadith. ېــرهك كۇيۇشــۇش ئۇپ بولــۇممهتبىــر ئــ
Brelviـــۈننىي ســـه،، شـــىئ ـــهممىـــسى ھڭ قاتارلىقالرنى  هشـــكىل تۇممهتنى ئ

ــد ــۇ،قىاللماي ــالمىش ۇ ب ــ« ئات ــڭ جاھىلىي»ۇممهتلهرئ ــسۇلى مهتنى ــهھ  ۇپ، بول
 (Ummahe-Muslimah) ۇ بولـسىمۇ ئـۇپ، بولـۈممىتى بىرال ئهقهت پڭئالالھنى

 .بارهت ئىهمئىيىتىدىن جۇسۇلمانالرم
 

 مۇھاكىمه
  قانداق زىيانلىرى بار؟ېقىشنىڭ قهتكه چۆزئارائ. 1
ــشىش ئهتكهســائاد-هخــت بهقىقىــيھ. 2 ــۈچــۈن ئېرى ــىسى ئىلل قاي  هتلهرن

 ېرهك؟يوقىتىش ك
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     ناماز ناماز ناماز نامازۆلۈمۆلۈمۆلۈمۆلۈمبببب    ئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچى
  
 

 هجبۇرىيهتدىنى م (IBADAT) هت ئىبادېكسىيهل-1
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
ــدىنقى ــن «هرگه ســىلېتىمــدا قئال  هنىــسىنى منىــڭ»هرىئهتشــ «ۋه» دى

 ۋاتقـان دائىـم قوللىنىۇسۇلمانالر مهرچه گهرگه، سىلۈگۈنب.  ئىدىمۈشهندۈرگهنچ
 ۆزنىڭ ئـاز بولغـان بىـر سـهك بىلىـدىغانالر بهنىـسىنى تـوغرا مهممـائ. ۇولسىمب
 .(Ibadat)»هتئىباد «ۇ  بولسىمۇ ئۆتىمهن، ئۈشهندۈرۈپ چهنىسىنى مهقىقىيھ

  :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندا قئالالھ
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 )هتئاي-56 زارىيات ۈرهس(

 هقسهت بىردىنبىر مڭالردىكى ياشىشىۋه ۇلۇشۇڭالر توغهرنىڭ سىلهتته، ئايبۇ
 هنلىكـى ئىكۈچـۈن ئۇنـۇش ئالالھقـا چوقهقهت بولماسـتىن، پۈچـۈنباشقا ئىش ئ

ــقئ ــىتىلگهن، كېنى ــدى ئۆرس ــىلهم ــهر س ــاد «ۇم چوق ــڭ»هتئىب ــسىنى منى  هنى
 ۆزنىڭ سـۇ بـهگهر ئۈنكى چـۋاتىسىلهر، قىلىۇ ئارزهن بىلهشنالىق تۋېلىشنىبىلى

 ئــادا ۇرچــۇڭالرنى بڭالردىكى ھايــاتىۇ بــهڭالر، بىلمىــسهنىــسىنى مهقىقىــيھ
 ۇشـۇ ئىـشقا ئاشمىـسا، مهقـسهت مۆزلىگهن قانداق ئىشتا كـهر ھهر،قىاللمايسىل

ارنى  بىمـــهگهر ئۇربىـــر دوختـــ. هر بولغـــان بولىـــسىلهغلـــۇپ مۇمئىـــشتا چوقـــ
 ۇل ياخـشى ھوسـېھقان بىر دهگهرئ. ېسابالنمايدۇ ھۇر بىر دوختۇ ئۋالىيالمىسا،دا

ــسا، ئ ــداقتائااللمى ــى يۇنىــڭ ئۇن ــانلىقىنى ئوبــدان تهرن  ۇ، ئىــسپاتاليدېرىمىغ
 هنــى يهقــسهتنى مهقىقىــي ھڭالردىكى ھايــاتىۇنيــا دهر ســىلهگهرئوخــشاشال ئ

 ڭ چـوهڭ ئڭالردىكى ھايـاتى،ۇ بـۇنداقتا ئۇنلىمىساڭالر، ياخشى ئورنى»هتئىباد«
 بولغـــان ۈشـــهندۈرمهكچى چهن مڭىـــۆپچىلىكن كۇڭاشـــ. ۇ بولىـــدهغلـــۇبىيهتم

ــڭئىباد ــسىنى مهتنى ــۈل كهنى ــۆڭ ــشىڭالرنى، ئاۇپ قوي ــده ھڭلى ــسىڭالردا ئهم  ې
 ڭالردا ھايـاتىهرنىڭ سـىلۇ بـۈنكىچـ. هن قىلىـمۈمىـد ئڭالرنى ساقلىشىهھكهمم
 .هسىله مۇناسىۋهتلىك مڭالرغاۇشۇ بولهغلۇپ قازىنىش ياكى مۇۋهپپهقىيهتم
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 مۇھاكىمه
  الزىم؟ۋېلىشىمىز ئوبدان بىلىهنىسىنى منىڭ»هتئىباد «ۈچۈن ئنېمه

 
    هنىسىهنىسىهنىسىهنىسى م م م منىڭنىڭنىڭنىڭ»»»»ئىبادهتئىبادهتئىبادهتئىبادهت««««

 
 چىققـان ېلىـپ كۆزدىن سـېـگهند (ABD)» ئابدى «ۆز سۇ بېگهن دئىبادهت

 ۇڭاشـ. ۈرىـدۇ بىلدهنىنـى مېـگهن دۇل مـاالي يـاكى قـۆز سـېگهند ABD ۇپ،بول
. ۇ بولىـدېگهنلىـك يولى دۇللۇقنىڭ چاكارلىق ياكى ق-هنىسى مىڭن»هتئىباد«
 قهتمهنلىك ئىشلىرىنى ساداۇنىڭ ئۇپ، بولۇلى قهمنىڭ ئادهلۇم مهم بىر ئادهگهرئ

 قىلغـان بولـسا، هت خوجايىنغا ئىتائۇ شهن بىلۋۇجۇدى ۈتۈن پۇنلىسا، ئورهنبىل
 بىـر هگهر ئسىچه،هكـ ئۇنىـڭب. ۇ بولىـدهت ئىبـادهنى يۇ، بولىدۇلچىلىق قۇمانا ب

 هممـا ئالغـان بولـسا، ئهققى ئىش ھهم بولغان بولسا، ھۇل قهمگه ئادهلۇم مهمئاد
 هتـسىزلىك ئىتائۇ بولمىغان بولـسا، بـهتمهنقىلغان ئىشلىرىدا خوجايىنغا ساداق

 ۇ ئـېيتقانـدا، قىلىپ ئېنىقراقئ. ۇ سادىر قىلغان بولىدهت جىنايهتتاھ. ۇبولىد
 .ۇ بولىدهم چىقالمىغان ئادۆددىسىدىن ھڭبىر خىزمىتىنى

 زادى قانداق هتهن خوجايىنىغا نىسبۆز ئۇلنىڭ بىز بىر چاكار ياكى قئهمدى
 . باقايلىۆزلىشىپ توغرىسىدا سۇشى بولهتمهنئىتائ

 ۇنىڭغا بىلىپ، ئهپ ئىگىسى دۆزىنىڭ خوجايىنىنى ئۆزىنىڭ ئۇ ئبىرىنچى،
ــمۇشــىســادىق بول ــۈنكىچــ.  الزى ــ خوجــايىنى، پۇنىــڭ ئ،ۇ ئ  ۇچى، قىلغــشهرۋى

ــدىغ ــازارۇچى،قوغ ــهت ن ــۇچى قىلغ ــدىن ئۇپ، بول ــادىق بولۇنىڭ ــقا س ــقا باش  ۇش
 . ئىشىنىشهتئىي قۇقىغا يوقلڭ بىر كىشىنىهنه يهرزىگۈدهكئ

 ه قىلـچۇيرۇقلىرىنى بـۇنىڭ ئۇپ، سادىق بولهڭگۈ خوجايىنغا مئىككىنچى،
 ۇرۇنلــۇق ھهرگىزمــۇ ئورنىــدا ھهتخىــزم.  قىلمــاي ئىجــرا قىلىــشهرۋالىــقبىپ

ــ ــلىقى، ئ ــشىمچىلىق بۆزقىلماس ــاكى باشــقىالرنىې ــلىقى ي ــپىگه گڭ قىلماس  ې
 هر ھۇلبىـر قـ.  خاھىشىغا خىالپلىق قىلماسلىقى الزىمڭكىرىپ، خوجايىنىنى

 هزى بڭ خوجايىنىنىـۇپ، بولۇل قانداق جايدا ئوخشاشال قهر ھۋه ۋاقىتتاقانداق 
 ېمهسـلىكى دنمايمهنۇ بويسۇيرۇقلىرىغا باشقا بېكىن لۇنىمهن، بويسۇيرۇقلىرىغاب
 هركىـن باشـقا چاغـدا ئۇپ، بولـۇل خوجايىنغـا قـۋاقىتتـا هزى بۇياكى ئ. ېرهكك

 .ېرهك كېمهسلىكى دهممهنئاد
 ۈزۈپ خوجـايىنى تـۇ ئـېـرهك، كۇنۇشى خوجايىنىغا چوقۆزىنىڭ ئئۈچىنچى،

 ۇنۇشـىنى چوقۆزىنىـڭ قىلىـش ئـارقىلىق ئهمهلپىرىنسىپالرغا ئ-ۇن قانهرگهنب
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 خوجايىنغـا ۋاقىتتـا هرگهن بهلگىـلهپ خوجـايىنى بۇم چوقۇئ. مئىپادىلىشى الزى
 هتمهن ئىتـائۋه سـادىق ۇتلهق خوجايىنىغا مـۆزىنىڭئ.  الزىمۈرۈشى بىلدۆرمهتھ

 . الزىمهلىللىشى دهنلىكىنىئىك
 ۇپ، بولــهرت شــۇھىم مــۈچ ئــهكىللهندۈرىدىغان شــنــى»هتئىبــاد «ۇ بــمانــا

ــ ــادىق بول ــا س ــى، خوجايىنىغ ــى،. ۇشبىرىنچ ــائئىككىنچ ــا ئىت  هت خوجايىنىغ
 :هيدۇ دۇنداق مۇرئاندائالالھ ق. ۇنۇش خوجايىنىغا چوقۈچىنچى،ئ. قىلىش
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 »»»».... يـاراتتىم يـاراتتىم يـاراتتىم يـاراتتىمۈچۈنالۈچۈنالۈچۈنالۈچۈنال قىلىش ئ قىلىش ئ قىلىش ئ قىلىش ئهتهتهتهت ئىباد ئىباد ئىباد ئىبادڭاڭاڭاڭا ما ما ما ماهقهتهقهتهقهتهقهت ئىنسانالرنى پ ئىنسانالرنى پ ئىنسانالرنى پ ئىنسانالرنى پ،،،،جىنالرنىجىنالرنىجىنالرنىجىنالرنى««««
 )هتئاي-56 زارىيات ۈرهس(

 ۇالرنىـڭ يارىتىـشى، ئهخلـۇقالرنى مۈردىكىكـى تـ ئىكۇ بـڭ ئالالھنىـيهنـى،
 ئالالھقـا قارشـى ڭالپ، ئاۇيرۇقىنى بڭال ئالالھنىۇشى، ئالالھقا سادىق بولهقهتالپ
 ۈرۈشـى، بىلدۆرمهت ھېگىلىپ ئالالھقىال ئڭلىماسلىقى، ئاۇيرۇقنى قانداق بهرھ

ــقىالرغا ب ــداقباش ــم، دۇن ــلىقى الزى ــۇر قىلماس ــ. ېگهنلىكت ــا ب ــۇمان ــش ۈچ ئ  ئى
 هقهت پهتلهرده ئــايۇرغــۇن ئــالالھ نۇپ، بولــهنىــسى مۆزنىڭ ســېــگهن د»هتىبــادئ«
 باشـقا ۋه هلهيھىسـساالم ئۇھهممهد مـۇپ، بولـۇيرۇغان قىلىشقا بهت ئىبادۆزىگىالئ
 هقــسهت ئاساســى مۇشــۇ مهتكۈزۈشــىمۇ دىننــى يهتكه ئىنــسانىيهيغهمبهرلهرنىــڭپ
 . بولغانۈچۈنئ

 .» يوقهئبۇدا م ئالالھدىن باشقۈچۈن ئۇنۇش چوقسىلهرگه«
 هل پادىـشاھ دۇ ئـۇشـۇڭالر، بىرال پادىشاھقا سـادىق بولهقهت پهر سىلدېمهك،

 ۇن قـانۇ بـۇنۇشۇڭالر، بويـسۇنغـا بىـرال قانهقهت پهرسـىل. ېـرهك كۇشـىئالالھ بول
 ۇ ئـۇنۇشۇڭالر، بىرال ئىالھقا چوقهقهت پهرسىل. ېرهك كۇشى بولۇنى قانڭئالالھنى

 . الزىمۇشىئالالھ بول
 

 مهمۇھاكى
 ۈشهندۈرۈڭ؟ مىسالالر ئارقىلىق چهنىسىنى منىڭ»ئىبادهت«

 
        ۈشهندۈرۈشتىنۈشهندۈرۈشتىنۈشهندۈرۈشتىنۈشهندۈرۈشتىن خاتا چ خاتا چ خاتا چ خاتا چهنىسىنىهنىسىنىهنىسىنىهنىسىنى م م م منىڭنىڭنىڭنىڭ»»»»ئىبادهتئىبادهتئىبادهتئىبادهت««««

    ۋهتلهرۋهتلهرۋهتلهرۋهتلهر چىقىدىغان ئاقى چىقىدىغان ئاقى چىقىدىغان ئاقى چىقىدىغان ئاقىېلىپېلىپېلىپېلىپكككك
 

ــسىنى مئىبادهتنىــڭ ــسىڭالردا ئهنى ــان تې ــساۇتق ــدى ئڭالر، بول  ېنىــڭ مهم
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 .ېقىڭالر بېرىپ بۋابسوئالىمغا جا
 هتىگهنـدىن ئىجـرا قىلمـاي، ئۇيرۇقىنى بـڭ خوجايىنىنىـۇپ، چاكار بولبىر

ــاغالپ تــهچكىــچهك  ۇنىڭغــا ئهر ســىلهدھىيىلىــسه، خوجــايىنىنى مۇرۇپ قــول ب
 همنى ئـادهلـۇم مۇنى خوجـايىنى ئـهر؟ بولىـسىلېسـسىياتتا قانـداق ھهتهننىسب

 هزىم ئون تهچچه ئالماي، خوجايىنغا نهدهممۇ بىر قۇ ئېكىن لۇيرۇسا، بۇتقۇزۇشقاق
 هلـۇم مۇنى خوجـايىنى ئـۇرسـا، قـاراپ تشـتۇرۇپۇ قول قېيىنقىلىپ، ئاندىن ك

 هجده قويمــاي، خوجايىنغــا ســۇ مىــدىرالپمۇ ئــۇيرۇســا، بۈزىتىــشكهخاتــالىقالرنى ت
 هممـا ئۇيرۇسا، بهپد» !هس قولىنى كڭئوغرىنى«: قىلىشقا باشلىسا، خوجايىنى

 ېقىملىـق قويماي، يۇ قوزغىلىپمىدىن ئورنۇرۇپ، تڭالپ ئاېنىق ئۇيرۇقنى بۇ بۇئ
 هپد» !هس قـولىنى كڭئوغرىنىـ«، »!هس قـولىنى كڭئوغرىنىـ «هن بىـلڭئاھا

 قـولىنى ڭئوغرىنى «ه ھاكىمىيىتىدۆز ئۇ ئهمما ئهكرارلىسا، تېتىم ئون قهچچهن
 خوجايىنىغا ۆز ئهمنى ئادۇ بهر سىله، ئورنىتىشقا ئىنتىلمىسۈزۈمىنى ت»ېسىشك
 ۇشـۇ ئارىسىدا مرۇللىرىڭال قهرنىڭ سىلهگهر ئدېيهلهمسىلهر؟ ۇنىدۇ بويسهقىقىيھ

ــــاد ــــسىيىدىكى ئ ــــل پوزىت ــــىلهملهرخى ــــسا، س ــــهرنىڭ بول ــــۇالرنى ئ  ېمه ن
 بولغـان بىـر ۇشـۇنداق مهرىكىتـىھ- ئىشهمما ئهيمهن، بىلمهيدىغانلىقىڭالرنىد

ـــاد ـــىلهمنى،ئ ـــاداقهرنىڭ س ـــا س ـــلهتمهنلىك ئالالھق ـــۇچى چوقهن بى  هپ دۇنغ
 هتىگهنــدىن ئلهر،هم خىــل ئــادۇبــ! هجهبلىنىــۋاتىمهن ئىنتــايىن ئڭالردىنقارىــشى

 هممــائ. ۇيــدۇ توختىمــاي ئوقۇيرۇقلىرىنى بــڭ ئالالھنىــۇرئانــدىكى قهچكىــچه،ك
 ۇ ئهرهپتىن بىر تهنه يۇ، ئىجرا قىلمايدۇيرۇقالرنى بۇ بهمهلىيىتىده ئۆز ئهزهلدىنئ

 ئـالالھنى يرىپ سـىهسۋىت. ۇ باشاليدۇشقاناماز ئوق) ۇمچهقوش (هپلىتوختىماي ن
 ۇرئــاننى قهن بىــلڭالر ئاھــاڭلىق جــارايىلهيــدۇ،هدھى مېــتىمالپ قڭ مىــهچــچهن

 دىنـدار ېگهن دېمه نهقۋادار، تېمىدېگهنن«: ۆرسهڭالر كهھۋالنى ئۇنداق بۇيدۇ،ئوق
 ۈشـىنىش بىـر خاتـا چۇ بـهمهلىيهتـته ئېتىـسىلهر، ماختـاپ كهپد» !هھ-كىشى
ـــــ ـــــۇپ،بول ـــــاد «هرنىڭ ســـــىلۇ ب  هنىـــــسىنىىـــــي مهقىق ھنىـــــڭ»هتئىب

 . چىققانپېلى كۈشهنمىگهنلىكىڭالردىنچ
 توختىمـاي باشـقىالر هچكىـچه كهتىگهنـدىن ئۇپ، بىر خىـل چاكـار بولـيهنه

 ه بـويىچۇنى قـانۇالرنىـڭ ئڭاليدۇ، ئاۇيرۇقىنى بۇالرنىڭ ئۇ، قىلىدهت خىزمۈچۈنئ
 قىلىپ ېتىبار ئه ئانچۇيرۇقىغا بڭ خوجايىنىنىهقىقىي ھۆزىنىڭئ. ۇئىش قىلىد

 ئالدىــدا جايىننىــڭ خولگهنــده،ه كۋاقتــى ۈرۈش بىلــدۆرمهت ھــهقهتپ. هتمهيــدۇك
 هر سـىلهگهرئ .هدھىيىلهيـدۇ ئىسمىنى پىچىرالپ مڭ ئاغزىدىال خوجايىننىهقهتپ
 ۇالرغــا بولــسا، ئهملهر پوزىتــسىيىدىكى ئــادۇشــۇنداق ئارىــسىدا مۇللىرىڭالرنىــڭق

ـــداق م ـــامىلهقان ـــسىلۇئ ـــڭ ئهر؟ قىلى ـــاالمۇالرنى ـــائ- س ـــهتلىرىنىس  ۆرۈپ چ
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ــسىلهر؟تاشلى ــۋهتمهم ــىلۇ ئ ــايىنىم دهرنى س ــان هپ خوج ــدا ئاتىغ ــىلۋاقتى  هر س
 هن، ئالىـسهققى ئىش ھهندىن مهز، ساختىپهبىئهتلىك تهس بىر پهنس«: هرھالد
 همهلىيهتـته ئۇپ، قويهپ خوجايىن دڭدا ئاغزىهيسهن، ئىشلۈچۈن باشقىالر ئهممائ

 هم ئـادهرقانـداق ھۇب. ېرىسىلهر بهددىيه رهپد» !ڭاليسهن ئاېپىنى گڭباشقىالرنى
 هر سـىلهجهبلهندۈرىـدىغىنى، ئهمنى ئـادېكىن لـۋات، بىر ئاددىي سايدىغانهلهبىل

 قىلىش، زاكات هج ھۇش، ئوقۇرئان سىيرىش، قهسۋى تۇتۇش، روزا تۇش،ناماز ئوق
 هممــا ئهر، قارايــسىلهپ د»هتئىبــاد« قاتــارلىقالرنى ئالالھقــا قىلىنغــان ېــرىشب
غا خىالپلىق ۇيرۇقى بڭى ئالالھنۈندۈزك-ېچه كهملهر ئادۇ ئاشۋاتقان قىلىۇنداقش

 ئىــش ه بــويىچۇيرۇقىبــ) ۇداســىزالرنىڭخ (ڭ ئاتىزمچىالرنىــۋهقىلىــپ، كــاپىرالر 
 هزهلـدىنئ) ۇنلىرىنىقان (ۇيرۇقلىرىنى بڭ ئالالھنىۇرمۇشتا، تۈندىلىكك. ۇقىلىد

 نىـڭ»هتئىبـاد «هرنىڭ سـىلۈشىنىـشمۇ، خىـل خاتـا چۇ بـۇ،ئويلىنىپ باقمايد
 .ۇپ چىقىدېلى كىكتىنۈشهنمىگهنل چهنىسىنى مهقىقىيھ

ــيهنه ــار بول ــل چاك ــر خى ــايىنى بۇپ، بى ــلهپ خوج ــايىن هرگهن بهلگى  ئىنت
 هن بىــلۆرمهتھــ-هت خوجــايىنى ئالدىــدا ئىــززۇ،كىيىــد» فورمــا«يارىــشىملىق 

 هن بىــلۇاليىملىــق ناھــايىتى مڭلىغانــدا، ئاۇيرۇقىنى بــڭخوجايىنىنىــ. ۇرىــدۇت
 هت ئىتـائۆزلىرىگه ئـهنىـل بۋۇجـۇدۇم ۈتـۈن پهت، نىـيۈتـۈنپ«: ۇرۇپ تـېگىلىپئ

تىنچلىـق . ۆرۈنىـدۇ كهتمهنقارىماققا باشقا چاكارالردىن ساداق. هيدۇ د»هنقىلىم
 هدھىيىلهيدۇ، خوجايىنىنى مۋازدا ئاۇقىرى ئالدىدا يۆپچىلىك كۋاقىتتا،سورىغان 

 هل دهھهتتىن، بىر جهنه يېكىنل. ۈشىدۇ چېسىپ بۋازىنى ئاڭ باشقىالرنىۋازىئا
 ۇ، قىلىـدهت خىـزمۈچـۈن ئۇنالر ساتقۋه ۈشمهنلىرى دڭجايىنىنى خوۇرادهر بۇشۇم

 خوجايىنىغـــا قارشـــى چىقىــــش ۇالرنىـــڭ ئهمكارلىـــشىدۇ، ھهن بىـــلۇالرئـــ
ــتلىرىگهس ــشىپ، خوجايىنۈيقهس ــى قاتنى ــامىنى دڭنى ــا ن ــسىدىن سۇني  هھىپى

 كىرىــپ ۇجرىــسىغا ھڭ خوجايىنىنىــېچىلهرده، كــڭغۇقــارا. ۇيوقاتمــاقچى بولىــد
 ۇشـتۇرۇپ خوجايىنى ئالدىدا قول قا، بولسۈندۈزلىرى كۇ،لىد قىلماقچى بوهستق
 هر سـىلهملهرگه، ئـادۇنداق بۋالىدۇ، كىرىهتكه قىياپهتمهن ئىنتايىن ساداقۇرۇپ،ت

 هممـائ. همـدۇر ئادهتـسىز خـائىن، ساداقهز، بىـر سـاختىپۇ ئـهر؟قانداق قارايـسىل
 ېمه نـۇالرنى بولـسا، ئـهرىكهتـتهھ- ئىـشۇشۇنداق مهگهر ئهندىلىرى، بڭئالالھنى

 هر، ئاتايـسىلهپ دهم ئـادۇئمىن دىندار، ئالالھقا سادىق مۇالرنى ئسىلهر؟ ئاتايهپد
 ۆرىـسىلهر، كۇرۇتلىرىنىبـ- يارىـشىملىق سـاقالۇالرنىـڭ ئۋۋال ئـاهر سىلۈنكىچ
 ڭ قىلغانلىقنىهجده توال سېشانىلىرىده تىزىدىن ئاشقان، پهكتهكلىرى يۇالرنىڭئ

 ناھـايىتى هسـۋىيلىرى تۇيـدۇ، ئوقۇزۇن نامـازنى ئـۇالر قالغان، ئېلىپئىزلىرى ق
. هر قالىـسىلهپ دهقـۋادار ئىنتـايىن تۋه ئىنتايىن دىندار ۇالرنى بولغاچقا، ئڭچو
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ــ ــا چۇب ــل خات ــشمۇ خى ــىلۈشىنى ــاد «هرنىڭ س ــۋادارت «ۋه »هتئىب ــڭ»هق  لىقنى
 . بولغانۈشهنمىگهنلىكتىن توغرا چهنىسىنىم

 ئىككــى قولىــدا غــانلىقىنى،ۇر قــاراپ تهئــبىگه كۇشــتۇرۇپ قــول قســىلهر،
 ۋه قىلغاندا ئىككى قول، ئىككـى تىـز هجده سېگىلگهنلىكىنى، ئۇتۇپتىزىنى ت

 هدھىيه مۇقىم مېغىز ئهچچه بىر نېغىزىدا ئۇرۇپ، تهگكۈزۈپ تهرگه يېشانىسىنىپ
رامـزان . رايـسىلهر قاهپ د»هتئىباد «هتنى پائالىيهت ئىبارۇشتىن ئوقۆزلىرىنىس
 هر سـىلۇنى بـۇزسا، ئاينى توشقۇ بهي ئىچمېمهي، يچكىچهه كهتىگهندىن ئېيىدائ
 »هتئىباد «ۇ يادلىيالىغانلىقنىمۈرىنى سهچچهبىر ن. هر قارايسىلهپ د»هتئىباد«
 ۇنى بـهلـسه، قىلىـپ كۋاپ تـاهئبىنـى كېرىـپ بهككىـگه مهنهي. هر قارايسىلهپد
ــــاد« ــــسىله ھهپ د»هتئىب ــــېسابلىۋېرى ــــشىلۇمهنر، ئوم ــــىرتقى هرنىڭ كى  س

 همــدهھ. ۋېرىــسىلهر قاراهپ د»هتئىبــاد« قــاراپال هرىكهتلىــرىگهدىكى ھقىياپىتىــ
 ڭ قىلىـپ، ئالالھنىـ»هتئىبـاد«قا »ئالالھ« قىلغانلىقىنى ۇشۇنداق مۇالرنىڭئ
 ۈرهسـ(»  ياراتتىمۈچۈنال قىلىش ئهت ئىبادڭا ماهقهت ئىنسانالرنى پۋهجىنالرنى «

 .هر قارايسىلپه قىلغانلىق دهمهل ئه ئايىتىگېگهند) هتئاي-56زارىيات 
 ئازادىلىـشىپ، هركىـن ئهن تامـامۇالر ئـېـيىن، قىلىپ بولغانـدىن كبۇالرنى

ــڭئ ــسى نۆزلىرىنى ــويىچ-هپ ــشى ب ــشهخاھى ــان ئى ــالىي- خالىغ ــلهتلهرپائ  هن بى
 .ۇغۇللىنىدۇش

 

 مۇھاكىمه
قانـداق خاتـا - قانداقهتهن نىسبهنىسىگه مهقىقىي ھنىڭ»هتئىباد «بىزده

 .ۈشهندۈرۈڭ چهنر بىل مىسالالهمىلىقاراشالر بار؟ ئ

 
     قىلىش قىلىش قىلىش قىلىشهتهتهتهت بويى بوشاشماي ئىتائ بويى بوشاشماي ئىتائ بويى بوشاشماي ئىتائ بويى بوشاشماي ئىتائۆمۈرۆمۈرۆمۈرۆمۈر ئ ئ ئ ئ----»»»»ئىبادهتئىبادهتئىبادهتئىبادهت««««

 
 قىلغـان هلهپ قىلىـشنى تهمهل ئهرگه يارىتىـپ، سـىلهرنى سـىلئالالھنىڭ

 هقىقىـي ھۇ، ئوخـشىمايدهن تامـامهن بىلۈشهنگىنىڭالر چهرنىڭ سىل،»هتئىباد«
 ېكۇنت سهرھ ۇت، مىنهر ھڭالردىكى ھاياتىۈتكۈل پهرنىڭ سىل- بولسا»هتئىباد«

نىغــــا ۇ قانڭ بوشاشــــماي، ئالالھنىــــۇ ئــــازراقمهممىــــسىده ھۋاقتىڭالرنىــــڭ
 هلگىلىـــمه بڭ ئالالھنىـــهرىكىـــتىڭالر بىـــر ھهر ھهرنىڭ ســـىلۇنۇشۇڭالر،بويـــس

 هرىكىـتىڭالرھ-ۆز بىـر سـهر ھهرنىڭ سـىلهتمهسـلىكى،دائىرىسىدىن ھالقىـپ ك
ــالالھ ب ــگهنئ ــسىپقا ئهلگىلى ــۇن پىرىن ــىل. ۆرۈر زۇشــى بولۇيغ ــاتىرهس  ڭالردا ھاي
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 ۇبـ. ۇ بولىـدهنـگهنىلهۋد گېت كونكر»هتئىباد« ئاندىن ڭالر، قىاللىساۇشۇنداقم
 ۆزلهڭالر سـېڭىڭالر، مـڭـالر،ئىچى-هپ يۇنـۇڭالر، يـاكى ئويغۇخالڭالر ئڭالرداھاياتى

 ڭالرنى بــالىلىرىڭالرمۇ، بولــساه بىلــلهن بىــلڭالر ئايــالى،»هتئىبــاد «هممىــسىھ
 هر ھۇرمۇشـتىكى تۈنـدىلىكك. ۇۋېرىدۇ بول»هتئىباد «هنىال يڭالرمۇ، قويساۆيۈپس

 ېلىـشى، كۇيغـۇن ئكه»هتئىباد «ۋه هلگىلىمه، دىنى بهرىكىتىڭالرھ-خىل ئىش
- بىــر ئىــشهر ھهتمهســلىكى، دائىرىــسىدىن ھالقىــپ كهلگىلىــمه بڭئالالھنىــ

 ېمىنـى ھـارام، نېمه ھـاالل، نـېمهيوق؟ نـ-ۇ قىلغانمۇخسهت ئالالھ رهرىكهتتهھ
 ئـالالھ ېمىنـى نۆرىـدۇ، ئالالھ ياخشى كېمىنى نهكلىنىش، چىدىنېمقىلىش، ن
 هرسىل: هسىلهنم. ېرهك قىلىش كهت دىققه ئاالھىدېگهنلهرگه دۆرمهيدۇ؟ياخشى ك

ــسا ــك قىل ــپ تىرىكچىلى ــىرتالرغا چىقى ــڭالر،س ــارام پ ــانال ھ ــاپقىلى ۇل ئاس  ت
 ۇلنى پـنداقۇ بۇپ، ئالالھدىن قورقهر سىلهگهرئ.  بارۇرسهتلهر پۇرغۇنبولىدىغان ن

 »هتئىبـــاد «هممىـــسى ھۇنىـــڭ بڭالر،تاپمـــاي، ھـــاالل تىرىكچىلىـــك قىلـــسا
 ۆزۈڭالر ئـېـيىن، بارغانـدىن كۆيۈڭالرغا ئېتىۋېلىپ بولكا سهرسىل. ېسابلىنىدۇھ
 ۇيرۇغـان بېرىـشكه ئالالھ بهمده ھهرسهڭالر، بڭالرغىمۇبالىلىرى-ۇن خوتېسهڭالر،ي

 ئىنئامىغـا ڭ ئالالھنىـهممىـسى ھڭڭالرنى ئىـشلىرىۇ بهرسهڭالر، بهرگىمۇكىشىل
 ۈچـۈن، ئهخمىلهنمهسـلىكى زڭلىرىنىهنـدى بڭ ئالالھنىـهر سىلهگهرئ. ېرىشىدۇئ

 ۇمـۇ بېلىۋهتسهڭالر، ئهنلهرنى تاش، داشقال ياكى تىكه پارچهر بىرۇچرىغانيولدا ئ
ــاد« ــد»هتئىب ــرهر ســىلهگهرئ. ۇ بولى ــسهلنىڭ كهر بى ــدىن خې ــان هۋهر ھالى  ئالغ

 يـاكى ڭالر، بولساهملهشكهن ياردېڭىشىغا مڭ كىشىنىهما ئهرىر ياكى بڭالر،بولسا
 هممىــسى ھۇالرنىــڭ بڭالر، قويغــان بولــساۇتۇلــدۇرۇپ قهتهردىــن كىمنــى خهربىــر

 يالغان هگهر ئۋاقتىڭالردا، ڭالشقان پاراهن بىلهرسى بىرهرسىل. ۇ بولىد»هتئىباد«
 هسـخىره مسهڭالر،هرمىـ باشـقىالرغا ئـازار بڭالر، قىلمىساهيۋهت غۆزلىمىسهڭالر،س

 پـاك ۆزلىـسهڭالر، ساست رۋاقىتتا قانداق هر ھۇپ، ئالالھدىن قورقڭالر،قىلمىسا
 .ېسابلىنىدۇ ھ»هتئىباد «ۇمۇ بڭالر،دىل بولسا

ــۇڭا، ــان ش ــا بولغ ــاد« ئالالھق ــڭ»هتئىب ــي ھنى ــسى مهقىقى ــا هنى  قورامىغ
 ه رىئــايهلگىلىمىلىــرىگه بڭ بوشاشــماي ئالالھنىــۆلگــۈچه، تارتىــپ ئهتكهنــدىني

ــ ــش، ئالالھنى ــانڭقىلى ــارۇنلىرىنى ق ــشتىن ئىب ــرا قىلى ــاد«. هت ئىج  »هتئىب
 قىلىـش ۋاقىـت هر ھهلكـى بۇ، بولمايـدۋاقتى) هلگىلىكب (ۇئهييهن مڭقىلىشنى

 قانداق هر قانداق ئىشتا، ھهرھ. ۇ بولمايدهكلى شه ئاالھىدنىڭ»هتئىباد«. ۆرۈرز
 هلـۇم مهنم «الشـقا،ۇڭش. ۇ قىلغىلـى بولىـد»هتئىبـاد« ئالالھقا هن بىلۇسۇلئ
 ۇلى قــڭ ئالالھنىــۋاقىتتــا هزى بهنه يۇلى، قــڭ ئالالھنىــۋاقىتتــا) هلگىلىــكب(
ــسىلهر د»همهسئ ــىل. ېيهلمهي ــ هزى بهنه، يهرس ــۋاقىتن ــاز ئوق ــالالھ نام  ۇش،ى ئ
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 ۇنـداق بۋاقىـتالردا قالغـان هلگىلىـگهن، بهخـسۇس مۈچۈن قىلىش ئ»هتئىباد«
 .هرېيهلمهيسىل دۇ بولىدۇئىشالرنى قىلمىسىم

 بويى ئالالھقا ۆمۈر ئهنىسىنىڭ منىڭ»هتئىباد «هر سىلهمدىئ! قېرىنداشالر
 هپ د»هتئىبـــــاد «ۇنۇشنىڭ ئالالھقـــــا بويـــــسهنلىكىنـــــى، ئىكۇنۇشبويـــــس

 نامــاز، روزا، ۇنــداقتا،ئ«: هلكىــم بهنه يهرســىل. ۈشــهندىڭالرئاتىلىــدىغانلىقىنى چ
 ۋابى جـاۇنىڭب. كىنۇم مڭالر سورىشىهپ د»ېسابلىنىدۇ؟ ھېمه قاتارلىقالر نهجھ
 لهر»هتئىبـاد«) هلگىلىـگهنب (ۇيرۇغـان قىلىـشنى بۇم ئـالالھ چوقـۇالر ب-ۇكىش

 تىرىــشچانلىق ۆمــۈرۋايهت ئهرنىڭ ســىلهقــسهت، قىلىــشتىكى مۇالرنى بــۇپ،بولــ
 بىـر -ناماز. هت قىلىشتىن ئىبارهييارلىق تۈچۈن ئ»هت ئىبادڭچو«قىلىدىغان 

 هت ئـالالھقىال ئىبـادۇللىرى، قـڭھنىـ ئالالهرسىل «هرنى سىلېتىم قهش بۈندهك
ــالرقىلى ــدۇ ئاگاھالندهپ د»ڭ ــات. ۇرى ــىل-زاك ــشكهن ئهر س ــالېرى ــڭد- م  ۇنيانى

 ۋىتىھـاال-ۇزۇر ھـڭالرنىڭ جىـسمىۇالرنى ئـهنلىكىنى، ئىكۋغىسى سوڭئالالھنى
 ېنىـق الزىملىقىنى ئڭالرنىڭ قىلىشىهرپ قىلماي، ئالالھ يولىغا سهرپ سۈچۈنئ

 ۇتــۇپ، تونېھرىبــانلىقىنى مۋه ۇلۇغلــۇقى ئھنىــڭئالال - بولــساهجھ. ۇتىــدۇتون
 ۋادا ناهسىرات تۇ بۇپ، بولهت پائالىيېرىدىغان بهسىر تڭقۇر چوهلبىگه قڭكىشىنى

 ۇ بــۋادانـا. ۇنتالمايـدۇ بـويى ئۆمـۈر ئۇنى ئورناشـسا، بـڭقـۇر چوهلـبىگهئىنـسان ق
 نىنغــا ئالالھقــا قىل-ۇرمۇشــۇڭالر تۈتكــۈل پهرنىڭ ســىلۇنالنــسا، ئورهتلهرئىبــاد

 ۇنىڭشــ. ېــسابلىنىدۇ ھۇپ ئىپادىلىنىــشى بولــېــت كونكرىڭالرنىــڭ»هتئىبــاد«
 ۇ، روزا بولىـدڭـالر روزاۇ، نامـاز بولىـدڭالر ھالـدا، نـامىزىۈبھىسىزش-هك شهنبىل

 هقـسهتلهر مۇبـ. ۇ بولىدهج ھهجىڭالر قىلغان ھۇ، زاكات بولىدڭالر زاكىتىهرگهنب
-ېمهي بويى يۈن كۇش، ئوقامازىپ ن قىلهجده سۇكۇ، رهقهتال ئاشمىسا، پهمهلگهئ

 هرگهننىـــڭ زاكـــات بۋه قىلىـــش هج ھه بـــويىچه قائىـــدۇرۇش، روزا تـــهيئىچـــم
ــداقھ ــدېچقان ــسى بولماي ــ. ۇ پايدى ــاپۇب ــىرتقى قىي ــلهر ھهتتىكى س ــر هرىكهت  بى

 هرىـكهت ھۇ جـان بولـسا، ئانـدىن ئـهنـده تهگهرئ. ۇ جىسمىغا ئوخـشايدهمنىڭئاد
. ېـسابلىنىدۇ ھهم ئـادېرىـك بىـر تۇ ئـلهن بىـڭۇنى شۇ، ئىش قىالاليدۇ،قىالاليد

بىــر . ېــسابلىنىدۇ ھهســهت بىــر جهن تۇ بــۇنــداقتابولمىــسا، ئ) جــان( روھ هگهرئ
 جـانال يـوق، هقهت پۇپ، بولـهممىـسى ھۇالقالرنىـڭق-ۆز كـۇت،پ- قولهسهتته،ج
 تـوغرا هكلى شـۇش ناماز ئوقـهرچهئوخشاشال، گ. ۆمۈۋېتىسىلهر كهرگه يۇنى ئۇڭاش

ــدا زنامــاز، ممــاه ئۇ،بولــسىم ــالالھنى ۇش،ئالالھــدىن قورقــ« بولغــان ۆرۈر روزى  ئ
 بىـر ۇ بولغاچقـا، بـهمچىـل كۇش بولـۈرتكه تـقا»ۇش ئالالھقا سادىق بولۆيۈش،س

 .ۇ ئوخشاش بولىدهن بىلهسهتجانسىز ج
 ڭ بىــر چــوهرزنىــڭ پهش بۇ بــۈچــۈن ئېمه نــهرگه ســىلېتىمــدا قېلهركــىك 
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 هش بۇ بـهر سـىلهگهر ئهمـده ھىكىنى،هنل قىلىش ئىكهييارلىق تۈچۈن ئهتئىباد
ــىپ ــهرزن ــۋه ۈشهنــسهڭالر چۇق تول  ئاساســى ۇنىــڭ ئهمــده ھۇنلىــساڭالر، ئورۇنى ئ
رغا ۇرمۇشــۇڭال تهرنىڭ ســىلڭالر، تىرىشــساۈچــۈن ئۇرۇش ئىــشقا ئاشــهقــسىتىنىم
 .ۆتىمهن ئۈشهندۈرۈپ چۆرسىتىدىغانلىقىنى كهسىر تڭ چوهقهدهرن

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نهنىسىم هقىقىي ھنىڭ»هتئىباد«. 1
 هت بوشاشــماي ئالالھقــا ئىتــائۆمــۈر بىــر ئنــى»هتئىبــاد «ۈچــۈن ئېمهنــ. 2

 هيمىز؟قىلىش د

  
  نامازېكسىيهل- 2

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

ــدىنقى  هنىــسىنى مهقىقىــي ھنىــڭ»هتئىبــاد «ۆپچىلىككه كــېتىمــدا قئال
ــۈم، ئۈشــهندۈرۈپچ ــده ھۆتت ــهنه يهم ــگهن ئىــسالم بۆپچىلىككه، ك  هشب «هلگىلى
 قىلىـــش هييـــارلىق تۈچـــۈن ئ»هتئىبـــاد «هقىقىـــي ھهم ھۇلـــۇغ ئنىـــڭ»هرزپ

 ۋه جىــنالر ڭ ئالالھنىــۇبــ. ۇم قويمــاقچى بولــدۈشــهندۈرۈپ چهنلىكىنــىئىك
 ۋه ۇلــۇغ ئهڭ نامــاز ئه، ئىچىــدهرز پهشب. هقــسىتىئىنــسانالرنى يارىتىــشتىكى م

ــ ــۇھىمم ــۈن بۇپ، بول ــۈگ  ۈشــهندۈرۈش چۈســتىده ئهســىله مۇشــۇ مۆپچىلىككه ك
 .ېرىمهنب

 
    ۇۇۇۇ ئالىد ئالىد ئالىد ئالىدهههه ئىچىگ ئىچىگ ئىچىگ ئىچىگۆزۆزۆزۆز ئ ئ ئ ئهممىنىهممىنىهممىنىهممىنى ھ ھ ھ ھ»»»»ئىبادهتئىبادهتئىبادهتئىبادهت««««

 
ــىلهر ــي ھس ــاد «هقىقى ــڭ»هتئىب ــقق «نى ــولىۇلچىلى ــىئىك»  ي  هنلىكىن

ــدىڭالربىلى ــىل. ۋال ــۇڭالردىنال توغهرس ــۇلۇش ــڭ ئالالھنى ــۇلى ق ــداق ۇپ، بول  قان
 ڭالردىن سـاالھىيىتىۇللـۇق قۇ بـهممۇ بىردهتئىينهزهر، قۇشۇڭالردىن بولهھۋالدائ
 لالھنىـڭ ئاۇت مىنـۇنچه يـاكى مـهت سـائه مـانچهر سىلۇددىخ. ۇتۇاللمايسىلهرق
ئوخـشاشال، .  ئوخـشاشېيهلمىگىنىڭالرغا دهمهس ئۇنداق ئۋاقىتتا قالغان ۇلى،ق

 ۇڭا قىلـدىم، شـهرپ سـۋاقىـت ۇرغـۇن نۈچۈن ئىبادىتى ئڭ ئالالھنىهنه، يهرسىل
. ېيهلمهيـسىلهر دهن ھالـدا خـالىغىنىمنى قىلىـمهئازاد-هركىن ئۋاقىتتاقالغان 

 ۇلۇشۇڭالردىنال توغهر سىلكېرهككى، ۇتۇشۇڭالر تهھكهم مېسىڭالردا ئۇنى شهرلسى
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 هت ئىتـائۆزىگه ئـهقهت يارىتىـشى پهرنى سـىلڭ ئالالھنىۇپ، بولۇلى قڭئالالھنى
 قىلىـش هت ئالالھقـا ئىتـائڭالرنى ھايـاتىۈتكۈل پهر سىلۇڭا شۈچۈندۇر،قىلىش ئ

ــۈنئ ــۈچ ــشىهرپ س ــڭالر، قىلى ــاد «ڭ ئالالھنى ــى»هتئىب ــۇ بىردىن ــۇپ ئهمم  ۇنت
 .ېرهك كڭالرقالماسلىقى

ــمهن ــاد «ۆپچىلىككه، ك ــڭ»هتئىب ــۇ ھنى ــدۇنيا تهرگىزم ــهركى ــر ۇپ، بول  بى
 هكــسىچه ئهنلىكىنــى، ئىكهمهس ئهســلهش ئــالالھنى ئۇرۇۋېلىــپ ئولتۇلۇڭىــداب
ــاد« ــساهنىــسى مهقىقىــي ھنىــڭ»هتئىب ــ- بول ــادا، دۇ ب ــداقلىكى ئىــش ۇني  قان

 غاق ياكى ئويۇخالڭالر ئۇشى، بوله بويىچۇنىان قڭ ئالالھنىهممىسى ھڭالر،قىلما
 ه رىئـايۇنىغـا قانڭ ئالالھنىـهممىسىده ھۈرۈڭالر، يول يڭالر،ئىچى-هپ يۇڭالر،بول

.  ئىـــدىمۆتكهن ئــۈشــهندۈرۈپ چهنلىكىنـــى ئىكۆرۈر زۇشــۇڭالرنىڭقىلغــان بول
قا  باشـۋه همـشىرهڭالر ھېرىنداشـلىرىڭالر، قڭالر، بالىلىرىڭالر، ئايالىهڭالردائائىل

 ه بــويىچهلگىلىمىــسى بڭ ئالالھنىــۇرادهرلىرىڭالرغــاب- دوســتۇغقــان،ت-ۇرۇقئــ
 ېچىـپ ئۆڭـۈل كه بىـرلىكتهن بىـلڭالردوسـتلىرى. ېرهك كڭالر قىلىشىۇئامىلهم

 هنلىكىنـى ئىكۇلى بىر قڭ ئالالھنىهنىال يۆزۈڭالرنىڭ ئۋاقتىڭالردىمۇ، ۇرغانئولت
 چىقىپ تىرىكچىلىك قىلغان  سىرتالرغاهرسىل. ېرهك كڭالر ساقلىشىېسىڭالردائ

 هنىـال يۇ چاغـدىمۇنـداقب. ۇچرىشىـسىلهر ئهن بىـلهر كىـشىلۇنرغـۇ نۋاقتىڭالردا
 هرىكهت،ھ- بىر ئىشهر ھڭالر، ساقلىشىېسىڭالردا ئهلگىلىمىلىرىنى بڭئالالھنى

ـــــسىدىن ھالقىـــــپ هلگىلىـــــمه بڭ ئالالھنىـــــۆزلىرىڭالرداســـــ-هپگ  دائىرى
 هر بىــرهپ دۆرمىــدى كېچكىم ھــلهردهېچى كــڭغۇقــارا. ېــرهك كهتمهســلىكىڭالرك
 ېرهككـى، كۇتۇشۇڭالر تېسىڭالردا ئۇنى شېكىنل. ۇمكىن مقىلىشىڭالر ۇناھنىگ

 قورقىــدىغىنىمىز ڭبىزنىــ. ۇرىــدۇ تۆزىتىــپ كۋاقىــت هر ھهرنىئــالالھ ســىل
ــادىكىد ــشى ئهر ھۇني ــداق كى ــى بهمهس، قان ــالالھ، ئهقهت پهلك ــا ئ ــىلهمم  هر س

 بىـرهر قورقمـاي ۇۋاھچىالردىن باشـقا گـۋه سـاقچى ،هڭالر كىرسۇزئورمانلىققا يالغ
 ۋاز هرھـال دڭالردىن خىيـالىۇ بـهربىراق سـىل. ۇمكىن مڭالر قىلىشىهتنىجىناي

 ۈچـۈن، نارازىلىقىـدىن سـاقلىنىش ئڭ ئالالھنىهسلهپ، ئالالھنى ئېچىشىڭالر،ك
ـــىھ ـــشىېلىق ـــان ئى ـــاقچى بولغ ـــدىغان كڭالردىن قىلم ـــتىن مېلى  ۋاز هنپهئهت
 هنىك بىـــلهمىمىيهتل ســـۇنلۇق، يوســـه قائىـــدهرســـىل. ېـــرهك كېچىــشىڭالرك

 ېس ھــهك زىيـان تارتقانــدڭ ئىــشلىرىنى قىلغانـدا، ناھــايىتى چــوهرنىڭكىـشىل
 ۈنكى چـۆرۈر، زڭالر قىلىشىهن بىلهنلىك ناھايىتى رازىمهر سىلهمما ئهر،قىلىسىل

 ۇڭاشـ. ۇمكىن مـېرىشىـشىڭالر رازىلىقىغـا ئڭ ئـارقىلىق ئالالھنىـڭالر ئىـشىۇب
 همهس ئ»هتئىباد «هرگىزمۇ ھرىش سىيهسۋى تۇرۇپ تىنچ ئولتۇپ، بولركىدۇنياهت
 ۇشـــى، بول»هتئىبــاد «ۇم چوقــۇرمۇشـــۇڭالر تۈنــدىلىك كهكــسىچه،ئ. هيمىــزد
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» ئـالالھ «ڭالردىال ئـاغزىهسلهشته، ئالالھنى ئۇنۇشۇڭالر، بويسۇنىغا قانڭئالالھنى
. ۇ بولىــدهلبــته قىشېــت يــاد ئهقىقىــيئــالالھنى ھ.  الزىــمڭالر قويماســلىقىهپد

 ۇنيـاد. ېـرهك كۇنۇتماسـلىقىڭالر ئـالالھنى ئڭالرمۇ بولـساۇچار دوقۇبهتكهئ-ئازاب
 ئىــشالر بــار، ۇرغــۇن قىلىــدىغان ن خىالپلىــقۇنىغــا قانڭ ئالالھنىــڭالردا،ھايــاتى

 هھۋالدىمۇ، ئۇچرىغان زور زىيانغا ئۋه ۇنچ قورقېزىقتۇرۇش، ئهن بىلهنپهئهتم-پايدا
 ئانــدىن ۇنـساڭالر، بويسانۇنىغـا قڭ ئالالھنىـهسـلهپ،ھنى ئ ھالـدا ئـالالهتئىـيق

 .هر بولىسىلهسلىگهن ئهقىقىيئالالھنى ھ
  :هيدۇ دۇنداق مهققىده ھهسلهش ئالالھنى ئۇرئاندا قئالالھ
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 )ئايهت-10سۈره جۇمۇئه (

 

 مۇھاكىمه
 ه ئىچىـــگۆز ئـــهرهپنـــى تهمـــمه ئىنـــسان ھاياتىـــدىكى ھنىـــڭ»ئىبـــادهت«

 .ڭ بايان قىلىهپسىلىيئالىدىغانلىقىنى ت

 
     پايدىسى پايدىسى پايدىسى پايدىسىنامازنىڭنامازنىڭنامازنىڭنامازنىڭ

 
 قانـداق ۇتـۇپ، تڭ چىـېسىڭالردا ئهنىسىنى منىڭ»هتئىباد «هر سىلئهمدى

ــىئ ــلهتپ-هخالق ــهزى ــدىن ب ــدا ئان ــۇغ ئۇ بولغان ــاد «ۇل ــى»هتئىب ــورن  ىلىۇنلىغ ئ
ــ ــدىغانلىقىنى، نامازنى ــڭبولى ــل ئۇ ب ــى خى ــى پهخالق ــا هزىلهتن ــداق بارلىقق  قان

 .ېقىڭالر ئويلىنىپ بهلتۈرىدىغانلىقىنىك
 .ېرهك كۇشى بولۇيغۇسى تۇللۇقق. 1

 ېس ھـــۇلى بىـــر قـــڭ ئالالھنىـــهقىـــقهتهن ھۆزۈڭالرنى ئـــهن بىـــلئالـــدى
 ئىزچىـل هزهر،هتئىين قڭالردىن قانداق ئىش قىلىشىۆمرۈڭالردا ئۇ بڭالر،قىلىشى

 ۇتۇشـۇڭالر تېـسىڭالردا دائىـم ئۇقتىنى نـۇ بـڭالر، قىلىشىهت ئالالھقا ئىتائۈردهت
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 همنىـڭ ئادۈنكى چـ، بـارۆرۈرىيىتـى زهقىقهتهنمۇ ھڭالرنىڭ قىلىشىۇنداقب. الزىم
: همگه توختىماسـتىن ئـادۇ ئـۇپ، بولـۇرۇنغان يوشـهپسى ن-هيتان بىر شۆڭلىگهك
 ېـتىم قهچچه نۈنى كهر ھهمبىر ئاد. ۇقىلىد ۋهسۋهسه هپ د»ۇلۇم قېنىڭ مهنس«
ــ ــهيتاننىڭ شــۆزىنىئ ــهلكــى بهمهس، ئۇلى ق ــڭ ئالالھنى  هگىتىپ ســهپ دۇلى ق
بىتچىت قىلمـاق ) ۇرۇشىنىئازد (ېھرىنى سهيتاننىڭ بولمىسا شېرهك، كۇرۇشىت
 هھهردهســ. ۇنلىنىـدۇ نامـاز ئــارقىلىق ئورۇرۇش خىــل ئاگاھالنـدۇ بـهس، تهكمـۇب

» نامـاز« كىرىشىـشتىن ئىلگىـرى، هتكه خىـزمۈنلـۈك بىر كۇرۇپ، تۇڭالردىنئورن
 ۇپ ئالـدىراش بولـهن ئىـش بىـلۈنـدۈزىك. ۇرىـدۇ ئاگاھالندېـتىم بىـر قهرنىسىل

ــنىڭالرداك ــاز «هتكى ــىلهنهي» نام ــهرنى س ــتىم قۈچ ئ ــدۇ ئاگاھالندې ــتهك. ۇرى  هچ
 ۇبـ. ۇرىـدۇ ئاگاھالندېتىم ئاخىرقى قهرنى سىلهنهي» ناماز« ئىلگىرى ۇخالشتىنئ
 ئـالالھنى يـاد هنى يېتىش، ياد ئ-ڭ نامازنىۇرئاندا بىرىنچى پايدىسى، قڭامازنىن
 . بايان قىلىنغانهنلىكى ئىكېتىشئ

 .ېرهك كۇشى بولۇيغۇسى تهسئۇلىيهتم. 2
 ئىجـرا ۇنىنى قـانڭ ئالالھنىـېكۇنتتا سهر ھۇت، مىنهر ھڭالردا ھاياتىسىلهر

نـــى قانـــداق (Fard)) رزهپ( ۇيرۇقى بـــڭ ئالالھنىـــۇنـــداقتا، ئهنـــسىلهر،قىلىدىك
ــدۈرۈشپ ــهمــده ئىقتىــدارىنى، ھهرقلهن ــادىتىنى هرھــال دۇنى ئ  ئىجــرا قىلىــش ئ
ــۈڭالري ــرهك كېتىلدۈرۈش ــادهگهرئ. ې ــر ئ ــا ھهم بى ــڭ ئهتت ــادۆزىنى ــشقا ا ئ  قىلى
 هم ئـادهسـئۇلىيهتچان بىر مهرگىز ھۇ ئه، بىلمىسهسئۇلىيىتىنىمۇ مېگىشلىكت

 ېكىن بولـسا، لـۇغـان تونهسـئۇلىيىتىنىم ۆز ئهم بىر ئادهگهر ئۇڭاش. ۇبواللمايد
 .ۇ قىلمايـدۇرسـىمۇ بىلىـپ تېنىـق ئهن، بولمايـدىكېتهرلىـك يهربىيىلىنىشىت
 ۇيرۇقالرنى بـۇرغـۇن نۈنـده بىـر كهملهر ئـادۇنداق ئۇكى، بولىدۆرۈشكه كۇنىڭدىنب
 .ۇ ئىجرا قىلمايدۆزلۈكىدىنئ

 . ئادا قىلىشهسئۇلىيىتىنى مۇنۇشبويس. 3
 قانـداق ۈچـۈن ئىجرا قىلىش ئۋهزىپهىغا قاتناشقانالر،  ياكى ساقچھهربىيگه

 كانــاي ېــتىم قهچــچه نهچــته كهتىــگهن، ئۈنى كــهر ھهربىيىلىنىــدىغانلىقىنى،ت
 ۇيرۇق يىغىلىپ بهرگه بىر يېرىلغاندا، بېلىپ ئهكشۈرۈش تېلىنىدىغانلىقىنى،چ
ــدىغانلىقىنى،ئا ــا بڭالي ــائۇيرۇقق ــشنىهت ئىت ــادڭ قىلى ــانلىقىنى هتكه ئ  ئايالنغ

 ۇرمۇشــىغا تڭ قىلىــپ قىــسىمنىۇرۇنلــۇق باشلىنىــشتىال ھۇمهن،ئومــ. ۇبىلىـد
 ئىــش ېچ ھــۆيىــده ياتــاق ئڭالپمۇ ئــاۋازىنى يــاكى كانــاي ئــاۆنهلمىگهنلهركــ

 هممىـسى ھڭ قالغانالرنىـڭالمـاي ماهشـىقته يـاكى مۇرىـۋهرگهنلهر، تهكبولمىغاند
 ېـتىم قشه بۈنى كـهر ھئوخـشاش ۇشـۇنىڭغا مۇنامـازم. ۋېتىلىدۇ شـاللىهكبىرد
 ېــزلىكته تهڭچىلىــرى جڭ ئالالھنىــهنــال، بىلڭالش ئــاۋازى ئــاهزانئ. ۇلىــدۇئوق
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 ئاكتىپ ۇنىغا قانڭ ئالالھنىۆزلىرىنىڭ بىر جايغا توپلىشىپ، ئهرهپتىنت-هرهپت
 ڭالپمۇ ئــاۋازىنى ئــاهزان ئۇمهن،ئومــ. ۇ ئىــسپاتاليدهنلىكىنــى ئىكۇنغۇچىالربويــس

 هسئۇلىيىتىنىڭ مۆزلىرىنىڭ ئۇسۇلمانالر، مۇرىۋهرگهن تبىلهن هرۋالىق بىپهنىالي
 ڭ ئالالھنىهتلىكىدىن ھاماقهلكى قالماستىن، بۈشهنمهيال چهنلىكىنى ئىكېمهن

 .ۇ ئاشكارىلىغان بولىدهنلىكىنى ئىكهمهس اليىق ئۇرۇشقا تۋاملىق داۇنىداقوش
 ڭالپمۇ ئـاۋازىنى ئـاهزانئ«: هلهيھىسساالم ئۇھهممهد مهۋهبتىن، سۇشۇ مدهل

 »هيــمهن دۇۋهتــسهم ئــوت قويۆيىگه ئــڭ كىــشىنىۇرىــۋهرگهن تهن بىــلقهرۋالىــبىپ
-هك چۇرىسىدىكى ئىسالم ئوتتهن بىلۇپرى ك-ناماز«: هدىسته بىر ھهنهي. ېگهند
 ۇنىـــڭ ئۋه هلهيھىســساالم ئۇھهممهدمــ. ۆرســـىتىلگهن كېنىــق ئهپ د»ېگــراچ

نـدىن  ئاهمال، نامىزىغـا قاتناشـقان ئـادهت جامـائهقهت پهۋرىـده، دڭساھابىلىرىنى
 نامـاز ۇالرنىـڭ بولـسا، ئهيىـبلهش ئۇناپىقالرنى مهمما قارىالتتى، ئهپ دۇسۇلمانم

ـــدىنئوق ـــى بهمهس، ئۇمىغانلىقى ـــڭ ئهلك ـــا خۇالرنى ـــلىق نامازغ  ۋه ۇشياقماس
 . بولغانۇتقانلىقىدىن ته پوزىتسىيېچىالڭغۇچ
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 )هتئاي-142 نىسا ۈرهس (»»»»).).).).ۇۇۇۇقىلمايدقىلمايدقىلمايدقىلمايد

 ۇســۇلمان مهر كىــشىلۇمايــدىغان نامــاز ئوقۇكى، بولىــدۆرۈشــكه كبۇنىڭــدىن
 ئالـدى هلكـى قالماسـتىن، بۇپال بولـېتىقاد ئىسالم بىر ئۈنكىچ. ېسابالنمايدۇھ

ــل ــته ئهنبى ــشتىن كهمهلىيهت ــارۆرسىتى ــر م. هت ئىب ــۇلمانبى ــۇس ــدا ۆز ئ  ھاياتى
.  الزىـمىلىـش قۈرهش كهن بىلهزىللىك رۋه ۇپرى كهمهلىيلهشتۈرۈپ،ئىسالمنى ئ

 ئىجـرا قىلىـش ېـزلىكته تۇيرۇقىنى بڭ دائىم ئالالھنىۇسۇلمان بىر مهر ھۇڭاش
 ۇ بـېرهك، كۇرۇشى تهييار تۆمۈر بىر ئېڭىشكه يۇشهققهتلهرنىم- جاپاهريانىدىكىج

 ۈتـۈنلهي پهتهن ئىـسالمغا نىـسبهرنىڭ كىـشىلهمچىـلى ك روھهبدهسلىكخىل چ
 ۆزىنى ئـ-ۇيرۇشـى نامـازنى بۋاخ هش بۈنده بىر كڭ ئالالھنىۇڭاش.  يوقېرىكىك
 ۇسـۇلمان مهقىقىي بىر ھۆزلىرىنىڭ ئهرنىڭ كىشىلۋالغان ئاتىهپ د»ۇسۇلمانم«

 ئىجـــرا ۇيرۇقىنى بـــڭ ئالالھنىـــۇرمۇشـــتا تۈنـــدىلىك كهمهســـلىكىنى،يـــاكى ئ
 ڭ ئالالھنىـهم بىـر ئـادهگهرئ. ۈچۈندۇرقىلمايدىغانلىقىنى سىناش ئ-قىلىدىغان

 ۇ ئـۇنـداقتا ئۈرۈۋهرسـه، يهن بىـلهرۋالىـق بىپهنىـال يۇرۇپ، تـڭالپچاقىرىقىنى ئا
 ېنىـق ئۇقىنى يوقلـڭ نىيىتىنىـهمهلىيلهشتۈرۈش ئىسالم ھاياتىنى ئهمنىڭئاد

 ېگىنىنىـڭمىز د ئىـشىنىهيغهمـبهرگه پۇالرنىـڭ ئهلكى قالماستىن، بهپالئىپادىل
  .ۇ بولمايدهھمىيىتى ئېچقانداقھ
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 )هتئاي-45

 قىلىــش همهل ئۇرمۇشــىغا ئىــسالم تهقهتــال بولــسا، پهنىــسى مڭهتنىــ ئايبــۇ
نامـازنى . ۇ قىلىـدېس نامازنى بىر جاپالىق ئىش ھهر، كىشىلۇنىيىتى يوق ئاش
 ۇنۇشقا قىلىـش، ئالالھقـا بويـسهت قىلغانالر ئالالھقـا ئىتـائېسجاپالىق ئىش ھ

 .هت ئىبارېگهندىن دهمهساليىق ئ
 .ۇشئالالھدىن قورق. 4

ــدىن، ــم  دتۆتىنچى ــ«ائى ــدىن قورق ــڭ»ۇشئالالھ ــى ئنى ــسىده الزىملىقن  ې
 ۆزىتىـپ كۆزىنى جايـدا ئـهر ھۋاقىـت، هر ھڭ ئالالھنىـۇسۇلمان،بىر م. ساقالش

 ۇرىـدىغانلىقىغا، ئىـشىنى بىلىـپ تهمـمه ھۆزىنىڭ ئڭ ئالالھنىۇرىدىغانلىقىغا،ت
 ۇ، بولـسىملغۇز يـاۆزى ئـۇرىـدىغانلىقىغا، تۆرۈپ كـۆزىنى ئڭ ئالالھنىڭغۇدىمۇقارا

 ئىشىنىش ھاسىل قىلغان بولـسا، هنلىكىگه ئىكه بىللهن بىلۇنىڭ ئڭئالالھنى
 ۇنيادىن دۈتۈن سىرلىرىنى پۆزىنىڭ ئۇئ. همهلىيلهشتۈرىدۇ ئىسالمنى ئۇئاندىن ئ

 ۇنيـا دۈتـۈن پهمبىـر ئـاد. ۇرالمايدۇ ئالالھـدىن يوشـهمما ئۇمكىن، مۇرالىشىيوش
 ڭ ئالالھنىــهممــا ئ،ىنۇمك مــۇاللىــشىتۇ قېچىــپ جازاســىدىن قڭكىــشىلىرىنى
 ئىنسانالر ۈپهيلىدىن، تېتىقاد ئۇشۇنداق مانا م.ۇتۇاللمايدۇ قېچىپجازاسىدىن ق

 ۇشـۇنداقمانـا م. ۇ قىاللمايـدۈرئهت خىالپلىق قىلىـشقا جـۇيرۇقىغا بڭئالالھنى
 ۈچـۈن ئۇرمۇشـى تهت ئىنـسانىيڭ ئاندىن ئالالھنىـۇ ئهن، بىلۈچى كېتىقادنىڭئ
ـــلهپب ـــڭ نىگه،هكلىمىـــس چهنرگه بهلگى ـــڭ ھـــاالل، نېمىنى  ھـــارام ېمىنى

 قىلىپ هسكىن ئاجىزالپ قالسا، كېتىقاد ئۇ بهگهر ئۇ، قىلىده رىئايهنلىكىگهئىك
 ۇڭا شۇ، ھايات بولمايدۇسۇلمانالرچه مهرگىزمۇ ھهچۈرۈۋاتقىنى كۇنىڭ ئېيتقاندا،ئ

ــالالھ ھ ــهرئ ــازنى بۋاخ هش بۈنى ك ــلهپ، نام ــڭ مهلگى ــده قۇئمىنلهرنى ــهلبى  ۇ ب
  :هسۋىرلهيدۇ تۇنداق مۇرئاندا ئالالھ قۇنىب. ۈچهيتكۈزگهن كىېتىقادنئ
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ـــــازراقال پىكىـــــر قىلـــــساپهقهت ـــــڭالر، ئ  هزمـــــۇنىنى منىـــــڭهت ئايۇ ب
 ېـرهك، كڭالر پاكلىنىـشىهن ئالـدى بىـلهر سـىلهسـىلهن، مۈشىنىۋاالاليسىلهر،چ
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 پاسـكىنا هدىـنىڭالر بهگهر ئۇ، بولىـدۇغىلى بولغانـدىال ئانـدىن نامـاز ئوقـهتتاھار
 يـاكى ڭالرساۇمىـ يۇنى ئـۇپ، بولهينهت مڭالر ياكى كىيىمىۇيۇنمىساڭالر يۇپ،بول

 ۇنيـادا دۇ بـۇساڭالر، ناماز ئوقهۋېلىپد» ارىتىم بارتاھ «ۇ، بولمىسىمڭالرتاھارىتى
ـــداق بهرگىزمـــۇ ھهر ســـىلهممـــا ئامـــالى يـــوق، ئهرگه ســـىلېچكىمنىـــڭھ  ۇن

ــ. هرقىلمايــسىل ــهر ســىلۈنكى چــۈچــۈن؟ ئېمهن  ئالالھــدىن ڭالرنى جىنــايىتىۇ ب
 جـــايالرنى ۇيـــدىغانازدا ئوقۋ ئـــاۆۋهنئوخـــشاشال، نامـــازدا تـــ. ۇرالمايـــسىلهريوش
ـــساڭالر،ئوق ـــۇمى ـــدۇ بىلمېچكىم ھ ـــ. هي ـــىلېكىنل ـــۇ ھهر س ـــداق بهرگىزم  ۇن

ــسىل ــ. هرقىلماي ــۈن؟ ئېمهن ــۈچ ــىلۈنكى چ ــهر س ــى ھڭ ئالالھنى ــاهممىن  ڭالپ ئ
 ېقىن يـــۇرىـــدىنمۇ قــان تومۆزۈڭالرنىـــڭ ئهرگه ئـــالالھ ســىلۇرىــدىغانلىقىنى،ت

ــگهئىك ــسىلهنلىكى ــىل. هر ئىشىنى ــشاشال، س ــا ئورهرئوخ ــمانلىقت ــاكى ئ  ۆزۈڭالر ي
ـــائىل ـــالغهڭالردائ ـــۇ، تۇز ي ـــىلهرچه گۇرغىنىڭالردىم ـــاز ئوقهرنىڭ س ـــان، نام  ۇغ

ـــ ـــسىمۇ، كېچكىم ھـــۇمىغىنىڭالرنىئوق ـــدهكال ئوخـــشاشال ئاۆرمى ـــاز ۋۋالقى  نام
ــسىلهر،ئوق ــۇي ــۇ ب ــۈن؟ ئېمه ن ــىلهرچه گۈچ ــهر س ــالغۆزۈڭالر ئ ــساۇز ي  ڭالرمۇ، بول

 ۇرۇپ ئالالھـــدىن يوشـــنىڭالرنـــى خىالپلىـــق قىلغىۇيرۇقىغـــا بڭئالالھنىـــ
ـــدىغان ـــانلىقىڭالردىنلىقىقااللماي ـــدۇر ئڭالر قورقق  ڭ نامازنىـــۇنىڭـــدىن،ب. ۈچۈن

 همـمه ھڭ ئالالھنىـۈندهيـدىغانلىقىنى، قانداق ئۇشقا ئالالھدىن قورقهرنىكىشىل
 هتهن نىـسبۇرىدىغانلىقىغا بىلىپ تهممىنى ھهنلىكىنى، نازىر ئىكۋه ھازىر هردهي
 ېتىقـاد ئۋه يمىنىشه خىل ئۇ بهلبىڭالردا قهگهرئ. ۇرغۇزۇسىلهر تهنچ ئىشهتئىيق
 هت توختىمـاي ئىبـادهتته سـائ24 ۈن بىـر كـۇ قوزغىتىلمىسا، قانـداقمۋاملىقدا

 خىـل ۇ بـهلبىڭالردا قهگهر ئهر؟ قىالاليسىلهت ئالالھقا ئىتائهمده ھهر،قىالاليسىل
 هچكىـچه كهنـدىنتىگه ئۇ قانـداقمهر سوراپ باقاي، سىلهردىن بولمىسا، سىلۇتويغ

 ۇيااليسىلهر؟ يامانلىقنى توسۇيرۇپ،لىققا ب ياخشىۇپ،ئالالھدىن قورق
 .ۈشىنىش چۇنىنى قانڭئالالھنى. 5

 ۈشىنىــشىڭالر چۇنىنى قــانڭ ئالالھنىــهر ســىل- ئامىــل بولــسابهشــىنچى
 ۇ بـهر؟ قىلىـسىله قانداق رىئايهڭالر، بىلمىسۇ بىر ئازمۇننى قانۈنكى، چېرهك،ك

 هتلىرى، ئـايۇرئـان قدىغانۇلىـنامـازدا ئوق. ۇندىلىدۇ نامازغا تايىنىپ ئورۋهزىپىمۇ
 ۈنىـدىكى كۈمهجـ. ۇىـدېر بېيتىـپ ئۇنىنى قـانۋه ۇيرۇقى بـڭ ئالالھنىـهرگهسىل

 ۈمه جـۋه نـامىزى هتجامـائ. ۆزلىنىدۇ سـهقىـده ئىـسالمى ئهرگه سـىلۇتبىدىمۇخ
 ئـاددىي ۋه هر بىلىملىـك كىـشىلۇكى، بىـرى شـهرىپىدىن پايدىلىق تڭنامىزىنى

 ۇرسـىتى پۋېلىش بىلىـۇيرۇقلىرىنى بـڭالالھنى يىغىلىپ، ئۇنغا بىر سورۇقراالرپ
 ۇ بـۆگهنمىسهڭالر، تىرىشىپ ئهتلهرنى ئايقۇلغان نامازدا ئوهر سىلهگهرئ. ۇغۇلىدۇت

 هرگه سىلهتىپ خۇتبىده خۈنىدىكى كۈمهج. ۇ بولىدهختسىزلىكىڭالر بهرنىڭسىل
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ــ ــى بۆزلهپس ــۈل كهرگهنلهرن ــۆڭ ــساڭالر، ئاۇپ قوي ــائڭلىمى ــهت جام ــاز ۇپ بول  نام
 ئـاددىي ۆگهتمىـسه، بىلىـم ئۇقراالرغـا ئـاددىي پهر، بىلىملىـك كىـشىلاندا،ۇغئوق
 قىلمىــسا، نامــاز هلهپ تۇشــنى قويۆگىتىــپ ئهردىنر بىلىملىــك كىــشىلۇقراالپــ

 ۇنىڭــدىن ئهر ســىلېرىۋاتــسا، يارىتىــپ بۇرســهت پايــدىلىق پۇشــۇنداق مهرگهســىل
 ۆرىسىلهر؟ كىمدىن كۇنى بڭالر،ئوبدان پايدىالنمىسا

 .هربىيىلىنىش ھالدا تتىپېككولل. 6
 ئايرىلماســـلىقى، هتتىن جامـــائۇســـۇلمانالر م- ئامىـــل بولـــسائـــالتىنچى

 هشـــكىلىنى تهت جامـــائۇســـتهھكهم ئىتتىپاقلىـــشىپ، مهك بىـــردۆپچىلىـــكك
 قىلىـش هت ئالالھقـا ئىبـادهملىـشىپ، ياردهبىـرىگ- بىـرۆزئارا ئهكىللهندۈرۈپ،ش

 ڭ ئالالھنىـېيتقانـدا،ىپ ئ قىلهباشقىچ.  چىقىشى الزىمۇرۇپ قېمىسىنىسىست
 ۈتۈن پۇنى ئهمده قىلىش، ھه رىئايۇنىغا قانڭ ئىجرا قىلىش، ئالالھنىبۇيرۇقىنى

 هرهپـتىن بىـر تۇنيـادا، دۈگـۈنكى بهلـۇم، مۆپچىلىككهك.  تارقىتىش الزىمۇنياغاد
 ۇشبولـ) خـائىن( كـاپىر هرهپتىن بىر تهنه يۇپ،بول) ۇلى قڭئالالھنى (ۇسۇلمانم
 هكـسىچه ئۇنماستىن بويـسقانۇنىغا ڭئىنالر بولسا، ئالالھنىخا. همهس ئۇمكىنم
 بولـسا، هنھـا تۇسـۇلمان مهربىـر ھهگهرئ. ۇنغۇچىالردۇر بويـسۇنىغـا قانهيتاننىڭش
 ۇڭاشـ. ۇرالمايـدۇ قارشـى تۇز يـالغهرگىزمـۇ خىـل ئاسـىيلىققا ھۇ بـۇ ئـۇنداقتائ

 خىــل ئاســىيلىقنى ۇ ئىتتىپاقلىــشىپ، بــه بىــرلىكتۇللىرى قــڭئالالھنىــ
 ئىجـرا نىۇنى قـانڭ ئالالھنىـېـرهك، كوقىتىـشى يهن بىلۈچى كېكتىپنىڭوللك

 هڭ ئهلتۈرۈشـنىڭ كۋۇجۇدقا نىىۈچ كېكتىپنىڭ خىل كوللۇ ب-قىلىشتا، ناماز
 نـامىزى، ۈمه جـۈنىـدىكى كۈمه ناماز، جـۋاخ هش بۈندىكىبىر ك. ۇسۇلىياخشى ئ

ــى ق ــدا ئىكك ــتىميىل ــدىغان ئوقې ــت ھۇلى ــارقىلىق ئېي ــامىزى ئ ــۇ ن  ش،ۇيۇش
 ۋه هقـــسىتى مۇالرنىـــڭ ئۇرۇپ، ئايالنـــدســـېپىلغا ۇســـتهھكهم مۇســـۇلمانالرنىم
 ۇرمۇشـتا تۈنـدىلىك كۇالر ئـهن بىلۇنىڭ شهلتۈرىدۇ، كهكلىككه بىردهرىكىتىنىھ
 .هملىشىدۇ ياردۆزئارائ

 

 مۇھاكىمه
 ڭ؟ بايان قىلىهپسىلىي پايدىلىرىنى تڭنامازنى. 1
 ۇ؟ بولمايدېگىلى دۇسۇلمان منىهر كىشىلۇمايدىغان ناماز ئوقۈچۈن ئېمهن. 2
 ېرهك؟ كۇشى بولۇيغۇسى ت»ۇشئالالھدىن قورق« دائىم ۈچۈن ئېمهن. 3
  بار؟هھمىيىتى قانداق ئهربىيىلىنىشنىڭ ھالدا تېكتىپكولل. 4
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 ېرهك؟ كۇلۇشى ئوقېمىلهر نامازدا نېكسىيهل- 3

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

 ئالالھقــا قانــداق ڭنى ئىنــسانڭ نامازنىــۆپچىلىككه كــېتىمــدا قئالــدىنقى
. ۆتتـۈم ئۈشـهندۈرۈپ چهنلىكىنـى قىلىـش ئىكهت قانداق ئىبادهنى يۇنۇش،بويس

 ئالالھـدىن هلبىـده قۇسـا، نامـاز ئوقۋاقىتتـا هلگىلىـگهن ئالالھ بهگهر ئهمبىر ئاد
 هنسه،ىغانلىقىغا ئىشۇرىد بىلىپ تهممىنى قادىر، ھهممىگه ھڭقورقسا، ئالالھنى

 هممـا ئهقـدىردىمۇ، تهن بىلمىگهنىسىنى مهتلهرنىڭئاي ۇلغان ئوقهرچه كىشى گۇب
ــڭئ ــدىكى مۆزىنى ــالالھ ئالدى ــئۇلىيىتىنى ئ ــهس ــق داۇپ، تون ــۇنداق مۋاملى  ۇش
 هقىقىــي ھهلكــى بهمهس، ئۇلى قــڭ باشــقىالرنىۆزىنىــڭ ئۇ بولــسا، ئــېتىقادتــائ

 بولسا، هكىللهنگهن شۇش تونۈچلۈك كهلبىده قهنلىكىگه ئالالھ ئىكڭئىگىسىنى
ــ ــلۇنىڭش ــدا، ئهن بى ــۇنىڭ ــادىق بول ــا س ــت هر ھۇش، ئالالھق ــۋاقى  ڭ ئالالھنى
ــسىنىك ــادىتىنى يۆرسهتمى ــرا قىلىــش ئ ــه، ئىج ــېتىلدۈرس ــسلۇ ب ــر هتلهر خى  بى

 قىلىــــدىغان ھاياتقــــا ېتىقــــاد ھايــــاتىنى ئالالھقــــا ئۈتكــــۈل پهمنىــــڭئاد
 .ۈشهندىڭالر چۇرىدىغانلىقىنىئايالند

 ۇغانـدا نامـاز ئوقهمر ئـاد بىـهگهر ئۆتىمهن، ئـهكىتلهپ تۇقتىنى بىر نئهمدى
 ۇ بـۇنداقتا ئېقىڭالر، ئويالپ بۈشهنسه، چۇق تولهنىسىنى مهتلهرنىڭ ئايۇلغانئوق

ــڭئ ــادىتى، ئۇنى ــسى، ئ ــى ئىدىيى ــتىگهپ-هخالق ــوهزىلى ــك چ ــىر تڭ قانچىلى  هس
 ۇرمۇشـىدا تئۇنىـڭ ۇستهھكهملىنىدۇ؟ قانچىلىك مېتىقادى ئۇنىڭ ئۆرسىتىدۇ؟ك

 ؟ۇ بولىدۆزگىرىش ئڭقانچىلىك چو
 

    هسىرىهسىرىهسىرىهسىرى ت ت ت تۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭ ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه ( ( ( (ADHANADHANADHANADHAN) ) ) ) ئهزانئهزانئهزانئهزان
 

 ۈنى كـهر ھهرنى سـىل»هزانئ« تـوختىاليلى، هققىده ھ»هزانئ «هن بىلئالدى
 :ۇنداق مهنىسى مۇنىڭ ئۇ، نامازغا چاقىرىدېتىم قهشب

 )ېتىم قۆتت! (ۇلۇغدۇر ئئالالھ
 )ېتىمئىككى ق! ( ئىالھ يوقېچ ئالالھدىن باشقا ھېرىمهنكى، بگۇۋاھلىق
! هلچىــسى ئڭ ئالالھنىــهلهيھىســساالم ئۇھهممهد مــهنكــى،ېرىم بگۇۋاھلىــق

 )ېتىمئىككى ق(
 )ېتىمئىككى ق! (ېلىڭالر چاپسان كنامازغا
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 )ېتىمئىككى ق! (ېلىڭالر چاپسان كنىجاتلىققا
 )ېتىمئىككى ق! (ۇلۇغدۇر ئئالالھ

 !ۇر ئىالھ يوقتېچ باشقا ھئالالھدىن
 هش بۈنى كهرىرىق، ھ چاقۇب! هھ- چاقىرىقۇدرهتلىك قېمىدېگهن نقاراڭالر،

ــتىمق ــادىكىد «ې ــۇني ــالھ ئاتىۆزىنى ئ ــان ئى ــان نۋالغ ــڭ مۇرغۇنلىغ  هخلۇقالرنى
 ۇپ، ئىگىـسى بولـۇدرهت بىرال قهقهت پېمىندا زۋه ئاسمانالر هز، ساختىپهممىسىھ
 ۈچـۈن زات ئۇچىلىـك شـۆپك. هرزىيـدۇ ئۇنۇشىمىزغا چوقڭ زاتال بىزنىۇ ئاشهقهتپ

 هتلىـكئاخىر-ۇنيـا ئاندىن دۋاقتىمىزدا ۇنغانا چوق زاتقۇ شهقهت پۇڭالر،ناماز ئوق
 ۇبـ! هھ-ۇرغان قانداق ئاگاھالندهرنى سىلهپد» !ېرىشهلهيمىز ئهتكهسائاد-هختب

 بىر ئىمانى بـار هر ھۇرالىسۇن؟ تهسىرلهنمهي تۇ كىممڭلىغانالردىنچاقىرىقنى ئا
ــاد ــداق بهم،ئ ــۇ ئۇن ــقغ گۇل ــۇۋاھلى ــداق بۆزىنى، س ــك قۇن ــاقىرىقنى ۇدرهتلى  چ

 ئالـدىغا ڭنىـى خوجايىنۈرۈۋېرىپ، يهك ئىش بولمىغاندېچ ھۇ قانداقمڭلىغاندا،ئا
 ېگىلمىسۇن؟ ئېرىپب

 

 مۇھاكىمه
  قانداق؟هسىرى تۇنىڭ ئۋه هنىسى مئهزاننىڭ

 
    ېلىشېلىشېلىشېلىش ئ ئ ئ ئتاھارهتتاھارهتتاھارهتتاھارهت

 
 ۇپ بىرىنچى بولۇرۇپ، تۇڭالردىن ئورنهرھال ھامان دڭلىغان چاقىرىقنى ئابۇ

ــ ــاكى ئېنىڭالرنىــڭ تۆزئ ــاكىز ي ــسىلهر تىكىنىهمهســل پ ــ. هكشۈرى  هرنىڭ ســىلۇب
 ئىـشالردىن هتتىكى ئـادېرىـشنىڭ بۋاپقـا تاۇزۇرىغا ھهرۋهردىگارىنىڭ پهملهرنىڭئال
 ئىـشالرنى هتتىكىئـاد. ۇيـده ئىپادىلهتكىنىڭالرنـى يۇپ تونهرقلىنىدىغانلىقىنىپ

ــانچ ــدهخالىغ ــشقا بولى ــا ئۇ، قىلى ــاز ئوقهمم ــدا، نام ــيىمىهگهر ئۇغان  ۋه ڭالر كى
 ۆرمهتـسىزلىك ھڭ بىـر چـوۇ بولمىسا، بڭالر بولمىسا، تاھارىتىه پاكىزرهدىنىڭالب

 همهسـلىكىنى يـاكى ئه پـاكىزۆزۈڭالرنىـڭ ئهن ئالـدى بىـلهر سـىلۇڭاشـ. ۇبولىد
ــدىن هزملهشــتۈرۈپج ــيىن، بولغان ــاركې ــدىن تاھ ــشقا ئهت ئان ــسىلېلى  هر، باشالي

 ېلىـپ ئهتاھـارت.  الزىـمهسلىـشىڭالر ئـالالھنى ئهلـبىڭالردا ئالغانـدا، قهتتاھار
 ۇشۇڭالر ئوقۇئانى دۆگهتكهن ئه بىزگهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مېيىن،بولغاندىن ك

 هلكــى پاكىزلىنىــپ قالماســتىن، بۇڭالرقولــ-ۇت پــهن بىــلۇنىڭشــ. الزىــم
 :ۆۋهندىكىچه تۇئا دۇ بۇ، پاكلىنىدۇرمهلبىڭالق
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 ېرىكى ئىالھلىقتــا شــېگانىــدۇر، يهكــكه ئــالالھ يېرىمهنكــى، بگۇۋاھلىــق«
 ۋه هندىسى بڭ ئالالھنىهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مېرىمهنكى، بۇۋاھلىقگ. ۇرتيوق

 قاتارىـدىن قىلغىـن، پـاك ۇچىالرنىـڭ قىلغهۋبه تېنى مهرۋهردىگارىمپ. هلچىسىئ
 ». قىلغىنۇچىالردىنبولغ

 

 مۇھاكىمه
  بار؟هسىرى روھى تۋه قانداق رولى تاھارهتنىڭ

 
    نامازغا كىرىشنامازغا كىرىشنامازغا كىرىشنامازغا كىرىش

 
 هن بىـلڭالر قاراپ، پاك جىسمىه قىبلىگۇرۇپ، تۇڭالردىن ئورنهر سىلئاندىن

ئـالالھ  «هن نامـازنى باشـالپ، ئالـدى بىـلۈزلىنىـپ يهرۋهردىگارىغـا پهملهرنىڭئال
 هنلىكىنـى ئىكۈيـۈك بهڭ ئڭ ئالالھنىـهيـسىلهر، دۈملىنى جـېـگهند» !ۇلۇغدۇرئ
ــۋاقىتتــا، بىــر هن قىلىــش بىــلېتىــراپئ  ۇلىقىڭالرغىچه قــۇڭالرنى ئىككــى قول
 ڭالرنى قويغــانلىقىۇپ قويــڭالرنى ئىــشلىرىۇنيــا بــارلىق دۆزۈڭالرنىــڭئ ۆتــۈرۈپ،ك

ــــسىلهر،ئىپادىل ــــدىن كهي ــــيىن ئان ــــې ــــى قول ــــتۇرۇپ قوۇڭالرنى ئىكك  ۋۇش
 ېــيىنئانــدىن ك. ۇرىــسىلهر تۆره ئــهن بىــلۆرمهت ئالدىــدا ھــهرۋهردىگارىڭالرنىــڭپ
 :رۇيسىله ئوقۆزلهرنى سۆۋهندىكى ته بويىچهرتىپت

    ::::))))ۆزىۆزىۆزىۆزىسسسس قىلىش  قىلىش  قىلىش  قىلىش هتهتهتهتئىتائئىتائئىتائئىتائ ( ( ( (هسبىھهسبىھهسبىھهسبىھتتتت
 ېنىڭ سـۇيمهن، تونـهپ اليىق دهدھىيىگه مهم پاك ھېنىس! پهرۋهردىگارىم«

 ». ئىالھ يوقېچ باشقا ھېنىڭدىن سۇلۇغ، ئهڭ ئهن سۇقهددهستۇر، مڭنامى
    ((((Ta’awwudhTa’awwudhTa’awwudhTa’awwudh) :) :) :) :ۆزىۆزىۆزىۆزى قىلىش س قىلىش س قىلىش س قىلىش سهلهپهلهپهلهپهلهپ ت ت ت تياردهمياردهمياردهمياردهم

 قىلىـشىدىن هشـلىك زىيانكۋه قىلىـشى هنده پاراكهيتاننىڭ شلهنهتگهردى«
 ».هيمهنى تىل قوغدىشىنڭئالالھنى

    ((((BismillahBismillahBismillahBismillah) :) :) :) :ۆزىۆزىۆزىۆزى س س س سباشالشباشالشباشالشباشالش
 ».هن باشاليمهن ئىسمى بىلڭ ئالالھنىېھرىبان مۋه هپقهتلىك شناھايىتى«

    ((((FatihahFatihahFatihahFatihah) :) :) :) :ۈرىسىۈرىسىۈرىسىۈرىسى س س س سباشالشباشالشباشالشباشالش

﴿ ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 «« ««!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! ÅÅ ÅÅ __ __UUUU uu uu‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ ÅÅ ÅÅ7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ xx xx‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy‚‚‚‚$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÚÚ ÚÚ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ∩∩∩∩∈∈∈∈∪∪∪∪ 



 

 .122. 

$$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### xx xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ $$#### tt ttΛΛΛΛ ÉÉ ÉÉ)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩∉∉∉∉∪∪∪∪ xx xxÞÞÞÞ≡≡≡≡ uu uu���� ÅÅ ÅÅÀÀÀÀ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ÅÅ ÅÅUUUUθθθθ àà ààÒÒÒÒ øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 
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ھ ھ ھ ھ ئـالالئـالالئـالالئـالال. . . . ۇرۇرۇرۇر ئالالھقـا خاسـت ئالالھقـا خاسـت ئالالھقـا خاسـت ئالالھقـا خاسـتهرۋهردىگـارىهرۋهردىگـارىهرۋهردىگـارىهرۋهردىگـارى پ پ پ پهملهرنىـڭهملهرنىـڭهملهرنىـڭهملهرنىـڭ ئال ئال ئال ئالهمدۇسـاناهمدۇسـاناهمدۇسـاناهمدۇسـانا ھ ھ ھ ھجىمىجىمىجىمىجىمى««««
) ) ) ) هببىمىـزهببىمىـزهببىمىـزهببىمىـزرررر. (. (. (. (ۇرۇرۇرۇر ئىگىـسىد ئىگىـسىد ئىگىـسىد ئىگىـسىدهتنىـڭهتنىـڭهتنىـڭهتنىـڭقىيامقىيامقىيامقىيام. . . . ېھرىبانـدۇرېھرىبانـدۇرېھرىبانـدۇرېھرىبانـدۇر م م م مۋهۋهۋهۋه    هپقهتلىكهپقهتلىكهپقهتلىكهپقهتلىكناھايىتى شناھايىتى شناھايىتى شناھايىتى ش

بىزنـى تـوغرا يولغـا بىزنـى تـوغرا يولغـا بىزنـى تـوغرا يولغـا بىزنـى تـوغرا يولغـا . . . . هيمىـزهيمىـزهيمىـزهيمىـز تىل تىل تىل تىلهمهمهمهم يـارد يـارد يـارد يـاردهندىنالهندىنالهندىنالهندىنال سـ سـ سـ سـۋهۋهۋهۋه قىلىمىز  قىلىمىز  قىلىمىز  قىلىمىز هتهتهتهت ئىباد ئىباد ئىباد ئىبادڭىالڭىالڭىالڭىالساساساسا
    هنهنهنهن سـ سـ سـ سـهمهس،همهس،همهس،همهس، ئ ئ ئ ئلىغـالىغـالىغـالىغـا يو يو يو يوڭڭڭڭ ئازغانالرنىـ ئازغانالرنىـ ئازغانالرنىـ ئازغانالرنىـۋهۋهۋهۋه    ۇققانالرنىـڭۇققانالرنىـڭۇققانالرنىـڭۇققانالرنىـڭ يول يول يول يولهزىـپىڭگههزىـپىڭگههزىـپىڭگههزىـپىڭگهباشلىغىن، غباشلىغىن، غباشلىغىن، غباشلىغىن، غ

 )!ئامىن (»»»»).).).).باشلىغىنباشلىغىنباشلىغىنباشلىغىن(((( يولىغا  يولىغا  يولىغا  يولىغا ڭڭڭڭئىنئام قىلغانالرنىئىنئام قىلغانالرنىئىنئام قىلغانالرنىئىنئام قىلغانالرنى
 ۈچ ئـۆۋهنـده تۇيـسىلهر، ئوقهتلىرىنى ئـايۇرئـان قهچـچه بىر نېيىن كئاندىن

 :ۆتىمهن مىسال قىلىپ ئۈرىنىس
 ۈرىسىس (Al’-Asr) هسىرئ. 1

﴿ ÎÎ ÎÎ���� óó óóÇÇÇÇ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### ’’’’ ÅÅ ÅÅ∀∀∀∀ ss ss9999 AA AA���� ôô ôô££££ ää ääzzzz ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ 
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    همهللهرنـىهمهللهرنـىهمهللهرنـىهمهللهرنـى ياخـشى ئ ياخـشى ئ ياخـشى ئ ياخـشى ئېيتقـان،ېيتقـان،ېيتقـان،ېيتقـان، ئىمـان ئ ئىمـان ئ ئىمـان ئ ئىمـان ئهسـهمكى،هسـهمكى،هسـهمكى،هسـهمكى، ق ق ق قهنهنهنهنبىلبىلبىلبىل) ) ) ) هسىرهسىرهسىرهسىرئئئئ ( ( ( (زامانزامانزامانزامان««««
    هۋسىيههۋسىيههۋسىيههۋسىيه ت ت ت تهۋرىنىهۋرىنىهۋرىنىهۋرىنى س س س سههههبىرىگبىرىگبىرىگبىرىگ---- قىلىشقان، بىر قىلىشقان، بىر قىلىشقان، بىر قىلىشقان، بىرهۋسىيههۋسىيههۋسىيههۋسىيه ت ت ت تهقنىهقنىهقنىهقنى ھ ھ ھ ھههههبىرىگبىرىگبىرىگبىرىگ----قىلغان، بىرقىلغان، بىرقىلغان، بىرقىلغان، بىر

    »»»»....ۇرۇرۇرۇر زىيان ئىچىدىد زىيان ئىچىدىد زىيان ئىچىدىد زىيان ئىچىدىدۇمۇمۇمۇم چوق چوق چوق چوقهمهمهمهم ئاد ئاد ئاد ئادهممههممههممههممه باشقا ھ باشقا ھ باشقا ھ باشقا ھهردىنهردىنهردىنهردىنقىلىشقان كىشىلقىلىشقان كىشىلقىلىشقان كىشىلقىلىشقان كىشىل
 بىردىنبىــر ۇتۇلۇشــىنىڭ قهتتىن ھــاالكهتنىڭ ئىنــسانىيه، بىــزگۈره ســبــۇ
ـــولى ـــان -ي ـــشى ئۋه ئىم ـــهمهل، ياخ ـــۇلمانالرنىڭ مۇنداقال ش ـــرلىكتۇس  ه بى

ـــارائىتتىپاقلىـــشىپ ئ ـــارۆزئ ـــ- ي ـــۆلهكتهي ـــن «ۇپ، بول ـــداش »دى ـــى قوغ  ۋهن
 .ېرىدۇ بۆرسىتىپ كهنلىكىنى ئىكۇستهھكهملهشم

 (Al-Humazah)) ېرىغۇچىپاسات ت-هپىتن (ۈرىسى سۇمهزهھ. 2
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    ۇنىۇنىۇنىۇنى ئـ ئـ ئـ ئـۋهۋهۋهۋه مال توپلىـدى  مال توپلىـدى  مال توپلىـدى  مال توپلىـدى ۇۇۇۇئئئئ! ! ! ! ۋايۋايۋايۋاي    ۇخهنچىگهۇخهنچىگهۇخهنچىگهۇخهنچىگه س س س سهيىبلىگۈچىهيىبلىگۈچىهيىبلىگۈچىهيىبلىگۈچىئئئئ) ) ) ) هرنىهرنىهرنىهرنىكىشىلكىشىلكىشىلكىشىل((((««««
    ۆزىنىۆزىنىۆزىنىۆزىنى ئ ئ ئ ئېلىېلىېلىېلى م م م مۇۇۇۇئئئئ.  .  .  .  سانىدىسانىدىسانىدىسانىدى)  )  )  )  ۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن قىلماي ساقالش ئ قىلماي ساقالش ئ قىلماي ساقالش ئ قىلماي ساقالش ئهرپهرپهرپهرپياخشىلىق يوللىرىغا سياخشىلىق يوللىرىغا سياخشىلىق يوللىرىغا سياخشىلىق يوللىرىغا س((((
    ۇمۇمۇمۇم چوقـ چوقـ چوقـ چوقـۇۇۇۇ ئـ ئـ ئـ ئـهمهس،همهس،همهس،همهس، ئ ئ ئ ئۇنـداقۇنـداقۇنـداقۇنـداق ئ ئ ئ ئهرگىـزهرگىـزهرگىـزهرگىـز، ھ، ھ، ھ، ھ))))ۇۇۇۇ ئوياليـد ئوياليـد ئوياليـد ئوياليـدهپهپهپهپ د د د دۇرىدۇۇرىدۇۇرىدۇۇرىدۇ قالد قالد قالد قالدهڭگۈهڭگۈهڭگۈهڭگۈ م م م مۇنياداۇنياداۇنياداۇنيادادددد((((

    ۇ،ۇ،ۇ،ۇ، ئــ ئــ ئــ ئــهن؟هن؟هن؟هن؟يــسيــسيــسيــسلهلهلهلههههه قانــداق بىل قانــداق بىل قانــداق بىل قانــداق بىلېمىلىكىنــىېمىلىكىنــىېمىلىكىنــىېمىلىكىنــى ن ن ن نۆتهمهنىــڭۆتهمهنىــڭۆتهمهنىــڭۆتهمهنىــڭھھھھ. . . . ۇۇۇۇ تاشــلىنىد تاشــلىنىد تاشــلىنىد تاشــلىنىدۆتهمهگهۆتهمهگهۆتهمهگهۆتهمهگهھــھــھــھــ
    ۇ،ۇ،ۇ،ۇ، بارىـد بارىـد بارىـد بارىـدېتىـپېتىـپېتىـپېتىـپ ي ي ي يۈرهكلهرگهۈرهكلهرگهۈرهكلهرگهۈرهكلهرگهيـيـيـيـ) ) ) ) هلىمىهلىمىهلىمىهلىمى ئ ئ ئ ئۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭئئئئ ( ( ( (ۇركى،ۇركى،ۇركى،ۇركى، ئوتىد ئوتىد ئوتىد ئوتىدۇرغانۇرغانۇرغانۇرغان ياند ياند ياند ياندڭڭڭڭئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى

    »»»»....ۇۇۇۇ باغلىنىد باغلىنىد باغلىنىد باغلىنىدۈۋرۈكلهرگهۈۋرۈكلهرگهۈۋرۈكلهرگهۈۋرۈكلهرگه ت ت ت تېگىزېگىزېگىزېگىزئئئئ. . . . ۇۇۇۇ دوزاخقا سولىنىد دوزاخقا سولىنىد دوزاخقا سولىنىد دوزاخقا سولىنىدۇمۇمۇمۇم چوق چوق چوق چوقۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ
 (Al-Ma’oun) ۈرىسىس)) ېرىش بهميارد(ھاجىتىدىن چىقىش  (ۇنمائ. 3
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    ۆشـكهلهيدىغان،ۆشـكهلهيدىغان،ۆشـكهلهيدىغان،ۆشـكهلهيدىغان، د د د دېتىمنىېتىمنىېتىمنىېتىمنى ي ي ي يۇۇۇۇئئئئ    ۆردۈڭمۇ؟ۆردۈڭمۇ؟ۆردۈڭمۇ؟ۆردۈڭمۇ؟ ك ك ك كهمنىهمنىهمنىهمنى ئىنكار قىلغان ئاد ئىنكار قىلغان ئاد ئىنكار قىلغان ئاد ئىنكار قىلغان ئاددىننىدىننىدىننىدىننى««««
 نامـاز  نامـاز  نامـاز  نامـاز ۇنداقۇنداقۇنداقۇنداق شـ شـ شـ شـهمـدۇر،همـدۇر،همـدۇر،همـدۇر، قىلمايـدىغان ئاد قىلمايـدىغان ئاد قىلمايـدىغان ئاد قىلمايـدىغان ئادهرغىـبهرغىـبهرغىـبهرغىـب ت ت ت تېرىـشنىېرىـشنىېرىـشنىېرىـشنى تامـاق ب تامـاق ب تامـاق ب تامـاق بههههمىسكىنگمىسكىنگمىسكىنگمىسكىنگ

    هنهنهنهن نامازنى رىيا بىـل نامازنى رىيا بىـل نامازنى رىيا بىـل نامازنى رىيا بىـلۇيدۇ،ۇيدۇ،ۇيدۇ،ۇيدۇ، ئوق ئوق ئوق ئوقهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلهپلهتهپلهتهپلهتهپلهت نامازنى غ نامازنى غ نامازنى غ نامازنى غۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۋايكى،ۋايكى،ۋايكى،ۋايكى،    ۇغۇچىالرغاۇغۇچىالرغاۇغۇچىالرغاۇغۇچىالرغائوقئوقئوقئوق
    »»»»....هرمهيدۇهرمهيدۇهرمهيدۇهرمهيدۇ ب ب ب بۇلقاۇلقاۇلقاۇلقا ق ق ق قۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇيدۇ،ۇيدۇ،ۇيدۇ،ۇيدۇ،ئوقئوقئوقئوق

ــۇ ــايب ــزگهتلهر ئ ــاخىر «ه، بى ــشنىهتكهئ ــسالمنى»ڭ ئىشىنى ــڭ ئى  ۇھىم م
ــهنلىكىنــى، بىــرى ئىكهرتلىرىدىنشــ ــادى خىــل ئۇ ب ــوق كىــشىلېتىق  هرنىڭ ي
 .ېرىدۇ بۆرسىتىپ كڭالمايدىغانلىقىنى يولىدا ماڭ ئالالھنىهرگىزمۇھ

 هرگه سىلهممىسى ھۇماڭالر، ئوقۈرىنى قايسى سۇرئاندىكى نامازدا قئومۇمهن،
 ېگىـشلىكت ۇنۇشقا بويـسۇنيـادا دۇ بـهرگه سىلهمدهھ. ېرىدۇ بۆرسهتمه كۋه هلىمت

 .ېرىدۇ بېيتىپ ئهنلىكىنى ئىكېمه نۇيرۇقىنىڭ بڭبولغان ئالالھنى
    )))) قىلىش قىلىش قىلىش قىلىشهزىمهزىمهزىمهزىمتتتت ( ( ( (ئېگىلىشئېگىلىشئېگىلىشئېگىلىش

 هپ د»ۇلۇغدۇرئالالھ ئ «ېيىن، بولغاندىن كۇپ ئوقۈرىنى سهلۇم مۇرۇپ تئۆره
 همــده ھهر، ئالدىـدا ئىگىلىـسىلهرۋهردىگارىڭالرنىـڭ پۇتـۇپ، تڭالرنـىئىككـى تىزى

 يـاكى ېتىم قۈچ ئۈملىنى جېگهن د»هدھىيىلهيمهنم هپ پاك دهرۋهردىگارىمنىپ«
 هدھىيىلىگۈچىنىــڭ مھئــالال«: ېــيىنئانــدىن ك. هكراراليــسىلهر تېــتىم قهتــتهي
 .ۇرىسىلهر تىك تۆتۈرۈپ كېشىڭالرنى بهپ د»ڭلىدى ئاهدھىيىسىنىم

     قىلىش قىلىش قىلىش قىلىشسهجدهسهجدهسهجدهسهجده
 هر ھهر، قىلىــسىلهجده ســېــتىم ئىككــى قهپ د»ۇلۇغــدۇرئــالالھ ئ «يهنه

 ۈملىنى جـېـگهن د»هدھىيىلهيمهن مهپ ئالىي دهڭ ئهردىگارىمنىهرۋپ«: ېتىمداق
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 .هيسىلهر دېتىم قهتته ياكى يېتىم قهش بېتىم، قۈچئ
    ((((AtAtAtAt----TahiyyatTahiyyatTahiyyatTahiyyat) ) ) ) ۆزىۆزىۆزىۆزى س س س سگۇۋاھلىقگۇۋاھلىقگۇۋاھلىقگۇۋاھلىق

 ۆرمهتته ھــۆتــۈرۈپ، كېــشىڭالرنى بهپ د»ۇلۇغــدۇرئــالالھ ئ «ېــيىن كئانــدىن
 ياخـــشى ۋه نـــامىزىمىز هدھىيىلىرىمىـــز، بـــارلىق مڭبىزنىـــ«: ۇرۇپئولتـــ

 ئامـانلىق ڭاسـا! هيغهمـبهرئـى پ! هنـسۇپ ئالالھقا مهممىسى ھهمهللىرىمىزنىڭئ
! ۇن بولــسهمــراھ ھڭا ياخــشىلىقى دائىــم ســاۋه هپقىتى شــڭ ئالالھنىــۇن،بولــس

ــانلىق تىل ــنچ ئام ــدىن تى ــزئالالھ ــ! هيمى ــارلىق م ــا ۇئمىنلهرگهب ــانلىق ئات  ئام
 ۇۋاھلىــق گۇقىغــا يوقلڭ ئىالھنىــېچ ئالالھــدىن باشــقا ھــهنه، يهنم! قىلغىــن

ــرىمهن،ب ــې ــساالمنىڭ ئۇھهممهد م ــهلهيھىس ــسى بڭ ئالالھنى ــسى ئۋه هندى  هلچى
 ».ېرىمهن بۇۋاھلىق گهنلىكىگهئىك

    ((((DurudDurudDurudDurud) ) ) ) ۇرۇتۇرۇتۇرۇتۇرۇت د د د د----ۆزىۆزىۆزىۆزى س س س سۇشۇشۇشۇش ئوق ئوق ئوق ئوقهدھىيههدھىيههدھىيههدھىيه م م م مپهيغهمبهرگهپهيغهمبهرگهپهيغهمبهرگهپهيغهمبهرگه
ـــارىم« ـــساالم ئۇھهممهدمـــ! پهرۋهردىگ  ۋه هۋالدلىـــرى ئۇنىـــڭ ئۋه هلهيھىس

-ه ئـائىلۇنىـڭ ئۋهھىم  ئىبـراۇددى قىلغىـن، خـهپقهتشـ-ېھـرى مهئائىلىسىگ
 اليىق، هدھىيىگه مهقىقهتهن ھهن سهك، قىلغاندهپقهتش-ېھرى مۋابىئاتلىرىغاتا
 !هرۋهردىگارىمسهن پهكسىز چهپقىتىش-ېھرىم

 ۋابىئاتلىرىغاتا-ه ئائىلۇنىڭ ئۋه هلهيھىسساالم ئۇھهممهدم! هرۋهردىگارىم پئى
-ه ئــائىلۇنىــڭئ ۋه ئىبــراھىم ۇددىئاتــا قىلغىــن، خــ) هختىيــارلىقب (هرىــكهتب
 اليىـق، هدھىـيىگه مهقىـقهتهن ھهنسـ. هك ئاتا قىلغاندهرىكهت بۋابىئاتلىرىغاتا
 »!هرۋهردىگارىمسهن پهكسىز چهپقىتىش-ېھرىم

    ((((DuaDuaDuaDua))))) ) ) ) هشهشهشهشتىلتىلتىلتىل ( ( ( (دۇئادۇئادۇئادۇئا
!  ئازابىـدىن سـاقلىغىنهبـره قۋه دوزاخ ئازابىـدىن ېنىم! هرۋهردىگارىم پئى«

 ېنـىم!  سـاقلىغىنشـلىكىدىنه زىيانكهججالنىـڭ دۋالغـان نىجاتكار ئاتىۆزىنىئ
 ۇنـاھ گېنىم! هرۋهردىگارىمپ.  ساقلىغىنهتلىرىدىن ئاپۆلۈمنىڭ ئۋه ڭھاياتلىقنى
 ». ساقلىغىنهرزدارلىقتىن قۋهئىشالردىن 
    ((((SalamSalamSalamSalam) ) ) ) ۆزىۆزىۆزىۆزى س س س سساالمساالمساالمساالم
ــا ــۆزىنى ســدۇئ ــاز تېــيىن، بولغانــدىن كۇپ ئوق  ڭ ئالالھنىــۈگهيــدۇ، نام

ــقايتىــپ ك. ېلىــسىلهر قايتىــپ كهرگاھىــدىند  بىرىنچــى ېيىنكــى كدىنهلگهن
 ېـيىن ئانـدىن كڭغـا، ئوۋۋال ئـاېـشىڭالرنى بۇ؟ بولىدېمه نڭالرقىلىدىغان ئىشى

 ئامـانلىق ۇنياغـا دۈتـۈن پۋه هرگه ھازىر بولغان كىـشىلۇندا سورۇ شۇراپ،سولغا ب
 :هيسىلهرتىل

 »!ۇن ئاتا قىلسهپقهتش-ېھرى مۋه ئامانلىق هرگه سىلئالالھ«
 ۇنيـا دېـيىن، كهلگهنـدىن قايتىـپ كاھىدىنهرگ دڭ ئالالھنىهرنىڭ سىلبۇ



 

 .125. 

 .ۇ بولىدهۋىرىڭالر خۇش خهلگهن كېلىپ ئهلقىگهخ
 نامــازدا ۋاخ هش بۈنــدىكى كهر ھهرنىڭ بايــان قىلىنغــانلىرى ســىليۇقىرىــدا

ــ. ۇيــدىغىنىڭالرئوق ــهھهردهســ) 1: ( بولــساۋاقىــت هش بۇب  ۇرۇپ، تــۇڭالردىن ئورن
 هت سائهچچهبىر ن) 2. ( ئىلگىرى كىرىشتىنڭالرغا پائالىيىتىۇرمۇش تۈندىلىكك

 ڭ ئالالھنىـيهنه ۆتكهنـده، ئهل سـۈشـتىن تىـك چېـيىن،ئالدىراش بولغاندىن ك
ــاد ــپ بهرگاھىغ ــاز ئوقېرى ــسىلهر نام ــر نهنهي) 3. (ۇي ــدىراش هت ســائهچــچه بى  ئال

 ۇرغانـدا ئولتۈنكـ) 4. (ۇيسىلهر ناماز ئوقهنه يۋاقتىدا، هسىر ئېيىن،بولغاندىن ك
 ۆتكهنـدىن ئالدىراش ئۈن بىر كهن ئىشلىرى بىلۇنياد) 5. (ىلهرۇيس ناماز ئوقهنهي
 ئاخىرقى نامـازنى هڭ ئالدىدا ئهرۋهردىگارىڭالرنىڭ ئىلگىرى پۇخالشتىن ئېيىن،ك

 ئالغـان ه ئىچىـگۆز ئـۇ نـامىزىنىم»ۋىتىـر« ئـاخىرقى نامـاز هڭ ئۇب. ۇيسىلهرئوق
 ئالدىدا رىڭالرنىڭهرۋهردىگاتىن ئىلگىرى، پ)ېگىلىشئ (ۇكۇ ئاخىرقى رهڭ ئۇپ،بول

 ىيۇئـا دۇبـ. هر قويىسىلۇرىغائوتت) توختامنى (هھدىنى بىر ئۇكهممهلئىنتايىن م
ــۇتق ــدۇ دۇن ــڭئ. ېيىلى ــسى مۇنى ــهنى ــسا، ئالالھنى ــدا ئڭ بول ــڭ ئالدى  ۆزۈڭالرنى

 ۇپ، بولـهت ئىبارۇئهييهنلهشتۈرۈشتىن مهن بىلهمتهرلىك كهتمهنلىكىڭالرنىئىتائ
 :ۆۋهندىكىچه تهنىسى مۇنىڭئ

 )ۇئاسى دهش تىلۇنۇشنىئالالھقا بويس ((Dua-i-Qunut) نۇتقۇ
 ڭنى تـوغرا يولغـا باشلىـشىڭنى، قىلىـشىهم يـاردهبىزگ! هرۋهردىگارىم پئى«

ــى كهيمىــز،تىل ــاد ئڭا ســاهيمىــز، تىلهچۈرۈشــۈڭنى بىزن  ڭا قىلىمىــز، ســاېتىق
 ېنىڭ ســېيتىمىــز، ئهشــهككۈر تڭىال ســاهدھىيىلهيمىــز، مېنىالتــايىنىمىز، ســ

ــتىن ــز ھڭگهېئمى ــائڭا تانالمــايمىز، ســاهرگى ــراق هت ئىت ــدىغانالردىن يى  قىلماي
 !بولىمىز
 ئىلتىجـا قىلىمىـز، ڭىال قىلىمىز، سـاهت ئىبادڭىالسا! هرۋهردىگارىمىز پئى

 ېنىڭ ســهقهتــال بــارلىق تىرىــشچانلىقىمىز، پڭ قىلىمىــز، بىزنىــهجده ســڭاســا
 ڭـدىن ئازابىڭېنى قىلىمىـز، سـۈمىـد ئهھمىتىڭنى رېنىڭ سۈچۈن، ئڭرازىلىقى

 ۇچــار دزابقــا ئاۇنچلــۇق قورقهنمهيدىغانالر ئىــشڭا ســاۈبھىــسىزكى،قــورقىمىز، ش
 ».ۇبولىد

 

 مۇھاكىمه
 .ۋېلىڭالر پىششىق بىلىهرتىپلىرىنى تۇشنىڭناماز ئوق. 1
-ۇئـــا دۆزلىرى، ســـهدھىـــيه مهتلهر، ئـــايۈره، ســـۇلىـــدىغاننامـــازدا ئوق. 2

 .هتبىقالڭالر تمۇشۇڭالرغاۇر تهمىلى ئۋېلىپ، بىلىهنىسىنى مهكلهرنىڭتىل
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 !ېرىنداشالر قئىسالمى

 ڭالپ، ئـانىىۋاز ئـاهزان ئېـتىم قهش بۈنده بىر كهم بىر ئادېقىڭالر، بئويالپ
 هممىگه ئالىي، ھهڭ ئڭ بىزنىېرىلىۋاتقانلىقىنى، بېلىپ ئڭ ئىشنىۇلۇغ ئهلۇمم

 قىلغـان بولـسا، ېس چاقىرىلغـانلىقىمىزنى ھـرۈشۈشـكهۆ كهنقادىر پادىشاھ بىل
 ۇ ئـۇپ، تاشـالپ قويـىنى ئىـشلىرهرھـال دڭلىغانـدا، چاقىرىقنى ئاۇ بېتىم قهرھ
ــهڭئ ــالىي س ــسى، ئهلتهنهت ئ ــڭ ئىگى ــارى، پۆزىنى ــهرۋهردىگ ــۈل پۇنداقال ش  ۈتك

ــ ــان زات تڭكائىناتنى ــايىنى بولغ ــكه خوج ــدهرهپ ــ. ۇ ئالدىراي  ېتىملىــق قهر ھۇئ
 ۇ، روھىنــى پاكاليــدۋه جىــسمى ۆزىنىــڭ ئېلىــپ، ئهتئىلگىــرى تاھــارنامــازدىن 

 هرگه ســىلهن مۇددى خــۈشــىنىدۇ، چۇق تولــهھمىيىتىنــى ئۇالرنىــڭ بۇ ئــهمـدهھ
ــدهك ئۈشــهندۈرۈپچ ــداق ب-ۆتكهن ــادۇن ــداقمهملهر، ئ  ئالالھــدىن هلبىــدىن قۇ قان

 خىالپلىق قىلىـپ، خىجىللىـق ۇيرۇقلىرىغا بڭ ئالالھنىۇ قانداقمۇن؟قورقمىس
 ۇنـاھلىرى قىلغـان گۆزىنىـڭ ئۇرغانـدا، ئالدىـدا تڭ ئالالھنىـۇن؟ قىلمىسېسھ
 هت ئىتـائهتئىـي ئالالھقـا قۇرالىـسۇن؟ تتـرىمهي تىۋۇجـۇدى ۇ قانداقمهۋهبلىكس

 ئىگىــسى ۈنىنىــڭك) كىتــاب-ېــسابھ (هت قىيــامڭقىلىــدىغان، ئالالھنىــ
،  يالغـــانچىلىقۇرمۇشـــىدا، تۈنـــدىلىك كهم، ئىـــشىنىدىغان ئـــادهنلىكىـــگهئىك

 قىلىپ، هرۇزت-هخلى دهنپهئهتىگهم-ۇق ھوقڭ قىلىپ، باشقىالرنىهزلىكساختىپ
 هنـدىلىرىگه بڭ ئالالھنىـۆلهپ، تـۆسۈم قىلىپ، ئجازانه ېلىپ، پارا ئېرىپ،پارا ب

 ېيىنمـۇ، كۇزغانـدىن بۇننى قىلىپ، يامان ئىشالرنى قىلىـپ، قـانهشلىكزىيانك
 ۋه ســاداقىتىنى ۆزىنىــڭ ئ ئالدىــداڭ ئالالھنىــهنىــال يهن بىــلهتلىرى جىنــايۇشــ

 ېـتىم ق32 ۈنـده بىـر كهم بىر ئـادۇ؟ قىالالمدۈرئهتئىخالسىنى بايان قىلىشقا ج
 هت ئىبــادڭىالســا«: هن بىــلۋۇجــۇدى ۈتــۈن پهت، نىــيۈتــۈن ئالدىــدا پئالالھنىــڭ

 ۇرۇپ، تــۈرۈپ بىلـدهتمهنلىك ســاداقهپ د»هيمىـز تىلهم يــاردهندىنالقىلىمىـز، سـ
 هر سـىلهگهر ئۇمكىنمـۇ؟ تىلىـشى مهم يـاردۇالردىنئـ ۇنۇپ، چوقهرسىلهرگهباشقا ن

 ۇيرۇقىغـا بڭن، ئالالھنىـېـيى كهنـدىن ئىپادىلىگهتمهنلىكىڭالرنىئالالھقا ساداق
 هيىــبلهپ ئۆزۈڭالرنى ئالدىــدا ئــڭ ئالالھنىــېتىمــداق-1 ڭالر،خىالپلىــق قىلــسا

 ۆزۈڭالرنى ئـڭالر، خىالپلىق قىلساهنه يېتىمق-2 هر، قىلىسىلېسخىجىللىق ھ
 هگهر ئهر، قاتلىمىدىن بىئارام بولىـسىلڭقۇر چوهلبىڭالرنىڭ قهيىبلهپ، ئىمۇېخت

 ڭالر، بولـساۋامالشـتۇرغان بـويى داۆمـۈرخ نامـازنى ئۋا هش بۈنـدىكى بىـر كهرسىل
ـــهرىكىـــتىڭالرداھ-ئىـــش  هزىلىـــتىڭالرداپ-هخالقـــى بولماســـلىقى، ئۆزگىرىش ئ
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 ۆزگىرىش ئـــهھهتـــتىن ئاساســـى جۇرمۇشـــۇڭالردا بولماســـلىقى، تهشئىلگىـــرىل
 :هكىتلهپ ئاالھىدىلىكىنى تڭ ئالالھ نامازنىۇڭا، شۇمكىنمۇ؟بولماسلىقى م
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 ۇ بۇنداقتا ئهرمىسه، بۈنۈم ئهنىال يهگهر ئۇسۇلى، ئهسىرلهندۈرۈش زور تبۇنداق
 همهســلىكىنى نامازغــا اليىــق ئهئىپلىكىنــى، زهكمــۇ بهســلىدىن ئهمنىــڭئاد

 رولـى بولمىغانلىقىـدىن ۇنىڭ سـهن بىلۇن قارىنى ئاقارتىشتا، سوپۇب. ۈرىدۇبىلد
 . بولغانهنلىكىدىن قارا ئىكهسلىنىڭ ئۆمۈرنىڭ كهلكى بهمهس،ئ

.  ئاالھىـدىلىكىڭ چـوهڭ ئڭ نامازنىۇۋاتقان ئوقهر سىلۇمانا ب! ىنداشالرېرق
 ئازراق هر سىلهگهر ئهيسىلهر، بىلمهنىسىنى مهتلهرنىڭ ئايۇغان ئوقۆزۈڭالر ئهرسىل

. ۈشىنىۋاالاليـسىلهر چهھمىيىتىنـى ئۇئانىڭ دۇغان ئوقڭالر، قىلساهرپ سۋاقىت
 ۇنىڭــدىن ئېــيىن، كهندىنۈشــهنگ چهنىــسىنى مهتلهرنىــڭ ئايۇغــان ئوقۆزۈڭالرئــ
 .هر ئاالاليسىلهنپهئهتم

 

 مۇھاكىمه
 .ۈشهندۈرۈڭ چهن ئاالھىدىلىكى قايسى؟ مىسال بىلڭ چوهڭ ئنامازنىڭ

  
  نامىزىهت جامائېكسىيهل- 4

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 ۆزلهپ پايـدىلىرىنى سـڭ نامازنىـۆپچىلىككه كېتىمدا قهچچه بىر نئالدىنقى

ــويلىنىش ۆپچىلىــك كۆتتــۈم،ئ ــارقىلىق ب ئ ــۇنىــڭئ ــايىن ق  ه ئىــگۇدرهتكه ئىنت
 هرۋهردىگارىغا پۆز ئىنساننى ئۇئ. ۈشىنىۋالدى چهنلىكىنى ئىكهكلى ش»هتئىباد«

 ۇ بـهمـده ھىـش، جـارى قىلۇچقا باسقۇقىرى قىلىشتا، قانداق قىلىپ يهتئىتائ
 قىلىــــشقا هت ئالالھقــــا ئىتــــائهرىكىتىــــدهھ- ئىنــــساننى ئىــــشهھهتــــتهج

 -ۈشـهندۈرىدىغىنىم چۆپچىلىككه كـهمدىئ. ۋالدى بىلىىۇرىدىغانلىقىناليىقالشت
 ڭ ئالالھنىۈشهنسهڭالر، چۇقتىنى نۇ بهر سىلهگهرئ.  پايدىسىڭ نامىزىنىهتجامائ

ــــــلېھرىبــــــانلىقم ــــــارلىق ئىلتىپــــــاتىنى نامازغــــــهن بى ــــــداق ا ب  قان
ــسىلهر بىلىهركهزلهشــتۈرگهنلىكىنىم ــل. ۋاالالي ــدى بى ــاز ئهن،ئال ــلىدىنال نام  هس
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 -ۇيرۇلغــانلىقى بۇنالشــقا ئورۇپ بولـهت جامــائۇپ، بولــه ئىـگرگههســى تېتهرلىـكي
 همنى بىـر ئـادېغىشالپ، بۈچ ھاياتى كۇنىڭغا ئۇرۇپ، ئاشېخىمۇ تۈچىنى كۇنىڭئ
 .هڭداشسىزدۇرى تۈنۈم ئۇنىڭ ئۇكهممهللهشتۈرۈشته، مېخىمۇت

 
    هلتۈرىدۇ؟هلتۈرىدۇ؟هلتۈرىدۇ؟هلتۈرىدۇ؟ بارلىققا ك بارلىققا ك بارلىققا ك بارلىققا كهزىلهتلهرنىهزىلهتلهرنىهزىلهتلهرنىهزىلهتلهرنىپپپپ----هخالقىهخالقىهخالقىهخالقى قانداق ئ قانداق ئ قانداق ئ قانداق ئنامازنامازنامازناماز

 
ــڭ، چاكارنىــهتمهن ئىتــائۇددى خــ-نىــڭ»هتادئىبــ« بولغــان ئالالھقــا  ۆز ئ
 ۇيرۇقىنى بــۇنىــڭ ئۋاقىــت هر ئاســتىدا ياشــاپ، ھۆرسهتمىــسى كڭخوجايىنىنىــ

 نى ئالغانغـــا ئوخـــشايدىغانلىقىۈســـتىگه ئهســـئۇلىيىتىنى مۇللـــۇق قۈتـــۈپ،ك
 نـى»هتئىبـاد «ۇشـۇ م-نامـاز بولـسا.  ئىـدىمۆتكهن بايان قىلىپ ئۆپچىلىككهك

 هنه يهنم. ۇر قىلىـشتهييـارلىق تهھهتـته جهزىـلهتپ-ىهخالقـ ئۈچـۈن ئئورۇنالش
-هخالقـى ئېگىـشلىك ھازىرالشـقا تۇنالشـتا ئورنـى»هتئىبـاد «ۇ بـۆپچىلىككه،ك
.  ئىـدىمۆتكهن ئـۆرسىتىپ ناماز ئارقىلىق جارى بولىدىغانلىقىنى كهزىلهتنىڭ،پ

ـــان ق ـــا بولغ ـــقئالالھق ـــى ئۇلچىلى ـــشىنىش، ئا-ېڭ ـــا ئى ـــڭ ئالالھق  لالھنى
 ئىشىنىش، ئالالھـدىن ۈنىگه كهت كىتابلىرىغا ئىشىنىش، ئاخىر،هيغهمبهرلىرىپ

 همــده قىلىــش، ھېتىــراپ بىلىــدىغانلىقىنى ئهممىنــى ھڭ ئالالھنىــۇش،قورقــ
 ۇرۇش، تـهييـار قىلىـشقا تهت ئىتـائهرتـسىز شۇپ، تونـهپ دېنىـدا يۆزئالالھنى ئ
-هخالقــى ئۇنــداقب. هت پىشــشىق بىلىــشتىن ئىبــارۇيرۇقلىرىنى بــڭئالالھنىــ

 همنى ئـادهزىلهتـلهر،پ-هخالقـى ئېتىدىغان ئوخشاپ كۇنىڭغا باشقا شۋه لهتلهرهزىپ
 هزىلهتلهرنـىپ-هخالقـى ئۇ ناماز بولسا بـۇرىدۇ، ئايالندۇلىغا قهقىقىي ھڭئالالھنى

 .ۇرىدۇ جارى قىلدۋۇجۇدۇڭالردا
 

 مۇھاكىمه
 هلتۈرىدۇ؟ بارلىققا كهزىلهتلهرنىپ-هخالقى قانداق ئناماز

 
         ھالدا ئالالھقا بولغان ھالدا ئالالھقا بولغان ھالدا ئالالھقا بولغان ھالدا ئالالھقا بولغانگانهگانهگانهگانهېېېېيييي----هككههككههككههككه ي ي ي يهمهمهمهم ئاد ئاد ئاد ئادبىربىربىربىر

    ۇنلىيالمايدۇۇنلىيالمايدۇۇنلىيالمايدۇۇنلىيالمايدۇ ئور ئور ئور ئورۇلچىلىقنىۇلچىلىقنىۇلچىلىقنىۇلچىلىقنىقققق
 

 ۇكهممهل قانچىلىــك مــهمنىــڭ بىــر ئادڭالر، ئويلىنىــپ باقــسائهســتايىدىل
 يـاردىمى بولمىـسا، ۇللىرىنىڭ باشقا قڭ ئالالھنىهگهر ئهتئىينهزهر، قۇشىدىنبول

ـــ ـــارلىق قڭئالالھنى ـــڭ ب ـــدىغانلىقىنى هرتنى شـــۆرۈر زۇللىرىنى  ھازىرلىيالماي
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 هرنىڭ باشــقا كىــشىلۋاتقان ياشــاهتراپىــدا ئۆزىنىــڭ ئۇ ئــهگهرئ. ۋاالاليــسىلهربىلى
 ئىجـرا ۇق تولـۇيرۇقىنى بـڭ ئالالھنىـېرىشهلمىـسه، ئهمكارلىقىغـا ھۋهياردىمى 

. ۇ ياشـىيالمايدېگـانهي-هكـكه يۇنيـادا دۇئىنسان بـ. همهس ئۇمكىنقىاللىشى م
 ۇمكىن مــۇقىاللىــشىم قانــداق بىــر ئىــشنى هر ھالــدا ھېگــانهي-هكــكه يهمــدهھ
ــۇرهككه ناھــايىتى مــۇرمۇشــى تۇنىــڭئ. همهسئ ــۇپ،پ بول ــانلىرى،ت-ۇرۇق ئ  ۇغق

 هلدىلىرى،ك- باردىهھهتتىكى جېتىقس-قوشنىلىرى، سودا-ۇمدوستلىرى، قول
 هقهت پۇيرۇقى بـڭئالالھنىـ. ۇبىلىـشلىرى بولىـد-ۇش تونۇرغۇنلىغان نۇنداقالش

 ۇقىرىـدا يهن بىـلهر سـىلهلكـىىن، ب قىلىنغان بولماستېالن ئۈچۈنال ئهمبىر ئاد
ــان ھ ــان قىلىنغ ــل كهرباي ــشىلهر خى ــسىدىكى ئوتتى ــسالھ ۇناســىۋهتنى مۇرى  ئى

ــۈچــۈنقىلىــش ئ ــهگهرئ.  قىلىنغــانېالن ئ ــارا ئهممىــسى ھهملهرنىــڭ ئادۇ ب  ۆزئ
 بولـسا، ۆلهكتهيـ- يـارۆزئـارا ئىجرا قىلسا، ئۇيرۇقىنى بڭ ئالالھنىهمكارلىشىپھ
 هگهرئ. ۇ بولغـــان بولىـــدۇللىرى ســـادىق قـــڭىـــ ئالالھنهممىـــسى ھۇالرنىـــڭئ
 ۇيرۇقىنى بـڭ قىلسا، يـاكى ئالالھنىـهتسىزلىكسى ئىتائهممى ھۆپچىلىكنىڭك

 ېگـانهي-هكـكه يهم بىر ئادۇنداقتا بواللمىسا، ئۆلهكتهي- يارۆزئارائىجرا قىلىشتا ئ
 .هچۈرهلمهيدۇ ھايات كه بويىچۇنى قانڭھالدا ئالالھنى

 

 مۇھاكىمه
 ۇ؟ قىلغىلى بولمايدۇلچىلىق ھالدا ئالالھقا قېگانهي-ههكك يۈچۈن ئنېمه

 
    ۇۇۇۇ بولمايد بولمايد بولمايد بولمايدۇرغىلىۇرغىلىۇرغىلىۇرغىلى قارشى ت قارشى ت قارشى ت قارشى تهيتانغاهيتانغاهيتانغاهيتانغا ھالدا ش ھالدا ش ھالدا ش ھالدا شېگانهېگانهېگانهېگانهيييي----يهككهيهككهيهككهيهككه

 
 ڭالر، قىلىـدىغان بولـساۇالھىزه مـۇپ ئوقهستايىدىل ئۇرئاننى قهر سىلئهگهر
 ۇلى سادىق قۇنىڭ ئۇنۇشقا، بويسۆزىگه ھالدا ئېگانهي-هككه يهرگه سىلڭئالالھنى

ــقابول ــانلىقىنى،ۇي بۇش ــى برۇمىغ ــىلهلك ــهر س ــقا يۆزۈڭالردىن ئ ــۈل پهنه باش  ۈتك
 ۋه قىلىـشقا هشـۋىقنىنى تۇ قـانۇنىـڭ ئۇنيـادا دۇنۇشقا، بويـسۇنىڭغـا ئۇنيانىڭد

 ڭ زات ئالالھنىـۈيـۈك بهڭ يوقىتىـپ، ئۇنىنى قـانهيتاننىڭئىجرا قىلىـشقا، شـ
ــان ــا قويۇنىنىق ــقا يولغ ــانلىقىنى بۇش ــسىلهر، بىلىۇيرۇغ ــالالھۋاالالي ــىل ئ  هرگه س

 هن بىـلۈچى كۇسۇلماننىڭ بىر مۇنىب. ۇردى تاپشۋهزىپىنى ۈيۈك بىر بۇشۇنداقم
 هگهر ئهقـدىردىمۇ، بولغـان تۇسۇلمانتا بىر مىليون مهتھ. ۇ بولمايدۇنلىغىلىئور
 ڭۇللىرىنىــ قهيتاننىڭ شــهنىــال بارســا، يېلىــپ ئالــدىغا ئىــش ئۆز ئــهممىــسىھ
ـــۈچىنىهشـــكىللىكت ـــد ك ـــاتقىلى بولماي ـــۇلمانالر مڭاۇشـــ. ۇ يوق ـــۇس  ۇم چوق
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 ۈرهش كـۈچـۈن ئورتاق بىـر نىـشان ئۇپ، بولۆلهكته يار يۆزئارائىتتىپاقلىشىپ، ئ
 .قىلىش الزىم

  
 

 مۇھاكىمه
 ۇ؟ بولمايدۇرغىلى قارشى تهيتانغا ھالدا شېگانه يهككه يۈچۈن ئنېمه

 
    هرتلهرهرتلهرهرتلهرهرتلهر ش ش ش شېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىك ھازىرالشقا ت ھازىرالشقا ت ھازىرالشقا ت ھازىرالشقا تبويسۇنۇشتابويسۇنۇشتابويسۇنۇشتابويسۇنۇشتا

 
 نىــشان ۇلۇغــۋار ئۇنــداق بن،ېــيى كۈشــهنگهندىن چۇق تولــۇالرنى بــســىلهر

ـــۈن،ئ ـــويىچۈچ ـــشان ب ـــوغرا نى ـــشنىه ت ـــى ئىكۆرۈر زڭ ئىتتىپاقلىشى  هنلىكىن
ــسىلهرئايدى ــى،ي. ڭالشتۇرۇۋاالالي ــائىتى ئۇســۇلمانالر مهن ــارا ئهزالىرىنىــڭ جام  ۆزئ

 ىلماسـلىقى، خاتـالىق سـادىر قۇ ئـازراقمۇشى، بولۇۋاپىق مۋه توغرا ۇناسىۋىتىم
 هھبهرنىـڭ رۇنۇشى، بويـسهھـبهرگه بىـر رۇشـى،ى بول بىر ئورتـاق نىـشانۇالرنىڭئ
 هرىجىـده قايـسى دهھبهرگه رۇالر الزىم، ئۇشى بولهرىكهتتهھ- ئىشه بويىچۇيرۇقىب

ــــس ــــداق ئۇنۇشنىڭبوي ــــى، قان ــــۋال الزىملىقىن ــــسهھ ــــتىدا، بوي  ۇنۇشقا ئاس
 . الزىمۋېلىشىبولمايدىغانلىقىنى بىلى

 

 مۇھاكىمه
  قايسىالر؟تلهرهر شېگىشلىك ھازىرالشقا تبويسۇنۇشتا

 
    هرهپلىرىهرهپلىرىهرهپلىرىهرهپلىرى پايدىلىق ت پايدىلىق ت پايدىلىق ت پايدىلىق تڭڭڭڭ نامىزىنى نامىزىنى نامىزىنى نامىزىنىجامائهتجامائهتجامائهتجامائهت

 
 ڭ نامىزىنىـهت جامـائېـيىن، كۈشهنگهندىن بايان قىلىنغانالرنى چيۇقىرىدا

 .ۋاالاليسىلهر بىلىۇناليدىغانلىقىنى ئورهممىسىنى ھڭ ئىشالرنىۆۋهندىكىت
 .ۇش بولهمبىر چاقىرىق ئاستىغا ج. 1

 ڭالرنى ھامــان ئىــشلىرىڭلىغــانئانــى (Adhan) هزان ئه، بــويىچبهلگىلىــمه
 بىـر ڭالپ چـاقىرىقنى ئـاۇ بـۇسـۇلمانالرم. هر بارىـسىلهسجىدكه مۇپ،تاشالپ قوي

 ۇ، قىــسىمغا ئوخــشايدهربىــي ھۇددى خــهھــۋال خىــل ئۇبــ. ۇ توپلىنىــدهركهزگهم
ىنى يىغىلىـشقا ۆزلىر ئـڭ ھامـان قومانـداننىڭلىغان ئاۋازىنى كاناي ئاهسكهرلهرئ
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 ۇالرنىـڭ ئڭلىغانـدا، ئاۋازىنى ئـاڭيىغىلىش كانىيىنى. ۇچاقىرغانلىقىنى بىلىد
 ۆپچىلىكنىـڭك. ۇ ئويىال بولىدۇنۇش بويسۇيرۇقىغا بڭ قومانداننىهقهت پۆڭلىدهك
-هرهپ تهنـى بىـر ئىـشنى قىلىـش، ي- ئىنكاسـى بولـساۇرغان چاقىرىققا قايتۇب
 ۈچـۈن ئېمه قىـسىمدا نـهربىـيھ. ىبـارهت ئۇشـتىن بولهم جهرگه بىـر يهرهپتىنت
 ۇنۇش بويـسۇيرۇققـا بهسكهرنىڭ بىر ئهر ھهن، ئالدى بىلۇ؟ بولىدۈزۈم تۇشۇنداقم

 ېكتىپكه بىـر كـوللهسـكهرلهرنى ئۆپچىلىـك ئـارقىلىق، كېتىلدۈرۈشئادىتىنى ي
 ۋاقىتتا، بىر هلۇم مۇن،  بىر ئورهلۇم مهن، بىلۇيرۇقى بڭ قومانداننىۇرۇپ،ئايالند
 قىـسىمنى بىـرال هربىـي ھتكـۈلۈ پېتىلـدۈرۈپ، يىغىلىش ئـادىتىنى يتهبىرلىك

 قىلىــشقا هت ھالــدا خىــزمېكتىــپ كوللۈچــۈن بىــر نىــشان ئهن،چــاقىرىق بىــل
ــشتىن ئىبــار  ۈرهشــچانلىقىنى كۆزلىرىنىــڭ ئهســكهرلهر، ئهزى بهگهرئ. هتچاقىرى

ــۈكك ــاي ئاۈچل ــاغالپ، كان ــا چ ــسۋازىغ ــۇنۇپ بوي ــاي، ئۈرهش ك ــڭ قىلم  ۆزلىرىنى
 50 هربىـيىلهنگهنت. ۇ قىلىنمايدۇخسهت رۇنىڭغا ئىش قىلسا، به بويىچرادىسىئى
 بىلگىنىنـى قىلىـدىغان ۆزىنىـڭ تاپقان بىر قىسىم، ئهركىپ تهسكهردىن ئهپهرن

 ۇ قوللىنىدىغىنىمۇسۇلمانالرنىڭم. ۇ  يوقىتااليدهسكهرنى ئهھرىمان قهپهر ن1000
 هنـال بىلڭالش ئـاۋازىنى ئـا»هزانئ «ۇسـۇلمان بىـر مهر ھۇپ، بولۇسۇلئوخشاش ئ

 يىغىلىـــپ، ه بىـــرلىكتۆپچىلىـــكك. ۇ بارىـــدهســـجىدكه مۇپ قويـــئىـــشلىرىنى
 ئوخــشاش ېــتىم قهش بۈنى كــهر ھۇالرئــ. ۇ ئايلىنىــدۇنىغا بىــر قوشــڭئالالھنىــ

ــىقم ــپ ئهش ــۇ، بارىــدېلى ــڭ ئالالھنىــۈنكى چ  هربىيىلىنىــشى تۇنىنىڭ قوش
. ۇنىـشىدىن قـاتتىق بولىـدهربىيىلى تۇننىڭ قوشهربىي ھهرقانداق ھۇنيادىكىد

 ۇڭا شـۇ، بولىـدۇرۇش ئـېـتىم قهر بىرۇددهتته مۇزۇن ناھايىتى ئالردا،ۇنباشقا قوش
 ۇنى قوشـڭ ئالالھنىهمما ئېرىلىدۇ، بېلىپ ئارىالپ ئېۋىرىمۇ مانهربىي ھۇالرنىڭئ

 ۇڭا شـــ،ۋاملىـــشىدۇ داۈزلۈكـــسىز ئۈرهش كـــۇرىـــسىدىكى ئوتتهيتان شـــهنبىـــل
 بىـر ۇ بـىگهۈسـت ئۇنىـڭئ.ۆرۈراملىق ئىجرا قىلىـش زۋ داۇيرۇقىنى بڭقومانداننى

 ېـتىم قهش بهقهت پۈنـده بىر كۇپ، قىلىش بولۇخسهت ره بولغان ئاالھىدۇلۇغۋارئ
 ئالـدىراپ هسجىدكه م- رايونىۇداپىئه مڭ ئالالھنىڭالپ، چاقىرىقنى ئاۇقهددهسم
 .ۆرۈر زېرىشب

 . يىغىلىشه ئىگهھمىيهتكه ئڭقۇرچو. 2
ــڭ ــدىلىق تئهزاننى ــرى پاي ــدا يهرهپلى ــدۇقىرى ــان قىلىنغان ــهك باي  ۇپ، بول

. هلتۈرىـدۇ بارلىققـا كهرهپلهرنـى پايـدىلىق تۆپ كـېخىمـۇ يىغىلىـش تهسجىدكهم
 هممىڭـــالر ھهر ســـىلۇشىـــسىلهر، تونۇچرىشىـــسىلهر، ئۆزئـــارا ئهرده يۇ بـــهرســـىل

پ، بىـر ۇ بولـۇخلىـسلىرى مهلهيھىسـساالمنىڭ ئۇھهممهد مۇللىرى، قڭئالالھنى
. ياشــايدۇ ۈچـۈنىـشان ئ بىـر نهقهت پۆپچىلىــكك. هر قىلىـسىلېتىقـادكىتابقـا ئ
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سىلهرنىڭ توپلىنىشىڭالر پهقهت بىر نىشان ئۈچۈن بولـۇپ، ھهتتـا مهسـجىدتىن 
. هر بولىسىلهنچته ئىشۇشۇنداق مهنىال يئايرىلىپ ئائىلىگه قايتقاندىن كېيىنمۇ

ــېســسىيات، خىــل ھۇبــ ــۇ ب  هر ســىلهرگه، ھالــدا ســىلهبىئىــي تۇش، خىــل تون
 هۋه تۇنغا ئوخـشاش بىـر قوشـڭالرنـى،هنلىكى ئىكېكتىپ بىر كوللۆپچىلىكنىڭك
ــكهرلهردىنئ ــى،ىهنلىك ئىكهس ــىلڭالرن ــارا ئهر س ــداش قۆزئ ــېرىن ــداۇپ، بول - پاي
 هرنىڭ ســىلهكلىكىنــى، بىردڭالرنىــڭزىيىنى- پايــداڭالر، نىــشانىهنــپهئهتىڭالر،م

 .ۇرىدۇ قىلدېس ھهتكهنلىكىنى بىرلىشىپ كڭالرنىڭمۇھاياتى
 . قىلىشېسداشلىق ھۆزئارائ. 3

 هزهپ غڭالرغـابىرى- بىـرۈشـمهندهك قارىغاندا، دڭالرغابىرى- بىرۆزئارا ئسىلهر
 هر بىرهگهر ئهر، قارايسىلېرىنداشتهك قهك، دوستالردهلكى ھومايماستىن، بهنبىل

ــشىڭالرنىڭق  هنه يهتكهنلىكىنــى، كــونىراپ كېچهكلىرىنىــڭك- كىــيىمېرىندى
 ېيىـپ،قىنى، ماتقـانلىۋ تارتىهردىنى دڭ چىرايىنى، ئاچلىقنىهمكىن غڭبىرىنى

ــساق ــاكى ك-ئاق ــوالق، ي ــڭچ ــدىغانلىقىنى كۆزىنى ــهڭالر، كۆرمهي ــىلۆرس  هرده س
 ڭالردىكى ئـاراهرنىڭسـىل. ۇ قوزغىلىـدېـسداشلىق ھۇالرغـائىختىيارسىز ھالدا ئ

ــايالر، ئاشــ ــبهغهللهرگه كهمچىــسىز ياردۇب ــانلىقىنى بىلدهم ــدۇ ئىــچ ئاغرىتق . ۈرى
ــادهردمهند ــهم ئ ــاي قۇ ب ــشىغا ب ــى ېرىندى ــدۇ، ئدهردىن ــۇم مهگهر ئېيتى ــادهل  هم ئ
 ۇنى ئـهزىلهر بېلهلمىسه، كهسجىدكه مۈپهيلىدىن تهتلهر ياكى باشقا ئاپېسهللىكك

 ۋاپـات همنىڭ ئادهلۇم مهگهرئ. ۇ ھال سورايدۇنىڭدىن ئ،ۇ يوقلىغىلى بارىدۇمچوق
 جىنازا نامىزىغـا قاتنىـشىپ، ۇنىڭ ئهممىسى ھۆپچىلىك كڭالنسا،بولغانلىقى ئا

 هرده سـىلهممىـسى ھۇالرنىـڭب. ۇ بولىدهمدهرد ھهرگهئىلىسىدىكىل ئاڭمنىهرھۇم
 .هلتۈرىدۇ روھىنى بارلىققا كۆيۈنۈش كۆزئارا ئهملىشىش، ياردۆزئارائ

 . يىغىلىشۈچۈن نىشان ئۇقهددهسبىر م. 4
ــدى ــىلئهم ــهر س ــر م ــۇقهددهس بى ــر م ــا بى ــشان ئۇقهددهس جايغ ــۈن نى  ۈچ

 ېغىلىـشى يۋازالرنىـڭ يـاكى قىمارهسلهرنىڭ مڭ، بىر ئوغرىالرنىۇب. ڭالريىغىلدى
 هرنىڭ سـىلهممـا ئۇ، توشـقان بولىـدهن ئىپالسلىق بىـلهلبى قۇالرنىڭ بهمهس،ئ

ــشى ــڭالريىغىلى ــسا ئالالھنى ــڭ قڭ بول ــا چوقۇللىرىنى ــۇش ئالالھق ــۈن، ئۇن  ۈچ
 هم بىـر ئـادهر يىغىلىـشقا ھۇب. ۇر يىغىلىشتېرىلغان بېلىپ ئۆيىده ئڭئالالھنى

 همىمىي بىـر سـۇھىتتـا، بىـر مۇنـداق بېلىدۇ، كهنبىل هتمهنلىكئالالھقا ساداق
 ېس خىجىللىـق ھـهلبىـدىن قۈپهيلىـدىنت) ۇنـاھىگ( قىلغان جىنـايىتى همئاد

 ۇنـاھنىر قانـداق بىـر گه ئالدىـدا ھۇندىكىلهرنىڭ سـورۇشـۇ مۇ ئـهگهرئ. ۇقىلىد
ــ ــسا، ب ــان بول ــۇقىلغ ــى ۇ ش ــۋاقىتتىك ــش ئ ــايىن پۇنى يىغىلى ــايمان ئىنت  ۇش

 نىيىتى ېرىش ئىلھام بهبىرىگ- بىرهممىسىده ھۆپچىلىكنىڭ كهگهرئ. ۇرىدۇقىلد
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 هن قىلىـش پوزىتسىيىـسى بىـلېسداشلىق ھۋه دوستانىلىك هممهيلهنبولسا، ھ
 يىغىلىـــش ۇ بـــۇنـــداقتا ئۇ،ىـــشىدهمل ياردۆزئـــارا ياخـــشىالشقا ئهھـــۋاللىرىنىئ

 ۇشـۇنداق مانا مۇسۇلمانالرم. ۇ بولىدهنبىئى مهتنىڭسائاد-هخت بۋهياخشىلىق 
ــارائ ئاســتا بىــر - ئاســتاهتنى جامــائۈتكــۈل پهتلهنــدۈرۈپ،بىرىنــى رىغب- بىــرۆزئ
 .ۇرىدۇ ئايالندۇنىغا قوشهقۋادارالرت

 .ۇناسىۋهت مېرىنداشالرچهق. 5
 هســجىدكه مۇســۇلمانالرنىڭ مهقهت بايــان قىلىنغــان ياخـشىلىق پيۇقىرىـدا

مىزى  نـاهت جامـائهممـا ئهلـگهن، كېئـاللىقتىن بىـر رۇ بهتيىغىلىشىدىن ئىبار
 همئىيهتتىكــى جهرنىڭســىل: هلتۈرىــدۇ ياخــشىلىقالرنى بارلىققــا كۆپ كــېخىمــۇت

 ۈرهڭالرنى، مـهتته ھـالۋهر بـاراهتئىيـنهزهر، قۆۋهنلىكىدىنت-ۇقىرى يۇڭالرنىڭئورن
 ئـالالھ ئالدىـدا، هتخانىـدا، ئىبادۇ بـهر، تىزىلىـسىلهپكه بىـر سـهپ تىرۈرهڭالرغام
 باشـقىالرغا هدىنـى قولى يـاكى بهمنىڭ بىر ئادهگهر ئۇپ، ئوخشاش بولۆپچىلىكك
ــهتــسه، كېگىــپت  ۆپچىلىكنىــڭ كۇ، قىلمايــدېس يىــرگىنىش ھــهرگىزمــۇ ھۇ ئ
 هممىــسىسى ئىنــسان، ھهممىــ ھۆپچىلىكنىــڭ كۈنكى پــاك، چــهممىــسىھ

 ئائىلىـسى، همنىـڭ بىر ئادهر ھۇ، قىلىدېتىقاد بىر دىنغا ئۇللىرى، قڭئالالھنى
ــى،  ــىئىرق ــشىمايدۋهتىن ــلهرب. ۇ ئوخ ــبهر پهزى ــلهر، ب(Sayyid) هۋالدى ئهيغهم  هزى
 تىلغــا هرده يۇبــ ((Jat)  جــاتالرهزىــلهر بۇت، راجپــهزىــلهر، ب(Patyan) پاتيــانالر

 هزى بۇراقالشــــقان ھىندىــــستاندا ئولتۇپمــــۇ ئاســــىيادىكى، بولېلىنغىنــــى،ئ
 ۆلهتـكه دۇ ئـهزىـلهر بهۋه، تۆلهتـكه دۇ بـهزىـلهر بۇپ،بولـ) ۆرسىتىدۇ كهبىلىلهرنىق
 باشـقا بىـر خىـل تىلـدا هزىـلهر بهنه يۆزلهيدۇ، بىـر خىـل تىلـدا سـهرهزىل بهۋه،ت
. ۇنىـدۇ ئالالھقا چوقۇپ، بولهپ بىر سهممىسى ھۆپچىلىكنىڭ كهممائ. ۆزلهيدۇس
 هسـهب، بـارلىق نۇپ، بولـهۋه تۇممهتكه ئورتـاق بىـر ئـۆپچىلىـك كېگهنلىك، دبۇ

 هرنىڭ ســاختا، ســىلۈتــۈنلهي پهرق پهھهتتىكــى جهتقانداشــلىق، ئىــرق، مىلــل
 ېگهنـدىن دۇ، بولىـدهن بىـلۇنـۇش ئالالھقـا چوقۇناسـىۋهت مۇلۇغۋار ئڭالردىكىئارا

 ېنىڭ، سـۇ قانداقمڭالر، بولساۇشۇنداق مۇ باشقا ئىشالردىمهر سىلهگهرئ. هتئىبار
 ۈز ئـايرىمىچىلىق يـېگهنـدهكد...... هرلىك يۇ بهن مهرلىك، يۇ ئهن سېنىڭ،م
 ېرىدۇ؟ب

 .هكلىك بىردهرىكهتتىكىھ. 6
 ۇددى خۋاقتىڭالر، ۇرغان تىك تهپ تىرۈرىگهم-ۈرىنى مۆپچىلىكنىڭ كلهرسى

 هك بىـردۇپ، بولـهپ ئوخشاش، بىـر سـۇنغا قوشۇرغان تهتتهقوماندان ئالدىدا دىقق
 ه ھالدا ئورتاق نىشانغا ئىگهبىئىي تهممهيلهندهھ. ۇرىسىلهر ته ھالىتىدهرىكهتھ

ــ ــل روھ ش ــر خى ــىل. هكىللىنىدۇبى ــۇنداق مهرس ــرلىكتيىهربى تۇش ــپ بى  هلىنى
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 هن تامـامهرىكىتـى ھۇڭالرنىـڭقول-ۇت پهرنىڭ سىلهر، قىلىسىلهتئالالھقا ئىتائ
 بىر هلكى بهرىكىتىده ھهمنىڭ ئادڭ مىهر ياكى بىر100، 20، 10 ۇپ، بولهكبىرد
 .ېتىسىلهر بىرلىشىپ كهرىكىتىدهك ھهمنىڭئاد

 .ناماز. 7
 ۋاز بىـر ئـاهر؟ل قانـداق قىلىـسىېـيىن تىزىلىپ بولغاندىن كهپكه سسىلهر

 .ۇنىسىلهر بويسهڭالرغا ئىگۋاقىتتا بىرال ۆپچىلىك كهن،بىل
...... 
 .هيمىز تىلهم ياردهندىنال قىلىمىز، سهت ئىبادساڭىال

 .بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن
 ! خاسڭىال ساهمدۇسانا بارلىق ھپهرۋهردىگارىمىز،

 !هيمىزئامانلىق تىل- ئالالھدىن تىنچۇئمىنلهرگه مبارلىق
 :هيسىلهر ئامانلىق تىلۆزئارا ئهنه يهر سىلېيىن، كۈگىگهندىن تمازنا

  هھمهتۇلالھ رۋه هلهيكۇم ئئهسساالمۇئهلهيكۇم
(As-Salam-o-Alaykum-wa-Rahmat-u-Allah)) ــــــــــــانم  ېھرىب

 .)ېرىسىلهرسولغا ساالم ب-ڭ ئوهپد! هيمىز ئامانلىق تىلهرگهئالالھدىن سىل
 ھالـدا هك بىـردۆيۈنىـدىغانلىقىنى،ك ۆزئـارا ئۆپچىلىكنىـڭ كهر سـىلۇ بـمانا

 هخـــت بۈچـــۈن ئهممهيـــلهن ھۇنىـــدىغانلىقىنى،بىردىنبىـــر پادىـــشاھقا چوق
 هرســه بىــر نۈچــۈن ئۆزى ھالــدا ئــېگــانهي-هكــكه يېچكىم ھــهيــدىغانلىقىنى،تىل

 ئاتا هتسائاد-هخت بۆپچىلىككه كڭ ئالالھنىهم بىر ئادهر ھهيدىغانلىقىنى،تىلىم
 ئىلتىپاتىــدىن ڭ ئالالھنىــېڭىــپ،ا يولــدا م تــوغرۆپچىلىكنىــڭقىلىــشىنى، ك

 هلب قۆپچىلىكنىڭ كهلناماز د. هيدۇ ئىپادىلۈمىدىنى ئۇش بولهھرىمهنئورتاق ب
 ۆزئارا ئۆپچىلىكنى كهلتۈرۈپ، كه ئىدىيىسىنى بىرلىككۇتاشتۇرۇپ،رىشتىسىنى ت

 .تىدۇ ياشنىه ئىچىدهش تىلهت سائادهخت بهبىرىگ-بىر
 . نامىزىهت جامائىدىكىېتهكچىلىكي) هھبهرر(ئىمام . 8

 ۇم چوقـۇغانـدا، ناماز ئوقۇپ بولهت جامائېرهككى، قىلىش كهت دىققشۇنىڭغا
 بىـرى ۇالردىن ئۇغاندىمۇ، ناماز ئوقهم ئىككى ئادهقهت پهتتا ھۇشى،بىر ئىمام بول

 هن، بولىـدىكهت جامـائۋادانا.  الزىمۇشى ئوقهگىشىپ بىرى ئهنه يۇشى،ئىمام بول
 هر سـىلهگهر الزىـم، ئوقۇماسـلىقى ئۇز يـالغۆزىئايرىلىپ ئ هتتىن جامائهرگىزمۇھ
ــامىزىڭالر قىلــساۇشــۇنداقم  قالغــانالر ېچىكىــپ كېلىنمايــدۇ، ئېــسابقا ھڭالر ن
، )هگىــشىدۇئ (ۇ ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلىــدۈلگــۈرهلىگىنىچه ئه بــويىچهلگىلىــمهب
ــدۇ، تولېــيىن ســاالمدىن كۈلگــۈرهلمىگىنىنىئ ــۇقالي ــلهر بۇ ب ــا هلگىلىمى  نامازغ

. ېـسابلىنىدۇ ھهربىـيه بىـر تۈچـۈن ئۆپچىلىك كبهلكىقوللىنىپال قالماستىن، 
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ــىلهگهرئ ــۇلماندهك مهر س ــايمۇس ــسىلهر، دهن ياش ــۇنداق مهيدىكهن ــرلىككۇش  ه بى
 بىـر ڭالردا جامـائىتىهرنىڭ سـىلېـرهك، كڭالر ياشىـشىه ئىچىـدهت جامائهلگهنك

 ېلىـدىكهن، بارلىققـا كته جامـائۋادا ناۇ، بواللمايدهت بىر جامائۇئىمام بولمىسا ئ
ـــائهر ســـىلئهگهر ـــداقتا ئڭالر، ئايرىلـــساهتتىن جام  ۇســـۇلمانالردهك مهر ســـىلۇن

 !ېسابلىنىسىلهرياشىمىغان ھ
 

 مۇھاكىمه
  پايدىلىرى قايسىالر؟هرهپتىكى روھىي تڭ نامىزىنىهتجامائ. 1
 هپـسىلىي پايـدىلىرىنى تهھهتتىكـى ئىجتىمـائىي جڭ نامىزىنىهتجامائ. 2

 .ڭبايان قىلى
»  ئوخـــشاشۇنغا قوشـــهربىـــيھ« نـــامىزىنى هت جامـــائۈچـــۈن ئېمهنـــ. 3

 هيمىز؟ دهربىيىلىنىش تېكتىپكولل
 ۇ؟ بولمايدۇشقا ناماز ئوقۇز ئايرىلىپ يالغهتتىن جامائۈچۈن ئېمهن. 4

 
    هھمىيىتىهھمىيىتىهھمىيىتىهھمىيىتى ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه    هرتلىرىهرتلىرىهرتلىرىهرتلىرى ش ش ش شئىمامنىڭئىمامنىڭئىمامنىڭئىمامنىڭ

 
 ۇنـداق مۇناسـىۋهت مۇرىـسىدىكى ئوتتهگهشـكۈچىلهر ئۇنىڭغـا ئهن بىلئىمام

 هپ د»هسـى شـارى جامهري« ئورنى، ڭ ئىمامىنىهسجىدنىڭبىر كىچىك م: ۇبولىد
 ۇ، ئوخــشاش بولىــدهن ئــورنى بىــلڭ ئىمامىنىــهســجىدنىڭ مڭئاتىلىــدىغان چــو

ا قانـداق ۇنىڭغـ ئهر سىلۇ؟ بولىدۇقى بار؟ قانداق ھوقهسئۇلىيىتى مېمه نۇنىڭئ
 ۇ ئـگهره ئېـرهك؟ كهگىشىـشىڭالر ئه قانداق پوزىتـسىيىدېرهك؟ كهگىشىشىڭالرئ

 توغرا قىلمىغان بولسا، ۇ ئهگهر ئېرهك؟ كڭالر قانداق قىلىشىۆتكۈزسهخاتالىق ئ
 ۇنىڭغـا ئاسـتىدا ئهھـۋال قانـداق ئېـرهك؟ كهگىشىـشىڭالر قانچىلىـك ئۇنىڭغـائ
 ۈزىتىپ خاتالىقىنى تۇنىڭ ئۋاقىتتا قانداق ۇ؟ بولىدۇقۇڭالر ھوقېرىش بۈزىتىشت

 ۇالرنىڭ بهر؟ قىلمايسىلېتىراپ ئهپد» مئىما «ۇنى ئۋاقىتتا قانداق هر؟قويىسىل
 ۆكــۈمهتنى بىـر ھڭ چـوېرىلىــپ، بېلىـپ ئهسـجىدته بىـر كىچىــك مهممىـسىھ

 ۇ ئاشـهرنىڭ سـىلهل دهشـىق خىل مۇ بۇ، قىلىنىدهييارلىق تۈچۈن ئۇرۇشباشق
 .ۇشۇڭالردۇر ناماز ئوقۋاخ هش بۈنى كهر ھهسجىدتهكىچىك م

 

 مۇھاكىمه
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 ۇ؟ قانـــداق بولىـــدۇناســىۋهت مىكىۇرىـــسىد ئوتتهت جامــائهن بىـــلئىمــام
 ېمه؟ نهقسهت ئاخىرقى مۇنىڭدىكىب

 
     پرىنسىپلىرى پرىنسىپلىرى پرىنسىپلىرى پرىنسىپلىرىۇشنىڭۇشنىڭۇشنىڭۇشنىڭ ئىمام بول ئىمام بول ئىمام بول ئىمام بولۋهۋهۋهۋه    هرتلىرىهرتلىرىهرتلىرىهرتلىرى ش ش ش شئىمامنىڭئىمامنىڭئىمامنىڭئىمامنىڭ

 
 پرىنــسىپ ڭ چــوهچــچه بىــر نهقهت پۇرمــايمىز، ئولتۆزلهپ ســۆپ كــتۆۋهنــده

 : توختىلىمىزهققىدهھ
 .ۇش بولهخالقلىق ئهقۋادار،ت. 1

 ياخــشى، هخالقــىئ) 1: (همن ئــاد ئىمــاملىق قىلىــدىغاه، بــويىچبهلگىلىــمه
. ۇش بولـڭقـۇر باشـقىالردىن چوۇشـى بولغـان تونۇرئانغاق) 2. (ۇشبىلىملىك بول

- ئىلگىـرىڭنىزامالرنىـ-ه قائىـدۇقىرىـدىكىي. ېرهك كۇشى بولڭياشقا چو) 3(
ــكك ــى تېيىنلى ــسته ھهرتىپ ــهندۈرۈلگهن چهدى ــۈش ــۇپ، بول ــسى ئۇالرنى ب  همىزدې
 .ندا پايدىلىنىشىمىز الزىم تاللىغاهھبهر ساقالپ، رهھكهمم

 .ۇش بولۋهكىلى هرنىڭ سانلىق كىشىلۆپك. 2
 ۇرمىـسا، ياقتهمنى ئـادۇ بـهت سـانلىق جامـائۆپ كهگهر ئه، بويىچبهلگىلىمه

 همنىڭ ئادهممه ھهمنى قانداق بىر ئادهر ھهتتهئاد. ۇ ئىمام سايالشقا بولمايدۇنىئ
 ۇرمىسا، ياقتهمنى ئادۇ بهت سانلىق جامائۆپ كهمما ناتايىن، ئېتىشى كۇرۇپياقت

 سـايلىغاندا هھـبهر رۆلچهمدىنمۇ ئۇب. ۇ ئىماملىق قىلىشىغا بولمايدهمنىڭ ئادۇئ
 .ۇپايدىالنسا بولىد

 . قىلىشېسداشلىق ھۆپچىلىككهك. 3
 ۇغانـدا، نامـاز باشـالپ ئوقهم ئىمـاملىق قىلىـدىغان ئـاده، بويىچبهلگىلىمه

 ۇشــهققهتته مۇالرنى ئــېرىــپ، بېتىبــارنامازخــانالر ئىچىــدىكى ياشــانغانالرغا ئ
 الزىـم ۇماسـلىقى ئوقۇزۇن ياشانغانالر بولسا، نامازنى ئهگهرئ. ېرهكقويماسلىقى ك

).  قىلماسـلىقى الزىـمۇزۇن ئـهجدىنى سـۇكـۇ، رۇماسـلىقى، ئوقۈرىلهرنى سۇزۇنئ(
 هرگه كىـشىلېتهرلىـك يۋاقتـى سـاغالم، ېنـى ياشـالرغا، تۇش ئوقـۇزۇننامازنى ئـ

 ئـاجىزالر، ېنـى ئارىـسىدا ياشـانغانالر، تهت ئىمام، جامائۇڭاش. ېلىدۇ كۇۋاپىقم
 ئىـــشقا هرھـــال دېـــيىن نامـــازدىن كۇپ، ئىـــشى ئالـــدىراش بولـــۋه ېـــسهللهرك

 ۇھهممهدمــ.  قىلىــشى الزىــمهترغــا دىقــقۇاليــوق، ب-ۇكىرىــشىدىغانالر بــارم
ــساالمئ ــالپ ئوقهلهيھىس ــاز باش ــدا، نام ــهگهر ئۇغان ــك بالىنى ــان ڭ كىچى  يىغلىغ

ــا ــسا، ئاۋازىنىئ ــى قىرائڭلى ــهتن ــسقارتىپ، بالىنى ــازنى قى ــپ، نام  ڭ توختىتى
 ۇچىنىڭ بولغهھبهر مىسالنى، رۇب. ئانىسىنى بىئارامچىلىقتىن خاالس قىالتتى
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 الزىملىقىغـا ڭ قىلىـشىنىهت دىقـقۋاقىـت هر ھهلهمگهئ-هرد ئارىسىدىكى دهلقخ
 .ۇ بولىدهتبىقالشقات

 . قىلىشۈرئهتج ېكىنىشكه ئارقىغا چهرگهنده بۈز يهھۋالئ. 4
 هھـۋال ئۇيۇقـسىز تهگهر ئۇغانـدا، ئىمام ناماز باشالپ ئوقه، بويىچبهلگىلىمه

نامازغـا ......) ېگهنـدهك ئىـشالر دهتكۈزىـدىغان يۇقـسان نهتكهتاھـار (ېرىپ بۈزي
 هينىدىكى ئورنىدىن ئايرىلىپ، كهرھال قالسا، دۇپ بولۇدهكباشچىلىق قىاللمىغ

ــڭبىر ــىغا داهيلهننى ــىئ ۋامالشتۇرۇش ــمۆتۈنۈش ــر ر.  الزى ــبهرگهبى ــسبهھ  هتهن نى
 خىزمىتىنـى هرھـال دۋاقىتتـا، ئىجرا قىاللمىغان ۋهزىپىنى ۇ ئهگهر ئېيتقاندا،ئ

 خىجىـل هھۋالـدا، خىـل ئۇبـ. ېـرهك كۆتۈنۈشـى ئهرگه كىـشىلهنباشقا دانىـشم
 ۈرمهسـلىكى يېچهلمهي كۋاز هنسهپتىن مهپ دهنپهئهتنى مهخسىيبولماسلىقى، ش

 .ېرهكك
 .ۇنۇش بويسنلهيۈتۈپ. 5

 همهل قــاتتىق ئه قائىــدىگهرىكىتىــده،ھ- ئىمــام ئىــشه، بــويىچبهلگىلىــمه
 ۆتـۈپ ئالـدىغا ئڭ ئىمامنىـهرىكىتىـدهھ- ئىـشهگهشـكۈچىلهرئ. قىلىـشى الزىـم

 ئىمامــدىن هجدىده يــاكى ســۇكــۇ رهم ئــادهربىــر «هدىــسته الزىــم، ھهتمهســلىكىك
 هىتىدۈر سـېـشهكنىڭ ئنىۈ كـهت قىيـامهم ئادۇ قىلغان بولسا، ئهرىكهت ھېزرهكت

ــيىلگهن د»ۈرۈلىــدۇقايتــا تىرىلد  ئىمامغــا هھبىرىمــۇ رۆلهتنىــڭ بىــر دۇڭاشــ. ې
 . الزىمۇنۇشىبويس

 .ۇش قويهسكهرتىپخاتالىقىنى ئ. 6
 ۋاقىتتـا ۇرىـدىغان ئىمـام ئولتهسـىلهن، مهرسـه، بۈز خاتالىق يهگهر ئنامازدا

ــ ــا، تۆرهئ ــۇرس ــاكى ئ ــدىغان تۆره ي ــا ۇرى ــان ئولتۋاقىتت ــ بۇرغ ــسا، ب ــا ۇول  ۋاقىتت
ــالالھ پــاكت ((SubhanAllah)» ۇبھانهلالھســ«  هر ســىلۇ، خاتاالشــمايدهڭگــۈ مۇر،ئ

 ۇشـى قويهسـكهرتىپ ئىمـامنى ئهپد) همهسئاددىي ئىنسان، خاتالىقتىن خالى ئ
 ۈزى يـۈزىتىـشى، تهرھـال خاتـالىقىنى دېيىن، كڭلىغاندىن ئاۇنىئىمام ب. الزىم

 باشـــقىالر هرچهگ. اســـلىقى الزىـــم بولمۇيغـــۇدات-ېس ھـــهتكهنـــدهك كۈشـــۈپچ
 قارىغـان بولـسا، نامـازنى هپ ئىمام خاتاالشمىدىم، دهمما ئۇ، بولسىمهسكهرتكهنئ
 ڭ ئىمامنىـېـرهك، كهگشىۋىرىـشى ئهرمۇىلهگهشـكۈچئ. ۇ بولىدۋامالشتۇرۇۋهرسهدا

ــالىقىنى ئ ــقخات ــگېنى ــسىمهن بىل ــدۇنداق شــۇ بول ــازدىن كۇ، قىلى ــيىن نام  ې
 قايتىـدىن ۇپ، قويـۆرسىتىپ خاتالىقىنى كۆزلهپ، س ئىمامغاهگهشكۈچىلهرنىڭئ

 .ۇ بولىدۇقى قىلىش ھوقهلهپ تۇشنىناماز باشالپ ئوق
 .ۇ بولمايدهگىشىشكه ئهتكه جىناي.7

 ئىمــام هگهر ئۇپ، بايــان قىلىنغــانالر كىچىــك خاتــالىقالر بولــيۇقىرىــدا
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 سه،ۆزگهرتـ ئۇسـۇلىنى ئڭ نامازنىۇماي، ناماز ئوقه بويىچۆرسهتمىسى كهدىسنىڭھ
 ۆزىنىــڭ يــاكى نامــازدا ئۇســا،ئوق) هلهتغ( خاتــا هســتهن قۇرئــاننىيــاكى نامــازدا ق

 قىلـسا، يـاكى هرىكهتلهرنـى بولىـدىغان ھېرىك ياكى شـۇپرى كهخالىغىنى بويىچ
ــقئ ــايېنى ــهتلهرنى جىن ــسا، ب ــادىر قىل ــائۇ س ــدا، جام ــازنى دهت چاغ ــال نام  هرھ

 .ۇولىد تاشلىسا بېلىپ ئىمامنى ئىماملىقتىن ئۇتوختىتىپ، ب
 هھبهرلىــرىگه رۆلهت دۆپچىلىككه بايـان قىلىنغـان پرىنـسىپالر، كـيۇقىرىـدا

 .ېرىدۇ بۇقتۇرۇپ الزىملىقىنى ئۇشىنىڭ بولهقانداق پوزىتسىيىد
 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 . پايــدىلىرىڭ نامىزىنىــهت جامــائ-ۆزلىگىنىم ســۆپچىلىككه كــبۈگــۈن

 نامازنى ۋاخ هش قىلىپ برپه سۋاقىت ناھايىتى ئاز هقهت پۈنى كهر ھۆپچىلىك،ك
ــدا،ئوق ــۇغان ــىلڭ ئالالھنى ــا دهرگه س ــكئاخىر-ۇني ــت بهتلى ــائاد-هخ ــا هتس  ئات

 سـىلهرگه ئـارقىلىق، هت ئىبـادۇشۇ مهت نامازدىن ئىبارهقهتقىلىدىغانلىقىنى، پ
 ئالالھقـا همدهئاتا قىلىنغانلىقىنى، ھ) ڭئىلتىپاتالرنى (ېئمهتلهربارلىق كاتتا ن

 قىلىــش هييــارلىق تۈچــۈن، قىلىـش ئۆكۈمرانلىــق ھغــاۇنيا قىلىــپ، دهتئىتـائ
 ياخـشى ۇشـۇنداق نامـاز مۆپچىلىـك، كهمـدىئ. ۈشـىنىۋالدىڭالر چهنلىكىنىئىك

 هپ دۇ؟ ئاشـمايدهمهلگه ئهنپهئهتلهر مېگهن سىز دۈچۈن ئېمهئىش بولغاندىكىن، ن
 ۋاب جـاېتىمـدا قېيىنكـى كهسىلىگه مۇ ئالالھ خالىسا، بهپ، گۇرغانالسورىشى ت

 .مهنېرىب
 

 مۇھاكىمه
  قايسىالر؟هرتلىرى شۇشنىڭئىمام بول. 1
  پرىنسىپلىرى قايسىالر؟ۇشنىڭئىمام بول. 2
 ۇ؟ بولىدۇقلىرى قانداق ھوقهتهن ئىمامغا نىسبهتنىڭجامائ. 3
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 ۇ؟ بولمايدۈنۈمى ئڭ نامازنىۈچۈن ئېمه نېكسىيهل- 5

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى
ــۆتكهن ــر نئ ــچه بى ــدا، قهچ ــېتىم ــىلىككهۆپچ ك ــڭ نامازنى ــل -ۇ خىلم خى

 هرهپلهرنىـڭ پايـدىلىق تۇ بـۈچـۈن ئېمه نهمما ئۆتتۈم، ئۈشهندۈرۈپپايدىلىرىنى چ
 ۈسـتىده ئهسـىله مۇ بـۆپچىلىككه كـۈگـۈن بۆرۈلمهيـدۇ؟ كهمهلـده ئېچقايسىسىھ
 ۇرمۇشۇڭالردا تهمما ئۇساڭالرمۇ، ئوقۋاقتىدا نامازنى هر سىلهرچهگ. ېرىمهن بۋابجا

 ڭ ئالالھنىـۋاتىدۇ، بولمايۆزگىرىش ئهخالقىڭالردا ئلمهيۋاتىدۇ،ۆرۈياخشىلىنىش ك
ــر ق ــكبى ــۇدرهتلى ــسىلهر ئايلىنالمايۇنىغا قوش ــاپىرالر ي. ۋاتى ــالك ــىلهنى  هرگه س

ـــقھ ـــىلۋاتىـــدۇ، قىلىۆكۈمرانلى ـــېخىچىال تـــهر س  ۇرمـــۇش تۇربهتچىلىكته غ
 ۈچۈن؟ ئېمه زادى نۇ بهچۈرىۋاتىسىلهر،ك

. ۇمايۋاتىـسىلهر نامـاز ئوقهتته ئـادهربىرىنچـى، سـىل: ۇكى شـۋاب جـائاددىي
 هلهيھىســــساالمنىڭ ئۇھهممهد مــــۋه نامــــازنى ئــــالالھ هرئىككىنچــــى، ســــىل

 پايدىلىرىـدىن ڭ نامازنىـهر سـىلۇڭاشـ. ۇمايۋاتىـسىلهر ئوقه بويىچهلگىلىمىسىب
 هرىجىـگهقىرى دۇ يهڭ ئۇئمىن ناماز ئارقىلىق بىر مۋاتىسىلهر، بواللمايهھرىمهنب
 ۋابىمـدىن جاېنىـڭ مهر سـىلېنىقكـى، ناھـايىتى ئڭا ماهممائ ۈكسهلمهيۋاتىدۇ،ي

 هپـسىلىي تهسـىلىلهرنى مۇ بـهرگه سـىلهن مۇنـداقتا ئهر، رازى بولمايـسىلۇمچوق
 .هن قويىمۈشهندۈرۈپچ

 
    ۈشهندۈرۈشۈشهندۈرۈشۈشهندۈرۈشۈشهندۈرۈش مىسال قىلىپ چ مىسال قىلىپ چ مىسال قىلىپ چ مىسال قىلىپ چنىنىنىنى»»»»سائهتسائهتسائهتسائهت««««

 
ــان تۆرۈپ كــســىلهر  ئىچكــى قىــسمى هتنىڭ ســائېــسىلغان تامغــا ئۇرۇۋاتق

 ۇراشـتۇرۇلغان قهشتۈرۈلۈشـىدىن بىرلۆزئـارا ئڭچاسـالرنى كىچىـك زاپۇرغۇنلىغانن
 قىلىــشقا هرىــكهت قايــسى زاپچاســالر ھهر ھامــان، ھۇرىغــان بۇچنى ئــاچقۇپ،بولــ

 نامايـان هزىـدۈ يهت سـائهتىجىسى، نڭ قىلغانلىقىنىهرىكهت ھۇالرنىڭ ئۇ،باشاليد
 ېيتىــپ ئېكۇنتنى ســهر ھۇت، مىنــهر ھهرگه ســىلېلكىــسى سترهت ســائۇپ،بولــ

ــدب ــدىئ. ۇېرى ــىلهم ــلهر س ــك بى ــپ كهن ئىنچىكىلى ــۆزىتى  هت ســائېقىڭالر، ب
 هت سـائۇپ، بولـېرىش بېيتىپ ئۋاقىتنى بىر توغرا ه بىزگهقسهت،ياساشتىكى م
 هر ھوخـشىمايدۇ، ئهبىـرىگ- ئىقتىـدارى بىـرڭ خىـل زاپچاسـالرنىهرئىچىدىكى ھ

  قىلىــش ئــارقىلىق بىــر تــوغراهرىــكهت بىرلىــشىپ ھۆزئــاراقايــسى زاپچاســالر ئ
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 قايـسى هر ھهقـسهت، مۇراشـتىكى بۇچنى ئـاچق.ېرهلهيـدۇ بۆرسـىتىپ كۋاقىتنى
 قايــسى زاپچاســالرنى ئالــدى هر ھهرىكهتلهنــدۈرۈش،زاپچاســالرنى توختىماســتىن ھ

 رولىنـى هزمهن جهت سـائۇ بـهنده،گهرىكهتلهندۈر ئاندىن ھهڭشهپ، ئوبدان تهنبىل
 ۋاقىتنـى هرگه سىلۇ ئر،ۇرىمىساڭال بۇچنى ئاچقهگهرئ. ۇرااليدۇياخشى جارى قىلد

 ۇسـۇل ئهلگىلهنـگهن بهممـا ئۇرىـساڭالر، بۇچنى ئـاچقهگهر ئېرهلمهيدۇ، بېيتىپئ
 ېيتىـپ تـوغرا ئهنىـال يۋاقىتنـى ېلىـپ، توختـاپ قهت سائۇرىمىساڭالر، بهبويىچ

 ۇچنى ئــاچقېلىۋېتىــپ تــال زاپچاســنى ئهچــچه بىــر نهر ســىلهرگهئ. ېرهلمهيــدۇب
 هر سـىلهگهرئ. هر بولغان بولىـسىلۋاره بىكار ئاۇمچوق ۇنداقتا ئڭالر، بولساۇرىغانب

 ئورنىغـــا كىـــيىم تىكىـــش هچچىـــسىنىڭ بىـــر نڭ زاپچاســـلىرىنىهتنىڭســـائ
ــسىنى ــلىرىنى ئالماشــتڭماشىنى ــاچقۇرۇپ، زاپچاس ــدىن ئ ــساڭالر، بۇچنى ئان  ۇرى

 هر ھهم ھېرهلمهيـدۇ، بېيتىـپ ئۋاقىتنـى توغرا هرگه سىلهم ھهت سائۇداقتا بۇنئ
 همما ئۇ، بولسىمۇق زاپچاسلىرى تولهگهرئ. ېرهلمهيدۇنى تىكىپ بقانداق كىيىم

ــسا، ھۇراشــتۇرۇلمىغانق ــانچهر بول ــاچقه ق ــلهرگهن بۇچ ئ  ڭ زاپچاســلىرىنىهن، بى
ــسىھ ــكهت ھېچقايسى ــدهرى ــلىرى ھهرچهگ. ۇ قىلماي ــدهم زاپچاس ــسى ئىچى  همى

 زاپچاســــالر رولىنــــى جــــارى ۇراشتۇرمىــــساڭالر، تــــوغرا قهممــــا ئۇ،بولــــسىم
 ېيتىـپ ئۋاقىتنـى تـوغرا هرگه سـىله،د-هرىكهتلهنمهيدۇ ھلمىغانلىقتىنۇراقىلد

 ۇ، بولـسىمهت بىـر سـائهرچه گهھۋالـدا،خىـل ئ-ۇ خىلمـۇشـۇنداقم. ېرهلمهيدۇب
 هل سـهتتىنسائ. ۇ بولمايدى پايدىسۈتۈنلهي پۇنىڭ بڭالرمۇ، بولساهرگهن بۇچئاچق

 ۇچ ئـاچقهتكهئسـا «ېمهيـدۇ، د»همهس ئهت بىـر سـائۇبـ «هم ئـادۇرغـانيىراقراق ت
 هن، ناھــايىتى ئوخــشايدىكهتكه ســائۇبــ«: ۇم چوقــۇئــ. ېمهيــدۇ د»هرمىــدىڭىزمۇب

ــائ ــشىنى ئهتكهس ــشاش رول ئوينى ــد ئوخ ــمۈمى ــشى د»هن قىلى ــېيى . ۇمكىن م
 هرنى ســىلۆرگهنــده، كهرگىنىڭالرنـى بۇچ ئــاچقهتكه ســائهرنىڭ سـىلۇئوخـشاشال ئــ

 ۇشـىنى جـارى بولڭنىـ رولىهتنىڭ قاراپ، سـائهپ ئادا قىلدى دهسئۇلىيىتىنىم
 ســىرتقى هتنىڭ ســائهقهت پۆرگىنى كــۇنىــڭ ئهممــائ. ۇ قىلىــدۈمىــد ئۆرۈشــنىك
 .ۇ يوققا چىقىدۈمىدى ئۇنىڭ بولغاچقا، ئۆرۈنۈشىك

 

 مۇھاكىمه
 ۆرسـىتىپ تـوغرا كۋاقىتنـى هت سـائهھۋالـدا مىسالدا قانداق ئيۇقىرىدىكى

 ۇرالمايدۇ؟ رولىنى جارى قىلدهھۋالالردا قانداق ئېرىدۇ،ب
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    ((((UmmahUmmahUmmahUmmah))))    هقسىتىهقسىتىهقسىتىهقسىتى م م م مۇممىتىنىڭۇممىتىنىڭۇممىتىنىڭۇممىتىنىڭ ئ ئ ئ ئمۇسۇلمانالرمۇسۇلمانالرمۇسۇلمانالرمۇسۇلمانالر

 
 ۋه ۈشىنىۋاالاليسىلهر، چهھۋالنى بىر ئۇنداق بهر مىسالدىن سىليۇقىرىدىكى

 هت ســائ-ۇ بولــسىمۇ ئــهر، قىالاليــسىلۇئــامىله ئــارقىلىق ئىــسالمغا تــوغرا مۇبــ
 هقـسىتى مڭ ئىـسالمنىېرىش، بۆرسىتىپ كۋاقىتنى توغرا هقسهتياساشتىكى م

 هر كىـشىلىلىـش، قۋاكالهتچىلىرىـدىن ڭ ئالالھنىـۇنيـادا دۇ بـنى،هربولسا سـىل
 هقىــقهت ھۇنيــادىكى دۈگــۈنكى قىلىــش، بۇۋاھچىلىرىــدىن گڭ ئالالھنىــۈچــۈنئ
ــان كۈچــۈنئ ــش، ســىلۈرهشــتىكى بولغ ــدارالردىن قىلى ــهرنىڭ بايراق  ڭ ئالالھنى
  قىلىـپۇنىدىغان بويـسۇنىغـا قانڭ ئالالھنىهتنى ئىنسانىيۇنۇپ، بويسۇيرۇقىغاب
 ېنىـق ئهتلهرده ئايۇرئاندىكىت قهقسه مۇب. هت قىلىشتىن ئىبارهربىيىلهيدىغانت
 :ۆرسىتىلگهنك
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 مۇھاكىمه
 ۇرئاندىكى قهقته ھۇ بېرهك؟ كۇشى بولېمه نهقسىتى مۇممىتىنىڭ ئالمئىس
  بار؟ۆرسهتمه كېنىق ئهتلهردهقايسى ئاي

 
    ۇۇۇۇ زاپچاسلىرىغا ئوخشايد زاپچاسلىرىغا ئوخشايد زاپچاسلىرىغا ئوخشايد زاپچاسلىرىغا ئوخشايدهتهتهتهت سائ سائ سائ سائهرتىپىهرتىپىهرتىپىهرتىپى ت ت ت تئىسالمنىڭئىسالمنىڭئىسالمنىڭئىسالمنىڭ

 
 ۇرغـــۇن ئوخـــشاش نهتكه ســـائڭمۇ ئىـــسالمنى-ېتىـــشته يهقـــسهتكه مبـــۇ

 ۋه ېتىقاددىنى ئ. ۆرۈر زۇراشتۇرۇلۇشى قۇۋاپىق زاپچاسالر مۇ بۇپ،زاپچاسلىرى بول
 ڭ ئالالھنىـۆلچىمى، قىلىـش ئـهرهپ ئىشلىرىنى بىر تۇنيا پرىنسىپى، دهخالقئ

 ۇقى، ھوقـۆز ئـهمنىـڭ بىـر ئادهر ھۇقى، ھوقـۇللىرىنىـڭ قڭ ئالالھنىـۇقى،ھوق
 هرپ سـۇل پۇنىيىتى، تىرىكچىلىك قانۇقى، ھوقهيئىلهرنىڭ بارلىق شۇنيادىكىد

 هتكه ئىــسالمى ھــاكىمىيۇنى،چلىــق قــان تىنۇنى، قــانۇرۇش ئــۇســۇلى،قىلىـش ئ
 زاپچاسلىرىغا ئوخشاش هتنىڭ سائهممىسى ھۇالرنىڭ ب- پوزىتسىيىسىۇنۇشبويس
 ۋادا نـاۇپ، بولـىرىـشتۈرۈلگهن كۇسـتهھكهم مۆزئـارا قايسى زاپچاسالر ئهر ھۇپ،بول

 ۇنىــڭئ. ېلىــدۇ كهرىكهتــكه ھهرھــال قايــسى زاپچاســالر دهر ھۇرالــسا، بۇچىئــاچق
 ۈزلۈكسىز ئهتته ھالۇميۈزلۈك ئومۇنى قانڭ ئالالھنىۋه ئىسالم - بولساهتىجىسىن

 ېلكىــسىغا سترهتنىڭ تامــدىكى ســائۇدۇلــۇڭالردىكى ئۇددىخــ. ۇئىجــرا قىلىنىــد
 تـال مىـخ هچچه نۈچۈن، ئورنىتىش ئۇستهھكهم مرنى خىل زاپچاسالهرئوخشاش ھ

ــال مۋه ــشكېت ــارچىلىرى ئىشلىتى ــوغرا كه پ ــدۇ ت ــشاشال ھ. ېلى ــسى هرئوخ  قاي
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 تىـزىلىش ڭ قايـسى زاپچاسـالرنىهر ئىـسالم ھۈچـۈن، ئۇراشـتۇرۇشاپچاسالرنى قز
 هھبىرى بىر رهن بىلىملىك، دانىشمۇسۇلمانالرنىڭم. ۆرۈر ساقلىشى زهرتىپىنىت

ــى قاشــقا بۇشــى،بول ــا بىرلىــشىپ ئېرىنداشــلىرى دىن ــاردۇنىڭغ ــشى، بهم ي  ېرى
 ۈچىگه كـكتىپنىـڭې خىل كوللۇ بۇ ئۇنۇشى، بويسۇنىڭغا ئاممىسى ئۇسۇلمانالرم

 ۇنىغـا ئىـسالم قانهلقنىـڭ خهمـده ئىجرا قىلىـشى، ھۇنىنىتايىنىپ ئىسالم قان
ــشىنى چ ــق قىلى ــشىخىالپلى ــالر مهكلىيهلى ــارلىق زاپچاس ــم، ب ــۇنداق الزى  ۇش

 ۋاملىـق داهمـده ئانـدىن قوزغىتىلىـشى ھېيىن، كۇرۇلغاندىن ماسالشتىرلىكتهب
 بىـر هل دۇراش بـۇچنى ئـاچقۆرۈر، زۇراش بـۇچنىئاچق.  الزىمهرىكهتلهندۈرۈلۈشىھ
 ۇيــۇپ بولغانــدا يۆرۈر زهتســائ. ۇندىلىــدۇ نامــاز ئــارقىلىق ئورۋاخ هش بۈنــدىكىك

. ۇ بولىدهسئۇل روزىسى مان رامزۈن ك30 بىر يىلدىكى هتكه خىزمۇب. ۇتازىلىنىد
 هلزاكـات د. ۇرىـدۇ مايلىنىـپ تهن بىـلېيـى بولغانـدا سـىلىقالش مۆرۈر زهتسائ

 ېيـى سىلىقالش مۇب. ۇ مايلىنىدېتىم بىر يىلدا بىر قۇپ،ل بوېيىسىلىقالش م
 هسـلىدىنال زاپچاس ئهچچه بىر نهتتىكى سائۇ بولماستىن، بهلگهن كهردىنباشقا ي

 ېخىمــۇ ماشــىنا تېــيىن، مايلىغانـدىن كالاليــدۇ، ھاســىل قىېيــىسـىلىقالش م
 ۇبـ. ۇ بولىـدۆرۈر قىلىـش زېمونـتسـاندا ر- چاغدا ئانـداهزى بۇ،ياخشى ئايلىنىد

 بىـر ېگهنـده دهم كۆمرىـده ئهج ھۇپ، ئالغان بولـۈستىگه قىلىش ئهج ھۋهزىپىنى
 . ياخشىۇنچه بولسا شۆپ كه قانچۇ، بولىدېتىمق

 

 مۇھاكىمه
 ۈچـۈن ئىجـرا قىلىنىـشى ئۇنىنىڭ قانڭ ئالالھنىهمئىيهتته جئىجتىمائىي

 ېرهك؟ كۇشى بولهرتىپقانداق ت

 
    ۇۇۇۇيديديديد بولما بولما بولما بولماۈنۈمىۈنۈمىۈنۈمىۈنۈمى بولمىسا ئ بولمىسا ئ بولمىسا ئ بولمىسا ئۇۋاپىقۇۋاپىقۇۋاپىقۇۋاپىق م م م مزاپچاسلىرىزاپچاسلىرىزاپچاسلىرىزاپچاسلىرى

 
 ۇق تولـه ئىچىـگهت بارلىق زاپچاسـلىرى سـائهتنىڭ سائۆپچىلىك، كئهمدى

 قىلىش ېمونت تازىالش، مايالش، رۇراش، بۇچنى ئاچقهھۋالدا، ئۇنالشتۇرۇلغانئور
 ۆرگىلى كـــۈنـــۈمىنى ئهتنىڭ قىلغانـــدا ئانـــدىن ســـائهتلهرنـــىقاتـــارلىق خىزم

 اليىھىـسى ۋۇتنىـڭ ياسـىغان زاهت قايـسى زاپچاسـالر سـائهربولىـدىغانلىقىنى، ھ
 هرىكهتـكه قايـسى قىـسىمالر ھهر ھۇرىغانـدا، بۇچنى ئـاچقۇراشـتۇرۇلۇپ، قهبويىچ

ـــدىن ســـائېلىـــپ،ك ـــده ئڭ ئىقتىـــدارىنىېـــسابالش ھۋاقىـــت هتنىڭ ئان  همهل
ــدىغانلىقىنىك ــىنىۋالدىڭالر چۆرۈلى ــائ. ۈش ــهمم ــازىرقى ئڭ بىزنى ــۋالىمىز ھ  هھ
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 ۈتـۈن بىر پهلگهن كرلىككه بىهد بىزهن ئالدى بىلۇ، ئوخشىمايدۈتۈنلهي پۇنىڭغائ
 تايىنىــپ ۇنىڭغــا قايــسى زاپچاســلىرى ئهر ھهتنىڭســائ( يــوق هۋدهئورگانىــك گ

 ۇستهھكهملهنمىگهن، مه قايسى زاپچاسالر بىرلىكتهر ھۇڭا، ش)ۇستهھكهملىنىدۇم
 قايسىسى هر ھۆپچىلىك بوشاپ قالغان، كهزىلىرى شاالقشىپ قالغان، بهزىلىرىب
 خالىسا ئىسالم ۇ، ئالمايدهۋهر ھالىدىن خبىرىنىڭ- بىر بىلگىنىنى قىلىپ،ۆزئ

ــاقان ــسۇنىغ ــسۇنىدۇ، بوي ــاھ. ۇنمايدۇ خالىمىــسا بوي ــا كهتت ــان ۆڭلۈڭالرغ  ياقمىغ
 باشقا ماشىنىالردىن ېلىۋېتىپ، زاپچاسنى ئهچچه ئىچىدىن بىر نهت سائۋاقتىدا،

ــۋهتكهنئ ــتېلى ــالرغا ئالماش ــسىلۇرۇپ زاپچاس ــلهرب. هر قويى ــهزى ــيىم تىكى ش  كى
 زاپچاسـلىرىنى ڭ كىيىم تىكىـش ماشىنىـسىنىۆرگهچكه ياخشى كىنىسىنىماش

 ۇن ئـۆرگهچكه تارتىش ماشىنىسىنى ياخـشى كـۇن ئهزىلهر بۇ، قويىدۇرۇپئالماشت
 هزىـــلهر بهنهي. ۇ قويىــدۇرۇپ زاپچاســلىرىنى ئالماشـــتڭتــارتىش ماشىنىـــسىنى

ــاپتوموبىلنى ياخــشى كــ  ۇرۇپلماشــت زاپچاســلىرىنى ئاڭ ئاپتوموبىلنىــۆرگهچكهئ
. ۇ قويىـدۇرۇپ ئىچىدىكى زاپچاسالرغا ئالماشتهت زاپچاسالرنى سائۇ بۇالرئ. ۇقويىد

 ۇپ بولۇسۇلمان مهر سىلۈنكى چېلىدۇ، ناھايىتى ماس كهرگه ئوخشىتىش سىلۇب
 يالغـان هر، قاتنىشىـسىلۇغۇرتىـسىغا سۆمـۈر ئهر، قىلىسىلۇق جازانىخورلۇرۇپ،ت
ــهرزئ ــپ ت ــسىلۆھمهت قىلى ــاۇپ كهر، قىلى ــاداقهتمهنلىك رىغ ــسىلهر كس . ۆرسىتى

ــىل ــرىهرنىڭس ــاڭالر، قىزلى ــى- ئاچ ــۋه ڭىللىرىڭالرس ــسۇنلىرىڭالر خوت  ۆڭهك ئاق
ـــــدىن ھېنىمالرنىـــــڭخ ـــــدۇ،بول (MemSahib) همراھلىرى  هرنىڭ ســـــىلۇۋاتى
 ۇمهنئومـ. ۋهھاكازا ۋاتىدۇ، قىلىۇل قوبهربىيىسىنى تڭ كاپىرالرنىهرزهنتلىرىڭالرپ

ــات بولغــان ن  ئىــسالمدىن ېرىنداشــلىرىمىز قۇســۇلمانرنى مرســىلههئىــسالمغا ي
 .ۋاتىدۇ كىرىېلىپ ئه ئىچىگهت سائۇ بهتئىبار

 

 مۇھاكىمه
 قانــداق هنلىكــى كىرىلگېلىــپ ئڭ قاراشــالرنىهيرىــي دىنىغــا غئىــسالم

  بايان قىلىنغان؟هنئوخشىتىش بىل

 
    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ بوالمد بوالمد بوالمد بوالمدهتىجىسىهتىجىسىهتىجىسىهتىجىسى ن ن ن نڭڭڭڭ خام خىيالنى خام خىيالنى خام خىيالنى خام خىيالنىئهخمىقانهئهخمىقانهئهخمىقانهئهخمىقانه

 
 هتنىڭ سـائۇ بـهنه يېـيىن،رنى قىلغاندىن ك ئىشالهلىته غۇشۇنداق مسىلهر

ــاچق ــساق، بۇچىنىئ ــى ۇرى ــپ ئۋاقىتن ــدۇ، بېيتى ــسىلهر؟ دېرهلهي ــۇپ يېيهلهم  ۇي
 هتتىن ســـائۇرســـاق تۇرۇپ قىلـــدېمونـــت رۇرســـاق،تازىلىـــساق، مـــايالپ ت
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ى ۇن شـهمھوشـى بـار ئـاد-هقلـى ئـازراقال ئهر؟ قارامـسىلهپ دهنپهئهتلىنهلهيمىزم
 ۇڭالر، بولـدۇزۇپ بـهتنى ئاللىقاچـان سـائهھۋالدا ئ خىلۇ بهلهيدۇكى، بىلېنىقئ
 ۇرۇپ قىلــدېمونــت مــايالپ، رۇرىــساڭالرمۇ، بۇچنى بــويى توختىمــاي ئــاچقۆمــۈرئ
 ئىچىـــدىكى زاپچاســـالرغا هت ســـائهكېلىـــپ، تـــاكى ســـىرتتىن ئۇرســـاڭالرمۇ،ت

ــت ــالرنى ئۇرغانئالماش ــۈچه، زاپچاس ــداق ھېلىۋهتمىگ ــسى پايدېچقان ــدى . ۇ بولماي
 ڭىـتىڭالر، چىۇراشـتۇرۇپ قه بـويىچه قائىدۇرۇپ،چىسىنى ئالماشت زاپهسلىدىكىئ

 ۈمىـد ئهرگىزمـۇ ھېرىـشىدىن بېيتىپ ئۋاقىتنى هرگه سىلهتنىڭ سائۇبولمىسا ب
 .ۈتمهڭالرك

 

 مۇھاكىمه
 ۇ؟ بولمايدهتىجىسى نڭ خام خىيالنىهخمىقانه ئۈچۈن ئنېمه

 
    هۋهبىهۋهبىهۋهبىهۋهبى س س س سهقىقىيهقىقىيهقىقىيهقىقىي ھ ھ ھ ھڭڭڭڭ بولماسلىقىنى بولماسلىقىنى بولماسلىقىنى بولماسلىقىنىۈنۈمىۈنۈمىۈنۈمىۈنۈمى ئ ئ ئ ئهمهللهرنىڭهمهللهرنىڭهمهللهرنىڭهمهللهرنىڭ ئ ئ ئ ئدىنىدىنىدىنىدىنى

 
 زاكـات، قىلغـان هرگهن روزا، بۇتقان ناماز، تۇغان ئوقهرنىڭ سىلۈچۈن ئمهنې

 ۈشــىنىۋېلىڭالر، چۇق بولمىغــانلىقىنى تولــۈنــۈمى ئڭالرنىــڭ پائالىيىتىهجھ
 ڭالردا ئـاراهن،ئالـدى بىـل. هۋهبى سـهقىقىـي ھۇنىڭ بايان قىلىنغانالر ئۇقىرىداي

.  ناھــايىتى ئــازيــدىغانالرال قىالهج ھۇتااليــدىغان، روزا تۇيااليــدىغان،نامــاز ئوق
 ۆز ئـهم بىـر ئـادهر ھهۋهبلىك، پارچىلىنىـشى سـهۋدىنىـڭ گۈتـۈنئورگانىك بىر پ

-ۇ قىلـدىمهمهللىرىنى ئهرز پۇ قالدى، باشقىالر بۇپ بولىدىغان بولهنالئىشى بىل
ــوق، ئ ــدىني ــدۈرۈشــتۈرۈپ سېچكىم ھــهزهل ــ. ۇ قويماي ــان هتلهرنى ئىبــادۇب  قىلغ
 ۇالرنىـڭئ. همهس ئۇۋاپىـق مه ئـانچۇسـۇللىرىمۇ ئىش قىلهت ئىبادهرنىڭ،كىشىل

 هت جايــدا جامــائهلــۇم نامىزىغــا قاتناشــمايدىغان، مهت جامــائهمىــشهئارىــسىدا ھ
 هممىـسى ھهملهرنىـڭ ئىماملىقىغـا سـايالنغان ئادهسـجىدنىڭنامىزى بولغانـدا م

 تايىنىـپ هدىقىگه سـۇپ، بولـهرتىرىكچىلىك قىلىشقا ئامالسىز قالغـان كىـشىل
 هخالقـى ئهتـسىز، قابىلىيۆرمىگهن، كـهربىـيه تۈسـتىگه ئۇنىـڭ ئزىدۇ،ۈكۆت ئۈنك

ــهرناچــار كىــشىل ــۇپ، بول ــادۇ ب  هســجىدلهرگه مهرىپىــدىن تهر ســىلهملهر خىــل ئ
 نـامىزى هت قىلىـپ جامـائېتهكچىلىـك يهرگه سـىلۇپ،ئىماملىققا سايالنغان بول

ــدۇئوق ــ. ۇي ــشىمىز كۇنىش ــى، بىلى ــىلېرهكك ــالالھ س ــائهرنى ئ ــامىزهت جام  ى ن
قىلىـشنى ) ۋاكالهتچىـسى (هلىپىسى خۆزىنىڭ ئۇنيادا دۇ بهربىيىلهپئارقىلىق ت

 ۇرغـــۇن نهنهي: هنه يهر ســـىلۇ، بولـــسىمۇشـــۇنداق مهرچهگ.  قىلغـــانهقـــسهتم
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. ۇمكىن مـېيىـشىڭالر دۋاتىـدۇ، تـوغرا ئىجـرا قىلىهمهللهرنى دىنى ئۇسۇلمانالرم
 زاپچاسالر سمىدىكىقى ئىچكى هتنىڭ سائۆتكىنىمدهك، ئۆزلهپ سهرگه سىلهمما،ئ

ــۇپئاللىقاچــان بوشــاپ، چ ــكهن، كۇۋۇل  ۇرغــۇن ســىرتتىن نۈســتىگه ئۇنىــڭ ئهت
 ۇرامـسىلهر، بۇچنى ئـاچقهر سىلۇڭا شهپلهندى، سۈزۈلۈپ كىرگهجبۇرىزاپچاسالر م

ــسىلهر،ب ــسىلۇرىمام ــسىلهر، تازىالم ــسىلهر، تازىلىمام ــسىلهر، مايالم  هر، مايلىمام
 هت بىـر سـائۇنىـڭ ئهم بىـر ئـادۇقمايدىغان ئهھۋالنىئىچكى ئ.  ئوخشاشهرىبىرب

 »ۇسـۇلمانالر مڭالر بولساهر بولسا ئىسالم، سىلۇب«: هلۋهتته قاراپ، ئهنلىكىگهئىك
 قـاراپ ېلىقـى ھۋاقـتىڭالردا، تازىلىغـان ۇرىغـان، بۇچنىئاچق. ۇمكىن مېيىشىد
ــانت ــايىن ئهرســىل«:  كىــشىۇرغ ــادهســتايىدىل ئىنت ــسىلهر، قىلىدىكهت ئىب  هن
 ئىنكــار ۇتقــانلىقىڭالرنى روزا تۇغــانلىقىڭالرنى، نامــاز ئوقهرنىڭىل ســېچكىممــۇھ

 ئاللىقاچـان كـاردىن ڭ ئىچكى قىسمىنىهتنىڭ سائۇ ئهممائ. هيدۇ د»ۇقىاللمايد
 .هسىله بىر مۇ بهمدۇ؟بىلم-همدۇچىققانلىقىنى بىل

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ زادى نهۋهبى سهقىقىي ھڭ بولماسلىقىنىۈنۈمى ئهمهللهرنىڭ ئدىنى

 
    هھۋالهھۋالهھۋالهھۋال ئ ئ ئ ئېچىنىشلىقېچىنىشلىقېچىنىشلىقېچىنىشلىق ئ ئ ئ ئىرقىىرقىىرقىىرقىھازھازھازھاز

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

ــمهن ــۆپچىلىككه، ك ــۈن ئېمه ن ــۈنكى بۈچ ــى ئۈگ ــڭ دىن ــۈمى ئهمهللهرنى  ۈن
 نامـاز هر سـىلهرچهگ. ۆتتـۈم ئۈشـهندۈرۈپ چهۋهبىنى سـهقىقىـي ھڭبولماسلىقنى

ــساڭالرمۇ، روزا تۇپ،ئوقــ  ۋاتىــسىلهر، ياشاڭگىلىــدا چاڭ كاپىرالرنىــهنىــال يۇتۇۋات
ــاز ــسىلهر،ۇچر ئۇلۇمغ ــهممــا ئاۋاتى ــدىكى زڭ ئالالھنى تچىلىرىــدىن ه نازارېمىنى

ـــسىلهربواللماي ـــا كهگهرئ. ۋاتى ـــسه، كۆڭلۈڭالرغ ـــىلهلمى ـــۇ تهرگه س ـــر ېخىم  بى
ــاكىتنى ســېچىنىــشلىقئ  هپهردىــن ن989 همــدىن ئاد1000: ېــرهي بۆزلهپ بىــر پ
. دۇۋاتى ياشاهن بىلهنلىك رازىمهتلىنىپ، قانائهھۋالىدىن ھازىرقى ئهم ئادۆپرهكك

ــىل ــدىن بهرس ــۇنىڭ ــسىلهر، ئۇم چوق ــېچىنى ــسالۇ ب ــائىتىگم ئى ــسبه س  هتهن نى
 هت سـائۇ بـۈنكىچـ. هتمهيـدۇ ئىقتىـدارى يۇالرنىڭ ئېرىشىغا بېلىپ ئۆزگهرتىشئ

ــاك ــدىنچ-ئاللىقاچــان چ ــۇپ چېكى ــكهن، كۇۋۇل ــڭ ئهت ــتىگه ئۇنى ــر هر ھۈس  بى
 ۈزۈلگهنگـ كىرهرسـىلهر قااليمىقـان نۇرغـۇن نه بـويىچۆرگىنى ياخشى كهمنىڭئاد
. ۇ قىيمايدۆزى كۋېتىشقا چىقىرىئىچىدىن هت سائهرسىلهرنى نۇ بۇالرنىڭ ئۇپ،بول
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ــدىغان باشــقىالر ياخــشى كهرنىڭســىل ــۋېتىــپ، چىقىرىهرســىلهرنى نۆرى  ۆزۈڭالر ئ
 همهس، ئۇمكىن مــۇشــۇڭالرمۇ قويۇرۇپ قالــدهرســىلهرنى قااليمىقــان نۈزگهنكىرگــ

 ۇنىڭغـا ئۇ باشـقا زاپچاسـالرمڭالر،ڭىتـسا زاپچىـسىنى چىۆزۈڭالرنىـڭئوخشاشال، ئ
ــدڭىت چىهگىــشىپئ ــا ئۇ،ىلى ــدا، باشــقا زاپچاســالر چىهمم  هرنىڭ ســىلڭىتىلغان

 ۇھىمى، مــهمهس، ئۇمكىن مــېلىــشى قېلىــپ قڭىتىلمــاي چىڭالرنىڭزاپچىــسى
 هگىــشىپ ئۇالرغــا ئۇ باشــقا زاپچاســالرمڭىتىلغانــدا، چىڭالر زاپچىــسىهرنىڭســىل

 . قىاللمايدىغان ئىشهت تاقهمد بىر ئاۇ بڭىتىلىدۇ، چىهممىسىھ
. ۇ قىلىـدۈمىـد ئېلىشنى ساقالپ قه ھالىتىدۇشۇ مهتنى سائۇ بۇالر ئشۇڭا،

ــ ــا ئۇنىئ ــسىپ تامالرغ ــې ــۇپ، قوي ــدۆرگهزمه ك ــقىالرنى. ۇ قىلى ــق داڭباش  ۋاملى
ـــاچق ـــشىدىن، بۇچنىئ ـــتايىدىل ئۇرى ـــشىدىن ئهس ـــسىرهيدۇ تازىلى ـــائ. هن  همم

 يمىقان ئىچىدىكى قاالۇنىڭ ئهم ھمهيدۇ،هڭشى تۇۋاپىق مهزهلدىنزاپچاسلىرىنى ئ
 .ۇ خالىمايدۋېتىشنىمۇزاپچاسالرنى چىقىرى

 هن مېكىن لـهن، قىلىـمۇ ئارزهكمۇ بۇشنى بوله بىللهن بىلۆپچىلىك كمهن
 خىـــالپ ئىـــش هزىلىـــتىمگهپ-هخالقـــى ئهن مۈنكىچـــ. هن قىاللمـــايمۇنـــداقب

 چىنىـشلىقې خىـل ئۇ بـېرىمهنكـى، بۋهده ۇنداق شـۆپچىلىككهكـ. هنقىاللمايم
 نى نامــازالرهپلــى خىــل نهر نامــازدىن ســىرت، ھۋاخ هش بهر ســىلهگهر ئهھۋالــدا،ئ

 ســىرت، ېيىــدىن رامــزان ئۇڭالر، ئوقــۇرئــان قهت ســائهش بۈنــده بىــر كۇڭالر،ئوقــ
 ۇشـــۇنداق مۇتـــۇڭالر، روزا تهنه يېيىـــدا ئېـــرىم يهش بڭ ئاينىـــ11قالغـــان 

 هسـلىدىكى ئهگهر ئۇھىمى، مـ.ۇ پايدىـسى بولمايـدۇ ئـازراقمهنىـال يڭالرمۇ،قىلسا
 ڭىتقانــدىن چىهمكهھــ مهمــده ھۇراشــتۇرغاندا، ھالــدا قۇۋاپىــقزاپچاســلىرىنى م

 ېتىدۇ، كېڭىپ مۋان ناھايىتى راهت قويسا، سائۇراپ ئازراقال بۇچنى ئاچقېيىن،ك
. ۇ بولىـدېرىـشكىلى ئۈنۈمگه ئۆزلىگهن كۇرسا، مايالپ تۋه پاكىزالپ ۇنچهم-هئانچ

 ۇ ئـازراقمهت سـائۇراڭالر، بـۇچىنى ئـاچقهتنىڭ سائۈندۈزك-هېچ كهربولمىسا، سىل
 .ۇ قويمايدېڭىپم

 

 مۇھاكىمه
 بايــان هھــۋالالرنى ئېچىنىــشلىق ئهھۋالىــدىكى ھــازىرقى ئمۇســۇلمانالرنىڭ

  ڭ؟قىلى
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    روزاروزاروزاروزا        بۆلۈمبۆلۈمبۆلۈمبۆلۈمتۆتىنچى تۆتىنچى تۆتىنچى تۆتىنچى 
  

 لېكسىيه ھهر بىر ئۇممهت چوقۇم روزا تۇتۇشى كېرهك-1
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 ۇتۇشـنىڭروزا ت. ۇتۇشتۇرت» روزا «-هت ئىككىنچى ئىبادلگىلىگهنه بئالالھ

ــسىم ــدۈزده ك-هنى ــشتىن چهپ يۈن ــشتىن ئىچى ــارهكلىنى ــا . هت ئىب روزا نامازغ
 ۇم چوقـىـده»تههرىئشـ« هيغهمبهرلهرنىـڭ قايـسى پهرئوخشاش باشلىنىـشىدىال ھ

 ۇتـۇش تا روزۇممهتلهرنىـڭ قايـسى ئهرئىلگىرىكى ھ. هلگىلهنگهنئىجرا قىلىش ب
 ۇسۇلى ئۇتۇش روزا تۇممهتلىرىنىڭ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مهن بىلۇسۇلىئ

 ۇتـۇش سـانى، روزا تۈنلىرىنىڭ قائىدىسى، روزا كۇتۇشنىڭ روزا تهممائ. ئوخشاش
.  بـارهرقـلهر پۇنچهمـ-ه ئـانچلهرده»هرىئهتشـ« قايـسى هر قاتارلىقالردا ھهزگىلىم
 هلگىلىمىـسى بۇتـۇش روزا تڭرنىـن دىنالۇرغۇنلىغـا نهلگهنـده، كۈنگه كـۈگۈنكىب

 قوشـقان هلگىلىمىلهرنى بۇرغۇن نه قارىشى بويىچۆزلىرىنىڭ ئهزىلىرى بۇ،بولسىم
ئـالالھ . هتـكهن كۆزگىرىـپ ئۈتـۈنلهي پۇسۇلى ئۇتۇش روزا تهسلىدىكىبولغاچقا، ئ

 :هيدۇ دۇنداق مۇرئانداق

﴿ $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää.... ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx....  || ||==== ÏÏ ÏÏGGGG ää ää....  ’’’’ nn nn???? tt ttãããã  šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$####   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ==== öö öö7777 ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ss ss???? ﴾    

    هردىنهردىنهردىنهردىن ســىل ســىل ســىل ســىلۈچــۈن،ۈچــۈن،ۈچــۈن،ۈچــۈن، ئ ئ ئ ئڭالرڭالرڭالرڭالرساقلىنىــشىساقلىنىــشىساقلىنىــشىساقلىنىــشى) ) ) ) ۇنــاھالردىنۇنــاھالردىنۇنــاھالردىنۇنــاھالردىنگگگگ ( ( ( (ۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر مــ مــ مــ مــئــىئــىئــىئــى««««
    هك،هك،هك،هك، قىلىنغانــد قىلىنغانــد قىلىنغانــد قىلىنغانــدهرزهرزهرزهرزروزا پروزا پروزا پروزا پ) ) ) ) ۇممهتلهرگهۇممهتلهرگهۇممهتلهرگهۇممهتلهرگه ئىلگىرىكــى ئــ ئىلگىرىكــى ئــ ئىلگىرىكــى ئــ ئىلگىرىكــى ئــهنــىهنــىهنــىهنــىيييي ( ( ( (هرگههرگههرگههرگهئىلگىــرىكىلئىلگىــرىكىلئىلگىــرىكىلئىلگىــرىكىل

 )هتيئا-183 هقهره بۈرهس (»»»».... قىلىندى قىلىندى قىلىندى قىلىندىهرزهرزهرزهرزپپپپ) ) ) ) رامىزان روزىسىرامىزان روزىسىرامىزان روزىسىرامىزان روزىسى ( ( ( (هرگىمۇهرگىمۇهرگىمۇهرگىمۇسىلسىلسىلسىل
 لهرنىـڭ»هرىئهتشـ «ۈشـۈرگهن ئالالھ چۇكى، بولىدۆرۈۋېلىشقا كهتتىن ئايبۇ

 .هلگىلهنگهن بۇتۇش روزا تهممىسىدهھ
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ــڭ ــر دهر ھئالالھنى ــسىنى پهۋرده بى ــزان روزى ــدىن، روزا هرز رام  قىلغانلىقى

 .ۇ بولىدۋالغىلى بىلىۇھىملىقىنى مهقهدهر نۇتۇشنىڭت
 . قىلىشهقسهت قىلىشنى مهت ئالالھقا ئىتائۆمۈرۋايهتئ .1
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 هقــسىتىنىڭ مهقىقىــي ھڭ ئىــسالمنىېــتىم، قۇرغــۇن نۆپچىلىككه كــمهن
 ۇرۇش قىلىشقا ئايالنـد»هتئىباد« ھاياتلىقىنى ئالالھقا ۈتكۈل پهتنىڭئىنسانىي

. ۇ ياشـايدۈچـۈن ئۇنۇش بويـسهتئىنـسانىي. ۆتتـۈم ئۈشـهندۈرۈپ چهنلىكىنىئىك
 هممــۇ بىردهتتىن ئىبــادۇ ئــۇڭاشــ. ۇ بولىــدېڭــىئ) ۇللــۇقق (ۇنۇشبويــس ۇغمــات

 ۋاقىـت، هر قىلىپ، ھهت ئالالھقا ئىبادهن بىلۋۇجۇدى ۈتۈن پهنىي. ۇئايرىاللمايد
 رازىلىقىغا ڭ ئالالھنىهن بىلۇسۇلالر قانداق ئۇرۇپ، تهكشۈرۈپ تۆزىنى جايدا ئهرھ
 ۇچــار دهزىــپىگه غڭھنىــ بولىــدىغانلىقىنى، قانــداق قىلغانــدا ئالالېرىــشكىلىئ

 ېرىشتۈرىدىغان رازىلىقىغا ئڭ ئالالھنىۇڭاش.  الزىمۋېلىشىبولىدىغانلىقىنى بىلى
 يولـدىن ېرىـشتۈرىدىغان ئهزىپىگه غڭ قايتماسلىقىمىز، ئالالھنىهتئىييولدىن ق

 يــولنى هرىــپلىگهن ئــالالھ تهم بىــر ئــادهرھ.  يىــراق بولىــشىمىز الزىــمهتئىــيق
 همنىڭ بىر ئادهگهرئ.  الزىمۇشىغان يولدىن يىراق بول قىلمىۇخسهتتاللىشى، ر

 قىلىـش هت ئالالھقـا ئىتـائۇ، ئـۇنـداقتا ئالغان بولـسا، ئۈس تۇشۇنداق متىھايا
 هتنىـڭ ئايۆۋهنـدىكى تۇ ئـۈنكىچـ. ۇ قارىلىـدهپ ئادا قىلغـان دهسئۇلىيىتىنىم
 :ۇ بولىدۇنلىغان ئورۆرسهتمىسىنىك
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 )هتئاي-56 زارىيات ۈرهس(

 .هربىيىسى قىلىش تهت ئىتائ-»هتئىباد«. 2
ـــدىنقى ـــسىمالردا، نامـــاز، روزا، ھئال ـــات قاتارلىقالرنىـــهج، قى  هرز پڭ زاك

 هنلىكىنـى ئىكۈچـۈن ئلىـنىشهربىيى تۈچـۈن ئ»هتئىباد «ڭقىلىنىشى بىر چو
 هرسـىلهرگه نۇ بـۇ، ئالالھقـا ئـهرنى سـىلۇنالش، ئـورهرزلهرنى پۇب. ۆتتۈم ئۆزلهپس
 ۈنى كـهر ھهر سـىلى يـاكهمهس، ئېگهنلىك دېرهك كۇرۇشۇڭالر قايتۇم چوقهرزدار،ق
 ۇتـۇپ، روزا تۈرۈپ يـۇسـسۇز ئـاچ، ئۈن كـ30 ېيىدا رامزان ئۇپ، ناماز ئوقۋاخ هشب
 ڭ قىلىـپ، ئالالھنىـهج ھېتىم بىر قۆمرۈڭالردا ئېرىپ،اكات ب زېشىنالىساڭالرئ
ــىق ــايتهرزىن ــا يۇرۇپ، ق ــائهنه ئالالھق ــپ يهت ئىت ــسهڭالرمۇ، قىلى ــۈرمى  ۆزۈڭالر ئ

ــسا ــاننى قىل ــڭالرمۇخالىغ ــك ددۇ بولى ــۇ تېگهنلى ــ. همهس ئېخىم ــى پۇب  هرزلهرن
ــتىكىئور ــى مۇنالش ــسهت ئاساس ــاد-هق ــر ئ ــۈل پهمنى بى ــا ۈتك ــدا ئالالھق  ھاياتى
 بىـز همـدىئ. هت ئىبـارهربىيىلهشـتىن قىلىپ ياشايدىغان قىلىـپ ت»هتئىباد«
 هكلىمىـسىز قانـداق قىلىـپ چهمنى ئـادۇتۇشـنىڭ روزا تهن، بىـلهقسهت مۇشۇم
 . باقايلىۆرۈپ چىقىدىغانلىقىنى كىلىپ قىلىدىغان ق»هتئىباد«

 .هت بولمايدىغان ئىبادۆرگىلى بىر خىل كۇتۇشروزا ت .3
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. ۇ بولىدۆرۈنۈشى سىرتقى كهممىسىنىڭ ھهمهللهرنىڭ ئ باشقا دىنىروزىدىن
 ۇ، قىلىـدهجده سـېگىلىـدۇ، ئۇرىدۇ، ئولتۇرىدۇ، تۆره ئهم نامازدا بىر ئادهسىلهن،م

 هج ھېيتـساق، ئېلىپ ئهنهي. ۆرهلهيدۇ باشقىالر كهممىسىنى ھۇالرنىڭب...... 
 زۇنۇ ئـېتىملىـق بىر قڭىهمن ئادڭ مىۈز يهچچه نۇچى قىلغهجقىلىش بولسا، ھ

 ېھـسانئ-هيـر خهمگه بىر ئـادهنه يهمنىڭزاكات بولسا، بىر ئاد. ۇر قىلىشىدهپهرس
 ۇرغىلى يوشـهردىن باشقا كىـشىلهممىسىنى ھهمهللهرنىڭ دىنى ئۇب. ۇرقىلىشىد
 ۇنىمــۇ بڭالر، قىلمىــساهگهر ئۆرىــدۇ، باشــقىالر كڭالر، قىلــساهگهرئ. ۇبولمايــد

 بولمايـدىغان ۆرگىلى بىـر خىـل كـ روزا بولساهكسىچه، ئۇنىڭب. ۇباشقىالر بىلىد
 هممىنــى ھۇتمىغــانلىقىنىت-ۇتقــان روزا تهندىــسىنىڭ بۆز ئــۇپ، بولــ»هتئىبــاد«

 ۈن تـاكى كـهپ، يۇق زوھورلهھهرده سهمبىر ئاد. ۇرىدۇ ئالالھال بىلىپ تۈچىبىلگ
ــۇچهئولت ــسىغا ئۇرغ ــدهمهل روزى ــهگهرئ. ۇ قىلى ــوغرىلىقچۇ ب ــا ئ -هپ يه ئارىلىقت
 »ۇتتىروزا ت «ۇنى ئهم ئادهممه ھهيدۇ، بىلمېچكىم باشقا ھ ئالالھدىنچىۋالسا،ئى
 .ۇ بولىدۇتمىغان روزا تۇ ئهمهلىيهتته ئۇ، بىلىدهپد

 .هلگىسى بۈچهيتىشنىڭ ئىماننى ك-روزا .4
. ۋالمايـدۇئىچى-هپ يه ئوغرىلىقچهرگىزمۇ ھهم، ئادۇتقان روزا تهقىقىي ھبىر

 ه بىـر تـامچهتسىمۇ، كڭقاپ چاۇرۇپ ئاغزى قۈنلىرى، ئىسسىق ياز كۇز تومهتتاھ
 هرگىزمـۇ ھهتـسىمۇ، تارتىـشىپ كۈچهيلىرى ئـېچىپ قورسىقى ئهيدۇ، ئىچمۇمۇس

 ۆرۈپ كـهممىنـى ھئـادهم ۇنـداقب. ۇ بولمايده نىيىتىدهۋېلىش يهرسهئازراق بىر ن
 ڭ ئىمانىنىـۇنىڭ ئۇنىڭدىن بۇپ، بولۇتقان روزا تۈچۈن ئالالھ رازىلىقى ئۇرغۇچىت
- بىـر ئىـشهر ھۆزىنىڭ ئۇئ. ۆرۈۋاالاليسىلهر كهنلىكىنى ئىكۇستهھكهم مهقهدهرن
 ۇرۇپ ئالالھـدىن يوشـهن، قااللىغـان بىـلۇرۇپ يوشـهلقىدىن خۇنيا دهرىكىتىنىھ

 تولغـان هن بىلۇش ئالالھدىن قورقهلبى قۇنىڭئ. شهنگهن ئىغاقااللمايدىغانلىقى
 ۇهرگىزمــ ھۇپ، ئــازاب تارتىــشى ئالالھــدىن قورققــانلىقتىن بولــۇنىــڭ ئۇپ،بولــ

 ېگهنـده دهم كۇ ئـه، بىر ئـاي ئىچىـدۇقتول. ۇ خىيالىدا بولمايدۇزۇشروزىسىنى ب
 ۇ،يـدۇمانالنما گۇ ئـازراقمۈنىـدىن كهت ئـاخىرۇئـ. ۇ بولىـدۇتقان روزا تهت سائ360

! ڭقـۇر چوهدهر قۇجازاغـا بولغـان ئىمـانى شـ-ۇكاپـات مۈنىدىكى كهت ئاخىرۇنىڭئ
 ۇمانالنغـانازاالشتىن قىلچىلىك گ جۋه ۇكاپاتالش مۈنىدىكى كهت ئاخىرۇ ئهگهرئ

 همنىـڭ بىـر ئادۋادانـا.  قىلمىغـان بـوالتتىهمهل روزىـسىغا ئۆزىنىـڭ ئۇبولسا، ئ
ــسا، تۇمــان گۆڭلىــدهك ــۇغۇل ــائۇيرۇقىغــا بالھنىــڭ ئالهيئىچــم-ېمهي ي  هت ئىت

 .همهس ئۇمكىنقىلىشى م
 .)هربىيىلىنىش تۈزلۈكسىزئ (هربىيىلىنىش تۇدابىر ئاي ئ .5

ــالالھ ــا مئ ــۇنداقۇ مان ــاي هر ھش ــر ئ ــوغرا بى ــى توپت ــت يىل ــدۋاقى  ه ئىچى
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 ېخىمۇ ئىمانى تۆتكهنلهرنىڭ سىناقتىن ئۇب. ۇ ئىمانىنى سىنايدۇسۇلمانالرنىڭم
 ڭالر، قىلـساۋاله ئىـشنى ھـاهر بىـره بىر كىمـگهر سىلهگهرئ. ۇستهھكهملىنىدۇم

ــل ــدى بى ــهنئال ــڭ ئادۇ ئ ــهمنى ــىناپ كهمىمىيىتىنى س ــسىلهر س ــهگهرئ. ۆرى  ۇ ئ
ــىناقت ــسه،ىن ئس ــسا، ئهتــسىزلىك ساداقۆت ــۇنىڭغــا قىلمى  ئىــشالرنى ۇھىم م

 هرھ (ۇ بىـر ئـاي قـاتتىق سـىنايدۇدا ئهرنىئوخشاشال، ئالالھ سىل. ۇرىسىلهرتاپش
 ۇنـداقتا ئۆتـسهڭالر، سـىناقتىن ئۇ بـهگهر، ئ)هتكىچه سـائ24 هتتىن سائ12 ۈنىك

 ئالالھـدىن هر سـىلۈنكى چـۇ، ئاشـىدڭالر ئىقتىـدارىۇرۇش قارشى تـهتلهرگهجىناي
 ۇ بـ.ۇرغـۇچى تۆرۈپ كهممىنى ھۇرغۇچى، بىلىپ تهممىنىئالالھ ھ. هرقورقىسىل

 هر، خىالپلىـق قىلمايـسىلۇنىغـا قانڭ ئالالھنىېيىن، بولغاندىن كېنىق ئۇقتان
 ېـسىڭالردا ئۇنى شـهھۋالـدا، قانداق ئهرھ. هر خىالپلىق قىلمايسىلۇرۇنچىمۇيوش

 ېچنهرسه ھۇ، ئىشالر ئاشكارا بولىدهممه ھۈن، بىر كمان ھاېرهككى، كۇتۇشۇڭالرت
 هقـته ھۇبـ. ېرىلىـدۇ بېلىـپ يامانلىققـا جـازا ئۇكاپـات،ياخشىلىققا م. ۇقالمايد

 :ېيىلىدۇ دۇنداق مۇرئانداق
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 . قىلىشهشىقى مۇنۇش بويسۇددهت مۇزۇنئ .6
 ۇددهت مـۇزۇن ئـهمنى ئادۇ بىر ئاالھىدىلىكى، ئهنه يتۇشنىڭۇ بولسا روزا تبۇ

 بىر ۈچۈن ناماز ئېتىملىق قهرھ. ۆندۈرىدۇ كۇنۇشقا بويسكه»هرىئهتش«بوشاشماي 
 قىلىـش هجھ.  تـارقىتىمىزېـتىم يىلدا بىر قۇزاكاتنىم. ېتىدۇ كۇت مىنهچچهن
 ۇنىـڭئ. ۇ قىلىنىـدېـتىم قىر بۆمرىده ئهن بولغان بىلۇزۇن ئهدهر بىر قهزگىلىم
ــتىگهئ ــمه ھۈس ــدىن ئادهم ــش تهج ھهم ــدهلهپ قىلى ــار  (ۇ قىلىنماي ــارائىتى ي ش
 ۇھهممهد مـ-ۇتـۇش روزا تهكـسىچه، ئۇنىـڭب). ۇ قىلمايدهج ھهھۋالدا ئهرمىگهنب
 ۈندۈزى قىلىنىپ، بىر يىلدا بىر ئاي كه رىئايىگه»هرىئهتش «هلهيھىسساالمنىڭئ

 هيـسىلهر، يۇقغىنىـپ زوھورلـ ئويېچىـده كيېرىم. ېرىلىدۇ بېلىپ ئېچىسى كۋه
 ۈنــدۈزىك. هر توختىتىــسىلهكنــىئىچم-ېمهك يــۋۋال ئــاۇشــتىن يورڭ تــاهمـدهھ

 ئىــشالردىن ېگىــشلىك ئىــشالرنى قىلىــپ، ساقلىنىــشقا تېگىــشلىكقىلىـشقا ت
 ېـيىنتامـاقتىن ك. هر ئىپتـار قىلىـسىلېيىن كۇرغاندىن ئولتۈنساقلىنىپ، ك
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ــازراق د ــپ، ئهمئ ــھ« هنه يېلى ــامىزى»تهراۋى ــ ن ــسىلۇغىلى ئوق ــ. هر بارى  ۇنداقش
ــاي ســ ــر ئ ــوغرا بى ــدا توپت ــر يىل ــۈبھىدىنقىلىــپ، بى ــۇرغــۇچه، ئولتۈن ك  ۈن ك

 بىـر هگهرئ. ۋامالشتۇرىـسىلهر داهتنى ئىبـادۇ بـۈبھىگىچه تارتىپ سـۇرغاندىنئولت
 هســكهرگه قىــسىمدىكى ئهربىــي قىلمىــسا، ھه قــاتتىق رىئــايۇنغــا قانۇســۇلمانم

 هربىيىلهنگهنلىكىنىـــڭ بىـــر ئـــاي تنىـــڭۇ ئايـــدا ئ11ىنكـــى ېيئوخـــشاش، ك
 ېيىنكـى كۆرۈلـسه، كۇقـسان نهنىـال يهگهرئ. ۇ بولىـدۆرۈۋالغىلى كـهتىجىسىنىن

 .ۇ بولىدۇقلىۋالسا تولهربىيىلىنىشتهيىلدىكى ت
 .ۇھىتى مهربىيىلىنىش تېكتىپپايدىلىق بولغان كولل .7
. هلمهيـدۇ كۇۋاپىـق مهربىيىلىنىـشىگه ئـايرىم تهمنىـڭ ئادۇسۇل خىل ئبۇ

. ۇ قىلىنمايدۇيرۇق بۆتۈشى ئايرىم پاراتتىن ئهسكهرلهرنىڭ ئۇ قىسىمدىمهربىيھ
 ه بىلـلۇرۇپ، ئورنىـدىن تـهڭ تۆپچىلىـك كهن بىـلېلىنىـشى سىگنال چهربىيھ

 ۇن خىل قوشر قىلغاندا ئاندىن بىۇشۇنداقم. ېرهك كېرىشى بېلىپ ئهتپائالىي
 ېرىـشكىلى ئۈنـۈمىگه ئىڭهربىيىلىنىشن ته بىرلىكتۆزئارا ئېتىلدۈرۈپ،روھىنى ي

 هلكىـم بهشىق، بارىدىغان مېلىپ ئهمئاد A ېيتقاندا، قىلىپ ئهباشقىچ. ۇبولىد
B ــــڭئاد ــــلهمنى ــــاردىمى بى ــــشى ئورهن ي ــــۇنلىنى ــــڭئاد B .ۇمكىن م  همنى
 روزا ېيىـدا رامىـزان ئشالئوخشا. ۇمكىن مۇقلىشى تولهمئاد C ېتهرسىزلىكىنىي
 ۇل قوبـۇيرۇقنى بـۇ بـۇسـۇلمانالرلىق م بـارۇپ، بولهلگىلهنگهن به ئاالھىدۇتۇشت

ــرلىكت ــپ بى ــى روزا تهقىلى ــمۇتۇش ــ.  الزى ــۇب ــكه يۇيرۇق ب ــاد «هك ــى»هتئىب  ن
 ۈمهن بىـر بىـردىن يىغىلىـپ تـۇددىخـ. ۇرىدۇ ئايالندكه»هتئىباد «ېكتىپكولل

 ھالـدا ۇ ئـۇتـسا، روزا تۋاقىتتـا بىرال هم ئادن بىر مىليوهگهرئ. بولغانغا ئوخشاش
 هھهتتىكـى جهخالقـى ئۋه هنىـۋى مېرىـشىدىغان ئارقىلىق ئۇشۇت روزا تهمبىر ئاد

 ۇھىتنى مـۈتكـۈل پېيـىرامىـزان ئ. ۆپىيىـدۇ كهسـسهياخشىلىق بىر مىليون ھ
 هنلىك ئىخالسمهلقنىڭ خۈتكۈل پۈركهيدۇ، پهن بىلهخالق ئۈزهل گۋه هقۋادارلىقت

 هگهرئ تـارتىپال قالماسـتىن، ۇنـاھالردىن گۆزىنى ئـهم بىر ئادهر ھۇيدۇ،رغۇروھى ئ
 ېرىنداشــلىرى روزىــدار قۇرغۇنلىغــان باشــقا نۇچرىــسا، قىيىنچىلىققــا ئهرســىبىر

 ۇنــاھلىرى قىلغــان گۋاقتىــدا روزىــدار هم بىــر ئــادهرھ. ېرىــدۇ بهم يــاردۇنىڭغــائ
 ياخــشى هىــدهلب قهمنىــڭ بىــر ئادهر ھۇ، قىلىــدېس ھــۇس نومــۈپهيلىــدىنت
- كىـيىمهك،ئىچم-هكېم نامراتالرغا يۇنجاپ، قىلىش ئىستىكى يالقهمهللهرنىئ

 ئىــشالرغا هيرلىــك خۇ، بولىــدۆلهكته ئاجىزالرغــا يــار يــۇ، قىلىــدهدىقه ســېچهككــ
 بىـر هن بىـلۇنىڭ شـهكلهيـدۇ، چېتىشىنى يامراپ كهتلهرنىڭجىناي. ۇقاتنىشىد
 ېلىـدۇ، بارلىققـا ككهيپىيـاتئىكرامغـا تولغـان -هت ئىـززۋه ۆڭۈللۈكخىل ئاقك

 هلگهنده، كهسلى پۋېلىش يىغىۇلھوس-ل موهتلىرىدىن زىرائېھقانچىلىق دۇددىخ
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 . ئوخشاشۆمگهنگه چۇشاللىقىغا خۇلھوس- مولهرلهر يۇنبهتبىپايان م
 :هيدۇ دۇنداق مهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مشۇڭا

ــساننىڭ« ــشى ئئىن ــرى ياخ ــۈن ئهمهللى ــالالھ ۈچ ــسىدىن ھ100 ئ  700 هس
وزىـسىغا رامىـزان ر«: هيـدۇ دۇنـداق ئالالھ مېكىن لېرىدۇ، ئىنئام بهسسىگىچهھ
 ئىنئامنى ېرىلىدىغان بۇنىڭغا بهكلهنمهيدۇ، چهن بىلۇنىڭ ئىنئام بېرىلىدىغانب
 ۇنچىلىك ئىنئـام قىلىـشنى خالىـسام شـۆپ قانچىلىـك كـهلگىلهيـمهن، بۆزۈمئ

 .».»هنئىنئام قىلىم
 همهل ياخــشى ئهمهلــلهر، بــارلىق ياخــشى ئهلهيمىزكــى، بىلهدىــستىن ھبــۇ

. ېرىـشىدۇ قاراپ ئىنئامغا ئهتىجىسىگه نىڭهمىلىن ئۋه نىيىتى ۇچىالرنىڭقىلغ
 رامىــزان روزىــسىغا هممــا،ئ.  بــارهرىجىــسى دهلگىلىــك بهممىــسىنىڭ ھېكىنلــ

رامىزان . دۇ بولمايېكى چڭ ئىنئامنىېرىلىدىغان بۇنىڭغا ئېيتقاندا، ئهتهننىسب
 هچـچه نهسـىلده پۇ بـۇپ، بولـهسـىل تولغـان پهقۋادارلىققا تۋه ياخشىلىققا ېيىئ

 ۇڭا شـۇ، باغچىـسىدا يايرايـدهخـالق ئۈزهل گـۇ به بىرلىكتهملهرن ئادمىليونلىغا
 ه قـانچهمهللهرنـى بىـر ئايـدا ياخـشى ئۇبـ. ېڭىيىـدۇ كهكسىز دائىرىسى چۇنىڭئ

 هر سـىلۈسـتىگه ئۇنىڭئ. ۇ بولىدۆپ كهچۇن شۇ ئىنئاممېرىشىدىغان ئڭالر،قىلسا
 هگهرئ. ۇبولىــد  ئورتــاق ېرىنداشــلىرىڭالرغىمۇ ئىنئــامالر باشــقا قۇ بــېرىــشكهنئ

 ۇ بـۋامالشـتۇرۇپ، سـاقالپ داڭالرنى ھـالىتىۇشـۇ بوشاشماي مۇ ئايدىم11قالغان 
 هكـسىز چڭالر، ھـالىتىنى ساقلىيالىـساۈركهنگهن پـېچهككهچـ-ۈل گـڭباغچىنى

 تىرىـشچانلىق ۈچـۈن قىلىـش ئۇشـۇنداق مهر سىلهگهر ئهر،ىلېرىشىسئىنئامغا ئ
 .ۇ بولىدرسىزلىكىدىنېته يۆزۈڭالرنىڭ ئۇ بۇنداقتا ئڭالر،قىلمىسا
 

 مۇھاكىمه
 ڭ؟ ئاالھىدىلىكىنى بايان قىلىهھهتتىكى روھى جڭرامىزان روزىسىنى. 1
 ئاالھىـدىلىكىنى بايـان هھهتتىكـى ئىجتىمـائىي جڭرامىزان روزىـسىنى. 2
 ڭ؟قىلى

 بوشاشــماي ئالالھقــا ۇددهت مــۇزۇن رامىــزان روزىــسىنى ئــۈچــۈن ئېمهنــ .3
 هيمىز؟ دىنىشهربىيىل تۈچۈن قىلىش ئ»هتئىباد«

 
    هيهرده؟هيهرده؟هيهرده؟هيهرده؟ ق ق ق قهتىجىسىهتىجىسىهتىجىسىهتىجىسى ن ن ن ننىڭنىڭنىڭنىڭ»»»»هتهتهتهتئىبادئىبادئىبادئىباد « « « «ئۇنداقتائۇنداقتائۇنداقتائۇنداقتا

 
ــك ــسىنىكۆپچىلى ــزان روزى ــۇنداق مڭ رامى ــدىلىرىنى ئاۇش ــدىن پاي  ڭلىغان
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 روزا ۇۋاتىمىز،ناماز ئوقـ «ۆرمىدۇققۇ؟ ياخشىلىقالرنى كۇ بۈگۈنب: ۇم چوقېيىن،ك
ــۇۋاتىمىز،ت ــا ئۇت ــز دهمم ــگهن بى ــې ــشىلىقالرنى كۇ ب ــۇ ياخ  هپ د»ۆرمهيۋاتىمىزغ

 هچىلىككۆپ كــهن مهۋهبلىرىنى ســهھۋالنىــڭ خىــل ئۇبــ. ۇمكىن مــڭالرسورىــشى
 يـاكى ئىـسالم ۆلىۋېتىلـسه، بهنىـسى مڭ ئىـسالمنىۋادا نـاۆتكهن، ئۈشهندۈرۈپچ
 ۆرىمىز كـۈنـۈمىنى ئۇنىڭ ئارىلىشىپ قالسا، ئهرسىلهر نېڭى يه ئىچىگهنىلىرىم
ــاهپد ــڭالر، ئويلىم ــسالمنىۈنكى چ ــۈل پڭ ئى ــۈتك ــۈزۈمى ت -هم كۋه ۇكهممهل م
 ڭالر بولغـان قارىـشىكه»هتئىبـاد «هرنىڭسـىل: هۋهبئىككىنچى س. ۈتىسىزدۇرك
 ۈرۈشـنى يهيئىچـم-ېمهي يـهچكىـچه كهتىگهنـدىن ئهرسـىل. هتـكهن كۆزگىرىپئ
 قىلغـانلىق »هتئىبـاد« قىلغـانلىقنى ۇشـۇنداق مهر، قارايـسىلهپ د»هتئىبـاد«
 ۆرۈنۈشلىرىنى كۇنۇش خىل چوقهر ھهنه يهر سىلۈستىگه ئۇنىڭئ. هر بىلىسىلهپد
ــاد« ــسىلهپ د»هتئىب ــارا. هر قاراي ــ99 %ڭالردائ ــن ي ــادۇقىرى تى ــي ھهم ئ  هقىقى
 هر ھهرنىڭ روھ سـىلۇبـ. هيسىلهر بىلمېخى قانداقلىقىنى تڭ روھىنى»هتئىباد«

 ۇ بـهۋاتقـان دهر سـىلۇڭاشـ. ۇ بولىـدهتـكهن كڭىپ سىهرىكىتىڭالرغاھ-بىر ئىش
 هتكه، بىر ئىش نىيهر ئىسالمدا ھۇ،لمايد ھاسىل قىالۈنۈم ئۇق توللهر»هتئىباد«
 ېتىمـدا قېلهرئـالالھ خالىـسا، كـ. ۇ قـاراپ بولىـدۈرۈشـكهتۆزلهش ئۈشىنىشكه،چ
 .ېرىمهن بۈشهندۈرۈش چهپسىلىي تهققىده ھهسىله مۇ بۆپچىلىككهك

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نهۋهبى سڭ بولماسلىقنىۈنۈمى ئنىڭ»ئىبادهت«

 
 سىتىهق مهقىقىي ھۇتۇشنىڭ روزا تېكسىيهل- 2

 
    ۇۇۇۇ بولىد بولىد بولىد بولىدهقسهتهقسهتهقسهتهقسهت بىر ئىشنى قىلىشتا بىر م بىر ئىشنى قىلىشتا بىر م بىر ئىشنى قىلىشتا بىر م بىر ئىشنى قىلىشتا بىر مھهرھهرھهرھهر

 
 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 بىرىنچــى ۇ، بىــر ئىــشتا ئىككــى ئامىــل بولىــدهر قىلىــدىغان ھئىنــسان

ئىككىنچـى ئامىـل بولـسا، قانـداق . هقـسهت ئىشنى قىلىشتىكى مۇ ب-ئامىل
 ېيىـشنى يېمهكلىـكبىـر مىـسال ئـااليلى، ي. ېـتىش يهقسهتكه مهن بىلۇسۇلئ
 هدهن بۋه ڭالرنى ھايـاتىهقـسىتىڭالر مېيىـشتىن يېمهكلىـك يېيتساق، ئلىپېئ
 ه بولـسا، بىـر پـارچۇسۇلى ئېتىش يهقسهتكه مۇب. ېلىش ساقالپ قۇۋۋىتىڭالرنىق
 ۇبــ. هت ئىبــارۇتۇشــتىن چاينــاپ، يېلىپ، ســڭالرغــا ئاغزىېلىــپ، ئېمهكلىــكي
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 ۈنۈملـۈك ئڭه ئېتىشتىكى يهقسهتكه مۇ بهۋهب، سڭالردىكى قوللىنىشىۇسۇلنىئ
 هردىكى يۇى بهلۇمك مۆپچىلىككهك. ېسابلىنىدۇ ھۇپ بولۇسۇل ئۇۋاپىق مهڭ ئۋه
 ېمهكلىكىنـى يهلكـى بهمهس، ئۇسـۇل قولالنغـان ئهر سـىلهقـسهت مۇھىم مهڭئ
 الينـى ڭگـال يـاكى بىـر چاېپىكـى كهره بىـر سـىقىم ھهم بىر ئادهگهرئ. ېيىشي
 هر  سـىلهر؟انـداق ئوياليـسىل قهر سـىلۇتسا، چايناپ، يېلىپ، ئاغزىغا سېلىپ،ئ

 ۈنكى چـۈچـۈن؟ ئېمه نهر،يسىله دهنئىك» كاللىسى چاتاق «همنىڭ ئادۇ بۇمچوق
ـــ ـــك يۆت دۇب ـــشنىڭ يېمهكلى ـــي ھېيى ـــسىتىنى مهقىقى ـــمهق  هقهت پهي، بىل
. ۇ قارايـدهپ دۋهر بـاراېگهنگه يـېمهكلىك قىلسام، يهرىكهتنى ھۆت تۇقىرىقىدهكي

ــاد ــر ئ ــى يهمئوخــشاشال، بى ــپه يېمهكلىكن ــدىن كۇپ، بول ــيىن ئان ــې  ڭ قولىنى
 ېگهنـدىن تامـاق يۈچـۈن ئېمه نهنپ، مۇرۇۋېتىبارماقلىرىنى ئاغزىغا تىقىپ ياند

 هم ئادۇ بهكسىچه ئۇ، نارازى بولغان بولسىمهپ دېرىشهلمهيمهن؟ ئهززهتكه لېيىنك
 همنى ئادۇ بۇنداقتا ئۇ، قالىدېرىپ گىردابىغا بهت ھاالكۇقالپ، ئورۈنگهك-ۈندىنك

 ۇقالپ ئــورۈنگهكــ-ۈنــدىن ك»هخــمهقئ «ۇبــ. هيــسىلهر د»ڭســارا «ۇمچوقــ هرســىل
 ۇبـ. ۈرۈۋېرىـدۇ يۇپ نـارازى بولـېمهكلىكـتىن يۇ ئېكىنل. ېتىدۇئاجىزلىشىپ ك

 ۇق تولـۇۋۋىتىنىـڭق-هقلـى ئۇنىڭئ. ېرهك نادانلىقىدىن بولسا كۇنىڭ ئهلكىمب
ھايـاتى  قىلـسامال هرىكهتنـى ھېگهندىكى يېمهكلىك يۇ ئهۋهبلىك،بولماسلىقى س

 ۇملىكنى چوقېمهك يۈچۈن ئېمهن «ۇ ئۇڭا،ش. ۇ قارايدهپ دهن بوالاليمه ئىگۈچكهك
 ۋېتىپ، تاشــلىۆرۈپ چــېمهكلىكنــى يۈچــۈن ئېمه نــهيمىــز؟قورســىقىمىزغا ي

ـــ-ئاشـــقازان ـــېمهكلىـــك يهن ئارامىـــدا قويمـــايمىز؟ مۈچهيلىرىمىزنىئ  ېگهن ي
ــدىمغۇ؟ ئورهرىكهتنــىھ ــدهپ د»ۇنلى ــ. ۇ ئويالي ــۇشــۇنداق مۇئ ــال هادانالرچ ن  خىي

 ۇچـارىي ھالدا ئازابقا دهبىئ تۇ ئۇڭا شۇ، قىلىدۇنداق شهمهلىيهتتىمۇ ئۋه ۇقىلىد
 قىلىـش ئـارقىلىق هزىـم ھهنـده، ئاشـقازانغا كىرگېمهكلىـك يۇم چوقـۇئ. ۇبولىد

 ۇنـداق بۇلىدىغانلىقىنى، قايسى قىسىملىرىغا توشـهر ھهدهننىڭقانغا كىرىپ، ب
 ېـرهك بـولغىلى بولمايـدىغانلىقىنى بىلىـشى كه ئىـگۈچكهبولمىغاندا ھاياتى كـ

ــكهتســىرتقى ھ. ئىــدى ــدۇ ئاشــقازانغا كىرمېمهكلىــك يا بولمىــسهرى  ۇڭاشــ. هي
ــۇســىرتقى ھ ــهرىكهتم ــايىتى م ــا ئۇھىم، ناھ ــالغهمم ــال ھۇشــۇ مۇز ي  هرىكهتلهرگى
 ۇنلىغاندا، ئورهرىكهتلهرنىال ھۇشۇ مۇزيالغ. ۇ بولمايدهتكىلى يهقسهتكهتايانغاندا م

 ۇرىـدا قـان تومهمنىـڭ ئادۇيۇقلۇقىقـان سـ. ۇ ھاسىل بولمايـدۈنۈم ئهكالېھىردس
ــىرلى ــدقس ــدا ئايالنماي ــى بۇ، ھال ــويهلك ــان س ــالالھ ب-ۇقلۇقى ق ــگهن ئ  هلگىلى

 ۇ خىالپلىق قىلىنسا، بـۇنىيهتكه قانۇ بهگهرئ. ۇ ھاسىل بولىده بويىچۇنىيهتقان
 .همهس ئهرسه ھاالك قىلغاندىن باشقا نۆزۈڭالر ئۆزۈڭالرنىئ
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 مۇھاكىمه
 ۋهتلهرنى قانـداق ئـاقىهرىكهتھ- ئاساس قىلمىغان ئىشهقسهتنى مئاساسى

 ۇ؟ چىقىرىدهلتۈرۈپك

 
    ۋىتىۋىتىۋىتىۋىتى ئاقى ئاقى ئاقى ئاقىڭڭڭڭ بولغاننى بولغاننى بولغاننى بولغاننىهقىقىيهقىقىيهقىقىيهقىقىي ھ ھ ھ ھۆرۈنۈشتىالۆرۈنۈشتىالۆرۈنۈشتىالۆرۈنۈشتىال ك ك ك كسىرتقىسىرتقىسىرتقىسىرتقى

 
 ۈچۈن ئېمه نىنىڭ»هتئىباد« قىلغان ۆزۈڭالرنىڭ مىسالالردىن ئيۇقىرىدىكى

 ڭ چــوهڭ ئىلىكنىــڭۆپچ كهن م.ۈشىنىۋاالاليــسىلهر بولمىغــانلىقىنى چۈنــۈمىئ
 ۆرۈنـۈش باشقا بارلىق سـىرتقى كۋه ۇتۇش روزا تۇش، ناماز ئوقهل دڭخاتالىقىنى

 هرىكهتلهرنـى ھۇشۇ مېسابالپ، ھ»هتئىباد «هقىقىي ھهرىكهتلهرنى ھهھهتتىكىج
 هنلىكىنـى ئىكۇش تونـهپ قىلغـان بـولىمىز د»هتئىباد« ئالالھقا ۇنلىساقال،ئور

 مىسالدا تىلغا ۇقىرىدىكى يۇددى خهرسىل. دىم ئىۆتكهن ئهكىتلهپقايتا ت-قايتا
 ئاغزىغا ېلىش، ئېمهكلىكنىي (هرىكهتنى خىل ھۆت ئوخشاش تهمگه ئادېلىنغانئ

ــ ــاش، يېلىش،س ــۇش چاين ــىهرىكىت ھۇت ــسا،ئور) ىن ــك يۇنلى  ېــيىش يېمهكلى
 ۇنلىـسا، ئورهرىكهتنـى خىـل ھۆت تـۇشۇ كىمكى مۇپ، بولۇنلىغان ئورهرتىپىنىت
 ۇسـۇۋهتكهنلىكىدىن قۇپ بولـهپ يـاكى بولكـا يېگهنلىكـى ي ياكى اليۇم قۇنىڭئ
 هھـرىمهن بهززىتىدىن لېيىشنىڭ يېمهكلىك يۋه ېگهن يېمهكلىك يهتئىينهزهر،ق

 روزا هچكىــچه كهتىگهنــدىن ئهم بىــر ئــادهگهرئ. ارايــسىلهر قهپ دۇ،بولغــان بولىــد
ان  يالغـهممـا ئۇ، بوشاشماي تىرىشچانلىق قىلغان بولـسىمته»هتئىباد «ۇتۇپ،ت
 ڭالر قىلىـش ئىقتىـدارىۆكۈم ئازراقال ھهرنىڭ سىلهگهر قىلسا، ئهيۋهت غۆزلىسه،س

 ۈچۈن ئنېمه ۇ؟ ئىچىدىم»هتئىباد «هنىال يهم ئادۇ بېقىڭالرچۇ، بهپ دېنىبولسا ق
 يامـان همـده ھېدهللىشىدۇ، جهن باشقىالر بىلۈپهيلىدىن ئىشالر ته كىچىككىنۇئ
 هرۇزت-هخلـى دهنـپهئهتىگهم-ۇق ھوقڭرنى باشقىالۈچۈن ئېمه نۇ؟ قىلىدهپلهرنىگ

 ۇ ئۇ؟ قىلىدهرپ ھارام ئىشالرغا سېلىپ ھارام بايلىقالرنى ئۈچۈن ئېمه نۇ؟قىلىد
 ڭ ئالالھنىـــۆزىنى ئــهنىـــال يۇرۇپ، ئىــشالرنى قىلىـــپ تــۇرغـــۇن نۇشــۇنداقم
 ېگهن بايـان قىلىنغـان الي يـۇقىرىـدا يۇ بۇ؟ بوالمدېسهنى قىلدىم د»ئىبادىتى«

 هن بىـلېگهن يـېمهكلىـك يۇنلىدىم، ئورهرىكهتنى خىل ھۆت، ت ئوخشاشهمگهئاد
 همهسمۇ؟ ئېگهنلىكئوخشاش، د

 مۇھاكىمه
ــۈش ــتىال جكۆرۈن ــاد «هھهت ــڭ»هتئىب ــى ھنى ــهرىكهتلىرىن ــپ قوي  ۇش قىلى

 ۈچۈن؟ ئېمه نۇ؟توغرىم



 

 .157. 

  
         ئىلگىرىكى ئىلگىرىكى ئىلگىرىكى ئىلگىرىكىهنىالهنىالهنىالهنىال ي ي ي يېيىن،ېيىن،ېيىن،ېيىن، ك ك ك كېيىدىنېيىدىنېيىدىنېيىدىن ئ ئ ئ ئرامىزانرامىزانرامىزانرامىزان

    ۋامالشتۇرۇشۋامالشتۇرۇشۋامالشتۇرۇشۋامالشتۇرۇشيولسىزلىقىنى دايولسىزلىقىنى دايولسىزلىقىنى دايولسىزلىقىنى دا
 

 ئالالھقـا هت سـائ360 هخمىـنهن تېيىـدا رامىـزان ئۇ بېقىڭالرچۇ؟ بئېيتىپ
 هن بىـلڭالر ئىخالسـىۋه هقـۋادارلىقىڭالر بارلىق تېيىن، قىلغاندىن ك»هتئىباد«

 ېيىنكــىرامىزانــدىن ك (ۈنىكــ-1 ڭئاينىــ-10 هبىــراقال خوشلىــشىپ، ھىجــرىي
 ۇ؟ بوالمـدساڭالر بىلگىنىنى قىلـۆزۈڭالرنىڭ ئهنهدىن باشالپ، ي)ۈنىك-1 ڭئاينى
 ھـاراق ۈنىال كـېيـت ئوخشاش، روزا ھۆتكۈزگهنگه ھىندىالر بايرام ئۇددى خهرسىل

 هنم. ۇغۇللىنىۋاتىـسىلهر شهن بىـلۇق زىنـاخورلهتتـائىچىش، قىمار ئويناش، ھ
 ئاخــشاملىرى ھــاراق ئىچىــپ، ۇتــۇپ، روزا تۈنــدۈزى كۇتتهھهملهرنىــڭ مهزىب

ــشى ــانلىقىنى قىلىۋازلىقپاھى ــۋاتق ــۇنىڭشــ. ۆرگهنمهن ك ــ همىڭالرغا س  ېلىپس
 ېيتىـپ، ئهشـهككۈر ئىلتىپاتىغا تڭ ئالالھنىۇسۇلمان، مهتتىكى ئادهڭقوياي، ئ

 هن، بىـلۈگىـشى تېيـى رامىـزان ئېكىنلـ. ۇ قالمايـدۈشـۈپ چهھۋالغا خىل ئۇب
 هقـۋادارلىقىنى تۆزىنىـڭ ئۈنىك-2 ېيتىنىڭ روزا ھهم قانچىلىك ئادڭالردىكىئارا
 ۇنىغـا قانۈرلـۈك قايـسى بىـر تڭنى ئالالھۇ؟ قاالاليدالپ ساقهخالقىنى ئۈزهل گۋه

 قىلىـپ ياخـشى ئىـشالرنى هرپ سـۋاقتىڭالرنـى قانچىلىك ۇ؟خىالپلىق قىلمايد
 هسهيدى؟ قانچىلىك پهخسىيهتچىلىكىڭالر شهرنىڭ سىلڭالر؟قىلىپ باقتى

 

 مۇھاكىمه
ــزان ــدىن ئرامى ــيىن كېيى ــشىلهزى بې ــايهر كى ــداق جىن ــلهتلهر قان  هن بى

 ۇغۇللىنىۋاتىدۇ؟ش

  
         بولغان بولغان بولغان بولغانۈشهنچىسىگهۈشهنچىسىگهۈشهنچىسىگهۈشهنچىسىگهچچچچ    »»»»ئىبادهتئىبادهتئىبادهتئىبادهت««««

    ۋىتىۋىتىۋىتىۋىتى ئاقى ئاقى ئاقى ئاقىۇشنىڭۇشنىڭۇشنىڭۇشنىڭخاتا تونخاتا تونخاتا تونخاتا تون
 

 ۇ؟ بولىـدۇشۇنداق مهۋهبتىن سېمهزادى ن. ېقىڭالر ئويلىنىپ بئهستايىدىل
 هقىقىـي ھنىـڭ»هتئىبـاد «هر سـىلهۋهببىردىنبىـر سـ:  قويايېيتىپ ئهرگهسىل

ــا چهنىــسىنىم ــدىن ئهقهت پهر ســىلڭالر، قالــدىۈشــىنىپ خات  هچكىــچه كهتىگهن
 ڭالر، قارىـدىهپ د»هتئىبـاد «ۇ مانا بۇ، بولىدۇتقان روزا تىالۈرس يهي ئىچمېمهي،ي
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 ئىـشالرنى ۇزىدىغان روزىنى بۇپ قىلماي، ئالالھدىن قورقهرۋالىق بىپه قىلچۇڭاش
ــزھ ــسىلهرگى ــاھ. هر قىلماي ــاتىهتت ــكه خڭالر ھاي ــسىمۇ، كۇچ دهۋپ ــى روزاهل  ڭالرن
 »هتئىبـاد «قىـيهقى ھۆزىال ئـۈرۈشـنىڭ يۇسسۇز ئاچ، ئهر سىلهممائ. ۇزمايسىلهرب
 هكىل خىـل شـۇ بـۇپ، بولـهكىل بىـر شـهقهت پۇئ. هيسىلهر بىلمهمهسلىكىنىئ

ــىل ــهرنىس ــدىن قورق ــۇپ، ئالالھ ــالالھنى س ــدۇ كېســسىياتىغا ھۆيۈش ئ . هلتۈرى
 پايـــدىلىق، هرگه ســـىلۆرۈنۈشـــته كۇرۇپ، ئاشـــهۋرچانلىقىڭالرنى ســـهرنىڭســـىل

ــتهئ ــان كهمهلىيهت ــالالھ يام ــدىغان ئ ــشالردىن يىراقۆرى ــت ئى ــر هنهي. ۇرىدۇالش  بى
ــتىن،ت ــهرهپ ــانلىقتهرگه ســىلۆرۈنۈشــته قىلىــپ، كنترول كــوۆزۈڭالرنى ئ  هك، زىي
. ۇ بولىـدۈرتكه تـڭالرغا ئىـشالرنى قىلىـشىۆرىـدىغان ئالالھ ياخشى كهمهلىيهتتهئ
ـــهممـــائ ـــرهتكه غۈچلـــۈك كۇ ب  هقـــسىتىنى مۇتۇشـــنىڭ روزا تهقهت پهر ســـىلهي
 ئالالھنى ۇپ، ئالالھدىن قورقڭىپ،ې يهشنالىقىنى تڭالرنىڭ جىسمىۈشىنىپ،چ
 بولغـان هرىكهتـلهردهھ-هئيى ھالدا سهتئىي قۈچۈن رازىلىقى ئھنىڭ ئالالۆيۈپ،س

 هن بىـلېتىشى كۆتۈپ ئېيى رامىزان ئهممائ. ېرىشهلهيسىلهر ئاندىن ئۋاقتىڭالردا
 هرىـگه قڭ قـات ئاسـماننىهتـته يهخالقالرنـى ئۈزهل گېرىشكهنبىر ئايدىن بىرى ئ

 تىقىـپ، تامـاقنى ا قـولىنى ئاغزىغـۇپ، بولهپ تاماقنى يۇددى خالر،ۆرۈۋهتسهڭچ
ــد ــادۇرۇۋهتكهنيان ــسىلهمگه ئ ــشاپ قالى ــتهئ. هر ئوخ ــاراهمهلىيهت  هزى بڭالردىكى ئ

 ۈزهل بـارلىق گـهن ئىپتار قىلىش بىـلېيىن، كۇتقاندىن روزا تۈن بىر كهركىشىل
. ېقىڭالر قىلىپ بـۆكۈم ھۆزۈڭالرغا ئهمدىئ. ۋېتىدۇ بىر تىيىن قىلىهخالقالرنىئ

 هقهت پۇ؟ ئىگىمـۈچكه كېھرى سۇنداق شهقىقهتهن ھۇتۇش، روزا تېيىدارامىزان ئ
) چىدامچان( ياخشى بولسىال ساباتلىق هرىكىتى ھهھهتتىكى جۆرۈنۈشسىرتقى ك

 .ېرىشهلهيدۇ ئۇتقانالر روزا تهقىقىي ھۇنىڭغا بۇ؟بولغىلى بوالمد
ــا ــڭ ئادبولك ــپ ھهمنى ــىقىغا كىرى ــم قورس ــدىن ك بولهزى ــيىن،غان ــا ې  قانغ

 قايـسى قىـسىملىرىغا هر ھهدهننىـڭ بۈتـۈن ئـارقىلىق پۇرالر قان تومۈمۈرۈلۈپ،س
ــ ــيىن، كۇلغاندىنتوش ــدىن بې ــهدهن ئان ــشهلهيدۇ ئۇۋۋهتكه ق ــشاشال روزا . ېرى ئوخ

 ۇنى ئــهلكــى قالماســتىن، بۈشــىنىپال چهقــسىتىنى مۇتۇشــنىڭ روزا تۇتقــۇچىت
 ۆزىگهس-هپ گهرىكىتى،ھ-دىيىسى، ئىش ئىهمده ھڭدۈرۈپ، سىۋۇجۇدىغا ۈتكۈلپ
 .ېرىشهلهيدۇ ئۈچكه بىر روھى كۇ بېيىن، قىلغاندا ئاندىن كېتهكچىي
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 ېرىشهلهيدۇ؟ ئهرقانداق كىشىل) ساباتلىققا( چىدامچانلىققا هقىقىيھ. 1
 قانـداق خاتـا هتهن نىـسبكه»هتئىباد «ۇ بهت ئىبارۇتۇشتىن روزا تهبىزد. 2

  بار؟ۈشهنچهچ
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 ۇتااليـدىغان تۆزىنى ئـهقـۋادار، تهرنى سـىل- قىلىشهرز پۇنى بېگهنلىك، دبۇ

 ۇتااليـدىغان تۆزىنى ئـهقـۋادار، تتـسىالۇ روزا تهقهت پهرگىزمـۇ ھۇ بۇپ،قىلىش بول
ــۈنلهي پۇنىڭــداب. همهس ئېگهنلىــك دۇبولىــد  ۋه نىيىتــى همنىــڭ بىــر ئادهر ھۈت

 همـده ھۈشهنـسه،ىنى چهقـسىت مۇتۇشنىڭكىمكى روزا ت. ۇ قارىلىدۈشىنىشىگهچ
 ۋه هقـۋادار تهم ئـادۇشـۇ بولـسا، مهتـكهن يهقـسهتكه مۇشـۇ مهن بىـلۈچى كـۈتۈنپ
 هقـسىتىنى مۇتۇشـنىڭ روزا تهم بىر ئادهگهر ئۇ، بولغان بولىدۇتااليدىغان تۆزىنىئ
ــۈن پهمــده ھۈشهنمىــسه،چ ــلۋۇجــۇدى ۈت  ۈچــۈن ئېــتىش يهقــسهتكه مۇ شــهن بى

 . يوقۈمىد ئېرىشىشىدىن ئهنپهئهتكه مىق ئارقىلۇتۇش روزا تۇنىڭتىرىشمىسا، ئ
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ارقىلىق  ئۇتۇش روزا تېمه؟ نهقسىتى قىلىشىدىكى مهرز روزىنى پئالالھنىڭ
 ۇ؟ بوالاليدۇتااليدىغان تۆزىنى ئۋه هقۋادار تهرقانداق كىشىل
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 . قىلىشهنئى مۆزلهشنىيالغان س .1

ــۇھهممهد ــزگهلهيھىســساالم ئم ــي ھۇتۇشــنىڭ روزا ته بى ــسىتىگه مهقىقى  هق
 ۋه ئـاچلىق هقسهتـسىزم«: هيـدۇ دۇنـداق مۇئـ. ېيتقـان قىلىشىمىزنى ئهتدىقق

 .»ۇ بولمايدهھمىيىتى ئه قىلچۈرۈشنىڭ يېرىپ بهرداشلىق بۇسسۇزلۇققائ
 هزلىك ساختىپۋه ۆزلهش يالغان سۇمهنئوم«: هنه يهلهيھىسساالم ئمۇھهممهد
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 ئالالھ موھتـاج ۈرۈشىگه يهيئىچم-ېمهي يهمنىڭقىلىشتىن ساقلىنالمىغان ئاد
 .هيدۇ د»همهسئ

 :هيغهمبىرىمىز پهدىسته بىر ھيهنه
ــۇن« ــۇچىالرزا ت رونۇرغ ــاركى، ئۇتق ــڭ ب ــسى ئۇالرنى ــا روزى ــاچلىق ۇالرغ  ۋه ئ

 ېچىلهرده كـهر كىـشىلۇرغۇن نهلمهيدۇ، كېلىپ ئېچنهرسه باشقا ھۇسسۇزلۇقتىنئ
ــدۇ،ت ــۇرى ــڭ ئېكىن ل ــا ئۇرۇشــى تۇالرنى ــده كۇالرغ ــىزلىقتىن ئېچى ــقا ۇيقۇس  باش
 .هيدۇ د»هلمهيدۇ كېلىپ ئهرسه نېچقانداقھ

 ۇزالر يالغۇرۇپتىكى، تۆرسىتىپ كېنىقيىتى ئ ناھاهزمۇنى مهدىسلهرنىڭ ھبۇ
 هقىقىـي ھهقهت پۇ بـهمهس، ئ»هتئىبـاد «هرگىزمۇ ھېرىش بهرداشلىقئاچلىققا ب

ئالالھدىن :  بولسا»هتئىباد «هقىقىيھ. ۋاسىته بىر ۇنالشتىكى ئورنى»هتئىباد«
 ئــالالھنى لماسـلىق، خىالپلىـق قىۇيرۇقىغــا بڭ ئالالھنىـۈزىـسىدىن يۇشقورقـ

 همـده ئالالھ رازى بولىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تىرىـشىش، ھىسىدىنۈز يۆيۈشس
 ۇ بـهم بىـر ئـادهگهرئ. هش تىـزگىنلهشـنالىقىنى تڭ جىـسمىنىۆز ئـهدهرئىمكانق

 14-12 ۇنى ئـڭ ئالالھنىـۇنـداقتا ئهرمىسه، بهھمىيهت ئكه»هتئىباد «هقىقىيھ
ـــهتكىچهســـائ ـــاچلىق، ئهي،ئىچـــم-ېمهي ي  تارتىـــشقا هردىنـــى دۇســـسۇزلۇق ئ

 ۇ؟ بولىدهھمىيىتى ئېمه نۇيرۇشىنىڭب
 .هكشۈرۈش تۆزىنىئ-ۆز ئۋه ېتىقادئ ..2

 هت دىقـقهقـسىتىگه مهقىقىـي ھڭ روزىنىـڭ بىزنىـهلهيھىسساالم ئمۇھهممهد
 :ېگهن دۇنداق مهكىتلهپقىلىشىمىزنى ت

ــادئهگهر« ــر ئ ــهم بى ــقان ئۇپ تول ــاد تاش ــلېتىق ــسا، روزا تهن بى ــده ھۇت  هم
 ۇناھلىرىنىـڭ ئىلگىرىكى گۇنىڭىلغان بولسا، ئ قۈمىد ئهپقىتىنى شڭئالالھنى

 .»ۇ قىلىنىدهغپىرهت مهممىسىھ
.  الزىـمۇشـى بولهگهك سـهمىشه ھۇسۇلمان بىر مهر ئىشىنىدىغان ھئالالھقا

 ۈرده تۋاملىق داهم ئادۆزلهيدىغان رازىلىقىنى كڭال ئالالھنىهقهت پ- بولساېتىقادئ
ــڭئ ــسى ۆزىنى ــۋه ئىدىيى ــتىگهھ-ۆز س ــقهرىكى ــارازى  قىهت دىق ــالالھ ن ــشى، ئ لى

 ۇرۇش ئويلىنىـپ تـىـم دائهققىدهقىلمىغانلىقى ھ-بولىدىغان ئىشالرنى قىلغان
ــادهگهرئ. ۆرســىتىدۇالزىملىقىنــى ك ــويىچۇشــۇ مهم بىــر ئ  ه ئىككــى پرىنــسىپ ب

ــدارامىــزان ئ ــان روزا تېيى ــسا، ئۇتق ــارلىق گۇنىــڭ بول ــاھلىرى ئىلگىرىكــى ب  ۇن
ــۈرۈمك ــدهچ ــۇ، قىلىنى ــۈنكى چ ــرى بۇ ئ ــر م ئىلگى ــلى ــيىلهنمىگهن تهزگى  هربى

ــسىم ــىيالردىن بول ــا ئۇ،ئاس ــهمم ــازىر ئ ــان ئاللىقاۇ ھ ــچ ــدا ۆز ئ ــسى ئالدى  ئىگى
: هيــدۇ دۇنــداق مهلهيھىســساالم ئۇھهممهدمــ.  قىلــدىهۋبه تۇق تولــۇناھلىرىغــاگ
ــاگ« ــادهۋبه تۇناھىغ ــان ئ ــاھ گهم، قىلغ ــادۇن ــان ئ ــلهم قىلمىغ ــشاش هن بى  ئوخ
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 .»ۇبولىد
 .القان توسىدىغان قۇناھتىنگ .3

 :هيدۇ دۇنداق مهيغهمبىرىمىز پهدىسته بىر ھيهنه
 ۇجۇمىــــدىن ھۈشــــمهننىڭد (ۇ بىــــر قالقانغــــا ئوخــــشايدۇددى خــــروزا«

ــدىغانم ــۇداپىئهلىنى ــشاش، روزا ش ــا ئوخ ــۇمىنى ھهيتاننىڭ قالقانغ ــۇج  ۇپ توس
 هرىكهتلهرنىھ-ھارام ئىش) هنقالقىنى بىل (ۇتقۇچى بىر روزا تهر ھۇڭا، ش)ۇقالىد

 هن بىـلۇنىـڭ ئۋه هتلىـسه ھاقارۇتقۇچىنى روزا تهم بىر ئادهگهرئ. زىم الهكلىشىچ
 ېنـىم( روزىـدار هن مېرىندىـشىم،ق«: ۇنىڭغـا ئهم ئادۇتقۇچى روزا تېدهللهشسه،ج
 .»ېرهك كېيىشىد» )ڭ ئوخشاش قارىماهن بىلۆزىڭىزئ
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  قايسىالر؟هقسىتى مهقىقىي ھۇتۇشنىڭ تروزا

 
     قىلىش قىلىش قىلىش قىلىشهللهرنىهللهرنىهللهرنىهللهرنىهمهمهمهم ياخشى ئ ياخشى ئ ياخشى ئ ياخشى ئهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلقىزغىنلىققىزغىنلىققىزغىنلىققىزغىنلىق

 
 ياخــشى ۆپلهپ كــۇتقــۇچىروزا ت «ه بىــزگهيغهمبىرىمىــز پهدىــسته بىــر ھيهنه

 هپد»  قىلىــشى الزىــمهمهللهرنــى ياخــشى ئهســتهب-هس قىلىــشى، بهمهللهرنــىئ
ــىتىدۇك ــۇ،بول. ۆرس ــده، روزا مۇپم ــى قهزگىلى ــقا دىن ــلىرىغا باش ــا ېرىنداش  قارىت
 ۋه ق ئـاچلىۆزى ئـۇ ئـىۈنكچـ.  الزىـمۇرۇشـى جـارى قىلدۇق تولـېسداشلىقنىھ
 ۋاتقان ياشــاهمبهغهلچىلىكــته بولغاچقــا، كۋاتقــان تارتىهردىنــى دۇســسۇزلۇقنىڭئ

. ېتىـدۇ يۈشـىنىپ چڭقـۇر چوېخىمـۇ تهردىنـى دۇللىرىنىـڭ باشـقا قڭئالالھنى
ــدۇ دۇنــداق مهنھــۇ ئهزىيهلالھــۇئىبنــى ئاببــاس ر  هلهيھىســساالم ئۇھهممهدمــ: هي

 ئىـشىك ئالـدىغا ىلالر سـائېتهتتـى، كۇپ بولـېخىي سـه ئاالھىـدېيىـدارامىزان ئ
 . ئازات قىالتتىۇلالرنى قۇرمايتتى، قول قايتۇرۇق قهلسهك

 

 مۇھاكىمه
ــزان ــدا ئرامى ــۇلمانالرنىڭ مېيى ــشى ئۇس ــى ياخ ــۇ تهمهللهرن ــېخىم  ۆپلهپ ك

 ڭ؟ الزىملىقىنى بايان قىلىڭقىلىشىنى
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    هزىلىتىهزىلىتىهزىلىتىهزىلىتى پ پ پ پۇرۇشنىڭۇرۇشنىڭۇرۇشنىڭۇرۇشنىڭ قىلد قىلد قىلد قىلدئىپتارئىپتارئىپتارئىپتار

 
 :هيدۇ دۇنداق مپهيغهمبىرىمىز

 ۇنـاھىنى گهمنىـڭ ئادۇرغان ئىپتـار قىلـدۇتقۇچىنى روزا تېيىدا ئرامىزان«
 ئىپتار ۇتقۇچىنىكىمكى روزا ت. ۇدوزاخ ئازابى تارتمايد. ۇ قىلىدهغپىرهتئالالھ م

 ۇكاپاتقـا ئوخـشاش مهن بىـلۇتقـۇچى روزا تهم ئـادۇ قىلسا، شـېھمان مۇرۇپ،قىلد
 .»ېمهيتىلمهيدۇ كۇ ئازراقمېرىشىدۇ،ئ

 

 مۇھاكىمه
 ۆز ئـۆزلهشـتۈرۈپ، ئهدىسنى ھۇ بهققىدىكى ھهزىلىتى پۇرۇشنىڭ قىلدئىپتار

  ېقىڭ؟ بېلىشتۇرۇپ سهمهلىيىتىڭىزگهئ

  

    بهشىنچى بۆلۈم زاكاتبهشىنچى بۆلۈم زاكاتبهشىنچى بۆلۈم زاكاتبهشىنچى بۆلۈم زاكات
  

 لېكسىيه زاكاتنىڭ مۇھىملىقى-1
  

 نامـازدىن قالـسىال ۇھىملىقى مـڭ زاكاتنىـه ئىچىـدهرزى پهش بئىسالمنىڭ
ــدائىككىنچــى ئور ــدۇ تۇن ــاد. ۇرى ــدهرز پهش بهتتهئ ــازدىن كه ئىچى ــيىن روزا نام  ې

 نامـازدىن ۇھىملىقىنىـڭ مڭ زاكاتنىـه بىزگۇرئاندا قېكىن لۇلىدۇ، قويۇرىغائوتت
 ۈۋرۈك تـڭ چـوئىككـى ئىسالمدىكى ۇالرب. ۆرسىتىلگهن كۇرىدىغانلىقى تېيىنالك

  .ۇ بولمايدهۋجۇد بولمىسا ئىسالم مۈۋرۈك ئىككى تۇ بۇپ،بول
 

    زاكاتنىڭ مهنىسىزاكاتنىڭ مهنىسىزاكاتنىڭ مهنىسىزاكاتنىڭ مهنىسى
  

 بىـر ۈلكۈڭالرنىـڭم- مالۇپ، تازىالش بولۋه پاكىزالش -ىهنىس مزاكاتنىڭ
زاكـات . ۇ ئاتىلىـدهپ قىلىـش زاكـات دهم يـاردهمـبهغهللهرگهقىسمىنى ئايرىپ ك

 قىلىپ زاكات ېخىللىقب. ۇ تازىلىنىدهپسى نۋه ۈلكىم- مالهمنىڭ ئادهرگۈچىب
 ىۈنك چـۇ، بولىـدك ناپـاهپسىمۇ نۇ، ناپاك بولىدۈلكىم- مالهمنىڭ ئادهرمىگهنب
 ۇپ، تـار بولـۇقهدهر شۆكسىك- تولغان، قارنىهخسىيهتچىلىككه شۋۇجۇدى ۇنىڭئ
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 قىلىپ ۇنىدىغان چوقۇنياغاد- مالۇل، پۇنى ئۆزلۈكى ئاچكهخسىيهتچى، شۇنىڭئ
 بىـر قىـسمىنى ۈلـۈكتىنم- مالهرگهن ئىنئام قىلىپ بۇنىڭغائالالھ ئ. ۇقويىد

 هملهرنىـڭ خىـل ئادۇبـ. ۇ قىلىـدېس ھـب قاتتىق ئازاۇ قىلسا، ئهدىقهئايرىپ س
 ېتىقـادى قىلىـشىنى، دىنـى ئهمهللهرنـى ياخـشى ئۈچـۈن رازىلىقـى ئڭئالالھنى

 هملهرنىـڭ خىل ئادۇ بۇڭا شهر؟ قىالالمسىلۈمىد ئېرهلىشىنى بۇربانالرنى قۈچۈنئ
  .همهس پاكىز ئۈلكىمۇم- يىغىپ توپلىغان مالۇالر ئهمهس، پاك ئهپسىمۇن

 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ نهنىسى مزاكاتنىڭ

  
     بىر خىل سىناق بىر خىل سىناق بىر خىل سىناق بىر خىل سىناق----زاكاتزاكاتزاكاتزاكات

 
ــڭ ــاتنى پئالالھنى ــشى، ھهرز زاك ــادهر قىلى ــر ئ ــۈن ئهم بى ــل ۈچ ــر خى  بى

ــىناقت ــلىئ. ۇرس ــا تهس ــالهۋه ئالالھق ــان م ــۈكتىنم- بولغ ــدىن ئۈل  ېھتىياجى
 قىلىـشنى ئـالالھ هم يـاردهمـبهغهللهرگهئاشقانلىرىدىن بىر قىـسمىنى ئايرىـپ ك

ـــدىهلهپت ـــدهھ.  قىل ـــهم ـــۇنداق ش ـــانالرنى م ـــ قاتارنلهرۇئمى قىلغ  هپدىن دى
 ېرىــشنى بۇربــان قۈچــۈنقــارنى تــار، ئــالالھ رازىلىقــى ئ-ۆكــسىك. بلىدىېــساھ

 ۇئمىنلهر مـهرگىزمۇ ھۇالر ئۇ، قىلمايدېتىبار ئۇخالىمايدىغانالرغا، ئالالھ قىلچىم
 ۇپ، ئوخـشاش بولـهتكهنگه كېسىپقولى س-ۇت پۇددى خۇئ. هلمهيدۇقاتارىغا كىر

 ۇشۇ مهلد. ۇ يامرايدهدهنگه بۈتۈن بولمىسا پك،ۈزۈ تېسىۋهتكهن ياخشىسى كهڭئ
 ۇرغۇنلىغــان نېــيىن بولغانــدىن كۋاپــات هلهيھىســساالم ئۇھهممهد مــهۋهبتىن،ســ
 ۇ، بولـسىمۇۋاتقان ناماز ئوقۇالر بهرچه باش تارتقان، گېرىشتىن زاكات بهبىلىلهرق

چـى  بىرىنۇ، بولـسىمهۋاتقـان ئىـشىنىمىز دهيغهمـبهرگهئالالھقا ئىمانىمىز بار، پ
 هك، چىقارغانـدهسـكهر كاپىرالرغـا ئۇددى خـهنھـۇ ئهلالھۇزىيه رهكرى بهبۇ ئهلىپهخ
 زاكات بولمىسا، روزا، ۇكى، بولىده بىلىشكۇنىڭدىنب.  قىلغانۈرۈش جازا يۇالرغائ

 .ۇ بولمايدهھمىيىتى ئېچقانداق ھڭناماز، ئىمان قاتارلىقالرنى
 

 مۇھاكىمه
 ىز؟هيم بىر خىل سىناق دۈچۈن ئېمه نزاكاتنى
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        هيغهمبهرلهرنىڭهيغهمبهرلهرنىڭهيغهمبهرلهرنىڭهيغهمبهرلهرنىڭ بارلىق پ بارلىق پ بارلىق پ بارلىق پئىلگىرىكىئىلگىرىكىئىلگىرىكىئىلگىرىكى

    هرگهنهرگهنهرگهنهرگهن زاكات ب زاكات ب زاكات ب زاكات بۇممهتلىرىۇممهتلىرىۇممهتلىرىۇممهتلىرىئئئئ
 

ـــا ـــساقۇرئانغ ـــدىغان بول ـــاراپ باقى ـــدىن قڭالر، ق ـــارلىق هدىم ـــپ ب  تارتى
 هرھ.  قىلىنغـانهرز پۇش ناماز ئوقـېرىش، زاكات بۇممهتلىرىگه ئهيغهمبهرلهرنىڭپ

 همهلدىن ئيهتنىهسئۇلى مۇ بهزهلدىن ئىسالم ئهۋرىده، دهيغهمبهرنىڭقانداق بىر پ
 ېيىنكـى كۇنىڭـدىن ئۋهم هلهيھىسـساال ئىبـراھىم ئۇرئاندا ئالالھ قۇرمىغان،قالد

 :هيدۇ دۇنداق مهققىده ھهيغهمبهرلهر پهۋرلهردىكىد

  ﴿öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ ZZ ZZππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& šš ššχχχχρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö ööκκκκ uu uu‰‰‰‰ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÌÌ ÌÌ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øøŠŠŠŠ yy yymmmm ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏùùùù ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uu���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$#### uu uuΘΘΘΘ$$$$ ss ss%%%% ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 

ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ tt ttFFFFƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss9999 tt tt ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt ttãããã ﴾    

) ) ) )  دىنىمىزغــا دىنىمىزغــا دىنىمىزغــا دىنىمىزغــاڭڭڭڭ بىزنىــ بىزنىــ بىزنىــ بىزنىــهرنىهرنىهرنىهرنىكىــشىلكىــشىلكىــشىلكىــشىل ( ( ( (هههه بــويىچ بــويىچ بــويىچ بــويىچهمرىمىــزهمرىمىــزهمرىمىــزهمرىمىــز ئ ئ ئ ئڭڭڭڭ بىزنىــ بىزنىــ بىزنىــ بىزنىــئــۇالرنىئــۇالرنىئــۇالرنىئــۇالرنى««««
 بىــز ياخــشى  بىــز ياخــشى  بىــز ياخــشى  بىــز ياخــشى ۇالرغــاۇالرغــاۇالرغــاۇالرغــا ئ ئ ئ ئۇق،ۇق،ۇق،ۇق،قىلــدقىلــدقىلــدقىلــد) ) ) ) هيغهمــبهرلهرهيغهمــبهرلهرهيغهمــبهرلهرهيغهمــبهرلهر پ پ پ پهنــىهنــىهنــىهنــىيييي ( ( ( (ېــشۋاالرېــشۋاالرېــشۋاالرېــشۋاالر پ پ پ پېتهكلهيــدىغانېتهكلهيــدىغانېتهكلهيــدىغانېتهكلهيــدىغانيييي

    ۇالرۇالرۇالرۇالر ئـ ئـ ئـ ئـۇق،ۇق،ۇق،ۇق، قىلـد قىلـد قىلـد قىلـدۋهھىـيۋهھىـيۋهھىـيۋهھىـي    ېرىـشنىېرىـشنىېرىـشنىېرىـشنى زاكـات ب زاكـات ب زاكـات ب زاكـات بۇشنى،ۇشنى،ۇشنى،ۇشنى،ئىشالرنى قىلىشنى، ناماز ئوقئىشالرنى قىلىشنى، ناماز ئوقئىشالرنى قىلىشنى، ناماز ئوقئىشالرنى قىلىشنى، ناماز ئوق
 )هتئاي-73 هنبىيا ئۈرهس (»»»».... قىالتتى قىالتتى قىالتتى قىالتتىهتهتهتهتالىس ئىبادالىس ئىبادالىس ئىبادالىس ئىباد خ خ خ خههههبىزگبىزگبىزگبىزگ

 :هيدۇ دۇنداق مهققىده ھهلهيھىسساالم ئئىسمائىل

 ﴿tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... uu uuρρρρ yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ ww wwŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ öö öö���� tt ttΒΒΒΒ﴾     

ــۇ«««« ــۇئ ــۇئ ــۇئ ــسىدىكىلئ ــسىدىكىل ئائىلى ــسىدىكىل ئائىلى ــسىدىكىل ئائىلى ــاز ئوقهرنىهرنىهرنىهرنى ئائىلى ــاز ئوق نام ــاز ئوق نام ــاز ئوق نام ــقا، نام ــقا،ۇش ــقا،ۇش ــقا،ۇش ــات بۇش ــات ب زاك ــات ب زاك ــات ب زاك ــشكه زاك ــشكهېرى ــشكهېرى ــشكهېرى ــېرى ــ ب ــ ب ــ ب     ۇيرۇيتتى،ۇيرۇيتتى،ۇيرۇيتتى،ۇيرۇيتتى، ب
 هريهم مۈرهسـ (»»»».... ئىـدى ئىـدى ئىـدى ئىـدىېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهن رازىلىقىغا ئ رازىلىقىغا ئ رازىلىقىغا ئ رازىلىقىغا ئۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭ ئ ئ ئ ئهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىدا د د د درىنىڭرىنىڭرىنىڭرىنىڭهرۋهردىگاهرۋهردىگاهرۋهردىگاهرۋهردىگاپپپپ

 )هتئاي-55
 : قىلىپۇئا دۈچۈن ئهلقى خۆز ئهلهيھىسساالم ئمۇسا

 .ېدى د». ياخشىلىق ئاتا قىلغىنهتته ئاخىرۋه ۇنيا دهبىزگ! پهرۋهردىگارىم«
ـــڭ  هرگهنلىكىنـــى بۋاب قانـــداق جـــاهلهيھىســـساالمغا ئۇســـا مئالالھنى

 ؟همسىلهربىل

 ﴿tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÜÜ ÜÜ====ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ¹¹¹¹ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ôô ôô tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ xx xx©©©© rr rr&&&& (( ((  ÉÉ ÉÉLLLL yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôôMMMM yy yyèèèè ÅÅ ÅÅ™™™™ uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« 44 44 $$$$ pp ppκκκκ ââ ââ:::: çç ççGGGG øø øø.... rr rr'''' || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ šš ššχχχχθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ﴾     

خالىغـان كىـشىنى خالىغـان كىـشىنى خالىغـان كىـشىنى خالىغـان كىـشىنى ) ) ) ) هندىلىرىمـدىنهندىلىرىمـدىنهندىلىرىمـدىنهندىلىرىمـدىنبببب ( ( ( (هنهنهنهنئـازابىم بىـلئـازابىم بىـلئـازابىم بىـلئـازابىم بىـل««««: : : : ېيتتـىېيتتـىېيتتـىېيتتـى ئ ئ ئ ئئالالھئالالھئالالھئالالھ««««
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ـــازاب ـــازابئ ـــازابئ ـــازابئ ـــاقتهممىـــسىگههممىـــسىگههممىـــسىگههممىـــسىگه ھ ھ ھ ھهخلۇقاتنىـــڭهخلۇقاتنىـــڭهخلۇقاتنىـــڭهخلۇقاتنىـــڭ م م م مهھمىـــتىمهھمىـــتىمهھمىـــتىمهھمىـــتىم ر ر ر رېنىـــڭېنىـــڭېنىـــڭېنىـــڭ م م م مهن،هن،هن،هن،اليماليماليماليمئ ـــاقت ئورت ـــاقت ئورت ـــاقت ئورت . . . . ۇرۇرۇرۇر ئورت
) ) ) ) ڭڭڭڭماللىرىنىــماللىرىنىــماللىرىنىــماللىرىنىــ ( ( ( (ۇچىالرغا،ۇچىالرغا،ۇچىالرغا،ۇچىالرغا،ســاقالنغســاقالنغســاقالنغســاقالنغ) ) ) ) ۇنــاھتىنۇنــاھتىنۇنــاھتىنۇنــاھتىن گ گ گ گۋهۋهۋهۋه    ۇفرىــدىنۇفرىــدىنۇفرىــدىنۇفرىــدىنكككك ( ( ( (هھمىتىمنــىهھمىتىمنــىهھمىتىمنــىهھمىتىمنــىرررر

ا ا ا ا ېيتىــدىغانالرغېيتىــدىغانالرغېيتىــدىغانالرغېيتىــدىغانالرغ ئىمـان ئ ئىمـان ئ ئىمـان ئ ئىمـان ئهتلىرىمىزگههتلىرىمىزگههتلىرىمىزگههتلىرىمىزگه ئـاي ئـاي ئـاي ئـايڭڭڭڭ بىزنىــ بىزنىــ بىزنىــ بىزنىــۋهۋهۋهۋه    ېرىـدىغانالرغاېرىـدىغانالرغاېرىـدىغانالرغاېرىـدىغانالرغازاكىتىنـى بزاكىتىنـى بزاكىتىنـى بزاكىتىنـى ب
 )هتئاي-156 هئراف ئۈرهس (»»»»»»»»....هنهنهنهن قىلىم قىلىم قىلىم قىلىمېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىكتتتت

 ۆرۈپ كــۈنــده كۈگــۈنكى بهر ســىلۇددى خــۋمــىه قهلهيھىســساالمنىڭ ئمۇســا
 بولغاچقـا، ۇنيـاپهرهسد- قارنى ئىنتايىن تار، مالۆكسى كهھۇدىيالردهك يۈرگهني

 ۇنـداق مېرىـپ بۋاب جـاۇق ئىلتىجاسـىغا ئوچـهيغهمبهرنىـڭ پهشـھۇر مۇئالالھ ب
 :ېدىد

ـــئهگهر« ـــاتنى تاپـــشهۋمىـــڭ قېنىڭ س ـــا ئۇرسا، زاك  قىلغـــان ۋهده ۇالرغ
ــىن ــر بېئمىتىمن ــداق ئىمهن،ې ــدىكۇن ــهن، قىلماي ــڭ مۇالر ئ ــتىمگه نېنى  ېئمى
 ».ۈشۈرىمهن ئازاب چۇالرغا ئهلكى قالماستىن، بېرىشهلمهيالئ

 هۋالدىنـى ئـالالھ ئىـسرائىل ئېـيىن، كهلهيھىسـساالمدىن ئۇسـا مئوخشاشال
 ۇش، قىلماسلىق، ناماز ئوقـهت ئالالھدىن باشقىغا ئىبادۇرۇپ،ئىزچىل ئاگاھالند

 قىلىـپ ېنىـق ئۇالرغـائـاخىرى ئـالالھ ئ.  ئالـدىهھـده ئقىـدههق ھېرىشزاكات ب
 :ۇقتۇردى ئۇنداقم

﴿ ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 ãã ããΝΝΝΝ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ ss ss%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷���� ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ çç ççGGGGΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ßß ßß™™™™ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ èè èè???? öö öö‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨““““ tt ttãããã uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ çç ççGGGG ôô ôôÊÊÊÊ tt tt ���� øø øø%%%% rr rr &&&& uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$ #### $$$$ �� ��ÊÊÊÊ öö öö ���� ss ss%%%% $$$$ YY YYΖΖΖΖ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ¨¨ ¨¨ββββ tt tt ���� ÏÏ ÏÏ ee ee(((( ŸŸ ŸŸ2222 cc cc{{{{ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΨΨΨΨ tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏ ???? $$$$ tt tt ↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh ‹‹‹‹ yy yy™™™™﴾     

 نامـازنى  نامـازنى  نامـازنى  نامـازنى هرهرهرهر سـىل سـىل سـىل سـىلهگهرهگهرهگهرهگهرئئئئ) ) ) ) هسـهمكىهسـهمكىهسـهمكىهسـهمكى ق ق ق قهنهنهنهنئالالھ بىـلئالالھ بىـلئالالھ بىـلئالالھ بىـل! ! ! ! ۋالدىۋالدىۋالدىۋالدىههههئى ئىسرائىل ئئى ئىسرائىل ئئى ئىسرائىل ئئى ئىسرائىل ئ((((««««
 ئىمان  ئىمان  ئىمان  ئىمان هيغهمبهرلىرىمگههيغهمبهرلىرىمگههيغهمبهرلىرىمگههيغهمبهرلىرىمگه پ پ پ پهرسهڭالر،هرسهڭالر،هرسهڭالر،هرسهڭالر، زاكات ب زاكات ب زاكات ب زاكات بۆتىسهڭالر،ۆتىسهڭالر،ۆتىسهڭالر،ۆتىسهڭالر،ئئئئ) ) ) ) هنهنهنهن بىل بىل بىل بىلهركانهركانهركانهركان ئ ئ ئ ئهئدىلهئدىلهئدىلهئدىلتتتت((((
    هنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (هرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالر ب ب ب بهسهنههسهنههسهنههسهنه ھ ھ ھ ھهرزىيهرزىيهرزىيهرزىي ئالالھقا ق ئالالھقا ق ئالالھقا ق ئالالھقا قهرسهڭالر،هرسهڭالر،هرسهڭالر،هرسهڭالر، ب ب ب بهمهمهمهم يارد يارد يارد ياردۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغا ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه    ېيتساڭالرېيتساڭالرېيتساڭالرېيتساڭالرئئئئ

    هرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ سـىل سـىل سـىل سـىلتتهتتهتتهتتههلـۋههلـۋههلـۋههلـۋه، ئ، ئ، ئ، ئ))))ىلـساڭالرىلـساڭالرىلـساڭالرىلـساڭالر ق ق ق قهرپهرپهرپهرپ سـ سـ سـ سـېلىڭالرنـىېلىڭالرنـىېلىڭالرنـىېلىڭالرنـىمممم----ۇلۇلۇلۇل يولىدا پـ يولىدا پـ يولىدا پـ يولىدا پـڭڭڭڭئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى
 )هتئاي-12 ه مائىدۈرهس(» ........................هنهنهنهن يوققا چىقىرىم يوققا چىقىرىم يوققا چىقىرىم يوققا چىقىرىمۇناھىڭالرنىۇناھىڭالرنىۇناھىڭالرنىۇناھىڭالرنىگگگگ

 ئىيــسا هيغهمــبهر ئىلگىرىكــى ئــاخىرقى پهلهيھىســساالمدىن ئمــۇھهممهد
 : قىلغانهرز پېرىشنى زاكات بۋه ۇش ئالالھ ناماز ئوقهلهيھىسساالمغىمۇئ

   ﴿ ÍÍ ÍÍ____ nn nn==== yy yyèèèè yy yy____ uu uuρρρρ %%%% ºº ºº.... uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ tt tt øø øø rr rr&&&& $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMMΖΖΖΖ àà àà2222  ÍÍ ÍÍ____≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÍÍ ÍÍοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ àà ààMMMM øø øøΒΒΒΒ ßß ßßŠŠŠŠ 

$$$$ || ||‹‹‹‹ yy yymmmm﴾     

    ڭـاڭـاڭـاڭـا ما ما ما ماهنمهن،هنمهن،هنمهن،هنمهن، قىلـدى، ھايـاتال بولىـدىك قىلـدى، ھايـاتال بولىـدىك قىلـدى، ھايـاتال بولىـدىك قىلـدى، ھايـاتال بولىـدىكهرىكهتلىـكهرىكهتلىـكهرىكهتلىـكهرىكهتلىـك ب ب ب بېنىېنىېنىېنى بوالي م بوالي م بوالي م بوالي مقهيهردهقهيهردهقهيهردهقهيهرده««««
 )هتئاي-31 هريهم مۈرهس (»»»».... قىلدى قىلدى قىلدى قىلدىهۋسىيههۋسىيههۋسىيههۋسىيهنامازنى، زاكاتنى ئادا قىلىشنى تنامازنى، زاكاتنى ئادا قىلىشنى تنامازنى، زاكاتنى ئادا قىلىشنى تنامازنى، زاكاتنى ئادا قىلىشنى ت
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ــاز - ئىــسالمۇكى، بولىــده بىلىــشكيۇقــارقىالردىن  ۋه باشلىنىــشتىنال، نام
ئالالھقـا ئىمـان . ۇرۇلغـان قۈسـتىگه ئۈۋرۈك تـڭ ئىككـى چـوهترزاكاتتىن ئىبـا

 .ۇرۇلمىغان قالدهمهلدىن ئهرز ئىككى پۇ بهزهلدىن ئۇسۇلمانالرغا مېيتقانئ
 

 مۇھاكىمه
 هرز پڭ زاكاتنىــــۋه نامــــاز هيغهمــــبهرلهرگه تارىخىــــدا بــــارلىق پئىــــسالم

 .ۋېلىڭالرقىلىنغانلىقىنى بىلى

 
    ېرهكېرهكېرهكېرهك قىلىشى ك قىلىشى ك قىلىشى ك قىلىشى كههههرىئايرىئايرىئايرىئاي    ۇمۇمۇمۇم چوق چوق چوق چوقۇسۇلمانالرۇسۇلمانالرۇسۇلمانالرۇسۇلمانالر م م م مېرىشكهېرىشكهېرىشكهېرىشكه ب ب ب بزاكاتزاكاتزاكاتزاكات

 
 هرزنىـڭ ئىككـى پۇ بـهرىئىتىده شـهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد بىز مئهمدى

 هتنى ئـايۆۋهنـدىكى تڭالر ئاچـساۇرئـاننىق.  قانداقلىقىغا قاراپ باقايلىڭئورنىنى
 :ۆرىسىلهرك

   ﴿yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ¡¡ ¡¡ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ¡¡ ¡¡ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ zz zzŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ®® ®®ÿÿÿÿ ÊÊ ÊÊΕΕΕΕ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ﴾     

. . . . ېتهكچىدۇرېتهكچىدۇرېتهكچىدۇرېتهكچىدۇر ي ي ي يهقۋادارالرغاهقۋادارالرغاهقۋادارالرغاهقۋادارالرغاتتتت)  )  )  )  ۇۇۇۇئئئئ( ( ( (  يوق،  يوق،  يوق،  يوق، هكهكهكهك ش ش ش شېچېچېچېچھھھھ)  )  )  )  ۇرئانداۇرئانداۇرئانداۇرئاندا ق ق ق قهنىهنىهنىهنىيييي(((( كىتابتا  كىتابتا  كىتابتا  كىتابتا بۇبۇبۇبۇ««««
    ۈلۈكتىنۈلۈكتىنۈلۈكتىنۈلۈكتىنمممم---- مال مال مال مالهرگهنهرگهنهرگهنهرگهن بىز ب بىز ب بىز ب بىز بۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇ،ۇ،ۇ،ۇ، نامازنى ئادا قىلىد نامازنى ئادا قىلىد نامازنى ئادا قىلىد نامازنى ئادا قىلىدۇ،ۇ،ۇ،ۇ، ئىشىنىد ئىشىنىد ئىشىنىد ئىشىنىدهيىبكههيىبكههيىبكههيىبكه غ غ غ غۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ
 )هت ئاي3-2 هرههق بۈرهس (»»»»....ۇۇۇۇ قىلىد قىلىد قىلىد قىلىدهرپهرپهرپهرپسسسس) ) ) )  يولىغا يولىغا يولىغا يولىغاۇداۇداۇداۇداخخخخ((((

 :هيدۇ دۇنداق مۋامالشتۇرۇپ دائالالھ

 ﴿yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ (( (( yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø(((( ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####﴾     

    هختكههختكههختكههختكه ب ب ب بۇالرۇالرۇالرۇالر ش ش ش شهنههنههنههنه ئ ئ ئ ئۇچىالردۇر،ۇچىالردۇر،ۇچىالردۇر،ۇچىالردۇر، توغرا يولىدا بولغ توغرا يولىدا بولغ توغرا يولىدا بولغ توغرا يولىدا بولغهرۋهردىگارىنىڭهرۋهردىگارىنىڭهرۋهردىگارىنىڭهرۋهردىگارىنىڭ پ پ پ پۇالرۇالرۇالرۇالر ش ش ش شئهنهئهنهئهنهئهنه««««
 )هتئاي-5 هقهره بۈرهس (»»»»....ېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرئئئئ

 تــوغرا يولغــا هرمهيــدىغانالر زاكــات بۇمايــدىغان، يــوق، نامــاز ئوق ئىمــانىبــۇ
 .ېگهنلىكتۇر دېرىشهلمهيدۇ ئۇۋهپپهقىيهتكىمۇ مېتهكلهنمهيدۇ،ي

 :هيدۇ دۇنداق مهنه ئالالھ يداۋامىدا

 ﴿(( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè xx xx.... öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ yy yyìììì tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ §§ §§����9999 $$ $$####﴾     

    هههه بىلـل بىلـل بىلـل بىلـلهنهنهنهن بىـل بىـل بىـل بىـلۇچىالرۇچىالرۇچىالرۇچىالر قىلغ قىلغ قىلغ قىلغۇكۇۇكۇۇكۇۇكۇ ر ر ر رېرىڭالر،ېرىڭالر،ېرىڭالر،ېرىڭالر، زاكاتنى ب زاكاتنى ب زاكاتنى ب زاكاتنى بالر،الر،الر،الر،ڭڭڭڭ ئادا قىلى ئادا قىلى ئادا قىلى ئادا قىلىنامازنىنامازنىنامازنىنامازنى««««
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 )هتئاي-43 هقهره بۈرهس (»»»»....ڭالرڭالرڭالرڭالر قىلى قىلى قىلى قىلىۇكۇۇكۇۇكۇۇكۇرررر
 :هيدۇ دۇنداق مهنه ئالالھ يۋامىدا داۈرىنىڭ سمۇشۇ

   ﴿}} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ©© ©©9999 §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####θθθθ —— ——9999 uu uuθθθθ èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 yy yyδδδδθθθθ ãã ãã____ ãã ããρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 ÏÏ ÏÏ%%%% ÉÉ ÉÉ−−−− ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉ>>>> ÌÌ ÌÌ���� øø øøóóóó yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ££ ££ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ 
zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ÏÏ ÏÏππππ xx xx6666 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ nn nn==== yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ tt ttAAAA#### uu uu uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã 
 ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ãã ããmmmm ““““ ÍÍ ÍÍρρρρ ss ssŒŒŒŒ 44 44†††† nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ 

ÅÅ ÅÅUUUU$$$$ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### uu uuΘΘΘΘ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ’’’’ tt ttAAAA#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èèùùùùθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttãããã (( (( 
tt tt ÎÎ ÎÎ���� ÉÉ ÉÉ9999≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yy™™™™ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏnnnn uu uuρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈ ùù ùù'''' tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 33 33 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ (( (( yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββθθθθ àà àà)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####﴾     

    هلتۈرۈشـۈڭالرنىڭهلتۈرۈشـۈڭالرنىڭهلتۈرۈشـۈڭالرنىڭهلتۈرۈشـۈڭالرنىڭ ك ك ك كۈزۈزۈزۈز يـ يـ يـ يـهرهپـكههرهپـكههرهپـكههرهپـكه پاتقـان ت پاتقـان ت پاتقـان ت پاتقـان تۈنۈنۈنۈن ك ك ك كۋهۋهۋهۋه چىققان  چىققان  چىققان  چىققان ۈنۈنۈنۈن ك ك ك كسىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭسىلهرنىڭ««««
    هرىشتىلهرگه،هرىشتىلهرگه،هرىشتىلهرگه،هرىشتىلهرگه، پ پ پ پۈنىگه،ۈنىگه،ۈنىگه،ۈنىگه، ك ك ك كهتهتهتهت ئالالھقا، ئاخىر ئالالھقا، ئاخىر ئالالھقا، ئاخىر ئالالھقا، ئاخىرهلكىهلكىهلكىهلكىبببب.  .  .  .  ۇۇۇۇ ياتمايد ياتمايد ياتمايد ياتمايدهمهلگههمهلگههمهلگههمهلگه ياخشى ئ ياخشى ئ ياخشى ئ ياخشى ئۆزىالۆزىالۆزىالۆزىالئئئئ

ــا  ــا كىتابق ــا كىتابق ــا كىتابق ــىيييي((((كىتابق ــىهن ــىهن ــىهن ــاهن ــان كىتابالرغ ــل قىلغ ــالالھ نازى ــا ئ ــان كىتابالرغ ــل قىلغ ــالالھ نازى ــا ئ ــان كىتابالرغ ــل قىلغ ــالالھ نازى ــا ئ ــان كىتابالرغ ــل قىلغ ــالالھ نازى ــبهرلهرگه، پ، پ، پ، پ)))) ئ ــبهرلهرگههيغهم ــبهرلهرگههيغهم ــبهرلهرگههيغهم ــان هيغهم ــان  ئىم ــان  ئىم ــان  ئىم  ئىم
    ېـتىملهرگه،ېـتىملهرگه،ېـتىملهرگه،ېـتىملهرگه،رغـا، يرغـا، يرغـا، يرغـا، يباالباالباالباالهقرىهقرىهقرىهقرىئئئئ---- خىـش خىـش خىـش خىـشۈزىـسىدىنۈزىـسىدىنۈزىـسىدىنۈزىـسىدىن ي ي ي يۆيۈشۆيۈشۆيۈشۆيۈش ئـالالھنى سـ ئـالالھنى سـ ئـالالھنى سـ ئـالالھنى سـهلتۈرۈش،هلتۈرۈش،هلتۈرۈش،هلتۈرۈش،كككك

    ۈزۈلـۈپۈزۈلـۈپۈزۈلـۈپۈزۈلـۈپ ئاالقىـسى ئ ئاالقىـسى ئ ئاالقىـسى ئ ئاالقىـسى ئېلىـدىنېلىـدىنېلىـدىنېلىـدىنمممم----ۇلۇلۇلۇل پـ پـ پـ پـهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (هبىللهرگههبىللهرگههبىللهرگههبىللهرگه ئىـبن سـ ئىـبن سـ ئىـبن سـ ئىـبن سـهرگه،هرگه،هرگه،هرگه،مىسكىنلمىسكىنلمىسكىنلمىسكىنل
----ۇلۇلۇلۇل پـ پـ پـ پـېرىشىشىگهېرىشىشىگهېرىشىشىگهېرىشىشىگه ئازادلىقىغا ئ ئازادلىقىغا ئ ئازادلىقىغا ئ ئازادلىقىغا ئۇلالرنىڭۇلالرنىڭۇلالرنىڭۇلالرنىڭ ق ق ق قۋهۋهۋهۋه، سائىلالرغا ، سائىلالرغا ، سائىلالرغا ، سائىلالرغا ))))ۇساپىرالرغاۇساپىرالرغاۇساپىرالرغاۇساپىرالرغاقالغان مقالغان مقالغان مقالغان م

 قىلىــش،  قىلىــش،  قىلىــش،  قىلىــش، ۋاپــاۋاپــاۋاپــاۋاپــا    هھــدىگههھــدىگههھــدىگههھــدىگه ئ ئ ئ ئېــرىش،ېــرىش،ېــرىش،ېــرىش، زاكــات ب زاكــات ب زاكــات ب زاكــات بۇش،ۇش،ۇش،ۇش، نامــاز ئوقــ نامــاز ئوقــ نامــاز ئوقــ نامــاز ئوقــېــرىش،ېــرىش،ېــرىش،ېــرىش، ب ب ب بهمهمهمهممــال يــاردمــال يــاردمــال يــاردمــال يــارد
    هرداشلىقهرداشلىقهرداشلىقهرداشلىق ب ب ب بۇرۇشقاۇرۇشقاۇرۇشقاۇرۇشقائئئئ)  )  )  )   يولىدا قىلىنغان يولىدا قىلىنغان يولىدا قىلىنغان يولىدا قىلىنغانڭڭڭڭنىنىنىنىئالالھئالالھئالالھئالالھ ( ( ( (ۋهۋهۋهۋه    ېسهللىككهېسهللىككهېسهللىككهېسهللىككه ك ك ك كۇزلۇققا،ۇزلۇققا،ۇزلۇققا،ۇزلۇققا،يوقسيوقسيوقسيوقس

    هههه ئىـگ ئىـگ ئىـگ ئىـگۈپهتلهرگهۈپهتلهرگهۈپهتلهرگهۈپهتلهرگه سـ سـ سـ سـۇقىرىقىۇقىرىقىۇقىرىقىۇقىرىقى يـ يـ يـ يـهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (ۇالرۇالرۇالرۇالر ش ش ش شهنههنههنههنهئئئئ. . . . ۇۇۇۇ كىرىد كىرىد كىرىد كىرىدهمهلگههمهلگههمهلگههمهلگه ياخشى ئ ياخشى ئ ياخشى ئ ياخشى ئېرىشېرىشېرىشېرىشبببب
 »»»»....هملهردۇرهملهردۇرهملهردۇرهملهردۇر ئـاد ئـاد ئـاد ئـادهقـۋادارهقـۋادارهقـۋادارهقـۋادار ت ت ت تۇالرۇالرۇالرۇالر شـ شـ شـ شـهنههنههنههنه ئ ئ ئ ئهملهردۇر،هملهردۇر،هملهردۇر،هملهردۇر،راستچىل ئادراستچىل ئادراستچىل ئادراستچىل ئاد) ) ) ) ئىمانىدائىمانىدائىمانىدائىمانىدا) () () () (هرهرهرهركىشىلكىشىلكىشىلكىشىل

 )هتئاي-177 هقهره بۈرهس(
 :هيدۇ دۇنداق ئالالھ مۈرىده بىر سيهنه

  ﴿$$$$ uu uuΚΚΚΚ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 –– ––ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& èè èè!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ....≡≡≡≡ uu uu‘‘‘‘   tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ¤¤ ¤¤ΑΑΑΑ uu uuθθθθ tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ èè èèδδδδ 
tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####﴾     
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    ۋهۋهۋهۋه    هسۇلىدۇرهسۇلىدۇرهسۇلىدۇرهسۇلىدۇر ر ر ر رڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىۇر،ۇر،ۇر،ۇر،ئالالھدئالالھدئالالھدئالالھد    ۇڭالرۇڭالرۇڭالرۇڭالر دوست دوست دوست دوستهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ سىل سىل سىل سىلشۈبھىسىزكى،شۈبھىسىزكى،شۈبھىسىزكى،شۈبھىسىزكى،««««
    ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ، زاكات ب زاكات ب زاكات ب زاكات بۆتهيدۇ،ۆتهيدۇ،ۆتهيدۇ،ۆتهيدۇ، ناماز ئ ناماز ئ ناماز ئ ناماز ئهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلهركانهركانهركانهركان ئ ئ ئ ئهئدىلهئدىلهئدىلهئدىل ت ت ت تۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر م م م مۇئمىنلهردۇركى،ۇئمىنلهردۇركى،ۇئمىنلهردۇركى،ۇئمىنلهردۇركى،مممم
ــ ــئ ــئ ــئ ــ ( ( ( (ۇالرۇالرۇالرۇالرئ ــئالالھنى ــئالالھنى ــئالالھنى ــسهنهنهنهن بىــل بىــل بىــل بىــلهمتهرلىــكهمتهرلىــكهمتهرلىــكهمتهرلىــككككك) ) ) ) همــرىگههمــرىگههمــرىگههمــرىگه ئ ئ ئ ئڭڭڭڭئالالھنى ــس بوي ــس بوي ــس بوي كىمكــى كىمكــى كىمكــى كىمكــى . . . . ۇنغۇچىالردۇرۇنغۇچىالردۇرۇنغۇچىالردۇرۇنغۇچىالردۇر بوي

    ۇۇۇۇئـئـئـئـ ( ( ( (ۇتىـدىكهن،ۇتىـدىكهن،ۇتىـدىكهن،ۇتىـدىكهن، ت ت ت توسـتوسـتوسـتوسـت د د د دۇئمىنلهرنىۇئمىنلهرنىۇئمىنلهرنىۇئمىنلهرنى مـ مـ مـ مـۋهۋهۋهۋه    هيغهمبىرىنىهيغهمبىرىنىهيغهمبىرىنىهيغهمبىرىنى پ پ پ پڭڭڭڭئالالھنى، ئالالھنىئالالھنى، ئالالھنىئالالھنى، ئالالھنىئالالھنى، ئالالھنى
 ۈرهس ( » » » » . . . . ۇرۇرۇرۇرغالىبتغالىبتغالىبتغالىبت)  )  )  )  هلۋهتتههلۋهتتههلۋهتتههلۋهتتهئئئئ (  (  (  ( هسىهسىهسىهسى جامائ جامائ جامائ جامائڭڭڭڭئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى). ). ). ). هسىدىندۇرهسىدىندۇرهسىدىندۇرهسىدىندۇرائائائائ جام جام جام جامڭڭڭڭئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى

 )هت ئاي56-55 همائىد
  

 مۇھاكىمه
 ېرهك؟ قىلىشى كه رىئايېرىشكه زاكات بۇسۇلمانالر مۈچۈن ئنېمه

 
     زاكات زاكات زاكات زاكاتۋهۋهۋهۋه ناماز  ناماز  ناماز  ناماز ----هلگىسىهلگىسىهلگىسىهلگىسى ب ب ب بمۇئمىننىڭمۇئمىننىڭمۇئمىننىڭمۇئمىننىڭ

 
 ئالـدى ۆپچىلىـكك.  بايان قىلىندىۇن قانڭ بىر چوهتلهرده ئاييۇقىرىدىكى

 هرگهن زاكات بۇغان، ناماز ئوقهن بىلهركانئ-هئدىل تهقهت پهتلهردىن ئايۇ بهنبىل
 ېتىبـار ئهرزگه پڭ ئىككـى چـوۇ بېسابلىنىدىغانلىقىنى، ھۇئمىن مهرنىڭكىشىل

 ۇبـ.  الزىـمىلىۋېلىـشى بهنلىكىنـى ئىكۇنـاپىق مهممىسىنىڭ ھڭقىلمىغانالرنى
 ڭ دوسـتلىرىنىىنلهرنىـڭۇئم مۋه هيغهمبهرنىـڭ پڭ، ئالالھنىه بىزگهنه يهتلهرئاي

 باشـقىالردىن يىـراق ۇئمىن بىـر مـۇڭا شـهنلىكىنـى، ئىكهسـى جامائڭئالالھنى
 بىـر هگهرئ. ېرىـدۇ بۈشـهندۈرۈپ چۆرۈرلـۈكىنى زۇلۇشنىڭ قوشهگه جامائۇ بۇپ،بول
 دوستالشــقان هن بىــلهم بولمىغــان ئــادهۋه تهگهســى جامائڭ ئالالھنىــۇســۇلمانم

......  ئـوغلى، قوشنىـسى، مىللىتـىشى،ېرىندىـ دادىـسى، قۇنىـڭ ئۇبولسا، ئ
ــان ت ــدىردىمۇ،بولغ ــراق بولۇنىڭــدىن ئهق ــى يى ــ. ېــرهك كۇش  ۇقىرىقى يــۇڭاش

 ئالالھنى، هن بىلۋۇجۇدى ۈتۈن پهقهت پۇئمىن مۇكى، بولىده بىلىشكهتلهردىنئاي
 بولمىـسا ېـرهك، كۇتۇشـى تهمراھ ھۇتۇشى، دوست تهرنىئمىنلۇ مۋه هيغهمبهرنىپ
 .شهلمهيدۇېرى ئۇۋهپپهقىيهتكهم

 

 مۇھاكىمه
 ېرهك؟ كۇتۇشى دوست تهرنى كىملۇئمىنلهر مېمه؟ نهلگىسى بمۇئمىننىڭ
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        ئىسالمى دوستلۇقنىڭ ئاساسىئىسالمى دوستلۇقنىڭ ئاساسىئىسالمى دوستلۇقنىڭ ئاساسىئىسالمى دوستلۇقنىڭ ئاساسى

 
 هڭ جۇشـرىكالرغا مۋه كـاپىرالر ۇسـۇلمانالرنى مڭ ئالالھنىـده،»هۋبهت «سۈره

 : قىلغانلىقى بايان قىلىنغانۇيرۇق قىلىشقا بېالنئ

      ﴿ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((####θθθθ çç çç////$$$$ ss ss???? (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 çç ççΡΡΡΡ≡≡≡≡ uu uuθθθθ ÷÷ ÷÷zzzz ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### 33 33 
ãã ãã≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ xx xx(((( çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ FF FFψψψψ $$ $$#### 55 55ΘΘΘΘ öö ööθθθθ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ﴾     

    ۆتىسه،ۆتىسه،ۆتىسه،ۆتىسه، قىلسا، ناماز ئ قىلسا، ناماز ئ قىلسا، ناماز ئ قىلسا، ناماز ئهۋبههۋبههۋبههۋبهتتتت)  )  )  )  ۇفرىدىنۇفرىدىنۇفرىدىنۇفرىدىنكككك) ( ) ( ) ( ) ( ۇشرىكالرۇشرىكالرۇشرىكالرۇشرىكالر م م م مۋهۋهۋهۋهكاپىرالر كاپىرالر كاپىرالر كاپىرالر  (  (  (  ( ۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر««««
    ۋهۋهۋهۋه    ۇقۇقۇقۇق ھوق ھوق ھوق ھوقهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (ۇۇۇۇ بولىد بولىد بولىد بولىدېرىندىشىڭالرېرىندىشىڭالرېرىندىشىڭالرېرىندىشىڭالر ق ق ق قهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ سىل سىل سىل سىلهھهتتههھهتتههھهتتههھهتته دىنى ج دىنى ج دىنى ج دىنى جهرسه،هرسه،هرسه،هرسه،زاكات بزاكات بزاكات بزاكات ب

 )هتئاي-11 هۋبه تۈرهس (»»»»).).).).ۇرۇرۇرۇر ئوخشاشت ئوخشاشت ئوخشاشت ئوخشاشتهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلهرهرهرهر سىل سىل سىل سىلۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئهجبۇرىيهتتههجبۇرىيهتتههجبۇرىيهتتههجبۇرىيهتتهمممم
 ۇ، قىلمايــدۇپــايه قىلىــشىال كهۋبه تۇز يــالغۇشــرىكالرنىڭ مۋه كــاپىرالر بــۇ،

ــيھ ــسالمغا ھهۋبه تهقىقى ــانلىقىنى، ئى ــي قىلغ ــئهت بهقىقى ــانلىقىنى هي  قىلغ
 هقهتپ. ېـرىش زاكات بۇش،ق ناماز ئوۇ بولسىمۇ بار، ئۇسۇلئىسپاتاليدىغان بىرال ئ

 دىنـى هرنىڭانلىقىنى، سىلېيتق ئىمان ئۇالرنىڭ قىلغاندىال، ئاندىن ئۇشۇنداقم
ــۇ، ئىــسپاتاليدهنلىكىنــى ئىكېرىندىــشىڭالرق  هپ دېرىنــداش قۇالرنى بولمىــسا ئ
 ۇ توختىتىـشقا بولمايـدۇرۇشنى بولغان ئهن بىلۇالر ئۇ، قىلغىلى بولمايدېتىراپئ
 .ېگهنلىكتۇرد

 :هيدۇ دۇنداق مهنه ئالالھ يۋامىدا داىنىڭۈر سبۇ

 ﴿tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ àà ààMMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ââ ââ !! !!$$$$ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### 
ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ çç ççΗΗΗΗ xx xxqqqq ÷÷ ÷÷���� zz zz���� yy yy™™™™ ªª ªª!!!! $$ $$#### ﴾    

ــۇر،ۇر،ۇر،ۇر، دوســتت دوســتت دوســتت دوســتتهنهنهنهنبىــرى بىــلبىــرى بىــلبىــرى بىــلبىــرى بىــل---- ئايــالالر بىــر ئايــالالر بىــر ئايــالالر بىــر ئايــالالر بىــرۇئمىنۇئمىنۇئمىنۇئمىن مــ مــ مــ مــهرلهر،هرلهر،هرلهر،هرلهر، ئ ئ ئ ئمــۇئمىنمــۇئمىنمــۇئمىنمــۇئمىن«««« ــ ئ ــ ئ ــ ئ     ۇالرۇالرۇالرۇالر ئ
    ۇ،ۇ،ۇ،ۇ، يامـان ئىـشالردىن توسـىد يامـان ئىـشالردىن توسـىد يامـان ئىـشالردىن توسـىد يامـان ئىـشالردىن توسـىدۇيرۇيدۇ،ۇيرۇيدۇ،ۇيرۇيدۇ،ۇيرۇيدۇ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ب) ) ) ) هرنىهرنىهرنىهرنىكىشىلكىشىلكىشىلكىشىل((((

    هيغهمبىرىگههيغهمبىرىگههيغهمبىرىگههيغهمبىرىگه پ پ پ پڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىۋهۋهۋهۋه ئالالھقا  ئالالھقا  ئالالھقا  ئالالھقا ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ، زاكات ب زاكات ب زاكات ب زاكات بۇ،ۇ،ۇ،ۇ،ئادا قىلىدئادا قىلىدئادا قىلىدئادا قىلىد) ) ) ) ۇقۇقۇقۇقتولتولتولتول((((نامازنى نامازنى نامازنى نامازنى 
 )هتئاي-71 هۋبه تۈرهس (»»»»....ۇۇۇۇ قىلىد قىلىد قىلىد قىلىدهھىمهھىمهھىمهھىم ئالالھ ر ئالالھ ر ئالالھ ر ئالالھ رۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغا ش ش ش شهنههنههنههنهئئئئ    ۇ،ۇ،ۇ،ۇ، قىلىد قىلىد قىلىد قىلىدهتهتهتهتئىتائئىتائئىتائئىتائ

 زاكـات ۇپ، نامـاز ئوقـۇرۇپ، تۇستهھكهم ئىمانىدا مهم بىر ئادهر، سىلئهمدى
ــدىكهن،ب ــۇلمانالرنىڭ مهرمهي ــشى قۇس ــدىغانلىقىنى چېرىندى ــىنىپ بواللماي  ۈش



 

 .170. 

 ۇرۇپۇيۇشـت ئۇسـتهھكهم مۇئمىنلهرنىمـ» زاكات«، »ناماز«، »ئىمان«. هتتىڭالري
 ۇرۇپ، تـڭ چىـتـا»س ئاسـاۈچئـ «ۇ بـۇمهنئومـ. ۇرىـدۇ ئايالندهۋدىـگه گۈتۈنبىر پ

 ۆرۈشـۈپ،بىرىنـى ياخـشى ك- بىـرۆزئارا زىچ ئىتتىپاقالشقانالر ئهن بىلۇئمىنلهرم
 قىلمىغـانالر، همهلقا ئ» ئاساسۈچئ «ۇب.ۇ بولىده بىللۇدىمۇ قايغۇشاللىقتىمۇ،خ

 ۇســـۇلمانالر مهممـــا ئۇ،سىم ئاتىلىـــپ قالـــ»ۇســـۇلمانم «هھهتـــتهئـــاتىلىش ج
 ئارىلىــشىپ، هن بىــلهر خىــل كىــشىلۇبــ. ۇجامائىتىــدىن چىقىرىــپ تاشــلىنىد

 ېـسابلىنىپ، خىالپلىـق قىلغـان ھۇنىغا قانڭ ئالالھنىۆتكهنلهر، ئۇپدوست بول
 .ۇ ئورنى بولمايدۇنىڭ ئهتته جامائۇ بۋېتىلگهچكه، جامائىتىدىن ئايرىڭئالالھنى
 

 مۇھاكىمه
 ېمه؟ ئاساسى نىڭۇقن دوستلئىسالمى

 
    هرتىهرتىهرتىهرتى ش ش ش شېرىشېرىشېرىشېرىش ب ب ب بهمهمهمهم يارد يارد يارد ياردئالالھقائالالھقائالالھقائالالھقا

 
 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ

 ﴿āā āāχχχχ uu uu���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΖΖΖΖ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 uu uuρρρρ ªª ªª!!!! $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν çç çç���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### :: ::”””” ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss)))) ss ss9999 îî îî““““ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ““““ tt ttãããã  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ©© ©©3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 

’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΒΒΒΒ$$$$ ss ss%%%% rr rr&&&& nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### (( ((#### ââ ââθθθθ ss ss????#### uu uu uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ ŸŸ ŸŸ2222 ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((#### öö ööθθθθ yy yyγγγγ tt ttΡΡΡΡ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� ss ss3333ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 33 33 
¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ èè èèππππ tt tt6666 ÉÉ ÉÉ))))≈≈≈≈ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘θθθθ ãã ããΒΒΒΒ WW WW{{{{ $$ $$####﴾     

    ۇنىڭغـاۇنىڭغـاۇنىڭغـاۇنىڭغـا ئـالالھ ئ ئـالالھ ئ ئـالالھ ئ ئـالالھ ئهلـۋهتتههلـۋهتتههلـۋهتتههلـۋهتته ئ ئ ئ ئېرىـدىكهن،ېرىـدىكهن،ېرىـدىكهن،ېرىـدىكهن، ب ب ب بهمهمهمهم دىنىغا يارد دىنىغا يارد دىنىغا يارد دىنىغا ياردڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىكىمكىكىمكىكىمكىكىمكى««««
    هههه يـاردىمىگ يـاردىمىگ يـاردىمىگ يـاردىمىگڭڭڭڭئالالھنىـئالالھنىـئالالھنىـئالالھنىـ. (. (. (. (ۇرۇرۇرۇر غـالىبت غـالىبت غـالىبت غـالىبتۈچلۈكتـۇر،ۈچلۈكتـۇر،ۈچلۈكتـۇر،ۈچلۈكتـۇر، ك ك ك كهلۋهتتههلۋهتتههلۋهتتههلۋهتتهئالالھ ئئالالھ ئئالالھ ئئالالھ ئ. . . . ېرىدۇېرىدۇېرىدۇېرىدۇ ب ب ب بهمهمهمهميارديارديارديارد

    ۈزىدهۈزىدهۈزىدهۈزىده ي ي ي يهرهرهرهر ي ي ي يۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنى ئ ئ ئ ئهگهرهگهرهگهرهگهر ئ ئ ئ ئهردۇركى،هردۇركى،هردۇركى،هردۇركى، كىشىل كىشىل كىشىل كىشىلۇنداقۇنداقۇنداقۇنداقشششش) ) ) )  بولغانالر بولغانالر بولغانالر بولغانالرهقلىقهقلىقهقلىقهقلىق ھ ھ ھ ھېرىشىشكهېرىشىشكهېرىشىشكهېرىشىشكهئئئئ
 ياخشى ئىشالرغا  ياخشى ئىشالرغا  ياخشى ئىشالرغا  ياخشى ئىشالرغا ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ، زاكات ب زاكات ب زاكات ب زاكات بۇ،ۇ،ۇ،ۇ، قىلساق، نامازنى ئادا قىلىد قىلساق، نامازنى ئادا قىلىد قىلساق، نامازنى ئادا قىلىد قىلساق، نامازنى ئادا قىلىدهههه ئىگ ئىگ ئىگ ئىگۈستۈنلۈككهۈستۈنلۈككهۈستۈنلۈككهۈستۈنلۈككهئئئئ
    هنـسۇپتۇرهنـسۇپتۇرهنـسۇپتۇرهنـسۇپتۇر ئالالھقـا م ئالالھقـا م ئالالھقـا م ئالالھقـا مۋىتىۋىتىۋىتىۋىتى ئـاقى ئـاقى ئـاقى ئـاقىڭڭڭڭئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنىئىشالرنى. . . . ۇۇۇۇ يامان ئىشالردىن توسىد يامان ئىشالردىن توسىد يامان ئىشالردىن توسىد يامان ئىشالردىن توسىدۇيرۇيدۇ،ۇيرۇيدۇ،ۇيرۇيدۇ،ۇيرۇيدۇ،بببب
 )هت ئاي41-40 هج ھۈرهس (»»»»).).).).ۇۇۇۇ ئالالھقا قايتىد ئالالھقا قايتىد ئالالھقا قايتىد ئالالھقا قايتىدهتتههتتههتتههتته ئىشالر ئاخىر ئىشالر ئاخىر ئىشالر ئاخىر ئىشالر ئاخىرهممههممههممههممه ھ ھ ھ ھهنىهنىهنىهنىيييي((((

 ئىـسرائىلغا هنى ئىلگىرى بهن، بىلهت ئايۇ بۈشۈرۈلگهن چۇسۇلمانالرغا مبىز
 هقىــل نۆپچىلىككه كــۇقىرىــدا يۇپ، ئوخــشاش بولــهن تامــامهت ئــايۈشــۈرۈلگهنچ
 :هيدۇ دۇنداق ئوخشاش، ئالالھ مۆتكىنىمگه ئهلتۈرۈپك

 هلچىلىـرىمگه ئېنىـڭ مهرسـهڭالر، زاكـات بۇسـاڭالر، نامـاز ئوقهر سىلئهگهر«
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 ۇ بهمده ھهملهشسهڭالر،قىلىشىغا يارد ئادا هسئۇلىيىتىنى مۇالرنىڭ ئهگىشىپ،ئ
 هر سـىلهن مڭالر، ئىجرا قىلساۇنىمنى قانېنىڭ مهن بىلۈچۈڭالر كۈتۈن پېمىنداز

 قىلغـان يـاردىمىمنى ىلهرگه سـهچـسهڭالر، كۋاز ۇنىڭـدىن بۋادا نـاه، بىلـلهنبىل
 ».هن توختىتىپ قويىمهرھالد

 ئوخـشاش هنامـام تۇرۇشـىمۇ ئاگاھالندهرگهن بۇسۇلمانالرغا بىز مئالالھنىڭ
 :هيدۇ دۇنداق قىلىپ مېنىق ئالالھ ئۇپ،بول

 زاكـات ۇڭالر، نامـازنى ئوقـېرىشسهڭالر، ئۈستۈنلۈككه ئېمىندا زهر سىلئهگهر«
 هن مڭالر قىلساۇشۇنداقم. ۇڭالر يامانلىقتىن توسۇيرۇپ، ياخشىلىققا بېرىڭالر،ب

 هڭـداش تۇىممـ ئالالھقـا كۇدرهتلىك غالىب، قهن، بولىمهمچىڭالر ياردهرنىڭسىل
ــد ــدا زهر ســىلهگهر ئۇ؟بوالالي ــشكهندىن ئۈســتۈنلۈككه ئېمىن ــيىن، كېرى ــات ې  زاك

-هپسى نڭالر، قىلساۇزۇقچىلىق بۇتساڭالر، يولىنى تڭ ئاسىيلىقنىهرمىسهڭالر،ب
 ېمىنغـا زڭالر، قىلمىـساهت ئىتائۇيرۇقىغا بڭ ئالالھنىهگىشىپ، ئڭالرغاخاھىشى

 هدىلىـگه بهرىت- قـانهرنىڭ كىـشىلته،هقـسهت مهك قىلىدىغاندۋارىسلىق هڭگۈم
: ۇرۇڭالر تـڭالپ ئـاڭالر، ياسىـساۇنلىرىنى سورېچىش ئۆڭۈل كهتلهرنى،كاتتا ئىمار

 هيتان شــهقهت پهھۋالــدا ئۇنــداق بهرمهيــمهن، بهم يــاردهرگه ســىلهرگىزمــۇ ھهنم
 .»ېرىدۇ ب»هميارد «هرگهسىل

 

 مۇھاكىمه
 ؟ېمه نهرتى شېرىش بهم ياردهتكه ئىنسانىيئالالھنىڭ

  
    ۇرۇشۇرۇشۇرۇشۇرۇش ئاگاھالند ئاگاھالند ئاگاھالند ئاگاھالندېرىلگهنېرىلگهنېرىلگهنېرىلگهن ب ب ب بمۇسۇلمانالرغامۇسۇلمانالرغامۇسۇلمانالرغامۇسۇلمانالرغا

 
! ۇرۇش كاتتـا ئاگاھالنـدېـگهن دېمه نـۇ، بـ)ۈيۈكتـۇرئالالھ ب! (هكبهر ئئالالھۇ

 ۇلىقىـدىن قۇ بـۇالرنىـڭ ئۇرۇشـى ئىـسرائىلغا قىلغـان ئاگاھالندهنى بڭئالالھنى
ــ ــپ، ئ ــدىن قۇكىرى ــپ كۇلىقى ــى چىقى ــ. هتت ــازىر ئ ــڭ بۇالرھ ــاقىۇنى  ۋىتىنى ئ

ــدۇ،ك ــۆرۈۋاتى ــڭ دۇالر ئ ــال ھۇنيانى ــده يهممى ــېرى ــۇپ، بوهرگهردان س ــسىز ل  ماكان
 ۇ، لىــق تولغـان بولــسىممۈشـكهۈك-ۇن چامــادانلىرى ئـالتۇالرنىـڭ ئۈرۈۋاتىـدۇ،ي
 هممـائ.  قالـدىۇپ بولهملهردىن ئادېتىبارسىز ئهڭ ئۇنيادىكى دۆزلىرى ئۇالرنىڭئ
 زاكـات الرۇ پايدىـسى يـوق، ئـه قىلـچهتهن نىـسبۇالرغا ئۈمۈشلهرنىڭك-ۇن ئالتۇب
 ۇزۇقچىلىق، بۇرسۇن، تۇياقتا ئۇش ناماز ئوقۇ، قىلىدۇق يوق جازانىخورلهرمهكتهب

 ۇالر بولــدى، ئــۇچــار دهنىــتىگه لڭ ئالالھنىــۇڭا شــۇ، قىلىــدۇقئىــسراپخورل
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 ۇقۇملــۇق يۆتكــۈربىــر خىــل ئ (ۇمــا تارقىلىــشچان چۇدى خــۇپ، بولــهنهتــگهردىل
 ۇالرغـائ. ۈرىـدۇ يۈسـۈپ  ئاققـاۇيب-ۇيـاق ئۇنيادا دۈتۈنغا ئوخشاش، پ)ېسهللىكك

 ۇالر ئــهممــائ.  قىلىنغــانۇســۇلمانالرغىمۇ مۈگــۈنكى بھالنــدۇرۇشقىلىنغــان ئاگا
.  يامانلىقتىن توسـمىدىۇيرۇپ، قاراپ، ياخشىلىققا بهلقا س»زاكات «ۋه» ناماز«
 بولغانلىقىغـا قـاراپ ۇچـار دۋهتكه قانـداق ئـاقىهرنىڭ كىـشىلۇشۇنداق مهمدى،ئ
. چىقىرىلـدى سـىقىپ هرىپىدىن تۆكۈمهت ھېيىنالر يىلدىن ك بىۇالرئ: ېقىڭالرب
 هممىـال ھۇنيانىـڭ دۇالر ئايالنـدى، ئـۇربانلىقىغـا قۋانالرنىـڭ زوراۇنيـادىكى دۇالرئ
 ۋه» ناماز «ۇمانا ب. ۇچرايدۇ ئۇلۇمغا زېزىلىشكه، ئۇپ، ئىنتايىن ئاجىز بولېرىدهي
 ۇالرنىــڭ ئمــدىهئ. ۋىتى ئــاقىېچىنىــشلىق ئڭ قارىغانلىقنىــهلقــا ســ»زاكــات«

 ئىــشالرنى قىلىــشقا هزىــل رۇالرنىپ چىقىــپ، ئــۇرۇلــۇ قهئارىــسىدىن بىــر پــارتىي
 ۆمــــۈرئ (ۇانىيه ئىــــستراخېــــسهڭالر دۇتــــۇالي قتىن نــــامراتلىقۈندهۋاتىــــدۇ،ئ
! ۇبھانهلالھسـ. هۋاتىـدۇ دڭـالر قىلىۇق جـازانىخورلڭالر، قاتنىـشىهگ)ۇغۇرتىـسىس
 هھـۇدىيالردهك يۇددىرنى قىلـسا، خـ ئىـشالۇنـداق بۇالر ئـهگهرئ). ۇرئالالھ پـاكت(

 هنىـتىگه لڭ ئالالھنىـهك ئىـسرائىلدهنـى بۇ، بولىـدۇچـار دىۋهتكه ئـاقۇسسىزنوم
 .ۇ بولىدۇچارد

 

 مۇھاكىمه
 چىقىـدىغان ېلىـپ قىلماسـلىقتىن كۇل قوبـۇرۇشىنى ئاگاھالندئالالھنىڭ

 هلدىڭىز؟ كهسىراتقا قانداق تېيىن كۈشهنگهندىن چۋهتنى ئاقىېچىنىشلىقئ

 
    ۋىتىۋىتىۋىتىۋىتى ئاقى ئاقى ئاقى ئاقىهرمهسلىكنىڭهرمهسلىكنىڭهرمهسلىكنىڭهرمهسلىكنىڭ ب ب ب بكاتكاتكاتكاتزازازازا

 
 زاكاتقـا ڭ ئالالھنىـېمىلىكىنـى، نڭ زاكاتنىـۆپچىلىككه كـېتىمدا قكېلهر

 هنه يهممهھ. ۆتىمهن ئۈشهندۈرۈپ چۇنالشتۇرغانلىقىنى ئورېكمهتقانچىلىك زور ھ
 قــاراپ هپ دهتتىكىچه ئىنتــايىن ئــادۇســۇلمانالر مۈنــده كۈگــۈنكى بۆپچىلىككهكــ
ـــگهنك ـــ «هل ـــڭېئمىتى نڭئالالھنى ـــا ب»نى  ئادهتســـا-هخـــت ناھـــايىتى كاتت

 هقهت پۆزلهيدىغىنىم سـۆپچىلىككه كۈگۈنب. ۆتىمهن ئۈشهندۈرۈپ چهنلىكىنىئىك
 ۇرغـــۇنن. ۇ بولىـــدهققىـــده ئىـــسالمدىكى ئـــورنى ھڭنىـــ»زاكـــات «ۋه» نامـــاز«
 نامـــاز ۇالر ئـــ،»هھلىلىـــرىئىلىـــم ئ «ۇالرنىـــڭ ئه، قارىـــشىچۇســـۇلمانالرنىڭم

 هنلىكلىـرىگهمان ئىكۇسۇل بىر مهنىال يۇالرنىڭ ئ،هرمىسىمۇ زاكات بۇمىسىمۇ،ئوق
 خىـل قاراشـالرنى ۇ بـ»هرىـم كۇرئـانق «ېكىنل. ۇ قىلىشىدۆدده ھۈندۈزك-ېچهك
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 ۇپال ئوقـنـى»هلىمىـسىئىمـان ك «هقهت پهرىـم كۇرئـانق. ۇ ئىنكار قىلىدۇقئوچ
 ۇ بـهرمىـسه، زاكـات بۇمىـسا، ئىجرا قىلمىسا، ناماز ئوقهمهلىيهتته ئۇنى ئۇپ،قوي
 هۋهبتىن، سـۇشـۇ مهلد. ۇ قارايدهپ ديوق، هھمىيىتى ئېچقانداق ھىمىنىڭهلك
 ېچىـپ، ئۇرۇش قىلغانالرغـا ئـهت رۇرۇشنى زاكـات تاپـشهكرى بهبۇ ئه ساھابۇلۇغئ
 ۇالر بهسلهپته، ساھابىلىرى دهيغهمبىرىمىزنىڭپ. هيىبلىگهن كاپىرلىقتا ئۇالرنىئ
 ىشـۈرۈ جـازا يۇالرغا ئۇيدۇ، ئوق نامازۇ، ئىشىنىدهيغهمبهرگه ئالالھقا، پۇسۇلمان،م

 ه ئالالھ ئىـسالمدا ئاالھىـدهممائ.  قىلىشقانۇمان گهپيوق؟ د-ۇقىلىشقا بوالمد
 نامى ڭئالالھنى«: ۇرۇپ تڭ چىهن بىلهتئىيلىك قه كاتتا ساھابۇ بهرگهن بۇنئور

ــادۇ بــهســهمكى، قهنبىــل  زاكــات هۋرىــده دهلهيھىســساالمنىڭ ئۇھهممهد مــهملهر ئ
 تال ئارغامچىسىغا چـاغلىق ىر بۆگىنىڭ قىلغان بولسا، تهت رهمدى ئۇرۇپ،تاپش

 »هن ئـاچىمۇرۇش ئـۇالرغـا ئهن بىلهمشىرىم شۇرىدىكهن، تاپشهم كۇ بولسىمهرسهن
 .ېگهند

ــالالھ ــاخىرى كئ ــك ئ ــاھابىلۆپچىلى ــهرنى س ــى ھۇ ب ــشكه چهقىقهتن  ۈشىنى
ــ ــۇۋهپپهقم ــدى، ئ ــسى ھۇالر قىل ــهممى ــۈمنى ھۇ ب ــۆك ــات ۇل قوب ــپ، زاك  قىلى

 ۇرۇشنى زاكـات تاپـش»هرىـم كۇرئانق «ۈنكىچ.  ئاچتى»ۇرۇشئ «مىغانالرغاۇرتاپش
 هرىكىتـىھ- ئىـشۇشـرىكالرنىڭ مهنمهيدىغان ئىـشهتكه ئـاخىر-ڭ قىلىشنىهتر

 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م. ۆرسهتتى كېنىقنلىكىنى ئهئىك
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 »»»»....هنمهيدۇهنمهيدۇهنمهيدۇهنمهيدۇ ئىش ئىش ئىش ئىشهتكههتكههتكههتكه ئاخىر ئاخىر ئاخىر ئاخىرهرمهيدۇ،هرمهيدۇ،هرمهيدۇ،هرمهيدۇ، زاكات ب زاكات ب زاكات ب زاكات بۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ! ! ! ! ۋايۋايۋايۋاي    ۇشرىكالرغاۇشرىكالرغاۇشرىكالرغاۇشرىكالرغامممم........................««««
 )هت ئاي7-6 ۇسسىلهت فۈرهس(

 

 مۇھاكىمه
 هھلىـل تۋهتنى ئـاقىېغىـر چىقىـدىغان ئېلىـپ كۇرماسلىقتىن تاپـشزاكات

 .ڭالرقىلى
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  ئورنىهقىقىي ھڭ زاكاتنىېكسىيهل- 2

 
 !رېرىنداشال قئىسالمى

ــدىنقى ــدا، قئال ــدهرز پهش ئىــسالمدىكى بېتىم ــه ئىچى ــازدىن ڭ زاكاتنى  نام
ــنالك ــدىغانلىقىنى، تېيى ــۇرى ــاز ئوقۇڭا ش ــنى نام ــاپىر دهت رۇش ــانالر ك  هپ قىلغ

ــدىغانلىقىنى، ئ ــاقارىلى ــشهمم ــات تاپ ــهت رۇرۇشنى زاك ــاپىر دڭ قىلغانالرنى  هپ ك
 ابىلىرىنىڭ ســاھهلهيھىســساالمنىڭ ئۇھهممهد مــهلكــىقــارىلىپال قالماســتىن، ب

 .ۆتتۈم ئۈشهندۈرۈپ قوزغىغانلىقىنى چۇرۇش ئهك بىردۇالرغائ
 ئـارقىلىق، ۈشـهندۈرۈش ئـورنىنى چهقىقىي ھڭ زاكاتنىۆپچىلىككه كبۈگۈن

 ۇھىم مـهدهر قۇ ئىـسالمدا شـۈچـۈن ئېمه نـۇنىڭ ئۋه هنىسىنى مهقىقىي ھۇنىڭئ
 .هن قويماقچىمۇقتۇرۇپ ئهنلىكىنىئىك

 
    ېرىشىمىز؟ېرىشىمىز؟ېرىشىمىز؟ېرىشىمىز؟ قانداق ئ قانداق ئ قانداق ئ قانداق ئېقىنلىقىغاېقىنلىقىغاېقىنلىقىغاېقىنلىقىغا ي ي ي يئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ

 
 . سىناقهھهتتىكى جېھتىياتچانلىق ئۋه هتپاراس-هقىلئ .1

 كىملىكىنــى هتمهي، كاللىــسىنى ئىــشلهمىــشه ھهزىــلهر بئــاراڭالردىكى
ــتۈرمهيالس ــت تۈرۈش ــدۇ دوس ــ. ۇتى ــڭ ئادۇب ــتلهملهرنى ــىپ مۇققا دوس ــاكى ۇناس  ي
 نلىكتىنهتمىگه ئىــشلهقلىڭالرنــىئ. ۇ ئــويالپ باقمايــدهزهلــدىن ئهمهســلىكىنىئ
. لهر ئايرىلىـسىۆڭۈلـسىز ئاخىرىـدا كهڭ ئېلىپ، ئالدىنىپ قۇقتا دوستلهمىشهھ
 ئويلىنىـشى هتراپلىـق ئهھهتـتىن جهر دوست تالالشـتا، ھهملهر ئادېھتىياتچانئ
 ۇنىـڭ بولـسا، ئهنچلىك ئىـشهتمهن، ساداقهقىقهتهن ھهم ئادهلۇم مهگهرئ. ېرهكك

 ۇش بولسا يىراق بولـهلهتلهردىن ت بىكارېلىقىدهك ھۇ، دوست بولسا بولىدهنبىل
 .ېرهكك

 ۈچى بىلگـهممىنـى ھۋه هكـسىز چهتتهپاراسـ-هقىـل قادىر ئالالھ ئھهممىگه
ــ ــداقمۇپ،بول ــسانالردىن كۇ قان ــسه ئىن ــمهسك-هل ــت تهل ــۇپ، دوس ــڭ ئۇت  ۆزىنى
 بىـر كىـشىلىك هرگاھىـدىن دۆز ئـۇنىڭغـا ئېـسابالپ، ھهزاسـى بىر ئۇنىنىڭقوش
-هقىل دوست تالالشتىن ئىلگىرى ئېغىداسانالر چ ئىنهتتىكى ئادېرىدۇ؟ بۇنئور

 همـدىئ. ۇ قىلىـدۇئـامىله مهن بىـلېھتىياتچـانلىق ئۋه ۇپاراسىتىنى ئىشلىتىد
ــىھ ــهممىن ــل ئۈچى، بىلگ ــ-هقى ــسىز چهتتهپاراس ــداقمهك ــالالھ قان ــان ئ  ۇ بولغ

 ۈتــۈن پۇن؟ قارىــسهپ دوســت دهك بىــردهممىنــىئىنــسانالرنى ســىنىمايال، ھ
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خىـل -مـۇ خىلهھهتـته جهزىـلهتپ-هخالقـىارد ئىنـسان ئ مىليهچچه نۇنيادىكىد
 هئىچىـگ) هسـىجامائ (ۇنى قوشڭ ئالالھنىۇ قانداقمهممىسىنى ھۇالرنىڭ ئۇپ،بول

ــ ــۈزۈپ،كىرگ ــڭ زۇ ب ــك خېمىننى ــورنىنى بهلىپىلى ــى ئ ــدهرگىل ــده ھۇ؟ بولى  هم
 ه ئىـگهتكهپاراسـ-هقىـل ئهكـسىز چۇن؟ بولسهرگىلى بهرتىۋه مۇقىرى يهتتهئاخىر

 هلگىلىــك ببهلگىــلهپ، ســىناقالرنى هزى بۈچــۈن ئهتالھ، ئىنــسانىيبولغــان ئــال
 سـىناقتىن ۇ، قىلىـدۆكـۈم ھهقىممىتىگ-هدىر قڭ ئارقىلىق ئىنسانالرنىۆلچهمئ
 بولغــانالر هتــسىز الياقۈزۈلىــدۇ، كىرگه دائىرىــسىگۇن قوشــڭ ئالالھنىــۆتكهنلهرئــ
 هممۇ ئـادسىزهتـ الياقۇ بـۋېتىلىدۇ، چىقىرىۇنىدىن قوشڭ ھالدا ئالالھنىهبىئىيت
 .ېتىدۇ يۈشىنىپ چهنلىكىنى ئىكهمهس اليىق ئۇنىغا قوشڭ ئالالھنىۆزىنىڭئ

 هكــسىز،پاراســىتى چ-هقىــل ئېمه؟ زادى نــۆلچىمى ئــڭ ســىناقنىئۇنــداقتا
 ۋهپاراسـىتىنى -هقىـل ئڭ ئىنـسانالرنىهن ئالالھ ئالدى بىـلۈچى بىلگهممىنىھ
 هملهرنىــڭ ئادۇ بــ ئــالالھۇ،بولمىغــانلىقىنى ســىنايد- بولغــانېھتىياتچــانئ
. قارايدۇ همهسلىكىگه ياكى ئۆت دۇغما تۇقىغا،يوقل- بارڭ ئىقتىدارىنىۈشىنىشچ
 هملهر ئويلىنىپ ئىش قىلىدىغان ئـادهتلىك،پاراس-هقىل ئهملهر نادان ئادۈنكىچ

 ،ۆتهلهيـدىغانالر سـىناقتىن ئهھهتـته جهتپاراس-هقىلئ. ۇ دوست بواللمايدهنبىل
 ۇنىڭـدىن ئهنلىكىنـى، ئىكهرۋهردىگـارى پۇچىراتق يـاۆزىنىـڭ ئڭ ئالالھنىـۇمچوق

ــقىغا چوق ــقاباش ــدىغانلىقىنى، ئۇنۇش ــدىن بولماي ــقا پۇنىڭ ــش باش ــپ هرۋى  قىلى
ــڭت ــهربىيىلىگۈچىنى ــدىن ئۇقىنى، يوقل ــقىالرنىۇنىڭ ــا دڭ باش ــىتىل-ۇئ  هكلهرن
 ېتىــراپ ئۇقىنى يوقلــهمچىنىــڭ باشــقا ياردۇنىڭــدىن ئڭلىيالمايــدىغانلىقىنى،ئا

 ۆزى ســڭ ئالالھنىــۇنىــڭ بڭلىغانــدا، ئاۇرئــاننى قهم ئــادۇنــداقب. ۆرۈر زىقىلىــش
 هيغهمبهرنىــڭ يالغــان پهن بىــلهيغهمــبهر پت راســهلىــشى، بىلهنلىكىنــىئىك

 بارغــان ېلىــپ ئهزىلىتــى،پ-هخالقــى ئۇرمۇشــى، تۇالرنىــڭئوخــشىماسلىقىنى، ئ
 همدهھ.  الزىمهرقلهندۈرهلىشى قاراپ پهتىجىلىرىگه نۋه ۆرسهتمىلىرىئىشلىرى، ك

 ڭ ئالالھنىـهقىـقهتهن ھهيغهمبهرنىـڭ، قىلغـان پۇل قوبۋهھىيسىنى ڭئالالھنى
ــسى ــويىچۋهھىي ــسانىيه ب ــاليدىغانلىقىنى ئهتنى ئىن ــا باش ــوغرا يولغ ــراپ ت  ېتى
 ۇبـ.  الزىـمېتىـشى يۇپ تونهنلىكىنى ئىكهز ساختىپهججالنىڭ دهمماقىلىشى، ئ

 ۆتكهنلهرتىن ئـ سـىناقۇشـتا بولېھتىياتچـان ئۋه هتپاراسـ-هقىل ئهملهرخىل ئاد
 ى نــامزاتۇنىنىڭ قوشــڭ تــالالپ، ئالالھنىــهملهرنى خىــل ئــادۇ ئــالالھ بــۇپ،بولــ

 ېلىـپ ئهتكه ھـاالكۆزلىرى ئـۆزلىرىنى ئـۆتهلمىگهنلهر، سـىناقتىن ئـۇب. ۇقىلىد
 .ۇبارغان بولىد

 . سىناقهھهتتىكى جهزىلهتپ-هخالقىئ .2
ــى ــبىرىنچ ــىناقتىن ئ ــادۆتكهن س ــى قهم، ئ ــق ئىككىنچ ــىناقېتىملى قا  س
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 ۈشـىنىپ، چهقىقهتنـى ھۇنىـڭ ئۇ، سىنىلىدهزىلىتىپ-هخالقى ئۇنىڭكىرىپ، ئ
 هن بىـــلهرىكىتـــى ھهمىلـــى ئېـــيىن، كهرقلهندۈرگهنـــدىنيامـــاننى پ-ياخـــشى

ــ  هنه يۋه ۇتوســمىغانلىقىغا قارىلىــد- يامــانلىقتىن توســقانۇيرۇپياخــشىلىققا ب
 ۇلى قـنىڭهتئاد-ۆرپ ئۇلى، قۋىسىنىڭبو- ئاتاۇلى، قهۋهسنىڭھ-ۋايى ھاۇنىڭئ

ــان ــد-بولغ ــا قارىلى ــۇت. ۇبولمىغانلىقىغ ــرىلىگېخىم ــدا، ئهن ئىلگى ــڭ ھال  ۇنى
 ڭ ئىـشنىهلـۇمم. ۇ سـىنىلىدۇقىيوقلـ- بارهرهپلىرىنىڭئاجىزلىق قىلىدىغان ت

 ۇرۇپ، تـىپ بىلېنىق ئهنلىكىنى خىالپ، ناتوغرا ئىش ئىكۇيرۇقىغا بڭئالالھنى
ــلۇنداقشــ ــشالر بى ــهن ئى ــۇم مۇغۇلالندىمۇ؟ ش ــشنىهل ــڭ ئى ــوغرا، ئالالھنى  ڭ ت

 ئىـشنى ۇ بـۇرۇپ، بىلىـپ تـېنىق ئهنلىكىنى ئىش ئىكېرىشىدىغانرازىلىقىغا ئ
 ڭ ئالالھنىـۆتهلمىگهنلهر، سـىناقتىن ئـۇبـ. ۇقىلمىغانلىقىغا قارىلىـد-قىلغان

 ۇۋاپىـق مۆلچهمگه ئـۆۋهنكى تـهملهر،ئالالھ تاللىغـان ئـاد. هلمهيدۇ كىرۇنىغاقوش
 :هيدۇ دۇنداق ئالالھ مېرهك، كېلىشىك
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 . سىناقهھهتتىكى جهسئۇلىيهت مۋه ۇنۇشبويس .3

 ۇل سـىنىقىنى قوبـۆتكهلنىـڭ ئۈچىنچى ئۆتكهنلهر ئۆتكهلدىن ئئىككىنچى
 سـىناق، هھهتتىكـى جهسـئۇلىيهت مۋه ۇنۇش بويسۇ بولسىمۇ ئېرهك،قىلىشى ك

 ۋاقتىمـدا،ان  چـاقىرىق قىلغـهرگه سـىلهنم«:  بولـساهلگىلىـمه بهقتىكـى ھۇب
ــانلىق قهرســىل ــ ھڭــالر، قىلىۇرب ــدىمغا كــېنىــڭ مهدهم ــدىرېلىڭالر، ئال  اش ئال

 ڭالرنىڭ ئىـشلىرىۈزهلمهيـدىغان ئېھرىڭالرنـى مېلىڭالر، تاشالپ كـڭالرنىئىشلىرى
 قارىمـاي، ۇققاسـوغ- ئىسـسىقېلىڭالر، قايتىـپ كـۇڭالرغـا ئورنۇپ قويهممىنىھ

 هرھــال ھامــان دڭلىغــانمنى ئا چــاقىرىقىۈرۈشــتۈرمهي، سۇشــهققىتىنىم-جاپــا
ــۈرۈپي ــۈگ ــدىنال م. »ېلىڭالر ك ــداقئارقى ــۇن ــۇيرۇق ب ــدىنئ«: دۇ قىلىنى  هتىگهن
ـــچهك ـــنالىققا تهچكى ـــهش ـــالر، قىلىهۋر س ـــسمانىي تڭ ـــارلىق جى ـــى ب  هلهپلهرن

 ڭالردا تائـامالر ئالـدىهززهتلىـك لۇ، ئازابلىـسىمه قـانچهشـنالىقت. »ڭالرتوختىتى
 ۇبـ. ېـرهك ئىجرا قىلىنىشى كۇم چوقۇيرۇقالر بۇ بهتسىمۇ، كۆۋىلىنىپ دهكتاغد

 ۇ بــهقهتپ. ېتىــدۇمىــسى شــاللىنىپ كهم ھڭ بولغانالرنىــهتــسىز الياقۆتكهلــدهئ
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 ياكى ۇشى بولېچه كۇشى، قانچىلىك ناچار بولڭ شارائىتنىۆتكهنلهرال ئۆتكهلدىنئ
 ۇۋاپىـق مۇشـى، يـاكى پايدىـسىز بولۇشـى پايـدىلىق بولۆزىگه ئـۇشـى، بولۈندۈزك

 ڭ ئالالھنىــهرىئهتكه، شــهتئىيـنهزهر، بولماســلىقىدىن قۇۋاپىـقاكى م يــۇشـىبول
 .ۇنىدۇ بويسه ئاخىرىغىچۆرسهتمىسىگهك) خهلىپىنىڭ (ۋاكالهتچىسىنىڭ

 . سىناقهھهتتىكى قىلىش جهرپ سۈلكىنىم-مال .4
 ېلىـپ سـىناق ئهھهتـته قىلىـش جهرپ سـۈلـۈكم- مالۆتكهلده ئتۆتىنچى

 هۋه تۇنىغا قوشــڭ ئالالھنىــهنىــال ينلهر،ۆتكه ئــۆتكهلــدىن ئۈچىنچى ئــېرىلىــدۇ،ب
 ڭ ئىقتىـدارىنىهمهسـلىكى، ياكى ئهڭ كڭقارنىنى-ۆكسى كهنه يۇالر ئۇ،بواللمايد

ىكى قاتـارلىق همهسل ياكى ئهيسهر قڭ ئىرادىسىنىهمهسلىكى، ياكى ئۆرۈنهرلىكك
- ئــاغزىهچكىــچه كهتىگهنــدىن بــاركى ئهملهر ئــادهزىب. ۇ ســىنىلىدهھهتــلهردهج

 ۇنىـڭ ئهقىـقهتهن دوسـتلىرى ھهممـا ئۆزلهيدۇ، سـۇقتىن دوسـتلهيهگمئاغزىغا ت
 هپلهرنـى گۋىـداقيا- قـاراپ يالغـانۇياققاب-ۇياق ئۇ موھتاج بولغاندا، ئهياردىمىگ

 بىـر خىـل هنه يۇ؟ بوالالمـدهۋه تشـۇنىغا قوڭ ئالالھنىـهملهر ئـادۇنداقب. ۇقىلىد
 هالتىنچ (Mataji ،Mataji هتكۈچه كانىيى يىرتىلىپ كۈنى كهر ھۇپ، بولهملهرئاد
 ۋارقىـراپ، هپد)  ئانـا كـاالهنىي، ۇ بولىدېگهن ماتاجى د-ۇغاندا ئوقۇپ قوشهرپھ

ــ ــۇددىخ ــا كالىنى ــڭ ئان ــداش ئهنپهئهتىنــىم-ۇق ھوق ــېمىگه ھۈچــۈن قوغ  ېچن
 كـاال ۇ بـېكىنلـ. ۇ قىلىـدهك قىلىدىغانـدېالن ئـهڭ جۇنياغـان دۈتـۈقارىماي، پ

 بولـسا، ېمهكچـى يهيلىرىنى قويغان س تاغىرىدىكى ئاشلىقنى ياكى باغالپۇنىڭئ
 ۇ ئاشـهملهرمۇ ئـادۇنـداقب. ۇ قوغاليـدۇرۇپ كالىنى ئېلىپ توقماقنى ئهرھال دۇئ
 هن بىلهملهر ئادېخىل خىل ئىچى تار، بۇ بۇ؟ بوالمدهۋه قاتارىغا تهملهر ئادېسىلئ

 ه بىلـلهن بىـلۇالر ئهملهر ئادۇرساق قهڭك. ۇ دوست بولمايدهملهرمۇ ئادهتتىكىئاد
ـــۇ ترۇشـــنىۇت ـــدېخىم ـــۋالئ. ۇ خالىماي ـــداقكهن، بهھ ـــۈن پۇن ـــۈت  هيئىلهرگه ش
 هرگهن بۇنىڭغـا ئـالالھ، ئـالالھ ئۇلۇغ قادىر ئهممىگه ھۋاتقان، قىلىېھرىبانلىقم

 دوسـت هرنى كىـشىلۇنىمايـدىغان ئقىلىـشقا هرپ ئالالھ يولىغا سـۈلۈكنىم-مال
 ۆز ئــهملهرنى ئــادهپــسانىيهتچى نۇنــداق ئــالالھ، بۈچى بىلگــهممىنــى ھۇتامــدۇ؟ت

 ســـــىنىقىدىن ۆتكهلنىـــــڭ ئۆتىنچى تـــــۇڭا شـــــۈزهمـــــدۇ؟ كىرگۇنىغاقوشــــ
ــڭئ ــسى ھۆتهلمىگهنلهرنى ــردهممى ــاللىهك بى ــال«: ۋېتىلىپ ش ــ! يوق  ڭئالالھنى

 ئــالالھ هر يــوق، ســىلېــرىكىڭالر كڭىهرن يــوق، ســىلۇن ئــورهرگه ســىلۇنىداقوشــ
 هر،ايـسىل چىقالمۆددىسىدىن ھۋهزىپىنىڭ ېغىر قىلغان ئهكلىپ تهتكهئىنسانىي

ــهقهتپ ــى ئڭ ئالالھنى ــۈن رازىلىق ــڭ ئۈچ ــىنى، تۆزىنى ــالۇرمۇش ــ- م  ۈلكىنى،م
 قىاللىغـان هرپ سـهممىنـى ھۆلىتىـدىكى دهتتـا ئائىلىـسىنى، ھهرزهنتلىرىنى،پ

 ۇنـداقئـالالھ م. ېيىلىـدۇ د»هلهيـدۇ كىرۇنىغا قوشنىڭ ئاندىن ئالالھهملهرال،ئاد
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 :هيدۇد

 ﴿ ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ﴾    

    ڭالرنىـڭڭالرنىـڭڭالرنىـڭڭالرنىـڭ ماللىرى ماللىرى ماللىرى ماللىرىهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (ۇچهۇچهۇچهۇچه قىلمىغـ قىلمىغـ قىلمىغـ قىلمىغـهرپهرپهرپهرپ س س س سهرسهڭالردىنهرسهڭالردىنهرسهڭالردىنهرسهڭالردىن ن ن ن نۆرگهنۆرگهنۆرگهنۆرگهن ك ك ك كياخشىياخشىياخشىياخشى««««
ــ ــسىنى س ــياخشى ــسىنى س ــياخشى ــسىنى س ــياخشى ــسىنى س ــهدىقههدىقههدىقههدىقهياخشى ــ قىلمىغ ــ قىلمىغ ــ قىلمىغ ــزھھھھ) ) ) ) ۇچهۇچهۇچهۇچه قىلمىغ ــزهرگى ــزهرگى ــزهرگى ــشىلىققا هرگى ــشىلىققا  ياخ ــشىلىققا  ياخ ــشىلىققا  ياخ ــىيييي(((( ياخ ــىهن ــىهن ــىهن ــنهتكه ج ج ج جهن ــنهتكههن ــنهتكههن ــنهتكههن ) ) ) ) هن

 )هتئاي-92 ئال ئىمران ۈرهس (»»»»....ېرىشهلمهيسىلهرېرىشهلمهيسىلهرېرىشهلمهيسىلهرېرىشهلمهيسىلهرئئئئ
  

 مۇھاكىمه
 هرقايـسى؟ سـىل خىل سىناق ۆت تېرىشتۈرىدىغان ئېقىنلىقىغا يئالالھنىڭ

ــڭئ ــۇ مۆزۈڭالرنى ــۇش ــىناقالردىن ئ ــ-ۆتهلىگهن س ــتىده ئۆتهلمىگهنلىكىڭالرئ  ۈس
 .ېقىڭالر ئويلىنىپ بهستايىدىلئ

 
    هزىلهتلهرهزىلهتلهرهزىلهتلهرهزىلهتلهر قىلىدىغان پ قىلىدىغان پ قىلىدىغان پ قىلىدىغان پهلهپهلهپهلهپهلهپ ت ت ت تۇنىۇنىۇنىۇنى قوش قوش قوش قوشئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ

 
 .ېرهك كۇش بولهڭقارنى ك-ۆكسىك. 1

 ۇ، ساالھىيىتى بولمايـدۇرۇش تۇنىدا قوشڭ ئالالھنىهملهرنىڭ، تار ئادئىچى
 ۇنـداقئـالالھ م. ۇ قاتنىـشااليدۇنغا قوشـۇ بهملهرال ئادهڭقارنى ك-ۆكسى كهقهتپ
 :هيدۇد

 ﴿ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø(((( tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø(((( ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ﴾    

    هقــــسهتكههقــــسهتكههقــــسهتكههقــــسهتكه ســــاقالنغانالر م ســــاقالنغانالر م ســــاقالنغانالر م ســــاقالنغانالر مېخىللىقىــــدىنېخىللىقىــــدىنېخىللىقىــــدىنېخىللىقىــــدىن ب ب ب بهپــــسىنىڭهپــــسىنىڭهپــــسىنىڭهپــــسىنىڭ ن ن ن نۆزۆزۆزۆزئــــئــــئــــئــــ ... ... ... ...««««
 )هتئاي-9 هشىر ھۈرهس (»»»»....ېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرئئئئ

 .ېرهك كۇشبول) چانهپۇئ (ۇرساق قهڭك .2
ــۇ ــىتىلگهن كهرده يب ــاق قهڭ كۆرس ــۇرس ــىلهگهر ئ-ۇش بول ــى س  هرگه بىرس
 رازىلىقـى ڭ ئاغرىتـسا، ئالالھنىـۆڭلۈڭالرنى كهتكۈزسه، بولمىسا، زىيان يهدوستان

 هۋهر ھالىــدىن خېرىــپ بېچهككــ- كىــيىمهك،ئىچــم-ېمهك يــۇالرغــا ئۈچــۈن،ئ
 اردهم يــۇالرغــاتــا قالــسا ئ قىيىنچىلىقهمــده ھڭالر، توختىتىــپ قويمــاېلىــشنىئ
 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م. ۆرسىتىدۇ كېگهنلىكنى دېرىڭالرب

 ﴿ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ss???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ôô ôôÒÒÒÒ xx xx(((( øø øø9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyèèèè ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ  ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&&  44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 
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šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÉÉ ÉÉffff≈≈≈≈ yy yyγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### (( (( (( ((####θθθθ àà àà(((( ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ  (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßssss xx xx(((( óó óóÁÁÁÁ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 uu uuρρρρ  33 33  ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&&  tt ttββββθθθθ ™™ ™™7777 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB  ββββ rr rr&&&&  tt tt���� ÏÏ ÏÏ(((( øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ  ªª ªª!!!! $$ $$####  óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ss ss9999 

33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà(((( xx xxîîîî îî îîΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§‘‘‘‘ ﴾    

ــاراڭالردا«««« ــاراڭالردائ ــاراڭالردائ ــاراڭالردائ ــى ئ ئ ئ ئئ ــىهھل ــىهھل ــىهھل ــمهن د د د دۋهۋهۋهۋه    هرهمهرهمهرهمهرهم ك ك ك كهھل ــمهنۆلهت ــمهنۆلهت ــمهنۆلهت ــشۆلهت ــانالر خى ــش بولغ ــانالر خى ــش بولغ ــانالر خى ــش بولغ ــانالر خى ــا،ئئئئ---- بولغ ــا،هقرىباالرغ ــا،هقرىباالرغ ــا،هقرىباالرغ     هقرىباالرغ
    هرمهسـلىككههرمهسـلىككههرمهسـلىككههرمهسـلىككهبببب) ) ) ) هرسـههرسـههرسـههرسـهبىـر نبىـر نبىـر نبىـر ن(((( قىلغانالرغـا  قىلغانالرغـا  قىلغانالرغـا  قىلغانالرغـا هتهتهتهت دىن يولىدا ھىجر دىن يولىدا ھىجر دىن يولىدا ھىجر دىن يولىدا ھىجرۋهۋهۋهۋه    هرگههرگههرگههرگهمىسكىنلمىسكىنلمىسكىنلمىسكىنل

    ڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىۇن،ۇن،ۇن،ۇن،هچۈرسهچۈرسهچۈرسهچۈرس ك ك ك كۇن،ۇن،ۇن،ۇن، قىلس قىلس قىلس قىلسهپۇهپۇهپۇهپۇئئئئ) ) ) ) ۇناھىنىۇناھىنىۇناھىنىۇناھىنى گ گ گ گۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭئئئئ ( ( ( (ۇن،ۇن،ۇن،ۇن، قىلمىس قىلمىس قىلمىس قىلمىسهسهمهسهمهسهمهسهمقققق
    هغپىـرهتهغپىـرهتهغپىـرهتهغپىـرهت م م م مىتىىتىىتىىتى ئـالالھ ناھـاي ئـالالھ ناھـاي ئـالالھ ناھـاي ئـالالھ ناھـايۇرمامـسىلهر؟ۇرمامـسىلهر؟ۇرمامـسىلهر؟ۇرمامـسىلهر؟ قىلىشىنى ياقت قىلىشىنى ياقت قىلىشىنى ياقت قىلىشىنى ياقتهغپىرهتهغپىرهتهغپىرهتهغپىرهت م م م مهرگههرگههرگههرگهسىلسىلسىلسىل
 )هتئاي-22 ۇر نۈرهس (»»»»....ېھرىباندۇرېھرىباندۇرېھرىباندۇرېھرىباندۇر ناھايىتى م ناھايىتى م ناھايىتى م ناھايىتى مۇچىدۇر،ۇچىدۇر،ۇچىدۇر،ۇچىدۇر،قىلغقىلغقىلغقىلغ

 .ېرهك كۇش بولهپقهتلىكش-ېھرى مهھىمدىل،ر .3
 هتته ئـايۆۋهنـدىكى ئـالالھ تۇش، بولـهپقهتلىكش-ېھرى مېيىلگهن دهرده يبۇ

 :ۆرسىتىدۇ كهرنىهمل ئادېگهند

﴿ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ãã ããmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ  $$$$ oo ooÿÿÿÿ ©© ©©ςςςς ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 ãã ããΚΚΚΚ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ 

ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� çç ççΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ [[ [[ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 ää ää©©©©﴾     

    ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ،ېرىدۇ، تائام ب تائام ب تائام ب تائام بهسىرگههسىرگههسىرگههسىرگه ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه    ېتىمگهېتىمگهېتىمگهېتىمگه ي ي ي يه،ه،ه،ه، مىسكىنگ مىسكىنگ مىسكىنگ مىسكىنگۇرۇقلۇق،ۇرۇقلۇق،ۇرۇقلۇق،ۇرۇقلۇق، موھتاج ت موھتاج ت موھتاج ت موھتاج تئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى««««
    ېرىمىـز،ېرىمىـز،ېرىمىـز،ېرىمىـز، تائـام ب تائـام ب تائـام ب تائـام بۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈن رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئڭڭڭڭ بىـز ئالالھنىـ بىـز ئالالھنىـ بىـز ئالالھنىـ بىـز ئالالھنىـهرگههرگههرگههرگهىلىلىلىلسـسـسـسـ««««) ) ) ) ېيتىدۇېيتىدۇېيتىدۇېيتىدۇ ئ ئ ئ ئۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ((((

    هلهپهلهپهلهپهلهپ ت ت ت تهشـــهككۈرهشـــهككۈرهشـــهككۈرهشـــهككۈر ت ت ت تۋهۋهۋهۋه    ۇكاپـــاتۇكاپـــاتۇكاپـــاتۇكاپـــات م م م مېچقانـــداقېچقانـــداقېچقانـــداقېچقانـــداقھھھھ) ) ) ) هدىلىـــگههدىلىـــگههدىلىـــگههدىلىـــگه ب ب ب بۇنىـــڭۇنىـــڭۇنىـــڭۇنىـــڭبببب ( ( ( (هردىنهردىنهردىنهردىنســـىلســـىلســـىلســـىل
 )هت ئاي9-8 ئىنسان ۈرهس (»»»»....»»»»قىلمايمىزقىلمايمىزقىلمايمىزقىلمايمىز

 .ېرهك كۇشى پاك بولهلبىق .4
 ېـسىل ئهڭ ئالالھ ئاتـا قىلغـان ئ-هملهر پاك ئادهلبى قېيىلگهن دهرده يبۇ

 :هيدۇ دۇنداق ئالالھ مۆرسىتىدۇ، كهملهرنى قىالاليدىغان ئادهرپ سهرسىلهرنىن

﴿ $$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö;;;; || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222  !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ££ ££ϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ss???? yy yy]]]]ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ7777 yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####  çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΨΨΨΨ èè èè????  ΝΝΝΝ çç ççGGGG óó óó¡¡¡¡ ss ss9999 uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµƒƒƒƒ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ{{{{$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÎÎ ÎÎ////  HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ))))  ββββ rr rr&&&&  (( ((####θθθθ àà ààÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ øø øøóóóó èè èè???? 

ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôãããã $$ $$#### uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;; ÍÍ ÍÍ____ xx xxîîîî îî îî‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yymmmm﴾     

    ېمىندىنېمىندىنېمىندىنېمىندىن ز ز ز زهرگههرگههرگههرگه بىز سىل بىز سىل بىز سىل بىز سىلۋهۋهۋهۋه    هرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭ ن ن ن نېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهن ئ ئ ئ ئهرهرهرهرسىلسىلسىلسىل! ! ! ! ۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر م م م مئىئىئىئى««««
    هدىقههدىقههدىقههدىقه ياخشىلىرىدىن س ياخشىلىرىدىن س ياخشىلىرىدىن س ياخشىلىرىدىن سڭڭڭڭنىنىنىنى) ) ) ) ېۋىلهرېۋىلهرېۋىلهرېۋىلهر ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، مهنىهنىهنىهنىيييي (  (  (  ( هرسىلهرهرسىلهرهرسىلهرهرسىلهر ن ن ن نهرگهنهرگهنهرگهنهرگهنچىقىرىپ بچىقىرىپ بچىقىرىپ بچىقىرىپ ب

الىـدىغان ناچـارلىرىنى الىـدىغان ناچـارلىرىنى الىـدىغان ناچـارلىرىنى الىـدىغان ناچـارلىرىنى  ئ ئ ئ ئۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپ تـ تـ تـ تـۇمـۇپۇمـۇپۇمـۇپۇمـۇپ ي ي ي يۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنى ك ك ك كهقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پۆزۈڭالرمۇۆزۈڭالرمۇۆزۈڭالرمۇۆزۈڭالرمۇ ئ ئ ئ ئڭالر؛ڭالر؛ڭالر؛ڭالر؛قىلىقىلىقىلىقىلى
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ــ ــاپ س ــئىلغ ــاپ س ــئىلغ ــاپ س ــئىلغ ــاپ س ــاهدىقههدىقههدىقههدىقهئىلغ ــا قىلم ــا قىلم ــا قىلم ــى،بىلىبىلىبىلىبىلى. . . . ڭالرڭالرڭالرڭالر قىلم ــى،ڭالرك ــى،ڭالرك ــى،ڭالرك ــالالھ ڭالرك ــالالھ  ئ ــالالھ  ئ ــالالھ  ئ ــداق(((( ئ ــداقبۇن ــداقبۇن ــداقبۇن ــبۇن ــ س ــ س ــ س ) ) ) ) هدىقهڭالردىنهدىقهڭالردىنهدىقهڭالردىنهدىقهڭالردىن س
 )هتئاي-267 هقهره بۈرهس( »»»»....ۇرۇرۇرۇر اليىقت اليىقت اليىقت اليىقتهمدىگههمدىگههمدىگههمدىگه ھ ھ ھ ھهتتۇر،هتتۇر،هتتۇر،هتتۇر،بىھاجبىھاجبىھاجبىھاج
 .ېرهك كېرىشى بهدىقه سۇشهققهتتىمۇم- جاپاهمبهغهلچىلىكتىمۇ،ك. 5
 ۇربهتچىلىكته غـۆزى ئـ-هملهر ئـادېخىي سۇرساق، قهڭ كېيىلگهن دهرده يبۇ
ئىچمىكىنـى -ېمهك يـۋه ېچهككـ- كىـيىمۈچـۈن دىنـى ئڭ ئالالھنىـۇ،بولسىم

ــ ــسېجهپ،ت ــقا يوق ــلىرىغا قۇل باش ــمهي ئىككىلېرىنداش ــاردهن ــدىغان هم ي  قىلى
 :هيدۇ دۇنداق ئالالھ مۆرسىتىدۇ، كهرنىكىشىل

   ﴿#### þþ þþθθθθ ãã ãããããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ yy yy™™™™ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ;; ;;οοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏ(((( øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ àà ààÊÊÊÊ óó óó���� tt ttãããã ßß ßßNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ôô ôôNNNN ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã éé éé&&&& tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999  tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœ££££9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!#### §§ §§���� œœ œœØØØØ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ﴾     

ــڭ«««« ــڭپهرۋهردىگارىڭالرنى ــڭپهرۋهردىگارىڭالرنى ــڭپهرۋهردىگارىڭالرنى ــرىتىگه م م م مپهرۋهردىگارىڭالرنى ــرىتىگههغپى ــرىتىگههغپى ــرىتىگههغپى ــۋادارالر ت ت ت تۋهۋهۋهۋه    هغپى ــۋادارالرهق ــۋادارالرهق ــۋادارالرهق ــۈن ئ ئ ئ ئهق ــۈنۈچ ــۈنۈچ ــۈنۈچ ــان، ت ت ت تۈچ ــان،هييارالنغ ــان،هييارالنغ ــان،هييارالنغ     هييارالنغ
    هقــۋادارالرهقــۋادارالرهقــۋادارالرهقــۋادارالرتتتت. . . . ڭالرڭالرڭالرڭالر ئالــدىرا ئالــدىرا ئالــدىرا ئالــدىراهنــنهتكههنــنهتكههنــنهتكههنــنهتكه ج ج ج جېلىــدىغانېلىــدىغانېلىــدىغانېلىــدىغان ك ك ك كېمىــنچهېمىــنچهېمىــنچهېمىــنچهزززز---- ئاســمان ئاســمان ئاســمان ئاســمانهڭلىكــىهڭلىكــىهڭلىكــىهڭلىكــىكككك
    هرپهرپهرپهرپســـســـســـســـ) ) ) ) مـــالمـــالمـــالمـــال----ۇلۇلۇلۇلپـــپـــپـــپـــ(((( ئـــالالھ يولىـــدا  ئـــالالھ يولىـــدا  ئـــالالھ يولىـــدا  ئـــالالھ يولىـــدا ۇۇۇۇ قىـــسىنچىلىقتىم قىـــسىنچىلىقتىم قىـــسىنچىلىقتىم قىـــسىنچىلىقتىمهڭچىلىكتىمـــۇ،هڭچىلىكتىمـــۇ،هڭچىلىكتىمـــۇ،هڭچىلىكتىمـــۇ،كككك

 )هت ئاي134-133 ئال ئىمران ۈرهس (»»»»............قىلىدىغانالرقىلىدىغانالرقىلىدىغانالرقىلىدىغانالر
 .ېرهك كۇش بولېخىيس-هرتم .6
 هرپ سـۈچـۈن دىنـى ئڭ ئالالھنىـ-هم ئـادېخىيس-هرت مېيىلگهن دهرده يبۇ

 ۇنىـڭ بۇنداقال شهنلىكىگه، ئىكهمهس ئىسراپچىلىق ئهرگىزمۇ ھڭقىلغانلىرىنى
 ېرىـدىغانلىقىغا بۇكاپـاتالرنى ياخـشى مهڭ ئهتتهئـاخىر-نيـاۇ دڭ ئالالھنىۈچۈنئ
 ڭ ئالالھنىـپهقهت قىلىشى هرپ سۇالرنىڭ ئۇپ، بولۇئمىنلهر مهنگهن ئىشهتئىيق

ــى ئ ــۈنرازىلىق ــدۈچ ــ. ۇ بولى ــدىن ئۇالرئ ــقىالرنىهزهل ــڭ ئڭ باش -هرت مۆزلىرىنى
 هتـدار مىننڭ باشـقىالرنىهمـده ھهن، بىلهنلىكىبىلمىگ-هن بىلگېخىيلىقىنىس

 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م. ېسابالشمايدۇ ھهنبولمىغانلىقى بىل-بولغان

 ﴿$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà((((ΡΡΡΡ LL LL|||| ss ssùùùù 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ èè èè???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ  «« ««!!!! $$ $$####  44 44 
$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω﴾     

    ۆزۈڭالرنىـڭۆزۈڭالرنىـڭۆزۈڭالرنىـڭۆزۈڭالرنىـڭ ئ ئ ئ ئۇۇۇۇ ئ ئ ئ ئڭالر،ڭالر،ڭالر،ڭالر، قىلما قىلما قىلما قىلماانانانانېھسېھسېھسېھسئئئئ----هيرهيرهيرهير خ خ خ خېمىنىېمىنىېمىنىېمىنى ن ن ن نېلىڭالردىنېلىڭالردىنېلىڭالردىنېلىڭالردىنمممم... ... ... ... ............««««
    ېھـسانېھـسانېھـسانېھـسانئئئئ----هيـرهيـرهيـرهيـر خ خ خ خۈچـۈنالۈچـۈنالۈچـۈنالۈچـۈنال رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىهقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پهرهرهرهر سىل سىل سىل سىلۈچۈندۇر،ۈچۈندۇر،ۈچۈندۇر،ۈچۈندۇر،پايدىسى ئپايدىسى ئپايدىسى ئپايدىسى ئ
 رازىلىقىدىن باشقىنى  رازىلىقىدىن باشقىنى  رازىلىقىدىن باشقىنى  رازىلىقىدىن باشقىنى ڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئېھسانىڭالرېھسانىڭالرېھسانىڭالرېھسانىڭالرئئئئ----هيرهيرهيرهير خ خ خ خهنى،هنى،هنى،هنى،يييي ( ( ( (هرهرهرهرقىلىسىلقىلىسىلقىلىسىلقىلىسىل

    هرگههرگههرگههرگهالر، سـىلالر، سـىلالر، سـىلالر، سـىلڭڭڭڭ قىلمـا قىلمـا قىلمـا قىلمـاېھـسانېھـسانېھـسانېھـسانئئئئ----هيـرهيـرهيـرهيـر خ خ خ خېمىنـىېمىنـىېمىنـىېمىنـى ن ن ن نېلىڭالردىنېلىڭالردىنېلىڭالردىنېلىڭالردىنمممم). ). ). ). ۇتماڭالرۇتماڭالرۇتماڭالرۇتماڭالر ت ت ت تۆزدهۆزدهۆزدهۆزدهكككك
 قىلغـان  قىلغـان  قىلغـان  قىلغـان هنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (ۇۇۇۇ قىلىنمايـد قىلىنمايـد قىلىنمايـد قىلىنمايـدۇلـۇمۇلـۇمۇلـۇمۇلـۇم ز ز ز زهرگههرگههرگههرگهسـىلسـىلسـىلسـىل. . . . ېرىلىـدۇېرىلىـدۇېرىلىـدۇېرىلىـدۇ ب ب ب بۇقۇقۇقۇق تول تول تول تولۋابىۋابىۋابىۋابى سا سا سا ساۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭئئئئ
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 )هتئاي-272 هقهره بۈرهس (»»»»).).).).ېمهيتىلمهيدۇېمهيتىلمهيدۇېمهيتىلمهيدۇېمهيتىلمهيدۇ ك ك ك كۋابىۋابىۋابىۋابى سا سا سا ساهمىلىڭالرنىڭهمىلىڭالرنىڭهمىلىڭالرنىڭهمىلىڭالرنىڭياخشى ئياخشى ئياخشى ئياخشى ئ
 .ېرهك كېتىش ئالالھنى ياد ئهھۋالدا قانداق ئهرھ .7
-هگ بهتتـا ھهچۈرگهنـده، كۇرمۇش تهتلىكپاراغ-هت راھېيىلگىنى دهرده يبۇ

 ۇرىـدىغان تهسـلهپ ئالالھنى دائىم ئهنىال يهندىمۇهچۈرگ كۇرمۇش تهكپادىشاھالرد
 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م. ۆرسىتىدۇ كهرنىكىشىل

   ﴿ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎγγγγ ùù ùù==== èè èè???? öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ää ää9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& II IIωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ßß ßß‰‰‰‰≈≈≈≈ ss ss9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&  tt ttãããã ÌÌ ÌÌ���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ «« ««!!!! $$ $$#### 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 

öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øø(((( tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$ $$####﴾     

 زىكرىدىن  زىكرىدىن  زىكرىدىن  زىكرىدىن ڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىهرنىهرنىهرنىهرنى سىل سىل سىل سىلڭالرڭالرڭالرڭالر بالىلىرى بالىلىرى بالىلىرى بالىلىرىۋهۋهۋهۋه    ڭالرڭالرڭالرڭالرىرىىرىىرىىرىماللماللماللمالل! ! ! ! ۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر م م م مئىئىئىئى««««
    هركـىهركـىهركـىهركـى كىمل كىمل كىمل كىملۇرمىـسۇن،ۇرمىـسۇن،ۇرمىـسۇن،ۇرمىـسۇن، قالد قالد قالد قالدهپلهتـتههپلهتـتههپلهتـتههپلهتـتهغغغغ) ) ) ) ئىبادىتىـدىنئىبادىتىـدىنئىبادىتىـدىنئىبادىتىـدىن----هتهتهتهت تـائ تـائ تـائ تـائڭڭڭڭ ئالالھنىـ ئالالھنىـ ئالالھنىـ ئالالھنىـهنىهنىهنىهنىيييي((((
 )هتئاي-9 ۇنافىقۇن مۈرهس (»»»»....ۇچىالردۇرۇچىالردۇرۇچىالردۇرۇچىالردۇر زىيان تارتق زىيان تارتق زىيان تارتق زىيان تارتقۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئهن،هن،هن،هن، قىلىدىك قىلىدىك قىلىدىك قىلىدىكۇنداقۇنداقۇنداقۇنداقشششش

 هرتلهر شـېگىـشلىك ھازىرالشـقا ته كىرىشتۇنىغا قوشڭ ئالالھنىيۇقىرىقىالر
 دوســـتلىرى قاتارىغـــا ڭ ھازىرلىمىغـــانالر ئالالھنىـــهزىلهتلهرنـــى پۇ بـــۇپ،بولـــ
 ۇپال سـىناش بولـهزىلىتىنـى پهمنىڭ بىر ئادهقهت پۇ بهمهلىيهتته،ئ. هلمهيدۇكىر

ئالالھقـا، . سـىناقتۇر ئىمانىنى سىنايدىغان قـاتتىق ۇنىڭ ئهلكىقالماستىن، ب
 ېغىـشالشتىن بۆزىنى ئچۈنۈ دىنى ئڭ ئالالھنىهنمهيدىغان، ئىشۈنىگه كهتئاخىر

 قارىتىلغـان ۆزىگه ئـۆلهشـلهرنى تهدهل خىـل بۇ بـهملهر، ئـادۇرىـدىغان قاچۆزىنىئ
 ۆلىمهســلىكنىڭ تهدهل بهنئامــالالر بىــل-ه خىــل چــارهر ھېــسابالپ، ھهرىمــانهج

 هرد دۇنى قىلسا، بـهرپ سهرسه نهر بىرۆپتۇرك-ئازدۇر ۇبادام. هيدۇباھانىسىنى ئىزد
 يـــاكى ۇ، ماختايـــدۆزلىرىنى ئـــۈچـــۈن، ئهڭگىللىـــتىش يهردىنـــى دېـــسابالپ،ھ

 ۇالرنىـڭئ. ۇ قىلىـشىدۇ ئىشلىرىنى بىلىـشىنى ئـارزۇ بۆزلىرىنىڭ ئڭباشقىالرنى
 بىـر خىـل ئىـسراپچىلىق ۈلـۈكم- قىلغـان مـالهرپ ئالالھ يولىغا سـهقارىشىچ

 ۇرمـۇش،سـاپالىق ت-هيىپ كېلىشتۇرغاندا، سهن رازىلىقى بىلھنىڭ ئالالۇپ،بول
ــرخ ــگهن دۋهتلىكســاخا-هي ــې ــام، ئ  ۇالرنىــڭئ. ېــسابلىنىدۇ ھهقىقىــي ھۇالرچه ن

 ۇل پــهگهرئ. ېــسابلىنىدۇ ھېئــاللىق ھايــاتلىقال رۇنيــادىكى دۇشــۇ مه،قارىــشىچ
 ولغان پايدىسى بهجلىگهننىڭ خۇلئاتاق قازانسا، ئاندىن پ- نامۇم چوقهجلىسهخ

انـسىز نىش- نـامه، بىلمىـسېچكىم ھـهجلهنسه، خۇل بولمىسا، پۇنداق ئۇ،بولىد
. ۇ قارايـدهپ دۋهر بـاراهن بىـلېقىتىۋهتكهن بىكارغا ئۇدا سۇلنى پهقهت پۇبولسا، ب

 قىلغانلىرىنى هرپ سهملهرنىڭ خىل ئادۇب.  بارهتلهر ئايېنىق ئهقته ھۇ بۇرئانداق
 قىلـسا، هۋاسى ماختاپ ئىمان دۆزىنى ئهنىال يۇالر ئهگهر ئۇ، قىلمايدۇلئالالھ قوب

 :ڭالر قاراهتلهرگه ئايۆۋهندىكىت. رۇناپىقالردۇ مهقهت پۇالرئ
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 .ېرهك قىلماسلىق كۆزك-ۆز كۆزىنىئ .8
 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ

  ﴿$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö7777 èè èè???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÇÇ ÇÇ dd dd yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33““““ ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$%%%% xx xx.... ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ((((ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ 

………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uu !! !!$$$$ ss ssvvvv ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( ………… ãã ãã&&&& éé éé#### ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ss ssVVVV yy yyϑϑϑϑ xx xx.... AA AAββββ#### uu uuθθθθ øø øø(((( || ||¹¹¹¹ ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã 

ÒÒ ÒÒ>>>>#### tt tt���� èè èè???? ………… çç ççµµµµ tt tt////$$$$ || ||¹¹¹¹ rr rr'''' ss ssùùùù ×× ××≅≅≅≅ ÎÎ ÎÎ////#### uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� tt ttIIII ss ssùùùù #### VV VV$$$$ ùù ùù#### || ||¹¹¹¹ (( (( ﴾     

    هرپهرپهرپهرپ سـ سـ سـ سـۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈن ئ ئ ئ ئۆرسـىتىشۆرسـىتىشۆرسـىتىشۆرسـىتىش ك ك ك كهرگههرگههرگههرگه كىـشىل كىـشىل كىـشىل كىـشىلېلىنـىېلىنـىېلىنـىېلىنـىمممم----ۇلۇلۇلۇلپـپـپـپـ! ! ! ! ۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر مـ مـ مـ مـئىئىئىئى««««
    ڭڭڭڭنىـنىـنىـنىـ(((( كىـشى  كىـشى  كىـشى  كىـشى هلتۈرمهيـدىغانهلتۈرمهيـدىغانهلتۈرمهيـدىغانهلتۈرمهيـدىغان ئىمان ك ئىمان ك ئىمان ك ئىمان كۈنىگهۈنىگهۈنىگهۈنىگه ك ك ك كهتهتهتهت ئاخىر ئاخىر ئاخىر ئاخىرۋهۋهۋهۋهقىلىدىغان، ئالالھقا قىلىدىغان، ئالالھقا قىلىدىغان، ئالالھقا قىلىدىغان، ئالالھقا 

    هدىقهڭالرنىهدىقهڭالرنىهدىقهڭالرنىهدىقهڭالرنى ســ ســ ســ ســهرگهنهرگهنهرگهنهرگهنئوخــشاش، بئوخــشاش، بئوخــشاش، بئوخــشاش، ب) ) ) ) هتكىنىگههتكىنىگههتكىنىگههتكىنىگهۋۋۋۋ بىكــار قىلىــ بىكــار قىلىــ بىكــار قىلىــ بىكــار قىلىــهمىلىنــىهمىلىنــىهمىلىنــىهمىلىنــىقىلغــان ئقىلغــان ئقىلغــان ئقىلغــان ئ
 ۈرهسـ (»»»»....ۋهتمهڭالرۋهتمهڭالرۋهتمهڭالرۋهتمهڭالر بىكـار قىلىـ بىكـار قىلىـ بىكـار قىلىـ بىكـار قىلىـهنهنهنهن بىـل بىـل بىـل بىـلهتكـۈزۈشهتكـۈزۈشهتكـۈزۈشهتكـۈزۈش ي ي ي يهزىيهتهزىيهتهزىيهتهزىيهت ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه قىلىش  قىلىش  قىلىش  قىلىش هتهتهتهتمىننمىننمىننمىنن

 )هتئاي-264 هقهرهب
 .ېرهك بولماسلىق كۇنياپهرهسد .9

 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ

     ﴿šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã”””” ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ss ssππππ āā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ(((( øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 
ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt7777 ss ssùùùù AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&﴾     

ــالت.... .... .... .... ........«««« ــالتئ ــالتئ ــالتئ ــۈشكككك----ۇنۇنۇنۇنئ ــۈشۆم ــۈشۆم ــۈشۆم ــۆم ــپ، ئ ــ يىغى ــپ، ئ ــ يىغى ــپ، ئ ــ يىغى ــپ، ئ ــۇنىۇنىۇنىۇنى يىغى ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى ــڭڭڭڭ ئالالھنى ــدا س ــ يولى ــدا س ــ يولى ــدا س ــ يولى ــدا س     هرپهرپهرپهرپ يولى
 »»»»....هرگىـنهرگىـنهرگىـنهرگىـن ب ب ب بېشارهتېشارهتېشارهتېشارهت ب ب ب بهنهنهنهنقاتتىق ئازاب بىلقاتتىق ئازاب بىلقاتتىق ئازاب بىلقاتتىق ئازاب بىل) ) ) ) دوزاختا بولىدىغاندوزاختا بولىدىغاندوزاختا بولىدىغاندوزاختا بولىدىغان((((قىلمايدىغانالرغا قىلمايدىغانالرغا قىلمايدىغانالرغا قىلمايدىغانالرغا 

 )هتئاي-34 هۋبه تۈرهس(
 .ېرهك ئالماسلىق كهتكه چۆزىنى ئڭلىغاندا چاقىرىقىنى ئاڭئالالھنى .10
 :هيدۇ دۇنداق مالھئال

 ﴿ωωωω šš šš���� çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ yy yyffff ãã ããƒƒƒƒ 

óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ ÅÅ ÅÅ¦¦¦¦ àà àà((((ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 77 77ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ tt tt ÉÉ ÉÉ)))) −− −−GGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš���� çç ççΡΡΡΡ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ øø øø↔↔↔↔ tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ 

«« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### ôô ôôMMMM tt tt////$$$$ ss ss???? öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ6666 ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ šš ššχχχχρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ uu uu���� tt ttIIII tt ttƒƒƒƒ ﴾     

    هندىنهندىنهندىنهندىن ئىـشىنىدىغانالر سـ ئىـشىنىدىغانالر سـ ئىـشىنىدىغانالر سـ ئىـشىنىدىغانالر سـۈنىگهۈنىگهۈنىگهۈنىگه كـ كـ كـ كـهتهتهتهت ئـاخىر ئـاخىر ئـاخىر ئـاخىرۋهۋهۋهۋهئالالھقا ئالالھقا ئالالھقا ئالالھقا !) !) !) !) ۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدئى مئى مئى مئى م((((««««
 ئـالالھ  ئـالالھ  ئـالالھ  ئـالالھ ۇ،ۇ،ۇ،ۇ، سورىمايد سورىمايد سورىمايد سورىمايدۇخسهتۇخسهتۇخسهتۇخسهت جىھاد قىلىشقا ر جىھاد قىلىشقا ر جىھاد قىلىشقا ر جىھاد قىلىشقا رهنهنهنهن جانلىرى بىل جانلىرى بىل جانلىرى بىل جانلىرى بىلۋهۋهۋهۋه    هنهنهنهنماللىرى بىلماللىرى بىلماللىرى بىلماللىرى بىل
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ــدان بىلىــدهقــۋادارالرنىهقــۋادارالرنىهقــۋادارالرنىهقــۋادارالرنىتتتت ــدان بىلىــد ئوب ــدان بىلىــد ئوب ــدان بىلىــد ئوب     ۋهۋهۋهۋه ئالالھقــا  ئالالھقــا  ئالالھقــا  ئالالھقــا هقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پهندىنهندىنهندىنهندىنســســســســ!) !) !) !) ۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدئــى مــئــى مــئــى مــئــى مــ. (. (. (. (ۇۇۇۇ ئوب
    ېنىڭېنىڭېنىڭېنىڭ س س س سۋهۋهۋهۋه        هههه بىرلىكىگ بىرلىكىگ بىرلىكىگ بىرلىكىگڭڭڭڭئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى(((( دىللىرىدا  دىللىرىدا  دىللىرىدا  دىللىرىدا هنمهيدىغانالر،هنمهيدىغانالر،هنمهيدىغانالر،هنمهيدىغانالر، ئىش ئىش ئىش ئىشۈنىگهۈنىگهۈنىگهۈنىگه ك ك ك كهتهتهتهتئاخىرئاخىرئاخىرئاخىر

    ېڭىرقاپېڭىرقاپېڭىرقاپېڭىرقاپ ت ت ت تۇمانىداۇمانىداۇمانىداۇمانىدا گ گ گ گۆزۆزۆزۆز ئ ئ ئ ئۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇ،ۇ،ۇ،ۇ، سورايد سورايد سورايد سورايدۇخسهتۇخسهتۇخسهتۇخسهت بارالر ر بارالر ر بارالر ر بارالر رۇمانىۇمانىۇمانىۇمانىگگگگ) ) ) ) هيغهمبهرلىكىڭگههيغهمبهرلىكىڭگههيغهمبهرلىكىڭگههيغهمبهرلىكىڭگهپپپپ
 )هت ئاي45-44 هۋبه تۈرهس (»»»»....ۈرىدۇۈرىدۇۈرىدۇۈرىدۇيييي

 .ېرهك كۇنۇشى ئالالھقا بويسهن بىلۋۇجۇدى ۈتۈن پهت، نىيۈتۈنپ. 11
 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ

  ﴿$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ ββββ rr rr&&&& ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ tt tt6666 øø øø)))) èè èè???? öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç ççGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) xx xx(((( tt ttΡΡΡΡ HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx(((( ŸŸ ŸŸ2222 «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 

ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn<<<<$$$$ || ||¡¡¡¡ àà àà2222 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ èè èèδδδδ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ xx xx....﴾     

    ۇالرۇالرۇالرۇالر ئـ ئـ ئـ ئـۇكى،ۇكى،ۇكى،ۇكى،دددد بولمايـ بولمايـ بولمايـ بولمايـۇلۇلۇلۇل قوبـ قوبـ قوبـ قوبـۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈن ئ ئ ئ ئۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭ ش ش ش شهپىقىلىرىهپىقىلىرىهپىقىلىرىهپىقىلىرى ن ن ن نهرگهنهرگهنهرگهنهرگهن ب ب ب بئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭئۇالرنىڭ««««
 ياقماسلىق  ياقماسلىق  ياقماسلىق  ياقماسلىق ۇشۇشۇشۇش نامازنى خ نامازنى خ نامازنى خ نامازنى خۇ،ۇ،ۇ،ۇ، ئىنكار قىلىد ئىنكار قىلىد ئىنكار قىلىد ئىنكار قىلىدهيغهمبىرىنىهيغهمبىرىنىهيغهمبىرىنىهيغهمبىرىنى پ پ پ پڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىۋهۋهۋهۋهئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى 

-54 هۋبه تۈرهسـ (»»»»....هرمهيـدۇهرمهيـدۇهرمهيـدۇهرمهيـدۇ ب ب ب بهنهنهنهنرازىلىق بىـلرازىلىق بىـلرازىلىق بىـلرازىلىق بىـل) ) ) ) ېلىنىېلىنىېلىنىېلىنىمممم----ۇلۇلۇلۇلپپپپ ( ( ( (ۇيدۇ،ۇيدۇ،ۇيدۇ،ۇيدۇ، ئوق ئوق ئوق ئوقهنهنهنهنبىلبىلبىلبىل
 )هتئاي

 ﴿ββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ((((≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ àà ààÒÒÒÒ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ << <<ÙÙÙÙ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 44 44 šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

šš ššχχχχ öö ööθθθθ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### šš ššχχχχθθθθ àà ààÒÒÒÒ ÎÎ ÎÎ6666 øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& 44 44 (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ nn nnΣΣΣΣ ©© ©©!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ uu uu���� ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ tt tt⊥⊥⊥⊥ ss ssùùùù 33 33 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) 

tt tt ÉÉ ÉÉ)))) ÏÏ ÏÏ((((≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ xx xx(((( øø øø9999 $$ $$####﴾     

     ئىماندىن يىراق ئىماندىن يىراق ئىماندىن يىراق ئىماندىن يىراقۋهۋهۋهۋه    ۇناپىقلىقتاۇناپىقلىقتاۇناپىقلىقتاۇناپىقلىقتامممم(((( ئايالالر  ئايالالر  ئايالالر  ئايالالر ۇناپىقۇناپىقۇناپىقۇناپىق م م م مهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلهرلهرهرلهرهرلهرهرلهر ئ ئ ئ ئمۇناپىقمۇناپىقمۇناپىقمۇناپىق««««
ىلىقتىن ىلىقتىن ىلىقتىن ىلىقتىن  ياخــش ياخــش ياخــش ياخــشۇيرۇيــدۇ،ۇيرۇيــدۇ،ۇيرۇيــدۇ،ۇيرۇيــدۇ، يامانلىققــا ب يامانلىققــا ب يامانلىققــا ب يامانلىققــا بۇالرۇالرۇالرۇالر ئــ ئــ ئــ ئــۇ،ۇ،ۇ،ۇ، ئوخــشايد ئوخــشايد ئوخــشايد ئوخــشايدههههبىــرىگبىــرىگبىــرىگبىــرىگ----بىــربىــربىــربىــر) ) ) ) ۇشـتاۇشـتاۇشـتاۇشـتابولبولبولبول

). ). ). ). هرمهيدۇهرمهيدۇهرمهيدۇهرمهيدۇ ب ب ب بهدىقههدىقههدىقههدىقه قىلىپ س قىلىپ س قىلىپ س قىلىپ سېخىللىقېخىللىقېخىللىقېخىللىق ب ب ب بهنىهنىهنىهنىيييي (  (  (  ( ۇمۇۋالىدۇۇمۇۋالىدۇۇمۇۋالىدۇۇمۇۋالىدۇ قوللىرىنى ي قوللىرىنى ي قوللىرىنى ي قوللىرىنى يۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇ،ۇ،ۇ،ۇ،توسىدتوسىدتوسىدتوسىد
    ۇۇۇۇ، ئـالالھم، ئـالالھم، ئـالالھم، ئـالالھم))))هتتـىهتتـىهتتـىهتتـى ئ ئ ئ ئهركهركهركهرك ت ت ت تئىتىنىئىتىنىئىتىنىئىتىنى تـا تـا تـا تـاڭڭڭڭ ئالالھنىـ ئالالھنىـ ئالالھنىـ ئالالھنىـهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (ۇنتـۇدىۇنتـۇدىۇنتـۇدىۇنتـۇدى ئالالھنى ئ ئالالھنى ئ ئالالھنى ئ ئالالھنى ئۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ
    هھرۇمهھرۇمهھرۇمهھرۇم م م م مهھمىتىدىنهھمىتىدىنهھمىتىدىنهھمىتىدىن ر ر ر رۋهۋهۋهۋه        هزلىدىنهزلىدىنهزلىدىنهزلىدىن پ پ پ پۆزىنىڭۆزىنىڭۆزىنىڭۆزىنىڭ ئ ئ ئ ئۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنى ئالالھ ئ ئالالھ ئ ئالالھ ئ ئالالھ ئهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (ۇنتۇدىۇنتۇدىۇنتۇدىۇنتۇدى ئ ئ ئ ئۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنىئئئئ

 )هتئاي-67 هۋبه تۈرهس (»»»»....ۇرۇرۇرۇر پاسىقالرد پاسىقالرد پاسىقالرد پاسىقالردررررۇناپىقالۇناپىقالۇناپىقالۇناپىقال م م م مۈبھىسىزكى،ۈبھىسىزكى،ۈبھىسىزكى،ۈبھىسىزكى،شششش). ). ). ). قىلدىقىلدىقىلدىقىلدى
 قارىماسـلىق هپياسـاق د-ۋان ئالهدىقىلهرنى سېرىلگهنئالالھ يولىدا ب .12

 .ېرهكك
 هيدۇ؛ دۇنداق مئالالھ

 ﴿ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>#### {{ {{���� ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ $$####  tt ttΒΒΒΒ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ‚‚‚‚ −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ $$$$ YY YYΒΒΒΒ tt tt���� øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ﴾     

    هههههرىمـانهرىمـانهرىمـانهرىمـان ج ج ج جهرسـىلىرىنىهرسـىلىرىنىهرسـىلىرىنىهرسـىلىرىنى ن ن ن نهرگهنهرگهنهرگهنهرگهنبببب) ) ) ) ئـالالھ يولىـدائـالالھ يولىـدائـالالھ يولىـدائـالالھ يولىـدا ( ( ( (هزىلىرىهزىلىرىهزىلىرىهزىلىرى ب ب ب بئهئرابىالردىنئهئرابىالردىنئهئرابىالردىنئهئرابىالردىن««««



 

 .184. 

 )هتئاي-98 هۋبه تۈرهس (»»»»....ېساباليدۇېساباليدۇېساباليدۇېساباليدۇھھھھ
 .ېرهك قىلماسلىق كېخىللىقب .13

 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ

  ﴿óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ ÏÏ ÏÏ II IIωωωω àà ààσσσσ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyδδδδ šš ššχχχχ öö ööθθθθ tt ttãããã ôô ôô‰‰‰‰ èè èè???? (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ çç ççFFFF ÏÏ ÏÏ9999 ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà6666ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ssùùùù  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã≅≅≅≅ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ (( (( 
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yy‚‚‚‚ öö öö6666 tt ttƒƒƒƒ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ãã ãã≅≅≅≅ yy yy‚‚‚‚ öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ  tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø(((( ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ 44 44 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ââ ââ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà(((( øø øø9999 $$ $$#### 44 44 χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ tt ttGGGG ss ss???? 

öö ööΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 tt ttFFFF óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ ää ää.... uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ èè èèOOOO ŸŸ ŸŸωωωω (( ((#### þþ þþθθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ //// ää ää3333 nn nn====≈≈≈≈ ss ssVVVV øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ﴾     

    هرپهرپهرپهرپسسسس) ) ) ) مالمالمالمال----ۇلۇلۇلۇلپپپپ(((( يولىدا  يولىدا  يولىدا  يولىدا ڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىهركى،هركى،هركى،هركى، سىل سىل سىل سىلهرهرهرهر كىشىل كىشىل كىشىل كىشىلۇنداقۇنداقۇنداقۇنداق ش ش ش شسىلهرسىلهرسىلهرسىلهر««««
 قىلىـدىغانالر بـار،  قىلىـدىغانالر بـار،  قىلىـدىغانالر بـار،  قىلىـدىغانالر بـار، ېخىللىـقېخىللىـقېخىللىـقېخىللىـق ب ب ب بڭالرداڭالرداڭالرداڭالردا ئـارا ئـارا ئـارا ئـاراهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ سـىل سـىل سـىل سـىلڭالر،ڭالر،ڭالر،ڭالر،قىلىشقا چاقىرىلـساقىلىشقا چاقىرىلـساقىلىشقا چاقىرىلـساقىلىشقا چاقىرىلـسا

    ۇ،ۇ،ۇ،ۇ، قىلىد قىلىد قىلىد قىلىدېخىللىقېخىللىقېخىللىقېخىللىق ب ب ب بۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن زىيىنى ئ زىيىنى ئ زىيىنى ئ زىيىنى ئۆزىنىڭۆزىنىڭۆزىنىڭۆزىنىڭ ئ ئ ئ ئۇۇۇۇ ئ ئ ئ ئهن،هن،هن،هن،دىكدىكدىكدىك قىلى قىلى قىلى قىلىېخىللىقېخىللىقېخىللىقېخىللىقكىمكى بكىمكى بكىمكى بكىمكى ب
) ) ) ) ئالالھقائالالھقائالالھقائالالھقا ( ( ( (ساڭالرساڭالرساڭالرساڭالر بول بول بول بولهرهرهرهر سىل سىل سىل سىلهتتۇر،هتتۇر،هتتۇر،هتتۇر،بىھاجبىھاجبىھاجبىھاج) ) ) ) ۈلكۈڭالردىنۈلكۈڭالردىنۈلكۈڭالردىنۈلكۈڭالردىنمممم---- مال مال مال مالهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭسىلسىلسىلسىل((((ئالالھ ئالالھ ئالالھ ئالالھ 

 ئـالالھ  ئـالالھ  ئـالالھ  ئـالالھ ۆرۈسـهڭالر،ۆرۈسـهڭالر،ۆرۈسـهڭالر،ۆرۈسـهڭالر، ئ ئ ئ ئۈزۈزۈزۈزيـيـيـيـ) ) ) )  تائىتىـدىن تائىتىـدىن تائىتىـدىن تائىتىـدىنڭڭڭڭئالالھنىـئالالھنىـئالالھنىـئالالھنىـ ( ( ( (هرهرهرهر سـىل سـىل سـىل سـىلهگهرهگهرهگهرهگهر ئ ئ ئ ئهر،هر،هر،هر،موھتاجسىلموھتاجسىلموھتاجسىلموھتاجسىل
 ئوخشاش  ئوخشاش  ئوخشاش  ئوخشاش هههههرگهرگهرگهرگ سىل سىل سىل سىلۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇرىدۇ،ۇرىدۇ،ۇرىدۇ،ۇرىدۇ، ئالماشت ئالماشت ئالماشت ئالماشتهۋمنىهۋمنىهۋمنىهۋمنى باشقا بىر ق باشقا بىر ق باشقا بىر ق باشقا بىر قۇڭالرغاۇڭالرغاۇڭالرغاۇڭالرغا ئورن ئورن ئورن ئورنهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭسىلسىلسىلسىل

 )هتئاي-38 ۇھهممهد مۈرهس (»»»»).).).).ۇۇۇۇ قىلىد قىلىد قىلىد قىلىدهتهتهتهت ئالالھقا ئىتائ ئالالھقا ئىتائ ئالالھقا ئىتائ ئالالھقا ئىتائهلكىهلكىهلكىهلكىبببب ( ( ( (ۇۇۇۇبولمايدبولمايدبولمايدبولمايد
 !ېرىنداشالر قئىسالمى

 هقىقىـي ھڭنىـ»زاكـات« بولغـان ۈۋرۈكى تـڭالرنىـڭ دىنىهرنىڭ سـىلۇ بمانا
- باجۇئ. ڭالر قالماهپ د»ېلىقس-باج« بىر خىل هرگىزمۇ ھۇنى ئۇپ،ئورنى بول

 ۇ ئــهۋھىــرى، جڭ ئىــسالمى ھاياتنىــهلىيهتــتههم ئهلكــى بولماســتىن، بېلىقســ
ــ ــادۇددىخ ــر ئ ــاهم بى ــان ب- قايت ــا ئىمتىھ ــپ،قايت ــاخىرى مهڭ ئېرى ــۇ ئ م هۋس

 همنىـڭ ئوخشاش، بىـر ئادۈتتۈرگهنگه پۇش ئوقۆتۈپ ئۇئاخىرىدىكى ئىمتىھاندىنم
 ۇپ،قات سىناقالر بول-ۇ قاتمۇ يولىدىمڭئوخشاشال، ئالالھنى. ۇئىمانىنى سىنايد

 هقـته ھۇبـ (ۇر قىلىـش سـىنىقىدهرپ سـۈلكىنىمـ- مـالهل د سـىناقۆتىنچىت
 ۈلكىنىمـ- مالبهزىلهر، ۇيان بۈندىن كهچچه بىر نۇب).  توختىلىمىزهنه يېيىنك
 نـامرات ۇ بـڭ بىزنىـهممـا ئهتتـۇق، كۆزلهپ سۆپ كهك بهققىده قىلىش ھهدىقهس
 ېـرىش بۆزلهپ سـهققىـده يـولى ھېيىـشنىڭ قانداق بۆپچىلىككه كۆلىتىمىزده،د
ــرهك ــدى، دكې ــشىدۇ ئى ــ. ېيى ــېكىنل ــڭ ئۇالر ئ ــان ۆزلىرىنى ــى تارتق  دىققىتىن
ــىنىڭن ــى قهل دهرس ــسالم روھىن ــۇچى ئى ــۇرغ ــل ئىكۇھى م ــى،م ئامى  هنلىكىن
ــال ھۇســۇلمانالرنىڭم ــقا قايمهرده يهممى ــشىدا، ئۇقۇش ــۇشــۇ مهل دۇچرى  ڭ روھنى
 روھ بولغانـدىال ئانـدىن ۇشـۇ مۇسـۇلمانالردام. هيـدۇ بىلمهنلىكىنـى ئىكهمچىلك
 ۇ ئـهن، خىل روھنـى يوقىتىـپ قويىـدىكۇ بۋادانا. ۇ يولغا كىرىپ قالمايدۇيۇقت
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 .ۇ بولىدۇچار دهتكهھالدا ھاالك
ــنىــڭ»هدىقهســ «هنبىــل» زاكــات «ۆپچىلىككه كــېتىمــدا قېلهركــ  ڭ بىزنى

 ۇ بــهۋهبتىن، ســۇشــۇ مهنلىكىنــى، ئىك»ېنــىج «ۇرمۇشــىمىزنىڭئىجتىمــائىي ت
 ېرىـــشىدىغانلىقىمىزنىىلتىپاتىغـــا ئ ئڭ ئالالھنىـــۇنيـــادىمۇ دۇ ئـــۇنيـــادىمۇ،د
 .ۆتىمهن ئۈشهندۈرۈپچ

 

 مۇھاكىمه
ــڭ ــئالالھنى ــدىغان پهلهپ تۇنى قوش ــلهر قىلى ــسىالر؟ تهزىلهت ــسىلىي قاي  هپ

 .ۋېلىڭالربىلى

  
   ئىجتىمائىيڭ زاكاتنىېكسىيهل- 3

  ئورنىۇرمۇشتىكىت
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
 توختىلىـپ هققىـده ئـورنى ھهقىقىـي ھڭ زاكاتنىـۆلهكته ئىككى بئالدىنقى

 .ۆتىمىز قىلىپ ئۇالھىزه مۇقتىدىن باشقا بىر نهسىلىنى مۇ بهمدى ئۆتتۈم،ئ
 

    ېھرىبانلىقىېھرىبانلىقىېھرىبانلىقىېھرىبانلىقى م م م مئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ
 
 هممىـسىنىڭ ھهدىقىنىڭ سۋه جايلىرىدا زاكات ۇرغۇن ننىڭ» كهرىمقۇرئان«

ــ ــا س ــالالھ يولىغ ــا ئهرپئ ــدىغانلىقى تىلغ ــان، قىلىنى ــدا، هزى بېلىنغ  جايلىرى
ــالالهرنىڭســىل  هرز قهلتۈرىــدىغان ياخــشىلىق كڭالر قىلغىــنىهرپھ يولىــدا ســ ئ

. ېيىلگهن دېرىدۇ بۇرۇپ قايتۇم چوقهرگه سىلۇنى ئالالھ ئۇپ،بول) هسهنه ھهرزىيق(
 هرگه ئـالالھ سـىلهرسـهڭالر، بهرز ئالالھقـا قهر سىل- بولساهنىسى مۆزلهرنىڭ سۇب
 ئالالھ هرنىڭرىدا، سىل جايلىۇرغۇن نۇرئاننىڭ قهنهي. ېگهنلىكتۇر دۇ بولىدهرزدارق

 هلكـى بهمهس، ئېرىـشال بۇرۇپ قـايتهرگه ئالالھ سـىلڭالرنى قىلغىنىهرپيولىدا س
ــچهن ــسه ھهچ ــادهس ــايته زىي ــدىغانلىقى بۇرۇپ ق ــىتىلگهن كېرى ــكك. ۆرس  ۆپچىلى
ــهســتايىدىلئ ــويالپ ب  ئىگىــسى بولغــان ېمىننىــڭ زۋه ڭ ئاســمانالرنىېقىڭالر، ئ

 هممىدىنھ).  سورايمىزهچۈرۈمئالالھدىن ك (ۈشهمدۇ؟ ھاجىتى چهرگه سىلڭزاتنى
 ۈتـۈن شـاھى، پڭ شـاھالرنىۇ؟ سـورامدهرز قۇل پـهردىن ئـالالھ سـىلۇلۇغئالىي، ئ

 ڭ ئىگىـسى بولغـان زاتنىـڭ بايلىقنىـۈتكۈل پۆكۈمرانى، ھۇتلهق مڭىهملهرنئال
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 ئــالالھ بىزنــى ۇلــۇغئ (ۈشــهمدۇ؟ ھــاجىتى چهرســهڭالرغا نهر بىــرهرنىڭســىل
 قىلغـان ئىنئـامى هن بىـلېخىيلىق سـڭ ئالالھنىـىنمـۇ؟ۇمك مۇب). هچۈرگىنك

 ئـام ئـالالھ ئىنهۋاتقىنىڭالرنـى يهرنىڭ بواللىغان، سىلهۋجۇد مهربولغاچقىال سىل
 ۋاتقان ئىـشلىتىۇالر ئـۇ، بوالمـدهمـبهغهل كۇ، بـاي بوالمـدڭالردىكىئـارا. قىلغان

 ۇرالرمـ مىليونىۇ،نـامراتالرم.  ئـالالھ ئىنئـام قىلغـانهممىسىنى ھهرسىلهرنىڭن
 ڭئالالھنىـ. ۇ تايانمايـدېچكىمگه ئالالھ ھـهممائ. ۇ ئالالھقا تايىنىدهممهيلهنھ

 هرگه قىلىـشى، زادى سـىلتهۋسـىيه قىلىـشنى هرپ سېلىڭالرنىم-ۇل پهرگهسىل
 همهلىيهتتهئ). هچۈرگىن ئالالھ بىزنى كۇلۇغئ (ۈشكهنلىكتىنمۇ؟ ھاجىتى چهربىر

 ۆزۈڭالرنىـــڭ ئۈچـــۈن، ئهئهتـــىهنپ مۆزۈڭالرنىـــڭ ئهر ســـىلهممىـــسى ھۇالرنىــڭب
 هرپ ســۇمــدا يولېنىــڭم«: هيــدۇ دۇنــداق ئــالالھ مۇپ، بولــۈچــۈن ئڭالرئىــشلىرى
 ۇرۇپ قـايتهرزنـى قۇ بـهن مۇپ، بولـهرزن بىر خىـل قهته نىسبڭا ماڭالر،قىلغىنى

 هرسهڭالر، بهدىقه سهمبهغهللهرگه كهرسىل. ېساباليمهن ھهرز قۇنى ئهن مېرىمهن،ب
 هرسـىل. ۇرىمهن قـايتهن مۈچـۈن ئۇالر ئـۇرىـدۇ؟ قايتهنىـل بېمه نـهمبهغهللهر كۇب

 بـولغىنى هرزدار قهرگه سـىلۋاقـتىڭالردا، قىلغـان هم يـاردۇغقانلىرىڭالرغانامرات ت
 هرگه سىلۈچۈن ئهمهللىرىڭالر ياخشى ئهرنىڭ سىلهنم. هن مهلكى بهمهس، ئۇالرئ

 يولـدىن ىـپالر،ېي ئايـالالر، مۇل بالىالر، تـېتىم يهر سىلهگهرئ. ېرىمهنئىنئام ب
 هرســهڭالر، بهم يــاردېرىنداشــلىرىڭالرغائاداشــقانالر، قىيىنچىلىقتــا قالغــان ق

 ۇالر ئــهيــدىغىنىڭالر ئىزدهرنىڭســىل. ېزىلىــدۇ يېــسابىمغا ھېنىــڭ مهممىــسىھ
 قىيىنچىلىقتـا هن، بـولىمهسئۇل مهن مۇرۇشقا قايتهرزنى قهن، مهلكى بهمهس،ئ

 ۆســـۈمنى ئېكىن لـــرىـــۋېرىڭالر،ې بهرز قۇل پـــېرىنداشـــلىرىڭالرغاقالغـــان ق
 ۇرالمىــسا، قايتۇلــۇڭالرنى پۇالر ئــهگهر ئۇڭالركى، بولــهم خــاتىرجېــسابلىماڭالر،ھ
ــ ــۇالرنىئ  ۆرۈگه گــېچهكلىرىنــىك- كىــيىمۇالرنىــڭ ئولىتىۋهتمهڭالر، ســۈرمىگه ت

 هرزدار قهرگه سـىلۋهتمهڭالر،ماكانىـدىن ئـايرى-ۆي ئۇالرنى ئڭالر، قىستىماۇشقاقوي
 هرگه سـىلۇرسا، قايتۇق تولهرزنى قۇالر ئهگهر ئهن، مهلكى بهمهس، ئۇالربولغىنى ئ

تا ۇنـداقالمىـسا، ئۇر قايتهرزىنىمـۇ قهسـلى ئۇالر ئهگهر ئېرىمهن، بهن مۆسۈمىنىئ
 ۋانلىقى پـاراۇمنىـڭئوخـشاشال، ئوم. ۆلهيمهن تـهن مۆسـۈمنى ئۋه هرزنى قهسلىئ
ــۈن،ئ ــلىرىڭالرنىڭ قۈچ ــىنىڭ تېرىنداش ــشى ئۇرمۇش ــۈ ياخشىلىنى ــنۈچ  هرپ س

 ۇنى بـهن مۇ، بولـسىمۈچـۈن ئهنپهئهتى مۆزۈڭالرنىڭ ئهر سىلهرچه گڭالر،قىلغىنى
 ېچنهرســه ھېــرىمهن، بنئــام ئىۇق تولــهممىــسىگه ھېــسابالپ، ھهتياخــشى نىــي

 .»ېرىمهن ئىنئام بهسسىلهپ ھهلكى بۇ، قالمايدۈشۈپچ
 ڭ ئالالھنىـــېھرىبـــان مهكـــسىز پادىـــشاھى، چڭ كائىناتنىـــۈتكـــۈل پبـــۇ

 هرگه ئـالالھ سـىلهممىـسىنى ھهرسـىلهرنىڭ نۋاتقان ئىشلىتىهر سىل.ۈپىتىدۇرس
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 ېرىـشكهن ئهر سـىلهلمىـگهن، كهردىـن باشـقا يهرگىزمۇ ھۇپ،ئىنئام قىلغان بول
 ان قىلغـهرنىڭ سـىلهلگهن، كهزىنىسىدىن خڭ ئالالھنىهممىسى ھهرسىلهرنىڭن

 ىـــڭۆزۈڭالرن ئهلكـــى بهمهس، ئهرگىـــنىڭالر ئالالھقـــا بهرگىزمـــۇ ھهدىقهڭالر،ســـ
 يـــاكى هرگىـــنىڭالر، بېرىنداشـــلىرىڭالرغا قڭالرغـــا، مىللىتىۇغقانلىرىڭالرغـــا،ت

- مـالڭ ئالالھنىـهر سـىلۇپ، بولـهتكىنىڭالر ئىـشلۈچـۈن ئۋانلىق پاراۋىئاممى
 هقـته ھۇ بڭرىبان ئالالھنىېھ مهر، قىلىسىلهدىقه سهملىرىڭالرغا ئادۆز ئۈلكىنىم
 :ڭالر قاراېگهنلىكىگه دېمهن

 .»هن ئىنئام قىلىمۇرۇپ قايتهرگه سىلگهننى،هر بڭا ماسىلهر«
 ۆكـۈمرانى ھهملهرنىـڭ ئالۈتكـۈل پهقهتپ)! هكـبهر ئۇئـالالھ (ۇلۇغدۇر ئئالالھ

 ھـــاجىتى ېچنهرســـىگه ھۇ، بولىـــدېھرىبــانلىق مۇشـــۇنداقبولغــان زاتـــتىال م
ــشاھال مۈشــمهيدىغانچ ــدېخىيلىق ســۇشــۇنداق پادى ــۇ، قىالالي  ۇنى ئىنــسانالر ب
 .هلتۈرهلمهيدۇ كۇ قىلىشنى خىيالىغىمهتتا ھۇ، قىاللمايدهرگىزمۇھ

 

 ۇھاكىمهم
 ۈشـهندۈرۈپ چهن پاكىتالر بىلهمىلى ئېھرىبانلىقىنى ئىنتايىن مئالالھنىڭ

 .ېرىڭالرب

 
        همىمىيلىكهمىمىيلىكهمىمىيلىكهمىمىيلىك س س س س»»»»ېرىشېرىشېرىشېرىش ب ب ب بهدىقههدىقههدىقههدىقهسسسس « « « «ۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئنېمهنېمهنېمهنېمه

    ۇ؟ۇ؟ۇ؟ۇ؟ قىلىنىد قىلىنىد قىلىنىد قىلىنىدهۋسىيههۋسىيههۋسىيههۋسىيه ت ت ت تهنهنهنهنبىلبىلبىلبىل
 

 ۋه ېھرىبـان مهرنى كىـشىلۈچـۈن ئېمه ئويلىنىـپ باقـايلى، ئـالالھ نـقېنى
 ڭقــۇر چوه قــانچهســىلىنى مۇ بــۇرىــدۇ؟ ئىلھامالندۇنــداق بۇشــقا بولېخىيســ

 ڭقــۇر چوۇنچه مــاھىيىتىنى شــڭ پاكلىقىنىــهقىــدىلهرنىڭ دىنــى ئڭالر،ئويالنــسا
ت هقه پهۋســىيىنىڭ تهمىمىي خىــل ســۇ بــهلــبىڭالردا، قهمــدهھ. هلهيــسىلهربىل

ـــالالھ ت ـــنالئ ـــدىغانلىقىنى، كهرهپتى ـــن باشـــقا يېلى ـــدىغانلى كهردى  قىنىهلمهي
 .هستىقاليسىلهرت

 .ۇ خالىي بواللمايدهخسىيهتچىلىكتىن شهمئاد .1
 هزهر نۇپ، نــادانلىق خاھىــشى بولــهتــسىزلىك، ئادالۇغۇلۇشــىدىنال تئادهمــده

ساندا - ئانداېگهندىمۇ دۆرهلىدى يىراقنى كۆرهلمهيدىغان،دائىرىسى تار، يىراقنى ك
 ۇ، خـالى بواللمايـدتىنهخسىيهتچىلىكئىنسان ش. ه ئىگهبىئهتكه تۆرهلهيدىغانك

 ۇنداق شــۇ بولــسىمدىلىق پايــۆزىگه ئــۇ، ســىغمايدۆرۈشكاللىــسىغا يىراقنــى كــ
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 )هتئاي-37 هنبىيا ئۈرهس (»»»»............................ يارىتىلغان يارىتىلغان يارىتىلغان يارىتىلغانڭغۇڭغۇڭغۇڭغۇ ئالدىرا ئالدىرا ئالدىرا ئالدىرائىنسانئىنسانئىنسانئىنسان««««
 هرھال پايدىسىنى دۋه هتىجىسى نهتكهنلىرىنىڭئ- قىلغانۆزىنىڭ ئئىنسان

 هڭ كۇ، قىاللمايـدېس بار ئىشالرنى ھـهسىرى تڭقۇر چوۇالر ئۇ، ئالدىرايدۆرۈشكهك
ـــۇ، بولىـــدىغان ئىـــش بولـــسىمۈنـــۈمى ئۇددهت مـــۇزۇن ئـــۋه ۆلهملىـــكك  ۇنى ب
 ،ۇ قويىـدېرىپن ب قولدىۇرسهتلهرنى پۇرغۇن نۇنداق بۇالر ئۇڭا،ش. ۈشىنهلمهيدۇچ
 هنپهئهتنىمـۇ مه كىچىككىـنۇالرنى ئـاجىزلىقى ئـۇ ئـاجىزلىقى، بـڭ ئىنـساننىۇب

 ۋامـدىنبو- يـاكى ئاتـاۇللىرىم تاپقـان پـېنىـڭم«: همىـشه ھۇالرئ. ۇزىدۇقوغالتق
 ۇشـىغا بولهھرىمهن بڭ باشقىالرنىېنىڭ، مهممىسى ھۈلۈكلهرنىڭم-قالغان مال

-هيىـپ كېخىمـۇ تۇرۇشـۇمغا،لىرىمنى قاندهۋهسـ ھۆزۈمنىڭ ئۇلالر پۇ بۇ،بولمايد
ــاپالىق ت ــۇشس ــۈمگه، كۇرم ــهچۈرۈش ــامېچ ھ ــدا ن ــابر- بولمىغان ــپ، ۇيئ  قازىنى
 ۇنداق بهگهرئ. ېرهك ئىشلىتىلىشى كۇشۇمغا بولۋهر سازاۆرمىتىگه ھڭباشقىالرنى
 ۆلهر بـاال ئـاچلىقتىن ئـېتىم بىر يهگهر ئهن؟ قىلىمېمه نهجلهپ خۇلبولمىسا، پ

 هلهتلىـك بىكـار تهچكىـچه كهتىگهنـدىن بولـسا يـاكى ئالغـان قېلىـپ كهتكهھال
)  بـاالېـتىمي (ۇ ئـۆلىمهن؟ بـۆڭـۈل كۇنىڭغـا ئۈچـۈن ئېمه نـهن مۈرسـه،قىلىپ ي

ـــ ـــاكى ئۇرمىغانلىقىنى قالـــدۇرغان، مىـــراس قالـــدۆزىگهئاتىـــسىدىن ئ  ۆمـــۈر ي
. ېـرهك كېقىـشى سـوراپ بېرىشنى بۆزىگه قاتناشقانلىق تالونىنى ئۇغۇرتىسىغاس
 ۇل بىر تهچۈرۈۋاتقان كۇرمۇش نامراتچىلىقتا ته ئىچىدڭقوشنىالرنى-قولۇم هگهرئ

 ۇنىڭغـا ئېـرى ئۇن؟ بولـسۇناسـىۋىتىم مېمه نـېنىڭ مهن بىلۇنىڭئايال بولسا، ئ
 ۇچى بىــر يولــهگهرئ.  ئىــدىېــرهك كېتىــشى كۇرۇپ قالــدۈلــۈكم-بىــر ئــاز مــال

 ېمه نـۆت دۇ؟ بـۇن ئىشىم بولسېمه نېنىڭ مهنه يهن بىلۇنىڭبولسا، ئ) ۇساپىرم(
 ۇرمۇشــتا بىرســى تهگهر ئۇ؟ چىقىــدهپهرگه ســهييارلىقــسىزال ته قىلــچۈچــۈنئ

 ۇنىڭغىمـۇ كـارىم؟ ئـالالھ ئېمه نـېنىـڭ مهن بىلۇنىڭ ئۇچرىسا،قىيىنچىلىققا ئ
 تايىنىـپ ۈچىگه كـۆز ئـۇ ئـهرگهن، بۇت ئوخـشاشال ئىككـى قـول، ئىككـى پـڭاما

 بىـر ۇنىڭغـا ئهگهر ئبېـرىمهن؟ هم ياردۇنىڭغا ئۈچۈن ئېمه نهن مېرهك،ياشىشى ك
 ېمهيتىـشكه كۆسۈمنى ئېرىمهن، بهكلىده شهرز قۆسۈملۈك ئۇم چوقهرسهم، بهرسهن

 ۇ بـهرمهيمهن، بهرز قهققهبىكارغا خ- بىكاردىنۇللىرىمنى پهن مۈنكىچ. ۇبولمايد
 ۇل پهن، ياكى پاي قوشىمېتىۋالىمهن، ماشىنا سهن، سالىمۆي ئهن بىلۇللىرىمپ
 پايدىـسىدىن بىـر ۇنىـڭ ئۇڭاشـ. ۇ ئاالاليـدهنپهئهت مۇلۇمدىنم په ئالغان ئادهرزق

 .ۇ قىلىشىدۇنازىره مهس بهپ د»ېرهك كېلىشىمقىسىمنى ئ
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 .ۋىتى ئاقىهخسىيهتچىلىكنىڭش .2
 ياتقان يىالنغـا ېسىپ بايلىقىنى بۆز ئۇددى بايالر، خهخسىيهتچى خىل شبۇ

 ۈچـۈن ئۆپهيتىش كـ پايدىـسىنىۆزىنىـڭ قىلـسا، ئهرپ سۇل پۇ ئهگهرئ. ۇئوخشايد
 قىلىـشقا هم يـاردهمـبهغهلگه كهر بىـرهم پايـدا چىقمىـسا، ھهگهرئ. ۇ قىلىدهرپس

 هرگهن بهرسه نهر بىرهرگهللهمبهغه كۋادانا. ۇ چىقارمايدۇ بىر تىيىنمهلسه،توغرا ك
ــ ــسا، ئ ــۇبول ــهر ھۇم چوق ــپ، ب ــالالرنى قىلى ــل ئام ــامراتتىن ئۇ خى ــڭ ن  ۆزىنى

 قىيىنچىلىقتـا قالغـان ۇ ئهگهرئ. ندۈرۈۋالىدۇۈمال ئ-ۇل پۆپرهك كهرگىنىدىنمۇب
 ناھـايىتى ۇنىڭغـا ئۆزىنىـڭ ئهرده يهممىـال بولـسا، ھهرگهن بهم ياردهمگه ئادهربىر
 خىجىللىقتا ۈتۈنلهي بىچارىنى پۇ بېلىپ، سۋراڭ داىقىنى قىلغانلهپقهت شڭچو
 كههت پائـالىيۋى ئاممىهر بىرۇ ئهگهرئ. ۆكىدۇ تۆرمىتىنىھ-هت ئىززۇنىڭ ئۇپ،قوي

 هپ قانچىلىــك نۆزىگه ئــهتتىن پائــالىيۇ بــهنقاتناشــماقچى بولــسا، ئالــدى بىــل
 هرگىــــز ھۇنىڭغــــا چىقمىــــسا، بهپ نهگهرئ. ېــــساباليدۇ ھېلىــــدىغانلىقىنىك
 .تناشمايدۇقا

ــۇ ــاراكتب ــاقىهملهرنىــڭ ئادېردىكى خىــل خ ــدۋىتى ئ ــداق بولى  هقهت پۇ؟ قان
 هتكه بااليىئـاپۆزىمـۇئ قالماسـتىن، ئاخىرىـدا ۇچراپ زىيانغـا ئـڭ چـوېكتىپكولل

 بـايلىق هن، بولىـدىكهملهر خىلـدىكى ئـادۇ بـهمئىيهتـتهبىـر ج. ۇ بولىدۇپتىالم
 ۇرغـۇن نېلىـپ، قهركهزلىـشىپ قولىغـا مهرنىڭئاستا ئاز ساندىكى كىشىل-ئاستا

 ۇلى پـڭبايالرنىـ. ۇ چىقىرىـدهلتـۈرۈپ كېلىـشىنى قڭـاچيالى- ئـاچهرنىڭكىشىل
ـــس ـــدۇ، كېرىدومىلىغان ـــڭهمبهغهل كۆپىيى ـــى تلهرنى ـــدىن كۇرمۇش ـــ-ۈن  ۈنگهك
ـــشىد ـــامرات ج. ۇناچارلى ـــر ن ـــيهتبى ـــڭ جىنايهمئى ـــۈكى بهتنى ـــۆش  ۇپ، بول

 يــامراپ ېــسهللىك ھالــدا ئـاجىزالپ، كهبىئىـي تۇۋۋىتى قــهدهن بۆپچىلىكنىـڭك
ــدۇ،ك ــزمېتى ــدارى هت خى ــدارى زور دۋه ئىقتى ــارىتىش ئىقتى ــايلىق ي ــده ب  هرىجى
 هلگهننـىنـامراتالر باشـقا ك. ۇزۇلىدۇ بهخالق ئېلىپ ئهۋجنادانلىق ئ. ۆۋهنلهيدۇت
 بــايالر ۈچىيىــدۇ، كېرى بارغانــسۋانلىــقئــاخىرى زورا. ۇ بولىــدهجبــۇر مۆرۈشــكهك
 بـاي ۇ ئاخىرىـدا بىرمـهڭ ئنىـدۇ، قىلىڭتـاال-ۇالڭ ئائىلىسى بۇچراپ، ئهستكهق

 .ۇقالمايد
 .هلتۈرىدۇ بارلىققا كۋانلىقىنى پاراهخسنىڭ شۋانلىقى پاراڭكوللىتىپنى .3

 هخـسنىڭ ئويلىنىـپ باقىـدىغان بولـسا، شهن ئىنچىكىلىك بىلچىلىككۆپ
ــڭپارا ــۈنلهي پۋانلىقىنى ــڭ ئومۈت ــاراۇمنى ــدۋانلىقى پ ــدىغانلىقىنى ه ئىچى  بولى

 هرسهڭالر، بهم ياردېرىندىشىڭالرغا قۆز ئارقىلىق ئڭالر بايلىقىهر سىلۋاالاليدۇ،بىلى
ــ ــۇب ــل بايلىقنى ــشى نڭ خى ــوروت قىلىنى ــسىده، ئوب ــىهتىجى ــڭ ئنىمۇلهر س  ۇنى

 ۈچۈن ئرۆزۈڭال ئهقهت پۇپ بولهخسىيهتچى شهر سىلهگهرئ. ېرىشتۈرىدۇپايدىسىغا ئ
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بىـر . ېتىـدۇ ئـازالپ كېرى بارغانـسۈلكىڭالرمـ- مالۇنداقتا ئهجلىسهڭالر، خۇلپ
 هربىـيىلهپ، تۇنى ئـېقىـپ، بـالىنى بېـتىم بىـر يهر سـىلهگهرمىسال ئااليلى، ئ

 ېتىـشتۈرۈپ قىلىـپ يهم ياشايدىغان ئادلال تايىنىپ ھاۈچىگه كۆز ئهمئىيهتتهج
 هرچهگ. ۇ بولىدۆھپهڭالر قوشقان تهمئىيهتكه جۈتكۈل پهرنىڭ سىلۇ بڭالر،چىقسا
 قوشــقان همئىـيهتكه جڭ بالىنىــېـتىم قىلغــان يڭ چـوېقىــپ بۆزۈڭالر ئـهرسـىل

ــسىنىت ــساېس ھــۆھپى ــر ئهمئىيهتنىــڭ جڭالرمۇ، قىاللمى  ۇش بولــهزاســى بى
ــ ــلۈپىتىڭالرس ــىلهن، بى ــي تۇرمه س ــهبىئى ــدا ب ــتىن جۇ ھال ــپهئهت مهمئىيهت  هن

 ېمه نــهن مۇپ، بولــهخــسىيهتچىلهردىن ئىچــى تــار، شهر ســىلهگهرئ. هرئالىــسىل
 مىـراس ۈلـۈكم- مـالۇنىڭغـا ئاتىـسى ئۇدهكمهن؟ قىلغـهم يـاردۇنىڭغـا ئۈچۈنئ

 هچكىـچهك-هتىـدىن باال ئېتىم يۇ بۇنداقتا ئڭالر، بولساېگهن دېرهك كۇرۇشىقالد
 شــاللىنىپ هرىپىــدىن تهمئىــيهت ئــاخىرى جۈرۈپ،ك قىلىــپ يــلىــهلهتبىكــار ت

 ۇئـ.  قوشـالمايتتىۆھپه تـهمئىـيهتكه جۇرۇپ، رولىنـى جـارى قىلـدۆز ئېتىپ،ك
 ۇمكىنلىشى مـۇ بهڭالرنى ئائىلهرنىڭ سىلۇپ،قاراقچىالردىن بول- ئوغرىهلكىمب

 ېرهكـــسىز كهلهت، بىـــر بىكـــار تۈچـــۈن ئهمئىـــيهت جهرنىڭ ســـىلۇبـــ. ئىـــدى
 هشـلىك زىيانكۇنىڭغـا ئهرنىڭ سـىلۇ بـۇپ، بولـهربىيىلىگىنىڭالر تنىهتچىجىناي

ــــنى ــــڭالرالقىلغى ــــدا ئهڭ ئهلكــــى قالماســــتىن، بۇپ بول ــــۇ ئاخىرى  ۆزۈڭالرم
 بىـر هگهر قىيـاس قىلـساق، ئۇشـۇنداقم. هر ساقلىنالمايـسىلهشلىكتىنزىيانك

 هبـلهغ مۈچۈن ئهنپهئهتى مۇمنىڭ جايىدا ئومۆز ئهن بىلهخسىيهتسىزلىك شهمئاد
 هتىجىسىده، نۈللىنىشى قىلىپ گهرهققىي تۈزلۈكسىز ئهمئىيهتنىڭ جۇالسا، بس
 ېــشىپ ئهســسه ھهچــچه نهبلىغىــدىن پايدىــسى، ســالغان مېرىــشىدىغان ئۇنىــڭئ
 هنپهئهتـى مۇمنىڭ جايىدىكى ئومۆز ئهر كىشىلهخسىيهتچى شۇكى،ھالب. ېتىدۇك
 ۆزىنىـڭ ئنىـپيى تاۇققـا جازانىخورلهكـسىچه ئهجلىمهيدۇ، خۇ بىر تىيىنمۈچۈنئ

 نـادانلىقى ۇالرنىـڭ بايلىقى، ئۇالرنىڭ بولسا ئهمهلىيهتتهئ. ۆپهيتىدۇبايلىقىنى ك
ــدىنت ــسۈپهيلى ــدۇ، كېمىيىــپ كېرى بارغان ــۈســتىگه ئۇنىــڭ ئېتى ــڭ ئۇ ب  ۇالرنى

 :ېرىدۇ بېيتىپ ئه ئالالھ بىزگېكمهتنى ھۇنىڭدىكىب.  ېزلهشتۈرىدۇھاالكىتىنى ت
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﴾    
مال مال مال مال ----ۇلۇلۇلۇل پ پ پ پهرهرهرهر بىر بىر بىر بىرۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئۆستۈرۈشۆستۈرۈشۆستۈرۈشۆستۈرۈش ئ ئ ئ ئهههه ئىچىد ئىچىد ئىچىد ئىچىدېلىېلىېلىېلى م م م مۇلۇلۇلۇل پ پ پ پهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ كىشىل كىشىل كىشىل كىشىلسىلهرسىلهرسىلهرسىلهر««««

    هرگىنىمـدىنهرگىنىمـدىنهرگىنىمـدىنهرگىنىمـدىن ب ب ب بهرهرهرهر كىـشىل كىـشىل كىـشىل كىـشىلهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (ۆسـمهيدۇۆسـمهيدۇۆسـمهيدۇۆسـمهيدۇ ئ ئ ئ ئۇۇۇۇ ئ ئ ئ ئهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىدا د د د دڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىهرسهڭالر،هرسهڭالر،هرسهڭالر،هرسهڭالر،بببب
    ڭڭڭڭھنىـھنىـھنىـھنىـ ئالال ئالال ئالال ئالالۋغىنىڭۋغىنىڭۋغىنىڭۋغىنىڭ سـو سـو سـو سـوېـرىلگهنېـرىلگهنېـرىلگهنېـرىلگهن ب ب ب بهنهنهنهن بىـل بىـل بىـل بىـلهتهتهتهت نىـي نىـي نىـي نىـيېـگهنېـگهنېـگهنېـگهن د د د د قايتۇرسۇن قايتۇرسۇن قايتۇرسۇن قايتۇرسۇنجىقراقجىقراقجىقراقجىقراق

ر ر ر ر هدىقهڭالهدىقهڭالهدىقهڭالهدىقهڭال سـ سـ سـ سـهرگهنهرگهنهرگهنهرگهن ب ب ب بۆزلهپۆزلهپۆزلهپۆزلهپ رازىلىقىنى ك رازىلىقىنى ك رازىلىقىنى ك رازىلىقىنى كڭڭڭڭ، ئالالھنى، ئالالھنى، ئالالھنى، ئالالھنى))))ۇۇۇۇ بولمايد بولمايد بولمايد بولمايدۋابۋابۋابۋاب سا سا سا ساهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىدادددد
 )هتئاي-39 ۇم رۈرهس (»»»»....ېرىلىدۇېرىلىدۇېرىلىدۇېرىلىدۇ ب ب ب بۋابۋابۋابۋاب سا سا سا ساهسسىلهپهسسىلهپهسسىلهپهسسىلهپغا ھغا ھغا ھغا ھ))))ېھسانىڭالرېھسانىڭالرېھسانىڭالرېھسانىڭالرياكى ئياكى ئياكى ئياكى ئ((((

 ۋى مـاددىۇالرئـ. ۇ قىاللمايـدېس ھـۇالرنى بهملهر ئىچى تار، نادان ئادلېكىن
ــهنپهئهتنىــڭم ــۇلى ق ــۇپ، بول ــدىكىهميا ھهقهت پۇالر ئ ــرىنلىرى ــان تڭالپ جى  ۇرغ
 ۆپىيىــشىگه كۇللىرىنىــڭ پهت بانكىــدىكى ئامــانۆلىــدۇ، بۆڭــۈل كهڭگىلهرگىــالت
قـانلىقىنى، قانـداق ېتىۋات كهگه نۇللىرىنىـڭ پۆز ئـۇالر ئـېكىن لۆلىدۇ، بۆڭۈلك
 قانـداق چاغـدا پايدىـسى ۆپىيىۋاتقـانلىقىنى، قانچىلىـك كۆپىيىۋاتقانلىقىنى،ك

 هرپ سـهقهت پۇالرئـ. هيـدۇ كىرىـدىغانلىقىنى بىلمۇقىغـا يانچۆز ئۇلۇپ قوشهنبىل
 هر كىـشىلۈنـده كۈگۈنكىب. ۇ بىلىدهلمهيدىغانلىقىنى قايتىپ كۇلنىڭقىلغان پ

ــڭئ ــل ئۆزىنى ــىتى -هقى ــشچانلىقىغا تىۋهپاراس ــرى ــپ، ب ــۇ تايىنى  ڭ نادانلىقنى
 .ۇۋاتىدۇ بولۇنداق شېرىده يهممه ھۇنيانىڭ دۈتۈن پېشهلمهيۋاتىدۇ، يۈگۈنىنىت

 

 مۇھاكىمه
ـــ. 1 ـــلهمىمىيلىك ســـڭئالالھنى ـــشنى ب»هدىقهســـ «هن بى  هۋســـىيه تېرى

ــــشنى ــــائىي جڭقىلى ــــيهتكه ئىجتىم ــــارلىقىنى همئى ــــسى ب ــــداق پايدى  قان
 .ۈشهندۈرۈڭالرچ

 ئىجتىمـــائىي ۆزلۈكنىـــڭ ئاچكۋه ئىچـــى تـــارلىق هخـــسىيهتچىلىك،ش. 2
 .ۈشهندۈرۈڭ چهن زىيانلىرىنى مىسال بىلهلتۈرىدىغان كهمئىيهتكهج

 
     يولى يولى يولى يولىڭڭڭڭ قىلىشنى قىلىشنى قىلىشنى قىلىشنىھهلھهلھهلھهل

 
 ۈچى بىلگـهممىنـى قارىتـا، ھهھۋالغا ئىجتىمائىي ئۇرهككهپ ميۇقىرىقىدهك

 هڭ ئۇپ، بولــۆرســهتكهن يــوللىرىنى كڭ قىلىــشنىهل ھهرىمــده كۇرئــانئــالالھ ق
 هقىقىــي ئىــشىنىش، ئالالھقــا ھۈنىگه كــهت ئــاخىرۋهھــالقىلىق ئىــش ئالالھقــا 

 ڭىسىنىهمم ھهزىنىلهرنىڭ خهمدىكى ئالهممىسى، ھهرنىڭئىشىنىدىغان كىشىل
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 ۇرۇش باشـــقڭ ئالىمىنىـــهت ئىنـــسانىيهنلىكىنـــى، ئىكهنـــسۇپئالالھقـــا م
ــۇھوق ــۇقىنىڭم ــدڭ ئالالھنى ــى، ئىكه ئىلكى ــهنلىكىن ــك هڭ ئڭ ئالالھنى  كىچى

 بىلىــــپ هممىنــــى ھهيئىلهرگىچه شــــڭ چــــوهڭ تارتىــــپ ئهررىچىلهردىــــنز
ــدىغانلىقىنى،ت يامــان -خــشى بىــر ياهر ھاياتىــدىكى قىلغــان ھنىڭ ئىنــسانۇرى

ــشلىرىدى ــاخىرنئى ــهتته ئ ــرڭ ئالالھنى ــرل- بى ــساب ھهپبى ــدىغانلىقىنى ې  ئالى
 ۇ، تايىنىــدۆرسهتمىــسىگه كڭ بىــر ئىــشىدا ئالالھنىــهر ھۇالر ئــۇڭاشــ. ۇبىلىــد

ــ ــدۇ، راســت قىلىۆزىنىڭكىنىئ ــۈلكىنىمــ- مــالۆزلىرىنىــڭ ئۋالماي  ڭ ئالالھنى
 ڭ ئالالھنىــنىهسىلىــسىزىيــان م- پايــداۇ، قىلىــدهرپ ســه بــويىچۆرسهتمىــسىك
ــويىچۆرسهتك ــسى ب ــر تهمى ــدهرهپ بى ــداقب. ۇ قىلى ــتهھكهم مۇن ــۇس  ڭ ئىماننى
 ۋغا ئالالھقـا قىلىنغـان سـوۇللىرى، قىلغـان پـهرپ سۇالرنىڭ ئېتهكچىلىكىده،ي
 ۇالرنىـڭ ئېزىلىـدۇ، يېـسابىغا ھڭ ئالالھنىـهبىئىـيال تۇڭاشـ. ۇ بولىدۈپىتىدهس

ــل بهنقىلغــان ياخــشى ئىــشلىرىنى باشــقىالر بىلمىــگ ــالالھ ھهن،ى ــهرگىز ئ  ۇم
 هرنىڭ كىــشىلۇنيــادىكى دهمهللىرىنــى ياخــشى ئۇالرنىــڭئ. ۇ قويمايــدۈشــۈرۈپچ
ــراپئ ــشېتى ــلىقىدىن ق- قىلى ــنهزهر،قىلماس ــهتئىي ــالالھ چوق ــدۇم ئ  ۋه ۇ بىلى
 ېرىـدۇ، بۇنيـادا دۇ قىلغان ئىنئامنى ياكى ئۋهده ئالالھ همده ھۇ، قىلىدېتىراپئ

 .ېرىدۇ بۇنيادا دۇياكى ب
 

 ىمهمۇھاك
ـــائىي ـــى جئىجتىم ـــسىيهتچىلىك، شهمئىيهتتىك ـــارلىق هخ ـــى ت  ۋه ئىچ

 ېرهك؟ تايىنىش كېمىگه نۈگىتىشته تۆزلۈكنىئاچك

  
   قىلىشهرپمال س-ۇل ئالالھ يولىدا پېكسىيهل- 4

(IN FAQ FI SABILILLAH) هققىدىكىھ  
 ۇقالر يوليورۇمىئوم

 
        ۋهۋهۋهۋه    ۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمه ك ك ك كۇمىۇمىۇمىۇمى ئوم ئوم ئوم ئوم----ۇقۇقۇقۇق خىل يوليور خىل يوليور خىل يوليور خىل يوليورئىككىئىككىئىككىئىككى

    ))))ۇقۇقۇقۇقيوليوريوليوريوليوريوليور((((    ۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمه ك ك ك كههههئاالھىدئاالھىدئاالھىدئاالھىد
 

 :ېرىنداشالر قئىسالمى
 ۇميۈزلـۈك قارىتـا ئومهمهلـلهرگهيامان ئ- ياخشىهرىئىتىده شۆزىنىڭ ئئالالھ
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 هن بىـلۇنىـڭ بېـتهكلىگهن، يولىغـا يهقۋادارلىق ئىنسانالرنى تېرىپ، بۆرسهتمهك
 ه ئاالھىــدۈچــۈن ئاســتىدا ئىجــرا قىلىــش ئهھــۋال ئه ئاالھىــدهنه يۋاقىتتــابىــر 

 .هرگهن بلهپهلگى بۆرسهتمىمۇك
  

        ۇمىۇمىۇمىۇمى ئوم ئوم ئوم ئومهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكى ھ ھ ھ ھېتىشېتىشېتىشېتىش ياد ئ ياد ئ ياد ئ ياد ئئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى
    ))))ۇقۇقۇقۇقيوليوريوليوريوليوريوليور ( ( ( (ۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهكككك

 
ــالالھنى ــاد ئئ ــتىش ي ــوهڭ ئې ــهقۋادارلىــق تڭ چ ــارلىق ياخــشى ۇپ، بول  ب

 - بولـساۆرسـهتمه كۇمى ئومـهقتىكـى ھۇبـ. ېسابلىنىدۇ ھهنبىئى مهمهللهرنىڭئ
 ېـتىش،ا ئ ئاسـتىدا دائىـم ئـالالھنى يـهھـۋال قانداق ئهر ھۋاقىت، قانداق هرھ
 :هيدۇق دۇندائالالھ م. ېگهنلىكتۇر دېرهك قىلماسلىق كهرۋالىق بىپهرگىزمۇھ
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    هنهنهنهن بىـل بىـل بىـل بىـلېچهېچهېچهېچه يارىتىلىشىدا، كـ يارىتىلىشىدا، كـ يارىتىلىشىدا، كـ يارىتىلىشىدا، كـېمىننىڭېمىننىڭېمىننىڭېمىننىڭ ز ز ز زۋهۋهۋهۋه    ڭڭڭڭ ئاسمانالرنى ئاسمانالرنى ئاسمانالرنى ئاسمانالرنىشۈبھىسىزكى،شۈبھىسىزكى،شۈبھىسىزكى،شۈبھىسىزكى،««««
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 هتلىرىـده، ئايۇرغـۇن نننىـڭۇرئا قهنه بايان قىلىنغانالردىن باشقا، ييۇقىرىدا
ــاد ئهمىــشه ھهھــۋالالردا خىــل ئهر ھڭئىنــسانالرنى  ۇرۇشــى تېتىــپ ئــالالھنى ي

ــــدىال، ئىنــــسان ئۇشــــۇنداق مهقهت پۈنكى چــــۇيرۇلغــــان،ب  ۆزىنىــــڭ قىلغان
 ۇالرادا ئــۇبــم. ۇ ياشــىيااليدهمــسىز ســاقالپ، تــوغرا يولــدا غلىكىنىيۋىئىنــسانى

 هلبىنـى قۇالرنىـڭ ئهن، قارايـدىكهلسـ ۇرۇشـقا تېتىـپ ياد ئۋاملىقئالالھنى دا
 ېــتىش كهتــنهپ تــوغرا يولــدىن چهپ، ئىگىــلهت يامــان نىــيۋه هۋهسھ-ۋايىھــا
 .ۇزۇلىدۇ بهرتىپىمۇ تۇرمۇش ته،د-ۇ ساقلىنالمايدۋىتىدىنئاقى

  

 مۇھاكىمه
 دىكـى»ۇرئـانق «ۆرسـهتمه كۇمى ئومـهققىـدىكى ھېـتىشئالالھنى يـاد ئ. 1

 ۆرسىتىلگهن؟ كهتلهردهقايسى ئاي
 قارىغــانلىقتىن قانــداق هل ســۇرۇشــقا تېتىــپ يــاد ئهمىــشهئـالالھنى ھ .2

 .ڭ قىلىۇالھىزه مۇ؟ چىقىدېلىپ كۋهتلهر ئاقىېغىرئ

 
    ۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمه ك ك ك كهههه ئاالھىد ئاالھىد ئاالھىد ئاالھىدهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكى ھ ھ ھ ھېتىشېتىشېتىشېتىش ياد ئ ياد ئ ياد ئ ياد ئئالالھنىئالالھنىئالالھنىئالالھنى

 
 ۆرسـهتمه كۇمى ئومـېتىشتىكى بايان قىلىنغانلىرى ئالالھنى ياد ئيۇقىرىدا

 نامـاز -ۇسـۇل ئه ئاالھىـدۈرلـۈك بىـر تكىېتىـشتى ئالالھنى ياد ئهمدى ئۇپ،بول
 بىر هرھ. ۇلىدۇ ناماز ئوقۋاخ هش بۈندهبىر ك. ۆتىمهن ئېرىپ بۈشهنچه چهققىدهھ

 هرز، پهممىـسى ھۇالرنىڭ بولۇپ، بۆلۈنىدىغان بهكئهتكه رهچچه بىر نهنه ناماز يۋاخ
 هر ھۇبـ. ۇمكىن مېتىشى كۋاقىت هتراپىدا ئۇت مىن15 ۈچۈن ناماز ئۋاخ بىر هرھ

 ېـتىش ئالالھنى يـاد ئهقىقىده دهر ھېكۇنت، سهرئاخىرى ھ- نامازدا باشتىنۋاخ
نامـاز  (ه ئىچىـدۋاقىـت ۇقىم مـۇشـۇ مهرگىزمـۇ، ھۇ بهممائ. ېگهنلىكتۇر دېرهكك

 ۇنتــۇپ ئــالالھنى ئۋاقىتتــا قالغــان ېتىــپ، يــاد ئئــالالھنى) ۋاقىتتــا ۇغــانئوق
ــسا ــدڭالرمۇقال ــك دۇ، بولى ــقىچ. همهس ئېگهنلى ــپهباش ــدا، ئ قىلى ــېيتقان  ېچ ھ

 هن بىلڭالر كامالى ئىخالسىهت، نىيۈتۈن پۋاقىتتا هلگىلهنگهن بۇشۇبولمىغاندا م
 ۇدىمـۋاقتىڭالر ئالـدىراش ېيىنكـى نامـازدىن كېرهك، كېتىشىڭالرئالالھنى ياد ئ

 ېگهنلىكتۇر دېرهك، كۇرۇشۇڭالر تېتىپ ئالالھنى ياد ئۋاملىقدا
. 

 مۇھاكىمه
  قايسى؟ۆرسهتمه كهھىد ئاالېتىشتىكى ياد ئئالالھنى
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        ))))ېتىشېتىشېتىشېتىش ئ ئ ئ ئهقدىمهقدىمهقدىمهقدىمتتتت(((( قىلىش  قىلىش  قىلىش  قىلىش هرپهرپهرپهرپمال سمال سمال سمال س----ۇلۇلۇلۇل يولىدا پ يولىدا پ يولىدا پ يولىدا پئالالھئالالھئالالھئالالھ

    ))))ۇقۇقۇقۇقيوليوريوليوريوليوريوليور ( ( ( (ۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمه ك ك ك كۇمىۇمىۇمىۇمى ئوم ئوم ئوم ئومهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكىھھھھ
 

 ۇمى ئومــهققىــدىمۇ قىلىــش ھهرپمــال ســ-ۇل ئوخــشاش، پــيۇقىرىــدىكىگه
:  بـارۆرسـهتمه كۇنـداق مهھهتـتىنبىـر ج.  بـارۆرسـهتمه كه ئاالھىـدۋه ۆرسـهتمهك
ــار، ب« ــرهك،اســلىق ك بولمېخىــلئىچــى ت ــې ــهنبىئــى مۇناھنىــڭ گۇ ب  ۇپ، بول
 ېھرىبــــانلىق مهقهدهر نهرگه ســــىلڭ ئالالھنىــــۇرمۇشــــۇڭالردا تۈنــــدىلىكك

ــقىلى ــۇپانلىقىنى ئۋاتق ــلىقىۇنت ــمڭالر قالماس ــاتتىكى ھ.  الزى ــداقكائىن  ېچقان
 قىلىــشىنى هپقهتشــ-ېھــرى مۆزۈڭالرغــا ئالالھــدىن ئهرنىڭ ســىلۋه هيئىنىڭشــ
 كائىنــاتتىكى ۈتكــۈل ئــالالھ پېكىن لــۇ،بولمىــسىم ۇقــۇڭالر قىلىــش ھوقهلهپت

 هپقهتشـ-ېھـرى مهن بىـلېخىيلىق ئىنتايىن سۋاقىت هر ھهيئىلهرگهبارلىق ش
 شـارائىت ئاسـتىدا هرگهن يـار بڭالر ئىمكـانىيىتىهرمۇ سـىلۇڭاشـ. اغدۇرۇۋاتىدۇي

 هك،ئىچـم-ېمهك يـهدهر ئىمكـانقڭالر، قىلىـشىهرپمـال سـ-ۇلئالالھ يولىـدا پـ
ــىــرىڭالردىنېچهكلك-كىــيىم ــدىلىرىگه بۇل يوقــسڭ ئالالھنىــېجهپ ت ــاردهن  هم ي

ــشى ــڭالر،قىلى ــانڭ ئالالھنى ــ- ش ــشىش ئهرىپىگهش ــۈن، ئېرى ــن يوۈچ ــدا دى  لى
 هرگىزمـۇ قىلىـشتىن ھهقـدىم تۈلكـۈڭالرنىم- مـالۋه ڭالرنى ھاياتىۆزۈڭالرنىڭئ

 ۇنداقتا ئۆرسهڭالر، ئالالھنى ياخشى كهر سىلهگهرئ. ېرهك كڭالرباش تارتماسلىقى
 ۇربـان قۇھهببىتىڭالرنى بولغـان مـۈلـۈككهم-مـال «ۈچـۈن رازىلىقى ئڭئالالھنى
ــشى ــرهك كڭالرقىلى ــ. »»ې ــا ب ــدۇمان ــالالھ يولى ــا ئ ــال ســ-ۇل پ ــش هرپم  قىلى

 .ۆرسهتمه كۇمى ئومهققىدىكىھ

 مۇھاكىمه
 ۆرســهتمه كۇمى ئومــهققىــدىكى قىلىــش ھهرپمــال ســ-ۇل يولىــدا پــئــالالھ

 قايسى؟

 
        هققىدىكىهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكى قىلىش ھ قىلىش ھ قىلىش ھ قىلىش ھهرپهرپهرپهرپمال سمال سمال سمال س----ۇلۇلۇلۇل يولىدا پ يولىدا پ يولىدا پ يولىدا پئالالھئالالھئالالھئالالھ

    ))))ۇقۇقۇقۇقيوليوريوليوريوليوريوليور ( ( ( (ۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمه ك ك ك كههههئاالھىدئاالھىدئاالھىدئاالھىد
 

ــتىن بىــر جيهنه ــۈك بىــر تهھهت ــۆرســهتمه كه ئاالھىــدۈرل ــار بول  هگهر ئۇپ، ب
 ۈلكۈڭالرنىـڭم- مـالۇم چوقـۇنداقتا بولسا، ئۈلكىڭالرم- مالۇرغۇن نهرنىڭسىل
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 هر سـىلهگهرئ. ېرهك كڭالر قىلىشىهرپبىر قىسمىنى چىقىرىپ، ئالالھ يولىدا س
 ئـالالھ يولىـدا قۇم بىر قىسمىنى ئايرىپ چوڭالر، ئالساۇلھوس- مولهتتىنائزىر

 ېـتىش ئـالالھنى يـاد ئۇت مىنـهچچه نامازدا نۇددى خۇب. ېرهك كڭالرئىشلىتىشى
 قالغان ېتىپ، ئالالھنى ياد ئۇتتا مىنهچچه نۇشۇ مهرگىزمۇ ھېگهنلىك، دېرهكك

ــا ــالالھنى ئۋاقىتت ــۇپ ئ ــساۇنت ــدڭالرمۇ قال ــكېگهن دۇ بولى ــگه دهمهس، ئلى  ېگهن
 ئـاز بىـر قىـسىم - بولـساۆرسـهتمه كالھىـده ئاهردىكـى يۇئوخشاشال، ب. ئوخشاش

 قىلىـشنى هرپ ئايرىـپ، ئـالالھ يولىـدا سـهھـسۇالتالرنى مۋه ۈلكـۈڭالرنىم-مال
 قىلىـشى ۇشـۇنداق مهمال بار ئـادۈلكىم- مالۇقچه ئارتهرگىزمۇ ھۇ بۆرسىتىدۇ،ك
 ۇرسـىمۇ قـاراپ تۇشـتۇرۇپ قول قرمىغانالۇ تېشىپت-ېشىپ ئۈلكىم- مالۆرۈر،ز

ــد ــ دۇبولى ــاتنى بهنه، يۇنداقالشــ. همهسك ئېگهنلى ــايالر زاك ــپ ب ــدىن ېرى  بولغان
 هپ دهن ئـالىمۇ بىر تىيىنمـهندىن مهمدى ئۇم، بولدۇرۇپزاكاتنى تاپش«: ېيىنك

 ېرىـشنى زاكـات بهرگىزمـۇ ھۇبـ. همهس ئېگهنلىكمـۇ دۇ بولىـدېسه د»ڭالرئويلىما
سى هنىـ مۇنىـڭ ئهھهتـتىن، بىـر جهنهي. همهس ئهقسهت مهسلى ئهلگىلهشتىكىب

 ئىجـرا قىلىـش ۇم چوقـهم ئادهۋىيىدىكى بىر ھاللىق سهر ھېرىشبولسا، زاكات ب
 ه، يىتىـشىچڭ ئىمكانىيىتىنىـهم بىر ئادهر باشقا ھۇنىڭدىنب. هرز بولغان پۆرۈرز

 .ېرهك قىلىشى كهرپمال س-ۇلئالالھ يولىدا پ
 

 مۇھاكىمه
 ۆرسـهتمه كه ئاالھىـدهققىـدىكى قىلىـش ھهرپمـال سـ-ۇلىـدا پـ يولئالالھ

 قايسى؟

 
    ۆرسهتمىنىڭۆرسهتمىنىڭۆرسهتمىنىڭۆرسهتمىنىڭ ك ك ك كۇمىۇمىۇمىۇمى ئوم ئوم ئوم ئومهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكىهققىدىكى قىلىش ھ قىلىش ھ قىلىش ھ قىلىش ھهرپهرپهرپهرپسسسس» » » » مالمالمالمال----ۇلۇلۇلۇلپپپپ«««« يولىدا  يولىدا  يولىدا  يولىدا ئالالھئالالھئالالھئالالھ

    ۈشهندۈرۈلۈشىۈشهندۈرۈلۈشىۈشهندۈرۈلۈشىۈشهندۈرۈلۈشى چ چ چ چههههقىسقىچقىسقىچقىسقىچقىسقىچ
 

 ۈشــهنچه چه قىــسقىچهققىــده ھ»ۆرســهتمه كۇمىئومــ «ۆپچىلىككه كــئهمــدى
 .ېرىمهن بۈشهنچهچ ېتىم قېيىنكى كهققىده ھ»ۆرسهتمه كهئاالھىد «ېرىمهن،ب

 »ۆرسـهتمهك «هر بىـرېـتىم قهر بىـر ئاالھىـدىلىكى، ھنىـڭ»هرىـم كقۇرئان«
 ه ئىچىـگۆز ئـۆرسـهتمه كۇ بـۋاقىتتـا، بىـر هن بىـلۇلۇش قويۇرىغائوتت) ۇقيوليور(

 ۇ بـۇڭا شۈشهندۈرۈلىدۇ، چهۋهبلىرى سڭ ئىجرا قىلىشنىۇنى ئۋه ېكمهتئالغان ھ
 ۇنىـڭ ئۋهمىيىتىنـى هھ ئۇنىڭ ئهم، ئاد بىرهر ھۇچى ئىجرا قىلغۆرسهتمىلهرنىك
ــانق«. ۈشــىنىدۇ پايدىــسىنى چېلىــدىغان كېلىــپئ ــم كۇرئ  ڭالر ئاچــسانــى»هرى
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 ۆرىسىلهر؛ كۆۋهندىكىلهرنىت
 .هرتلىرى شۈرلۈك تۈچ ئۇشنىڭتوغرا يولدا بول .1

   ﴿7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ÜÜ ÜÜ====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ6666 øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω || ||==== ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu‘‘‘‘ ¡¡ ¡¡ ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ¡¡ ¡¡ ““““ WW WW‰‰‰‰ èè èèδδδδ zz zzŠŠŠŠ ÉÉ ÉÉ)))) −− −−FFFF ßß ßßϑϑϑϑ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ==== øø øø‹‹‹‹ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 

tt ttββββθθθθ ãã ããΚΚΚΚ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ®® ®®ÿÿÿÿ ÊÊ ÊÊΕΕΕΕ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ øø øø%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ﴾     

    ېتهكچىدۇر،ېتهكچىدۇر،ېتهكچىدۇر،ېتهكچىدۇر، ي ي ي يهقۋادارالرغاهقۋادارالرغاهقۋادارالرغاهقۋادارالرغاتتتت)  )  )  )  ۇۇۇۇئئئئ( ( ( (  يوق،  يوق،  يوق،  يوق، هكهكهكهك ش ش ش شېچېچېچېچھھھھ) ) ) ) ۇرئانداۇرئانداۇرئانداۇرئاندا ق ق ق قهنىهنىهنىهنىيييي(((( كىتابتا  كىتابتا  كىتابتا  كىتابتا بۇبۇبۇبۇ««««
    ۈلۈكتىنۈلۈكتىنۈلۈكتىنۈلۈكتىنمممم---- مال مال مال مالهرگهنهرگهنهرگهنهرگهن بىز ب بىز ب بىز ب بىز بۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ئ ئ ئۇ،ۇ،ۇ،ۇ، نامازنى ئادا قىلىد نامازنى ئادا قىلىد نامازنى ئادا قىلىد نامازنى ئادا قىلىدۇ،ۇ،ۇ،ۇ، ئىشىنىد ئىشىنىد ئىشىنىد ئىشىنىدهيىبكههيىبكههيىبكههيىبكه غ غ غ غۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ
 )هت ئاي3-2 ههقهر بۈرهس (»»»»....ۇۇۇۇ قىلىد قىلىد قىلىد قىلىدهرپهرپهرپهرپسسسس) ) ) )  يولىغا يولىغا يولىغا يولىغاۇداۇداۇداۇداخخخخ((((

 ۇنيـادا دۈگـۈنكى بۇپ، بولـۆرسـىتىلگهن ئاساسـى پرىنـسىپالر كهتلهرده ئايبۇ
 : بولساهرتلهر شۆرۈر زۈرلۈك تۈچ ئېڭىشتىكىتوغرا يولدا م

 ئىشىنىش هقدىرگه تهتكه، ئالالھقا، ئاخىرۇب( ئىشىنىش هيىبكه غبىرىنچى،
 .)ۇ ئالىدهئىچىگ ۆزبولمايدىغانغا ئىشىنىشنى ئ ۆرگىلى كهن بىلۆزقاتارلىق ك

 .ئىككىنچى، نامازنى ئادا قىلىش
 . ئالالھ ئاتا قىلغاننى ئالالھ يولىغا ئىشلىتىشئۈچىنچى،

 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ

 ﴿ ss ss9999 (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss???? §§ §§���� ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ èè èè???? $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ šš ššχχχχθθθθ ™™ ™™6666 ÏÏ ÏÏtttt éé ééBBBB ﴾    

    ڭالرنىـڭڭالرنىـڭڭالرنىـڭڭالرنىـڭ ماللىرى ماللىرى ماللىرى ماللىرىهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (ۇچهۇچهۇچهۇچه قىلمىغـ قىلمىغـ قىلمىغـ قىلمىغـهرپهرپهرپهرپ س س س سهرسهڭالردىنهرسهڭالردىنهرسهڭالردىنهرسهڭالردىن ن ن ن نۆرگهنۆرگهنۆرگهنۆرگهن ك ك ك كياخشىياخشىياخشىياخشى««««
) ) ) ) هنــنهتكههنــنهتكههنــنهتكههنــنهتكه ج ج ج جهنــىهنــىهنــىهنــىيييي(((( ياخــشىلىققا  ياخــشىلىققا  ياخــشىلىققا  ياخــشىلىققا هرگىزمــۇهرگىزمــۇهرگىزمــۇهرگىزمــۇھھھھ) ) ) ) ۇچهۇچهۇچهۇچه قىلمىغــ قىلمىغــ قىلمىغــ قىلمىغــهدىقههدىقههدىقههدىقهســســســســياخشىــسىنى ياخشىــسىنى ياخشىــسىنى ياخشىــسىنى 

 )هتئاي-92 ئال ئىمران ۈرهس (»»»»........................ېرىشهلمهيسىلهرېرىشهلمهيسىلهرېرىشهلمهيسىلهرېرىشهلمهيسىلهرئئئئ

﴿ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää.... ßß ßß‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt���� øø øø)))) xx xx(((( øø øø9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ àà àà2222 ãã ãã���� ãã ããΒΒΒΒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt±±±± óó óóssss xx xx(((( øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((﴾     

ــىلشــهيتانشــهيتانشــهيتانشــهيتان«««« ــىل س ــىل س ــىل س ــرلىقتىن پ پ پ پهرنىهرنىهرنىهرنى س ــرلىقتىنېقى ــرلىقتىنېقى ــرلىقتىنېقى ــدۇ، قورق قورق قورق قورقېقى ــدۇ،ۇتى ــدۇ،ۇتى ــدۇ،ۇتى ــشالرغا ۇتى ــان ئى ــشالرغا  يام ــان ئى ــشالرغا  يام ــان ئى ــشالرغا  يام ــان ئى ــىيييي(((( يام ــىهن ــىهن ــىهن     هن
 )هتئاي-268 هقهره بۈرهس (»»»»........................ۇيرۇيدۇۇيرۇيدۇۇيرۇيدۇۇيرۇيدۇبببب) ) ) ) رمهسلىككهرمهسلىككهرمهسلىككهرمهسلىككههههه زاكات ب زاكات ب زاكات ب زاكات بېخىللىققا،ېخىللىققا،ېخىللىققا،ېخىللىققا،بببب

 :هيدۇ دۇنداق مهنه يئالالھ

 ﴿(( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ùù ùù==== èè èè???? öö öö//// ää ää3333ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππ ss ss3333 èè èè==== öö ööκκκκ −− −−JJJJ9999 $$ $$####﴾     

    هتكههتكههتكههتكه ھـاالك ھـاالك ھـاالك ھـاالكۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنى ئـ ئـ ئـ ئـڭـالر،ڭـالر،ڭـالر،ڭـالر، قىلى قىلى قىلى قىلىهرپهرپهرپهرپسـسـسـسـ) ) ) ) مـالمـالمـالمـال----ۇلۇلۇلۇلپپپپ(((( يولىدا  يولىدا  يولىدا  يولىدا ئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭئالالھنىڭ««««
 )هتئاي-195 هقهره بۈرهس (»»»»............................ڭالرڭالرڭالرڭالرتاشلىماتاشلىماتاشلىماتاشلىما

﴿  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ss ss−−−−θθθθ ãã ããƒƒƒƒ ££ ££xxxx ää ää©©©©  ÏÏ ÏÏµµµµ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øø(((( tt ttΡΡΡΡ šš šš���� ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ šš ššχχχχθθθθ ßß ßßssss ÎÎ ÎÎ==== øø øø(((( ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####﴾     
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    هقــــسهتكههقــــسهتكههقــــسهتكههقــــسهتكه ســــاقالنغانالر م ســــاقالنغانالر م ســــاقالنغانالر م ســــاقالنغانالر مېخىللىقىـــدىنېخىللىقىـــدىنېخىللىقىـــدىنېخىللىقىـــدىن ب ب ب بهپــــسىنىڭهپــــسىنىڭهپــــسىنىڭهپــــسىنىڭ ن ن ن نۆزۆزۆزۆزئـــئـــئـــئـــ    ........................««««
 )هتئاي-9 هشىر ھۈرهس (»»»»....ېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرېرىشكۈچىلهردۇرئئئئ

 .ۇسۇلى ئۇرمۇشئىككى خىل ت .2
 ۇرمـۇشخىـل ت ئىككـى ۇنيـادا دۇ بـهتلهردىن، بايان قىلىنغان ئـاييۇقىرىدا

 يـولى ڭبىـر خىلـى ئالالھنىـ: ۇ بولىـدۈشـىنىۋالغىلى بارلىقىنى چۇسۇلىنىڭئ
ـــ ـــدا بۇپ،بول ـــۇنىڭ ـــدىن قورق ـــۇش، ئالالھ ـــشىلىق، گ ـــالق ئۈزهل ياخ  ۋه هخ

 ئالالھ ۇپ، بولېخىي سۋه هردانهم-هردۇ مڭغانالر، يولدا ماۇ بۇپ، بولۇۋهپپهقىيهتم
 هرپ سۈچۈن ئېھتىياجى ئۆز ئتىن،ۇرماس ئولتهپ دۆپك- ئاتا قىلغاننى ئازۇالرغائ

 قىلىـش هم ياردېرىنداشلىرىغا قۆز بىر قىسمىنى ئايرىپ، ئهنهقىلغاندىن باشقا ي
ــا قىلغــان شــان ــالالھ ئات ــارقىلىق، ئ ــشىدۇ ئهرهپكهشــ-ئ  بىــر خىلــى هنهي. ېرى

 هك تولغاندهن بىلهنپهئهتم- پايداۆرۈنۈشته كۇپ، بولۇسۇلى ئۇرمۇش تهيتاننىڭش
 يولــدىكى ۇبـ. ۇ بارىــدېلىـپ ئهتكه ھــاالكۇالرنى ئـهمهلىيهتــتهئ هممـائ. ۆرۈنىـدۇك

 ېنىنى جۈچۈن ئۇنيامال د-ۇل پۇ، توپاليدۇنياد- ماله بارىچېنىنىڭ جهملهر،ئاد
 هلـسه، قىلىـشقا تـوغرا كهرپمـال سـ-ۇل پـۇپ، ئىنتايىن پىخسىق بولۇ،تىكىد

 .ۇ قىلىدهرپ سۈچۈنال ئۇرۇشىنى قاندهپس نهقهتپ
 

 مۇھاكىمه
  قايسىالر؟هرتى شۈرلۈك تۈچ ئۇشنىڭولدا بولتوغرا ي. 1
  قايسىالر؟ۇسۇلى ئۇرمۇش ئىككى خىل تۇنيادىكى دۇب .2

 
    ۇسۇللىرىۇسۇللىرىۇسۇللىرىۇسۇللىرى ئ ئ ئ ئڭڭڭڭ قىلىشنى قىلىشنى قىلىشنى قىلىشنىهرپهرپهرپهرپمال سمال سمال سمال س----ۇلۇلۇلۇل يولىدا پ يولىدا پ يولىدا پ يولىدا پئالالھئالالھئالالھئالالھ

 
ــده ــۇلمانالرنىڭ متۆۋهن ــۇس ــدا پ ــالالھ يولى ــ-ۇل ئ ــال س ــشنىهرپم  ڭ قىلى

 :ۆتىمهن بايان قىلىپ ئهپبىرل- بىرۇسۇللىرىنىئ
 ۇشـى بولۈچـۈنال رازىلىقـى ئڭ ئالالھنىـهقهت قىلىـش پپهرمال س-ۇلپ .1

 .ېرهكك
 رازىلىقىنـى ڭئالالھنى: هقسهت مۇھىم مهڭ قىلىشتىكى ئهرپمال س-پۇل

ــل ــهشتى ــچۇپ، بول ــۇرالش مه قىل ــابرهجب ــاكى ئ ــتۈرۈش ئۇيىنى ي ــسهت مۆس  هق
 .ۇقىلىنمايد
 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ
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 ﴿$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ šš ššχχχχθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ èè èè???? āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) uu uu !! !!$$$$ tt ttóóóó ÏÏ ÏÏFFFF öö öö//// $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### ﴾     

ــىل    ............................«««« ــىلس ــىلس ــىلس ــهقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پهرهرهرهرس ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى ــى ئڭڭڭڭ ئالالھنى ــى ئ رازىلىق ــى ئ رازىلىق ــى ئ رازىلىق ــۈنال رازىلىق ــۈنالۈچ ــۈنالۈچ ــۈنالۈچ ــر خ خ خ خۈچ ــرهي ــرهي ــرهي ــسانئئئئ----هي ــسانېھ ــسانېھ ــسانېھ     ېھ
 رازىلىقىـدىن باشـقىنى  رازىلىقىـدىن باشـقىنى  رازىلىقىـدىن باشـقىنى  رازىلىقىـدىن باشـقىنى ڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئېھسانىڭالرېھسانىڭالرېھسانىڭالرېھسانىڭالرئئئئ----هيرهيرهيرهير خ خ خ خهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (هرهرهرهرقىلىسىلقىلىسىلقىلىسىلقىلىسىل

 )هتئاي-272 هقهره بۈرهس (»»»»).......).......).......).......ۇتماڭالرۇتماڭالرۇتماڭالرۇتماڭالر ت ت ت تۆزدهۆزدهۆزدهۆزدهكككك

 ﴿$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ŸŸ ŸŸωωωω (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ öö öö7777 èè èè???? ΝΝΝΝ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÇÇ ÇÇ dd dd yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33 33““““ ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$%%%% xx xx.... ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ((((ΨΨΨΨ ãã ããƒƒƒƒ 
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    هرپهرپهرپهرپ سـ سـ سـ سـۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈن ئ ئ ئ ئۆرسـىتىشۆرسـىتىشۆرسـىتىشۆرسـىتىش ك ك ك كهرگههرگههرگههرگه كىـشىل كىـشىل كىـشىل كىـشىلېلىنـىېلىنـىېلىنـىېلىنـىمممم----ۇلۇلۇلۇلپـپـپـپـ! ! ! ! ۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر مـ مـ مـ مـئىئىئىئى««««
    ڭڭڭڭنىـنىـنىـنىـ(((( كىـشى  كىـشى  كىـشى  كىـشى هلتۈرمهيـدىغانهلتۈرمهيـدىغانهلتۈرمهيـدىغانهلتۈرمهيـدىغان ئىمان ك ئىمان ك ئىمان ك ئىمان كۈنىگهۈنىگهۈنىگهۈنىگه ك ك ك كهتهتهتهت ئاخىر ئاخىر ئاخىر ئاخىرۋهۋهۋهۋهىدىغان، ئالالھقا ىدىغان، ئالالھقا ىدىغان، ئالالھقا ىدىغان، ئالالھقا قىلقىلقىلقىل

    هدىقهڭالرنىهدىقهڭالرنىهدىقهڭالرنىهدىقهڭالرنى ســ ســ ســ ســهرگهنهرگهنهرگهنهرگهنئوخــشاش، بئوخــشاش، بئوخــشاش، بئوخــشاش، ب) ) ) ) ۋهتكىنىگهۋهتكىنىگهۋهتكىنىگهۋهتكىنىگه بىكــار قىلىــ بىكــار قىلىــ بىكــار قىلىــ بىكــار قىلىــهمىلىنــىهمىلىنــىهمىلىنــىهمىلىنــىقىلغــان ئقىلغــان ئقىلغــان ئقىلغــان ئ
    ۇنـداقۇنـداقۇنـداقۇنـداقبببب. . . . ۋهتمهڭالرۋهتمهڭالرۋهتمهڭالرۋهتمهڭالر بىكـار قىلىـ بىكـار قىلىـ بىكـار قىلىـ بىكـار قىلىـهنهنهنهن بىـل بىـل بىـل بىـلهتكۈزۈشهتكۈزۈشهتكۈزۈشهتكۈزۈش ي ي ي يهزىيهتهزىيهتهزىيهتهزىيهت ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه قىلىش  قىلىش  قىلىش  قىلىش هتهتهتهتمىننمىننمىننمىنن

    ۇددىۇددىۇددىۇددى خـ خـ خـ خـممممههههئـادئـادئـادئـاد) ) ) )  قىلىدىغان قىلىدىغان قىلىدىغان قىلىدىغانهرپهرپهرپهرپ س س س سۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئۆرسىتىشۆرسىتىشۆرسىتىشۆرسىتىش باشقىالرغا ك باشقىالرغا ك باشقىالرغا ك باشقىالرغا كېلىنىېلىنىېلىنىېلىنىمممم----ۇلۇلۇلۇلپپپپ((((
) ) ) ) ۇيۇلـۇپۇيۇلـۇپۇيۇلـۇپۇيۇلـۇپيييي ( ( ( (ېـيىنېـيىنېـيىنېـيىن ك ك ك كۇردىنۇردىنۇردىنۇردىن قالغـان، قـاتتىن يـامغ قالغـان، قـاتتىن يـامغ قالغـان، قـاتتىن يـامغ قالغـان، قـاتتىن يـامغۇپۇپۇپۇپ قونـ قونـ قونـ قونـڭڭڭڭچـاچـاچـاچـا---- توپـا توپـا توپـا توپـاۈستىگهۈستىگهۈستىگهۈستىگهئئئئ
-264 هقهره بۈرهس (»»»»........................ۇۇۇۇ قالغان سىلىق تاشقا ئوخشايد قالغان سىلىق تاشقا ئوخشايد قالغان سىلىق تاشقا ئوخشايد قالغان سىلىق تاشقا ئوخشايدۇپۇپۇپۇپ بول بول بول بولۇرۇنقىدهكۇرۇنقىدهكۇرۇنقىدهكۇرۇنقىدهكبببب

 )هتئاي
 . قىلماسلىقهتقىلغىنىغا مىنن .2

 هك،ئىچـم-ېمهك يـۇرادىرىڭالرغـا بهمبهغهل كهر بىرهرسىل:  ئىشئىككىنچى
 ۇ قىلىـپ، ئـهت مىنـنهپقىتىڭالرغا قىلغان شڭالر، قىلساهمارد يېچهكك-كىيىم

 .هنجىتمهڭالر رۆڭلىنى كڭبىچارىنى
 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ
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    ۇنىڭغـاۇنىڭغـاۇنىڭغـاۇنىڭغـا قىلىـدىغان، ئارقىـسىدىن ئ قىلىـدىغان، ئارقىـسىدىن ئ قىلىـدىغان، ئارقىـسىدىن ئ قىلىـدىغان، ئارقىـسىدىن ئهرپهرپهرپهرپ ئـالالھ يولىـدا سـ ئـالالھ يولىـدا سـ ئـالالھ يولىـدا سـ ئـالالھ يولىـدا سـېلىنىېلىنىېلىنىېلىنىمممم----پۇلپۇلپۇلپۇل««««
    هنجىتمهيـدىغانهنجىتمهيـدىغانهنجىتمهيـدىغانهنجىتمهيـدىغانرررر) ) ) ) ېرىـشكهنلهرنىېرىـشكهنلهرنىېرىـشكهنلهرنىېرىـشكهنلهرنى ئ ئ ئ ئۋىتىگهۋىتىگهۋىتىگهۋىتىگهساخاساخاساخاساخا----هيرهيرهيرهيرخخخخ ( ( ( (ۋهۋهۋهۋه قىلمايدىغان  قىلمايدىغان  قىلمايدىغان  قىلمايدىغان هتهتهتهتمىننمىننمىننمىنن
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) ) ) ) ۈنىۈنىۈنىۈنى كـ كـ كـ كـهتهتهتهتقىيـامقىيـامقىيـامقىيـام ( ( ( (ۇالرغـاۇالرغـاۇالرغـاۇالرغـا ئ ئ ئ ئۇ،ۇ،ۇ،ۇ، تاپىـد تاپىـد تاپىـد تاپىـدۋابۋابۋابۋاب سـا سـا سـا سـاهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىداهرگاھىدا د د د دهردىگارىنىڭهردىگارىنىڭهردىگارىنىڭهردىگارىنىڭهرۋهرۋهرۋهرۋ پ پ پ پهرهرهرهركىشىلكىشىلكىشىلكىشىل
    هزىـيهتهزىـيهتهزىـيهتهزىـيهتىن ئىن ئىن ئىن ئېـيېـيېـيېـي ك ك ك كهچـۈرۈشهچـۈرۈشهچـۈرۈشهچـۈرۈش ك ك ك كۋهۋهۋهۋه    ۆزۆزۆزۆزياخـشى سـياخـشى سـياخـشى سـياخـشى سـ. . . . ۇۇۇۇ بولمايد بولمايد بولمايد بولمايدۇۇۇۇقايغقايغقايغقايغ----همهمهمهم غ غ غ غۋهۋهۋهۋه    ۇنچۇنچۇنچۇنچقورققورققورققورق

 )هت ئاي263-262 هقهره بۈرهس (»»»»....هۋزهلدۇرهۋزهلدۇرهۋزهلدۇرهۋزهلدۇر ئ ئ ئ ئهدىقىدىنهدىقىدىنهدىقىدىنهدىقىدىن س س س سهتكۈزىدىغانهتكۈزىدىغانهتكۈزىدىغانهتكۈزىدىغانيييي
 ۇشـى ياخشىسى بولهڭ ئۇم چوقهرسىلهر قىلىدىغان نهرپئالالھ يولىدا س .3

 .رهكېك
 هڭ ئۇم چوقــهرســىلهر قىلىــدىغان نهرپئــالالھ يولىــدا ســ:  ئىــشئــۈچىنچى

ــرهك، كۇشــىياخــشىلىرى بول ــار، ســې ــۈپىتى ناچ  هرمهســلىك بۆزگهرگهنلىرىنى ئ
 ۇزۇلغـان سائىلالرغا بهرگهن، بهرنىيىرتىق كىيىمل- كوناهمبهغهللهرگهك. ېرهكك

 ۆزىنىڭكىگه ئۇنىمىدىغىېرىش ئهرىپىدىن ئالالھ تهلگۈسىده كهرگهنلهر،تاماقالرنى ب
 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م. ۇئوخشاش بولىد
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ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44﴾     

    ېمىندىنېمىندىنېمىندىنېمىندىن ز ز ز زهرگههرگههرگههرگه بىز سىل بىز سىل بىز سىل بىز سىلۋهۋهۋهۋه    هرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭ ن ن ن نېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهن ئ ئ ئ ئهرهرهرهرسىلسىلسىلسىل! ! ! ! ۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر م م م مئىئىئىئى««««
    هدىقههدىقههدىقههدىقه ياخشىلىرىنى س ياخشىلىرىنى س ياخشىلىرىنى س ياخشىلىرىنى سڭڭڭڭنىنىنىنى))))ېۋىلهرېۋىلهرېۋىلهرېۋىلهر ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، مهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (هرسىلهرهرسىلهرهرسىلهرهرسىلهر ن ن ن نهرگهنهرگهنهرگهنهرگهنچىقىرىپ بچىقىرىپ بچىقىرىپ بچىقىرىپ ب

 ئالىـدىغان ناچـارلىرىنى  ئالىـدىغان ناچـارلىرىنى  ئالىـدىغان ناچـارلىرىنى  ئالىـدىغان ناچـارلىرىنى ۇرۇپۇرۇپۇرۇپۇرۇپ تـ تـ تـ تـۇمـۇپۇمـۇپۇمـۇپۇمـۇپ ي ي ي يۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنىۆزۈڭالرنى ك ك ك كهقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پۆزۈڭالرمۇۆزۈڭالرمۇۆزۈڭالرمۇۆزۈڭالرمۇ ئ ئ ئ ئڭالر؛ڭالر؛ڭالر؛ڭالر؛قىلىقىلىقىلىقىلى
 )هتئاي-267 هقهره بۈرهس (»»»»........................ررررڭالڭالڭالڭال قىلما قىلما قىلما قىلماهدىقههدىقههدىقههدىقهئىلغاپ سئىلغاپ سئىلغاپ سئىلغاپ س

 .ېرهك كۇقتۇرماسلىق باشقىالرغا ئهدهرئىمكانق .4
 ۇقتۇرماسـلىق باشـقىالرغا ئهدهر ئىمكـانقهدىقىنىقىلغان س:  ئىشتۆتىنچى

 ۇنداق شــۈچــۈن قــازىنىش ئۇيئــابر-نــام «ڭ ئــارقىلىق باشــقىالرنىۇ بــېــرهك،ك
 ئاشـكارا هرچهگ. ۇلىـد سـاقالنغىلى بوۈشىنىـشىدىن خاتـا چېگهن د»ۋاتىدۇقىلى

. ۈزۈك تــهرگهن بهخپىــي ياخشىــسى مهڭ ئېكىن لــۇ، قىلىــشقا بولــسىمهدىقهســ
 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م

 ﴿ββββ ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ öö öö6666 èè èè???? ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### $$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ss ssùùùù }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδθθθθ àà àà(((( ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ èè èè???? $$$$ yy yyδδδδθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ uu uu !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà(((( øø øø9999 $$ $$#### uu uuθθθθ ßß ßßγγγγ ss ssùùùù 

×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ©© ©©9999 44 44 ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ ee ee(((( ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ΝΝΝΝ àà àà6666ΖΖΖΖ tt ttãããã  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ÏÏ ÏÏ????$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ yy yy™™™™ 33 33﴾     

    هرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالر ب ب ب بهخپىيهخپىيهخپىيهخپىي م م م مۇنىۇنىۇنىۇنى ئ ئ ئ ئهگهرهگهرهگهرهگهر ئ ئ ئ ئۇر،ۇر،ۇر،ۇر، ياخشىد ياخشىد ياخشىد ياخشىدۇۇۇۇ ب ب ب بهرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالر ئاشكارا ب ئاشكارا ب ئاشكارا ب ئاشكارا بسهدىقىنىسهدىقىنىسهدىقىنىسهدىقىنى««««
    ۇناھلىرىڭالرغاۇناھلىرىڭالرغاۇناھلىرىڭالرغاۇناھلىرىڭالرغا گ گ گ گهزىهزىهزىهزى ب ب ب بهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ سىل سىل سىل سىلۇۇۇۇ ب ب ب بۇر،ۇر،ۇر،ۇر، ياخشىد ياخشىد ياخشىد ياخشىدېخىمۇېخىمۇېخىمۇېخىمۇ ت ت ت تهرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالرهرسهڭالر ب ب ب بۇلالرغاۇلالرغاۇلالرغاۇلالرغا يوقس يوقس يوقس يوقسۋهۋهۋهۋه
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 )هتئاي-271 هقهره بۈرهس (»»»»........................ۇۇۇۇ بولىد بولىد بولىد بولىدهففارهتهففارهتهففارهتهففارهتكككك
 هرمهســلىك بۆپ كــهدىقىنى ســهرگهكىــشىل) هقىــل ئهمك (هتــسىزقابىلىي. 5

 .ېرهكك
 يـولالردا هگـرى ئهرنىڭكىـشىل) هقىل ئهمك (هتسىزقابىلىي:  ئىشبهشىنچى

 ۇالرغــا ئۈچــۈن، ســاقلىنىش ئېتىلدۈرۈۋېلىــشىدىن يهتلهرنى يامــان ئــادېڭىــپ،م
ئالالھ، . ېرهك كېرىش قاراپ بهھۋالىغا ئهرمهي، به زىيادېھتىياجىدىن ئهدىقىنىس

 قىلىــدىغان رنىمــان ئىــشال ياۇغۇللىنىدىغان، شــهن قىلمىــشالر بىــلۇربولمىغــ
 هلهت بىكـار تهممـا ئېرىـشنى، بهكئىچـم-ېمهك يېچهك،ك- كىيىمهملهرگىمۇئاد

 هرمهسـلىكنىمـال ب-ۇل پـۋازالرغا قىمارۋه هككۈچىلهرگه چهھهر زهشلهرگه،ھاراقك
 .ۇ قىلىدهۋسىيهت

 :هيدۇ دۇنداق مئالالھ

﴿ ωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uu !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx(((( �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&&  ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ yy yyèèèè yy yy____ ªª ªª!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 $$$$ VV VVϑϑϑϑ≈≈≈≈ uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ%%%% öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè%%%% ãã ãã———— öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 
öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øø.... $$ $$#### uu uuρρρρ﴾     

    هخمهقلهرگههخمهقلهرگههخمهقلهرگههخمهقلهرگه ئ ئ ئ ئڭالرنىڭالرنىڭالرنىڭالرنى ئاساسى قىلغان ماللىرى ئاساسى قىلغان ماللىرى ئاساسى قىلغان ماللىرى ئاساسى قىلغان ماللىرىڭالرنىڭڭالرنىڭڭالرنىڭڭالرنىڭ تىرىكچىلىكى تىرىكچىلىكى تىرىكچىلىكى تىرىكچىلىكىئالالھئالالھئالالھئالالھ««««
    هنهنهنهن بىــل بىــل بىــل بىــلېچهكلهرېچهكلهرېچهكلهرېچهكلهركــكــكــكــ---- كىــيىم كىــيىم كىــيىم كىــيىمهك،هك،هك،هك،ئىچــمئىچــمئىچــمئىچــم----ېمهكېمهكېمهكېمهك يــ يــ يــ يــۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنى ئــ ئــ ئــ ئــڭالر،ڭالر،ڭالر،ڭالر، قويمــا قويمــا قويمــا قويمــاۇتقــۇزۇپۇتقــۇزۇپۇتقــۇزۇپۇتقــۇزۇپتتتت
 )هتئاي-5 نىسا ۈرهس (»»»»....................همىنلهڭالرهمىنلهڭالرهمىنلهڭالرهمىنلهڭالرتتتت

 .ېرهك قىستىماسلىق كقاۇرۇش قايتهرزنى قهرزدارنىق .6
 ۇپ بولـېھتىيـاجلىق جىـددىي ئۇلغـا پهم ئـادهلـۇم مهگهرئ:  ئىشئالتىنچى

ــپ،ق ــىلېلى ــسىزئ (هردىن س ــهرزق) ۆسۈم ــسا، ئ ــان بول ــال دۇنى ئالغ ــى قهرھ  هرزن
 ۇرۇشـىغائاستا قايت- ئاستاېرىپ، بۋاقىت ۇنىڭغا ئهلكى قىستىماي، بۇرۇشقاقايت

 هقىقهتهن ھتۇرۇشقا قايهرزنى قۇ ئهگهرئ. كېره كېرىشىڭالر يارىتىپ بهتئىمكانىي
 ېھتىيـاجىڭالر جىـددىي ئۇلغـا پۇ بـهرنىڭ سىلۈستىگه ئۇنىڭئامال قىاللمىسا، ئ

 ۇنـداقئـالالھ م.  ياخـشىۆتۈرىـۋهتكىنىڭالر كهرزنى قۇ ياخشىسى بهڭبولمىسا، ئ
 :هيدۇد

   ﴿ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ šš ššχχχχ%%%% xx xx.... ρρρρ èè èèŒŒŒŒ ;; ;;οοοο uu uu���� ôô ôô££££ ãã ãããããã îî îîοοοο tt tt���� ÏÏ ÏÏàààà oo ooΨΨΨΨ ss ssùùùù 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ;; ;;οοοο uu uu���� yy yy££££ ÷÷ ÷÷���� tt ttΒΒΒΒ 44 44 ββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% ££ ££‰‰‰‰ || ||ÁÁÁÁ ss ss???? ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz óó óóΟΟΟΟ àà àà6666 ©© ©©9999 (( (( ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 
óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè ss ss????﴾     

    ۈتۈڭالر،ۈتۈڭالر،ۈتۈڭالر،ۈتۈڭالر، ك ك ك كۇچهۇچهۇچهۇچه ھالى ياخشىالنغ ھالى ياخشىالنغ ھالى ياخشىالنغ ھالى ياخشىالنغۇنىڭۇنىڭۇنىڭۇنىڭ قولى قىسقا بولسا، ئ قولى قىسقا بولسا، ئ قولى قىسقا بولسا، ئ قولى قىسقا بولسا، ئهرزدارنىڭهرزدارنىڭهرزدارنىڭهرزدارنىڭ ق ق ق قئهگهرئهگهرئهگهرئهگهر««««
ــكخخخخ ( ( ( (هگهرهگهرهگهرهگهرئئئئ ــكهيرلى ــكهيرلى ــكهيرلى ــش ئىكهيرلى ــش ئىك ئى ــش ئىك ئى ــش ئىك ئى ــى ئى ــىهنلىكىن ــىهنلىكىن ــىهنلىكىن ــسهنلىكىن ــس بىل ــس بىل ــس بىل ــا قالغــان هڭالر،هڭالر،هڭالر،هڭالر، بىل ــا قالغــان  قىيىنچىلىقت ــا قالغــان  قىيىنچىلىقت ــا قالغــان  قىيىنچىلىقت  قىيىنچىلىقت
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    هرهرهرهر سـىل سـىل سـىل سـىلېرىـۋهتكىنىڭالرېرىـۋهتكىنىڭالرېرىـۋهتكىنىڭالرېرىـۋهتكىنىڭالر قىلىپ ب قىلىپ ب قىلىپ ب قىلىپ بهدىقههدىقههدىقههدىقهسسسس) ) ) ) ۇنىڭغاۇنىڭغاۇنىڭغاۇنىڭغا ئ ئ ئ ئهرزنىهرزنىهرزنىهرزنى ئالىدىغان ق ئالىدىغان ق ئالىدىغان ق ئالىدىغان قهرزداردىنهرزداردىنهرزداردىنهرزداردىنقققق
 )هتئاي-280 هقهره بۈرهس (»»»»....ۇرۇرۇرۇر ياخشىد ياخشىد ياخشىد ياخشىدېخىمۇېخىمۇېخىمۇېخىمۇ ت ت ت تۈنۈنۈنۈنۈچۈچۈچۈچئئئئ

 .ېرهك كهتمهسلىك كۇپ قول بولهڭ كهكمۇ بهرگهنده بهدىقهس .7
ئـالالھ . ېـرهك كۇرۇۋهتمهسـلىك ئاشهكمۇ بهرگهنده بهدىقهس:  ئىشيهتتىنچى

 ۇشـۇڭالرنى ئـاچ قويڭالرنىبـالىلىرى-ۇن قىلىپ، خوتـهدىقه سهرسهڭالرنى نهممهھ
ــدۇب ــته،همهلىيئ. ۇيرۇماي ــالالھ ســىلهت ــدىكىالرنىڭ ئائىلۋه هرنىڭ ئ  كىيىمــى هڭ
 هگهر ئۈڭالرنى،شــهچۈرۈ كۇرمــۇشســاددا ت- قورســىقى تــوق ھالــدا ئــاددىيۈتــۈن،پ

 ڭالرنى قىلىــشىهرپ بولــسا، بىــر قىــسمىنى ئايرىــپ ئــالالھ يولىــدا ســۇقچهئــارت
 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م. ۇيرۇيدۇب

 ﴿šš šš���� tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% uu uuθθθθ øø øø(((( yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33﴾     

ــ    ........................«««« ــئ ــئ ــئ ــۇق قىلىــش توغر قىلىــش توغر قىلىــش توغر قىلىــش توغرهدىقههدىقههدىقههدىقه ســ ســ ســ ســېمىنــىېمىنــىېمىنــىېمىنــى ن ن ن نهندىنهندىنهندىنهندىن ســ ســ ســ ســۇالرۇالرۇالرۇالرئ ــۇقۇل ــۇقۇل ــۇقۇل     ۇ،ۇ،ۇ،ۇ، ســورايد ســورايد ســورايد ســورايدۇل
 هقهره بۈرهسـ (»»»»........................ېگىـنېگىـنېگىـنېگىـندددد» » » » ))))ڭالرڭالرڭالرڭالر قىلى قىلى قىلى قىلىهدىقههدىقههدىقههدىقهسسسس ( ( ( (ۇقىنىۇقىنىۇقىنىۇقىنىئارتئارتئارتئارت) ) ) ) ېھتىياجدىنېھتىياجدىنېھتىياجدىنېھتىياجدىنئئئئ((((««««

 )هتئاي-219

 ﴿ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ  !! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  (( ((####θθθθ àà àà)))) xx xx((((ΡΡΡΡ rr rr&&&&  öö ööΝΝΝΝ ss ss9999  (( ((####θθθθ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� óó óó¡¡¡¡ çç çç„„„„  öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ  (( ((####ρρρρ çç çç���� ää ääIIII øø øø)))) tt ttƒƒƒƒ  tt ttββββ%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ  šš šš ÷÷ ÷÷ tt tt////  šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ  $$$$ YY YYΒΒΒΒ#### uu uuθθθθ ss ss%%%%﴾     

 قىلغانــدا،  قىلغانــدا،  قىلغانــدا،  قىلغانــدا، هتهتهتهتخىــراجخىــراجخىــراجخىــراج) ) ) ) هنــدىلهرهنــدىلهرهنــدىلهرهنــدىلهر ب ب ب بۆرىــدىغانۆرىــدىغانۆرىــدىغانۆرىــدىغان ئــالالھ ياخــشى ك ئــالالھ ياخــشى ك ئــالالھ ياخــشى ك ئــالالھ ياخــشى كهنــىهنــىهنــىهنــىيييي ( ( ( (ئــۇالرئــۇالرئــۇالرئــۇالر««««
    هتهتهتهت ھــال خىــراج ھــال خىــراج ھــال خىــراج ھــال خىــراجۇراۇراۇراۇرا ئوتتــ ئوتتــ ئوتتــ ئوتتــۇ،ۇ،ۇ،ۇ، قىلمايــد قىلمايــد قىلمايــد قىلمايــدېخىللىقمــۇېخىللىقمــۇېخىللىقمــۇېخىللىقمــۇ ب ب ب بۇ،ۇ،ۇ،ۇ، قىلمايــد قىلمايــد قىلمايــد قىلمايــدۇۇۇۇئىــسراپچىلىقمئىــسراپچىلىقمئىــسراپچىلىقمئىــسراپچىلىقم

 )هتئاي-67 ۇرقان فۈرهس (»»»»....ۇۇۇۇقىلىدقىلىدقىلىدقىلىد

    ﴿ωωωω uu uuρρρρ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè øø øøgggg rr rrBBBB xx xx8888 yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ »» »»'''' ss ss!!!!θθθθ èè èè==== øø øøóóóó tt ttΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããΖΖΖΖ ãã ãããããã ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ ôô ôôÜÜÜÜ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ öö öö6666 ss ss???? ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ ää ää.... ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø)))) tt ttFFFF ss ssùùùù 

$$$$ YY YYΒΒΒΒθθθθ èè èè==== tt ttΒΒΒΒ #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ øø øøtttt ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ﴾     

ــۇڭنى«««« ــۇڭنىقول ــۇڭنىقول ــۇڭنىقول ــا بوين بوين بوين بوينقول ــاۇڭغ ــاۇڭغ ــاۇڭغ ــاغلىۇڭغ ــاغلى ب ــاغلى ب ــاغلى ب ــىيييي ( ( ( (ۋالمىغىنۋالمىغىنۋالمىغىنۋالمىغىن ب ــىهن ــىهن ــىهن ــق ب ب ب بهن ــقېخىللى ــقېخىللى ــقېخىللى ــنېخىللى ــن قىلمىغى ــن قىلمىغى ــن قىلمىغى ، ، ، ، )))) قىلمىغى
    ۇنـداقۇنـداقۇنـداقۇنـداقئئئئ((((، ، ، ، )))) ئىـسراپ قىلمىغىـن ئىـسراپ قىلمىغىـن ئىـسراپ قىلمىغىـن ئىـسراپ قىلمىغىـنهنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (هتمىگىـنهتمىگىـنهتمىگىـنهتمىگىـن ك ك ك كېچىپمۇېچىپمۇېچىپمۇېچىپمۇ ئ ئ ئ ئۇۇۇۇ تولىم تولىم تولىم تولىمۇڭنىۇڭنىۇڭنىۇڭنىقولقولقولقول

-29 ئىـسرا ۈرهس(» » » » ....هنهنهنهن قالىس قالىس قالىس قالىسۇشايمانغاۇشايمانغاۇشايمانغاۇشايمانغا پ پ پ پهتكه،هتكه،هتكه،هتكه،ماالمماالمماالمماالم) ) ) ) ېلىپېلىپېلىپېلىپ ق ق ق قۇلسىزۇلسىزۇلسىزۇلسىز پ پ پ پڭڭڭڭقىلساقىلساقىلساقىلسا
 )هتئاي

 

 مۇھاكىمه
 هر قايـسىالر؟ سـىلۇسـۇللىرى ئڭىلىـشنى قهرپمـال سـ-ۇل يولىدا پئالالھ

 .ېقىڭالر بهتبىقالپ تهھۋالىڭالرغا ئېرىش بهدىقه سۆزۈڭالرنىڭئ
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    هرهرهرهر كىشىل كىشىل كىشىل كىشىلېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىكېگىشلىك قىلىشقا ت قىلىشقا ت قىلىشقا ت قىلىشقا تياردهمياردهمياردهمياردهم

 
ـــاردئهڭ ـــدا، ي ـــشقا تهم ئاخىرى ـــشلىك قىلى ـــشىلېگى ـــلهرنىڭ كى  هر كىم

 ۋېلىـشىڭالر بىلىېرىدىغانلىقىنى بۆرسىتىپ كهرگه سىلڭ ئالالھنىهنلىكىنىئىك
 ۆرۈرلۈكىنى، زڭ قىلىشنىهم ياردهرگه كىملۆرسهتمىسىدىن، كڭئالالھنى. هكېرك

 ڭىنىېسىۋىـس نهرنىـڭكىمل- كىـمۈلـۈكتهم- ئاتا قىلغـان مـالهرگهئالالھ سىل
 :هيدۇ دۇنداقئالالھ م. ۇ بولىدۋالساڭالربارلىقىنى بايقى

        
 ېگىـــشلىك تۇســـاپىرالرغا مهرگه، مىـــسكىنلهقرىبالىرىڭالرغـــا،ئ-خىـــش«

 ».ڭالر قىلىهم ياردېرىپ بېسىۋىسىنىن

    ﴿’’’’ tt ttAAAA#### uu uu uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm6666 ãã ããmmmm ““““ ÍÍ ÍÍρρρρ ss ssŒŒŒŒ 44 44†††† nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÅÅ ÅÅUUUU$$$$ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$####﴾     

    ېـــتىملهرگه،ېـــتىملهرگه،ېـــتىملهرگه،ېـــتىملهرگه، ي ي ي يهقرىباالرغـــا،هقرىباالرغـــا،هقرىباالرغـــا،هقرىباالرغـــا،ئئئئ---- خىـــش خىـــش خىـــش خىـــشۈزىـــسىدىنۈزىـــسىدىنۈزىـــسىدىنۈزىـــسىدىن ي ي ي يۆيۈشۆيۈشۆيۈشۆيۈش ســـ ســـ ســـ ســـئـــالالھنىئـــالالھنىئـــالالھنىئـــالالھنى««««
 قالغان  قالغان  قالغان  قالغان ۈزۈلۈپۈزۈلۈپۈزۈلۈپۈزۈلۈپ ئاالقىسى ئ ئاالقىسى ئ ئاالقىسى ئ ئاالقىسى ئېلىدىنېلىدىنېلىدىنېلىدىن م م م مۇلۇلۇلۇل پ پ پ پهنىهنىهنىهنىيييي( ( ( (     هبىللهرگههبىللهرگههبىللهرگههبىللهرگه ئىبن س ئىبن س ئىبن س ئىبن سهرگه،هرگه،هرگه،هرگه،مىسكىنلمىسكىنلمىسكىنلمىسكىنل

    همهمهمهممال ياردمال ياردمال ياردمال يارد----ۇلۇلۇلۇل پ پ پ پېرىشىشىگهېرىشىشىگهېرىشىشىگهېرىشىشىگه ئازادلىققا ئ ئازادلىققا ئ ئازادلىققا ئ ئازادلىققا ئۇلالرنىڭۇلالرنىڭۇلالرنىڭۇلالرنىڭ ق ق ق قۋهۋهۋهۋه، سائىلالرغا ، سائىلالرغا ، سائىلالرغا ، سائىلالرغا ))))ۇساپىرالرغاۇساپىرالرغاۇساپىرالرغاۇساپىرالرغامممم
 )هتئاي-177 هقهره بۈرهس (»»»»........................ېرىشېرىشېرىشېرىشبببب

    ﴿ÈÈ ÈÈ øø øø tt tt$$$$ ÎÎ ÎÎ!!!!≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ $$$$ YY YYΖΖΖΖ≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm ÎÎ ÎÎ)))) ““““ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 44 44’’’’ yy yyϑϑϑϑ≈≈≈≈ tt ttGGGG uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ ““““ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 

44 44’’’’ nn nn1111 öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$####  ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ pp ppgggg øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉ==== ãã ããΨΨΨΨ àà ààffff øø øø9999 $$ $$####  ÉÉ ÉÉ==== ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉ==== // //ΖΖΖΖ yy yyffff øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####  $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ôô ôôMMMM ss ss3333 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ  öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&&  ﴾    

ـــا    ........................«««« ـــائات ـــائات ـــائات ـــا،ئانائانائانائانا----ئات ـــا،ڭالرغ ـــا،ڭالرغ ـــا،ڭالرغ ـــشڭالرغ ـــش خى ـــش خى ـــش خى ـــا،ئئئئ---- خى ـــا،هقرىبالىرىڭالرغ ـــا،هقرىبالىرىڭالرغ ـــا،هقرىبالىرىڭالرغ ـــتىملهرگه، ي ي ي يهقرىبالىرىڭالرغ ـــتىملهرگه،ې ـــتىملهرگه،ې ـــتىملهرگه،ې     ې
    هنـىهنـىهنـىهنـىيييي ( ( ( (همراھقـاهمراھقـاهمراھقـاهمراھقـا قوشنىغا، يىـراق قوشـنىغا، يانـدىكى ھ قوشنىغا، يىـراق قوشـنىغا، يانـدىكى ھ قوشنىغا، يىـراق قوشـنىغا، يانـدىكى ھ قوشنىغا، يىـراق قوشـنىغا، يانـدىكى ھېقىنېقىنېقىنېقىن ي ي ي يهرگه،هرگه،هرگه،هرگه،مىسكىنلمىسكىنلمىسكىنلمىسكىنل

    ۆرىلهرگهۆرىلهرگهۆرىلهرگهۆرىلهرگهچــچــچــچــ----ۇلۇلۇلۇل قــ قــ قــ قــڭالردىكىڭالردىكىڭالردىكىڭالردىكى قــول ئاســتى قــول ئاســتى قــول ئاســتى قــول ئاســتىۇســاپىرغا،ۇســاپىرغا،ۇســاپىرغا،ۇســاپىرغا،مممم) ) ) ) اقداشــقااقداشــقااقداشــقااقداشــقاۋۋۋۋ سا سا سا ساهپهرداشــقا،هپهرداشــقا،هپهرداشــقا،هپهرداشــقا،سسسس
 )هتئاي-36 نىسا ۈرهس (»»»»........................ڭالرڭالرڭالرڭالرياخشىلىق قىلىياخشىلىق قىلىياخشىلىق قىلىياخشىلىق قىلى

    ﴿tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ tt ttΠΠΠΠ$$$$ yy yyèèèè ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ mm mm7777 ãã ããmmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 óó óó¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ #### �� ���������� ÅÅ ÅÅ™™™™ rr rr&&&& uu uuρρρρ  $$$$ oo ooÿÿÿÿ ©© ©©ςςςς ÎÎ ÎÎ)))) öö öö//// ää ää3333 ãã ããΚΚΚΚ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÜÜÜÜ çç ççΡΡΡΡ 

ÏÏ ÏÏµµµµ ôô ôô____ uu uuθθθθ ÏÏ ÏÏ9999 «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� çç ççΡΡΡΡ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ [[ [[ !! !!#### tt tt““““ yy yy____ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ää ää3333 ää ää©©©© $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ $$$$ UU UU™™™™θθθθ çç çç7777 tt ttãããã 
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#### \\ \\����ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôôϑϑϑϑ ss ss%%%%﴾     

. . . . ېرىـدۇېرىـدۇېرىـدۇېرىـدۇ تائام ب تائام ب تائام ب تائام بهسىرگههسىرگههسىرگههسىرگه ئ ئ ئ ئۋهۋهۋهۋه    ېتىمگهېتىمگهېتىمگهېتىمگه ي ي ي يه،ه،ه،ه، مىسكىنگ مىسكىنگ مىسكىنگ مىسكىنگۇرۇقلۇقۇرۇقلۇقۇرۇقلۇقۇرۇقلۇق موھتاج ت موھتاج ت موھتاج ت موھتاج تئۆزىئۆزىئۆزىئۆزى««««
    ېرىمىـز،ېرىمىـز،ېرىمىـز،ېرىمىـز، تائـام ب تائـام ب تائـام ب تائـام بۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈن رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئ رازىلىقـى ئڭڭڭڭ بىـز ئالالھنىـ بىـز ئالالھنىـ بىـز ئالالھنىـ بىـز ئالالھنىـهرگههرگههرگههرگهسـىلسـىلسـىلسـىل««««) ) ) ) ېيتىدۇېيتىدۇېيتىدۇېيتىدۇ ئ ئ ئ ئۇالرۇالرۇالرۇالرئئئئ((((

    هلهپهلهپهلهپهلهپ ت ت ت تهشـــهككۈرهشـــهككۈرهشـــهككۈرهشـــهككۈر ت ت ت تۋهۋهۋهۋه    ۇكاپـــاتۇكاپـــاتۇكاپـــاتۇكاپـــات م م م مېچقانـــداقېچقانـــداقېچقانـــداقېچقانـــداقھھھھ) ) ) ) هدىلىـــگههدىلىـــگههدىلىـــگههدىلىـــگه ب ب ب بۇنىـــڭۇنىـــڭۇنىـــڭۇنىـــڭبببب ( ( ( (هردىنهردىنهردىنهردىنســـىلســـىلســـىلســـىل
    هلتۈرۈلگهنهلتۈرۈلگهنهلتۈرۈلگهنهلتۈرۈلگهنا كا كا كا كهيدانغهيدانغهيدانغهيدانغ م م م مهرىپىدىنهرىپىدىنهرىپىدىنهرىپىدىن ت ت ت تهرۋهردىگارىمىزهرۋهردىگارىمىزهرۋهردىگارىمىزهرۋهردىگارىمىز بىز پ بىز پ بىز پ بىز پۈبھىسىزكى،ۈبھىسىزكى،ۈبھىسىزكى،ۈبھىسىزكى،شششش. . . . يمىزيمىزيمىزيمىزقىلماقىلماقىلماقىلما

 )هت ئاي10-8 ئىنسان ۈرهس (»»»»....»»»» قورقىمىز قورقىمىز قورقىمىز قورقىمىزۈندىنۈندىنۈندىنۈندىن قاتتىق ك قاتتىق ك قاتتىق ك قاتتىق كېغىر،ېغىر،ېغىر،ېغىر،ئئئئ

 ﴿’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& AA AA,,,, yy yymmmm ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ÏÏ ÏÏΘΘΘΘρρρρ ãã ãã���� óó óóssss pp ppRRRR ùù ùùQQQQ $$ $$#### uu uuρρρρ﴾     

ــڭ«««« ــڭئۇالرنى ــڭئۇالرنى ــڭئۇالرنى ــئۇالرنى ــ پ ــ پ ــ پ ــائىلالر ----ۇلۇلۇلۇل پ ــدا س ــائىلالر ماللىرى ــدا س ــائىلالر ماللىرى ــدا س ــائىلالر ماللىرى ــدا س ــدىنئىپپئىپپئىپپئىپپ ( ( ( (ۋهۋهۋهۋهماللىرى ــدىنهتلىكى ــدىنهتلىكى ــدىنهتلىكى ــائىللىق هتلىكى ــائىللىق  س ــائىللىق  س ــائىللىق  س  س
ــدىغان ــدىغانقىلماي ــدىغانقىلماي ــدىغانقىلماي ــاجالر ھوق) ) ) ) قىلماي ــاجالر ھوقموھت ــاجالر ھوقموھت ــاجالر ھوقموھت ــاموھت ــاۇقق ــاۇقق ــاۇقق ــگۇقق ــگ ئى ــگ ئى ــگ ئى ــدى هههه ئى ــدى  ئى ــدى  ئى ــدى  ئى ــىيييي(((( ئى ــىهن ــىهن ــىهن ــهن ــ ئ ــ ئ ــ ئ ــائىلالرغا ۇالرۇالرۇالرۇالر ئ ــائىلالرغا  س ــائىلالرغا  س ــائىلالرغا  س     ۋهۋهۋهۋه س
 )هتئاي-19 زارىيات ۈرهس (»»»»).).).). قىالتتى قىالتتى قىالتتى قىالتتىهدىقههدىقههدىقههدىقهموھتاجالرغا سموھتاجالرغا سموھتاجالرغا سموھتاجالرغا س

 ﴿ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà(((( ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ôô ôômmmm éé éé&&&& †††† ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ $$$$ \\ \\//// öö öö���� || ||ÊÊÊÊ †††† ÎÎ ÎÎûûûû 

ÄÄ ÄÄ⇓⇓⇓⇓ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏδδδδ$$$$ yy yyffff øø øø9999 $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ øø øøîîîî rr rr&&&& šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ#### ’’ ’’(((( yy yyèèèè −− −−GGGG9999 $$ $$#### ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèùùùù ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ//// ŸŸ ŸŸωωωω 
šš ššχχχχθθθθ èè èè==== tt tt↔↔↔↔ óó óó¡¡¡¡ tt ttƒƒƒƒ šš ššZZZZ$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ ]] ]]ùùùù$$$$ yy yyssss øø øø9999 ÎÎ ÎÎ)))) 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ èè èè???? ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$####  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ﴾     

يىـراق يىـراق يىـراق يىـراق ) ) ) ) ۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈنۈچـۈنتىرىكچىلىـك قىلىـش ئتىرىكچىلىـك قىلىـش ئتىرىكچىلىـك قىلىـش ئتىرىكچىلىـك قىلىـش ئ(((( ئالالھ يولىغا ئاتىغـان،  ئالالھ يولىغا ئاتىغـان،  ئالالھ يولىغا ئاتىغـان،  ئالالھ يولىغا ئاتىغـان، ئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنىئۆزىنى««««
    هھۋالنىهھۋالنىهھۋالنىهھۋالنىئئئئ.  .  .  .  ېرهكېرهكېرهكېرهك قىلىنىشى ك قىلىنىشى ك قىلىنىشى ك قىلىنىشى كېھسانېھسانېھسانېھسانئئئئ----هيرهيرهيرهير خ خ خ خۇلالرغاۇلالرغاۇلالرغاۇلالرغاجايالرغا بارالمايدىغان يوقسجايالرغا بارالمايدىغان يوقسجايالرغا بارالمايدىغان يوقسجايالرغا بارالمايدىغان يوقس

    ۇمانۇمانۇمانۇمان گ گ گ گهپهپهپهپ باي د باي د باي د باي دۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنى قاراپ، ئ قاراپ، ئ قاراپ، ئ قاراپ، ئهنلىكلىرىگههنلىكلىرىگههنلىكلىرىگههنلىكلىرىگه تىلىمىگ تىلىمىگ تىلىمىگ تىلىمىگهرسههرسههرسههرسه ن ن ن نۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭ ئ ئ ئ ئۇقمىغانالر،ۇقمىغانالر،ۇقمىغانالر،ۇقمىغانالر،ئئئئ
    ۋېلىپۋېلىپۋېلىپۋېلىپ چاپلىــشى چاپلىــشى چاپلىــشى چاپلىــشىىلهرگهىلهرگهىلهرگهىلهرگه كىــش كىــش كىــش كىــشۇالرۇالرۇالرۇالر ئــ ئــ ئــ ئــۇيــسهن،ۇيــسهن،ۇيــسهن،ۇيــسهن، چىرايىــدىن تون چىرايىــدىن تون چىرايىــدىن تون چىرايىــدىن تونۇالرنىــڭۇالرنىــڭۇالرنىــڭۇالرنىــڭ ئ ئ ئ ئۇ،ۇ،ۇ،ۇ،قىلىـدقىلىـدقىلىـدقىلىـد

 ئالالھ  ئالالھ  ئالالھ  ئالالھ ڭالر،ڭالر،ڭالر،ڭالر، قىلما قىلما قىلما قىلماېھسانېھسانېھسانېھسانئئئئ----هيرهيرهيرهير خ خ خ خېمىنىېمىنىېمىنىېمىنى ن ن ن نېلىڭالردىنېلىڭالردىنېلىڭالردىنېلىڭالردىنمممم. . . . ۇۇۇۇ قىلمايد قىلمايد قىلمايد قىلمايدهمچىلىكهمچىلىكهمچىلىكهمچىلىكتىلتىلتىلتىل
 )هتئاي-273 هقهره بۈرهس (»»»»....ۈچىدۇرۈچىدۇرۈچىدۇرۈچىدۇر بىلگ بىلگ بىلگ بىلگۇنىۇنىۇنىۇنى ئ ئ ئ ئهقىقهتهنهقىقهتهنهقىقهتهنهقىقهتهنھھھھ

 

 مۇھاكىمه
 .ۋېلىڭالر كىملىكىنى بىلىهرنىڭ كىشىلېگىشلىك قىلىشقا تياردهم
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  ه ئاالھىدهققىدىكى زاكات ھېكسىيهل- 5

 )ۇقيوليور (ۆرسهتمهك
 

 !ېرىنداشالر قئىسالمى
»  قىلىـشهرپمـال سـ-ۇلئالالھ يولىدا پ «ۆپچىلىككه كېتىمدا قئالدىنقى

 هرزنىـڭ پهش بهمـدى،ئ. ۆتتـۈم ئدۈرۈپۈشـهن چۆرسـهتمىنى كۇمى ئومهققىدىكىھ
 .ۆتىمهن ئۈشهندۈرۈپ چۆرسهتمىنى كهققىدىكىبىرى بولغان زاكات ھ

 
    ۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمهۆرسهتمه ك ك ك كۈرلۈكۈرلۈكۈرلۈكۈرلۈك ت ت ت تۈچۈچۈچۈچ توغرىسىدىكى ئ توغرىسىدىكى ئ توغرىسىدىكى ئ توغرىسىدىكى ئزاكاتزاكاتزاكاتزاكات

 
 ۈچئـايرىم ھالـدا، ئـ- ئـايرىمۇنـدا ئورۈچ زاكـات توغرىـسىدا ئـۇرئاندا قئالالھ

 :هردى بۆرسهتمه كۈرلۈكت
 :هيدۇ دۇنداق مده»هقهرهب «ۈرهس .1

 ﴿$$$$ yy yyγγγγ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ssÛÛÛÛ $$$$ tt ttΒΒΒΒ óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö;;;; || ||¡¡¡¡ ŸŸ ŸŸ2222  !! !!$$$$ ££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  $$$$ oo ooΨΨΨΨ ôô ôô____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### ﴾         

    ېمىندىنېمىندىنېمىندىنېمىندىن ز ز ز زهرگههرگههرگههرگه بىز سىل بىز سىل بىز سىل بىز سىلۋهۋهۋهۋه    هرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭهرسىلهرنىڭ ن ن ن نېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهنېرىشكهن ئ ئ ئ ئهرهرهرهرسىلسىلسىلسىل! ! ! ! ۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهرۇئمىنلهر م م م مئىئىئىئى««««
    دىقهدىقهدىقهدىقههههه ياخشىلىرىنى س ياخشىلىرىنى س ياخشىلىرىنى س ياخشىلىرىنى سڭڭڭڭنىنىنىنى))))ېۋىلهرېۋىلهرېۋىلهرېۋىلهر ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، م ئاشلىقالر، مهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (هرسىلهرهرسىلهرهرسىلهرهرسىلهر ن ن ن نهرگهنهرگهنهرگهنهرگهنچىقىرىپ بچىقىرىپ بچىقىرىپ بچىقىرىپ ب

 )هتئاي-267 هقهره بۈرهس (»»»»....ڭالرڭالرڭالرڭالرقىلىقىلىقىلىقىلى
 :هيدۇ دۇنداقدا م»ئىنئام «ۈرهس .2

    ﴿θθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ üü üü““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### rr rr'''' tt tt±±±±ΣΣΣΣ rr rr&&&& ;; ;;MMMM≈≈≈≈ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yy____ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ xx xx©©©©ρρρρ áá áá���� ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî uu uuρρρρ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ xx xx©©©©ρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÷÷ ÷÷êêêê tt ttΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttíííí öö öö‘‘‘‘ ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

$$$$ ¸¸ ¸¸(((( ÎÎ ÎÎ==== tt ttFFFF øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ………… ãã ãã&&&& éé éé#### àà àà2222 éé éé&&&& šš ššχχχχθθθθ çç ççGGGG ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ  $$$$ \\ \\κκκκ ÈÈ ÈÈ::::≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ  uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî uu uuρρρρ  77 77µµµµ ÎÎ ÎÎ7777≈≈≈≈ tt tt±±±± tt ttFFFF ãã ããΒΒΒΒ  44 44  (( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÿÿ ÿÿ ÍÍ ÍÍνννν ÌÌ ÌÌ���� yy yyϑϑϑϑ rr rrOOOO 

!! !!#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt���� yy yyϑϑϑϑ øø øøOOOO rr rr&&&& (( ((####θθθθ èè èè????#### uu uu uu uuρρρρ ………… çç ççµµµµ ¤¤ ¤¤)))) yy yymmmm uu uuΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ || ||ÁÁÁÁ yy yymmmm (( (( ﴾        

 دانلىرى  دانلىرى  دانلىرى  دانلىرى ېۋىلىرى،ېۋىلىرى،ېۋىلىرى،ېۋىلىرى، قىلدى، م قىلدى، م قىلدى، م قىلدى، مهرپاهرپاهرپاهرپا باغالرنى ب باغالرنى ب باغالرنى ب باغالرنى بېدىشسىزېدىشسىزېدىشسىزېدىشسىز ب ب ب بۋهۋهۋهۋه        ېدىشلىكېدىشلىكېدىشلىكېدىشلىك ب ب ب بئالالھئالالھئالالھئالالھ« « « « 
ــى،رررر(((( ــى،هڭگ ــى،هڭگ ــى،هڭگ ــى، ت ت ت تهڭگ ــى،هم ــى،هم ــى،هم ــى ھ ھ ھ ھهم ــىهجم ــىهجم ــىهجم ــۋهۋهۋهۋه    هجم ــ پ ــ پ ــ پ ــر) ) ) ) ۇرىقىۇرىقىۇرىقىۇرىقى پ ــربى ــربى ــربى ــرىگ----بى ــرىگبى ــرىگبى ــرىگبى ــا ههههبى ــشىمايدىغان خورم ــا  ئوخ ــشىمايدىغان خورم ــا  ئوخ ــشىمايدىغان خورم ــا  ئوخ ــشىمايدىغان خورم  ئوخ
 ئوخـشايدىغان،  ئوخـشايدىغان،  ئوخـشايدىغان،  ئوخـشايدىغان، ههههرىگرىگرىگرىگبىـبىـبىـبىـ----بىـربىـربىـربىـر) ) ) ) هكلىهكلىهكلىهكلى شـ شـ شـ شـۋهۋهۋهۋه    هڭگـىهڭگـىهڭگـىهڭگـىرررر ( ( ( (هتلهرنـى،هتلهرنـى،هتلهرنـى،هتلهرنـى، زىرائ زىرائ زىرائ زىرائهرهخلىرىنى،هرهخلىرىنى،هرهخلىرىنى،هرهخلىرىنى،دددد
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    ۇالردىنۇالردىنۇالردىنۇالردىن ئ ئ ئ ئشقاندا،شقاندا،شقاندا،شقاندا، پى پى پى پىېۋىسىېۋىسىېۋىسىېۋىسىمممم. . . .  ئانارنى ياراتتى ئانارنى ياراتتى ئانارنى ياراتتى ئانارنى ياراتتىۋهۋهۋهۋه    هيتۇنهيتۇنهيتۇنهيتۇنئوخشىمايدىغان زئوخشىمايدىغان زئوخشىمايدىغان زئوخشىمايدىغان ز) ) ) ) همىهمىهمىهمىتتتت((((
    ۇنىـڭۇنىـڭۇنىـڭۇنىـڭ، ئ، ئ، ئ، ئ))))ۋاقىتتـاۋاقىتتـاۋاقىتتـاۋاقىتتـا يىغقـان  يىغقـان  يىغقـان  يىغقـان هنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (ۈندهۈندهۈندهۈندهنى يىغقان كنى يىغقان كنى يىغقان كنى يىغقان ك))))ۇلىۇلىۇلىۇلى ھوس ھوس ھوس ھوسڭڭڭڭنىنىنىنى ( ( ( (ېۋهېۋهېۋهېۋه م م م مهڭالر،هڭالر،هڭالر،هڭالر،يييي
 )هتئاي-141نئام ه ئۈرهس (»»»»............................ڭالرڭالرڭالرڭالر ئادا قىلى ئادا قىلى ئادا قىلى ئادا قىلىۆشرىسىنىۆشرىسىنىۆشرىسىنىۆشرىسىنىئئئئ

ــدىكى ــاييۇقىرى ــى ئ ــان قىلىنغاهتته ئىكك ــ باي ــسى ھڭنالرنى ــن زهممى  ېمى
 هزھىپىــدىكىلهر، مهنهفــى ھۇپ، بولــهھــسۇالتلىرى مهپچىقىرىش ئىــشلۈزىــدىكىي
 ۆسۈملۈكلىرى، ئېرىيال ياغاچ ماتهسىلهن، مهھسۇالتالر، مۆسىدىغان ئۆزلۈكىدىنئ

 ئايرىـشقا يولىـدا ئالمىغانـدا، ئـالالھ ېـسابقا قاتـارلىقالرنى ھۇك بامبۆپ،چ-ئوت
ــشلىكت ــۇم قىــسمىنى چوقــېگى  هســىلهن، مېــسابالشنى، ھه بــويىچۈرلىرى ت
 ېـسابالپ قاتارلىقالرنى ئـايرىم ھېۋهچ-ېۋه مۆكتات، كهتلىرى، زىرائېھقانچىلىقد

ـــشنى ت ـــهببۇسئايرى ـــدهش ـــ. ۇ قىلى ـــامغهزھهپ، مۇب ـــۇر ي ـــپ ۈيىگه س  تايىنى
 تايىنىـپ ۇغۇرۇشـقا سش، ئالالھ يولىـدا ئونـدىن بىرنـى ئـايرىۆسىدىغانلىرىدىنئ
يىگىرمىــدىن بىرنــى ئــايرىش، ئــالالھ يولىــدا ئايرىلىــدىغان  ۆســىدىغانلىرىدىنئ

 .ۇ قارايدهپ دېرهك، ئايرىش كۇم چوقۋاقىتتا يىغقان ۇلقىسمىنى ھوس
 :هيدۇ دۇنداق ئالالھ مده»هۋبهت «ۈرهس .3

     ﴿šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã”””” ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ss ssππππ āā āāÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ(((( øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ((((ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 
ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt7777 ss ssùùùù AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 44 44‘‘‘‘ yy yyϑϑϑϑ øø øøtttt ää ää†††† $$$$ yy yyγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ tt ttΡΡΡΡ zz zzΟΟΟΟ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yyγγγγ yy yy____ 22 22”””” uu uuθθθθ õõ õõ3333 çç ççGGGG ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èèδδδδ$$$$ tt tt6666 ÅÅ ÅÅ____ 

öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ââ ââ‘‘‘‘θθθθ ßß ßßγγγγ àà ààßßßß uu uuρρρρ (( (( #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ èè èè???? ÷÷ ÷÷”””” tt tt∴∴∴∴ ŸŸ ŸŸ2222 öö öö//// ää ää3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ àà àà((((ΡΡΡΡ LL LL{{{{ (( ((####θθθθ èè èè%%%%ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ ää ää.... šš ššχχχχρρρρ ââ ââ““““ ÏÏ ÏÏΨΨΨΨ õõ õõ3333 ss ss????﴾     

ــالت    ........................«««« ــالتئ ــالتئ ــالتئ ــۈشكككك----ۇنۇنۇنۇنئ ــۈشۆم ــۈشۆم ــۈشۆم ــۆم ــپ، ئ ــ يىغى ــپ، ئ ــ يىغى ــپ، ئ ــ يىغى ــپ، ئ ــۇنىۇنىۇنىۇنى يىغى ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى ــ ئالالھنى ــڭڭڭڭ ئالالھنى ــدا س ــ يولى ــدا س ــ يولى ــدا س ــ يولى ــدا س     هرپهرپهرپهرپ يولى
    ۇۇۇۇئئئئ.  .  .  .  هرگىنهرگىنهرگىنهرگىن ب ب ب بېشارهتېشارهتېشارهتېشارهت ب ب ب بهنهنهنهنقاتتىق ئازاب بىلقاتتىق ئازاب بىلقاتتىق ئازاب بىلقاتتىق ئازاب بىل) ) ) ) دوزاختا بولىدىغاندوزاختا بولىدىغاندوزاختا بولىدىغاندوزاختا بولىدىغان((((رغا رغا رغا رغا قىلمايدىغانالقىلمايدىغانالقىلمايدىغانالقىلمايدىغانال

 ئوتىـدا  ئوتىـدا  ئوتىـدا  ئوتىـدا هھهننهمنىـڭهھهننهمنىـڭهھهننهمنىـڭهھهننهمنىـڭ ج ج ج جۈمۈشـلهرۈمۈشـلهرۈمۈشـلهرۈمۈشـلهركككك----ۇنۇنۇنۇن ئـالت ئـالت ئـالت ئـالتۇۇۇۇئـئـئـئـ) ) ) ) ۈنىـدهۈنىـدهۈنىـدهۈنىـده ك ك ك كهتهتهتهت قىيـام قىيـام قىيـام قىيـامهنىهنىهنىهنىيييي ( ( ( (ۈندهۈندهۈندهۈندهكككك
ىلىــرى ىلىــرى ىلىــرى ىلىــرى ۈمبۈمبۈمبۈمب د د د دۋهۋهۋهۋه يـانلىرى  يـانلىرى  يـانلىرى  يـانلىرى ېـشانىلىرى،ېـشانىلىرى،ېـشانىلىرى،ېـشانىلىرى، پ پ پ پۇالرنىـڭۇالرنىـڭۇالرنىـڭۇالرنىـڭ ئ ئ ئ ئهنهنهنهن بىـل بىـل بىـل بىـلۇنىـڭۇنىـڭۇنىـڭۇنىـڭقىزىتىلىـپ، ئقىزىتىلىـپ، ئقىزىتىلىـپ، ئقىزىتىلىـپ، ئ

    ۈمۈشۈڭالرۈمۈشۈڭالرۈمۈشۈڭالرۈمۈشۈڭالركككك----ۇنۇنۇنۇن يىغقان ئالت يىغقان ئالت يىغقان ئالت يىغقان ئالتۈچۈنۈچۈنۈچۈنۈچۈن ئ ئ ئ ئۆزۈڭالرۆزۈڭالرۆزۈڭالرۆزۈڭالر ئ ئ ئ ئهرنىڭهرنىڭهرنىڭهرنىڭ سىل سىل سىل سىلۇۇۇۇبببب««««: : : : ۇالرغاۇالرغاۇالرغاۇالرغائئئئ. . . . ۇۇۇۇداغلىنىدداغلىنىدداغلىنىدداغلىنىد
يىغقـان يىغقـان يىغقـان يىغقـان ). ). ). ). ڭالرڭالرڭالرڭالر ئـادا قىلمىـدى ئـادا قىلمىـدى ئـادا قىلمىـدى ئـادا قىلمىـدىهققىنـىهققىنـىهققىنـىهققىنـى ھ ھ ھ ھڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىۇنيايىڭالردىكىۇنيايىڭالردىكىۇنيايىڭالردىكىۇنيايىڭالردىكى د د د دۇۇۇۇ ب ب ب بهرهرهرهرسىلسىلسىلسىل((((

 35-34 هۋبه تۈرهسـ (»»»»....ېيىلىـدۇېيىلىـدۇېيىلىـدۇېيىلىـدۇ د د د د»»»»ېتىڭالرېتىڭالرېتىڭالرېتىڭالر ت ت ت تۋابالىنىۋابالىنىۋابالىنىۋابالىنى    ۈمۈشۈڭالرنىڭۈمۈشۈڭالرنىڭۈمۈشۈڭالرنىڭۈمۈشۈڭالرنىڭكككك----ۇنۇنۇنۇنئالتئالتئالتئالت
 )هتئاي

 :هيدۇ دۇنداق مهنه يئالالھ

  ﴿$$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### ÏÏ ÏÏ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà(((( ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 ÈÈ ÈÈ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ#### ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ÏÏ ÏÏππππ xx xx(((( ©© ©©9999 xx xxσσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ææ ææ5555θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 
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†††† ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss%%%% ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ����≈≈≈≈ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ †††† ÎÎ ÎÎûûûû uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ øø øø⌠⌠⌠⌠ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### (( (( ZZ ZZππππ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ss ssùùùù  šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  «« ««!!!! $$ $$####  33 33  ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 

íí ííΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== tt ttææææ ÒÒ ÒÒΟΟΟΟ‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ6666 yy yymmmm﴾     

 زاكات خادىملىرىغـا، دىللىرىنـى  زاكات خادىملىرىغـا، دىللىرىنـى  زاكات خادىملىرىغـا، دىللىرىنـى  زاكات خادىملىرىغـا، دىللىرىنـى هرگه،هرگه،هرگه،هرگه، مىسكىنل مىسكىنل مىسكىنل مىسكىنلېقىرالرغا،ېقىرالرغا،ېقىرالرغا،ېقىرالرغا، پ پ پ پهقهتهقهتهقهتهقهت پ پ پ پزاكاتزاكاتزاكاتزاكات««««
ــ ــش ك ــل قىلى ــسالمغا مايى ــئى ــش ك ــل قىلى ــسالمغا مايى ــئى ــش ك ــل قىلى ــسالمغا مايى ــئى ــش ك ــل قىلى ــسالمغا مايى ــا، ت ت ت تۆزدهۆزدهۆزدهۆزدهئى ــا،ۇتۇلغانالرغ ــا،ۇتۇلغانالرغ ــا،ۇتۇلغانالرغ ــۇتۇلغانالرغ ــ ق ــ ق ــ ق ــشقا، ۇلالرنىۇلالرنىۇلالرنىۇلالرنى ق ــازات قىلى ــشقا،  ئ ــازات قىلى ــشقا،  ئ ــازات قىلى ــشقا،  ئ ــازات قىلى  ئ

    ڭڭڭڭ ئالالھنىـ ئالالھنىـ ئالالھنىـ ئالالھنىـۇۇۇۇ بـ بـ بـ بـېرىلىـدۇ،ېرىلىـدۇ،ېرىلىـدۇ،ېرىلىـدۇ، ب ب ب بهبىللهرگههبىللهرگههبىللهرگههبىللهرگه يولىغـا، ئىـبن سـ يولىغـا، ئىـبن سـ يولىغـا، ئىـبن سـ يولىغـا، ئىـبن سـڭڭڭڭ ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنى ئالالھنىهرزدارالرغا،هرزدارالرغا،هرزدارالرغا،هرزدارالرغا،قققق
    ۈچىـدۇر،ۈچىـدۇر،ۈچىـدۇر،ۈچىـدۇر، بىلگ بىلگ بىلگ بىلگبـدانبـدانبـدانبـدانئوئوئوئو) ) ) ) هنپهئهتىنـىهنپهئهتىنـىهنپهئهتىنـىهنپهئهتىنـى م م م مهنـدىلىرىنىڭهنـدىلىرىنىڭهنـدىلىرىنىڭهنـدىلىرىنىڭبببب(((( ئـالالھ  ئـالالھ  ئـالالھ  ئـالالھ هلگىلىمىسىدۇر،هلگىلىمىسىدۇر،هلگىلىمىسىدۇر،هلگىلىمىسىدۇر،بببب
 )هتئاي-60 هۋبه تۈرهس (»»»»....ۇچىدۇرۇچىدۇرۇچىدۇرۇچىدۇر ئىش قىلغ ئىش قىلغ ئىش قىلغ ئىش قىلغهنهنهنهن بىل بىل بىل بىلېكمهتېكمهتېكمهتېكمهتھھھھ

 :هيدۇ دۇنداق مهنه يئالالھ

 ﴿‹‹‹‹ èè èè{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ èè èè???? ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ èè èè???? uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555﴾     

    ېـسابىداېـسابىداېـسابىداېـسابىدا ھ ھ ھ ھهدىقههدىقههدىقههدىقه بىر قىسمىنى سـ بىر قىسمىنى سـ بىر قىسمىنى سـ بىر قىسمىنى سـڭڭڭڭ ماللىرىنى ماللىرىنى ماللىرىنى ماللىرىنىۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭۇالرنىڭئئئئ!) !) !) !) ۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدئى مئى مئى مئى م((((««««
ــــالغىنكى، ئ ــــالغىنكى، ئئ ــــالغىنكى، ئئ ــــالغىنكى، ئئ ــــهنهنهنهن بىــــل بىــــل بىــــل بىــــلۇنىــــڭۇنىــــڭۇنىــــڭۇنىــــڭئ ــــ ئ ــــ ئ ــــ ئ ــــدىن گ گ گ گۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنى ئ ــــدىنۇناھلىرى ــــدىنۇناھلىرى ــــدىنۇناھلىرى ــــسۇناھلىرى ــــس پاكلىغاي ــــس پاكلىغاي ــــس پاكلىغاي     ۋهۋهۋهۋه    هنهنهنهن پاكلىغاي

 )هتئاي-103 هۋبه تۈرهس (»»»»........................ۆپهيتكهيسهنۆپهيتكهيسهنۆپهيتكهيسهنۆپهيتكهيسهنكككك) ) ) ) ياخشىلىقلىرىنىياخشىلىقلىرىنىياخشىلىقلىرىنىياخشىلىقلىرىنى((((
- توپلىغـان مـالۇكى، بولىـدۋېلىـشقا بىلىۇنى شـهتلهردىن ئايرىدىكىيۇقى

- مــالۇ بـڭالر، قىلمىـساهرپ بىـر قىـسمىنى ئـالالھ يولىــدا سـۇنيايىڭالرنىـڭد
 ئـالالھ ۇسۇلى، بىردىنبىر ئڭ پاكالشنىۈلكۈڭالرنىم-مال. ۇ پاكالنمايدۈلكىڭالرم

 هدىقه سـگهىلهر كىـشهلگىلهنـگهن قىلىدىغان قىـسمىنى ئايرىـپ، بهرپيولىدا س
 .هتقىلىشتىن ئىبار

 ۇ ئڭ توپالپ ساقلىغانالرنىۆمۈشك-ۇن ئالتۆرسىتىلگهن، كۇنداق مھهدىسته
 نازىـل بولغانـدا، هتلهر ئـايېرىلگهن بۇرۇش ئاگاھالندهققىده ھۋىتى ئاقىۇنيادىكىد
ــان، چــۇســۇلمانالرم ــارام بولغ ــاتتىق بىئ ــۈنكى ق ــۇ ب ــر تىيىنم ــدۇ بى  ۇرماي قال
 ۇمهر ئـهزرىتى ھخىرىدائا. ېرهتتى بېرهكزىملىقىدىن د قىلىش الهرپ سهممىنىھ
 هرنىڭ كىـشىلېرىـپ بېـشىغا قهلهيھىسـساالمنىڭ ئۇھهممهد مـهنھـۇ ئهزىيهلالھۇر
: ېـگهن دۇنـداق مهلهيھىسـساالم ئۇھهممهدمـ. ېيتقـان زاتقا ئۇ ئهندىشىنىئ-همغ
ش  پاكالۈلكۈڭالرنىم- مالۇقچه ئارتهرنىڭ قىلىشى سىلهرز زاكاتنى پڭئالالھنى«
 .»ۈچۈندۇرئ

ــر ھيهنه ــسته بى ــۇ ئهدى ــهب ــهئىد س ــۇ رۇدرى خ ــۇدىن ئهزىيهلالھ ــهنھ  ۋايهت رى
 زاكـات ئايرىغـان ۈلكۈڭدىنم- مالۆز ئهنس«: ۇنىڭغا ئهيغهمبىرىمىزقىلىنىپ، پ

 .ېگهن د»ۇ بولىدۆلهنگهن تۇ باجمېگىشلىك تۆلهشكه تهن سۋاقتىڭدا،
كۆمۈشـنىڭ زاكىتـى -يۇقارقى ئايهتلهرده، زېمىن مهھـسۇالتلىرى ۋه ئـالتۇن
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ھهققىده كۆرسهتمىلهر بايان قىلىنغـان بولـۇپ، بۇنىڭـدىن باشـقا يهنه ھهدىـسته 
  .تاۋار، تۆگه، كاال، قويالرغىمۇ زاكات ئايرىش كۆرسىتىلگهن

 

 مۇھاكىمه
 .ۋېلىڭالر قايسىالر؟ پىششىق بىلىۆرسهتمه كه ئاالھىدهققىدىكىزاكات ھ .1
ــات ھ .2 ــدىكىزاك ــدهققى ــهتمى كه ئاالھى ــنىۆرس ــا ئۆز ئ  همىلىيىتىڭالرغ

 .ېقىڭالر بهتبىقالپت

 
    ))))نىسابىنىسابىنىسابىنىسابى ( ( ( (ېكىېكىېكىېكى چ چ چ چۆۋهنۆۋهنۆۋهنۆۋهن ت ت ت تهڭهڭهڭهڭ ئ ئ ئ ئېرىشنىڭېرىشنىڭېرىشنىڭېرىشنىڭ ب ب ب بزاكاتزاكاتزاكاتزاكات

 
 .هڭگه ت200: مۈشۈك

 .هڭگه ت20: ئالتۇن
 .هتسه يۇياققا ت30؛ كاال  توياق40: ؛ قوي توياق5: تۆگه
 . بولساۋىرىده باراۆمۈشنىڭ كهڭگه ت200: تاۋار

 ه مىقـدارى بىـر يىلغىـچهرنىڭهرسـىل بايـان قىلىنغـان نۇقىرىـدا يئومۇمهن
 ۋه ۇنئـالت. ېـرهك كېرىـشى تىـن بىرىنـى ئايرىـپ زاكـات ب40ئازالپ قالمىـسا، 

 ېـسابلىغاندا، ئىككىسىنى ئايرىـپ ھهگهر ئهزھىپى، مهنهفى ھهققىده، ھمۈشۈك
 ىككىـسىنى بولـسا، بىـراق ئهتمىـگهن يۆلچىمىگه ئېرىش ئىككىسى زاكات بهرھ

 ېـرىش بولـسا، زاكـات بهتـكهن يۆلچىمىگه ئـشېـرى زاكـات بېسابلىغاندا ھۇپقوش
 .ۇ قىلىنىدهشهببۇست

 

 مۇھاكىمه
 زاكـات ئـايرىش ۈلـۈكتىنم- خىل مالهچچه بايان قىلىنغان بىر نيۇقىرىدا

 .ۋېلىڭالر بىلىۆلچىمىنىئ

 
     زاكىتى زاكىتى زاكىتى زاكىتىهرۋايىتنىڭهرۋايىتنىڭهرۋايىتنىڭهرۋايىتنىڭمممم----ئۈنچهئۈنچهئۈنچهئۈنچه

 
 هزرىتـى ياسـالغان بولـسا، ھۇيـۇملىرى بهت زىنـنۆمۈشـتىنك-ۇن ئالتئهگهر

 زاكـات ه بـويىچهشهببۇسـى تهنھۇماالرنىـڭ ئهزىيهلالھـۇ رهسـئۇدبنـى م ئىۋه ۇمهرئ
 .ۇ قىلىدۇل قوبۆكۈمنى ھۇ بهنىفهمۇ ئىمام ھېرهك،ئايرىش ك
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 ۇن ئـالتللىرىغـاو قهيغهمبىرىمىـز پېـتىمبىر ق: ېيىلىدۇ دۇنداق مھهدىسته
 زاكــات هرســىل«: ۇالردىن ئــۆرۈپ، ئىككــى ئايــالنى كــېلىۋالغان ســهزۈكبىــل

ــۇ؟ب ــورىغانهپ د»هردىڭالرم ــ.  س ــاۇالردىنئ ــرى ج ــپ بۋاب بى ــاق د: ېرى ــگهني . ې
نى ېلىنىــش سهزۈك ئــوتتىن بىــلۇڭالرغــا قولۈنى كــهتقىيــام«: هيغهمبىرىمىــزپ

 .ېگهن د»ۇرامسىلهر؟ياقت
 هدىـسته بىـر ھهنه قىلىنغـان يۋايهت رىـهنھـادىن ئهزىيهلالھۇ رهلهمه سئۇممۇ

ــالتۇتىغــا پۇنىــڭئ: ېيىلىــدۇ دۇنــداقم ــۇپ،القىــسى بولــ ھۇن ســالىدىغان ئ  ۇ ئ
 توپالشـنى ۇنياد-مال (همدۇ؟ كىرۈلۈككهم- توپالنغان مالۇب: هيغهمبىرىمىزدىنپ

: ېرىپ بۋابمبىرىمىز جاهيغهپ.  سورىغانهپد) هكلهيدۇ چهسۇلى رۇنىڭ ئۋهئالالھ 
 بولـسا، هتـكهننىـسابىغا ي) ۆلچهمگهئـ (ۇنى ئـالتڭ ھالقىنىۇتىڭىزدىكى پهگهرئ«
ــڭئ ــى بۇنى ــسى بوهرگهن زاكىتىن ــداقتا، ئڭىز،ل ــۇن ــالۇ ئ ــان م ــاد- توپالنغ  ۇنياغ

 .ېگهن د»هيدۇكىرم
ــۇ ــى ھب ــستىن ئىكك ــشقا بىلىۇنى شــهدى ــدۋېلى ــالتهگهر ئۇكى، بولى -ۇن ئ

 ئوخــشاشال زاكــات ۇلغــا پهق ياســالغان بولــسا، نۇيــۇملىرى بهت زىنــنمۈشــتىنۈك
 .ېلىنمايدۇ زاكات ئهرۋايىتتىنم-ۈنچه ئالماس، ئېكىنل. ېرهكئايرىش ك
  
 

 ىمهمۇھاك
 يوق؟-ۇ زاكات ئايرىالمدۇيۇملىرىدىن بهت ياسالغان زىننۈمۈشتىنك-ئالتۇن

 
    ؟؟؟؟ قىلىشى الزىم قىلىشى الزىم قىلىشى الزىم قىلىشى الزىمۇلۇلۇلۇل قوب قوب قوب قوبهرهرهرهر كىمل كىمل كىمل كىملزاكاتنىزاكاتنىزاكاتنىزاكاتنى

 
 ۇل زاكـات قوبـهملهرنى ئـادۈرلـۈك تهككىز سـۆۋهنـدىكى تده»هرىـم كقۇرئان«

 :ۆرسىتىلگهن كهپ دۇقىلسا بولىد
 .ېقىرالرپ .1

 هتمهيـدىغان، قامداشقا يشىنىۇرمۇ تهمما ئۇ، بولسىمهرسىسى ئازراق نگهرچه
ــسىمۇرمۇشــىت ــيىن بول ــقىالردىن تىلىمۇ قى ــدىغانالر باش ــ. هي ــهببۇس تۇنىب  هش

 هسرى بهسهن ئىبنى ئابباس، ھۇرىددىن، ئىمام زوھهنىفه، ھهبۇئىمام ئ: قىلغانالر
 .ۆلىماالر ئڭلىق ئىلگىرىكى داۋه

 .هرمىسكىنل .2
 هزرىتـىھ. هر كىـشىل جاپـالىق بولغـانهكمـۇ بۇرمۇشـى نـامرات، تئىنتايىن
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ــ ــالالھ ئ (ۇمهرئ  ئىــش ۇ، ئىقتىــدارى بولــسىمهمــگهكئ) ۇن رازى بولــسۇنىڭــدىنئ
 .ۇ قارايدهپ دۇ كىرىدهرگه كىشىلۈردىكى تۇشۇتاپالمىغانالر ئوخشاشال م

 .زاكات خادىملىرى .3
 هر، كىــشىلهۋهتىلــگهن زاكــات يىغىــشقا ئهرىپىــدىن ھــاكىمىيىتى تئىــسالم

 .ېرىلىدۇاكات ب زاكات فوندىدىن زۇالرغائ
 . قىلىنغانالرهقسهت ئىسالمغا مايىل قىلىش مهلبىنىق .4

 هۋهبلىك ســېھتىيــاجلىقمالغــا ئ-ۇل پــۇپ، بولــهر خىــل كىــشىلبىــر
ــاردىمىنى تڭئىــسالمنى ــارقىلىق ئ-ۇل قىلىــشى، يــاكى پــهلهپ ي  ۇنىــڭمــال ئ

 ئىسالمغا ېڭىدىن يهنه يۇمكىن، مېلىنىشى ئالدى ئۇرۇشىنىڭئىسالمغا قارشى ت
 اپىرالر كهم بىر ئادهگهرئ. ۇ كىرىدۈرگه تۇشۇ مۇ موھتاج بولغانالرمهمگهىپ ياردكىر

 ئىشسىز ېكىن بولسا، لۇلغان قاتارىغا قوشۇسۇلمانالر ئايرىلىپ مهمئىيىتىدىنج
 ۇنىڭغـا ئهلۋهتته ئۇسۇلمانالرنىڭ قالغان بولسا، مۇپقالغان ياكى نامراتالردىن بول

 ۇنىـڭ ئۇ، بـاي بولـسىمهسـلىده ئۇ ئهرچه گ.ۇ بولىدهسئۇلىيىتى قىلىش مهميارد
 ېرىـشكه زاكـات بۇنىڭغا ئهنىال يۈچۈن، ئۈچهيتىش كېتىقادىنىئىسالمغا بولغان ئ

 ۇرغــۇنىنى نهنىمهتلهرنىــڭ غهيغهمبىرىمىــز غــازىتى بولغانـدا پۈنهيىنھــ. ۇبولىـد
 100 همگه بىر ئـادهر ھۇپ، بولهرگهن تارقىتىپ بهنلهرگه ئىسالمغا كىرگېڭىدىني
 نـارازى بولغـان، هل سـهقـسىماتتىن تۇ بـهنـسارالرئ.  بولغـانهقـسىم تۆگه تـهكد
 ېچىــپ كۋاز ۇفرىــدىن كۇالربــ«: ۈشــهندۈرۈپ چۇالرغــا ئهلهيھىســساالم ئهدممۇھهمــ

ئىمـام . ېـگهن د»ېـرهك قىلىـشىم كۇشـال خۇالرنى ئـهنلىكتىن،ئىسالمغا كىرگ
 ئىزاھـات قۇنـدا قارىتـا مېگهنـگه د»هلتـۈرۈش كه بىرلىككهلبىنىق «ۇرىددىنزوھ

 بـاي پىرالر، يـاكى باشـقا كـاۇرىتى مـهھـۇدىي خرىـستىئان، يهرقانـداقھ: ېرىدۇب
ــس ــاكى كۇنبول ــبهغهل ي ــسهم ــىال قۇن، بول ــسالمغا كىرس ــى ئى  ه بىــرلىككهلب

 .ۇ بولىدهلتۈرۈلگهنك
 . ئازات قىلىشۇلالرنىق .5

 ېرىلىـشى قىلىـدىغانالرغا زاكـات بۇ ئـارزۇشنى ئازات بولۇلالردىن قئومۇمهن،
 هرســىمۇ بهققىنــى ھېتىۋالغان ســۇلنى خوجايىنىغــا قــۇلنىــڭ قهنــىي. رهكېــك

 سـوت ه، قارىـشىمچېنىـڭ مۇڭا يـوق، شـۈزۈم تـۇللـۇق قۈندهھازىرقى ك. ۇبولىد
 ۇمكـــهھ مۈرمىگه تـــهۋهبىدىن ســـۆلىيهلمىگهنلىـــك تهرىمـــانه جهھكىمىـــسىگهم

 نـىهركىنلىكى ئۇالرنىـڭ ئېرىـپ، زاكـات بۈزۈپ كىرگـۈرگه تـۇشۇبولىدىغانالرنى م
 .ۇ بولىدۇرۇۋالساقايت

 .هرزدارالرق .6
 ڭ مىـۆزىده ئۇ بېكىنل. ۆرسىتىدۇ قالغانالرنى كۇپ بولهرزدار باشقىالرغا قبۇ
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 هلكىب. ۆرسهتمهيدۇ قالغانالرنى كۇپ بولهرز قۈهن يۈز باشقىالرغا يۇپ، بار بولۈهني
ــىق ــايتهرزن ــدىن كۇرۇپ ق ــيىن، بولغان ــالې ــان م ــ- قالغ ــات بۈلكىم ــرىش زاك  ې
 ۇزۇپ بــه زىيــادهددىــدىنر، ھۆلىمــاالئ. ۆرســىتىدۇ كهتمهيــدىغانالرنى يىگهۆلچىمئــ

 قالغـانالر ۇپ بولـهرزدارخىالپلىـق قىلىـپ ق) هرىئهتكهشـ (ۇنغـاچاچقان يـاكى قان
 ۋاملىــق داۇنىــڭ ئېرىلــسه، زاكــات بۇنىڭغــا ئۈنكى چــۇ، بولمايــدېرىــشكهزاكــات ب

ــ ــپ،چ-ۇزۇپب ــشىغا مېچى ــانلىق قىلى ــسراپ قىلىــپ، يام ــك بهدهت ئى  هرگهنلى
 .ۇ قارايدهپ دۇ،بولىد

 . قىلغانالرۈرهشئالالھ يولىدا ك .7
 هشۋىق دىنىنى تڭ ئالالھنىۇپمۇ بولهر، ياخشى كىشىلهزىلىتى پهخالقى ئبۇ

 ۇھهممهدمـــ. ۆرســـىتىدۇ كهرنى چىقىرىـــدىغان كىـــشىلۈچ كـــۈچـــۈنقىلىـــش ئ
 همگهارد يـۈچـۈن جىھاد ئۇ ئېكىنل. ۇبايالر زاكات ئالسا بولمايد«: هلهيھىسساالمئ

ــدا، ئ ــگهن د»ېــرهك كېرىلىــشى زاكــات بۇنىڭغــاموھتــاج بولغان نكى بىــر ۈچــ. ې
 ۇز يالغۆزى ئۇ ئهممائ. ۇمكىن مۇشى باي بولۇ ئهتهن نىسبۆزىگه ئۇز يالغهمنىڭئاد

 چىقىــشتا ئــاجىزلىق قىلىــشى ۆددىــسىدىن ھۆرۈرىيهتلىرىنىــڭ زڭجىھادنىــ
 .ېرهك كېرىلىشى زاكات بۇنىڭغا ئۇڭا شۇمكىن،م

 .)ۇساپىرالر ئايرىلىپ قالغان مۈلكىدىنم-مال (هبىللهربن سئى. 8
 هپهرگه سـهممـا ئۇ، بولـسىمېلـىم-ۇل پـه ئائىلىسىدهرچه گهبىللهر سئىبن

 ۇالرغىمـۇ قالغـان بولـسا، ئۇپ بولېھتىياجلىقمالغا ئ-ۇل پېيىن،چىققاندىن ك
 .ېرهك كېرىشزاكات ب
 

 مۇھاكىمه
 ىلىــــدىغانلىقىنىېر زاكــــات بهرگه كىـــشىلۈردىكى تــــهككىز ســــقايـــسى

 .ۋېلىڭالربىلى

  
         قانداق قانداق قانداق قانداقېرىش،ېرىش،ېرىش،ېرىش، ب ب ب بهرگههرگههرگههرگه قانداق كىشىل قانداق كىشىل قانداق كىشىل قانداق كىشىلزاكاتنىزاكاتنىزاكاتنىزاكاتنى

    ؟؟؟؟ېرهكېرهكېرهكېرهك ك ك ك كهرمهسلىكهرمهسلىكهرمهسلىكهرمهسلىك ب ب ب بهرگههرگههرگههرگهكىشىلكىشىلكىشىلكىشىل
 

 هھۋالـدا قانداق ئهملهرگه ئادۈرلۈك تهككىز سۇقىرىدىكى يهسىله، مئهمدىكى
 ۇنى بـۆۋهنـده ت،سىهسىلىـ مهرمهسـلىك زاكـات بهھۋالـدا قانـداق ئېرىش،زاكات ب

 :ۆتىمهن ئۈشهندۈرۈپچ
 .ۇ بولمايدېرىشكه ئاتىسىغا ياكى ئوغلىغا زاكات بۆزئ .1
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بـارلىق فىقھـى . ۇ بولمايـدېرىـشكه زاكـات بېـرىگه ئايالىغـا، ئايـالى ئئېرى
 تايىنىــپ هرگه ســىلهزىــلهر،ب. ه ئورتــاق قاراشــقا ئىــگهســىلىده مۇئــالىملىرى بــ
 ه بـويىچهرىئهتشـ. ۇ بولمايـدېرىـشكه زاكات بۇغقانلىرىڭالرغا تېقىنياشايدىغان ي

 ۇ، بولىدهرسهڭالررغا زاكات بۇغقانلىرىڭال بولىدىغان يىراق تۋارىسىڭالر هرنىڭسىل
 هپ اليىــق، دېخىمــۇ تېلىــشقا باشــقىالرغا قارىغانــدا زاكــات ئۇالر ئــهمهلىيهتــتهئ

 ۇغقـانالرنى تېـيىن،زاكـاتنى ئايرىغانـدىن ك«: هنـسارى ئىمـام ئېكىنلـ. ۇقارايد
 .هيدۇ د»ېرهك كهسلىكئىزلىم
 ۇسـۇلمان مۇ، سـاالھىيىتى بولىـدېلىش زاكات ئسۇلمانالرنىڭالۇ مهقهتپ .2

 .ۇ بولمايدۇقى ھوقۇنداق بڭبولمىغانالرنى
 :ېيىلىدۇ دۇنداق مهققىده زاكات ھھهدىسته

ــات« ــارازاك ــايالردىن ئڭالردىكى ئ ــپ، ب ــاراېلىنى ــبهغهللهرگه كڭالردىكى ئ  هم
 .»ېرىلىدۇب

 بولـسا هھرىمهن باندىنېھسئ-هير خهتتىكى بولمىغانالر ئادۇسۇلمان مبىراق
 ۇالرنى ئـۈپهيلىـدىن ئىشلىرىدا، دىـن تېھسانئ-هير خهتتىكى ئادۈنكىچ. ۇبولىد

ـــانلىقى تۇســـۇلمان مهمسىتىـــشكه،ك ـــدىن، بولمىغ ـــۈپهيلى ـــشكه ئۇالر ئ  ېرىشى
 .ۇ بولمايدۇرۇشقا قالدهمهلدىن ئهمنى ياردېگىشلىكت

 .ېرهك كېرىلىشى بهمبهغهللهرگه كهرلىك يۇزاكات ش .3
 قاتــارلىقالر ۇھهممهد ئىمــام مــۋه ۈســۈپ يهبــۇ ئىمــام ئهنىــفه، ھهبــۇئ ئىمــام

 ېـرىشجايغـا ئاپىرىـپ ب B  زاكىتىنـىڭجاينىـ A .ۇ قىلىـدهشهببۇس تۇشۇنىم
 B  چىقمىسا، يـاكىهم اليىق ئادېلىشقاجايدا زاكات ئ A ۋادا ناهمهس، ئۇۋاپىقم

ــاپ ــدا ئ ــۈنك (هتجاي ــارچىلىقهلك ــاپىتى، ئاچ ــ)  ئ ــهرگهن بۈزي ــۇپ، بول ددىي  جى
 .ۇ بولىدهرسه بۆتكهپ موھتاج بولغان بولسا، زاكاتنى يۇتقۇزۇشقاق

 زاكـات ئالماسـلىقى هتكهنلهر يۇربى تاماققا قۋاق ئىككى ۆلىماالر، ئهزىب. 4
 .ۇ قارايدهپ دېرهك،ك

 بـارالر ۇلىپـ)  بىرلىكـىۇل پڭھىندىستاننى (ۇپىيه ر10 ۆلىماالر ئهزى بيهنه
 بـارالر زاكـات ۇلى پـۇپىـيه ر12 هزىلهر بهنهي (ۇايد قارهپ دۇ، بولمايدېلىشقازاكات ئ

 هزھهپتىكـى مۇشۇ مۋه هنىفه ھهبۇ ئىمام ئهممائ). ۇ قارايدهپ دۇ، بولمايدېلىشقائ
 ه ئـائىلۆي، ئـۇ بـۇ، زاكـات ئالـسا بولىـدهرنلهتمىگه يۇپىيىگه ر50 ۇلى پۆلىماالرئ

 قىلىـپ هباشـقىچ. ۇ ئالمايده ئىچىگۆز ماالي قاتارلىقالرنى ئۋه ئات ۇقلىرى،جابد
ــدا،ئ ــۇالرنىــڭ ئهرچه گېيتقان ــمه ھۇقىرىقى ي ــسىمهرســىلىرى نهم ــۇ، بول  ېكىن ل
 ســاالھىيىتى ېلىش بولــسا، زاكــات ئــهتمىــگهن يۇپىــيىگه ر50 ۇلى پــېنىــدىكىي

 قالغـان هتلىنىپ بىر ئىش، ئادۇن قانۇكى، بولىدۆرۈۋېلىشقا كڭدىنىۇنب. ۇبولىد
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. ۇ بولىـــدهرق پۇرىـــسىدائوتت ئىككـــى ۇپ، باشـــقا ئىـــش بولـــهنهپرىنـــسىپالر ي
 بىـر هگهرئ«: ېـگهن دۇنـداق مهيغهمبىرىمىـز پهققىده قالغان ئىش ھهتلىنىپئاد
 اشـقىالرغا بهنىـال يۇ ئـېكىن بولسا، لهييار تامىقى تهچلىك كهتىگهن ئهمنىڭئاد

 هدىـسته بىـر ھهنهي. »ۇ بولىـدهن ئـوت ئىـزدىگۆزىگه ئۇ ئه، تىلىسۇپقولىنى سوز
 ېتىپ ســېــسىپ كۇن ئوتــۆزلىرىنىــڭ ئهرنىڭكىــشىل هنم«: هيغهمبىرىمىــزپ
. ېـگهن د»هن قىلىـمۇ قىلماسلىقىنى ئارزهمچىلىك قامدىشىنى، تىلۇرمۇشىنىت
 هرسىـسى نهيدىغان يڭنىهم بىر ئادهگهرئ«: ېيىلىدۇ دۇنداق مهدىسته ھۈچىنچىئ

 تىرىكچىلىـك قىلىـش ئىقتىـدارى ۇپ بولـۋۇل قاهم ساغالم ھېنىبولسا، ياكى ت
ــابلىقۇبــ. »ېــرهك ئالماســلىقى كبولــسا، زاكــات  ۇنىقــان.  بىــر خىــل ئالىيجان

 زاكـات همنىڭبىر ئاد. ېلىدۇ توغرا كۈشهندۈرۈشكه چۇنى بهلسهك، كهسىلىلهرگهم
 هيغهمبىرىمىـزپ.  ئاساسالنغانهدىسكه ھىر باشقا بېكى چۆۋهن تهڭ ئېلىشىنىڭئ
 :هيدۇ دۇنداقم

 .»ۇ بولىدۇقىھوق همچىلىك تىلۇ، بولسىمهلگهن ئاتقا مىنىپ كتىلهمچى«
 هن بــار، مۇلــۇم پهڭــگه ت10 ئــارانال ېنىــڭم: هيغهمبىرىمىــزدىن پهم ئــادبىـر
 ۋاب جـاهپد» !هئهھ«: هيغهمبىرىمىز سورىغاندا، پهپ دېسابلىنامدىمهن؟نامرات ھ

 .هرگهنب
 ېرىــشنى زاكــات بۆزلىرىگه ئــهيغهمبىرىمىـزدىن پهم ئىككــى ئــادېــتىم قبىـر

 هگهرئ«: ېيىن سالغاندىن كهپ سۇزۇن ئيلهنگهه ئىككۇ ئهيغهمبىرىمىزسورىغان، پ
 ېسىۋىـسى نڭ بايالرنىـۈلـۈكتهم- مالۇ بېكىنل. ېرىمهن الزىم بولسا، بهرگهسىل

 هپد»  ئوخـشاشنالرمۇ يارايـدىغاهسـكهرلىككهيوق، تىرىكچىلىك قىالاليـدىغان، ئ
 .هرگهن بۋابجا

ــۇ ــسلهردىن ھب ــشقا كهدى ــدۆرۈۋېلى ــالۇكى، بولى ــ- م ــات بۈلكىم ــرىش زاك  ې
 هرسـه زاكـات بۇالرغا ئۇ، قاتارىغا كىرىدهيدىغانالر بولغانالر، تىلۆۋهن تلچىمىدىنۆئ

ــد ــشىمايدىغان ي. ۇبولى ــرىئوخ ــې ــۇكى، ش ــات ئ ــېلىش زاك ــا ۇقى، ھوق  ئالالھق
 .هنسۇپ قىالاليدىغانالرغا مهمهللهرنى ئهرزىيدىغانئ

 

 مۇھاكىمه
 ۇ؟ بولىدېرىشكه زاكات بهملهرگهقانداق ئاد .1
 ۇ؟ بولمايدېرىشكه زاكات بلهرگههمقانداق ئاد .2
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    ۈزۈمىۈزۈمىۈزۈمىۈزۈمى ھالدا زاكات يىغىش ت ھالدا زاكات يىغىش ت ھالدا زاكات يىغىش ت ھالدا زاكات يىغىش تكوللېكتىپكوللېكتىپكوللېكتىپكوللېكتىپ

 
 ېكىنلـ.  بايـان قىلىنـدىۇقىرىدا يۆرسهتمىلهر كۇھىم مهققىدىكى ھزاكات

 ۇپ، ئىــش بــار بولــۇھىم بىــر مــهنه يېگىــشلىك قىلىــشقا تهت دىقــقۆپچىلىــكك
 هر ئىسالم ھۇ، بولسىمۇئ. هتتى كۇنتۇپ ئهن ئاساسۇسۇلمانلىرىھازىرقى زامان م

ـــشنى ـــداق ئى ـــپ ئېكتىـــپ كوللڭقان ـــشنى بېلى ـــساباليدۇ ھهۋزهل ئېرىلى . ې
 يىراق هك بهسجىدكه مۆيۈڭالر ئهگهرئ. ۇ قىلمايدهشهببۇس تهخسىيهتچىلىكنىش

 نامـازنى ېكىنلـ. همهس خاتـا ئۇ بـۇيـسىلهر، ئوقۇز يـالغۆيۈڭالردابولسا، نامازنى ئ
 هشـكىلى تهت جامـائهگهرال، ئئوخـشاش. ۇ قىلىنىدهلهپ تۇش ئوقهن بىلهتجامائ

 هركهزلىــك تــوپالپ ماكــاتنى زېكىنلــ. ۇ بولىــدهرســىمۇ زاكــات بۆزىبولمىــسا، ئــ
 .هۋزهل ئېخىمۇ تۈزۈملهشتۈرۈشئىشلىتىشنى ت

 :ېيىلىدۇ دۇنداق مده»هرىم كقۇرئان«

 ﴿‹‹‹‹ èè èè{{{{ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏλλλλ ÎÎ ÎÎ;;;;≡≡≡≡ uu uuθθθθ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ZZ ZZππππ ss ss%%%% yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÜÜÜÜ èè èè???? ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ èè èè???? uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ÍÍ ÍÍ5555 ﴾    

    ېـسابىداېـسابىداېـسابىداېـسابىدا ھ ھ ھ ھهدىقههدىقههدىقههدىقه بىر قىسمىنى سـ بىر قىسمىنى سـ بىر قىسمىنى سـ بىر قىسمىنى سـڭڭڭڭ ماللىرىنى ماللىرىنى ماللىرىنى ماللىرىنىرنىڭرنىڭرنىڭرنىڭۇالۇالۇالۇالئئئئ!) !) !) !) ۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدۇھهممهدئى مئى مئى مئى م((((««««
ــــالغىنكى، ئ ــــالغىنكى، ئئ ــــالغىنكى، ئئ ــــالغىنكى، ئئ ــــهنهنهنهن بىــــل بىــــل بىــــل بىــــلۇنىــــڭۇنىــــڭۇنىــــڭۇنىــــڭئ ــــ ئ ــــ ئ ــــ ئ ــــدىن گ گ گ گۇالرنىۇالرنىۇالرنىۇالرنى ئ ــــدىنۇناھلىرى ــــدىنۇناھلىرى ــــدىنۇناھلىرى ــــسۇناھلىرى ــــس پاكلىغاي ــــس پاكلىغاي ــــس پاكلىغاي     ۋهۋهۋهۋه    هنهنهنهن پاكلىغاي

 )هتب-103 هۋبه تۈرهس (»»»»........................ۆپهيتكهيسهنۆپهيتكهيسهنۆپهيتكهيسهنۆپهيتكهيسهنكككك) ) ) ) ياخشىلىقلىرىنىياخشىلىقلىرىنىياخشىلىقلىرىنىياخشىلىقلىرىنى((((
 هلهيھىســـساالمغا، ئۇھهممهد ئـــالالھ مـــېيتقانـــدا، قىلىـــپ ئباشـــقىچه

ــۆزلىرىنىــڭ زاكــاتنى ئۇســۇلمانالرنىڭم ــهلكــى بهمهس، ئۇرۇشىنىش تاپ  ۇالردىن ئ
 .ۇيرۇغانزاكاتنى يىغىشنى ب

. ېرىلىـدۇ خادىمغـا بۇچى قىـسمى زاكـات يىغقـهلـۇم مڭ زاكاتنىئوخشاشال،
 ئىمـامى ۇسـۇلمانالرنىڭ م-ۇسـۇل ياخـشى ئهڭزاكات يىغىـپ تارقىتىـشتىكى ئ

 .ېرىش پىالنلىق ھالدا تارقىتىپ بۇرۇۋېلىپ، تاپشۋاقتىدازاكاتنى 
 ڭالردىكى بـايالردىن زاكـات يىغىـپ، ئـاراڭالردىكى ئاراهنم«: ىزپهيغهمبىرىم

 .ېگهن د»ۇيرۇلدۇم بېرىشكه تارقىتىپ بهمبهغهللهرگهك
 ه رىئــايۈزۈمگه تــۇ بــهممىــسى ھهلىپىنىــڭ خڭ چــوۆت تــۋه پهيغهمبىرىمىــز

 بىـر هركهز يىغىـپ، مهمهلـدارلىرى ئۆكۈمىتىبارلىق زاكاتنى ئىسالم ھ. قىلغان
ــداقب. گهنهر تارقىتىــپ بۇتــاشت ــۇن ــدا، زاكــاتنى ئ ــپ، ۆزۈڭالر قىاللمىغان  ئايرى
 يىغىـپ، ۇتـاش ترزاكاتنى بىـ. ۇ بولىدهرسهڭالرمۇ تارقىتىپ به بويىچهلگىلىمهب

ــر ت ــاشبى ــقۇت ــۇرۇش، باش ــارقىتىش ت ــورنىتىشۈزۈمىنى ت ــداق ئ ــارلىق - قان  ب
 ڭ بولمىـسا زاكاتنىـۈزۈم بىـر تـۇنـداق بۈنكىچـ. هسئۇلىيىتى مۇسۇلمانالرنىڭم
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 .ۇ بولمايدۇرغىلىنى جارى قىلدرولى
 

 مۇھاكىمه
 قانـداق ڭ تارقىتىـشنىۇرۇپ، باشـقۇتاش يىغىپ، بىر تۇتاش بىر تزاكاتنى

  .ېقىڭالر قىلىپ بۇھاكىمه بارلىقىنى مهھمىيىتى ئۇھىمم

  

    بۆلۈم ھهج قىلىشبۆلۈم ھهج قىلىشبۆلۈم ھهج قىلىشبۆلۈم ھهج قىلىش    ئالتىنچىئالتىنچىئالتىنچىئالتىنچى
 

 لېكسىيه ھهج قىلىش-1
 

  !ئىسالمى قېرىنداشالر
ــده كــۆپچىلىككه،  ــۆتكهن نهچــچه ھهپتى ــداق ئ ــاز، روزا ۋه زاكاتنىــڭ قان نام

قىلىپ ئىنساننىڭ ھاياتىنى ئىسالمى تۈسـكه ئىـگه قىلىـدىغانلىقىنى، ھهمـده 
بهش . بۇالرنىڭ ئالالھقا قانداق بويـسۇنۇش ئىكهنلىكىنـى چۈشـهندۈرۈپ ئۆتتـۈم

ـــسى ـــڭ ئاخىرقى ـــۆپچىلىككه ھهج -پهرزنى ـــده ك ـــۇپ، تۆۋهن ـــش بول  ھهج قىلى
 .پ ئۆتىمهنقىلىشنىڭ ئهھمىيىتىنى چۈشهندۈرۈ

 
     مهنىسى مهنىسى مهنىسى مهنىسىنىڭنىڭنىڭنىڭ»»»»ھهجھهجھهجھهج««««

 
مــۇقهددهس جــاينى زىيــارهت قىلىــش  «-ســۆزى) ھهج (Haji  تىلىــدابئهره
نـى (Ka’ba) دېـگهن سـۆز بولـۇپ، ھهر قايـسى ئهل خهلقلىـرى كهئـبه» ئىرادىسى

قىلىـــش دهپ  (Haji) زىيـــارهت قىلىـــشنى ئىـــراده قىلغـــانلىقى ئۈچـــۈن ھهج
 .بېكىتىلگهن

 

 مۇھاكىمه
  نېمه؟ھهج سۆزىنىڭ مهنىسى

 
    ھهج قىلىشنىڭ كېلىپ چىقىشىھهج قىلىشنىڭ كېلىپ چىقىشىھهج قىلىشنىڭ كېلىپ چىقىشىھهج قىلىشنىڭ كېلىپ چىقىشى

 
ھهج قىلىشنىڭ كېلىپ چىقىشى ئىنتايىن تهربىيىۋى ئهھمىـيهتكه ئىـگه 
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 ئۈچـۈن، كۆپچىلىكنىـڭ كۆڭـۈل هجنىڭ مهنىسىنى ئوبدان بىلىۋېلىشبولۇپ، ھ
مۇشۇنداق بولغاندىال كۆپچىلىك ھهج قىلىـشنىڭ . قويۇپ ئاڭلىشىنى سورايمهن

 .االاليدۇئهھمىيىتىنى ئاسانال چۈشىنىۋ
 

    ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىكى ئهھۋالالرئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىكى ئهھۋالالرئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىكى ئهھۋالالرئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دهۋرىدىكى ئهھۋالالر
 

ئىسالم دىنى، خرىستىئان دىنى ۋه يهھۇدىي دىنى مۇرىتلىرىدىن ئىبـراھىم 
پۈتـۈن يهر شـارى نوپۇسـىنىڭ . ئهلهيھىسساالمنىڭ نـامىنى بىلمهيـدىغانالر يـوق

مهد مۇسا، ئىيسا ۋه مۇھهم.  ئۇنى داھىيمىز دهپ ھۆرمهتلهيدۇسىئۈچتىن ئىككى
ئـۇ يانـدۇرغان نۇرلـۇق چىـراغ . ئهلهيھىسساالمالرنىڭ ھهممىـسى ئۇنىـڭ ئهۋالدى

 يىل 4600ئۇ، تهخمىنهن . پۈتۈن دۇنيانى يورۇتتى ۋه پۈتۈن دۇنيانى يېتهكلىدى
ئىلگىرى ئىراقتا تۇغۇلغان بولۇپ، ئۇ ۋاقىتتا، پۈتكۈل دۇنيا ئالالھنى ئۇنتۇغـان 

ىـــي ئىگىـــسىنى بىلمهيتتـــى، دۇنيـــادا ھېچكىممـــۇ ئۆزىنىـــڭ ھهقىق. ئىـــدى
ھېچكىممــــۇ پۈتــــۈن ۋۇجــــۇدى بىــــلهن پهرۋهردىگــــارى ئالدىــــدا ئېگىلىــــپ 

ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالم دۇنياغـا كهلـگهن . نى ئىپادىلىمهيتتىىئىتائهتمهنلىك
دۆلهت ئهينى ۋاقىتتىكى دۇنيـادىكى ئهڭ ئىلغـار دۆلهت بولـۇپ، غهيرىـي ئهقىـده 

-سهنئهت، ئىلىـم- تۇراتتى، گهرچه ھۈنهرجهھهتتىمۇ باشقا دۆلهتلهرنىڭ ئالدىدا
پهن، يېزا ئىگىلىكى، سانائهت قاتارلىقالر ناھايىتى تهرهققىي قىلغان بولـسىمۇ، 

ــــشىلهر ــــېكىن كى ــــىپ «: ل ــــقا مۇناس ــــه چوقۇنۇش ــــان نهرس ــــر يارىتىلغ بى
ئـۇالر . دىن ئىبارهت ئهڭ ئـاددىي ھهقىقهتنىمـۇ چۈشـهنمهيتتى»كهلمهيدىغانلىقى

ـــا ۋه بۇتالر ـــاتتىيۇلتۇزالرغ ـــا چوقۇن ـــۇم . غ ـــى نۇج ـــسىدا ئىلم ـــڭ ئارى ئۇالرنى
، پالچىلىق، بۇتالرغا چوقۇنۇش، ) يۇلتۇزالرغا قاراپ پال سېلىش-مۇنهججىملىك(

قاتارلىقالر كهڭ ...... پېرىخونلۇق قىلىش، ئهپسۇن ئوقۇش، تىل تۇمار پۈتۈش
يېـتىم -تۆكـۈن، ئۆلـۈم-تارقالغان بولۇپ، خۇددى ھىندىستاندا، خهلقنىڭ تـوي

ـــش ـــالىرىئى ـــدى ئۆلىم ـــان ھىن ـــا كىرگۈزۈۋالغ ، (Pandits) لىرىنى چاڭگىلىغ
دهپ » خاسـىيهتلىك  بۇتخانـا«، ئهينـى ۋاقىتتىكـى (Brahmins) ئاقسۆڭهكلىرى

روھـى دۇنيـادىن خهۋهر  (Pu-jaris) راھىبلىرىنـى-ئاتالغان بۇتخانىالرنىڭ شـهيخ
الرنىـڭ ئالـدام خهلق ئاممىسى بۇ روھانىي. بېرهلهيدۇ، دهپ قارىغانغا ئوخشايتتى

خالتىسىغا چۈشۈپ كهتكهن بولۇپ، ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ تهقـدىرىنى باشـقۇرااليدۇ 
دهپ تــۇراتتى، نېمىنــى تهلهپ » خــوپ«دهپ بىلهتتــى، شــۇڭا ئــۇالر نــېمه دېــسه 

ئۇندىن باشقا، خهلق روھـانىيالرنى ئىـالھ بىـلهن . قىلسا، شۇنى تهييار قىالتتى
ئېلىـپ » يامان تهقـدىر«يتتى، شۇڭا ئۇالرنىڭ بىۋاسىته ئاالقه قىلىدۇ، دهپ قارا
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ــلهن  ــاداقهتمهنلىك بى ــايىن س ــۇالرنى ئىنت ــاقلىنىش ئۈچــۈن، ئ ــشىدىن س كېلى
ئهينــى ۋاقىتتىكــى پادىــشاھمۇ، خهلقنــى قــۇل قىلىــش ئۈچــۈن، بــۇ . كــۈتهتتى

بـۇرۇن يالىـشاتتى، ئۆزئـارا تىلىنـى بىـر قىلىۋېلىـپ -روھانىيالر بىـلهن ئېغىـز
ر تهرهپتىن ھۆكۈمهت روھانىيالر سىنىپىنى پۈتۈن كۈچى ئهسكىلىك قىالتتى، بى

پادىـشاھ «: بىلهن قولاليتتى، يهنه بىـر تهرهپـتىن، روھـانىيالر سـىنىپى خهلقـقه
 دۆلهت ۋه خهلقنىڭ خوجايىنى، شۇنداقال ئىالھالردىن بىر ئىالھ، ئۇنىـڭ -بولسا

» ۇمـۈلكىنى خالىغـانچه باشـقۇرىد-سۆزى قـانۇن، ئـۇ خهلقنىـڭ ھايـاتى ۋه مـال
بۇنىـڭ بىلهنـال . دېگهنلهرنى تهرغىـب قىلىـپ، خهلقنىـڭ ئېڭىغـا سـىڭدۈرهتتى

 تونۇشـى ئۈچـۈن، بـارلىق ئىالھلىقىنىقالماستىن، يهنه خهلقنىڭ پادىشاھنىڭ 
ــۈم ــر-ئۆل ــتىم، نهزى ــپ -يې ــدا ئېلى ــشاھنىڭ ئالدى ــالىيهتلىرى پادى ــراغ پائ چى

 بېرىالتتى
. 

 مۇھاكىمه
ــدىكى ئ ــراھىم ئهلهيھىســساالم دهۋرى ــداق ئىب ــته قان ــائىي جهمئىيهت ىجتىم

 خۇراپاتلىقالر بار ئىدى؟

 
    ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتى

 
ئىبـراھىم ئهلهيھىسـساالم مانـا مۇشـۇنداق بىـر مۇھىتتـا دۇنياغـا كهلــگهن 

ئۇنىـــڭ . بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ جهمهتـــى روھـــانىيالر ســـىنىپىغا مهنـــسۇپ ئىـــدى
ئېسىلزادىلىرى بولۇپ، ئـۇ ئهجدادلىرىنىڭ ھهممىسى شۇ يهرنىڭ ئۆلىمالىرى ۋه 

روھانىيالرنىڭ پهرزهنتلىرىده تهربىيىلهنگهن، ئۇ كىچىكىـدىن مۇشـۇنداق ياشـاپ 
 Pirs (ئـابرۇيلۇق ئۆلىمـاالر-كۆنۈپ قالغان، ئۇنىڭ تۇغقانلىرىنىڭ ھهممىسى يۈز

ــاكى ــدى) Pirzadahs ي ــۈن، . ئى ــى ئۈچ ــى بولۇش ــشى يېتهكچ ــر ياخ ــڭ بى ئۇنى
جهمهتىنىـڭ . ىـڭ ئۈچـۈن تهييارالنغـان ئىـدىبۇتخانىنىڭ تۆرىـدىكى ئـورۇن ئۇن

ئېسىل سوۋغاتلىرى ئۇنى كۈتۈپ تۇراتتى، نۇرغۇنلىغان مۇرىتالر سـهجده قىلىـش 
ئىـالھ «ئۇمـۇ ئـۆزىنى . ئۈچۈن، ئۇنىڭ تۆرگه چىقىپ ئولتۇرۇشىنى سـاقالۋاتاتتى

دهپ ئاتاپ پالچىلىق شهكلى بىلهن يۇقىرىـسى پادىـشاھتىن » بىلهن ئاالقهم بار
تۆۋىنى ئـاددىي پـۇقراالرغىچه ھهممىـسىنى ئهخـمهق قىلمـاقچى بولـۇپ تارتىپ، 
ــۇراتتى ــكه . ت ــۇ ھهقىقهت ــا، ھېچكىمم ــان مۇھىتت ــان قاپلىغ ــارا تۇم ــداق ق بۇن

ئۇنىڭ ئۈسـتىگه ئـادهتتىكى . ئىشىنىپ، ھهقىقهت نۇرىغا ئىگه بواللمىغان ئىدى
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هقىـقهت باياشات ئائىلىسى، پاراۋان تۇرمۇشىدىن ۋاز كېچىپ، ھ-كىشىلهرمۇ باي
 .، ئۆزىگه ئاۋارىچىلىك تېپىۋېلىشنى خالىمايتتىهشنىدئىز

 

 مۇھاكىمه
 ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ جهمهتى قانداق جهمهت ئىدى؟

 
        ئېنىقئېنىقئېنىقئېنىق    چىگرىنىچىگرىنىچىگرىنىچىگرىنى----ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ چهكئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ چهكئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ چهكئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ چهك

    ئايرىغانلىقى توغرىسىدىكى خىتابنامىسىئايرىغانلىقى توغرىسىدىكى خىتابنامىسىئايرىغانلىقى توغرىسىدىكى خىتابنامىسىئايرىغانلىقى توغرىسىدىكى خىتابنامىسى
 

ئهمهس ئىـدى، ئـۇ لېكىن ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئادهتتىكىچه بىر ئـادهم 
ئــۇ چــوڭ بولــۇپ ئــۆزى مۇســتهقىل . تۇغۇلۇشــىدىنال باشــقىالرغا ئوخــشىمايتتى

ــۇر ئويغــا چۆكــۈپ ــدا، چوڭق ــدىغان بولغان ــاي، «: تهپهككــۇر قىالالي ــاش، ئ ــۇ قۇي ب
يۇلتۇزالرنىــڭ ئايلىنىــپ ھهرىــكهت قىلىــشى قۇلالرغــا ئوخــشايدىكهن، بــۇ تــاش 

 ياسىغان، بـۇ پادىـشاھالر بىـزگه بۇتالرنىڭ ھهممىسىنى ئادهملهر قوللىرى بىلهن
ئوخــشاشال ئىنــسان تۇرســا، ئــۇالرنى قانــداقمۇ ئىــالھ قىلىــۋالىمىز؟ بــۇ قىلــچه 
ئىقتىدارسىز نهرسىلهر، بىر نهرسىنى ئىراده قىاللمىسا، ئۆزىگه ياردهم قىاللمىسا، 

مامـاتىنى باشقۇرالمىـسا، ئهممـا ئىنـسانالرنىڭ ئۇالرغـا چوقۇنۇشـى، -ئـۆز ھايـات
؟ شى تهلهپ قىلىنسا، بـۇ قانـداق ئىـشرقۇشى، ئۇالرغا ئىتائهت قىلىئۇالردىن قو

زېمىندىكى بىز كۆرۈۋاتقان شهيئىلهر ۋه بىـز بىلىـدىغان ئىنـسانالرنىڭ -ئاسمان
تۈگهشمهي -ھهممىسى باشقا بىر كۈچكه تايانماي قالمايدىكهن، ھهممىسى ئۆلۈپ

ارىمىز بوالاليـدۇ؟ قالمايدىكهن، بۇنداقتا، ئۇالرنىـڭ قايسىـسى بىزنىـڭ پهرۋهردىگـ
ــڭ  ــسىنىڭ مېنى ــگهم ئهمهس، ھېچقايسى ــاراتقۇچى ئى ــڭ ي ھېچقايسىــسى مېنى

ــات ــت-ھاي ــاتىم، بهخ ــدىغان -مام ــشىمغا كېلى ــائادىتىم، بې ــااليىس ــازانى-ب  ق
ھېچقايسىــسى مېنىـڭ تۇرمۇشـۇمنى باشــقۇرۇپ، . باشـقۇرۇش ھوقـۇقى بولمايـدۇ

ۇم ئىـالھ قىلىـمهن؟ ئېھتىياجىمنى قامدىيالمايدۇ، نېمه ئۈچۈن مهن ئۇنى چوقـ
ئۇنىڭ ئالدىدا ئېگىلىپ، بويسۇنىمهن؟ پهقهت ھهممه شهيئىنى ياراتقان، ھهمـمه 

سـائادهت، -مامـاتلىق، بهخـت-، ھايات)موھتاج بولىدىغان(شهيئى تايىنىدىغان 
دهپ تونـۇپ » قازا ھوقۇقى ئىلكىده بولغان زاتال مېنىڭ ھهقىقىـي ئىالھىـم-باال

ۋمى چوقۇنۇپ كېلىۋاتقان هىم ئهلهيھىسساالم قمۇشۇنداق قىلىپ ئىبراھ. يهتتى
 :بۇتالرغا چوقۇنماسلىق قارارىغا كېلىپ، خهلققه شۇنداق جاكارلىدى
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مهن ھهقىقهتهن، باتىل دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرۇلۇپ، ئاسمانالرنى، مهن ھهقىقهتهن، باتىل دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرۇلۇپ، ئاسمانالرنى، مهن ھهقىقهتهن، باتىل دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرۇلۇپ، ئاسمانالرنى، مهن ھهقىقهتهن، باتىل دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرۇلۇپ، ئاسمانالرنى، . . . . جۇدامهنجۇدامهنجۇدامهنجۇدامهن

نئام هسۈره ئ ( » » » » . . . . تقان زاتقا يۈزلهندىم، مهن مۇشرىكالردىن ئهمهسمهنتقان زاتقا يۈزلهندىم، مهن مۇشرىكالردىن ئهمهسمهنتقان زاتقا يۈزلهندىم، مهن مۇشرىكالردىن ئهمهسمهنتقان زاتقا يۈزلهندىم، مهن مۇشرىكالردىن ئهمهسمهنزېمىننى يارازېمىننى يارازېمىننى يارازېمىننى يارا
 ) ئايهت78-79

 

 مۇھاكىمه
زېمىنــــدىكى شــــهيئىلهر ۋه -ئىبــــراھىم ئهلهيھىســــساالمنىڭ ئاســــمان

ئىجتىمائىي جهمئىيهتتىكى خۇراپاتلىقالر ئۈسـتىده قانـداق تهپهككـۇر قىلىـپ، 
 .رھهقىقهت ئۈچۈن ئىزدهنگهنلىكىنى مۇالھىزه قىلىڭال

 
    ئاۋارىچىلىككه ئۇچراشئاۋارىچىلىككه ئۇچراشئاۋارىچىلىككه ئۇچراشئاۋارىچىلىككه ئۇچراش

 
ئىبـــراھىم ئهلهيھىســـساالم بـــۇ خىتابنـــامىنى جاكارلىغانـــدىن كېـــيىن، 

تهرهپــتىن يوپۇرۇلــۇپ كهلــدى، دادىــسى ئــۇنى ئۆيــدىن -كېلىــشمهسلىكلهر تهرهپ
ــالدى، ق ــدىت س ــرىمهن دهپ تهھ ــوغالپ چىقى ــداق هق ــى ھېچقان ــانلىق «ۋم ئام

قارشى چىقتـى، ئهڭ ئاخىرىـدا دهپ جار سالدى، ھۆكۈمهتمۇ ئۇنىڭغا » بهرمهيمىز
ئهممــا . ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالمنى پادىــشاھنىڭ ئالــدىغا ئېلىــپ كېلىــشتى

يېگانه ھالدا پۈتـۈن كىـشىلهرنىڭ چهتـكه قېقىـشىغا ئۇچرىغـان بـۇ زات، -يهككه
تاغدهك مهزمۇت تۇرۇپ، بارلىق قارشىلىقالر ئالدىدا قىلـچه ھودۇقـۇپ قالمىـدى، 

مېنىڭ بىلىمىمنى سىز ماڭا بهرمىـگهن، «: دىسىغائۇ ئىنتايىن ئهدهپ بىلهن دا
ۋمىنىـڭ هق. دېـدى» مېنىڭ ئۆز كۆز قارىشىم بـار، شـۇڭا سـىزگه ئهگهشـمهيمهن

تهھدىتىگه قارىتـا، ئـۇ، ئـۇالر چوقۇنـۇپ كېلىۋاتقـان بـۇتالرنى ئـۆز قـولى بىـلهن 
چېقىۋېتىپ، ئۇالرنىڭ چوقۇنۇۋاتقان نهرسىلىرىنىڭ نهقهدهر ئاجىز ئىكهنلىكىنـى 

ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالم پادىــشاھ . پاتالش بىــلهن رهددىــيه قــايتۇردىئىــس
 :ئوردىسىدا مهردانىلىك بىلهن
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ســهن مېنىــڭ پهرۋهردىگــارىم ئهمهس، مېنىــڭ پهرۋهردىگــارىم، ســېنىڭ ۋه «
مامـاتىمىزنى ئـۆز ئىلكىـده تۇتۇۋاتقـان زات، ئـۇ زاتنىـڭ قـانۇن -مېنىڭ ھايـات

تنىــڭ بهلگىــلهپ بهرگهن ئوربىتىــسى دائىرىــسى ئىچىــده، ھهتتــا قۇياشــمۇ ئــۇ زا
 .دهپ جاكارلىدى» بويىچه ھهرىكهت قىلىدۇ

ــدا ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالمنى كۆيدۈرۈشــنى قــارار قىلــدى،  ــوردا ئاخىرى ئ
لــېكىن ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالم تاغــدهك مهزمــۇت تــۇرۇپ، ھهقىقىــي ئىالھقــا 

وبـۇل قىلىـشقا بولغان ئېتىقادىدا قىلچه تهۋرهنمهي، بۇ ئېچىنىـشلىق جـازانى ق
ــۆز قــۇدرىتى بىــلهن ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالمنى ئــوت . تهييارلىنىــدۇ ــالالھ ئ ئ

سـاالمهت قۇتقۇزىـدۇ، شـۇنىڭ بىـلهن ئىبـراھىم ئهلهيھىسـساالم -ئىچىدىن ساق
، يۇرتىـدىن ۋاز كېچىـپ، باشـقا جايغـا قهۋمـىتۇغقـانلىرى، -ئائىلىسى، ئـۇرۇق

ىـيهن ئـوغلىنى ئېلىـپ، ھهمـمه ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئايالى ۋه ج. كېتىدۇ
ــالىي ئورنىغــا چىقىــپ . جايــدا ســهرگهردان بولىــدۇ ئهســلىده روھانىيلىقنىــڭ ئ

پـاراغهتتىن بهھـرىمهن بولىـدىغان، -نىڭ دىنـى داھىيـسى بولـۇپ، راھهتقهۋمى
ئامــان ياشـــايدىغان ئـــادهم، بۇالرنىـــڭ -چـــاقىلىرىنى كۆپهيتىـــپ تىـــنچ-بــاال

بۇنىـڭ سـهۋهبى، . ه تۇرمۇش كهچـۈردىھهممىسىدىن ۋاز كېچىپ، سهرگهردانالرچ
ــش ــداپ، ئهي ــى ئال ــلهن خهلقن ــالھ بى ــان ئى ــساالم يالغ ــراھىم ئهلهيھىس -ئىب

بهلكــى خهلقنــى ھهقىقىــي . ئىــشرهتلىك تۇرمــۇش كهچۈرۈشــنى خالىمىــدى
ــا  ــۇ جازاالرغ ــۈن ئ ــڭ ئۈچ ــدى، بۇنى ــى بول ــا يېتهكلىمهكچ ــڭ يولىغ پهرۋهردىگارنى

 .ئهنسىزلىك ئىچىده ئۆتتىماكانسىز قالدى، تۇرمۇشى -ئۇچرىدى، ئۆي
 

 مۇھاكىمه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم كاپىرالر ئالدىدا ئۆزىنىڭ ھهقىقىي ئىالھقا بولغان 
ئېتىقــادىنى جاكارلىغانــدا، قانــداق قارشــىلىقالرغا ئۇچرىــدى؟ ســىز بۇنىڭــدىن 

 قانداق تهسىراتقا كهلدىڭىز؟

 
    ھىجرهت قىلىشھىجرهت قىلىشھىجرهت قىلىشھىجرهت قىلىش

 
دىن كېـــيىن، ســـۈرىيه، ئىبـــراھىم ئهلهيھىســـساالم يۇرتىـــدىن ئايرىلغانـــ

ئۇنىـڭ . پهلهستىن، مىسىر ۋه باشقا ئهرهب دۆلهتلىرىده سهرگهردان بولۇپ يـۈردى
بۇ خىل سهرگهردانلىق تۇرمۇشـىنىڭ قانچىلىـك جاپـالىق ئىكهنلىكىنـى پهقهت 

ئۇ ئائىلىسىدىن ئايرىلغانـدا، يېنىـدا ئـارتۇقچه بىـر نهرسـه يـوق . ئالالھ بىلىدۇ
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ئىبـــــراھىم . چۈنمـــــۇ ئىزدهنمىـــــدىبولـــــۇپ، تىرىكچىلىـــــك قىلىـــــش ئۈ
كۈنــدۈز ئوياليــدىغىنى كىــشىلهرنى قانــداق قىلىــپ -ئهلهيھىســساالمنىڭ كــېچه

ــدى ــۆزگهرتىش ئى ــشقا ئ ــق قىلى ــالالھقىال قۇلچىلى ــتىن، ئ ــا چوقۇنۇش . بۇتالرغ
 سـىغدۇرمىغان يهرده باشـقىالر قهۋمىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنى ئۆز ئاتىسى ۋه 

ۇ قارشى ئالسۇن؟ ھهممه يهرده بۇتخانا، راھىبالر قانداق سىغدۇرسۇن؟ ئۇنى كىمم
ۋه ئۆزىنى ئىالھ ئاتىۋالغان پادىشاھالر، ھهممىال يهرده نادان خهلق تۇرسا، بۇنداق 
ئهھۋالدا، ئۇ قانداقمۇ خاتىرجهم بواللىسۇن؟ ئۇ ئۆزى ھېچقانداق ئـادهمنى ئىـالھ 

الھ قىلمـــايال قالماســـتىن، بهلكـــى كىـــشىلهرنى ئالالھنىـــڭ بىردىنبىـــر ئىـــ
ئىكهنلىكىگه ئىشىنىشكه، بـارلىق سـاختا ئىالھالرنىـڭ ھۆكـۈمرانلىقىنى تـۈپ 
يىلتىزىدىن قومۇرۇپ تاشـلىۋېتىپ، بىـرال ئىالھنىـڭ قـۇلى بولۇشـقا نهسـىھهت 

مانا بۇ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ھهر قانداق بىر جايـدا . قىلىپ ئادهتلهندى
ىسساالمنىڭ نۇرغۇن يىللىـق ئىبراھىم ئهلهيھ. ئۇزۇن تۇرالماسلىقىنىڭ سهۋهبى

 كهنئانـدىكىسهرگهردانلىق ھاياتى خۇددى كۆچمهن چارۋىچىـدهك ئـۆتتى، بهزىـده 
(Kan’an)  ـــده ئهرهب ـــسىردا، بهزى ـــده مى ـــايالردا، بهزى ـــقان ج ـــادهملهر توپالش ئ

ئۇنىڭ ياشلىقى مۇشۇنداق ئۆتۈپ، قارا چاچلىرى پۈتۈنلهي . قۇملۇقلىرىدا يۈردى
 .ئاقاردى
 

 مۇھاكىمه
اھىم ئهلهيھىســساالمنىڭ ھهر قايــسى ئهلــلهرده ســهرگهردان بولــۇپ ئىبــر

 يۈرۈشىنىڭ تۈپ سهۋهبى نېمه؟

 
    پهرزهنتىگه بولغان تهربىيهپهرزهنتىگه بولغان تهربىيهپهرزهنتىگه بولغان تهربىيهپهرزهنتىگه بولغان تهربىيه

 
 ياشـقا كىرگهنـده 86ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى 

ئالالھ ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل پهرزهنت . بىر پهرزهنت كۆرۈشنى ئىنتايىن ئارزۇ قىلدى
لـېكىن ئالالھنىـڭ بـۇ سـادىق قـۇلى مۇشـۇنىڭ بىـلهن جهمهتىـم . ا قىلدىئات

مۇكهممهل بولـدى دهپ قارىماسـتىن، پهرزهنتلىرىنـى ھـاالللىق بىـلهن ياشاشـقا 
 بىردىنبىر باش قاتۇرىدىغان پېشىۋاسىنىڭياق، بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ . يېتهكلىدى

، ئـۇ پۈتـۈن ئىشى دىننى تهشۋىق قىلىش بولۇپ، دىننى تهشۋىق قىلىش ئۈچۈن
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئۆزى بۇ دۇنيادىن كهتكهنـدىن . ھاياتىنى سهرپ قىلدى

كېيىنمۇ ئىشلىرىنى داۋامالشتۇرىدىغان ۋارىسىنىڭ بولۇشـىنى ئۈمىـد قىلىـپ، 
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. ئالالھدىن پهرزهنت تهلهپ قىلدى، ئـالالھ ئۇنىـڭ تىلىكىنـى ئىجـابهت قىلـدى
ى تهشـۋىق قىلىـشتىن ئىبـارهت بـۇ ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالم پهرزهنتىنـى دىننـ

بـۇ . تهۋهررۈك ئىشنى داۋامالشتۇرااليدىغان قىلىپ تهربىيىلهشنى ئارزۇ قىالتتـى
مۇكهممهل زاتنىڭ ھاياتى ھهقىقىي بىر مۇسۇلماننىڭ ھاياتى بولۇپ، ئۇ ئهمـدىال 

ناھهقنى پهرقلهندۈرهلهيدىغان بولغاندا، ئالالھنى تونۇدى، ئالالھ -يېتىلىپ ھهق
بىر مۇسۇلمان بولـۇش سـۈپىتىڭ بىـلهن ئـۆزۈڭنى : مهنىسى( «Aslim» ئۇنىڭغا

 :ئۇ مۇنداق ۋهده بهردى. دېدى) ماڭا تاپشۇر، پهقهت ماڭىال تاپشۇر

 ﴿ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎ==== óó óó™™™™ rr rr&&&& (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% àà ààMMMM ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####﴾     

ئىتـائهت ئىتـائهت ئىتـائهت ئىتـائهت ) ) ) ) مرىگهمرىگهمرىگهمرىگهپهرۋهردىگارىڭنىڭ ئهپهرۋهردىگارىڭنىڭ ئهپهرۋهردىگارىڭنىڭ ئهپهرۋهردىگارىڭنىڭ ئه((((««««: : : : ئۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارى ئۇنىڭغائۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارى ئۇنىڭغائۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارى ئۇنىڭغائۆز ۋاقتىدا پهرۋهردىگارى ئۇنىڭغا««««
 »»»»....دېـدىدېـدىدېـدىدېـدى» » » » ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىغا ئىتـائهت قىلـدىمئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىغا ئىتـائهت قىلـدىمئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىغا ئىتـائهت قىلـدىمئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارىغا ئىتـائهت قىلـدىم««««: : : : ئۇئۇئۇئۇ. . . . دېدىدېدىدېدىدېدى» » » » قىلغىنقىلغىنقىلغىنقىلغىن

 )ئايهت-131سۈره بهقهره (
بۇ سهمىمىي پهيغهمـبهر ئۆمرىنىـڭ ئـاخىرىغىچه ۋهدىـسىگه ئهمهل قىلىـپ، 
ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگــارى ئۈچــۈن، ئهجــدادلىرى ئېتىقــاد قىلىــپ كېلىۋاتقــان 

ــاراغهتتىن ۋاز -مــده ئــۇ ئــارقىلىق ئېرىــشىدىغان راھهتدىننــى تاشــلىدى، ھه پ
ھهمـمه يهرده سـهرگهردان . كهچتى، ئوت بىلهن جازالىنىشقا پىـسهنت قىلمىـدى

بولۇپ يۈردى، ئالالھنىـڭ رازىلىقـى ئۈچـۈن ياشـلىق باھـارىنى سـهرپ قىلىـپ، 
ئۆمرىنىـڭ ئاخىرىـدا بىـر پهرزهنتلىـك .  تهشـۋىق قىلـدىىنـى»دىن«ئالالھنىڭ 

ۋه ئۇنىڭ ئىشلىرىنى داۋامالشتۇرۇشنى مهقـسهت » دىن«مۇ يهنىال مۇشۇ بولغاندى
 .قىلدى
 

 مۇھاكىمه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ئالالھـدىن پهرزهنـت تهلهپ قىلىـشىدىكى . 1

ـــسهتته  ـــېمه مهق ـــى ن ـــڭ پهرزهنتلىرىڭىزن ـــىز ئۆزىڭىزنى ـــېمه؟ س ـــسىتى ن مهق
 تهربىيىلىگهنلىكىڭىزنى ئويلىنىپ باقتىڭىزمۇ؟

ىم ئهلهيھىسـساالم پۈتـۈن ھايـاتىنى نـېمه ئىـش ئۈچـۈن سـهرپ ئىبـراھ .2
 قىلدى؟

 
    ئهڭ ئۇلۇغ سىناقئهڭ ئۇلۇغ سىناقئهڭ ئۇلۇغ سىناقئهڭ ئۇلۇغ سىناق

 
مۇشهققهتلهرنى بېـشىدىن كهچۈرگهنـدىن كېـيىن، ئىبـراھىم -نۇرغۇن جاپا
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 ، ئۇنىڭ ئالالھقا بولغان مۇھهببىتىنىـڭ-ئهلهيھىسساالم يهنه بىر چوڭ سىناققا
دىن ئېشىپ چۈشىدىغان ياكى ئهتراپىدىكى باشقا شهيئىلهرگه بولغان مۇھهببىتى

بــۇ . ئېــشىپ چۈشــمهيدىغانلىقىنى بىلىــشتىن ئىبــارهت ســىناققا دۇچ كهلــدى
ــالغۇز  ــان ي ــانغاندا تۇغۇلغ ــساالمنىڭ ياش ــراھىم ئهلهيھىس ــسا، ئىب ــىناق بول س

ئىبـراھىم . ئوغلىنى ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىش ئىـدى
ئىبـراھىم ئهلهيھىسـساالم ئـوغلىنى ئـۆز . ىئهلهيھىسساالم بۇ سىناقتىنمۇ ئـۆتت

: قولى بىـلهن بوغۇزالشـقا تهييارالنغانـدا، ئـالالھ مۇنـداق ۋهھىـي نازىـل قىلـدى
بولــدى قىــل، ئهمــدى ســهن ئۆزۈڭنىــڭ ئىنــسانىيهتنىڭ داھىيــسى بولۇشــقا «

ئىكهنلىكىڭنـــى تولـــۇق ) مۇســـۇلمان(مۇناســـىپ ھهقىقىـــي بويـــسۇنغۇچى 
دۇنيانىـڭ ئىمـامى بولـۇش اليـاقىتىگه ئىـگه ئىسپاتلىدىڭ، ئهمدى سهن پۈتـۈن 

 .»بولدۇڭ
 

 مۇھاكىمه
 ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دۇچ كهلگهن ئهڭ چوڭ سىناق قايسى؟

 
    ئىنسانىيهتنىڭ داھىيسى بولۇش دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈشئىنسانىيهتنىڭ داھىيسى بولۇش دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈشئىنسانىيهتنىڭ داھىيسى بولۇش دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈشئىنسانىيهتنىڭ داھىيسى بولۇش دهرىجىسىگه كۆتۈرۈلۈش

 
 :يۇقىرىدىكى ئىش قۇرئاندا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ

﴿ ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn???? tt ttFFFF öö öö//// $$ $$#### zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççµµµµ šš šš//// uu uu‘‘‘‘ ;; ;;MMMM≈≈≈≈ uu uuΚΚΚΚ ÎÎ ÎÎ==== ss ss3333 ÎÎ ÎÎ//// ££ ££ ßß ßßγγγγ ££ ££ϑϑϑϑ ss ss???? rr rr'''' ss ssùùùù (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ’’’’ ÎÎ ÎÎ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 èè èè==== ÏÏ ÏÏææææ%%%% yy yy`̀̀̀  ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999  $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ))))  (( (( 
tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÉÉ ÉÉLLLL −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΑΑΑΑ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ﴾    

يهنى شـهرىئهت يهنى شـهرىئهت يهنى شـهرىئهت يهنى شـهرىئهت ((((ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پهرۋهردىگارى بىر قانچه ئهمرلهر ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پهرۋهردىگارى بىر قانچه ئهمرلهر ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پهرۋهردىگارى بىر قانچه ئهمرلهر ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پهرۋهردىگارى بىر قانچه ئهمرلهر ««««
    ئــالالھئــالالھئــالالھئــالالھ. . . . بىــلهن ســىنىدى، ئىبــراھىم ئــۇالرنى بهجــا كهلتــۈردىبىــلهن ســىنىدى، ئىبــراھىم ئــۇالرنى بهجــا كهلتــۈردىبىــلهن ســىنىدى، ئىبــراھىم ئــۇالرنى بهجــا كهلتــۈردىبىــلهن ســىنىدى، ئىبــراھىم ئــۇالرنى بهجــا كهلتــۈردى) ) ) ) تهكلىپلىــرىتهكلىپلىــرىتهكلىپلىــرىتهكلىپلىــرى

: : : : دېدى، ئىبراھىمدېدى، ئىبراھىمدېدى، ئىبراھىمدېدى، ئىبراھىم»  »  »  »  پېشۋا قىلىمهنپېشۋا قىلىمهنپېشۋا قىلىمهنپېشۋا قىلىمهن)  )  )  )  دىندادىندادىندادىندا((((سېنى چوقۇم كىشىلهرگه سېنى چوقۇم كىشىلهرگه سېنى چوقۇم كىشىلهرگه سېنى چوقۇم كىشىلهرگه ««««: : : : ئۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغائۇنىڭغا
مېنىـڭ مېنىـڭ مېنىـڭ مېنىـڭ ««««    ::::ئـالالھئـالالھئـالالھئـالالھ. . . . دېـدىدېـدىدېـدىدېـدى» » » » مېنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلـساڭمېنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلـساڭمېنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلـساڭمېنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلـساڭ««««
سۈره  ( » » » » . . . . دېدىدېدىدېدىدېدى»  »  »  »  ئېرىشهلمهيدۇئېرىشهلمهيدۇئېرىشهلمهيدۇئېرىشهلمهيدۇ)  )  )  )  يهنى كاپىرالريهنى كاپىرالريهنى كاپىرالريهنى كاپىرالر( ( ( ( ئهھدهمگه زالىمالر ئهھدهمگه زالىمالر ئهھدهمگه زالىمالر ئهھدهمگه زالىمالر ) ) ) ) پېشۋا قىلىشپېشۋا قىلىشپېشۋا قىلىشپېشۋا قىلىش((((

 )ئايهت-124بهقهره 
ىم ئهلهيھىســساالمغا ئىنــسانىيهتكه رهھبهرلىــك شــۇنداق قىلىــپ ئىبــراھ

قىلىــش ھوقــۇقى تاپــشۇرۇلدى، ئــۇ دۇنيــا ئىــسالم ھهرىكىتىنىــڭ پېــشىۋاسىغا 
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بۇ ھهرىكهتنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچـۈن، ھهر . ئايالندى
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 ۋهكىللىرىنى ئهۋهتىـشنىڭ زۆرۈرلـۈكىنى  ئۆزقايسى جايالردا مهخسۇس تۇرىدىغان
دىننى يهتكۈزۈشتىن ئىبارهت بۇ ئىشتا، ئۈچ ئادهم ئـۇنى زور كـۈچ . ىھېس قىلد

ـــدى ـــلهن قوللى ـــساالم. بى ـــۇت ئهلهيھىس ـــى ل ـــڭ جىيهن ـــسى، ئۇنى . بىرىنچى
ئالهملهرنىــڭ پهرۋهردىگــارى (ئىككىنچىــسى، ئــوغلى ئىــسمائىل ئهلهيھىســساالم 

). ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنىشتا، ئۇ خۇشـاللىق بىـلهن بېـشىنى تۇتـۇپ بهرگهن
 .چىنچىسى، كىچىك ئوغلى ئىسھاق ئهلهيھىسساالمالر ئىدىئۈ

 

 مۇھاكىمه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دىننى تـارقىتىش ئىـشىنى كىمـلهر زور كـۈچ 

 بىلهن قوللىدى؟

 
    لۇت ئهلهيھىسساالمنى ئىئوردانىيىده تۇرۇشقا ئهۋهتىشلۇت ئهلهيھىسساالمنى ئىئوردانىيىده تۇرۇشقا ئهۋهتىشلۇت ئهلهيھىسساالمنى ئىئوردانىيىده تۇرۇشقا ئهۋهتىشلۇت ئهلهيھىسساالمنى ئىئوردانىيىده تۇرۇشقا ئهۋهتىش

 
  (Sodom) ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم جىيهنى لۇت ئهلهيھىسساالمنى سـهدۇم

بۇ جايـدىكى كىـشىلهر يامانلىقتـا . ئهۋهتىدۇ) ھازىرقى ئىئوردانىيىده(شهھىرىگه 
چېكىگه يهتكهن بولۇپ، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ مهقسىتى بۇ توغرا يولدىن 
چىققان كىشىلهرگه نهسىھهت قىلىش ھهمده ئهتراپتىكـى كهڭ رايونالرغـا تهسـىر 

ــدى ــىتىش ئى ــسىر قا. كۆرس ــراق، مى ــران، ئى ــۈنكى ئى ــڭ چ ــارلىق جايالرنى ت
سودىگهرلىرى ھهمىشه بۇ جايدىن ئۆتكهچكه، دىنى تهشـۋىقاتنى ئىككـى تهرهپـكه 

 .قاراپ تارقاتقىلى بوالتتى
  

    ئىسھاق ئهلهيھىسساالمنى پهلهستىنده تۇرۇشقا ئهۋهتىشئىسھاق ئهلهيھىسساالمنى پهلهستىنده تۇرۇشقا ئهۋهتىشئىسھاق ئهلهيھىسساالمنى پهلهستىنده تۇرۇشقا ئهۋهتىشئىسھاق ئهلهيھىسساالمنى پهلهستىنده تۇرۇشقا ئهۋهتىش
 

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم كىچىك ئوغلى ئىسھاق ئهلهيھىسساالمنى كهنئاندا 
بـۇ جـاي سـۈرىيه بىـلهن مىـسىرنىڭ . شـقا ئهۋهتتـىتۇرۇ) ھازىرقى پهلهسـتىنده(

ئوتتۇرىــسىدا بولــۇپ، دېڭىــز ياقىــسىدا بولغاچقــا باشــقا دۆلهتــلهرگه تهســىر 
بـۇ جايـدىن ئىـسالم ھهرىكىتـى، ئىـسھاق ئهلهيھىسـساالمنىڭ . كۆرسىتهلهيتتى

ۋه نهۋرىـسى يۈسـۈف ) يهنه بىر ئىسمى ئىـسرائىل(ئوغلى يهئقۇب ئهلهيھىسساالم 
 .م ئارقىلىق مىسىرغا تهسىر كۆرسهتتىئهلهيھىسساال
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     تۇرۇشقا قالدۇرۇش تۇرۇشقا قالدۇرۇش تۇرۇشقا قالدۇرۇش تۇرۇشقا قالدۇرۇشدادادادائىسمائىل ئهلهيھىسساالمنى ھىجازئىسمائىل ئهلهيھىسساالمنى ھىجازئىسمائىل ئهلهيھىسساالمنى ھىجازئىسمائىل ئهلهيھىسساالمنى ھىجاز
 

ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالم چـوڭ ئـوغلى ئىـسمائىل ئهلهيھىسـساالم بىـلهن 
ھىجاز دۆلىتىنىڭ مهككه دېگهن جايىدا ئـۇزۇن مهزگىـل بىلـله تـۇرۇپ، ئىـسالم 

 .ىغا تاراتتىدىنىنى ئهرهب زېمىنىنىڭ ھهر قايسى جايلىر
 

 مۇھاكىمه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دىننى تهشـۋىق قىلىـش ئۈچـۈن لـۇت، ئىـسھاق، 

 ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمالرنى قهيهرلهرده تۇرۇشقا ئهۋهتتى؟

 
    ))))بهرپا قىلىنىشىبهرپا قىلىنىشىبهرپا قىلىنىشىبهرپا قىلىنىشى((((كهئبىنىڭ قۇرۇلۇشى كهئبىنىڭ قۇرۇلۇشى كهئبىنىڭ قۇرۇلۇشى كهئبىنىڭ قۇرۇلۇشى 

 
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم بىلهن بىلـله بـۇ جايـدا 

.  يهنى دۇنياغا مهشھۇر كهئبىنـى بهرپـا قىلـدى-ىتىنىڭ مهركىزىئىسالم ھهرىك
بۇ جاي مهسجىدكه ئوخـشاش نامـاز ئوقـۇش . بۇ جاينى ئالالھ ئۆزى تالالپ بهردى

ئۈچۈنال ئىشلىتىلمهستىن، بهلكى باشلىنىشتىنال ئىسالم دۇنياسـىنىڭ دىننـى 
ىـڭ  دۇنيان-ئۇنىـڭ قۇرۇلۇشـىدىكى مهقـسهت. تهشۋىق قىلىش مهركىزى بولدى

ھهر قايسى جايلىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ يهرگه يىغىلىپ، كوللېكتىپ ھالدا 
نى ئورۇنالش، ئاندىن كېيىن ئىـسالم تهلىمـاتلىرىنى »ئىبادهت«ئالالھقا بولغان 

بۇ كهڭ كۆلهملىـك . ھهممهيلهن ئۆز جايلىرىغا ئېلىپ كېتىپ يهتكۈزۈش بولدى
بــاال -هرپــا قىلىنــدى؟ ئاتــاكهئــبه قانــداق ب. دهپ ئاتالــدى» ھهج «-يىغىلىــش

ئىككىيلهن قانداق ھېسسىيات بىلهن بۇ قۇرۇلۇشـنى باشـلىدى؟ ھهج قىلىـش 
 :دا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ»قۇرئان«قانداق باشالندى؟ بۇ ھهقته 

﴿ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt ttΑΑΑΑ ¨¨ ¨¨ρρρρ rr rr&&&& ;; ;;MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt//// yy yyìììì ÅÅ ÅÅÊÊÊÊ ãã ããρρρρ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ss ss9999 ss ssππππ ©© ©©3333 tt tt6666 ÎÎ ÎÎ//// %%%% ZZ ZZ.... uu uu‘‘‘‘$$$$ tt tt7777 ãã ããΒΒΒΒ ““““ YY YY‰‰‰‰ èè èèδδδδ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999  ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 
77 77MMMM≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ×× ××MMMM≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// ãã ããΠΠΠΠ$$$$ ss ss)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) (( ((  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### yy yyzzzz yy yyŠŠŠŠ tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ YY YYΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu 33 33 ﴾    

يهنـى يهنـى يهنـى يهنـى ((((تۇنجى سـېلىنغان ئـۆي تۇنجى سـېلىنغان ئـۆي تۇنجى سـېلىنغان ئـۆي تۇنجى سـېلىنغان ئـۆي ) ) ) ) ئىبادهت ئۈچۈنئىبادهت ئۈچۈنئىبادهت ئۈچۈنئىبادهت ئۈچۈن((((ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا ««««
ئۇنىڭدا ئوچۇق ئۇنىڭدا ئوچۇق ئۇنىڭدا ئوچۇق ئۇنىڭدا ئوچۇق . . . . مهككىدىدۇر، مۇبارهكتۇر، جاھان ئهھلىگه ھىدايهتتۇرمهككىدىدۇر، مۇبارهكتۇر، جاھان ئهھلىگه ھىدايهتتۇرمهككىدىدۇر، مۇبارهكتۇر، جاھان ئهھلىگه ھىدايهتتۇرمهككىدىدۇر، مۇبارهكتۇر، جاھان ئهھلىگه ھىدايهتتۇر) ) ) ) بهيتۇلالبهيتۇلالبهيتۇلالبهيتۇلال

تۇلالغا كىـرگهن ئـادهم تۇلالغا كىـرگهن ئـادهم تۇلالغا كىـرگهن ئـادهم تۇلالغا كىـرگهن ئـادهم ئاالمهتلهر باركى، ماقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، بهيئاالمهتلهر باركى، ماقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، بهيئاالمهتلهر باركى، ماقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، بهيئاالمهتلهر باركى، ماقامى ئىبراھىم شۇالرنىڭ بىرى، بهي
 ) ئايهت97-96سۈره ئال ئىمران  (»»»»....ئهمىن بولىدۇئهمىن بولىدۇئهمىن بولىدۇئهمىن بولىدۇ
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﴿ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& (( ((#### ÷÷ ÷÷ρρρρ tt tt���� tt ttƒƒƒƒ $$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ $$$$ �� ��ΒΒΒΒ tt tt���� yy yymmmm $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu ßß ßß#### ©© ©©ÜÜÜÜ yy yy‚‚‚‚ tt ttGGGG ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏ9999 öö ööθθθθ yy yymmmm 44 44 
ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ6666 ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ ãã ãã���� àà àà(((( õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ﴾     

قىلدۇق، قىلدۇق، قىلدۇق، قىلدۇق، )  )  )  )  جايجايجايجاي( ( ( (  بىز ھهرهمنى ئامان  بىز ھهرهمنى ئامان  بىز ھهرهمنى ئامان  بىز ھهرهمنى ئامان كۆرمهمدۇكى،كۆرمهمدۇكى،كۆرمهمدۇكى،كۆرمهمدۇكى،) ) ) ) يهنى مۇشرىكالريهنى مۇشرىكالريهنى مۇشرىكالريهنى مۇشرىكالر((((ئۇالر ئۇالر ئۇالر ئۇالر ««««
ھـــالبۇكى، ئۇالرنىــــڭ ئهتراپىـــدىكى كىــــشىلهر ئهســـىر ئېلىنىۋاتىــــدۇ ۋه ھـــالبۇكى، ئۇالرنىــــڭ ئهتراپىـــدىكى كىــــشىلهر ئهســـىر ئېلىنىۋاتىــــدۇ ۋه ھـــالبۇكى، ئۇالرنىــــڭ ئهتراپىـــدىكى كىــــشىلهر ئهســـىر ئېلىنىۋاتىــــدۇ ۋه ھـــالبۇكى، ئۇالرنىــــڭ ئهتراپىـــدىكى كىــــشىلهر ئهســـىر ئېلىنىۋاتىــــدۇ ۋه 

 )ئايهت-67سۈره ئهنكهبۇت  (»»»»....ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ
كهئــبه مهڭگــۈ ئامــان جــاي، ئهممــا ئۇنىــڭ ئهتراپلىرىــدا كۆيــدۈرۈلۈش، 

هر ئاتىـسىنى تاالش توختىمايۋاتىـدۇ، ھهتتـا يـاۋايى بهدهۋىـل-ئۆلتۈرۈلۈش، بۇالپ
ئۆلتۈرگهن قاتىلنىـڭ بهيتـۇلال ئىچىـده ئىكهنلىكىنـى بىلـگهن ھـالهتتىمۇ، ئـۇ 

 . چهكمهيدۇپقىلى» تاك«قاتىلنى 
 

 مۇھاكىمه
 كهئبىنى بهرپا قىلىشتىكى مهقسهت نېمه؟ .1
 دېگهن ئاتالغۇنى چۈشهندۈرۈڭ؟» ھهج« .2

 
    ئىبراھىم ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمالرنىڭ دۇئاسىئىبراھىم ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمالرنىڭ دۇئاسىئىبراھىم ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمالرنىڭ دۇئاسىئىبراھىم ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمالرنىڭ دۇئاسى

  

 ﴿øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ tt tt////$$$$ ss ssWWWW tt ttΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 $$$$ YY YYΖΖΖΖ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$ $$#### uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ$$$$ ss ss)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ ~~ ~~???? || ||ÁÁÁÁ ãã ããΒΒΒΒ (( (( 
!! !!$$$$ tt ttΡΡΡΡ ôô ôô‰‰‰‰ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttãããã uu uuρρρρ ## ##’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) zz zzΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ββββ rr rr&&&& #### tt tt���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÛÛÛÛ zz zz ÉÉ ÉÉLLLL øø øø‹‹‹‹ tt tt//// tt tt ÏÏ ÏÏ(((( ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏ(((( ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 

ÆÆ ÆÆìììì āā āā2222 ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$####  øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ #### µµ µµ$$$$ ss ss#### tt tt//// $$$$ YY YYΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ#### uu uu øø øø−−−− ãã ãã———— öö öö‘‘‘‘ $$ $$#### uu uuρρρρ ………… ãã ãã&&&& ss ss#### ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 

zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨VVVV9999 $$ $$#### ôô ôô tt ttΒΒΒΒ zz zz tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ���� ÅÅ ÅÅzzzz FF FFψψψψ $$ $$#### (( (( tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%%  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx(((( xx xx.... ………… çç ççµµµµ ãã ããèèèè ÏÏ ÏÏ nn nnGGGG tt ttΒΒΒΒ éé éé'''' ss ssùùùù WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ==== ss ss%%%% §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO 
ÿÿ ÿÿ………… çç ççνννν ”” ””���� ss ssÜÜÜÜ ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### (( (( }} }}§§§§ øø øø♥♥♥♥ ÎÎ ÎÎ//// uu uuρρρρ çç çç�������� ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ßß ßßìììì ss ssùùùù öö öö���� tt ttƒƒƒƒ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã#### uu uuθθθθ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 

ãã ãã≅≅≅≅ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏèèèè≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ óó óó™™™™ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ öö öö≅≅≅≅ ¬¬ ¬¬7777 ss ss)))) ss ss???? !! !!$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ßß ßßììììŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ==== yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####  $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ ãã ããΒΒΒΒ yy yy7777 ss ss9999 
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 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ !! !!$$$$ uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏFFFF −− −−ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ hh hh‘‘‘‘ èè èèŒŒŒŒ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== óó óó¡¡¡¡ •• ••ΒΒΒΒ yy yy7777 ©© ©©9999 $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ ss ss3333 ÅÅ ÅÅ™™™™$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ óó óó==== èè èè???? uu uuρρρρ !! !!$$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã (( (( yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ÜÜ ÜÜ>>>>#### §§ §§θθθθ −− −−GGGG9999 $$ $$#### 

ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### $$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ ôô ôô]]]] yy yyèèèè öö öö//// $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏùùùù ZZ ZZωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷GGGG tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ yy yy7777 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### 

ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ õõ õõ3333 ÏÏ ÏÏtttt øø øø:::: $$ $$#### uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ���� ÏÏ ÏÏ jj jj.... tt tt““““ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ¨¨ ¨¨ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) || ||MMMMΡΡΡΡ rr rr&&&& ââ ââ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### ﴾    

امان امان امان امان بىنى كىشىلهر ئۈچۈن جهم بولىدىغان جاي ۋه ئبىنى كىشىلهر ئۈچۈن جهم بولىدىغان جاي ۋه ئبىنى كىشىلهر ئۈچۈن جهم بولىدىغان جاي ۋه ئبىنى كىشىلهر ئۈچۈن جهم بولىدىغان جاي ۋه ئئئئئئۆز ۋاقتىدا بىز كهئۆز ۋاقتىدا بىز كهئۆز ۋاقتىدا بىز كهئۆز ۋاقتىدا بىز كه««««
ماقـامى ئىبراھىمنـى نامازگـاھ قىلىڭـالر ماقـامى ئىبراھىمنـى نامازگـاھ قىلىڭـالر ماقـامى ئىبراھىمنـى نامازگـاھ قىلىڭـالر ماقـامى ئىبراھىمنـى نامازگـاھ قىلىڭـالر ) ) ) ) كىـشىلهرگهكىـشىلهرگهكىـشىلهرگهكىـشىلهرگه. (. (. (. (جاي قىلىپ بهردۇقجاي قىلىپ بهردۇقجاي قىلىپ بهردۇقجاي قىلىپ بهردۇق

ئىبراھىم بىلهن ئىـسمائىلغا ئۆيـۈمنى ئىبراھىم بىلهن ئىـسمائىلغا ئۆيـۈمنى ئىبراھىم بىلهن ئىـسمائىلغا ئۆيـۈمنى ئىبراھىم بىلهن ئىـسمائىلغا ئۆيـۈمنى ). ). ). ). يهنى شۇ يهرده ناماز ئوقۇڭالر دېدۇقيهنى شۇ يهرده ناماز ئوقۇڭالر دېدۇقيهنى شۇ يهرده ناماز ئوقۇڭالر دېدۇقيهنى شۇ يهرده ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق((((
تاۋاپ قىلغۇچىالر، ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، تاۋاپ قىلغۇچىالر، ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، تاۋاپ قىلغۇچىالر، ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، تاۋاپ قىلغۇچىالر، ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، )  )  )  )  بهمنىبهمنىبهمنىبهمنىئئئئيهنى كهيهنى كهيهنى كهيهنى كه((((

: : : : ئـۆز ۋاقتىـدا ئىبـراھىمئـۆز ۋاقتىـدا ئىبـراھىمئـۆز ۋاقتىـدا ئىبـراھىمئـۆز ۋاقتىـدا ئىبـراھىم. . . . يرۇدۇقيرۇدۇقيرۇدۇقيرۇدۇقسهجده قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇتۇشـنى بـۇسهجده قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇتۇشـنى بـۇسهجده قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇتۇشـنى بـۇسهجده قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇتۇشـنى بـۇ
تىــنچ شـهھهر قىلىــپ بهرگىــن، تىــنچ شـهھهر قىلىــپ بهرگىــن، تىــنچ شـهھهر قىلىــپ بهرگىــن، تىــنچ شـهھهر قىلىــپ بهرگىــن، ) ) ) ) يهنــى مهككىنـىيهنــى مهككىنـىيهنــى مهككىنـىيهنــى مهككىنـى((((بــۇ يهرنـى بــۇ يهرنـى بــۇ يهرنـى بــۇ يهرنـى ! ! ! ! پهرۋهردىگـارىمپهرۋهردىگـارىمپهرۋهردىگـارىمپهرۋهردىگـارىم««««

ئاھالىسىدىن ئالالھقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېـۋىلهر ئاھالىسىدىن ئالالھقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېـۋىلهر ئاھالىسىدىن ئالالھقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېـۋىلهر ئاھالىسىدىن ئالالھقا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېـۋىلهر 
) ) ) ) رىـزىقتىنرىـزىقتىنرىـزىقتىنرىـزىقتىن((((كاپىر بولغـان ئـادهمنىمۇ كاپىر بولغـان ئـادهمنىمۇ كاپىر بولغـان ئـادهمنىمۇ كاپىر بولغـان ئـادهمنىمۇ ««««: : : : ئالالھئالالھئالالھئالالھ. . . . دېدىدېدىدېدىدېدى» » » » بىلهن رىزىقالندۇرغىنبىلهن رىزىقالندۇرغىنبىلهن رىزىقالندۇرغىنبىلهن رىزىقالندۇرغىن

بهھرىمهن قىلىمهن، ئاندىن كېـيىن ئـۇنى بهھرىمهن قىلىمهن، ئاندىن كېـيىن ئـۇنى بهھرىمهن قىلىمهن، ئاندىن كېـيىن ئـۇنى بهھرىمهن قىلىمهن، ئاندىن كېـيىن ئـۇنى ) ) ) ) هنى ھاياتلىقىداهنى ھاياتلىقىداهنى ھاياتلىقىداهنى ھاياتلىقىدايييي((((ئازغىنا مۇددهت ئازغىنا مۇددهت ئازغىنا مۇددهت ئازغىنا مۇددهت 
ئـۆز ئـۆز ئـۆز ئـۆز !. !. !. !. نېمىدېگهن يامان ئـاقىۋهتنېمىدېگهن يامان ئـاقىۋهتنېمىدېگهن يامان ئـاقىۋهتنېمىدېگهن يامان ئـاقىۋهت) ) ) ) بۇبۇبۇبۇ. (. (. (. (دېدىدېدىدېدىدېدى» » » » دوزاخقا ھهيدهيمهندوزاخقا ھهيدهيمهندوزاخقا ھهيدهيمهندوزاخقا ھهيدهيمهن) ) ) ) ئاخىرهتتهئاخىرهتتهئاخىرهتتهئاخىرهتته((((

ــسمائىل كه ــلهن ئى ــراھىم بى ــدا ئىب ــسمائىل كهۋاقتى ــلهن ئى ــراھىم بى ــدا ئىب ــسمائىل كهۋاقتى ــلهن ئى ــراھىم بى ــدا ئىب ــسمائىل كهۋاقتى ــلهن ئى ــراھىم بى ــدا ئىب ــپئئئئۋاقتى ــۇلىنى قوپۇرۇۋېتى ــڭ ئ ــپبىنى ــۇلىنى قوپۇرۇۋېتى ــڭ ئ ــپبىنى ــۇلىنى قوپۇرۇۋېتى ــڭ ئ ــپبىنى ــۇلىنى قوپۇرۇۋېتى ــڭ ئ : : : : بىنى
قوبۇل قىلغىن، سـهن ھهقىـقهتهن قوبۇل قىلغىن، سـهن ھهقىـقهتهن قوبۇل قىلغىن، سـهن ھهقىـقهتهن قوبۇل قىلغىن، سـهن ھهقىـقهتهن ) ) ) ) خىزمىتىمىزنىخىزمىتىمىزنىخىزمىتىمىزنىخىزمىتىمىزنى((((پهرۋهردىگارىمىز بىزنىڭ پهرۋهردىگارىمىز بىزنىڭ پهرۋهردىگارىمىز بىزنىڭ پهرۋهردىگارىمىز بىزنىڭ ««««
. . . . بىلىـپ تۇرغۇچىـسهنبىلىـپ تۇرغۇچىـسهنبىلىـپ تۇرغۇچىـسهنبىلىـپ تۇرغۇچىـسهن) ) ) ) نىيىتىمىزنـىنىيىتىمىزنـىنىيىتىمىزنـىنىيىتىمىزنـى((((ئـاڭالپ تۇرغۇچىـسهن، ئـاڭالپ تۇرغۇچىـسهن، ئـاڭالپ تۇرغۇچىـسهن، ئـاڭالپ تۇرغۇچىـسهن، ) ) ) ) ئايىمىزنىئايىمىزنىئايىمىزنىئايىمىزنىدۇدۇدۇدۇ((((

ـــائهتمهن قىلغىـــن، بىزنىـــڭ ! ! ! ! پهرۋهردىگـــارىمىزپهرۋهردىگـــارىمىزپهرۋهردىگـــارىمىزپهرۋهردىگـــارىمىز ـــۆزۈڭگه ئىت ـــى ئ ـــائهتمهن قىلغىـــن، بىزنىـــڭ ئىككىمىزن ـــۆزۈڭگه ئىت ـــى ئ ـــائهتمهن قىلغىـــن، بىزنىـــڭ ئىككىمىزن ـــۆزۈڭگه ئىت ـــى ئ ـــائهتمهن قىلغىـــن، بىزنىـــڭ ئىككىمىزن ـــۆزۈڭگه ئىت ـــى ئ ئىككىمىزن
ئهۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزۈڭگه ئىتائهتمهن ئۈممهت چىقارغىن، بىزگه ھهجىمىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزۈڭگه ئىتائهتمهن ئۈممهت چىقارغىن، بىزگه ھهجىمىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزۈڭگه ئىتائهتمهن ئۈممهت چىقارغىن، بىزگه ھهجىمىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزۈڭگه ئىتائهتمهن ئۈممهت چىقارغىن، بىزگه ھهجىمىزنىڭ 

هۋبىنـى هۋبىنـى هۋبىنـى هۋبىنـى قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، چۈنكى سهن تقائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، چۈنكى سهن تقائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، چۈنكى سهن تقائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن، تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، چۈنكى سهن ت
ــسهن ــۇل قىلغۇچىــسهن، ناھــايىتى مېھرىبان ــسهنناھــايىتى قوب ــۇل قىلغۇچىــسهن، ناھــايىتى مېھرىبان ــسهنناھــايىتى قوب ــۇل قىلغۇچىــسهن، ناھــايىتى مېھرىبان ــسهنناھــايىتى قوب ــۇل قىلغۇچىــسهن، ناھــايىتى مېھرىبان ! ! ! ! پهرۋهردىگــارىمىزپهرۋهردىگــارىمىزپهرۋهردىگــارىمىزپهرۋهردىگــارىمىز. . . . ناھــايىتى قوب

ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايهتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋهت قىلىپ بېرىدىغان، كىتابىڭنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايهتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋهت قىلىپ بېرىدىغان، كىتابىڭنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايهتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋهت قىلىپ بېرىدىغان، كىتابىڭنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايهتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋهت قىلىپ بېرىدىغان، كىتابىڭنى 
ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان، ئۇالرنى ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان، ئۇالرنى ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان، ئۇالرنى ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان، ئۇالرنى )  )  )  )  يهنى پاك سۈننهتنىيهنى پاك سۈننهتنىيهنى پاك سۈننهتنىيهنى پاك سۈننهتنى( ( ( ( ، ھېكمهتنى ، ھېكمهتنى ، ھېكمهتنى ، ھېكمهتنى ))))يهنى قۇرئاننىيهنى قۇرئاننىيهنى قۇرئاننىيهنى قۇرئاننى((((
ــاھالردىن(((( ــاھالردىنمۇشــرىكلىك ۋه گۇن ــاھالردىنمۇشــرىكلىك ۋه گۇن ــاھالردىنمۇشــرىكلىك ۋه گۇن ــ) ) ) ) مۇشــرىكلىك ۋه گۇن ــاك قىلى ــپ ــاك قىلى ــپ ــاك قىلى ــپ ــاك قىلى ــبهر ئهۋهتكىــن، پ ــر پهيغهم ــبهر ئهۋهتكىــن، دىغان بى ــر پهيغهم ــبهر ئهۋهتكىــن، دىغان بى ــر پهيغهم ــبهر ئهۋهتكىــن، دىغان بى ــر پهيغهم دىغان بى

 »»»»....دېـدىدېـدىدېـدىدېـدى» » » » ھهقىقهتهن سهن غالىبسهن، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـسهنھهقىقهتهن سهن غالىبسهن، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـسهنھهقىقهتهن سهن غالىبسهن، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـسهنھهقىقهتهن سهن غالىبسهن، ھـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـسهن
 ) ئايهت129-125سۈره بهقهره (
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zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ tt tt���� yy yyϑϑϑϑ ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± oo oo„„„„﴾         

) ) ) ) يهنى مهككىنىيهنى مهككىنىيهنى مهككىنىيهنى مهككىنى( ( ( ( بۇ جاينى بۇ جاينى بۇ جاينى بۇ جاينى !  !  !  !  پهرۋهردىگارىمپهرۋهردىگارىمپهرۋهردىگارىمپهرۋهردىگارىم« « « « :  :  :  :  ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئېيتتىئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئېيتتىئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئېيتتىئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئېيتتى« « « « 
ــنچ  ــنچ تى ــنچ تى ــنچ تى ــاي((((تى ــايج ــايج ــايج ــا ) ) ) ) ج ــى بۇتالرغ ــڭ ئهۋالدلىرىمن ــى ۋه مېنى ــن، مېن ــپ بهرگى ــا قىلى ــى بۇتالرغ ــڭ ئهۋالدلىرىمن ــى ۋه مېنى ــن، مېن ــپ بهرگى ــا قىلى ــى بۇتالرغ ــڭ ئهۋالدلىرىمن ــى ۋه مېنى ــن، مېن ــپ بهرگى ــا قىلى ــى بۇتالرغ ــڭ ئهۋالدلىرىمن ــى ۋه مېنى ــن، مېن ــپ بهرگى قىلى

) ) ) ) يهنـى بـۇتالريهنـى بـۇتالريهنـى بـۇتالريهنـى بـۇتالر((((ئـۇالر ئـۇالر ئـۇالر ئـۇالر ھهقىـقهتهن ھهقىـقهتهن ھهقىـقهتهن ھهقىـقهتهن ! ! ! ! ۋهردىگـارىمۋهردىگـارىمۋهردىگـارىمۋهردىگـارىمپهرپهرپهرپهر. . . . چوقۇنۇشتىن يىراق قىلغىنچوقۇنۇشتىن يىراق قىلغىنچوقۇنۇشتىن يىراق قىلغىنچوقۇنۇشتىن يىراق قىلغىن
نۇرغۇن كىـشىلهرنى ئـازدۇردى، كىمكـى ماڭـا ئهگهشـكهن ئىـكهن، ئـۇ مېنىـڭ نۇرغۇن كىـشىلهرنى ئـازدۇردى، كىمكـى ماڭـا ئهگهشـكهن ئىـكهن، ئـۇ مېنىـڭ نۇرغۇن كىـشىلهرنى ئـازدۇردى، كىمكـى ماڭـا ئهگهشـكهن ئىـكهن، ئـۇ مېنىـڭ نۇرغۇن كىـشىلهرنى ئـازدۇردى، كىمكـى ماڭـا ئهگهشـكهن ئىـكهن، ئـۇ مېنىـڭ 

) ) ) ) ئۇنىڭغـائۇنىڭغـائۇنىڭغـائۇنىڭغـا((((دىنىمدىدۇر، كىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلغان ئىكهن، سهن ئهلۋهتته دىنىمدىدۇر، كىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلغان ئىكهن، سهن ئهلۋهتته دىنىمدىدۇر، كىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلغان ئىكهن، سهن ئهلۋهتته دىنىمدىدۇر، كىمكى ماڭا ئاسىيلىق قىلغان ئىكهن، سهن ئهلۋهتته 
ــشقا  ــشقا ۋه مهرھهمهت قىلى ــرهت قىلى ــشقا مهغپى ــشقا ۋه مهرھهمهت قىلى ــرهت قىلى ــشقا مهغپى ــشقا ۋه مهرھهمهت قىلى ــرهت قىلى ــشقا مهغپى ــشقا ۋه مهرھهمهت قىلى ــرهت قىلى ــهن((((مهغپى ــهنقادىرس ــهنقادىرس ــهنقادىرس ــارىمىز). ). ). ). قادىرس ــارىمىزپهرۋهردىگ ــارىمىزپهرۋهردىگ ــارىمىزپهرۋهردىگ ! ! ! ! پهرۋهردىگ

ناماز ناماز ناماز ناماز )  )  )  )  يهنى باالم ئىسمائىل بىلهن ئايالىم ھاجهرنىيهنى باالم ئىسمائىل بىلهن ئايالىم ھاجهرنىيهنى باالم ئىسمائىل بىلهن ئايالىم ھاجهرنىيهنى باالم ئىسمائىل بىلهن ئايالىم ھاجهرنى( ( ( ( قىسمىنى قىسمىنى قىسمىنى قىسمىنى ئهۋالدىمنىڭ بىر ئهۋالدىمنىڭ بىر ئهۋالدىمنىڭ بىر ئهۋالدىمنىڭ بىر 
سـېنىڭ ھۆرمهتلىـك ئۆيۈڭنىـڭ سـېنىڭ ھۆرمهتلىـك ئۆيۈڭنىـڭ سـېنىڭ ھۆرمهتلىـك ئۆيۈڭنىـڭ سـېنىڭ ھۆرمهتلىـك ئۆيۈڭنىـڭ ) ) ) ) يهنى ساڭا ئىبـادهت قىلـسۇن دهپيهنى ساڭا ئىبـادهت قىلـسۇن دهپيهنى ساڭا ئىبـادهت قىلـسۇن دهپيهنى ساڭا ئىبـادهت قىلـسۇن دهپ((((ئوقۇسۇن ئوقۇسۇن ئوقۇسۇن ئوقۇسۇن 

ـــا  ـــر ۋادىغ ـــسىز بى ـــشىدىكى ئېكىن ـــا قې ـــر ۋادىغ ـــسىز بى ـــشىدىكى ئېكىن ـــا قې ـــر ۋادىغ ـــسىز بى ـــشىدىكى ئېكىن ـــا قې ـــر ۋادىغ ـــسىز بى ـــشىدىكى ئېكىن ـــگه((((قې ـــى مهككى ـــگهيهن ـــى مهككى ـــگهيهن ـــى مهككى ـــگهيهن ـــى مهككى ـــتۇردۇم، ) ) ) ) يهن ـــتۇردۇم، ئورۇنالش ـــتۇردۇم، ئورۇنالش ـــتۇردۇم، ئورۇنالش ئورۇنالش
بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىـل قىلغىـن، بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىـل قىلغىـن، بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىـل قىلغىـن، بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىـل قىلغىـن، ! ! ! ! پهرۋهردىگارىمىزپهرۋهردىگارىمىزپهرۋهردىگارىمىزپهرۋهردىگارىمىز

 » » » » . . . . رنى شۈكۈر قىلسۇن دهپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگىنرنى شۈكۈر قىلسۇن دهپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگىنرنى شۈكۈر قىلسۇن دهپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگىنرنى شۈكۈر قىلسۇن دهپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگىنئۇالئۇالئۇالئۇال
 ) ئايهت37-35سۈره ئىبراھىم (

﴿ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ùù ùù&&&& §§ §§θθθθ tt tt//// zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// \\ \\}}}} šš ššχχχχ%%%% ss ss3333 tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& āā āāωωωω ññ ññ‚‚‚‚ ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ èè èè@@@@ ’’’’ ÎÎ ÎÎ1111 $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© öö öö���� ÎÎ ÎÎ dd ddγγγγ ss ssÛÛÛÛ uu uuρρρρ zz zz ÉÉ ÉÉLLLL ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 

šš šš ÏÏ ÏÏ(((( ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÜÜÜÜ==== ÏÏ ÏÏ9999 šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì āā āā2222 ”” ””����9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠθθθθ àà ààffff �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$####  ββββ ÏÏ ÏÏ ii iiŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ////  šš šš‚‚‚‚θθθθ èè èè???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ZZ ZZωωωω%%%% yy yy`̀̀̀ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 99 99���� ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ$$$$ || ||ÊÊÊÊ šš šš ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ?? ?? dd ddkkkk ss ssùùùù 99 99,,,,ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã  (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô±±±± uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 yy yyìììì ÏÏ ÏÏ((((≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 õõ õõ‹‹‹‹ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 55 55ΘΘΘΘ$$$$ −− −−ƒƒƒƒ rr rr&&&& BB BBMMMM≈≈≈≈ tt ttΒΒΒΒθθθθ èè èè==== ÷÷ ÷÷èèèè ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss%%%% yy yy———— uu uu‘‘‘‘ .. .. ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ tt tt////  ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ≈≈≈≈ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$####  (( ((  (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù 

$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ }} }}§§§§ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### uu uu�������� ÉÉ ÉÉ)))) xx xx(((( øø øø9999 $$ $$####  ﴾    

ــنلهپ بهردۇق، «««« ــورنىنى تهيى ــڭ ئ ــا بهيتۇلالھنى ــدا ئىبراھىمغ ــۆز ۋاقتى ــنلهپ بهردۇق، ئ ــورنىنى تهيى ــڭ ئ ــا بهيتۇلالھنى ــدا ئىبراھىمغ ــۆز ۋاقتى ــنلهپ بهردۇق، ئ ــورنىنى تهيى ــڭ ئ ــا بهيتۇلالھنى ــدا ئىبراھىمغ ــۆز ۋاقتى ــنلهپ بهردۇق، ئ ــورنىنى تهيى ــڭ ئ ــا بهيتۇلالھنى ــدا ئىبراھىمغ ــۆز ۋاقتى ئ
ماڭــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلتــۈرمىگىن، تــاۋاپ ماڭــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلتــۈرمىگىن، تــاۋاپ ماڭــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلتــۈرمىگىن، تــاۋاپ ماڭــا ھــېچ نهرســىنى شــېرىك كهلتــۈرمىگىن، تــاۋاپ ««««) ) ) ) ئۇنىڭغــا ئېيتتــۇقكىئۇنىڭغــا ئېيتتــۇقكىئۇنىڭغــا ئېيتتــۇقكىئۇنىڭغــا ئېيتتــۇقكى((((

قىلغۇچىالرغا، قىيام قىلغۇچىالرغا، رۇكۇ قىلغۇچىالرغا، سهجده قىلغۇچىالرغا قىلغۇچىالرغا، قىيام قىلغۇچىالرغا، رۇكۇ قىلغۇچىالرغا، سهجده قىلغۇچىالرغا قىلغۇچىالرغا، قىيام قىلغۇچىالرغا، رۇكۇ قىلغۇچىالرغا، سهجده قىلغۇچىالرغا قىلغۇچىالرغا، قىيام قىلغۇچىالرغا، رۇكۇ قىلغۇچىالرغا، سهجده قىلغۇچىالرغا 
ھهجگه چاقىرىپ ھهجگه چاقىرىپ ھهجگه چاقىرىپ ھهجگه چاقىرىپ )  )  )  )  ئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنىئۇالرنى( ( ( ( كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا .  .  .  .  ك قىلغىنك قىلغىنك قىلغىنك قىلغىنمىنىڭ ئۆيۈمنى پامىنىڭ ئۆيۈمنى پامىنىڭ ئۆيۈمنى پامىنىڭ ئۆيۈمنى پا
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نىدا قىلغىن، ئۇالر پىياده ۋه ئۇرۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئۇرۇق تۆگىلهر نىدا قىلغىن، ئۇالر پىياده ۋه ئۇرۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئۇرۇق تۆگىلهر نىدا قىلغىن، ئۇالر پىياده ۋه ئۇرۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئۇرۇق تۆگىلهر نىدا قىلغىن، ئۇالر پىياده ۋه ئۇرۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئۇرۇق تۆگىلهر 
دىنى دىنى دىنى دىنى ((((كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان . . . . يىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇيىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇيىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇيىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇ

 قۇربـانلىق  قۇربـانلىق  قۇربـانلىق  قۇربـانلىق يهنـىيهنـىيهنـىيهنـى((((مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنـگهن كـۈنلهرده مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنـگهن كـۈنلهرده مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنـگهن كـۈنلهرده مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنـگهن كـۈنلهرده ) ) ) ) ۋه دۇنياۋىۋه دۇنياۋىۋه دۇنياۋىۋه دۇنياۋى
يهنى تۆگه، قوي، يهنى تۆگه، قوي، يهنى تۆگه، قوي، يهنى تۆگه، قوي، ( ( ( ( ئالالھ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن چارۋا مالالرنى ئالالھ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن چارۋا مالالرنى ئالالھ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن چارۋا مالالرنى ئالالھ ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بهرگهن چارۋا مالالرنى ) ) ) ) كۈنلىرىدهكۈنلىرىدهكۈنلىرىدهكۈنلىرىده

ئالالھنىـڭ ئالالھنىـڭ ئالالھنىـڭ ئالالھنىـڭ ) ) ) ) مهتلىرىگه شۈكۈر قىلىـش يۈزىـسىدىنمهتلىرىگه شۈكۈر قىلىـش يۈزىـسىدىنمهتلىرىگه شۈكۈر قىلىـش يۈزىـسىدىنمهتلىرىگه شۈكۈر قىلىـش يۈزىـسىدىنئئئئئۆچكىلهرنى ئالالھنىڭ نېئۆچكىلهرنى ئالالھنىڭ نېئۆچكىلهرنى ئالالھنىڭ نېئۆچكىلهرنى ئالالھنىڭ نې
سـىلهر قۇربـانلىقالرنى گۆشـىدىن سـىلهر قۇربـانلىقالرنى گۆشـىدىن سـىلهر قۇربـانلىقالرنى گۆشـىدىن سـىلهر قۇربـانلىقالرنى گۆشـىدىن . . . . »»»»ئىسمىنى ئېيتىـپ قۇربـانلىق قىلـسۇنئىسمىنى ئېيتىـپ قۇربـانلىق قىلـسۇنئىسمىنى ئېيتىـپ قۇربـانلىق قىلـسۇنئىسمىنى ئېيتىـپ قۇربـانلىق قىلـسۇن

 ) ئايهت28-26سۈره ھهج  (»»»»....يهڭالر، موھتاجغا، پېقىرغا بېرىڭالريهڭالر، موھتاجغا، پېقىرغا بېرىڭالريهڭالر، موھتاجغا، پېقىرغا بېرىڭالريهڭالر، موھتاجغا، پېقىرغا بېرىڭالر
 !ئىسالمى قېرىنداشالر

نىڭ كېلىپ چىقىـشى، »ھهج«مانا بۇ ئىسالمنىڭ بهشىنچى پهرزى بولغان 
ئهمدى سىلهر، ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بىلهن ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئىـسالم 
ــكه  ــاش شــتابنىڭ مهك ــتكهن ب ــا كېڭهي ــۈن دۇنياغ ــتىم پۈت ــۇنجى قې ــى ت دىنىن

ئىـسالم ئهقىدىـسى كهئبىـدىن پۈتـۈن دۇنياغـا . لدىڭالرئىكهنلىكىنى چۈشـىنىۋا
ـــدۇ ـــتىلگهن. تارقىلى ـــۈن بېكى ـــۇنىڭ ئۈچ ـــۈزۈمى دهل مۇش ـــا . ھهج ت ئالالھق

ئىتائهتمهن كىشىلهر، ئىرق ۋه دۆلهت تهۋهلىكى ئايرىماي يىلـدا بىـر قېـتىم بـۇ 
تـاۋاپ -ئۇالر ئورتـاق بىـر مهقـسهت ئۈچـۈن بىـرلىكته ھهج. مهركهزگه توپلىنىدۇ

 .ىتىنى ئورۇناليدۇپائالىي
 

 مۇھاكىمه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بىـلهن ئىـسمائىل ئهلهيھىسـساالم ئالالھقـا نـېمه 

 دهپ دۇئا قىلدى؟

  
 نىڭ تارىخى»ھهج«لېكسىيه - 2

 
 !ئىسالمى قېرىنداشالر

نىڭ كېلىپ چىقىشى ۋه ئۇنىڭ مهقسىتىنى، »ھهج«يۇقىرىدا كۆپچىلىككه 
مهككىنـــى ئىـــسالم ھهرىكىتىنىـــڭ شـــۇنداقال ئىبـــراھىم ئهلهيھىســـساالمنىڭ 

ــسمائىل ئهلهيھىســساالمنى  ــوغلى ئى ــدۇرغانلىقىنى، چــوڭ ئ ــزىگه ئايالن مهركى
مهككىگه ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ بۇ ھهرىكىتىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئىزباسـار 

 .قىلغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتتۈم
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        ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئهۋالدلىرىنىڭئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئهۋالدلىرىنىڭئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئهۋالدلىرىنىڭئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ئهۋالدلىرىنىڭ

    هتلىرىهتلىرىهتلىرىهتلىرىبۇتالرغا چوقۇنۇش ئادبۇتالرغا چوقۇنۇش ئادبۇتالرغا چوقۇنۇش ئادبۇتالرغا چوقۇنۇش ئاد
 

ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم ئهۋالدلىرىنىڭ ئىسالم دىنىغا بولغان ئېتىقادىنى 
ئومـۇمهن قىلىـپ . قانچه ئـۇزۇن داۋامالشـتۇرغانلىقىنى پهقهت ئـالالھال بىلىـدۇ

ــى  ــق ئهجــدادلىرىنىڭ دىن ــۇ خهل ــيىن ب ــن كې ــۈز يىلالردى ــدا، نهچــچه ي ئېيتقان
ىللهتلهر ئارىسىدا ئهۋج ئالغـان ئاستا باشقا نادان م-تهلىملىرىنى ئۇنتۇپ، ئاستا

ئهسلىده بۇ كهئـبه . خاتا ئهقىدىنى قوللىنىپ، كهئبىگه نهچچه يۈز بۇتنى قويدى
ئىنــسانىيهتنىڭ يــالغۇز ئالالھقــا چوقۇنۇشــىغا دهۋهت قىلىــش ئۈچــۈن بهرپــا 
قىلىنغان ئىدى، ئهمدىلىكته ئۇالر ئىبراھىم ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمالرنىڭ 

ئىبـراھىم، ئىـسمائىل ئهلهيھىسـساالمالر پۈتـۈن . اپ چىقتـىھهيكهللىرىنى ياس
ــڭ  ــا، بۇالرنى ــان تۇرس ــهرپ قىلغ ــشكه س ــا چوقۇنۇشــنى تۈگىتى ــۆمرىنى بۇتالرغ ئ
ئهۋالدلىرىنىڭ ئۇ ئىككىيلهننىڭ ھهيكىلىنى ياساپ چىققىنى تولىمۇ ئاجايىـپ 

، (Nasr) ئۇالر ياسىغان بۇتالر ئارىسىدا، الت، مانات، ھۇبهل، ئۇززا، نهسـىر! ئىشته
قاتارلىقالر بولۇپ، ھهممىسىگه  (Naela) ، نىال(Isaaf)  ئىساف،(Yanhus) يهغۇس

 ،، زۆھـره يۇلتۇزىغــا(Neptune) ئـۇالر يهنه ئايغــا، نېپتـون يۇلتۇزىغــا. چوقۇنـاتتى
ھهمـده يهنه جىـنالر، . چوقۇنـاتتى (Saturn) ، ساتۇرىن يۇلتۇزىغا)Venus (ۋېنىرا

گهن ئهجدادلىرىنىڭ روھىغا چوقۇنـاتتى، ئهڭ يامـان ئهرۋاھالر، پهرىشتىلهر ۋه ئۆل
پـارقىراق - ئهگهر ئۆيىدىكى مهبۇدى كارغا كهلمىـسه، سـىرتتىن سـىلىق-يېرى

ئهگهر تاش تاپالمىسا، سېغىز توپىغا . تاشتىن بىرنى تېپىپ كېلىپ چوقۇناتتى
بـۇ جانـسىز . ئازراق قوي سۈتى ئارىالشـتۇرۇپ، يـۇمىالقالپ شـۇنىڭغا چوقۇنـاتتى

ئىلگىـرى ئىراقتـا . كېسهكلهر دۆۋىسى، ئۇالرنىڭ ئىالھىغا ئايالنغان ئىدى-تاش
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم قارشى تۇرغان روھانىيالر سـىنىپى مۇشـۇنداق قىلىـپ 

ئـۇالر كهئبىنـى مـۇقهددهس شـهھهرگه، ھهج . ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىگه بۆسـۈپ كىـردى
هئبىـده بۇتالرغـا قىلىشنى ھىندىالرغا ئوخـشاش تـاۋاپ قىلىـشقا ئۆزگهرتىـپ، ك

ئهپسۇسلىنارلىقى شۇكى، كهئبه ئهسلى . چوقۇنۇشنى تهرغىب قىلىشقا باشلىدى
بـۇ . يالغۇز ئالالھقا ئىشىنىـشكه دهۋهت قىلىـش ئۈچـۈن بهرپـا قىلىنغـان ئىـدى

ئهرهب زېمىنىنىـڭ ھهر تهرهپلىرىـدىن . روھانىيالر خهلقنى ئالـداپ قـايمۇقتۇردى
شۇنداق قىلىـپ، ئىبـراھىم . تهقدىم قىالتتىكهلگهن تاۋاپچىالر، ئۇالرغا سوۋغا 

ۋه ئىــسمائىل ئهلهيھىســساالمالر ۋۇجۇدقــا چىقارغــان ئۇلــۇغ ئىــشالر ۋهيــران 
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قىلىنىپ، ئىـزى ئۆچـۈپ كهتتـى، ئـۇالر ئـارقىلىق بېكىـتىلگهن ھهج قىلىـش 
تۈزۈمىنىڭ ئورنىنى، خاراكتېرى ھهج قىلىـشقا تامـامهن ئوخـشىمايدىغان باشـقا 

 .بىر ئىش ئىگىلىدى
 

 مۇھاكىمه
ئىـسمائىل ئهلهيھىسـساالم ئهۋالدلىرىنىـڭ بۇتپهرهسـلىك ئهھـۋالىنى بايـان 

 .قىلىڭالر

 
    ؟؟؟؟ھهج قىلىش قانداق ئىشالرنى قىلىشقا ئۆزگهرتىۋېتىلدىھهج قىلىش قانداق ئىشالرنى قىلىشقا ئۆزگهرتىۋېتىلدىھهج قىلىش قانداق ئىشالرنى قىلىشقا ئۆزگهرتىۋېتىلدىھهج قىلىش قانداق ئىشالرنى قىلىشقا ئۆزگهرتىۋېتىلدى

 
 .شېئىر ئوقۇش مۇسابىقىسى .1

ـــۇ  ـــدى؟ ئاش ـــشقا ئۆزگهرتىۋېتىل ـــشالرنى قىلى ـــداق ئى ـــش قان ھهج قىلى
 يىلـدا بىـر قېـتىم بولىـدىغان چـوڭ -جاھالهتلىك يىلـالردا، ھهج پائـالىيىتى

يىغىلىشتا، ھهر قايسى چوڭ قهبىلىـلهر نۇرغـۇن كىـشىلهرنى مهككىـگه باشـالپ 
ئايرىم چېدىرالرنى تىكىپ، ھهر قايـسى قهۋملهرنىـڭ شـائىر ۋه -كېلىپ، ئايرىم

ئاغزىغا تهگمهي ئۇچىغا چىققان بىـمهنه -قىزىقچىلىرى مهيدانغا چىقىپ، ئاغزى
شـۆھرىتىنى، قۇدرهتلىـك ۋه -نىڭ قهھرىمانلىقىنى، نامۋمىقهسۆزلهر بىلهن ئۆز 

مهردانىلىكىنــى ماختــاپ باشــقىالرنى چۈشــۈرۈپ مهســخىره قىلىــشتىن ئىبــارهت 
 .تېتىقسىز پائالىيهتكه ئۆزگهرتىۋېتىلدى

 .كۆز قىلىش-مهردلىكىنى كۆز .2
ــابىقه  ــۈن مۇس ــش ئۈچ ــى بىلى ــڭ ئهڭ مهردلىكىن ــيىن كىمنى ــدىن كې ئان

ـــس ـــڭ ئهمرلىـــرى هى ققىلىنىـــپ، ھهر قاي ـــڭ ) باشـــلىقلىرى(ۋمنى ئۆزلىرىنى
باشــقىالردىن ئۈســتۈن ئىكهنلىكىنــى نامايــان قىلىــش ئۈچــۈن، داش قــازانالرنى 
ئېسىپ، توختىماستىن تـۆگىلهرنى بوغـۇزالپ، گۆشـلهرنى پىـشۇرۇپ، ئـۆزلىرىنى 

كـۆز قىلىـپ، نـامىنى پۈتـۈن ئهرهبـلهرگه تارقىتىـشنى، ھهمـمه ئادهمنىـڭ -كۆز
لىــپ يۈرۈشــىنى مهقــسهت قىالتتــى، ئهگهر بىرســى نۇرغــۇن تــۆگه ئاغزىــدا تارقى

ئىچــمهك بىــلهن -بوغۇزلىغــان بولــسا، يهنه بىرســى نۇرغــۇن ئــادهملهرنى يــېمهك
-تهمىنلهيتتى، ئۇالر ناخشا توۋالپ، ھاراق ئىچىپ تهنتهنه قىلىشاتتى، ھـاۋايى

پاھىــشىگه ئوخــشاش پهســكهش -ھهۋهســلىرىنى مهيلىــگه قويۇۋېتىــپ، زىنــا
ــشالرن ــۈرۈپ ئى ــالىغىمۇ كهلت ــسا خىي ــالالھنى بول ــى، ئ ــسىنى قىالتت ىڭ ھهممى

 .قويمايتتى
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 .قىپيالىڭاچ ھالهتته كهئبىنى ئايلىنىش .3
ــشاشال  ــۇ ئوخ ــى؟ ئۇالرم ــىمى قېن ــايلىنىش مۇراس ــى ئ ــلىدىكى كهئبىن ئهس

ــاتتى ــى ئايلىن ــېكىن ئهر. كهئبىن ــالهتته -ل ــاچ ھ ــلهن قىپيالىڭ ــال ھهممهي ئاي
بىز ئانىمىزدىن تۇغۇلغان ھالىتىمىزده ئالالھ بىـلهن «: ئايلىناتتى، ئۇالر تېخى

ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالم مهسـجىدته ئېلىـپ بارغـان . دېيىشهتتى» كۆرۈشىمىز
ئـۇالر .  ئىـسقىرتىپ، بۇرغـا چېلىـشاتتى،ئىبادهتلهر قېنى؟ ئۇالر چاۋاك چېلىپ

مهن كهلــدىم، «: ئالالھنىــڭ مۇبــارهك نامىغــا قانــداق پوزىتــسىيه تــۇتتى؟ ئــۇالر
سـېنىڭ يېنىڭـدىكى . ئىالھ، مهن بۇ يهرده، ھېچكىم ساڭا تهڭـداش بواللمايـدۇ

ئهسلى ساڭا تهۋه بولغانالردىن باشـقىالرنىڭ ھهممىـسىنىڭ ئىگىـسى سـهن، ئـۇ 
ــايىنى ــسىنىڭ خوج ــىلهرنىڭ ھهممى ــقۇرۇۋاتقان نهرس ــشاش » باش ــگه ئوخ دېگهن

 .ئىنتايىن تېتىقسىز، بىمهنه سۆزلهرنى قىلىشاتتى
 .ش ئۇسۇلىمال بوغۇزال .4

لـېكىن قولالنغـان . ئۇالرمۇ ئالالھنىڭ نامىنى ئېيتىـپ مـال بوغـۇزاليتتى
ئـۇالر بوغۇزالنغـان مالنىـڭ قېنىنـى كهئبىنىـڭ . ئۇسۇلى بهكمۇ نـااليىق ئىـدى

ــاتتى ــا چاچ ــاتتى، . تاملىرىغ ــپ قوي ــشىكىگه ئارتى ــڭ ئى ــلىرىنى كهئبىنى گۆش
 .الھقا گۆش الزىممىشئال) ئالالھدىن پاناھ تىلهيمىز(ئۇالرنىڭ قارىشىچه، 

 .مۇقهددهس ئايالرغا ھۆرمهتسىزلىك قىلىش .5
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ھهج مهۋسۇمىدىكى تۆت ئاينى مـۇقهددهس ئـايالر، 

بـۇ كىـشىلهر كۆرۈنۈشـته بـۇ . ئۇرۇش قىلىشقا بولمايـدۇ، دهپ ئـېالن قىلىنغـان
قىلماقچى مۇقهددهس بهلگىلىمىگه ھۆرمهت قىلغاندهك كۆرۈنهتتى، ئهمما ئۇرۇش 

تهكهببۇرلۇق بىلهن كېلهر ھهمده . بولسا، بۇ بهلگىلىمىلهرگه ئېتىبار قىلمايتتى
 .يىلىنىڭ مهلۇم بىر ئېيىدا ئورنىنى تولۇقلىۋالىمىز دهپ ئېالن قىلىشاتتى

 .بىر نهچچه خىل ئۆز بېشىمچىلىق .6
مـۇنچه رىئـايه -ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى بهزى كىشىلهر دىنى قائىدىلهرگه ئانچه

نىزامالرنى پهيدا قىلغـان -التتى، ئهمما نادانلىقىدىن بىرمۇنچه غهلىته قائىدهقى
بهزىلهر ھهج قىلىش ۋاقتىـدا، يولـدا ئوزۇقلـۇق ئېلىۋالمـاي، يـول بـويى . ئىدى

» تهقۋادارلىـق«ئۇالر مۇشـۇنداق قىلغـانلىقىنى . تىلهمچىلىك قىلىپ ماڭاتتى
دهپ  (Mutawakkil)  تايـانغۇچىئۇالر ئۆزلىرىنى پۈتۈنلهي ئالالھقا. ھېساباليتتى

يېنىدا بىر تىيىن يـوق، ئالالھنىـڭ كهئبىـسىنى تـاۋاپ قىلغىلـى . ئاتىشاتتى
باراتتى، ئادهتته ھهج سهپىرىده تىجارهت قىلىشقا يـاكى ئىـشلهمچىلىك قىلىـپ 

يهنه بهزىـــلهر تېخـــى ھهج . تىرىكچىلىـــك قىلىـــشقا بولمايـــدۇ دهپ قـــارىالتتى
ــــۇمىدا يهپ ــــشكه بولما-مهۋس ــــدۇ، يهپئىچى ــــلهش ھهج -ي ــــشنى چهك ئىچى
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يهنه بهزىـــلهر، ھهج ســـهپىرىگه . پائالىيىتىنىـــڭ بىـــر قىـــسمى دهپ قـــارايتتى
بــۇنى گاچــا ھهج دهپ (ئاتالنغانــدىن باشــالپ سۆزلهشــكه بولمايــدۇ دهپ قــارايتتى 

، بۇنىڭدىن باشقا يهنه نۇرغۇنلىغان غهلىته ئىشالر بولـۇپ، ھهممىنـى )ئاتىشاتتى
 .اقمۇ بوالرچۈشهندۈرۈپ ئولتۇرمىس

 

 مۇھاكىمه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم دهۋرىـدىكى ھهج پائالىيىتىنىـڭ قانـداق غهلىـته 

 .ئىشالرغا ئۆزگهرتىلگهنلىكىنى بىلىۋېلىڭالر

 
    ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولۇشىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولۇشىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولۇشىئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولۇشى

 
شۇنچه ئۇزۇن مهزگىـل .  يىل داۋامالشتى2500بۇ خىل ئهھۋال تهخمىنهن 

هبلهردىــن بىرهرمــۇ پهيغهمــبهر دۇنياغــا كهلمىــدى، يــاكى بىــرهر ئىچىــده، ئهر
ــــدى ــــا يهتكۈزۈلمى ــــى بۇالرغ ــــڭ تهلىم ــــراھىم . پهيغهمبهرنى ــــاخىرى ئىب ئ

ئىبـراھىم . ئهلهيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجـابهت بولىـدىغان ۋاقتـى كهلـدى
 :ئهلهيھىسساالم كهئبىنىڭ تېمىنى قوپۇرۇۋېتىپ مۇنداق دۇئا قىلغان ئىدى
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 )ئايهت-129سۈره بهقهره  (»»»»....پهيغهمبهر ئهۋهتكىنپهيغهمبهر ئهۋهتكىنپهيغهمبهر ئهۋهتكىنپهيغهمبهر ئهۋهتكىن

ئــاخىرى ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالمنىڭ نهســلىدىن بىــر ئۇلــۇغ پهيغهمــبهر 
ئۇنىڭغـا ئالالھـدىن (دۇنياغا كهلدى، ئۇنىڭ ئىسمى مـۇھهممهد ئىبنـى ئابـدۇلال 

 .ئىدى) ساالمهتلىك تىلهيمىز
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم بۇددا روھـانىيلىرى جهمهتىـدىن كېلىـپ چىققـان 
بولــسا، مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالم نهچــچه يــۈز يىلالردىــن بېــرى كهئبىنـــى 

ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم جهمهتىنىڭ . باشقۇرۇۋاتقان جهمهتتىن كېلىپ چىقتى
ــۆز قــ ــانىيلىق تــۈزۈمىنى ئ ــلىدى، مــۇھهممهد روھ ــلهن پاچــاقالپ تاش ولى بى
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ئهلهيھىسساالممۇ بۇ تۈزۈمنى پاچاقالپ تاشـالپال قالماسـتىن بهلكـى بـۇ تـۈزۈمنى 
ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالم سـاختا ئىالھالرنـى . مهڭگۈلۈككه يىلتىزىدىن قۇرۇتتى

ۋه بىر مهزگىل ئهۋج ئالغان ساختا ئېتىقـادنى پۈتـۈن كـۈچى بىـلهن يوقىتىـپ، 
شــۇنىڭغا . ى يــالغۇز ئــالالھقىال چوقۇنۇشــقا تهرغىــب قىلغــان ئىــدىكىــشىلهرن

قۇۋۋىتىنى مۇشۇ ئىشقا سهرپ -ئوخشاش، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالممۇ پۈتۈن كۈچ
مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم تهشۋىق قىلغـان بـۇ . قىلدى
مـۇقهددهس  يىل جهريانىدا بـۇ 23. نى قايتىدىن ئهسلىگه كهلتۈردى»دىن«ساپ 

ھهمــده ئالالھنىــڭ بــۇيرۇقى بىــلهن، كهئبىنــى پۈتــۈن . بــۇرچىنى ئــادا قىلــدى
دۇنيانىڭ ئالالھقا چوقۇنۇش مهركىزى دهپ ئېالن قىلـدى، ھهمـده كىـشىلهرنىڭ 

 :بۇ مۇقهددهس جايغا كېلىپ ھهج قىلىشقا چاقىردى

 ﴿¬¬ ¬¬!!!! uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ÷÷ ÷÷kkkk ÏÏ ÏÏmmmm ÏÏ ÏÏMMMM øø øø���� tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt tt���� xx xx(((( xx xx.... ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù  ©© ©©!!!! $$ $$#### 
;; ;; ÍÍ ÍÍ____ xx xxîîîî ÇÇ ÇÇ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####﴾     

بىنـى زىيـارهت بىنـى زىيـارهت بىنـى زىيـارهت بىنـى زىيـارهت ئئئئقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كهقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كهقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كهقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كه    ........................««««
يهنى ھهجنى تهرك يهنى ھهجنى تهرك يهنى ھهجنى تهرك يهنى ھهجنى تهرك ( ( ( ( كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن . . . . قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىقىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىقىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىقىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندى

نـى نـى نـى نـى يهيهيهيه((((، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى جاھانـدىن ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى جاھانـدىن ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى جاھانـدىن ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى جاھانـدىن ))))ئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگهئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگهئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگهئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگه
 )ئايهت-97سۈره ئال ئىمران  (»»»»....بىھاجهتتۇربىھاجهتتۇربىھاجهتتۇربىھاجهتتۇر) ) ) ) ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن

 

 مۇھاكىمه
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ قايسى دۇئاسى قاچان ئىجابهت بولدى؟ قايسى 

 ئۇلۇغ زات دۇنياغا كېلىپ نېمىنى داۋامالشتۇردى؟

 
        ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنىڭئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنىڭئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنىڭئىبراھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنىڭ

    قايتىدىن گۈللىنىشىقايتىدىن گۈللىنىشىقايتىدىن گۈللىنىشىقايتىدىن گۈللىنىشى
 

 يىلدىن بۇيانقى جاھالهتلىـك 2500هسلىگه كهلگهنلىكتىن، ھهج قىلىش ئ
 .ئادهتلهر بىراقال سۈپۈرۈپ تاشالندى-دهۋرلهرده ئهۋج ئالغان ئۆرپ

 .بۇتقا چوقۇنۇش تۈگىتىلدى .1
. كهئــبه ئىچىــدىكى بۇتالرنىــڭ ھهممىــسى بىــر يــولىال ســۈپۈرۈپ تاشــالندى

ھهر خىل چاكىنـا . ئالالھدىن باشقا نهرسىلهرگه چوقۇنۇش بىردهك توختىتىلدى
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ئىــشرهت ســورۇنلىرى -ســاپا، ئهيــش-مۇراســىمالر ئهمهلــدىن قالــدۇرۇلۇپ، كهيــپ
ــا بولغــان . يىغىــشتۇرۇلدى ــدا، ئالالھق ــى اليىقىــدا قىلىــش »ئىبــادهت«قۇرئان ن

 :بۇيرۇلدى

 ﴿çç ççννννρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyϑϑϑϑ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ àà àà66661111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ ΟΟΟΟ çç ççFFFFΖΖΖΖ àà àà2222  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏ&&&& ÎÎ ÎÎ#### öö öö7777 ss ss%%%% zz zz ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ss ss9999 tt tt,,,, ÎÎ ÎÎ kk kk!!!! !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$####﴾     

 سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى ياد ئېتىڭالر،  سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى ياد ئېتىڭالر،  سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى ياد ئېتىڭالر،  سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى ياد ئېتىڭالر، ئالالھئالالھئالالھئالالھ    ........................««««
يهنى ئـالالھ سـىلهرنى ھىـدايهت يهنى ئـالالھ سـىلهرنى ھىـدايهت يهنى ئـالالھ سـىلهرنى ھىـدايهت يهنى ئـالالھ سـىلهرنى ھىـدايهت ((((ئىلگىرى سىلهر ھهقىقهتهن گۇمراھ ئىدىڭالر ئىلگىرى سىلهر ھهقىقهتهن گۇمراھ ئىدىڭالر ئىلگىرى سىلهر ھهقىقهتهن گۇمراھ ئىدىڭالر ئىلگىرى سىلهر ھهقىقهتهن گۇمراھ ئىدىڭالر 

 )ئايهت-198سۈره بهقهره  (»»»»))))قىلىشتىن ئىلگىرى گۇمراھالر قاتارىدا ئىدىڭالرقىلىشتىن ئىلگىرى گۇمراھالر قاتارىدا ئىدىڭالرقىلىشتىن ئىلگىرى گۇمراھالر قاتارىدا ئىدىڭالرقىلىشتىن ئىلگىرى گۇمراھالر قاتارىدا ئىدىڭالر
 .ناچار قىلمىشالر چهكلهندى .2

 :لهندىبارلىق ناچار قىلمىشالر قاتتىق چهك

﴿  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù uu uuÚÚÚÚ tt tt���� ss ssùùùù �� ��∅∅∅∅ ÎÎ ÎÎγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ¢¢ ¢¢kkkk pp pptttt øø øø:::: $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù yy yy]]]] ss ssùùùù uu uu‘‘‘‘ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš ššXXXXθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ èè èèùùùù ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ#### yy yy‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ____ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÆÆ ÆÆ dd ddkkkk yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### 

﴾    
) ) ) ) ھرام باغلىغانھرام باغلىغانھرام باغلىغانھرام باغلىغانىىىىيهنى ئيهنى ئيهنى ئيهنى ئ( ( ( ( بۇ ئايالردا ھهج قىلىشنى نىيهت قىلغان بۇ ئايالردا ھهج قىلىشنى نىيهت قىلغان بۇ ئايالردا ھهج قىلىشنى نىيهت قىلغان بۇ ئايالردا ھهج قىلىشنى نىيهت قىلغان     ........................««««

ئادهمنىڭ جىنسىي ئاالقه قىلىشى، گۇناھ قىلىشى ۋه جاڭجال قىلىشى مهنئى ئادهمنىڭ جىنسىي ئاالقه قىلىشى، گۇناھ قىلىشى ۋه جاڭجال قىلىشى مهنئى ئادهمنىڭ جىنسىي ئاالقه قىلىشى، گۇناھ قىلىشى ۋه جاڭجال قىلىشى مهنئى ئادهمنىڭ جىنسىي ئاالقه قىلىشى، گۇناھ قىلىشى ۋه جاڭجال قىلىشى مهنئى 
 )ئايهت-197سۈره بهقهره  (»»»»....قىلىنىدۇقىلىنىدۇقىلىنىدۇقىلىنىدۇ

 .شېئىر ئوقۇش مۇسابىقىسى توختىتىلدى .3
قوشــاق ئوقــۇپ ئهجــدادلىرىنىڭ مــۇۋهپپهقىيهتلىرىنى -ئومــۇمهن، شــېئىر

مهدھىيىلهيدىغان، باشقىالرنى مهسخىره قىلىدىغان، باشقىالرغا خۇشامهتگۇيلۇق 
 .قىلىدىغان بارلىق مۇسابىقىلهر بىردهك توختىتىلدى

﴿ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ΟΟΟΟ çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 ss ss3333 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà2222 øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ©© ©©!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää.... ÌÌ ÌÌ���� øø øø.... ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ xx xx.... öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ££ ££‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& 

#### \\ \\���� òò òò2222 ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ 33 33 ﴾    

سىلهر ھهجگه ئائىت ئىبـادهتلهرنى ئـادا قىلغانـدىن كېـيىن، ئـالالھنى سىلهر ھهجگه ئائىت ئىبـادهتلهرنى ئـادا قىلغانـدىن كېـيىن، ئـالالھنى سىلهر ھهجگه ئائىت ئىبـادهتلهرنى ئـادا قىلغانـدىن كېـيىن، ئـالالھنى سىلهر ھهجگه ئائىت ئىبـادهتلهرنى ئـادا قىلغانـدىن كېـيىن، ئـالالھنى ««««
ياد ئهتكهندهك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىياده ياد ياد ئهتكهندهك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىياده ياد ياد ئهتكهندهك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىياده ياد ياد ئهتكهندهك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىياده ياد ) ) ) ) پهخىرلىنىپپهخىرلىنىپپهخىرلىنىپپهخىرلىنىپ((((بوۋاڭالرنى بوۋاڭالرنى بوۋاڭالرنى بوۋاڭالرنى ----بولسا ئاتبولسا ئاتبولسا ئاتبولسا ئات
 )ئايهت-200سۈره بهقهره  (»»»»....ئېتىڭالرئېتىڭالرئېتىڭالرئېتىڭالر

 .كۆز قىلىش توختىتىلدى- مهردلىكىنى كۆزئۆزىنىڭ .4
قــۇرۇق نامغــا ئىــگه بولــۇش ئۈچــۈن ئېلىــپ بېرىلغــان بــارلىق مهردلىــك، 
ســېخىيلىق مۇســابىقىلىرى بىــردهك توختىتىلىــپ، ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالم 

. دهۋرىدىكى پهقهت ئالالھ ئۈچۈنال قۇربانلىق قىلىش تۈزۈمى ئهسلىگه كهلتۈرۈلدى
وغۇزلىـسا، كهمـبهغهللهر گـۆش يىيىـشتىن بهھـرىمهن ھاللىق كىـشىلهر مـال ب
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 .بواللىدى

 ﴿(( ((####θθθθ èè èè==== àà àà2222 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç çç//// uu uu���� õõ õõ°°°° $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### þþ þþθθθθ èè èèùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ èè èè@@@@ 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸωωωω �� ��==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† tt tt ÏÏ ÏÏùùùù ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####﴾     

ـــسراپ     ........................«««« ـــالالھ ئى ـــاڭالر، ئ ـــسراپ قىلم ـــالر، ئى ـــالر، ئىچىڭ ـــسراپ يهڭ ـــالالھ ئى ـــاڭالر، ئ ـــسراپ قىلم ـــالر، ئى ـــالر، ئىچىڭ ـــسراپ يهڭ ـــالالھ ئى ـــاڭالر، ئ ـــسراپ قىلم ـــالر، ئى ـــالر، ئىچىڭ ـــسراپ يهڭ ـــالالھ ئى ـــاڭالر، ئ ـــسراپ قىلم ـــالر، ئى ـــالر، ئىچىڭ يهڭ
 )ئايهت-31سۈره ئهئراف  (»»»»....قىلغۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇقىلغۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇقىلغۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇقىلغۇچىالرنى ھهقىقهتهن ياقتۇرمايدۇ

﴿ χχχχ ôô ôô‰‰‰‰ çç çç7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== yy yyèèèè yy yy____ //// ää ää3333 ss ss9999  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� ÈÈ ÈÈ∝∝∝∝ ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ yy yyèèèè xx xx©©©© «« ««!!!! $$ $$#### öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz (( (( (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ää ää.... øø øøŒŒŒŒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù zz zzΝΝΝΝ óó óó™™™™ $$ $$#### «« ««!!!! $$ $$#### 
$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææ ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ !! !!#### uu uuθθθθ || ||¹¹¹¹ (( (( #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù ôô ôôMMMM tt tt7777 yy yy____ uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ ææ ææ5555θθθθ ãã ããΖΖΖΖ ãã ãã____ (( ((####θθθθ èè èè==== ää ää3333 ss ssùùùù $$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ yy yyìììì ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ$$$$ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### §§ §§���� tt ttIIII ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

$$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ tt ttΡΡΡΡ öö öö���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ªª ªª==== yy yyèèèè ss ss9999 tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô±±±± ss ss???? ﴾    

) ) ) ) دىننىـڭدىننىـڭدىننىـڭدىننىـڭ((((تۆگىنى ئالالھ نىـڭ تۆگىنى ئالالھ نىـڭ تۆگىنى ئالالھ نىـڭ تۆگىنى ئالالھ نىـڭ ) ) ) ) بىگه ئېلىپ بېرىلىدىغانبىگه ئېلىپ بېرىلىدىغانبىگه ئېلىپ بېرىلىدىغانبىگه ئېلىپ بېرىلىدىغانئئئئكهكهكهكه ( ( ( (........................««««
قىلـدۇق، ئـۇالردا سـىلهرگه قىلـدۇق، ئـۇالردا سـىلهرگه قىلـدۇق، ئـۇالردا سـىلهرگه قىلـدۇق، ئـۇالردا سـىلهرگه ) ) ) ) يهنـى ھهجنىـڭ ئهھكاملىرىـدىنيهنـى ھهجنىـڭ ئهھكاملىرىـدىنيهنـى ھهجنىـڭ ئهھكاملىرىـدىنيهنـى ھهجنىـڭ ئهھكاملىرىـدىن((((ئاالمهتلىرىدىن ئاالمهتلىرىدىن ئاالمهتلىرىدىن ئاالمهتلىرىدىن 

يهنـى ئۇالرنىـڭ ئالـدى سـول يهنـى ئۇالرنىـڭ ئالـدى سـول يهنـى ئۇالرنىـڭ ئالـدى سـول يهنـى ئۇالرنىـڭ ئالـدى سـول (((( قاتار قىلىپ تۇرغۇزۇپ  قاتار قىلىپ تۇرغۇزۇپ  قاتار قىلىپ تۇرغۇزۇپ  قاتار قىلىپ تۇرغۇزۇپ نىنىنىنىنۇرغۇن پايدا بار، ئۇالرنۇرغۇن پايدا بار، ئۇالرنۇرغۇن پايدا بار، ئۇالرنۇرغۇن پايدا بار، ئۇالر
ئـالالھ نىـڭ ئـالالھ نىـڭ ئـالالھ نىـڭ ئـالالھ نىـڭ ) ) ) ) ىغىنىڭالرداىغىنىڭالرداىغىنىڭالرداىغىنىڭالرداپۇتىنى بـاغالپ، ئـۈچ پـۇت بىـلهن تۇرغـۇزۇپ بوغـۇزلپۇتىنى بـاغالپ، ئـۈچ پـۇت بىـلهن تۇرغـۇزۇپ بوغـۇزلپۇتىنى بـاغالپ، ئـۈچ پـۇت بىـلهن تۇرغـۇزۇپ بوغـۇزلپۇتىنى بـاغالپ، ئـۈچ پـۇت بىـلهن تۇرغـۇزۇپ بوغـۇزل

، ئـۇالر بوغۇزلىنىـپ جېنـى ، ئـۇالر بوغۇزلىنىـپ جېنـى ، ئـۇالر بوغۇزلىنىـپ جېنـى ، ئـۇالر بوغۇزلىنىـپ جېنـى ))))يهنى بىسمىلال دهڭـالريهنى بىسمىلال دهڭـالريهنى بىسمىلال دهڭـالريهنى بىسمىلال دهڭـالر((((ئىسمىنى تىلغا ئېلىڭالر ئىسمىنى تىلغا ئېلىڭالر ئىسمىنى تىلغا ئېلىڭالر ئىسمىنى تىلغا ئېلىڭالر 
سۈره  ( » » » » . . . . چىققاندا، ئۇالرنى يهڭالر، قانائهتچان موھتاجالرغا ۋه سائىلالرغا بېرىڭالرچىققاندا، ئۇالرنى يهڭالر، قانائهتچان موھتاجالرغا ۋه سائىلالرغا بېرىڭالرچىققاندا، ئۇالرنى يهڭالر، قانائهتچان موھتاجالرغا ۋه سائىلالرغا بېرىڭالرچىققاندا، ئۇالرنى يهڭالر، قانائهتچان موھتاجالرغا ۋه سائىلالرغا بېرىڭالر

 )ئايهت-36ھهج 
بوغۇزالنغـــان مالنىـــڭ قېنـــى بىـــلهن كهئبىنـــى بۇلغاشـــقا رۇخـــسهت . 5

 .قىلىنمىدى
 :ۇ خىل يامان ئادهت بىردهك توختىتىلدىب

﴿  ss ss9999 tt ttΑΑΑΑ$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### $$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒθθθθ çç ççtttt éé éé:::: ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ ää ääττττ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ  ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ ãã ãã&&&& èè èè!!!!$$$$ uu uuΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx.... 

$$$$ yy yyδδδδ tt tt���� ¤¤ ¤¤‚‚‚‚ yy yy™™™™ öö öö//// ää ää3333 ss ss9999 (( ((####ρρρρ çç çç���� ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 çç ççGGGG ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ öö öö//// ää ää33331111 yy yy‰‰‰‰ yy yyδδδδ 33 33 ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ oo oo0000 uu uuρρρρ šš šš ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ óó óóssss ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####﴾    

ــانل«««« ــا ئۇالرنىــڭ گۆشــلىرى ۋه ق ــانلئالالھق ــا ئۇالرنىــڭ گۆشــلىرى ۋه ق ــانلئالالھق ــا ئۇالرنىــڭ گۆشــلىرى ۋه ق ــانلئالالھق ــا ئۇالرنىــڭ گۆشــلىرى ۋه ق ــا ئالالھق ــدۇ، ئالالھق ــا ىرى يېتىــپ بارماي ــدۇ، ئالالھق ــا ىرى يېتىــپ بارماي ــدۇ، ئالالھق ــا ىرى يېتىــپ بارماي ــدۇ، ئالالھق ىرى يېتىــپ بارماي
 )ئايهت-37سۈره ھهج  (»»»»....يېتىدىغىنى پهقهت سىلهرنىڭ تهقۋادارلىقىڭالردۇريېتىدىغىنى پهقهت سىلهرنىڭ تهقۋادارلىقىڭالردۇريېتىدىغىنى پهقهت سىلهرنىڭ تهقۋادارلىقىڭالردۇريېتىدىغىنى پهقهت سىلهرنىڭ تهقۋادارلىقىڭالردۇر

 .كهئبىنى يالىڭاچ ئايلىنىش مهنئى قىلىندى .6
 :كهئبىنى يالىڭاچ ئايلىنىش قهتئىي چهكلهندى

﴿ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% ôô ôô tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ss ssππππ oo ooΨΨΨΨƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— «« ««!!!! $$ $$#### ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL ©© ©©9999 $$ $$#### yy yyllll tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&&  ÍÍ ÍÍνννν ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÏÏ ÏÏ9999 ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÉÉ ÉÉ−−−− øø øø———— ÌÌ ÌÌ hh hh����9999 $$ $$####﴾    

ئالالھ بهندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان لىباسالرنى، شېرىن، پاك ئالالھ بهندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان لىباسالرنى، شېرىن، پاك ئالالھ بهندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان لىباسالرنى، شېرىن، پاك ئالالھ بهندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان لىباسالرنى، شېرىن، پاك ««««ئېيتقىنكى، ئېيتقىنكى، ئېيتقىنكى، ئېيتقىنكى، ««««



 

 .237. 

 )ئايهت-32سۈره ئهئراف  (»»»»»»»»رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟

﴿ öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% zz zz÷÷÷÷ ss ss∆∆∆∆ rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ ÅÅ ÅÅÝÝÝÝ óó óó¡¡¡¡ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// (( ((﴾     

پهرۋهردىگــارىم مېنــى ئادىــل بولۇشــقا پهرۋهردىگــارىم مېنــى ئادىــل بولۇشــقا پهرۋهردىگــارىم مېنــى ئادىــل بولۇشــقا پهرۋهردىگــارىم مېنــى ئادىــل بولۇشــقا ««««ئېيتقىنكــى، ئېيتقىنكــى، ئېيتقىنكــى، ئېيتقىنكــى، !) !) !) !) ئــى مــۇھهممهدئــى مــۇھهممهدئــى مــۇھهممهدئــى مــۇھهممهد((((««««
 )ئايهت-29ره ئهئراف سۈ (»»»»»»»»....بۇيرۇدىبۇيرۇدىبۇيرۇدىبۇيرۇدى

 ﴿ ÍÍ ÍÍ____ tt tt6666≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt ttΠΠΠΠ yy yyŠŠŠŠ#### uu uu (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ èè èè{{{{ öö öö//// ää ää3333 tt ttGGGG tt tt⊥⊥⊥⊥ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— yy yy‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... ﴾    

ياكى تاۋاپ ۋاقتىدا ئهۋرىتىڭالرنى ياكى تاۋاپ ۋاقتىدا ئهۋرىتىڭالرنى ياكى تاۋاپ ۋاقتىدا ئهۋرىتىڭالرنى ياكى تاۋاپ ۋاقتىدا ئهۋرىتىڭالرنى ((((ھهر ناماز ۋاقتىدا ھهر ناماز ۋاقتىدا ھهر ناماز ۋاقتىدا ھهر ناماز ۋاقتىدا ! ! ! ! ئى ئادهم بالىلىرىئى ئادهم بالىلىرىئى ئادهم بالىلىرىئى ئادهم بالىلىرى««««
 )ئايهت-31سۈره ئهئراف  (»»»»....كىيىمىڭالرنى كىيىڭالركىيىمىڭالرنى كىيىڭالركىيىمىڭالرنى كىيىڭالركىيىمىڭالرنى كىيىڭالر) ) ) ) سهترى قىلىپ تۇرىدىغانسهترى قىلىپ تۇرىدىغانسهترى قىلىپ تۇرىدىغانسهترى قىلىپ تۇرىدىغان

 .ندىمۇقهددهس ئايالرنى ئۆزگهرتىش مهنئى قىلى. 7
ھهج ئايلىرىنى خالىغـانچه ئـۆزگهرتىش، ئـۇرۇش قىلىـش ئۈچـۈن، ھـارامنى 

 .ھااللغا ئۆزگهرتىش قهتئىي مهنئى قىلىندى

﴿ $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ââ ââ ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### ×× ××οοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt ttƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ———— ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÌÌ ÌÌ���� øø øø(((( àà àà6666 øø øø9999 $$ $$#### (( (( ‘‘ ‘‘≅≅≅≅ ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx(((( xx xx.... ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ LL LL==== ÏÏ ÏÏtttt ää ää†††† $$$$ YY YYΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ 

………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÌÌ ÌÌ hh hh���� pp pptttt ää ää†††† uu uuρρρρ $$$$ YY YYΒΒΒΒ%%%% tt ttææææ (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ#### uu uuθθθθ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 nn nnοοοο ££ ££‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏãããã $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ LL LL==== ÅÅ ÅÅssss ãã ãã‹‹‹‹ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ tt ttΠΠΠΠ §§ §§���� yy yymmmm ªª ªª!!!! $$ $$#### ﴾    

يهنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى باشقا بىر ئايغا يهنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى باشقا بىر ئايغا يهنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى باشقا بىر ئايغا يهنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئاينى باشقا بىر ئايغا ( ( ( ( ئاينى ئارقىغا سۈرۈش ئاينى ئارقىغا سۈرۈش ئاينى ئارقىغا سۈرۈش ئاينى ئارقىغا سۈرۈش ««««
كۇفرىنى زىياده قىلىشتۇر، كۇفرىنى زىياده قىلىشتۇر، كۇفرىنى زىياده قىلىشتۇر، كۇفرىنى زىياده قىلىشتۇر، )  )  )  )   ئايغا كۆپهيتىش ئايغا كۆپهيتىش ئايغا كۆپهيتىش ئايغا كۆپهيتىش13131313 ئېيىنى  ئېيىنى  ئېيىنى  ئېيىنى 12121212ئۆزگهرتىپ، يىلنىڭ ئۆزگهرتىپ، يىلنىڭ ئۆزگهرتىپ، يىلنىڭ ئۆزگهرتىپ، يىلنىڭ 

ڭ سـانىغا ڭ سـانىغا ڭ سـانىغا ڭ سـانىغا بۇنىڭ بىلهن كاپىرالر ئازدۇرۇلىدۇ؛ ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئايالرنىبۇنىڭ بىلهن كاپىرالر ئازدۇرۇلىدۇ؛ ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئايالرنىبۇنىڭ بىلهن كاپىرالر ئازدۇرۇلىدۇ؛ ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئايالرنىبۇنىڭ بىلهن كاپىرالر ئازدۇرۇلىدۇ؛ ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئايالرنى
مۇۋاپىقلىشىش ئۈچۈن، ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلـسا، ئىككىنچـى يىـل ھـارام مۇۋاپىقلىشىش ئۈچۈن، ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلـسا، ئىككىنچـى يىـل ھـارام مۇۋاپىقلىشىش ئۈچۈن، ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلـسا، ئىككىنچـى يىـل ھـارام مۇۋاپىقلىشىش ئۈچۈن، ئۇنى بىر يىل ھاالل قىلـسا، ئىككىنچـى يىـل ھـارام 

سۈره  ( » » » » . . . . قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئاينى ھاالل قىلىدۇقىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئاينى ھاالل قىلىدۇقىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئاينى ھاالل قىلىدۇقىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئالالھ ھارام قىلغان ئاينى ھاالل قىلىدۇ
 )ئايهت-37تهۋبه 
 .يول راسخوتى ئېلىۋېلىش بۇيرۇلدى .8

 :يول راسخوتى ئالماي ھهج سهپىرىگه چىقىش مهنئى قىلىندى

﴿ (( ((####ρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ ¨¨ ¨¨ρρρρ tt tt““““ ss ss???? uu uuρρρρ �� ��χχχχ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù uu uu���� öö öö���� yy yyzzzz ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$####﴾     

زاد ـ راھىله ئېلىۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشى زاد ـ راھىله ئېلىۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشى زاد ـ راھىله ئېلىۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشى زاد ـ راھىله ئېلىۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشى ) ) ) ) ئاخىرهتلىكىڭالر ئۈچۈنئاخىرهتلىكىڭالر ئۈچۈنئاخىرهتلىكىڭالر ئۈچۈنئاخىرهتلىكىڭالر ئۈچۈن ( ( ( (........................««««
 )ئايهت-197سۈره بهقهره  (»»»»....زاد ـ راھىله تهقۋادارلىقتۇرزاد ـ راھىله تهقۋادارلىقتۇرزاد ـ راھىله تهقۋادارلىقتۇرزاد ـ راھىله تهقۋادارلىقتۇر

 .ھهج مهزگىلىده تىرىكچىلىك قىلىشقا رۇخسهت قىلىندى .9
چىلىك قىلىشقا بولمايدۇ، شـۇنداق ئىلگىرى ھهج قىلىش جهريانىدا تىرىك

. تىرىكچىلىك قىلىش ھـارام دهپ قـارىالتتى. قىلغاندىال تهقۋادار بولغان بولىدۇ
 :بۇ پۈتۈنلهي خاتا قاراش بولۇپ، ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ
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) ) ) ) ج مهۋسۇمىدا تىجارهت ۋه باشقا ئوقهت ئارقىلىقج مهۋسۇمىدا تىجارهت ۋه باشقا ئوقهت ئارقىلىقج مهۋسۇمىدا تىجارهت ۋه باشقا ئوقهت ئارقىلىقج مهۋسۇمىدا تىجارهت ۋه باشقا ئوقهت ئارقىلىقھهھهھهھه((((پهرۋهردىگارىڭالردىن پهرۋهردىگارىڭالردىن پهرۋهردىگارىڭالردىن پهرۋهردىگارىڭالردىن ««««
-198سـۈره بهقهره  (»»»»....رىزىق تهلهپ قىلساڭالر، سىلهرگه ھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇرىزىق تهلهپ قىلساڭالر، سىلهرگه ھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇرىزىق تهلهپ قىلساڭالر، سىلهرگه ھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇرىزىق تهلهپ قىلساڭالر، سىلهرگه ھېچ گۇنـاھ بولمايـدۇ

 )ئايهت
 .نادانلىق قىلمىشلىرى تۈگىتىلدى .10
ئىچىشكه -ھهج مهزگىلىده يهپ«ۋه » ھهج مهزگىلىده سۆزلهشكه بولمايدۇ«

. لمىــشلىرى بىــردهك توختىتىلــدىدېگهنــگه ئوخــشاش نــادانلىق قى» بولمايــدۇ
ئـادهتلىرى -بۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ باشقا نۇرغۇن ئـۆرپ

سـاددا، داغـدۇغىلىق ھالـدا ئالالھقـا -بىكار قىلىنىپ، ھهج پائالىيىتى ئـاددىي
 .تهقۋادارلىق قىلىشتىكى بىر تۈرلۈك نهمۇنىلىك پائالىيهتكه ئۆزگهرتىلدى

رنى ھهج ســهپىرىگه چىقىــشتىن ئىلگىــرى، دۇنيــا ئــالالھ ھهج قىلغــۇچىال
مهئىشهتلىرىدىن پاكلىنىشقا، شهھۋانىي نهپسىدىن ۋاز كېچىپ، ھهج مهزگىلىده 
ئايــالى بىــلهن بىلــله بولماســلىققا، يامــان ســۆزلهرنى قىلماســلىققا، پهســكهش 

 .قىلمىشالرنى قىلماسلىققا بۇيرۇدى
 .باغالش تۈزۈمى بېكىتىلدى» ھرامىئ« .11

ئـورۇنلىرى » ھـرام بـاغالشىئ«ه تۇتىشىدىغان ھهر قايـسى يولالرغـا كهئبىگ
تهسىس قىلىنغان بولۇپ، بـارلىق ھهج قىلغـۇچىالر بـۇ ئـورۇنالردىن ئۆتۈشـتىن 

يىــپ بىــلهن -يىڭــنه(ئىلگىــرى چوقــۇم ئېھــرام بــاغالپ، ئېھراملىــق كىيىمــى 
دهپ كهمبهغهل -كىيىشى الزىم، باي) تىكىلمىگهن بهدهننى ئورۇۋالىدىغان رهخت

ئايرىماي، دۆلهت ئايرىماي، كۆپچىلىك ئوخـشاش كهمتهرلىـك بىـلهن ئالالھنىـڭ 
 .كهئبىسىگه قاراپ يول ئالىدۇ

 .تىنچلىقنى ساقالش .12
ئېھرامدىكى ۋاقىتتا ھهر قانـداق ھـايۋانالرنى ئۆلتۈرۈشـكه بولمايـدۇ، ئـادهم 

ن بۇنىڭـدىن مهقـسهت پۈتـۈنلهي ياخـشىلىق بىـله. ئۆلتۈرۈشكه ئهسـال بولمايـدۇ
تولغان كهيپىياتنى بارلىققا كهلتۈرۈپ، ھهج قىلغۇچىالرنىـڭ قهلبىنـى پـاكالپ، 

 .دۇنيا ئىشلىرىدىن خالىي ھالدا ئالىيجانابلىققا يۈزلهندۈرۈشتىن ئىبارهت
ھهج مهزگىلىدىكى تۆت ئاي مۇقهددهس ئايالر دهپ بهلگىلهنـگهن بولـۇپ، بـۇ 

غان يــولالر ئىنتــايىن كهئــبىگه تۇتىــشىدى. تــۆت ئايــدا قــان تۆكۈشــكه بولمايــدۇ
ئىسهن بولۇپ، ھهج قىلغۇچىالر يولدا ھېچقانداق توسالغۇغا ئۇچرىمايـدۇ، -ئامان

ھهج قىلغۇچىالر مۇشۇنداق ئهھۋالدا كهئبىگه يېتىپ بارغاندىن كېيىن، ئۇالرنى 
ئۇالر ناماز ئوقۇش، مال بوغۇزالش، كهئبىنى . تهنتهنىلىك زىياپهتلهر كۈتۈۋالمايدۇ
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ئهگهر بىرهر ئـاۋاز ئاڭالنـسا، ئـۇ پهقهت . ىق ئىبادهتلهرنى قىلىدۇئايلىنىش قاتارل
 .ساداسىدىن ئىبارهت» تهلبىيهھ«

 .»تهلبىيهھ «-ھهج قىلغۇچىالرنىڭ شوئارى .13
ـــارىم« ـــدىم، پهرۋهردىگ ـــېنىڭ ! مهن كهل ـــدىم، س ـــدىم، مهن كهل مهن كهل

مهن كهلدىم، جهزمهنكـى، جىمـى ھهمدۇسـانا سـاڭا . ھېچقانداق شېرىكىڭ يوق
 .»خاس، بارچه نېئمهت سېنىڭ ئىلكىڭده، سهن ھهممىگه قادىر ئىگىمىزسهن

ســــاددا، پــــاك، -مــــۇھهممهد ئهلهيھىســــساالم ھهج مهزگىلىــــده ئــــاددىي
ئالالھنىـڭ «: شهخسىيهتسىز، سهمىمىي ھهج قىلىش ھهققىده مۇنـداق دېـگهن

رازىلىقــى ئۈچــۈن ھهج قىلغــان، ھهمــده ھهج مهزگىلىــده شــهھۋانىي نهپــسىدىن 
ھهرىكىتىده ئېھتىياتچان بولغان ئادهم، ئائىلىـسىگه -سۆز، ئىش- گهپكېچىپ،

 »قايتقان ۋاقىتتا يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقتهك پاك بولىدۇ
 

 مۇھاكىمه
ــادهتلىرى . 1 ــار ئ ــسى ناچ ــڭ قاي ــاھىلىيهت دهۋرىنى ــدىكى ج ھهج مهزگىلى
  قىلىندى؟يمهنئى
 هندى؟ھهج مهزگىلىده قانداق پائالىيهتلهرنى ئېلىپ بېرىش بهلگىل. 2

 
    ھهج قىلىشنى پهرز قىلىپ بهلگىلهشنىڭ مۇھىملىقىھهج قىلىشنى پهرز قىلىپ بهلگىلهشنىڭ مۇھىملىقىھهج قىلىشنى پهرز قىلىپ بهلگىلهشنىڭ مۇھىملىقىھهج قىلىشنى پهرز قىلىپ بهلگىلهشنىڭ مۇھىملىقى

 
كــۆپچىلىككه ھهجنىــڭ ئهھمىيىتىنــى چۈشهندۈرۈشــتىن ئىلگىــرى، ھهج 

 .قىلىشنىڭ قانداق پهرز ئهمهل ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن
 :ئالالھ قۇرئاندا مۇنداق دهيدۇ
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بىنـى زىيـارهت بىنـى زىيـارهت بىنـى زىيـارهت بىنـى زىيـارهت ئئئئقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كهقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كهقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كهقادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئـالالھ ئۈچـۈن كه    ........................««««
يهنى ھهجنى تهرك يهنى ھهجنى تهرك يهنى ھهجنى تهرك يهنى ھهجنى تهرك ( ( ( ( كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن . . . . قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىقىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىقىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىقىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندى

يهنـى يهنـى يهنـى يهنـى ((((جاھانـدىن جاھانـدىن جاھانـدىن جاھانـدىن ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى ، شۈبھىـسىزكى، ئـالالھ ئهھلـى ))))ئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگهئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگهئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگهئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگه
 )ئايهت-97سۈره ئال ئىمران  (»»»»....بىھاجهتتۇربىھاجهتتۇربىھاجهتتۇربىھاجهتتۇر) ) ) ) ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىنئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن

. بۇ ئايهتته، ھهج قىلىشقا قادىر تۇرۇپ ھهج قىلمىغـانالر كـاپىر دېـيىلگهن
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 :تۆۋهندىكى ئىككى ھهدىسته بۇ مهسىله تېخىمۇ ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان
 قىلمىغانالرنىــڭ خىراجىتــى يېتهرلىــك، قاتنــاش راۋان تــۇرۇپ ھهج. 1

ــدىكى  ــۆلگهن ۋاقتى ــاراالرنىڭ ئ ــۇدىي ۋه ناس ــۋالى، يهھ ــدىكى ئهھ ــۆلگهن ۋاقتى ئ
 .ئهھۋالى بىلهن ئوخشاش بولىدۇ

ــۇيرۇقى«. 2 ــشاھنىڭ ب ــم پادى ــاكى » زالى ــسهللىك«ي ــسادى «، »كې ئىقتى
ــار بهرمهســلىكى ــارلىق ســهۋهبلهردىن ئهمهس، بهلكــى ...... »ئهھۋالنىــڭ ي قات

ر بىلهن ھهج قىلىشقا بارمىغانالر ئۆزلىرىنىـڭ ئۆلۈمىنىـڭ سهۋهبله-يوقىالڭ بانا
 .يهھۇدىي ياكى ناساراالرنىڭ ئۆلۈمىدهك بولۇشىغا رازى بولغان بولىدۇ

ھهزرىتـى ئــۇمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھــۇ بـۇ ھهدىــسنى تېخىمــۇ ئېنىــق قىلىــپ 
 :مۇنداق چۈشهندۈرىدۇ

ئىـسالم -Jizyah(» جىـزيه«قادىر بواللىغان تـۇرۇپ ھهج قىلمىغـانالردىن «
ئالىمهن، ئـۇالر مۇسـۇلمان ئهمهس، ئـۇالر ) ھۆكۈمىتى كاپىرالردىن ئالىدىغان باج

 .»مۇسۇلمان ئهمهس
ــــان« ــــس«، »قۇرئ ــــۇمهر رهزىيهلالھــــۇ ئهنھۇنىــــڭ » ھهدى ۋه ھهزرىتــــى ئ

چۈشهندۈرۈشىدىن، بۇ پهرز ئهمهلنىڭ سىلهر خالىـساڭالر قىلىـپ، خالىمىـساڭالر 
ى ھهر بىر مۇسـۇلمان پهقهت يـول راسـخوتى قىلمايدىغان ئىش بولماستىن، بهلك

، ئــائىله يېتهرلىــك، تېنــى ســاغالم بولــسا، دۇنيانىــڭ قانــداق يېرىــده بولۇشــى
دىن قهتئىيـنهزهر، تىرىكچىلىكى يـاكى تىجـارهت ئىـشلىرىنىڭ قانـداق بولۇشـى

. ئۆمرىـــده بىـــر قېـــتىم ھهج قىلىـــشنىڭ زۆرۈرلـــۈكىنى چۈشىنىۋاالاليـــسىلهر
يىـل كهيـنىگه سـۈرگهن، -رۇپ ھهج قىلىـشنى يىلمـۇشهرتلىرى ھازىرالنغان تـۇ

ــا ــۈك بان ــڭ -تۈرل ــانالر، ئۆزىنى ــشقا بارمىغ ــىتىپ، ھهج قىلى ــهۋهبلهرنى كۆرس س
يهنه بهزىلهر پۈتۈن ئۆمرىده بۇنـداق بىـر پهرز . ئىمانىنى دهڭسهپ بېقىشى كېرهك

ــارلىقىنى ئويالپمــۇ قويمايــدۇ ئــۇالر دۇنيــانى ئايلىنىــپ ســاياھهت . ئهمهلنىــڭ ب
مهككىـگه ماشـىنىدا (سهپىرىده، ھىجازنىـڭ دېڭىـز سـاھىلىدىن ئۆتـۈپ قىلىش 

، ئۆزلىرى ياخـشى كۆرىـدىغان ۋه دائىـم )ماڭسا ئاران بىر، ئىككى سائهتلىك يول
. بۇنداق ئادهملهر ھهرگىزمۇ مۇسـۇلمان ھېـسابالنمايدۇ. بارىدىغان ياۋروپاغا بارىدۇ

سا، ئـۇ ھالـدا ئـۇالر يالغـان ئهگهر ئۇالر ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان دهپ ئاتىۋالغـان بولـ
ئۇالر ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان دهپ ئاتىۋالغان بىلهن قۇرئانغا قارىتا . ئېيتقان بولىدۇ

ــدۇ ــى بىلمهي ــى . ھېچنېمىن ــدهك كۆرۈنۈش ــۈل بۆلگهن ــۇلمانالرغا كۆڭ ــۇالر مۇس ئ
 .ئهمما ئۇالرنىڭ قهلبىده قىلچىلىك ئىمان بولمايدۇ. مۇمكىن
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 مۇھاكىمه
ـــسلهرده  ـــان ۋه ھهدى ـــان قۇرئ ـــداق باي ھهج قىلىـــشنىڭ مـــۇھىملىقى قان

 .قىلىنغان؟ ئۆز ئهھۋالىڭالرغا تهتبىقالپ بېقىڭالر

  
 لېكسىيه ھهج قىلىشنىڭ ئهھمىيىتى- 3

 
 !ئىسالمى قېرىنداشالر

قۇرئاندا ھهممىگه قادىر ئالالھنىڭ ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمغا پۈتـۈن دۇنيـا 
بۇنـداق . يـان قىلىنغـانخهلقىگه ھهج قىلىـشنى جاكارالشـنى بۇيرۇغـانلىقى با

 :بۇيرۇق قىلىشتىكى ئاساسلىق سهۋهب توغرىسىدا ئالالھ مۇنداق دهيدۇ

﴿ (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ yy yyγγγγ ôô ôô±±±± uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ jj jj9999 yy yyìììì ÏÏ ÏÏ((((≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999 ﴾    

مهنپهئهتلهرنى مهنپهئهتلهرنى مهنپهئهتلهرنى مهنپهئهتلهرنى ) ) ) ) دىنى ۋه دۇنياۋىدىنى ۋه دۇنياۋىدىنى ۋه دۇنياۋىدىنى ۋه دۇنياۋى((((كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان ««««
 )ئايهت-28سۈره ھهج  (»»»»....كۆرسۇنكۆرسۇنكۆرسۇنكۆرسۇن

 ھهج قىلىـشنىڭ ئۇالرنىـڭ بۇ، ئـۇالر سـهپهر قىلىـپ، بـۇ يهرگه يىغىلىـپ،
ئۆزلىرىگه ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدىغانلىقى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈپ، ھهمـده بـۇ 
ئهمهلنــى پهقهت ئــۆزى ئورۇنلىغانــدىال ئانــدىن كېــيىن ئۇنىــڭ ياخــشىلىقلىرىنى 

 .ھېس قىالاليدۇ دېگهنلىكتۇر
ئىمام ئهبۇ ھهنىيفهنىڭ قارىشىغا ئاساسالنغاندا، ھهج قىلىشتىن ئىلگىرى، 
ئــۇ بهش پهرز ئىچىــده قايسىــسىنىڭ ئورنىنىــڭ ئهڭ يــۇقىرى ئىكهنلىكىنــى 
جهزملهشــتۈرهلمىگهن، لــېكىن ئــۇ ھهجنــى تاماملىغانــدىن كېــيىن، ھهجنىــڭ 
نۇرغۇن ئهھمىيىتىنى تونـۇپ يهتـكهن، شـۇڭا ئـۇ ئىككىلهنمهسـتىن، ھهجنىـڭ 

 .ئورنىنىڭ باشقا ئهمهللهردىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى جاكارلىغان
ــدى  ــهندۈرۈپ ئهم ــسقىچه چۈش ــى قى ــڭ ئهھمىيىتىن ــۆپچىلىككه ھهجنى ك

 .ئۆتىمهن
 

    ھهج سهپىرىنىڭ خاراكتېرىھهج سهپىرىنىڭ خاراكتېرىھهج سهپىرىنىڭ خاراكتېرىھهج سهپىرىنىڭ خاراكتېرى
 

بىـر خىلـى پـۇل تېپىـپ . كۆپچىلىككه مهلۇم، سهپهر ئىككى خىل بولىدۇ
سـاياھهت -تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن سـهپهر قىلىـش، يهنه بىـر خىلـى سـهيله

بىـر خىلـى زۆرۈرىـيهت بۇ ئىككى خىل سهپهرنىڭ . قىلىش ئۈچۈن سهپهر قىلىش



 

 .242. 

ــدا، . ئۈچــۈن، يهنه بىــر خىلــى ھهۋهس ئۈچــۈن بولىــدۇ ئومۇمالشــتۇرۇپ ئېيتقان
مېلـى ۋه - پۈتۈنلهي ئـۆزى ئۈچـۈن بولـۇپ، ئۆزىنىـڭ پـۇل-سهپهرنىڭ مهقسىتى

شۇڭا بۇ ئىككى خىل . ۋاقتىنى سهرپ قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ
ئهمما ھهج سهپىرى بۇنىڭغا .  ئهمهسسهپهرده، قۇربان بېرىش مهسىلىسى مهۋجۇد

» ھهۋىـسى«بۇ خىل سهپهر ئۆزىنىـڭ تىرىكچىلىكـى ئۈچـۈن يـاكى . ئوخشىمايدۇ
دىلــى بىــلهن ئــالالھ ئۈچــۈن بولىــدۇ، ئــالالھ -ئۈچــۈن بولماســتىن، پهقهت جــان

بـۇ سـهپهرگه چىققـان . بهلگىلىگهن مهجبۇرىيهتنى ئـادا قىلىـش ئۈچـۈن بولىـدۇ
ئالالھـدىن (ياخـشى كـۆرۈپ، ئـالالھنى ھـۆرمهتلهپ ئادهم، قهلبىـدىن ئـالالھنى 

، ئالالھ بهلگىلىگهن پهرزنى ئـورۇنالش مهسـئۇلىيىتىنى چوڭقـۇر تونـۇپ )قورقۇپ
شۇڭا ئۇ، ناۋادا ھهج قىلىشنى نىـيهت قىلغـان بولـسا، ئـائىله، . يهتكهن بولىدۇ

مـال -بالىلىرىدىن بىر مهزگىل ئايرىلىپ، ئىشلىرىدىكى زىيانغـا، پـۇل-خوتۇن
ئـۇ ئۆزىنىـڭ .  قىلىـشقا، سـهپهرنىڭ مۇشـهققهتلىرىگه بهرداشـلىق بېرىـدۇسهرپ

ـــالالھنى  تهقۋادارلىقىغـــا تايىنىـــپ، قهلبىـــده پهقهت ئالالھـــدىنال قورقـــۇپ، ئ
ــ ــۇنداقال ئۆزى ــۆيىدىغانلىقىنى، ش ــىنىڭ دهس ــئۇلىيهت تۇيغۇس ــل مهس ــر خى  بى

. يرىلىـدۇئۇ مۇشۇ كۈچنىڭ تۈرتكىسىده ئائىلىسىدىن ئا. بارلىقىنى ئىسپاتاليدۇ
خهتهردىـن -شۇڭا ناۋادا ئالالھنىڭ چاقىرىقى بولىـدىكهن، ئـۇ ھېچقانـداق خهۋپ

ــال ــڭ م ــۈن، ئۆزىنى ــى ئۈچ ــڭ رازىلىق ــاي، ئالالھنى ــۈلكى ۋه راھهت-قورقم -م
  . قىالاليدۇۇربانپاراغىتىنى ق

 

 مۇھاكىمه
 نېمه ئۈچۈن ھهج سهپىرى باشقا سهپهرگه ئوخشىمايدۇ؟

 
    نى قىلىشنى قىلىشنى قىلىشنى قىلىشدىلى بىلهن ياخشى ئىشالردىلى بىلهن ياخشى ئىشالردىلى بىلهن ياخشى ئىشالردىلى بىلهن ياخشى ئىشالر----جانجانجانجان

 
ھهج قىلىدىغان ئـادهم نـاۋادا ھهج سـهپىرىگه ئاتلىنىـشنى نىـيهت قىلـسا، 

ئۇنىــڭ قهلبــى ئالالھقــا بولغــان . ئۇنىــڭ چېھــرى باشــقىچه نۇرلىنىــپ كېتىــدۇ
مــۇھهببهتكه تولغــان بولىــدۇ، ئۇنىــڭ قهلبــى كهئــبىگه بولغــان ئىنتىلىــشتىن 

گىرىكى گۇناھلىرىغـا جۇغۇلداپ، پهقهت ياخشىلىق بىلهن تولغان بولىدۇ، ئۇ ئىل
پۇشايمان قىلىپ، ئىلگىرى كـۆڭلىنى ئاغرىتىـپ قويغـان كىـشىلهرنى تېپىـپ 
ــادا قىلمىــسا  ــۆزىگه بولغــان ھوقــۇقلىرىنى ئ كهچــۈرۈم ســورايدۇ، باشــقىالرنىڭ ئ
ئالالھنىڭ كهئبىسىگه بارالمايدىغانلىقى سهۋهبلىك، باشقىالرغا ياخشى مۇئامىله 
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شـۇڭا ئـۇ سـهپهرگه . انلىقتىن سـاقلىنىدۇياخـشىلىققا يۈزلىنىـپ يامـ. قىلىدۇ
ئاتلىنىــپ، كهئــبىگه يېقىنالشقانــسېرى، ياخــشىلىقلىرى تېخىمــۇ كۆرۈنهرلىــك 

. باشقىالرنىڭ ئۆزى سهۋهبلىك ئازار يېيىشىدىن بهكمۇ ئېھتىيات قىلىدۇ. بولىدۇ
ئۇ كۈچىنىڭ يېتىشىچه باشـقىالر ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىـدۇ، باشـقىالرغا يـاردهم 

 تهبىئىتىــده ھاقــارهت قىلىــش، ئهدهپــسىزلىك، ئالــدامچىلىق، ئۇنىــڭ. بېرىــدۇ
تاكاللىــشىش، جېدهللىــشىش قاتــارلىق ناچــار ئىللهتــلهر تۈگهيــدۇ، چــۈنكى ئــۇ 

كهئـبىگه قـاراپ سـهپهرگه چىققـان ئـادهم، . ئالالھنىڭ يولىغا قاراپ كېتىۋاتىـدۇ
 ئهجهبـا يامــان ئــادهتلهردىن قــول ئۈزهلمهمـدۇ؟ بۇنــداق نومۇســسىز ئىــشنى كىــم

نـى تهشـكىل قىلغـان »ئىبادهت« بىر  پۈتۈنلهيقىلىدۇ؟ ئۇنىڭ پۈتكۈل سهپىرى
باشـــقا ســـهپهرگه سېلىـــشتۇرغاندا، ھهج ســـهپىرىده زۇلـــۇم ۋه رهزىـــل . بولىـــدۇ

ــدۇ ــۇچراتقىلى بولماي ــشالرنى ئ ــم . قىلمى ــسى دائى ــڭ نهپ ــهپهرده، ئادهمنى ــۇ س ب
، بــۇ ســهپهر ھهر بىــر ھهج قىلغۇچىغــا نىــسبهتهن ئېيتقانــدا. پاكلىنىــپ تۇرىــدۇ

 .خۇددى بىر قېتىملىق زۆرۈر بولغان تهسىرلهندۈرۈش دهرسى ئۆتكهنگه ئوخشايدۇ
 

 مۇھاكىمه
ھهج ســهپىرىگه ئاتالنغــان ئادهمنىــڭ روھــى دۇنياســىدا قانــداق ئــۆزگىرىش 

 بولىدۇ؟

 
    ئىھراملىق كىيىمىئىھراملىق كىيىمىئىھراملىق كىيىمىئىھراملىق كىيىمى

 
مهككىگه يېقىنالشقاندا، ئىھرام باغالش ئورنىدا ئىھرام باغالپ، ئىھراملىـق 

ئىھراملىــق دېــگهن نــېمه؟ . هنــدىن كېــيىن، مهككىــگه كىرگىلــى بولىــدۇكىيگ
خــۇددى ســائىلالرنىڭ كىــيىمىگه ئوخــشايدىغان كىــيىم بولــۇپ، ئىككــى پــارچه 

ــارهت ــتىن ئىب ــدۇ. رهخت ــگه ئارتىلى ــتۈنكى بهدهن ــسى ئۈس ــر پارچى ــر . بى يهنه بى
ــدۇ ــۆۋهنكى بهدهن يۆگىلى ــلهن ت ــسى بى ــائىي . پارچى ــسى، ئىجتىم ــڭ مهنى بۇنى

ىيهتتىكــى ئورنۇڭالرنىــڭ قانــداق بولۇشــىدىن قهتئىيــنهزهر، ھــازىر ســىلهر جهمئ
ئالالھنىـــڭ كهئبىـــسىگه بارىـــدىغانلىقىڭالر ئۈچـــۈن، دهردمهن ســـائىلالردهك 

ــۇر ــرهك دېگهنلىكت ــشىڭالر كې ــائىلغا . كىيىنى ــاپىتىڭالر س ــىرتقى قىي پهقهت س
ــالالھن ــۆيۈش، ئ ــالالھنى س ــۇ ئ ــى قهلبىڭالردىم ــتىن، بهلك ــشاپ قالماس ى ئوخ

ھۆرمهتلهش، ئالالھنى ئۇلۇغ بىلىش، ئالالھدىن مهغپىرهت تىلهش ھېسسىياتى 
ئېــسىل كىيىمىڭالرنــى ســېلىۋېتىپ، دهردمهن ســائىلالردهك . بولۇشــى كېــرهك
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ــپۇراق  ــۇڭالر، خۇش ــتاق بولۇش ــلىكىڭالر، باش ــاق كىيمهس ــشىڭالر، پايپ كىيىنى
نـــنهت ئىـــشلهتمهسلىكىڭالر، چېچىڭالرنـــى تارىماســـلىقىڭالر، ھهر خىـــل زى

ــشلهتمهسلىكىڭالر، ئهر ــۇملىرىنى ئى ــىۋهتنى -بۇي ــسىدىكى مۇناس ــال ئوتتۇرى ئاي
ھهرىكهتلهردىمۇ بۇنـداق خىيـالىڭالرنى -سۆز، ئىش-توختىتىشىڭالر، ھهتتا گهپ
ئـوۋ ئوۋلىماسـلىقىڭالر، ھهتتـا ئوۋچىالرغـا قهيهرده . ئاشكارىلىماسلىقىڭالر الزىم

ئهگهر . تىـپ قويماسـلىقىڭالر كېـرهكئوۋالشقا بولىدىغان ھايۋان بـارلىقىنى پۇرى
سىرتقى قىياپىتىڭالردا بۇ خىـل ھـالهتنى ئىپادىلىـسهڭالر، تهبىئىـي ھالـدا بـۇ 
سىلهرنىڭ ئىدىيهڭالرغا تهسىر كۆرسىتىپ، قهلـبىڭالردا دهردمهنلىـك ھـالىتىنى 
شهكىللهندۈرۈپ، قۇرۇق ئابرۇيپهرهسلىكنى تۈگىتىپ، قهلبىڭالر تهبىئىـي ھالـدا 

ھهۋهس بىلهن بۇلغانغان روھىڭالر بۇ ئارقىلىق . ىملىققا يۈزلىنىدۇكهمتهر، مۇالي
ــدۇ ــق . پاكلىنى ــاپىتىڭالر تهقۋادارلى ــبىڭالر ۋه تاشــقى قىي ــلهن قهل شــۇنىڭ بى

 .ھېسسىياتىغا تولىدۇ
 

 مۇھاكىمه
ــداق تۇتۇشــى  ــۆزىنى قان ــۇچى ئ ــيىن، ھهج قىلغ ــدىن كې ــرام باغلىغان ئىھ

 كېرهك؟ نېمه ئۈچۈن؟

 
    تهلبىيهھ سۆزىتهلبىيهھ سۆزىتهلبىيهھ سۆزىتهلبىيهھ سۆزى

 
 قىلغۇچى ئىھراملىق كىيىمىنى كىيگهنـدىن كېـيىن، ھهر نامـازدىن ھهج

كېيىن، ھهر قېتىم ئېگىـزگه چىقـسا يـاكى پهسـكه چۈشـسه، ھهر قېـتىم تـۆگه 
كارۋىنىغا ئۇچرىسا، ھهر كۈنى ئورنىدىن تۇرغاندا ۋه ئۇخالش ۋاقتىدا، تۆۋهنـدىكى 

 :تهلبىيهھ سۆزىنى ئۈنلۈك ئوقۇيدۇ
سېنىڭ ھېچقانداق شـېرىكىڭ .  مهن كهلدىممهن كهلدىم، پهرۋهردىگارىم،«

يوق، مهن كهلدىم، ھهقىقهتهن بارلىق ھهمدۇسانا سـاڭا خـاس، ھهمـمه نېـئمهت 
ــده،  ــۇقى ســېنىڭ ئىلكىڭ ــالىي ھۆكۈمرانلىــق ھوق ســېنىڭ ئىلكىڭــده، ئهڭ ئ

 .»سېنىڭ ھېچقانداق شېرىكىڭ يوق
ىـلهن ئهمهلىيهتته بۇ، ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئالالھنىـڭ بـۇيرۇقى ب

 يىــل ئىلگىــرى دۇنيــا خهلقىــگه جاكارلىغــان ساداســى بولــۇپ، 4500بۇنىڭــدىن 
 : يىل ئىلگىرى مۇنداق دهپ جاكارلىغان4500ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم 

دۇنيانىـڭ ھهر ! ئالالھنىـڭ ئـۆيىگه كـېلىڭالر! ئى ئالالھنىـڭ بهنـدىلىرى«
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 »!پىياده ياكى ئۇالغلىق كېلىڭالر! قانداق بىر جايىدىن كېلىڭالر
ــۇپ،  ــاۋازدا ئوخــشاش تهلبىــيهھ ئوق ــاراڭلىق ئ ــر ھهج قىلغــۇچى ج ھهر بى
ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم دهۋهت قىلغان ئـالالھقىال 

 يىللىق مۇساپه بىـردىنال يوقـاپ، 4500. چوقۇنۇش ھهرىكىتىگه زىچ ماسلىشىدۇ
ىۋاتقانــدهك، ھهج خــۇددى ئىبــراھىم ئهلهيھىســساالم ئــۇ تهرهپــته چاقىرىــپ قىل

ئـۇالر بىـر . قىلغۇچىالر بۇ تهرهپته ئاۋاز قوشۇۋاتقاندهك ھالهتنى شـهكىللهندۈرىدۇ
تهرهپتىن ئاۋاز قوشۇپ، بىـر تهرهپـتىن ئالغـا ئىلگىرىلهيـدۇ، ئالغـا ماڭغانـسېرى 

ھهر قېـتىم ئېگىـزگه چىققانـدا . ئۇالرنىڭ ئىشتىياق ئـوتى شـۇنچه يالقۇنجايـدۇ
ئالالھنى مهدھىيىلهش سادالىرى ئۈزۈلمهي ئاڭلىنىـپ ياكى تۆۋهنگه چۈشكهنده، 

دهپ ئۈنلـۈك » مهن كهلـدىم«ئۇالر بىر تهرهپتىن مېڭىپ بىـر تهرهپـتىن . تۇرىدۇ
ــالالھ . تهلبىــيهھ ئوقۇيــدۇ ھهر بىــر تــۆگه كــارۋىنى ئۇالرنىــڭ كــۆزىگه خــۇددى ئ

ــۈپ، يهنه  ــشىدهك كۆرۈن ــگهن ســۆيۈملۈك كى ــتىن خهۋهر ئېلىــپ كهل مهن «تهرهپ
ھهر بىـر سـهھهر . دهپ يۇقىرى ئاۋازدا تهلبىـيهھ ئوقۇيـدۇ»  مهن كهلدىمكهلدىم،

ئۇالرغا خۇددى دوستى زىيارهتكه كهلگهندهك بىلىنىپ، ئۇالر ئورنىدىن تۇرۇپال يهنه 
 .دهيدۇ» مهن كهلدىم، پهرۋهردىگارىم، مهن كهلدىم«

غــۇرۋاالرچه ئىھراملىــق -ئومــۇمهن، بــۇ خىــل ئــۈزۈلمهس ســاداالر، غېرىــپ
ــبىگه يېقىنالشقانــسېرى، روھــى كىــيىم،  ســهپهردىكى ئهھــۋالالر قوشــۇلۇپ، كهئ

يهنـى ھهج قىلغـۇچىالر : جهھهتتىن ئومۇميۈزلۈك بىر خىل تهسىر پهيدا بولىـدۇ
ئىالھى مېھرىبانلىق ئىچىگه سىڭىپ كهتكهن بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ قهلبىـدىن ھهر 

يهنــى (دىلــى بىــلهن دوســتىنى -خىــل خىيــالالر چىقىرىــپ تاشــلىنىپ، جــان
 .ياد ئېتىدۇ) ئالالھنى
 

 مۇھاكىمه
تهلبىيهھ سۆزى ھهج قىلغۇچىالرنىڭ روھى دۇنياسىدا قانداق تهسـىر پهيـدا 

 قىلىدۇ؟

 
    كهئبىنى تاۋاپ قىلىشكهئبىنى تاۋاپ قىلىشكهئبىنى تاۋاپ قىلىشكهئبىنى تاۋاپ قىلىش

 
ھهج قىلغــۇچىالر بۇنــداق ئهھــۋال ئاســتىدا، مهككىــگه بېــرىپال ئــۆزلىرىنى 

ــۇالر دوســتىن ــدۇ، ئ ــدهك يۈگرهي ىڭ چاقىرغــان مــۇقهددهس ئورۇنغــا قــاراپ ئۇچقان
ئاندىن كېيىن ئۇالرنىـڭ ). كهئبىنىڭ ئىشىكىنى سۆيىدۇ(بوسۇغىسىنى سۆيىدۇ 
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ئىمان، ئېتىقـاد ۋه دىنىنىـڭ مهركىـزى بولغـان كهئبىنـى ئايلىنىـدۇ، ھهر بىـر 
 ①.ۇيىد ئاخىرالشقاندا قارا تاشنى سۆئايلىنىش باشالنغاندا ۋه

وقۇيدۇ، هت تهبرىك نامىزى ئئئاندىن كېيىن مهقامى ئىبراھىمدا ئىككى رهك
 :ئاندىن كېيىن سافا تېغىغا چىقىپ كهئبىگه قاراپ تۇرۇپ مۇنداق دهيدۇ

ئالالھــدىن باشــقا ھېچقانــداق ئىــالھ يــوق، بىــز باشــقىغا چوقۇنمــايمىز، «
 .»پهقهت ئالالھ ئۈچۈندۇر› ئىبادىتىمىز‹بىزنىڭ 
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 كهئبىنى تاۋاپ قىلىش قانداق بولىدۇ؟

 
    ا يۈگۈرۈشا يۈگۈرۈشا يۈگۈرۈشا يۈگۈرۈشسافا ۋه مهرۋه تېغى ئوتتۇرىسىدسافا ۋه مهرۋه تېغى ئوتتۇرىسىدسافا ۋه مهرۋه تېغى ئوتتۇرىسىدسافا ۋه مهرۋه تېغى ئوتتۇرىسىد

 
بۇنىڭـدا . شۇنىڭ بىلهن سـافا ۋه مهرۋه ئوتتۇرىـسىدا يۈگـۈرۈش باشـلىنىدۇ

ــشىش مهقــسهت  پهقهت ئالالھقــا ئىتــائهت قىلىــش، ئالالھنىــڭ رازىلىقىغــا ئېرى
ــۈن كــۈچى بىــلهن  ــاش تارتمــاي، پۈت ــادىن ب ــداق جاپ قىلىنىــدۇ، ھــېچكىم بۇن

 :يۈگرهۋېتىپ مۇنداق دهيدۇ. ئاتلىنىدۇ
ـــارىم« ـــن! پهرۋهردىگ ـــۇل قىلغى ـــۇلچىلىقىمنى قوب ـــڭ ق ـــۇددى . مېنى خ

ــڭ  ــا ئوخــشاش، پهيغهمبهرلىرى ــۇل قىلغانغ ــۇلچىلىقىنى قوب پهيغهمبهرلهرنىــڭ ق
بىلهن ئوخشاش يولـدا ئۆلۈشـنى سـېنىڭدىن تىلهيـمهن، تـوغرا يولـدىن ئېزىـپ 

 .»كېتىشىمدىن ساقلىشىڭنى تىلهيمهن
 :بهزىده مۇنداق دهيدۇ

اڭـــا رهھىـــم قىلغىـــن، مېنىـــڭ مېنـــى كهچـــۈرگىن، م! پهرۋهردىگـــارىم«
سهھۋهنلىكلىرىمنى سهنال بىلىـسهن، سـېنىڭدىن كهچـۈرۈم سـورايمهن، سـېنىڭ 

 .»شهپقىتىڭمۇ چهكسىز-قۇدرىتىڭ چهكسىز، مېھرى
 

                                                        
 بهزى يهڭگىلتهك ئادهملهر قارا تاشنى سۆيۈشكه قارشى چىقىپ، بۇ بىر خىل : ئىزاھات①

ئهمىلىيهتته بۇ پهقهت ئىشىكنىڭ بوسۇغىسىنى سۆيۈش بولـۇپ، . بۇتقا چوقۇنۇش دهپ قارايدۇ
يهتته قېتىملىق ئايلىنىـشنىڭ ھهر قېتىمىـدا . ئبىنى ئايلىنىش قارا تاشتىن باشلىنىدۇكه

بۇنىڭـدا قىلچىمـۇ چوقۇنـۇش . بىر قېتىم سۆيىدۇ ياكى قول بىلهن ئىشاره قىلـسىمۇ بولىـدۇ
سـهن پهقهت بىـر پـارچه تـاش، ئهگهر «: ئۇمهر رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دېگهن. ئىپادىلهنمهيدۇ
  ». سېنى سۆيمىگهن بولسا، مهن ھهرگىزمۇ سۆيمىگهن بوالتتىمپهيغهمبىرىمىز
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ــدۇ؟  ــا ئوقۇلى ــسى دۇئ ــپ قاي ــسىدا يۈگرهۋېتى ــى ئوتتۇرى ــافا ۋه مهرۋه تېغ س

 .بىلىۋېلىڭالر

 
    ۇشۇشۇشۇشمىنادا، ئهرافاتتا ۋه مۇزدهلىفهده تۇرمىنادا، ئهرافاتتا ۋه مۇزدهلىفهده تۇرمىنادا، ئهرافاتتا ۋه مۇزدهلىفهده تۇرمىنادا، ئهرافاتتا ۋه مۇزدهلىفهده تۇر

 
ــــڭ  ــــىلهر ئالالھنى ــــۇددى س ــــيىن، خ ــــدىن كې ــــۈرۈش تامامالنغان يۈگ

 كۈنلۈك الگېـر تۇرمۇشـىنى ئۆتكۈزىـسىلهر، ئالـدى بىـلهن 6-5جهڭچىلىرىدهك، 
ــۇ يهرده  ــسىلهر، ئ ــا بارى ــۈنى ئهرافاتق ــى ك ــۇرۇپ، ئىككىنچ ــۈن ت ــر ك ــادا بى مىن

ــسىلهر ــسىنى ئاڭالي ــداننىڭ كۆرسهتمى ــۇزدهلىفهگه . قومان ــته م ــۈنى كهچ ــۇ ك ش
 .ۇنلىشىسىلهرئور

 
    تاش ئېتىشتاش ئېتىشتاش ئېتىشتاش ئېتىش

 
 ئېتىش بىلهن پۈتۈن ھهج قىلغۇچىالر مىناغـا قـاراپ ئاتلىنىـپ، بىـر ڭتا

 50مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالم دۇنياغـا كېلىـشتىن . تاش تۈۋرۈككه تاش ئاتىـدۇ
بۇ جايغا كېلىپ كهئبىنى ۋهيران ) ئهسھابىل فىل(كۈن ئىلگىرى، پىل قوشۇنى 

 ئاتقانـدا، ئالالھنىـڭ جهڭچىلىـرى مۇنـداق ھهر بىر تاشـنى. قىلماقچى بولغان
 :دهيدۇ

. ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىـلهن باشـاليمهن«
 شـهيتان ۋه ئۇنىـڭ ،پهقهت ئـالالھنىڭال رازىلىقىنـى تىلهيمىـز! ئالالھ ئۇلۇغـدۇر

ئــــى ئــــالالھ، كىتــــابىڭنى تهســــتىقاليمىز، . گورۇھىــــدىن نهپرهتلىنىمىــــز
  »! سۈننىتىگه ئهگىشىمىزپهيغهمبىرىڭنىڭ

كىمكى سـېنىڭ دىنىڭنـى ۋهيـران قىلمـاقچى «: تاش ئېتىشنىڭ مهنىسى
بولىدىكهن، كىتابىڭنى ھاقارهتلهيدىكهن، مهن كىتابىڭنى ئېگىز كۆتـۈرۈپ ئـۇالر 

بىرىنچى قېتىملىق تاش ئېـتىش . دېگهندىن ئىبارهت» بىلهن كۈرهش قىلىمهن
لىنىپ، ئـالالھ يولىـدا قـان تۆكـۈش تۈگىگهندىن كېيىن، دهرھال قۇربانلىق قى

ئاندىن كېيىن زهپهر قۇچقان جهڭچىلهردهك . قهتئىي ئىرادىسى نامايان قىلىنىدۇ
هت ناماز ئوقۇپ بولـۇپ، ئتاۋاپتىن كېيىن ئىككى رهك. كهئبىگه قايتىپ كېلىدۇ

ـــى ئالماشـــتۇرىدۇ ـــدۇ ۋه كىيىملىرىن ـــدىن چىقى ـــدا . ئىھرام ـــرام باغلىغان ئىھ
ــارلىق به ــگهن ب ــدۇچهكلهن ــار قىلىنى ــلهر بىك ــڭ . لگىلىمى ھهج قىلغۇچىالرنى
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ــپ  ــپ بېرى ــا قايتى ــۇالر يهنه مىناغ ــيىن، ئ ــدىن كې ــلىگه كهلگهن تۇرمۇشــى ئهس
بـۇ . ئىككىنچى كۈنى ئۈ تاش تۈۋرۈككه نۆۋهت بىلهن تاش ئاتىـدۇ. ئورۇنلىشىدۇ

ئــارقىلىق مــۇھهممهد ئهلهيھىســساالم دۇنياغــا كهلــگهن ئاشــۇ يىلــى، پىــل 
ئـۇ پىـل قوشـۇنى ھهج ئېيىـدا . ىلغان تارىخى ئهسـلىتىلىدۇقوشۇنىنىڭ يوقىت

مهككىگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ كهئبىنـى ۋهيـران قىلمـاقچى بولغـان، شـۇنىڭ 
قۇشـالر ئېغىزىـدا تاشـالرنى چىـشلهپ . بىلهن ئالالھ نۇرغۇن قۇشالرنى ئهۋهتكهن

 ئۈچىنچى كـۈنى يهنه ئـۈچ. ①كېلىپ، ئۇالرنىڭ ئۈستىگه تاشالپ ھاالك قىلغان 
ئاندىن كېيىن مهككىگه قايتىـپ، كهئبىنـى يهتـته . تاش تۈۋرۈككه تاش ئاتىدۇ

ــدۇ ــاۋاپ قىلى ــپ ت ــتىم ئايلىنى ــۇ . قې ــاۋىپى«ب ــشىش ت . دېيىلىــدۇ» ۋىدالى
قىلىپ بولغاندىن كېيىن، ھهج ئهمهللىـرى تامامالنغـان » ۋىدالىشىش تاۋىپى«

 .بولىدۇ
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لىق تاماملىنىـدىغانلىقىنى ھهج ئهمهللىرى قايسى ئىشالرنى قىلىش ئارقى

 .بىلىۋېلىڭالر

 
    ھهج قىلىشنىڭ ياخشىلىقلىرى ۋه تهسىرىھهج قىلىشنىڭ ياخشىلىقلىرى ۋه تهسىرىھهج قىلىشنىڭ ياخشىلىقلىرى ۋه تهسىرىھهج قىلىشنىڭ ياخشىلىقلىرى ۋه تهسىرى

 
يۇقىرىدا بايان قىلىنغانالردىن قىسقىغىنا ئۈچ ئاي ئىچىده، ھهج قىلىشنى 
نىيهت قىلغاندىن تارتىپ، ھهجنى تۈگىتىپ قايتىپ كهلگـۈچه، بىـر ئادهمنىـڭ 

هيــدا بولغــانلىقىنى قهلبــى ۋه روھــى دۇنياســىدا قانچىلىــك چــوڭ تهســىر پ
ــسىلهر ــۇل! بىلىۋاالالي ــى، پ ــۇ، ۋاقىتن ــا -ب ــاتىرجهملىكىنى، دۇني ــى، خ مېلىن

ئىــشلىرىدىكى مۇناســىۋهتلهرنى، شــهھۋىتىنى ۋه كۆڭــۈل ئېچىــشلىرىنى قۇربــان 
بۇالرنىڭ ھهممىسى ئالالھ ئۈچـۈن بولـۇپ، قىلچىمـۇ . قىلىش زۆرۈر بولغان ئىش
ىگه يهنه تهقۋادارلىــق، ئــالالھنى بۇالرنىــڭ ھهممىــس. شهخــسىي غهرهز بولمايــدۇ

                                                        
ئادهتته رىۋايهتلهرده، تاش ئېتىش ئىبراھىم ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئالالھنىـڭ :   ئىزاھات①

ئۆز ۋاقتىدا . بۇيرۇقى بىلهن ئوغلىنى قۇربانلىق قىلىش ۋهقهسىنى ئهسلهش ئۈچۈن دېيىلىدۇ
يهنه بىـر .  ئۇ تاش ئېتىپ شهيتاننى قوغلىۋهتكهنشهيتان كېلىپ، ئۇنى ئازدۇرماقچى بولغان،

رىــۋايهتته، ئــۆز ۋاقتىــدا ئىــسمائىل ئهلهيھىســساالمنىڭ ئورنىغــا قۇربــانلىق قىلىــش ئۈچــۈن 
ئاسماندىن بىر قوي چۈشكهن بولۇپ، بۇ قوي قېچىپ كهتكهن، ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم تـاش 

  . يوقلېكىن بۇ رىۋايهتلهرنىڭ ھهدىس ئاساسى. ئاتقان دېيىلىدۇ
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دائىم ياد ئېتىش، قهلبىدىن ئالالھقا بولغان مۇھهببهت قوشۇلۇپ، ھهر بىـر ھهج 
ــدۇ ــىرلهرنى قالدۇرى ــۆچمهس تهس ــۈن ئ ــاتى ئۈچ ــى ھاي ــڭ كهلگۈس . قىلغۇچىنى

ــڭ  ــده ئالالھنى ــر قهدهم ــيىن، ھهر بى ــدىن كې ــا يېتىــپ بارغان ــۇقهددهس جايغ م
ئىزالرنـى كـۆرگىلى -قىنى قۇربـان قىلغـان ئىـشرازىلىقى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ بـارلى

-جاپــا. ئــۇالر يهتكــۈچه ئهزىيهتلهرنــى تــارتتى، يۇرتلىرىــدىن ئايرىلــدى. بولىــدۇ
. مۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق بهردى، ئهرهب مۇشـرىكلىرى بىـلهن ئـۇرۇش قىلـدى

لېكىن، ئهڭ ئاخىرى ئالالھنىڭ ھۆكۈمرانلىقى بويىچه ھاكىمىيهت يۈرگۈزىدىغان 
دۆلهتنــى قــۇرۇپ چىقتــى، بۇنىــڭ بىلهنــال قالماســتىن، تېخىمــۇ ئىــسالمى 

ئىلگىرىلىگهن ھالدا ئـادهم ئالدايـدىغان بـارلىق سـاختا ئىالھالرنـى تهلتۆكـۈس 
ھهر بىـر تهقـۋادار مۇسـۇلمان بـۇ ئۇلۇغـۋار ئىـشالردىن چوڭقـۇر سـاۋاق . يۇقاتتى

ىـده پهقهت قهلب. ئالىدۇ، بۇنىڭغا باشقا ھهر قانداق جايدا ئېرىـشكىلى بولمايـدۇ
نىال ئاساس قىلغان كهيپىيات بىلهن كهئبىنـى ئـايلىنىش ۋه باشـقا ھهج »دىن«

) مهسىلهن، يۈگۈرۈش، ئۈزلۈكسىز ئالغا ئىلگىرىلهش ۋه توختـاش(پائالىيهتلىرى 
ۋه يهنه ناماز، روزا، زاكات قاتارلىقالر قوشۇلۇپ، خۇددى جهڭگه ئالدىن تهييـارلىق 

ــدالرنىڭ تۇرمۇ ــان مۇجاھى ــا قىلىۋاتق ــۈرۈش، مان ــۇش كهچ ــشاش تۇرم ــىغا ئوخ ش
بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئىـسالم، مۇسـۇلمانالردىن ئهمهلىيىتىـدىن ئۆتكۈزۈشـنى 

. تهلهپ قىلىۋاتقان بىر خىل تهربىيىلىنىش ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋاالاليـسىلهر
بـۇ . شۇڭا قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ھهج قىلىشى پهرز قىلىپ بېكىتىلگهن

ــر ــارقىلىق ھهر بى ــان ئ ــۇل قىلغ ــشنى قوب ــل تهربىيىلىنى ــۇ خى ــده، ب  مهزگىل
  .مۇسۇلمانالر سانىنىڭ ئىمكانقهدهر زور ساندا بولۇشىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولىدۇ

  

 مۇھاكىمه
ھهج پائالىيهتلىرىنىــڭ ھهج قىلغۇچىنىــڭ روھــى دۇنياســى ۋه باشــقا  .1

 .تهرهپلهرگه قانداق تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بايان قىلىڭ
نـــى نـــېمه ئۈچـــۈن پهرز قىلىـــشىدىكى »ھهج قىلىـــش«ھنىـــڭ ئالال .2

 .ھېكمىتىنى بىلىۋېلىڭالر

  
    قىلىشقىلىشقىلىشقىلىش» » » » ئىبادهتئىبادهتئىبادهتئىبادهت«««« كوللېكتىپ  كوللېكتىپ  كوللېكتىپ  كوللېكتىپ ----ھهج قىلىشھهج قىلىشھهج قىلىشھهج قىلىش

 
سىلهر مۇنداق بىر رېئاللىققـا دىقـقهت قىلىـشىڭالر كېـرهك، ھهر بىـر ھهج 

يېگـانه ھالـدا ھهج قىلىـشقا بارمايـدۇ، بهلكـى بىـر -قىلغۇچى ھهرگىزمۇ يهككه
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تته، پۈتـۈن دۇنيانىـڭ مۇسـۇلمانلىرى بىـرلىكته ھهج قىلىـشقا بهلگىلىك مۇدده
بارىدۇ، شۇڭا ھهر يىلى سانسىزلىغان مۇسۇلمانالر بىرلىكته ھهرىكهتلىنىـدۇ، بـۇ 
نـــۇقتىنى چۈشـــىنىپ يهتـــسهڭالر، ئانـــدىن ھهج قىلىـــشنىڭ ئهھمىيىتىنـــى 

 يۇقىرىدا چۈشهندۈرگىنىم ئـايرىم ھهج قىلغۇچىالرنىـڭ بـۇ. مۆلچهرلىيهلهيسىلهر
ــىرى ــان تهس ــېس قىلغ ــدىكى ھ ــورۇنالش جهريانى ــى ئ ــدا . ئهمهلن ــېلهر قېتىم ك

ـــهندۈرۈپ  ـــى چۈش ـــشنىڭ ئهھمىيىتىن ـــپ ھهج قىلى ـــۆپچىلىككه كوللېكتى ك
ــۆتىمهن ــۇلمانالر . ئ ــدىكى مۇس ــسى جايلىرى ــڭ ھهر قاي ــۈن دۇنيانى ــۈنكى پۈت چ

بهلگىلىك بىـر مـۇددهتته بىـرلىكته ھهج قىلـسا، ئۇنىـڭ تهسـىرى ھهسـسىلهپ 
ئىسالمنىڭ ئهۋزهللىكـى مانـا شـۇ يهرده، ئىـسالم ئومـۇمى مۇسـۇلمانالر . ئاشىدۇ

بىر ئادهم يالغۇز ناماز ئوقۇسا، ساۋابى . ئاممىسىنىڭ مهنپهئهتىنى ئاساس قىلىدۇ
ئهمما نامازنى جامـائهت بىـلهن ئوقۇسـا، جـۈمه نـامىزى ۋه ئىككـى . كۆپ بولىدۇ

 ساۋابى نهچچه ھهسـسه ھېيت نامىزىنىمۇ نۇرغۇن جامائهت بىلهن ئوقۇسا، ئۇنىڭ
يــالغۇز روزا تۇتۇشــنىڭ ئىرادىنــى مۇســتهھكهملهش جهھهتتىكــى . كــۆپ بولىــدۇ

تهربىيىلىنىشته پايدىسى ناھايىتى كۆپ، ئهمما بـارلىق مۇسـۇلمانالرغا رامىـزان 
ئېيىدا ئومۇميۈزلـۈك ھالـدا، تولـۇق روزا تۇتۇشـنى بهلگىلهشـنىڭ ئهھمىيىتـى 

دهم زاكـات بهرسـه سـاۋابى ناھـايىتى كـۆپ يـالغۇز بىـر ئـا. تېخىمۇ چوڭ بولىـدۇ
ئورنى تهسىس قىلىنىپ، زاكات كوللېكتىپ ھالدا » بهيتۇل مال«ئهگهر . بولىدۇ

ئىــسالم . يىغىلىــپ ئىشلىتىلــسه، ئۇنىــڭ ئهھمىيىتــى تېخىمــۇ چــوڭ بولىــدۇ
ھۆكۈمىتى قۇرۇلغان ۋاقىتتا، بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بهرگهن زاكىتى بىر ئورۇنغا 

دىن كېــيىن تهشــكىللىك ھالــدا زاكــات ئــېلىش اليــاقىتى بــار توپلىنىــپ، ئانــ
ــشى  ــدىغان ياخ ــا كېلى ــدىن بارلىقق ــسه، ئۇنىڭ ــسىملهپ بېرىل ــشىلهرگه تهق كى
نهتىجىنىــڭ كۆلىمىنىــڭ نهقهدهر چــوڭ بولىــدىغانلىقىنى ئــۆز كــۆزۈڭالر بىــلهن 

ھهج قىلىشمۇ ئوخشاش بولۇپ، ئهگهر ھهر بىر ئادهم ئـۆزى يـالغۇز . كۆرهلهيسىلهر
دا بېرىـپ ھهج قىلـسا، گهرچه ئۇنىڭغـا نىـسبهتهن ئىـنقىالب خاراكتېرلىـك ھال

تهســىر پهيــدا قىاللىــسىمۇ، ئهممــا پۈتــۈن دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىغا ئوخــشاش بىــر 
بـۇ . ۋاقىتتا ھهج قىلىشنى بهلگىلهشـنىڭ ئهھمىيىتـى تېخىمـۇ چـوڭ بولىـدۇ

 .تېمىنى كېلهر قېتىمدا كۆپچىلىككه تهپسىلىي چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن
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 مۇھاكىمه
ئىسالمدىكى ئهمهللهرنى ئورۇنالشتا نـېمه ئۈچـۈن جامـائهتچىلىكنى ئاسـاس 

 .قىلىدىغانلىقنىڭ ئهھمىيىتىنى تهھلىل قىلىڭالر

  
   يهر شارى-لېكسىيه ھهج قىلىش- 4

 خاراكتېرلىك چوڭ يىغىلىش
 

    ھهج قىلىشنىڭ نهتىجىسىھهج قىلىشنىڭ نهتىجىسىھهج قىلىشنىڭ نهتىجىسىھهج قىلىشنىڭ نهتىجىسى
 
 .مۇسۇلمانالر دۇنياسىنىڭ ھاياتى كۈچى .1

 !اشالرئىسالمى قېرىند
ــشىنىڭ پهرز  ــپ ھهج قىلى ــگه بېرى ــشىلهرنىڭ مهككى ــان كى ــادىر بواللىغ ق
ئىكهنلىكىنى بىلىسىلهر، بۇنداق ساالھىيهتكه ئىگه كىشىلهر، بىر ئىككى ئادهم 

ــداق . ئهمهس ــونالردا، بۇن ــۇمهن مۇســۇلمانالر توپلىــشىپ ئولتۇراقالشــقان راي ئوم
چه مىڭ كىشى، بىـر دۆلهتـته ئادهملهردىن نۇرغۇنى بار، بىر شهھهرده بهلكىم نهچ

بۇالرنىـڭ ئىچىـدىن نۇرغـۇنى ھهر يىلـى . نهچچه تۈمهن كىشى بولۇشى مـۇمكىن
ئويالپ بېقىڭالر، پۈتۈن دۇنيادا قانچىلىك مۇسـۇلمان بـار؟ . ھهج قىلىشقا بارىدۇ

ھهر يىلى ھهج مهۋسۇمى كهلگهنده، ئىسالمى ھايات جانلىنىپ كېتىـدۇ، ھهمـده 
. قا چۆمگهن ھايات خېلى كـۈنلهرگىچه داۋام قىلىـدۇتاشقىنلىق-بۇ خىل قاينام

باشالپ، ھىجرىيىنىـڭ ) رامىزان ئېيىدىن(ئېيىدىن -9ھهر يىلى ھىجرىيىنىڭ 
غىــچه، پۈتــۈن دۇنيانىــڭ ھهر قايــسى جايلىرىــدىكى )زۇلقهئــده ئېيــى(ئېيــى -11

بىـــر تهرهپـــتىن . مۇســـۇلمانالر ھهجنىـــڭ تهييـــارلىقىنى قىلىـــشقا باشـــاليدۇ
-2نىڭ ئاخىرىدىن باشـالپ، ھىجرىيىنىـڭ )زۇلھهججه(ئېيى -12ھىجرىيىنىڭ 

رهببىئــۇل (ئــاي -4، ھهتتــا )رهببىئــۇل ئــاۋۋال(ئــاي -3، )ســهپهر ئېيــى(ئېيــى 
غىچه داۋاملىشىدۇ، ھهج قىلغـۇچىالر ئـۆز دۆلىـتىگه قايتقانـدىن كېـيىن )ئاخىر

ــسى . ئاخىرلىــشىدۇ ــۈن دۇنيانىــڭ ھهر قاي ــاي ئىچىــده، پۈت ــته ئ ــالته، يهت ــۇ ئ ب
رىدىكى ئىسالم جهمئىيهتلىرى ناھايىتى ئالـدىراش بولـۇپ كېتىـدۇ، ھهج جايلى

سهپىرىگه ئاتالنغانالر ۋه ھهج سهپىرىدىن قايتىپ كهلگهنلهر، شۈبھىسىزكى، دىنى 
ھهج قىلىـشقا بارالمىغـانالرمۇ، ئۇالرنىـڭ قىزغىنلىقىغـا . قىزغىنلىققا چۆمىدۇ

الرنى ئۇزىتىـپ قويـۇش، چۈنكى ھهج قىلغۇچى. كۆپتۇر ھهمنهپهس بولىدۇ-ئازدۇر
ھهجدىن قايتىپ كهلگهنلهرنـى قارشـى ئـېلىش، ھهمـده ئۇالرنىـڭ ھهج قىلىـش 
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ــۆرگهن ــدىكى ك ــى -جهريانى ــاڭالش خېل ــى ئ ــۆزلهپ بهرگهنلىرىن ــى س بىلگهنلهرن
 .ئۇزۇنغىچه داۋاملىشىدۇ

 .تهقۋادارلىق يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ .2
الالھــدىن ھهج قىلىــش نىيىــتىگه كهلــگهن ھامــان، ئادهمنىــڭ قهلبىــده ئ

ئىـستىغفار ئېيـتىش ھېسـسىياتى -قورقۇش، گۇناھىنى تونۇش، گۇناھىغا تهۋبه
-ھهمـــده دوســـت. شـــهكىللىنىپ، ياخـــشى ئىـــشالرنى قىلىـــشقا كىرىـــشىدۇ

ــاقلىق  ــر ي ــشلىرىنى بى ــشىپ، ئى ــلهن خوشلى ــشداشلىرى بى ــۇرادهرلىرى، ئى ب
ــۈنلهي ئوخــشىماي قالىــدۇ. قىلىــدۇ ــۆزىگه پۈت ان ئالالھقــا بولغــ. ئىلگىرىكــى ئ

ــدۇ ــايىن پاكلىنى ــى ئىنت ــدىن، قهلب ــۇھهببىتى تۈپهيلى ــپ . م ــىلهر ئويلىنى س
بــېقىڭالر، ھهج قىلغۇچىنىــڭ قهلبىــدىكى بۇنــداق ئــۆزگىرىش ئهتراپىــدىكى 

ئهگهر ھهر يىلـى ھهر بىـر ! ھه-كىشىلهرگه قانچىلىك چـوڭ تهسـىر كۆرسـىتىدۇ
ىڭ تهسـىرى دۆلهتتىن مۇشۇنداق قهلبكه ئىگه يۈز مىڭ ئادهم ھهج قىلسا، ئۇالرن

تۈپهيلىدىن، كهڭ خهلقنىڭ ئهخالق قارىـشى زور دهرىجىـده يـۇقىرى كۆتۈرۈلىـدۇ، 
مهن كهلدىم، مهن «ھهج قىلغۇچىالر توپى ئۆتكهن ۋاقتىدا ھهج قىلغۇچىالرنىڭ 

ــدىم ــى » كهل ــشىلهرنىڭ قىزغىنلىق ــۆپلىگهن كى ــاڭالپ، ك ــىنى ئ ــگهن ساداس دې
لهرنىڭ دىققىتى ئالالھنى ياد مۇشۇ سهۋهبتىن نۇرغۇن كىشى. يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ

ئېتىشكه ۋه كهئبىگه بۇرۇلۇپ، غهرق ئۇيقۇدىكى روھـالر ئويغىتىلىـپ، ئۇالردىمـۇ 
ھهج قىلىش ئىـستىكى تۇغۇلىـدۇ، قهلبـى ھاياجانغـا تولغـان ھهج قىلغـۇچىالر 
دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى ماكانلىرىغا قايتىپ كهلگهن ۋاقتىدا، سانسىز 

بۇ خىل ھېسـسىيات ئالماشتۇرۇشـقا، . ئېلىشىغا ئېرىشىدۇكىشىلهرنىڭ قارشى 
ــدىكى كــۆرگهن ــا قايتقۇچىالرنىــڭ ھهج قىلىــش جهريانى بىلگهنلىــرى -يۇرتىغ

 بايانلىرى قوشۇلۇپ، تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز دهرىجىدىكى يۇقىرى دىنـى ىكىھهققىد
 .ھېسسىياتنى بارلىققا كهلتۈرىدۇ

 .ئىسالم دۇنياسىنىڭ ئويغىنىش پهسلى .3
رامىزان ئېيـى ئىـسالم دۇنياسـىنىڭ تهقۋادارلىـق : ۇنداق دېيهلهيمىزبىز م

پهسلى، ھهج قىلىش پهسلى بولسا، پۈتـۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرى ئويغىنىـدىغان 
كۈچلۈك تهسىرچانلىققا ئىگه پهسىل، ھهممىنى بىلگۈچى ئۇلـۇغ ئـالالھ، مۇشـۇ 

يىنىــپ ئالالھقــا تا. ئۇســۇل ئــارقىلىق، تهڭداشــسىز بىــر تــۈزۈمنى بېكىــتكهن
ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىسالم دۇنياسىنىڭ بۇ ھهرىكىتى تاكى قىيامهت كۈنىگىچه 

ـــدۇ ـــاپ قالماي ـــۇ بوش ـــشى، . ھهرگىزم ـــداق ئۆزگىرى ـــڭ قان ـــا ۋهزىيىتىنى دۇني
جهمئىيهتنىڭ قانچىلىك رهزىللىشىشىدىن قهتئىينهزهر، بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى 

ۇ خـۇددى ئادهمنىـڭ كهئبىنىڭ ئىـسالمدىكى ئورنىغـا تهسـىر كۆرسـىتهلمهيدۇ، ئـ
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ئهگهر ئادهم . يۈرىكىگه ئوخشايدۇ، يۈرهكنىڭ سوقۇشى توختىمىسا، ئادهم ئۆلمهيدۇ
بۇنىڭغا ئوخشاش ئىسالم دۇنياسىنىڭ . كېسهل بولسا قوزغىاللماسلىقى مۇمكىن

بۇ يۈرىكى، يىراقتىكى قـان تومـۇرالر ئـارقىلىق قـاننى ھهر قايـسى قىـسىمالرغا 
 ھهرىكىتى توختىمايدىكهن، بۇ خىـل قـان  بۇهكنىڭيهتكۈزۈپ بېرىدۇ، پهقهت يۈر

ــېس  ــارغىنلىق ھ ــهۋهبىدىن ھ ــسهللىك س ــدۇ، گهرچه كې ــشمۇ توختىماي ئايلىنى
 .قىلسىمۇ، بۇ گهۋدىنىڭ ھاياتى ئاخىرالشمايدۇ

 .ئۇممهتنىڭ ئىتتىپاقلىقىنى ئۇرغۇتىدىغان مهنزىره .4
. قىڭالركۆپچىلىك كۆزۈڭالرنى يۇمۇۋېلىپ مهنزىرىنـى تهسـهۋۋۇر قىلىـپ بـې

دۇنيانىــڭ شــهرقى ۋه غهربــى، جهنــۇبى ۋه شــىمالىدىكى ھهر قايــسى ئهللهردىــن 
تهرهپــتىن بىــر مهركهزگه قــاراپ دېڭىــز دولقۇنىــدهك -كهلــگهن كىــشىلهر، تهرهپ

تـۇرقى، رهڭگـى، تىلـى ئوخشىمىـسىمۇ، -ئىلگىرىلهيدۇ، گهرچه ئۇالرنىڭ چىـراي
امان، ئهسلىدىكى ئېـسىل لېكىن ئۇالر ئىھرام باغالش ئورنىغا يېتىپ كهلگهن ھ

  كىـيىم.كىيىملىرىنى سېلىپ تاشالپ، ئاددىي ئىھراملىق كىيىمىنى كىيىدۇ
شۇنىڭ بىلهن بۇ يهرده پۈتكۈل كائىناتنىـڭ . ئالماشتۇرمىغان ھېچكىم قالمايدۇ

بـۇ قوشـۇن بىردىنبىـر پادىـشاھنىڭ . ھۆكۈمرانىنىڭ قوشـۇنى بارلىققـا كېلىـدۇ
سى جايلىرىدىن چاقىرىققـا بىنـائهن كهلـگهن، قوشۇنى بولۇپ، دۇنيانىڭ ھهر قاي

ئۇالرنىــڭ مهقــسىتى بىردىنبىــر ھۆكۈمرانغــا بويــسۇنۇش، ئــۇالر ھهممهيــلهن بىــر 
ســهپ بولــۇپ، بىــر نىــشانغا قــاراپ ئىلگىــرىلهپ، پادىــشاھنىڭ -نىيهتــته، ســهپ

بۇ رهتلىـك كىيىـنگهن قوشـۇن ئىھـرام . ئالدىغا كۆرۈشكىلى ماڭغاندهك ماڭىدۇ
 . ئۆتكهنده، ھهممهيلهن ئوخشاش سادا ياڭرىتىدۇباغالش ئورنىدىن

مهن، كهلدىم، سېنىڭ ھېچقانداق شېرىكىڭ ! مهن كهلدىم، پهرۋهردىگارىم«
 »!يوق، مهن كهلدىم

گهرچه ئۇالرنىڭ تىلى ئوخشىمىسىمۇ، ئهممـا توۋلىغـان شـوئارى ئوخـشاش، 
للهردىن نىشانغا يېقىنالشقانسېرى دائىره بارغانسېرى كىچىكلهيدۇ، ھهر قايسى ئه

كهلگهن قوشۇنالر بىـر يهرگه جهم بولىـدۇ، كۆپچىلىـك ئوخـشاش ئۇسـۇل بىـلهن 
ــڭ  ــر ئىمامنى ــدۇ، بى ــشاش كىيىنى ــك ئوخ ــدۇ، كۆپچىلى ــاز ئوقۇي ــرلىكته نام بى

ــدۇ ــكهت قىلىــدۇ، ئوخــشاش تىلنــى قوللىنى . يېتهكچىلىكىــده ئوخــشاش ھهرى
ته تىـك تۇرىـدۇ، دېگهن بـۇيرۇق بىـلهن بىـرلىك) ئالالھ ئۇلۇغدۇر(ئالالھۇ ئهكبهر 

ــاننى  بىــرلىكته ئېگىلىــدۇ، بىــرلىكته ســهجده قىلىــدۇ، ئهرهب تىلىــدىكى قۇرئ
شـۇنداق قىلىـپ مىلـلهت، . كۆپچىلىك بىرلىكته ئوقۇيـدۇ، بىـرلىكته ئاڭاليـدۇ

دۆلهت، ئىرق ئوتتۇرىـسىدىكى پهرق يوقىلىـپ، ئالالھقـا چوقۇنىـدىغان دۇنيـاۋى 
ۇالر يـۈرۈش قىلغانـدا، ھهممهيـلهن خاراكتېرلىك بىر قوشۇن قۇرۇلۇپ چىقىدۇ، ئـ
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ئىككـى قوشـۇن . دهيـدۇ» مهن كهلـدىم، مهن كهلـدىم«بىرلىكته يۇقىرى ئاۋازدا 
بىـرىگه جـاۋاب -ئۇچراشقاندا، ئىككى تهرهپ مۇشـۇ شـوئار ئـارقىلىق ئۆزئـارا بىـر

ھهر قېتىملىق ناماز ۋاقتىدا ۋه سۈبھى ۋاقتىدا، يهنه بۇ سادا ياڭراپ . قىلىشىدۇ
بۇنىڭ تهسىرىدىن ھهر بىـر ئـادهم .  خىل كهيپىياتنى پهيدا قىلىدۇئاالھىده بىر

. ساداســى ئىچىــگه ســىڭىپ كېتىــدۇ» مهن كهلــدىم«ئــۆزىنى ئۇنۇتقــان ھالــدا 
كهئبىگه يىتىپ كهلگهنـدىن كېـيىن، ھهر قايـسى ئهللهردىـن كهلـگهن قوشـۇن، 

ئانــدىن كېــيىن . ئوخــشاش كىيىنىــپ، بىــر مهركهزنــى ئايلىنىــپ چۆرگىلهيــدۇ
مىناغـا چېـدىر تىكىـپ . لىك سافا ۋه مهرۋه تېغى ئوتتۇرىـسىدا يۈگرهيـدۇكۆپچى

ئورۇنلىشىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئهرافاتقـا يـۈرۈش قىلىـپ، ئـۇ يهرده ئىمامنىـڭ 
تهبلىغىنى ئاڭاليدۇ، كهچ كىرگهندىن كېيىن كۆپچىلىك بىـرلىكته مـۇزدهلىفهده 

دۇ، تـاش تـۈۋرۈككه قونىدۇ، ئىككىنچى كۈنى سهھهرده يهنه مىناغا قايتىپ كېلى
بىــرلىكته قۇربــانلىق قىلىــدۇ، يهنه بىــرلىكته قايتىــپ كېلىــپ . تــاش ئاتىــدۇ

ئۇنىڭــدىن كېــيىن مىنــادىكى الگېــر رايونىغــا قايتىــپ . كهئبىنــى ئايلىنىــدۇ
ــقان  ــۇپ تاش ــداق تول ــدىكى بۇن ــالىيهتلهر جهريانى ــار پائ ــر قات ــۇ بى ــدۇ، ب كېتى

 زمۇ كۆرگىلى بولمايدۇقىزغىنلىقنى دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدا ھهرگى
 .بىر مهركهز، بىر نىشان ئۈچۈن يىغىلىش. 5

ـــر مهركهزگه  ـــگهن كىـــشىلهر بى ـــدىن كهل ـــسى جايلىرى دۇنيانىـــڭ ھهر قاي
-كۆپچىلىـك بىـر نىـيهت، بىـر مهقـسهتته، ئورتـاق ئىدىيىـده، بىـر. توپلىنىدۇ

ئۈمىد ۋه گۈزهل ئهخالققـا -بىرىنى ياخشى كۆرۈشۈپ، پاك ھېسسىيات، پاك ئارزۇ
قېنـى مهن سـىلهردىن سـوراپ باقـاي، ئىـسالمدىن باشـقا . ىگه بولغـان بولىـدۇئ

كىممۇ ئادهم ئهۋالدىغا مۇشۇنداق كاتتا ياخشىلىق ئاتـا قىاللىـسۇن؟ دۇنيـادىكى 
لــېكىن ئهمىلــى . ھهر قايــسى مىللهتلهرمــۇ دائىــم يىغىلىــش ئۆتكــۈزۈپ تۇرىــدۇ

 قىـرغىن قىلىـشىدۇ، ئهھۋال قانداق بولىدۇ؟ جهڭ مهيدانىدا كۆپچىلىك ئۆزئـارا
. تىنچلىق يىغىنلىرىدا ھهر قايسى دۆلهتـلهر مىلـلهت ئـايرىمىچىلىقى قىلىـدۇ

ئۆزئارا . بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىدا سۇيىقهست ۋه ئالدامچىلىق قىلىشىدۇ
باشقىالرنى زىيانغا ئۇچرىتىپ ئۆزى پايدا ئالىـدىغان . بىرىنى چهتكه قاقىدۇ-بىر

هھالهنكى، بۇ يهرده ھهر قايسى ئهل پۇقرالىرى يارقىن ۋ. شۇملۇقالرنى قىلىشىدۇ
ــى،  ــق، روھ ــهمىمىي يېقىنلى ــدىيه، س ــاك ئى ــسىيه، پ ــاقكۆڭۈل پوزىت ــب، ئ قهل

ئۇنىـڭ . ئىدىيىسى، ھهرىكىتى، نىشانى بىردهك ھالدا بىـر ئورۇنغـا جهم بولىـدۇ
ئۈستىگه بۇ بىر قېتىملىق تاسادىپىي يىغىلىش بولماستىن، بهلكـى ھهر يىلـى 

تىم ئېلىـــپ بېرىلىـــدىغان ئوخـــشاش بىـــر مهركهزگه يىغىلىـــشتۇر، بىـــر قېـــ
ئىنسانىيهتكه قىلىنغان بۇنداق ياخشىلىق، ئىسالمدىن باشقا يهنه قهيهرده بـار؟ 
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دۇنيا تىنچلىقىنى ئورنىتىش، خهلقئارادىكى ئۆزئارا دۈشمهنلىكنى، يهرلىكتىكـى 
تنى بارلىققـا مۇنازىرىلهرنى تۈگىتىپ، دوستانه، ئىنـاق كهيپىيـا-تۈگىمهس بهس

 كهلتۈرۈش ئۈچۈن، بۇنىڭدىنمۇ ياخشىراق تۈزۈمنى كىممۇ اليىھىلهپ چىقااليدۇ؟
 .تىنچلىقنى بهرپا قىلىشتىكى ئهڭ ئۇلۇغۋار تۈزۈم .6

 .ئىسالمنىڭ ئهۋزهللىكى پهقهت مۇشۇال ئهمهس
ئىسالم ھهج مهزگىلىدىكى تۆت ئاي ئىچىده، كهئبىگه تۇتىشىدىغان يولالردا 

ساقلىنىش كېرهك، دهپ قاتتىق بهلگىلىـمه بهلگىلىـگهن، بـۇ چوقۇم تىنچلىق 
ئهگهر . دۇنيــادا مهڭگۈلــۈك تىنچلىــق ئورنىتىــشتىكى ئهڭ ئۇلــۇغ ھهرىــكهت

دۇنيانىڭ سىياسىي ھوقۇقى ئىسالمدا بولغـان بولـسا، ھهج قىلىـش تۈزۈمىنىـڭ 
تهرۇزغا ئۇچرىماسلىقى ئۈچۈن، مۇسۇلمانالر چوقۇم ئهڭ زور تىرىشچانلىق -دهخلى

 .لهن، دۇنيادىكى قااليمىقانچىلىقالرنى تۈگهتكهن بوالتتىبى
 .دۇنيادىكى بىردىنبىر تىنچلىق مهركىزى .7

تهرۇز قىلىشقا بولمايدىغان بىـر پـارچه زېمىننـى -ئىسالم بۇ دۇنياغا دهخلى
تـاكى قىيـامهت . ئامـان شـهھهر بهرپـا قىلـدى-ئاتا قىلغـان بولـۇپ، بىـر تىـنچ

انالرغىال شـۇنداق بولـۇپ قالماسـتىن، بهلكـى ئىنـس. كۈنىگىچه شۇنداق بولىدۇ
گىيـاھالرنى يۇلـۇش قاتارلىقالرنىــڭ -چـۆپ، گــۈل-ھهرهمـده ئـوۋ ئــوۋالش، ئـوت

ھهممىسى قهتئىي چهكلىنىدۇ، يولالردا چۈشۈپ قالغان نهرسىلهرگه باشقىالرنىڭ 
 .تېگىشىگه بولمايدۇ

يـاراغ ئېلىـپ يـۈرگهن، بېـسىمدارلىق قىلغـان -بۇ تىـنچ شـهھهرده قـورال
، )ئاشلىقنى باھاسى تازا ئۆرلىگهنده سېتىشنى مهقسهت قىلىپ بېسىپ قويۇش(

ئاشلىقنىڭ ۋه كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىنىڭ باھاسـىنى ئۆسـتۈرگهن ئـادهم، 
بۇ خىل ھهرىكهتـلهر بىـلهن شـۇغۇلالنغانالرنى . ئىمانى يوق ئادهم ھېسابلىنىدۇ

 :ئالالھ مۇنداق ئاگاھالندۇرىدۇ

﴿  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷ŠŠŠŠ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù ¥¥ ¥¥ŠŠŠŠ$$$$ yy yyssss øø øø9999 ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝàààà ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ øø øø%%%% ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ œœ œœΡΡΡΡ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&&﴾     

ى ھهرهمــده زۇلــۇم بىــلهن گۇنــاھ قىلمــاقچى ى ھهرهمــده زۇلــۇم بىــلهن گۇنــاھ قىلمــاقچى ى ھهرهمــده زۇلــۇم بىــلهن گۇنــاھ قىلمــاقچى ى ھهرهمــده زۇلــۇم بىــلهن گۇنــاھ قىلمــاقچى ددددىىىىججججكىمكــى مهســكىمكــى مهســكىمكــى مهســكىمكــى مهســ    ........................««««
 )ئايهت-25سۈره ھهج  (»»»»....بولىدىكهن، ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىزبولىدىكهن، ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىزبولىدىكهن، ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىزبولىدىكهن، ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز

 .ھهقىقىي باراۋهرلىكنىڭ مهركىزى .8
 .ئىسالم بۇ دۇنياغا بىر مهركهز ئاتا قىلدى

Sawaanil’akifo fihe wal baad 
ئومۇمهن ئالالھنىـڭ بۈيـۈك ھۆكـۈمرانلىقىنى ئېتىـراپ قىلغـان، : مهنىسى

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئېتىراپ قىلغان ئـادهم، مهيلـى 



 

 .256. 

ئۇ ئامېرىكىلىق، ئافرىقىلىق، جۇڭگولـۇق يـاكى ھىندىـستانلىق بولـسۇن، بـۇ 
بىردهك باراۋهر، ناۋادا مۇسـۇلمان بولىـدىكهن، يهرده ئۇالرنىڭ ھهممىسى ھوقۇقتا 

ـــامهن ئوخـــشاش،  ـــلهن تام ـــۇقى بى ـــڭ ھوق ـــۇقى مهككىلىكلهرنى ـــڭ ھوق ئۇنى
پۈتكــۈل ھهرهمنىــڭ ئهھــۋالى خــۇددى بىــر مهســجىدكه ئوخــشاش . دېگهنلىكتــۇر

بولۇپ، ھهر قانداق بىر ئادهم مهسـجىدنىڭ خالىغـان بىـر يېرىـده تۇرسـا، ئـۇ يهر 
ھېچكىممـۇ ئـۇ يهرنـى . ئۇنى ھېچكىم قوغلىۋېتهلمهيدۇئۇنىڭغا مهنسۇپ بولۇپ، 

ــادهم ئــۇ يهرده، ئهگهر خالىــسا، بىــر ئۆمــۈر  ئۇنىڭغــا ئىجــارىگه بېرهلمهيــدۇ، بــۇ ئ
دېـيىش ھوقـۇقى » مېنىـڭ«لېكىن، بۇ ئادهمنىڭ بـۇ جـاينى . تۇرسىمۇ بولىدۇ

دىن بۇ ئادهم ئۇ يهر. بولمايدۇ، ئۇ يهرنى سېتىش ياكى ئىجارىگه بېرىشكه بولمايدۇ
ئايرىلغانـــدىن كېـــيىن، باشـــقىالرنىڭ ئوخـــشاش ھوقـــۇق بىـــلهن ئـــۇ يهرنـــى 

ــدۇ ــبه رايونىنىــڭ . ئىگهللىــشىگه بولى ــۇ دهل مهكــكه شــهھىرىدىكى كهئ ــا ب مان
 .ئهھۋالى

بـۇ شـهھهرگه كىـم بـۇرۇن كىرىـپ، بىــر «: پهيغهمبىرىمىـز مۇنـداق دېـگهن
 ئۇنىڭدىن ئىجاره ئۇنىڭ ئۈستىگه. »ئورۇندا تۇرغان بولسا، بۇ جاي شۇنىڭ بولىدۇ

 .ھهققى ئېلىنمايدۇ
ــپ  ــلهرگه، باشــقىالرنىڭ كىرى ــۇ يهردىكــى خهلق ــۇ ب ــۇمهر رهزىيهلالھــۇ ئهنھ ئ
ئورۇنلىشىشىغا قۇاليلىق بولسۇن ئۈچۈن، ھويلىسىغا ئىشىك بېكىتمهسـلىكنى 

بهزى فىقھى ئالىملىرى ھهتتا ھهر قانداق ئادهمنىڭ مهككىـده . بۇيرۇق قىلغان
ـــۆي ـــدۇرۇش ھوقۇقىنىـــڭ ز-تهئهللۇقـــاتىنى، ئ ېمىنلىرىنـــى ئهۋالدلىرىغـــا قال

ــېمه ئىنــسانىيهتكه . يوقلــۇقىنى تهشــهببۇس قىلىــدۇ ئىــسالمدىن باشــقا يهنه ن
 مۇشۇنداق ياخشىلىق ئاتا قىالاليدۇ؟

 .مانا بۇ ھهج قىلىش! قېرىنداشالر
ــــپ ھهج قىلىڭــــالر، قانچىلىــــك ياخــــشىلىقالرنىڭ ســــىلهرنى « بېرى

 .»الركۈتۈۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ بېقىڭ
ــر ــى بى ــڭ ئهھمىيهتلىرىن ــۆزلهپ -ھهجنى ــلهن س ــز گهپ بى ــى ئېغى ئىكك

. قىسقىچه قىلىپ مۇشـۇ يهرگىـچه بايـان قىلـدىم. تۈگىتىپ بولغىلى بولمايدۇ
ھهج قىلىـــشنىڭ ئهھمىيىـــتىگه نىـــسبهتهن بهلگىلىـــك چۈشـــهنچىگه ئىـــگه 

 .بولدۇڭالر

 مۇھاكىمه
، سىياسىي ۋه ھهج قىلىش تۈزۈمىنىڭ ئىنسانىيهتنىڭ روھى، ئىجتىمائىي

 .ئىقتىسادى تهرهپلىرىدىكى ئهھمىيىتىنى تهپسىلىي بايان قىلىڭالر
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    بىزنىڭ ھهجنى ئۇلۇغلىشىمىز يېتهرلىك ئهمهسبىزنىڭ ھهجنى ئۇلۇغلىشىمىز يېتهرلىك ئهمهسبىزنىڭ ھهجنى ئۇلۇغلىشىمىز يېتهرلىك ئهمهسبىزنىڭ ھهجنى ئۇلۇغلىشىمىز يېتهرلىك ئهمهس

 
سىلهر ئهمدى مېنىڭ دهردلىـك قهلبىمنىـڭ ساداسـىنى ئـاڭالپ بـېقىڭالر، 
بۈگــۈنكى مۇســۇلمانالر خــۇددى ئالمــاس كېنىــدا چــوڭ بولغــان بالىغــا ئوخــشاپ 

 بــۇ بــاال كىچىكىــدىن تارتىــپ ئهتراپىــدىكى ئالماســالرنى تاشــنى .قېلىــۋاتىمىز
ئوينىغاندهك ئوينايدۇ، بۇ بالىغا نىـسبهتهن بـۇ ئالماسـالرنىڭ ئـادهتتىكى تاشـقا 

سـىلهرنىڭ ئهھـۋالىڭالر خـۇددى مۇشـۇ بالىغـا . ئوخشاشال قىلچه قىممىتى يوق
ـــدۇ ـــشاپ قېلىۋاتى ـــد. ئوخ ـــا پېتىۋاتى ـــاالكهت پاتقىقىغ ـــا ھ ـــۈنكى دۇني ۇ، بۈگ

ياخشىلىقتىن سۆز ئاچقىلى بولمايدۇ، دۇنيا خهلقـى تۈرلـۈك ئامـالالر بىـلهن بـۇ 
لېكىن سىلهرچۇ؟ سىلهر ئىنتـايىن تهلهيلىـك ھالـدا . ياخشىلىقنى ئىزدهۋاتىدۇ

يېـنىڭالردىال بـار، ) نېـئمهت(مۇسۇلمانالر ئائىلىـسىده تۇغۇلـدۇڭالر، ياخـشىلىق 
تهۋھىـد (ر بىلىـش كهلىمىـسى ئـالالھنى بىـ. ئىزدهپ ئاۋاره بولـۇش ھاجهتـسىز

ـــسى ـــش  )كهلىمى ـــۇرهككهپ، چىگى ـــارلىق م ـــىدىكى ب ـــسانالرنىڭ تۇرمۇش ئىن
ھهمـده ئىنـسانىيهتكه ئـاددىي ھهم ئىنـسانىيهتنى . مهسىلىلهرنى ھهل قىلىـدۇ

ھـالبۇكى، . سائادهتكه ئېلىپ بارىدىغان داغدام يولنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ-بهخت
الردىن تــارتىپال تونــۇش بولغــان ۋه بــۇ ئىمــان كهلىمىــسى، ســىلهر بــاال ۋاقــتىڭ

ىر سۇرۇخ سئوتتا (ناماز بىلهن زاكاتنىڭ بهلگىلىنىشى . دېيهلهيدىغان كهلىمىدۇر
بىــلهن دورا تهييارالشــتىنمۇ قىممهتلىــك بولــۇپ، ھــايۋان تهبىئهتلىــك ئــادهمنى 

تـا بۈگـۈنگىچه ئهڭ ياخــشى رېتـسېپ بولــۇپ، ) ھهقىقىـي ئىنـسانغا ئايالندۇرىــدۇ
ــادهمنى ئالال ــرئ ــارا بى ــدىغان، ئۆزئ ــدىن قورقى ــلهن قېرىنداشــالرچه -ھ ــرى بى بى

ـــدۇ ـــدىغان قىلى ـــڭه، . ئۆتى ـــىلهر ئىڭ ـــسىنى، س ـــڭ ھهممى ـــالبۇكى بۇالرنى ھ
ــڭه ــا...... ئىڭ ــدىن باشــالپ، ئات ــپ -دهپ تۇغۇلغان ــىلهرگه ئۆگىتى ــوۋاڭالر س ب

تهڭداشــسىز زاكـات تــۈزۈمى بولـسا، ئىنــسان قهلبىنـى پاكىزاليــدىغان . كهلـگهن
مۇئـامىله تـۈزۈمىنى تۈزهتكـۈچى، -بولـۇپ، بۈگـۈنكى دۇنيـادىكى پـۇلتازىلىغۇچ 

بۈگۈنكى دۇنيادا مۇشۇنداق تۈزۈمنىڭ كهمچىللىكـى سـهۋهبىدىن، كىـشىلهرنىڭ 
ــۇالپ ــلهن ب ــى، ســىلهرچۇ؟ -ھهممىــسى ئۇســتىلىق بى ــۇپ كهتت ــدىغان بول تاالي

باشــقىالرغا ئوخــشاش، جاپــا چېكىــپ ئىزدىنىــپ يۈرمىــسهڭالرمۇ، بــۇ رېتــسېپقا 
 .لىكىڭالردىن ۋارىسلىق قىلىۋاتىسىلهرئۆز

ھهج قىلىشمۇ ئوخشاشال بىر ئۇلۇغۋار تۈزۈم بولۇپ، جاھاندا تهڭدىشى يوق، 
-تـا بۈگـۈنگه قهدهر ھهج قىلىـشتىن باشـقا، بىـر ھهرىكهتنـى دۇنيانىـڭ بۇلـۇڭ

پۇچقاقلىرىغىچه كېڭهيتىپ مهڭگۈ داۋامالشتۇرااليدىغان تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئۇسۇل 
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بـۇ دۇنيـادا، ئالالھنىـڭ نـامى بىـلهن بـارلىق ئـادهم ئهۋالدىنـى بۈگـۈنكى . يوق
خىل -پۇچقاقلىرىدىن، بىر ئورۇنغا يىغىپ، خىلمۇ-دۇنيانىڭ ھهر قايسى بۇلۇڭ

-مىللهتلهرنى، ئالالھدىن قورقىدىغان، پاك قهلبكه ئىـگه، باشـقىالرنىڭ بهخـت
ىغان ســـائادىتىنى تىلهيـــدىغان قېرىنداشـــالردهك مۇناســـىۋهتكه ئىـــگه قىالاليـــد

سىلهر ھېچقانداق كۈچىمهيال بۇ تهڭداشـسىز مـۇكهممهل . ھېچقانداق كۈچ يوق
 لىبۇ تۈزۈم مۇۋهپپهقىيهتلىـك ھالـدا يولغـا قويۇلـۇۋاتقى. تۈزۈمگه ئىگه بولدۇڭالر

بىــر مىــڭ نهچــچه يــۈز يىــل بولغــان بولــسىمۇ، لــېكىن ســىلهر بــۇ تۈزۈمنىــڭ 
سـىلهرنىڭ يېـنىڭالردىال، مۇھىملىقىنى بىر ئازمۇ چۈشـهنمىدىڭالر، سـهۋهبى ئـۇ 

ئهمما سىلهرنىڭ بۇ تـۈزۈمگه بولغـان . كۆزۈڭالرنى ئاچساڭالرال ئۇنى كۆرهلهيسىلهر
پوزىتسىيهڭالر، ئالماسنى ئادهتتىكى تاشقا ئوخشاش ئوينايدىغان ئالماس كېنىدا 

ســىلهرنىڭ نــادانلىقىڭالرنى، شــۇنچه كــۆپ . تۇغۇلغــان بالىغــا ئوخــشاش بولــدى
. قىلىۋاتقـانلىقىڭالرنى كـۆرۈپ، يۈرۈكـۈم ھهسـرهتكه تولـدىبايلىقالرنى ئىـسراپ 

كـۆز ئالـدىڭالردا ئالماسـنى ) تاش چـېقىش بىـلهن شـۇغۇلالنغۇچى(ئهگهر تاشچى 
 تالقان قىلىۋهتسه، كىم بۇنىڭغا پىسهنت قىلماي تۇرااليدۇ؟-سوقۇپ كۇكۇم

 !سۆيۈملۈك قېرىنداشالر
 :ۇڭالر مۇمكىنسىلهر چوقۇم تۆۋهندىكى مىسراالرنى ئاڭلىغان بولۇش

 ئىيسانىڭ ئېشىكى،
 .گهر بارسىمۇ مهككىگه
 ئۇ يهنىال ئېشهكتۇر،

 .قايتىپ كهلسه ئۆيىگه
بۇ دېگهنلىك، ئىيسا ئهلهيھىسساالمنىڭ ئېشىكى بولـسىمۇ، مهككىـگه بىـر 

قايتىــپ كهلگهنــدىن . قېــتىم بارغىنىنىــڭ ھېچقانــداق ئهھمىيىتــى بولمايــدۇ
 روزا، زاكـات، ھهج قاتـارلىقالر ھـايۋانالرنى نامـاز،. كېيىنمۇ ئۇ يهنىال بىر ئېشهك

ئهمهس، بهلكـــى ئىنـــسانالرنى تهربىيىلهشـــنى مهقـــسهت قىلىـــدۇ، ئهگهر بهزى 
ئادهملهر، بۇنـداق تهربىيىلىنىـشنىڭ مهنىـسىنى ۋه مهقـسىتىنى چۈشهنمىـسه، 

ئهكسىچه، . ئۇالرنىڭ بۇ ئهمهللهرنى قىلىپ ساۋابقا ئېرىشىش نىيىتىمۇ بولمايدۇ
للىسى قۇپقۇرۇق بولۇپ، بـۇ ئهمهللهرنىـڭ مـۇھىملىقىنى بىلمهيـدۇ، بۇالرنىڭ كا

ئهگهر ئۇالر پهقهت بۇرۇنقىالرنىڭ ھهرىكىتىنى دوراشـنىال بىلـسه، قانـداقمۇ بىـرهر 
ـــۈنكى  ـــۇكى، بۈگ ـــسۇسلىنارلىقى ش ـــايىن ئهپ ـــشهلهيدۇ؟ ئىنت ـــگه ئېرى نهتىجى

ئهيــنهن مۇســۇلمانالر دهل مۇشــۇ ئهھۋالــدا بولــۇپ، پهقهت ســىرتقى كۆرۈنۈشــىنى 
ھهر يىلى نهچچه . دورايدۇ، ئهمما ئىچى قۇپقۇرۇق بولۇپ، ئازراقمۇ بىر نهرسه يوق

مىڭلىغان كىشىلهرنىڭ ئىسالمنىڭ مهركىـزىگه بېرىـپ، ھهج قىلىـپ قايتىـپ 
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كېلىۋاتقــانلىقىنى كــۆرۈۋاتىمىز، لــېكىن ئــۇالر ھهجــگه بېــرىش ۋاقتىــدا، ھهج 
نـى ھازىرلىمىغـان بولغاچقـا، قىلغۇچى ھازىرالشقا تېگىـشلىك ئهخالقـى پهزىلهت

ھهجدىن قايتقان ۋاقتىـدىمۇ، ھهر بىـر ھهج قىلغـۇچى ئېرىشىـشكه تېگىـشلىك 
ئۇالر ئۆز سهپىرى جهريانىدا بېسىپ ئۆتكهن جـايالردىمۇ . تهسىراتقا ئېرىشهلمىدى

باشقىالر ئۇالرنى . مۇسۇلمانالرغا ۋه باشقا دىندىكىلهرگه ياخشى تهسىر بېرهلمىدى
چۈنكى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىمـۇ .  ئهۋزهللىكىنى ھېس قىاللمىدىكۆرۈپ ئىسالمنىڭ

شۇڭا دهۋرىمىزدىكى ياشالر ھهمىشه . ئىسالمنى ئادهتتىكى بىر ئىش دهپ قارىدى
مهندىن، ھهجنىڭ ئورنى مۇشۇنداق يۇقىرى بولسا، ھهتتا دىنسىزالرمۇ ھهجنىـڭ 

ۇنداقتا روشهن ئهھمىيىتىنى كۆرگهندىن كېيىن ئىسالمغا بهيئهت قىلىدىكهن، ئ
 .ھهجنىڭ زادى قانداق ياخشى تهرهپلىرى بار؟ دهپ سورىشىدۇ

ــدىن  ــسى جايلىرى ــى دۇنيانىــڭ ھهر قاي ــكهت، ھهر يىل ــر خىــل ھهرى ــۇ بى ب
مىليونلىغان مۇسۇلمانالر كېلىپ، بىـر يهرگه جهم بولـۇپ، ئانـدىن كېـيىن ھهر 

را تـوغ. ئـۇالر پـاك تۇرمـۇش كهچۈرىـدۇ. قايسىسى ئۆز دۆلىتىگه قايتىپ كېتىدۇ
كىچىـك شـهھهرلهرده، -ئـۇالر چـوڭ. ئىدىيه ۋه توغرا دۇنيا قاراشقا ئىـگه بولىـدۇ

بـۇ ھهرىكهتنىـڭ ئېلىـپ بېرىلىۋاتقىنىغـا . قىشالقالردا مۇشۇنداق ياشايدۇ-يېزا
ئـويالپ .  يىل ئهمهس، بهلكى ئون نهچچه ئهسـىرنى بېـشىدىن كهچـۈردى20-30

جهتمۇ؟ ئـالالھ ھهممىنـى بېقىڭالر،، بۇ ئىشنىڭ ئهھمىيىتىنى يهنه سـوراش ھـا
هقـدىردىمۇ بىلگۈچى، ئهگهر بۇ ئىـشالر تـوغرا ئېلىـپ بېرىلـسا، قـارىغۇ بولغـان ت

هيدۇ، گـاس بولغـان تهقـدىردىمۇ، ئۇنىـڭ ئهھمىيىتىنـى ئۇنىڭ پايدىسىنى كۆرهل
ھهر يىلىـدىكى ھهج قىلىـش، مىليونلىغـان مۇسـۇلمانالرنى . ئاڭالپ بىلهلهيـدۇ

غۇنلىغان كىشىلهرنى ئىسالمغا كىرگۈزىـدۇ، ھهمـده نۇر. تېخىمۇ تهقۋادار قىلىدۇ
لېكىن شـۇنچه . مىليونلىغان مۇسۇلمانالرغا ئىسالمنىڭ ئهۋزهللىكىنى تونۇتىدۇ

 .ئۇلۇغۋار بىر ئىش، بهزى نادان كىشىلهر تهرىپىدىن دهپسهنده قىلىندى
 

 مۇھاكىمه
ئاتىۋالغــان بهزى كىــشىلهرنىڭ » مۇســۇلمان«بۈگــۈنكى دۇنيــادا ئــۆزىنى . 1

 قا تۇتقان پوزىتسىيىسى قانداق؟ سىزنىڭچۇ؟»ھهج قىلىش«
نېمه ئۈچۈن بهزى كىشىلهر ھهج قىلىپ قايتقاندىن كېيىنمۇ، ئۇالرنىڭ . 2

 ھهرىكىتىده قىلچه ئۆزگىرىش بولمايدۇ؟-ئىدىيىسى ۋه ئىش
» ھهج قىلىش«ئهسىرلهردىن بۇيان توختىماي داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان  .3

 ھمىيىتى نېمه؟ھهرىكىتىنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ ئه
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نـى ئوقـۇپ ئـۆز ئهھۋالىڭالرغـا »قهلـب ساداسـى«ئۇستاز مهۋدۇدىنىڭ بۇ . 4
 .تهتبىقالپ بېقىڭالر

 
        ھهج قىلىشنىڭ ئهھمىيىتىگه تولۇقھهج قىلىشنىڭ ئهھمىيىتىگه تولۇقھهج قىلىشنىڭ ئهھمىيىتىگه تولۇقھهج قىلىشنىڭ ئهھمىيىتىگه تولۇق

    مۇيهسسهر بولۇشنىڭ ئۇسۇلىمۇيهسسهر بولۇشنىڭ ئۇسۇلىمۇيهسسهر بولۇشنىڭ ئۇسۇلىمۇيهسسهر بولۇشنىڭ ئۇسۇلى
 

ھهج قىلىــشنىڭ رولىنــى تولــۇق جــارى قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن، ئىــسالمنىڭ 
. وبـدان پايـدىلىنىش كېـرهكمهركىزىده، يهر شارى خاراكتېرلىـك بـۇ كـۈچتىن ئ

 ھهر قايــسى جايلىرىغــا يهتكــۈزۈپ  دۇنيانىــڭخــۇددى بىــر يــۈرهك پــاكىزه قــاننى
پاراسـهتنىڭ -بهرگهنگه ئوخشاش، خۇددى بىر مېڭه، ئـالالھ ئاتـا قىلغـان ئهقىـل

جهۋھىرى بولغان ئۇچۇر تورىغا ئوخشاش ئىسالمنىڭ خهۋهرلىرىنى پۈتۈن دۇنياغـا 
يىن ئهتراپلىق بولمىغاندىمۇ، ھېچ بولمىغاندا سـاپ  ئىنتاش،يهتكۈزگهنگه ئوخشا

ئىـــسالم تۇرمۇشـــىنىڭ نهمۇنىـــسى بولـــۇپ، ھهر قايـــسى جـــايالردىن كهلـــگهن 
 .مۇسۇلمانالرغا توغرا يولدا مېڭىشنىڭ يېڭى دهرسلىرىنى سىڭدۈرۈش كېرهك

ئــۇ يهر مۇشــۇنچىلىك ئىــشنىمۇ قىاللمىــدى، ئــۇزاق ! ئىنتــايىن ئهپــسۇس
ــامراپ كهتتــىيىلالردىــن بېــرى جــاھىلى ئابباســىيالر . يهت ئهرهبىــستاندا يهنه ي

سۇاللىسىدىن تارتىـپ ئوسـمان ئىمپېرىيىـسىگىچه بولغـان ئارىلىقتـا، ھهر بىـر 
دهۋردىكى پادىشاھالر ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي غهرىزىنى دهپ، نهچچه يۈز يىلالردىـن 
بېــرى ئهرهبلهرنىــڭ تۇرمۇشــىنى ياخــشىلىماستىن، بهلكــى ئۈزلۈكــسىز بېــسىم 

ــش ــۆۋهن ئى ــته ئهڭ ت ــيهت جهھهت ــالق، مهدهنى ــم، ئهخ ــى بىلى لىتىپ، ئهرهبلهرن
نهتىجىـده، ئىـسالم نـۇرى ئـارقىلىق پۈتـۈن دۇنيـانى . ھالهتكه چۈشۈرۈپ قويدى

نۇرالنــدۇرغان بــۇ جــاي، بۈگــۈنكى كۈنــده ئىــسالم كېلىــشتىن ئىلگىرىكــى ئاشــۇ 
ئىـسالمى ھازىر ئـۇ يهرده . جاھىلىيهتلىك ھالىتىگه قايتىپ كېتهي دهپ قالدى

تاشــقان تهقۋادارلىــق -كىــشىلهر تولــۇپ. بىلىممــۇ، ئىــسالمى تۇرمۇشــمۇ يــوق
لــېكىن كهلگهنــدىن كېــيىن، . يىــراقالردىن كهئــبىگه كېلىــدۇ-بىــلهن، يىــراق

ھهممه يهرنىڭ نادانلىق، ئىپالسلىق، نهپسانىيهتچىلىك، قوپاللىق، بۇ دۇنيـانى 
ق بىلهن تولغانلىقىنى، ياخشى كۆرۈش، مۇئامىلىسى يىرىكلىك، قااليمىقانچىلى

. يىلغا ناچارلىشىۋاتقانلىقىنى بايقايدۇ-ئاددىي پۇقراالرنىڭ تۇرمۇشىنىڭ يىلدىن
سىرتتىن كهلگهن ھهج قىلغۇچىالر بۇ ئهھۋالالرنى كـۆرۈپ، ئىختىيارسـىز دېمـى 

. ئىچىگه چۈشۈپ كېتىپ، ئىمانى كۈچهيمهكته يوق، ئهكسىچه ئاجىزالپ كېتىدۇ
ـــساالم ـــراھىم ئهلهيھىس ـــى ئىب ـــساالمالرنىڭ كېيىنك ـــسمائىل ئهلهيھىس  ۋه ئى
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ئهۋالدلىرى كهئبىده يۈرگۈزگهن، كېيىن مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم بىكار قىلغـان 
ئالالھنىـڭ ئـۆيى . روھانىيلىق تـۈزۈمى ئـۇ يهرده يهنه قايتىـدىن بـاش كۆتـۈردى

مۈلكىگه، ھهج قىلىش ئۇالرنىـڭ بـايلىق مهنبىـئىگه ئايلىنىـپ -ئۇالرنىڭ مال
ئۇالر ھهج قىلغۇچىالرنى خېرىـدار قىلىۋېلىـپ، يـۇقىرى مائـاش بىـلهن قالدى، 

دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىغا خېرىدار چاقىرىش ئۈچـۈن ئهۋهتىـدۇ، مهسـىلهن، 
Khuddam of Ajmer  ھهر يىلى مهككىدىن نۇرغۇنلىغـان دهلاللالرنـى دۇنيانىـڭ

هرگه قۇرئــان ئــۇالر كىــشىل. ھهر قايــسى جايلىرىغــا خېرىــدار تېپىــشقا ئهۋهتىــدۇ
ـــدۇ ـــشقا ئۈندهي ـــشىلهرنى ھهج قىلى ـــۆزلهپ كى ـــس س ـــۇپ، ھهدى ـــداق . ئوق بۇن

ـــسىدا  ـــورۇنالش توغرى ـــى ئ قىلىـــشتىكى مهقـــسهت كىـــشىلهرنى پهرز ئهمهللهرن
ئاگاھالندۇرۇش بولماستىن، ئالالھ ۋه ئۇنىڭ رهسۇلىنىڭ بۇ تۈزۈمنى ئورنىتىشى، 

ـــى ب ـــانىيالر ۋه دهلاللالرن ـــى دهۋرچه روھ ـــۇ يېڭ ـــۇددى ئاش ـــشتهك، ھهج خ ېقى
شـۇنىڭ بىـلهن، بىـر ئـادهم ئهگهر ھهج قىلىـشنى . قىلغۇچىالردىن نهپ ئالىـدۇ

» نېنىنـى«نىيهت قىلىپ يولغا چىققاندىن باشالپ قايتىپ كهلگۈچه، دىننىـڭ 
 .يهيدىغان نۇرغۇن كىشىلهرگه ئۇچرايدۇ

Mu’allim, Mutawwif, Vakil-i-Mutawwif, kilid bardar-i-Ka’ba 
 ھۆكۈمىتى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى بۇ سـودىنىڭ پـايچىكلىرى شۇنداقال ھىجاز
ھهج قىلىــــش جهريانىــــدىكى ھهر تۈرلــــۈك مۇراســــىمالرنىڭ . ھېــــسابلىنىدۇ

ھهتتا ئازراق پۇل تۆلىمىسه، كهئبىنىڭ ئىـشىكىمۇ . ھهممىسىگه پۇل تۆلىنىدۇ
بــۇ ئىــشالردىن بىزنــى قۇتقۇزۇشــنى . مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئېچىــپ بېرىلمهيــدۇ

 Banaras ھىندى دىنىـدا مـۇقهددهس جـاي دهپ ئاتالغـان. دىن تىلهيمىزئالالھ
ئوقۇغانـــدا ) بۇددىـــستالرنىڭ كىتـــابى(قاتـــارلىق جـــايالردا نـــوم  Hardwarۋه

ــلۇق  ــزى تۇرۇش ــڭ مهركى ــڭ دىنىمىزنى ــازىر بىزنى ــۇل ھ ــدىغان ئۇس قوللىنىلى
ــدىكى كىــشىلهر  ــى(ئورۇن ــشىلهر –Mujawirs يهن ــبه ئهتراپىــدىكى كى ۋه ) كهئ

مۇالزىمهتچىلهر دهپ ئاتالغان بىر تۈركۈم كىشىلهر تهرىپىـدىن » دىنى«لمىش ئاتا
ئىبادهت بىلهن مهشغۇل بولىدىغان بۇ جاي، ئۇالرنىـڭ -ئهمهل. قوللىنىلىۋاتىدۇ

ــدى ــپ قال ــورۇنىغا ئايلىنى ــپىش س ــايلىق تې ــهتمىدىن . ب ــى كۆرس ــۇالر ئىالھ ئ
ورالپ، ئۇالرنىـــڭ پايـــدىلىنىپ، كىـــشىلهرنى بـــۇ پهرز ئهمهللهرنـــى ئورۇنالشـــقا ز

ھهميىنىنـــى قۇرۇقدايـــدۇ، ھهر بىـــر ھهج پائالىيىتىنىـــڭ ھهممىـــسىگه پـــۇل 
نىڭ مهرھهمىتىنى بىر تۈرلـۈك تـاۋار سودىـسىغا »ئىسالم دىنى«ئۇالر . ئېلىنىدۇ

روھى قانـداقمۇ مهۋجـۇد بولـسۇن؟ » ئىبادهت«بۇنداق ئهھۋالدا . ئايالندۇرۇۋالغان
ــۇچى ــىلهر ھهج قىلغ ــدا، س ــداق ئهھۋال ــمىيىتىنى بۇن ــش رهس الر ۋه ھهج قىلى

نىـڭ روھـى جهھهتتىكـى ھهقىقىـي ئهھمىيىــتىگه »ئىبـادهت«بېجىرگهنلهرنىـڭ 
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 ئېرىشىشنى قانداقمۇ ئۈمىد قىالاليسىلهر؟
مهن ھېچكىمنى ئهيىبلىمهكچى ئهمهسمهن، مېنىڭ مهقسىتىم، شۇنچه زور 
ــاجىزالپ  قــۇدرهتكه ئىــگه ھهج قىلىــش پائالىيىتىنىــڭ نــېمه ئۈچــۈن شــۇنچه ئ

كۆپچىلىك ئىسالم ۋه ئۇنىڭ تۈزۈمىده بىـرهر . كهتكهنلىكىنى كۆرسىتىپ قويۇش
! يـاق. يېتهرسىزلىك بـار ئوخـشايدۇ دهپ ھهرگىزمـۇ خاتـا چۈشـىنىپ قالمـاڭالر

. ھهقىقىي يېتهرسىزلىك ئىـسالمنى تـوغرا ئىجـرا قىلمىغـان ئاشـۇ كىـشىلهرده
ئهمما سىلهرنى پۈتۈن . ئهسلىدىكى ئىنسانىيهتكه نهمۇنه بولىدىغان ئۇسۇل توغرا

قىلىدىغان ئۇسۇل بۈگۈنكى ) يولباشچىسى(دۇنيانىڭ ئىسالھاتچىسى ۋه ئىمامى 
ئهڭ يامان بولغىنى، خۇددى بىر داڭلىق دوختۇر، نۇرغۇن . كۈنده كارغا كهلمىدى

ئۈنۈملــۈك رېتــسېپالرنى قالــدۇرغان بولــسىمۇ، لــېكىن يامــان ئاتاققــا قالغانغــا 
ھهر قانچه . ڭ ئۈنۈمىدىن گۇمانلىنىشقا باشلىدىئوخشاش، كىشىلهر بۇ ئۇسۇلنى

ــم ــۇنى بىلى ــسىمۇ، ئ ــق -ياخــشى رېتــسېپ بول ــشىلهر مۇۋاپى ــدارلىق كى ئىقتى
ــرهك ــشى كې ــش . ئىشلىتى ــۈم قىلى ــشىلهرنىڭ ھۆك ــسىز كى ــادهتتىكى بىلىم ئ

ــا  ــار دهپ خات ــۇ رېتــسېپتا ئهســلىدىال مهســىله ب ــۆۋهن بولغاچقــا، ب ئىقتىــدارى ت
  ①.چۈشىنىشى مۇمكىن

 

 كىمهمۇھا
ئهينى ۋاقىتتا ھهج پائالىيىتى ئـارقىلىق ئىـسالم روھىنـى دۇنيانىـڭ ھهر 
ــدىكى مۇســۇلمانالرنىڭ ئېڭىغــا سىڭدۈرۈشــكه توســالغۇ بولغــان  قايــسى جايلىرى

 پاسسىپ ئامىلالر قايسى؟

                                                        
بۈگـــۈنكى كۈنـــده ئهھۋالـــدا زور . يىلـــى ســـۆزلهنگهن-1938بـــۇ نوتـــۇق : ئىزاھـــات  ①

ــدى ــشىلىنىش بول ــپ . ياخ ــسالھات ئېلى ــسىز ئى ــۈمىتى ئۆزلۈك ــستانى ھۆك ــهئۇدى ئهرهبى س
مائارىــپ ئومۇمالشــتى، رىيــاد، مهكــكه، جىــدده قاتــارلىق شــهھهرلهرده شــهرىئهت . بېرىۋاتىــدۇ

مهدىنىده كۆلىمى ئىنتايىن چوڭ . ىلىم يۇرتلىرى قۇرۇلدىبىلىملىرىنى ئۈگىتىدىغان ئالى ب
دۇنيا ئىسالم «ئىسالم دۇنياسىدىكى خهلقئارالىق تهشكىالت . ئىسالم ئۇنىۋېرسىتىتى قۇرۇلدى

مهككىده قۇرۇلدى، ئۇالر ھهج پائالىيىتى ئارقىلىق ھهر قايسى ئىسالم ئهللىرىگه » ئىتتىپاقى
بـۇ تهرهققىيـاتالر بولغاچقـا ئهھۋالـدا زور . ىۋاتىدۇروھىنـى سـىڭدۈر» ئىسالم دىنـى«تىرىشىپ 

بىرىنچىـسى، . نۆۋهتته دىققهت قىلىشقا ئهرزىيـدىغان ئىككـى ئىـش بـار. ياخشىلىنىش بولدى
غهرب مهدهنىيىتـى بىـلهن بۇلغىنىـشنى چـۆرۈپ ) مهكـكه ۋه مهدىـنه(ئىككى مۇقهددهس جـاي 

. ۇلى ياخشىلىنىشى كېـرهكئىككىنچىسى، ئوقۇتقۇچىالرنىڭ خىزمهت ئۇس. تاشلىشى كېرهك
سهئۇدى ئهرهبىستانى ھۆكۈمىتىنىـڭ بـۇ جهھهتـلهرده تـوغرا تهدبىـر قوللىنىـشىغا ئالالھـدىن 

  !ياردهم تىلهيمىز
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         بۆلۈم جىھاد بۆلۈم جىھاد بۆلۈم جىھاد بۆلۈم جىھاديهتتىنچىيهتتىنچىيهتتىنچىيهتتىنچى
  

  لېكسىيه جىھاد-1
 

  !ئىسالمى قېرىنداشالر
ھ بهلگىلىــگهن نامــاز، روزا، ھهج، ئالــدىنقى قېــتىمالردا كــۆپچىلىككه ئــالال

زاكات قاتارلىقالرنىڭ ئىسالمدىكى پهرز ئهمهللهر ئىكهنلىكىنـى، بـۇ ئهمهللهرنىـڭ 
)  قاتـارلىقالرjatta ۋه -Pujapat, nazr-oمهسـىلهن، (باشقا دىنـدىكى ئهمهلـلهر 

بىـلهن تامـامهن ئوخــشىمايدىغانلىقىنى، سـىلهرنىڭ قىلغـان ئهمهللىرىڭالرنىــڭ 
ــۈمپهقهت ئالال ــهندۈرۈپ ئۆتت ــى چۈش ــۈن ئىكهنلىكىن ــى ئۈچ ــڭ رازىلىق ــۇ . ھنى ب

 مهقسهت، بىر ئۇلـۇغ نىـشان ئۈچـۈن  ھهقىقىيئهمهللهرنىڭ پهرز قىلىنىشىدىكى
بـۇ . تهييارلىق قىلىـش، بىـر ئۇلـۇغ بـۇرچ ئۈچـۈن تهربىيىلىنىـشتىن ئىبـارهت

تهربىيىلىــنىش ۋه ئۇنىڭغــا تهييــارلىق قىلىــش ئۇســۇلى، تهربىيىلىنىــشتىكى 
  .سهت ھهققىده كۆپچىلىككه تهپسىلىي چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهنمهق

 
        ئىسالمنىڭ ھهقىقىي نىشانىئىسالمنىڭ ھهقىقىي نىشانىئىسالمنىڭ ھهقىقىي نىشانىئىسالمنىڭ ھهقىقىي نىشانى

 
ئاددى قىلىپ ئېيتقاندا، ئىسالمنىڭ ھهقىقىي نىشانى، ئادهمنىڭ ئـادهمگه 
ــارىدا  ــۈل يهر ش ــده پۈتك ــۇش، ھهم ــۈس يوقۇت ــۈمرانلىقىنى تهلتۆك ــان ھۆك بولغ

ــار ــسهتكه . هتئالالھنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىــدىكى دۆلهت قۇرۇشــتىن ئىب مۇشــۇ مهق
) يهنــى بــارلىقىنى(مــۈلكىنى -يېــتىش ئۈچــۈن، كىــشىلهرنىڭ ھايــاتى ۋه مــال

نامـاز، روزا، ھهج، زاكـات قاتارلىقالرنىـڭ . دېيىلىـدۇ) كـۈرهش( جىھـاد -ئاتىشى
ئهممـا ئۇزۇنـدىن . ھهممىسى مۇشۇ مهقسهت ئۈچـۈن قىلىنىـدىغان تهييـارلىقتۇر

تـى، ئۆزىنىـڭ ۋهزىپىـسىنى ئۇنتـۇپ بۇيان، كۆپچىلىك بۇ نىـشاننى ئۇنتـۇپ كهت
كهتتى، چۈنكى بهش پهرز سوپىزمنىڭ تهركىدۇنيا ھالدا تـار مهنىـدىكى ئىبـادهت 

بۇنىڭدىكى سهۋهبنى بىر ئىككى ئېغىز سۆز بىـلهن . قىلىشىغا ئايلىنىپ قالدى
شۇڭا بۇ مهسىلىنى كـۆپچىلىككه ئهتراپلىـق . ئېنىق سۆزلهپ بولغىلى بولمايدۇ

 .چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن
 

  مۇھاكىمه
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  ئىسالمنىڭ ھهقىقىي نىشانى نېمه؟. 1
  دېگهن نېمه؟) كۆرهش(جىھاد . 2

 
         چىرىك سىياسىي تۈزۈم چىرىك سىياسىي تۈزۈم چىرىك سىياسىي تۈزۈم چىرىك سىياسىي تۈزۈم----جىنايهتنىڭ مهنبىئىجىنايهتنىڭ مهنبىئىجىنايهتنىڭ مهنبىئىجىنايهتنىڭ مهنبىئى

 
بـــۇ دۇنيـــادىكى ســـىلهر كۆرۈۋاتقـــان جىنايهتلهرنىـــڭ ھهممىـــسى، ئاشـــۇ 

ھوقـۇق ۋه بـايلىق شـۇالرنىڭ قولىـدا، . ھاكىمىيهتنىڭ رهزىللىكىدىن كېلىـدۇ
سـاقچى ۋه . تۈزىدۇ، بارلىق مهمۇرىي ھوقـۇقالرنى شـۇالر يۈرگۈزىـدۇقانۇننى شۇالر 

ــارلىق  ــق تۇرمۇشــىدىكى ب ــدا، شــۇڭا خهل ــۇ شــۇالرنىڭ كونتروللىقى ھهربىيلهرم
چـۈنكى يولغـا . جىنايهتلهرنى شۇالر يولغا قويغان ياكى ئاشۇالر رىغبهتلهنـدۈرگهن

-هتـلهرده، زىنـابىر مىسال ئـااليلى، ئاشـۇ دۆل. قويۇش ھوقۇقى ئۇالرنىڭ قولىدا
ــــكارا  ــــشهخانىالرنىڭ ئاش ــــانلىقىنى، پاھى ــــكارا ئهۋج ئالغ ــــشىنىڭ ئاش پاھى

بۇنىڭدىكى سـهۋهب زادى نـېمه؟ سـهۋهبى . قۇرۇلغانلىقىنى كۆپچىلىك كۆرۈۋاتىدۇ
پاھىــشه جىنــايهت -ناھــايىتى ئــاددى، ھوقــۇق تۇتقانالرنىــڭ نهزىرىــده زىنــا

رىمۇ راسا قىلىدۇ، باشـقىالرنىڭ ھېسابالنمايدۇ، بۇنداق بۇزۇقچىلىقنى ئۇالر ئۆزلى
ئهگهر ئـۇالر بۇنـداق قىلمىغـان بولـسا، بـۇ جىنـايهت . قىلىشىغىمۇ يول قويىدۇ

يهنه مهسىلهن، جازانىخورلۇقنىـڭ قـۇتراپ . بۇنداق ئهزۋهيلهپ كهتمىگهن بوالتتى
نېمه ئۈچۈن شـۇنداق . كېتىشى بىلهن، بايالر كهمبهغهللهرنىڭ قېنىنى شورايدۇ

اشــۇ ھۆكۈمهتمــۇ جــازانه يهيــدۇ، شــۇڭا باشــقىالرنىڭمۇ جــازانه بولىــدۇ؟ چــۈنكى ئ
سـوت مهھكىمىلىـرى ئـېالن قىلغـان نىزامنـامىلهرمۇ . يېيىشىگه يـول قويىـدۇ

بۇنــداق قولالشــقا ئېرىــشكهنلىكتىن، . جازانىخورالرنىــڭ مهنــپهئهتىگه پايــدىلىق
چــوڭ ســهرراپخانىالر، بــانكىالر خــۇددى يــامغۇردىن كېيىنكــى بــامبۇك نوتىــسى 

ـــدهك، تهرهپب ـــته قۇرۇلۇشـــقا باشـــاليدۇ-ىخالنغان ـــۇ يهردىكـــى . تهرهپ ســـىلهر ئ
خهلقلهرنىڭ ئىجتىمائىي كهيپىياتىنىڭ بارغانسېرى تۆۋهنلهۋاتقانلىقىغا دىقـقهت 

بۇ زادى قانداق گهپ؟ بۇنىـڭ سـهۋهبى، ئۇالرنىـڭ ھۆكـۈمىتى خهلقـقه . قىلىڭالر
ـــۆرگهن  ـــىلهر ك ـــۇالرنى س ـــىڭدۈرۈپ، ئ ـــى س ـــۇنداق تهربىيىن ـــۇنداق مۇش مۇش

قېلىپالشــقان قىلىقالرنــى رازىمهنلىــك بىــلهن قوبــۇل قىلىــدىغان قىلىـــپ 
ئهگهر سىلهر بۇنـداق تهربىيىلىنىـشتىن مۇستهسـنا ھالـدا باشـقا . تهربىيىلهيدۇ

، ســىلهر قهيهردىــن ربىــر شــهكىلدىكى ئــادهم يېتىــشتۈرۈپ چىقمــاقچى بولــساڭال
هرنى يېتىــشتۈرۈپ يــاردهمگه ئېرىشىــسىلهر؟ گهرچه بىــر قىــسىم ياخــشى كىــشىل

ۋه ئىـشقا  چىقساڭالرمۇ، ئۇالر قهيهردىن خىـزمهت تاپىـدۇ؟ بـارلىق تىرىكچىلىـك
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. ئورۇنلىشىش پۇرسهتلىرىنى ئاشـۇ رهزىـل كىـشىلهر چاڭگىلىغـا كىرگۈزۈۋالغـان
سىلهر بۈگۈنكى دۇنيانىڭ ھهممه يېرىده قان ئېقىۋاتقانلىقىغـا، ئىنـسانىيهتنىڭ 

ــاالك ق ــسانىيهتنى ھ ــڭ ئىن ــشلىتىلىۋاتقانلىقىغا، بىلىمىنى ــۈن ئى ــش ئۈچ ىلى
ئىنــــسانىيهتنىڭ جاپــــالىق ئهمــــگهك مېۋىــــسىنىڭ كۆيــــدۈرۈلۈۋاتقانلىقىغا، 
قىممهتلىك كىتابالرنىڭ ئهخلهتكه ئوخشاش بىر تهرهپ قىلىنىۋاتقانلىقىغا قاراپ 

ــېقىڭالر ــادهم ئهۋالدى . ب ــڭ ئ ــك ھوقۇقىنى ــۇ رهھبهرلى ــداق گهپ؟ ب ــۇ زادى قان ب
ــل ك ــدىكى ئهڭ رهزى ــدۇرئىچى ــدا بولغانلىقىدىن ــشىلهرنىڭ قولى ــوڭ . ى ــۇالر چ ئ

. ش شۇالرنىڭ كونتروللىقىدا بولىدۇىھوقۇقنى ئىگهللىۋالغان بولغاچقا، ھهممه ئ
ئۇالر بىلىم، بايلىق، ئهمگهك كۈچى ۋه ئىنسان ھاياتىنى قانداق ئىشلىتىشنى 
قـــارار قىلغـــان بولـــسا، بۇالرنىـــڭ ھهممىـــسى شـــۇالرنىڭ مهقـــسىتى ئۈچـــۈن 

ــشلىتىل ــا، . ىدۇئى ــڭ بارلىقىغ ــده زۇلۇمنى ــال يېرى ــۇ دۇنيانىــڭ ھهممى ســىلهر ب
ئهلىمىنى ئېيتىدىغان يېرىنىڭ يوقلۇقىغا، كهمبهغهللهرنىـڭ -ئاجىزالرنىڭ دهرد

تۇرمۇشــــىنىڭ جاپــــالىق ئىكهنلىكىــــگه، ســــوت مهھكىمىلىرىنىــــڭ ســــودا 
بولـــۇپ » پـــۇلى بارنىـــڭ گېپـــى ئـــوڭ«ماگىزىنلىرىغـــا ئايلىنىـــپ قېلىـــپ، 

خهلقتىن شـۈلىۋېلىنغان باجنىـڭ ئهمهلـدارالرنىڭ .  قاراپ بېقىڭالرقالغانلىقىغا
يـاراق -يۇقىرى مائاشى ئۈچۈن، ھهشهمهتلىك سارايالرنى سېلىش ئۈچۈن، قـۇرال

ــش ــقا ئهي ــاراپ -ۋه باش ــشلىتىلىۋاتقانلىقىغا ق ــۈن ئى ــۇملىرى ئۈچ ــشرهت بوي ئى
هر، ئۇنـۋانى تـۆرىل-جازانىخورالر، پومېشچىكالر، يهر زومىگهرلىـرى، بهگ. بېقىڭالر

بار ياكى ئۇنۋان كويىدا يۈرگهن چوڭ ئهمهلدارالر، بۇتخانىنىڭ راھىب كـاالنلىرى، 
، »ژۇرنــال-ســېرىق كىتــاب«كىنوخانــا خوجــايىنلىرى، ھــاراق ھايانكهشــلىرى، 

نهشرىيات سودىگهرلىرى، قىمارخانا خوجايىنلىرى قاتارلىقالر، ئالالھ ئاتا قىلغان 
ــال ــاتلىق، م ــشان-ھاي ــۈك، نى ــارلىقالرنى شــه-مۈل ــلهت قات ــى پهزى رهپ، ئهخالق

چاڭگىلىغا كىرگۈزۈۋالغان بولۇپ، ھېچكىم بۇالرنى سۈرۈشتۈرمهيدۇ، نېمه ئۈچۈن 
. بـار» چاتـاق«مۇشۇنداق بولىدۇ؟ بۇنىڭ جاۋابى ناھايىتى ئاددى، ھاكىمىيهتته 

ھوقۇق تۇتقان قولالردا مهسىله بار، ئۇالر ئـۆزلىرى باشـقىالرنى ئىزىـدۇ، شـۇنداق 
ئومـۇمهن باشـقىالرغا زۇلـۇم . ىالرنى ئىزىدىغانالر بىلهن بىـر تهرهپـته تۇرىـدۇباشق

خاھىشىغا تايىنىپ -قىلىش ئىشلىرى يۈز بېرىدىكهن، بۇ ئىشالرنى شۇالر نهپسى
بۇ مىـسالالردىن .قىلغان بولىدۇ ياكى شۇنداق قىلغانالرنى قانات ئاستىغا ئالىدۇ

ىڭ بــارلىق ياۋۇزلۇقىنىــڭ كۆپچىلىــك ئاشــۇ ھاكىمىيهتلهرنىــڭ پهسكهشــلىكىن
خهلقنىـڭ ئىدىيىـسى بۇلغىنىـپ . سىلهرمهنبىئى ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋاالاليـ

 ، ئىنــسانىي پهزىــلهت بۇزۇلــدى،كهتتــى، ئهخالقــى جهھهتــته چېكىنىــپ كهتتــى
ــى ــشىپ كهتت ــودىگهرلهر مهككارلى ــال يهرده ،س ــتى، ھهممى ــتا چىرىكلهش  تۇرمۇش
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ـــۇق ـــ-زورل ـــك ي ـــدى، رهزىللى ـــۇق ئهۋج ئال ـــىزومبۇل ـــڭ .امراپ كهتت  بۇالرنى
 ئـۇ بولــسىمۇ بــۇزۇق ،ھهممىـسىنىڭ يــۈز بېرىـشىنىڭ پهقهت بىــرال سـهۋهبى بــار

ناھايىتى ئېنىقكـى، نـاۋادا . كىشىلهرنىڭ ھوقۇقنى ئىگهللىۋېلىشىدىن ئىبارهت
ــۇزۇق كىــشىلهر ھوقــۇقنى ئىگهللىۋالــسا، بــارلىق تىرىكچىلىــك ئۇالرنىــڭ  ب

الرنى بــۇرمىالپ ئهگـــرى قىلىـــپال ئــۇالر چـــوڭ ئىـــش. كونتروللىقىــدا بولىـــدۇ
قالماستىن، بهلكى ئۇالرنىڭ قوللىشى بىـلهن، بـارلىق غهيـرى ئىـشالر بارلىققـا 

 .ئۇالر بىر كۈن ھوقۇق تۇتسا، بىر كۈن ياخشىلىق بولمايدۇ. كېلىدۇ
 

  مۇھاكىمه
 چىرىــك سىياســىي تــۈزۈم دهيمىــز؟ -نــېمه ئۈچــۈن جىنايهتنىــڭ مهنبىئــى

  .هندۈرۈڭالرئهمهلىي مىسالالر بىلهن چۈش

 
         ھۆكۈمهتنى ھۆكۈمهتنى ھۆكۈمهتنى ھۆكۈمهتنى----ئىسالھاتنىڭ بىرىنچى قهدىمىئىسالھاتنىڭ بىرىنچى قهدىمىئىسالھاتنىڭ بىرىنچى قهدىمىئىسالھاتنىڭ بىرىنچى قهدىمى
        ئىسالھ قىلىشئىسالھ قىلىشئىسالھ قىلىشئىسالھ قىلىش

 
خهلقنـى . بۇ نـۇقتىنى چىـڭ تۇتقانـدا، ھهمـمه ئىـش ئوڭـايال ھهل بولىـدۇ

سائادهتكه ئېرىشتۈرۈشنىڭ پهقهت بىرال يولى -ئوقۇبهتتىن قۇتقۇزۇپ بهخت-ئازاب
خورالرنى قـۇرۇق زىنـا. ئۇ بولسىمۇ ئاشۇ ھاكىمىيهتنىڭ ئـوبرازىنى تـۈزىتىش. بار

بىـراق . گهپ بىلهن ھهرگىز تۈزهتكىلى بولمايدىغانلىقىنى ھهممه ئادهم بىلىـدۇ
ئاشـــۇ ھۆكـــۈمهتلهر قـــاتتىق چهكلهيـــدىغان بولـــسا، خهلـــق ئۆزلىكىـــدىن 

ــدۇ ــاش، . تىزگىنلىنى ــار ئوين ــلىك، قىم ــايىنىپال، ھاراقكهش ــكه ت ــۇرۇق گهپ ق
ـــۇنالر، بهدهن ـــارىخورلۇق، چاكىنـــا ئوي ـــۈپ قالىـــدىغان جـــازانىخورلۇق، پ  كۆرۈن

كىيىملهرنى كىيىـشنى ۋه بهتـئهخالق تهربىيىلىنىـشلهرنى چهكـلهش مـۇمكىن 
ئهگهر ھوقــۇق ســىلهرنىڭ قولــۇڭالردا بولــسا ۋه ئــۇنى ئىجــرا قىلىــشقا . ئهمهس

ئهگهر سـىلهر . مهجبۇرى قىلساڭالر، بـارلىق جىنـايهتلهر ئۆزلىكىـدىن توختايـدۇ
پاراســـىتى ۋه -نى، ئهقىـــلئىنـــسانىيهتنىڭ ئهمـــگهك كـــۈچىنى، بـــايلىقى

ئىقتىدارىنى، ئىسراپچىلىق يولىدىن قـايتۇرۇپ، تـوغرا يولغـا سـهرپ قىلمـاقچى 
بولساڭالر، ئهگهر سىلهر زۇلۇمنى تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىپ، ئادالهتنى ياقالشنى 
ـــلىقىنى،  ـــاپهت بولماس ـــا ئ ـــادا قايت ـــىلهر دۇني ـــساڭالر، ئهگهر س ـــد قىل ئۈمى

نىــڭ ئهھۋالىنىــڭ ياخشىلىنىــشىنى، بــارلىق زىيانكهشــلىككه ئۇچرىغــان ئاممى
شـهرهپ، تىنچلىـق، گـۈللىنىش ۋه ئالغـا ئىلگىـرىلهش -ئىنسانىيهتنىڭ شـان
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جهھهتلهرده ئوخشاش پۇرسهتكه ئىگه بولۇشـىنى ئۈمىـد قىلـساڭالر، ئۇنـداقتا بـۇ 
ــدۇ،  ــۇرغىلى بولماي ــشقا ئاش ــال ئى ــۇرۇق گهپ بىلهن ــشالرنى پهقهت ق ــۇن ئى نۇرغ

ــۋهتته ــىله. ئهل ــىله ئهگهر س ــشتا مهس ــشالرنى قىلى ــۇ ئى ــساڭالر، ب ــۇق تۇت ر ھوق
شۇڭا ھهقىقهتهن ناھـايىتى ئېنىقكـى، ھوقـۇقنى كـونترول قىلمـاي . چىقمايدۇ

سائادهتكه ئېرىشتۈرىدىغان ئىسالھات پىالنىنـى تـۈزگىلى -تۇرۇپ، خهلقنى بهخت
ئوقـۇبهتتىن قۇتقۇزۇشـتا، يـالغۇز قـۇرۇق گهپـكه -ئىنسانىيهتنى ئازاب. بولمايدۇ

ىنىــشنىڭ ھېچقانــداق ئۈنــۈمى بولمايــدۇ، شــۇڭا ئــورنىمىزدىن دهس تــۇرۇپ، تاي
بــۇزۇق ھاكىمىيهتنىــڭ رهزىللىــك قىلىــشىغا يــول قويماســلىقىمىز، ئۇالرنىــڭ 
ـــۈزۈم  ـــق ت ـــىدىكى، مۇۋاپى ـــسىپ ئاساس ـــوغرا پرىن ـــپ، ت ـــۇقنى تارتىۋېلى ھوق

 .يۈرگۈزۈلىدىغان ھاكىمىيهتنى قۇرۇپ چىقىش كېرهك
 

  مۇھاكىمه
 ھۆكــۈمهتنى ئىــسالھ -ن ئىــسالھاتنىڭ بىرىنچــى قهدىمــىنــېمه ئۈچــۈ. 1

  .قىلىش دهيمىز؟ ئهمهلىي پاكىتالر ئارقىلىق مۇالھىزه قىلىڭالر
ئوقـۇبهتتىن قۇتقۇزۇشـنىڭ بىـردىن بىـر چارىـسى -ئىنسانىيهتنى ئازاب. 2

  نېمه؟ نېمه ئۈچۈن؟

 
         ئادهمنىڭ ئادهمگه ئادهمنىڭ ئادهمگه ئادهمنىڭ ئادهمگه ئادهمنىڭ ئادهمگه----رهزىل ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسىرهزىل ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسىرهزىل ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسىرهزىل ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسى

        ھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇرھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇرھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇرھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇر
 
ۇھىم نـۇقتىنى بىلىۋالغانـدىن كېـيىن، يهنه بىـر قهدهم ئىلگىرىلىـسهك م
ھـازىر سـىلهر، بـارلىق جىنايهتنىـڭ مهنبهسـىنىڭ بـۇزۇق ھـاكىمىيهت . بولىدۇ

ئىكهنلىكىنى، ئىسالھات ئېلىپ بېرىشتا، رهزىللىكنىڭ مهنبىئىنى تهلتۆكـۈس 
ه، بــۇزۇق ئهممــا بــۇ يهردىكــى مهســىل. يوقۇتۇشــنىڭ زۆرۈرلــۈكىنى بىلىۋالــدىڭالر

 زادى نهده؟ ئىــسالھاتنى قهيهردىــن نىــڭ مهنبىئــىھاكىمىيهتنىــڭ رهزىللىكى
ئادهمنىـــڭ ئـــادهمگه «: باشـــالش كېـــرهك؟ بـــۇ مهســـىلىنىڭ جـــاۋابى شـــۇكى

دهل رهزىللىكنىــڭ مهنبىئــى بولــۇپ، ئــۇنى تــۈپ » ھۆكۈمرانلىــق قىلىــشى
ا غـ»ئالالھنىـڭ ئـادهمگه ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشى«يىلتىزىدىن يوقىتىپ، ئۇنى 

ئۆزگهرتمىگهنده، ئېلىپ بېرىلغـان بـارلىق ئىـسالھاتالرنىڭ ھهممىـسى، قـۇرۇق 
بۇ جاۋابنىـڭ مۇشـۇنداق ئاددىيلىقىـدىن ئهجهبلهنمهڭـالر، . ئاۋارىچىلىق بولىدۇ

ئهگهر ســىلهر چوڭقــۇر مــۇالھىزه قىلــساڭالر، مېنىــڭ ســىلهرگه بهرگهن جــاۋابىم 
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 .بىلهن ئوخشاش جاۋابقا ئېرىشهلهيسىلهر
ايىدىل ئويلىنىــپ بـېقىڭالر، ســىلهر ھايـات كهچۈرىۋاتقــان يهر سـىلهر ئهسـت

ــاۋاتقان  ــارىدا ياش ــانمۇ؟ يهر ش ــقىالر ياراتق ــاكى باش ــانمۇ ي ــالالھ ياراتق ــارىنى ئ ش
ــاكى باشــقىالر ياراتقــانمۇ؟ ئىنــسانالر ياشاشــتا  ــالالھ ياراتقــانمۇ ي ئىنــسانالرنى ئ

نلىگهنمـۇ يـاكى تايىنىدىغان بارلىق شـهيئىلهرنى ئـالالھ نېـئمهت قىلىـپ تهمى
يهر شارى، ئىنسانىيهت : باشقىالر تهمىنلىگهنمۇ؟ ئهگهر بۇ مهسىلىلهرنىڭ جاۋابى

ۋه بــارلىق شــهيئىلهرنى باشــقىالر ئهمهس بهلكــى ئــالالھ ياراتقــان دېيىلىــدىغان 
زېمىـن ئالالھقـا مهنـسۇپ، بـايلىقمۇ، : بولسا، ئۇنداقتا بىز شۇنى بىلهلهيمىزكى

بۇنداق ئهھۋالـدا، بهزىـلهر قانـداقمۇ ئالالھنىـڭ . ۇپئىنسانىيهتمۇ ئالالھقا مهنس
زېمىنىدا ئۆزى چاغالپ بۇيرۇقۋازلىق قىلىدۇ؟ ئۇالر قانداقمۇ ئالالھنىڭ قانۇنىنى 
ــڭ  ــارقىلىق ئالالھنى ــانۇنالر ئ ــان ق ــويالپ چىقق ــۆزلىرى ئ ــاي، ئ ــرهك قىلم كې

 بۇ  ئادهمB كىشىگه تهۋه، لېكىن Aئىنسانلىرىنى ئىداره قىلىدۇ؟ مهلۇم زېمىن 
 ئـادهمگه Aزېمىنغا ئىگىدارچىلىق قىلىۋالـسا، يهنه مهسـىلهن، مهلـۇم بـايلىق 

 دۆلهتنىڭ خهلقىـگه A ئادهم بۇ بايلىقالرنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالسا، Bتهۋه، لېكىن 
B دۆلهت ھۆكۈمرانلىــق قىلىۋالــسا، ســىلهرنىڭ ۋىجــدانىڭالر بۇنــداق ئىــشالرنى 

 قانـداق ،لهي خىالپ، قانداق زامـانقوبۇل قىالالمدۇ؟ بۇ ئىشالر ھهقىقهتكه پۈتۈن
ماكاندا بولۇشتىن قهتئىيـنهزهر، بۇنـداق ئىـشالرنىڭ ئـاقىۋىتى ھهرگىـز ياخـشى 

نـاۋادا بىـراۋ تهخـتكه ئولتـۇرۇپ، نادانلىقىـدىن، ئـۆزى قـانۇن تـۈزۈپ، . بولمايدۇ
ــقىالرغا زۇلــۇم قىلىــپ  ــسا، بهزىــلهر قهســتهن باش ــانچىلىق پهيــدا قىل مالىم

ارقىلىق ئـۆز نهپـسىنى قاندۇرسـا، بۇنـداق بولۇشـىنىڭ زىيانكهشلىك قىلىـش ئـ
سهۋهبى پهقهت ئۇالرنىڭ نادانلىقىدىن بارلىق كىـشىلهرنى تـوغرا يۇسـۇندا ئىـداره 
قىالاليدىغان، بارلىق كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتىنى ئاساس قىلىدىغان بىـر يـۈرۈش 

ردا  ئهڭ خهتهرلىـك بـولغىنى شـۇكى، ئـۇال.توغرا قانۇن تۈزۈپ چىقالمىغانلىقىدا
شــۇڭا بــۇ كىــشىلهر يۈگهنــسىز . ئالالھــدىن ھهقىقىــي قورقىــدىغان قهلــب يــوق

ــاش ــاتتهك ب ــكهن-ئ ــۇپ كهت بۇنىڭــدىن شــۇنى ئېنىــق . باشــتاق، يولــسىز بول
بۇنـداق ئـادهملهر ھوقـۇق تۇتـسا، ئهلـۋهتته يولـسىزلىق : كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى

لمايــدۇ، ئــۇالر قىلىــدۇ، ئــۇالر ئالالھــدىن قورقمايــدۇ، باشــقىالر بىــلهن كــارى بو
بۇنـداق . ئۆزلىرىنى دۇنيادا بىر چاغاليدۇ، ھېچكىممۇ ئۇالرغـا ئامـال قىاللمايـدۇ

ئىچمهكلىرىنـــى چاڭگىلىغـــا كىرگۈزۈۋېلىـــپ، -ئـــادهملهر، خهلقنىـــڭ يـــېمهك
پـۇقراالر ئۇالرغـا نـېمه . مۈلكىنى كونترول قىلىۋالىدۇ-خهلقنىڭ ھاياتى ۋه مال

ىلهر ئـۇالرنى ھهققـانىيهت ۋه ئـادالهتكه دېسه، خـوپ دهپ تۇرۇۋاتقـان ۋاقتىـدا، سـ
سادىق دهپ ئويالمـسىلهر؟ سـىلهر ئۇالرنىـڭ دۆلهت خهزىنىـسىنى باشقۇرۇشـىدىن 
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خاتىرجهم بوالالمسىلهر؟ سـىلهر ئـۇالرنى خهلـق مهنـپهئهتىگه تاجـاۋۇز قىلمايـدۇ، 
ئومۇمنىڭ پۇلىنى ئىـشلىتىۋالمايدۇ، ئـۆز نهپـسىنى دهپ خهلقـقه زىيانكهشـلىك 

هپ ئۈمىد قىالالمسىلهر؟ بۇنـداق كىـشىلهرنى تـوغرا يولـدا ماڭىـدۇ، قىلمايدۇ، د
بـۇ ھهرگىزمـۇ مـۇمكىن ! باشقىالرنىمۇ توغرا يولغا باشاليدۇ دېيهلهمـسىلهر؟ يـاق

نهچچه مىڭ يىللىق تارىخى تهجـرىبه بۇنىـڭ ھهرگىـز مـۇمكىن ئهمهس ! ئهمهس
قورقمايدىغان، بۈگۈنكى كۈنده، ئاشۇ ئالالھدىن . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ بهردى

ئاخىرهتكه ئىشهنمهيدىغان كىـشىلهرنىڭ چـوڭ ھوقـۇقالرنى تۇتقانـدىن كېـيىن، 
ــۆز  ــى ئ ــپ يهتكهنلىكىن ــگه بېرى ــسى دهرىجى ــته قاي ــارلىق ۋه رهزىللىك خىيانهتك

 .كۆزۈڭالر بىلهن كۆرۈۋاتىسىلهر
 

  مۇھاكىمه
دىـن قانـداق ئېچىنىـشلىق »ئادهمنىـڭ ئـادهمگه ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشى«

ـــاقىۋهتلهر ـــېمه ئۈچـــۈن؟ ئهمهلىـــي مىـــسالالر بىـــلهن ئ  كېلىـــپ چىقىـــدۇ؟ ن
  .چۈشهندۈرۈڭالر

 
         ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتكه ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتكه ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتكه ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتكه----ئىسالھاتنىڭ ئاساسىئىسالھاتنىڭ ئاساسىئىسالھاتنىڭ ئاساسىئىسالھاتنىڭ ئاساسى

        ھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇرھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇرھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇرھۆكۈمرانلىق قىلىشىدۇر
 

» ئـادهمگه ئـادهم ھۆكۈمرانلىـق قىلىـدىغان«يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندهك، 
قتــا، بۇنىڭــدىكى مــۇھىم نۇ. ئۇنــداق ھــاكىمىيهت ئىــسالھ قىلىنىــشى كېــرهك

ئادهمنىڭ ئـادهمگه ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشى ئهمهس، بهلكـى ئالالھنىـڭ ئـادهمگه 
ھوقۇقـدار، ئـۆزىنى ناھـايىتى ئۈسـتۈن . ھۆكۈمرانلىق قىلىشى بولۇشـى كېـرهك

ــڭ پهقهت  ــارلىقىنى، ئۆزىنى ــڭ ب ــتىده يهنه ئالالھنى ــڭ ئۈس ــاي، ئۆزىنى چاغلىم
. قىلىـشى كېـرهكئالالھنىڭ زېمىندىكى ۋاكالهتچىسى ئىكهنلىكىنى ئېتىـراپ 

بارلىق ئىشالرغا ھهممىنـى بىلگـۈچى، ھهممىنـى كـۆرۈپ تۇرغـۇچى ئالالھنىـڭ 
ـــگه ـــۆزى ئى ـــڭ . ئ ـــۇغ ئالالھنى ـــۈچى ئۇل ـــى بىلگ ـــته، ھهممىن ـــانۇن تۈزۈش ق

ئالالھنىـــڭ قانۇنىغـــا تـــۈزىتىش . كۆرسهتمىـــسىنى ئاســـاس قىلىـــش كېـــرهك
ىقى، كىرگۈزۈشــكه يــاكى ئهمهلــدىن قالدۇرۇشــقا يــاكى ئىنــسانالرنىڭ نــادانل

خاھىــشىنى ئارىالشتۇرۇۋېتىــشكه ھېچكىمنىــڭ -شهخــسىيهتچىلىكى ۋه نهپــسى
 .ھوقۇقى يوق

ئىـسالم ئومـۇمهن . مانا بۇ دهل ئىسالم ئېلىپ بارىدىغان ئاساسى ئىسالھات
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ــۈمران« ــي ھۆك ــالالھنى ھهقىقى ــي (» ئ ــى ھهقىقى ــهۋۋۇردىكى ئهمهس، بهلك تهس
ـــا ۋه ئۇنىـــڭ پهيغهم) ھۆكـــۈمران ـــارقىلىق دهپ تونۇشـــنى، ئالالھق بهرلىـــرى ئ

ھهرىكهتته بولۇشنى، ھهقىقىي -يهتكۈزۈلگهن قانۇنالرغا ئىشىنىشنى، توغرا ئىش
ــان ئاســىي  ــكه تانغ ــانۇنىنى كۈچهيتىــپ، ھهقىقهت ھۆكۈمراننىــڭ زېمىنــدىكى ق

ئىـسالمنىڭ نهزىرىـده، . مهلئۇنالرنىڭ ھوقۇقىنى تارمار قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ
ىلىـشىڭالر، ئالالھنىـڭ قـانۇنىنى ھهقىقىـي سىلهرنىڭ پهقهتال ئالالھنى ئىالھ ب

قانۇن دهپ تونۇشۇڭالرنىڭ ئۆزىال كۇپـايه قىلمايـدۇ، بۇنىـڭ بىـلهن بىـر ۋاقىتتـا 
. سىلهر يهنه بۇ زېمىننى ئالالھنىڭ ياراتقانلىقىغـا مهسـئۇل بولۇشـۇڭالر كېـرهك

ئاشــۇ ھاكىمىيهتلهرنىــڭ خاتــالىقلىرىنى تىرىــشىپ ئۆزگهرتىــپ، قــانۇن تــۈزۈش 
ه ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقىنى ئهزهلدىن ئالالھدىن قورقمايدىغان، يولـسىز ھوقۇقى ۋ

ئالالھنىـڭ بهنـدىلىرىگه . كىشىلهرنىڭ قوللىرىـدىن قايتۇرۇۋېلىـشىڭالر كېـرهك
رهھبهرلىــك قىلىــشنى ئۆتكۈزۈۋېلىــپ، ئالالھنىــڭ قــانۇنى بــويىچه ھــاكىمىيهت 

ھنىــڭ باشــقۇرۇپ، قىيــامهت كــۈنى ھهممىنــى بىلگــۈچى، ھهممىــگه قــادىر ئالال
ــم ــشىڭالر الزى ــتۈرۈلىدىغانلىقىغا ئىشىنى ــئۇلىيىتى سۈرۈش ــدا مهس ــا . ئالدى مان

  .دېيىلىدۇ) كۈرهش(» جىھاد«مۇشۇنىڭ ئۈچۈن تىرىشىش 
 

  مۇھاكىمه
  نىڭ ئاساسى نېمه؟ھاتئىسال. 1
  ئىسالم مۇسۇلمانالردىن نېمىنى تهلهپ قىلىدۇ؟. 2
  .نىڭ كونكرېت مهنىسىنى بىلىۋېلىڭالر»جىھاد«. 3

  
         بىر مۇشهققهتلىك يولدۇر بىر مۇشهققهتلىك يولدۇر بىر مۇشهققهتلىك يولدۇر بىر مۇشهققهتلىك يولدۇر----مرانلىق ئۇسۇلىمرانلىق ئۇسۇلىمرانلىق ئۇسۇلىمرانلىق ئۇسۇلىھۆكۈھۆكۈھۆكۈھۆكۈ

 
بىــراق كۆپچىلىــك شــۇنى بىلىــشى كېرهككــى، ھۆكۈمرانلىــق بولــسا بىــر 

. ئۇ ئادهمنىڭ قهلبىـده نهپـسانىيهتچىلىكنى قوزغىتىـدۇ. قورقۇنۇشلۇق ئىشتۇر
ئهگهر يهر شـارىدىكى بــايلىقالر، ئىنــسانالرنىڭ ھايـاتى بىزنىــڭ باشقۇرۇشــىمىزدا 

. نهپـسىمىز يوغىنـاپ، بارغانـسېرى ئاچكۆزلىـشىپ كېتىمىـزبولىدىغان بولـسا، 
ــارتىۋېلىش ئۇنچىــۋاال تهس ئهمهس ــۆزىمىزنى . ھــاكىمىيهتنى ت ــولغىنى ئ تهس ب

ئىالھقا ئايالندۇرۇۋالماي، يهنىال ئالالھنىڭ قۇلى ساالھىيىتىمىز بىلهن خىزمهت 
ر زالىـم ئويالپ بېقىڭالر، بىر زالىم ھۆكۈمراننى ئاغدۇرۇۋېتىپ، ئـۆزهڭال. قىلىش

ــسۇن؟  ــى بول ــېمه ئهھمىيىت ــڭ ن ــداق قىلغاننى ــساڭالر، بۇن ــۈمران بولىۋال ھۆك



 

 .271. 

شۇڭالشـــقا ســـىلهرنى بۇنـــداق قـــاتتىق ســـىناق بىـــلهن مهشـــغۇل بولۇشـــقا 
چاقىرىشتىن ئىلگىرى، ئىسالم ئالدى بىلهن سـىلهرنى ئالـدىن تهربىيىلىنىـپ 

ــدۇ ــش زۆرۈر دهپ قاراي ــارلىق قىلى ــسىيهتچ. تهيي ــى شهخ ىلىك ۋه قهلبىڭالردىك
ــاكى باشــقا -ھــاۋايى ــپهئهت ي ــۇرۇپ، شهخــسىي مهن ــۋهتمهي ت ھهۋهســنى چىقىرى

-مهنپهئهت ئۈچۈن ئهمهس، پهقهت ئالالھنىڭ رازىلىقى ۋه ئىنسانىيهتنىڭ بهخت
سائادىتى ئۈچـۈن كـۈرهش قىلىـدىغان پـاك قهلـبكه ۋه ئېـسىل پهزىلهتـكه ئىـگه 

مۇشــۇنداق . مايــدۇبولمــاي تــۇرۇپ، ھــاكىمىيهتنى تــارتىۋېلىش ھوقۇقــۇڭالر بول
-ئهخالقى پهزىلهتلهرنى ھازىرالپ بولغاندىن كېـيىن ھوقـۇق تۇتـساڭالر، نهپـسى

ــايه  ــي رىئ ــا قهتئى ــڭ قانۇنىغ ــى ئالالھنى ــتىن، بهلك ــشىڭالرغا ئهگهشمهس خاھى
سىلهرنىڭ ئىمان كهلىمىسىنى ئېيتىپ ئىسالمغا كىرگهنلىكىڭالر، . قىلىسىلهر

 ھۇجـۇم قىلىـشقا، ھهمـده ئـالالھ ۋه ھهرگىزمۇ ئىسالمنىڭ سىلهرنى باشـقىالرغا
ئۇنىڭ رهسۇلىنىڭ نامى بىلهن ئالالھقا ئاسـىيلىق قىلغـان ئاشـۇ خـائىنالردهك 

بهلكى سىلهرنىڭ مۇشۇنداق ئۇلۇغ . يامانلىقالرنى قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى ئهمهس
ۋهزىپىنى ئورۇنلىشىڭالردىن ئىلگىرى، ئىـسالم سـىلهرنى ئالـدى بىـلهن قهيـسهر 

ــراده بىــلهن،  ــتىگه ئاالاليــدىغان بولــۇپ ئى ــۇنداق ئېغىــر ۋهزىپىنــى ئۈس مۇش
  .تهربىيىلىنىشى زۆرۈر دهپ قارىغانلىقىدۇر

 

  مۇھاكىمه
زالىم ھۆكـۈمرانالردىن ھـاكىمىيهتنى تارتىۋالىـدىغان مۇسـۇلمانالر قانـداق 

  شهرتلهرنى ھازىرلىشى زۆرۈر؟ نېمه ئۈچۈن؟

 
         تهربىيىلىنىش دهرسلىكى تهربىيىلىنىش دهرسلىكى تهربىيىلىنىش دهرسلىكى تهربىيىلىنىش دهرسلىكى----»»»»ئىبادهتئىبادهتئىبادهتئىبادهت««««

 
اكات ۋه ھهج قىلىش قاتارلىقالر ئهمهلىيهتته بىر خىل ئالـدىن ناماز، روزا، ز

ــسى . تهييــارلىق قىلىــش ۋه تهربىيىلىنىــشتۇر ــۇ خــۇددى دۇنيــادىكى ھهر قاي ب
دۆلهتلهرنىڭ ئارمىيه، ساقچى، خىزمهتچى خادىمالرنى ئالدىن تهربىيىلهپ ئاندىن 

دىغان ئوخــشاشال ئىــسالممۇ خىــزمهتكه چاقىرىــ. خىــزمهتكه قويغانغــا ئوخــشايدۇ
 جىھـاد ۋه غـاكىشىلهرنى مۇشۇنداق ئالـدىن تهربىـيىلهپ، ئانـدىن كېـيىن ئۇالر

ئوخشىمايدىغان يېرى شۇكى، دۇنيادىكى . باشقا مۇقهددهس ۋهزىپىلهرنى تاپشۇرىدۇ
 ھۆكۈمهت خادىملىرىنىڭ پـاك قهلـب، ئالالھـدىن قورقـۇش ،ھهر قايسى دۆلهتلهر

ــدۇ ــىنى تهلهپ قىلماي ــگه بولۇش ــتىگه ئى ــسى . پهزىلى ــڭ ھهممى ــۇڭا، ئۇالرنى ش
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بولــۇپ، باشــقىالرنىڭ بۇزۇقچىلىــق قىلىــش، ھــاراق ) شــهكىلۋاز(رهســمىيهتچى 
. ئىچىش، ئالدامچىلىق قىلىش قاتارلىق يامان ئىشلىرى بىلهن كارى بولمايـدۇ

ــسالم ــا ئى ــدىغىنى،ئهمم ــزمهتچىلهردىن تهلهپ قىلى ــان خى ــۇل قىلغ  دهل ، قوب
ورقـۇش، ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلىـشنى پهزىلهت، ئىسالم ئالالھـدىن ق-ئهخالقى

ــمىيهتچىلىك  ــهكىلۋازلىقتىن(رهس ــدۇ) ش ــا قويى ــتۈن ئورۇنغ ــسالمنىڭ . ئۈس ئى
ــڭ  ــارىدا ئالالھنى ــشىلهر يهر ش ــلهن كى ــراده بى ــسهر ئى ــۇالرنى قهي ــسىتى ئ مهق
ــا،  ــر ۋاقىتت ــلهن بى ــش بى ــپ قىلى ــنى تهرغى ــدىكى دۆلهت قۇرۇش ھۆكۈمرانلىقى

ردهك ئىكهنلىكىنـى ئهمهلىـي ھهرىكىتـى ئۆزلىرىنىڭ تىلى بىلهن دىلىنىـڭ بىـ
ئهگهر ئـۇالر جىھـاد . بىلهن ئىسپاتلىيااليدىغان قىلىپ تهربىيىلهشتىن ئىبارهت

قىلسا، ھهرگىزمۇ بايلىق ۋه يهر زېمىننى مهقسهت قىلمايدۇ، بهلكى ئالالھنىـڭ 
سائادىتىنى مهقسهت قىلىدۇ، ھهمـده بـۇنى -رازىلىقىنى، ئىنسانىيهتنىڭ بهخت

ئهگهر ئـۇالر غهلىـبه قىلـسا، ھهرگىزمـۇ . ى ئـارقىلىق ئىـسپاتاليدۇئۆز ھهرىكىتـ
ئهكسىچه ئالالھنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى ناھايىتى . ئۆزىنى كۆرسىتىپ غادىيىۋالمايدۇ

ئهگهر ئــۇالر ھۆكــۈمران بولــسا، خهلقنــى ھهرگىزمــۇ ئالالھــدىن . كهمــتهر تۇتىــدۇ
-ۇنيــادىكى مــالئهگهر ئــۇالر د. باشــقىالرنىڭ قۇلىغــا ئايالنــدۇرۇپ قويمايــدۇ
مۈلــۈكلهرنى ھهرگىزمــۇ ئــۆزى ۋه -مۈلــۈكلهرگه ئىگىــدارچىلىق قىلــسا، بــۇ مــال

خــۇددى ســاداقهتمهن ۋاكالهتچىــدهك، . دوســتلىرىنىڭ چــۆنتىكىگه ســالمايدۇ
ئىنتايىن ئۇلـۇغ بىـر زاتنىـڭ ئـۆزىنى ھهر ۋاقىـت كۆزىتىـپ تۇرىـدىغانلىقىنى، 

دوكـالت قىلىـشى زۆرۈرلـۈكىنى بارلىق ھېساۋاتلىرىنى قىلچه قالدۇرماي ئۇ زاتقا 
ھېس قىلىپ، ئالالھنىڭ بۇ نېئمهتلىرىنى ئىنتايىن ئاقىالنىلىك بىـلهن كهڭ 

تىن باشقا يهنه باشـقىچه تهربىيىلىـنىش »ئىبادهت«. خهلققه تهقسىملهپ بېرىدۇ
سـىلهر «: ئىسالم بۇ كىـشىلهرنى تهربىـيىلىگهن ۋاقىتتـا، ئۇالرغـا. ئۇسۇلى يوق

جىھـاد ! ئالغـا. ىكى ئهڭ سادىق قۇللىرىغـا ئايالنـدىڭالرھازىر ئالالھنىڭ زېمىند
ھاكىمىيهت بېـشىدىكى ئالالھقـا ئاسـىيلىق قىلغـانالرنى يوقىتىـپ، ! قىلىڭالر

 ئالالھ مۇنداق دهيدۇ؛. دهيدۇ» !خهلىپىلىك ھوقۇقىنى قايتۇرۇپ كېلىڭالر
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  كىمهمۇھا
نېمه ئۈچۈن ئۇلۇغۋار نىشاننى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، مۇسـۇلمانالرنىڭ . 1

  ئارقىلىق تهربىيىلىنىشى زۆرۈر؟» ئىبادهت«
مۇســۇلمانالر ھوقــۇق تۇتــسا، ھاكىمىيهتنىــڭ خاراكتېرىــده قانــداق . 2

  ئۆزگىرىش بولىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن؟

  
    ئالالھقا ئىشهنگهنلهر باشقۇرغان ھاكىمىيهتنىڭ شهپقىتىئالالھقا ئىشهنگهنلهر باشقۇرغان ھاكىمىيهتنىڭ شهپقىتىئالالھقا ئىشهنگهنلهر باشقۇرغان ھاكىمىيهتنىڭ شهپقىتىئالالھقا ئىشهنگهنلهر باشقۇرغان ھاكىمىيهتنىڭ شهپقىتى

 
ــارمىيه، ســاقچى، ســ ــارلىق ئ ــېقىڭالر، ئهگهر ھۆكۈمهتنىــڭ ب ــويالپ ب ىلهر ئ

سوتچى قاتـارلىق ئهمهلـدارالرنىڭ ھهممىـسى ئالالھقـا ئىـشىنىدىغان، قىيـامهت 
كۈنىدىكى سـوتقا تارتىلىـشقا ئىـشىنىدىغان كىـشىلهر بولـسا، ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه 

ىلىكنـى پهرمانلىرىنىڭ ھهممىـسى ئىالھـى يېتهكچ-ھۆكۈمهتنىڭ بارلىق قانۇن
ئاساس قىلىپ تۈزۈلۈپ، ئۇنىڭدا قىلچىلىكمۇ ئادالهتسىزلىك ۋه پاراسهتسىزلىك 

ھهرىكهتـلهر ۋاقتىـدا تۈزىتىلـسه، ھۆكۈمهتمـۇ ھهر -بولمىسا، بارلىق يامان ئىـش
-ۋاقىــت ھهر جايــدا ئــۆز ھوقــۇقى ۋه مــاددىۋى ئهســلىھهلهر ئــارقىلىق ئهخالقــى

، كهڭ خهلـــق ئاممىـــسى پهزىلهتنـــى ياخشىلىـــسا، بۇنـــداق ئهھـــۋال ئاســـتىدا
ــازراق ! ھه-شــهپقهت قانچىلىــك چــوڭ بولىــدۇ-ئېرىــشىدىغان مېھــرى ســىلهر ئ

ئويالنــساڭالر، بــۇ خىــل ھۆكــۈمهت مهلــۇم مهزگىــل ھــاكىمىيهت يۈرگۈزگهنــدىن 
كېيىن، خهلقنىڭ ناچار ئادهتلىرىنىڭ تۈزىتىلگهنلىكىنى، بارلىق بۇزۇقچىلىـق 

ــــــسىنىڭ چهكلهنگهنل ــــــاتوغرا ۋه پهسكهشــــــلىكلهرنىڭ ھهممى ــــــى، ن ىكىن
بۇنـداق . تهربىيىلىنىشلهرنىڭ تۈپ يىلتىزىدىن يوقىتىلغانلىقىنى بايقايـسىلهر

ھــامىيلىق ئاســتىدا، كىــشىلهر ئــادالهت ئىچىــده، خــاتىرجهم، ئــاق كۆڭۈللــۈك 
ئىلگىرى ئـۇزۇن . خۇرام تۇرمۇش كهچۈرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ-بىلهن خۇشال

ئاسـتا - خهلق، ئهمدىلىكته ئاسـتامۇددهت يولسىز كىشىلهرنىڭ باشقۇرۇشىدىكى
ئۇالرنىڭ نهچچه يۈز يىلالردىن بۇيان جىنايهت بىـلهن . ھهقىقهتنى تونۇپ يېتىدۇ

قايمۇقتۇرۇلغان قهلبى، ھهقىـقهت نـۇرى بىـلهن يۇرۇتۇلىـدۇ ۋه ئـۇنى باشـقىالرغا 
ال ئۆزلىرىنىڭ ھهقىقىـي نىڭئۇ چاغالرغا بارغاندا، خهلق پهقهت ئالالھ. يهتكۈزىدۇ

ــداق شــهيئىنىڭ ئىگىــسى  ــادهممۇ (ئىكهنلىكىنــى، ئالالھــدىن باشــقا ھېچقان ئ
ئۇالرغـا ھۆكۈمرانلىـق قىلىـشىغا بولمايـدىغانلىقىنى، ئـالالھ، ) شۇنىڭ ئىچىـده

سهمىمىي، سادىق پهيغهمبهرلىرى ئارقىلىق، ئىنسانىيهتكه ھهقىقهتكه مۇناسىپ 
هتنى ناھـايىتى كېلىدىغان قانۇننى ئاتا قىلغانلىقىدىن ئىبارهت بۇ ئاددى ھهقىق
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بۈگۈنكى كۈندىكى ئىنتايىن قىيىن ئىشالر، ئۇ چاغالرغا . ئوڭايال ھېس قىالاليدۇ
-بۈگـۈنكى كۈنـده تىـل. بارغاندا، كىشىلهر تهرىپىدىن ئاسانال قوبۇل قىلىنىـدۇ

يېزىق بىلهن چۈشهندۈرۈش تهس بولغان ئىشالرنى، كىشىلهر قىلچه قىينالمـايال 
ئادهمنىڭ ئـادهمگه ھۆكۈمرانلىـق «ردا كىشىلهر، چۈنكى ئۇ چاغال. قوبۇل قىلىدۇ

ئوتتۇرىــسىدا » ئالالھنىـڭ ئــادهمگه ھۆكۈمرانلىـق قىلىــشى«بىــلهن » قىلىـشى
قانچىلىك چوڭ پهرقنىڭ بارلىقىنى ئۆز كـۆزى بىـلهن كـۆرۈپ، ئىمـانى تېخىمـۇ 

يىگانه ئـالالھ مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالم ئـارقىلىق -يهككه. مۇستهھكهملىنىدۇ
بـۇ خـۇددى تىــكهن . الھـى ۋهھىيلهرنـى ھهرگىزمـۇ رهت قىلمايـدۇيهتكـۈزگهن ئى

چۈنكى ئۇ چاغدا ئۇالر گۈل بىلهن . ئهمهس، گۈل ئۈنگهندهكال ئاسان ئىش بولىدۇ
ئــۇ چــاغالردا يهنه ئىــسالم ھهقىقىتىنــى . تىكهننــى پهرقلهندۈرهلهيــدىغان بولىــدۇ

ڭ ئىچىدىن قوبۇل قىلماي، كۇفرىدا تۇرۇۋالىدىغان، جاھىل كىشىلهردىن مىڭنى
 .بىر نهچچىسى چىقمايدۇ

  !قېرىنداشالر
ئهمدى مهن سىلهرنىڭ ناماز، روزا، زاكات، ھهج قاتارلىقالرنىـڭ مهقـسىتىنى 

ئىلگىــرى ســىلهر ئىزچىــل تــۈرده . تولــۇق چۈشىنىــشىڭالرنى ئۈمىــد قىلىــمهن
ئىبـادهتلهرگه ئوخـشاش دهپ خاتـا ) Pujapat(نـى ھىنـدى دىنىـدىكى »ئىبادهت«

سىلهر ئىلگىـرى نامـاز، روزا، زاكـات، ھهج قاتارلىقالرنىـڭ بىـر . رتونۇپ كهلدىڭال
دهل مۇشـۇ . ئۇلۇغ بۇرچ ئۈچۈن تهييارلىق قىلىش ئىكهنلىكىنى بىلمهيتـتىڭالر

چۈنكى، قهلبىڭالردا بۇ . سهۋهبتىن بۇ ئهمهللهرنى قىلچه مهقسهتسىز قىالتتىڭالر
 ئهمــدى مهن .ئۇلـۇغ بـۇرچ ئۈچــۈن تهييـارلىق قىلىــش نىيىـتىڭالر يــوق ئىـدى

ــداق ئادهملهرنىــڭ  ــاي، بۇن ــادهت«ســىلهرگه شــۇنى ئهســكهرتىپ قوي ىنىــڭ »ئىب
ھېچقانــداق ئهھمىيىتــى بولمايــدۇ، چــۈنكى ئۇالرنىــڭ قهلبىــده جىھــاد قىلىــش 

ــۇت ئهمهس ــسىتى مهۋج ــسىتىنىمۇ . مهق ــڭ مهق ــۇالر يهنه جىھادنى ــۇنداقال، ئ ش
ئهگهر ســـــىلهر مۇشـــــۇنداق قىلـــــچه ئهھمىيىتـــــى يـــــوق . چۈشـــــهنمهيدۇ

لىرىڭالرغــا تايىنىــپ ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى قولغــا كهلتــۈرمهكچى »ئىبــادهت«
بولغان بولساڭالر، ئۇنداقتا سىلهر، قىيامهت كۈنى ئالالھ بىـلهن يـۈز كۆرۈشـكهن 
ـــداق  ـــسىنىڭ قان ـــي نهتىجى ـــشلىرىڭالرنىڭ ئهمهلى ـــان ئى ـــتىڭالردا، قىلغ ۋاق

 .بولغانلىقىنى بىلىپ قالىسىلهر

  مۇھاكىمه
هنگهن كىشىلهر يۈرگۈزگهن ھاكىمىيهتنىڭ خهلقـقه ئېلىـپ ئالالھقا ئىش. 1

 .سائادىتىنى چۈشىنىۋېلىڭالر-كېلىدىغان بهخت
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ھاكىمىيهت نېمه ئۈچۈن ئىالھى يېتهكچىلىكنى ئاساس قىلىپ قـانۇن . 2
  سائادهتكه ئېرىشىدۇ؟-تۈزسه ئىنسانىيهت ھهقىقىي بهخت

ىلىـــشتىكى لهرنـــى ق»ئىبـــادهت«نامـــاز، روزا، زاكـــات، ھهج قاتـــارلىق . 3
ھهقىقىي مهقسهتنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلىۋېلىڭالر ۋه ئۆز ئهمهلىيىتىڭالرغـا 

  .تهدبىقالپ بېقىڭالر

 
  لېكسىيه جىھادنىڭ مۇھىملىقى- 2

 
 !ئىسالمى قېرىنداشالر

نىـــڭ »ئىبـــادهت«ۋه » شـــهرىئهت«، »دىـــن«ئىلگىـــرى ھهر قايـــسىڭالرغا 
  .ىر قېتىم تهكراراليلىئهمدى يهنه ب. مهنىسىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتكهن ئىدىم

 قــانۇن، -نىــڭ مهنىــسى»شــهرىئهت« بويــسۇنۇش، -نىــڭ مهنىــسى»دىــن«
 . قۇلچىلىق قىلىش ياكى مهجبۇرى ئهمگهك-نىڭ مهنىسى»ئىبادهت«

 
        نىڭ مهنىسىنىڭ مهنىسىنىڭ مهنىسىنىڭ مهنىسى»»»»دىندىندىندىن««««

 
ئهگهر سىلهر مهلۇم ئادهمنىڭ بۇيرۇقىنى ئـاڭالپ ئىتـائهت قىلىـپ، ئۇنىـڭ 

پ قىلساڭالر، بۇ سـىلهرنىڭ ئۇنىـڭ سىلهرنىڭ رهھبىرىڭالر ئىكهنلىكىنى ئېتىرا
شـۇنىڭ . نـى قوبـۇل قىلىـپ، ئۇنىڭغـا بويـسۇنغانلىقىڭالرنى بىلدۈرىـدۇ»دىنى«

بىــلهن ئــۇ ســىلهرنىڭ رهھبىــرىڭالر، ســىلهر ئۇنىــڭ قــول ئاســتىدىكى كىــشىلهر 
» شـهرىئهت« يهنـى ،»قـانۇن«ئۇنىـڭ بـۇيرۇقى سـىلهرگه نىـسبهتهن . بولىسىلهر

. هر قانداق تهلىپىنى بىرمـۇ بىـر ئورۇندايـسىلهرشۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ ھ. بولىدۇ
ئۇ چهكلىـگهن ئىـشالرنى . ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئىجرا قىلىسىلهر

ھهرىكىتىڭالر ئۇ بهلگىلىگهن دائىرىدىن ھالقىپ -سىلهرنىڭ ئىش. قىلمايسىلهر
نى بىرىڭالر بىلهن بولغان مۇناسىۋهتته، ئىشلىرىڭالر-سىلهر ئۆزئارا بىر. كهتمهيدۇ

دهسـتۇرالردا، ئۇنىـڭ كۆرسهتمىـسىگه -تـارتىش، دهۋا-بىر تهرهپ قىلىشتا، تاالش
سـىلهرنىڭ بـۇ خىـل ...... رىئايه قىلىپ، ئۇنىڭ قارارىنى قوبـۇل قىلىـسىلهر

 .دېيىلىدۇ» ئىبادهت«ياكى » قۇلچىلىق قىلىش«پۇزىتسىيهڭالر 
ـــشىدۇ ـــۇش ئايدىڭلى ـــانالردىن تون ـــۇقىرىقى باي ـــن«. ي ـــته » دى ئهمهلىيهت

بولـسا قانۇنغـا » ئىبادهت«ھۆكۈمهتنىڭ قانۇنى، » شهرىئهت«ۆكۈمهتنىڭ نامى، ھ
سىلهر كىمنىڭ رهھبهرلىكىنى قوبۇل قىلىـپ، شـۇنىڭ قـول . رىئايه قىلىشتۇر
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ــتىدا بولىدىكهنــسىلهر، شــۇنىڭ  ئهگهر . غــا كىــرگهن بولىــسىلهر»دىنــى«ئاس
غـا »دىنـى«ڭ سـىلهرنىڭ رهھبىـرىڭالر ئـالالھ بولـسا، ئۇنـداقتا سـىلهر ئالالھنىـ

ئهگهر سـىلهرنىڭ رهھبىـرىڭالر مهلـۇم بىـر پادىـشاھ بولـسا، . كىرگهن بولىسىلهر
ــشاھنىڭ  ــۇ پادى ــىلهر ش ــى«س ــسىلهر»دىن ــرگهن بولى ــا كى ــىلهرگه . غ ئهگهر س

رهھبهرلىك قىلىۋاتقىنى دۆلهت ياكى دۆلهتنىڭ مهلـۇم ئىجتىمـائىي تهشـكىالتى 
ئومـۇمهن . رگهن بولىـسىلهرغـا كىـ»دىنـى«بولسا، ئۇنداقتا سـىلهر پۇقراالرنىـڭ 

قىلىپ ئېيتقاندا، سىلهرنىڭ بوينـۇڭالردا كىمنىـڭ سـىرتمىقى بولـسا، شـۇنىڭ 
سىلهر كىمنىڭ قانۇنىغا رىئايه قىلساڭالر، شۇنىڭ . دا بولغان بولىسىلهر»دىنى«

ئۈچۈن مهجبۇرى ئهمگهك قىلغـان، يهنـى قۇلچىلىـق قىلغـان بولـۇپ، شـۇنىڭغا 
 .قىلغان بولىسىلهر» ئىبادهت«

 

  مۇھاكىمه
نىــــڭ كونكرېــــت مهنىــــسىنى »ئىبــــادهت«، »شــــهرىئهت«، »دىــــن«. 1

 .بىلىۋېلىڭالر
» ئىبـادهت«دا ئىكهنلىكىڭالرنـى ۋه كىمـگه »دىـن«ئۆزۈڭالرنىڭ قايـسى . 2

  .قىلىۋاتقانلىقىڭالرنى چوڭقۇر مۇالھىزه قىلىپ بېقىڭالر

 
        بىر ئادهمنىڭ ئىككى دىنغا كىرىشى مۇمكىن ئهمهسبىر ئادهمنىڭ ئىككى دىنغا كىرىشى مۇمكىن ئهمهسبىر ئادهمنىڭ ئىككى دىنغا كىرىشى مۇمكىن ئهمهسبىر ئادهمنىڭ ئىككى دىنغا كىرىشى مۇمكىن ئهمهس

 
ىلهر ئايدىڭ بولغاندىن كېـيىن، بىـر ئادهمنىـڭ ئىككـى يۇقۇرىدىكى مهسىل

ـــــن« ـــــانال »دى ـــــى ئاس ـــــۇمكىن ئهمهس ئىكهنلىكىن ـــــشىنىڭ م ـــــا كىرى غ
الر ئىچىـدىن، سـىلهر پهقهت بىرنـى »دىـن«چۈنكى نۇرغۇن . چۈشىنىۋاالاليسىلهر
نۇرغۇن قانۇنالر ئىچىدىن سـىلهر پهقهت ئۆمـۈر بـويى رىئـايه . تاللىشىڭالر كېرهك

) چوقۇنۇش ئـوبيېكتى(نۇرغۇن مهئبۇدالر . ىال تاللىشىڭالر الزىمقىلىدىغان بىرىن
ــرهك ــىلهر پهقهت بىرســىگىال چوقۇنۇشــۇڭالر كې ــدىن س ــىلهر، . ئىچى ــم س بهلكى

ئېتىقادى جهھهتـته، مهلـۇم رهھبهرلىكنـى قوبـۇل قىلـدىم، ئهممـا ئهمهلىيهتـته 
ه باشـقا باشقا بىرىگه بويسۇنىمهن، مهلۇم بىرىگه چوقـۇنىمىز، ئهممـا ئهمهلىيهتـت

بىرسىگه ئىتائهت قىلىمىز، قهلبىمىزده مهلۇم قانۇنغا ئېتىقاد قىلىمىز، ئهممـا 
ــز دېيىــشىڭالر  ــانۇننى ئاســاس قىلىمى ــر ق ــدىلىك تۇرمۇشــىمىزدا باشــقا بى كۈن

مېنىـــڭ بۇنـــداق قاراشـــلىرىڭالرغا بېرىـــدىغان جـــاۋابىم شـــۇكى، . مـــۇمكىن
) ۇشـۇنداق قىلـدىڭالرئهمهلىيهتـته سـىلهر م(شۈبھىسىزكى، بۇنداق قىلغـانلىق 
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ئهمهلىيهتـته سـىلهر كىمـگه . مۇشرىكلىك پۈتـۈنلهي سـاختىدۇر. مۇشرىكلىكتۇر
سىلهر ئۇنى . نىڭ ئهگهشكۈچىسى ھېسابلىنىسىلهر»دىنى«بويسۇنساڭالر، ئۇنىڭ 

ئۆزۈڭالرنىڭ رهھبىرى دهۋېلىپ، ئۇنىڭغا بويسۇنمىـساڭالر، ئهممـا سـىلهر ئۇنىـڭ 
ڭالر، بـۇ قىپقىزىـل  يالغـان ئېيتقىـنىڭالر دهۋالسا» دىنىم«نى مېنىڭ »دىنى«

ــېمه  ئهمهســمۇ؟ ســىلهرنىڭ دىلىڭــالر بىــلهن تىلىڭالرنىــڭ بىــر بولغىنىنىــڭ ن
ــڭ  ــتا ئۇنى ــدىلىك تۇرمۇش ــىلهر كۈن ــسى؟ س ــهرىئىتى«پايدى ــپ »ش ــن ھالقى دى

ئهممـا . كه ئىتائهت قىلـدىڭالر»شهرىئهت«ئۇنىڭ ئۈستىگه باشقا بىر . كهتتىڭالر
ـــۆزۈڭالرنى ئاشـــۇ  ـــداق »ىئهتشـــهر«ئ ـــدىڭالر، بۇن كه ئېتىقـــاد قىلىمىـــز دهۋال

سىلهر ئـۆزۈڭالرنى بىرسـىگه . قىلغىنىڭالرنىڭ ھېچقانداق ئهھمىيىتى بولمايدۇ
چوقۇنىمهن دهۋېلىپ، ئۇنىڭ ئالدىدا باش ئۇرۇپ، رېئال تۇرمۇشـتا باشـقا بىـرىگه 

 پۈتـۈنلهي بىـر) سـهجده قىلغىـنىڭالر(ئىتائهت قىلساڭالر، بـۇ بـاش ئۇرغۇنـۇڭالر 
ــدۇ ــكهت بولى ــسىلهر. ســاختا ھهرى ــرىگه چوقۇنى ــقا بى ــته ســىلهر باش . ئهمهلىيهت

. نى شـۇنىڭ ئۈچـۈن قىلىـپ، ئۇنىـڭ بـۇيرۇقىنى ئىجـرا قىلىـسىلهر»ئىبادهت«
ــش ــىلهرنىڭ ئى ــدىن، س ــۇيرۇقى تۈپهيلى ــڭ ب ــگه -ئۇنى ــتىڭالر چهكلىمى ھهرىكى

ــمه  ــسىلهر، ھهم ــزمهت قىلى ــده خى ــگهن دائىرى ــۇ بهلگىلى ــىلهر ئ ــدۇ، س ئۇچراي
ئۇنىڭ بهلگىلىمىسى . ئىشلىرىڭالردا ئۇنىڭ بهلگىلىمىسىنى ئاساس قىلىسىلهر

سـېتىق قىلىـسىلهر، ئىـشلىرىڭالردا ئۇنىـڭ ھۆكـۈمىگه ئىتـائهت -بويىچه سـودا
بـــويىچه » شـــهرىئىتى«قىلىـــسىلهر، ئۆزئـــارا مۇناســـىۋهتلىرىڭالرنى ئۇنىـــڭ 

ۇيرۇقى ئۇنىـــڭ بـــ. ھوقـــۇق دائىرهڭالرنـــى ئايرىيـــسىلهر. قېلىپالشتۇرۇســـىلهر
مۈلكۈڭالرنى، ھهتتا -قوللىرىڭالرنى، مال-تۈپهيلىدىن، سىلهر يۈرهك، مېڭه، پۇت

شۇڭا سىلهرنىڭ نېمىگه . ھاياتىڭالرنى ئۇنىڭ بىر تهرهپ قىلىشىغا تاپشۇرۇسىلهر
ـــدىلىك ئىـــش ھهرىكىـــتىڭالردا -ئېتىقـــاد قىلىـــشىڭالردىن قهتئىيـــنهزهر، كۈن

ھهرىكىـتىڭالر -قتا بۇ كۈندىلىك ئىشئېتىقادىڭالرغا خىالپلىق قىلساڭالر، ئۇندا
بۇنداق ئهھۋالدا، . ئهتكهنلىرىڭالرنىڭ ئېنىق پاكىتى بولىدۇ-سىلهرنىڭ قىلغان

يـاكى بـۇ ھېچنهرسـىگه . ئېتىقاد ھهققىده سۆز ئـېچىش ئىمكـانىيىتى بولمايـدۇ
ــاالس ــدۇ، خ ــاد بولى ــدىغان ئېتىق ــۇم پادىــشاھنىڭ . ئهزرىمهي ــىلهر مهل ئهگهر س

ـــى« ـــس»دىن ـــا تهۋه بول ـــڭ غ ـــى«اڭالر، ئالالھنى ـــسىلهر »دىن ـــا سىغماي تهۋه (غ
يـاكى ئـۆز دۆلىتىڭالرنىـڭ » دىنى«مهيلى گىرمانىيىلىكلهرنىڭ ). بواللمايسىلهر

غــا تهۋه بولــۇش »دىنــى«غــا تهۋه بولــۇڭالر، ئوخــشاشال ئالالھنىــڭ »دىنــى«
غـا تهۋه بولـساڭالر، »دىنـى«ئهگهر سىلهر ئالالھنىـڭ . ئىمكانىيىتىڭالر بولمايدۇ

تهۋه بولـــۇش ئىمكـــانىيىتىڭالر (غـــا سىغمايــسىلهر »دىــن«شال باشـــقا ئوخــشا
ــدۇ ــارلىقىنى، ). بولماي ــنهزهر، قهيهرده شــېرىكنىڭ ب ــداق بولۇشــتىن قهتئىي قان
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ياۋىـداقالر بىـلهن تولغـانلىقىنى تولـۇق چۈشىنىۋېلىـشىڭالر -قهيهرنىڭ يالغـان
 .كېرهك
 

  مۇھاكىمه
ه بولۇشـى مـۇمكىن غـا تهۋ»دىـن«نېمه ئۈچۈن بىـر ئادهمنىـڭ ئىككـى . 1

  بولمايدىغان ئىش دهيمىز؟
غا ئېتىقاد قىلىـمهن دهپ قويـۇپ، »دىن«ئهگهر بىر ئادهم ئاغزىدا پاالنى . 2

نىڭ قانۇنى بويىچه ياشىسا، ئۇنـداق ئـادهملهرنى »دىن«ئهمهلىيىتىده باشقا بىر 
 .نېمه دهپ ئاتايمىز؟ ئۆز ئهمهلىيىتىڭالرغا تهدبىقالپ بېقىڭالر

 
    ھوقۇقنى تهلهپ قىلىدۇھوقۇقنى تهلهپ قىلىدۇھوقۇقنى تهلهپ قىلىدۇھوقۇقنى تهلهپ قىلىدۇ» » » » دىندىندىندىن««««ھهر بىر ھهر بىر ھهر بىر ھهر بىر 

 
يۇقۇرىدىكى مهسىلىلهر ئايدىڭالشقاندىن كېـيىن، كىـشىلهر تهبىئىـيال بىـر 

بولۇشتىن قهتئىينهزهر، چوڭ ھوقۇقنى قولغا » دىن«قايسى . خۇالسىگه كېلىدۇ
بولـــسۇن، » دىنـــى«ئاممىنىـــڭ . كهلتۈرۈشـــنى ئۈمىـــد قىلمايـــدىغىنى يـــوق

ــشاھنىڭ  ــارت» دىنــى«پادى ــۇم پ ــاكى مهل » دىنــى«گۇرۇھالرنىــڭ -ىيهبولــسۇن ي
ــر  ــسۇن، ھهر بى ــى بول ــڭ دىن ــسۇن، ئالالھنى ــن«بول ــاكىمىيىتىنى » دى ــۆز ھ ئ

خـۇددى ھهشـهمهتلىك » دىـن«ھاكىمىيىتى بولمىغان . قۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ
ــۇد  ــالالڭالردىال مهۋج ــىلهرنىڭ ك ــشاش پهقهت س ــسىگه ئوخ ــنىڭ خهرىتى قۇرۇلۇش

ــدۇ ــۆرگىلى ب. بولى ــۇ قۇرۇلۇشــنى ك ــده ب ــدۇيهر يۈزى ــته . ولماي ســىلهر ئهمهلىيهت
ئاللىقاچان پۈتۈن بولغان بىنـادا تۇرغـان بولـساڭالر، كـالالڭالردىكى خهرىتىنىـڭ 

چىقىـسىلهر، -نېمه كېرىكى بولسۇن؟ سىلهر بۇ بىنانىـڭ دهرۋازىـسىدىن كىرىـپ
ئۈســتۈڭالردا ئــۆگزه بــار، تــۆت ئهتــراپ تــام بىــلهن قورشــالغان بولغاچقــا، ســىلهر 

ىنانىڭ خهرىتىسى بويىچه مۇشۇ بىناغـا ئورۇنالشتۇرۇشـۇڭالر ئائىلهڭالرنى مۇشۇ ب
ئهممـا . ئۇنداقتا، سىلهر باشقىالر اليىھىلىگهن بىنـادا تۇرغـان بولىـسىلهر. زۆرۈر

سىلهرنىڭ كالالڭالردا بۇ بىناغا تامامهن ئوخشىمايدىغان باشقا بىر قۇرۇلۇشـنىڭ 
اغلىساڭالرمۇ، بۇنىـڭ خهرىتىسى بار، گهرچه سىلهر بۇ خهرىتىگه چوڭقۇر ئىشهنچ ب

ئــاخىرى باشــقىالر اليىھىــلهپ -نــېمه پايدىــسى بولــسۇن؟ ئهگهر ســىلهر باشــتىن
ــۈ پهقهت  ــته مهڭگ ــى خهرى ــداقتا ھېلىق ــاڭالر، ئۇن ــادا تۇرس ــان بىن ســېلىپ قويغ

ــدۇ ــۇت بولى ــالالڭالردىال مهۋج ــىلهرنىڭ ك ــسى، . س ــان، ئۆگزى ــۈزىگه قۇرۇلغ يهر ي
ۆي بولغاندا ئانـدىن بـۇ بىنـا يـاكى ئىمـارهت تاملىرى بار، ئادهم ئولتۇرااليدىغان ئ
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بــۇ مىــسالغا ئوخــشاش، رېئــال تۇرمۇشــتا پۈتــۈنلهي باشــقا بىــر . ھېــسابلىنىدۇ
» دىـن«غا ئېتىقاد قىلىمهن، ئـۇ »دىن«نى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ، پاالنى »دىن«

ــت ــداق راس ــي، مۇن ــداق ھهقىقى ــسى ...... ئۇن ــداق پايدى ــڭ ھېچقان دېگهننى
دىكى خهرىتىنى قۇرۇلـۇش ھېـسابلىغىلى بولمىغانـدهك، خۇددى كاللى. بولمايدۇ

ــالىمىزدىكى  ــن«خىي ــن«نىمــۇ »دى ــدۇ» دى خــۇددى ھــېچكىم . دېگىلــى بولماي
ــدىكى  ــھهده ئولتۇراقالشــمىغانغا ئوخــشاش، ھــېچكىم خىيالى خىيالىــدىكى اليى

ــى ئاســاس قىلىــپ ياشــىمايدۇ»دىــن« ــۆز  چوقــۇم يهر شــارىدا» دىــن«بىــر . ن ئ
ــا ــۇرۇپ، ق ــاكىمىيىتىنى ق ــدىلىك ھ ــپ، كۈن ــېالن قىلى ــۇيرۇق ئ ــۈزۈپ، ب نۇن ت

تۇرمۇشتىكى بارلىق ئىشالرنى قېلىپالشـتۇرالىغاندا، ئانـدىن ئـۇ بىـر ھهقىقىـي 
ئـۆز ئېھتىياجىغـا ئاساسـهن، ئـۆز » دىـن«شۇڭا ھهر بىـر . دهپ ئاتىلىدۇ» دىن«

ھــاكىمىيىتىنى قــۇرۇپ چىقىــدۇ، پهقهت مۇشــۇنداق بولغانــدىال ئانــدىن ئــۇ 
ـــادهت« ـــو»ئىب ـــڭ ئ ـــدۇنى ـــڭ . بيېكتى بولى ـــدا ئۇنى ـــۇنداق بولغان پهقهت مۇش
پهقهت مۇشۇنداق بولغاندىال ئاندىن ئۇنى . ىنى ئىجرا قىلىشقا بولىدۇ»شهرىئهت«

 .دېيىشكه بولىدۇ» دىنى«ئالالھنىڭ 
 

  مۇھاكىمه
بىلهن ئهمهلىي تۇرمۇشتا » دىن«زامانىمىز كىشىلىرىنىڭ خىيالىدىكى . 1

ئوخشاشمۇ؟ نـېمه ئۈچـۈن بۇنىـڭ ھېچقانـداق » دىن«ئۆزلىرى ئاساسلىنىۋاتقان 
 .ئهھمىيىتى بولمايدۇ؟ ئهمهلىي مىسالالر بىلهن چۈشهندۈرۈڭالر

  .نىڭ تهبىرىنى بايان قىلىڭ»دىنى«ئالالھنىڭ . 2

 
        مىسالالر بىلهن چۈشهندۈرۈشمىسالالر بىلهن چۈشهندۈرۈشمىسالالر بىلهن چۈشهندۈرۈشمىسالالر بىلهن چۈشهندۈرۈش

 
  ).ئاممىنىڭ دىنى(» دىن«دېموكراتىك . 1

سى نـېمه؟ بـۇ دېگهننىڭ مهنى» دىن«ياكى دېموكراتىك » دىنى«ئاممىنىڭ 
دېگهنلىك، بىر دۆلهتتىكى ئهڭ ئالىي ھوقـۇق خهلقنىـڭ قولىـدا بولىـدۇ، ئـۇالر 

دۆلهت . ئــارقىلىق ئــۆزلىرىنى باشــقۇرىدۇ» شــهرىئهت«ئــۆزلىرى تــۈزۈپ چىققــان 
. ئىچىدىكى ھهمـمه ئـادهم ئۆزلىرىنىـڭ دېموكراتىـك ھـاكىمىيىتىگه بويـسۇنىدۇ

ت ھهقىقهتهن دىمۇكراتىيه ئارقىلىق بۇ دۆله. ئۇنىڭغا سادىق بولىدۇ دېگهنلىكتۇر
ھۆكۈمرانلىـــق قىلمىـــسا، دېموكراتىـــك قـــانۇن ئـــارقىلىق خهلـــق تۇرمۇشـــى 

قانـداقمۇ بهرپـا بولىـدۇ؟ ئهگهر بـۇ » دىـن«قېلىپالشتۇرۇلمىسا، بـۇ دېموكراتىـك 
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دۆلهت باشــقا بىــر مىلــلهت يــاكى باشــقا بىــر پادىــشاھنىڭ باشقۇرۇشــىدا بولــسا، 
گهرچه بهزىـلهر ! نهده قالىـدۇ) دېموكراتىـك دىـن(» نـىدى«ئۇنداقتا بۇ ئاممىنىڭ 

غا ئىشهنگهن تهقدىردىمۇ، بۇنىـڭ نـېمه ئهھمىيىتـى بولىـدۇ؟ »دىنى«ئاممىنىڭ 
. غـا مهپتـۇن بولـۇپ يۈرىۋېرىـدۇ»دىن«ئاشۇ دېموكراتىك  ئۇالر پهقهت كۆڭلىدىكى

ــشاھنىڭ  ــى«پادى ــۇت » دىن ــۈن مهۋج ــر ك ــى بى ــڭ دىن ــقا مىللهتنى ــاكى باش ي
 .مهۋجۇت بواللمايدۇ» دىنى« ئاممىنىڭ بولىدىكهن،

  .»دىنى«پادىشاھنىڭ . 2
ــۇ  ــن«ب ــقىالرنىڭ »دى ــۇپ، باش ــگه بول ــا ئى ــالىي ھوقۇقق ــشاھ ئهڭ ئ دا پادى

. يولغــا قويۇلىــدۇ» شــهرىئىتىال«ھهممىـسى ئۇنىڭغــا بويــسۇنىدۇ، پهقهت ئۇنىـڭ 
مرانمـۇ ئهڭ ئالىي ھۆكۈ. ئهگهر بۇنداق قىاللمىسا، بۇ پادىشاھ پادىشاھ بواللمايدۇ

تهبىئىيال » دىنى«تىكلهنسه، پادىشاھنىڭ » دىنى«ئهگهر ئاممىنىڭ . بواللمايدۇ
 .يوقىلىدۇ

 ①.»دىنى«ئهنگلىيىنىڭ . 3
غـا »دىنى«غا، يهنى ھازىرقى ھىندىستان »دىنى«ئهمدى بىز ئهنگلىيىنىڭ 

نىـڭ ھازىرغــا قهدهر مهۋجــۇت بولۇشــىدىكى ســهۋهب، »دىــن«بــۇ . قـاراپ باقــايلى
جـــازا قـــانۇنىنى، ھهق تهلهپ قـــانۇنلىرىنى ئهنگلىـــيىلىكلهر ھىندىـــستاننىڭ 

ــدۇ ــشلىرىڭالر . يۈرگۈزىۋاتى ــارلىق ئى ــدىلىك تۇرمۇشــۇڭالردىكى ب ــىلهرنىڭ كۈن س
ئهنگلىيىلىكلهر بهلگىلهپ بهرگهن دائىره ئىچىده بولىۋاتىدۇ، سـىلهر ھهممىڭـالر 

ارىتىده نىـڭ ئاسـ»دىن«بۇ . ئهنگلىيىلىكلهر نېمه دېسه خوپ دهپ تۇرۇۋاتىسىلهر
غـا ئېتىقـاد قىلىـشىڭالر مـۇمكىن، لـېكىن »دىن«تۇرۇپ، سىلهر بهلكىم باشقا 

نىڭ سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي جهھهتتىكى »دىن«سىلهر ئېتىقاد قىلىۋاتقان ئۇ 
ئهگهر ھىندىــستاننىڭ جــازا قــانۇنى، ھهق تهلهپ . رولــى ئاللىقاچــان يوقالغــان

هنگلىيىلىكلهرنىـڭ بۇيرۇقىغـا قانۇنلىرى ناۋادا ئىجرا قىلىنىشتىن توختىـسا، ئ
نىـڭ يهنه نـېمه ئهھمىيىتـى »دىنى«ھېچكىم ئىتائهت قىلمىسا، ئهنگلىيىنىڭ 

 بولىدۇ؟
  .»دىنى«ئىسالم . 4

پهقهت ئالالھال بۇ زېمىننىڭ ئىگىسى، : نىڭ ئاساسى شۇكى»دىنى«ئىسالم 
 بارلىق ئىنسانالرنىڭ پادىشاھى، شۇڭا ئالالھقىال بويسۇنۇش، ئىنسانالر تۇرمـۇش

ئهڭ : ئىـسالم. گه رىئـايه قىلىـشى الزىـم»شـهرىئىتى«قائىدىلىرىده ئالالھنىڭ 

                                                        
يىلـى سـۆزلهنگهن بولـۇپ، ئهينـى يىلـالردا ھىندىـستان -1938بـۇ نوتـۇق : ئىزاھـات  ①

 .ئهنگلىيه جاھانگىرلىكىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا ئىدى
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ــدۇ ــده دهي ــڭ ئىلكى ــۇقى ئالالھنى ــق ھوق ــالىي ھۆكۈمرانلى ــك. ئ ــۇ دېگهنلى : ب
دۇنيـــادىكى ھهمـــمه ئىـــشالر ئالالھنىـــڭ ئىرادىـــسى بـــويىچه بولىـــدۇ، ســـوت 

ــڭ  ــرى ئالالھنى ــهرىئىتى«مهھكىمىلى ــۇل» ش ــشى، پ ــۈم قىلى ــويىچه ھۆك -ب
گه ئۇيغـــۇن بولۇشـــى، ســـاقچىالرمۇ »شـــهرىئىتى«مىلىلىرى ئالالھنىـــڭ مۇئـــا

زاكاتالر ئالالھنىڭ -ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بويىچه تهرتىپ ساقلىشى، جىزيه، ئۆشره
ــويىچه ــسى ب ــويىچهكۆرسهتمى ــسى ب ــڭ كۆرسهتمى ــده ئالالھنى ــشى، ھهم   يىغىلى

ــشى، ھهق ــا ئىشلىتىلى ــگهن ئورۇنالرغ ــانۇنلىرى ئالالھن-بهلگىلهن ــڭ تهلهپ ق ى
كۆرسهتمىسى بويىچه يۈرگۈزۈلۈشى، ئارمىيىمۇ ئالالھنىـڭ كۆرسهتمىـسى بـويىچه 

قۇۋۋىتى ئالالھنىـڭ يـولى ئۈچـۈن -ھهرىكهت قىلىشى، خهلقنىڭ پۈتكۈل زېھنى
ئۇنـدىن باشـقا يهنه، ئالالھنىـڭ كۆرسهتمىـسىگه رىئـايه . سهرپ قىلىنىشى الزىم

لالھقىال ئىتـائهت قىلىـش قىلىش، يالغۇز ئالالھدىنال قورقۇش، ھهممه ئـادهم ئـا
ــۇر ــرهك، دېگهنلىكت ــۈن، . كې ــتىش ئۈچ ــشانغا يې ــۇ نى ــى، ب ــايىتى ئېنىقك ناھ

الر »دىـن«قانـداقمۇ باشـقا » دىـن«بۇنـداق . ئالالھنىڭ دۆلىتىنى قـۇرۇش زۆرۈر
الر بىـلهن »دىـن«ئۆزىنىـڭ باشـقا » دىـن«بىلهن ھهمكارلىشااليدۇ؟ قايسى بىـر 

ــراپ ق ــشااليدىغانلىقىنى ئېتى ــقا ھهمكارلى ــدۇ؟ باش ــن«ىلى ــشاش »دى ــا ئوخ الرغ
مۇ بارلىق ھۆكۈمرانلىـق ھوقـۇقىنى ئـۆز ئىلكىـگه ئېلىـپ، »دىنى«ئالالھنىڭ 

بۇنـداق بولمىغانـدا خهلقنىـڭ . الرنـى چهكلهشـنى تهلهپ قىلىـدۇ»دىـن«باشقا 
ــدۇ ــۇ . بويــسۇنۇشىنى تهلهپ قىلغىلــى بولماي ــاۋادا ب ــا قىلىنــسا، » دىــن«ن بهرپ

بوالمـــدۇ ۋه يــــاكى » دىنـــى«دىـــشاھنىڭ بوالمـــدۇ، پا» دىنـــى«خهلقنىـــڭ 
. بوالمدۇ، بۇالرنىـڭ ھېچقايسىـسى مهۋجـۇت بواللمايـدۇ» دىنى«كاپىتالىزمنىڭ 

ئهگهر . نىڭ مهۋجۇت بولۇشـىغا رۇخـسهت قىلىنمايـدۇ»دىن«ئومۇمهن، باشقا بىر 
سـىلهر . مهۋجـۇت بولمايـدۇ» دىنـى«مهۋجۇت بولىدىكهن، ئىـسالم » دىن«باشقا 

ئېتىراپ قىلغان تهقدىردىمۇ، بۇنىڭ ھېچقانداق پايدىـسى نى »دىنى«ئالالھنىڭ 
 .بولمايدۇ
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    ﴿!! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç6666 ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ©© ©©!!!! $$ $$#### tt tt ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ ÎÎ ÎÎ==== øø øøƒƒƒƒ èè èèΧΧΧΧ ãã ãã&&&& ss ss!!!! tt tt ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### uu uu !! !!$$$$ xx xx(((( uu uuΖΖΖΖ ãã ããmmmm (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ nn nn==== ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 

(( ((####θθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ nn nnοοοο 44 44θθθθ xx xx.... ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$#### 44 44 yy yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ uu uuρρρρ ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏππππ yy yyϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ﴾    

ئۇالر پهقهت ئىبـادهتنى ئالالھقـا خـالىس قىلغـان، ھهق دىنغـا ئېتىقـاد ئۇالر پهقهت ئىبـادهتنى ئالالھقـا خـالىس قىلغـان، ھهق دىنغـا ئېتىقـاد ئۇالر پهقهت ئىبـادهتنى ئالالھقـا خـالىس قىلغـان، ھهق دىنغـا ئېتىقـاد ئۇالر پهقهت ئىبـادهتنى ئالالھقـا خـالىس قىلغـان، ھهق دىنغـا ئېتىقـاد ««««
نامـازنى ئـادا نامـازنى ئـادا نامـازنى ئـادا نامـازنى ئـادا . . . . ئـالالھقىال ئىبـادهت قىلىـشقا بۇيرۇلـدىئـالالھقىال ئىبـادهت قىلىـشقا بۇيرۇلـدىئـالالھقىال ئىبـادهت قىلىـشقا بۇيرۇلـدىئـالالھقىال ئىبـادهت قىلىـشقا بۇيرۇلـدى) ) ) ) يالغۇزيالغۇزيالغۇزيالغۇز((((قىلغان ھالدا قىلغان ھالدا قىلغان ھالدا قىلغان ھالدا 

يهنـى ئىبـادهت، ئىخـالس يهنـى ئىبـادهت، ئىخـالس يهنـى ئىبـادهت، ئىخـالس يهنـى ئىبـادهت، ئىخـالس ((((، ئهنه شـۇالر ، ئهنه شـۇالر ، ئهنه شـۇالر ، ئهنه شـۇالر ))))بۇيرۇلدىبۇيرۇلدىبۇيرۇلدىبۇيرۇلدى((((قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكه قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكه قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكه قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكه 



 

 .282. 

 )ئايهت-5ره بهييىنه سۈ (»»»»....توغرا دىندۇرتوغرا دىندۇرتوغرا دىندۇرتوغرا دىندۇر) ) ) ) ناماز، زاكاتالرناماز، زاكاتالرناماز، زاكاتالرناماز، زاكاتالر

﴿ ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΝΝΝΝ õõ õõ3333 ßß ßß⇔⇔⇔⇔ øø øø9999 $$ $$#### āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ¬¬ ¬¬!!!! 44 44 tt tt���� tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& āā āāωωωω rr rr&&&& (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ çç çç7777 ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? HH HHωωωω ÎÎ ÎÎ)))) çç ççνννν$$$$ −− −−ƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) ﴾    

بارچه ھۆكۈملهر پهقهت ئالالھقىال مهنـسۇپ، ئـۇ سـىلهرنى پهقهت بارچه ھۆكۈملهر پهقهت ئالالھقىال مهنـسۇپ، ئـۇ سـىلهرنى پهقهت بارچه ھۆكۈملهر پهقهت ئالالھقىال مهنـسۇپ، ئـۇ سـىلهرنى پهقهت بارچه ھۆكۈملهر پهقهت ئالالھقىال مهنـسۇپ، ئـۇ سـىلهرنى پهقهت ...... ...... ...... ...... ««««
 )ئايهت-40سۈره يۇسۇف  (»»»»....ئۆزىگىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇغانئۆزىگىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇغانئۆزىگىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇغانئۆزىگىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇغان

﴿ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? ×× ××ππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ àà àà6666 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßßƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ………… ãã ãã&&&& —— ——#### àà àà2222 ¬¬ ¬¬!!!! ﴾    

پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىـلهن پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىـلهن پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىـلهن پىتنه تۈگىگهن، دىن پۈتۈنلهي ئالالھ ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىـلهن ««««
 )ئايهت-39سۈره ئهنفال  (»»»»........................ئۇرۇشۇڭالرئۇرۇشۇڭالرئۇرۇشۇڭالرئۇرۇشۇڭالر

﴿ öö öö yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù tt ttββββ%%%% xx xx.... (( ((####θθθθ ãã ãã____ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ uu uu !! !!$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏ9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘  öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ss ssùùùù  WW WWξξξξ uu uuΚΚΚΚ tt ttãããã  $$$$ [[ [[ssss ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ || ||¹¹¹¹  ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ  õõ õõ8888 ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô³³³³ çç çç„„„„  ÍÍ ÍÍοοοο yy yyŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 ÏÏ ÏÏèèèè ÎÎ ÎÎ////  ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ nn nn//// uu uu‘‘‘‘ 

#### JJ JJ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& ﴾    

كىمكــى، پهرۋهردىگارىغــا مۇالقــات بولۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدىكهن كىمكــى، پهرۋهردىگارىغــا مۇالقــات بولۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدىكهن كىمكــى، پهرۋهردىگارىغــا مۇالقــات بولۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدىكهن كىمكــى، پهرۋهردىگارىغــا مۇالقــات بولۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدىكهن ...... ...... ...... ...... ««««
. . . . ، ياخـشى ئىـش قىلـسۇن، ياخـشى ئىـش قىلـسۇن، ياخـشى ئىـش قىلـسۇن، ياخـشى ئىـش قىلـسۇن))))ساۋابىنى ئۈمىـد قىلىـپ ئازابىـدىن قورقىـدىكهنساۋابىنى ئۈمىـد قىلىـپ ئازابىـدىن قورقىـدىكهنساۋابىنى ئۈمىـد قىلىـپ ئازابىـدىن قورقىـدىكهنساۋابىنى ئۈمىـد قىلىـپ ئازابىـدىن قورقىـدىكهن((((

سۈره  (»»»»....پهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇنپهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇنپهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇنپهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن
 )ئايهت-110كهھف 

﴿ öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ãã ãããããã ÷÷ ÷÷““““ tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&& yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ éé éé&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 
yy yy7777 ÎÎ ÎÎ==== öö öö6666 ss ss%%%% tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ ββββ rr rr&&&& (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ xx xx....$$$$ yy yy⇔⇔⇔⇔ tt ttFFFF tt ttƒƒƒƒ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏNNNNθθθθ ää ääóóóó≈≈≈≈ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ââ ââ÷÷÷÷ ÉÉ ÉÉ∆∆∆∆ éé éé&&&& ββββ rr rr&&&& (( ((####ρρρρ ãã ãã���� àà àà(((( õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� ãã ããƒƒƒƒ uu uuρρρρ 

ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ββββ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ ãã ããƒƒƒƒ KK KKξξξξ≈≈≈≈ nn nn==== || ||ÊÊÊÊ #### YY YY‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè tt tt//// ﴾    

ۋه سـهندىن بـۇرۇن نازىـل ۋه سـهندىن بـۇرۇن نازىـل ۋه سـهندىن بـۇرۇن نازىـل ۋه سـهندىن بـۇرۇن نازىـل ) ) ) ) رئانغارئانغارئانغارئانغايهنى قۇيهنى قۇيهنى قۇيهنى قۇ((((ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا ««««
ئىمان كهلتـۈردۇق دهۋالغـان ئىمان كهلتـۈردۇق دهۋالغـان ئىمان كهلتـۈردۇق دهۋالغـان ئىمان كهلتـۈردۇق دهۋالغـان ) ) ) ) يهنى تهۋراتقا ۋه ئىنجىلغايهنى تهۋراتقا ۋه ئىنجىلغايهنى تهۋراتقا ۋه ئىنجىلغايهنى تهۋراتقا ۋه ئىنجىلغا((((قىلىنغان كىتابالرغا قىلىنغان كىتابالرغا قىلىنغان كىتابالرغا قىلىنغان كىتابالرغا 

نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئهرزىنـى شـهيتاننىڭ ئالـدىغا نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئهرزىنـى شـهيتاننىڭ ئالـدىغا نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئهرزىنـى شـهيتاننىڭ ئالـدىغا نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئهرزىنـى شـهيتاننىڭ ئالـدىغا ) ) ) ) يهنى مۇناپىقالريهنى مۇناپىقالريهنى مۇناپىقالريهنى مۇناپىقالر((((كىشىلهر كىشىلهر كىشىلهر كىشىلهر 
ئېلىــپ بارمــاقچى بولۇۋاتىــدۇ؛ ھــالبۇكى، ئــۇالر شــهيتاننى ئىنكــار قىلىــشقا ئېلىــپ بارمــاقچى بولۇۋاتىــدۇ؛ ھــالبۇكى، ئــۇالر شــهيتاننى ئىنكــار قىلىــشقا ئېلىــپ بارمــاقچى بولۇۋاتىــدۇ؛ ھــالبۇكى، ئــۇالر شــهيتاننى ئىنكــار قىلىــشقا ئېلىــپ بارمــاقچى بولۇۋاتىــدۇ؛ ھــالبۇكى، ئــۇالر شــهيتاننى ئىنكــار قىلىــشقا 

 )ئايهت-60سۈره نىسا  (»»»»....تان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇتان ئۇالرنى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇبۇيرۇلغان، شهيبۇيرۇلغان، شهيبۇيرۇلغان، شهيبۇيرۇلغان، شهي

﴿ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ uu uuΖΖΖΖ ùù ùù==== yy yy™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&&  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ @@ @@ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§‘‘‘‘ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) tt ttíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÂÂ ÂÂχχχχ øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ÎÎ ÎÎ//// «« ««!!!! $$ $$#### 44 44 ﴾    

بىز ھهر قانداق پهيغهمبهرنى پهقهت ئىتائهت قىلىنىش ئۈچۈنال ئهۋهتتۇق بىز ھهر قانداق پهيغهمبهرنى پهقهت ئىتائهت قىلىنىش ئۈچۈنال ئهۋهتتۇق بىز ھهر قانداق پهيغهمبهرنى پهقهت ئىتائهت قىلىنىش ئۈچۈنال ئهۋهتتۇق بىز ھهر قانداق پهيغهمبهرنى پهقهت ئىتائهت قىلىنىش ئۈچۈنال ئهۋهتتۇق ««««
سۈره  ( » » » » .... .... .... .... ). ). ). ). ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانلىق ئالالھقا ئىتائهت قىلغانلىق بولىدۇئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانلىق ئالالھقا ئىتائهت قىلغانلىق بولىدۇئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانلىق ئالالھقا ئىتائهت قىلغانلىق بولىدۇئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانلىق ئالالھقا ئىتائهت قىلغانلىق بولىدۇ((((
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 )ئايهت-64نىسا 
ھهققىـده چۈشـهنچه » شـهرىئهت«ۋه » دىـن«، »ئىبادهت«مهن كۆپچىلىككه 

ــانال  ــسىنى ئاس ــڭ مهنى ــارقى ئايهتلهرنى ــك يۇق ــۇڭا كۆپچىلى ــۈم، ش ــپ ئۆتت بېرى
  .چۈشىنىۋاالاليدۇ

 

  مۇھاكىمه
الرنىـڭ مهۋجـۇت بولۇشـىدىكى ئاساسـلىق »دىـن«دۇنيادىكى ھهر خىـل . 1

  سهۋهب نېمه؟
ــڭ  ئ. 2 ــسالم دىنىنى ــڭ «ى ــۇقى ئالالھنى ــق ھوق ــالىي ھۆكۈمرانلى ئهڭ ئ

 دېگهننىڭ كونكرېت مهنىسى نېمه؟» ئىلكىده بولۇشى كېرهك

 
    جىھادنىڭ ئىسالمدىكى مۇھىملىقىجىھادنىڭ ئىسالمدىكى مۇھىملىقىجىھادنىڭ ئىسالمدىكى مۇھىملىقىجىھادنىڭ ئىسالمدىكى مۇھىملىقى

 
نېمه ئۈچۈن جىھادنىـڭ ئىـسالمدا شـۇقهدهر مـۇھىم ئىكهنلىكـى ئىنتـايىن 

 ئالالھنىـڭ خـۇددى باشـقا بـارلىق تۇرمـۇش تـۈزۈمىگه ئوخـشاش،. ئايدىڭالشتى
، پهقهت ئۇنىـڭ ھهقىقىـي ئىكهنلىكىنـى ئېتىـراپ قىلىـپ قويۇشـۇڭالر »دىنى«

بىــلهن يـــاكى نامازنىــڭ شـــهكلىنى قىلىـــش ئــارقىلىقال ئـــۇنى ئۆزۈڭالرنىـــڭ 
ئېتىقادىڭالرنىڭ بهلگىسى قىلىپ قويۇپ، شۇنىڭ بىلهن قانائهتلىنىدىغان ئىش 

غـا »دىـن« باشـقا بىـر غا ئهگىشىپ قويۇپ، ئاندىن»دىن«ئهمهس، سىلهرنىڭ بۇ 
غـا ئېتىقـاد قىلىـمهن دهپ قويـۇپ، »دىـن«ھهتتا بۇ . بويسۇنۇشۇڭالرغا بولمايدۇ

شـۇڭا، ئهگهر . باشقا بىر خىل تۇرمۇش ئۇسۇلى بـويىچه ياشىـشىڭالرغا بولمايـدۇ
دهپ قارىـساڭالر، ئۇنــداقتا » دىــن«نـى ھهقىــقهتهن ھهقىقىـي »دىــن«سـىلهر بـۇ 

ايــدۇ، ســىلهر پهقهت ئهڭ زور تىرىــشچانلىق ســىلهرنىڭ باشــقا تاللىــشىڭالر بولم
سـىلهر بهلكىـم پۈتـۈن كۈچـۈڭالر . نى بهرپا قىلىشىڭالر كېـرهك»دىن«بىلهن بۇ 
ئۈچۈن ھايـاتىڭالرنى تهقـدىم » دىن«نى بهرپا قىلىشىڭالر ياكى »دىن«بىلهن بۇ 

ـــي  ـــڭ ھهقىقى ـــىلهرنىڭ ئىمانىڭالرنى ـــسا س ـــۇ بول ـــۇمكىن، ب ـــشىڭالر م قىلى
ئهگهر ســىلهرنىڭ ئىمــانىڭالر ھهقىقىــي . غان ســىنتاشئىكهنلىكىنــى ســىنايدى

بولــسا، باشــقا بىــر تــۈزۈم ئاســتىدا ياشــىغان بولــساڭالر، كۆڭلــۈڭالر ھهرگىزمــۇ 
ــۇ  ــسىلهر، ئ ــمهن چاپماي ــۈزۈم ئۈچــۈن كهت ــۇ ت ــدۇ، ھهرگىزمــۇ ئ خــاتىرجهم بولماي

غــا »دىــن«ســىلهر بــۇ . تۈزۈمنىــڭ مۇۋهپپهقىيهتلىرىــدىن خۇشــال بولمايــسىلهر
نىـڭ »دىن«تۇرغۇزغاندىن كېيىن، باشقا بىر ) ئىمان(هتئىي ئىشهنچ نىسبهتهن ق
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ــدهك ــتىده ئولتۇرغان ــكهن ئۈس ــۇددى تى ــنى، خ ــتىدا ياشاش ــۈزۈمى ئاس ــېست   ھ
ــېگهن ــسىلهر، ي ــېس -قىلى ــپهن ھ ــى كې ــى زهھهر، كهيگىنىڭالرن ئىچكىنىڭالرن

نـــى بهرپـــا قىلمىغـــۇچه بىردهممـــۇ تىـــنىم »دىـــن«قىلىـــپ، بـــۇ ھهقىقىـــي 
ئهگهر سـىلهر باشـقا بىـر . رۈر ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىـسىلهرتاپماسلىقىنىڭ زۆ

ــۇپ، ئهســلىڭالرنى ئۇنتــۇپ ــۈزۈم ئاســتىدا ياشــاپ، ئۇنىڭــدىن رازى بول - يهپ،ت
كۈلــۈپ ياشــىغان بولــساڭالر، كهســكىن قىلىــپ ئېيتقانــدا، -ئىچىــپ، ئوينــاپ

سـىلهرنىڭ قانچىلىـك . ئېتىقادى بار ئادهملهر دېگىلى بولمايدۇ-سىلهرنى ئىمان
ــى ســهرپ قىلىــپ ۋهزئ ــاز ئوقۇشــۇڭالر، ۋاقتىڭالرن ــلهن نام تهبلىــغ -ىخــالس بى

ئاڭالشقا قاتنىشىشىڭالر، قۇرئان تهتقىق قىلىپ، ھهدىس ئۈگىنىشىڭالر، ھهتتـا 
ـــشىڭالردىن  ـــپ كېتى ـــۇزاكىره قىلى ـــاكىمه ۋه م ـــسىنى مۇھ ـــسالم پهلسهپى ئى

الر »دىـن«اشقا قهتئىينهزهر، بۇالرنىڭ ھېچقانداق ئهھمىيىتى بولمايدۇ، مانا بۇ ب
نىـڭ )الر بىـلهن كېلىـشىپ ياشـىغانالر»دىـن«باشقا (بىلهن مۇرهسسه قىلغانالر 

ئۈچــۈن كهتــمهن چاپقــان بــۇ مۇنــاپىقالر، يــاكى باشــقا » دىــن«ئهھــۋالى، باشــقا 
نى كىرگـۈزۈش ئۈچـۈن غـالچىلىق قىلغانالرغـا نىـسبهتهن، مېنىـڭ كـۆز »دىن«

يىراق ئهمهس، ۋاقتـى كهلگهنـده قارىشىمنىڭ قانداقلىقىنى بىلهمسىلهر؟ ئۆلۈم 
ئهتكهنلىرىنى ئۇالرنىـڭ -ئالالھ ئۆزى ئۇالرنىڭ بۇ دۇنيادىكى ھاياتلىقىدا قىلغان

ئهگهر بۇالر ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان دهپ قارىغان بولسا، ئۇنداقتا بـۇ . ئالدىغا قويىدۇ
ھوشى بولسا، بىـر -بهكمۇ بىمهنىلىك بولىدۇ، ئهگهر ئۇالرنىڭ يهنه بىر ئاز ئهقلى

نـى قوبـۇل قىلىـپ تـۇرۇپ، يهنه باشـقىچه تۇرمـۇش ئۇسـۇلىنى »دىن«هقىقىي ھ
بىرىگه زىت -تهرغىپ قىلسا ياكى ئۇنىڭ ئۈچۈن كهتمهن چاپسا، بۇ پۈتۈنلهي بىر

سۇ بىلهن ئوت ئورتـاق . كېلىدىغان ئىش ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋېلىشى كېرهك
مـۇ ئالالھقـا ھهرىكىتـى ھهرگىز-مهۋجۇت بولۇشى مۇمكىن، ئهمما ئۇالرنىڭ ئىش
 .بولغان ئېتىقاد بىلهن ئورتاق مهۋجۇت بواللمايدۇ

ــۇ ــايهتلىرىنى بىرم ــان ئ ــى قۇرئ ــۇ ھهقتىك ــولغىلى -ب ــهندۈرۈپ ب ــر چۈش بى
 .بولمايدۇ

 :پهقهت بىر نهچچه ئايهتلهرنى نهقىل كهلتۈرۈپ ئۆتىمهن
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ــسانالر «««« ــسانالر ئىن ــسانالر ئىن ــسانالر ئىن ــۇق««««ئىن ــان ئېيتت ــۇقئىم ــان ئېيتت ــۇقئىم ــان ئېيتت ــۇقئىم ــان ئېيتت ــىنالماي تهرك » » » » ئىم ــال س ــۇش بىلهن ــىنالماي تهرك دهپ قوي ــال س ــۇش بىلهن ــىنالماي تهرك دهپ قوي ــال س ــۇش بىلهن ــىنالماي تهرك دهپ قوي ــال س ــۇش بىلهن دهپ قوي
ــۆتكهنلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن . . . . ئېتىلىمىــز، دهپ ئويالمــدۇ؟ئېتىلىمىــز، دهپ ئويالمــدۇ؟ئېتىلىمىــز، دهپ ئويالمــدۇ؟ئېتىلىمىــز، دهپ ئويالمــدۇ؟ ــۇرۇن ئ ــۇالردىن ب ــۆتكهنلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن ئ ــۇرۇن ئ ــۇالردىن ب ــۆتكهنلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن ئ ــۇرۇن ئ ــۇالردىن ب ــۆتكهنلهرنى بىــز ھهقىــقهتهن ئ ــۇرۇن ئ ــۇالردىن ب ئ
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ــىنىدۇق ــىنىدۇقس ــىنىدۇقس ــىنىدۇقس ــالالھ س ــالالھ ، ئ ــالالھ ، ئ ــالالھ ، ئ ــدا((((، ئ ــدائىمانى ــدائىمانى ــدائىمانى ــدۇ، ) ) ) ) ئىمانى ــۇم بىلى ــتچىلالرنى چوق ــدۇ، راس ــۇم بىلى ــتچىلالرنى چوق ــدۇ، راس ــۇم بىلى ــتچىلالرنى چوق ــدۇ، راس ــۇم بىلى ــتچىلالرنى چوق ــدا((((راس ــدائىمانى ــدائىمانى ــدائىمانى ) ) ) ) ئىمانى
 ) ئايهت3-2سۈره ئهنكهبۇت  (»»»»....يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇيالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇيالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇيالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ
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دهيـدۇ، ئالالھنىـڭ يولىـدا دهيـدۇ، ئالالھنىـڭ يولىـدا دهيـدۇ، ئالالھنىـڭ يولىـدا دهيـدۇ، ئالالھنىـڭ يولىـدا » » » » ئالالھقا ئىمان ئېيتتـۇقئالالھقا ئىمان ئېيتتـۇقئالالھقا ئىمان ئېيتتـۇقئالالھقا ئىمان ئېيتتـۇق««««: : : : بهزى كىشىلهربهزى كىشىلهربهزى كىشىلهربهزى كىشىلهر««««
رتسا، كىشىلهر تهرىپىدىن يهتكهن كۈلپهتنى ئالالھنىڭ ئازابى رتسا، كىشىلهر تهرىپىدىن يهتكهن كۈلپهتنى ئالالھنىڭ ئازابى رتسا، كىشىلهر تهرىپىدىن يهتكهن كۈلپهتنى ئالالھنىڭ ئازابى رتسا، كىشىلهر تهرىپىدىن يهتكهن كۈلپهتنى ئالالھنىڭ ئازابى بىرهر ئهزىيهت تابىرهر ئهزىيهت تابىرهر ئهزىيهت تابىرهر ئهزىيهت تا

بىز ھهقىقهتهن بىز ھهقىقهتهن بىز ھهقىقهتهن بىز ھهقىقهتهن « « « « :  :  :  :  بىلهن ئوخشاش بىلىدۇ، ئهگهر پهرۋهردىگارىڭدىن مهدهت كهلسهبىلهن ئوخشاش بىلىدۇ، ئهگهر پهرۋهردىگارىڭدىن مهدهت كهلسهبىلهن ئوخشاش بىلىدۇ، ئهگهر پهرۋهردىگارىڭدىن مهدهت كهلسهبىلهن ئوخشاش بىلىدۇ، ئهگهر پهرۋهردىگارىڭدىن مهدهت كهلسه
ئالالھ جاھان ئهھلىنىـڭ دىللىرىـدىكىنى ئالالھ جاھان ئهھلىنىـڭ دىللىرىـدىكىنى ئالالھ جاھان ئهھلىنىـڭ دىللىرىـدىكىنى ئالالھ جاھان ئهھلىنىـڭ دىللىرىـدىكىنى . . . . دهيدۇدهيدۇدهيدۇدهيدۇ» » » » سىلهر بىلهن بىلله ئىدۇقسىلهر بىلهن بىلله ئىدۇقسىلهر بىلهن بىلله ئىدۇقسىلهر بىلهن بىلله ئىدۇق

ۇناپىقالرنىمۇ ۇناپىقالرنىمۇ ۇناپىقالرنىمۇ ۇناپىقالرنىمۇ ھهممىدىن ئوبدان بىلمهمدۇ؟ ئالالھ مۆمىنلهرنى چوقۇم بىلىدۇ، مھهممىدىن ئوبدان بىلمهمدۇ؟ ئالالھ مۆمىنلهرنى چوقۇم بىلىدۇ، مھهممىدىن ئوبدان بىلمهمدۇ؟ ئالالھ مۆمىنلهرنى چوقۇم بىلىدۇ، مھهممىدىن ئوبدان بىلمهمدۇ؟ ئالالھ مۆمىنلهرنى چوقۇم بىلىدۇ، م
 ) ئايهت11-10سۈره ئهنكهبۇت  (»»»»....چوقۇم بىلىدۇچوقۇم بىلىدۇچوقۇم بىلىدۇچوقۇم بىلىدۇ
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ÉÉ ÉÉ==== ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ©© ©©ÜÜÜÜ9999 $$ $$#### 33 33 ﴾    

ــاننى «««« ــالالھ يام ــاننى ئ ــالالھ يام ــاننى ئ ــالالھ يام ــاننى ئ ــالالھ يام ــاپىقنى((((ئ ــى مۇن ــاپىقنىيهن ــى مۇن ــاپىقنىيهن ــى مۇن ــاپىقنىيهن ــى مۇن ــشىدىن ) ) ) ) يهن ــشىدىن ياخ ــشىدىن ياخ ــشىدىن ياخ ــى م((((ياخ ــى ميهن ــى ميهن ــى ميهن ــدىنۇئۇئۇئۇئيهن ــدىنمىن ــدىنمىن ــدىنمىن ) ) ) ) مىن
 »»»»....ھـازىرقى پېـتىڭالرچه قويمايـدۇھـازىرقى پېـتىڭالرچه قويمايـدۇھـازىرقى پېـتىڭالرچه قويمايـدۇھـازىرقى پېـتىڭالرچه قويمايـدۇ) ) ) ) يهنـى سـىلهرنىيهنـى سـىلهرنىيهنـى سـىلهرنىيهنـى سـىلهرنى((((ى ى ى ى مىنلهرنمىنلهرنمىنلهرنمىنلهرنۇئۇئۇئۇئئايرىمىغۇچه مئايرىمىغۇچه مئايرىمىغۇچه مئايرىمىغۇچه م

 )ئايهت-179سۈره ئال ئىمران (
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هرنىڭ ئاراڭالردىكى جىھاد قىلغانالرنى، ئالالھتىن، ئالالھنىڭ هرنىڭ ئاراڭالردىكى جىھاد قىلغانالرنى، ئالالھتىن، ئالالھنىڭ هرنىڭ ئاراڭالردىكى جىھاد قىلغانالرنى، ئالالھتىن، ئالالھنىڭ هرنىڭ ئاراڭالردىكى جىھاد قىلغانالرنى، ئالالھتىن، ئالالھنىڭ ئالالھ سىلئالالھ سىلئالالھ سىلئالالھ سىل««««
مىنلهردىن باشقىنى سىرداش قىلىۋالمىغانالرنى بىلمهي مىنلهردىن باشقىنى سىرداش قىلىۋالمىغانالرنى بىلمهي مىنلهردىن باشقىنى سىرداش قىلىۋالمىغانالرنى بىلمهي مىنلهردىن باشقىنى سىرداش قىلىۋالمىغانالرنى بىلمهي ۇئۇئۇئۇئپهيغهمبىرىدىن ۋه مپهيغهمبىرىدىن ۋه مپهيغهمبىرىدىن ۋه مپهيغهمبىرىدىن ۋه م

يهنى يهنى يهنى يهنى ( ( ( ( تۇرۇپ سىلهر ئۆز ھالىمىزغا قويۇپ بېرىلىمىز، تۇرۇپ سىلهر ئۆز ھالىمىزغا قويۇپ بېرىلىمىز، تۇرۇپ سىلهر ئۆز ھالىمىزغا قويۇپ بېرىلىمىز، تۇرۇپ سىلهر ئۆز ھالىمىزغا قويۇپ بېرىلىمىز، ) ) ) ) يهنى ئوتتۇرىغا چىقارماييهنى ئوتتۇرىغا چىقارماييهنى ئوتتۇرىغا چىقارماييهنى ئوتتۇرىغا چىقارماي((((
 )ئايهت-16سۈره تهۋبه  (»»»»دهپ ئويالمسىلهر؟دهپ ئويالمسىلهر؟دهپ ئويالمسىلهر؟دهپ ئويالمسىلهر؟) ) ) ) سىنالمايمىزسىنالمايمىزسىنالمايمىزسىنالمايمىز
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﴿ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& tt tt���� ss ss???? ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? $$$$ �� ��ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% || ||==== ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ xx xxîîîî ªª ªª!!!! $$ $$#### ΝΝΝΝ ÍÍ ÍÍκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ΝΝΝΝ èè èèδδδδ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

tt ttββββθθθθ àà àà(((( ÎÎ ÎÎ==== øø øøtttt ss ss†††† uu uuρρρρ ﴾    

ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچرىغان قهۋمنـى ئۇالرنىـڭ دوسـت تۇتقـانلىقىنى ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچرىغان قهۋمنـى ئۇالرنىـڭ دوسـت تۇتقـانلىقىنى ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچرىغان قهۋمنـى ئۇالرنىـڭ دوسـت تۇتقـانلىقىنى ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچرىغان قهۋمنـى ئۇالرنىـڭ دوسـت تۇتقـانلىقىنى ««««
مهنـسۇپ مهنـسۇپ مهنـسۇپ مهنـسۇپ ) ) ) ) يهنى يهھۇدىيالرغىمۇيهنى يهھۇدىيالرغىمۇيهنى يهھۇدىيالرغىمۇيهنى يهھۇدىيالرغىمۇ((((كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر سىلهرگىمۇ ۋه ئۇ قهۋمگىمۇ كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر سىلهرگىمۇ ۋه ئۇ قهۋمگىمۇ كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر سىلهرگىمۇ ۋه ئۇ قهۋمگىمۇ كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر سىلهرگىمۇ ۋه ئۇ قهۋمگىمۇ 

 )ئايهت-14سۈره مۇجادهله  (»»»»........................مهسمهسمهسمهسئهئهئهئه

﴿ ss ssŒŒŒŒ uu uuθθθθ óó óóssss tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ9999 || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ rr rr'''' ss ssùùùù  tt tt���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ  «« ««!!!! $$ $$####  44 44  yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&&  ÜÜ ÜÜ>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm  ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$####  44 44  II IIωωωω rr rr&&&& 
¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz>>>> ÷÷ ÷÷““““ ÏÏ ÏÏmmmm ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ $$#### ææ ææΛΛΛΛ èè èèεεεε tt ttββββρρρρ çç çç���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ ss ssƒƒƒƒ øø øø:::: $$ $$####  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββρρρρ –– ––ŠŠŠŠ !! !!$$$$ pp pptttt ää ää†††† ©© ©©!!!! $$ $$#### ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 

tt tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ss ssŒŒŒŒ FF FF{{{{ $$ $$####  || ||==== tt ttFFFF ŸŸ ŸŸ2222 ªª ªª!!!! $$ $$#### āā āā tt tt ÎÎ ÎÎ==== øø øøîîîî VV VV{{{{ OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ???? ßß ßß™™™™ ââ ââ‘‘‘‘ uu uuρρρρ 44 44 āā āāχχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ;; ;;““““ ÈÈ ÈÈθθθθ ss ss%%%% ÖÖ ÖÖ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• tt ttãããã ﴾    

ئۇالر شهيتاننىڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، شـهيتاننىڭ قوشـۇنى زىيـان ئۇالر شهيتاننىڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، شـهيتاننىڭ قوشـۇنى زىيـان ئۇالر شهيتاننىڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، شـهيتاننىڭ قوشـۇنى زىيـان ئۇالر شهيتاننىڭ قوشـۇنىدۇر، بىلىڭالركـى، شـهيتاننىڭ قوشـۇنى زىيـان ««««
شۈبھىـسىزكى، ئــالالھ بىـلهن ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىـرى بىــلهن شۈبھىـسىزكى، ئــالالھ بىـلهن ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىـرى بىــلهن شۈبھىـسىزكى، ئــالالھ بىـلهن ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىـرى بىــلهن شۈبھىـسىزكى، ئــالالھ بىـلهن ۋه ئۇنىــڭ پهيغهمبىـرى بىــلهن . . . . تـارتقۇچىالردۇرتـارتقۇچىالردۇرتـارتقۇچىالردۇرتـارتقۇچىالردۇر

مهن مهن مهن مهن « « « « ):  ):  ):  ):  لهۋھۇلمهھپۇزغالهۋھۇلمهھپۇزغالهۋھۇلمهھپۇزغالهۋھۇلمهھپۇزغا( ( ( ( ئالالھ ئالالھ ئالالھ ئالالھ .  .  .  .  قارشىالشقۇچىالر ئهڭ خار ئىنسانالر قاتارىدىدۇرقارشىالشقۇچىالر ئهڭ خار ئىنسانالر قاتارىدىدۇرقارشىالشقۇچىالر ئهڭ خار ئىنسانالر قاتارىدىدۇرقارشىالشقۇچىالر ئهڭ خار ئىنسانالر قاتارىدىدۇر
ــز ــبه قىلىمى ــۇم غهلى ــرىم چوق ــڭ پهيغهمبهرلى ــزۋه مېنى ــبه قىلىمى ــۇم غهلى ــرىم چوق ــڭ پهيغهمبهرلى ــزۋه مېنى ــبه قىلىمى ــۇم غهلى ــرىم چوق ــڭ پهيغهمبهرلى ــزۋه مېنى ــبه قىلىمى ــۇم غهلى ــرىم چوق ــڭ پهيغهمبهرلى ــالالھ » » » » ۋه مېنى ــازدى، ئ ــالالھ دهپ ي ــازدى، ئ ــالالھ دهپ ي ــازدى، ئ ــالالھ دهپ ي ــازدى، ئ دهپ ي

 ) ئايهت21-19سۈره مۇجادهله  (»»»»....ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇرھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇرھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇرھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر
 

  مۇھاكىمه
ھهقىقىــي ئىمــانى بــار مۇســۇلمانالر ئىــسالمدىن غهيــرى تــۈزۈم ئاســتىدا . 1

  لىدۇ؟ياشىسا، قانداق ھېسسىياتتا بو
ئــۆزىنى مۇســۇلمان ئاتىۋېلىــپ ئىــسالمدىن غهيــرى تــۈزۈم ئاســتىدا . 2

بهخىرامان ياشاۋاتقان كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى قانداق بولىدۇ؟ ئۆز ئهمهلىيتىڭالرغا 
  .تهدبىقالپ بېقىڭالر

دهپ تونىغان مۇسۇلمانالردا قانداق » دىن«ىنى ھهقىقىي »دىن«ئىسالم . 3
  .ك؟ ئۆز ئهھۋالىڭالرنى تهكشۈرۈپ بېقىڭالرمهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بولۇشى كېره

 
         جىھاد جىھاد جىھاد جىھاد----ھهقىقىي مۇئمىننى تونۇشنىڭ بهلگىسىھهقىقىي مۇئمىننى تونۇشنىڭ بهلگىسىھهقىقىي مۇئمىننى تونۇشنىڭ بهلگىسىھهقىقىي مۇئمىننى تونۇشنىڭ بهلگىسى

 
ـــۇ  ـــىله تېخىم ـــارقىلىق، مهس ـــايهتلهر ئ ـــان ئ ـــان قىلىنغ ـــدا باي يۇقىرى
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ــشىدۇ ــپ، . ئايدىڭلى ــا كېلى ــۈزۈملىرى بارلىقق ــۇش ت ــان تۇرم ــادا نۇرغۇنلىغ دۇني
زىنىــڭ ھهقىقىــي بىــر مــۇئمىن شــۇ تــۈزۈملهر ئاســتىدا ياشــاۋاتقان ۋاقتىــدا، ئۆ

نى » دىن« الرنى يوقىتىپ، ھهقىقىي »دىن«مۇئمىن ئىكهنلىكىنى، پهقهت ساختا 
ئهگهر . بهرپا قىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلىكى ئارقىلىق ئىسپاتاليدۇ

قۇۋۋهتنى سـهرپ قىلىـپ، -ئۇ مۇشۇ نىشان ئۈچۈن كۆرهش قىلىپ، بارلىق كۈچ
كـۈلپهتكه -باش تارتمـاي، ھهر قـانچه ئـازارھهتتا ھاياتىنى تهقدىم قىلىشتىنمۇ 

ــسا،  دۇچــار بولــسىمۇ، ئۇنىڭغــا رازىمهنلىــك بىــلهن بهرداشــلىق بېــرهلىگهن بول
غهلىبه قىلسۇن يـاكى مهغلـۇب (نهتىجىسىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر 

بىراق، . ، ئۇ ئۆزىنىڭ بىر ھهقىقىي مۇئمىن ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ)بولسۇن
ۇقدارالرنىڭ ساختا تۇرمۇش تۈزۈمى بىـلهن مۇرهسـسه قىلىـپ يـاكى ئهگهر ئۇ ھوق

ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا ئىشتىراك قىلىـپ ياشـىغان بولـسا، ھهمـده يهنىـال ئـۆزىنى 
 .ئىمانىم بار دهۋالغان بولسا، ئۇنداقتا ئۇ بىر ساختىپهز بولغان بولىدۇ

 

  مۇھاكىمه
  ھهقىقىي مۇئمىننى تونۇشنىڭ بهلگىسى نېمه؟. 1
 زىڭىزنى بىر ھهقىقىي مۇئمىن دهپ ئاتىياالمسىز؟سىز ئۆ. 2

 
        جىھاد قىلمىغۇچه ئۆزگىرىش بولمايدۇجىھاد قىلمىغۇچه ئۆزگىرىش بولمايدۇجىھاد قىلمىغۇچه ئۆزگىرىش بولمايدۇجىھاد قىلمىغۇچه ئۆزگىرىش بولمايدۇ

 
ــي  ــايهتلهرده، ھهقىقى ــۈرۈلگهن ئ ــل كهلت ــدا نهقى ــقا، يۇقىرى ــدىن باش بۇنىڭ

نى بهرپا قىلىـشتا قىيىنچىلىـق بـار دهپ بانـا كۆرسـهتكۈچىلهرگه جـاۋاب »دىن«
نـى بهرپـا قىلىـش »دىـن «ناھايىتى ئېنىقكى، ھهر قېـتىم ھهقىقىـي. بېرىلدى

ئۈچۈن تىرىشچانلىق قىلىش باشالنغان ۋاقىتتا، نۇرغـۇن قىيىـنچىلىقالر پهيـدا 
ــدۇ ــاختا . بولى ــن«س ــدۇ»دى ــۈچى بولى ــۇقى ۋه ك ــسىنىڭ ھوق ــڭ ھهممى . الرنى

ــدۇ ــى بولى ــسادى مهنبىئ ــسى، ئىقتى ــۈل . ئارمىيى ــۇالر پۈتك ــتىگه ئ ــڭ ئۈس ئۇنى
نى تازا راۋاجالنغـان بـۇ »دىن« بىر باشقا. تۇرمۇشقا ھۆكۈمرانلىق قىلغان بولىدۇ

نىــڭ ئورنىغــا دهســسىتىش ئۇنچىــۋاال ئاســان ئىــش ئهمهس، ئهگهر ســهلال »دىــن«
ئهگهر . بىخهستهلىك قىلىنسا، بـۇ ۋهزىپىنـى بىـر ئۆمـۈر ئـورۇنلىغىلى بولمايـدۇ

ــاراغهتته ياشــاۋېتىپ، يهنه بىــر -نىــڭ قوينىــدا، راھهت»دىــن«ســىلهر ســاختا  پ
لماقچى بولساڭالر، بۇ ھهرگىزمۇ مۇمكىن بولمايـدىغان بهرپا قى» دىن«ھهقىقىي 

ئهگهر بۇ ئۇلۇغـۋار مهقـسهتكه يهتمهكچـى بولـساق، بـارلىق . خىيال بولىدۇ-خام
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ــدا ــپهئهت ۋه ھــۇزۇر-پاي ھــاالۋهتتىن ۋاز كېچىــپ، قهيــسهرلىك بىــلهن ھهر -مهن
قانداق قۇربان بېرىشتىن باش تارتماي، بۇ يولغا ئاتلىنىشقا تهييارلىق قىلىـش 

مۇشـــۇنداق ) Jihad fi Sabilillah(ئـــالالھ يولىـــدا جىھـــاد قىلىـــش . زۆرۈر
مۇشــهققهتلىك ۋهزىپىنــى ئــۆز ئۈســتىگه ئــېلىش ئىرادىــسى بــار مۇئمىنلهرنىــڭ 

. مهسئۇلىيىتى، ئهمما بۇنداق كىشىلهرنىڭ سانى ھهمىشه ناھايىتى ئـاز بولىـدۇ
ــي  ــى ھهقىقى ــدى ھېلىق ــن«ئهم ــېكىن »دى ــار، ل ــسى ب ــشىش ئىرادى ــا ئهگى غ

پوزىتسىيىسى تازا كهسكىن بولمىغان كىـشىلهرگه كهلـسهك، ئـۇالر گهرچه چـوڭ 
خاھىـشى -پـاراغهتته، نهپـسى-گهپ قىلسىمۇ، ئهمما بـۇ خىـل كىـشىلهر راھهت

مۇشــهققهتلىك كــۈرهش -ئــالالھ يولىــدا جاپــا. ئۈچــۈن ياشاشــقا اليىــق كېلىــدۇ
ــگه ھه ــرىش بهدىلى ــانالرنى بې ــۇن قۇرب ــدا نۇرغ ــۇچىالر ئهڭ ئاخىرى ــي قىلغ قىقى

 :نى بهرپا قىلغان ۋاقىتتا، ھېلىقى كىشىلهر يۈگۈرۈشۈپ كېلىپ»دىن«
Inna Kunna Ma’akumدېيىشىدۇ .  
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    مۇقهددىمهمۇقهددىمهمۇقهددىمهمۇقهددىمه
 
 ئـاخىرقى هكتهپنىـڭ مۇرا ئوتتۇق تولۇسۇسهن،خ) قولالنما (ه قىسقا رىسالبۇ

 ۇۋاتقــان بىرىنچــى يىللىــق ســىنىپلىرىدا ئوقهكتهپنىــڭ ئــالىي مۋهيىللىقىــدا 
 .ۇ پايدىلىنااليدۇ باشقا كىتابخانالرمۇنداقالش. ېزىلدى يۈچۈنياشالر ئ
 ڭ ھىندىـستاننىۋه ېسىلغان يىلى ب-1937 هشرى بىرىنچى نڭ كىتابنىبۇ

 ڭمۇ پاكىـستاننىېـيىن، كۇرۇلغانـدىن پاكىـستان قۋه هدرىـسىلىرىده مۆپلىگهنك
 26 ۇبـ. ېكىتىلـدى كىتاب قىلىـپ بهرسلىك دهسمىي رهكتهپلىرىده مۆپلىگهنك

لقئـارادا ه خۈگـۈنگىچهب. تىـدۇۋا چىقىهشـردىن نېتىم ق-23 ھازىر ه،يىل ئىچىد
 . تارقىتىلدىېسىلىپ به دانڭ مى100 هن خىل تىل بىلهشب

 ۇنــداق مۇمهن ئومـۆلچهملهر ئـۈتـۈن پهلىمـدىكى دىنىـي تۈگـۈنگىچه ببىـزده
 ۇبـ. ۇتـۇش ئوقهسـىلىلىرىنى فىقھـى مۆپىنچه كـۇغۇچىالرغـائوق: هلـدى كۇپبول

. ۇ ئالىـده ئىچىـگۆز ئـىالتىنىهپـس تهزمۇنالرنىڭ قاتارلىق مهت تاھارۋهناماز، روزا 
 ۇبـ.  ئـاز بولـدىبهتهن نىـسېـرىش بهلىـمتوغرىـسىدا ت) هقىـدهئ( ئاقائىدالر هممائ
ــسىمۇ نۇســۇلنىڭئ ــدهك دهتىجى ــۈك ئېگهن ــانۈنۈمل ــۇچىئوق.  بولمىغ ــسا، ۇغ  بول

 ۋه ۇ؟ قىلىـدهلهپ تېمىنى بىزدىن نېمه؟ نېگهن ئىسالم ده ئاخىرىغىچۇشنىڭئوق
 ۇناسـىۋىتى قانـداق مهن ئىنـسان ھايـاتى بىـلرىنىڭهقىدىلى ئىسالم ئېمىشقا؟ن

 همهل قىلـسا قانـداق پايدىـسى بـار؟ ئهمهل ئۇنۇپ بويسهقىدىلهرگه ئۇ بهگهربار؟ ئ
 هقىـدىلهرگه ئۇ بـهن بىلۇيرۇق بهقهتقىلمىغاندا قانداق زىيانلىرى بار؟ ئىسالم پ

 هنلىكىــگه ئىكهق ھۋه تــوغرا ۇالرنىــڭ يــاكى بۇ؟ قىالمــدهلهپ تۇنۇشنىبويــس
ــا بۆرســىتهمدۇ؟ئىــسپات ك-هلىــلد  ۋه دىننــى بىلىــش هممىــسى ھۇالرنىــڭ مان
 ئوبـدان ېھـنىگه زۇالرنىبـ. ۇھىم ناھـايىتى مـۈچۈن ئهملهشھكۇسته مېتىقادنىئ
 ۈنكى،چــ.  پايدىــسى يــوقېچ ھــۈگىتىــشنىڭ فىقھىنــى ئهرلهشــتۈرۈۋالمىغاندا،ي

ــسا ئ ــائىمــان بولمى ــائهھكامالرغ ــشتىن ســهت ئىت ــۆز قىلى ــاچقىلى بولماي . ۇد ئ
 .ۇستهھكهملىنىدۇ ئاندىن مۈشهنگهندىال چۇق تولهرنى قائىدىل- ئىمانۇنداقال،ش

 ۆزلهشــتىن، سهھكــامالرنى ئوخــشاش، نامــاز، روزا توغرىــسىدىكى ئشــۇنىڭغا
 ېخىمـــۇ تۈشـــهندۈرۈش چېكمهتنـــى ھۆكۈملىرىـــدىكى ھهرىئهت شـــۋه هتئىبـــاد

ــ ــ. ۇھىمراقم ــدىال، ئوقۇنداقش ــۇچى قىلغان ــن قۇغ ــى چى ــلهلب ــي  دىنهن بى ى
ـــسهھكامالرغـــائ ـــۇنۇپ، بوي ـــ. هييارلىنىـــدۇ تۇنالشـــقا ئورۇالرنى ئ  ۇشنامـــاز ئوق
 خالىغـان كىـشى ۇشـنى نامـاز ئوقهن ئالدى بىل- بولساۆگىتىشلىرىنى ئهرتىپت



 

 .2. 

 .ۇ پايدىلىقراق بولىدۈچۈنئ
 نامـاز ه كىـشىگۇ ھازىر بولمىـسا، ئـۇشقا ناماز ئوقهزهلدىن بىر كىشى ئئهگهر

 نامـاز ۈچـۈن، ئۇنىڭ پايدىـسى؟ شـېمه نـگىتىـشنىڭۆ ئهرتىپلىرىنى تۇشنىڭئوق
 ۇ بـېمه؟ نـېـگهن نامـاز دۇغۇچىالرغـا ئوقۇرۇن، بايان قىلىشتىن بـهھكاملىرىنىئ

 هرك نامـازنى تۋه ېمه؟ پايدىـسى نـڭ قىلىنـدى؟ نامازنىـهرز پۈچۈن ئېمه نهسىزگ
 ئالدى هسىلىلهرنى ئوخشاش باشقا مۇنىڭغا شۋه ېمىلهر؟ زىيانلىرى نڭقىلغاننى

 بايـان هپـسىالتلىرىنى تېـيىن كۇنـدىنئ.  الزىـمۇنالشـتۇرۇش ئورهلبىگه قهنبىل
 ۇتـۇپ تۆزده كـېھتىيـاجنى ئۇقىرىقى قولالنمىنى يـۇب. ۇقىلغاندا پايدىسى بولىد

 قوللىنىـشقا ۇسـۇل بىـر ئېڭـى ئىشلىرىدا يتهلىم دىنىي هن بىلۇنىڭش. يازدىم
 ۇپمـۇ،بول. ۇىمايد ئوخـشۇسـۇللىرىمىزغا كونـا ئۇسـۇل ئۇ بـېنىڭچهم. تىرىشتىم

 ۇبـ. ۆپ كـېخىمـۇ پايدىـسى تۇسـۇلنىڭ ئۇ بـ، قارىغانـداهھۋالىغاھازىرقى زامان ئ
ـــىرىمدهئ ـــان قهس ـــم كۇرئ ـــهتكهن كهرى ـــلۆرس ـــول بى ـــپ، مهن ي ـــڭ ئېڭى  ۇنى
 ئىــشىمدا ۇئالالھــدىن بــ.  قىلــدىمهقــدىمالسىــسىنى تۇ بىــر خهلىماتلىرىنىــڭت
 هربىـيهت-هلىملىق دىنىي ت ئارقىه رىسالۇب. هيمهن تىلهتكۈزۈشنى يهقسىتىمگهم

 .هن ئىشىنىمهپ د،ېچىلىدۇ بىر يول ئېڭى پايدىلىق يېخىمۇ تهسىدهساھ
 
 
 هۋدۇدى مهال ئهبۇلئ                                    

 ۇريىلى الھ-1960                                    
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    بىرىنچى باب ئىسالمبىرىنچى باب ئىسالمبىرىنچى باب ئىسالمبىرىنچى باب ئىسالم
 

 دىنغـا ۇ ياكى شۇرغۇچىسىنىڭ قڭ دىننىۇ ش، باشقا دىنالرۈتۈن پدۇنيادىكى
 هسـىلهن،م.  ئاتالغـانهن ئىسمى بىلهتلهرنىڭ ياكى مىللهلق قىلغان خېتىقادئ

 هن ئىـسمى بىـلڭنىـ) خرىـست( ئىيـسا هزرىتـىھ) هتئىيسائىي(خرىستىئانلىق 
 هن بىــلى ئىــسمۇددىنىــڭ بۇمــا گوتۇرغۇچىــسى دىنــى بولــسا قۇددابــ. ۇئاتىلىــد
 ڭ كىشىنىېگهن دهردۇشت چىققان زۇرۇپدىننى ق ۇ بۇ، دىنىمهردۇشتز. ئاتالغان

 ئىـسىملىك »هھـۇداي «هزھىپى مهھۇدىي يۇنداقالش.  چىققانېلىپئىسمىدىن ك
ئىـسالم .  ئاتالغانهپ د»هھۇدىيلىكي« دىن ۇ ب،ۋاجالنغانلىقتىن راهبىلىدهبىر ق

 .اقۇند شهھۋال دىنالردا ئۈتۈندىنىدىن باشقا پ
 يـاكى بىـر هخس بىر شـهرقانداق ھىڭۇن ئ- ئاالھىدىلىكىڭئىسالم دىنىنى

» ئىـسالم« ئىـسمى ڭدىنىمىزنىـ. هتتۇر بولمىغانلىقىدىن ئىبـارهنسۇپ مهۋمگهق
 ۈپهتنى ســه چىققــان بىــر ئاالھىــدېلىــپ كهنىــسىدىن مۇنىــڭ ئاتالغېــگهند
 ىـپ ئىجـاد قىلهخس بىر شـۇنىڭ بۆزىدىنال، ئڭ ئىسىمنىۇب. ېرىدۇ بۆرسىتىپك

 يـاكى ۋه هبىله بىر قۇر قانداقتڭ ئىسىمنىۇ بۇنداقال شهمهسلىكى،چىققان دىن ئ
 ئىنـسانالر -هقـسىتى بىرال مڭ دىننىۇب. ېنىق ئهمهسلىكى ئهنسۇپ مۇرتقابىر ي

 .هت قىلىشتىن ئىبارهيدا پۈپىتىنى سڭنى»ئىسالم«ئارىسىدا 
 ۋه ئىچىـدىكى راسـتچىل هۋملهر ياشىغان قهۋرلهرده قايسى دهر ھئۆتمۈشته،

 بولغـانالر، قايـسى ئىرققـا ه ئىگۈپهتلهرگه سۇئارىسىدا ب هر كىشىلهتلىكتوغرا نىي
 هتئىيـنهزهر، قۇشـىدىن بولدىنقهۋمـ ياكى قايسى ۋه هملىكهت قايسى مهنسۇپ،م
 ۇسـۇلمان مۇپبولـ)  ت-ۇچىالر بولغـه ئىـگۈپىتىگهئىـسالم سـ (»ۇسـلىمم «ۇالرئ

 .ئىدى
  

 هنىسى مۇسىنىڭ ئاتالغ»ئىسالم«
 
 بولمـاق، هسلىم تهگمهك، ئۇن بويۇپ،ول بۆز سهرهبچه ئۇسى ئاتالغ»ئىسالم«
 .ۈرىدۇ بىلدهنىلهرنى مېگهن قىلماق دهتئىتائ

 قىلىــش هت ئىتــائهتئىــي قۋه ۇنۇش ئالالھقــا بويــس- ئاساســىدىنىمىزنىــڭ
 .ېرىلگهن نام بهپد» ئىسالم «ۇنىڭغا ئۇرۇلغانلىقتىن، قۈستىگهئ

 ۈزۈم تـ بىـرهيئىلهر شۈتۈن كائىناتتىكى پۇرۇپتىمىزكى، تۆرۈپ كھهممىمىز
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ــۋه ــانۆزگهرمهس ئ ــگۇنىيهتكه ق ــاي . ه ئى ــۇزالر يۋهئ ــۇلت ــۇغ ئۇكهممهل، م ــر ۇل  بى
 هررىچىمـۇ زۇالردا بـۇپ، باغالنغان بولـهبىرىگ- بىرهن بىلېمىسى سىستۇنىيهتقان

 ۈرئهتته، بىــر ســخــاس ۆزىگه شــارى ئــهر يۋه ئــاي ۈن،كــ. هرمهيــدۇ بۈززىتلىــق يــ
ــويىۋه) ســىزىق( بىــر ئوربىتــا ۇئهييهنمــ ــدا ه قىلــچ،هچ نىــشان ب  خاتاســىز ھال

 ۇپئاخىرى بول- ئىلگىرىه سائىتى قىلچۋاقتى، هلگىلهنگهنب. ۇرىدۇئايلىنىپ ت
 ه بىر قائىدىگهممىسى ھۇقالرنىڭسوغ- ئىسسىقۇقلۇق، يور، ھاۋا،سۇ. ۇقالمايد
 ېنېرگىيىلهرنىــڭ ئۋه جــانلىقالر، مــاددا ۋه ۆســۈملۈكلهر ئۈتــۈنپ. ۇنىدۇبويــس

ــ،هممىــسىھ ــگهن خــاس بۆزلىرىگه ئ ــويىچۇنىيهت قــانهلگىلهن ــدا په ب  ۇ، بولىــدهي
ــدۇ،ئ ــسقىرايدۇزىراي ــدۇ ئۋه ۇ ياشــايدۇ، قى ــسانغا ن. ۆلى ــهزهرئىن ــويالپ ېلىپ س  ئ
 ۆســۈپ ئۇغۇلــۇش، تڭئىنــساننى. ۇقىرىقىــدهك يهنه يهھــۋال ئۆرگىنىمىزدىمــۇ،ك
 ۇنىيىتىگه قـانهبىـئهت تهلگىلهنـگهن بۇچلىرى باسققىلىش هرهققىي تېتىلىش،ي

 پايدىلىنىش، ۇقلۇقتىن ئىسسىقلىق، يورۇقلىنىش، ئوزېلىش، ئپهسهن. باغلىق
 ېـتىم بىـر رهن ئاساسـۈزۈمگه تـۇ قان ئـايلىنىش قاتـارلىقالر بـهرىكىتى، ھۈرهكي

 ۇتلىرىپ- قولۆزلىرى، كۆپكىسى، ئېڭىسى، مڭئىنساننى. ۇ قىلىدۋام داهنبىل
ىـپ بىـر  تارتۈجهيرىـدىن كىچىـك بىـر ھهدهنـدىكى بهنـى يېرۋىلىرى، نۈتۈن پۋه
 ه ئىداره بويىچۇن قانېرىلگهن بهلگىلهپ ئالدىن بۇالرغا ئهدهر، ئورگانىزمغا قۈتۈنپ

 .ۇقىلىنىد
 قىلىنغـان بىـر ه ئىـدارهن بىـلۇنالر كائىنـاتىمىز ئىالھىـي قـانقىسقىسى،

ــدىنئال ــارهم ــهت ئىب ــدىكى ھۇپ، بول ــهرســه نهر ئىچى ــرىلگهن بۆزىگه ئ ــې  ۇيرۇق ب
 .هيدۇلگىرىل يولنى بويالپ ئىهرگهن بهلگىلهپب

 هڭ ئۇقىدىكى بوشلهم تارتىپ، ئالۇپراقتىن تهرره كىچىك بىر زۈزىدىكى ييهر
ــن ت ) ت- ئاســمان جىــسىملىرىهيياره،ســ( گاالكــسى ڭچــو ــان هركىــپدى  تاپق

ـــانهرگه يهر ھۋه ۇدرهتلىـــك قهكمـــۇ بۇرىدىغانكائىنـــاتنى باشـــق  ،ۇن ھـــاكىم ق
 همـمه ھكىكائىناتتى. ۇرۇنىد قانېكىتكهن بڭ ئالالھنىۇچىسى ياراتقڭكائىناتنى

 ۇمانـا بـ. ۇرىـدۇ تۇپ بولـهۋجـۇد ھالـدا مۇنغان بويـسۋه هۋه تۇنغـا قانۇ بـهرسىلهرن
. ېيتىمىـز ئهپد» ئىـسالم «هزھىپـى مهمنىـڭ ئالۈتـۈن پېيتقانـدا، ئهھهتتىنج
 هت ئىتائۇشنىڭ، بولهسلىم ئالالھقا تۆتكىنىمىزدهك، ئېيتىپ ئۇقىرىدا يۈنكىچ

ــۈن،كــ. هكتــۇرېم ئىــسالم دۆزى ئــڭقىلىــشنى  ئاســمان ۈتــۈن پۋه ېمىــن زاي، ئ
 ۇپراق،تـ-، تـاشسـۇ ۋا،ھـا. »ۇسـۇلمانم «ېيتقاندا ئۇقتىدىن نۇجىسىملىرى ب

 ئـالالھنى ۇنداقالش.  ئوخشاشۇالرغا بۋانالرمۇ ھايۋه هرهخلهرد-هلئىسسىقلىق، د
ــر ئىنــسانۇمىغــانتون ــالالھنى ئىنكــار قىلىــد، بى  ئالالھــدىن باشقىــسىغا ۇ، ئ

 ۆسۈپ يارىتىلىش، ئۆزىنىڭ ئىنسان ئۇب. هلتۈرىدۇىك كېرئالالھقا ش ۋه ۇنىدۇچوق
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 ۇنىغـا قانڭ ئالالھنىـهريانالردا قاتارلىق جۆلۈش ئۋه هچۈرۈش ھايات كېتىلىش،ي
 ۈنكى،چـ. »ۇسـلىمم« ھالدا هبىئىي تۇالر بهنىي. ۇ قىلىدۋام ھالدا داۇنغانبويس

 ۇپراققـاپ تۇ تـوزۆلـۈپ، ئ باشالپ،ۆرهلگهندىن ئانا قورسىقىدا تهدىنى بڭئىنساننى
 هتلىرى، ھايـــاتى پائـــالىيۈتـــۈن بولغـــان ئـــارىلىقتىكى پهتكـــۈچهئايلىنىـــپ ك

ــر توقهر ھۇســكۇللىرىنىڭم ــڭ ۇلمىــسى، بى ــر ئهر ھۋۇجۇدىنى ــالالھ هزاســى بى  ئ
ــادانلىق بىــل. ۇ بولىــدۇنغان بويــسهرتــسىز شۇنغــا قانهلگىلىــگهنب  ۇفرى كــهنن

ـــان ۇشـــرىكلىك مۋه ۆزلىگهنســـ ـــرى باي ـــ پىكىرلى ـــان تىلم ـــلىده ئۇقىلغ  هس
 هجبـۇر قىلىـشقا مهجدهئالالھدىن باشقىـسىغا سـ. ۇسۇلماندۇريارىتىلىشىدىنال م

ــان ب ــشىمۇقىلغ ــىدىنال ت،ې ــۇلماندۇر مۇغۇلۇش ــڭئ. ۇس ــسىزلىكتىن، ۇنى  بىلىم
 ېــگهن اليىــق دهڭ ئهتكه ئىــززۋه ۆرمهتياراتقــان ئالالھــدىن باشــقا كىــشىنى ھــ

 ئىالھىي هممىسى ھهرنىڭلۇقىرىدىكى يكى،ۈنچ. ۇسۇلماندۇر مهبىئىي ت،ۈرىكىمۇي
 ۇنى قـانڭ ئالالھنىـهۋرىنىـشىمۇ بىـر تهررىـچه زۇالرنىڭئ. ۇنىدۇ بويسۇنىيهتكهقان

 .ېلىدۇ كۋۇجۇدقائاساسىدا 
 : قىلىپ باقايلىهھلىل تهرهپتىن باشقا بىر تهسىلىنى مئهمدى

كى قارشى ئىك-ۇ قارىمهبىرىگ- بىرهريانىدا پائالىيىتى جۋه ھاياتى ئىنسان
 . قىلىپ يارىتىلغانه ئىگهيدانغاخىل م

 ۇنىيهتلهرگه ئىالھىـــي قـــانهتلىرى پائـــالىيۈتـــۈن پۇنىـــڭ ئبىرىنچىـــسى،
 سـىرتىغا چىقىـپ ۈزۈملهرنىـڭ تۋه ۇن قـانۇ بـۇ ئـۇپ، باغالنغان بولـهمبهرچاسچ
ــدۇك ــۋه ېتهلمهي ــدۇ قېچىــپ قۇالردىن ئ ــۇئ. ۇتۇاللماي ــا باشــقا مۇالرم  هخلۇقاتالرغ

 .مهجبۇردۇر ۇنۇشقا بويسۆكۈملىرىگهھ-ۇن قانبىئهتنىڭه تۈتۈنلهيئوخشاش پ
 قىلىــپ يارىتىلغــان، ه ئىــدراكقا ئىــگۋه هقىــل ئىنــسان ئئىككىنچىــسى،

 قىلىـش، هت قىلىـش، رۇل قىلىش، تالالش، قوبۇھاكىمه مۈشىنىش،ئويالش، چ
ھاياتتـا خالىغـان . ه ئىـگهخاالش يـاكى خالىماسـلىققا ئوخـشاش ئاالھىـدىلىكك

ـــۇشت ـــۇرم ـــتۈرۈشئ هكلىنى ش ـــنلىكىگه ئۆزلهش ـــگهركى ـــر . ه ئى ـــان بى خالىغ
 ۋه هكلىنى ھايـات شـهن ئاساسـۇنىڭغـا قىلىپ، بۇلىنى، ئىدىيىنى قوبۈشهنچچ
 ۇل پرىنسىپلىرىنى خـاالپ قوبـۋه ۈزۈم تڭباشقىالرنى. ۇ چىقااليدۈزۈپ تۈزۈمىنىت

 قىلۇسـته مۇالرغـا ئ، قارىغانـداهخلۇقاتالرغا باشقا مهھهتلهرده جۇمانا ب. ۇقىالاليد
ــالالش  ــويالش، ت ــكهت ھۋهئ ــش ئهرى ــى قىلى ــدۇرىلگېر بهركىنلىك ــمهك،د. هن  ې

 .هۋجۇدتۇر مه بىرلىكتهرهپ زىت ئىككى تهبىرىگ- بىرۇقىرىقىدهكئىنساندا ي
 ئوخـشاش يـارىتىلىش هيئىلهرگه يارىتىلغـان باشـقا شـۇنيادا دبىرىنچىسى،

. هجبۇر مۇنۇشقايس بوۋه ۇنىدۇ بويسۇنلىرىغا قانڭ ئالالھنى،»ۇسۇلمانم «هھهتتهج
 .ۆتتۇق ئۆزلهپ سۇقىرىدا بىز يۇالرنىب
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 ۇل ئىسالمنى قوبهنىي.  ياكى بولماسلىقۇش بولۇسۇلمان مئىككىنچىسى،
 هركىنلىـك ئۇ بۇنداقال،ش. هركىنلىكىدۇر ئڭ قىلىش ئىنساننىهتقىلىش ياكى ر

ــ ــسانالر م ــىدا ئىن ــاپىرالر دۋه ۇئمىنلهرئاساس ــا بهپ ك ــى خىلغ ــدۇ ئىكك . ۆلىنى
 ۇن قانۇنىڭ ئ، قىلغانېتىراپ ئهپ ھاكىم دۇتلهق مۇنى ئۇپ، تونۇچىسىنىتقيارا
 قىلىـــپ همهل ئۈتىـــسىزك-هم كۋه ۆڭلىـــدىن چىـــن كهرمانلىرىغـــاپ-همـــر ئۋه

 قىلىنغـان هبلىـغ ئىجتىمائىي ھاياتىـدا ئىنـسانالرغا تۋه ۇسۇسىي خۇنغان،بويس
 ۇنىـڭئ. ىشى بولغان ك»ۇسۇلمانم «ۇق تول، قىلغان كىشىهپرىنسىپالرغا رىئاي

 ۋه ه ئىرادهركىن بولغان ئهزى ئىگۆ ئىنسان ئۇب.  بولدىۇقالنغان تولى»ئىسالم«
 قىلىـشقا قـارار هت ئاساستا ئىشلىتىپ، ئالالھقا ئىتائڭلىق ئاهققىنىتالالش ھ

 ۈنكى،چ. ېرىشىدۇ ئۇچىغا باسقۇكهممهللهشكهن مڭ ئىسالمنىۈچۈنقىلغانلىقى ئ
 ۇرۇلغان تاپــشه ئىرادىــسىگڭ ئالالھنىــئــاخىرى- ھايــاتى باشــتىنۈتــۈن پۇنىــڭئ

 ېگـى تهمـدى، قىلغان بولسا، مانـا ئهت ئىتائۇرۇپ تچۈشهنمهي ۇرۇن بۇئ. ۇبولىد
 ۆڭلى چىـن كـه ياراتقـان ئىگىـسىگۇنۇشقا، ھالدا بويـسڭلىق يىتىپ ئاهكتىگهت

 بىلىـش ۋه ۆگىنىش ئاتا قىلىنغان ئـۇنىڭغائ. ۇ قىلىشقا باشاليدهت ئىتائهنبىل
ــ ــڭقابىلىيىتىنى ــلۈچى ك ــسى ياراتقهن بى ــالالھنى تونۇچى ــانلىقى ئ ــڭ ئۇغ  ۇنى

 .ېرىشكهنلىكىدۇر ئه بىلىمگھهقىقىي
ــئىنــسانغا ــا قىلىنغــان ئ  ۈچى كــڭ بىلىــش قابىلىيىتىنىــۋه ۆگىنىش ئات

 ه بىلىمـــگهقىقىـــي ھۇنىـــڭ ئ،ۇغـــانلىقى ئـــالالھنى تونۇچىـــسى ياراتق،هنبىــل
 ئاتا قىلىنغان ۈچۈن ئهرىپلهش تۋه ۆزلهش ئارقىلىق سۇ بۇپ، بولېرىشكهنلىكىئ

 ۆز ئـۇالرمانـا بـ. ۇ راسـتچىل بولىـدۋه ۇ يىتىـدۇپتىلى ياراتقان ئىگىـسىنى تونـ
 هلىرىده ســاھۈتــۈن پڭ يــاكى ئىرادىــسىز ھالــدا، ھاياتنىــهنئىرادىــسى بىــل

بـارلىق . ۇنماقتا بويـسهرمانىغـاپ-همـر ئڭ بىر ئالالھنىۇچىسى ياراتقڭكائىناتنى
 هم ئـالۈتـۈن پۋه قىلماقتـا هنـدىچىلىكالھقـا ب قىلغـان ئالهت ئىبـادهخلۇقاتالرم

 ۋهكىلـى ڭ ئالالھنىۈزىده يهر ي، بىر ئىنسانۇنداقمانا ش.  ئاشنا بولماقتاهنبىل
 .ۇلىدۇر قڭ ئالالھنىۆزى ئۇ ئۋه ۇنىڭدۇر ئۈزى يهر يۈتۈنپ). هلىپىسىخ(

 
  ماھىيىتىكۇفرىنىڭ

 
نالر  بىـــر قىـــسىم ئىنـــساهكـــسىچه، ئڭ قىلىنغانالرنىـــهرىپـــى تيۇقىرىـــدا

ــاتى هممــا ئۇ، بولــسىمهلــگهن كۇنياغــا دۇپ بولــۇســۇلمانيارىتىلىــشىدىن م  ھاي
 ئاساسـىدا ۇنىيهت ئىالھىـي قـانهتته ھـالڭسىز ئاهۋهرسىز، خۇنىڭدىن بهريانىداج

 هزگۈ سـۋه ېھنىنـى زهقلىنـى، ئۈچـۈن ئۇشياراتقان ئىگىـسىنى تونـ. ۋاتىدۇياشا
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 ئىشلىتىپ ئالالھقا ىكىنىهركىنلئىنكار قىلىش ئ. هتمهيدۇقابىلىيىتىنى ئىشل
 .ېيىلىدۇ ئىنسانالر ئىسالمدا كاپىر دۇنداقب. ۋاتىدۇ قىلىهت قىلىشنى رهتئىتائ

 »هردىلىـمهك پهنـى ي-ۆگىمهك يـۇرماق،يوشـ «-هنىسى مهسلى ئكۇفرىنىڭ
 يارىتىلىـشىدىكى ۆزىنىـڭ ئالالھنى ئىنكار قىلغان ئىنسان، ئۇپ، بولېگهنلىكد
 هزالىـرى، ئهدىنـى، بۈتـۈن پۇنىـڭئ. ۇرىدۇيوشـ هقىقهتنـى روھىـدىكى ھۋه هپسىن
 ھالدا بويسۇنغان ۇنىيهتكه قانهبىئىي بىر تاالسى تهر ھېرۋىلىرىنىڭ نۋه ۇسكۇلم

 بىر ئىالھىي -ه بىر پارچهر جانسىز ھۋه جانلىق هتراپىدىكى ئۇنىڭئ. هيدۇئىشل
 زىۆ كـڭ ئىنساننىۇ بۇ، بولسىمۋاتقان ئىجرا قىلىۋهزىپىلىرىنى ۆز ئهن بىلۇنقان
 ۇمغان يۆز كهقىقهتلهرگه ھۇ بهك، قالغاندۇلۇپ توسهن بىلۇمان تۇددى خهقلى ئۋه
.  بولماقتـــاهرىكهتـــلهرده ھۋه ۈشـــهنچه چهكـــس ئكى خىـــالپ ھالـــدىۇنىڭغــا بۋه
ـــدا قاراۇفرىنىـــڭك ـــ. ۈرمهكته تىمـــسىقالپ يـــڭغۇلۇقلىرى ـــا ب  ۇفرىنىـــڭ كۇمان

ــاھىيىتى ــدىئ. م ــهم ــڭ كاپىرنى ــر گ ــك بى ــدىن  (ۇمراھ قانچىلى ــپئيول  ېزىقى
 .ۆرۈۋالدىڭىز كهنلىكىنىئىك)  ت-هتكۈچىك

 بىردىنبىــر ۋه ۇچىـسى ياراتقڭكائىناتنىـ. ۆزىــدۇر ئهتنىـڭ جاھال»كـۇفرى«
 نــادانلىق ۋه جــاھىللىق هتــتهر بهســلىكتىنمۇئىگىــسى بولغــان ئــالالھنى بىلم

 ۈنـدۈزك-ېچه كـهكـسىزلىكىنى، چهبىئهتنىڭ تهتراپىدىكى بىر ئىنسان ئۇ؟بوالمد
 همــده ھ،ېخــانىزمىنى ئاجايىــپ مهبىئهتنىــڭ تهۋاتقان ئىــشلتوختىماســتىن

 ۇرۇپ، تۆرۈپ كۆزى كېلالرنى مودۈيۈك بۇرۇۋاتقان تۇپ بولهۋجۇدكائىناتتا ئاشكارا م
 ۇ ئـۇماسـمۇ؟ تونۇچىنى يـاراتقۇدرهتلىـك قۋاتقان قىلىه ئىدارۋه ياراتقان هرنىبىزل
ــ ــر شــۇكهممهلم ــشلهكىلده بى ــسىز ك-هم كهۋاتقان، ئى ــر ئوۈتى ــدىن  بى رگانىزم

 هقـسهتكه خالىغـان مۆزى ئـۇنى ئـۋه ۇىـدۇر بىلىـپ تۋه ۆرۈپ كۋۇجۇدىنى هتئىبار
 ۇ ئىگىـسىنى، بـۇدرهت ياراتقان قۇالرنى ب، لېكىنيۇ -ۇ قوللىنىدۈچۈنيىتىش ئ

ــى ياســاپ چىققــان ئىنژۋه ســىزىپ پىالنلىغــان ېخــانىزمنىم ــدۇ تونېنېرن . ۇماي
)  ت-ۆرسـىتىدۇ مـاددىالرنى كىكىهركىبىـد تۇپراقتـ(كاربون، فىرروم، كالتـسىي 

 ه ئاپىرىـدهخلـۇقنى مىسلىـسىز بىـر جـانلىق م،اددىالردىنقاتارلىق جانـسىز مـ
 ېكمهت،ھـ- ئىلىـمۇنيـادا دهتراپىدىكىئ. ېتهلمهيدۇ ئهرق پۇچىنىقىلغان ياراتق

 هتـكهن ئهكـس ئۈنهرلهر قاتـارلىق ھـېنېرلىـق ئىنژۋه ېماتىكا ماتېخنىكا،ت-هنپ
 الهمنى سىرلىق ئۋه هكسىز چۇ بهمما،ئ. ۇرىدۇ تۆرۈپ كنىهر ھادىسىلۋه هرسىلهرن

 هقىقهتـكه ھۈيـۈك بۇنداقش. ۇمۇۋالىدۇ يۆزلىرىنى كهلگهنده كهياراتقان ئىگىسىگ
ــ ــان يۆزك ــساننىۇمغ ــي ھڭ، ئىن ــهقىقى ــي ك ــگۆز ئىلمى ــقا ئى ــشى ه قاراش  بواللى
 ۆز كـۇنىڭ ئ،هنىكهن خاتا يولغا كىرگهسلهپتىال بىر ئىنسان دۇنداق بۇمكىنمۇ؟م

ـــوغرا يـــولنى تۋه هتقىقـــاتلىرىقاراشـــلىرى، ت  ۆرســـهتكهن كۈچـــۈنش ئېـــپى ت
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 هقىقهتــكه ھۋه تــوغرا ۈنكى،چــ. ۇ قالىــدهتىجىــسىز نهڭگــۈتىرىــشچانلىقلىرى م
 ڭغۇلۇقىـدا قاراهتنىـڭ جاھالۇنىـڭئ. ۇ تاقالغـان بولىـدۇنىڭغاباشاليدىغان يول ئ

 .ۈرگهن يۈرگىنى يېزىقىپئ
 بىـر ېمه؟ نـېگهن دۇلۇمز. ۇلۇمدۇر ز-ۇفرى كېيتقاندا، ئهھهتتىن بىر جيهنه

 هبىئىـي تۋه قارشـى ه ئىرادىـسىگهقىقىـي يارىتىلىـشىغا، ھهبىئىـي تهرسىنىڭن
 .ېمهكتۇر دۇلۇم زهجبۇرالش خىالپ ئىشالرغا مهقابىلىيىتىگ

 ۇنغان بويسۇنلىرىغا قانڭ ئالالھنىۇچىسى ياراتق،هرسه بىر نهر ھكائىناتتىكى
 يـارىتىلىش هبىئىـي تۇالرنىـڭب. ۆردۇق كـانلىقىنىۇرىـدىغ تۇپ بولهۋجۇدھالدا م

ــڭقان ــۇنىنى ــي قانۆزى ئ ــا ئىالھى ــائۇنغ ــش، يهت ئىت ــى قىلى ــسالم «هن ــن »ئى دى
 هبىئىــي تۇ بــمۇ بىــر پارچىــسىهر ھۋه ۋۇجــۇدى ۈتــۈن پڭئىنــساننى. هتتۇرئىبــار

 . بولغانهيدا ئاساسىدا پۇنىيهتقان
 قىلىــش ه ئىــدار ھالــداهكلىــك چۈســتىده ئهرســىلهر نۇ بــ، ئىنــسانغائــالالھ

ـــ. هرگهن بۇقىنىھوقـــ  ۇنىيهتكه ئىالھىـــي قـــانه ماھىيىتىـــدهرســـىلهرنىڭ نۇب
 ھالـــدا هكـــس ئۇالرنى تاللىغـــان ئىنـــسان ئـــۇفرىنى كـــۇ، ياتـــسىمۇنۇشبويـــس

الش ۇلـۇغ ئۋه ۆيگۈ بولغان سـۇچىسىغا ياراتقهلبىدهئالالھ ياراتقان ق. ۇئىشلىتىد
 ۇالردىن ئۇلۇغاليدۇ، ئهرنىى كىشىل ياكهرسه نبۇدالشتۇرۇۋالغانئه مۆزىئ. ۇبولمايد
 -همــر ئۇنىــڭ ئ،ۈچــۈن رىزاســى ئڭ ئالالھنىــهزالىرىنــى ئهدىنىنــى،ب. ۇقورقىــد

 ،ۇ قارشى ئىشلىتىدهبىئىتىگه تۇالرنىڭ ئ،هتمهي ھالدا ئىشلۇيغۇن ئهرمانلىرىغاپ
 ۇ ئىنـساندىنمۇنداق قىلىدىغان بزۇلۇم هپسىگه نۆزئ. ۇئالالھقا ئاسىيلىق قىلىد

 ۇ؟ بوالمدۇچى قىلغۇلۇميامانراق ز
بىـر ئـاز ئـويالپ . ۇزكورلۇقتۇر تۋه ئىسيانكارلىق هنه باشقا يۇالردىن بكۇفرى

 قانچىلىـك ڭ ئىنـساننىېيتقانـدا، ئهتهن نىسبهدىنىگه جىسمىغا، بۆزئ! ېقىڭالرب
 ئورگـانىزمىنى ۈتـۈن پۋه روھىنـى ۈرىكىنى، يـهقلىنـى، بـار؟ ئۇقى ھوقۋه ۈچىك
 كائىنـاتتىكى، ۇ؟ ئاتـا قىلغـانمھ ياراتقان ئـالالۇالرنىب ياكى ۋالغانمۇ؟ ياسىۆزىئ
 ۇپ بولهيدا پۆزلۈكىدىن ئهيئىلهر بارلىق شۇۋاتقان بولهۋجۇد مهبىئهتته تۇنداقالش

 ڭ ئىنـساننىېنېرگىيىنـى ئۋه ۈچ بـارلىق كـۇ؟ يـاكى ئـالالھ ياراتقـانمۇ؟قالغانم
اد قىلىـپ  ئىجـۆزى ياكى ئىنـسان ئـهرگهن؟ كىم يارىتىپ بۈچۈنپايدىلىنىشى ئ

 ئىگىـسى ۇالرنىـڭئـالالھ ياراتقـان، ب «هممىـسىگه ھۇالرنىـڭ بهر سـىلۇ؟چىققانم
 هپد» ئىنـايىتى-ۇتفى ئاتـا قىلغـان لـهنـدىلىرىگه بڭ ئالالھنىـۋه ئالالھ ۇزيالغ
 ئالالھقـا هقىلنـى ئهرگهن ئـالالھ بهن، ئىـكۇنداق شهقىقهتھ. ېرىسىلهر بۋابجا

ر سـاقلىغان، ېسسىياتالالھقا قارشى ھ ئالۈرىكىده يهتكهن،قارشى چىقىشقا ئىشل
 ۇتلهق بولغان ھاكىم مـۇچىسى ياراتق،هتلىرىنى خىل قابىلىيهر ھهرگهنئالالھ ب
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 ۆتـۈپ ئۇ قولالنغـان كىـشىدىنمۈچـۈن خىالپلىق قىلىش ئهمرلىرىگه ئڭئالالھنى
 ۇنى قىلسا ئهتسىزلىك خوجايىنىغا ساداقهتچى بىر خىزمۇ؟ خائىن بوالمدهتكهنك

 ۆلىتىنىــڭ دۈچىنى كــۆزر باشــلىقى ئــهســكهبىــر ئ. هيىبلهيمىــزئ هپ دۋاپاســىز
ــپهئهتىگهم ــى ئىشلهن ــسه، قارش ــهت ــائىن دۇنى ئ ــهپ خ ــشى . ۇيمىز تون ــر كى بى

 هنمهسـتىن ئىككىلېچ ھـۇنى يامـانلىق قىلـسا، ئـهياخشىلىق قىلغان ئـادىمىگ
 ڭ خائىنلىقالرنى بىر كاپىرنىـۋه ھارامتاماقلىق ۋاپاسىزلىق، ۇب. هيمىز دۇزكورت
 ۇ قانـداقمهتلىرىگه جىنـايهن قارشـى ئىـشلىگلالھقا ئاۋېلىپ، تاللىنى»ۇفرىك«
 كىـم؟ هنبىئـى مۆكۈمرانلىقنىڭ ھۋه ۈچ كۇنىڭدهك، شۇن؟ بولسېلىشتۇرغىلىس

ــ ــابىلىيىتىنى كىــم بۈرگــۈزۈش يهت ھــاكىمىيۋه ۈچنى كــۇئىنــسانغا ب  هردى؟ ق
 مىــسىهم ھۇالرنىــڭ چىقارغــان كىــم؟ بهرتىــۋىگه مۈكــسهك يۇنــداقئىنــساننى ب

 .ېھسانىدۇر ئۋه ئاتا قىلغان ئىنايىتى رغا ئىنسانالڭئالالھنى
- ئاتـاهممـائ. هرزداردۇر ئانىسىغا ق- ئاتاۆپ كهممىدىن ئىنسان ھۇنيادا دبۇ
 ېقىش سـالغان كىـم؟ ئانىغـا بالىـسىنى بـېھرىنـى مهرزهنـت پهلـبىگه قڭئانىنى

يـوقىنى -ار بـۈچـۈن ياخشىلىقى ئڭ كىم؟ بالىلىرىنىهرگهن بۈچ كۋه ۇسىنىئارز
 ۆرسهك،؟ ئازراق ئويالپ كېلىدۇ ئىلھام كىمدىن كۇئانىغا ب-پىدا قىلىدىغان ئاتا

. ۇرىدۇ تۆرۈنۈپ كۇق ئوچهنلىكى ئالالھ ئىكۇچى قىلغهم ياردۈيۈك بهڭئىنسانغا ئ
 بارلىقىنى ئىنكار قىلىش، ڭ ئىگىمىز بولغان ئالالھنىۋه ۇچى ئاسرىغۇچى،ياراتق

 ۋه خائىنلىق ۋاپاسىزلىق، ، قىلماسلىقهتئىتائ ه ھاكىمىيىتىگۇتلهق مۇنىڭئ
 .تۇزكورلۇقتۇر چىققان ۇچىغا ئهڭئ

! ڭ قالمــاۇ ئويالپمــهپ دهتكۈزىــدۇ ئالالھقــا زىيــان يهن بىــلۇفرى كــئىنــسان
 ڭ بولمىغان ئىنسان، كائىناتنىـهررىچىلىكمۇ بىر زهمده ئالۇ پايانسىز بهكسىز،چ

 ۇنچىلىك شـۈلكى مـڭ ئالالھنىـ؟هتكۈزهلهيـدۇ زىيان يۇئىگىسى ئالالھقا قانداقم
 ېلېـسكوپالر تۈچلـۈك كهڭ ئۋه ۇكهممهل مـهڭ پايانـسىزكى ئۋه هڭتاشـاكاتتـا، ك

 هدهر قۇئــالالھ شــ.  يــوقېنىقالنغىنــى ئېخىچه تــېگرىــسى چهمنىــڭ ئالهنمــۇبىل
 ۇقى بوشــلهم ئوخــشاش ئــالۇلتۇزالرغــا يۋه ۈن شــارى، ئــاي، كــهر يۇدرهتلىككى،قــ

 ئايلىنىـپ ۆرگىلهپ كىچىك توپقا ئوخشاش چنه بىلهمرى ئۇنىڭ ئ،جىسىملىرى
ــ ــايلىقى ھۇنىــڭئ. ۈرمهكتهي ــ. ىزېسابــسھ-هددى ب ــالغهمنىــڭ ئالۈتــۈن پۇئ  ۇز ي

 هلكـى ب،همهس موھتـاج ئهرسىگه نېچ يوق، ھېرىكى شېچبىر ھۇنىڭئىگىسى، ئ
 ئىــسيانلىرى، ڭئىنــساننى.  موھتــاجهھمىــتىگه رۇنىــڭ ئهخلۇقــات مۈتــۈنپ

 ۇ بـهقهتپ. هتكۈزهلمهيـدۇ زىيـان يه ئىگىـسىگدرهتۇ قـۇلۇغ ئۇ بۇفرى كڭكاپىرنى
 .هخلۇقتۇر بولغان مۇچار دهتكه زااللۋه زىيانغا هڭ ئ، ئىنسانهتسىزئىتائ

ــۇفرى ــسىزلىك ئىتائۋه ك ــشىلهت ــهرنى كى ــاتىي ك ــۆز ھاي  ۇم قاراشــالردا چوق
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 هقىقىـي بىر ئىسيانكار ئىنسان ھۇنداقب. ۇ بارىدېلىپ ئۇۋهپپهقىيهتسىزلىككهم
 ۈرهلمىگهن بىلـدۇچىسىنى ياراتقۈنكى،چ. ۇ تاپالمايدهڭگۈ مكمهتنىې ھۋهئىلىم 

 خىــل ۇبــ. مايــدۇ بارالېلىــپ تــوغرا يولغــا ئۇنى ئــېچقاچــانبىلىمــى ھاياتتــا ھ
ــساننى ــڭئىن ــلىرى، مۆز ك ــاكىمه قاراش ــاتلىرى تۋه ۇھ ــق دا،هتقىق ــا ۋاملى  خات

 لــىهق ئۇيالمىغــان تونۇچىــسىنى ياراتقۈنكىچــ. ۇر يولدىــدۇيــۇق تۋه ۆنىلىــشتهي
 ئىــشلىرى ۈتــۈن ھاياتىــدىكى پهتىجىــدهن. ۇتالمايــدۇ ھايــات يــولىنى يورۇنىــڭئ
ــسىزلىككهم ــدۇ ئۇۋهپپهقىيهت ــى،ئ. ۇچراي ــى، مهخالق ــائىلهدهنىيىت ــاتى، ه ئ  ھاي
ــۈن قىسقىــسى پۆرۈشــى، كۇرمــۇشت ــات جۈت ــانى ھاي ــز ئهري  ۋه هســلىكلهرپ-ېگى
يمىقـانچىلىق  قاالۋهپاسـات -ه پىتـنۈزىـده يهري.  تولغـانهن بىلهختسىزلىكلهرب
 هپــسهنده دۇقىنى ھوقــڭباشــقىالرنى. ۆكىــدۇ قــان تۋىجدانــسىزالرچه. ۇغدۇرىــدۇت

 ۋه پىكىرلىـــرى هنتىقـــسىزىزلىقى، مهخالقـــسئ. ۇقىلىـــپ زالىملىـــق قىلىـــد
. ۇ قىلىدۇزغۇنچىلىق بۋه هھهرلهيدۇ زهمئىيهتنى جهتراپىنى، ئهن بىلهمهللىرىئ
 بارغانـدا هتكهئاخىرىـدا ئـاخىر. ۇقىلىـد ۇلـۇم زهتراپقا ئۋه ۆزىگه ئۇنيادا دۇ بهنى،ي

ــشىدىكى م ــدا يارىتىلى ــسىتىگه،ھاياتى ــهق ــشلىگۈچىگه ك ــى ئى ــۈن پهن قارش  ۈت
 .ېلىنىدۇ ئېسابىن ھهتلىرىدجىناي

 ۆزلىرى، كـېڭىـسى، بىـر ئورگـانلىرى، مهر ھهزاسـى، بىر ئهر ھۋۇجۇدىدىكى
 ڭالىم سـا زاۇب «ۈستىدىن ئڭ ئىنساننىۇزكور خائىن تۇ ب،ۇتلىرى پ- قولۇرنى،ب

 ۋه ئىسيان قىلدى ڭا خىالپلىق قىلىپ ساهرمانىڭغا پ-همرئاسىيلىق قىلدى، ئ
ــــدىۇبــــ ــــى زورالپ قولالن  ۋه ىــــسى ئىگهتنىــــڭ ئادال،هپد»  ئىــــسياندا بىزن

 ئـالالھ ۋه ۇ قىلىـدهت ئالالھقـا شـىكايۇچى ئادىـل جـازالىغهڭ ئهتكارالرنىجىناي
 .ېرىدۇ جازاسىنى بېگىشلىك تۇالرغائ

 زىيــان هتتىمۇ ئــاخىرۇنيــادىمۇ، دۇبــ. ۋىتى ئــاقىېغىــر ئىنىــڭۇفر كۇ بــمانــا
 .ۇتۇاللمايدۇتارتىشتىن ق

 
 ېئمهتلىرى نئىسالمنىڭ

 
 ڭ ئىـسالمنىهمـدىئ. ۆردۇق زىيانلىرىنى كۋه هرهپلىرىنى يامان تكۇفرىنىڭ

 .هچۈرهيلى كۆزدىن كېئمهتلىرىنى نۋهپايدىلىرى 
 جايــدا ۈشــكهنال چزۆزىمى قارايــدىغان بولــساق، كــهتراپىمىزغــا ئدۇنيــادا

 ۆزگهرتىـشكهئ. ۆرىمىز كۈلگىلىرىنى ئۋه ۋولى سىمڭ كامالىنىۇدرهت قڭئالالھنى
ــ ــانۇمكىنم ــر ق ــدىغان بى ــۇنىيهتكه بولماي ــي ق،هن ئاساس ــتىن تهتئى  ،هۋرهنمهس
ــپت ــل-هرتى ــزام بى ــهن ئىنتى ــتىن ھېچ ھ ــكهت توختىماس ــان قىلىهرى ــۋاتق  ۇ ب
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 هر ھۇرغۇچىــسى، باشقۇچىــسى، ھازىرلىغۇچىــسى، ياراتق، كائىنــاتهلتهنهتلىكســ
ئىرپـان ئىگىـسى - ئىلىـمۇدرهت،قـ-ۈچ كـۈگىمهستـ-ۈتمهس قـادىر، پـهرسىگهن

 هڭ ئېكمهتلهرنىڭ ھېكمىتى ھۇنىڭئ. هرمهكته بۇۋاھلىق بارلىقىغا گڭئالالھنى
 .ۇكهممىلىدۇرم

 هۋجۇد مۇنماي بويسۇنىغا قانهبىئهت ياراتقان تۇ ئهرسه بىر نهر ھكائىناتتىكى
 قارشى چىققـان ۇنىيهتلهرگه قانۇ بۈنكى،چ. ۇنداق شۇئىنسانم. يدۇۇرالما تۇپبول

 ۇنۇپ بويـسۈنى كـهر ھڭ بىزنىۇالرب. همهس ئۇمكىن مېلىشى ھايات قڭئىنساننى
 .هت ئىبارۇنالردىن ئىالھىي قانن ئاتالغاهپ دۇنى قانهبىئهت تۋاتقان قىلىهمهلئ

ىنى ئاتــا  بىلىــش قــابىلىيىتهنــى ئــالالھ ئىنــسانالرغا ئىــدراك، يلــېكىن،
 تـوغرىنى خاتـادىن ۋه قىلىـش قـابىلىيىتىنى ۇھـاكىمه مۈشـىنىش،چ. قىلغان

 ۋه ه ئىـراد، ئاساسـتاهلگىلىـك ئىنسانغا بۇنداقالش. هرگهنئايرىش ئىقتىدارىنى ب
 ساننى ئىنــهركىنلىــك ئۇ بــهســلىدهئ. هرگهن بۇســتهقىللىقىنىمۇ مهرىــكهتھ

- ياخـشىۋهسـىناش  هقلىنـى ئىلمىنى سـىناش، ئۇنىڭ ئ،هتسىناشتىن ئىبار
 هركىنلىكنـى ئۇ ئاتـا قىلغـان بـۇنىڭغا ئۋه قابىلىيىتىنى ېتىش ئهرقياماننى پ
 ېچبىـر سـىناقتا ئىنـسانغا ھۇبـ. ۇر قولالنغـانلىقىنى سىناشـتهكىلدهقانداق ش

 ســىناق ،لىنــسا قىهجبــۇر مۇلــسا، قويهكلىــمه چهگهرئ. ۇ بولمايــدهكلىــمهچ
 ۇ ئىنـسان بـۈچـۈن ئۇنىڭ شـ.ۇ بولمايـدهھمىيىتـى ئېچبىـر ھڭنىـ)ئىمتىھان(

. ۇ قىلىنمايـدهجبـۇر يـولنى ئىختىيـار قىلىـشقا زورالپ مۇ ياكى بـۇئىمتىھاندا ئ
 هلگىـلهپ ئالـدىن بهپ دېرىـسىز بۋاب جـاهپ دۇنـداق ئىمتىھانـدا مهبىئىيكى،ت
ـــدىمۇب ـــ،ېرىلگهن ـــر ھڭ ئىمتىھاننى ـــى بولېچبى ـــدۇ قىممىت ـــىز هگهرئ. ماي  س

 ئىختىيارى ھالـدا هركىن، ئ،ه بويىچچىڭىزۈشهن چۋه ڭىز بىلىمىۆز ئ،ئىمتىھاندا
ــهرســىڭىز، بۋابئويلىنىــپ ســوئالالرغا جــا  ڭ ســىزنىهتىجىــسى ئىمتىھــان نۇ ب

 ۋابلىرىڭىز جــاهرگهن بهگهرئ. ۇ بوالاليــدۆلچىمى ئــڭىزنىــڭ قابىلىيىتىهقىقىــيھ
 يــولى ڭ پــارالق ئىــستىقبالنىۋه سىز بولىــۆتكهن ئىمتىھانــدىن ئــ،تــوغرا بولــسا

ـــدىن ، خاتـــا بولـــساۋابىڭىز جـــاهگهرئ. ۇولىـــد بېچىلغـــان ئهســـىزگ  ئىمتىھان
 .ۇ بولىدۇ توسالغۇۋهپپهقىيهتلىرىڭىزگه مهلگۈسىدىكى كۋه ۆتهلمهيسىزئ

 ھايـات ڭئىنـسانالرنى. ۇ ئوخـشايدۇنىڭغا بهھۋالىمۇ ئۇنيادىكى دئىنساننىڭ
 هكلىنى، ھايــات شــۋه يــولىنى ۋالغــان تاللىهن ئىختىيــارى بىــلۆز ئــ،هريانىــداج

ــسالمنى  ــئى ــاكى ك ــتاۇفرىنىي ــراد، تالالش ــسانغا ئى ــالالھ ئىن ــكهت ھۋه ه ئ  هرى
 . ئاتا قىلغانهركىنلىكىئ

 يارىتىلىـشىغا هبىئىـي تۆزىنىـڭ ئهم ھهرده يۇ قارايدىغان بولساق، بـئهمدى
 بىـر ۇرغـان تۇپ بولـهۋجـۇد يارىتىلىشىغا زىـت ھالـدا مڭ كائىناتنىهمقارشى، ھ
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ــار ــسان ب ــيھ. ئىن ــسىنى ياراتقهقىقى ــڭۇ ئۋه ۇچى ــنى  ه بىلىــشتۈپهتلىرىنى س
 ئىسيانكارلىق يولىنى ئىختىيار قىلىپ، ئـالالھ ۋه هتسىزلىكخاتاالشقان، ئىتائ

 ئاالھىــدىلىكىنى خاتــا ھالــدا يامــان يولغــا ۋېلىش تــاللىهركىــنئاتــا قىلغــان ئ
. ۆتهلمىگهن ئىمتىھانىدىن ئۈشهنچه چۋه هقىل ئىنسان بىلىم، ئۇب. هتكهنئىشل

 هنلىكىنـى ئىكهخلـۇق بىـر مهسـكهش پهتـسىز،ابىلىي قانچىلىك بىر قۆزىنىڭئ
 .هرگهن ئىسپاتالپ بۆزىئ

ــۇ ــداق بولىــدىغانلىقىنى يۋىتىنىــڭ ئاقىڭ خىــل ئىنــساننىب ــدا قان  ۇقىرى
 .ۆتتۈم ئۆزلهپس

ــر تيهنه ــتىن، بى ــدىن ياخــشى نهرهپ ــجه ئىمتىھان ــلهتى ــهن بى ــر ۆتكهن ئ  بى
 جايىدا ئىشلىتىپ، ۋه ئىلمىنى توغرا هقلىنى، ئىنسان ئۇب. ۆرىمىزئىنساننى ك

). هلتـۈرگهنئىمـان ك (هنگهن ئىـشۇنىڭغـا ئهتـكهن، يۇپ ئـالالھنى تونـۇچىياراتق
 هتزى ئالالھقا ئىتائۆ زورالنمىغان، ئهجبۇرالنمىغان، مېچقاچان ھۇ ئۈچۈن ئۇنىڭب

 ۋه خاتاالشـمىغان ۋېلىـشتاتـوغرىنى خاتـادىن ئايرى. ۋالغانقىلىش يولىنى تاللى
 يـــولنى هق ھۇرســـىمۇ تۇپ مـــايىللىقى بولـــېـــتىشيامـــان يولغـــا كىرىـــپ ك

ــان ــڭئ. تاللىيالىغ ــي تۆزىنى ــدىلىكىنى هبىئى ــى تۋه ئاالھى ــال رهبىئهتتىك  ېئ
 ۋه ۈچىگه يــولنى تــالالش كــر قانــداق بىــهرھ. ۈشــهنگهن تــوغرا چهرنىھادىــسىل

 هن قىلىش يولىغـا كىـرگهت ئالالھقا ئىتائ- يولغاهق ھۇ، بولسىمه ئىگهئىرادىگ
 ۇالقلىرىنى قۆرۈشكه، كهقىقهتنى ھۆزلىرىنى كۇ ئۈنكى،چ. ۆتكهن سىناقتىن ئۋه

 ېڭىشقا يولنى بويالپ مهق ھۋالغان روھىنى تاللىۋه هلبىنى قڭالشقا،توغرىنى ئا
 هلكـى بولماسـتىن، بۈچى ئىزدىگهقنى ئىنسان ھۇ بۈچۈن ئۇنىڭش. هتكهنئىشل

.  ئىــسپاتلىغانهنلىكىنــى ئىكۇچى قىلغــهت ئىبــادهقــقه ھۋه ۈچى بىلگــهقنــىھ
 .ېرىشىدۇ ئهلىبىگه غهتته ئاخىرهم ھۇنيادا دۇ ئىنسان بۇ بۈبھىسىزكى،ش

 دائىـم تـوغرا هلىرىده سـاھۈتۈن پهمهلىيهتنىڭ ئۋه ئىنسان، بىلىم مۇنداق
 هقىقهتنىـڭ ھ، كىـشىۇغان تونهن بىلۈپهتلىرى سۈتۈنئالالھنى پ. ڭىدۇيولدا ما

 .ۇ ئاخىرىنى بىلىدۋه ېشىنىب)  ت- بىلىمهقىقىيھ(
 خاتـا ېزىقىـپ، ئېچقاچان ھ، توغرا باسقان كىشىهدهمنىبىرىنچى ق ھاياتتا

 هتقىـق سـىرلىرىنى تڭ كائىناتنىـهسـىده ساھهلـسهپهپ. هتمهيـدۇيولغا كىرىپ ك
ــاليد ــشقا باش ــئهت تۇ،قىلى ــسىلىرىنى ئهبى ــدۇ ھادى ــائ. ۆگىنى ــاپىر همم ــر ك  بى

 ئــالالھ. ۈرمهيــدۇ يېزىقىــپ ئۆلىــده چهر ئىككىلىنىــشلۋه ۈبھى شــهيالســوپتهكپ
. هيدۇ توغرا باسقان ھالدا ئىلگىرىلهدىمىنى بىر قهر يولدا ھهق ھۇ بۇرالندۇرغانن
 سـىرلىرىنى ۇنيانىڭد. ۆگىنىدۇ ئۇنلىرىنى قانهبىئهتنىڭ ئىشلىتىپ تهقلىنىئ

 بايقالمىغان ۈگۈنگىچه بڭ ماددىنىۋه هقىلنىڭئ.  ۇ چىقىرىشقا تىرىشىدۇرىغائوتت
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ــ ــ-ۈچك ــدارۇدرىتىنىق ــشقاه ئى ــشىدۇشــقاۇر باشق، قىلى ــائ. ۇ تىرى ــڭ بهمم  ۇالرنى
 ۋه ۈچ كـۈتـۈنپ. ۇ قىلىـدۈچۈن ئۇرۇش قىلدهت خىزمهتكه ئىنسانىيهممىسىنىھ

 ئاســـماندىكى بـــارلىق ۋه هردىكـــى ي، قىلىـــپهشـــىپ يـــوللىرىنى كېكمهتھـــ
 ېلىـشىچه قولىـدىن ك،ۈچـۈن ئۇنۇش پايدىلىنىشىغا سڭ ئىنسانالرنىهرسىلهرنىن

 ئــالالھنى يــاد ۋاملىــق داهھىپىلىرىدهســ هربىــر ھهتقىقاتلىرىنىــڭت. ۇتىرىــشىد
 يامــان يولغــا ېخنىكىــسىنى ت-هن ئىلمىنــى، پۇنى ئــۇرغــانلىقى، تېتىــپئ

ـــاقاليد ـــشتىن س ـــا ك. ۇئىشلىتى ـــۈرگهنقولغ ـــن نهلت ـــى تهتىجىلهردى  هبىئهتن
 ۇالرنى بــۆرهڭلهپ، ھاكىمىيىتىــدىن كــۈســتىدىكى جىــسىمالر ئۋه ۇندۇرۇشبويــس

ــېــزىش، يېــسابىغا ھۆزىنىــڭئ  ۋاه دهپ د،ه ئىــگۇدرهتكهر ئىالھىــي قــىنى بىــۆز ئ
 هن بىـلهنپ- ئىلىـمهنم«. ۇچرىمايـدۇ ئۈشـهنچىلهرگهقىلىشقا ئوخشاش خاتا چ

 هت خىزمهنپهئهتىمگه مهخسىي شهممىسىنى ھۇالرنىڭ بۇندۇردۇم، بويسهبىئهتنىت
 ۈســتۈنئ- ئاســتىنۇنيــانى خالىــسام دهن، خوجــايىن بــولىمۇنياغــا دۇرۇپ،قىلــد
 ۋه ۈشهنچىــسى چڭ بىــر كــاپىر ئالىمنىــهقهت پ،اراش قــهپد» نۋېتهلهيمهقىلىــ

 . يولىۇتقانت
ـــۇلمان ـــي تمۇس ـــالىم ئىلمى ـــدىن ئ ـــجه نهتقىقاتلىرى ـــسهتى  ېرى، قازانغان
 ئالالھقـا بولغـان ئىمـانى ۇنىڭ ئ،هرگهنسېرى بېۋه مهشپىياتلىرىكائىناتتىكى ك

 ېيتىـدىغانسانا ئ-همدۇ ھۆپ كېخىمۇئالالھقا ت. ۈچلىنىدۇ كۇنچه شهستىقى تۋه
 ئاتـا قىلغـان الھ ئالڭا ما،ۇدرهتق-ۈچ كۋه ئىلىم ۇ ب-هقىدىسى ئۇنىڭئ. ۇبولىد

 هنپهئهتـى مڭ ئىنـسانالرنىۈچـۈن، ئـالالھ رىزاسـى ئهنه يهن مۇالرنى بـېئمهتتۇر،ن
 هخالق ئڭ ئىسالمنىۋه هبلىغئىالھىي ت. ۈشىنىدۇ چهپ دهن قىلىمهرپ سۈچۈنئ
 بىلىمـــى ۇنىـــڭ ئهنل بىـــۇنىڭشـــ. ۇ قىلىـــدهھبهرلىـــك رۇنىڭغـــا ئهزىلىتــىپ

 هرگهن بڭئالالھنىـــ. لىـــدۇ بوۋاســـىته بىـــر ۈچـــۈن پايدىـــسى ئڭئىنـــسانالرنى
 ۇنداقال،شـ. ۇ بولىـدۈرگهن بىلـدهتـدارلىقىنى مىننهن يول بىـلۇ بېئمهتلىرىگهن

 هر ھهنئهتنىڭ سـۋه هسـىده ساھهنپ- قاتـارلىق ئىلىـمۇقتارىخ، ئىقتىساد، ھوق
 ئـالىم بىـر كـاپىر ۇسـۇلمان م،ىشتا قىلهتقىق تۋه هش ئىشلۆلۈملىرىدهقايسى ب

ــدىن ھ ــانئالىم ــدۇ ئارقىــدا ېچقاچ ــهممــائ. قالماي  هرىــكهت ھۇقتىئىنهزىرى، ن
 ۇســۇلمانم. هرقلىنىــدۇ پۆپبىرلىرىــدىن كــ- بىــر،هتىجىلىــرى نۇســۇللىرىنىڭئ

 هھلىــل قــاراپ تهن بىــلۆزى كــهقىــقهت ھهســىنى بىــر ساھهر ھهننىــڭ پ،ئــالىم
 هرهققىــي تهدهنىيهتلهرنىــڭ مېلىــپ، ئقۋا تــوغرا ســاهجرىبىلىرىــدىنقىلىــپ، ت

 خاتـالىقالردىن ۋه توغرا ۈتۈن پۆتمۈشتىكىرىدىن، ئهۋهبلى يوقىلىش سۋهقىلىش 
 بارغـان يولـدىن ېلىـپ ئۇنقهرزلىككه مـهتلهرنـى مىللۇ چىقىرىپ، بـهكۈنتوغرا ي

 تىنچلىـق، -هقـسىتى بىردىنبىـر مهتتهسىياسـ. ۇ سـاقلىنىدهن بىـلېۋهرلىكچ
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ـــادال ـــلهت پۋه هتئ  هنبىرلىـــرى بىـــل- ئىنـــسانالر بىـــرۈرگهن، ســـۆكـــۈم ھهزى
ـــالرچهق ـــاق ېرىنداش ـــايدىغان ئىن ـــۋه ياش ـــ-ۆز ئ ـــارا ھ ـــدىغان، ۆرمهتئ  قىلى
 كىـشىلىك ۇلمايـدىغان، يـول قويهتئىـي قۈزۈمگه تـۇللۇق قۋه ېكسپىالتاتسىيهئ
 ئامـانىتى ۇقهددهس مـڭ ئالالھنىۈچىنى كۆلهتنىڭ دۋه قوغدايدىغان هقلىرىنىھ
 ۆلهت قىلىدىغان دهت خىزمۈچۈن ئهنپهئهتى ئىنسانالر مۈتۈن پۇنى بىلىپ، بهپد

 بولــسا، بىــر هســىدهساھ)  ت-ۇن قــانۋه هتئــادال (ۇقھوقــ. ۇ تىرىــشىدقۇرۇشــقا
ـــۇلمانم ـــان،ۇس ـــي ھۇننى ق ـــشته رهقىقى ـــك، ئادالهۋى ـــۇ بولهتلى ـــاجىزالر ۇپم  ئ

 قوغدايـدىغان ئاساسـتا هققىنـى ھۈچسىزلهرنىڭ كۇچرىمايدىغان، ئهقچىلىككهناھ
 .ۇ يول قويمايدۇچرىشىغا ئهقچىلىككه ناھۇلۇمغا، زېچكىمنىڭھ. ۇ چىقىدزۈپۈت

ــى ئمۇســۇلماننىڭ ــهر ھهخالق ــان ئالالھــدىن قورق  ۋه هقۋادارلىــق تۇش، زام
 ئىگىسى بىـر ئـالالھ هرسىنىڭ نهر ھۇسۇلمانم. هتتۇر ئىبارۇشتىنراستچىل بول

ــــى،ئىك ــــقىالرغا بهنلىكىن ــــىنىڭمۇ نهرگهن باش ــــهرس ــــاڭ ئالالھنى نىتى  ئام
ــىئىك ــپ تهنلىكىن ــدۇ بىلى ــداقھ. ۇرى ــر نېچقان ــىگه، بى ــا ھهرس ــڭ ئهتت  ۆزىنى

 ۇالرنىـــڭ بۇئـــ. ۇ ئىگىـــدارچىلىق قىاللمايـــدىغانلىقىنى بىلىـــدجىـــسمىغىمۇ
 ۇ بـېـرىلگهن، بۈچـۈن قـوللىنىش ئۇالر بـڭـا ئامـانىتى، ماڭ ئالالھنىـهممىسىھ

 الزىـم، بىـر  قوللىنىـشىمۇۋاپىـق مهمـرىگه ئۋه رازىلىقى ڭ ئالالھنىۇقۇمنىھوق
- بىـرۇالردىن بـۈنى كـۇ ئـۋه ۇرۇۋالىـدۇ قايتهنـدىن مهتلهرنى ئامانۇ ئالالھ بۈنىك

ــرل ــساب ھهپبى ــدې ــسى ياراتقهپ، دۇ ئالى ــدىكى مۇچى ــئۇلىيهتچانلىق ئالدى  هس
 .ۇ خاتالىشىشتىن ساقاليدۇنى ئۇيغۇسىت

 ڭ ياشــىغان ئىنــساننىهن پىكىــر قىلىــش يــولى بىــلۋه ۈشــهنچه چبۇنــداق
 ۇئـ!  بىـر قـاراپ باقـايلىهنلىكىگه ئىكۈكسهك قانچىلىك يىتىنىڭهزىل پهخالقئ

 ۋه هسـكى ئېڭىسىنىم. ۇتىدۇ يامان خىيالالردىن پاك تۈتۈن پۈرىكىنىئىنسان ي
 ۋهلىقىنى يامان ۇ يامانلىققا قاراشتىن، قۆزلىرىنىك. ۇ پىكىردىن ساقاليدۇزۇقب
 ۆزلهشـكه سۇفرى ك،ۇيالغاننى تىلغا ئالمايد. ۇ ساقاليدڭالشتىن ئاۆزنى سۇفرىك

 ياكى ۋهھارامدىن تاپقان . ۇ قامدايدهن ھاالل يول بىلۇرمۇشىنى تۇ،تىلى بارمايد
 بولغـان يـاكى ئـاجىزالرنى يىغلىتىـپ، قاقـشىتىپ تاپقـان هققى ھڭباشقىالرنى

ــاچلىقتىن ئۇنيــانىد ــۈپ ئ ــسىمه كۆل ــدۇ يۇت ــى . ېمهي ــداق ۋهئىرق  جىنــسى قان
 هقــسىزلىق ھۋه ۇقىــر ئىنــسانغا زورلــ بېچقانــداق ھهتئىيــنهزهر، قۇشــىدىنبول

ئىنـسانالر . هگمهيـدۇ بـاش ئۇ،زالىمالرغا يان باسـمايد. ۇقىلىنىشقا يول قويمايد
 هخـسىي يولىـدا شهقھ. ۇ بولىـدۈلگىـسى ئهزىلهتنىـڭ پۋهئارىسىدا ياخـشىلىق 

 ۇ بـهل دۇنىـڭئ. هنمهيـدۇ ئىككىلېچ قىلىشتا ھـۇربان قهتلىرىنىئهنپه مۋه ۇئارز
 ئالـداپ ۇنى ئـۈچ بىـر كـېچقانداق ھۋه كامىل هنچىازىنىشقا ئىش قهلىبهيولدا غ
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 .ۇ يولدىن توسالمايدهق ھۇتۇپياكى قورق
 ،ېـشى بۇنىـڭ ئۈنكىچـ. ۇ كىـشى بولمايـدهرهپلىك شۇنىڭدىنمۇ ئۈزىده ييهر

ــالغ ــدا ھڭ ئالالھنىــۇچىــسى ياراتقۇزي ــدهجدىگهســ (ېگىلىــدۇ ئۇزۇرى ).  ت-ۇ بارى
 قـولى ئالالھـدىن ۇنىـڭ ئۈنكى چۇ،شى بولمايد كىهتلىك ئىززۇنىڭدىنمۇ ئۇنياداد

 ۇنيـاداد).  ت-ۇيده تىلىمېچكىمدىنئالالھدىن باشقا ھ (ېچىلمايدۇباشقىسىغا ئ
 ېچكىمـدىن ئالالھـدىن باشـقا ھۇ ئـۈنكى ئىنـسان يـوق، چـۈچلـۈك كۇنىڭدىنئ

 همه تهرىـجه دۈسـتۈن ياكى ئۇكاپات مېچكىمدىن ئالالھدىن باشقا ھۇئ. ۇقورقمايد
ــد ــ. ۇقىلماي ــدىن ئازدهق ھۇنىئ ــانىنى سۇرۇشــقا، يول ــشقا ئىم  قــادىر ېتىۋېلى

 .همهس ئهۋجۇد مۈچ بىر كېچقانداقھ
 هھۋهتپهرهس شـهمهس، ئۆز ئـاچكۇ ئـۈنكىچـ. ۇر بـاي كىـشىدهڭ ئۇنيادا دئۇ

ــسىنىڭ نهمهس،ئ ــهپ ــهتخور ھهمهس، ئۇلى ق ــور تۋه هس ــ. همهس ئهمهخ ــاالل ۇئ  ھ
 تاپقـان ھـارام هن يامان يـول بىـل.ۇ قىلىدهت قانائېلىغا تاپقان مهن بىلهمگهكئ
 هلبـى قۇنىـڭئ. ۇرمايـدۇ قـاراپ تۇ قويسىمۆۋىلهپ ئالدىغا دۆلهتنى دۋهمال -ۇلپ

 ۇالردىنمـۇئىنـسانغا ب. ۇرىـدۇ ياشـىرىپ ته ئىچىـدۇزۇر ھـۋه ۇشـاللىق خهت،قانائ
 ۇ؟ بوالمدۆلهت دۋه بايلىق ۇقئارت

 هنچ ئىـشڭغـاۇنى ئۈنكى بىر ئىنـسان، چـۋهتلىك ئىناۋه هنچلىك ئىشهڭ ئئۇ
 ۇ، زامـان راسـتچىل بولىـدهر ھۋه. ۇ قويمايـدهرده يهنچىنى ئىـشڭقىلىدىغانالرنى

 ۈنكىچـ. هيدۇ ئىـشلهن ئادىللىق بىلۋه ئىشنى توغرىلىق هرھ. ۇرىدۇ تۋهدىسىده
 چىــن هنلىكىــگهدار ئىكهۋهر خهرســىدىن نهر ھۋه ھــازىر بــار هرده يهر ئــالالھ ھ،ۇئــ
 ۋهتنىــڭ ئىناۋه ېتىبــار بولغــان ئهىــگ كىــشى ئۇنــداقب. ۇ ئىــشىنىدۆڭلىــدىنك
 خىــــل ۇبــــ. همهس ئۇمكىن مــــهش ئىپــــادىلهن بىــــلۆز ســــۈســــتۈنلۈكىنىئ

 قىلمايـدىغان كىـم ۆرمهت ھـۋه هنمهيدىغان ئىـشه كىشىگهئالىيجانابلىقالرغا ئىگ
 .كتېرى خاراۋه ھاياتى ۇسۇلماننىڭ بىر مۇالربار؟ مانا ب
 ۇنىـڭ ئۇ بـېـيىن، كنهنگهندى تىكلېرى خاراكتهقىقىي ھۇسۇلماننىڭ مبىر

 ڭ بولمايدىغانلىقىنىهغلۇپ مۋه ۈشكۈنلهشمهيدىغانلىقىنىڭ چېچقاچان ھۇنياداد
 ۇ، بولمايـدهھكـۇم بىر زامان مېچ ھهمما ئ.هنسۇپ مۇشقا ھاكىم بولۇئ. كاپالىتى

 ېچقانـداق ھ،ۈپهيلىـدىن ياراتقان ئاالھىدىلىكلىرى تۇنىڭدا ئڭ ئىسالمنىۈنكىچ
 .ۇ قىاللمايدهغلۇپ مۈشۈرهلمهيدۇ،چ ۆلهڭگه كۇنىڭغا ئۈچبىر ك

 ۈسـتىگه ئۇ ئـېـيىن، كهچۈرگهندىن ھايات كۆتىۋهر مۋه هرهپلىك شۇنيادا دبۇ
. ۇ ئالـدىغا قايتىـدڭ ياراتقان ئىگىـسىنىۇرىدىغان ياغدهھمهتلىرىنى ئالىي رهڭئ
 هن بىلهتىجىلهر نهال ئىمتىھاندىن ئ،ۇنداپ ئورهلىبىلىك غۋهزىپىسىنى ۇ ئۈنكىچ
 هتتىمۇ ياشـىدى، ئـاخىرئىچىـده هتسائاد-هخت ھاياتىدا بۇنياانىي د پۇئ. ۆتتىئ
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 .ۇ ياشايده ئىچىدهت سائادۋه ۇشاللىق خۇزۇر، ھهبهدىيئ
ــھهر ــر ش ــداق بى ــق خهخس، قان ــوپى، مهل ــۇم ت ــا هۋر دهل ــر جايغ ــاكى بى  ي

 ۇقىرىقىالردىن دىنــى بولغــان ئىــسالم يــڭ بولمىغــان، ئىنــساننىۇناســىۋهتلىكم
 هتنىڭ ئىنسانىيۈتۈن پۋه بىردىنبىر يولى ڭ كائىناتنىۈتۈنئىسالم پ. هتتۇرئىبار

ــلهملىكه قايــسى مهر ھهۋرلهرده، قايــسى دهرھ. ۇربىردىنبىــر دىنىــد  هر ھۋه هردهت
 ۋه هنگهن بارلىقىغــا ئىــشڭ ئالالھنىــۆتكهن، ياشــاپ ئــه ئىچىــدهۋمــلهرقايــسى ق

ــىھ ــان پهقن ــۈن قوللىغ ــسلۈت ــشىلهتلىك ياخــشى خى ــى مهر، كى ــهيل ــۇالر ئ  ۆز ئ
 هن يـاكى باشـقا ئىـسىمالر بىــلۇن، ئاتىـسهپد» ئىـسالم« دىننـى ۇللىرىـدا بـتى

 ۋه ئىــدى، هت ئىــسالمدىن ئىبــارهزھىپــى مهممىــسىنىڭ ھۇالرنىــڭ ئۇن،ئاتىــس
 . ئىدىۇسۇلمانالردىن ئىسالم يولىدىكى مۇالرمۇئ

 

    هتهتهتهت ئىتائ ئىتائ ئىتائ ئىتائۋهۋهۋهۋه باب ئىمان  باب ئىمان  باب ئىمان  باب ئىمان ئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچىئىككىنچى
 

. ېـرهك كۇشـىبول) هنچئىـش (ېقىن يۋه ئىلىم هن ئالدى بىلۈچۈن ئئىتائهت
 ۇنۇش ئالالھقـا بويـس-»ئىـسالم «،ۆتۈلگىنىـدهك ئۆزلهپ سـهرسـلهرده دۆتكهنكىئ
 ۇ بـۋه ،ۇرۇپ تـهي بىلمهسىلىلهرنى مه بىر قانچۇ بڭ ئىنساننىۆۋهندهت. ېمهكتۇرد

 هت ئىتـائھقـا ئالال،ۇرۇپ تـۆتـۈرۈلمهي كهرىجىسىگه چىن ئىشىنىش دڭبىلىشنى
 .هن توختىلىمققىدهه بولمايدىغانلىقى ھۇمكىن مڭقىلىشنى

 هنچ ئىــشهۋرهنــمهس تۋه ۇق بارلىقىغــا تولــڭ ئالالھنىــ،ۋۋال ئــاھهممىــدىن
 قىاللمىـسا، هنچ بارلىقىغا ئىشڭ بىر ئىنسان ئالالھنىهگهرئ.  قاراش الزىمهنبىل
ــ ــداقمۇئ ــائۇ قان ــا ئىت ــه بىــرگهن بىــلۇنىڭ شــۇن؟ قىلــسهت ئالالھق  ڭ ئالالھنى
 هنلىكىنـى ئىكىـر بڭ ئىنسان ئالالھنىبىر.  الزىمۇشى بولۋاقىپ ۈپهتلىرىدىنس
 ڭ ئىالھىي ھاكىمىيىتىنىـۇنىڭ يوقلىغىنى، ئېرىكى باشقا بىر شڭ ئالالھنىۋه
 ه، يـوقلىغىنى بىلمىـسېچكىمنىڭ ئورتاق بولىدىغان ھۇ بىر قىسمىغىمهررىچهز

 سوراپ قـول هم ياردۇالردىن ئۇنۇشتىن، چوقهخلۇقالرغا باشقا مهڭرىلهرگه،ساختا ت
 ۋه بىــر ڭ ئالالھنىــڭ ئىنــساننىۇ ئــهگهر؟ ئۇ ســاقلىنااليدۇنــداقم قاېچىــشتىنئ

 خاتــالىق ۇنــداق ئىلمىــي بولــسا، بۋه هقىقىــي ھ-هنچىبارلىقىغــا بولغــان ئىــش
 ۆرۈشــكه، كهرســىنى نهر ھڭبىــر كىـشى ئالالھنىــ. همهس ئۇمكىن مــۆتكۈزۈشـىئ
ــقائا ــادىر، ھڭالش ــهر ق ــداق يوش ــۋه ۇرۇن قان ــى ك ــكارا قىلىقلىرىمىزن  ۆرۈپ ئاش
 هرمانلىرىغـا پڭ ئالالھنىـۆزىنى كىشى ئـۇ ئهنمىسه، ئىشۈپىتىگه سرىدىغانلىقۇت

 ۇ؟ قىلماسلىقتىن قانداق ساقلىيااليدهتئىتائ
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 ئىنـسانىي ېـسىل ئهڭ بىـر ئىنـساننى ئۆرسىڭىز، ئويالپ بىر كۇالرنى بمانا
 ۈزىتىـپ تهن بىلهزىلهتلهر ھاياتىنى ئىسالمىي پۋه قىلىدىغان ه ئىگهزىلهتلهرگهپ

 بىلىش ۈپهتلىرىنى سڭ ئالالھنى،ۋاسىته بارىدىغان بىردىنبىر ېلىپ يولغا ئتوغرا
 هنلىكىنــى ئىكىــشىنىش ئۆڭلىــدىن چىــن كۇنىڭغــا بۋه هنلىكىنــىئىلمــى ئىك

 هتلىرى پائـالىيۋه هخالقى ئهنچى، روھى، ئىشېھنى، زڭئىنساننى. ۋاالاليسىزبىلى
 ڭالالھنىـــئ. ۇ پاكلىنىـــدهن بىلىـــش ئىلمـــى بىـــلۈپهتلىرىنى ســـڭئالالھنىـــ

 يـاكى ۋه هلۇمـات مۈزهكى بىر يهقهت ئىلىم پۇ بهققىدىكى بىلىش ھۈپهتلىرىنىس
ــدۇ تولهن بىــلهنبىــر پ ېمىيىلىــكئاكاد  رىزاســىنى قولغــا ڭئالالھنىــ. ۇقالنماي

ئـالالھ بىـزدىن رازى بولىـدىغان .  بىلىـش الزىـمهكلىنى ھايات شـهلتۈرىدىغانك
 هن بىلمىــگۇالرنى قايــسىالر؟ بــئىــشالر قايــسىالر؟ رازى بولمايــدىغان ئىــشالر

 ئىــشالردىن ســاقلىنىپ، رازى بولىــدىغان ۆرمىگهن ئــالالھ ياخــشى كــڭكىــشىنى
 ۋه ۇن قـانڭبىر كىشى ئالالھنى. همهس ئۇمكىنچقاچان مېئىشالرنى قىلىشى ھ

 ۇ ئــهنمىــسه، ئىشۈرهكتىن چىــن يــۇالرغــا يــاكى ئه بىلمىــسهرمــانلىرىنىپ-همــرئ
 ۋه ۇن قانڭ ئالالھنىهرده يۇ بۇ؟ بوالمدېيتقىلىئ هپ دۇ ئالالھقا ئىشىنىدهمنىئاد
 هنچكى ئىـشۈنچ. ۇرىدۇ تۇندا ئورۇھىم مهنچ ئىشۇق بولغان تولهرمانلىرىغاپ-همرئ

 ۇنىيهتنى ئىككىنچى بىر قانۆڭلىده ئىنسان كۇ ئ، بولمىساهۋرهنمهس تۋه ۇقتول
 .ۇمكىن مېتىشى كېزىپ يولدىن ئهقىقىي ھۋه ۈشىنىشى چهپتوغرا د

 ڭ قىلىـشنىهرىـكهت رىزاسىغا قارشـى ھڭ ئىنسان ئالالھنىچۈن،ۈ ئشۇنىڭ
 هرىـكهت قارشـى ھۇنغـا ئىالھىي قانڭماي، خالىغان يولدىن ماۇ ئۇيرۇغان، بۇ ئۋه

. ېـرهك بارىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىـشى كېلىپ ئۋهتكه قانداق ئاقىڭقىلىشنى
 پـاك، ېڭىـپ، ما يولىـدۆرسـهتكهن كۇنىـڭ ئهن رىزاسى بىلڭ ئالالھنىۇنداقال،ش
ــكپ ــان ئىتائۋه هزىلهتلى ــات ئهتچ ــداق نۆتكۈزۈشــنىڭ ھاي ــئمهتلهرگه قان ــگې  ه ئى

ــدىغانلىقىنىم ــمۇقىلى ــشى الزى ــڭب.  بىلى ــۈن، ئۇنى ــدىن ئۈچ ــى كۆلگهن  ېيىنك
 ۆلگهنـدىنئىنـسان ئ. ۇھىم ھاياتى توغرىسىدىكى بىلىمى ناھـايىتى مـهتئاخىر

 ئـالىي ڭئالالھنىـ تىرىلىپ ېڭىدىن ئاخىرالشمايدىغانلىقى، يڭ ھاياتنىېيىنك
 ۇ ئىنـسانالر بـۈنى كـهھـشهر سوراققا تارتىلىـدىغانلىقى، مهھكىمىسىده مهتئادال

 ۋه ئالىـــدىغانلىقى ۇكاپـــاتىنى مهمهللىرىنىـــڭ قىلغـــان ياخـــشى ئۇنيـــاداد
جازاســىنى تارتىــدىغانلىقى ) ۇفرىنىــڭ كهتــسىزلىك،ئىتائ (ڭقىلمىــشلىرىنى

 هتكهئاخىر.  الزىمۇشى بولمهسهۋرهن تۋه ۇق تولهنچىتوغرىسىدىكى بىلىمى، ئىش
 هرقـى پېچبىـر ھڭ قىلماسـلىقنىهن قىلىش بىـلهت ئىتائ- كىشىهنمىگهنئىش

 هر ئوخــشاش، ھهرىبىــر بۋىتى ئــاقىڭ قىلمىغانالرنىــۋه قىلغــان هتيــوق، ئىتــائ
 ۇبـ. ۇ قارايـدهپ دېتىدۇ ئايلىنىپ كۇپراققا تپۇزو تېيىن كۆلگهندىنئىككىسى ئ
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 هرمانلىرىغـاپ-همـر ئڭىـر ئىنـساندىن ئالالھنىـ ببولغان ه ئىگۈشهنچىگهخىل چ
ــس ــائۇنىدۇ،بوي ــاد-هت ت ــدهت ئىب ــڭ بۋه ۇ قىلى ــىغا ۇشــهققىتىگه، مۇالرنى  جاپاس

 بىــر ۇنىڭغــا ئۇنيــادا دۇ بــۇ؟ قىلغىلــى بوالمـدۈمىــد ئهپ دېرهلهيــدۇ بهرداشـلىقب
 لىـدۇ قىهندىشه ئۋىتىدىن ياكى ئاقىۋه ۇ قورقىدۇناھالردىن گهتمهيدىغانزىيىنى ي

ــاخىرۇنىڭغا شــۇ؟ بوالمــدلــىېگىد ــاتىنى هت ئوخــشاش، ئ  ۈنى كــهھــشهر مۋه ھاي
 ۆڭلىده كهنمهيدۇ، ئىشۇرۇپ بىلىپ تېرىدىغانلىقىنى بېساب ئالدىدا ھڭئالالھنى

ــداقب. ۇ ئىككىلىنىــدۋه ۇ قىلىــدهكشــ ــسى مڭ كىــشىنىۇن  ۇســتهھكهم ئىرادى
 ۇئــ ۇرۇشــۇڭالر، ئاشهمهلــگه ئۇپ قويــۆڭــۈل بىــر ئىــشنى كهرنىڭســىل. ۇبولمايــد
 ۇمكىن مــۈشــهنگهندىال چېنىــق پايدىــسىنى ئهلتۈرىــدىغان كهرگه ســىلڭئىــشنى
 ساقلىنىـشقا ۇنىڭـدىن ئهنـدىال بىلگۋىتىنى ئـاقىېغىـر ئڭيامان ئىشنى. ۇبولىد

 ڭ يولنىـۇ بـۈچـۈن، ئۈرۈش بىـر يـولنى تالالشـتا ئازمـاي يـېمهك،د. تىرىشىمىز
 هنچ بىلىمنى ئىـشۇب ۋه بولۇش ه ئىگه توغرىسىدا بىلىمگهتىجىسى نۋه ۋىتىئاقى

 ياشاشـنى خالىغـان ه ئىسالمچهنى يهت ئىتائۇالرب. ېرهك كۆتۈرۈش كهرىجىسىگهد
 .ۇر ئاساسى پرىنسىپالردېگىشلىك تهكىشى بىلىشك

 
 هرىپى تئىماننىڭ

 
 ۆتكهنلىرىمىزنىــڭ ئهرىـپلهپ تهپد»  ئىــشىنىشۋهبىلىـش  «ۇقىرىــدا يبىـز

 بىلىــش، ۇپ، بولـۆز سـچههرهبـئىمـان ئ. ۇرد»ئىمـان« ئىـسمى هنـىئاتىلىـشى، ي
ــدىغان كۈبھه شــۋهئىــشىنىش  ــده دهلتۈرمهي ــائهرىجى ــۇر دهتلىنىش قان . ېگهنلىكت

ن هنچتى ئىـشهتئىـي قۇغۇلغـان تهتلىنىـشتىن قانائۋه بىلىـش - ئىمانېمهك،د
 هرمانلىرىغا،پ-همر ئۇن، قانۈپهتلىرىگه، سهنلىكىگه، بىر ئىكڭئالالھنى. هتئىبار

 ۇالرنى بـۋه هنگهن ئىـشهۋىشته رهۋرهنمهسپلىرىغا ت جازا پرىنسىۋه ۇكاپات مۇنىڭئ
ــگ ــهنبىل ــشى م ــان ئ (ۇئمىن كى ــۇچىئىم ــدهپد)  ت-ېيتق ــ. ۇ ئاتىلى -هكش

 ۋه قىلىـش هت ئىتـائئىرادىـسىگه ڭ ئىمـان ئىنـساننى ئالالھنىـۇ بـۈبھىسىز،ش
 »ۇسـۇلمانم« ھاياتنى ياشىغان كىشى هتچان ئىتائۇب. ۇ بارىدېلىپ ئۇنۇشقابويس
 ۇسـۇلمان مڭ بىـر ئىنـساننىېچقانـداق ئىمـانى بولمىغـان ھلهھۋا ئۇب. ۇبولىد

 .ېرىدۇبواللمايدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ ب
 ۇرۇقنىـــڭ ئهن بىـــلهرهخ د-ۇناســـىۋىتى مڭ ئىماننىـــهن بىـــلئىـــسالم

 ۇرۇقنىئـ. ۆسـمهيدۇ يىلتىـز تارتىـپ ئهرهخ دۇرۇقـسىزئ. ۇ ئوخشايدۇناسىۋىتىگهم
ــدىمۇ تىككهرگهي ــڭ تهن ــق مۇپراقنى ــلۇۋاپى ــا بولماس ــۋاىقى، ھ ــار ڭ رايىنى  ناچ

خ هره دېلىنمىغــانلىقتىن ئهۋهر ياخــشى خۇغۇرۇپ، ســۋاقتىــدا يــاكى ۇشــىدىنبول
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ــسىزس ــسىزك (ۈپهت ــىدۇئ) ېرهك ــ. ۆس ــۇددىخ ــشاشۇنىڭغا ش ــشى ، ئوخ ــر كى  بى
 ۇمكىن مــۇشــى بول»ۇســۇلمانم «ۇنىــڭ ئ، بولمىــساه ئىمانغــا ئىــگۇچتاباشــالنغ

 هقـدىردىمۇ، بولغان ته ئىگهىلىمگ توال ب- ئازهققىدهبىر كىشى ئىمان ھ. همهسئ
ــسىنى ــاجىز بولڭئىرادى ــيه تۇشــى، ئ ــان ياېتهرســىزلىكى، يهھهتتىكــى جهربى  م

 ۇســـۇلمان بىـــر مهقىقىـــي ھ،ۈپهيلىـــدىن تهســـىرى تڭيولـــدىكى دوســـتلىرىنى
 قارىغانــدا، ۇقتىئىنهزهردىن ئىــسالمىي نــۋهئىمــان . ۇمكىنبواللماســلىقى مــ

 :لىنىدۇۆ بهرىجىگه دۆت تۆۋهندىكىئىنسانالر ت
 ۈتـۈن پۇالرنى ئىمـان ئـۇبـ.  بولغـانالره ئىمانغـا ئىـگۈچلـۈكك: بىرىنچىسى

 ۆرسـهتكهن كڭ ئالالھنىـۇئـ. ۇ بارىـدېلىـپ ئۇنۇشقا ئالالھقـا بويـسهن بىلهلبىق
ــالالھ ياخــشى كــڭىــدۇ،يولىــدا ما ــالالھ خالىغــان، ئ  ۇ، ئىــشنى قىلىــدۆرگهن ئ
 الالھنىــڭ ئهن بىــلهلبــى قۈتــۈن پۇ، قىلغانلىرىــدىن قاچىــدهنئــى مڭئالالھنىــ

ــا ئ ــشكهرازىلىقىغ ــشىدېرىشى ــ. ۇ تىرى ــېكىنل ــشىش شۇ ب  - شــانهخــسىي تىرى
 تىرىـشچانلىققا ۋه زوق ۆرسـىتىدىغان كۈچـۈن ئۇش بوله بايلىققا ئىگۋه ۆھرهتش

 .ۇسۇلماندۇر مهقىقىي كىشى ھۇمانا ب. ۇ ئوخشىمايدهنتامام
 ۈنىگه كــرهھــشه مۋه هرمانلىرىغــا پ-همــر ئۇنىــڭئالالھقــا، ئ: ئىككىنچىــسى

 ۇنىئـ) هنچىئىـش (ۈچۈن ئۇنىڭش. ۇ ئىشىنىش ئاجىز بولىدۇ بهممائ. ۇئىشىنىد
 هتـسىزلىكى دىققۋهيامان قىلىقلىـرى . ۇ قىلىشقا زورلىيالمايدهتئالالھقا ئىتائ

ـــدىنت ـــي ھۈپهيلى ـــسىدىن دۇســـۇلمان مهقىقى ـــى خهرىجى ـــېل ـــدۇ ۆۋهن ت . تۇرى
. ۇ بولىـدهتمىـگهن يسىگههرىجىد» ئاسىيلىق «ۇناھكارلىقى گۋه هتسىزلىكىدىقق

 ۋابكــار جاۆزىنىــڭ يىتىــپ، ئۇپ ھــاكىمىيىتىنى تونــۋه ۇنى قــانڭئالالھنىــ
 هنىـــال يۇ كىـــشى جازاســـىنى تارتـــسىمۇ قىلغـــان بـــېتىـــراپ ئهنلىكىنـــىئىك

 .ۇسۇلماندۇرم
ــسى ــلىدهئ: ئۈچىنچى ــوق، كهس ــانى ي ــتىكى ئىم ــرى ئهزى بۆرۈنۈش  همهللى

ــ ــا، قانڭئالالھنى ــر ئۇنلىرىغ ــاپ-هم ــدهك ئهرمانلىرىغ ــدۇ كۇيغۇن ــڭئ. ۆرۈنى  ۇالرنى
 ۇنۇش بويـسۇنىڭغا قىلىش، ئهتئالالھقا ئىتائ -همهللىرى ياخشى ئۆرۈنۈشتىكىك
دى ۇد خـۇبـ.  قىممىتى يوقېچ ھهمهللهرنىڭ ئۇبئۈچۈن  ۇنىڭش. همهس ئۈچۈنئ
 ۇن قـانۇنلىرىنى قـانهممـا قىلغـان، ئۇل قوبـۆكۈمرانلىقىنى ھۆكۈمدارىنىڭ ھۆزئ
 ۇنــداقب. ۇ ئوخــشايدهھۋالىغــا ئڭ كىــشىنىۇنمىغانبويــس ۇنىڭغــا ئۇمــاي تونهپد

 ۇنـداق ئۆرۈنـسىمۇ، كهمهسـتهك قارشـى ئۆكۈمدارغا ھۇ قىلمىشلىرى ئڭكىشىنى
 خـائىن هر خىلدىكىلۇ بمدۇ؟ بوالېگىلى دۇقرا پۋاپادار سادىق ۆكۈمدارغا ھهمنىئاد

 .ۇقاتارىغا كىرىد
ــسى، ــانىمتۆتىنچى ــشى ئۇ ئىم ــوق، ياخ ــۇ ي ــوقالرهمهللىرىم ــ.  ي  هنه يۇالرب
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 زالىملىـق ۋه ېرىيـدۇپاسـات ت-ه پىتنۇ، قىلىدهسكىلىكلهرنى ئۈتۈن پۇنيادىكىد
 ۋه يامان ئىنسانالر، ئاسىي هڭ ئۇالرب. ۇ قىلىدۇرۇپ بىلىپ تهقسىزلىقالرنى ھۋه
ــسانالرنى. ۇر ئىنــسانالردۇناھكــارگ ــلهرگه دۇقىرىقىــدهك يڭئىن  ۆلۈنۈشــى، بهرىجى

 ۇتۇقلۇق ئهمده ئىككىال ئالۋه ېرىشىشى ئههتكسائاد-هخت بهقىقىي ھڭئىنساننى
 ڭ ھاياتنىــهتچــانئىتائ. ۇ ئىــسپاتاليدهنلىكىنــى ئىمانغــا بــاغلىق ئىكۇشــىبول

 ۇســۇلمانلىقى مڭبىـر كىــشىنى. هلمهكــتهجانلىنىـشى ئىمــان ئاساسـلىرىدىن ك
 ئىمانـسىز بىـر هممـائ. ۇمكىن مبولۇشى همچىلىكسىز ياكى كۇشى بولهرسىزيىت

 ئىـسالم هردهئىمان بولمىغان ي. همهس ئۇمكىن مۇشىبول ڭنى»ئىسالم «هكىشىد
ـــد ـــوق يهك،بولمىغان ـــسالم ي ـــهرده ئى ـــدۇفرى ك ـــڭئ. ۇ بولى ـــۇنى  ۋه هكلى ش

ــداق بولڭماھىيىتىنىــ ــهتئىيــنهزهر قۇشــىدىن قان  -كــاپىرلىق (»ۇفرىكــ «ۇ ئ
 .ۇرد)ت

  
  يولىبىلىشنىڭ

 
ــائهت ــۈن ئئىت ــۈچ ــى كۇشــى بولڭ ئىماننى ــدۇق ئېرهكلىكىن ــدىئ. ۆگهن  هم

ــئالال ــانۈپهتلىرىنى، ســڭھنى ــاخىرۇنلىرىنى، ق ــاتى هت ئ ــشهر مۋه ھاي ــهھ  ۈنى ك
 يــوللىرى هنچلىك ئىــشۋه ۈنۈملــۈك ئهڭ ئڭتوغرىــسىدىكى ئىلىمنــى بىلىــشنى

 .ۇ چىقىدۇرىغا سوئال ئوتتېگهنقايسى؟ د
 ڭ بىر ئالالھنىۇز يالغۇچى ياراتقهمنى ئالۆتكىنىمىزدهك، ئۆزلهپ سيۇقىرىدا
 بىــر هر ھڭ كائىناتنىــۋۇجــۇدىمىزدا، ۆز جايــدا، ئــهر ھهتراپىمىــزدا،بــارلىقىنى، ئ

 ۈچىنى، كۇرۇش باشقۋه ئىدراك ۇدرىتىنى، قهكسىز چۇنىڭ ئۇچقاقلىرىداپ-ۇڭبول
 نامايان ۈپهتلىرىنى سهممه ھۇنىڭ قىسقىسى، ئهزىپىنى، غۋه هرھهمىتى مۇنىڭئ

 ېكىن،لـ. ۆگهنـدۇق تاشـقانلىقىنى ئۇپ تولـهن بىـلهسـهرلىرى ئۇرغـانقىلىپ ت
 ھـالالردا ۆپ كۆرۈشته كۇالرنى بۆزلىرى كۈشىنىشته، چۇالرنى بهقلى ئڭساننىئىن

 ۋه ۆرهلمىگهن پـاكىتالرنى كـۇ بـۇرغان تۆرۈنۈپ ئالدىدا ئاشكارا كۆزك. ۇخاتالىشىد
ــىنىپچ ــتۈش ــدهلمىگه يى ــرىب. ۇن بولى ــى دهزىلى ــالالھ ئىكك ــسه، چهپ ئ  ۈشهن
 بار ۇدا خهانالر بىر قانچ بىر قىسىم ئىنسهنه خىيال قىلغان، يهپ دۈچ ئهزىلىرىب
 بـوران ۇداسـى، خۇر يـامغهسـىلهن،م.  قويغانۇرىغا ئوتتهڭرىچىلىكنى تۆپ كهپد
 ڭىـۇداالرن خۇ بـۋه بـار ۇداسـى ھايـات خۋه ۇداسى خۆلۈم ئۇداسى، ئوت خۇداسى،خ

ــقا ــشلىرى باش ــ-ئى ــقا بول ــۇپ،باش ــى ھۇالردىن ب ــسىنى بىرس ــقهممى  ۇرىدۇ باش
 . ئوخشاشېگهنلهرگهد

 ناھـايىتى هقلى ئىنسان ئه بىلىشتۈپهتلىرىنى سۋه زات ڭھنى ئالالدېمهك،
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 .ۇچرىغان ئېڭىلىشالرغا يۆپك
 ئىنــسانالر ۇتوغرىــسىدىم)  ھايــاتىهتئــاخىر( ھايــات ېيىنكــى كئۆلگهنــدىن

 ېـيىن كۆلگهنـدىن ئىنـسان ئهزىلىـرى بۇپ، بوله ئىگۈشهنچىلهرگه خاتا چۇرغۇنن
 هنه خىيـال قىلـسا، يهپ دېتىـدۇك ئايلىنىـپ ۇپراققـا تۇپ توزهيدۇ،قايتا تىرىلم

اتىنى ياكى جازاسىنى ۇكاپ مهمهللىرىنىڭ ئۆز ئۇغۇلۇپ تهكرار ئىنسان تهزىلىرىب
 . قارىغانهپ دۇئالىد

ــىزنىڭ ــس ــ- زاتڭ ئالالھنى ــز خۈپهتلىرىدىنس ــوقهۋىرىڭى ــ.  ي  ڭئالالھنى
ـــشتىلىرىنىڭپ ـــهرى ـــا بڭ ئالالھنى ـــپهمهل ئۇيرۇقلىرىغ ـــۈن پ، قىلى ـــالۈت  هم ئ
ــان ېخــانىزمىنىم ــانلىقىنى قىلىه ئىــدارهن بىــلۈزۈمتــ-ۇنئىالھىــي بىــر ق  ۋاتق

ــسىزبىلم ــاراتق. هي ــۇچىي ــىغا ئڭ ئالالھنى ــۇن رىزاس ــات يــولىنى ۇيغ ــر ھاي  بى
 ڭغۇلۇق قـاراۋه ۈجمهل مـۇشـىڭىز تونهققىـدىكى ھاياتى ھهت ئاخىرالمايسىز،تاپ

 ۆزىنىـڭ ئـالالھ ئهقهت بىلىمنـى، پهققىـدىكى ھهسـىلىلهر مۇبـ.  قالغانهئىچىد
 تــوغرا ئىلىمنــى ئاتــا قىلغــان ۋه هق ھۋاقىپالنــدۇرغان، ۈپهتلىرىنىارلىق ســبــ
 . ھاسىل قىالاليمىزدىنال»هيغهمبهرپ«

ـــســـىز ـــشىنىۇ ئ ـــڭپ (ڭ كى ـــاتى، راســـتچىللىقى، ) هيغهمبهرنى ـــاك ھاي پ
 ۆزلىرىدىكى قويغان سـۇرىغا ئوتتهقۋادارلىقى، تۋهتلىكلىكى، ئىناهمىمىيلىكى،س

ـــــهتكهن كۋه ېكمهتھـــــ ـــــڭهلىللى دۆرس ـــــرىنى ـــــر ېچ ھ ـــــا بى  هت رۋاقىتت
ـــدىغانلىقىنى ك ـــسىزقىلىنماي ـــ. ۆرى  چـــاقىرىقلىرى، ۇنىـــڭ باشـــقا، ئۇالردىنب

 هن تامـامۇالرنىـڭ سـىزنى ب،ېكمىتـى ھۋه ۇدرىتى قىلىش ققايىل ۆزلىرىدىكىس
 هرغىـب تۇنىڭئ. ۇ قىلىدهجبۇر قىلىشقا مېتىراپ ئهنلىكىنى ئىكهق ھۋهتوغرا 

. ېتهكلهيـدۇ يۇرۇشقا ئاشهمهلگه ئۇالرنىشىنىپ، ئئى) هبلىغلىرىغات(قىلغانلىرىغا 
 هت ئالالھقـا ئىتـائهلتـۈرۈش، كئىمـان هيىـبكه غهھهتتىكى جۇش تونهقىقهتنىھ

 هقىقىــي ھۈنكى،چــ. هرتتۇر شــۇشــتىكى بوله رىزاســىغا ئىــگۇنىــڭ ئۋهقىلىــش 
 ۋاسىتىــسى ڭنىــ)هيغهمبىــرىپ (هلچىــسى ئڭ ئالالھنىــۇش بولــه ئىــگهبىلىمــگ

 بىلىــم ھاســىل قىلمــاي هقىقىــيھ. همهس ئۇمكىن مــئــارقىلىق بولماســلىقى
 .همهس ئۇمكىن مېڭىشىڭالر ئىسالم يولىدا ئازماستىن توغرا م،ۇرۇپت

 
 هلتۈرۈش ئىمان كغهيىبكه

 
ــزده، بىلهرســىنى نبىــر ــهلمىگىنىمى ــزدۇنى ئ ــدىغان بىرســىنى ئى  هپ بىلى
.  ئىش قىلىمىـزه بويىچۇ ئىشىنىپ، شهرگهنلىرىگه بېيتىپ ئۇنىڭ ئۋهتاپىمىز 

 ۇرغـا كار قىلمىـسا دوختهدبىرلهرت-ه قىلغان چارۆزىمىز قالغاندا، ئۇپ بولېسهلك



 

 .22. 

 ۋالىغـان داۇ، يوقمهجرىبىلىكمۇ تهمهسمۇ، ئۇتهخهسسىسمۇ مۇرنىڭدوخت. بارىمىز
 ۋه ۆرىمىز كـۈرۈشتۈرۈپ سهھۋالالرنىغا ئوخشاش ئ... ۇ ساقايغانمېسهللهرباشقا ك

 هرگهن بۋه ۆرســىتىمىز كمىزنىېــسىلى كېــيىن، ھاســىل قىلغانــدىن كهتقانــائ
 ۇرنىـڭ دوختۇ ئـۈنكى،چـ.  ئـالىمىزۇرماسـتىن ئولتۈرۈشـتۈرۈپ سېچدورىالرنـى ھـ

-هم كۆرسـهتمىلىرىگه كۇنىڭئ. هندۇقغا ئىشۋالىيااليدىغانلىقى داېسىلىمىزنىك
.  قىلىمىـزهمهل ئهتئىي قهرھىزلىرىگه پۇيرۇيدىغانب.  قىلىمىزهمهل ئۈتىسىزك
 ېمهنـ) ۋۇكاتىمىزئاد (ۋهكىلىمىز ئىشلىرىدا هدلىيه ئهۋ ۇن ئوخشاش قانۇنىڭغاش
.  زىيان تارتمايدىغانلىقىمىزنى ئوبـدان بىلىمىـز، ئىش قىلساقه بويىچۇ شېسهد

 هپ تـوغرا دۆگهتكهنلىرىنى ئـۇنىڭ ئۋه كامىل هنچىمىز ئىشۇتقۇچىغاتا ئوقۇشئوق
 ۇ بۇرۇن بهن بىر جايغا بارماقچى بولساق ئالدى بىلهنيولىنى بىلمىگ. بىلىمىز

 يـول ۆرسـهتكهن كۇ ئـۋه ۋالىمىزجايغا بارغان بىر كىشىدىن يولنى سـوراپ بىلىـ
 . يىتىپ بارىمىزهنزىلگه مېڭىپ مهنبىل

ـــداق بىـــر بىلمهر ئىـــشلىرىدا ھۇنيـــا دقىسقىـــسى، ـــدىغان قان ـــاكى هي  ي
 ۋه ۆگىنىـپ بىلىدىغان بىرسىدىن سـوراپ ئۈچۈن، ئىشنى قىلىش ئهلمىگهنبىل

 . قىلىمىزهت ئىتائۇنىڭغا ئهنىئىش قىلىمىز، ي ه بويىچېگىنى دۇنىڭئ
 هن ئىشالردا بىر بىلىدىغان كىشى بىلهلمهيدىغان بىلۋه هن بىلمىگدېمهك،

 ۇ قىلىــپ شــۇل قوبــۇقلىرىنى يوليــورهســلىھهتلىرىنى، مۇنىــڭ ئېقىنلىــشىپي
 هسىزگ. ۇ بولىدڭغانلىقىڭىز توغرا يولدا ماهڭ ئڭىزدا ئىش قىلىش ھاياتىهبويىچ

 هپ ئىـزدسـىنى بىرهنچلىك ئىـشهڭ ئېرىـدىغان بۆرسـىتىپ يـولنى ك بىرۇنداقب
 ۇقسىز تول. ېكىسىز چۇشهققهتلهر م- جاپاڭىسىز، يول ماېلى خۈچۈن ئېپىشت

 هنـمهي، ئىككىلېچ ھۇقلىرىنى يوليورۆرسهتمىلىرىنى، كڭ كىشىنىۇ ئهنگهنئىش
 هيىـبكهغ« بىـر خىـل ۇبـ.  قىلىـسىزهمهل قىلىـپ ئۇلسوراقـسىز قوبـ-سوئال
 هســىلىلهرده ملمىــگهن ســىز بىهرده يۇ بــۈنكى،چــ. ۇ بولىــد»هلتــۈرۈشن كئىمــا
 ئىلىمنى باشقا بىلىدىغان هن سىز بىلمىگۇب. هندىڭىز ئىشه بىر كىشىگهنبىلگ

 .ېمهكتۇر ئىشىنىش ده ئىلىمگۇ بۋهبىر كىشىدىن ھاسىل قىلىش 
 بولغـــان بىـــر ياشـــاش يـــولىنى تـــالالش ۇيغـــۇن رىزاســـىغا ئئالالھنىـــڭ

 قىلىـپ هل تـوغرا ھۇنى بـهن پىكـرى بىـلهقلـى، ئۆز ئڭىنساننى ئهسىلىسىدهم
 ۋه هتلىــك قابىلىيهقىللىــق، ئىنــسان ناھــايىتى ئهرچهگ.  ناتــايىنېتهلىــشىك

ــ ــۈك بڭيىلالرنى ــرىگه تۈي ــگهجرىبىلى ــه ئى ــان بول ــر يۇپ، بولغ ــچه بى  هزى بهرگى
 ۇق تولـېرىـشكهنلىكىگه ئهقىقهتـكه ھهنىـال يېتهلىسىمۇ، كۈشىنىپ چشالرنىئى

 .ۇ ئىككىلىنىدۇ، قىاللمايدنچهئىش
 بىر تاشقى ېچقانداق ھۈچۈن، ئېپىشى توغرا يولنى تڭ بىر كىشىنىھاياتتا
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 قـابىلىيىتىنى ۈكـسهك يۋه ئىلمـى هقلـى، ئۆز بولماستىن، ئـهسىرى تهتھىداي
ــۇن ئهڭئ ــۇيغ ــشى، پهكىلده ش ــهقهت قوللىنى ــا ۆز ئ ــرىبه تۋه ئىمكانلىرىغ -هج

ــسۇلغــانســىناقلىرىغا تاشــالپ قوي ــ بول ــۇا ئىــدى، ئ  بىــلهن هقلــى ئۆز چاغــدا ئ
 يـولىنى هقىـقهت قازىنىـپ، تـوغرا ھهتىـجه نهن قىلىش بىـلهتقىقت-هكشۈرۈپت

 ، بولساېرىشهلمىگهنلهر ئهتىجىگه نېرىشكهن، ئهتكه سائادۇنياداتاپقانالر ئىككىال د
 يـولنى هق ھهنـدىلىرىنى ئـالالھ بهممـا،ئ.  باتىـل يولـدا قالغـان بـوالتتىهنىالي
 بولغـان هپقهتلىك شۋه ېھرىبانم. ىدى قىيىن سىناقالرغا قويمۇنداق ئېپىشتات

 هققىـده ھۈپهتلىرىسـ) ڭئالالھنىـ (ۇنىڭ ئىچىدىن ئۆز ئڭ ئىنسانالرنىۇ ب،ئالالھ
 خالىغـان ۇالرغا ئۋه قىلىپ بىر قىسىم ئىنساننى ياراتتى ه ئىگهلۇماتقا مۇقتول

 ئاتــا هرنــى بىلىمللۇكهممه مــهڭ ھايــاتى توغرىـسىدا ئهت ئــاخىرۋهھايـات يــولى 
 باشــقا ئىنــسانالرغا ۆكــۈمىنى ھڭ ئالالھنىــهرنــى بىلىملۇداقال بــۇنشــ. قىلــدى

ئالالھ .  ۇرلىرىد)هلچىئ (هيغهمبهر پڭ ئالالھنىۇالرمانا ب.  قىلدىهمر ئهتكۈزۈشنىي
ــرىگهئ ــهلچىلى ــى، بىلىملۇ ئ ــۈملىرىنى ھهرن ــي «ۆك ــسى »ۋهھى ــلۋاسىتى  هن بى
 تــابى، كىڭ ئالالھنىــ- كىتــابهت ئىبــارهمىرلىرىــدىن ئڭئالالھنىــ. هتكــۈزدىي
 .ۆزلىرىدۇر سڭ ئالالھنىۆزلىرىس

 ڭ ئىنـساننىۇ سىنىقى، ئـڭقابىلىيىتىنى-هقلى ئڭ ئىنساننىشۇنىڭدهك،
 همچىلىكـسىز كۋه ۇكهممهل مۈكسهك، يۇنىڭ پاك ھاياتىغا قاراپ ئهيغهمبهرنىڭپ
 لىقتىنېيتماسئ-ېيتىش ئىمان ئۈرگۈزۈپ، پىكىر يڭقۇر چوۆگىنىپ، ئهلىمىنىت

 ئىگىـسى ئىـدراك ۋه هقىـل ئهقىقىيھ. ېرىلىدۇ بېلىپ ئه ئىچىده دائىرهتئىبار
 هلىملىرىنى تهرگهن بهلچىسىنىڭ ئڭ ئالالھنى،ۇپ تونهقىقهتنىبولغان كىشى ھ

 ئىنكــار هلىمــاتىنى تۇنىــڭ ئۋه هلچىــسىنى ئڭ ئالالھنىــهگهرئ. ۇ قىلىــدۇلقوبــ
رىنى بىلىش قابىلىيىتىـدىن  توغۋه هقىقهتنى ھۇنىڭ ئىنكارچىلىق ئۇقىلسا، ب

 ۇنـداقب. ۆتهلمهيدۇ ئىمتىھاندىن ئشى كىۇئ. ۇ بولغانلىقىنى ئىسپاتاليدهھرۇمم
ــان ــى ق ــسان ئىالھ ــاخىرۋه ۇننىئىن ــى ھهت ئ ــسىدىكى ھهقىقىت ــي توغرى  هقىقى

 .ېرىشهلمهيدۇ بىر زامان ئېچ ھهرگهبىلىمل
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    هيغهمبهرلىكهيغهمبهرلىكهيغهمبهرلىكهيغهمبهرلىك باب پ باب پ باب پ باب پئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچىئۈچىنچى
 

ـــدىن ـــبۇنىڭ ـــى م ـــدىكى تىمىزدهۇزاكىرىلىر ئىلگىرىك ـــۆۋهن ـــىله مۈچ ئ  هس
 : ئىدىڭالشتۇرۇلغانئايدى

 قىلغان هت ئالالھقا ئىتائ- توغرا يولهڭ ئۈچۈن بىر ئىنسان ئبىرىنچىسى،
 ئىمـان ۋه بىلىـم ۈچـۈن ھاياتتـا ياشـاش ئهتچـان خىـل ئىتائۇبـ. ھالدا ياشاش

 بىلىـم هققىـده ھۈپهتلىرى سـۇنىڭ ئۋه ڭ ئالالھنىهنىي) هنمهك ئىشۋه هكبىلم(
 رازى بولمايدىغان ئىـشالرنى بىلىـش، ۋهسىل قىلىش، ئالالھ رازى بولىدىغان ھا

 ۈنىكـ) هتئـاخىر (هھـشهر، م)ۇش بولـېنىقنىشانى ئ (ۇش يولنى تونۋالغانتاللى
 هنلىكىگه ئىكهق ھۋه توغرا هرنىڭ بىلىملۇ بهن ئىگىلىگۋه بىلىمى هققىدىكىھ
 .زىم الهلتۈرۈش ئىمان كهنى ئىشىنىش، يهنمهستىن ئىككىلېچھ

ــئىككىنچىــسى، ــالالھ ئ ــدىلىرىنى بۆز ئ ــدا يهن ــا ئۇقىرى ــان تىلغ ــېلىنغ  ۇ ب
 ۆتــۈپ قىــيىن ســىناقالردىن ئۆگىنىــپ، تىرىــشىپ ئۆزلۈكىــدىن ئهرنــى،بىلىمل

ئىنــسانالر .  قىــيىن يولــدا تاشــالپ قويمىــدىهت ئىبــارهللهشــتىن ئىگۆزلىرىئــ
 ىملهرنـى بىلۇب ئارقىلىق ۋهھىي هندىلىرىگه بۇلۇغئىچىدىن تالالپ بىر قىسىم ئ

 تـوغرا ۇالرنى ئـهتكۈزۈپ، ئىنسانالرغا يۈتۈن باشقا پهرمانلىرىنى پۇ بۋهئاتا قىلدى 
ئىنـايىتى ئىنـساننى -ۇتفى لـۇ بـڭمانـا ئالالھنىـ.  قىلـدىهمريولغا باشالشقا ئ

 .ساقلىدى) هختسىزلىكتىنب (هدبهختلىكتىن بۇنچ،قورق
 هقىقىـي بىـر ھ-ۋهزىپىـسى بىردىنبىـر ڭ بىر ئىنـساننىهر ھئۈچىنچىسى،

 هلچىـــسى ئڭ ئالالھنىـــهقىـــقهتهن ھهيغهمبهرنىـــڭ پۇ ئـــۇپ، تونـــهيغهمبهرنـــىپ
ــگهئىك ــائهنلىكى ــدىن كهت قان ــيىن، قىلغان ــڭ ئې ــا تۇنى ــشىنىپ، هلىماتىغ  ئى
 يولـدىن ۆرسـهتكهن كهن بىـلهتچانلىق ئىجرا قىلىپ، ئىتائهن بىلهمىمىيلىكس

ــايچىق ــدىال، مام ــال ئالهر ھڭغان ــده ئىككى ــاهم ــائاد-هخــت بۋه  نىجاتلىقق  هتكهس
 .ېرىشىدۇئ

ــده ــڭ پتۆۋهن ــارىخى هيغهمبهرلىكنى ــاھىيىتى، ت ــى پۋه م ــهيغهمبهرن  ۇش تون
 :ۆتىمهن ئۆزلهپ سۈستىده ئهسىلىلهرقاتارلىق م

 هرهپتىن ئالالھ تهرسىنىڭ قانداق نهر ئىنسانغا الزىم بولىدىغان ھۇنيادا دبۇ
 ۋاققا بىر بوېلىدىغان كاغاۇني دېڭىي. ۆرىمىز كۇلغانلىقىنى قويهييارالپئالدىن ت

ــۈن پېرهكلىــكك  هپهس نۇالق، قــڭالشــقا ئاۆز، كــۆرۈشــكهك. هييــار تهرســىلهر نۈت
 ېمىــسى، سىستېــرۋا نالشــقان جايېرىــسىگه تۈتــۈن پهزگىلى ســۇرۇن، بــېلىــشقائ
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 هقىـل ئۈچـۈن قىلىـش ئۇھـاكىمه مۈشـىنىپ چۋه ۇت پـېڭىـشقا قول، مۇتۇشقات
 .ۇېلىد كۇنيا قورالالنغان ھالدا دهنبىل

 هقلـى ئڭ جىـسمىدا كىـشىنىه كىچىككىـنۋاقنىـڭ بوهممىـسى ھبۇالرنىڭ
 ۇنياغـا دۋاقنىڭبو. ۇرۇلغان جايالشتهكىلده بىر شۈتىسىزك-هم كۋه هتمهيدىغاني
 شـارائىت ۈتـۈن پۈچـۈن ئهچۈرۈشـى ھايـات كۇنىـڭ ئهڭ، تهن بىـلۇشى قويهدهمق

 ڭ ئانىسىنىۋه ۇ ئىسسىقلىق، سۇقلۇق، يورۋا، ھاهسىلهن،م.  ھازىرالنغانۇقتول
-ئاتـا. هۋجۇد ھازىر ھالدا مه خىزمىتىگۋه ېھتىياجى ئۇنىڭ ئۈت سۆكسىدىكىك

 ۆيگۈ، بولغـان سـۋاققا بوۇ بهلبىگه قڭ باشقىالرنىۋه ۇغقانلىرىنىڭ تڭ،ئانىسىنى
 ۋاقنىـڭ بوهممىـسى، ھۇالرنىـڭب. ۇرغۇزۇلغـان تۇيغۇسـى تهپقهت شـۋه ۇھهببهتم
 ۇ بـڭايغانـسېرىبـاال چو. ۇ قىلىـدهتم خىزۈچۈن ئهرۋىشى پۋه يىتىلىشى ۆسۈپئ
 ماسلىــشىپ، ۋه هگىــشىپ ئۇنىڭغــا ئېئمهتلهرمــۇ نۋه مــاددىي شــارائىتالر ۈتــۈنپ
گوياكى، . ۇ قىلىدهت خىزمېتىلىشىگه يۆسۈپ ساغالم ئۇنىڭ ياشىشىغا، ئۇنىڭئ
 .هك ھازىر قىلىنغانده خىزمىتىگۋاقنىڭ بوۇ بهم ئالۈتۈنپ

ــات ك ئىنــسانغا ھاه، بىــرلىكتهن بىــلشــۇنىڭ ــي ــرهك كهريانىــدا جشىۈرى  ې
.  ئاتـا قىلىنغـانهتقـابىلىي-ۈچ كـهخالقـى ئۋه هقلىـيبولىدىغان جىسمانىي، ئ

 ېـئمهتلهر نۇبـ.  ئورنـاتتىۈزۈم تۋه ئىنتىزام هرتىپلىك ئالالھ ناھايىتى تۇنىڭداب
. تارقىتىلمىـدى هكىلده بىـر شـۇتلهق مـهۋىيىده،ئىنسانالرغا، ئوخشاش بىـر سـ

 چاغدا ئىنـسانالر ۇ ئوخشاش تارقىتىلسا ئىدى، ئه كىشىگهر ھېئمهتلهر نۇ بهگهرئ
ـــۆڭـــۈل كهبىـــرىگ-بىـــر.  موھتـــاج بولمـــايتتىهبىـــرىگ-بىـــر  ۋه ۆلمهيتتى ب

 ۇمىي ئىنــسانالرغا ئومــۈچــۈن ئۇنىڭشــ.  بولمــايتتىۇيغــۇلىرى تهمكارلىــشىشھ
ــتهج ــرهك كهھهت ــر پې ــدىغان بى ــۈن بولى ــئمهتلهر نۈت ــرد،ې ــا هك بى  ئوخــشاش ئات

. ېـرىلمىگهن بهرىجىـده ئىنسانغا ئوخشاش دهر ھهت قابىلىيۇ،قىلىنغان بولسىم
 قـابىلىيىتى همگهك ئۋه ۈچلۈك كهھهتته ئىنسانالر جىسمانىي جهزىب: هسىلهنم
 بىلىنىپ ۈستۈنلۈكى ئهھهتتىكى جهتپاراس-هقىل ئهزىلىرىنىڭ بولسا، بۈستۈنئ
 ىـك،هتل ماھارۈسـتۈن ئهسـىده ساھهلـسهپهىر، پېئ شـهنئهت، سـهزىلىرىب. ۇرىدۇت
. ه ئىـگۇۋۋىتىگه قـهش ئىپـادىلۋه) ۆزلهش سـۇتـۇقن( نـاتىق ۈكـسهك يهزىلىرىب
 ۇپ بولــهتچى تىجــارهقىللىــق ئۈنهرۋهن، ھــۇســتا داھىــي، ئهســكىرى ئهزىلىــرىب
 هبىرىـدىن ئاالھىـد- بىـرهرنى كىـشىلهرقلهر پهتتىكى قابىلىيۇمانا ب. ېتىشىدۇي

ـــد ـــىلهنم. ۇقىلى ـــىنى: هس ـــى ئڭبىرس ـــدىكى ماتهقل ـــيىن هڭ ئېماتىكى  قى
 هنهي. ۇرىـدۇ قالدهيرانلىقتـا باشـقىالرنى ھېرىـپ بېـشىپ ئاسـانال يهسىلىلهرنىم

 هيـران ھۇنىڭغـا ئۇنيادا دۈتۈن ئىجاد قىلسا پهرسىنى بىر نۇنداقباشقا بىرسى ش
 ڭىهرن ئاالھىدىلىكلهتتىكىپاراس-هقىل ئۋه هتتىكى قابىلىيڭئىنساننى. ۇقالىد
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ــسىنىھ ــشىلهممى ــان كى ــا قىلغ ــالالھ ئات ــدىكى ترنىڭه ئ ــادده پهبىئىتى  هۋقۇلئ
 هخـــسىي شۆز ئـــۇالرنى بـــېچكىمھـــ. ۇ چىقىـــدۇرىغـــا ئوتتۇپ بولـــهتقـــابىلىي

ـــل ـــشلىرى بى ـــر تۋه هنتىرىشى ـــاكى بى ـــم، ي ـــهلى ـــلۆگىنىش ئ ـــا هن بى  قولغ
 .هلتۈرهلمهيدۇك

 هدهنىيىتىنىـڭئىنـسانالر م: ۇ چىقىـدۇرىغا بىر سوئال ئوتتۇنداق مهرده يبۇ
ــاجىئ ــهقهت، پېھتىي ــان هت، سىياس ــۇن،ق ــمۇق، ھوق ــا، ماتهن،پ- ئىلى  ېماتىك

 هلهردىكىئىقتىـــساد قاتـــارلىق ســـاھ-ه مـــالىيېخنولـــوگىيه، تېنېرلىـــق،ئىنژ
 ۇ؟ قاالمـدهكلىنىـپ چهنـال بىلۇشـى بولڭ داھىيالرنىـۋه ئـالىمالر هتلىكقابىلىي

 ۋه يولىنى، نىجـاتلىق ڭ ئالالھنى- يولهق ھۋه توغرا ۈچۈنياكى ئىنسانلىق ئ
 ېھتىيـاجلىرى ئهرگه كىشىلۆرسىتىدىغانشاليدىغان يولنى ك باهتكهسائاد-هختب

 ۇ بـهممىـسى، ھڭ داھىيالر، باشـقىالرنىهر، كىشىلهتلىك قابىلىيۈستۈن ئۇ؟بارم
 ۇالرنى بـۋه بىلىمنى هققىدىكى ھلىكلىرى ئاالھىدىڭ بار بولغان ئىشالرنىۇنياداد

 .ۆزلهيدۇ يوللىرىنى سڭقوللىنىشنى
 ۈچـــۈن ئېمه نـــېمه؟ نـــهقـــسهتىكى م يارىتىلىـــشىدڭ ئىنـــساننىئهممـــا،

 ېمىــشقا؟ نۋه هرگهن؟ كىــم بۇدرهتنىقــ-ۈچ كــۇنچه شــۇنىڭغــايارىتىلغــان؟ ئ
 مانا ېرهك؟ كېرىشىش قانداق ئه غايىگۇ بۋه ېمه؟ غايىسى نهسلى ئڭھاياتلىقنى

 بـۇنىئىنـسان . هت ئىبـارېھتىياجلىرىـدىن بولغـان ئۆرۈر زهڭ ئڭ ئىنساننىۇالرب
 ئاساسـقا ۇسـتهھكهم بىناسـىنى مهدهنىيىتىنىـڭم ئىنـسانلىق ۇرۇپ، تـهيبىلم

 هھــۋالئ. ۇ قازىنالمايــدۇۋهپپهقىيهت ھاياتىــدا مــهت ئــاخىرۋه ۇنيــاد. ۇرالمايــدۇق
 ېھتىياجىغـا بىـر ئهھمىيهتسىز ئۋه كىچىك هڭ ئهندىلىرىنىڭ بهن، ئىكۇنداقش
 ۇنتـۇپ ئېھتىياجنى ئۇھىم مئهڭ ۇ بهجهبا ياراتقان ئالالھ، ئۈتىسىزك-هم كهدهرق
 ۈنكىچـ. ۇ قىلىـدهت رهتئىـي قهقىـل سـوئالنى سـاغالم ئۇ بـېگهن دۇ؟لغانمىدقا
 .همهس ئۇمكىن مۇشىمۇ بولۇنداق بۋه همهس ئۇنداق بهھۋالئ

 هرنى كىـــشىلهتلىـــك قابىلىيۈســتۈن ئهنئهتته ســـۋه هنپ- ئىلىـــمئــالالھ
 ئىلىـــم، ۈكـــسهك يهڭ ئهھهتـــته بىلىـــش جۋه ۇش تونـــۇنى ئـــهك،ياراتقىنىـــد

 ۋهھىـي ئـالالھ ۇالرغـائ.  ياراتتىهرنىمۇ كىشىله ئىگهزگۈگهس پاك ۋه هتكهقابىلىي
) ڭھاياتنىـــ (ڭ ياشاشـــنىۇالرغـــائ. ۆرســـهتتى يـــولنى كهقـــۋا تۋه هق ھهنبىـــل

 ئىلمىنـى هرىئهت بىلىملىرىنـى، شـڭقۇر چوهزىلهتنىڭپ-هخالق ئۋه هقسىتىنىم
غا  باشـقا ئىنـسانالرۆگهتكهنلىرىنى ئۇنىڭغا ئهن يولى بىلۋهھىيئالالھ . ۆگهتتىئ
 هرنى كىشىلۇمانا ب. ۇردى ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالشنى تاپشۋه ۆگىتىشنىئ

 هنــده پۋهئىلىــم .  ئاتــايمىزدهپ هلچىــسى ئهنــى يهيغهمبىــرى، پڭبىــز ئالالھنىــ
 ه ئىـگهبىـئهتكه تۋه هقىل ئه داھىيالر بىر ئاالھىدهر، باشقا كىشىلهتلىكقابىلىي
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 هخــسۇس مۋه هت بىــر قــابىلىيهالھىــد ئاهيغهمبهرلهرمــۇ پۇغۇلغىنىــدهك،ھالــدا ت
 ېئىرلىرىنى شـۇغـان ئوقڭ بىـر شـائىرنىۇغمات. ېلىدۇ كۇنياغا دهن بىلهبىئهتت

 ۇنياغــا دهن شـائىرلىق قـابىلىيىتى بىـلهۋقۇلئــادده بىـر پڭنىـۇ ئڭالپال،بىـر ئـا
 ۇ بـهنـى يهر باشـقا كىـشىلۈنكى،چـ. ۋالىمىز سىزىهنلىكىنى كىشى ئىكهلگهنك

 ۈچ كۈتۈن پۈچۈن ئېلىش كهڭ شائىرغا تۇ بهرمىغان كىشىل بوله ئىگهتكهقابىلىي
 ېچبىـر ھېئىرنى ئوخـشاش بىـر شـۇنىڭغـا ئۇ، قىلـسىمهرپ ئىمكانلىرىنى سـۋه
ـــانز ـــدام ـــات. ۇ يازالماي ـــازغۇغم ـــۇچى، ي ـــادچى بول ـــي، ئىج ـــاتىق، داھى  ۇپ ن

 هتلىــك قابىلىيه خىــل ئاالھىــدۇبــ. ۇ بولىــدۇنداق شــهھــۋال ئۇيارىتىلغــانالردىم
. ۇ چىقىـدۇرىغـا ئوتتهن بىـلۇۋهپپهقىيهت بىـر مـۈستۈن بىرى ئهرھ هرنىڭكىشىل

ـــدۇ كهڭ تۇالرغـــا بۇ قىلـــسىمه قـــانچهرباشـــقىالر ھ ـــ. ېلهلمهي ـــا ب  ھـــال ۇمان
 باشـقىالر هلگهنلهرنـى كېھنىگه زهقلىگه، ئهيغهمبهرنىڭپ. ۆرۈلىدۇ كهيغهمبهردىمۇپ
 ۆزلىرىن سـ بايـان قىلغـاۇنىـڭئ. هلتۈرهلمهيـدۇ خىيالىغا كۇ، قىاللمايدۇمانمۇگ

باشقا . ۇ قايىل قىاللمايدۇنىڭدهك ئۆزده سېچكىممۇ ھۇپ، بولهزمۇنلۇق مڭقۇرچو
 ېـشىپ يهرھال دۇ ئهسىلىنى مهلمىگهنىنۈش چۇرۇپ باش قاتهئىنسانالر يىلالرچ

 ۇنىــڭ ئهلبىمىــزق. ۇ قىلىــدۇل قوبــۆزلىرىنى ســۇنىــڭ ئهقلىمىــزئ. ېتهلهيــدۇك
 كائىناتتـا ۋه هجـرىبىلهر تىكىۇنيـادد. ۇ قىلىـدېس راستلىقىنى ھـۆزلىرىنىڭس
 بىـر هر ھۇنىـڭ ئ،هممىـسى ھڭ قىلىـشالرنىهتقىق تهكشۈرۈپ تېرىلغان بېلىپئ
 قىلىـپ دوراپ هقلىـد تۇنىبىـز ئـ. ۇ ئىـسپاتاليدنى تـوغرىلىقىۆزىنىڭ سـۈملهج

 هبىئىتـى، تۇنىڭئ.  بولىمىزهغلۇپ ئوخشىتالمايمىز، مهتئىي قېسهك،باقايلى د
 ۋه هرىـــكهتھ- ئىـــشۈتـــۈنپ.  پـــاكۋه هلۈز ئىنتـــايىن گـــهزى مىـــج-ۇلـــقخ
. ۇ بولىــدهت ئىبــارېــسىللىكتىن ئۋه راســتچىللىق، توغرىلىــق ۇناســىۋهتلىرىم

 ۋه هزىـلهت پۋاملىـقدا. ۇ يامـانلىق قىلمايـده بىر كىمـگۇ، قىلمايدهپيالغان گ
 قىلغـان ئىـشنى ئالـدى هۋسـىيهباشـقىالرغا ت. ۇ قىلىـدهرغىبراستچىللىقنى ت

 هتلىرىـده، پائالىيۋامىـدىكى ھايـاتى داۈتۈنپ. ۇ بولىدههمۇن قىلىپ نۆزى ئهنبىل
 لنى خىالپلىق قىلغان مىساۇ ئارىسىدا قىلچىمهمهلىيىتى ئهن بىلۆزى سۇنىڭئ
 ئاساس هنپهئهتنى مهخسىي شهرىكىتىدهھ-ۆز بىر سېچقانداقھ. ۇچرىتالمايمىزئ

ــ ــانلىقىنى ك ــقىالرنى. ۆرهلمهيمىزقىلغ ــى مڭباش ــۈن ئهنپهئهت ــۈچ ــاۆزى ئ - جاپ
 باشـقىالرغا ۈچـۈن ئهنپهئهتـى مۆز ئهممائ. ۇ ئالىدۈستىگه زىياننى ئهققهتنى،ۇشم

 ڭ، ھايـاتى راسـتچىللىقنىۈتـۈن پۇنىـڭئ. هتكۈزمهيـدۇ يهخـمهتز- زىيـانهقىلچ
 ئالىيجانـــاب هڭ ئۋه ۈشـــهنچىنىڭ چۈكـــسهك يۋه پـــاك هزىلهتنىـــڭ، پېـــسىلئ

 همچىلىك ككمۇهررىچىلى زېرىدهخاراكت. هتتۇر ئىبارهمۇنىسىدىن بىر نڭئىنساننى
.  تاپالمـايمىزۇقـسان نېچقانداق ھۆرسهكمۇ، كهكشۈرۈپ تڭقۇر چوهڭ ئۇنىئ. يوق
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 هنلىكىنـى ئىكهيغهمبىـرى پڭ ئالالھنىـڭنىـۇ ئهممىـسى ھۈپهتلهرنىڭ سـۇمانا ب
 .ۇ ئىسپاتاليدېنىقئ

 
  قىلىشهت ئىتائپهيغهمبهرگه

 
ــر ــشىنىبى ــڭ كى ــي ھڭ ئالالھنى ــرى پهقىقى ــى ئىكهيغهمبى ــۇم مهنلىك  هل

ــدىن كبو ــيىن،لغان ــل ئې ــدراكنىۋه هقى ــى تڭ ئى ــڭ ئ-هقهززاس ــۇنى  ۆزلىرىنى س
. هت قىلىـشتىن ئىبـارهت ئىتـائۋه هگىـشىش ئۇنىڭغـا قىلىپ ئۇل قوبهرتسىزش
 ۆرسهتكهن قىلماسلىق، كهت ئىتائۇنىڭغا ئۇرۇپ بىلىپ تهنلىكىنى ئىكهيغهمبهرپ
. همهس ئهرســه باشــقا نهقىلــسىزلىكتىن ئىجــرا قىلماســلىق ئوليــورۇقلىرىنىي

 ۆزلىگهن ســڭ كىــشىنىۇغــان تونهپ دهيغهمبىــرى پڭ بىــز ئالالھنىــۈنكىچــ
 هرىكهتلىرىنىـڭ ھۈتـۈن پۇنىـڭ ئهلگهنلىكىنـى، كهرهپـتىن ئالالھ تۆزلىرىنىڭس

ـــىغا ئ ـــالالھ رىزاس ـــۇنئ ـــى ئىكۇيغ ـــهنلىكىن ـــزۇل قوب ـــبهرگهپ.  قىلىمى  هيغهم
 هيغهمـبهرگهپ. ېمهكتۇر قىلىش دهتسىزلىك قىلىش ئالالھقا ئىتائتائهتسىزلىكئى

ـــكهت ھۋه ۆزقارشـــى ســـ ـــا قارشـــى قىلىنغـــان ســـهرى ـــكهت ھۋه ۆز ئالالھق  هرى
 قىلىش هت ئىتائۇنۇپ بويسهرتسىز شۇنىڭغا ئۇش، تونهيغهمبهرنىپ. ېسابلىنىدۇھ
 .ۇتىدۆرسى ئىجرا قىلىشنى كهنمهستىن ئىككىلېچ ھۆرسهتمىلىرىنى كۋه

ــۇ ــئ ــاكى ب ــڭ ئۇ ي ــڭب (همرنى ــى،ھ) ۇيرۇقنى ــسىنى ېكمىتىن ــ پايدى  ۇقتول
 هرهپتىن تهيغهمبهر پهمرنىڭ ئۇ بهمما،ئ. ۇمكىن مېتهلمهسلىكىڭىز كۈشىنىپچ

-ېگـى تۇنىـڭسـىز ئ.  كاپـالىتىڭ توغرىلىقىنىـهمرنىـڭ ئۇچىقىرىلغانلىقى بـ
ىكـى هقلىڭىزد ئڭ سىزنىۇ بڭىز، ئىككىلىنىپ قالغان بولسىهلمهي يىتهكتىگهت
 همرنىـــڭ ئهنهتكـــۈزگ يهيغهمـــبهر پۇپ، چىققـــان بولـــېلىـــپ كهمچىلىكـــتىنك
 هر ھهكلىـك، بىلىش قـابىلىيىتى چڭ ئىنساننىۈنكىچ. همهس ئېتهرسىزلىكىي
 ۆز دائىم كهر ھهھۋالنى ئۇب. همهس ئۇمكىن مېتهلىشى بىلىپ كۇق تولهرسىنىن

 .ېرهك كۇتۇشئالدىدا ت
 ه ئىــنچىكهننىـڭ پۇ ئـ، كىــشىهن بىلمىـگۇق تولـهننــى قانـداق بىـر پھهر

 هننىــڭ پهزكــۇر م،ۇپ بىرســى قوپــۇنــداقب. ېتهلمهيــدۇ كۈشــىنىپ چهرلىرىنــىي
 ۇ قىلـسا، ئـهت رۈشـىنهلمىگهنلىكتىن چهزهرىيىلهرنى قويغان نۇرىغائالىمى ئوتت

 .ۇيمىز تونهپد) هخمهق ئۇنى ئهنىي( بار ۇقسانلىق نهقلىده ئڭكىشىنى
 پىكىرلىـشىش هسلىھهتلىشىش، ئىشلىرىمىزدا مۇھىم بىر مهر ھدۇنيادىكى

 ۇنىڭغـا ئۋه بـولىمىز ېھتىيـاج ئهلغـان بىرسـىگ بوهھلـى ئڭ ئىـشنىۇ ئـۈچۈن،ئ
ــ ــزۇراجىئهتم ــ.  قىلىمى ــى ھۇب ــڭ ئهقتىك ــز ۆزىمىزنى ــارۋه پىكىرلىرىمى -ه چ
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 بـۇل قوهسـلىھهتلىرىنى مۇنىـڭ ئۇرۇپ، تـۇپ قويـهرهپـكه بىـر تهدبىرلىرىمىزنـىت
 . قازىنىمىزۇۋهپپهقىيهت مېرىپ بېلىپ ئىش ئه بويىچۇ شۋهقىلىمىز 

 ه ئىلىملىرىـدهنئهت سـهن، پهمـمه ھنيـادىكىۇ دڭ بىـر كىـشىنىئادهتتىكى
 هقىللىـق بىـر ئهتتىكى ئـادهممـا،ئ. همهس ئۇمكىن مـېتهلىـشى كۇپ بولـۇستائ

. ۇ پايدىلىنىـدۇنىڭـدىن ئېپىـپ تهپكىشى بىر ماھىر بىلىـم ئىگىـسىنى ئىـزد
 ئانـدىن ،ۈشـىنىپ چۆزۈم ئـهن ئالدى بىـلهرسىنى نهر ھ، نادان ئىنسان،جاھىل

 .لىدۇۇرۇۋا تهپ د،ئىشىنىمهن
 ئاتىكـارچىلىق قىلىـپ، ڭلىمـاي، ئاهۋسـىيىلىرىنى تۇرىڭىزنىڭ دوختسىز

 سـىزنى ۇر دوختـڭىز ساتـسىهزهرىـيه بىلىملىـك چـاغالپ، نۇردىن دوختۆزىڭىزنىئ
 بىر ماددىـسىنى هر ھۇننىڭ قانڭىزدا ئىشىۋاه دهن بىلۋۇكاتىڭىزئاد. ۋالىمايدۇدا

 ۆلۈمــدىن بزنى ســىۇ ئــۇرۇۋالــسىڭىز، تهپ دۈشــهندۈرگىن چڭــا ماهنئالــدى بىــل
 هيغهمـــبهرگه بىـــر پۈچـــۈن ئهھبهرلىـــك ئىنـــسانالر رهزىب. ۇقـــوغالپ چىقىرىـــد

 ۆز بىر خاتا كۇ بېيىشىدۇ، د، يولنى تاپااليمىزهق ھۆزىمىز يوق، ئېھتىياجىمىزئ
ــاراش ــىز گ. ق ــومېتىرىيهس ــېئ ــشىڭىز ياخــشى چۇدىڭىز، ئوق ــۈشىنى . ۇمكىن م

 ۈز ئارىـسىدا، بىـرال تــۇقتـائىككـى ن:  بــاره بىـر قائىـدۇنـداق مېئومېتىرىيىـدهگ
 هنىي.  ۇ چىقىدهگرى سىزىقالر ئۈتۈن باشقا سىزىلغان پۇنىڭدىنئ. ۇسىزىق بولىد

). ۇ يىتىــپ بارالمايــدۇقتىغــا ب نۇقتىــدىنئــا ن (هشــتۈرمهيدۇ بىرلۇقتىنىنــ
 ۇددى خـۇ ئاتالغـان يولمـهپ توغرا دۈز، تهنىي) ۇستهقىيمسىرات م(ئىسالمدىكى  

 ڭ يولنىـۇ بـۋه ۇ تـوغرا ئالالھقـا بارىـدۋه ۇدىنى باشـلهندىدىن يول بۇ ب.ۇنداقش
توقـاي، -هگـرى ئهممىسى ھڭباشقا يولالرنى. هلۇم مهنلىكى بىرال يول ئىكۇزيالغ

 هرىپىـدىن تهيغهمـبهر تـوغرا يـول پۇبـ. ۇر يولـدېزىتقـۇخاتا يولغـا باشـاليدىغان ئ
 ۇبـ. همهس ئنۇمكى مـۇشـىمۇ بولۋه باشقا توغرا يول يوق ۇندىنب. ۆرسىتىلىدۇك

 بىرىنچـى، تـوغرا ، كىـشىهن ئالـدىغا باشـقا بىـر يـول ئىـزدىگۆزيولنى تاشالپ ئ
 بىـر يولغـا ۇشهققهتلىك مۋه ۇزۇنتوقاي ئ-هگرىئىككىنچى، ئ. ۇيولنى تاپالمايد

 هنلىكــى يــول ئىكهتلىــك ھاالكڭبىرىنچــى يولنىــ. ۇمكىن مــېلىــشىكىرىــپ ق
بىـر . همهس ئهرسـه باشـقا نىنبلىرىد گىرداهتلىكئىككىنچى يول، ھاماق. هلۇمم
 ۋان ھـاي،ڭغانـدا ماهيـدهپ ھهرگه بىـر يهردىـن ئالساق، بىر يۋاننى ھايهقىلسىزئ
توقـاي يولغـا -هگرى ئهرگىز ھڭىدۇ، توغرا يولنى بويالپ ماهتكهن كۈز تۋاملىقدا

 .ۇ يىتىپ بارىدهنزىلگه مېڭىپ مۈز تهي،كىرم
 تـوغرا يولىغـا ڭئالالھنىـ ۇنى ئـهيغهمـبهرپ! ڭالر ئىنـسانالرغا قـاراۇ شئهمما
 ېزىقىـپ يـولالردا ئهگرى ئهپ د،هن تاپااليمۇمنى يولۆزۈم ئهن ياق، مۇباشلىسا، ئ

. ۆرسـىتىدۇ كهنلىكىنـى ئىكهقىلسىز قانچىلىك ئڭ ئىنساننى،ۇمانا ب. ۈرمهكتهي
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 قىلىـپ باقىـدىغان هھلىـل تڭقۇرراقبىر ئاز چو. هرىپى تۈزهكى يهسىلىنىڭ مۇب
 زامـان تـوغرا يـولنى ېچبىـر ھڭئىنكار قىلغـان كىـشىنى هيغهمبهرنىبولساق، پ

 كىــشى ئالالھقــا ۇ ئــېيتقانــدا، ئه باشــقىچهنــىي. ۆرىمىزتاپالمايــدىغانلىقىنى كــ
 ۇچىنىڭ تـــوغرا بىـــر يولغـــا باشـــلىغ-هۋهبى ســـۇنىـــڭب. ۇيىتىـــپ بارالمايـــد

جـاھىللىق . ۋالغـان خاتـا يـولنى تاللىا باشقۆزى قىلىپ، ئهت رهسىھهتلىرىنىن
ــل ــا ئىنهنبى ــش، ئات ــار قىلى ــو-ك ــۋىلىرىنىب ــدىن م ــېڭىش، دوراپ ئىزى -ۆرپ ئ
ــاد ــوغراۆزۈمنىــڭ ئ، قىلىــپهغرۇرلــۇق بىلىــش، مۇقهددهس  مــهتلهرنىئ  هپ د، ت

 يـولىنى هيغهمبهرنىـڭپ. ۋالغـان يـولىنى تاللىۇرۇش تـڭ چىـۇتهئهسسىپلىكتهم
 هركىنلىكــى ئهپــسانىي نۋه هۋهسىنلىكــى، ھهرك ئهخــسىي شۆزىنىــڭ ئ،ۇتقانــدات

. ۇ بىرسى ئالالھ يولىنى تاپالمايدهۋهبلهردىن سۇ قورققان، بهپ د،ېتىدۇ كقولدىن
 كومپىلىكىـسالر ۇقىرىقى ئىنـساندا يـهقپهرهس ھۋه همىمىي راستچىل، سهمما،ئ

ــد ــۋه ۇبولماي ــشى پۇ ئ ــبهرگه كى ــسىزلىك ئىتائهيغهم ــشنى ئهت ــۇ قىلى  هقلىگىم
 روھىـدا ۇ،ارتىد روھىنـى ياشـۇنىـڭ ئۆرسهتمىلىرى كپهيغهمبهرنىڭ. هلتۈرمهيدۇك
 .ۇ يولىنى تاپىدهق ھۇ ئۋه ېتىدۇ ئهكسئ

 هرهپــتىن ئــالالھ تۋاســىته بىهيغهمــبهر پهرىپــى، بىــر تۇھىم مــمهســىلىنىڭ
 هتكۈزۈشنى ئىنسانالرغا يۈتۈن پهرمانلىرىنىپ-همر ئۆزىنىڭئالالھ ئ. هلگىلهنگهنب
 ۇنىڭش.  ۇيرۇقى بڭ ئالالھنى-هلتۈرۈش ئىمان كهيغهمبهرگهپ. ۇرغان تاپشۇنىڭغائ
 ڭ ئالالھنىهمهلىيهتته ئ، قىلىشهت ئىشىنىشنى رهلچىسىگه ئڭ ئالالھنىۈچۈنئ
ــىئ ــا بهمرلىرىن ــنى كهج ــانلىقتهت رهلتۈرۈش ــسيانكارلىقتۋه ۇر قىلغ ــر . ۇر ئى بى
ــدارنىڭھ ــا بۆكۈم ــشهمهل ئۇيرۇقلىرىغ ــر پهر ھ- قىلى ــڭ بى ــر ۇقرانى  بىردىنبى

ــۈنپ. ۋهزىپىــسى ــسى ياراتقهملهرنىــڭ ئالۈت ــان ىــيهقىق ھۋه ۇچى  ئىگىــسى بولغ
 قىلىــش هت ئىتــائهيغهمــبهرگه پۈش،رهلتــۈ كهجــا بهمرىنــى بىــر ئهر ھڭئالالھنىــ

 كىـشى، ۆرۈگهن ئـۈز يـهيغهمبىرىـدىن پڭئالالھنى. ۋهزىپىسى ڭ ئىنساننىهممهھ
 .ۇر كاپىردهرىبىر بهنمىسۇن ياكى ئىشۋه هنسۇنئالالھقا ئىش

 
  تارىخىه قىسقىچپهيغهمبهرلىكنىڭ

 
 هتـكهن كۇزۇن ئـۇبـ. هچۈرهيلى كۆزدىن تارىخىنى بىر كىكهيغهمبهرل پئهمدى

ــداق تهنجىرســىمانز ــداق باشــالندى؟ قان ــزىلمىالر قان ــي تى ــدى؟ هرهققى  ۋه قىل
 ۇالرنى قانداق ئاياغالشتى؟ بـهن بىلهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مهيغهمبهرئاخىرقى پ

 .ۆگىنىمىزئ
 هم ئــــادهنــــى باشلىنىــــشى بىــــر ئىنــــساندىن، يڭ ئىرقىنىــــئىنــــسان
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. ۆپهيدى قىلىپ كهرهققىيئىنسانلىق ئائىلىسى ت.  باشالندىهيھىسساالمدىنهلئ
 ۋه هلهيھىسـساالم ئهم بولغان ئادۈپ جۇنجى ئىنسانالر تۈتۈن پۇغۇلغان تۇنيادا دۇب
 پىكىر هقته ھبۇ ۇ دىنالر تارىخىدىمۋهئىنسانلىق تارىخى . هسلى نڭ ئانىنىۋاهۋھ

ــرلىكىگ ــشكهن كهبى ــساننى. ېلى ــلى ئڭئىن ــ نهس ــدىكى ھلىهس ــي هققى  ئىلمى
ـــاتالردات ـــڭ دهتقىق ـــشىمىغان دۇنيانى ـــدا، ئوخ ـــشىمىغان جايلىرى  هۋرلهرده ئوخ

 ئالدى ، ئالىمالرۈتۈنپ.  ياشىغانلىقى ئىسپاتالنمىدىهرنىڭئوخشىمىغان كىشىل
 جايلىرىـدىكى ئىنـسانالر يـسى قاهر ھۇنيانىڭ د، بولغانهيدا بىر ئىنسان پهنبىل

 .ۇ قىلىشىدهرهز پهپ د،هۋالدى ئڭ بىر كىشىنىۇمانا ش
 زامانـدا، هينـى ئهلهيھىسـساالم ئهم ئادهزرىتى ئىنسان ھۇنجى تۈزىدىكى ييهر

ــ ــرى پڭئالالھنى ــهيغهمبى ــنلهنگهن تۇپ بول ــالالھ ئ. هيى ــائ ــۇنىڭغ ــى ۆز ئ  دىنىن
 دىنىنــى ۇ بــڭ ئالالھنىــهســلىگه نۈتــۈن پهۋالدلىرىغــا،ئ. ۆگهتتىئــ) ئىــسالمنى(
 كائىنـاتنى ۈتـۈنى، پۇچىس ياراتقهمنىڭ ئالۈنۈت پۋه ڭ ئىنسانالرنىهتكۈزۈشنى،ي

 هت ئىبـادۇنىڭغىال ئـۇز يـالغهنلىكىنـى، بىـر ئـالالھ ئىكۇز يـالغۇرغۇچىنىڭباشـق
 هپ، تىـلهدهت مۇنىڭـدىن ئۇز يـالغۋه قىلىـش هنـدىچىلىك بېگىپقىلىپ باش ئ

 ۇنيـاداد. ۇردى تاپـشۆگىتىـشنى ياشـاش الزىملىقىنـى ئۇيغـۇن رىزاسـىغا ئۇنىڭئ
ــ ــىغا ئ رىڭئالالھنى ــۇن،زاس ــتچىلۇيغ ــق تۋه لىق راس ــلهقۋادارلى ــات هن بى  ھاي

 ئالالھدىن .هكسىچه ئېرىشىدىغانلىقى، ئۇكاپاتىغا مڭ ئالالھنى،هچۈرگهنلهرنىڭك
ــ ــۈزي ــسىزلىك ئىتائۆرۈپ ئ ــهت ــ،ڭ قىلغانالرنى ــادا دۇ ب ــاخىرۋه ۇني ــا هتته ئ  جازاغ

 .ۇردى تاپشۇقتۇرۇشنىتارتىلىدىغانلىقىنى ئ
 ۆرسهتكهن كۇ ياخشىلىرى ئهۋالدلىرىدىن ئسساالمنىڭهلهيھى ئهم ئادھهزرىتى
 يـولنى تاشـالپ، ۆرسـهتكهن دادىلىـرى كهسـكىلىرى ئهممـائ. ڭدىتوغرا يولغا ما

 ۇدا خـۇلتۇزالرنى يۋه ئاي ۈن، كهزىلىرىب. هتتىئاستا خاتا يولغا كىرىپ ك-ئاستا
 هڭلهرنىۆسـت ئهريا دۋه ۋان، ھايهرهخ دهزىلىرىب.  باشلىدىۇنۇشقا چوقۇالرغا ئهپد

ــا ئهپئىــالھ د ــادۇنىڭغ ــلهرب.  قىلىــشقا باشــلىدىهت ئىب ــاهزى ــوت، ۋا، ھ ، ســۇ ئ
ـــسهللىك ـــارلىق تۋه كې ـــاقلىق قات ـــڭ س ـــر نهر ھهبىئهتنى ـــى بى  ېئمهتلىرىن

خــوش قىلغانــدا، ) ۇنــۇپچوق (ۇالرنى بــار، بــۇدا ئــايرىم خــ- ئــايرىمۇرىدىغانباشــق
 ۋه هڭرىچىلىـك تۆپ كـته جاھالۇب.  قاراشتىهپ د،ۇ پايدىالنغىلى بولىدۇالردىنئ
ــدا پېقىمىنــى ئۇتپهرهســلىكب ــادا قىلىــپ، دهي ــونالرچۇني ــه ئ ــدانغا مڭ دىننى  هي
 . بولدىهۋهب سېلىشىگهك

 ۇنياغا دۈتۈن پۆپىيىپ، كهسلى نهلهيھىسساالمنىڭ ئهم ئادهزرىتى ھهۋرده دبۇ
 هلـگهن بارلىققـا كهۋمـلهر قۋه خىـل ئىـرق هر ھۈزىـده يهر يۋه هتكهنتارقىلىپ ك

 خىـل هر ھۆزلىرى ئـۋه ياسـاپ چىقتـى هزھهپ ئالدىغا بىر مۆز ئۋمه قهرھ. ئىدى
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 ۈتـۈن پۋه ئىنـساننى هن بىـلۇنىڭشـ.  چىقتـىۇرۇپ ئويدهكىللىرىنى شهتئىباد
 هلهيھىسـساالم ئهم ئـادهزرىتـىئـاتىلىرى ھ. ۇنـۇتتى ياراتقان ئـالالھنى ئهمنىئال
 ۆزلىرى ئــپ،ۇنتــۇ ئهرمــانلىرىنىپ-همــر ئڭ ئالالھنىــۋه يــولنى هق ھۆرســهتكهنك

 هخـالقيامـان ئ. ئىجاد قىلىپ چىققان خاتا يولغا كىرىپ توغرا يولنى تاشلىدى
ــۋه ــستىل راۇزۇق ب ــدى، ئى ــشىلىق ۋاجالن ــسىل ئۋه ياخ ــالق ئې ــدىهخ .  يوقال

 چىرىكلىـشىپ ۆكـۈپ چهتكه جاھـالۇپ تونـهپياخشىنى يامان، ياماننى ياخشى د
ـــ. هتتـــىك ـــالالھ ھۇب ـــادهزرىتـــى ھاۇالرغـــ ئىچىـــدىن ئۋمه قهر چاغـــدا، ئ  هم ئ
ــهلهيھىســساالمئ ــدا ۆز ئ ــگهن كېلىــپ ئۋاقتى ــدىغان ئىــسالم دىنىنــى ئهل  ۆگىتى
 ①.اشلىدى قىلىشقا بهيىن تهيغهمبهرنىپ

ــهيغهمــبهرلهر پبــۇ ــهۋملىــرىگه قۆز ئ ــادهزرىتــى ھهتــكهن كۇنتــۇپ ئۇالر ئ  هم ئ
ــاتلىرىنى تهلهيھىســساالمنىڭئ ــدى تهلىم ــۋه هكرارلى ــدىن ئ ــر . ۆگهتتى قايتى بى

ـــ ـــاش ئئالالھق ـــنى،ا ب ـــانچۇرۇش ـــر ق ـــه بى ـــار دۇدا خ ـــهپ ب ـــا ش  ېرىك ئالالھق
ــلىكنى،ك ــا بهلتۈرمهس ــاش ئۇتالرغ ــلىقنى ب ــۇرماس ــ. ۆگهتتى ئ ــل ئ -ۆرپجاھى
 ھايـات يـوللىرىنى ۋه ۇرمـۇش تۇيغـۇن ئالالھ رىزاسـىغا ئۇزۇپ، تاشالتقدهتلهرنىئا
 . ئورناتتىۈزۈملىرىنىت-ۇن قانهرىئهت شۈچۈن ئۇنىڭب. هردى بۆرسىتىپك

 هر جايـدا، ھهر ھۈزىـدىكى يهر يهيغهمبهرلىـرى راسـت پهقىقىي، ھھنىڭئالال
ـــر م ـــته،بى ـــسى مىللهر ھهملىكهت ـــلهر قاي ـــدىن ئوتتهت ـــا ئىچى ـــىۇرىغ .  چىقت

 قىسقىــسى، ۋروپــادا،ھىندىــستان، چىــن، ئىــراق، ئىــران، مىــسىر، ئافرىقــا، يا
 ي جـاهلمىـگهن كهيغهمبىـرى پهقىقىـي ھڭ ئالالھنىـېرىـده يېچبىـر ھۇنيانىڭد

 هلۋهتتهئ. دىنى ئىدى» ئىسالم «ۇپ، دىنى بىر بولهممىسىنىڭ ھۇالرنىڭئ. يوق
.  بىر ئـاز ئوخـشىماسلىقالر بـار ئىـدىهكىللىرىده شۇرمۇش تۇسۇللىرىدا، ئهلىمت
 ھالــدا ېغىـر ئۈشــهنچىلهر خاتـا چۋه هتلهر قايــسى خىـل جاھــاله ئىچىـدهۋمـلهرق

ــ .  قويغــانۇنــدائور اســىي ئاسۈزىتىــشنى يوقىتىــشنى، تۇنىتارقالغــان بولــسا، ئ
 ۇچتا باسـقۇچ باشالنغهرىجىسى دهنپ- ئىلىمهۋىيىسى، سهدهنىيهت مهلقلهرنىڭخ

 ئـاددىي ۋه ۇالي قـهۋىيىده، سـۇ شـۈزۈملىرىمـۇت) هرىئهتشـ (ۇنبولغانلىقتىن، قان

                                                        
ئـۇالر ھهزرىتـى مـۇھهممهد : بهزى كىشىلهرده مۇنداق بىر خاتـا كـۆز قـاراش بـار، يهنـى ①

بولۇپمۇ غهرب ئـالىملىرى، . ئهلهيھىسساالمنى ئىسالم دىنىنىڭ قۇرغۇچىسى، دهپ كۆرسىتىدۇ
 ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ،بـۇ خاتـا كـۆز قاراشـنى. يازغۇچىالر بۇ سۆزنى داۋاملىق تهكرارالپ تۇرۇشىدۇ

ئىسالم ئالالھنىڭ پۈتـۈن پهيغهمبهرلىـرىگه ئـۆگهتكهن .  چىقىرىۋېتىش الزىمزېھنىدىن قهتئىي
.  دىنى ئىسالم دىنى ئىـدى-بىرال دىنى، شۇنداقال ئىنسانىيهتنىڭ ئهزهلدىن تارتىپ ھهقىقىي

پهيغهمبهرلهر ئىسالم دىنىنىـڭ قۇرغـۇچىلىرى ئهمهس، بهلكـى ئالالھنىـڭ ۋهھيـى ئـارقىلىق 
  .سانالرغا يهتكۈزىدىغان ئهلچىلىرىدۇربىلدۈرگهن ئىسالم دىنىنى ئىن
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 هرىئهت شــۋه ۇســۇللىرى ئهلىــم تهگىــشىپ ئهرهققىياتىغــا تهمئىــيهتج. ئىــدى
 ئاساسـىي ۆرۈنـسىمۇ، كهرقلىق بىر ئاز پههۋرد دهر ھ،ۆرۈنۈشته كۈزۈملىرىت-ۇنقان
ــي جۋه ــتىن روھى ــردهھهت ــدىهك بى ــىي.  ئى ــاد ئهن ــته جېتىق ــدت «هھهت  »هۋھى
ــر د( ــالالھنى بى ــده، ئ) ئىــشىنىشهپئ ــۋات «همهل ــسىل ئهمهل،ياخــشى ئ (»هق  ې
 ېـيىن كۆلگهنـدىن ئۋه) ۆيگۈ سـهتلىك، راستچىللىق، تىنچلىق، ساالمهخالق،ئ

 . ئىدىهتغا ئىشىنىشتىن ئىبار جازاۋه ۇكاپات مهتتىكىئاخىر
.  قىلىـشتىۇئـامىله ئاجايىـپ مهيغهمبهرلىـرىگه پۇ بـڭ ئالالھنىـئىنـسانالر

 ېلىــشىچه خىــل يامــانلىق قىلــدى، قوللىرىــدىن كهر ھۇالرغــا ئهنئالــدى بىــل
 ۆز ئـهزىلىرىنـى بهتتـاھ.  قىلـدىهت رهتلىرىنى ھىـدايۇالرنىڭ قىلدى، ئهزىيهتئ
 ھايـاتى ۈتـۈن پهزىلىـرىب. ۆلتۈرۈلدى ئهزىلىرىب.  چىقاردىهيدهپ ھۇرتلىرىدىني
ــدادا ــۋامى ــى تڭ ئالالھنى ــۋىق دىنىن ــهش ــپ ئ ــسىمۆتكهن قىلى ــا ئۇ، بول  ۇنىڭغ
ــكهنلهرئ ــمىدىهش بهگهش ــشىدىن ئاش ــون كى ــائ.  ئ ــهمم ــڭ ئالالھنى ــۇغ ئۇ ب  ۇل
. ۋامالشـتۇردى ئىـشىنى داۆز ئـهنمهي ئىككىلېكىنمهي، چېچقاچان ھهندىلىرىب
. هگهشــتى ئۇالرغـا ئر ئىنـسانالۋمه بىــر قۈتـۈن پۋه هئ بىــر قىتـۈتـۈن پهتىجىـدهن
- ئاستاۈممهتلىرى ئۇنىڭ ئېيىن، كۆتكهندىن بىر زامان ئۇپ بولۋاپات هيغهمبهرپ

 خىـل هر ھېتىقادلىرىغـا ئۋه ۆزگهرتىۋهتتى ئهلىماتلىرىنى تهيغهمبىرىنىڭئاستا پ
ئىجــاد  هكىللىرىنى شــهتغارايىــپ ئىبــاد- ئاجايىــپۇرۇپ، ئارىالشــتۇراپــاتالرنىخ

 ۇنىـڭ ئۇپ، تونـهپ دهڭـرى تهيغهمبهرلىرىنـى پۆز ئهزىلهر بهتتاھ. قىلىپ چىقتى
 ڭ ئالالھنىـهيغهمبهرلهر پهزىلهرب.  باشلىدىۇنۇشقا چوقۇنىڭغا ئ، ياساپۇتلىرىنىب

 ۈشكهن چۈزىگه يهر كىرىپ يۈرىتىگه ئالالھ ئىنسان سهزىلىرى بېسه، دۇللىرىئوغ
 ۇرۇپ ئويـدهپ دېرىكى  شـڭ ئالالھنىـهرلهرنـىهيغهمب پهزىـلهر بهنهي.  قارىغانهپد

 ۇز يالغهلگهن، كېلىپ ئهمرىنى ئۇقهددهس مڭ قىلىپ ئالالھنىۇنداقش. چىقتى
 تاشــلىغان ېقىــپ چۇتالرنى بــېرىــپ، بهلىــم قىلىــشنى تهتبىــر ئالالھقــا ئىبــاد

 هلىمـاتلىرىنى تۇالرنىڭ ئىنسانالر ئېيىن، كۆتكهندىن ئۇنيادىن دۇ بهيغهمبهرلهرپ
 هت ئىبـادۇنىڭغـا ئۋېلىپ ئىالھ قىلىهلىرىچۆز ئۇالرنى ياساپ، ئۇتلىرىنى بۇنتۇپئ

 هر ھهلىـرىگ)هرىئهتشـ (ۈزۈمتـ-ۇن قـانېكىـتكهن بهيغهمبهرپ. قىلىشقا باشلىدى
 ۋه ېكـــايىلهر ھۋىـــداقيا- قاراشـــالر، يالغـــانۆز كـــۇراپىيخىـــل جاھىـــل، خـــ

ــسانىلهرنىئ ــهپ ــامۇپ قوش ــۋهتتى ئهن تام ــۋالئ. ۆزگهرتى ــانچهھ ــر ق ــىره ئه بى  س
ــدىنئ ــيىن، كۆتكهن ــې ــتىيكى مهردۇقه ش ــڭ پۈجمهللهش ــلىده ئهيغهمبهرلهرنى  هس
 هرىئهت شـــۋه ۇســـۇللىرى ئهت ؟ ئىبـــادېمه نـــهلىمـــاتلىرى تهلـــگهن كېلىـــپئ
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 مانــا ① يالغــان قىــسىملىرى قايــسى؟ۇلغان قوشــۇالرغــا قانــداق؟ ئهھكــاملىرىئ
 تـارىخ رنىڭهيغهمبهپ.  ئىمكانىيىتى قالمىغان ئىدىېچ ھۋېلىشنىڭ ئايرىۇالرنىب

.  قالمىغان ئىـدىېرىمۇ يهنگۈدهك ئىشۋايهتلىرىنىڭ رىهققىدىكى ھاياتلىرى ھۋه
 ۇپ بىكـار بولـهممىـسى ھهتلىرىنىـڭ پائالىيهيغهمبهرلهرنىڭ پۇ، بولسىمۇنداقش
ــدىك ــ. هتمى ــپ ئهدهر قۇش ــوق نۋه ۆزگهرتىلى ــىلهر ي ــتهرس  ۇرۇۋېتىلگهن ئارىالش

 چىللىق راسـتۋه هققانىيهتچىلىـك ھۆپتـۇرك-ۇر ئـازده ئىنسانالر ئىچىدۇ،بولسىم
 ھايـات ېيىنكـى كۆلگهنـدىن ئهنـى يهت، ئـاخىرۋهئالالھ . ساقلىنىپ قالغانىدى

 ئارىـسىدا هۋمـلهر قايـسى قهر ھهكىلده ئورتاق بىـر شـۈشهنچىلهرتوغرىسىدىكى چ
 ۈتــۈن ھالــدا پهدرىجىــي تهيغهمــبهرلهر پهن بىــلۇنىڭشــ. هلــدىتارقىلىــپ ك

ـــسانىي ـــاق ئالهتكهئىن ـــش ئورت ـــۇمۇلهم ـــر دىننى ـــشڭ بى ـــول ىغا تارقىلى  ۋه ي
 .شارائىتلىرىنى ھازىرلىدى

 بىر هر ھهتتا ھۋه قهۋم هر ھۇچتا باشالنغۆتكىنىمىزدهك، ئېيتىپ ئيۇقىرىدا
 ۆز ئـهلىمـاتلىرىمۇ تۇالرنىـڭ بۋه هلـگهن كهيغهمبهرئايرىم پ- ئايرىمۈچۈن ئهبىلهق

 ۇ بــ-هۋهبىســ ۇنىــڭب.  قالغــانهكلىنىــپ چه دائىرىــسى ئىچىــدېگــرا چۋه قهۋم
 ۋه جايالشـقان ۇسـاپىگه مۇزۇن تارقـاق، ئـۆپ كـهھهتته جۇغراپىيىلىك جهۋملهرق

-ېـرىشئارا ب-ۆزئ.  ياشىماقتا ئىدىۇنيادا ئايرىم بىر دهنبىرلىرىدىن تامام-بىر
-هلىـم ئورتـاق بىـر تۋهزىيهتـته ۇنـداقمانـا م.  ئىـدىېيهرلىك يوق دېلىشمۇك
 تارقىلىشى ناھايىتى قىـيىن هنچنىڭش ئىۋه ئورتاق بىر ئىمان هكلى، شهربىيهت

 هرقلىـق پهنبىرىـدىن تامـام- بىرهھۋالمۇ ئۇمىي ئومكى ئارىسىدىهۋملهرق. ئىدى
 قايـسى هر يىتىپ بارغـان ئىـدىكى، ھهرىجىگه دېغىر ئهدهر قۇ شهت جاھالۇپ،بول
 ۈشـكۈنلۈك، چهخالقىي ئېغىر ئوخشىمايدىغان ئهبىرلىرىگ- ئارىسىدا بىرهۋملهرق

 قهۋم بىر هر ھهيغهمبهرلهر پۇڭاش.  تارقالغان ئىدىۈشهنچىلهر چۋه دېتىقاباتىل ئ
 ۆگىتىـشلىرى يـوللىرىنى ئهت ھىـدايۋه هلىـم تهرقلىـقبىرىـدىن پ- بىـرۈچۈنئ
ــرهكك ــدىې ــ.  ئى ــاۇنداقش ــدا ياش ــاق ھال ــدىال، تارق ــسانالر ۋاتقان قىلغان  ئىن

غرا  ھالــدا ئورنىغــا تــوهدرىجىــي ت، يوقىتىــپۈشــهنچىلهرنىئارىــسىدىكى خاتــا چ

                                                        
ئۆزگهرتىپ ئۆز ) ئىسالمنى( پهيغهمبهرلهردىن كېيىن، ئۈممهتلىرى ئهسىلىدىكى دىننى ①

. مانا بۇالردىن بىرسى ھازىرغـا قهدهر داۋام قىلىـپ كهلمهكـته. ئالدىغا بىر دىن ياساپ چىقتى
. ده ئېلىپ كهلگهن دىن ئىسالم دىنـى ئىـدىمهسىلهن، ھهزرىتى ئىيسا ئهلهيھىسساالم ئهسلى

ئهمما، ھهزرىتى ئىيسا ئهلهيھىسساالمغا ئهگهشكهنلهر، ئۇنى ئالالھ ياكى ئالالھنىڭ ئوغلى دهپ 
بۇ يهردىن -ھهزرىتى ئىيسا ئهلهيھىسساالمنىڭ تهلىماتلىرىغا ئۇ يهردىن. الشتۇرۇۋالدى»ئىالھ«

ــ ــى ۋه ب ــپ چىقت ــاد قىلى ــن ئىج ــر دى ــۇپ، بى ــاز قوش ــر ئ ــى بى ــسائىيهت«ۇ دىنن ــى » ئىي يهن
  .خىرىستىئانلىق دهپ ئاتىدى
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 ، يوقىتىـپاھـالهتنىئاسـتا ج- ئاسـتا،هن بىـلهش تىكـلهققانىيهت ھۋه ېتىقادئ
 بىـر ۇددى خـۇبـ.  ئىـدىۇمكىنىنـى ئـورنىتىش مـ)هرىئهتشـ (ۇن قـانڭئالالھنى

 ه قـانچۇنىڭغـا بۇپ، بىر ئىـش بولـېتىشتۈرگهندهك يهربىيىلهپكىچىك بالىنى ت
 .ۇ بىلىدۆزى ئالالھ ئۇنى بهتكهندۇ؟ يىلالر كڭئونمى

ــدهنهتى ــسانىيجى ــهت ئىن ــۈپ ئۆدهكلىكتىن گ ــي تۆس ــاش هرهققى ــپ ي  قىلى
 ۋه هت تىجــارهنئهت، ســهگىــشىپ، ئهرهققىياتىغــا تهمئىــيهتج. هتتــى يۇرامىغــاق

 ۇناسىۋهتلىرى مېلىشك-ېرىش ئارىسىدا بهۋملهر قۋاجلىنىپقاتناش ئىشلىرى را
 ېڭىز دۋه ۇرۇقلۇق قه ئافرىقىغىچۋروپادىن ياه، ياپونىيىگىچۇڭگودىنج. باشالندى

 هرهققىــي تېزىقچىلىــق يهتــلهرده مىللۆپلىگهنكــ. ېچىلــدىقاتنــاش يــوللىرى ئ
 ېخنىكــــات-هن ئىنـــسانالر ئارىــــسىدا پۋه تارقالــــدى هنپ-قىلىـــپ، ئىلىــــم

 غالىــب ڭئىــسالمنى( پــاتىھالر ۈيــۈكب.  ئىــشلىرى باشــالندىۇرۇشئالماشــت
 ڭچـو-ڭچو هردهتلهملىكه مۈزگهنقولىغا كىرگ.  چىقتىۇرىغائوتت) قوماندانلىرى

ــ ــۇقالر ئىمپۋه هلتهنهتلهرس ــېراتۇرل ــانچ،ۇرۇپ ق ــر ق ــئه بى ــر نۋه ه قىت ــچه بى  هچ
.  ئورنـاتتىۈزۈم ئوخـشاش بىـر سىياسـىي تـهرلهرده يۇ بـۇندۇرۇپ، بويسهۋملهرنىق

 ۋهزىيىتــى تارقــاقلىق ۋه ۇدالىــق جهرقلىــق، پۇرۇنقىئىنــسانالر ئارىــسىدىكى بــ
 روھىـــي، هخالقىـــي، ئڭى ئىنـــساننۋهزىيهتـــته، ۇبـــ. ئاســـتا يوقالـــدى-ئاســـتا

 هرهپلىرىنـى تۈتـۈن پهھهتلهردىكـى باشقا جۋه ئىقتىسادى هدهنىي،ئىجتىمائىي، م
 هن دىـن بىـلۋه دىنىـي ۇنداقال قامدايدىغان، شېھتىياجىنى ئالغان ئه ئىچىگۆزئ

 هت ئىنـسانىيۈتـۈن پۆرسـىتىدىغان، ئىـشالردا يـول كۈتـۈنئاالقىسى بولمىغـان پ
 ۇنـدىنب. هۋهتىلـدى ئهرىپىـدىنالم دىنـى ئـالالھ ت ئىسيهنى ئورتاق دىن، ۈچۈنئ

 هر ھۈچـۈن دىـن ئهمـشۇمۇل بىـر ئالهت ئىنـسانىيۇرۇن يىل بڭ مىېرىمئىككى ي
 .هلگهنىدى كۋهزىيهتكه ھازىر بىر هھهتتىنج

ــر ــانچبى ــي ئه ق ــقا ھهخالقى ــسىپالردىن باش ــداق پرىن ــدىلىكى ېچقان  ئاالھى
 ،ه ئىچىدۋاقىتقىپ، قىسقا بىر  چىۇرىغا دىنى ھىندىستاندا ئوتتۇددابولمىغان ب

ــر ت ــتىنبى ــاپونىيهرهپ ــۇلىيىگىچه، موۋه ه ي ــر تڭغ ــتىن بى ــستان هرهپ  ۋه ئافغانى
) ئىيـسائىي (ن خرىـستىئاېـيىن كهسـىردىن ئهبىـر قـانچ.  تارقالـدىۇخاراغىچهب

 دىـن هلگهن كېلىپ ئهلهيھىسساالم ئىيسا ئهزرىتى ھهسلىدهئ.  بولدىهيدادىنى پ
 ېيىن، كهلهيھىسساالمدىن ئىيسا ئهزرىتى ھهمما،ئ. ىدى ئۆزى ئڭئىسالم دىنىنى

 ۇرۇپ ئويـدهزھهپ بىر مهپد» خرىستىئانلىق «ۆزگهرتىپ دىننى ئۇ بهرهپدارلىرىت
 .چىقاردى

 هر ھڭ ئافرىقىنىـۋه ۋروپـاغىچه دىننى ئىرانـدىن تارتىـپ ياۇ بخرىستىئانالر
 ۇ شـهممىـسى ھۋهقهلهرنىـڭ ۇبـ.  ئاپىرىپ تارقـاتتىۇچقاقلىرىغىچهپ-ۇلۇڭبىر ب
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 ېھتىيـاج ئورتاق بىر دىنغـا ئۈچۈن ئهت ئىنسانىيۈتۈن پڭچاغالردىكى شارائىتنى
 هشــنا تۇنچىلىكغــا شــۇنىڭئىنــسانالر ب.  ئىــدىۆرســهتمهكته كۇغۇلغــانلىقىنىت

 هتراپلىرىـدا بىـر دىننـى تاپالمىغـانلىقتىن ئۇكهممهل مۋه توغرا هق،ئىدىكى، ھ
ز ېـ ئارىسىدا ناھـايىتى تهرنىڭ كىشىلۇ ناقىس دىنالر بۇزۇق، بۈرۈۋاتقان سۆكۈمھ

ــلىدى ــشقا باش ــسانىي. تارقىلى ــڭ مهتئىن ــداق بهدهنىيىتىنى ــيىن ۇن ــر قى  بى
 قىلماقتـا ۇ ئالغان بىر دىننى ئارزه ئىچىگئۆز ۇنيانى دۈتۈن پهر كىشىلهزگىلىدهم

ئـالالھ . هۋهتىلـدى ئهيغهمبهر بىر پهرهبىستاندا ئۈچۈن ئهخلۇقاتالر مۈتۈنپ. ئىدى
 ئىنـــسانالرغا ۈتـــۈن دىننـــى پۇ بـــۋه هردى بهلىـــمىـــسالم دىنىنـــى ت ئۇنىڭغـــائ

 ۈتـۈن ئىـسالمنى پۋه هيغهمبىـرى پڭ ئىنـسانالرنىۈتـۈنپ. ۇردىتارقىتىشنى تاپش
ــارقىتىش ۇنياد ــشۋهزىپىــسىغــا ت ــۇرۇلغان تاپ ــهزرىتــى ھ- كىــشىۇ ب  ۇھهممهد م
 . ئىدىهلهيھىسساالمئ

 
 هيغهمبهرلىكى پهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مھهزرىتى

 
 هيغهمبهرلىـك پۇنيـاۋى سـالىدىغان بولـساق، بىـر دهزهر نهرىتىسىگه خدۇنيا

. ۆرۈۋاالاليمىز يوقلىغىنى كهرنىڭ بىر يۇيغۇنراق ئېمىنىدىن زهرهبىستان ئۈچۈنئ
 يىـراق ه ئـانچۋروپاغىمۇ ياۇرىسىغا، ئوتتهل دڭ ئافرىقىنىۋه ئاسىيا هملىكهت مۇب

 هرنىـڭ يۇ بـهۋملىـرى قهدهنىي مهڭ ئۋروپانىڭيا.  جايالشقانهرگهبولمىغان بىر ي
 هن ھىندىـستان بىـلهرهبىـستانغا، ئر جايالۇ بۇپ، قىسمىغا جايالشقان بولهنۇبج

 .ئوخشاش يىراقلىقتا ئىدى
 قهۋم ۇ بــهيغهمبهرلىكنىــڭ پۆرســهكمۇ، كهكــشۈرۈپ تــارىخىنى تهۋرنىــڭ دئــۇ

. ۆرىمىز بولغـانلىقىنى كـۇناسـىپ مهڭ ئېرىلگهنلىكىنىـڭ بهئىچىدىن بىرسـىگ
ئـارا -ۆز ئـۈچـۈن ئۇش خوجايىن بولۇنياغا دۆلهتلهر دڭچو-ڭ باشقا چوۇنيادىكىد

مـاجىراالر، -لېـده جۈگىمهس تهتىجىدهن.  بارماقتا ئىدىېلىپ ئۈرهشقاتتىق ك
ئاتالمىش ئىجتىمـائىي .  ئىدىۈگهتكهن ئىمكانالرنى تۋه ۈچى ئىنسان كۇرۇشالرئ
 هيـدانغا مهتلهرنى يامان ئادۋه ھهبى ئىنتايىن قه ئىچىدهتلهر مىللۇ بهرهققىياتالرت

.  يـوق ئىـدىۆزگىرىشلىرى ئهدهنىيهت مۇنداق به ئىچىدهرهبلهر ئهممائ. چىقاردى
 ۋه ېــتىش كېرىلىــپ بهتكهئىــشر-هيــش ئهرهســلىك،تپه راھۇرمۇشــتا تهتــكهمىلل

 . ئىدىۇقمىغان يېخى تهتلهر ئوخشاش ئىللۈشكۈنلۈككهچ
ــهســىردىكى ئبهشــىنچى ــلهر ئۇتپهرهس ب ــ د،هرهب ــلهر مىللڭ چــوادىكىۇني  هت
 ئىجتىمـائىي ۋه ئىـسالھاتى هدهنىـيهت مهبىئىي تهيرىي غۋاتقانئارىسىدا تارقىلى

ــڭت ــاتۈزۈمنى ــان ب ــىرتىدا قالغ ــۇر، س ــاس، س ــېخىي، قورقم ــدىغان، تۆزىده س  ۇرى
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 ۆلهتنىـــــڭ بىــــر جاھــــانگىر دېچقانـــــداق خااليــــدىغان، ھهركىنلىكنــــىئ
 هت بىـر مىلـلهركىن ئتتىمۇهھه بولمىغان، سىياسىي جۇچار دهملىكىسىگهتۇسم

 ۇالرنىبـ( ئىـدى ۆپ كـهخالقـالر ئهسـكى ئۋه يامان قىلىق ۇالردىمۇ بهممائ. ئىدى
 يىلـدىن بىـرى ۈز يـهش بڭبىـر مىـ: هۋهبى سـۇنىڭب). ۆتىمهن ئۆزلهپ سۆۋهندهت
 ۇملـۇقر پايانـسىز قۇال بـويى ئـهسىرلهر ئهلمىگهن، كهيغهمبهر ئىچىدىن پهرهبلهرئ

 هتپهرهســلىك جاھال، ياشــاپهركىــنباشــتاق، ئ-ىغا بــاش ئالــدىلىرۆز ئــۆللهردهچــ
 ئىـسالھ قىلىـپ، تـوغرا نـىقهۋم بىـر ۇنـداق مۇپ، ئالغان بولهۋج تازا ئېقىمىئ

 هخس شــۇدرهتلىــك بىــر قهممــا،ئ ①. ئىــدىهمهسيولغــا باشــالش ئاســان ئىــش ئ
 ۆرسـىتىپ نىـشاننى كۋه هقسهت مىپ، قىلهھبهرلىك رۇالرغا چىقىپ، ئۇرىغائوتت

 ۇنيـانى دۈتـۈن پ،ۈچـۈن يىـتىش ئهقـسهتكه يولـدا مۇ بقهۋم ۇ بڭسا،ا مېتهكلهپي
ــۈســتۈنئ-ئاســتىن ــابىلىيىتىگۋېتىش قىلى ــگه ق ــدىه ئى ــۈنپ.  ئى ــالۈت  همگه ئ

ـــبهرپ ـــپ ئهيغهم ـــگهن قىلى ـــى ھهۋهتىل ـــهزرىت ـــساالمنىڭ ئۇھهممهد م  هلهيھىس
 بىـر هتلىك ھىممۋه هرد مۇنداق شهنه ئ،ۈنچۈ تارقىتىش ئۇنياغا دهلىماتلىرىنىت

 . ئىدىېرهك كۋمقه
 بىـر هپ ئىـنچىكىلهرهپلىـرىگه تهدهبىي ئۋه ئىلمىي ڭ تىلىنىهرهب ئئهمدى

 هڭ ئهردىكـى ئىالھىـي ئىلىملهش، ئىدىئالالرنى ئىپـادىلۈكسهك سالساق، يهزهرن
 هھهتـته قىلىـش جهسىر تهلبىگه قڭ ئىنساننىۋه ئىزاھالش هسىلىلهرنى مۇكناز
قىــسقا . مىــز قىلىېسلىغىنى ھــ تىــل يــوقۆتكــۈر تىلىــدىن باشــقا بىــر ئهرهبئ

. ېرهلهيدۇ بهپ ئالىمىنى ئىپادىلهپهككۇر تۈتۈن بىر پۈملىلهرمىسالالر، كىچىك ج
ـــ ـــۈرهكلهرگهي ـــۇر چوۇنچىلىك ش ـــىر تڭق ـــدهس ـــاۇكى، قىلى ـــساننى ۋازى ئ  ئىن
. ۇتالمايـدۇ ياشـلىرىنى تۆز ھاياجانالنغـان كىـشى كـهسىرىدىنت. ۇشالالندۇرىدۇخ
 ۇلـۇغ ئڭ ئىـدىكى، ئالالھنىـتىل ۈچلۈك كۋه باي هدهر قۇ تىلى شهرهب ئېمهك،د

 .ۇناسىپ مۇشقا بىر تىل بولۇۋاپىق مهڭ ئۈچۈنكاالمى ئ
 ېــرى يۇغۇلــۇش تهيغهمبىرىنىــڭ پۇنيــا دۈتــۈن پهرهبىــستاننى ئئالالھنىــڭ

 ۈچـۈن ئهت ئىنـسانىيۆۋهندهت. هرده يۇ مانا بېكمىتىقىلىپ تاللىغانلىقىدىكى ھ
 ۋه هۋقۇلئــادده قانچىلىـك پڭ زاتنىـۇبـارهكم ۇ بــهۋهتىلـگهن قىلىـپ ئهيغهمـبهرپ

 .ۆتىمهن ئۆزلهپ سهنلىكىنى ئىكه ئىگۇسۇسىيهتكهمىسلىسىز بىر خ
 

                                                        
 ھهزرىتى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالم ۋه ھهزرىتى ئىسمائىل ئهلهيھىسساالم زامانىـسىدىن ①

پهيغهمبىرىمىزنىڭ زامانىسىغىچه بولغان بىر مىڭ بهش يۈز يىل ئىچىده ئهرهبلهرگه پهيغهمبهر 
  .كهلمىگهن
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 هلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مھهزرىتى

  ئىسپاتلىرىپهيغهمبهرلىكىنىڭ
 

 ۇرۇنقى يىـل بـۈز يـۆت تـڭ بىـر مىـۇنـدىن بۇمـۇپ، يۆزۈڭالرنى كبىردهملىك
 ۈگـۈنكى بهرسـىلهر نهتراپتىكـى ئڭـالر،ل قىلى خىيـاۋاتقانلىقىڭالرنىچاغدا ياشـا

يـول قاتنـاش .  يوقېلېگرافت- پوچتاهۋهرلىشىشتهخ. ۇ ئوخشىمايدېچزامانغا ھ
.  يوقۇ خىيالىدىمڭنىهر ماشىنا، پويىز، ئايروپىالن كىشىلۈگۈنكىدهئىشلىرىدا ب

 مىــراس قالىــدىغان هۋالدقــائ-هۋالدتىــنئ. هۋهرســىز خهشــرىياتتىن نۋه هتــبهئهم
 ېلىش بىلىـم ئـۇش،ئوقـ.  ئىـدىهت قوليازمـا كىتـابالردىن ئىبـارهسهر ئهدهبىيئ

 هكـتهپم.  بولمايتتىېسىپ نه كىمگهر ھۇپ، بىر ئىش بولڭبولسا ناھايىتى چو
  . ئىدىېيهرلىك يوق دهدرىسىلهر مۋه

. هتكهنىـدى كۆكـۈپ چڭغۇلۇقلىرىغـا قاراۇلمهتلىـك زهتنىڭ جاھالئىنسانالر
 ۈرۈۋاتقان سـۆكـۈم ھهتراپتـا ئۇقىنى يـورلىقنىـڭېڭى يهربىـر چىققـان ھۇرىغائوتت

 قارىغـان هپ ئىش دهتتىكى بىز ئادۈگۈنب. ېتهتتى كۇتۇپ يڭغۇلۇقى قاراهتجاھال
.  قىلغـانهل ھۇرۇپ بـاش قـاته يىلـالرچهر چـاغالردا كىـشىلۇ ئـهسىلىنى،بىر م

 هڭ زامانـدا ئۇ ئىـشالر ئـۇغـان تونهپ د»ېتىقـادباتىـل ئ «،»هپسانهئ« بىز ۈگۈنب
 هسكهشــلىك، پهڭ ئۈگــۈنب. ېــسابلىناتتى ھۇپ بولــهنچ تــوغرا ئىــشۋه ىــيهقىقھ
 نورمـال، ڭ زاماننىـۇ ئـهتلهر، ئـادۇلغـان تونهپ يىرگىنچلىك دۋه هخالقسىزلىقئ

 . ئىشلىرى ئىدىهتتىكىئاد
 هنپ- بىـر ئـاز ئىلىـمۆلهتـلهرده قاتـارلىق دۇم رۋه ئىـران، مىـسىر ئهتراپتا

 ۋه ۆللهر چـۇملـۇق پايانـسىز قىكىتىنـىهمل مهرهب ئۇ، قىلغان بولسىمهرهققىيت
 . ئىدىهۋهرسىز خۇالردىن بهرهبلهر ئۇرغانلىقتىن ئايرىپ تېڭىزالر دهكسىزچ

 هت چهزى بېڭىپ يول مه ئايالرچهن بىلۋانلىرى كارۆگه تهرلىرى سودىگئهرهب
ـــلهرگهد ـــپ بۆلهت ـــپك-ېرى ـــان تېلى ـــسىمۇرغ ـــڭ بۇ، بول ـــمۇالرنى  هنپ- ئىلى

 ۇپ، ئـاز بولـهك بهر كىـشىلۋاتلىقسـا. وق ئىدى رولى يېچبىر ھۇرۇشتائالماشت
 ئهدهبىـي ۈكـسهك تىلى يهرهب ئېكىنل.  ئىدىۆۋهن تهك بهۋىيىلىرى سۇالرنىڭب

 . ئىدىۈچلۈك زوق كهدهبىي ئهرده كىشىل، بولغانلىقتىنه ئىگهتكهخىسل
 يــوق ۈزۈممــۇت-ۇنقــان.  يــوق ئىــدىهرســه نېــگهن دۆكــۈمهت ھئهرهبىــستاندا

. ېـــساباليتتى ھۆلهت بىــر دهۋهلىكىنـــى تۆزى ئــ باشـــلىقهبىــله قهرھ. ئىــدى
ــ ــاننى ب ــاالپ، ئ-ۇالپخالىغ ــۈرۈپت ــۆلت ــچه مۆز ئ ــق زوراهيلى ــۈزهتتى يۋانلى . ۈرگ
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 ان قىلىــدىغۋام داه يىلــالرچېــدهل بىــر جه ئارىــسىدىكى كىچىككىــنهبىلىــلهرق
 . بوالتتىهۋهب سۇرۇشالرغاقانلىق ئ

ـــۇالردىكى ـــيهت مۋه هخـــالق ئئ ـــدائىي  ئهۋردىكـــى دۇچ باشـــالنغهدهنى ىپتى
ئىنتىزامنى -ۇن قانېچكىمھ.  ئىدىهتباشتاقلىقتىن ئىبار- باشۋه هدهنىيهتم

ــايتتىتون ــاكىز. ۇم ــاھهن بىــلهق پاســكىنىنى، ھهن بىــلهپ ــايرىهقنى ن  ۋېلىش ئ
 توغرا نـاۇناسـىۋهتلىرى مۋه ۋهھـشىي هكلىئىجتىمائىي ھايات شـ. قىيىن ئىدى

 ېچھـ. ارقالغـان ئىـدى تهڭ ئىچىملىـك سـاپالىرى كۋه هقىمـار، پاھىـش. ئىدى
 ئايــالالر  هتتــاھ. ۈرهتتى يــڭــاچ ئالدىــدا قىپيالىڭبىرلىرىنىــ- بىــرۇيالماســتىنئ
ــدهك ــپ ئهئبى ــدىغان بېلى ــىمالردىمۇ مېرىلى ــاچ يالىۇراس ــڭ ــاتتىۇپ بول .  ئايلىن

 »ۇ قالىـدۇپئـوغلىمىز بولـۈيك« - بىـرىهتلهردىن چىققان ئادۇچىغا ئهتتهجاھال
 ۆلگهنـدىندادىـسى ئ. ۆلتـۈرۈۋېتهتتى ئۆمـۈپ كېغىدىال قىزلىرىنى كىچىك چهپد
 .ۆيلىنهتتى ئهن ئانىسى بىلۆگهي ئېيىن،ك

. ۇنـاتتى ياسـاپ چوقۇت تاشتىن بـهۋملىرى قهرهب ئۈتۈن پېتىقادتا ئدىنىي
ــاھ ــدا كهتت ــپ يول ــپ بېتى ــېرى ــاش ئ ــىلىقراق ت ــر س ــۇچراپ بى ــسا، ئ  ۇنى قال
 هيغهمـبهرلهردىن پۆتكهن ئۇرۇنب. هيتتى تىلهتلىرىنى ھاجهپ دۇدا خۆتۈرۈۋېلىپك
 راھىم ئىبــهزرىتــىھ.  يــوق ئىــدىهۋهرلىــرى خېچ ھــهلىماتلىرىــدىن تۇنىــڭ ئۋه
ــــى ھۋه هلهيھىســــساالمئ ــــسمائىل ئهزرىت ــــلىدىن نهلهيھىســــساالمنىڭ ئى  هس

 هيغهمبهرلهرنىـڭ پۇ بـۇ، بولـسىمۋايهتلىرىبولغانلىقلىرى توغرىـسىدا بىـر ئـاز رىـ
 هنئهنىـۋى ئهققىـده ھ»همۇدسـ« ۋه» ئـاد«.  يـوق ئىـدىهسهرمۇ ئهلىماتلىرىدىنت

ــق خهرقىســسىل ــگهن تارقىلىــپ كه ئىچىــدهل ــۇ، بولــسىمهل ــسىلهرنىڭ ھۇ ب  ادى
 ۈز زامانلىرىدا يهلهيھىسساالمنىڭئ  سالىھهزرىتى ھۋه هلهيھىسساالم ئۇد ھهزرىتىھ
 .هيتتى بىلمهرگهنلىكىنىب

 ئىچىـدىكى هت جاھـالېغىـر ئۋه هۋرده دۇلمهتلىك زڭغۇ بىر قاراۇنداق شمانا
ئانىـسىدىن - ئاتـاېغىـدىال بـالىلىق چۇبـ. هلـدى كۇنياغـاايدا بىـر ئىنـسان دج

 ۋاپات ۇ دادىسىمڭ چوۆتمهي ئۇزۇن ئالدى، ئېنىغا دادىسى يڭ چوۇنىئايرىلدى، ئ
 هربىيىـدىن تۋه شـهپقهت-ېھـرى بوالاليـدىغان مه بالىسى ئىـگهرهببىر ئ. بولدى

 ۇرامىغـايـاش ق. قتى بـاۆچكه ئـهنكىچىك ياشتا قـويچىالر بىـل.  قالدىهھرۇمم
 ۋه ۇشــلىرىقوپ-ۇرۇپ ئولتــۈتــۈنپ. ۇغۇلالندى شــهن بىــلهت تىجــارهتكهنــدهي

. ۆتتى ئـهن بىـلهرهبـلهر ئۇ شهنه ئهرىپلىگهن تۇقىرىدائىجتىمائىي ھاياتى، بىز ي
.  قالـدىۋاتـسىز ساهنىـم ئااللمىـدى، تامـامهل تۇيالمىدى، كىرىپ ئوقهكتهپكهم

ــشىنى ــر بىلىملىــك كى ــدىىگهۆھبىت ســڭباشــقا بى ــل بواللمى ــ.  داخى  ۈنكىچ
 . يوق ئىدىۇ كىشىمۇنداق بهرهبىستاندائ
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 هپهرلىرى سـۇ بـۇ، چىققـان بولـسىمهتكه چېتىم قه بىر قانچهن بىلتىجارهت
 بىـر بىلىملىـك هزى بهريانىـدا جهپهرلىرى سـۇبـ.  بارمىغانېرىسىغا نۈرىيهنىڭس

 هر ھادىـسىلۇبـ ،ۇ بولـسىمۇشـقان تونهن بىـلهدهنىيهتلهر مهزى بهن، بىلهركىشىل
ــ ــى يۇنى،ئ ــر ساهن ــسىز بى ــۈن يىگىتىنــى پهرهب ئۋات  هلگۈســى كۋه ۇنيانىــڭ دۈت
 هھبىـرى رهۋرىنىـڭ دۆز ئـهتتـا ھۇرسـۇن، تۇياقتـا ئۇش بولـهھبىـرى رهۋرلهرنىڭد

 . ئىدىهمهس ئهرىجىده دۈندهيدىغان ئۇشقابول
 ڭ باشـقا ئىنـسانلىرىنىۇنيانىـڭ چاغدىكى دۇ شۋه هۋملىرى قهرهب ئئهمدى

 ڭ ئىنـساننىېـسىل ئۋه ۇلـۇغ ئۇ بـۇتـۇپ، تڭالردا ئالـدىۆز كـهھۋالىنى ئىيۇمئوم
ــر ن ــا بى ــهزهرھاياتىغ ــ. ېلىڭالر س ــۇپ تۇب ــكهن، ئۇغۇل ــاغلىرىنى ۆس ــلىق چ  ياش

 ېچھـ. ايدۇ ئوخـشىمهن باشـقا ئىنـسانالرغا تامـامهمئىيهتتىكـى جۇ ئـۆتكۈزگهنئ
ــان گ ــدهپيالغ ــاب. ۇ قىلماي ــدىكى ئۇنىڭغ ــادهر ھهتراپى ــداق ئ ــق گهم قان  ۇۋاھلى

ـــدۇب ـــوهڭئ. ېرى ـــمهنلىرىمۇ دڭ چ ـــڭ ئۈش ـــر قۇنى ـــۇ بى ـــان گېتىمم  هپ يالغ
 »همىـن ئهلئ« نـامى ۇنىـڭ ئارىسىدا ئهلقخ. قىلغانلىقىنى ئىسپاتلىيالمىغان

 تـاتلىق لهن تىـل بىـۇمـشاق دائىـم ي، قىلمايۆز قاتتىق سهرگهكىشىل. ئىدى
ــارىل ــاتتىهرنىئىب ــانھ.  قوللىن ــازارلىغېچقاچ ــلهرۆزل ســۇچى بىرســىنى ئ  هن بى

 ۇنىـڭ ئهبىئهتلىـك، تېھرىبـان مۋه هپقهتلىكناھـايىتى شـ.  قىلمىغـانهتھاقار
 قايىـل ۈرهكتىن چىن يـۇنىڭغا ئ، قانداق كىشىهر بولغان ھهمسۆھبهت ھهنبىل

ــوالتتى ــلهركىــشىل. ب ــامىله مهن بى ــشقانداۇئ ــك قاچــان ئادالهر ھ، قىلى  ۋه هتلى
 ۇ چاغلىرىـدىمغۇلالنغانۇ شـهن بىـلهتتىجـار. توغرىلىقىنى پرىنـسىپ قىالتتـى

 . راستچىللىقتىن ئايرىلمىغان ئىدى ۋهتوغرىلىق
 بىــر هخالقنىــڭ ئۈزهل گــه، ئىچىــدهلــق خهتــكهن يــامراپ كئهخالقــسىزلىق

 هپ ئىش دهتلىك بىر كارامهشلىكنى بولغان قىمار ئويناشنى، ھاراقكهندىسىناماي
 قـول ېچقاچـان ھۇالرغـا بۇ بولـسىمۆسـكهن ئۇغۇلۇپ ئىنسانالر ئارىسىدا تهنبىلگ

 . ئىدىهگكۈزمىگهنت
ــى ــسىز مخهلق ــك پاســكىنا تۋه هدهنىيهت ــشىلهبىئهتلى ــسىمهر كى ــۇ، بول  ۇ ئ

 هرنىڭ كىـشىلهتراپىـدىكىئ. هرگهن بهھمىـيهت پاكىزلىققا ناھايىتى ئۋه ېسىلئ
 ۇنىـڭ ئېلىشتۇرغاندا، سۇشلىرىغا ئىنسانالر بولهبىئهتلىك قوپال تۋه ۈرهكتاش ي

 ۇل تـهرگه،تىملېـي.  تاشـقانۇپ تولهن بىلۆيگۈسىس ئىنسان ۋه ۇمشاق يهلبىق
ـــار ـــا ي ـــ-ئايالالرغ ـــانۆلهكتهي ـــانھ.  بولغ ـــق ېچقاچ ـــقىالرغا قىيىنچىلى  باش

مىللىتـى .  قىيىنچىلىق تارتقانۆزى ئۈچۈن باشقىالر ئهكسىچهئ. هلتۈرمىگهنك
 ۇ قارىسا، ئهپ ئىش دهتتىكى چىقىرىشنى ئادېدهل جۋه ۇرۇشنى ئۆكۈشنى،قان ت

 .ۇ قىلىدهرغىب تۋهرلىكنى باراۋه ۇقنى دائىم دوستلهر ھ،ۇپ بولرهرۋهتىنچلىقپ
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ــۇتپهرهس ــر ب ــدقهۋم بى ــه ئىچى ــ،ۇرۇپ ت ــاتتىق نۇتالردىن ب ــدۇ ق . هپرهتلىنى
ئۇنىڭ ئهقلى ئىنتايىن روشهن، ئـۇ، . هگمهيدۇ ئالدىدا باش ئهخلۇق مېچقاچانھ

بـادهت يهردىكى ۋه ئاسماندىكى ھېچقانداق بىـر نهرسـىنىڭ ئالدىـدا چوقۇنـۇپ ئى
 ۇنىـڭ ئ.قىلىشقا، ئۇنىڭدىن ھاجهت تىلهشكه اليىق ئهمهسـلىكىنى چۈشـهنگهن

 بــارلىقىنى ڭ ياراتقــان بىــر ئالالھنىــهخلۇقــاتالرنى مۋه همنى ئــالۈتــۈن پۈرىكىيــ
. هنگهن قاتتىق يىرگۇنغانالردىن چوقۇتقا بۇ بالىلىق چاغلىرىدىمهتتاھ. هزگهنس

 ۇ بــه، ئىچىــدقهۋم بىــر گهنۈر يــۈزۈپ ئــه ئىچىــدېڭىــزى دهتقىسقىــسى، جاھــال
 ڭغۇ گويــاكى قــاراهن بىــلخىــسلىتى ۇرانه نــۋه هزىلىتــى ئالىيجانــاب پ،ئىنــسان

 ئارىـسىدا ۆۋىلىـرى تـاش دۋه بىر ماياكقـا ئوخـشايتتى ۇرغان تۇتۇپ يورۇلمهتنىز
 . برىليانت ئىدىۇرغان تېچىپ چۇرپارالپ، ن

 گهنـدىنهچۈر ئالىيجانـاب بىـر ھايـات كۋه ېـسىل ئهڭ يىـل پـاك، ئقىرىق
 ۋه باشباشتاقلىق هخالقسىزلىق، ئهت، جاھالۇ بۋالغان ئورىهتراپىنى ئۇ ئېيىن،ك
 ۈنكى،چـــ. ۇ ئوياليـــدېتىـــشنى چىقىـــپ كۆســـۈپ بۇلمىتىنـــى زۇتپهرهســـلىكب
 ۇنغــۇي ئه روھىــي ھـالىتىگۋه هبىئىـتىگه تۇنىـڭ ئهرســه نېچبىـر ھهتراپىـدىكىئ
ــدىهمهسئ ــ.  ئى ــۈن ئۇنىڭش ــسانالرنىۈچ ــدىنۇرۇڭلىچ-ۋاراڭ ڭ ئىن ــرى  ۇزاق ئ

. ۆتكـۈزدى ئۇرۇپ ئولتـۇز يـالغۈنـدۈزك-ېچه جايالردا، تاغدىكى غـارالردا كـۋهتخىل
 ۈچـــۈن ئۇكهممهللهشـــتۈرۈش مۋه ۇرۇش پاكالشـــتېخىمـــۇ تهلبىنـــىروھىنـــى، ق

 ڭقـۇر چومۇھىتتـا بىر تىـنچ ۇنداقم). ۇتتىروزا ت( ئىچمىدى ېمىدى، يۈنلهرچهك
 چىقىـش ۇتۇلـۇپ قڭغۇلۇقتىن قـاراۇ بـۋالغـان ئورىۇنى ئۈرگۈزۈپ،ئويالپ، پىكىر ي

 پـارالق بىـر ېڭـى، يىمىرىـپ تاشـالپ يۇنيـانى دۇزۇق بۇ بۇقلۇق، بىر يورۈچۈنئ
 . ئىزدىدىۇدرهتق-ۈچ بىر كۈچۈن چىقىش ئۇرۇپ ئاساسىنى قۇنيانىڭد

 بىـر ۆزگىرىش، بىـر ئـېڭى ئاجايىپ يۆزىده ئ،ۇيۇقسىز تۇ ئ،ۈنلهرده كۇ شمانا
 ۈرگهن قىلىــپ يــۇ ئــارزهپ ئىــزدۇدىنال ئــ بىــرهلبــىق.  قىلــدىېس ھــېڭىلىــقي

 قىلىــپ ېس ھــېچ ھــۇرۇن بــۇ ئــۋۇجــۇدى. هتتــى كۇرلىنىــپ نهن بىــلۇقلــۇقيور
 ۇ ئـهن بىـلۇنىڭشـ.  تولـدىهن بىـلهت شـىجائۋه ۈچ كـهرىجىـدهباقمىغان بىـر د

 ۇنـداق خىتـاب قىلىـپ مۇالرغـا ئۋه هلـدى كېشىغا قهلقىنىڭ چىقىپ خغاردىن
 :ېدىد

 ئىـشقا يارىمايـدىغان ېچ ھۇتالر، بۇ بۇنۇۋاتقانق بىلىپ چوهپ دۇدا خسىلهر«
ــاختا ن ــىلهرس ــاب. هرس ــاڭالر، چوقۇالرغ ــۇنم ــۈنپ. ۋېتىڭالر تاشــلىۇالرنى ب -هر يۈت

 هرسـىنى، نهر ھهمـدىكى ئالۋه ۇلتـۇزالرنى ئـاينى، يۈننى، ئاسماننى، كـېمىننى،ز
ىـق  رىزۇچى، يـاراتقهرنى سـىل، ئىنـسانالرنى بىـر ئـالالھ ياراتقـانۈتۈن پۇنداقالش
 تاشالپ ۇتالرنى بۇب. ۇر ئالالھدۇ ئۇز يالغۈرگۈچى تىرىلدۋه ۆلتۈرگۈچى ئهرگۈچى،ب
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 هجــا بهمرلىرىنــى ئۇيرۇغــان بۇنىــڭ ئۋه ڭــالر قىلىهت ئالالھقــا ئىبــادۇزيــالغ
 قـاتىللىق، زالىملىـق ۇالڭچىلىق،ئوغرىلىق، ب). ڭالر قىلىهمهلئ (هلتۈرۈڭالرك

 ۇبـ. هتتۇر جىنـايڭ چـوهڭ ئالدىدا ئڭ ئالالھنى،قىلمىشلىرىڭالرقاتارلىق يامان 
 ۆلتـۈرمهڭالر، ئهمئـاد. ۇڭالر راسـتچىل بولـۋه ۇرۇسد. ڭالر تاشالهتلهرنىيامان ئاد

 هقسىزلىقباشقىالرغا ھ. ۋالماڭالر تارتىۈلكىنىم- قىلىپ مالهكباشقىالرنى بوز
 هقهت پىنـسانلىقنىڭ ئهرسـىل. ڭـالر قىلىۇئـامىله مهنئادىللىق بىل. ڭالرقىلما
 ېچكىمھـ.  ئوخـشاشهك ئىنسانالر بىردۈتۈن پهزىرىده نڭرچىسى، ئالالھنىبىر پا

ئالالھـدىن . ۇغۇلمايـدۇ ھالـدا تېسىقلىق تاختىسى ئهرهپئانىسىدىن بوينىغا ش
 هڭ ئىنـــسانالر ئارىـــسىدا ئهر، كىـــشىلهن ئىـــشلىگهمهل ياخـــشى ئۋهقورققـــان 

 همهل يامـان ئ قالغانالر،هھرۇمىتىدىن مهھم رڭئالالھنى. ۇر بولغىنىدهرهپلىكش
 .ۇچرىغۇچىالردۇر زىيانغا ئهنلهرئىشلىگ

 ھـازىر بولىـدىغان بىـر ۇزۇرىغـا ئـالالھ ھهممىڭالرنىـڭ ھېـيىن كئۆلگهندىن
 ېـساب ھهمهللىـرىڭالردىن يامـان ئۋه ياخـشى ۈتـۈن پۈنى كـۇئ. ېلىدۇ كۈنۈڭالرك
 قىلغـان ۇنيـادا دۇبـ. هر قااللمايسىلۇرۇپ يوشهرسىنى نېچ چاغدا ھۇئ. ېلىنىدۇئ
. هۋجۇدتـــۇردا مهرگاھىـــ دڭ خاتىرىـــسى ئالالھنىـــڭالرنىڭ قىلمىـــشلىرىۈتـــۈنپ
-ه قانداق باھـانهر ئالالھ ئالدىدا ھۇچى قىلغۆكۈم ھهن بىلهتلىك ئادالهقىقىيھ

ــارا ب. ۇ يــاكى يالغــانچىلىق ئىــشقا يارىمايــدۋه ۆزره ئــهۋهب،ســ . ېرهلمهيــسىلهرپ
. ۇ سـورالمايدۋىـسىهرتى مڭئانىـسىنى- يـاكى ئاتـاۋه ۇيىئـابر-ۈز يېچكىمنىڭھ
 بـار همهللىـرىياخشى ئ. ۇ سورىلىدهمهللىرىال ياخشى ئۋه ئىمان هقىقىي ھهقهتپ

ـــنهتكه جهركىـــشىل ـــدهن  بولمىغـــانالر همهللىـــرى ياخـــشى ئۋهئىمـــان . ۇ كىرى
 .»ۇ دوزاخقا تاشلىنىدۇالر ئهختسىزلهردۇر،ب

 هتلىـدى، ھاقارۇنىئـ.  چاقىرىقلىرىغـا قارشـى چىقتـىۇ بۇنىڭ ئقهۋم نادان
 يارىـدار ېتىـپ تـاش ئۇنىڭغـا ئۈرگهنـده يولدا يۆزلهۋاتقاندا، سۇئ.  قىلدىڭلىقزا

.  يامـانلىقلىرىنى ئايـاپ قويمىـدىهرقانـداق ھېلىـدىغانقوللىرىدىن ك. قىلدى
 ۈچ ئـون ئـهتلهرئاھان-ازار ئۋه ۇلۇم زۇب.  پىالنلىدىۇيىقهست سۆلتۈرۈشكه ئهتتاھ

 ېتىشكه تاشالپ چىقىپ كرتىنىۇ يۇئاخىرى ئ.  قىلدىۋاميىل توختىماستىن دا
 خىـل يـولالر هرھ.  ئارامىدا قويمىـدىۇنى ئۇپاناھالنغان جايىدىم.  بولدىهجبۇرم

ـــۈن پۇغـــدۇرۇپقىيىنچىلىـــق ت.  قىلـــدىهشـــلىك زىيانكۇنىڭغـــا ئهنبىـــل  ۈت
 يىـل هككىز سـهھۋال ئۇب. ۇتراتتى ققىلىشقا ۈشمهنلىك دۇنىڭغا ئهرهبىستاننىئ
 ۋه هۋرچانلىقسـ.  يانمىـدىېچشلىغان يولىـدىن ھـ باۇ ئۇ، قىلغان بولسىمۋامدا
 . قىلدىۋام دىننى تارقىتىشنى داهق ھهن بىله ئىرادهتئىيق

 هجهبـا ئېمه؟ نـهۋهبى سـڭ قارشـى چىقىـشىنىۇنچىـۋاال مۇنىڭغـا ئخهلقنىڭ
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.  بارمىـدى؟ يـاقۈرىـشى كۇقھوقـ-هنـسهپ يـاكى مۋهمـال -ۇل بىر پـۇرىدائوتت
ــڭب ــۇالرنى ــى خۇئــ: هۋهبى س ــالغهلقن ــشىنىپ، ئ ۇز ي ــا ئى  ۇنىڭغــابىــر ئالالھق
 يــاكى ئاســماندىكى ۋه هردىكــى قىلىــشنى، يهت قىلىــپ ئىبــادهنــدىچىلىكب
ــر نېچھ ــداق بى ــه،قان ــالھ دهرس ــقا، چوقهپ ئى ــاجۇنۇش ــكه تىلهت ھ اليىــق  هش
 هســكى ئۇرغــانلىقى، قارشــى تۇتپهرهســلىككه بۇپ، قويــۇرىغــا ئوتتهمهســلىكىنىئ
 ۋه تـوغرا هلقنـى قىلىـپ، خهنقىد ترىنىهتلى ئادۇرمۇش يامان تۋه هخالقلىرىنىئ
.  قـازدىىنـى يىلتىزهتنىڭ روھبانىيۇئ.  ئىدىۈچۈن يولغا باشلىغانلىقى ئهقھ

ــسانالرنى  ــتۈنئ«ئىن ــقه تۈس ــتىن ت «ۋه »هبى ــقهئاس ــكه بهپ د»هبى  قارشــى ۆلۈش
ــا ۋهئىجتىمــائىي ســىنىپ . چىقتــى ــشكه كۋه ئىرقىــي ئايرىمىچىلىقق  همسىتى

 ئىرقىـي ۇ بـهلـگهن قىلىـپ كۋام داهسىلگه نلدىنهسى قارشى چىقىپ، نهتئىيق
 . بولدىۆزگهرتمهكچى ئۈپتىن تهمئىيهتنىج

 ۋاتقـان قارشـى چىقىۇبـ: ۇنىڭغا ئېلىپ كۆتىۋهرلهر مهزى ئىچىدىكى بخهلق
 ۋىلىرىـدىنبو- ئاتـاۇالرنىـڭ ئهممىسى ھهرسىلىرىنىڭ بولغان نۆزگهرتمهكچى ئۋه

 ۆزگهرتىــشكه ئۋه ۇرۇشـقاارشـى ت قۇالرغـا بۇڭا شـهلـگهن، قىلىـپ كۋامتارتىـپ دا
 ۆكۈمـدار ھۆزلىرىگهنى ئـۇ ئـ، چاقىرىقلىرىدىن يانـساۇ بهگهربولمايدىغانلىقىنى، ئ

ــداقئ. ېيتىــدۇ ئهنلىكىنــى ئىكهييــار تېرىــشكه بۇقنى ھوقــۈتــۈن پ،قىلىــپ  ۇن
 هھـدىت تهپ د،ۇ ئىنتايىن يامان بولىـدۈچۈن سىز ئۋىتى ئاقىۇنىڭبولمىغاندا، ب

 هبىرلىــرىگه، جۇ بــهلقنىـڭ قىلىــپ، خهت رهتئىـي قالرنىۇ بــۇ ئـهممــائ. ۇسـالىد
ـــ ـــا س ـــداپ، ھهۋرئازارلىرىغ ـــپ چى ـــى هق قىلى ـــشنى قدىنن ـــي تارقىتى  هتئى

 ①.رغانۋامالشتۇدا
ــۇ ــۇغ ئب ــسان، ئۇل ــا ئىن ــالىي هكلىــپ تۇنىڭغ ــشاھلىققا، ئ ــان پادى  قىلىنغ

 هرمىـدى؟ بهھمىـيهت ئېمىشقا نۇ بايلىققا بىر ئاز بولسىمۋه ۆھرهتكه شۇرمۇشقا،ت
 بـار بولـسا هگهر بارمىـدى؟ ئهنـپهئهت مۈستۈن ئۋه ۆلهت ده زىيادۇالردىنمۇ بهجهبا،ئ
 ياشاپ، هن بىلهھدىتى تۆلۈم ئۋاملىق ئوقالر ئاستىدا داۋه قىلىچ ۈچۈنمۇ ئۇنىڭئ

                                                        
 بىر قېتىم ئهرهبلهرنىڭ كاتتىۋاشلىرى بىرلىكته ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ ①

تاغىسىغا بېسىم ئىشلىتىپ، ئۇنى ھهزرىتـى مـۇھهممهد ئهلهيھىسـساالمنىڭ پائـالىيهتلىرىنى 
ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم تاغىسىغا مۇنداق دهپ جاۋاب . توختىتىشقا ئهۋهتكهن ئىدى

دامنىڭ ئورنىغا قالغان تاغام، ئالالھ مېنى، بۇ ھهق دىننى تارقىتىـشقا تهيىـن ئى دا«: بهردى
بىر قولۇمغا كۈن، بىر قولۇمغـا ئـاينى بهرسـىمۇ . مهن ئۆزهمچه بۇ دهۋانى باشلىمىدىم. قىلدى

ياكى ئـالالھ ماڭـا . ۋهزىپهمدىن قىلچىمۇ ئارقىغا يانمايمهن)  ت-پهيغهمبهرلىك(مهن رىسالهت 
قـۇدرهت ئاتـا قىلىـدۇ، يـاكى مهن بـۇ يولـدا -زىپىسىنى ئادا قىلغـۇدهك كـۈچپهيغهمبهرلىك ۋه

  .»جېنىمنى پىدا قىلىمهن
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 ۋاب ســوئالالرغا جــاۇ بــهكتــى؟ چهزىــيهتلهر ئهنىــۋى مۋه مــاددىي ۇلــۇم،ز-هبــرىج
 . الزىمشىنىشىمىزۈ چۋه ئويلىنىشىمىز ڭقۇر چوۈچۈن ئېپىشت

 سائادىتى ۋه ياخشىلىقى ۇنيادىكى ئىككىال دهر ھۇالرنىڭ ئىنسان ئۇلۇغ ئبۇ
 ېرىـپ، ئـازاب بهتلهۋاتسا، ھاقارۇنى ئۇالر ئېكىن لۇ، بولسىمۋاتقان تىرىشىۈچۈنئ

 ئالىيجانـاب ۇ بـۋاتسا، قىلىۈرگۈن سۇرتلىرىدىن يۋاتسا، يارىدار قىلىېتىپتاش ئ
 ۈچـــۈن ئهنپهئهتلىــرىقىــي مهقى ھۋهياخـــشىلىقى  ۇالرنىــڭ بهنىــالئىنــسان ي

 ۈســــتۈن ئۇنىڭــــدىنمۇ بېقىڭالر،ئــــويالپ بــــ.  قىلغــــانۋامپائــــالىيىتىنى دا
 ۇ؟ بارمۈلگىسى پىداكارلىق ئۋه هخالق ئېسىلئالىيجانابلىق، ئ
 ۇۋهپپهقىيهتكه مـۋه ه ئىـرادهتئىـي قهۋرچانلىق، سـۇنچىلىـك بپائالىيىتىده
ـــش ـــان ئى ـــ ئ،هنچبولغ ـــدىكى ھ چاقىرىقلىرڭۇنى ـــڭى ـــر هققانىيهتنى  بىردىنبى

 بولـسا ۇمانلىـشىش يـاكى گۋه ئىككىلىـنىش هررىچه زۇنىڭدا ئهگهرئ. ۇرئىسپاتىد
ــرم. ئىــدى ــر يىــل داهيىگى ــۋام بى ــان ب ــوران چاپقۇ قىلغ ــا ب شــلىق هردا بۇنالرغ

ــرهلمىگهنب ــوالتتىې ــ.  ب ــا ي ــڭ ئۇقىرىقىالرمان ــسىيىتىده شۇنى ــهخ  هرگهن بۈز ي
 بولغـان بىـر ۇلـۇغ ئېخىمـۇ بولـسا تهرىپـى بىـر تهنهي. هرىپـى بىر تڭئىنقىالبنى

  .هرىپىدۇرت
 ۇ قىرىق ياشقا كىرىپ قالغان بـ، ياشاپۆللىرىده چۇملۇق قئهرهبىستاننىڭ

 ۋهز (ۋائىـز ئـادىمى، بىـر ۆلهت بىـر ده ئىچىدهرهبلهر ئىنسان، جاھىل ئۋاتسىزسا
 هت،اس سىيۇق، ھوقهخالق،ئ.  ئىدىهمهسئ) ت -ۆزلىگۈچى سۇتۇق نېيتقۇچى،ئ

 قىلىـپ ۆز سـىن پرىنـسىپلىرىدهتچىلىـك ئىجتىمائىيۋه ېتافىزىـكئىقتىساد، م
 هسـكهرمۇ بىر ئاددىي ئۇرسۇن، تۇياقتا ئۇش بىر قوماندان بولۈيۈكب. باقمىغانىدى

ــدىهمهسئ ــ.  ئى ــشتىلىرى پڭئالالھنى ــهرى ــسىدا، ب ــان ۇرۇن توغرى ــل بولغ  نازى
 ۆتمۈشـتىكى توغرىـسىدا، ئهرهيغهمـبهرل پۇرۇنقىئىالھىي كىتـابالر توغرىـسىدا، بـ

 هنـنهت ھاياتى توغرىـسىدا، جهت ئاخىردا، توغرىسىهت قىيامهققىده، ھهتلهرمىلل
ــۋه ــسىدا ھ ــز ئېچ دوزاخ توغرى ــپ ئېغى ــانېچى ــسى، ئ.  باقمىغ ــدىنقىسقى  ۇنىڭ

 ېـشىغا قىرىـق يۆزىمـۇ قىلىپ باقمىغـان، ئۆزلهرنى سۇنداق بېچكىمئىلگىرى ھ
 .ان قىلمىغۆزلهرنى سۇنداق بهلگۈچهك

 ېر، بىـر خـاراكته ئاالھىـدۇئ) ت -ۇرۇن بهيغهمبهرلىكتىنپ (ۇرۇن بئهلۋهتته،
 ئىنـسانالر هممائ.  ئىدىهئىدراكقا ئىگ-هقىل ئۈستۈن ئۋه هخس بىر شهسىرلىكت

ــسىدا ك ــىدهئارى ــۈك بهلگۈس ــۈي ــنقىالب، ت ــر ئى ــك خاراكتۈپ بى ــېرلى  ۆزگىرىش ئ
 ۋاش، يـاۇنىىـرى ئـىنلېقي. ېلىقمـايتتى چۆزگهقىلىدىغان بىر ئاالھىدىلىكى ك

. هتتى بىلهپ بىر ئىنسان دهبىئهتلىك تېسىل ئۋه همكىنلىك تېسىق،ب-ېغىرئ
ــهممــائ ــپه) هيغهمبهرلىــكپ (هن بىــلۋهھىــي غــاردىن ۇ ئ  تاشــقىرىغا ېلىــپ ئۋهزى



 

 .45. 

 . ئىدىۆزگهرگهن ئۈتۈنلهي پۇ ئ،چىققاندا
 ۈتـۈن قىلىپ چاقىرىق باشـلىغان ھامـان، پهۋهت دىنغا دهق ھهلقىنى خئۇ

ــستانهرئ ــا قورقۋه هيرانلىــق ھهبى ــدى چۇنچق ــڭئ. ۆمۈل ــايىن ئۇنى ــتۈن ئىنت  ۈس
-ئاتـا.  قىالتتـىهپتـۇن مهرنى كىشىلۆزلىرى قايىل قىالرلىق سۋه هۋىيىلىكس
 هپ دىـدۇ يوقىتهدهنىيىتىمىزنـى مۇ، قالغـان دىنىمىـزدىن چىقىرىـدۋىمىزدىنبو
. ورقـاتتى قڭالشـتىن ئاۆزلىرىنى سـۇنىـڭ ئۈشمهنلىرى قارشى چىققان دۇنىڭغائ

 هڭ ئهرهبلهرنىــڭئ. ېلهتتــى قارشــى چىقىــشقا ئــاجىز كۆزىگه ســۇنىــڭ ئۈنكىچــ
 هلتۈرۈلـۈپ، كهرگه ناتىقلىرى بىـر يۋه ۋائىزلىرى شائىرلىرى، ئاتاقلىق ڭلىقدا
 چىقىـرىش هيـدانغا مهت ئوخـشىتىپ بىـر ئـايه بىر ئـايىتىگۈرىنىڭ سۇغان ئوقۇئ
ــدا، بهلهپت ــا قىلىنغان ــۇنىڭغ ــر نېچكىم ھ ــه بى ــيهلمهيد هرس ــشىپ هرگه يې  قارى
 بىــر هۋقۇلئــادده پۇتهپهككــۇر، يــوق بىــر مهڭدىــشى تۇ ئــۇنداقال،شــ. ۇرغانىــدىت

 هتچى، بىـر سىياسـۆتكـۈر ئۇرغۇچىـسى، قهدهنىـيهتئىسالھاتچى، ئاتاقلىق بىر م
 ئالـدىغا هلقىنىـڭ خۇپ قومانـدان بولـۋه اكىم بىر ھـۈكسهك يهھبهر، بىر رۇلۇغئ

 .چىقتى
 قىـــيىن هڭ ئهتتىكـــى ئىالھىيۋه ېتافىزىـــكم ئىنـــسان، ۋاتـــسىز سابـــۇ

ــــدا ئ. هشــــتى يهســــىلىلهرنىم  ۋه هتلهرنىــــڭ مىللۆتمۈشــــتىكىچاقىرىقلىرى
. ۈشـهندۈردى قىلىـپ چهھلىـل تهۋهبلىرىنى سۇش بولۇنقهرز مېرىيىلهرنىڭئىمپ

ــالقئ ــڭ پۋه هخ ــهزىلهتنى ــۆلچهملىرىنى ئ ــائىي م. ۆگهتتى ئ ــيهت،ئىجتىم  هدهنى
 ۇرمۇش تۈتۈن پڭ قاتارلىق ئىنسانالرنىهشكىل ته ئىدارۋه هشكىالت تدىئىقتىسا

 ۋه ۈزۈم تـۈنۈملۈك ئۋه ۇكهممهل مۇنچىلىك ش،هسىلىلهرده مېگىشلىكھاياتىغا ت
 ئـالىمالر ۇتهخهسـسىس، زامـانىمىزدىكى مۇالرنى قويـدىكى، بـۇرىغا ئوتتۇنالرنىقان
ى  چىقالىشېپىپ تۇىدىمهتىجىس نهتقىقاتلىرى بارغان تېلىپ بويى ئۆمۈر ئۈتۈنپ

 .ناتايىن
 ۆپهيگهنـــسېرى كۋاقالرســـا-هجـــرىبه تېرى، قىلغانـــسهرهققىـــي تدۇنيـــا

 هپبىـرل- بىـرېكمهتلهر ھـۇنىيهتلهردىكى قـانۇ قويغان بۇرىغا ئوتتهيغهمبىرىمىزپ
 ۇرىغـا ئوتتهھمىيهتلىـرى ئهمـشۇمۇل زور، ئالېخىمۇ تهلگۈسىده كۋه ۋاتىدۇبىلىنى
ــىچىقق ــ1400. ۇس ــل ئ ــسىمۆتكهن يى ــڭ ئۇ، بول ــاتىهلى تۇنى ــا قۋه م  انۇنلىرىغ

 چىققىنـى ۇرىغـا الزىملىقى ئوتتڭ قىلىشنىۇمچه ياكى قوشۈزىتىش تېچقانداقھ
 ېـتىم قڭـالرچه مىه ئىچىـدۇددهت بىر مـۇ بۇنالر قانهۋردىكى دۇ ئۋهھالهنكى. يوق

 .ۆزگهرتىلدىئ
 هربىـي ھېچبىـر ھۇرۇن باقمىغـان، بـېلىـپ قىلىـچ ئېتىممـۇ بىر ققولىغا

 قاتنىـشىپ هڭـلهرگه جۈتـۈن بىـر كىـشى، بىـردىنال پۆرمىگهن كـهربىيهت-هلىمت
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 شـارائىتى ناچـار هرسىز،ياراقلىرى يىت-قورال.  ئايالندىهڭچىگه بىر جۇرىدىغانت
 ئهرهبىــستاننى ۈتــۈن په ئىچىــدۇددهت قىــسقىغىنا مــهك يىلــدۇز توققــۇرۇقلــۇق،ت
 هڭ چاغـدىكى ئۇ شـۇپ، باش قوماندانى بولـهشكىرىنىڭ قىلغان ئىسالم لهتھىپ
 . تارمار قىلدىۇننى ئىككى قوشۇدرهتلىك قۋه تلىكهيۋهھ

 بىر سىياسـىي ئىـشالرغا ئارىالشـماي تىـنچ ياشـاپ ېچقانداق يىل ھقىرىق
 بىر سىياسىي ئىـسالھاتچى ۈيۈك بهھنىسىده سۇنيا بىردىن د، كىشىۇ بهلگهنك
 قىلىش ئىـشلىرى ئىنتـايىن هئاالق.  چىقتىۇرىغا ئوتتۇپ بولهھبىرى رۆلهت دۋه

ــاالق، ب  ۋهفــون ېلې رادىئــو، سىمــسىز تېلېفــون، تېلېگــراف، تگۈنكىــدهكۈق
 ۈز بىر مىليون ئىككـى يـۋهزىيهتته بولمىغان بىر ۋاسىتىلهر قاتارلىق هشرىياتن
ــهللىــكئ ــا قۆل، چــهڭلىكتىكــى مىــل كۋادرات كــڭ مى ــدا ۇملۇقت ــاق ھال  تارق

ن  ئارىـسىدا توختىماسـتىهبىلىلهر قۋاملىق داۋه جاھىل ۇرۇشقاق، ئۋاتقان،ياشا
 بىـر ۇن، بىر دىندا، بىر قاندا، بىر بايراق ئاستىهلقنى خۇرىدىغان تۇپ بولۇرۇشئ
 .هشتۈردى ئاستىدا بىرلۇرۇشى باشقڭ ئىدارىنىهشكىلىي بىر تۋه هدهنىيهتم

. ۆزگهرتتى ئـهخالقلىرىنـى ئۋه هتلىرىنى قارىـشىنى، ئـادۆز كۇنيا دخهلقنىڭ
 هبىئهتلىـك يامـان تۋه اھكارۇن گهرگه، كىشىلهدهنىيهتلىكجاھىل ئىنسانالرنى م

. ۇردى ئايالنــدهرگه ئالالھــدىن قورقىــدىغان ســالىھ كىــشىلهقــۋادار، تهملهرنىئــاد
 هئىنتىزامغـا رىئـاي-انۇن قـهتنـى بىـر مىللېدهلخور جۋهئىسيانكار، باشباشتاق 

 ۇ بىرمـۋامىـدا داهسـىرلهرئ.  چىقتىېتىشتۈرۈپ قىلىپ يۈلگىلىرى ئڭقىلىشنى
 ۋه هسـىرى تۇنىـڭ ئدىنقهۋمـ چىقمىغان بىر ېتىشىپ كىشى يۈيۈكئاتاقلىق، ب

 ۆگىتىـدىغان پرىنسىپلىرىنى ئهدهنىيهت مۋه هخالق ئهن قىلىشى بىلهھبهرلىكر
 ۋه هخـالق ئهدهنىـيهت، مۇنياغا دۇالرئ. قتى چىېتىشىپ كىشى يۇلۇغ ئڭالرچهمى

ــا ــسانلىق س ــپ، بۋىقىئىن ــڭ دېرى ــسالمنىهر ھۇنيانى ــا، ئى ــسى جايلىرىغ  ڭ قاي
 ۋه ئاسـىيا، ئافرىقـا ،ېلىـپ نىزامىنـى ئهرىئهت بىر شهلىماتىنى،ر تئوخشاش بى

 . تارقالدىۋروپاالرغىچهيا
 هن بىـلۇق زورلـ، ئىـشلىتىپېـسىم بهن، بىـلۋهدىـلهر ۇنياچه ئىشالرنى دبۇ

 ۇش قايىل قىلىدىغان پوزىتسىيىسى، خـۆڭلىنى كهرنىڭ كىشىلهلكى بهمهس،ئ
ــارقىلىق هربىيىلىــرى تۋه هســىھهت نهندۈرهلهيدىغان كىــشىنى ئىــشهخالقــى،ئ  ئ

ــا ــاردىۋۇجۇدق ــسىل ئ. چىق ــى، ئې ــتۈن ئهخالق ــى پۈس ــى ۋه هزىلىت  ئىلمىيلىك
.  قىلـدىهرهپـدار تۆزىگه ئـهتچىلىرىنى دوست، رىقـابۈشمهنلىرىنى د،نهتىجىسىده

.  تـوغرىلىقتىن ئايرىلمىـدىۋه قىلىـپ، راسـتچىللىق ۆكـۈم ھهنئادىللىق بىل
 ۆچ ئـۇالردىن ئهتمىدى، كهغرۇرلىنىپدا م قىلغانهلىبه غۈستىدىن ئۈشمهنلىرىد

 تـاش هك ياغقاندامغۇر يۇنىڭغا قىلغان، ئۇيىقهست سۆلتۈرۈشكه ئۇنىئ. ئالمىدى
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 ، غالجىرلىـشىپېلىشتا ئىنتىقام ئۇنىڭدىن ئهتتا يارىدار قىلغانالرنى، ھېتىپئ
 چىقىرىپ ئاغزىدا چاينىغان ۈرىكىنى يهسىتىدىن قىلغان، جېھىتتاغىسىنى ش

 . قىلدىهچۈرۈمك ۇكىشىنىم
 ۆز زامان ئـېچبىر ھۇ، بولسىمۇرغۇچىسى باشقۋه باشلىقى ۆلكىسىنىڭ ئ،ئۇ

 خــام ۇرۇنقىــدهك بۇپ،ســاددا بولــ- ئــاددىيۇرمۇشــتات.  ئويلىمىــدىهنپهئهتىنــىم
بىــر پــاالس بــورا . ۇراتتى ئولتــۆيــده ئــاددىي بىــر ئېقىــرانهخىــشتىن ياســالغان پ

ـــ-ېتىـــپ يۈســـتىدهئ  خـــشاش ئوبهغهللهرگههمـــك. هتتـــى ســـاددا كىيىنۇپقوپ
 ئالدىراش ۇنچىلىكش.  بولغانىدىۈنلىرىمۇ ئاچ قالغان كهزى بهتتا ھۇقالنغان،ئوز

 ۆتكــۈزۈپ، ئهن قىلىــش بىــلهت ئالالھقــا ئىبــادېچىلىرىنــى كهنه يۇ،بولــسىم
 يـوقالش ئىـشلىرىنى ۇلالرنى يوقسېلىش، ئهۋهرچاقىلىرىدىن خ- باالۈندۈزلىرىك

 ۇيـات ئۆزىگه زامـان ئـېچبىـر ھهشنى ئىشلهكدبىر ئاددىي ئىشچى. ئاقساتمايتتى
ـــ.  يـــوق ئىـــدىهكهببۇرلـــۇق تهررىچىمـــۇ زۇنىڭـــدائ. ۇمـــايتتى تونهپد  ۆزىنىئ

 ئارىسىغا كىرىـپ هلقنىڭ خۇقراالردهك پهتتىكىئاد. ۇتمايتتى تڭ چوهكپادىشاھت
ــ ــلۇالرئــ. ۇراتتىئولت ــه بىــرگهن بى -هم غۋه ۇشــاللىقى خۇالرنىــڭئ. ۈرهتتى ي
 ئىـدىكى، يىغىلىـش ېقىن يـۇقهدهر شـهن بىلهلقخ.  بوالتتى ئورتاقۇلىرىغاقايغ

 ېنىـــدىكىلهردىن يۇنى كىـــشى ئـــهن تاشـــقىرىدىن كىـــرگۆھبهتلهرگهيـــاكى ســـ
 .هرقلهندۈرهلمهيتتى پڭايلىقچهئو

 مىـراس ۋارىـسلىرىغا ئويلىمىـدى، هنپهئهتىنـى مۆز ئـۋامىدا ھاياتى داپۈتۈن
 ۋهخـپه ۈممىتىگه ئـىنىۇقيـ- بـارۈتـۈن پۇرمىـدى، قالدهرسـه نېچبىر ھۇدهكقالغ

ــدى ــ. قىل ــدۋه ۆزىگهئ ــاكى مىراســخورلىرىغا ئاالھى ــامىله مه ي ــلىقنى ۇئ  قىلماس
 هسلىدىن نۇنىڭ ئىنى زاكاتلىرۈممهت ئۈتۈن په بىرىدۈنلهرنىڭ كهتتاھ. تاپىلىدى

 هلگهنلهرگه كهسلىمدىنن«: هپ دۇن ئىش چىقىپ قالمىسېرىدىغان بهلگهنلهرگهك
 .ېكىتتى بپه د»همهس جايىز ئېلىشزاكات ئ
 زور ۇ ئارىـسىدىمهۋملهر باشقا قۇنيادىكى دهلىماتلىرى تڭ ئىنساننىۇلۇغ ئبۇ

 قىلىـپ هتقىـق تۈتۈنلـۈكته تـارىخىنى بىـر پۇنيـا دۇنىبـ.  قىلـدىهيـدا پهسىرت
 ڭغۇلۇققارا «ۇرۇنقى يىل ب1400. ۈشىنهلهيمىز چېنىق ئېخىمۇ تۆرگىنىمىزدهك
 »ۇممىئ «ۇ بيېتىشكهن ۆللىرىده چۇملۇق قهرهبىستاننىڭ ئۇغۇلغان، تده»هۋرىد
.  ئـاچتىهۋرى مىقياسـىدا بىـر ئىـنقىالب دۇنيـا دهلىمـاتى تڭنىـ)ت-ۋاتسىزسا(

 ه باشـقىچهخالقلىرىـدا ئۋه هدهنىـيهت مېتىقادىـدا، قارىشىدا، ئۇنيا دهرنىڭكىشىل
 ۇنىــڭ ئ،ۈچــۈن قىلىــدىغانالر ئه ھىمــايۇنى ئــۇنيــاداد.  قىلــدىهيــدا پۆزگىرىشئــ
 ۇنىـڭ ئ، ئىنكـار قىلغـانالر ئارىـسىداۇنى ئـلـسا، بوۆرسهتكۈچ يول كهلىماتلىرىت
 نـى»هۋھىـدت« بالىـسى همئاد.  چىقتىۇرىغا ئوتتۇ ماختايدىغانالرمهلىماتلىرىنىت
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 هرسـىگه يارىتىلغـان نۋه ۇتپهرهسـلىك بۇ ئـ، بىـر چاغـداهتكهن كۇنتۇپ ئهنتامام
 بىلىـپ هپئالالھنى بىـر د «هنى يهۋھىد قىلىپ، ئىنسانالرغا تهت رۇنۇشنىچوق
 ۋه ېتىقـاد باتىـل ئهزى بهن بىـلۇنىڭشـ. هسلهتتى ئۋىقىنى سا»ېيتىش ئنئىما

 ئاساس قىلىـشقا نى»هڭرىچىلىكبىر ت «ۇ ئاساس قىلغان دىنالرمۇتپهرهسلىكنىب
 .باشلىدى

ــۈنلهي  ــنى پۈت ــۆز قاراش ــا ك ــسىدىكى كون ــۋىيهت توغرى ــالالھ ۋه مهنى ــۇ، ئ ئ
ــۆزگهرتتى ــاز «.ئ ــلهترىي ــسىنى نهن بى ــدىالۆلتۈر ئهپ ــي ئگهن ــۋى مۋه هخالقى  هنى
ــا ئ ــشكىلىپاكلىقق ــدېرى ــسانلىق ئ. ۇ بولى ــدىنئىن ــپ، كۋاز ېھتىياجلىرى  ېچى

ــسىنىن ــل رىيــازهر ھهپ ــار دهتلهرگه خى ــا ئۇچ ى ېرىــشكىل قىلمىغانــدا پاكلىقق
 ئاكتىـپ رول ۋهتمهي، ئىشالرنى تاشلىۇنياۋى قارشى، دۇشقا تونېگهن د»ۇبولمايد

 ۆرسـىتىپ يـولىنى كۇتۇلۇشـنىڭ قهخالقتـا ئۋه هنىۋىيهتته قاتنىشىپ، مېلىپئ
 .هردىب

 پرىنــسىپلىرى، ۇئــامىله ياخــشى مهخــالق، ئۈزهل گــۇنيــادىكى دبۈگــۈن
 ېگىزىگه نڭ پرىنسىپلىرىنىهمهلىيهت ئۋه) ت-ۈشهنچىسىچ (هپھۇمى مهدهنىيهتم

. ۆرىمىز ئىزلىرىنــى كــۇقلىرىنىــڭ يوليورۇنىــڭ ئهرده يۇقارايــدىغان بولــساق، بــ
 هڭ ئاتىنىـڭ ئىجتىمائىي ھايڭ ئىنسانالرنىۈزۈملىرىت-ۇن قانېكىتكهن بۇنىڭئ

.  قىلماقتاۋام داۇ ھال زامانىمىزدىمۇب. هتمهكته يېرىپ به قاتالملىرىغىچڭقۇرچو
 ه تارىخىدا بىـر قـانچۇنيا د، ئاساسىي ئىقتىسادىي پرىنسىپلىرىۆگهتكهن ئۇنىڭئ
 ۇنىـڭئ. ه ئىـگچكهۈ كـۈچۈنمۇ ئهلگۈسى كۇالرب.  قىلدىهھبهرلىك رهرىكهتلهرگهھ

 .ۇنداق شۇ پرىنسىپلىرىمهت ئادالۋه ۇقھوق
 ۋه ۇرۇش ئـۇناسىۋهتته، مهلقئارا خېتىم قۇنجى تۇنيادا دهرهب، ئۋاتسىز سابۇ

 ۇنــدىنئ.  چىقتــىۈزۈپپرىنــسىپلىرىنى تــ) ت-ېلىــشىمك (هھــدىتىنچلىقتــا ئ
 ۆز پرىنــسىپالردىن ســهخالقــى تىنچلىقتىكــى ئۋه ۇرۇش ئــېچكىممــۇئىلگىــرى ھ

سىدىكى ۇرىـ ئوتت ئوخـشاش بولمىغـان مىللهتـلهرا ئـۇ،هممـئ.  باقمىغـانېچىپئ
 ۋه قىلىـشنى هرهپ ئاساسـىدا بىـر تۈشهنچه ئورتاق بىر ئىنسانىي چۇناسىۋهتنىم
ــڭخ ــشىم كهلقلهرنى ــرگېلى ــىدا بى ــىنى ئه ئاساس ــا ئوتتۆتۈش ــانۇرىغ ــ. ( قويغ  ۇب
 هنېــگد» ئىــسالمدا جىھــاد «ۇئهللىپنىــڭ مۈچــۈن ئهلۇمــات مۇق تولــهقتىكــىھ
 )ت-ڭ قاراهسىرىگهئ

 
  ئىنقىالبچىۈيۈك بئهڭ

 
 هلقئـارادا خهخـسىيىتى، ئالىيجانـاب شڭ ئىنـساننىۇلۇغ ئۇ تارىخىدا بدۇنيا
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 ۈستۈنقات ئ-ۇ قاتمهردىن نام ئالغان بارلىق كىشىلهپ د»هھرىمانالرمىللىي ق«
 هسىر تۇمى ئومهرهپلىرىگه تۈتۈن پڭ ئىنسان ھاياتىنىېچبىرى ھۇالرنىڭئ. ۇرىدۇت
 ۋه هزهرىــيه نهزىلىــرىدىن بۇالربــ.  ئىــدىهمهس ئه ئىــگهتكهىلىــدىغان قــابىلىيق
.  قالغـانهرسىز يىتهمهلىيهتته ئۇ، قىلغان بولسىمۋهكىللىك هسىگه ساھهپكۇرهم
.  يـوق ئىـدىهرهپلىـرى ئىلمىـي تېكىنلـ.  ئىدىهر ئاكسىئون كىشىلهزىلىرىب
 هنهي. ۆرسهتكهن كۆزىنىئ ېگىيىدىال ئىستراتۇپ بولهھبىرى رۆلهت دۇز يالغهزىلهرب
 هتقىـــق تهســـىلىنىكـــى بىـــر خىـــل ئىجتىمـــائىي مهمئىيهتتى جهزىلىـــرى،ب

 ۇ، چىققـان بولـسىمهكـشۈرۈپ تهرهپنى تهنىۋى مۋه هخالق ئهزىلىرىب. قىاللىغان
 سىياسىي ئىقتىـساد ۇل نوقهزىلىرىب. ۆرهلمىگهن كهرهپنىسىياسىي ئىقتىساد ت

 . تاشالپ قويغانهرىپىنى تهخالقى ئۋه هنىۋى مڭ ھاياتنى،ۇغۇللىنىپ شهنبىل
ــسى، ــادا دقىسقى ــۇني ــكه يڭ ھاياتنى ــدىال تهك ــر ت (هرىپى ــكبى ) هرهپلىمىلى
 ڭ بىزنىـهممـائ. ۇچرايدۇ ئهھرىمانالر قۆرسهتكهن ماھارىتىنى كۋهقابىلىيىتىنى 

ــزپ ــسا پهيغهمبىرىمى ــۈن بول ــابىلىيۈت ــتۈنلۈكلهرنىڭ ئۋه هت ق ــشىدۈس ــر كى  ه بى
 هرىـكهت ھىلىـپ ئاسـاس ق مهنتىقىنـىئۇ،. ۇر مىسالىدۇز يالغڭتوپالنغانلىقىنى

 جـانلىق بىـر ۆزى ئـۈچۈن چاقىرىقلىرى ئهلىماتلىرى، تۋه هيغهمبهرقىلىدىغان پ
 ه ئىچىـگۆز ئـهرهپلىرىنـى تۈتۈن پڭ ئىنسان ھاياتىنىهلىماتلىرى تۇنىڭئ. ۈلگهئ

 باشـالپ، ۇناسـىۋهتتىن مهلقئـارا خهرمـانلىرىپ-همـر ئۇنىـڭئ: هسىلهنم. ۇئالىد
 هڭ ئائىـت كۇرمۇشـقا تۈندىلىك ئوخشاش كا تازىلىقىغهدهن بۋه هكئىچم-ېمهكي

 هرهپلىـرى زىـت بولغـان تهبىرىگ- بىرڭھاياتنى. ۇ ئالىده ئىچىگۆز ئهنىبىر ساھ
 چىقتىكـى، ۈزۈپتـ) هڭپۇڭلـۇقت (ۇۋازىنهت مـۇكهممهل مۇنچىلىك شۇرىسىدائوتت

 ۇكهممهل مـۇنـداقب. ېپىلمايـدۇ تهمچىلىك ياكى كېتهرسىزلىك يه قىلچۇنىڭدائ
ــۋه ــك ئهرهپ تۆپ ك ــتۈنلۈككهلىمىلى ــگۈس ــار دهنه يه ئى ــشى ب ــر كى ــم هپ بى  كى
 ېيتااليدۇ؟ئ

 ېرىيـــالىزم تـــارىخىي ماتڭ ماركـــسىزمنىۋه هلـــسهپىچىلىرى پگېگىـــل
 ېلىـپ، كهيدانغا مهتنىڭبىر مىلل«: ۆزى قىلىدىغان سڭ چوېتىقادچىلىرىنىڭئ

 ڭ قىلىـدىغان بىـر داھىينىـلىـكهھبهر چىقىـشىغا رۇرۇپ قـېراتورلۇقبىر ئىمپ
ــائوتت ــان ۇرىغ ــشىنى زام ــدىكى ئۋه چىقى ــۈرۈپ كۇھىــت مهتراپى ــدهلت  »ۇ چىقىرى

 هخـــالق ئۈزهل گـــهڭ ئۋهزىپىـــسى هممـــائ. هتمهيـــدۇ كېرىغـــا نېيىـــشتىند
ــ ــسىپلىرىنى ئ ــسانالرنى پۆگىتىش،پرىن ــۈن ئىن ــكىلىكلهردىن ئۈت ــازىالش، هس  ت

 هت ئىرق، مىلل، يوقىتىپلىرىنىېتىقاد باتىل ئۋه خىيالىي هۋرىنىڭ دهتجاھال
 ۈنالچــۈ ئۇرتى يــۆز ئــۇز قىلغــان، يــالغهت قاراشــنى رۆز تــار كــهيــدىغان دۆلكه ئــۋه
 هنىـۋىيهت، مهخـالق، بىـر ئ،ۈچـۈن ئهنپهئهتـى مۇنيانىـڭ دۈتۈن پهلكى بهمهس،ئ
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ــيهتم ــۋه هدهنى ــسىنى ئهت سىياس ــۈستقۇرۇلمى ــان، پۇرۇپ ق ــيه نهقهت چىقق  هزهرى
ــتىالج ــى بهمهس، ئهھهت ــي ئهلك ــىۋهتلهر، مهمهلى ــلىق يۇناس ــرى، ھۇرتداش  هقلى

 ۇرۇپ قـۈسـتىگه ئى پرىنـسىپلىرهخـالق ئۇناسـىۋهتلهرنى مهلقئـارا خۋه هتسىياس
 قىلىنغـان، ېتىراپ ئهپ د»هسىرى ئهتنىڭ قابىلىيۋه هقىلئ «ۈگۈنمۇچىققان، ب

 هنتىز بىـر سـۆتىـدىل مۈكـسىلىتىدىغان يهك بىـردهھهتته جهنىۋى مۋه ۇنياۋىد
ــــتۇرغئ ــــادانۇيۇش ــــهنه ئهمنى، ئ ــــڭ مۇنداق ش ــــداق ئوتتۇھىتنى ــــا قان  ۇرىغ

 ۇرۇسد. چۈشـهندۈرهلمىدى هلـسهپه ماركـسچى پۋه ېگىلچىچىقىرالىغانلىقىنى گ
 ۇ شـېلىـشىنى، كهيـدانغا مهخـسىيهتنىڭ بىـر شۇنـداق ئهم بىر ئادهققانىي ھۋه

 ېيتامدۇ؟ ئهپ دهسىرى ئۇھىتنىڭ مۇلمهت زۋه هتچاغدىكى جاھال
 ۇھىتنىـڭ مهتراپىـدىكىئ «ۆپىنچىسى كهخسلىرىنىڭق ش ئاتاقلىدۇنيانىڭ

ــىرىئ ــىتىلىدۇ كهپ د»هس ــائ. ۆرس ــڭ ئهمم ــۋالى ئۇنى ــقىالرغا پهھ ــۈنلهي باش  ۈت
 ۈتــۈن چىقىــشىنى، پهيــدانغا مهخــسنىڭ شۇلــۇغ ئۇ بــۇنىــڭئ. ۇئوخــشىمايد
 ياشـــىغان ۇ چىقىـــشىنى، ئـــۇرىغـــا ئوتتۇپ بولـــهيغهمبىـــرى پهتنىڭئىنـــسانىي

 هرهبىـستاننىڭئ «هۋردىكـى دۇ ئـهنـى يهمئىيهتنىڭ جهتراپىدىكى ئۋه ۇھىتنىڭم
ــائىي ئ ــڭئىجتىم ــىرى ئهھۋالىنى ــشقا ئهپ د»هس ــدېيتى ــۇ؟ بوالم ــدىكى ۇ ئ  چاغ

 ۇرۇش ئىتتىپاقالشـتهبىلىلهرنى قۇرۇشقاق ئهقهززاسى تۋهزىيىتىنىڭ هرهبىستانئ
 ئىرىـسىنى داهسـىر تهملىكهتـلهرده مهتراپىـدىكى ئهلتـۈرۈپ، ھالىغا كهت مىللۋه
 چىقىـدىغان بىـر مىللىـي هرهبـتىن زاماندىكى ئۇقىسقىسى ئ.  ئىدىشېڭهيتىك
ــۇم زهھــبهرر ــان تېلىش، ســۇل ــۈش، ق ــر ئىــشلىتىپ ئىككــى -ه ھىــيلۆك مىكى
 ۇرۇشـتىن قهلتهنىتىنى بـايلىق يىغىـپ پادىـشاھلىق سـهن بىلۈزلىمىچىلىكي

 .باشقا ئىش قىلماس ئىدى
 »ۇلـمهت زۋه هت جاھـالهۋرىـدىكى دڭغۇلۇققـارا «ۇرۇنقى يىل ب1400 بهزىلهر

 هن بىــلهرچىلىك ســودىگېيىــنچه پــادىچى، كۋاتــسىز ساهرهبىــستاندائىچىــدىكى ئ
 ۇرلـۇق نۇ بـېيىن كهندىن قىرىق ياشقا كىرگه، بىر كىشىدۇرغان تۇغۇللىنىپش
 هدهر قۇ ئـۋه يهت ئاجايىپ قابىلىۇ بۇۋۋهت،ق-ۈچ كۇبىلىم، ب- ئىلىمۇ بهخس،ش
 هيـران ھهپ دۇ؟ بولغانـدهيـدااق پ بىـردىن قانـدېھنىـيهت زهخالقىـي ئۇكهممهلم
 .ۇمكىن مېلىشىق

 بىـر ه ئىـگهتكه قـابىلىيۇرىـدىغان قالدهيرانلىقتـا ئىنساننى ھيۇقىرىقىدهك
 ۇ چىققـان بولـسا ئىـدى، ئـېپىـپ ئـويالپ تۆزى ئـهممىسىنى ھۇالرنىڭكىشى، ب

 ۇرىغـا ئوتتهپ د، بىرسـىه ئاالھىـدۈسـتۈن ئىنسانالردىن ئۈتۈن پئۆزىنىاغدا ئۇ، چ
نى »كىرشنا «مىغان بوله ئىگېچبىرىگه ھڭ ئاالھىدىلىكنىۇنىڭدىكىئ. ىچىقاتت

ــ «ۋه ــى»ۇدداب ــن ــان، چوقهپ دۇدا خ ــى ھۇنۇۋاتق ــسا ئهزرىت ــساالمنى ئىي  هلهيھىس
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 ئاللىقاچـان ۇنى ئـالىمى، ئـهت ئىنسانىيۇرۇۋاتقان باش ئهپد»  ئوغلىۇدانىڭخ«
 . قىالتتىۇل قوبهپد» ئالالھ«

 ېلىپ ئېچنهرسه ھۆزۈمچه ئهرگهسان، سىل ئوخشاش بىر ئىنهرگه سىلمهنمۇ«
ــ. هلمىــدىمك ــالالھ تهممىــسى ھۇالرب  ڭ بولغىنىمنىــه ئىــگهنم. هرىپىدىنــدۇر ئ
 ۈتـۈنپ. ۇر ئالالھـدۇز ئىگىـسى يـالغۇالرنىـڭ بۋه هرگىنـى بڭ ئالالھنىهممىسىھ

 ۇمكىن مــى چىقىرالىــشۇرىغــا ئوخــشىتىپ ئوتتهلــسىمۇ كهرگهئىنــسانالر بىــر ي
 ۇالربـ. ۇر چاقىرىقىـدڭ ئالالھنىـهممىـسى ھهلىماتالرنىـڭ تۋه ۆز سـۇبولمىغان ب

 ۈتـۈنپ.  كـاالمىڭ ئالالھنىـهممىـسى ھهمهس، ئهھـسۇلى مهقلىمنىـڭ ئېنىڭم
 هرنىڭسـىل. ۇر ئىگىسى بولغـان ئالالھقـا خاسـتڭنى)ۆزس( كاالم ۇ بهرهپش-شان

 هۋقۇلئـــــاددهن پۆســـــتۈرگه ئۋىتىمنى ئىنـــــاېتىبـــــارىمنى، ئڭالردائالـــــدى
 هتكــۈزگهن، يهرگهئىنتىزاملىــرىم، ســىل-ۇن ئورناتقــان قــانم،ۇۋهپپهقىيهتلىرىمــ
 قابىلىيىتىم ۆزئ. همهس ئائىت ئڭا ماېچبىرى ھڭ پرىنسىپالرنىۈتۈن پۆگهتكهنئ

 هرگىـــز ھۆزۈمچه ئـــهن ئىـــشالرنى مۇقىرىقىـــدهك يهتمهيـــدىغان يۈچـــۈم كۋه
 پانـاھ ۇنىڭـدىن ئۋه هيـمهن تىلهدهت ئىشىمدا ئالالھـدىن مهرھ. ېجىرهلمهيمهنب
 ۇنىـڭ ئهن، ئىـش قىلىـمه بـويىچۇ قىلـسا شـۇيرۇق بـهپ دېمه نـۇئـ. هيمهنىلت
 ».هتكۈزىمهن يهرگه سىلهمرلىرىنىئ

 !هتلىك سـاداقېـگهن دېمه نـ! راستچىللىقېگهن دېمه نۇب! ڭالر قىلىدىققهت
 ۆزلىرى، ســۆزىنىــڭ ئهر كىــشىلۈزلــۈك ئىككــى يۋهيالغــانچى !  ئالىيجانــابلىقۋه

ـــك ـــاختىكارلىقلىرى ئاش ـــش س ـــپ تقىلمى ـــىمۇارا بىلىنى ـــقىالرنى،ۇرس  ڭ باش
 ساننىڭ بىر ئىنېچقانداقھ. ۆرسىتىدۇ قىلىپ كۆزىنىڭ ئۋاملىق داۇتۇقلىرىنىئ
 قىلىش قـابىلىيىتى هت ئىسپاتالش ياكى رۋهھىينى هلگهن ئالالھدىن كۇنىڭغائ

 ۇلـۇغ ئۇ بـهممـائ). همهس ئىـش ئېلىـدىغان قولىـدىن كڭ ئىنـساننىۇالربـ(يوق 
ــ ــسان ئ ــارامۇئىن ــىرىنى،هتل ك ــر ھۇۋهپپهقىيهتلىرىنى م ــان ئېچبى ــڭ زام  ۆزىنى

 .ۋالمىدىقىلى
ــا ــمان ــ،ۇالر ب ــۇ ئ ــڭ زاتنى ــي ھڭ ئالالھنى ــسى ئهقىقى ــرىپ (هلچى ) هيغهمبى

ـــڭئىك ـــسپاتىهنلىكىنى ـــارهكم.  ئى ـــز پۇب ـــى ھهيغهمبىرىمى ـــهزرىت  ۇھهممهد م
 هقـۋا، تۈسـتۈن ئ،ه ئىـگهخالققا ئۈزهل گهڭ ئهزىلهت، پهۋقۇلئادده پهلهيھىسساالمئ

 هۋهتـكهن ئهمگه ئـالۈتـۈن پڭ ئالالھنىـهمۇنىسى، نڭ راستچىللىقنىۋهتوغرىلىق 
ــــۈكب ــــدۇر پۈي ــــڭئ. هيغهمبىرى ــــاتى، ھۇنى ــــاك ھاي ــــاتلىرى تهق پ  ۋه هلىم

ــــ ــــڭ ئۇۋهپپهقىيهتلىرىم ــــسىز شۇنى ــــهك ــــرى پهرھهق بڭ ئالالھنى  هيغهمبى
 .هلىلىدۇر دهنلىكىنىڭئىك

ــاتىنى ئۇنىــڭ ــداهيدانىــ مهرهپلىــك بىتهلىمــاتىنى تۋه ھاي  هتقىــق تۇرۇپ ت
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ـــان ھ ـــسان، ئهرقىلغ ـــداق ئىن ـــڭ قان ـــۇنى ـــرى پهرھهق بڭ ئالالھنى  هيغهمبى
 ۇرئــاننى، كىتــابى قهلــگهن كېلىــپ ئۇنىــڭئ. ېرىــدۇ بۇۋاھلىــق گهنلىكىــگهئىك
 چىققـان كىـشى، ۇپ ئوقـۇرۇپ تـۈشـىنىپ چهنىـسىنى مهن بىـلهمىمىيهتلىكس
 ۇرىغـا ئوتتهسـهرنى بىر ئۇنداق بۋه هنلىكىنى ئىكۆزى سڭ ئالالھنىوقۇم چۇنىڭب

 .ۇ قىلىدېتىراپ ئهلمهيدىغانلىقىنى قولىدىن كڭچىقىرىش ئىنساننى
 تـوغرا ۋه هقىقىـي ھڭ ئىسالمنىېرهككى، كڭالر ياخشى بىلىشىۇنىمۇ شيهنه
 هنـال بىلۋاسىتىـسى هلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مهيغهمبىرىمىز پهقهتيولىنى پ

ـــااليمىز ـــانق. تاپ ـــاتى تۇرئ ـــى ھۋه هلىم ـــهزرىت  هلهيھىســـساالمنىڭ ئمهدۇھهم م
داق بىـر يـول ېچقانـ يولغـا تـوغرا باشـاليدىغان ھهق بىزنـى ھ، باشقاهۋىتىدىند

 هۋهتــكهن ئىنــسانالرغا ئۈتــۈن پڭ ئالالھنىــهلهيھىســساالم ئۇھهممهدمــ. يــوق
ــــرىپ ــــك پۋه هيغهمبى ــــسىنىهيغهمبهرلى ــــسىنى (ڭ سىلسىلى ) ت-ڭتىزىلمى

ــ. ئاخىرقىــسى ــسانالرغا ڭئالالھنى ــي ئىن ــلۋهھى  هتكۈزۈشــنى يۋاســىته بىهن بى
م ئــارقىلىق هلهيھىســساال ئۇھهممهد مــهزرىتــى ھهلىمــاتلىرى، تۈتــۈنخالىغــان پ

). ت-ۇقىمالشـتۇرۇلغانم (ېـتىلگهن ئهسـبىت تهن بىلهدىس ھۇرئانيولالنغان، ق
 ۇشـنى بولهندىـسى بۇسۇلمان مڭ ئالالھنىۋه بولغان هكچى ئىزدىمهقنى ھهمدىئ

 هيغهمبىـرىگه ئـاخىرقى پڭئالالھنىـ -سىۋهزىپىـ بىردىنبىر ڭخالىغان كىشىنى
 ۈتـــۈن پۇنىـــڭ ئىلىـــش، قۇل قوبـــهلىمـــاتلىرىنى تۇنىـــڭ ئېيـــتىش،ئىمـــان ئ
نـى بـويالپ )ۇسـتهقىيمسـىراتىل م( تـوغرا يـول ۆرسهتكهن كۈچۈن ئهتئىنسانىي

 .ۇر يولىدۇتۇلۇشنىڭ قۋه هتسائاد-هخت بهقىقىي ھۇمانا ب. هت ئىبارېڭىشتىنم
 

 هلىللىرى دڭىقىنى ئاخىرالشقانلپهيغهمبهرلىك
 

 هقىقىتىنــى ھۋه مــاھىيىتى هيغهمبهرلىكنىــڭ پهرســىمىزده دئــۆتكهنكى
 هھـۋال بىـر ئهتتىكى چىقىشى ئـادۇرىغا ئوتتهيغهمبهرلىكنىڭ قىلىپ، پۇزاكىرهم
ــۇق يۈشــىنىپ چهمهســلىكىنىئ ــان، ھهرھ. هتت ــر ئهر زام ــده، بى ــر هر ھۆلكى  بى
 ۋه ايـاتى ھهيغهمبهرنىڭپ. هسهم ئېرهك كۇشى بولهيغهمبهر بىر په ئىچىدهلقلهرخ
.  مايـاكېرىـدىغان بۆرسـىتىپ ئىنـسانالرغا تـوغرا يـولنى كهلىمـاتلىرى تۇنىڭئ
 ھايـــات هيغهمبهرنىـــڭ قىلىـــشى پۋام داهۋىتىنىـــڭ دۋه هلىمـــاتلىرى تۇنىـــڭئ

 ۇنىـڭئ -ۆلـۈمى ئهيغهمبهرنىـڭ بىـر پهقىـقهتهنھ.  ئوخـشاشهن بىلهنلىكىئىك
ــــسمانىي ج ــــتىنجى ــــدىن ئالهھهت ــــشى كهم ــــى بهمهس، ئېتى ــــڭ ئهلك  ۇنى

 هھبهرلىكىنىـــڭ رۋه ڭ چاقىرىقلىرىنىـــېلىــشى، قۈچتىن كـــهلىماتلىرىنىــڭت
 هيغهمـبهرلهر پۇرۇنقى بـېيتقانـدا ئهھهتـتىن جۇبـ. ۇ بولىـدهن بىـلۆزگهرتىلىشىئ
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 ۇزۇپ بـهلىماتلىرىنى تهيغهمبهرنىڭ پهۋملىرى قۇالرنىڭ ئۈنكىچ. هتكهن كۆلۈپئ
ــۋهتكهنئ ــڭئ. ۆزگهرتى ــدتلىرىگههرگۈزهشــ سۇالرنى ــسىلهرنى ھۇرما ئوي ــادى  ۇپ قوش

ــدىغان ــ. ئىنــسانالرنى ئال ــبهرگه پۇرۇنقىب ــان تهيغهم ــل بولغ ــۇر زهۋرات، نازى  ۋه هب
 ئورىگىناللىرىغـا هزمـۇنى مېچبىرسىنىڭ ھۈگۈنئىنجىل قاتارلىق كىتابالردىن ب

 ئورىگىنـال كىتابقـا ۇ قىلىـدىغانالرمېتىقاد كىتابالرغا ئۇ بهتتاھ. همهس ئۇيغۇنئ
ــــگ ــــانلىقلىرىنى ئهئى ــــراپ بولمىغ ــــاېتى ــــىھ.  قىلماقت ــــهزرىت  ۇھهممهد م

ــساالمدىنئ ــهلهيھىس ــۇرۇن ب ــڭ پۆتكهن ئ ــارىخىي ھهيغهمبهرلهرنى ــده ت  ېكايىلىرى
 ۇدهك ئىـسپاتلىغهنلىكىنـى راسـت ئىكۇالرنىـڭ بۆپكى، كۇنچىلىك شۇرمىالرئويد
  سىللهرگههم تۋه هپسانه ھاياتى ئهيغهمبهرلهرنىڭپ. ۇ تاپقىلى بولمايدهلىل دۇبىرم

ــد ــداب. ۋېتىلگهنرىۇئايالن ــڭ خاتىرىلۇنىڭ ــوق بولهرنى ــى، ي ــڭ تۇش  هلىماتلىرىنى
 ۇغۇلـۇپ تهيهرده قۋه قاچـان هيغهمبهرنىڭ پۇ ئۇرسۇن، تۇياقتا ئېتىشى كۇنتۇلۇپئ
 پرىنـسىپلىرى ڭ چاقىرىقلىرىنىـهلـگهن كېلىپ ئىنسانالرغا ئۋه ۆسكهنلىكىنىئ

 بىلگىلـى ېنىق ئۇالرنىمۇوسقانىدى؟ ب تېمىدىن ئىدى؟ ئىنسانالرنى نېمهزادى ن
 ۇنىڭئ -ۇشى يوق بولهبلىغىنىڭ تۋه هلىماتى تهيغهمبهرنىڭ پېمهك،د. ۇبولمايد

 .ۆلۈمىدۇرئ
 هزرىتــى ھېچكىم ھــهرگىنىمىــزده، باھــا بۇقتىئىنهزهردىن نــۇ بــمهســىلىگه

 جــــانلىقلىقىنى ئىنكــــار هلىماتلىرىنىــــڭ تهلهيھىســــساالمنىڭ ئۇھهممهدمــــ
 ۆزگهرمهس ئۋه ۆزگهرتىلمىدى ئۇزۇلمىدى، بېچ ھهلىماتلىرى تۇنىڭئ. ۇقىاللمايد

 ۇرئـان قهلـگهن كېلىـپ ئۈچۈنئىنسانالر ئ. ۇرماقتا تۇپ بولهۋجۇد مهكىلدهبىر ش
 هلىمىـسى يـاكى بىـر كهرپـى بىـر ھۇنىڭئ. هۋجۇد مه ئورىگىنال ھالىتىدهسلىئ

ــ ــوقۆزگهرگىنىئ ــڭپ.  ي ــهيغهمبىرىمىزنى ــر تڭ ھاياتىنى ــى بى ــ (هرىپ  ۆزلىرى،س
. هلمهكـته قىلىنىـپ كۇھـاپىزهت مهنتامـام) هرىكهتلىـرىگىچه ھۋه هلىماتلىرىت

- ئىــزۇنىـڭ ئختىكى تـارى،ۈگۈنمـۇ بېيىنكـى كۆتكهنـدىن يىـل ئ1400ئارىـدىن 
 هن بىـلۆزىمىز كۇنى ئۇددى خۈتىسىزكى،ك-هم كۋه ۇق ئوچهدهر قۇ شهقىشلىرىن
گرافىيىــسى  بىئوڭ ئىنــساننىېچبىــر ھۇنيــاداد.  بــولىمىزۆرگهنــدهك كهيــنهنئ

 ۇھـاپىزهت مهلهيھىسـساالمنىڭكىدهك ئۇھهممهد مـهزرىتـى ھهيغهمبىـرىئىسالم پ
 .قىلىنىپ ساقالنمىدى

ـــداق مهر ھھايـــاتىمىزدا ـــ،هلگىنىمىـــزده كۇچ دهســـىلىگه قان  هقـــته ھۇ ب
ــــڭپ ــــك نهيغهمبىرىمىزنى ــــاهمۇنىلى ــــدىن س ــــپ، ئۋاق ھاياتى ــــڭ ئېلى  ۇنى

 ۇھهممهد مــهيغهمــبهر ئــاخىرقى پرۇالمانــا بــ.  ئــاالاليمىزهم يــاردۇقلىرىــدىنيوليور
 ۇقىنىــڭ يوقلېھتىيــاج ئهيغهمــبهرگه باشــقا بىــر پ،ېــيىن كهلهيھىســساالمدىنئ
 ۈچـۈنئ)  چىقىـشىهيدانغام( قىلىنىشى ۇھۇر زهيغهمبهرنىڭ بىر پېڭىي. لىهلىد
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 ئورنىغـا ۇنىڭ بولسىال ئۋاپات هيغهمبهر پهقهتپ: (ۇ بولىدهۋهب سۈچ ئۆۋهندىكىچهت
 )همهس ئېرهك چىقىشى كۇرىغا ئوتترنىڭهيغهمبه بىر پېڭىي

 ۆزگهرتىلگهن ئـۇزۇلغـان، بهلىمـاتلىرى تهيغهمبهرنىـڭ ئالـدىنقى پبىرىنچى،
 دىننـى ېڭىۋاشـتىن ئىنـسانالرغا ي،هتكهنلىكـتىن كۇپ يـوق بولـۈتـۈنلهيياكى پ

 . الزىم بولغانداۆگىتىشئ
ـــدىنقى پئىككىنچـــى، ـــگهن كېلىـــپ ئۋه هلىمـــاتى تهيغهمبهرنىـــڭ ئال  هل

 ئىــسالھ ۇلــۇقالش، تۇنىلىقــتىن ئــ)ۇقالنمىغــانتول( تامامالنمىغــان ىهرىئىتشــ
 .قىلىش الزىم بولغاندا

 قهۋم بىـر هخسۇس مهۋىتى دۋه هلىماتى تهيغهمبهرنىڭ ئالدىنقى پئۈچىنچى،
ــالبىل  هۋهتىــش ئهيغهمــبهر پهۋملهرگىمــۇ قالغــانلىقتىن، باشــقا قهكلىنىــپ چهن
 ①. بولغانداېرهكك

 هچـۈرگىنىمىزده، كۆزدىن كـهن بىـلهت دىققهرنىهرتل ئاساسىي شيۇقىرىدىكى
ئـــاخىرقى . ېتىمىـــز ئهرق پهمهســـلىكىنى ئهۋجـــۇد مېچبىرىنىـــڭ ھۇالرنىـــڭب
ــزپ ــهيغهمبىرىمى ــساالمنىڭ ئۇھهممهد م ــاتلىرى تهلهيھىس ــدا هلىم ــانلىق ھال  ج
. الماقتا قوغدهن بىلۇھاپىزهت ھالدا مۈتۈنبىر پ.  قىلماقتاۋام داهۋجۇدلۇقىنىم

 ۆزگىرىش يـاكى ئـهمچىلىـك كېچقانـداق ھۇقلىرىدا يوليوركۈزگهنهتئىنسانالرغا ي
 .هلگىلهنگهن بېنىق ئهرىمده كۇرئان قۇالر بۋهيوق 

 ۇزۇلۇشــقا يــاكى بۋه ۆزگهرتىش قانــداق بىــر ئــهر ھهنبهلىــرى مئىــسالمنىڭ
ــر تهر ھهيغهمبهرنىــڭ پهزرىتــىھ. ۇچرىمىــدىئ ــۈن پۇنىــڭ ئۋه هلىمــاتىنى بى  ۈت
 ۈرهتته ســېنىــق ئهرىجىــده دۇغدۇرمايــدىغان تۇمــان گهررىچىمــۇ زهرىكهتلىرىنــىھ
ــىنىپچ ــۈش ــمهك،د. ۆگىنهلهيمىز ئ ــى ھې ــڭ پهزرىت ــ تهيغهمبىرىمىزنى اتى هلىم

ـــ ـــدى، ئۈچىنىك ـــدى يوقاتمى ـــدا مۋه ۆزگهرمى ـــ. هۋجـــۇد جـــانلىق ھال  ۇالرنىب
 بىـر ېڭـى يۈچـۈن ئۇنىڭشـ.  يـوقېھتىياجى ئڭ قىلىشنىهقدىم تېڭىۋاشتىني
 .هسهم الزىم ئېلىشى كهيغهمبهرپ

ــدىلىرىگه بئىككىنچــى،  ۇھهممهد مــهيغهمبىــرى پهمرلىرىنــى ئهۋهتــكهن ئهن
 ۇكهممهل مـۈچـۈن ئىـسالمنى ئىنـسانالر ئۋه هتكـۈزۈپ ئارقىلىق يهلهيھىسساالمئ

  :ۇرئاندا جانابى ئالالھ ق،دىن قىلىپ

                                                        
 بىـر پهيغهمـبهر باشـقا بىــر پهيغهمـبهرگه يـاردهم قىلىـش ئۈچـۈن ئهۋهتىلىــشى - يهنـى①
تىلغا قۇرئاندا بۇنداق پهيغهمبهردىن ئىككىسى . ئهمما بۇ خىل ئهھۋال ناھايىتى ئاز. مۈمكىن

  .بۇ بىر ئىستىسنا ئهھۋال بولغانلىقتىن بۇالرنى بۇ يهرده تىلغا ئالمىدىم. ئېلىنغان
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  )هتئاي-3 مائىده ۈرهس( »»»»....تاماملىدىمتاماملىدىمتاماملىدىمتاماملىدىم

 هھبهرلىــك رۈچــۈن ھايــاتى ئهت ئــاخىرۋه ۇنيــا د-ئىــسالم. ۇيرۇغــان بهپ د
 هم كهرسـه نېچبىـر ھۆرسىتىـشته ئىنسانالرغا توغرا يولنى ك، دىنداۇب. قىلماقتا

 ېھتىيـاجى ئۆزگهرتىـشكه ئۋهقىلىـشقا  ۇمچه قوشـۇقالنغان، دىنىمىز تولهمهس،ئ
 . يوقهۋهب سېچ ھۈچۈن ئېلىشى كهيغهمبهرنىڭ بىر پېڭى يۇڭايوق، ش

ــى ــھهزرىت ــساالمنىڭ ئۇھهممهد م ــاتلىرى تهلهيھىس ــۇم مهلىم ــر هل  قهۋم بى
 ۈچۈن ئهۋر بىر دهلۇم ياكى مۋه ۈچۈن ئهلقلىرى خهنتىقىنىڭ بىر مهلۇم مۈچۈن،ئ
 هتكه ئىنـسانىيۈتـۈن پۇپ بولـهمشۇمۇل ئالىهلىماتلىر تۇنىڭئ. همهس ئهكلىكچ

. هۋهتىلـگهن قىلىـپ ئهلچىـسى ئهقنىـڭ ھهمگه ئـالۈتـۈن پۇئـ. ۇخىتاب قىلىـد
  :هلهيھىسساالمغا ئۇھهممهد مهزرىتى ھهرىمده كۇرئانئالالھ ق
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    هرىپىدىنهرىپىدىنهرىپىدىنهرىپىدىن ئالالھ  ت ئالالھ  ت ئالالھ  ت ئالالھ  تهممىڭالرغاهممىڭالرغاهممىڭالرغاهممىڭالرغا ھ ھ ھ ھرنىڭرنىڭرنىڭرنىڭهههه سىل سىل سىل سىلهقىقهتهنهقىقهتهنهقىقهتهنهقىقهتهن ھ ھ ھ ھهنهنهنهن م م م م!!!!ئى ئىنسانالرئى ئىنسانالرئى ئىنسانالرئى ئىنسانالر««««
  )هتئاي-158 هئراف ئۈرهس (»»»»....هلچىمهنهلچىمهنهلچىمهنهلچىمهن ئ ئ ئ ئهۋهتىلگهنهۋهتىلگهنهۋهتىلگهنهۋهتىلگهنئئئئ

  :ۇنى ئالالھ ئهنهي.  قىلدىهمرى ئهپد

﴿ ZZ ZZππππ tt ttΗΗΗΗ ôô ôôqqqq yy yy‘‘‘‘ šš šš ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ﴾        

  )يهتئا-107 هنبىيا ئۈرهس (»»»»....هھمىتىهھمىتىهھمىتىهھمىتى ر ر ر رهملهرنىڭهملهرنىڭهملهرنىڭهملهرنىڭئالئالئالئال««««
 بىــر ېڭــى يېــيىن كهلهيھىســساالمدىن ئۇھهممهد مــهزرىتــىھ.  ئاتىــدىهپد

ئــاخىرقى  «ۇنىڭغــا ئۇرئانــداق. ۇر يوقتــېھتىيــاج ئېلىــشىگه كيغهمبهرنىــڭهپ
 ڭ سىلسىلىـسىنىهيغهمبهرلىـك پهن بىلۇنىڭ خىتاب قىلىپ، ئهپد» پهيغهمبهر

 .ۈرگهن بىلدۈگىگهنلىكىنىت
 هممــائ.  يــوقېھتىيــاجى ئهيغهمــبهر بىــر پېڭــى يۇنياغــا دۈچــۈن ئشــۇنىڭ

 هلىمــاتلىرىنى تۇنىــڭ ئتقــان،ېي ئىمــان ئهلهيھىســساالمغا ئۇھهممهد مــهزرىتــىھ
 هتكه ئىنــسانىيۇنىــڭ ئهتكۈزىــدىغان، جاھانغــا يۈتــۈن چــاقىرىقلىرىنى پېلىــپ،ئ
 لهرگه كىـشىۆرسـىتىدىغان كهيـرهت غۇرۇشـقا قهدهنىيهتنـى مېـسىل ئهتكۈزگهني
 هتبىقاليـدىغان، تهمهلىـيهتكه ئهلىمـاتلىرىنى تۇنىڭ ئۇنيانىڭد.  بارېھتىياجىئ
 ۈچـۈن ئهش تىكـلهتنى ئاساسىدىكى ھـاكىمىيلىرىۇن قانهلگهن كېلىپ ئۇنىڭئ

ــ ــدىغان خۈرهشك ــلهر قىلى ــوپىنى يهلق ــشتۈرۈپ ت ــسانالرغا ېتى ــدىغان ئىن  چىقى
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 يــولى، ڭھىســساالمنىهلهي ئۇھهممهد مــهزرىتــى يــول ھۇمانــا بــ.  بــارېھتىيــاجىئ
 . باشاليدىغان يولۇتۇقالرغا ئۋه هتكهسائاد-هخت بهتنىئىنسانىي
 

    اسلىرىاسلىرىاسلىرىاسلىرى ئاس ئاس ئاس ئاسڭڭڭڭ باب ئىماننى باب ئىماننى باب ئىماننى باب ئىماننىتۆتىنچىتۆتىنچىتۆتىنچىتۆتىنچى
 

ـــقا ـــى يباش ـــىلىگه مېڭ ـــتىن ئهس ـــۆتۈش ـــۇرۇن، ب ـــۈملهرده بۆتكهنكى ئ  ۆل
 ېـسابالپ، ھهپ د،ۇ پايـدىلىق بولىـدهچۈرسه كۆزدىن كهكرار تۆگهنگهنلىرىمىزنىئ
 .ۇالسىلهيمهن خه قىسقىچۇالرنىب

 قىلىــش، هت ئىگىــسى بولغــان ئالالھقــا ئىتــائڭكائىناتنىــ» ئىــسالم«. 1
 هرمـانلىرىنىپ-همر ئۋه خالىغىنىنى ڭالالھنى ئهممائ. ېمهكتۇر دۇش بولهسلىمت

 هلىماتىـدىن تهيغهمـبهر پهقىقىـي ھهنبىئـى، مهنچلىك ئىشۋه ېگانه يڭبىلىشنى
 ۇقتلىرىغـا تولـهلىما تهيغهمبهرنىـڭپ« ئىسالم دىنىنـى ۈچۈن ئۇنىڭش. هتئىبار

 هنمهســتىن ئىككىلهســتۇرىغا ھايــات دۆرســهتكهن كۇنىــڭ ئۋه هلتــۈرۈشئىمــان ك
ــس ــۇهپ د»ۇنۇشبوي ــز تم ــهخ. هرىپلهيمى ــپ ئۇالس ــدا، قىلى ــڭ پېيتقان  هيغهمبهرنى

 يولىـدا ېـپىش ئـالالھنى تۋاسـىته ئالـدىغا بىۆز ئـ، قىلمـايۇل قوبۋاسىتىسىنى
  .همهس ئۇسۇلمانبولغان كىشى م

 هيغهمـبهرباشـقا پ- باشـقاۈچـۈن ئهۋملهر قايسى قهر زامانالردا ھهدىمكىق. 2
ئارقىـدىن بىـر - ئارقـاهتـكهبىـر مىلل ، تارىخىـداهيغهمبهرلىـكپ. هۋهتىلگهنىدىئ

 هممىــسىنىڭ ھهيغهمبهرلهرنىــڭ پۇبــ. ۆرۈلگهن كــهلگهنلىكــى كهيغهمــبهر پهقــانچ
 هر ھۋه هۋرر قايـسى ده چاغـدا ھۇشـ.  ئوخشاشال ئىسالم دىنى ئىدىهلىماتلىرىت

 هرىئهت، شـۇ، بولـسىمهك ماھىيىتى بىردڭ ئىسالم دىنىنىهملىكهتلهردهقايسى م
ــان ــدهۈزۈم تۋه ۇنلىرىق ــار ئىــدىهزى بلىرى ــ.  ئوخــشىماسلىقالر ب  هۋهبتىن، ســۇب

 هرتى قىلىش شـۇل قوبهلىماتلىرىنى تهيغهمبهرنىڭ باشقا بىر جايدىكى پۆزىدىنئ
 ېلىـپ، كۇپ بولـهيغهمـبهر پهلهيھىسـساالمد ئۇھهممه مهزرىتىھ -ت. يوق ئىدى

 هزرىتـىھ. ۇقالنـدى تولهلىمـاتى تۈتـۈن پڭ ئىـسالمنىهن بىـلۋاسىتىـسى ۇنىڭئ
 ۇپ بولـهلچىـسى ئڭ ئالالھنىـۈچـۈن ئىنـسانالر ئۈتۈن پهلهيھىسساالم ئھهممهدۇم
 هخــسۇس مهۋرگه يــاكى بىــر دگهقهۋمــ بىــر هلىمــاتلىرى تۇنىــڭ ئۋه هلــدىك

 هڭگۈلۈك مهمشۇمۇل قارىتىلغان ئالهۋرگه دهر ھۋه نالرغا ئىنساۈتۈن پ،بولماستىن
 هرىئهت شـــغـــانۇل قويۇرىغـــا ئوتتهرىپىـــدىن تهيغهمـــبهرلهرئالـــدىنقى پ. ۇنقـــان
 هلگهنــدىن كۇپ بولــهيغهمــبهر پهلهيھىســساالم ئۇھهممهد مــهزرىتــى ھ،ۇنلىرىقــان

ــدىن ئېــيىنك ــدى قالدهمهل ــاكى قىيــامهمــدىئ. ۇرۇل  ېچبىــر ھۈنىگىچه كــهت ت
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 ۇرىغـــائوتت) ۇنىئىـــسالم قـــان (هرىئهت شـــېچقانـــداق ھۋه هلمهيـــدۇر كهيغهمـــبهپ
ـــدۇقوي ـــ. ۇلماي ـــۈن ئۇنىڭش ـــازىر ،ۈچ ـــسالم« ھ ـــى ھ-»ئى ـــهزرىت  ۇھهممهد م

 ېيــتىش، ئىمــان ئهيغهمــبهرلىكىگه پۇنىــڭ ئهنــى يهگىــشىش، ئهلهيھىســساالمغائ
 ۇرۇشـلىرىنى ئاگاھالندۋه هرمـانلىرىنىپ-همـر ئۇنىـڭ قىلىـش، ئهت ئىتائۇنىڭغائ

. ېيتىمىـز ئهپ دهت ئىبـارۇشتىن تونهپ د،ۇرۇشى ئاگاھالندۋه همرى ئھنىڭئالال
 بولغـان يـاكى هرت شهلتۈرۈشىمان ك ئۈچۈن ئىنسانالر ئهرىپىدىن ئالالھ تهمدىئ

 .هلمهيدۇ كاپىر بولىدىغان باشقا بىر كىشى كهلتۈرمىسهئىمان ك
 ئىمـان ېمىگه نهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مهزرىتى ھۆزلىگهنلهردىن سيۇقىرىدا

 ئاساسـى پرىنـسىپلىرى نىڭ ئىسالمدىكى ئىمانۇ؟ قىلىدهلهپ تهلتۈرۈشىمىزنىك
 ۇالرنىـڭ بۋه ۆگىنىمىز ئـۇالرنى بۆۋهندهت. ۇ چىقىدېلىپ سوئال كېگهنقايسى؟ د

ــوغرا، نهقهدهرن ــان، قىممهقهدهر ت ــك ئاس ــا دۋه هتلى ــا-ۇني ــساننىخىرهتتهئ  ڭ ئىن
 .ۆرىمىز كۆستۈرىدىغانلىقىنى ئهرتىۋىسىنىم

 
 )ېيتىش ئىشىنىپ ئىمان ئهپئالالھنى بىر د (تهۋھىد

 
 -مـاتىهلى ئاساسـى تۋه ۇھىم مهڭ ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مھهزرىتى

 ، ئىـسالمنىڭبـۇ.  ئىـشىنىشهپ بىر دۋه ئالالھنى بار ېيتىش،ئالالھقا ئىمان ئ
 ئالالھـدىن هنـى ي،»  الئىـالھه ئىللهلـالھ «هۋھىـد تهلىمهئـى بولغـان كېگىزىن

 ڭ ئىـسالمنىهلىـمه كۇب. ۇ ئىپادىلىنىدهن بىلۈمله جېگهن د،ۇرباشقا ئىالھ يوقت
 ۋه» ئاتىـسىت«دىـن، دىنـسىز »ىركاپ «ۇسۇلماننى بىر مۇالسىسى، خۋهئاساسى 

 ۋه قىلىش ۇل قوبهلىمىنى كۇب.  ئىپادىسىهنچنىڭ ئايرىيدىغان ئىشۇشرىكتىنم
 هيــدانغا مهرقنــى بىــر پڭ قىلىــش ئىنــسانالر ئارىــسىدا ناھــايىتى چــوهتيــاكى ر

 ۇرۇھقـا باشـقا بىـر قارشـى گهنمىگهنلهر ئىـشۇرۇھ، بىر گهنگهنلهرئىش. ۇچىقىرىد
-هخت بۋه ۇۋهپپهقىيهتكه دائىم مهر ھهتتهئاخىر-ۇنيا درهنگۈچىلهئىش. ۆلىنىدۇب

. ۇ بولىـدۇچار دهتكه زىللۋه هغلۇبىيهت مۇچىالرئىنكار قىلغ. ېرىشىدۇ ئهتكهسائاد
 ۇز يـالغهرق پڭ چـوهدهر قۇ بۇرىسىدىكى ئوتتهنمىگهنلهر ئىشۋه هنگهنلهر ئىشهممائ

 انغاهيـــد مهن قىلىـــش بىـــلهلهپپـــۇز تېغىـــزدا ئۆزنى ســـهلىـــمه كهبىـــر قـــانچ
 هزگهك كىـشى بۇتقـان تېـسىلى كهزگهكب: هسـىلهنم. ېنىقچىقمايدىغانلىقى ئ

 ڭ مىـۈز يـهپ دورىسى دهزگهك دورىسى، بهزگهك بېغىزدا ئۇرۇپ تېمهيدورىسىنى ي
 بىـر ۋۇمىغاندهك تىترىشى توختىماي، قىزىتمىسى سوۇنىڭ ئهۋهرسىمۇ، دېتىمق

 ئالالھـدىن باشـقا ئىـالھ هنىي»   الئىالھه ئىللهلالھ« ئوخشاش  ۇنىڭغاش. ئىش
 ، ئىقرار قىلىـپۈشىنىپ چهنىسىنى مهقىقىي ھۇنىڭ ئۆزلهپ، تىلدا سهپيوق د
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. هتكۈزمهيـدۇ پايـدا يېچبىـر ئىنـسانغا ھۇ قىلمىسا، بـهتبىق ھاياتىدا تۆز ئۇنىئ
 ېلىـشى كهيـدانغا مڭشنىۆزگىرىـ ئهقىقىـي ھاياتىدىكى ھۋه هنچ ئىشڭئىنساننى

 قىلىـشقا همهل ئۇنىڭغا ئۈشىنىپ، چۇق تولىهنىسىن مهلىمىسىنىڭ كهۋھىدت«
 ۇرنىــڭ ئالالھــدىن باشــقا ئىــالھ يوقتهنــىي»  الئىــالھه ئىللهلــالھ «. »بــاغلىق

 هنچ ئىــشۇق تولــهنىــسىگه مۇنىــڭ ئه ســىزدڭگهندىال، ســىهلبىڭىــزگه قهنىــسىم
 ېتىقـادالردىن ئۋه ۇش تونـرلىق بولغـان بـاهكـسى ئۇنىـڭ بۈرىكىڭىزي. ۇغۇلىدۇت

 ۆيدۈرىــدىغانلىقىنى ســىزنى كهلــسىڭىز كېقىن ئوتقــا يــۇددى خــۇبــ. ۇپاكلىنىــد
ــوتنى ت ــپ ئ ــدىغانلىقىڭىز،بىلى ــڭ زۇتماي ــادهھهرنى ــدىغانلىقىنى ئهمنى ئ  ۆلتۈرى

 . ئوخشاشهن بىلهيدىغانلىقىڭىز ئىچمۇنىبىلىپ، ئ
ــمه ــدنىڭ تكهلى ــسىنى مهۋھى ــهنى ــهنگهندىال، چۇق تول ــسىزلىق، ۈش  ئىمان

ـــ ـــاتۇفرى،ك ـــولىتىزم ېئىزم، ئ ـــ( پ ـــكه تۆپك ـــرىكلىك مۋه) ت -ڭرىچىلى  ۇش
ـــ ـــيه نڭقاتارلىقالرنى ـــى ئۋه هزهرى ـــوهر ھهمهلىيهتتىك ـــداق چ ـــك -ڭ قان كىچى

 . ساقلىنااليمىزهسىرلىرىدىنت
  

 هنىسى مڭنى»  الئىالھه ئىللهلالھ«
 
 ئىنتـايىن ۋه ۇلـۇغ ئهڭ ئهنى قىلىنىدىغان، يهت ئىبادهرهبچىدهئ-»ئىالھ«

 هنـدىچىلىك قىلىـپ بهجده سـۇنىڭغـا قىلىشقا، ئهت ئىبادۇپ، بوله ئىگۇدرهتكهق
 هقلـــــىئىنـــــسان ئ. ۈرىـــــدۇ بىلدۇقـــــۇمنى ئېـــــگهن د،قىلىـــــشقا اليىـــــق

 هممـا ئهمهس، موھتـاج ئېچكىمگه ھـۇدرهتلىك، قهرىجىده دۆلچهرلىيهلمهيدىغانم
 ۆرهلمهيـدىغان كۇنى ئـېچكىم ھـۋه ۇرۇن موھتاج، سىرلىق، يوشۇنىڭغاباشقىالر ئ
ــر زات ــگهن د،بى ــۇ مې ــگهنىگىم ــ. ه ئى ــ«چىدا پارس ــدىچ،»ۇداخ ــ «ه ھىن  ،»ۋادىي

 ۇقىرىقى يـهنىـسىمۇ مۆزلهرنىڭ سـېگهن د»هڭرىت «ۈركچه تۋه» گاد «هئىنگلىزچ
 ېتىـدىغانغا ئوخشاپ كۇالر بۇ باشقا دىنالردىمۇنيادىكىد. ېلىدۇ كېقىن يۇقۇمغائ

 زاتـى ۇدانىـڭ بىـر خۋه يـوق ېرىكىباشـقا شـ -هلىمىسىئالالھ ك. ئىسىمالر بار
ئىسمى « :  هرجىمىسىت) ۆزس-ۆزمۇس (هفزى لڭنى»  ئىللهلالھ الئىالھه«. ئىسمى

 ۇ كىتــابالردا بــۇيغــۇرچهكونــا ئ. (»ۇرئــالالھ بولغــان زاتــتىن باشــقا ئىــالھ يوقتــ
 هرجىـمه تهپ د»ۇر يوقتـهرھهق بهئبۇد ماليىق قىلىشقا هت باشقا ئىبادۇدادىنخ«

 ه كائىنــات ئىچىــدۈتــۈنپ«: ۇنــداق مهرجىمىــسى تهپــسىلىيت). ت -ۇقىلىنىــد
 يـوق، هيئى شـېچبىـر ھۋه ېچكىم قىلىـشقا اليىـق ھـهتئالالھدىن باشقا ئىباد

 قىلىـشقا اليىـق هجده سـېگىـپ قىلىپ ئالدىـدا بـاش ئهندىچىلىك بۋه هتئىباد
 ۆكۈمـدارى، ھۇز يـالغهمنىـڭ ئالۈتـۈن پۇ يوق، ئېچكىم ھا ئالالھدىن باشقۇزيالغ
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 ۇنىـڭئ.  موھتـاجهىمىگ ياردۇنىڭ ئهم ئالۈتۈنپ. ه ئىگۇدرهتكهق-ۈچ كۈيۈك بهڭئ
 همهس، ئه سىزىش قـابىلىيىتىگۈچى قىلىش كېس ھڭ ئىنساننىهۋجۇدلۇقىنىم
 ».ۇ ئاجىزلىق قىلىدۈشىنىشكه چۇنى ئۈچىمىز كهقلىيئ

 :ۆگىنىمىز ماھىيىتىنى ئهلىمىنىڭ كۇ بئهمدى
ــا ــپ كهدهر قزامانىمىزغ ــگهن يىتى ــى قهڭ ئهل ــسانىيهدىمك ــارىخى هت ئىن  ت

 زامــان بىرســىنى هر قارىغانــدا، ئىنـسانالر ھسـىقىلهرگهۋه تــارىخى ۋهكىتـابلىرى 
 هلگهنلىكى قىلىپ كهت ئىبادۇپ تونهپ بار د»هڭرىلهرت «ه ياكى قانچۋه »هڭرىت«
 هۋملهردىـن قۋاتقان ھاياتتا ياشاۇچ باشالنغۋه ۋهھشىي هڭ ئۇنياداھازىر د. هلۇمم

 بىرسىنى ىغا ئالدۆز ئ،هممىسى ھهتلهرنىڭ مىللهدهنىيهتلىك مۋىتارتىپ، زامانى
 بولــدىكى، هلــۇم مۇنىڭــدىنب. ۇنىــدۇ چوقۇنىڭغــا ئۋه ۇ ئىــشىنىدهپ د»هڭــرىت«

 ۈشهنچىـسىچ)  ئىـشىنىشۇداغـاخ (»ۇش بوله ئىگهڭرىگهت «هبىئىتىدهئىنسان ت
 بىـر هجبۇراليدىغان قىلىشقا مۇنداق بئىچىدىن- ئىچۇددى خۇنى ئۋه هرلهشكهني
 .ۇ قىلىدېس بارلىقىنى ھهرسىنىڭن

 قىلىـشقا ۇنـداق بۆزىنى ئىنـسان ئـۈچـۈن ئېمه نـۋه ېمه نهرسه نۇ ئهرده يبۇ
 ېـپىش تۋاب جـاۇنىڭغـاب. ۇ چىقىدېلىپ سوئال كېگهن دۇ؟ قىلىدېس ھهجبۇرم
ــهر ســىل،ۈچــۈنئ ــۇنيــادىكى دهكــسىز چۇ ب  هبىــئهت تهتراپتىكــى ئۋه ۇڭالرنى ئورن

 نهرسـىگه هر ھڭ ئىنـساننىهتىجىـدهن. ۆرۈڭالر قىلىـپ كـهتقىقھادىسىلىرىنى ت
 بىـر هبىئىتىـده تڭ ئىنـساننىهنـىي. ۇ چىقىـدۇرىغـا ئوتتهتمهيدىغانلىقى يچىۈك

 ۈزلهرچه يـۇناسـىۋهتلىك مېلىـشىغا ھايـات قۇنىڭئ. موھتاجلىق، ئاجىزلىق بار
 هزىـدهب. هتمهيـدۇ يۇدرىتى قـڭ ئىنـساننىېچبىـرىگه ھۇالرنىـڭ بـاركى، ئهرسىلهرن
 هھرۇم ئاسانال مۇالردىن ئههزىد بلسا، قاېلىپ كۇالي قه ئىنسانچهزىلىرى بۇالردىنب

. ۇ تىرىـشىدۇشـقا بوله ئىـگهرسـىگه نۇرغـۇن الزىـم بولغـان نۈچۈن ئۆزىئ. ۇقالىد
. ېرىشهلمهيدۇ بىر قىسمىغا ئهنه ي،ۇ بواللىسىمه بىر قىسمىغا ئىگۇالردىن بهممائ
 .همهس ئىنسان ئىختىيارىدىكى ئىش ئهرگىز ھهلتۈرۈش قولغا كۇالرنى بۈنكىچ

 ئىچىـدىال همنىڭ بىردهن قازا بىلهرگهنلىرىنىت- تاپقانه بويىچۆمرى ئپۈتۈن
 ۇلىرىنى ئـارزۈمىـد ئۈتۈن پهرتاسادىپىي ھادىسىل. ۇ يوقىتىپ قويىدهممىسىنىھ

ــد ــا چىقىرى ــ. ۇيوقق ــم خهر ھۇئ ــال دائى ــ-ۇش ــنى ئۇرامخ ــدۆتۈش ــائ. ۇ خاالي  همم
. ۇرىــدۇ تورقۇتــۇپ زامــان قهر ھۇنى ئــهت پــاالكۋه ۇســىبهت مۆلــۈم، ئېــسهللىك،ك
ــ ــاق قالردىنۇب ــۈن ئۇتۇلم ــارۈچ ــى ته چ ــدهدبىرلهرن ــده به ئىزدىگىنى ــبه غهزى  هلى

 ســاقلىنىش يـاكى قولغــا ۇالردىن بـۈنكىچــ. ۇ بولىـدهغلــۇپ مهزىـده بۇ،قىلـسىم
 .هتمهيدۇ يۇدرىتى قڭ ئىنساننىهلتۈرۈشكهك

 هن بىـلۇنچلـۇقى قورقۋه هشـهمىتى ھۆزىنىـڭ ئهرسـىلهر نۇرغۇن نتهبىئهتته،



 

 .60. 

-ېڭىــز تـاغالر، پايانـسىز دېگىـز ئۇدهكاسـمانغا تاقاشــقئ. ۇتىـدۇئىنـساننى قورق
 ۈلــدۈرمامىالر، گۇنلۇق بــوران چـاپقهۋرهشـلهر، تهر يۋارالر، جــانىۋهھـشىي هريـاالر،د

 ئالدىـدا ۇالرنىـڭ بهتلىرى، ئـاپهل سهلكۈن، كۋه ۇر يامغهتلىكئارقىسىدىن شىدد
 .ۆرىدۇ كهنلىكىنى ئاجىز ئىكۋه ه قانچىلىك بىچارڭۆزىنىئىنسان ئ

ــان ئايلىنىــپ تختىماســتىنتو ــۇرغ ــاي ۈن، ك ــا يۋه ئ ــاراپۇلتۇزالرغ ــ، ق  ۇ ب
 ئالدىـــدا ۇالرنىـــڭ بهنلىكىنـــى، ئىكۈچلـــۈك كۋه ۈيـــۈك بهقهدهر ننىڭهرســـىلهرن

 موھتـــاج ۋه چارىـــسىز ۆۋهنلىكىنى، تـــۋه ناھـــايىتى كىچىـــك ڭئىنـــساننى
 بىر ۆزلۈكىدىن ئىنساندا ئ،هتىجىسىده نۇالرنىڭب. ۇ بىلىپ چىقىدهنلىكىنىئىك

 هســـهۋۋۇر بـــارلىقىنى تڭ ئالالھنىـــهنـــىي. ۇغۇلىـــدۇ پىكـــرى ت»الھىـــيهتئى«
 بولغان ۇدرهتلىك قۋه ۈستۈن ئۆزىدىنئ. ۇ تاشاليدهدهمنىقىلىشتىكى بىرىنچى ق

قىيىن . ۇ قىلىدهت ئىبادۇالرغا ئېگىپ باش ئهن بىلهمىمىيهت ئالدىدا سۈچلهرك
 هزهپ غۇالرنىـڭئ. دۇراي سـوهم يـاردۇالردىن قاتقانـدا، ئـېـشى بۇچراپ ئـهھۋالالرغائ
. هيــدۇ يــوللىرىنى ئىزدڭ قىلىــشنىۇش خــۇالرنى دائىــم ئــۇپ قورقــهپرىتىــدىنن
 ۇدرهتلىكلىكى چاغلىرىدا ئىنسان قڭغۇلۇق قاراهڭ ئهتنىڭ جاھالهن بىلۇنىڭش
ــڭ ئۋه ــدىن چوهزهمىتىنى ــا ئڭلۇقى ــدا يۇنىڭغ ــدۇ پاي ــشهپ د،هتكۈزهلهي  هنگهن، ئى
 ۋارالرغـا، جانىهتىجىـدهن. چۈشهنگهن هپ د،»هڭرىت «هيئىنى شهر ھهبىئهتتىكىت
 ئايغـا ۋه ۈن كـۇرغـا، ئوتقـا، بورانغـا، يامغېمىنغـا، زهرهخـلهرگه، تاغالرغا، دېگىزئ
 . قىلىشقا باشلىغانهت ئىبادۇرۇپ باش ئهپ د،»ۇداخ«

 هت قىلغـان چاغـدا، جاھـالهرهققىـي بىـر ئـاز ته ئىلىمـدۋه هقىـل ئئىنسان
 ڭلىشىــشقا ئالدىــدا ئايدىۆز كــۇنىــڭ ئهتــلهرهقىق ھهزى تارقىلىــپ، بېرىبارغانــس

 ئىنـسانغا ئوخـشاش ۇددى خـهرسـىلهرنىڭ نهنگهن ئىـشهپ دۇدا خـ،ۇئـ. باشلىدى
ــر م ــاجىز بى ــۇقئ ــى ئىكهخل ــا ئوتتهنلىك ــانۇرىغ ــوهڭئ.  چىقق ــڭ چ  ۇچ يىرتق

 ۇرۇپ قـهريـاالرمۇ دڭ چـوهرھ. ۆلىـدۇ ئۈشـۈپ چۇرتتهك ئاخىرى بىر قۋارالرمۇجانى
ــ ــا ئايلىنى ــاس جىلغىغ ــدۇپ كقاق ــزئ. ېتى ــاغالرنىمېگى ــسان چۇ ت ــپ ئىن  ېپى

 ۋاغـا، ھاېتىلىـشى يۆسۈپ ئهتنىڭ زىرائۇنبهتلىكى، مېمىننىڭز. ۈزلىۋېتهلهيدۇت
 ۋه ۈزۈم بىـر تـۇزالرمـۇتۇل يۋه ئـاي ۈن،كـ.  موھتاجۇرىغا نۈن كۋه ۇغا سۇرغا،يامغ

 ۈزۈمگه تــۇبــ. ۇ قىلىــدهرىــكهت ھالــدا ھۇنغان بويــسۇنىيهتكه بىــر قــانهلگىلىــكب
ــقىل ــدۇچىم ــق قىاللماي ــ. ۇ خىالپلى ــسان ب ــدىن كۇالرنىئىن ــيىن، كۆرگهن ــې  ۇ ب

 ۋه ۇرۇن يوشــۇتقــان، قولىــدا تهتنى ھــاكىمىيۈتــۈن پۇرىدىغان باشــقهرســىلهرنىن
 ڭ ھادىسىلىرىنىهبىئهت تهر ھ، ئويالپېھتىمالىنى ئۇش بولۈچلهرنىڭسىرلىق ك
 ۇدرهت سىرلىق قـ بىرۇرىدىغان باشقۋه چىقىرىدىغان هلتۈرۈپ كۇالرنىئارقىسىدا ئ

 ۇداسـى، ئوت خۇداسى، خۇ سهتىجىدهن. ۇ قويىدۇرىغا ئوتتۈشهنچىنى چېگهن د،بار
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ــامغ ــى، خۇري ــاراۇداس ــۇق يورڭغۇلۇق، ق ــى، خۇقل ــسهللىك كۇداس ــاقلىق ۋه ې  س
 ۇنىڭغـا ياسـاپ ئهيكهللىرىنـى ھۋه ۈرهت سـۇالرنىڭ ئىشىنىپ، ئهپ بار دۇداسىخ

 . قىلىشقا باشلىدىهتئىباد
 ۋه ھايـاتلىق ، قىلىـپهرهققىـي تېخىمـۇىش قابىلىيىتى ت بىلئىنساننىڭ

 ۇرغانـسېرى، باش قاتڭقۇر چوېخىمۇ تۈستىده ئهسىلىلىرى ئاساسى مۇرمۇشنىڭت
 ۇن قانۇ بهرسىنىڭ نهر ھۋه بارلىقىنى ۇننىڭ بىر قانۈچلۈككائىناتتا ناھايىتى ك

 ڭۈننىـك. ىتىـدۇ بىلىپ يهنلىكىنى ئىكۇرۇشىدا باشقۇستهھكهم مڭئىنتىزامنى
 يىغىلىپ ۇلۇتالر شامال چىقىپ، بېتىشى، پۋه چىقىشى ۋاقىتتا بىر هلگىلىكب

 هرتىپلىــك تڭ ئاينىــۋه ۈن كــېغىــشى، يۇرنىــڭ يامغېــيىنتــازا زىچالشــقاندىن ك
 ه ھادىـسىلىرىدهبىـئهت قاتـارلىق تۇرۇشـى ئالمىشىپ تهسىللهرنىڭئايلىنىپ، پ

 ۆرۈنـۈپ بـارلىقى كڭ بىـر ئىنتىزامنىـۈچلـۈك كهرتىـپ، بىر تۇكهممهل مهقهدهرن
ــۇت ــر. ۇرۇپت ــرىگ-بى ــهبى ــسىز ك ــشىمىغان سان ــىغمايدىغان ۈچلهر، ئوخ ــل س  قى

 ۇن قـانۈچلـۈك كۇمانـا بـ. ۇ قىلىـدهرىـكهت ھهن بىـلهمكارلىق ھۋهماسلىشىش 
 هرگه بىـر يهتته سـائۋاقتـى هلگىلىـك بۈچلهر كـهلگىلهنـگهن بهبىئهتـته، تهبويىچ

 ۆرگهن ئىنتىزامنــى كــۋه بىرلىــك ۇبــ. هيدۇ ئىــشلهن بىــلهمكــارلىق ھېلىــپك
 باشـقا، دىـن»هڭرىلهركىچىك ت «ۇ بېتىقادچىلىرى ئ»هڭرى تۆپك «ۋه ۇشرىكالرم
 ڭنىـ»بىر ئـالالھ «ۇرىدىغان باشقهممىنى ھۋه ۇدرهتلىك قهڭ ئۈستىده ئۇالرنىڭب

ـــارلىقىنى ئ ـــراپب ـــشقا مېتى ـــۇر قىلى ـــدهجب ـــرۈنكى،چـــ. ۇ بولى ـــرىگ- بى  هبى
 ۇ بولغاندا، بهڭرىلهر تۆپلىگهن كۇستهقىلم ئالدىغا ۆز ئى بىرهر ھۇنمايدىغانبويس
 ېچ ھـڭ ئىنتىزامنىـهرتىـپ تڭ، ئىـش بىرلىكىنىـۋه هرىـكهت ھۇنـداق بهمدهئال
 ھـاكىمىيىتىنى ۇنيـا د»ۇداالرخ«. همهس ئۇمكىن قىلىشى مۋام داۇزۇلماستىنب

فابرىكىغـا ئوخـشاش -ۋۇت چىقىشالماي، بىـر زاهنبىرلىرى بىل- بىرۇرۇشتاباشق
 ه پىكىـرگېگهن د،ېتهتتى كۇپ بولۈستۈنئ- ئاستىهمدىال بىردهم ئالهۋاتقانئىشل

 هرهبـچه ئۇنى ئـ، قىلىـپېتىقاد ئهپ بار د»هڭرىبىر ت «ۋه »ڭ چوهڭئ «،ېلىپك
 ه ئىنگلىــزچ،»هرمىــشۋهرپ «ه ھىنــدىچ،»ۇداگــان خۇدايىخــ «ه، پارســچ»ئــالالھ«
 ڭچــو «يهنىــال الرنــى»ۇداكىچىــك خــ «هتته ئىبــادېكىنلــ.  ئاتىــدىهپد» گــاد«
 ۇنيا ئىالھىي ھاكىمىيىتىنى دڭئالالھنى. ۇناتتىچوق) ېرىكش (ۇپ قوشغا»داۇخ

 هرىجىلىــك دهر قــول ئاســتىدىكى ھۋه ئوخــشىتىپ، پادىــشاھ هتلىرىگهھــاكىمىي
 هچــچه قــول ئاســتىدا بىــر نۋه »هڭــرى بىــر تڭچــو «ېگهنــدهك، بــار دۋهزىلىــرى

ىچىـك  كۈچـۈن يىـتىش ئهڭـرىگه تڭ ئىشىنىپ، چوهپ بار د»هڭرىلهركىچىك ت«
ــىت ــهڭرىلهرن ــش كۇش خ ــرهك، قىلى ــې ــدۋاســىتىچى ۇالر ئ ــاد ئهپ د،ۇ بولى  ېتىق

 .قىلغان
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 خىيـالىي ۋه قىلـدى هرهققىـي تېخىمـۇ ته ئىنـسان بىلىمـدېيىن كئۇندىن
بىر ئاز بىلىملىك .  ئازىيىشقا باشلىدىېرى سانى بارغانسالرنىڭ»ۇداكىچىك خ«

 ئىجـاد ۆزلىرىئىنـسانالر ئـ ۋه قىلـدى هتقىـق تهكشۈرۈپ تۇداالرنى خۇئىنسانالر ب
ــ ــان ب ــوقلىغىنى، ك ئىالھىــي ئاالھىــدىلىېچقايسىــسىدا ھۇداالرنىــڭ خۇقىلغ  ي

ــاجىز مۋه ه ئىنــسانالرغا ئوخــشاش بىچــارۇددى خــۇالرنىــڭ بهســلىدهئ ــۇق ئ  هخل
 ۇرىغـا ئوتتهنلىكىنـى ئاجىز ئىكۇ بىر ئىنساندىنمهزىلىرى بهتتا ھهنلىكىنى،ئىك

 ۋه تاشـلىنىپ قالـدى هپبىـرل- بىـرداالرۇ كىچىـك خـۇ ئهن بىلۇنىڭش. قويدى
»  بىــرۇداخــ «ۇ بــهممــائ. يــدىۆپه كېرى بارغانــسۈشــهنچه چېــگهند»  بىــرۇداخــ«
: هسىلهنم.  ئىدىهمهس خالىي ئهسىرىدىن بىر قىسىم تهتنىڭ جاھالېگۈچىلهرد
 ۋه بار، ئائىلىسى بـار ۋۇجۇدى ئىنسانغا ئوخشاش ڭمۇ ئالالھنىهزىلىرى بۇالردىنب

 ئـالالھ ئىنـسان هزىلىـرى،ب.  قارىغـانهپ د،ۇرىـدۇ ئولتهرده بىـر يهلۇمئاسماندا م
 همـدىكى ئـالالھ ئالهزىلىـرى بېـسه، دۇرىـدۇ تۈشۈپ چۈزىگهر يه كىرىپ يۈرىتىگهس

ــشلىرىنى ئور ــتۇرۇپئى ــۇنالش ــۇپ، بول ــر خىل ــدۇ ئهم دهرده يۋهت بى  هپ د،ېلىۋاتى
 رازىلىقىنى قولغا ڭئالالھنى (ۈچۈن ئېقىنلىشىش ئالالھقا يهزىلهر بهنهي. قارىغان

ر بولمىـسا ۇال ئـېـرهك، شـاپائىتى كهرۋاھالرنىـڭ ئۋه هۋلىيـائ) ۈچـۈن ئهلتۈرۈشك
 هنهي. ۈرىدۇ ئىلگىرى سـېگهننى د،ۇ بولمايدهل ئىش ھېچ ھهرگاھىدا دڭئالالھنى

ــشىل ــسىم كى ــر قى ــهربى ــڭ ئالالھنى ــالىي ش ــدهكلىنى خىي ــپ ۇرۇپ ئوي  چىقى
 ، الزىمۇشى ئالدىدا بولڭ ئىنساننىالرۇ قىلغاندا بهت سىزىپ، ئىبادهسىملىرىنىر
 ڭقۇر چوېلى خهر ئىنسانالر ئىچىدېتىقادال ناتوغرا ئۇنداقب.  قىلغانېتىقاد ئهپد

 ۇشــالر خىــل تونۇ بــۇھــازىرم. ۇقالمايــدۇ يه ئاســانلىقچ،ۇپيىلتىــز تارتقــان بولــ
 . بولماقتاهۋهب سۇفرىغا كۈرۈپ سۆكۈمئىنسانالر ئارىسىدا ھ

ــد ــ-تهۋھى ــالالھ ئ ــرىهي پۆزئ ــدغهمبهرلى ــسانالرغا بىل ــارقىلىق ئىن  ۈرگهن ئ
. هت ئىبارهكلىدىن شۈكسهك يهڭ ئڭنى بىلىش توغرىسىدىكى ئىلىمنى»ئالالھ«
.  ئىـدىهۋھىـدت - ئىلىمۈشۈرۈلگهن چۈزىگه يهر يهن بىلهم ئادهزرىتى ھهسلهپتهد
 هلهيھىسـساالم، ئىم ئىبراھهزرىتى ھهلهيھىسساالم، ئۇھ نهزرىتى ھېيىن كۇندىنئ
 ۇ ئىلىممـېـرىلگهن بهلىـم تهلهيھىسساالمالرغا ئىيسا ئهزرىتى ھۋه ۇسا مىتىهزرھ
 ېلىپ ئىنسانالرغا ئۈتۈن پهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مهزرىتىھ.  ئىدىهۋھىدت
 .هۋھىد تۇ شهنه ئهلىماتلىرىمۇ تهلگهنك

 قانـــداق هر ھهتنىـــڭ جاھالۋه ۇق تولـــېنىـــق، ئىلمـــى بولـــسا ئتهۋھىـــد
 هلىمــاتلىرىنى تهيغهمبهرلىرىنىــڭئىنــسانالر، پ. مداغلىرىــدىن پــاك بىــر بىلىــ

 ۋه هرهپلىمىلىــك بىــر ته بــويىچهنتىقىلىــرى خاتــا مۆزلىرىنىــڭ ئ،ۋېتىپتاشــلى
 ۇتپهرهسلىك بۇشرىكلىك، تايىنىپ، مۈشهنچىلهرگه خاتا چېرىشتهكئالدىن باھا ب
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 .هتكهن كۈشۈپ يولىغا چۇفرىقاتارلىق ك
 هقىقهت ھۇپۇقنى ئ، تارقىتىپرىنىۇلۇتلى قارا بۈتۈن پهتنىڭ جاھالتهۋھىد،

 كىچىـك ۇ بـېـگهند»  الئىالھه ئىللهلالھ «همدىئ. ڭالشتۇرىدۇ ئايدىهن بىلۇرىن
 :ۆرهيلى كهلهيدىغانلىقىنى ئىپادىلىيهقىقهتنى بىر ھڭ چوهقهدهر نهلىمىنىڭك

 ڭ بارلىقىنىـــڭئالالھنىـــ) ۇلـــۇھىيهتئ(» ئىـــالھ «ۋۋال ئـــاهرســـىده نھهر
ــهۋۋۇرىت ــهس ــدىمىزغاۆز ك ــدۇ ك ئال ــز ب. ېلى ــۈكبى ــسىز چۋه ۈي ــر ئالهك ــده بى  هم

 قاچـــان ۋه بولغـــان هيـــدا قاچـــان پهمنىـــڭ ئالهقلـــىئىنـــسان ئ. ۇرۇۋاتىمىزتــ
 بىـر چاغـدىن هنبىلىـنمىگ. هلتۈرهلمهيـدۇ كۇ ئالـدىغىمۆزيوقىلىدىغانلىقىنى ك

. ېتىۋاتىـدۇ بىـر زامانغـا قـاراپ كهلۇم نـامېڭىـپ، يولـدا مهلگىلهنـگهنباشالپ ب
 بىــر ۇالرغــا بۈنى كــهر ھ،ۇپ بولــهيــدا پهخلۇقــاتالرساناقــسىز م-كائىناتتــا ســان

. ۇ قالىدهيران قاراپ ئىنسان ھهرگه ھادىسىلېرىۋاتقان بۈزي. ۇلماقتا قوشېڭىسىي
 هم يـاردهرهپـتىن چىقىشىنى، ماھىيىتىنى ئىنسان باشقا بىر تېلىپ كۇالرنىڭب

 همـدهھ. ۇېتهلمهيـد كېـشىپ يهن قـابىلىيىتى بىـلېھنىـي زۆز ئـ،ۇرۇپئالماي تـ
ـــڭب ـــدىنئ «ۋه» تاســـادىپىي «هممىـــسىنىڭ ھۇالرنى  ۇپ بولـــهيـــدا پ»ۆزلۈكى

ــــانلىقىغىم ــــشۇقالغ ــــ. هنمهيدۇ ئى ــــڭ بۈنكىچ ــــر ياراتقۇالرنى ــــسى، بى  ۇچى
 ۇرۇپ،ىـــسى بولمـــاي تـــۇرغۇچ باشقۋه ۇچىـــسى قىلغهت نـــازارۇچىـــسى،پىالنلىغ

 هدهر قۇبـ. همهس ئۇمكىن مـېلىـشى يـاكى تاسـادىپىي يارىتىلىـپ قۆزلۈكىـدىنئ
ــو ــهمهتلىك ھۋه ڭچ ــدهش ــم يارىتاالي ــاتنى كى ــقۇ؟ كائىن ــم باش ــدارۇرۇپ كى  ه ئى

 ۇ؟قىالاليد
 بىـر ۇز يـالغهممىـسى ھۇدرهتنىڭق-ۈچ كۋه ۈپهتلهر سۇقىرىقى يئىككىنچى،

ــشىنى ــدڭكى ــى بوله ئىلكى ــرهك كۇش ــ. ې ــۈنكىچ ــشاش س ــۋه ۈپهت ئوخ -ۈچ ك
. همهسئ ۇمكىن مـۇشـى بولهك بىـرده كىـشىده ئىككى ياكى بىر قانچۇدرهتنىڭق
 ه ئىــدارۋه ۇرۇش باشــقۈچـۈن ئۇنىڭشــ. ۇغۇلىــدۇ تهت ئارىلىرىــدا زىـددىيۇنـداقتائ

 ،ۋىاليهتـكهبىـر .  الزىـمهركهزلىشىشى مه بىرسىدۇق ئالىي ھوقهڭقىلىشتىكى ئ
 ئىككـى ئـالىي بـاش ،ۇنغا ياكى بىر قوشـۋالىي، ئىككى ه ئىگۇققائوخشاش ھوق

 بىرســى ۇقــدار، بىــرى ھوقۇدانىــڭ خهك، قىلغىلــى بولمىغانــدهيىــنقومانــدان ت
 ېلىـپىل ئىـش ئۇستهقبىرلىرىدىن م- بىرۇپ بولهرگۈچىئالىم، بىرسى رىزىق ب

 ۈپهتلهرنىڭ ســۇبــ. ۇ قااليمىقانلىــشىپ يوقىلىـدهمــدىال بىردهم ئـالۈتــۈنبارسـا، پ
 ھايـات هڭگـۈ مۆزىئـ. همهس ئۇمكىن مۇرۇشىمۇ ئالمىشىپ تۇرىسىدا ئوتتۇداالرخ

 ۆزىنىــڭ ئۇنداقال شــېرهلهيــدۇ؟رغا قانــداق ھايــات بقااللمايــدىغان ئىــالھ باشــقىال
 كائىناتقـا ۈيـۈك بهكـسىز چۇ بـ، بىرسـىىغان ساقالپ قااللمايدۈچىنىئىالھىي ك

 .ۇ قىاللمايدۆكۈمرانلىقھ
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ئىالھىيلىـق  «ڭالشتۇرغانـسېرى ئايدىۇڭالرنى بىلىش يولـهرنىڭ سىلئىلىم
 ېخىمــۇنــى ت الزىملىقىهركهزلىشىــشنىڭ مه بىــر كىــشىدۇز يــالغنىــڭ»ۇدرىتىقــ
ــقئ ــسىلهر چېنى ــ. ۈشىنى ــۈن ئۇنىڭش ــ «ۈچ ــك تۆپك ــال»هڭرىچىلى  ۋه هت جاھ

-ۈشىنىش چهقىللىقئ (ۈشهنچه راتسىئونال چۋه هكلى بىر شڭبىلىمسىزلىكنى
ـــۇگ)ت ـــۇن ئىم ـــ. همهس ئۇيغ ـــقهت ھۇب ـــهقى ـــساننى ئ ـــا، هق ھۇدۇل ئىن  يولغ
 .ۇ باشاليدېتىقادقا ئېگهن ئالالھ بىر دهنى ي،گه»هۋھىدت«

 هتراپلىــق ئۇتوغرىــسىدىكى بــ) ت-ۇدالىــقخ(ىالھىيلىــق  ئئــۈچىنچى،
 هر سـىلۋه ېلىڭالر سهزهر كائىناتقا بىر نۈتۈن پۇتۇپ، تڭالردا ئالدىۆز كهسهۋۋۇرنىت
 قىسقىسى بـارلىق هيئى، شۈتۈن قىالاليدىغان پېس ھۋه هرسه نهر ھۆرهلهيدىغانك

 ېلىـپ ئاتهتقىقـ تهتىدۈسـ ئهرسـه نهر ھېتىدىغان يۈچۈڭالر كهقلىي ئۋهئىلمىي 
ـــا ـــده نڭالر،بارس ـــڭ ئهتىجى ـــده ھۇالرنى ـــېچبىرى ـــۇقىرىقى ي ـــاكى ۋه ۈپهت س  ي

 هر ھهۋجـۇد مهمـده ئالۇبـ. ۆرۈۋاالاليـسىلهر كېنىـق يوقلىغىنى ئڭئاالھىدىلىكنى
 هتته بىر ھـالۇئهييهن زامان مېچبىرھ. ۆلىدۇ ئۇ، ياشايدېلىدۇ، بارلىققا كهيئىش
 ۇدرىتى ئىـش قىلىـش قـهغىنىچ خـالىۆزى ئـېچكىمنىڭھ. ۇ قااللمايدۋاملىقدا

 ۆزگهرتىش يـاكى ئـۋه خىالپلىـق قىلىـش ۇنىغـا كائىنـات قانهلگىلهنگهنب. يوق
 هرسـىلهرنى نۇ ئـ،ۇرۇقلـۇق تۇپ بولـۇنداقشـ. هلمهيـدۇ قولىـدىن كېچكىمنىڭھ

 ۇرۇپتىكى، تـۆرۈنـۈپ كۇ؟ سـىغامدهقىلـگه ئۋېلىش ئـاتىهپد» ئىـالھ «ۇالرچهقارىغ
 ېچبىــر ھېــمهك،د.  يــوقهســهرئىالھىيلىــق ئ زهررىچىمــۇ ېچبىرىــده ھۇالرنىــڭب

»  قىلىـشقا اليىـقهت قىلىـپ ئىبـادهتئىتـائ «هرسـه نېچبىر ياكى ھۋهئىنسان 
 .هنىسى مڭ باشقا ئىالھ يوقنىهنى ي،»الئىالھه «ۇمانا ب. همهسئ

 هتته ئـادهمـده ئالۇ بىز بـڭقۇرالشتۇرساق، بىر ئاز چوهنه يهتقىقاتىمىزنى تبۇ
 ۇرۇش بىـــر ئىالھىــي باشـــق،هرســىده نهر ھهنهتــك كۆتـــۈپ قىلمــاي ئهتدىقــق

ــڭق ــاكىم ئىكۇدرىتىنى ــى ھ ــىزىهنلىكىن ــسىل. ۋالىمىز س ــر ئهرھادى ــتۈن بى  ۈس
 ڭىــهمن ئالۈيــۈكب. ۆرىمىز كــېرىۋاتقــانلىقىنى بۈز يــهن خاھىــشى بىــلۈچنىــڭك

 هپــتىش تۋه ۇرىدىغان باشــقۇنىيىتىنى قــانۇلــۇغ ئۇ بــڭ كائىناتنىــ،ۇچىــسىياراتق
 ڭ كائىناتنىـۇئـ.  چىقىمىـزۇپ بـارلىقىنى تونـڭىنى ئىگىـسۇدرهتقىلىدىغان ق

 ۇمانــا بــ.  يــوقېرىكى شــېچبىــر باشــقا ھۇنىــڭئ. ۇرئىگىــسى بولغــان ئالالھــد
 .هنىسى مېگهننىڭ ئالالھدىن باشقا دهنى ي،»ئىللهلالھ«

 ۇبــ. ۇرىــدۇ تۈســتۈنىده ئهڭ ئهرنىــڭ ئىلىملۈتــۈن ئىلمــى باشــقا پتهۋھىــد
 باشلىنىش هرنىڭ ئىلىملۈتۈن باشقا پ،ڭقۇرالشقانسېرى بىلىمىمىز چوهقتىكىھ
 هرھ. ۇ ئاشــىدۇنچه شــهنچىمىز بولغــان ئىــشهنلىكىــگه ئىكۇقتىــسىن) چىقىــش(

ــسى ئىلمىــي ت ، ه ئاســترونومىيه،فىزىكــا، خىمىــي (هلىرىده ســاھهتقىقــاتقاي
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ــوگىيه،گ ــوگىيېئول ــوگىيه، بىئول ــه، زوئول ــساد، سىياس ــائىي هت، ئىقتى  ئىجتىم
الئىـالھه  «ڭقۇرالشقانسېرى چوهتقىقاتلىرىمىزت) ردا قاتارلىقالهنئهت سۋه هنلىرىپ

 ئىنكـار هقىـقهت ھۇ بـهگهرئ. ۇ ئاشكارىلىنىدېخىمۇ تهقىقىتى ھڭنى» ئىللهلالھ
 هيئىنىڭ شــهر ھاتتىكى كائىنــېلىنمىــسا، ئېتىبارغــا ئهتقىلىنــسا يــاكى دىقــق

 بىـر هدهمـده قهرھ. ېتىـدۇ كهتنهپ توغرا ئىپادىسىدىن چۋه ماھىيىتى هقىقىيھ
 .ۇ قالمايدهنىسى بىر مڭ كائىناتنىۋه ۇچرايدۇ ئهپپهقىيهتسىزلىككهۇۋم

 
 هسىرى ئىنسان ھاياتىدىكى تتهۋھىدنىڭ

 
 ئىقـرار هپد) ئالالھـدىن باشـقا ئىـالھ يـوق(» الئىالھه ئىللهلـالھ «تۆۋهنده

 .ۆگىنىمىز قىلىدىغانلىقىنى ئهسىر ئىنسان ھاياتىغا قانداق ت،ڭقىلىشنى
 ۆز كىچىـك كـهتئىـي كىـشى قهلتـۈرگهنمـان ك ئىهلىمىـگه كۇب -بىرىنچى

 هن بىـلېمىـن زۇئ. ۇ تار بولمايدۋه هكلىك قاراش دائىرىسى چۆز كهنىي. ۇبولمايد
 ۈتـۈن پۋه ۆكۈمـدارى ھڭ كائىناتنىۈتۈن پهربكىچه غهرقتىنئاسماننى ياراتقان، ش

. هلتۈرگهن ئىمان كھقابىر ئالال) ۇچىسى قىلغهرۋىشپ (هرۋهردىگارى پهملهرنىڭئال
 ۇنىڭغـا ئهيئى قانـداق بىـر شـېچ ھـكائىناتتىكى ېيىن، بىر ئىماندىن كۇنداقب

 ڭ ئوخـشاش ئالالھنىـۆزىگه ئهرسىنى نهر كائىناتتىكى ھۈنكىچ. ۆرۈنمهيدۇيات ك
ــد ــشاھنى (هئىگىلىكى ــر پادى ــدهك پڭبى ــدهپد) ۇقرالىرى ــسىچ. ۇ بىلى  ۈشهنچى

 يـاكى ۋه سـىنىپ بىر ۇرۇپپا، بىر گىشتا قىلهم ياردۋه ۆيگۈدهس )ت -ئىدىيىسى(
 ۇددى دائىرىــسى خــهزهرن. ۇ قالمايــده دائىرىــسىدهكلىــمه چېگــرابىــر ئىرقىــي چ

ئاتىــست . هركىــن ئۋه هڭــرى كهك ئالىمىــدهكــسىز چڭ ئالالھنىــۇچىــسىياراتق
ـــات(  ڭ ئالالھنىـــۋه ېتىقادچىـــسى ئهڭـــرى تۆپ، كـــ)ت - دىنـــسىزېئىزمچى،ئ

ــدىگه بۈپهتلىرىنىســ ــر ئىنــسانداېقىنالشــتۇر يهن ــ،ىدىغان بى  ېــسىل ئۇقىرىقى ي
 ۇن؟ ھاسىل بولسۇ قانداقمهتلهرخىسل

 ۇپ، تونـهۋىـشته رهقىقىـي ھۆزىنى كىـشى ئـهن ئىمـان بىـلۇب -ئىككىنچى
 ۈتـۈن پڭ كىـشى، ئالالھنىـېيتقـانئىمـان ئ. ۇ ئاشـىدۇيغۇسـى تهپـسن-هتئىزز

 ۇنىڭغا ئېچكىمنىڭ ئالالھدىن باشقا ھهنلىكىنى، ئىگىسى ئىكۇدرهتنىڭق-ۈچك
 ۋاانلىق قىاللمايـــــــدىغانلىقىنى، ھـــــــاجىتىنى را يامـــــــۋهياخـــــــشىلىق 

ــــدىغانلىقىنى،قىاللم ــــارىچاي ــــقه ئىختىي ــــۈرۈپ ئۇرالمايدىغانلىقىنى، باش  ۆلت
 ېيتقــان ئىمــان ئهنــى يهنگهن ئىــشۇالرغــاب. ۇ بىلىــدۈرهلمهيــدىغانلىقىنىتىرىلد

 قورقمايـدىغان ۋه هگمهيدىغان ئۇن بويۈچكه كېچقانداقكىشى ئالالھدىن باشقا ھ
 هگمهيـدۇ، ئش قىلىـپ بـاۇللـۇق قۇنىڭغا ئالدىدا ئهخلۇقنىڭ مېچبىرھ. ۇبولىد
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ــــولىنى ئ ــــپق ــــاردېچى ــــدۇ تىلىمهم ي ــــدىن چوېچكىمنىــــڭھ. هي  ۋه ڭلۇقى
 ۇ ئىنساندا ب،ېتىقاد ئېچقانداق باشقا ھهۋھىددىنت. ۇ قورقمايدۇزرۇكۋارلىقىدىنب
 قالرنىهخلـۇ ئالالھقـا باشـقا مۈنكىچ. ۇ قىاللمايدهيدا ئاالھىدىلىكنى پۋه ۈپهتس
 ېگىـپ ئۇن بويـهخلۇققا ملىقالر، قاتارېئىزم ئاتۇشرىكلىق، قوشىدىغان مېرىكش

 .ۇ ئىپادىلىنىدهن بىلۈتۈش يامانلىق كۋه ياخشىلىق هندىدىن بۇنۇش،چوق
 هن بىـلۇيغۇسى تېرىش بېتىبار ئهپسىگىمۇ ئىمان ئىنساندا نۇب -ئۈچىنچى

 هغرۇرلـۇقتىن، مۇنىى ئـئىمـان. ۇ قىلىـدهيدا پهزىلىتىنى پهمتهرلىك كهبىرلىكت
ــۇقتىنت ــال. ۇ توســىدهكهببۇرل ــايلىق -م ــۋهب ــ-ۈچ ك ــى قۇنىــڭ ئۇدرهتق  هلبىن

ىقىي ئىگىـسى هق ھۆلهتنىڭد- مالۈتۈن بولغان په ئىگۈنكىچ. هلمهيدۇئىگىلىي
ـــالالھ ئىك ـــىئ ـــۋه هنلىكىن ـــداق بۇالرنى ب ـــالالھ قان ـــسا شـــهرگهن ئ  ۇنداق بول

 ئىمانسىز ،هكسىچه ئۇنىڭب. ۇىلىد بهنلىكىنى ئىكه ئىگۇدرىتىگه قۇرۇۋېلىشقايت
 قابىلىيىتىـدىن ۆزىنىـڭ ئۇالرنى بـ،ېرىـشكهنده ئۆلهتكه دۋه مال ۇل، پ،هركىشىل

ــسا، بهپد ــلئهرۋاھــالر ۋه ۇداكىچىــك خــ-ڭ چــوهزىلىــرى قارى  باشــقىالرغا هن بى
 .ۇ ئىشىنىدهپ د،هلگهنلىقلىرىدىن قولغا ك» بولغانېقىني«قارىغاندا 

 پـاك هھهتـته كىـشى روھىـي جهلتـۈرگهنن ك ئىمـاهلىمىگه كۇب -تۆتىنچى
 ۇتقـۇزۇپ قۇنىدىن باشقا ئـ)ۋاپچىلىق ساهمهل،ياخشى ئ (همهل سالىھ ئۋه ۇشبول

 يـوقلىغىنى ېچنهرسـىنىڭ ھېرىـشتۈرىدىغان ئهتكهسـائاد-هخـت بۋهقاالاليدىغان 
 هســىتۋا ېچكىمنىــڭ ھۇدرىتىگه قــهتلىــك ئادال،ۇلــۇغ ئڭئالالھنىــ. ۇبىلىــد

 ڭئالالھنىـ. ۇ ئىـشىنىدهمهسـلىكىگه ئاسـتىدا ئهسـىرى تۋهبواللمايدىغانلىقىغا 
 هخلـى دۋه ئارىلىشىشىغا ۇشىغا، بولېرىك شېچكىمنىڭ باشقا ھۇدرىتىگهق-ۈچك

 ۇشـرىكالر مۋهكـاپىرالر . هلتۈرىـدۇ ئىمـان كهتمهيـدىغانلىقىغا يۈچىقىلىشىغا كـ
 نۇالردىبـ. ۇ ياشـايدهن بىـلهرلۈمىـدئ) يالغـان( بـوش ۋاملىـق داهكسىچه ئۇنىڭب
 هپارهت كه ئوغلى بىزگڭ ئالالھنىۈچۈن ئهمهللىرىمىز يامان ئۋه ۇناھگ «هزىلىرىب
ــهزىلىــرىب. ۇ قىلىــدېتىقــاد ئهپد» بولغــان) ۆددىگهرھــ(  ڭ ئالالھنىــۆزلىرىنى ئ
ــدىلىرى، بهتىــۋارئ«  بىــر هنهي. هيــدۇ د»ۇچرىمــايمىز جازاغــا ئۈچــۈن ئۇنىڭ شــهن

 هپ ئالالھدىن تىلناھلىرىمىزنىۇ گۇالر بار، ئئۇلۇغلىرىمىز ڭبىزنى«قىسىملىرى 
چىـراغ -هزىر نهڭرىلىرىگه ئاتالمىش كىچىك تهزىلىرىب. ۇ ئىشىنىدهپ د»ېرىدۇب

 ۇنـاھىمىزنى گهڭرىـدىن تڭ چـوۋۇرسـاق،يال) ېرىـپپـارا ب( قىلىپ ۇربانلىق قۋه
ىمىـز ېت خۇخسهت رۈچۈن ئىسيانلىرى ئۋه ۇناھ ئىشىنىپ، گهپ د،ېرىدۇ بهپتىل
 ېتىقـادچىالر سـاختا ئۋه يالغان ۇب. ۇ ئالدايدۆزىنى ئهنبىل ۆزلهر سېگهندهك د،بار
 ېئىزمچىئـات. ۇ بولىـدهرق يامـان ئىـشالرغا غهخـالق، ئهسكى ئۇناھ، گۋاملىقدا
 ۇدرهت بولغــان بىــر ئىالھىــي قــۈچلــۈك كۆزلىرىــدىن ئهزهلــدىن ئهھــرىيلهرد
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 ېلىنىـدىغانلىقىغا ئېـسابن ھهمهللىرىدىيامان ئ- ياخشىۇنيادىكى د،هرىپىدىنت
 ۋه خالىغـان يامـانلىق ۆزلىرى ھاياتىـدا ئـۇنيـا دۇ بـۈچۈن ئۇنىڭش. هنمهيدۇئىش

 ۇلىرىكىـشىلىك ئـارز. ېساباليدۇ ھهركىن ئۆزلىرىنى ئۈچۈن ئهمهللىرى ئهسكىئ
 .ۆتىدۇ ئۇپ بولهندىسى بهپسىنىڭ نۆز ئۇالر ئۋه »ۇداسىخ «ۇالرنىڭئ

 ۋه ۈمىتــسىزلىكته زامــان ئېچبىــر كىــشى ھېيتقــانئىمــان ئ -بهشــىنچى
 ڭ بايلىقالرنىـۈتـۈن پ، ئاسـمان زېمىنـدىكى ئـۇۈنكىچـ. ۇ قالمايـدۈشكۈنلۈكتهچ

  بولغـان ئالالھقـا ئىمـان هكـسىز چۇدرىتى قۋه هپقىتى شهرھهمىتى،ئىگىسى، م
كـسىز ه چۋه هسـهللى تهۋقۇلئـادده پهلـبىگه قڭ كىـشىنىۇ ئىمان ئـۇب. ېيتقانئ

 ئىـشىكلىرى تاقىلىـپ ىـدۈم ئۈتۈن پۇنيادىكى دۇ بۇنىڭغائ. ېغىشاليدۇ بهنچئىش
 هتكهنـدىمۇ، كۇچراپ ئـهغلـۇبىيهتكه خىل يوللىرىدا مهر ھهۋهبنىڭ سۇ،قالغاندىم

 ئالالھقـا بولغـان هلبىـدىكى قۋهتكهندىمۇ، تاشـلىهپبىرل- بىرۇنى ئۇناسىۋهتلهرم
 هنچتىن ئىـشۋه ئىمـان ۇ بـۇئ. هيدۇتمۋه تاشلىېچقاچان ھۇنى ئهنچ ئىشۋهئىمان 

ــپ، ئهدهتم ــى يېلى ــ ئېڭ ــلدلهرۈمى ــ (هن بى ــار دۇدايىمخ ــسىنىم) هپ ب  ۇجادىلى
 بىــر ۇنــداق مهلبىــده قهھرىيلهرنىــڭ دۋه ۇشــرىكالركــاپىرالر، م. ۋامالشــتۇرىدۇدا
 ۈنكىچــ. ۈمىدســىز ئۋه ۇنچــاق قورقۇالرئــ.  يــوقهنبهســى مهنچ ئىــشۋه هســهللىت
 هزهرىيىـدىن نۇرۇق قـۋه هڭرىلىرى ساختا تۋهيالغان  -رىهكلى ئارقا تىرۇالرنىڭئ

 ،ۇچرىغانـدا ئهغلـۇبىيهتكه بىـر قىيىنچىلىققـا، مۇالر ئـۈچـۈن ئۇنىڭش. هترئىبا
 .ۆلتۈرۈۋالىدۇ ئۆزىنى ئهتتا ھۇ، چارىسىز قالىدۈمىدسىزلىنىپئ

 هتتـاق-هۋر سـهت، جاساره قىلغان كىشىدېتىقاد ئهلىمىگه كۇب -ئالتىنچى
 ڭ ئىنــسان ئالالھنىــۇبـ. ۇ ھاسـىل بولىــدهنچ ئىــشهتئىـي ئالالھقـا بولغــان قۋه
 هدهم قۈچـــۈن ئىجـــرا قىلىـــش ئۇيرۇقلىرىنى بـــۇنىـــڭ ئۆزلهپ،ازىلىقىنـــى كـــر

 ۈنتـۈپ« ئارقىـسىدا ۇ، قىـيىن ئىـش بولـسىمۋه ڭ قانـداق چـوهرتاشلىغاندا، ھ
 ياردىمى بارلىقىغا ۋه ۈچى كڭنى» بولغان ئالالھۆكۈمدارى ھېمىننىڭ زۋهئاسمان 
 ۇنيـادىكىد. ېرىـدۇ بهت جاسـارۋه ۈچ كـهك تاغـدۇنىڭغـا ئهنچ ئىـشۇب. ۇئىشىنىد
 ۇنىـــڭ ئۇ ئالـــدىغا چىقـــسىمۇنىــڭ قىيىـــنچىلىقالر بىرلىـــشىپ ئۋه ۇتوســالغ

 .ۇندۇرالمايدۇھىممىتىنى س
. ۇ بولىــدۈرهكلىـك كىـشى يهلتـۈرگهن ئىمــان كهلىمىـگه كۇبـ -يهتتىنچـى

بىرىنچىـسى، .  بـارهھـۋال ئىككـى ئۇنـداق مۇتىـدىغان ئىنـساننى قورقهسلىدهئ
 ېلىـشتىنچاقىـسىدىن ئايرىلىـپ ق-اال بـۋه ۈلكىمـ- مـالۆلۈمـدىن،ئىنـسان ئ

ــد ــ. ۇقورقى ــسى ئ ــدىن باشقى ــسى، ئالالھ ــدۇ ئۇنىئىككىنچى  هپ د،ۆلتۈرىۋېتهلهي
ئىنــسان . ۈشـىنىدۇ چهپ د،ۇمكىن مــۇتۇلـۇش قېچىــپ قۆلۈمـدىن ئۋه ورقىـدۇق
 ۇنـداق بۈرىكىـده يېـيىن، كهنگهندىن ئىـشهپد» ئالالھدىن باشـقا ئىـالھ يـوق«
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 ۋه ېنىنـى كىـشى جهنگهن ئىـشهلىمىـگه كۇ بۈنكىچ. ۇ قالمايدهر يۇنچالرغاقورق
 ۇالردىن بـۈنچۈ رازىلىقى ئڭئالالھنى. ۇ بىلىدهرگهنلىكىنى بڭ ئالالھنىېلىنىم

 ېچبىـــرئىككىنچــى، ئالالھــدىن باشــقا ھ. هييــار دائىــم تهر ھېچىــشكه كۋاز
 ېنىنـى جۇنىـڭ ئڭ يـاكى بىـر قورالنىـۋان ئىنـسان، ھـايېچبىـر ھهيئىنىڭ،ش
-ۋاقتـى ۆلۈم ئۇنىڭئالالھ ئ. ۇ يوقلىغىنى بىلىدۇدرىتىق-ۈچ قىلىشقا كهبزىق

-ۋاقتى هلسىمۇ، كرلىشىپ بىۈچلهر كۈتۈن پۇنيادىكىد. هلگىلىگهنسائىتىنى ب
. ۇ ئااللمايـدېنىنـى جۇنىـڭ ئېيىن ياكى كۋه ئىلگىرى ۇرۇپ، تهلمهيسائىتى ك

 ېچ كىشى ھـۇر باتۋه قورقماس هك كىشىدېيتقان ئالالھقا ئىمان ئۈچۈن ئۇنىڭش
 هڭ ئۈشـمهنلىرى، يامـان دهڭئ. ېكىندۈرهلمهيـدۇ چۇنى ئهرسه نېچھ.  يوقهردهي

 ۈشـمهنلىرى بولغـان دۈچلـۈكقـات ك-ۇىن قـاتمۆزىـد ئۋه ۇخـالىپلىرىقاتتىق م
 ئاتىــسىت دىنــسىزالرغا ۋه كــاپىرالر ۇشــرىكالر،م. ېلىــدۇ غالىــب كۈســتىدىنمۇئ
 هڭ ئۇنيــادا دچــۈنۈ ئۇالر ئــهلــسۇن؟ كهدىــن نه ئىــرادۈيــۈك بۋه هت جاســارۇنـداقب

 ۆلـۈم ئۇالر، ئـۆلۈم،ئ - قورقىدىغىنىهڭ، ئ)ېنىج( ھاياتلىرى هرسه نهتلىكقىمم
 هپ د،ۇ بولىـدۇتـۇلغىلى قېچىـپ قۇنىڭـدىن ئۋه ېلىـدۇ قولىـدىن كۈشمهننىڭد

 .ۇئىشىنىد
ــهككىزىنچى ــوق« -س ــالھ ي ــقا ئى ــدىن باش ــان ئهپد» ئالالھ ــان ئىم  ېيتق

) ئىچـى تـار (هسـهتخورھ. ېلىدۇ كنهتچا قانائۋه هڭ كۆكسىك-ۆڭلى كڭكىشىنى
 ۈچـۈن ئۇش بولـه ئىـگۇۋهپپهقىيهتكهم. ېرىلمهيدۇ بهۋهسلهرگهھ-ۋايى ھاهمهس،ئ

. هلتۈرمهيــدۇ كهقلىگىمــۇ قىلىــشنى ئهسكهشــلىك پۋهيولــسىزلىق قىلىــش 
 ه ئــالالھ خالىغــان كىــشىگۇنى ئــۋه هنلىكىــگه ئىگىــسى ئــالالھ ئىكايلىقنىــڭب

 ۇدرهتقـ-ۈچ كـۆھرهت، شـهت،ئىزز. ۇ ئىشىنىداېرىدىغانلىقىغخالىغان مىقداردا ب
 ۇنى ئۋه هنلىكىگه باغلىق ئىكه ئىرادىسىگڭ ئالالھنىهممىسى ھۇالر بۇق، ھوقۋه

ــسىگهخالىغــان ب ــدىغانلىقىغا، ئىنــساننىهندى ــا قىلى ــڭ ئات ــر هرده يۇ ب  بىردىنبى
ـــسى ـــشىپ ئىـــشلهدهر قهتكهنـــگه يۇدرىتىقـــ -ۋهزىپى  هت ئىبـــارهشتىن تىرى

ــگهئىك ــشىنهنلىكى ــبهغ. ۇىد ئى ــاكى مهلى ــۇبىيهت، ي ــڭ بهغل ــسى ھۇالرنى  هممى
 ڭ ئالالھنىـۇالرنى بڭ باشقا بىرسىنىهنلىكىنى، ئىنايىتى ئىكۇتپى لڭئالالھنى

 ۇدرىتى قـهرگۈزۈشـكه ببولـۇپ ۋاسـىته يـاكى ۋه ېلىـشى قۇپئاتا قىلىشىنى توس
 .ۇ بىلىدهتمهيدىغانلىقىنىي

 دىنـسىزالر ېئىزمچى ئـاتهۋ كـاپىرالر ۇشـرىكالر، بولـسا، مهرهپـته بىر تباشقا
 ۇنيـــادىكى دۋه  تىرىـــشچانلىقىغاۆزىمىزنىـــڭ ئهغلـــۇبىيهت يـــاكى مۋه هلىـــبهغ
 ۇبــ. ۇ قارايــدهپ د، يــاكى قارشــى چىقىــشىغا بــاغلىقۋه ه يــاردىمىگۈچلهرنىــڭك
 ۇۋهپپهقىيهتكهمـ .ېلىـدۇ كهسـهتخور ھۋه ۆز ئـاچكۋاملىـق داۇالر ئـهن بىـلهۋهبس
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ــشىشئ ــۈن ئېرى ــارىخورلۈچ ــامه خۇق، پ ــنتچىلىك،ۇش ــات ت-ه پىت ــرىشپاس  ۋه ې
 ئىــشلىتىپ ۇسـۇلالرنى ئهسـكهش پۋه هبىــھ خىـل قهر ھهك قىلىـشتۇيىقهسـتس

 ڭباشــــقىالرنى. ۇ قىلىــــدهســــكىلىكلهرنى ئهمــــمه ھېلىــــدىغانقولىــــدىن ك
ـــده كۇۋهپپهقىيهتلىرىنىمـــ ـــدۇ ئىچـــى كۆرگهن ـــڭقارشـــى ت. ۆيى  هرهپتىكىلهرنى

 يامـانلىقنى همـمه ھدىغانېلىـ قولىـدىن كۈچـۈن يوققا چىقىـرىش ئۇتۇقلىرىنىئ
 .ۇقىلىشتىن يانمايد

ئىنـسان  -هسـىرى تۇھىم مهڭ ئڭنى»  الئىالھه ئىللهلالھ« -توققۇزىنچى
 ۇرىدىغان ئاشــهمهلــگه ئهتئىــي قۋه ۇنىدۇ بويــسهمرلىــرىگه ئۋه ۇن قــانڭئالالھنىــ

 ۋه هخپىـي مۈتـۈن پڭ كىـشى، ئالالھنىـهلتۈرگهن ئىمان كهلىمىگه كۇب. ۇبولىد
 ه بىــزگالھ ئــالۋه ۇ ئىــشىنىدۇرىــدىغانلىقىغا تۆرۈپ بىلىــپ كــنىهرســىئاشــكارا ن

. ۇ بىلىدهپ د،ېقىنىمىزدا يهك بۇدىنم)ت -ۇرىمىز تومۈرهنگ (ۇرىمىزتوم» شاھ«
 ڭغۇلۇقتـا قاراېچىده پىنھان جايالردا، كۇشقاق،پ-ۇلۇڭ بهپ دۆرمهيدۇ كېچكىمھ

يامـان -خـشىيا. ۇرىـدۇ تۆرۈپ ئىشلىرىمىزنى ئـالالھ كـهسكى ئۋه ۇناھقىلغان گ
 قاتالملىرىـدىكى ڭقـۇر چوهڭ ئڭىزنىـهلبىم قۋه ۈشـهنچىلىرىمىزنى چۋهخىيال 

 ېچ ئالالھدىن ھهمما قاالاليمىز، ئۇرۇپباشقىالردىن يوش. ۇ بىلىدۇنىيىتىمىزنىم
 ېتهلهيمىـز، كۇتۇلـۇپ قېچىپ قانداق كىشىدىن قهرھ. ۇرالمايمىز يوشهرسىنىن
 هلتهنىتىدىن سـڭئالالھنىـ. ايمىز قاچالمـۇدرىتىـدىنق-ۈچ كـڭ ئالالھنىـهممائ
 ،ۈچهيگهنــسېرى كېتىقــاد ئۋه ئىمــان ۇمانــا بــ. هلمهيمىــزتې چىقىــپ كېچىــپق

ئـالالھ . ۇ ئاشـىدۇنچه شهتچانلىق بولغان ئىتائۇيرۇقلىرىغا بۋه ۇن قانڭئالالھنى
 ھـېچكىم همـرىگه، ئڭئالالھنىـ. ۇ قىلغـان ئىـشالردىن قاچىـدهنئى مۋهتوسقان 

. ۇ قىلىـدهمهل ئهتئىـي قۇ جاي بولـسىمۇز يالغمهيدىغانۆرهليوق، باشقا بىرى ك
 ئىالھىي بىر ۇرىدىغانلىقىغا، تۆزىتىپ بايقاپ كۇنى جايدا ئ ئالالھ ھهر ئۇ،ۈنكىچ
 ئىمــان ۇرىــدىغانلىقىغا قىلىــپ تهت نــازارۈســتىده ئۇنىــڭ دائىــم ئهر ھهپــتىشت
 قىنىېتهلمهيـدىغانلى كۇتۇلـۇپ قىلىـپ قېچقانـداق ھهتتىن نـازارۇ بۋه ېيتقانئ

 ۇمكىن مـۇتۇلـۇش قۆكۈمىـدىن ھۇنىيهتنىـڭ ئىالھىي قانۇ بۇنداقال،ش. هنبىلگ
 سـوراققا تارتىـشىدىن هھكىمىـسىنىڭ مهت بىلىپ، ئىالھىي ئادالهمهسلىكىنىئ
ــهرھ ــدۇ تۇپ زامــان قورق  بىرىنچــى ۇشــنىڭ بولۇســۇلمان مۈچــۈن ئۇنىڭشــ. ۇرى

ــالھ « -هرتىشــ ــالھه ئىللهل ــى ي،» الئى ــهن ــقا ئى ــوق د ئالالھــدىن باش  هپالھ ي
 ۆتكىنىمىزدهك، ئــۆزلهپدا ســۇقىرىــي. هت ئىبــارېيتىــشتىنئىــشىنىپ ئىمــان ئ

بىر كىشى . ۇ بولىدېگهن دۇچى قىلغهت ئىتائۇنغۇچى، ئالالھقا بويس»ۇسۇلمانم«
لىقىغـا » يـوقهيئى بىر شېچقانداق قىلىشقا اليىق ھهتئالالھدىن باشقا ئىباد«
 .همهس ئۇمكىن قىلىشى مهتىتائ ئالالھقا ئڭ كىشىنىۇ ئهنمىسه، ئىشهتئىيق
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ــالالھنى ــر دئ ــان ئهپ بى ــپ ئىم ــتىش، بىلى ــز پېي ــى ھهيغهمبىرىمى  هزرىت
 ئاساسـى پرىنـسىپى، ۋه ۇھىم مهڭ ئهلىماتىنىڭ تهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهدم

 ۇن قانېتىقاد، ئۈتۈن باشقا پڭئىسالمنى. هنبىئى مۈچ كۋه يىلتىزى ڭئىسالمنى
 ۇالرنىـڭب. ۇرۇلغـان پرىنـسىپ ئاساسـىغا قۇب هممىسى ھهرمانلىرىنىڭپ-همر ئۋه
 ئاساسـى ۇ بـهگهرئ. ۇ ئالىـدۇۋۋهتقـ-ۈچ پرىنـسىپتىن كـهركىزى مۇ بهممىسىھ

 .ۇلىق رولىنى يوقىتىد»ئىسالم« ئىسالم هتىجىده نۋېتىلسه،پرىنسىپ چىقىرى
 

 هلتۈرۈش ئىمان كهرىشتىلىرىگه پئالالھنىڭ
 

 ئىمـــان هپ د،ار بـــهرىـــشتىلىرى پڭ بىزنـــى ئالالھنىـــپهيغهمبىرىمىـــز
ــشىمىزنىئ ــان بېيتى ــۇ. ۇيرۇغ ــڭب ــسالمدا ئىماننى ــ، ئى ــى ش  هرتىنى ئىككىنچ
 ، ئىنـساننىڭبـۇ ۈنكىچـ.  بىـرىهسـىلىلىرىدىن مۇھىم مـۋه ۇ قىلىـدهشكىلت
 پاسـكىنىچىلىقالرنى ۇشـرىكلىك، بولىدىغان مۇ توسالغۈچۈن ئېتىقادى ئهۋھىدت

 .يدۇتازىال
ــدا ــيۇقىرى ــۆزلهپ س ــرىك مۆتكىنىمىزدهك، ئ ــداق مالرۇش ــل ۇن ــى خى  ئىكك

 :هلتۈرىدۇ كېرىك ئالالھقا شهخلۇقنىم
 ، ھهيۋهتلىـكۇ، سـ)هشئـات( ئـوت ۇلتۇز،، ئاي، ي)ۇياشق (ۈن كبىرىنچىسى،

 هھهتته ماددىي جۆرهلهيدىغان كهن بىلۆزىمىز ئىنسان قاتارلىق كۈيۈك بۋه ۋانھاي
 . بولغانالرهۋجۇدم

 هھهتــته مــاددىي جۆرهلمهيــدىغان، كهن بىــلۆزى ئىنــسان كــئىككىنچىــسى،
 ۆزگه خىيال قىلىنغان كـهپ دۇرىدۇ كائىناتتىكى ئىشالرنى باشقهمهس، ئهۋجۇدم
ــدىغانك ــبلهر غۆرۈنمهي ــىلهنم. هيى ــ: هس ــشقا ۇالردىنب ــامال چىقىرى ــى ش  بىرس
تىقـاد ې ئهپ د،ېرىـدۇ بۇقلـۇق بىرسـى يورۇرىـدۇ، ياغدۇر بىرسـى يـامغۇئهككهل،م

 .قىلىنغانغا ئوخشاش
 هھهتــته مــاددىي جهرســىلهر نهنگهن ئىــشهپ د»ۇداالرخــ «ۈردىكىبىرىنچــى تــ

ئالالھـدىن باشـقا ئىـالھ «. ۇرىـدۇ تۆرۈپ ئىنسان كۇالرنى بولغانلىقتىن ئهۋجۇدم
ــوق ــگهند» ي ــان ئىكۇنىــڭ بهلىــمه كې ــهنلىكىنــى يالغ  ســاختا ۇ ئىــسپاتالپ، ئ

ــادنىئ ــسىتىپ سېتىق ــاددىي ن. ۇ تاشــاليدې ــدىكىلىرى م ــهئىككىنچــى خىل  هرس
 ۋه ســىرلىق ۆرهلمىگهنلىكتىن كــهن بىــلۆزى ئىنــسانالر كــۋه بولمىغــانلىقتىن

 . ھالدا بولغانالرۇرۇن يوشهخلۇقاتتىنم
 ۇالرغـا مانـا بۆپىنچه كـۇشـرىكالر قىلىـدىغان مېتىقـاد ئگه»هڭـرىلهر تكۆپ«

 هپ دهرزهنتلىــرى پۇدانىــڭ خۋه الر»ۇداكىچىــك خــ-ڭچــو «ۇالرنىبــ. ۇئىــشىنىد
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ئـالالھنى . ۇچىـراغ قىلىـشىد-هزىـراپ ن ئاتۇالرغا، ئ ياساپ چىقىپۈرهتلىرىنىس
 هسـىرىدىن تڭكنىېرى ش، ئىلمىنىهۋھىد تهت قىلىشتىن ئىبارېتىقاد ئهپبىر د
 .ۈرۈلگهن ئاساسى بىلده ئاالھىدۇ بڭ ئىماننىۈچۈن ئۇتماقپاك ت

 ېتىقــاد ئهپد»  بـالىلىرىۇدانىـڭخ «ۋه »ۇداالرخــ «ه، بىـزگپهيغهمبىرىمىـز
 ڭ ئالالھنىـهسـلىده ئ،هۋجۇداتالرنىـڭنىي م غايىب روھـاۆرۈنمهس كۇقىلىنغان ب

 ۈپىتى سۇلۇغلۇق ئڭ ئالالھنىۇالرنىڭب. ۈرگهن بىلدهنلىكىنىماالئىكىلىرى ئىك
 ئىنتـايىن ائىتىـده ئىتڭ ئالالھنىـۋاملىـق داۇالرئـ.  ئاالقىسى يـوقېچ ھهنبىل

ئـالالھ . ۇ سـىرتقا چىقمايـدۇ قىلچىمـهمرىـدىن ئۇنىـڭ ئهن بىـلهرمانبهردارلىقپ
 ئـالالھ ۇالر بـۋه ۈرگۈزىـدۇ ئارقىلىق يۇالرنى ب)پادىشاھلىقى (هلتهنىتى سۆزىنىڭئ

 ئىـش ۇستهقىل ئالدىلىرىغا مۆزئ. ۇناليدۇ ئورۈتىسىزك-هم كۋهزىپىنى ۇرغانتاپش
 قاراشـلىرى ئاساسـىدا ئالالھقـا پىـالن ۆز ئـۋه يـوق ۇقلىرى ھوقـېـرىش بېلىپئ
 هلهپ تهتلالھدىن شـاپائ ئاۈچۈن قانداق بىر ئىنسان ئهرھ. ۇ قىاللمايدهقدىممۇت

 هش تىـلهدهت، م) قىلىـشهتئىبـاد (ۇنـۇش چوقۇالرغـائ.  يوقۇقىمۇقىلىش ھوق
). ت- خـورالشۆرۈش، كـهس پۆزىنىئـ( هزىللىـك بىـر رۈچـۈن ئىنـسان ئهسلىدهئ
 هم ئـادهزرىتـى ھهرىـشتىلهرنى پۈنى ئىنساننى ياراتقان بىرىنچـى كـالھ ئالۈنكىچ
 ۆپ كـۇالردىن ئهلهيھىسساالمغا ئهمئاد. دى ئىۇرغان قىلدهجده سهلهيھىسساالمغائ

 ۈزىگه يـهر يهلهيھىسـساالمنى ئهم ئـادۆرۈپ كـۈستۈن ئۇالردىنئىلىم ئاتا قىلدى، ئ
 ۇنىڭغــا ئۇرۇن بــڭ، ئىنــساننىۈچــۈن ئۇنىڭشــ. هيىنلىــدى قىلىــپ ت»هلىــپهخ«
 ۇ قىلىـشىدىنمهلهپ تهدهت قىلىـپ مهجده سـۇنىـڭ ئهمـدى قىلغانالرغا ئهجدهس

 ۇ؟ بوالمدهزىللىك رهزىياد
 هتئىبــاد (ۇنۇشــنى چوقهرگه مــاالئىكىلهلهيھىســساالم ئۇھهممهد مــھهزرىتــى

.  قىلـدىهنئـىقىلىـشنى م) ئورتـاق (ېرىك ئالالھقـا شـۇلۇغلۇقتـا، ئ)قىلىشنى
ــائ ــڭ ئهمم ــۇالرنى ــنا مڭ ئالالھنى ــۇغ ئۇستهس ــۇقلىرى مۇل ــهخل ــۈن پۇپ، بول  ۈت
 ڭم ئالالھنىـــ دائىـــهر ھۇالرئـــ. ۈردى بىلـــدهنلىكىنـــى پـــاك ئىكۇنـــاھالردىنگ
 هشـغۇل مهن قىلىـش بىـلهتئىبـاد-هت ئىجرا قىلىش، ئالالھقا تائۇيرۇقلىرىنىب

 فىتــرى ۈرۈلگهن بىلــده بىــزگهرىپىــدىن تهيغهمبىرىمىــز پۇالرنىــڭ ئۇبــ. ۇبولىــد
 هرىـشتىلىرىدىن پۇئالالھ بـ. هتئاالھىدىلىكلىرىدىن ئىبار) ت-يارىتىلىشتىكى(
 هن بىـــلۋهھىـــي هلىـــرىگهيغهمبهر پۆز ئـــارقىلىق ئـــهلهيھىســـساالم ئهبرائىـــلج

 ۇرئـــان قهلهيھىســـساالمغا ئۇھهممهد مـــهزرىتـــىھ. هتكـــۈزگهن يۇقلىرىنىيوليــور
 . ئارقىلىق نازىل بولغانهلهيھىسساالم ئهبرائىل جهتلىرىمۇئاي

 ه بىـرلىكتهن بىز بىلهتراپىمىزدا ئۋاملىق داهرىشتىلهرنىڭ باشقا پبۇالردىن
 ۇبــ. ۈرۈلگهن بىلــدۇرىــدىغانلىقى تتىــپۆزى دائىــم كهربولىــدىغانلىقى، بىزنــى ھ
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 هرىكهتلىرىمىزنـــى ھهمهللىرىمىزنـــى،يامـــان ئ- بىـــر ياخـــشىهر ھۇنيـــادىكىد
ــاتىرىل ــساننىهر ھهپ،خ ــسىنى يڭ ئىن ــات خاتىرى ــپ ھاي ــد تېزى  ۋهىغانلىقى ۇرى

 ۇنيـا دۇ ئالـدىغا بـارغىنىمىزدا بـڭ قايتا تىرىلىـپ ئالالھنىـېيىن، كۆلگهندىنئ
 ئالالھقـا نى»همالىمىز ئهنام «هنى دوكالتىنى، يڭزنىھاياتىدىكى قىلمىشلىرىمى

 ۇ قارىغان ياكى ئـهپ دهھمىيهتسىز بىز ئۇنيادا دۇب. ۈرۈلگهن بىلدۇنىدىغانلىقىس
ـــىھ ـــهرىكىتىمىزن ـــېچكىم ھ ـــان تونهپ دۆرمىگهن ك ـــكارا ۋه ۇرۇن يوشـــۇغ  ئاش

 ېزىلغـان يېتـى پۆز ئـهپبىـرل- بىـرهممىـسى ھۇالرنىـڭ بۇن،ئىشلىرىمىز بولـس
 .ۇبولىد

 هقهتپ. ۈرۈلمىگهن بىلـده ماھىيىتى بىزگهسلى ئهرنىڭل)هماالئىك (پهرىشته
 ۇقتۇرۇلــۇپ، ئــارقىلىق ئهيغهمبىرىمىــز پۋهزىپىلىــرى ۋه ئاالھىــدىلىكلىرى هزىب
ــشتىلهرنىڭپ ــۇدىيىتىگه مهرى ــشىمىز بهۋج ــان ئىشىنى ــشتىلهرنىڭپ. ۇيرۇلغ  هرى

 ه بىــزدئۈچــۈن  باشــقا ئاالھىــدىلىكلىرىنى بىلىــشۋه ۈپىتىنىمــاھىيىتىنى، ســ
 بىـر خىـل ۇر قانـداقتۇالرغـا ئهن خىيالىمىز بىلۈچۈن ئۇنىڭش. باشقا يول يوق

. همهس ئهرســـه باشـــقا نهخمهقلىقـــتىن چىقىـــش ئۇپ توقـــۈپهت ســـۋه ۈرهتســـ
 ئىـشىنىپ ېتـى پۇ بولـسا، شـۈرگهن قانـداق بىلـده بىزگۇالرنى ئهيغهمبىرىمىزپ

 ۇفرى قىلىــش كــاركــ ئىنهپ يــوق دهرىــشتىلهرنىپ. ېــرهك قىلىــشىمىز كۇلقوبـ
ــسابلىنىدۇھ ــ. ې ــۈنكى،چ ــدىن، ئ ــوق دۇالرنى بىرىنچى ــشقا هپ ي ــار قىلى  ئىنك

 بـارلىقىنى ئىنكـار قىلىـش هرىـشتىلهرنىڭئىككىنچىـدىن، پ. ئاساسىمىز يـوق
 بىـر ڭ كاپىرلىقنىـ،ۇپ بولـهنمهسلىك ئىـشۈزىگه سـهيغهمبىرىمىزنىـڭ پهسلىدهئ

ــسى ــز پ. ئىپادى ــشتىلهرنىڭبى ــا مهرى ــت،هقه پهۋجۇدلۇقىغ ــي ھڭ ئالالھنى  هقىقى
 .ېيتىمىز ئىشىنىپ ئىمان ئهلىماتلىرىغا تۈرگهن بىلدهيغهمبىرىنىڭپ

 
 هلتۈرۈش كىتابلىرىغا ئىمان كئالالھنىڭ

 
 هلتۈرۈش نازىل قىلغان كىتابلىرىغا ئىمان كهيغهمبهرلىرىگه پۆز ئئالالھنىڭ

 هلهيھىســساالم ئۇھهممهد مــهزرىتــى ھۇپ، بولــۈچىنچىــسى ئڭئىمــان ئاساســىنى
 .ۈرۈلگهنئارقىلىق بىلد
 نازىـل هيغهمـبهرلهرگه پهلگهن كۇرۇن بهلهيھىسساالمدىن ئۇھهممهد مھهزرىتى

 نازىـل هلهيھىسـساالمغا ئۇھهممهد مـهزرىتـى ھهممىـسى ھڭقىلىنغان كىتابالرنى
ــان ق ــانبولغ ــلۋاســىته ۋه هكىل ئوخــشاش شــهرىمــگه كۇرئ ــگهن كهن بى ــ. هل  ۇب
 هزرىتـىھ - ئىـسىملىرىهزىلىرىنىـڭ بۈرۈلگهنلىرىـدىن بىلده بىـزگڭكىتابالرنى

 ۇسـا مهزرىتـى، ھ» ئىبـراھىمۇھۇفىس« نازىل بولغان هلهيھىسساالمغائىبراھىم ئ



 

 .73. 

 نازىـل هلهيھىسـساالمغا ئۋۇد داهزرىتى ھ،»هۋراتت« نازىل بولغان هلهيھىسساالمغائ
. »ئىنجىـل« نازىـل بولغـان هلهيھىسساالمغا ئىيسا ئهزرىتى ھۋه »هبۇرز«بولغان 

 ه ئىـــسمى بىـــزگڭ كىتابالرنىـــكهلـــگهن هيغهمـــبهرلهرگه باشـــقا پۇالردىنبـــ
 ه مـاھىيىتىگهسـلى ئڭ باشقا دىنـى كىتابالرنىـۇالردىن ب،ۈرۈلمىگهنلىكتىنبىلد
 ۈتـۈن پهلـگهن كهرهپـتىن ئـالالھ تهممـائ. ېيهلمهيمىز دهرسه بىر نهن بىلهنچئىش

 .ېيتىمىز ئىمان ئهپ دهرھهقكىتابالرنى ب
 ۇنيــاداھــازىر د»  ئىبــراھىمۇھۇفىســ« ردىن كىتــابالۈرۈلگهن بىلــدئىــسمى

 ۋه ئىنجىـل خرىـستىئان ۋه هۋرات تهبـۇر،قالغان كىتـابالردىن ز. همهس ئهۋجۇدم
 هممىسى ھڭ كىتابالرنىۇ به، بىزگهرىم كۇرئان قهممائ.  قولىدا بارهھۇدىيالرنىڭي

نى  قاراشـلىرىۆز ئئىنسانالر ۋه ۆزگهرتىلگهنلىكىنى ئۇزۇلۇپ بهرىپىدىنئىنسانالر ت
 .ۇ قىلىدهۋهر خۆزگهرتىۋهتكهنلىكىنى ئهن تامامۇپقوش

ـــۇ ـــهســـلىدىن ئڭ كىتابالرنىـــب  ېنىقكـــى، ئهدهر قۇ شـــۆزگهرتىلگهنلىكى ئ
 ۋه ئورىگىنــال ېچبىــرى كىتــابالردىن ھۇ بــۆزلىرى، ئــهھــۇدىيالر يۋهخرىـستىئان 

 بىـر ېكىـستلهر تۇ بـېـرى بهسىرلهردىن ئۈنكىچ. همهسلىكى ئۇيغۇن ئېكىستكهت
ــــانچ ــــت قهق ــــىمې ــــۋه ۆزگهرتىلگهنلىكى ئ ــــشلهر ئۇ ب ــــازىرمۆزگهرتى  ۋام داۇ ھ

 هرجىمىلىرىمۇ تۇپ، بولېكىستلهر تهرجىمه تهممىسى ھۇالرنىڭ بۋاتقانلىقى،قىلى
 كىتـابالرنى ۇبىـز بـ. ۇ قىلىـدېتىـراپ ئوخشىمايدىغانلىقىنى ئېچ ھهبىرىگ-بىر

 هرنىـڭرىل ئىباه بايانلىرىـدىكى ئىپـادۋه هزمۇن مۇنىڭ بۆرسهك، قىلىپ كهتقىقت
 ۋه كــاالمى ڭئالالھنىــ. ۆرســىتىدۇ كۇق ئوچــهمهســلىكىنى ئۆزى ســڭئالالھنىــ

 كــاالمى، قايــسى ڭقايــسى ئالالھنىــ. ۇرۇۋېتىلگهن ئارىالشــتۆزىئىنــسان ســ
.  يـوقۋاسـىته يول ياكى ېچبىر ھه بىزدۈچۈن بىلىش ئۇنى بۆزى، سڭئىنساننى

 هرىمنىڭ كۇرئانقىنى ق ئالالھ كاالمى بولغانلىڭ كىتابالرنىۇ بىز بۈچۈن ئۇنىڭش
ــ« ــالالھ ئ ــرى پۆزئ ــارقهيغهمبهرلى ــىلىق ئ ــانلىقىنى، ب ــل قىلغ ــابالر نازى  ۇ كىت

 هۋهتىلگهنلىكىنـى، ئهرىپىـدىن ئوخـشاشال بىـر ئـالالھ تهممىـسى ھڭكىتابالرنى
 بىــر ېڭـى ي، نازىــل قىلىنىـشى بولــساۇپ بىــر ئىالھىـي كىتــاب بولـۇرئاننىـڭق

 ڭ ئالالھنىـۆتكهنـسېرىنـسانالر زامـان ئ ئىهقهت بولماسـتىن، په ھادىـسهئاالھىد
 ۆزگهرتىــۋهتكهن، ئۇزۇپ بــۈزۈپ كىرگــۈزىتىش تــهيلىــچه مۆزا ئــهرمانلىرىغــپ-همــرئ

ـــكهن كۇنتـــۇپيوقىتىـــپ ئ ـــڭ چاغـــدا، ئالالھنىـــهت  ېڭىـــدىن يۇيرۇقلىرىنى ب
 نازىـل قىلىنغانلىقىغـا ئىـشىنىپ، ۈچـۈن ئېـرىش بهلىـمخاتىرىلىنىپ قايتـا ت

 قىلىــپ ئىمــان هت ئىتــائهمــرىگه ئېــگهند »هلتــۈرۈش ئىمــان كهســتىقالپت
 هڭ ئڭ كىتابالرنىـۇقهددهس يوللىغـان مـهنـدىلىرىگه ئالالھ بۇرئان،ق. ېيتىمىزئ

 ۇالربـ.  بـارهرقلىـرى پهزى كىتـابالردىن بۇقهددهس مـۇرۇنقى بۇنىڭئ. ئاخىرقىسى
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 :ۆۋهندىكىچهت
 ئورىگىنـال هسـلى ئهممىـسىده ھڭ كىتابالرنىـۇقهددهس مۇرۇنقى ببىرىنچى،

ـــستېكت ـــۈنلهي پى ـــوقۈت ـــانق.  ي ـــم كۇرئ ـــسا ھهرى ـــى بول ـــهزرىت  ۇھهممهد م
 هتتـا ھهلىمىسى، كېچبىر ھۇپ، بولهۋجۇد مېتى نازىل بولغان پهلهيھىسساالمغائ

 ىمىزدا بولسا ھـازىر قـولهرىم كۇرئانق.  يوقۆزگهرتىلگىنى ئهشمۇ پېكىت،بىر چ
 گۈسـىهل كـاالمى كۇ بـڭئالالھنىـ. هۋجـۇد مهن بىـلهكلى شېكىستئورىگىنال ت

 . قىلىنماقتاۇھاپىزهت مهن بىلهت دىققۈچۈنزامان ئ
 كــاالمى ڭ كىتـابالردا ئىنــسانالر ئالالھنىــۇقهددهس مــبــۇرۇنقى ئىككىنچـى،

 هرىمـده كۇرئـان قهقهتپ. ۇرۇۋهتكهن ئارىالشـتهبىـرىگ- بىرۆزىنى ئىنسان سهنبىل
 هقىقهتنــى ھۇبــ.  ســاقالنغانهيــنهن ئهن ســاپلىقى بىــلۆز كــاالمى ئــڭئالالھنىــ

 . قىلماقتاېتىراپ ئۇسالمغا قارشى بولغانالرمئى
ــۈچىنچى، ــادىكى دئ ــڭ باشــقا قۇني ــارىخى هۋملهرنى ــابلىرىنى ت ــي كىت  دىنى

 ۋه  هيهرده قاچان، قهزىلىرىب. همهس ئۇمكىن ئىسپاتالش مېنىق تازا ئهھهتتىنج
 هرىمنىڭ كۇرئان قهممائ. ۇ بىلگىلى بولمايدهلگهنلىكىنىمۇ كهيغهمبهرگهقايسى پ

 هدهر قۇ شـهلىللىـرى دڭ نازىل بولغانلىقىنىهلهيھىسساالمغا ئۇھهممهدم هزرىتىھ
 ۆپ كـهڭ ئىـسالمنى ئهنلىكـى، قايىـل قىالرلىـق ئىكۋه ۈچلـۈك تـوغرا، كۆپ،ك
 ۇرئـانق. هلتۈرمهيـدۇ كۈبھىشـ-هك شـهلگهنده كهرگه بىر يۇ قىلىدىغانالرمهنقىدت
 ۋه قاچان لىرىنىڭهرمانپ-همر ئۋه ۇق يوليورڭ ئالالھنىهتلىرىنىڭ، ئايهرىمنىڭك
 هكىلده بىـــر شـــهســـكىن كۋه ېنىـــق نازىـــل بولغـــانلىقى ناھـــايىتى ئهيهردهق

 .هكتهبىلىنم
 ئائىـت هۋرگه دهدىمكـى كىتـابالر ناھـايىتى قۇقهددهس مـۇرۇنقى بتۆتىنچى،

»  تىـلۆلـۈكئ« يوقىلىـپ ۆتكهنـسېرى تىلالر زامـان ئۇب. ېزىلغان يهنتىل بىل
ــالىتىگ ــپ كهھ ــدى ېلى ــۋه قال ــدىغانالرم تىلالرۇ ب ــى قوللىنى ــازىر دۇن ــادا ھ  ۇني
 كىـشى ه قـانچر بىـۇنيـادا دهر كىـشىلهيـدىغان دهن تىلالرنى بىلىمۇب. قالمىدى
.  بولماس ئىدىۇمكىن مۈشىنىش چۇپ ئوقۇنى زامانىمىزدا ئهقدىردىمۇ،بولغان ت

 هۋجـۇد مهن بىـلهكلى ئورىگىنال شـۋه تىلى هسلىدىكى كىتابالر ھازىر ئۇ ئهگهرئ
.  بولمـايتتىۇرغىلى ئاشـهمهلـگه ئهمرلىرىنىمـۇ ئۇنىـڭ زامانىمىزدا ئۇ،بولغاندىم

 ئىنسان همىليونالرچ.  بىر تىلۋاتقان ياشاسا تىلى بولهرىمنىڭ كۇرئان قېكىنل
 ۇ ئىنسان به مىليونالرچهنهي. ۆزلىشىدۇ سهن تىل بىلۇ بۋه ۇ تىلنى قوللىنىدۇب

ــدۇ كۈشــىنىپ چۋه ۇتىلنــى بىلىــد ــدهې يهر ھۇنيانىــڭد. ېتهلهي ــرى  تىلنــى ۇ ب
. ۆگىنهلهيـدۇ تىلنـى ئۇ بـهم قانداق ئادهرھ.  بارۇنلىرى ئورۆگىتىش ئۆگىنىش،ئ
 تىلنـى ۇ بـهرده يهر ھۈچـۈن ئهر بولمىغـان كىـشىلۇرسـىتى پۋاقتى، هشكۆگىنىئ
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 هر كىــشىلېرهلهيــدىغان بۈشــهندۈرۈپ چهنىــسىنى مۇرئاننىــڭ قۋهبىلىــدىغان 
 .ېپىلىدۇت

 ه ئىچىــدهۋمــلهروخــشاش بولمىغــان ق قايــسى ئهر ھدۇنيــادىكى بهشــىنچى،
 هخـسۇس مهلقـلهرگه ئـايرىم خه بىرىـدهر كىتـابالر، ھۇقهددهس بولغـان مـهۋجۇدم

 قارىتىلغـان هۋرگه بىـر تـارىخى دهلـۇم بىـرى مهر ھۇالرنىـڭب. خىتاب قىلىنغان
 ۆزكامالرنى ئهھ ئېرهلهيدىغان بۋاب جاېھتىياجلىرىغا ئڭ چاغنىۇ شهقهت پۇپ،بول

 ۇالرغا بهمده ھ، يوقهت كىتابالرغا ھاجۇ ھازىر بۈچۈنمۇ ئۇنىڭش.  ئاالتتىهئىچىگ
 ۋه قهۋمئـايرىم - كىتـابالر ئـايرىمۇ بـېمهك،د. همهس ئۇمكىن مۇ قىلىشمهمهلئ
 هلقىـگه خۇنيـا دۈتـۈن پېچبىـرى ھۇالردىن بـۇپ، خـاس بولـهۋرگه تارىخى دهلۇمم

 هۋمـلهران ق خىتاب قىلىنغـۇنداقالش. تۇرىدۇ ۆرۈنۈپ كېنىققارىتىلمىغانلىقى ئ
 هكلىـك چهن بىـلهزگىـل بىـر تـارىخى مهلـۇم بولماسـتىن مهڭگۈلـۈك مۈچۈنمۇئ

 بىــر هر ھۇنىــڭئ. ۇ ئىنــسانالرغا خىتــاب قىلىــدۈتــۈن پۇرئــان قهممــائ. بولغــان
.  ئىنسانالرغا قارىتىلغانۈتۈن چاقىرىقالر پۆكمىدىكى بىر ھهر ھهلىمىسىدىكى،ك
 ۈمله قاراتقان بىر جهلقلهرگه خىكىهۋرد ياكى بىر دۋه قهۋم بىر هخسۇس مۇنىڭدائ

ــوقۆزمۇســ ــ.  ي ــان قۇكى، ئىــسپاتاليدۇنى شــۇالرب ــم كۇرئ ــادىكى دهرى ــۈن پۇني  ۈت
 .هستۇر دهڭگۈلۈك مهۋهتىلگهن ئۈچۈنئىنسانالر ئ

ــالتىنچى، ــئ ــشىلىق، پۇرۇنقى ب ــابالردا ياخ ــلهت، كىت ــتچىللىق هزى  ۋه راس
 رىزاسـىغا ڭالالھنىـ ئهزىلىـرىب. ېرىلگهنىـدى بهلىـم پرىنسىپلىرىدىن تهخالقئ
 ۈتـۈن پېچبىـرى كىتـابالردىن ھۇ بهممائ. ۈرگهن بىلدهستۇرىنىمۇ ھايات دۇيغۇنئ

 همهس ئه ئىــگۇللۇققــا تاكامۆرسىتىــشتهك تــوپالپ كهرده بىــر يهرنىئاالھىــدىلىكل
باشقا بايان قىلىنغان - بولسا، ئالدىنقى كىتابالردىكى باشقاهرىم كۇرئانق. ئىدى

 ۇالرنىـڭ تـوپالپ، ئهرده بىـر يهسـىھهتلهرنىن-هنـد پۋه تهزىله ياخشىلىق، پۈتۈنپ
 يولىنى ڭ ئالالھنىۋه ۇ بايان قىلىدۇقالپ تولېخىمۇ تهستىقاليدۇ،توغرىلىقىنى ت

 .هتكۈزىدۇ يۇچقا باسقهممهلكۇ مهڭئ) ئىسالمنى(
 ۇمچه قوشـهيلىـچه مۆزئـ (ۇداخىلىـسى مۋاملىق داڭ ئىنسانالرنىيهتتىنچى،

 كىتابالردا ۇ بهتىجىسىدهن)  قىلىشىهرجىمه تهيالىچ خىۆز ئۆزگهرتىشى،قىلىپ ئ
 هڭــسىزلىكنى تۋه ۇلــۇم ســىغمايدىغان، زهقىلــگه خىــالپ، يالغــان، ئهقىقهتــكهھ
 خىـل هر ھدىغان ئىلمايـۆزگه كـېچ ھـهتنىئـادال-هدلـى ئۋه قىلىـدىغان هرغىبت

ــارىل-ۆزســ ــهرئىب ــۇپ، بول ــسىنى ئڭ ئىنــساننىۇالر ب ــهقىدى ــدىن هق ھۇزۇپ ب  يول
 ۆزلهر ھاياسـىز سـهخالقسىز، ئاشكارا ئهزىلىرىده بڭ كىتابالرنىۇ بهتتا ھ.ۇرىدۇئازد

 هقىلـگه ئۇنىڭـدائ. ۇر پاكتهتئىي قهرسىلهردىن ناچار نۇنداق بۇرئان،ق. ېزىلغاني
 خاتالىق هئىبارىلىرىد-ۆز سۇنىڭ ئۈگۈنگىچهب. يوق هرسه نېچبىرسىغمايدىغان ھ
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 قارارلىرىـدا ۋه ۆكـۈم ھئاننىڭۇرق.  ئىسپاتلىيالىغىنى يوقڭ بىر كىمنىهپبار د
ـــوقهتـــسىزلىكئادال ـــدىنيوليور.  ي  ئىنـــساننى يامانلىققـــا ېچبىـــرى ھۇقلىرى

.  يـوقهسـىرىمۇ ئهخالقسىزلىقنىڭ ياكى ئۋه هدهپسىزلىك ئۇنىڭدائ. ۇباشلىمايد
.  تولغانهن بىلهقىقهتلهر ھۋه ېكمهت ئالىي ھهڭ ئهئاخىرىغىچ-ان باشتىنۇرئق
 هڭداشسىز تهدهنىيهتنىڭ مۈستۈن ئهڭ ئۈچۈنان ئ ئىنسۋه ۈشهنچه ياخشى چهڭئ
 ئىنسانالرنى توغرا ېرىپ، بهلىم تهتتىن ئادالۋهئىنساپ . ۆگىتىدۇ ئۈزۈملىرىنىت

 .ۇ نىجاتلىق يولىغا باشاليدۋه هتيولغا، ھىداي
 ۇ ئـالالھ بـ، ئاالھىدىلىكلىرىـدىنهخسۇس مۇقىرىقىدهك يهرىمنىڭ كقۇرئان

 هستۇرىنىد) ياشاش( ھايات ۇكهممهل مهڭ ئنۈچۈ ئهتكىتاب ئارقىلىق ئىنسانىي
 بىــر هنه باشــقا يۇنىڭــدىن ئ،ۈچــۈن ئۇنىڭشــ. ۆرۈۋاالاليمىز كــۇقلىغــانلىقىنىتول
 ۇز يـالغۇپ، باشـقا كىتـابالرنى قويـ، قالمىغـانلىقتىنهت كىتابقا ھـاجۇقهددهسم
 .ۇيرۇلدى بېڭىشقا مهن يول بىلۆرسهتكهن كهرىم كۇرئانق

 هكـشۈرۈپ تهرقنـى پۇرىـسىدىكى كىتابالر ئوتتسۇقهدده باشقا مهن بىلقۇرئان
 ۇقهددهس باشــقا مــهن مــاھىيىتى بىــلهلتۈرۈشــنىڭ ئىمــان كۇرئانغــاچىقىــپ، ق

 همهســـلىكىنى ئهســـىله ئوخـــشاش بىـــر مهلتۈرۈشـــنىڭكىتابالرغـــا ئىمـــان ك
ـــ. ۇقۇۋالـــدۇقئ ـــۇقهددهس مـــۇرۇنقىب ـــال پۇالرنى كىتابالرغـــا ئىـــشىنىش ئ  هقهت
 هرىپىـدىن راست، ئالالھ تهرھهق بهممىسى ھڭنى كىتابالرۇئ «هنىستىقالش، يهت

 ۇ شـۋه ئوخـشاش هن بىـلهقـسهت مۇشـىدىكى نازىل بولۇرئاننىڭق نازىل بولغان،
 هنــال بىلېــگهن د»هۋهتىلــگهن ئۈچــۈن قىلىــشى ئهمهل ئڭ ئىنــسانالرنىهۋردىكــىد
 ڭ ئالالھنىـامامهن تۇنىڭ بولسا، ئهلتۈرۈش ئىمان كۇرئانغاق.  الزىمهكلىنىشىچ
 ۋه تـوغرا ۈتـۈنلهي پهلىمىـسى بىـر كهر ھۇنىـڭ ئهنلىكى،ئىك) ۆزىس(مى  كاالۆزئ

 هنلىكىــگه راســت ئىكهممىــسى ھڭ بايانالرنىــۇنىڭــدىكى ئهنلىكــى،خاتاســىز ئىك
ــيق ــشىنىپ، ئهتئى ــدىكى ئى ــر ئهر ھۇنىڭ ــى بى ــاتى داهمرن ــدا ھاي ــگه ئۋامى  همهل

 ۈرۈپ،هلتـ ئىمـان كهنلىكىـگه ئىكۋهزىپه هجبۇرى بىر مۈچۈن ئىنسان ئ،ۇرۇشئاش
 .هتتۇر ساقلىنىشتىن ئىبارهتئىي ئىشالردىن قۈتۈن قىلىنغان پهنئى مۇنىڭدائ

 
 هلتۈرۈش ئىمان كهيغهمبهرلىرىگه پئالالھنىڭ

 
 هيغهمبهرلهرنىــڭ پهلــگهن كه ئىچىــدهۋمــلهر قايــسى قهر بابتــا، ھئــۆتكهنكى

 هلىـم ئىـسالم دىنىنـى تۆگهتكهن ئهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مهزرىتى ھهممىسىھ
 هيغهمبهرلهرنىــڭ قارىغانــدا، پۇنىڭغــاب. ۇق ئىــدۆتكهن ئــۆزلهپ ســنلىكىنــىهرگهب
 ۇالرنىڭب. خشاشتۇر ئوهھهتته جهرىجه دهنى يۇ، كىرىدېگورىيىگه بىر كاتهممىسىھ
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 ئىنكـار هيغهمبهرلهرنـى پۈتـۈنئىچىدىن بىرىنى ئىنكـار قىلغـان كىـشى باشـقا پ
ــد ــان بولى ــىلهنم. ۇقىلغ ــر م: هس ــشاش بى ــشى ئوخ ــون كى ــىلهئ ــتىدهئ هس  ۈس

 ڭىز، بولـسىۈشـهنگهن چهپ تـوغرا دۆزىنى سـڭ بىرىنىـۇالردىن سىز ئۆزلهۋاتسا،س
.  قارىغان بولىسىزهپ توغرا دۇنىمۆزلىگهنلىرى سۇزىنىڭ قالغان توققهمهلىيهتتهئ
 ۇزىنىـــڭ قالغـــان توققېـــسىڭىز، يالغـــان دۆزىنى ســـڭ بىرىنىـــۇالردىن ئـــهگهرئ
 .سىز قارىغان بولىهپ يالغان دۆزىنى سهممىسىنىڭھ

 ئىمــان هپ دهرھهق بهيغهمبهرلهرنــى پۈتــۈن ئىــسالمدا پۈچــۈن، ئشــۇنىڭ
 هنمهي، ئىــشه بىــرىگهيغهمــبهرلهردىن پهگهرئ. ۇيرۇلغــان بهپ د، الزىــمهلتــۈرۈشك

 .ۇ كاپىر بولىدېسىمۇ د،هنقالغانلىرىغا ئىشىنىم
 هيغهمبهرلهرنىـڭ پهۋهتىلـگهن ئهۋمـلهرگه قايـسى قهر ھهۋرلهرده قايسى دھهر
 ۇنيـاد. ۆرسىتىلگهن كهپ دڭ مى124 قارىغاندا ۋايهتلهرگه رىىسلهردىكىهدسانى، ھ

 ۇ بـۆرسهك، ئويالپ كهۋملهرنى قۆتكهن ئېلىپ كهيارىتىلغاندىن تارتىپ ھازىرغىچ
 . قىالاليمىزهخمىن تهمهسلىكىنى ئۆپ كه ئانچڭساننى

ــاتلىرى زىكــرى قىلىنغانالرنىــهرىمــده كۇرئــان قئــۇالردىن  هممىــسىگه ھڭ ئ
 بولـسا، هققىـدهقالغـانلىرى ھ. هرت شـېيتىـشىمىزشىنىپ ئىمـان ئ ئىـهتئىيق
 ۈچـۈن يولغـا باشـالش ئهق قىلىـپ ھهھبهرلىك ئىنسانالرغا رهرىپىدىنئالالھ ت«
 شىمىز قىلىـېتىقـاد ئهپد»  راسـتهرھهق بهممىـسى ھهيغهمبهرلهرنىڭ پهلگهنك
 ۋه پاۋرو ئىران، مىسىر، ئافرىقا، ياۇڭگو، ھىندىستان، جۈچۈن، ئۇنىڭش. ېرهكك
 ①. ئىشىنىمىزهيغهمبهرلهرگه پۈتۈن پهۋهتىلگهن باشقا جايلىرىغا ئۇنيانىڭد

بىـر ) خـاس (هلـۇم باشقا مهيغهمبهرلهردىن پېرىلگهن ئىسمى بۇرئاندا قئهمما
 ۈچـۈن پىكىر بايان قىلىـش ئهققىده ھهمهسلىكى ئۋه هيغهمبهرلىكى پڭكىشىنى

. ېرهلمهيمىـز باھـا بىنهسـك كېـرىلمىگهنلىكتىن، بهلىمـات تېچقانداق ھهبىزگ
 هپ دهھــبهر رىــي دىنېــشۋا، پهرىپىــدىن تۇچىالر قىلغــېتىقــاد ئهزھهپــكهباشــقا م

 قارشـى پىكىـر بايـان ۇرۇپ تـهي بىلـم، توغرىـسىداهر قىلىنغان كىـشىلېتىراپئ
ــايىز ئ ــش ج ــ. همهسقىلى ــۈنكىچ ــرى بۇالردىن ب ــقهتهن ھهزىلى ــهقى  ڭ ئالالھنى

 ئىيـسا هزرىتـى ھۋه هلهيھىسـساالم ئاۇس مهزرىتى ھۇددى خۇ، بولسىمهيغهمبىرىپ
 ېــيىن كۆتكهنــدىن ئۇنيــادىن دهيغهمبهرلىــرى پۈممهتلىرى ئــهلهيھىســساالمنىڭئ

                                                        
 نــاملىق ئهســىرىده، شــهرھى »شــهرقى تۈركىــستان تــارىخى« مــۇھهممهد ئىمىــن بــۇغرا ①

ــۈرۈپ ــل كهلت ــابتىن نهقى ــگهن كىت ــلىمىن دې ــامىئىل مۇس ــڭ 25 ،ئاس ــۈرك پهيغهمبىرىنى  ت
 ئـاتلىق بىـر »قۇلبـاق«ىلدۈرگهن ۋه دىۋانى لۇغهتىت تۈركته بايان قىلىنغان ئىسىملىرىنى ب

ــۈرگهن ــل كهلت ــۇ نهقى ــۇپ ئۆتكهنلىكىنىم ــبهر بول ــڭ پهيغهم ــا م(. زاتنى ــڭ قوليازم ۇئهللىپنى
  ت -)بهتنىڭ ئىزاھات قىسمىغا قاراڭ-37نۇسخىسى 



 

 .78. 

 هگهشـكۈچىلىرىمۇ ئۇالرنىـڭ ئۆزگهرتىۋهتكهندهك، ئۇزۇپ بهلىماتلىرىنى تۇالرنىڭئ
 ۇنىڭش. ۇمكىن مۇشلىرى بولۆزگهرتىۋهتكهن ئهلىماتلىرىنى تۆتكهنسېرىزامان ئ

 ھـازىرقى ڭ دىننىهزكۇر مهقهت پىكىر بايان قىلغىنىمىزدا پهققىده ھۇالر ئۈچۈنئ
 ۈرگۈزۈشـىمىز يهھلىل تۈستىدىال ئهھۋاللىرى قاتارلىق ئئادهت-ۆرپ ئۋه ېتىقادئ
 هققىده كىشىلىرى ھهن بىلگهپ د»ۇرغۇچىسى قڭدىنىمىزنى «ۇالرنىڭئ. ېرهكك

 ېـگهن د،»ۇن قالمىـسۇپ بولـۆرمهتـسىزلىك ھهنىگه شهيغهمبهرنىڭبىر پ «،بولسا
 . قىلىشىمىز الزىمۈكۈت سهن بىلۇشتون

ــهلهيھىســساالمدىن ئۇھهممهد مــھهزرىتــى  هيغهمبهرلهرنىــڭ پهلــگهن كۇرۇن ب
 يـولىنى هق ھڭ ئىنسانالرغا ئىـسالمنىۇپ، بولهلچىلىرى ئڭ ئالالھنىهممىسىھ
ــى پۈتــۈنئــالالھ پ. هۋهتىلــگهن قىلىــپ ئۋهكىــل ېرىــشكه بهلىــمت  هيغهمبهرلهرن
ــتىن جهنهم. ۇيرۇغــان بېيتىــشنى ئىمــان ئهپد ، راســتهرھهقب ىتــى هزر ھهھهت

 ۇ، بولمىـــسىمهرقـــى پهيغهمـــبهرلهردىن باشـــقا پهلهيھىســـساالمنىڭ ئۇھهممهدمـــ
 : بارهرقى پهھهتته جۈچ ئۆۋهندىكىت

 بىــر هلــۇم مۈچـۈن، ئهۋمــلهر بىــر قهلـۇم مهيغهمــبهرلهر پۇرۇنقى بــبىرىنچـى،
 ۈتـۈن بولـسا پهلهيھىسـساالم ئۇھهممهد مـېكىنلـ. هۋهتىلـگهن ئهخسۇس مهۋرگهد

 قىلىـپ هيغهمـبهر بىـر پهڭگۈلـۈك مۈچۈنمۇ ئهۋر دهلگۈسى كۈچۈن، ئهتئىنسانىي
 .ۆتتۈم ئۆزلهپ سۇقىرىدا يۇالرنىب. هۋهتىلگهنئ

 ۇپ يـوق بولـۈتـۈنلهي پهلىمـاتلىرى تهيغهمبهرلهرنىڭ پۇرۇنقى بئىككىنچى،
 يـوق همهس، ئهىـد ھالىتهسلىبىر ئاز ساقلىنىپ قالغانلىرى بولسا، ئ. هتكهنك
 هيغهمبهرلهرنىــڭ پۇ ئــ،ۈگــۈنبىرســى ب. هتــكهن كۆزگىرىــپ ئۇلۇپ قوشــهرســىلهرن
 ۇ بـهن بىـلهربلهۋه سـۇقىرىقى يـېسه، دۇراي ئاشهمهلگه ئۆگىنىپ ئهلىماتلىرىنىت

ــ ــڭب. همهس ئۇمكىنم ــسىچه ئۇنى ــى ھهك ــهزرىت ــساالمنىڭ ئۇھهممهد م  هلهيھىس
 ۆز، ئـ)ۇتبىلىرىخ (ۇتۇقلىرى ننۆزلىگه، س)هرجىمىھالىت (هتى سىرهلىماتلىرى،ت

 هزىلىتـى، پهخـالق ئهتلىرى، پائالىيهمىلى ئۇقلىرى، يوليورهرگهن بهنئاغزى بىل
ــاد ــىيهتلىرى، خۋه هتئ ــسى، ھۇسۇس ــسى هر قىسقى ــنهن ئنهرسى ــاپىزهت مهي  ۇھ

ــدا م ــان ھال ــۇرقىلىنغ ــ. هۋجۇدت ــدىن مۇب ــدا، ئهنى ــى ھېيتقان ــهزرىت  ۇھهممهد م
 ھـازىر ھايـات ېلىـشتۇرغاندا، سهيغهمـبهرلهرگها پ باشـقهقىقهتهن ھهلهيھىسساالمئ

 هق ھهگىـشىپ ئۆگىنىـپ، ئهلىمـاتلىرىنى ھـازىر ت،ۈچـۈن ئۇنىڭش. ياشىماقتا
ــوغرا م ــدا ت ــشىمىزيول ــۈن ئېڭى ــ،ۈچ ــز مدايهت ھى ــهنبىئىمى ــرال م  ۇھهممهد بى

 .هلهيھىسساالمدۇرئ
ــۈچىنچى، ــئ ــبهرلهر پۇرۇنقى ب ــارقىلىق تهيغهم ــم ئ ــرىلگهن بهلى ــسالمې  ، ئى

ــىهممھ ــىن ــگۆز ئ ــان ده ئىچى ــده ئالغ ــا تاكامهرىجى ــگۇللۇقق ــدىهمهس ئه ئى .  ئى



 

 .79. 

 ۇمچه قوشـهلىماتلىرىغـا تڭ ئالدىنقىـسىنىهيغهمـبهر بىـر پهلـگهنئارقىسىدىن ك
 ۈلمهيزۈ ئـۇچلىرى باسـقهرهققىيـات تۋه ئىـسالھات ۇب. ڭغان ماۇقالپقىلىپ تول

. ۇنـۇتتى ئرنىهلىمـاتال تۇ ئىنـسانالر بـۆتكهنسېرىزامان ئ. هلگهن قىلىپ كۋامدا
ـــدىنقىنى ـــورنىنى يڭئال  ئالـــدى، هلىمـــاتالر تۇكهممهل مـــېخىمـــۇ تۋه ېڭـــى ئ
 . قالمىدىېھتىياجى ئۋه ۆكۈمى ھڭكونىلىرىنى

ــدا ــالالھ ھئاخىرى ــى ئ ــهزرىت ــساالم ئۇھهممهد م ــارقىلىقهلهيھىس ــۈن پ، ئ  ۈت
 ۇنىڭشـ.  يوللىـدىهلىمـاتىنى تۇلالشـقان تاكامهڭ ئڭ ئىـسالمنىهتكهئىنسانىي

.  قالـدىهمهلـدىن ئۆزلۈكىـدىن ئهلىمـاتلىرى تهيغهمبهرلهرنىـڭ پۇنقىۇر بـهنبىل
 بىـر مىغـان بولۇق تولـۋه كونـا هن، ئىكهلگهن كهلىمات بىر تۇكهممهل مۈنكىچ
 .ېسابالنمايدۇ ھۇ بىر ئىشمهقىللىق ئۇپ، پايدىسىز بولېسىلىۋېلىش ئهلىماتقات

ــى ــھهزرىت ــساالمغا ئۇھهممهد م ــكهن ئهلهيھىس ــقا پهگهش ــشى، باش ــۈنۈ كى  ت
ــــبهرلهرگهپ ــــكهن ئهيغهم ــــدهگهش ــــ. ۇ بولى ــــقا پۈنكىچ ــــڭ باش  هيغهمبهرلهرنى
  باشــاليدىغان قىــسىملىرى،هتكه ھىــدايۋه ياخــشىلىق ۈتــۈن پهلىماتلىرىــدىكىت
. ان توپالنغـهرگه ئىسالمدا بىـر يهرگهن بهلىم تهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مهزرىتىھ

ــ ــۈن ئۇنىڭش ــشى ھهگهر ئ،ۈچ ــر كى ــى بى ــهزرىت ــساالمنىڭهلهيھ ئۇھهممهد م  ىس
 ۇ ئـېـسه، دهگىـشىمهن ئهيغهمـبهرگه باشـقا بىـر پ، ئىنكار قىلىپهلىماتلىرىنىت

 هزرىتـى ھهممـا ئ،ۈرۈلمىگهن بىلـدهلىماتلىرىدا تهيغهمبهرنىڭ پهگهشكهنكىشى ئ
ــ ــلۋاسىتىــسى هلهيھىســساالمنىڭ ئۇھهممهدم  ىــسالمنىڭ ئۇقالنغــان تولهن بى

. ۇ قالغـان بولىـدهھـرۇم مىنهرمانلىرىـدپ-همـر پايـدىلىق ئۋه ۇھىمئىنتايىن مـ
 هقهت خالىغــان كىــشى، پۇشــنى بولۇســۇلمان بىــر مهقىقىــي ھۈچــۈن ئۇنىڭشــ
.  الزىـمهگىشىـشى ئۇنىڭغىال ئـۋه هلتۈرۈشـى ئىمان كهلهيھىسساالمغا ئۇھهممهدم

 .ېرهك كۇتۇشى تڭ ئاساسالرنى چىۆۋهندىكى تۇپمۇبول
 هپد، همــبهرهيغ پهرھهق راســت، بهلهيھىســساالمنى ئۇھهممهد مــهزرىتــىھ. 1

 .هلتۈرۈشئىمان ك
 همچىلىكلهردىـن كۋه تـوغرا، خاتـا هممىسىنى ھهلىماتلىرىنىڭ تۇنىڭئ. 2

 .هلتۈرۈش ئىمان كهپ د،ۇكهممهل مۋه خالى ۈتۈنلهيپ
 قانـداق هر ھهتكىچه قىيـامهيغهمبىـرى، ئاخىرقى پهڭ ئڭ ئالالھنىۇنىئ. 3

 ۈچـۈن ئۇسـۇلمانالرى م يـاكۋه هلمهيـدۇ كهيغهمـبهر باشقا په ئىچىدقهۋمباشقا بىر 
 كـاپىر بولىـدىغان ېيتمىـسا بولىـدىغان، ئىمـان ئهرت شېيتىش ئىمان ئۇنىڭغائ

 .تىشېي ئىمان ئهپ د،هلمهيدۇ كۇنياغا دۇ بۇباشقا بىر كىشىم
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 هلتۈرۈش ئىمان كهتكهئاخىر

 
ئىمـــان ) ۈنىگه كـــهتقىيـــام (هتكه ئاساســـى ئـــاخىرهشـــىنچى بئىماننىـــڭ

ــتۇرك ــىھ. هلتۈرۈش ــهزرىت ــساالم ئمهدۇھهم م ــزگهلهيھىس ــاخىره بى ــان هتكه ئ  ئىم
 :هرگهن بهلىم تهپ دۇنداق توغرىسىدا مهلتۈرۈشك

 هممىسىنى ھهخلۇقاتالرنىڭ مۇنىڭدىكى ئۋه همنى ئالۈتۈن ئالالھ پۈنى كبىر
 .ۇ ئاتىلىدهپ دۈنى كهت قىيامۈن كۇ ئ،ۇيوقىتىد

 هنه يلۇقاتالرهخ مۈتۈن پۆتكهن ياشاپ ئۈزىده يهر يارىتىلغاندىن باشالپ يدۇنيا
 ۈننى كـۇبـ. ۇ ئالـدىغا ھـازىر بولىـدڭ ئالالھنىـهممىسى تىرىلىپ، ھېتىمبىر ق

يامـان - قىلغان ياخشىۇنيادا دۇ بىر ئىنسان بهرھ.  ئاتايمىزهپ د،ۈنى كهھشهرم
 هھكىمىسىگه مهت ئاداللالھنىڭ ئاهن بىل»همالى ئهنام «ېزىلغانقىلمىشلىرى ي

ـــش ـــالالھ ھ. ۇرۇلىدۇتاپ ـــشىهرئ ـــر كى ـــشىڭنى بى ـــان ئ- ياخ ـــىيام  همهللىرىن
ــشلىرىنى( ــد) ئى ــدىن ئ. ۇتارتى ــشىلىقى يامانلىقى ــدا ياخ ــي تارازى ــرئىالھى  ېغى
 ېغىـريامـانلىقى ياخـشىلىقىدىن ئ. ۇكاپاتاليدۇ قىلىپ مهغپىرهت مهلگهنلهرنىك
 هنـنهتكه جۇكاپاتالنغـانالرقىلىنىـپ م) هپـۇئ(ت هغپىـرهم. ۇ جازااليـدهلگهنلهرنىك

 .ۇالر دوزاخقا تاشلىنىد جازاالنغانۇ،كىرىد
 

 ۇھىملىقى مڭ ئىشىنىشنىئاخىرهتكه
 

 ۇھهممهد مـــهزرىتـــى ھۇھىملىقىنى مـــهلتۈرۈشـــنىڭ ئىمـــان كئـــاخىرهتكه
 قايـسى هر ھۋه ۈرگهن بىلـدهيغهمـبهرلهر پۈتـۈن ئوخشاش باشقا پهلهيھىسساالمغائ
 هتنى ئاخىرۇپ، بولهرت شهلتۈرۈشى ئىمان كهتكه ئاخىرۇسۇلمانالرنىڭ مهۋردىكىد

 ،هممىـسى ھڭنىـهيغهمبهرلهر پهلتـۈرگهنلهرنى، كهكئىنكار قىلغانالرنى يـاكى شـ
 هنه يېـيىن كۆلگهنـدىن ئهنـى ي،هتكه ئـاخىرۈنكىچـ.  قىلغـانۆكـۈم ھهپكاپىر د

 قالغــان هنمىــسه، ئىشېرىــدىغانلىقىغا بېــساب ھۇزۇرىــدا ھڭتىرىلىــپ ئالالھنىــ
ــداق ھڭئىمــان ئاساســلىرىنى  قىلىــپ هىچباشــق. ۇ قالمايــدهھمىيىتــى ئېچقان

 ېلىـدىغان كڭىـزگهقلىه ئۇرۇلغاندا، بىر ئىشنى قىلىـش تاپـشه سىزگېيتساق،ئ
 قىلمىـسام ېگىـدۇ؟ تهنپهئهتم- قانداق پايداڭا ئىشتىن ماۇب«بىرىنچى سوئال 

 هبىئىتىـده ئىنـسان تۈنكىچـ. ۇ بولىـدهت ئىبـاردىـن»هن؟قانداق زىيان تـارتىم
ــ ــدا كۆزىگهئ ــدىغان پاي ــر ئىــشنى ياقتهلتۈرمهي ــدۇۇ بى ــر . ۇ قىلىــدهت رۋه رماي بى
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 هنگىنىڭىزده ئىـشهلتۈرمهيدىغانلىقىغا كهنپهئهت مۋه ياخشىلىق ه سىزگڭئىشنى
 ئىـــسراپ قىلىـــشنى ۈچىڭىزنى كـــۋاقتىڭىزنـــى، هپ دهن ئىـــشنى قىلىـــمۇئـــ

 بىـر ئىـشنى باشقىـسى هنگهن ئىشهلتۈرىدىغانلىقىغا پايدا كهسىزگ. خالىمايسىز
. ۋېرىـسىز قىلىهم ئىـشنى خـاتىرجۇسىز ئ ۇرسىمۇ، تۇپ توسهپ د،سىزنى قىلما

 هتىجىــسىن. ۇنداق شــهھــۋال ئۇمانالنغانــدىمۇ گۋه هكلهنگهن شــهرســىدىنبىــر ن
 هسـىزگ. ۇ بارمايـدڭىز قـولىۇ، تارتمايدۆڭلىڭىز ئىشالرنى قىلىشنى كۇمانلىقگ
 . ساقلىنىشقا تىرىشمايسىزۇنىڭدىن ئڭىزده زىياننى بىلمىگىنىهتكۈزىدىغاني

 قـــولنى ڭ ئوتنىـــۇ ئـــۈنكى، چـــۇتىـــدۇ؟ ئـــوتنى تۋاق بـــوۈچـــۈن ئنـــېمه
 هرسلىرىنى دۇ، قاچىدهكتهپتىنكىچىك بالىالر م. هيدۇ بىلمۆيدۈرىدىغانلىقىنىك
ــدهشــىقم ــۈنكى چــ،ۇ قىلماي ــدۇ پايدىــسىنى بىلمڭئىرپاننىــ- ئىلىــمۇالر ئ  .هي

 ۆزلهپ پايــدىلىرىنى ســهلگۈســىدىكى كڭ ئىلىــم ھاســىل قىلىــشنىڭالرنىــڭچو
 .هنمهيدۇ ئىشهسىھهتلىرىگه نغانقىل

 بىر كىشىنى ئـااليلى، هنمهيدىغانئىش) ۈنىگه كهتقىيام (هتكه ئاخىرئهمدى
 ۇنىــڭ ئۇنۇشنىڭ، بويـسهرمانلىرىغــاپ-همـر ئۇنىـڭ ئڭ، ئالالھقـا ئىشىنىــشنىۇئـ

. ۇ قارايدهپ د، يوقهتىجىسى نېچبىر ھهچۈرۈشنىڭ بىر ھايات كۇيغۇنرىزاسىغا ئ
 ڭمۇ قىلمىـسائىتائهتپايدىسى يوق،  ېچ ھڭ قىلىشنىهت ئالالھقا ئىتائۇنىڭچهئ
ـــوقېچبىـــرھ ـــدهپ د، زىيىنـــى ي ـــداقب. ۇ قاراي ـــالالھ ڭ، بىـــر كىـــشىنىۇن  ئ
 ۈرگهن ئىالھىـي كىتـابلىرى ئـارقىلىق بىلـدهن بىـلۋاسىتىـسى هيغهمبهرلىرىپ
 ئالالھقــا ئىمــان هنــى يۇ؟ بوالمــدېيتقىلــى ئهپ د،ۇ قىلىــدهت ئىتــائهمرلىــرىگهئ
 ئالالھقـا ئىمـان اھىيهتته كىـشى، مـېـگهن دنهنمهيمه ئىشهتكه ئاخىرهلتۈرۈپ،ك
 ڭ زامــان ئالالھنىــېچبىــر ئىنــسان ھۇ ئــۈنكىچــ. ۇر كىــشىدهلتــۈرمىگهنك
 .ۇ قىلغانلىرىدىن قاچمايدهنئى مۇ، قىلمايدهت ئىتائهمرلىرىگهئ

 ۈرگۈزگىنىمىزده، پىكىر يڭقۇر چوېخىمۇت. ۈگىمهيدۇ تهن بىلۇنىڭ بمهسىله
 هلتـۈرۈش ئىمـان كۈنىگه كـهھشهر مهتكه،اخىر ئهنى ھاياتقا يېيىنكى كۆلۈمدىنئ

. ۋاالاليمىز بىلىـهنلىكىنـى ئىكۆرسهتكۈچ يول كۈيۈك بهڭئىنسان ھاياتىدىكى ئ
 هتلىرىگه پائــالىيۋه قىلىــش ئىنـسان ھاياتىغــا هت قىلىـش يــاكى رۇل قوبــۇنىئـ

 .ۆرسىتىدۇ كهسىرجىددىي ت
 ۇ بـهقهتى پ بىر كىـشۆزلىگهن كهغلۇبىيهتنىال ياكى مهلىبه غۇنيادىكى دبۇ

 جىــددىي ۋه ېرىــدۇ بهھمىــيهت پايــدا زىيــانغىال ئهلتۈرهلهيــدىغان قولغــا كۇنيــاداد
 ېقىن يـهرگىـز ياخـشىلىققا ھهگمهيـدىغان پايدىـسى تۇنىڭغا ئۇنيادا دۇب. ۇقارايد

 قانـداق يامـانلىقتىن هران ھهگمهيـدىغ زىيىنـى تۇنىڭغـا ئۇنيـادا دۇ بـهلمهيدۇ،ك
ــد ــائ. ۇقايتماي ــاخىرهمم ــان ك ئىهتكه  ئ ــۈرگهنم ــۋه هلت ــادىكى دۇ ب ــارلىق ۇني  ب
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 هنگهن ئىــشېرىــشىدىغانلىقىغا ئهتىجىـگه ئاخىرىــدا بىــر نهڭ ئهتلىرىنىـڭپائالىي
ــ ــشى، ب ــادىكى دۇكى ــارلىق غۇني ــبه، ب ــۇبىيهت، مهلى ــدا هغل ــۋه پاي  ڭ زىيانالرنى

ــسىنىھ ــق هممى ــۈنچى ئۋه ۋاقىتلى ــك خاراكتۆتك ــدهپ د،ېرلى ــداقب. ۇ بىلى  ۇن
. هرمهيـدۇ قولـدىن بهتنىسـائاد-هخـت بهبهدىـي ئ،هپ دهتنىهنپهئ بىر مۋاقىتلىق

ــائ ــاخىرۇنىڭغ ــدا يهتته ئ ــدىغان پاي ــد) ۋاپســا( ياخــشى هتكۈزى ــشالرنى قىلى  ۇ،ئى
 قانچىلىك پايدا ۇنيادا دۇتىن ب) ۇناھگ( زىيان تارتىدىغان يامان ئىشالر هتتهئاخىر

 هخـمهتز-ىيـان زه قـانچهر ھۇنىڭغا ئۇنياداد. ۇ قاچىدهتئىينهزهر قۈشىدىنزهتكۈي
ــىمۇ،ك ــارزهخــسىي شۆرۈنۈشــته كهلتۈرس ــرىگه مۋه ۇ ئ ــت كهنپهئهتلى ــسىمۇ، زى  هل

 ياخــشىلىق يولىــدا هنگهن ئىــشېرىلىــدىغانلىقىغا بۇكاپــاتم-هجــرى ئهتتهئــاخىر
 ېرىلىـدىغانلىقىنى جازا بهتتهئالالھ توسقان، ئاخىر. ۋېرىدۇ قىلىۋام داېڭىشنىم

 هلـپ جۋه ېقىملىـق قانچىلىـك ينىـڭۇ ئۇنيـادا دۇ يامان ئىـشالردىن، بـهنبىلگ
 هرھ. ېقىنالشــمايدۇ يهتئىــي قۇنىڭغــا ئ،هتئىيــنهزهر قۇشــىدىنقىالرلىــق بول

ــڭ ئهيئىگهشــ ــي ئۇنى ــاخىر (هبهدى ــسىگهن) هتتىكىئ ــا بهتىجى ــاراپ باھ ــدۇ ق . ېرى
 .دۇ قاپسىلىپ قالمايه ئىچىدهۋهسلهرھ-ۋايىھا

 ېرىشى باھا بهسىلىگه ئىمانى، مڭ ئىككى خىل ئىنساننىۇ ب،هۋهبتىن سبۇ
 ۋه قىـسقا ۇ بىرى بۇالردىنب. ۇ ئوخشىمايدۈتۈنلهي پهبىرىگ- بىرهكلى ھايات شۋه

ــق ــدىكى پــۋاقىتلى ــالنى، شــ-ۇل ھاياتى ــشىلۆھرهت،م  ۋه ئــالقىش هرنىڭ كى
 هنـپهئهتم-ايـدا پۇنىڭغـا ئۇنيـادا دۇ بـۋه ۇيىنى ئـابرۋه هنـسهپماختاشلىرىنى، م

 همهلـگه ئۇلىرىنىئـارز. ۇيـدۇ تونهپد» ياخـشىلىق «هيئىنى شـهر ھهتكۈزىدىغاني
 هر ھۈچـۈن، ئهلتـۈرۈشمالنى قولغا ك-ۇل پۋه ۆھرهت شهنسهپ، نام، مۇرۇش،ئاش

 هتلىكىمالدىن ئايرىلىپ قالسا، ساالم-ۇلپ. ۇقانداق يامانلىقتىن باش تارتمايد
 هتــسه، قولــدىن كهنــسهپ بولــسا، مهۋپــى خۇش بولــۇچــار دۆلــۈمگهناچارلىــشىپ ئ

 .ۇيدۇ تونهپد» يامانلىق «هممىسىنى ھبۇالرنىڭ
» يامـانلىق «ۋه» ياخـشىلىق «ڭ بىـر كىـشىنىۇئمىن مـ،هكسىچه ئبۇنىڭ

 ئـالالھ رازى ،ۈچـۈن ئۇنىـڭئ. ۇ بولىـده باشـقىچۈشهنچىـسى قارىتـا چېگهنلهرگهد
 نارازىلىقىغـا، ڭ ياخـشىلىق، ئالالھنىـهرسـه نهر بولىـدىغان ھۇلبولىدىغان، ماق

 همهل، ئشى ياخــۇنىڭچهئــ. ۇر يامــانلىقتهرســه نهر بولىــدىغان ھهۋهب ســهزىـپىگهغ
-ۇ ئـارزهخـسىي شهزى بهلتۈرمىـسىمۇ، بىـر پايـدا كۇنىڭغا ئۇنيادا دۇ بۆرۈنۈشتهك

 هتئىــي قهمهلنـى ياخـشى ئۇ، بولـسىمۇ توسـالغهلتۈرۈشـكهئارمـانلىرىنى قولغـا ك
) هتتهئـاخىر( ھاياتتـا هبهدىـي ئۇنى ئڭئالالھنى. ۇ قىلىدۋام داهنمهستىنئىككىل

ـــم ـــڭ ئۋه دىغانلىقىغاۇكاپاتالي ـــۈن ئۇنى ـــدا ۈچ ـــيھ« ئاخىرى  »هلىـــبه غهقىقى
 ۇنيا دۋه هۋهسلىرىھ-ۇ ئارزهخسىي شهن بىلۇنىڭش. ۇبولىدىغانلىقىغا ئىشىنىد
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 ۇ ئۈنكىچ. هتمهيدۇ كۈشۈپ قاپقىنىغا چهمهللهرنىڭ يامان ئ،هپ دهنپهئهتلىرىنىم
 هتكهنـدهك كۇتۇلـۇپ جـازادىن قهريانىـدا قىسقا بىـر ھايـات جۇنيادىكى پانىي دۇب

ــسىم ــاخىۇ،قىل ــرهتته ئ ــدىن، ئڭ ئالالھنى ــڭ ئادالىتى ــدىن ھۇنى ــپ قۆكۈم  ېچى
ــدىغانلىقىغاق ــاخىر. ۇ ئىــشىنىدۇتۇاللماي  هنمىگهن ئىــشۈنىگه كــهھــشهر مهتكه،ئ

 ۇمكىن مـېڭىـشى مهن يـولى بىـلۆرسـهتكهن كڭ ھاياتىدا ئىـسالمنىڭ،كىشىنى
 .همهسئ

 ۇئـ. ۇيرۇيـدۇ بنـى»ېـرىشت ب ئاجىزالرغـا زاكـاېقىر،ئالالھ يولىدا پ «ئىسالم
) ت-ۆسـۈمگهئ( جازانىغـا ۇلۇمنى پۇ، ئاز قالىدۆلىتىمد-ۇل پهرسهمكىشى زاكات ب

 ۆسـۈمنى ئۇلى پهمبهغهللهرنىڭ ئالغان كۇل پۆسۈمگهئ. هيدۇ دۆپهيتىمهن كېرىپب
 ېــسابالپ ھهرسىــسىنى نهمــمهيــوق ھ- بــارۇالرنىــڭ چىقىشمىــسا، ئۇرۇشــقاقايت
 .ۇ قىلمايدهرۋا پېلىشىغا قڭاچيالى- ئاچڭ ئاجىزنىۋالىدۇ،تارتى

 قىلىــشنى، يالغانــدىن قانچىلىــك پايــدا، هپ دائىــم راســت گهرھ «ئىــسالم
نـى » قىلىـشهپ زامان راسـت گهر ھ،ۆرسىمۇراستچىللىقتىن قانچىلىك زىيان ك

 ېمىـشقا قىلىـپ نهپنـى راسـت گهلتۈرىـدىغان زىيان كڭاما« كىشى ۇئ. ۇيرۇيدۇب
 ېمىـشقاشتىن نېيتىبولىدىغانال ئىش بولسا يالغان ئ پايدا ڭا ماهن؟زىيان تارتىم

 .هيدۇ د»هنمهن؟قاچىدىك
 ۇچراپ ئـهرسـه باھـالىق بىـر نهت قىمـمۇنىڭغـا يولـدا ئهنھا يوق تھېچكىم

 كىشى ۇئ. ۇيرۇيدۇ بهپد»  ئالماۇنى بهمهس، ئېلىڭ مڭ سىنىۇب«قالسا، ئىسالم 
 ۆزۈمنىــڭ ئقاېمىــش نېلىــپ مــالنى ئۇ بــهلــگهن ئالــدىمغا كۇشهققهتــسىزم-جاپــا
 هدلىـيه ئاكى قىلغىلـى يـهلۇم ساقچىغا مېلىپ قۆرۈپ بىرسى كۋالمايمهن؟قىلى

 هندىـشه ئهپ د،ېرىـدۇ بۇۋاھلىـق قىلىـپ گهتنام بهپ ئالدى دېنى مهھكىمىدهم
 .هيدۇ د،ۆرمىدى كېچكىم ھۇنى بۈنكىچ. قىلىدىغان ئىش يوق

 هتان ئامــهرســىلىرىنى باھــالىق نهت قىمــمۇنىڭغــا ھالــدا ئهخپــى مبىرســى
 ېرىلگهن بهت ئامانهسىزگ« ئىسالم هتتى، كۆلۈپ ئېلىپ كهجهل قازارا ئۋهقويدى 

 ۇرۇپ مىراسـخورلىرىغا سـاق تاپـشهرھۇمنىـڭ مۇنى ئـڭ، قىلماهت خىيانهرسىگهن
 نهرسـىلهرنى ۇ بـهرھۇمنىـڭ مهرمهيـمهن، كىـشى يـاق بۇ ئـۇيرۇسا، بهپ د»ڭبىرى

 هۋىـرى خڭمۇچـاقىلىرىنى-اال بـهيدۇ، بىلمېچكىم قويغانلىقىنى ھهت ئامانهندهم
. هيدۇ دۇ چىقمايدېچكىم ھېرىدىغان بۇۋاھلىق گۇ، قىلسىمۋا داۈستۈمدهئ. يوق

 ۆرسهتـسه، توغرا يولنى كۇنىڭغا ئىسالم ئهدىمىده بىر قهر ھڭقىسقىسى، ھاياتنى
 هرسـىنىڭ نهر ئىسالم ھۈنكىچ. ڭىدۇ مايولغا خىالپ بولغان هن تامامۇنىڭغا بۇئ
. ۆلچهيـدۇ ئهن بىـلهتىجىسى نهبهدىي ئهتتىكى ئاخىرۇنىڭئ ،قىممىتىنى-هدرىق
ــ ــېكىنل ــهرســىنىڭ نهر ھۈچــۈن كىــشى ئۇ ئ ــ،ۆلچىمى ئ ــسقا دۇ ب ــادىكى قى  ۇني
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 .هتتۇر ئىبارهتىجىدىن نهملىكبىرد
 ڭ كىــشىنىهلتــۈرمىگهن ئىمــان كۈنىگه كــهت ئــاخىر،ۇقىرىقىالردىن يــمانــا

ــدىغانلىقىنى بىلىۇســۇلمانم ــدىڭالر بواللماي ــانۇســۇلمم. ۋال ــايىن ۇش بول  ئىنت
 ڭ كىـشىنىهنمىگهن ئىـشهتكهئـاخىر.  بىـر ئىـشڭ چوهتلىك سائادۋه هرهپلىكش

 هتنى، ئاخىرۈنكىچ. ۇرۇپتۇ تۆرۈنۈپ بواللمايدىغانلىقى كۇياخشىراق بىر ئىنسانم
 هرىجىــسىدىن ئىنــساننى، ئىنــسانلىق د، ئىنكــار قىلىــشۈنىنى كــهھــشهرم

 .ۇ قويىدۈشۈرۈپ چهرىجىگه دهتتهر بۋاندىنمۇ ھايهتتا ھهرىجىسىگه، دۋانلىقھاي
 

  راتسىئونال بىر قاراشهقىدىسىگه ئئاخىرهت
 

 ۈشـىنىپ پايدىـسىنى چۋه هھمىيىتىنـى ئهلتۈرۈشـنىڭ ئىمان كئاخىرهتكه
 هتكه ئـاخىرهلهيھىسـساالمنىڭ ئۇھهممهد مـهزرىتـى ھۆۋهنـده تېيىن، كهتكهندىني

 هقىلـگه ئهھهتتىنج هنتىقى مهلىماتىنىڭ توغرىسىدىكى تهلتۈرۈشىمىزئىمان ك
 .ۆتىمهن ئۆزلهپ سه قىسقىچهنلىكىنى ئىكۇيغۇن ئهقهدهرن

 ھاياتقـا بولغـان ېيىنكـى كۆلۈمـدىن ئهنـى ي،هقىـدىمىز ئهت ئـاخىربىزنىڭ
 هتئىـي بولغان قهلىماتىغا تهلهيھىسساالمنىڭ ئۇھهممهد مهزرىتى ھ،هنچىمىزئىش
 ۆزلىرىگه سـرھهقه بۋه راسـت هيغهمبهرلىرىنىـڭ پڭ ئاساسـىدا، ئالالھنىـهنچئىش

ــــۈرگىنىمىزدىنئىمــــان ك ــــپ كهلت ــــسىمېلى ــــان بول ــــسىئونال ۇ، چىقق  رات
ـــقئ( ـــهنچىمۇچ) هقىللىقلى ـــۈش ـــتىقاليدۇ تۇنى ب ـــى ھۋه هس ـــهزرىت  ۇھهممهد م
 هزهرىـيىلهرگه خىـل نهر باشـقا ھهقتىكـى ھۇ بـهلىماتلىرى، تهلهيھىسساالمنىڭئ

 .ۇاتاليد ئىسپهنلىكىنى ئىكۇيغۇن ئهقىلگه ئۋه هنتىقىغهقارىغاندا، م
 ۈگهيــدۇ، تېــيىن كۆلگهنــدىن ئىنــسان ئ، ئىنــسانالرۈركــۈم بىــر تبىرىنچــى،

 ۇالرنىڭچهئـ. هيـدۇد) هيـدۇتىرىلم( باشقا بىـر ھايـات يـوق هنه يېيىن كۇنىڭدىنئ
 ۇبـ. همهسـمىش ئۇيغـۇن ئه ئىلىمگهنگه، پهسىلىسى ھايات مېيىنكى كۆلۈمدىنئ

 قىلىـدىغان اۋا دهپد» ىرى ئالىملهنپ «ۆزلىرىنى ئهربنىڭ غهرخىل قاراشتىكىل
 .ۇچىالردۇر قىلغېتىقاد ئهزهرىيىلىرىگه نڭ دىنسىزالرنىېئىزمچىبىر قىسىم ئات

 ڭ قىلمىـشلىرىنىۆز ئىنـسان ئـهر كىـشىلۈركـۈم بىـر تهنه يئىككىنچىسى،
 ۇنيـادا دۇب. ېلىدۇ كۇنياغا دېتىم قه بىر قانچهكرار تۈچۈن ئۆرۈش كهتىجىسىنىن

 ۇن،مـايم (ۋان بىـر ھـايهكـرار تېـيىن كۆلگهنـدىنئ قىلغان بولـسا، همهليامان ئ
 هبىقىـدىكى تۆۋهن ياكى تـهرهخ دهزىلىرىب. ېلىدۇ كۇنياغا دۇپبول) ۈشۈكئىت، م

 ېـسىلئ  قىلغـان بولـسا،همهل ياخـشى ئهگهرئ. ېلىـدۇ كۇنياغـا دۇپئىنسان بول
 هلـــۇم مۇبـــ. ۇ قارايـــدهپ د،ۇغۇلىـــدۇ تهكـــرار تۇپ ئىنـــسان بولـــهبىقىـــدىكىت
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 .ېتىقادى ئرنىڭهزھهپتىكىلهم
 قايتــا تىرىلىــپ هخلۇقــاتالر مۈتــۈن پۈنى كــهھــشهر مهتته ئــاخىرئــۈچىنچى،

 ياكى جازا ۋه ۇكاپات قىلمىشلىرىغا مېرىدىغانلىقىغا، بېساب ئالدىدا ھڭئالالھنى
 ئورتاق هيغهمبهرلهرنىڭ پهممه ھۇ بۇپ، بولهلتۈرگهنلهر ئىمان كېرىلىدىغانلىقىغاب
 .هلىماتىدۇرت

 : قىاليلىهھلىل تهپبىرل-بىر ۇالرنى بئهمدى
 هپ د» هھلى ئهنپ-ئىلىم «ۆزلىرىنى ئهنى ئىنسانالر، يۈركۈمدىكى تبىرىنچى

ــا قىلغۋاهد ــكهنلهر ئۇچىالرغ ــدىنئ «،هگهش ــى كۆلگهن ــات ھېيىنك ــكه ھاي  هقىقهت
 بىرسـىنى هلـگهن قايتا تىرىلىپ كهنه يېيىن، كۆلگهندىن بىز ئهمهس، ئۇيغۇنئ
ا ئايلىنىــپ ۇپراققـ تۇنىــڭ ئېـيىن، كگهنــدىنۆلئىنـسان ئ. ۆرمىــدۇق كېخىچهتـ
 ڭ ھاياتنىــــېــــمهك، دۆلــــۈم ئۈچــــۈن ئۇنىڭشــــ. ۆردۇق كــــهتكهنلىكىنــــىك
. ېيىـشىدۇ د»ۇ ھايـات بولمايـدېـيىن كۆلۈمـدىنئ. هتتۇر ئىبارۈگىگهنلىكىدىنت
 ۇ؟ بوالمـدېگىلـى دهھلـى بىـر ئىلىـم ئۇنىبـ! ڭالر قاراهنتىقىسىغا مۇ شۇالرنىڭب

 ۇ بولـسا، ئـهنگۆرمى كـهلگهنلىكىنـى تىرىلىـپ كېـيىن كۆلگهندىن ئڭبىرسىنى
 هنـتىقىغه مۇنى بـېـسه، د»هن بىلىـمۇشـنى بولېمه نـېيىن كۆلگهندىنئ«كىشى 

 ېـيىن كۆلۈمـدىنئ «هپ ئىلگىـرىلېخىمـۇ تۇالر بهممائ. ۇمكىن مېيىش دۇيغۇنئ
ــدىغانلىقىنى بىلىــمهرســه نېچھــ ــدۇ، د»هن بولماي ــۋه هي ــگه په، بىلىمــگۇنى ب  هن

 بىـر ۇ بولـسا بـهمهلىيهتـتهئ. دۇ قىلىـۋاه قويغانلىقىنى درىغاۇئاساسلىنىپ ئوتت
 ېخىچه تـهقـته ھۇ بـهنپ- ھازىرقى ئىلىـمۈنكىچ.  ئىپادىسىڭبىلىمسىزلىكنى

 ۇالرنىــڭ ئۈچــۈن، ئۇنىڭشــ. هلمىــدى كهتىجىــگه بىــر نۇســبهت يــاكى مهنپىــيم
ــدىنئ ــى كۆلۈم ــامېيىنك ــشلىرى تام ــاتنى ئىنكــار قىلى  ۋه ئاساســسىز هن ھاي

 هم بىر جاھىـل ئـادۆرمىگهن كئايروپىالنھاياتىدا . هتتۇركتىن ئىباربىلىمسىزلى
 ېيىـشنىڭ د»هيـمهن بىلمهنلىكىنـى ئىكهرسـه قانداق بىر نڭ ئايروپىالننىهنم«

 هر بار ھهقلى بولسا، ئهيدىغاند»  يوقهرسه بىر نهپ ئايروپىالن دۇنياداد«ئورنىغا، 
ــ ــشى ئ ــداق كى ــمهقئ «ۇنىقان ــدۇ د»هخ ــ. هي ــۈن ئۇنىڭش ــرۈچ  هيئىنى شــ بى

بىر كىـشى . ۇ ئىسپاتلىمايدهمهسلىكىنى ئهۋجۇد مهيئىنىڭ شۇ ئۆرمىگهنلىك،ك
 هرسـه نۇنـداقب «هيئىنى بىـر شـۆرمىگهن ئىنـسانالر كـۇنيادىكى دۈتۈن پهمهس،ئ

 .ۇ قىاللمايدۋاه دهپ د»همهس ئۇمكىن مۇشىمۇيوق، ياكى بول
 :ۇنداق مهقىدىسى ئڭ ئىنسانالرنىۇرۇھتىكى گئىككىنچى

 ۋانھـاي) يارىتىلىـشىدا (هۋردهنسان بولغان كىشى بىـر ئالـدىنقى د ئىھازىر
 ۇنياغـا دهكلىده ئىنـسان شـهتىجىـسىده نهمهللىرىنىڭ قىلغان ياخشى ئهن،ئىك

 هسـكى قىلغـان ئهن، ئىنـسان ئىـكۇ ئـۇشـى بولۋان ھايۋاننىڭبىر ھاي. هلگهنك
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ى، قىسقىـس. هلـدى كۇنياغـا دۇپ بولـۋان ھـايېـتىم قۇ بـۈپهيلىدىن تهمهللىرىئ
 بىـر ئالـدىنقى ھاياتىــدىكى ۇنىـڭ ئۇشـى بولۋان ئىنـسان يـاكى ھـايڭبىرسـىنى

 .ېمهكچى دهتىجىسىدۇر نڭقىلمىشلىرىنى
 بــار ئىــدى؟ ۇرۇنقايــسى بــ«: ۇ بولىــدهيــدا بىــر ســوئال پۇنــداق مهرده يبــۇ
 ۇ ئېيىلسه، ئىنسان ئىدى دۇرۇن بۇشىدىن بولۋان ھاي»ۋانمۇ؟ ياكى ھايۇئىنسانم
 همهللىـرى ياخـشى ئهنلىكـى، ئىكۋانلـدىنقى ھاياتىـدا ھـاي بىـر ئاۇنىڭچاغدا ئ

 قىلىـش ۇلىنى قوبهلگهنلىك كۇنياغا دۈرىتىده ئىنسان سېتىم قۇ بهتىجىسىدهن
 بىـر ۇنـدىن چاغـدا بۇ ئـېيىلـسه، ئىـدى دۋان بىـر ھـايۇرۇن بـۇ ئـهگهرئ. ېرهكك

 ېـتىم قۇ بـۈپهيلىـدىنئالدىنقى ھاياتىدا ئىنسان ئىدى، يامـان قىلمىـشلىرى ت
ــۋانيھــا ــا دۇپ بول ــدى كۇنياغ ــوغرا كېيىــشكه د،هل ــدۇ ت ــىي. ېلى ــهن ــده ئۇ ب  هقى

 هسـلهپكى دۋه ۇ بارىـدئېلىـپ ۈجمهللىككه بىـر مـ»هلـمهسبارسا ك «هرنىكىشىل
ــارالغ ــۇقم (ۇچىي ــ)هخل ــڭنى ــى ئىكېمه ن ــر ھهنلىكىن ــسپاتالپ ېچبى ــان ئى  زام

 په د،هتىجىـسى نڭ ئالدىنقىـسىنىهخلـۇق مېيىنكى كۇالر ئۈنكىچ. ېرهلمهيدۇب
 .ۈشهنچه سىغمايدىغان بىر چېچ ھهقىلگه ئۋه هنتىقسىز مهن تامامۇب. ۇيدۇتون

ــدى ــئهم ــدىگه ئۈچىنچى ئ ــسه كهقى ــڭ ئ،كهل ــاتى بىرىنچــى تهڭ ئۇنى  هلىم
 :ۇنداقم

 كائىنـاتنى ۈتـۈنئالالھ پ. ۇ يوقىلىدۇنيا دۇ بۋه ۇ بولىدهت قىيامۈنى كبىر«
-هك شۆزلهر سۇب. »ۇيارىتىد ۈزۈم ئالىي بىر تۋه ېڭى ئورنىغا يۇنىڭئ. ۇيوقىتىد

 ۈچـۈن ئىنكـار قىلىـش ئهپ د،همهس تـوغرا ئۇنى بـۈنكىچـ. ۇر توغرىدۈبھىسىزش
 ۇنى ئـۈرگۈزگهنـسېرى، پىكىـر يۈسـتىده مـاھىيىتى ئڭكائىناتنىـ. ئىسپات يوق

 ېمىـسىنىڭ ھـازىرقى كائىنـات سىستېرى، قىلغانـسهھلىـل تۆگىنىپ ئڭقۇرچو
 ھالدا هبىئىي تۈنى بىر كۋه مايدىغانلىقىۇرال تۇپ بولهۋجۇد مهڭگۈ مۋه ۋاملىقدا
 ۇياشـــنىڭق«ئـــالىمالر .  يوقىلىـــدىغانلىقى ئىـــسپاتالنماقتاۈگهپ تـــۈتـــۈنلهيپ

 هن تامـامۇيـاش قۈنى كبىر تۆۋهنلهشمهكته، ېرىبارغانس) ھارارىتى(ئىسسىقلىقى 
 هبىرلىـرىگ- بىرۇلتۇزالري. ۈگهيدۇ تېنېرگىيىسى ئۋه ۆچىدۇ ئۇرى نۇنىڭ ئۋۇپسو

 ھـازىرقى ڭ كائىناتنىـېرىپ بۈز پارتالشالر يڭ پارچىلىنىپ، چوهنبىل ۇلۇشسوق
 ،ۈگىـشى تۇنيانىـڭ دۇمانا بـ. ېتىدۇ كۇپ بولۈستۈنئ- ئاستىنۈتۈنلهينىزامى پ

 .ۇ قارايدهپ د»ېمهكتۇر دخىرى ئاهنىي
 ۆلگهنـدىنئ. (ېرىلىدۇ ھايات بېتىمئىنسانغا ئىككىنچى ق «ئىككىنچىسى،

 هگهر ئهمهسمۇ؟ ئۇمكىن مۇب. ېرىلگهن بهلىم تهپد» )ۇ قايتا تىرىلىدهنه يېيىنك
 ۇ بولـدى؟ بـهۋجـۇد بولمىسا ئىدى، ھـازىرقى ھايـات قانـداق قىلىـپ مۇمكىنم
 ۇنىڭـداب. ۇ يارىتااليـدۇمـ)هتتهئاخىر (ۇنيادا دۇ ئ، ئىنساننى ياراتقان ئالالھۇنياغاد
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 . يوقهھۋال ئېچقانداق سىغمايدىغان ھهقىلگهئ
ــ «ئۈچىنچىــسى، ــۈن پڭ ئىنــساننىۇنيــادا دۇب  هرىكهتلىــرىھ- قىلمىــشۈت

 »ۇلىدۇ قويۇرىغا ئوتتۇزۇرىدا ھڭ ئالالھنىۈنى كهھشهر مهتتهخاتىرىلىنىپ، ئاخىر
ــم تهپد ــدۇ بهلى ــ. ېرى ــۇب ــمۆزنىڭ س ــازىرقى ئىلى ــوغرىلىقىنى ھ ــهنپ- ت  ۆزى ئ

 ۇن بىـر دولقـېنىـك يۋادا ھـاۋازىمىز بىـز چىقارغـان ئـاۇرۇنب. ېرىدۇئىسپاتالپ ب
 ۋازالر ئـاۇھـازىر بـ. هلـگهن كۈشىنىپ چهپ د،ېتىدۇىلىپ يوقاپ ك تارقهكلىدهش
 قايتـا ۋازىمىزنى ئىزالردىن ئاۇ ئۋه ۇرىدىغانلىقى جىسىمالردا ئىز قالدهتراپتىكىئ

 ۇنىڭغا مانـا شـهخسىسى تېفونپات.  قىلىندىهشىپ كۋاالاليدىغانلىقىمىزچىقىرى
 هرىكىتىـدىن ھ بىـرهر ھڭ ئىنـساننىبىلهن ۇنىڭش.  ياسىلىپ چىقتىهنئاساس

 قانـداق هر ھهكـكهن تېرىـپ بۇنلىرى دولقـهش تىتـرۋادىكى چىققـان ھـاېلىپك
-ۆز سۈتۈن پهن بىلۇنىڭش.  بولدىهلۇم مۇرىدىغانلىقى ئىز قالدۈستىده ئهيئىش
 هيـدانغا قايتىـدىن مۇالرنى بـېـيىن كېلىنىـپ، ئه خـاتىرىگهرىكهتلىرىمىزنىڭھ
 .چىقتى ۇرىغا ئوتتهنلىكىكىن ئىكۇم مهلتۈرۈلۈشنىڭك

 ۋه ياخـشى ۇ، سـورايدېساب ئالالھ ئىنسانالردىن ھۈنى كهھشهرم «تۆتىنچى،
 هپ د،»ۇ يـــاكى جازااليـــدۋه ۇكاپاتاليـــدۇيـــاكى يامـــان قىلمىـــشلىرىغا قـــاراپ م

ــدىبىلد ــڭب. ۈرۈل ــگه ئۇنى ــا مۋه هقىل ــۇن ئهنتىقىغ ــدىغان كۇيغ ــاكى ۋه هلمهي  ي
 -هقهززاسى تنتىقىنىڭه مۋه هقىل بار؟ زادى ئېمىسى نهيدىغان دهمهس ئۇمكىنم

 هن بىـلهتلىـك ئادالېـسابىنى ھهقچىلىكنىـڭناھ-هق ھۇنيادىكى دۇئالالھدىن ب
 .هشتۇر قىلىشنى تىلهرهپبىر ت

ــادا ــشىلهزى بدۇني ــهر كى ــسىمۆپ ك ــان بول ــش قىلغ ــشى ئى ــڭ ئ،ۇ ياخ  ۇنى
 هرمۇ كىـشىلۇغۇلالنغان شـهن يامان ئىشالر بىلۋاملىق داۆرهلمهيدۇ،پايدىسىنى ك

 ڭ ياخــشى ئىــش قىلغانالرنىــهكــسىچهئ. ۇ جازاســىنى تارتمايــدڭقىلمىــشلىرىنى
 ۈز يـۇنيـادا در مىسالالۇنداقب. ۇرىمىز تۆرۈپ كۋاتقانلىقىنى ياشاهتتهپاراغ-هتراھ
 سوراشـنى هقنىنـاھ-هق ھهنـى يهت بىـر ئـادالۆرۈپ كۇالرنىب. ېپىلىدۇ تڭالپمى
 هرگهكىـشىلئاخىرىـدا يامـانلىق قىلغـان . ۇ بولىدهيدا پۇيغۇسى قىلىش تهلهپت

 بىـر ېرىلىدىغان بۇكاپات مۋه هجرى ياخشى ئىش قىلغانالرغا ئېرىلىدىغان،جازا ب
 ېرهك كۋه ۇ قىلىدېس ئىگىسى ھهقىل ئىر بهر الزىملىقىنى ھېلىشى كۈننىڭك
 .ېساباليدۇ ھهپد

 بىر ۇمۇب. هقىده ئېگهند» بار) دوزاخ (هھهننهم جهن بىلهننهتج «بهشىنچى،
 هن بىـلهنـنهت ئـاينى ياراتقـان ئـالالھ، جهن بىـلۈنكـ. همهسئىمكانسىز ئىش ئ

 ۆكۈم ھهن بىلهتلىكسوئال قىلىپ ئادال- ئالالھ سوراقۇ؟ ياراتمامدهھهننهمنىج
 هرهپلىك، شـۈچـۈن ئلهر كىشىېرىشكهن ئۇكاپاتقا مۋه هجرى ئېيىن،قىلغاندىن ك
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 ياشـــايدىغان بىـــر جـــاي، جازاغـــا ه ئىچىـــدهتســـائاد-هخـــت بۋه ۇشـــاللىقخ
 بىـر ېتىتىدىغان تهمىنى تڭ يامانلىقنىۋه خارلىق، ئازاب ۈچۈنالر ئتارتىلىدىغان

 .ېرهك كۇشىباشقا ماكان بول
 قانــداق بىــر كىــشى هر بــار ھهقلــى ئ، قــاراپهھلىللىرىمىــزگه تيــۇقىرىقى

. ۇيغـۇن ئهقىلگه ساغالم ئۋه هنتىقىغا م، ھاياتقا ئىشىنىشېيىنكى كۆلۈمدىنئ«
 ېــگهند»  يــوقهرســه نېچبىــرانــسىز ھ ئىمكۋه ســىغمايدىغان هقىلــگه ئۇنىڭــداب
 وخــشاش ئهلهيھىســساالمغا ئۇھهممهد مــهزرىتــى ھۇنداقالشــ. ېلىــدۇ كۇالســىگهخ
 ۇالرنىـڭ بۋه ۇشـى قويۇرىغـا ئوتتهقىقهتلهرنـى ھۇ بـهيغهمبهرنىـڭ راست پهرھهقب
 هيئى پايــدىلىقتىن باشــقا بىــر شــۋه ياخــشىلىق ۈچــۈن بىــز ئهممىــسىدهھ

 هقىللىقلىقنىـڭ ئهڭ قىلىش ئۇل قوبماتالرنىهلى تۇ ب،هۋهبىدىنبولمىغانلىق س
ــسىد ــداقھ. ۇرئىپادى ــر دېچقان ــل بى ــك-هلى ــوق ئى ــسپات ي ــدىن ئهن،ئى  ۇنىڭ

ــپگ ــۇمانلىنى ــۈرۈش كهك ش ــشنىۋه هلت ــار قىلى ــهل دڭ ئىنك ــل ئۆزى ئ  ۋه هقى
 .ۇر خىالپتهنتىقىغهم

 ۇالربـ. ۇرۇلغـان قۈسـتىگه ئهقىـده ئاساسـى ئهش بۇقىرىقىدهك ئىسالم يمانا
 هلىـمه كېـگهند» الئىالھه ئىللهلالھ مـۇھهممهدۇن رهسـۇلۇلالھ«ييىبه كهلىمه ته

ئالالھـدىن باشـقا ئىـالھ ( الئىالھه ئىللهلالھ هنىي. ۇرۇلغان يىغىنچاقالشتهنبىل
 ھنىـڭ تاشـالپ، ئالالۇداالرنىخـ) يالغـان( باتىـل ۈتـۈن پ،هن بىـلېيىشد) ۇريوقت

ــسىب ــى ئىكهندى ــهنلىكىڭىزن ــان بولىــسىزۇل قوب ــاۇنىڭب.  قىلغ ــۇھهممهدۇن  غ م
 هلهيھىسـساالمنىڭ ئۇھهممهد مـهزرىتـى ھ،هن بىلېيتىش ئۇپ نى قوشرهسۇلۇلالھ

 ئىالھىـي ڭ ئالالھنىـهن بىـلۇنىڭشـ.  بولىسىزهستىقلىغان تهيغهمبهرلىكىنىپ
ــشتىلىرىگه، پڭ ئالالھنىــۈپهتلىرىگه،ســ ــل قىلغــان كهرى ــالالھ نازى  ىتابالرغــا، ئ
 هنئىـشىنىش بىـل) هتكهئـاخىر(اياتقـا  ھېيىنكى كۆلۈمدىن ئۋه هيغهمبهرلىرىگهپ
ـــىھ ـــهزرىت ـــساالم ئۇھهممهد م ـــم تهلهيھىس ـــپ بهلى ـــشىمىزغا همهل ئېرى  قىلى
 ېتــودلىرىنى مهت ئىبــادۋه قىلىــشىمىز هت ئالالھقــا ئىتــائ،ه بــويىچۇيرۇلغىنىبــ
ـــلهســـتايىدىللىقئ ـــرىش بهن بى ـــۇرىيىتىنى مېجى ـــان ڭىزگهىۈســـت ئهجب  ئالغ

  ①.زبولىسى

                                                        
بۇالر قۇرئـان كهرىـم . ئېيتتىممهن بۇ يهرده ئىماننىڭ ئاساسلىرىنى بهش تۈرلۈك دهپ  ①

شۈبھىـسىزكى ھهدىـس . ئايهتلىرىـدىن ئېلىنـدى-136ئايهت ۋه سـۈره نىـسا -285سۈره بهقهره 
 ئىكهنلىكىـــگه )ياخـــشىلىق ۋه يامــانلىق ئالالھنىـــڭ ئىرادىــسىگه بـــاغلىق(    شــهرىپلهرده 

 شـۇنىڭ بىـلهن ئىماننىـڭ. ئىشىنىشمۇ ئىماننىڭ ئاساسلىرىدىن بىرى، دهپ كۆرسـىتىلگهن
ھهقىـقهتهن ياخـشىلىق ۋه يامـانلىق ئالالھنىـڭ . ئاساسى بهش ئهمهس ئالته بولغان بولىـدۇ

نىــڭ »ئالالھقــا ئىمــان كهلتــۈرۈش«ئىرادىــسىگه بــاغلىق ئىكهنلىكىــگه ئىمــان كهلتــۈرۈش، 
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    هتهتهتهت باب ئىباد باب ئىباد باب ئىباد باب ئىبادبهشىنچىبهشىنچىبهشىنچىبهشىنچى
 

 هلتۈرۈشـىمىزنى ئىمـان كهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مهزرىتى بابتا ھئۆتكهنكى
 :ۆتتۈم ئۆزلهپ ئاساسىنى سۈرلۈك تهش بۇنداق مڭ ئىماننىۇيرۇغانب

 .ېيتىش ئىمان ئهپ يوق دېرىكى شۋه بىر ئالالھنى
 .هلتۈرۈش ئىمان كهرىشتىلىرىگه پئالالھنىڭ
 .هلتۈرۈشن ك ئىماۇرئانغا قۇسۇسهن كىتابلىرىغا، خئالالھنىڭ

ــڭ  هيغهمبىــرى ئــاخىرقى پۇسۇســهن خهيغهمبهرلىــرىگه، پۈتــۈن پئالالھنى
 .هلتۈرۈش ئىمان كهلهيھىسساالمغا ئۇھهممهد مهزرىتىھ

 .هلتۈرۈش ھاياتقا ئىمان كئاخىرهتتىكى
 ۇبــ. ۇرۇلغــان قۈســتىگه ئاســاس ئهش بۇقىرىــدىكى يۇلى ئــئىــسالمنىڭ

 ۇنىـڭ ئېتىلىـپ قهسـىگهجامائئىـسالم   كىـشى،هلتۈرگهنپرىنسىپالرغا ئىمان ك
 هن بىـلۇش قويـهپ دېيتتىم ئىمان ئېغىزداكىشى ئ. ۇ بولغان بولىدهزاسىبىر ئ

 بهرگهن هلىـم تهلهيھىسـساالم ئۇھهممهد مـهزرىتـىھ. ۇ بواللمايدۇسۇلمان مۇقتول
 ۇســۇلمان بىــر مۇكهممهل مــ، قىلغانــدىالهمهل ئهرمانلىرىغــاپ-همــر ئڭئالالھنىــ

ئالالھقـا ئىمـان . ېمهكتۇرد»  قىلىشهتئىتائ«ىسالم  ئۈنكىچ. ۇبولغىلى بولىد
 .ۇ ئىپادىلىنىدهن بىلۇنۇش بويسهلتۈرۈشك

 هپ د، يـوقېرىكى باشـقا شـۋه ئـالالھنى بىـر هن بىـلېيـتىش ئىمان ئسىز
ــاراتقۇنىئــ.  قىلىــسىزېتىــراپئ  ڭىــز،، ئىگى)هرۋهردىگــارىڭىزپ (هببىڭىــز رۇچى ي
ــدارىڭىزھ ــهپ د،ۆكۈم ــسىز ۇل قوب ــۋه قىلى ــڭ ئزنىۆزىڭى ئ ــۇقى مۇنى  هپ د،هخل

 ۇغـان تونهپ دهم ئىـگۇچى يـاراتقۇنمىسىڭىز، بويسهمرلىرىگه ئېكىنل. ۇيسىزتون
 . قالىسىزۈشۈپ چۇنغا ئورۋابكار جا،ۇپ ئىسيانكار بولهببىڭىزگهر

 ۇنىـڭ ئهن بىـلۇنىڭب. ۇدىڭىز تونهپ د،)ۆزىس( كاالمى ڭ ئالالھنىقۇرئاننى
 همرنـى بىـر ئهر ھۇنىڭـدىكى بىلىپ، ئپه د،ۇيرۇقى بڭ ئالالھنىۆزىنى بىر سهرھ
 . ئالغان بولىسىزۈستىڭىزگه ئهسئۇلىيىتىنى مهلتۈرۈش كهجاب

                                                                                                                                
شۇنىڭ ئۈچۈن مهن بۇ . ئايرىلماس بىر قىسمىدۇر ۋه قۇرئان كهرىمدىمۇ شۇنداق كۆرسىتىلگهن

 ،شـۇنىڭغا ئوخـشاش بهزى ھهدىـسلهرده. ىدىسىگه قوشۇپ سۆزلهپ ئۆتتۈمئهقىدىنى تهۋھىد ئهق
 دهپ ،ئايرىم ئهقىـدىلهر-جهننهت ۋه دوزاخ، سىرات كۆۋرۈك ۋه تارازا مىزانغا ئىشىنىشنى ئايرىم

لــۈملهردىن ۆنىــڭ ئىچىــدىكى ب»ئــاخىرهتكه ئىمــان كهلتــۈرۈش«كۆرســىتىلگهن بولــۇپ، بــۇالر 
  .ئىبارهت
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 هپ د،هيغهمبىـرى پهرھهق بڭ ئالالھنىهلهيھىسساالمنى ئۇھهممهد مھهزرىتى
 هپ د،همــر ئهلــگهن ئالالھــدىن كهلىمـاتىنى تهربىــر ھۇنىــڭئ. ڭىزئىقـرار قىلــدى

ـــ ـــدىۇلقوب ـــڭب. ڭىز قىل ـــلۇنى ـــى ئهن بى ـــدا ھهين ـــى زامان ـــهزرىت  ۇھهممهد م
 دىغان باش تارتىپ بولمايهنى ي،»هرزپ «ه قىلىش سىزگهت ئىتائهلهيھىسساالمغائ
ــدىكىد ــز هســئۇلىيهتلىك مهرىجى ــدۋهزىپىڭى ــان بولى ــمهك،د. ۇ بولغ ــان ئې  ېيتق

 هنــال بىلهمهللىرىڭىــز بولغــان ئۇناســىپ مڭىزغــا ئىقرارىۋه ۇيغــۇن ئڭىزغــائىمانى
 هن بىـــلڭىـــز ئىقرارىۋه ڭىز ئىمـــانىېيتقـــانئ. سىز بوالاليـــۇســـۇلمان مۇقتولـــ

ــزئ ــشلىرى (همهللىرىڭى ــسىدائوتت) ڭىزقىلمى ــك پۇرى ــساهرق قانچىلى ــى ي، بول  هن
 .ۇ قالغان بولىدۇقسىز تولۋه هم كهدهر قۇ شڭىز بولمىسا، ئىمانىۇيغۇنئ

 رىزاسـىغا ڭ ئالالھنىـۆگهتكهن ئـه بىـزگهيغهمبىرىمىزنىڭ پهرگه سىلئهمدى
ــۇنئ ــاۇيغ ــر ھاي ــۈچــۈن ئهچۈرۈشــىمىزت ك بى ــشىمىز همهل ئېمىلهرگه ن  ۋه قىلى

ـــ ـــ. ېـــرىمهن بۆزلهپ ســـېرهكلىكىنـــى ساقلىنىـــشىمىز كېمىلهردىنن  ۇالردىنب
 .دۇر»هتئىباد« بولغىنى ۇھىم مهڭ ئۋهبىرىنچىسى 

 
 ۇقۇمى ئئىبادهتنىڭ

 
 ۆز سۈرلهنگهن تۆزدىن سهنىدىكى م»هندهب «هنى ي،ۇل قهرهبچىده ئ»هتئىباد«

 ئىگىمىـز ڭئالالھ بىزنى. ېگهنلىكتۇرد»  قىلىشهت ئىتائچىلىك،هندىب «ۇپ،بول
 هر قىلغـان ھهنـدىنىڭ قىلىش يولىدا بهت ئالالھقا ئىتائۇللىرى، قۇنىڭ بىز ئۋه

 قىلغـانلىقى هنئـى ئـالالھ مسـىز هسـىلهن،م. ېسابلىنىدۇ ھهتئىشى بىر ئىباد
 يامـان ن،ۆزلهشـتى يالغـان س،ۇئامىلىـده مۆزلهشكهنده، سهن بىلهر كىشىلۈچۈنئ
 ياخـشى ڭئالالھنىـ.  ساقلىنىسىزهتتىنشىكاي-هيۋهت غۋه ئىشلىتىشتىن ۆزس
 ۋه ئىنــساپ هرگه قىلىـسىز، كىـشىلهپ راســت گهرده يهر ھ،ۈچـۈن ئۆرگهنلىكىكـ

مانـا . ۆزلهيـسىز سۆزلهرنى سـۈزهل گـۋه لىسىز قىۇئامىله مهن بىلهتياخشى نىي
 .ۇ قاتارىغا كىرىدهت ئىبادهممىسى ھۇالرنىڭب

 ۇن، ئىــشلىرىدا بولــسهت تىجــارۇن، بولــسۇناســىۋهتلهرده مۇنيــالىق دمهيلــى
 قهۋم ۋهئانــا - ئاتــاه، ئــائىلۇن، ئىــشلىرىدا بولــسېتىقســ-بــازاردىكى ســودا

 هر ھڭىزنىـڭ قىسقىـسى ھاياتىۇن، بولسۇناسىۋهتلهرده ئارىسىدىكى مېرىنداشالرق
 ۋهلىـق  توغرىه بـويىچهمـرى ئۇنىـڭ ئ،هپ رىزاسـىنى دڭ ئالالھنىهسىدهبىر ساھ

ــل ــتچىللىق بى ــش ئهنراس ــپ ئى ــىېلى ــالالھ مڭىز، بارس ــى ئ ــان دهنئ  هپ قىلغ
 ڭ باشــقىالرنىۋه قىلىــشتىن هزلىك ســاختىپېيتىــشتىن، يالغــان ئ،ئىــشىنىپ

 هت ئىبـادڭىزنى ھايـاتىۈتـۈن سـىز پ،ڭىز قىلىشتىن ساقالنـسىۋۇز تاجاهققىگهھ
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 ئـاچ قالغـان ز،سىڭى قىلـهم يـاردېقىرغابىر ئاجىز پ.  بولىسىزۆتكۈزگهن ئهنبىل
 خىزمىتىنـى ېـسهلنىڭ يـاكى بىـر كڭىز، قويـسىۇزۇپ قورسىقىنى تويغڭبىرىنى
 يـاكى ۋه ۈچۈن ئهنپهئهتىڭىز مهخسىي شۆز ئهممىسىنى ھۇالرنىڭ بۋه ڭىزقىلسى

 رازى بولىـدىغانلىقىنى ڭ ئالالھنىـهقهت پهمهس، ئۈچۈن قازىنىش ئۆھرهتش-نام
 هممىـسى ھۇالرنىـڭمانـا ب. ىزدىندۇرڭلىقىۇتقان تۆزدهك)  بولىدىغانلىقىنىۇشخ(

 تاپقـان هپ ئىـشلهن يـول بىـلۆرسـهتكهنئـالالھ ك. ېسابلىنىدۇ ھۇپ بولهتئىباد
 قامـداش ۇرمۇشىنى تهرنىڭ قارىمىقىدىكىلۋه ئائىلىسىنى هن بىلۋىتىھاالل تاپا

 ئىقتىــــسادى هھهتتىكــــى قىلىــــش جهل ھېھتىيــــاجلىرىنى خىــــل ئهر ھۋه
ــالىي ــالىيڭ كىــشىنى،ىــسىقىسق. هت ئىبــادهتلىرىمۇپائ ــهتلىرى پائ  ڭ ئالالھنى

 ۈتـۈن پۋه بولـسا هرلهشـكهن يۇسى ئالالھ قورقهلبىگه بولسا، قۇيغۇن ئۇنلىرىغاقان
 هلتۈرۈشـتىن رازىلىقىنـى قولغـا كڭ ئـاخىرقى غايىـسى ئالالھنىـهمهللىرىنىڭئ

. ۇ بولىــد»هتئىبــاد« ھايــاتى ۋه هتلىرى پائــالىيۈتــۈن پۇنىــڭ ئ، بولــساهتئىبــار
 بىـر ياخـشى هپ رازىلىقىنى ئىـزدڭ كىشى قاچانكى ئالالھنىۇلىپ ئ قىۇنداقش
 تارتـسا، ۆزىنى بىـر يامـان ئىـشتىن ئـۇپقىلسا، ئالالھـدىن قورقـ) ئىش (همهلئ

 هتتــاھ. ۇ ئــادا قىلغــان بولىــدهن بىــلهســئۇلىيهتلىك مۋهزىپىــسىنىئىــسالمىي 
 هنبىـل هسـئۇلىيهتلىك مۋهزىپىـسىنىئىـسالمى  (ۋاتقان ياشاتا بىر ھاياتۇنداقب

: هسـىلهن ئىـشلىرى، مۈشـهكچ-ۇشـشاق بىـر ئهر ھڭكىشىنى) ۋاتقانئادا قىلى
 ،ۆزلىگىنى سـۋه ۇخلىغىنى قوپقىنى، ئۇرۇپ ئولتڭغىنى،يىگىنى، ئىچكىنى، ما

 .ېسابلىنىدۇ ھۇپ بولهت ئىبادهممىسىھ
 ۇ بـهگهرئ. ۈۋرۈكدۇر تۇرغان تۇتۇپ تۆره ئىسالم بىناسىنى ئهت ئىبادشۇنداقال

 هتنىـڭ ئىبادۇالرمانـا بـ. ۇ سـاغالم بولمايـدهتمۇ ئىمـارهتـسه،زىيان ي ۈۋرۈكلهرگهت
 .ۇقۇمىدۇرئ

 ۇ بـ،ۋامىـدا ھايـاتى داۈتـۈن پۇسـۇلماننىم -هقسىتى ئاساسى مئىسالمنىڭ
 ۇبــ. هت ئىبــارېتىــشتۈرۈشتىن ياشــايدىغان كىــشى قىلىــپ يه ئىچىــدهتئىبــاد

 ۇالربـ. ىلىـدىهلگ بۇسۇللىرىنى ئهت ئىبادهخسۇس مه ئىسالم بىر قانچهقسهتتهم
 ر بىــ،ۈچــۈنئ)  يىــتىشهقــسىتىگه ئاساســى مڭئىــسالمنى (هت ئــالىي ئىبــادهڭئ
 قانچىلىـك ياخـشى ۇرسـتا كۇكىشى ب. ېسابلىنىدۇ ھۇپ بولۇرسى كهربىيىلهشت
 ۇب. ۇ ياخشى ئادا قىالاليدهدهر قۇ ئهتنى ئالىي ئىبادهڭ ئهربىيىلهنسه، تۆگىنىپئ
 ڭدىننىــ «ۇنداقال شــلگىلهنــگهن،ه بهپد) هيىــن ئهرزپ (هتلهر ئىبــادهخــسۇسم
ــ ــدىهپ د»ۈۋرۈكىت ــار.  ئاتال ــر ئىم ــانچهتبى ــر ق ــه بى ــتىگه ئۈۋرۈك ت ــا ۈس  بىن

 ئىنشا ۈستىده ئۈۋرۈكلهر تۇ مانا بۇ بىناسىمڭ ئىسالمىي ھاياتنىهك،قىلىنغىنىد
 .ۈكسىلىدۇقىلىنىپ ي) بىنا(
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 ناماز

 
 .ۇر نامازدىهن ي،»ساالت« بولغىنى ۇھىم مهڭ ئۋه بىرىنچىسى هرزلهردىن پبۇ

 ئاساسى پرىنـسىپلىرىنى ڭ ئىماننىېيتقانسىز ئ - نامازېمه؟ نېگهن دناماز
 ۋه هكـرارالش تهن بىـلهرىكىتىڭىز ھۋه ېغىزئارقىدىن ئ- ئارقاېتىم قهش بۈندهك
 ۋاقتىـدا هھهر سـهتىـگهنئ. هت ياشارتىـشتىن ئىبـارېڭىدىن يېھنىڭىزده زۇالرنىئ

 ڭىز، ھازىر بولدىۇزۇرىغا ھڭىپ ئالالھنى پاكىزلىنۇرۇپ، تۇپ قويۇيقۇنىتاتلىق ئ
 ۋه ڭىز ئىگىلــدىۇردىڭىز، ئولتــۇردىڭىز، تــۆره ئــهن بىــلېھتىــرام ئالدىــدا ئۇنىــڭئ
 هنلىكىڭىزنــى ئىكهندىــسى بۇنىــڭ ئ، قىلىــپهجده ســۇپ قويــهرده يېــشىڭىزنىب

 ڭىز، تىلىدىهت ھىدايۋه) هميارد (هدهت مۇنىڭدىنئ. ڭىزقايتا ئىقرار قىلدى-قايتا
ــائ ــاهتئىــيق ۇنىڭغ ــان ئئهت ئىت ــا. هكرارلىــدىڭىز تهنه يهھــدىڭىزنى قىلغ -ئارق

 پانـاھ هزىپىـدىن غۇنىڭ ئۋه ڭىز تىلىدىۇشىنى سىزدىن رازى بولۇنىڭئارقىدىن ئ
 هرسـلىرىڭىزنىد) ت-ۇپئوقـ( قىلىـپ هت كىتابىـدىن قىـرائۇنىـڭئ. ڭىزتىلىدى

 ىـگههنلىك راسـت ئىكهق ھهيغهمبىرىنىـڭ پهۋهتـكهن ئۇنىـڭئ. ڭىزپىششىقلىدى
 .هردىڭىز بۇۋاھلىق گېتىم قبىر هنهي

 ۈتـــۈن پۇنيـــادىكى دۇ بـــۇپ، ئالدىـــدا ھـــازىر بولـــڭ ئالالھنىـــۈنى كـــبىـــر
. هلتـۈردىڭىز كېـسىڭىزگه ئېلىنىدىغانلىقىڭىزنى ئېساب ھڭىزدىنقىلمىشلىرى

 ۋهدىڭىزنــى هرگهن ئالالھقــا بۋه ڭىزنى ئىمـانىېيتقــان ئالالھقـا ئهن بىــلۇنىڭشـ
 .هلتۈردىڭىز كېسىڭىزگهئ

پىـشىن . هتتىڭىـز كىرىـشىپ كڭىزغا ئىـشلىرىۇنيا قىلىپ سىز دشۇنداق
ــده كۋاقتــى ــهزانئ( ســىزنى نامازغــا چــاقىردى ۇئهززىن مــ،هلگهن ، ســىز )ۇدى ئوق
 هجــا بهنــدىچىلىكىڭىزنى بۇپ توختىتىــپ قويــۇت مىنــه بىــر قــانچڭىزنىئىــشى

ــۈردىڭىز،ك ــاهلت ــۇنتــۇپ ئهھــدىڭىزنى ئۋىقىڭىزنى، س ــل بول  ۇپ ئالالھــدىن غاپى
 هقىقىـي ھايـاتتىكى ھۋه هكرارلىۋالدىڭىز تېڭىدىن يۇالرنى ب،ۈچۈن ئالماسلىقق

 ۇنيـا دېـيىن كۇنـدىنئ. ۇردىڭىز جانالنـدېـتىم بىر قهنه يېھنىڭىزده زڭىزنىغايى
 ڭىز، بىر چاقىرىق ئالدىهنه يۋاقتىدا هسىرئ. ڭىز بولدىهشغۇل مهنئىشلىرى بىل

 ۈچـۈن سىز ئۇ بۇدىڭىز، ئوقىنىمىز ناهسىر ئۇپ قوشۋاز ئاهرھال دۇنىڭغىمۇسىز ب
 ئاساسلىرىغا ڭىز ئىمانىڭىزنى نىيىتىۇپ، بولهسلهش ئېتىم بىر قهنه يۋهزىپىنى

 ۈنـدۈز كۋه باسـتى ڭغۇلۇق قـاراهن بىلېتىشى پۈننىڭك. ۇۋاپىقالشتۇرىۋالدىڭىزم
ــاتى ــسا، كڭىزھاي ــداق باشــالنغان بول ــده قان ــته غېچى ــپه ېلىــپ، قهپلهت  ۋه ۋهزى

 ئاخــشام ،ۈچــۈن ئهتمهســلىك كېزىــپ يولــدىن ئۇنتــۇپى ئىزنهســئۇلىيهتلىرىڭم
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بىر . هگدىڭىز ئۇن ئالالھقا بويۇپ ناماز ئوقهكرار تهن بىلۇلۇشى ئوقهزاننامىزىغا ئ
 ۋاقتــىنامــاز ) ۇپتهنخــ( ئالدىــدىكى ۇخالش ئــېــيىن كۆتكهنــدىن ئهت ســائهقــانچ

ـــدۇك ـــىز ي. ېلى ـــهنهس ـــدا ھڭ ئالالھنى ـــسىز، تۇزۇرى ـــۇ ۇرى ـــۈكب ـــر كۈنل  ، بى
 ېــتىم بىــر قهنه يۇرۇن بــۇخالشــتىن ئۇپ، ئــاخىرقى نامــاز بولــىڭىزدىكىادىتئىبــ

ــ ــا س ــهجدهئالالھق ــپ، ئ ــۇغالپ، ئۇنى قىلى ــرىگه نۇل ــېئمهتلى ــپ، ۈكرى ش  قىلى
 هپـۇ ئۇنىڭـدىن ئ، قىلىـپهۋبه تۈچـۈن قويغان خاتالىقالر ئۆتكۈزۈپ ئهستىنبىلم
 ۈنـــدۈزدىكىك. ېڭىلىۋالىـــسىز ياشـــارتىپ يڭىزنى ئىمـــانىهن بىـــلهشتىـــل

 ۋهزىپىلىرىڭىزنــى ئــادا قىاللمىغــان هم خــاتىرج،هۋهبىدىن ســيمىقــانچىلىقالرقاال
.  ھالـدا ئـادا قىلىـسىزهم جىمجىتلىقىدا خاتىرجېچىنىڭك) هتلىرىڭىزنىئىباد(
ــدهك ــۋاخ هش بۈن ــاز ئوق ــۇش نام ــڭ ئىماننى ــتهھكهملهيدۇ مۇلىنى ئ ــى . ۇس بىزن
 قىلىـپ هنـده بىـر بانهتچـ قىلىـپ ئالالھقـا ئىتائه بىر ھاياتقـا ئىـگهزىلهتلىكپ
 هلبلىـك ئىرادىلىك، پاكىز قۇستهھكهم مهمىمىي، سهتلىك،جاسار. ېتىشتۈرىدۇي

 هر ئىمـانىمىزنى ھ، قىلىپه ئىگهخالققا ئېسىل ئېتىشكهن يهھهتته روھىي جۋه
 :هسىلهنم. ۇرىدۇ ياشارتىپ تېڭىالپدائىم ي

 هتنىتاھـــار. ڭىز ئالـــدىهت تاھـــارهن ئالـــدى بىــل،ۈچـــۈن ئۇش ئوقـــنامــاز
 ۇنـدىن قىلغـان ھالـدا ئالىـسىز، ئه رىئـايۇسـۇللىرىغا ئۇيرۇغـان بهيغهمبىرىمىزپ
 هكىلده بىــر شــۇيغــۇن ئهلىماتلىرىغــا تهيغهمبىرىمىزنىــڭ نامــازنى پېــيىنك

 .ۇدىڭىزئوق
ــــېمه ــــۈن؟ ئن ــــۈچ ــــى ھۈنكى چ ــــهزرىت ــــساالمنىڭ ئۇھهممهد م  هلهيھىس

 ۈچـۈن ئىڭىزۆز ئـهگىشىشنى ئهيغهمبىرىمىزگه پۋه ئىشىنىسىز هيغهمبهرلىكىگهپ
 . بىلىسىزهپ د،ۋهزىپه ۇقهددهسم

 ۇرئاننى قۈنكىچ. ۇيسىز ئوقهن بىلهت ناھايىتى دىققۇغاندا ئوقهرىم كقۇرئان
 ۇنــاھ گۇشــنىڭ خاتــا ئوقهســتهن قۇنىئــ. هندىڭىز ئىــشهپ د، كــاالمىڭئالالھنىــ

 . بىلىسىزهنلىكىنىئىك
. ۇيمىزئوقـ ه چىقارمـاي ئىچىمىـزدۈن ئـهتلىرىنى ئايۇرئان قۆپىنچه كنامازدا

 هســتهن يــاكى قۇدىڭىزمــۇ تــوغرا ئوقۇمىــدىڭىزمۇ؟ ئوقۇدىڭىزمــۇ، ئوقۇالرنىبــ
 ۆرۈپ يـاكى كـۇرغـان تڭـشاپ سـىزنى تىهرده يۇ ئـۇدىڭىزمـۇ؟ خاتـا ئوقۆزگهرتىپئ
 ۇرىـدىغانلىقىغا،پ تۆرۈ كهرده يهر سىزنى ھڭ ئالالھنىهممائ.  بىرسى يوقۇرغانت

 ڭالپ ئـــاهرســـىنى نهرلغـــان ھ يـــاكى ئاشـــكارا بوۋه هخپـــى مۇۋاتقـــانســـىز ئوق
 نامــاز هيدهيــدىغان، ھهپ د»ۇنامــاز ئوقــ«ســىزنى .  ئىشىنىــسىزۇرىــدىغانلىقىغات

 بىـر كىـم بولمىغـان ھالـدا، سـىزنى نامـاز ۇرىـدىغان قـاراپ ته سىزگۇۋاتقاندائوق
 هرده، يهر ھېنـىئـالالھ م «ڭ سىزنىۇ بنا قىلدى؟ ماهيدهكچىلىك ھېمه نۇشقائوق
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 ېيتىشى ئهزان ئهمهسمۇ؟ ئهنگهنلىكىڭىزدىن ئىشهپ د»ىدۇۇر تۆرۈپ كۋاقىتتا هرھ
 سىزنى زورلىغـان ېڭىشقا مهسجىدكه ئالدىراپ مۇپ ئىشنى قويۈتۈن پهڭ تهنبىل

 قاقـاس ئاپتاپتـا ۈشـته چۇپ، قويـۇيقۇنى تاتلىق ئهھهرده سهتىگهن ئېمه؟ نهرسهن
ملىرى  ئالدىرايـسىز، ئاخـشاېرىـشقا بهسجىدكه مهپ دهتمىسۇن كۇپ بولازاناماز ق

 ۇالرنىڭب. ېتىسىز ئهرك تهپ دۇيمهن ناماز ئوقېچىشالرنى ئۆڭۈل كۋه ېلىش ئهمد
 قىلىــش هت ئالالھقــا ئىتــائ-هۋهبى ســۇالرنىــڭ بېمه؟ نــهۋهبى ســهممىــسىنىڭھ
ــۈنئ ــى، پ،ۈچ ــى هرزن ــشتىكى يۋهزىپىن ــادا قىلى ــسهك ئ ــئۇلىيهتچا مۈك نلىق هس
 همهسمۇ؟ ئۇيغۇسىت

 ېھتىيـات قـاتتىق ئۇشـتىن قويۈزۈپۆتكـ خاتـالىق ئهر بىـرهسناسىدا ئناماز
 ۈنى بىر كۋه  ئالغانۇن ئورڭقۇر چوۇسى ئالالھ قورقهلبىڭىزده قۈنكىچ. قىلىسىز

 ېــــساب ھۇزۇرىــــدا ئــــالالھ ھڭىزدىن قىلمىــــشلىرىۈتــــۈن پۇنيــــادىكى دۇبــــ
 . بىلىسىزېرىدىغانلىقىڭىزنىب

ــدى ــپ ئئهم ــېيتى ــساننى. ېقىڭالر ب ــۋى مڭئىن ــى ئۋه هنى ــته جهخالق  هھهت
 ياخـشى ۇ نامـازدىنم،ۈچۈن چىقىشى ئېتىشىپ يۇپ بولۇسۇلمان بىر مۇكهممهلم

 هن؟بىر يول بارمىك
ئارقىـدىن بىـر - ئارقـاۈنـده كهھدىسىنى ئالالھقا قىلغان ئڭ ئىنساننىناماز

 ېڭىالپئالالھقـا بولغـان ئىمـانىنى يـ. ۇ بولىدهۋهبچى سهسلهشكه ئېتىم قهقانچ
 قىلمىـشلىرىدىن ۇنيـادىكى دۇ بىهن يهنچىنى، بولغان ئىشهتكهئاخىر. ۇياشارتىد

. ۇ چىقارمايـدهسـتىن ئېچ ھېلىنىدىغانلىقىنى ئېساب بولغاندا ھۈنى كهتقىيام
. ۇ بولىـدهگهشـكهن ئهيغهمبىرىمىزگه پېتىم قهش بۈنده كۇسۇلمان مهنناماز بىل

 ئادا قىلىـشنى ۋهزىپىلىرىنى هرز پهمرلىرىنى، ئڭ ئالالھنىهچكىچه كهتىگهندىنئ
) ئىمانى (ۈشهنچىسى چڭ كىشىنى، نامازېمهك،د. ۇ قىلىدشىقه مهكرارت-هكرارت

 هلتۈرىـــدىغان قولغــا كهشتۈرۈشــنىىيىتىنـــى بىرلهمهل ئهتتىكى ئىبــادهنبىــل
 .هربىيىدۇر تهلىمبىردىنبىر ت

 جىـددىي هدهر قۇ ب، قىلىشتاهت ئىتائۇنۇپ بويسهمرلىرىگه ئياراتقۇچىسىنىڭ
 هن ئىــشلىرى بىــلۆزپ ئــ بولغــان بىــر كىــشى نامــازدىن چىقىــهســتايىدىل ئۋه
 هلبىـدهق. ۇ قىلىـده رىئـايۇنلىرىغـا قانڭ ئالالھنىـۇ بولغان چاغلىرىدىمهشغۇلم

 ېقىنالشـقاندا يقائىـش) ۇنـاھگ(خاتـا . ۇ بولىـدهرلهشـكهن يۇسىدائىم ئالالھ قورق
 .ۇ ئىشتىن قايتىدۇ ئهپ د»ۇرىدۇ تۆرۈپ جايدا كهر ھېنىئالالھ م«

 ېيىنمۇ، ئالغاندىن كهربىيهت-هلىم تۈكسهك يۋه ۇكهممهل بىر مشۇنچىلىك
ــــهگهرئ ــــاھڭ بىرســــى ھاياتنى ــــهلىرىده، باشــــقا س ــــرىگه ئڭ ئالالھنى  همرلى

 هسـىله چاغـدا مۇ بولـسا، ئـۋاتقان يامان ئىشالرنى قىلى، قىلىپهتسىزلىكئىتائ
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 ئـالالھ ،اشـقا بۇنـدىنئ. همهس نامـازدا ئۇزۇقلۇقتا، بهپسىدىكى نۆز ئۇنىڭ ئهقهتپ
. ۇيرۇدى بـۆتىـشىمىزنى ئۇپ بولهم جهرگه بىر يه بىرلىكتنه بىلهتنامازنى جامائ

 هن بىـلهتنـى جامـائ» نامىزىۈمهج «ۈنى كۈمه جېتىم بىر قهپتىده ھ،ۇسۇسهنخ
 ئارىـسىدا ۇسـۇلمانالر مۇش، ئوقـهن بىـلهتنامـازنى جامـائ.  قىلدىهرز پۆتهشنىئ
 ۋه كاتتـا هشـكهن، بىرلۇالرنى ئـپ، قىلىـهيـدا پۈشهنچىـسى بىرلىـك چۋه ۆيگۈس
 هرگه بىـر يۇسـۇلمانالر مۆپچىلىكك. هلتۈرىدۇھالىغا ك) هجامائ( بىر توپ ۈچلۈكك

 هڭ ئهلبىـده قۇالرنىـڭ ئۇغانـدا، ناماز ئوقۇرۇپيان ت-ۇ يانمهپته بىر س،يىغىلىپ
 .هرلىشىدۇ يڭقۇر چوۇيغۇسى تۋهرلىك باراۋه ېرىنداشلىق ھالدا قهسىرلىكت

 بـاي هيلـى نامـازدا منكىۈچـ. ۋولىدۇر سـىمڭنىـ)ۋهرلىكبارا (هڭلىكت-ناماز
 ۇمۇشـلۇق ئوقۇن، بولـسۇقرا ئاددىي پـۇن، بولسهمهلدار ئۇن، بولسېقىر پۇن،بولس

 ئـاق ۇن، بولسۇتقۇچى ياكى ئوقۇغۇچى ئوقۇن، كىشى بولسۋاتسىزئالىم ياكى سا
ــكت ــارا تهنلى ــاكى ق ــك ي ــسهنلى ــسىلزاده ئۇن، بول ــاكى خىزې ــار ي ــسمهتك  ۇن بول
 ڭ ئالالھنىــ،ۈزۈپ تــهپ ياندىــشىپ ســهگبىرلىــرى- بىــرهپته، بىــر ســهممىــسىھ
 باشـلىرىنى ۋه ېگىلىـدۇ ئه بىرلىكتۇرىدۇ، تېھتىرامدا قول باغلىشىپ ئۇزۇرىداھ
 هھبهرنىــڭ بىــر رهت جامــائۈتــۈنپ. ۇ قىلىــدهجده بىــر ئالالھقــا ســ،ۇپ قويــهردهي
 ۇسـۇلمانالردا مۇب. ۇيدۇىپ ناماز ئوقهگىش ئۇنىڭغا ئۇرۇپئارقىسىدا ت) ڭئىمامنى(
 .ۇ قىلىدهيدا ئىنتىزامچانلىق روھىنى پۋه بىرلىك هتته بولغان ئىتائهھبهرگهر

 همهس، ھايـاتال ئهخـسىي بىـر شۇكهممهل مـۇسـۇلمانالرغا ناماز مقىسقىسى،
 ېتىشىـشنىڭ يۇپ توپالم بولـۈتۈن بىر پۇدرهتلىك قهس، يىمىرىلمۇالرنى ئهلكىب
 .ۇ يولىغا باشاليدهزىلهتلىكپ

 ېسابـــسىز ھڭ نامازلىرىمىزنىـــۋاخ هش بۈنـــده كڭ بىزنىـــيۇقىرىـــدىكىلهر
 قىلغان بولساق، هھرۇم مۆزىمىزنى ئۇالردىن بهگهرئ. پايدىلىرىدىن بىر قانچىسى

 . قالىمىزۇپ بولۆزىمىزال ئهقهت پۇچى چاغدا زىيان تارتقۇئ
 سـىز ېغىشالۋاتسا، بۇۋۋهت ئىنتايىن زور بىر قه ناماز ئارقىلىق سىزگئالالھ

 هرز بولـسا ئـالالھ پهمهلىيهتـته ئېيتىـپمـان ئ ئىېغىـزدائ.  قىلىـسىزۇرۇنلۇقھ
 ۇشـى بولهۋهب ئىككـى سـۇنـداق قىلىشتا مۇنداقب. ۇمايسىزقىلغان نامازنى ئوق

 :ۇمكىنم
 . قىلمايسىزۇل قوبهپ دۋهزىپه هرز پۆزىڭىزگه سىز نامازنى ئبىرىنچىسى،

. ۇمايـسىز ناماز ئوقهمما قىلىسىز، ئۇل قوبهپ دهرز نامازنى پئىككىنچىسى،
 ،ۇسـۇلمان مهن مهنـى، ي»ئىمانىم بـار «هنه يۇرۇپ تهھۋالدا ئىككى خىل ئره ھۇب
ــڭىز، قىلــسىۋاه دهپد ــان يالغــانچىلىقىۇچىغــا ئۇ ب  هرســه باشــقا نڭىزدىن چىقق
 هنـى يونۇماسـلىق، تهتنى ھـاكىمىيۆزى ئڭ قىلماسلىقنىۇل قوبهمرنىئ. همهسئ
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 بولسا، ھۋالداهئىككىنچى ئ. ۇر قىلماسلىقتېتىراپ ھاكىمىيىتىنى ئڭئالالھنى
 ېغىـزدا ئىجرا قىلمايـسىز، ئهمرىنى ئۇنىڭ ئېكىن لېيتتىڭىز،ئالالھقا ئىمان ئ

 ۇنـداقتا، ئ)ۇمايـسىزناماز ئوق (ۇنمايسىز ئالالھقا بويسهمهلىيهتته ئهپ،ئالالھ بار د
 بىـرى هرزىـمهس ئهڭ ئهنچـسىز، ئىشهڭ ئه ئىچىـدۇقاتالرلهخ مۈزىدىكى يهرسىز ي

 ئىگىـسى بولغـان ئالالھقـا ۇق ھوقـڭ چـوهڭ ئڭنىـ كائىناتۈنكىچـ. هنسىزئىك
 ۇنىڭـدىنمۇ بولغـان كىـشى، بۈزلىمىلىكته ئىككى يۇنداق بۇنيادا دۇ بهتهننىسب

 ېيتااليـدۇ؟ كىـم ئهپ د،ۇ قىلمايـدۈزلىمىلىـك ئىككـى يۋه يالغـانچىلىق هتتهرب
 ۆپهيـسه، كهر كىـشىلۈزلىمىلىك ئىككى يۇنداق بهئىچىد) هجامائ( بىر توپ هگهرئ
 قالىـدىغانلىقىنى سـىز بىـر ئـويالپ ۈشـۈپ چهھۋالغـا قانداق ئمئىيهتنىڭه جۇئ
 .ېقىڭب

 
 روزا

 
 ۋاخ هشروزا ب. ۇر بولغان روزادهرزيىلدا بىر ئاي پ - ئىككىنچىسىپهرزلهرنىڭ

 ۋه ۇ ياشــارتىدېڭىـدىن ئىمــانىمىزنى ي،ۋامىـدا يىلــى بىـر ئــاي داهر ھهك،نامـازد
 هن، كىرىـشى بىـلېيـىرامزان ئ. تىدۇهسلى ئۇرچىمىزنى بولغان بۇچىمىزغاياراتق

 هھهردهسـ. هيمىـز ئىچمېمهيمىـز، يهرسـه نېچ ھـه تارتىـپ ئاخـشامغىچهھهردىنس
ئاخــشام .  داســتىخاندىن قــولىمىزنى يىغىمىــزهرھــال دهن بىــلۇلۇشــى ئوقهزانئ

 هلــسىمۇ، تامــاق كهززهتلىــك له قــانچهر ئالــدىمىزغا ھهلگــۈچه كۋاقتــىئىپتــار 
. هيمىـز ئىچمېمهيمىـز، يۇ بولـساقمهتكهن كۇسساپئ ۇلىمۇ تۋهقورسىقىمىز ئاچ 

 ه رىئــايهتئىــي قۇنىڭغــا بۇن، بولــسيهرده يــوق ۇن، بولــسهرده بــار يهم ئــادهيلــىم
نامـاز .  ئالمـايمىزۇمۇ سـه ياكى بىر تامچېمهكئاغزىمىزغا بىر لوقما ي. قىلىمىز
 ۈنـدۈزى، ك)روزىمىزنـى ئـاچىمىز( ئىپتـار قىلىمىـز هن چىقىشى بىلهزانشامغا ئ

 هرتىـپ تۇ بـۋه هۋېرىمىـز، بىمـاالل يېچىلىـرى كهنلىرىمىزنىئىچمىگ-ېمىگهني
 هيــدهپبىرســى ھ. ۋامالشـتۇرىمىز داۇچه چىققــېيـى رامــزان ئنلىقنىئىنتىزامچـا

 هيئىچـم-ېمهي يـهچكىچه كهتىگهندىن ئه ئىچىدۇددهت بىر ئاي مۇ ب،ۇرمىسىمۇت
 هن بىــلىقىۇشــالل خۆڭــۈل كۋهزىپىنــى ۇشــهققهتلىك مۋه قىــيىن ۇبــ. ۇرىمىزتــ
 هتتهئالالھـدىن، ئـاخىر -هۋهبى سۇالرنىڭ بۇ؟ بولىدهۋهب سېمه نۇنلىشىمىزغائور
 هيغهمبىرىمىزنىـڭ پۋه ۇرئان قورققانلىقىمىز، قېرىشتىن بېساب ھۈنى كهھشهرم
ــرىگهئ  ئــادا قىلىــشقا بولغــان هرزنــى ئىرادىمىــز، پۇنۇش بويــسهتئىــي قهمرلى
-هۋر سـۇشـهققهتكهم-ىلىققا، جاپا قىيىنچۇسىبهتكه، مهسئۇلىيهتچانلىقىمىز،م

-هپـسى نۆز ئالدىدا ئرىزاسى ڭ ئالالھنىۋه ۈچىمىز كېرىش بهرداشلىق بۋه هتتاق
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 ېيــى يىلــى رامــزان ئهرھ. هتتۇر ئىبــارۈچىمىزدىن كــېڭىشخاھىــشلىرىمىزنى يــ
 ېنىقتۇرىـدۇ، چهربىيىلهپ ئىبادىتىمىز بىزنى تۇ بۈنلۈك كۇز ئوتتهنكىرىشى بىل

ــاتىمىز ج ــداھاي ــدىغان كۇچ دهريانى ــۈن پېلى ــى ھۈت ــهقىقهتلهرن ــدىمىزغا ۆز ك  ئال
 هن بىــلهت ئالالھقــا ئىتــائېيىنىمــۇ قالغــان ئــون بىــر ئڭ يىلنىــۋه هلتۈرىــدۇك
 .ېنىقتۇرىدۇ چۈچۈن ئۆتكۈزۈشىمىزئ

 ۇتۇشـنى ئوخـشاش بىـر ئايـدا روزا تۇسـۇلمانالرنى مۈتۈن ئالالھ پشۇنىڭدهك
 ۇنىڭب. ۇ بولمايدېيىشكه د،ۇتىمهن باشقا بىر ئايدا ته خالىغىنىچۆزىئ. ۇيرۇدىب
 ۇنياسـىدىكى ئىسالم دۈتۈنپ. ڭ ئىنتايىن چوهسىرى ئىنسانالرغا بولغان تۈتۈنپ

. ۇ ھالــدا بولىــدۇتقـان روزا تهك بىــرده ئـاي ئىچىــدۇ بــهممىــسى ھڭئىنـسانالرنى
 ئـالالھ ۆمـۈلگهن، چۇرىغـائىـسالم ن- ئىمـانهممىـسى ھۇھىتنىـڭ مهتراپتىكىئ

 همــــرىگه ئڭ جايــــدا ئالالھنىــــهر ھۇپ،غــــان بولــــ تولهن بىــــلۇنچىــــسىقورق
 .ۇ نامايان بولغان بولىدهخالق ئۈزهل گۋه همهل ياخشى ئهتچانلىق،ئىتائ

.  قىلىنـدىهرز پۈچۈن پايدىلىق بولغانلىقى ئۆزىمىزگه ئهممىسى ھبۇالرنىڭ
 بولماي هۋهبىبىر س.  ئالالھقا بىر پايدىسى يوقۇشنىڭ قويۇسسۇز ئۋهبىزنى ئاچ 

 ھاياسىز هڭ ئۇالرنىڭب. ۇ قىلغان بولىدۇلۇم زۆزى ئۆزىگه ئ،ۇتمىغانالرت روزا ۇرۇپت
. ۈرىــدۇئىچىــپ ي-هپالر ئاشــكارا يۇ ئــۇتــسا، باشــقىالر روزا تۇكى،قىلىقلىــرى شــ

 ۇچــــۇق ئېگهنــــدهك د،همهس ئڭالردىن جامــــائىتىهرنىڭ بىــــز ســــىلۇددىخــــ
 چبىـرې ھهردىن كىـشىلۈزلىمىلىك ئىككى يۇنداقمانا ب. ۇئىسيانكارلىق قىلىد

 .ۇ بولمايدۈتكىلىياخشىلىق ك
 

 زاكات
 

 بىـر هلگىلىـك بهھهتتهئالالھ ئىقتىسادى ج. ېرىشتۇر زاكات بهرز پئۈچىنچى
 ئىككـى ۈزدىن يـېلىنىـڭم-ۇل پـۈچـۈن، ئۇسـۇلمانالرم) باي (هتكهن يهۋىيىگهس
 ۇغقانلىرىغـا،ت-ۇرۇق ئـهمـبهغهل كېسابالپ قىرىقتىن بىرىنى ھهنى يېرىمىنى،ي

 بولغانالرغا، ۇلمانسۇ مېڭى ئىقتىسادى قىيىنچىلىقى بار يرغا،ېقىرالمىسكىن پ
 هڭ ئڭزاكاتنىـ.  قىلـدىهرز پېرىـشنى قالغانالرغا بۇلۇپ بوغهرزگه قۇساپىرالرغا،م

 ئـالالھ ه كىـشىگهرگهن بۇق ئـارتۇنىڭـدىن بۇپ،ئاز مىقدارى قىـرىقتىن بىـر بولـ
 .ۇ ئاتا قىلىدۋاپ ساۋه هجىر ئۆپ كېخىمۇت

 ۇئـ. هگمهيـدۇ زاكـات ئالالھقـا تهرگهن بىـر مىقـدار بهزغىن ئابايلىقىڭىزدىن
 ۇغقىنىڭىزغـــا تهمـــبهغهل بىـــر كهگهرئ. همهس موھتـــاج ئهرســـىگه نېچبىـــرھ

ــ ــرى ئڭئالالھنى ــپهپ دهم ــ، بىلى ــلۇنى ئ ــى بى ــش نىيىت ــات هن رازى قىلى  زاك



 

 .98. 

 هدۋه هپ د،هن بىـرىمۋابقـات سـا-ۇ قـاتمۈچۈن ئۇنىڭ به ئالالھ سىزگهرسىڭىز،ب
 ئـالالھ هقهت زاكـاتنى پهرگهنب -هرتى شـېرىشىشنىڭ ئۋابقا ساۇ باهممئ. ۇقىلىد
 قىلماسـلىق، ۇقتىسى چىقىش نهنپهئهتىنى مهخسىي شۆز ئېرىش، بهپ د،يولىدا

 ۇشـىنى بولهتـدار مىننۆزىگه ئـۇالرنىـڭ ئهمـسىتىدىغان،زاكات ئالغان كىشىنى ك
ــهلهپت ــدىغان س ــن ھۆز، قىلى ــاقلىهرىكهتلهردى ــاتتىق س ــمنىش ق  گهنهرب.  الزى

 ڭقىــم داهپ د،هن كىــشى ئىــكېخىي ســهك بېلىپ ســۋراڭ داهرده يهرزاكــاتنى ھ
ــگهن دۇنچىقــس ــمۇشــتا تونې ــالالھنى رازى قىلىــم.  بولماســلىق الزى  هپ، دهنئ

 ۆزىنىـڭ ئـالالھ ئ،ه كىـشىگهرگهن بېقىرالرغـا بىر مىقدارنى پهبايلىقىدىن ئازغىن
 ①.ۇسان قىلىدېھ بايلىق ئۈتمهسپ-ۈگىمهس تهزىنىسىدىنخ

 ڭ چـوهڭ ئڭ ئىسالمنىۇپ، بولهت ئىبادهرز پۇ روزىغا ئوخشاش زاكاتمۋه ناماز
 ئالالھقا بولغـان پىـداكارلىق ۇسۇلمانالردا مېرىشزاكات ب. ۇرئاساسلىرىدىن بىرىد

 ېخىللىـق، ئىچـى تـارلىق، بهخـسىيهتچىلىك، شۇالرنىئـ. ۇرىدۇ ئاشۇيغۇسىنىت
 ئىچى تار ېخىل،ب. ۇتىدۇت يىراق هتلهردىن ئوخشاش ئىللۇنياپهرهسلىككهد-مال
 هر تهن بىــلهمــگهكھــاالل ئ. ۇر ئىــسالمدا ئــورنى يوقتــهرنىڭ كىــشىلهمهخــور تۋه
 هنمهسـتىن ئىككىلېچ ھـهلگهنده كۋاقتى ،ۈلكىنىم- تاپقان مالهپ ئىشلۆكۈپت

 ۇرىـدىغان تهييـار دائىـم تهرھ)  قىلىـشقاهرپسـ( قىلىـشقا ۇربـانئالالھ يولىـدا ق
 ئىــسالم هنــى، ي)ۇســتهقىمداســىراتىل م (ۇرۇپتــ ېپىده ســڭكىــشىال، ئىــسالمنى

 ۇ بـۇسـۇلماننى زاكـات مېـمهك،د. هيـدۇ تـوغرا يولـدا ئىلگىرىلۋه ۈز تۆرسهتكهنك
 .ېتىشتۈرىدۇ يهربىيىلهپ روھىدا تهتچانلىق ئىتائهتئىي قۋهپىداكارلىق 

ئـــارا -ۆز ئـــۇســـۇلمانالرنىڭ پايدىـــسى مهھهتتىكـــى جۇنيـــاۋى دزاكاتنىـــڭ
. هلتۈرىــدۇ ھالىغــا كۋهزىــپه ئىجتىمــائىي ۋه كىلىيهشــ بىــر تهملىشىــشىنىيارد
 غاپىـــل هتتهئىـــشر-هيـــش ئ،ۇزۇپ بـــايلىقىنى بـــهپ بـــاي دهن مېچكىمھـــ

 قالماســلىقىنى قولغــا ڭــاچيالى- ئــاچۇســۇلماننىڭ مېچبىــر ھۈرمهســلىكىنى،ي
 ۋه ۇل تـهمبهغهللهر، بايلىقىدا كۇالرنىڭ ئۈنكى،چ. ۇ قىلىدهقسهتنى مهلتۈرۈشك

                                                        
: مهسـىلهن. پهقهت نهق پۇلنىال ئهمهس، پۈتۈن ئىقتىسادنى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇزاكات  ①
بۇالرنىـڭ .  كۆمۈش، تىجارهت ماللىرى ۋه چارۋا مـال قاتـارلىقالرغىمۇ زاكـات كېلىـدۇ-ئالتۇن

مهن بـۇ يهرده زاكـات توغرىـسىدىكى . تهپسىالتى فىقھى كىتابلىرىـدا تولـۇق بايـان قىلىنىـدۇ
بـۇ يهرده ئاالھىـده ئېيتىـپ ئۆتۈشـكه تىگىـشلىك بىـر  .توختالـدىمئومۇمى مهسىله ئۈستىده 

پهيغهمبىرىمىز ئۆز ئائىلىـسىدىكىلىرىنىڭ ۋه تۇغقانلىرىنىـڭ زاكـات ئېلىـشىنى . مهسىله بار
نىـڭ زاكـات بىرىـشىنى پهرز، ئهممـا »سـهييىدلهر ۋه بهنـى ھاشـىمىيالر«يهنى . مهنئى قىلغان

پهيغهمبىرىمىـز نهسـلىدىن كهلـگهن . دهپ بۇيرۇغان ،كهمبهغهل بولسىمۇ زاكات ئېلىشى ھارام
  . ھهدىيه ۋه تۆھپه بهرسه بولىدۇ،پېقىر بىرسىگه ياردهم قىلىشنى خالىغان كىشى
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 يـــوق ئىشـــسىز ۇلى پـــۇرۇپ مـــاھىر تـــۋه قابىـــل ىـــڭ،ېيىپالرن مېـــتىملهر،ي
 همـبهغهل كۇيالمىغـان ئوقۇ قـابىلىيىتى بولـسىمهقلىـي ئۈستۈن ئڭ،قالغانالرنى
 ۈنكىچـ. ۇر زالىمدڭ چوهڭ كىشى ئۇمىغان تونهقنى ھۇب.  بارهققى ھڭبالىالرنى

ـــ ـــالتۇئ ـــۈشك-ۇن ئ ـــاقچىلىرىنى دۆم ـــلهپ ئ ـــۆۋى ـــاختىپۇپ، قوي  ۋه هزلىك س
-هيـش سـارايدا ئ، كويىـداۆپهيتىشنىڭ كهدهپ ھۇنياسىنى دهن بىلۇقجازانىخورل

 ئىنـسانالر ڭلىغـان مىهتراپتـا ئۈرۈپ، يـۈركىرهپ پىكاپتـا گـۇرۇپ، ئولتـهتتهئىشر
 كىـــشى هالرچڭـــ مىهنه ي،هن نانغـــا موھتـــاج ئىـــكۇردا بىـــر بـــڭـــاچيالى-ئـــاچ

 كويىــدا ۇزۇشــنىڭ توشقۇقىڭىزنى يــانچهن، ئىــكۋاتقــانئىشــسىزلىقتىن زارلىنى
 ۇ؟ زالىملىق بوالمدۇق ئارتۇنىڭدىنمۇ ب،ۈرسىڭىزي

 .ۈشمىنىدۇر دۆزلۈكنىڭ ئاچكۋه ۇنياپهرهسلىك دۇنداق مانا ش،ئىسالم
. هردۇر كىـشىلهھـرۇم مۆيگۈسىدىن ئىنسان سۇمى ئومۇنداق بولسا ئكاپىرالر

ـــڭئ ـــى، مۇالرنى ـــا كهدهنىيىت ـــگهن قولغ ـــى دهل ـــوپالپ كۆلهتن ـــشنى، ت  ۆپهيتى
ــازانىخورل ــۇقج ــپ پ ــۈ ئۇلنى قىلى ــقىالرنىمگهۆس ــپ، باش ــانڭ تارقىتى - تاپق

 ، ئىـسالم ئىنــسانالرغاېكىنلـ. ۆگىتىــدۇ ئۋېلىـشنى يىغىۇپ قوشـهرگىنىنىمـۇت
ــهگهرئ ــى ئهرگهن بڭا ســاڭ ئالالھنى ــدىن رىزق ــدىن ئاشــسا، ئېھتىياج ــر ۇنىڭ  بى

ــان ق ــاج بولغ ــسمىنى موھت ــلىرىڭغاقى ــهر، بېرىنداش ــر تۇالر ئ ــتىن بى ــهرهپ  ۆز ئ
 ،ۋالـسۇن ئىقتىـدارىنى تىكلىهش ئىـشلهڭ، تهن قامـداش بىـلېھتىياجلىرىنىئ
 .ېرىدۇ بهلىم تهپد

 
 ھهج

 
 ۈچۈن ئېلىش كېرىپ بهككىگه مهھهر شۇقهددهسم. هرزدۇر پۆتىنچىت -ھهج

 قىلىـشى هج ھېـتىم بىر قۆمرىده ئۇسۇلماننىڭ بىر مهر ھهتكهن يۇدرىتىق-ۈچك
 . قىلىندىهرزپ

 هزرىتــى ھۇن،ۇر يىــل بــڭ مىــهچــچه نۇنــدىن بهھىرىده شــهكــكه مھــازىرقى
 بىنـا ۆي كىچىك بىر ئۈچۈن قىلىش ئهت ئالالھقا ئىبادهلهيھىسساالمئىبراھىم ئ

 ۋه خـــالىس نىيىتـــى ۇ بـــهلهيھىســـساالمنىڭ ئىبـــراھىم ئهزرىتـــىقىلغـــان، ھ
 ىـپ، قـارار قىلهپ د،ۆيى ئـۆزىنىـڭ ئۆينى ئـۇ ئالالھ ئهقدىرلهپ، تۇھهببىتىنىم

 ،ۇسۇنقاراپ ئوق) هيتۇلالھقاب (ۆيگه ئۇب ۇغانالرنى ناماز ئوقۈچۈن ئهتئالالھقا ئىباد
 هتـكهن يۇدرىتىقـ-ۈچ كـۇن، بولـسېرىـده قانـداق يهر ھۇنيانىـڭد. ۇيرۇدى بهپد
 ۇددى خـۋه قىلىـشى هت زىيـارۆينى ئـۇ بـېلىـپ كېتىم ھاياتىدا بىر قۇسۇلمانم
 ۆيگۈ سـۋه هت ئىـززۆرمهت، ھـئـالىي هڭ ئهلهيھىسـساالمنىڭ ئىبراھىم ئهزرىتىھ
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 ۇبـ.  قىلىنـدىهرز قىلىشى پهت زىيارۋاپ تاهك، قىلغىنىدۋاپا تۆينى ئۇ بهنبىل
 ئــادا هكلىده شــهت ئىبــادهخــسۇس مهمهس، ئهكلىده شــهت زىيــارهتتىكى ئــاد،هرزپ

 هرزىنـى پهج ھهيتۇلالھقـا بهنى قىلىشقا، يهت زىيارۆيىنى ئڭئالالھنى. ۇقىلىنىد
 هپــسانىي پــاكىزالپ، نهلبلىرىنــى قهن ئالــدى بىــل،ىــدىغانالرېلئــادا قىلىــشقا ك
 ۋېتىپ، قىلىقالرنى تاشلىهسكى ئۋه هخالق يامان ئهكلهشلىرى،خاھىشلىرىنى چ

 ېمىننـىز-ئاسـمان. ېـرهك ساقلىنىـشى كۆكۈشـتىن قـان تۋهمـاجىرا -ېدهلج
 بىـر ۈيـۈك بۇددى خـېرىشتا، بۈچۈن قىلىش ئهت زىيارۆيىنى ئڭياراتقان ئالالھنى

 ېھتىـرام ئۋهلدا، ئاجىزلىق  ھاهيمهنگهن ئ،ېتىۋاتقاندهك كۇزۇرىغا ھادىشاھنىڭپ
 بارغـان ېلىـپ ئهن بىلهتچانلىق ئىتائۋه همىمىيس. ېرهك كۇش ھازىر بولهنبىل

 ۋهده هپ د،ېـرىمهن بۇكاپات مۋه هجىر مول ئه ئالالھ بىزگ،ۈچۈن ئىبادىتىمىز ئۇب
 .ۇقىلىد

ــلىده ئھهج ــوهڭ ئهس ــادڭ چ ــالالھ س. هتتۇر ئىب ــساندا ئ ــر ئىن ــىبى  ۆيگۈس
 ۇزۇن ئـۇنچه تاشالپ شـۇقلىرىنىيور-ېقىن ئايرىلىپ، يتىدىنۇر يۆز ئۇبولمىسا، ئ

 هت نىـــيهپ دهن بــارىمهجـــگه ھۇ؟ ئاالمــدۈســـتىگه ئۇشــهققىتىنى مهپهرنىڭســ
 ولغـاي. ېـسابلىنىدۇ ئىپادىـسى ھۇھهببهتنىـڭ مۋه ئىخـالس ،ۈزىال ئـڭقىلىشنى

 هپهرگه ســهتتىكى ھاياجــان، باشــقا ئــادۋه ېســسىيات كىــشىدىكى ھۇچىققانــدا ئــ
ــش ئا ــچىقى ــا ھ ــدىكى ھاياجانغ ــشىمايدېچلدى ــهجھ. ۇ ئوخ ــان ماهپىرىگه س  ڭغ

 هلبـى قۇنىـڭ ئۇپ، پىكىـر خىيـالى ئالالھقـا قارىتىلغـان بولـۈتـۈن پڭكىشىنى
 ۇپ تولـهن بىـلۇھهببهت مـۋه بولغـان ئىـشتىياق ۆرۈشـكه كهيتىنـى بڭئالالھنى

. ۇ ئاشـىدېخىمـۇ ئىـشتىياق تۇ بـېقىنالشقانـسېرى يهنـزىلگهم. ۇتاشقان بولىـد
 تولغـان هن بىلۈزهللىك گۋه هقۋا تېيىن، يىتىپ بارغاندىن كېمىنغا زهددهسۇقم

 ۈچـۈن ئهتـسىزلىكلىرى ئىتائۋه ۇنـاھ گۇرۇنقىبـ. ۇ بولىـدهن كىـرگۇھىتقـابىر م
 ۈچـۈن ساقالش ئتائهتسىزلىكتىن ئىۋه ۇناھ گېيىن كۇندىنب. ۇ قىلىدۇشايمانپ

 ېـشىنى بهجدىگهامـازدا سـن. ۇ زوقلىنىدهتلهردىنئىباد. هيدۇئالالھدىن پاناھ تىل
ــ ــشىنى بۇپ،قوي ــن يې ــدۇ كۆتۈرگۈســى كهردى ــانق. هلمهي ــدا ئوقۇرئ ــۇ تۇغان  ېخىم

ھىجـاز . ۇزۇرلىنىـدۇ ھه باشـقىچېـتىم قۇ بـۇتـساروزا ت. ۇ بولىدهسىرلىنىدىغانت
 ڭ ئىــسالمنى،هن بىــلۇش قويــهدهم قېمىنىغــاز) بىــستانىهره ئهئۇدىھــازىرقى ســ(
 ئـالالھ يولىـدا جـانلىرىنى پىـدا هرده يهرھ. ۇد ئالدىدا جانلىنىۆز تارىخى كۈتۈنپ

 هررىـسى زۇم بىـر قـهر ھڭ جاينىـۇئـ. ۆرۈنىـدۇ كۆزگه كـهسهرلىرى ئڭقىلغانالرنى
 هر ھهرگهنـدهك، بۇۋاھلىـق گۆھرىتىگهش- شانۋه ۇلۇغلۇقى ئڭ ئىسالمنىۇددىخ

 ېـگهن دۇر ئالالھـدىن باشـقا ئىـالھ يوقتـڭئىسالمنى! ڭقارا«بىر تاش پارچىسى 
 هلبـى قۇنىـڭئ. ۇيۇلىـدۇ تېگهنـدهكد»  چىققانڭراپ ياهردىن يۇ مانا ب،چاقىرىقى
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 ۇب. ۇ تاشىدۇپ تولهن بىلهت ساداقهكسىز ئىسالمغا بولغان چۋه ۆيگۈسىئالالھ س
 .ۇ چىقمايدخاتىرىسىدىن ۋامىدا ھاياتى داهسىراتلىرى ئالغان تهريانداج

ــڭ ــھهجنى ــادىكى دۇ ب ــدىلىرىمۇني ــۇ پاي ــايىتى ك ــىلهنم. ۆپ ناھ  هجھ: هس
 يىغىلىـش ۇسـۇلمانلىرىنىڭ مۇنيـا دۈتـۈن پهھىرى شـهككه مهن بىلۇناسىۋىتىم
 هر قايــسى جايلىرىــدىن، ھهر ھۇنيانىــڭ دېـتىميىلــدا بىــر ق. ۇ بولىــدهركىـزىم

 دىغان، ئوخشىمايهبىرىگ- بىرهڭگى رۋه ئىرقى هسلى، نهلگهن كهدىنقايسى قىتئ
 ۇ شـۇسـۇلمانالرىغـان م مىليونل،ېيتقـان بىر ئالالھقـا ئىمـان ئهممىسى ھهممائ

 ،هن ئىنتىزاملىــق بىــلۋه بىرلىــك ۇ بــۇالردىكىئــ. ېلىــدۇ كهرگه بىــر يۋاقىتتــا
 ئىبـــادىتىنى ئـــادا هج ھهنـــى يۋهزىپىـــسىنى، هنـــدىچىلىكئالالھقـــا بولغـــان ب

- بىـرڭلمانلىرىنىۇسـۇ مۇنيـا روھـى، دهتچانلىققىلىشتىكى مىسلىسىز ئىتائ
. ۇرىدۇ ئاشـېخىمـۇ تۋه ۇياشـارتىد ۆيگۈسـىنى سېرىنداشـلىق بولغان قهبىرلىرىگ

 ۇنيــا دهملىشىــشنىڭئــارا يارد-ۆز ئــۋه بىرلىــك، ئىتتىپــاقلىق ۇســۇلمانالرم
 هن بىلۇناسىۋىتى مهجنى ھى نامايىشهلقئارالىق خېتىملىقمىقياسىدىكى بىر ق

 .ۇرىدۇ ئاشهمهلگهئ
 

  قىلىشه ھىمايئىسالمنى
 

 ئاساســى ڭ ئىــسالمنىهســلىده ئ، قوغــداشۋه قىلىــش ه ھىمــايئىــسالمنى
 ۇھىم مه ئىچىدۋهزىپىلهر ئىسالمى ۇ، بولسىمۆرسىتىلمىگهن كهپرىنسىپى ئىچىد

 ۆپ كـۋه هكىـتلهنگهن تهدىـسلهرده ھۋه هرىـم كۇرئـان قۇنىڭدهكش. ۇرىدۇ تۇندائور
 ېمه؟ نـېـگهن قىلىـش دهئىسالمنى ھىماي. هسىلىدۇر بىر مېرىلگهن بهھمىيهتئ

ــ ــۈن ئېمهن ــهرز پۈچ ــدى؟ ب ــدىكى تۇنى قىلىن ــشى  ۆۋهن ــارقىلىق ياخ ــسال ئ مى
 هن بىـلۇنىـڭ سـىز ئهممـا دوست، ئهن سىز بىل،بىرسى: ېتهلهيمىز كۈشىنىپچ

ــان م ــىۋىتىڭىزدهبولغ ــڭ ئ،ۇناس ــىزنىۇنى ــدا مڭ س ــزگه پاي ــۈش كهنپهئهتىڭى  ۆيۈن
ــتهج ــهھهت ــلىكىنى ئهمىمىي س ــهمهس ــ،ۆردىڭىز ك ــۇ ئ ــىزدىن پايدىلىنى  شنىال س

 هنـپهئهت مۆزى ئـۇنىڭـدىن بهتتا ھ،ۇ قىلمايدهرۋا پڭىزغا زىيىنىېكىن لۇ،ئوياليد
 هلـسه يـامىنى كۇ، قىلمايـدهم ياردۈشسه چۈن كېشىڭىزغا ب،ۇقازىنىشقا تىرىشىد

 هتـكه چ،ۇتـۇپ يولىنى تڭ ياكى يامان بولماسلىقنىۆتۈۋالىدۇ ئهرىپىگه تۈشمهند
 هپ دۇم دوستهنىال يهمنى ئادۇ بڭ،قىې بېيتىپ سىز ئهمدىئ. ۇرۇۋالىدۇچىقىپ ت

 ۇ ئــۈنكىچــ. ېمهيــسىز دۇم دوســتهرگىــز ھهمنى ئــادۇنــداقاق، ب يــېيتامــسىز؟ئ
 هقىقىـيھ. همهس ئۈرهكتىن چىـن يـۇپ، بولېغىزدا ئهقهت پۇقى دوستلهمنىڭئاد

ــتى ــالىس، سڭىزنىڭدوس ــى خ ــى نىيىت ــل هر ھۆيگۈس ــر خى ــان بى ــم ۋه زام  دائى
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 هپته بىـر سـهن قارشـى سـىز بىـلهنلىرىڭىزگهمۈشـد. ۇ ھازىر بولىدڭىزگهياردىمى
 ۇ قىلسا، ئـهيۋىتىڭىزنى غېپىڭىزنى، يامان گڭباشقىالر سىزنى. ۇىلىد قۈرهشك
 »ۇڭ دوستڭ سىنىهنم «ۇنىڭ قىلمىسا، ئۇنداق بهگهرئ. ېرىدۇ بهددىيه رهرھالد
 هگهر ئېـمهك،د. ۇنـاپىقتۇر مهلكـى ب،همهس ئڭىز دوستىۇ ئ. يالغانۋاسىه دېگهند

 چاغـدا ۇ ئـنـسىز،هيدىكه د»ۇسۇلمان مهنم «، قىلىپۋاسىه دۇلمانلىقسۇسىز م
 ۇسـۇلمانم. ۇ بولىدۋهزىپىڭىز بىرىنچى هڭ ئڭ قىلىش سىزنىهئىسالمنى ھىماي

 ۇسۇلمان مۇش، بولهيرهتلىكئىسالمنى قوغداش، ئىماندا غ «هنىسى مۇشنىڭبول
 هرھ. ش دائىـم قوغـداهر ھهنپهئهتلىرىنـى مهقىقىـي ھېرىنداشـلىرىنىڭدىنىي ق

 ۇمى ئومـۇسۇلمانالرنىڭ مۋه نپهئهتىنىه ئىسالم مهسىلىده، مۇنياۋىقانداق بىر د
 يـاكى ۋه هنپهئهتىمىـز مهخـسى شۆزئـ. ېگهنلىكتـۇر د»ۇتـۇش تۆزدهپايدىسىنى كـ

 هنـپهئهتىگه مۇسـۇلمانالر مۇمى ئومـۋه هقـسىتى مڭ ئىسالمنى،هپزىيىنىمىزنى د
 ۇسـۇلمانالرنىڭ مۋهئىـسالم . الزىـم بولماسلىقىمىز هرىكهتلهردهھ-ۆززىيانلىق س

 هن، بىلهلبىمىز چىن قهتلهرگه قانداق پائالىيهر بولىدىغان ھۈنۈچياخشىلىقى ئ
ـــز،م ـــا ھېلىمى ـــز جهتت ـــلېنىمى ـــمهن بى ـــشىمىز الزى ـــسالمغا، .  قاتنىشى ئى
.  الزىـمۇرۇشـىمىز يىـراق تهرىكهتلهردىن ھۈتۈن زىيان يىتىدىغان پۇسۇلمانالرغام

 ېرىنداشــــلىرىمىزنىڭ دىنىــــي قمائىتىمىزنىــــڭ، دىنىــــي جاڭ،دىنىمىزنىــــ
 ۋه ۆھمهت قىلىنغــان تـــۇنىڭغـــا ئ،هپ ئىززىتىنــى دۆزىمىزنىـــڭىنــى، ئئىززىت

 ۈشـمهن ئىـشلىرىمىزدا دهخـسىيش.  الزىـمۇرۇشـىمىز قارشى تهتئىي قۋۇزغاتاجا
 هنمــۇ بىلۈشــمهنلىرى قانــداق ئايرىــساق، ئىــسالم دېگرىمىزنــىچ-هك چهنبىــل
ــم ۋېلىــشىمىز ئايرىۇنداقشــ  خىــل هر قارشــى ھۇســۇلمانالرغا مۋهئىــسالم . الزى

 ۇقىرىقىالرمانا يـ.  الزىمۇرۇشىمىز تهييار دائىم تهر ھۇرۇشقا تاقابىل تۋۇزالرغاتاجا
 هن مېغىزدائ. ۈپهتلهردۇر سېگىشلىك تۇشقا بوله كىشىدېگهن د»ۇسۇلمان مهنم«
 ارىغـا قاتۇنـاپىق م، بولمىغـان كىـشىه ئىـگۈپهتلهرگه سـۇ بـېـسىمۇ، دۇسۇلمانم

 ۋاسـىنىڭ قىلغـان داهن بىـلغىـزې ئۇنىـڭ ئهرىكىتـى ھهمىلى ئۈنكىچ. ۇكىرىد
 .ۇرىدۇيالغانلىقىنى ئىسپاتالپ ت

 
 جىھاد

 
 هرىئهتته بىرسى شۇچلىرىدىن باسقهرىكىتىنىڭ قىلىش ھه ھىمايئىسالمنى

 هڭ ئۈچـۈن بىـر ئىـش ئهنىـسى، مۆزىنىڭسـ» جىھـاد«. ۇ ئاتىلىدهپد» جىھاد«
 ڭنىــ ئالالھېيتقانــدا ئهنىــدىن مۇبــ.  قىلمــاقۈرهش كــهدهر قۈچىگهئــاخىرقى كــ

قـوللىرى -ۇت ياكى پۋه هن بىلهلهم قهن، بىلېغىزى ئهن،يولىدا ئىقتىسادى بىل
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 -ۆزى جىھـاد سـ،ېكىنل. ۇ جىھاد قىلغانلىق بولىد، قىلىشىمىزۈرهش كهنبىل
 ھالـدا ۇتمىغـان تۆزده كـهرگىـز ھهقـسهتلهرنى مۇنيـاۋى د،ۈچـۈن دىن ئهخسۇسم

ــلۈشــمهنلىرىئىــسالم د ــان بېلىــپ ئهن بى ــېرىلغ ــازا (ۇرۇش ئ  ۈچــۈنئ) ت -تغ
 ۈتــۈن پهنــى ي،»هجىھــادى كىفــاي «ۇرۇشــالر ئۇنــداق بهرىئهتتهشــ. ۇقوللىنىلىــد

 ۇ جىھادقا قاتنىشىپ بۇسۇلمانالر بىر قىسىم مۇ، بولسىمهرز پۈچۈن ئۇسۇلمانالرم
ـــىپ ـــان مهرزن ـــسا، قالغ ـــادا قىل ـــۇلمانالردىن ئ ـــۇس ـــدهرز پۇ ب ـــاقىت بولى  ۇ س
 ۈشــمهن دهملىكىــتىگهىــسالم م بىــر ئهگهرئ).  ت -ۇ قالمايــدهســئۇلىيهتلىكم(

نالرغا جىھاد قىلىش نامـاز، روزا ۇسۇلما مۈتۈن پهملىكهتتىكى مۇ قىلسا، ئۋۇزتاجا
 هملىــكهت مۇئــ. ۇ بولىــد»هيىــن ئهرزىپ« ئوخــشاش هتلهرگه ئىبــادهرزقاتــارلىق پ

ــۇلمانلىرىنىڭم ــا تاجاۇس ــۋۇزچىالرغ ــسه، يۈچى ك ــى ئهتمى ــۇلمان مهتراپتىك  ۇس
ــا ئنىڭۇســۇلمان مهر ھۆلىتىــدىكىد ــاللىرى ۇالرغ ــلۋه م ــاردهن جــانلىرى بى  هم ي

 ۋۇزىغــا تاجاۈشــمهن دۇســۇلمانلىرىنىڭ مۇنيــا دۈتــۈن پهتتــاھ. هرزقىلىــشلىرى پ
. هرزدۇر قىلىـشى پهمقوغـداپ يـارد  قىلىـشى،ه ھىمايۇسۇلمانالرنى مۇ بۇچرىغانئ
 هرز قىلىــش قانــداق پهج ھۋه ېــرىش نامــاز، روزا، زاكــات بۇســۇلمانغا بىــر مهنــىي

 ۇنىبـ. هرز ئوخـشاش پۇ قوغداشـمۇنى قىلىش، ئهغان بولسا، ئىسالمنى ھىمايبول
. ۇ بولغـان بولىـدۇناھكـار كىشى گهرمىگهن بهھمىيهت ئادا قىلمىغان، ئهستهنق
 ۈنكىچـ. ۇ بولىدۇق روزىدىن ئارتۋه ناماز هھمىيىتى ئڭ چاغالردا جىھادنىۇنداقب
 ،ۈشكهنده چۈن كېشىغا ب،ۇسىبهتتهم. ۇ بىر سىناق بولىدۈچۈن چاغدا ئىمان ئۇئ
 ڭ قىلمىغـان كىـشىنىدهم قوغـدىمىغان، يـارۇالرنى ئـۇرۇپ تېپىده سۇسۇلمانالرم

 هپ دېمه كىـشى نامـازنى نـۇنـداقئ.  بارهك ئىمانىدا شهنى يۈبھىلىك،ئىمانى ش
ـــدۇ؟ئوق ـــۇي ـــده بىـــر كۇنداق شـــۇتىـــدۇ؟ تهن بىـــلهقـــسهت مېمه روزىنـــى ن  ۈن
 هم ياردۈشمهنلىرىگه ئىسالم د،ۇرۇپ تتههپ بىر سهن بىلۈشمىنى دۇسۇلمانالرنىڭم

 !هھ- ئىنسانمۇناپىق بىر هتبهخت بېگهن دېمهقىلغان كىشى ن
ــۋهتته ــڭ ئئهل ــۇلمان مهن مۇنى ــان ئوقهپ دۇس ــازلىرى، تۇغ ــان نام  روزا، ۇتق

 . بىكارهممىسى زاكاتلىرى ھهرگهنب
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    هرىئهتهرىئهتهرىئهتهرىئهت ش ش ش شۋهۋهۋهۋه باب دىن  باب دىن  باب دىن  باب دىن ئالتىنچىئالتىنچىئالتىنچىئالتىنچى
 
 
 هيغهمبىرىمىزنىـڭ پهمدىئ. لىدىمۆز ئىمان توغرىسىدا سۋه دىن هرگىچه يبۇ

 هرىئهت شـهن ئالـدى بىـلېكىنلـ. هن توغرىـسىدا بىـر ئـاز تـوختىلىمهرىئىتىش
ــگهند ــې ــلېمه؟ ن ــن بى ــهن دى ــى پهرىئهتنىڭ ش ــهرق ــگهن دېمه؟ ن ــىلىنى مې  هس
 .ۆگىنىمىزئ

 
 هرقى پهرىئهتنىڭ شهن بىلدىن

 
نـسانالرغا  ئىهيغهمـبهرلهر پۈتۈن پۆتكىنىمىزدهك، ئۆزلهپ بابالردا سئالدىنقى

 ئالالھقـا ه ئىسالم دىنى بىـزگۇب. هرگهن بهلىم تېلىپ كېلىپئىسالم دىنىنى ئ
- جـازاۈنىـدىكى كهھـشهر مۋه هت ئـاخىرۈپهتلىرىگه، سۇنىڭ ئۋه ېيتىشئىمان ئ

 هيغهمبهرلىــرىقىقىـي په ھۇرۇنقى بـڭ ئالالھنىــ،هققىـده ھهقىـدىلىرى ئۇكاپـاتم
. ۇيرۇغـان بهلتۈرۈشـىمىزنىن ك ئىمـاه بـويىچۇ شـ، بولـساهرگهن بهلىـمقانداق ت
 يــولنى ۇرۇۋالغان ئويــده خالىغــانچۆزىمىز كىتابلىرىغــا ئىــشىنىپ، ئــڭئالالھنىــ
 هقهت پۇپ باشـقىالرنى قويـېڭىـشىمىزنى، يولىـدا مۆرسـهتكهن كۇنىـڭتاشالپ، ئ
 ۇنىڭغــا ئهتتهئالالھقــا ئىبــاد. بــۇيرۇدى هگىشىــشنى ئهيغهمبىــرىگه پڭئالالھنىــ

 ۋه ئىمـان ۇنـداقمانـا ب.  قىلـدىهمـرقىمىزنى ئ قىلماسـلىېرىكباشقىسىنى شـ
 ۇ شـهلىمـاتىمۇ ئورتـاق تهيغهمبهرلهرنىـڭ پۈتۈن پۋه» دىن« ئىسمى هتنىڭئىباد

 .بىر دىن ئىدى
ــهســتۇرىنى، دۇرمــۇش تۇســۇللىرىنى، ئئىبادهتنىــڭ ــارا م-ۆز ئ  ۇناســىۋهت،ئ

-ه قائىـدهتنىـڭ يـوللىرىنى، تىجارهربىـيه تهھهتتىكـى جهدهنىـيهت مۋه هخالقئ
 ۇرۇنقى ئــالالھ بــۈچــۈن، ئۈرۈش بىلــدېگرىــسىنىھــارام چ- ھــااللۋه ۈملىرىۈزتــ
- بىـرۈچـۈن قايـسى جـايالر ئھهر هۋرلهرده، قايـسى دهر ئـارقىلىق ھهيغهمبهرلهرپ

 ئــاخىرقى هڭئ. ۈرگهن بىلــدۇنلىرىنى قــانهرىئهت بولغــان شــهرقلىــقبىرىــدىن پ
 ۇنى قـانرىئهته شـۈرۈلگهن ئـارقىلىق بىلـدهلهيھىسساالم ئۇھهممهد مهيغهمبىرىپ

 هڭ قارىغانـدا ئهرىئهتلهرگه شـۇرۇنقى بـۋه هبهدىـي ئۈچۈن ئىنسانالر ئۈتۈنبولسا، پ
 هلـگهن كېلىـپ ئهيغهمـبهرلهر پۇرۇنقى بـ»دىـن«.  بولدىهرىئهت شۇلالشقانتاكام

 ۇھهممهد مـهزرىتـى ئورنىغـا ھهرىئهتلهرنىڭ شـۇرۇنقى بـېكىن،ل. »ئىسالم دىنى«
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 يوللىرى، هت ئورتاق ئىبادۈچۈن ئىنسانالر ئۈنۈت پهلگهن كېلىپ ئهلهيھىسساالمئ
ـــۇشت ـــۇرم ـــهكلى، ش ـــارا م-ۆز ئ ـــىۋهتئ ـــۇناس ـــااللۈزۈملىرى، ت ـــارامنى - ھ ھ
ــــهرقلهندۈرۈشــــنىڭپ ــــپ، بهملىرىلچۆ ئ ــــهلگىلىنى ــــدىن ئۇرۇنقىلىرى ب  همهل

 .ۇرۇلدىقالد
 

 هنبهلىرى مۆگىنىشنىڭ ئشهرىئهتنى
 

ـــازىر ـــزدھ ـــى ھه بى ـــهزرىت ـــساالمنىڭ ئۇھهممهد م ـــهلهيھىس  ئىتىنىهرى ش
 ۇرئــان، بىرســى قۇالردىنئــ.  بــارهنــبه ئىككــى ئاساســى مۈچــۈن ئۆگىنىــشىمىزئ

 هلىمىـسى بىـر كهر ھۇنىڭ كاالمى، ئڭ ئالالھنى-ۇرئانق. هدىسئىككىنچىسى ھ
 هلچىـسى ئـاخىرقى ئڭ ئالالھنىـ، بولـساهدىـسھ. ۇيرۇقتـۇر بهلگهنئالالھدىن ك

 رىكهتلىرىنىـــڭه ھهمىلـــى ئۋه ۆز ســـهلهيھىســـساالمنىڭ ئۇھهممهدزرىتـــى مـــهھ
 هن بىـلۋاسىتىـسى هر سـاھابىلېـيىن، كهيغهمبىرىمىـزدىن پۇپ،بىرىكمىسى بول

 هيغهمبىرىمىزنىڭپ. هت ئىبارۋايهتلهردىن رىهلگهن يىتىپ كه بىزگىچهپبىرل-بىر
 هنبىـل) ت -ېـرىش بېـشىپ يۈشـهندۈرۈش،چ (هرھلهش شۇرئاننى ھاياتى قۈتۈنپ
 ۇرئــاننى يىلــى دائىــم ق23 نكــىېيى كهيغهمبهرلىكنىــڭ پۇپمــۇ،بول. ۆتكهنىــدىئ
 هربىـيىلهش يولىـدا تۇرئـان ئىنـسانالرنى قۋه ۈشـهندۈرۈش چۇرئاننى قۆگىتىش،ئ

 ئىنـسانالرنى ئـالالھ ،هن بىـلهرىكىتـى ھهمىلى ئهن، بىلۆزى سۇئ. ۆتتى ئهنبىل
 شـانلىق ۇ بـپهيغهمبىرىمىزنىـڭ. ۆگهتتى ياشاشنى ئهنرازى بولىدىغان يول بىل

 ېقىن يـهيغهمبىرىمىزنىـڭ پهر، سـاھابىلهپداشـلىرى، سىڭۇن ئ،هريانىداھاياتى ج
 ۆڭـۈل ئىنتـايىن كۆزىنى بىر سهر ھپهيغهمبىرىمىزنىڭ ۇنلىرى، خاتۇغقانلىرى،ت

 ۇچد. ۆزىتهتتى كـهن بىـلهت دىقـقهرىكهتلىرىنـى بىـر ھهر ھۋه ڭاليتتى ئـاۇپقوي
 ۇنىـــڭ ســـوراپ، ئۇنىڭـــدىن ئۆكـــۈمىنى ھهترىئه شـــ،هســـىلىده مهر ھهلـــگهنك
.  قىلغانلىرىـدىن سـاقلىناتتىهنئى مۇنىڭ ئ، ئىش قىلىپه بويىچسىۆرسهتمىك

. ۇراتتى تـهتكـۈزۈپ يڭلىمىغانالرغـا باشـقا ئا،ۋېلىپ يادلىڭالپ ئاۇقلىرىنىيوليور
 قـولالش، هتهن نىـسبۇنىڭغـا ئۆرگهنده، بىر ئىشىنى كڭ بىرسىنىهيغهمبىرىمىزپ

 ۆرگهن كـۇنىبـ. ۈرهتتى قىلىش پوزىتسىيىـسىنى بىلـدهنئى ماكى يۇرۇشجىم ت
 ۋاالتتى، خـاتىرىلىۇسـۇلىنى ئهلىـم تۇ بـهيغهمبىرىمىزنىڭ پهرئايال ساھابىل-هرئ

 هن يــولالر بىــلۇمانــا بــ. ېرهتتــى بۆزلهپ ســباشــقىالرغا ېزىــۋاالتتى،يــاكى ي
 گىچه ئـارقىلىق بىـزۋاسىتىـسى ۋايهتلهر رىـهلىمـاتلىرى تۇ بـهيغهمبىرىمىزنىڭپ

ـــدىيىتىـــپ ك ـــېيىـــنچهك. هل ـــۇ ب  هكلىدهلىنىـــپ كىتـــاب شـــ توپۋايهتلهر رى
 هزىنىـسى خهدىـسلىرىنىڭ ھهيغهمبىرىمىزنىـڭ پهن بىلۇنىڭش. هشتۈرۈلدىبىرل
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 ئىمـام ۇخـارى، كىتـابالر ئىچىـدىن ئىمـام مالىـك، ئىمـام بۇب.  چىقتىهيدانغام
 ئىبنـى ىمـام ئۋه هسـهئى ئىمـام نۋۇد، داهبـۇ ئىمام تىرمىزى، ئىمـام ئۇسلىم،م

 ۇبـ. ېـسابلىنىدۇ ھۇپاساسـى كىتـابالر بولـ ئۋه توغرا هڭ كىتابلىرى ئهنىڭماج
 ڭـايلىق ئوۇنىـڭ ئۇپ، تونـهرىئهتنى شۇسۇلمانالرنىڭ مۇنيادىكى دۈتۈنكىتابالر پ

 .ۇ رول ئوينايدۇھىم قىلىشىدا ئىنتايىن مهتبىق تهمهلىيىتىگه ئۆز ئهنبىل
 

 فىقھى
 

 ېلىـدىغان كهيدانغا دىنىي ئالىملىرىمىز ئىنسان ھاياتىدا مهزى بئۆتمۈشته
 هدىـــسنىڭ ھۋه ۇرئـــان قۈچـــۈن، قىلىـــش ئهرهپ بىـــر تهســـىلىلهرنى مغـــۇنۇرن

 ۈزۈملهرنىتـ-ۇن ھالدا بىر قىسىم قانهتراپلىق ئاساس قىلىپ، ئۇقلىرىنىيوليور
 ۇسـۇلمان مهرھ: هۋهبى سۇنىڭب. ۇ ئاتىلىدهپد» فىقھى «ۇالرب.  قويغانۇرىغائوتت

 ۆكـۈملهرنى ھىكىهسـىلىلهرد مه ئىـنچىكهزى بۇپمـۇ بولۆكۈملىرىنى، ھۇرئاننىڭق
 هدىـس ھڭ بىـر كىـشىنىهر ھۇنداقالشـ. همهس ئۇمكىن مېتهلىشى كۈشىنىپچ

 ېپىـپ تهسـىلىلىرىنى مهرىئهت شـۇنىڭـدىن ئ،ۇپ بولهۋهردار خۇقئىلمىدىن تول
ــابىلىيىتىم ــش ق ــى بولۇچىقى ــۇش ــ. همهس ئۇمكىن م ــۈن ئۇنىڭش ــي ۈچ  دىنى

 هر ھيىن،ېـــ كهردىن جاپـــالىق ئىزدىنىـــشلۇددهتلىـــك مۇزۇنئـــالىملىرىمىز ئـــ
 هلىرىده سـاھۈتـۈن پڭ ھاياتىنى، قىلىپهمهل ئۈشىنىپ چڭايال ئوۇسۇلماننىڭم

ئىنتىزام -ۇن بولىدىغان قانهمچى ياردېڭىشىغا يولدا ئازماي مۆرسهتكهنئىسالم ك
 ۇلـۇغ ئۇ بـهزىلىـرى بالىملىرىمىزدىن ئـۇب.  چىقتىۈزۈپنى ت»فىقھى «هستۇرىد

 مىليونلىغان ۇنيادا دۈگۈن بتىجىدههن.  قىلدىهرپ سۆمرىنى ئۈتۈن پۈچۈنئىش ئ
 ۇنىڭغا ئۈشىنىپ، چهرىئهتنى قىيىنچىلىق تارتماستىن شېچبىر ھۇسۇلمانالر،م
 همهلـگه ئهرمـانلىرىنىپ-همـر ئهيغهمبىرىنىـڭ پۇنىـڭ ئۋه ئـالالھ ، قىلىپهمهلئ

 ه قانچهر ھۇالرغا ئۈچۈن ئهتلىرى خىزمۇ بڭ ئالىملىرىنىۇلمانالر،سۇم. ۇرماقتائاش
 .ۇ ئازلىق قىلىدۈرسىمۇ بىلدتدارلىقه مىننۆپك

 ۆپ، كـېلـى ئىـسالم ئـالىملىرى خهن كىرىـشكهتكه خىزمۇلۇغ ئۇ بئهسلىده
 ۇنيـادىكى دۈتـۈنپ. هۋجۇدتـۇرم) ت -هزھىپىم( فىقھى ۆت تۇالردىن ھازىر بهممائ
 :هگىشىدۇ فىقھىالرغا ئۇ بۆۋهندىكى تۆپىنچه كۇسۇلمانالرم

 بىــن ۇئمـان نهنىـيفه ھهبـۇم ئ ئىمـاۇنىبـ.  فىقھىـسىهنهفىـي ھبىرىنچـى،
 ڭ قاتـارلىق ئالىمالرنىـۇفهر ئىمـام زۋه ۇھهممهد ئىمام مۈسۈف،سابىت، ئىمام ي
 . چىققانۈزۈپ پايدىلىنىپ تۇپىكىرلىرىدىنم

 . چىققانۈزۈپئىمام مالىك ت.  مالىكى فىقھىسىئىككىنچى،



 

 .107. 

ــۈچىنچى، ــهشــشانىي ئىــدرىس ئۇھهممهدمــ.  شــافىئىي فىقھىــسىئ  ۈزۈپ ت
 .چىققان
ــۆ ــي ھتىنچى،ت ــسىهنبهلى ــام ئ.  فىقھى ــمهدئىم ــن ھهھ ــب بى ــلههن  ۈزۈپ ت
 .چىققان
 هزگىلـى مهسـىر ئىككى ئېيىنكى كهيغهمبىرىمىزدىن خىل فىقھى پۆت تبۇ
 ڭ ئوخـشىماسلىقالرنىهزى بۇرىسىدىكى ئوتتۇالرب. ۇقالندى تولۋه ۇرۇلدى قهئىچىد

 سـىلىنىه كىـشى ئوخـشاش بىـر مهبىـر قـانچ. ۇر بىر ھادىسىدهبىئىي تۇشىبول
 ۇالرنىـڭ ئۈشهندۈرسـه، چېـشىپ يهتراپلىـق ئۆزنى ياكى بىر سـۋه قىلسا هتقىقت
 ېكىنلـ. ۇتـوال ئوخـشىماسلىق بولىـد- ئازۇم چوقۈشهندۈرۈشلىرىده چۋه هتقىقت

ــ ــسىنى ت ــۈزۈپفىقھى ــسى ھڭ چىققانالرنى ــى ھهممى ــشى هقن ــدىغان، ياخ  قولالي
 زاتـالر ۇلـۇغ ئۋه هقـۋادار قوغدايـدىغان، تهنپهئهتىنى مۇسۇلمانالرنىڭ مهتلىك،نىي

ــدى ــۈن ئۇنىڭشــ. ئى ــۇلمانالر مۈچ ــۇس ــۇ ب ــڭ فۆت ت ــڭم (ىقھىنى ) ت -هزھهپنى
 .ۇيدۇ تونهپ د، توغراهرھهق، بهممىسىنىھ

 فىقھىـدىن بىـرىگىال ۆت تۇقىرىقى ئىنسانالر ھاياتىدا ي،هقىقهتكى بىر ھشۇ
ــدۇ كهگىــشىپئ ــىي. ېتهلهي ــر ئاد،هن ــهمنىــڭ بى ــگۆت ت ــرده فىقھى  همهل ئهك بى

 ۇسـۇلمانالر ئالىملىرىمىز مۆپچىلىك كۈچۈن ئۇنىڭش. همهس ئۇمكىنلىشى مقى
 باشـقا بىـر ۇالردىنبـ. ۇ قارايـدهپ د،ۇ بولىدهگهشسه ئه فىقھىدىن بىرسىگۆت تۇب

 ېرىكـى كهگىشىـشنىڭ ئه بىـر فىقھىـگهخـسۇسم«قىسىم ئىـسالم ئـالىملىرى 
 ۇرئـان قۋاسـىته بىۆزىئـ) ت - بـار كىـشىهۋىيىـسىس(ئىلمى بـار كىـشى . يوق

 ۆزى ئــهرئىلمــى يــوق كىــشىل. ېــرهك كېــپىش تۆكــۈم ھهســىلىگه مهدىــستىنھ
 ئاتالغـان هپ دهدىس ھهھلى ئهنى قىالاليدىغان ئالىمالردىن بىرسىدىن، يهنچئىش

 هدىـــس ھهھلـــى ئۇ بـــۈنكىچـــ. ۇ قارايـــدهپ د»ۇ بولىـــدۆگهنـــسهئـــالىمالردىن ئ
 .اش ئوخشهن فىقھى ئالىملىرى بىلۆت تۇقىرىدىكى يۇئالىملىرىمىزم

 
 ①تهسهۋۋۇف

 
 هن بىــــلهمهللىــــرى ئاشــــكارا ئۆرۈنۈشــــتىكى كڭئىنــــساننى -فىقھــــى

 ۇيغــۇن ئهلىماتقــا تهمرنــى ئېــرىلگهن به فىقھــى، ســىزگ،هنــىي. ۇناســىۋهتلىكم
 ۇ بـڭىز، بولـسىۇرغان ئاشـهمهلـگه يـوق؟ ئۇردىڭىزمۇ ئاشـهمهلگه ئهن بىلهكىلش

                                                        
.  دهپ تهرىپلىنىدۇ،ھهدىسلهرده ئېھسان.  قۇرئاندا تهزكىيه ۋه ھېكمهت دهپ ئاتىلىدۇ-تهسهۋۋۇف ①

  . دهپ ئاتالدى»تهسهۋۋۇف«كېيىنچه كىشىلهر ئارىسىدا 
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 تهسـهۋۋۇف. ۇايـد ئاچمۆز فىقھـى سـڭىزدىن ھالىتىهلبى قۋه روھىي هرياندىكىج
ــسابو ــڭ ئل ــي همهلنى ــى قۋه روھى ــالهلب ــلهت ھ ــان مهن بى  ۇناســىۋىتىنى بولغ
ــدۇت ــىلهنم. هكىتلهي ــ: هس ــاز ئوق ــىز نام ــدا بۇدىڭىز،س ــىزنى،ۇنىڭ ــى س  ڭ فىقھ

ـــــار ـــــۇلغا ئهتنىتاھ ـــــۇن ئۇس ـــــا، ئالغانلىقىۇيغ ـــــبلىگڭىزغ ـــــاراپ ه قى  ق
ــ اال قويمــاي  چــۇچالرنى باســقۋه هركــان ئۈتــۈن نامــازدىكى پۈزلهنگهنلىكىڭىزگه،ي
 ۇق تولهممىسىنى ھڭ بولغانالرنىېگىشلىك تۇشقا نامازدا ئوقڭىز،غانلىقىۇرۇندىئ

 ۇق سـانىنى تولـهتئهكـ رهلگىلهنگهن بۇپ ئوقۋاقتىدا نامازنى ۇغانلىقىڭىزغا،ئوق
 ڭىز بولــسىۇنــدىغان ئورهممىــسىنى ھۇالرنىــڭب. ۇ قارايــدڭىزغــائــادا قىلغانلىقى

قىقىــي ئىــسالمىي هھ.  ئــادا بولــدىڭىزى نــامىزۇغــان ئوقهن ئاساســهگ»فىقھــى«
ــادىتى،تهســهۋۋۇف ــادا قىلىڭىزنى ئىب ــان ئ ــزدا چۋاتق ــز قېغىڭى ــي  (هلبىڭى روھى
ــــدى؟ پ) ت -ڭىزھــــالىتى ــــداق ئى ــــۈنقان ــــالىۈت ــــا هقهت پڭىز خىي  ئالالھق

ـــــدى؟  ـــــۋهقارىتىلغانمى ـــــا دۆڭلىڭىزدىن ك ـــــاللىرىنى پۇني ـــــۈنلهي خىي  ۈت
 ېس ھـڭىزدهىكىۈر يـۇسـىنىئـالالھ قورق ۇۋاتقانـدا ناماز ئوقۋاتقانمىدىڭىز؟چىقىرى

 ھالـدا هنگهن ئىـشۇرىدىغانلىقىغا تۆرۈپ كهرىكىتىڭىزنى ھهممه ھۇنىڭقىلىپ، ئ
 ۇۋاتقانلىقىڭىزغـا ئوقۈچـۈن رىزاسـى ئڭ ئالالھنىهقهت نامازنى پۋه ۇرغانلىقىڭىزت

ــد ــ. ۇقاراي ــۇنىڭدهكش ــاز ئوق ــلۇش نام ــز روھىهن بى ــدى؟ ڭى ــك پاكالن  قانچىلى
 ۇكهممهل مــــۋه هقىقىــــي ھك قانچىلىــــۈزهلــــدى؟لىــــك ت قانچىهخالقىڭىــــزئ
 هســلىدهئ. ۇ قارايــدۇالرغــا مانــا بڭىز؟ يىتىــپ بــاردىهرىجىــسىگه دۇســۇلمانلىقم
 ،تهسهۋۋۇف ۇپ، بولۇناسىۋهتلىك مهن بىلهقسىتى مڭ نامازنىهممىسى ھۇالرنىڭب
 ۇكهممهل مـۇنچىلىك نامـاز شـ، ئىجـرا قىلىنغـان بولـساۇق قانچىلىك تولـۇالرب

 ،ۇ قالىـدهرسـىز يىتۇنچىلىك ناماز ش،ىز قالساهرس قانچىلىك يىتۇ،ولىدبولغان ب
 هرىئهت شــ،تهســهۋۋۇفقىسقىــسى، . ۇنداق شــهتلهرمۇ باشــقا ئىبــادۇ، قارايــدهپد
 هقىقىـي ھۋه ڭىـز ئىجرا قىلىشتىكى خالىس نىيىتىۇنۇپ بويسهمرگه ئۇيرۇغانب

 مىسال ۋهندىكىۆ تۇالرنىب. ۇ ئاساس قىلىدۆلچهشنى ئڭىزنى روھىهتچانلىقئىتائ
 .ۈشىنىۋالىمىز ئوبدانراق چېخىمۇ تهنبىل

ــبىــز ــر كىــشىنى ك  ۇسۇســىيىتىگه ئىككــى خۇ شــۇنىــڭ ئۆرگىنىمىزده بى
ـــد ـــقهئاالھى ـــلهت دىق ـــالىمىزهزهر نهن بى ـــ.  س ـــشىنىۇبىرىنچـــى، ئ  هن تڭ كى

گاچــا، - گــاسۇ،قــارىغ.  ياخــشى يــاكى ناچارلىقىغــا قــارايمىزهتلىكىنىڭســاالم
-كىـــيىم. هپـــسالىمىز سهتلىكىگهق يـــاكى ســـچىرايلىـــ چـــوالق،-ئاقـــساق

ــڭك ــاكىېچهكلىرىنى ــنهتلىكىگهم-ز پ ــقهي ــزهت دىق ــ.  قىلىمى ــى، ئ  ۇئىككىنچ
ھوشـى -هسئ.  قـارايمىزه باشقا ئاالھىـدىلىكلىرىگۋه هت ئادهخالق، ئڭكىشىنى
 يـاكى يامـان ۇ بىرسـىمهزىلهتلىـك ياخـشى پۋاتسىزمۇ؟ ئالىم ياكى ساۇ؟جايىدىم
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 بىرىنچىــسىنى ۇالردىن بــهنــىي.  قــارايمىزۇالرغــا بۇ؟ بىرىمــهســكهش پهتلىــكنىي
 .ۆزى ئېگىنىمىزنىڭ دتهسهۋۋۇف ئىككىنچىسى ېسهك، د»ىفىقھ«

 ۆرۈنۈشـى تاشقى كۇنىڭ ئۈچۈن، ئېرىش باھا بهپ ياخشى ده بىر كىشىگسىز
ــدىلىكلىرىنىۋه ــى ئاالھى ــا دىتىڭ ئىچك ــشىنى يڭىزغ ــسىزېقى ــاس قىلى .  ئاس
 ۆكـۈملىرىگه ھهرىئهت كىـشى، شـىـدىغانۆر ئوخـشاش ئىـسالم ياخـشى كۇنىڭغاش
 ۇنىڭغـا ئهھهتتىمـۇ ئىچكى جۋه توغرا بولغان هھهتته جۆرۈنۈش قىلىشتا كهمهلئ
 هتلىرى ئىتـائۆرۈنۈشـتىكى كڭ بىـر كىـشىنىهگهرئ. ۇر بولغـان كىـشىدۇۋاپىـقم

 ،هتلىرىئىبـاد-همهل ئۇنىـڭ خـالىس بولمىـسا، ئهھهتـته روھـى جۇپ،توغرا بولـ
روھـى . ۇ بىـر جىـسىمغا ئوخـشايدۆلـۈك ئهممـايلىـق، ئ چىراۆزى ئهم ئادۇددىخ
رى توغرا بولمىـسا، هتلى ئىتائۆرۈنۈشتىكى كېكىن توغرا، لهتلىرى ئىتائهھهتتهج
 همگه بىـر ئـادۇ يـاكى قـارىغۋهچـوالق - ئاقساقهمما ناھايىتى چىرايلىق، ئۆزىئ

 .ۇئوخشايد
ــسۇسكى ــى كئهپ ــم ېيىنك ــدا ئىلى ــڭ ئۋه زامان ــا زاهخالقنى ــاراۋاللىقق پ  ق

 ۋه خاتـا ، ئاالقىـسى بولمىغـانهن بىـلهدىـس ھۋه ۇرئـان ق،هگىشىپ ئېڭىشىغام
. ېيىتىــۋهتتى لۇلىقىنى پــاك بــهســهۋۋۇفنىڭ تۇپ، بولــهيــدا پهرســىلهريولــسىز ن

 هردىـنملهۋ قهتـكهن كېزىپ يولدىن ئهق ھۈپهيلىدىن تېتىقادلىرى خاتا ئهزىلهرب
 خىل هرئىسالمغا خىالپ ھ ئاساسى بولمىغان، هدىسته ھۋه ۇرئان قۆچۈرۈۋالغان،ك
 ېـگهن د»تهسـهۋۋۇف «ۇسـۇلالرغا ئۋه هقىـده ئاجايىـپ ئهزهرىيىلهرگه، نۋه هلسهپهپ

 ېرى بارغانـسهر كىـشىلۇ بـهن بىـلۇنىڭشـ.  چىقىشتىۆتۈرۈپماركىنى چاپالپ ك
 هن بىـلهرىئهت شـهسـهۋۋۇفنىڭت «،ۋېلىـپقىلى» ئازات «هرىئهتتىن شۆزلىرىنىئ
غـا »سـوپى«.  چىقتـىۇرىغـا ئوتتهپد» ىـر يـول باشـقا بۇ ئاالقىسى يوق، ئـېچھ

ــ ــسهرىئهتكهش ــۇنۇشنىڭ بوي ــى كېمه ن ــار؟ دېرىك ــگه ب ــېگهن ــشاش س  ۆزلهرنى ئوخ
 هپـسهتىلهرنىڭ سۇبـ. ۇرىمىز تـڭالپ دائىم ئـاهر جاھىل سوپىالردىن ھۆپچىلىكك
 هپ دۇسـتهقىل ئـايرىم، مهرىئهتتىن شۆزىنى ئىسالم ئۈنكىچ.  يالغانهممىسىھ
 هرىپلهيـدىغان تهپ باشـقا بىـر يـول دهرىئهتتىن شهۋۋۇفنىهس تۋه ۈشىنىدىغانچ
ــهۋۋۇفنىت ــي قهس ــهتئى ــدۇل قوب ــرھ. ۇ قىلماي ــوپى «ېچبى ــ»س ــڭنى  هرىئهت ش
» ئـازات «هرزلهردىـن قاتارلىق پهج ھۋه ناماز، روزا، زاكات ۇنماي بويسۆكۈملىرىگهھ

 هيغهمبىــرى پۆز ئــالالھ ئــڭنىــ»ســوپى« بىــر ېچقانــداقھ. ق يــوهققــى ھۇشبولــ
 ۇق ھوقـۋه هق ھۇناسىۋهتلهر،ئارا م-ۆز ئهخالق، ئۇرمۇش، تۈرگهنق بىلدئارقىلى

ــرى ــااللۋه ۋهزىپىلى ــ- ھ ــسىچ-هك چڭھارامنى ــدىكى ھېگرى ــرىگه ئهققى  همرلى
 هۋىشته رهقىقىي ھهلهيھىسساالمغا ئهيغهمبهرپ.  يوقۇقىمۇخىالپلىق قىلىش ھوق

ىلمايـدىغان  قه پرىنـسىپلىرىغا رىئـايهرگهن بهلگىـلهپ بۇنىـڭ ئئهگهشمهيدىغان،
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ــى ــۇلمان م،بىرس ــوپى دۇس ــگهن س ــا قې ــي نامغ ــق ئهتئى ــيھ. همهس اليى  هقىقى
 ۋه ۆيگۈ سـهكـسىز بولغان چهيغهمبىرىگه پۇنىڭ ئۋهئالالھ -تهسهۋۋۇف هنىدىكىم

 ۋه همـرىگه ئالھنىڭ ئالهقهززاسى، تڭ ئىشقنىۋه ۆيگۈ سۇب. هتتۇرئىشقىدىن ئىبار
ــڭپ ــا تهيغهمبهرنى ــهلىماتلىرىغ ــلىقت خىالپلۇ قىلچىم ــق قىلماس ــمهك،د. ۇرى  ې

 هرىئهت شـهلكـىب. همهس ئهرسـه ئـايرىم بىـر نهرىئهتتىن شـتهسـهۋۋۇفئىسالمى 
 ۇرۇش ئاشـهمهلـگه ئهن بىلهت نىيهمىمىي سۋه ئىنتايىن ئىخالس ۆكۈملىرىنىھ
. ېمهكتـۇر دڭدۈرۈش روھىنـى سـىۇسـى ئالالھ قورقۆيگۈسى، ئالالھ سهتكه ئىتائۋه

 ڭ كىـشىنىهتـكهن كېزىـپ يولىـدىن ئهق ھ يىراقلىـشىپهمىـرلهردىنئىالھى ئ
  . قىممىتى يوقېچبىر ھڭ قىلىشىنىۋاسى داۆيگۈسىئالالھ س
 

     پرىنسىپلىرى پرىنسىپلىرى پرىنسىپلىرى پرىنسىپلىرىهرىئهتهرىئهتهرىئهتهرىئهت باب ش باب ش باب ش باب شيهتتىنچىيهتتىنچىيهتتىنچىيهتتىنچى
 

 هخـــسۇس مۇنىـــڭ ئۋه پرىنـــسىپلىرى هرىئهتنىڭ ئـــاخىرقى بابتـــا شـــبـــۇ
 قانـداق بىـر هرىئىتى ئىـسالم شـۇنداقالشـ. هن تـوختىلىمۈستىده ئۆكۈملىرىھ

 قىلىشنى هرپا بهمئىيىتى جهت ئىنسانىيه ئىگهزىلهتلهرگه پهخالقى ئۋهئىنتىزام 
 لىرىنى ئاساسى پرىنـسىپڭ ئىسالمنىهقتىكى ھۇ بۋه قىلىدىغانلىقىنى هقسهتم
 . قىلىمىزهتقىقت

 
  ماھىيىتىۋه ۇقۇمى ئشهرىئهتنىڭ

 
 هن بىـلهتلهر قـابىلىيۋه ۈچساناقسىز كـ- سانۈچۈن پايدىلىنىش ئئىنسان،

 ۇ،ئـارز-ه ئىـرادهقىـل، ئه ئالـساق، بىـزدۆزىمىزنى ئهسىلهن،م. ۇرۇلغانقورالالند
- زوقهزهپ،غ-هپـرهت نۇۋۋهت،ق-ۈچ كۇتتاپ- قولېتىش، تهم تڭالش، ئاۆرۈش،ك

ــارلىق ئاالھىــدىلىكلېخىللىــق بېخىيلىق، ســۇنچ، قورقــۆيگۈ،شــوق، ســ  هر قات
 ۋه ۈچ كـۇ ئاتـا قىلغـان بىـر ئىنـايىتى بولغـان بـه بىـزگڭئالالھنى. هۋجۇدتۇرم
 ۈچـۈن ياشاش ئهن بىلۇۋهپپهقىيهتلىك ھاياتىمىزدا مۇنيادىكى دۇ ب،هتلهرابىلىيق
 ۋه ھايـاتىمىزدا باياشـات ۇنيا د، پايدىالنغاندىالۇق تولۇالردىن بۇپ، بولېرهكلىكك
 . بوالاليمىزۇۋهپپهقم

 ۇقالپ تولـۇ ئامىللىرىنىمڭ قوللىنىشنىۇۋۋهتنىق-ۈچ كۇ ئالالھ بشۇنداقال
 ېلىش ئىـشقا سـۇقىرىقىالرنى يۋۇجۇدىڭىزدا ڭ سىزنىۋۋال ئاهممىدىنھ. هرگهنب
 هر ھهتراپىڭىـزدا قالسا ئۇنىڭدىنئ. هۋجۇدتۇر مۇق تولېخانىزم الزىملىق مۈچۈنئ
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 بولغــان ڭىز جىنــسىهم ھۈچــۈن ئهملىــشىش ياردهســىزگ.  بــارۋاســىتىلهرخىــل 
 ۋا،، ھـاسـۇ ۇپراق، تـهبىئهتـته تۋانالر، ھـايهييـار تڭىزگهخىزمىتى. ئىنسانالر بار

 ۇالرنىـڭئـالالھ ب.  بـارهيئىلهر شـېسابـسىز قاتـارلىق ھۇقلـۇقئىسسىقلىق، يور
 ياخـشى ڭىزنى ھايـاتىۇنيـا د، پايدىلىنىپۇق تولۇالردىن بڭ سىزنىهممىسىنىھ
 . ياراتتىۈچۈن ئهچۈرۈشىڭىزك

 ۈچـۈن، ئڭىز پايـدىۆز ئىمكـانالرنى ئـۋه ۈچ كۇ ب، قارىغانداهرهپتىن بىر تيهنه
 ڭىز تـالالش ئاالھىـدىلىكىېگىـدىغىنىنى پايدا تۆپ زىيان، ك بولمىغاندا ئازېچھ
. ۇ قىلىـدېس خاتا بولغـانلىقىنى ھـۇنىڭ بهقىل ئ، بولغانداهكسىچه ئهگهرئ. بار
 زىيـان تارتىـدىغان ئىـشنى ىالر زىيان يىتىدىغان ياكى باشقۆزىڭىزگه سىز ئهنىي

 رگهه ئىمكـــاننى خاتـــا يۋه ۈچ كـــهرگهن ئـــالالھ بهن بىـــلۇنىـــڭ بڭىز،قىلـــسى
 . بولىسىزهتكهنئىشل

 ئىككـى خىـل ۆۋهندىكىـدهك تۇنيـادا ئاساسـالرغا ئاساسـالنغاندا، ديۇقىرىقى
 :ئىنسانالر بار

يولغــا ) خاتــا( يامــان ۇرۇپ ئىمكــانلىرىنى بىلىــپ تــۋه ۈچ كــبىرىنچىــسى،
 .هتكۈزىدۇ باشقىالرغا زىيان يۋه ۇ ئىسراپ قىلىدۇنى ئۇ،ئىشلىتىد

 ۈپهيلىــدىن بىلىمــسىزلىكلىرى تمــاهم ئهمهس، ئهســتهن قئىككىنچىــسى،
 همىمىيهتـسىز، سهتلىـك،بىرىنچى خىلدىكى ئىنـسانالر يامـان نىي. ۇخاتالىشىد

 تـوغرا يولغـا ۋه قىلىش ه ئىدارۇرۇش، باشقۇنداقالرنى بۇپ، بولهر كىشىلۇناھكارگ
ــۈك ك،ۈچــۈنباشــالش ئ ــۈچل ــرلهرت-ه چــارۇقى ھوق ــانۋه هدبى ــۇن ق  ۈزۈملىرىنى ت

 .ئورنىتىش الزىم
-ۈچ كــۆرســىتىش، خاتاالشــقانالرغا تــوغرا يــولنى كمــسىزلىكلىرىدىنبىلى

 بىـر ۇالرغـا ئ،ۈچـۈن توغرا قوللىنىـشلىرى ئهڭ ئىمكانلىرىنى ئۋه ۇۋۋهتلىرىنىق
 . بارېرىكى كڭ ئىنتىزامنىۇن قانۋه ۆرسهتكۈچيول ك

 هسـتۇرى دهمهل بىـر ئۈرگهن بىلدهن بىلۋاسىتىسى هيغهمبهرلهر پئالالھنىڭ
 ڭ ئالالھنىـ-هرىئهتشـ. ۈچۈنـدۇر ئېھتىيـاجالر ئۇقىرىقى مانا يهرىئهت،بولغان ش

 ۆرســىتىپ پايــدىلىق يــولنى كهڭ ياخــشى، ئهڭ ئۈچــۈن ئىنــسان ئۇ ئــۇنى،قــان
 هلتۈرۈشـنى كا قامداشنى قولغهتته ھالۈنۈملۈك ئهڭ ئېھتىياجىنى ئۋه ېرىشنىب
 .ۇ قىلىدهقسهتم

 ۈچكـ. ۇتىدۇ تزدهۆ كهنپهئهتىڭىزنى مڭ سىزنىهن تامامۇنى قانۇ بئالالھنىڭ
 هرىئهت،شــ. هكلهيــدۇ چۇتۇشــىڭىزنى ئىــسراپ قىلىــپ يوقڭىزنى ئىمكــانلىرىۋه

ــىزنى د ــانىس ــالپ ۇني ــيت« تاش ــا دهركى ــ»ۇني ــۇپ، بول ــدا،بايا-ۆل  چ ــاغ ۋان  ت
 ،ياشايــسهن ۇپبولــ» خاكــسار«  ئىنــسانالردىن يىراقتــاڭگالــدا، جاۆڭكۈرلىرىـده،ئ
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 ،»هت كۆلـۈپ ئۆزۈڭمـۇ ئهپ دىمهنۆلتۈر ئهپسىنى نۈرۈپ يڭاچيالى-ئاچ«. ېمهيدۇد
ــدۇد ــسىكهشلىكن«. ېمهي ــا دهپ، دهپ ــى، نۇني ــك راھېئمهتلىرىن  ۇرمۇشــنى تهتلى
 ۇنيانى دۇ ب، ئالالھهلگىلىگهن بهرىئهتنىش. ېمهيدۇ دمۇ»هن ھارام قىلىسۆزۈڭگهئ
 ۋه ۇدرهتقـ-ۈچ كېئمهتلهرنى، نۈتۈن پۇنيادىكى دۇ بهن بىلۇنىڭش.  ياراتتىۆزىئ

 ۈچـۈن پايدىلىنىـشى ئۇنىـڭ ئۈچـۈن، ئىنـسان ئهممىسىنى ھهتلهرنىڭئىمكانىي
 ۆز ئـڭ ئىنـساننىهيلـى مۇن، ئاسـماندا بولـسۇن، بولـسۈزىده يهر يهيلىم. ياراتتى

 بىـر ېچقانـداق ياكى پايدىسىز ھۋه هھمىيهتسىز ئېرهكسىز، كۇن، بولسۋۇجۇدىدا
ــهن ــدىهرس ــ.  ياراتمى ــالالھ ب ــدىلىرىنىڭ بۇالردىنئ ــهن ــشىنى،ۇق تول   پايدىلىنى
 هندىــسىنىڭب. ۇ خااليــدۈللىنىــشىنى گۋۇتنىــڭ زاڭ چــوۇ بــهت ئىبــارۇنيــادىند

. ۇ خالىمايدېلىشىنى قۇچراپ زىيانغا ئۈپهيلىدىن بىلىمسىزلىك تۋهجاھىللىق 
ــ ــپ ت ــان غۇرۇپبىلى ــلهرهز يام ــقىالرغا زىيانكهن بى ــلىك باش ــشىنىمهش  ۇ قىلى

 قانـداق هر ھغانهتكۈزىـدى يهرهر ئىنـسانغا زهرىئهت شـ،ۈچۈن ئۇنىڭش. ايدۇخالىم
.  ھــاالل قىلــدىهرســىنى نهر ھــارام، ئىنــسانغا پايــدىلىق بولغــان ھهيئىنىشــ

 قانـداق ئىـشنى هر ھهتكۈزىـدىغان يـاكى باشـقىالرغا زىيـان يۆزىگه ئـڭئىنساننى
 ئىــشالرنى ۈتــۈن بولغــان پهنــپهئهتىگهم- پايــداڭئىنــسانلىقنى. ۇ قىلىــدهنئــىم

 ۈتـۈن پۇنيـادىكى دۇ بـڭ ئىنـساننىىۇن قانهرىئهت شېمهك،د. ۇۋۋهتلهيدۇقولالپ ق
-هخـت بۇنىـڭ ئهلتۈرۈشنى، خاھىشلىرىنى قولغا كېھتىياجلىرىنى، ئهقىقىيھ

ــائاد ــلهتلىكس ــك مهن بى ــگۇۋهپپهقىيهتلى ــا ئى ــر ھاياتق ــه بى ــى ھۇش بول  هققىن
 هجبـۇرى بىـر مۇ بـئهھۋالـدا هزى بهرچهگ. ۇقوغداشنى ئاساسى پرىنـسىپ قىلىـد

 هرىجىـسىگه دۋۇز تاجـاهققىـگه ھڭ باشـقىالرنىۇنىـڭ بۇ، ئالسىمهكلىنى شۋهزىپه
ــــ ــــپ بارماســــلىقنى، م ــــاردهدهر قۇمكىنيىتى ــــش هم باشــــقىالرغا ي  ۋه قىلى

 پايدا ئالدىدا ڭ چو،هرىئهتش. ۇ قىلىدهلهپ ئاساس قىلىشنى تهمكارلىشىشنىھ
 ۋاز كىچىـك پايدىـدىن ۈچۈن ئېلىش ئالدىنى ئڭ زىياننىڭكىچىك زىياندىن، چو

 .ۆرىدۇ كۇل ماقېچىشنىك
 هكلىـك بىلىمـى چڭ ئىنساننىهتئىينهزهر، قۇشىدىن بىر كىشى بولقانداق

ــانلىقتىن، ن ــڭبولغ ــدىلىق ېمىنى ــدا پاي ــداق چاغ ــڭ نۋه قان ــانلىق ېمىنى  زىي
 هكــسىز، ئىلمــى چ،ۈچــۈن ئۇنىڭشــ. همهس ئۇمكىن بىلىــشى مــهنلىكىنــىئىك

ــهخپىيهتلىكــى مۈتــۈن پڭكائىناتنىــ ــالالھ، ئىنــسان ۆزىگه ئ  ئاشــكارا بولغــان ئ
 هلگىـلهپ بۈزۈم تـۋه ۇن تـوغرا بىـر قـانۇناسىۋهتلىك مهسىگه ساھهر ھاتىنىڭھاي

 ېكمهتنـى ھۇنىڭـدىكى ئۋه ۇننى ئىالھى قـانۇ ئىنسانالر به يىلالرغىچۈزي. هردىب
 ۇالر بـهگىـشىپ قىلىـشىغا ئهرهققىـي تهننىـڭپ- ئىلىـمهممـائ. ۈشـىنهلمىدىچ
 بىر قىـسمىنى انۇننىڭ ق ئىالھىۇ بهزىلهر بهنىال يېكىنل. ڭالشتى ئايدىېخىمۇت
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 هنه يۇالر بـــېرى قىلغانـــسهرهققىـــي تهنپ-ئىلىـــم. ۈشـــهنمهيۋاتىدۇ چېخىچهتـــ
 ئىـشىنىدىغان بىـر قىـسىم ۇلىمۇ تهجرىبىلىرىگه تۋه هقلى ئۆزئ. ڭلىشىدۇئايدى

 ېـشىدىن بهغلـۇبىيهتلهرنى مېغىر ئېڭىپ، خاتا يولدا مه بويىچهسىر ئ،ئىنسانالر
 تـوغرا هقىـقهتهن يـوللىرى ھهزى بهتنىڭىئهر ئـاخىرى شـېـيىن، كۆتكۈزگهندىنئ

ــك ــراپ ئهپ د،هنئى ــاېتى ــ.  قىلماقت ــېكىنل ــرىگه پڭ ئالالھنى ــان هيغهمبى  ئىم
 ۇالر ئۈنكىچ. ۇچرىمايدۇ ئهغلۇبىيهتلهرگه مۋه خىل خاتالىق ۇ بولسا، بېيتقانالرئ
 بولغان هيغهمبىرىگه پڭ ئالالھنى،ۈشهنمىسىمۇ چۈشهنسىمۇ، چۇنىنى قانهرىئهتش
 ، بىلىـــپهپ دهقىـــقهت ھۋه تــوغرا ۇننى قـــانۇ ئاساســىدا بـــهنچ ئىـــشهتئىــيق

 .ۇ قىلىدهمهل ئهنمهستىنئىككىل
 

 ۋهزىپىلهر ۋه هقلهر ھشهرىئهتتىكى
 

 :ۇيرۇيدۇ ئادا قىلىشقا بهقنى خىل ھۆت تۇ بىر ئىنسانغا بهر ھشهرىئهت
 ڭ بولغــان ئالالھنىــېگىــشلىك ئــادا قىلىــشىغا تڭ بىــر ئىنــساننىهرھ. 1

 .هققىھ
 .هقلىرى ھۋۇجۇدىنىڭ ۋه هپسىنىڭ نۆز ئڭىنساننىئ. 2
 .هققى ھڭباشقا ئىنسانالرنى. 3
ــسانالرنى. 4 ــالالھ ئىن ــۈن پايدىلىنىــشى ئڭئ ــان شــۈچ  هيئىلهرنىڭ ياراتق

 .هققىھ
 ، ئـادا قىلىـشهلتۆكۈس تۋه توغرا ۈشىنىپ، ياخشى چهقنى خىل ھۆت تبۇ

 هر ھهقلهرنىڭ ھۇ بهرىئهتش. ۋهزىپىسىدۇر هجبۇرى مۇسۇلماننىڭ بىر مهقىقىيھ
 ڭ ئــادا قىلىــشنىۇالرنىبــ. ۇ بايــان قىلىــدۈشــهندۈرۈپئــايرىم چ-بىرىنـى ئــايرىم

 هكممىسىنى بىرده ھۇالرنىڭ قانداق قىلغاندا بۋه ېرىدۇ بۆرسىتىپيوللىرىنى ك
ــادا قىلىــشنىهدهر قۇمكىن مــۋه ــوللىرىنى كڭ چــاال قويماســتىن ئ  ۆرســىتىپ ي
 هپـسهندهقاراش، ئادا قىلماسلىق ياكى د هل سۇ بىرسىگىمهقلهردىن ھۇب. ېرىدۇب

 .ۇ قىلىدهنئى مهتئىيقىلىشنى ق
 

 هققى ھئالالھنىڭ
 

 ۋهزىپىـسى، ڭ چـوهڭ ئېگىـشلىك تېجىرىـشكه بڭ ئىنـساننىۈچۈن ئئالالھ
ــده بڭ ئالالھنىــهنــىي ــالغڭئىنــسانالرنى-هققــى بىرىنچــى ھۈســتىدىكى ئهن  ۇز ي
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 هقنـى ھۇب.  قىلماسلىقېرىك باشقىسىنى شۇنىڭغا ئهلتۈرۈش،ئالالھقا ئىمان ك
ــداي ــۇقىرى ــۆزلهپ س ــالھ( «ۆتكىنىمىزدهك ئ ــالھه ئىللهل ــق)الئى ــدىن باش  ا ئالالھ

 ئادا قىلغان هن بىلېيتىش ئىمان ئهپ د»ۇر يوقتهئبۇد قىلىشقا اليىق مهتئىباد
 .بولىمىز

 ۆز ئــۇنىــڭئ: هققــى ئىككىنچــى ھۈســتىدىكى ئهنــدىلىرى بىــز بئالالھنىــڭ
 ،ۆرسـهتمىلىرىنى كهت ھىـدايۈرگهن بىلـدهبىـزگ هن بىـلۋاسىتىسى هيغهمبىرىپ

 رازىلىقىنـى ۇنىـڭ ئهن قىلىش بىلهمهل قىلىپ ئۇل قوبهن بىلۈرىكىمىزچىن ي
 هن بىـلېيـتىش ئىمان ئهلهيھىسساالمغا ئۇھهممهد مهزرىتىھ. هلتۈرۈشتۇرقولغا ك

 .ۆتتۈم ئۆزلهپ باشتا سۇالرنىب.  ئادا  قىلغان بولىمىزهقنى ھۇب
 قىلىـش، هت ئىتـائهرمانلىرىغـاپ-همر ئۇنىڭئ: هققىھ ۈچىنچى ئئالالھنىڭ

ــ ــۇالرب ــابى قڭ ئالالھنى ــان كىت ــڭ پۋه ۇرئ ــهيغهمبىرىمىزنى ــان ۈننهتلىرى س  باي
 .ۇ ئادا بولىدهن قىلىش بىلهمهل ئهدىسكهقىلىنغان ھ

 نامـاز، هقنـى ھۇب. ۇر قىلىشتهت ئىبادۇنىڭغائ: هققى ھۆتىنچى تئالالھنىڭ
 ۆزلهپ سـۇقىرىـدا يۇالرنىبـ.  ئـادا قىلىمىـزهن بىـلرهتله ئىبـادهرزروزا قاتارلىق پ

 .ۆتتۈمئ
 ئادا ۇالرنى بۇنداقالش. ۈستۈندۇر  ئهقلهردىن ھۈتۈن باشقا پۋهزىپىلهر هق ھبۇ

 تـوغرا ېچىـشكه كۋاز ۇالردىن قىلىـشقا، ئـۇربان قهقلهرنى باشقا ھۈچۈنقىلىش ئ
 ۋه هپـسىنىڭ نۆز ئىنـسان ئـ،ۇتقانـدا روزا تۇغانـدا، نامـاز ئوقهسـىلهن،م. ېلىدۇك

 هھهر سـۈنى كهر ھۈچۈنناماز ئ. ۇ قىلىدۇربان قهقلىرىنى ھه بىر قانچۋۇجۇدىنىڭ
 پىـدا هتنـى راھۇيقۇسـىنى، ئۈچـۈن ئۇنىـڭب. ۇرىدۇ ئورنىدىن تۇپ قويۇيقۇسىنىئ

 ، تاشـالپۇ ئىشى بولسىمۇھىم مه قانچهر ھېتىم قه بىر قانچۇيى بۈنك. ۇقىلىد
 ه ئىبـــادىتىگۇچىـــسىنىڭ ياراتق،ېچىـــپ كۋاز ېلىـــشلىرىدىن ئهم دهچكـــىك

ــشىد ــ. ۇكىرى ــاي ئ ــدا بىــر ئ ــسىنىڭ چىــداپ، نۇســسۇزلۇققا ئۋه اچلىقرامزان  هپ
 ئـازالپ ېلىنىـڭم-ۇل پ،هپ دهنزاكات بىرىم. ۇتىدۇخاھىشلىرىنى تاشالپ روزا ت

 ۆرگهن كـهزىـز ئۆزى ئـ،هپ رازىلىقىنى دڭ قىلماي، ئالالھنىهندىشه ئېتىشىدىنك
 ئــالالھ ۆيگۈســىدىنمــال س-ۇل پــۋه ېرىــدۇارقىتىــپ ببايلىقىــدىن باشــقىالرغا ت

 ۇرغـۇن نهھهتـته ئىقتىـسادى جهپ دهن قىلىمهجھ. ۆرىدۇ كۈنستۈ ئۆيگۈسىنىس
جىھادتـا . ېرىـدۇ چىداشـلىق بهپهرگه سـۇشهققهتلىك مۋه ۇزۇن ئ،چىقىم قىلىپ

 پىـدا قىلىـشتىن ېنىنىمـۇ جهتتـا ھېلىنـى، ئـالالھ يولىـدا مۇسـۇلمانبولسا م
 ىر بڭمۇ باشقىالرنى،ۈچۈن ئادا  قىلىش ئهققىنى ھڭ ئالالھنىداقالۇنش. ۇيانمايد

 بىر هپ دۇيمهن بىر ئىشچى ناماز ئوقهسىلهن،م. ۇ پىدا قىلىدهقلىرىنىقىسىم ھ
 ڭ ئىگىــسى بولغــان ئالالھنىــڭ چــوهڭ ئهنــىي. ۇ ئىــشىنى توختىتىــدهزگىــلم
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 بىر ڭغان ماهجگهھ. ۇ ئىشىنى تاشاليدڭ خوجايىنىنى،هپ دۇندايمهن ئورهمرىنىئ
 باشــقا نهتىجىــده. ۇ توختىتىــدهپچىقىرىــشىنى ئىــشىنى يــاكى ئىشلهتچىتىجــار
 هقهت پهنـدهجىھادقـا كىرگ. ۇ يىتىـدهسـىر تهققىگه ھۋه هنپهئهتى مهرنىڭكىشىل

ئـالالھ . ۇ پىـدا قىلىـدېنىنـى ئىنـسانالر جۇرغـۇن ن،هپ رازىلىقىنى دڭئالالھنى
- مـالۆلتۈرىـدۇ، قىلىپ ئۇربان قۋانالرنى ئىگىلىكىدىكى ھايۆز ئۈچۈنرىزاسى ئ

 .ۇ قىلىدهدىقه سىپ ئالالھ يولىدا تارقىتۈلۈكلىرىنىم
ــا ــڭ بئهمم ــسى ھۇالرنى ــۈن ئهممى ــ،ۈچ ــهرىئهتته ش ــر ئ ــرا چۋه ۆلچهم بى  ېگ

 ئـاز هڭ ئهققىـگه ھڭ ئادا قىلىشتا باشـقىالرنىهقلهرنى ھۇ بۇپ، بولهلگىلهنگهنب
 ۇ قىلىنغـان بـهرز پهگنامـازنى ئالـساق، سـىز. ۇ قىلىش ئاساس قىلىنىـدهسىرت

 هتن، تاھـارهسـىلهم. ېرىلـدى يارىتىـپ بڭـايلىقالر ئوۇرغـۇن نه سـىزگهتتهئىباد
 هھۋال زىيان قىلىدىغان ئۇ سهن بىلهۋهبى سېسهللىك كېپىلمىسا، تۇ سېلىشقائ

 ڭىز بولـسىهپهردهسـ. ۇيـسىز قىلىپ ناماز ئوق»هيهممۇمت« ئالماي هتبولسا، تاھار
 هۋهبى سـېـسهللىكك. ۇيـسىز ئوقهن بىـلۇسـۇلى ئ»هسرىق«نامازنى قىسقارتىپ 

. ۇ بولىـدۇشـقىمۇ ئوقېتىـپ يـاكى يۇرۇپ ئولتـ،ۇرالمىسىڭىز تۆره نامازدا ئهنبىل
 ۇتال مىنـه نامازغـا بىـر قـانچۋاخبىر   قىسقا،ۈرىلهر سۋه هت ئايۇيدىغاننامازدا ئوق

ــدۇك ــز. ېتى ــر رۋاقتىڭى ــسا، بى ــدىراش بولمى ــ ئال ــازدا پهتئهك ــۈن نام  ههقهر بۈت
ــسىنىس ــدىكىق (ۈرى ــهڭ ئۇرئان ــىڭىزمۇئوق) ۈره ســۇزۇن ئ ــدۇس ــز. ۇ بولى  ۋاقتىڭى

 ۇسىڭىزمۇ بىرنى ئوقۈرىدىن بولغان كىچىك سهدهر قهتكه ئايۈچئالدىراش بولسا، ئ
 ۇزۇن نامـازنى ئـه ئىـش سـائىتىدۋه هت ئالـدىراش چـاغالردا، تىجـارهممائ. ۇبولىد
 هت ئىبــادهپلــى نن،ۇيمه نامــاز ئوقــهپلــى نېكىنلــ. ۇ قىلىنىــدهنئــى مۇشئوقــ

ــم ــق دا،هپ دهنقىلى ــۋاملى ــاي، ئېچه ك ــازۇخلىم ــلهت رىي ــشنى ئهم دهن بى  ېلى
 ۋه هســـىپھـــاالل ك. ۇ ئـــالالھ رازى بولمايـــدۋېلىـــشقا ھـــارام قىلىڭىزگهىۆزئـــ
 .ۇ قىلىنمايدۇخسهت رهتكۈزۈشكه يهخلى دۋىتىڭىزگهتاپا

ــۇنىڭغا ــشاش روزا ئش ــۇ ئوخ ــۈچۈنم ــايلىقالر ئوۆپ ك ــپ بڭ ــدى يارىتى . ېرىل
 ېـسهل كهگهرئ.  قىلىنـدىهرز بىر ئـاي روزا پېيىدا يىلى رامزان ئهر ھهسىلهن،م

 هپهردىن ساقايغاندا ياكى سـۇتالمىسىڭىز، روزا تۇپ بولۈستىده ئهپهر ياكى سۇپبول
 ئاغرىــپ هن، ئىــكۇقلــۇتۇغروزا ت. ۇتۇۋالىــسىز قازاســىنى تېــيىنقايتقانــدىن ك

روزىنـى . ۇ بولىـدۇندۇرۇشـقا سڭىزنـى بولغانـدا روزىېھتىمالى ئهتهرلىك خېلىپق
. ۇ بولمايـدۇزارتىـشقا ئۇتمـۇبىـر مىن) ۋاقتىـدىنئىپتار  (ۋاقتىدىن هلگىلهنگهنب

ــ ــوھورل (هھهردهس ــاخىرقى هڭئ) ۇقنىس ــك ئ ــشقا ئۋاقتىغىچىلى ــسهت رۇزارتى  ۇخ
 ئىپتــار قىلىــپ روزىنــى هرھــال دلهن كىرىــشى بىــۋاقتىنىــڭ هچك. قىلىنغــان

 ۇپ بولـۇتـۇپ روزىنـى تهرزپ. ۇ بولمايـدرۈشـكهېچىكتۈئىپتـارنى ك. ئاچماق الزىـم
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 ۋهده هپ د،هن بىـرىمۋاپ سـاۋه هجىـر ئۆپ ئالالھ كـه كىشىگۇتقانت»  روزاهپلىن«
 ۇۋۋهتـسىزلىنىپ قۇتـۇپ، روزا تهپلـى نۋاملىـق ئـاي داه بىر قـانچهممائ. ۇقىلىد
 هنئـى مهتكـۈزۈش يهخلـى دۇرمۇشـىڭىزغا ياكى تڭىزغا ھاياتىۋه هتلىكىڭىزساالم

 .ۇدقىلىنى
ئىقتىــسادى . هردى بهلگىــلهپ ئــاز مىقــدارنى بهڭ ئــالالھ ئۈچۈنمــۇ ئزاكــات

 كىـشىگىال هتـكهن يۆلچىمىگه ئـېـرىش زاكات به بويىچۆكۈمى ھهرىئهت شهھۋالىئ
 ۇرغـان قىلىـپ تهدىقه دائىـم سـهر ھېقىرالرغـازاكاتتىن باشقا، پ.  قىلىندىهرزپ

 ۇشـخهۋهررىمىـزدىن خهمبىهيغ پهققىده ئالالھ رازى بولىدىغانلىقى ھهردىنكىشىل
ـــائ. هرگهنب ـــهمم ـــمهدىقه س ـــارهپ دهن قىلى ـــوقنى تارقىتى- ب ـــپ،ي ـــۋېتى  ۆز ئ
 پىـدا قىلىـپ، هققىنـى ھڭ بولغانالرنىـهۋه ته سـىزگۋه هققىنـى ھهپسىڭىزنىڭن

 .ۇ قىلمايدۇخسهت رېلىشىڭىزغا قۈشۈپ چهھۋالىغائاخىرىدا موھتاجلىق ئ
 ۋه چىقىملىرىنــى  يــولېلىــشكه كېرىــپ بهجــگه ھهرگه، بــاي كىــشىلھهج

ــ ــهققهتلىرىنى مهپهرنىڭس ــدىغانالرغا كۇش ــدىهرز پۆتۈرهلهي ــهجھ.  قىلىن  ۆمرى ئ
ــد ــر قهئىچى ــتىم بى ــهرز پې ــول خۇپ، بول ــك، ي ــهتهرلى  تىنچــسىزلىق ۋه ۇرۇش ئ

 ېرىــشنى بهجــگه بولــسا، ھهندىــشىلىك ئهتهرلىكــى مــال بىخۋه جــان هھــۋالالردائ
. هكىـتلهنگهن تهپ د،ېـرهك ك يول ئامـان بولغانـدا يولغـا چىقىـش،كېچىكتۈرۈپ

 قىلىــشى ۇخــسهت رڭئانىنىــ- ئاتــا،ۈچــۈن چىقىــش ئهپىرىگه ســهج ھۇنداقالشــ
 ۇز يـالغۇالرنى يـاكى ئـۋه ېـسهلچان ياشـانغان، كڭىزئـانى- ئاتـاۈنكىچ. هرتتۇرش

 بولـسا ىـش قالىـدىغان ئۇچراپ قىيىنچىلىققـا ئـۇالر ئـهتسىڭىز كهجگه ھۇپقوي
 .ۇبولمايد

. ۆرسـىتىدۇ پىداكارلىق كۈيۈك بهڭ ئۈچۈنالالھ ئ ئۇسۇلمان مهن بىلجىھاد
 ڭ ئالالھنىــ، قىلىــپۇربــان قهققىنــى ھۆزىنىــڭ ئهن جىھــاد قىلىــش بىــلهنــىي
 ېلىنى، مۆزىنىڭ ئۇسۇلمان، جىھادقا قاتناشقان مۈنكىچ. ۇ ئادا قىلىدهققىنىھ
 ۇربان قۇىمېنىن جۋه ېلىنى مڭ باشقىالرنى،هڭ تهن قىلىش بىلۇربان قېنىنىج

 .ۇقىلىد
 ئالـدىنى ڭ زىياننىـڭ چـوهرىئهت شـۆتكىنىمىزدهك، ئـېيتىـپ باشـتا ئىزب

ــ ــدىن ،ۈچــۈن ئېلىشئ ــاز پايدى ــشنى كۋاز ئ ــاقېچى ــدۇ كۇل م ــا . ۆرى ــر جىھادت بى
 جىھاد قىلمـاي ئىـسالم هپ دۇنىب. ۆلىدۇ كىشى ئڭالرچه مىۈز يهتتا ھ،ڭالرچهمى
ــمهنلىرىنىڭد ــاۈش ــول قويۋۇز تاج ــشىغا ي ــدا قىلى ــ،ۇلغان ــدۇ،ۋاجلىن راۇفرى ك  ى

 يامــانلىق ياخــشىلىقنى ۇنيــادا دۋالىــدۇ، دىنىنــى دىنــسىزلىق ئورىڭئالالھنىــ
 ۇالرمانـا بـ. ېتىـدۇ تارقىلىـپ كهرگه يهر ھهخالقـسىزلىق ئۋه ۇلۇم زېسىۋالىدۇ،ب
 ئـالالھ ، زىيانـدىن ساقلىنىـشقاڭ چوۇب. ۇر زىياندڭ چوهتهن نىسبۇسۇلمانالرغام
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 ئـاز زىيـان ۇمكىنقهدهر مـالـدىن مهۋ جـان ۈچـۈن رازىلىقى ئۇنىڭ ئۇسۇلمانالرغام
 ۇنىـڭ بهممـائ. ۇيرۇدى ئىـسالمنى قوغداشـنى بـهنتارتىپ، جىھاد قىلىـش بىـل

 يارىـدارالرغا قـول ۋه بالىالر، ئايـالالر ېرىالر، قۆكمهڭالر، قان تېرهكسىزك «ۈچۈنئ
 هن چىققـانالر بىـلۆتـۈرۈپ قارشـى قـورال كهرگهسـىل). ۆلتۈرمهڭالرئ (ۆتۈرمهڭالرك
 هغلـۇپ مڭالر، قىلمـاۋهيـران هرگه يېرهكـسىز كۇرتلىرىنى يـۈشمهند. ۇرۇشۇڭالرئ

 ۈزســهڭالر تېلىـشىم كڭـالر، قىلىۇئـامىله مهن ئـادىللىق بىــلۈشـمهنگهبولغـان د
 »ڭالر توختىتىهرمۇ توختاتسا سىلۇرۇشنى ئۇالر ئڭالر، قىلىه رىئايهتئىي قۇنىڭغائ
 ۈچـۈنادا قىلىـش ئ ئهققىنى ھڭ ئالالھنىهممىسى ھۇالرنىڭب.  قىلدىهمر ئهپد

 ۇنچىلىك شـهلـسه، قىلىشقا تـوغرا كۇربان قانچىلىك قهققىنى ھۆز ئڭئىنساننى
 .ۆرسىتىدۇ كۇرۇۋهتمهسلىكنى ئاشهددىدىنپىداكارلىق قىلىش، ھ

 
 هققى ھنهپسىنىڭ

 
) ۋۇجۇدىنىـڭ (ڭ جىـسمىنىۋه هپـسى نۆز ئـڭئىنـساننى -هق ھئىككىنچى

 ۆزگه سـېـگهن د»ۇچىدۇر قىلغلۇمۇ زڭ چوهڭ ئۆزىگهئىنسان ئ «هرسىل. هققىدۇرھ
.  قــاالرلىق ئىــشهيــران ھهكمــۇ بهقىــقهتهن ھۇ بــۈنكىچــ. هر قالىــسىلهيــرانھ
 شى ياخـۆزىنى ئـېرىـدۇ، بېتىبـار ئۆزىگه ئـۆپ كهممىدىن كىشى ھهر ھۆرۈنۈشتهك
 هپ دۈشـمهن دۆزۈمگه ئۆزۈمنى ياكى ئۋه ۆرمهيمهن ياخشى كۆزۈمنى ئهنم. ۆرىدۇك

 هسىلىنى مۇ بهن بىلهت بىر ئاز دىققهممائ. ۇر يوقتېچكىم ھهيدىغان د،ۇيمهنتون
 .ۈشىنىۋاالاليمىز چهقىقهتنى ھۇ بۆرسهك، قىلىپ كهھلىلت

 بىـر خـاھىش ۇر قانـداقتۇنىڭـدا ئېـرى، ئـاجىزلىق يڭ چوهڭ ئئىنساننىڭ
 هپ خاھىشنى دۇب. ۇ قالىدۇپبول) چاكىرى (ۇلى قۇنىڭ ئهرھال قىلسا، دهلىبهغ
 ۆزىگه ئـۆزى ئهسلىكتىن بىلمهزىده ياكى بۇرۇپىپ ت بىلېلىشىنى زىيان كۆزىگهئ

: هسـىلهنم. ۇرىمىزپ تـۆرۈ دائىم كهر بىز ھهھۋالالرنى ئۇنداقب. هتكۈزىدۇزىيان ي
 ۆنـۈپ كهرسـىلهرگه قىلىـدىغان نۇمـار ھـاراق قاتـارلىق خهپيـۈن، ئهشه،بىرسى ن
ـــسا ـــ،قال ـــلىۇنى ئ ـــاالم. ۋېتهلمهيدۇ تاش ـــدىغان كهتلىكىگهس ـــاننى، هلتۈرى  زىي

 ېتىـشىنى، كۈشـۈپ چۇيىنىـڭئابر-ۈز يۇنىڭ زىياننى، ئهھهتتىكىتىسادى جئىق
 ۆزىنىڭ قارىماي ئۇالرغا بۇرسىمۇ، تىپ بىلۋهتلىرىنى يامان ئاقىۈتۈنقىسقىسى پ

 هلـسه كېمه ئـامراق، ئالـدىغا نـهك بېلىغـاباشقا بىرسـى گ. ۇبىلگىنىنى قىلىد
 ۇزۇلىـدۇ، بهتلىكىاالم سۇ، قىلمايدهت دىققۇقلىنىشقا ئوزۈگىتىدۇ، تهپقويماي ي

ـــاھ ـــدهتت ـــاالك بولى ـــلهر بهنهي. ۇ ھ ـــشلىرىغا چهزى ـــسىي خاھى ـــكۈن، جىن  ۈش
ــبىــلهن ۇنىــڭ بهھۋهتپهرهس،شــ  خــاراب همئىيهتنــى جۋه ئائىلىــسىنى ۆزىنى، ئ
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 هھهتـتهروھانىي ج «ۇالر باركى، ئهر بىر خىل كىشىلهنه باشقا يۇالردىنب. ۇقىلىد
ــولىمۈچلــۈكك ــارزهقىقىــي ھ،هپ د»هن ب ــسىي نۋه ۇ ئ ــاجلىرىنى ئهپ  هرك تېھتىي

ــدۇ، ئۇ،قىلىــد ــوغراۆيلهنمهي ــدۇ، كىيمېچهككــ- كىــيىمۇرۇسد- ت ــدۇ، يهي  ېمهي
 تـاغالردا، ۇپ بولـۇنيـا دهركـى تۇ، خالىمايـدېلىـشنىمۇ ئهپهس نهتتا، ھهيدۇئىچم

 ، يارىتىلمىغـانۈچۈن ئۇنىڭ ئۇنيا دۇ بۇددىخ. ۇ ياشايدڭگالدا جاۋاندا،بايا-ۆلچ
 ۋه ۇرامخـ-ۇشـال ھايـاتىنى خڭ ئىنـساننىهرىئىتىم شـئىـسال. ۈشىنىدۇ چهپد

 ،هرىئهت، شـۈچـۈن ئۇنىڭشـ. ۇ قىلىـدهقـسهت مۆتكۈزۈشنى ئهباياشاتلىق ئىچىد
 .هلگىلىگهن بهپ د، بارهققى ھه بىزدهپسىمىزنىڭمۇن

 هھهتته جهتلىك ساالمهن تۋه هخالقى فىزىكى، ئهقلىي، ئىنسانغا ئشهرىئهت
 هسـىلهن،م. ۇ قىلىـدهنئـى مهپ د، ھارامىنىهيئ قانداق شهرزىيانلىق بولغان ھ

 هپيۇنغـا ئۋه هشـه نهرنـى،شاراپقا ئوخـشاش ئىچىملىكل- قىلىدىغان ھاراقهستم
 ۇچ يىرتقـۋهك هھهرلىـ زۆشـىنى،گ) چوشـقا (ڭگـۇز توېكىملىكلهرنـى،ئوخشاش چ

ــڭھاي ــكىنا، مۆشــىنى، گۋانالرنى ــڭ ھايهيــنهت پاس  ۆلــۈك ئۆشــىنى، گۋانالرنى
 ۈنكىچـ.  قىلـدىهنئـى مېيىـشنى يهپ د،اننى ھـارام قـۋه ۆشـىنى گۋاننىڭھاي

 هر باشـقا ئىنـسانغا ھۇالردىنبـ. هرهرلىكتـۇر زۈچۈن ئىنسان ئهممىسى ھۇالرنىڭب
 ۋه قىلـدى ۆكـۈم ھهپ داالل ھـهرسـىلهرنى پايدىلىق بولغان، پـاكىز نهھهتتىنج
ــ  ئىنــسان ۈنكىچــ. ۇردى قىلماســلىقىمىزنى تاپــشهھــرۇم مۆزىمىزنى ئــۇالردىنب

 . بارهققى ھۇقلىنىشقا ئوزهرسىلهردىن پايدىلىق نۇ بۋۇجۇدىنىڭ
ئالالھ ئاتـا قىلغـان . ۇ قىلىدهنئى مۈرۈشتىن يڭاچ ئىنساننى يالىشهرىئهت

 ۋه پايدىلىنىشىمىزنى، ھاياسىزلىق ېچهكلهردىنك- كىيىمهتلىك زىننۋه ۈزهلگ
 همــر ئۈرۈشــىمىزنى يۆگهپ بولىــدىغان جــايلىرىمىزنى يــهۋهب ســهرمهندىلىككهشــ

 .ۇقىلىد
 ۇغۇللىنىـشىمىزنى، شهن بىـلهسـىپ ھـاالل كېپىـپ، تهپ ئىـشلشهرىئهت

 هي قىلىـپ يـاكى ئىـشلىمهمچىلىـك تىرىك تـاپلىق قىلىـپ، تىلۈرۈپ،بىكار ي
 .ۇيرۇيدۇ بهتمهسلىكىمىزنى كۆلۈپ ئاچلىقتىن ئ،هپ دهيمهن يېتىپ يڭدائو

ــسىكهشلىك ــشقا نهپ ــارز( قىلى ــسىي ئ ــشقاۇلىرىنىجىن ــد)  يوقىتى . ۇبولماي
 ۇرۇشــنى ئاشهمهلــگه خاھىــشلىرىنى ئۆز ئــ، ئــارقىلىقۆيلىنىشھلىنىــپ ئــنىكا

 .ۇ قىلىدهرغىبت
 ۆزىگه ئهززهتنى لۋه ېئمهت ھاياتتىكى نهتنى، قىلىپ، راھۇلۇم زهپسىگه نئۆز

ــولىمېقىن ئالالھقــا يــۈچلهنــدۈرۈپروھىمنــى ك «، ھــارام قىلىــپۆزىئــ  ۋه هن ب
.  يـوقېرىكـى كۋېتىـشنىڭ تاشلىۇنيـانى دۇ بـ،هپ د»هن نىجات تاپىمهتتهئاخىر
 ئالالھقــا ۇغۇللىنىپ، شــهن ئىــشلىرى بىــلۇنيــا دهن توغرىلىــق بىــلۋه ۇقتولــ
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دائىـم ) ۇنماسلىقتىنبويـس( ئاسـىيلىق قىلىـشتىن ۇنىڭغـا قىلىـپ، ئهتئىتـائ
 هرىئهت شـۇنىـڭ ئېڭىـپ، يولىدا ئازماي مهت ھىدايۆرسهتكهن ئالالھ كۋه ۇپقورق
 .ۇ بولىدهتكىلى يهقسهتكه مۇ ب،هن قىلىش بىله رىئايهتئىي قۇنلىرىغاقان

 ڭ، ھاياتىڭسىنى. ۇ قىلىدهنئى مهتئىي قۆلتۈرۈۋېلىشنى ئۆزىنى ئشهرىئهت
 ۇددهتكىچه بىـر مـهلـۇم مڭا سـاۇنىئالالھ ئـ. ۈلكىدۇر مڭ بولسا ئالالھنىېنىڭج

 . يوقهققىڭىز قىلىشقا ھه زايۇنى ئهردى، بهتئامان
 

 هققى ھباشقىالرنىڭ
 

 ئـادا قىلىـشقا هققىنـى ھهپـسىنىڭ نۆز ئىنساننى ئ،هرهپتىن بىر تشهرىئهت
 هققىنىمـۇ ھڭ ئادا قىلغانـدا باشـقىالرنىهقلهرنى ھۇ بهرهپتىن بىر تهنه يۇيرۇسا،ب
 هپـسىنىڭ نۆز ئ،ۈنكىچ. ېرىدۇ بۆرسىتىپ يوللىرىنى كڭ قىلماسلىقنىهپسهندهد

 ، قىلىــشۋۇز تاجــاهگهققىــ ھڭ باشــقىالرنىهپ، دهلتــۈرىمهنخاھىــشىنى قولغــا ك
ــلىدههئ ــس ــسىنى نۆز ئ ــتىن بهپ ــارۇلغاش ــ. هتتۇر ئىب ــۈن ئۇنىڭش ــۈچ  هرىئهت ش

ـــق، ب ـــق،ئوغرىلى ـــارىخورلۇالڭچىلى ـــك، خىيانۇق، پ ـــازانىخورلهتچىلى  ۋه ۇق ج
 هپ پايدىمىزنى دۆز ئۇنىڭدا بۈنكىچ.  قىلدىۆكۈم ھهپ د، ھارامېقىمچىلىقنىچ

اشـقىالرغا  بۋه هتنىشـىكاي-هيـۋهتيالغانچىلىقنى، غ. باشقىالرغا زىيان سالىمىز
 ۈنكىچــ. ېـساباليدۇ ھهپ د،هت جىنــايهرىئهت بوھتــان چاپالشـنى شـۇۋاپقـارا سـ

 .ۇرىمىز پاسكىنىالشتهپسىمىزنى نۆز ئ،هپ پايدىمىزنى دۆز ئهن بىلۇنىڭب
 تىكىــپ قــول ۇل، بىــر ئىــشقا پــ)ت -پىيــانگو (ه ئوينــاش، التــارىيقىمــار

 بىـر ۈنكىچـ.  ھـارام قىلـدىهرىئهت شـهممىـسىنى ھڭباغلىشىش قاتارلىقالرنى
 زىيـان ڭ ئىنـساننىڭـالرچه مى،)ۇكاپـاتچىقىـدىغان م( بولىدىغان پايـدا هكىشىگ

 .ۇ بولىدهۋهبس) ۇتتۇرۇشىغائ(تارتىشىغا 
ـــارهت ـــاختىپتىج ـــشلىرىدا س ـــۋه هزلىك ئى ـــدۆز ك ـــامچىلىق ھارام . ۇر بوي

 قىلغان سـودا هقسهت مهتكۈزۈشنى زىيان يهنپهئهتىگه مهرهپنىڭئىككىنچى بىر ت
 .ۇر ھارامدهمهس جايىز ئهرىئهتته ش،ۈزۈشى تتوختاملىر
 هرهر ئامانلىقىغـا زۆپچىلىكنىـڭپاسات تارقىتىپ ك-ه پىتنۆلتۈرۈش، ئئادهم

 ۇنىڭـدا بۈنكىچـ. ېـسابلىنىدۇ ھۇپ بولـهت جىنـايېغىـر ئهرىئهتته ش،هتكۈزۈشي
 ېلىغـا مۋه ېنىغـا جهرنىڭ كىـشىلۇرغـۇن نۈچـۈن، پايدىسى ئۆز ئهر كىشىلهلۇمم

 .دۇهتكۈزىزىيان ي
 هتئىـــي قۇناســـىۋهتلهر جىنـــسىي مهبىئىـــي تهيرىـــي غۋه) هپاھىـــش (زىنـــا

 ۋه هخالقىنـى ئۆزىنىـڭ جىنـايى قىلىقالردىـن كىـشى ئۇ بـۈنكىچـ. هكلهنگهنچ
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. ۇ تارقىتىـدهخالقنى ئهبىھ قۇ بهمئىيهتكه جۇنداقالش. ۇ يوقىتىدهتلىكىنىساالم
ــسانالر ئوتت ــسىدىكىئىن ــا تۇرى ــىر ئىناقلىقق ــپ جهس ــدهل يىتى ــاجىرما-ې  االرغ

 ۋاسـىز خىـل داهر ھۇقىـدىغان يهن يـولى بىـلهجىنـسىي ئـاالق. ۇ بولىدهۋهبكارس
 هيــدا پهســىلنىڭ بىــر نۇزۇقبــ. ۇ بولىــدهۋهبچى تارقىلىــشىغا ســېــسهللهرنىڭك

. ۇزىـدۇ بۈپىتىنى سـهخالقـى ئۋه هدهنىـي مهمئىيهتنىڭج. ۇ يول ئاچىدۇشىغابول
 ۈپ تـۇنىـڭ ب، قىلىـپمارا ھـهتلهرنى يىرگىنچلىـك جىنـايۇ بهرىئهتئىسالمى ش

 .ۇ قىلىدهقسهتيىلتىزىدىن يوقىتىشنى م
 ۈچـۈن ئهنپهئهتـى مڭ ئىنـسانالرنىۋه هرهققىياتى تهمئىيهت باشقا جبۇالردىن
 ڭ، چـوهھمىيىتـى ئهمكارلىشىـشنىڭ ھۋه هملىشىشئارا يارد-ۆز ئڭئىنسانالرنى

ـــدىكى تهرىئهت شـــۈچـــۈن ئۇنىڭشـــ  ۇنالرنى قـــانېكمهتلىـــك ھهخـــسۇس مۆۋهن
 :لىدىهلگىب

 هئىچىـد) ت -هشمىـسى بىرلڭ ئائىلىنىـهبىـر قـانچ( ئايماق ه،ئائىلىد. 1
-هر ئېقىن يــهڭ ئۇغۇلۇشــتىن تۈرىــدىغان، ئارىلىــشىپ يهنبىرلىــرى بىــل-بىــر

- بىــرڭئايالالرنىــ-هر بولغــان ئۇغقــان تېقىن يــهڭ ئېــيىن يــاكى كڭئايالالرنىــ
 ئـوغلى، هنىـلئانىسى ب: هسىلهنم.  ھارام قىلىندىۆيلىنىشى ئهنبىرلىرى بىل

 هن ئـوغلى بىـلۆگهي دادىسى، ئۆگهي ئهن قىزى بىلۆگهي دادىسى، ئهنقىزى بىل
 بىـر ڭ بولغانالر، دادىـسىنىېمىلداش ئېرىنداشالر، قۇغقان ئانىسى، بىر تۆگهيئ
 ۈيئـوغلى كۋه قىـزى ڭ ئانىـسىنىهن، يـاكى ئـوغلى بىـلۋه قىـزى ۇغقىنىنىڭت

- بىـرېلىنلهرنىـڭ كهن بىـلدادا ڭ چـوۋه ۈيئـوغلى كهن ئانا بىلېيىن قهن،بىل
 .ۇر ھارامدۆيلىنىشى ئهنبىرلىرى بىل

 ۆيلىنىـشى ئهنبىرلىـرى بىـل- بىـرۇغقانالرنىـڭ باشقا تۇقىرىقىالردىني. 2
 هيلىنىپ-ۇي خڭبىرلىرىنى- بىرۇش، تونهنبىرلىرى بىل- بىرۇپمۇبول. ۇرجايىزد

 هختلىك بڭ ئائىلىنىۇشىئوچاقلىق بول-ۆيلۈك ئۇقالرنىڭيور-ېقىنبىلىدىغان ي
 هنبىرلىـرى بىـل- بىر،يات. ه ئىگهھمىيهتكه ئڭ چوۇشىدا بولۇرامخ-ۇشال خۋه
 ۋى ئــــــائىلىۆيلهنگهنلهرنىــــــڭ ئىچىــــــدىن ئهر ئــــــائىلىلۇشــــــمايدىغانتون
 ۇغقـانالر ئىـسالم ھـارام قىلمىغـان تۇڭاشـ. ۇ بولىـدۆپ كۇۋهپپهقىيهتسىزلىكىم

 هرغىب تۇشنى بولئوچاقلىق-ۆيلۈك بولغان ئائىلىدىن ئۇش تونۋه ېقىن يهنبىل
 هبىرلىـرىگ- بىـرۋه ئىنـاقلىق هردۇناسـىۋهتله مه خىل ئـائىلۇ بۈنكىچ. ۇقىلىد

ــائىلىۇپ بولــۈچلــۈك كۇيغۇســى تۆرمهتھــ ــات كــۋى ئ  ۇۋهپپهقىيهتلىــك مۆپ ھاي
 ېگهنلىـك د،ۇ بولمايـدۆيلىنىـشكه ئائىلىـدىن ئۇمىغـان يات يـاكى تونۇب. ۇبولىد

 .همهسئ
. ۇ بولىـدهمـبهغهل كهزىلىـرى بـاي، بىرىهزىل به ئىچىدۇغقانالرت-ۇرۇقئ. 3
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 بـار هققـى ھۆپ كهڭئ ۇقلىرىنىڭيور-ېقىن يۋه ۇغقانت-ۇرۇق ئهئىسالم، كىشىد
ــهپد ــاراپ، ب ــىل «ۇنى ق ــم رهس ــدهپ د»هھى ــبهغهلك. ۇ ئاتاي ــڭ تهم  ۇغقانلىرىنى

قىلىـپ » ھىـمه رهسـىل «ۇچرىغانـدا قىيىنچىلىققـا ئۋه ېپىش تهۋهرھالىدىن خ
 ۋه هكىتلهيـدۇ تهك بهرىئهت شـۇنىبـ. هرزدۇر پۇسۇلمانغام بىر هر ھ، قىلىشهميارد

 ڭ قىلماســلىقنى چــوهھىــم رهر قىلىــپ ســىلۋاپاســىزلىق ۇغقانلىرىغــائــاجىز ت
 هن ئالـدى بىـلهمنىمۇ باشـقا يـاردۋه هدىقه سۇنىڭدهكش. ېساباليدۇ ھهپ د،ۇناھگ
 .ۇيرۇيدۇ قىلىشنى بۇغقانلىرىغا تۆزئ

 قىلغـان ۋاپـات. ۈزۈلگهن تهن ئاساسۇقىرىقىدىكىلهرگه يۇنىمۇمىراس قان. 4
 هقسىم تۇغقانلىرىغات-ۇرۇق ئۇن، بولسۆپمال ئاز ياكى ك-ۇلكىشىدىن قالغان پ

 ۇغقىنىئانىسى، بىر ت- ئاتاېرى، ئوغلى، قىزى، ئهرھۇمنىڭم. ېرىلىدۇقىلىپ ب
 ھايـات بولمىــسا، ۇالر بـهرگهئ. ېـسابلىنىدۇ مىراسـخورلىرى ھۇنىـڭقاتـارلىقالر ئ

ــهڭباشــقا ئ ــا تىنېق ي ــسىم تۇغقانلىرىغ ــدهق ــر ۇنداقشــ. ۇ قىلىنى  قىلىــپ بى
 ۇغقانلىرىغـا تېيىنمـۇ قىلغانـدىن كۋاپات ۆلىتى ھاياتىدا تاپقان دۇسۇلماننىڭم
 ۇن باشـقا بىـر قـانۇنىدهك قانهتلىك مىسلىسىز ئادالۇ بهرىئهتنىڭش. هسقاتىدۇئ
ــڭد ــر ھۇنيانى ــده يېچبى ــدۇ ئېرى ــازىر د. ۇچرىماي ــادىكىھ ــقا مىللۇني ــ باش  لهرهت

 هپـسۇسكىئ.  قولالنماقتـاېلىـپ ئۆچـۈرۈپ كۇنلىرىنى مىراس قـانۇ بڭئىسالمنى
 ۇ ھــازىرمۈپهيلىــدىن، نــادانلىقلىرى تۋه هتپهرهســلىك جاھالۇســۇلمانالر مهزىب

 قالغان قىز بالىغا ېتىم يۇپمۇبول. ۋاتىدۇ خىالپلىق قىلىهمرىگه ئۇ بڭئىسالمنى
 ۇسـۇلمانالر پاكىـستاندىكى مۋه ھىندىـستان ۇ ھـازىرمهت ئـادهرمهيدىغان بسمىرا

 هقـته ھۇ بـۇپ، بولـهت ئىبـارۇلۇمـدىن بىـر زهبىـھ قۇبـ.  تارقالغانهڭئارىسىدا ك
 .ۇچۇقتۇر ناھايىتى ئۆكۈمى ھۇرئاننىڭق

قوشــنىلىرى -ۇم قولــهن، دوســتلىرى بىــلۆز قالــسا، ئىنــسان ئــئائىلىــدىن
-ىــر بۋه ۇ بولىــدۇناســىۋهتته مۇق قويــهڭ ئهن بىــلهھهللىــدىكىلىرى مهن،بىــل

 همىمىي، دائىـم سـهر ھۇالرغـامانا ئىـسالم ب. ۈشىدۇ چېھتىياجلىرى ئهبىرلىرىگ
نداقال ۇ قىلىـشىمىزنى، شــۇئـامىله مهن بىـلهخــالق ئۈزهل گـۋهتـوغرا، ئىنـساپ 

 دىلئـازار هگكـۈزۈپ تىـل تهن قوپـاللىق بىـلهتكۈزمهسلىكىمىزنى، زىيان يۇالرغائ
ـــلىقىمىزنى ت ـــدهلهپقىلماس ـــقدا. ۇ قىلى ـــۋاملى ـــا-ۆز ئ ـــشىش،را ياردئ  هملى

 قىلـسا ۋاپـات ۇش، بولـهمـده ياردۇسـىبهتته يوقالپ ھـال سـوراش، مېسهللهرنىك
 ېـتىمي-ۇل تـۋه ېيىـپ قىلىـش، مهم يـاردېقىرالرغـا پېـرىش،جىنازا نامىزىغـا ب

 ېـرىش، بېمهك ئاچ قالغانالر بولسا يېلىش، ئهۋهرقوشنىسىدىن خ-ۇمقالغان قول
 ۇسۇلماننىڭ بىر مهر ھېرىش بېپىپش ت ئىهلسه،ئىشسىز قالغانالرغا قولىدىن ك

 .ۇ قىلىدهمر ئهپ د،ۋهزىپىسى
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 ۇزۇپ بـهتكهئىشر-هيش ئهخسىي شۆلهتنى دۋهمال -ۇل ئاتا قىلغان پئالالھ
ــالتېچىــپچ  ۇچىالرنىقــ- ياســالغان قاچــاۆمۈشــتىنك-ۇن ئىــسراپ قىلىــش، ئ

 ۋهمـال -ۇل كىـيىم كىيىـپ، پـهتلىـك زىننهن تىكىلگهكتىنئىشلىتىش، يىپ
ــىد ــسالمدا ق ۆلهتن ــش ئى ــسراپ قىلى ــيئى ــى مهتئى ــانهنئ ــ.  قىلىنغ  ۈزلهرچهي

ــ ــۇزۇشــقا قورســىقىنى تويغساننىڭئىن ــدىغان پ ــر ۇلنى يىتى ــر ئاخــشامدا، بى  بى
 ۇننار باھالىق زهت قىممۇنىغا بويېچىشىنى، چۇزۇپ بهتكهئىشر-هيش ئڭكىشىنى

- قادالغــان قاچــاۋاھىرات ياســىلىپ، جــاۆمۈشــتىنك-ۇن ئــالتېسىۋېلىــشنى،ئ
رىنى ۇسـلىتور- تـامۆينىـڭ ئهن بىـلهمـلهر گىلهك يىپۋه ئىشلىتىش رنىۇچىالق
 .ۆرمهيدۇ كۋا راېزهشنىب

ــسىتى مئىــسالمنىڭ ــڭ ســىزنىهق ــان پ ــىم-ۇل تاپق ــارتىېلىڭىزن  ۋېلىش ت
ــايلىقى. همهسئ ــان ب ــىزگڭىزتاپق ــاكى س ــه ي ــراس قالغانالرنى ــسى ھڭ مى  هممى

ــدىلىنىش، ياخــشى ۇنىڭــدىن ئۇنداقال شــ.هققىڭىــز ھڭســىزنى كىيىــنىش،  پاي
 ھايــات ۈتــۈن ئىــسالم ئىنـسان پهممــائ. هققىڭىـز ھڭمۇباياشـات ياشــاش ســىزنى

 هتكۈزىـدىغان يهخلى دۇرمۇشىغا تۋه هنپهئهت مڭ باشقىالرنىهريانىدا، جتىپائالىيى
 ۇرۇشـنى قارشـى تهخـسىيهتچىلىككه شېتىـدىغان كېـشىپ ئهددىدىن ھهرىجىدهد
 ۆزئـ. ۇ قىلىـدهرغىـب يـولىنى تشۇرمۇ ھال تۇرا ئوتتۋهئىسالم ساددا . ۇيرۇيدۇب
 هپـسىڭىزنى نۆزئـ. ۇ قىلىدهنئى مۇرۇشنى ئاشه زىيادهددىدىن ھېھتىياجلىرىنىئ

 ۇرتلىقىڭىزنى، بىر يـڭىزنى، دوستلىرىۇغقانلىرىڭىزنى،ت-ۇرۇق ئڭىزدائويلىغىنى
 هلىـم تهپ د،ڭ ئـويالهققىنىمـۇ ھڭ ئىنـسانالرنىۈتۈن پۇنداقال شهلقىنى، خۇنياد
 .ېرىدۇب

 هڭ كۋه هتراپلىـق ئېخىمـۇ ئىچىـدىن چىقىـپ، ته تـار دائىـرۇىز ب بئهمدى
ــ ــاراپ ئۇقتىئىنهزهردىنن ــا ق ــر نهتراپىمىزغ ــااليلىهزهر بى ــۈنپ.  س ــادىكى دۈت  ۇني
مانا . هلتۈرهيلى ئالدىمىزغا كۆز كۇھىتنى ئالغان بىر مه ئىچىگۆز ئۇسۇلمانالرنىم
 ۇنىڭغـا بىتىـپ،ېك بزام ئىنتىـۋه ۇن ئىـسالم ئورتـاق بىـر قـانۇھىتتا مهڭ كۇب

 ئارىلىرىـدا هملىشىـشنى، ياردهبىرلىـرىگ- ياخـشىلىقتا بىـرۇسۇلمانالر مهنئاساس
 بىـر ۆۋهندهت. ۇ قىلىدهمر بولماسلىققا تىرىشىشنى ئهيدا يامانلىق پۇمكىنقهدهرم

 .ۆتىمهن ئۆرسىتىپ مىسال كهقانچ
 ۇنىـڭ ئۋه قىلىـش ۇھـاپىزهت ھاياتىنى مهخالقى ئهمئىيهتنىڭ جبىرىنچى،

 ھـارام هبىرلىـرىگ- بىـرهرىئهت شـۈچـۈن، ئۋاجلىنىـشى راهكىلدهم بىـر شـساغال
 هنئـى مۈرۈشىنى ئارىلىشىپ يهنبىرلىرى بىل- بىرڭئايالالرنى-هرقىلىنمىغان ئ

 ۇش، بولـهشغۇل مهن ھاياتى بىله ئىچىدىكى ئائىلۆي ئۆپىنچهئايالالر ك. قىلدى
 قىلىــپ ردازه ياســىنىپ په ئاالھىــدهلگهنــده چىقىــشقا تــوغرا كۈزگهتــ-تــاال
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-ۈزيـ.  چىقىـشلىرى الزىـمۆگهپ يهدهننى بهن بىلهرچىقماسلىق، ساددا كىيىمل
 بولغاندا ېرهك كهممائ. ېرهك كۆگهش يهن بىلهكىل بىر شۇۋاپىق مۇقوللىرىنىم

.  قىلىنـدىهنئـى مېلىشى سهزهر نالالرغا يات ئايهركهكلهرنىڭئ. ۇ بولىدېچىشقائ
.  الزىـمۆتكهش يـهرهپـكه باشـقا تزىنىۆ كـهرھـال قالسا، دۈشۈپ چۆزىتاسادىپى ك

 ئايالغـا ۋه هر ئهرھ. هيىبتـۇر باشـقىدىن قـاراش ئهكرار تهن بىلهقسهت مهنىلىكم
 قىلغـان ۆكـۈم ھهپ ھـاالل دهرىئهت شـۈچۈن، ئۇرۇش خاھىشىنى قاندهپسى نۆزئ
 چىقىـش هلگىلىمىـدىن بۇبـ. ېـرهك تـوي قىلىـشى كاھلىنىپ نىكهن بىلۈپج
 ۇ بىــر يــولنى خىيــالىغىمهقىلىــش يــاكى باشــقىچ خىالپلىــق ۇرســۇن تۇياقتــائ
 .هكىتلىگهن تهپ د، الزىمهلتۈرمهسلىكك

ــقه ئاالھىــدهسىلىــسىده كىيىــنىش مڭئايالالرنىــ-هر ئئىككىنچــى،  هت دىق
 ۇھىم ئىنتـايىن مـېلىـشتا ساقالپ ق، ئهخالقىمىزنىبۇ. هكىتلىگهنقىلىشنى ت

 تىزىـدىن هدهننىـڭ بۈچـۈن ئهرلهرئىـسالمدا ئ. هسـىلىدۇر بىر مه ئىگهھمىيهتكهئ
 باشـقا لـدىن قوۋه ۈز يـۈچـۈن ئايـالالر ئۆگهش، بولغان قىسمىنى يـهكىندىككىچ

 »هترىسـ«. ۇ ئاتىلىدهپ د»هترىس «هرىئهتته شۇ بهرز، پۆگهش قىسمىنى يۈتۈنپ
ئايالالر -هر ئۇسۇلمان مۆگهش، قىسىملىرىنى يۇيرۇغان بهرىئهت شهدهننىڭ بهنىي
 هقـسىتى مڭ ئىسالمنىۇنىڭدىنب. ېسابلىنىدۇھ ۇپ بولۋهزىپه بىر دىنىي ۈچۈنئ

 ۋه هخالقـــسىزلىق قىلىـــپ، ئهيـــدا پۇيغۇســـىھايـــا ت-هرم شـــهردهكىـــشىل
 .ۇشتۇر ئالدىنى توسهرمهندىلىكنىڭش

 ۇزىـدىغان بهخالقنـى ئىسالم يامـان خاھىـشالرنى قوزغايـدىغان، ئئۈچىنچى،
 ۋاقتىنى ڭ ئىنساننىۇب. ۆرمهيدۇ كۇيغۇنتاماشىالرنى ئ-ۇن ئويۋه ېچىش ئۆڭۈلك
 ۋه ۋاقىت ۇل، پۇنداقالش. ۇ قىلىدهسىر يامان تهتلىكىگه ساالمهن تۇ، قىلىدهزاي
 بىـر ېرهكلىـك كهسـلىده ئېچىش ئـۆڭـۈل كۋه ېلىش ئهمد. ۇ ئىسراپ بولىدۈچك
 ېتىكلىك تۋه ۇۋۋهتق-ۈچ كهھهتته جهدىنى بۋه ئىنساندا روھىي ۇ بهممائ. هرسهن
 ،هتئىيـنهزهر قۇشـىدىنىك چىرايلىق بول قانچىلۆرۈنۈشىك.  قىلىشى الزىمهيداپ

 هرگه كىــشى بىــر يڭــالرچه مىېرهكــسىز قالمايــدىغان، كۈچى كــېرىــپئىنــسان ھ
ــپ، ئ ــسىزلىقنىڭ،يىغىلى ــهخالق ــسىنى ھهرمهندىلىكنىڭ ش ــدىغان، هممى  قىلى

 بىـر ۈتۈن پېچىشالر، ئۆڭۈل كۋهتاماشا -ۇن سادىر قىلىدىغان ئويهت جىنايهتتاھ
 بولىـدىغان هۋهب سـۇزۇلۇشـىغا بهتلىرىنىڭئاد-ۆرپ ئۋه هخالقىنىڭ ئهتنىڭمىلل

 . ئورنى يوقهتئىي ئىسالمدا قالرنىڭ»ېچىش ئۆڭۈل كهدهنىيم «ۇنداقم
 ۋه بىرلىــك ۈچــۈن ئهنپهئهتــى مۇســۇلمانالرنىڭ مۈتــۈن ئىــسالم پتــۆتىنچى،

 هنئـى مۇرۇھـۋازلىقنى گېرىـپ، بهھمىيهت ئۆپ كۇستهھكهملهشكه مۋهرلىكنىبارا
 ۆكـۈمى ھهدىـسنىڭ ھۋه ۇرئـان قۇنى بولسا بهيدا ئىختىالپ پبىر ئىشتا. ۇقىلىد
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ـــىدا ھ ـــشلىرىنى بهلئاساس ـــدۇ قىلى ـــالي. ۇيرۇي ـــشقا بهل ھهنى ـــاي، قىلى  ولم
.  الزىــمۇرماق ئالالھقــا تاپــشۇنى قالغانــدا، بــۇپ بولــهھــۋالچىقىــشالمايدىغان ئ

 يـول هبىرلىـرىگ- بىـرۇپ، قويـۇنغـا بىرىنچـى ئورهنپهئهتىنىم- پايداۈممهتنىڭئ
 ېلىپ، سـۇالق قـه پىكرىگهھبهرلهر رۇتۇپ، تۆزدهئىتتىپاقلىقنى ك.  الزىمۇشيقو

 ۋهمــاجىرا -ېــدهل جۇنــسىزئور. كېــره كۇرۇش تــۇزاقپاســاتچىالردىن ئــ-هپىتــن
 . قىلماسلىق الزىمهسۋا رهتنى مىللهن بىلۇشالرسوق-ۇرۇشئ

ــىنچى، ــبهش ــۇلمانالر مهرىئهت ش ــلۇس ــي غهن بى ــلىم مهيرى ــۇلمانم (ۇس  ۇس
 ۇن بىـــر قـــانۇمى ئومـــهققىـــده ھۇناســـىۋهتلهر مۇرىـــسىدىكىر ئوتتال)بولمىغـــان

 هن،پ- بولمىغانالردىن ئىلىـمۇسۇلمان مۇسۇلمانالرنىڭم: هسىلهنم. هلگىلىدىب
 تامـامهن ۆگىنىـشكه ئهرسـىلهرنى خىل پايـدىلىق نهر قاتارلىق باشقا ھېخنىكات
ــ. ۇ قىلىــدۇخــسهتر ــۇش تۇالرنىــڭ ئېكىنل ــى مۇســۇللىرىنى، ئۇرم  هدهنىيىتىن

 باشـقا بىـر نىـڭقهۋمبىر . ۇ قىلىدهنئى قىلىشنى مۇلدورامچىلىق قىلىپ قوب
 ۇپ، بولـهت ئىبـارهمسىتىـشتىن كىنـىقهۋم ۆز قىلىشى ئـهقلىد دوراپ تنىقهۋم

 ڭمچىلىكنىهســلى تۋه ۇللــۇق بولغــان قهســلىم تهغلــۇبىيهتكه مۋهخــارلىق 
 ۋهتـارىخى  ۇنىـڭ ئۇشـقا، بولۇنقهرز ئاخىرىـدا مـهت بىـر مىلـلۇنـداقب. ېالنىدۇرئ
 هيغهمبىرىمىز پۈچۈن ئۇنىڭش. هھكۇمدۇر مۇشقا يوق بولۈزىدىن يهر يهدهنىيىتىم
 هتئاد-ۆرپ ئۋه ۇرمۇش تڭنى)كاپىرالر (ۇسلىم مهيرىي غهلهيھىسساالم ئۇھهممهدم
-ۈچ كـهتنىـڭبىـر مىلل.  قىلغـانهنئـى قوللىنىشنى قـاتتىق مهكىللىرىنىش
ــ ــيگۇدرىتىنى،ق ــدهن كى ــۇش ته، كىيىملىرى ــكىللىرىدهه شــۇرم ــاكى ي -ېگهن ي

 هقلىـــگه ئڭمۇ قانـــداق ئىنـــساننىهر ھهتتىكى ئـــادۇبـــ (همهس ئهنلىرىـــدهئىچك
 ۋه هنپ- ئىلىـــــمهتنىـــــڭ مىللۇ ئـــــهلكـــــى، ب)هقىقهتتـــــۇر ھېلىـــــدىغانك

 ۇدرهتنىق-ۈچ كۇالردىكى ئهگهر ئمئىسال. ۈستۈنلۈكىدىدۇرئىنتىزامچانلىقىدىكى ئ
 ېخنىكا، تهن،پ-بولغان ئىلىم هنبىئى مۇنىڭ خااليدىغان بولساق، ئۆگىنىشنىئ
 ۇالرنىـڭ ئۆگىنىشنى، ئىجتىمائىي ئىنتىزامچانلىقنى ئۋه تىرىشچانلىق همىلىئ

 ســاقلىنىپ، هتئىــي قىلىــشتىن قهقلىــد تۇالرچه قــارىغۇپ،چــاكىرى بولــ-ۇلقــ
 ېتىـشتىن كڭدۈرۈپ سـىۇپ بولهم باشقىالرغا يۋهزلىكتىن ۇنقهرمىللىتىمىزنى م

 ئىـسالم ۇنداقالشـ. ۇ قىلىـدهلهپلىـشىمىزنى تساق) ت -ېكسپىالتاتسىيىدىنئ(
 قىلماسـلىقنى ۇئـامىله مهن بىـلۇتهئهسـسىپلىك مهرگه دىنـدىكىلهيرىـي غهبىزگ

 قىلىـشنى يـاكى ېپىنى يامان گهھبهرلىرىنىڭ دىنىي رۇالرنىڭئ. ۇ قىلىدهلهپت
 قىلىـپ، تىـنچ ۈلھى سـهن بىـز بىـلۇالر ئـهگهرئ. ۇ قىلىـدهنئى مارهتلهشنىھاق

 قارشـى چىقمىـسا، هنپهئهتلىرىمىـزگه مڭ بىزنىـ، قىلىپۇل قوب ياشاشنىهبىرگ
 ۇق دوستلۋه ئىنساپ ۇالرغا ئڭ قىلمىسا، بىزنىهپسهنده دهقلىرىمىزنى ھڭبىزنى
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 .ۇيرۇيدۇماجىرا چىقارماسلىقىمىزنى ب-ېدهل قىلىپ، جۇئامىله مهنبىل
 ه زىيـادهممىـدىنھ -هقهززاسـى تهنئهنىسىنىڭ ئىسالم ئهرهپلىك شبىزدىكى

 قانــداق كىــشىدىن هر ھۇئــامىلىنى مهخالقلىــق ياخــشى ئۋه همانىي يــاردئىنــس
 ئىچى ۋه ېلىش سۇلۇم باشقىالرغا زهبىئهتلىك،كاج ت. هتتۇرئايىماسلىقتىن ئىبار

 ۈزهل گـدۇنياغـا ۇسـۇلمانم. همهس ئهنسۇپ مۇسۇلمانالرغا بىز م،تارلىق قىلىش
ئىـسالم . لـدى قىلىـپ يارىتىۈلگىسى ئڭ ياخشىلىقنىۋه هرهپش- شانهخالق،ئ
 ڭ بولمىغانالرنىـۇسـۇلمان مهن بىـلهنئهنىلىـرى ئېـسىل ئۇ مانا بـۇسۇلمانالرنىم
 .ۇ قىلىدهلهپ تۆرسىتىشىمىزنى كهسىر تهلبىگهق

  
 هققى ھهخلۇقاتالرنىڭ مۈتۈن پباشقا

 
 :هن توختىلىمه توغرىسىدا قىسقىچهق ھۆتىنچى تۆۋهنده تئهمدى
 ۆپلىگهن ئىنسانغا كۈستىده ئاتالرهخلۇق ياراتقان باشقا سانسىز مۆزى ئئالالھ
 ۋه ۇ ئىـشلىتىدۇندۇرۇپ بويـسهن بىـلۈچى كۆز ئىنسان ئۇالرنىب. هردىئىختىيار ب
 بولغــانلىقتىن هخلــۇق بىــر مۈســتۈن ئۇالردىن ئىنــسان بــۈنكىچــ. ۇپايدىلىنىــد

 هقلىـرى بىـر قىـسىم ھۈسـتىده ئىنسانالر ئۇالرنىڭمۇ بهممائ.  بارهققى ھۇنىڭغاب
 ۇالرغا ئىسراپ قىلماسلىقى، ئهن پايدىلىنىدىكۇالردىنىنسانالر بئ: هسىلهنم. بار

 ۇرغــۇن نهھهتــته جۇ بــهرىئهتشــ.  قىلماســلىقى الزىــمهشــلىكقااليمىقــان زىيانك
ــۈملهرنىھ ــى بۆك ــىلهنم. ېكىتت ــاي: هس ــالغۋانالرنىھ ــڭ ئۇز ي ــىدىن گۇالرنى  ۆش

 زىيانداشــلىقىدىن ســاقلىنىش ۇالرنىــڭ يــاكى ئهن بىــلهقــسىتى مۇقلىنىشئــوز
 ۇالرنى ئــهپتاماشــا د-ۇن ئويــۋه ېچىش ئــۆڭــۈلك. ۇ بولىــدۆلتۈرۈشــكه ئۈچــۈنالئ
 قـاتتىق ۋاننىمۇ، ھـايۆلتۈرىـدىغان ئۈچۈن ئۆش گۇنداقالش. ۇ بولمايدۆلتۈرۈشكهئ

 ۇســــۇلالر ئهخــــسۇس مهپ دۆلتــــۈرۈش قىينىماســــتىن ئهرمهســــتىن،ئــــازار ب
 ۈنكى چــ،ۇخـسهت رۆلتۈرۈشـكه ئۋانالرنى ھـايهھهرلىـك زۇچيىرتقـ. ۆرسـىتىلگهنك

 قىيناپ ۇالرنىمۇ ئېكىنل. هتلىكتۇر قىممېنىدىن جۇالرنىڭ ھاياتى ئڭئىنساننى
 ۋه ئـاچ ۋانالرنى ئارتىـدىغان، مىنىـدىغان ھـايۈكيـ. ۇ قىلىنىدهنئى مۆلتۈرۈشئ
 ۇرۇپ قـاتتىق ئـېلىپ ئـارتىش، جاپـا سـۈك يـېغىـر قىينـاش، ئۇپ قويـۇسسۇزئ

 سـوالپ هپهسكه قۇشالرنىت ققانا-ۇچار ئهرىئهتتهش.  قىلىندىهنئى ملىتىشئىش
 .همهسساقالش جايىز ئ

ـــسالم ـــان كۋه هرهخد-هل دئى ـــانلىقالرنى قااليمىق ـــشنى ئورم ـــى مېسى  هنئ
 ېسىپ كۇالرنى ئۇرۇپ تۆرۈپ پايدىسىنى كهرهخنىڭ دېۋىلىك مۇپمۇبول. ۇقىلىنىد

 .ېسابلىنىدۇ ھۇپ بولهرىكهت بىر ھهبىھيوقىتىش ق
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 جــانلىق هيلــى مبىئهتتىكــىه تهقــسىتى مڭ ئىــسالمنىيــۇقىرىقىالردىن
 ۇقلۇق ئارتېچبىرىگه ھۇن، بولسهخلۇقاتالر ياكى جانسىز مۋه ۇن بولسهخلۇقاتالرم
 هققىمىزنىـڭ ئىـسراپ قىلىـشقا ھهرگه يېرهكـسىزقىلىـشقا، ك) ت -شۇقلۇقۇئ(

ــوقلىغىنى چ ــتىني ــارۈشهندۈرۈش ــاھ. هتتۇر ئىب ــهتت ــسالمدا س ــۇنى ئى  سراپ ئى
 .ۇ قىلىنىدهنئى مۇقىلىشم
  

 ۇندۇر بىر قانهبهدىي ئۋه همشۇمۇل ئالتشهرىئه
 

 ڭ ئىـسالمنىهلـگهن كېلىـپ ئهلهيھىسـساالم ئۇھهممهد مـهزرىتى ھيۇقىرىدا
 هرىئهتنىڭ شـهنـى يۇنى، قـانه ئىـگۈچكه كـهتكىچه قىيـامۈچۈن ئىنسانالر ئۈتۈنپ

 ۇنى قــانۇ بــڭئىــسالمنى.  قىلــدىمهقــدىم تۇالسىــسىنىناھــايىتى قىــسقا بىــر خ
 ېچقانداق باشقا ھهمهلدىن ئۋه هقىده ئىماندىن باشقا ئۋهن ئىنسانالر ئارىسىدا دى

 ئىنـسانالر هڭگىنـى رۋه ۇرتنىئىرقنى، يـ. ۇ قىلمايدۇلبىر ئايرىمىچىلىقنى قوب
ــسىدىكىئوتت ــر توســالغۇرى ــدىغان كهپ دهرق پۇدهك بى ــۈن باشــقا پۆرى ــنالر، ۈت  دى

 رنىڭېئولوگىيىله ئىـــدۋه هدهنىــيهتلهر مۈزۈملهر، ئىجتىمــائىي تـــۋهسىياســىي 
ــرىھ ــر دېچبى ــا بى ــك خاراكتۇني ــشۇمۇل ۋه ېرلى ــده ئئالهم ــاكى دهقى ــاۋى ي  ۇني

. ۇ قاقىــدهتـكه باشقىــسىنى چۆزىـدىن ئۇالر ئــۈنكىچـ. ۇ بواللمايــدېئولوگىيهئىـد
 ۆزىنىـڭ كىـشى ئۇغۇلغان تهملىكهتته بىر مهلۇم م،هك بولغىنىدهلۇم مهممىگهھ
 بىـر هڭگـى، قـارا ركنىـڭهنلىبىـر قـارا ت. ۇ ئىنكـار قىاللمايـدېرىنى يۇغۇلغانت
 باشـقا ېچقاچـان ھهڭگـى ئـاق رهربلىكنىڭ بىر غرهڭگى، ېرىق سۇڭگولۇقنىڭج

 ۇرتـۋاز يۋه خىـل ئىرقىـي ۇ بـۈچـۈن ئۇنىڭشـ. ۆزگهرمهيـدۇ ئهڭـگهبىر خالىغان ر
 تــار ۇ شــۆزىنىــڭ ئهممىــسى ھېمىالر سىــستېئولوگىيىلىك ئىــدۋهئىجتىمــائىي 

 .ۇمدۇرهھك مېلىشقا قېگرىلىنىپ چهرامكىسى ئىچىد
ــدا، ئىــسالم شــۇقىرىقىــدىكىلهرگه يئهممــا  ۋه همــشۇمۇل ئالهرىئىتى قارىغان

 هتئالالھــدىن باشــقا ئىبــاد ( الئىــالھه ئىللهلــالھ. ه ئىــگېرگه خــاراكتۇنيــاۋىد
 قانـداق كىـشى ئىـسالم هر ھېيتقـان ئىمـان ئهپد) قىلىشقا اليىق ئىـالھ يـوق

 همانالر ئىگۇسۇل باشقا م كىشىۇ ئ،هن ئاساسهرىئهتكهش. ۇ بولىدهن كىرگېپىگهس
 هن تهملىكهت،ئىسالمدا ئىرق، م. ۇ بولىده ئىگهك بىردۇقالرغا ھوقۈتۈنبولغان پ

 ېچبىــر ھڭ ئوخــشاش باشـقا ئاساســالرنىۇنىڭغا شــۋه هدهنىـيهت تىــل، مهڭگـى،ر
ــازى  ــارىئ(ئىمتىي ــ) ېتىب ــ. ۇريوقت ــۈن پۇئ ــسانىيۈت ــدهتكه ئىن ــاب قىلى . ۇ خىت

 هخسۇس مۈزۈملهر تۋه ۇن قانڭدىكىىۇن بۈنكىچ. رهبهدىيدۇ ئهرىئهت شۇ بۇنداقالش
 هنـسۇپ مهتكهئـاد-ۆرپ بىـر ئـهلـۇم يـاكى مۋه هۋرگه بىر دهخسۇس م،گهقهۋمبىر 
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 بولغـــان ۇيغـــۇن ئهقـــسهتكه مهبىئىـــيئىنـــساننى يارىتىـــشتىكى ت. همهسئ
 .ۇپرىنسىپالرنى ئاساس قىلىد

 بىر گهرمهسۆز قانداق شارائىتتا ئهر ھۋه زامان ۈتۈن پهبىئىتى تئىنساننىڭ
 ۇرۇلغــان قۈســتىگه پرىنــسىپالر ئۇ بــۈچــۈن، بولغــانلىقى ئه ئىــگهئاالھىــدىلىكك

 .هبىئىيدۇر تۇرۇلۇشى ئاشهمهلگه شارائىتتا ئهر ھۋه زامان هر ھۇنىمۇ قانهرىئهتش
  .ۇر دىن ئىسالمدهبهدىي ئۋه ۇنياۋى دهمشۇمۇل ئالۇ بمانا


