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  )نىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنهللاناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مېھرىبان (

 

  مۇقهددىمه

، لهيمىزيه ئۇنى مهدھى.غا مهنسۇپتۇرهللالهرنىڭ ھهممىسى يهگۈزهل مهدھى، كىشۈبھىسىز

 يامان .نى تىلهيمىز مهغفىرهت قىلىشئۇنىڭدىن گۇناھلىرىمىزنى، ئۇنىڭدىن ياردهم سورايمىز

 ھىدايهت قىلغان كىشىنى هللا .غا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىزهللاخاھىشالر ۋه ناچار قىلمىشالردىن 

  .  ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم ھىدايهت قىاللمايدۇهللا، ھېچنىمه ئازدۇرالمايدۇ

مۇھهممهد ، دىن باشقا ھېچقانداق ئىالھنىڭ يوقلىقىغاهللاى بولمىغان يىگانه شېرىك

  . نىڭ قۇلى ۋه ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه شاھادهت ئېيتىمهنهللائهلهيھىسساالمنىڭ 

 ﴿ هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيونَيملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو ﴾  

پهقهت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر ، غا اليىق رهۋىشته تهقۋادارلىق قىلىڭالرهللالهر مۇئمىنئى ﴿ 

  . )102،  ئىمرانىئال ( ﴾ .بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر

نهما  ماحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ أَيها الناس اتقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ ويا﴿ 
 ﴾ رِجاالً كَثريا ونِساء واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا

، انياراتق ) يهنى ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن ( سىلهرنى بىر ئىنساندىن! ئى ئىنسانالر﴿ 

ياراتقان ۋه ئۇالردىن ) يهنى ھهۋۋانى(ئۇنىڭ جۈپتىنى )  ۆز جىنسىدىنيهنى ئ(  شۇ ئىنساندىن

، ئايالالرنى ياراتقان پهرۋهردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر-نۇرغۇن ئهر) يهنى ئادهم بىلهن ھهۋۋادىن(

ھىمنى ره-سىله، دىن قورقۇڭالرهللابىرىڭالردىن نهرسه سورىغاندا نامى بىلهن سورايدىغان -بىر

  . )1، نىسا (﴾ . ھهقىقهتهن سىلهرنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇرهللا، ئۈزۈپ قويۇشتىن ساقلىنىڭالر

 ﴿لًيقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَياا سيدد*ي لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلص
ولَهسرو اللَّه عطن يمو كُموبذُنيمظا عزفَو فَاز ا فَقَد ﴾  
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 سىلهرنىڭ هللا *توغرا سۆزنى قىلىڭالر، دىن قورقۇڭالرهللا! لهر مۇئمىنئى ﴿ 

گۇناھلىرىڭالرنى ، )يهنى سىلهرنى ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋهپپهق قىلىدۇ(ئهمهللىرىڭالرنى تۈزهيدۇ 

 مۇۋهپپهقىيهت غا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلسا زورهللاكىمىكى ، مهغفىرهت قىلىدۇ

  . )71-70، ئهھزاپ( ﴾ .قازانغان بولىدۇ

يولالرنىڭ ئهڭ ، نىڭ كىتابىدۇرهللائهڭ توغرا سۆز شۈبھىسىزكى ، مهقسهتكه كهلسهك

ئىشالرنىڭ يامىنى دىنغا يېڭىدىن قوشۇلغان ، ياخشىسى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ يولىدۇر

بىدئهت بولسا ، مىسى بىدئهتتۇردىنغا يېڭىدىن قوشۇلغان ئىشالرنىڭ ھهم، ئىشالر بولۇپ

  . گۇمراھلىقنىڭ ئاقىبىتى بولسا دوزاختۇر، گۇمراھلىقتۇر

 ۋه ئاشكارا! هللامىكائىلنىڭ ۋه ئىسراپىلالرنىڭ پهرۋهردىگارى بولغان ئى ، جىبرىئىلنىڭ

بهندىلىرىڭ بىرلىككه كېلهلمىگهن ، !هللاىڭ ھهممىسىنى بىلىپ تۇرغۇچى يوشۇرۇن ئىشالرن

بىزنى ئىختىالپلىق ئىشالردا ئۆز ئىزنىڭ بىلهن  .ال ھۆكۈم چىقىرىسهنئىشالردا پهقهت سهن

  .  سهن خالىغان كىشىنى ھهقىقهتهن توغرا يولغا يېتهكلهيسهن.ھهقىقهتكه ھىدايهت قىلغىن

ھهرىكىتىگه ۋه چۈشهنچىلىرىگه زىچ ئاالقىدار بولغان شهرئى ، ئىنساننىڭ تۇرمۇشىغا

ىشى ۋه ئهسلى ھهقىقىتىدىن ئۆزگهرتىلىشى ئىنساننىڭ قائىدىلهر ۋه چۈشهنچىلهرنىڭ بۇرمىلىن

 شۇنداق بولغانلىقى .توغرا يولدىن ئېزىپ كېتىشىدىكى ئاساسى سهۋهپ ۋه بىرىنچى قهدهمدۇر

ئېقىم ۋه گوروھالرغا بۆلۈنگهن ھهق دۈشمهنلىرى ۋه ھهقنى ، ئۈچۈن ئوخشىمىغان شهكىل

ىگىلىرىنىڭ ھهممىسى كىشىلهرنى تهۋىل قىلىش ۋه ئۆزگهرتىشتىكى تهجىرىبه ئ، بۇرمىالش

قايمۇقتۇرۇش ۋه ھهق يولدىن توسۇپ قېلىش مهقسىتىده شهرىئهتتىكى ئهنه شۇ مۇھىم قائىده ۋه 

قولالنغان ، مۇددىئالىرىنىڭ رهزىللىكىده - الر مهقسهت گهرچه ئۇ.چۈشهنچىلهرنى نىشانالشتى

ـ بىرىدىن پهرىقلهنسىمۇ ئهمما ئهنه شۇ دىنى قائىده ۋه ، ئۇسۇللىرىنىڭ ھېلىگهر ۋه قۇۋلىقىدا بىر 

ئۇنى بۇرمىالش ۋه ئۆز ، چۈشهنچىلهرگه ئۆزلىرىنىڭ جاھالهت زهھهرلىرىنى سىڭدۈرۈش

  .  جهھهتلهرده ئورتاق يول تۇتتى شهرھىلهش قاتارلىقمهقسهتلىرىگه ماسالشتۇرۇپ 

ھازىرغىچه ھهم بۇ رهزىل ، قىيهت قازاندىالر بۇ جهھهتته زور دهرىجىده مۇۋهپپهئۇ

گۈنكى نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئىسالمدىن ۋه ئىسالمنىڭ ۆب....رىكىتىنى توختاتقىنى يوقهھ



 - 8 -

دىسىنى ۋهيران ئۈممهت گهۋ، تهلىماتلىرىغا ئهمهل قىلىشتىن زور دهرىجىده بىزار بولۇشلىرى

بۆلۈنۈش ۋه ئىخىتالپالرنىڭ كېڭىيىپ كېتىشى ، ياتلىشىش، ىنچىلىقئارا قىرغ- قىلىۋاتقان ئۆز

ىڭ ھهممىسى ئهمىلىيهتته ئاشۇ دىنى پىرىنسىپ ۋه چۈشهنچىلهرگه قارىتا دىن قاتارلىقالرن

ئۆزگهرتىش ۋه ئهسلى ، ىلغان ئۇزۇن مهزگىللىك بۇرمىالشدۈشمهنلىرى تهرىپىدىن ئېلىپ بېر

   .مهزمۇندىن ياتالشتۇرۇش ھهرىكهتلىرىنىڭ نهتىجىسىدىن باشقا نهرسه ئهمهس

،  ۋاقتىدا تهكشۈرۈپ تۇرۇش–چىلهرنى ۋاقتى شۇنىڭ ئۈچۈن ئاشۇ دىنى قائىده ۋه چۈشهن

توزانلىرىدىن –الرنىڭ بۇرمىالش ۋه ئىزاھالش چاڭئۇنى ھهقىقهتنىڭ دۈشمهنلىرى بولغان گۇمراھ

تىدىكى ئهسلى نۇرانه قىياپىتىنى يېڭىالش ۋه ئۇنى ساھابىالرنىڭ ىنىڭ شهرىئهللائۇنىڭ ، پاكالش

ىق بولغان ئهسلى ھالىتىگه قايتۇرۇش ۋه تابىئىنالرنىڭ چۈشهنچىسىگه ئوخشاش ساپ ۋه ئېن

 .نىڭ دىنىغا سادىق بولغان ئىلىم ئهھلىلىرىنىڭ مۇقهددهس بۇرچىمىزدۇرهللابىزنىڭ ۋه باشقا 

پهقهت شۇنداق بولغاندىال بۇ شهرئى قائىده ۋه چۈشهنچىلهر كىشىلهرنى توغرا يولغا قايتۇرۇپ 

تۇرۇپ كېلىش جهھهتتىكى مۇھىم دىنغا قايتۇرۇپ كېلىش ۋه پهرۋهردىگارى تهرهپكه قاي، كېلىش

  . غا ناھايىتى ئاساندۇرهللا ھالبۇكى بۇ .رولىنى قايتىدىن جارى قىلدۇرۇشى مۇمكىن

. بىر سهۋهپتۇر- مانا بۇ مېنى بۇ مۇھىم مۇھاكىمه ئهسىرىمنى يېزىشقا ئۈندىگهن بىردىن

  . شۇنداقال بۇنى يېزىشتىكى مهقسىدىمدۇر

بۇ خىزمىتىمنى قوبۇل ، يهت ئاتا قىلىشىنىنىڭ ياردهم ۋه مۇۋاپپىقهللاھهر ھالدا مهن 

يامانلىق ئۈچۈن قۇلۇپ قىلىپ بېرىشىنى ، قىلىشىنى ۋه بۇ ئهمگىكىمنى ياخشىلىق ئۈچۈن ئاچقۇچ

بهندىلىرىگه ،  ۋه يوشۇرۇن ئاۋازالرنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇرئاشكارا ھهقىقهتهن هللا. ئۈمىد قىلىمهن

  . لغۇچىدۇريېقىندۇر ۋه بهندىلىرىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قى

نىڭ هللائۇنىڭ ئائىلىسىگه ۋه ساھابىلىرىگه ،   پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا

  . !ساالمى ۋه رهھمىتى بولسۇن

  ئابدۇلمۇنئم مۇستهفا ھهلىمه
 ﴾ ئهبۇبهسرى تهرتۇسى﴿ 

  29-8-1428: ھىجرىيه

 11-9- 2007  :مىالدى
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  ال اله اال اهللا-1
 )ھهقىقى مهئبۇد يوق دىن باشقاهللا(

  

 ئادهم ئهلهيھىسساالمدىن تارتىپ پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغىچه بولغان هللا

ئهڭ ، پۈتۈن پهيغهمبهرلىرىگه ۋه ئهلچىلىرىگه ۋهھىي قىلغان كهلىمىلهرئىچىدىكى ئهڭ شهرهپلىك

  .  دۇر﴾ اال اهللا اله ال﴿  بۈيۈك ۋه ئهڭ ئۇلۇغ كهلىمه تهۋھىد كهلىمىسى

ى ياراتقاندىن تارتىپ بۈگۈنكى قهدهر ۋه تاكى قىيامهتكه قهدهر  ئادهم ئهلهيھىسساالمنهللا

  ئىنسانالرنىڭ ئېغىزىدىن چىققان سۆزلهر ئىچىدىكى ئهڭ ئۇلۇغ سۆز يهنىال تهۋھىد كهلىمىسى

  . دۇر ﴾ ال اله اال اهللا﴿   زىكرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى .دۇر ﴾ ال اله اال اهللا﴿  

مۇشۇ كهلىمه ئۈچۈنال پۈتۈن ، اتنى ياراتقان پهقهت مۇشۇ كهلىمه ئۈچۈنال پۈتۈن مهخلۇقهللا

مۇشۇ كهلىمه  .پهيغهمبهرلهرنى ئهۋهتكهن ۋه مۇشۇ كهلىمه ئۈچۈنال پۈتۈن كىتاپالرنى نازىل قىلغان

پهقهت مۇشۇ  .ئۈچۈنال جهننهتلهر زىننهتلهر بىلهن توشقۇزۇلغان ۋه دوزاخلهرگه ئوت يېقىلغان

دوسلۇق ۋه دۈشمهنلىكنى يولغا ، چلىقنىه تېنجهڭ ۋ، ئۇرۇشنى،  جىھادنىهللاكهلىمه ئۈچۈنال 

بۇ كهلىمه يولىدا ئهڭ ، بۇ كهلىمه يولىدا جىھاد ۋه ئازاتلىق قوشۇنلىرى ماڭدۇرۇلغان .قويغان

  . قىممهتلىك ۋه ئهڭ ئهتىۋارلىق شهيئىلهرنىڭ ھهممىسى ئهرزىمهس نهرسىلهرگه ئايلىنىپ قالغان

بۇنىڭدىن ئۈستۈن ، ئهڭ ئۇلۇغى بۇلۇپغايىلهرنىڭ  بۇ كهلىمه غايىلهرنىڭ غايىسى ۋه

ت هنپهئهت مهۋجۇهيدىغان بىرهر غايه ياكى مبهلكى بۇنىڭغا تهڭلىشهل، ن ئهمهستۇرىدىغا

ئهڭ زور مهنپهئهتلهر ۋه چوڭ مهقسهتلهرنىڭ ھهممىسى بۇ ئۇلۇغ ، ئهڭ ئۇلۇغ غايىلهر…ئهمهس

  . تىدۇيه يولىدا ئۆزىنىڭ قىممىتىنى يوقىغا

بۇنىڭسىز ئۇنىڭ ، لۇپباسقان قهدىمىنىڭ تۇنجى قهدىمى بوئىسالمغا بۇ كهلىمه ئىنساننىڭ 

شۇنداقال بۇ كهلىمه ئىنساننىڭ دۇنيادىن  .ئىسالمى ۋه ھېچقانداق ئهمىلى قوبۇل قىلىنمايدۇ

ئهگهر ئۇ ھاياتىنى تهۋھىد كهلىمىسى ۋه تهۋھىد ، ئايرىلىشىدىكى ئهڭ ئاخىرقى چۈشكىنى بولۇپ

 .ئۇنىڭ ھاياتىدا قىلغان ھېچقانداق ئهمىلى قوبۇل قىلىنمايدۇ، مىسائهقىدىسى بىلهن ئاخىرالشتۇر

  . مهڭگۈلۈك زىيان تارتقان بولىدۇئۇ 
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ئىنسانىيهت تارىخىدىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى ئۆز قهۋملىرىگه ئېلىپ بارغان 

ھېچقانداق بىر تهلهپنى تهۋھىد ، دهۋهتلىرىنى مۇشۇ تهۋھىد شاھادىتى بىلهن باشلىغان بولۇپ

كهلىمىسىنىڭ ئۈستىگه قويغان ئهمهس ۋه قانچىلىك زور مهنپهئهتلهر بولۇشىدىن قهتئىنهزهر ئۇنى 

  . ھهرگىزمۇ تهۋھىد مهنپهئهتىنىڭ ئالدىغا قويمىغان

 تهۋھىدكه دهۋهت قىلىشتىن ۋازكىچىشى ياكى سۈكۈت قىلىشى شهرتى نىڭپهيغهمبهر 

بۇ شهرتنى كهسكىن رهت قىلدى  هيغهمبهر پئهمما ، بىلهن پۈتۈن دۇنيا ئۇنىڭ ئالدىغا قويۇلدى

چۈنكى ، يولنى كهسكىن داۋامالشتۇردىبۇ ۋه ئىنسانالرنى تهۋھىدكه چاقىرىشتىن ئىبارهت 

مۇرهسسهلىشىش ۋه تالالش ئىختىيارلىقى ، مۇئىمىننىڭ تهۋھىد ئهقىدىسى ئۈستىده سودىلىشىش

  . يوق ئىدى

ىكى ئىنساننىڭ قهدىمى توغرا يولدىن بۇ تهۋھىد كهلىمىسى شۇنداق ئهھمىيهتكه ئىگه ئىد

ياكى ئۇ گۇمانلىق بولۇپ قالغاندا پهقهت مۇشۇ كهلىمه ئارقىلىقال ئۇنىڭ ھاياتى ، تېيىپ كهتكهنده

بۇ كهلىمه ئىنسانالرنىڭ جهننهتكه كىرىشنى ياكى دوزاخقا كىرىشنى  .كاپالهتكه ئىگه بولىدۇ

بۇ كهلىمىنىڭ ھهققىگه تولۇق ، مهكدې .بىر ئاساستۇر–ۇھىم ۋه بىردىن بهلگىلهيدىغان ئهڭ م

ئۇنىڭ شهرتلىرىنى ئىخالس ۋه ساداقهتمهنلىك بىلهن ئورۇندىغان كىشى قانچىلىك ، رىئايه قىلىپ

ئهمما بۇ  .يامان ئهمهللهرنى قىلىپ قويغان بولىشىدىن قهتئىنهزهر چوقۇم جهننهتكه كىرىدۇ

ان ۋه ئۇنىڭ شهرتلىرىنى ئورۇندىمىغان ئۇنىڭ ھهقلىرىگه رىئايه قىلمىغ، كهلىمىدىن يۈز ئۆرىگهن

  . كىشى قانچىلىك ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان بولۇشىدىن قهتئىنهزهر يهنىال دوزاخقا مهھكۇمدۇر

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

ه فَقَد افْترى إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاُء ومن يشرِك بِاللَّ﴿ 
  ﴾ إِثْما عظيما

خالىغان ئادهمنىڭ ، ىرهت قىلمايدۇفغا شېرىك كهلتۈرۈش گۇناھىنى مهغهللا ھهقىقهتهن هللا﴿ 

چوڭ گۇناھ ، غا شېرىك كهلتۈرىدىكهنهللاكىمىكى  .ىرهت قىلىدۇفئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مهغ

  . )48، نىسا( ﴾ .قىلغان بولىدۇ

 : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا
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أُولَئك الَّذين َآتيناهم الْكتاب والْحكْم والنبوةَ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلَاِء فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما ﴿ 
رِينا بِكَافوا بِهسلَي ﴾  

ئۇالرنىڭ قىلغان ئهمهللىرى ئهلبهتته بىكار بولۇپ ، ئهگهر ئۇالر شېرىك كهلتۈرسه ئىدى﴿ 

  . )89، ئهنئام( ﴾ .تىكېتهت

بۇ كهلىمىنىڭ ئېغىرلىقىنى ئاسمان ۋه زېمىننىڭ ئېغىرلىقى بىلهن سېلىشتۇرغاندا ئاسمان 

نۇھ ئهلهيھىسساالم ۋاپات بولۇش ئالدىدا ئوغلىغا  .ۋه زېمىننىڭ ئېغىرلىقىدىن ئېشىپ كېتىدۇ

يهتته ، چۈنكى . قىلىمهننى تهۋسىيه ﴾ ال اله اال اهللا﴿   مهن ساڭا﴿ :ت قىلىپ مۇنداق دهيدۇۋهسىيه

تارازىنىڭ يهنه بىر  ﴾ ال اله اال اهللا﴿  تارازىنىڭ بىر تهخسىسىگه قويۇلۇپ ئاسمان ۋه يهتته زېمىن 

هتته ئهگهر يهتته ئاسمان ۋه ي، بېسىپ كهتكهن بوالتتى ﴾ ال اله اال اهللا﴿  ، يۇلساتهخسىسىگه قو

  1» .نى سۇندۇرۇپ تاشلىغان بوالتتىئۇ ﴾ ال اله اال اهللا﴿  زېمىن بىر ھالقا بولغىنىدا 

ه دىن ئىبارهت بۇ ئۇلۇغ تهۋھىد كهلىمىسى ئهنه شۇنداق مۇقهددهس ئهھمىيهتك ﴾ ال اله اال اهللا﴿ 

 قهدهر ھېچقانداق بىر سۆز بۇنىڭدهك كۆپ ۋه قاتتىق گهئهمما تارىختىن تاكى بۈگۈن، ئېگه بولسىمۇ

  . !!چرىغان ئهمهسئۆزگهرتىشكه ۋه خاتا شهرھىلهشكه ئۇ، بۇرمىالشقا

لهر ۋه يمىھهۈج، انىزىمچىالردىن تارتىپ ئازغۇن سوفىالرغا قهدهرئىلم، دهرۋهقه زىندىق

ئىلىملىرىنى ۋه قهلهملىرىنى ھاكىمىيهت ئۈستىدىكى ، مۇرجىئىالردىن تارتىپ ھاياتىنى

هدهر گه ق»ىلهرفسهله«جىنايهتكار تاغۇتالرنى قوغداشقا بېغىشلىغان زامانىمىزدىكى بىر قىسىم 

نهپسى خاھىشلىرىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئازغۇن گورۇھالرنىڭ ھهممىسى بۇ ئۇلۇغ تهۋھىد 

ئۆزگهرتىش ۋه ئۆزلىرىنىڭ ئارزۇسىغا ماسالشتۇرۇپ شهرھىلهش ، كهلىمىسىنى بۇرمىالش

  . بىرىدىن قېلىشمىدى- جهھهتته بىر

كهلىمىنى ئهسلى نهيرهڭلىرى ۋه باتىل ئىزاھاتلىرى بىلهن بۇ ئۇلۇغ - ئۇالر تۈرلۈك ھىله

ئۇنىڭغا پهقهت مهسجىدنىڭ ، مهنسىدىن ۋه مهقسهتلىرىدىن يىراقالشتۇرۇپ، مهزمۇنىدىن

ئهمما قهلىب ھارارىتى بىلهن ، پۇشقاقلىرىدا تهسپى ساناپ تهكرارلىنىدىغان-بۇلۇڭ

                                                
 بهت-426 ئهبۇلمۇپرهد سهھىھ ھهدىسلىرى، 1
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كىتىگه ئهمىلى تهسىر كۆرسهتمهيدىغان ىكىشىلهرنىڭ رىئال تۇرمۇشىغا ۋه ھهر، تۇتاشمايدىغان

  . ىز جۈمله قاتارىدا مۇئامىله قىلىشتىمهنىس

شهخىسلهرنى ۋه جهمىيهتلهرنى ، ئۇالر بۇ تهۋھىد كهلىمىسىگه ھاياتلىق پىرىنسىپى، شۇنداق

  . ئۆزگهرتىشنىڭ مۇكهممهل يولى سۈپىتىده مۇئامىله قىلمىدى

مهنىسىدىن ۋه غايىسىدىن ، دىنئۇالر بۇ تهۋھىد كهلىمىسىنى ئهسلى ھهقىقىتى

كىشىلهرگه ئۇنى زىكرى ۋه تىالۋهت سورۇنلىرىدا ۋهزىپه قىلىپ يادقا ئوقۇپ ، هشتۈرۈپچهتل

ھهركهت بىلهن ۋه ئىجتىمائى ئاالقىالر بىلهن -ئىش، تۇرمۇش بىلهن، رېئاللىق بىلهن، قويىدىغان

  . ھېچقانداق مۇناسىۋىتى بولمىغان مهنىسىز ھهرىپلهر قىلىپ كۆرسهتتى

سىز ، ۇرمىلىغۇچى بۇ ئازغۇنالرنىڭ قارىشىچهھهق كهلىمىسىنى ۋه تهۋھىد كهلىمىسنى ب

ئۇنىڭغا ئهمهل ،  قېتىم بۇ تهۋھىد كهلىمىسىنى ئېيتىپ قويسىڭىزهرئۆمرىڭىزده بىر

سىز يهنىال ، ئۇنىڭ شهرتلىرى ۋه تهلهپلىرىدىن ھېچنهرسىنى ئورۇندىمىسىڭىزمۇ، قىلمىسىڭىزمۇ

  . ھېساپلىنىسىزدۇنيا ۋه ئاخىرهتته نىجاتلىققا ئىرىشكۈچى ئىمان ئهھلىدىن 

ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىڭىز ، سىز ئۆمرىڭىزده بىر قېتىم بۇ كهلىمىنى تىلغا ئېلىپ قويۇپ

سىز ، لىپ ياشىسىڭىز تاغۇتالرغا ئىبادهت قىبۇتالرغا ۋه جىنايهتچى، خالىغان باتىل ئىالھالرغا

  . !!سىز يهنىال ئهيىپلىك ئهمهس، يهنىال ئهھلى جهننىتى

سىز بۇ ، ۇرمىلىغۇچى گۇمراھالرنىڭ پىكىرى بويىچه بولغاندابۇ تهۋھىد كهلىمىسىنى ب

 قېتىم بولسىمۇ دېگهنال بولسىڭىز سىز ئۆزىڭىزنى مهڭگۈلۈك قورغان هركهلىمىنى ئۆمرىڭىزده بىر

،  دېيىشىدىنكافىرباشقىالرنىڭ سىزنى ، مۇستهھكهم قالقانغا ئىگه بولغان بولىسىز، ئىچىگه ئالغان

 سىز .ھهتتا دوزاخقا كىرىشتىنمۇ ئهنسىرىشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوقسىزدىن گهپ سورىشىدىن ۋه 

 سىزنىڭ .مۇسۇلمانالر بهھرىمهن بولىدىغان ھوقۇقالرنىڭ ھهممىسىدىن تولۇق بهھرىمهن بولىسىز

، ھهرىكهت ۋه قىلمىشلىرىڭىزنىڭ قانچىلىك قهبىھ ۋه يىرگىنىشلىك بولىشىدىن قهتئىنهزهر

 سىزنىڭ دىنىڭىز ۋه ئىمانىڭىزغا شهك .قىاللمايدۇھېچكىم سىزدىن گۇمانلىنىشقا جۈرئهت 

  . كهلتۈرۈشكه پېتىنالمايدۇ
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،  ھالبۇكى.ئۇالر كىشىلهرگه ئىزچىل ھالدا شۇنداق دهپ كهلدى ۋه شۇنداق دهپ كېلىۋاتىدۇ

 ۋه زالىم تاغۇتالر تهرىپىدىن كهڭ قوبۇل قىلىندى ۋه كافىرئۇالرنىڭ يوقۇرىدىكى باتىل سۆزلىرى 

 شۇڭا ئۇالر تاغۇتالر تهرىپىدىن كهڭ ئىمتىيازالرغا ئېگه .هلهرگه ئىرىشتىمهدھىي -ئالقىش

مائارىپ ۋه تهشۋىقات مۇنبهرلىرىدىن ئۇالرغا ئاالھىده ، ئىجتىمائى، سىياسى، دىنى، قىلىندى

، ىغا ۋه تۇرمۇشىغا ۋهيرانچىلىقئۇالرنىڭ دىن، نىڭ بهندىلىرىگههللا بۇ ھال .ئورۇن بېرىلدى

  . ېلىپ كهلدىكىنىش ئبۇزۇلۇش ۋه چې

گۈنكى كۈنگه كهلگهنده بۇ دىننىڭ ھهقىقىتى بىلهن بۇ دىنغا ئهگهشكۈچى شۇڭا بۆ

 ئهھۋال .كىشىلهرنىڭ رېئال ھاياتى ئوتتۇرىسىدىكى پهرق شهرق بىلهن غهربتهك يىراقالپ كهتتى

 يهنه نۇرغۇنلىغان كىشىلهر ئهنه شۇ شاياتۇنالرنىڭ قايمۇقتۇرىشى تۈپهيلىدىن، شۇنداق بولسىمۇ

  . ئۆزلىرىنى توغرا يولدا ماڭغۇچىالر دهپ ئوياليدۇ

، ئۇالرنىڭ دىن بىلهن ۋه تهۋھىد بىلهن بولغان ئاالقىسى پهقهت شۇنىڭدىن ئىبارهتكى

ئۇالردىن تهلهپ قىلىنغاندا ياكى مۇناسىۋىتى كهلگهنده تهۋھىد كهلىمىسنى پهقهت ئېغىزدىال دهپ 

 ۋه ياكى تهلهپلىرى ھهققىده ھېچنهرسىنى ئهمما ئۇنىڭ مهنىلىرى ياكى شهرتلىرى، بېرىدۇ

  . !… رىئال تۇرمۇشلىرىدا ئۇنىڭغا ۋه ئۇنىڭ تهلهپلىرىگه قىلچىلىك رىئايه قىلمايدۇ.بىلمهيدۇ

 دىن ئىبارهت بۇ تهۋھىد كهلىمىسىگه ئهنه شۇنداق كۆڭۈل ﴾ ال اله اال اهللا﴿ ، قىسقىسى

مۇئامىله قىلىش ئومۇمى كهيپىياتقا چاقچاق بىلهن ۋه پهرۋاسىزلىق بىلهن ، بهرمهسلىك بىلهن

ئۇنى پهقهت ئېغىزدا دهپ بىرىشال تهلهپ قىلىنىپ ئۇنىڭغا رىئايه قىلىش ياكى جاۋاپكار ، ئايالنغان

بۇ سۆزنى تهلهپ قىلسا دهپ ، بولۇش ۋهياكى ئهمهل قىلىش تهلهپ قىلىنمايدىغان بولغانلىقتىن

ىلىك ئاسان ۋه شۇنچىلىك ئاددى ئىشقا بىرىش ۋه بۇنى قالقان قىلىش ھهممه كىشى ئۈچۈن شۇنچ

، زىندىقالرنىڭمۇ، قارىسىڭىز ھاكىميهت  بېشىدىكى تاغۇتالر ۋه زوراۋانالرنىڭمۇ .ئايلىنىپ قالدى

ھهتتا دىننى بىر پۈتۈن ئىنكار ، بۇتقا چوقۇنىدىغان مۇشرىكالرنىڭمۇ، ئىلمانىزىمچىالرنىڭمۇ

 . دهۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز﴾ ال اله اال اهللا﴿ ىڭمۇ قىلىدىغان كوممۇنىستالر ۋه كومپارتىيه ئهزالىرىن

بىرىنى چۈشۈرۈپ - بهلكى ئىككى پاسىق جىدهللىشىپ قالسا مۇشۇ كهلىمه بىلهن بىر

 ئهجهپلىنهرلىكى ئۇالر ئۆزلىرى تىلغا ئېلىۋاتقان بۇ كهلىمه بىلهن .تىللىشىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز
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ىئاللىقى ئارىسىدا قىلچىلىك زىددىيهت ھىس رى بىلهن توشقان رفئۆزلىرىنىڭ گۇمراھلىق ۋه كۇ

  . قىلمايدۇ

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهرهب ۋه ئهجهملهر ، كىشىلهردىن تهلهپ قىلغان پهيغهمبهر ئهجىبا 

تهرهپكه ئهسكهر ۋه قوشۇنالرنى ئهۋهتكهن تهۋھىد - بىلهن ئۇرۇش قىلغان ۋه ئۇنى دهپ تهرهپ

ئهمهلىيهت ۋه ھايات بىلهن ،  مهنىدىكىشاھادىتى بۇ ئازغۇنالر تهلهپ قىلغاندهك بۇرمىالنغان

  !مۇناسىۋىتى يوق نهزىرىيه جهھهتتىكى تهۋھىد شاھادىتىمىدى؟

قېنى دهپ بېقىڭچۇ؟ ئهينى چاغدىكى قۇرهيش مۇشرىكلىرى بۇ تهۋھىد ! ؟ئهجىبا

ئۇالر بۇ تهۋھىد ، كهلىمىسىنى ھازىرقى بۇرمىالش ئۇستىلىرى چۈشهنگهندهك چۈشهنگهن بولسا

 پهيغهمبهر لغا ئېلىشنى شۇنچه جاھىللىق بىلهن رهت قىالرمىدى؟ ياكى شاھادىتىنى تى
نى بۇنداق بىمهنىلىكتىن  پهيغهمبهر ئۇالردىن مۇشۇنداق تهۋھىدنى تهلهپ قىالرمىدى؟ بىز 

  . يىراق دهپ ئېتىقاد قىلىمىز

تىنى  دىن ئىبارهت بۇ تهۋھىد شاھادى﴾ ال اله اال اهللا﴿  .لېكىن ھهقىقهت دهل ئهكسىچه ئىدى

ئىقرار قىلىشنىڭ مهنىسى بارچه بۇتالرنى ۋه باتىل مهئبۇدالرنى پاچاقالپ تاشالش دېگهنلىك 

غا ئىمان كهلتۈرۈش دېگهنلىك هللا، ئۇنىڭ مهنىسى يهنه تاغۇتنى ئىنكار قىلىپ...ئىدى

بىر پۈتۈن قۇلچىلىقنى ، ئۇنىڭ مهنىسى بهندىگه چوقۇنۇش ۋه قۇل بولۇشتىن ئازات بولۇپ...ئىدى

، ئۇنىڭ مهنىسى جاھىلىيهتنىڭ زۇلۇمىدىن...غىال قىلىش دېگهنلىك ئىدىهللاپهقهت 

چىگرانى ئايرىپ ئىسالمنىڭ -قاراڭغۇلۇقىدىن ۋه ئهنئهنىلىرىدىن مۇناسىۋهتنى ئۈزۈپ ۋه چهك

  . نۇرى ۋه ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه يۈزلىنىش دېگهنلىك ئىدى

يېڭى ، ار قىلىش يېڭى بىر ئىنساننىڭ دىن ئىبارهت تهۋھىد شاھادىتىنى ئىقر﴾ ال اله اال اهللا﴿ 

ئىمان ۋه ئىسالمنىڭ نۇرى بىلهن چاقنىغان يېڭى بىر ، بىر جهمئيهتنىڭ مهيدانغا كېلىشىدىن

، ئۇ يهنه ھاكىميهت بېشىدىكى تاغۇتالرنىڭ .دهۋرنىڭ باشلىنىشىدىن دېرهك بېرهتتى

ارقىلىق ئېرىشكهن رى قانۇن ۋه باتىل تۈزۈملهر ئفھۆكىمرانالرنىڭ ۋه ئهمهلدارالرنىڭ كۇ

ئۇ  .ئاالھىدىلىكلىرىنى ۋه ئورۇنلىرىنى يوقۇتۇپ قويۇشلىرىدىن دېرهك بېرهتتى، ئىمتىيازلىرىنى

بۇ دىننىڭ ، غا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه شهرتسىز بويسۇنۇش ۋه ئىتائهت قىلىشتىنهللايهنه 
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، ئۇ جېنىڭنى…تهلهپلىرىنى ۋه ئاساسى شهرتلىرىنى ئىخالس بىلهن ئورۇنداشتىن دېرهك بېرهتتى

نىڭ كهلىمىسىنى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلىش هللابارلىقىڭنى ۋه بارچه قىممهتلىك نهرسىلىرىڭنى 

، ئۇ يهنه ئىنسانالر ئارىسىدا تۈرلۈك پهرىقلهرنىڭ...يولىدا قۇربان قىلىشتىن دېرهك بېرهتتى

تهڭسىزلىكلهرنىڭ ۋه سىنىپى پهرىقلهر ئاساسىدا شهكىللهنگهن تۈرلۈك ، سىنىپالرنىڭ

باي ، نىڭ شهرىئتى ۋه ھۆكمى ئالدىدا ئاجىز بىلهن كۈچلۈكنىڭهللا، ئىمتىيازالرنىڭ يوقىلىشىدىن

باراۋهر بولۇشلىرىدىن دېرهك -ئهمهلدار بىلهن ئادهتتىكى كىشىلهرنىڭ تهڭ، بىلهن كهمبهغهلنىڭ

  . بېرهتتى

دىكىلهرنىڭ  دىن ئىبارهت تهۋھىد شاھادىتىنى ئېيتقانلىق يۇقۇرى﴾ ال اله اال اهللا﴿ ، شۇنداق

ھهممىسىدىن دېرهك بېرىدىغان بولغاچقا ئهينى زاماننىڭ مۇشرىكلىرى بۇ شاھادهتنى ئىقرار 

ئۇالردىكى ھاكاۋۇرلۇق مهنمهنچىلىك ۋه  .قىلىشنى رهت قىلىپ بۇنىڭغا قارشى جهڭگه ئاتالندى

تهئاال هللا .شۆھرهتپهرهسلىكلهر ئۇالرنىڭ بۇ ھهق گۇۋاھلىقىنى ئىقرار قىلىشىغا يول قويمىغانىدى

  :ئۇالرنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ

 ﴿ابجٌء عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الَْآلعأَج ﴾  

  . )5 .ساد( ﴾ ئۇ نۇرغۇن ئىالھالرنى بىر ئىالھ قىلماقچىمۇ؟ بۇ ھهقىقهتهن غهلىته ئىش﴿ 

  ﴾ ا اللَّه يستكْبِرونَإِنهم كَانوا إِذَا قيلَ لَهم لَا إِلَه إِلَّ ﴿

،  دېيىلسه)دهڭالر(›  ال اله اال اهللا ‹: ئۇالرغا، هتهن مۇشۇنداق ئىدىكىئۇالر ھهقىق﴿ 

  . )35، ساففات( ﴾ تهكهببۇلۇق قىلىپ باش تارتاتتى

 ﴾ ال اله اال اهللا﴿ مېڭىۋاتقان يوللىرىدا ۋه ، ئهمدى بىزنىڭ كىشىلهرنى دىنى ئىشلىرىدا

ئۇالرنىڭ بۇ كهلىمه بىلهن بولغان مۇناسىۋهتلىرى ھهققىده ئېنىق بىر ، دهكهلىمىسى ھهققى

 دىن ئىبارهت تهۋھىد كهلىمىسى ئۇقۇمىنىڭ ﴾ ال اله اال اهللا﴿ ، چۈشهنچىگه ئىگه قىلىش ئۈچۈن

نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ بۇ كهلىمىده كۆزده تۇتقان هللا ۋه هللا، نىڭ دىنىدىكى ئهسلى مهنىسىهللا

  . وختۇلۇپ ئۆتۈشىمىزگه توغرا كېلىدۇمهقسىدى ھهققىده قىسقىچه ت

 »دىن باشقا بىرمۇ ھهقىقى ئىالھ ۋه ھهقىقى مهئبۇد يوقهللا« نىڭ مهنىسى ﴾ ال اله اال اهللا﴿ 

 - ھهرىكهتلىرىده ۋه قانۇن-ئهمهل، تىللىرىدا، بهندىلهرنىڭ قهلبلىرىده، دېگهنلىك بولۇپ
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.  ھهقلىقتۇرغىناهللاىرىغا پهقهت  ۋه يوشۇرۇن قۇلچىلىقلئاشكاراتۈزۈملىرىده ئىپادىلىنىدىغان 

  .  بواللمايدۇشېرىكغا هللابۇجهھهتته ھېچقانداق بىر كۈچ 

 دىن ئىبارهت ئىككى ئاساسى ﴾ اال اهللا﴿  ۋه ﴾ ال اله﴿   دىن تهۋھىد شاھادىتى﴾ ال اله اال اهللا﴿ 

  ياكى ئۇنىڭ بىرى ئهمهلگه ئاشۇرۇلمىغاندائاساسبۇ ئىككى ، قائىدىدىن تهركىب تاپقان بولۇپ

  . تهۋھىد ۋه ئىمان مهۋجۇد بولمايدۇ

 تهۋھىد شاھادىتىنىڭ ئىنكار » ال اله«بۇ ئىككى ئاساسى قائىدىنىڭ ئالدىنقىسى بولغان

جۇدا بولۇپ ئايرىلىپ -مۇشرىكالردىن ئادا، تىنشېرىكئۇ، قىسمىنى تهشكىل قىلغان بولۇپ

، ن مۇناسىۋهتنى ئۈزۈپئۇالردى، تاغۇتنى ۋه بارچه ساختا ئىالھالرنى ئىنكارقىلىپ، چىقىشنى

  . مهيدانى ئېنىق ھالدا ئۇالرغا قارشى تۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ

تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىش ، تىن ۋه مۇشرىكالردىن مۇناسىۋهتنى ئۈزۈششېرىكھالبۇكى 

ھهرىكهتته بىردهك ئىپادىلىنىشى شهرت بولۇپ بىرى يهنه -ئهمهل، ئېغىزدا، ئېتىقادتا، قهلبته

بىر كىشى تاغۇتنى ئېغىزىدىكى سۆزىده ۋه ئېتىقادىدا ، دېمهك .لمايدۇبىرىنىڭ ئورنىنى باسا

ياكى ئېتىقادىدا ، ئهمهلىي ھهرىكىتىده ۋه ئىجتىمائى ئاالقىلىرىدا ئىنكار قىلمىسا، ئىنكار قىلىپ

ئۇنداقتا تهۋھىد شاھادىتىنى ئىشقا ، ھهرىكىتىده ئىنكار قىلمىسا- سۆز، ئىنكار قىلىپ

ئىماننىڭ ، ئىقرار ۋه ئهمهلدىن ئىبارهت بولغاندهك، ى ئىمان ئېتىقادچۈنك .ئاشۇرمىغان بولىدۇ

سۆزده ۋه ئهمهلده بىردهك ئىشقا ، ئالدىنقى مۇھىم شهرتى بولغان تاغۇتنى ئىنكار قىلىشمۇ ئېتىقادتا

  . ئاشۇرىلىشى شهرتتۇر

  : قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿ةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان قَد كُمنَآُء مرا بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِب
ومما تعبدونَ من دون اللَّه كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاُء أَبدا حتى تؤمنوا 

إِلَّا قَو هدحو بِاللَّه كلَيا عنبٍء ريش نم اللَّه نم لَك كلا أَممو نَّ لَكرفغتلَأَس أَبِيهل يماهرلَ إِب
ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت ﴾  

سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوبدان ) لهرمۇئمىن(ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغان ﴿ 

نى قويۇپ هللاھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋه سىلهر ‹:ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر ئۆز قهۋمىگه، نهمۇنىدۇر
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يهنى بىز (بىز سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق، جۇدامىز -ئىبادهت قىلىۋاتقان مهئبۇدلىرىڭالردىن ئادا

بىزنىڭ ئارىمىزدىكى دۈشمهنلىك ۋه ئۆچمهنلىك تاكى سىلهر يالغۇز بىر ، )سىلهرنى تونۇمايمىز

  . )4، مۇمتهھىنه( ﴾ .دىدى›  ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر ئهبهدى داۋام قىلىدۇغا ئىمانهللا

پهيغهمبهر دىن مۇسۇلمانلىقنىڭ بهلگىسى ھهققىده سورىغاندا  پهيغهمبهر   بىر كىشى 

 تىن ۋه مۇشرىكالردىن شېرىك، غا تاپشۇردۇمهللائۆزۈمنى « :مۇنداق دهپ جاۋاپ بهرگهن

  1»ۇيسهن ۋه زاكاتنى بېرىسهنناماز ئوق، دهيسهن، ئاالقىنى ئۈزدۈم

، تىن ۋه مۇشرىكالردىن ئاالقهمنى ئۈزدۈمشېرىك« :نىڭ بۇ ھهدىستىكىپهيغهمبهر   

نى هللا، مۇشرىكالردىن، تىنشېرىك قهلبىڭده ۋه تىلىڭدا : دېگهن سۆزىنىڭ مهنىسى»دهيسهن

، ىن بىلهن بىرگه ئىبادهت قىلىنىۋاتقان تاغۇتالردهللاقويۇپ ئىبادهت قىلىنىۋاتقان ياكى 

جاھىلىيهتتىكى ئۆتمۈشۈڭدىن ۋه ئۆتمۈشۈڭدىكى ئىسالمغا ئۇيغۇن بولمىغان پۈتۈن 

  . دهيسهن دېگهنلىكتۇر، جۇدا بولدۇم- ئاالقىلىرىڭدىن ئادا

 دىن ئىبارهت تهۋھىد شاھادىتىدىكى ئىككى ئاساسى قائىدىنىڭ ﴾ ال اله اال اهللا﴿  

د شاھادىتىنىڭ ئىبادهت قىسمىنى تهشكىل ئۇ تهۋھى،  غا كهلسهك» اال اهللا«ئىككىنچىسى بولغان 

نىال مۇستهسنا هللائىنكار قىلىنىدىغان ئىالھالر ئىچىدىن پهقهت ھهقىقى ئىالھ ، قىلغان بولۇپ

  . پهقهت ئۇنىڭال ھهقىقى ئىالھ ۋه ھهقىقى مهئبۇد ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالشنى كۆرسىتىدۇ، قىلىشنى

ئېغىزدا ،  نىڭ ئالدىنقى شهرتى ئېتىقادتا﴾ هللاال اله اال ا﴿ تاغۇتنى ئىنكار قىلىشتىن ئىبارهت 

نىڭال ھهقىقى ئىالھ ۋه ھهقىقى مهئبۇد هللا، ۋه ئهمهلده بىردهك ئىپادىلىنىشى شهرت بولغاندهك

نىڭ ئىككىنچى مۇھىم شهرتىمۇ چوقۇم  ﴾ ال اله اال اهللا﴿ ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالشتىن ئىبارهت 

نىڭال ھهقىقى هللا شۇڭا كىمىكى .اشۇرىلىشى كېرهكسۆزده ۋه ئهمهلده بىردهك ئىشقا ئ، ئېتىقادتا

ئىالھ ئىكهنلىكىنى پهقهت قهلىبتىال ئىسپاتلىسا ياكى قهلىب بىلهن ئېغىزدىكى ئىقراردىال 

ئۇنداقتا ئۇ تهلهپ قىلىنغان تهۋھىدنى ئىشقا ئاشۇرغان ، ئهمهلده ئىسپاتلىمىسا، ئىسپاتالپ

 ئېنىقراق قىلىپ .انداق نهپكه ئېرىشهلمهيدۇ شۇنداقال ئۇ بۇ كهمتۈك تهۋھىدتىن ھېچق.بولمايدۇ

  .  دهپ شاھادهت ئېيتقان بولمايدۇ﴾ ال اله اال اهللا﴿ ئۇ ، ئېتقاندا

                                                
 .  ھهدىس-2285 نهسهئىنىڭ سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمى، 1
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تاغۇتنى ئىنكار قىلىشتىن ئىبارهت تهۋھىد شاھادىتىنىڭ ئالدىنقى ئاساسى قىسمى بولغان 

ىنىڭ كېيىنكى نىڭال ھهقىقى ئىالھ ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالشتىن تهۋھىد شاھادىتهللا نى »ال اله«

، كمهت شۇنى بىلدۈرۈش ئۈچۈنكى نىڭ ئالدىدا كهلتۈرۈشتىن ھې» اال اهللا«ئاساسى قىسمى بولغان 

تاغۇتنى ئىنكار قىلماي تۇرۇپ ئېيتىلغان ئىمان ۋه قىلىنغان ئىبادهت ئىنسانغا ھېچقانداق پايدا 

 ئارلىشىپ  بىلهنشېرىكبۇنداق كىشىنىڭ ئىبادىتى ۋه تهۋھىدى ،  چۈنكى.يهتكۈزهلمهيدۇ

ئاندىن ئىمان كهلتۈرگهن ، قهلىبنى تازىالپ،  ئهكسىچه تاغۇتنى ئىنكار قىلىپ.كهتكهن بولىدۇ

ئۇنىڭ تهۋھىدى ،  چۈنكى.كىشى ئۆزىنىڭ ئىمانىدىن ۋه ئىبادهتلىرىدىن نهپكه ئېرىشهلهيدۇ

  . تىن پاك ۋه ساپ بولغان بولىدۇشېرىك

ا قۇرئان كهرىمنىڭ بىر قانچىلىغان   تهۋھىد شاھادىتىدىكى بۇ مۇھىم ۋه نازۇك نۇقت

  .ئايهتلىرىده ئېنىق كۆرسىتىلگهن

  : قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللَّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى﴿ 

 مهھكهم تۇتقىنى، ئۇ سۇنماس، غا ئىمان ئېيتىدىكهنهللا، كىمىكى تاغۇتنى ئىنكار قىلىپ﴿ 

  . )256، بهقهره( ﴾ .تۇتقان بولىدۇ ) نىال اله اال اهللايهنى (

 ﴾ كىمىكى تاغۇتنى ئىنكار قىلىپ﴿  ﴾ فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت﴿ رىقى ئايهتتىكى   يۇقى

دېگهن جۈمله تهۋھىد شاھادىتىدىكى ئىككى مۇھىم شهرتنىڭ بىرىنچىسى بولغان تاغۇتنى ئىنكار 

غا هللا﴿  ﴾ ويؤمن بِاللَّه﴿ ، تىن ۋه مۇشرىكالردىن ئاالقىنى ئۈزۈشنى كۆرسهتسهرىكشې، قىلىش

 دېگهن ئىككىنچى جۈمله تهۋھىد شاھادىتىنىڭ ئىككىنچى مۇھىم شهرتى ﴾ ئىمان ئېيتىدىكهن

 ﴾ثْقَىفَقَد استمسك بِالْعروة الْو ﴿ .نىڭال ھهقىقى ئىالھلىقىنى ئىسپاتالشنى كۆرسىتىدۇهللابولغان 

 دېگهن جۈمله يۇقۇرىدىكى ئىككى شهرتنىڭ ﴾ مهھكهم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ، ئۇ سۇنماس﴿ 

  . نهتىجىسىنى كۆرسىتىدۇ

كىمىكى ئۆزىده تهۋھىد ،  ئايهتته ئىپادىلهنگهن قارشى ئۇقۇم شۇنى كۆرسىتىدۇكىقىرى  يۇقى

اكى ئىككىدىن بىرىنى كهم شاھادىتىنىڭ ئىنكار ۋه ئىسپات تهرىپىنى تۇلۇق ئىشقا ئاشۇرمىسا ي

 ۋه مۇشرىكالردىن شېرىك، تاغۇتنى ئىنكار قىلماستىن، ئوچۇقراق قىلىپ ئېتقاندا، قىلسا
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   يهنى ، مهھكهم تۇتقىنى تۇتمىغان، ئۇ سۇنماس، غا ئىمان كهلتۈرسههللاجۇدا بولماستىن -ئادا

  .  دېگهن شاھادهت كهلىمىسىنى ئېيتمىغان بولىدۇ﴾ ال اله اال اهللا﴿ 

  :  قۇرئان كهرىمده يهنه مۇنداق دهيدۇهئاالتهللا  

 ﴿ فوا إِلَى الْكَهفَأْو ونَ إِلَّا اللَّهدبعا يمو موهملْتزتاع إِذو ﴾  

دىن باشقا ئىبادهت قىلىدىغان هللاسىلهر ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ !) ئى يىگىتلهر(﴿ 

  . )16، كهھف( ﴾ .اھ جاي قىلىڭالرغارنى پان، چېگرانى ئايرىغانكهنسىلهر-مهئبۇدلىرىدىن چهك

تىن شېرىكرىدىكى ئايهتتىمۇ تهۋھىد شاھادىتىنىڭ بىرىنچى ئاساسى شهرتى بولغان   يۇقى

چېگرانى ئايرىش تهۋھىد شاھادىتىنىڭ ئىككىنچى ئاساسى قىسمى -ۋه مۇشرىكالردىن چهك

ئىككى شهرت بۇ ، نىڭال ئىالھلىقىنى ئىسپاتالشنىڭ ئالدىدا كهلتۈرۈلگهن بولۇپهللابولغان 

  .  بىلهن ئايرىلغان»اال «نا قوشۇمچىسى ۋه چهكلهش قوشۇمچىسى بولغان سئوتتۇرىسى ئىستى

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

  ﴾ إِلَّا الَّذي فَطَرنِي فَإِنه سيهدينِ*وإِذْ قَالَ إِبراهيم لأَبِيه وقَومه إِننِي براٌء مما تعبدونَ﴿ 

 سىلهر چوقۇنۇۋاتقان مهئبۇدالردىن مهن :ۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ئاتىسىغا ۋه قهۋمىگه ئېيتتىئ﴿ 

يهنى مهن ئۇنىڭغا (  بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇرهللاپهقهت مېنى ياراتقان . جۇدامهن-راستىنال ئادا

ئۇ مېنى ) بهلكى ھهممه ئىبادهتنى شۇنىڭغىال قىلىمهن، ئىبادهت قىلىشتىن باش تارتمايمهن

  . )27-26، زۇخرۇف( ﴾ باشاليدۇ)  يولغاتوغرا(

  :نىڭ تۆۋهندىكى ئايىتى ھهم بۇ نۇقتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇتهئاالهللا  

 الْعالَمني هم عدو لي إِلَّا ربفَإِن*أَنتم وَآباؤكُم الْأَقْدمونَ*قَالَ أَفَرأَيتم ما كُنتم تعبدونَ﴿ 

﴾  

 *سىلهرنىڭ ئىبادهت قىلغىنىڭالر نىمه؟!  ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ:ئىبراھىم ئېيتتى﴿  
) يهنى مهئبۇدالر( ئۇالر *سىلهرنىڭ ئهڭ قهدىمكى ئهجدادلىرىڭالرنىڭ ئىبادهت قىلغىنى نىمه؟

يهنى ئۇ مېنىڭ (پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ئۇالردىن مۇستهسنادۇر، مېنىڭ دۈشمىنىمدۇر

  . )77~75 ،شۇئهرا( ﴾ .)پهرۋهردىگارىمدۇر
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 دىن ئىبارهت بۇ تهۋھىد كهلىمىسىنىڭ ﴾ ال اله اال اهللا﴿ رىدىكى ئايهتلهردىن   بىز يۇقى

چېگرانى ئايرىشنىڭ - ئالدىنقى ئاساسى قىسمى بولغان تاغۇتنى ئىنكار قىلىش ۋه ئۇنىڭدىن چهك

نىڭال ئىالھلىقىنى ئىسپاتالشنىڭ ئالدىغا هللائۇنىڭ كېيىنكى ئاساسى قىسمى بولغان 

يهنه ئهينى دهۋردىكى ، ىۋاتقانلىقىدىن ئىبارهت بىر پاكىتنى كۆرۈش بىلهن بىرگهقويۇل

ئىقرار ) يىگانه رهب ئىكهنلىكىنى-يهنى يهككه( رۇبۇبىيىتىنىنىڭهللامۇشرىكالرنىڭ 

 بۇ ھهقته يهنه تهئاالهللا .مىزهلهيغا ئىبادهت قىلىدىغانلىقىنى كۆرهللابۇ جهھهتته ، قىلىدىغانلىقىنى

  : مۇنداق دهيدۇ

 ﴿رِكُونَوشم مهإِلَّا و بِاللَّه مهأَكْثَر نمؤا يم ﴾  

نىڭ هللايهنى ( كهلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىمان كهلتۈرىدۇشېرىكغا هللائۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ﴿ 

 ﴾ ) كهلتۈرىدۇشېرىكنىڭ ئىالھلىقىغا هللائهمما ، پهرۋهردىگار ئىكهنلىكىگه ئىمان كهلتۈرىدۇ

  . )106، يۈسۈف(

  : ئايهتلىرىمۇ بۇ نۇقتىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇۋهندىكىتهئاالنىڭ تۆهللا  

ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى ﴿ 
  ﴾ يؤفَكُونَ

كىم كۈننى ۋه ئاينى ، ئاسمانالرنى ۋه زېمىنالرنى كىم ياراتتى، ئهگهر سهن ئۇالردىن﴿  

 دهپ جاۋاپ ›هللا ‹:ئۇالر چوقۇم، بويسۇندۇردى؟ دهپ سورىساڭ) بهندىلهرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن(

  . )61، ئهنكه بۇت( ﴾ !باش تارتىدۇ) نىڭ ئىبادىتىدىنهللا(ئۇالر قانداقمۇ  .بىرىدۇ

 ﴿مقُلِ الْح اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نم مهأَلْتس نلَئلَا و مهلْ أَكْثَرب لَّهل د
  ﴾ يعلَمونَ

ئۇالر ، ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى كىم ياراتتى؟ دهپ سورىساڭ، ئهگهر سهن ئۇالردىن﴿    

بهلكى ئۇالرنىڭ ! غا خاستۇرهللاسانا -جىمى ھهمدۇ، ئېيتقىنكى،  دهپ جاۋاپ بىرىدۇهللا، چوقۇم

  . )25، لوقمان (﴾ .تولىسى بىلمهيدۇ

، ىنىاراتقۇچىسى ئىكهنلىكنىڭ بۇ كائىناتنىڭ يهللانى زاماننىڭ مۇشرىكلىرى ئهي، مهك   دې

لېكىن ئۇالر  .ئۆزىنىڭ مهخلۇقاتلىرىنى خالىغانچه ئىداره قىلىدىغانلىغىنى ئىقرار قىلىشاتتى
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ىبادهت  بىلهن قوشۇپ يهنه باشقا باتىل ئىالھالرغىمۇ ئهللا جهھهتته )ئىبادهت(ئۇلۇھىيهت 

رىدىكى ئايهتلهرده ئۇالر ئىبادهت قىلىۋاتقان ئىالھالر ئىچىدىن قىشۇنىڭ ئۈچۈن يو .قىالتتى

  . سىنا قىلىندىغىنا مۇستههللاولغان يېگانه ئىالھ بىردىنبىر ھهق ب

زىيان -پايدا، دىن باشقا ياراتقۇچىهللا«نى  ﴾ ال اله اال اهللا﴿ بهزىلهرنىڭ ، بىز يهنه شۇنىڭدهك

هپ چۈشهندۈرگىنىگه ئوخشاش تهۋھىد د ».يهتكۈزگۈچى ۋه كائىناتنى ئىداره قىلغۇچى يوق

نىال پهرۋهردىگار دهپ ئېتقاد هللايهنى (كهلىمىسى بولغان بۇ كهلىمىنى پهقهت تهۋھىدى رۇبۇبىيهت 

بۇ تهۋھىد ، چۈنكى .بىلهنال ئىزاھالشنىڭ تولىمۇ خاتا ئىكهنلىكىنى تونۇپ يېتىمىز) قىلىش

يىگانه ، ىگانه پهرۋهردىگارنى يهللاشى تۇرغان ئهينى زامان مۇشرىكلىرىمۇ كهلىمىسىگه قار

زامانىمىزدىكى ، ئهپسۇسلىنارلىقى .ياراتقۇچى ۋه رىزىق بهرگۈچى دهپ ئىقرار قىلىشاتتى

 نى ﴾ ال اله اال اهللا﴿  مۇسۇلمانالردىن ھىساپلىنىدىغان بىر قىسىم كىشىلهر تهۋھىد كهلىمىسى بولغان

هق يولدا ماڭغۇچىالر ۋه ھهقنى يوقۇرقىدهك مهنىلهر بىلهن چۈشهندۈرۈپ كهلدى ۋه ئۆزلىرىنى ھ

  . چۈشهنگهنلهر دهپ ھېساپالشتى

 نى ›  ال اله اال اهللا‹كىمىكى « : بىر سهھىھ ھهدىسىده مۇنداق دىيىلىدۇنىڭپهيغهمبهر 

ئاخىرهتته  .ئۇنىڭ قېنى ۋه مېلى ھارام بولىدۇ، دىن باشقا مهبۇدالرنى ئىنكار قىلساهللادىسه ۋه 

  . )مۇسلىم( » .نىڭ ئىختىيارىدىكى ئىشتۇرهللائۇنىڭدىن قانداق ھېساپ ئېلىش 

ال ﴿ دىگهن شهرت ئالدىدىكى  » دىن باشقا مهبۇدالرنى ئىنكار قىلسا هللا«ھهدىستىكى  بۇ

ال ﴿  بهلكى،  دىگهن شهرتنىڭ مهزمۇنىدىن تاشقىرى بىر شهرت بولماستىن› نى دېسه﴾ اله اال اهللا

گهن تهۋھىد  دې﴾ ال اله اال اهللا﴿ ، چۈنكى .گهن شهرتنى تهكىتلىگهنلىكتۇر دې﴾ اله اال اهللا

 دىن باشقا جىمى هللا نىڭ مهنىسى ﴾ ال اله﴿ كهلىمىسىنىڭ ئالدىنقى ئاساسى بۆلىكى بولغان 

  . چىگرىنى ئايرىشنى كۆرسىتىدۇ-مهبۇدالرنى ۋه تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىش ۋه ئۇالردىن چهك

 نىڭ بىر قانچه شهرتلىرى ﴾ ال اله اال اهللا﴿ تهۋھىد شاھادىتى بولغان ، بىلىش كېرهككى

ئۇنداقتا بۇ كهلىمىنىڭ ھېچقانداق پايدىسى ۋه ، بۇ شهرتلهردىن بىرى كهم بولسا، بولۇپ

بۇ تهۋھىد : ئۇ شهرتلهرنىڭ بىر قىسمى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت .ئهھمىيىتى بولمايدۇ

، ۇنىنى بىلىشئۇنىڭ مهزم، تاغۇتنى ئىنكار قىلىش، ئىقرار قىلىش، كهلىمىسىنى ئېغىزدا سۆزلهش
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بۇ كهلىمىنى ۋه بۇ كهلىمىنىڭ ئهھلىنى ، ئهمهل قىلىش، قهتئى ئىشىنىش، ئىخالس، راستچىللىق

باش ، ئۇنىڭغا رازى بولۇش،  ئهھلىنى يامان كۆرۈششېرىك ۋه شېرىك، ياخشى كۆرۈش

  . قاتارلىقالر...بولۇش ت ۋاپا ئۈستىدهتهسلىم بولۇش ۋه ئۇنىڭ،ئېگىش

بۇ ، ىد شاھادىتى بهلگىلىگهن ھوقۇق ۋه مهجبۇرىيهتلهر بولۇپبۇ تهۋھ، يهنه شۇنىڭدهك

ياخشى ، ھوقۇق ۋه مهجبۇرىيهتلهرگه ياخشى ئهمهل قىلىش بىلهن ئىنساننىڭ تهۋھىدى كۈچىيىدۇ

، زاكات، بۇ مهجبۇرىيهتلهر ناماز .ئهمهل قىلماسلىق بىلهن ئىنساننىڭ تهۋھىدى ئاجىزاليدۇ

 .... يولىدا جىھاد قىلىشهللا زىيارهت قىلىش ۋه بهيتۇلالنى، رامىزان روزىسىنى تۇتۇش

ئهمما ناماز بولسا  . بهندىلىرىگه پهرىز قىلغان ئىبادهتلهر ۋه ئىتائهتلهردۇرهللاقاتارلىقالرغا ئوخشاش 

  . تهۋھىد كهلىمىسىنىڭ شهرتلىرىنىڭ جۈملىسىدىندۇر

، پ شاھادهت ئېيتقان ده›  ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا‹كىشىلهر« :مۇنداق دىگهن پهيغهمبهر 

ئۇالر  .مهن ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم، ناماز ئۆتىگهن ۋه زاكاتنى بهرگهنگه قهدهر

ئىسالمنىڭ ، قانلىرى ۋه ماللىرىنى مهندىن ساقالپ قالىدۇ، يوقۇرقىالرنى ئىشقا ئاشۇرسىال

نىڭ هللاېساپ ئېلىش ئاخىرهتته ئۇالردىن ھ .ناتىلىپ قالغانلىرى بۇنىڭدىن مۇستهسھهققىگه چې

  . )بۇخارى ۋه مۇسلىم( ».ئىشىدۇر

ماڭا ،  دهپ شاھادهت ئېيتقان›  ال اله اال اهللا‹كىشىلهر «: يهنه مۇنداق دىگهن پهيغهمبهر 

نلىرىگه قهدهر مهن ناماز ئۆتىگهن ۋه زاكاتنى بهرگه، رگهنن ئېلىپ كهلگهن دىنغا ئىمان كهلتۈۋه مه

مهندىن قانلىرىنى ۋه ، ئۇالر بۇالرنى ئىشقا ئاشۇرسىال .دۇمرۇش قىلىشقا بۇيرۇلئۇالر بىلهن ئۇ

 .لېكىن ئىسالمنىڭ ھهققىگه چېتىلىپ قالغاندا ساقالپ قااللمايدۇ .ماللىرىنى ساقالپ قاالاليدۇ

  )مۇسلىم( ».نىڭ ئىشىدۇرهللائاخىرهتته ئۇالردىن قانداق ھېساپ ئېلىش 

مهن « :مۇنداق دهيدۇئۇ ، دىن رىۋايهت قىلىنىشىچهئىبنى خهساسىيه سهدۇسى 

 ال اله اال اهللا حممد ‹: ماڭا پهيغهمبهر ، غا بهيئهت قىلىش ئۈچۈن كهلگهن ئىدىمپهيغهمبهر 

، بهش ۋاقىت نامازنى ئۆتهيسهن رامىزان روزىسىنى تۇتىسهن،  دهپ شاھادهت ئېيتىسهن› رسول اهللا

دهپ شهرت ، اد قىلىسهن يولىدا جىھهللا، بهيتۇلالنى زىيارهت قىلىسهن، زاكاتنى ئادا قىلىسهن

، مهن بۇ شهرتلهرنىڭ ئىچىدىن ئىككىنى ئورۇندىيالمايمهن! نىڭ پهيغهمبىرىهللامهن ئى  .قويدى
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بۇ تۆگىلهر مېنىڭ ئائىلهمنىڭ   .مېنىڭ ئاران ئون تۆگهم بار، چۈنكى، بۇنىڭ بىرى زاكات بىرىش

،  ئېيتىشىلىرىچهكىشىلهرنىڭ، ئهمما جىھاد قىلىشقا كهلسهك .ئېھتىياجىدىن ئاران چىقىدۇ

، مهن بىر قورقۇنچاق ئادهم، نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدىكهنهللا قاچقان ئادهم  جهڭدىنجهڭ كۈنىسى

چار بولۇشتىن نىڭ غهزىپىگه دۇهللاجهڭدىن قېچىپ ، شۇڭا جهڭ مهيدانىدا ئۆلۈمدىن قورقۇپ

ىپ ئاندىن قولىنى سىلك، شۇئان قولىنى تارتىۋالدى پهيغهمبهر  .دىمدې، ئهندىشه قىلىمهن

مه بىلهن جهننهتكه كىرمهكچى نې، جىھادمۇ قىلمىساڭ، سهدىقه بهرمىسهڭ :تۇرۇپ

 » شۇنىڭ بىلهن مهن ئۇنىڭغا ھهممه شهرتلىرىنى ئورۇنداشقا بهيئهت قىلىدىم .دىدې-؟سهن
1  

دۇنيالىق سودىنى دىننىڭ ئۈستىگه قويماسلىق شهرتى « :گهنيهنه مۇنداق دې پهيغهمبهر 

 »نپهئهتلىرىنى دىنى مهنپهئهتلىرىنىڭ ئۈستىگه قويماسلىق شهرتى بىلهن دۇنيا مه، يهنى(بىلهن 

ئهمما ئۇالر دۇنيالىق سودىلىرىنى  .نىڭ نارازىلىقىدىن ساقاليدۇهللا ئۇالرنى ئۇ،  دېسه›  ال اله اال اهللا‹

  2».دهيدۇ، يالغان ئېيتتىڭالر-: ئۇالرغاهللا،  دېسه›  ال اله اال اهللا‹ئاندىن ، دىننىڭ ئۈستىگه قويۇپ

  . تهۋھىد شاھادىتى مانا شۇالردىن ئىبارهتتۇر! نىڭ بهندىسىهللائى 

نلىقىڭىزغا ئوبدان قاراپ ئهمدى سىز ئۇنىڭ تهلهپلىرىگه يېقىنالشقان ياكى يېقىنلىشالمىغا

 بىلهن سىزنىڭ ئارلىقىڭىزنىڭ قانچىلىكلىكىنى تونۇۋېلىشىڭىز ئۈچۈن ﴾ ال اله اال اهللا﴿ . !بېقىڭ 

ئۇنىڭغا راستچىللىق بىلهن جاۋاپ بېرىپ ، دىكى سوئالالرنى سوراپئۆزىڭىزدىن تۆۋهن- ئۆز

سىزگه ، سىزگه يېتهكچىلىك قىلىۋاتقان، تۇرمۇشىڭىزدا سىزنى ھهرىكهتلهندۈرىۋاتقان: بېقىڭ

 ۋه تهۋھىد  ئاساسىدىكى تهۋھىد ئهقىدىسى﴾ ال اله اال اهللا﴿  پهقهت نىشان بهلگىلهپ بېرىۋاتقىنى

، ھادىسىلهرگه،  ئامىلالر بارمۇ؟ تۇرمۇشتا سىزنىڭ شهيئىلهرگهياكى باشقاۋه؟ ئهھدىسىمۇ

ال ﴿  مه بهلگىلىگهن؟  پوزىتسىيىڭىز ۋه مهيدانىڭىزنى نېشهخىسلهرگه جهمئيهتلهرگه تۇتىدىغان

 دېگهن تهۋھىد گۇۋاھلىقى ۋه تهۋھىد ئهھدىسىمۇ ياكى باشقا ئامىلالرمۇ؟ سىزنىڭ ﴾ اله اال اهللا

تۇرمۇش ئۇسۇلىڭىزغا ۋه نىشانلىرىڭىزغا تهسىر كۆرسىتىۋاتقان ئامىل ، تۇرمۇشتىكى پىالنىڭىزغا

                                                
 .  ھهيسهمى، ئهھمهد ۋه تىبرانىالر رىۋايهت قىلغان ھهدىس1
 . هت قىلغان ھهدىس ھهيسهمى رىۋاي2
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 مۇ ياكى باشقا ماددى مهنپهئهت ﴾ ال اله اال اهللا﴿  زادى نېمه؟ تهۋھىد ئهھدىنامىسى بولغان 

  ئامىللىرىمۇ؟

، ھهرخىل ھالهتلىرىڭىزده، قوپۇشلىرىڭىزدا- ئولتۇرۇش، تۇرۇشلىرىڭىزدا-سىز يۈرۈش

ئۆزىڭىز ۋه باشقىالر بىلهن بولغان ، ھهتتا ھهربىر نهپهسلىرىڭىزده ،جىم تۇرۇشلىرىڭىزدا

مۇئامىلىرىڭىزده تهۋھىد شاھادىتى بىلهن رىئاكسىيهلىشىپ ۋه سىڭىشىپ - ئاالقه

  ياشىيالىدىڭىزمۇ؟ ياكى باشقا ئىدىيه بىلهن ياشىدىڭىزمۇ؟

ڭ ھۆكمىنى قۇبۇل  نى﴾ ال اله اال اهللا﴿  تارتىش ۋه ئىختىالپالر يۈز بهرگهنده سىز - تاالش

  قىلدىڭىزمۇ ياكى ھۆكۈمنى باشقا يهردىن ئىزدىدىڭىزمۇ؟

سىز شهيئلهرنى نېمه ئاساسىدا چۈشهندۈرىسىز ۋه نېمه ئاساسىدا چۈشىنىسىز؟ سىز 

 ال اله اال اهللا﴿  لهيسىز؟ هيدانىڭىزنى نېمىگه ئاساسهن بهلگىشهيئلهرگه تۇتقان ئىجابى ۋه سهلبى م

  ىدكه ئاساسهنمۇ ياكى باشقا نهرسىلهرگه ئاساسهنمۇ؟نى مهركهز قىلغان تهۋھ ﴾

 دىن ئىبارهت تهۋھىد كهلىمىسىنى ۋه ئۇنىڭ ئهھلىنى ھهقىقهتهن ﴾ ال اله اال اهللا﴿  سىز 

ياخشى كۆرهمسىز؟ ياكى ئۇنىڭ دۈشمهنلىرىنى ياخشى كۆرۈپ يالغاندىن تهۋھىدنى ۋه تهۋھىد 

  الرنى ئالداپ يۈردىڭىزمۇ؟دهپ ئۆزىڭىزنى ۋه باشقى، ئهھلىنى ياخشى كۆرىمهن

نىڭ شىرىن مېۋىلىرىدىن مول  ﴾ ال اله اال اهللا﴿  سىز تهۋھىد كهلىمىسى بولغان 

ڭگۈ ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئېسىل مېۋىلىرىنىڭ ئۇزۇقلىرىدىن بهھرىمهن بواللىدىڭىزمۇ؟ ئۇنىڭ مه

  ۈپ يۈردىڭىزمۇ؟تهمىنى تېتىيالىدىڭىزمۇ ياكى ئۇنىڭدىن بىخهۋهر غاپىللىق بىلهن كۈن ئۆتكۈز

شهربهتلىرىنى ئىچىپ تۈگىتىش مۇمكىن بولمايدىغان خاسىيهتلىك - تهۋھىد شىرىن

  : قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا. بۇالقتۇر

كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها ثَابِت وفَرعها في لَم ترأَ﴿ 
مونَ*اِءالسذَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لالْأَم اللَّه رِبضيا وهبر نيٍ بِإِذْنا كُلَّ حي أُكُلَهتؤت  ﴾  

يهنى ( نىڭ مۇنداق بىر تهمسىل كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كهلىمه تهييىبههللا﴿ 

 *شېخى ئاسمانغا تاقاشقان، الغانيىلتىزى يهرنىڭ ئاستىدىن قارار ئ) ال اله اال اهللاياخشى سۆز 
 هللا .پهرۋهردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن ھهرۋاقىت مېۋه بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دهرهخكه ئوخشايدۇ
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، ئىبراھىم( ﴾ ئۇالرغا نۇرغۇن تهمسىللهرنى كهلتۈرىدۇ، نهسىھهت ئالسۇن دهپ-كىشىلهرنى ۋهز

24- 25( .  

 ﴾ ال اله اال اهللا﴿  بولغان ) ياخشى كهلىمهيهنى ( كهلىمه تهييىبهتهئاالهللارىدىكى ئايهتته يۇقى

نى يىلتىزى يهرنىڭ قهرىدىن ئورۇن ئالغان شېخى ئاسمانغا تاقاشقان بىر ئىسىل دهرهخكه 

 چاپقۇنالرغا ۋه- ئۇ دهرهخ بوران، امهلۇمكى دهرهخنىڭ يىلتىزى قانچه چوڭقۇر بولس. ئوخشىتىدۇ

 ئوخشاش تهۋھىد ئهقىدىسى ئىنسان شۇنىڭغا .تهبىئى ئاپهتلهرگه شۇنچه چىداملىق بولىدۇ

، بېسىمالرغا، تهھدىدلهرگه، ئۇ ئىنسان قىيىنچىلىقالرغا، قهلبىده قانچه چوڭقۇر ئورۇن ئالسا

دهرهخنىڭ  .شۇنچه چىداملىق بولىدۇ، شهھۋهتلهرگه ۋه ئېزىقتۇرۇشالرغا قارشى شۇنچه قهيسهر

  . ا شۇنچه چىداملىق بولىدۇقۇرغاقچىلىقق، ئۇ ئۇسسۇزلۇققا، يىلتىزى قانچه چوڭقۇر بولسا

شۇنىڭغا ئوخشاشال  .چۈنكى ئۇنىڭ يىلتىزى ئۇنى يهر تېگىدىكى نهملىك بىلهن تهمىنلهيدۇ

ئۇ ئىنسان ئىمان ۋه دهۋهت يولىدىكى ، تهۋھىد ئهقىدىسى ئىنسان قهلبىده قانچه چوڭقۇر بولسا

نىڭ ئهقىدىسى ئۇنى چۈنكى ئۇ، مهھرۇملۇقالرغا قارىتا شۇنچه چىداملىق ۋه سهۋىرچان بولىدۇ

يهنه بىر جهھهتتىن دهرهخنىڭ يىلتىزى بىلهن دهرهخنىڭ  .روھى ئۇزۇقالر بىلهن تهمىنلهپ تۇرىدۇ

شېخى ئوتتۇرىسىدا ئاجايىپ كۈچلۈك ۋه ئىنچىكه بولغان تهبىئى باغلىنىش ۋه مۇۋازىنهت بار 

قلۇق مىقدارى شۇنچه رى ئۇنىڭ يهردىن سۈمۈرىدىغان ئۇزۇيىلتىز قانچه تهرهققى قىلغانسې، پبولۇ

شۇنداقال  .دهرهخ شېخىنىڭ شۇنىڭغا مۇناسىپ تهرهققى قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، ئېشىپ

دهرهخنىڭ شېخىمۇ كۈن نۇرىدىن ۋه ھاۋادىن ئوزۇقلىنىش ئارقىلىق يىلتىزنىڭ تهرهققى قىلىشىنى 

ن قهلىب شۇنىڭغا ئوخشاشال تهۋھىد ئهقىدىسى ئىماننىڭ شهرتلىرى بولغا .ئىلگىرى سۈرىدۇ

تهن بىلهن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئهمهللهرگه تۈرتكىلىك رول ، ئهمهللىرىدىن ئوزۇق ئېلىپ

ئۇنىڭ ، ڭقۇر بولساقانچه چو، قهلىبته تهۋھىد ئهقىدىسى قانچه كۈچلۈك بولسا .ئوينايدۇ

شۇنىڭ بىلهن بىرگه  .لىيىتىگه كۆرسىتىدىغان تهسىرى شۇنچه كۈچلۈك بولىدۇئىنساننىڭ ئهمه

ئىنساننىڭ ئهقىدىسى پهقهت ئهمهل ۋه  .نساننىڭ قهلبىدىكى ئهقىدىگه تهسىر كۆرسىتىدۇئهمهل ئ

تولۇق ياكى كهم ، ئهمهلنىڭ توغرا ياكى خاتا .كهت ئارقىلىقال ھهقىقى قىممهتكه ئىگه بولىدۇىھهر

دهرهخنىڭ  .بولىشى تهۋھىدنىڭ ۋه ئىماننىڭ كۈچلۈك ياكى ئاجىز بولۇشىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ
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شۇنىڭغا ئوخشاشال تهۋھىد ئهقىدىسىنىڭ مېۋىسى ئىنساننىڭ ئهمهلي ، شېخىدا بولىدۇمىۋىسى 

ئهمهلسىز تهۋھىدنىڭمۇ ھېچقانداق ، شېخى يوق دهرهخته مېۋه بولمىغاندهك .ھهرىكىتىده كۆرۈلىدۇ

نىڭ تۆۋهندىكى ھهدىسى ھهم بۇ نۇقتىنى پهيغهمبهر . قىممىتى ۋه ئهھمىيىتى بولمايدۇ

، ئۇ ياخشى بولسا، ئىنساننىڭ تېنىده بىر پارچه گۆش بار، لىشىڭالر كېرهككىبى« :تهستىقاليدۇ

  . )بۇخارى( » .پۈتۈن بهدهن بۇزۇلىدۇ، ئۇ بۇزۇلسا .پۈتۈن بهدهن ياخشى بولىدۇ

 ۋه كۇفرى بىلهن شېرىك، مهلۇمكى قهلب پهقهت تهۋھىد ئهقىدىسى بىلهن ياخشى بولىدۇ

تهننىڭ ساغالملىقى قهلبنىڭ ، تهننىڭ ساغالملىقىغاقهلىبنىڭ ساغالملىقى ، دېمهك. بۇزۇلىدۇ

بىرىگه تهسىر - ئارا بىر- ئهقىده بىلهن ئهمهل ئۆز، ساغالملىقىغا تهسىر كۆرسهتكهندهك

  . كۆرسىتىدۇ

كۈندۈز مېۋه بېرىپ تۇرىدىغان -كېچه، ياز-شۇنىڭدهك تهۋھىد ئهقىدىسى قىش

 ئهمهلي ئىپادىسى ۋه قىممىتى ڭا تهۋھىد ئهقىدىسىنىڭشۇ .خاسىيهتلىك دهرهخكه ئوخشايدۇ

ئهمما بۇ دهرهخ مېۋىنى  .ئىبادهت مهلۇم ۋاقىت ۋه ئورۇن بىلهن چهكلهنمهيدۇ- بولغان ئهمهل

ئىمان ۋه ھىدايهت مهسىلىسى ، شۇڭا تهۋھىد .پهقهت پهرۋهردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن بېرىدۇ

ى ۋه ئىماننى دنبۇ نۇقتا تهۋھى .نىڭ خالىشى ۋه مهرھهمىتىگه باغلىق ئىشتۇرهللابىۋاسته 

  :  قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا .رى قىممهتكه ئىگه قىلغانتهڭداشسىز يۇقى

 ﴿ نيمالظَّال لُّ اللَّهضيو ةري الَْآخفا وينالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونَآم ينالَّذ اللَّه تثَبي
شا يم لُ اللَّهفْعياءو ﴾  

بىلهن دۇنيا ۋه  ) ال اله اال اهللا حممد رسول اهللايهنى (لهرنى مۇستهھكهم سۆز مۇئمىن هللا﴿ 

 ﴾.  خالىغىنىنى قىلىدۇهللا،  زالىمالرنى گۇمراھ قىلىدۇهللا .ئاخىرهتته مهھكهم تۇرغۇزىدۇ

  . )27، ئىبراھىم(

هن جاۋاب رىدا بايان قىلىنغان سوئالالرغا راستچىللىق بىلسىز يۇقى! نىڭ بهندىسىهللائى 

ئاندىن ئۆزىڭىزنىڭ تهۋھىد ئهقىدىسى ۋه ھهقىقى تهۋھىد ئهھلى بىلهن بولغان ، بهرگىنىڭىزده

ئۆزىڭىزنىڭ ھهقىقى تهۋھىد ئهھلىگه  .ئارىلىقىڭىزنىڭ قانچىلىك ئىكهنلىكىنى تونوپ يېتهلهيسىز
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ڭ تهۋھىد نىئهمما ئۆزىڭىز، تهۋه ئىكهنلىكىڭىزنى ياكى ئىسمىڭىز ۋه دهۋايىڭىز تهۋه بولسىمۇ

  . ىڭىزنى تونۇپ يېتهلهيسىزئهھلىگه تهۋه ئهمهسلىك

  

  

*       *       *       *       *  
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  حممد رسول اهللا-2
 )نىڭ ئهلچىسىدۇرهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ( 

  

  كۆپلىگهن كىشىلهر سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى دىن ۋه 

ئۇنىڭ ، ۈن پهقهت بىر بهلگه ۋه سىموۋل خاراكتىرلىق شهخىس دهپ تونۇپئۈممهت ئۈچ

ئۇالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئىسمى ۋه نامىدىن ئۇلۇغلۇق . شهخسىيىتىگه مۇئامىله قىلىشىدۇ

، نىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرلهپ قويۇپپهيغهمبهر پ م توپلىشىيىلدا بىر قېتى .ئىزدهيدۇ

  . هستىن چىقىرىدۇقالغان چاغالردا ئۇنى تامامهن ئ

پهيغهمبهرلهرنىڭ ، »نىڭ ئهلچىسىهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم « ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى

لېكىن ئۇالرنىڭ بۇ شاھادىتى پهقهت دىلدا تهستىق  .ئهڭ ئاخىرقىسى دهپ شاھادهت ئېيتىدۇ

ا رىئال تۇرمۇشتا ئۇنىڭغ، ئهمهلىيهتته، قىلىش ۋه ئېغىزدا ئېتراپ قىلىشتىنال ئىبارهت بولۇپ

ئۇ رۇخسهت  .ئۇنىڭغا مۇناسىپ ھۆرمهت قىلمايدۇ، ئۇنىڭغا ئهگهشمهيدۇ، ئىتائهت قىلمايدۇ

ئۇنىڭغا ۋه ئۇنىڭ ھۆكمىگه ئۆزلىرىنىڭ  .ئۇ مهنئى قىلغاننى ھارام دهپ تونىمايدۇ، قىلغاننى ھاالل

، تاغۇتنىڭ ھۆكمىنى، تاغۇتنىڭ قانۇنىنى. شهخسى رهئىيلىرىنى ئىالۋه قىلىشقا ئۇرۇنىدۇ

، نى ئۇنىڭ ھۆكمىنىڭ»سىياسىئونلۇقلىرى« ۋه »ئاقىالنىلىق«ئاتالمىش ، غۇتنىڭ ئىرادىسىنىتا

ئۇنىڭ دىنىنىڭ ، ئۇنىڭ دۈشمهنلىرىنى .سۈننىتىنىڭ ۋه شهرىئتىنىڭ ئۈستىگه قويىدۇ

  . ئۇالرغا ياردهم قىلىدۇ، ئۇنىڭغا ئهگهشكۈچىلهرنىڭ دۈشمهنلىرىنى دوست تۇتىدۇ، دۈشمهنلىرىنى

، شۇنداق زور گۇناھلىرى ۋه قهبىھ سۈپهتلىرى بىلهن خىجىل بولماستىنئۇالر ئهنه 

 ئهگهشكۈچىلىرى غاپهيغهمبهر  دهپ شاھادهت ئېيتقانالر ۋه »حممد رسول اهللا«ئۆزلىرىنى 

ياخشى ئىشالرنى قىلىۋاتقان كىشىلهر دهپ ، ئۆزلىرىنى توغرا يولدا ماڭغان، قاتارىدىن ھېساپاليدۇ

 دهپ ئېيتقان شاھادهتلىرىمىز قىيامهت كۈنى بىزگه نهپ بېرىدۇ دهپ »هللاحممد رسول ا«. ئوياليدۇ

  . خىيال قىلىشىدۇ-خام

 لېكىن … دهپ ئېيتىدۇ»نىڭ ئهلچىسىهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم «ئۇالر ئېغىزلىرىدا 

گهن بىرلىككه كېلهلمى، تارتىش بولغان- تاالش، رىئاللىقتا ئۇنىڭ ھۆكمىنى قۇبۇل قىلمايدۇ
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، ئهگهر شهرىئهتنىڭ ئالدىغا بارغان تهقدىردىمۇ، ىڭ شهرىئتىگه مۇراجىئهت قىلمايدۇئىشالردا ئۇن

  . !شهرىئهتنىڭ ھۆكمىگه مهمنۇنلۇق بىلهن قائىل بولمايدۇ

ئهمما ، دهپ شاھادهت ئېيتىدۇ » نىڭ ئهلچىسىهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم «ئۇالر 

، ىدھمۇۋهھ،  مۇئمىن ئهگهشكهن ئۇنىڭ شهرىئتىگه ۋه ئۇنىڭ يولىغا، ئۇنىڭ دىنىغا، ئۇنىڭغا

  . !ئارقىدىن جهڭ ئېالن قىلىدۇ-مۇجاھىدالرغا قارشى ئارقا

ئهمما ،  دهپ شاھادهت ئېيتىدۇ»نىڭ ئهلچىسىهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم «ئۇالر

  . !ئۇالرنىڭ تۇرمۇشتىكى ئۈلگىسى ۋه نهمۇنىسى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ئهمهس

ئهمما نۇرغۇن ،  دهپ شاھادهت ئېيتىدۇ»ىڭ ئهلچىسىنهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم «ئۇالر

مۇبادا شۇ نهرسىلهر بىلهن ، نهرسىلهرنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدىن بهكرهك ياخشى كۆرىدۇ

ئۇالر ، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئارىسىدا ئىككىنىڭ بىرىنى تالالشقا توغرا كهلسه

هرنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئۇ نهرسىل .ئىككىلهنمهستىن شۇ نهرسىلهرنى تالاليدۇ

  . مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ۋه ئۇنىڭ دىنى يولىدا شۇ نهرسىلهرگه قىيالمايدۇ .ئۈستىگه قويىدۇ

تۇمۇشىغا بىرهر ، مهنپهئهتىگه ئۇيغۇن كېلىدىغان، ئۇالرنىڭ بهزىسى ئۆزىنىڭ ئارزۇسىغا

ئهلهيھىسساالمغا مهسئۇلىيهت ئېلىپ كهلمهيدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىده مۇھهممهد 

ئهمما مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ھۆكمى ياكى سۈننىتىگه ئهگىشىش ئۇنىڭ  .ئهگىشىدۇ

ياكى ئۇنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىش ئۇنىڭغا بىر قاتار ، ئارزۇسىغا ئۇيغۇن كهلمىسه، ئىرادىسىگه

چېگرانى -مۇشرىكالردىن چهك، تىنشېرىكئۇنىڭدىن ، مهسئۇلىيهتلهرنى يۈكلهيدىغان

تىغا نىڭ دوسهللا، نىڭ دۈشمهنلىرگه قارشى دۈشمهنلىك مهيدانىدا تۇرۇشنىهللا، شنىئايرى

 يولىدا قۇربان بېرىشنى ۋه بهدهل تۆلهشنى تهلهپ هللا، شنىدۈشمىنىگه دۈشمهن بولۇ، دوست

 »نىڭ ئهلچىسىهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم «قىلىدىغان بولسا ئۇ چاغدا ئۇ ئۆمرىده بىرهر قېتىم 

ھهتتا مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئىسمىنى ئاڭالپ ، قمىغاندهكدهپ شاھادهت ئېيتىپ با

  . باقمىغاندهك پوزىتسىيه تۇتىدۇ

: بىز ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه ئىككىلهنمهستىن ناھايىتى ئېنىق قىلىپ شۇنداق ئېيتىمىزكى

نى  »حممد رسول اهللا«، يۇقۇرىدا بايان قىلىنغان قهبىھ سۈپهت سىلهرده مهۋجۇتال بولىدىكهن
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بىلهن ئىسىمداش  پهيغهمبهر تهسپىلىرىڭالردا قانچىلىك تهكرارلىشىڭالردىن ياكى ، الرداتىلىڭ

ئهمهللىرىڭالر ھېچنىمىگه ، سىلهرنىڭ ئىمان داۋايىڭالر، بولۇشۇڭالردىن قهتئنهزهر

مۇھهممهد «سىلهر تېخى ئۇالر... بولمىدىڭالرمۇئمىنسىلهر تېخى ...ئهرزىمهيدۇ

مۇھهممهد «سىلهر تېخى ،  دهپ دهپ شاھادهت ئېيتمىدىڭالر»نىڭ ئهلچىسىهللائهلهيھىسساالم 

  . !دېگهن كهلىمىنىڭ مهنىسىنى تونىمىدىڭالر» نىڭ ئهلچىسىهللائهلهيھىسساالم 

سىلهرگه ئۆزهڭالرنى ، سىلهرنىڭ باتىل رىئاللىقىڭالرنى سىلهرگه پهدازالپ كۆرسىتىدىغان

 ۋه مۇرجىئى ئىدىيىسىدىكى جۈھهمىتهلهپكه اليىق مۇسۇلمان قىلىپ كۆرسىتىپ بېرىدىغان 

شىكهر سۆزلىرى سىلهرنى -رىن لىرىڭالرنىڭ شې»ئۆلىما«ئىپالس مهلئۇن شهيىخلهرنىڭ ۋه 

ئهكسىچه يالغان ، چۈنكى ئۇالر سىلهرگه راست گهپ قىلمايدۇ. !مهغرۇرالندۇرۇپ قويمىسۇن

  . گهپ قىلىدۇ

  ﴾ لمةً تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذباما لَهم بِه من علْمٍ ولَا لَآبائهِم كَبرت كَ ﴿

 ئۇالر پهقهت يالغاننىال ئېيتىدۇ! ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىدىن چىققان سۆز نېمىدېگهن چوڭ ﴿  

   . )5 ،كهھف(﴾

 دهپ شاھادهت )نىڭ ئهلچىسىهللايهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم ( » حممد رسول اهللا«

مهخلۇققا ئىتائهت قىلىشنى ،  مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا ئىتائهت قىلىشنى:ئېيتىشنىڭ مهنىسى

  :ئاال مۇنداق دهيدۇ تههللا .ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىشنىڭ ئالدىغا قويماسلىقنى كۆرسىتىدۇ

  ﴾ يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿ 

   . )59، نىسا( ﴾ يغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىڭالرغا ۋه ئۇنىڭ پههللا، لهرمۇئمىنئى ﴿  

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿رِينالْكَاف بحلَا ي ا فَإِنَّ اللَّهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهيعقُلْ أَط ﴾ 

) ئىتائهت قىلىشتىن( ئهگهر ئۇالر، غا ۋه پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالرهللا، ئېيتقىنكى﴿  

نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋه پهيغهمبهرلىرىگه هللايهنى (الرنى كافىر هللا،  ئۆرۈسهيۈز

         . )32، ىمرانئال ئ( ﴾ دوست تۇتمايدۇ) ئاسىيلىق قىلغانالرنى

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا
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 ﴿صي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع مهيب ﴾  

پىتنىگه يولۇقۇشتىن ) چوڭ بىردۇنيادا (ىگه خىالپلىق قىلغۇچىالرپهيغهمبهرنىڭ ئهمر﴿  

  . )63، نۇر(﴾ قاتتىق بىر ئازاپقا دۇچار بولۇشتىن قورىقسۇن) ئاخىرهتكه بارماي تۇرۇپ( ياكى

ئىمام ئهھمهد ، چهشىنى ناملىق ئهسىرىده بايان قىلى﴾ ئۆتكۈر شهمشهر«بنى تهيمىيهنىڭ ىئ

مهن قۇرئان كهرىمگه نهزهر سېلىش جهريانىدا پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىش « :مۇنداق دېگهن

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ ﴿ ئۇ .»ھهققىدىكى ئايهتلهرنى ئون ئۈچ ئورۇندا ئۇچراتتىم
أَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصتدۇنيادا (پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر﴿  ﴾ يم

قاتتىق بىر ئازاپقا دۇچار ) ئاخىرهتكه بارماي تۇرۇپ(پىتنىگه يولۇقۇشتىن ياكى) چوڭ بىر

تىن شېرىكبۇ ئايهتتىكى پىتنه « : دېگهن ئايهتنى تهكرار ئوقۇغاندىن كېيىن﴾ بولۇشتىن قورىقسۇن

پهيغهمبهرنىڭ قىسمهن ئهمرىنى رهت قىلغان سهۋهپتىن ئۇنىڭ بهلكى ئۇ ، باشقا نهرسه ئهمهس

بىر « : بهزىلهر ئۇنىڭغا.دېگهن، ﴾ شۇنىڭ بىلهن ھاالك بولۇشى مۇمكىن، قهلبى ئېزىپ كېتىپ

رىنىڭ پىكرىنى سىفيان سهۋ، نىڭ ھهدىسىنى تاشالپ قويۇپپهيغهمبهر بۆلۈك كىشىلهر 

نىڭ ھهدىسىنى ئاڭالپ ۋه ئۇنىڭ غهمبهر پهي« :ئۇ، دېگهنده، ﴾ ئاڭالش ئۈچۈن بارىدىكهن

سىفيان ۋه باشقىالرنىڭ كۆز قارىشىنى ، ئۇنى تاشالپ قويۇپ، سهھىھ ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ

  : قۇرئان كهرىمده مۇنداق دېگهنهللا! ئاڭالش ئۈچۈن بارىدىغان كىشىلهرگه ھهيرانمهن

 ﴿أَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبص ﴾  

 پىتنىگه يولۇقۇشتىن ياكى) دۇنيادا چوڭ بىر(پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر﴿ 

بۇ ئايهتتىكى پىتنه  .﴾ قاتتىق بىر ئازاپقا دۇچار بولۇشتىن قورىقسۇن) ئاخىرهتكه بارماي تۇرۇپ(

  :مۇنداق دىگهن هللاۇكى ھالب. لىقتىن ئىبارهتتۇركافىر

  ﴾ والْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ﴿ 

  . )ئايهت -217، بهقهر( »پىتنه ئادهم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر﴿ 

نهپسى ،  ھهدىسىنى تاشالپ قويۇپنىڭپهيغهمبهر شۇنداق تۇرۇپ ئۇالر يهنه 

  . ن بېرىشامدۇ؟شلىرىنى ئاڭالش ئۈچۈخاھىشلىرىغا ئهگىشىپ باشقىالرنىڭ كۆز قارا
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رىگه ئوخشاش تابىئىنالرنىڭ زور سىفيان سهۋ، نىڭ سۆزىنى تاشالپ قويۇپپهيغهمبهر 

ىقىدهك قۇرۇئالىمى بولغان بىر مۇجتهھىدنىڭ كۆز قارىشىنى ئاڭلىماقچى بولغانالر ھهققىده ي

، نىڭ سۆزلىرىنى تاشالپ قويۇپپهيغهمبهر ئهمدى ، لۇق سۆزلهر ئېيتىلغان ئىكهنقورقۇنچ

تاغۇتنىڭ ساھىرلىرى ۋه ياالقچىلىرىنىڭ ،  تاغۇتالرنىڭ قانۇنىنىڭ ئالدىغا بارىدىغانالرافىرك

شۈبھىسىزكى  .يىلىش كېرهكشقا بارىدىغانالر ھهققىده نىمه دىئاڭالپهتىۋالىرىنى سۆزلىرىنى ۋه 

  . رغا چۈشۈپ قېلىشقا تېخىمۇ مۇناسىپتۇركه ۋه كۇفشېرىكبۇالر 

  : تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ يوم تقَلَّب وجوههم في النارِ يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسولَا﴿ 

غا ئىتائهت هللاكاشكى بىز : دوزاختا ئۇالرنىڭ يۈزلىرى تۈرۈلۈپ كېتىدىغان كۈنده ئۇالر﴿ 

  )66، ھزاپئه( ﴾ دهيدۇ! پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلغان بولساقچۇ! قىلغان بولساقچۇ

مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ باش «:  پهيغهمبهر ، سهھىھ ھهدىسته بايان قىلىنىشىچه

باش ، نىڭ پهيغهمبىرىهللائى ،  دېگهن﴾ تارتقانلىرىدىن باشقا ھهممىسى جهننهتكه كىرىدۇ

ماڭا ، ماڭا ئىتائهت قىلغانالر جهننهتكه كىرىدۇ« :ئۇ، تارتقۇچىالر كىملهر؟ دهپ سورالغاندا

  )خارىبۇ(. دهپ جاۋاپ بهرگهن﴾ غانالر باش تارتقان بولىدۇئىتائهت قىلمى

ئهي «:  بىر كىشىگه مۇنداق دىگهنئهبۇ ھۇرهيره ، ئهبى سهلهمهنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه

سهن ئۇنىڭغا مىسال ، ى دىسهم ھهدىسىننىڭپهيغهمبهر مهن ساڭا ! قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى

، ئۇنداق دېگهنياكى لېكىن پاالنى ، گهندهكېد، پاالنىمۇ شۇنداق دېگهن ئىدى، يهنى(كهلتۈرمه 

پهيغهمبهر بۇنداق سۆزلهرنى قىلىش  1.﴾ )گهندهك سۆزلهرنى قىلماپۇستانى مۇنداق دېگهن دې

غا قىلىنغان ئهدهپسىزلىك ۋه ئىتائهتنىڭ يېتهرسىزلىكى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ .  

ندىن تاش ياغقىلى ئۈستۈڭلهرگه ئاسما«: گهن ئىدىې مۇنداق دئابدۇلال ئىبنى ئابباس 

، ئهبۇبهكرى ئۇنداق دېگهن: سىلهر، دېسهم، نىڭ پهيغهمبىرى دېدىهللا: ن سىلهرگهمه! ئاز قالدى

  . !گهن دهۋهتىسىلهرغۇ؟ئۆمهر مۇنداق دې

                                                
  ئىبنى ماجه رىۋايىتى1
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دهپ شاھادهت ) نىڭ ئهلچىسىدۇرهللايهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالم  (»رسول اهللاحممد «

بىرلىككه كېلهلمىگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسىده ، نتارتىش بولغا- ئېيتقانلىقىڭ ئهمىلىيهتته تاالش

 ھۆكمىنى نىڭپهيغهمبهر ،  ھۆكىمىگه ۋه سۈننىتىگه مۇراجهت قىلىشنىڭپهيغهمبهر 

تاالشماستىن باش ئېگىش ، ئۇنىڭغا سهۋهپ كۆرسهتمهستىن، مهمنۇنلۇق بىلهن قوبۇل قىلىش

  .  ئالدىدا ئهھده بىلدۈرگهنلىكىڭدۇرهللاھهققىده 

  :  دهيدۇ تهئاال مۇنداقهللا

فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا  ﴿
  ﴾ مما قَضيت ويسلِّموا تسليما

تاالشقا  -ئۇالر ئۆز ئارىسىدىكى ده، پهرۋاردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى! )ئى مۇھهممهد(﴿ 

ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكۈمىڭگه ئۇالرنىڭ ، نى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغىچهسې

دىللىرىدىكى قىلچه غوم بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋه ئۇالر پۈتۈنلهي بويسۇنمىغىچه ئىمان ئېيتقان 

  )65، نىسا( ﴾ بولمايدۇ

دىن ۋه رهسۇلۇلالنىڭ سۈننىتى«: ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىدا مۇنداق دهيدۇ

 مهيلى دىن هللاچۈنكى ، ئىتىدىن چىقىپ كهتكۈچىلهرنىڭ ھېچقايسىسى مۇئمىن ئهمهسىشهر

تاالش قىلىشقان ئىشالرنىڭ ھهممىسىده رهسۇلۇلالنىڭ - ده، ياكى دۇنيا ئىشلىرىدا بولمىسۇن

ھۆكمىگه رازى بولمىغىچه ۋه ھهتتا ئۇنىڭ ھۆكمىگه قارىتا قهلىبلىرىده قىلچىلىك سىقىلىش 

ھېچكىمنىڭ مۇئمىن بواللمايدىغانلىقى ھهققىده ئۆزىنىڭ مۇقهددهس زاتى ، ۈگىمىگىچهت، بولسىمۇ

     ».بىلهن قهسهم قىلدى

مهيلى تارماق ،  كىشىلهرنىڭ نېگىزلىك مهسىلىلهردههللا« : مۇنداق دهيدۇمۇقهييئىبنى 

را ده  ئا- ئۆز، مهيلى دۇنيا ئىشلىرىدا ۋه مهيلى ئاخىرهت ھۆكۈملىرىده بولمىسۇن، مهسىلىلهرده

چه ئۇالرنىڭ ئىمانىنىڭ ىده رهسۇلۇلالنى ھۆكۈمران قىلمىغۇتاالش قىلىشقان ئىشالرنىڭ ھهممىس

 يهنه هللا .قهتئى يوق ئىكهنلىكى ھهققىده ئۆزىنىڭ مۇقهددهس زاتى بىلهن كۈچلۈك قهسهم قىلىدى

لىشى ئۇالرنىڭ قهلىبلىرىدىكى سىقىلىش تۈگىمىگىچه ئۇالرنىڭ رهسۇلۇلالنىڭ ھۆكۈمىنى قوبۇل قى

سهۋهپ ،  شۇنداقال بۇنىڭغا يهنه تاالشماستىن.بىلهنال مۇئمىن بواللمايدىغانلىقىنى تهكىتلىدى



 - 34 -

چه ئۇالرنىڭ يهنىال مۇئمىن سۈپىتىگه ئىگه ۇكۆرسهتمهستىن پۈتۈنلهي تهسلىم بولۇش قوشۇلمىغ

  . »دىلمايدىغانلىقى ھهققىده قهسهم قىلبوال

 ﴿نمؤلَا منٍ ومؤما كَانَ لمو مرِهأَم نةُ مريالْخ مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ة
  ﴾ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا

لهرنىڭ مۇئمىنئايال -ئهر،  ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغداهللا﴿ 

 ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان هللايهنى (ارلىقى بولمايدۇئۆز ئىشىدا ئىختىي

 ۋه ئۇنىڭ هللاكىمىكى ، )ھېچ ئادهمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ، ئىكهن

  . )36، ئهھزاپ( ﴾ ھهقىقهتهن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ، پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلسا

نىڭ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ھۆكمىگه رازىمهنلىك هللاالرنىڭ ئايال- ئهرمۇئمىن، دېمهك

 ۋه ئۇنىڭ هللا ئهگهر ئۇالر .بىلهن تهسلىم بولۇشتىن باشقا تالالش ئهركىنلىكى بولمايدۇ

 ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ھۆكمىنى بىر چهتكه هللا، پهيغهمبىرىنىڭ ئېنىق ھۆكمى بولغان ئىشالردا

كۆپ سانلىق ، راتچىالرنىڭ ئۇسۇلى بويىچه دىمككافىرئۇنى بۆگۈنكى ، قايرىپ قويۇپ

خالىمايدىغانالرنىڭ ، كىشىلهرنىڭ ئاۋاز بېرىشىگه قويۇش ياكى خااليدىغانالرنىڭ قول كۆتىرىشى

قول كۆتۈرمهسلىكى بىلهن كۆپ سانلىقالرنىڭ خاھىشىغا تاپشۇرۇش يولى بويىچه ھهل قىلماقچى 

  .  ئهمهسمۇئمىنرگىزمۇ بولغان كىشىلهر قۇرئانى كهرىمنىڭ ئىسپاتى بىلهن ھه

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿ كا أُولَئمو كذَل دعب نم مهنم لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعولِ وسبِالرو ا بِاللَّهنقُولُونَ َآميو
نِنيمؤبِالْم ﴾  

، ۋه ئىتائهت قىلدۇقغا ۋه پهيغهمبهرگه ئىمان ئېيتتۇق هللا) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر﴿ 

ئۇالردىن بىر جامائه ) لېكىن ئهمىلى ھاياتىدا، يهنى ئۇالر بۇنى تىلىدا دهۋا قىلىدۇ(، دېيىشىدۇ

 . ئۇالر ھهقىقهتهن مۇئمىن ئهمهس.يۈز ئۆرۈيدۇ) شهرىئهت ھۆكۈمىدىن(شۇنىڭدىن كېيىن 

  )47، نۇر( .﴾ دۇيهنى ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىدىكى دهۋالىرىنى ئۇالرنىڭ ئهملىيتى ئىنكار قىلى(

، بولساىدىكى ئايهتته مۇناپىقالرنىڭ سۆزلىرى بىلهن قىلىمىشلىرى بايان قىلىنغان يوقۇر

  :مىنلهرنىڭ سۆزلىرى بىلهن قىلىمىشلىرى بايان قىلىنىدۇتۆۋهندىكى بۇ ئايهتته مۇئ
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﴿ حيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا د نِنيمؤلَ الْما كَانَ قَوما إِننعمقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُم
  ﴾ وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

غا ۋه ئۇنىڭ هللائۇالر ، مۇئمىنلهرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن) پهيغهمبهر(﴿ 

مانا ، ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق دېيىشلىرى كېرهك: پهيغهمبىرىگه چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر

  . )51، نۇر( ﴾  كىشىلهر مهقسهتكه ئېرىشكۈچىلهردۇرشۇنداق

بىرلىككه ، تاالش قىلىشقان- ئارا ده-دهپ شاھادهت ئېيتقانلىق ئۆز »حممد رسول اهللا«

سانلىقنىڭ ئاۋاز بېرىشىگه  ياكى كۆپ، كېلهلمىگهن ئىشالرنى خهلقنىڭ تاللىشىغا سۇنۇش ئهمهس

رار چىقىرىشىغا سۇنۇش ئهمهس ۋهياكى باشقا گوروھالرنىڭ قا- ياكى مهلۇم پارتىيه، قويۇش ئهمهس

غا ۋه ئۇنىڭ سۈننىتىگه پهيغهمبهر بهلكى ، ئىنسانالرنىڭ پىكرىگه مۇراجىئهت قىلىش ئهمهس

 هللائېلىپ كهلگهن شهرىئهتنىڭ ھۆكمىگه مۇراجىئهت قىلىش ھهققىده  پهيغهمبهر ، سۇنۇش

   : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا .ئالدىدا ئهھده بىلدۈرگهنلىكتۇر

يا أَيها الَّذين َآمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في  ﴿
ت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الَْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت متولِ إِنْ كُنسالرو إِلَى اللَّه وهدٍء فَريأْوِيلًاش ﴾  

پهيغهمبهرگه ۋه ئۆزهڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت ، غاهللا! ئى مۇئمىنلهر﴿ 

غا ۋه ئۇنىڭ هللابۇ توغرىدا ، ئهگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، قىلىڭالر

) ھهقىقى (غا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه هللائهگهر سىلهر ، پهيغهمبىرىگه مۇراجهت قىلىڭالر

نىڭ كىتابىغا ۋه پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه مۇراجهت هللايهنى ( بۇ .شىنىدىغان بولساڭالرئى

  . )59، نىسا( ﴾ .گۈزهلدۇرنهتىجه ئېتىبارى بىلهن ، سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر) قىلىش

نىڭ كىتابىغا ۋه هللائىختىالپلىق ئىشالرنىڭ ھهممىسىده ، بۇ ئايهت شۇنى كۆرسىتىدۇكى 

غا ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ مۇھىم شهرتلىرىدىن بىرى هللاگه مۇراجهت قىلىش پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتى

 سۈننىتىدىن نىڭپهيغهمبهر نىڭ كىتابىدىن ياكى هللابارلىق ئىشالردىكى ھۆكۈمنى ، بولۇپ

  . بهلكى باشقا ياقالردىن ئالغان كىشىلهرنىڭ ئىمانى قۇبۇل قىلىنمايدۇ، ئالماي

 ھېچقانداق بىر سۆزنى ياكى ھۆكۈمنى  دهپ شاھادهت ئېيتقانلىقىڭ»حممد رسول اهللا«

ھېچقانداق بىر كىشىنى ،  سۆزىنىڭ ۋه ھۆكمىنىڭ ئۈستىگه قويماسلىقنىڭپهيغهمبهر 
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 مۇنداق تهئاالهللا . ئالدىدا ۋهده بهرگهنلىكىڭدۇرهللا ئالدىغا قويماسلىق ھهققىده نىڭپهيغهمبهر 

   :دهيدۇ

﴿ وا بمقَدوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي ني* 
 كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي

  ﴾ م وأَنتم لَا تشعرونَلبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُ

ھېچقانداق بىر ئىشنى (نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا هللانىڭ ۋه هللاسىلهر ! لهرمۇئمىنئى ﴿ 

ئاڭالپ ) سۆزۈڭالرنى( ھهقىقهتهن هللا، دىن قورقۇڭالرهللا، ئالدى بىلهن قىلماڭالر) ۋه سۆزنى

رهسۇلۇلالغا ! (لهرمۇئمىن  ئى*بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) نىيىتىڭالرنى ۋه ئهھۋالىڭالرنى(، تۇرغۇچىدۇر

سىلهر  .ىڭ ئاۋازىدىن يوقۇرى قىلماڭالرئاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرن) سۆز قىلغان چېغىڭالردا

يوقۇرى ) توۋالپ(پهيغهمبهرگه ، يوقۇرى ئاۋازدا سۆزلهشكهندهك) توۋالپ(بىرىڭالر بىلهن -بىر

ياخشى ) قىلغان(، ئۆزلىرىڭالر تۇيماستىن) ئۇنداق قىلساڭالر(، ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر

  . )2-1، راتۇھۇج (﴾ .ئهمهللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ

 نىڭپهيغهمبهر غا گهپ قىلغاندا پهيغهمبهر ، يۇقۇرىقى ئايهتنىڭ مهزمۇنىغا ئاساسهن

پهقهت يوقۇرى ئاۋازدا گهپ قىلغانلىقى ، نىڭرئاۋازىدىن يوقۇرى ئاۋازدا گهپ قىلغان كىشىله

. ن ھالدا ئهمهللىرىنىڭ بىكار بولۇپ كېتىشىنىڭ خهۋپى بولغانىكهنئۈچۈنال ئۆزلىرى سهزمىگه

 نىڭپهيغهمبهر ھۆكمىنى ياكى باشقىالرنىڭ سۆزىنى ۋه ھۆكمىنى ، ئۇنداقتا ئۆزىنىڭ سۆزىنى

، شۈبھىسىزكى.!سۆزىنىڭ ياكى ھۆكمىنىڭ ئۈستىگه قويغان كىشىلهرنىڭ ئهھۋالى نېمه بوالر؟

ھالبۇكى ئهمهللهرنى ، ۇپ كېتىشىنىڭ خهۋپى تېخمۇ چوڭدۇربۇالرنىڭ ئهمهللىرىنىڭ بىكار بول

  . رىال بىكار قىلىۋېتىدۇ ۋه كۇفشېرىك

 ناملىق كىتاۋىدا يوقۇرىدىكى ئايهت ھهققىده توختۇلۇپ »ئۆتكۈر شهمشهر«بنى تهيمىيه ىئ

سىلهر سهزمىگهن ھالدا ئهمهللىرىڭالرنىڭ بىكار بولۇپ ، يوقۇرىدىكى ئايهتته«: مۇنداق دهيدۇ

سىلهر ، ىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىڭ ئاۋازىدىن يوقۇرى قىلماڭالركېت

، پهيغهمبهرگه يوقۇرى ئاۋازدا گهپ قىلماڭالر، بىرىڭالر بىلهن يوقۇرى ئاۋازدا پاراڭالشقاندهك- بىر

ئۆلۈپ  چۈنكى ئىمان بىلهن .ئاندىن ئهمهللهر بىكار بولىدۇ،  بولغاندىالكافىر پهقهت .دېيىلگهن
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يهنىال ، ئهگهر دوزاخقا كىرىپ قالغان تهقدىردىمۇ، كهتكهن كىشى مۇقهرهر ھالدا جهننهتكه كىرىدۇ

، مۇبادا ئۇنىڭ ھهممه ئهمهللىرى بىكار بولۇپ كهتكهن بولسا ئىدى. ئۇنىڭدىن جهننهتكه چىقىدۇ

نى پهقهت  ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهمهللهر.ئۇنىڭ جهننهتكه كىرىشى ئهسال مۇمكىن بولمىغان بوالتتى

ھالبۇكى ئهمهللهرگه بىر ، قارىشى بولغان نهرسىال بىكار قىلىۋېتىدۇ- ئۇنىڭغا بىر پۈتۈن قارىمۇ

 ئاۋازىدىن ئۈنلۈك نىڭپهيغهمبهر ، مهكېد. ىرلىقتۇرفپۈتۈن قارىشى بولغان ئامىل پهقهتال كۇ

 بولۇپ ىركافشىنىڭ  ئۈنلۈك ۋاقىراپ گهپ قىلغان كىغاپهيغهمبهر ، ئاۋازدا پاراڭ قىلغان

 چۈنكى .پى ۋه ئېھتىماللىقى ناھايىتى كهسكىن تۈرده مۇئهييهنلهشتۇردىكېتىشىنىڭ خهۋ

، ئىززهت قىلىشقا، يۈكسهك دهرىجىده ھۆرمهت قىلىشقا پهيغهمبهر ، ىگه مهلۇمكىھهمم

شۇنداقكهن ئۇنىڭغا يوقۇرى ، گىشلىك كىشىدۇر ئهدهپ بىلهن مۇئامىله قىلىشقا تېئۇلۇغالشقا ۋه

ا گهپ قىلىش گهرچه قهستهن بولمىسىمۇ ئۇنىڭغا ئازار يهتكۈزۈپ قويىشى ۋه ئۇنى كۆزگه ئاۋازد

لدا يۈز بهرگهن ئهدهپسىزلىكتىن  ئهمدى مهقسهتسىز ھا.ئىلمىغانلىق بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

ئۇنداقتا ئهتهي ۋه ،  قىلغان ئىكهنكافىرلىپ ئازار يهتكۈزۈش ۋه مهنسىتمهسلىك كىشىنى كې

 !ئهلۋهتته، لىق بولىدۇكافىرئېغىر ا ئازار يهتكۈزۈش ۋه مهنسىتمهسلىك تېخىمۇ مهقسهتلىك ھالد

﴾ .  

ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر «:  ناملىق كىتابىدا مۇنداق دهيدۇ»ئهلئهئالم« قهييىمئىبنى 

ئهلهيھسساالمنىڭ ئاۋازىدىن ئۈنلۈك ئاۋازدا گهپ قىلىشى ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنىڭ بىكار بولۇپ 

ئۇنداقتا ئۇالرنىڭ ، سهۋهپ بولغان ئىكهن)  بولۇپ كېتىشىگه كافىررنىڭ يهنى ئۇال(كېتىشىگه 

سىياسىئونلىقلىرىنى ، ىقىشلىرىنىشهخسى قىز، ئهقلى يهكۈنلىرىنى، ىشهخسى كۆز قاراشلىرىن

، ئېلىپ كهلگهن دىننىڭ ئۈستىگه پهيغهمبهر دانىشمهنلىكلىرىنى ، ۋه بىلىملىرىنى

 ئهجهبا بۇالرنىڭ ئهمهللىرى بىكار بولۇشقا !نىڭ ئهھۋالىچۇ؟ قويغان كىشىلهرئهقىدىنىڭ ئۈستىگه

  . »!تېخىمۇ مۇناسىپ ئهمهسمۇ؟)  بولۇشقاكافىريهنى بۇالر (

: مۇنداق دهيدۇ)  بۇ كىشىگه رهھمهت قىلسۇنهللا(ئۇستاز مۇھهممهد ئىبنى ئهبدۇلۋاھاب 

بولۇپ ئۇنىڭ قېنى ئۇ كافىر ، بىلهن ئوخشاش ئورۇنغا قويسا پهيغهمبهر  بىر ئادهمنى كىمىكى«

  . »ئىككى شاھادهت بىلهن نامازمۇ ئۇنىڭغا مهنپهئهت قىلمايدۇ، ۋه مېلى ھاالل بولىدۇ
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بىلهن ئوخشاش ئورۇندا قويغان ئادهم ھهققىده  پهيغهمبهر بىر كىشىنى ، دېمهك

ئۇنداقتا بىر كىشىنى ، مۇھهممهد ئىبنى ئهبدۇلۋهھھاب يوقۇرىدىكى سۆزنى قىلغان ئىكهن

ىنىشى ۋه نېمه دىن يوقۇرى ئورۇنغا قويغان ئادهم ھهققىده قانداق ھۆكۈم قىل  پهيغهمبهر

  . !دېيىلىشى مۇمكىن؟

دهپ شاھادهت ) نىڭ ئهلچىسدۇرهللامۇھهممهد ئهلهيھىسساالم  (»حممد رسول اهللا«

نىڭ مهنىسى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغىال ئهگىشىش ئۇنىڭغىال بويسۇنۇش ۋه ئۇنىڭدىن يتقانلىقئې

باشقىالرغا ئهگىشىشكه توغرا كهلگهنده ئۇنىڭ مۇھهممهد ،  ئهگهشمهسلىكباشقىغا

مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئۇيغۇن ، ئهلهيھىسساالمغا ئهگهشكهنلىكى ئېنىق بولغان

 ئهمما مۇھهممهد .غا ئهھده بهرگهنلىكتۇرهللابولغان ئهھۋالدا ئاندىن ئهگىشىش ھهققىده 

 سۈننىتىگه خىالپلىق قىلىغان كىشىگه نىڭپهيغهمبهر لغان ۋه ئهلهيھىسساالمغا ئاسىيلىق قى

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا، ئىتائهت قىلىشقا قهتئى بولمايدۇ

 ﴿يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن ﴾  

ماڭا ، نى دوست تۇتساڭالرهللائهگهر سىلهر  :ئېيتقىنكى) ئۇالرغا! مهدئى مۇھهم(﴿ 

، ىرهت قىلىدۇفگۇناھلىرىڭالرنى مهغ) ئۆتكهنكى(،  سىلهرنى دوسىت تۇتىدۇهللا، ئهگىشىڭالركى

  )31،  ئىمرانىئال( .﴾ ھرىباندۇرناھايىتى مې،  قىلىغۇچىدۇمهغفىرهت ناھايىتى هللا

نىڭ ۋه بهندىنىڭ پهرۋهردىگارىنى ياخشى شى كۆرگهنلىكىنىڭ بهندىسىنى ياخهللا، دېمهك

ئهگىشىشكه بېقىپ ،  ئهگهشكهنلىكىدۇرغاپهيغهمبهر كۆرگهنلىكىنىڭ ئاالمىتى ئۇنىڭ 

ئارا -  مۇھهببهت بىلهن ئهگىشىش ئۆز.مۇھهببهتكه بېقىپ ئهگىشىش بولىدۇ، مۇھهببهت بولىدۇ

هشمىگهنلىكى ئۇنىڭ  ئهسال ئهگغاپهيغهمبهر بىر كىشىنىڭ ...بىرسى بىرنى شهرت قىلىدۇ

ئۆز ياراتقۇچىسىنى قىلچىلىكمۇ ياخشى كۆرمهيدىغانلىقىنىڭ ھهمده ياراتقۇچىسىنىڭمۇ ئۇنى 

 ھالبۇكى ياراتقۇچىسىغا ھېچقانداق .قهتئى ياخشى كۆرمهيدىغانلىقىنىڭ روشهن ئىسپاتىدۇر

  . مۇھهببىتى بولمىغان كىشى ھهرگىزمۇ مۇئمىن بواللمايدۇ

ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ «: غان بىر ھهدىسته مۇنداق دىيىلگهنجابىردىن رىۋايهت قىلىن

! نىڭ ئهلچىسىهللائى  ‹: قېشىغا تهۋراتنىڭ بىر نۇسخىسىنى ئېلىپ كېلىپنىڭپهيغهمبهر 
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 ھېچقانداق ئىپاده بىلدۈرمهي نىڭپهيغهمبهر  .دىېد، ›بۇ تهۋراتنىڭ بىر نۇسخىسى ئىكهن

 چىرايى نىڭپهيغهمبهر غهزهپتىن ، شلىدىجىم تۇرغانلىقىنى كۆرگهن ئۆمهر ئۇنى ئوقۇشقا با

 نىڭپهيغهمبهر  1!ئۆلگۈر‹:  بۇنى كۆرگهن ئهبۇبهكرى ئۆمهرگه.ئۆزگىرىپ كهتكهن ئىدى

 چىرايىغا قاراپ نىڭپهيغهمبهر  شۇنىڭ بىلهن ئۆمهر .دىېد، ›!چىرايىغا قارىمامسهن؟

غا سېغىنىپ پاناھ هللانىڭ ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ غهزهپ قىلىشىدىن هللا‹): چۆچىگهن ھالدا(

ئىسالمنىڭ دىنىمىز بولغانلىقىدىن  ۋه ، نىڭ  پهرۋهردىگارىمىز بولغانلىقىدىنهللا .تىلهيمهن

 .دىدې، ›!ىمىز بولغانلىقىدىن مهمنۇنمىزمۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ  پهيغهمبىر

ۇسا مۇبادا م،  بىلهن قهسهمكىهللامۇھهممهدنىڭ جېنى قولىدا بولغان ‹ :پهيغهمبهرئهلهيھىسساالم

توغرا يولدىن ئېزىپ ، سىلهر مېنى قويۇپ ئۇنىڭغا ئهگىشىپ كهتكىنىڭالردا، ئاراڭالردا بولۇپ

،  مۇبادا مۇسا ھايات بولۇپ مېنىڭ  پهيغهمبهرلىكىمنى تاپقان بولسا ئىدى.كهتكهن بوالتتىڭالر

  2.﴾ دىدې، ›ئۇ ماڭا ئهگهشكهن بوالتتى

نىڭ  پهيغهمبىرى بولغان مۇسا هللا مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى قويۇپ: مهن دهيمهنكى

، يوقۇرىدىكى سۆزنى قىلغان ئىكهن پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمغا ئهگهشكهنلهر ھهققىده  

گۈللىنىش ، نى ۋه ئۇنىڭ تهلىملىرىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ پهيغهمبهر ئۇنداقتا  

مۇسۇلمانالرنىڭ  ...لىرىغاپارتىيىسىگه ۋه ئۇنىڭ تاغۇتلىرىغا ياكى كومپارتىيهگه ياكى ئۇنىڭ تاغۇت

راتچىالر دىمۇك، مىللهتچىلهر پارتىيىسى، ىيۇرتلىرىدا كهڭ تارقالغان سوتسىيالىسىتالر پارتىيىس

گوروھالرغا ۋه ، دىگهندهك پارتىيه...لىبرالىستالر پارتىيىسى ۋه ئىلمانىزىم پارتىيىسى، پارتىيىسى

ئۇنداق ، شۈبھىسىزكى.!لىشى مۇمكىن؟ئۇالرنىڭ تاغۇتلىرىغا ئهگهشكهنلهرنىڭ ھۆكىمى نېمه بو

، دهپ شاھادهت ئېيتسىمۇ »حممد رسول اهللا«كىشى ئۆزىنى مۇسۇلمان دهپ دهۋا قىلسىمۇ ۋه ئېغىزدا 

ېچقانداق ئۇنىڭ ئىسالمدا ھ، گهن ھۆكۈمگه تېخىمۇ مۇناسىپتۇرئۇ توغرا يولدىن ئازغان دې

  . !نېسىۋىسى يوق

                                                
 . ت-بۇ ئهرهبلهرنىڭ تىلىغا جارى بولۇپ كهتكهن ئادهت سۆزى بولۇپ قارغىش مهنىسىده ئهمهس 1
 . بهت-82 تهۋھىد توپلىمى، 2
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ئۇنىڭغا ، نى پهيغهمبهر قنىڭ مهنىسى دهپ شاھادهت ئېيتقانلى »حممد رسول اهللا«

، ئاناڭدىن- ئاتا، مېلىڭدىن، نىڭغا ئىتائهت قىلىشنى جېنىڭدىنئۇئهگىشىشنى ۋه 

تۇققانلىرىڭدىن ۋه پۈتۈن دۇنيادىن ئارتۇق ۋه چوڭقۇر -ئۇرۇق، دىنڭخوتۇنلىرى، لىرىڭدىنىبال

  . ياخشى كۆرۈش ھهققىده ئهھده قىلغانلىقىڭدۇر

  :دۇ تهئاال مۇنداق دهيهللا 

قُلْ إِنْ كَانَ َآباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها ﴿ 
 هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتو

نيقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت ﴾  

، خوتۇنلىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئېيقىنكى﴿ 

اي قېلىشتىن ئاقم، ماللىرىڭالر-تاپقان پۇل، )ھهمده ئۇالردىن باشقىالر(تۇققانلىرىڭالر  -ئۇرۇق

نىڭ هللا، دىنهللاياخشى كۆرىدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن ، قورىققان تىجارىتىڭالر

يهنى شۇالر بىلهن بولۇپ (نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا هللاپهيغهمبىرىدىن ۋه 

يهنى (نىڭ ئهمرى هللائۇ ھالدا سىلهر تاكى ، )نىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسهڭالرهللاكېتىپ 

نىڭ دىنىدىن چىقىپ هللايهنى ( پاسىق قهۋمنى هللا، كهلگۈچه كۈتۈڭالر) ڭ ئازابىنىهللا

  . )24، تهۋبه( ﴾ ھىدايهت قىلمايدۇ) كهتكۈچىلهرنى

پهيغهمبهر ، دىن رىۋايهت قىلىنغان بىر سهھىھ ھهدىسته دىيىلىشىچه پهيغهمبهر    

 لىسىدىن ۋه پۈتۈن با، ئانىسىدىن- ئاتاسىلهرنىڭ بىرىڭالرغا مهن ئۇنىڭ« :مۇنداق دېگهن

بۇخارى ۋه ( .﴾  بولغان بولمايدۇمۇئمىن  ھهرگىز ئۇ، كىشىلهردىن سۆيۈملۈك بولمىغۇچه

  . )مۇسلىم

مۇنداق  پهيغهمبهر ، ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان يهنه بىر ھهدىسته دېيىلىشىچه

ۇنياسىدىنمۇ د-مال، مهن ئۇنىڭغا ئۇنىڭ ئائىلىسىدىنمۇ، ھهر قانداق بىر بهنده ئۈچۈن« :دېگهن

  . ﴾  بولمايدۇمۇئمىنئۇ ، ۋه پۈتۈن ئادهملىرىدىنمۇ سۆيۈملۈكراق بولمىغۇچه

 پهيغهمبهر بىز « :ئۇ مۇنداق دهيدۇ، ئابدۇلال ئىبنى ھىشامدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه
 :ئۇمهر ئىبنى خهتتاب .ئۇ ئۇمهر ئىبنى خهتتابنىڭ قولىنى تۇتىۋالغان ئىدى، بىلهن بىرگه ئىدۇق
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، ›مهن سېنى جېنىمدىن باشقا ھهممه نهرسىدىن بهكراق ياخشى كۆرىمهن! ئهلچىسى نىڭهللائى ‹

مهن ساڭا ،  بىلهن قهسهمكىهللاجېنىم قولىدا بولغان ! ياق‹ :ئۇنىڭغا پهيغهمبهر . دىېد

 بولغان مۇئمىنجېنىڭدىنمۇ سۈيۈملۈكراق بولمىغۇچه ماڭا سادىق بولغان ۋه مۇكهممهل 

ئهمدى سهن ماڭا جېنىمدىنمۇ ،  بىلهن قهسهمكىهللا‹ :ى خهتتاب ئۇمهر ئىبن.دىېد، ›بولمايسهن

  . )بۇخارى(﴾ .دىدې، ›!ئۇمهر، ئهمدى بولدى‹ : پهيغهمبهر  .دېگهنىدى، ›سۆيۈملۈكراق

ئهمدى .  دېگهن شاھادهتنىڭ مهنىلىرى ئهنه شۇالردىن ئىبارهتتۇر» حممد رسول اهللاهللا اال لها ال«

ئاشۇراالپسىزمۇ؟ ۋه شۇ شاھادهتنىڭ ئهھلىدىن سىز شۇ شاھادهتنىڭ مهنىلىرىنى ئىشقا 

نىڭ ھېساپ ئېلىشىغا دۇچ كهلگهنده هللا، !بوالالپسىزمۇ؟ ئۆزىڭىزگه ئهستايىدىل قاراپ بېقىڭ

ز ئۆزىڭى-پۇشايمىنىڭىز پايدا بهرمهيدىغان كۈن كېلىشتىن بۇرۇن ئۆزىڭىزدىن، پۇشايمان قىلىپ

  . !ئوبدانراق ھىساپ ئېلىپ بېقىڭ

  

  

*       *       *       *       *  
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  ئىبادهت-3
  )قۇلچىلىق قىلىش(

  
 ئۇالرنىڭ گه ئۆز بهندىلىرىتهئاالهللا، شۇنى بىلىشىڭىز كېرهككى! نىڭ بهندىسىهللائى 

ئۇالر ، ھاياتتا ماڭىدىغان يولىنى يورۇتۇپ بهرمهستىن، ياشاش غايىسىنى كۆرسىتىپ بهرمهستىن

ياخشى بىلهن ، شۇنداقال ھهق بىلهن باتىلنى، ىنئۈچۈن يول بهلگۈلىرىنى بهلگىلهپ بهرمهست

دۇنيا ۋه ئاخىرهتنىڭ ياخشىلىقىغا ، پهرۋهردىگارىنىڭ رازىلىقىغا، ياماننى پهرىقلهندۈرىدىغان

يېتهكلهيدىغان ئۆلچهملهرنى تۇرغۇزۇپ بهرمهستىن ئۇالرنى پىالنسىز ۋه مهقسهتسىز ياراتقان 

ۋه ئالى سۈپهتلىرىنىڭ مۇكهممهللىكىگه ئۇيغۇن نىڭ گۈزهل ئىسىملىرى هللابۇنداق قىلىش . ئهمهس

مهنىسىز ، هللاسۈپهتلهرنىڭ ئېگىسى بولغان -ھېچبىر نۇقسانسىز ئىسىم، چۈنكى. كهلمهيدۇ

، ئۇالرنىڭ ھاياتىنى نازارهت قىلمايدىغان، ئىش قىلىشتىن ياكى بهندىلىرىنى نىشانسىز يارىتىپ

ه ئىشالرنى سادىر قىلىشتىن مۇتلهق كارلىقىنى سۈرۈشته قىلمايدىغان بىمهنبئۇالرنىڭ جاۋا

  : بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا. خالىدۇر ۋه پاكتۇر

 فَتعالَى اللَّه الْملك الْحق لَا إِلَه *أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ  ﴿
  ﴾ إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِميِ

ئۆزهڭالرنى دهرگاھىمىزغا ، بىزنى سىلهر ئۆزهڭالرنى بىكارغا ياراتتى! ئى ئىنسانالر﴿  

ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ ،  ئۈستۈندۇرهللا - ھهق پادىشاھ*قايتۇرۇلمايدۇ دهپ ئويالمسىلهر؟

  . )116 -115، مۇئمىنۇن( ﴾ . ئۇلۇغ ئهرشنىڭ پهرۋهردىگارىدۇرهللا. يوقتۇر

 شۇ :ئۇبولسىمۇ، بهندىلىرىنى پهقهت بىرال غايه بىلهن ياراتقانكى هللا، بىلىشىڭىز كېرهككى

يىگانه دهپ ئېتىقاد قىلىشى ۋه بارچه قۇلچىلىقلىرىنى پهقهت شۇ –نى يهككه هللابهندىلىرىنىڭ 

ئىنساننىڭ يارىتىلىشىدىكى ۋه دۇنياغا ، دېمهك. غىال قىلىشىدىن ئىبارهتتۇرهللايىگانه 

ئۇنىڭغا ھېچنىمىنى ، غىال قۇل بولۇپ ياشاشهللاقهت  بىر غايه په-كهلتۈرلىشىدىكى بىردىن

  .  كهلتۈرمهسلىكتۇرشېرىك
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بۇ غايه يولىدا باشقا غايه ۋه ، غىال ئىبادهت قىلىش غايىلهرنىڭ غايىسى بولۇپتهئاالهللا

، مهيلى قانچىلىك چوڭ غايىلهر بولمىسۇن. ۋاستىلهرنىڭ ھهممىسى ئۆز قىممىتىنى يوقىتىدۇ

دىغا قويۇشقا ياكى ئۇنىڭغا بېرىلىپ كېتىپ بۇ ئاساسى غايىنى ئۇنى بۇ ئاساسى غايىنىڭ ئال

  . ئۇنتۇپ قېلىشقا قهتئى بولمايدۇ

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿وندبعيإِلَّا ل سالْإِنو الْجِن لَقْتا خمو ﴾  

 قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم) يهنى قۇلچىلىق(ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادهت ، جىنالرنى﴿  

  . )56، زارىيات( ﴾

بهلكى پۈتۈن مهۋجۇداتنى يارىتىشىدىكى ، نىڭ جىنالر بىلهن ئىنسانالرنىهللا، دېمهك

  . ئاساسى نىشانى ئۇالرنى ئۆزىگىال ئىبادهت قىلدۇرۇشتۇر

   : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿...انحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهداحا ووا إِلَهدبعيوا إِلَّا لرا أُممرِكُونَوشا يمع ه ﴾  

 پهقهت بىر ئىالھقا ئىبادهت قىلىشقا )پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق (ئۇالر)ھالبۇكى(...﴿ 

ھېچ مهبۇد ) دىن باشقاهللايهنى ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى (ئۇنىڭدىن باشقا، ئىدىبۇيرۇلغان 

رىك  ئۇالرنىڭ شېهللا، يوقتۇر) بهرھهقيهنى بهندىلهرنىڭ ئىبادهت قىلىشىغا ھهقلىق (

  . )31، تهۋبه( ﴾ كهلتۈرگهنلىرىدىن پاكتۇر

  : بۇھهقته يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاَء ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ ﴿ 
ةمالْقَي يند كذَلو ﴾  

تاغۇتنىڭ ، تاغۇتتىن(غىال قىلغان هللاپهقهت ) هنى قۇلچىلىقنىي(ئۇالر ئىبادهتنى ﴿  

غىال ئىبادهت قىلىشقا هللا) يالغۇز(پهقهت ھهق دىنغىال ئېتىقاد قىلغان ھالدا ، )دىنىدىن يۈز ئۆرۈپ

 ﴾ ئهنه شۇالر توغرا دىندۇر، )بۇيرۇلدى(زاكاتنى بېرىشكه، نامازنى ئادا قىلىشقا، بۇيرۇلدى

   . )5، بهييىنه(
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زاكاتنى بېرىشكه ، شقا بۇيرۇلدىناماز ئوقۇ﴿ ڭ يوقۇرىدىكى ئايهتتىكى نىتهئاالهللا 

دېگهن سۆزى ناماز ۋه زاكاتنىڭ ئىبادهت مهزمۇنىنىڭ سىرتىدىكى ئايرىم بىر ئىش  ﴾. يرۇلدىبۇ

بهلكى ناماز بىلهن زاكاتنىڭ ئىبادهت مهزمۇنى ئىچىدىكى ئاالھىده ، ئىكهنلىكىنى كۆرسهتمهستىن

  . سىتىدۇتۈر ئىكهنلىكىنى كۆر

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع ولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو ﴾  

، تاغۇتتىن يىراق بولۇڭالر، غا ئىبادهت قىلىڭالرهللا: بىز ھهقىقهتهن ھهر بىر ئۈممهتكه﴿ 

  . )36، نهھل( ﴾ .دهپ پهيغهمبهر ئهۋهتتۇق

  : مۇشۇ مهزمۇندا يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كلقَب نا ملْنسا أَرمو ﴾  

مهندىن : سهندىن ئىلگىرى ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسىگه! ئى مۇھهممهد﴿  

، ئهنبىيا( ﴾ .دهپ ۋهھىي قىلدۇق، ماڭىال ئىبادهت قىلىڭالر، الھ يوقتۇرباشقا ھېچبىر ھهقىقى ئى

25( .  

ئادهم ئاتىمىزدىن تارتىپ پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغىچه بولغان ، دېمهك

ئارلىقتا ئۆتكهن پۈتۈن پهيغهمبهرلهر ۋه ئهلچىلهرنىڭ بىردىنبىر ئاساسى ۋهزىپىسى كىشىلهرنى 

غىال قىلىشقا هللاقۇلچىلىقلىرىنى پهقهت ،  ئېتىقاد قىلىشقا ۋه ئىبادهتنىپهيېگانه د- نى يهككههللا

نىڭ بهندىلىرى ئىچىدىن كىمىكى ئىبادهت ۋه هللا، شۇنىڭغا ئاساسهن. دهۋهت قىلىشتۇر

 بىلهن قوشۇپ باشقا هللاياكى ، مهلۇم مهخلۇقاتالرغا قىلسا، غىال قىلمايهللاقۇلچىلىقلىرىنى يىگانه 

بۇنداق كىشىنى پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهگهشكۈچىسى دهپ ، الرغا قىلساباتىل مهئبۇدالرغا ۋه تاغۇت

  . قاراش ھهرگىزمۇ مۇمكىن ئهمهس

 :مۇنداق دېيىلگهن) غا نىسبهت بېرىلگهن ھهدىستههللايهنى (ھهدىس قۇددۇسىدا 

دۇنيانى كىشىلهرنىڭ ناماز ئوقۇشى ۋه زاكات - بىز مال: تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا، ھهقىقهتهنمۇ«

  . 1﴾ چۈشۈردۇقبېرىشى ئۈچۈن 

                                                
 .  ئهھمهد ۋه تىبرانىالر رىۋايهت قىلغان1
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دۇنيا بهندىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىغا - مال، بۇ ھهدىس شۇنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇكى

ناماز ئوقۇشلىرى ۋه زاكات ، قۇلچىلىق قىلىشتىن ئىبارهت ئاساسى غايىنى ئىشقا ئاشۇرۇشلىرى

سىز ، ئهھۋال شۇنداق ئىكهن! نىڭ بهندىسىهللائى . بېرىشلىرى ئۈچۈن نازىل قىلىنغان ۋاستىدۇر

ياكى ۋاستىلهرگه بېرىلىپ كېتىپ ،  ئايالندۇرۇپ قويۇشتىننى غايىگهۋاستى، ىنى ۋاستىگهغاي

غايىلهر ۋه بۈيۈك ...!ئاساسى غايىدىن خهۋهرسىز قېلىشتىن قاتتىق ئېھتىيات قىلىڭ

ئۇنى غايه تىكلهپ ياشاۋاتقان ، مهقسهتلهرنى قۇربان قىلىش ھىساۋىغا ۋاستىلهرگه غهرىق بولۇپ

  . !ھه-اياتتا نېمه دېگهن كۆپىئال ھكىشىلهر ر

نىڭ سىزنىڭ ئۈستىڭىزده ئىنتايىن بىر هللا، بىلىشىڭىز كېرهككى! نىڭ بهندىسىهللائى 

ئۆزىڭىزنىڭ ياكى ، ھېچقانداق بىر ھهققىنى بۇ ھهقنىڭ ئالدىغا قويۇشقا، ئۇلۇغ ھهققى بولۇپ

چۈنكى . باشقىالرنىڭ ھهقلىرىنى دهپ بۇ ھهقنى ئهستىن چىقىرىپ قويۇشقا قهتئى بولمايدۇ

نىڭ ھهققى ھهممىنىڭ هللا، ئۇنىڭ ئۈستىده ھهق بولمايدۇ، نىڭ ھهققى ھهممىدىن ئۈستۈنكىهللا

ئۇنداقتا سىزنىڭ ئۈستىڭىزدىكى . ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان ھهق بولمايدۇ، ئالدىدا تۇرىدۇكى

نىڭ سىزنىڭ ئۈستىڭىزدىكى ھهققى سىزنىڭ پۈتۈن ئىبادهتلهرنى هللا، نىڭ ھهققى نېمه؟هللا

 شېرىكئۇنىڭغىال قۇل بولۇپ ئۆتىشىڭىز ۋه ئۇنىڭغا ھېچنهرسىنى ، قىلىشىڭىزئۇنىڭغىال 

  . كهلتۈرمهسلىكىڭىز

، ئى مۇئاز«: ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ، ھهدىسته مۇئاز ئىبنى جهبهلنىڭ رىۋايهت قىلىشىچه

 ۋه هللا« :ئۇ،  دېگهنده»نىڭ بهندىلىرى ئۈستىدىكى ھهققىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟هللا

ئىبادهتلهرنى «: جاۋاپ بېرىپ پهيغهمبهر .  دېگهن»يغهمبىرى ئوبدان بىلىدۇئۇنىڭ په

 ئۈستىدىكى هللائۇنداقتا بهندىلهرنىڭ . رىك قىلماسلىقئۇنىڭغا ھېچنىمىنى شې، غىال قىلىشهللا

ۇنىڭ پهيغهمبىرى ئوبدان  ۋه ئهللا« :ئۇ، دېگهنده»ھهققىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟

 شېرىكغا هللايهنى (ئۇالرنى « :يهنه ئۆزى جاۋاپ بېرىپ پهيغهمبهر . گهندې »بىلىدۇ

  .1ن دېگه»ئازاپلىماسلىق) كهلتۈرمىگهن بهندىلهرنى

  .  كهلتۈرمىگۈچىلهرنىڭ ئاخىرهتتىكى مۇكاپاتىدۇرشېرىكغا هللائهلۋهتته بۇ  

                                                
 .  بۇخارى ۋه مۇسلىم بىرلىككه كهلگهن ھهدىس1
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رىك غا شېهللائىبادهتلىرىده -ئهمهل، نيېگانه دهپ ئېتىقاد قىلغا- نى يهككههللائهمما 

نىڭ ھهققىنى جايىدا ئادا قىلغان كىشىلهرنىڭ هللا :ه قىلىپ ئېيتقانداباشقىچ. كهلتۈرمىگهن

قۇدرهتكه ئېگه -نىڭ ئۇالرنى ھاكىميهتكه ۋه كۈچهللادۇنيادىكى مۇكاپاتى ۋه سهمهرىسى بولسا 

ئۇالرنىڭ ئهنسىز خاتىرجهمسىز ھاياتىنى تېنىچ ۋه خاتىرجهم ھاياتقا ئايالندۇرۇپ . قىلىشىدۇر

   :اق دهيدۇ بۇ ھهقته مۇندهللا. بېرىشىدۇر

 ﴿ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منَآم ينالَّذ اللَّه دعو
وخ دعب نم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملقَب نم يننِي الَّذوندبعا ينأَم هِمف

  ﴾ لَا يشرِكُونَ بِي شيئًا

ئۇالردىن ،  ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهرگههللا﴿ 

ئۇالر ، ئۇالرنىمۇ چۇقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى، بۇرۇن ئۆتكهنلهرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندهك

هھكهم قىلىپ بېرىشنى ۋه ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇست

ماڭا ھېچنهرسىنى شېرىك . ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىلىدۇ. ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋهده قىلدى

  . )55، نۇر( ﴾ .كهلتۈرمهيدۇ

نىڭ يوقۇرىدىكى ۋهدىلىرگه ۋه ئىنئاملىرىغا نائىل بولۇشنىڭ مۇھىم شهرتى هللا، دېمهك

شۇنىڭ ئۈچۈن . رىك كهلتۈرمهسلىكتۇرئۇنىڭغا ھېچنهرسىنى شې، لىشدهت قىغىال ئىباهللا

 - مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئاشۇ شهرتنى ئىشقا ئاشۇرماي تۇرۇپ ھاكىميهتنى قۇرماقچى ۋه كۈچ

سۇ ) ئالۋۇننى(قۇدرهتكه ئىگه بولماقچى بولغان كىشىلهر ئهمهلىيهتته چۆلده كۆرۈنگهن سهرابنى

ئۇنداقتا خهلقنىڭ . خىيالغا بېرىلگهن كىشىلهردۇر-چىدهك خامگۇمان قىلىپ ماڭغان تهشنا يولۇ

) يهنى ياراتقۇچىنىڭ(خوجايىنلىقىنى خالىقنىڭ ، ھۆكۈمرانلىقىنى) يهنى مهخلۇقالرنىڭ(

 شېرىكھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئۈستىگه قويىدىغان بۆگۈنكى دىمكراتىيهنىڭ مهسھۇالتلىرى بولغان 

مۇسۇلمانالرنى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلماقچى ، چىيولالر ئارقىلىق ئىسالمى ھاكىميهت قۇرماق

تېخمۇ نادان ۋه تېخىمۇ ، تهبىئكى ئۇالر تېخىمۇ ئازغۇن، شىلهرنى نېمه دىيىش كېرهك؟بولغان كى

  . خاتاالشقان كىشىلهردۇر
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 يولىدىكى ئىسالمى دهۋهت ساھهسىده ھهرىكهت قىلىۋاتقان دهۋهتچى قېرىنداشلىرىمىز هللا

، بۇ ئاساسلىق غايىدىن غاپىل بولماسلىقى، ا جهريانالردا بولمىسۇنمهيلى دهۋهت ۋهمهيلى باشق

كېيىن قىاللمايدىغان باشقا ئىشالر بىلهن بولۇپ -ھهققانىيهت ۋه ئۆزگهرتىش مىزانىنى ئىلگىرى

  . كېتىپ بۇ ئاساسى نۇقتىنى ئهستىن چىقىرىپ قويماسلىقى الزىم

ھهر قانداق بىر تېما ، ۇشىڭىزنىغا قويىتاغۇتالر سىزنىڭ ھهرقانداق بىر تېمىنى ئوتتۇر

ھهر قانداق تارماق مهسىلىلهر ئۈستىده مۇنازىره ئېلىپ ، ئۈستىده گهپ قىلىشىڭىزنى

بېرىشىڭىزنى ۋه ئۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئۈچۈن پايدىلىق بولغان ئىجابى پىكىرلهرگه دهۋهت 

سىزنى ، هرلىك بولساجهھهتته نهتىجىڭىز كۆرۈن ھهتتا بۇ، قىلىشىڭىزنى قۇبۇل قىاللىشى مۇمكىن

. سىزگه ئاالھىده ھوقۇق ۋه ئىمتىيازالرنى بېرىشى مۇمكىن، يېقىن ئادهملهردىن قىلىۋېلىشى

) يهنى قۇلچىلىق(زېمىندا بهندىلهرنىڭ ئىبادهت : لېكىن ئۇالر سىزنىڭ راستچىللىق بىلهن

ىزنى ويىشىڭئالنى ئوتتۇرغا قدېگهن سو، ياكى تاغۇتمۇ؟، مۇهللا ...هقلىق؟قىلىشىغا زادى كىم ھ

يهكۈن ، ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈشكه، مىندا ھۆكۈم چىقىرىشقازې. ھهرگىز قوبۇل قىاللمايدۇ

ياخشى بىلهن ياماننى ئايرىيدىغان ئۆلچهمنى ، تۈزۈم بهلگىلهشكه- قانۇن، چىقىرىشقا

زادى كىم ) نى بهلگىلهشكهھاالل بىلهن ھارام(رۇخسهت قىلىشقا ۋه چهكلهشكه ، بىكىتىشكه

گهن مهسىله ئۈستىده مۇنازىره تهلهپ قىلىشىڭىزغا ھهرگىزمۇ دې، ۇ؟ ياكى تاغۇتمۇ؟مهللا، ھهقلىق؟

  . سۈكۈت قىلمايدۇ

. . . . ! ياكى تاغۇتمۇ؟مۇهللانىدىغان كۈچ زادى كىم؟ ئۇالر زېمىندا شهرتسىز ئىتائهت قىلى

 ىمۇ؟ ياكى تاغۇتنىڭنىڭ قانۇنهللاگىشلىك بولغان قانۇن مىندا ئىنسانالر ئىجرا قىلىشقا تېزې

  . گهن مهسىله ئۈستىده پىكىر بايان قىلىشىڭىزنى ھهگىز قوبۇل قىاللمايدۇدې! قانۇنىمۇ؟

ئۇنىڭ ئۈچۈن ، ئۇنىڭ ئۈچۈن دوسىتلىشىپ، ئۇالر ھهم شهرتسىز ياخشى كۆرۈلىدىغان

ھوقۇق ۋه مهجبۇرىيهتلهر شۇنىڭ ئۈچۈنال تهقسىم قىلىنىدىغان كۈچ زادى ، دۈشمهنلىشىدىغان

ىگهن مهسىله ئۈستىده مۇنازىره ئېلىپ بېرىشىڭىزنى قهتئى قوبۇل مۇ؟ ياكى تاغۇتمۇ دهللا

  . قىاللمايدۇ
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مانا بۇ جىنايهتكار تاغۇتالر قۇبۇل قىاللمايدىغان يۇقۇرىدىكى مهسىلىلهر بولسا ئهمىلىيهتته 

مۇ ياكى تاغۇتمۇ؟ ھهقىقى ئىالھ زادى كىم؟ هللازېمىندا ئىبادهت قىلىنىدىغان ھهقىقى مهئبۇد كىم؟ 

بۇنى تاغۇتالر ھهقىقهتهن قۇبۇل . تاغۇتمۇ دېگهن سوئالنىڭ ئهينى مهنىلىرى ئىدىمۇ ياكى هللا

ئۇالر ساپ تهۋھىد ئهقىدىسىگه دهۋهت قىلغۇچىالرنى چهكلهش ۋه يۇقۇرىدىكى . قىاللمايدۇ

سوئالالرنى ئوتتۇرغا قويغۇچىالرنىڭ ئېغىزلىرىنى ئېتىش ئۈچۈن ئىنسان تهبىئتى قۇبۇل 

ئىنسانىيهتته چهكلهنگهن قهبىھ جىنايهتلهرنى ، شقاتىلهرنى قوللىنىلمايدىغان ۋهھشى ۋاسقىال

ئۇالرنىڭ . سادىر قىلىشقا ۋه قولىدىن كهلگهنلىكى زوراۋانلىقالرنى ئىشقا سېلىشقا ھامان تهيياردۇر

تۈرمه ۋه زىندانلىرىنىڭ تهۋھىد دهۋهتچىللىرى بىلهن توشۇپ كهتكهنلىكى بۇنىڭ پوالتتهك 

  . پاكىتىدۇر

غهمبهرلهرنىڭ دهۋهت يولىغا ئهگهشكهن دهۋهتچىلهرنىڭ بۇ ئاساسى مهسىلىنى لېكىن پهي

ئادالهت ۋه ئۆزگهرتىش مىزانىغا چوڭ تهسىر كۆرسىتهلمهيدىغان ، ھهل قىلماي تۇرۇپ ھهققانىيهت

! تارماق مهسىلىلهرگه ئاتالپ ئۆتۈپ كېتىدىغان ئىختىيارلىقى يوق، ئىككىلهمچى مهسىلىلهرگه

مۇ ياكى تاغۇتمۇ؟ دېگهن هللايهنى زېمىندا ھهقىقى مهئبۇد كىم؟ (سى مهسىله يهنه كېلىپ بۇ ئاسا

، باشقا ئىككىلهمچى مهسىلىلهرنى، كېسىل ھهل قىلىنمىسا- ئهڭ ئالدى بىلهن ئۈزۈل) مهسىله

  . تارماق ئهمهللهرنى ساغالم ۋه ئىزچىل ھالدا داۋامالشتۇرۇشتىن ئېغىز ئېچىش مۇمكىن ئهمهس

كېسىل ھهل قىلىش ئۈچۈن -  بولغان بۇ ئاساسى مهسىلىنى ئۈزۈل دهۋهتچىلهر ئهڭ مۇھىمشۇ

مهيلى قانچه ئۇزۇن ۋاقىت كېتىشىدىن قهتئنهزهر بۇ مهسىله ، ئۇزۇن مۇددهت كۈرهش قىلىشى

بۇ مهسىلىدىن باشقا ، ھهققىده مۇكهممهل ۋه يېتهرلىك بولغان ئىجابى جاۋاپقا ئېگه بولغانغا قهدهر

  . الزىممهسىلىلهرگه ئۆتۈپ كهتمهسلىكى 

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿ بِه رِكشلَا نو إِلَّا اللَّه دبعأَلَّا ن كُمنيبا وننياٍء بوس ةما إِلَى كَلالَوعابِ تتلَ الْكا أَهقُلْ ي
  ﴾  فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَشيئًا ولَا يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللَّه فَإِنْ تولَّوا

غا هللا، ادهت قىلىشغىال ئىبهللاپهقهت ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر! (ئى ئهھلى كىتاب﴿  

بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتهك -نى قويۇپ بىرهللا، رىك كهلتۈرمهسلىكھېچنهرسىنى شې
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. دېگىن، !ئهمهل قىاليلى) سىگهيهنى تهۋھىد كهلىمى(ھهممىمىزگه ئورتاق بولغان بىر سۆزگه 

بىزنىڭ مۇسۇلمان ) ئهھلى كىتاب(سىلهر ، )يهنى قۇبۇل قىلمىسا(ئهگهر ئۇالر يۈز ئۆرۈسه 

  . )64،  ئىمرانىئال( ﴾ .دهڭالر! ئىكهنلىكىمىزگه گۇۋاھ بولۇڭالر

 لهرنىڭ يهھۇدى ۋه ناساراالردىن ئىبارهت ئهھلى كىتابالر بىلهن قانداقمۇئمىنمانا بۇ ئايهت 

نىڭ ئۇالرغا هللانېمه ھهققىده سۆھبهتلىشىش ۋه قانداق دىئالوگالردا بولۇش ھهققىده ، سۆھبهتلىش

  . بهرگهن روشهن يوليۇرىقىدۇر

ئالدى بىلهن بىز ئهھلى كىتابنى ، لهرگه يوليۇرۇق بېرىپمۇئمىن بۇ ئايهتته بىز هللا

ھېچقايسىمىزنىڭ ، انيهنى ئۇنىڭ ئالدىدا ھهممىمىز باراۋهر بولغ(تاق بولغان رھهممىمىزگه ئو

ئاندىن . كېلىشكه چاقىرىشنى بۇيرۇيدۇ) بىرىمىزدىن ئارتۇقچىلىقى بولمىغان بىر كهلىمىگه- بىر

غا هللا، غىال ئىبادهت قىلىشىمىزهللاپهقهت ) يهنى تهۋھىد كهلىمىسىنىڭ(بۇ كهلىمهنىڭ 

ىمىز بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىق-نى قويۇپ بىرهللا،  كهلتۈرمهسلىكىمىزشېرىكھېچنهرسىنى 

 -بىر، بىرىمىزگه قانۇن تۈزۈپ بهرمهسلىكىمىز- نىڭ شهرىئتىنى قويۇپ بىرهللايهنى (

بۆگۈنكى دىمكراتىيه ، قىلمايدىغان ئىشلىرىنى بهلگىلهپ بهرمهسلىكىمىز، بىرىمىزنىڭ قىلىدىغان

شۇنداقال دىكتاتۇرا تۈزۈملىرى سايىسى ئاستىدىكى جهمئىيهتلهرگه ئوخشاش قىممهت 

دىن ) بىرىمىزگه تاڭماسلىقىمىز- هخالق ۋه قىممهت ئۆلچهملىرىمىزنى بىرئ، قاراشلىرىمىزنى

ئاندىن ئهگهر ئهھلى كىتابالر يوقۇرىقى كهلىمىگه . ئىبارهت ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

قورقۇپ ، خىجىل بولماستىن، بىزنىڭ قىلچه ئىككىلهنمهستىن، كېلىشنى رهت قىلسا

 ئىكهنلىكىمىزنى ئۇالرغا ئېالن قىلىشىمىزنى »مۇسۇلمان« ھالدا ئۆزىمىزنىڭ ئاشكارا، قالماستىن

  . بۇيرۇيدۇ

پهرۋهردىگارىمىزنىڭ مۇئمىنلهرگه ئهھلى كىتاپالر بىلهن قانداق سۆھبهتته بولۇش ! ئهپسۇس

مىسىنىڭ ئهڭ مۇھىم شهرتلىرىنى  كۆرسهتمه بهرگىنىگه ۋه سۆھبهت تېھهققىده شۇنچه ئېنىق

بىزنىڭ پۇشتىمىزدىن بولغان بىر تۈركۈم مۇسۇلمانالر ئهھلى ، يئېنىق بهلگىلهپ بهرگىنىگه قارىما

مهجلىس ۋه سورۇنالردا ، قورۇلتايالردا، يېغىنلىرىدا كىتاپالر بىلهن ئېلىپ بېرىلغان سۆھبهت

ئۇنى تىلغا ئېلىشقا ھهتتا ، پهرۋهردىگارىمىزنىڭ ئاشۇ كۆرسهتمىسىگه كۆزىنى چىڭ يۇمۇۋېلىپ
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 تهكرار ئوتتۇرغا - ئۇالر بۇ سۆھبهتلهرده تهكرار. لمايۋاتىدۇئىشارهت قىلشقىمۇ جۈرئهت قىال

شى تهرهپ بىلهن ئورتاقلىققا ئىگه بولغان ھهمده سىياسىئونالر ۋه تاغۇتالر تهرىپىدىن قار، قويۇلغان

  . مىالر ئۈستىده توختىماستىن گهپ ساتىدۇىن بهلگىلهپ بىرىلگهن مهسىلىلهر ۋه تېئالد

ر بىلهن  ئېلىپ بېرىلغان الۋه شهيىخلهرنىڭ ئهھلى كىتابقىسمهن دهۋهتچىلهر : مهسىلهن

ئىسالم دىنى نىمه ئۈچۈن «، »ئىسالمدا كۆپ خوتۇنلۇق بولۇش مهسىلىسى«ده ىرسۆھبهتلى

ئىسالمدىكى «، »ئايالالرنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى«، »ئۆيلهرده ئىت بېقىشنى ھارام قىلغان؟

گهندهك تارماق مهسىلىلهر بىلهن دې...»ۋه ھايۋانالرنىڭ ھوقۇقلىرىئىنسان ھوقۇقلىرى 

شى تهرهپ تهۋھىدنىڭ ھهقىقىتىنى قار. ۋاقىتلىرىنى ئىسراپ قىلىشلىرى بۇنىڭ مىسالىدۇر

دىگهن سۆزنىڭ مهنىسىنى چۈشهنمىگهن ۋه  »دىن باشقا ھهقىقى مهبۇد يوقهللا«، چۈشهنمىگهن

هرنى چۈشهنىلىشى ۋه ئۇنىڭ يوقۇرىدىكى مهسىلىل، ئۇنىڭغا ئىجابى جاۋاپ قايتۇرمىغان ئهھۋالدا

  .  قايتۇرۇشى مۇمكىن ئهمهسئىجابى جاۋابئۇنىڭغا 

مانا بۇ بىزنىڭ دۇنياغا كېلىشىمىزدىكى ۋه ياشىشىمىزدىكى بىردىنبىر غايه ، قىسقىسى

نىڭ هللامانا بۇ . نىڭ دىنىدىكى ئورنى ۋه ئهھمىيىتىدۇرهللامانا بۇ ئۇنىڭ ، ئىبادهتتۇر -بولغان

ئۇنداقتا كۆپ ساندىكى كىشىلهر بۇ غايىگه يېقىنلىشالىدىمۇ؟  .بهندىلىرى ئۈستىدىكى ھهققىدۇر

  . !نىڭ بۇ ھهققىگه ۋاپا قىاللىدىمۇ؟هللاۋه 

مه ئۈچۈن بۇ ھاياتتا نې، ۈچۈن كهلگهنلىكىنىمه ئن كىشىلهردىن ئۇالرنىڭ دۇنياغا نېنۇرغۇ

 جاۋاببىرى تاغدىن . ردىن چىقمايدۇئۇالرنىڭ جاۋابى بىر يه، ئىشلهيدىغانلىقىنى سورىسىڭىز

لىرى ئاساسهن دۇنيا لېكىن ئۇالرنىڭ جاۋاب. ۋاب بىرىدۇبهرسه يهنه بىرى باغدىن جا

بىرى كاتتا بىر داچا ، مهنپهئهتلىرى ۋه دۇنيانىڭ مهئىشهت ۋه زىننهتلىرىدىن نېرى كهتمهيدۇ

مۇبادا ، يهنه بىرى بىر جىلغا ئالتۇنغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن پىالن تۈزىدۇ، سېلىشنى نىشان قىلسا

ئاخىرى ئۇنىڭ ، يهنه بىر جىلغا ئالتۇن ئۈچۈن پىالن تۈزىدۇ، ىر جىلغا ئالتۇنغا ئىگه بولساب

بىرى دۇنيالىق . ئۇنىڭ كۆزى دۇنياغا تويمايدۇ، كۆزىنى زېمىننىڭ توپىسى توشقۇزمىغىچه

هتته ئاتاقلىق شهخىس بولۇش ئۈچۈن يئيهنه بىرى جهم، مهنسهپنى قولغا كهلتۈرۈشنى نىشان قىلسا

يهنه ، بىرى ئۆزىنىڭ شهھۋهتلىرىنى ھارام يول بىلهن قاندۇرۇشنى نىشان قىلسا، هت قىلىدۇكىھهر
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قىسقىسى ھهممىسى ئىنساننى ئهسلى  ...ىرى باشقا بىر دۇنيالىق ئارزۇالرنى نىشان قىلىدۇب

  . !دۇرالر غايىدىن يىراقالشتۇرىدىغان جاۋابدۇنياغا يارىتىلىشتىكى ئاساسى

غىال ئىبادهت هللابىز بۇ دۇنياغا : رىپ ئىچىدىن توغرا جاۋاب بېرغۇن كىشىلهرئهنه شۇ نۇ

 تهكرار سوئال بىراق سىز ئۇالرغا. يهلهيدىغانلىرى تولىمۇ ئازدى، قىلىش ئۈچۈن يارىتىلدۇق

تىلىشتىكى ۋه ياشاشتىكى غايىڭىز بولغان ىلېكىن سىزنىڭ يار،  بهردىڭىزياخشى جاۋاب، قويۇپ

، ئىبادهت نىمه بوالتتى؟ ئۇ ناماز ئوقۇشئۇ شۇئان ، دېسىڭىزۇ ئىبادهتنى قانداق چۈشۈنىسىز؟ ش

مهسجىدلهرده ، زىكرى ئېيتىش، بانلىق قىلىشقۇر، زاكات بىرىش، ھهج قىلىش، روزا تۇتۇش

 ﴾ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره... ﴿ :ھهتتا كىشىلهر. رىدۇئېتكاپ قىلىش دهپ جاۋاب بې

) 85، ئهئراپ( ﴾ .دىن باشقا ھهقىقى مهبۇد يوقتۇرهللاسىلهرگه ، ڭالرغا ئىبادهت قىلىهللا ﴿

دهپال … روزا تۇتۇڭالر ۋه ھهج قىلىڭالر، نى پهقهت ناماز ئوقۇڭالردېگهن ئىالھى بۇيرۇق

بۇ پهرىزلهر ئىبادهت مهزمۇنى ۋه ئاتالغۇسى ئىچىدىكى ئهڭ ، ئهلۋهتته. چۈشۈنىدىغان بولۇپ قالدى

 بهندىلىرىدىن تهلهپ قىلغان ئىبادهتنىڭ ياكى ئىبادهت هللالېكىن ئۇ ، ئاساسلىق  ئىبادهتلهردۇر

شۇنداقال ئىبادهتنىڭ مهزمۇنىنى بۇ مۇھىم پهرىزلهر  ۋه دىنى ، مهزمۇنىنىڭ ھهممىسى ئهمهس

  . پائالىيهتلهر بىلهنال چهكلهپ قويۇش ئىنتايىن خاتادۇر

زمۇ سهۋهپسىز ياكى كىشىلهردىكى ئىبادهتنىڭ مهنسىگه بولغان بۇ خاتا چۈشهنچه ھهرگى

بهلكى ئۇ ئىچكى ۋه تاشقى جهھهتتىكى دۈشمهنلهر ، تاساددىپى شهكىللىنىپ قالغان ئهمهس

قات سۈيقهستلهرنىڭ -تهرىپىدىن مهقسهتلىك ھالدا ئېلىپ بېرىلغان خاتا پىكىرلهر ۋه قاتمۇ

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا. نهتىجىلىرىدۇر

  ﴾ ومكَروا مكْرا كُبارا ﴿

   . )22، نوھ( ﴾ سۈيقهست تۈزدى- چوڭ ھىلهئۇالر﴿ 

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿ بِاللَّه كْفُرا أَنْ ننونرأْمارِ إِذْ تهالنلِ واللَّي كْرلْ موا بركْبتاس ينلَّذفُوا لعضتاس ينقَالَ الَّذو
لَما رأَوا الْعذَاب وجعلْنا الْأَغْلَالَ في أَعناقِ الَّذين كَفَروا هلْ ونجعلَ لَه أَندادا وأَسروا الندامةَ 

  ﴾ يجزونَ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ
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) سىلهرنىڭ بىزگه(، ئۇنداق ئهمهسھهرگىز ‹: بوزهك قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا﴿ 

ئۆز ۋاقتىدا سىلهر بىزنى . )ىماندىن توستىبىزنى ئ(مىكرىڭالر-كۈندۈز قىلغان ھىله -كېچه

ئازابنى كۆرگهن . دهيدۇ، ›هلتۈرۈشكه بۇيرۇيتتىڭالر كشېرىكنى ئىنكار قىلىشقا ۋه ئۇنىڭغا هللا

، ئىچىده پۇشايمان قىلىدۇ) يهنى ھهر ئىككى گۇرۇھ ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرىغا(ئۇالر، چاغدا

. ﴾ رغا پهقهت قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى بېرىلىدۇئۇال، كافىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا تاقاقالرنى سالىمىز

  . )33، سهبهئ(

مىكىر ۋه سۈيقهستلهر - بىرىگه ئۇلىشىپ كهلگهن بۇ ھىله- كېچه بىلهن كۈندۈزدهك بىر

نهتىجىده كىشىلهرنىڭ ئىبادهت ھهققىدىكى ، نهچچه ئون يىل ھهتتا نهچچه ئهسىر داۋام قىلدى

بۇ . لىرى بۆگۈنكى ھالغا چۈشۈپ قالدىىرى ۋه ئىبادهتكه تۇتقان پوزىتسىيچۈشهنچىلى

الردىن كافىرمىكىر ۋه سۈيقهستلهرنىڭ پىالنلىغۇچىلىرى ۋه ئىجراچىلىرى بىر تهرهپتىن -ھىله

بىلىمسىز ۋه قېيىپ كهتكهن ، ئازغۇن، يهنه بىر تهرهپتىن، بولغان ئىسالمنىڭ دۈشمهنلىرى بولسا

  . چىللىرىغا ئايالندىبىلمهي بۇ سۈيقهستنىڭ ئىشتىراك-مۇسۇلمانالرمۇ بىلىپ

مىسال ئۈچۈن مۇسۇلمانالر ئىچىدىن بۇ ئازغۇن كىشىلهرنىڭ ۋهكىللىرى سۈپىتىده ، بهتتهئهل

ھاكىميهتتىن ، ئىبادهتنى دۆلهتتىن،  بىرىنچىسى:ئۈچ تۈركۈم كىشىلهرنى تىلغا ئېلىش مۇمكىن

جىدلهر ۋه قىسمهن مهس، ئۇنى پهقهت ئىبادهتخانىالر، ۋه ھاياتنىڭ باشقا تهرهپلىرىدىن ئايرىپ

. شهخسى دىنى پائالىيهتلهر بىلهنال چهكلهپ قويىدىغان ئىلمانىزىمچى زىندىقالردۇر

تهسبىھلهر ۋه شهخسى -زىكرى، قائىده يوسۇنالر- ئىبادهتنى قىسمهن دىنى، ئىككىنچىسى

خهلقنىڭ ، ئۇنى شهرىئهتنىڭ سىياسى تهرهپلىرىدىن، ئىبادهت پائالىيهتلىرى بىلهنال چهكلهپ

 »تهبلىغۇلجهمائه«. ىزىمچىالردۇراشقا ساھهلىرىدىن ئايرىۋهتكهن سۇفللىقىدىن ۋه ھاياتنىڭ برىئا

، ئهمهلنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرىدىغان، ئۈچىنچىسى. نىمۇ ھهم شۇ قاتاردىن ساناش مۇمكىن

شۇنىڭ بىلهن ، ئهمهلنى ئىماننىڭ مهزمۇنىدىن ۋه شهرتلىرى قاتارىدىن چىقىرىۋېتىدىغان

، ئىبادهتكه سهل قارىشىغا، ئىتائهتتىن باش تارتىشىغا، هلگه سهل قارىشىغاكىشىلهرنىڭ ئهم

چى بولىدىغان ئىپالس هنال قانائهتلىنىپ قېلىشىغا سهۋهبئىماننىڭ تهستىق ۋه ئىقرار قىسمى بىل

مانا بۇ ئېقىمدىكىلهرنىڭ ھهممىسى ئىبادهتنىڭ مهنىسىنى . ۋه مۇرجىئالردۇر لهرجۈھهمى
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ىن توسۇش جىنايىتىنىڭ غا مۇناسىپ رهۋىشته ئىبادهت قىلىشتهللا بۇرمىالش ۋه كىشىلهرنى

  . كارلىرىدۇرشېرىك جاۋاب

ئىبادهتنىڭ مهنىسى ھهققىدىكى بۇ خاتا ۋه يېتهرسىز چۈشهنچه نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ 

چۈنكى ئۇالر . نىڭ غهيرىگه ئىبادهت قىلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقاردىهللائوخشىمىغان تهرهپتىن 

نىڭ غهيرىگه ئىبادهت قىلىۋاتقىنىنى هللائۆزلىرىنىڭ ، مىگهنلىكتىنئۇنى ئىبادهت دهپ چۈشهن

ئىبادهتنىڭ مهنىسىنى پهقهت نامازغىال ، غا پهقهت ناماز بىلهنال ئىبادهت قىلىدىغانهللا. بىلمهيتتى

نىدىغان بىر ئادهم ناماز ئۈچۈن سهرپ قىلغان بىر سائهت ۋاقتىدىن باشقا يىگىرمه ىباغالپ چۈش

) يهنى ئىبادهت قىلغۇچى(گه سهرپ قىلىدۇ؟ ھالبۇكى ئىنسان بهنده ئۈچ سائهت ۋاقتىنى كىم

غا ئىبادهت قىلمىغان هللا، ساالھىيهت بىلهن ۋه ئىبادهت قىلىش تهبىئتى بىلهن يارىتىلغان بولۇپ

ئېتراپ قىلمىسۇن ئۇ چوقۇم مهيلى ئېتراپ قىلسۇن ياكى ، سۇن بىلمى ياكىكىشى مهيلى بىلسۇن

  .  بولىدۇنىڭ غهيرىگه ئىبادهت قىلغانهللا

مهيلى ، مهيلى ئېتراپ قىلىڭ، مهيلى بىلمهڭ، مهيلى سىز بىلىڭ! نىڭ بهندىسىهللائى 

نىڭ هللاڭىز ئهمهلىيهتته غا ئىبادهت قىلىشتىن چىقىپ كهتكهن ۋاقتىهللائېتراپ قىلماڭ سىزنىڭ 

  . غهيرىگه ئىبادهت قىلىۋاتقان ۋاقتىڭىزدۇر

  :سوئال ئوتتۇرىغا قويۇلىشى كېرهك بېرىش زۆرۈر بولغان ئىنتايىن مۇھىم بىر ئهمدى جاۋاب

ئۇنداقتا ، ئىبادهت مهسىلىسى ئاشۇنداق جىددى ۋه خهتهرلىك مهسىله بولغانىكهن

شۇنداقال بهندىلهر ئېتىقاد قىلىشقا ۋه ئىجرا قىلىشقا ، ئىبادهتنىڭ ئىسالمدىكى ئهسلى مهنىسى

  . لىك مهزمۇنى نېمىلهردىن ئىبارهت؟تېگىش

دېگهن سۆز ئهرهب تىلىدا تۆۋهنچىلىك ) ى قۇلچىلىق قىلىشيهن( ئىبادهت :مهن دهيمهنكى

دېگهن مهنىلهرگه ...ھۆرمهت بىلهن باش ئېگىش ۋه شهرتسىز ئىتائهت قىلىش، بىلهن بويسۇنۇش

يهنى .  دهپ ئاتايدۇ»طَرِق معبد« ئادهتته كىشىلهر توال دهسسهپ تۈزلىنىپ كهتكهن يولنى. ئىگه

) يهنى يول (»طَرِق« دېگهن مهجھۇل سۈپهتداش بىلهن »عبدم« سۆزىدىن تۈرلهنگهن »ئىبادهت«

 »ئىبادهت«ئهمما .  دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ»تۈز يول- تۈپ«دېگهن ئىسىم سۈپهتلىنىپ 

،  ياخشى كۆرىدىغان سۆزلهرنىڭ ھهممىسىنىهللائۇ ، سۆزىنىڭ شهرىئهتتىكى مهنىسىگه كهلسهك
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يهنى تهننىڭ ئهمهللىرى ۋه قهلبنىڭ (هرنىڭ  ۋه يوشۇرۇن ئهمهللئاشكارا ياخشى كۆرىدىغان هللا

بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ . ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان كهڭ مهزمۇنلۇق ئاتالغۇدۇر) ئهمهللىرى

ئېتىقادى ، ھهر قانداق ئورۇننى، ئىبادهت ئىنسان بۇ ھاياتتا ياشىغان ھهر قانداق ۋاقىت، ئېيتقاندا

ئىبادهت مهلۇم ۋاقىت ۋه . ممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇپائالىيهتلهرنى ۋه باشقا ئهمهللهرنىڭ ھه

بهلكى ئۇ . شۇنىڭدهك مهلۇم ئهمهللهر بىلهنمۇ چهكلهنمهيدۇ. مهلۇم ئورۇن بىلهن چهكلهنمهيدۇ

ھهرىكهتلىرى ، چه بولغان ئارىلىقتىكى ھهر بىر نهپهسلىرىساننىڭ تۇغۇلغاندىن باشالپ ئۆلگىئىن

  . ئىچىگه ئالىدۇۋه جىم تۇرۇشلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز 

اخشى بهلكى ي، ئىبادهت پهرىز ۋه مۇستهھهپ ئهمهللهرنىال ئۆز ئىچىگه ئېلىپ قالماستىن

ئادهتته ياخشى مهقسهت ، چۈنكى.  ئهمهللهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇنىيهت بىلهن قىلىنغان مۇباھ

 رىدىغان خالىس ئىبادهتكه ئهجىر بېهللاهمهللهرنىڭ ھهممىسى بىلهن قىلىنغان مۇباھ ئ

بىر ئادهمنىڭ ئۆزىنىڭ ھهققىنى ئادا ...نىشى ئىبادهتتۇرئوقۇغۇچىنىڭ ئىلىم ئۆگى...لىنىدۇئاي

ئىچىش ۋه ئۇخلىشىمۇ -ئىبادهتكه ئىقتىدارلىق بولۇش مهقسىتى بىلهن يهپ-قىلىشى ۋه تائهت

بىر ئادهمنىڭ جىھاد تهييارلىقى ...رىشهلهيدۇنىڭ ئهجرىگه ئېهللابۇنىڭ بىلهن ، ئىبادهت بولۇپ

نىڭ دىنىغا ۋه بۇ ھاياتتىكى مهجبۇرىيهتلهرنى ئادا قىلىشقا اليهقهتلىك بولغان بىر هللاتى بىلهن نىيى

، تهنگه ئېگه بولۇش نىيىتى بىلهن تهنتهربىيه پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇللىنىشىمۇ ئىبادهت بولۇپ

اندا گه قارىغنىڭ ئالدىدا ئاجىز مۇئمىنهللاكۈچلۈك مۇئمىن ، چۈنكى، بۇنىڭ ئهجرىگه ئېرىشىدۇ

لىرىنىڭ ۋه ئايالىنىڭ ىبال، يهنه بىر كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ...كتۇرياخشىدۇر ۋه سۆيۈملۈ

ئۇالرنى باشقىالردىن بىر نهرسه تىلهشتىن ساقالپ قېلىش ، خىراجهتلىرىنى ئۈستىگه ئېلىپ

ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن ئهجىرگه ، ئۈچۈن ئهمگهك ۋه تىجارهت بىلهن شۇغۇللىنىشىمۇ ئىبادهت

ئايالىڭغا بهرگهن تامىقىڭ سهن « :پهيغهمبهر ئهلهيھسساالمنىڭ ھهدىسىده، چۈنكى، ئېرىشىدۇ

خىزمهتچىڭگه بهرگهن ، باالڭغا بهرگهن تامىقىڭ سهن ئۈچۈن سهدىقىدۇر، ئۈچۈن سهدىقىدۇر

  . دېيىلگهن1»ئۆزۈڭگه بهرگهن تامىقىڭ سهن ئۈچۈن سهدىقىدۇر، تامىقىڭ سهن ئۈچۈن سهدىقىدۇر

                                                
 . ر رىۋايهت قىلغان ئهھمهد ۋه تىبرانىال1
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ئۆزىنى ۋه ، ئهۋالد كۆپهيتىش،  بىلهن كۆڭۈل ئېچىشىھهتتا بىر كىشىنىڭ ئائىلىسى

خوتۇنلۇق -ئائىلىسىنى ھارامغا يېقىنلىشىپ قېلىشتىن ساقالش ئۈچۈن ئايالى بىلهن ئهر

ھهدىسته . ئۇ بۇنىڭ ئۈچۈن ئهجرىگه ئېرىشىدۇ، مۇ ئىبادهت ھىساپلىنىپىمۇناسىۋهتته بولۇش

بىزنىڭ جىنسى شهھۋىتىمىزنى ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى « :ساھابىلهر، بايان قىلىنىشىچه

 مۇبادا شهھۋهتنى ھارام يول : پهيغهمبهر  ،قاندۇرغىنىمىزغىمۇ ئهجىر بوالمدۇ؟ دهپ سورىغاندا

بىلهن قاندۇرسا گۇناھكار بوالتتىمۇ؟ شۇنىڭغا ئوخشاشال ئۇنى ھاالل يول بىلهن قاندۇرسا ئهلۋهتته 

  . )مۇسلىم رىۋايىتى( » .ئهجىرگه ئېرىشىدۇ

) شهرىئهتته رۇخسهت قىلىنغان(ياخشى نىيهت بىلهن قىلىنغان مۇباھ شۇنىڭدهك 

  . ئهمهللهرنىڭ ھهممىسى ئىبادهتكه ئايلىنىدۇ

ھهتتا ، بىر كىشىنىڭ باشقا ئىنسانالرنىڭ ئۆزى ئۈستىدىكى ھهقلىرىگه رىئايه قىلىشى

  . ىساپلىنىدۇھايۋاناتالرنىڭ ۋه ئۆزى ياشاۋاتقان مۇھىتنىڭ ھهققىگه رىئايه قىلىشىمۇ ئىبادهت ھ

، ئهقىلنى ئىشلىتىش ۋه تهرهققى قىلدۇرۇش ھوقۇقى، ھاياتلىق ھوقۇقى، دىنى ھوقۇق

ماسلىق ھوقۇقى ۋه ئىقتىسادى ئىگىلىك ھوقۇقىدىن ئىبارهت  قىلھۆرمهتكه دهخلى -ئىززهت

ئىسالم شهرىئتى قوغداشنى مهقسهد قىلغان بهش خىل ھوقۇققا رىئايه قىلىش ۋه ئۇنى قوغداش 

  . ىرىنىڭ ھهممىسى ئىبادهت مهزمۇنى ئىچىگه كىرىدۇھهرىكهتل

زاكات ياكى ھهج شاخچىسىال ، روزا،  ياخشى كۆرىدىغان ئىمان شاخلىرى پهقهت نامازهللا

ئۇنىڭ ئاددىسى يولدىكى ئهرزىيهتلهرنى ، بهلكى ئىمان يهتمىش نهچچه شاخچه بولۇپ، ئهمهس

. دىن ئىبارهت تهۋھىد شاھادىتىدۇر﴾ ال اله اال اهللا﴿  ئۇنىڭ يوقۇرىسى ، يىراق قىلىش بولسا

ئىمان يهتمىش نهچچه شاخچه « : سهھىھ ھهدىسىده مۇنداق دېيىلگهننىڭپهيغهمبهر 

ئۇنىڭ ئهڭ تۆۋىنى بولسا ،  دهپ شاھادهت ئېيتىشتۇر﴾ ال اله اال اهللا﴿  ئۇنىڭ ئولۇغى ، بولۇپ

ئىبادهت . » شاخچىسىدۇرھالبۇكى ھايامۇ ئىماننىڭ بىر، يولدىكى ئهرزىيهتنى يىراق قىلىشتۇر

  . بولسا ئهنه شۇ ئىمان شاخچىلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا
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 ﴿نيالَمالْع بر لَّهي لاتممو اييحمي وكسني ولَاتقُلْ إِنَّ ص* ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش
نيملسلُ الْما أَوأَنو ﴾  

ھاياتىم ۋه ماماتىم ئالهملهرنىڭ ، قۇربانلىقىم،  مېنىڭ نامىزىم:ئېيقىنكى!) ئى مۇھهممهد(﴿ 

غىال هللايهنى يالغۇز (مهن مۇشۇنىڭغا ، نىڭ شېرىكى يوقتۇرهللا * ئۈچۈندۇرهللاپهرۋهردىگارى 

  . )163~162، ئهنئام( ﴾ مهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهۋۋىلىمهن، بۇيرۇلدۇم) خالىس ئىبادهت قىلىشقا

، بهلكى سېنىڭ پۈتۈن ھاياتىڭ،  ئۈچۈن بولماستىنهللاشهنكى نامىزىڭ ۋه قۇربانلىقىڭال رو

 - بۇ جهرياندا ئېلىپ بېرىلغان ئىشسىكونتلىرى ۋه، مىنۇتلىرى، ھاياتىڭنىڭ سائهتلىرى

ئۇنىڭدىن تاشقىرى يهنه سېنىڭ .  ئۈچۈنال بولۇشى الزىمهللاھهرىكهتلىرىڭنىڭ ھهممىسى 

، !… يولىدا ۋه تهۋھىد ئۈستىده ئاخىرلىشىشى الزىمهللاھاياتىڭ ، ىش يولىدا بولىهللائۆلۈمىڭمۇ 

، نىڭ يولىدىن باشقا يولالردا ئۆلۈپ كهتسهڭهللاياكى ، مۇبادا سهن تهۋھىد ئۈستىده ئۆلمىسهڭ

چۈنكى ئهڭ ئاخىرقى ھىساپتا . ئۇنداقتا شېرىك ئۈستىده ئىمانسىز ئۆلۈپ كهتكهن بولىسهن

شۇڭا ھاياتىڭ تهۋھىد . نىڭ ھاياتىڭنىڭ خاتىمىسىدۇرسېنىڭ تهقدىرىڭنى بهلگىلهيدىغىنى سې

سهن پۈتۈن ھاياتىڭدا قىلغان ياخشى ئهمهللىرىڭدىن بهھرىمهن ، ئۈستىده ئاخىرالشمىسا

، شۇنىڭ ئۈچۈن ھاياتنىڭ خاتىمىسىنىڭ ياخشى ۋه ساغالم ئاخىرلىشىشىغا. بواللمايسهن

. !ا قاتتىق ئهھمىيهت بېرىشىڭ كېرهك ئۈچۈنال بولۇشىغهللائۆلۈمىڭنىڭ ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى 

ىلهن ئاخىرالشتۇرۇشنى ھاياتىمىزنى ئىمان ب، دىن بىزنى ئىمان ئۈستىده مۇستهھكهم قىلىشنىهللا

  . !تىلهيمىز

تاغۇتنىڭ ،  زامانىمىزدىكى تاغۇت يولىدامۇناسىۋهت بىلهن شۇنداق دهيمىزكى؛بۇ 

ل ھاكىمىيهت ۋه باتى، ڭ تهختىنىتاغۇتنى، مهقسهدلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا ئۆلىۋاتقان

مىللهتچىلىك ، ۋهتهن يولىدا ياكى ئىنسانپهرۋهرلىك يولىدا، ۋاتقانتۈزۈملىرىنى قوغداش يولىدا ئۆلى

جاھىلىيهت بايراقلىرى ۋه ، يولىدا ۋه ياكى شۇالرغا ئوخشىغان جاھىلىيهت مهزمۇنلىرى

ۇ ئىمان ئۈستىده ئۆلگهن كىشىلهر ۋاتقان كىشىلهر قىلچىلىكمجاھىلىيهت شوئارلىرى ئاستىدا ئۆلى

شۇنىڭ ئۈچۈن ھهر .  ئۈچۈن ئهمهستۇرهللائۇالرنىڭ ئۆلۈمى ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى . ئهمهستۇر

 هللا. شى الزىمقاتتىق سهگهك ۋه ئېھتىياتچان بولى ھهققىده تىدىنى ۋه ئاخىرى، بىر كىشى ئۆزى
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ۋه ئۇقۇمى ھهققىده سۆز  ئاتالغۇسى »شېھىدلىك«خالىسا بىز مۇھاكىمىمىزنىڭ ئاخىرىدا 

  . قىلغىنىمىزدا بۇ ھهقته قايتىدىن توختۇلۇپ ئۆتىمىز

نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ، ئهسكهرتىپ ئۆتۈشىمىز زۆرۈركىيهنه شۇنى بۇ مۇناسىۋهت بىلهن 

 دېگهن سۆز شېرىك »بىردهم ئۆزۈڭ ئۈچۈن، بىردهم رهببىڭ ئۈچۈن«تىلىغا ئۇمۇملىشىپ كهتكهن 

نىڭ غهيرى ئۈچۈن هللاھاياتىڭنىڭ ۋه ئهمهلىڭنىڭ بىر قىسمىنى ، ڭبۇنىڭدىن ۋاقتىڭنى. سۆزدۇر

ئىپادىلهپ  پهيغهمبهر بۇ جهھهتتىكى ئهڭ توغرا سۆز . قىلغىن دېگهن مهزمۇن چىقىدۇ

ئۆزۈڭنىڭ ھهققى بار ۋه ، سېنىڭ ئۈستۈڭده پهرۋهردىگارىڭنىڭ ھهققى بار« :بهرگهندهك

ھالبۇكى بۇ .  دېيىش كېرهك»ھهققىنى بهرگىنھهر ھهق ئېگىسىگه ئۆز ، ئائىلهڭنىڭمۇ ھهققى بار

  . ھهقلهرنىڭ ھهممىسى ئىبادهت سۈپىتىده ئادا قىلىنىدۇ

  

  ئىبادهت تېمىسىغا كىرىپ كېتىدىغان ئۇقۇمالر ۋه ئهمهللهر

تۆۋهنده بىز ئىبادهت مهزمۇنلىرى ، بۇ مۇھاكىمىمىزنىڭ تېخىمۇ ئهتراپلىق بولۇشى ئۈچۈن

ئهمما كىشىلهر ئۇنىڭ ئىبادهت ئىكهنلىكىنى بىلمىگهنلىكتىن ، انئىچىده مۇھىم ئورۇنغا ئىگه بولغ

كه چۈشۈپ قېلىۋاتقان بىر قانچه مهسىله ئۈستىده تهپسىلى توختۇلۇپ شېرىكمۇشۇ جهھهتته 

  :ئۇالر تۆۋهندىكىچه. ئۆتمىسهك بولمايدۇ

 ۋه ياردهم تهلهپ قىلىش)  چاقىرىشيهنى(دۇئا قىلىش -1

مهخلۇقتىن قۇتقۇزۇشنى ، خلۇققا سېغىنىپ دۇئا قىلىشنىئهمهلىيهتته نۇرغۇن كىشىلهر مه

ياردهم ۋه مهدهت تىلهشنى ئىبادهت قىلغانلىق ھېساپالنمايدۇ دهپ گۇمان ، تهلهپ قىلىشنى

سالىھ دهپ ئېتىقاد قىلغان ، بۇنىڭغا ئهگىشىپ ئۇالر مهلۇم مهخلۇقالرغا ۋه ئۆزلىرى ئهۋلىيا، قىلىدۇ

ئۇالرغا دهرت ئهھۋالىنى ، ئۇالرغا سېغىنىپ دۇئا قىلىپ ،كىشىلهرنىڭ قهبرىلىرىگه يۈزلىنىپ

زىياندىن ، ئۇالردىن پايدا يهتكۈزۈشنى ئۆتۈنۈپ، ئۇالردىن مهدهت ۋه ياردهم تىلهشنى، تۆكۈپ

 الرنى »ئهۋلىيا«ئۇالر ئهشۇ مهخلۇقالرنى ياكى . ساقالپ قېلىشنى سوراشنى گۇناھ ھېس قىلمايدۇ

ه ئىمتىيازغا ئىگه دهپ ئېتىقاد قىلغانلىقتىن ۋه ھاجهت نىڭ ئالدىدا ئاالھىده ھۆرمهتكه ۋهللا
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ئۆزلىرىنى بىز ، لىدۇ دهپ قارىغانلىقتىنغا يهتكۈزىهللائارقىلىقال ئاندىن تىلهكلهرنى پهقهت شۇالر 

  . غىال قىلىمىز دهپ يۈرىۋىرىدۇهللايېگانه بىر -ئىبادهتنى يهككه، يهنىال بىز تهۋھىد ئۈستىده

شۇ جۈملىدىن قۇتقۇزۇشنى تهلهپ ،  دۇئا قىلىش:ق دهيمىزكىبىز ئۇالرغا ئالدى بىلهن شۇندا

قاتارلىقالر ئىبادهت مهزمۇنى ئىچىدىكى ئاالھىده … ياردهم ۋه مهدهت بېرىشنى تىلهش، قىلىش

ياردهم ۋه مهدهتنى پهقهت ، غا سېغىنىپال قىلساهللاشۇڭا كىمىكى دۇئانى پهقهت . ئىبادهتلهردۇر

نىڭ هللائهكسىچه كىمىكى ، غىال قىلغان بولىدۇهللاتنى دىنال تىلىسه ئۇ بۇ جهھهتته ئىبادههللا

هت شىدىن قهتئنهزهر ئۇ ئۇنىڭغا ئىبادئۇ غهيرىنىڭ كىم بولى، دۇئا قىلساغهيرىگه سېغىنىپ 

  . رىك كهلتۈرگهن بولىدۇغا شېهللاقىلغان ۋه ئىبادهتته 

  تهئاالهللاپهرۋهردىگارىڭالر ، دۇئانىڭ ئۆزىال ئىبادهتتۇر« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  1. »هن دۇئايىڭالرنى ئىجابهت قىلىمهنم، ماڭا دۇئا قىلىڭالر ‹:مۇنداق دهيدۇ

ھهقىقهتهن دۇئانىڭ ئۆزى « : پهيغهمبهر ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان يهنه بىر ھهدىسته 

 ماڭا ﴿ ﴾ وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم﴿  :ئاندىن بۇ ئايهتنى ئوقۇغان،  دېگهن»ئىبادهتتۇر

  . )60، غافىر(. ﴾ .مهن دۇئايىڭالرنى ئىجابهت قىلىمهن، دۇئا قىلىڭالر

ئۇ ئاشۇ غهيرىگه ئىبادهت قىلغان ، نىڭ غهيرىگه سېغىنىپ قىلساهللاشۇڭا كىمىكى دۇئانى 

  .  كهلتۈرگهن بولىدۇشېرىكغا هللاۋه ئاشۇ غهيرىنى 

   . دېگهن»ئىبادهتنىڭ ئهۋزىلى دۇئادۇر« : پهيغهمبهر يهنه بىر ھهدىسته 

دۇئانى ئىبادهت ئاتالغۇسى ۋه مهزمۇنى ئىچىدىكى ئهڭ ئهۋزىلى  پهيغهمبهر ،  دېمهك

  . دهپ مۇئهييهنلهشتۈرگهن

غىال سېغىنىپ هللادۇئانى پهقهت ، غىال قىلىشىڭىزهللاسىزنىڭ ئىبادهتنى پهقهت 

تىھه نىڭ پاهللادىنال تهلهپ قىلىشىڭىز دهل هللامهدهت ۋه ياردهمنى پهقهت ، قىلىشىڭىز

ساڭىال ) رهببىمىز(﴿  ﴾ إِياك نعبد وإِياك نستعني ﴿ :ۇ سۆزىنىڭ مهنىسىدۇرۇنسۈرىسىدىكى م

ساڭىال ! ئى رهببىمىز: بۇ ئايهتنىڭ مهنىسى. ﴾ ئىبادهت قىلىمىز ۋه سهندىنال ياردهم سورايمىز

                                                
 .  ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان1
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ىن سهند، سهندىن باشقىغا ئىبادهت قىلمايمىز… سهندىنال ياردهم سورايمىز، ئىبادهت قىلىمىز

  . دېگهنلىكتۇر، باشقىغا دهرت تۆكۈپ ياردهم سورىمايمىز

ىدا پاتىھه ىك نامىزئۇالر كۈندىل، ىلهرگه ھهيرانمهنكىمهن شۇنداق كىش، ئهپسۇس

نىڭ غهيرىگه سېغىنىپ هللايهنه ، يۇ- ئايهتنى نهچچه ئون قېتىم ئوقۇيدۇسۈرىسىدىكى يوقۇرقى

. غهيرىدىن ياردهم ۋه مهدهت تىلهيدۇنىڭ هللا، نىڭ غهيرىگه ئىبادهت قىلىدۇهللا، دۇئا قىلىدۇ

ئۇالر سىزدىن ، رىك ئىكهنلىكىنى ئېيتسىڭىزنىڭ بۇ قىلمىشلىرىنىڭ باتىل ۋه شېئهگهر سىز ئۇالر

 . !تېخى پاكىت تهلهپ قىلىدۇ

پهيغهمبهر ى  مهن بىر كۈن:ئىبنى ئابباس رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته ئۇ مۇنداق دهيدۇ

پهيغهمبهر  يهنى ئۇالغقا( ئارقىسىدا نىڭپهيغهمبهر . ئىدىم)  مىنگهن ھالهتتهنىڭ 
 بىر قانچه سۆزنى  شۇ ئارقىلىق ساڭا مهنپهئهت يهتكۈزىدىغانهللا! ئى يىگىت« :ماڭا مۇنداق دېدى

نى هللا. ساقاليدۇ) دۇنيا ۋه ئاخىرهتته( سېنى هللا، نى ئېسىڭده ساقلىغىنهللا، !تهلىم بهرمهيمۇ

سهن ئۇنى قىيىنچىلىققا يولۇققانداق كۆز ئالدىڭدا  ،ئهستىن چىقارمىغىن) خارتىرجهم چېغىڭدا(

، دىن تىلىگىنهللاياردهم تىلىمهكچى بولساڭ ، دىن سورىغىنهللاسورىماقچى بولساڭ . تاپىسهن

قهلهم كهلگۈسىده بولىدىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى ) تهقدىرنى يازىدىغان(، بىلىشىڭ كېرهككى

پۈتۈن مهخلۇقاتالر بىرلىشىپ ، كېرهككىيهنه شۇنى بىلىشىڭ . يېزىپ ئاخىرالشتۇرۇپ بولغان

بۇ ،  تهقدىرده ساڭا ئىراده قىلمىغان كىچىككىنه بىر نهرسىنى ساڭا يهتكۈزمهكچى بولۇشساهللا

مهسىله ئهنه شۇنداق ئېنىق ۋه كهسكىن ،   دېمهك1.﴾ …ئۇالرنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ

ھاجهت ۋه ھهممىگه قادىر ھهممىدىن بى، ئۇنداقتا ئىنساننىڭ ھهممىگه ئىگه بولغان، بولغانىكهن

ئۆزىگه پايدا ۋه زىيان ، نېمىنى خالىسا شۇنى قىالاليدىغان ياراتقۇچىسىنى تاشالپ قويۇپ، بولغان

، ئۇالرغا سېغىنىپ دۇئا قىلىپ، يهتكۈزهلمهيدىغان كىشىلهرگه قهلب رىشتىسىنى باغالپ

شى ئاشكارا رىقۇپ ۋه ئۇالردىن ياردهم تىلهپ يۈ قورنئۇالردى، ئۇالردىن ئۈمىد كۈتۈپ

  . لىقتۇركافىرساراڭلىقتۇر ۋه ، بىمهنىلىكتۇر

                                                
 .  ئىبنى ئهبى ئاسىم رىۋايهت قىلغان سهھىھ ھهدىس1
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 ئۇنىڭغا هللا، غا دۇئا قىلمىساهللاكىمىكى « :بىر ھهدىسته مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

،  غهزهپ قىلغان يهردههللاغا يۈزلىنىپ دۇئا قىلمايدىغان ئادهمگه تهئاالهللا 1.﴾ غهزهپ قىلىدۇ

باشقا مهخلۇقالرغا ، غا يۈزلهندۈرمهيهللاھهممىگه قادىر ، دۇئانى ھهممىنىڭ ياراتقۇچىسى

نىڭ ئىرادىسىدىن تاشقىرى قىلچىلىك هللاباشقىالرغا ئهمهس ھهتتا ئۆزىگىمۇ ، يۈزلهندۈرگهن

زىيان يهتكۈزۈش قولىدىن كهلمهيدىغان ئاجىز مهخلۇقالرغا سېغىنىپ دۇئا قىلغان - پايدا

  . !شىلهرنىڭ ئهھۋالى نىچۈك بوالر؟كى

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿ ونيمالظَّال نإِذًا م كفَإِن لْتفَإِنْ فَع كرضلَا يو كفَعنا لَا يم اللَّه وند نم عدلَا ت ﴾  

زىيان يهتكۈزهلمهيدىغان نهرسىلهرگه يۈزلىنىپ دۇئا -ساڭا پايدا، نى قويۇپهللا﴿  

يهنى (ن زۇلۇم سالغۇچىالردى) ئۆزهڭگه(چوقۇم ، ئهگهر ئۇنداق قىلساڭ، قىلمىغىن

  . )106، يۇنۇس(. ﴾ بولىسهن) مۇشرىكالردىن

   : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿ذَّبِنيعالْم نكُونَ مفَت را َآخإِلَه اللَّه عم عدفَلَا ت ﴾  

، ئۇنداق قىلساڭ،  بىلهن قوشۇپ يهنه باشقا ھېچ بىر ئىالھقا يۈزلىنىپ دۇئا قىلمىغىنهللا﴿ 

  . )213، شۇئهرا(. ﴾ بولۇپ قالىسهنئازاب قىلىنغۇچىالردىن 

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿  بِه يبصي هلفَضل ادرٍ فَلَا ريبِخ كرِدإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو
يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناُء مشي نم ﴾  

دىن باشقا هللايالغۇز ، زهخمهت يهتكۈزۈشنى ئىراده قىلسا- ساڭا بىرهر زىيانهللا ئهگهر﴿  

نىڭ پهزلىنى هللا،  ساڭا بىرهر ياخشىلىقنى ئىراده قىلساهللائهگهر ، ئۇنى دهپئى قىلغۇچى بولمايدۇ

 هللا.  پهزلىنى بهندىلىرىدىن خالىغان ئادهمگه يهتكۈزىدۇهللا. قايتۇرغۇچى بولمايدۇ

، يۇنۇس(. ﴾ مېھرىباندۇر) ئۇالرغا(، مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر) بهندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى(

107( .  

                                                
 .  ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان سهھىھ ھهدىس1
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  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿ هِمائعد نع مهو ةاميمِ الْقوإِلَى ي لَه جِيبتسلَا ي نم اللَّه وند نو معدي نملُّ مأَض نمو
  ﴾ غَافلُونَ

ئانى ئىجابهت قىاللمايدىغان مهخلۇقالرغا يۈزلىنىپ دۇئا قىيامهتكىچه دۇ، نى قويۇپهللا﴿ 

ئادهمدىنمۇ گۇمراھ ئادهم بارمۇ؟ ھالبۇكى ئۇ مهخلۇقالر ئۇالرنىڭ ) يهنى ئىبادهت قىلغان(قىلغان 

  . )5، ئهھقاپ(. ﴾ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

لَه مع اللَّه ِءشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ أَأَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْ﴿ 
  ﴾ قَليلًا ما تذَكَّرونَ

ئۇنىڭ ، ئىجابهت قىلىدىغان) ئۇنىڭ دۇئاسىنى(، بېشىغا كۈن چۈشكهن ئادهم دۇئا قىلسا﴿  

ىرى قىلغان تىدىغان ۋه سىلهرنى زېمىننىڭ ئورۇن باسارلۋېىرهلگهن ئېغىرچىلىقنى كۆتىشىغا كبې

  . )62، نهمىل(. ﴾ نهسىھهت ئالىسىلهر-دىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ سىلهر ئازغىنا ۋهزهللاكىم؟ 

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

إِنْ تدعوهم لَا يسمعوا دعاَءكُم ولَو *والَّذين تدعونَ من دونِه ما يملكُونَ من قطْمريٍ﴿ 
تا اسوا معمبِريٍسثْلُ خم ئُكبنلَا يو كُمكرونَ بِشكْفُري ةاميالْق مويو وا لَكُمابج ﴾  

بۇتلىرىڭالر قىلچىلىك ) يهنى ئىبادهت قىلىۋاتقان(نى قويۇپ چاقىرىۋاتقان هللا...﴿  

، )ريهنى ئۇالرغا يۈزلىنىپ دۇئا قىلساڭال( ئهگهر ئۇالرنى چاقىرساڭالر *نهرسىگه ئىگه ئهمهس

ئاڭلىغان تهقدىردىمۇ سىلهرگه ، ئاڭلىمايدۇ) يهنى دۇئايىڭالرنى(سىلهرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى 

 قىلغانلىقىڭالرنى ئىنكار شېرىك) غا ئۇالرنىهللا(قىيامهت كۈنى ئۇالر . جاۋاب قايتۇرالمايدۇ

مۇشرىكالرنىڭ ۋه ئۇالرنىڭ باتىل ئىالھلىرىنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى ئهھۋالىنى (، قىلىدۇ

، اتىرف(. ﴾ ئېيتىپ بېرهلمهيدۇ) دهكهللايهنى (ساڭا ھهممىدىن خهۋهردار زاتتهك ) كىمھېچ

13-14( .  

ئۇالرنى چاقىرغانلىقىمىز ، مهخلۇقالرغا يۈزلىنىپ دۇئا قىلغانلىقىمىز  بىزنىڭ ئۇ:ئۇالر

 غا يهتكۈزىدىغان ۋاستىلىرىمىز بولغانلىقىهللائۇالر بىزنى ، ئۇالرغا ئىبادهت قىلغانلىقىمىز ئهمهس
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نىڭ ئالدىدا بىزگه ۋاسىته بولىدۇ ۋه بىزگه شاپائهت هللائۇالر ، ئۈچۈنال بىز ئۇالرنى چاقىرىمىز

نىڭ ئالدىدىكى ئورنى ۋه مهرتىۋىسى هللاچۈنكى ئۇالرنىڭ . غا يېقىنالشتۇرىدۇهللابىزنى ، قىلىدۇ

بۇ دهل ئهينى ، بىز ئۇالرغا دهيمىزكى، ئهگهر ئۇالر شۇنداق دېسه، يوقۇرى دىيىشى مۇمكىن

ۋه ئۇنىڭ  پهيغهمبهر . نىڭ ئۆزىدۇرشېرىكاندىكى ئهرهب مۇشرىكلىرىدا كۆرۈلگهن زام

  : بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا. !ساھابىلىرى ئۇالر بىلهن دهل مۇشۇنىڭ ئۈچۈنال ئۇرۇش قىلغان

اِء شفَعاؤنا عند اللَّه قُلْ ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويقُولُونَ هؤلَ﴿ 
  ﴾ أَتنبئُونَ اللَّه بِما لَا يعلَم في السماوات ولَا في الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

، زىيان يهتكۈزهلمهيدىغان نهرسىلهرگه چوقۇنىدۇ-ئۆزلىرىگه پايدا، نى قويۇپهللائۇالر ﴿  

ئاسمانالردا ، ئهجهبا. نىڭ دهرگاھىدا بىزگه شاپائهت قىلغۇچىالر دىيىشىدۇهللا) الريهنى بۇت(بۇالر 

 بىلمهي هللائۇنى ، بولۇپ) ى ۋه شاپائهت قىلغۇچىشېرىكنىڭ هللايهنى (ۋه زېمىندا بۇنداق نهرسه 

 كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن شېرىك ئۇالرنىڭ هللاغا ئېيتىپ بېرهمسىلهر؟ هللاسىلهر ئۇنى ، قېلىپ

  . )18، يۇنۇس(. ﴾ ۇرپاكتۇر ۋه يۈكسهكت

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿  ا إِلَى اللَّهونبقَريإِلَّا ل مهدبعا ناَء ميلأَو ونِهد نذُوا مخات ينالَّذو صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل
  ﴾ ونَ إِنَّ اللَّه لَا يهدي من هو كَاذب كَفَّارزلْفَى إِنَّ اللَّه يحكُم بينهم في ما هم فيه يختلفُ

نى قويۇپ بۇتالرنى ھىمايىچى هللا، غا خاستۇرهللاھهقىقى ساپ دىن ، بىلىڭالركى﴿  

غا يېقىنالشتۇرىشى هللا بىزنىڭ ئۇالرغا چوقۇنىشىمىز پهقهت ئۇالرنىڭ بىزنى :قىلىۋالغانالر

ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان نهرسىلىرى ) قىيامهت كۈنى( ھهقىقهتهن هللا، )دهيدۇ(ئۈچۈندۇر 

كۇفرىلىق ) نىڭ نېئمىتىگههللا(،  ھهقىقهته يالغانچىنىهللا، ئۈستىده ھۆكۈم چىقىرىدۇ

  . )3، زۇمهر(. ﴾ قىلغۇچىالرنى ھىدايهت قىلمايدۇ

 :ئىبنى كهسىر يوقۇرىدىكى ئايهتنىڭ تهپسىرى ئۈستىده توختۇلۇپ مۇنداق دهيدۇ

ئۇالر ئۇ بۇتالرنى ئۆز ، نۇشلىرىدىكى سهۋهب شۇ ئىدىكىمۇشرىكالرنىڭ ئۇ بۇتالرغا چوقۇ

نىڭ يېقىن پهرىشتىلىرىنىڭ سۈرهتلىرى بويىچه ياساشقان ئاندىن شۇ بۇتالرغا هللادهۋالىرىدا 

ھهمده شۇ پهرىشتىلهرنى ، چوقۇنغانلىقلىرىنى ئاشۇ پهرىشتىلهرگه چوقۇنغانلىق دهپ ھېساپالشقان
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نىڭ ئالدىدا ۋاسىته بولۇپ ئۆزلىرىنىڭ هللا، ۇنىڭ ئالدىدا ئۆزلىرىگه شاپائهت قىلىدهللا

  . قىيىنچىلىقلىرىنى ھهل قىلىپ بېرىدۇ دهپ ئېتىقاد قىلىشقان

بهغهۋى ئۇ ئايهتنىڭ تهپسىرى ئۈستىده توختالغاندا قهتادهدىن نهقىل كهلتۈرۈپ مۇنداق 

 كىم  ۋه زېمىننىنىئاسمان، سىلهرنىڭ پهرۋهردىگارىڭالر كىم؟ سىلهرنى: مۇشرىكالرغا« :دهيدۇ

ئۇنداقتا سىلهرنىڭ بۇتالرغا ، دهپ جاۋاب بېرىشهر ئىدى، هللا: ئۇالر، ياراتقان دېيىلسه

غا يېقىنالشتۇرىدۇ دهپ جاۋاب هللائۇالر بىزنى : ئۇالر، چوقۇنغىنىڭالر نېمىسى؟ دېيىلسه

   » .بېرىشهتتى

 :پهتىۋاالر توپلىمىدا مۇنداق دهيدۇ!)  ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇنهللا(ئىبنى تهيمىيه 

پهيغهمبهرلهر ۋه سالىھ كىشىلهر ۋاپات قىلغاندىن كېيىن ، ىشتىلهرگه خىتاب قىلىدىغانپهر«

ئۇالرنىڭ قهبرىلىرىگه بېرىپ ئۇالرغا خىتاب قىلىدىغان ۋه ئۇالرنىڭ ھهيكهللىرىنىڭ ئالدىغا 

الرنىڭ ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھلى كىتاب، مۇشرىكالرداكېلىپ خىتاب قىلىدىغان قىلمىشالر 

 مۇنداق تهئاالهللا. تۇرشېرىكلهر ئىچىدىكى ئهڭ قهبىھ شېرىكرىده تېپىلىدىغان بىدئهتچىللى

 ﴾ ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ والنبِيني أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ﴿ :دهيدۇ

. هرلهرنى رهب قىلىۋېلىشقا بۇيرۇشى اليىق بولمايدۇپهيغهمب، شۇنىڭدهك ئۇنىڭ پهرىشتىلهرنى﴿ 

، ئىمرانى ئال(﴾ مۇسۇلمان بولغىنىڭالردىن كېيىن پهيغهمبىرىڭالر سىلهرنى كۇفرىغا بۇيرۇمدۇ؟

لىق دهپ بايان كافىربۇ ئايهتته پهرىشتىلهرنى ۋه پهيغهمبهرلهرنى رهب قىلىۋېلىشنى . )80

ئۇالرنى ، ى ۋه پهيغهمبهرلهرنى ۋاسىته قىلىپشۇنىڭ ئۈچۈن كىمىكى پهرىشتىلهرن. قىلىنغان

زىياندىن ، ئۇالرنىڭ پايدا يهتكۈزۈشىنى، ئۇالردىن ئۈمىد كۈتۈپ، ئۇالرغا تاپشۇرۇپ، چاقىرىپ

. دۇركافىرساقلىشىنى تىلىسه پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىككه كهلگهن قارىشىدا ئۇنداق كىشى 

لىرى بىلهن خهلقلهر دۇنيانىڭ پادىشاھ ،نى دۇنيانىڭ پادىشاھلىرىغا ئوخشۇتۇپهللاكىمىكى 

خهلقلهر ئهدهب يۈزىسىدىن پادىشاھالرغا بىۋاسىته دېيىشكه ، تىلهر بولۇپئارىسىدا ۋاس

نىڭ خهلقلىرى هللا بىلهن هللا، پېتىنالمىغان ھاجهتلىرىنى ئهشۇ ۋاستىلهرگه ئېيتقاندهك

غا هللاىرىنى ئهشۇ ۋاستىلهر بهندىلهرنىڭ ھاجهتل، ئوتتۇرىسىدا ۋاسىته شهكىللهندۈرۈپ

، ئۇالرغا رىزىق بېرىدۇ،  ئهشۇ ۋاستىلهر ئارقىلىق بهندىلىرىنى ھىدايهت قىلىدۇهللا، يهتكۈزىدۇ
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، دىن تىلهيدۇ دهپ ئېتىقاد قىلساهللائاندىن ئۇ ۋاستىلهر ، بهندىلهر ئهشۇ ۋاستىلهردىن تىلهيدۇ

شتارتسا  قىلىشتىن بائهگهر تهۋبه، ئۇ تهۋبىگه بۇيرۇلىدۇ. دۇركافىر، بۇ كىشى مۇشرىكتۇر

  . »ئۆلتۈرىلىدۇ

. دۇئا ئىبادهتلهر قاتارىدىندۇر« :ئۇستاز ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىدا يهنه مۇنداق دهيدۇ

ئۇ دىندا بىدئهت ، شۇڭا كىمىكى ئۆلۈپ كهتكهن ياكى يوق بولغان كىشىلهرگه يۈزلىنىپ دۇئا قىلسا

دىن باشقا يولالرغا ئهگهشكهن لهرنىڭ يولىمۇئمىن كهلتۈرگهن ۋه شېرىكغا هللا، پهيدا قىلغان

  . »…بولىدۇ

 ت بۇ كىشىگه رهھمههللا (مۇقهييئۇستاز ئىبنى تهيمىيهنىڭ شاگىرتى ئۇستاز ئىبنى 

ئۇالردىن ياردهم سوراش ۋه ئۇالرغا ، ئۆلۈكلهرگه ھاجهت ئېيتىش« :مۇنداق دهيدۇ!) قىلسۇن

 قىلمىشالرنىڭ ېرىكشدۇنيادىكى ، نىڭ بىر تۈرى ھېساپلىنىدۇشېرىكقاتارلىقالر …يۈزلىنىش

، ئۆلۈپ كهتكهن كىشى ئهمهلدىن توختاپ قالغان بولۇپ. كېلىپ چىقىش مهنبهسى دهل مۇشۇدۇر

ئۇ . زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ-ھهتتا ئۆزى ئۈچۈنمۇ پايدا، ئۇ ئۇنىڭدىن ياردهم سورىغانالرغا ئهمهس

ىدا ئۇنىڭ نىڭ ئالدهللاچۈنكى . ھهم ئۇنىڭدىن شاپائهت تىلىگهنلهرگه شاپائهت قىاللمايدۇ

 بىر ئادهمگه شاپائهتكه ئىزنى بېرىش هللا، ھالبۇكى. رۇخسىتىسىز ھېچكىم شاپائهت قىاللمايدۇ

شۇڭا ئۆلگهن . ئۈچۈن شاپائهت قىلىنغۇچىنىڭ تهۋھىدىنىڭ كامىل بولغان بولۇشىنى تهلهپ قىلىدۇ

 كهلتۈرۈپ تهۋھىدنى قولدىن بېرىپ شېرىكغا هللاكىشىدىن شاپائهت تهلهپ قىلغان كىشى 

ئۇنىڭ . ئۇ ئۆزىده شاپائهتكه ئىزنى بېرىلىش شهرتىنى يوقاتقان بولىدۇ، يغانلىقى ئۈچۈنقو

پهيغهمبهر شۇڭا . ئۈستىگه ئۆلگهن كىشىلهر ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىدىغان كىشىلهرگه موھتاجدۇر

  بىزنى مۇسۇلمانالرنىڭ قهبرىلىرىنى زىيارهت قىلغان چېغىمىزدا ئۇالر ئۈچۈن رهھمهت تهلهپ

مۇشرىكالر دهل بۇنىڭ ئهكسىچه يول تۇتۇپ قهبرىلهرنى ، ئهپسۇسكى. شىمىزغا بۇيرۇغانقىلى

ئۆلۈپ كهتكهنلهرنىڭ قهبرىلىرىنى بۇتقا ئايالندۇرۇپ ، ئىبادهت ئۈچۈن زىيارهت قىلىشىپ

دىنىنى ئۆزگهرتىش ۋه تهۋھىد ئهھلى بىلهن ،  كهلتۈرۈششېرىكغا هللائۇالر بىرال ۋاقىتتا . قويۇشتى

 قىلمىشلىرى بىلهن شېرىكئۇالر ئۆزلىرىنىڭ .  جىنايهتلىرىنى سادىر قىلىشتىدۈشمهنلىشىش

ۇتۇش بىلهن ئۇالرنىڭ نىڭ تهۋھىدچى دوستلىرىنى دۈشمهن تهللاغا تۆھمهت قىلىۋاتقانلىقى ۋه هللا
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. تهۋھىد ئهھلىنى ئۆلۈكلهرنى كهمسىتتى دهپ ئهيىپلهشتى، گىۋاتقانلىقلىرىغا قارىمايئىززىتىگه تې

شۇ ئۆلگهن كىشىلهرنى مهئبۇدقا ئايالندۇرۇش ۋه ئۇالرنى مۇشۇنىڭدىن رازى دهپ ئهمهلىيهتته ئه

ھهتتا ئۇالرنى مۇشۇنىڭغا بۇيرۇغان دهپ قاراشلىرى بىلهن ئۇالرغا ئېغىر دهرىجىده ، گۇمان قىلىش

بۇ خىل . ھاقارهت كهلتۈرىۋاتقان ۋه ئۇالرنى خورالۋاتقان كىشىلهر دهل ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى ئىدى

ئۇالر پهيغهمبهرلهرنىڭ ، شىدىن قهتئنهزهرايسى زامان ۋه قايسى ئورۇندا بولىقكىشىلهر 

بۇ كىشىلهرنىڭ ئىغۋالىرىغا ئاۋاز قوشقۇچىالر تولىمۇ كۆپ بولۇپ ، ئهپسۇسكى. دۈشمهنلىرىدۇر

  1.»كهتتى

 :مۇنداق دهيدۇ!)  ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇنهللا(ئۇستاز مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋهھھاب 

ئاندىن مهلۇم بىر پهيغهمبهرنىڭ ياكى ، غا ئىبادهت قىلىپهللاۈندۈز ك-كىمىكى كېچه«

ال ‹ئۇ  ، ا ئىبادهت قىلغان بولىدۇئۇ ئىككى ئىالھق، ئهۋلىيانىڭ قهبرىسىگه بېرىپ ئۇنى چاقىرسا

بۆگۈنكى مۇشرىكالرنىڭ زۇبهيرنىڭ ياكى ئابدۇقادىر .   دهپ شاھادهت ئېيتمىغان بولىدۇ› اال اهللاهال

  . »كى باشقىالرنىڭ قهبرىلىرى ئالدىدىكى قىلمىشلىرى دهل بۇنىڭ مىسالىدۇرجىالنىنىڭ ۋه يا

مهلۇم بىر پهيغهمبهرنى ياكى ياخشى كىشىنى چهكتىن ئاشۇرۇپ « :ئۇ يهنه مۇنداق دهيدۇ

ياكى ! مېنىڭ دهردىمگه يهتكهيسهن، ئى غوجام: ئۇنىڭغا، نى قويۇپ ئۇنى چاقىرىپهللا، ئولۇغالپ

دېگهندهك سۆزلهرنى … مهن سېنىڭ كۇپايهڭده، ى سهن ماڭا كۇپايهۋه ياك! مېنى قۇتقۇزغايسهن

ئهگهر ، بۇنداق كىشى تهۋبىگه بۇيرۇلىدۇ.  ۋه ئازغۇنلۇقتۇرشېرىكمانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ، قىلسا

  2.» .تهۋبه قىلمىسا ئۆلتۈرىلىدۇ

  

  ئىتائهت-2

ئهتنى نىڭ بهندىلىرى ھهقلىق بولغان ئىتاهللاغىنا ھهقلىق بولغان ئىتائهت بىلهن هللا

نىڭ بهندىلىرىگه هللاغا خاس بولغان ئىتائهت بىلهن هللاشۇنىڭ بىلهن ، پهرىقلهندۈرهلمهيدىغان

نىڭ هللاغا خاس بولغان قىسمهن ئىتائهتلهرنى هللا، خاس بولغان ئىتائهتنى ئارىالشتۇرۇپ قويۇپ

                                                
 . نىڭ شهرھىسى بولغان تهيسىير ناملىق كىتاپتىن ئېلىندى»كىتابۇتتهۋھىد «1
 . تبه-166قىسىم، -5ناملىق كىتاب، » شهخسى رىسالىك «2
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نىڭ غهيرىگه هللا، بىلمهي مۇشرىك بولۇپ كېتىۋاتقان-مۇشۇ سهۋهپتىن بىلىپ، غهيرىگه قىلىپ

  . قىلىۋاتقان كىشىلهر ھهقىقهتهن ئاز ئهمهسئىبادهت 

ياراتقۇچىال ھهقلىق بولغان ئىتائهت قايسى؟ يارىتىلغۇچى بهندىلهرگه پهقهت شۇنىڭ ئۈچۈن 

بولغان ئىتائهت قايسى؟ بۇ ئىككى خىل ئىتائهتنىڭ پهرقى نېمه؟ مانا بۇ سوئالالرغا جاۋاب بېرىش 

  . بىز ئۈچۈن ئىنتايىن زۆرۈردۇر

شهرتسىز ئىتائهت قىلىنىدىغان زات پهقهت ، لىشىڭىز كېرهككىبى! ىنىڭ بهندىسهللائى 

 مۇشۇ كائىنات ۋه هللا ؛شهرتسىز ئىتائهت قىلىنىدىغان زات دېگهننىڭ مهنىسى شۇكى. دۇرهللا

تهربىيهتچىسى ۋه ئۆزخاھىشى ، ئىگىسى، كائىنات ئىچىدىكى ھهممه نهرسىنىڭ ياراتقۇچىسى

گۈزهل ، هتكه ھهقلىق بىردىنبىر مهئبۇد بولغانلىقىئۇ ئىباد، بويىچه ئىش قىلغۇچى بولغانلىقى

ئۇنىڭدىن سادىر بولغان ھۆكۈم ۋه ئورۇنالشتۇرۇشالرنىڭ ، ئىسىم ۋه سۈپهتلهرگه ئىگه بولۇپ

مۇتلهق ئادالهت ۋه مۇتلهق ھىكمهت بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا شهرتسىز ، مۇتلهق ھهقىقهت

 ى ھااللمهيل،  مهيلى ئۇنىڭ چهكلىگىنىمهيلى ئۇنىڭ بۇيرۇغىنى، يهنى. ئىتائهت قىلىنىدۇ

مهيلى ياخشى دهپ مهدھىيلىگىنى ۋه مهيلى يامان دهپ ، قىلغىنى مهيلى ھارام قىلغىنى

سهۋهبىنى ۋه نېمه ئۈچۈنلىگىنى ، ئهيىپلىگىنى بولسۇن بۇالرنىڭ ھهممىسىگه ئىككىلهنمهستىن

يامان ، مۇتلهق ياخشىدۇرنىڭ ياخشى دېگىنى هللا. سۈرۈشته قىلماستىن قهتئى ئىتائهت قىلىنىدۇ

دىن باشقا ھېچقانداق مهخلۇقتا مهۋجۇت هللائهمما بۇ ئاالھىدىلىك . دېگىنى مۇتلهق ياماندۇر

نىڭال ماختىغىنىنىڭ هللاپهقهت « :ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىدا مۇنداق دهيدۇ. ئهمهس

ق مهخلۇقتا دىن باشقا ھهرقانداهللائهمما . سۆككىنىنىڭ ھهممىسى قهبىھتۇر، ھهممىسى گۈزهل

مېنىڭ : اغپهيغهمبهر ر كىشى بهنى تهمىم جهمهتىدىن بىشۇنىڭ ئۈچۈن . بۇنداق ئىمتىياز يوق

بۇنداق خاسىيهتكه : ڭغائۇنى پهيغهمبهر  ،دېگهنده. ئهيىبلىگىنىم سهت، ماختىغىنىم گۈزهل

  » .دهپ رهددىيه بهرگهن. دۇرهللائىگه زات پهقهت 

نىڭ غهيرىگه قىلىشقا قهتئى هللائۇنى ، هت بولۇپبۇ تۈرلۈك ئىتائهت ئىباد، شۈبھىسىزكى

باشقىالردىن ئۆزىگه ، بىر كىشى مۇشۇ ئىالھى خۇسۇسىيهتكه كۆز تىكىپئهگهر قايسى. بولمايدۇ

مهن پاالنى بولغانلىقىم ئۈچۈن ھهممه ئادهم ماڭا ، لىشنى تهلهپ قىلىپىشهرتسىز ئىتائهت ق
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هم ئۆزى ئۈچۈن ئىالھلىق خوسۇسىيىتىنى ئۇ ئاد، شهرتسىز ئىتائهت قىلىشى كېرهك دهپ قارىسا

ھهمده ئۇنىڭ مۇشۇ دهۋاسىنى ئېتراپ قىلغان . دهۋا قىلغان ۋه ئىالھلىق ئورنىغا كۆز تىككهن بولىدۇ

.  كهلتۈرگهن ۋه ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلغان بولىدۇشېرىكغا هللاۋه ئىتائهت قىلغان كىشى ئۇنى 

ۈن مۇشۇنداق ئىمتىيازنى دهۋا قىلىپ بىر بهنده ياكى تهشكىالت ئۆزى ئۈچقايسى، شۇنىڭدهك

مهن چىقارغان . مېنىڭ بۇيرۇغانلىرىم ياكى توسۇغانلىرىم شهرتسىز ئىجرا قىلىنىشى كېرهك

 سىياسهتلهرگه قول ئاستىمدىكىلهرنىڭ شهرتسىز بويسۇنۇش ۋه ئىجرا قىلىش - قانۇن

اش ئۆزى ئۈچۈن ىرئهۋىن ۋه باشقا تاغۇتالرغا ئوخشدهپ دهۋا قىلسا ئۇ ف، ۇرىيىتى بارمهجب

قايسى بىر شهخىس بۇنى ئېتراپ قىلسا . ئىالھلىق ئورنىنى دهۋا قىلغان ئهشهددى تاغۇت بولىدۇ

 كهلتۈرگهن شېرىكغا هللائۇ ئاشۇ تاغۇتقا ئىبادهت قىلغان ۋه ئۇنى ، ياكى ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلسا

  . بولىدۇ

  : قۇرئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿إِلَي دهأَع أَلَمبِنيم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي َآدا بي كُم ﴾  

، شهيتانغا ئىبادهت قىلماڭالر!  ئى ئادهم بالىلىرى:)پهيغهمبهرلىرىم ئارقىلىق(سىلهرگه ﴿  

هپ د، بۇ توغرا يولدۇر، ماڭىال ئىبادهت قىلىڭالر. ئۇ ھهقىقهتهن سىلهرگه ئاشكارا دۈشمهندۇر

  . )60، ياسىن( .﴾ تهۋسىيه قىلمىدىممۇ؟

شهيتانغا ئىبادهت قىلىش ، دېگهن بولۇپ ﴾ شهيتانغا ئىبادهت قىلماڭالر﴿  هللابۇ ئايهتته 

 ئىشالردا شهيتانغا ئىتائهت شېرىككۇفرى ۋه ، بىرىنچىسى. ئىككى جهھهتته ئىپادىلىنىدۇ

ھارامنى ، دىن ھااللنى ھارام قىلىشتاشۇ جۈملى، قىلغانلىقنىڭ ئۆزى ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلغانلىقتۇر

 ياخشى دهپ كۆرسهتكهننى يامان ساناشتا هللا،  ئهيىپلىگهننى ياخشى ساناشتاهللا، ھاالل قىلىشتا

نىڭ يولىدىن توسۇشتا شهيتانغا ئىتائهت قىلغانلىقمۇ ئۇنىڭغا ئىبادهت هللانىڭ بهندىلىرىنى هللاۋه 

  . قىلغانلىقتۇر

ئۇنىڭدىن ئۈمىد ،  مۇقهددهس بىلىشىئۇن، شهيتانغا ئىبادهت قىلىش، ئىككىنچىدىن

بۇ ھال تارىختا . ئۇنىڭدىن ئهيمىنىش ۋه ئۇنىڭدىن ياردهم سوراش بىلهن ئىپادىلىنىدۇ، كۈتۈش
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ئۇنىڭغا نهزىر ۋه قۇربانلىقالرنى ، بهزى نادان مۇشرىكالرنى ئۇنىڭغا بىۋاسىته ئىبادهت قىلىشقا

  . تهقدىم قىلىشقا ئېلىپ بارغان

   :ئان كهرىمده مۇنداق دهيدۇ قۇرهللامۇشۇ ھهقته 

 ﴿ هِمائيلونَ إِلَى أَووحلَي نياطيإِنَّ الشو قسلَف هإِنو هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَممأْكُلُوا ملَا تو
  ﴾ ليجادلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ

يهنى بىسمىلال دهپ زهبھى (مى ئېيتىلماي بوغۇزالنغان نىڭ ئىسهللا!) لهرمۇئمىنئى (﴿ 

شهيتانالر ئۆز ، شۈبھىسىزكى. ۋهتته گۇناھدۇرئۇنى يېيىش ئهل، نالرنى يېمهڭالرھايۋا) قىلىنمىغان

ئهگهر ئۇالرغا ئىتائهت ، تاالش قىلىشقا ۋهسۋهسه قىلىدۇ-دوستلىرىنى سىلهر بىلهن ده

  . )121، ئهنئام(. ﴾ لىسىلهرسىلهر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قا، قىلساڭالر

نىڭ غهيرىگه زهبھى قىلىنغان چارۋىالرغا ئوخشاش هللابۇ ئايهتته ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ياكى 

نىڭ نامى تىلغا ئېلىنماي ئۆلتۈرۈلگهن ھايۋانالرنىڭ گۆشلىرىنى تاشلىۋىتىشكه كۆزى قىيماي هللا

 دهپ شېرىك ئهمما، يىيىش قىلمىشىنى گۇناھ ۋه پاسىقلىق دهپ كۆرسىتىلگهن بولسىمۇ

، لېكىن ئىنسانالردىن ۋه جىنالردىن بولغان شهيتانالرنىڭ قۇتراتقۇلۇق قىلىپ. كۆرسىتىلمىدى

 ئۆز قولى بىلهن ئۆلتۈرگهن دېگهندهك ۋهسۋهسه ۋه هللابۇنى نېمه ئۈچۈن يېگىلى بولمايدۇ؟ بۇنى 

لىق دهپ فىركامۇشرىكلىق ۋه ) ئۇنى يېمىگهن تهقدىردىمۇ(قايمۇقتۇرۇشلىرىغا ئىتائهت قىلىشنى 

  . كۆرسىتىلدى

 دېگهن كهسكىن شۇنداقال ﴾ سىلهر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلهر﴿  ئايهتتىكى قىيوقۇر

قورقۇنچلۇق ھۆكۈم گهرچه ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننى يېيىشنى ھاالل قىلىشقا ئورۇنغان 

 ھارام قىلغاننى هللام ئهمما بۇ ھۆكۈ، ئىغۋاچىالرغا ئىتائهت قىلغۇچىالر ھهققىده ئېيتىلغان بولسىمۇ

 ھارام قىلغان ئىشالرنى ھاالل قىلىپ بهرگۈچى پهتىۋاچىالرغا ئىتائهت هللاھاالل سانىغان ۋه 

پىكىر ۋه ، »سىياسهت«، »قانۇن« ھارام قىلغاننى ھاالل قىلغان ھهر قانداق هللا، قىلغان

، اق ئىچىشنىھار، شۇڭا جازانىنى. پهتىۋاالرغا ئىتائهت قىلغۇچىالرنىڭ ھهممىسىگه تهدبىقلىنىدۇ

ھهرخىل پاھىشه قىلمىشالرنى ھهمده دىنىمىزدا ئوچۇق ھارام قىلىنغان ئىشالرنى ، زىناخورلۇقنى

ھاالل سانىغان ۋه قانۇنالشتۇرغان ئىنسانالر ۋه جىنالر ئىچىدىكى شهيتانالرغا ئىتائهت قىلغان 
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سىلهر ، ساڭالرئهگهر ئۇالرغا ئىتائهت قىل﴿  :كىشىلهرنىڭ ھهممىسىگه يوقۇرىدىكى ئايهتتىكى

  .  دېگهن ھۆكۈم بېرىلىدۇ﴾ چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلهر

  : قۇرئان كهرىمده يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿اللَّه وند نا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات ﴾  

ىرىنى مهئبۇد ئۆزلىرىنىڭ دىنى ئاقساقاللىرىنى ۋه ئالىمل) يهنى ئهھلى كىتابالر(ئۇالر ﴿  

   )31، تهۋبه(. ﴾ قىلىۋالدى

يهنى ئهھلى كىتابالر ئۆزلىرىنىڭ دىنى ئاقساقاللىرى ۋه ئالىملىرىغا شهرتسىز ئىتائهت 

ھارامنى ھاالل قىلغان ئىشلىرىغا ئهگىشىش ئارقىلىق ئۇالرغا ، ئۇالرنىڭ ھااللنى ھارام، قىلىپ

  .  ئىالھ قىلىۋالغانلىقى ئىدىبۇ ئۇالرنىڭ دىنى ئاقساقاللىرىنى. ئىبادهت قىلغانىدى

 نىڭپهيغهمبهر  مهن : ئهدى ئىبنى ھاتهم ھهدىس بايان قىلىپ مۇنداق دهيدۇبۇ ھهقته

 :ماڭا پهيغهمبهر . قېشىغا كىرگىنىمده بوينۇمدا ئالتۇندىن ياسالغان بىر كىرىست بار ئىدى

يهنى ئهھلى (ئۇالر « :مهن ئۇنىڭ تهۋبه سۈرىسىدىكى. دېدى، بۇ بۇتنى ئېلىۋهتكىن! ئى ئهدى

 دېگهن ئايهتنى ﴾ ئۆزلىرىنىڭ دىنى ئاقساقاللىرىنى ۋه ئالىملىرىنى مهئبۇد قىلىۋالدى) كىتابالر

بىز ئهھلى كىتابالر ئۇالرغا ئىبادهت !  ئى رهسۇلۇلال:شۇڭا مهن ئۇنىڭغا، ئوقۇغىنىنى ئاڭلىدىم

رۇكۇ ۋه ، يهنى ناماز(نىدىئۇالر ئىبادهت قىلمىغا، شۇنداق« :ئۇماڭا. قىلمىغانىدۇققۇ؟ دىدىم

ق ئۇالرنىڭ ئالىملىرى ئۇالرغا نېمىنى ھاالل ابىر، )سهجده قىلىشتهك ئىبادهتلهرنى قىلمىغانىدى

نېمىنى ھارام دهپ بهرسه شۇنى ھارام دهپ ئېتىقاد ، دېسه شۇنى ھاالل دهپ ئېتىقاد قىالتتى

  1.دېدى، ﴾  ئىبادهت قىلغانلىقتۇرمانا شۇ ئۇالرغا. قىلىشاتتى

ئهدى ئىبنى ھاتهم تېخى ئهمدىال كۇفرىدىن ئايرىلىپ ئىسالم بىلهن ، مهكدې

نهزىر ، سهجده قىلىش، رۇكۇ قىلىش، ئۇچرىشىۋاتقان بولغاچقا ئىبادهتنى پهقهت ناماز ئوقۇش

ئۇنىڭ ئىبادهت ھهققىدىكى  پهيغهمبهر بىراق . قىلىش ۋه قۇربانلىق قىلىش دهپال چۈشۈنهتتى

بىر كىشىنىڭ شهرىئهتته پاكىتى بولمىغان ئهھۋالدا ھاالل ۋه ، پخاتا چۈشهنچىسىنى توغرىال

                                                
 .  تىرمىزى ۋه باشقىالر رىۋايهت قىلغان1
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گىشىشنىڭ ئىبادهت بولىدىغانلىقىنى ھارامنى بهلگىلهش قىلمىشلىرىغا ئىتائهت قىلىشنىڭ ۋه ئه

  . بايان قىلىپ بهردى

 ئهھلى كىتابالر : بىر كىشىنىڭ يوقۇرىدىكى ئايهت ھهققىده سوئال سوراپھۈزهيفه 

ئۆلىمالىرىغا ناماز ئوقىغانمىكهن؟ دېگهن سۆزىگه جاۋاب - ئاقساقاللىرىغا ۋه مولالئۆزلىرىنىڭ دىنى 

 ھارام قىلغان ئىشالرنى هللابىراق ئۇالرنىڭ دىنى ئاقساقاللىرى ئۇالرغا !  ياق:بېرىپ مۇنداق دېگهن

 ھاالل قىلغان ئىشالرنى ھارام دهپ هللا. ئۇنى ھاالل دهپ تونۇشقان، ھاالل قىلىپ بهرسه

 -شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنىڭ دىنى ئاقساقاللىرى ۋه مولال. نى ھارام دهپ تونۇشقانئۇ، كۆرسهتسه

  . ئۆلىمالىرى ئۇالر ئۈچۈن مهئبۇدقا ئايلىنىپ قالغان

 :قى ھهدىس ھهققىده توختۇلۇپ مۇنداق دهيدۇيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىدا يۇقۇرئىبنى ته

ت قىلغانلىقى ئۇالرنىڭ ئۇالر ئۈچۈن ئهھلى كىتابالرنىڭ دىنى ئۆلىمالىرىغا ئىباده پهيغهمبهر «

ھااللنى ھارام قىلغان ، بهلكى ھارامنى ھاالل قىلغان، ناماز ئوقۇپ ياكى روزا تۇتۇپ ئهمهس

  . »قىلمىشالردا ئۇالرغا ئىتائهت قىلىش ۋه ئهگىشىش بىلهن بولغانلىقىنى بايان قىلىپ بهرگهن

رنى چۈشىنىپ يهتكهن سىز يوقۇرىدا بايان قىلىنغان پاكىتال! نىڭ بهندىسىهللائى 

ئهمدى بۆگۈنكى زامانىمىزدا ھهممه كىشىدىن ئۆزىگه شهرتسىز ئىتائهت قىلىشنى ، بولسىڭىز

ياكى ئۆزىنىڭ شهخسى قاراشلىرىنى باشقىالرغا تېڭىپ ، تهلهپ قىلىپ ياكى تهمه قىلىپ

نىڭ هللانى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ ئۆزلىرىچه هللا، ئىالھلىق ئىمتىيازىغا كۆز تىكىۋاتقان

نىڭ بهندىلىرىگه هللابهلگۈلىمىلهرنى -ئۆزى چىقارغان قانۇن، بهندىلىرىگه قانۇن تۈزۈپ بېرىش

ھارام ۋه ھااللنى ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهت ئۆلچىمى بويىچه بهلگىلهش ھوقۇقىنى ۋه ، تېڭىش

ئىمتىيازىنى دهۋا قىلىۋاتقان تاغۇتالرنىڭ قانچىلىك كۆپ ئىكهنلىكىنى ۋه ئۇالرنىڭ ئاشۇ 

مۇشۇ جهھهتته ئۇالرغا ئىبادهت ، ئۇالرغا ئىتائهت قىلىپ،  ئېتراپ قىلىپ»رىنىئىمتىيازلى«

شۇنداق تۇرۇقلۇق يهنىال ئۆزلىرىنى ئهركىن دهپ دهۋا ، قىلىۋاتقان ۋه قۇلچىلىق قىلىۋاتقان

بىز توغرا يولدا دهپ مهغرۇرلىنىپ كېتىپ بارغان كىشىلهرنىڭ تېخىمۇ كۆپ ، قىلىۋاتقان

  . !مهي قالمىدىڭىز ئهلۋهتتهئىكهنلىكىنى تونۇپ يهت
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 بۇ تهئاالهللا. ىرئهۋىنمۇ دهۋا قىلغانىدى ئىمتىيازنى مۇندىن بورۇن تاغۇت فبۇ تۈرلۈك ئىالھى

  :ھهقته مۇنداق دهيدۇ

 ﴿ادشبِيلَ الرإِلَّا س يكُمدا أَهمى وا أَرإِلَّا م ا أُرِيكُمنُ موعرقَالَ ف ﴾  

سىلهرگه شۇنى تهكلىپ ، م نېمىنى توغرا دهپ قارىسام مهن ئۆزه:ىرئهۋىن ئېيتتىف﴿  

مهن توسقان ئىشنى قىلىشقا ھهققىڭالر ، يهنى مهن بۇيرۇغان ئىشنى قىلماسلىققا(بېرىمهن 

يهنى مهن باشلىغان يولدىن باشقىسى (مهن سىلهرنى پهقهت توغرا يولغىال باشاليمهن، )يوق

  )29، غافىر(. ﴾ )ھهممىسى باتىل ۋه ئازغۇنلۇق

  : بۇ ھهقته يهنه مۇنداق دهيدۇئاالتههللا

وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ ﴿ 
  ﴾ نيفَاجعلْ لي صرحا لَعلِّي أَطَّلع إِلَى إِلَه موسى وإِني لَأَظُنه من الْكَاذبِ

قانۇن بهلگىلهپ (مهن سىلهر ئۈچۈن ئۆزهمدىن باشقا!  ئى كاتتىالر:ىرئهۋىن ئېيتتىف﴿  

) سىلهرگه ھاالل ۋه ھارامنى بهلگىلهپ بهرگۈچى ۋه سىلهر شهرتسىز ئىتائهت قىلىدىغان، بهرگۈچى

  . )38، قهسهس( ﴾ بىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمهيمهن

  :اق دهيدۇىرئهۋىن ھهققىده يهنه مۇندف تهئاالهللا

  ﴾  فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى*فَحشر فَنادى﴿ 

 :دېدى*توپلىدى ھهم نىدا قىلىپ) ئهسكهرلىرىنى ۋه تهۋهلىرىنى، ئۇ سېھرىگهرلهرنى(﴿  

  . )24~23، نازىئات( ﴾ مهن سىلهرنىڭ بۈيۈك رهببىڭالر بولىمهن

 مهن سىلهرنىڭ بۈيۈك :رئهۋىننىڭىف، يوقۇرىدىكى ئايهت ھهققىده پىكىر قىلىدىغان بولساق

ھهرگىزمۇ مهن پۈتۈن كائىناتنى ياراتقان ۋه پۈتۈن ، دېگهن سۆزى ئېنىقكى، رهببىڭالر بولىمهن

چۈنكى بىر تال پاشىنى . جانلىقلىقالرغا رىزىق بېرىدىغان پهرۋهردىگارىڭالر دېگهنلىك ئهمهس

ڭ مۆجىزه ھاسىسىغا تاقابىل قىيىن ھهتتا مۇسا ئهلهيھىسساالمنى، يارىتىش قولىدىن كهلمهيدىغان

شۇنداق قىلىپمۇ يهنه ، ئۆتكهلدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن سېھرىگهرلهرنىڭ ياردىمىگه موھتاج بولغان

ىرئهۋىننىڭ ئۇنداق يالغان دهۋانى قىلىپ كىشىلهر ئارىسىدا ئۆزىنى كۈلكىگه فمهغلۇپ بولغان بۇ 

ن سىلهرنىڭ بۈيۈك رهببىڭالر بولىمهن  مه:ىرئهۋىننىڭفتوغرىسى . قويىشى ئېھتىمالدىن يىراقتۇر
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تۈزۈم ۋه ئادهت بويىچه تهربىيلهيدىغان تهربىيهتچىڭالر  - مهن سىلهرنى خالىغان قانۇن:دېگىنى

  . دېگىنى ئىدى، بولىمهن

 بىزنىڭ ھازىرقى دهۋرىمىزدىكى :ئهمدى بۇ يهرده تهبىئى ھالدا مۇنداق بىر سوئال توغۇلىدۇ

ئۆزىنىڭكىنى مۇتلهق ، لىشنى تهلهپ قىلىدىغانىسىز ئىتائهت قئهگهشكۈچىلىرىدىن ئۆزىگه شهرت

ىرئهۋىن دهۋا قىلغاندهك ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىالھى  فقهدىمقى، ھهقىقهت دهپ قارايدىغان

ىرئهۋىنلىرىنىڭ فىرئهۋىنلهر زادى قانچىلىك؟ بۇ زامانىمىز فئىمتىيازالرنى دهۋا قىلىۋاتقان زامانىۋى 

مۇشۇ جهھهتته ، ئۇالرغا ئىتائهت قىلىپ، ىرىنى ئېتراپ قىلىپئهشۇ دهۋالىرىنى ۋه ئىمتىيازل

ك ىرهۋاسى بىلهن بۇ شېئۇالرغا ئىبادهت قىلىۋاتقان ۋه ئۆزلىرىنىڭ بىزمۇ مۇسۇلمان دېگهن د

للىقى ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق بىر زىددىيهتنى ھىس قىلماي ئۆزلىرىنى بىزمۇ مۇسۇلمان دهپ ارىئ

  . يۈرگهن كىشىلهر زادى قانچىلىك؟

ئاز بولمىغان « :ئىسالم ئۇستازى ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىدا مۇنداق دهيدۇ

قازىالرنىڭ ئهگهشكۈچىلىرى ۋه شۇالر ئهگىشىدىغان ، پادىشاالرنىڭ ئهسكهرلىرى، ىقھىشۇناسالرف

تكۈچىلهرنىڭ ئۆزى سىز ھهقتىن ئېزىپ كه... كهلتۈرىدۇشېرىكغا هللائامما ئىتائهت جهھهتته 

نېمىنى ھارام قىلىپ ، شۇنى ۋاجىپ بىلىپ،  ئۇنىڭغا نېمىنى ۋاجىپ قىلساىشىئهگهشكهن ك

مهيلى دۇنياۋى ياكى ، نېمىنى ھاالل قىلىپ بهرسه شۇنى ھاالل بىلىپ، بهرسه شۇنى ھارام بىلىپ

بۇ خىل . دىنى ئىشالردا بولمىسۇن ئۇ يولغا قويغاننى دىن بىلىپ يۈرىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز

ـ   كهلتۈرىۋاتقانلىقلىرىدىن قورقۇشمايدۇشېرىكغا هللاڭ ھېچبىر ئاساسسىز كىشىلهر ئۆزلىرىنى

  . »قۇتۇشقا ئورۇنىدۇرتارتقان كىشىلهرنى قوتىن باششېرىكئهمما بۇ خىل ، يۇ

دىن باشقا ھهر قانداق بىر  پهيغهمبهر كىمىكى « :ئىبنى تهيمىيه يهنه مۇنداق دهيدۇ

ئۇنىڭغا ، هرنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپ بولسىمۇنىڭ ۋه پهيغهمبهللاكىشىنى ئۇنىڭ بۇيرۇغان ئىشى 

  . » قىلغان بولىدۇشېرىكغا هللائهگىشىش ۋاجىپ دهپ قارىسا ئۇنى 

شۇ جهھهتتىن ئىنسانالرنىڭ ئىنسانالرغا ئىبادهت قىلىپ سېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش 

ى ئۈچۈن ئىسالم دىنى مهخلۇقالرنىڭ مهخلۇقالرغا قىلىدىغان ئىتائهتلىرىنىڭ ئېنىق ئۆلچهملىرىن

 شهرىئهت يولغا قويغان ۋه ھهقكه ئۇيغۇن بولغان ئىشالردىال مهخلۇققا ئىتائهت قىلىشقا :بېكىتىپ
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، ا ئاسى بولىدىغان ھهر قانداق ئىشتا مهخلۇققا ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇقهللاياراتقۇچى ...بولىدۇ

  . !دهپ ئېالن قىلغان

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

لديه حسنا وإِنْ جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَا تطعهما ووصينا الْإِنسانَ بِوا﴿ 
  ﴾ إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

ئاناڭ سېنى سهن -ئهگهر ئاتا. ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇدۇق-ئىنساننى ئاتا﴿  

سىلهر ، ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن،  كهلتۈرۈشكه زورلىساشېرىكسىنى ماڭا بىلمهيدىغان نهر

، ئهنكه بۇت( ﴾ سىلهرگه قىلمىشىڭالرنى خهۋهر قىلىمهن، مېنىڭ دهرگاھىمغا قايتىپ بارىسىلهر

8( .  

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿  لْمع بِه لَك سا لَيبِي م رِكشلى أَنْ تع اكداهإِنْ جا ويني الدا فمهباحصا ومهعطفَلَا ت
  ﴾ معروفًا

،  كهلتۈرۈشكه زورلىساشېرىكئاناڭ سېنى سهن بىلمهيدىغان نهرسىنى ماڭا -ئهگهر ئاتا﴿  

يهنى دىنىڭغا زىيان (ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىده بولغىن، ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن

  . )15، لوقمان( ﴾ )ىلغىنيهتمهيدىغان ئاساستا ياخشىلىق ق

ئانىالرنىڭ پهرزهنتلهر ئۈستىدىكى ھهققى ھهممىگه مهلۇم بولغان چوڭ -مهلۇمكى ئاتا

غا ئاسى بولىدىغان ئىشالردا ئۇالرغا ئىتائهت قىلىشقا هللا ئىشالردا ياكى شېرىكلېكىن ، ھهقتۇر

  . نىڭ ھهققى مهخلۇقنىڭ ھهققىدىن ئۈستۈندۇرهللاچۈنكى . بولمايدۇ

مهيلى ، مۇسۇلمان كىشى گۇناھقا بۇيرۇلمىغانال بولسا« :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

خالىغان مهيلى خالىمىغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىده ئهمىرنىڭ سۆزىنى ئاڭلىشى ۋه ئۇنىڭغا 

گۇناھقا بۇيرۇلغاندا ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالشقا ۋه ئىتائهت قىلىشقا . ئىتائهت قىلىشى الزىم

  1 ».بولمايدۇ

                                                
 .  بۇخارى ۋه مۇسلىم رىۋايىتى1
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غا ئاسى بولىدىغان ئىشتا ھېچكىمگه ئىتائهت هللا« :مۇنداق دهيدۇيهنه  پهيغهمبهر 

  1. ﴾ ئىتائهت پهقهت شهرىئهت يولغا قويغان ئىشتىال بولىدۇ. قىلىشقا بولمايدۇ

ئىش ئۈستىدىكىلهردىن كىمىكى سىلهرنى گۇناھقا « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  2﴾ .ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلماڭالر، بۇيرۇسا

غا ئاسى بولىدىغان ئىشتا يارىتىلغۇچى هللاياراتقۇچى « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  3﴾ .مهخلۇققا ئىتائهت قىلىنمايدۇ

غا ئاسى بولىدىغان ئىشقا بۇيرۇمىغان ئهھۋالدا هللا« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

غا ئاسى هللائهگهر . يولباشچىغا ئىتائهت قىلىش مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۈستىدىكى چوڭ ھهقتۇر

  . ﴾ ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىنمايدۇ، ولۇشقا بۇيرۇساب

يۇقۇرىدىكى ۋه ئۇنىڭدىن باشقا كۆپلىگهن شهرئى دهلىللهرنىڭ ھهممىسى مهخلۇقنىڭ 

ئۇنىڭ پهقهت شهرىئهت يولغا قويغان ، مهخلۇققا ئىتائهت قىلىشىنىڭ شهرتسىز بولمايدىغانلىقىنى

  . ىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇغا ئاسى بولمايدىغان ئىشالردىال چهكلهللاۋه 

 بىر ئىنسان يهنه بىر ئىنسانغا گۇناھ بولىدىغان ئىشتا ئىتائهت :ئهگهر بىرسى سوئال قويۇپ

 كاتهكچىسىگه قويۇالمدۇ؟ ياكى كۇفرى ۋه شېرىكئۇنىڭ بۇ خىل ئىتائىتى كۇفرى ۋه ، قىلسا

  . تىن تۆۋهن بولغان گۇناھ كاتهكچىسىگه قويۇالمدۇ؟ دېسهشېرىك

 بىر ئىنساننىڭ يهنى بىر ئىنسانغا قىلغان خاتا ئىتائىتى تۆۋهندىكى ئىككى :مهن دهيمهنكى

  :لىشىنى شهكىللهندۈرىدۇىنى ۋه ئىنساننىڭ ئىنسانغا ئىبادهت قشېرىكخىل ئهھۋالدا 

 بىر ئىنساننىڭ يهنه بىر ئىنسانغا ئۇنى چوڭ بىلىش يۈزىتسىدىن شهرتسىز :بىرىنچى

پۇستانى بولغىنى -ۇنىڭ نهزىرىده ئىتائهت قىلىنىدىغان كىشى پاالنيهنى ئ، ئىتائهت قىلىشى

ئۇنىڭ دېگىنىنىڭ شهرىئهتكه ئۇيغۇن ياكى ئهمهسلىكى بىلهن ھىساپالشماي شهرتسىز ، ئۈچۈن

ئىتائهت قىلىشى ۋه ئۇنى خاتاالشمايدىغان كىشى دېگهن تونۇش بىلهن قارىغۇالرچه ئىتائهت 

                                                
 .  بۇخارى ۋه مۇسلىم1
 .  ئهھمهد، ئىبمى ماجه ۋه ئىبنى ھهببان رىۋايىتى2
 .  شهيىخ ناسىر سهھىھ دهپ مۇئهييهنلهشتۈرگهن ھهدىس3
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نى ۋه شېرىك، ه توغرا ئىشتا بولسىمۇ يهنىال كۇفرىنىمانا بۇ خىل ئىتائهت گهرچ. قىلىشى

  . ئىنساننىڭ ئىنسانغا ئىبادهت قىلىشىنى شهكىللهندۈرىدۇ

،  بىر ئىنسان يهنه بىر ئىنسانغا ئۇنى ئولۇغ بىلىپ شهرتسىز ئىتائهت قىلمايدۇ:ئىككىنچى

ھااللنى ھارام ،  ۋه كۇفرى ئىشالردا ئىتائهت قىلىدۇشېرىكئهمما مهلۇم سهۋهپلهردىن ئۇنىڭغا 

نى ۋه شېرىكمانا بۇ خىل ئىتائهتمۇ . ھارامنى ھاالل قىلغان ئىشالردا ئۇنىڭغان ئهگىشىدۇ، قىلغان

  . ئىنساننىڭ ئىنسانغا ئىبادهت قىلىشىنى شهكىللهندۈرىدۇ

ئهمما يۇقۇرىدىكى ئىككى خىل ھالهتلهردىن باشقا ھالهتلهردىكى خاتا ئىتائهت قىلىشالر 

بهلكى ئىتائهت قىلغان ئىشنىڭ گۇناھى قانچىلىك ، كىللهندۈرمهستىننى شهشېرىككۇفرى ۋه 

ھاراق سورۇنلىرى ۋه باشقا : مهسىلهن. بولسا ئىتائهت قىلغۇچى شۇ گۇناھنى سادىر قىلغان بولىدۇ

 ۋه كۇفرىغا يهتمهيدىغان گۇناھلىق ئىشالردا بىر شېرىكشهرىئهت چهكلىگهن مۇنكهر سورۇنلىرىدا 

مهزكۇز ھارام . رىيىگه ئىتائهت قىلىش قىلمىشلىرى بۇنىڭ مىسالىدۇركىشىنىڭ يهنه بىر ھهم

بۇ خىل ، قىلىنغان نهرسىنى ھاالل سانىمىغان ياكى ئۇنىڭ ھاراملىقىنى ئىنكار قىلمىغانال بولسا

 كهلتۈرۈش ۋه ئىماندىن شېرىكغا هللالېكىن . ئىتائهت چوڭ گۇناھتۇر ۋه پاسىقلىقتۇر

  . مايدۇچىقىرىۋېتىش دهرىجىسىگه ئېلىپ بار

 قىلىدىغان ئىتائهت بىلهن كۇفرى دهرىجىسىگه ئېلىپ بارمايدىغان كافىرئىنساننى ! ئهلۋهتته

) يهنى ئايهت ۋه ھهدىس(ئىتائهتنى پهرقلهندۈرۈش ئۆلچىمى پهقهت ۋه پهقهتال شهرئى پاكىت 

چۈنكى مهلۇم نهرسىلهر ئۈستىده شهرئى ھۆكۈم چىقىرىشتا ئهقىلگه ۋه . بىلهنال چهكلىنىدۇ

لىككه ياتمايدىغان پاسىقلىق شېرىكئاۋۇ كۇفرى ۋه ، شېرىكبۇ كۇفرى ۋه . ىجتىھاتقا ئورۇن يوقئ

ھهرقانداق . دېيهلهيدۇ) يهنى قۇرئان ۋه ھهدىسال(ۋه زالىملىق دېگهن سۆزنى پهقهت شهرئى پاكىتال 

ۇ ئاتالغۇ زىياده قىلماستىن ئاش-بىز ئۇنى كهم، شهيئىلهرنىڭ شهرىئهتتىكى ئاتىلىشى قانداق بولسا

  . بويىچه ئاتاشتىن ئۆزگه تاللىشىمىز يوق

  ياخشى كۆرۈش-3

 » ياخشى كۆرۈش«كۆپلىگهن كىشىلهرگه ئېنىق بولمىغان ئىبادهتلهرنىڭ يهنه بىرى 

ش دهرىجىده ھهتتا  بىلهن ئوخشاهللانىڭ مهخلۇقلىرىنى هللاسىز ئۇالرنىڭ . ئىبادىتىدۇر
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بىلمهي ئاشۇ -ئۇالرنىڭ بىلىپ، ىنىرى دهرىجىده ياخشى كۆرىۋاتقانلىقئۇنىڭدىنمۇ يوقى

نىڭ رازىلىقىنىڭ هللائۇنىڭغا باغلىنىپ قېلىش ۋه ئۇنىڭ رازىلىقىنى ، مهخلۇقالرنى ياخشى كۆرۈش

، قۇل بولۇپ قالغانلىقىنى، ئالدىغا قويۇش جهھهتلهرده ئاشۇ مهخلۇققا ئىبادهت قىلىۋاتقانلىقىنى

  .  چاغالپ يۈرۈشىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىزئمىنمۇشۇنداق بولۇشىغا قارىماي يهنه ئۆزلىرىنى تهقۋادار 

دوستى دوست ، شهرتسىز ياخشى كۆرۈلىدىغان، بىلىشىڭىز كېرهككى! نىڭ بهندىسىهللائى 

ئۇنىڭ ئۈچۈن بىرىشتىن ، ئۇنىڭ ئۈچۈن بېرىلىپ، دۈشمىنى دۈشمهن تۇتۇلىدىغان، تۇتۇلۇپ

. دۇرهللاىغان زات پهقهتال چهكلىنىدىغان ۋه ئۇ بولغىنى ئۈچۈنال شهرتسىز ھالدا ياخشى كۆرۈلىد

 رازى بولىدىغان شهرت هللا رۇخسهت قىلغان مىقداردا ۋه هللادىن باشقىسى پهقهت هللائهمما 

  . ئاستىدىال ياخشى كۆرۈلىدۇ

 پۇستانى بولغىنى ئۈچۈنال شهرتسىز ياخشى -ھهر قانداق بىر كىشى ئۆزىنىڭ پاالنى

نداق بولىشىدىن قهتئىنهزهر سۆزىنىڭ قا-گهپ، ئۆزىنىڭ مهيدانىنىڭ، كۆرۈلۈشنى ئۈمىد قىلسا

ئۆزىنىڭ دوستلىرىنى دوست ، ئهتراپىدىكى كىشىلهردىن ئۆزىنى شهرتسىز ياخشى كۆرۈشنى

، ئۆزىنىڭ دوستلىرى بولسا ئۇالرغا بىر نهرسه بېرىپ، دۈشمهنلىرىنى دۈشمهن تۇتۇشنى، تۇتۇپ

رگهن ۋه چاپىنىنى ئۆزىنىڭ پارتىيىسىگه كى، دۈشمهنلىرى بولسا ئۇالرغا ھېچنهرسه بهرمهسلىكنى

ئهمما پارتىيىسىگه ،  بولسىمۇ ئۇالر بىلهن ياخشى ئۆتۈشنىكافىركۆتۈرگهنلهر ئهڭ پاسىق ۋه ئهڭ 

كىرمىگهن ۋه چاپىنىنى كۆتۈرمىگهنلهر ئهڭ تهقۋا ۋه ئهڭ ياخشى كىشىلهر بولسىمۇ ئۇالردىن 

شى ئهڭ چوڭ بۇنداق كى، ۋه شۇنداق بولۇشنى خالىسا، مۇناسىۋهتنى ئۈزۈشنى تهلهپ قىلسا

.  بىلهن ئۆزىنى تهڭ ئورۇندا قويغان كىشىدۇرهللا،  قىلغانشېرىكغا هللائۇ ئۆزىنى . تاغۇتتۇر

 بىلهن بىرگه هللابۇنداق كىشىگه رازى بولغان ۋه ئۇنى ئاشۇنداق ياخشى كۆرگهن كىشىلهر ئۇنى 

  . ئىالھ قىلغان ۋه ئۇنىڭغا ئىبادهت قىلغان كىشىلهردۇر

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 ﴿نماً وبح دوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه بكَح مهونبحاداً يدأَن اللَّه وند نذُ مختي ناسِ مالن 
لَّهل ﴾  
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) لهرنىڭمۇئمىن(ئۇالرنى،  قىلىۋالىدۇشېرىكغا هللادىن غهيرىلهرنى هللابهزى ئادهملهر ﴿  

 ھهممىدىن بهك دوست تۇتقۇچىالردۇرنى هللالهر مۇئمىن. نى دوست تۇتقىنىدهك دوست تۇتىدۇهللا

  )165، بهقهره(﴾

ئۇالرنىڭ ،  كهلتۈرىدىغانلىقىنىشېرىكغا هللا بهزى كىشىلهرنىڭ تهئاالهللايوقۇرىدىكى ئايهتته 

نى دوست تۇتقاندهك هللالهرنى گويا شېرىك كهلتۈرۈشىنىڭ شهكلى ۋه خاراكتىرى شۇ شېرىكغا هللا

  . كىنى بايان قىلغانئۇالرنى شهرتسىز ياخشى كۆرۈش ئىكهنلى، دوست تۇتۇپ

  : قۇرئانى كهرىمده يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 إِذْ نسويكُم بِرب * تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ *قَالُوا وهم فيها يختصمونَ  ﴿
نيالَمالْع﴾  

 ياخشى كۆرگۈچى ۋه ياخشى، يهنى ئهگهشكۈچى ۋه ئهگىشىلگۈچىلهر(ئۇالر ﴿  

بىز ئوپئچۇق گۇمراھلىقتا ،  بىلهن قهسهمكىهللا: دوزاختا جىدهللىشىپ ئېيتىدۇ) كۆرۈلگۈچىلهر

ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى ) دوست تۇتۇش ۋه ئىتائهت قىلىشتا( ئۆزۋاقتىدا بىز سىلهرنى *ئىدۇق

  . )98~96، شۇئهرا( ﴾ . قوياتتۇق تهڭ ئورۇنغابىلهن

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

 كَانَ َآباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها قُلْ إِنْ ﴿
 هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنوضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتو

  ﴾ حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقنيفَتربصوا 

، خوتۇنلىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، ئوغۇللىرىڭالر،  ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر:ئېيتقىنكى﴿  

ئاقماي قېلىشىدىن ، ماللىرىڭالر-تاپقان پۇل، )ھهمده ئۇالردىن باشقىالر(تۇققانلىرىڭالر -ئورۇق

نىڭ هللا، دىنهللاياخشى كۆرىدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن ، قورىققان تىجارىتىڭالر

يهنى شۇالر بىلهن بولۇپ (نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا هللاپهيغهمبىرىدىن ۋه 

ئازابى (نىڭ ئهمرى هللائۇ ھالدا سىلهر تاكى ، )نىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسهڭالرهللا، كېتىپ

نىڭ دىنىدىن چىقىپ هللايهنى ( پاسىق قهۋمنى هللا، كهلگۈچه كۈتۈڭالر) ۋه ئىنتىقامى

  . )24، تهۋبه(﴾ ھىدايهت قىلمايدۇ)كهتكۈچىلهرنى
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 هللاكىمىكى « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ، سهھىھ ھهدىسته رىۋايهت قىلىنىشىچه

 رازىلىقى هللا،  رازىلىقى ئۈچۈن بېرىپهللا،  ئۈچۈن يامان كۆرسههللا، ئۈچۈن ياخشى كۆرۈپ

  1.»ئۇ ئىمانىنى تولۇقلىغان بولىدۇ، بېرىشنى رهت قىلسائۈچۈن 

 يولىدا هللائىماننىڭ ئهڭ مهھكهم تۇتقۇسى « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

 يولىدا يامان هللا يولىدا ياخشى كۆرۈش ۋه هللا،  يولىدا دۈشمهنلىشىشهللادوستلىشىش ۋه 

  2.»كۆرۈشتۇر

 : توپلىمىدا مۇنداق دهيدۇپهتىۋاالر)  ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇنهللا(ئىبنى تهيمىيه 

دىن باشقا ھېچقانداق شهيئىنىڭ شهرتسىز ياخشى كۆرۈلىشى توغرا هللامهۋجۇدات ئىچىده «

دۇنيادا ياخشى كۆرىلىدىغان ئىنسان ۋه شهيئىلهرنىڭ ھهممىسى پهقهت شهرتلىك ۋه . ئهمهس

سى ھهرگىزمۇ شهرت ۋه سۈپهتتىن ئايرىلغان ھالهتتىكى جىن، مهقسهتلىك ياخشى كۆرۈلىدۇ

غىنا شهرتسىز ۋه مهقسهتسىز ھالدا ياخشى تهئاالهللاپهقهت پهرۋهردىگار . ياخشى كۆرۈلمهيدۇ

چۈنكى بىر ...مانا بۇ دهل ئۇنىڭ ئىالھلىق خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ بىر قىسمىدۇر. كۆرۈلىدۇ

  . »تۇرشېرىكشهيئىنى شهرتسىز ۋه مهقسهتسىز ياخشى كۆرۈش 

 پۈتۈن مهخلۇقاتنى تهئاالهللا« :ۇنداق دهيدۇم)  ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇنهللا (قهييىمئىبنى 

  مهزمۇن قىلغانقاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى...باش ئېگىش ۋه ئىتائهت قىلىش، ياخشى كۆرۈش

نىال ياخشى هللابهلكى ، نى ياخشى كۆرۈشتۇرهللائىبادهتنىڭ يىلتىزى . ئىبادهت ئۈچۈن ياراتقان

 بىلهن هللاھېچنهرسىنى ، لىشى ئۈچۈن بوهللائىنساندىكى بارچه مۇھهببهتلهر پهقهت . كۆرۈشتۇر

 يولىدا هللا ئۈچۈن ۋه هللادىن باشقا شهيئىلهر پهقهت هللا. بىر قاتاردا ياخشى كۆرمهسلىكى كېرهك

پهرىشتىلىرىنى ۋه ، ئهلچىلىرىنى، نىڭ پهيغهمبهرلىرىنىهللابىزنىڭ : مهسىلهن. ياخشى كۆرۈلىدۇ

ىمىزنىڭ نى تولۇق ياخشى كۆرگهنلىكهللايېقىن دوستلىرىنى ياخشى كۆرىشىمىز بىزنىڭ 

  . » بىلهن بىر قاتاردا ياخشى كۆرگهنلىكىمىز ئهمهسهللاھهرگىزمۇ ، ئىپادىسىدۇركى

                                                
 .  ئهبۇ داۋۇت ۋه باشقىالر رىۋايهت قىلغان1
 . ىۋايهت قىلغان ئهھمهد ۋه باشقىالر ر2
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نى نىڭ ئۇ بهندىسىهللانى چىن دىلىدىن ياخشى كۆرگهنلىكىنىڭ ھهمده هللابىر بهندىنىڭ 

 ئهگىشىپ غاپهيغهمبهر لىرىدىن بىرى شۇ بهندىنىڭ ياخشى كۆرگهنلىكىنىڭ تۈپ بهلگى

  :ھهقته مۇنداق دهيدۇ بۇ تهئاالهللا. ماڭغانلىقىدۇر

﴿ يمحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهبحت متقُلْ إِنْ كُن ﴾  

ماڭا ، نى دوست تۇتساڭالرهللائهگهر سىلهر : تقىنكىيئې) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد (﴿  

 هللا. گۇناھىڭالرنى مهغفىرهت قىلىدۇ) ئۆتكهنكى(، ت تۇتىدۇ سىلهرنى دوسهللا، ئهگىشىڭالركى

  . )31، ئىمرانى ئال (﴾ ناھايىتى مېھرىباندۇر، ناھايىتى مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر

نى هللاپهيغهمبهرگه ئهگهشمهي تۇرۇپ « :ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىدا مۇنداق دهيدۇ

 هللائۇالرنىڭ مۇھهببىتى ، يالغانچىدۇرياخشى كۆرىدىغىنىنى دهۋا قىلغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسى 

نى ياخشى هللائۇالر يهھۇدى ۋه ناساراالرنىڭ .  مۇھهببهتتۇرشېرىكئۈچۈنال بولمىغان 

ئۇالرنىڭ . كۆرىدىغانلىقىنى دهۋا قىلغىنىدهك ئۆزلىرىنىڭ نهپسى خاھىشىغا ئهگهشكهن كىشىلهردۇر

 ياخشى كۆرگهندىن هللا ئۇالر، غا بولغان مۇھهببىتى سهمىمى ۋه ساپ بولغان بولسا ئىدىهللا

نى ياخشى هللائۇالر .  ئهگهشكهن بوالتتىغاپهيغهمبهر ، باشقىنى ياخشى كۆرمىگهن

،  يامان كۆرگهن نهرسىلهرنى ياخشى كۆرگهن ئىكهنهللا، كۆرىدىغانلىقىنى دهۋا قىلىپ تۇرۇپ

  . »ئۇالرنىڭ مۇھهببىتى مۇشرىكالرنىڭ مۇھهببىتىنىڭ جۈملىسىدىندۇر

باشقىالرغا بولغان : لىقىنىڭ يهنه بىر بهلگىسىتھهببهتنىڭ راسا بولغان مۇقهللا، شۇنىڭدهك

نىڭ دىنىغا بولغان هللاغا ۋه هللامۇھهببهت ۋه نهپرهت شۇالرنىڭ ، دوستلۇق ۋه دۈشمهنلىك

ئىسالمغا بولغان مۇھهببهت ياكى نهپرىتىنىڭ كۈچلۈك ياكى ، يىراقلىقىغا -ئاالقىسىنىڭ يېقىن

تهقۋادار ، ئىسالمى دهۋهت ئۈچۈن ھاياتىنى بېغىشلىغان .ئاجىزلىقىغا قاراپ پهرىقلىق بولىشىدۇر

گۇناھكار ، ۋه ياراملىق كىشىلهرگه بولغان مۇھهببهت چوقۇم باشقا ئهھلى قىبلىدىن بولغان پاسىق

مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى ئالىم بىلهن . مۇسۇلمانالرغا بولغان مۇھهببهتتىن پهرىقلىق بولۇشى الزىم

غا هللاجهڭچى بىلهن رهڭچىنى پهرىقلهندۈرمهي ياخشى كۆرۈش ، تهقۋا بىلهن لهقۋانى، جاھىلنى

ئهمما بۇ بىر قهدهر قېيىن بولغان . بولغان مۇھهببهتنىڭ ساپ بولمىغانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ
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پهقهت ئىمانى كامالهتكه يېقىنالشقان كىشىلهرال بۇ جهھهتته رىقابهتكه ، تهلهپ بولۇپ

  . چۈشهلهيدۇ

 ياخشى كۆرىدىغان كىشىلهر بىلهن هللائهمما ، يدىغانئىنسان ئۈچۈن ئۇ ياخشى كۆرمه

 ياخشى كۆرمهيدىغان هللائۆزى ياخشى كۆرىدىغان ئهمما ، ئۇالرغا پايدا يهتكۈزۈش، ئاالقىده بولۇش

. ئۇالرغا قىلىدىغان ياخشىلىقنى توختۇتۇش ئۇنچه ئاسان ئهمهس، كىشىلهردىن ئاالقىنى ئۈزۈپ

نىڭ هللاسىز بۇنى پهقهت . ن باشقا تالالش يوق ئىكهنسىز سىزگه بۇنىڭدىمۇئمىنئهمما سىز 

 -دېگهن ئازىالر نېممۇئمىنئهپسۇس بۇنداق قىالاليدىغان ھهقىقى ...رازىلىقى ئۈچۈنال قىلىسىز

  . !ھه

  

  دهتنىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شهرتلىرىئىبا

  

  :ھهر قانداق بىر ئىبادهتنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن ئىككى شهرت ھازىرلىنىشى كېرهك

   . سۈننىتىگه ئۇيغۇن بولىشى الزىمنىڭپهيغهمبهر ھهر قانداق بىر ئىبادهت  :بىرىنچى

، ئۇنىڭ ئورنى، قىلماقچى بولغان ئىبادهتنىڭ شهرىئهتته ئورنى بولىشى، ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا

 سۈننهتلىرىده يول قويۇلمىغان بىر ئىش بىلهن ياكى نىڭپهيغهمبهر شهكلى ۋه ھهجىمى ، ۋاقتى

ئهگهر سىز ئۇنىڭ . سىزنىڭ بۇ ئىبادىتىڭىز باتىلدۇر، غا ئىبادهت قىلسىڭىزهللا ئۇسۇل بىلهن

ئۇ ھالدا سىز دىندا ، باتىللىقىنى بىلگهندىن كېيىن ئۇنى جاھىللىق بىلهن يهنه داۋام ئهتتۈرسىڭىز

تهئاال هللا.  رۇخسهت بهرمىگهن نهرسىنى پهيدا قىلغۇچىنىڭ جىنايىتىنى سادىر قىلغان بولىسىزهللا

  :دۇمۇنداق دهي

 ﴿ اللَّه ذَكَرو رالَْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي نمةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد
  ﴾ كَثريا

 -نى كۆپ ياد ئهتكهنلهرگههللائاخىرهت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋه ، نىهللا -سىلهرگه﴿ 

  . )21 ،ئهھزاپ(﴾  ئهلۋهتته ياخشى ئۈلگىدۇرهللا رهسۇل
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قىيامهت كۈنى ساالمهت بولۇشىڭىزنى ئۈمىد ، نىڭ سىزدىن رازى بولۇشىنىهللا شۇڭا سىز 

دۇنيا ۋه ئاخىرهتلىك ئىشلىرىڭىزنىڭ ھهممىسىده مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنى ، قىلسىڭىز

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا. !ئۆزىڭىزگه ئۈلگه قىلىڭ

﴿ ها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما َآتمواوهتفَان هنع اكُم ﴾  

 پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن چهكلىنىڭالر، پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر﴿ 

  . )7، ھهشر(﴾

ئۇنىڭ كىم بولۇشىدىن ، كىمىكى بىر ئىشقا بۇيرۇسا« :ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دهيدۇ

 قۇرئان ۋه سۈننهتكه ئۇيغۇن ئهگهر ئۇ ئىش، قهتئىنهزهر ئۇ ئىش قۇرئان ۋه ھهدىسكه توغرىلىنىدۇ

پهيغهمبهر بۇ ھهقته . رهت قىلىنىدۇ، ئهگهر ئۇيغۇن بولمىسا. ئۇنى قوبۇل قىلىشقا بولىدۇ، بولسا

 ئۇ رهت ، ان ئىشنى قىلساكىمىكى بىزنىڭ دىنىمىزغا ئۇيغۇن بولمىغ‹ :مۇنداق دېگهن

  . ﴾ ›قىلىنىدۇ

دىنىمىز بىلهن ئاالقىسى يوق كىمىكى دىنىمىزغا « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  1.»ئۇ رهت قىلىنىدۇ، ئىشالرنى پهيدا قىلسا

ئۇ مېنىڭ ، كىمىكى مېنىڭ سۈننىتىمدىن يۈز ئۆرۈسه« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر  

  2.»ئۈممىتىمدىن ئهمهس

سىلهرنىڭ ئاراڭالردىن مهندىن كېيىن ياشىغانالر « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

شۇڭا مېنىڭ ۋه مېنىڭ ھهق يولدا ماڭغان . سىده ناھايىتى كۆپ ئىختىالپالرنى كۆرىدۇيېقىن كهلگۈ

دىنغا يېڭىدىن پهيدا ، ئۇنى ناھايىتى چىڭ تۇتۇڭالر، خهلىپىلىرىمنىڭ يولىغا چىڭ ئېسىلىپ

چۈنكى دىنغا يېڭىدىن پهيدا قىلىنغان ھهر قانداق ئىش ، قىلىنغان ئىشالردىن ساقلىنىڭالر

  3.» قانداق بىدئهت گۇمراھلىقتۇرھهر، بىدئهتتۇر

ئازغۇنلۇقنىڭ ، بىدئهتنىڭ ھهممىسى ئازغۇنلۇقتۇر« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

   »دوزاختۇر) يهنى ئۇنىڭ ئاقىبىتى(ھهممىسى 

                                                
 .  بۇخارى ۋه مۇسلىم1
 .  بۇخارى ۋه مۇسلىم2
 .  ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇد ۋه تىرمىزى3
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كىشىلهرنىڭ ياخشى دهپ « :ئۇ مۇنداق دېگهن، ئىبنى ئۆمهردىن رىۋايهت قىلىنىشىچه

  . »ممىسى ئازغۇنلۇقتۇربىدئهتنىڭ ھه، قارىشىدىن قهتئنهزهر

يهنى ئىبادهت (ھهج پائالىيهتلىرىڭالرنى « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  1.»مهندىن قوبۇل قىلىڭالر) يوللىرىڭالرنى

  2.﴾ نامازنى مهن ئوقۇغاندهك ئوقۇڭالر« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

ى ئىبادهت ئىشلىرىدا يوقۇرىدىكى ۋه ئۇنىڭدىن باشقا ئايهت ۋه ھهدىسلهرنىڭ ھهممىس

 ئهگىشىشنىڭ ۋه دىندا بىدئهت شهكىللهندۈرمهسلىكنىڭ ۋاجىپلىقىنى غاپهيغهمبهر 

  . تهكىتلهيدۇ

ئىبادهت ئىشلىرىدا ،  چۈشىنهلهيمىزكىقائىدىنىيوقۇرىدىكى پاكىتالردىن بىز شۇنداق 

رى بۇنىڭدىن شهرىئهت قىلىشقا بۇيرۇغان ياكى رۇخسهت قىلغانلى، قىلماسلىق ئهسلى قائىدىدۇر

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا قۇرئان ۋه ھهدىسته بۇيرۇلمىغان ياكى رۇخسهت . مۇستهسنادۇر

 دهپ پاكىت تهلهپ »نېمه ئۈچۈن؟«قىلىنمىغان ئىبادهتلهرنى چهكلىگهن كىشىلهردىن 

ئهكسىچه بۇنداق ئىبادهتنى قىلغۇچىالردىن نېمه ئۈچۈن قىلغانلىقىغا پاكىت تهلهپ . قىلىنمايدۇ

ئهمما دۇنيادىكى ئىنسان ئىستىمال قىلىنىدىغان نهرسىلهرده رۇخسهت ئهسلى . نىدۇقىلى

شۇڭا شهرىئهتته . پهقهت شهرىئهتته چهكلهنگهنلىرى بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر، قائىدىدۇر

چهكلهنمىگهن بىرهر نهرسىنى ئىستىمال قىلغان كىشىدىن نېمه ئۈچۈن ئىستىمال قىلغانلىقىغا 

. ئهكسىچه ئۇنى ئىنكار قىلغان كىشىدىن پاكىت تهلهپ قىلىنىدۇ، ۇپاكىت تهلهپ قىلىنمايد

  . چۈنكى شهيئىلهردىن پايدىلىنىشتا رۇخسهت قىلىنىش ئهسلى قائىدىدۇر

كىشىلهردىن ، يوقۇرىدىكى پاكىتالردىن بىز يهنه شۇنداق بىر قائىدىنى چۈشىنهلهيمىزكى

ىشنى قىلىشنى تهلهپ قىلغان كىشىدىن مۇئهييهن بىر ئۇسۇلدا ئىبادهت قىلىشنى ياكى مهلۇم بىر ئ

ئهگهر ئۇنىڭ شهرىئهتته ئاساسى بارلىقىنى ئىسپاتالپ . نېمه ئۈچۈنلىكىگه پاكىت تهلهپ قىلىنىدۇ

                                                
 .  نهسهئى ۋه باشقىالر1
 .  بۇخارى ۋه مۇسلىم2
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يۈز خاتىره قىلماستىن رهت ، ئهگهر ئىسپاتالپ بېرهلمىسه. ئۇ قوبۇل قىلىنىدۇ، بېرهلىسه

  . قىلىنىدۇ

  . ئىخالس:ئىككىنچى

يهنى شۇ ئىبادهتنى پهقهت (شىنىڭ ئىككىنچى شهرتى ئىخالستۇرئىبادهتنىڭ قوبۇل قىلىنى 

 سۈننىتىگه ئۇيغۇن بولۇش نىڭپهيغهمبهر چۈنكى ئىبادهتته . ) رازىلىقى ئۈچۈنال قىلىشتۇرهللا

ئۇنداق ئىبادهت قوبۇل قىلىنمايال قالماستىن بهلكى ، ئهمما ئىخالس تېپىلمىسا، شهرتى تېپىلسىمۇ

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا. ۇھاالكهت ۋه زىيان ئېلىپ كېلىد

  ﴾ فَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا... ﴿

ياخشى ئىش ، كىمىكى پهرۋهردىگارىغا ياخشى مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكهن﴿ 

، كهھف(﴾  كهلتۈرمىسۇنشېرىككه ھېچكىمنى پهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهت، قىلسۇن

110( .  

 دېگهن جۈمله ئىبادهتنىڭ سۈننهتكه ئۇيغۇن ﴾ ياخشى ئىش قىلسۇن﴿ يوقۇرىقى ئايهتتىكى 

 شېرىكپهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى ﴿ ، بولۇش شهرتىنى كۆرسهتسه

تهئاال يهنه مۇنداق هللا. سىتىدۇ دېگهن جۈمله ئىبادهتتىكى ئىخالس شهرتىنى كۆر﴾ كهلتۈرمىسۇن

  :دهيدۇ

﴿ فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ ﴾  

 ئۆلۈمنى هللا، سىلهردىن قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىنى سىناش ئۈچۈن﴿ 

 ناھايىتى مهغفىرهت قىلغۇچىدۇر) تهۋبه قىلغۇچىنى(، ر غالىپتۇهللا، ۋه تىرىگلىكنى ياراتتى

  . )2، مۇلك(﴾

ئىبنى تهيمىيهنىڭ پهتىۋاالر توپلىمىدا پۇزهيل ئىبنى ئىيازنىڭ يوقۇرىدىكى ئايهت ھهققىده 

سىلهردىن قايسىڭالرنىڭ ﴿  :نىڭهللاپۇزهيل ئىبنى ئىياز ، قىلغان سۆزىنى نهقىل كهلتۈرىشىچه

 ئهمهلنىڭ :دېگهن سۆزى ئۈستىده توختۇلۇپ ﴾ ى سىناش ئۈچۈنئهمهلى ئهڭ ياخشى ئىكهنلىكىن

 ئى ئهبۇ :ئهتراپتىكىلهر ئۇنىڭغا. دېگهن، ئهڭ خالىس ۋه ئهڭ توغرا بولغىنىدۇر، ئهڭ ياخشى

 ئهمهل :ئۇ، ئهمهلنىڭ ئهڭ خالىس ۋه ئهڭ توغرا بولغىنى قايسى؟ دهپ سورىغاندا! لىهئ
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. ئۇ ئهمهل قوبۇل قىلىنمايدۇ، توغرا بولمىسا ،بولۇپ) نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنالهللايهنى (خالىس

ئهمهلنىڭ خالىس بولغىنى . ئهگهر ئهمهل توغرا بولۇپ خالىس بولمىسا يهنىال قوبۇل قىلىنمايدۇ

 نىڭپهيغهمبهر ئهمهلنىڭ توغرا بولغىنى . نىڭ رازىلىقىال كۆزلهنگهن ئهمهلدۇرهللاپهقهت 

  . هرگهن دهپ جاۋاپ ب-، سۈننىتىگه ئۇيغۇن بولغان ئهمهلدۇر

بىر كىشى  :ئهبى ئۇمامهتۇلباھىلىدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته ئۇ مۇنداق دهيدۇ

نىڭ ئهجر بېرىشىنى هللابىر ئادهم ! نىڭ پهيغهمبىرىهللا ئى : قېشىغا كېلىپنىڭپهيغهمبهر 

پهيغهمبهر ، ئۇ نېمىگه ئېرىشىدۇ؟ دهپ سورىغاندا، شۆھرهتنى كۆزلهپ جهڭ قىلىدۇ-ھهمده نام

 : » ئاندىن سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ.  دهپ جاۋاپ بهرگهن» ھېچنىمىگه ئېرىشهلمهيدۇئۇ: 

 ئۆزى ئۈچۈنال قىلىنغان ۋه ئۆزىنىڭ رازىلىقىنىال كۆزلهپ قىلىنغان ئهمهلدىن تهئاالهللاھهقىقهتهن «

  . دېگهن،  » باشقا ھېچقانداق ئهمهلنى قوبۇل قىلمايدۇ

ىده ئادهملهر ئىچىدىن تۈنجى بولۇپ قىيامهت كۈن« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

،  ئۇنى كهلتۈرۈپهللا. ھۆكۈم قىلىنىدىغان كىشى جهڭ مهيدانىدا شېھىد قىلىنغان بىر ئادهمدۇر

 هللائۇ ھهممىنى ئېتراپ قىلغاندىن كېيىن ، ئۇنىڭغا دۇنيادا بهرگهن نېئمهتلىرىنى تونۇتىدۇ

 سېنىڭ يولۇڭدا تاكى شېھىت :ئۇ.  ئۇ نېئمهتلهر بىلهن نېمه ئىش قىلدىڭ؟ دهپ سورايدۇ:ئۇنىڭغا

سهن ،  يالغان گهپ قىلدىڭ: ئۇنىڭغاهللا. دهپ جاۋاپ بېرىدۇ، قىلىنغانغا قهدهر ئۇرۇش قىلدىم

، ئهمهلىيهتته شۇنداق دېيىلدى، دهپ ئۇرۇش قىلغانىدىڭ، كىشىلهر مېنى باتۇركهن دېسۇن

مهتته تۈنجى بولۇپ ھۆكۈم قىيا. نىڭ بۇيرۇقى بىلهن دوزاخقا تاشلىنىدۇهللائاندىن ئۇ ئادهم . دهيدۇ

قىلىنىدىغانالرنىڭ يهنه بىرى ئىلىم ئۆگىنىپ ئۇنى باشقىالرغا ئۆگهتكهن ۋه قۇرئان ئوقۇغان بىر 

ئۇ ئۇ .  ئۇ ئادهمنى كهلتۈرۈپ ئۇنىڭغا دۇنيادا بهرگهن نېئمهتلىرىنى تونۇتىدۇهللا. ئادهمدۇر

.  ئۈچۈن نېمه قىلدىڭ؟ دهيدۇ شۇ نېئمهتلهر: ئۇنىڭغاهللا، نېئمهتلهرنى ئېتراپ قىلغاندىن كېيىن

 هللا. دهيدۇ،  ئىلىم ئۆگىنىپ ئۇنى باشقىالرغا ئۆگهتتىم ۋه سېنىڭ يولۇڭدا قۇرئان ئوقۇدۇم:ئۇ

سهن قۇرئاننى كىشىلهر ئارىسىدا قارى دېگهن نامغا ئېرىشىش !  يالغان گهپ قىلدىڭ:ئۇنىڭغا

نىڭ هللان كېيىن ئۇ ئادهم شۇنىڭدى. دهيدۇ، ئهمهلىيهتته شۇنداق دېيىلدى، ئۈچۈن ئوقۇغانىدىڭ

، غانالرنىڭ يهنه بىرىقىيامهت كۈنى تۈنجى ھۆكۈم قىلىنىدى. بۇيرۇقى بىلهن دوزاخقا تاشلىنىدۇ
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ئۇنىڭغا ،  ئۇ ئادهمنى كهلتۈرۈپهللا. مۈلۈكلهرنى كۆپلهپ ئاتا قىلغان بىر ئادهمدۇر- مال تۈرلۈكهللا

 ئاشۇ : ئۇنىڭغاهللا، ېيىنئۇ ھهممىنى ئېتراپ قىلغاندىن ك. بهرگهن نېئمهتلىرىنى تونۇتىدۇ

 سهن پۇل خهجلهشنى ياخشى كۆرىدىغان يولال :ئۇ. نېئمهتلهر ئۈچۈن نېمه ئىش قىلدىڭ؟ دهيدۇ

سهن ئۇ پۇلالرنى !  يالغان ئېيتتىڭ: ئۇنىڭغاهللا. دهيدۇ، مهن ئۇ يولغا پۇل خهجلىدىم، بولىدىكهن

يهتته شۇنداق ئهمهلى، كىشىلهرنىڭ مهرت ۋه سېخى ئىكهن دىيىشى ئۈچۈن خهجلىگهنىدىڭ

 » .نىڭ بۇيرۇقى بىلهن دوزاخقا تاشلىنىدۇهللاشۇنىڭدىن كېيىن ئۇ ئادهممۇ . دهيدۇ، دېيىلدى

  )مۇسلىم رىۋايىتى(

، تۇرشېرىكمېنىڭ سىلهر ئۈچۈن ئهڭ ئهنسىرهيدىغىنىم كىچىك « :يهنه پهيغهمبهر 

پهيغهمبهر  .ېمه؟ دهپ سورىغان نشېرىككىچىك ! نىڭ پهيغهمبىرىهللا ئى :ساھابىلهر، دېگهنده

 قىيامهت كۈنى ئادهملهر ئۆز ئهمهللىرى بىلهن ،  رىيادۇرشېرىك كىچىك :جاۋاپ بېرىپ

 سىلهر دۇنيادا ئهمهللىرىڭالرنى كىملهرگه رىيا قىلغان :رگهكا رىياتهئاالهللا، مۇكاپاتالنغان چاغدا

دىغان مۇكاپات ىدا سىلهرگه بېرىئۇالرنىڭ قېش، بولساڭالر شۇالرنىڭ قېشىغا بېرىپ قاراپ بېقىڭالر

  1. دېگهن » دهيدۇ! بارمىكهن؟

 شېرىكلهر ئىچىده شېرىككه : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

، شۇڭا كىمىكى مهن ئۈچۈن بىر ئهمهلنى قىلىپ. قهتئى ھاجىتى چۈشمهيدىغىنى مهندۇرمهن

مهن ، )دهپ رىيا قىلسايهنى باشقىالرنى كۆرسۇن (ئۇنىڭغا مهندىن باشقىنى شېرىك قىلسا

قىلغان يهنى ئۇنى رىيا ( كهلتۈرگهن ئادىمىگه تهۋه بولىدۇشېرىكئۇ . جۇدا بولىمهن-ئۇنىڭدىن ئادا

  2. »)ئادىمىگه تاشالپ بېرىمهن

 مهن شېرىكنىڭ :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللاھهقىقهتهن « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

ئى . ئۇ ئاشۇ شېرىككه قالىدۇ،  كهلتۈرسهكشېرىكىمىكى ماڭا بىرسىنى ، ياخشىسىدۇرمهن

 پهقهت ئۆزى ئۈچۈنال هللاچۈنكى .  رازىلىقى ئۈچۈنال قىلىڭالرهللائهمهللهرنى پهقهت ! ئادهملهر

 رازىلىقى ئۈچۈن ۋه تۇققانلىق هللا بۇ :سىلهر. قىلىنمىغان ھېچقانداق ئهمهلنى قوبۇل قىلمايدۇ

                                                
 .  ئهھمهد ۋه باشقىالر رىۋايىتى1
 .  ئىبنى ماجه ۋه باشقىالر2
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. تۇققانلىق ئۈچۈن بولىدۇ،  بولماي ئۈچۈنهللائۇ ئهمهل ، ئۇنداق دېسهڭالر، ئۈچۈن دېمهڭالر

بولمىسا ئۇ ئهمهل ،  رازىلىقى ئۈچۈن ۋه ھهرقايسىڭالرنىڭ يۈزى ئۈچۈن دېمهڭالرهللا بۇ :سىلهر

  1.» سىلهرنىڭ يۈزۈڭالر ئۈچۈن بولىدۇ،  ئۈچۈن بولمايهللا

دىن ئۆزىنىڭ نىيىتىنى ھهر ۋاقىت كۆزىتىپ ۋه مۇئمىنيوقۇرىدىكى ئايهت ۋه ھهدىسلهر 

چۈنكى ئىنسان باشتا . ئۇنى ئىخالسقا ئادهتلهندۈرۈشنى تهلهپ قىلىدۇ، رۇشنىتهكشۈرۈپ تۇ

ئهمما نىيهتنى كۆزىتىپ ۋه تهكشۈرۈپ تۇرۇشتىن ، نىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ باشاليدۇهللائهمهلنى 

شۇنىڭ بىلهن ئهمهلنىڭ ئاخىرى . غاپىل بولۇپ قېلىش بىلهن بۇ ئهمهل رىيا بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

  . بېشىنى بۇزىدۇ

پهقهت ) يهنى ئهمهل ئېلىپ كېلىدىغان نهتىجه(ئهمهللهر« :مۇنداق دهيدۇ هيغهمبهر پ

 هللاكىمىكى ھىجرهتنى . ھهر بىر كىشىگه پهقهت نىيهت قىلغىنى بېرىلىدۇ. نىيهتلهرگه باغلىقتۇر

 ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى هللائۇنىڭ ھىجرىتى ، نىڭ پهيغهمبىرىنى كۆزلهپ قىلغان بولساهللاۋه 

ئهجرىدىن (دۇنياغا ئېرىشىدۇ، ىكى دۇنيانى كۆزلهپ ھىجرهت قىلغان بولساكىم. ئۈچۈن بولىدۇ

ئۇ ئايالغا ، كىمىكى بىر ئايالنى كۆزلهپ ھىجرهت قىلغان بولسا. )مهھرۇم قالىدۇ

كىم نېمىنى كۆزلهپ ھىجرهت قىلغان ، دېمهك. )يهنى ئهجرىدىن مهھرۇم قالىدۇ(نىكاھلىنىدۇ

  2.» لىدۇبولسا ئۇنىڭ ھىجرىتى شۇنىڭ يولىدا بو

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .  سهھىھ ھهدىسلهر توپلىمىدىن1
 .  ئهبۇ داۋۇد2
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  دىن-4
 

ئۈستۈن قىلىۋېتىلگهن شهرئى - مهنىسى ئاستىن، بۇرمىالشقا ئۇچرىغان، خاتا شهرھىلهشكه

.  دىگهن ئاتالغۇغا بولغان چۈشهنچىدۇر» دىن «ئاتالغۇ ۋه دىنى چۈشهنچىلهرنىڭ يهنه بىرى 

 قىلىنغان  تهرهپتىن نازىلهللا دېگهن ئاتالغۇنى ئهسلى » دىن «چۈنكى كۆپ ساندىكى كىشىلهر 

        نىدۇ ۋهقوللى) ستىئان ۋه ئىسالم دىنىغىالخىرى، يهنى يهھۇدى(ئۈچ مهشھۇر ساماۋى دىنغىال 

بىر قهدهر مهدهنىيهت .  دېگهن ئاتالغۇدىن پهقهت مۇشۇ ئۈچ دىننىال چۈشىنىدۇ» دىن «

 قوشۇپ ىنىمۇسهۋىيىسىگه ئىگه كىشىلهر بولسا بۇنىڭغا دۇنيادا كهڭ تارقالغان بۇددا دىنلىر

رىدىكى تۆت چوڭ مهشھۇر دىندىن باشقىلىرى ئۇالرنىڭ چۈشهنچىسىده قىئهمما يۇ. چۈشىنىدۇ

شۇنىڭغا ئهگىشىپ مهزكۇر تۆت دىندىن باشقا دىندىكىلهر ئۇالرنىڭ . دىن دهپ قارالمايدۇ

  .نهزىرىده دىندار ياكى ئهھلى دىن دهپ تونۇلمايدۇ

ىر تهرهپلىمه چۈشهنچىلهرنىڭ نهتىجىسده  ئاتالغۇسى ھهققىدىكى بۇخىل خاتا ۋه ب» دىن«

نىڭ دىنى بولغان ئىسالم دىنىدىن چېكىنىپ چىقىپ خىرىستىئان دىنىغا ياكى يهھۇدى دىنىغا هللا

ئۇالرغا مۇرتهد ۋه دىن ئالماشتۇرغۇچى قاتارىدا مۇئامىله ، كىرگهن كىشىلهر قاتتىق ئهيىپلىنىپ

ياكى ئىلمانىزىم دىنىغا ،  كىرگهنبىراق ئىسالمدىن چىقىپ كوممۇنىزىم دىنىغا. قىلىندى

ياكى ، ياكى دىمكراتىيه دىنىغا كىرگهن، ياكى گۈللىنىش پارتىيىسىنىڭ دىنىغا كىرگهن، كىرگهن

سوتسىيالىزىم دىنىغا كىرگهن ۋه ياكى ئۇالردىن باشقا ئىنسانالر تهرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان تۈرلۈك 

ن ۋه شۇ دىنالرنى قۇبۇل قىلغان كىشىلهر پىكر ئېقىملىرىدىن ئىبارهت باشقا دىنالرغا كىرگه

ۋه يهھۇدى ياكى خىرىستىئان دىنىنى قوبۇل قىلغان ، ھېچقانداق ئهيىپلهشكه ئۇچرىمىدى

ئهمهلىيهتته دىن ئالماشتۇرۇش ۋه . كىشىلهرگه ئوخشاش مۇرتهد قاتارىدا مۇئامىله قىلىنمىدى

نى ئىنكار هللاىمىزدىكى بهلكى زامان. مۇرتهدلىك جهھهتته ھهر ئىككىلىسى ئوخشاش ئىدى

مۇتلهق چهكلىمىسىزلىك ئاساسىدا مهۋجۇت بولۇپ تۇرىۋاتقان ئىنسانى پىكىر ، قىلىش

ئازغۇنلۇقى ۋه مۇرتهدلىكى خىرىستىئان ۋه يهھۇدى ، ئېقىملىرىنى قوبۇل قىلغۇچىالرنىڭ جىنايىتى

  . دىنىغا كىرگهنلهرگه قارىغاندا تېخىمۇ ئېغىر ۋه تېخىمۇ ئېنىق ئىدى
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بىر بهندىنىڭ ، تالغۇسى ھهققىدىكى مۇشۇنداق خاتا چۈشهنچىلهر سهۋهبىدىن ئا»دىن«

نىڭ قانۇنىدىن يۈز ئۆرۈپ تاغۇتنىڭ ئىتائىتىنى هللانىڭ شهرىئىتىدىن ۋه هللا، نىڭ ئىتائىتىدىنهللا

چۈنكى بۇ . ۋه قانۇنىنى تاللىشى كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ نهزىرىده ئهيىپلىك ئىش ھىساپالنمىدى

شۇنىڭغا ئهگىشىپ .  دىندىن يهنه بىر دىنغا چىققانلىق دهپ ئاتالمايتتىئۇالرنىڭ تونۇشىدا بىر

تاغۇتنىڭ قانۇنىنى ، نىڭ شهرىئتىدىن چىقىپ تاغۇتنىڭ ئىتائىتىنىهللا، نىڭ ئىتائىتىدىنهللا

ئۇالر . ۋهردىمۇسۇلمانلىق ساالھىيهت بىلهن يۈرىقوبۇل قىلغان بۇ كىشىلهر مۇسۇلمان دېگهن نام ۋه 

رىنى ئېلىش ۋه ئۆلگهندىن كېيىن مۇسۇلمانالرنىڭ قهبرىستانلىقىدا يېتىش مۇسۇلمانالرنىڭ قىزلى

ھوقۇقالردىن بهھرىمهن بولۇش جهھهتلهرده  - جهھهتته ۋه باشقا مۇسۇلمانالرغا خاس بولغان ھهق

  . مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش ئورۇنغا ئىگه بولۇپ يۈرىۋهردى

ئىنسانالر ، ر سهۋهبىدىن ئاتالغۇسى ھهققىدىكى ئهنه شۇنداق خاتا چۈشهنچىله»دىن«

تهرىپىدىن ئىجاد قىلىنغان باتىل پىكىر ئېقىملىرىنىڭ كۇفرىلىقى ۋه باتىللىقى شۇنچىلىك ئېغىر 

، بۇ پىكىر ئېقىمالر كىشىلهرنىڭ چۈشهنچىسىده دىن دهپ قارالمىغانلىقتىن، ۋه ئېنىق بولسىمۇ

ىدا ئۆز پىكىرلىرىنى ۋه بۇ پىكىر ئېقىمالرنىڭ تهشۋىقاتچىللىرى مۇسۇلمانالرنىڭ زېمىنلىر

  . پارتىيهلىرىنى تهشۋىق قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىندى

 ئاتالغۇسى ھهققىدىكى ئهنه شۇنداق خاتا چۈشهنچه سهۋهبىدىن بىر دادىنىڭ ئۆز »دىن«

قىزىنى ئىسمى مۇسۇلمانچه بولغان بىر كومپارتىيه ئهزاسىغا ياتلىق قىلىشى ئهيىپلىك ئىش دهپ 

سىچه ئۇ دادىنىڭ شۇ قىزىنى بىر خىرىستىئانغا ياتلىق قىلىشقا جۈرئهت قىاللىشى ئهك. قارالمىدى

شۇنداق بولغانلىقى . چۈنكى خىرىستىئاننىڭ دىنى ئىسالم ئهمهس ئىدى. مۇمكىن ئهمهس ئىدى

، ئۈچۈن ئۇ قىزىنى خىرىستىئانغا ياتلىق قىلسا مۇسۇلمانالرنىڭ قاتتىق ئهيىپلىشىگه ئۇچرايتتى

ىنى مۇسۇلمانچه ئىسىمغا ئىگه بولغان بىر كوممۇنىستقا بهرگىنىده بولسا ئهكسىچه ئۇ قىز

سىز ئۆز قىزىنى بىر خىرىستىئانغا ياتلىق . مۇسۇلمانالرنىڭ ئالقىشىغا ۋه تهبرىكلىشىگه ئېرىشتى

ئهمما ، قىلغان كىشىنىڭ توي زىياپىتىگه بىرهر مۇسۇلماننىڭ قاتنىشىشىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايسىز

رتىيه ئهزاسىغا ياتلىق قىلغان كىشىنىڭ توي زىياپىتىنىڭ مۇسۇلمانالر بىلهن قىززىپ قىزىنى كومپا

. ھهتتا ئۇالرنىڭ نىكاھىنىڭ ئىسالم قائىدىسى بويىچه ئوقۇلىۋاتقانلىقىنى كۆرىسىز، كهتكهنلىكىنى
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،  دهپ قارالمىغانلىقتىن»دىن« مۇسۇلمانالرنىڭ چۈشهنچىسىده كوممۇنىزىم :سهۋهبى

  . وبۇل قىلغۇچى دىن ئالماشتۇرغۇچى مۇرتهد دهپ چۈشىنىلمىگهنكوممۇنىزىمنى ق

ئهۋالتالرنىڭ ساپلىقى ، دهل مۇشۇ سهۋهپلهردىن مۇسۇلمانالرنىڭ نهسهپلىرى بۇلغىنىپ

، ھارام ۋه چهكلهنگهن ئىشالرنىڭ ئومۇملىشىپ كېتىشى، جهمئيهتنىڭ بۇزۇلىشى، يوقىلىپ

  . ى ئومۇمى ئهھۋالغا ئايلىنىپ قالدىھوقۇق ۋه ھۆرمهتلهرگه تاجاۋۇز قىلىش قىلمىشلىر

ئهستايىدىل ،  ئاتالغۇسى ھهققىده جىددى توختۇلۇپ»دىن«شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ 

 نىڭپهيغهمبهر ، نىڭ كىتابىدىكىهللابۇ ئاتالغۇنىڭ ، مۇھاكىمه ئېلىپ بېرىپ

بۇ پاك ، سۈننهتلىرىدىكى ئهسلى مهنىسىنى ئۈممهت چۈشهنچىسىده قايتىدىن يېڭىلىشىمىز

غۇنى ئازغۇن مۇناپىقالرنىڭ ۋه رهزىل دۈشمهنلهرنىڭ بۇرمىالش ۋه خاتا شهرھىلهشلىرىدىن ئاتال

پهقهت شۇ چاغدىال ھهق يولدا ماڭغۇچىالرمۇ ئۆز . ساپالشتۇرىشىمىز ئىنتايىن زۆرۈر بولۇپ قالدى

بىرىگه ئارلىشىپ كهتمهيدىغان ھالهت مهيدانغا  -ئىككى يول بىر، يولىنى بىلىپ ماڭىدىغان

  . ۇكېلىد

ِ﴿ ةنيب نع يح نا ميحيو ةنيب نع لَكه نم كلهيل ﴾  

نىڭ مۇنداق قىلىشى ھاالك بولىدىغانالرنىڭ روشهن دهلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ھاالك هللا...﴿  

، ئهنفال(﴾ ...ياشايدىغانالرنىڭ روشهن دهلىلنى كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى ئۈچۈن ئىدى، بولىشى

42( .  

تىده ۋه ئهرهبلهرنىڭ قوللىنىش جهريانىدا ناھايىتى كۆپ ب لۇغى دېگهن ئاتالغۇ ئهره»دىن«

 ئاتالغۇسى جازا ۋه مۇكاپات دېگهن »دىن«شۇ جۈملىدىن ، مهنىلهرگه ئىگه قىلىنغان بولۇپ

بويسۇنۇش دېگهن ، ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئىتائهت قىلىش. مهنىلهر ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن

خۇي -ئهنئهنه ۋه مىجهز، ئادهت- پ يهنه ئۆر ئاتالغۇسى»دىن«. گهنمهنىلهردىمۇ ئىشلىتىل

ئۇنىڭدىن باشقا دىن دېگهن ئاتالغۇ تۆۋهنچىلىك بىلهن . دېگهن مهنىلهر ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلگهن

  . ئىبادهت قىلىش دېگهن مهنىلهرگىمۇ ئىگه قىلىنغان، باش ئېگىش
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لغۇسى ئىتائهت ۋه  ئاتا»دىن«: تىده ناملىق لۇغى»سۆزلۈكلهر«پھانىنىڭ ئهسسى

كۆچمه مهنىده شهرىئهت ۋه قانۇن ئۈچۈن ، مۇكاپات دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ-جازا

  . دهپ كۆرسىتىلگهن...ئىشلىتىلگهن

دىن « :پهتىۋاالر توپلىمىدا مۇنداق دهيدۇ!)  ئۇنىڭغا رهھمهد قىلسۇنهللا(ئىبنى تهيمىيه 

يهنى ئېنىق (ائىلفئۇ ، بولۇپ)  سۆز يىلتىزىيهنى(مهسدهر ) ئهرهب تىلشۇناسلىقىدا(دېگهن سۆز 

شۇڭا دىن دېگهن . بىلهن بىرىكىپ كېلىدۇ) يهنى مهجھۇل سۈپهتداش(ئۇل فۋه مه) سۈپهتداش

ئىبادهت ) نىڭ دىنى دهپ كهلگهندههللايهنى ( دېگهن ئىسىم بىلهن بىرىكىپ كهلگهنده هللاسۆز 

هگهر دىن دېگهن سۆز بهنده بىلهن ئ. قىلىنغۇچى ۋه ئىتائهت قىلىنغۇچى دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ

  . ﴾ بىرىكىپ كهلگهنده ئىبادهت قىلغۇچى ۋه ئىتائهت قىلغۇچى دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ

 دېگهن ئاتالغۇ جازا ۋه مۇكاپات »دىن«بىز يوقۇرىدىكى مهزمۇنالرنى يىغىنچاقلىغىنىمىزدا 

 ئىچىگهن لهرنى ئۆز تهرهپتىن بىزگه نازىل قىلىنغان ئىسالم دىنى دېگهن مهنىهللاشۇنداقال 

  :ت يهنه تۆۋهندىكى بىر قانچه مهنىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئالغاندىن سىر

تۆۋهنچىلىك ،  ئاتالغۇسى ئۆز ئىچىگه ئالغان مهنىلهرنىڭ بىرى ئىتائهت قىلىش»دىن«

 قۇرئانى كهرىمده تهئاالهللا. باش ئېگىش ۋه ئىبادهت قىلىش دېگهنلىكتۇر، بىلهن بويسۇنۇش

  :دهيدۇمۇنداق 

 ﴿ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتو ﴾  

تۈگىگهن ۋه دىن ) يهنى تهۋھىدكه ۋه تهۋھىد ئهھلىگه زىيانكهشلىك قىلىش(تاكى پىتنه ﴿ 

  . )193، بهقهره(﴾  ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالرهللا

 ئۈچۈن هللا يهنى ئىتائهت :ىڭ مهنىسى ئۈچۈن بولغانغا قهدهر دېگهننهللابۇ ئايهتتىكى دىن 

 بىلهن قوشۇپ بهندىگه ئىتائهت قىلىنمايدىغان بولغانغا قهدهر ئۇرۇشۇڭالر هللا، بولۇپ

  . دېگهنلىكتۇر

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿ لَّهل كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونتكُونَ فى لَا تتح ملُوهقَاتو ﴾  
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 ﴾ . ئۈچۈن بولغانغا قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالرهللاتۈنلهي دىن پۈ، پىتنه تۈگىگهن﴿  

  . )39، ئهنفال(

 هللا ئىتائهت پۈتۈنلهي : ئۈچۈن بولغانغا قهدهر دېگهنلىكهللا بۇ ئايهتتىمۇ دىن پۈتۈنلهي 

 بىلهن قوشۇپ باشقا مهخلۇققا ئىتائهت قىلىنمايدىغان هللانى قويۇپ ياكى هللا، ئۈچۈن بولغان

تهئاال يهنه هللا. ئىتائهتنى دىن دهپ ئاتالغان، دىن ئىتائهت دهپ، لۇپبولغانغا قهدهر دېگهنلىك بو

  :مۇنداق دهيدۇ

  ﴾ ولَه ما في السماوات والْأَرضِ ولَه الدين واصبا أَفَغير اللَّه تتقُونَ﴿ 

يهنى ئىتائهت ۋه (دىن ، نىڭ مۈلكىدۇرهللائاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى ھهممه نهرسه ﴿ 

  . )52، نهھىل(﴾ دىن بۆلهك غهيرىدىن قورقامسىلهر؟هللا، غا خاستۇرهللاھهمىشه ) بادهتئى

تهئاال يهنه مۇنداق هللا. دىننى ئىتائهت دهپ ئاتىغان، بۇ ئايهتتىمۇ ئىتائهتنى دىن دهپ

  :دهيدۇ

م أَنْ يهلك عدوكُم قَالُوا أُوذينا من قَبلِ أَنْ تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا قَالَ عسى ربكُ﴿ 
  ﴾ ويستخلفَكُم في الْأَرضِ فَينظُر كَيف تعملُونَ

ھهر بىر ،  پهرۋهردىگارىم مېنى ئادىل بولۇشقا بۇيرىدى:ئېيتقىنكى!) ئى مۇھهممهد(﴿ 

 پهقهت) يهنى ئىتائهت ۋه ئىبادهتنى(غا دىننى هللا، غا يۈزلىنىڭالرهللاسهجده قىلغاندا پۈتۈنلهي 

  . )29، ئهئراف(﴾ شۇنىڭغىال قىلغان ھالهتته ئىبادهت قىلىڭالر

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا. بۇ ئايهتتىمۇ ئىتائهت ۋه ئىبادهت دىن دهپ ئاتالغان

 ﴿بِرِيحٍ طَي بِهِم نيرجو ي الْفُلْكف متى إِذَا كُنترِ ححالْبو ري الْبف كُمريسي يالَّذ وه ةب
وفَرِحوا بِها جاَءتها رِيح عاصف وجاَءهم الْموج من كُلِّ مكَان وظَنوا أَنهم أُحيطَ بِهِم دعوا 

رِيناكالش نم نكُونلَن هذه نا منتيجأَن نلَئ ينالد لَه نيصلخم اللَّه ﴾  

) يهنى كېمىلهر ئۈستىده(دېڭىزدا ، )يهنى ئۇالغالر ئۈستىده( سىلهرنى قۇرۇقلۇقتا هللا﴿ 

) بۇ(مهيىن شامالدا مېڭىۋاتقان ۋه ) كىشىلهرنى ئېلىپ(سىلهر ئولتۇرغان كېمه، سهپهر قىلدۇرىدۇ

 ئۇالر تهرهپ، )كېمه ئۆرۈلىدۇ(بىردىنال بوران چىقىپ، شامالدىن ئۇالر خوشاللىنىۋاتقان چاغدا

 كېمىدىكىلهر قورشىۋېلىنغانلىقىغا. دېڭىز دولقۇنلىرى ئىچىده قالىدۇتهرهپتىن كۆتۈرىلىۋاتقان -
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يهنى دۇئا ۋه (دىننى)شۇ چاغدا ئۇالر(، جهزمى قىلىدۇ)يهنى ھاالك بولىدىغانلىقىغا(

) قازادىن-يهنى باال(ئهگهر سهن بىزنى  ! هللا ئى :غىال قىلغان ھالداهللاپهقهت ) يېلىنىشالرنى

 ﴾.دهپ چىن كۆڭلى بىلهن دۇئا قىلىدۇ، غۇچىالردىن بولىمىزبىز چوقۇم شۈكۈر قىل، قۇتۇلدۇرساڭ

  . )22، يۇنۇس(

  . بۇ ئايهتتىمۇ دۇئا ۋه يېلىنىشالرنى دىن دهپ ئاتىغان

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

ذَا هم إِذَا ركبوا في الْفُلْك دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما نجاهم إِلَى الْبر إِ ﴿
  ﴾ يشرِكُونَ

ئىلتىجا ، يهنى دۇئا(دىننى، چاغلىرىدا)غهرق بولۇشتىن قورىققان(ئۇالر كېمىگه چىقىپ﴿  

  . )65، ئهنكه بۇت(﴾ غىال قىلغان ھالدا دۇئا قىلىدۇهللاپهقهت )ۋه يېلىنىشلىرىنى

غىال هللاپهقهت يىگانه ،  يهنى ئۇالر ئۆزلىرى چوقۇنۇپ كېلىۋاتقان تاغۇتلىرىنى ئۇنتۇپ

بۇ ئايهتتىمۇ دۇئا ۋه يېلىنىشالر دىن دهپ ، دېمهك. يۈزلىنىپ دۇئا قىلىدۇ ۋه ئىلتىجا قىلىدۇ

  . ئاتالغان

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿ ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعكَالظُّلَلِ د جوم مهيإِذَا غَشو ﴾  

يهنى دۇئا ۋه (ئۇالر دىننى، لغان چاغدائۇالرنى تاغالردهك دولقۇنالر ئورىۋا) دېڭىزدا(﴿  

  . )32، لوقمان(﴾ غىال قىلغان ھالدا ئىلتىجا قىلىدۇهللاپهقهت ) ئىبادهتنى

  . ئىبادهت ۋه ئىلتىجانى دىن دهپ ئاتىغان، بۇ ئايهتتىمۇ دۇئا 

   : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

   ﴾ ياه ذَلك الدين الْقَيمإِن الْحكْم إِلَّا للَّه أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِ ﴿

ئۇ سىلهرنى پهقهت ئۆزىگىال ئىبادهت قىلىشقا . غىال مهنسۇپهللاھۆكۈم قىلىش پهقهت ﴿ 

  . )40، يۈسۈپ(﴾ .بۇ توغرا دىندۇر، بۇيرۇغان

نىڭال ھوقۇقى هللاقانۇن چىقىرىش پهقهت ، ھاكىميهت يۈرگۈزۈش، يهنى ھۆكۈم قىلىش

ئۇنىڭدىن باشقىسى باتىل . هلتۈرمهسلىك توغرا دىندۇر كشېرىكغا هللابۇ جهھهتته ، بولۇپ
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نىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىال قۇبۇل هللابۇ ئايهتتىمۇ ئېتىقاد ۋه ئهمهلى ھهرىكهتته ، دېمهك. دىندۇر

  . قىلىشنىڭ ئۆزى دىن دهپ ئاتالدى

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿ صالالْخ ينالد لَّهأَلَا ل ﴾   

 ﴾ .غا خاستۇرهللا) يهنى ئىتائهت ۋه ئىبادهت(لغان دىنتىن پاك بوشېرىك، بىلىڭالركى﴿  

  . )3، زۇمهر(

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿ ينالد صاً لَّهلخم اللَّه دبأَنْ أَع تري أُمقُلْ إِن ﴾  

غا ئىبادهت هللاتىن ساپ قىلغان ھالدا شېرىك) يهنى ئىتائهتنى( مهن دىننى:ئېيتقىنكى﴿  

   . )11، زۇمهر (﴾ قىلىشقا بۇيرۇلدۇم

قهۋمىڭنىڭ مۇشرىكلىرىغا !  ئى مۇھهممهد:تهبهرى بۇ ئايهينى مۇنداق تهپسىر قىلىدۇ

باشقا باتىل مهبۇتالرغا ئىتائهت قىلىشنى ،  مېنى ئۇنىڭغىال ئىتائهت قىلىپهللا :ئېيتقىنكى

  . تاشلىغان ھالدا ئىبادهت قىلىشقا بۇيرىدى

  : يهنه مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿ را أُممفَاءونح ينالد لَه نيصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا ل ﴾   

تىن يۈز شېرىك، تاغۇتتىن(، غا خالىس قىلغانهللا) يهنى ئىتائهتنى(ئۇالر پهقهت دىننى ﴿ 

 . )5:بهييىنه (﴾ غا ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇلدىهللا) يالغۇز(ھهق دىنغا ئىتقاد قىلغان ھالدا ) ئۆرۈپ

  . غىال ئىتائهت قىلىش دهپ ئىزاھلىدىهللاىڭ تهپسىرىده دىننى پهقهت تهبهرى بۇ ئايهتن

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

  ﴾ لَكُم دينكُم ولي دينِ ﴿

 كهلتۈرۈش ۋه تاغۇتقا چوقۇنۇش شېرىكغا هللايهنى سىلهرنىڭ (سىلهرنىڭ دىنىڭالر ﴿ 

 ساپ تهۋھىد يهنى مېنىڭ(مېنىڭ دىنىممۇ ، ئۆزهڭالر ئۈچۈن) ئاساسىدىكى ئىبادىتىڭالر

 بۇ ئايهتتىمۇ ئىبادهت دىن دهپ . )6، كافىرۇن (﴾ ئۆزهم ئۈچۈن) ئاساسىدىكى ئىبادىتىممۇ

  . ئاتالغان
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سىلهر داۋامالشتۇرۇشقا قادىر بوالاليدىغان ئهمهللهرنى ﴿ :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

االللىق غا مهللاتاكى سىلهرگه ماالللىق يهتمىگۈچه ،  بىلهن قهسهمكىهللا، قولدىن بهرمهڭالر

 ئۇنىڭ هللا، يهنى سىلهر قىلىۋاتقان ئهمهللىرىڭالرنى زېرىكىپ تاشالپ قويمىغۇچه(يهتمهيدۇ 

ئىزچىل ) يهنى تائهت ۋه ئىبادهت(دىغان دىن  ئهڭ ياخشى كۆرىهللا. )پ قويمايدۇساۋابىنى ئۈزۈ

 بۇ ھهدىسته تىلغا ئېلىنغان دىندىن مهقسهت تائهت ۋه . )بۇخارى (﴾ داۋامالشقان دىندۇر

ئىبادهت ئىزچىل داۋامالشقان -دىغان تائهت ئهڭ ياخشى كۆرىهللا، بادهت بولۇپئى

  . ئىبادهتتۇر- تائهت

چهكتىن ئاشۇرۋېتىشتىن ) يهنى تائهت ۋه ئىبادهتته(دىندا « :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

چهكتىن ) يهنى تائهت ۋه ئىبادهتته (سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن كىشىلهر دىندا ، ساقلىنىڭالر

  1. »رۋهتكهنلىكتىن ھاالك بولغانئاشۇ

بۇ ھهدىستىمۇ تائهت ۋه ئىبادهتته چهكتىن ئاشۇرۋېتىشنى دىندا چهكتىن ئاشۇرۋېتىش دهپ 

 سۈننىتىدىن ئېشىپ كهتكهن ئهمهللهرنىڭ ھهممىسى نىڭپهيغهمبهر . بايان قىلىنغان

  . چهكتىن ئاشۇرۋېتىلگهن ئهمهللهر ھېساپلىنىدۇ

ىننىڭ كهملىكىنى ئهمهل ۋه ئىبادهتنىڭ كهملىكى دهپ ئايالالردىكى د پهيغهمبهر 

يهنى ھېيىزدار بولغاندا (رامىزاندا روزا تۇتمايدۇ ، كېچىلهپ ناماز ئوقۇيالمايدۇ« :ئىزاھات بهرگهن

  )مۇسلىم(. »مانا مۇشۇ ئۇالردىكى دىننىڭ كهملىكىدۇر. )ناماز ئوقۇمايدۇ ۋه روزا تۇتمايدۇ

نىڭ هللائهگهر ئۇ يىگانه ، ىشى كېرهكيىدىل قاراپ بېقئهمدى ھهربىر بهنده ئۆزىگه ئهستا

  .  نىڭ دىنى ئىچىدىدۇرهللائۇنداقتا ئۇ مۇسۇلماندۇر ۋه ، تائهت ۋه ئىبادىتى بىلهنال ئۆتكهن بولسا

 بىلهن قوشۇپ تاغۇتقا ئىتائهت قىلغان هللانى قويۇپ ياكى هللائهگهر مهلۇم بىر تهرهپلهرده 

ئۇنىڭ ئىسمىنىڭ ، قتا ئۇ تاغۇتنىڭ دىينىدىدۇرئۇندا، ياكى تاغۇتقا ئىبادهت قىلغان بولسا

ئۇ ھهرگىزمۇ ، ياكى ئۆزىنى مۇسۇلمان دهپ دهۋا قىلىشىدىن قهتئىنهزهر، مۇسۇلمانچه بولىشىدىن

  . مۇسۇلمان ئهمهستۇر

                                                
 .  ئىبنى ماجه1
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،  ئاتالغۇسى ئۆز ئىچىگه ئالغان مهزمۇنالرنىڭ يهنه بىر قىسمى شۇنىڭدىن ئىبارهتكى»دىن«

ۋه ئهدلىيه ، تۈزۈم-قانۇن، ياشاش ئۇسۇلى، غان مهسلهكنالر ماڭىدى دېگهن ئاتالغۇ ئىنسا»دىن«

   :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا. تىدۇشهرىئهت دېگهن مهناالرنى كۆرسى

﴿ كلينِ الْمي دف اهذَ أَخأْخيا كَانَ لم فوسيا لندك ككَذَل ﴾  

) يهنى قانۇنى(ڭ دىنى پادىشاھىنى) مىسىر(. بىز يۈسۈپكه مۇشۇ تهدبىرنى كۆرسهتتۇق﴿ 

   . )76، يۈسۈپ (﴾ .بويىچه يۈسۈپ ئۇكىسىنى ئېلىپ قااللمايتتى

  . دېمهك بۇ ئايهتته قانۇن ۋه ئهدلىيهنى دىن دهپ ئاتىغان

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

من الَّذين أُوتواْ الْكتاب يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الَّذين اتخذُواْ دينكُم هزواً ولَعباً  ﴿
نِنيمؤم مإِن كُنت قُواْ اللّهاتاء ويلأَو الْكُفَّارو كُملن قَبم ﴾  

دىن ) يهھۇدىالر ۋه ناساراالر(سىلهردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگهنلهر ! ئى مۇئمىنلهر﴿ 

، ن بولساڭالرئهگهر مۇئمى. ماڭالردىنىڭالرنى مهسخىرى ۋه ئويۇنچۇق قىلغانالرنى دوست قىلىۋال

  ) 57مائىده ( ﴾ . دىن قورقۇڭالرهللا

 دېگهن سۆزى ﴾ ...ۋه ئويۇنچۇق قىلغانالرنىدىنىڭالرنى مهسخىره ﴿  :نىڭهللابۇ ئايهتتىكى 

قىلغانالرنىمۇ ياكى ئىسالمنىڭ پائالىيهتلىرىدىن ياكى ھۆكۈملىرىدىن دىننى بىر پۈتۈن مهسخىره 

بىزنىڭ بۇ ئايهتتىكى ئېرىشمهكچى بولغان . رنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇنى مهسخىره قىلغانالهرىبىر

تهئاال يهنه هللا.  پهقهت بىر دانه شهرئى ھۆكۈمنىڭ ئۆزىال دىن دهپ ئاتىلىدۇ؛پاكىتىمىز شۇكى

   :مۇنداق دهيدۇ

 أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم الَ أَيمانَ وإِن نكَثُواْ أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنواْ في دينِكُم فَقَاتلُواْ﴿ 
  ﴾  لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

، قهسهملىرىنى بۇزسا ۋه دىنىڭالرنى ئهيىبلىسه، ئهگهر ئۇالر ئهھده بهرگهندىن كېيىن﴿ 

. رۇش ئېچىڭالركۇفرىنىڭ كاتتىباشلىرىغا ئۇ، بۇنىڭدىن چهكلىنىشلىرى ئۈچۈنئۇالرنىڭ 

  . )12، تهۋبه (﴾ هقىقهتهن ئېتىبارى يوقئۇالرنىڭ قهسىمىنىڭ ھ
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ياكى دىننىڭ ھۆكۈملىرىدىن بىرال ھۆكۈمگه ۋه ياكى بىر دانه ، دىنغا بىر پۈتۈن تهنه قىلىشمۇ

  . دىنى پائالىيهتكه تهنه قىلىشمۇ ئوخشاشال دىنغا تهنه قىلغانلىق دهپ ئاتىلىدۇ

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

لّه اثْنا عشر شهراً في كتابِ اللّه يوم خلَق السماوات واَألرض إِنَّ عدةَ الشهورِ عند ال﴿ 
مالْقَي ينالد كذَل مرةٌ حعبا أَرهنم ﴾  

 هللائايالرنىڭ سانى ) قهمهرى(ئاسمان ۋه زېمىن يارىتىلغاندىن تارتىپ ، شۈبھىسىزكى﴿ 

ئۇالردىن تۆتى ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ، ۇر د12) يهنى لهۋھۇلمهھپۇزدا(نىڭ دهرگاھىدا 

 )36، تهۋبه(. ﴾ بۇ توغرا دىندۇر، ئايالردۇر

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ في ﴿ 
  ﴾الدينِ

ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى (لهرنىڭ ھهممىسىنىڭ جىھادقا چىقىشى اليىق ئهمهس مۇئمىن﴿ 

، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهر بىر جامائهدىن يهنه بىر تۈركۈمى دىنىي ئالىم بولۇپ، )جىھادقا چىقتى

ئۇالرنى ،  تىن قورقۇشى ئۈچۈنهللاقهۋمىنىڭ ، ئۇالر قهۋمىنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن

  )122، تهۋبه( ﴾ چىقمىدى؟) جىھاد قىلىشقا( نېمىشقا ئاگاھالندۇرۇش مهقسىتىده

، شهرىئهت، ئهقىده، تهئاال پهيغهمبىرىگه ۋهھىي قىلغان فىقھىهللا :بۇ ئايهتنىڭ مهنىسى

گه چىقمايدۇ؟ ئهھكام ۋه قىسسىسىلهرنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن نېمىشقا پهيغهمبهر بىلهن بىر

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا.  دهپ ئاتالغانرىدىكى مهزمۇنالرنىڭ ھهممىسى دىندېگهنلىك بولۇپ يوقى

  ﴾ ممن أَسلَم وجهه هللا وهو محِسن واتبع ملَّةَ إِبراهيم حنِيفاً ومن أَحسن ديناً﴿ 

 نىڭ ئهمرىگه هللايهنى ( قا تاپشۇرغان هللاياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى ﴿ 

باتىل دىنالردىن بۇرالغان ھالدا ئىبىراھىمنىڭ ، ) قىلغان ئۈچۈنهللابويسۇنۇپ ئهمهلىنى خالىس 

 ئىبىراھىمنى دوست هللاياخشىراق ئادهم بارمۇ؟ ) دىنىي جهھهتته(دىنىغا ئهگهشكهن كىشىدىن 

  )125، نىسا( ﴾ تۇتتى
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ـ يول ﴾ ياخشىراق ئادهم بارمۇ؟) دىنىي جهھهتته(﴿ مهزكۇر ئايهتتىكى   دېگهننىڭ مهنىسى ــ

  . ياخشىراق كىشى بارمۇ؟ دېگهنلىكتۇرۋه مهنھهج جهھهتته 

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿  كذَل لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفاً فينِ حلدل كهجو مفَأَق
  ﴾ الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

 هللا) ئهگهشكىنكى( نىڭ دىنىغا هللا، ىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلهنگىنبات﴿ 

، بۇ توغرا دىندۇر،  نىڭ ياراتقىنىدا ئۆزگىرىش بولمايدۇهللا، ئىنسانالرنى شۇ دىن بىلهن ياراتقان

  )30، رۇم( ﴾ لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى بىلمهيدۇ

يهنى شهرىئهتكه ۋه ﴿  :گهن جۈملىنى دې﴾ ۇ توغرا دىندۇر﴿  ئىبنى كهسىر بۇ ئايهتتىكى

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا.  دهپ تهپسىر قىلىدۇ﴾ ساغالم پىترهتكه ئهمهل قىلىش توغرا دىندۇر

  ﴾ وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ﴿ 

  )78، ھهج(﴾ مىدىسىلهرگه دىندا ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى قىل﴿ 

ىگهن مهجبۇرىيهتلهرنى ئادا قىلىشتا ھېچقانداق  سىلهرگه شهرىئهت بهلگىلهللايهنى 

رۈرىيهت ۋه ئامالسىزلىقالر شهرىئهت چهكلىگهن چۈنكى ئاالھىده زۆ. لىقنى قويمىدىقىيىنچى

چهكلهنگهن ئىشالرنى رۇخسهتكه ، ئىشالرنى رۇخسهتكه ئايالندۇرۇپ بېرىدىغان بولۇپ

النغاندا ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشقا ئايالندۇرۇپ بېرىدىغان زۆرۈرىيهتنىڭ شهرتلىرى تولۇق ھازىر

تهئاال بۇ ئايهتته شهرئى هللابۇ ئايهتتىن ئالماقچى بولغان پاكىت شۇنىڭدىن ئىبارهتكى . بولىدۇ

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا. مهجبۇرىيهتلهرنى ۋه شهرئى ھۆكۈملهرنى دىن دهپ ئاتىغان

﴿ ي السن فم لَمأَس لَهونَ وغبي ينِ اللّهد ريأَفَغ هإِلَيهاً وكَرعاً وضِ طَواَألرو اتاوم
  ﴾يرجعون

باشقا ) يهنى ئىسالم دىنىدىن( نىڭ دىنىدىن هللا) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر(ئۇالر ﴿ 

 قا هللائاسمانالردىكىلهر ئىختىيارىي ۋه ئىختىيارسىز رهۋىشته ، دىننى تىلهمدۇ؟ ھالبۇكى

  )83،  ئىمرانىئال( ﴾  تهرىپىگه قايتۇرۇلىدۇهللا) ۈنىقىيامهت ك(ئۇالر ، بويسۇنغان تۇرسا



 - 98 -

شۇڭا . بۇ ئايهتتىكى دىن ئاتالغۇسى دىن ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتۈن مهزمۇنالرنى كۆرسىتىدۇ

نىڭ دىنىدىن باشقا هللائۇالر ﴿  :ئۇنىڭغا، كىمىكى شهرىئهتنىڭ بىر ھۆكۈمىنى رهت قىلىدىكهن

   :تهئاال بۇ ھهقته يهنه مۇنداق دهيدۇهللا . دېگهن ئايهت تهدبىقلىنىدۇ﴾ دىننى ئىزدهمدۇ؟

  ﴾ أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من اللّه حكْماً لِّقَومٍ يوقنونَ﴿ 

چىن ئىشىنىدىغان )  قاهللا(ئۇالر جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ ھۆكمىنى تهلهپ قىالمدۇ؟ ﴿ 

  . )50، مائىده (﴾  تىنمۇ ئادىل كىم بارهللاقهۋمنىڭ نهزىرىده ھۆكۈمده 

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئَةَ جلْدة ولَا تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ  ﴿
 ﴾اللَّه

گهر ئه، زىنا قىلغۇچى ئايال ۋه زىنا قىلغۇچى ئهرنىڭ ھهر بىرىنى يۈز دهررىدىن ئۇرۇڭالر﴿ 

ئهھكامىنى ( نىڭ دىنىنىڭ هللا، قا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىمان ئېيتىدىغان بولساڭالرهللاسىلهر 

لهردىن بىر تۈركۈم مۇئمىنئۇالرنى جازالىغان چاغدا ، ئۇالرغا رهھىم قىلماڭالر) ئىجرا قىلىشتا

  . )2، نۇر(﴾ .كىشى ھازىر بولسۇن

نىڭ دىنىدا هللا﴿  ﴾  رأْفَةٌ في دينِ اللَّهولَا تأْخذْكُم بِهِما﴿ : تهئاالنىڭ مهزكۇر ئايهتتىكىهللا

نىڭ هللايهنى « : دېگهن سۆزىنى ئىبنى كهسىر شهرھىلهپ مۇنداق دهيدۇ﴾ ئۇالرغا رهھىم قىلماڭالر

تهئاال بۇ هللا :دېمهك. »قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا ئۇالرغا رهھىم قىلىپ يۇمشاق قوللۇق قىلماڭالر

  . هپ ئاتىغانئهدىلىيه ۋه قانۇننى دىن د، ئايهتته ھۆكۈم

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

﴿ كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي ﴾  

  . )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-3، مائىده(﴾ بۆگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم﴿ 

، پهرىزلىرىمنى،  ئى مۇئمىنلهر بۈگۈن سىلهرگه پۈتۈن شهرىئهتلىرىمنى:بۇ ئايهتنىڭ مهنىسى

دېگهنلىك بولۇپ ، ھاالل ۋه ھاراملىرىمنى تولۇق بايان قىلىپ بهردىم، منىبۇيرۇق ۋه چهكلىمىلىرى

  . غانيوقۇرىقىالرنىڭ ھهممىسى دىن دهپ ئاتال
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 پهيغهمبهر دىن رىۋايهت قىلغان بىر سهھىھ ھهدىسته  پهيغهمبهر ئىمام بۇخارى 
چىده قۇرهيش ئى) يهنى خهلىپىلىك ۋه رهھبهرلىك(بۇ ئىش، شۈبھىسىزكى« :مۇنداق دهيدۇ

ئۇالرنى ، دىننى ئىشقا ئاشۇرغان بولسىال) يهنى قۇرهيشتىن بولغان رهھبهرلهر(ئۇالر، بولىدۇ

) ھاالك قىلماي، يهنى خار قىلماي( دۈم سالماي هللادۈشمهن تۇتقان ھهرقانداق كىشىنى 

  . »قويمايدۇ

ۇنى  ئۇالر ئىسالمنىڭ قان: دېگهننىڭ مهنىسى»ئۇالر دىننى ئىشقا ئاشۇرغان بولسىال«يهنى 

، كىشىلهر ئارىسىدا ئادالهتنى ئىشقا ئاشۇرغان بولسىال، ۋه شهرىئتى بىلهن ھاكىميهت يۈرگۈزگهن

  . بۇنى دىن دهپ ئاتىغان، دېگهنلىك بولۇپ

ئۇنى دىندا ،  بىر كىشىگه ياخشىلىق ئاتا قىلماقچى بولساهللا« :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

ھارام بۇيرۇق ۋه - ئۇ كىشىنى دىننىڭ ھاالليهنى . )بۇخارى( »ياخشى چۈشهنچىگه ئىگه قىلىدۇ

  . بۇ دىن دهپ ئاتالغان، چهكلىمىلىرىده بىلىمگه ئىگه قىلىدۇ دېگهنلىك بولۇپ

 ئائىشه رىۋايهتتهمۇشۇ ھهقته ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھادىن رىۋايهت قىلىنغان بىر 

تارتىنچاقلىق ! اخشى ئهنسارالرنىڭ ئاياللىرى نېمه دېگهن ي«: رهزىيهلالھۇ ئهنھا مۇنداق دېگهن

 يهنى ھاالل . )مۇسلىم (».  توسۇپ قااللمىغان ئىدىنئۇالرنى دىندا بىلىمگه ئىگه بولۇشتى

بۇ مهسله دىن ، گىنىشته دېگهنلىك بولۇپ ن ۋه رۇخسهت قىلىنغان ئىشالرنى ئۆۋهھارام چهكلهنگه

  . دهپ ئاتالغان

هرقانداق كىشى بىزنىڭ دىندا بىلىمگه ئىگه بولمىغان ھ« : مۇنداق دهيدۇئۇمهر 

 ھارام مهسىلىلىرىده ۋه سودىغا - يهنى ھاالل. » ! سېتىق قىلمىسۇن-بازارلىرىمىزدا سودا

بۇنى دىن دهپ ، ئاالقىدار ھۆكۈملهرده بىلىمگه ئىگه بولمىغان كىشى نهزهرده تۇتۇلغان بولۇپ

  . ئاتىغان 

ۆزىگه دىننى ئ، دىن ھهقىقهتهن ئاساندۇر« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

كىشى مهغلۇپ ) يهنى ئۆزىنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىبادهتلهرگه زورلىغان ( قىيىنالشتۇرىۋالغان 

  . )بۇخارى( »بولماي قالمايدۇ
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يهنى شهرىئهت يۈكلىگهن ۋهزىپه ۋه مهجبۇرىيهتلهر بۇيرۇق ۋه چهكلىمىلهر مهنئى قىلغان ۋه 

پى ئاساسىغا تۇرغۇزۇلغان رۇخسهت قىلغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئاسانالشتۇرۇش پىرىنسى

شهرىئهت يۈكلىگهن ۋهزىپىلهر ئىبادهتلهر ۋه چهكلىگهن ئىشالرنىڭ ھهممىسى دىن دهپ ، بولۇپ

  . ئاتالغان

ئهگهر دىن  ئهقىل ۋه كۆز قاراش « :دىن رىۋايهت قىلىنىشىچه ئۇ مۇنداق دېگهنئهلى 

ارىغاندا ئاياغنىڭ ئاستىغا بويىچه بولىدىغان بولسا ئىدى ئاياغنىڭ ئۈستىگه مهسھى قىلغانغا ق

دېمهك ئاياغقا مهسھى قىلىش فىھقىغا ئاالقىدار . »ش تېخىمۇ مۇۋاپىق بولغان بوالتتىمهسھى قىلى

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا. شهرئى ھۆكۈم بولۇپ بۇنى دىن دېگهن ئاتالغۇ بىلهن ئىپادىلىگهن

﴿ بر عدلْيى ووسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ فوكُمينلَ ددبأَن ي افي أَخإِن ه ﴾  

ئۆزىنى مهندىن (مۇسا ، مۇسانى ئۆلتۈرىمهن، مېنى قويۇۋېتىڭالر :ىرئهۋن ئېيتتىف﴿ 

مهن ھهقىقهتهن مۇسانىڭ دىنىڭالرنى ، پهرۋهردىگارىنى چاقىرسۇن) قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن

 ﴾ لىق تۇغدۇرۇشىدىن قورقىمهنقااليمىقانچى) يهنى دۆلهتته(ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن ياكى زېمىندا 

  . )26، ىرفغا(

 دېگهن سۆزىنىڭ ﴾ مۇسانىڭ دىنىڭالرنى ئۆزگهرتىۋېتىشىدىن قورقىمهن﴿  :بۇ ئايهتتىكى

ئادهت ۋه - ئۆرپ، مهن مۇسانىڭ سىلهرنىڭ تۇرمۇش ئۇسۇلۇڭالرنى!  ئى خااليىق:مهنىسى

ن ئىتائهت قىلىپ ماڭا قۇلچىلىق پهرمانلىرىمغا يۇۋاشلىق بىله-ئهنئهنىلىرىڭالرنى ۋه مېنىڭ قانۇن

، قىلىدىغان ھاياتلىق يوللىرىڭالرنى ئۆزگهرتىپ سىلهرنى ئۆزىنىڭ رهببىگىال ئىتائهت قىلىدىغان

دېگهنلىك ، ماڭا باش ئهگمهيدىغان قىلىپ قۇيۇشىدىن قورقىمهن، رهببىگىال قۇلچىلىق قىلىدىغان

ىن ئۆزگهرتىلىشىدىن قورىققان دىن ىرئهۋف، دېمهك. مانا مۇشۇالرنى دىن دهپ ئاتىغان، بولۇپ

 دهل ھانىسىىرئهۋىننىڭ مۇسا ئهلهيھىسساالمنى ئۆلتۈرمهكچى بولۇشىدىكى بۇ باف. مۇشۇ ئىدى

 يولىدىكى دهۋهتچىلهرنى ۋه ھهق هللاىرئهۋىنلهرنىڭ ۋه تاغۇتالرنىڭ  فبۆگۈنكى زامانىمىزدىكى

بىز زامانىمىز . انىسىدۇرئۈچۈن كۈرهش قىلغۇچىالرنى باستۇرىشىدىكى ۋه يوقۇتىشىدىكى باھ

 بۇالر بىر :ق ئاممىسىغا توختىماستىنۇتلىرىنىڭ نۇمۇسسىزلىق بىلهن خهلىرئهۋىنلىرىنىڭ ۋه تاغف

. بۇالر سىلهرنىڭ خاتىرجهم ۋه پاراۋان تۇرمۇشۇڭالرنى كۆرهلمهيدۇ ، ياۋايى تهلۋىلهر، ئۇچۇم قاالق
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، ىڭالرغا بۇزغۇنچىلىق قىلماقچىبۇالر سىلهرنىڭ تېنىچ ۋه مۇقىم بولغان ئىجتىمائى مۇھىت

ئازات ـ ئهركىن بولغان تۇرمۇش ، مهدهنىيلهشكهن، سىلهرنىڭ بۆگۈنكىدهك تهرهققى قىلغان

ئىپتىدائى ، نهچچه ئهسىر بورۇنقى قاالق سىلهرنى مۇندىن ئون، شهكىلىڭالرنى ئۆزگهرتىپ

، غا تاشلىشىمىزتۇرمىالر، شۇڭا بۇالرنى باستۇرىشىمىز، جهمئيهتكه قايتۇرۇپ ئاپارماقچى

 دهپ داۋراڭ سېلىۋاتقانلىقىنى كۈنده -، !بىرسى چىقسا بىرىنى يوقۇتىشىمىز الزىم، ئۆلتۈرىشىمىز

پهيغهمبهر ئۇالرنىڭ قاالق ۋهئىپتىدائى جهمئيهت دهۋاتقىنى دهل . دېگۈدهك ئاڭالپ كېلىۋاتىمىز

ئىسالم ئۈممىتىنىڭال بۇ ، تابىئىنلهرنىڭ دهۋرى بولۇپ، ۋه ئۇنىڭدىن كېيىنكى ساھابىلهرنىڭ

، ئىنسانى قىممهت، بهلكى پۈتۈن ئىنسانىيهتكه نىسبهتهن ئېلىپ ئېيتقاندىمۇ، ئهمهس

قىممىتى ۋه ھهقىقى ئهركىنلىكى -ئىنساننىڭ قهدرى، پهزىلهت–ئهخالق ، ئىجتىمائى ئادالهت

  . ئهڭ يۈكسهك دهرىجىده نامايهن قىلىنغان بىر جهمئىيهت بولۇپ ھېساپلىناتتى

تهۋھىد ۋه ، پاكلىق دهۋرى،  دهۋرىدىن ئىبارهت نۇر دهۋرىنىڭپهيغهمبهر زنىڭ ئۇالر بى

ئهمما ، ! يۇ-ئىلىم مهئهرىپهت دهۋرىگه قايتىشنى تهشهببۇس قىلغانلىقىمىزنى ئهيىپلهيدۇ

، ئىنسان ئىىنسانغا ئۆزىنىڭ ئىرادىسىنى تاڭىدىغان، ىنىڭ ئىنسان ئىنسانغا قۇل بولىدىغانئۆزلىر

ىرئهۋىننىڭ دهۋرىگه قايتىپ بولغانلىقىدىن فن قاتارىدا مۇئامىله قىلىنىدىغان تاغۇت ئىنسانغا ھايۋا

، !قاتمال دهپ سۈپهتلىنىشكه ھهقلىق؟، ياۋايى، زادى قايسىمىز قاالق. نومۇس قىلمايدۇ

بهندىلهرنىڭ رهببىگه قۇل بولۇشىغا ، بهندىلهرنى بهندىلهرگه قۇل بولۇشتىن ئازات قىلىپ

مهدهنىيهتلىك ۋه تهرهققى قىلغان بوالمدۇ؟ ياكى بهندىلهرنى ، لهر ئىلغارچاقىرىۋاتقان كىشى

بهندىلهرنى ياراتقۇچىسىغا قۇلچىلىق ، بهندىلهرگه قۇل قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقان 

 هللائۇلۇغ ، !ئۇالرنى تاغۇتقا قۇل بولۇشقا ئۈندهۋاتقان كىشىلهرمۇ؟، قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ

  :ۇناھايىتى توغرا دهيد

﴿  مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذرِ ووإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينآم ينالَّذ يلو اللّه
  ﴾ الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

يورۇقلۇقىغا ) ئىماننىڭ(زۇلمىتىدىن ) كۇفرىنىڭ(ئۇالرنى ، ڭ ئىگىسىدۇلهرنىمۇئمىن هللا﴿  

) گۇمراھلىقنىڭ(يورۇقلۇقىدىن ) ئىماننىڭ(ئۇالرنى . الرنىڭ ئىگىسى شهيتاندۇركافىر :چىقىرىدۇ
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 ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر، ئهنه شۇالر ئهھلى دوزاختۇر. قاراڭغۇلۇقىغا چىقىرىدۇ

  . )257، بهقهر(﴾

  :ئاال يهنه مۇنداق دهيدۇتههللا

وكَيف أَخاف ما أَشركْتم والَ تخافُونَ أَنكُم أَشركْتم بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه علَيكُم سلْطَاناً  ﴿
  ﴾ فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحق بِاَألمنِ إِن كُنتم تعلَمونَ

لهرگه ھېچقانداق دهلىل چۈشۈرمىگهن بۇتالرنى  سىهللا نىڭ شېرىكى بولۇش ھهققىده هللا﴿  

سىلهرنىڭ شېرىك كهلتۈرگهن بۇتلىرىڭالردىن مهن ،  قا شېرىك كهلتۈرۈشتىن قورقمايۋاتساڭالرهللا

بىز بۇ ئىككى گۇرۇھ ئادهمدىن زادى ، )؟ئېيتىڭالرچۇ(ئهگهر سىلهر بىلسهڭالر ! قانداقمۇ قورقاتتىم

  . )81، هنئامئ(﴾ قايسىمىز ئهڭ قورقماسلىققا تېگىشلىك

  : مۇنداق دهيدۇتهئاالهللا

  ﴾ مثَلُ الْفَرِيقَينِ كَاَألعمى واَألصم والْبصريِ والسميعِ هلْ يستوِيان مثَالً أَفَالَ تذَكَّرونَ﴿ 

 ئهماغا ۋه گاسقا )بىر پىرقه(ئىككى پىرقه بار) لهردىن ئىبارهتمۇئمىنالر ۋه كافىر(﴿ 

، قۇلىقى ئاڭاليدىغان ئادهمگه ئوخشايدۇ، دىغان كۆزى كۆرى) ىر پىرقه بولسايهنه ب(، ئوخشايدۇ

  . )24، ھۇد(مامسىلهر؟ لئۇالرنىڭ ئهھۋالى بىر ـ بىرىگه ئوخشامدۇ؟ ئىبرهت ئا

   :خۇالسه

ڭ ئورتاق خۇسۇسىيىتى ۋه تهبىئى  دىن ئىنسان تهبىئىتىنى:يېغىنچاقالپ ئېيتقاندا

. دۇنيادا ھهر قانداق بىر ئىنسان دىننىڭ سىرتىدا ياشىيالمايدۇبۇ ، ھتىياجى بولغانلىقى ئۈچۈنئې

دىننىڭ رامكىسى ئىچىده ياشىمىغان ھهر بىر )  تهرىپىدىن كهلگهنهللايهنى (شۇڭا ساماۋى 

. زېمىندىكى باتىل دىنالرنىڭ ئاسارىتى ئاستىغا چۈشۈپ قالىدۇ، شۈبھىسىزكى-ئىنسان شهك

دىنالرغا ، دىنسىزلىقنى تهشهببۇس قىلىدىغان، پھهتتا دىن ھهققىدىكى پىكىرلهرنى رهت قىلى

قارشى تۇرۇشنى ئۆزىگه يېتهكچى ئىدىيه قىلغان بىر ئاتىزىمچى ياكى ماتىرىيالىزىمچىنى مىسالغا 

 هللايهنى ( بهلكى ئۇنىڭ ساماۋى . ئۇنىڭمۇ دىنسىز ياشىمايۋاتقانلىقىنى بايقايسىز، ئالساق

ئىدىيه ۋه ، هز قىلغان بىر تاالي چۈشهنچهمهركدىنالرنى ئىنكار قىلىشنى ) هنتهرىپىدىن كهلگ

 غا ئهسهبىيلهرچه باغلىنىپ »ئاتىزىم دىنى«تۈزۈملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان - قانۇن
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) ئاتىزىم دىنى (ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ ئۆزىگه يېتهكچى ئىدىيه قىلغان دىن ، كهتكهنلىكىنى كۆرىسز

ياسى نياسى ۋه قهدىمكى غائىپ دۇنبۇ دىن ئۇنىڭ ھازىرقى دۇ، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر دىن بولۇپ

ئۇنىڭ ئېتنىك مهنبهسىنى مايمۇنالر سۇاللىسىگه ،  بېرىپھهققىدىكى سوئاللىرىغا جاۋاب

يهنى بىرىنچى ئاتىسىنىڭ ئادهم بولماستىن بهلكى ، ۋه ئۇنىڭ ئهسلى يىلتىزىنىڭ، باغاليدۇ

نالردىن بولغان مايمۇن ئىكهنلىكى ھهققىده ئۇنىڭغا خهۋهر بېرىدۇ ھهمده ئىنسان ۋه جى

سىياسهتلهر ۋه ، تاغۇتالرنىڭ ئىرادىلىرىنى ئۆزىگه مهنبه قىلغان بىرتاالي ساختا قانۇنالر

  . ئېدىلوگىيهلهر بىلهن ئۇنىڭ ھاياتىنى تهرتىپكه سالىدۇ

غا قۇل هللاغا ئىمان كهلتۈرۈشتىن ۋه هللائۇ ئالدىغا بېرىشتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدىغان 

. تا ئىالھالرنىڭ ۋه تاغۇتالرنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ قالغانبىر تاالي ساخ، بولۇشتىن قېچىپ

تهبىئكى ئۇنىڭ ئىدىيىسىگه ۋه پىكرىگه ھۆكىمرانلىق قىلىۋاتقان ئۇ باتىل ئىالھالر ئۇنىڭ ھاياتلىق 

چۈشهنچىلىرىنى ۋه ئۇنىڭ ھاياتىنى تهرتىپكه -ئۇنىڭ پىكىر، تۇرمۇش ئۇسۇلىنى، مهنھىجىنى

ئۇ ئاللىبۇرۇن ئهنه شۇ باتىل ، دېمهك. لگىلهپ بېرىدۇتۈزۈملهرنى به-سالىدىغان قانۇن

شۇنداق بولىشىغا قارىماي بۇ . ئىالھالرنىڭ دىنىنىڭ ئاسارىتى ئاستىغا چۈشۈپ قالغان بولىدۇ

ئهمهلىيهتته ئۆزىنى . خىيال قىلىدۇ-ئازات دهپ خام،  ئىنسان ئۆزىنى ئهركىن»دىنسىز«

ۇ چۈشكۈن بولغان بىر تاالي ساختا ئىالھالرنىڭ يوقىتىپ قويغان بۇ شهقى ئىنسان ئۆزىنىڭ تېخىم

  . قهدىرسىز قۇلىغا ئايلىنىپ قالغانلىقىدىن بىخهۋهر

خىيال -  ئازات بولغان ئادهممهن دهپ خام»ئىشكهنلىرىدىن-زهنجىر« ئۆزىنى دىنالرنىڭ

ڭ  ئىنسان ھهقىقهتته ئه»دىنسىز«دىنالرنى ئىنكار قىلىش بىلهن پهخىرلىنىۋاتقان بۇ ، قىلىۋاتقان

 -  ئۇ مهيلى بىلسۇن.قهبىھ ۋه ئهڭ رهزىل دىنالرنىڭ مۇرىتىغا ئايلىنىپ قالغان ئىنساندۇر

قىلمىسۇن ئىزچىل ھالدا ئۆلۈمدىن كېيىنكى مۇقهررهر - مهيلى ئېتراپ قىلسۇن، بىلمىسۇن

قورقۇش ۋه ئىزتىراپ چىكىشتىن ئىبارهت ، ئىككىلىنىش، كهلگۈسىگه قارىتا بىر خىل گۇمانلىنىش

 ئىسىملىك خىيالى دىنىنىڭ »دىنسىزلىق«ئۇ ئۆزىنىڭ . تۇيغۇالر بىلهن ياشايدۇرهھىمسىز 

ئۇنىڭغا ئاتا قىلغان چۈشهنچه ۋه تهلىماتلىرىدىن كېلىپ چىققان بىر قاتار پىسخىكىلىق 
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چېگىشلىكلهر ۋه تۇراقسىزلىقالرنىڭ يامان تهسىرى بىلهن ھاياتنىڭ ھهقىقى تهمىدىن ، توسالغۇالر

  . ىكتىن مهھرۇم بولغان ئىنساندۇرۋه روھى خاتىرجهمل

 ھهر بىر كىشى ئۆزىنىڭ :ئهمدى بىز يوقۇرىدىكى مۇھىم سوئالىمىزنى قايتا تهكراراليمىز

نىڭ مهنھىجىگه ئۇيغۇن ماڭغان هللائهگهر ئۇ ! قايسى دىندا ئىكهنلىكىگه ياخشى قاراپ باقسۇن

، لۇق بىلهن قوبۇل قىلىپنىڭ شهرىئىتىنىڭ ھۆكمىنى مهمنۇنهللاھاياتنىڭ ھهممه تهرىپىده ، بولسا

نىڭ هللائۇنداقتا ئۇ ، نىڭ شهرىئىتىدىن ئۆزگه شهرىئهتلهرنى بىردهك رهت قىلىپ ياشىغان بولساهللا

نىڭ مهنھىجىدىن باشقا هللائهگهر ئۇ . دىنىدا بولغان بولىدۇ ۋه ئۇنى مۇسۇلمان دىيىشكه بولىدۇ

كىرلهردىن باشقا ئىسالمى چۈشهنچه ۋه ئىسالمى پى، مهنھهجلهرگه ئهگىشىپ ماڭغان بولسا

نىڭ هللاپىكىرلهر بىلهن ياشىغان بولسا ۋه تۇرمۇشنىڭ ھهممه تهرىپىده ياكى مهلۇم بىر تهرىپىده 

، ئۇنداقتا ئۇ ئهشۇ قانۇنالرنى تۈزگهن، قانۇنىدىن باشقا قانۇنالرنىڭ ھۆكمىنى قوبۇل قىلغان بولسا

ئۇ ئۆزىنى ، ى بولۇپئهشۇ تۈزۈم ۋه مهنھهجلهرنى يولغا قويغان كىشىلهرنىڭ دىنىدىكى كىش

ئۇ ھهرگىزمۇ ئىسالم ، ئۇنىڭ ئىسمى مۇسۇلمانچه بولسىمۇ، مۇسۇلمان دهپ دهۋا قىلسىمۇ

ئېتراپ قىلسۇن ياكى ، ئۇ بۇنى بىلسۇن ياكى بىلمىسۇن. دىنىدىكى كىشى ھېساپالنمايدۇ

 ئۇنىڭمۇ ئىسالم، ئىسالمنىڭ بۇنداق كىشى بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى بولمايدۇ، قىلمىسۇن

  . !بىلهن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق

ئىسالم دىنى « :مۇنداق دهيدۇ!)  ئۇنىڭغا رهھمهت قىلسۇنهللا(ئۇستاز سهييىد قۇتۇب 

 ۋه مۇئمىنبۇ يولغا ئهگهشكهن كىشى ، پۈتكۈل تۇرمۇشنىڭ بىردىنبىر يولىدىن ئىبارهت بولۇپ

تا بىرهر ھۆكۈمده كىمىكى تۇرمۇشنىڭ مهلۇم بىر تهرىپىده ھهت. نىڭ دىنىدا بولغان بولىدۇهللا

ئۇ كىشى ئۆزىنى مۇسۇلمان دهپ ئېالن ، ئۇ يولدىن باشقا بىر يولغا ئهگىشىدىكهن، بولسىمۇ

نىڭ ئىالھلىق ئىمتىيازىغا تاجاۋۇز قىلغان ۋه هللا، قىلىشىدىن قهتئىنهزهر ئىماننى رهت قىلغان

ئهتكه نىڭ شهرىئتىدىن باشقا شهرىهللاچۈنكى ئۇنىڭ . نىڭ دىنىدىن چىقىپ كهتكهن بولىدۇهللا

مهن مۇسۇلمان دېگهن دهۋاسىنىڭ ، ئهگهشكهنلىكى ئۇنىڭ ئىسالم ئهقىدىسىنى ھۆرمهت قىلىمهن

     » .نىڭ دىنىدىن چىقىپ كهتكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇهللايالغانلىقىنى ۋه ئۇنىڭ 
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غا ئىمانىمىز بار دهپ دهۋا هللابىز ھهر قانداق بىر دهۋىرده نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ 

نىڭ غهيرى هللاشىكايهتلىرىنى -ۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا ئهرىزلېكىن ش، قىلىدىغانلىقىنى

نىڭ هللا، نىڭ پهيغهمبىرىگههللا، تهرىپىدىن تۈزۈلگهن باتىل قانۇنالرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىش

قىممهت ، پىكىرلهرنى- كىتابىغا ئهگهشمهيدىغان كىشىلهرگه ئىتائهت قىلىش ۋه چۈشهنچه

نىڭ باشقىسىدىن قوبۇل هللائهخالقالرنى - دهبئه، ماددى ۋه مهنىۋى ئۆلچهملهرنى، قاراشالرنى

 كهلتۈرىدىغانلىقىنى كۆرۈپ شېرىكنىڭ ئىالھلىق ئىمتىيازلىرىغا هللا، غاهللاقىلىش ئارقىلىق 

غا ئىمانىمىز بار دېگهن سۆزگه زىت هللارىدىكى بۇ قىلمىشالرنىڭ ھهممىسى يۇقى. كىلىۋاتىمىز

) يهنى ئهھدىگه(پ بهرگهن شاھادهتكه  ده﴾ ال اله اال اهللا﴿  نىڭ ئالدىدا هللابۇ ،  بولۇپقىلمىشالر

  . قىلىنغان خىيانهتتۇر

بىر قىسىم كىشىلهر ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان دهپ دهۋا ، ھهممىدىن ئهجهپلىنهرلىكى شۇكى

نىڭ دىنى بولغان ئىسالمدىن هللاتۇرمۇش ئۇسۇللىرىنى ۋه ھاياتلىق يوللىرىنى ، يۇ-قىلىشىدۇ

شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالر ، هردىن قوبۇل قىلىدۇ كور دهپ سۈپهتلىگهن كىشىلهللابهلكى ، ئالماستىن

  . يهنىال ئۆزلىرىنى مۇسۇلمان دهپ يۈرىۋىرىدۇ

قايسى دهۋىر ۋه قايسى زاماندا ، زېمىننىڭ قايسى تهرىپىده بولمىسۇن، شۈبھىسىزكى

بۇ ئىككى . پۈتكۈل ھاياتلىق نىزاملىرىنىڭ پهقهت ئىككىال ئاساسى پىرىنسىپى بولىدۇ، بولمىسۇن

باشقۇرۇش ۋه ھۆكۈمرانلىق ، رهبلىك، نىڭ ئىالھلىقهللا :ى پىرىنسىپنىڭ بىرىخىل ئاساس

غىال خاس هللاتقۇچى بۇ ھوقۇق ۋه ئىمتىيازالرنىڭ يار، ھوقۇقىنىڭ بىردىنبىر ئېگىسى ئىكهنلىكىنى

ى تۈزۈم مۇشۇ ئاساسى مائئىنسانالر ھاياتىدىكى شهخسى ۋه ئىجتى. ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

باشقۇرۇش ۋه ، رهبلىك، نىڭ ئىالھلىقهللارغۇزۇلغان جهمئىيهتته  ئۈستىگه تۇپىرىنسىپ

بۇ . ھۆكىمرانلىق قىلىشتىن ئىبارهت خاس بولغان ئىمتىيازالر ھهرگىزمۇ ئىنسانغا بېرىلمهيدۇ

، نىڭال ھوقۇقىنى ۋه ساالھىيىتىنى ئېتراپ قىلىدۇهللاجهھهتته پهقهت  يهتتىكى كىشىلهر بۇجهمئ

، ئهخالقى قىممهت قاراشالرنى، ئىجتىمائىي، ئىنسانى، ىچۈشهنچىلهرن-نىڭ بىلهن ئېتىقادشۇ

بهلگىلىمىلهرنى  - رېئال تۇرمۇشنىڭ ئاساسى ئۇسۇللىرىنى ۋه ھاياتنى قېلىپقا سالىدىغان قانۇن

 باشقا ھهرقانداق مهخلۇقنىڭ بۇ جهھهتتىكى باتىل دىنهللا. دىنال قوبۇل قىلىدۇهللاپهقهت 
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 دېگهن ئهھدىنى ئۆز ﴾ ال اله اال اهللا﴿  لهن ئۇالر شۇنىڭ بى. ئىمتىيازلىرىنى كهسكىن رهت قىلىدۇ

  . ئهمىلىيهتلىرىده ئىسپاتلىغان بولىدۇ

نىڭ ئۆزىگىال خاس بولغان هللارىنسىپنىڭ يهنه بىرى بولسا ىبۇ ئىككى خىل ئاساسى پ

بۇ ئىنكار قىلىش . باشقۇرۇش ۋه ھۆكۈمرانلىق قىلىش ھوقۇقىنى ئىنكار قىلىدۇ، رهبلىك، ئىالھلىق

، ۋه ياكى ئىنسانالرنىڭ ھاياتىدا،  مهۋجۇدلىقىنى ئىنكار قىلىش بىلهن ئىپادىلىنىدۇنىڭهللاياكى 

تېخىمۇ . جهمئىيهت تۈزۈمىده ۋه جهمئىيهتنىڭ قانۇنلىرىدا ئىنكار قىلىش بىلهن ئىپادىلىنىدۇ

ياكى ، كونكىرتالشتۇرۇپ ئېيتقاندا جهمئىيهتتىكى مهلۇم بىر كىشىده ياكى مهلۇم بىر تهشكىالتتا

باشقۇرۇش ، ئۆلچهم بېكىتىش، تۈزۈم بهلگىلهش- بىر سىنىپتا ئىنسانالرنىڭ ھاياتىغا قانۇنمهلۇم

مرانلىق قىلىش ساالھىيىتى ۋه ھوقۇقى بار دهپ قاراش بىلهن ۋه ياكى شۇ باتىل ئىمتىيازنى ۋه ھۆكى

 .نىڭ ئۆزىگىال خاس بولغان بۇ ھوقۇق ئىنكار قىلىنىدۇهللائېتراپ قىلىش ۋه قوبۇل قىلىش بىلهن 

 ﴾ ال اله اال اهللا﴿  رىنسىپ ئۈستىگه قۇرۇلغان كىشىلهر ىشۇ سهۋهبتىن ھاياتى مۇشۇ ئاساسى پ

  . دېگهن شاھادهتنى ئېيتمىغان كىشىلهر ھېسابلىنىدۇ

لېكىن بۇ ئىككى . تۇرپىرىنسىپرىدىكىمۇ بىر ئاساسى يۇقى. رىنسىپتۇرىبۇ بىر ئاساسى پ

بىرىنى قوبۇل -مهڭگۈ بىر، قارشى بولۇپ- ۇبىرىگه تۈپتىن قارم- بىرپىرىنسىپخىل ئاساسى 

يهنه بىرى ،  بولسا»جاھىلىيهت«چۈنكى بۇنىڭ بىرى . بىر يهرگه كېلهلمهيدۇ، قىاللمايدۇ

  .  دۇر»ئىسالم«

ئۇنى مهيلى شهخسنىڭ ، كىشىلهر ئۆزلىرىنىڭ جاھىلىيهتلىرىگه تۈرلۈك ئىسىمالرنى قويۇپ

مهيلى ، مهيلى كوممۇنىزىم دېسۇن،  دېسۇنمهيلى خهلقنىڭ ھاكىمىيىتى، ھۆكۈمرانلىقى دېسۇن

مهيلى ئۇنى مۇستهبىت ،  دېسۇنامهيلى دېموكراتىيه دېسۇن ياكى دېكتاتور، كاپىتالىزىم دېسۇن

ئۇنىڭ شهكىللىرىنىڭ ، ھاكىمىيهت دېسۇن ۋه مهيلى روھانى ياكى دىنى ھاكىمىيهت دېسۇن

بىرىگه -ىربھالهتلهرنىڭ ئوخشىماسلىقى ۋه ئىسىملىرىنىڭ ، ئوخشىماسلىقى

بۇ يهرده ئۇنىڭ ئىسمى ۋه شهكلى . نهزهر ئۇنىڭ ھهممىسى جاھىلىيهتتۇرئوخشىماسلىقىدىن قهتئى

ىللىرىنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن چۈنكى بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىسىم ۋه شهك. ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

انالر سباشقۇرۇش ۋه ئىن، رهبلىك، نىڭ ئىالھلىقهللا، ل بولۇشقهتئىنهزهر ئىنسان ئىنسانغا قۇ
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نىڭ ئۆزىگىال خاس بولغان ھوقۇقىنى هللامرانلىق قىلىشتىن ئىبارهت ھاياتىغا ئۆزى يالغۇز ھۆكى

شۇڭا بۇ . تا بىردهكلىككه ئېگهپىرىنسىپئىنكار قىلىشتىن ئىبارهت تۈپ ئاساسى 

ئۇالرنىڭ ئىسىم ، ىكهنى بىر بولغانپىرىنسىپجاھىلىيهتلهرنىڭ ئهسلى ماھىيىتى ۋه تۈپ ئاساسى 

  . لىرى ھېسابقا ئېلىنمايدۇۋه شهكىل

ھهرقانداق بىر تۈزۈمنىڭ ئىسالمى تۈزۈم ياكى جاھىلىيهت تۈزۈمى ئىكهنلىكىنى 

 بېكىتكهن تۈزۈم هللائهگهر ئۇ . پهرقلهندۈرۈشتىكى ئاساسى ئۆلچهم شۇ تۈزۈمنىڭ مهنبهسىدۇر

لغان ئۇ چاغدا شۇ جهمئىيهتته ھۆكۈمران بولغىنى ئىسالم دىنى بو، بولسا ئىسالمى تۈزۈمدۇر

ئۇندقتا ئۇ جاھىلىيهت ،  ئهمهس بهلكى مهخلۇقالر تۈزگهن تۈزۈم بولساهللائهگهر ئۇ تۈزۈم . بولىدۇ

مانا بۇ ھهرقانداق بىر . ئۇ چاغدا بۇ جهمئىيهتته جاھىلىيهت ھۆكۈمران بولغان بولىدۇ. تۈزۈمىدۇر

سالمى تۈزۈم ياكى تۈزۈمنىڭ مهزمۇنى ۋه تهپسىالتلىرىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر ئۇنىڭ ئى

  . دىنبىر ئۆلچهمدۇرىكهنلىكىنى پهرقلهندۈرۈشتىكى بىرجاھىلىيهت تۈزۈمى ئ

غىال باش هللا - ئىسالم« : دا مۇنداق دهيدۇ»پهتىۋاالر توپلىمى«ئىبنى تهيمىيه رهھىمهھۇلال 

ئۇ مۇشرىك ، نىڭ غهيرىگىمۇ باش ئهگسههللاغا باش ئېگىپ هللاكىمىكى . ئېگىشتىن ئىبارهتتۇر

غا قۇلچىلىق قىلىشتىن ھاكاۋۇرلۇق هللائۇ ، غا بويسۇنۇشتىن باش تارتساهللاىكى كىم. بولىدۇ

غا قۇلچىلىق قىلىشقا ھاكاۋۇرلۇق هللا كهلتۈرگۈچى بىلهن شېرىكغا هللاھالبۇكى . قىلغان بولىدۇ

غىال ئىبادهت قىلىشنى ۋه هللا، غىال باش ئېگىشهللا. دۇركافىرقىلغۇچىنىڭ ھهرئىككىلىسى 

  . »گه ئالىدۇغىال ئىتائهت قىلىشنى ئۆز ئىچىهللا

   

*                   *                   * 
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  ئىمان-5
  

  …مان ھهققىده نېمىلهرنى دېيىشتىھهقنىڭ دۈشمهنلىرى ئى

دىنىمىزدىكى بۇ ئۇلۇغ ۋه ئاساسى چۈشهنچه ئۇالر تهرىپىدىن قانداق بۇرمىالش ۋه 

  !ئۆزگهرتىشكه ئۇچرىدى؟

چۈشهندۈرۈپ ،  قهلىبته شهكسىز تهستىقالشتىن ئىبارهتتۇرـــ دهپئىمان پهقهت: ئۇالر

 ئىمان قهلىبته تهستىقالش : قىلىپ»ئىنساب«ئۇالرنىڭ بىر قهدهر ياخشىراقلىرى ئازراق . كهلدى

ھالبۇكى ئۇالرنىڭ . دېگهن قاراشنى ئوتتۇرىغا قويدى،  ئىقرار قىلىشتىن ئىبارهتداتېلىبىلهن 

ى ئۆمرىڭىزده بىرهر قېتىم بولسىمۇ تهۋھىد شاھادىتىنى تىلغا  ئىقرار قىلىش دېگىنداتېلى

بۇنداق بولغاندا بىر ئادهم ھېچقانداق ئهمهل قىلمىسىمۇ ياكى . ئالغانلىقىڭىزنى كۆرسىتهتتى

نىڭ بارلىقىغان تهسدىق هللائۇ پهقهت دىلىدا ، دۇنيادىكى قهبىھ ئهمهللهرنىڭ ھهممىسىنى قىلسىمۇ

 نى دهپ قويسىال ئۇ ﴾ ال اله اال اهللا﴿  ىپ ئېغىزىدا بىرهر قېتىم  قىل ۋهياكى دىلىدا تهستىققىلسىال

  . ۋه جهننهت ئهھلىدىن ھېساپلىناتتى مۇئمىن

 بولۇشى ئۈچۈن پهقهت دىلىدا تهستىق قىلىشنىال شهرت مۇئمىنئۇالر بىر ئادهمنىڭ 

ىلىشىنىال ياكى  بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭ دىلىدا ئىنكار قكافىرئۇالرنىڭ بىر ئادهمنىڭ ، قىلغانىكهن

  . دىلىدا كۇفرىنى ھاالل سانىشىال شهرت قىلىشى تهبىئى ئهھۋال ئىدى

 پىكىر ئېقىمىدىن ئىبارهت گۇمراھ پىكىر ئېقىمىدىكى مىيه ۋه مۇرجىئيهھۈئۈچۈن جشۇنىڭ 

لىق سۈپهتلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆزىده ھازىرلىغان ۋه ئىماندىن كافىر، كىشىلهرنىڭ

زىندىق ۋه مۇرتهدلهرنىڭ ، نى تولۇق سادىر قىلغان تاغۇتالرچىقىرىۋىتىدىغان ئامىلالر

ئۇالر ئۈچۈن مۇنازىرلىشىپ يۈرۈۋاتقانلىقىنى قهدهمده بىر ،  نى ئاقالپ»مۇسۇلمانلىقى«

ئۇالرنىڭ ئهنه شۇ تاغۇت ۋه زىندىقالرنىڭ مۇسۇلمانلىقىنى ئىسپاتالشتىكى . ئۇچرىتىمىز

نىڭ دىنىنى ئىنكار قىلمىغانلىقى ياكى هللالىرىدا ھۆججىتى شۇ تاغۇتالر ياكى زىندىقالرنىڭ دىل

دىن هللائىنسانالرنىڭ دىلىنى ! ئويالپ بېقىڭ. دىللىرىدا كۇفرىنى ھاالل سانىمىغانلىقى ئىدى

ئۇنداقتا بىز پاالنى ياكى پۇستانىنىڭ دىلىدا كۇفرىنى ھاالل سانىغان ، ئۆزگه ھېچكىم بىلهلمهيدۇ
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ۇنداقتا شهرىئهتنىڭ ھهددىدىن ئاشقان تاغۇتالر ۋه ياكى سانىمىغانلىقىنى قانداق تونۇيمىز؟ ئ

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئهنه شۇ ، زىندىقالر ھهققىدىكى ھۆكۈملىرى كىملهرگه تهدبىقلىنىدۇ؟ دېمهك

باتىل چۈشهنچىلىرى بىلهن شهرىئهتنىڭ تاغۇتالر ۋه زىندىقالر توغرىسىدىكى كهسكىم 

پ قويۇش بىلهن بۇ ھۆكۈملهرنى ئهمىلى ھۆكۈملىرىنىڭ ئهمىلىيهتكه تهدبىقلىنىش يولىنى ئۈزۈ

  . ئهھمىيىتى يوق قۇرۇق نهزىرىيهگه ئايالندۇرۇپ قويىدۇ

قىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن مۇرجىئي ئىدىيىسىدىكى كىشىلهرگه قارىغاندا جهمئىيتىمىزده يۇ

شىلهر ئىسالم ياشلىرىغا بولغان زىيىنى تېخىمۇ ئېغىر بولغان يهنه بىر تۈركۈم كى، تېخىمۇ ھىيلىگهر

 نىڭ ئىمان ھهققىدىكى »ئهھلى سۈننى ۋهلجامائه«ئۇالر نهزىرىيه جهھهتتىن . مهۋجۇت

ئۇالردىن ئىمان ھهققىدىكى قارىشىنى سورىسىڭىز ئۇالر قىلچه . چۈشهنچىسىنى دهۋا قىلىدۇ

لېكىن . ئىقرار ۋه ئهمهلدىن ئىبارهت دهپ جاۋاب بىرىدۇ، ئېتىقاد- ئىمان: ئىككىلهنمهستىن

كونكىرىت ، كونكىرىت ھادىسه،  ھهققىدىكى بۇ قائىدىنى ئهمىلىيهتكه تهدبىقالپئۇالر ئىمان

ئۇالرغا شهرئى ، جهمئىيهت ۋه كونكىرىت شهخسلهرنىڭ سۈپىتىنى ۋه تهۋهلىكىنى بهلگىلىمهكچى

ئيالرنىڭ مهيدانىغا ئۆتۈپ ئىماننى ىھۆكۈملهرنى تهدبىقلىماقچى بولغاندا ئۇالر بىردىنال مۇرج

ياكى كۇفرىنى پهقهت دىلىدا . نۇش ۋه تهستىقالش بىلهنال ئىسپاتلىماقچى بولىدۇپهقهت دىلدا تو

ئۇالر نامدا ۋه . ئىنكار قىلىش ۋه كۇفرىنى دىلىدا ھاالل ساناش بىلهن چهكلهپ قويىدۇ

 كىشىلهر  ئهقىدىسىدىكى ئىخالسمهن»ئهھلى سۈننه ۋهلجامائه«ئېغىزلىرىدىكى دهۋالىرىدا 

قاراشلىرىدا مۇرجىئىيالرنىڭ يولىنى تۇتۇپ - كۆز، پىكىر، ىيهتلىرىدهللېكىن ئۆز ئهمه، بولسىمۇ

ماڭغانلىقلىرى ئۈچۈن تاغۇتالر ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ مۇرجىئىي ئىدىيىسىدىن ئىنتايىن مهمنۇنلۇق 

، مهسجىدلهرنىڭ باشقۇرۇش ھوقۇقىنى مهخسۇس شۇالرنىڭال قولىغا تۇتقۇزۇپ، ھېس قىلىپ

ئۇالرنى ئاالھىده تهمىناتالر بىلهن ،  ئىمتىيازالرنى بېرىپه ئاالھىددۆلهت مهجلىسلىرىده ئۇالرغا

ئۇالر ئۈچۈن ئاالھىده لىكسىيه سۆزلهش سورۇنلىرىنى ۋه ئاممىۋى يېغىلىشالرنى ، تهمىنىلهپ

. بهزىلىرى ئۈچۈن مهخسۇس تهشۋىقات قاناللىرىنى ئېچىپ بهردى، ئويۇشتۇرۇپ بىرىپ

ئۇالرنىڭ ھهرىكىتى ۋه تهشۋىقاتلىرى ئۈچۈن ، الرنى يوقۇتۇپئۇالرنىڭ يوللىرىدىكى پۈتۈن توسالغۇ

ئۇالرنى يۇقىرى ئىنئام ۋه مائاشالر بىلهن تهمىنلىگهندىن . كهڭ ئىمكانىيهت ھازىرالپ بهردى
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پ نهتىجه يارىتالىسا ئۇالرنى تېخىمۇ ئۇالر تېخىمۇ ياخشى خىزمهت كۆرسىتىئهگهر ، سىرت

ه ئۇالرغا ۋ. ۇرىدىغانلىقلىرى بىلهن ۋهده قىلىپ كهلدىيۇقىرى ئىمتىياز ۋه مهرتىۋىلهرگه ئولت

ىيىسىگه سورۇننى ئوڭچه ھازىرالپ بېرىش ئۈچۈن ئۇالر بىلهن ئۇالرنىڭ پاسكىنا مۇرجىئىي ئىد

ۋهتچىلىرىنى ۋهتهندىن قوغالپ ياكى تهۋھىد ئالىملىرىنى ۋه تهۋھىد دهقارشى ئىدىيىدىكى 

  . تۈرمىلهرگه قاماپ كهلدى

ئۇ ئۆلىماالرنىڭ دىنىنى ، مۇرجىئىيلىكمۇ بىر دىن بولۇپ« :ر كىشىلهردىن بىسهلهفى

  .  دهپ توغرا ئېيتقانىدى»ھۆكۈمرانالرنىڭ پادىشاھلىقىنى كۈچهيتىدۇ، ئاجىزالشتۇرۇپ

رمىالشالر نهتىجىسىده ققىدىكى بۇخىل خاتا چۈشهنچه ۋه بۇ ئۇقۇمى ھه»ئىمان«دهرۋهقه 

ناچار ، ھاياتلىق يوللىرىدا ئېزىپ كهتكهن، شقانئېتىقادى ۋه چۈشهنچىلىرى شالغۇتال، ئىمانى

ئىسالم دېگهن ئىسىم  …يۈنمهيدىغانياخشى ئىشالردىن سۆ،  بولمايدىغانقىلمىشالردىن بىئارام

، ئادهتلىرىدىن باشقا ئىسالم ھهققىده ھېچنىمىنى ئۇقمايدىغان- بىلهن ئۇنىڭ شهكىل ۋه ئۆرۈپ

 ئىسىملىرى كىشىگه ئۇالرنى ئىسالم ئهھلى ئۇالرنىڭ…ئىبادهتلهرگه سهل قارايدىغان-ئهمهل

، ئىجتىمائىي ھالهتلىرى، ئهمما ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى، ئىكهن دېگهن تۇيغۇنى بېرىپ تۇرسىمۇ

روھىغا تهۋه كىشىلهر  ئۇالرنىڭ تاغۇتقا ۋه تاغۇتنىڭ گۇئهخالقلىرى ۋه چۈشهنچىلىرى

، ىنى كۆرسىتىپ تۇرىدىغاننىنىڭ ئىسالم دىنى ئهمهس ئىكهنلىكئۇالرنىڭ دى، ئىكهنلىگىنى

بىز ياخشى ئىش ، ئۇالر يهنه ئۆزلىرىنى بىز توغرا يولدا ماڭغانالر، شۇنداق بولۇشىغا قارىماي

  . !قىلىۋاتقانال دهپ يۈرۈشىدىغان بىر توپ ئهۋالدالر مهيدانغا كهلدى

ڭ ئهمهل قىلىش ئىماننىڭ توغرا بولىشىنىڭ شهرتى ۋه قىيامهت كۈنىدىكى نىجاتلىقنى: ئۇالر

غا ۋه هللا، ئۇنداقتا شهرىئهتنىڭ ھۆكۈملىرىگه ئهمهل قىلىشنىڭ، سهۋهبى ھېسابالنمىغانىكهن

زاكات بىرىپ ۋه روزا ، ھهج قىلىپ، ناماز ئوقۇپ، نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىشنىڭهللا

  . دهپ قاراشتى! تۇتۇپ ئاۋاره بولۇشىنىڭ نېمه ھاجىتى بار؟

ىدىكى شهيىخلىرى ۋه موللىلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ مىيه ئىدىيىسۈھهيئۇالرنىڭ مۇرجىئىي ۋه ج

پ بهرگهن پهتىۋالىرىغا چۈشهنچىلىرىنى چىرايلىق كۆرسىتى، يهۋه ئىدىتۇتۇپ ماڭغان يوللىرىنى 

قانداق ئهمهللهرنى ، نىڭ بارلىقىغا تهستىق قىلغانىكهنمىزهللابىز دىلىمىزدا : ئۇالر، مۇناسىپ
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ى شهكىللهندۈرۈپ قويىشىمىزنىڭ بىز ئۈچۈن ھهرىكهتلىرىمىزده كۇفرىن - قىلىشىمىزنىڭ ۋه سۆز

ئهگهر زىيىنى بولغان تهقدىردىمۇ بىز پهقهت شۇ ئهمهللىرىمىز ئۈچۈن ۋاقىتلىقال ، چوڭ زىيىنى يوق

نى ئىنكار قىلمىغانلىقىمىز ئۈچۈن بىز ئاخىرقى ھېسابتا ئىمان ئهھلى هللادىلىمىزدا ، ئازاپلىنىمىز

ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرى گويا يهھۇدىالرنىڭ ئهينى . تىدهپ قاراش، ھېسابلىنىپ جهننهتكه كىرىمىز

  :زاماندا قىلغان مۇنۇ سۆزلىرىگه ئوخشىشىپ قاالتتى

 ﴿ اللّه فلخداً فَلَن يهع اللّه ندع مذْتخةً قُلْ أَتوددعاماً مإِالَّ أَي ارا الننسمقَالُواْ لَن تو
  ﴾ اللّه ما الَ تعلَمونَعهده أَم تقُولُونَ علَى 

 هللاسىلهرگه ‹) ئۇالرغا(.  دهيدۇ›بىزنى دوزاخ ئوتى ساناقلىق كۈنلهرال كۆيدۈرىدۇ‹: ئۇالر﴿ 

 ۋهدىسىگه ھهرگىزمۇ خىالپلىق هللا) ۋهده بهرگهن بولسا(، شۇنداق قىلىشقا ۋهده بهرگهنمۇ

  ) 80بهقهره (. ﴾ ېگىن د› نامىدىن دهۋاتامسىلهر؟هللاياكى ئۆزۈڭالر بىلمهيدىغاننى ، قىلمايدۇ

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

ذَلك بِأَنهم قَالُواْ لَن تمسنا النار إِالَّ أَياماً معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانواْ  ﴿
  ﴾يفْترونَ

 كۈنلۈك 40ن يهنى موزايغا چوقۇنغا(دوزاخ ئوتى بىزنى ساناقلىق كۈنلهرال ‹بۇ ئۇالرنىڭ ﴿ 

 دېگهنلىكلىرى ۋه دىنىي جهھهتته ئويدۇرۇپ چىقارغان نهرسىلىرىنىڭ ›كۆيدۈرىدۇ) ۋاقىتال

  ) 24ئال ئىمران (. ﴾ ئۆزلىرىنى ئالدىغانلىقى ئۈچۈندۇر

ومۇمى قېيىپ كېتىشنىڭ رمىلىنىشى ئۈممهت ھاياتىدىكى ئئىمان ئۇقۇمىنىڭ بۇ، قىسقىسى

ىل قېيىپ كېتىش ئالدى بىلهن چۈشهنچه ۋه ئهقىدىده بۇ خ. قتىسى بولۇپ قالدىباشلىنىش نۇ

ئۇالرنىڭ ئىمان . ئىبادهت جهھهتته كۆرۈلدى-ئاندىن ھهرىكهت ۋه ئهمهل، ئىپادىلهندى

رمىلىشى ۋه بۇ ئۇلۇغ ۋه ئاساسى دبىقلىنىش يولىنى ۋه مهزمۇنىنى بۇئۇالرنىڭ ته، ئۇقۇمىنى

رۇشلىرىنى سىڭدۈرۈشىدىن باشالنغان مىكىر ۋه قايمۇقتۇ-ھىيله، چۈشهنچىگه بارلىق سۈيقهست

چوڭىيىپ كهتكهن يىرتىقىنى ياماش قىيىن ، بۇ بۇزۇلۇش بارغانسېرى كېڭىيىپ ۋه چوڭقۇرلىشىپ

ئاسانلىقچه ئۇنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولمايدىغان ۋه كونتىرول قىلغىلى بولمايدىغان ، بولغاندهك

 ۋه ئېغىر دهرىجىدىكى قېيىپ كېتىش بۇ قهدهر كهڭ دائىرىلىك بۇزۇلۇش. دهرىجىگه بېرىپ يهتتى
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نىڭ بهندىلىرى ئۈستىدىكى هللادىنى مهجبۇرىيهتلهرگه ۋه ، ئىبادهتكه- نهتىجىسىده ئهمهل

بىز ھازىرقى دهۋرىمىزده ۋه رېئال . ھوقۇقلىرىغا ئېغىر دهرىجىده سهل قاراش مهيدانغا كهلدى-ھهق

ۋاتىمىز ۋه شۇ رېئاللىق ئىچىده ھېس قىلى، تۇرمۇشىمىزدا بۇنى ئۆز كۆزىمىز بىلهن كۆرىۋاتىمىز

  . ياشاۋاتىمىز

ئىمان مهسىلىسى ھازىر كېچىكتۈرۈشكه ۋه سهل قاراشقا بولمايدىغان ئهڭ زور ۋه ، دېمهك

شهرتى ۋه مهزمۇنىنىڭ ، ھهقىقىتىئىماننىڭ . ئهڭ خهتهرلىك مهسىله بولۇپ قالدى

ۋهتچىلهرنىڭ اقهتمهن ده يولىدىكى سادهللاۋال رمىلىنىشىدىن كېلىپ چىققان بۇ خهتهرلىك ئهھبۇ

بۇ مهسىله ئۈستىده باتىلغا قارشى ، ئىمان مهسىلىسى ئۈستىده جىددى ۋه ئهستايىدىل توختۇلۇپ

نىڭ ئىزنى بىلهن باتىلنى هللا، ۋه باتىل گوروھالرغا قارشى ھهققانىيهتنىڭ ئوقلىرىنى ياغدۇرۇپ

، همىلى ھهقىقىتىنى دىن ئىبارهت بۇ ئۇلۇغ ۋه مۇھىم چۈشهنچىنىڭ ئ»ئىمان«، تارمار قىلىپ

 سۈننهتلىرى نىڭپهيغهمبهر ئۇنىڭ قۇرئان كهرىم ۋه ، شهرىپىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ

كۆرسهتكهن ۋه ئۆتمۈشتىكى ياراملىق ئهجدادلىرىمىز ئهمهل قىلىپ ئۆتكهن ئهسلى مهنىسىنى 

ىرى ئۇنى ئازغۇن ۋه ھهقنىڭ دۈشمهنلىرىنىڭ بورمىالش ۋه خاتا شهرھىيلهشل، قايتىدىن يىڭىالپ

توزانالردىن پاكالپ چىقىشلىرىنىڭ نۆۋهتتىكى ئهڭ - نهتىجىسىده قاپالپ كهتكهن پاسكىنا چاڭ

نىڭ هللابۇالرنىڭ تىرىشچانلىقى ئارقىلىق . زۆرۈرىيهت ئىكهنلىگىنى بهلگىلىدىمۇھىم ۋه كهسكىن 

. بۇ جهھهتته ئېزىپ كهتكهن كىشىلهرنى ھهقىقهت ئۈستىگه قايتۇرۇپ كېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

  . غا ناھايىتىمۇ ئاساندۇرهللاهمىلىيهتته بۇ ئ

.  دۈشمهنلىرىنىڭ ئىمان ھهققىده قىلغان سۆزلىرىدۇرا بايان قىلغانلىرىمىز ھهقىقهترىديۇقى

  ئۇنداقتا ئىمان ھهققىدىكى توغرا ۋه ھهققانى سۆز قايسى؟ 

  . تهستىقالش ۋه قهتئى ئىشىنىش دېگهنلىكتۇر: ئىماننىڭ لوغهتتىكى مهنىسى

تىل بىلهن ئىقرار قىلىش ۋه تهن بىلهن ئهمهل ، قهلبته ئېتىقاد قىلىش: قىتىئۇنىڭ ھهقى

يهنى بۇ ئۈچ شهرتتىن . بۇ ئۈچ شهرتنىڭ بىرى يهنه بىرىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ. قىلىشتۇر

  . ئىمان ئىمان بولمايدۇ، بىرسى كهم بولسا
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نىڭ هللا،  ئىمان ئىتائهت قىلىش ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن كۈچىيىدۇ

. بۇيرۇقلىرىدىن باش تارتىش ۋه يامان ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن كېمىيىدۇ ۋه ئاجىزاليدۇ

بىرىدىن پهرقلىق بولۇش بىلهن بىرگه ئۇنىڭ بهزىسى ئىماننىڭ توغرا -ئهمهلنىڭ دهرىجىلىرى بىر

يهنى شۇ ئهمهلنى قىلمىغاندا بهندىنىڭ ئىمانى قوبۇل . بولىشىنىڭ شهرتى ھېسابلىنىدۇ

، بهلكى ئىماننىڭ تهلىپى ھېسابلىنىپ، يهنه بهزى ئهمهللهر ئىماننىڭ شهرتى ئهمهس. ايدۇقىلىنم

ئادهتته بۇ ئهمهللهر ئىماننىڭ . بۇ ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن ئىمان كۈچىيىدۇ ۋه زىياده بولىدۇ

  . شهرتى دهرىجىسىگه يهتمهيدىغان ۋاجىب ۋه مۇستهھهب ئهمهللهرنى كۆرسىتىدۇ

 سۈننهتلىرى ۋه بۇ ئۈممهتنىڭ نىڭپهيغهمبهر ، رىمنىڭ ئايهتلىرىمانا بۇ قۇرئان كه

ياراملىق ئهجدادلىرى بولغان ساھابىالر ۋه ئۇالردىن كېيىنكى تابىئىنالرنىڭ سۆزلىرى بىردهك 

 : بىز تۆۋهنده سىزگه بۇنى تهپسىلى بايان قىلىپ ئۆتىمىز. ئىسپاتلىغان ھهقىقهتتۇر

  

   تونۇشتۇرۇشئىماننى

  

 :  ئىماننىڭ شهرتى ئىكهنلىكىئېتىقادنىڭ-1

، يامان كۆرۈش، ياخشى كۆرۈش، قهتئى ئىشىنىش، بىز ئېتىقاد دېگهن سۆزدىن بىلىش

قاتارلىق … تهۋهككۈل قىلىش ۋه ئىخالس، قايتىش، ئۈمىدۋارلىق، شهك قىلماسلىق، قورقۇش

همهللىرىنىڭ يهنى ئىماننىڭ ئهنه شۇ قهلب ئ. قهلبنىڭ ئهمهللىرىنىڭ ھهممىسىنى نهزهرده تۇتىمىز

بۇ ئىماننىڭ قوبۇل ، ھهممىسىگه باغلىنىپ كېتىشى ۋه سىڭىپ كېتىشى ئېتىقاد بولۇپ

پۈتۈن ئىسالم ئالىملىرىنىڭ بىرلىككه كهلگهن قارىشى شۇكى . قىلىنىشىدىكى مۇھىم شهرتتۇر

ئېتىقادسىز ئىمان ھهقىقى ئىمان ، ئېتىقاد ئىماننىڭ ئاساسى ۋه شهرتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ

چۈنكى قهلبته ئېتىقاد بولمىغاندا ئۇنىڭدا يوشۇرۇن كۇفرى ۋه مۇناپىقلىقتىن . نمايدۇھېسابال

ھالبۇكى قهلبىده كۇفرىنى ۋه نىفاقنى يوشۇرغان كىشى گهرچه ئېغىزدا ۋه . باشقىسى بولمايدۇ

  . دۇركافىرشهكىللهندۈرگهن تهقدىردىمۇ ئۇ يهنىال دوزاختا مهڭگۈ قالىدىغان ئىسالمنى ئهمهلده 

  :اال مۇنداق دهيدۇتهئهللا
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﴿  دهشي اللَّهو ولُهسلَر كإِن لَمعي اللَّهو ولُ اللَّهسلَر كإِن دهشقُونَ قَالُوا نافنالْم اءكإِذَا ج
م ساء ما كَانوا اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن سبِيلِ اللَّه إِنه. إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ 

  ﴾ ذَلك بِأَنهم آمنوا ثُم كَفَروا فَطُبِع علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونَ. يعملُونَ 

 هللاگۇۋاھلىق بېرىمىزكى سهن ھهقىقهتهن ‹: مۇناپىقالر سېنىڭ ئالدىڭغا كهلگهن چاغدا﴿ 

 هللاڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭنى  نىهللاسېنىڭ ھهقىقهتهن ،  دهيدۇ›نىڭ پهيغهمبىرىدۇرسهن

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان . مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر،  گۇۋاھلىق بېرىدۇكىهللا، بىلىدۇ

)  نىڭ دىنىدىنهللايهنى ( نىڭ يولىدىن هللا) كىشىلهرنى(، قهسهملىرىنى قالقان قىلىۋالدى

) ئېغىزلىرىدا(الر ئۇ، بۇ شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى، !الرنىڭ قىلمىشى نېمىدېگهن يامانئۇ، توستى

يهنى دىللىرىغا (ئۇالرنىڭ دىللىرى پېچهتلهندى ، ئىنكار قىلدى) دىللىرىدا(ئاندىن ، ئىشىنىپ

  ) 3~1مۇنافىقۇن (. ﴾ ۈشهنمهيدۇچ) ئىماننى(ئۇالر ، )ھىدايهت يېتىپ بارالمايدۇ

ىزلىرىدا يوقۇرىدىكى ئايهتته بايان قىلىنغان مۇناپىقالر قهلبلىرىده يوق ئىماننى ئېغ، دېمهك

چۈنكى ئۇالر ئىماننى دهۋا قىلىشقانلىرىدا ئۇنى ،  بولۇشتىكافىردهۋا قىلىشقانلىقلىرى ئۈچۈن 

 ۋه مۇرتهد كافىربهلكى ئىماننى قالقان قىلىپ ، قهلبلىرىدىكى ئېتىقادنىڭ تۈرتكىسى بىلهن ئهمهس

  . لىشقانىدىدىن ۋه كاللىسىنىڭ ئېلىنىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىمان دهۋاسى قىمدېگهن ھۆكۈ

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ إِنَّ الْمنافقني في الدرك اَألسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصرياً ﴿

ئۇالرغا ، تاشلىنىدۇ) يهنى قهئرىگه(مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئهڭ ئاستىنقى قهۋىتىگه ﴿ 

  ) 145نىسا (. ﴾ پالمايسهنمهدهتكار تا) ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان(ھهرگىزمۇ 

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

﴿  اللّه مهنلَعو مهبسح يا هيهف يندالخ منهج ارن الْكُفَّارو قَاتافنالْمو نيقافناهللا الْم دعو
يمقم ذَابع ملَهو ﴾  

ئۇالر دوزاختا ، ففارالرغا دوزاخنى ۋهده قىلدىمۇناپىق ئايالالر ۋه كۇ،  مۇناپىق ئهرلهرگههللا﴿ 

ئۇالر مهڭگۈلۈك ،  ئۇالرغا لهنهت قىلدىهللا، يېتهرلىكتۇر) ئازابالشقا(دوزاخ ئۇالرنى . مهڭگۈ قالىدۇ

  ) 68تهۋبه (. ﴾ ئازابقا دۇچار بولىدۇ
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ھهقتىن ۋه ھهق ، دىلىدا ئىنكار قىلىپ تۇرىۋاتقان بولسىمۇ، مۇناپىقلىق بولسا

ئۇالر ھهقىقهتته . دىن قورقۇپ ئېغىزلىرىدا ۋه ئهمهللىرىده ئىسالمنى ئاشكارىالشتۇرتهرهپدارلىرى

لهرنىڭ سېپىده قىلىپ كۆرسىتىش مۇئمىنئۆزلىرىنى ، لهرنىڭ سېپىده ئهمهس تورۇغلۇقمۇئمىن

. بىراق ھهقىقهتته ئۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ، لهرنى ئالدىماقچى بولىشىدۇمۇئمىنبىلهن 

  :بۇ ھهقته مۇنداق دهيدۇتهئاال هللا

  ﴾ يخادعونَ اللّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِالَّ أَنفُسهم وما يشعرونَ﴿ 

ھهقىقهتته ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ، لهرنى ئالدىماقچى بولىدۇمۇئمىن نى ۋه هللائۇالر ﴿ 

  ) 9، بهقهره(. ﴾ ئالدايدۇ

، مۇناپىقالر دىللىرىدا كۇفرىنى يوشۇرۇپ« : قىلىپ مۇنداق دهيدۇتۇبى بۇ ئايهتنى تهپسىررقۇ

ئېغىزلىرىدا ئىمان دهۋاسى قىلىش بىلهن جانلىرىنى ۋه ماللىرىنى ھهقنىڭ قېلىچىدىن ساقالپ 

   » .قالماقچى بولغان ۋه بۇ جهھهتته قۇتۇلۇپ قالدۇق ۋه ئالدىيالىدۇق دهپ ئويالپ قېلىشقان

 :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته ئىمام مۇسلىم ۋه باشقىالر رى

ھهربىر كىشى . پهقهت نىيهتلهرگه باغلىقتۇر) يهنى قوبۇل قىلىنىشى(ئهمهللهرنىڭ ھهممىسى «

  . »پهقهت ئۆزى نىيهت قىلغان نهرسىگىال ئېرىشهلهيدۇ

ڭ قوبۇل جۈملىدىن ئىماننى، پۈتۈن ئهمهللهرنىڭ، بۇ ھهدىس شۇنى ئىسپاتاليدۇكى

ئهگهر شۇ ئهمهلگه . ئهمهلگه ئۈندهيدىغان نىيهتكه باغلىقتۇر، گىلگهنىلىنىشى پهقهت قهلبكه چىق

ئهگهر ئۇنداق بولمىسا ،  ئۈچۈنال بولسا شۇ ئهمهل قوبۇل قىلىنىدۇهللاتۈرتكه بولغان نىيهت پهقهت 

  . قوبۇل قىلىنمايدۇ

، قلىقىغادىن ئۆزگه بىرمۇ ھهقىقى ئىالھنىڭ يوهللا« :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

نىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىگه چىن قهلبىدىن تهسدىق قىلىپ تۇرۇپ شاھادهت هللامۇھهممهدنىڭ 

  ) بۇخارى(. » دوزاخنى ھارام قىلىدۇهللائېيتقان ھهرقانداق بىر كىشىگه 

 -مۇنۇ خوش« :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر بۇخارى رىۋايهت قىلغان يهنه بىر ھهدىسته 

چىن قهلبىدىن تهستىق قىلىپ : ىلهرگىمۇ يهتكۈزۈپ قويۇڭالركىخهۋهرنى ئاڭالپ ۋه ئارقاڭالردىك

دهپ گۇۋاھلىق ئېيتقان ) دىن باشقا ھېچبىر ھهقىقى ئىالھ يوقهللايهنى  (›  ال اله اال اهللا‹تۇرۇپ 
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بۇ ھهدىسته سۆزلىنىۋاتقان پاكىت شۇنى . »ئۇ چوقۇم جهننهتكه كىرىدۇ، كىشىال بولىدىكهن

ال ﴿   تهستىق قىلماي ۋه قهلبىده ئېتىقاد قىلماي تۇرۇپ كىمكى چىن دىلىدىن، كۆرسىتىدۇكى

. جهننهت ئهھلىدىن بواللمايدۇ، ئۇ جهننهتكه كىرهلمهيدۇ…  دهپ شاھادهت ئېيتسا﴾ اله اال اهللا

  . ئۇ پهقهت دوزاخ ئهھلىدىندۇر

دىن باشقا هللايهنى  (›  ال اله اال اهللا‹كىمكى « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر بۇ ھهقته 

ئۇ چوقۇم جهننهتكه ، دېگهن ھهقىقهتنى بىلگهن ھالدا ئۆلۈپ كهتسه) بىر ھهقىقى ئىالھ يوقھېچ

ىت مۇقهررهر ھالدا شۇنى بۇ ئىككى ھهدىسته سۆزلهنگهن پاك) مۇسلىم(. »كىرىدۇ

 نىڭ ھهقىقىتىنى بىلمهي ۋه ئۇنىڭغا شهكسىز ﴾ ال اله اال اهللا﴿  كىمكى ، دۇكىچۈشهندۈرى

خهۋهر -ئۇ جهننهتكه كىرهلمهيدۇ ۋه جهننهت بىلهن خوش ،ئىشهنمهي ئۆلۈپ كهتسه

  . الرنىڭ ئاقىبىتىدۇركافىردهل ) دىن پاناھ تىلهيمىزكىهللا(ھالبۇكى بۇ . بىرىلمهيدۇ

 گهۋدىسى ۋه ئۆز ئىچىگه ئالغان ئېتىقادنىڭ ئىماننىڭ بىرقهلب ئهمهللىرىنىڭ ھهممىسىنى 

يىلتىز تارتىپ ئېتىقاد ھاسىل قىاللمىغان شۇنىڭدهك قهلبته چوڭقۇر ، ىنىمۇھىم شهرتى ئىكهنلىك

پاكىتالر ئىنتايىن -ئىماننىڭ دۇرۇس ۋه توغرا ئىمان بواللمايدىغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان دهلىل

كىمىمىزده ئۇنىڭ ھهممىسىنى كهلتۈرۈپ بولۇش مۇمكىن اكۆپ بولۇپ بۇ قىسقىغىنه مۇھ

  . ئهمهستۇر

ئىماننى پهقهت ، نىڭ بىر تۈرى بولغان مهزھىبى يۇقىرىدىكى پاكىتالردىن مۇرجىئىبىز

ئازغۇن ۋه باتىل ، ىنىڭ رهزىليه مهزھىپىامرررار بىلهنال چهكلهپ قويىدىغان كهئېغىزدىكى ئىق

بۇ نىجىس مهزھهبنىڭ ئىماننىڭ شهرتىنى پهقهت تىلدا . مهزھهب ئىكهنلىگىنى كۆرىۋاالاليمىز

رىنى ۋه نىفاقنى يوشۇرغان دا كۇفتهبىئىكى دىللىرى، ئىقرار قىلىش بىلهنال چهكلهپ قويىشى

لهر قاتارىدىن ھېسابالش بىلهن بارابهر مۇئمىنمۇناپىقالرنىمۇ قىيامهت كۈنى جهننهتكه كىرىدىغان 

  . ئىدى

ئارى بىلهن ۇنىڭ نامى ۋه شھ مهزھهپھازىرقى دهۋرىمىز بۇ گهرچه بۇ نىجىس ۋه گۇمرا

، يدىغان كىشىلهر مهۋجۇت بولمىسىمۇكه تهۋه دهپ ھېسابالاشايدىغان ۋه ئۆزلىرىنى بۇ مهزھهپي

بىلمهي شۇ -دا بىلىپبىراق ئىماننىڭ ئۇسۇل قائىدىلىرىنى ئهمىلىيهتكه تهدبىقالش جهريانى
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، بۇنىڭ تۈپ ئىپادىسى شۇكى. نىڭ يولىنى تۇتىدىغان كىشىلهر يهنىال مهۋجۇتئازغۇن مهزھهپ

، پارتىيه نىزاملىرى، انىزلىق ئهقىدىسى بىلهن ياشايدىغباتىل ۋه دىنس، ئهگهر سىز كۇفرى

بىراق تهلهپ قىلىنسا خىجىل ، نىڭ دىنىغا قارشى بولغانهللاشوئارلىرى ۋه قىلىۋاتقان ئىشلىرى 

، نى دهپ بېرىدىغان كوممۇنىزىمچىالرنىڭ ﴾ ال اله اال اهللا﴿  بولماستىن تهۋھىد گۇۋاھلىقى بولغان 

لىقى كافىردىنسىز زىندىقالرنىڭ لىبرالىزىمچىالرنىڭ ۋه ئۇالردىن باشقا ، ئىلمانىزىمچىالرنىڭ

ئۇالر تىلىدا ئىماننى ئىقرار : ئۇالر شۇ ھامان سىزگه ئېتىراز بىلدۈرۈپ، ئۈستىده گهپ قىلسىڭىز

 كافىرئۇالرنى نېمه ئۈچۈن ، دهپ شاھادهت ئېيتقان تۇرسا ﴾ ال اله اال اهللا﴿  ، قىلغان تۇرسا

مانا بۇ كىشىلهر ئىمان . دهيدۇ! يهتمهمدۇ؟دېگىنى ساڭا  ﴾ ال اله اال اهللا﴿  دهيسهن؟ ئۇالرنىڭ 

،  قىلىشسىمۇىده دهپ دهۋاىنى ئهھلى سۈننه ۋهلجامائه مهزھىپگهرچه ئۆزلىرمهسىلىسىده 

ىنىڭ ئاساسچىسى يه مهزھىپىر تارمىقى بولغان كهررامىنىڭ بىئهمىلىيهتته مۇرجىئى مهزھىپ

  . ىدىكى كىشىلهردۇرىنىڭ مهزھىپمۇھهممهد ئىبنى كهررام

  

  دا ئىقرار قىلىشنىڭ ئىماننىڭ شهرتى ئىكهنلىكىلىتې-2

دېگهن تهۋھىد شاھادىتىنى  »حممد رسول اهللا ال اله اال اهللا« ئىقرار قىلىش دېگهندىن داتېلىبىز 

تىلى بىلهن ئىقرار تهۋھىد شاھادىتىنى ، دېمهك. مىزبىلهن ئىقرار قىلىشىنى كۆزده تۇتىتىلى 

اننىڭ توغرا بولىشىدىكى ۋه بىر ئادهمنىڭ ئىسالمغا قىلىش ۋه ئاشكارا ئوتتۇرغا قويۇش ئىم

  . كىرىشىدىكى مۇھىم شهرتتۇر

 تهۋھىد شاھادىتىنىڭ ئىماننىڭ مهزمۇنى ۋه مۇھىم شهرتى ئىكهنلىكىنى تهۋھىد

پهپغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ تاغىسى ، پاكىتالرمۇ ناھايىتى كۆپ بولۇپ-كۆرسىتىدىغان دهلىل

   :ۇ پاكىتالرنىڭ بىرىدۇرئهبۇ تالىپقا قىلىغان سۆزى ش

 تاغىسى ئهبۇ تالىپ نىڭپهيغهمبهر  :سهھىھۇلبۇخارى ۋه باشقا كىتاپالردا كهلتۈرۈلىشىچه

مهن قىيامهت ،  دېگىن›  ال اله اال اهللا‹،  تاغا-«: ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ۋاپات قىلىش ئالدىدا 

رهيش خهلقىنىڭ مېنى  قۇ-: دېگهنده ئهبۇ تالىپ، كۈنى بۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا گۇۋاھ بولىمهن

،  دهپ ئهيىپلهشلىرىدىن قورىقمىغان بولسام-، قورقۇپ ئهجدادىنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈپتۇ
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ۋه ، »دېگهن،  دهپ شاھادهت ئېيتىپ سېنى خۇشال قىلغان بوالتتىم- ›  ال اله اال اهللا‹ئهلۋهتته 

  : لهرنى نازىل قىلغان تۆۋهندىكى ئايهتهللاشۇنىڭ بىلهن .  دېگىلى ئۇنىمىغان﴾ ال اله اال اهللا﴿  

  ﴾ إِنك لَا تهدي من أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء ﴿

 ئۆزى هللالېكىن ، سهن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايهت قىاللمايسهن، شۈبھىسىزكى﴿ 

  . )56، قهسهس(﴾ .خالىغان ئادهمنى ھىدايهت قىلىدۇ

 ﴿نآم ينالَّذو بِيلنا كَانَ لا مم دعن بى مبي قُرلواْ أُوكَان لَوو نيرِكشلْمواْ لرفغتسواْ أَن ي
  ﴾ تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ

لهرگه مۇشرىكالرنىڭ ئهھلى دوۋزاخ ئىكهنلىكى ئېنىق مهلۇم مۇئمىنپهيغهمبهرگه ۋه ﴿ 

ئۇالرغا مهغفىرهت ، غقىنى بولغان تهقدىردىمۇمۇشرىكالرنىڭ ئۇالرنىڭ تۇ، بولغاندىن كېيىن

  . )113، تهۋبه(﴾ تهلهپ قىلىشى دۇرۇس ئهمهس

نى تهۋھىد كهلىمىسىنى ئېيتىشتىن توسقان ئامىل ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ روشهنكى ئهبۇ تالىپ

نىڭ ئهلچىسى هللا نىڭپهيغهمبهر نى يالغانچى دهپ قارىغانلىقى ياكى  پهيغهمبهر 

بهلكى ئۇ كىشىلهرنىڭ ئۆلۈمدىن قورقۇپ ئاندىن تهۋھىد . ىكى ئهمهسئىكهنلىكىگه ئىشهنمىگهنل

 دهپ ئهيىپلىشىدىن قېچىپ تهۋھىد كهلىمىسىنى ئېيتىشتىن باش - ، شاھادىتىنى ئېيتىپتۇ

ئېغىزىدا ئىقرار قىلغىلى ، شۇڭا ئۇ كۆڭلىده تهۋھىدنى ئىنكار قىلمىسىمۇ. تارتقان ئىدى

  . پ كهتكهنىدى ھالدا ئۆلۈكافىرئۇنىمىغانلىقى ئۈچۈن 

 ئۆلۈپ كهتكهنده  ئهبۇ تالىب:ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان بىر سهھىھ ھهدىسته بايان قىلىنىشىچه

ھهقتىن ئازغان قېرى تاغاڭ :  قېشىغا كېلىپ ئۇنىڭغانىڭپهيغهمبهر ئۇنىڭ ئوغلى ئهلى

  ئىشئاندىن ھېچ، كىنبېرىپ داداڭنى كۆمۈۋهت: ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ، دېگهنده، !ئۆلدى

مهن بېرىپ ئۇنى :  رىۋايهت قىلىپ دهيدۇئهلى . دېدى، نىڭ يېنىمغا كهلگىنقىلماستىن مې

مىنى يۇيۇنۇشقا  پهيغهمبهر .  قېشىغا كهلدىمنىڭپهيغهمبهر كۆمۈۋهتكهندىن كېيىن 

. مهن ئۈچۈن دۇئا قىلىدى پهيغهمبهر . مهن يۇيۇندۇم، بۇيرۇدى 
  ئهلى،  ھهدىسىده بايان قىلىنىشىچه بىردىن رىۋايهت قىلغان نهسهئىنىڭ ئهلى

: ئۇنىڭغا پهيغهمبهر . دېدى، !ئهبۇ تالىب ئۆلۈپ كهتتى-:  قېشىغا كېلىپنىڭپهيغهمبهر 
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.  ئهلى؟ دېدى!ئۇ مۇشرىك پېتى ئۆلگهن تۇرسا-.دېدى، سهن بېرىپ ئۇنى كۆمۈۋهتكىن

مهن ئۇنى : ۇمۇنداق دهيد ئهلى. دېدى، بېرىپ كۆمۈۋهتكىن- : يهنه پهيغهمبهر 

، يۇيۇنغىن-: ماڭا پهيغهمبهر  قېشىغا قايتىپ كهلگهنده نىڭپهيغهمبهر كۆمۈۋېتىپ 

  . دېدى

، ن پاكىتالرغا قارىمايئايهت ۋه ھهدىسلهرده بايان قىلىنغا، مهن شۇنىڭغا ھهيرانمهنكى

ى ۋه نلىكنىڭ دادىسىنىڭ مۇشرىك ھالدا ئۆلگهنلىكىنى ئاشكارا سۆزلىگه ھهمده ئهلى

ئهبۇ تالىبنىڭ مۇسۇلمانلىقى ئۈستىده گهپ ،  بۇنى ئېتراپ قىلغانلىقىغا قارىماينىڭهمبهر پهيغ

 ئهبۇ تالىبنىڭ ئۆز ئوغلى ئهلى، مۇگويا ئهبۇ تالىبقا سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزدىن، تالىشىدىغان

 ا ئهبۇ تالىب مۇسۇلمان ھالد، داشلىق قىلىدىغاندهكىئىچ ئاغرىتىدىغان ۋه ھېسدىنمۇ بهكرهك

جۈملىدىن ، تارتىش قىلىدىغان بىرقىسىم جاھالهتپهرهس مۇتهئهسسىپلهر- ئۆلگهن دهپ تاالش

  . !شىئهلهر تا بۈگۈنگىچه مهۋجۇت بولۇپ كهلمهكته- ىزهفرا

 دهپ شاھادهت › حممد رسول اهللا  ال اله اال اهللا‹كىشىلهر تاكى « :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر  

مهن ئۇالر ، ماللىرىنىڭ زاكاتلىرىنى بهرگهنگه قهدهر، قۇغاننامازنى تهلهپكه اليىق ئو، ئېيتقان

ئۇالر شۇنى قىلغاندا ئاندىن مهندىن قانلىرىنى ۋه ماللىرىنى . بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم

ھالبۇكى . ئىسالمنىڭ ھهققىگه چېتىلىپ قالغانلىرى بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر، ساقالپ قاالاليدۇ

) ققىگه چېتىلىپ قېلىپ شهرئى جازاغا ئۇچرىغانالردىن ئاخىرهتتهيهنى ئىسالمنىڭ ھه(ئۇالردىن 

  ) بۇخارى ۋه مۇسىلىم(. ﴾ قانداق ھېساب ئېلىش اللنىڭ ئىختىيارىدىكى ئىشتۇر

، تىدۇكىكۆرسىبۇ ھهدىس شۇنى « :ئۇستاز نهۋهۋى بۇ ھهدىسنىڭ ئىزاھاتىدا مۇنداق دهيدۇ

ئېلىپ كهلگهن دىنى ھۆكۈملهرنىڭ  هر پهيغهمبئىككى شاھادهتنى قهلبته ئېتىقاد قىلىش ۋه 

شاھادهتنى تىل بىلهن ئىقرار قىلىش ئىماننىڭ بىرگه ئىككى بىلهن ھهممىسىگه ئېتىقاد قىلىش 

  » .مۇھىم شهرتىدۇر

پۈتۈن مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىككه « : دا مۇنداق دهيدۇ»پهتىۋاالر توپلىمى«ئىبنى تهيمىيه 

 سۆزلهشكه قادىر تۇرۇپ )نى › حممد رسول اهللا  ال اله اال اهللا‹ يهنى(كهلگهن قارىشىدا ئىككى شاھادهتنى 

يهنى (لىرى بۇنداق كىشى بۇ ئۈممهتنىڭ سهلهف. دۇركافىرسۆزلىمىگهن كىشى شهرتسىز 



 - 120 -

ئۇالرنىڭ يولباشچىلىرى ۋه كۆپ ، )تابىئىنالر ۋه ئۇالردىن كېيىنكى پىشىۋاالرمۇ، ساھابىالر

  . »دۇركافىرهھهتته ۋه ئهمهل جهھهتتىمۇ بىردهك سانلىق ئالىملىرىنىڭ قارىشىدا قهلب ج

   

  ئهمهلنىڭ ئىماننىڭ تهركىبى قىسمى ۋه شهرتى ئىكهنلىكى -3

ۋه شهرتى ئۈستىده ئوڭچىللىق تهرهپدارلىرى ئهمهلدىن ئىبارهت ئىماننىڭ بۇ مۇھىم ئاساسى 

اسىز ر بىلهن پهرۋچهكتىن ئاشۇرىۋهتكۈچىله، ارلىرى ئارىسىدابىلهن سولچىللىق تهرهپد

 تارتىش ناھايىتى –قارىغۇچىالر ئارىسىدا ۋه خاۋارىجالر بىلهن مۇرجىئىالر ئارىسىدىكى تاالش 

چهكتىن ئاشقان خاۋارىجالر ئىماننى مۇكهممهللهشتۈرىدىغان ۋاجىپ  .كهسكىن بولۇپ كهلدى

 ھالبۇكى مۇرجىئىالر. ئهمهللهرنىڭ ھهممىسىنى ئىماننىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شهرتى دهپ قاراشتى

ئۇالر ئهمهللهرنىڭ بىر . بولسا ھهرقانداق ئهمهلنى ئىماننىڭ مهزمۇنىدىن چىقىرىپ تاشلىدى

ھهرقانداق بىر ئهمهلنى ، قىسمىنى ئىماننىڭ شهرتى ياكى تهلىپى دهپ قاراش ئۇ ياقتا تۇرسۇن

 ئىمان بىلهن ئهمهلنىڭ مۇناسىۋىتىنى پۈتۈنلهي ئىنكار ئىماننىڭ مهزمۇنىدىن چىقىرىپ تاشالپ

بۇ دهل ئهھلى ، ىسىدا بولۇپھالبۇكى ھهقىقهت بۇ ئىككى تهرهپنىڭ ئوتتۇر. دىقىل

پهيغهمبهر قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهتلىرى ۋه . ۋهلجهمائهنىڭ ئهقىدىسىدىن ئىبارهت ئىدىسۈننه

ئهمهل ئىماننىڭ بىر ،  سۈننهتلىرىدىن كۈچلۈك پاكىتالرغا ئىگه بولغان بۇ ئهقىدىدهنىڭ

يهنه بىر ، ىڭ بىر قىسمى ئىماننىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شهرتى بولسالېكىن ئهمهلن. قىسمىدۇر

بۇ ئهمهلنى قىلىش بىلهن ، بهلكى تهلهپلىرى بولۇپ، قىسىم ئهمهللهر ئىماننىڭ شهرتى ئهمهس

بۇ ھهقتىكى پاكىتالرنى تۆۋهنده تهپسىلى . قىلماسلىق بىلهن ئىمان ئاجىزاليدۇ، ئىمان كۈچىيىدۇ

  :بايان قىلىپ ئۆتىمىز

  : ئهمهلنىڭ ئىماننىڭ بىر قىسمى ئىكهنلىكىنىڭ شهرئى دهلىللىرى:نچىبىرى

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿كُمانإِمي يعضيل ا كَانَ اللّهمو ﴾  

يهنى ئېلگىرى بهيتۇلمۇقهددهسكه قاراپ ئوقۇغان ( سىلهرنىڭ ئىمانىڭالرنىهللا﴿  

  . )143، بهقهره(. ﴾ بىكار قىلىۋهتمهيدۇ) نامىزىڭالرنى
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نىڭ بۇ ئايهتته نامازنى ئىمان كهلىمىسى هللا :رتۇبى بۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىده مۇنداق دهيدۇقۇ

  . سۆز ۋه ئهمهلنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقى ئۈچۈندۇر، بىلهن ئاتىشى نامازنىڭ نىيهت

ناماز ‹مهن مۇشۇ ئايهتنى ئوقۇغىنىمدا مۇرجىئىالرنىڭ « :ئىمام مالىك مۇنداق دهيدۇ

     ». دېگهن سۆزلىرىنى ئهسلهپ قالىمهن›همهسئىماننىڭ جۈملىسىدىن ئ

ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى قايسى  پهيغهمبهر ، نىڭ رىۋايهت قىلىشىچهئهبۇ ھۈرهيره 

.  دهپ جاۋاب بهرگهن»غا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتۈرۈشهللا«: دېگهن سوئالغا

  )بۇخارى(

بهلكى ئۇنى ، اپال قالمايئهمهلنى ئىمان دهپ ئات پهيغهمبهر بۇ ھهدىسته ، دېمهك

  . ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى دهپ ھېساپلىدى

 ئۇنىڭ ئهڭ ئۇلۇغى، ئىمان يهتمىش نهچچه شاخچىدۇر« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ھالبۇكى ھايامۇ ،  دېيىش ئهڭ تۆۋىنى يولدىكى ئهرزىيهتلهرنى يىراقالشتۇرۇشتۇر› ال اله اال اهللا‹

  . )ۇسلىمم(. »ئىماننىڭ بىر شاخچىسىدۇر

بۇ ھهدىسته يولدىكى ئهزىيهتلهرنى يىراقالشتۇرۇش ۋه ھايا قىلىشتىن  پهيغهمبهر 

  . ئىبارهت ئهمهللهرنى ئىماننىڭ بىر شاخچىسى دهپ ھېسابلىدى

قهيس ۋهكىللهر ئۆمىكىگه مۇنداق دېگهنلىگى بايان  ئهبدى نىڭپهيغهمبهر بىر ھهدىسته 

غىال ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ هللا. كه بۇيرۇيمهنغا ئىمان كهلتۈرۈشهللاسىلهرنى « :قىلىنغان

،  ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ھهممىدىن ئوبدان بىلگۈچىدۇرهللا: نېمىلىگىنى بىلهمسىلهر؟ ئۇالر

 دهپ › حممد رسول اهللا  ال اله اال اهللا‹غىال ئىمان كهلتۈرۈش بولسا هللا پهيغهمبهر . دېيىشتى

روزىسىنى تۇتۇش ۋه غهنىمهتنىڭ رامىزان ، زاكات بېرىش، ناماز ئوقۇش، گۇۋاھلىق ئېيتىش

  ) بۇخارى ۋه مۇسلىم(. »دهپ چۈشهنچه بهردى، بهشتىن بىرىنى بىرىش

ئىماننى تهن بىلهن بىجىرىلىدىغان ئاشۇ بىرقانچه ئهمهللهر  پهيغهمبهر بۇ ھهدىسته 

  . بىلهن ئىزاھالپ بهرگهن
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، الدامچىلىقيهنى ئ(خوشنىسى ئۇنىڭ ئهسكىلىكلىرىدىن «: مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

. » ئهمهسمۇئمىنخاتىرجهم بواللمايدىغان كىشى ھهرگىزمۇ ) خىيانهت ۋه باشقا يامانلىقلىرىدىن

  ) مۇسىلم(

خوشنىسى يامانلىقلىرىدىن ۋه زىيانكهشلىكلىرىدىن « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

هسهمكى  بىلهن قهللا،  بولمايدۇمۇئمىن بىلهن قهسهمكى هللاخاتىرجهم بواللمايدىغان كىشى 

  ) بۇخارى(. » بولمايدۇمۇئمىن

، خوشنىالرنى يامانلىقالردىن پهيغهمبهر رىدىكى ئىككى ھهدىسته يۇقى

زىيانكهشلىكلهردىن خاتىرجهم قىلىشتىن ئىبارهت ئهمهلنىڭ يوق بولىشى بىلهن ئىمان 

  . بىرىگه زىچ باغلىغان-سۈپىتىنىڭ يوق بولىشىنى بىر

ئوغرى ، لىك ھالىتىده زىنا قىلمايدۇمۇئمىنور زىناخ« :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

. »ىلىك ھالىتىده ھاراق ئىچمهيدۇمۇئمىنھاراقكهش ، لىك ھالىتىده ئوغرىلىق قىلمايدۇمۇئمىن

  ) بۇخارى ۋه مۇسلىم(

رىدىكى چوڭ ئهگهر يۇقى«: هسىرىده مۇنداق دهيدۇ ناملىق ئ»جامىئۇلئۇلۇم«ئىبنى رهجهب 

رىدىكى يۇقى، ستىدىكى ئىش بولمىغان بولسىدىالغۇسىنىڭ ئاگۇناھالردىن ساقلىنىش ئىمان ئات

چۈنكى مهلۇم بىر .  دېگهن ئىسىم يوقالمىغان بوالتتىمۇئمىنگۇناھالرنى سادىر قىلغۇچىدىن 

نهرسىنىڭ ئاساسى گهۋدىسىنىڭ بىرقىسمى ياكى مۇھىم مهزمۇنلىرىنىڭ بىرقىسمى يوقالمىسا ئۇ 

   ».نهرسىنىڭ ئىسمى يوقالمايدۇ

دهۋرىدىن باشالنغان  پهيغهمبهر يهنى (لىرىنىڭ تنىڭ ئالىملىرىنىڭ ۋه سهلهف ئۈممهبۇ

سۆزلهش ۋه ئهمهل قىلىشتىن ئىبارهت ئۈچ ، ئىماننىڭ ئېتىقاد) ئۈچ ئهۋالد مۇسۇلمانالرنىڭ

مهزمۇننى تهشكىل قىلىدىغانلىقى توغرسىدىكى بايانلىرى ئهمهلنىڭ ئىماننىڭ مۇھىم تهركىبى 

بىز تۆۋهنده ئۇالرنىڭ قىسمهن بايانلىرىنى سىزنىڭ . هنه بىر پاكىتىدۇرقىسمى ئىكهنلىكىنىڭ ي

  : دىققىتىڭىزگه سۇنىمىز
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قهلبنىڭ (ئىمان سۆز :  دا»سهھىھۇلبۇخارى«ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ مهشھۇر كىتابى 

ئۇ ئهمهلگه قاراپ كۈچىيىدۇ ۋه ، ۋه ئهمهلدىن ئىبارهت بولۇپ) سۆزىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

  . دهپ ئوتتۇرىغا قويىدۇ، ۇئاجىزاليد

مۇسۇلمانالرنىڭ مهشھۇر خهلىپىسى ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز ھهرقايسى شهھهر 

، ئىماننىڭ كۆپلىگهن پهرزلىرى، شۈبھىسىزكى« :مۇسۇلمانلىرىغا خهت يېزىپ مۇنداق دېگهن

ىشى بۇالرغا تولۇق ئهمهل قىلغان ك، بهلگىلىمىلىرى ۋه سۈننهتلىرى بولۇپ، شهرئى ھۆكۈملىرى

ئىماننى تولۇق ئىشقا ، كىمكى ئۇالرغا تولۇق ئهمهل قىلمىسا. ئىماننى مۇكهممهللهشتۈرگهن بولىدۇ

سىلهرنىڭ تولۇق ئهمهل قىلىشىڭالر ئۈچۈن بۇالرنى ، ئهگهر ئۆمرۈم يار بهرسه. ئاشۇرغان بولمايدۇ

هن ئۇزۇن مهن سىلهر بىل، ئهگهر ئۆلۈپ كېتىپ قالسام. سىلهرگه تولۇق بايان قىلىپ بېرىمهن

   ».بىرگه ياشاشقا ھېرىسمهن ئهمهسمهن

لهر ئىمان سهلهف«:  دا مۇنداق دهپ يازىدۇ»لۇمجامىئۇلئۇ«ئىبنى رهجهپ قىممهتلىك كىتابى 

مهيمۇن ، سهئىد ئىبنى جۇبهير. بىلهن ئهمهلنى ئايرىۋهتكهن كىشىلهرگه قاتتىق قارشى تۇرغانىدى

يهھيا ئىبنى ئهبى ، زهھرى، راھىم نهخهئىئىب، ئهييۇب سهختىيانى، قهتاده، ئىبنى مىھران

كهسىر ۋه ئۇالردىن باشقىالر ئىمان بىلهن ئهمهلنى ئايرىپ قاراشنى قاتتىق ئىنكار قىلغان ۋه ئۇنى 

  . بىدئهت سۆز دهپ ھېسابلىغان ئالىمالرنىڭ بىرقىسمىدۇر

ن ئىمان بىلهن ئهمهلنى ئايرىپ قاراش يىڭىدى« :سهۋرىتابىئىنالرنىڭ مهشھۇر ئالىمى 

، »بىز ئۇچراشقان ساھابىالر بۇنداق قاراشتا ئهمهس ئىدى، شهكىللهنگهن بىدئهت قاراش بولۇپ

دهيدۇ ، »لهر ئىمان بىلهن ئهمهلنى ئايرىپ قارىمايتتىئۆتكهنكى سهلهف« ، هپ بايان قىلساد

  . ئهۋزائى

لهرنىڭ هلهفتابىئىنالر ۋه بىز بىلگهن س، ساھابىالر: ئىمام شافىئى ئۆز كىتابىدا مۇنداق دهيدۇ

بۇ ئۈچ ئاساسنىڭ ، ئهمهل ۋه نىيهتتىن تهركىب تاپىدىغانلىقىنى، ھهممىسى ئىماننىڭ سۆز

يهنى ( قىلغان ئبىرىنىڭ ئورنىنى باسالمايدىغانلىقى ھهققىده ئىجما-ھېچقايسىسىنىڭ بىر

  . )بىرلىككه كهلگهن
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بۇلقاسىم رىستاننىڭ مهشھۇر شهيىخى ئه دا شهھ»پهتىۋاالر توپلىمى«مىيه ئىبنى تهي

، ئهقىدىسىنى قۇرئاندىن(ئهسهر ئهھلى « :ئهنسارىنىڭ سۆزىنى نهقىل كهلتۈرۈپ مۇنداق دهيدۇ

ى ئىماننىڭ نىڭ ھهممىس) سۈننهتتىن ۋه ساھابىالرنىڭ يولىدىن ئېلىشتا چىڭ تۇرغۇچى كىشىلهر

 ئىبادهتلهرنى ئۆز ئىچىگه-لى بولسۇن پۈتۈن ئهمهللهرنى ۋه تائهتمهيلى نهف، مهيلى پهرز

لى ئهمهللهرنى ان پهرز ۋه نهف بۇيرۇغهللائۇالر ئىماننى . ئالىدىغانلىقى ئۈستىده بىرلىككه كهلگهن

: ئۇ يهنه.  چهكلىگهن ھارام ۋه مهكروھ ئهمهللهردىن يېنىش دهپ ئىپادىلهشكهنهللا، ئىجرا قىلىش

لهرنىڭ مۇتلهق كۆپ ساندىكى مى مالىك ئىبنى ئهنهسنىڭ ۋه سهلهفمهدىنىنىڭ ئىمابۇ ھهم 

  . » دهيدۇ-، لباشچىلىرىنىڭ سۆزىدۇريو

 ناملىق ئهسىرىده »فهتھۇلبارى« نىڭ ئىزاھاتى بولغان »سهھىھۇلبۇخارى«ئىبنى رهجهب 

بۇالر . ئۆلىماالرنىڭ كۆپ سانلىقى ئىماننى سۆز ۋه ئهمهلدىن ئىبارهت دهپ قارايدۇ« :مۇنداق دهيدۇ

ئىمام شافىئى ھهمده . ىدۇرسمالهرنىڭ ۋه ئهھلى ھهدىس ئالىملىرىنىڭ ئىجسهلهفھهممىسى 

ئهبۇسۇر قاتارلىقالرمۇ ساھابىالر ۋه تابىئىنالرنىڭ بۇ مهسىلىده بىردهك قاراشتا ئىكهنلىگىنى ھېكايه 

  . »…قىلغان

بىرىدىن -لهر ئىمان بىلهن ئهمهلنى بىرئۆتمۈشتىكى سهلهف« : مۇنداق دهيدۇئهۋزائى

نلىرى ئهھلى سۈننهۋهلجامائهنىڭ ئىمان بۇرۇنقى ئالىمالردىن ئاز بولمىغا. ئايرىپ قارىمايتتى

 ئهھلى سۈننه. بىرىدىن ئايرىپ قارىمايدىغانلىقىنى رىۋايهت قىلغان-بىلهن ئهمهلنى بىر

ۇزهيل ئىبنى ئىياز ۋه ۋۇكهيئى ئىبنى فۋهلجامائهدىن بۇ قاراشنى ھېكايه قىلغۇچىالرنىڭ ئىچىده 

  . »…جهرراھ قاتارلىقالرمۇ بار

ۋه ئهمهلدىن ئىبارهت ) قهلب سۆزىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ(نى سۆز تابىئىنالر ئىچىده ئىمان

ئۆمهر ئىبنى ، سهئىد ئىبنى جۇبهير، دېگهنلىگى رىۋايهت قىلىنغانالر ئىچىده ھهسهن

قاتارلىق مهشھۇر ئالىمالر ۋه … زهھرى، نهخهئى، ىشۆئب، مۇجاھىد، تائۇس، ئاتا، ئهزىزدۇلبئا

ئىمام ، ئىمام شافىئى، ئىمام مالىك، ئىبنى مۇبارهك، هۋزائىئ، بۇ يهنه سورى. يولباشچىالرمۇ بار

مۇجتهھىدلهر ۋه ، ئهبۇ سور ۋه ئۇالردىن باشقا مهشھۇر ئىمامالر، ئهبۇ ئۇبهيده، ئىسھاق، ئهھمهد

  . ئالىمالرنىڭ ئورتاق قارىشىدۇر
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   :پاكىتلىرى- بىرقىسىم ئهمهللهرنىڭ ئىماننىڭ شهرتى ئىكهنلىكىنىڭ دهلىل:ئىككىنچى

، ئۇ ئهمهل قىلىشقا بۇيرۇلغان ئهمهل بولسا، هللهرنىڭ بىرقىسمى ئىماننىڭ شهرتى بولۇپئهم

ئۇنى ، ئهگهر ئۇ ئهمهل قىلىش چهكلهنگهن ئهمهل بولسا.  بواللمايدۇمۇئمىنئۇنى قىلمىغان كىشى 

چۈنكى شهرت ئورۇندالمىسا شهرت قىلىنغان نهتىجىنىڭ .  بولىدۇكافىرسادىر قىلغان كىشى 

شۇڭا ئىمان ئۈچۈن ئىجرا قىلىش شهرت . لمايدىغانلىقى ئهڭ ئاددى قائىدىدۇرمهۋجۇت بو

ياكى ئۇنىڭ ئۈچۈن قىلماسلىق شهرت قىلىنغان ئهمهل سادىر ، قىلىنغان ئهمهل ئىجرا قىلىنمىسا

  . ئۇنداقتا ئىماننىڭ يوق بولىدىغانلىقى مۇقهررهر نهتىجىدۇر، قىلىنسا

،  ئۈچۈن دۈشمهنلىششهللاۈن دوستلىشىش ۋه  ئۈچهللا، تهۋھىدكه ئهمهل قىلىش: مهسىلهن

نىڭ شهرىئىتىدىن هللائۆلچهمنى ، ھۆكۈمنى،  نازىل قىلغان شهرىئهت بىلهن ھۆكۈم چىقىرىشهللا

، نىڭ شهرىئىتىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشهللاشىكايهتلهرنى - تهلهپ ۋه ئهرز-ھهق، ئېلىش

قاتارلىق … قۇشنىڭ شهرىئىتى بويىچه بىرتهرهپ قىلىش ۋه ناماز ئوهللاتارتىشالرنى - تاالش

يوقۇرىدىكى ئهمهللهرنى قىلماي ، ئهمهللهرنى قىلىش ئىماننىڭ توغرا بولىشىدىكى شهرت بولۇپ

ياكى شۇ ئهمهللهردىن باش تارتىش بىلهن ئىنسان .  بولغىلى بولمايدۇمۇئمىنتۇرۇپ ئىنسان 

  .  بولىدۇكافىر

، شىلىش دوستز ئىتائهت قىلىش ۋه شهرتسىزمهخلۇققا شهرتسى،  كهلتۈرۈششېرىكغا هللا

قاتارلىقالرغا ئوخشاش ئىبادهت خاراكتىرىدىكى ئهمهللهرنى … قۇربانلىق، نهزىر، دۇئا، سهجده

بىلىش ئىمان (مهجبۇرالنمىغان ئهھۋالدا كۇفرى سۆزلهرنى قىلىش ، نىڭ غهيرىگه قىلىشهللا

ئۈچۈن شهرت بولمايدىغان ياكى بىلمهسلىكى شهرىئهتته ئۆزره بولىدىغان كۇفرى سۆزلهرنى 

سۈپهتلىرىگه - نىڭ دىنىغا ياكى ئىسىمهللا، )ىلمهستىن سۆلهپ سېلىش بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇرب

قۇرئانى كهرىمنى ياكى ، ياكى پهيغهمبهرلىرىگه ياكى ئايهتلىرىگه تهنه قىلىش ۋه مهسخىره قىلىش

قۇرئانى كهرىمنىڭ ، ئۇنىڭ بىرهر ئايىتىنى كهمسىتىش ياكى ئۇنىڭغا ھۆرمهتسىزلىك قىلىش

نىڭ دىنىنى هللا رالنمىغان ئهھۋال ئاستىدامهجبۇ، نى نىجاسهت ئورۇنلىرىغا تاشالشئايهتلىرى

ياكى قوپۇپ ، مهسخىره قىلغۇچىالرنىڭ يېغىن ۋه ئولتۇرۇشلىرىدا ئۇالرغا قارشى تۇرماستىن

تهلهپ ماجرالىرىنى  - ھهق، شىكايهتلهرنى-ئهرز، كهتمهستىن ئۇالرغا سۈكۈت قىلىپ ئولتۇرۇش
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تهلهپ ماجرالىرىنى  - ھهق، شىكايهتلهرنى - ئهرز، پىرىشقا تهمشىلىشتاغۇتنىڭ ئالدىغا ئا

 نازىل قىلغان شهرىئهتتىن باشقا هللا، نىڭ شهرىئىتىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشتىن باش تارتىشهللا

نىڭ شهرىئىتىگه ئوخشىشىپ كېتىدىغان هللا، قانۇنالر بىلهن ھۆكۈم چىقىرىش ياكى پهتىۋا بىرىش

نىڭ هللائۇنى ، ھىمايه قىلش، ىكالرنىڭ قانۇنلىرىنى قوغداش ۋه مۇشركافىر، قانۇن تۈزۈش

شۇنداقال شۇ باتىل قانۇنالرنى كۈچلهندۈرۈش ۋه ، نىڭ بهندىلىرىگه تېڭىشهللامىنىغا ۋه زې

ئىسالمغا ۋه مۇسۇلمانالرغا ، كىشىلهرنىڭ كۆزىگه ياخشى كۆرسىتىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىش

مۇسۇلمانالر مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن ، الر بىلهن ھهمكارلىشىش ۋه دوستلىششكافىرقارشى 

چىراقچىلىق ۋه رهمباللىق ، سېھرىگهرلىك قىلىش، ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇش ۋه دۈشمهنلىشىش

پاھىشه نىڭ دىنىدىن توسۇش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا هللالهرنى ئازدۇرۇش ۋه مۇئمىن، قىلىش

ئۇ توغرىسىدا ، ي يۈز ئۆرۈپنىڭ دىنىدىن پۈتۈنلههللا، قىلمىشالرنى ۋه نهرسىلهرنى تارقىتىش

قاتارلىق ئهمهللهرنىڭ ھهممىسىنى … ھېچنىمىنى ئۆگهنمهسلىك ۋه ھېچقانداق ئهمهل قىلماسلىق

بۇ ، قاتتىق چهكلهنگهن ۋه بۇالردىن ساقلىنىش ئىمان ئۈچۈن شهرت قىلىنغان ئهمهللهر بولۇپ

ۇ گهرچه ئ.  كېتىدۇئىشالردىن بىرنى سادىر قىلىش بىلهن ئىنسان ئىماندىن پۈتۈنلهي چىقىپ

ياكى قهلبىمده ھهقنى ئىنكار قىلمايمهن دهپ ، ده ھاالل سانىمايمهنمرىدىكى ئىشالرنى قهلبىيۇقى

چۈنكى ئىنساننىڭ دىلىدىكىنى پۈتۈن .  قىلىدۇكافىرئۇنىڭ بۇ ئهمىلىيىتى ئۇنى ، دهۋا قىلسىمۇ

  . دىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇهللايوشۇرۇن ئىشالرنى تولۇق بىلگۈچى 

رىدا بايان قىلىنغان ئهمهللهرنىڭ ئىماننىڭ شهرتى ئىكهنلىكى ھهققىدىكى ى بىز يۇقىئهمد

  : پاكىتالرنى ئومۇمى شهكىلده بايان قىلىپ ئۆتىمىز - دهلىل

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُونَ﴿ 

ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ،  شېرىك كهلتۈرسه ئىدى)يهنى شۇ پهيغهمبهرلهر(ئهگهر ئۇالر ﴿ 

  ) 88، ئهنئام(. ﴾ بىكار بولۇپ كېتهتتى، ئهلۋهتته، ئهمهللىرى

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا
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﴿  فَقَد بِاللّه رِكشن يماُء وشن يمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه كرشأَن ي رفغالَ ي إِنَّ اللّه
  ﴾ ماً عظيماًافْترى إِثْ

خالىغان ،  قىلمايدۇمهغفىرهت قا شېرىك كهلتۈرۈش گۇناھىنى هللا ھهقىقهتهن هللا﴿ 

،  قا شېرىك كهلتۈرىدىكهنهللاكىمكى .  قىلىدۇمهغفىرهتئادهمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى 

   )48، نىسا(. ﴾ چوڭ گۇناھ قىلغان بولىدۇ

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

﴿  بِاللَّه كَفَر نبِالْكُفْرِ م حرش نم نلَكو انميبِالْأ نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِمي دعب نم
يمظع ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدص ﴾  

هن ـ قهلبى ئىمان بىل،  قا ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن ئىمانىدىن يېنىۋالساهللاكىمكى ﴿ 

ئىماندىن يانغانلىقىنى بىلدۈرگهنلهر ) ئاغزىدىال(مۇستهھكهم تۇرسىمۇ مهجبۇرالش ئاستىدا 

ـ كۇفرى بىلهن كۆڭلى ئازاده بولسا  يهنى ئىختىيارىي يوسۇندا مۇرتهد بولغان (بۇنىڭدىن مۇستهسنا 

  ) 106، نهھىل(. ﴾  نىڭ غهزىپىگه دۇچار بولىدۇ ۋه چوڭ ئازابقا قالىدۇهللائۇ ، )بولسا

  :هئاال مۇنداق دهيدۇتهللا

. ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ﴿ 
انِكُمإِمي دعب متكَفَر وا قَدرذتعال ت ﴾  

بىز ‹: ئۇالر، سورىساڭ)  قىلغانلىقىنىمهسخىره(ئهگهر سهن ئۇالرنىڭ !) ئى مۇھهممهد(﴿ 

بۇ (. دهيدۇ، ›پهقهت ئىچ پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دهپ قويدۇق، )راست ئهمهس(

 نىڭ هللاۋه ) يهنى كىتابىنى( نىڭ ئايهتلىرىنى هللا،  نىڭ دىنىنىهللاسىلهر ‹) مۇناپىقالرغا

زره ئۆ) يالغان قهسهم ئىچىپ(سىلهر . دېگىن، ›مهسخىره قىلدىڭالرمۇ؟پهيغهمبىرىنى 

 كافىر) پهيغهمبهرنى مهسخىره قىلىش بىلهن(، سىلهر ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن، ئېيتماڭالر

   )66-65، تهۋبه(. ﴾ بولدۇڭالر

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿هِمالمإِس دعوا بكَفَرةَ الْكُفْرِ ومقَالُوا كَل لَقَدا قَالُوا وم فُونَ بِاللَّهلحي ﴾  
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ئۇالر ، لىدۇ بىلهن قهسهم قىهللاھېچنېمه دېمىگهنلىكى توغرىسىدا ) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر ﴿ 

 كافىرئىسالم دىنىغا كىرگهنلىكىنى ئىپادىلىگهندىن كېيىن ، نى ئېيتتىھهقىقهتهن كۇفرى سۆز

   ) ئايهتنىڭ بىرقىسىمى-74تهۋبه (. ﴾ ...بولدى

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 من بعد عهدهم وطَعنواْ في دينِكُم فَقَاتلُواْ أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم الَ أَيمانَ وإِن نكَثُواْ أَيمانهم ﴿
  ﴾ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ

، قهسهملىرىنى بۇزسا ۋه دىنىڭالرنى ئهيىبلىسه، ئهگهر ئۇالر ئهھده بهرگهندىن كېيىن﴿ 

. كۇفرىنىڭ كاتتىباشلىرىغا ئۇرۇش ئېچىڭالر، نچهكلىنىشلىرى ئۈچۈ) بۇنىڭدىن(ئۇالرنىڭ 

   )12، تهۋبه(. ﴾ ئۇالرنىڭ قهسىمىنىڭ ھهقىقهتهن ئېتىبارى يوق

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَال ﴿ 
وا مدقْعمتثْلُهإِذاً م كُمإِن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهع ﴾  

 نىڭ ئايهتلىرىنىڭ ئىنكار هللاسىلهر ، سىلهرگه نازىل قىلدىكى) يهنى قۇرئاندا( كىتابتا هللا﴿ 

 نىڭ هللايهنى (ئۇالر ، قىلىنىۋاتقان ۋه مهسخىره قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا

باشقا پاراڭغا كىرىشمىگىچه ئۇالر بىلهن بىلله ) الركافىرره قىلىۋاتقان ئايهتلىرىنى مهسخى

 ھهقىقهتهن مۇناپىقالرنىڭ هللا، ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىسىلهر) گۇناھتا(بولمىسا ، ئولتۇرماڭالر

   )140، نىسا(. ﴾ جهھهننهمگه توپاليدۇ) ئاخىرهتته(الرنىڭ ھهممىسىنى كافىرۋه 

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿ي ملَّهوتي نمضٍ وعاُء بيلأَو مهضعاَء بيلى أَوارصالنو ودهذُوا الْيختوا ال تنآم ينا الَّذها أَي
  ﴾ منكُم فَإِنه منهم

ئۇالر بىر ـ بىرىنى دوست . يهھۇدىي ۋه ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر! لهرمۇئمىنئى ﴿ 

. ﴾ ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سانىلىدۇ، ن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهنسىلهردى. تۇتىدۇ

   )51، مائىده(

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا
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﴿  ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدلَا ت
خوانهم أَو عشريتهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْإِميانَ وأَيدهم بِروحٍ منه أَو أَبناءهم أَو إِ

 كلَئأُو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضا ريهف يندالخ ارها الْأَنهتحن ترِي مجت اتنج ملُهخديو
  ﴾ إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَحزب اللَّه أَلَا 

 بىلهن ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى هللا قا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىڭ هللا﴿ 

يا ئۇرۇق ـ ، يا قېرىنداشلىرى، ئوغۇللىرى، بىلهن قارشىالشقانالرنى ـ ئۇالرنىڭ ئانىلىرى

يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى (هيسهن تۇغقانلىرى بولغان تهقدىردىمۇ ـ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرم

 ئىماننى مهھكهم قىلدى ۋه ئۆز دهرگاھىدىن هللائهنه شۇالرنىڭ دىللىرىدا ، )مۇمكىن ئهمهس

 ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان هللا، بولغان روھ بىلهن ئۇالرنى كۈچهيتتى

 تىن هللا، ن رازى بولىدۇ ئۇالردىهللا، ئۇالر جهننهتلهرده مهڭگۈ قالىدۇ، جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ

 نىڭ قوشۇنى مهقسهتكه هللا، بىلىڭالركى، نىڭ قوشۇنىدۇرهللائهنه شۇالر ، مۇ مهمنۇن بولىدۇئۇالر

   )22، مۇجادىله(. ﴾ ئېرىشكۈچىلهردۇر

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿فْعن يمو نِنيمؤالْم نون داء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذختي الَّ يف اللّه نم سفَلَي كلْ ذَل
ريصالْم إِلَى اللّهو هفْسن اللّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهنقُواْ متٍء إِالَّ أَن تيش ﴾  

كىمكى شۇنداق ، الرنى دوست تۇتمىسۇنكافىرلهرنى قويۇپ مۇئمىنلهر مۇئمىن﴿ 

ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار ،  نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشهلمهيدۇهللائۇ ، قىلىدىكهن

ئاخىر قايتىدىغان ،  سىلهرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇهللا. قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا

   )28،  ئىمرانىئال(. ﴾  نىڭ دهرگاھىدۇرهللاجاي 

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

ولياء إِنا أَعتدنا جهنم للْكَافرِين أَفَحِسب الَّذين كَفَروا أَن يتخذُوا عبادي من دونِي أَ ﴿
  ﴾ نزال

الر مېنى قويۇپ بهندىلىرىمنى مهبۇد قىلىۋېلىشقا بولىدۇ دهپ ئويالمدۇ؟ بىز كافىر﴿ 

  ) 102، كهھف(. ﴾ الرغا ھهقىقهتهن مهنزىلگاھ قىلىپ تهييارلىدۇقكافىرجهھهننهمنى 
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  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

﴿ نآم ينلُواْ الَّذفَقَات بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتواْ يكَفَر ينالَّذو بِيلِ اللّهي سلُونَ فقَاتواْ ي
  ﴾ أَولياء الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً

 ؛الر شهيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇكافىر،  يولىدا جىھاد قىلىدۇهللالهر مۇئمىن﴿ 

شهيتاننىڭ تهدبىرى ، )سىلهر ئۇالرنى يېڭىسىلهر(نىڭ دوستلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالر شهيتان

   )76، نىسا(. ﴾ ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

ه فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى الَ انفصام لَها واللّ ﴿
يملع يعمس ﴾  

 قا ئىمان هللا، نى ئىنكار قىلىپ)  تىن باشقا بارچه مهبۇدهللايهنى (كىمكى تاغۇت ﴿ 

) بهندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى (هللا، مهھكهم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ، ئۇ سۇنماس، ئېيتىدىكهن

  ) 256، بهقهره(. ﴾ بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئىشلىرىنى(، ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر

  :دهيدۇتهئاال مۇنداق هللا

  ﴾ قُل لَّا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه وما يشعرونَ أَيانَ يبعثُونَ﴿ 

) يهنى خااليىق(ئۇالر ،  بۆلهك ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكىلهر غهيىنى بىلمهيدۇتىنهللا ﴿ 

  )65، نهمل( ﴾ .قاچان تىرىلىدىغانلىقلىرىنى بىلمهيدۇ

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ عالم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِه أَحداً ﴿

. ﴾ ئۆزىنىڭ غهيبىدىن ھېچبىر ئادهمنى خهۋهردار قىلمايدۇ،  غهيبنى بىلگۈچىدۇرهللا﴿ 

   )26، جىن(

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

﴿  لْكلَى مع نياطيلُواْ الشتا تواْ معباتو نياطيالش نلَـكانُ وملَيس ا كَفَرمانَ وملَيس
 نم انلِّمعا يمو وتارمو وتارابِلَ هنِ بِبلَكَيلَى الْما أُنزِلَ عمو رحالس اسونَ النلِّمعواْ يكَفَر

كْفُرةٌ فَالَ تنتف نحا نمقُوالَ إِنى يتح دأَح ﴾  
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) سېھرىگهرلىكىگه ئائىت(ئۇالر سۇاليماننىڭ پادىشاھلىق زامانىدىكى شهيتانالرنىڭ ﴿ 

 بولغىنى كافىر) سېھرىگهر بولغىنى ۋه سېھىر ئۆگىنىش بىلهن(سۇاليمان . سۆزلىرىگه ئهگهشتى

ئۇالر بابىلدىكى ھارۇت ـ .  بولدىكافىرلېكىن شهيتانالر كىشىلهرگه سېھىر ئۆگىتىپ ، يوق

) بۇ ئىككى پهرىشته(. گىتهتتىىشتىگه نازىل قىلىنغان سېھىرنى ئۆىدىغان ئىككى پهرمارۇت دېيىل

. ﴾ دېمىگىچه ھېچ كىشىگه سېھىر ئۆگهتمهيتتى،  بولمىغىنكافىربىز كىشىلهرنى سىنايمىز 

   ) ئايهتنىڭ بىرقىسمى- 102بهقهره (

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

ه من لَّا يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعائهِم ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّ ﴿
  ﴾ غَافلُونَ

 نى قويۇپ قىيامهتكىچه دۇئانى ئىجابهت قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا هللا﴿ 

، فئهھقا(. ﴾ چوقۇنىدىغان ئادهمدىنمۇ گۇمراھ ئادهم بارمۇ؟ بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر

5(   

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

﴿  ةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَن تبحي ينإِنَّ الَّذ
  ﴾ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

، شۈبھىسىزكى، ىدىغان ئادهملهرلهر ئۈستىده يامان سۆزلهرنىڭ تارىلىشىنى ياقتۇرمۇئمىن﴿ 

سىلهر ، بىلىپ تۇرىدۇ) سىرالرنى ۋه نىيهتلهرنى (هللا، دۇنيا ۋه ئاخىرهتته قاتتىق ئازابقا قالىدۇ

  ) 19، نۇر(. ﴾ بىلمهيسىلهر

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

﴿ ع موا فَلَهوبتي لَم ثُم اتنمؤالْمو نِنيمؤوا الْمنفَت ينإِنَّ الَّذ ذَابع ملَهو منهج ذَاب
  ﴾ الْحرِيقِ

،  ئايالالرغا زىيانكهشلىك قىلغاندىن كېيىن كۇفرىدىن قايتمىغانالرمۇئمىن ئهر ۋه مۇئمىن﴿ 

. ﴾ ئۇالرغا ئوت بىلهن ئازاب قىلىنىدۇ، جهھهننهمنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، شۈبھىسىزكى

  ) 10، بۇرۇج(
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  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

﴿ مونَورالْكَاف مه كفَأُولَئ لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم ن ﴾  

. ﴾ الردۇركافىرئۇالر ،  نازىل قىلغان ئايهتلهر بويىچه ھۆكۈم قىلمايدىكهنهللاكىملهركى ﴿ 

  )  ئايهتنىڭ بىرقىسمى-44مائىده (

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿ونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ رت ونَ أَنْ أَلَمرِيدي كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مه
  ﴾ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضالالً بعيداً

ۋه سهندىن بۇرۇن نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ) يهنى قۇرئانغا(ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا ﴿ 

نى ) يهنى مۇناپىقالر(ئىمان كهلتۈردۇق دهۋالغان كىشىلهر ) يهنى تهۋراتقا ۋه ئىنجىلغا(

 تاغۇتنىئۇالر ،  ھالبۇكى: ئالدىغا ئېلىپ بارماقچى بولۇۋاتىدۇتاغۇتنىڭكۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئهرزىنى 

  ) 60، نىسا(. ﴾ ى چوڭقۇر ئازدۇرۇشنى خااليدۇشهيتان ئۇالرن، ئىنكار قىلىشقا بۇيرۇلغان

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ ﴿

ئهنئام (. ﴾ سىلهر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلهر، ئهگهر ئۇالرغا ئىتائهت قىلساڭالر﴿ 

  )  ئايهتنىڭ بىرقىسمى-121

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

ذين ارتدوا علَى أَدبارِهم من بعد ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهم وأَملَى إِنَّ الَّ﴿ 
ملَه  . لَمعي اللَّهرِ وضِ الْأَمعي بف كُميعطنس لَ اللَّهزا نوا مكَرِه ينلَّذقَالُوا ل مهبِأَن كذَل

هاررإِسم﴾  

يهنى ئىماندىن كۇفرىغا (توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قايتىۋالغانالر ﴿ 

شهيتان ئارزۇ ۋه ئهجهلنىڭ (، شهيتان چىرايلىق كۆرسهتتى) ئۇالرنىڭ بۇ ئىشىنى(غا )قايتقانالر

) يهنى شهيتاننىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇشى(بۇ . ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى تىندۇردى) ئۇزۇنلۇقى بىلهن

بىز بهزى ‹: الرغاكافىر نازىل قىلغان نهرسىنى يامان كۆرگهن هللائۇالر ، شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى
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، مۇھهممهد(. ﴾  ئۇالرنىڭ سىرلىرىنى بىلىدۇهللا. دېدى، ›ئىشالردا سىلهرگه ئىتائهت قىلىمىز

25-26 (  

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

﴿ يمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرجاً فَال ورح فُِسهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهنيب رجا ش
  ﴾ مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً

ئۆز ) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر ، پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى!) ئى مۇھهممهد(﴿ 

قارغان ئاندىن سېنىڭ چى، ئارىسىدىكى دهتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغۇچه

ھۆكىمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋه ئۇالر پۈتۈنلهي 

  ) 65، نىسا(. ﴾ بويسۇنمىغىچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

 لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ﴿ 
  ﴾ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مبِيناً

ـ ئايال ،  ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغداهللا﴿  لهرنىڭ مۇئمىنئهر 

شتا ھۆكۈم چىقارغان  نىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىهللا ۋه هللايهنى (ئۆز ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ 

 قا ۋه ئۇنىڭ هللاكىمكى ، )ھېچ ئادهمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ، ئىكهن

  ) 36، ئهھزاپ(. ﴾ ھهقىقهتهن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ، پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلسا

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿وا بمقَدوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي يملع يعمس إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو هولسرو يِ اللَّهدي نا . يي
 كُمضعرِ بهلِ كَجبِالْقَو وا لَهرهجلَا تو بِيالن توص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لَا تنآم ينا الَّذهأَي

  ﴾ م وأَنتم لَا تشعرونَلبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُ

ھېچقانداق بىر ئىشنى ( نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا هللا نىڭ ۋه هللاسىلهر ! لهرمۇئمىنئى ﴿ 

ئاڭالپ ) سۆزۈڭالرنى( ھهقىقهتهن هللا، تىن قورقۇڭالرهللا، ئالدى بىلهن قىلماڭالر) ۆزنىۋه س

! لهرمۇئمىن ئى. بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) نىيىتىڭالرنى ۋه ئهھۋالىڭالرنى(، تۇرغۇچىدۇر

، ئاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىڭ ئاۋازىدىن يۇقىرى قىلماڭالر) رهسۇلۇلالھقا سۆز قىلغان چېغىڭالردا(
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) توۋالپ(پهيغهمبهرگه ، يۇقىرى ئاۋازدا سۆزلهشكهندهك) توۋالپ(سىلهر بىر ـ بىرىڭالر بىلهن 

) قىلغان ياخشى(، تىنئۆزلىرىڭالر تۇيماس) ئۇنداق قىلساڭالر(، يۇقىرى ئاۋازدا سۆز قىلماڭالر

  ) 2- 1، ھۇجۇرات(. ﴾ ئهمهللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

فَإِن تنازعتم في شيٍء فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ﴿ 
  ﴾ ذَلك خير وأَحسن تأْوِيالً

 قا ۋه هللابۇ توغرىدا ، ئهگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر ﴿

 نىڭ كىتابىغا ۋه پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه هللايهنى (بۇ ، پهيغهمبهرگه مۇراجىئهت قىلىڭالر

، نىسا(. ﴾ نهتىجه ئېتىبارى بىلهن گۈزهلدۇر، سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر) مۇراجىئهت قىلىش

59 (  

  :ق دهيدۇتهئاال مۇنداهللا

 ﴿يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَن ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي ﴾  

يا ، پىتنىگه يولۇقۇشتىن) دۇنيادا چوڭ بىر(پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر ﴿ 

  ) ئايهتنىڭ بىرقىسمى-63نۇر (. ﴾ ۇنقاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقس) ئاخىرهتته(

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿ أَم نَ لَكُمأَذ الَالً قُلْ آللّهحاماً ورح هنم ملْتعقٍ فَجزن رلَكُم م لَ اللّها أَنزم متأَيقُلْ أَر
  ﴾ علَى اللّه تفْترونَ

، چۈشۈرگهن رىزىقتىن بهزىسىنى ھارام هللاسىلهرگه ! ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ﴿ ، ئېيتقىنكى﴿ 

ا يالغاننى غهللا سىلهرگه مۇنداق قىلىشقا ئىزنى بهردىمۇ؟ ياكى هللا، بهزىسىنى ھاالل قىلدىڭالر

  ) 59يۇنۇس (. ﴾ چاپالمسىلهر؟

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿بلَى رونَ عضرعي كلَئباً أُوكَذ لَى اللّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نمو ادهقُولُ اَألشيو هِم
نيملَى الظَّالع ةُ اللّهنأَالَ لَع هِمبلَى رواْ عكَذَب ينالء الَّذـؤه ﴾  
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 قا يالغاننى چاپلىغان كىشىدىنمۇ زالىم هللا) بالىسى بار دهپ،  نىڭ شېرىكى بارهللا( ﴿ 

بۇالر ‹: گۇۋاھچىالر، دۇپهرۋهردىگارىغا توغرىلىنى) قىيامهت كۈنى(كىشى بارمۇ؟ ئهنه شۇالر

 نىڭ لهنىتى زالىمالرغا بولىدۇ هللاراستال .  دهيدۇ›پهرۋهردىگارى ھهققىده يالغان سۆزلىگهنلهردۇر

  ) 18، ھود(. ﴾ ) زالىمالرنى رهھمىتىدىن يىراق قىلىدۇهللايهنى (

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

﴿ يباً لكَذ لَى اللّهى عرنِ افْتمم أَظْلَم نفَم مي الْقَودهالَ ي لْمٍ إِنَّ اللّهرِ عيبِغ اسلَّ النض
نيمالظَّال ﴾  

 نامىدىن يالغان ئېيتقان ئادهمدىنمۇ هللابىلمهي تۇرۇپ ، كىشىلهرنى ئازدۇرۇش ئۈچۈن﴿ 

 -144ئهنئام (. ﴾  زالىم قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇهللا، زالىم كىشى بارمۇ؟ شۈبھىسىزكى

   )ئايهتنىڭ بىرقىسمى

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين الَ يؤمنونَ بِآيات اللّه وأُولئك هم الْكَاذبونَ ﴿

مۇھهممهد (، پاليدۇيالغان چا) غاهللا(لىرىگه ئىشهنمهيدىغانالرال نىڭ ئايهتهللاپهقهت ﴿ 

  ) 105، نهھل(. ﴾ ۆزلىرى يالغانچىدۇردهل ئۇالرنىڭ ئ)  يالغانچى ئهمهسئهلهيھىسساالم

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين حنفَاء ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ  ﴿
ةمالْقَي يند كذَلو ﴾  

) يالغۇز(هق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا ھ،  قا خالىس قىلغانهللائۇالر پهقهت ئىبادهتنى ﴿ 

ئهنه ، )بۇيرۇلدى(زاكاتنى بېرىشكه ، نامازنى ئادا قىلىشقا.  غىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇلدىهللا

  ) 5، بهييىنه(. ﴾ توغرا دىندۇر) زاكاتالر، ئىخالس ناماز، يهنى ئىبادهت(شۇالر 

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

اْ الصالَةَ وآتواْ الزكَاةَ فَإِخوانكُم في الدينِ ونفَصلُ اآليات لقَومٍ فَإِن تابواْ وأَقَامو ﴿
  ﴾ يعلَمونَ
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دىنىي جهھهتته ، زاكات بهرسه، ناماز ئۆتىسه، تهۋبه قىلسا) كۇفرىدىن(ئهگهر ئۇالر ﴿ 

. ) بىلهن ئوخشاشتۇريهنى ھوقۇق ۋه مهجبۇرىيهتته ئۇالر سىلهر(سىلهرنىڭ قېرىندىشىڭالر بولىدۇ 

  ) 11، تهۋبه(. ﴾ ئايهتلهرنى تهپسىلىي بايان قىلىمىز، ئۇقىدىغان قهۋم ئۈچۈن

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه فَأَعرض عنها ونِسي ما قَدمت يداه إِنا جعلْنا علَى ﴿ 
أَك داًقُلُوبِهِموا إِذاً أَبدتهى فَلَن يدإِلَى الْه مهعدإِن تقْراً وو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَن ين ﴾  

ئۇ ئايهتلهردىن يۈز ، پهرۋهردىگارىنىڭ ئايهتلىرى بىلهن پهند ـ نهسىھهت قىلىنغان﴿ 

، شى بارمۇ؟ شۈبھىسىزكىئۆرۈگهن ۋه ئۆزىنىڭ قىلغان گۇناھلىرىنى ئۇنتۇغان كىشىدىنمۇ زالىم كى

، بىز ئۇالرنىڭ دىللىرىغا قۇرئاننى چۈشىنىشكه توسقۇنلۇق قىلىدىغان پهردىلهرنى تارتتۇق

ئۇالر ھهرگىز ھىدايهت ، ئهگهر ئۇالرنى ھىدايهتكه دهۋهت قىلساڭ، قۇالقلىرىنى ئېغىر قىلدۇق

ڭنى ھهرگىز قوبۇل ئۇالر دهۋىتى، قۇرئانغا دهۋهت قىلساڭ، يهنى ئۇالرنى ئىمانغا(تاپمايدۇ 

  ) 57، كهھف(. ﴾ )قىلمايدۇ

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بَِآيات ربه ثُم أَعرض عنها إِنا من الْمجرِمني منتقمونَ ﴿

ڭدىن يۈز ئاندىن ئۇنى، پهرۋهردىگارىنىڭ ئايهتلىرى بىلهن ۋهز ـ نهسىھهت قىلىنغان﴿ 

  ) 22، سهجده(. ﴾ ئۆرۈگهن ئادهمدىنمۇ زالىم ئادهم بارمۇ؟ بىز گۇناھكارالرنى چوقۇم جازااليمىز

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى﴿ 

) يهنى خاتىرجهمسىز(ئۇنىڭ ھاياتى تار ، ئۆرۈيدىكهنكىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ﴿ 

  ) 124، تاھا(. ﴾ قىيامهت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز، بولىدۇ

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

ولَئك ويقُولُونَ آمنا بِاللَّه وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّى فَرِيق منهم من بعد ذَلك وما أُ﴿ 
نِنيمؤونَ * بِالْمرِضعم مهنم إِذَا فَرِيق مهنيب كُمحيل هولسرو وا إِلَى اللَّهعإِذَا دو ﴾  
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، دېيىشىدۇ، › قا ۋه پهيغهمبهرگه ئىمان ئېيتتۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇقهللا‹) مۇناپىقالر(﴿ 

شهرىئهت (، كېيىن) نى دهۋا قىلغاندىنيهنى ئىمان(ئاندىن ئۇالردىن بىر جامائه شۇنىڭدىن 

) پهيغهمبهر(ئۇالرنىڭ ئارىسىدا .  ئهمهسمۇئمىن) ھهقىقهتته(ئۇالر ، يۈز ئۆرۈيدۇ) ھۆكمىدىن

ئۇالردىن بىر ، چاقىرىلسا) ھۆكمىگه( نىڭ ۋه پهيغهمبهرنىڭ هللائۇالر ، ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن

  ) 48-47، نۇر(. ﴾ ىدۇباش تارت) پهيغهمبهرنىڭ ئالدىغا ھازىر بولۇشتىن(جامائه 

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ ولَا يشرِك في حكْمه أَحداً﴿ 

  )  ئايهتنىڭ بىرقىسمى- 26كهھف (. ﴾  ئۆز ھۆكمىده ھېچ كىشىنى شېرىك قىلمايدۇهللا﴿ 

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا ﴿

 -110كهھف (. ﴾ ادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇنپهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىب﴿ 

  ) ئايهتنىڭ بىرقىسمى

رىدا بايان قىلغان ئهمهللهرنىڭ ئىماننىڭ ئۇنىڭدىن باشقا ئايهتلهر بىز يۇقىرىدىكى ۋه يۇقى

قىسمهنلىرىنى قىلماسلىق ، ئۇ ئهمهللهرنىڭ قىسمهنلىرىنى قىلىش بىلهن، شهرتى ئىكهنلىكى

  . تىدۇنلهي چىقىپ كېتىدىغانلىقىنى كۆرسىپۈتۈىن بىلهن ئىنساننىڭ ئىماند

بىر ئادهم « :نامازنى تهرك ئهتكۈچىنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  ) مۇسلىم(. ﴾ پهقهتال نامازنى تهرك ئېتىشتۇر) يول(نىڭ ۋه كۇفرىنىڭ ئارلىقىدىكى شېرىكبىلهن 

هن كۇفرىنىڭ ئارىسىدا نامازنى تهرك بىر بهنده بىل« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  ) نهسهئى(. » ئېتىشتىن باشقا يول يوق

رىسىدىكى يول پهقهت  ئوتتۇلىكمۇئمىنلىق بىلهن كافىر« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  ) تىرمىزى(. » ناماز ئوقۇماسلىقتۇر

، ازدۇربىز بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئهھدى نام« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  ) ئهھمهد(. »  بولىدۇكافىرئۇ راستىنال ، كىمكى ئۇنى ئوقۇمىسا
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بىر بهنده بىلهن كۇفرى ۋه ئىماننىڭ ئارسىدىكى پاسىل « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  ) تهبهرى(. » كهلتۈرگهن بولىدۇشېرىكغا هللا، بهنده ئۇنى ئوقۇمىسا، پهقهت نامازدۇر

مۇھهممهد « :ئۇ مۇنداق دېگهن،  قىلىنىشىچهئابدۇلال ئىبنى شهقىقىدىن رىۋايهت

لىق دهپ كافىرئهلهيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى نامازدىن باشقا ھهرقانداق ئهمهلنى تهرك ئېتىشنى 

  . » قارىمايتتى

بهلكى كىچىك كۇفرى دېيىش ، ئهمهسكۇفرىنى چوڭ كۇفرى يوقۇرىدا بايان قىلىنغان 

ى ئوقۇماسلىق باشقا ئىجرا قىلمىسا كىچىك كۇفرى ئهگهر ئۇنداق بولسا نامازن. ېخىمۇ خاتادۇرت

. بولىدىغان ئهمهللهر بىلهن ئوخشاش ئورۇنغا چۈشۈپ قالىدۇ ۋه باشقا ئهمهللهردىن پهرقى بولمايدۇ

 ھهدىسلىرىدىكى پاكىتالرغا نىڭپهيغهمبهر ھالبۇكى قۇرئانى كهرىمنىڭ ئايهتلىرى ۋه 

  . ى ھېسابلىنىدۇئاساسالنغاندا ناماز ئىسالمنىڭ ئهڭ چوڭ ئاساس

ساھابىالرنىڭ نامازنى تهرك ، ئابدۇلال ئىبنى شهقىقىنىڭ سۆزى شۇنى ئىسپاتاليدۇكى

،  دهپ قارىشىدىكى كۇفرىدىن مهقسىدى ھهرگىزمۇ كىچىك كۇفرى ئهمهسكافىرئهتكۈچىنى 

چۈنكى ساھابىالر نامازدىن باشقىمۇ نۇرغۇن ئهمهللهرنى تهرك ئېتىشنى . بهلكى چوڭ كۇفرىدۇر

شۇنداق ئىكهن ساھابىالرنىڭ نامازدىن باشقا . لىق دهپ قارايدىغانلىقى ھهممىگه مهلۇمدۇرركافى

ى لىق دهپ قارىمايتتى دېگهن سۆزىنىڭ مهنىسى ساھابىالر نامازنكافىرئهمهلنى تهرك ئېتىشنى 

ئهمما ئۇنىڭدىن باشقا ، تىدىغان چوڭ كۇفرى دهپ قارايتتىۋېىتهرك ئېتىشنى ئىسالمدىن چىقىر

  . لهرنى تهرك ئېتىشنى چوڭ كۇفرى ھېسابلىمايتتى دېگهنلىكتۇرئهمهل

ئاڭلىشىمچه بىر قىسىم « :ھهنبهل ھۇمهيدىينىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى نهقىل قىلىدۇ

ئهمما ، روزىنىڭ ۋه ھهجنىڭ پهرزلىگىنى ئېتراپ قىلغان، زاكاتنىڭ، كىمكى نامازنىڭ: كىشىلهر

ياكى ئۆلگىچه قىبلىگه ئارقىسىنى قىلىپ ناماز . نئۆلگىچه بۇنىڭ ھېچقايسىسىغا ئهمهل قىلمىغا

ئۇ يوقۇرىدىكى ئهمهللهرنىڭ ۋه قىبلىگه ئالدىنى قىلىپ ناماز ئوقۇشنىڭ ، ئوقۇغان بولسا

بۇ : مهن دهيمهنكى، !دېيىشىدىكهن، دۇرمۇئمىنپهرزلىگىنى ئىنكار قىلمىغانال بولسا ئۇ يهنىال 

 سۈننىتىگه ۋه نىڭپهيغهمبهر ، نىڭ كىتابىغاهللا دهپ قاراش مۇئمىنئۇنى . لىقتۇركافىرئوچۇق 

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا.  ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشىغا خىالپتۇرمۇسۇلمانالر
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  ﴾ وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصني لَه الدين﴿ 

قا قىال ئىبادهت قىلىشهللا) يالغۇز(غا خالىس قىلغان ھالدا هللائۇالر ئىبادهتنى پهقهت ﴿ 

 :ھهنبهل ئهبۇ ئابدۇلال ئىبنى ھهنبهلنىڭ مۇنداق دېگهنلىگىنى ئاڭلىغانىدىم دهيدۇ. ﴾ بۇيرۇلدى

 تهرهپتىن هللا پهيغهمبهر نىڭ بۇيرۇقىغا ۋه هللا،  بولغانكافىرغا هللاكىمكى مۇشۇنداق دېسه ئۇ «

  . »ئېلىپ كهلگهن دىنغا قارشى تۇرغان بولىدۇ

مۇبادا بىر قىسىم كىشىلهرنى « :داق دهيدۇ دا مۇن»پهتىۋاالر توپلىمى«ئىبنى تهيمىيه 

تىلىمىزدا ، سهن ئېلىپ كهلگهن دىنغا بىز قهلبىمىزده شهكسىز ئىشىنىمىز: غاپهيغهمبهر 

ساڭا لېكىن سهن بۇيرۇغان ۋه توسقان ئىشالرنىڭ ھېچقايسىدا ، ئىككى شاھادهتنى ئىقرار قىلىمىز

، راست گهپ قىلمايمىز، ھهج قىلمايمىز، ىزروزا تۇتمايم، ناماز ئوقۇمايمىز. ئىتائهت قىلمايمىز

سهن بۇيرۇغان ، رهھىم قىلمايمىز- سىله، ئهھدىگه ۋاپا قىلمايمىز، ئامانهتكه رىئايه قىلمايمىز

هملىرىمىز بىلهن زىنا مهھر، ھاراق ئىچىمىز، ياخشى ئىشالرنىڭ ھېچقايسىسىنى قىلمايمىز

، ىمىز يهتكهنلىرىنى ئۆلتۈرىمىزنىڭ ساھابىلىرىڭ ۋه ئۈممىتىڭ ئىچىدىن كۈچسې، قىلىمىز

نىڭ دۈشمهنلىرىڭ بىلهن بىر سهپته سې، بهلكى سىنىمۇ ئۆلتۈرىمىز، مىزئۇالرنىڭ ماللىرىنى بۇالي

 پهيغهمبهر ئهقلى بار بىر كىشىنىڭ ، دهپ پهرهز قىلساق-. دېدى، تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىمىز
سىلهرنىڭ ، ه نائىل بولىسىلهرقىيامهت كۈنى شاپائىتىمگ، مۇئمىنسىلهر مۇكهممهل : نى ئۇالرغا

دهپ جاۋاب بېرىدۇ دهپ تهسهۋۋۇر قىلىشى مۇمكىنمۇ؟ بهلكى ، ھېچقايسىڭالر دوزاخقا كىرمهيدۇ

ئهگهر ، دهيدىغانلىقىغا، كافىرسىلهر ئهڭ ئهشهددى :  ئۇالرغانىڭپهيغهمبهر ھهربىر مۇسۇلمان 

  . »هك قىلمايدۇئۇالرنىڭ كاللىسىنى ئالىدىغانلىقىغا قىلچه ش، تهۋبه قىلمىسا

تىل بىلهن ، تهۋھىدنىڭ چوقۇم قهلب بىلهن« :مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋهھھاب مۇنداق دهيدۇ

ئهگهر ئۇنىڭ بىرى كهم قالسا ئۇ كىشى ، ۋه ئهمهل بىلهن بولىشى ئىختىالپسىز مهسىلىدۇر

تا ئۇ ئۇنداق، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلمىسا، ئهگهر تهۋھىدنى قهلبىده تونۇپ. مۇسۇلمان بواللمايدۇ

ئهگهر . دۇركافىرپ باش تارتقان شقىالرغا ئوخشاش ھهقنى تونۇپ تۇرۇئىبلىس ۋه با، ىرئهۋىنف

، ئۇنىڭغا شهكىلده ئهمهل قىلسا، ئۇ تهۋھىدنى ھهقىقى چۈشهنمهي ۋه دىلىدا ئېتىقاد قىلماي

  :هيدۇتهئاال مۇنداق دهللا » .دىن ياماندۇركافىرھالبۇكى مۇناپىق ئهسلى . ئۇنداقتا ئۇ مۇناپىقتۇر
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  ﴾ إِنَّ الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من النار﴿ 

  . ﴾ مۇناپىقالر دوزاخنىڭ ئهڭ ئاستىنقى قهۋىتىده ئورۇن ئالىدۇ، شۈبھىسىزكى﴿ 

تهۋھىدكه ئهمهل قىلىش ۋه تهۋھىدنىڭ مهزمۇنى ، رىدىكى پاكىتالردىن مهلۇمكىيۇقى

ا بايان قىلغان تهۋھىدنىڭ شهرتى بولغان ئهمهللهر رىدىچىدىكى نامازغا ئوخشاش ۋه بىز يۇقىئ

ئىماننىڭ مهۋجۇت بولىشىنىڭ شهرتىدۇر ۋه ئىماننىڭ . ئىماننىڭ توغرا بولىشىنىڭ شهرتىدۇر

  . قىيامهت كۈنى پايدا بىرىشىنىڭ شهرتىدۇر

  سىيهت ئمه-ئىبادهت قىلىش بىلهن كۈچىيىدۇ، گۇناھ-ئىمان ئهمهل

  قىلىش بىلهن ئاجىزاليدۇ

) يهنى سۈننهت ۋه مۇستهھهب(ۋه مهندۇب ) يهنى پهرز(ئۇنىڭدىن باشقا ۋاجىپ ئهمما 

، تائهت ۋه ئىبادهتلهرنىڭ ھهممىسى ئىماننى مۇكهممهللهشتۈرگۈچى تهلهپلهر بولۇپ، ئهمهللهرنىڭ

قىلماسلىق بىلهن ئىمان ئاجىزاليدۇ ۋه . ئۇالرنى قىلىش بىلهن ئىمان كۈچىيىدۇ ۋه زىياده بولىدۇ

مهيلى چوڭ گۇناھ ياكى كىچىك گۇناھ ، ئهگهر ئۇ ئهمهللهر چهكلهنگهن ئهمهللهر بولسا .تۆۋهنلهيدۇ

قىلماسلىق بىلهن ئىمان زىياده . ئۇنى قىلىش بىلهن ئىمان كېمىيىدۇ ۋه ئاجىزاليدۇ، بولسۇن

  . بولىدۇ ۋه كۈچىيىدۇ

ن سىيهت قىلىش بىلهئمه- گۇناھ، ئىبادهت قىلىش بىلهن كۈچىيىدۇ- ئهگهر ئىمان ئهمهل

  . ئاجىزاليدۇ دېگهن سۆزنىڭ پاكىتى نېمه؟ دىيىلسه

  : بۇنىڭغا قۇرئان ۋه ھهدىسته دهلىللهر ناھايىتى كۆپ، مهن دهيمهنكى

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا﴿ 

نىڭ ئايهتلىرى تىالۋهت  هللا،  ياد ئېتىلسه دىللىرىدا قورقۇنچ پهيدا بولىدىغانهللاپهقهت ﴿ 

) كامىل(پهرۋهردىگارىغا تهۋهككۈل قىلىدىغان كىشىلهرال ، قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدىغان

  ) 2، ئهنفال (. ﴾ لهردۇرمۇئمىن

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا
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ما الَّذين آمنوا فَزادتهم وإِذَا ما أُنزِلَت سورةٌ فَمنهم من يقُولُ أَيكُم زادته هذه إِمياناً فَأَ ﴿
  ﴾ إِمياناً وهم يستبشرونَ

مهسخىره (نىڭ ئارىسىدا ) يهنى مۇناپىقالر(ئۇالر ، بىرهر سۈره نازىل قىلىنسا) قۇرئاندىن(﴿ 

،  دهيدىغانالر بار›قايسىڭالرنىڭ ئىمانىنى كۈچهيتتى) يهنى سۈره(بۇ ‹): قىلىش يۈزىسىدىن

بۇ ) ھهر سۈرىده يېڭى دهلىل ـ ئىسپاتالر بولغانلىقى ئۈچۈن(، لىدىغان بولساقلهرگه كېمۇئمىن

 خۇشال بولىدۇ) سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن(ئۇالر ، ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچهيتتى) يهنى سۈره(

  ) 124، تهۋبه(. ﴾

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

﴿ دىا هودتاه ينالَّذ اللَّه زِيديو ﴾  

 ئايهتنىڭ -76مهريهم (. ﴾ دايهت تاپقۇچىالرنىڭ ھىدايىتىنى زىياده قىلىدۇ ھىهللا﴿ 

  ) بىرقىسمى

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿انِهِمإِمي عاناً موا إِمياددزيل ﴾  

  )  ئايهتنىڭ بىرقىسمى-4فهتىھ (. ﴾ لهرنىڭ ئىمانىغا ئىمان قوشۇلۇشى ئۈچۈنمۇئمىن﴿ 

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ وما زادهم إِلَّا إِمياناً وتسليماً﴿ 

)  نىڭ بۇيرۇقلىرىغا بولغانهللا(ئىمانىنى ۋه )  قا بولغانهللا(ئۇالرنىڭ ) بۇ ئىش(﴿ 

  )  ئايهتنىڭ بىرقىسمى- 22ئهھزاپ (. ﴾ بويسۇنۇشىنى تېخىمۇ كۈچهيتتى

هن زىياده رىدىكى ئايهتلهر ۋه ئۇنىڭدىن باشقا ئايهتلهر ئىماننىڭ ئىتائهت بىلۇقىي

  . مهئسىيهت بىلهن ئاجىزاليدىغانلىقىنىڭ بىر قىسىم دهلىللىرىدۇر، بولىدىغانلىقى

بىز « :جۇندۇب ئىبنى ئابدۇلالدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته ئۇ مۇنداق دهيدۇ

دىن قۇرئان  پهيغهمبهر بىز ، بىز ياش بالىالر ئىدۇق، بىلهن بىرگه بولغاندا پهيغهمبهر 

شۇنىڭ بىلهن ، ئاندىن كېيىن قۇرئاننى ئۆگىنهتتۇق،  بۇرۇن ئىماننى ئۆگىنهتتۇقئۆگىنىشتىن

  ) هئىبنى ماج(. » بىزنىڭ ئىمانىمىز كۈچىيىپ كېتهتتى
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 نىڭپهيغهمبهر ﴿ :ئۇ مۇنداق دهيدۇ، ئهنهس ئىبنى مالىكتىن رىۋايهت قىلىنىشىچه

رۋهردىگارى بىلهن هكهئبىنىڭ پ! نىڭ ئهلچىسىهللائى : ساھابىلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ

: ئۇالر، ؟ دېگهنده!بۇ نېمه ئىش:  پهيغهمبهر . دېيىشتى، گهشتۇقبىز تۈ، قهسهمكى

سىلهر :  پهيغهمبهر . دېدى) گهشتۇقيهنى مۇناپىقلىق بىلهن تۈ! (ىقلىقمۇناپ! مۇناپىقلىق

تقان مىنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىمگه گۇۋاھلىق ئېي، دىن ئۆزگه ھهقىقى ئىالھنىڭ يوقلىقىغاهللا

، ئۇ مۇناپىقلىق ئهمهس:  پهيغهمبهر . ئېيقان دېيىشتى! شۇنداق: ئۇالر. ئهمهسمۇ؟ دېدى

كهئبىنىڭ پهرۋهردىگارى بىلهن ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى : ئۇالر ئىككىنچى قېتىم تهكرارالپ. دېدى

دىن ئۆزگه ھهقىقى ئىالھنىڭ هللاسىلهر :  پهيغهمبهر . دېيىشتى، گهشتۇقبىز تۈ، هسهمكىق

نىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىمگه گۇۋاھلىق ئېيتقان ئهمهسمىدىڭالر؟ هللامىنىڭ ،  يوقلىقىغاقهتئى

، ئۇ مۇناپىقلىق ئهمهس:  پهيغهمبهر . بىز گۇۋاھلىق ئېيتقان دېيىشتى! شۇنداق: ئۇالر. دېدى

ئۇ : ئۇالرغا پهيغهمبهر ، ئۈچىنچى قېتىم تهكرارالپ يهنه شۇنداق دېگهنىدى: ئۇالر. دېدى

بىز سىنىڭ ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى : شۇنىڭ بىلهن ئۇالر. دېدى، ئهمهسمۇناپىقلىق 

سىنىڭ ھوزۇرىڭدىن چىقىپ كهتكهنده . ھوزۇرىڭدىكى چېغىمىزدا بىرخىل ھالهتته بولىمىز

مۇبادا سىلهر :  پهيغهمبهر . دېيىشتى، دۇنيانىڭ ۋه ئائىلىنىڭ غهملىرى بىزنى چىرمىۋالىدۇ

نىڭ ئالدىمدىكى چېغىڭالردهك روھى ھالهتنى كېيىنمۇ مېىمدىن چىقىپ كهتكهندىن نىڭ يېنمې

مهدىنىنىڭ يوللىرىدا پهرىشتىلهر سىلهر بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشكهن ، ساقلىيالىساڭالر ئىدى

   .» دېدى، بوالتتى

ئائىلىنىڭ ئىشلىرىدىن ئىبارهت شهرىئهت رۇخسهت قىلغان ئىشالر ساھابىالر دۇنيانىڭ ۋه 

 نىڭپهيغهمبهر غالردا ئۇالردىكى ئىشهنچ ۋه ئىمان كۈچىنىڭ بىلهن مهشغۇل بولغان چا

هتتا ئۇالرنىڭ ھ، پ كهتكهنلىكىگهگىرىھوزۇرىدا بولغان چاغلىرىدىكىگه قارىغاندا قانچىلىك ئۆز

دهپ قورققۇدهك ھالغا ، ش ئۇالرنى ئۆزلىرىنى مۇناپىق بولۇپ قالغان ئوخشايمىزئىمانىدىكى ئۆزگىرى

قىلغان ئهمىلى ۋه ، نىڭ ئىمانىنىڭ ئۇنىڭ ئهھۋالىمۇئمىنمانا بۇ ! راڭچۈشۈرۈپ قويغانلىقىغا قا

  . نى كۆرسىتىدۇزىياده بولۇپ تۇرىدىغانلىقى - مۇھىتىغا قاراپ كهم
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دىن رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته  پهيغهمبهر رى شاپائهت ھهققىده ئهبۇ سهئىد ئهلخۇد

قهلبىده دىنار : لهرگهمۇئمىنىرىلغان تهئاال دوزاختىن چىقهللاقىيامهت كۈنى « :مۇنداق دىيىلگهن

: ئۇنىڭدىن كېيىن. ئېغىرلىقىدا ئىمانى بار كىشىلهر بولسا ئۇالرنى دوزاختىن چىقىرىڭالر دهيدۇ

ھهتتا . ئۇالرنى دوزاختىن چىقىرىڭالر دهيدۇ، قهلبىده يېرىم دىنار ئېغىرلىقىدا ئىمانى بارالر بولسا

ئهبۇ سهئىد . » ئۇالرنىمۇ چىقىرىڭالر دهيدۇ، ولساقهلبىده زهررىچىلىك ئىمانى بار كىشىلهر ب

  :نىڭ بۇ ئايىتىنى ئوقۇسۇنهللا، كىمكى بۇنىڭغا تهستىق قىلمىسا: مۇنداق دهيدۇ

  ﴾ إِنَّ اللَّه ال يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَدنه أَجراً عظيماً ﴿

 هللا، ئهگهر كىشىنىڭ زهررىچه ياخشىلىقى بولسا. رىچه زۇلۇم قىلمايدۇ ھهقىقهتهن زهرهللا﴿ 

. ﴾ ئاتا قىلىدۇ) يهنى جهننهت(ئۆز دهرگاھىدىن بۈيۈك ئهجىر ، ئۇنى ھهسسىلهپ زىياده قىلىدۇ

  ) 40، نىسا(

تاغدهك ، بۇ كىشىلهرنىڭ ئىمانىنىڭ ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىگه قاراپ پهرقلىق بولىدىغانلىقىنى

، ىلهرنىڭ دىنارچىلىك ئىمانى بار كىشىلهر بىلهن بىر ئورۇندا تۇرمايدىغانلىقىنىئىمانى بار كىش

دىنارچىلىك ئىمانى بار كىشىلهرنىڭ زهررىچىلىك ئىمانى بار كىشىلهر بىلهن بىر ئورۇندا 

  . تۇرمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

، تىشۇنداق كۈلهت« : ساھابىالرمۇ كۈلهمتى؟ دېگهن سوئالغائۆمهر ئىبنى خهتتاب 

 ئۇالرنىڭ هللا.  دهپ جاۋاب بهرگهن»ھالبۇكى ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى ئىمان تاغالرغا ئوخشايتتى

  ! ھهممىسىدىن رازى بولسۇن

نىڭ هللائى : مهن« :ئۇ مۇنداق دهيدۇ، غىغارى دىن رىۋايهت قىلىنىشىچه ئهبۇ زهر

مبهر سهن پهيغهمبهرلىك بىشارىتىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندا ئۆزۈڭنىڭ پهيغه! پهيغهمبىرى

مهن مهككه ، ئى ئهبۇ زهر:  پهيغهمبهر ، بولغانلىقىڭنى قانداق بىلگهنتىڭ؟ دېگهنتىم

ئۇالرنىڭ بىرى ، نىڭ ئالدىمغا ئىككى پهرىشته كهلدىمې، ىكلىرىنىڭ مهلۇم يىرىده ئىدىمتۈزلهڭل

ئۇالرنىڭ بىرى يهنه . يهنه بىرى ئاسمان بىلهن زېمىن ئارىسىدا تۇرغان ئىدى، زېمىنغا چۈشتى

: ھهمراھى ئۇنىڭغا. دهپ جاۋاب بهردى، ھهئه: ئۇ، بۇ كىشى شۇمۇ؟ دېگهنىدى: بىر ھهمراسىغا

، مهن بىر ئادهم تارازىغا سېلىنغانىدىم. دېدى، ئۇنى بىر ئادهم بىلهن تارزىغا سېلىپ كۆرگىن
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هن ئهمدى ئۇنى ئون ئادهم بىل: ئۇ پهرىشته ھهمراھىغا يهنه. ئېغىرلىقتا ئۇ ئادهمنى بېسىپ كهتتىم

مهن ئون ئادهم بىلهن تارازىغا سېلىنىپ ئۇالرنىمۇ بېسىپ . تارازىغا سېلىپ كۆرگىن دېدى

مهن . ئهمدى ئۇنى يۈز ئادهم بىلهن تارزىغا سېلىپ كۆرگىن دېدى: ئۇ يهنه ھهمراھىغا. كهتتىم

ى ئهمد: ئاندىن ئۇ ھهمرايىغا يهنه، يۈز ئادهم بىلهن تارازىغا سېلىنىپ ئۇالرنىمۇ بېسىپ كهتتىم

مهن . مهن مىڭ ئادهمنىمۇ بېسىپ كهتتىم. ئۇنى مىڭ ئادهم بىلهن تارزىغا سېلىپ كۆرگىن دېدى

چېچىلىپ ) يىنىك كهلگهنلىكتىن(گويا مىڭ ئادهمنىڭ تارازىنىڭ تهخسىسىدىن 

مۇبادا سهن ئۇنى پۈتۈن : ئاندىن ئۇ پهرىشته ھهمراھىغا. چۈشىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋاتقاندهك قىالتتىم

ئۇنىڭ ئېغىرلىقى ئۇالرنى ، ئېغىرلىقى بىلهن سېلىشتۇرۇپ كۆرگهن تهقدىرىڭدىمۇئۈممهتنىڭ 

  ) دارمى( .» دېدى، بېسىپ چۈشىدۇ

زىياده - ئىماننىڭ كهم« : ناملىق ئهسىرىده مۇنداق دهيدۇ» فهتھۇلبارى«ئىبنى رهجهب 

س ۋه ئۇالردىن ئىبنى ئاببا، ئهبۇ ھۈرهيره، ئهبۇ دهردا. بولىشى كۆپ سانلىق ئالىمالرنىڭ سۆزىدۇر

شۇنداقال ئېلى ۋه ئىبنى . باشقا بىر بۆلۈك ساھابىالرنىڭ ھهم شۇنداق دېگهنلىگى رىۋايهت قىلىنغان

بۇنىڭدىن باشقا مۇجاھىد ۋه . مهسئۇدالرنىڭمۇ مۇشۇ مهزمۇندا گهپ قىلغانلىقى رىۋايهت قىلىنغان

  . » ه رىۋايهتلهر بارئۇنىڭدىن سىرت بىر قىسىم تابىئىنالرنىڭمۇ شۇنداق دېگهنلىگى ھهققىد

، رىدا بايان قىلىنغان پاكىتالر بهندىلهرنىڭ ئىمانىنى باراۋهر ھېسابالپيۇقى، مهن دهيمهنكى

بۇ ئۈممهتنىڭ ئاسىلىرىنىڭ ۋه پاسىقلىرىنىڭ ئىمانىنى پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋه پهرىشتىلهرنىڭ 

  . ن رهددىيهدۇرئىمانى بىلهن تهڭ ئورۇنغا قويىدىغان ئاشۇ بىر تۈركۈم كىشىلهرگه كهسكى

زىياده بولىدۇ دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى تۆۋهندىكى مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه -ئىمان كهم

  : ئالغان بولىدۇ

. گۇناھ قىلغان ئادهمنىڭ ئىمانى شۇ ئادهم قىلغان گۇناھنىڭ تۈرىگه قاراپ ئاجىزاليدۇ) 1(

رغا قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ گۇناھالرنىڭ ئىمانغا كۆرسىتىدىغان تهسىرى كىچىك گۇناھال: مهسىلهن

نىڭ ئىماننى ھاالك قىلىش جهھهتتىكى تهسىرى شېرىكبىر قېتىملىق كۇفرى ياكى . زور بولىدۇ

  . پۈتۈن چوڭ گۇناھالرنىڭ ئومۇمى يېغىندىسىنىڭ تهسىرىدىنمۇ كۈچلۈك بولىدۇ
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گۇناھالرنىڭ ئىماننى ئاجىزالشتۇرۇش دهرىجىسى شۇ گۇناھنىڭ تهكرار سادىر قىلىنىش ) 2(

مهلۇم بىر گۇناھنى بىر قېتىم : مهسىلهن. كۆپلىكىگه قاراپ پهرقلىق بولىدۇ- تىم سانىنىڭ ئازقې

 قېتىم سادىر قىلغان ئادهم بىلهن ڭسادىر قىلغان ئادهم ھهرگىزمۇ ئۇ گۇناھنى يۈز قېتىم ياكى مى

  . ئوخشاش بولمايدۇ

ئۇ گۇناھنى ئىزچىل شهرئى پاكىتالر مهلۇم گۇناھنى بىر قېتىم سادىر قىلغان ئادهم بىلهن 

ئهھمهد ۋه باشقىالر رىۋايهت قىلغان . داۋامالشتۇرغان ئادهمنى ئىمان جهھهتتىن پهرقلهندۈرگهن

غا هللا، ھاراق ئىچىشنى تاشلىمىغان ھاراقكهش ئۆلۈپ كهتسه« :بۇ ھهدىسمۇ شۇنى كۆرسىتىدۇ

  ) رئهھمهد ۋه باشقىال(. »بۇتقا چوقۇنغۇچى بىلهن ئوخشاش ھالهتته مۇالقات بولىدۇ

ھاراق ئىچىشتىن يانمىغان ھاراقكهش جهننهتكه « :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  ) ئبنى ھهببان(. »كىرمهيدۇ

 يۇقىرقىھالبۇكى ھاراقنى بىر قېتىم ياكى ئىككى قېتىم ئىچىپ سالغان كىشى ھهققىده 

توغرىسىنى ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچى پهقهت .  سۆزلهر مهۋجۇت ئهمهسدهكمهزمۇندىكى

  . دۇرهللا

  : ئهمدى ئىمانغا ئاالقىدار بىر قانچه مهسىله ئۈستىده توختىلىمىز

ياكى ھهر ئىككىلىسىنىڭ ئۆزىگه خاس  ؟ئىمان ئىسالمنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئاالمدۇ :مهسىله

مانالرنىڭ ھهممىسى لهرنىڭ ھهممىسى مۇسۇلمان ھهمده مۇسۇلمۇئمىنارمۇ؟ بولغان مهنىسى ب

بىرىدىن پهرقلىنىدىغان خاس مهنىلىرى - ئىككىلىسىنىڭ بىر ھېسابلىنامدۇ؟ ياكى ھهر مۇئمىن

  . بارمۇ؟ مانا بۇ مهسىله ئۈستىده ئىسالم ئالىملىرى ئوخشىمىغان قاراشالردا بولۇپ كهلدى

 نىڭپهيغهمبهر ، بۇ مهسىله ئۈستىده قۇرئان كهرىمنىڭ ئايهتلىرى، مهن دهيمهنكى

سالم ئالىملىرىنىڭ سۆزلىرىدىن چىقىرىلغان ھهدىسلىرى ئاساسىدا چىقىرىلغان يهكۈن شۇنداقال ئى

ئىمان ئاتالغۇسى بهزى چاغالردا ئۆزىگه خاس بولغان ھهمده : خۇالسه شۇنىڭدىن ئىبارهتكى

نىڭ مۇئمىنبۇ چاغدا ئۇنىڭدىن پهقهت ، ئىسالمدىن پهرقلىنىدىغان مهزمۇن ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

شۇنىڭدهك ئىسالم دېگهن ئاتالغۇمۇ  .ئىچكى دۇنياسىدىكى قهلبنىڭ ئهمهللىرى كۆزده تۇتۇلىدۇ

مهزمۇنالر ئۈچۈن ئىماننىڭ مهزمۇنىدىن پهرقلىنىدىغان ، بهزى چاغالردا ئۆزىگه خاس بولغان
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بۇ چاغدا ئۇنىڭ مهنىسىدىن تهن بىلهن ئىجرا قىلىنىدىغان تاشقىرى ئهمهللهر كۆزده . قوللۇنىلىدۇ

ئۇ چاغدا ئۇ ، مهنىده ئىشلىتىلىپبهزى چاغالردا ئىمان ئاتالغۇسى تېخىمۇ كهڭ . تۇتۇلىدۇ

شۇنىڭدهك ئىسالم ئاتالغۇسىمۇ بهزى چاغالردا . ئىسالمنىڭ مهزمۇنىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ

بۇنى شۇ ئاتالغۇنى . تېخىمۇ كهڭ مهنىلهرگه ئېگه بولۇپ ئىماننىڭ مهزمۇنىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

كهينىدىكى جۈملىلهرنىڭ مهزمۇنىغا -ىڭ ئالدىئۆز ئىچىگه ئالغان جۈملهنىڭ مهزمۇنىغا ياكى ئۇن

  . قاراپ ۋه ياكى شۇنىڭغا ئاالقىدار باشقا تېكىستلهرگه قاراپ پهرقلهندۈرلىدۇ

  : پاكىتلىرىنى تهپسىلى بايان قىلىپ ئۆتىمىز- تۆۋهنده بىز سىزگه بۇنىڭ دهلىل

ن بىرىدى-ئىمان ئاتالغۇسى بىلهن ئىسالم ئاتالغۇسىنىڭ مهنا جهھهتتىن بىر) 1(

  : پاكىتلىرى- پهرقلىنىدىغانلىقىنىڭ دهلىل

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

 ﴿ نيقادالصو اتالْقَانِتو نيالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسإِنَّ الْم
الْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتعاش

 دأَع اترالذَّاكرياً وكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصو نيمائالصو
  ﴾ اللَّه لَهم مغفرةً وأَجراً عظيماً

تائهت ،  ئايالالرغامۇئمىن ئهرلهر ۋه مۇئمىن، ان ئايالالرغامۇسۇلمان ئهرلهر ۋه مۇسۇلم﴿ 

ـ ئىبادهت قىلغۇچى ئايالالرغا راستچىل ئهرلهر ۋه راستچىل ، ـ ئىبادهت قىلغۇچى ئهرلهر ۋه تائهت 

خۇدادىن قورققۇچى ئهرلهر ۋه ، سهۋر قىلغۇچى ئهرلهر ۋه سهۋر قىلغۇچى ئايالالرغا، ئايالالرغا

روزا ، سهدىقه بهرگۈچى ئهرلهر ۋه سهدىقه بهرگۈچى ئايالالرغا، الرغاخۇدادىن قورققۇچى ئايال

نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئهرلهر ۋه ، تۇتقۇچى ئهرلهر ۋه روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا

 نى هللا نى كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئهرلهر ۋه هللا، نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئايالالرغا

 -35ئهھزاپ (. ﴾  ۋه كاتتا ساۋاب تهييارلىدىمهغفىرهت هللاا كۆپ زىكرى قىلغۇچى ئايالالرغ

  ) ئايهت

 دېگهن سۆزىنىڭ ﴾ مۇسۇلمان ئهرلهر ۋه مۇسۇلمان ئايالالر﴿  :نىڭهللايوقۇرىدىكى ئايهتتىكى 

ھهرىكهتته شهرىئهتنىڭ -مهنىسى تاشقى جهھهتته ۋه تهن بىلهن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىش
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مۇسۇلمان ﴿  :نىڭهللا. يسۇنغۇچى ئايالالرنى كۆرسىتىدۇھۆكۈملىرىگه بويسۇنغۇچى ئهرلهر ۋه بو

 دېگهن سۆزى بولسا تاشقى جهھهتته تهنلىرى بىلهن بويسۇنغان ﴾ ئهرلهر ۋه مۇسۇلمان ئايالالر

شهكسىز ئىشهنگهن ۋه تهسلىم بولغان كىشىلهرنى ، شهرئى ھۆكۈملهرنى دىللىرىدا تهستىق قىلىپ

تاشقى ، هھهتتىكى بويسۇنۇشنى تهستىقلىساچۈنكى قهلبتىكى ئىمان تاشقى ج. كۆرسىتىدۇ

ھهر ئىككىسى . جهھهتتىكى بويسۇنۇش قهلبتىكى ئىماننى تهستىقاليدۇ ۋه تهرجىمه قىلىدۇ

  . بىرىنى ئۆزىگه شهرت قىلىدۇ- بىر

مۇسۇلمان ﴿  :ئابدۇراھمان ئىبنى ناسىر سهئىدى رهھىمهھۇلال بۇ ئايهتنى تهپسىر قىلىپ

تاشقى جهھهتتىكى شهرىئهتنىڭ ھۆكۈملىرىگه بويسۇنغۇچىالرنى  ﴾ ئهرلهر ۋه مۇسۇلمان ئايالالر

، قهلبته ئېتىقاد قىلغۇچىالرنى كۆرسىتىدۇ ﴾ مۇسۇلمان ئهرلهر ۋه مۇسۇلمان ئايالالر﴿ . كۆرسۈتىدۇ

  . دهپ بايان قىلغان

دىن ئىسالم ۋه ئىمان ھهققىده  پهيغهمبهر جىبرىئىل ئهلهيھىسساالمنىڭ ، شۇنىڭدهك

جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم « :لىقى بايان قىلىنغان ھهدىستىمۇ مۇنداق دېيىلگهنسوئال سورىغان

حممد  ال اله اال اهللا‹: جاۋاب بېرىپ پهيغهمبهر دىن ئىسالم ھهققىده سورىغاندا  پهيغهمبهر 

رامىزان روزىسىنى تۇتۇشۇڭ ۋه قادىر ، نامازنى ئوقۇشۇڭ،  دهپ شاھادهت ئېيتىشىڭ›رسول اهللا

. توغرا جاۋاب بهردىڭ: جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم. دېگهن،  قىلىشىڭ ئىسالمدۇربواللىساڭ ھهج

نىڭ هللا، پهرىشتىلهرگه، غاهللا:  پهيغهمبهر ، ئهمدى ئىمان ھهققىده خهۋهر بهرگىن دېگهنده

نىڭ هللاياخشىلىق ۋه يامانلىقنىڭ ، قىيامهت كۈنىگه، نىڭ پهيغهمبهرلىرىگههللا، كىتابلىرىغا

. دهپ جاۋاب بهرگهن، ىدىغانلىقىغا قهتئى ئىشىنىشىڭ ئىماندۇرئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه بول

  . »دهپ تهستىقلىغان، راست ئېيتتىڭ: جىبرىئىل ئهلهيھىسساالم

ئىسالمنى تهن بىلهن ئىجرا قىلىدىغان  پهيغهمبهر ، بۇ ھهدىسكه قارايدىغان بولساق

هللىرى بىلهن ئىماننى ئىچكى قهلبنىڭ ئهم، تاشقى ئهمهللهر بىلهن چۈشهندۈرگهن بولسا

  . چۈشهندۈرگهن

ئارىمىزدىن ! هللائى « : بۇ دۇئاسىمۇ شۇنى كۆرسۈتىدۇنىڭپهيغهمبهر شۇنىڭدهك 

ئارىمىزدىن ، ئۇنى ئىسالم ئۈستىده ياشاشقا نېسىپ قىلغىن، قايسىمىزغا ھاياتلىق بهرسهڭ
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غهمبهر پهي) تىرمىزى(. »ئۇنى ئىمان ئۈستىده ۋاپات قىلدۇرغىن، قايسىمىزنى ۋاپات قىلدۇرساك

 بۇ دۇئادا ئىسالم بىلهن ئىماننىڭ ئارىسىنى روشهن پهرقلهندۈرگهن .  

 ناملىق ئهسىرىده بۇ ھهدىس ئۈستىده توختۇلۇپ مۇنداق »جامىئۇلئۇلۇم«ئىبنى رهجهب 

چۈنكى تهن بىلهن ئىجرا قىلىدىغان ئهمهللهرنى ئىنسان پهقهت ھايات ۋاقتىدىال «: دهيدۇ

   ».دا ئۇنىڭدا قهلبته تهستىق قىلىشتىن باشقا ئىمكانىيهت قالمايدۇئهمما ئۆلۈش ئالدى، قىالاليدۇ

ئۇنىڭدا قهلبته تهستىق قىلىش ئىمكانىيىتىدىن باشقا يهنه شهكسىز ، مهن دهيمهنكى

 بىلهن ئۇچرىشىشقا قىزغىن ئىنتىلىش ۋه ياراتقۇچىغا ياخشى هللا، ئۈمىد قىلىش، ئىشىنىش

ھهممىسى قهلبنىڭ ئهمهللىرى بولۇپ ئۆلۈش ئالدىدىكى بۇ . گۇماندا بولۇش ئىمكانىيهتلىرى بولىدۇ

  . كىشىگه بۇالنىڭ مهنپهئهتى بولىدۇ

تىلى ۋه قولى بىلهن يېتىدىغان ئهزىيهتتىن باشقا « :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

ئادهملهرنى مال ۋه جانلىرىغا قارىتا . مان كىشىدۇرنالرنى ساالمهت قىلغان كىشى مۇسۇلمۇسۇلما

 پهيغهمبهر بۇ ھهدىسته ) تىرمىزى(.» كىشىدۇمۇئمىنهم قىلغان كىشى ئۆزىدىن خاتىرج
ماننى باشقىالرنى تىلى ۋه قولى بىلهن زىيان يهتكۈزۈشتىن ساالمهت قىلىشتهك زاھىرى مۇسۇل

بولسا كىشىلهرنى مال ۋه قارىتا ئۆزىدىن خاتىرجهم نى مۇئمىنئهمما ، ھهرىكهت بىلهن ئىزاھلىدى

چۈنكى خاتىرجهملىك قهلبنىڭ ئهمىلى . ئهمهل بىلهن ئىزاھلىدىقىلىشتىن ئىبارهت ئىچكى 

  . ئهمهلدۇر) ئىچكى(بولۇپ ئۇ باتىنى 

مان ئىكهنلىگىنى قانداق كىشىنىڭ مۇسۇل« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر بۇ ھهقته 

دېگهنده ، نىڭ پهيغهمبىرى ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇرهللا ۋه هللا: بىلهمسىلهر؟ ساھابىالر

لهرنى جانلىرىغا ۋه ماللىرىغا قارىتا ئۆزىدىن خاتىرجهم مۇئمىن: مۇنداق دهيدۇ  پهيغهمبهر

ئۇنىڭدىن ئۆزىنى چهتكه ئالغان كىشى ، يامانلىقنى تاشالپ،  كىشىدۇرمۇئمىنقىلغان كىشى 

  ) ئهھمهد(. » )يهنى ھىجرهت قىلغۇچىدۇر(مۇھاجىردۇر 

،  دهپ شاھادهت ئېيتىش›حممد رسول اهللا ال اله اال اهللا‹ -ئىسالم« :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

نىڭ بهيتىنى تاۋاپ قىلىشتىن هللارامىزان روزىسىنى تۇتۇش ۋه ، زاكات بېرىش، ناماز ئوقۇش

  ) تىرمىزى(. » ئىبارهت بهش ئاساسنىڭ ئۈستىگه قۇرۇلدى
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بۇ ھهدىسته ئىسالمنى تهن بىلهن ئىجرا قىلىنىدىغان تاشقىرى  پهيغهمبهر ، دېمهك

  . هن شهرھىلىدىئهمهللهر بىل

بىزنىڭ ، كىمكى بىز ئوقۇغان نامازنى ئوقۇسا« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

ئهنه شۇ كىشى ،  گۆشىنى يېسهقىبلىمىزنى قىبله قىلسا ۋه بىز بوغۇزلىغان جانلىقالرنىڭ

  ) بۇخارى(. »ماندۇرمۇسۇل

ه ن دهپ ھۆكۈم قىلىنىدىغان ۋمامۇسۇل پهيغهمبهر بۇ ھهدىستىمۇ ، دېمهك

مان بولۇشىنى تهن بىلهن ىغان مۇسۇلماننىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ھوقۇقلىرىدىن بهھرىمهن بولىدمۇسۇل

  . ئىجرا قىلىنىدىغان ئهنه شۇ تاشقىرى ئهمهللهر بىلهن ئىزاھلىدى

سىلهرنىڭ ھېچبىرىڭالر تاكى ئۆزىگه ياخشى « :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر شۇنىڭدهك 

  ) بۇخارى ۋه مۇسىلىم(. » بولمايدۇمۇئمىنى كۆرمىگىچه كۆرگهننى قېرىندىشى ئۈچۈنمۇ ياخش

، سىلهردىن بىرىڭالرغا مهن ئۇنىڭ دادىسىدىن« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

  . » بولمايدۇمۇئمىنئۇ ھهرگىز ، بالىسىدىن ۋه پۈتۈن ئىنسانالردىن سۈيۈملۈكرهك بولمىغىچه

 ھازىرلىغان كىشى ئىماننىڭ شىرىن ئۈچ ئىشنى ئۆزىده«: يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

نىڭ پهيغهمبىرىنى باشقا ھهرقانداق نهرسىدىن هللانى ۋه هللائۇ ، تهمىدىن بهھرىمهن بواللمايدۇ

 ئۈچۈنال ياخشى كۆرۈش ۋه قايتىدىن هللاھهرقانداق بىر كىشى پهقهت ، ئارتۇق ياخشى كۆرۈش

  . » رۈشتىن ئىبارهتكۇفرىغا چۈشۈپ قېلىشنى ئوتقا تاشلىنىشنى يامان كۆرگهندهك يامان كۆ

ئىماننىڭ مهۋجۇت بولىشىنى ۋه ئىماننىڭ شىرىن  پهيغهمبهر يوقۇرىدىكى ھهدىسته 

نىڭ پهيغهمبىرىنى ھهممه نهرسىدىن ئارتۇق هللانى ۋه هللاتهمىدىن بهھرىمهن بولىشىنى پهقهت 

. كۆرۈشكه ۋه كۇفرىغا چۈشۈپ قېلىشتىن ئوتقا تاشلىنىشتىن قورققاندهك قورقۇشقا باغلىدى

ھهر ، بۇكى ياخشى كۆرۈش بىلهن قورقۇش ۋه يامان كۆرۈش بولسا قهلبنىڭ ئهمىلى بولۇپھال

  . ئىككىسى باتىنى ئهمهلدۇر

يهنى (ئۇالرنى « :يهنه ئهنسارالرنى ياخشى كۆرۈش ھهققىده مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

. » كۆرمهيدۇال ياخشى كۆرىدۇ ۋه ئۇالرنى مۇناپىقتىن باشقىسى يامانمۇئمىنپهقهت ) ئهنسارالنى

  ) مۇسلىم(
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ئهمرى ئىبنى ئاس . مان بولدىكىشىلهر مۇسۇل« :يهنه مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر 

كىشىلهر تاشقى جهھهتتىكى ، بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى شۇكى) تىرمىزى(. » بولدىمۇئمىن

ئهمما ئهمرى ئىبنى ئاس بولسا قهلبىدىكى ئېتىقاد ، ئهمهللهر بىلهن ئىسالمنى ئىشقا ئاشۇردى

  . لهن ئىماننى ئىشقا ئاشۇردى دېگهنلىكتۇربى

ا ئوخشاش دىلىدا ئىماننى ئىشقا ئاشۇرغان كىشىنىڭ ئۆز قئهمرى ئىبنى ئاس

ئهمما تاشقى . ئهمىلىيىتىده ئىسالمنى ئىشقا ئاشۇرۇشى زۆرۈر شهرتتۇر ۋه مۇقهررهر نهتىجىدۇر

ىماننى ئىشقا ئاشۇرالىشى جهھهتته ئىسالمنى ئىشقا ئاشۇرغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ دىلىدا ئ

ى ئۈچۈن ھهرقانداق چۈنكى قهلبته مۇناپىقلىق بولۇش ئېھتىماللىقى مهۋجۇت بولغانلىق. ناتايىن

 دهپ مۇئمىنماننىڭ ھهممىسىنى ئهمما مۇسۇل.  دهپ ھېسابالش الزىمماننى مۇسۇلمۇئمىن

  :يدۇتهئاال بىر قىسىم ئهئرابىالر ھهققىده مۇنداق دههللا. ھېسابالش مۇمكىن ئهمهس

 ﴿ ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِميخدا يلَما ونلَمن قُولُوا أَسلَكوا ونمؤت ا قُل لَّمنآم ابرالْأَع قَالَت
يمحر غَفُور ئاً إِنَّ اللَّهيش كُمالمأَع نكُم متللَا ي ولَهسرو وا اللَّهيعطإِن تو ﴾  

ئىمان ) تېخى( ،ئېيتقىنكى) ئۇالرغا(،  دهيدۇ» ئىمان ئېيتتۇق «: ئهئرابىالر﴿ 

ئهگهر ، ئىمان تېخى دىلىڭالرغا كىرمىدى، ئېيتمىدىڭالر ۋه لېكىن سىلهر بويسۇندۇق دهڭالر

 سىلهرنىڭ ئهمهلىڭالردىن ھېچ هللا،  قا ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلساڭالرهللاسىلهر 

،  قىلغۇچىدۇرمهغفىرهتناھايىتى ) لهرگهمۇئمىن(تهن ھهقىقههللا، نهرسىنى كېمهيتىۋهتمهيدۇ

  )  ئايهت- 14ھۇجۇرات (. ﴾ ناھايىتى مېھرىباندۇر) ئۇالرغا(

بىرىگه ئوخشىمايدىغان مهزمۇنغا -قىسقىسى بهزى ئورۇنالردا ئىمان بىلهن ئسىالمنىڭ بىر

 قويۇلغان بىز يوقۇرىدا ئوتتۇرىغا، پاكىتلىرى تېخىمۇ كۆپ بولۇپ- ئىگه ئىكهنلىكىنىڭ دهلىل

  . پاكىتالر بىلهن بولدى قىلىمىز

ئىمان ئاتالغۇسى بىلهن ئىسالم ئاتالغۇسىنىڭ بهزى چاغالردا ئورتاق مهنىگه ئىگه  )2(

بىرىنىڭ مهنىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنىڭ -يهنى ئىككى ئاتالغۇ بىر، ئىكهنلىكىنىڭ

  : پاكىتلىرى- دهلىل

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا
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  ﴾ سالمإِن عند اللَّه الْإِنَّ الدي ﴿

 -19 ئىمران ىئال(. ﴾ دۇر) دىنى( نىڭ نهزىرىده مهقبۇل دىن ئىسالم هللاھهقىقهتهن ﴿ 

  ) ئايهتنىڭ بىرقىسمى

يهنى ئىچكىرى ۋه تاشقىرى ، بۇ ئايهتته تىلغا ئېلىنغان ئىسالم ئىماننىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

تهئاال رازى بولغان دىن پهقهت تاشقىرى هللانكى چۈ. ئهمهللهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

قهلبنىڭ ئهمهللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان ئىسالمدۇر دېيىش ، ئهمهللهرنىال ئۆز ئىچىگه ئېلىپ

  . بۇنداق سۆزنى ھهرقانداق بىر ئهقىل ئىگىسى قىلمايدۇ، ھهرگىزمۇ توغرا ئهمهس

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ سالمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منهإومن يبتغِ غَير الْ ﴿

) يهنى ئۇنىڭ دىنى(ھهرگىز ئۇ ، غهيرىي دىننى تىلهيدىكهن) دىنىدىن(كىمكى ئىسالم ﴿ 

  )  ئايهت-85ئال ئىمران (. ﴾ ئۇ ئاخىرهتته زىيان تارتقۇچىدۇر، قوبۇل قىلىنمايدۇ

، ى ۋه ئىسالمنى ئۇنىڭدىن باشقىنى قوبۇل قىلمايدىغان ئىسالم بولسا ئىماننهللادېمهك 

  . ئىچكى ئهمهل ۋه تاشقى ئهمهللهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىسالمدۇر

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللاشۇنىڭدهك 

﴿  نِنيمؤالْم نا ميهكَانَ ف نا منجرفَأَخ*نيملسالْم نم تيب را غَييها فندجا وفَم  ﴾  

 *چىقىرىۋهتتۇق) سىرتقا(لهرنى مۇئمىنشهھىرىدىكى ) ھاالك بولمىسۇن دهپ لۇتنىڭ(﴿ 
  )  ئايهت-36- 35زارىيات (. ﴾ بىز ئۇ شهھهردىن مۇسۇلمانالردىن پهقهت بىر ئائىلىنىال تاپتۇق

بىر يهنه بىرىنىڭ ،  بىر مهنىده بولۇپمۇئمىنبۇ ئايهتته تىلغا ئېلىنغان مۇسۇلمان بىلهن 

نىڭ دهل ئۆزى مۇئمىنھهردىن چىقىرىۋېلىنغان چۈنكى ئۇ شه، مهنىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان

  . مۇسۇلمان ئىدى

 مۇسۇلمانالرنىڭ قهبرىستانلىقىغا ساالم بىرىش ھهققىده قىلغان سۆزىمۇ نىڭپهيغهمبهر 

مۇسۇلمان ئهرلهر ۋه مۇسۇلمان ،  ئايالالرمۇئمىن ئهرلهر ۋه مۇئمىن« :شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

بىزنىڭ ئارىمىزدىن بۇ قهبرىلهر ! ساالمى بولسۇننىڭ هللائايالالردىن بولغان قهبرى ئهھلىگه 

 خالىسا بىزمۇ هللا!  رهھمهت قىلسۇنهللادۇنياسىغا بۇرۇن كهلگهنلهرگه ۋه كېيىن كهلگۈچىلهرگه 
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ئىمان  قهلبىده ﴾  ئهرلهرمۇئمىن﴿ ته ئېيتىلغان سبۇ ھهدى. »سىلهرگه چوقۇم قوشۇلىمىز

 ﴾ مۇسۇلمان ئهرلهر﴿ شۇنداقال . سىتىدۇكهلتۈرگهن ۋه ئهمهلده مۇسۇلمان بولغان كىشىلهرنى كۆر

. دېگهن سۆزمۇ ئهمهلده مۇسۇلمان بولغان ۋه دىللىرىدا ئىمان كهلتۈگهن كىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ

  . چۈنكى دىلىدا ئىمان بولمىغان مۇسۇلمانغا ساالم قىلىش ۋه رهھمهت تهلهپ قىلىش توغرا ئهمهس

 ›مۇسۇلمانالر‹ بۇ ھهدىستىكى« :دهيدۇئىمام نهۋهۋى مهزكۇر ھهدىسنىڭ ئىزاھاتىدا مۇنداق 

ئۇنىڭغا ساالم بىرىشكه ، چۈنكى مۇسۇلمان مۇناپىق بولۇپ قالسا، لهر كۆزده تۇتۇلغانمۇئمىندىن 

  . » ۋه ئىچ ئاغرىتىپ رهھمهت تىلهشكه بولمايدۇ

 ئابدۇلقهيس ۋهكىللهر ئۆمىكىگه قىلغان سۆزىمۇ بۇنى نىڭپهيغهمبهر شۇنىڭدهك 

: غىال ئىمان كهلتۈرۈشكه بۇيرۇغاندىن كېيىن ئۇالرغاهللائۇالرنى  غهمبهر پهي« :ئىسپاتاليدۇ

نىڭ پهيغهمبىرى هللا ۋه هللا: مهنىسىنى بىلهمسىلهر؟ دېگهنده ئۇالرغىال ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ هللا

ال اله اال ‹غىال ئىمان كهلتۈرۈش هللا:  پهيغهمبهر . دېيىشكهن، ھهممىدىن ئوبدان بىلگۈچىدۇر

رامىزان ، زاكات بېرىشتىن، ناماز ئوقۇشتىن، پ شاھادهت ئېيتىشتىن ده›حممد رسول اهللا اهللا

. »دهپ بايان قىلغان، روزىسىنى تۇتۇشتىن ۋه غهنىمهتتىن بهشتىن بىرىنى بېرىشتىن ئىبارهتتۇر

  ) بۇخارى(

مهزكۇر ھهدىسته ئىماننى ئهمهل بىلهن ئىشقا ئاشىدىغان ئىسالم  پهيغهمبهر دېمهك 

ىماننىڭ بهزى ۋاقىتتا تېخىمۇ كهڭ مهنىده ئىشلىتىلىپ ئىسالمنىڭ بۇ ئ. بىلهن چۈشهندۈرگهن

  . مهزمۇنىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

پهيغهمبهر بىر ئادهم « :ئىمام ئهھمهدنىڭ ئهمرى ئىبنى ئهبهسهدىن رىۋايهت قىلىشىچه

يغهمبهر پهئىسالم دېگهن نېمه؟ دېگهنده ! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى :  قېشىغا كېلىپنىڭ

 :› مۇسۇلمانالرنىڭ سىنىڭ تىلىڭ ۋه قولۇڭدىن ، غا تاپشۇرۇشىڭدىنهللا قهلبىڭنى -ئىسالم

ئىمان دېگهن نېمه؟ دهپ : ئۇ ئادهم.  دهپ جاۋاب بهرگهن›رزىيانغا ئۇچراشتىن ساالمهت بولىشىدۇ

نىڭ هللا، نىڭ كىتابلىرىغاهللا، نىڭ پهرىشتىلىرىگههللا، غاهللا –ئىمان ‹: پهيغهمبهر سورىغاندا 

 دهپ › ئىمان كهلتۈرۈشىڭدىن ئىبارهتتۇرهيغهمبهرلىرىگه ۋه ئۆلگهندىن كېيىن قايتا تىرىلىشكهپ

 پهيغهمبهر ئىماننىڭ قايسىسى ئهڭ ئۇلۇغدۇر؟ دهپ سورىغاندا : ئۇ ئادهم يهنه. جاۋاب بهرگهن
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ھىجرهت دېگهن نېمه؟ دهپ : ئۇ ئادهم.  دېگهن›ئىماننىڭ ئهۋزىلى ھىجرهتتۇر ‹:جاۋاب بىرىپ

ـ يامانلىقتىن قول ئۈزۈشتۇرھى‹: پهيغهمبهر رىغاندا سو ئۇ ئادهم .  دهپ جاۋاب بهرگهن›جرهت 

ھىجرهتنىڭ ئهڭ  ‹: پهيغهمبهر ھىجرهتنىڭ قايسىسى ئهڭ ئۇلۇغدۇر؟ دهپ سورىغاندا : يهنه

  .  دهپ جاۋاب بهرگهن›ئۇلۇغى جىھاد قىلىشتۇر

مىلى ۋه تهننىڭ ئهمىلى بىلهن ئىسالمنى قهلبنىڭ ئه نىڭپهيغهمبهر مهزكۇر ھهدىسته 

شۇنداقال ھىجرهت ۋه ،  دهپ جاۋاب بېرىشى» ئىسالمنىڭ ئهڭ ئۇلۇغى ئىماندۇر« ،ئىزاھلىشى

جىھاد قاتارلىق ئىسالمى ئهمهللهرنى ئىماننىڭ مهزمۇنى ۋه ئهۋزىلى سۈپىتىده بايان قىلىشى بهزى 

ئىسالمنىڭ ئىماننىمۇ ئۆز ئىچىگه  ،ۋاقىتالردا ئىماننىڭ ئىسالمدىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقى

ئالىدىغانلىقى ۋه ئهمهلنىڭ ئىمان ئاتالغۇسىنىڭ ۋه مهزمۇنىنىڭ بىر قىسىمى ئىكهنلىكى ئۈچۈن 

  . ئهڭ كۈچلۈك پاكىتالرنىڭ بىر قىسمىدۇر

. »جهننهتكه پهقهت مۇسۇلمان كىشىال كىرىدۇ« :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر شۇنىڭدهك 

  ) بۇخارى(

 كۆزده مۇئمىن دىن مۇسۇلمان بولغان » مۇسۇلمان كىشى« دىيىلگهن مهزكۇر ھهدىسته

  .  بولۇشتۇرمۇئمىنچۈنكى جهننهتكه كىرىشنىڭ ئهڭ ئالدىنىقى شهرتى . تۇتۇلىدۇ

 ئۆمهر پهيغهمبهر  سهن بېرىپ ! ئى خهتتابنىڭ ئوغلى« :گه مۇنداق دېگهن

. » دهپ جاكارلىغىن! رهلمهيدۇلهردىن باشقىالر جهننهتكه كىمۇئمىن، شۈبھىسىزكى: كىشىلهرگه

  ) مۇسلىم(

سهن ئېتىڭغا ! ىفنىڭ ئوغلىئى ئهۋ« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر يهنه بىر ھهدىسته 

دهپ ! نىڭ باشقىسىغا ھاالل بولمايدۇمۇئمىنجهننهت : ئاندىن كىشىلهرگه، مىنگىن

  ) ئهبۇ داۋۇد(. »جاكارلىغىن

شۇنىڭدهك .  بولغان مۇسۇلماندۇرنمۇئمىجهننهتكه كىرىدىغان مۇسۇلمان ئۇ ، دېمهك

بۇنىڭ ئهكسىچه بولىشى . دۇرمۇئمىنمۇ ئهلۋهتته مۇسۇلمان بولغان مۇئمىنجهننهتكه كىرىدىغان 

  . مۇمكىن ئهمهس
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 ئۇ مۇقهررهر مۇئمىنھهرقانداق بىر ، يوقۇرىدىكى پاكىتالردىن بىز شۇنى تونۇپ يېتىمىزكى

ۆز ئهمىلىيىتى ئارقىلىق قهلبىده ئىمان كهلتۈرگهن چۈنكى قهلبىده ئىمان بار كىشى ئ. مۇسۇلماندۇر

پهيغهمبهر بۇ ھهقته . نهرسىگه بويسۇنۇشى ۋه ئۇنى ئهمىلىيىتى بىلهن تهرجىمه قىلىشى كېرهك

 ئۇ ياخشىالنسا، ئىنساننىڭ تېنىده بىر پارچه گۆش بولۇپ، شۈبھىسىزكى« :مۇنداق دهيدۇ ،

 -بىلىشىڭالر كېرهككى ئۇ. پۈتۈن تهن بۇزۇلىدۇ ،ئهگهر ئۇ بۇزۇلسا. پۈتۈن بهدهن ياخشى بولىدۇ

  ) بۇخارى ۋه مۇسلىم(. » قهلبتۇر

 قهلبنى نىڭپهيغهمبهر « :ئىبنى ھهجهر مهزكۇر ھهدىسنىڭ ئىزاھاتىدا مۇنداق دهيدۇ

، قوماندان ياخشى بولسا، قهلب تهننىڭ قوماندانىدۇر، ئاالھىده تىلغا ئېلىشىدىكى سهۋهب شۇكى

   » .پۇقرامۇ بۇزۇلىدۇ، قوماندان بۇزۇلسا، ۇپۇقرامۇ ياخشى بولىد

ئهمما مۇسۇلماننىڭ مۇناپىق . نىڭ مۇسۇلمان بولىشى تهبىئى ئهھۋالدۇرمۇئمىنھهرقانداق بىر 

. ىشى ناتايىن بولمۇئمىنبولۇپ قېلىش ئېھتىمالى بولغانلىقى ئۈچۈن مۇسۇلماننىڭ ھهممىسىال 

ىڭغا مۇسۇلمانالرنىڭ ھۆكۈملىرى ئۇن، چۈنكى مۇناپىق دۇنيادا مۇسۇلمان ھېسابلىنىپ

الغا خاس ھۆكۈملهر كافىرئۇنىڭغا ،  ھېسابلىنىپكافىرئهمما ئۇ ئاخىرهتته ، تهدبىقالنسىمۇ

 مۇئمىنلېكىن جهننهت بىلهن ھۆكۈم بىرىلگهن ھهرقانداق بىر مۇسۇلماننىڭ چوقۇم . تهدبىقلىنىدۇ

 دېگهن مۇئمىنگهن ئاتالغۇ ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا ئىشلىتىلگهن مۇسۇلمان دې. بولىشى شهرتتۇر

  . مهنىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ

بىز مۇسۇلمانالر تهرهپتىن «ياكى…»مۇسۇلمانالر جهننهت ئهھلىدۇر« :مهسىلهن

بۇ چاغدا مۇسۇلمان دېگهن ، دېگهندهك سۆزلهر ئېيتىلسا… ﴾ ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ ئورنى جهننهتته

 بولمىغان مۇئمىنچۈنكى جهننهتكه . غان بولىدۇ دېگهن مهنىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالمۇئمىنسۆز 

نىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان كهڭ مهنىدىكى مۇسۇلمان بولمىغان كىشى ھهرگىز مۇئمىنياكى 

  . كىرهلمهيدۇ
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  ئىمانغا ۋه ئىماننىڭ چۈشهندۈرلىشىگه ئائىت بىر قانچه

  مهسىلىلهر ۋه ئهسكهرتمىلهر

تىلى ، لدا تونۇش ياكى دىلدا تهستىقالشدى«  قىسمهن ئالىمالر ئىماننى:بىرىنچى مهسىله

.  دهپ ئىزاھالپ كهلدى» بىلهن ئىقرار قىلىش ۋه ئىسالمنىڭ ئاساسى قىسىملىرىغا ئهمهل قىلىش

. بىزنىڭ قارىشىمىزچه بۇنداق چۈشهندۈرۈش ئىماننىڭ مهزمۇنىنى تولۇق ئىپادىلهپ بېرهلمهيدۇ

لبنىڭ ئهمهللىرىنىڭ پهقهتال بىر تۈرى  قه» دىلدا تهستىق قىلىش« ياكى » دىلدا تونۇش«چۈنكى 

، تهستىق قىلىش- ھالبۇكى ئىمان. قهلبنىڭ باشقا ئهمهللىرىنى ئۆز ئىچىگه ئااللمايدۇ، بولۇپ

قاتارلىق … مهمنۇن بولۇش، بويسۇنۇش، باش ئېگىش، بىلىش، قورقۇش، نهپرهت، مۇھهببهت

  . هرت قىلىدۇقهلبنىڭ ئهمهللىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئېلىشىنى ئۆزىگه ش

 دېگهن سۆز ئىمان ئاتالغۇسىنىڭ ئاستىدىكى قهلب »دىلدا تهستىق قىلىش«شۇنىڭ ئۈچۈن 

. مهزمۇنالرنى تولۇق ئىپادىلهپ بېرهلمهيدۇئهمهللىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان 

 ، دېگهن سۆزنى ئىشلهتكهنده»دىلدا ئېتىقاد قىلىش« :بىز يوقۇرىدا بايان قىلغاندهك، ئهكسىچه

چۈنكى ئېتىقاد قهلبنىڭ . ئۇ قهلبنىڭ ئهمهللىرىنىڭ ھهممىسىنى تولۇق ئىپادىلهپ بېرىدۇ

  . ئهمهللىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ

 دېگهن سۆزمۇ ئىماننىڭ »ئىسالمنىڭ ئاساسى قىسىملىرىغا ئهمهل قىلىش«شۇنىڭدهك 

ھهممىسىنى تولۇق ئىپادىلهپ مۇھىم مهزمۇنلىرىنىڭ بىرى بولغان تاشقىرى ئهمهللهرنىڭ 

 ئىشلهتكهنده ئۇ تهن بىلهن ئىجرا »تهن بىلهن ئهمهل قىلىش«ئهكسىچه . بېرهلمهيدۇ

ئۇ ئىسالمنىڭ ئاساسى . ئىبادهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ- قىلىنىدىغان تائهت

شقا ئوخشاش ھهتتا يولدىكى ئهزىيهتلهرنى يىراقالشتۇرۇ، قىسىملىرىغا ئهمهل قىلىشنىال ئهمهس

  . ئىسالمنىڭ كىچىك تهلهپلىرىگه ئهمهل قىلىشنىمۇ تولۇق ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئوقۇرمهن قېرىنداشلىرىمىز ئهھلى سۈننهۋهلجامائهنىڭ ئىمان ھهققىدىكى ، شۇنىڭ ئۈچۈن

چۈشهندۈرۈشلىرىگه ئوخشاش بولمىغان يوقۇرقىدهك چۈشهندۈرۈشلهردىكى ئىنچىكه پهرقلهرگه 

  . ىلىشلىرى كېرهكئاالھىده دىققهت ق
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 دهپ »سۆز ۋه ئهمهل، ئېتىقاد« ئهھلى سۈننهۋهلجامائهنىڭ ئىماننى :ئىككىنچى مهسىله

سۆز بىلهن ۋه ئهمهل ، چۈشهندۈرۈشىنى ئېتراپ قىلغانلىق شۈبھىسىزكى كۇفرىنىڭمۇ ئېتىقاد بىلهن

 ئهھلى ئهمما. بىلهن ياكى مۇشۇالردىن بىرى بىلهن بولىدىغانلىقىنى ئېتراپ قىلغانلىقتۇر

سۈننهۋهلجامائهنىڭ ئىمان ھهققىدىكى بىر تونۇشتۇرۇشىنى پهقهت نهزهرىيه جهھهتتىنال قوبۇل 

بۇ قائىدىنى ئهمىلىيهتكه قىلغان ۋه ئېغىزىدىن چۈشۈرمهيدىغان بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ 

شهيئىلهرگه ۋه ھادىسىلهرگه ھۆكۈم ، مۇئهييهن شهخسلهرگه، كونكىرتالشتۇرۇش، تهدبىقالش

لىقنى پهقهت دىلدا ئىنكار قىلىش بىلهنال چهكلهپ قويىۋاتقانلىقىنى كافىرجهھهتلهرده قىلىش 

ئۆزىگه ۋه ئۆز ئېغىزىدىكى ئىماننىڭ چۈشهندۈرلىشىگه ، بۇ خىل كىشىلهر بىرىنچىدىن. كۆرىسىز

ئۇ ئۆزىنى ئهھلى سۈننهۋهلجامائه دهپ دهۋا ، ئىككىنچىدىن. زىت يول تۇتقان كىشىلهردۇر

ىلىيهتته ئهھلى سۈننهۋهلجامائهنىڭ ئىمان ۋه كۇفرى مهسىلىلىرىدىكى ئهقىدىسىگه ئهم، قىلسىمۇ

ئۇالر مۇشۇ ئهقىدىسى بىلهن ، ئۈچىنچىدىن. ۋه مهنھىجىگه قارشى يول تۇتقان كىشىدۇر

 ۋه مۇرجىئىالر بىلهن بىرلىشىپ قالغان ھهمده ئهھلى سۈننهۋهلجامائهنىڭ ئىمان ۋه مىيهھۈج

لىرىگه قارىغاندا مۇرجىئىالرنىڭ بۇ ھهقتىكى ئهقىدىلىرىگه تېخىمۇ كۇفرى ھهققىدىكى ئهقىدى

  . يېقىن بولغان كىشىلهردۇر

 دېسه توغرا بوالمدۇ؟ مۇئمىنمهن :  بىر ئادهم ئۆزىگه گۇۋاھلىق بېرىپ:ئۈچىنچى مهسىله

   دېيىشى كېرهكمۇ؟ مۇئمىنمهن ،  خالىساهللا: قىلىپ)  خالىسا دېيىشهللايهنى (ياكى ئىستىنا 

 ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرگهنده ئۆزىنىڭ مۇئمىنئۇ ئادهم ئۆزىنىڭ : هنكىمهن دهيم

ئۇ چاغدا ئىستىنا قىلماستىن ، قهلبىدىكى ئىماننىڭ شهكسىز ئىكهنلىگىنى نهزهرده تۇتقان بولسا

چۈنكى بۇنداق چاغدا ئىستىنا .  دېيىشى كېرهكمۇئمىنمهن )  خالىسا دېمهستىنهللايهنى (

ئهمما ئۇ ئادهم . سكىن ئىشهنچه قىاللمىغانلىقنى ئىپادىلهپ قويىدۇقىلىش دىلدىكى ئىمانغا كه

نىڭ ئاقىۋىتى جهننهت بولىدىغانلىقى مۇئمىن ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بهرگهنده نىئۆزىنىڭ مۆئم

ئۇ ، لىگىنى نهزهرده تۇتقان بولسامۇئمىنئۈچۈن ئۆزىنىڭ قىيامهت كۈنى جهننهتكه كىرىدىغان 

نىڭ هللاچۈنكى .  دېيىشى الزىممۇئمىنمهن ،  خالىساهللايهنى ، لىشىچاغدا ئۇ چوقۇم ئىستىنا قى

) ئايهت ياكى ھهدىس(شهرئى نهس ، ئالدىدا ئۆزىنى ئاقالش يۈز بېرىپ قالماسلىقى ئۈچۈن
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بولمىغان ئهھۋالدا بىر ئادهمنىڭ قىيامهتتىكى تهقدىرىگه جهننهت بىلهن ھۆكۈم قىلىشقا قهتئى 

اپاتى بىلهن ۋهھىي ئۈزۈلۈپ قالغاندىن كېيىن مۇئهييهن  ۋنىڭپهيغهمبهر ھالبۇكى . بولمايدۇ

  . بىر كىشىنىڭ جهننهت ئهھلى ئىكهنلىگىنى ئىسپاتاليدىغان شهرئى پاكىت يوق

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى﴿ 

 تهقۋادار بولغان ئادهمنى هللا، )الر ئاقلىماڭىيهن(سىلهر ئۆزهڭالرنى پاك ھېسابلىماڭالر ﴿ 

  )  ئايهت- 32نهجىم (. ﴾ ئوبدان بىلىدۇ

 قهبرىستانلىقتا مۇسۇلمانالردىن بولغان ئۆلۈكلهرگه قىلغان ۋه قىلىشقا نىڭپهيغهمبهر 

بىزمۇ چوقۇم سىلهرنىڭ ،  خالىساهللا« :بۇيرۇغان سۆزلىرى ئىچىده مۇنداق بىر جۈمله سۆز بار

بىزمۇ جهننهتته سىلهرگه ،  خالىساهللا: بۇ سۆزنىڭ مهنىسى) مۇسلىم(. » ئاراڭالرغا قوشۇلىمىز

، بۇ سۆز ئۇالرنىڭ ئاخىرهتتىكى تهقدىرىگه ئاالقىدار بولغانلىقى ئۈچۈن. دېگهنلىكتۇر، قوشۇلىمىز

  .  دهپ ئىستىنا قىلغان»  خالىساهللا« پهيغهمبهر 

بۇ دهرهخ ئاستىدا ،  خالىساهللا« : تۆۋهندىكى بۇ سۆزىمۇ شۇنى كۆرسىتىدۇنىڭپهيغهمبهر 

  ) مۇسلىم(. » بهيئهت قىلغان كىشىلهرنىڭ ھېچبىر دوزاخقا كىرمهيدۇ

مهن قىيامهت كۈنى ئۈممىتىمگه « : مۇنۇ سۆزىمۇ شۇنى كۆرسىتىدۇنىڭپهيغهمبهر 

زاپاس ساقالپ )  ئىجابهت قىلىشقا ۋهده قىلغان دۇئاهللايهن (دۇئايىمنى ، شاپائهت قىلىش ئۈچۈن

 خالىسا هللا كهلتۈرمىگهن ھالدا ئۆلۈپ كهتكهن كىشلهر شېرىكغا هللاىدىن ئۈممىتىم ئىچ. قويدۇم

دىن باشقا  پهيغهمبهر ، دېمهك) مۇسلىم(. » چوقۇم ئېرىشهلهيدۇ) يهنى شاپائىتىمگه(ئۇنىڭغا 

. ئۆزىنىڭ كهلگۈسى ھهققىده ھېچنىمىنى بىلمهيدىغان تېخىمۇ ئىستىنا قىلىشلىرى تېخىمۇ زۆرۈر

قىۋىتى ھهققىده ئىستىنا قىلماستىن كهسكىن گهپ قىلىشى چوڭ ئۆزىنىڭ مۇئهييهن بىر ئا

  . خاتالىقتۇر

چۈنكى ئهمهل . ئهمهل ئۈچۈن ئىستىنا قىلىشمۇ شهرىئهتته يولغا قويۇلغان، شۇنىڭدهك

 خالىسا مهن هللا: شۇڭا. ئىماننىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ ئىنسان ئۆلگهنگه قهدهر ئهمهل توختىمايدۇ

يهنى كهلگۈسىده قىلىدىغان ، ئهمهلنى كۆزده تۇتقان بولسا دېگهن سۆزنى قىلىشتا مۇئمىن
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بهلكى ، ئهمهللهرنى نهزهرده تۇتقان بولسا ئۇنىڭ ئىستىنا قىلىشى توغرا بولۇپال قالماستىن

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا. ۋاجىپتۇر

  ﴾ إِلَّا أَن يشاَء اللَّه ولَا تقُولَن لشيٍء إِني فَاعلٌ ذَلك غَداً﴿ 

خۇدا ‹،  دېمهي›ئهته ئۇ ئىشنى چوقۇم قىلىمهن‹، سهن بىر ئىشنى قىلماقچى بولساڭ﴿ 

  )  ئايهت- 24كهھف (. ﴾  دېگهن سۆزنى قوشۇپ دېگىن›خالىسا

  . ئىبادهتلهرمۇ ئىمان دهپ ئاتىلىدىغانلىقى ھهققىده باشتا توختالغانىدۇق-ھالبۇكى تائهت

پهيغهمبهر ئهنسارالردىن بىر كىشى : شچهبۇخارى رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته بايان قىلىنى

  پهيغهمبهر ناماز ئوقۇغان ئورۇننى نامازگاھ قىلىۋېلىش ئۈچۈن  نى ئۆيىده ناماز ئوقۇپ

دهپ جاۋاب  ، خالىسا پات ئارىدا شۇنداق قىلىمهنهللا:  پهيغهمبهر بېرىشكه تهكلىپ قىلغاندا 

  . بهرگهن

: دىن ئىبارهت ئهمهسمۇ؟ دېگهنده ئۇ ئادهمئىمان سۆز ۋه ئهمهل: ئىمام ئهھمهد بىر كىشىگه

بىز ئىماننىڭ شهرتى بولغان سۆزنى كهلتۈرۈپ : ئىمام ئهھمهد. دهپ جاۋاب بهرگهن! شۇنداق

ئۇنداقتا ئهمهلنى : ئىمام ئهھمهد. دهپ جاۋاب بهرگهن! شۇنداق: ئۇ كىشى، بولدۇقمۇ؟ دېگهنده

 هللائۇنداقتا : ئىمام ئهھمهد. بهرگهندهپ جاۋاب ! ياق: ئورۇنداپ بولدۇقمۇ؟ دېگهنده ئۇ كىشى

  .  دېگهن كىشىنى نېمىشقا ئهيىبلهيسهن؟ دېگهنمۇئمىنمهن ، خالىسا

ئىستىنانى تهرك : مهن ئابدۇراھمان ئىبنى مهھدىنىڭ« :ئىمام ئهھمهد يهنه مۇنداق دېگهن

مۇرجىئىلىكنىڭ بىرىنچى )  خالىسا دېگهننى قوشماسلىقهللا دېگهنده مۇئمىنيهنى مهن (ئېتىش 

   » .هلگىسىدۇرب

ئهگهر ئىمان مۇرجىئىالر ئېيتقاندهك سۆزدىنال ئىبارهت « :ئىمام ئهھمهد يهنه مۇنداق دهيدۇ

 دېيىش تولىمۇ قهبىھ مۇئمىن خالىسا مهن هللائۇنداقتا ، ئهمهل بىلهن مۇناسىۋىتى بولمىسا، بولۇپ

لېكىن ئهمهل ئىماننىڭ  دېگهنلىك ئهمهسمۇ؟ ﴾ ال اله اال اهللا﴿   خالىسا هللا: بولمامدۇ؟ بۇ دېگهنلىك

ئىماننىڭ مهزمۇنى بولغان ۋه تېخى )  خالىسا دېيىشهللايهنى (جۈملىسىدىن بولغاچقا ئىستىنا 

   » .قىلىش ئالدىدا تۇرغان ئهمهلگه قارىتىلغان
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 ۋه ئىمان ئۈستىده ئۆلدى دهپ گۇۋاھلىق مۇئمىنمۇئهييهت بىر كىشىنى  :تۆتىنچى مهسىله

  بېرىش توغرىمۇ؟ 

 ۋه ئىمان ئۈستىده ۋاپات مۇئمىنىشىنى شهرئى پاكىت بولمىغان ئهھۋالدا مۇئهييهن بىر ك

، چۈنكى ئىماننىڭ ئورنى قهلب بولۇپ. بولغان دهپ كهسكىن گۇۋاھلىق بېرىش توغرا ئهمهس

  . دىن ئۆزگه ھېچقانداق كىشى بىلمهيدۇهللاقهلبلهردىكى نهرسىنى غهيىبلهرنى بىلگۈچى 

 ۋه ئىمان ئۈستىده ئۆلدى دهپ گۇۋاھلىق ئمىنمۇمۇئهييهت بىر كىشىنى كهسكىن قىلىپ 

شۇ كىشى ھهققىده نازىل بولغان ئايهت (بېرىشكه بولمىغانغا ئوخشاشال مۇئهييهن بىر كىشىنى 

بۇنداق . جهننهت ئهھلى دهپ گۇۋاھلىق بېرىشمۇ توغرا ئهمهس) ياكى ھهدىس بولمىغان ئهھۋالدا

  . شىنى ئاساسسىز ئاقلىغانلىق بولىدۇ ھهققىده قاپ يۈرهكلىك قىلغانلىق ۋه شۇ كىهللادېيىش 

ئهگهر مۇئهييهت بىر كىشى ھهققىده گهپ قىلىش زۆرۈر بولسا ئۇنداقتا چوقۇم ئىستىنا 

 دهپ مۇئمىنبىز ئۇنى « :مهسىلهن. قىلىشىمىز ۋه جهزىملهشتۈرۈپ گهپ قىلماسلىقىمىز كېرهك

 مۇئمىن ئۇنىڭ بىز،  خالىساهللا«،  » نىڭ ئالدىدا ئاقلىماقچى ئهمهسمىزهللا، ئوياليمىز

 خالىسا هللابۇ كىشى « ۋه ياكى » بولىشىنى ۋه جهننهت ئهھلىدىن بولىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

  . دېگهندهك سۆزلهرنى ئىشلىتىشىمىز الزىم… »  ئىدىمۇئمىن

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللابۇ ھهقته 

  ﴾ فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى﴿ 

نهجىم  (﴾  تهقۋادار بولغان ئادهمنى ئوبدان بىلىدۇهللا، ھېسابلىماڭالرئۆزۈڭالرنى پاك ﴿ 

  . )  ئايهتنىڭ بىرقىسمى-32

  :تهئاال يهنه مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ أَلَم تر إِلَى الَّذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللّه يزكِّي من يشاُء والَ يظْلَمونَ فَتيالً ﴿

يهنى ئۆزلىرىنى تهقۋادارلىق بىلهن (يدىغانالر ئۆزلىرىنى پاك دهپ قارا﴿ 

يهنى ئىش ئۇالرنىڭ دېگىنىدهك (نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇنداق ئهمهس ) مهدھىيىلهيدىغانالرنى

نىسا  (﴾ ئۇالرغا قىلچىلىكمۇ زۇلۇم قىلىنمايدۇ،  خالىغان بهندىسىنى پاك قىلىدۇهللا، )ئهمهس

  )  ئايهت-49



 - 160 -

 :مۇنداق دهيدۇ پهيغهمبهر ھهدىسته دىن رىۋايهت قىلىنغان بىر  پهيغهمبهر 

مهن پاالنىنى : ئۇنداقتا، سىلهردىن بىرىڭالر قېرىندىشىنى زادى ماختىمىسا بولمايدىغان بولسا«

غا ھېچكىمنى ئاقالپ بهرمهكچى هللا. دهپ ئوياليمهن) ھهقىقهتهن شۇنداق كۆرگهن بولسا(مۇنداق 

  ) مۇسلىم(. » !دېسۇن، ئهمهسمهن

سىلهردىن بىرىڭالر قېرىندىشىنى چوقۇم ماختىماقچى « :تىلىشىچه بىر رىۋايهتته ئېهيهن

نىڭ هللا.  ئالغۇچىدۇرهللائۇنىڭ ھېسابىنى . پاالنىنى مۇنداق دهپ ئوياليمهن: ئۇنداقتا، بولسا

ھهقىقهتهن شۇنداقلىقىنى بىلگهن (مۇنداق ، ئۇنى مهن مۇنداق. ئالدىدا ھېچكىمنى ئاقلىمايمهن

  ) مۇسلىم( .» !دېسۇن، دهپ ئوياليمهن) بولسا

مهزكۇر ھهدىسلهرده قېرىندىشىنىڭ دۇنيالىق ئىشلىرىدىن بىلىدىغانلىرى ، مهن دهيمهنكى

ھهققىده گهپ قىلىش زۆرۈر بولغاندا قانداق گهپ قىلىش ھهققىده ئهنه شۇنداق يوليورۇقالر 

دىن باشقا ھېچكىم هللا، ئۇنداقتا ئۇنىڭ ئاخىرهت ھاياتىغا ئالقىدار بولغان، بېرىلگهن بولسا

چوقۇم ، ىلمهيدىغان ئهھۋالى ھهققىده گهپ قىلىشقا توغرا كهلگهنده تېخىمۇ ئېھتىياتچان بولۇشب

  . قىلىش زۆرۈرئىستىنانى ۋه ئۈمىد سۆزلىرىنى قوشۇمچه 

قىبله ئهھلىدىن بولغان مۇئهييهن بىر كىشىنىڭ ئاخىرهتتىكى مهنزىلى ئۈستىده كهسكىن 

ئهلۋهتته قۇرئان نازىل . هقىدىسىنىڭ بىر قىسمىدۇرگۇۋاھلىق بهرمهسلىك ئهھلى سۈننهۋهلجامائه ئ

بولىۋاتقان دهۋرده ئايهت ئارقىلىق ياكى پهيغهمبهر ئهلهيھىسسامنىڭ تىلى ئارقىلىق روشهن 

لېكىن پهيغهمبهر ئهلهيھىسسامنىڭ ۋاپاتىدىن ، ئىسپاتالنغان كىشلهر بۇنىڭ سىرتىدا بولسىمۇ

قىبلىدىن بولغان مۇئهييهن بىر كىشىنىڭ كېيىن ۋهھى ئۈزۈلۈپ قالغانلىقى ئۈچۈن ئهھلى 

  . ئاخىرهتتىكى ئهھۋالىنى ئىسپاتالپ بېرىدىغان ھېچقانداق شهرئى دهلىل يوق

لېكىن مۇئهييهن بىر كىشىگه ئۇنىڭ مۇسۇلمانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ئهمهللىرىگه قاراپ 

كىمكى بىز « :ۇپهيغهمبهر ئهلهيھىسسام مۇنداق دهيد. مۇسۇلمان دهپ گۇۋاھلىق بېرىش توغرىدۇر

بىزنىڭ قىبلىمىزنى قىبله دهپ تونۇسا ۋه بىز بوغۇزلىغان ھايۋانالرنىڭ ، ئوقۇغان نامازنى ئوقۇسا

بىز ، يهنى شۇنداق كىشى مۇسۇلمان ھېسابلىنىپ. » گۆشىنى يىسه ئهنه شۇ كىشى مۇسۇلماندۇر

  . ئۇنىڭغا مۇسۇلمان دهپ ھۆكۈم قىلىمىز ۋه گۇۋاھلىق بېرىمىز
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 ياكى ئهھلى جهننىتى دهپ مۇئمىن مۇئهييهن بىر كىشى ھهققىده :هبهشىنچى مهسىل

 ھهققىده ئازاب بىلهن ۋه دوزاخ كافىرمۇئهييهت بىر ، گۇۋاھلىق بېرىشكه بولمىغىنىغا ئوخشاش

  بىلهن گۇۋاھلىق بېرىشكه بولمامدۇ؟ 

رىدۇ  ھايات ۋاقتىدا ئۇنىڭغا كهسكىن قىلىپ دوزاخقا كىكافىرمۇئهييهن بىر ، مهن دهيمهنكى

چۈنكى ئۇنىڭ ھىدايهت تېپىش ۋه ئىسالمغا قايتىش . دهپ ئېيتىش قهتئى توغرا ئهمهس

ئۇنىڭ ئاخىرهتتىكى كهلگۈسى ھهققىده ، ئېھتىمالى ھهرۋاقىت مهۋجۇت بولغانلىقى ئۈچۈن

كىمكى قاپ يۈرهكلىك قىلىپ ھايات ياشاۋاتقان . كهسكىن گهپ قىلىش تولىمۇ خهتهرلىكتۇر

ئهھلى دوزىخى ، ى ئۇنىڭ ھاياتى ئاخىرالشقاندىكى ئهھۋالىنى بىلمهي تۇرۇپنكافىرمۇئهييهن بىر 

ئۆزى ئۈچۈن ، ا تىل سۇنۇشقا جۈرئهت قىلغانقهللائۇ بىلىمسىزلىك بىلهن ، دهپ ھۆكۈم قىلسا

سېنىڭ تهۋبهڭ قوبۇل : غاكافىرئۇ گويا شۇ . زۆرۈر بولمىغان ئىشالرغا ئارىالشقان بولىدۇ

ئىمان دهرۋازىسى سهن ئۈچۈن . تېپىشىڭ مۇمكىن ئهمهسسېنىڭ ھىدايهت . قىلىنمايدۇ

دىنىنى ۋه ، ساڭا دوزاخقا كىرىشتىن باشقا يول يوق دېگهن بىلهن ئوخشاش بولۇپ. تاقالغان

ئاخىرهتلىكىنى ئويۇن ھېساباليدىغان كىشىلهردىن باشقا ھېچكىم بۇنداق سۆزنى قىلىشقا جۈرئهت 

  . قىاللمايدۇ

بىز ئۇنىڭغا دوزاخ ،  ئۈستىده ئۆلگهن بولساشېرىكفرى ۋه  كۇكافىرئهمما مۇئهييهن بىر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسسام . ئهھلى دهپ گۇۋاھلىق بېرىمىز ۋه ئۇنىڭغا دوزاخ بىلهن بېشارهت بېرىمىز

سهن « : پېتى ئۆلۈپ كهتكهن دادىسى ھهققىده سورىغان بىر ئهئرابىغا مۇنداق دېگهنكافىر

 » ئۇنىڭغا دوزاخ بىلهن خهۋهر بهرگىن، ىدىن ئۆتسهڭنىڭ قهبرىسى قېشكافىرھهرقانداق بىر 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسسام ماڭا تولىمۇ مۇشهققهتلىك بىر ۋهزىپىنى : ھېلىقى ئهھرابى مۇنداق دهيدۇ

ئۇنىڭغا دوزاخ بىلهن ، نىڭ قهبرىسى قېشىدىن ئۆتسهمالكافىرمهن ھهرقانداق بىر . تاپىلىغانىدى

  . بېشارهت بېرهتتىم

چۈنكى كۇفرى .  ھهققىده قاپ يۈرهكلىك قىلغانلىق بولمايدۇهللارگىزمۇ ئهلۋهتته بۇ ھه

، نىڭ ئالدىدا پهقهت بىرال ھۆكۈم بار ۋه بىرال ئاقىۋهت بارهللا ئۈچۈن كافىرئۈستىده ئۆلۈپ كهتكهن 

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا. بۇ بولسىمۇ دوزاختۇر
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  ﴾ دونَ ذَلك لمن يشاُءإِنَّ اللّه الَ يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما  ﴿

خالىغان ،  قىلمايدۇمهغفىرهت قا شېرىك كهلتۈرۈش گۇناھىنى هللا ھهقىقهتهن هللا﴿ 

،  قا شېرىك كهلتۈرىدىكهنهللاكىمكى .  قىلىدۇمهغفىرهتئادهمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى 

  )  ئايهت-48نىسا (. ﴾ چوڭ گۇناھ قىلغان بولىدۇ

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

﴿ ن يما ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كلَئفَأُو ركَاف وهو تمفَي ينِهن دع نكُمم ددتر
  ﴾ واآلخرة وأُولَـئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ

ئۇنىڭ ئهمهللىرى دۇنيا ۋه ،  پېتى ئۆلسهكافىرسىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ ﴿ 

ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ ، بۇنداق ئادهملهر ئهھلى دوزاختۇر. خىرهتته بىكار بولۇپ كېتىدۇئا

  )  ئايهتنىڭ بىرقىسمى-217بهقهره (. ﴾ قالغۇچىالردۇر

  :تهئاال مۇنداق دهيدۇهللا

  ﴾ لَّه لَهمإِنَّ الَّذين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّه ثُم ماتوا وهم كُفَّار فَلَن يغفر ال ﴿

 كافىرئاندىن ،  نىڭ يولىدىن توسقانالرهللا) كىشىلهرنى( بولغان ۋه كافىر، شۈبھىسىزكى﴿ 

  )  ئايهت-34مۇھهممهد (. ﴾  قىلمايدۇمهغفىرهت ھهرگىز هللاپىتى ئۆلگهنلهرنى 

 پېتى كافىرالرنىڭ ئازاپقا ھهقلىق بولىشى ئۇالرنىڭ كافىردېمهك مهزكۇر ئايهتلهرده 

  . هن باغالنغانئۆلگهنلىكى بىل

نىڭ ئالدىدىكى ھۆكمى ۋه ئاقىۋىتى پهقهت بىرال هللا پېتى ئۆلگهنلهرنىڭ كافىرشۇنىڭ ئۈچۈن 

  . بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا دوزاخ بىلهن ھۆكۈم قىلىش خاتالىق بولمايدۇ

نىڭ ئىلمىده مۇسۇلمانلىق ھالىتىده هللا كافىرئهگهر بىز دوزاخ بىلهن بېشارهت بهرگهن 

 پېتى ئۆلۈپ كهتتى دهپ قارىغان كىشى كافىرهھلىدىن بولسىچۇ؟ يهنى بىز جهننهت ئ، ئۆلۈپ

لىگىنى مۇئمىنئۇنىڭ ، شهرىئهت يول قويغان مهلۇم سهۋهبلهر بىلهن ئىماننى يوشۇرۇپ كهلگهن

  : ھېچكىم بىلمهيدىغان كىشى بولۇپ قالسىچۇ؟ دېگهن سوئال ئوتتۇرىغا قويۇلسا

قا ۋه ئۆلگۈچىده دپ ھۆكۈم قىلىش توغرا ئىجتىھا دهكافىرئهگهر ئۇنىڭغا ، مهن دهيمهنكى

نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىش هللا ۋه هللا روشهن ئاالمهتلهرگه ئاساسالنغان ھهمده كۆرۈلگهن
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بۇ ھۆكۈمنى ، ئۇنداقتا بۇ ھۆكۈم خاتا بولۇپ قالغان تهقدىردىمۇ، مهقسهت قىلىنغان بولسا

يهنه بىر جهھهتتىن بۇ ھۆكۈم . ىرهت قىلىنىدۇئۇنىڭ خاتالىغى مهغف. چىقارغۇچىغا گۇناھ بولمايدۇ

چۈنكى قىيامهت . نىڭ ئالدىدىكى تهقدىرىگه ھېچقانداق تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇهللائۆلگۈچىنىڭ 

نىڭ ئىلمىده هللاشۇڭا كىمكى . غا خاستۇرهللاكۈنىده ھۆكۈم ھهممىدىن ئۈستۈن ۋه ھهممىگه قادىر 

ر يۈزىدىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسى پۈتۈن يه،  بولۇپ جهننهت ئهھلىدىن بولغان بولسامۇئمىن

ئۇنىڭغا قىلچه زىيان ،  ۋه دوزاخ ئهھلى دهپ ھۆكۈم قىلغان تهقدىردىمۇكافىريېغىلىپ ئۇنىڭغا 

  . نىڭ رهھمىتىنى توسۇپ قااللمايدۇهللايهتكۈزهلمهيدۇ ۋه ئۇنىڭدىن 
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  سۈپهتلهر-ئىسىم-6
  

ۆڭلىگه يېقىن تۇيۇلىدىغان بهرىكهتلىك لهرنىڭ كمۆئمىن، شىرىن، گۈزهل، كاتتابۈيۈك ئهڭ 

سۈپهتلىرى بىلهن ياراتقۇچى ئۆزىنى -مۇشۇ ئىسىم. سۈپهتلىرىنى بىلىش- ئىسىمنىڭ هللا-ئېلىم

 - گۈزهل ئىسىمنىڭ هللا. بهندىلهر ياراتقۇچىسىنى تونىيااليدۇ. بهندىلهرگه تونۇشتۇرىدۇ

سۈپهتنى  -  ئىسىمئىنسان مۇشۇ. بواللمايدۇھېچبىرى شېرىك سۈپهتلىرىگه مهخلۇقالردىن 

دىن هللا، بويسۇنىدۇ، دۇىكۆرياخشى ، قولچىلىق قىلىدۇقا هللا، بىلگىنىده ئىمانى زىياده بولۇپ

. ھهمده مۇشۇنداق رهببىگه ئىمان كهلتۈرگهنلىكىدىن خۇشال بوالاليدۇ، قورقۇپ ئۇلۇغاليدۇ

ئهخالقى ، سۈپهتلىرىنى قانچه كۆپ بىلسه ئىمانى شۇنچه زىياده بولىدۇ - ئىسىمنىڭ هللائىنسان 

سۈپهتلىرىنى تونۇغان - ئىسىمنىڭ هللا. مۇكهممهللىشىدۇتېخىمۇ ئىبادىتى ، گۈزهللىشىپتېخىمۇ 

كىشىلهرنىڭ (. مۇكهممهل رهۋىشته ئىبادهت قىالاليدۇ، دهپ ئېتىقاد قىلىپنى يېگانه هللاكىشى 

  ).ئهڭ تونۇيدىغىنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمدۇرنى هللائىچىده 

ئېلىمگه ۋه مۇشۇ بۈيۈك دهرىجىدىكى پهرقى مۇشۇ ، رۇنئو، ئىمان، بهندىلهرنىڭ ئېلىم

نىڭ هللاشۇنچىلىك ئۆگهنسه مۇشۇ ئېلىمدىن قانچىلىك ، ئىلىمدىكى ئىقتىدارىغا قاراپ ئايرىلىدۇ

، روھىيىتى، نىڭ ئىمانىمۆئمىنئېلىم بۈيۈك بۇ سهۋهبتىن شۇ . ئېرىشىدۇئېھسانىغا 

يهتته قات ئاسمان ۋه ، ىق مهخلۇقاتبارل. پائالىيىتى ۋه ھاياتىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ-ئىش

تاكى قىيامهتكىچه بولىدىغان ھهربىر ھادىسه ، زېمىندىكىلهرۋه زېمىن يهتته قات ، ئاسماندىكىلهر

 :مهسىلهن. سۈپهتلىرىنىڭ تهسىرى ۋه تهلهپلىرىدىندۇر - ئىسىمنىڭ هللاپائالىيهتلهر -ۋه ئىش

سۈپهتلىرىنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى - ىسىمئۇلۇغلۇقىنى ۋه ئنىڭ هللاناھايىتى ئۇلۇغ مهخلۇق ياراتقۇچى 

سۈپهتلىرىنىڭ ئۇلۇغلۇقى مهخلۇقالرنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ۋه ياراتقۇچى -ئىسىمنىڭ هللا. ئۇقتۇرىدۇ

گهرچه بۇ  . پائالىيهتلىرىنىڭ ناھايىتى كاتتا تهسىرىنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ-ئىشنىڭ هللا

اتىل ئهھلىنىڭ بۇرمىالش ئىلىمنىڭ ئهھمىيىتى ئهنه شۇنداق زور بولسىمۇ بۇ بۆيۈك ئىلىم يهنىال ب

  . ۋه خاتا شهرھىلهشلىرىدىن ساقلىنىپ قااللمىدى
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. خاتا چۈشهندۈرۈش قارا قوللىرى سۇنۇلدى، مانا بۇ ئېلىمگه پهلسهپىچىلهرنىڭ بۇرمىالش

پايدىسىدىن ، ئىبادهت لهبزىلىرىنى مۇرهككهپلهشتۈرۈپ، مهقسهتلىرىنى ئۆزگهرتىپ- ئۇالر مهنا

بۇ ئىلىمنى كىشىلهرگه . سهپىۋى ئىختىالپ ئىلمىگه ئايالندۇرۇۋهتتىزىيىنى كۆپرهك بولغان پهل

ۋه قهلبلىرىده ئۇالر شۇنىڭ بىلهن  .قىيىنالشتۇرۇپ ئۇالرنى بۇ ئېلىمدىن نهپرهتلهندۈرىۋهتتى

ئهھلى سۈننه ئالىملىرى . قاچىدىغان بولۇپ كهتتىتهلىپىدىن پائالىيهتلىرىده بۇ ئېلىمنىڭ -ئىش

 قىلغاندا مۇشۇ سۈپهتلهرنى ئىسپاتالپ خاتا چۈشهندۈرگۈچىلهرگه رهددىيه قانداق«بۇالرغا قارشى 

ئۇالرمۇ ئۈنۈملۈك نهتىجىگه . مهسىلىده ناھايىتى ئۇزۇن توختالدىدېگهن  »بهرگىلى بولىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بۇ مۇبارهك . مۇشۇ مۇبارهك ئېلىمنىڭ مهقسىتى يوقاپ كهتتى. ئېرىشهلمىدى

باتىل ئهھلىنىڭ شۈبھه ۋه ، ياردهم بېرىدىغانچۈشىنىشكه ئۇنى ، ئېلىمگه ئاالقىدار بولغان

بۇرمىالشلىرىدىن مۇشۇ چۈشهنچىلهرگه چاپلىشىۋالغان بهزىبىر چۈشهنچىلهرنى يوقىتىشقا ياردهم 

بېرىدىغان ۋه مۇشۇ مۇبارهك ئېلىم بىلهن يول تۇتۇپ ماڭغۇچىالرغا بۇ ئىلىمگه قانداق مۇئامىلىده 

لىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان قىسمهن مهسىله ۋه قائىدىلهرنى كۆرسىتىپ بولۇشنىڭ نهمۇنىلىك يو

  دهپ قارايمىز؛مۇھىم ئۆتىشىمىزنى 

  

  :ياردهم بېرىدىغان قائىدىلهرچۈشىنىشكه بۇ مۇبارهك ئېلىمنى 

  

  ، ساھابىلهرنىڭ دىن ئېتىقادىغا ئهگىشىشۋه  پهيغهمبهر : بىرىنچى قائىده

نىڭ هللا، گۈزهل ئىسىملىرى ۋه ئالى سۈپهتلىرىنى كىتاب ۋه سۈننهتته كهلگهن نىڭهللابىز 

ئۆگىنىمىز ۋه  .قۇدرىتىگه ئاالقىدار بولغان سۈپهتلىرىنى ئىسپاتاليمىز، زاتىغا ئاالقىدار بولغان

 ،شهكىلگه كىرگۈزمهستىن، خاتا چۈشهندۈرمهستىن، يوققا چىقارماستىن، ئىنكار قىلماستىن

  . ئوخشاتماستىن چۈشهندۈرىمىز

دىن  پهيغهمبهر ھابىلهر سا، لى مهقسهت بويىچه چۈشهندۈرۈپئهس پهيغهمبهر 

 چۈشهنچىده بىز ، بىز ئۇالر بىلهن قارشىالشمايمىز، بىزمۇ شۇنداق چۈشىنىمىز، چۈشهنگىنىدهك

ئۇالرغا يهتكىنى  . سورىمايمىزسوئال ، ئارتۇقچه تهتقىق قىلىپ .ئۇالردىن چهتنهپ كهتمهيمىز
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رازى نى هللا، پۇختا بولۇپ،لىھالرنىڭ يولى ئهڭ ساغالمسا- سهلهف .بىزگىمۇ كۇپايه قىلىدۇ

، ئۇالرنىڭ دىن، مۇ ئۇالردىن رازى بولغان پهيغهمبهر ، ئۇالردىن رازى بولغانهللا  .قىلىدۇ

ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغان كىشى نىجاد تېپىپ ، ئېتىقاد چۈشهنچىسى ساغالم بولغانلىقى ئۈچۈن

ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچه ئىش كۆرگهن ، هنقارشىلىق قىلىپ دۈشمهنلهشك .خاتىرجهم بولىدۇ

  . كۈنگه قالسا ئۆزىنىڭ شورىنېمه ئۇ ئادهم  .بولىدۇھاالك ، كېتىپئېزىپ ، ئادهم

  :مۇنداق دهيدۇتهئهال هللا 

  ﴾ نولِّه ما تولَّى ونصله جهنم وساءت مصرياً﴿ 

 پهيغهمبهرگه،دىن كېيىنتوغرا يول ئېنىق بولغان)مۆجىزىلهر ئارقىلىق(كىمكى ئۆزىگه«

ئۇنى .ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز،مۇخالىپهتچىلىك قىلىدىكهن)يهنى ئۇنىڭ ئهمرىگه(

  )115،نىسا(»!جهھهننهمگه كىرگۈزىمىز جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي )ئاخىرهتته(

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

 ﴿تاه فَقَد م بِهنتا آمثْلِ مواْ بِمنقَاقٍفَإِنْ آمي شف ما هماْ فَإِنلَّووإِن تواْ ود ﴾  

ئهلۋهتته توغرا ، سىلهر ئىمان ئېيتقاندهك ئىمان ئېيتسا) يهنى ئهھلى كىتاب(ئهگهر ئۇالر «

. ئاداۋهتته بولغان بولىدۇ )سهن بىلهن( يۈز ئۆرۈسه )ئىماندىن(ئهگهر ئۇالر .يول تاپقان بولىدۇ

 -ھىيله( .ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر )سۆزلىرىنى(ئۇالرنىڭ هللا  .ۇرساڭا كۇپايىدهللا ئۇالرغا قارشى 

  )ئايهت-137بهقهره (».بىلىپ تۇرغۇچىدۇر )مىكرىنى

. ۋه ساھابىلهردهك ئىمان ئېيتقان ئادهم ھهق ۋه توغرا يولدا ماڭغان بولىدۇ پهيغهمبهر 

ئهگهر . ىدۇۋه ساھابىلهر ماڭغان يول بىلهنال چهكلىن پهيغهمبهر ھىدايهت ۋه ئۇنىڭ سۈپىتى 

ھهق ئهھلى بىلهن ، ۋه ساھابىلهر ئىمان كهلتۈرگهن نهرسىلهردىن يۈز ئۆرىسه پهيغهمبهر ئۇالر 

  . ھهق ئهھلى ئۇالرغا قارشى سهپته تۇرىدۇ، ئۇالر بىر سهپته .قارشىلىشىپ قالىدۇ

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

 ﴿صأَن ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيب ﴾  

 پىتنىگه يولۇقۇشتىن يا )دۇنيادا چوڭ بىر( پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر﴿ 

  )63،نۇر(﴾  !قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن )ئاخىرهتته(
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 بۇيرۇقى ۋه نىڭهمبهر پهيغ، كۇفرى مهقسهت قىلىنىدۇ، شېرىك بۇ يهردىكى پىتنىدىن 

 كافىرئۇالر شۇنداق قىلسا  .يولىغا قارشى ئىش قىلغان ئادهم كۇفرىغا چۈشۈپ قىلىشتىن قورقسۇن

  . بولۇپ كېتىدۇ

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

﴿ رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد اللَّه ذَكَرو 
  ﴾ كَثرياً

 -نى كۆپ ياد ئهتكهنلهرگههللالغان ۋه نى ئاخىرهت كۈنىنى ئۈمىد قى هللا–سىلهرگه ﴿ 

  )21،ئهھزاب( ﴾ .رهسۇلۇلالھ ئهلۋهتته ياخشى ئۈلگىدۇر

، ئهڭ ياخشى كىشىلهر مىنىڭ دهۋرىمدىكى كىشىلهر« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

، ئاندىن قالسا ئۇالردىن كىيىن كهلگهن كىشىلهر،  كىشىلهرئاندىن قالسا ئۇالردىن كىيىن كهلگهن

قهسىمى گۇۋاھلىقىنىڭ ، ئۇالردىن كىيىن گۇۋاھلىقى قهسىمىنىڭ ئالدىغا چىقىپ كېتىدىغان

  ».ئالدىغا چىقىۋالىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلهر كېلىۋاتىدۇ

، رئۈممىتىمنىڭ ياخشىسى مىنىڭ دهۋرىمدىكىلهردۇ« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئاندىن قالسا ئۇالردىن كىيىن كهلگهن ، ئاندىن قالسا ئۇالردىن كىيىن كهلگهن كىشىلهردۇر

خىيانهت ، سىلهردىن كىيىن گۇۋاھلىق تهلهپ قىلىنمىسىمۇ گۇۋاھلىق بېرىدىغان، كىشىلهر

نهزىر قىلىدىغان ۋاپا قىلمايدىغان ئۇالرنىڭ سېمىزلىكى ، ئىشهنگىلى بولمايدىغان، قىلىدىغان

  ) بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( » .كېلىدۇچېلىقىدىغان كىشىلهر مهيدانغا كۆزگه 

سىلهرنىڭ ئىچىڭالردىن مهندىن كىيىن ياشىغان ئادهم « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

توغرا يولغا ، سىلهر مىنىڭ سۈننىتىمنى ۋه توغرا يولدا ماڭغۇچى .دۇىكۆركۆپلىگهن ئىختىالپالرنى 

ىتىنى ئېزىق چىشىڭالردا چىشلهپ بولسىمۇ مۇستهھكهم باشلىغۇچى خهلىپىلهرنىڭ سۈنن

پهيدا بولغان ئىش يېڭىدىن ، پهيدا بولغان ئىشتىن ساقلىنىڭالريېڭىدىن سىلهر . تۇتۇڭالر

  ) ئهھمهد، ئىبنى ماجه، تىرمىزى، ئهبۇداۋۇد( ».بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر. بىدئهتتۇر

سۈننهت بىلهن ئىش «: ىدۇئابدۇلال ئىبنى مهسئۇدتىن مۇنداق ئهسهر رىۋايهت قىلىن

كىشى ئۆلۈپ كهتكهن كىشىلهرنىڭ سۈننىتىگه ئهگهشسۇن تىرىكلهرنىڭ ئېزىپ كۆرۈمهن دېگهن 
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 نىڭپهيغهمبهر دېگهن ئۆلۈپ كهتكهن كىشىلهر ، كېتىشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ

، ئىلمى چوڭقۇر، قهلبى پاك، ئۇالر مۇشۇ ئۈممهتنىڭ ئهۋزهلراقى، ساھابىلىرى بولۇپ

دىننى بهرپا ، ئۆز پهيغهمبىرىنىڭ سۆھبىتىگههللا ئۇالرنى . لمىلىقتىن خالىي كىشىلهردۇرياسا

. ئىزلىرىغا ئهگىشىڭالر- ئىش، سىلهر ئۇالرنىڭ پهزىلىتىنى ئېتىراپ قىلىپ. قىلىشقا تاللىغان

  ». ئۇالر توغرا يولدىكى كىشىلهردۇر، ئهخالقىغا ئېسىلىڭالر، ئىمكانقهدهر ئۇالرنىڭ پائالىيىتى

سۈپهتلىرىنى بىلىشكه ئاالقىدار بولغان ھهربىر نهرسه -ئىسىمنىڭ هللا: كىنچى قائىدهئىك

  ، سۈننهتنىڭ دهلىللىرىگىال قاراشلىق بولىدۇ، كىتاب

كىتاب ۋه سۈننهتته . بىز كىتاب ۋه سۈننهتته كهلگهنلىرىنى ئىسپاتالپ شۇنىڭغىال ئىشىنىمىز

ئۇ دىندا . قىرىشالرنى رهت قىلىمىزكهلمىگهن ياكى قارشى كهلگهن ئىسپاتالش ۋه يوققا چى

ئازغۇنلۇق ، ئازغۇنلۇقدېگهن بىدئهت ، پهيدا بولغان بىدئهتنىڭ قاتارىدىن بولۇپيېڭىدىن 

قىلىشقا ئىجتىھات ، ئهقىل كۆرسىتىش، مۇشۇ مۇبارهك ئىلىمدا پىكىر قىلىش. دهۋزهخته بولىدۇ

سۈننهتته كهلگهن ، كىتابئۇالر : پهلسهپىچىلهرنىڭ ئېزىپ كېتىشىنىڭ سهۋهبى. ئورۇن يوق

، ماھىيهت. ئىسىم ۋه سۈپهتلهر ئىلمىنى تهتقىق قىلماقچى بولدى، دهلىللهرگه قانائهت قىلماي

ھهقتىن بىھاجهت ، خىياللىرىغا، ئاجىز پىكرى، زاتىدا ئۆزلىرىنىڭ كهمچىل ئىقتىدارى، شهكىل

ئۇالر .  يىراقلىشىپ كهتتىكىتاب ۋه سۈننهتنىڭ يولىدىن. بواللمايدىغان گۇمانلىرىغا ئاساسالندى

ئۇالر شۇ گۇمانلىرىنى . گۇمانلىرىنى كهسكىن ھۆججهت دهپ ئويلىدى، ئۆزلىرىنىڭ خىيال

، ئۆزلىرىمۇ ئازدى.  دېدىكافىرئۆزىگه قارشىالشقانالرنى . جېدهللهشتى قوغداش يۈزىسىدىن 

  . ئهگهشكهنلهرنىمۇ ئازدۇردى

  :ىن پاك دهپ تونۇشتۇردىئۆزىنى ئۆزى سۈپهتلىمىگهن بارلىق سۈپهتلهردهللا 

  ﴾ سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ﴿ 

 ﴾ .قۇدرهت ئىگىسى بولغان پهرۋهردىگارىڭ ئۇالرنىڭ سۈپهتلىگهنلىرىدىن پاكتۇر﴿ 

  )180،ساففات(

پهيغهمبهرلهرنىڭ سۈپهتلىشىدىن باشقا ھهرقانداق سۈپهتتىن ئۆزىنى پاك دهپ هللا 

  :مبهرلىرىنى ماختاپ مۇنداق دېدىپهيغههللا . تونۇشتۇردى
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  ﴾  وسلَام علَى الْمرسلني* سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ﴿ 

 *.قۇدرهت ئىگىسى بولغان پهرۋهردىگارىڭ ئۇالرنىڭ سۈپهتلىگهنلىرىدىن پاكتۇر﴿ 
  )180- 181ساففات( ﴾ !پهيغهمبهرلهرگه ساالم بولسۇن

ئۇالرنىڭ ئېلىم ۋه . سۈپهتلهشته ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچه سۆزلىمهيدۇ نىهللاپهيغهمبهرلهر 

  . سۈپهتلىشىنى رهببى ۋهھىي قىلغان نهرسىدىن ئالىدۇ

  ﴾ سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ عما يصفُونَ﴿ 

رنىڭ سۆزلىرىدىن ئاسمانالرنىڭ ۋه زېمىننىڭ پهرۋهردىگارى ئهرشنىڭ پهرۋهردىگارى ئۇال﴿ 

  )82،زوخرۇف( ».پاكتۇر

 ﴿ اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
  ﴾ بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

نىڭ هللامهت كۈنى زېمىن پۈتۈنلهي قىيا. نى ھهقىقىي رهۋىشته تونۇمىدىهللائۇالر ﴿ 

) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر هللا .نىڭ ئوڭ قولىدا قاتلىنىپ تۇرىدۇهللائاسمانالر .چاڭگىلىدا بولىدۇ

  )67،زۈمهر( ﴾ .نىڭ شېرىك كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋه ئۈستۈندۇر

  ﴾  قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزوما﴿ 

نى تېگىشلىك رهۋىشته هللا)غا شېرىك قىلىۋېلىپهللائهرزىمهس بۇتالرنى (ئۇالر﴿ 

  )74،ھهج( ﴾ .غالىبتۇر،ھهقىقهتهن كۈچلۈكتۇرهللا شۈبھىسىزكى . ئۇلۇغالشمىدى

ھهدىسته كهلگهن سۈپهتنى يوققا ، ئۆز تهرىپىدىن سۈپهت ئىسپاتلىغان ياكى قۇرئانقا هللا

، تلىگهنهلىغان سۈپهتلهر بىلهن سۈپنى ئۆزى خاهللا ،ھۆرمهتلىمىگهننى هللا ،چىقارغان كىشى

ھهدىستىن دهلىلسىز سۈپهتلىگهن ، قۇرئان، ئىلىمسىزنى هللا. ھهقىقى تونۇمىغان بولىدۇنى هللا

چۈنكى . گۈزهلراق سۈپهتلىيهلمهيدۇدىنمۇ هللارهببىنى ھهرگىز مۇكهممهل دهرىجىده ياكى ، كىشى

كهممهللىك ۋه گۈزهللىك سۈپهتلىشىده ئهڭ مۇنى هللائۆزىنى سۈپهتلىشى ۋه پهيغهمبهرلهرنىڭ هللا 

ھهقىقىي نى هللائۇالر ﴿  :ئادهمدېگهن سۈپهتلىگهندىنمۇ گۈزهلراق سۈپهتلهيمهن هللا ،نىهللا. بار

  . ئايهتته كهلگهن قورقۇتۇشقا اليىق بولۇپ قالىدۇدېگهن  ﴾ رهۋىشته تونۇمىدى

  نى ھهر قانداق بىر تهرهپته  ئوخشاتماسلىق ۋه تهڭ قىلماسلىقهللا :ئۈچىنچى قائىده
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دېگهن ئوخشىشى بارمىكىن نىڭ هللاسۈپهتلىرىدىن بىرهر سۈپهتته نىڭ هللااڭا ئهگهر س

  ، ھۆكۈمى ئېنىق بولغان ئايىتى بىلهن ۋهسۋهسىنى يوقاتقىننىڭ هللاسهن ، ۋهسۋهسه كېلىپ قالسا

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

 ﴿ريصالب يعمالس وهٌء ويش هثْلكَم سلَي ﴾  

ھهممىنى . ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇرهللا . تۇرغا ئوخشاش ئهمهسهللاھېچ شهيئى ﴿ 

  )11،شۇرا( ».كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

بۇ . دىگهن سۆز ئومۇمىي نهرسىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئېنىقسىز شهكىل ﴾ ٌشيء﴿ 

كهلمهيدىغان ھهممه نهرسىنى ئۆز ئىچىگه  ،كېلىدىغان دىگهن سۆز ئىنسان خىيالىغا »شيٌء«

  . ئالىدۇ

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

 ﴿دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو ﴾  

  )4،ئىخالس( ﴾ ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ﴿ 

هللا . يوقشېرىكى سۈپهت ۋه خۇسۇسىيهتلىرىده ، ئوخشىشى يوق تهڭدىشى يوقنىڭ هللا

مهخلۇقلىرىدىن ، سۈپهتلىرىده يالغۇز- ئىسىم. بولغانھتاج موھهممه ئۇنىڭغا يېگانه -يهككه

دهپ نى يېگانه هللاسۈپهتلهرده -ئىسىم. تهڭداشسىز زاتتۇركېلهلمهيدىغان ئۇنىڭغا تهڭ ھېچبىرى 

  ئۇ ئىككىسى بىلهنال ئىمان قوبۇل بولىدۇ؛. ئېتىقاد قىلىش ئىككى ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ

 -گۈزهل ئىسىم، سۈننهتته ئىسپاتالنغان، كىتاب، انياراتقۇچىغا اليىق بولىدىغ :بىرىنچىسى

  . يوققا چىقارماي ئىسپاتالش، ئىنكار قىلماي، شهكىلگه كىرگۈزمهي، سۈپهتلىرىنى ئوخشاتماي

ئوخشىۋالىدىغان ، بولىۋالىدىغانشېرىك سۈپهتلىرىده - ياراتقۇچىنىڭ ئىسىم :ئىككىنچىسى

  . تهڭداش ياكى ئوخشاشلىقنى ئىنكار قىلىش

سۈپهتلىرىنى ئىسپاتالش -اليىق بولىدىغان ئىسىمقا هللا ئاساس ياراتقۇچى بىرىنچى

ئىككىنچى ئاساس ياراتقۇچىنى مهخلۇقلىرىنىڭ بىرهرسىگه . كېلىدۇئۈستىگه بارلىققا 

، ئىككى ئاساسنىڭ بىرى دهخلىگه ئۇچرىسا. كېلىدۇ ئوخشىتىشتىن پاكالش بىلهن بارلىققا 

  . تىقاد قىلىشقا دهخلى يېتىدۇدهپ ئېيېگانه سۈپهتلىرىده -ئىسىمنى هللا
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ياراتقۇچىنى مهخلۇققا  :ئوخشىتىشنى ئىنكار قىلىش ئىككى تهرهپنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

   .مهخلۇقنى ياراتقۇچىغا ئوخشىتىش، ئوخشىتىش

كىشىلهرنىڭ كۆپىنچىسى مۇشۇنداق گۇناھ ، ھهر ئىككىلىسى ئوخشاش گۇناھ بولۇپ

ئۇالر . ياخشى كىشىلهر بىز دهپ ئوياليدۇ، قئۆزىنى ياخشى ئىش قىلدۇ، ئۈستىده تۇرۇپ

ئهمما مهخلۇقنى ، يۇ- ياراتقۇچىنى مهخلۇققا ئوخشىتىشنى شۇنچه ئېغىر گۇناھ دهپ قارايدۇ

  . ياراتقۇچىغا ئوخشىتىپ قويىدۇ

، ئۆز مهخلۇقلىرىغا سۈپهتهللا ئهگهر بىز ئۇالرغا  :سهۋهبىدېيىشىمىزنىڭ بىزنىڭ شۇنداق 

. ئۇالر شۇنى ناھايىتى ئېغىر گۇناھ سانايدۇ، دېسهكخشايدۇ شهرىئىتىده ئو، ھۆكۈم، سۆز

ئوخشاش سۈپهتلىرى ۋه نىڭكىگه هللائهمما مهخلۇقالرنىڭ . ئۇالرنىڭ بۇ قىلغىنى توغرا

 :مهسىلهن. بولىدۇ دهپ قارىمايدۇشېرىك ، بۇنى ئوخشىتىشدېيىلسه ئاالھىلىكلىرى بار 

ئىنسان ، ھوقۇقى باربېكىتىش م ئىشالرنى ھارا - ھاالل، ئىنساننىڭ ئۆز ئالدىغا قانۇن چىقىرىش

ھېساب ، قىلىنمايدىغانسوئال ئۇالر قىلغان ئىشلىرىدىن . ئۆز ئالدىغا خوجايىنزېمىندا 

بىلىدىغانالر بار ياكى غايىبنى پادىشاھ ياكى شۇالرنىڭ ئىچىدىن ، ھۆكۈمران، بهرمهيدىغان

شۇ ئىنسان ، ۈن ئىتائهت قىلىنىپبىر پۈت، زىيان يهتكۈزۈشكه قادىر-خالىغان كىشىلهرگه پايدا

شۇ ئىنساننىڭ خاھىشى ، شۇ ئىنسان ئۈچۈن دۈشمهنلىشىشكه ئهرزىيدۇ، ئۈچۈن دوستلىشىپ

سۈپهتلىرىدىن بولغان ئاالھىده نىڭ هللابويىچه ھوقۇق مهجبۇرىيهتلهر بهلگىلىنىدۇ دهپ 

 ئوخشىتىشقا ۋهشېرىك ئۆزلىرىنى ، سۈپهتلهرنى ئۆزىگه ياكى باشقىالرغا نىسبهت بېرىپ تۇرۇپ

خۇددى ياراتقۇچىنى مهخلۇققا ئوخشىتىشتىن چهكلهيدىغان . چۈشۈپ قالدۇق دهپ قارىمايدۇ

  . ئايهتلهر ئۇالرغا تهدبىقالنمايدىغاندهك ئوياليدۇ

تهرهپكه دهۋهت قىلغۇچىالر هللا مهخلۇقنى ياراتقۇچىغا ئوخشىتىپ قالىدىغان مۇشۇ تهرهپنى 

هللا شۇنداق قىلغاندا . كېرهكتېرىشچانلىق كۆرسىتىشى توغرا چۈشهندۈرۈشكه پۈتۈن كۈچى بىلهن 

  . مۇمكىنبهندىلهرنى ھهقىقهت يولىغا باشلىشى سهۋهبلىك ئۇالر 

، مهن دهۋهتچىلهرنىڭ كىشىلهرنىڭ ياراتقۇچىنى مهخلۇققا ئوخشاتقانلىقىغا تاقابىل تۇرۇپ

ا كىشىلهر مهخلۇقنى ئهمم، ئوتتۇرغا قويغانلىقىنى. پىكىرلهرنى، شۇ توغرىسىدا كىتابالرنى يېزىپ
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نه ، خۇددى ئۆلۈكلهردهك سۈكۈت قىلىپ، چۈشۈپ قالسىمۇشېرىكىگه ياراتقۇچىغا ئوخشىتىش 

  . يامانلىقتىن توسماي قاراپ تۇرغانلىقىغا ھهيرانمهن، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 بىز ئۇنىڭغا ئىشىنىمىز ۋه ئۇنى ،سۈپهتلهرنىڭ مهنىسى ئېنىق بولۇپ: تۆتىنچى قائىده

  . ئۇنىڭدا شهكلهنمهيمىز، زئىسپاتاليمى

سۈپهتنىڭ شهكلىگه چوڭقۇرالشقا ئاپىرىپ قويماسلىقى ، سۈپهتنىڭ مهنىسىنى ئىسپاتالش

سۈپهتنىڭ شهكلىده چوڭقۇرالش ، سۈپهتنىڭ مهنىسىنى ئىسپاتالش توغرا ئىش بولسىمۇ. كېرهك

  . چۈشۈرۈپ قويىدۇشېرىككه چۈنكى شهكىلده چوڭقۇرالش . خاتادۇر

تىن مالىك ئىبنى ئهنهس« :بېتىده مۇنداق دېدى-4توم-4پهتىۋاسىنىڭ ئىبنى تهيمىيه 

ئهرش هللا مهرھهمهتلىك ﴿  ﴾ الرحمن علَى الْعرشِ استوى ﴿ئى مالىك :مۇنداق سورالدى

مالىك بېشىنى  قانداق قارار ئالدى؟ )5،تاھه( ﴾ قارار ئالدى) ئۆزىگه اليىق رهۋىشته(ئۈستىده 

دهپ جاۋاب بىرهركىن دهپ نېمه جامائهتلهر .  تهرگه چۆمۈپ كهتتىتۆۋهن سېلىپ ئولتۇرۇپ

قانداق قارار ئالغانلىقى ئېنىق . سۆز ئېنىقدېگهن قارار ئېلىش  :ئۇ بېشىنى كۆتۈرۈپ، كۈتۈپ تۇردى

ھېلىقى ۋه . بۇ توغرىسىدا سوراش بىدئهتتۇر دهپ جاۋاب بهردى. ۋاجىپئىشىنىشىمىز . ئهمهس

. چىقىرىۋهتتىھۇزۇرىدىن دهپ . كىشىمىكىن دهپ ئويالپ قىلىۋاتىمهنمهن سىنى يامان  :ئادهمنى

ھهققىدىكى جاۋابى بارلىق سۈپهتلهرگه كۇپايه قىلغۇچى تولۇق  ›استوى‹ نىڭ قارار ئىلىشمانا مالىك

، يۈز ۋه ئۇنىڭدىن باشقا سۈپهتلهرده چۈشۈش ئېنىق، قول، كېلىش، چۈشۈش: مهسىلهن. جاۋابتۇر

باشقا . سوراش بىدئهت، ۋاجىپئۇنىڭغا ئىشىنىش . قى ئېنىقسىزقانداق چۈشىدىغانلى

  . دېيىلىدۇسۈپهتلهردىمۇ مۇشۇنداق 

. كۆپلىگهن كىشىلهر سۈپهتنىڭ شهكلى ۋه ماھىيىتى ھهققىده ئىزدىنىشكه بېرىلىپ كهتتى

، شهك، زىيانكارلىق، مهغلۇبىيهت، ئاخىرىدا ھهسرهت، ئۇالر شۇ يولدا ئۆز ئۆمۈرلىرىنى ئۆتكۈزدى

قاتارلىقالرغىال  ...يامان گۇمان قىلىشنى هللا، قهلبى قېتىپ كېتىش، گاڭگىراش، ىئاراملىقب

، ھهققىگه سهل قارىغانلىقتىننىڭ هللاشۇنىڭدىن كىيىن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ۋه . ئېرىشتى

  . ئۆمۈرلىرىنى پايدىسىز ئۆتكۈزىۋهتكهنلىكتىن پۇشايمانغا قالدى
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ئهگهر . باشقىالرغا ئىبرهت بولۇپ قالمايدۇ. الىدۇباشقىالردىن ئىبرهت ئدېگهن ئادهم ھوشيار 

تهتقىق قىلىشقا  )لىنىشهك( سۈپىتىنىڭ قانداقلىقىنىنىڭ هللاساڭا شهيتانى ۋهسۋهسىلهر كېلىپ 

   :مۇنۇ سۆزى بىلهن ۋهسۋهسىنى كهتكۈزنىڭ هللاسهن ، ئۈندىسه

  ﴾ ولَا يحيطُونَ بِه علْماً ﴿

تاھا  (﴾ .ئۇالر بولسا ئۇنى بىلمهيدۇ.  بىلىدۇئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋه كهينىدىكىنىهللا ﴿ 

ئالىي سۈپهتلىرىنى تولۇق نىڭ هللا، هللائورۇنساڭمۇ سهن بىلىشكه ھهرقانچه  )ئايهت-110

  . بىلهلمهيسهن

﴿ ارصاَألب رِكدي وهو ارصاَألب رِكُهدالَّ ت ﴾  

رىباندۇر مېھ)بهندىلىرىگه(هللاكۆزلهرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ هللا نى كۆرمهيدۇ هللاكۆزلهر ﴿ 

  )103ئهنئام( ﴾ ھهممىدىن خهۋهرداردۇر

  ﴾ والَ يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِالَّ بِما شاء﴿ 

يهنى  (ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نهرسىلهردىن) هللا(نىڭ مهلۇماتىدىن هللائۇالر ﴿ 

 ﴾ هيدۇ ھىچ نهرسىنى بىلمباشقا) پهيغهمبهرلهرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگهن نهرسىلهردىن

  )255،بهقهره(

خالىغان بهندىلهرگه تهقدىر قىلغان پهيغهمبهرلهر بايان قىلىپ بهرگهن هللا  مۆئمىن

  . ئۆتۈپ كهتمهيدۇچېگرىسىدىن ئۇنىڭ ، ساھهدىكى ئېلىملهردىن ئۈگۈنۈپ

  .بويىچه چۈشهندۈرۈلىدۇتېكىستلهر بولغان  )ئېنىق( سۈپىتىنىڭ هللا :بهشىنچى قائىده

 - بهزىسى ئارىسىدا قارىمۇتېكىستلهرنىڭ  بولغان شهرئى سۈپىتىگه ئاالقىدارنىڭ هللا

بىرىگه - مهنىلىرى بىر، بولمىسامۇمكىن ئۇنىڭ ئارىسىنى بىرلهشتۈرۈش ، قارشىلىق پهيدا بولۇپ

بويىچه تېكىستلهر بولغان  )ئېنىق( ئۇنىڭ ئۇقۇمى مۆھكهمتېكىستلهرنى ئوخشايدىغان 

ئېنىق بولغان تىكست بىلهن تېكىستكه  )غانمهنىسى ئېنىق بولمى( مۇتهشابىھ. چۈشهندۈرۈلىدۇ

 )ئېنىق( ئايهتكه ئهگىشىپ مۆھكهم )مهنىسى ئېنىق بولمىغان( مۇتهشابىھ. ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ

بار كېسهل قهلبىده تىيىلىش ۋه ، ئهقىدىده بۇرۇلۇپ كهتكهن، دىن - بۇ، ئايهت تاشالپ قويۇلسا

  . كىشىنىڭ قىلمىشىدۇر
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  :مۇنداق دېدىتهئهال هللا 

 ﴿وه اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآي هنم ابتالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ 
يلَه إِالَّ فَأَما الَّذين يف قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاء الْفتنة وابتغاء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِ

  ﴾ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ األلْبابِ

 ئۇنىڭدا مهھكهم .نازىل قىلدى) يهنى قۇرئاننى(ساڭا كىتابنى ) هللا(ئۇ !) ئى مۇھهممهد(﴿ 

يهنه باشقا . ئاساسىدۇر) يهنى پۈتۈن قۇرئاننىڭ(ئۇالر كىتابنىڭ  )ىمهنىسى ئوچۇق ئايهتلهر بارك(

يهنى ( دىللىرىدا ئهگرىلىك بار. ئايهتلهر باردۇر )مهنىسى مۇئهييهن ئهمهس( مۇتهشابىھ

كىشىلهر پىتنه قوزغاش ۋه ئۆز رايى بويىچه مهنه بېرىش ئۈچۈن مۇتهشابىھ ) گۇمراھلىققا مايىل

 )چۈشهندۈرىدۇبويىچه ۇتهشابىھ ئايهتلهرنى ئۆز نهپسى خاھىشى يهنى م( ئايهتلهرگه ئهگىشىدۇ

 :ئىلىمده توشقانالر ئېيتىدۇ. بىلىدۇهللا مهنىسىنى پهقهت  )ھهقىقى( بۇنداق ئايهتلهرنىڭ

پهقهت ئهقىل  )بۇنى( ھهممىسى پهرۋهردىگارىمىز تهرىپىدىن نازىل بولغان. ئۇنىڭغا ئىشهندۇق«

  )7،نئالى ئىمرا( ﴾ .ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ

، دهپ سورالسابېرىڭ بىزگه مۇشۇ قائىدىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان بىر مىسال سۆزلهپ 

  مۇنۇ ئايىتىنى كهلتۈرىمىز؛نىڭ هللابىز 

 ﴿ما كُنتم نأَي كُمعم وهو ﴾  

  )4،ھهدىد( ﴾ سىلهر بىلهن بىرگههللا سىلهر قهيهرده بولساڭالر ﴿ 

 ﴿أَع كُمرتلَن يو كُمعم اللَّهوالَكُمم ﴾  

 )ساۋابىنى(ھهرگىز ئهمهللىرىڭالرنىڭ هللا . سىلهر بىلهن بىرگىدۇرهللا ﴿ 

  )35،مۇھهممهد (».كېمهيتىۋهتمهيدۇ

  ﴾ قَالَ لَا تخافَا إِننِي معكُما أَسمع وأَرى﴿ 

ئۇنىڭ سىلهرگه (. مهن ھهقىقهتهن سىلهر بىلهن بىلله. سىلهر قورقماڭالر« :ئېيتتىهللا ﴿ 

 ﴾ .كۆرۈپ تۇرىمهن) ئۇنىڭ سىلهرگه قىلىدىغانلىرىنى(. ئاڭالپ تۇرىمهن )بىنىبهرگهن جاۋا
  )46،تاھا(
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 ﴿ كن ذَلى منلَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسملَا خو مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةوجن نكُونُ ما يم
  ﴾ نوا ثُم ينبئُهم بِما عملُوا يوم الْقيامة إِنَّ اللَّه بِكُلِّ شيٍء عليمولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَا

؟ نىڭ ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى نهرسىلهرنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلمهمسهنهللا﴿ 

هللا ، بهش ئادهم پىچىرلىشىدىكهن. ئۇالرنىڭ تۆتىنچىسىدۇرهللا ،ئۈچ ئادهم پىچىرلىشىدىكهن

ئۇالر قهيهرده ، مهيلى ئۇنىڭدىن ئاز ياكى كۆپ ئادهم پىچىرالشسۇن. الرنىڭ ئالتىنچىسىدۇرئۇ

هللا ئاندىن قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى . ھامان ئۇالر بىلهن بىللىدۇرهللا ، بولمىسۇن

  )7،مۇجادىله(».ھهقىقهتهن ھهممه نهرسىنى تولۇق بىلگۈچىدۇرهللا . ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ

ئهگهر  ئايهتنى قانداق چۈشهندۈرىسىز؟دېگهن  ﴾ بىللههللا ﴿  ئايهتلهرده كهلگهنيۇقىرىقى 

 ﴾ ئاسمانداهللا ﴿  مۆھكهم ئايهتته كهلگهن، ئۆزىنىڭ زاتى بىلهن بىلله دهپ چۈشهندۈرۈلسههللا 

ھېچكىم ﴿  ﴾ ئالىيهللا ﴿  ﴾ ئهرش ئۈستىده قارار ئالغۇچى﴿  ﴾ ئۆز مهخلۇقلىرىدىن ئايرىم﴿ 

تهئهال مۇنداق هللا . قارشى كېلىپ قالىدۇ- قارىمۇدېگهن پاكىتالرغا  ﴾ ئالىي بواللمايدۇدىن هللا

  :دهيدۇ

  ﴾ ثُم استوى علَى الْعرشِ﴿ 

، 3- يۇنۇس، 54-ئهئراف( ﴾ .ئاندىن ئهرش ئۈستىده ئۆزىگه اليىق رهۋىشته قارار ئالدى﴿ 

  )4-ھهدىد، 59-فۇرقان، 2-رهئد

  ﴾ الرحمن علَى الْعرشِ استوى﴿ 

  )5،تاھا( ﴾ قارار ئالدى) ئۆزىگه اليىق رهۋىشته(ئهرش ئۈستىده هللا رھهمهتلىك مه﴿ 

  ﴾ اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ ﴿

  )26،نهمل(﴾ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ئۇ بۈيۈك ئهرشنىڭ پهرۋهردىگارىدۇرهللا﴿ 

 أَم أَمنتم من في السماء .م اَألرض فَإِذَا هي تمور أَأَمنتم من في السماء أَن يخِسف بِكُ ﴿
  ﴾ أَن يرسلَ علَيكُم حاصباً فَستعلَمونَ كَيف نذير

سىلهر ئازابنى (ياكى ئاسماندىكى زاتنىڭ سىلهرگه تاش ياغدۇرىشىدىن قورقمامسىلهر﴿ 

) يهنى ھهق ئىكهنلىكىنى(ىكهنلىكىنىمىنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمنىڭ قانداق ئ)كۆرگهن چاغدا

  )17 ،مۇلك( ﴾ بىلىسىلهر



 - 176 -

هللا  :بىر قىزچاققا پهيغهمبهر ؛ سهھىھ مۇسلىم ۋه باشقا كىتابالردا مۇنداق كهلگهن

، مهن كىم؟ دېۋىدى : پهيغهمبهر . دهپ جاۋاب بهرگهن، ئاسماندا :ئۇ قىز، دېگهن قهيهرده؟

ئازاد : ئۇ قىزنىڭ ئىگىسىگه همبهر پهيغ. دېگهن، پهيغهمبىرىنىڭ هللاسىلى  :ئۇ قىز

  . دېگهن  قىزچاقكهن مۆئمىنبۇ . قىلىۋهتكىن

ئهرش ، ئۆزىنىڭ مهخلۇقلىرىنىڭ ئۈستىده ؛نىڭهللامۇشۇنىڭدىن باشقا ھهدىسلهردىمۇ 

قارشىلىق - ھهدىسلهر ئارىسىدا قارىمۇ، بۇ ئايهتلهر. ئۈستىده ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ بىرىدۇ

، كۆرۈپ تۇرۇشى، ئاڭالپ، خهۋهر تېپىشى، ئىلمىنىڭ هللاسۆزنى دېگهن  »بىللههللا «بىز . يوق

ئۆزىنىڭ دوستلىرىغا ياردهم بېرىپ قوللىشى دهپ ، تهۋپىق ھىدايىتى، قۇدرهت ئىرادىسى

مهنا دېگهن  »سىلهر بىلهن بىللههللا «مۇشۇ مهناالرنىڭ ھهممىسى ئايهتته كهلگهن . چۈشىنىمىز

  . ئىچىگه كىرىپ كېتىدۇ

بىز بۇنىڭدىن ، ىنى بۇنداق شهرھىلىسهك خاتا ئىيىتقان بولىمىزسۈپهتلىرنىڭ هللائهگهر 

  :مهن مۇنداق جاۋاب بىرىمهن ؛دېيىلسهتوسۇلغان 

سۈپهتلهر يوققا ، كېلىدۇبىزنىڭ مۇشۇنداق شهرھىلىشىمىز ئايهتنىڭ مهنىسىگه توغرا 

ڭ نىهللاسۆز دېگهن  »بىللههللا « بىرىنچى ئايهتتىكى. ياكى ئىنكار قىلدۇرمايدۇ، چىقارمايدۇ

نىڭ هللا. ئهرشى ئۈستىده قارار ئالغانلىقىنى سۆزلهشتۇر، مهخلۇقلىرىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقىنى

  :مۇنداق دېدىهللا . مهنا چىقمايدۇدېگهن ئىنسانالرغا چۈشۈشته بىلله ، زاتى بىلله

عرشِ يعلَم ما يلج في هو الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْ ﴿
الْأَرضِ وما يخرج منها وما يرتِلُ من السماء وما يعرج فيها وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما 

ريصلُونَ بمعت ﴾ 

ئهرش  ) رهۋىشتهئاندىن ئۆزىگه اليىق(. ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ئالته كۈنده ياراتتىهللا ﴿ 

زېمىندىن چىقىدىغان ، زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان نهرسىلهرنىهللا . ئۈستىده قارار ئالدى

ئاسمانغا ئۆرلهيدىغان نهرسىلهرنى بىلىپ ، ئاسماندىن چۈشىدىغان نهرسىلهرنى، نهرسىلهرنى

پ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى كۆرۈهللا . سىلهر بىلهن بىرگههللا سىلهر قهيهرده بولساڭالر . تۇرىدۇ

  ) 4،ھهدىد( ﴾ .تۇرغۇچىدۇر
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سىلهر بىلهن هللا قهيهرده بولساڭالر ﴿  ئايهتدېگهن  ﴾ ئۈستىده قارار ئالدىئهرشى هللا﴿ 

دېگهن  ﴾ سىلهر بىلهن بىللهنىڭ هللا﴿  بۇ ئايهتلهرده. ئايهتتىن بۇرۇن سۆزلهندىدېگهن  ﴾ بىلله

  . يۈز بهرمهيدۇچۈشىنىش سۆزىنى خاتا 

چۈنكى مۇتهشابىھ ، ياخشى ئىش. ىش شهرىئهتته توغراچۈشىنيۇقىرىقىدهك بۇ ئايهتلهرنى 

مۇتهشابىھ ئايهتنى مۆھكهم ئايهت ، ئايهتلهرنى مۆھكهم ئايهت بىلهن قارشىالشتۇرۇشنى يوقىتىپ

ئىبنى ئابباس ۋه يۇقىرىقىدهك چۈشىنىش . دېيىلىدۇئاخىرىدا مۇنداق . بويىچه چۈشهندۈرىدۇ

  . دىن ئىسپاتالنغانسالىھ ئالىمالردىن ئىبارهت ساھابىلهر-سهلهف

بىز مۇشۇنداق چۈشهنسهك ساھابىلهر ۋه ياخشى دهۋردىكى كىشىلهرگه ئهگىشىشتىن چىقىپ 

  . كهتمىگهن بولىمىز

 »ئادهم ئهلهيھىسساالمنى ئۆزىنىڭ سۈرىتىده ياراتقانهللا « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )مۇسلىم(

 دهپ »بولىدۇدېگهن ده سۈرىتىنىڭ هللادېگهن ئۆزىنىڭ سۈرىتىده « :بىر بۆلۈك كىشىلهر

 »ئادهمنىڭ ئهۋالدلىرى رهھمان تهئاالنىڭ سۈرىتىده يارىتىلغان، يۈزلهرنى سهتلهشتۈرىۋهتمهڭالر«

  . زهئىپ ھهدىس بىلهن خاتا چۈشهنچىسىنى كۈچهيتىۋالدىدېگهن 

ئهگهر مهنىسى ئېنىق ھهدىسلهر . بۇ مهنىسى ئېنىق بولمىغان ھهدىس مهن مۇنداق دهيمهن؛

  . دۈرۈلمىسه خاتا چۈشهنچه يۈز بېرىپ قالىدۇبىلهن چۈشهن

ھهدىس يۇقىرىقى بىلهن تېكىست قهيهرده؟ مهنىسى ئېنىق تېكىست مهنىسى ئېنىق 

  :مهن مۇنداق جاۋاب بىرىمهن ئارىسىدىكى قارشىلىق قهيهرده؟

  :دېگهنمۇنداق هللا 

  ﴾ لَيس كَمثْله شيٌء ﴿

  )11ا،شۇر (﴾ غا ئوخشاش ئهمهستۇرهللاھېچ شهيئى ﴿ 

بىر پۈتۈن ئوخشىشى نىڭ هللابۇ ئىلگىرى دىيىلگهندهك ، تېكىستبۇ مهنىسى ئېنىق 

تېكىست ھهرقانداق بىر كېلىدىغان قارشى تېكىستكه مۇشۇ . بولىشىنى مۇتلهق يوققا چىقىرىدۇ

تېكىست ئهگهر ئۇ . تېكىست ھېسابلىنىدۇئۇنىڭغا ئاساسالنمايدىغان مۇتهشابىھ ، زهئىپ بولۇپ
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بويىچه تېكىست مۇھكهم ، قايتۇرۇپتېكىستلهرگه دىمۇ مۇھكهم سهھىھ بولغان تهقدىر

  . چۈشهندۈرۈلىدۇ

سۆزىنى مۆھكهم دېگهن  »ئۆزىنىڭ سۈرىتىده ياراتتى« :نىڭپهيغهمبهر ئهگهر بىز 

  مهن مۇنداق جاۋاب بىرىمهن؛ دهلىللهرگه ئاساسالنساق قانداق چۈشىنىمىز؟

قائىده دېگهن ىكى ئىسىمغا قايتۇرۇلىدۇ ئهرهب تىلى قائىدىلىرىده ئالماش ئۆزىدىن ئىلگىر

 سۆز ئادهم ئهلهيھىسساالمنى كۆرسىتىدۇدېگهن  »ئۆزىنىڭ«دېگهندىكى ئۆزىنىڭ سۈرىتىده . بار

  ).دېمهكچىئادهمنى سۈرىتىده ياراتتى (

ئادهمنى ئۆز هللا « : تۆۋهندىكى سۆزى مانا مۇشۇ قارىشىمىزنى كۈچهيتىدۇنىڭپهيغهمبهر 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( ». مېتىر60ئېگىزلىكى ئادهمنىڭ ئۇ ، سۈرىتىده ياراتتى

مانا مۇشۇنداق چۈشهنچه بىلهن مۇتهشابىھ تېكىستلهرنى چۈشىنىش ھهقىقىتىگه يېتهلهيمىز 

  . ۋه مۆھكهم تېكىستلهرنى قارشىالشتۇرۇشتىن ساقلىنااليمىز

ى يولى سۈپهتلهرنى بايان قىلىشتىك-ھهدىسلهرنىڭ ئىسىم-قۇرئان :ئالتىنچى قائىده

  . ئابىستىراكىت يوققا چىقىرىش، كونكىرىت ئىسپاتالش

، ئۇلۇغالش، پاكالشنى هللائۇ بولسا . بۇنىڭدىن مۇكهممهل سۈپهتنى ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ

  :نىڭهللا. كاتتىالشتا ئهڭ مۇكهممهل يولدۇر

  ﴾ لَيس كَمثْله شيٌء ﴿

  ) 11،شۇرا( ﴾ غا ئوخشاش ئهمهستۇرهللاھېچ شهيئى ﴿ 

ده مۇكهممهل سۈپهتنى ئىسپاتالش ئۈچۈن كهلگهن ئابىستىراكىت يوققا سۆزىدېگهن 

ھېچنهرسه ، سۈپهتلهرده يالغۇز-ئىسىمهللا ئۇ مۇكهممهل سۈپهت بولسا ياراتقۇچى . چىقىرىش بار

  . دېگهنلىكتۇر ئوخشىمايدۇ قا هللا

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

﴿ ةثْقَالَ ذَرم مظْلالَ ي إِنَّ اللّه ﴾  

  )40،نىسا( ﴾ .تهن زهررىچه زۇلۇم قىلمايدۇھهقىقههللا ﴿ 

  ﴾ ولَا يظْلم ربك أَحداً ﴿



 - 179 -

  )49،كهھف( ﴾ پهرۋهردىگارىڭ ھېچ ئادهمگه زۇلۇم قىلمايدۇ﴿ 

مۇكهممهل بولغانلىقى ئومۇميۈزلۈك مهخلۇقاتالرغا زۇلۇم قىلىشنى بىر ، ئادىللىقىنىڭ هللا

  . پۈتۈن يوققا چىقىرىدۇ

مۇكهممهل دېگهن  ﴾ ئادىللىق﴿ ، يوققا چىقىرىشدېگهن  ﴾ ايدۇزۇلۇم قىلم﴿ بۇ يهردىكى 

  . سۈپهتنى ئىسپاتالپ بىرىدۇ

  :نىڭهللا

  ﴾ وما يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في اَألرضِ والَ في السماء ﴿

زېمىندىكى زهرره چاغلىق نهرسه ۋه ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ نهرسه -ئاسمان...﴿ 

نىڭ بىر ئايهت-61يۇنۇس( ﴾ .نىڭ بىلىشدىن چهتكه قالمايدۇهللا ھېچقايسىسى ، نبولسۇ

ئايرىلىپ ﴿  بۇ يهردىكى. ئىلمىنىڭ مۇكهممهللىكنى ئۇقتۇرىدۇنىڭ هللاسۆزى دېگهن  )قىسمى

سۈپهتنى ئىسپاتالپ دېگهن  ﴾ مۇكهممهل بىلىش﴿ ، ئومۇمىي يوققا چىقىرىشدېگهن  ﴾ قالمايدۇ

  . بىرىدۇ

  :نىڭهللا شۇنىڭدهك

  ﴾ ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسنا من لُّغوبٍ ﴿

ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ئالته كۈنده زېمىننى . بىز ھهقىقهتهن ئاسمانالرنى﴿ 

بىزگه ﴿  سۆزىدهگهن دې) 38،قاف(». بىز ھېچقانداق چارچاپ قالغىنىمىز يوق.ياراتتۇق

  . مۇكهممهل قۇدرىتىنى بايان قىلىشتۇرنىڭ هللاسۆز دېگهن  ﴾ چارچاش يهتمهيدۇ-ھېرىپ

  :نىڭهللا

  ﴾ وسع كُرسيه السماوات واَألرض والَ يؤوده حفْظُهما﴿ 

زېمىننى -ئاسمان .ئاسمانالرنى ۋه زېمىننى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ)مهلۇماتى(نىڭ كۇرسىهللا﴿ 

سۆزىدىكى دېگهن  )نىڭ بىر قىسمىئايهت- 255بهقهره ( ﴾ .اقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كهلمهيدۇس

ئېغىر قا هللامۇھاپىزهت قىلىش زېمىننى -ئاسمان، قۇدرىتى مۇكهممهل بولغانلىقى ئۈچۈننىڭ هللا

مۇكهممهل قۇدرىتى ، يوققا چىقىرىشدېگهن ئېغىر كهلمهيدۇ  .ئاجىزالشتۇرۇپ قويمايدۇ، كېلىپ

  . كهممهللىك سۈپىتىنى ئىسپاتالپ بىرىدۇمۇدېگهن بار 
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  :نىڭهللا

﴿ دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو ﴾  

ئىالھلىقى نىڭ هللاسۆزى دېگهن  )4،ئىخالس( ﴾ ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ﴿ 

تهڭداش ، سۈپىتى مۇكهممهل بولۇپ – ئىسىم، پهرۋهردىگارلىقى مۇكهممهل، مۇكهممهل

  . دېمهكچى ۇل قىلمايدۇ بولىشىنى قوبشېرىكلهرنىڭ 

  :نىڭهللا

﴿ موالَ نةٌ ونس ذُهأْخالَ ت ﴾  

نىڭ بىر ئايهت- 255بهقهره ( ﴾ ...ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ. ئۇ مۈگدهپ قالمايدۇ...﴿ 

بارلىق مهخلۇقالرنىڭ ئىشلىرىنى ، مۇكهممهل ھايات بولغانلىقىنىڭ هللاسۆزى دېگهن  )قىسمى

  . چۈشهندۈرىدۇدېگهننى ئۈچۈن مۇكهممهل ئىداره قىلىپ تۇرغانلىقى 

نى هللا﴿  مۇشۇ ئايهتتىكى، ئهمهسمۇمكىن بىر مىنۇت ياشىشى سىز هللاپۈتۈن مهخلۇقاتالر 

تولۇق ئىداره قىلىپ تۇرااليدۇ ، مۇكهممهل ھاياتهللا  ،يوققا چىقىرىشدېگهن  ﴾ ئۇيقۇ تۇتمايدۇ

  . مۇكهممهل سۈپهتنى ئىسپاتاليدۇدېگهن 

سۈپهتلىرىگه ئاالقىدار يوققا چىقىرىشالرنى نىڭ هللا ھهدىسته كهلگهن- ئهگهر بىز قۇرئان

بىلهن هللا ، ھۆرمهتلهش، كاتتىالش، يهتكۈزۈپ پاكالشچېكىگه ئهڭ نى هللا، تهكشۈرۈپ باقساق

  . ئهدهپ ساقالشنى ئىسپاتاليدىغان ئاجايىپ بىر تۈردىن چىقىپ كهتمهيدۇ

نىڭ هللائۇالر  ،ئۆز خاھىشىغا بېرىلىدىغان بىدئهتچىلهر دهل ئهكسىچه چۈشهنچىده بولۇپ

 ھهدىسته ،ھهتتا ئۇالر قۇرئان. قىسقا ئىسپاتالش يولىغا ماڭىدۇ، سۈپهتلىرىنى مۈجمهل

بهزىلهر ياراتقۇچىنى يهتته سۈپهتكه ياكى . ئىسپاتالنغان سۈپهتلهرنى تېنىش دهرىجىسىگه بارىدۇ

 چىقىرىش يوليوققا چىقىرىش تهرهپته ئۇالر تهپسىلىي يوققا . ئۇنىڭدىن ئازراق سۈپهتكه چهكلهيدۇ

كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۇالرنىڭ يولى . مۇكهممهل سۈپهتنى ئىسپاتلىمايدۇھېچبىر . ىغا ماڭىدۇ

بهزىلهرنىڭ سۆزىگه . بىلهن ناھايىتى ناچار ئهدهبته بولغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇهللا ياراتقۇچى 

گۆش ، قان ئهمهس، كۆلهڭگىمۇ ئهمهس، ھاۋامۇ ئهمهسهللا ، جىسمى يوقنىڭ هللائوخشاش 

تهم ، رهڭگىمۇ يوق، كهڭلىكىمۇ يوقنىڭ هللا، گۆھهرمۇ ئهمهس، شهخسمۇ ئهمهس ،ئهمهس
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دېيىلسه پادىشاھالرنىڭ بىرىگه زېمىن ئهگهر ، سوغۇقمۇ ئهمهس دهپ-ئىسسىق، پۇرىقىمۇ يوق

ھىچ ئاخىرى چىقماس ، ھېسابلىنىدىغانئوبدانال ئهدهبلهيدىغان ھاقارهت سۆزى دېگۈچىنى 

مۇنۇ سۆزى نىڭ هللا،  پۈچهك سۆزلهرنى قىلىپ ئولتۇرمىسىمۇئۇالر بۇنداق. سۆزلهرنى قىلىدۇ

  . كۇپايه بوالتتى

  ﴾ لَيس كَمثْله شيٌء ﴿

  )11، شۇرا( ﴾ .غا ئوخشاش ئهمهستۇرهللاھېچ شهيئى ﴿ 

 بىدئهتخۇرالرنىڭ، سالىھالرنىڭ يولىغا ئهگىشىپ-سۈننهتكه ۋه سهلهف- ئوقۇرمهنلهر قۇرئان

  . كېرهكسۆزىنى تهرك ئېتىشى 

  ۇ مۇبارهك ئىلىمنى قانداق ئۆگىنهلهيمىز؟بىز ب

مۇشۇ مۇبارهك ئېلىملهرنى مۇرهككهپلىك ۋه خاتا چۈشهنچىدىن يىراق ھالدا  :جاۋاب

ياردهم بېرىدىغان قائىدىلهرنى بايان قىلىپ بولغاندىن كىيىن بىز مۇبارهك ئېلىمنى چۈشىنىشكه 

دېگهن مۇھىم   تهسىراتتا بولىمىز؟قانداق ۋه ئۇنىڭ بىلهن قانداق ياشايمىز؟ قانداق ئۆگىنىمىز؟

  . سوئال كېلىدۇ 

بىدئهتچىلهرنىڭ يولىغا ئهگىشىش ، جېدهلخورمهن ئىلگىرى مۇشۇ ئېلىمنى تهتقىق قىلىشتا 

قاتۇرۇپ قويىدۇ دهپ قهلبلىرىنى تېخىمۇ ، كىشىلهرنى بۇ ئېلىمدىن نهپرهتلهندۈرۈپ

يوققا ، تىنى خاتا چۈشهندۈرۈپسۈپىنىڭ هللابۇ بىدئهتچىلهرنىڭ بىر تۈرلىكى . سۆزلىگهنىدىم

 -ھهر ئىككى تهرهپنىڭ مهقسىتى بىر. سۈپهت ئىسپاتاليدۇقا هللابىر تۈركۈملىرى ، چىقارسا

مۇشۇ مۇبارهك ئېلىمده ئاخىرى چىقمايدىغان ، دهلىللىرىنى بىكار قىلىش، بىرىگه رهددىيه بېرىپ

سالىھالرنىڭ - لهفۋه سهئۆگىتىشتىكى  مۇشۇ ئېلىمنى نىڭپهيغهمبهر بۇ ، قوزغاشجېدهل 

  . مۇشۇ ئېلىمگه تۇتقان پوزىتسىيىسىگه قارشى چىققانلىقتۇر

چۈشۈش ھهدىسىنى مىسال قىلىپ نىڭ هللا، بىز ئوقۇرمهنگه مهقسهت ئېنىق بولىشى ئۈچۈن

  كهلتۈرىمىز؛

ھهر كېچىسى كېچىنىڭ ئۈچتىن  !هللابىزنىڭ رهببىمىز «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ماڭا دۇئا قىلغان كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت ‹: ۈپىغا چۈشبىرى قالغىنىدا دۇنيا ئاسمىن
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 مهغفىرهتكهچۈرۈم سورىغان كىشىگه ، سورىغان كىشىنىڭ سورىغىنىنى بىرىمهن، قىلىمهن

  )بۇخارى( »دهيدۇ. ›قىلىمهن

كېچىنىڭ ئاۋۋالقى ئۈچتىن بىرى «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده 

دۇئا قىلغان كىشىگه ئىجابهت ، مهن پادىشاھ‹ :ھهم، ا ئاسمىنىغا چۈشىدۇدۇنيهللا ، ئۆتكهن ۋاقىتتا

تاڭ ، كهچۈرۈم تىلىگهن كىشىنى كهچۈرۈم قىلىمهن، سورىغان كىشىگه بىرىمهن، قىلىمهن

  »دهيدۇ› .يورۇغانغا قهدهر شۇنداق بولىدۇ

. دارھهدىسنىڭ بىر تهرىپى ياراتقۇچىغا يهنه بىر تهرىپى جهننهتكه ئاالقىبۈيۈك مۇشۇ 

سېخىي ، باي، تولۇق كۆيۈنگۈچى، كاتتىلقىنىڭ هللا ياراتقۇچىغا ئاالقىدار تهرهپ شۇكى؛

، ئۇيقۇلۇق بهندىلىرىنى ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ غاپىل. ئىكهنلىكنى ئۇقتۇرىدۇ

. بېرىشكه قادىرهللا . بىرىدۇهللا شۇنداق قىلغاندا ئۇالرغا . ھاجهتلىرىنى سوراشقا ئۈندهيدۇ

، ئۇالرغا كهچۈرۈم بىرىدۇهللا . ى قىلغان گۇناھلىرىغا كهچۈرۈم سوراشقا ئۈندهيدۇئۇالرنىڭ كۈندۈز

ئۆزىنىڭ گۈزهل ئىسىم هللا . تاڭ ئاتقانغا قهدهر شۇنداق نىدا قىلىدۇكېچه ئۇالرغا هللا . قادىرهللا 

ئۇالرنى مۇشۇنداق كاتتا نىدا . سۈپهتلىرى بىلهن ئۆز بهندىلىرىگه كاتتا بىر يۈزلىنىشته يۈزلىنىدۇ–

هللا ، قا موھتاجهللابىز ، بايهللا . شۇنداق قىلىدۇكېچىده زېرىكمهستىن ھهر .  چاقىرىدۇبىلهن

ئۇنتۇش ، ئۇيقۇ، غهپلهت، شۇنداق چاقىرىپ تۇرسا كۆپلىگهن بهندىلهر ئۇنىڭدىن غاپىل قىلىپ

، ئىنسان مۇشۇنداق ئۇيقۇ، مۇشۇنداق كاتتا يۈزلهنسههللا . يۈزلىنىشىنى كۈتۈۋالىدۇنىڭ هللابىلهن 

  كۈتىۋالسا بۇ قانداق بولغىنى؟ )ناچار، يامان( غهپلهت بىلهن

دهپ  پادىشاھلىرىدىن بىر پادىشاھ يوقالپ كهلمهكچىكهنزېمىن ئهگهر بىرهرسىڭالرغا 

بۇنىڭغا ئهڭ هللا بۈيۈك . كۈنلهر بويى تهييارلىنىپ ئۇنى كۈتۈۋېلىشقا يۈزلهنگهن بوالتتى، ئېيتسا

  . اليىق

، ئۇيغۇنۇپبۇ ھهدىس بهندىنى ئۇيقۇدىن  ؛ئهمما بهندىگه ئاالقىدار بولغان تهرهپ شۇكى

گۇناھىدىن كهچۈرۈم ، ئىبادهت قىلىپقا هللاباي ، كۆيۈمچان دوستلىققا ئهرزىيدىغان، سېخى

، ئهدهبلىك بولۇپ، ھايا قىلىپدىن هللايهنه بۇ ھهدىس . سوراشقا كۈچلۈك تۈرتكه بوالاليدۇ

خاتالىق ، بىچاره، اجىزئ. بىلهن پىچىرلىشىشقا تۈرتكه بوالاليدۇهللا ، چىرايلىق يۈزلىنىپ



 - 183 -

مۇشۇ  ئۆتكۈزگۈچى بهنده ئۆزىنىڭ باي بولغان رهببىنى غاپىلالرچه كۈتىۋالسا اليىق بوالمدۇ؟

ئورنۇڭدىن تۇر «: ئۆزى كېلىپهللا . رهھمىتىدىن نائۈمىد بولماسلىققا ئۈندهيدۇنىڭ هللاھهدىس 

س بهنده رهببى مۇشۇ ھهدى. دهيدۇ»مهن بېرهلهيدىغان زاتتۇرمهن. سورىغىن بىرىمهن، بهندهم

ئىمان ياراتقۇچىغا بولغان مۇھهببهت ۋه باغلىنىشنى زىياده ، بىلهن بولغان ئاالقىنى كۈچهيتىپ

، كېلىپكېچىده سۈپهتلهرگه ئىگه قۇدرهتلىك زات ھهر -گۈزهل ئىسىم، باي. قىلىشقا ئۈندهيدۇ

 بولساڭ گۇناھ قىلىپ سالغان، بېرهيھاجىتىڭ بارمۇ راۋا قىلىپ «: قايتا چاقىرىپ-قايتا

غۇسسىلىرى سىنى  - شهيتاننىڭ غهم، غۇسسهڭ بولسا يوقىتىۋىتهي - غهم ،كهچۈرهي

پهقهت ئورنۇڭدىن . قانچىلىك گۇناھ قىلساڭمۇ مهن سىنى كهچۈرهلهيمهن، تۈگهشتۈرىۋهتمىسۇن

ماڭا سېنىڭ ھاجىتىڭنى . مهندىن سوراپال دۇئا قىلساڭ بولىدۇ، ئالىقىنىڭنى كۆتۈرۈپ، تۇرۇپ

بهلكى مهن . ئاۋازىڭنى ئۈنلۈك قىلمىساڭمۇ بولىدۇ. ئهمهسمهنموھتاج ان ۋاستىچىگه يهتكۈزىدىغ

ئىشالرنىمۇ يوشۇرغان كۆڭلۈڭدىكىنى ۋه سهن ، كۆرهلهيمهن، ئاڭلىيااليمهن، سهن بىلهن بىلله

  . دهيدۇ »بىلهلهيمهن

، سالىھالرنىڭ كۆڭۈللىرىگه سىڭىپ كىرىپ-ئۇقۇملىرى سهلهفبۈيۈك مۇشۇ ئىماننىڭ 

ئۇالرنىڭ ئىمانى تاغ .  بولۇپئىبادىتىنى زىياده قىلغان، مۇھهببىتى، بولغان ئىمانىقا هللارنىڭ ئۇال

دېگهن  »چۈشىدۇهللا «. قورقۇش ئۇالرنىڭ قهلبىنى گۈللهندۈرگهن ئىدىدىن هللا. كهبى ئىدى

ئهمما كېيىنكى . ئۇ ھهدىسكه مۇشۇنداق ئهمهل قىلغانىدى، ھهدىسنى مۇشۇنداق چۈشىنىپ

كۆپ ، ئۇنىڭ شهكلىنى سۈرۈشته قىلىپ، چۈشۈش سۈپىتىده توختاپنىڭ هللاكىشىلهر بولسا 

بهزىلهر يوققا ، سۈپهتنى ئىسپاتلىسادېگهن  »چۈشۈش« بهزىلهر. ئىختىالپالرنى پهيدا قىلدى

قهلبلىرى ، مهقسىتىدىن غاپىل قىلىپبۈيۈك ئۇالر ۋاقىت ئۆتكهنسېرى ھهدىسنىڭ . چىقاردى

  . تاشتىنمۇ بهك قېتىپ كهتتى

 : پهيغهمبهر ، دهپ سورىدى »؟كۆلهمدۇ رهببىمىز « :ئهبۇ رهزىيىن ىر مىسال؛يهنه ب
ساھابه بۈيۈك  .دېدى »كۈلىدىغان رهبدىن ياخشىلىق تاپااليمىز« :ئهبۇ رهزىيىن، دېدى »ھهئه«

قانداق ياخشى ، سۈپىتىنى قانداق چۈشىنىپدېگهن  »كۈلۈش« ئهبۇ رهزىيىن رهببىمىزنىڭ

سۈپهتنى رهبنىڭ ياخشىلىقى بهندىلىرىدىن ئۈزۈلۈپ دېگهن  »كۈلۈش«. ئالدىبېشارهت 
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ئۇنىڭ چۈشهنچه ۋه خۇش  پهيغهمبهر . قالمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرغۇچى سۈپهت دهپ قارىدى

  !سىز بۇ تهرهپنى ئويلىنىپ بېقىڭ. بىشارىتىنى ئېتىراپ قىلدى

 يوقىتىپ سۈپىتى بولغان رهبنىڭ ياخشىلىقىنىدېگهن  ›كۈلۈش‹«: سهنهدى مۇنداق دېدى

ئالدىدا نىڭ هللا. بىزگه ياخشىلىق ئاتا قېلىۋېرىدۇهللا بولساقال موھتاج بىز ياخشىلىققا . قويمايمىز

  . دهپ چۈشهندى. »كۈلۈپ تۇرۇپ بىزگه بىرىدۇ، ئاشكارىلىساقموھتاجلىقىمىزنى 

دېگهن  »كۈلۈش« كىشىلهركېيىنكى . سالىھالر ھهدىسنى مۇشۇنداق چۈشهنگهن-سهلهف

سۈپهتلىرىگه تۇتقان پوزىتسىيىسى مۇشۇنداق بولۇپ نىڭ هللائۇالرنىڭ . ه قوزغىدىسۈپهتته مۇنازىر

سۈپهتلىرىگه تۇتقان نىڭ هللا. ئۇالرنىڭ ئهڭ چوڭ بىلىدىغىنى مۇشۇنچىلىك. كهلمهكته

سالىھالر بىلهن خهلهفلهرنىڭ ئارىسىدا ناھايىتى چوڭ ئوخشىماسلىقالر -پوزىتسىيىسىده سهلهف

ياخشى نى هللاقهلبلىرى  ،ۇبارهك ئىلىمنى چۈشىنىش يولىدىنسالىھالرنىڭ بۇ م-سهلهف. بار

كېيىنكى . قورقۇش بىلهن زىننهتلهنگهن كىشىلهر مهيدانغا كهلدى، جهزمىيهت، ئىمان، كۆرۈش

قا هللا، قوپاللىق، سۈپهتلىرىنى چۈشىنىش يولىدىن قهلبى شهك- ئىسىمنىڭ هللاكىشىلهرنىڭ 

  . دانغا كهلدىيامان گۇمان قىلىش بىلهن تولۇپ كهتكهن كىشىلهر مهي
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  ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش-7
  

مهقسهتنى بۇراپ چۈشهندۈرگۈچى ئالدامچىالرنىڭ قوللىرى تهگكهن شهرئى 

  . يامانلىقتىن توسۇش چۈشهنچىسىدۇر، ياخشىلىققا بۇيرۇپ- چۈشهنچىلهرنىڭ بىرى

مچىالر مۇتلهق ئهركىنلىكىنى لىبرالىزى، دېموكراتىيه، ئۆز ئىچىمىزدىن چىققان ئىلمانىزىم

.  ئهقىدىسىنى ئىنكار قىلدىياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشئىسالمدىكىدهك ، كۆزلهپ

ئۇالرنىڭ نهزىرىده ،  ئهقىدىسىگه ئهمهل قىلىشياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

ئاتالمىش يهنه باشقا  ،ئېالنچىلىق ئهركىنلىكىگه، پارتىيه ئهركىنلىكىگه، شهخسىي ئهركىنلىككه

  . بۇ قىلمىش توغرا ئهمهس، ئهركىنلىكلهرگه تاجاۋۇز قىلغانلىق بولۇپ

دىنىدا يامان نىڭ هللاگهرچه ئۇ ( ئۇالرنىڭ نهزىرىدىكى ئهگىشىشكه ئهرزىيدىغان ياخشىلىق

خاھىشلىرى ۋه تاغۇتلىرى ، نىزاملىرى- قانۇن، ئادهتلىرى-ئۇالرنىڭ ئۆرپ )ئىش بولسىمۇ

  . ېكىتكهن نهرسىدۇرياخشىلىق دهپ ب

ئۇالرنىڭ  )دىنىدا ياخشى ئىش بولسىمۇنىڭ هللاگهرچه ئۇ ( ئۇالرنىڭ نهزىرىدىكى يامانلىق

خاھىشلىرى ۋه تاغۇتلىرى يامانلىق دهپ بېكىتكهن ، نىزاملىرى-قانۇن، ئادهتلىرى -ئۆرپ

  .نهرسىدۇر

  . تۆۋهندىكى ئايىتىده ئېيتىلغان كىشىلهر شۇدۇرنىڭ هللامانا بۇالر 

 ﴿نالْم وفرعنِ الْمنَ عوهنينكَرِ وونَ بِالْمرأْمضٍ يعن بم مهضعب قَاتافنالْمقُونَ واف
  ﴾ ويقْبِضونَ أَيديهم نسواْ اللّه فَنِسيهم إِنَّ الْمنافقني هم الْفَاسقُونَ

 ) ۋه ئىماندىن يىراق بولۇشتامۇناپىقلىقتا( مۇناپىق ئهرلهر بىلهن مۇناپىق ئايالالر«

ئۇالر قوللىرىنى  .ياخشىلىقتىن توسىدۇ، ئۇالر يامانلىققا بۇيرۇيدۇ. بىرىگه ئوخشايدۇ-بىر

نىڭ هللايهنى (. نى ئۇنتۇدىهللائۇالر  ).يهنى بېخىللىق قىلىپ سهدىقه بهرمهيدۇ(، يۇمۇۋالىدۇ

ىرىنىڭ پهزلىدىن ۋه ئۇالرنى ئۆزلهللا يهنى (. مۇ ئۇالرنى ئۇنتۇدىهللا) .تائىتىنى تهرك ئهتتى

  )67،تهۋبه( ».شۈبھىسىزكى مۇناپىقالر پاسىقالردۇر. ).رهھمىتىدىن مهھرۇم قىلدى
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مۇناپىقالر بىلهن ۋه ئۇالرنىڭ ھهر ساھهده مۇتلهق ئهركىنلىك ، الركافىرمانا مۇشۇ قارا 

خلهر ىشهيئۈستىگه قۇرۇلغان مهدهنىيهت تهشۋىقاتلىرى بىلهن مۇشۇ دهۋردىكى كۆپلىگهن دهۋهتچى 

 ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشبىز ئۇالرنىڭ جۈرئهت قىلىپ . تهسىرلىنىپ كهتتى

ئهركىنلىك ۋه دېموكراتىيىنى تهلهپ قىلغانلىقىنى كېلىدىغان قارشى ىغا پىرىنسىپئهقىده ۋه 

هن ئۆزىنىڭ گۇناھىنى يالغانچىلىق بىل، ئېغىر گۇناھ ئۆتكۈزۈپ تۇرۇپشۇنچه ئۇالر . كۆرۈۋاتىمىز 

بۇ قىلمىشى ئۇالرنىڭ ، ئۇالر ئۆزلىرىنى ياخشى ئىش قىلدۇق دهپ ئوياليدۇ. ئىسالمغا چاپاليدۇ

  . ئىلگىرىكىدىنمۇ ئېغىرراق گۇناھتۇر

ھۆكۈمران ۋه ھۆكۈمراننىڭ قانۇنى  - يامانلىق، ياخشىلىق :يهنه بىر تۈرلۈك كىشىلهر

  . يامانلىق دهپ قارىغان ئىشتا دهيدۇ، ياخشىلىق

، جىنايهت دهپ قارىغان ئىشالرنى خاتالىق، مران ۋه ھۆكۈمراننىڭ قانۇنى خاتالىقئۇالر ھۆكۈ

ھۆكۈمران ۋه ھۆكۈمراننىڭ قانۇنى ياخشى دهپ قارىغان ئىشالرنى ياخشى دهپ ، جىنايهت دهيدۇ

 چۈشهنچىسى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشمۇشۇ كىشىلهرنىڭ نهزىرىدىكى . قارايدۇ

يامانلىق دهپ تونۇتقىنى ، ماددىلىرى ياخشىلىق-ر تاغۇتلىرى ۋه ئۇنىڭ قانۇنئۇال، يوقاپ كهتتى

 . بويىچه قارايدۇ

ياكى ؟ ئۈچۈن پاالنى ئىشنى قىلدىڭنېمه « سهن ئۇالردىن-  شۇكىئۇنىڭ بهلگىسى

بۇنى ھۆكۈمهت رۇخسهت قىلغان ياكى رۇخسهت « دهرھالال، دهپ سورىساڭ »؟قىلمىدىڭ

 - شهرىئىتىگه ئۇيغۇن كهلسۇننىڭ هللائۇالرنىڭ قىلمىشى . دۇدهپ جاۋاب بىرى ».قىلمىغان

  . كهلمىسۇن ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويمايدۇ

ئۆز قهلبىدىكى غهرهز ئۈچۈن ، ئامانلىقىنى ئىزدهپ- يهنه بىر تۈرلۈك كىشىلهر ئۆزىنىڭ تىنچ

  :يامانلىقنى ئۈچ تۈرگه بۆلدى

ئىسالمى (. رغىال خاسھۆكۈمرانال، بۇ پادىشاھ. قولى بىلهن توسۇلىدىغان يامانلىق )1

 )ئهمىرنى كۆرسىتىدۇ

  . بۇ ئالىمالرغىال خاس. تىلى بىلهن توسۇلىدىغان يامانلىق )2

  . بۇ ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا خاس. قهلبىده ئۆچ كۆرۈلىدىغان يامانلىق )3
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چۈشۈرگهن ھۆكۈم هللا ئاقىۋهتته كۆپ شهھهرلهرده . پاكىت چۈشۈرمىگهنهللا بۇنداق بۆلۈشكه 

ئۆلىماالرنىڭ ئاز -بىلهن ھۆكۈم چىقىرىدىغان ئادىل مۇسۇلمان ئهمىر بولمىغانلىقى ھهم ئالىم

  . يامانلىق دهپ قارالمايدىغان بولۇپ كېتىدۇ، بولغانلىقى سهۋهبىدىن يامانلىق

 نهتىجىلىرىگه، ئاقىۋهت، يهنه بىر تۈرلۈك كىشىلهر بۇنىڭ قارشىسىدا بولۇپ ئۇالر قىزىققان

چوڭ بىر تېخىمۇ يامانلىقنى ، زىيان ئارىسىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرمهي- پايدا، پهرۋا قىلماي

  . يامانلىق بىلهن يوقاتماقچى بولىدۇ

 چۈشهنچىسى زالىم بۇزغۇنچىالر ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇشمۇشۇنداق 

، بۇزۇقچىلىق، كهتھاال، يامانلىق، تهرىپىدىن ئويدۇرۇلغان خاتا چۈشهنچه سهۋهبىدىن پاھىشه

شۇ گۇناھالر بىلهن ، كىشىلهر مۇشۇنداق يامانلىققا چۈشۈپ. قاتارلىقالر يامراپ كهتتىكېسهل 

ھهتتا ئۇ يامانلىقالر ھايات ۋه . شۇ يامانلىقالرنى چىرايلىق زىننهتلهپ ئۆتىۋهردى، بىرگه ياشاپ

تاكى ئۆلگۈچه . لدىئادهت ئهنئهنىلىرىدىن ئايرىاللمايدىغان بىر پارچىسى بولۇپ قا-ئۆرپ

  . ئۇالر شۇ يامانلىقتىن ئايرىاللمايدۇ، يامانلىق ئۇالردىن ئايرىاللمايدۇ

ئىنسانىي خارهكتىرلهر . تۇيغۇالر قااليمىقانالشتى- ھېس . ئۆلچهملهر ئۆزگىرىپ كهتتى

ئىشالر يارىتىلغان ھهقىقىتىنىڭ . دهرىجىسىده بۇزۇلۇپ كهتتىكېسهللىك يولدىن چىقىش ۋه 

، ياخشىلىق - يامانلىق، يامانلىق - ياخشىلىق :مهسىلهن. ۆرۈلىدىغان بولۇپ قالدىغهيرىده ك

 -  كهينىده قىلىش، كهينىده قىلىش -  تهرهققىيات، ھهقىقهت - باتىل، باتىل -  ھهقىقهت

 -  قۇللۇق، قۇللۇق - ئهركىنلىك، پاكلىق - نىجاسهت،  نىجاسهت- پاكلىق، تهرهققىيات

  . ولۇپ قالدىئهركىنلىك دهپ قارىلىدىغان ب

. قوللىنىلدىجهمئىيهتلهرده قىلىش ۋاستىلىرى ئائىله ۋه خاراب ، ۋهيران قىلىش

ھاياتىدىكى ھهربىر نهرسىلهرگه ۋهيران قىلىش ئامىللىرى ، ئهخالقلىرىغا، كىشىلهرنىڭ مهنپهئهت

كىشى ھېچقانداق ساقلىغاندىن باشقا هللا پاساتلىرىدىن -ئۇنىڭ پىتنه، تهسىر كۆرسهتكهن بولۇپ

  . اقلىنالمىدىس
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بىز . كېچىكتۈرگىلى ۋه سهل قارىغىلى بولمايدۇ، جىددىي بولۇپتېخىمۇ ئۇنداقتا ئىش 

يامانلىقتىن توسۇشنىڭ توغرا چۈشهنچىسىنى بىلدۈرۈپ قويغىنىمىزغا قهدهر ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . كېرهككهسكىن پوزىتسىيه تۇتۇشىمىز ، جىددىي

كېمه چۆكۈپ ، ىق ئالغان ھالدافتهۋ، ردهميادىن هللايېگانه ، ئىزنى بىلهننىڭ هللابىز 

چۈشهنچىگه ئاالقىدار بولغان مهسىله ۋه بۈيۈك ھهممهيلهن ھاالك بولۇشتىن ئىلگىرى مۇشۇ 

  :يهنى ئۇ مهسىلىلهر. بېرىشىمىز كېرهك ھۆكۈملهرگه جاۋاب 

  ؟دېگهن نېمه ياخشىلىق 

  ؟دېگهن نېمه يامانلىق 

  ده؟ياخشىلىق يامانلىقنى بهلگىلهش ھوقۇقى كىم

  ئهھمىيىتى بار؟نېمه نىڭ ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  زىيانلىرى قانداق؟، نى تهرك ئېتىشنىڭ ئاقىۋهتياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  ؟نېمه نىڭ ھۆكۈمى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  ۇ؟ ئىشىغا كىم ئىگه بولىدياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  ؟كېرهك نىشانلىرى قانداق بولىشى ، غايه، دهرىجىسى، ئۇنىڭ شهرتلىرى

 چۈشهنچىسىگه ئاالقىدار بولغان ئۇنىڭدىن باشقا ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  :مهسىلىلهرگه تۆۋهنده جاۋاب بېرىشكه تېرىشىمىز

  ؟دېگهن نېمه ياخشىلىق 

ماختالغۇچى ئىش ، گۈزهللىك، خشىلىقشهرىئهت تېكىستلىرى ئۇنى يادېگهن ياخشىلىق 

ھهرىكهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه - سۆز ۋه ئىشيوشۇرۇن دهپ تونۇشتۇرغان ئاشكارا ۋه 

  )دهپ بىلىشيېگانه -يهككهنى هللا(. ئهڭ چوڭ ۋه كاتتا ياخشىلىق تهۋھىد. ئالىدۇ

  ؟دېگهن نېمه يامانلىق 

قهبىھ دهپ ، تلىرى ئۇنى يامانلىقشهرىئهت تېكىس. ياخشىلىقنىڭ قارشىسىدېگهن يامانلىق 

ھهرىكهتلهرنىڭ - بولغان سۆز ۋه ئىشيوشۇرۇن ھارام قىلىنغان ئاشكارا ۋه ، تونۇشتۇرغان

  . كهلتۈرۈشتۇرقا شېرىك هللائهڭ چوڭ ۋه ئېغىر يامانلىق . ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
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  ياخشىلىق يامانلىقنى بهلگىلهش ھوقۇقى كىمده؟

، ھارام -  ھاالل، باتىل - ھهقىقهت، سهتلىك -  هللىكگۈز، يامانلىق -  ياخشىلىق

مهيلى ئېلىملىك ، ھۆكۈمرانمهيلى . زۇلۇمنى بهلگىلهشته ئىنساننىڭ ھوقۇقى يوق-ئادالهت

خهلق بولسۇن ياكى كۆپ سانلىق ئاز سانلىقنى ،ئۇستاز ياكى يۇرت ئاقساقىلى بولسۇن ياكى پارتىيه

ۈملىرىدهك سايالم ۋهكىللىرى بولسۇن ياكى ئىگىلهيدىغان بولسۇن ياكى دېموكراتىيه تۈز

ھېچقايسىسى بىر ئىنساننىڭ ئهگىشىشىگه ، تۈزۈملىرىدهك سايالم ۋهكىللىرى بولسۇندىكتاتورىيه 

بولغان يامانلىقى سۈپىتىنى كېرهك ئىنكار قىلىپ يىراق بولۇش ، ئهرزىيدىغان ياخشىلىق سۈپىتىنى

موھتاج ھهممىنى ئۆزىگه ، تهڭداشسىزانه يېگبۇ ھوقۇق بىردىنبىر . بهلگىلهش ھوقۇقى يوق

  . نىڭدۇرهللايېگانه تهڭدىشى بولمىغان بىردىنبىر ھېچقانداق ، تۇغۇلمىغان، تۇغمىغان، قىلغۇچى

  :قۇرئاننىڭ دهلىلى تۆۋهندىكىچه. ھهدىس ۋه ئهقلى دهلىللهر مانا مۇشۇنى سۆزلهيدۇ، قۇرئان

﴿ و قالْح قُصي لّهإِالَّ ل كْمالْح إِننيلالْفَاص ريخ وه ﴾  

ھۆكۈم قىلغۇچىالرنىڭ هللا ، ھهق ھۆكۈم قىلىدۇهللا ، غا خاسهللابارچه ھۆكۈم ...﴿ 

  )نىڭ بىر قىسمىئايهت-57ئهنئام( ﴾ .ياخشىسىدۇر

ر الناسِ الَ إِن الْحكْم إِالَّ للّه أَمر أَالَّ تعبدواْ إِالَّ إِياه ذَلك الدين الْقَيم ولَـكن أَكْثَ ﴿
  ﴾ َيعلَمون

ئۇ سىلهرنى پهقهت ئۆزىگىال ئىبادهت . مهنسۇپغىال هللابارچه ھۆكۈملهر پهقهت ...﴿ 

 يۇسۇف( »بىلمهيدۇ) بۇنى( تولىسىكىشىلهرنىڭ لېكىن . بۇ توغرا دىندۇر. قىلىشقا بۇيرۇغان

  )نىڭ بىر قىسمىئايهت-40

 ﴿ي ينالَّذو قي بِالْحقْضي اللَّهو يعمالس وه ٍء إِنَّ اللَّهيونَ بِشقْضلَا ي ونِهن دونَ معد
ريصالْب ﴾  

نى قويۇپ ئىبادهت قىلىۋاتقان بۇتالر هللائۇالر . ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم چىقىرىدۇهللا ﴿ 

ئاڭالپ  )بهندىلهرنىڭ سۆزلىرىنى( ھهقىقهتهنهللا . ھېچنهرسىگه ھۆكۈم چىقىرىشقا قادىر ئهمهس

  )20،غافىر( ﴾ .كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر )ئۇالرنىڭ ئىشلىرىنى(. تۇرغۇچىدۇر

  ﴾ ولَا يشرِك في حكْمه أَحداً﴿ 



 - 190 -

  )نىڭ بىر قىسمىئايهت- 26كهھف( ﴾ ئۆز ھۆكۈمده ھېچكىمنى شېرىك قىلمايدۇهللا ...﴿ 

﴿ وقمٍ يكْماً لِّقَوح اللّه نم نسأَح نمونَ وغبي ةيلاهالْج كْمونَأَفَحن ﴾  

چىن ئىشىنىدىغان  )غاهللا( ئۇالر جاھىلىيهت دهۋرىنىڭ ھۆكمىنى تهلهپ قىالمدۇ؟﴿ 

  )ئايهت- 50مائىده( ﴾ دىنمۇ ئادىل كىم بار؟هللاھۆكۈمده  قهۋمنىڭ نهزىرىده

ھارام  - ھاالل، يامان - ناساراالر ياخشى -  يهھۇدىي. بۇنىڭدىن باشقا ئايهتلهرمۇ كۆپ

بىلهن قوشۇپ ئالىملىرى ۋه راھىبلىرىنىڭ ھوقۇقى بار هللا ۋه قويۇپ نى هللادهپ ھۆكۈم قىلىشتا 

  . مۇنۇ سۆزىده ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىنى ئىنكار قىلدىهللا ، دهپ ئېتىراپ قىلىۋىدى

  ﴾ ِاتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه ﴿

لىرىنى ۋه ئالىملىرىنى مهئبۇد ئۆزلىرىنىڭ دىنى ئاقساقال) يهنى ئهھلى كىتابالر(ئۇالر ﴿ 

   )31تهۋبه، . (﴾ قىلىۋالدى

  :ئۇالرغا مۇنداق دېدى، چاقىرىپكېلىشكه لهرنى باراۋهر سۆزگه مۆئمىن

 ﴿ بِه رِكشالَ نو إِالَّ اللّه دبعأَالَّ ن كُمنيبا وننياء بوس ةاْ إِلَى كَلَمالَوعابِ تتلَ الْكا أَهقُلْ ي
ونَشملسا مواْ بِأَندهاْ فَقُولُواْ اشلَّووفَإِن ت اللّه ونن داباً مبضاً أَرعا بنضعذَ بختالَ يئاً وي ﴾  

غا هللا، غىال ئىبادهت قىلىشهللاپهقهت ) يهنى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر( !ئى ئهھلى كىتاب﴿ 

بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتهك -بىرنىڭ قۇيۇپ هللا، ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈرمهسلىك

ئهگهر . دېگىن ئهمهل قىاليلى )يهنى بىر خىل ئهقىدىگه( ھهممىمىزگه ئورتاق بولغان بىر سۆزگه

بىزنىڭ !) ئى يهھۇدىيالر ۋه ناساراالر جامائهسى( :)يهنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا( ئۇالر يۈز ئۆرۈسه

  )64،ى ئىمرانئال(».بۇلۇڭالرمۇسۇلمان ئىكهنلىكىمىزگه گۇۋاھ 

تهئاال هللا« :بېتىده مۇنداق دېدى- 164 توم- 28ئىبنى تهيمىيه فهتىۋاسىنىڭ 

باشقا دىن هللائهمما . ئهيىبلىگىنىنىڭ ھهممىسى قهبىھتۇر، ماختىغىنىنىڭ ھهممىسى گۈزهل

بهنى تهمىم جهمهتىدىن بىرسى شۇنىڭ ئۈچۈن . ھهرقانداق مهخلۇقتا بۇنداق ئىمتىياز يوق

ئۇنداق : پهيغهمبهر دېگهنده ،  ماختىغىنىم گۈزهل ئهيىبلىگىنىم سهتمىنىڭ: غاپهيغهمبهر 

  »دهپ رهددىيه بهرگهن. دۇرهللاخاسىيهتكه ئىگه زات پهقهت 
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ئۇنىڭغا ئىگه بولغۇچىنىڭ ئۆزى ئىگه ، بىر نهرىسىنى يارىتىپ :ئهقلى دهلىللهر تۆۋهندىكىچه

شهرىئىتىگه ماس ھالدا - قانۇن، ائۆزىنىڭ پىرىنىسىپىغ، بولغان نهرسىگه قانۇن ئوتتۇرىغا قويۇپ

  . ماڭدۇرۇش الزىم ئىكهنلىكى ئهقىلگه سىغىدۇ

ھهر تهرهپتىن مۇكهممهللىكنى تهلهپ قىلىدىغان ، مانا مۇشۇنداق يارىتىپ ئىگه بولغۇچىغا

، باشقا كىشىلهر كهمتۈكلۈك، سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلىنىش ئاالھىدىلىكى قوشۇلسا- گۈزهل ئىسىم

نادانلىق قاتارلىق سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهنسه ساغالم ئهقلى بار ئادهم ، كبىچارىلى، ئاجىزلىق

 -ئىگه بولغۇچىنىڭ قانۇن، سۈپهتلىرى بار ياراتقۇچى-گۈزهل ئىسىم، ئۇنىڭغا باش ئېگىپ

بىر ئىنساننىڭ يهنه بىر ئىنسان ئىگه بولغان -ساغالم ئهقىل. شهرىئىتىگه تهسلىم بولىشى الزىم

ئىنساننىڭ بىر . ئارىلىشىۋىلىشىغا رازى بولمايدۇ، ىسىز باشقۇرۇشىغانهرسىنى ئۇنىڭ رۇخسىت

ئۇ ئىنسان ئىگه . نهرسىگه ئىگه بولىشى كهم ۋه شهكلى جهھهتتىن بولۇپ ئۇ مهڭگۈلۈك ئهمهس

، بىچاره، ئاجىز. باشقىالر ئۇنىڭغا ئىگه بولىدۇ. بولغان نهرسه ئۇنى تاشالپ باشقىالرغا يۆتكىلىدۇ

، واللمايدىغان نادان مهخلۇقنىڭ ياراتقۇچى ئىگه بولغان نهرسىنى باشقۇرۇپبىر نهرسىگه ئىگه ب

ھهقىقى ئىگه بولغۇچىنىڭ  سه،دېبۇ خاتا ، بۇ توغرا، بۇ ھارام، ئۇ ھاالل، ئۇنىڭغا قانۇن چىقىرىپ

، بىلىڭالركى رۇخسىتىسىز ئۇنىڭغا ئارىلىشىشىغا رازى بولسا سىز ئۇ كىشىگه قانداق قارايسىز؟

هللا . مۈلكى ھېسابلىنىدۇ، يارىتىشىنىڭ هللاپۈتكۈل كائىنات ، نهرسىلهرمىندىكى زېۋه زېمىن 

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇ

﴿  أَم نَ لَكُمأَذ الَالً قُلْ آللّهحاماً ورح هنم ملْتعقٍ فَجزن رلَكُم م لَ اللّها أَنزم متأَيقُلْ أَر
  ﴾ علَى اللّه تفْترون

، چۈشۈرگهن رىزىقتىن بهزىسىنى ھارامهللا سىلهرگه ! ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ‹: ئېيتقىنكى﴿ 

غا يالغاننى هللاياكى ؟ سىلهرگه مۇنداق قىلىشقا ئىزنى بهردىمۇهللا  بهزىسىنى ھاالل قىلدىڭالر؟

  )59،يۇنۇس( »چاپالمسىلهر؟

ئىگه بولغۇچى زات سىلهرگه ئۇ ئىشتا رۇخسهت ، ياراتقۇچى، بارلىق رىزىقنى چۈشۈرگهنهللا 

 قىلساڭالرجۈرئهت ئالدىدا قىلىشقا نىڭ هللاسىلهر ئۇنى رىزىققا ئىگه بولغۇچى ، رمىگهن تۇرسابه

  . يالغاننى توقۇغان بولىسىلهرقا هللا
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يولغا قويۇلغان دۇرۇس ئىش دهپ ، ھارام- ھاالل، سهت-نهرسىلهرگه چىرايلىقهللا ئهگهر 

  :ندهپ سورالسا مهن مۇنداق دهيمه؟ ھۆكۈم قىلغانلىقىنى قانداق تونۇيمىز

نهرسىلهرگه بولغان ھۆكۈمىنى ئىككى خىل يول ئارقىلىق تونۇغىلى بولىدۇ؛ئۇ قۇرئان نىڭ هللا

مهنبه ، بۇلۇڭالركىئاگاھ . ئىككىلىسى بىر مهنبهدىن چىققان. ۋه پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىدۇر

  . ۋهھىيدۇر

  :دېگهنمۇنداق هللا ھهققىده  پهيغهمبهر 

  ﴾ و إِلَّا وحي يوحىإِنْ ه *وما ينطق عنِ الْهوى﴿ 

پهقهت ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان ۋهھىنىال .خاھىشى بويىچه سۆزلىمهيدۇ-ئۆز نهپسى )ئۇ(﴿ 

  )4-3،نهجم( ﴾ .سۆزلهيدۇ

فَالَ وربك الَ يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم الَ يجِدواْ في أَنفُِسهِم حرجاً ﴿ 
يماًملسواْ تلِّمسيو تيا قَضم ﴾  

ئۆز  )يهنى مۇناپىقالر( ئۇالر! پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى!) ئى مۇھهممهد(﴿ 

ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ، تاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغۇچه -ئارىسىدىكى ده

ۇچه ۋه ئۇالر پۈتۈنلهي ھۆكمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسىمۇ يوقالمىغ

  )65،نىسا( ﴾ .بويسۇنمىغۇچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

يا أَيها الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي اَألمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في  ﴿
ت مولِ إِن كُنتسالرو إِلَى اللّه وهدٍء فَريأْوِيالًشت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيو ونَ بِاللّهنمؤ ﴾  

بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت ئۆزۈڭالردىن پهيغهمبهرگه ۋه ، غاهللا!لهر مۆئمىنئى ﴿ 

غا ۋه هللا بۇ توغرىدا ،ئهگهر سىلهر بىرهر شهيئىده ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر. قىلىڭالر

 )ھهقىقىي( غا ۋه ئاخىرهت كۈنىگههللائهگهر سىلهر . اجىئهت قىلىڭالرپهيغهمبهرگه مۇر

نىڭ كىتابىغا ۋه پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه مۇراجىئهت هللايهنى (  بۇ.ئىشىنىدىغان بولساڭالر

  )59،نىسا( ﴾ .نهتىجه ئېتىبارى بىلهن گۈزهلدۇر. سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر )قىلىش
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پهيغهمبهرگه . بولىدۇدېگهنلىك بىغا قايتۇرۇش مۇبارهك كىتانىڭ هللادېگهن قايتۇرۇش قا هللا

پهيغهمبهر ۋاپات ،  ئۆزىگه ئاپىرىشنىڭپهيغهمبهر پهيغهمبهر ھايات ۋاقتىدا دېگهن قايتۇرۇش 

  . بولغاندىن كىيىن پهيغهمبهرنىڭ سۈننىتىگه قايتۇرۇش

، پائالىيهت-ئىش، دىن سهھىھ بولغان سۆز پهيغهمبهر  -  سۈننىتىنىڭپهيغهمبهر 

  . قىلىشتۇرراپ ئېتى

  :مهزمۇنالرنى ئىپادىلهيدۇيۇقىرىقى مۇنۇ سۆزى نىڭ هللا

﴿ يمحر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللّهبحت مقُلْ إِن كُنت ﴾  

ماڭا  ڭالرنى دوست تۇتساهللائهگهر سىلهر ‹: ئېيتقىنكى)ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(﴿ 

هللا . قىلىدۇ مهغفىرهتگۇناھىڭالرنى ) ئۆتكهنكى(. سىلهرنى دوست تۇتىدۇ هللا ،ئهگىشىڭالركى

  )31،ئالى ئىمران( ﴾ .ناھايىتى مېھرىباندۇر. قىلغۇچىدۇر مهغفىرهتناھايىتى 

  ﴾  اللَّه شديد الْعقَابِوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ﴿ 

پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن  .پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر...﴿ 

  )7 ،ھهشىر(».نىڭ ئازابى قاتتىقتۇرهللا ھهقىقهتهن .دىن قورقۇڭالر هللا. چهكلىنىڭالر

  

  ئىنسانالر  دىنى ۋهنىڭ هللانىڭ ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  يىتىھاياتىدىكى ئهھمى

دىنى ۋه ئىنسانالر ھاياتىدىكى نىڭ هللانىڭ ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

  ئهھمىيىتى بىر قانچه تهرهپلهرنى تهشكىل قىلىدۇ؛

ياخشىلىققا بۇيرۇپ،  قۇۋۋهت ۋاستىلىرىنى شهكىللهندۈرىدۇ؛- كۈچتهئۇممهت )1

قا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن ياخشىلىق .تا خهلق ۋه ئۈممهتنىڭ ھاياتلىقى باريامانلىقتىن توسۇش

ياخشىلىققا  .بولىدۇناماياندىسى قۇدرهتنىڭ -كۈچ، ئامانلىق- تىنچنىڭ كۈچىيىشى توسۇش

يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ئاالھىدىلىكى ئاجىزلىشىۋاتقان ياكى يوقاۋاتقان ئۈممهتكه ، بۇيرۇپ

. ن بولىدۇۋهيران قىلىۋېتىش ۋه تاجاۋۇز قىلىش بهكمۇ ئاسا، خارابالشتۇرۇپ، ئۇرۇش ئىچىش

 مۇناپىقالرنىڭ كافىر-يامانلىقتىن توسۇش، ياخشىلىققا بۇيرۇپ- شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇ ئهقىده
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يامانلىقتىن توسۇشنى يوقىتىش ياكى ، ئۇالر ياخشىلىققا بۇيرۇپ. ئاساسى نىشانى بولۇپ قالدى

 شهھهرلهرگه- غهرهزلىرىنى شهھهر، يامان پىالن، سهتلهپ چۈشهندۈرۈشلهرده، ئاجىزالشتۇرۇش

  :مۇنداق دېدىهللا . يهتكۈزۈشته ئۇتۇق قازىنىپ مهقسىتىگه يېتىۋاتىدۇ

  ﴾ ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي اَأللْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ﴿ 

يهنى كىشى بىراۋنى ئۆلتۈرگهن ( سىلهرگه قىساستا ھاياتلىق بار!ئى ئهقىل ئىگىلىرى﴿ 

انلىقىنى بىلسه ئۇ ئادهم ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ تهقدىرده ئۆزىنىڭمۇ ئۆلتۈرۈلىدىغ

) ناھهق قان تۆكۈشتىن( )ئۆزىمۇ ئۇ ئۆلتۈرمهكچى بولغان ئادهممۇ ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ

  )179،بهقهره( ﴾ )قىساس يولغا قويۇلدى(ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن 

دېگهن ھاياتلىق . رىدۇريامانلىقتىن توسۇشنىڭ بىر تۈ، قىساسمۇ ياخشىلىققا بۇيرۇپ

ئامانلىققا ئېرىشتۈرىدىغان ھهر بىر نهرسه كۆزده -تىنچ ، سائادهتكه-بهختسۆزدىن ئىنساننى 

  . تۇتۇلىدۇ

نىڭ قانۇننى ئىجرا قىلغۇچى ۋه ئۇنى ئىجرا قىلمىغان هللا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

بهزىلهر ئاستىدىن ، ىنبهزىلهر ئۈستىد. كىشىنىڭ مىسالى بىر كېمىگه تهڭ چىققۇچىغا ئوخشاش

. ئۈستىدىكى كىشىلهرنىڭ قىشىدىن ئۆتىدۇ، ئاستىدىكىلهر سۇ ئالماقچى بولسا، ئورۇن ئالىدۇ

تېشىپ سۇ ئالغان بولساق ئۈستىدىكىلهرگه ئازار يېرىمىزدىنال تۇرغان  :ئهگهر ئاستىدىكىلهر

هممىسى بىلله ھ، ئۈستىدىكىلهر ئۇالرنىڭ كىمىنى تىشىشكه يول قويسا. بهرمهس ئىدۇق دېسه

  )بۇخارى(»ئۇالرنى ئۇنداق قىلغىلى قويمىسا ھهممىسى بىلله قۇتۇلىدۇ، غهرق بولۇپ كېتىدۇ

. ۋه دۆلهتكه ئوخشايدۇجهمئىيهت ھهدىستىكى كېمىنىڭ مىسالى  مهن شۇنداق دهيمهنكى؛

، نىڭ بهلگىلىگهن قانۇنىنى ئىجرا قىلغۇچىالر ئۆزىگه باغالنغان ياخشىلىققا بۇيرۇپهللائهگهر 

جهمئىيهتنى بۇزغۇنچىالرنى خارابالشتۇرغۇچى ، امانلىقتىن توسۇش ۋهزىپىسىنى تهرك ئهتسهي

مهيلى قايسى (،  زهھهرلىك سۇيىقهستىنى تارقىتىشقا گهپ قىلماي ماقۇل دهپ تۇرسا ئۈچۈنبۇزۇش

ھهممىسى تۈگىشىپ جهمئىيهتتىكى ، يامانالرمۇ، ئۇ ۋاقىتتا ياخشىالرمۇ) بولسۇنسهۋهبتىن 

يامانالرمۇ ، ناچار قىلمىشلىرىنى ئىنكار قىلسا ياخشىالرمۇ، هگهر ئۇالرنى قاتتىق توسۇپئ. كېتىدۇ

  . قۇتۇلۇپ قالىدۇجهمئىيهتمۇ ۋه ئۇالر ياشىغان 
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ئهززه ۋه جهلله ئومۇمىي كىشىلهرنى خۇسۇسى هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

كىشىلهر ئۆزگهرتىش ۋه ئومۇمىي ، خۇسۇسى كىشىلهر. كىشىلهرنىڭ ئىشى بىلهن ئازابلىمايدۇ

ئومۇمىي ۋه هللا شۇ ۋاقىتتا ، ئۆزگهرتمهسلىككه كۈچى يېتىدىغان بىر ئىشنى قىلىپ سالسا

  ». خۇسۇسى كىشىلهرنى ھاالك قىلىشقا رۇخسهت بىرىدۇ

قۇدرهت -كۈچجهمئىيهتنىڭ يامانلىقتىن توسۇش ئۈممهت ۋه ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

. كۈچلىنىش ۋاستىسىنى شهكىللهندۈرىدۇمۇ شهخسلهرنىڭ، ۋاستىسىنى شهكىللهندۈرگهندهك

يامان -يامانلىقنى يامانلىق دهپ بىلمهيدىغان ئىنسان ياخشى، ياخشىلىقنى ياخشىلىق :مهسىلهن

قهلبى ئۆلۈك كىشىلهردىن ، زىياننى پهرق ئېتهلمهيدىغان جىسمى تىرىك- پايدا، ئارىسىنى

بهزىده تېخى . پ قارايدۇيامانلىقنى ئوخشاش ده -ئۇنداق ئىنسان ياخشىلىق. سانىلىدۇ

مانا بۇنداق دهرىجىدىكى ئادهم . ياخشىلىقنى يامانلىق دهپمۇ قاراپ قالىدۇ، يامانلىقنى ياخشىلىق

 - جىن ،ئۇنداق ئىنساننىڭ ئىنسى. بولغان بولىدۇكېسهل بولغان ۋه قهلبى ھاالك ھهقىقهتهن 

  . شهيتانالرنىڭ تورىغا چۈشۈپ قىلىشى تولىمۇ ئاسان بولىدۇ

بىر ئۆرىمىدىن توقۇلغان بورىغا ، پاساتالر بىر ئۆرۈمه-پىتنه«: مۇنداق دېگهن بهر پهيغهم

چېكىت قارا قهلبكه ئۇ ، پاساتنى شۈمۈرسه-قايسى قهلب پىتنه. ئوخشاش قهلبكه توغرىلىنىدۇ

قهلب ئىككى خىل . قويىلىدۇچېكىت ئۇنىڭغا ئاق ، قايسى قهلب ئۇنى ئىنكار قىلسا. قويۇلىدۇ

بهرپا بولغانال مۇددهتته ئۇ زېمىن -ئاق قهلب شۇنداق سۈزۈك بولۇپ ئاسمان .بولۇپ كېتىدۇ

نه يامانلىقنى ، قارا قهلب نه ياخشىلىق. پاسات دهخلى يهتكۈزهلمهيدۇ-پىتنهقهلبكه 

 ». بىلمهيدىغان ئۆزىنىڭ خاھىشىدىن سىڭدۈرۈلگهننىال بىلىدىغان بىر قاچىغا ئوخشايدۇ

  )مۇسلىم(

 - گۇناھ، بولمىغاندهكمۇمكىن ساقالش ، ر نهرسه قويۇلۇپخۇددى مايماق قاچىدا بى

قاسماقلىرى ئورۇنلىشىپ كهتكهن يۈرهكتىمۇ ياخشىلىق -كىر، پاسات-تنهپى، مهئسىيهت

، نىڭ دىنىدا ئۇنداق بولسىمۇهللاگهرچه . يامانلىقنىمۇ بىلهلمهيدۇ، مۇستهھكهم ئورۇنالشمايدۇ

. ئۆز خاھىشىغا توغرا كهلمهيدىغىنى يامانلىق، ئۆزىنىڭ خاھىشىدا توغرا دهپ قارىغىنى ياخشىلىق

  :دېگهنمۇنداق هللا . مانا بۇنداق ئىنسان خاھىشنىڭ ئۆزىگىال چوقۇنىدۇ
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  ﴾ أَرأَيت منِ اتخذَ إِلَهه هواه أَفَأَنت تكُونُ علَيه وكيالً ﴿

 - نهپسى( خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئادهمگه - نهپسى ؟ئېيتىپ باقساڭچۇ﴿ 

  )43،فۇرقان( ﴾ ھامىي بوالالمسهن؟ )خاھىشىغا ئهگىشىشتىن ئۇنى ساقالش ئۈچۈن

  .  سۆزىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشايدۇنىڭپهيغهمبهر يهنه 

، مهندىن ئىلگىرىكى ئۈممهتكه بىر پهيغهمبهر ئهۋهتسههللا « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

، سۈننىتىگه ئېسىلىدىغانئۇنىڭ ، ئۇنىڭ ئۈممىتى ئىچىده ئاقكۆڭۈل ياردهمچىلىرى بولىدۇ

، كېلىدۇكىئۇنىڭدىن كىيىن شۇنداق بىر كىشىلهر . بۇيرۇقىغا ئهگىشىدىغان كىشىلهر بولىدۇ

ئۇالرغا قارشى قولى بىلهن . بۇيرۇلمىغاننى قىلىدۇ. قىاللمايدىغان ئىشلىرىنى سۆزلهپ يۈرۈيدۇ

كۈرهش بى بىلهن قهل، مۆئمىنقىلغىنىمۇ كۈرهش تىلى بىلهن ، مۆئمىنجىھاد قىلغان كىشى 

قىچىنىڭ دانىسىچىلىكمۇ ئىمان ، ئهگهر قهلبىده بولسىمۇ ئۆچ كۆرمىسه. مۆئمىنقىلغىنىمۇ 

  »بولمايدۇ

قهلبىده بولسىمۇ ئۆچ كۆرمىسه قىچىنىڭ دانىسىچىلىكمۇ ئىمان « نىڭپهيغهمبهر 

رازى ئىنكار قىلىش بولمىسا كۇفرى ۋه باتىلغا ، سۆزى قهلبىده ئۆچ كۆرۈشدېگهن  »بولمايدۇ

ئىمانمۇ ، ئۇ قهلب ئۆلگهن، قهلب بۇنداق دهرىجىده بولۇپ قالسا. دېمهكچىبولغانلىق بولىدۇ 

يامان ئارىسىنى - ياخشى، قىلىشقاكۈرهش ، ئۇنداق قهلب بىلهن تاقابىل تۇرۇپ. يوقىغان بولىدۇ

  . پهرق ئېتىشكه بولمايدۇ

مانلىقتىن چهكلىمىگهن يا، ياخشىلىققا بۇيرۇمىغان«: قا شۇنداق دېيىلدىئىبنى مهسئۇد

بهلكى قهلبىده ياخشىلىقنى  :ئېيتتىئىبنى مهسئۇد ، دېۋىدى- بولىدىكهن ھه؟ھاالك ئادهم 

چۈنكى ئۇنداق ئادهم . بولىدۇھاالك يامانلىقنى يامانلىق دهپ تونۇمىغان كىشىمۇ ، ياخشىلىق

ئۇالر . دۇقهلبى ئۆلۈكلهردىن بولى، جىسمى تىرىك، پۇتى بىلهن ئۆمىلهپ ماڭغانزېمىندا 

  ». دېگهنلهرنى پهرق ئېتهلمهيدۇ؟ نېمه؟ ھاياتىنىڭ ھهقىقىتى نېمهيامانلىق  ؟نېمه ياخشىلىق 

يامانلىقنى ئۆزگهرتىش «: دېگهنبېتىده مۇنداق -127توم-28ئىبنى تهيمىيه فهتىۋاسىنىڭ 

ىقنى قهلبى ئهمما يامانل. يهنه بهزىده قول بىلهنمۇ بولىدۇ، ده تىل بىلهنىبهز، بهزىده قهلب بىلهن
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. قهلبىده ئۆچ كۆرۈشكه ئۇ ئادهمگه يېتىدىغان زىيان يوق. بىلهن ئۆچ كۆرۈش دائىم زۆرۈردۇر

  ».ھېسابالنمايدۇ مۆئمىنشۇنداق تۇرۇپ قهلبىده ئۆچ كۆرمىگهن ئادهم 

ئۆچ كۆرمىسه . قهلبىده ئۆچ كۆرۈش ئهڭ ئاجىز ئىمان« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».مان بولمايدۇقىچىنىڭ دانىسىچىلىكمۇ ئى

 »ئۆزى تىرىك تۇرۇپ ئۆلۈك دهپ ئاتىلىدىغان كىشى كىم؟« :قا ئېيتىلدى ئىبنى مهسئۇد

  »يامانلىقنى يامانلىق دهپ تونۇمىغان كىشى، ياخشىلىقنى ياخشىلىق« :ئىبنى مهسئۇد ئېيتتى

يامانلىقتىن توسۇشنى بهرپا ، ئۈممهتنىڭ ياخشىلىق پهزىلهتلىرى ياخشىلىققا بۇيرۇپ)2

ئارىسىدىكى رهھبهرلىك رولى خهلقلهر ئۈممهتنىڭ مىللهتلهر ۋه . لىشقا قاراپ تونۇلىدۇقى

تهرهققىي . يامانلىقتىن توسۇش مهجبۇرىيىتىنى ئۆتهشكه قاراپ شهكىللىنىدۇ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

يامانلىقتىن توسۇشنى ئاداققىچه داۋامالشتۇرۇشقا ، كهينىده قىلىش ياخشىلىققا بۇيرۇپ، قىلىش

  . پ ئۆزگىرىدۇقارا

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

﴿ ونَ بِاللّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتو وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ مكُنت ﴾  

، سىلهر ئىنسانالر مهنپهئهتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان !)ئى مۇھهممهد ئۈممىتى(﴿ 

غا ئىمان ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى هللا،يامانلىقتىن توسۇيدىغان،يرۇپياخشىلىققا بۇ

  )110 ،ئالى ئىمران( ﴾ .ئۈممهتسىلهر

ياكى ، ياكى نهسهب، ياكى تىل، ياكى رهڭ، جىنسئۈممهتكه بۇ ياخشىلىق بىرهر 

ياخشىلىققا بۇيرۇپ، بهلكى پهقهتال ، سهۋهبىدىن ئهمهسئېتىبار زېمىندىكى قايسىبىر 

ئۇ  .تىن ئىبارهت مهڭگۈلۈك سۈپهتكه ئىگه بولغانلىقى تۈپهيلى ئاتا قىلىنىدۇشيامانلىقتىن توسۇ

  . يامانلىقتىن توسۇش سۈپىتىدۇر، سۈپهت بولسا ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 ﴿نيملسالْم ننِي مقَالَ إِنحاً واللَ صمعو ا إِلَى اللَّهعن دمالً مقَو نسأَح نمو ﴾  

دهۋهت قىلغان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ) نىڭ تهۋھىدىگه ۋه تائىتىگههللايهنى (قا هللا﴿ 

  ﴾ كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك كىم بار؟دېگهن › مهن ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىنمهن‹ۋه 
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ياخشىلىققا . كېرهكتهرهپكه دهۋهت قىلىشتهك گۈزهل سۆز بولمىسا هللا نىڭ نهزىرىده هللا

  . ھېسابلىنىدۇۋهت قىلغانلىق تهرهپكه دههللا يامانلىقتىن توسۇش ، بۇيرۇپ

، تىن قورققۇچىهللا، كىشىلهرنىڭ ياخشىسى قارى« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

مۇناسىۋىتىنى ئۇلىغان تۇغقانچىلىق -ئۇرۇق، يامانلىقتىن توسقان، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  .»كىشىدۇر

قا ئىمان هللا، قا ئهڭ ياخشى كۆرۈلىدىغان ئهمهلهللا« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

يامانلىقتىن ، ئاندىن ياخشىلىققا بۇيرۇپ، ئۇالشتۇغقانچىلىقنى  - ئاندىن ئۇرۇق، تۈرۈشكهل

  .»توسۇشتۇر

مىنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئىچىده ئاۋۋالقى كىشىلهردهك ئهجىر « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ». ئۇالر يامانلىقنى ئىنكار قىالاليدۇ، بېرىلىدىغان قهۋملهر بار

. نىسىدا ئىمان كهلتۈرگهن كىشىلهردهك ئهجىر بېرىلىدۇ زامانىڭپهيغهمبهر يهنى 

  .يامانلىقتىن توسقانلىقى ئۈچۈن شۇنداق ئهجىر بېرىلىدۇ، چۈنكى ئۇالر ياخشىلىققا بۇيرۇپ

، قۇدرهت تېپىش، ياردهمگه ئېرىشىش-يامانلىقتىن توسۇش، ياخشىلىققا بۇيرۇپ) 3 

  . ىر نىشانىدۇرشۇنداقال بىردىنب. خهلىپه بولۇشنىڭ ئاساسى سهۋهبىدۇر

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

﴿ كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا إِن تنآم ينا الَّذها أَيي ﴾  

سىلهرگه  هللا ،ياردهم بهرسهڭالر) نىڭ دىنىغاهللايهنى (غا هللاسىلهر ! مۆئمىنلهر ئى ﴿ 

 ».بهرقارار قىلىدۇ) ئۇرۇش مهيدانلىرىدا ( قهدىمىڭالرنى،ياردهم بېرىدۇ) دۈشمىنىڭالرغا قارشى(

  )7.مۇھهممهد(

﴿ زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرنصن يم نَّ اللَّهرنصلَيو ﴾  

دېگهنلىكلىرى ئۈچۈنال يۇرتلىرىدىن ناھهق ھهيدهپ هللا پهقهت پهرۋهردىگارىمىز ) ئۇالر(﴿ 

  )40،ھهج( ﴾ چىقىرىلدى

  . نلىقتىن تۇسسا ئۆز رهببىگه ياردهم بهرگهن بولىدۇياما، بهنده ياخشىلىققا بۇيرۇپ
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 ﴿ وفرعونَ بِالْمراجِدونَ اآلمونَ السعاكونَ الرحائونَ السدامونَ الْحابِدونَ الْعبائالت
نِنيمؤرِ الْمشبو اللّه وددحظُونَ لافالْحنكَرِ ونِ الْمونَ عاهالنو ﴾  

) غاهللا (،ئىبادهت قىلغۇچىالر) ئىخالس بىلهن (،تهۋبه قىلغۇچىالر) اھلىرىدىنگۇن(﴿ 

 ياخشى ، سهجده قىلغۇچىالر، رۇكۇ قىلغۇچىالر، روزا تۇتقۇچىالر،سانا ئېيتقۇچىالر -ھهمدۇ

نىڭ بهلگىلىمىلىرىگه رىئايه  هللا، يامان ئىشالردىن توسقۇچىالر،ئىشالرغا دهۋهت قىلىپ

كىتكهن پهرزلىرىنى ئادا قىلىپ نهھيى قىلغان ئىشلىرىدىن نىڭ بېهللايهنى  (،قىلغۇچىالر

جهننهت بىلهن خۇش خهۋهر مۆئمىنلهرگه  )يانغۇچىالر ھهم ئهھلى جهننهتتۇر

  )112،تهۋبه(».بهرگىن

. ئاخىرهتنىڭ ياخشىلىقىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، دۇنيابېشارهت مانا مۇشۇ يهردىكى خۇش 

قتىن كىيىن ئهزىز بولۇش قاتارلىقالر دۇنيانىڭ خۇرلۇ، قۇدرهت تېپىش، ياردهمگه ئېرىشىش

  . ياخشىلىقىدىندۇر

قۇدرهت تېپىشنىڭ ، يامانلىقتىن توسۇش ياردهمگه ئېرىشىش، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . بىردىنبىر نىشانىدۇر

معروف ونهوا عنِ الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْ ﴿
  ﴾ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

ئهگهر ئۇالرنى ، شۇنداق كىشىلهردۇركى) نىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشكه ھهقلىق بولغانالرهللا(﴿ 

ياخشى ئىشالرغا ، زاكات بېرىدۇ، يهر يۈزىده ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلساق نامازنى ئادا قىلىدۇ

يهنى ھهممه ئىشالر (.غا مهنسۇپتۇرهللائىشالرنىڭ ئاقىۋىتى . ردىن توسىدۇيامان ئىشال، بۇيرۇيدۇ

  )41،ھهج( ﴾ )غا قايتىدۇهللائاخىرهتته 

. يامانلىقتىن توسۇشتۇر، قۇدرهت تېپىش ۋه زهپهر قۇچۇشتىكى مهقسهت ياخشىلىققا بۇيرۇپ

هت بۇ قۇدر-مهنسهپدار بولۇشقا قىزىقىش، قابىلىيهتلىك بولۇش، دۇنيانىڭ خوجىسى بولۇش

  . تاپقانلىق ئهمهس

ئىسالم « ئۇالر ئاجىزلىق باسقۇچىدا، مهن شۇنداق بىر كىشىلهردىن تولىمۇ ھهيران بولىمهن

غهلبه ئاتا قىلسا ، ئۇالرغا قۇدرهتهللا . شوئارنى توۋاليدۇدېگهن  »!ھهل قىلىش چارىسىدۇر
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ده زېمىندا -تىدۇئۇالرنى مهنسهپ ۋه دۇنيا ھاياتى ئالداپ كې. يېنىۋالىدۇشوئاردىن ئۆزلىرىنىڭ 

نىزامالر ھهل قىلىش -ئىنسان تۈزگهن قانۇن« ئاندىن ئۇالر. بۇزغۇنچىلىق قىلىدۇ، چوڭچىلىق

  .  دهيدۇ»!چارىسىدۇر

  :مۇنداق دېدىهللا 

 ﴿ لَفختا اسضِ كَمي الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعو
 لَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعد خوفهِم أَمناًا

  ﴾ يعبدوننِي لَا يشرِكُونَ بِي شيئاً

ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان كىشىلهرگه ئۇالردىن هللا ﴿ 

ئۇالر ، ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى، ۇرۇن ئۆتكهنلهرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندهكب

ۋه ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ، ئۈچۈن تاللىغان دىننى چوقۇم مۇستهھكهم قىلىپ بېرىشنى

ماڭا ھېچ نهرسىنى شېرىك ، ئۇالر ماڭا ئىبادهت قىلىدۇ. ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋهده قىلدى

  )55،نۇر( ﴾ .هلتۈرمهيدۇك

يامانلىقتىن توسۇش بىلهنال ، ئىبادهت ۋه تهۋھىدنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . ھاسىل بولىدۇ

سىلهر چوقۇم غهلبه قازىنىپ مۇۋهپپىقىيهتلهرگه « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

شۇنىڭغا مۇيهسسهر سىلهردىن كىمىكى . زىمىنلهر سىلهر ئۈچۈن فهتھى قىلىنىدۇ، ئېرىشىسىلهر

  ».يامانلىقتىن توسسۇن، ياخشىلىققا بۇيرۇپ. تىن قورقسۇنهللا ، بولسا

پهرقلهندۈرىدىغان نى مۇناپىقتىن مۆئمىنيامانلىقتىن توسۇش ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ) 4

لهر مۆئمىن. ياخشىلىقتىن چهكلهيدۇ، مۇناپىقنىڭ بهلگىسى يامانلىققا بۇيرۇپ. ئاالمهتتۇر

شۇڭا ئۇالر يامان قىلمىشالرنى زىننهتلهپ . دۇىكۆرات تارقىلىشنى ياخشى پاس- ئارىسىدا پىتنه

تهشۋىقات ۋاستىلىرىنىڭ ، ئېالنئۇالرنىڭ . يامانلىق سورۇنلىرىنى راۋاجالندۇرىدۇ، كۆرسىتىپ

مۇشۇنداق بۇزۇقچىلىق قىلمىشالرنى راۋاجالندۇرغان . ھهممىسى بۇزۇق قىلمىشالرنىال سۆزلهيدۇ

  . مۇناپىق بولىدۇ، كافىردهرىجىدىكى ئېغىر ) دهپ ئاقلىشىدىن قهتئىينهزهرنېمه ئۆزىنى ( ئادهم
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 ﴿ وفرعنِ الْمنَ عوهنينكَرِ وونَ بِالْمرأْمضٍ يعن بم مهضعب قَاتافنالْمقُونَ وافنالْم
قافنإِنَّ الْم مهِسيفَن واْ اللّهسن مهيدونَ أَيقْبِضيقُونَوالْفَاس مه ني ﴾  

 -بىر) ۋه ئىماندىن يىراق بولۇشتامۇناپىقلىقتا (مۇناپىق ئهرلهر بىلهن مۇناپىق ئايالالر ﴿ 

، ئۇالر قوللىرىنى يۇمۇۋالىدۇ، ياخشىلىقتىن توسىدۇ، ئۇالر يامانلىققا بۇيرۇيدۇ. بىرىگه ئوخشايدۇ

نىڭ تائىتىنى تهرك هللايهنى (، ۇدىنى ئۇنتهللائۇالر . )يهنى بېخىللىق قىلىپ سهدىقه بهرمهيدۇ(

ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ پهزلىدىن ۋه رهھمىتىدىن مهھرۇم هللا يهنى (، مۇ ئۇالرنى ئۇنتۇدىهللا) ئهتتى

  )67،تهۋبه( ﴾ .شۈبھىسىزكى مۇناپىقالر پاسىقالردۇر. )قىلدى

﴿ ع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَن تبحي ينإِنَّ الَّذ ةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَاب
  ﴾ واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

، ئۈستىده يامان سۆزلهرنىڭ تارىلىشىنى ياقتۇرىدىغان ئادهملهر شۈبھىسىزكىمۆئمىنلهر ﴿ 

هر سىل. بىلىپ تۇرىدۇ) سىرالرنى ۋه نىيهتلهرنى(هللا . دۇنيا ۋه ئاخىرهتته قاتتىق ئازابقا قالىدۇ

  )ئايهت-19نۇر( ﴾ .بىلمهيسىلهر

  :مۇنداق دېدىهللا يهنه 

وقَد نزلَ علَيكُم في الْكتابِ أَنْ إِذَا سمعتم آيات اللّه يكَفَر بِها ويستهزأُ بِها فَالَ  ﴿
كُمإِن رِهغَي يثدي حواْ فوضخى يتح مهعواْ مدقْعثْلُ إِذاً تممه نيقافنالْم عامج إِنَّ اللّه رِينالْكَافو 

  ﴾ في جهنم جميعاً

نىڭ ئايهتلىرىنىڭ ئىنكار هللاسىلهر ، سىلهرگه نازىل قىلدىكى )يهنى قۇرئاندا( كىتابتاهللا ﴿ 

ئۇالر باشقا پاراڭغا ، قىلىنىۋاتقان ۋه مهسخىره قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا

الر كافىرمهسخىره قىلغۇچى  ﴾ بولمىسا سىلهر، گۈچه ئۇالر بىلهن بىلله ئولتۇرماڭالركىرىشمى

سۆزلىرىنى ئىنكار قىلماستىن ئولتۇرۇشقىال ماقۇل ، بىلهن ئورنۇڭالردىن تۇرۇپ كهتمهستىن

سىلهر شۇ ۋاقىتتا  ﴾ .ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىسىلهر﴿  كۇفرىدا، گۇناھتا، كهلسهڭالر

چۈنكى سىلهرنىڭ بۇ قىلمىشىڭالر مۇناپىقلىقتىن كېلىپ ، ولۇپ قالىسىلهرمۇناپىقالردىن ب

يهنى ئىنكار  ﴾ مۇناپىقالرنىهللا ﴿ . كېلىدۇبۇ سىلهر دهۋا قىلغان ئىمانغا قارشى . چىقىدۇ

ۋه ﴿  ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ كهتمهستىن ئولتۇرغۇچىالرنى، مهجبۇرالنماستىن، قىلماستىن
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ھهممىسىنى جهھهننهمگه ﴿ ڭ ئوچۇق مهسخىره قىلغانالرنى-ىنيهنى دىننى ئوچۇقت ﴾ الرنىكافىر

  )140،نىسا(  ﴾ توپاليدۇ

پهرقلىنىپ يامانلىقتىن توسۇش بىلهن باشقىالردىن ، لهر ياخشىلىققا بۇيرۇپمۆئمىن

  . تۇرىدۇ

 ﴿يو وفرعونَ بِالْمرأْمضٍ يعاء بيلأَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمنكَرِ ونِ الْمنَ عوهن
 زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس كلَـئأُو ولَهسرو ونَ اللّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيالَةَ وونَ الصيمقيو

يمكح ﴾  

ياخشى ) كىشىلهرنى(ئۇالر  .دوستتۇر بىرى بىلهن -ئايالالر بىرمۆئمىن ، ئهرلهرمۆئمىن ﴿ 

 زاكات ،ئادا قىلىدۇ) تولۇق(نامازنى ، يامان ئىشالردىن توسىدۇ، رنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇئىشال

 هللا .رهھىم قىلىدۇهللا  ئهنه شۇالرغا ،نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلىدۇهللاغا ۋه  هللا،بېرىدۇ

  )71،تهۋبه( ﴾ . ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر.ھهقىقهتهن غالىبتۇر

 اآلخرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ويسارِعونَ في يؤمنونَ بِاللّه والْيومِ﴿ 
نيحالالص نم كلَئأُوو اتريالْخ ﴾  

يامان ئىشالردىن ، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ، غا ۋه ئاخىرهت كۈنىگه ئىشىنىدۇهللائۇالر ﴿ 

ئالى ( ﴾ . ئهنه شۇالر ياخشىالردىندۇر،دۇ خهيرلىك ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىراي،توسىدۇ

  )،ئىمران

الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة واِإلنجِيلِ  ﴿
يبات ويحرم علَيهِم الْخبآئثَ ويضع يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّ

 ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعو واْ بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَاناَألغْالَلَ الَّتو مهرإِص مهنع
  ﴾ الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ

 ئۇالر .ئهگىشىدۇ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمغا(ئۇممى پهيغهمبهرگه -هلچىگهئۇالر ئ﴿ 

ئۇ ئۇالرنى . دۇىكۆريېزىلغانلىقنى ) سۈپىتىنىڭ(ئىنجىلالردا ئۇنىڭ ، ئۆز ئىلكىدىكى تهۋرات

 ، ئۇالرغا پاك نهرسىلهرنى ھاالل قىلىدۇ،يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ، ياخشى ئىشقا بۇيرۇيدۇ

 ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق ، ئۇالرنىڭ ئېغىر يۈكنى يېنىكلىتىدۇ،هرنى ھارام قىلىدۇناپاك نهرسىل
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) يهنى ئۇالرغا يۈكلهنگهن ئېغىر ۋهزىپىلهرنى ئېلىپ تاشاليدۇ (.كىشهنلهردىن بوشىتىدۇ-كويزا

ن  ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغا، ئۇنىڭغا ياردهم بهرگهنلهر، ئۇنى ھۆرمهتلىگهنلهر،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر

  )157،ئهئراف (﴾ .ئېرىشكۈچىلهردۇربهختكه غا ئهگهشكۈچىلهر ) يهنى قۇرئان(نۇر 

. يامانلىقتىن توسۇش ئىسالمنىڭ نىسىۋىلىرىدىن بىر نىسىۋىدۇر، ياخشىلىققا بۇيرۇپ)5

، قىيامهت كۈنى دهرىجىسىنى كۆتۈرىدىغان، گۇناھتىن پاكاليدىغان، خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدىغان

  . نىڭ دهرۋازىلىرىدىن بىر دهرۋازىدۇرنىجادلىق، ياخشىلىق

 ﴿ كئ ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولـَ
  ﴾ هم الْمفْلحونَ

، بۇيرۇپياخشى ئىشالرغا ، سىلهرنىڭ ئاراڭالردا خهيرلىك ئىشالرغا دهۋهت قىلىدىغان﴿ 

 ئهنه شۇالر مهقسىتىگه !يامان ئىشالرنى مهنئى قىلىدىغان بىر جامائه بولسۇن

  )104 ،ئالى ئىمران( ﴾ !ئېرىشكۈچىلهردۇر

مىلى ۋه قوشنىسى ھهققىده ، كىشىنىڭ ئائىلىسى« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

 ».ش ئۆچۈرىدۇيامانلىقتىن توسۇ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، سهدىقه، ئۆتكۈزگهن گۇناھىنى ناماز

  )بۇخارى(

 دانه بوغۇم بىلهن 360ھهرقانداق ئىنسان پهرزهنتى « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

، ئىستىغفار ئېيتقان، ھهمده ئېيتقان ۋه تهسبىھ ئېيتقان، تهكبىر ئېيتقان، يارىتىلغان

 ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ، كىشىلهرنىڭ يولىدىن تاش ياكى تىكهن ياكى سۆڭهكلهرنى ئېلىۋهتكهن

. يامانلىقتىن توسقان ئادهم شۇ كۈنده ئۆزىنى دوزاختىن يىراق قىلغان ھالدا ماڭغان بولىدۇ

  )مۇسلىم( ».)كېلىدۇ بوغۇمغا توغرا 360ئىشالر يۇقىرىقى (

تهسبىھ ئېيتىش بىر . ھهر بىر بوغۇمغا سهدىقه كېتىدۇ« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

يامانلىقتىن چهكلهش ، ققا بۇيرۇش بىر سهدىقهياخشىلى، تهھلىل ئېيتىش بىر سهدىقه، سهدىقه

  )مۇسلىم (» .چاشكا نامىزى كۇپايه قىلىدۇرهكئهت شۇنىڭ ھهممىسىگه ئىككى ، بىر سهدىقه

ئىسالم ،  بىر قىسمىمئىسال، ئىسالم سهككىز قىسىمدۇر« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

روزا ، زاكات بىر قىسىم، ناماز بىر قىسمى. كۆزده تۇتۇلىدۇ › ال اله اال اهللا حممد رسول اهللا‹ دېگهندىن 
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يامانلىقتىن ، ياخشىلىققا بۇيرۇش بىر قىسمى، بىر قىسمى بهيتۇلالھنى ھهج قىلىش بىر قىسمى

ھېچقايسى قىسمىغا ئېرىشهلمىگهن ، يولىدا جىھاد قىلىش بىر قىسمىهللا ، توسۇش بىر قىسمى

  .»ئادهم زىيان تارتىپ كېتىدۇ

بىلهن هللا نىڭ جىنى ئىلكىده بولغان زات  مۇھهممهد« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

يامانلىق قىيامهت كۈنى كىشىلهرنىڭ كۆز ئالدىغا تىكلىنىدىغان ئىككى ، ياخشىلىق، !قهسهمكى

 :يامانلىق، ياخشىلىق ئۆز ئىگىسىگه خۇشخهۋهر بېرىپ ياخشىلىقنى ۋهده قىلىدۇ، مهخلۇقتۇر

ئهمما يامانلىق ئهھلى ئۇ يامانلىقققا چاپلىشىپ  .دهيدۇ ،-يىراق تۇرۇڭالر، يىراق تۇرۇڭالر

  ». قىلىپ ئۇنىڭدىن ئاجرىيالمايدۇ

، دۇنيادا ياخشى ئادهملهر ئاخىرهتتىمۇ ياخشى كىشىلهردۇر« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  »دۇنيادا يامان ئادهملهر ئاخىرهتتىمۇ يامان ئادهملهردۇر

، هتته دىننىڭ غايهبك ئېتىش ئاقىيامانلىقتىن توسۇشنى تهر، ياخشىلىققا بۇيرۇپ )6

  . مهقسهتلىرىنى يوقىتىۋېتىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ئابرۇينى - يۈز، ئهقىلنى ساقالش، قاننى ساقالش، دىننى ساقالش-دىننىڭ مهقسىتى

يامانلىقتىن توسۇشنى تهرك ئېتىش ، يهنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ. ساقالش ۋه مالنى ساقالش بولىدۇ

ئاقىۋهتته شهھهر ۋه كىشىلهرنى ۋهيران قىلىدىغان ئازابقا ، ى پهيدا قىلىدۇ نىفاقن،قهلبكه كۇفرى

يامانلىقتىن توسۇشنى تهرك ئهتكۈچى ۋه سهل قارىغۇچىالرنىڭ ، ۋه ياخشىلىققا بۇيرۇپ

، زوراۋانلىقنىڭ تارقىلىشىنى ۋه تهكهببۇر، زۇلۇم، نىڭ رهھمىتىدىن قوغلىنىشهللاسهۋهبىدىن 

شهۋكىتىنى ئاجىزالشتۇرۇشنى -لهرنىڭ شانۇمۆئمىن، الى قىلىشتاغۇتالرنىڭ سۆزىنى ئ، زالىم

 .بىلىمسىزلىك باش ئورۇنغا چىقىۋالىدۇجهمئىيهتته  ئۇنداق ،ده-كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ياخشىلىققا . شۇنىڭدهك دۇئا ئىجابهت قىلىنمايدۇ. قالىدۇيوشۇرۇن ئىلىم ، ھهقىقهتنىڭ ئاۋازى

ياخشىلىققا . ىلهرنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىنمايدۇيامانلىقتىن توسۇشنى تهرك ئهتكۈچ، بۇيرۇپ

يامانلىقتىن توسۇشنى تهرك ئېتىشتىن كېلىپ چىقىدىغان مۇسىبهت ۋه بااليىئاپهتلهرگه ، بۇيرۇپ

  . گىرىپتار قىلىپ قويىدۇ
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ذين ظَلَمواْ بِعذَابٍ فَلَما نسواْ ما ذُكِّرواْ بِه أَجنَينا الَّذين ينهونَ عنِ السوِء وأَخذْنا الَّ﴿ 
  ﴾ بئيسٍ بِما كَانواْ يفْسقُونَ

 يامان ئىشتىن مهنئى ،نهسىھهتنى قوبۇل قىلمىغان چاغدا-ئۇالر ئۆزلىرىگه قىلىنغان ۋهز﴿ 

نىڭ ئهمرىدىن چىققانلىقلىرى ئۈچۈن زالىمالرنى قاتتىق ئازابقا  هللا.قىلغۇچىالرنى قۇتقۇزدۇق

  )165 ،ئهئراف( ﴾ .دۇچار قىلدۇق

وإِذَا أَردنا أَن نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُواْ فيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها  ﴿
  ﴾ًتدمريا

ئۇنىڭدىكى دۆلهتمهن ئادهملهرنى ، نى ھاالك قىلماقچى بولساق) ئاھالىسى(بىرهر شهھهر ﴿ 

 ئۇالرغا ،ده-پاسات قىلىدۇ- ئۇالر ئىتائهت قىلماي پىتنه.مىزبۇيرۇي) بىزگه ئىتائهت قىلىشقا(

 ﴾ . شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى قورقۇنچلۇق رهۋىشته ھاالك قىلىمىز.ئازابىمىز تېگىشلىك بولىدۇ

  )16 ،ئىسرا(

  ﴾ وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ ﴿

 ﴾ .خشى بولغان يۇرتالرنى زۇلۇم سېلىپ ھاالك قىلمايدۇپهرۋهردىگارىڭ ئاھالىسى يا﴿ 

  )117 ،ھۇد(

  ﴾ وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ﴿ 

يهنى ھۇد سالىھ لۇت شۇئهيب پهيغهمبهرلهرنىڭ (شۇ شهھهرلهرنىڭ ئاھالىلىرى ﴿ 

 ئۇالرنى ھاالك ،لغانلىقلىرى ئۈچۈنزۇلۇم قى) قهۋملىرىگه ئوخشاش ئۆتكهنكى ئۈممهتلهر

  )59،كهھف( ﴾.قىلدۇق

لُعن الَّذين كَفَرواْ من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا ﴿ 
  ﴾ ما كَانواْ يفْعلُونَكَانواْ الَ يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس  *وكَانواْ يعتدونَ 

 داۋۇدنىڭ ۋه مهريهم ئوغلى ئىسانىڭ تىلى بىلهن ،بهنى ئىسرائىلدىن كافىر بولغانالرغا﴿ 

ئۇالرنىڭ ) يهنى ئۇالرنىڭ لهنهتكه ئۇچرىشى( بۇ .لهنهت قىلىندى) يهنى زهبۇردا ۋه ئىنجىلدا(

ىرى قىلغان ئۇالر ئۆزل .دىئاسىيلىق قىلغانلىقلىرى ۋه ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنلىكلىرىدىن بول
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 ،مائىده( ﴾ !ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى نېمىدېگهن يامان. بىرىنى توسمايتتى-يامان ئىشالردىن بىر

78-79(  

دۇئا قىلساڭالر ئىجابهت قىلىنمايدىغان ھالهتكه كېلىپ « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  »!يامانلىقتىن توسۇڭالر، قىلىشتىن ئىلگىرى ياخشىلىققا بۇيرۇڭالر

 :دېگهنسانا ئوقۇپ بولغاندىن كىيىن مۇنداق ، ئهبۇ بهكرى ھهمد« :قهيىس مۇنداق دېدى

ئۆزۈڭالرنى ﴿  ﴾ علَيكُم أَنفُسكُم ال يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتديتم ﴿ سىلهر !ئى خااليىقالر

 ئاداشقىنى سىلهرگه  باشقىالرنىڭ، سىلهر قاچانكى توغرا يولدا بولساڭالر!گۇناھتىن ساقالڭالر

 بىز .ئايهتنى ئوقۇپ تۇرۇپ مهنىسىنى چۈشىنهلمهيۋاتىسىلهردېگهن  ﴾ .زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ

كىشىلهر زالىمنى كۆرۈپ تۇرۇپ قولىنى  ‹ئاڭلىدۇق؛دېگهنلىكىنى  مۇنداق نىڭپهيغهمبهر 

پهيغهمبهر  مهن : ئهبۇ بهكرى مۇنداق دهيدۇ.›ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئازاباليدۇهللا تۇتۇۋالمىسا 

مهئسىيهت قىلىنغان- ئۇالرنىڭ ئىچىده گۇناھ‹ :ئاڭلىدىمدېگهنلىكىنى  مۇنداق نىڭ  ،

  ›ئومۇميۈزلۈك ئازاب ئهۋهتىدۇهللا ئۆزگهرتىشكه كۈچى يېتىپ تۇرۇپ ئۆزگهرتمىگهن كىشىلهرگه 

 ئۇالر ،ئابرۇيلۇق كىشىلهر ئىچىده گۇناھ قىلىنسا، ئهزىز« :دېگهنمۇنداق  پهيغهمبهر 

  .»ھهممىسىنى ئازاباليدۇ هللا ،رنىڭ گۇناھىنى توسۇمىساباشقىال

، بىلهن قهسهمكىهللا مىنىڭ جېنىم ئىلكىده بولغان زات « :دېگهنمۇنداق  پهيغهمبهر 

ئۆز تهرىپىدىن  هللا ،ئۇنداق بولمايدىكهن. يامانلىقتىن توسۇڭالر، سىلهر ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  )تىرمىزى(». قىلىنمايدۇمىڭالپ دۇئا قىلساڭالرمۇ ئىجابهت . ئازاب ئهۋهتىدۇ

ئاجىزلىرىغا كۈچلۈكلىرىدىن قىساس ئىلىپ بېرىلمىگهن «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  »؟ئهزىز قىلسۇنقانداقمۇ هللا ئۈممهتنى 

سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن بهنى ئىسرائىلنىڭ ئىچىده « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئهتىسى يهنه شۇ .  ئۇنى توسۇپ قوياتتى ئۆزره بولىشى ئۈچۈنال،بىرهرسى گۇناھ قىلىپ قالسا

 بىلله ئولتۇرۇپ بىرگه ،گۇناھ ئۆتكۈزگهن ئادهم بىلهن ئۇنىڭ تۈنۈگۈنكى خاتالىقنى كۆرمىگهندهك

 داۋۇد ۋه ئىيسا ئهلهيھىسساالمالرنىڭ ،ئۇالرنىڭ مۇشۇ قىلمىشىنى كۆرۈپهللا . ئىچهتتى -يهپ

بۇ ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق «.يدىتىلىدا بهزىسىنىڭ قهلبىنى بهزىسىگه قارشىالشتۇرۇپ قو
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مىنىڭ جېنىم  )78،مائىده(».قىلغانلىقلىرى ۋه ھهددىدىن ئېشىپ كهتكهنلىكلىرىدىن بولدى

يامانلىق ، يامانلىقتىن توسۇڭالر، ياخشىلىققا بۇيرۇپ !بىلهن قهسهمكىهللا ئىلكىده بولغان زات 

 هللا ،ق قىلمىساڭالرئۇندا.  ھهقىقهتكه زورالپ ئهكىلىڭالر،قىلغۇچىنىڭ قولىدىن تۇتۇۋېلىپ

ۋه بهنى ئىسرائىلالرغا لهنهت قىلغاندهك . بهزىڭالرنىڭ قهلبىنى بهزىڭالرغا قارشىالشتۇرۇپ قويىدۇ

  )تىبرانى (»سىلهرگىمۇ لهنهت قىلىدۇ

 هللا ،بهش ئىش بولۇپ !ئى مۇھاجىرالر جامائهسى«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئاشكارا قىلىنىدىغان -لهر ئارىسىدا ئوچۇقكىشى بىرىنچىسى؛. سىلهرنى ئۇنىڭغا يولۇقتۇرمىسۇن

ئۇالرنىڭ ئهجدادلىرى بىشىدىن ، كېسىلى ئۇالرنىڭ ئىچىده ۋابا ،پاھىشه مهيدانغا چىقىپال قالسا

كهم بهرسه تارازادا كىشىلهر  ئىككىنچىسى؛. تارقىلىپ كېتىدۇكېسهل ئۆتكۈزۈپ باقمىغان 

. زوراۋانلىقى بىلهن جازالىنىدۇ-زۇلۇمھۆكۈمرانالرنىڭ ، مۇشهققهت-قاتتىق جاپا، قهھهتچىلىك

 ،چاھارپايالر بولمىغان بولسا.  يامغۇر ياغمايدۇ،ئۇالر مېلىنىڭ زاكىتىنى بهرمىسه ئۈچىنچىسى؛

قا پهيغهمبهرگه هللائۇالر  تۆتىنچىسى؛. ئۇالرغا بىر تېمىتىممۇ يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرمهيتتىهللا 

ئاندىن . ھۆكۈمران قىلىپ قويىدۇ، نى ئىگه ئۇالرغا دۈشمهنلىرى،بهرگهن ئهھدىنى بۇزۇپال قالسا

نىڭ هللائىماملىرى  بهشىنچىسى؛. تارتىۋالىدۇدۈشمهنلىرى ئۇالرنىڭ قوللىرىدىكى نهرسىلىرىنى 

ئۇالرنىڭ ئازابىنى  هللا ،چۈشۈرگهن ھۆكۈمنى ئۈستۈن بىلمىسههللا ، كىتابى بىلهن ھۆكۈم قىلمىسا

ئىچكى ئۇرۇش ۋه قىرغىنچىلىققا دۇچار ئارا -ئۇالرنى ئۆزهللا يهنى ( ئۆز ئارىسىدا قىلىپ قويىدۇ

ياخشىلىققا -مۇسىبهتلهرنى كهلتۈرىدىغان بهش ئىش-مانا بۇ ئۈممهتكه بااليى »).قىلىدۇ

، ياخشىلىققا بۇيرۇپ. يامانلىقتىن توسۇش بولمىغان ھالهتتىال ئاشكارا بولىدۇ، بۇيرۇپ

   ».ۇستهھكهم يولىدۇريامانلىقتىن توسۇش ھهر قانداق مۇسىبهتلهردىن خاتىرجهم بولۇشنىڭ م

، سۈرىتى ئۆزگىرىش، مۇشۇ ئۈممهتنىڭ ئىچىده يهر يۇتۇش«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

 : پهيغهمبهر  .دېدى، -شۇ ئىش قاچان يۈز بىرىدۇ: مۇسۇلمانالردىن بىرسى، بوھتان بولىدۇ
 ،-ىرىدۇھاراق ئىچىلگهن ۋاقىتتا يۈز ب، ئهسۋابلىرى ئاشكارا بولۇپ-چالغۇ، ناخشىچى قىزالر

  )تىرمىزى(» .دېدى
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شهۋكىتى -يامانلىقتىن توسقۇچىالرنىڭ شانۇ، مۇشۇ گۇناھ ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . ئاجىزالشقان ۋاقىتتا يۈز بىرىدۇ

ياخشىلىققا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ئهبۇ بهكرىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى؛

ئۇ . شاپ قىلىشىمدىن قورقىمهنيامانلىقتىن توسالمايدىغان بىر زاماندا يا، بۇيرۇيالمايدىغان

  .»كۈنلهرده ياخشىلىق يوق

يامانلىقتىن توسۇشنى تهرك ئېتىش شۇنداق بىر شۇملۇقنى ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

يامانلىقتىن توسۇمىغان ،  قىيامهتنىڭ قورقۇنچلىرى ياخشىلىققا بۇيرۇمىغان،كهلتۈرىدۇكى

  . كىشىلهر ئۈستىگه چۈشىدۇ

 زېمىن ،تهرهپتىن سوغۇق شامال ئهۋهتىدۇسۇرىيه  هللا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

تاغ باغرىغا بېرىڭالر . يۈزىده زهرره مىقدارى ئىمانى بار ئادهمنى قويماي قهبزى روھ قىلىدۇ

ئاندىن كىشىلهرنىڭ . شامال ئۇ ئادهمنىڭ قىشىغا كېلىپ قهبزى روھ قىلىدۇ، كىرىۋالسىمۇ

 تىزلىك بىلهن شهھۋهتلهرگه غهرق بولىۋاتقان ،ئۇالر ئۇچار قۇشالردهك، ئهسكىلىرى قىلىپ قالىدۇ

، ياخشىلىقنى تونۇمايدىغان، بىرىگه زۇلۇم ۋه تاجاۋۇزچىلىق قىلىۋاتقان- بىر،يىرىتقۇچالردهك

مانا مۇشۇالر ئۈستىگه )مۇسلىم(». يامانلىقنى ئىنكار قىاللمايدىغان ھالهتلهرنى داۋامالشتۇرىدۇ

  . قىيامهت بولىدۇ

سۆز قالمىغان ۋاقىتتا دېگهن هللا زېمىن ئۈستىده ، قىيامهت«: گهنمۇنداق دې پهيغهمبهر 

   ».بولىدۇ

يامانلىقتىن توسقۇچىالرنىڭ يوق ، كېلىپ قىلىشى ياخشىلىققا بۇيرۇپكۈننىڭ ئهنه شۇنداق 

  . بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈندۇر

، بىلىمسىزلىك ئاشكارا بولۇش، ئېلىم كۆتۈرۈلۈپ كېتىش«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

، ئهرلهر ئازىيىپ كېتىش، ئايالالر كۆپىيىپ، ھاراق ئىچىلىش، پاھىشهنىڭ تارقىلىشى-نازى

دهرىجىده ئازىيىپ كېتىش قىيامهتنىڭ كېلىدىغان بىر ئهر توغرا بېجىرىم ھهتتاكى ئهللىك ئايالغا 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس (.»بهلگىلىرىدىندۇر
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توسۇشنىڭ يوق بولۇپ كهتكهنلىكى يامانلىقتىن ، مانا بۇ ئىشالر ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . سهۋهبىدىن بولىدۇ

 ،زېمىندىكى دىندار كىشىلهرنى ئېلىپ كېتىپهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  »ياماننى بىلمهيدىغان دۆتلهر قېلىپ قالغاندا قىيامهت بولىدۇ-ياخشى

، خورما، كېتىپبىرلهپ -ياخشىالر دۇنيادىن بىر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئۇنداقالرنىڭ رايىغا هللا . ىالرنىڭ پۈچهكلىرىگه ئوخشاش پۈچهك كىشىلهر قىلىپ قالىدۇئارپ

  ». كۆڭۈل بۆلمهيدۇ

شهك . ياخشى كىشىلهر بۇرۇن كىتىپ قالىدۇ«: دېگهنئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد مۇنداق 

  ». ئۇالر ياخشىلىق يامانلىقنى بىلمهيدۇ. قىلغۇچىالر قالىدۇ

  شنىڭ ھۆكۈمىن توسۇيامانلىقتى، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

، يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ئهھمىيىتىنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، بىز ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 ،يامانلىقتىن توسۇشتىن كېلىپ چىققان خهتهرلىك ئاقىۋهتلهرنى بايان قىلغىنىمىزدىن كىيىن

ۋه يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ھۆكۈمىنى بايان قىلىشقا ، نىڭ ئىزنى بىلهن ياخشىلىققا بۇيرۇپهللا

تىن ئىلھام ئىلىپ تۇرۇپ بايان قىلىشنى هللامۇشۇ ھۆكۈمگه ئاالقىدار بولغان بهزىبىر مهسىلىلهرنى 

  . خااليمىز

ئايالغا - ھهر قانداق مۇسۇلمان ئهر :يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ھۆكۈمى، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . اراپ پهرزدۇرقئېھتىياجىغا ئۇ ياشاۋاتقان شارائىتنىڭ ، ئۇنىڭ ئىمكانىيىتى، ئىقتىدارىئېلىم 

  :دېگهنمۇنداق هللا 

﴿ متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات ﴾  

  )16،تهغابۇن( ﴾ غا تهقۋادارلىق قىلىڭالرهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه ﴿ 

.  ھهممه مۇسۇلمانالر كۆزده تۇتۇلىدۇ،ئايرىۋهتمهستىنھېچبىرىنى مۇشۇ ئايهتته 

ئىلمى ۋه . قورقۇش تهلهپ قىلىنغانيېتىشىچه تىن بارلىق ئىمكانىيىتىنىڭ هللاھهممهيلهن 

  . ھېسابلىنىدۇ تىن قورقۇش هللايامانلىقتىن توسۇش ، ئىمكانىيىتىگه قاراپ ياخشىلىققا بۇيرۇپ
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 مۇنۇ سۆزى نىڭپهيغهمبهر ئۇنى . تۇر پىرىنسىپئومۇمىي ھۆكۈم ۋه ئهسلى يۇقىرىقىسى 

  )بۇخارى(.»سىلهرقىلىنىسوئال ئۆز پادىلىرىڭالردىن ، ھهممىڭالر پادىچى«: ئۇقتۇرىدۇ

ھهر بىر .  ھهممه مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ،مۇشۇ ھهدىس ئومۇمىي بولۇپ

پادىچى ئۆز . ئۇنى ئىگه قىلغان نهرسىدىن سۇراق بىرىدۇهللا . ھېسابلىنىدۇ مۇسۇلمان پادىچى 

، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، ئۇنىڭغا ئىگه قىلغان كىشىلهرنى نهسىھهت قىلىشهللا پۇقراسىنى ۋه 

  . لىقتىن توسۇش بىلهن يوقالپ تۇرۇش مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلغان بولىدۇيامان

كۈچى ، ى بىلهن تۈزهتسۇنليامانلىقنى كۆرگهن كىشى قو«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

قهلبىده ئۆچ . ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا قهلبىده ئۆچ كۆرسۇن، يهتمىسه تىلى بىلهن تۈزهتسۇن

  )مۇسلىم(.»كۆرۈش ئهڭ ئاجىز ئىماندۇر

شۇنداق .  قولۇڭالر بىلهن ئۆزگهرتىڭالر،يامانلىقنى كۆرسهڭالر« نهسهئىنىڭ رىۋايىتىده

قولۇڭالر بىلهن ئۆزگهرتىشكه قادىر بواللمىساڭالر تىلىڭالر بىلهن ، قىلساڭالر پاك بولىسىلهر

ىڭالردا تىلىڭالر بىلهن ئۆزگهرتىشكه قادىر بواللمىساڭالر قهلب، پاك بولىسىلهر، ئۆزگهرتىڭالر

  .دىيىلگهن»ئهنه شۇ قهلبىده ئۆچ كۆرۈش ئهڭ ئاجىز ئىماندۇر،  پاك بولىسىلهر،ئۆزگهرتىڭالر

سۆزى تهكلىپ يېشىغا يهتكهن دېگهن  »سىلهر يامانلىقنى كۆرسهڭالر«: نىڭپهيغهمبهر 

 دېگهن »ئۆزگهرتىڭالر«. ھېچبىرى سىرتىدا قالمايدۇ. ھهر بىر مۇسۇلمانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئىقتىدارلىق ، بۇ سهۋىيىلىك. ئۇقتۇرىدىغان بۇيرۇقتۇرۋاجىپلىقىنى سۆزى كهسكىن 

ئىمكانىيىتى بار كۈچلۈك ئادهم يامانلىقنى قولى . مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئىككى  ،!كېرهكئازراق كۈچى بار ئادهم تىلى بىلهن ئۆزگهرتىشى  ،!كېرهكبىلهن ئۆزگهرتىشى 

مانا بۇ . بۇ ئهڭ ئاجىز ئىماندۇر ،!الزىمكۆرۈشى ىرىنىمۇ قىاللمىسا قهلبىده ئۆچ خىلىدىن ب

  . كىچىككىنه ياخشىلىقتىن قهلبىده قىچىنىڭ دانىسىچىلىك ئىمانى بار ئادهم ئايرىلىپ قالمايدۇ

قىلغىنىمۇ كۈرهش ئۇالرغا قولى بىلهن « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر يهنه بىر ھهدىسته 

بۇنىڭ ، مۆئمىنقىلغىنىمۇ كۈرهش قهلبىده ، مۆئمىنقىلغىنىمۇ كۈرهش ىلهن تىلى ب، مۆئمىن

  )مۇسلىم(.»قالغىنىدا ئىمان يوق
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سۆزىدىن يامانلىقنى يامانلىق دهپ بىلمىگهن دېگهن  »پاك بولدى« نىڭپهيغهمبهر 

ن دېگه، قىيامهت كۈنىدىكى جازادىن پاكلىنالمايدۇ، كىشى كىم بولىشىدىن قهتئىينهزهر گۇناھتىن

  . ئۇقۇمنى بىلدۈرىدۇ

تۇرۇپ كىشىلهردىن قورقۇش بىر ئادهمنى ھهقنى بىلىپ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».رىزىقنى يىراقالشتۇرمايدۇ، يېقىنالشتۇرمايدۇئهجهلنى دېيىش ھهقنى . سۆزلهشتىن توسمىسۇن

 خااليىقالردىن قورقۇپ ئهيمىنىش. بۇ ھهدىس ھهر بىر مۇسۇلمان كىشىگه ئۇمۇمىيدۇر

يامانلىقتىن توسۇشتىن ئىبارهت ، ھهقنى جاكارالشتىن ۋه ياخشىلىققا بۇيرۇپھهربىر مۇسۇلماننى 

  . مۇشۇ مهجبۇرىيهتنى ئۆتهشتىن توسۇپ قويماسلىقى الزىم

بىز  :ساھابىلهر ئېيتتى. ئۆزىنى تۆۋهن كۆرمىسۇنبېرىڭالر «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

رازىلىقى ئۈچۈن سۆز قىلىش هللا : ئېيتتى پهيغهمبهر  ؟كۆرىمىزئۆزىمىزنى قانداقمۇ تۆۋهن 

ئۇ هللا . زۆرۈر بولغان بىر ئىشنى كۆرۈپ گهپ قىلماي تۇرىۋىلىشى تۆۋهن كۆرگهنلىك بولىدۇ

ئۇ ، دهيدۇ پۇكۇنى گهپنى قىلمىدىڭ؟-نىمشقا سهن پاالنى ئورۇندا پاالنى: كىشىگه قىيامهت كۈنى

 سىنىڭ قورقۇشۇڭغا مهنال ھهقلىق ئىدىمغۇ؟ :هللا. باشقىالردىن قورقۇپ قاپتىمهن دهيدۇ :كىشى

  )ئبنى ماجه (.»دهيدۇ

 دىگهن سۆزى ھهممه مۇسۇلمانالرغا »ئۆزۈڭالرنى تۆۋهن كۆرمهڭالر« نىڭپهيغهمبهر 

  . قىلنغان خىتابتۇر

يامانلىقتىن توسۇش رولىنىڭ ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، بىرىڭالر ئۆزىگه سهل قارىمىسۇن

ئۇ ھهقىقهتكه .  ۋه ھهق تهرهپتارىدا بولۇش رولىغا سهل قارىمىسۇنئهھميىتىگه سهل قارىمىسۇن

مهن ‹ :ياردهم بېرىدىغان ئورۇنالردا بىلگهن ھهقىقهتنى ئوتتۇرغا قويۇشتىن ئۆزىنى تۆۋهن كۆرۈپ

ھهقىقهتنى بايان قىلىش مهسئۇلىيىتىنى مهندىن باشقىالر ، باشقىالرغا گهپ قىلغۇدهك كىم ئىدىم

كىشىلهردىن قورقۇش ئۇ ئادهمگه ، سهل قاراپ ئۆزىنى تۆۋهن كۆرۈش. سۇندىمى، ›ئۈستىگه ئاالر

  . ھهق سېپىده تۇرۇشقا سهل قاراشقا ئاپىرىپ قويىدۇ، بولغان ھهقىقهتنى ئوتتۇرغا قويۇپۋاجىپ 
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ياخشى دهپ ماختىغان ئۈچ  پهيغهمبهر ئۆيلهرده بولۇپمۇ -ئۆي، كويالردا-كوچا

يامانلىقتىن ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، ىقنىڭ تارقىلىپ كېتىشىئهسىردىن كېيىنكى زامانالردا يامانل

  . كۈچلهندۈرىدۇتېخىمۇ ئىكهنلىكىنى ۋاجىپ توسۇشنىڭ بارلىق مۇسۇلمانالرغا 

يامانلىقنىڭ ۋاستىلىرى . بۇزۇقچىلىق تارقىلىپ كهتتى، بارلىق ئورۇنالردا يامانلىق

يامانلىقتىن ، ىلىققا بۇيرۇپشۇنىڭغا ئهگىشىپ ياخش. پهۋقۇلئادده شهكىلده كۆپىيىپ كهتتى

ئۇالر يامانلىق يۈز بهرگهن ئورۇنالرغا . توسۇش ۋهزىپىسى مۇئهييهن كىشىلهر بىلهنال چهكلهندى

يامانلىقتىن ، مانا بۇ ئىشمۇ ياخشىلىققا بۇيرۇپ. دهل ۋاقتىدا بېرىپ ۋهزىپه ئۆتىيهلمهيدۇ

  . ئىكهنلىكنىڭ سهۋهبىدۇرۋاجىپ توسۇشنىڭ ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا 

. ۋاجىپھهربىر ئادهم ئۆزى كۈچى يهتكهن بويىچه ئۆزىنىڭ دىيارىدا يامانلىقنى ئۆزگهرتىشى 

  . ۋاجىپتۇر تولۇقاليدىغان ئىشنىڭ ئۆزىمۇ ۋاجىپنى 

يامانلىقتىن توسۇشقا بهيئهت ،  ساھابىلىرىدىن ياخشىلىققا بۇيرۇپنىڭپهيغهمبهر 

مۇشۇ تهكلىپنىڭ بۇيرۇغانلىقىمۇ ى بېرىشكه يولدا ئولتۇرغان كىشىلهرگه يولنىڭ ھهققىن، ئېلىشى

  . ئومۇمىي ئىكهنلىكنى ئۇقتۇرىدۇ

ياخشىلىققا . نامرات مۇسۇلمانالرنىڭ سهدىقه بېرىشىگه كۆرسهتمه بهردى پهيغهمبهر  

ھهر قانداق ئىنساننىڭ . ھېسابلىدىسهدىقه دهپ  پهيغهمبهر يامانلىقتىن توسۇشنى ، بۇيرۇپ

پهيغهمبهر . دېدىيامانلىقتىن توسۇشمۇ سهدىقه ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ. بوغۇمىغا سهدىقه كېتىدۇ

يامانلىقتىن توسمىغان كىشى بىزنىڭ جۈملىمىزدىن ئهمهس ،  ياخشىلىققا بۇيرۇمىغاننىڭ

يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ھهممه مۇسۇلمانالرغا ، ھهدىسلىرى ياخشىلىققا بۇيرۇپدېگهندهك 

  . ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇۋاجىپ 

  ﴾  عن املُنكَرِوالْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ﴿ 

ياخشى ) كىشلهرنى(ئۇالر . بىرى بىلهن دوسىتتۇر-مۇئمىن ئهرلهر مۇئمىن ئايالالر بىر﴿ 

  )71،ۋبهته( ﴾ .يامان ئىشالردىن توسىدۇ ،ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

ئايالغا كىرىشى ئومۇمنى -  ئهرمۆئمىن نىڭ »ال«تونۇشلۇق ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان 

  . ئۇقتۇرىدۇ
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دىننىڭ يىغىندىسى ۋه مۆئمىنلهر ئارىسىدىكى «: دېگهنئىبنى تهيميه فهتىۋاسىدا مۇنداق 

هللا تا ئۇنداق- دوستلۇق ۋه كاپالهتلهرنىڭ ئاساسى بۇيرۇش ۋه چهكلهشتىنال ئىبارهت بولغانىكهن

ئۇنىڭ بىلهن ئهۋهتكهن چهكلهش ، ياخشىلىققا بۇيرۇش، پهيغهمبىرىنى ئهۋهتكهن بۇيرۇق

  ». لهرنىڭ سۈپىتىدۇرمۆئمىنمانا بۇ پهيغهمبهر ۋه . يامانلىقتىن چهكلهشتۇر

  ﴾  عن املُنكَرِوالْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ ﴿

ياخشى ) كىشلهرنى( ئۇالر . بىرى بىلهن دوسىتتۇر-مۇئمىن ئهرلهر مۇئمىن ئايالالر بىر﴿ 

  )71،تهۋبه(» . يامان ئىشالردىن توسىدۇ،ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ

بۇ . يامانلىقتىن توسۇش كۈچى يهتكهن ھهر بىر مۇسۇلمانغا ۋاجىبتۇر، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 كۈچى يهتكهن كىشىلهرنىڭ ، باشقىالر بۇ مهجبۇرىيهتنى ئۆتىمىسه،لۇپپهرىز كۇپايه بو

ئىقتىدارى ، ۋاجىب بولۇشنىڭ شهرتى يهتكۈزۈشكه كۈچى. ھهممىسىگه پهرز ئهين بولۇپ قالىدۇ

    .بولۇشتۇر

 ﴿ متطَعتااسم قُوا اللَّهفَات ﴾  

  )16 ،نتهغابۇ(»!غا تهقۋادارلىق قىلىڭالر هللا،تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه«

يامانلىقتىن توسۇش ۋهزىپىسىگه ئايرىم ، يۇقاردا سۆزلىگهنلىرىمىز ياخشىلىققا بۇيرۇپ

چۈنكى بۇ . ۋاقىت چىقىرىدىغان خۇسۇسى كىشىلهرنىڭ ئوتتۇرغا چىقىشىغا قارشى كهلمهيدۇ

  . كشىلهر مهجبۇرىيهتنى تولۇق ئۆتهشكه ئاالھىده ئىقتىدارى ۋه تاالنتى بار كىشىلهردۇر

ن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك ولْتكُ ﴿
  ﴾ هم الْمفْلحونَ

 ، ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ،سىلهرنىڭ ئاراڭالردا خهيرلىك ئىشالرغا دهۋهت قىلىدىغان﴿ 

 ئهنه شۇالر مهقسىتىگه !ئه بولسۇنيامان ئىشالرنى مهنئى قىلىدىغان بىر جاما

  )104،ئالى ئىمران (﴾ .ئېرىشكۈچىلهردۇر

دىگهن سۆزى ياخشلىققا دهۋهت قىلىش  ﴾ سىلهرنىڭ ئاراڭالردا بىر جامائه بولسۇن﴿ نىڭ هللا

مۇشۇنىڭغىا ، يامانلىقتىن توسۇش ۋهزىپىسى ئۈچۈن ۋاقىت ئاجرىتىدىغان، ۋه ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . ىشىلهر چىقسۇن دىمهكچىبىرىلگهن بىر بۆلۈك ك
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، ئۇ بىر بۆلۈك كىشىلهر: زهھھال مۇنداق دىگهن«: ئىبنى كهسىر تهپسىرىده مۇنداق دهيدۇ

يامانلىقتىن ، گهرچه ياخشىلىققا بۇيرۇپ : بۇ ئايهتنىڭ مهقسىتى.دۇرئالىمالر، مۇجاھىدالر

غان بىر تۈركۈم يامانلىقتىن توسۇيدى،  ياخشىلىققا بۇيرۇپ،توسۇش ۋاجىب بولغان تهقدىردىمۇ

  ».كىشىلهر تهشكىللهنسۇن دىمهكچى

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ في الدينِ  ﴿
ذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلونَو ﴾  

ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى (مۇئمىنلهرنىڭ ھهممىسنىڭ جىھادقا چىقىشى اليىق ئهمهس ﴿ 

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهربىر جامائهدىن يهنه بىر تۈركۈمى دىنيى ئالىم بولۇپ ) جىھادقا چىقتى

دىن قورقۇشى ئۈچۈن ئۇالرنى هللائۇالر قهۋمنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن قهۋمىنىڭ 

  )122،تهۋبه(»چىقمىدى) جىھاد قىلىشقا(قسىتىده نېمىشقا ئاگاھالندۇرۇش مه

، ئۇالرنىڭ ۋهزىپىسى ياخشىلىققا بۇيرۇپ، بىر تۈركۈم كىشىلهر دىندا ئالىم بولسۇن

  . ياخشلىققا دهۋهت قىلىش بىلهنال تۇرسۇن، يامانلىقتىن توسۇش

ئىلىملىك  يامانلىقتىن توسۇش قاچان پهرز كۇپايه بولىدۇ؟، ئهگهر ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 باشقىالرغا كۇپايه ،بىر بۆلۈك كىشىلهر قىلسا-يامانلىقتىن توسۇش، كىشىلهر ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 ھهر بىر مۇسۇلمانغا ۋاجىب دىگهن سۆزنى قانداق ،بىز بۇ سۆز بىلهن، قىلىدىغان پهرز كۇپايه دهپتۇ

  :دىيىلسه ماسالشتۇرىمىز؟

، ياخشىلىققا بۇيرۇپ.  قارشى كهلمهيدۇبىرىگه- بۇ سۆز بىر!ئىنشائالالھ :مهن ئىيتىمهن

 ،بىر بۆلۈك مۇسۇلمانالر قىلسا، ھالهتلىرى بولىدۇ، يامانلىقتىن توسۇشنىڭ ھهر خىل شهكىل

كويالردا ۋه سورۇنالردا بىر خاتالىقنى -كوچا :مهسىلهن. باشقىالرغا كۇپايه بولىدىغانلىرىمۇ بار

قنى ئۆزگهرتىشكه ھهركهت قىلسا قالغان  ئۇالردىن بهشچه ئادهم يامانلى،يۈزچه ئادهم كۆرۈپ

چۈنكى ئۇ ۋاقىتتىكى ۋهزىپه يامانلىقنىڭ يوقۇلىشى ئۈچۈن كۆرگهن . كىشىلهرگه كۇپايه قىلىدۇ

ئۇ يامانلىقنى بهشچه ئادهم ئۆزگهرتىش قىيىن . كىشىنىڭ ھهممىسى قاتنىشىشى زۆرۈر ئهمهس

، ىر ئادهم ئۆزى ياشاۋاتقان شارائىتھهرب. بولسا باشقىالردىن كۈچى يهتكهنلهر قاتنىشىشى كىرهك

  .  بىلگىنى بويىچه بۇ ۋهزىپىنى ئۆتهيدۇ،موھىتتا كۈچى يهتكهنچه
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كۈچلۈك ۋاستىالر بىلهن قورالالنغان يامانلىققا مۇسۇلمان ھاكىم ۋهكىللىك  :يهنه بىر مىسال

ئهگهر ئۇنداق قىلىش بىلهن . قىلىپ ياكى ۋهكىل ئهۋهتىپ ئۆزگهرتىشكه ھهركهت قىلىدۇ

. نلىقنى ئۆزگهرتىشكه ياردهملىشىشى كىرهكا باشقىالر شۇ يام،يامانلىقنى يوقاتقىلى بولمىسا

يۇقارقى مىسالالرنى چۈشهنگهن كىشى . ئۇنداق قىلمىسا ھهممهيلهن تهڭ گۇناھكار بولىدۇ

  .  سۆزى ئوتتۇرىسىدا قارشىلىق يوقلۇقنى چۈشىنهلهيدۇڭئالىمالرنى

ئىمكانىيىتىگه قاراپ ، ىقتىن توسۇشنىڭ ھهممهيلهنگهيامانل، ئهگهر ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  :نىڭهللاۋاجىب ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان دهلىللهر بىلهن 

الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ  ﴿
  ﴾  الْأُمورِالْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ

 ئهگهر ئۇالرنى ،شۇنداق كىشىلهردۇركى) نىڭ ياردىمىگه ئېرىشىشكه ھهقلىق بولغانالرهللا(﴿ 

 ياخشى ئىشالرغا ، زاكات بېرىدۇ،يهر يۈزىده ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلساق نامازنى ئادا قىلىدۇ

هممه يهنى ھ (،غا مهنسۇپتۇرهللائىشالرنىڭ ئاقىۋىتى .  يامان ئىشالردىن توسىدۇ،بۇيرۇيدۇ

نىڭ ئارىسىنى قانداق ماسالشتۇرۇپ  دىگهن ئايىتى)41،ھهج( ﴾ )غا قايتىدۇهللائىشالر ئاخىرهتته 

  چۈشىنىمىز؟

يامانلىقتىن توسۇشنى زېمىندا كۈچ تاپقانالرنىڭ خۇسۇسى ، ئايهتته ياخشىلىققا بۇيرۇپ

لسا مهن دهپ سورا. ھهربىر مۇسۇلمان بۇ زېمىندا كۈچ تاپالمايدۇ. ۋهزىپىسى دهپ كۆرسىتىپتۇ

  :مۇنداق جاۋاب بىرىمهن

زېمىندا كۈچكه ئىگه بولغانالر پۈتۈنلهي  احلمد هللا . ئىككى سۆزنىڭ ئارىسىدا قاشىلىق يوق

 زاشهرىئهتته جازاغا اليىق بولغانالرغا جا. بىر پۈتۈن يامانلىقتىن توسىدۇ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

يامانلىقتىن توسۇش ، ىلىققا بۇيرۇپئاجىز مۇسۇلمانالر بولسا كۈچى يهتكهنچه ياخش. تۇرغۇزىدۇ

مۇشۇ تهرهپتىن . ئىنسانالرنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇهللا . ئىشىنى قىلىدۇ

  . ئىككى سۆزنىڭ ئوتتۇرىسىدا قارشىلىق بولمايدۇ

قۇدرهتلىك بولسا شۇنىڭغا قاراپ ، كۈچلۈك، ئىنسان قانچىلىك ئىلىملىك !خۇالسه كاالم

، ئاجىز. يامانلىقتىن توسۇشتىكى مهجبۇرىيهت دائىرىسى كىڭىيىدۇ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ
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ئاجىز بىچاره مۇسۇلمانغا ۋاجىب بولمىغىنى . يىتهرسىز بولسا ئۇنىڭ يهتكهن مىقداردا بولىدۇ

دىن مۆئمىن ئاجىز مۆئمىنكۈچلۈك «:ھهدىسته. ئىقتىدارلىق مۇسۇلمانغا ۋاجىب بولىدۇ، كۈچلۈك

  .  دىيىلگهن».گۈچىدۇرقا ياخشى كۆرۈلهللا ھهم .ياخشى

  يامانلىقتىن توسۇشنىڭ شهرتلىرى، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

نىڭ دهرگاھىدا قوبۇل بولۇشنىڭ هللابۇ ھهرقانداق ئىبادهتنىڭ  مۇسۇلمان بولۇش؛ )1

  :ئىيتىدۇهللا . شهرتىدۇر

  ﴾ ولَو أَشركُواْ لَحبِطَ عنهم ما كَانواْ يعملُون ﴿

بهندىلىرىدىن خالىغان كىشىلهرنى شۇ يولغا  هللا .رنىڭ توغرا يۇلى ئهنه شۇدۇهللا﴿ 

 ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ،شېرىك كهلتۈرسه ئىدى) يهنى پهيغهمبهرلهر(ئهگهر ئۇالر . باشاليدۇ

  )88،ئهنئام(  ﴾.ئهمهللىرى ئهلۋهتته بىكار بولۇپ كېتهتتى

  ﴾ وراًوقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُ ﴿

 ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگهن ،بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى بىر تهرهپ قىلىپ﴿ 

يهنى ئۇالر ئىمانسىز بولغانلىقتىن قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى يوققا  (.توزاندهك قىلىۋېتىمىز

  )23،فۇرقان( ﴾ .)چىقىرىمىز

ئهڭ ئېغىر يامانلىق . ۇمۇسۇلمان بولمىغان كىشى كاتتا ياخشىلىق بولغان تهۋھىدنى بىلمهيد

ئهمما . بېرهلمهيدۇبىر نهرسىنى يوقىتىپ قويغان كىشى باشقىالرغا . شېرىككه ئۇرۇنىدۇبولغان 

خهلقنىڭ نهزىرىده ياخشىلىق دهپ ، مۇسۇلمان بولمىغان كىشى تهبىئىي ياخشىلىق بولغان

ولسا ئۇ قىلمىشى ناچارلىق دهپ تونۇلغان يامانلىقتىن توسقان ب، تونۇلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ

بۇزۇقچىلىقنى ، چۈنكى ئىسالم ھهقىقى ئىنساپلىق بىلهن مهنپهئهت ھاسىل قىلىپ. چهكلهنمهيدۇ

  . ئىمكانقهدهر زىياننى ئازايتىش ئۈچۈن كهلگهن، يوقىتىپ

. مهقسهت مۇسۇلمان ئهمهس كىشىلهرنىڭ ۋاستىسى بىلهن روياپقا چىقسىمۇ بولىۋېرىدۇ

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىغا ھهققىنى ئىلىپ  زالىمدىن بهر پهيغهمكهلدىكى،سهھىھ ھهدىسته 

 تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئاقكۆڭۈل، پهزىلهتلىك كىشىلهر ئۈچۈن،بېرىشتهك پاك مهقسهتلهر 

  . ئىدىمۇشرىكالر ھالبۇكى بۇنىڭ قۇرغۇچىلىرى. خهيرىيهت ئۇيۇشمىسىنى تهبرىكلىدى
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يامانلىقتىن ، ۇيرۇپشهرتى؛ ياخشىلىققا بۋاجىپلىقنىڭ بۇ  باالغهتكه يىتىش؛ )2

چۈنكى باالغهت . توغرا بولۇش ياكى ئهمهلنىڭ قوبۇل بولۇش شهرتى ئهمهسبىۋاسىته توسۇشنىڭ 

بالىغا لېكىن . يامانلىقتىن توسسا ئهجىر بار، يېشىغا يهتمىگهن بالىالرمۇ ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . ئهمهسۋاجىپ 

كىچىك بالىدىن يېشىغا . ىقهلهم ئۈچ كىشىدىن كۆتۈرۈلد«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  . سۆزىگىچىلىكدېگهن  ».يهتكهنگه قهدهر

  . ئاجىز ئادهمدىن تهكلىپ كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ ؛كېرهككۈچى بولىشى ، ئىقتىدارى )3

  ﴾ الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها﴿ 

نى هتئاي- 286بهقهره( ﴾ .ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇهللا ﴿ 

  )بىر قىسمى

 ﴿متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات ﴾  

  )16،تهغابۇن( ﴾. غا تهقۋادارلىق قىلىڭالرهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه  ﴿

 ».ئىشنى كۈچۈڭالر يهتكهنچه قىلىڭالربۇيرۇغان مهن «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(

 قادىر بولغان ئىشنى قىلىدىغانلىقىنى ،ىر بولغۇچىقادهللا «: دېگهنئىمام شافىئىي مۇنداق 

كىمنىڭ هللا . قادىر تۇرۇپ قىلمىغان كىشىنى ئازاباليدۇ. بىرىدۇساۋاب  ئۇ كىشىگه ،بىلىپ

قادىر بولمىغان . كىمنىڭ قادىر بواللمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ، كىمنىڭ قادىر بولىدىغانلىقىنى، قادىر

  »نلقىغا قارىتا ئازابلىمايدۇكىشىنى بۇيرۇمايدۇ ۋه قادىر بواللمىغا

قولى  :مهسىلهن. ئاجىز ئادهمدىن ئاجىز كهلگهن ئىشالردىكى تهكلىپ كۆتۈرىۋىتىلىدۇ

 تىلى بىلهن ئۆزگهرتىشتىن ئاجىز ،بىلهن يامانلىقنى ئۆزگهرتىشتىن ئاجىز كهلگهن ئادهم

تىلى بىلهن ، مۇئۇ ئادهمنىڭ قولى بىلهن ئۆزگهرتهلمىگهنلىك ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنسى. كهلمهيدۇ

، تۈرى، يامانلىق مىقدارى. ئېلىنىدۇھېساب يامانلىقنى ئۆزگهرتىشكه قادىر تۇرۇپ ئۆزگهرتمىسه 

بىرخىل يامانلىقنى ئۆزگهرتهلىگهن ئادهم يهنه بىرخىل . كۈچلۈكلۈكى جهھهتتىن پهرقلىق بولىدۇ

زرىسى قوبۇل ئۆزگهرتىشتىن ئاجىز كهلگىنىده ئۆ. مۇمكىن يامانلىقنى ئۆزگهرتهلمهسلىكى 
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ئۇنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل . ئۆزگهرتهلهيدىغان يامانلىقنى ئۆزگهرتىش ئۇنىڭغا زۆرۈر بولىدۇ .قىلىنىدۇ

 كۈچىنى ،يامانلىقنى چېكىندۈرۈشكه بارلىقى قىلىنىدىغان ئاجىزلىق قانداق ئاجىزلىق بولىدۇ؟

همما ئۆزىنىڭ ئ. چىقىرىپ ئۇنى چىكىندۈرهلمىگهن بولسا بۇنداق ئاجىزلىق ئۆزرىلىك بولىدۇ

ئاجىزلىقنى يوقىتىشقا تىرىشمىسا بۇنداق ئادهمنىڭ ، ئاجىزلىقىنى يوقىتىشقا قادىر تۇرۇپ

گهرچه ئۇ ئادهم ئاجىز بولغان تهقدىردىمۇ ئاجىزلىقنى يوقىتىشقا . ھېسابالنمايدۇئاجىزلىقى ئۆزره 

  . قادىر تۇرۇپ يوقاتمىدى

تىن ئاجىز كهلمىگهنده ئۆزره قوبۇل يامانلىقنى يوقىتىش«: ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېدى

ئۇ .  ئۇ ھهقىقهتنى تونۇشقا سهل قارىسا،بولسامۇمكىن ئىنسانغا ھهقىقهتنى تونۇش . بولمايدۇ

   ».ئىنساننىڭ ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

ئالىم ، يامانلىقتىن توسقۇچى مۇجتهھىد، بىز بۇ شهرتتىن ياخشىلىققا بۇيرۇپ بىلىش؛ )4

يامانلىقتىن توسقۇچى ، بهلكى ياخشىلىققا بۇيرۇپ. نهزهرده تۇتمايمىز كېرهك دېگهننىبولىشى 

ۋه چهكلىگهن ئايرىم مهسىلىلهرنى بۇيرۇغان  يهنى ،چهكلىگهن نهرسىنى بىلىش ،بۇيرۇغان

  . چۈنكى بىلمهيدىغان ئادهم باشقىالرنى بۇيرۇيالمايدۇ. دېمهكچىمىزئهتراپلىق بىلگهن بولۇش 

  )بۇخارى (».مهندىن بىر ئايهت بولسىمۇ يهتكۈزۈڭالر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

نىڭ كىتابىدىن بىر ئايهتنىال بىلىدىغان كىشى ئۈچۈن قۇرئاننىڭ ھهممه يېرىنى بىلىپ هللا

 نىڭپهيغهمبهر دېيىش بۇنداق . بولغىنىڭغا قهدهر يهتكۈزسهڭ بولمايدۇ دىيىلمهيدۇ

ولغان ئايهتنى ئۆزۈڭ ياخشى بىلىشىڭ باشقىالرغا يهتكۈزمهكچى بلېكىن . كۆرسهتمىلىرىگه قارشى

  . كېرهك

قۇتۇلدۇرىدۇ؟ نېمه ئى رهسۇلۇلالھ بهندىنى دهۋزهختىن «: دېگهنمۇنداق  ئهبۇزهر 

ئى رهسۇلۇلالھ ئهمهل بىلهن قوشۇپ بىر ئهمهل : مهن، قا ئىما كهلتۈرۈش؛دېدىهللا : پهيغهمبهر 

. دىن سېغىپ بېرىشىڭدۇررىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىهللا  : پهيغهمبهر ، دېدىم بارمۇ؟

، دېدىم ئى رهسۇلۇلالھ ئهگهر سېغىپ بىرىدىغىنىنى تاپالمايدىغان نامرات بولسىچۇ؟ :مهن، دېدى

ئۇ ، ئى رهسۇلۇلالھ :دېدى مهن. يامانلىقتىن توسىدۇ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ :پهيغهمبهر 

 : پهيغهمبهر ، ېدىمديامانلىقتىن توسالمايدىغان ئىقتىدارسىز بولسىچۇ؟ ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ
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، ھېچ ئىش قىاللمايدىغان بولسىچۇ؟ دېدىم :مهن، قىاللمىغانالرنىڭ ئىشىنى قىلىپ بىرىدۇ

ئۆزى ئاجىز بولۇپ مهغلۇپ  :مهن. دېدى. مهغلۇپ بولغۇچىغا ياردهم بىرىدۇ : پهيغهمبهر 

ېچقانداق ھسهن ئۇنىڭدا  : پهيغهمبهر ، دېدىم بولسىچۇ؟بېرهلمهيدىغان بولغۇچىغا ياردهم 

شۇنداق ، ئى رهسۇلۇلالھ :مهن، ئۇ ئازار بېرىشتىن ساقالنسۇن دېدى ؟دېمهكچىمۇياخشىلىق يوق 

يۇقاردىكى ئىشالرنىڭ بىرهرسىنى قىلغان  : پهيغهمبهر . دېدىم قىلسا جهننهتكه كىرهمدۇ؟

  )تىبرانى (»دېدى، مۇسۇلماننىڭ قولىنى تۇتۇپ جهننهتكه ئهكىرىمهن

يامانلىقتىن توسىيالمايدىغان ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ« ئهبۇزهر ى؛ھهدىستىكى دهلىل شۇك

، ئۇنىڭ ياخشىلىققا بۇيرۇپ پهيغهمبهر  دهپ سورىۋىدى؛ »ئىقتىدارسىز بولسىچۇ؟

مانا بۇ . سۆزىنى چهتكه قاقمىدىدېگهن نادان ، يامانلىقتىن توسىيالمايدىغان ئىقتىدارسىز

  . نىڭ شهرتى ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇن توسۇشياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتى - ئېلىمنىڭ

يامانلىقتىن چهكلهش ، ياخشلىققا بۇيرۇش چوڭراق بىر ياخشىلىقنىڭ يوقىلىشىغا )5

  . كېرهكچوڭراق بىر يامانلىققا ئاپىرىپ قويماسلىقى 

چوڭراق ، ياخشىلىققا بۇيرۇش چوڭراق بىر ياخشىلىقنىڭ يوقىلىشىغا ئاپىرىپ قويسا

 :مهسىلهن. كېرهكنلىك سهۋهبىدىن شۇ ياخشىلىققا بۇيرۇشتىن توختاش ياخشىلىقنى ئىزدىگه

توغرا ئىش . ئهمهللهرنى قىلىمهن دهپ پهرز ئهمهللهرگه دهخلى يهتكۈزۈش خاتالىقنهپله ئىنسان 

. كېرهك جهم قىلىش قىيىن بولۇپ قالغاندا پهرزنى ئالدىغا قويۇش نى ىنهپلپهرز بىلهن ، شۇكى

كچىكتۈرۈشنى قوبۇل قىلىدىغان پهرزنىڭ ئالدىغا ، ايدىغان پهرزنىكىچىكتۈرۈشنى قوبۇل قىلم

يامانلىقتىن ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، نهسىھهت قىلىپ-كىشىلهرگه ۋهز :مهسىلهن. كېرهك قويۇش 

ئىشالرنى نېمه ۋه  دهيمهن؟نېمه ، مهن مۇسۇلمان بولماقچى :بىر ئادهم كېلىپ، توسۇۋاتقاندا

 - ئۆزىنىڭ ۋهز، جۈمه كۈنى خۇتبه سۆزلهۋاتقان ۋاقىتتا بولسىمۇ ئۇ ئادهم،دهپ سورىسا قىلىمهن؟

ئادهمگه ئىككى شاھادهتنى ۋه ئىسالمغا كىرگهن ۋاقىتتا بىلىش ھېلىقى نهسىھىتىنى تاشالپ قويۇپ 

بولغان مۇمكىن يوقىتىش شېرىكنى ، چۈنكى كۇفرى. زۆرۈر بولغان نهرسىلهرنى ئۆگىتىپ قويىدۇ

، زۇلۇملىرىدىن تهۋھىدشېرىكنىڭ ، ئىنساننى كۇفرى. بولمايدۇۋاقىتتا ئۇنى كېچىكتۈرۈشكه 

  . مۇھىمراقتۇر نهسىھهت قىلىشتىنمۇ -ئىماننىڭ نۇرىغا قۇتۇلدۇرۇش مۇسۇلمانالرغا پهند



 - 220 -

بىرسىنى داۋاالشنى ، بىرلىكته داۋالىغىلى بولمىساكېسهلنى ئىككى  يهنه بىر مىسال؛

داۋاالشنى كىچىكتۈرسه دهرھال كېسهلنى ىر يهنه ب، كېچىكتۈرۈش ئېغىر ئاقىۋهت كهلتۈرمىسه

 يهنه بىرسىدىن ،خهتهرلىك بولغان كىشىنىكېسىلى ئۆتۈپ كېتىدىغان ئهھۋالدا بولسا ئۇنىڭ 

  . كېرهك بۇرۇن داۋاالش 

نهسىھهت قىلىش مهقسىتىده ئۇالرنىڭ - پهندپادىشاھالرغا زالىم ، كافىر يهنه بىر مىسال؛

تهۋھىدىنى يوق قىلىۋهتسه ۋه ، ئهقىدىسى، زىنىڭ دىنىكىشىنىڭ شۇ ئىشى ئۆ، قېشىغا كىرسه

 ،ئۇالرنىڭ قېشىغا دىن بىلهن كىرىپ، تهۋھىدىنى يوق قىلىۋهتسه، ئهقىده، كىشىلهرنىڭ دىن

 مانا ،دىنسىز چىقىدىغان ياكى ئۇنىڭ دىنى تاغۇتالرنىڭ دىنىغا ئايلىنىپ كېتىدىغان بولۇپ قالسا

يېقىن كىشىلهرگه ياخشىلىقنى ئۈگۈتۈپ ئۆزنى ۋه . دۇنهسىھهتنى قىلىشقا بولماي-بۇنداق پهند

 كۆيۈپ كېتىۋاتقان شامغا ،كىشىلهرگه يورۇقلۇق بېرىپ، ئۇنتۇپ قالساتۇغقانلىرىنى -ئۇرۇق

يامانلىقنى ئۆزگهرتىش ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر بىر . بۇنداق قىلىشقىمۇ بولمايدۇ. ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ

الرنى كافىر :مهسىلهن. قنى ئۆزگهرتىش دۇرۇس بولمايدۇ ئۇ يامانلى،يامانلىققا ئاپىرىپ قويسا

ئورگان ياكى شىركهتلهرنى پارتلىتىش بىگۇناھ - سهۋهب بىلهن ئىدارهدېگهن ئۆلتۈرىمىز 

ئامان كىشىلهرنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىنى -تىنچ، مۇسۇلمانالرنىڭ، كىشىلهرنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىنى

ق بىلهن يوقاتقانلىق بولۇپ بۇ قىلمىش توغرا يامانلىقنى ئېغىرراق يامانلى-بۇ، كهلتۈرۈپ چىقارسا

  . بولمايدۇ

: مهسىلهن. بىر پىتنىدىن قېچىپ ئېغىرراق پىتنىگه چۈشۈپ قىلىش يهنه بىر مىسال؛

يولىدا جىھاد قىلىشنى تهرك ئېتىش هللا ئايالالرنىڭ ياكى دۇنيانىڭ ئازدۇرۇپ قويىشىدىن قېچىپ 

بۇ توغرا . سلىق ئۈچۈن جۈمه نامىزىنى تهرك ئېتىشياكى بازارالردىكى يامانلىققا كۆز سېلىپ قالما

  . ئهمهس

ومنهم من يقُولُ ائْذَن لِّي والَ تفْتني أَالَ في الْفتنة سقَطُواْ وإِنَّ جهنم لَمحيطَةٌ ﴿ 
رِينبِالْكَاف﴾  

 باالغا  مېنى،رۇخسهت قىلغىن) يهنى مېنىڭ قىلىشىمغا(ماڭا  ‹:ئۇالرنىڭ ئارىسىدا﴿ 

سهۋهبچى يهنى رۇمنىڭ ئاياللىرى بىلهن گۇناھ قىلىپ سېلىشىمغا  (.گىرىپتار قىلمىغىن
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باالغا گىرىپتار ) مۇناپىقلىقتىن ئىبارهت چوڭ(ئهمهلده ئۇالر .  دېگۈچىلهرمۇ بار›).بولمىغىن

  )49،تهۋبه( ﴾ .الرنى ئوراپ تۇرغۇچىدۇركافىرشۈبھىسىزكى جهھهننهم . بولدى

  ﴾  أَشد من الْقَتلِوالْفتنةُ﴿ 

  )191،بهقهره( ﴾ زىيانكهشلىك قىلىش ئۇرۇشتىنمۇ ياماندۇر﴿ 

شهھهرلهرگه -كۇفرىنىڭ نوپۇزىنى شهھهر، ئالى قىلىششوئارنى پىتنىسى ۋه كۇفرى شېرىك 

، مۇسۇلمانالرنىڭ ۋهتهنلىرىنى، دۈشمهن كافىرالر بىلهن ئۇرۇش قىلىش-تارقىتىش پىتنىسى

ىنى قوغداش يۈزىسىدىن كىلىپ چىققان ئۆلتۈرۈش پىتنىسىدىنمۇ ھۆرمهتلىر-ئىززهت

  . ئېغىرراقتۇر

 بولۇپ تۇرۇپ يوقاتسا ياكى كۇفرىلىق ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىرراق كۇفرىلىق كافىرچوڭ گۇناھنى 

 بولۇشقا ئاپىرىپ قويسا بۇ ئهھۋالدا كافىر ئۇ ئادهمنى ،بىلهن يوقىتىلسا ياكى شۇ گۇناھنى يوقىتىش

  . زگهرتىش ئۈچۈن قول تىقىشقا بولمايدۇيامانلىقنى ئۆ

  ﴾ والَ تسبواْ الَّذين يدعونَ من دون اللّه فَيسبواْ اللّه عدواً بِغيرِ علْمٍ﴿ 

ئۇنداق  (. ئىبادهت قىلىدىغان بۇتلىرىنى تىللىماڭالر،مۇشرىكالرنىڭ خۇدانى قويۇپ﴿ 

  )108،ئهنئام( ﴾ .نى تىلاليدۇهللادىدىن ئېشىپ ئۇالر بىلمىگهنلىكلىرىدىن ھهد) قىلساڭالر

كهلتۈرۈلگهن نهرسىلهرنى تىلالش دۇرۇس شېرىك ، نى قويۇپ چوقۇنىلىدىغان تاغۇتالرنىهللا

 نى تىلالشقا ئاپىرىپ قويىدىغان شهكىلده بولغانلىقى ئۈچۈنهللابۇ قارشى تهرهپنى لېكىن . ئىدى

ئۇالرنىڭ - سلىقى ئۈچۈننى تىللىماهللائۇالرنىڭ ئىلىمسىز ھالدا دۈشمهنلىك قىلىپ -

  . كېرهكئىالھلىرىنى تىللىماسلىق 

. بىر يامانلىقنى ئوخشاش يامانلىقنى قوللىنىپ تۇرۇپ يوقاتسا بولمايدۇ يهنه بىر مىسال؛

 ئۇنىڭ ئورنىغا يهنه بىر تاشنى قويۇپ ،كىشىلهرنىڭ يولىدىن بىر تاشنى ئېلىۋېتىپ: مهسىلهن

ئىسالم . پايدىسى يوقھېچقانداق بۇنىڭ . زايه قىلىۋېتىدۇقويسا بۇ بىھۇده قىلمىش بولۇپ ۋاقىتنى 

كىشىلهرگه پايدىلىق ، ياخشىلىق، ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇش. پايدىسىز ئىشالرنى قىلىشتىن توسقان

  . بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلىشقا 
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يامانلىقنى ئۆزگهرتىش تۆت دهرىجه  :كىتابىدا مۇنداق دهيدۇدېگهن  »ئهئالم«ئىبنى قهييۇم 

گهرچه : ئىككىنچى. يامانلىق يوقىلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا ياخشىلىق چىقىدۇ: بىرىنچى. بولىدۇ

يامانلىقنىڭ ئورنىغا ئوخشاش يامانلىق : ئۈچىنچى، يامانلىق بىر پۈتۈن يوقالمىسىمۇ ئازىيىدۇ

ئاۋۋالقى ئىككى . ئۇ يامانلىقنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىرراق يامانلىق چىقىدۇ: تۆتىنچى. چىقىدۇ

ئىجتىھاتقا   بولسائۈچىنچىسى. ه يامانلىقنى ئۆزگهرتىشنىڭ يولغا قويۇلغان دهرىجىسىدۇردهرىج

بىز يۇقاردا يامانلىقنى ئوخشاش يامانلىق بىلهن يوقىتىشنى چهكلهنگهن بىھۇدىلىك (.قالدۇرۇلدى

يوق قىلىنماقچى بولغان يامانلىق بىرهر يولدىن كۈچلۈك مهنپهئهتنى روياپقا لېكىن  ).دېدۇق

 ئۇالرنى ھهقنى جاكارالشقا ،شهۋكىتى تونۇلۇپ-مۇسۇلمانالرنىڭ شانۇ، رساچىقا

.  بۇ ۋاقىتتا يامانلىقنى يامانلىق بىلهن يوق قىلىشقا بولىدۇ،جۈرئهتلهندۈرىدىغان ئهھۋالدا بولسا

ئهمما يامانلىقنىڭ دهرىجىسى ئوخشاش بولۇپ قالسا ئۇ ۋاقىتتا يامانلىقنى يامانلىق بىلهن 

گۇناھكارالرنىڭ شاھمات -سىلهر پاسىق. تۆتىنچى دهرىجه ھارام. لمايدۇئۆزگهرتىشكه بو

پاكىتسىز بولۇپ ، ئويناۋاتقانلىقىنى كۆرسهڭ سېنىڭ ئۇالرنىڭ خاتالىقنى توسۇشىڭ ئىلىمسىز

ئهمهلگه باشالپ قويساڭ توغرا كۆرۈدىغان نىڭ رهسۇلى ياخشى هللا، هللائۇالرنى لېكىن . قالىدۇ

شۇنىڭدهك ياخشى ئهمهللهرگه . ئات بهيگىسىگه چۈشۈش، ئوق ئېتىش :مهسىلهن. بولىدۇ

دېگهنلىكىنى مهن ئىبنى تهيمىيهنىڭ مۇنداق . يېتهكلهش بىلهن يامانلىقنى ئۆزگهرتىشىڭ الزىم

زامانىسىدا ھاراق  )موڭغۇلالرنى دىمهكچى(مهن بهزى يارهنلىرىم بىلهن تاتار«: ئاڭلىدىم

مهن بىلهن بىلله بولغان كىشىلهر ئۇالرنىڭ . تتۈمئىچىۋاتقان بىر تۈركۈم كىشىلهرنىڭ قېشىدىن ئۆ

ھاراقنى ھارام هللا  :مهن يارهنلىرىمنى توسۇپ مۇنداق دېدىم. قىلمىشىنى توسماقچى بولدى

، ھاراق بۇ كىشىلهرنى. نى زىكرى قىلىشتىن توسىدۇهللاچۈنكى ھاراق نامازدىن ۋه ، قىلدى

  ».ى بۇالرنى ئۆز قىلمىشىغا قويغىنبولد. بۇالڭچىلىق قىلىشتىن توسىدۇ، باشقىالرنى ئۆلتۈرۈپ

چوڭ يامانلىق  بىز كىچىك يامانلىق قايسى؟، مهنا چۈشىنىشلىك بولسايۇقىرىقى ئهگهر 

  .بىردىن پهرقلهندۈرۈشكه كۆرسهتمه بىرىمىز- قايسى؟ بۇنى بىلىشكه ۋه بىر

ئۆزىمىزنىڭ خاھىشى . ھۆكۈمدۇرتېكىستلهردىكى چۈنكى بۇنى تونۇيدىغان مهنبه شهرئى 

چۈنكى ئىنسان شهرىئهتنىڭ . بىر سهۋهب ئهمهس ى كۆڭۈل مايىل بولۇپ ئارزۇ قىلغان بىردهياك
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 زىيان يهتكۈزىدىغان نهرسىنى تالالشقا مايىل ،كۆرسهتمه يوليورۇقلىرىدىن يىراق بولۇپ قالسا

  . شۇنداق تۇرۇپ ئۆزىنى ياخشى قىلدىم دهپ ئويالپ قالىدۇ. بولۇپ قالىدۇ

قتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ شيئاً وهو خير لَّكُم وعسى أَن كُتب علَيكُم الْ ﴿
  ﴾ تحبواْ شيئاً وهو شر لَّكُم واللّه يعلَم وأَنتم الَ تعلَمونَ

هر  سىلهر بىر.ھالبۇكى سىلهر ئۇنى ياقتۇرمايسىلهر. سىلهرگه جىھاد پهرز قىلىندى﴿ 

 سىلهر بىرهر نهرسىنى . ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر،نهرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن

سىلهرگه نېمىنىڭ پايدىلىق (.  ئهمما ئۇ سىلهر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر،ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن

  )216،بهقهره( ﴾ . سىلهر بىلمهيسىلهر.بىلىدۇهللا ) ئىكهنلىكىنى

﴿ هيعلَّ سض ينعاًالَّذنونَ صِسنحي مهونَ أَنبسحي مها وينالد اةيي الْحف م ﴾  

 ئهمما ئۆزلىرى ئوبدان ئىش قىلدۇق ،ئۇالر ھاياتىي دۇنيادا قىلغان ئهمهللىرى يوققا چىققان﴿ 

  )104،كهھف(».دهپ ئويلىغان ئادهملهردۇر

 ،ئادىللىق، ئهخالقياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسقۇچى كىشى گۈزهل ) 6

بىلهن ئىش قىلغۇچىلىك سۈپىتى مۇجهسسهملهشكهن ھېكمهت كۆيۈمچانلىق ۋه ، سهۋرچانلىق

  . ۋاجىپتۇرشهرت بولۇپال قالماستىن بهلكى - بۇ. كېرهكبولىشى 

ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن - تىكى مهقسهتياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش

يامانلىق ۋه ، نىڭ سۆزىنى ئالى قىلىشهللا، ىلىقنى كېڭهيتىپ بهلكى ياخش،ال ئهمهستوسۇش

 مۇشۇ مهقسهتنى روياپقا ،شۇنىڭغا ئهگىشىپ. ئۇنىڭ سهۋهبلىرىنى يوق قىلىشنى مهقسهت قىلىدۇ

  . كېرهكپهزىلهتلهر ئۈستىده ئىزدىنىش ، چىقىرااليدىغان گۈزهل ئهخالق

ى سۇسلۇق قىلىشقا مايىل ئېشىش ياكچېكىدىن ، چهكلهشلهرده نورمال يول تۇتۇش،بۇيرۇپ

ياخشىلىققا ۋه چهكلىگهن بۇيرۇغان ، گۈزهل ئهخالقنى مۈجهسسهملهشتۈرۈش، بولۇپ قالماسلىق

بىر ياخشىلىقنى ئالدى بىلهن ئۆزى قىلىپ بولۇپ . يامانلىقتا ئالدى بىلهن ئۆزى ئهمهل قىلىش

چهككهنده سهۋرچان شۇنىڭدهك ئازار . يامانلىقتىن ئۆزى يېنىپ بولۇپ چهكلهش الزىم، بۇيرۇش

يامانلىقتىن ، كۈلپهت ئۇنىڭ ياخشىلىققا بۇيرۇپ-ئۇنىڭغا يهتكهن ئازار. كېرهكبولۇش 

يامانلىقتىن توسۇشتا كۆيۈمچان بولۇپ ، ئۇ ياخشىلىققا بۇيرۇپ. توسقانلىقى سهۋهبىدىن بولىدۇ
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لۇش بوھېكمهتلىك . كېرهكبولىشى ھېكمهتلىك توغرا ئورۇن تالالشتا ناھايىتى ، مۇناسىپ

  . مهقسهتنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه ياردهم بېرىدىغان پهزىلهتتۇر

  :نى سۈپهتلهپ مۇنداق دېدى پهيغهمبهر هللا 

  ﴾ وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ ﴿

  )4،قهلهم( ﴾ .سهن ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن!) ئى مۇھهممهد(﴿ 

﴿ ع زِيزع أَنفُِسكُم نولٌ مسر اءكُمج لَقَد وفؤر نِنيمؤكُم بِالْملَيع رِيصح منِتا عم هلَي
يمحر ﴾  

سىلهرنىڭ  . سىلهرگه ئۆز ئاراڭالردىن پهيغهمبهر كهلدى،شۈبھىسىزكى!) ئى ئىنسانالر(﴿ 

) ھىدايهت تېپىشىڭالرغا( ئۇ سىلهرنىڭ .كۈلپهت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغا ئېغىر تۇيۇلىدۇ

  )128،تهۋبه( ﴾ .كۆيۈمچاندۇرناھايىتى  .امراقتۇرئمۆئمىنلهرگه  .ھېرىستۇر

﴿  ففَاع كلوح نواْ ميظَ الْقَلْبِ الَنفَضفَظّاً غَل كُنت لَوو ملَه نتل اللّه نم ةمحا رفَبِم
  ﴾اللّه إِنَّ اللّه يحب الْمتوكِّلنيعنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في اَألمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى 

 ئهگهر قوپال باغرى قاتتىق بولغان .نىڭ رهھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭهللا﴿ 

 .تىلىگىن مهغفىرهت ئۇالر ئۈچۈن . ئۇالرنى ئهپۇ قىل. ئۇالر چۆرهڭدىن تارقاپ كېتهتتى،بولساڭ

تهۋهككۈل غا هللابىر ئىشقا بهل باغلىساڭ ) كېيىنكېڭهشكهندىن  (.ئىشتا ئۇالر بىلهن كېڭهشكىن

  )159،ئالى ئىمران(» .قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇتهۋهككۈل ھهقىقهتهن هللا . قىلغىن

 ﴿نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رى سإِل عاد ﴾  

ھېكمهتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ) هنى ئىسالم دىنىغاي(پهرۋهردىگارىڭنىڭ يولىغا ﴿ 

بىلهن ) يهنى مۇخالىپهتچىلىك قىلغۇچىالر( ئۇالر .نهسىھهت بىلهن دهۋهت قىلغىن-ۋهز

  )125،نهھل( ﴾ .چىرايلىق رهۋىشته مۇنازىرىلهشكىن

 ﴿نسأَح يي هقُولُواْ الَّتي يادبقُل لِّعو ﴾  

  )53،ئىسرا( ﴾ .خشى سۆزلهرنى قىلسۇن ئۇالر يا،بهندىلىرىمگه ئېيتقىنكى﴿ 

لوقمان . كېرهك ئهڭ چىرايلىق سۆزلهرنى تالالپ قىلىشى ، چىرايلىقال ئهمهسمۆئمىن

  :ھهكىمنىڭ ئۆز ئوغلىغا قىلغان نهسىھىتى مۇنداق
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صابك إِنَّ ذَلك من يا بني أَقمِ الصلَاةَ وأْمر بِالْمعروف وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَ ﴿
  ﴾ عزمِ الْأُمورِ

) كىشىلهرنى (،ئوقۇغىن) ۋاقتىدا تهئدىل ئهركان بىلهن(نامازنى ! ئى ئوغۇلچىقىم﴿ 

چۈنكى  (، ساڭا يهتكهن كۈلپهتلهرگه سهۋر قىلغىن، يامانلىقتىن توسقىن،ياخشىلىققا بۇيرۇغىن

ۇ ھهقىقهتهن قىلىشقا ئىراده تىكلهشكه ب).ھهقىقهتكه دهۋهت قىلغۇچى ئهرزىيهتلهرگه ئۇچرايدۇ

  )17،لوقمان( ﴾ .تېگىشلىك ئىشالردىندۇر

ولَنبلُونكُم بِشيٍء من الْخوف والْجوعِ ونقْصٍ من اَألموالِ واألنفُسِ والثَّمرات وبشرِ ﴿ 
ابِرِينالص ﴾  

 ،ھهتچىلىك بىلهن ۋه ماللىرىڭالرغا بىر ئاز قه،بىز سىلهرنى بىر ئاز قورقۇنچ بىلهن﴿ 

.  زىرائهتلىرىڭالرغا يېتىدىغان زىيان بىلهن چوقۇم سىنايمىز، بالىلىرىڭالرغا،جانلىرىڭالرغا

خۇش ) جهننهت بىلهن(سهۋر قىلغۇچىالرغا ) زهخمهتلهرگه-بېشىغا كهلگهن مۇسىبهت زىيان(

  )155،بهقهره( ﴾ !خهۋهر بهرگىن

، خۇشخهۋهر بېرىڭالر. ىشىلهرگه دهۋهت قىلىڭالرك«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )مۇسلىم(»قىيىنالشتۇرماڭالر، ئاسانلىق يارىتىپ بېرىڭالر، نهپرهتلهندۈرمهڭالر

قىيىن ئهھۋالغا ، ئۆگىتىڭالر ئاسانلىق يارىتىپ بېرىڭالر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

چچىقىڭالر كېلىپ قالسا جىم ئا. نهپرهتلهندۈرۈپ قويماڭالر. خۇشخهۋهر بېرىڭالر. قويماڭالر

  )ئهھمهد(».تۇرىۋىلىڭالر

 ، ئىككى ئىش ئارىسىدا ئىختىيارلىق بېرىلسهغاپهيغهمبهر «: دېگهنئائىشه مۇنداق 

 پهيغهمبهر گۇناھ بولىدىغان ئىشتىن . گۇناھال بولۇپ قالمىسا ئاسانراقىنى تالاليتتى
نىڭ هللا. چۈن ئىنتىقام ئالمايتتىئۆزى  ئۈ پهيغهمبهر . ھهممىدىن بهكراق يىراق تۇراتتى

بىرلىككه كهلگهن  (».رىزالىقى ئۈچۈن ئىنتىقام ئالماي قويمايتتى هللا ،ھۆرمىتى دهپسهنده قىلىنسا

  )ھهدىس
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. ئېشىپ كېتىشتىن ساقلىنىڭالرچېكىدىن دىندا بهك «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ھاالك لىكى ئۈچۈن ئېشىپ كهتكهنچېكىدىن سىلهردىن ئىلگىرىكى كىشىلهرمۇ دىندا بهك 

  )ئىبنى ماجه، نهسهئى، ئهھمهد( ».بولغان

ھهدىسته سۆزلهنگهن قانۇندىن ھالقىپ كهتكهن ، قۇرئاندېگهن ئېشىش چېكىدىن دىندا 

  . نهرسىدۇر

دىننى بىر ئادهم چىڭىتسا ئۆزى مهغلۇپ ، دىن ئاسانلىقتۇر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )بۇخارى(».بولىدۇ

 بۇ ،مهنادا بولۇپېگهن  د›مغالبه‹چىڭىتىش ئهرهب تىلىدا «: دېگهن ئىبنى ھهجهر مۇنداق

تهرك ئېتىدىكهن ئۇ ئادهم مېھرىبانلىقنى ، ئېشىپچېكىدىن بىر ئادهم دىنىي ئهمهللهرده 

  ».مۇناسىۋىتى ئۈزۈلۈپ مهغلۇپ بولىدۇ. ئاجىزلىشىدۇ

دىن يهنى چېكى(.يول تۇتۇڭالرئوتتۇرھال سىلهر « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

مۇشۇ دىننى  ).دېمهكچىنورمال يولنى ، ئوتتۇرھالسۇسالشتۇرمايدىغان ، ئاشۇرمايدىغان

  )ئىبنى ئهبى ئاسىم( ».چىڭىتماقچى بولغان ئادهم ئۆزى مهغلۇپ بولۇپ كېتىدۇ

، مېھرىبانلىق ، سۆز چىڭىتىشقا مايىل بولىدۇدېگهن  »چىڭىتىدۇ« ھهدىستىكى

ىغان ئورۇنالردىمۇ شهرئى رۇخسهتنى قوبۇل قىلمايدۇ ئهرزىيد، نورماللىقتىن چهتنهپ كېتىدۇ

  . دېمهكچى

مېھرىبانلىقنى بولۇپ ھهممه ئىشالردا مېھرىبان هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

بېرىپ باقمىغان ھېچكىمگه كىشىلهرگه قوپال كىشىلهرگه بهرمىگهن ۋه مېھرىبان . دۇىكۆرياخشى 

  )مۇسلىم(».ياخشىلىقالرنى بېرىدۇ

يوق مېھرىبانلىق . كۆيۈمچانلىق بار كىشى چىرايلىق بولىدۇ«: مۇنداق دېگهن  پهيغهمبهر

  )مۇسلىم(».كىشى سهت بولىدۇ

مهھرۇم قالغان كىشى ياخشىلىقتىن مېھرىبانلىقتىن «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».مهھرۇم قالىدۇ

  ».ردۇرسىلهرنىڭ ياخشىڭالر ئهخالقى گۈزهل بولغىنىڭال«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 
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  ».نىڭ ئهخالقى گۈزهل بولىدۇمۆئمىنئىمانى مۇكهممهل «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

كېچه  ، گۈزهل ئهخالقى بىلهن كۈندۈزى روزا تۇتۇپمۆئمىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».تاپااليدۇئهجرىنى قىيامدا تۇرغۇچىنىڭ 

ئهڭ ئېغىر تارازىسىدا ڭ  بهندىنىمۆئمىنقىيامهت كۈنى «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».كۆرىدۇئۆچ  سهت سۆز قىلغۇچىنى، قوپالهللا ، كېلىدىغان نهرسه گۈزهل ئهخالقتۇر

پهيغهمبهر مهن «:مۇئاۋىيه مۇنداق دېدى، دىن رىۋايهت قىلىندى مۇئاۋىيه ئىبنى ھهكهم

 ساڭا هللا  :مهن. كىشىلهر ئارىسىدىن بىرسى چۈشكۈردى. بىلهن بىلله ناماز ئوقۇۋاتاتتىم

. ۋاي ئانىسى يىغالپ قالغۇالر :مهن. كىشىلهر ماڭا ئالىيىپ قارىدى. دېدىم، رهھمهت قىلسۇن

ئۇالر مېنى . ئۇالر قوللىرى بىلهن يوتىلىرىغا ئۇرۇشقا باشلىدى. دېدىم، ماڭا قارىشىۋىرىسهننېمه 

مهن ، ئانام پىدا بولسۇنكى- ئاتاغاپهيغهمبهر .  مهن جىم تۇردۇم.جىمىتماقچى ئىكهن

ئۇ ناماز ئوقۇپ . دىن ياخشىراق مۇئهللىم كۆرۈپ باقمىدىم پهيغهمبهر گىرى ۋه كىيىن ئىل

: ماڭا مۇنداق دېدى، ئۇرمىدى ياكى تىللىمىدى.  ماڭا كايىمىدى،بىلهن قهسهمكىهللا ، بولىۋېدى

تهكبىر ، تهسبىھ ئېيتىشدېگهن ناماز . نامازدا كىشىلهرنىڭ سۆز قىلىشى توغرا بولمايدۇ، بۇ ناماز

  )مۇسلىم(» .قۇرئان ئوقۇش بىلهن بولىدۇ، تىشئېي

بىر سهھرالىق كېلىپ . بىلهن مهسچىتته ئىدۇق پهيغهمبهر بىز «: ئهنهس مۇنداق دېدى

توختات ، توختات:  ساھابىلىرىنىڭپهيغهمبهر . مهسچىتكه تاھارهت قىلىپ قويدى

، پ بولغۇچه قويۇڭالرئۇ ھاجىتىنى ئادا قىلى، ئۇنى ئهيىبلىمهڭالر : پهيغهمبهر . دېيىشتى 

مهينهت ، تاھارهت قىلىشقا، بۇ مهسجىد :ئۇ كىشىنى چاقىرىپ پهيغهمبهر ئاندىن . دېدى

قۇرئان ئوقۇيدىغان ، ناماز ئوقۇيدىغان، نى ئهسلهيدىغانهللابۇ . نهرسىلهرنى تاشالشقا بولمايدۇ

  )ۇسلىمم (».دهپ بىر كىشىنى سۇ ئهكىلىپ بۇ يهرنى تازىلىۋېتىشكه بۇيرىدى. ئورۇندۇر

. بىر سهھرالىق كېلىپ مهسجىدكه تاھارهت قىلىپ قويدى«: دېگهنئهبۇ ھۇرهيره مۇنداق 

ئۇنىڭ تاھارىتىگه سۇ ، بولدى قىلىڭالر : پهيغهمبهر . كىشىلهر ئۇنىڭغا يېپىشىۋالدى

قىيىنالشتۇرغۇچى قىلىپ . سىلهر ئاسانالشتۇرغۇچى بولۇپ ئهۋهتىلدىڭالر، قۇيۇۋىتىڭالر

    دېدى».ئهمهس
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ئادهمنىڭ تاھارىتىنى تولۇق ئادا ھېلىقى كىشىلهرنىڭ  پهيغهمبهر : مهن مۇنداق دهيمهن

مۇسۇلمانالرنىڭ دىنى . قىلىشتىن چهكلىگهنلىكىنى قىيىنالشتۇرۇپ قويغانلىق دهپ سانىدى

  !دىيهر بولغىيتتى؟نېمه ئىشلىرىنى تهسلهشتۈرۈپ قويغان كىشىلهرنى 

سهھرالىق ، ز ئادهم مۇسۇلمانالرنىڭ مهسجىتىدهئهگهر كۈنلهرنىڭ بىرىده بىر بىلىمسى

 ئۇ ئادهم مهسجىدتىن ، مهسجىتىده قىلىپ قويغان ئىشنى قىلسانىڭپهيغهمبهر بىلمهي 

  تىرىك چىقارمۇ؟

 كۈلپىتىگه -كىشىلهر بىلهن ئارىلىشىپ ئۇالرنىڭ ئازار«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

سهۋرى كۈلپىتىگه - ئۇالرنىڭ ئازار،شمايكىشىلهر بىلهن ئارىال، ئهجرىنىڭ مۆئمىنچىدىغان 

  ».دۇر كاتتىدۇرمۆئمىنقىلمىغان 

 ئۇنىڭغا ، بىر كىلهنىڭ ئۇۋىسىدا بولسىمۇمۆئمىنئهگهر «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».ياكى ئازار بېرىدىغان مۇناپىق بولىدۇ. ئازار بېرىدىغان كىشىلهر بولىدۇ

، ياخشىلىققا بۇيرۇپ«:  ۋهسىيىتى مۇنداقئۇمهير ئىبنى ھهبىبنىڭ ئۆز ئوغلىغا قىلغان

. قىلىشقا ئۆزۈڭالرنى تهييارالڭالرسهۋرى كۈلپهتكه - ئازار، يامانلىقتىن توسماقچى بولساڭالر

كۈلپهتلهرنىڭ -نىڭ ساۋابىغا ئىشهنگهن ئادهمگه ئازارهللا. نىڭ ساۋابىغا جهزمهن ئىشىنىڭالرهللا

  ». زىيان يهتكۈزهلمهيدۇكېلىشى 

يامانلىقتىن توسۇش ۋهزىپىسىگه تهيىنلهنگهن ،  ياخشىلىققا بۇيرۇپيهنه بۇنىڭدىن باشقا

نى مۇشۇ ھاياتتا گۈزهل شهكىلده دهۋهت ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىشقا ئىمكانىيهت يارىتىپ مۆئمىن

  . قىزىقتۇرىدىغان تېكىستلهر بارمۇھىملىقىنى بېرىدىغان پهزىلهتلىك سۈپهتلهر بىلهن بېزىلىشنىڭ 

  ﴾ والً ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحاً وقَالَ إِننِي من الْمسلمنيومن أَحسن قَ ﴿

دهۋهت قىلغان ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ) نىڭ تهۋھىدىگه ۋه تائىتىگههللايهنى (غا هللا﴿ 

 ﴾ ؟ دېگهن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك ئادهم بارمۇ».مهن ھهقىقهتهن مۇسۇلمانالردىنمهن«ۋه 

  )،لهتفۇسسى(

  . تهرهپكه دهۋهت قىلىشتىنمۇ گۈزهلراق سۆز ۋه ئهمهل يوقهللا نىڭ نهزىرىده هللا
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  ىسى ۋه دهرىجنىڭ تۈرىىلىشيامانلىقنى ئىنكار ق

  

كۈچى يهتمىسه تىلى ، يامانلىقنى كۆرگهن ئادهم قولى بىلهن تۈزهتسۇن«: نىڭپهيغهمبهر 

، »ئهنه شۇ ئهڭ ئاجىز ئىمان. ۇنئۇنىڭغىمۇ كۈچى يهتمىسه قهلبىده ئۆچ كۆرس، بىلهن تۈزهتسۇن

قىلغىنىمۇ كۈرهش تىلى بىلهن . مۆئمىنقىلغان كىشى كۈرهش يامانلىق قىلغانالرغا قولى بىلهن «

 قىچىنىڭ دانىسىچىلىك ئىمان ،ئۇنىڭ ئۈزىده. مۆئمىنقىلغىنىمۇ كۈرهش قهلبى بىلهن . مۆئمىن

 ؛ڭ ئۈچ خىل بولىدىغانلىقىسۆزلىرى يامانلىقنى ئۆزگهرتىشنىدېگهن  )مۇسلىم( ».قالمايدۇ

ئاندىن ، ئاندىن قالسا تىلى بىلهن ئۆزگهرتىش، ئهۋۋىلى ۋه يۇقىرىسى قولى بىلهن ئۆزگهرتىش

  . قالسا قهلبىده ئۆچ كۆرۈش ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ بىرىدۇ

قانداق  بىز يامانلىقنى ئىنكار قىلىشتىكى مۇشۇ تۈر ۋه دهرىجىنى قانداق چۈشىنىمىز؟

 ھهرقانداق يامانلىقنى كۆرگهن ئادهم قولى بىلهن ،هزى كىشىلهر ئېيتقاندهكب چۈشهندۈرىمىز؟

  ؟كېرهكمۇ كۈچى يهتمىسه قهلبى بىلهن ئۆزگهرتىش ، كۈچى يهتمىسه تىلى بىلهن، ئۆزگهرتىش

قول بىلهن ئۆزگهرتمىسه بولمايدىغان . ئهمهسدېمهكچى ھهدىسنىڭ مهقسىتى بۇنداق  :ج

تاشالپ قويۇش بىلهن ، يامانلىق سۆز بىلهن. ىپكه سېلىنىدۇيامانلىقنى ئۆزگهرتىش مۇشۇ تهرت

كۆز ئااليتىپ قويۇش بىلهن ، تۈرۈپ، ياكى جىنايهت ئۆتكۈزگۈچىنىڭ چىرايىغا قاراپ چىراي

 شۇ ۋاقىتتا تىل بىلهن ياكى ئۇنىڭدىن ئاددىيراق ئىش بىلهن ،ئۆزگىرىدىغان بولۇپ قالسا

 بىز يۇقاردا بايان ،نى ئۆزگهرتىشنىڭ مهقسىتىچۈنكى يامانلىق. ئۆزگهرتىش تهلهپ قىلىنىدۇ

يامانلىق ئۆزگهرتىلىدىغان ،  يوقىتىش بولۇپ،قىلغىنىمىزدهك يامانلىقنى ئىمكانقهدهر ئازايتىپ

  . كېرهكيامانلىق بولماسلىقى ۋاسىته 

 پهيغهمبهر .  ھاياتىنى كۆرۈپ باققان كىشى مۇشۇ مهنانى بىلهلهيدۇنىڭپهيغهمبهر 
 ، بهلكى كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئاشكارا ئهمهس.نى قولى بىلهن ئۆزگهرتمىگهنهممه يامانلىقھ

قولى بىلهن ئۆزگهرتىشكه قادىر  پهيغهمبهر . كۆرسهتمه بېرىش بىلهن ئۆزگهرتهتتىيوشۇرۇن 

يامانلىق ھهقكه بويسۇندۇرغىلى لېكىن . دهپ قوياتتى »بولغاندۇ؟نېمه بۇ كىشىلهرگه « تۇرۇپ

ئۇنى قولى بىلهن ئۆزگهرتهتتى ۋه قولى بىلهن  پهيغهمبهر  ،قىيىن بولسابولمايدىغان دهرىجىده 
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چۈنكى ئۇ يامانلىقنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن قول ۋه كۈچىنى ئىشقا سالمىسا . ئۆزگهرتىشكه بۇيرۇيتتى

يامانلىقتىن توسقۇچى يامانلىقنى ئىنكار ، شۇنىڭغا ئهگىشىپ ياخشىلىققا بۇيرۇپ. بولمايدۇ

قولىنى ۋاسىته ئهگهر ئۈنۈملۈك . كېرهك هڭ ئۈنۈملۈك ۋاستىنى قوللىنىش قىلىپ ئۆزگهرتىشته ئ

ئىشلىتىش ئۈنۈملۈك بولۇپ . ئهگهر تىل ۋه چىرايلىق سۆزلهرنى، ئىشلىتىش بولسا قول بىلهن

مانا مۇشۇ قۇرئان ئايهتلىرىدىن . كېرهك قالسا باشقىسىغا ئۆتۈپ كهتمهي شۇ ئۇسۇلنى قوللىنىش 

  . نهسىھهت قىلغانلىقتۇر- زهل پهندۋه گۈھېكمهت ئۇقۇلغان 

ئىماننىڭ  -  ئهمهل ھهدىسته كهلگهن تهرهپتىن شۇنى چۈشىنىۋاالاليمىزكى؛يۇقىرىقى بىز 

لهر دهرىجىده ۋه ئىماننىڭ مۆئمىن.  كېمىيىپ تۇرىدۇ،ئىمان زىياده بولۇپ، جۈملىسىدىن

 ئىنكار قىلىشمۇ يامانلىقنىقهلبته -ئىمان. تۇرىدۇپهرقلىنىپ بىرىدىن - كۈچلۈكلىكىده بىر

قهلبنىڭ ئىنكارى بولمىغان ۋاقىتتا شۇ يامان ئىشنى ياخشى ئىش دهپ قاراپ . بولمىسا يوقىلىدۇ

مۇشۇ . كۇفرىغا رازى بولۇشنىڭ ئۆزى كۇفرىلىق. ئىقرار قىلىپ رازى بولۇش شهكىللىنىدۇ، قىلىش

كۆرگۈچىلهر شۇ  .مهناالر ھهققىدىكى ھهدىس ئىمان چۈشهنچىسىنى سۆزلىگهنده سۆزلىنىپ بولدى

  . يهرگه مۇراجىئهت قىلسۇن

  بىز مۇشۇ تهرهپتىن يهنه مۇنۇ مهناالرنى چۈشىنهلهيمىز؛

ھهربىر مۇسۇلمان . يامانلىقنى قول بىلهن ئۆزگهرتىش مۇسۇلمان پادىشاھقىال قارىتىلمايدۇ

تى مۇشۇ نىڭ مۇنۇ ئايىهللا. قادىر بولۇش شهرتى تېپىلغاندا يامانلىقنى قولى بىلهن ئۆزگهرتىش زۆرۈر

  . مهنانى ئۇقتۇرىدۇ

 ﴾ والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ﴿ 

نىڭ بىر ئايهت-39شۇرا( ﴾ .....ئۇچرىغان زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا.....﴿

  )قىسمى

. مېلىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن كىشى شېھىدتۇر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

دىنىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن كىشى . ش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن كىشى شېھىدتۇرجاننى قوغدا

  )ئهھمهد (».ئاياللىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن كىشى شهھىدتۇر-ئهھلى. شهھىدتۇر
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يهنه بىر . دېمهكچى يولىدا قىلغان بولسا ئۇ شهھىدتۇر هللا ئىشالرنى يۇقىرىقى يهنى 

ئۆزىنىڭ چهككهن زۇلۇمىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن «: هنمۇنداق دېگ پهيغهمبهر ھهدىسته 

  ».ئۆلتۈرۈلسه ئۇ شهھىدتۇر

 قىشىغا كېلىپ نىڭپهيغهمبهر بىر ئادهم «: مهخارىقتىن مۇنداق بىر رىۋايهت كهلدى

مهجبۇرى ئېلىۋالماقچى ، بهزى كىشىلهر مىنىڭ قېشىمغا كېلىپ مېلىمنى ناھهق: مۇنداق دېدى

ھېلىقى ، دېدى، -نى ئهسلهتكىنهللائۇ كىشىگه  : بهر پهيغهمقانداق قىلىمهن؟ . بولدى

ئهتراپىڭدىكى  : پهيغهمبهر ، دېدى-نى ئهسلىگىلى ئۇنىمىسىچۇ؟هللائهگهر  :ئادهم

ئهگهر ئهتراپىمدا بىرمۇ مۇسۇلمان  :ھېلىقى ئادهم. دېدى-،مۇسۇلمانالردىن ياردهم سورا

پادىشاھ  :ھېلىقى ئادهم. دىدې-،پادىشاھتىن ياردهم سورا : پهيغهمبهر . دېدى-بولمىسىچۇ؟

، مېلىڭنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىل : پهيغهمبهر . دېدى- مهندىن يىراق يهرده بولسىچۇ؟

  ».دېدى-،ياكى مېلىڭنى قوغدىيااليسهن، ياكى ئاخىرهتنىڭ شهھىدلىرىدىن بولىسهن

 رازىلىقىنى ۋههللا ، مېلىنىڭ زاكىتىنى كۆڭلى خۇش بولۇپ« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ناماز ئوقۇپ . ئاخىرهت يۇرتىنى كۆزلهپ بهرگهن ئادهم مېلىدىن ھېچنهرسىنى يوقاتقان بولمايدۇ

 ئاندىن ،ئۇ ئادهم قورالىنى ئېلىپ ئۇرۇش قىلسا، زاكات بهرسه ئاندىن ھهق ئۇنىڭغا تاجاۋۇز قىلسا

  ». ئۆلتۈرۈلگهن بولسا ئۇ ئادهم شهھىد بولىدۇ

، قارىسايوشۇرۇن  ئادهم ئۆيۈڭگه رۇخسىتىڭسىز ئهگهر بىر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».ئاندىن تاش ئېتىپ كۆزىنى قۇيۇۋهتكهن بولساڭ ساڭا گۇناھ بولمايدۇ

ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ قىسسىده مۇنداق «:دېگهنئىبنى تهيمىيه پهتىۋاسىدا مۇنداق 

. كۆتۈرۈپ كهلدىقىلىچنى بىر ئادهم ئۆمهر ئىبنى خهتتابنىڭ قېشىغا قولىدا قان يۇقى  دېيىلگهن؛

بىلهن قىلىچ ئۇنى ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئايالىنىڭ يوتىسىنى بىر ئادهم سىالۋاتقانلىقىنى ئۇچرىتىپ

 ئۆمهر ئۇ ئادهمنىڭ ،ئۇنىڭ دهلىللىرى ئاشكارا بولغانلىقى ئۈچۈن، چاپقانلىقىنى ئېيتتى

 قوبۇل ۋه ئۇ ئادهمنىڭ ئۆلتۈرۈشىنى. ئېيتتىتهشهككۈر  ئۇنىڭغا ،قىلمىشىنى ئېتىراپ قىلىپ

  ».قىلدى
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ئىنساننىڭ ھهققىنى ئېلىش ئۈچۈن زۇلۇمدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ياكى ، مۇشۇنىڭدىن باشقا

يۇقىرىقى . يامانلىقنى ئۆز قولى بىلهن ئۆزگهرتىشنىڭ دۇرۇسلىقىنى ئۇقتۇرىدىغان دهلىللهر كۆپ

  . نهسىھهت باريېتهرلىك قۇالق سالغان كىشىگه ، مهناالردا قهلبى تىرىك

يامانلىق لېكىن ،  تىل بىلهن قانداق ئۆزگىرىدىغانلىقىنى بىلدۇق،لىق قول بىلهنيامان، ئهگهر

قانداق ئۆزگهرتكىلى بولىدۇ؟ قهلبته ئىشى ئىچىدىن چىقمايدىغان تۇرسا قهلبنىڭ ، ئىشىقهلبنىڭ 

  :مهن مۇنداق جاۋاب بىرىمهن، دېيىلسه 

 ئاندىن قول بىلهن ،تىل بىلهنۋه يامانلىقنى ، ئۆزگهرتىش ۋاقىتلىق بولىدۇقهلبته يامانلىقنى 

 بىچارىلىكتىن يامانلىقنى ،ئۆزگهرتىشتىن ئىبارهت ئاجىزقهلبته ، ئۆزگهرتهلىگۈدهك دهرىجىده كۈچ

  . ئهسلىتىپ تۇرۇشى الزىم ئىنكار بولۇشنىقهلبته ئۆزگهرتهلهيدىغان بولغانغا قهدهر دائىم ئۆزىگه 

 ياكى تىل بىلهن ،قول بىلهنيامانلىقنى - ئۆزگهرتىشقهلبته يامانلىقنى دهسلهپته 

يامانلىقنى يامانلىق دهپ  بىرىنچىدىن؛. باشالنمىلىرىنىڭ بىرىدۇرمۇھىم ئۆزگهرتىشنىڭ 

. قارىمىغان ۋه قهلبى بىلهن ئىنكار قىلىپ ئۆزگهرتمىگهن ئادهم شهكسىز مهغلۇپ بولىدۇ

لهن  قۇۋۋهت باسقۇچلىرىدىمۇ يامانلىقنى تىل بىلهن ياكى قول بى-كۈچ ئىككىنچىدىن؛

شۇنىڭ ئۈچۈن يامانلىقنى قولى بىلهن ئۆزگهرتىش ئۆتۈپ . قىاللمايدۇھهرىكهت ئۆزگهرتىشكه 

بىر ۋاقىتتىن كىيىن بولسىمۇ يامانلىق قىلغۇچىالرغا ئۇچراشقان ۋاقىتتا ، كهتكىلى بولمايدىغان

قوغدىنىشنىڭ ئهڭ ، چېكىندۈرۈش. ھۇجۇم قىلىشقا ئۈندهيدىغان قارشى تۇرۇشيېڭىدىن 

  . ى پىالنىدۇرئاخىرق

قىلىش بولمىسا قىچىنىڭ قهلبته كۈرهش ئىنكار قىلىش ۋه قهلبته «: ھهدىسته

ئىنكار قىلىش يوقالغاندا باتىل قهلبتىكى چۈنكى . دهپ كهلدى ».دانىسىچىلىكمۇ ئىمان بولمايدۇ

ۋه جهڭگىۋار . قوغدىنىش پىالنى بهربات بولۇپ كېتىدۇ، ئهھلى ئالدىدا قارشى تۇرۇپ

ئىنسان تاقابىل تۇرۇش . ھۆرمهتلهر دهپسهنده قىلىنىدۇ، ى قوغدىماستىنمۇجاھىدالرن

  . ئىمكانىيىتى بولغان قوغدىنىشمۇ يوققا چىقىدۇ

جىھاد قىلماي ئۆلۈپ كهتكهن ۋه جىھاد قىلىشنى «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )ئهبۇ داۋۇد(».پۈكمىگهن ئادهم مۇناپىقلىقنىڭ بىر شېخىدا ئۆلگهن بولىدۇىمۇ گكۆڭلى
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مېلى بىلهن -كۆڭلىگه جىھاد قىلىشنى سهمىمىي پۈكۈش كۈنلهرنىڭ بىرىده ئۇ ئادهمنى جان

ۋه تهرك مۇھىملىقى دائىم كۆڭلىگه پۈكۈشنىڭ نۇقتىدىن مۇشۇ . جىھاد قىلىشقا ئۈندهيدۇ

  . ئېتىشنىڭ خهتهرلىكلىكى چۈشىنىلىدۇ

 قىلىشنىڭ مېلى بىلهن جىھاد قىلىش ئۈچۈن يۈرۈش- يولىدا جانهللا كۆڭلىگه پۈكۈش 

قول بىلهن ، شۇنىڭدهك يامانلىقنى قهلبىده ئۆزگهرتىش تىل بىلهن. تۇنجى باسقۇچىدۇر، مۇھىم 

  . ئۆزگهرتىشكه يۈرۈش قىلىشنىڭ تۇنجى باسقۇچىدۇر

يامانلىقتىن توسۇش مهجبۇرىيىتىنى ئۆتهش تهرتىپ بويىچه ، ئهگهر ياخشىلىققا بۇيرۇپ

يامانلىقتىن توسقۇچى ئۆلتۈرۈلۈپ شهھىد ، ۇپگاھىدا ياخشىلىققا بۇير، ھهقنى جاكارالش

شهھىدلهرنىڭ سهردارى « : سۆزىدهكنىڭپهيغهمبهر خۇددى . قىلىنىدىغان ئهھۋالمۇ بولىدۇ

، ۋه زومىگهر پادىشاھقا ئورنىدىن تۇرۇپ ياخشىلىققا بۇيرۇپ ھهمزه ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب 

 مۆئمىن« ھهدىس بىلهندېگهن  ». ۇريامانلىقتىن توسۇپ پادىشاھ ئۇنى ئۆلتۈرىۋهتكهن كىشىد

 پهيغهمبهر  ئۆزىنى قانداق خار قىلىدۇ؟ :ساھابىلهر ئېيتتى. ئۆزىنى خار قىلىش اليىق بولمايدۇ
ھهدىسنىڭ ئارىسىنى دېگهن  ».تاقهت قىاللمايدىغان بااليىئاپهتكه ئۆزىنى دۇچار قىلىدۇ :ئېيتتى

  ؛دېيىلسه  قانداق ماسالشتۇرىمىز؟

ئىككى سۆزنىڭ  احلمدهللا .قارشىلىق يوق- ىككى ھهدىسنىڭ ئارىسىدا قارىمۇئ: مهن دهيمهنكى

  :ئۇنىڭ بايانى مۇنداق، ئارىسىنى ماسالشتۇرۇش ئىنتايىن ئاسان

ئۇنىڭ . كېرهكيامانلىقتىن توسۇش شهرتى بىلهن ئادا قىلىنىشى ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

، ئهگهر ياخشىلىققا بۇيرۇپ. ۇرئېغىرراق يامانلىق كهلتۈرۈپ قويماسلىقت، قادىر بولۇش-شهرتى

 تاقهت كهلتۈرهلمهيدىغان سىناققا دۇچ ،يامانلىقتىن توسقۇچى مۇشۇ شهرتلهرگه رىئايه قىلمىسا

شۇ چاغدا ئۇ ئادهم . ئۇ ئادهم ئهزىز بولغاندىن كىيىن ئۆزىنى خار قىلىپ قويىدۇ. كېلىپ قالىدۇ

. ىرمهي بۆسۈپ كىرگهن بولۇپ قالىدۇچۈنكى ئۇ ئادهم ئۆيگه ئىشىكىدىن ك. ئۆزىنىال ئهيىبلىسۇن

قورالسىز جهڭگه ، بۇ ئادهم تهييارلىقسىز. ئىشالرنى قىلغان بولىدۇ. ۋه شهرتى تولۇق بولمىغان

بۇنداق ئادهملهر جهڭده ئاۋۋال ئۆلتۈرۈلۈپ قالسا ئۆزىنىال . كىرگهن ئادهمگه ئوخشاپ قالىدۇ

  :كېلىدۇنىڭ مۇنۇ سۆزى ئۇيغۇن هللائۇالرغا . ئهيىبلىسۇن
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﴿ لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُواْ بِأَيالَ تو ﴾ 

  )195،بهقهره( ﴾ ...رھاالكهتكه تاشلىماڭالئۆزۈڭالرنى ...﴿

ئۆزىنىڭ شۇ خىزمهتلهرنى ئۆتهشتىن ئاجىز ئىكهنلىكىنى  :دېيىلىدۇئۇالرغا يهنه شۇنداق 

زالىم  :مهسىلهن-ئورۇنالرغا كۆز تىككهن كىشىكېلىدىغان ئېغىر سىناققا دۇچ ، بىلىپ تۇرۇپ

ۋه كۈچى يهتمهيدىغان . ئۆزىنى خارلىغان بولىدۇ-پادىشاھ ئالدىدا ھهقنى جاكارلىغانغا ئوخشاش

  . ئىشالرغا زورۇقۇپ ئېزىپ كهتكهن بولىدۇ

يامانلىقتىن ، كۆپلىگهن كىشىلهر زالىم پادىشاھ ئالدىغا كىرىپ ياخشىلىققا بۇيرۇپ

ياخشىلىقتىن ، يامانلىققا بۇيرۇپ. ىپ كېتىدۇقېشىغا كىرگهنده ئېز، يۇ- توسىماقچى بولىدۇ

مۇشۇ ئۆزنى خارلىغانلىق بولىدۇ ۋه .  ئۇنىڭغا ناھهق ئىشالرنى ھهق كۆرسىتىپ بىرىدۇ،چهكلهپ

زالىم پادىشاھ قېشىغا ياخشىلىققا . ئۆزىنى كۈچى يهتمهيدىغان باالالرغا دۇچ قىلغانلىق بولىدۇ

دهم ئۆز ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىشتا مهقسىتىگه يامانلىقتىن توسۇش ئۈچۈن كىرگهن ئا، بۇيرۇپ

سهۋر ئوقۇبهتلهرگه دۇچ كېلىپ تۈرمىگه تاشالنسا ئۇ - ئازاب، كىچىككىنه سىناقلېكىن  ،يېتىپ

، الرغا تهسلىم بولۇشكافىرئاندىن ئۇ . ۋه دىندا ئېزىپ كېتىدۇ. قىاللماي كهينىگه يېنىۋالىدۇ

بۇ ئىماننىڭ . ۇ ئۆزىنى خاراليدۇئ. بايرىقىنى كۆتۈرىدۇ...دوستلىشىش، بويسۇنۇش

  . بۇنداق ئۆزىنى بۇنداق ھاڭغا ئاتمىسا بوالتتى. جۈملىسىدىن ئهمهس

شهھىدلهرنىڭ سهردارى ھهمزه ئىبنى ئابدۇلمۇتتهلىب ۋه زومىگهر «: نىڭپهيغهمبهر 

ن يامانلىقتىن توسۇپ پادىشاھ ئۇنى ئۆلتۈرىۋهتكه، پادىشاھقا ئورنىدىن تۇرۇپ ياخشىلىققا بۇيرۇپ

 ».دېيىشجىھادنىڭ ئهبزهلراقى زالىم پادىشاھ ئالدىدا ھهق سۆزنى « سۆزى ۋهدېگهن  ».كىشىدۇر

دېگهن  ».قا ياخشى كۆرۈلىدىغىنى زالىم پادىشاھقا دېيىلگهن ھهق سۆزهللاجىھادنىڭ «

 ئارقىغا ،دىندا ئېزىپ كهتمهي، مۇستهھكهملىكنى، ھهدىسلىرى ئۆزىده ۋه ئىمانىدا كۈچلۈكلۈك

قىلغان كىشىنى ئۆز ھېس ۋهزىپىنى ئۆتهشكه جۈرئهت قىلىشنى بۈيۈك مۇشۇ ، ييېنىپ كهتمه

سۈپهتلهر بىلهن شهھىدلهرنىڭ سهردارى ھهمزه ئىبنى بۈيۈك مۇشۇ . ئىچىگه ئالىدۇ

  . ئابدۇلمۇتتهلىب بىلهن ئهڭ ئالى دهرىجىگه يهتكىلى بولىدۇ
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ىغان جىھاد دهپ قا ياخشى كۆرۈلىدهللا، ئهۋزهل جىھاد- مۇشۇ سۈپهتلهر تۈپهيلى جىھاد

  . تۈرگه ئايرىلدى

زالىم تاغۇتالر ئالدىدا ھهقنى ، كۆپلىگهن كىشىلهر پادىشاھالر ۋه كۇفرىنىڭ ئىماملىرى

ئاددىي ئىش دهپ ئويالپ قىلىپ الياقهتسىز كىشىلهر بۇ جىھادقا ، جاكارالش جىھادى ئاسان

  . زىيان تارتىپ كېتىدۇئاخىرهتته - دۇنيا،ده-دىندا ئېزىپ مۇرتهد بولۇپ كېتىدۇ. يۈزلىنىدۇ

 ۋه ئۇ ۋهزىپىنى كىم ؟ئهگهر ئوخشىشىپ كېتىدىغان يامانلىقنى ئىنكار قىلىش قانداق بولىدۇ

  :مهن مۇنداق جاۋاب بىرىمهن، دېيىلسه ئۆتهيدۇ؟

بىر تهرهپتىن ، بىر تهرهپتىن خاتالىقنى- دېگهنئوخشىشىپ كېتىدىغان يامانلىق 

ھهق قايسى ناھهق ئىكهنلىكىنى ئېغىر يامانلىق ۋه كىچىك قايسى . توغرىلىقنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ھهممه . بولۇپ قالىمىزئىجتىھاتقا ئېھتىياجلىق ، چۈشهنچه، يامانلىقنى تونۇش ئۈچۈن ئېلىم

شۇڭا ئومۇمىي كىشىلهر ئوخشىشىپ . ئىگه بواللمايدۇئىجتىھاتقا ، چۈشهنچه، ئادهم ئېلىم

چۈنكى يامانلىقنى . ه ئۆز مهنپهئهتىنى ئايرىيالمايدۇۋ. كېتىدىغان يامانلىقنى ئىنكار قىاللمايدۇ

مۇمكىن ئوخشىشىپ كېتىدىغان يامانلىقنى ئىنكار قىلىش  .بىلىش- ئىنكار قىلىشنىڭ شهرتى

مۇشۇ ئوخشىشىپ . بولمايدۇنېسىپ بولىدىغان دهرىجىده ئېلىملىك بولۇش ھهممه ئادهمگه 

نىۋاتقان ئىلىم تهلهپ قىلغۇچىالر بىلهنال ئىزدى، كېتىدىغان يامانلىقنى ئىنكار قىلىش ئالىمالر

  ).شۇالرال قىالاليدۇ(.چهكلىنىدۇ

قارشىلىق قىلغۇچى ، كهڭ قورساق بولۇش، قارشىلىق قىلغۇچىنى تىز ئىنكار قىلماسلىق

جۇدا بولۇپ ئۇرۇش ئاچماسلىق قاتارلىقالر -ئۇنىڭغا جاپا سالماسلىق ۋه ئادا، تهرهپنى چۈشىنىش

  . انلىق بىلهن مۇئامىله قىلىشنى چۈشهنگهنلىكنىڭ قاتارىدىندۇرئوخشىشىپ كېتىدىغان يام

توغرا يول كۆرسىتىش ئارقىلىق ، توغرا سۆھبهتلىشىش، نهسىھهت قىلىش-ئۇنىڭ چارىسى

جهريانىدا ئوخشاپ كۆرسىتىش ئۇنداق قىلمىسا يامانلىق مۇنازىره ۋه قارشى تهرهپكه دهلىل . بولىدۇ

 - نىڭدا ئىختىالپ قىلىش دۇرۇس بولمايدىغان ئوچۇق ئۇ،كېتىدىغان يامانلىق ساھهسىدىن

بولمايدىغان ساھهگه ئاشكارا ئاشكارا ئېغىر يامانلىققا ۋه پۈتۈن كىشىلهرگه ھهق باتىلدىن 
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ئاشكارا جىنايهت ئۆتكۈزگۈچىگه ئىجرا قىلىنىدىغان ھۆكۈم ئىجرا -  ئوچۇق،ئايلىنىپ كهتسه

  . قىلىنىدۇ

نلىقتىن توسۇمايدىغان كىشىنىڭ ئىشى قانداق بولىدۇ؟ ياما، ئهگهر ياخشىلىققا بۇيرۇيدىغان

  مهن مۇنداق جاۋاب بىرىمهن؛دېيىلسه 

قا ئىبادهت هللا: باشقىالرغا، تهرك ئهتكهنيېرىمىنى بۇنداق ئادهم دىننىڭ يېرىمىگه بۇيرۇپ 

ئۇ ئايهتنىڭ . تاغۇتقا ئىبادهت قىلىشتىن توسۇمىغان كىشىگه ئوخشايدۇدېگهن لېكىن ، قىلىڭالر

﴿ أَنواْ اللّهدبواْ  ﴿، بۆلىكىگه ئهمهل قىلىپدېگهن  ﴾ !قا ئىبادهت قىلىڭالرهللا﴿  ﴾  اعنِبتاجو
دىن  .ئىككىنچى تهرىپىنى تهرك ئهتكهن بولىدۇدېگهن ﴾ !بۇلۇڭالرتاغۇتتىن يىراق ﴿  ﴾ الطَّاغُوت

  . ئىككى ئىش بىلهن تولۇق بولىدۇدېگهن يامانلىقتىن توسۇش ، ياخشىلىققا بۇيرۇپ

بىز ، يامانلىقتىن توسۇشقا قارىغاندا ئاسان ئىش، دهۋهت خىزمىتىده ياخشىلىققا بۇيرۇش

بۇيرۇغانلىقىنى ياخشىلىققا ، ھازىرقى كۆپلىگهن دهۋهتچىلهرنىڭ يامانلىقتىن چهكلىمهي

  : لېكىن، يۇ-دهيدۇ، ﴾ !قا ئىبادهت قىلىڭالرهللا﴿  :ئۇالر كىشىلهرگه، ئۇچرىتىپ قالىمىز

ئاشۇ شهيتانى ، يۇ-ئۇالرنى ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ. دېمهيدۇ  ﴾! بۇلۇڭالر تاغۇتتىن يىراق﴿

، يامانلىقتىن چهكلهشته تاغۇت ۋه ئۇالرنىڭ خاھىشلىرىغا، ئهركىنلىككه قارشى بولغانلىقى

يامان ئىشالرنى ، توقۇنۇشۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن قهبىھبىۋاسىته شهھۋهتخۇرالرنىڭ مهنپهئهتىگه 

 ياخشىلىققا بۇيرۇشتا ئۇچرىمىغان ،بۇ يامانلىقتىن توسۇشتادهۋهتچىلهر . يدۇقىلىشتىن چهكلىمه

زالىمالردىن ، ئاتاققا ئېرىشىش-ئامان بولىشى ۋه نام- تىنچئۆزىنىڭ . مۇشهققهتلهرگه ئۇچرايدۇ

سهۋهبلهر تۈپهيلى مۇشۇنداق ئۇسۇلنى - يېقىنچىلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن ياكى باشقا باھانه

  . نىڭ مۇنۇ سۆزى شۇ كىشىنى كۆرسىتىدۇهللا. يوشۇرغان ھېسابلىنىدۇلىمنى قولالنغان دهۋهتچى ئې

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ما بيناه للناسِ في الْكتابِ  ﴿
 ﴾ أُولَئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ

 ،كىشىلهرگه توغرا يولنى ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن كېيىن) يهنى تهۋراتتا( كىتابتا بۇ﴿ 

) مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ راست پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان(بىز نازىل قىلغان 

يهنى رهھمىتىدىن يىراق  (.لهنهت قىلىدۇهللا روشهن دهلىللهرنى ۋه توغرا يولنى يوشۇرىدىغانالرغا 
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 ﴾ .مۇ ئۇالرغا لهنهت قىلىدۇ) مۆئمىنلهر يهنى پهرىشتىلهر ۋه (لهنهت قىلغۇچىالر  ).ىلىدۇق
  )159،بهقهره(

إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلَ اللّه من الْكتابِ ويشترونَ بِه ثَمناً قَليالً أُولَئك ما يأْكُلُونَ  ﴿
 ارإِالَّ الن طُونِهِمي بفيمأَل ذَابع ملَهو كِّيهِمزالَ يو ةاميالْق موي اللّه مهكَلِّمالَ يو ﴾  

نازىل قىلغان نهرسىلهرنى يوشۇرىدىغان ۋه ئۇنى ئازغىنه پۇلغا ) يهنى تهۋراتتا(كىتابتا هللا ﴿ 

ېلى ئۇالرنى چۈنكى ئۇالرنىڭ يېگهن شۇ ھارام م (.ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغا يېگىنى پهقهت ئوتتۇر

 .سۆز قىلمايدۇ) ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان(ئۇالرغا هللا قىيامهت كۈنى ) .دهۋزهخكه ئېلىپ بارىدۇ

  )174،بهقهره( ﴾ . ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ.پاكلىمايدۇ) گۇناھلىرىدىن(ئۇالرنى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 238 -

  جىھاد قىلىش-8
  

خاتا ، ئوخشاش بولۇپ بۇرمىلىغۇچىجىھاد چۈشهنچىسى باشقا شهرئى چۈشهنچىلهرگه 

ھهرخىل ، ساختىپهزلهر قهلهملىرى، يالغانچى، دۈشمهنلىك قىلغۇچى، چۈشهندۈرگۈچى

  . ۋاستىلىرى بىلهن بۇ چۈشهنچىگىمۇ تېگىش قىلدى

خۇنۈكلهشتۈرۈشكه ئۇالر مۇشۇ ئۇلۇغۋار چۈشهنچىنىڭ شهكلىنى كىشىلهر كاللىسىدا 

هللا ۋه ، غايىسىدىن، قىتالردا بۇ جىھادنى ئۆزىنىڭ مهقسهتئۇالر كۆپىنچه ۋا. ھهرىكهت قىلماقتا

ئىسالمدا دۈشمهننى . كىتابىدا كۆزده تۇتقان شهرئى مهنادىن چىقىرىۋهتتىبۈيۈك ئىراده قىلغان ۋه 

يولىدا جىھاد قىلىش هللا يولىدا جىھاد قىلىش ئۇقۇمى ۋه هللا - ئهڭ قاتتىق قورقۇتىدىغان ئىش

، ئۈممهتنى بۇ خىزمهتتىن توسۇش، نچىنى بۇرمىالشچۈشهبۈيۈك ئۇالر مۇشۇ . ئهقىدىسىدۇر

ئۇالرغا ئۇرۇش ، روھىنى ئاجىزالشتۇرۇپ، تاقابىل تۇرۇش، لهرنىڭ نهزىرىدىكى قوغدىنىشمۆئمىن

، ھوقۇقلىرىنى دهپسهنده قىلىش ئۈچۈن -قىلىش ئاسان بولسۇن ئۈچۈن ۋه ئۇالرنىڭ ھهق

يولىدا ئۆزلىرىنىڭ كۆپلىگهن ، ۋېتىشتۇيغۇلىرىدىن يوق قىلى، جىھادنى كىشىلهرنىڭ تهپهككۇر

 ھېچ ئىككىلىنىپ ،تهشۋىقاتلىرىنى سهرپ قىلىشتا-ئېالن جانلىرىنى ۋه ، ئىقتىسادلىرىنى

يولغا قويۇلغان جىھاد ۋهتهنگه تاجاۋۇز قىلىپ بېسىۋالغان يات دۈشمهنلهرگه «: ئۇالر. قالمايدۇ

 -يۈز، دىن، ىلىپ بېسىۋالغۇچىئهمما ۋهتهنگه تاجاۋۇز ق. جىھاد قىلىش بىلهنال چهكلىنىدۇ

زالىملىق جهھهتته ئېغىرراق بولغان ، كۇفرىلىق، بارلىق ھۆرمهتلهرگه تاجاۋۇز قىلغۇچى، ئابرۇي

بۇنداق يهرلىك دۈشمهنلهرگه ئۇرۇش . يهرلىك مۇرتهد دۈشمهنلهرگه ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس ئهمهس

 پىتنىنى قوزغاتقان كىشىگه يوق، ئۇالرغا قارشى جىھاد قىلىش پىتنىدۇر. قىلىش جىھاد ئهمهس

  . دهيدۇ» .لهنهت قىلىدۇهللا 

ۋهتهندىن يات دۈشمهنلهرنى . ۋهتهن يولىدا بولىدۇدېگهن جىھاد  «:ئۇالر يهنه شۇنداق دهيدۇ

دهپ جىھاد قىلىش لىرىنى پىرىنسىپئىسالم ، ئهمما ئهقىدىنى. قوغالپ چىقىرىش بىلهن بولىدۇ

   ».بولىدۇتىرۇرلۇق ، ئارقىدا قالغانلىق، قاالقلىق
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 بېسىۋالغان سىرتقى يات ىپ،ۋهتهنلهرگه تاجاۋۇز قىل «:ئۇالر يهنه شۇنداق دهيدۇ

دېگهندىن ھۆكۈمدار ( ».ھۆكۈمدارالرنىڭ رۇخسىتى بىلهن بولىدۇ، دۈشمهنلهرگه ئۇرۇش قىلىش

  ).تاغۇتالردىن تهشكىل تاپقان ھۆكۈمدارالرنى كۆزده تۇتىدۇ، مۇرتهد، مۇناپىق، كافىر-

، جاھانگىرلىك قىلىپ، ھۇجۇم قىلىش جىھادى خاتا «: شۇنداق دهيدۇئۇالر يهنه

بۇ ئهركىنلىككه ۋه دۆلهت . دۈشمهنلىك قىلىشتۇر ۋه باشقىالرنىڭ ئىشىغا يولسىز ئارىالشقانلىتۇر

  ).باردهككېلىشىمى خۇددى ئۇ يهرده دۈشمهنلهر ھۆرمهتلهيدىغان دۆلهت ( ».قارشىكېلىشىمىگه 

مالى ۋه باشقا ۇس، ئافغانىستان، ئىراق،  دۈشمهنلهرنىڭ پهلهستىنكافىرمهن ، ھىچ بىلمىدىم

ياكى ؟ دۆلهتلهردىكى مۇسۇلمانالر شهھهرلىرىگه ئۇرۇش قىلىشى قوغدىنىش جىھادىغا كىرهمدۇ

، ئاۋىئاماتكىلىرىنىڭ ئىراققا، جهڭ كېمىلىرىئامېرىكا  ھۇجۇم قىلىش جىھادىغا كىرهمدۇ؟

ئوكياندىن ئۆتۈپ تۇرۇشلىرى –دېڭىزالىرىنى يهتكۈزۈش ئۈچۈن ۋه راكىتئايروپىالن ئافغانىستانغا 

،  ئىلگىرىكى،قوغدىنىش جىھادىغا كىرهمدۇ ياكى ھۇجۇم قىلىش جىھادىغا كىرهمدۇ؟خالىساڭالر

، جهڭ تارىخىغا ۋه ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالر شهھهرلىرىگه ھۇجۇم قىلىپئهھلى سهلىب ھازىرقى 

شهكىلده بىزنىڭ بۈگۈنگه قهدهر كۆپلىگهن بىۋاسىته ر ۋه بېسىۋېلىش تارىخىغا مۇراجىئهت قىلىڭال

ئۇالر كىچىككىنه . جهڭ تارىخىغا مۇراجىئهت قىلىڭالرخرىستىئانالرنىڭ داۋامالشقان رايونالردا 

مۇسۇلمانالرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلغان قۇشخانىلىرىدىن تېخى قايتىپ تىنچ سهۋهبنى دهپ 

ياكى ھۇجۇم ؟ ىشلىرى قوغدىنىش جىھادىغا كىرهمدۇئۇالرنىڭ ئۇرۇش ۋه بېسىۋىل. كهلمىدى

ئۇالرغا ھهق بولىدىغىنى باشقىالرغا ناھهق . مهن بۇنى بىلمهيمهن قىلىش جىھادىغا كىرهمدۇ؟

  ئۇالرغا ھاالل بولغىنى باشقىالرغا ھارام بوالمدۇ؟، بولۇپ

ىلىرىدىن دىننى بۇرمىلىغۇچىالر دۈشمهننىڭ خاھىشىنى دهپ دهرس پىروگىرامما ۋه بهلگىلىم

ۋه . تاجاۋۇز قىلىپ كىرىۋالغان دۈشمهنگه قارشى جىھاد قىلىش ئهقىدىسىنى چىقىرىۋهتتى

 ئۆز نهپسى بىلهن جىھاد قىلىش ۋه ،ئۈممهتنىڭ ئارزۇلۇق ئىستىقبالى بولغان ئوقۇغۇچىالرغا

. ئۇالر بۇ ئهڭ چوڭ جىھاد بولىدۇ. شهيتان بىلهن جىھاد قىلىش ئىدديىسىنىال قالدۇرۇپ قويدى

  . سىلهر مۇشۇنىڭغا ئېسىلىڭالر
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دىنى دۈشمهن مۇسۇلمانالرنىڭ دېگهن تىنچلىق ئىسالم «: دېيىشىدۇئۇالر ھهمىشه شۇنداق 

پاره قىلىپ ئۆلتۈرۈۋهتسىمۇ جىم -  ئۇالرنى ئۆز ئۆيىنىڭ ئىچىده قويۇپ پاره،شىللىسىگه مىنىپ

  ».كېرهكتۇرۇش 

 دۈشمهنلهرنىڭ مۇشۇ ھهرىكىتىنىڭ  ئهمما،كۆپلىگهن كىشىلهر بۇنىڭدىن غاپىل قىلىۋاتقان

  . سهمهرىسى بولغان ئاممىۋى قىرغىن ۋه قهتلىئام قىلىشالر تولىمۇ كۆپ

خهلىپه . خهلىپه مهيدانغا كهلگهندىن كىيىن بولىدۇدېگهن جىھاد  :ئۇالر يهنه شۇنداق دهيدۇ

وغۇزالنغاندهك تاغۇتالرنىڭ قۇشخانىلىرىدا چارۋىالر ب، ۋۇجۇدقا كهلگۈچه مۇسۇلمان خهلقلهر زالىم

مۇسۇلمانالرنىڭ .  قۇربانلىق بولۇپ كىتىشتىن باشقا ھىچقانداق ئامالى يوق،بوغۇزلىنىدىغان

ئۆلۈشلهرگه چىداپ تۇرۇشتىن باشقا تاللىشى ، ئوقالرغا، تۈرمىلهرگه، توقماقنىڭ ئهلىمىگه-تاياق

  . يوق

لدىن چىقىپ تونى. جىھاد تونىلدىن چىققۇچه كۈتۈپ تۇرۇش كېرهك« ئۇالرنىڭ بۇ سۆزى

دهيدىغان رافىزىالرنىڭ سۆزىگه تولىمۇ ئوخشاپ  ».بولغۇچه ئويغانماي ئۇخلىغاچ تۇرساڭالر بولىدۇ

  . كېتىدۇ

ئۇالر بۇ سۆزى بىلهن ئىسالمنىڭ يۇقىرى پهللىسىگه ئهمهل قىلىشنى ئهمهلدىن 

تىرۇرلۇق . لۇقيولىدا جىھاد قىلىش تىرۇرهللا  :يهنه ئۇ بۇرمۇلىغۇچىالر شۇنداق دهيدۇ. قالدۇرىۋهتتى

  .ئهيىبلىنىدۇدېگهن 

ئۇنى تۈپتىن يوقىتىش . ئىسالم بهلگىلىگهندهك جىھادنى تىرىلدۈرگهن ئادهم تىرۇرچىمىش

  .!ئىچكىرى ۋه سىرتقى دۈشمهننىڭ ئورتاق نىشانى

ئابرۇي ۋه ئىززهتنى قوغداش - يۈز، يولىدا جىھاد قىلىشهللا بىر تۈركۈم مۇسۇلمان ياشالر 

ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى كۆرگهن . ن دۇنيا ئۇالرغا دۈشمهنلىك قىلىپ تۇرىدۇپۈتۈ. ئۈچۈن قوزغىلىدۇ

ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قىلمىشىنى بېغىشالش ئامان ھۆكۈمىتىگه ئۆزىنى -تىنچ ئادهم تاغۇتالنىڭ 

ئۇالرنىڭ سۈرهتلىرى ۋه ئىسىملىرىغا قارا ، باشقىالرنى ئاگاھالندۇرۇپ، سۆكۈپ، ئهيىبلهپ

  . چاپالپ تۇرىدۇ
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،  ياشالرنىڭ قارشىسىدا يۈزمىڭلىغان ياشالر تاغۇت يولىدا ئۇنىڭ مهقسهتبۇ مۇسۇلمان

تاغۇت . نىشانلىرىنى روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا قوزغىلىدۇ

بهلكى ھهممه . ئادهم ئىنكار قىلمايدۇھېچقانداق ئۇالرنىڭ قىلمىشىنى . قوشۇنىغا قوشۇلىدۇ

هللا (. تهبرىكلهرگه ئېرىشىدۇ، ه رهسىمى ئورگانالر تهرىپىدىن ئالقىشيهرلىك خهلق ۋ، تهرهپنىڭ

  ).رهھمهت قىلغان كىشى بۇنىڭ سىرتىدا

، شهك بار، رهت قىلىنىدىغان، يولىدا جىھاد قىلىش سهت كۆرۈنىدىغانهللا ھهتتا 

تاغۇتالرنىڭ ھاكىمىيىتىنى ۋه .  خىيانهت دهپ قارالدى،ئادهتلهرگه قارشى چىققانلىق-ئۆرپ

قىلىش بولسا كۈرهش ڭ قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىنى ھىمايه قىلىش ئۈچۈن تاغۇت يولىدا ئۇالرنى

، ۋهتهنپهرۋهرلىك، ئهركهكلىك، قهھرىمانلىق، ماختىلىنىدىغان، ياخشى دهپ قارىلىدىغان

. مۇكاپاتالرغا ئېرىشىدىغان باتۇرلۇق دهپ سانىلىدىغان بولۇپ قالدى، تاغۇتالر تهرىپىدىن مېدال

ۈچۈن ئۈممهتنىڭ كۆپلىگهن ياشلىرى تاغۇتنىڭ ئهسكهرلىرىگه قوشۇلۇش ۋه ئازغىنه شۇنىڭ ئ

ھېس سىقىلىش ھېچبىر كۆڭلىده ، قاتنىشىش ئۈچۈنكۈرهشكه مائاشنى دهپ تاغۇت يولىدا 

  . بهسته تىزىمغا ئالدۇرىۋاتقانلىقنى ئۇچرىتىپ قالىمىز- قىلماستىن بهس

  ﴾ يلِ اللّه والَّذين كَفَرواْ يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوتالَّذين آمنواْ يقَاتلُونَ في سبِ ﴿

 .الر تاغۇتنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇكافىر .نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇهللامۆئمىنلهر ﴿ 

شهيتاننىڭ تهدبىرى ) سىلهر ئۇالرنى يېڭىسىلهر (.شهيتاننىڭ دوستلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالر

  )76،نىسا( ﴾ .ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر

 - ياشالر ئاتا« ئۇ بولسىمۇ، كهلدىسوئالالر ماڭا بىر تېمىنى چۆرىدىگهن يۈزلىگهن 

 -ئادهم ئاتاھېچبىر مهندىن  »يولىدا جىھادقا چىقسا بوالمدۇ؟هللا ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز 

ياكى تاغۇتالرنىڭ ئهسكهر  قىلىشقا چىقسا بوالمدۇ؟كۈرهش ئانىسىنىڭ رۇخسىتىسىز تاغۇت يولىدا 

يولىدا جىھادقا چىقىش هللا ، چۈنكى. دهپ سوراپ باقمىدى پىگه تىزىمالنسا بوالمدۇ؟سې

قىلىش ۋه كۈرهش تاغۇت يولىدا ، كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ نهزىرىده ئىختىالپلىق مهسىله ئىدى

، رهھمهت قىلغاندىن باشقا ھهممه كىشىنىڭ نهزىرىدههللا تاغۇت ئهسكهرلىرىگه قوشۇلۇش بولسا 

  .  سوراش ھاجهتسىز بىر مهسىلىگه ئايالنغان،بىرلىككه كېلىنگهن
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جىھاد ۋه جىھادنىڭ ياردهمچىلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان يهنه بىر تۈركۈم كىشىلهرنى 

ئازغىنه مائاشنى دهپ دىننى -  ئۇالر يۇقاردا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن،ئهپسۇسكى. ئۇچرىتىمىز

ئۇالر دۈشمهن ناھايىتى . مهيدۇئۈچۈن ياردهمچى بولۇپ قالغانلىقنى بىلگۇرۇھالر -ساتىدىغان

خۇشال بولىدىغان ۋه ئۆزىنىڭ زور مهنپهئهتى دهپ قارايدىغان بهزىبىر خاتالىقالرغا سهل 

. ياردهمچىلىرى بولۇپ قالىدۇگۇرۇھالرنىڭ  يۇقاردا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن ،قارىغانلىقتىن

 ،سا دۈشمهن ئۆزى قىلىپ مانا بۇ خاتالىقالرنى قىلمى،مۇجاھىدالرنى زىيانغا ئۇپراتقۇچى كۈچلهر

. ئۇالر شۇ قىلمىشى بىلهن مهقسهتكه يهتتى. ئۇنى مۇجاھىدالرغا چاپالپ قويغان بوالتتى

   :ئۇالر سهل قارىغان خاتالىق مۇنداق. ئهمهلىيهتتىمۇ ئۇالر شۇنداق قىلماقتا

قورال ئىشلىتىدىغان يهرگه ، ئۇالر قورال ئىشلهتمهيدىغان يهرگه قورال ئىشلىتىپ

ئېنىق بولمىغان ، ئۇالر قىلىش توغرا دهپ ئايرىلىپ بولغان ئىشالرنى قويۇپ. دىئىشلهتمى

ئۇالر دۈشمهن تهرهپتىن بىر نهپهر ياكى بىر قانچه نهپهر كىشىلهرنى . كهتتىبېرىلىپ ئىشالرغا 

كىشىلهرنى نىشان قىلىپ ئۇالرنى تىنچ مهھهللىلهرده ۋه خىزمهت ئورۇنلىرىدىكى -دهپ بازار

  . ىت سالدىتهھد، ئۆلتۈردى

دهپ ئاتالغان ۋهزىپه ئۆتهش جهريانىدا » ئۆزىنى شهھىد قىلىش ھهرىكىتى«خاتا ھالدا 

تىنچ . زهربه بېرهلمىدىھېچبىرىگه كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۇ دۈشمهنلىرىدىن . ئۇالرنى قورقۇتتى

. بىغۇبار كىشىلهرنىڭ زىيانغا ئۇچرىشى بىلهن نهتىجه تولىمۇ ئېغىر بولۇپ كهلدى، ئامان-

بۇ . تارتىلىشىنى مهن بىلمهيمهنجاۋابكارلىققا قىيامهت كۈنى ئۇالر بۇ قىلمىشىدىن قانداق 

، قهتئىينهزهر تهسىر پهيدا قىلىشبېرىشىدىن ئىش يۈز نېمه -چوڭ مهقسىتىگۇرۇھالرنىڭ 

ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا ۋه ئۇالرنىڭ مهنپهئهتلىرىگه  ئۇالرنىڭ بۇ ئىشى قانداق چۈشهندۈرۈلىدۇ؟

ئۇالرنىڭ . ئۇالر پهرۋامۇ قىلىپ قويمايدۇ. ئهمهسمۇھىم بۇ ئۇالرغا   تهسىر پهيدا قىلىدۇ؟قانداق

ۋه شهرئى سىياسهت تهلىپىگه بۇ قىلمىشى ئهمهللهرنىڭ مهقسهت ۋه غايىلىرىگه نهزهر سېلىش 

فىقھىسىگه ئهمهل قىلىش ۋه ھهربىر ئهمهل كهينىدىكى مهنپهئهت ۋه بۇزۇقچىلىقنى نهزهرده تۇتۇش 

  . ىپىگه قارشىتهل
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يولغا قويۇلمىغان ، ئۇالر يولغا قويۇلغان بولسۇن-بۇ تۈركۈمدىكى كىشىلهرنىڭ بهلگىلىرى

شىپا تاپقۇزۇش ئۈچۈن قهلبنى . بولسۇن ھهربىر تۆكۈلگهن قانغا چاۋاك چېلىپ تهكبىر ئېيتىدۇ

مانا مۇشۇالر ئۆزلىرى . قىساس مۇھهببىتىنى شهرئى ھۆكۈملهرنىڭ ئۈستىگه قويىدۇ

ھهتتا كۆپلىگهن . بىلمهي ئىسالمدىكى جىھاد چۈشهنچىسىنى قهبىھ كۆرسىتىدۇ-پبىلى

بۇ يهرلهرده جىھاد نامى بىلهن ئېلىپ  -كاللىسىدا جىھاد چۈشهنچىسى ئۇ يهركىشىلهرنىڭ 

 كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ ،بېرىلغان خاتا مهشغۇالت ۋه قااليمىقانچىلىق كۆزده تۇتۇلىدىغان بولۇپ

ئهنه شۇ ، ا چۈشهنچىنى تهشۋىقات سۈپىتىده مهيدانغا چىقىرىشقانهزىرىدىكى مۇشۇ خات

 -شۇ خاتالىقالرغا ئۆزىنىڭ يالغان، خاتالىقلىرى ئۈچۈن خۇشال بولۇپ يايراپ كېتىدىغان

، ۋه بۇ خاتالىقلىرىنى ئۆزىنىڭ غهرهزلىك مۇناپىقالر ھهمكارالشتى-كافىرياۋىداقلىرىنى قوشىدىغان 

دهۋهت ۋه . تۇز بېرهلهيدىغان تهشۋىقات ئورنىدا سانىدى، ۋاستىلىرىغا رهڭئېالن نىجىس 

 جىھاد ۋه ،دهۋهتچىلهرنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان بهزىبىر غاپىل كىشىلهر ئهشۇ ئىشالرنى ئىسالمغا

  . مۇجاھىدالرغا باغالپ بۇ خاتالىقالرنىڭ نىسبىتىنى يهنىمۇ ئاشۇرۇۋهتتى

 ئىسالم ئىراده قىلغان بويىچه بىز كىشىلهرگه جىھاد چۈشهنچىسىنى، نۇقتىدىنمۇشۇ 

 غاپهيغهمبهر يوشۇرماي ھهقنىڭ كىچىككىنه تهرىپىنىمۇ ،  يوققا چىقىرىۋهتمهي،ئۆزگهرتمهي

ئۈممهت ئۇنىڭ بىلهن ياشاشقا ئهرزىگۈدهك بايان قىلىشقا رېئاللىقىدا  ھايات ،چۈشۈرۈلگهندهك

  . مهجبۇرمىز

باتىل يوقىلىپ ( لىشى ئۈچۈنباتىل يوقى، ھهق ئاقلىنىپ، نىجىس پاكتىن ئايرىلىپ

بىز بۇ جىھاد چۈشهنچىسىگه يېپىشىۋالغان شۈبھىلهرنى ۋه قاالق بۇزغۇنچىالرنىڭ خاتا ) .بولدى

نىڭ ئىزنى بىلهن بىز بۇنى تۆۋهندىكى بۆلهكته بۇ هللا. چۈشهندۈرۈشلىرىنى يوققا چىقىمىز

  . مهزمۇنالرنى تهپسىلىي بايان قىلىمىز

  . اردهم بىرىدۇئۆزى توغرىغا ئۇچراشتۇرۇپ يهللا 

﴿ ةنين بع يح نى ميحيو ةنين بع لَكه نم كلهلِّي ﴾  

 ،ھاالك بولىدىغانالرنىڭ روشهن دهلىلىنى كۆرۈپ ئاندىن ھاالك بولۇشى...﴿

  )42،ئهنفال( ﴾ .ياشايدىغانالرنىڭ روشهن دهلىلىنى كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى ئۈچۈن ئىدى
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  -جىھادنىڭ مهنىسى

دۈشمهننى چېكىندۈرۈش ، دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇش قىلىش، قىلىشدېگهن كۈرهش ىھاد ج

چېكىدىن ، كۈچى يهتمهيدىغان ئىشالرنى قىلىش، يولىدا پۈتۈن كۈچىنى سهرپ قىلىش بولۇپ

كۈچى يېتىدىغان دائىرىدىن كهم قويسا . ۋهيران قىلىش بولىدۇ، قىلىشھاالك ئۆزىنى ، ئېشىش

  . غىر گۇناھ ئۆتكۈزگهنلىك بولىدۇسۇسلۇق قىلغانلىق ۋه ئې

﴿ ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَعو ﴾  

 ،ئۈچۈن قۇلۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى) بىلهن ئۇرۇش قىلىش(دۈشمهنلىرىڭالر ﴿ 

  )60،ئهنفال( ﴾ .جهڭ ئېتى تهييارالڭالر

﴿ متطَعتا اسكهم ، پ كهتسىمۇ بولمايدىغانبۇ ئېشىدېگهن  ﴾ كۈچۈڭالر يهتكهنچه﴿   ﴾م

بىرىنى كۈچى يهتمهيدىغان ئىشقا ھېچقانداق هللا . تهكلىپتۇرۋاجىپ قالسىمۇ بولمايدىغان 

  . ئالىدۇھېساب كۈچى يهتكهن ئىشالردىن . تهكلىپ قىلمايدۇ

  ﴾ ال يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها ﴿

  )286،بهقهره( ﴾ .ىلمايدۇھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قهللا  ﴿

  ﴾ ال نكَلِّف نفْساً إِلَّا وسعها ﴿

  )42،ئهئراف (﴾ .كىشىنى پهقهت كۈچى يېتىدىغان ئىشقىال تهكلىپ قىلىمىز﴿ 

﴿ متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات ﴾   

  )16،تهغابۇن( ﴾ .غا تهقۋادارلىق قىلىڭالرهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه ﴿ 

 كۈچۈڭالر يهتكهنچه ،مهن سىلهرنى بىرهر ئىشقا بۇيرۇسام«: نداق دېگهنمۇ پهيغهمبهر 

  ».قىلىڭالر

  -جىھادنىڭ تۈرلىرى

جان ۋه مال بىلهن جىھاد قىلىشنىڭ  .سۆز بىلهن بولىدۇ، مال بىلهن، جىھاد جان بىلهن

  :دهلىلى

﴿ ف فُِسكُمأَنو كُمالووا بِأَمداهجقَاالً وثفَافاً ووا خرفإِنْ ان لَكُم ريخ كُمذَل بِيلِ اللَّهي س
  ﴾ كُنتم تعلَمونَ
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يهنى مهيلى (سىلهر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر بولغان ھالهتته !) جامائهسىمۆئمىنلهر ئى (﴿ 

ئىختىيارى ۋه  ،بۇلۇڭالرئوڭۇشلۇق ۋه قىيىن شارائىتتا  ،بۇلۇڭالر ئۇالغلىق ، پىياده،قېرى-ياش

 ،نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلهن هللا.جىھادقا چىقىڭالر) ھهممه ئهھۋالدالۇڭالر بۇئىختىيارسىز 

 ﴾ . ئهگهر بىلسهڭالر مۇنداق قىلىش سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر.جېنىڭالر بىلهن جىھاد قىلىڭالر

  )41،تهۋبه(

 ﴿فُِسكُمأَنو كُمالوبِأَم بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجتو ﴾  

 ئهگهر بىلسهڭالر . جېنىڭالر بىلهن جىھاد قىلغايسىلهر، بىلهنمېلىڭالريولىدا نىڭ هللا﴿ 

  )11،سهف( ﴾ .سىلهر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر

يولىدا جىھادقا هللا كىمىكى «:  تۆۋهندىكى ھهدىسىمۇ بۇنىڭ دهلىلىنىڭپهيغهمبهر 

بىرلىككه (».چىقىدىغان كىشىنىڭ تهييارلىقىنى قىلىپ بهرسه ئۆزى جىھاد قىلغاندهك بولىدۇ

  )ھهدىسكهلگهن 

  :سۆز بىلهن تىل بىلهن جىھاد قىلىشنىڭ دهلىلى

  ». قولى بىلهن تىلى بىلهن جىھاد قىلىدۇمۆئمىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

تىلىڭالر بىلهن جىھاد ، قولۇڭالر، مۇشرىكالرغا ماللىرىڭالر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».قىلىڭالر

  سته بايان قىلىنغان؛جىھادنىڭ ئۆچ تۈرلۈك بولىدىغانلىقى بۇ ھهدى

جىھادنىڭ ئهبزهلراقى زالىم پادىشاھ قېشىدا ھهق «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».سۆزلهش

قا ياخشى كۆرۈلىدىغانراقى زالىم پادىشاھقا هللاجىھادنىڭ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».ھهق سۆزنى قىلىشتۇر

رىجىسىنىڭ نىڭ نهزىرىدىكى دههللاجىھاد ۋه مۇجاھىدالرنىڭ ئهڭ ئهبزىلى ۋه 

بۇ ئۈچىنى بىلله قىالاليدىغان . تىل بىلهن جىھاد قىلىشتۇر، مال بىلهن، جان بىلهن- ئالىيراقى

نىڭ پهزلى مهرھهمىتى بىلهن بىزنى ۋه سىلهرنى شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن هللابىز . ئادهم ئاز

  . خالىغان ئىشالرنى قىلىشقا قادىردۇرهللا . قىلىشنى سورايمىز
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  -جىھادنىڭ غايىسى

الرنىڭ سۆزى تۆۋهن كافىر، نىڭ سۆزىنى ئالى قىلىشهللا-ىكى جىھادنىڭ غايىسىئىسالمد

قا هللا، رازىلىقىهللا جىھاد باشقا ئىبادهتلهرگه ئوخشاشال ، يولىدا بولغان بولۇشهللا قىلىش ئۈچۈن 

مۇجاھىدالرغا تهييارلىغان مول ساۋابالرنى مول ساۋابالرغا هللا ، تهلهپ قىلىنىدىغانيېقىنلىشىش 

، ئهتىۋارلىق نهرسىلىرىنى سهرپ قىلىش بىلهن بولىدىغان، ىلىپ قىممهتئېرىشىشنى ئۈمىد ق

  . ئىبادهت ئۇقۇمىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كاتتا ئهمهلدۇر

 نىڭ سۆزىنى ئالى قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان ئادهمهللا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇهللا 

ڭ سۆزىنى ئالى قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان ئادهم الرنىڭ ياكى تاغۇتالرنىكافىرئهمما  

 – قانۇن، تاغۇتنىڭ ھۆكۈمى - تاغۇتالرنىڭ سۆزى(. تاغۇت يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ

يهنى . يهنى بۇ كىشى بۇ ھهقىقهتتىن باش تارتالمايدۇ .)دهستۇرلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، نىزامى

گهرچه ئۇ ئادهم ئۆز . ھۆكۈمدىن باش تارتالمايدۇدېگهن بۇ ئادهم تاغۇت يولىدا ئۇرۇش قىلغۇچى 

نهرسىنى ئۆز ئىسمىنىڭ غهيرى ، مۇجاھىد دهپ ئاتىۋالغان بولسىمۇ، ئهمىلىنى يالغاندىن جىھاد

 الَّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سبِيلِ ﴿:هللا.بىلهن ئاتاش ئۇنىڭ ھهقىقى سۈپىتىنى يوققا چىقىرالمايدۇ
دۈشمهن ئۇالرغا ھهرقانچه سهت  ،دېگهندهك ﴾ .لىدا جىھاد قىلىدۇيوهللا لهر مۆئمىن﴿  ﴾ اللَّه

يولىدا ئۇرۇش هللا ۋه ئۇالرنىڭ . لهرگه زىيان يهتكۈزهلمهيدۇمۆئمىنلهقهملهرنى قويسىمۇ بۇ 

﴿  ﴾ والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت﴿  .سۈپىتىنى يوققا چىقىرالمايدۇدېگهن قىلغۇچى 

، گهرچه ئۇالرغا تاغۇتالرنىڭ تهشۋىقاتلىرى ﴾ . تاغۇت يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇالركافىر

 ئۇالرنىڭ ھهقىقى ،سىھىرلىگۈچى ۋاستىلىرى ئالقىش ياڭرىتىدىغان سۈپهتلهر بىلهن ئاتىسىمۇ

  . سۈپهتنى يوققا چىقىرالمايدۇدېگهن سۈپىتى بولغان تاغۇت يولىدا ئۇرۇش قىلىش 

فَقَاتلُوا  والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت ونَ في سبِيلِ اللَّهالَّذين آمنوا يقَاتلُ ﴿
  ﴾ أَولياَء الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً
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 .الر تاغۇتنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇكافىر .نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇهللامۆئمىنلهر ﴿ 

شهيتاننىڭ تهدبىرى ) سىلهر ئۇالرنى يېڭىسىلهر(. ى بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالرشهيتاننىڭ دوستلىر

  )76،نىسا( ﴾ .ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر

  -سۆزنىڭ مهنىسىدېگهن نىڭ سۆزى هللا

 مۇشۇ مهناالرنىڭ ،بولۇپدېگهنلىك پهرمانى -ئهمىر، شهرىئىتى، نىڭ ھۆكۈمىهللا

ئۆز ، ھۆكۈم قىلغان، ان بۇيرۇغهللا . ئۇقۇمغا كىرىپ كېتىدۇدېگهن  »نىڭ سۆزىهللا«ھهممىسى 

نىڭ هللا، نىڭ كهلىمىسى بولۇپهللارۇخسهت قىلغان ھهر بىر ئىش ، بهندىلىرىگه يولغا قويغان

هللا نىڭ كهلىمىسىنى ئالى قىلىش ئۈچۈن هللا، كهلىمىسىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان ئادهم

  . يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ

  -جىھادنىڭ مهقسىتى

ئۇنى دهپ ئۇرۇش قىلىشقا ۋه ئۇنى  هللا ،ۈرلۈك بولۇپئىسالمدىكى جىھادنىڭ مهقسىتى ت

چهككهن زۇلۇم ، مال، ئابرۇي-يۈز، قان، دىن. قوغداشقا رۇخسهت بهرگهن ھهربىر نهرسىدۇر

ھوقۇقالرنىڭ -مۇسۇلمانالرنىڭ ۋهتهنلىرىگه ئوخشاش ئىززهت ۋه ھهق، ئۈچۈن قىساس ئېلىش

ھوقۇق ۋه ھۆرمهتلهرگه تاجاۋۇز -  قىلىشئۇ ئورۇنالرغا تاجاۋۇز(ئورنى بولغان جايالرنى قوغداش 

، ئامان بولماي تۇرۇپ-تىنچ ئۇالرنىڭ ۋهتهنلىرى ۋه شهھهرلىرى ، قىلىش بولغانلىقى

خاتىرجهم بواللمىغانلىقى ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنىڭ  -تىنچمۇسۇلمانالرنىڭ ھۆرمهت ۋه ھوقۇقلىرى 

ئىسالمدىكى جىھادنىڭ ) .ۋهتهنلىرىنى قوغداش ئىسالمدىكى جىھادنىڭ مهقسهتلىرىدىندۇر

  . مهقسهتلىرىدىندۇر

ئۇ زېمىننى ، مۇسۇلمانالرنىڭ ۋهتهنلىرىدىن بىر غېرىچ يهرگه تاجاۋۇز قىلىنسا ئالىمالر

  . بايان قىلىدۇۋاجىپلىقىنى قوغداشنىڭ 

﴿ يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ لأُذ ﴾  

) قارشىلىق كۆرسىتىشكه(ھۇجۇم قىلىنغۇچىالرغا زۇلۇمغا ئۇچرىغانلىقلىرى ئۈچۈن ﴿ 

  )39،ھهج( ﴾ .ئۇالرغا ياردهم بېرىشكه ئهلۋهتته قادىر هللا .رۇخسهت قىلىندى
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قا ئىتائهت هللابۇيرۇپ رۇخسهت بهرگهن ئىشتا هللا -يولىدا جىھاد قىلىشنىڭ مهقسىتىهللا 

زوراۋانالرنىڭ زۇلمىنى مهزلۇم - ۋه زالىمنىڭ رازىلىقىنى تهلهپ قىلىش هللاقىلىش بىلهن 

  . بهندىلىرىدىن چېكىندۈرۈش ھهرىكىتىدۇر

﴿  ينالَّذ انالْوِلْداِء وسالنالِ وجالر نم نيفعضتسالْمو بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتال ت ا لَكُممو
ةيالْقَر هذه نا منرِجا أَخنبقُولُونَ ري كنلَد نا ملْ لَنعاجاً ويلو كنلَد نا ملْ لَنعاجا ولُهمِ أَهالظَّال 

  ﴾ نصرياً

دۇئا ( ۋه .نىڭ يولىدا جىھاد قىلمايسىلهر هللا،سىلهرگه نېمه بولدىكى!) مۆئمىنلهر ئى (﴿ 

ئۆز  .بۇ ئاھالىسى زالىم شهھهردىن بىزنى چىقارغىن! ئى پهرۋهردىگارىمىز«): قىلىپ

 ئۆز دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر .دهرگاھىڭدىن بىزگه بىر ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىنى مۇيهسسهر قىل

 ئاجىز ئايالالر ۋه بالىالرنى قۇتقۇزۇش ،دهيدىغان ئاجىز ئهرلهر» .مهدهتكارنى مۇيهسسهر قىل

  )75،نىسا( ﴾ .ئۈچۈن جىھاد قىلمايسىلهر

ئاجىزالرنى زالىمالرنىڭ زۇلمىدىن - يولىدا ئۇرۇش قىلىشنىڭ مهقسىتىهللا بۇ ئايهتتىكى 

  . قۇتۇلدۇرۇشتۇر

  ﴾ والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ ﴿

  )39،شۇرا( ﴾ .....ئۇچرىغان زۇلۇمغا قارشى تۇرااليدىغانالرغا.....﴿

زوراۋانلىقنى ، ھهقكه ياردهم بېرىپ-يولىدا ئورۇش قىلىشنىڭ مهقسىتىهللا بۇ يهردىكى 

  . تىشتۇريوقى

وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِني اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى ﴿ 
رِ اللَّهيَء إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتفَقَات ﴾  

 .ارىسىنى تۈزهپ قويۇڭالر ئۇالرنىڭ ئ،ئىككى گۇرۇھ ئۇرۇشۇپ قالسامۆئمىنلهردىن ئهگهر ﴿ 

نىڭ ھۆكمىگه هللا تاجاۋۇز قىلغۇچى تاكى ،ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگه تاجاۋۇز قىلسا

  )9،ھۇجۇرات( ﴾ .ئۇنىڭ بىلهن ئۇرۇشۇڭالر) يهنى تاجاۋۇزنى توختاتقانغا قهدهر(قايتقانغا قهدهر 

گۇرۇھنىڭ راۋان تاجاۋۇز قىلغۇچى زو-يولىدا ئۇرۇش قىلىشنىڭ مهقسىتىهللا بۇ يهردىكى 

  . قايتۇرۇشتۇرگۇرۇھتىن دۈشمهنلىكىنى تاجاۋۇز قىلىنغۇچى 
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وقَاتلُوهم حتى ال تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ ﴿ 
ريصب ﴾  

 ﴾ . قهدهر ئۇالر بىلهن ئۇرۇشۇڭالرئۈچۈن بولغانغاهللا  دىن پۈتۈنلهي ،پىتنه تۈگىگهن﴿ 

  )39،ئهنفال(

، شېرىك، زېمىندا پىتنه-يولىدا ئۇرۇش قىلىشنىڭ مهقسىتىهللا بۇ يهردىكى 

شېرىكسىز يېگانه بويسۇنۇشنى ، بۇزۇقچىلىق يوقاپ بهندىلهرنىڭ ئىتائىتى، زوراۋانلىق-زۇلۇم

  . قىال بولىشى ئۈچۈندۇرهللا

ھادنىڭ مهقسىتى ئۆزگىرىش بىلهن ئۆزگهرمهي جى، ئۇنىڭدىن باشقا جىھادنىڭ غايىسى بىر

نىڭ هللائۇ جىھادنىڭ غايىسى . مۇستهھكهم تۇرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدىغان كۆپلىگهن ئايهتلهر بار

نىڭ پهرمانىنى بهجا هللا، قا ئىتائهت قىلىشهللا، قىلىشئېھسانىنى ئۈمىد -ئاتا، ساۋاب

رازىلىقىنى تهلهپ  هللا دۈشمهنگه ئۇرۇش قىلىشتىكى سۆزىگه بويسۇنۇش بىلهن، كهلتۈرۈش

  . قىلىشتۇر

جىھادنىڭ مهقسىتى تۈرلۈك بولۇپ ئۇنىڭ بىلهن غايه ئارىسىنى ئارىالشتۇرۇۋېتىشكه 

  . بولمايدۇ

، مېلىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن ئادهم شهھىد«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

لتۈرۈلگهن ئادهم دىنىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆ، جېنىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن ئادهم شهھىد

زۇلۇمدىن ساقلىنىش . ئاياللىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن ئادهم شهھىد-ئهھلى، شهھىد

  )نهسهئى(».ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن ئادهم شهھىد

ئى  : قىشىغا كېلىپنىڭپهيغهمبهر بىر ئادهم «: ئهبۇ ھۈرهيرىدىن رىۋايهت قىلىندىكى

ىۋالماقچى بولۇپ كهلسه قانداق بىر ئادهم مىنىڭ مېلىمنى ئېل، نىڭ ئهلچىسىهللا

ئهگهر مهن بىلهن  :ئۇ ئادهم، دېدى-،ئۇنىڭغا مېلىڭنى بهرمه : پهيغهمبهر ، دېدى-؟قىلىمهن

ئهگهر مېنى  :ئادهمھېلىقى ، دېدى-،سهنمۇ ئۇرۇش قىل : پهيغهمبهر ، دېدى- ؟ئۇرۇشسىچۇ

مهن ئهگهر ئۇ  :همئادھېلىقى . دېدى، سهن شهھىد : پهيغهمبهر ، دېدى-ئۆلتۈرىۋهتسىچۇ؟
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 ».دېدى-،ئۇ ئادهم دهۋزهخته بولىدۇ : پهيغهمبهر ، دېدى-ئادهمنى ئۆلتۈرۈۋهتسهمچۇ؟

  )مۇسلىم(

ناھهق مېلى ئېلىۋىلىنماقچى بولغان ئادهم ئۇرۇشۇپ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ». ئۆلتۈرۈلسه ئۇ شهھىد

  ».مېلىنى قوغدايدۇبولسىمۇ ھهم هردگهرچه ئىككى «: ئىبنى مۇبارهك مۇنداق دېدى

هللا ۋه . جىھادنىڭ مهقسهت ۋه سهۋهبلىرىدىندۇر- مۇشۇ نهرسىلهرنى دهپ ئۇرۇش قىلىش

مۇشۇ . نىڭ كهلىمىلىرىدىندۇرهللامانا بۇ نهرسىلهرنى قوغداش . رۇخسهت بهرگهن جىھادتۇر

  . يولىدا جىھاد قىلغانلىقتۇرهللا نهرسىلهرنى دهپ ئۇرۇش قىلىش 

ئهمما جىھادنىڭ . قارشى ئهمهس- ئارا قارىمۇ-ئۆزجىھادنىڭ غايىسى بىلهن مهقسىتى 

، مال، ۋهتهن يولىدا :مهسىلهن. مهقسىتىنى جىھادنىڭ غايىسى ئورنىدا قويۇشقا بولمايدۇ

ئهھلى بالىلىرىنى دهپ زۇلۇمدىن قىساس ئېلىش ئۈچۈن ۋه جىھادنىڭ باشقا ، ئابرۇي- يۈز

چۈنكى جىھادنىڭ . پ قالىدۇبۇ خاتا بولۇدېسهك مهقسهتلىرى تۈپهيلىدىن جىھاد قىلىمىز 

كۆپىنچه كىشىلهرنىڭ تىلى مۇشۇنداق سۆزلهشكه . مهقسىتىنى غايه ئورنىغا قويىۋالغانلىق بولىدۇ

، يولىدا دىنىمىزنىهللا بىز ،  سۆزى بولۇپنىڭپهيغهمبهر شهرىئهتته توغرا سۆز . كۆنۈپ قالدى

قوغداش ياكى زۇلۇمدىن بالىلىرىمىزنى ،  ھۆرمىتىمىزنى-ئىززهت، مېلىمىزنى، ئائىلىمىزنى

. ۋه باشقا مهقسهتلهر ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشىمىز الزىم، قىلىمىزكۈرهش قىساس ئېلىش ئۈچۈن 

ۋه . مۇھىمجىھادنىڭ غايىسى بىلهن مهقسىتى ئارىسىنى ئايرىپ چۈشىنىشىمىز ئىنتايىن 

بۇ چۈنكى . جىھادنى باشلىغاندا مۇشۇ جىھادنىڭ غايىسىگه دىققهت قىلىش ئىنتايىن زۆرۈر

مهقسهتنى . ئاپىرىپ قويىدۇشېرىككه ، ئاقىۋىتى زۇلۇمئارىالشتۇرىۋىتىشنىڭ ئىككىسىنى 

  . غايىنى مهقسهتنىڭ ئورنىغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ، غايىنىڭ ئورنىدا قويۇپ

ئۇ دۇنيا - مۇشۇ نهرسىلهرنى دهپ ئۇرۇش قىلىش« مانا بۇ قىلمىش بهزى كىشىلهرنى

نىڭ  هللا،يولىداهللا نهرسىلهرنى دهپ ئۇرۇش قىلىشنى بۇ ، ئىشلىرىدىن دىننى ئىشالردىن ئهمهس

هللا دهپ قارىغانلىقى ئۈچۈن  ». سۆزىنى ئالى قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغانلىق دېگىلى بولمايدۇ

، شۇ ۋاقىتتا سهل قاراش يۈز بېرىپ ھۆرمهت. يولىدا ئۇرۇش قىلىشتىن توسۇپ قويدى
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بىزنىڭ . زۇلۇم قاپالپ كېتىدۇ جهمئىيهتنى، ئابرۇيالر تۆكۈلۈپ ھوقۇقالر قولدىن كېتىپ- يۈز

بالىالردىن مىڭلىغانلىرنى قۇربان ، ئايالالر- بىچاره مۇسۇلمان ئهر، ھازىرقى دهۋرىمىزده ئاجىز

: مۇشۇنداق قۇربان بولۇپ كېتىشنىڭ سهۋهبى. قىلىۋاتقان كۆپلىگهن قىرغىنچىلىقالر بولدى

كۆپلىگهن مۇسۇلمانالر ، ئارىالشتۇرۇۋېتىپجىھادنىڭ غايىسى بىلهن مهقسىتىنىڭ ئارىسىنى 

ئۆزىنىڭ بىچاره مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا ياردهم بېرىشتىن ، جىھاد مهجبۇرىيىتىنى ئۆتهشتىن

شۇنىڭغا ئهگىشىپ جهڭ ئۇالرغا ، ۋه ئۇالرغا كۆرۈنگهندهك جهڭ دىنى جهڭ ئهمهس. باش تارتتى

پ قول قوۋۇشتۇرۇش بىلهن دهپ قارىلىپ قالغانلىقتىن ئۇالر قىرغىنچىلىقالرغا قارا، ئهمهسمۇھىم 

، سۇرىيه ، ئافغانىستان، چىچىنىيه، كوسوۋۇ، بوسىنىيه گىرىتسى گوۋىنا. بولدى قىلدى

 سۇمالى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز ،ئاخىرىدا سۇمالىدا، ئىراقالردا يۈز بهرگهن، هلهستىنف

كۆزلىرىمىزدىن يىراق  ،غان قىرغىنچىلىق خهۋهرلىرى بىزنىڭ قۇالقغوزغىخرىستىئانالر قىلغۇچى 

  . ئهمهس

  -جىھادنىڭ سهۋهبلىرى

ئۇالرنىڭ ناھايىتى ئاكتىپ ، شهيتاننىڭ قوشۇنىنىڭ بارلىقىغا، ھهممه كىشى شهيتاننىڭ

. يامانلىقمۇ مهۋجۇت يامانلىق قىلغۇچىالرمۇ مهۋجۇت. قىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇھهرىكهت 

چىلىق قىلىش ئۈچۈن كىشىلهرنى رهببىگه بۇزغۇن، قىلىپخاراب يامانلىق قىلغۇچىالر زېمىننى 

، زېرىكىپتوسۇپ ئۇالرنى تاغۇتقا ئىبادهت قىلىشقا مهجبۇرالشتىن ھېچ . ئىبادهت قىلىشتىن

  . ھېرىپ قالمايدۇ

ئىدىيىۋى ۋه ماددىي ، زوراۋانلىق قىلىش، يىتىم- ئۇالرنى ئهنه شۇ ھهرىكهتلىرى ئۆلۈم

  . ىنۇتمۇ ئىككىلىنىپ قالمايدۇقىستىسىمۇ ئۇالر بىر متېررورلۇققا جهھهتتىكى 

شۇ ۋاقىتتا . دۆلهتلهرنى ۋهيراق قېلىشتىنمۇ يانمايدۇ، ئۆزىنىڭ غهرىزىنى دهپ شهھهر

بۇزۇقچىلىقنى داۋامالشتۇرۇشتىن چهكلهيدىغان مهدهنىيهت ، يىتىم- ئۆلۈم، ئۇالرنى جىنايهت

بۇ ئهمهلىي . ى ئاقاليدۇنىرىۋاسىتىل  ۋهبۇزۇق غايه- ئۇالرنىڭ غهرىزىدىكى غايه. قارىشى بولمايدۇ

، شۇنى ئۇقتۇرىدۇكىرېئاللىق بۇنى ئهقلى ۋه نهقلى دهلىللهر ۋه كۆرۈنۈپ تۇرغان ، بولۇپرېئاللىق 

  . كۆزى ۋه قهلبىنى كور قىلغاندىن باشقا ئادهملهر بۇنى بىلهلهيدۇهللا 
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 ﴿تاس إِن ينِكُمد نع وكُمدرى يتح كُملُونقَاتالُونَ يزال يواوطَاع ﴾  

 سىلهرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋهتكهنگه قهدهر ،قۇلىدىن كهلسىال) يهنى كۇففارالر(ئۇالر ﴿ 

  )217،بهقهره( ﴾ .سىلهر بىلهن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ

نْ نكْفُر وقَالَ الَّذين استضعفُوا للَّذين استكْبروا بلْ مكْر اللَّيلِ والنهارِ إِذْ تأْمروننا أَ ﴿
  ﴾ بِاللَّه ونجعلَ لَه أَنداداً

) سىلهرنىڭ بىزگه(ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس  «: بوزهك قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا﴿ 

ئۆز ۋاقتىدا سىلهر بىزنى ) .بىزنى ئىماندىن توستى(مىكرىڭالر -كۈندۈز قىلغان ھىيله-كېچه

  )33،سهبه( ﴾ . دهيدۇ» .ۈرۈشكه بۇيرۇيتتۇڭالرنى ئىنكار قىلىشقا ۋه ئۇنىڭغا شېرىك كهلتهللا

ئىمان بىلهن ، ئامان ھالدا-تىنچ زېمىندىكى كىشىلهرنىڭ نۇقتىدىن مانا مۇشۇ 

يولىدا جىھاد هللا پاساتتىن يىراق ھالدا ھايات كهچۈرۈشىنى قوغداش ئۈچۈن  –پىتنه، يامانلىقتىن

 كېتىشىنى ۋه ياخشى كىشىلهرگه يامانلىق ۋه ئۇنىڭ قوشۇنىنىڭ تارىلىپ. قىلىش يولغا قويۇلدى

تهسىرى يۇقۇپ قىلىشتىن چهكلهش ۋه كۈچىنىڭ يېتىشىچه  ئۇالرنى ئۇجۇقتۇرۇش ئۈچۈن جىھاد 

  . يولغا قويۇلدى

رهببىگه يېگانه  بهندىلهرنىڭ ،قولچىلىق قىلىشتىنشېرىككه كىشىلهرنى كىشىلهرگه ۋه 

، بۇرلىشىدىن ئىسالمنىڭ ئادىللىقىزۇلمىتىدىن مهج-باتىل دىنالرنىڭ زۇلۇم، ئىبادهت قىلىشقا

  . يولىدا جىھاد قىلىش يولغا قويۇلدىهللا كۆيۈمچانلىقى ۋه نۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن 

 ﴿نيقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعكَافَّةً و كُملُونقَاتا يكَافَّةً كَم نيرِكشلُوا الْمقَاتو ﴾  

 سىلهرمۇ ئۇالرغا قارشى بىرلىكته ئۇرۇش ،م قىلغاندهكمۇشرىكالر سىلهرگه بىرلىكته ھۇجۇ﴿ 

  )36،تهۋبه( ﴾ .تهقۋادارالر بىلهن بىللىدۇرهللا  بىلىڭالركى .قىلىڭالر

﴿  ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعال دلَوو
  ﴾ ثرياً ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره إِنَّ اللَّه لَقَوِي عزِيزفيها اسم اللَّه كَ

بىرىگه قارشىلىق كۆرسهتكۈزمىگهن بولسا راھىبالرنىڭ -ئىنسانالرنى بىرهللا ئهگهر ﴿ 

نىڭ نامى كۆپ يادلىنىدىغان هللا يهھۇدىيالرنىڭ ئىبادهتخانىلىرى ۋه ، چېركاۋالر،ئىبادهتخانىلىرى
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هللا  ئهلۋهتته ،نىڭ دىنىغا ياردهم بېرىدىكهنهللا كىمكى .لۋهتته ۋهيران قىلىناتتىمهسجىدلهر ئه

  )40،ھهج( ﴾ . غالىبتۇر،ئهلۋهتته كۈچلۈكتۇر هللا .ئۇنىڭغا ياردهم بېرىدۇ

ولَوال دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض ولَكن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى ﴿ 
  ﴾منيالْعالَ

يهنى كۈچلۈك (ه قىلىپ تۇرمىسا ئ بهزىسى بىلهن مۇداپى،ئىنسانالرنىڭ بهزىسىنىهللا ﴿ 

 يهر يۈزى ئهلۋهتته ،ئىدى) تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىده قىلمىسا

ه يامانلىقنى ئۈستۈنلۈككه ئىگ(هللا  لېكىن) .راپلىققا يۈزلىنهتتىايهنى خ (.پاساتقا ئايلىناتتى

  )251،بهقهره(﴾ .پۈتۈن جاھان ئهھلىگه مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر) قىلماسلىق بىلهن

يولىدا جىھاد قىلىش ۋه هللا  بهندىلىرىگه ئاتا قىلغان ئهڭ كاتتا نىئمىتى مۆئمىننىڭ هللا

، ۋهيرانچىلىق، ئۇالر تۇرىۋاتقان زېمىننى بۇزۇقچىلىق، شهرىپىنى- ئىززهت، جانلىرىنى

  . ت بهرگهنلىكتۇرقوغداشقا رۇخسهخارابلىقتىن 

 يهر ،ۋاز كهچسهشوئاردىن يولىدا جىھاد قىلىش هللا ئهگهر ئىسالم  !ئويلىنىپ بېقىڭالر

دېيهلهيدىغان » هللارهببىم  «ياكى قورقماستىن يۈزىده ئهزان ئېيتىلىدىغان مهسچىتلهر قاالمدۇ؟

 ،ىنيامانلىق يهتمهستھېچبىر ئابرۇيىغا ، دىنى، مېلى، بىرهر بهنده بوالرمۇ؟ ياكى جىنى

هللا ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ مۇقهددىساتلىرى ۋه  خاتىرجهم ھالدا ماڭااليدىغان بىر ئايال بوالرمۇ؟

  نى تاپقىلى بوالرمۇ؟ قىلىش ھۆرمهتگهبهلگىلهپ بهرگهن پائالىيهتلىرى

نىڭ قانۇننى ئىجرا قىلغۇچى ۋه ئۇنى ئىجرا قىلمىغان هللا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

بهزىلهر ئاستىدىن ، بهزىلهر ئۈستىدىن. ه تهڭ چىققۇچىغا ئوخشاشكىشىنىڭ مىسالى بىر كېمىگ

. ئاستىدىكىلهر سۇ ئالماقچى بولسا ئۈستىدىكى كىشىلهرنىڭ قىشىدىن ئۆتىدۇ، ئورۇن ئالىدۇ

تېشىپ سۇ ئالغان بولساق ئۈستىدىكىلهرگه ئازار يېرىمىزدىنال تۇرغان  :ئهگهر ئاستىدىكىلهر

 ھهممىسى بىلله ، ئۇالرنىڭ كىمىنى تىشىشكه يول قويسائۈستىدىكىلهر. بهرمهس ئىدۇق دېسه

  ».ئۇالرنى ئۇنداق قىلغىلى قويمىسا ھهممىسى بىلله قۇتۇلىدۇ، غهرق بولۇپ كېتىدۇ

، سهن ئۇالرنىڭ بۇزۇقچىلىق، بۇزغۇنچىالرنىڭ ئهھۋالى شۇنىڭغا ئوخشايدۇكى، مۇشرىك

دېگهندهك كىشىلىك ھوقۇق ، ىكئهركىنل، دىنسىزلىقلىرىنى، جىنايهت ئۆتكۈزۈش، قىلىشخاراب 
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ئهگهر ئۇالر قىلماقچى بولغان ، كۆرۈسهنيالتىراق شوئار ئاستىدا ئۆتكۈزمهكچى بولغانلىقىنى 

. بولىدۇھاالك بارلىق ياخشىالر ۋه يامانالر بىلله جهمئىيهتتىكى ئىشلىرىغا مهيلى دهپ قويۇلسا 

رمۇ ھهممىسى بىلله قۇتۇلۇپ ئهگهر ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرى چهكلهنسه ياخشىالرمۇ ۋه باشقىال

  . مانا مۇشۇ ھهدىستىكى مىسالغا ئوخشاش. قالىدۇ

  -جىھادنىڭ شهرتلىرى

ۋه . ئۇ ئۈچ شهرتسىز جىھاد قوبۇل بولمايدۇ، ئىسالمدا جىھاد قىلىشنىڭ ئۈچ شهرتى بار

نىڭ هللا، رازىلىق ئۈچۈن خالىس بولۇشهللا جىھاد : بىرىنچى. ئىسالم يولغا قويغان جىھاد بولمايدۇ

، رىيا، مۇجاھىدالرغا تهييارلىغان كاتتا ئهجىرنى تهلهپ قىلىشهللا ، ازىلىقى كۆزلهنگهن بولۇشر

  . قىلماسلىق الزىمئۈمىد شۆھرهتخۇرلۇقنى 

 ئۇنىڭ ئاساسى ،جىھاد بولسا ئىبادهت مهنىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ئهمهل بولۇپ

 ،گهر ئىخالس يوقاپ كهتسهئه. قا يېقىنلىشىشتۇرهللا شۇ جىھاد بىلهن .شهرتى ئىخالس قىلىش

  . يوقاپ كېتىدۇئهجىرىمۇ ئهمهلنىڭ 

  ﴾ وال يشرِك بِعبادة ربه أَحداً ﴿

  )110،كهھف( ﴾ .ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن...﴿

 :دېگهن مۇنداق غاپهيغهمبهر بىر ئهئرابى «: ئهبۇ مۇسا ئهشئهرىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

بىر ئادهم شۆھرهت قازىنىش ئۈچۈن ، ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلساهتكه غهنىيمبىر ئادهم 

هللا بىر ئادهم ئۆزىنىڭ باتۇرلۇقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا قايسى بىرى ، ئۇرۇش قىلسا

نىڭ كهلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان هللا : پهيغهمبهر  .يولىدا بولىدۇ؟

   ».دېدى-.ۇيولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدهللا كىشى 

سوئالالر دىن شۇنداق  پهيغهمبهر «: ئهبۇ مۇسا ئهشئهرىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

كىشىلهرگه ، يۇرتۋازلىق قىلىپ ئۇرۇش قىلغان، قهھرىمانلىق ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان :سورالدى

:  پهيغهمبهر . يولىدا بولىدۇ؟هللا كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان كىشىنىڭ قايسىسى 

  )مۇسلىم( ».دىدى-،يولىدا بولىدۇهللا الى قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان ئادهم نىڭ سۆزىنى ئهللا
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 قېشىغا نىڭپهيغهمبهر بىر ئادهم «: ئهبا ئۇمامهتىل باھىلىدىن رىۋايهت قىلىندىكى

ئهجىر ئىزدهپ ۋه شۆھرهت قازىنىشنى ئىزدهپ ئۇرۇش قىلغان ئادهمگه  :كېلىپ مۇنداق دېدى

 بۇنى .دېدى-،ئهجىر بولمايدۇھېچقانداق ئۇنىڭ ئۈچۈن  : پهيغهمبهر . قانداق ئهجىر بولىدۇ

دهپ ئۇنىڭغا -،ئهجىر بولمايدۇھېچقانداق ئۇنىڭغا  : پهيغهمبهر ، سورىۋىدىقېتىم ئۈچ 

نىڭ رازىلىقى كۆزلهنگهندىن باشقا هللا، ئۆزى ئۈچۈن خالىس بولۇپهللا  :مۇنداق قوشۇپ قويدى

   ».ئهمهلنى قوبۇل قىلمايدۇ

، كهلتۈرۈشىدىن بىھاجهتمهنشېرىكلهرنىڭ شېرىك مهن «:  دېگهنمۇنداق پهيغهمبهر 

 مهن ئۇ كىشىدىن ۋه ،قىلساشېرىك مهندىن باشقىالرنى ، كىم مهن ئۈچۈن بىر ئهمهلنى قىلىپ

  ».كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن بىزارمهنشېرىك ئۇ كىشى 

نهرسىگه يولىدا ئۇرۇش قىلىپ بىر ئارغامچىغا چاغلىق هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )نهسهئى(».ئۇ ئادهم نىيهت قىلغان نهرسىسى بار، ئېرىشىشنى نىيهت قىلىپ قالسا

ھهر بىر ئىنسان نىيهت قىلغان نهرسىسىگه . شۇنداق بولىشى ئهمهللهر نىيهتكه قاراپ بولىدۇ

  . ئېرىشىدۇ

جىھادتا شهرىئهت تهلىماتلىرىغا  .جىھاد سۈننهتكه ئۇيغۇن بولىشى الزىم: ئىككىنچى شهرت

كۆڭۈل خاھىشىغا توغرا كهلمىسىمۇ شهرىئهت . كېرهكئهگىشىش سۈپىتى ئهمهلىيلىشىشى 

قىلغان نهرسىگه ۋاجىپ ئۇرماسلىقنى قىلىچ شهرىئهت ، رۇخسهت بهرگهن كىشىگه قىلىچ ئۇرۇپ

قۇالقلىرىنى -دۈشمهن تهرهپتىن ئۆلۈپ كهتكهنلهرنىڭ بۇرۇن: مهسىلهن. ئۇرماسلىق الزىم

 - ئوخشاش مۇئامىله قىلىش يۈزىسىدىن بۇرۇن، قىساس ئېلىش . كىرهككېسىۋهتمهسلىك

سهۋرچان بولۇش ، ئهپۇ قىلىش. يهنى توغرىدۇر. قۇالقلىرىنى تىلىۋېتىش بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر

  . پهزىلهتلىك ياخشى ئىشتۇر

 ﴿يخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ عوابِرِينلصل ر ﴾  

 ،ئىنتىقام ئالماقچى بولساڭالر)  زهخمهت ئۈچۈن-يهتكهن زىيانئۆزۈڭالرغا (ئهگهر ﴿ 

يهنى  (.زهخمهت قانچىلىك بولسا شۇنچىلىك ئىنتىقام ئېلىڭالر-يهتكهن زىيانئۆزۈڭالرغا 
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سهۋر بۇ ) ،يهنى ئىنتىقام ئالماي كهچۈرسهڭالر (.ئهگهر سهۋر قىلساڭالر) ئاشۇرۇۋهتمهڭالر

  )126،نهھل( ﴾ .ياخشىدۇر )ئهلۋهتته(ئۈچۈن ) يهنى كهچۈرگۈچىلهر(قىلغۇچىالر 

 ﴿يندتعالْم بحال ي وا إِنَّ اللَّهدتعال تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو ﴾  

 . تاجاۋۇز قىلماڭالر.ريولىدا جىھاد قىلىڭالهللا سىلهرگه ئۇرۇش ئاچقان ئادهملهرگه قارشى ﴿ 

  )190،بهقهره( ﴾ .ھهقىقهتهن دوست تۇتمايدۇهللا تاجاۋۇز قىلغۇچىالرنى 

 شهرىئهتكه ئهگىشىشنى ئۈستۈن ،يولىدا جىھاد قىلغۇچى ئۆز كۆڭۈل خاھىشىنى توسۇپهللا 

  . تاللىغان كىشىدۇر

  ﴾  الْجنةَ هي الْمأْوىفَإِنَّ*وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى ﴿

 ئۆزىنى نهپسى خاھىشىغا ،قورقىدىغان) سوراققا تارتىلىشتىن(پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئالدىدا ﴿ 

 ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ،چهكلىگهن ئادهمگه كهلسهك) يهنى ھارام قىلىنغان نهرسىلهردىن( بېرىلىشتىن

  )41- 40،نازىئات( ﴾ .جايى جهننهت بولىدۇ

جىھادقا ئۆز خاھىشى بويىچه يول ئالغان ،  خاھىشى بويىچه ئىشلهتكهنئۆزلىچنى ىقئهمما 

ۋه بۇيرۇغانغا  هللا ،ئاۋاز قوشۇپھېسياتىغا ئىنتىقام ئېلىش ، ئادهم ياكى كۆڭلىنى قاندۇرۇش

، ئىشلىتىش الزىم بولغان يهرگه ئىشلهتمهيقىلىچنى چهكلىگهنلهرگه رىئايه قىلمىغان 

ئايالالر ، قىرىالر، ه ئىشلهتكهن ئادهمدىن كىچىك بالىالربولغان يهرلهرگكېرهك ئىشلهتمهسلىك 

ھۆرمىتىنى ساقلىغان كىشىلهر ، بهرگهنكېپىللىك ۋه رهسۇلۇلالھ ئۇنىڭ قېنىغا هللا ۋه باشقا 

 مۆئمىن، نىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىي بولۇپهللانىڭ ۋه هللامانا بۇ ئادهم . ساقلىنىپ قااللمايدۇ

ئۆز خاھىشىغا چوقۇنغۇچى كىشى ، ئازدۇرغۇچى ،مۇجاھىدالرنىڭ يولىغا ئهگهشمىگهن ئازغۇن

بۇ . ئۇنداق كىشىنىڭ ئهمىلىنى جىھاد ۋه مۇجاھىدالرغا نىسبهت بېرىش توغرا ئهمهس. بولىدۇ

ئادهمنىڭ ئۇرۇشى چېكىدىن ئاشقۇچى خاۋارىجالر ۋه باشقا بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچى بۇالڭچىالردىن 

  . بولغان خاھىشپهرهسلهرنىڭ ئۇرۇشىغا ئوخشايدۇ

ئى  :مۇنداق دېدى مىقداد «: تىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى قداد ئىبنى ئهسۋهدمى

مهن بىلهن ئۇرۇشۇپ مىنىڭ بىر ، الدىن بىرسىگه ئۇچرىشىپ قالسامكافىرمهن ، رهسۇلۇلالھ

ئۈچۈن هللا مهن   ئاندىن،مهندىن دهرهخ كهينىگه ئۆتىۋېلىپ پاناھالنسا، قولۇمنى كېسىۋهتسه
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، دېدى-،ئۇنى ئۆلتۈرمه : پهيغهمبهر  ؟ىيىن ئۆلتۈرسهم بوالمدۇكدېگهندىن -،تهسلىم بولدۇم

ئى رهسۇلۇلالھ مىنىڭ قولۇمنى كېسىۋېتىپ بولۇپ شۇ گهپنى دېسه ئۇنى  :ممهن دېدى

ئهگهر ئۇنى ئۆلتۈرسهڭ ، ئۇنى ئۆلتۈرىۋهتمه : پهيغهمبهر . دېدى-؟ئۆلتۈرىۋهتسهم بولمامدۇ

ھاالل قىلىنغان ، يهنى قېنى ساقالنغۇچى، ورنۇڭداسهن ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى ئۇ سېنىڭ ئ

بىرلىككه كهلگهن (».ئىلگىرىكى ئۇنىڭ ئورنىدا بولىسهندېيىشتىن سهن ئۇ سۆزنى . بولىدۇ

  )ھهدىس

، شهرىئهت ئۆز سۆزىنى ئوتتۇرغا قويۇپ ھۆكۈمىنى چىقارغان ۋاقىتتا كۆڭلىنى قاندۇرۇش

  . قئۆز خاھىشىغا ئهگىشىشكه يول يو، ئىنتىقام ئېلىش

﴿ يمأَل ذَابع مهيبصي ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نفُونَ عالخي ينذَرِ الَّذحفَلْي ﴾  

 ،پىتنىگه يولۇقۇشتىن) دۇنيادا چوڭ بىر(پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر ...﴿

  )63،نۇر( ﴾ .قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن) ئاخىرهتته(يا 

 ﴿فُِسهِمي أَنوا فجِدال ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤال ي كبرجاً  فَال ورح
  ﴾ مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً

ئۆز ) يهنى مۇناپىقالر( ئۇالر ،پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى!) ئى مۇھهممهد(﴿ 

 ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ،تاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ قىلمىغۇچه-دىكى دهئارىسى

ھۆكمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى قىلچه غۇم بولسىمۇ يوقالمىغۇچه ۋه ئۇالر پۈتۈنلهي 

  )65،نىسا( ﴾ .بويسۇنمىغۇچه ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ

للۇق مهقسهت ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسهت بهرگهن يوهللا جىھاد : ئۈچىنچى شهرت

  . كېرهكبولىشى 

رۇخسهت بهرمىگهن يولسىز مهقسهت ئۈچۈن بولسا هللا ئهمما جىھاد قىلىشتىكى مهقسهت 

ياكى ھهقىقهت ۋه باتىلدىكى بىر ، پارتىيىنى دهپ، ۋهتهننى دهپ، قىلىپگۇرۇھۋازلىق  :مهسىلهن

زالىمغا ياردهم ، تىلغابا. ياكى بىدئهتچىلهر تهرهپتارىدا بولۇش، رهھبهرنى دهپ ئۇرۇش قىلىش

شۇنىڭغا ئوخشاش باتىل مهقسهتلهر ئۈچۈن ، تاغۇتنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا ياردهم بېرىش، بېرىش

گهرچه ئۇالر ئۆزىده ئىخالس شهرتىنى ، ئۇرۇش قىلىش قاتارلىقالر رهت قىلىنىدىغان بولۇپ
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شقا تهۋه يولىدىكى جىھاد قىلى هللا ،ياخشىلىقنى نىيهت قىلغان بولسىمۇ، ئهمهلىيلهشتۈرۈپ

يولغا قويغاندىن هللا كۆپلىگهن ياخشىلىقنى ئىراده قىلغۇچىالر بولۇپ ئۇالر ياخشىلىقنى . بولمايدۇ

زېمىندا كۆپلىگهن بۇزغۇنچىلىق . باشقا تهرهپتىن ئىزدىگهنلىكى ئۈچۈن ياخشىلىقنى تاپالمايدۇ

  . قىلغۇچىالر بولۇپ ئۆزىنى ياخشى ئىش قىلدۇق دهپ ئويالپ قالىدۇ

 ﴿ينعاًالَّذنونَ صِسنحي مهونَ أَنبسحي مها وينالد اةيي الْحف مهيعلَّ سض  ﴾  

 ئهمما ئۆزلىرى ئوبدان ئىش قىلدۇق ،ئۇالر ھاياتىي دۇنيادا قىلغان ئهمهللىرى يوققا چىققان﴿ 

  )104،كهھف( ﴾ .دهپ ئويلىغان ئادهملهردۇر

 ،ئۇالر قۇرئاننى ئوقۇيدۇ«: نداق دېگهنمۇ پهيغهمبهر خاۋارىجالر توغرىسىدا 

ئۇالر . دىندىن ئوق ياچاقتىن چىقىپ كهتكهندهك چىقىپ كېتىدۇ، كېكىردىكىدىن ئۆتمهيدۇ

ئهگهر مهن ئۇالر بىلهن . بۇتپهرهسلهرنى قويۇپ قويىدۇ. مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ

بىرلىككه ( ».دهك ئۆلتۈرگهن بوالتتىمئۇالرنى ئاد قهۋمىنى ئۆلتۈرگهن، ئۇچرىشالىغان بولسام ئىدىم

  )كهلگهن ھهدىس

ئۇالر خىزمىتىنى ، ئۇالر ئۆزلىرىنى ياخشى ئىش قىلدۇق دهپ ئوياليدۇ، مۇشۇنداق بولىشى

ئهمما ئۇالر دىندىن ئوق ياچاقتىن چىقىپ كهتكهندهك چىقىپ . يولىدىكى جىھاد دهيدۇهللا 

  . كېتىدۇ

 ئۈممىتىم ئىچىده ئىختىالپ ۋه بۆلۈنۈش يېقىندا مىنىڭ«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئۇالر قۇرئان . ناچار ئىش قىلىدۇلېكىن . بىر قهۋملهر بولۇپ ئۇالر گهپنى ياخشى قىلىدۇ، بولىدۇ

. ئوق ياچاقتىن چىقىپ كهتكهندهك دىندىن چىقىپ كېتىدۇ. ئوقۇيدۇ كېكىردىكىدىن ئۆتمهيدۇ

ئۇالرنى . ئۇالر ئهڭ يامان كىشىلهردۇر. ۇئۇالر ئوق قايتىپ كهلمىگهندهك دىنغا قايتىپ كهلمهيد

نىڭ هللائۇالر . ئۇالرنىڭ قولىدا ئۆلتۈرۈلگهن ئادهمگه خۇش مۇبارهك بولسۇن، ئۆلتۈرىۋهتكهن

ئۇالرغا ئۇرۇش قىلغان . ئهمما ئۇ يامان كىشىلهر ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلمايدۇ. كىتابىغا چاقىرىدۇ

  ».ۋىتىشتۇرئۇالرنىڭ بهلگىسى چۈشۈرىتى. يېقىندۇر قا هللائادهم 

ناملىق كىتابىدا ئهبۇ ئۇبهيدهتىبنى ھۇزهيفهدىن  »بىدئهت ۋه ئۇنى چهكلهش« ئىبنى زهھھاك

رىزالىقى هللا : بىر ئادهم ھۈزهيفهتۇل يهمانىنىڭ قىشىغا كېلىپ مۇنداق دېدى«: رىۋايهت قىلىندىكى
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م جهننىتى ئۇرغان بولسا ئۇ ئادهقىلىچ باشقىالرغا ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ، غهزهپلىنىپئۈچۈن 

بۇ ئادهمدىن چۈشۈنۈشلىك  :ھۈزهيفه. دېدى، جهننهتته بولىدۇ :ئهبۇ مۇسا بوالمدۇ؟ دهۋزهخىمۇ؟

 :ئهبۇ مۇسا. دېدى-  ئاندىن ئۇنىڭغا چۈشۈنۈشلىك جاۋاب بهرگىن؟.سوراشنى تهلهپ قىلغىن

، لىنىپغهزهپرىزالىقى ئۈچۈن هللا بىر ئادهم  :ئادهمھېلىقى ، دېۋىدى- دېدىڭ؟نېمه سهن  سبحان اهللا

. دېدى، دېدىم-ئۇرغان بولسا ئۇ ئادهم جهننىتى بوالمدۇ؟قىلىچ باشقىالرغا ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر 

بۇ ئادهمدىن چۈشۈنۈشلىك سوراشنى تهلهپ : ھۈزهيفه .دېدى، جهننىتى بولىدۇ:ئهبۇ مۇسا

قېتىم بۇ سۆزنى ئۈچ  .دېدى-  ئاندىن ئۇنىڭغا چۈشۈنۈشلىك جاۋاب بهرگىن؟.قىلغىن

ئاندىن . دېدى- ،چۈشىنىشلىك بولمىدى :ھۈزهيفه ئهبۇ مۇساغاقېتىمدا ئۈچىنچى . ىتهكرارلىد

ئهگهر بىر ئادهم ئۆزىنىڭ قىلىچى بىلهن يهنه بىر ئادهمنىڭ  !توختا :ئادهمنى چاقىرىپھېلىقى 

توغرىلىق ئۈستىده ئۆلتۈرۈلسه ، ئاندىن قىلىچ ئۇرغۇچى توغرىنى تېپىپ، بېشى ئۈزۈلگىچه چاپسا

هللا مىنىڭ جېنىم ئىلكىده بولغان . ئهگهر توغرىنى تاپالمىسا دهۋزهخته بولىدۇ. لىدۇجهننهتته بو

سهن سورىغان مۇشۇ مهسىلىده خاتالىشىپ نۇرغۇن كىشى دهۋزهخكه كىرىپ  !بىلهن قهسهم

  ».دېدى. كېتىدۇ

  . دېمهكچىبىدئهت ئۈستىده تۇرۇپ قىلىچ كۆتۈرۈۋالغان كىشىلهرنى :ھهسهنۇلبهسرى ئېيتتى

  -لىرىقىسىمجىھادنىڭ 

يهنه بىرسى ، بىرسى قوغدىنىش جىھادى  بۆلىنىدۇ؛قىسىمغايولىدىكى جىھاد ئىككى هللا 

  . ھۇجۇم قىلىش جىھادى

 كافىرمهيلى مۇرتهد بولۇپ كهتكهن ،  بولسۇنكافىرمهيلى ئهسلى - قوغدىنىش جىھادى

شۇ ۋاقىتتا  ،دۈشمهنلهر مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرلىرىگه تاجاۋۇز قىلىپ بېسىۋالسا، كافىر- بولسۇن

دۈشمهن تاجاۋۇز قىلىپ بېسىۋالغان شهھهردىكى مۇسۇلمانالرغا شهھهر ۋه خااليىقالرنى قوغداش 

ئهگهر ئۇالر شهھهرنى قوغداشتىن ئاجىز . بولىدۇۋاجىپ ئۈچۈن دۈشمهنگه قارشى ئۇرۇش قىلىش 

رمۇ پهرز ئهگهر ئۇال. بولىدۇۋاجىپ مۇسۇلمانالرغا يېقىن  تاجاۋۇز قىلىنغان شهھهرگه ،كهلسه

پهرز كۇپايه ،  تاجاۋۇز قىلغان دۈشمهننى چېكىندۈرۈشته،كۇپايىنى ئهمهلىيهتكه چىقىرالمىسا

  . بولىدۇۋاجىپ كىشىلهرگه يېقىندىكى ئهمهلىيهتكه چىققانغا قهدهر 
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كىچىكتۈرۈشنى قوبۇل قىاللمىغانلىقى مۇشۇ ، بولغانلىقىمۇھىم قوغدىنىش جىھادى ناھايىتى 

سهپكه ھازىر بولغانالرنىڭ ھۆكۈمى بولغانلىقى ، رغا جهڭگه كىرگهندىكىجىھاد پهرز بولغانال

شۇنداقال بىرهر . ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بۇ جىھادتىن ئايرىلىپ قىلىشىغا ياكى قېچىشىغا بولمايدۇ

يالغۇز ھالدا ياكى ، ئۇالغلىق، بهلكى دۈشمهنگه جىھاد قىلىش ئۈچۈن پىياده، شهرتمۇ كهتمهيدۇ

ىنىڭ ئىمكانىيىتى يهتكهنچه مۇسۇلمان ھاكىم رۇخسهت جامائهت بىلهن ھهر بىر

مانا بۇ ئهھۋال قوغدىنىش جىھاد . بولىدۇۋاجىپ قىلمىسۇن ئۇرۇشقا چىقىش -قىلسۇن

ئهمىر قوغدىنىش . ئىنتىزامىغا ۋه جىھادنىڭ ئىتائهت قىلىنىدىغان ئهمرى بولۇشقا قارشى كهلمهيدۇ

نگه جىھاد قىلىش ۋه ئۇ دۈشمهننى تاجاۋۇزچى دۈشمهلېكىن ، تېخىمۇ مۇھىم جىھادىدا 

  . چېكىندۈرۈش ئۈچۈن ئهمىرنىڭ بولىشى شهرت قىلىنمايدۇ

 ،دۈشمهن مۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم قىلغان بولسا«: ئىبنى تهيمىيه فهتىۋاسىدا مۇنداق دهيدۇ

ھۇجۇمغا ئۇچرىغانالر ۋه ھۇجۇمغا ئۇچرىمىغان ياردهم بهرگۈچىلهرگىمۇ مۇسۇلمانالرنى قوغداش 

  ».لىدۇبوۋاجىپ 

 ﴿يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلَى قَوإِلَّا ع رصالن كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرصنتاس إِنو ﴾  

 ئۇالرنىڭ دۈشمىنى بىلهن ،ئهگهر دىن ئىشىدا ئۇالر سىلهردىن ياردهم تهلهپ قىلسا﴿ 

  ) 72،ئهنفال( ﴾ .ېرىشىڭالر كېرهك ئۇالرغا ياردهم ب،سىلهرنىڭ ئاراڭالردا كېلىشىم بولمىسىال

مهيلى ئۇ كىشى ئۇرۇشقا تىزىمالنغان  .مۇسۇلمانغا ياردهم بېرىشكه بۇيرىدى پهيغهمبهر 

ئاز ، مېلى بىلهن ئىمكانىيىتى يهتكهنچه-ھهر بىرى جان، بولسۇن ياكى تىزىمالنمىغان بولسۇن

خۇددى . ش ۋاجىپ بولىدۇپىياده ياكى ئۇالغلىق بولسۇن ياردهم بېرى، كۆپ بولسۇن، بولسۇن

چىققۇچى ،  ئۇالرنى ئولتۇرۇۋالغۇچى،دۈشمهن خهندهك كۈنىسى مۇسۇلمانالرنى نىشان قىلغاندا

دۈشمهننى قوغالپ بېرىپ ھۇجۇم قىلىش جىھادىدا جىھادنى تهرك ئېتىشكه ، دهپ ئايرىغان

بهلكى  گهنئۇ جىھادنى تهرك ئېتىشته بىرهر مۇسۇلمانغا رۇخسهت بهرمىهللا ، رۇخسهت بهرگهندهك

  . دىن خهندهك جىھادىدا رۇخسهت سورىغانالرنى ئهيىبلىدى پهيغهمبهر 

  ﴾ يقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي بِعورة إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فراراً﴿ 
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بۇ يهرده تۇرماي ! ئى يهسرىبلىكلهر «: ئهينى ۋاقىتتا ئۇالردىن بىر گۇروھ ئادهم﴿ 

بىزنىڭ ئۆيلىرىمىز ھهقىقهتهن  «:  ئۇالردىن يهنه بىر گۇروھ ئادهم. دېيىشهتتى»!قايتىڭالر

 بۇالرنىڭ ئۆيلىرى ئوچۇقچىلىقتا . دېيىشىپ پهيغهمبهردىن رۇخسهت سورىشاتتى»ئوچۇقچىلىقتا

  )13،ئهھزاب( ﴾ . ئۇالر پهقهت قېچىشنىال ئوياليدۇ،ئهمهس

سۆزى ھۇجۇم دېگهن  »ۇچرىمىغانالرغاھۇجۇمغا ئ«ئىبنى تهيمىيهنىڭ  :مهن شۇنداق دهيمهن

ندىن كىيىن دائىره كېڭىيىپ ائ. جايدىكى مۇسۇلمانالرنى كۆزده تۇتىدۇيېقىن قىلىنغانالرغا 

 پهرز كۇپايه ئهمهلىيهتكه چىققانغا قهدهر شۇالرغا ،دۈشمهننىڭ تاجاۋۇزچىلىقىنى چىكىندۈرۈشته

  . بولىدۇۋاجىپ ئهڭ يېقىن جايدىكى مۇسۇلمانالرغا جىھادقا چىقىش 

 ھۇجۇمغا ئۇچرىغان شهھهردىكى ،جايدىكى مۇسۇلمانالرغايېقىن  ،شۇنداق بولىشى

كىشىلهر يىراقتىكى كىشىلهرگه قارىغاندا يېقىندىكى  .تهدبىقلىنىدۇمۇسۇلمانالرنىڭ ھۆكۈمى 

  . ياردهم بېرىشكه تىزراق قادىر بوالاليدۇ

الر كافىر«: دېگهن ناملىق كىتابىدا مۇنداق »كافې« ئىبنى قۇدامهتىلمهقدىسى

الر بىلهن ئۇرۇش كافىر شۇ شهھهردىكى مۇسۇلمانالرغا ،مۇسۇلمانالرنىڭ شهھىرىنى بېسىۋالسا

ماللىرىنى ساقالش ئۈچۈن ئايرىلىپ قىلىشقا ، ماكانلىرىنى. قىلىشقا چىقىش پهرز ئهيىن بولىدۇ

ىلىپ قىلىشى ئهمىر چىقىشتىن توسقان كىشىدىن باشقا بىرهر كىشىنىڭ ئاير، موھتاج بولغان

سىلهر يېنىك بولغان !) جامائهسىمۆئمىنلهر ئى (﴿  ﴾ انفروا خفَافاً وثقَاالً ﴿.دۇرۇس ئهمهس

ئوڭۇشلۇق ۋه  ،بۇلۇڭالر ئۇالغلىق ، پىياده، قېرى-يهنى مهيلى ياش(ياكى ئېغىر بولغان ھالهتته 

جىھادقا ) ه ئهھۋالداھهممبۇلۇڭالر ئىختىيارى ۋه ئىختىيارسىز  ،بۇلۇڭالرقىيىن شارائىتتا 

چۈنكى شۇ شهھهردىكىلهر جىھاد سېپىگه ھازىر بولغۇچىالرنىڭ قاتارىدا  )41،تهۋبه(﴾  .چىقىڭالر

  ». بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا جىھاد پهرز ئهيىن بولىدۇ

ۋهزىپه بېرىشنى تهلهپ قىلىدىغان شهخسلهرگه  «ئىبنى قۇدامهنىڭ مهن دهيمهنكى؛

سۆزى جىھادنىڭ دېگهن  » ئهمىر چىقىشتىن توسقان كىشىئومۇمىي پىالننىڭ ئىچىدىكى

. مهنپهئهتى ياكى ئهمىر توغرا دهپ قارىغان كۈچلۈك مهنپهئهت سهۋهبىدىن چىقىشتىن توسىدۇ

ئهمما ئهمىر پهقهت ئۆز خاھىشى بويىچىال ياكى مۇسۇلمانالرنى . مانا بۇنداق چهكلهشته گۇناھ يوق
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 ئۇنداق ئهمىرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ئىتائهت ،لساياردهمسىز قالدۇرۇش ئۈچۈن چهكلىگهن بو

 ، مهخلۇققا ئىتائهت قىلىشقا بولمايدۇ،چۈنكى ياراتقۇچىغا ئاسىي بولۇپ تۇرۇپ. قىلغىلى بولمايدۇ

  . ياخشىلىقتا بولىدۇدېگهن ئىتائهت 

سىرتىدىكى چېگرىسىنىڭ مۇسۇلمان مۇجاھىدالر ئىسالمى دۆلهت -ھۇجۇم قىلىش جىھادى

  .  دۈشمهننى قوغالپ بېرىپ قىلىدىغان جىھادتۇردۈشمهن دىيارىغا

مۇشۇ خىل جىھاد ئۈچۈن ئىلىم ئهھلىلىرىنىڭ بهزىسى ئىمام ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ 

  . شهرت قىلدىبېرىشىنى ھاكىمىنىڭ رۇخسهت 

مۇسۇلمانالر ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمامى ۋه ھاكىمىنىڭ رۇخسىتى-توغرىسى شۇكى

ئۇ ھاكىمنىڭ . ى ئاستىدىكى كىشىلهرگه الزىم بولىدۇئىمامىنىڭ ھۆكۈمى ۋه ھۆكۈمرانلىق

ھىمايىسى ۋه ھۆكۈمى ئاستىدا ياشايدىغان ئادهم دۈشمهننى قوغالپ بېرىپ جىھاد قىلىشتا شۇ 

ئهمما ئۇ ھاكىمنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ۋه دۆلىتىنىڭ . بولىدۇۋاجىپ ھاكىمدىن رۇخسهت سورىشى 

ئۇ ئادهم ئۆزى يالغۇز بولغان . ىمىسىمۇ بولىدۇسىرتىدا ياشايدىغان ئادهم ھاكىمدىن رۇخسهت سور

ئهمىر ياكى مۇسۇلمان ھاكىم يوق ۋاقىتتىكى . تهقدىردىمۇ ھۇجۇم قىلىش جىھادى ئۈچۈن ماڭىدۇ

يوق . ئۆزىگه ئهمىر بولىدۇ-شۇ ۋاقىتتا ھهر بىر مۇسۇلمان ئۆز. ئهھۋالمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

  . ئهمىردىن رۇخسهت سورىغىلى بولمايدۇ

 ئهمىر بولغانغا قهدهر ، جىھادى ۋه ھۇجۇم قىلىش جىھادىنى ئهمىر يوق ۋاقىتتاقوغدىنىش

شۇنداق ئىسپاتالندىكى ساھابه ئهبۇ بهسىر ۋه . سۆز توغرا ئهمهس دېگهن ،!كېرهكقىلماسلىق 

لىرىنىڭ كارۋانلىرىنى كافىر قۇرهيش ،ئۇنىڭغا قوشۇلغان مۇسۇلمانالر ئهمىرنىڭ رۇخسىتىسىز

  . رى ھۇجۇم قىالتتىئىزدهپ بېرىپ ئۆزلى

بولغان كېرهك مهدىنه مۇنهۋۋهردىكى مۇسۇلمانالرغا قۇرهيشلهر ئالدىدا رىئايه قىلىش 

ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغان  ئهبۇ بهسىر  ،كېلىشىملىرىگه، ھۇدهيبىيه سۈلھىسىنىڭ شهرت

قىتالردا شۇ ۋا بۇنداق بولىشى ئهبۇ بهسىر . مۇسۇلمانالرغا رىئايه قىلىش شهرت ئهمهس ئىدى

ئهبۇ بهسىر. مهدىنه مۇنهۋۋهرده قۇرۇلغان ئىسالم دۆلىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنىڭ سىرتىدا ياشايتتى
  پهيغهمبهر شۇڭالشقا ، سىرتىدا بولغانچېگرىسىنىڭ نىڭ جىھادى ھهرىكىتى ئىسالمى دۆلهت
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 غان بولسا بۇنىڭ بىلهن باشقا كۆپ كىشىلهرمۇ بول«: ئۇنىڭ ھهرىكىتىنى ئىنكار قىلماي بهلكى

  . دېگهن .»قىزىتاتتىتېخىمۇ جهڭنى 

بۈيۈك مۇجاھىدالرنىڭ ئىمامى تهرىپىدىن مۇشۇ ، مهخلۇقالرنىڭ خوجىسى سۆز مانا بۇ

  . قهھرىماندىن ھهيران قىلىش سۆزىدۇر

 ،نهرسىنىڭتېگىشلىك لىرى مهدىنه مۇنهۋۋهردىكى مۇسۇلمانالر رىئايه قىلىشقا كافىرقۇرهيش 

تىنچ نمايدىغانلىقنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن ھۇدهيبىيه سۈلھىسى تهلهپ قىلغان ئهبۇ بهسىرگه تهدبىقال

  . بىلهن مۇئامىله قىلمىدىكېلىشىمى ئامانلىق -

مىنىڭ ئۈممىتىم ئىچىده تاكى قىيامهتكىچه ھهق ئۈستىده «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )مۇسلىم (.»بولىدۇكىشىلهر گۇرۇھ غهلبه قىلغۇچى بىر ، مۇستهھكهم تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىدىغان

مىنىڭ ئۈممىتىم ئىچىده «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ئهبۇ داۋۇتنىڭ رىۋايىتىده 

،  ئۇالرنى دۈشمهن تۇتقانالر ئۈستىدىن غهلبه قىلىدىغان،مۇستهھكهم تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىدىغان

  .»كىشىلهر بولىدۇگۇرۇھ ئۇالرنىڭ ئاخىرى مهسىيھىد دهججال بىلهن ئۇرۇش قىلىدىغان بىر 

سۆز لۇغهت ۋه شهرىئهتته بىر ياكى بىردىن كۆپرهك دېگهن  )گۇرۇھ( »طائفة« ھهدىستىكى

  . كىشىلهرگه ئىشلىتىلىدۇ

﴿ نيرِمجوا مكَان مهفَةَ بِأَنطَائ ذِّبعن كُمنم فَةطَائ نع فعإِنْ ن ﴾  

يتقىنىڭالردىن كېيىن  سىلهر ئىمان ئې.ئۆزره ئېيتماڭالر) يالغان قهسهم ئىچىپ(سىلهر ﴿ 

تهۋبه راست ( سىلهردىن بىر گۇرۇھنى . بولدۇڭالركافىر) پهيغهمبهرنى مهسخىره قىلىش بىلهن(

يهنى مۇناپىقلىق ( يهنه بىر گۇرۇھنى گۇناھكار بولغانلىقلىرى ،ئهپۇ قىلساق) قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن

  )66،بهتهۋ( ﴾ .ئۈچۈن جازااليمىز) بىلهن گۇناھنى داۋامالشتۇرغانلىقلىرى

مهسخىره قىلغانلىقى ئۈچۈن  )مۇخاشىبنى ئۆمهيىر( ئۇ بىر ئادهم-گۇرۇھئهپۇ قىلىنغان 

سۆزنىڭ بىر دېگهن  »گۇرۇھ «.ئىككى ئادهم دهپمۇ قارىلىدۇ، بىر ئادهم دهپمۇگۇرۇھ ئازابالنغان 

  . ياكى بىردىن كۆپرهك كىشىلهرگه ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى كۆردۇق
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بىلهنمۇ گۇرۇھ تهشكىللهنگهن شهخستىن ىلهن تۆۋىنى بىر ھهدىسنىڭ تېكىستى ب- جىھاد

 جىھادنىڭ توغرا بولىشى ۋه .مۇشۇ ئايهت بىلهن مهسىله ئېنىقالنغاندىن كىيىن. داۋاملىشىدۇ

  .جىھادنى باشالش ئۈچۈن ئىمام ياكى ھاكىمنىڭ بولىشىنى قانداقمۇ شهرت قىلغىلى بولسۇن؟

ۇرۇش قىلىنغاندهك پاسىق ئهمىر بىلهن بولسۇن ئهمىر بىلهن ئ«: دېگهنئىبنى ھهزلى مۇنداق 

الرغا ئۇرۇش كافىركۆپچىلىك بىلهن ۋه جهڭچىلهر بىلهن ، ياكى پاسىق ئهمهس ئهمىر بولسۇن

  .»الرغا ئۇرۇش قىلىدۇكافىر ئىنسان ئۆزى يالغۇز تۇرۇپمۇ ،ئهگهر كۈچى يېتىپ قالسا. قىلىنىدۇ

لىرىنىڭ رۇخسىتىسىز جىھادقا چىقسا ئىگى، قوغدىنىش جىھادىدا ئايال ئېرى :بىر مهسىله

  .بهزى كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا راۋاج تېپىپ قاپتۇدىگهن سۆز  ؛بولىدۇ

پهزىلهت بىلهن گۇۋاھلىق ، مهن ياخشىلىق، ئاجىز سۆز، بۇ قۇرئان ھهدىستىن دهلىلى يوق

بهلكى . بىلمهيمهندېگهنلىكنى ئاۋۋالقى ئۈچ ئهسىردىكى كىشىلهرنىڭ بۇ سۆزنى بېرىلگهن 

گۇرۇھلىرى  ،قهبىلهرىك شمۇ،كۇفرى. ندهك ئۇرۇشىدا يۈز بهرگهندهك دهلىل بۇنىڭ قارشىسىداخه

 ،ئايالالرنىڭ مۇشرىكالرغا ئۇرۇش قىلىپ پهيغهمبهر  ،مهدىنه مۇنهۋۋهرده ئۇرۇش قىلغاندا

بهلكى ئهرلهر بىلهنال بولدى . مهدىنىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇشقا چىقىشنى تهلهپ قىلمىدى

دهپ يالغان ئېيتقان مۇناپىقالر بولغان تهقدىردىمۇ  »نىڭ ئۆيىمىز ئوچۇقچىلىقتابىز«: قىلىپ

ئۇالر مۇشۇ سۆزى بىلهن مهجبۇرىيهتنى ئۆتهشتىن قاچماقچى . رۇخسهت بهرمىدىھېچبىرىگه 

  . ئىدى

  :ئۇالرنىڭ سۆزىنى يالغان دهپ مۇنداق دېدىهللا 

  ﴾  يرِيدونَ إِلَّا فراراًإِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي بِعورة إِنْ ﴿

 »!بۇ يهرده تۇرماي قايتىڭالر! ئى يهسرىبلىكلهر«: ئهينى ۋاقىتتا ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادهم﴿ 

 » بىزنىڭ ئۆيلىرىمىز ھهقىقهتهن ئوچۇقچىلىقتا «:  ئۇالردىن يهنه بىر گۇرۇھ ئادهم.دېيىشهتتى

 ئۇالر .يلىرى ئوچۇقچىلىقتا ئهمهس بۇالرنىڭ ئۆ. پهيغهمبهردىن رۇخسهت سورىشاتتى،دېيىشىپ

  )13،ئهھزاب( ﴾ .پهقهت قېچىشنىال ئوياليدۇ

  . ئايالالر ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ كىچىك بالىلىرى قۇرغاندا خاتىرجهم تۇردى
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بهنى ھارىسنىڭ قۇرغانىدىن مۇستهھكهمراق «: مۇنداق دېدى رافى ئىبنى خهدىير 

بالىالرنى شۇ قۇرغانغا ئورۇنالشتۇرۇپ قويۇپ ئايال ۋه كىچىك  پهيغهمبهر . قۇرغان يوق ئىدى

. سوقۇشتۇرۇڭالرقىلىچ ئهگهر بىر ئادهم سىلهرگه تېگىش قىلماقچى بولسا  :مۇنداق دېدى

 :قۇرغاننىڭ تام تۈۋىده تۇرۇپ. بىر كىشى ئات ئۈستىده كهلدىدېگهن ئايالالرنىڭ قېشىغا نهجدان 

قىلىچلىرىنى ئايالالر . دېدى-،لهرئايالالر مىنىڭ قېشىمغا چۈشۈڭالر ياخشىلىق تاپىسى

.  ساھابىلىرى بۇ ئهھۋالنى كۆرۈپ قۇرغانغا ئالدىراپ كهلدىنىڭپهيغهمبهر . سوقۇشتۇردى

ئاشكارا مهيدانغا ، ئى نهجدان :ئادهمدېگهن بهنى ھارىس قهبىلىسىدىن زهھىير ئىبنى رافىئ 

ئۇنى . ىغا ھۇجۇم قىلدىزهھىير نهجداننىڭ ئېت. ئۇالر ئاشكارا دۇئىلغا چۈشتى. دېدى-،چۈش

بۇ يهرده دۈشمهن ئايالغا لېكىن  ». قېشىغا ئېلىپ باردىنىڭپهيغهمبهر ئۆلتۈرۈپ بېشىنى 

 مهيلى قوغدىنىش جىھادى بولسۇن ياكى ھۇجۇم قىلىش جىھادى بولسۇن .بولۇپ قالسايېقىن 

  . ئايال ئۆزىنى ۋه باشقا مۇسۇلمانالرنى قوغداش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس بولىدۇ

ئۇممۇ سۇلهيىم ھۈنهيىن كۈنى يېنىدا بىر : ئهنهس ئىبنى مالىكتىن رىۋايهت قىلىندىكى

 -،ئۇممۇ سۈلهيىمده خهنجهر بار ئىكهن، ئى رهسۇلۇلالھ :ئهبۇ تهلھه كۆرۈپ. خهنجهر ئېلىۋالدى

، بۇنى ئېلىۋالدىم :ئۇ ئايال. دېدى،-قىلىسىزنېمه خهنجهرنى  :ئۇ ئايالغا پهيغهمبهر  .دېۋىدى

كۈلۈپ  پهيغهمبهر . دېدى-،ۇشرىكالردىن بىرهرسى يېقىنالشسا قارنىنى يېرىۋىتىمهنم

بىرخىل دېگهندهك مۇشۇ ھهدىس ئۇقتۇرغاندهك ئايالالرنىڭ ئۇرۇشقا چىقىشى دۇرۇس  .كهتتى

قوغدىنىش جىھاد ھالىتىده ئېرى ۋه ئىگىلىرىنىڭ رۇخسىتىسىز جىھادقا ، مهنىنى ئۇقتۇرسا

بۇنىڭ دهلىلى . ۆز دهلىلگه ئاساسالنمىغان باشقىچه بىر خىل سۆزدۇرسۋاجىپ دېگهن چىقىشى 

  . يوق

  ھۇجۇم قىلىش جىھادى بىلهن قوغدىنىش جىھادى ئارىسىنى ئايرىش :شۈبھه

بهزى دهۋهتچى ۋه زىيالىيالر ئارىسىدا ھۇجۇم قىلىش جىھادى بىلهن قوغدىنىش جىھادى 

كى جىھادنىڭ شهرتلىرى ھهققىده ۋه ھۇجۇم ئورۇنلىرىنى بهلگىلهش ۋه ئۇ ئىك، ئارىسىنى ئايرىش

، سۇرىيه، مىسىر، شۇنىڭدهك. قىلىش جىھادى ھاكىمنىڭ رۇخسىتىنى سوراشقا موھتاج بولىدۇ

سۇمالىدىكى جىھادقا ، ئافغانىستان، پهلهستىن، سهئۇدىدىكى مۇسۇلماننىڭ ئىراق، كهشمىر
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ئۇ ،  ئهمهسچۈنكى ئۇ شهھهرلهر بۇ كىشىنىڭ شهھىرى، قاتنىشىشى دۇرۇس ئهمهس

 ئۇ شۇ ،ھۇجۇم قىلىش جىھادى بولۇپنىسبهتهن شهھهرلهردىكى جىھاد مهزكۇر كىشىگه 

سۆزلهر ناھايىتى قاتتىق ئىختىالپ دېگهن . بولىدۇموھتاج شهھهرنىڭ ھاكىمىنىڭ رۇخسىتىگه 

  . قوزغىلىدۇ

  بىز بۇ شۈبھىلهرگه بىر قانچه تهرهپتىن جاۋاب بىرىمىز؛

 دۈشمهننىڭ تاجاۋۇز كافىر تهكشۈرگهنده بارلىق ئۈممهتكه ئىنچىكىلىك بىلهن :بىرىنچى

ۋه شهھهرلهردىكى مۇسۇلمانالرغا تاجاۋۇز رايون دۈشمهنلهر ئهشۇ رايونالردا بهزى ، قىلغانلىقىنى

 ئۈممهت قوغدىنىش جىھاد ،شۇنىڭغا ئهگىشىپ. قىلىشتا بىرلهشكهنلىكىنى ئۇچرىتىمىز

تاجاۋۇزچى دۈشمهننى مۇسۇلمانالر شهھىرىدىن مۇرتهد ، كافىرباسقۇچلىرىنىڭ ئاخىرلىشىپ 

قوغدىنىش ،  پۈتۈن شهھهردىكى جىھاد ھۇجۇم قىلىش جىھادى ئهمهس،قوغلىۋهتكهنگه قهدهر

  . جىھادى ئىچىگه كىرىپ كېتىدۇ

. ئهنه شۇ ۋاقىتتا ھۇجۇم قىلىش جىھادى ۋه ئۇنىڭ شهرتلىرى ھهققىده سۆز ئاچساق بولىدۇ

توغرىسىدا ھۇجۇم قىلىش جىھادى ، نى ئاخىرالشتۇرماي تۇرۇپئهمما قوغدىنىش جىھاد باسقۇچى

ۋاقىتنى زايه قىلىۋهتكهنلىك دهپ ، پايدىسىز، سۆز ئېچىپ ئۇزۇن گهپ قىلىش بۇ بىھۇدىلىك

  . قارىلىدۇ

سۆزدىن مۇشۇ زاماندىكى تاغۇت دېگهن ئهگهر ھاكىمدىن رۇخسهت سوراش  :ئىككىنچى

، ىھاد قىلىشتا رۇخسهت سوراش ئۇياقتا تۇرسۇن دۈشمهن بىلهن ج،ھاكىمالر كۆزده تۇتۇلسا

 نىڭدۈشمهنلهر، ئۇالرمۇ دۈشمهن. بولىدۇۋاجىپ بىلهن جىھاد قىلىش دېگهنلهر شۇنداق 

قانداقمۇ جىھاد قىلىشتا دۈشمهن ۋه ئۇنىڭ  .دۇرشايكىلىرى، ياردهمچىلىرى، قولچوماقچىلىرى

   .ىبۇ ئهقىل ۋه نهقىلگه قارش شايكىلىرىدىن رۇخسهت سورالسۇن؟

جۇدالىق ئورنىتىلىدىغان - دوستلۇق ۋه ئادا،نى قويۇپهللامۇشۇ ئۈممهتنىڭ  :ئۈچىنچى

پاكىت هللا . پاسىلالر مۇسۇلمانالر ئارىسىنى بۆلۈۋهتكهن- چېگراشهھهرلىرى ئارىسدىكى ياسالما 

 ئىشالر بىرىنچىدىن؛دېگهندهك ۋهتهنپهرۋهرلىك ، گۇرۇھۋازلىق، چۈشۈرمىگهن جاھىلىيهتلهرچه

ئىچكىرى دۈشمهننىڭ ، فرى ھۆكۈمىده خىيانهت ۋه شايكىلىقتا گهۋدىلهنگهنتاغۇت ۋه كۇ
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. مىكرىدىندۇر-ھهمكارلىقى بىلهن بولغان سىرتقى دۈشمهننىڭ ياسالمىچىلىقى ۋه ھىيله

ئىسالم بۇنداق ياسالما چىگرىالرنى  :ئىككىنچىدىن. پاسىللىرى بۇزۇق-چېگرادۈشمهننىڭ 

ۋه رايون . جۇدادۇر-ه ئۇنىڭ تهسىرىدىن بىر پۈتۈن ئاداۋچېگراالردىن ئۇ . ئېتىراپ قىلمايدۇ

.  ئىسالم ئۈممهتنى مۇستهھكهم بىناغا ئوخشاش قىلدى،دۆلهتلىرى ئوخشىمىسىمۇ

الر پىرىنسىپئىسالمى قىممهت قاراش ۋه ، ئۇ ئۈممهتنى ئهقىده. بهزىسىنى چىڭىتىدۇ-بهزىسى

 ھهممىگه تاجاۋۇز قىلىش بىلهن ،ئۇ ئۈممهتنىڭ بىر قىسمىغا تاجاۋۇز قىلىش. بىرلهشتۈرىدۇ

بىئاراملىقتا ، بىر ئهزا ئاغرىپ قالسا ئۇيقۇسىزلىق. لهر بىر تهنگه ئوخشايدۇمۆئمىن. ئوخشاش

  . قالغان ئهزاالمۇ شۇنىڭغا ئهگىشىدۇ

. ئارا قېنىغا كامالهتلىك قىالاليدۇ-مۇسۇلمانالر ئۆز«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئاددىي كىشىلهرمۇ پاناھلىق . ۋهدىسىنى ئۆتكۈزهلهيدۇ-دهئۇالرنىڭ تۆۋهن كىشىلىرىمۇ ئهھ

تىز ، ئۇالرنىڭ كۈچلۈكى ئاجىزلىرىغا، ئۇالر باشقىالر ئالدىدا بىر قولغا ئوخشاش. بىرهلهيدۇ

نىڭ بهدىلىگه كافىر مۆئمىن، قىالاليدىغانلىرى ئولتۇرۇپ قالغۇچىالرغا ياردهم بىرىدۇھهرىكهت 

  )ئهبۇ داۋۇد(.»ر ئهھده بار ۋاقىتتا ئۆلتۈرهلمهيدۇۋه ئهھدىلهشكهنله. ئۆلتۈرهلمهيدۇ

ھۆرمىتى ، مۇسۇلمان ئىنسانغا ئابرۇيى تۆكۈلىدىغان«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

بولىدىغان ئورۇندا موھتاج ياردهمگه  هللا ،ياردهم بهرمىگهن ئادهمنىئورۇندا دهپسهنده قىلىنىدىغان 

ئورۇندا ھۆرمىتى دهپسهنده قىلىنىدىغان ، دىغانمۇسۇلماننىڭ ئابرۇيى تۆكۈلى. ياردهمسىز قويىدۇ

  )ئهبۇ داۋۇد(.»ئۇ كىشىگه ياردهمنى ياخشى كۆرۈدىغان ئورۇندا ياردهم بىرىدۇ هللا ،ياردهم بهرسه

 جهسهتنىڭ ،لهرگه سېلىشتۇرغاندامۆئمىن باشقا مۆئمىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

 مۆئمىن ،ئوخشاشدهردلهنگهنگه الرغا باش بهدهنگه يهتكهن ئاغرىق. باشتىكى ئورنىغا ئوخشاش

  . »دهردلىنىدۇگه يهتكهن مۇسىبهتكه مۆئمىنباشقا 

، دوستلىشىشتابىرگه كۆيۈنۈش -لهرنى بىرمۆئمىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

 قالغان ،ئۇنىڭدىن بىر ئهزا ئاغرىپ قالسا، سهنىكۆرقىلىشىشتا بىر تهنگه ئوخشاش ھېسداشلىق 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( .»ۋه قىزىشتا ئۇ ئهزاغا ئهگىشىدۇ، شئهزاالر ئۇيقۇسىز قىلى
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 ئۇنىڭ بېشى ئاغرىسا .لهر بىر ئادهمگه ئوخشاشمۆئمىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )مۇسلىم(.»ھهممه يېرى ئاغرىيدۇ

، شهھهرلىرى ئوخشىمىسىمۇ، ۋهتهن، رهڭگى، تىلى، لهرنىڭ دۆلهت تهۋهلىكىمۆئمىنباشقا 

لهر بىر ئادهمگه ئوخشاش مۆئمىن« ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان تېكىستلهر كۆپبىر ئادهمدهك 

  .»ئۇنىڭ بېشى ئاغرىسا ھهممه يېرى ئاغرىيدۇ

نېمه دېگهن بۇ . ئهمهل قىلىشى زۆرۈر، مۇسۇلماننىڭ مۇشۇ كۆرسهتمىلهرگه رازى بولۇپ

ىمالرنىڭ ۋه خىيانهتچى ھاك،  ھاكىملىرىنىڭكافىر ، ئهمما تاغۇت!.ھه-كۆرسهتمىلهربۈيۈك 

بولغان تهشۋىقاتچىالرنىڭ كۆرسهتمىلىرى شهيخلىرىدىن ئۇالرنىڭ زىيالىي دهۋهتچى ۋه ئوردا 

ئىراقتا يۈز بهرگهن ئهھۋال ئىراققا «: ئۇ تهشۋىقاتچىالر مۇنداق دهيدۇ. نېمىدېگهن ناچار كۆرسهتمه

ردىكى چىچىنيهده يۈز بهرگهن ئهھۋال شۇ يه، سومالى، ئافغانىستان، پهلهستىن، خاس

بۇ ۋهتهن . باشقا ۋهتهندىكىلهرنىڭ ئىشغا ئارىلىشىشىمىز اليىق ئهمهس. مۇسۇلمانالرغا خاس

كۆڭۈل بۆلىدىغان چېگرىسىغىال شهھهر ، دوستلۇقىغا ئهمهل قىلىش ۋه ھهربىر ئىنسان ئۆز ۋهتهن

باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلهت ئىشىغا . ۋهتهن ئايرىمىچىلىقى مۇشۇنى تهلهپ قىلىدۇ

  .»كېرهكماسلىق ئارىالش

فرانسىيىلىك ۋه باشقا قايدىن كهلگهن ھىجابالنغان مۇسۇلمان ئايالالرغا قارشى ئۆزىنىڭ 

) بۇالر تاغۇتنىڭ موللىلىرى( تارتىپشهيخلىرىدىن ئهزھهر . زالىم ئاساسى قانۇنىنى يولغا قويدى

، ىمىز يوقبىزنىڭ ئارىلىشىش ھوقۇق، فىرانسىيىگىال خاس، ئىچكىرى ئىشدېگهن بۇ  :ھهممىسى

 ».تهلهپ قىلىدۇئارىالشماسلىقنى ھازىرقى ۋهتهن ئېتىقادى باشقا دۆلهتتىكىلهرنىڭ ئىشىغا 

  . دېيىشتى

جۇدالىق ئېتىقادىنى - ئىسالمدىكى دوستلۇق، ئۇالر بۇ سۆزى بىلهن ئىسالم قېرىنداشلىقى

  . يوق قىلىۋهتتى
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  -جىھادنىڭ ھۆكۈمى

مۇسۇلمانالرنىڭ دۆلىتىگه ، اجاۋۇزچى دۈشمهنت. جىھاد ئۈچ ئورۇندا پهرز ئهيىن بولىدۇ

ئىمام ياكى مۇسۇلمان ھاكىم مۇسۇلمانالرنى جىھادقا چىقىشقا سهپهرۋهر ، بېسىپ كىرگهن ۋاقىتتا

  . قىلسا شۇ ۋاقىتتا جىھاد پهرز ئهيىن بولىدۇ

اللَّه اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ يا أَيها الَّذين آمنوا ما لَكُم إِذَا قيلَ لَكُم انفروا في سبِيلِ  ﴿
  ﴾ أَرضيتم بِالْحياة الدنيا من الْآخرة فَما متاع الْحياة الدنيا في الْآخرة إِلَّا قَليلٌ

 نېمىشقا ،يولىدا جىھاد قىلىشقا چىقىڭالر دېيىلسههللا سىلهرگه ! مۆئمىنلهر ئى ﴿ 

بىلهن تېگىشىشكه ) بهخت ( دۇنيا ھاياتنى ئاخىرهتتىكى ؟ر كهلمهيدۇيۇرتۇڭالردىن ئايرىلغىڭال

بىلهن نېمهتلىرى  ئاخىرهتنىڭ ، دۇنيا ھاياتىدىن بهھرىمهن بولۇش؟رازى بولدۇڭالرمۇ

  )38،تهۋبه( ﴾ .سېلىشتۇرغاندا ئهرزىمهس نهرسىدۇر

رلىككه بى (».جىھادقا سهپهرۋهر قىلىنساڭالر چىقىڭالر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )كهلگهن ھهدىس

شۇنىڭدهك ئىككى قوشۇن ياكى جامائهت ئۇرۇشۇش ئۈچۈن ئۇچراشقان ۋاقىتتا جىھادتا 

  . مۇستهھكهم تۇرۇش ئۈچۈن سهپته ھازىر بولغان كىشىگه پهرز ئهيىن بولىدۇ

ھاالك يهتته ، جهڭدىن قېچىشنى ئىسالم، جهڭدىن قېچىش مۇشۇ ئورۇندا چوڭ گۇناھتۇر

  . رىدىن دهپ سانىدىقىلغۇچىالرنىڭ قاتا

شۇنىڭ قاتارىدىن ، قىلغۇچىدىن يىراق تۇرۇڭالرھاالك يهتته «: ھهدىسته مۇنداق دېيىلدى

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(».جهڭ كۈنى ئارقىسىنى قىلىپ قېچىش

﴿ الْأَد ملُّوهوفاً فَال تحوا زكَفَر ينالَّذ ميتوا إِذَا لَقنآم ينا الَّذها أَييارب . ذئموي لِّهِموي نمو 
ريصالْم بِئْسو منهج اهأْومو اللَّه نبٍ مضاَء بِغب فَقَد ئَةزاً إِلَى فيحتم الٍ أَوتقفاً لرحتإِلَّا م هربد ﴾  

ارقاڭالرنى الرنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچ كهلگهن چېغىڭالردا ئۇالرغا ئكافىر! مۆئمىنلهر ئى ﴿ 

 مۇسۇلمانالر ،ئۈچۈن) ياردهم تىلهش(كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى  .)يهنى قاچماڭالر (.قىلماڭالر

جامائهسىگه قوشۇلۇش مهقسىتىده بىر تهرهپكه يۆتكىلىش قىلماستىن بهلكى دۈشمهنگه ئارقىسىنى 
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ايى دهۋزهخ  ئۇنىڭ ج.نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇهللائۇ ھهقىقهتهن ) يهنى قاچىدىكهن (،قىلىدىكهن

  )16-15،ئهنفال( ﴾ !دهۋزهخ نېمىدېگهن يامان جاي. بولىدۇ

 بىر بۆلۈك ،جىھادنىڭ ھۆكۈمى پهرز كۇپايه بولۇپ، مانا مۇشۇ ئۈچ ئورۇندىن باشقا

  . مۇسۇلمانالر قىلسا باشقىالردىن ساقىت بولىدۇ

 ﴿ نم فَرال نوا كَافَّةً فَلَورفنيونَ لنمؤا كَانَ الْممينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةركُلِّ ف
  ﴾ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ

ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى  (.ھهممىسىنىڭ جىھادقا چىقىشى اليىق ئهمهسمۆئمىنلهرنىڭ ﴿ 

 ،ر جامائهدىن يهنه بىر تۈركۈمى دىنى ئالىم بولۇپئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھهربى) .جىھادقا چىقتى

دىن قورقۇشى ئۈچۈن ئۇالرنى هللا قهۋمىنىڭ ،ئۇالر قهۋمنىڭ قېشىغا قايتقاندىن كېيىن

  )122،تهۋبه( ﴾ ؟چىقمىدى) جىھاد قىلىشقا(ئاگاھالندۇرۇش مهقسىتىده نېمىشقا 

  -جىھادنىڭ مهيدانلىرى

 مهيدانى ۋه جهڭ سهۋهبلىرى تولۇق ئۇرۇش، يولىدىكى جىھادنىڭ مهيدانلىرى جهڭهللا 

ئىشلىتىش ۋه قىلىچ ئامانلىق ساھهلىرى -تىنچ ۋه ، كېلىشىم ، ئهمما ئىمان. بولغان ئورۇندۇر

جهڭ ۋه ئۇرۇش ، دېمهك. ئامانلىق ساھهلىرىدۇر- تىنچ ئۇرۇش قىلىش دۇرۇس بولمايدىغان 

مانلىق ساھهلىرىنىڭمۇ ھۆكۈم ۋه ئاكېلىشىم ساھهلىرىنىڭ ھۆكۈم ۋه شهرئى تېكىستلىرى بولغاندهك 

  . ۋه شهرئى تېكىستلىرى بار

ئامانلىق -تىنچۋه كېلىشىم ھۆكۈملىرىنى ، تېكىستجهڭ ۋه ئۇرۇش ساھهلىرىنىڭ شهرئى 

ئامانلىق -تىنچۋه كېلىشىم . ھېسابلىنىدۇزوراۋانلىق ۋه نادانلىق ، زۇلۇمتهتبىقالش ساھهلىرىگه 

، بۇمۇ ھهم زۇلۇمتهتبىقالش ۋه ئۇرۇش ساھهلىرىگه جهڭ تېكىستلىرىنى ساھهلىرىنىڭ ھۆكۈم ۋه 

  . زوراۋانلىق دهپ سانىلىپ ئاقىۋهتته سۇسلۇققا ئاپىرىپ قويىدۇ

ھۆكۈملهرنىڭ يۇقىرىقى  ،بىر بۆلۈك كىشىلهر نادانلىقى ياكى شهخسى بىر غهرهز تۈپهيلىدىن

هللا . هپ قارايدۇبهزى ھۆكۈملهرنى بىكار قىلىنىپ كهتكهن د. ئارىسىنى قارشىالشتۇرۇپ قويىدۇ

ۋه كېلىشىم  ھهم توغرىغا ئۇچراشتۇرغان كىشى جهڭ ۋه ئۇرۇش ساھهلىرىنىڭ تېكىستلىرىنى

  . ئامانلىق ساھهلىرىنىمۇ ياخشى ئايرىيااليدۇ- تىنچ
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مۇسۇلمانالنىڭ شهھهر ۋه كىشىلهرنى بىرلهشتۈرهلهيدىغان مۇسۇلمانالرغا باشقا دۆلهتلهر 

كېلىشىم ۋه تىنچلىك ، جهڭ ۋه ئۇرۇش مهيدانلىرىنىئارىسىدىن كېلىشىملهر بىلهن تۈزگهن 

ساھهلىرىنى بهلگىلهپ بېرىدىغان مۇسۇلمان ئىمام رهئىس بولىدىغان ئىسالمى دۆلىتى يوق 

ساھهلىرىنى ئايرىشتا كېلىشىم ۋه تىنچلىق ، جهڭ ۋه ئۇرۇش مهيدانلىرىنى. بولىۋېدى

، مهنپهئهت، رېئاللىق. ر بولىۋالدىھهربىر مۇسۇلمان ئۆزىگه ئهمى. قااليمىقانچىلىق يۈز بهردى

 دۈشمهننى ئۆز ،جهريانىدا ھاكىم ياكى ئىتائهت قىلىنىدىغان ئهمىر قېشىغا بارماستىنھهرىكهت 

بىز ، ئۈممهت ئىلگىرى كۆرۈپ باقمىغان مۇشۇ قىيىن شارائىتتا. ئالدىغا ئايرىيدىغان بولۇپ قالدى

ن مۇشۇ مهسىلىنى ئېنىق بهلگىلهشكه بىرىگه ئارىلىشىپ كهتكه-  بىر،ئىختىالپ قوزغايدىغان

  . تېرىشىمىز

ئۇرۇش مهيدانلىرىنى ھهربىر ، جهڭ، بىز ئىسالم شهرىئهت نهزهرىيىسىدىن جىھاد

، كېلىشىمىسبهتهن ن- قانداق كىشى بولسۇن، مهيلى ئۇ مۇسۇلمان قهيهرده ياشىسۇن- مۇسۇلمانغا

  . ئامانلىق مهيدانلىرىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بىرىمىز-تىنچ 

 كافىر بولسۇن ياكى مۇرتهد كافىرمهيلى ئهسلى -كافىرقايسى ئىسالم شهھىرىگه  :نچىبىرى

جهڭ ۋه نىسبهتهن  ئهنه شۇ ھهربىر مۇسۇلمانغا ،دۈشمهن باستۇرۇپ كىرگهن بولسا- بولسۇن

الرغا مۇئامىله قىلغاندهك كافىربۇ شهھهر ئاھالىسىنىڭ ھهممىسىگه جهڭچى . جىھاد مهيدانىدۇر

  .  بولمايدۇمۇئامىله قىلغىلى

 -ئۇ دۆلهتكه. ئىسالمى بولمىغان ھهممه دۆلهت جهڭ قىلىنىدىغان دۆلهتتۇر: ئىككىنچى

جهڭ قىلغۇچى -سۈلھى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، كېلىشىمجهڭ قىلىنىدىغان دۆلهت ئارىسىدىكى 

  . الرغا يۈرگۈزۈلگهن ھۆكۈم يۈگۈزۈلىدۇكافىر

ئوخشاش دهرىجىده پۇقرا ، را قىلىدىغانئىجكېلىشىملهرنى ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ مۇشۇ 

  . ۋه خهلق ئۇنىڭغا ئېسىلىدىغان دۆلىتى تېپىلمايدۇ

بالىالرغا ۋه شۇ شهھهردىكى جهڭ ۋه ئۇرۇشقا ئاالقىسى يوق - ئايال، مانا بۇ سۆز قېرىالرغا

نى نىشان كافىرجهڭچى ، الرغا مۇئامىله قىلغاندهك مۇئامىله قىلىشنىكافىركىشىلهرگه جهڭچى 

  . ئىسالم شهرىئىتى بۇنداق قىلمىشتىن چهكلىدى. ندهك نىشان قىلىشنى نهزهرده تۇتمايدۇقىلغا
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ئىسالمنى قوبۇل قىلمىغان ھهرقانداق بىر ، جهڭ قىلىنىدىغان دۆلهتكه تهۋه بولغان: ئۈچىنچى

  .شهخىس ياكى كوللىكتىپ

دىغان ۋه ئۇالرغا خاس بولغان ئېتىبارغا ئېلىنىكېلىشىم مۇسۇلمانالرنىڭ شهھىرىگه 

شۇ پاسپورت ، كىشىلهر تونۇيدىغان پاسپورتدېگهن ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان ئامانلىق  -ئامانلىق

بېرىلگهن ئۈچۈن شهخس مانا بۇ پاسپورت . بولغاندا دۆلهتلهرگه كېرىشكه رۇخسهت بېرىلىدۇ

 ئۇالر ئۇزۇن ،شۇنداق كىرسه. بىلهن كىرهلهيدۇ-ئورنىدا بولىدۇكېلىشىمنىڭ ، ئامانلىقنىڭ

الرنىڭ كافىرجهڭچى . ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلىش دۇرۇس بولمايدۇ. ۇرسىمۇ ئامانلىققا ئېرىشهلهيدۇت

ئامانلىق -تىنچئېكسكۇرسىيه قىلىنىدىغان شهھهر نىسبهتهن ئۇالرغا . ھۆكۈمى ئىجرا قىلىنمايدۇ

  . ھېسابلىنىدۇشهھىرى كېلىشىم 

ى ئاتهشپهرهسلهردىن ئىبارهت ئاز ناسارا ياك، مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا ياشاۋاتقان يهھۇدىي

ئامانلىققا - تىنچئۇالر . مۇئامىله قىلىشقا بولىدۇ، سېتىق- سانلىق كىشىلهر بىلهن سودا

ئۇالر ئۆزى بىلهن بىرگه ياشىغان مۇسۇلمانالر بىلهن ئىجتىمائىي كېلىشىمىده . ئېرىشكۈچىلهردۇر

الرغا كافىر بۇزمىسا جهڭچى شهرتلىرىنى،  ئۇالرغا تاجاۋۇز قىلىش ياكى ئۇالر ئهھده،بولۇپ

الرغا مۇئامىله كافىرئۇالر ئهھدىنى بۇزسا جهڭچى . قىلغاندهك مۇئامىله قىلىش دۇرۇس بولمايدۇ

، يهھۇدىي، شۇ ۋاقىتتا ئهيىبلىنىدىغىنى مۇسۇلمانالر ئهمهس. قىلىنىدۇقىلغاندهك مۇئامىله 

  . ناساراالر بولىدۇ

 ،كى جامائهت جهڭ قىلىنىدىغان شهھهرگهمۇسۇلمانالردىن قايسىبىر شهخس يا: تۆتىنچى

ۋه جامائهتكه شهخس ئامانلىق بىلهن كىرسه مۇشۇ ، كېلىشىمشۇ شهھهرگه خاس بولغان 

مۇسۇلمانالرنىڭ . ئامانلىق دىيارى دهپ قارىلىدۇ-تىنچ، كېلىشىم- شۇ شهھهر ئهھده ،نىسبهتهن

الرنىڭ كافىرھهرگه جهڭچى ئاشۇ شهھهرنىڭ ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىغا تاجاۋۇز قىلىشى ياكى ئۇ شه

چۈنكى شۇ مۇسۇلمانالر بىلهن ئهنه . شهھىرىگه قىلىنىدىغان ھۆكۈملهرنى قىلىش توغرا بولمايدۇ

كېلىشىم دۆلهتلهرنىڭ ئارىسىدا ئۇالرنى شۇنداق قىلىشتىن چهكلهيدىغان ئاالھىده ، شۇ شهھهر

لهتته ياشاشقا رازى بولغان  شۇنىڭدهك ئىسالمى بولمىغان جهڭ قىلىنىدىغان دۆ،بولغانلىقى ئۈچۈن

 شۇ ،ئورناتقان بولساكېلىشىم ئاز سانلىق مۇسۇلمانالر مۇشۇ دۆلهت بىلهن ئاالھىده ئىجتىمائىي 
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شۇنىڭدهك ئۇالر ياشاۋاتقان دۆلهت . كۆرىدۇمهجبۇرىيهتكه قاراپ ئىش - ھوقۇقكېلىشىمدىكى 

. ھېسابلىنىدۇيارى ئامانلىق دى - تىنچياكى كېلىشىم ئۇالرغا نىسبهتهن جهمئىيهت ياكى 

الرغا ئوخشاش ھۆكۈم كافىرمۇسۇلمانالر مۇشۇ دۆلهتته ئالدامچىلىق قىلىش ياكى ئۇالرغا جهڭچى 

   1.تۈزگهن مۇسۇلمانالرغىال خاس ھۆكۈمكېلىشىم مانا بۇ دۆلهت بىلهن . چىقىرىش توغرا بولمايدۇ

دۆلهت بىلهن قايسىبىر ئىسالمى ئىمارهت ۋه ئىسالمى دۆلهت دۈشمهنلهشكهن : بهشىنچى

، ئىمارهت ۋه ئۇنىڭ ھىمايىسىده، شۇ دۆلهتكېلىشىم -  سۈلھى،تۈزگهن بولساكېلىشىم ، سۈلھى

باشقا شهھهردىكى مۇسۇلمانالر ئۇنىڭ ئىچىگه . ھۆكۈمرانلىقىدا ياشىغان پۇقراالرغىال تهدبىقلىنىدۇ

ن مۇئهييهن ئهگهر مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي خهلىپىسى باشقا دۈشمهن دۆلهت بىله. كىرمهيدۇ

 - تىنچيهنه بىر تهرهپنىڭ كېلىدىغان ئهگىشىپ كېلىشىمگه سۈلھى ۋه ، سۈلھى تۈزگهن بولسا

  . ئامانلىقى شۇ خهلىپىگه ئهگىشىدىغان ۋىاليهت ۋه شهھهردىكىلهرنىڭ ھهممىسىگه تهدبىقلىنىدۇ

مهيلى ئۇ - نىسبهتهنمۇشۇ تهپسىالت بىلهن ئىسالم نهزهرىيىسىدىن ھهربىر مۇسۇلمانغا 

، مهيلى يالغۇز ياكى ئىسالمى ئىمارهت، ياكى قانداق بولسۇن، ۇسۇلمان قهيهرده ياشىسۇنم

ئامانلىق مهيدانى - تىنچ، كېلىشىمئۇرۇش ۋه ، جهڭ- دائىرىسىدىكى ئادهم بولسۇنجهمئىيهت 

  . ئېنىقلىنىدۇ

بولغان جهڭچى دۈشمهننى كېرهك يولىدىكى مۇجاھىد ئۆزىنىڭ جىھادىدا جهڭ قىلىش هللا 

ئۇرۇش ،  ئۇنىڭ جىھادى ئۈچۈن جهڭ،بولغاندهككېرهك شۇنىڭغىال ئوق ئېتىش ، ئىزدهپ

ھهر بىرىگه ، ئامانلىق ساھهلىرىدىن ئايرىپ-تىنچ، كېلىشىم ئۇنى ،مهيدانلىرىنى ئىزدهپ

 سۇسلۇق قىلماستىن شۇ مهيدانىدىكى ئۆز ھهققىنى بېرىش الزىم ،چېكىدىن ئاشۇرىۋهتمهستىن

 ئۇ ، ئارىالشتۇرۇۋېتىپ ھۆكۈمده ئوخشاش دهپ قاراپ قالسائهمما ئىككى مهيداننى. بولىدۇ

  . زۇلۇمغا چۈشۈپ قالىدۇ، ھهقتىن يىراقلىشىپ

  

  

                                                
كىلىشىمى دهپ قاراش پهقهت -كافىر دۆلهتلهرگه پاسپورت بىلهن كىرگهن مۇسۇلمان ئۈچۈن پاسپورت ۋه ۋىزىنى ئهھده( 1

 )ت-مۇئهللىپنىڭ شهخسى قارىشىغىال ۋهكىللىك قىلىدۇ
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  -ئهسكهرتىش

مهنپهئهت ۋه ، بولغان ئىشالرغا ئوخشىمايدۇۋاجىپ ، جىھادتا دۇرۇس بولغان ئىشالر

 .ېرهككمۇشۇ ئىشنى قىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان ئاقىۋهتلهرگه قاراش ، بۇزۇقچىلىقالرغا

ئهگهر زىيىنى ۋاقىتلىق بولسىمۇ ، مهنپهئهت زىياندىن يۇقىرى بولسا مهنپهئهتلىك ئىشنى قىلىمىز

يۇقىرى مهنپهئهت روياپقا چىققانغا قهدهر . مهنپهئهتتىن يۇقىرى بولسا بىز ئۇ ئىشتىن توختايمىز

كىرگهن ۋاقىتتا جهڭ مهيدانىغا ، بىر مهنادا بولۇپمۇھىم ئۇ ناھايىتى . ئۇ ئىشنى كىچىكتۈرىمىز

  . كېرهك تۇرۇش ھوشيار 

. كىتابتا تهپسىلىي بايان قىلدۇقدېگهن  »جىھاد ۋه شهرئى سىياسهت« بۇ مهزمۇنالرنى بىز

  . مهنانى ئۇقتۇرىدۇدېگهن ھهدىسنىڭ مهزمۇنى يۇقاردا بىز ، قۇرئان

  -جىھادنىڭ ئهھمىيىتى

  . يولىدىكى جىھادنىڭ ئهھمىيىتى ئۈچ تهرهپتىن گهۋدىلىنىدۇهللا 

 ئۇنىڭدىن مۆئمىن .قا ئىبادهت قىلىش ۋه ئىتائهت قىلىش بولىدۇهللاجىھاد : بىرىنچى

  . ئايرىلىپ قالسا بولمايدۇ

  ﴾ كُتب علَيكُم الْقتالُ ﴿
  )نىڭ بىر قىسمىئايهت-216،بهقهره(». سىلهرگه جىھاد پهرز قىلىندى«

  . يهنى ئۇالرغا ئۇرۇش پهرز قىلىندى

﴿ يالص كُملَيع بكُتام ﴾  

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 183،بهقهره( ﴾ .پهرز قىلىندى) روزىسىرامزان (سىلهرگه ﴿ 

 ،بىلىپ تۇرۇپ نى »پهرز قىلىندى« بىلهن ئىككىنچى »پهرز قىلىندى« مهن بىرىنچى

 »سىلهرگه ئۇرۇش پهرز قىلىندى« نىڭهللائۇالرغا . ئايرىپ چۈشهنگهن كىشىلهردىن ھهيرانمهن

پاكىتى بىلهن هللا  ئۇالر سهن بىلهن ناھايىتى مۇنازىرىلىشىپ ،هرسهڭئايىتىنى ئوقۇپ بدېگهن 

. سهۋهبلهرنى قويىدۇ- باھانه، چۈشۈرگهن جىھاد پهرىزىنى قىلىشقا ھهرخىل شهرتلهرنى

  . ئهمهلىيهتته ئۇالر ئۇرۇشتىن قاچماقچى

  ﴾ ًا فرارايقُولُونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ وما هي بِعورة إِنْ يرِيدونَ إِلَّ﴿ 
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 !بۇ يهرده تۇرماي قايتىڭالر! ئى يهسرىبلىكلهر «: ئهينى ۋاقىتتا ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادهم﴿ 

 بىزنىڭ ئۆيلىرىمىز ھهقىقهتهن ئوچۇقچىلىقتا «:  ئۇالردىن يهنه بىر گۇرۇھ ئادهم.دېيىشهتتى »

 .قتا ئهمهس بۇالرنىڭ ئۆيلىرى ئوچۇقچىلى. دېيىشىپ پهيغهمبهردىن رۇخسهت سورىشاتتى»

  )13،ئهھزاب( ﴾ .ئۇالر پهقهت قېچىشنىال ئوياليدۇ

رامزاننىڭ ئۇالر ، ئايىتىنى ئوقۇپ بهرسهڭدېگهن  »پهرز قىلىندىرامزان « سهن ئۇالرغا

 - يېمهكئېيى كىرىشنىڭ ئالدىدا ھهرخىل رامزان ۋه . پهرزلىكىگه مۇنازىرىسىز تهسلىم بولىدۇ

ئېيى ئهمهس بهلكى ئۇالرغا ھۇجۇم رامزان بۇ . دۇتهييارلىق قىلى، ئىچمهكلهرنى ئهكىلىپ

  . كېلىدىغاندهكقىلىدىغان دۈشمهن 

﴿  بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن نِنيمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللَّه
ح هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرجِيلِ ونالْأو اةروي التقّاً ف

يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس ﴾  

  ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهتنى،دىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنىمۆئمىنلهر هللا ،شۈبھىسىزكى﴿ 

 .ئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىدۇ) دۈشمهنلهرنى(يولىدا ئۇرۇش قىلىپ هللا  ئۇالر .بېرىپ سېتىۋالدى

جىھاد قىلغۇچىالرغا جهننهتنى ۋهده ) (.يهنى دۈشمهنلهر بىلهن جىھاد قىلىپ شېھىت بولىدۇ(

 ۋهدىسىگه .ۋهدىسىدۇرراست ) نىڭهللا( ئىنجىلدا ۋه قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان ،تهۋراتتا) قىلىش

قىلغان بۇ ) .دىنمۇ ۋاپادار ئهھهدى يوقهللايهنى  (؟ نمۇ بهك ۋاپا قىلغۇچى كىم باردىهللا

  )111،تهۋبه( ﴾.بۇ زور مۇۋهپپهقىيهتتۇر .بۇلۇڭالرسوداڭالردىن خۇشال 

 ئىنساننى ئۆز يولىدا جىھاد قىلىشقا ،ئۆزى ئىگه بولغان نهرسىنىهللا ، سودا پۈتتى

سودىنىڭ شهرتى . سودا پۈتۈپ بولدى. الدىھۆرمهتلىگهنلىك يۈزىسىدىن سېتىۋ، قىزىقتۇرۇپ

قايتۇرۇش ۋاقتى ئۆتۈپ ، سودا پۈتۈپ بولدى «:قايتۇرىۋالماقچى بولغان ئادهمگه، قايتۇرماسلىق

ئهگهر قايتۇرىۋالىمىز .  ئىختىيارىي ساتقان نهرسىنى قايتۇرىۋااللمايسىلهر، مهجبۇرالنماي.كهتتى

لىك سۈپهتتىن چىقىپ مۆئمىنسىلهر . ېتىدۇبىكار بولۇپ ك. دهيدىكهنسىلهر سودا بۇزۇلىدۇ

لهرنىڭ قاتارىدىن مۆئمىنماللىرىنى جهننهتنى بېرىپ سېتىۋالغان -جانهللا . كېتىسىلهر

  . دهپ قويۇڭالر» سانالمايسىلهر
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قۇدرهت ، باش بولۇش، يولىدا جىھاد قىلىش ئارقىلىق زېمىندا ئهزىز بولۇشهللا  :ئىككىنچى

شهرىپىنىڭ دهپسهنده - ۋه ئىززهت، ا ئېرىشكىلىالرغقاتارلىق...ياشاشئېسىل ، تېپىش

  . دىننىڭ مهقسهتلىرىگه تاجاۋۇز قىلىنىشتىن ساقالنغىلى بولىدۇ، قىلىنىشتىن

ئابرۇينى -يۈز، جاننى ساقالش، ئهقىلنى ساقالش، دىننى ساقالش: دىننىڭ مهقسىتى

سىتىگه سهل جىھادقا سهل قاراش دىننىڭ مهق. مېلىنى قوغداشتۇر، نهسلىنى قوغداش، ساقالش

  .قارىغانلىق بولىدۇ

 ﴿يِيكُمحا يمل اكُمعولِ إِذَا دسلرلو لَّهوا لجِيبتوا اسنآم ينا الَّذها أَيي ﴾  

يهنى ئهبهدىي ھاياتقا (ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى سىلهرنى تىرىلدۈرىدىغان هللا ! مۆئمىنلهرئى ﴿ 

  )24،ئهنفال( ﴾ . قوبۇل قىلىڭالرئىمانغا دهۋهت قىلسا ئۇنى) ئېرىشتۈردىغان

ۋه چاقىرغان بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىشتا ئهزىزلىك ۋه ئىززهت بۇيرۇغان  پهيغهمبهر بىزنى 

 إِذَا ﴿: نىڭهللابهلكى ئالىمالر ، يولىدا جىھاد قىلىشقا چاقىردىهللا  پهيغهمبهر بىزنى . بار
يِيكُمحا يمل اكُمعسۆزىنىدېگهن  ﴾ ىغان نهرسىگه چاقىرساپهيغهمبهر سىلهرنى تىرىلدۈرىد﴾ ﴿  د :

  . دهپ تهپسىرلىدى، يولىدا جىھاد قىلىشقا چاقىرساهللا سىلهرنىڭ ھهقىقى ھاياتىڭالر بولغان 

بىچارىلىكىڭالردىن كىيىن كۈچ ، خارلىقىڭالردىن كىيىن ئهزىز قىلغان«: ئىبنى زۇبهير

  . دهپ تهپسىرلىدى »ه چاقىرساسىلهرنى بوزهك قىلغان دۈشمىنىڭالردىن قوغدىغان جهڭگ، بهرگهن

ئۇالرنىڭ دىنىنى جانالندۇرىدىغان ۋه ئۇالرنى ئالى قىلىدىغان جىھادقا «: ئىبنى ئىسھاق

  . دهپ تهپسىرلىدى »چاقىرسا

سىلهرگه جىھاد پهرز  ﴾ ﴿ ْكُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَكُم﴿ : مۇنداق دېدىهللا 

، جاراھهت، ئهلهم-دهردئۇ جىھادقا بهزىبىر  ﴾ هركۆرۈسىلسىلهر ئۇنى ئۆچ ، قىلىندى

وعسى أَنْ   ﴿لېكىن، بالىلىرىدىن ۋه كۆنگهن ئادهتلىرىدىن ئايرىلغانلىقى ئۈچۈن- ئهھلى
لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْرئۇ سىلهر ئۈچۈن مۇمكىن سىلهر بىر نهرسىنى ئۆچ كۆرۈشۈڭالر   ﴿ ﴾ ت

ا سىلهرگه يهتكهن مۇسىبهتتىن ئۈستۈن تۇرىدىغان كۆپلىگهن يولىدىكى جىھادتهللا  ﴾ ياخشىدۇر

سىلهر بىر نهرسىنى ياخشى ﴿  ﴾ وعسى أَنْ تحبوا شيئاً ﴿. مهنپهئهتلىك ياخشىلىقالر بار

دۇنيا لهززهتلىرىگه ۋه ئويۇن ، دۇنياغا، ئۇ سىلهرنىڭ جىھادنى تاشالپ ﴾مۇمكىن كۆرۈشۈڭالر 
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ئۇ  ﴾ ئهمهلىيهتته سىلهر ئۈچۈن ياماندۇر﴿ ﴾ وهو شر لَكُم ﴿بۇ . رتاماشالىرىغا بېرىلىشىڭالردۇ

هللا  ﴿ ﴾ واللَّه يعلَم ﴿. زور دهرىجىدىكى بۇزغۇنچىلىق بار، يامانلىقئېغىر جىھادنى تهرك ئېتىشته 

نىڭ ھۆكۈمىگه هللا. بىلىدۇهللا پايداڭالرنىڭ قهيهرده ئىكهنلىكىنى ، سىلهرنىڭ مهنپهئهت ﴾ بىلىدۇ

 ﴾ سىلهر بىلمهيسىلهر﴿  ﴾ وأَنتم ال تعلَمونَ﴿ .  بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلىڭالر،ولۇپرازى ب

  )216،بهقهره(

جىھاد جهننهت ئىشىكلىرىدىن ، يولىدا جىھاد قىلىڭالرهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»قايغۇنى كهتكۈزىدۇ-شۇ جىھاد بىلهن غهم هللا ،بىر ئىشىك بولۇپ

جىھادنىڭ پهزىلىتىنى . ئهجىرلهر بارھۇزۇرىدا بۈيۈك نىڭ هللاىتا جىھاد قىلغانالرغا قار

ئۇقتۇرىدىغان ئايهت ۋه ھهدىسلهر مۇجاھىدالر ئۈچۈن تهييارلىغان مول ساۋابالرنى ساناپ تۈگىتىپ 

  بىر قىسىمنى سۆزلهش بىلهنال كۇپايىلىنىمىز؛. بواللمايمىز

﴿ يندلَى الْقَاعع ينداهجالْم لَ اللّهفَضيماًوظراً عكَانَ * أَجةً ومحرةً ورفغمو هنم اتجرد
  ﴾ اللّه غَفُوراً رحيماً

 جىھادقا چىقمىغانالردىن بىر ،جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالرنى،ماللىرىنىهللا ﴿ 

 يهنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھادقا چىقالمىغانالر(بۇ ئىككى خىل كىشىلهر . دهرىجه ئۈستۈن قىلدى

جىھاد قىلغۇچىالرغا هللا . جهننهتنى ۋهده قىلدىهللا نىڭ ھهممىسىگه  )ۋه جىھادقا چىققۇچىالر

. قىلدى) ئۆزرىسىز تۇرۇپ جىھادقا چىقمىغانالردىن ئارتۇق( ئۇالرنى ،بۈيۈك ئهجىر ئاتا قىلىپ

 .قىلغۇچىدۇر مهغفىرهت هللا .مهغفىرهت ۋه رهھمهت ئاتا قىلدى ،مهرتىۋىلهربهلهن ) ئۇالرغا(هللا 

  )96-95،نىسا( ﴾. يىتى مېھرىباندۇرناھا

 ﴿ اللّه ندةً عجرد ظَمأَع أَنفُِسهِمو هِمالوبِأَم بِيلِ اللّهي سواْ فداهجواْ وراجهواْ ونآم ينالَّذ
  ﴾ وأُولَئك هم الْفَائزونَ

نىڭ هللاىرى بىلهن  ھىجرهت قىلغانالرنىڭ ۋه ماللىرى ھهم جانل،ئىمان ئېيتقانالرنىڭ﴿ 

ساۋاب ( ئهنه شۇالر .نىڭ دهرگاھىدا ئهڭ كاتتىدۇرهللايولىدا جىھاد قىلغانالرنىڭ دهرىجىسى 

  )20،تهۋبه( ﴾ .مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر) تېپىش بىلهن
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﴿ قَاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن نِنيمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللَّه بِيلِ اللَّهي سلُونَ ف
 اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرجِيلِ ونالْأو اةروي التقّاً فح هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي

يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس ﴾  

 ماللىرىنى ئۇالرغا جهننهتنى ،دىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنىمۇئمىنلهرهللا  ا،شۈبھسىزكى﴿ 

 .ئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىدۇ) دۈشمهنلهرنى (،يولىدا ئۇرۇش قىلىپهللا  ئۇالر ا.بېرىپ سېتىۋالدى

جىھاد قىلغۇچىالرغا جهننهتنى ۋهده ) (.يهنى دۈشمهنلهر بىلهن جىھاد قىلىپ شېھىت بولىدۇ(

 ۋهدىسىگه .راسىت ۋهدىسدۇر) نىڭهللا( ئىنجىلدا ۋه قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان ،تاتهۋرات) قىلىش

قىلغان بۇ ) .دىنمۇ ۋاپادار ئهھهدى يوقهللايهنى ا (؟دىنمۇ بهك ۋاپا قىلغۇچى كىم بارهللا

  )111،تهۋبه( ﴾. بۇ زور مۇۋهپپهقىيهتتۇر.سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر

 ﴿لُوا فقُت ينالَّذ نبسحال تقُونَوزري هِمبر دناٌء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّها  . ي سبِم نيفَرِح
 مال هو هِملَيع فوأَلَّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسيو هلفَض نم اللَّه ماهآت

  ﴾ يحزنونَ

 ، بهلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ.ت بولغانالرنى ئۆلۈك دهپ گۇمان قىلمىغىنيولىدا شېھىهللا ﴿ 

ئهتىگهن نېمهتلىرىدىن يهنى جهننهتنىڭ  (.نىڭ دهرگاھىدىكى رىزىقتىن بهھرىمهن قىلىنىدۇهللا

نىڭ ئۆزلىرىگه بهرگهن پهزلىدىن هللائۇالر . )ئاخشامدا مهڭگۈلۈك رىزقالندۇرۇلۇپ تۇرىلىدۇ

يهنى شېھىت بولماي تىرىك (ىدىن تېخى يېتىپ كهلمىگهن  ئۆزلىرىنىڭ ئارقىس.خۇرسهندۇر

نه قايغۇ يوق ) دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا (،نه قورقۇنچ) ئاخىرهتته(قېرىنداشلىرىغا ) قالغان

  )170-169،ئالى ئىمران( ﴾.ئىكهنلىكى بىلهن خۇش خهۋهر بېرىشنى تىلهيدۇ

، بىر سائهت تۇرۇشىادتا جىھ ىكىيولىدهللا بىر كىشىنىڭ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ». ئاتمىش يىل ئىبادهت قىلغىنىدىن ئارتۇق

نىڭ نهزىرىده ئاتمىش يىل ئىبادهتته  هللا،يولىدىكى جىھاد سېپىده تۇرۇشىهللا بىر ئادهمنىڭ 

  . تۇرۇشىدىن ئهۋزهلدۇر

كېچىسى قهدىرى ، يولىدا بىر سائهت تۇرۇشهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»تۇرغاندىن ئهۋزهلدۇرھهجهرۇلئهسۋهدنىڭ قېشىدا 
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 كېچىسى ،يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ مىسالىهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ».تۇتقان كىشىگه ئوخشايدۇرامزان كۈندۈزى قالدۇرماي ، سۇسلىشىپ قالماي دائىم ناماز ئۇقۇپ

يولىدىكى جىھادتا بىر كۈن ئهتىگهنلهش ياكى بىر كۈن هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»دۇنيا ۋه ئۇنىڭ ئۈستىدىكى نهرسىلهردىن ياخشىدۇركهچلهش 

توزان -يولىدىكى جىھادتا ئىككى قهدىمىنى چاڭهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»باسقان كىشى دهۋزهخكه ھارام بولىدۇ

 دۇنيا ۋه ئۇنىڭ ،يولىدا بىر كۈن قاراۋۇللۇقتا تۇرۇشهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ياخشىدۇرئۈستىدىكى نهرسىلهردىن 

، قاراۋۇللۇقتىن سورىلىۋىدى پهيغهمبهر  «:مۇنداق دېدىئهنهس ئىبنى مالىك 

 ،مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىسىدا قوغداپ كېچىده قاراۋۇللۇقتا تۇرغان ئادهمگه: مۇنداق دېدى

  .»بولىدۇئهجىرى روزا تۇتقان ئادهمنىڭ ، كهينىدىكى ناماز ئوقۇپ

كېچه مىڭ ، قاراۋۇللۇقتا تۇرۇشكېچه دا بىر يولىهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»روزا تۇتقاندىن ياخشى، قىيامدا تۇرۇپ

لېكىن  .ھهرقانداق ۋاپات تاپقۇچىنىڭ ئهمىلى ئاخىرلىشىدۇ«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»قاراۋۇلنىڭ ئهمىلى قىيامهت كۈنىگىچه ئۆسىدۇ ۋه قهبره ئازابىدىن خاتىرجهم قىلىنىدۇ

ئۇ دهرىجىلهرنى ئۆزى يولىدا هللا ، جهننهتته يۈز دهرىجه بار«: اق دېگهنمۇند پهيغهمبهر 

زېمىننىڭ -ھهر ئىككى دهرىجىنىڭ ئارىسى ئاسمان. جىھاد قىلغۇچىالر ئۈچۈن تهييارلىدى

  )بۇخارى(.»كېلىدۇ ئارىسىدهك 

دېگهنلىكىنى  مۇنداق نىڭپهيغهمبهر  مهن«: كهئىب ئىبنى مۈرره مۇنداق دېدى

ئابدۇراھمان ئىبنى . بىر دهرىجه كۆتۈرىدۇهللا نگه بىر ئوق تهگكۈزگهن ئادهمنى دۈشمه :ئاڭلىدىم

ئاناڭنىڭ  :پهيغهمبهر  دهپ سورىۋىدى؟-،دېگهن نېمهدهرىجه  :نهھھام ئى رهسۇلۇلالھ

ئهبۇ . دېدى-،ئىككى دهرىجىنىڭ ئارىسى يۈز يىللىق مۇساپه، ئۆيىنىڭ بوسۇغىسى ئهمهس

بىر كېلىدىغان  قېشىغا كېلىپ جىھادقا باراۋهر نىڭپهيغهمبهر بىر ئادهم  :ھۈرهيره مۇنداق دېدى

 -،مهن ئۇنداق ئهمهلنى بىلمهيمهن :پهيغهمبهر  ،دېۋىدى-،ئهمهلگه مېنى باشالپ قويسىال
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مهسجىدىڭگه ، مۇجاھىد جىھادقا چىقىپ كهتكهن كۈندىن باشالپ : مۇنداق دېدى،دهپ بولۇپ

، ىپتار قىلماي روزا تۇتۇشقا كۈچۈڭ يېتهمدۇ؟ئ، كىرىپ سۇسلىشىپ قالماي قىيامدا تۇرۇپ

  )بۇخارى(.»دېدى-،كىممۇ شۇنداق قىاللىسۇن :ئادهمھېلىقى 

يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ مىسالى مۇجاھىد قايتىپ هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

روزا ، سۇسلىشىپ قالماي قىيامدا تۇرۇپ، نىڭ ئايىتىگه ئىتائهت قىلىپهللاكهلگهنگه قهدهر 

  )مۇسلىم(.»ئوخشايدۇتۇتقۇچىغا 

قىيامدا ، يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ مىسالى روزا تۇتقۇچىهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»سهجده قىلغۇچىغا ئوخشايدۇ، رۇكۇ قىلىغۇچى، تىن قورققۇچىهللا، تۇرغۇچى

مهن سىلهرگه «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ، ئىبنى ئابباستىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

 -،شۇنداق قىلسىال :بىز ؟بېرهيمۇجهھهتتىكى ياخشىسىدىن خهۋهر  مهرتىۋهكىشىلهرنىڭ 

يولىدا ئېتىنىڭ تىزگىنىنى هللا ئۆلۈپ كهتكهن ياكى ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر  : پهيغهمبهر ، دېدۇق

  .»تۇتقان كىشىدۇر

نىڭ هللاقىيامهت كۈنى «: دىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دېدى پهيغهمبهر ئهبۇ سهئىد 

ئاۋۋالقى سهپكه كىرىپ ياكى ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ئارقىغا -ى جىھادنهزىرىدىكى ئهڭ ياخش

سېنىڭ ، ئهنه شۇالر جهننهتنىڭ ئالى ھۇجۇرلىرىدا خۇشاللىنىپ يۈرىدۇ. قارىمىغان كىشىدۇر

ھېساب رهببىڭ بىر قهۋملهرگه كۈلۈپ قارىسا ئۇالردىن ، رهببىڭ ئۇالرغا كۈلۈپ قارايدۇ

  .»ئېلىنمايدۇ

ئهبۇ ھۈرهيره  مبهر پهيغه ئۆز يولىدا جىھادقا هللا «: دىن مۇنداق رىۋايهت قىلدى

ئۇ بهندىنى مىنىڭ يولۇمدا جىھاد  :شۇنداق دهيدۇهللا . بولىدۇكېپىل چىققان كىشىگه ئۆزى 

ئۇ بهندىنى . مىنىڭ ئهلچىلىرىمنى تهستىقالشال ئۆيدىن چىقاردى، ماڭا ئىمان كهلتۈرۈش، قىلىش

بىلهن قايتۇرۇشقا ئۆزۈم غهنىيمهت ، ن ئۆيىگه ئهجىرجهننهتكه كىرگۈزۈشكه ياكى ئۇنى چىققا

يولىدا يارىالنغان هللا ، بىلهن قهسهمكىهللا مۇھهممهدنىڭ جىنى ئىلكىده بولغان زات . كېپىلمهن

رهڭگى قان ، كېلىدۇبىر جاراھهت قىيامهت كۈنى يارىالنغان ۋاقىتتىكى ھالهتكه ئوخشاش 

بىلهن هللا  جىنى ئىلكىده بولغان زات مۇھهممهدنىڭ. پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا، رهڭگىده



 - 281 -

يولىدا ئۇرۇش هللا  ھهرگىزمۇ ،ئهگهر مۇسۇلمانالرغا ئېغىر كېلىپ قالمىغان بولسا، قهسهمكى

مهن ئۇالرنى مىندۈرۈپ قويىدىغان كهڭرى لېكىن . قا سېپىده تۇرمايىتتىمرقىلغان ئهسكهرنىڭ ئا

. كېلىدۇمهندىن ئايرىلىپ قىلىش ئېغىر ئۇالرغا . ئۇ مۇسۇلمانالرمۇ تاپالمايدۇ. ئۇالق تاپالمايمهن

يولىدا ئۇرۇش قىلىپ هللا مهن ، بىلهن قهسهمكىهللا مۇھهممهدنىڭ جىنى ئىلكىده بولغان زات 

يهنه ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلۈشىمنى ، يهنه ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلۈشىمنى، ئۆلتۈرۈلىشىمنى

  )مۇسلىم(. »ياخشى كۆرهتتىم

، شهھهر، جهزىره- ئۆلتۈرۈلىشىم پۈتكۈل چۆليولىداهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ئاھالىلهرنىڭ ھهممىسى مىنىڭ بولۇشتىنمۇ ماڭا ياخشى كۆرۈلىدۇ

. نىڭ نهزىرىده شىىھىد ئۈچۈن ئالته خىسلهت بارهللا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

قهبره ، جهننهتتىكى ئورنى كۆرسىتىلىدۇ. كهچۈرۈۋېتىدۇهللا تۇنجى قېنى ئاققان ۋاقىتتا ئۇنى 

ئىمان . تىن خاتىرجهم بولىدۇ )مهھشهرگاھتىكى( چوڭ قورقۇنچ. ازابىدىن پاناھلىق بېرىلىدۇئ

يهتمىش كىشىگه تۇغقانلىرىدىن -ئۇرۇقيېقىن . پهرىلهر جۆر قىلىنىدۇ–ھۆر، تونى كىيگۈزۈلىدۇ

  .»شاپائهت قىلىش ھوقۇقى بېرىلىدۇ

ىد بهندىلىرى ئۈچۈن مۇجاھ هللا ،بۇنىڭدىن باشقا جىھادنىڭ ئۇلۇغلۇقىنى ئۇقتۇرىدىغان

تهسىر . بارلىقىنى ئۇقتۇرىدىغان كۆپلىگهن دهلىللهر بارمهرتىۋه يۈكسهك ، تهييارلىغان كاتتا ئهجىر

  . يېتهرلىكتۇرقىلىدىغان قهلبى بار ئادهم ئاخىرهت يۇرتىنى كۆزلىگهن كىشىگه سۆزلىگهنلىرىمىز 

  -جىھادنى تهرك ئېتىشنىڭ ئاقىۋهتلىرى

تىن دۇنيا ۋه ئاخىرهتته ۋهيران قىلغۇچى ئىشالر ۋه خهتهرلىك جىھادنى تهرك ئهتكهنلىك

  . ئاقىۋهتلهر يۈز بىرىدۇ

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها ﴿ 
ضرت ناكسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارجتو هبِيلي سف ادجِهو هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي با أَحهنو

نيقالْفَاس مي الْقَودهال ي اللَّهو رِهبِأَم اللَّه يأْتى يتوا حصبرفَت ﴾  

﴿ ئېيقىنكى، ئهگهر سىلهرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر، قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر، 

ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشتىن -، تاپقان پۇل)ھهمده ئۇالردىن باشقىالر( تۇققانلىرىڭالر -رۇقئۇ
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نىڭ هللادىن، هللاقورىققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆرىدىغان ئۆيلىرىڭالر سىلهر ئۈچۈن 

يهنى شۇالر بىلهن بولۇپ (نىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا هللاپهيغهمبىرىدىن ۋه 

يهنى (نىڭ ئهمرى هللا، ئۇ ھالدا سىلهر تاكى ) پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسهڭالرنىڭهللاكېتىپ 

نىڭ دىنىدىن هللايهنى (پاسىق قهۋمنى هللا كهلگۈچه كۈتۈڭالر، )  ۋه ئېىنتىقامىنىڭ ئازابىهللا

  )24،تهۋبه( ﴾ .ھىدايهت قىلمايدۇ) چىقىپ كهتكۈچىلهرنى

﴿ ييماً وذَاباً أَلع كُمذِّبعوا يرفنلَى كُلِّ إِالّ تع اللَّهئاً ويش وهرضال تو كُمرماً غَيلْ قَودبتس
يرٍء قَديش ﴾  

سىلهرنى ھاالك (. سىلهرگه قاتتىق ئازاب قىلىدۇ هللا ،ئهگهر سىلهر جىھادقا چىقمىساڭالر﴿ 

غا قىلچه زىيان هللاسىلهر  .ئورنۇڭالرغا سىلهردىن باشقا قهۋمنى كهلتۈرىدۇ )قىلىپ

  )39،تهۋبه( ﴾ .ھهر نهرسىگه قادىردۇر هللا .لمهيسىلهريهتكۈزه

ئۇالرنىڭ هللا ، كىشىلهر جىھاد قىلىشنى تهرك ئېتىدىكهن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  ». ھهممىسىگه ئازاب چۈشۈرىدۇ

كاال قۇيرۇقىغا ئېسىلىپ ، سېتىققا بېرىلىپ-سىلهر سودا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

سىلهر . سىلهرگه خارلىقنى پۈتىۋىتىدۇ هللا ،جىھادنى تهرك ئهتسهڭالر، يهر تېرىشقىال رازى بولۇپ

  .»تاكى دىنىڭالرغا قايتقانغا قهدهر خارلىقنى سىلهردىن تارتىۋهتمهيدۇ

باشقا ئىشالر بىلهن مهشغۇل ، سىلهر جىھادنى قويۇپ، يهنى جىھادىڭالرغا قايتقانغا قهدهر

  . پ ئاتالدىدىن ده- ھهدىستىكى جىھاد. دېمهكچى بولۇپ قالماڭالر

سىلهرگه بارلىق مىللهتلهر خۇددى ئاچ قالغان كىشىلهر بىر «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

شۇ كۈنلهرده سانىمىزنىڭ ئازالپ  :ساھابىلهر. كېلىدۇلوقما تائامغا ئوالشقاندهك يوپۇرۇلۇپ 

ر بهلكى سىلهر شۇ كۈنده سانىڭال : پهيغهمبهر ، دېدى- بوالمدۇ؟كهتكهنلىكىدىن شۇنداق

دۈشمىنىڭالردىن قهلبىدىن هللا . بىراق سهلدىكى كۆپۈككه ئوخشاش بولۇپ قالىسىلهر، كۆپ

. دېدى-،سىلهرنىڭ دىلىڭالرغا بوشاڭلىقنى تاشاليدۇ. سىلهردىن قورقۇشنى كهتكۈزۈۋېتىدۇ

دۇنيانى ياخشى  : پهيغهمبهر ، دېۋىدى-؟دېگهن نېمهبوشاڭلىق  !ئى رهسۇلۇلالھ: ساھابىلهر

  .»دېدى-، ئۆچ كۆرۈشئۆلۈمنى. كۆرۈش
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جىھاد قىلىشنى كۆڭلىگه پۈكمهي ، كىمىكى جىھاد قىلماي«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ئۆلۈپ كهتسه مۇناپىقلىقنىڭ بىر شېخىدا ئۆلۈپ كهتكهن بولىدۇ

جىھاد ، جىھاد قىلغۇچىنى تهييارلىمىغان، جىھاد قىلمىغان«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

كېلىشتىن قىيامهت هللا كىلهرگه ياخشى ئورۇنباسار بولمىغان كىشىنى قىلغۇچىنىڭ ئائىلىسىدى

  .»بۇرۇن يۈرىكىنى ئىزىۋىتىدىغان خاپىلىققا گىرىپتار قىلىدۇ

  . تۆتىنچىسى يوق، مۇسۇلمانغا ئۈچ خىل تالالش بار

ياكى جىھاد ، ياكى جىھاد قىلغۇچىنى تهييارلىشىپ بهرگهي، ياكى ئۆزى جىھاد قىلغاي

ئهگهر شۇنىڭ بىرهرسىنى قىاللمىسا . ىسىدىكىلهرگه ياخشى ئورۇنباسار بولغايقىلغۇچىنىڭ ئائىل

شۇ ئادهمگه ۋه شۇ ئادهم ياشىغان -ئۇ ئاخىرقى يول. ئۇنىڭغا ئاخىرقى يولال قىلىپ قالىدۇ

، مىقدارى، ئۇ خاپىلىقىنىڭ ماھىيىتى. شهھهرگه يۈرهكنى ئهزگۈدهك خاپىلىقنىڭ چۈشۈشىدۇر

جىھاد بىۋاسىته يولىدا هللا ئهگهر مۇسۇلماننى . وبدان بىلىدۇئۆزى ئهللا تهسىرىنى ، تۈرى

ئۇ . قىلىشتىن چهكلهيدىغان ۋاقىتلىق ئاجىزلىق يۈز بېرىپ قالسا ئىككىنچى باسقۇچقا يۆتكىلىدۇ

ھهرىكهت ۋه ئاجىزلىق ۋه ئۇنىڭ سهۋهبلىرىنى كهتكۈزۈشكه ، تهييارلىق قىلىش: ئىككىنچى باسقۇچ

ئاجىزلىقنى يوقىتىش ۋه ئۇنىڭدىن ، زلىققا تهسلىم بولۇشچۈنكى ئاجى. قىلىش باسقۇچىدۇر

. ئۇنى ئۇزۇن ۋاقىت باھانه قىلىپ تۇرىۋىلىش توغرا بولمايدۇ، قۇتۇلۇشقا كۈچى يېتىپ تۇرۇپ

جىھاد دۈشمهنگه قارشى ياردهمگه . تۈرلىرى بار، جىھادنىڭ ھهممه كىشىگه ئېنىق بولغان تهكلىپ

كى شهھىدلىككه ئېرىشىشتىن ئىبارهت ئىككى خىل يولىدىهللا غهلبه قىلىش ياكى ، ئېرىشىپ

 ئۇ جىھانىڭ مۇشۇققهتلىرى ۋه بهدهللىرىنى ئىنكار ،ئىززهت ئارىسىدا ئايلىنىپ تۇرسىمۇ

  .قىلمايمىز

، جىھادنىڭ مۇشۇققهت ۋه بهدهللىرى ھهرقانچه چوڭ بولسۇن ۋه ئۇ ھهقته نېمىلهر دىيىلسۇن

خورلۇق ۋه ، شتىن كىلىپ چىققان غاپىللىقبۇ مۇشۇققهت ۋه بهدهللهر جىھادنى تهرك ئېتى

  . بهدهللهرگه قارىغاندا ھىچنىمه ئهمهس

تاغۇتالرغا تايانغان ، زالىم،  ئۇنى تهرك ئهتكهن،سىلهر جىھادنىڭ مهسئۇلىيىتىدىن قورقۇپ

بىر لوقما ، ماللىرىنى تاغۇت يولىدا قۇربان قىلىۋېتىپ- خهلقلهرنىڭ ئۆزىنىڭ قىممهتلىك قان
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ئىنتىزارلىق ئىچىده تۇرغان ، لۇپ ئۆتكهنلىكىنى ۋه ئۇزۇن مۇددهت خورلۇقتائامغا زار بو

ئۆزىنىڭ ، تاغۇتالر ئۇالردىن يهنىمۇ قۇربانلىق بېرىپ !خهلقلهرنىڭ ئهھۋالىنى ئويلىنىپ بېقىڭالر

بۇ . شهھۋهت ۋه خاھىش داستىخانلىرىدا جان پىدا قىلىشنى تهلهپ قىلىشتىن بولدى قىلمايدۇ

  ئهمىلىىتىدۇر زىنىڭ  سۆنىڭپهيغهمبهر 

دىنىڭالرغا ، سىلهرگه خۇرلۇقنى كهلتۈرۈپ قويىدۇهللا جىھادنى تهرك ئهتسهڭالر «

  .»قايىتقىنىڭالرغا قهدهر ئۇ خورلۇقنى كۆتۈرىۋهتمهيدۇ

  !جىھاد مهڭگۈ داۋاملىشىدۇ

 ھازىرقى مۇشۇ كۈنگه قهدهر كىشىلهرنى ،تارىختىن بۇيان، ئىلگىرىكى ۋه ھازىرقى

چۈشۈرمىگهن هللا ، پاساتچىالر جىھاد ئهمىلىنى يوققا چىقىرىپ- چى پىتنهساراسىمىگه سالغۇ

ھۆججهت ۋه چهكلىمىلهر بىلهن جىھاد ئهمىلىنى قىلغىلى بولمايدىغان دهرىجىده چهكلهشكه 

  . ئۇرۇندى

تارىختىن بۇيان ھازىرقى مۇشۇ كۈنىمىزگه قهدهر كىشىلهرنى ، ئىلگىرىكى ۋه ھازىرقى

ساتچىالر شىئه ۋه رافىزىالر باشچىلىقىدا جىھاد ئهمىلىنى يوققا پا-ساراسىمىگه سالغۇچى پىتنه

چۈشۈرمىگهن ھۆججهت ۋه چهكلىمىلهر بىلهن جىھاد ئهمىلىنى قىلغىلى هللا ، چىقىرىپ

جىھاد پهقهت تونىلدا تۇرىۋاتقان : ئۇالر شۇنداق دهيدۇ. ئۇرۇندىبولمايدىغان دهرىجىده چهكلهشكه 

كىشىلهر ئۇالرنى ، ىلدىن چىقىشى ئۇزۇن بولۇپ قىلىۋىدىئۇنىڭ تون. پاك كىشى بىلهنال بولىدۇ

كۈتۈلگهن ، ھازىر بولمىغان، بېرىلگهنئۇالرغا ھۇمهينى بارلىق ھوقۇق . كۈتۈپ ھېرىپ قالدى

 ھىندىستاندىكى قادىنىيه ،كىشىنىڭ ساالھىيىتىنى بېرهلهيدىغان بىر ئالىمنىڭ دوستى سۈپىتىده

ئهنگلىيه جاھانگىرلىرىنى -.هن بىرگه ئوتتۇرغا چىقتىھهرىكىتىنىڭ رهھبىرى ئهھمهد غۇالم بىل

ئهھمهد غۇالم ئۆز ئهگهشكۈچىلىرىگه ئىسالمدىكى جىھاد ھۆكۈمى -خۇشال قىلىش ئۈچۈن

 ئۇنى ئىلگىرىكى شهرىئهتتىن ،ئۇ جىھاد ئهمىلىنى بىكار قىلىپ. دېدىمهنسۇخ بولۇپ كهتتى 

ھاياتىدىن جىھادنى ئهمهلدىن ، ىنھىزبۇت تهھرىرمۇ ئۆز ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ د. دهپ سانىدى

 ،ئىدىيىسىنى قوبۇل قىلغان، يىلدىن بۇيان ئۇالرنىڭ ئهقىده 60ھىزبۇت تهھرىرمۇ . قالدۇردى

ئۇالرنىڭ يولىدىن چىققان خهلىپه مهيدانغا كهلگهنگه قهدهر جىھادنى تۇرغۇن شهكىلگه كىرگۈزۈپ 
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. ھادقا رۇخسهت بېرىش ھهققى باربۇ خهلىپىنىڭ قىيامهتكىچه جى :ئۇالر شۇنداق دهيدۇ. قويدى

 ئاندىن ئۇ جىھاد ۋه مۇجاھىدالردىن ،كۆتۈرۈپ چىققانشوئارنى ئۇالر بىر مهزگىل جىھاد 

مۇسۇلمان قېرىنداشالر « ئۇ جىھادنى دېموكراتىيىگه ئالماشتۇرىۋهتكهن ،چېكىنىپ چىقىپ

ادنى ھازىرقى بىلهن بىرگه ۋه جىھبېرىلگهن ھهرىكهت نىڭ دولقۇنىغا نىسبهت » تهشكىالتى

زاماندىكى تاغۇت ھاكىمالرنىڭ رۇخسىتىگه باغالپ ئۇالر رۇخسهت بهرگهندىال جىھاد قىلغىلى 

دهيدىغان رۇخسهت بهرمىسه جىھاد قىلغىلى بولمايدۇ دهيدىغان پادىشاھالرنىڭ ، بولىدۇ

لىق ۋه غالچىلىرى ئاتالمىش موللىالر بولغان زامانىۋى مۇرجىئىالر بىلهن بىرگه ئۆزلىرىگه ئاجىز

ئۇ تاغۇت . قىلىش چۈشهنچىسى بىلهن تهسهللى بهردىسهۋرى مۇجرىم جالالتالرنىڭ زۇلۇملىرىغا 

 يولىدا جىھاد قىلىشقا رۇخسهت قىلىشنى قانداق ئۈمىد قىلغىلى بولىدۇ؟هللا الرنىڭ ۆكۈمرانھ

تى  شۇنداقال جىھاد قىلىنىشنىڭ ئوبىك، ئۆزى دۈشمهنالرنىڭۆكۈمرانھئاشۇ تاغۇت ئهمهلىيهتته -

 ۋه ،يولىدىكى جىھادنى ئهمهلدىن قالدۇرىۋهتتىهللا ئۇالر مۇشۇ گېپى ۋه شهرتى بىلهن - تۇرسا

  .دېدى زالىمالرنىڭ بۇيرۇقىسىز جىھاد قىلغان ئادهملهرنى جىنايهتچى ،تاغۇت

. جىھاد قىيامهت كۈنىگىچه داۋاملىشىدۇ. يالغان ئېيتتىڭالر :بىز ئۇالرغا شۇنداق دهيمىز

سىلهر جىھاد يولىدا مېڭىۋاتقان . بىلهن يهكسان بولۇپ كهتكهيسىلهرسىلهر يهر ، ئىالھىم

  . كارۋان يۈرهر، ئىت قاۋار. كارۋانالرغا قاۋاۋاتقان ئىتقا ئوخشايسىلهر

سىلهر ، پاك قانالر سهل كهبى ئېقىۋاتسا، قىرىلىپ، ۋهھشىي بوغۇزلىنىپشۇنچه ئۈممهت 

. سىلهر كۈتىۋىرىڭالر. گهپ قىلىۋاتىسىلهركىشىلهرگه يالغان ، پۇرسهتنى كهتكۈزۈپ، يهنه كۈتۈپ

مۇنداق هللا سىلهر . ھهق ئۆلچىمىگه ھىچ تهسىر كۆرسىتهلمهيسىلهرئۇيغۇنۇڭالر ئۇخالڭالر ياكى 

  سۈپهتلىگهن كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن سىلهر؛

﴿ كُمونغبي اللَكُموا خعضلَأَواالً وبإِلَّا خ وكُمادا زم يكُموا فجرخ لَو يكُمفةَ ونتالْف 
نيمبِالظَّال يملع اللَّهو مونَ لَهاعمس ﴾  

پاساتنى - ئاراڭالردا پهقهت پىتنه،ئهگهر ئۇالر سىلهر بىلهن بىرلىكته چىققان بولسا﴿ 

 .ئاراڭالرغا بۆلگۈنچىلىك سېلىش ئۈچۈن چوقۇم سۇخهنچىلىك بىلهن شۇغۇللىناتتى. كۆپهيتهتتى
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يهنى مۇناپىقالرنىڭ (زالىمالرنى  هللا .تىڭاليدىغانالر بار-ر ئۈچۈن تىڭئاراڭالردا ئۇال

  )47،تهۋبه( ﴾ .ئوبدان بىلگۈچىدۇر) تېشىنى-ئېچى

   ﴾ حتى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه ال يهدي الْقَوم الْفَاسقني فَتربصوا﴿ 

كهلگۈچه كۈتۈڭالر، )  ئېىنتىقامى ۋهنىڭ ئازابىهللايهنى (نىڭ ئهمرى هللاتاكى سىلهر ...«

 ﴾.ھىدايهت قىلمايدۇ) نىڭ دىنىدىن چىقىپ كهتكۈچىلهرنىهللايهنى (پاسىق قهۋمنى هللا 

  )24،تهۋبه(»

 قېشىدا نىڭپهيغهمبهر مهن «: سهلىمه تىبنى نۇفهيلىل كهندى  مۇنداق دېدى

ى ئاددىي كۆرۈپ يهنى ئاتن. كىشىلهر ئاتنى خۇرلىدى !رهسۇلۇلالھئى  :بىر ئادهم. ئولتۇراتتىم

جهڭنىڭ ئېغىرلىقلىرى . ئهمدى جىھاد يوق: ئۇالر. ئۇالر قوللىرىنىمۇ تاشالپ قويدى، تاشلىۋهتتى

ھازىر ، ئۇالر يالغان ئېيتىپتۇ :ئۇ كىشىگه يۈزلىنىپ پهيغهمبهر ، دېدى-، دهۋاتىدۇ،تۈگىدى

قىلىدىغان بىر مىنىڭ ئۈممىتىم ئىچىده ھهق ئۈستىده تۇرۇپ جىھاد . جىھادنىڭ ۋاقتى كهلدى

. ئۇ ئۈممهت ئۈچۈن بىر بۆلۈك قهۋملهرنىڭ قهلبىنى مايىل قىلىپ بېرىدۇهللا ، ئۈممهت بولىدۇ

ئاتنىڭ پېشانىسىگه قىيامهت . ئۇالرغا ئۇالردىن رىزىق بېرىدۇ هللا ،قىيامهت كۈنىگه قهدهر

  .»دېدى-،كۈنىگىچه ياخشىلىق پۈتۈلىدۇ

قهدهر مۇسۇلمانالردىن بىر تۈركۈم كىشىلهر قىيامهت بولغانغا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»دىن ئۈستىده تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىدۇ

مىنىڭ ئۈممىتىم ئىچىده بىر بۆلۈك كىشىلهر قىيامهت « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»غهلبه قىلىدۇ. كۈنىگىچه ھهق ئۈستىده تۇرۇپ ئۇرۇش قىلىدۇ

نىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا هللاىلهر ئۈممىتىمدىن بىر بۆلۈك كىش«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئۇالرغا قارشىالشقان كىشى ، نىڭ بۇيرۇقى كهلگهنگه قهدهر ئۇالرنى ياردهمسىز قويغانهللا. قىلىدۇ

  .»ئۇالر كىشىلهر ئۈستىدىن غهلبه قىلىدۇ، ئۇالرغا زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ

 ئۈزۈلۈپ قالماي داۋاملىشىشنى ،سۆزىدېگهن  »ھهمىشه بولىدۇ« نىڭپهيغهمبهر 

رىدۇ ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ خهلىپه ئىمامى بولسۇن ياكى بولمىسۇن ھهر زاماندا جىھاد ئۇقتۇ

، شۇنى بىلگهنلهر بىلىدۇ، غهلبه قىلغۇچى بىر بۆلۈك كىشىلهرنىڭ بارلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ، قىلغۇچى
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. تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇھېچقانداق شهرئى ھهقىقهتكه ھهقىقهتكه ، بىلمىگهنلهر بىلمهي قالىدۇ

ئۇ كىشىلهرگه سهمىمىي ياردهم ، خۇش مۇبارهك بولسۇنگۇرۇھقا  غهلبه قازانغۇچى مۇشۇنداق

ئۇالرغا خىيانهت ، نهسىھهت قىلغان ۋه شۇ كىشىلهرنى قوغدىغانالرغا خۇش مۇبارهك بولسۇن

ئۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىغا ،  دۈشمهنلهرنىڭ ياردهمچىسى بولۇپكافىر، ياردهمسىز قويغان، قىلىپ

  ». غان كىشىلهر زىيان تارتىپ ئۈمىدسىز قالسۇنمىوليامان ئورۇنباسار ب
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  شهھىدلىك-9
  

بۇ شهھىدلىككه . مهرتىۋىدۇرشهرهپلىك ئۇقۇم ۋه يۈكسهك ، بۈيۈكيولىدا شهھىد بولۇش هللا 

، بهسلهشكۈچىلهر مۇشۇنىڭ بىلهن بهسلىشىدىغان ياخشى، لهرنىڭ جانلىرى تهلپۈنۈپمۆئمىن

بۇ شهھىدلىك چۈشهنچىسى ، شۇنداق تۇرۇپ. مهرتىۋىدۇر  ئېرىشهلهيدىغان تالالنغان كىشىلهرال

نامنى ئورۇنسىز دېگهن ئۇالر شهھىدلىك . ساقلىنالمىدىخۇنۈكلهشتۈرشتىن بۇرمىالشتىن ۋه 

تاغۇتالر يولىدا ئۆلۈپ ، پاكىت چۈشۈرمىگهن جاھىلىيهت بايرىقى ئاستىداهللا . يهرلهرده ئىشلهتتى

ئۇالرنى ئۆلۈپ كهتسه ئهھلى جهننىتى بولىدۇ . قان كىشىلهرگه قولالندىكهتكهن ۋه ئۆلۈپ كېتىۋات

ئۇالرنىڭ . بولىدۇ دهپ جهزملهشتۈردىئهجىرى ئۇ كىشىنى شهھىد ۋه شهھىدنىڭ ، دهپ قارىدى

بۇرمىالش ۋه يالغانچىلىقنى ، بۇرمىالش ۋه يالغانچىلىقلىرى مۇشۇ دائىرىدىال توختاپ قالماستىن

، بولۇپ كهتتىكىنومۇسسىز ۆلۈك كىشىلهر شۇ دهرىجىده جۈرئهتلىك ۋه كهسىپ قىلىۋالغان بىر ب

ئازغۇن جامائهت ۋه . يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشىلهردىن شهھىدلىك ھۆكۈمىنى يوق قىلدىهللا 

يولىدىكى شهھىد بولۇشتىن هللا ، كىشىلهرنى جىھادتىن نهپرهتلهندۈرۈش، خاۋارىجالرغا ئوخشاش

  . گهن كىشىنى ناھايىتى قهبىھ لهقهملهر بىلهن سۈپهتلىدىيولىدا ئۆلتۈرۈل هللا ،قايتۇرۇش ئۈچۈن

تاغۇتالر يولىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهر ، ھۆكۈملهر ئۆزگهردى، ئۆلچهملهر ئۆزگىرىپ كهتتى

قهھرىمانالردىن سانىلىدىغان بولۇپ ، مهڭگۈلۈك جهننهتكه اليىق بولىدىغان شهھىد، ماختىنىشقا

  . قالدى

ئازابقا اليىق بولىدىغان دهردلىك ، جهھهننهم ئوتىغا، شكهيولىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهر ئهيىبلىنىهللا 

نى قويۇپ ئۇالر هللاھۆكۈمنى ، خۇددى ئىش ئۇالرنىڭ ئىلكىدىكىدهك. كىشى دهپ قارالدى

  .ئۇالر چىقارغان ھۆكۈم نېمىدېگهن يامان؟! چىقىرىدىغاندهك

 ئوتلۇق ئىشتىياق بىلهن، قا ئالدىراقسانلىق قىلدىهللا، يهنه بىر تۈرلۈك كىشىلهر

نېمهتكه مۇقىم ھۇزۇرىدىكى نىڭ هللائورۇن بۈيۈك ۋه شهھىد ئېرىشىدىغان . سهۋرسىزلىك قىلدى

پاكىت هللا شهھىدلىكنى ئىزدهش ئۈچۈن . ئۆز جېنى بىلهن رهببىگه ئالدىراپ قالدى، قىزىقىپ

شهھىدلىكنىڭ شهرتى . قىڭغىر يولدا مېڭىپ قالدى، خاتا، چۈشۈرمىگهن كهمچىل
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ئاشۇ يول بىلهن جهننهتكه ماڭىدىغان ،  يوقىمىغان ھالهتته تۇرۇپچهكلىمىلهر، ئهمىللهشمىگهن

  . ۋه ئۆزىنى ياخشى قىلدۇق دهپ ئويالپ قالدى. يول قىسقىرايدۇ دهپ ئويلىدى

مهن . بهندهم ئۆز جېنى بىلهن ماڭا ئالدىراپ قالدى«: ھهدىس قۇدۇسىدا مۇنداق كهلدى

  )بۇخارى(.»بهندهمگه جهننهتنى ھارام قىلدىم

قا ئالدىراپ هللابۇ . ئومۇمىي مهنادا كهلدىتېكىستى  گهرچه سهۋهبى بولسىمۇ ھهدىسنىڭ

. ئۆزىنى ئۆلتۈرگهن كىشىنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ-ئۆز، ھېسابلىنىدىغانقالغانلىق 

كىشىلهرنى ئۇنىڭغا ، بۇ خىل خاتالىققا پهتىۋا بىرىپ شۇكى؛تېخىمۇ ئېغىر بولغىنى 

نهتىجىده يىرتىق تىخىمۇ ، قارشىالشقانالرنى قۇرقۇتتى، ن بولدىقىزىققۇچىالرنىڭ ئاۋازى ئۈستۈ

  . ياماش تهسكه توىتايدىغان ھالهتكه بىرىپ يهتتى، چوڭىيىپ

نىڭ شهھىدلهر ئۈچۈن قىلغان هللانامغا ۋه بۈيۈك مۇشۇ دېگهن شۇنىڭ ئۈچۈن شهھىد 

كى ۋه ۋهدىسىگه اليىق بولىدىغان ھهقنى تونۇسۇن ئۈچۈن شهھىدلىك چۈشهنچىسى ھهققىدى

  ئۇنىڭغا ئاالقىدار بولغان مهسىله ھۆكۈملهرگه ئاالقىدار سۆزنى ناھايىتى ئېنىق بايان قىلىمىز؛

﴿ ةنيب نع يح نى ميحيو ةنيب نع لَكه نم كلهيل ﴾  

 ،ھاالك بولىدىغانالرنىڭ روشهن دهلىلىنى كۆرۈپ ئاندىن ھاالك بولۇشى...﴿

  )42،ئهنفال( ﴾ ...ڭ روشهن دهلىلىنى كۆرۈپ ئاندىن ياشىشى ئۈچۈن ئىدىياشايدىغانالرنى

نىڭ سۆزىنى ئۈستۈن هللاسۈننهت ئۈستىده تۇرۇپ ، يولىداهللا دېگهن شهھىد - شهھىد

يولىدا بولۇپ خاۋارىجالر ۋه باشقا بىدئهتخۇرالر هللا ئهمما . قىلىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگهن كىشىدۇر

 سۈننهتكه ئهگىشىش ۋه سۈننهتكه ، ئۆلتۈرۈلسهئۇرۇشىغا ئوخشاش بىدئهت ئۈستىده تۇرۇپ

ئۇيغۇنلىشىش شهرتى دهخلىگه ئۇچرىغانلىقى ئۈچۈن ۋه ئۇرۇشقا سهۋهب بولىدىغان يوللۇق 

كۆپىنچه كىشىلهر مۇشۇ ، ھېسابالنمايدۇ مهقسهت يوق بولىدىغانلىقى ئۈچۈن ئۇ كىشى شهھىد 

  . ۇيولدا ئۆلتۈرۈلۈپ ئۆزىنى ياخشى قىلدۇق دهپ ئويالپ قالىد

  -شهھىدنىڭ لۇغهتتىكى مهنىسى

نىڭ پهرىشتىلىرى ئۇنىڭغا جهننهت بىلهن گۇۋاھلىق بهرگهنلىكى ئۈچۈن شهھىد هللا، هللا

رىزىق نېمهتلىرىدىن ئۇ جهننهت  :شهھىدنىڭ مهنىسى ھهققىده شۇنداق دېيىلدى. دهپ ئاتالدى
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ئۇ ئادهم شهھىد -خۇددى ئۇ ئادهم باردهك- تىرىك بولغانلىقى ئۈچۈن، بېرىلىدىغان ئۆلمهيدىغان

  . دهپ ئاتالدى

. رهھمهت پهرىشتىلىرى ئۇنىڭغا يورۇق بهرگهنلىكى ئۈچۈن شهھىد دهپ ئاتالدى

ھهق گۇۋاھلىق بىلهن تۇرغانلىقى ئۈچۈن شهھىد دهپ ، نىڭ بۇيرۇقىداهللائۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر 

ئۈچۈن شهھىد ئۇنىڭغا تهييارالپ بهرگهن ھۆرمهتنى ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر كۆرگهنلىكى هللا . ئاتالدى

، ئىشى ياخشىلىق بىلهن تامام بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئادىل پهزىلهتلىك. دهپ ئاتالدى

پهيغهمبهرلهرنىڭ رهببىنىڭ ، قىيامهت كۈنى كىشىلهرنىڭ قىلمىشىغا گۇۋاھلىق بېرىشكه

ۋهزىپىسىنى يهتكۈزگهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىشكه رۇخسهت بېرىلگهنلىكى ئۈچۈن شهھىد دهپ 

  . ىئاتالد

﴿  كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناَء عدهوا شكُونتطاً لسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَلو
  ﴾شهِيداً

يهنى ئۆتكهنكى (كىشىلهرگه ) يهنى سىلهرنى ئىسالمغا ھىدايهت قىلغاندهك(شۇنىڭدهك ﴿ 

سىلهرگه شاھىت بولۇشى ئۈچۈن بىز شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋه پهيغهمبهرنىڭ ) ئۈممهتلهرگه

  )143،بهقهره( ﴾ .سىلهرنى ياخشى ئۈممهت قىلدۇق

وجاهدوا في اللَّه حق جِهاده هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ ﴿ 
 وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيداً علَيكُم وتكُونوا أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمني من قَبلُ

  ﴾ شهداَء علَى الناسِ

 جىھاد ،تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه)  مېلىڭالر بىلهن جېنىڭالر بىلهن-پۇل(نىڭ يولىدا هللا﴿ 

هممهل ئهڭ مۇك (.سىلهرنى تاللىدى) دىنىغا ياردهم بېرىشكه ئۈممهتلهر ئارىسىدىن( هللا .قىلىڭالر

سىلهرگه دىندا ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى ) .شهرىئهت ۋه ئۇلۇغ پهيغهمبهرنى سىلهرگه خاس قىلدى

) بۇ) (.سىلهرنى سىلهر تاقهت قىاللمايدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تهكلىپ قىلمىدى (.قىلمىدى

هللا ) .بۇ توغرا دىن بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى مهھكهم ئۇچالڭالر (.ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىدۇر

 قۇرئاندىمۇ .مۇسۇلمان دهپ ئاتىدى) يهنى قۇرئاندىن ئىلگىرىكى كىتابالردا(سىلهرنى ئىلگىرى 
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پهيغهمبهرنى سىلهرگه گۇۋاھ بولۇشقا ۋه سىلهرنى كىشىلهرگه گۇۋاھ بولۇشقا ) هللا(. شۇنداق ئاتىدى

  )78،ھهج( ﴾ .)تاللىدى(

ادىل كىشىلهرگه ئ، ئۈممهتنىڭ ئىچىدىن تالالنغان ئهڭ ياخشىدېگهن شهھىدلىك 

  . بىرىگه قارشى كهلمهيدۇ-مۇشۇ مهناالر شهھىد ئۈچۈن ئىشلىتىلسه بىر. بېرىلىدۇ

  شهھىدنىڭ تۈرلىرى

يولىدىكى ئۇرۇشتا هللا . ئىسالمدىكى شهھىدنىڭ تۈرلىرى بىر قانچه تۈرلۈك بولۇپ

ىلىگه ئۇ ئادهم كېس-بىلهن ئۆلۈپ كهتكهنلهرمۇكېسهللهر تۆۋهندىكى ، ئۆلتۈرۈلگهنلهرمۇ شهھىد

 -قورساق ئاغرىقى، كېسىلىۋابا  :شهھىد-تىن ساۋاب ئۈمىد قىلغان بولساهللاقىلىپ سهۋر 

، كېسىلىسىل ، -كېسهللهرقورساقتا بولىدىغان ، ئىچى سۈرۈش، قورساق ئېسىلىپ كېتىش

، بىر نهرسه بېسىۋېلىپ ئۆلۈپ كهتكهن كىشى، تۇغۇتتا ئۆلۈپ كهتكهن ئايال، كۆكرهك ياللۇغى

يولىدا جىھادقا چىقىپ ئۇرۇش قىلماستا يول هللا شۇنىڭدهك ، لۈپ كهتكهن كىشىئوتتا كۆيۈپ ئۆ

يولىدىكى شهھىدلىكىنى سهمىمىي ئارزۇ قىلىپ كۆرپه ئۈستىده هللا ئۈستىده ئۆلۈپ كهتكهن ۋه 

 مانا مۇشۇالرنىڭ ھهممىسىنى .يىرتقۇچ ھايۋانالر يهپ كهتكهن كىشى، ئۆلۈپ كهتكهن كىشى

  . دېدى، بولىدۇئهجىرى ئۇالرغا شهھىدنىڭ . ىشهھىد دهپ ئاتىد پهيغهمبهر 

گىرىپتار كېسىلىگه ۋابا . شهھىد بهش تۈرلۈك بولىدۇ«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

، تام بېسىۋالغان كىشى، غهرق بولۇپ كهتكهن كىشى، قورساق ئاغرىقى تارتقان كىشى، بولغۇچى

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(».يولىدا شهھىد بولۇپ كهتكهن كىشىهللا 

  .»ھهربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن شهھىدلىكتۇركېسىلى ۋابا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

خالىغان كىشىگه ئهۋهتىدىغان ئازاب هللا كېسىلى ۋابا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ۋابا كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ ئۆز . لهرگه رهھمهت قىلىپ بىرىدۇمۆئمىنهللا ئۇنى ،بولۇپ

ئۇنىڭغا تهقدىر قىلغان نهرسىنىڭ يېتىدىغانلىقىنى هللا گه زىئۇ ،قىلىپ تۇرساسهۋرى شهھىرىده 

  )بۇخارى(».بارئهجىرى  ئۇ ئادهم ئۈچۈن شهھىدنىڭ ،بىلسه
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تۆگىنىڭ بېزىگه ئوخشاش بىر خىل كېسىلى دېگهن ۋابا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

چى جهڭدىن قاچقۇكېسهلدىن ، گىرىپتار بولغۇچى شهھىدكه ئوخشايدۇكېسهلگه  ئۇ ،بهز بولۇپ

  .»قاچقۇچىغا ئوخشايدۇ

بىلهن ۋاپات بولۇپ كهتكهنلهر كېسىلى  ۋابا ،شهھىدلهر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئاندىن ئۇالرغا . بىلهن ۋاپات بولغانالر بىز شهھىد بولۇپ كهتتۇق دهيدۇكېسىلى ۋابا . كهلتۈرۈلىدۇ

 ،رنىڭ جاراھىتىگه ئوخشاش بولساقاراپ بېقىڭالر ئهگهر بۇالرنىڭ جاراھىتى شهھىدله :دېيىلىدۇ

  .» ئۇالر شهھىدلهرگه ئوخشاش چىقىدۇ،قېنى ئىپاردهك پۇرىسا

قورساق ئاغرىقى ، غهرق بولۇپ كهتكهنلهر، كېسىلى ۋابا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

مىنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ، تۇغۇتتا ئۆلۈپ كهتكهن ئايالالر، كۆيۈپ كهتكهنلهر، كېسىلى

  .»شهھىدلىرىدىندۇر

يىرتقۇچ ، تام بېسىۋالغانالر، كېسىلىۋابا ، قورساق ئاغرىقى«: مۇنداق دېگهن هيغهمبهر پ

كۆكرهك ، ئوتتا كۆيۈپ ئۆلۈپ كهتكهنلهر، غهرق بولۇپ كهتكهنلهر، ھايۋان يهپ كهتكهنلهر

  .»بىلهن ئۆلۈپ كهتكهنلهر شهھىدتۇركېسهللىكى ياللۇغى 

بىز ئابدۇلال ئىبنى رهۋاھهنى يوقالپ «: ىئۇباده تىبنى سامىتنىڭ رىۋايىتىده مۇنداق دېد

بىز بۇ ھالهتته ، رهھمهت قىلسۇنهللا ساڭا  :بىز شۇنداق دېدۇق. ياتقانىكهنبىھوش كىرىۋىدۇق ئۇ 

بىز شۇنداق ، شهھىد بولۇشىڭنى ئۈمىد قىالتتۇق، كۆرۈمىزئۆلۈپ كهتمهسلىكىنى ياخشى 

. دېدى-نى شهھىد دهيسىلهر؟سىلهر نېمى :كىرىپ كهلدى ھهم پهيغهمبهر دېيىشىۋاتقاندا 

 سۆزىگه نىڭپهيغهمبهر : كېلىپھوشىغا ئابدۇلالھ ئىبنى رهۋاھه : كىشىلهر ئولتۇرۇپ كهتتى

بىز ئۇرۇشتا ئۆلۈپ  :كىيىن ئۆزى جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدىدېگهندىن -جاۋاب بهرمهمسىلهر؟

مىنىڭ ئۈممىتىمنىڭ ئۇنداقتا  :مۇنداق دېدى پهيغهمبهر . كهتكهنلهرنى شهھىد دهپ قارايمىز

غهرق ، ۋابادا ئۆلۈپ كهتكهنلهرمۇ شهھىد، ئۆلتۈرۈلگهنلهرمۇ شهھىد. شهھىدلىرى ئاز بولۇپ قالىدۇ

  .»تۇغالماي ئۆلۈپ كهتكهن ئايالمۇ شهھىد، بولۇپ كهتكهنلهرمۇ شهھىد

 ئۇنداقتا ،يولىدا ئۆلۈپ كىتىشال شهھىد بوالمدۇ؟هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

تىغ بىلهن زهخمىلهندۈرۈلۈپ ئۆلۈپ كهتكهن . تىمنىڭ شهھىدلىرى ئاز بولۇپ قالىدۇمىنىڭ ئۈممى



 - 293 -

بىلهن ئۆلۈپ كېسىلى ۋابا ، قورساق ئاغرىقى بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن كىشى شهھىد، كىشى شهھىد

غهرق بولۇپ ،  شهھىدئايالبالىسى قورسىقىدا بار ھالهتته ئۆلۈپ كهتكهن ، كهتكهن كىشى شهھىد

كۆكرهك ياللۇغى ، ئوتتا كۆيۈپ ئۆلۈپ كهتكهن كىشىمۇ شهھىد، شى شهھىدئۆلۈپ كهتكهن كى

  .»بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن كىشىمۇ شهھىد

ئۇباده تىبنى سامىتنىڭ  پهيغهمبهر «: راشىد ئىبنى ھۈبهشتىن رىۋايهت قىلىندى

، دهپ سورىدى-مىنىڭ ئۈممىتىمنىڭ شهھىدلىرىنى بىلهمسىلهر؟، يوقالپ كىردىكېسىلىنى 

. كىشىلهر ئۇنى يۆلهپ قويدى. دېدى-،ئۇباده مېنى يۆلهپ قويۇڭالر، پ كهتتىمجىكىشىلهر 

پهيغهمبهر . دېدى-،قىلغۇچى ساۋاب ئۈمىد قىلغۇچى كىشى شهھىدتۇرسهۋرى  :ئاندىن ئۇباده

 : يولىدا ئۆلۈپ كهتكهن هللا . ئۇنداقتا مىنىڭ ئۈممىتىمنىڭ شهھىدلىرى ئاز بولۇپ قالىدۇ

قورساق ، غهرق بولۇپ كهتكهن كىشى، ئۆلۈپ كهتكهن كىشىده كېسىلىۋابا ، كىشى شهھىد

  .»تۇغۇتتا ئۆلۈپ كهتكهن ئايال شهھىد، ئاغرىقىدا ئۆلۈپ كهتكهن كىشى

بىلهن كېسىلى سىل ، ئوتتا كۆيۈپ ئۆلگهن«: بهيتۇلمۇقهددهسنىڭ خىزمهتكارى ئهبۇلئاۋام

  .»قوشۇپ قويدىدېگهننى ئۆلگهن ئادهم شهھىد 

يولىدا ئۆلۈپ كهتكهندىن باشقا شهھىد يهتته تۈرلۈك هللا «: دېگهنمۇنداق  پهيغهمبهر 

غهرق بولۇپ ، ئوتتا كۆيۈپ ئۆلۈپ كهتكهن، قورساق ئاغرىقى بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن. بولىدۇ

، بىلهن ئۆلۈپ كهتكهنكېسىلى ۋابا ، بىلهن ئۆلۈپ كهتكهنكېسىلى كۆكرهك ياللۇغى ، كهتكهن

  .»ىكى بالىسى بىلهن ئۆلۈپ كهتكهن ئايال شهھىدتۇرقورسىقىد، تام بېسىۋېلىپ ئۆلۈپ كهتكهن

يولىدا هللا ، يولىدا ئۆلتۈرۈلىدىكهن ئۇ شهھىدهللا كىمكى « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ئۆلگهن كىشىمۇ شهھىد

 ئهگهر ،بىلهن شهھىدلىكنى ئىزدىسهسهمىمىيلىك كىمكى «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»دهرىجىسىنى بىرىدۇشهھىدنىڭ ، شهھىدلىككه ئېرىشهلمىسىمۇ

بىلهن سهمىمىيلىك تىن شهھىد بولۇشنى هللاكىمىكى «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

شهھىدلهرنىڭ هللا  ئۇ كىشىنى ، گهرچه ئۇ كىشى كۆرپه ئۈستىده ئۆلۈپ كهتسىمۇ،سورىسا

  .»دهرىجىسىگه يهتكۈزىدۇ
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بىلهن سهمىمىيلىك تىن چىن قهلبىدىن هللاكىمكى «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»بىرىدۇئهجىرىنى ئۇنىڭغا شهھىدنىڭ  هللا ،شهھىدلىكنى سورىسا

، ھهربىر ئىنسانغا نىيهت قىلغان نهرسىسى بار. ئۇنداق بولىشى ئهمهللهر نىيهتكه باغلىق

 ئاندىن ئۇ كىشىنى ئىتائهت قىلىشتىن ،نىيىتىده راستچىل بولسا ئىتائهت قىلىشنى نىيهت قىلىپ

ئهجىرىگه  مۇكهممهل ئىتائهت قىلغاننىڭ ،ۇپ قويساباشقىالر تهرهپتىن مهجبۇرلىنىش توس

  ، رهھمىتىگه ھهمدىلهر بولسۇنئېھسان ، سېخىيلىقىنىڭ هللا. ئېرىشهلهيدۇ

سىلهر مهدىنىده بىر تۈرلۈك كىشىلهرنى قالدۇرۇپ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ىلغىالرنى قايسى ج، نېمىنى چىقىم قىلساڭالر، سىلهر قايسىبىر يولغا ماڭساڭالر، كهلدىڭالر

 قانداق ،ئۇالر مهدىنىده قالغان تۇرسا :ساھابىلهر ئېيتتى. كهزسهڭالر ئۇالر سىلهر بىلهن بولىدۇ

ئۇالرنى قىيىنچىلىق توختىتىپ  :مۇنداق دېدى پهيغهمبهر  بولۇپ بىز بىلهن بىلله بولىدۇ؟

  )بۇخارى ( .»قويدى

ئۇالرنى لېكىن ، هت قىلغانراستچىل نىي، يولىدا جىھاد قىلىشنى سهمىمىيهللا چۈنكى ئۇالر 

لېكىن . ساۋابتا ئۇالر ئوخشاش بولىدۇ، ئۆزره سهۋهب توختىتىپ قويغانلىقى ئۈچۈن ئهجىر

   .يولىدىكى جىھادتا ئۆلتۈرۈلگهن كىشىدۇرهللا شهھىدلهرنىڭ ئهڭ ئالىيراقى كهينىگه قايتماي 

 ئېتى، قېنى تۆكۈلگهن-شهھىدلهرنىڭ ئالىيراقى«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ئۆلتۈرۈلگهن كىشىدۇر

قېنى  پهيغهمبهر ، قايسى ئۆلۈم شهرهپلىك دهپ سورالغاندا: دىن پهيغهمبهر «

  »دېدى. تۆكۈلگهن ئېتى ئۆلتۈرۈلگهن كىشىدۇر

دىن قايسى  پهيغهمبهر بىر ئادهم «: دېگهننهئىم ئىبنى ھهمماد رىۋايىتىده مۇنداق 

سهپكه كىرىپ ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر  :دېدى پهيغهمبهر ، دهپ سورىۋىدى-؟شهھىد ئهبزهلراق

ئۇالرغا رهببى ، ئۇالر جهننهتنىڭ ئالى ھۇجۇرلىرىدا يايرايدۇ .ئارقىسىنى قىلمىغان كىشىدۇر

  )ئهھمهد( .»ئالمايدۇھېساب رهببىڭ دۇنيادىكى بىر بهندىگه كۈلسه ئۇالردىن ، كۈلىدۇ

مانلىقتىن توسۇپ ئىمام ئۇنى يا، شهھىدلهرنىڭ سهردارى زالىم ئىمامنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ

  . ئۆلتۈرىۋهتكهن كىشىدۇر
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شهھىدلهرنىڭ سهردارى ھهمزه ئىبنى ئابدۇل مۇتهللب ۋه «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»يامانلىقتىن توسۇپ ئىمام ئۇنى ئۆلتۈرىۋهتكهن كىشىدۇر، زالىم ئىمامنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ

ن ئىيتىلغان بهزى ھهق سۆزلهرنىڭ تهسىرى جىنايهتچى تاغۇتالرنىڭ ئالدىدا جاسارهت بىله

ژىلدىغان    ئوقالرنىڭ ۋى، ۋه ئۈنۈمى قهڭ مهيدانىدىكى نهيزه قىلىچالرنىڭ جاراڭلىغان ئاۋازلىرى

  . ئاۋازلىرىغا قارىغاندا كۈچلۈك بولىدۇ

  لگهن شهھىدكه ئاالقىدار ھۆكۈملهريولىدا ئۆلتۈرۈهللا 

بواللمايدىغان شېرىك هتكهن مۇسۇلمانالر يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن شهھىدكه باشقا ئۆلۈپ كهللا 

  ئاالھىده ھۆكۈملهر بار؛

ئۇھۇد  پهيغهمبهر ، قىلىنىدۇ ئېقىلغان قان بىلهن دهپنه ، شهھىد يۇيۇلمايدۇ: بىرىنچى

   .دېگهن ».ئۇالر يۇيۇلمايدۇ، ئۇالرنى قېنى بىلهن دهپنه قېلىۋىتىڭالر« :كۈنىده

ئۈستىدىكى كىيىم ،ن يۆتكىمهي شۇ يهرگهبولسا يېقىلغان ئورۇندىمۇمكىن : ئىككىنچى

كۈنىسى ئۇھۇد  پهيغهمبهر : ئىبنى ئابباس مۇنداق دهيدۇ. بىلهنال دهپنه قىلىنىدۇ

كىچىكى - ئۇالرنى ئۆزىنىڭ كىيىم، شهھىدلىرىدىن ساۋۇت دوبۇلغىلىرىنى سالدۇرىۋىتىشكه

   .بۇيرۇغانبىلهنال دهپنه قىلىشقا 

  .»ى كىيىمى بىلهن يۆگهپ قويۇڭالرئۇالرن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئۇالرنى ئۆز قېنى بىلهنال يۆگهپ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر  : يهنه بىر رىۋايهتته

  .»يولىدا يارىالنغان جاراھهتنىڭ قېنى قان رهڭگىده پۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا بولىدۇهللا . قويۇڭالر

ئۆلۈپ كهتكهنلهر ئۇھۇدتا  ر پهيغهمبه، جابىر ئىبنى ئابدۇلال دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

: ھهم. ئۆزىنىڭ يېقىلغان جايىغا قايتۇرۇلۇشقا بۇيرىدى، كىيىنئاپرېلغاندىن مهدىنىگه يۆتكهپ 

  . دېدى ».ئۆلۈپ كهتكهنلهرنى يىقىلغان جايىغا دهپنه قىلىڭالر«

ئوقۇغانلىقى  پهيغهمبهر ، ئهمهسۋاجىپ ئۈچىنچى؛شهھىدنىڭ نامىزىنى ئوقۇش 

بهزىلىرىگه ئوقۇمىغان . بهزى شهھىدلهرگه ئوقۇغان پهيغهمبهر . گۇناھ يوقئۈچۈن ئوقۇسا 

  . شهھىدلهرنىڭ نامىزىنى ئوقۇمىغانئۇھۇدتىكى ، تاغىسى ھهمزىنىڭ نامىزىنى ئوقۇغان



 - 296 -

ھهمزىنىڭ ، ھهمزىنىڭ قېشىدىن ئۆتتى پهيغهمبهر ئهنهس رىۋايهت قىلغان ھهدىسته 

شهھىدلهرنىڭ نامىزىنى ئۇھۇدتىكى ھهمزىدىن باشقا  ،قۇالقلىرى كېسىۋېتىلگهن ئىكهن، بۇرۇن

يهرمۇك ۋه باشقا ئۇرۇشالردا ، قادىسىيه، شۇنىڭدهك مۇرتهدلهرگه قىلىنغان مۇئته. ئوقۇمىدى

بىزگه ساھابىالرنىڭ ئۇالرنىڭ نامىزىنى ئوقۇغانلىقى . مىڭلىغان مۇسۇلمانالر شهھىد بولۇپ كهتتى

سالىھالرنىڭ يولىغا مۇناسىپ -ىك سۈننهتكه سهلهفشهھىدنىڭ نامىزىنى چۈشۈرمهسل. يهتمىدى

پهيغهمبهر  بهزى شهھىدلهرنىڭ نامىزىنى ئوقۇغانلىقى نىڭپهيغهمبهر . ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ

ناماز ۋه دۇئاسىنىڭ ئۇلۇغ بولغانلىقى ئۈچۈن شهھىد بولسىمۇ ئۆلۈپ كهتكهن كىشىنىڭ نىڭ 

. غىال خاس پهيغهمبهر لغانلىقى ئۈچۈن بۇ بوئېھتىياجلىق  دۇئا نامىزىغا نىڭپهيغهمبهر 

  .  دۇئاسى باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئاسىغا ئوخشىمايدۇنىڭپهيغهمبهر 

  ﴾ ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء بعضكُم بعضاً ﴿

 ﴾.رچاقىرغاندهك چاقىرماڭالبېرىڭالرنى -پهيغهمبهرنى سىلهر بىر!) مۆئمىنلهر ئى (﴿ 

  )63،نۇر(

 ﴿يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كالتإِنَّ ص هِملَيلِّ عصو ﴾  

 شۈبھىسىزكى سېنىڭ دۇئايىڭ ئۇالرغا خاتىرجهملىك ئېلىپ .ئۇالرغا دۇئا قىلغىن﴿ 

  )103،تهۋبه (﴾.كېلىدۇ

،  سانجىلىپئهمما جهڭده نهيزه. ھۆكۈملهر جهڭده ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىال ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئاندىن جهڭ ، بىر قانچه كۈن ياشىغان بولسا، ئاندىن مهيداننىڭ سىرتىغا ئېلىپ بىرىلسا

شهھىدكه خاس ،  بۇ ئاخىرهتنىڭ شهھىدى بولۇپ،مهيدانىنىڭ سىرتىدا ئۆلۈپ كهتكهن بولسا

  . بولغان يۇقاردا سۆزلهنگهن ھۆكۈملهر ئۇنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ

كۆيۈپ ، تام بېسىۋېلىپ ئۆلۈپ كهتكهن، كېسىلى ۋابا ، رىقىقورساق ئاغ، يهنه شۇنىڭدهك

كهتكهن ۋه يۇقاردا سۆزلهنگهن باشقا شهھىدلهرگه جهڭ مهيدانىدا ئۆلۈپ كهتكهن شهھىدكه 

، باشقا ئۆلۈپ كهتكهن مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش يۇيۇلۇپ. ئاالقىدار بولغان ھۆكۈملهر يۈگۈزۈلمهيدۇ

  . نامىزى چۈشۈرۈلىدۇ، كېپهنلىنىپ 
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  شهھىدلىكنىڭ شهرتلىرى

بىرهر شهرتكه دهخلى ، يولىدا شهھىد بولۇشنىڭ بىر قانچه تۈرلۈك شهرتلىرى بولۇپهللا 

نىڭ نهزىرىدىكى هللا ).قوبۇل بولمايدۇ(. يهتسه ئۇ ئادهمنىڭ شهھىدلىكى رهت قىلىنىدۇ

ئۇ شهرتلهر . شهھىدلهرنىڭ دهرىجىسىگه اليىق بولىدىغان شهھىدلىك سېپىدىن چىقىپ كېتىدۇ

  :ۆۋهندىكىچهت

مۇرتهد ، كافىر، مۇشرىك. كېرهكشهھىد ئېتىقادى ساغالم مۇسۇلمان بولىشى : بىرىنچى

بارلىق شېرىك چۈنكى . جىھادى پايدا بهرمهيدۇ. جىھادقا چىقىپ ئۆلتۈرۈلسه شهھىد بولمايدۇ

  . ئهمهللهرنى بىكار قىلىۋېتىدۇ

﴿ فغيو بِه كرشأَنْ ي رفغال ي اُءإِنَّ اللَّهشي نمل كونَ ذَلا دم ر ﴾  

 خالىغان ئادهمنىڭ .قىلمايدۇ مهغفىرهتغا شېرىك كهلتۈرۈش گۇناھىنى هللاھهقىقهتهن هللا ﴿ 

غا شېرىك كهلتۈرىدىكهن چوڭ گۇناھ هللا كىمكى .قىلىدۇ مهغفىرهتئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى 

  )48،نىسا( ﴾ .قىلغان بولىدۇ

﴿ هنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَولُونَومعوا يا كَانم م ﴾  

 ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ،شېرىك كهلتۈرسه ئىدى )يهنى پهيغهمبهرلهر(ئهگهر ئۇالر ...﴿

  )88،ئهنئام (﴾ .ئهمهللىرى ئهلۋهتته بىكار بولۇپ كېتهتتى

  ﴾ وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُوراً ﴿

 ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگهن ،ڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى بىر تهرهپ قىلىپبىز ئۇالرنى﴿ 

  )23،فۇرقان( ﴾ .توزاندهك قىلىۋېتىمىز

مۇسۇلمان بولغاندىن كىيىن شىرىك كهلتۈرگهن هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  »مۇشرىكنىڭ ئهمىلىنى قوبۇل قىلمايدۇ

ىسىنىڭ قولىنى تۇتۇپ بىر ئادهم قىيامهت كۈنى داد«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

جهننهتنى ھهربىر هللا ، جهننهتكه مۇشرىك كىرمهيدۇ :ئۇنىڭغا. جهننهتكه كىرگۈزمهكچى بولىدۇ

ئۇنىڭ ، رهببىم بۇ مىنىڭ دادام :ئۇ ئادهم دهيدۇ، دهپ نىدا قىلىنىدۇ -،مۇشرىكقا ھارام قىلغان
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سىنى تاشلىۋىتىپ ئۇ ئادهم دادى. سېسىق پۇراققا ئۆزگىرىپ كېتىدۇ، دادىسى قهبىھ سۈرهتكه

  .»كېتىدۇ

  .»قىلىچ مۇناپىقلىقنى ئۆچۈرهلمهيدۇ« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

بىلهن بىلله ئۇرۇش  پهيغهمبهر بهك باتۇر دهپ سۈپهتلىنىدىغان بىر مۇشرىك بىر ئادهم 

دهپ -؟نىڭ پهيغهمبىرىگه ئىشىنهمسهنهللا، هللا :پهيغهمبهر ، قىلماقچى بولىۋېدى

مهن مۇشرىكدىن ياردهم ، قايتىپ كهت : پهيغهمبهر ، دېدى-،اقي :ئۇ ئادهم، سورىۋىدى

  )مۇسلىم(.»دېدى-،ئالمايمهن

ئۇرۇش قىاليمۇ ياكى  !نىڭ ئهلچىسىهللائى  :نىقاب كىيگهن بىر ئادهمتۆمۈر بېشىغا 

، دېدى-، ئاندىن ئۇرۇش قىل،مۇسۇلمان بولۇپ : پهيغهمبهر  ،دېۋىدى-مۇسۇلمان بواليمۇ؟

ئاز ئهمهل قىلىپ  : پهيغهمبهر ، ئاندىن ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلدى، لدىئۇ ئادهم مۇسۇلمان بو

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(.دېدى-،كۆپ ئهجىرگه ئېرىشتى

، باشقا گۇناھشېرىكتىن ، شهھىدتىن كۇفۇرلۇق مۇشۇ شهرتلهر شۇنى ئۇقتۇرىدۇكى؛

  . مىدىئالىم بۇنداق دېھېچقانداق . خاتالىقالرنىڭ يوق بولىشى تهلهپ قىلىنمايدۇ

ھهرقانچه ، كۇفۇرلۇق دهرىجىده بولۇپال قالماي، شېرىكئېتىقادى دۇرۇس بولغان مۇسۇلمان 

ئۇ ئادهمنىڭ . دۇىرىپايدا ب، ياخشىلىقى، شهھىدلىكى، چوڭ گۇناھ قىلسىمۇ جىھادى

  . شهھىدلىك پهزىلىتى ۋه شهھىدلىكنىڭ ھۆكۈمىدىن چهكلىيهلمهيدۇ-گۇناھى

 جان مېلى ،ىر ئادهم ئۆزىگه قارىتا گۇناھلىرىدىن قورقۇپب«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئاشۇ ئېغىزنى چايقىۋىتىش ، دۈشمهن بىلهن ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ئۇرۇش قىلسا يولىداهللا بىلهن 

جهننهت ئىشىكلىرىنىڭ خالىغىنىدىن . خاتالىقلىرىنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇ-گۇناھ، بولۇپ

  .»كىرگۈزۈلىۋىتىدۇ

تهقۋا ، ياخشى، دهرىجىده ئىتائهتمهنيۇقىرى ڭ ناھايىتى مانا مۇشۇنىڭدا مۇجاھىدالرنى

جىھادى قوبۇل بولىشى ، مهئسىيهتتىن خالىي-پائالىيهتلىرى گۇناھ- ھايات ئىش، بولىشى

ئىتائهتچان بولۇشنى شهرت قىلغان ، ئۈچۈن تۇنجى ئهۋالد ساھابىالرغا ئوخشاش تهقۋادار

ئاقىۋهتته ، ئايهتلىرىگه قارشى بولۇپمۇشۇ شهرت قۇرئاننىڭ . كىشىلهرگه رهددىيه بېرىلىدۇ
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، يولىدىكى جىھادتىن توسۇپهللا كىشىلهرنى . جىھادتىن يۈز ئۆرۈشكه ئاپىرىپ قويىدۇ

چۈنكى ئۇالرنىڭ بۇ شهرتى . مۇسۇلمانالر شهھىرىگه دۈشمهننى ئىگه قىلىپ قويىدۇ

 –فتۇنجى ئهۋالد سهله. ئهمىللهشتۈرۈش مۇمكىن بولمايدىغان ئاجىزالشتۇرۇش شهرتىدۇر

تهكرارالنمايدىغان تهڭداشسىز قېتىم سالىھالر قىيامهت كۈنىگىچىلىك تارىختا ئىككىنچى 

قۇرئان ياخشى ئهۋالد بولغان ياخشى ئهسىر دهپ گۇۋاھلىق بهرگهن ياخشى ، ئهۋالدالردۇر

بۇنداق كىشىلهر قىيامهت كۈنىگىچه  قهيهردىن كېلىدۇ؟ ؟ئهۋالدالرنى كىم تۇغۇپ بېرىدۇ

  . كهلمهيدۇ

تهربىيىۋى تهرهپكه سهل قاراش ، ئىسالھات، ئىتائهت، سۆزلىرىمىزدىن تهقۋالىقرىقى يۇقى

دهرىجىگه الردا يۇقىرى پىرىنسىپئهخالقى ، تهربىيه-مۇجاھىدالرنىڭ تهلىم، ئۇقۇمى چىقمايدۇ

بۇ جىھاد تهلهپ قىلىنغان ، بۇ تولىمۇ مۇھىم ئىش. قىلىشى زۆرۈرھهرىكهت ئۆرلهش ئۈچۈن 

، غهلبىنىڭ ئاساسى سهۋهبى بولۇپ بۇنىڭغا سهل قاراش توغرا بولمايدۇ، ردهمتهييارلىقى ۋه يا

 ،تهقۋالىقنى مۇجاھىدنىڭ شهھىدلىكىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن شهرت قىلغىلى بولمىغاندهكلېكىن 

  . جىھادنىڭمۇ شهرتى قىلغىلى بولمايدۇ

بۈيۈك  ،رىزالىقى ئۈچۈن خالىس بولۇشهللا يولىدىكى شهھىدلىك هللا  ئىخالس؛: ئىككىنچى

كۆرسىتىش ، باشقىالرغا ئاڭلىتىش. كېرهكئهجىرگه ئېرىشىش مهقسهت قىلىنغان بولىشى 

ھهر قانداق ئىبادهت ئۇقۇمىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان -ئىخالس. مهقسهت قىلىنسا بولمايدۇ

  . ئهمهلنىڭ شهرتىدۇر

  ﴾ يشرِك بِعبادة ربه أَحداًفَمن كَانَ يرجوا لقَاَء ربه فَلْيعملْ عمالً صالحاً وال  ﴿

 ماڭا .مهن پهقهت سىلهرگه ئوخشاش بىر ئىنسانمهن« ،ئېيتقىنكى!) ئى مۇھهممهد(﴿ 

 كىمكى پهرۋهردىگارىغا مۇالقهت .سىلهرنىڭ ئىالھىڭالر يالغۇز بىر ئىالھتۇر ،قىلىنىدۇكىۋهھىي 

ياخشى ئىش ) تىن قورقىدىكهنيهنى ساۋابنى ئۈمىد قىلىپ ئازاب(بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكهن 

 ﴾ ». پهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن.قىلسۇن

  )110،كهھف(
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 قېشىغا نىڭپهيغهمبهر بىر ئادهم «: ئهبا ئۇمامهتىل باھىلىدىن رىۋايهت قىلىندىكى

غان ئادهمگه ئهجىر ئىزدهپ ۋه شۆھرهت قازىنىشنى ئىزدهپ ئۇرۇش قىل :كېلىپ مۇنداق دېدى

 بۇنى ئۈچ .دېدى-،ئهجىر بولمايدۇھېچقانداق غا ئۇنىڭ : پهيغهمبهر  ؟قانداق ئهجىر بولىدۇ

دهپ ئۇنىڭغا مۇنداق -،ئهجىر بولمايدۇھېچقانداق ئۇنىڭغا  : پهيغهمبهر ، سورىۋىدىقېتىم 

نى نىڭ رازىلىقى كۆزلهنگهندىن باشقا ئهمهلهللا، ئۆزى ئۈچۈن خالىس بولۇپهللا  :قوشۇپ قويدى

   ».قوبۇل قىلمايدۇ

بىر ئادهم  !نىڭ ئهلچىسىهللائى ، بىر ئادهم«: دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكىئهبۇ ھۈرهيره 

ئۇنىڭغا  : پهيغهمبهر ، دهپ سورىۋىدى-دۇنيا ئۈچۈن جىھاد قىلغان بولسا قانداق بولىدۇ؟

پهيغهمبهر : ئادهمگهھېلىقى ئۇالر ، بۇ گهپ باشقىالرغا ئېغىر كهلدى، دېدى-، ئهجىر بولمايدۇ

 ئى  :ئادهمھېلىقى  .دىيىشتى-،بهلكى سۆزۈڭنى چۈشهندۈرهلمىگهنسهن ؟دىن قايتا سورىغىن

يولىدا جىھاد قىلغان بولسا قانداق هللا دۇنيانى كۆزلىگهن ھالدا -بىر ئادهم مال !رهسۇلۇلالھ

، ئۇ گهپ كىشىلهرگه ئېغىر كهلدى، دېدى-،ئهجىر بولمايدۇ:  پهيغهمبهر ، دېدى-بولىدۇ؟

بىر  :قېتىمدائادهم ئۈچىنچى ھېلىقى . دېدى، دىن قايتا سورىغىن پهيغهمبهر : اندىن ئۇالرئ

. دهپ سورىدى-يولىدا جىھادقا چىقسا قانداق بولىدۇ؟هللا مۈلۈكنى كۆزلىگهن ھالدا -ئادهم مال

  .»دېدى-،ئۇنىڭغا ئهجىر بولمايدۇ:  پهيغهمبهر 

بىر : سۇرالدىسوئال دىن  پهيغهمبهر «:ئهبۇ مۇسالئهشئهرىنىڭ رىۋايىتىده مۇنداق كهلدى

، بىر ئادهم يۇرتۋازلىق قىلىپ ئۇرۇش قىلسا، ئادهم بارتۇرلۇقنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا

يولىدىكى ئۇرۇش هللا بىر ئادهم باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلسا قايسىسى 

ئۇرۇش قىلغان كىشىال ڭ كهلىمىسىنى ئالى قىلىش ئۈچۈن ىنهللا : پهيغهمبهر ؟ ھېسابلىنىدۇ

  )مۇسلىم(.»ھېسابلىنىدۇيولىدا ئۇرۇش قىلغان هللا 

كهلتۈرۈلىدىغان كىشى شهھىد ئاۋۋال قىيامهت كۈنى ئهڭ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

نېمهتلهرنى ئۇ ئادهمگه بهرگهن هللا ئاندىن ، ئۇ ئادهم كهلتۈرۈلىدۇ، قىلىنغان كىشى بولۇپ

 :ئۇ ئادهم، دهپ سورايدۇ-ئىشالرنى قىلدىڭ؟نېمه سهن  :هللا .ئۇ ئادهم ئېتىراپ قىلىدۇ، تونۇتىدۇ

 باتۇرسهن ، ئېيتتىڭالغان ي :هللا، دهيدۇ-،سىلى يوللىرىدا شهھىد بولغانغا قهدهر ئۇرۇش قىلدىم
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ئاندىن پهرىشتىلهرگه بۇيرۇق . دېيىلىش ئۈچۈن جىھاد قىلدىڭ ئۇ دۇنيادا دېيىلىپ بولدى

  )مۇسلىم(.» دهۋزهخكه تاشلىنىدۇئۇ ئادهم يۈزى بىلهن سۆرۈلۈپ، بېرىلىدۇ

ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر . سىلى يوللىرىدا جىھاد قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدىم«: يهنه بىر رىۋايهتته

ئېيتتىڭ پهرىشتىلهرمۇ يالغان . دهيدۇ، ئېيتتىڭيالغان  :ئۇنىڭغاهللا . دهيدۇ-،جىھاد قىلدىم

 -، گهپ دېيىلىپ بولدىشۇ،  دېيىلىشنى مهقسهت قىلغان ئىدىڭباتۇرئۇنىڭغا هللا ، دهيدۇ

  .»دهيدۇ

 هللا ،كىم ئاخىرهتىڭ ئهمىلىنى دۇنيانى كۆزلهپ قىلىدىكهن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ئۇنىڭغا ئاخىرهتته نېسىۋىسىنى بهرمهيدۇ

ئۇالرنىڭ ئىچىده بىر . ئۆلۈپ كهتكهنلهر ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

دۈشمهنگه ئۇچراشقان ، مىلى بىلهن ئۇرۇش قىلدى،  جېنى بىلهنئۆز، ئادهم بولۇپ ئۇ مۇناپىق

قىلىچ ئۇنىڭ ، ئهنه شۇ مۇناپىق دهۋزهخته. يولىدا ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ئۇرۇش قىلدىهللا ۋاقىتتا 

  .»مۇناپىقلىقىنى ئۆچۈرهلمهيدۇ

  .كېرهك ۋه شهھىدلىكى سۈننهت ئۈستىده بولىشى ىئۇنىڭ ئۇرۇش: ئۈچىنچى

ئىنتىقام ۋه كۆڭۈل خاھىشنىڭ ئۈستىده ، شيۈرىكىنى قاندۇرۇ- ىشيهنى سۈننهتكه ئهگىش

خىيانهت ، ئالدىماسلىق، مۇجاھىد بهلگىلىمىلهرگه ۋه ئهھدىلهرگه رىئايه قىلىپ. كېرهكتۇرۇشى 

، ئىنتىقام ئېلىشنى شهرىئهت، ئهمما كۆڭۈل خاھىشىنى كۆڭۈلنى قاندۇرۇپ. كېرهكقىلماسلىقى 

، هتته قىلىچ ئۇرۇش دۇرۇس بولمايدىغانالرغا قىلىچ ئۇرۇپشهرىئ، ھۆكۈمنىڭ ئۈستىده قويغان

، شهرىئهتته ئۆلتۈرۈشكه بولمايدىغانالرنى ئۆلتۈرۈپ، بولغانالرغا ئۇرمايكېرهك قىلىچ ئۇرۇش 

يولىدىكى هللا ، مۇشۇ ھالهتته تۇرۇپ ئۆلتۈرۈلسه، ئۆلتۈرۈشكه رۇخسهت بهرگهنلهرنى ئۆلتۈرمهي

شهھىد هللا . ۇجاھىدلىك سۈپىتىمۇ يوقاپ كېتىدۇ م،شهھىدلىك سۈپىتى يوقاپ كهتكهندهك

چېكىدىن مانا مۇشۇنداق ئۇرۇش . مهھرۇم قالىدۇبۈيۈك مهرتىۋىدىن بولغانالر ئۈچۈن تهييارلىغان 

  .  ئۇالر ئىسالم ئهھلىگه ئۇرۇش قىلىدۇ،ئاشقان خاۋارىجالرنىڭ ئۇرۇشى بولۇپ
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بۇتپهرهسلهرنى تهرك ، لىدۇئۇالر ئىسالم ئهھلىگه ئۇرۇش قى«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئهگهر مهن ئۇالر بىلهن ئۇچرىشالىغان بولسام ئىدىم، ئۇالرنى ئاد قهۋمىنى ئۆلتۈرگهندهك . ئېتىدۇ

  .»ئۆلتۈرگهن بوالتتىم 

ياخشى . ئۈممىتىم ئىچىده ئىختىالپ ۋه بۆلۈنۈش بولىدۇ«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

دىندىن ، كېكىردىكىدىن ئۆتمهيدىغان، وقۇيدىغانقۇرئان ئ، ناچار ئىش قىلىدىغان، سۆزلهيدىغان

ئهڭ يامان ، ئو ياچاقتىن چىقىپ كهتكهندهك چىقىپ كېتىدىغان مهڭگۈ دىنغا قايتالمايدىغان

ئۇالرمۇ ئۇ ئادهمنى ئۆلتۈرىۋهتكهن ئادهمگه ، ئۇالرنى ئۆلتۈرگهن. بولىدىغان بىر قهۋملهر بولىدۇ

ئۇرۇشقا . يۇ ئۆزى ئهمهل قىلمايدۇ-اقىرىدۇنڭ كىتابىغا چهللائۇالر . خۇش مۇبارهك بولسۇن

  .»بولىدۇيېقىن قا هللائۇرۇش قىلغان ئادهم 

مهن « :ئۇ مۇنداق دېدى دىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى؛  مۇئاز ئىبنى ئهنهس ئهلجهھنى

كىشىلهر ئۆيلهرگه باستۇرۇپ كىرىپ  ،بىلهن كۆپلىگهن ئۇرۇشالرنى بىلله قىلدىم پهيغهمبهر 

ئۆيلهرگه : مۇنداق دهپ جاكارچى ئهۋهتتىكىشىلهرگه  پهيغهمبهر  .بۇالڭچىلىق قىلىۋىدى

  .»باستۇرۇپ كىرىپ بۇالڭچىلىق قىلغان كىشىنىڭ جىھادى قوبۇل قىلىنمايدۇ

جىھاد سهۋهبىدىن بولسىمۇ يولالردا بۇالڭچىلىق ، كىشىلهرنىڭ ئۆيلىرىگه باستۇرۇپ كىرگهن

ئۆز پىكرىنى ، نى ھۆرمهت قىلمايدىغانمۆئمىن ،قىلغان ئادهم نه ئهھدىنامىگه رىئايه قىلمايدىغان

ئهگهر ئۇ  قولاليدىغانالرنىال قوبۇل قىلىدىغان كىشىلهر قانداقمۇ مۇجاھىدالر سېپىگه تىزىاللىسۇن؟

  . ئادهم مۇشۇ ھالهتته ئۆلتۈرۈلسه شهھىدلهر سېپىگه تىزىاللمايدۇ

ىھادى قوبۇل لهرگه ئازار بهرگهن كىشىنىڭ جمۆئمىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»بولمايدۇ

لهر ھهققىده مۆئمىنئاشقان مۇرجىئهلهر ساغالم ئهقىدىلىك چېكىدىن شۇنىڭغا ئوخشاش 

الرغا جىھاد كافىرئۇ ، تاغۇتالرغا تهدبىقاليدۇ، كافىر، ھهدىسلهرنى جىنايهتچى- دېيىلگهن ئايهت

ئۇالرغا ، ئورنىتىشدوستلۇق ، الرغا ئىتائهت قىلىشكافىرقىلىشتىن چهكلهيدۇ ۋه مۇسۇلمانالرغا 

كىم مۇشۇ خاتا . دهيدۇۋاجىپ لهرنى بېسىقتۇرۇش ئۈچۈن ياردهم بېرىشنى مۆئمىنقارشى چىققان 
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شهھىدمۇ ، ئۆلۈپ كهتسۇن مۇجاھىدمۇ ئهمهس، چۈشهنچه بويىچه ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسۇن

  . ھېسابلىنىدۇ بهلكى تاغۇت يولىدا ئۇرۇش قىلغان كىشى .ئهمهس

ا يقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت فَقَاتلُوا الَّذين آمنو﴿ 
  ﴾ أَولياَء الشيطَان إِنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً

 .الر تاغۇتنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇكافىر .نىڭ يولىدا جىھاد قىلىدۇهللامۆئمىنلهر ﴿ 

شهيتاننىڭ تهدبىرى ) .سىلهر ئۇالرنى يېڭىسىلهر (.ننىڭ دوستلىرى بىلهن ئۇرۇش قىلىڭالرشهيتا

  )76،نىسا( ﴾ .ھهقىقهتهن ئاجىزدۇر

ئۆزىنى - قا ئالدىراپ قىلىپ ئۆزهللا، سۈننهت ئۈستىده تۇرۇپ شهھىد بولۇش

هنپهئهت كۈچلۈك مكېلىدىغان ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا جىھاد ۋه مۇسۇلمانالرغا ، ئۆلتۈرمهسلىك

 ،ئهگهر بىلىپ تۇرۇپ بېرىپ قالسا. كېرهكھاالكهتلىك ۋه ئۆلۈم ئورۇنلىرىغا بارماسلىق ، بولمىغان

بهلكى ئېغىر خهتهر ئۈستىده ، ئاندىن شۇ يهرده ئۆلتۈرۈلۈپ كهتسه ئۇ ئادهم شهھىد بولمايدۇ

  . بولىدۇ

  ﴾ وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً﴿ 

ھهقىقهتهن سىلهرگه  هللا .ئۆلتۈرمهڭالر) بېرىڭالرنى -يهنى بىر(ئۆزۈڭالرنى سىلهر ...﴿

  )29،نىسا (﴾ .ناھايىتى مېھرىباندۇر

 ﴿ لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُواْ بِأَيالَ تو  ﴾  

  )195،بهقهره( ﴾ ...ھاالكهتكه تاشلىماڭالرئۆزۈڭالرنى ...﴿

كىمكى دولقۇنالۋاتقان ۋاقىتتا دېڭىز سهپىرىگه چىقىپ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

نىڭ جهننهتكه كىرگۈزۈش ۋهدىسى هللائۇنىڭدىن (. ئۆلۈپ كهتسه ئۇنىڭدىن زىممى ئاقالندى

  ».)كۆتۈرۈپ كېتىدۇ

خهتهرلىك ئورۇنالرغا ئاپىرىپ پايدىسىز خهتهرگه ، شۇنداق بولىشى ئۆزىنى ھاالكهتلىك

  . دۇرنلىقى ئۈچۈنئاتقا
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 :ساھابىلهر، نىڭ ئۆزىنى خارلىشى اليىق بولمايدۇمۆئمىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

تاقهت قىاللمايدىغان باالغا ئۆزىنى دۇچار  : پهيغهمبهر  ئۆزىنى قانداق خار قىلىدۇ؟ مۆئمىن

  .»قىلىشىتۇر

  .كېرهكش بولىشى ئۇ شهھىد بولىدىغان مهقسهت ئىسالمدا يولغا قويۇلغان ئى: تۆتىنچى

بهندىلىرىنىڭ جىھاد قىلىش ۋه تۆۋهندىكى نهرسىلهرنى قوغداپ شهھىد قىلىنىشىنى هللا 

، بالىلىرىنى قوغداپ- ئهھلى، جېنىنى، مېلىنى، ئابرۇيىنى، دىنىنى رۇخسهت قىلدى؛

قوغداشقا رۇخسهت هللا ئۆلتۈرۈلگهن كىشى ياكى  مۇسۇلمانالرغا قىلىنغان زۇلۇمنى يوقىتىش ئۈچۈن

  .  نهرسىلهرنى قوغداش يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن كىشى شهھىدتۇرقىلغان

  .»مېلىنى قوغداپ ئۆلتۈرۈلگهن كىشى شهھىدتۇر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

 ،ئۇ شهھىد كىمىكى مېلىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلسه« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

نى قوغداش ئۈچۈن كىمىكى دىنى، كىمكى جېنىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلسه ئۇ شهھىد

  .»بالىلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلسه ئۇ شهھىدتۇر-كىمىكى ئهھلى، ئۆلتۈرۈلسه ئۇ شهھىد

كىمىكى مېلىنى قوغداش يولىدا زۇلۇم قىلىنغان ھالهتته «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .» جهننهت بارغائۆلتۈرۈلسه ئۇنىڭ

دۈرۈش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلسه ئۇ كىمىكى زۇلۇمنى چېكىن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»شهھىد

تاغۇتالرنىڭ ، يولغا قويمىغان مهقسهتلهر ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلسه يهنى زالىمهللا ئهمما كىمىكى 

قوغداش شېرىكنى -كۇفرى، قوغداش ئۈچۈنلىرىنى پىرىنسىپ-قانۇن، راۋانلىرىنى-تهختى

لسه ياكى جاھىلىيهت بايرىقىنى قوغداش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈ، زۇلۇم قىلىش ئۈچۈن، ئۈچۈن

 ،يۇرتۋازلىق قىلىپ شۇ يولدا ئۆلتۈرۈلسه ئۇ شهھىد ئهمهس بهلكى، مىللهتچىلىك، گۇرۇھۋازلىق

  . ئۇ كىشىلهر دهۋزهخته بولىدۇ

قىلىپ ياكى گۇرۇھۋازلىق كىمىكى قارىغۇالرچه «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ۈستىده ئۆلتۈرۈلسه ئۇنىڭ ياردهم بېرىدىغان بىر بايراق ئگۇرۇھقا چاقىرىپ ياكى گۇرۇھۋازلىققا 

ئۈممىتىمنىڭ ، كىم مىنىڭ ئۈممىتىمگه قارشى چىقىپ. ئۆلۈمى جاھىلىيهتلهرچه ئۆلۈمدۇر
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ۋهدىگه ۋاپا قىلمىسا ئۇ مهندىن ، دىن قولىنى يىغمىسامۆئمىن،  ئۇرۇشقا سالسانىيامىنى-ياخشى

  )مۇسلىم(.»مهن ئۇنىڭدىن ئهمهس، ئهمهس

جىھادتىن قاچقۇچى جهڭ . كېرهكئۇرۇش قىلىش لهپ ئىلگىرىكهينىگه قايتماي : بهشىنچى

بهلكى ئۇنىڭغا ، كهينىگه قايتقان ھالهتته ئۆلتۈرۈلسه شهھىد بولمايدۇ، مهيدانىدا ئۆلتۈرۈلسىمۇ

  ، ئۇ ئادهم ناھايىتى ئېغىر گۇناھ ئۈستىده ئۆلۈپ كهتكهن بولىدۇ، قاتتىق جازا بار

ا متحرفاً لقتالٍ أَو متحيزاً إِلَى فئَة فَقَد باَء بِغضبٍ من اللَّه ومن يولِّهِم يومئذ دبره إِلَّ﴿ 
ريصالْم بِئْسو منهج اهأْومو ﴾  

ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائهسىگه قوشۇلۇش ) ياردهم تىلهش(كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى ﴿ 

يهنى (بهلكى دۈشمهنگه ئارقىسىنى قىلىدىكهن  ،مهقسىتىده بىر تهرهپكه يۆتكىلىش قىلماستىن

دهۋزهخ  . ئۇنىڭ جايى دهۋزهخ بولىدۇ.نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇهللائۇ ھهقىقهتهن ) قاچىدىكهن

  )16،ئهنفال( ﴾ !نېمىدېگهن يامان جاي

 ئۇنىڭ ،قىلغۇچى ئىشتىن ساقلىنىڭالرھاالك يهتته «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(».ىنى قىلىپ قىچىشجۈملىسىدىن جهڭ كۈنى ئارقىس

ئۇنىڭ قاتارىدىن جهڭ ، يهتته گۇناھ ئىشتىن ساقلىنىڭالر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»كۈنى ئارقىسىنى قىلىپ قىچىش

يولىدا هللا مهن  !ئى رهسۇلۇلالھ«: ئهبۇ قهتادهنىڭ رىۋايىتىده بىر ئادهم مۇنداق دېدى

سهۋرى يولىدا هللا ئهگهر ، ھهئه : پهيغهمبهر رۈم قىلىنامدۇ؟ ئۆلتۈرۈلسهم خاتالىقلىرىم كهچۈ

كهينىڭنى قىلماي ئىلگىرىلىگهن ھالهتته ئۆلتۈرۈلسهڭ كهچۈرۈم ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان، قىلغان

يولىدا هللا ئهگهر  :ئۇ كىشى، دېدى-دېدىڭ؟نېمه  : پهيغهمبهر ئاندىن دىدى -،قىلىنىدۇ

سهۋرى ئهگهر  : پهيغهمبهر . دېدى-،دېدىم نامدۇ؟ئۆلتۈرۈلسهم خاتالىقلىرىم كهچۈرۈم قىلى

كهينىڭنى قىلماي ئىلگىرىلىگهن ھالهتته ئۆلتۈرۈلسهڭ كهچۈرۈم ، ساۋاب ئۈمىد قىلغان، قىلىپ

  .» ماڭا جىبرىئىل شۇنداق دهپ بهردى،قهرز كهچۈرۈم قىلىنمايدۇلېكىن ، قىلىنىسهن

 »ىلماي ئىلگىرىلىگهنشهھىدلىككه ئېرىشىش ئۈچۈن ئارقاڭنى ق« نىڭپهيغهمبهر 

  !ئويلىنىپ بىقىڭالرئېيتقانلىقىنى سۆزىنى تهكرار دېگهن 
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كهينىگه ، يولىدا ئۆلتۈرۈلگهنهللا بىرىنچى سهپته تۇرۇپ «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

بىرى بىلهن -قاراپ سالماي ئۇرۇش قىلغان شهھىدلهر جهننهتنىڭ ئالى ھوجۇرلىرىدا بىر

ھېساب  بهندىسىگه قاراپ كۈلسه ئۇنىڭدىن مۆئمىنهللا ، دۇئۇالرغا رهببى كۈلى، ئۇچرىشىدۇ

  .»ئالمايدۇ

سۆزىنى دېگهن  ».ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ئارقىغا قاراپ قالمايدۇ« نىڭپهيغهمبهر 

  . بۇ مۇستهھكهم تۇرۇش قاچماسلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ !ئويلىنىپ بىقىڭالر

ئىبنى ئۆمهر . ۇشىدا ئىدىئىبنى ئۆمهر مۆئته ئۇر :ئهسهرده ئىبنى ئۆمهردىن مۇنداق كهلدى

بىز ئۇنى ئۆلۈپ كهتكهنلهر ئىچىده تاپتۇق ، ئىزدىدۇقتالىپنى بىز جهئفهر ئىبنى ئهبۇ  :ئېيتتى

ئۇ پهقهت كهينىگه ، ئوق ئېتىلغان ئىكهن،  نهچچه يىرىگه نهيزه ئۇرۇلغان50ئۇنىڭ 

  )بۇخارى (.»قايىتمىغانىكهن

يهزىد شۇنچه ئهمهلچان كىشى -، ىمۇجاھىد يهزىد ئىبنى شهجرىدىن رىۋايهت قىلىدۇك

كىشىلهر ئۇرۇشقا سهپ تۈزسه ئاسمان  :ئۇ بىزگه خۇتبه سۆزلهپ مۇنداق دېدى-ئىدى

پهرىلهر -ھۆر، دهۋزهخ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ. جهننهت ئىشىكلىرى ئىچىلىدۇ، ئىشىكلىرى

،  بهرئۇنىڭغا ياردهمهللا  ئى  :پهرىلهر-ماڭسا ھۆرئىلگىرىلهپ بىر كىشى ، ياسىنىپ قارايدۇ

ئانام -ئاتا. ئۇنى كهچۈرۈم قىل دهيدۇهللا ئى  :ئارقىسىنى قىلىپ قاچسا يۈزىنى يۆگىۋېلىپ. دهيدۇ

  .»پهرىلهرنى خارلىماڭالر-ھۆر،  دۈشمهنلهرنى غهمگه سېلىڭالر،پىدا بولسۇنكى

  -ئهسكهرتىش

كۈچلىنىش ، ھۇجۇم قىلىشقايتۇرما ، مهزمۇنالردىن لهشكهر تارتىپ كىرىشيۇقىرىقى 

ئهگهر مۇجاھىد مۇشۇ ، اشقا مۇجاھىدالر سېپىگه قېتىلىش بۇ ئۇرۇشتىن قاچقانلىق ئهمهسئۈچۈن ب

  .نىڭ ئىزنى بىلهن شهھىد بولىدۇهللائىشالر ئۈچۈن چېكىنىپ چىققان ۋاقىتتا ئۆلتۈرۈلسه 

  ﴾ ةفئَ ومن يولِّهِم يومئذ دبره إِلَّا متحرفاً لقتالٍ أَو متحيزاً إِلَى ﴿

ئۈچۈن مۇسۇلمانالر جامائهسىگه قوشۇلۇش ) ياردهم تىلهش(كىمكى قايتا ئۇرۇشۇش ياكى ﴿ 

يهنى ( بهلكى دۈشمهنگه ئارقىسىنى قىلىدىكهن ،مهقسىتىده بىر تهرهپكه يۆتكىلىش قىلماستىن

  )16،ئهنفال( ﴾ .نىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇهللائۇ ھهقىقهتهن ) قاچىدىكهن
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  -شهھىدنى تونۇشتۇرۇش

بىز . مهزمۇنالردىن قانداق كىشىنىڭ شهھىد بولىدىغانلىقىنى خۇالسىاليمىزى يۇقىرىق

  :بىز مۇنداق دهيمىز، سۆزدىن جهڭدىكى شهھىدلهرنى كۆزده تۇتىمىزدېگهن شهھىد 

يولغا ئىلگىرىلهپ ئالغا ، كهينىگه قايتماستىن، يولىدا سۈننهت بويىچههللا دېگهن شهھىد 

  . پ ئۆلتۈرۈلگهن مۇسۇلمانالردۇرقويۇلغان مهقسهتلهر ئۈچۈن ئۇرۇش قىلى

   شهھىدنىڭ پهزىلىتى ۋه شهھىد ئۈچۈن بولغان ھۆرمهت ئهجىر

ئۆزىده يۇقاردا سۆزلهنگهن شهھىدلىكنىڭ بهش شهرتىنى ئىشقا ئاشۇرغان ئادهم قىيامهت 

، ئۇ ئادهم توغرىسىدا قۇرئان، شهھىد بولىدۇكېلىدىغان كۈنى شهھىدلىك ئورنىغا مۇناسىپ 

نىڭ نهزىرىدىكى كاتتا ھۆرمهت ۋه هللادلهرنىڭ پهزىلىتىنى بايان قىلىدىغان ۋه ھهدىسته شهھى

  ئهجىر ساۋابنى بايان قىلىدىغان دهلىللهر بار؛

  ﴾ وال تقُولُوا لمن يقْتلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياٌء ولَكن ال تشعرونَ﴿ 

 بهلكى ئۇالر .ئۆلۈك دېمهڭالر) ېھىتلهرنىيهنى ش(نىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنى هللا﴿ 

  )154،بهقهره( ﴾ . لېكىن سىلهر بۇنى سهزمهيسىلهر.تىرىكتۇر

فَرِحني بِما *وال تحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه أَمواتاً بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ ﴿
و هلفَض نم اللَّه ماهآتهِملَيع فوأَلَّا خ هِملْفخ نم قُوا بِهِملْحي لَم ينونَ بِالَّذرشبتسي  مال هو

  ﴾ يحزنونَ

 بهلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ ،يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دهپ گۇمان قىلمىغىنهللا ا﴿ 

 نىئمهتلىرىدىن ئهتىگهن يهنى جهننهتنىڭ (.نىڭ دهرگاھىدىكى رىزقتىن بهھرىمهن قىلىنىدۇهللا

نىڭ ئۆزلىرىگه بهرگهن پهزلىدىن هللائۇالر  .)ئاخشامدا مهڭگۈلۈك رىزقالندۇرۇلۇپ تۇرىلىدۇ

يهنى شېھىت بولماي تىرىك ( ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى يېتىپ كهلمىگهن .خۇرسهندۇر

ه قايغۇ يوق ن) دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا(نه قورقۇنچ ) ئاخىرهتته(قېرىنداشلىرىغا ) قالغان

  )170-169،ئالى ئىمران( ﴾ .ئىكهنلىكى بىلهن خۇش خهۋهر بېرىشنى تىلهيدۇ
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﴿  بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتةَ ينالْج مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن نِنيمؤالْم نى مرتاش إِنَّ اللَّه
هلَيداً ععلُونَ وقْتيلُونَ وقْتفَي اللَّه نم هدهفَى بِعأَو نمو آنالْقُرجِيلِ ونالْأو اةروي التقّاً فح 

يمظالْع زالْفَو وه كذَلو بِه متعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشبتفَاس ﴾  

تنى  ماللىرىنى ئۇالرغا جهننه،دىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنىمۆئمىنلهر  هللا ،شۈبھىسىزكى﴿ 

ئۆلتۈرىدۇ ۋه ئۆلتۈرۈلىدۇ ) دۈشمهنلهرنى(يولىدا ئۇرۇش قىلىپ هللا  ئۇالر .بېرىپ سېتىۋالدى

جىھاد قىلغۇچىالرغا جهننهتنى ۋهده ) (.يهنى دۈشمهنلهر بىلهن جىھاد قىلىپ شېھىت بولىدۇ(

 ۋهدىسىگه .ۋهدىسىدۇرراست ) نىڭهللا(تهۋراتتا ئىنجىلدا ۋه قۇرئاندا زىكرى قىلىنغان ) قىلىش

قىلغان بۇ ) .دىنمۇ ۋاپادار ئهھهدى يوقهللايهنى  (؟ىنمۇ بهك ۋاپا قىلغۇچى كىم باردهللا

  )111،تهۋبه( ﴾.بۇ زور مۇۋهپپهقىيهتتۇر .بۇلۇڭالرسوداڭالردىن خۇشال 

ئۆز يولىدىكى هللا ئۇنى ، جهننهتته يۈز دهرىجه بار«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

زېمىن ئارىسىدهك - ئارىسى ئاسمانئىككى دهرىجىنىڭ، مۇجاھىدالر ئۈچۈن تهييارلىدى

   .»كېلىدۇ

، كېتىپ نىڭ نهزىرىده ياخشىلىق بار ھالهتته ئۆلۈپ هللا« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

دۇنيادىكى پۈتكۈل نهرسىلهر ئۇ ئادهمنىڭ بولىشىنى خۇش قىلىدىغان بىر بهنده ، دۇنياغا قايتىشنى

مهتنى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن شهھىد كاتتا ھۆرشۇنچه ، شهھىدلىكنىڭ پهزىلىتىنىلېكىن . يوق

بىرلىككه كهلگهن (.»ئۆلتۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىپ قالىدۇقېتىم  ئونلىغان ،دۇنياغا قايتىشنى

  )ھهدىس

سىلهرنىڭ « :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ، تىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئىبنى ئابباس

ىل قۇشنىڭ قورسىقىدا ئۇالرنىڭ روھلىرىنى يېشهللا . قېرىنداشلىرىڭالر مۇسىبهتدار بولىۋېدى

. جهننهتنىڭ مېۋىلىرىنى يهيدۇ، ئۇالرنىڭ روھلىرى جهننهتنىڭ ئۆستهڭلىرىگه كېلىپ. قىلدى

ئىچمهك -يېمهك، ئهرشنىڭ سايىسىغا ئېسىلغان ھالهتته ئالتۇن پانۇسالرغا جايلىشىدۇ

جىھادتىن  ئۇالر بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىزغا ،پاكلىقىنى ئۇچراتقان چاغدا، ئارامگاھىنىڭ گۈزهل

 رىزىقالندۇرۇلغانلىقىمىزنىجهننهتتىال ، جىھادقا قىزىقىشى ئۈچۈن بىزنىڭ تىرىك، يېنىۋالماسلىقى

  .»دهيدۇ-.مهن سىلهرنىڭ خهۋىرىڭالرنى يهتكۈزهيهللا ، دهيدۇ-؟كىم يهتكۈزىدۇ
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﴿ دناٌء عيلْ أَحاتاً بوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحال تقُونَوزري هِمبر  ﴾  

 ، بهلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ.يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دهپ گۇمان قىلمىغىنهللا ﴿ 

ئهتىگهن نېمهتلىرىدىن يهنى جهننهتنىڭ  (.نىڭ دهرگاھىدىكى رىزىقتىن بهھرىمهن قىلىنىدۇهللا

  )169،ئالى ئىمران( ﴾ ).ئاخشامدا مهڭگۈلۈك رىزقالندۇرۇلۇپ تۇرىلىدۇ

 بىز ئابدۇلال ئىبن مهسئۇد :ۇق مۇنداق دېدىمهسر  تىن بۇ ئايهت ھهققىده سورىغان

 پهيغهمبهر ، دىن سورىغان ئىدۇق پهيغهمبهر بىزمۇ  :ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد، ئىدۇق
ئۇنىڭ ئهرشكه ئېسىقلىق ، ئۇالرنىڭ روھلىرى يېشىل قۇشنىڭ قورسىقىدا بولىدۇ«: مۇنداق دېگهن

، ئاندىن پانۇستا ئورۇن ئالىدۇ، تتىن خالىغان جايالرغا ئۇچۇپ بارااليدۇجهننه، پانۇسلىرى بار

بىز جهننهتتىن  :شهھىدلهر، دهپ سورايدۇ-نېمىنى خااليسىلهر؟: ئاندىن ئۇالرغا رهببى قاراپ

ئۇ سۆزنى هللا . دهيدۇ-.خالىغان جايالرغا ئۇچۇپ بارااليدىغان تۇرساق يهنه نېمىنىمۇ خااليتتۇق

ئى رهببىم  :تىن بىر نهرسه سورىمىسا بولمايدىغانلىقىنى بىلىپهللائۇالر ، يدۇتهكرارالقېتىم ئۈچ 

قېتىم  سېنىڭ يولۇڭدا يهنه بىر .بىزنىڭ جانلىىرىمىزنى تهنلىرىمىزگه قايتۇرۇپ بهرسهڭ

ئۇالرنىڭ باشقا ھاجىتى يوقلىقىنى كۆرۈپ ئۇالرنى ئۆز ھالىغا قويۇپ هللا . دهيدۇ-،ئۆلتۈرۈلسهك

  )مۇسلىم(.»بهردى

ئۇالر ، چۈشۈمده ئىككى ئادهمنى كۆردۈمكېچىده مهن «: مۇنداق دېگهن مبهر پهيغه

كهڭرى بىر ، مېنى تولىمۇ گۈزهل، مىنىڭ قېشىمغا كېلىپ مېنى بىر دهرهخكه ئىلىپ چىقتى

بۇ  :ماڭائىككىيلهن ئۇ . مهن ئۇنداق گۈزهل جاينى كۆرۈپ باقمىغانىدىم. ھويلىغا ئېلىپ كىردى

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(.»ېدىد-،شهھىدلهرنىڭ ھويلىسى

 .نىڭ دهرگاھىدا ئالته تۈرلۈك خىسلهت بارهللاشهھىدكه «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

جهننهتتىكى ئورنىنى كۆرسىتىپ  ،ئۇنىڭ گۇناھىنى كهچۈرۈم قىلىدۇهللا تۇنجى قېنى تۆكۈلگهنده 

ئىمان ، هم قىلىنىدۇئېغىر قورقۇنچلىقتىن خاتىرج ،قهبره ئازابىدىن پاناھلىق بېرىلىدۇ ،قويىدۇ

يهتمىش ئادهمنى تۇغقانلىرىدىن -ئۇرۇق، پهرىلهر جۈپلهپ بېرىلىدۇ-ھۆر ،تونى كىرگۈزۈلىدۇ

  .»شاپائهت قىالاليدۇ
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تۇنجى ، نىڭ دهرگاھىدا يهتته خىسلهت بارهللاشهھىدكه «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئىمان تونى . تىلىدۇجهننهتتىكى ئورنى كۆرسى، ئۇنى كهچۈرۈم قىلىدۇهللا قېنى تۆكۈلگهنده 

. قاتتىق قورقۇنچتىن خاتىرجهم قىلىنىدۇ، قهبره ئازابىدىن پاناھلىق بېرىلىدۇ، كىيگۈزۈلىدۇ

تاجنىڭ بىر تال ياقۇتى دۇنيا ۋه ئۇنىڭدىكى بارلىق ، بېشىغا ھۆرمهت تاجى كىيگۈزۈلىدۇ

قانلىرىدىن تۇغ، يهتمىش ئىككى ھۆر پهرى ھهمراھ قىلىپ بېرىلىدۇ، نهرسىلهردىنمۇ ياخشىدۇر

  .»يهتمىش ئادهمنى شاپائهت قىلىش ھوقۇقى بېرىلىدۇ

شهھىد ئۆلۈمنىڭ ئاغرىقىنى چۈمۈله چىقىۋالغانچىلىكال «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»قىلىدۇھېس 

لېكىن ، يولىدىكى ئۆلۈم ھهممه نهرسىنى ئۆچۈرۈۋېتىدۇهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )مۇسلىم(.»قهرزى قىلىپ قالىدۇ

نېمىشقا لهر قهبرىلىرىده ئازابلىنىدىكهن شهھىد مۆئمىن !ئى رهسۇلۇلالھ :ىر ئادهمب

قىلىچنىڭ چاقنىشى ئازابقا بېشىدا شهھىدلهرنىڭ  :پهيغهمبهر  ،دېۋىدى-ئازابالنمايدۇ؟

   .»دېدى-،يېتهرلىكتۇر

 ومن في ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ﴿ جىبرىئىلدىن پهيغهمبهر 
اَء اللَّهش نضِ إِلَّا مخالىغاندىن باشقا  هللا ،سۈر چېلىنغاندا ئاسمانالردىكى ۋه زېمىندىكى﴿  ﴾ الْأَر

 ئاندىن سۈر ئىككىنچى قېتىم چېلىنغاندا ناگاھان ئۇالر .مهخلۇقاتالرنىڭ ھهممىسى ئۆلىدۇ

ئايهت ھهققىده دېگهن  )68،زۈمهر(﴾  .قاراپ تۇرىدۇ) نېمىگه بۇيرۇلىدىغانلىقلىرىغا(تۇرۇپ 

نىڭ شهھىد هللائۇالر  :ئېيتتىقىلمايدىغان كىشى كىم؟جىبرىئىل ھوشسىز هللا . سورىدى

   .»بهندىلىرى

 ئادهم دۈشمهنگه مۆئمىن بىر .ئۆلگهنلهر ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئۇ . ۇرۇش قىلىدۇيولىدا ئهللا مېلى بىلهن ، ئۇچراشقان ۋاقىتتا ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر جېنى

 .نڭ جهننىتىده بولىدۇهللا، نىڭ ئهرشى ئاستىداهللاسىناقتىن ئۆتكهن شهھىد بولۇپ ئۇ 

، يهنه بىرسى، پهيغهمبهرلهرمۇ شهھىدكه پهيغهمبهرلىك دهرىجىسى بىلهنال ئارتۇق تۇرااليدۇ

يولىدا ئۆلتۈرۈلگهنگه هللا مېلى بىلهن ، دۈشمهنگه ئۇچراشقاندا جېنى، گۇناھلىرىدىن قورقۇپ
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قىلىچ ، خاتالىقلىرىنى ئۆچۈرىدىغان كاپارهتتۇر-ئهنه شۇ گۇناھ، دهر جىھاد ئۇرۇش قىلدىقه

جهننهتنىڭ ، ئۇ جهننهتنىڭ خالىغان ئىشىكلىرىدىن كىرگۈزۈلىدۇ، خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ

يهنه بىرسى ، بهزىسى بهزىسىدىن چوڭ، جهھهننهمنىڭ يهتته ئىشىكى بار، سهككىز ئىشىكى بار

دۈشمهنگه ئۇچراشقاندا جېنى مېلى بىلهن ئۆلتۈرۈلگهنگه قهدهر ئۇرۇش ، بولۇپمۇناپىق كىشى 

  .»قىلىچ مۇناپىقلىقنى ئۆچۈرهلمهيدۇ، ئۇ دهۋزهخته بولىدۇ، قىلىدۇ

  -مهسىلىلهرمۇھىم ئهسكهرتىش ۋه 

يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن بولسىمۇ چوقۇم هللا بىر ئادهمنى گهرچه كۆرۈنۈشته : بىرىنچى مهسىله

  :ئۇنىڭ سهۋهبى تۆۋهندىكىچه ؛ولمايدۇبدېيىشكه شهھىد 

جهننهتكه كىرىدۇ دهپ ھۆكۈم قىلىش ، مۇئهييهن بىر ئادهمنى شهھىد دهپ ھۆكۈم قىلىش)1

جهننهتكه كىرىدۇ دهپ ، شهھىدشهخسنى مۇئهييهن بىر ، غهيىبتىن سۆزلىگهنلىك، ئىلىمسىز

چۈنكى پهيغهمبهر بىر  ،ئادهمگه اليىق بولمايدۇھېچبىر گۇۋاھلىق بىرىش پهيغهمبهردىن باشقا 

  . جهننهت ئهھلىدىن دهپ گۇۋاھلىق بهرسه ۋهھىيدىن سۆزلهيدۇ، ئادهمنى شهھىد

  ﴾ إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى*وما ينطق عنِ الْهوى ﴿

پهقهت ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان ۋهھىنىال .  خاھىشى بويىچه سۆزلىمهيدۇ-ئۆز نهپسى) ئۇ(﴿ 

  )4- 3،نهجم( ﴾ سۆزلهيدۇ

دۇرۇس بولسا ئۇ كىشى دېيىش  »جهننهت ئهھلىدىن، پاالنى شهھىد« ئهگهر بىرهر كىشىنى

 نىڭپهيغهمبهر ئۇ كىشىنىڭ سۆزى . بىلهن پهيغهمبهرنىڭ ئارىسىدا پهرق قالمايدۇ

پهيغهمبهر ۋه ، جهننهت ئهھلىدىن دهپ ھۆكۈم قىلىشقا ئوخشاپ قالىدۇ، ساھابىلىرىگه شهھىد

ئاالھىدىلىكلىرى بولماي  ىن بولىدۇ دهپ گۇۋاھلىقى بهرگهن كىشىنىڭ جهننهت ئهھلىدنىڭ

  . ئۆز دىنىغا سهل قارىغاندىن باشقا ئادهم بۇنداق ھۆكۈم چىقىرىشقا جۈرئهت قىلمايدۇ. قالىدۇ

شهھىدلىكنىڭ قوبۇل بولۇش شهرتىدىن بىرهر شهرتكه دهخلى شهخس مۇشۇ مۇئهييهن )2

 -بولۇپمۇ قهلبكه ئاالقىدار بولغان شهرتلهر، لىدۇبىهللا ئۇنى ، مۇمكىنيهتكۈزگهن بولىشى 

  . ئىخالس شهرتىگه دهخلى يهتكۈزگهن بولسا ئۇنىڭ شهھىدلىكى قوبۇل قىلىنمايدۇ
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ئۆز يولىدا جىھاد هللا -يولىدىكى مۇجاھىدنىڭ مىسالىهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

تقان ئادهمگه ئوخشاش قىيامدا تۇرۇپ كۈندۈزى روزا تۇكېچه -قىلغان كىشىنى ئوبدان بىلىدۇ

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(.»بولىدۇ

ئۈچۈنال هللا ، سهمىمىيلىكيولىدا جىھاد قىلغان كىشىنى بىلىشنى هللا  پهيغهمبهر 

  . ئۆزىال بىلىدۇهللا خالىس قىلغانلىقىنى . خالىس قىلىش سۈپىتىگه قاراتتى

 ،قهسهمكىبىلهن هللا مىنىڭ جېنىم ئىلكىده بولغان زات «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئۆز يولىدا جاراھهتلهنگهن كىشىنى ئوبدان هللا -يولىدا بىر ئادهم جاراھهتلهنسههللا 

 .»كېلىدۇپۇرىقى ئىپارنىڭ پۇرىقىدا ، قىيامهت كۈنى جاراھهتنىڭ رهڭگى قان رهڭگىده-بىلىدۇ

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(

سهھىل ، تېمىدادېگهن پاالنى شهھىد دېگىلى بولمايدۇ ، بۇخارى ئۆزىنىڭ سهھىھ كىتابىدا

 -ۋه مۇشرىكالر ئۇچرىشىپ بىر پهيغهمبهر «: ئىبنى سهئىدنىڭ رىۋايىتىده مۇنداق دهيدۇ

پهيغهمبهر ، ئۆز قوشۇنى تهرهپكه مايىل بولدى پهيغهمبهر ، بىرى بىلهن جهڭ قىلىپ كهتتى

ھېچيهرنى قويماي ، پهس-ئېگىزالر بارغان كافىر.  ئىچىده بىز كىشى بار ئىدىنىڭ

بۈگۈن مۇشۇ كىشى مۇكاپاتقا ئېرىشكهندهك  :ئاندىن ساھابىلهر، ىدىن بېرىپ ئۇرۇشتىئارقىس

 ،ئهمما بۇ كىشى دهۋزهخته بولىدۇ : پهيغهمبهر ، دېيىشتى -،ھېچقايسىمىز ئېرىشهلمهيمىز

 -بۇ ئادهم دهۋزهخ ئهھلىدىن بولسا قايسىمىز جهننهتكه كىرهلهمىز؟: ساھابىلهر. دېدى-

 -،مهن بۇ ئادهمنى ئىشىنى تهكشۈرۈپ باقاي :چىدىن بىر ئادهم تۇرۇپكىشىلهر ئى. دېيىشتى

ئادهم قاتتىق ھېلىقى . تۇرغان يىرىده بىلله بولدى، بارغان، ئۇ ئادهم بىلهن بىرگه چىقىپ. دېدى

بىسىنى كۆكرىكى ئاستىغا ، ئۆلۈمنى ئۆزىگه ئالدىرىتىپ قىلىچنىڭ سېپىنى يهرگه، يارىلىنىۋىدى

ئاندىن تهكشۈرمهكچى بولغان ئادهم . قا ئارتىلىپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدىئاندىن قىلىچ، قويدى

نڭ پهيغهمبىرى ئىكهنلىكلىرىگه گۇۋاھلىق هللامهن سىلىنىڭ  : قېشىغا چىقىپنىڭپهيغهمبهر 

سىلى بايا  :ئادهمھېلىقى . دېدى-،نېمه دېمهكچىسهن : پهيغهمبهر . دېدى-.بىرىمهن

مهن ئىشنى ئېنىقالپ ، ى كىشىلهرگه ئېغىر كېلىۋىدىسۆزلىردېگهن دهۋزهخ ئهھلىدىن بولىدۇ 

ئاندىن ئۆلۈمگه . ئۇ ناھايىتى قاتتىق يارىالندى. بېقىش ئۈچۈن ئۇنىڭ ئارقىسىدىن چىققانىدىم
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ئالدىراپ قىلىچنىڭ سېپىنى يهرگه بىسىنى كۆكرىكىگه قويۇپ قىلىچقا ئارتىلىپ ئۆزىنى 

بىر ئادهم كۆرۈنۈشته جهننهت  :نداق دېدىشۇ ۋاقىتتا مۇ پهيغهمبهر ، دېدى-،ئۆلتۈرۈۋالدى

بىر ئادهم كۆرۈنۈشته دهۋزهخ . ئاقىۋهتته دهۋزهخ ئهھلىدىن بولىدۇ، ئهھلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىدۇ

  .»ئاقىۋهتته جهننهت ئهھلىدىن بولىدۇ، ئهھلىنىڭ ئهمىلىنى قىلىدۇ

ىدىن دهپ جهننهت ئهھل، بۇ ئادهم شۇنچه باتۇرلۇق بىلهن جىھاد قىلىپ ساھابىلهر ياخشى

ئۆلۈمنى ئالدىرىتىپ - ماختىغان تۇرۇقلۇق شهھىدلىكنىڭ بىر شهرتىگه دهخلى يهتكۈزىۋىدى

  . ئۇ كىشىنى دهۋزهخ ئهھلىدىن دهپ ھۆكۈم قىلدى پهيغهمبهر  - ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالدى

 هللا .بىلهن بىرگه خهيبهرگه چىقتۇق پهيغهمبهر بىز  ئهبۇ ھۈرهيره رىۋايهت قىلىدۇكى؛

 -ئالتۇن ئالدۇق،غهنىيمهت تائام - ماتا، كىيىم-مالبىز ، ى فهتىھ قىلىپ بهردىبىزگه خهيبهرن

 جۇزام نىڭپهيغهمبهر ، بىز جىلغا تهرهپكه قاراپ يۈردۇق، ئالمىدۇقغهنىيمهت كۈمۈش 

بىز ، ئۇ رىيائه ئىبنى زهيىد دهپ چاقىرىالتتى، قهبىلىسىدىن سوۋغا قىلغان بىر قۇلى بار ئىدى

. تاقلىرىنى چۈشۈرگىلى تۇردى-قۇلى يۈكھېلىقى  نىڭپهيغهمبهر ، جىلغىغا چۈشىۋىدۇق

ئۇنىڭ شهھىدلىكىگه  !ئى رهسۇلۇلالھ :بىز، قۇلغا غايىبتىن ئوق تېگىپ جان تالىشىۋاتاتتىھېلىقى 

مۇھهممهدنىڭ جېنى ئىلكىده بولغان ، ياق :پهيغهمبهر ، دېيىشتۇق، خۇش مۇبارهك بولسۇن

ئېلىۋالغان بىر ئهدىيال ئۇنىڭغا ئوت بولۇپ غهنىيمهتتىن سى خهيبهر كۈنى، بىلهن قهسهمهللا 

  )مۇسلىم(.»يانىدۇ

خىيانهت قىلغان بىر ئهدىيال بىلهن غهنىيمهتتىن مۇشۇ ئادهم ئۆزىنىڭ شهھىدلىكىنى 

ئىككى يۇقىرىقى ، خهۋهر بهرگۈچه ساھابىلهر ئۇنى بىلمىگهنىكهن پهيغهمبهر . بۇزۇۋهتتى

جهننهتكه كىرىدۇ دهپ ھۆكۈم قىلىشقا بولمايدىغانلىقى ، نى شهھىدھهدىسته مۇئهييهن بىر ئادهم

شهھىد ، شهھىد ئهمهس دېمىدى پهيغهمبهر ،  جاۋابىدىن ئۇقۇلىدۇنىڭپهيغهمبهر 

دهۋزهختىكى كىشىنىڭ ھىچقاندىقى لېكىن ، بولمىغان كىشىنىڭ ھهممىسى دهۋزهخته بولمايدۇ

جهننهت ، جاۋابتىن شهھىد ئهمهسېگهن د دهۋزهخته نىڭپهيغهمبهر ، شهھىد بولمايدۇ

مۇناپىقلىق . ئهمهسدېگهنلىك بۇ مهڭگۈ دهۋزهخته بولىدۇ ، مهنا ئۇقۇلىدۇدېگهن ئهھلىدىن ئهمهس 
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هللا قهلبىدىكى مۇناپىقلىقىنى ، قىلىپ جىھاد قىلغان كىشى شهھىد بولمايدىغانلىقى

  . بىلهلهيدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۆزلهپ بولدۇق

نىڭ ئالدىدا هللاجهننىتى بولىدۇ دهپ ھۆكۈم قىلىش ، همنى شهھىدمۇئهييهن بىر ئاد)3

  . باشقىالرنى ئاقلىغانلىق

  ﴾ فَال تزكُّوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَى ﴿

تهقۋادار بولغان ئادهمنى ئوبدان هللا  .ھېسابلىماڭالرپاك ئۆزۈڭالرنى شۇنىڭ ئۈچۈن ﴿ 

  )32،نهجم (﴾ .بىلىدۇ

ئهگهر ئۆلۈپ ، يهن بىر كىشىنى شهھىد دهپ ھۆكۈم قىلىشتىن چهكلهيدۇمۇئهي مۇشۇ يولالر

دهپ سورالسا مهن ؟ ئۇالرنى توغرا ئاتاش قانداق بولىدۇ دهپ ھۆكۈم قىلىمىز؟نېمه كهتكهنلهرگه 

  :دهيمهنكى

شهھىد دهپ ئاتىماي تۇرالمىساق بىز ئۇنى شهھىد دهپ شهخسنى بىز مۇئهييهن بىر 

شهھىدلهر بىلهن بىرگه ، شهھىد بولۇشنى ئۈمىد قىلىمىز، بىلىدۇئۆزى ئوبدان هللا ، ئوياليمىز

بىز كېسىپ ئېيتساق . كېرهك سۆزلهرنى قىلىشىمىز دېگهندهك تىن سورايمىز هللاقىلىشنى 

  . بولمايدۇ

 ئهگهر شۇ ،كىم قېرىندىشىنى ماختىماي تۇرالمىسا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئالدىدا بىرسىنى هللا ،  مۇنداقمىكىن دهپ ئوياليمهنئىشالرنى شۇ ئادهمدىن بىلسه مهن پاالنىنى

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( ».مهن شۇنداقراقمىكى دهپ ئوياليمهن دىسۇن، ئاقلىمايمهن

م قىلسا شۇ ۋاقىتتا  ئومۇمىي جهھهتتىن ھۆكۈ، مۇئهييهن ئهمهسغائهمما مۇسۇلمانالر

يولىدا ئۇرۇش هللا هلهستىنده پ :نىڭ ئۆلۈپ كهتكهن ئومۇمىي كىشىلىرىگه مهسىلهنمۇسۇلمانالر

سۇمالىدا ئۇرۇشتا ئۆلۈپ ، ئىراق، چېچىنىيه، ئافغانىستان، قىلىپ ئۆلۈپ كهتكهن مۇسۇلمانالر

پوكۇنى ئۇرۇشتا ئۆلۈپ كهتكهن مۇسۇلمانالر شهھىد ، كهتكهن مۇسۇلمانالر شهھىد ياكى پاالنى

ر تهرهپتىن ئۆلۈپ كهتكهنلهر الكافىر، كهتكهنلهر جهننهتتهياكى بىز مۇسۇلمانالر تهرهپتىن ئۆلۈپ 

 مۇشۇنداق ئىشلىتىشنى ئۇقتۇرىدىغان دهلىللهر بولغانلىقى ،دهۋزهخته دهپ ئىشلىتىش توغرا بولۇپ

  . ئۈچۈن گۇناھ يوق
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مۇئهييهن بىر ئادهمنى شهھىد دهپ «: دېگهنئىبنى ھهجهر فهتھۇلبارىدا مۇنداق 

  .»دۇرۇسلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ دېيىشنىڭسۈپهتلهشتىن چهكلهش ئومۇمىي كىشىلهرنى شهھىد 

  !قا خاس ئىكهنلىكىنى بىلىڭالرهللاھۆكۈم چىقىرىشنىڭ 

﴿ لَّهإِلَّا ل كْمالْح إِن ﴾  

  )40،يۇسۇف( ﴾ .مهنسۇپغىال هللابارچه ھۆكۈملهر پهقهت ﴿ 

شهھىد دهپ ھۆكۈم قىلغان ئادهم هللا . بىرسىنىڭ ھۆكۈم چىقىرىش ھهققى يوقھېچقانداق 

دىكى كىشىلهر ئۇنىڭ قارشىسىنى سۆزلىسىمۇ ئۇنىڭدىن ھىچنهرسه ئهگهر زېمىن. شهھىد بولىدۇ

. شهھىد ئهمهس ياكى دهۋزهخته دهپ سۈپهتلىسه ئۇ كىشى دهۋزهخته بولىدۇهللا . ئۆزگهرمهيدۇ

ئهگهر پۈتۈن زېمىندىكىلهر ئۇنى شهھىد دهپ سۈپهتلىسىمۇ ئۇ بىكار گهپ بولۇپ ھهقىقهتتىن 

گىشىپ سىلهرنى جىنايهتكار تاغۇتالرنىڭ ياالقچى شۇنىڭغا ئه. ھىچنهرسىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ

يولىدا ئۆلتۈرۈلگهن هللا قهھرىمانالر دهپ سۈپهتلىشى ، جهننهتته، شايكىلىرىنى شهھىد

دىن ئۇن ،غا چىقارغۇچىالر دهپ سۈپهتلىشىكافىر، تىرۇرچىالر، دهۋزهخته، قهھرىمانالرنى ئازغۇن

ئۇالرنىڭ . ملىرى سىنى قايغۇغا سالمىسۇنباشقا ئۇالرنىڭ نىجىس خاھىشلىرى پهيدا قىلغان لهقه

. قىممهت تهسىرى يوق بولۇپ ھهقىقهتتىن ھىچنهرسىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ، ھۆكۈمى رهت قىلىنىدۇ

الر كافىرسۈره ياسىندا تىلغا ئېلىنغان ھۇبهيىبنى نهججارنىڭ قىسسىنى ئويلىنىپ بېقىڭالر؟ 

پهيغهمبهرگه ئهگىشىشكه ، كهقا ئىمان كهلتۈرۈشهللا، جامائىتى ئالدىدا ھهقنى جاكارالپ

ئوت ، تاش ئاتتى، الر ھۈبهيىبگه بىردهك قارشى تۇرۇپ ئۇنى ئۇردىكافىرقىرىۋىدى پۈتۈن اچ

ھهتتا ئۇنىڭ ، ئۇنى ئازابالش ۋه ئۆلتۈرۈشته ھهرخىل ئۇسۇلالرنى قولالندى، دهسسىدى، يېقىپ

نلىك ۋه ئۆزلىرىنىڭ ئۆچمه، الر بولسا ئازغۇنلۇقكافىر، ئۈچهيلىرى مهقىتىدىن چىقىپ كهتتى

ھۈبهيىبنىڭ روھى بهدىنىدىن ياراتقۇچىسى . مۇشۇ ئىشىدىن خۇشاللىنىش ئىچىده تۇرىدۇ

دېدى يهنى سهن - ،جهننهتكه كىر: بىۋاسىته هللا شۇ ۋاقىتتاتهرهپكه چىقىپ كهتكهندىن كىيىن 

ىرى الرنىڭ ساڭا قىلغانلكافىرسهن شهھىدلىك نىئمىتىگه ئېرىشتىڭ ، ساڭا گۇناھ يوق، شهھىد

ھۈبهيىبنى . دېدى-،ۋه ئۇالرنىڭ سىنى مهسخىره قىلىپ تىلالشلىرى ساڭا زىيان يهتكۈزمهيدۇ

نهججار جهننهتكه كىرىپ خۇشاللىق ۋه ياخشىلىقالرنى كۆرگهندىن كىيىن ئۇنىڭ قهۋمى ئۇنىڭ 
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 ئۆز ئۆچمهنلىكىنى شۇ بهدهندىن، پاره كېسىۋاتقانلىقىنى- پاره، بهدىنىنى ئويناپ

  :قىنى كۆرۈپ مۇنداق دېدىچىقىرىۋاتقانلى

 ﴿تالَيي يمونَ قَولَمعا يي بِملي غَفَربلَنِي رعجو نم نيمكْرالْم ﴾  

قىلغانلىقىنى ۋه مېنى ھۆرمهتلىكلهردىن  مهغفىرهتكاشكى قهۋمىم پهرۋهردىگارىمنىڭ ماڭا ﴿ 

  )26،ياسىن( ﴾ دېدى-،قىلغانلىقىنى بىلسه ئىدى

قا ئىمان هللائازغۇنلۇق ۋه كۇفرىلىقىدىن قول ئۈزۈپ مهن ئىمان كهلتۈرگهن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 

  . دېدى- ،كهلتۈرسىچۇ

شهھىدلىكنى ئارزۇ قىلىش بىلهن شهھىد بولۇشنى كۆڭلىگه پۈكۈپ  :مهسىلهئىككىنچى 

، تىن ھاياتىنى ئۆزىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ئىخالس بىلهن ئۆز يولىدا شهھىد بولۇشنىهللا

نى ئاخىرالشتۇرۇشنى سوراش ۋه شهھىدلىككه ئېرىشىش ئۈچۈن كۈچلۈك شهھىدلىك بىلهن ھاياتى

، ئاۋۋالقىسى توغرا .ئۆلۈم ئورۇنلىرىغا بېرىش ئارىسىدا زور پهرق بار، مهنپهئهت بولمىغان ھاالكهت

 .ىتىدۇكۆپلىگهن كىشىلهر مۇشۇ ئىككى ئىش ئارىسىنى ئارىالشتۇرۇۋ، يهنه بىرى توغرا ئهمهس

نىڭ قىزىقىپ كۆڭلىگه مۆئمىنبىر ئۆلتۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىش ھهردا يولىهللا ، شهھىدلىكنى

  ، پۈكۈشكه ئهرزىيدىغان ئىش

مهن ، !مىنىڭ جېنىم ئىلكىده بولغان زات بىلهن قهسهمكى«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئاندىن تېرىلىپ يهنه ، ئاندىن تېرىلىپ يهنه ئۆلتۈرۈلسهم، يولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلسهمهللا 

. »تهكرارلىدىقېتىم ئهبۇ ھۈرهيره بۇ گهپنى ئۈچ . ئاندىن تېرىلىشنى ئارزۇ قىلىمهن. لسهمئۆلتۈرۈ

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(

مۇھهممهدنىڭ جىنى ئىلكىده «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده 

ۇش يهنه ئۇر، يولىدا ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلۈشنىهللا مهن ، !بىلهن قهسهمكىهللا بولغان زات 

  .»يهنه ئۇرۇش قىلىپ ئۆلتۈرۈلۈشنى ئارزۇ قىلىمهن، قىلىپ ئۆلتۈرۈلۈشنى

يولىدا ئۇرۇش قىلىش ماڭا پۈتۈن دۇنيادىكى بايلىق هللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»مىنىڭ بولىشىدىنمۇ بهكراق ياخشى كۆرۈلىدۇ
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قىلىشقا ھاالكهت ئورۇنلىرىغا شهھىدلىكنى تهلهپ ، كۈچلۈك مهنپهئهت بولمىغان ئۆلۈم

ئۆزىنىڭ ئۆلۈمى ۋه ئۆلۈم سهۋهبلىرىنى  :مهسىلهن، بۇ دۇرۇس بولمايدىغان ئىش، ئالدىراپ بېرىش

دۈشمهن ئۇنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئوق ئاتقاندا ئۆزىنى ۋه كۆكرىكىنى دۈشمهننىڭ ، ئاددىي سانىغان

ۈك مهنپهئهت كۈچل،  ئاندىن دۈشمهنگه ئاسان ئولجا بولغان كىشى زۆرۈر بولمىغان،ئوقىغا تۇتقان

شهھىدلىكنى تهلهپ ، بولمىغان ھاالكهتلىك ئورۇنالرغا ئۆزىنى ئاتقان ئادهم سهۋر ئاز بولغانلىقتىن

ياكى شهھىد دهپ خاتا . قىلىشقا ئالدىرىغانلىقى ئۈچۈن دۇرۇس بولمايدىغان ئىشالرنى قىلىدۇ

 زهربه بولمىسىمۇ ئهمهلىي ھهرىكهتلهرده دۈشمهن تهرهپتىن تىلغا ئىلىنغۇدهك، ئاتىلىپ قالغان

ئۆزىنى -ئۆزىچه جهننهت تهرهپكه بولغان قىسقا يولدهك ئويالپ ئۆز، شهھىدلىككه ئالدىراپ

بۇ ھهرىكهت سهۋهب قىلىش كۈچى يهتكهنچه . قاتارلىق ئىشالر دۇرۇس بولمايدۇ. . . پارتلىتىش

  . ئايهتلهرگه قارشى، تهييارلىق قىلىشنى ۋاجىپ قىلىدىغان دهلىل

  ﴾ لَهم ما استطَعتم من قُوةوأَعدوا  ﴿

 ،ئۈچۈن قۇلۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى) بىلهن ئۇرۇش قىلىش(دۈشمهنلىرىڭالر ﴿ 

  )60،ئهنفال( ﴾ !جهڭ ئېتى تهييارالڭالر

﴿ لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيال تو ﴾  

  )195،بهقهره( ﴾ !ئۆزۈڭالرنى ھاالكهتكه تاشلىماڭالر﴿ 

  ﴾ وال تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً﴿ 

ھهقىقهتهن سىلهرگه  هللا !ئۆلتۈرمهڭالر) بېرىڭالرنى -يهنى بىر(ئۆزۈڭالرنى سىلهر ﴿ 

  )29،نىسا( ﴾ .ناھايىتى مېھرىباندۇر

﴿ ت وا لَوكَفَر ينالَّذ دو مهتحلأَسو مهذْرذُوا حأْخلْيو كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغ
فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً وال جناح علَيكُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَنْ 

كُمذْرذُوا حخو كُمتحلوا أَسعضت ﴾  

دۈشمهنلىرى بىلهن ئۇرۇشۇشقا تهييار (. ۇرسۇنئېھتىياتچانلىق بىلهن ھوشيار ت...﴿

الر سىلهرنىڭ قوراللىرىڭالردىن غهپلهتته كافىر .قوراللىرىنى يېنىدا تۇتسۇن) تۇرۇش يۈزىسىدىن

 .ھۇجۇم قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ) تۇيۇقسىزدىن( شۇنىڭ بىلهن سىلهرگه بىردىنال ،قېلىشىڭالرنى
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رسىتىگه ئىگه بواللماسلىقى ئۈچۈن ھهممىڭالر يهنى دۈشمهنلهرنىڭ سىلهرگه ھۇجۇم قىلىش پۇ(

ئهگهر سىلهرگه يامغۇر . )بىرال ۋاقىتتا يىغىلىپ ناماز ئوقۇماي يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچه ئوقۇڭالر

قوراللىرىڭالرنى قويۇپ ) بۇ چاغدا(ھهرهج بولىدىغان بولسا ياكى كېسهل بولساڭالر سهۋهبلىك 

ھهقىقهتهن هللا  .بۇلۇڭالرېھتىياتچان ۋه ھوشيار  ئ.قويساڭالر سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ

  )102،نىسا( ﴾ .الر ئۈچۈن خور قىلغۇچى ئازاب تهييارلىدىكافىر

مۇجاھىد دۈشمهننىڭ ئاسان ، بىر مۇسۇلمانقىلىشنى قاتتىق تهكىتلهش ھهرئېھتىيات 

ىگه ئۆز، قىلىش ئهقىدىسىتهۋهككۈل قا هللا. ئولجىسى بولۇپ قالماسلىق ئۈچۈن تهكرار كهلتۈرۈلدى

غهلبه سهۋهبلىرىنى ، ياردهم بىرىدۇ دهپ ئېتىقاد قىلىش ياردهمهللا ياردهم بهرگهن كىشىگه 

رهببانى . بىلهن تۇرۇشتىن چهكلىمهيدۇئېھتىيات قىلىشتىن ياكى دۈشمهنلهرگه قارشى تۇرغاندا 

، قىلمىغان ئادهم گۇناھكارئېھتىيات شهھىدلىككه ئالدىراپ قىلىپ ، كۆرسهتمىلهرگه سهل قاراپ

  . ھېسابلىنىدۇ ۆزىنى ھاالكهتكه تاشلىغان كىشى ئ

مهن ئۇ ، ماڭا بهندهم ئۆز جېنى بىلهن ئالدىراپ قالدى« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئاندىن سهل قاراپ ، قا ئالدىراپ قالغانهللاھهدىس دېگهن . »بهندهمگه جهننهتنى ھارام قىلدىم

سهۋهبنىمۇ كېلىدىغان  قولىدىن بولغانمۇمكىن ئۆلۈمنى قايتۇرۇش ، ياكى كهمچىلىك قىلىپ

قا هللالېكىن . سهۋهب بولغان ئادهمنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئۆلۈمىگه  ئۆزىنىڭ ، قىلماي

  . ئالدىرىغانلىقتىن قىلمىسا ھهدىسنىڭ دائىرىسىگه كىرمهيدۇ

ياخشى بولساڭالر كۆپرهك ، ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلماڭالر«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(. »يامان بولساڭالر تهۋبه قىلىۋاالرسىلهر، لهرياخشىلىق قىلىۋاالرسى

بىرهرسىڭالر ئۆزىگه يهتكهن خاپىلىقنى دهپ ئۆلۈمنى «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

   .»ئۆزىگه ئارزۇ قىلمىسۇن

ئهگهر ئۇچرىشىپ قالساق ، ھهتتا دۈشمهنگه ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلىشقىمۇ بولمايدۇ

شۇنداق بولىشى مۇسۇلماننىڭ ئۆلۈپال تۈگهشتىنمۇ چوڭراق . كهملىك سورايمىزمۇستهھ، ياردهم

  . ۋهزىپىسى باربۈيۈك بولغان ھاياتتا ناھايىتى 
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، دۈشمهنگه ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلماڭالر !ئى خااليىق«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

، ىلىڭالركىب. قىلىڭالرسهۋرى دۈشمهنگه ئۇچراشساڭالر ، تىن خاتىرجهملىك سوراڭالرهللا

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(. »جهننهت قىلىچنىڭ سايىسى ئاستىدىدۇر

  :مهن دهيمهنكىدېيىلسه ئهگهر مهيدانغا بۆسۈپ كىرىشنىڭ دهلىلى قهيهرده 

، دۈشمهن ئىچىگه بۆسۈپ كىرگۈچى ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغالېكىن ، بۆسۈپ كىرىش توغرا

بۆسۈپ كىرىش . كهلتۈرىدىغان شهرتكه باغلىقتۇركۈچلۈك مهنپهئهت ، جىھاد ۋه مۇسۇلمانالرغا

ئالىمالر بۆسۈپ كىرگۈچىنىڭ ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا كۈچلۈك مهنپهئهت دېگهن توغرا 

  . كهلتۈرۈشنى شهرت قىلدى

بۆسۈپ كىرگۈچى دۈشمهننىڭ قولىدا ، ئهمما پهقهتال بۆسۈپ كىرىش مهنپهئهتسىز

ئالىم بۇ گهپنى دهپ ھېچقانداق . ىش ئهمهسئۆلتۈرۈلۈش ئۈچۈنال بۆسۈپ كىرىش بۇ توغرا ئ

  . باقمىدى

 -ئىنسانغا بااليى :بىرى. سهۋرىنىڭ تۈگىشى ئىككى خىل بولىدۇ، سهن شۇنى بىلگىنكى

خاپىلىققا قارىتا ، قا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش بىلهن ئالدىرىسا هللا،مۇسىبهت چۈشىۋهرسه بىئارام بولۇپ

ۈچۈن تهييارلىغان سۆيۈملۈك نهرسىلهردىن شهھىد ئهللا ، يهنه بىرى، قىاللمىغان بولىدۇسهۋر 

ئىشتىياق قىلىش ئهلىمىگه ھۇزۇرىدىكى نېمهتلهرگه نىڭ هللا، قىاللمايسهۋر ئايرىلىشقا 

سهۋر بۇمۇ . يولغا قويمىغان تهرهپتىن ئۆلۈمنى ئىزدهشهللا  ئالدىراپ قىلىپ ا قهللا، چىدىيالماي

  . ھېسابلىنىدۇ قىاللمىغانلىق 

دېگهن  .»ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلماڭالر« :نىڭهمبهر پهيغمهن ، ئهنهس مۇنداق دهيدۇ

  )بۇخارى( .سۆزىنى ئاڭلىمىغان بولسام ئۆلۈمنى ئارزۇ قىالتتىم

ئارزۇ قىلماي . بىز بۇ زاماندا قانداقمۇ ئۆلۈمنى، ساھابىلىرىدىنبۈيۈك  نىڭپهيغهمبهر بۇ 

نچىلىقتا تۇرۇپ ئۆلۈمنى ئارزۇ كىشىلهر بۇ زاماندا تولىمۇ ئېغىر سىناق ۋه ۋه قاتتىق قىيى !تۇرااليلى

  . قىلىدۇيۇ تاپالمايدۇ

بۇنىڭ ئورنىدا مهن  !ھهتتا بىر ئادهم قهبرىستانلىقتىن ئۆتۈپ ۋاي ئىسىت«: ھهدىسته

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( .» دهيدىغان زامان كهلگهنگه قهدهر قىيامهت بولمايدۇ!بولسامچۇ
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مىنىڭ جېنىم ئىلكىده بولغان زات «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىده 

ھهتتا بىر ئادهم بىر ئادهمنىڭ قهبرىسىدىن ئۆتۈپ يهرگه ، دۇنيا يوقالمايدۇ، بىلهن قهسهمكىهللا 

 سىناق، ئۇ ئادهمده دىن يوق. پۇچۇلۇنۇپ بۇ قهبرىدىكى ئادهم مهن بولۇپ قالسامچۇ دهپ قالىدۇ

  .»ال بولىدۇ) بااليىئاپهت(

چىداپ بواللمايدىغان مهجبۇرلۇق ، ولۇپ كهتكهن قىيىنچىلىقمانا بۇ سىناق قاتتىق ب-

تىن هللاپهتىۋا چىقارماقچى بولغان كىشىلهر - سهۋر قىلىپ بواللماي ياشاۋاتقان بۇ زاماندا، خارلىقتا

ئۆزى ئۆلتۈرۈشكه جۈرئهت قىلماسلىقى -قورقۇپ شهھىد بولۇش دېگهن ئاتالغۇالر ئاستىدا ئۆزىنى

ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش دېگىنىمىز نهتىجىلهرگه ئىشهنچ . لىك بولمايدۇبۇ ئهمهلىيهتته شهھىد. كېرهك

   .ئۆزىنى قوشۇپ ئۆلتۈرۈش ھهرىكهتلىرىدۇر، تهسىرى چهكلىك، قىلغىلى بولمايدىغان
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  نهپرهت-جۇدالىق،مۇھهببهت-ئادا-دوستلۇق-10
  

 قول خاتا چۈشهندۈرگۈچىلهر، جۇدالىق چۈشهنچىسىمۇ بۇرمىلىغۇچى-ئادا-دوستلۇق

 -  دوستلۇقكىشىلهردىن بىر تۈركۈملىرى ئىسالمدىكى. ئۇزاتقان شهرئى چۈشهنچىلهرنىڭ بىرى

ۋه ئهسكىرى كۈرهش ئىدىيىۋى ، جۇدالىق ئهقىدىسىىنى ئۆزلىرىنىڭ نهپسانىيىتى-ئادا

مۇسۇلمانالرنىڭ ۋهتهنلىرى « يهنى. قارىتا ناھايىتى چوڭ توسالغۇ دهپ قاراشتىكۈرهشلىرىگه 

مهدهنىيهت ، بايلىقلىرىغا ئىگه بولۇش ۋه ئىدىيىۋى، زلىرىنىڭ ھۆرمهتئۆ، كېڭىيىش

  .»نهتىجىلىرىگه ئېرىشىشىگه يول يوق

دۈشمهنلىشىشتىن ئىبارهت ساپ ئهقىده ئۈچۈن هللا ،  دوستلىشىشئۈچۈنهللا مۇسۇلمانالر 

بىلهن قورالالنغان شارائىت ئاستىدا ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ 

 پىكرى ۋه ،بايلىقلىرىغا، مۇسۇلمانالرنىڭ ھۆرمهتلىرىگه، زىمىنلىرىدا كىڭهيمىچىلىك قىلىش

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر . مهدهنى قىممهتلىرىگه چىقىلىش ئىمكانىيىتى ئهسال مومكىن بولمايدۇ

ئۈچۈن دۈشمهن  هللا، ئۈچۈن دوست بولۇش هللامۇسۇلمانالرنىڭ قهلبىدىن ۋه رىئال تۇرمۇشىدىن 

تىمائى جقا باغالنمىغان ئىهللائۇنىڭ ئورنىغا باتىل ئهقىدىلهرنى ۋه ، سىنى يوقوتۇپبولۇش ئهقىدى

ھالبۇكى بۇ نهرسىلهرگه . ئاالقه رىشتىلىرىنى دهسسىتىشكه ھهركهت قىلىپ كهلدى ۋه كىلىۋاتىدۇ

 ئهمهلىيهتته كىشىلهرنىڭ دوستلۇق ۋه دۈشمهنلىك ،ھىچقانداق پاكىت چۈشۈرمىگهن بولۇپ هللا

بىلهن ئوخشاش ئورۇنغا  هللانىڭ ئورنىغا دهسسىتىلگهن ياكى هللالهيدىغان مهيدانىنى بهلگى

ئهنه شۇ بۇتالر . قويۇلغان بۇ نهرسىلهر ئۇالر ئۈچۈن باتىل مهئبۇدالردىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى

نى هللانۇقتىسىدىن نهپرهت -مۇھهببهت، جۇدالىق-ئادا-ئاتالغۇسى ئوخشىمىسىمۇ دوستلۇق

كىشىلهر ، غا ئوخشاش كىشىلهرگه كۆرسهتمه بهرمهيدۇقويۇپ چوقۇنىلىدىغان ئىالھالر

جۇدا بولۇش ئهقىدىسى بىلهن - دۈشمىنىدىن ئادا، نىڭ دوستىغا دوست بولۇشهللائهمهلىيهتته 

 -شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن، جۇدا بولىدۇ- ئادا، يولىدا دوستلىشىپهللا ، قوراللىنىپ

ئۇالر -تقانالرنىڭ قارىشىداقىلىۋاكۈرهش ئاتالغۇلىرى ئوخشىمىغان ئاشۇ بۇتالر يولىدا  

 چۈشهنچىسىدىكى سۈزۈكلۈكنى ۋه ھهقىقى دۈشمهنلىك-يولىدىكى دوستلۇقهللا كىشىلهردىن 
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. ئاالقىلىرىغا ئالماشتۇرۇش الزىم ئىدى -  ئۇنى باشقا زېمىن ئهقىده،مهنىسىنى خىرهلهشتۈرۈپ

 -ۇقنىڭ غهيرى ئۈچۈن دوستلهللائاتالغۇلىرى ئوخشىمىغان  مهزھهپ ،ئېقىمشۇ ۋاقىتتا 

، مىللهت، ۋهتهن بولسۇن–نىڭ غهيرىهللا، نهپرهت ئورنىتىالتتى-مۇھهببهت، دۈشمهنلىك

 -ى ئىنسان تۈزگهن قانۇنياك، قانۇن بهلگىلىگۈچى ياكى رهھبهر بولسۇن، ھاكىم، قهبىله، ئىرق

كىرىس ياكى بۇت ، بايراق بولسۇن-شوئار، تهشكىالت بولسۇن-پارتىيه، دهستۇر بولسۇن

مهنپهئهت ياكى خاھىش بولسۇن ، قهبره ياكى ساراي بولسۇن،  شهيتان بولسۇنكاال ياكى، بولسۇن

نهپرهت ۋه ئىبادهت ئۇقۇمىغا كىرىپ كېتىش -مۇھهببهت، جۇدالىق -ئادا-ھهممىسى دوستلۇق

، نىڭ شهرىئىتىده بىر خىل نامهللا، بىلهن قوشۇپ چوقۇنىدىغانهللا نى قويۇپ ياكى  هللا،تهرهپتىن

  .  دهپ ئاتىلىدىغان بۇتالردۇر»تاغۇت«بىر خىل سۈپهت بولغان 

دۈشمهنلىك -يولىدىكى دوستلۇقهللا ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ - مانا مۇشۇ كىشىلهر

، ئۇالر رادىكاللىق. يولىدا جىھاد قىلىش ئهقىدىسىنى ناھايىتى قاتتىق ئۆچ ئالىدۇهللا ، ئهقىدىسىنى

چىقىشىپ ، قتىنچلىپارتىلىتىش ھهققىده سۆزلىگهنده ۋه ، غا چىقىرىشكافىر، چىڭىتىش

نىڭ هللاھهققىده سۆز ئاچقىنىدا يېقىنلىقى دىنالرنىڭ ، سۆھبهت ئۆتكۈزۈش، ئارىلىشىش، ياشاش

. جۇدا بولۇش ئهقىدىسىگه چهك قويماقچى بولىدۇ-دۈشمىنىدىن ئادا، دوستىغا دوست بولۇش

ئۇالرنى باشقا ، ئىشالرنى سۆزلىگهنده كىشىلهرنى دىندىن نهپرهتلهندۈرۈپيۇقىرىقى ئۇالر 

، نىڭ دوستىغا دوست بولۇشهللائۇالر مۇھىمى . قىدىگه چىقىرىۋېتىشنى مهقسهت قىلىدۇئه

جۇدا بولۇش ئهقىدىسىدىن كىشىلهرنى ئۆزى خالىغان باشقا بىر ئهقىدىگه -دۈشمىنىدىن ئادا

جۇدا بولۇش -دۈشمىنىدىن ئادا، نىڭ دوستىغا دوست بولۇشهللاكىشىلهر ، قايتۇرىۋهتمهكچى

   .ئهمهسمۇھىم اشقىسى ئۇالرغا ئهقىدىسىدىن يىراقالشسا ب

 ﴿ ينِهن دع نكُمم ددترن يمواْ وطَاعتاس إِن ينِكُمن دع وكُمدري ىتح كُملُونقَاتالُونَ يزالَ يو
 كلَئأُوو ةراآلخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كلَئفَأُو ركَاف وهو تما فَييهف مارِ هالن ابحأَص

  ﴾ خالدونَ

قۇلىدىن كهلسىال سىلهرنى دىنىڭالردىن قايتۇرىۋهتكهنگه قهدهر ) يهنى كۇففارالر(ئۇالر ﴿ 

 پېتى ئۆلسه كافىرسىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ . سىلهر بىلهن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ
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بۇنداق ئادهملهر ئهھلى دهۋزهختۇر ئۇالر . كېتىدۇئۇنىڭ ئهمهللىرى دۇنيا ۋه ئاخىرهتته بىكار بولۇپ 

  )217،بهقهره( ﴾ .دهۋزهخته مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

وإِذَا ذُكر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُوب الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة وإِذَا ذُكر الَّذين من  ﴿
  ﴾ دونِه إِذَا هم يستبشرونَ

.  ئاخىرهتكه ئىشهنمهيدىغانالرنىڭ دىللىرى سىقىلىپ كېتىدۇ،تىلغا ئېلىنساهللا غۇز يال﴿ 

  )45،زۈمهر( ﴾ . ئۇالر خۇش بولۇپ كېتىدۇ،دىن باشقا مهبۇدالر تىلغا ئېلىنساهللا

، ئىنسان تۈزگهن قانۇنالر، ئېقىم، مىللهت، ئىنسانپهرۋهرلىك، تىن باشقا ۋهتهنهللائۇالرغا 

دۈشمهنلىكنى ئورنىتىلىدىغان بۇتالر -ى قويۇپ دوستلۇقنهللانىڭ ھۆكۈملىرى ۋه تاغۇتالر

    .سۆزلهنسه سېنىڭ ئۇالرنىڭ بۇتلىرى ۋه ئهقىدىلىرىگه مايىل بولغانلىقىڭدىن شادلىنىپ كېتىدۇ

كۆنۈپ كهتكهن زالىمالرنىڭ تهخسىكهشلىرى يوشۇرۇشقا ئىلىمنى ، يهنه بىر تۈرلۈك زىيالىي 

ئىنسان تهبىئىتىنى چىرىكلهشتۈرۈشكه ، سۇسالشتۇرۇشتاغۇتالرنىڭ رازىلىقىنى ئىزدهپ - زالىم

جۇدا بولۇش -دۈشمىنىدىن ئادا، نىڭ دوستىغا دوست بولۇشهللائۇالر كىشىلهرگه ، ئورۇندى

 ،ئۇنىڭدا ئىختىالپ، نىڭ قاتارىدىنكۆرسىتىپ ئۇنى قوشۇمچه مهسىلىلهرئهقىدىسىنى ئاددىي 

قارشىلىق ھهرقانچه كۈچلۈك ، يوقھېچقىسى خاتا كهتسىمۇ ، قىلىش توغرا بولىدۇئىجتىھات 

قارشىلىق قىلىش چوڭ دوستلۇقنىڭ تۆۋىنىدىكى . سهت بولمايدۇنىسبهتهن ئۇنىڭغا ، بولسىمۇ

  . دىيىشتى ،دوستلۇق ۋه چوڭ كۇفرىلىقنىڭ تۆۋىنىدىكى كۇفرىلىق بولىدۇ

 ،ئۇالر مۇشۇنداق بۇرمىالش ئارقىلىق ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا ۋه ئۇالرنىڭ شهھهر

ىقلىرىغا دۈشمهنلىك قىلغۇچى تاغۇتالرنىڭ ھۆكۈمىنى ۋه زالىم تاغۇتالرنى دوست تۇتۇشنى بايل

ئىشنى ئارىالشتۇرۇپ كىشىلهرگه ئۇالر ناھايىتى سۇسالشتۇرۇپ ۋه . ئاسانالشتۇرۇپ بهرمهكچى

كىرگهن كېلىشىمىگه ، ئامانلىققا، تىنچلىققاكۆرسهتكهنلىكتىن ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرنىڭ 

 ئۇالرنىڭ ھهقلىرىگه ھۆرمهت ،بىلهن مۇئامىله قىلىپئېھسان ، ئادىللىق، شىلىقكىشىگه ياخ

جهڭچى تېكىستلهرنى قىلغان ئورۇندىكىلهرنى ۋه شۇ ھهقته دېيىلگهن ۋاجىپ قىلىشنى 

 جهڭچى ،لهرنىڭ ئارىسىدىال چهكلىنىدىغان دوستلۇق ئۇقۇمىغا قارىتىپمۆئمىندۈشمهنلهرگه ۋه 

.  ھۆكۈم ۋه ھوقۇقتا ئوخشاش دهپ قارىدى،رىسىنى ئارىالشتۇرۇپلهر ئامۆئمىندۈشمهن بىلهن 
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ئۇالر سهۋهبىدىن كۆپلىگهن كىشىلهرگه مۇسۇلمانالر ، باشقىالرنىمۇ ئازدۇردى، ئۇالر ئۆزىمۇ ئازدى

كىرگهن غهيرى كېلىشىمىگه -ئهھده، ئامانلىققا- تىنچ ؟كېرهكقانداق مۇئامىله قىلىشى 

  . لىدىغانلىقىنى ئايرىش تهس بولۇپ قالدىمۇسۇلمانالرغا قانداق مۇئامىله قى

جۇدا بولۇشتا -ئادا، بۇنىڭ قارشىسىدا يهنه بىر تۈرلۈك كىشىلهر بولۇپ ئۇالر دوستلۇق

غهيرى ھهرىكهتلىرىدىن -ئۆزىنىڭ سۆز، ئورۇندىئاشۇرىۋىتىشكه چېكىدىن ، چىڭىتىشقا

ئۇالر . ىشنى بىكار قىلىۋهتتىياخشىلىق بىلهن مۇئامىله قىل، ئېھسان، مۇسۇلمانالر بىلهن ئادىللىق

ئۇ ھهقته ھۆكۈم تېكىستلهرده شهرئى ، ھوقۇقى بار، كىرگهنكېلىشىمىگه مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھده 

قوپاللىق قىلىشقا اليىق ،  جىھاد قىلىپ قوغدىنىشقا ئهرزىيدىغان،بولغان كىشىنىڭ ئارىسىنى

جهڭچى . اش قىلىۋهتتى ھوقۇقتا ئوخش،ھۆكۈم. بولىدىغان جهڭچى دۈشمهن بىلهن ئايرىمىدى

كىرگهن كېلىشىمىگه ئامانلىق -تىنچ ھهققىده دېيىلگهن تېكىستلهرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ كافىر

زالىم ۋه زۇلۇمنى ياخشى هللا ، زوراۋانلىققا چۈشۈپ قالدى، الرغا قارىتىپ ناھهق زۇلۇمكافىر

  كۆرمهيدىغانلىقىنى بىلمهمدىغاندۇ؟

 چوڭقۇرلىشىپ كهتكهنلىكىگه شهرىئهتته ئېشىش ۋهگۇرۇھدىكىلهرنىڭ چېكىدىن مۇشۇ 

 - ئانىغا ئوخشاش ئۇرۇق-مۇشرىك ئاتا، قوشنىدارچىلىق ھهققى- غهيرى مۇسۇلمانالرغا

بىلهن مۇئامىله قىلىشقا ئېھسان ، ئادىللىق، ياخشىلىق-ھهققى بولغان كىشىلهرگهتۇغقانچىلىق 

چوڭ دوستلۇق بولۇپ قالىدۇ دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان ، بولىدىغان ئىشالرنى چهكلهنگهن دوستلۇق

ئۇالر شۇنىڭ بىلهن كىشىلهرنى تار دائىرىگه كىرگۈزۈپ قويدى ۋه شهرىئهتته توغرا . دهپ قارىدى

ئاشقان چېكىدىن دوستلۇق مهسىلىسىده ، پاسىق دېدى، كافىربولمايدىغان شهكىلده كىشىلهرنى 

 دۈشمهن تۇتقان نىڭ پهيغهمبىرىهللا. هللامۇسۇلمانالر ئارىسىدىن بولغان گۇناھكارالرغا 

چېكىدىن دۈشمهنلىك چۈشهنچىسىگه -دوستلۇقبۈيۈك بۇ . مۇشرىكالردهك مۇئامىله قىلدى

ئىسالمدا بايان قىلىنغاندهك ئىزاھالش الزىم بولۇپ ، سۇسالشتۇرۇپ قويماستىن، ئاشماستىن

  . قالدى

ئىنسان بۇ ، ھېسابلىنىدۇشهرتى ، ئاساسىمۇھىم دۈشمهنلىك تهۋھىدنىڭ ئهڭ -دوستلۇق

  . ئېتىقادسىز دىندا ئىمانلىق بواللمايدۇ
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  .تۇرهللايېگانه  ياخشى كۆرۈشكه ئهرزىيدىغىنى ئۆز زاتىدىن

ھهربىر - ئىنسان نېمىگه يۈزلهنسۇن ياكى نېمىگه تهۋه بولسۇن-كېرهككىشۇنى بىلىشىڭىز 

ئۇنىڭ ئۈچۈن ، كۆرۈدىغانئۆچ ، پكۆرۈ ئۇنى دهپ ياخشى ،ئىنساننىڭ ئۇ ھهقته دوستلىشىدىغان

ئىنسان . نهرسىسى بولىدۇكۆرۈدىغان ياشايدىغان بىر ياخشى تىنچ ئۇنى دهپ ، ش قىلىپئۇرۇ

ياكى بىر نهرسىگه ئېرىشىش ياكى . ئىشالرنى قىلمىسۇن مۇھهببهتنىڭ تۈرتكىسىده قىلىدۇنېمه 

جۇدالىق -ئادا، ئهگهر ئۇ ھهقته دوستلۇق. بىر نهرسىنى يوقىتىشنىڭ مۈھهببىتىده قىلىدۇ

، بولمىسا ئاتالغۇسىهللا ئهمهللهر ئۇنىڭ ئۈچۈن قىلىنىدىغان ياخشى كۆرۈلگۈچى ئورنىتىلىدىغان 

تىن باشقا بىر هللائۇ ، تىن باشقا بىر نهرسه بولىدۇهللاتۈرى ئوخشىمىغان ، شهكلى، ماھىيىتى

بىلىپ . ئۇ سۈپهت ھهممىسىنىڭ مهخلۇق بولغانلىقىدۇر. سۈپهتته ئورتاق بولغان بولىدۇ

مۇشۇ ، ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرغۇچى،  ياراتقۇچىىزهگهر سئ، دۇرهللاقويۇڭالركى ياراتقۇچى 

نىڭ دوستىغا دوست هللا، نى ياخشى كۆرۈپهللاكائىناتنى ئۆزىنىڭ خاھىشىغا ئۇيغۇن باشقۇرغۇچى 

باشقىالر تۈگۈل ئۆزىگه پايدا يهتكۈزۈشكىمۇ ، جۇدا بولمايدىكهنسىز- دۈشمىنىدىن ئادا، بولۇپ

شۇنىڭ ، اخشى كۆرۈپ شۇنىڭ ئۈچۈن دوستلىشىپقادىر بواللمايدىغان بىچاره مهخلۇقالرنى ي

ئۈچىنچى يول ، سىزنىڭ ئالدىڭىزدا ئىككى خىل تالالش يولى بار، جۇدا بولىسىز-ئۈچۈن ئادا

ھېچنهرسىگه تهۋه ، دىنغاھېچبىر سىز ئۆزىڭىزنىڭ مۇستهقىل ئىكهنلىكىڭىزنى . يوق

دۈشمىنىدىن ، نىڭ دوستىغا دوست بولۇپ هللاكى يا،ئهمهسلىكىڭىزنى دهۋا قىلسىڭىزمۇ

ياكى مهخلۇقنى ياخشى كۆرۈپ -شۇ ۋاقىتتا ھهقنىڭ بهندىسى بوالاليسىز- ،جۇدا بولىسىز-ئادا

شۇ ۋاقىتتا ئۆزىڭىزنى . جۇدا بولىسىز-مهخلۇق ئۈچۈن ئادا، مهخلۇق ئۈچۈن دوستلىشىپ

ۇلى مۇسۇلمان دهپ يالغاندىن دهۋا قىلسىڭىزمۇ باتىل كاتتا ئازغۇنلۇقنىڭ ئىچىده ۋه تاغۇتنىڭ ق

  . بولىسىز

مۇشۇ ، ياراتقانلىقىهللا  بىز ئىلگىرى شۇنى سۆزلهپ بولدۇقكى؛ ئۈچۈن شۇنداق بولىدۇ؟نېمه 

ئاتا قىلغانلىقى ئۈچۈن ھېسابسىز نېمهتلهرنى - ھهددى، كائىناتتىكى كىشىلهرنى باشقۇرۇپ

، سىز ياشىيالمايدۇهللامهخلۇقالر . تۇرزاتيېگانه ھهقىقى چوقۇنۇشقا ئهرزىيدىغان زات 

شېرىك شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن بهندىلهر ئۈستىده ھىچنهرسىنى ، كهتلىنهلمهيدۇھهرى
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دهرىجىده يۇقىرى تولۇق بويسۇنۇش ۋه ئهڭ دېگهن ئىبادهت . كهلتۈرمهي ئىبادهت قىلىش ھهققى بار

. چۈنكى ياخشى كۆرمىگهن بويسۇنۇش قوبۇل قىلىنمايدۇ. ياخشى كۆرۈشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

دهرىجىدىكى يۇقىرى .  بولىدۇكافىر ، ياخشى كۆرگهنلىكىنى دهۋا قىلسا زىندىقبويسۇنماي تۇرۇپ

، سۈپهتلىرى- ئالى ئىسىم، بولغانلقى ئۈچۈنال ۋه ئۇنىڭ گۈزهلهللا ، هللا-مۇھهببهتنىڭ شهرتى

بولغانلىقى ئۈچۈنال ياخشى نېمهتلىرى تۈگهتكۈسىز پهزىلهت ۋه -بهندىلىرى ئۈستىده ساناپ

. كېرهكياخشى كۆرۈلگۈچى بولىشى ، مهخلۇق، تىن باشقىسى قۇلهللا. كېرهككۆرۈلگۈچى بولىشى 

دۈشمهنلىك ئورنىتىشقا - ئۇنىڭ ئۈچۈن دوستلۇق،سهۋهبسىز ياخشى كۆرۈپھېچبىر باشقىالرنى 

زىيىنغىمۇ ئىگه -باشقىالر تۈگۈل ئۆزىنىڭ پايدا، چۈنكى ئۇ بىر يارىتىلغان قول. ئهرزىمهيدۇ

ئۈچۈنال قىلىش دۇرۇس بولىدىغان ئىالھنىڭ هللا جۇدالىق -ئادا-يهنه بىرى؛ دوستلۇق. بواللمايدۇ

هللا تىن باشقىسى هللا. تۇرهللايېگانه  ئۆزىدىن ياخشى كۆرۈلىدىغان ئىالھ -ئۆز. سۈپىتىدۇر

دۈشمهنلىك -مۇھهببىتىگه ئۇيغۇن ھالدا دوستلۇق، نىڭ خاھىشىهللا، ئۈچۈن ياخشى كۆرۈپ

ئۆچ ، ن  ياخشى كۆرۈپنېمىنى بولسۇ، ئىنسان مهيلى كىمنى بولسۇن. كېرهكئورنىتىش 

ئۆچ كۆرۈپ كۆرۈدىغىنىنى ئۆچ ، كۆرۈپكۆرۈدىغىنىنى جاكارلىغىنىدا ياخشى كۆرۈنىدىغىنى 

، جۇدا بولسا-دۈشمهنلىشىدىغان كىشىدىن ئادا، دوستلىشىدىغان كىشى بىلهن دوستلىشىپ

ىدا ئۇ شۇنداق بولغىن، ياشايدۇتىنچ قىلىپ خالىغانچه كۈرهش ئايرىماي نېمه ناھهق ، نېمهھهق 

گهرچه ئۇ ئىنسان . نى قويۇپ مۇشۇ مهخلۇقنىڭ قۇلى بولىدۇهللائېنىقال مۇشۇ ئىنساننىڭ ۋه 

ئهزالىرىنىڭ ، ئېغىزىدا مهخلۇققا قۇل بولغانلىقىنى ئاشكارىلىمىسىمۇ ۋه ئاشۇ ئېتىراپ قىلىشقا

  سهجده قىلىپ ئېگىلىشلىرى ئهگهشمىسىمۇ يهنىال ئۇ شۇ ئىنساننىڭ خار قۇلى بولۇشقا،رۇكۇ

ئۇ كىشىنىڭ قهلبى ئاشۇ ئىنسان ياكى مهخلۇققا بويسۇنۇپ ئىگىلىگهنلىكى ۋه . رازى بولىدۇ

. مهخلۇققا قۇل بولۇش جىنايىتىنىڭ چوڭ پاكىتدۇر، ناھهقته ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلغانلىقى-ھهق

  . بۇ ناھايىتى چوڭ زۇلۇمغا چۈشۈپ قىلىش جىنايىتى

﴿ يمظع لَظُلْم كرإِنَّ الش ﴾  

  )نىڭ بىر قىسمىئايهت- 13لوقمان( ﴾ !..شېرىك كهلتۈرۈش ھهقىقهتهن زور گۇناھتۇر...﴿

  ، كېلىدۇ نىڭ مۇنۇ ئايىتى ئۇيغۇن هللامانا بۇنداق كىشىلهرگه 
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ومن الناسِ من يتخذُ من دون اللّه أَنداداً يحبونهم كَحب اللّه والَّذين آمنواْ أَشد حباً  ﴿
  ﴾ لّه ولَو يرى الَّذين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ الْقُوةَ للّه جميعاً وأَنَّ اللّه شديد الْعذَابِلِّ

 ئۇالرنى .غا شېرىك قىلىۋالىدۇهللا) يهنى بۇتالرنى(دىن غهيرىلهرنى هللابهزى ئادهملهر ﴿ 

يهنى ئۇلۇغاليدۇ ۋه ئۇالرغا  (.ۇنى دوست تۇتقىنىدهك دوست تۇتىدهللا) مۆئمىنلهرنىڭ(

قىيامهت كۈنى ( زالىمالر .نى ھهممىدىن بهك دوست تۇتقۇچىالردۇرهللامۆئمىنلهر . )بويسۇنىدۇ

غا مهنسۇپ هللاقۇۋۋهتنىڭ -ئازابنى كۆرگهن چاغدا پۈتۈن كۈچ) ئۆزلىرىگه تهييارالنغان

غا هللادۇنيادا ( .نىڭ ئازابىنىڭ قاتتىق ئىكهنلىكىنى كاشكى بىلسه ئىدىهللائىكهنلىكىنى ۋه 

  )165ه،بهقهر( ﴾ )شېرىك كهلتۈرگهنلىكلىرىگه ھهددىدىن زىياده پۇشايمان قىالتتى

  ﴾ إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمني*تاللَّه إِن كُنا لَفي ضلَالٍ مبِنيٍ*قَالُوا وهم فيها يختصمونَ ﴿

 بىز ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتا ،قهسهمكىبىلهن هللا «: ئېيتىدۇجېدهللىشىپ  هئۇالر دهۋزهخت﴿ 

ئالهملهرنىڭ پهرۋهردىگارى بىلهن ئوخشاش ئورۇندا ) ئىبادهتته(ئۆز ۋاقتىدا سىلهرنى . ئىدۇق

  )98~96،شۇرا( ﴾ .قوياتتۇق

بىلهن هللا  ئىتائهت قىلىشتا ،بىز سىلهرنى ياخشى كۆرۈپ :زالىمالر شۇ كۈنده دهپ قالىدۇ

قا ئىتائهت هللا، نى ياخشى كۆرگهندهك ياخشى كۆرۈپهللاى بىز سىلهرن، تهڭ كۆرۈپ قاپتىكهنمىز

كهلتۈرگهنىكهنمىز شېرىك قا هللاكۆپىنچه ۋاقىتالردا سىلهرنى ، قىلغاندهك ئىتائهت قىلغانىكهنمىز

دۈشمهنلىك ئورنىتىلىشقا -قايسىبىر ئىنسان ياكى مهخلۇق دوستلۇق. دهپ قالىدۇ

ئۆزى ئۆچ كۆرگهننى ، اخشى كۆرۈپئۆزى ياخشى كۆرگهننى باشقىالرمۇ ي، ئهرزىيدىغانلىقىنى

ئۆزى دۈشمهن تۇتقان كىشىنى باشقىالرنىڭمۇ دۈشمهن ، كېرهكلىكىنىباشقىالرنىڭمۇ ئۆچ كۆرۈشى 

،  ئۆزىنى باشقىالرغا رهب، بېرىلمىگهن نهرسه بىلهن تويۇنۇۋالغان،تۇتىشىنى تهلهپ قىلسا

ئۆزى ىرئهۋىن فىڭ سۆزى تاغۇت ئۇ ئادهن. خۇداسىز چوقۇنىلىدىغان ئىالھ دهپ جاكارلىغان بولىدۇ

  :سۆزىگه ئوخشاپ قالىدۇدېگهن ھهققىده 

  ﴾ فَقَالَ أَنا ربكُم الْأَعلَى ﴿

  )24،نازىئات( ﴾ .دىدى-،مهن سىلهرنىڭ بۈيۈك پهرۋهردىگارىڭالر بولىمهن﴿ 

  ﴾ وقَالَ فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِي ﴿
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ىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى باشقا يهنه بئۆزۈمدىن مهن ! ئى كاتتىالر«: ئېيتتىىرئهۋىن ف﴿ 

  )38،قهسهس( ﴾ .بىلمهيمهن

ئىتائهت قىلىدىغان كىشىڭالر ، مهن سىلهرنىڭ مهندىن باشقا ياخشى كۆرۈدىغان، يهنى

 - ئادا - مېنى دهپ دوستلىشىپ. كېرهكم ۈمهن بولغانلىقىم ئۈچۈنال ياخشى كۆرۈلۈش- مهن، يوق

سىلهرنىڭ . كېرهكمهن بولغانلىقىم ئۈچۈن ئىتائهت قىلىشىڭالر - مهن، كېرهكجۇدا بولۇشۇڭالر 

   .ھايات ئىشلىرىڭالرغا ھۆكۈم قىلىدىغان مهندىن باشقا كىشى يوق

 ئۇ بىر تهرهپتىن ئۇ ،قانداق ئادهم ئىنساننىڭ مۇشۇنداق ھوقۇقى بارلىقىنى ئېتىراپ قىلسا

، يهنه بىر تهرهپتىن ئۆزىنى ئۇنىڭغا چوقۇنۇش. پ ئېتىراپ قىلغان بولىدۇئىالھ ده، ئىنساننى رهب

نىڭ دوستىغا دوست هللائهگهر ئىنسان بىر تهرهپتىن ، كهلتۈرۈش بىلهن ۋهيران قىلىدۇشېرىك 

 -نىڭ غهيرىنى دهپ دوستلىشىپهللاباشقا تهرهپلهرده ،  جۇدا بولۇپ-دۈشمىنىدىن ئادا، بولۇپ

  :دهپ سورالسا مهن مۇنداق جاۋاب بىرىمهن ۇ؟جۇدا بولسا توغرا بوالمد-ئادا

قا هللائۇ ئادهم بىر تهرهپته . شېرىكىيهنى مۇھهببهت ، ئۆزى شۇشېرىكنىڭ مانا بۇ دهل 

بۇ تۈپتىن . بولىدۇدېگهن نىڭ غهيرىگه بويسۇنساق بولىدۇ هللا يهنه بىر تهرهپته ،ئىبادهت قىلىپ

  . بىرلىشهلمهيدۇ دهنىڭ قهلبىمۆئمىنبۇ  ،بىرىگه قارىشى ئۇقۇم بولۇپ- بىر

ئىمان بىلهن كۇفرى بىر ئادهمنىڭ قهلبىده «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»جۇغلىشالمايدۇ

نىڭ غهيرى هللاۋه ، مۇھهببهت، يولىدىكى دوستلۇقهللا شۇنداقال ئىنساننىڭ قهلبىده 

 ئهمهلنى بىكار ،ئۇنداق جۇغلىشىپ قالسا. مۇھهببهت جۇغلىشالمايدۇ، يولىدىكى دوستلۇق

قا بىر ئهمهلده هللابىر ئادهم . بىھاجهتتۇرشېرىكلهردىن هللا ، يۈز بىرىدۇشېرىك دىغان قىلىۋېتى

  .  ئۇ بهندىنىڭ ئهمهلىنى قوبۇل قىلمايدۇ،قىلساشېرىك 

  ﴾ ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحداً﴿ 

 ،كهھف (﴾ .پهرۋهردىگارىغا قىلىدىغان ئىبادهتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن...﴿

110(  



 - 329 -

رىزالىقى كۆزلهنگهن  هللا ،ئۆزى ئۈچۈن خالىس بولغانهللا «: مۇنداق دېگهن هيغهمبهر پ

  .»ئهمهلنىال قوبۇل قىلىدۇ

كهلتۈرۈشىدىن شېرىكلهرنىڭ شېرىك مهن «: مۇنداق دېدىهللا ھهدىس قۇدۇسىدا 

مهن ئۇ ، قىلىدىكهنشېرىك كىم مهن ئۈچۈن بىر ئهمهلنى قىلىپ باشقىالرنى ، بىھاجهتمهن

  .»كهلتۈرگهن نهرسىدىن بىھاجهتمهنشېرىك ئۇ ئادهم ئادهمدىن ۋه 

نىڭ دوستىغا هللاياكى ، كېرهكشۈبھه قىلىنماستىن توغرا چۈشىنىلىشى - بۇ چۈشهنچه شهك

نى دهپ هللاھاياتىڭنىڭ ھهممه ئىشلىرىدا ، جۇدا بولىسهن-دۈشمىنىدىن ئادا، دوست بولۇپ

سۇلمان بهندىلىرىدىن نىڭ سهمىمىي مۇهللامانا شۇ ۋاقىتتا . كۆرۈسهنئۆچ  -ياخشى كۆرۈپ

، جۇدالىق-ئادا-نىڭ غهيرى يولىدا دوستلۇقهللاياكى كىچىك ئىشالرغا قهدهر ، بوالاليسهن

 -ئادا، نى قويۇپ ئۇنىڭ ئۈچۈن دوستلۇقهللاشۇ ۋاقىتتا سهن . نهپرهت ئورنىتىسهن-مۇھهببهت

 ،نىڭ ئىالھلىقهللاشۇ مهخلۇقنى ، تاغۇتنىڭ قۇلى بولىسهن، جۇدالىق ئورناتقان مهخلۇقنىڭ

  . قىلغان بولىسهنشېرىك رهبلىكىگه 

ياخشى كۆرگهننى ياخشى هللا دېگهن ئۈچۈن ئۆچ كۆرۈش هللا ، ئۈچۈن ياخشى كۆرۈپهللا 

گهرچه كۆڭلۈڭ تارتمىسىمۇ سېنىڭ . ئۆچ كۆرگهننى ئۆچ كۆرۈشۈڭدۇر هللا ،كۆرۈپ

رىياخۇرلۇق ، شۆھرهتپهرهسلىك، رازىلىقى ئۈچۈن خالىس بولۇشهللا نهپرىتىڭ -مۇھهببهت

جۇدا -ئادا، سېنىڭ دوستلۇق. هئهت ئۈچۈن دوستلۇق ئورنىتىشىڭ اليىق بولمايدۇ مهنپ،قىلىپ

  :بولۇشىڭنىڭ يوللۇق بولۇشىغا ئىككى شهرت كېتىدۇ

ياخشى هللا دېمهك  ؛ياخشى كۆرگىنىگه ۋه ئۆچ كۆرگىنىگه ئۇيغۇن بولۇش هللا :ىنچىبىر

،  تۇتۇپدوست تۇتقاننى دوستهللا ، ئۆچ كۆرگهننى ئۆچ كۆرۈش، كۆرگىنىنى ياخشى كۆرۈپ

  . كېرهك جۇدا بولۇشۇڭ -دۈشمهن تۇتقىنىدىن ئادا

بهزىده  .كېرهكنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن خالىس بولۇش هللانهپرىتىڭ -مۇھهببهت: ئىككىنچى

لېكىن ، نى ئۆچ كۆرسهڭكافىر مۇشرىك ،نى ياخشى كۆرۈپمۆئمىن :مۇۋاپىقالشساڭمۇ مهسىلهن

نى مۆئمىن ،غهرهز ئۈچۈن بولۇپ قالسادۇنياۋى ، نى ياخشى كۆرۈشۈڭ دۇنياۋى مهنپهئهتمۆئمىن

رىزالىقى ئۈچۈن هللا نهپرىتىڭ -ئۆچ كۆرسىمۇ سېنىڭ مۇھهببهتهللا  مۇشرىكنى ،ياخشى كۆرۈپ
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، نىڭ دوستىغا دوست بولۇپ هللا،گهرچه سهن تىلىڭدا نېمىلهرنى دهۋا قىلساڭمۇ، بولمايدۇ

 نىڭپهيغهمبهر مانا بۇ ، جۇدا بولۇش سۈپىتىدىن چىقىپ كهتكهن بولىسهن- دۈشمىنىدىن ئادا

  : ھهدىسىنىڭ مهقسىتى

نىڭ دوستىغا دوست هللا-ئىماننىڭ ئهڭ ئاساسى تۇتقۇسى«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

يولىدا ئۆچمهنلىك هللا ، يولىدا ياخشى كۆرۈپهللا ، جۇدا بولۇش-دۈشمىنىدىن ئادا، بولۇپ

  .»قىلىشىڭدۇر

  . نال ئهمىللىشىدۇئىككى شهرت بىلهدېگهن مانا بۇ ئۇيغۇن بولۇش ۋه ئىخالسمهنلىك 

رازىلىقى  هللا ،رازىلىقى ئۈچۈن ياخشى كۆرۈپهللا كىم «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

مۇكهممهل ئۈچۈن چهكلىسه ئىمانى هللا ، رازىلىقى ئۈچۈن بېرىپهللا ، ئۈچۈن ئۆچ كۆرسه

  .»بولىدۇ

هللا  يالغاندىن ،كۆپلىگهن كىشىلهر كۆڭۈل خاھىشى ياكى باشقا مهقسهتلىرى ئۈچۈن بېرىپ

  . ئۈچۈن چهكلىدىم دهۋالىدۇهللا ، ېرىپئۈچۈن ب

﴿  اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْعي نمو نِنيمؤالْم وند ناَء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذختال ي
  ﴾ في شيٍء

كىمكى شۇنداق قىلىدىكهن . الرنى دوست تۇتمىسۇنكافىرمۆئىنلهرنى قۇيۇپ مۆئمىنلهر ﴿ 

  )28،ئالى ئىمران( ﴾ .نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشهلمهيدۇهللائۇ 

 دېگهن ﴾ .نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشهلمهيدۇهللا ﴿ ﴾ فَلَيس من اللَّه في شيٍء﴿  نىڭهللا

كۇفرى دىنىغا يېنىپ نىڭ دىنىدىن هللائۇ كىشى : سۆزىنى ئىبنى ھهجهر مۇنداق تهپسىرلىدى

  .جۇدا-  ئادائۇالردىنهللا ،  جۇدا- تىن ئاداهللا ئۇ ،كىرگهنلىكى ئۈچۈن

  ئۈچۈن مۇشۇنداق ئېغىر ئاقىۋهتكه يولۇقىدۇ؟نېمه ئۇالر 

الرنىڭ كافىرنىڭ دۈشمهنلىرى بولغان هللا، نىڭ مۇھهببىتىگه ئۇيغۇنالشمايهللاچۈنكى ئۇالر 

. جۇدالىق ئورناتتى-ئادا، الر ئۈچۈن دوستلۇقكافىرنى قويۇپ هللا. مۇھهببىتىگه ئۇيغۇنالشتى

  . رغا ئىتائهت قىلىپ ئۇالرنى دوست تۇتتىالكافىر ئۇ ،قا ئاسىي بولۇپ تۇرۇپهللا
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نىڭ ھهققىگه ناھايىتى چوڭ زۇلۇم هللامانا بۇ . قىلدىشېرىك الرنى مۇھهببهتته كافىرقا هللا

كافىرالرغا . الر بىلهن دوستالشتىكافىرلهرنى قويۇپ مۆئمىنيهنه ئۇ كىشىلهر . قىلغانلىق بوالتتى

مانا بۇ . سانىنى كۆپهيتىپ بهردىالرنىڭ كافىرياردهمچى بولۇپ مۇسۇلمانالرغا قارشى 

الرنى دوست تۇتۇش كافىرئۇ كىشى . لهرنىڭ ھهققىگه ئېغىر زۇلۇم قىلغانلىق بوالتتىمۆئمىن

يهنه ، نىڭ ھهققىگه زۇلۇم قىلىشهللابىرسى . بولىدۇئورۇنغان سهۋهبىدىن ئېغىر ئىككى زۇلۇمغا 

نداق ئېغىر زۇلۇم قىلغانلىقتىن ئۇ ئادهم مۇشۇ.  بهندىلىرىنىڭ ھهققىگه زۇلۇم قىلىشمۆئمىنبىرى 

  . ئاشۇنداق قورقۇنچلىق ئاقىۋهتكه دۇچار بولدى

 ﴿مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمو ﴾  

 ﴾ . ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سانىلىدۇ،سىلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن...﴿

  )51،مائىده(

 دوستلۇق ،ه قارشى ئۇالرغا ياردهم بهرسهلهرگمۆئمىن ،الرنى دوست تۇتساكافىرنى قويۇپ هللا

  . الرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ كېتىدۇكافىرۋه كۇفرىلىقىدا شۇ 

ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه ﴿  نىڭهللا :ئىبنى ھهزم مۇھهلال ناملىق كىتابىدا مۇنداق دېدى
مهندىن سانىلىدۇ ئۇمۇ ئهنه شۇالر،سىلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن﴿   ﴾ م. ﴾ 

. ئۇقتۇرىدۇدېگهنلىكنى الر جۈملىسىدىن بولۇپ كېتىدۇ كافىرسۆزى ئۇ ئادهم دېگهن  )51،مائىده(

  .مۇسۇلمان ئىختىالپ قىلمايدىغان ھهقىقهتتۇرھېچقانداق بۇ 

 ﴿أَنفُس ملَه تما قَدم واْ لَبِئْسكَفَر يننَ الَّذلَّووتي مهنرياً مى كَثرت طَ اللّهخأَن س مه
ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاهللا والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيه ما اتخذُوهم *علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خالدونَ
  ﴾ أَولياء ولَكن كَثرياً منهم فَاسقُونَ

يهنى رهسۇلۇلالھنى ۋه (الرنى كافىرڭ نىڭ ئىچىده نۇرغۇنلىرىنى) يهنى يهھۇدىيالر(ئۇالر ﴿ 

ئۇالرنىڭ . كۆرۈسهن دوست تۇتقانلىقىنى )  مۇشرىكالرنى،مۇسۇلمانالرنى ئۆچ كۆرۈش يۈزىسىدىن

نىڭ هللائۇالرغا ) بۇ ئهمهللهر! (ئۆزلىرى ئۈچۈن ئالدىن تهييارلىغان ئهمهللىرى نېمىدېگهن يامان

پهيغهمبهرگه ، غاهللائهگهر ئۇالر . الردۇرئۇالر مهڭگۈ ئازابقا قالغۇچى. غهزىپىنى ئېلىپ كهلدى
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لېكىن ئۇالرنىڭ .الرنى دوست تۇتمايتتىكافىر ،نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان ئېيتسا ئىدى

  )81- 80،مائىده( ﴾ .تولىسى پاسىقالردۇر

قا هللائۇالرنىڭ كېلىشى الرنى دوست تۇتۇشقا ماقۇل كافىر ،لهرنى قويۇپمۆئمىنئۇالرنىڭ 

پهيغهمبهر ۋه  پهيغهمبهر . دهلىل بولىدۇيېتهرلىك پ كهتكهنلىكىگه بولغان ئىمانىنىڭ يوقا

قا ۋه پهيغهمبهرگه ئىمان كهلتۈرىمىز هللا رهببى تهرهپتىن چۈشۈرۈلگهن ھهقىقهتلهر ئۇالرنىڭ غا

لهرنى مۆئمىندېمهك . دهلىل بولىدۇيېتهرلىك دهۋاسىنىڭ يالغانلىقىنى بايان قىلىشقا دېگهن 

دېگهن  مۆئمىنئۆزىنى . الر سېپىگه كىرگۈزىدۇكافىرتۇتۇش ئۇالرنى الرنى دوست كافىر ،قويۇپ

  . دهۋاسىنىڭ يالغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ

ئۆزىگه ۋه پهيغهمبهرگه ئىمان كهلتۈرۈشنى بايان قىلدى هللا «: دېگهنئىبنى تهيمىيه مۇنداق 

، دۇالرنى دوست تۇتماسلىقنى بۇيرۇق قىلىكافىر-قۇرئان-ۋه پهيغهمبهرگه چۈشۈرۈلگهن نهرسه

  .»ئۇالرنى دوست تۇتۇپ قىلىش ئىماننىڭ يوقلىقىنى ئۇقتۇرۇپ بىرىدۇ

يۇقاردا سۆزلهنگهن ئىمان ئۇالرنى دوست تۇتۇشقا يول «: دېگهنئىبنى تهيمىيه مۇنداق 

الرنى دوست تۇتۇش كافىر. الرنى دوست تۇتۇش بىر قهلبته جۇغالشمايدۇكافىرئىمان ۋه ، قويمايدۇ

  . »ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلمىغانلىق بولىدۇنىڭ پهيغهمبىرىگه هللاقا ۋه هللا

يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍ ومن يتولَّهم  ﴿
مي الْقَودهالَ ي إِنَّ اللّه مهنم هفَإِن نكُممنيمالظَّال  ﴾  

بىرىنى دوست - ئۇالر بىر.يهھۇدىي ۋه ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر !مۆئمىنلهرئى ﴿ 

زالىم  هللا . ئۇمۇ ئهنه شۇالردىن سانىلىدۇ،سىلهردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكهن. تۇتىدۇ

  )51،مائىده( ﴾ .قهۋمنى ھهقىقهتهن ھىدايهت قىلمايدۇ

الردىن كافىر بهلكى ، بولمايدىغانلىقىمۆئمىنقان كىشىنىڭ مۇشۇ ئايهتته ئۇالرنى دوست تۇت

  . بولۇپ كىتىدىغانلىقىنى خهۋهر بهردى

﴿  رِينلْكَافل منها جندتا أَعاء إِنيلونِي أَون دي مادبذُوا عختوا أَن يكَفَر ينالَّذ ِسبأَفَح
  ﴾ نزالً
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 بىز ؟ دهپ ئويالمدۇ، مهبۇد قىلىۋېلىشسا بولىدۇالر مېنى قويۇپ بهندىلىرىمنىكافىر«

  )102،كهھف( ﴾ .الرغا ھهقىقهتهن مهنزىلگاھ قىلىپ تهييارلىدۇقكافىرجهھهننهمنى 

،  بۇ ئىنكار ۋه ھهيران قىلىشنى ئۇقتۇرىدۇ،بولۇپسوئالى ئاجىزالشتۇرۇش ، بۇ بىر كايىپ

مۇمكىن بۇ  هپ ئويالمدۇ؟ بهندىلىرىنى دوست تۇتااليمىز دمۆئمىننىڭ هللاالر كافىريهنى 

نىڭ هللا ئۇالرنى دوست تۇتقان كىشى ،ئهگهر ئىككى تهرهپ دوستلىشىپ قالسا، بولمايدىغان ئىش

 بهندىلىرىنى مۆئمىننىڭ هللا. بولىدۇكېرهك  بهندىلىرى دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىشى مۆئمىن

 - هتئۆزىنىڭ مۇھهببدېگهن  مۆئمىنچۈنكى . بولمايدۇمۇمكىن نى قويۇپ دوست تۇتۇش هللا

. جۇدا بولىدۇ- دۈشمىنىدىن ئادا، نىڭ دوستىغا دوست بولۇپهللا. قا ئۇيغۇنلىشىدۇهللانهپرىتىده 

چىقىپ بىۋاسىته  جامائىتىدىن مۆئمىن ئىمان ۋه ،چىقىپ كهتسهتىن پىرىنسىپمۇشۇنداق ئېتىقاد 

قارشى - سۆز قارىمۇمۇمكىن دېگهن نى دوست تۇتۇش جۇغلىنىشى كافىرئىمان بىلهن . كېتىدۇ

مۇشۇ مهنانى . بولىدۇدېگهن ۋه قۇرئان يالغان مۇمكىن دېگهنلىك نهرسه جۇغلىنىشى ئىككى 

  :نىڭ ئايىتى ئىزاھالپ بىرىدۇهللا

﴿ لُوهفْعضٍ إِالَّ تعاء بيلأَو مهضعواْ بكَفَر الَّذينةٌ ونتكُن فت كَبِري ادفَسضِ وي اَألرف ﴾  

 ئهگهر بۇ ھۆكۈمگه ئهمهل . بىرىگه ئىگىدۇر-بىر) ياردهمده ۋه مىراستا(الر كافىر﴿ 

  )73،ئهنفال( ﴾ .قىلمىساڭالر يهر يۈزىده پىتنه ۋه چوڭ قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ

دوستلۇق ۋه  ئۇالردىن ئايرىلىپ، ئارا دوستلىشىشىغا- الرنىڭ ئۆزكافىر !لهرمۆئمىنئى 

، ياردهم، ئۇالر بىلهن دوستلۇق، قىزىقمىساڭالرئارىالشماسلىققا ياردهم تۈرلىرىده ئۇالر بىلهن 

تارقاپ زېمىندا شېرىك ، ئۇالرنى دوست تۇتساڭالر، ئارىالشساڭالرھهمكارلىقتا ئۇالر بىلهن 

مهجبۇرىيهتلهر - ھوقۇق، باتىلغا ئارىلىشىپ-ھهق، ۋه ئېغىر بۇزۇقچىلىق يۈز بىرىدۇ، كېتىدۇ

غان دهرىجىده بۇزغۇنچىلىق مهجبۇرىيىتىنى تونالمايدى-نىڭ ھوقۇقكافىر، مۆئمىن، ئارىلىشىپ

  . تارقىلىپ كېتىدۇ

لهر بىلهن مۆئمىنبۇ ، ئارا دوست دېدى-لهر ئۆزمۆئمىنهللا «: ئىبنى كهسىر مۇنداق دېدى

ئهگهر ئۇالر مۇشرىكالردىن . الر ئارىسىدىكى دوستلۇقنىڭ ئۈزۈلگهنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇكافىر

دېگهن پىتنه ، ا پىتنه يۈز بىرىدۇلهرنى دوست تۇتمايدىكهن كىشىلهر ئارىسىدمۆئمىن ،ئايرىلىپ
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شۇنداق بولغاندا كىشىلهر ئارىسىدا كهڭ دائىرىده ، الرنىڭ ئارلىشىشىدۇركافىرلهر بىلهن مۆئمىن

  . نىڭ مۇنۇ سۆزىگه ئوخشاشهللا. بۇزۇقچىلىق يۈز بىرىدۇ

  ﴾ والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياء بعضٍ﴿ 

  )71،تهۋبه( ﴾ .دوستتۇربىرى بىلهن -ئايالالر بىرمىن مۆئ ،ئهرلهرمۆئمىن ﴿ 

. كېرهكئارا بولىشى -لهرنىڭ ئارىسىدا ئۆزمۆئمىنياخشى كۆرۈش ، ھهمكارلىق، دوستلۇق

ئارا بولىشى -لهرنىڭ ئارىسىدا ئۆزمۆئمىنھهمكارلىقىمۇ ، يهنه بىر قارشى تهرهپنىڭ دوستلۇق

  . كېرهك 

  ﴾  تتخذُواْ الْيهود والنصارى أَولياء بعضهم أَولياء بعضٍيا أَيها الَّذين آمنواْ الَ ﴿

 بىرىنى دوست - ئۇالر بىر.يهھۇدىي ۋه ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر !مۆئمىنلهرئى ﴿ 

  )51،مائىده( ﴾ .تۇتىدۇ

 ﴿ونِكُمن دةً مذُواْ بِطَانختواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيي تدب قَد منِتا عواْ مداالً وبخ كُمأْلُونالَ ي 
  ﴾ الْبغضاء من أَفْواههِم وما تخفي صدورهم أَكْبر قَد بينا لَكُم اآليات إِن كُنتم تعقلُونَ

 .قىلىۋالماڭالرسىرداش ) يهنى مۇناپىقالرنى(ئۆزهڭلهردىن بولمىغانالرنى ! ئى مۇئمىنلهر﴿ 

 ئۇالر سىلهرنىڭ مۇشهققهتته .ئۇالر سىلهرگه بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بۇشاڭلىق قىلىپ قالمايدۇ

 ئۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ دۈشمهنلىكى ئېغىزلىرىدا مهلۇم بولۇپ تۇرىدۇ.قېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ

ىدىغان  ئهگهر چۈشىن، شۈبھىسىزكى.دىللىرىدا يوشۇرغان دۈشمهنلىكى تېخىمۇ چوڭدۇر

  )18،ئالى ئىمران( ﴾ . سىلهرگه نۇرغۇن ئايهتلهرنى بايان قىلدۇق،بولساڭالر

  . مۇناپىقالر ھهققىده مۇنداق دېدىهللا 

  ﴾ الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعضٍ﴿ 

) مۇناپىقلىقتا ۋه ئىماندىن يىراق بولۇشتا(مۇناپىق ئهرلهر بىلهن مۇناپىق ئايالالر «

  )67،تهۋبه( ﴾ .بىرىگه ئوخشايدۇ-بىر

  . الرنىڭ قېرىندىشىكافىرئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا سۇيىقهست قىلىشتا دېگهن مۇناپىقالر 

نىڭ پهرمانىدىن ھالقىپ  هللامۆئمىن. نىڭ ھۆكۈمىهللانىڭ پهرمانى ۋه هللامانا بۇ 

دۈشمىنىنى ، نىڭ دوستىنى دۈشمهن تۇتۇپهللا، بىلهن قارشىلىشىپهللا . كېرهككهتمهسلىكى 
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ئۇ دېگهندىمۇ مهنپهئهت بار ، زىيان، شۇ ئىشتا مهنپهئهت ئهمهس. كېرهكست تۇتماسلىقى دو

  . مهنپهئهت ئۆمۈچۈك ئۆيىدىنمۇ ئاجىزراق

﴿  وتيالْب نهإِنَّ أَوتاً ويب ذَتخات وتنكَبثَلِ الْعاء كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذم
  ﴾ لْعنكَبوت لَو كَانوا يعلَمونَلَبيت ا

ئۆي ياسىغان ئۆمۈچۈكنىڭ - بۇتالرنى مهبۇد قىلىۋالغانالرنىڭ مىسالى،نى قۇيۇپهللا﴿ 

 ،سوغۇقتىن قوغدىيالمىغاندهك-يهنى ئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيى ئۇنى ئىسسىق (.مىسالىغا ئوخشايدۇ

 ئۆيلهرنىڭ .) يهتكۈزهلمهيدۇزىيان-ئۇالرنىڭ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىمۇ ئۇالرغا ھېچقانداق پايدا

بۇتالرغا  (.بىلسه ئىدى) بۇ ھهقىقهتنى(ئهگهر ئۇالر . ئهڭ ئاجىزى ئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيىدۇر

  )41،ئهنكهبۇت( ﴾ ).چوقۇنمايتتى

مرِهم وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَ﴿ 
  ﴾ ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مبِيناً

مۆئمىنلهرنىڭ ئايال - ئهر،ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان چاغداهللا ﴿ 

نىڭ پهيغهمبىرى بىرهر ئىشتا ھۆكۈم چىقارغان ئىكهن هللاۋه هللا يهنى  (.ئۆز ئىختىيارلىقى بولمايدۇ

غا ۋه ئۇنىڭ هللا كىمكى .)ڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇھېچ ئادهمنى

  )36،ئهھزاب( ﴾ . ھهقىقهتهن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ،پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلسا

، تىن قورقۇڭالرهللا !قېرىنداشلىرىم«: مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋاھھاب مۇنداق دهيدۇشهيخ 

ال اله اال اهللا  - ئاساسى، ئاخىرى، دىننىڭ ئهۋۋىلى. ىلىڭالردىنىڭالرنىڭ ئهسلىگه مۇستهھكهم ئېس

تهۋھىدنى ۋه ، مۇشۇ تهۋھىدنىڭ مهنىسىدىن بىلىڭالر. دهپ گۇۋاھلىق بېرىشتۇر حممد رسول اهللا

گهرچه ئۇالر يىراقتا بولسىمۇ ئۇالرنى ئۆز قېرىندىشىمىز دهپ ، نى ياخشى كۆرۈڭالرتهۋھىد ئهھلى

، ئۇالرنى ياخشى كۆرگهن كىشىنىمۇ، ئۇالرنى دۈشمهن تۇتۇڭالر، ىلىپتاغۇتنى ئىنكار ق، بىلىڭالر

ياكى ئۇالر .  دېمىگهن كىشىلهرنى ئۆچ كۆرۈڭالركافىرئۇالرنى ، جېدهللهشكهنئۇالر تهرهپته تۇرۇپ 

قا هللا بۇ ئادهم ،بولسادېگهن  ،مېنى ئۇالرغا تهكلىپ قىلمىدىهللا ، ئىشىم بارنېمه بىلهن مىنىڭ 

ئۇالرنىڭ . الرغا نىسبهتهن تهكلىپ بهردىكافىرئۇ ئادهمگه هللا . ولىدۇيالغاننى چاپلىغان ب

لىرى بولغان تهقدىردىمۇ ئهۋالد، گهرچه ئۇالر بىر تۇغقانلىرى، قىلمىشلىرىنى ئىنكار قىلىپ
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كهلتۈرمهي ۋاپات تېپىشىڭالر شېرىك قا هللاسىلهر . جۇدا بولۇشنى پهرز قىلدى- ئۇالردىن ئادا

بىزنى مۇسۇلمانلىق ھالهتته ۋاپات ! هللائى . ېسىلىڭالرقا ئهللا، تىن قورقۇڭالرهللائۈچۈن 

  !بىزنى سالىھالرغا قوشقىن !تاپقۇزغىن

  ىق ئهقىدىسى ۋه تهۋھىد گۇۋاھلىقىجۇدال-ئادا-دوستلۇق

دىگهن تهۋھىد گۇۋاھلىقنىڭ لۇغهتتىكى  ﴾ ال اله اال اهللا﴿  دۈشمهنلىك ئهقىدىسى -دوستلۇق

ڭسىز بىر كىشىنىڭ دىنى ۋه ئىمانىدىن ئىغىر ئىچىش ئۇنى، ۋه ئهمهلىيهتتىكى تهرجىمىسى بولۇپ

 - ئادا- ئىنساننىڭ تهۋھىد گۇۋاھلىقى ئىسالم بايان قىلغاندهك دوستلۇقدېمهك . مومكىن ئهمهس

تهۋھىد گۇۋاھلىقىنىڭ . توغرا بولمايدۇ. جۇدالىق سهمىمىيلىك بىلهن بويسۇنمىسا قوبۇل بولمايدۇ

، ۋاز كېچىش، جۇدا بولۇش-ىغان ئاۋۋالقى بۆلىكى ئادارىشنى ئۇقتۇرىدقىدىگهن يوققا چى ال اله

رهب دهۋا قىلغان ، ئۆزلىرىنى يالغاندىن ئىالھ، چېگرىنى ئايرىش- ۋه مۇشرىكالردىن چهكشېرىك 

ئۇالرنى ئۆچ ،  دهپ ساناشكافىريهنه ئۇ تاغۇتالرنى . تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىشنى كۆرسىتىدۇ

نى هللا، جۇدا بولۇش- ئاداشېرىكىدىن رنىڭ كۇفرى ئۇال، جۇدا بولۇش-ئۇالردىن ئادا، كۆرۈپ

بىلهن قوشۇپ تاغۇتالرنىڭ دوستلۇقى ۋه ئۇالرغا چوقۇنۇشقا كىرگهن ھهربىر هللا قويۇپ ياكى 

دىگهن ئىككىنچى بۆلىكى  اال اهللا تهۋھىد گۇۋاھلىقىنىڭ. كىشىنى ئۆچ كۆرۈشنى كۆرسىتىدۇ

تىنال جۇدا هللا، قۇمىدىن چىقىرىۋېلىپ بىرىنچى بۆلهكته كهلگهن يوققا چىقىرىش ئۇ،ياراتقۇچىنى

نى هللابهلكى ،  بولمايمىزكافىرنىڭ ئىبادىتىگه هللاقا هللا، تىن ئايرىلمايمىزهللا، بولمايمىز

 بىرسىنى دوست ،بىلهن قوشۇپهللا بىز ، ئىبادهتكه خاس قىلىمىز، مۇھهببهت، دوستلۇق

ۇۋاھلىقىنى تهۋھىد گ. ئۇقتۇرىدۇدېگهنلىكنى ئىتائهت قىلمايمىز ، چوقۇنمايمىز، تۇتمايمىز

  .  بارى ھهدىسته دهلىل، قۇرئاننىڭمۇشۇنداق چۈشۈندۈرۈش

سۆزى دېگهن  ﴾ كىمىكى تاغۇتنى ئىنكار قىلىپ ﴿ ﴾ فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت﴿  نىڭهللا

تاغۇت قوشۇنلىرى ۋه ، جۇدا بولۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان تاغۇتنى ئىنكار قىلىش -ئادا

دىگهن  ال الهۇشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان تهۋھىد گۇۋاھلىقىنىڭ جۇدا بول- چوقۇنغۇچىلىرىدىن ئادا

ئايهت تهۋھىد دېگهن  ﴾ قا ئىمان كهلتۈرسههللا﴿  ﴾ ويؤمن بِاللّه﴿ . يوققا چىقىرىش تهرىپىدۇر

ئۆزى يالغۇز ھهقىقى ئىبادهت هللا ئۇ ، دىگهن ئىسپاتالش تهرىپى بولۇپ اال اهللا نىڭگۇۋاھلىقى
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ۋه . ئىتائهت قىلىنىدىغان زاتتۇر، مۇھهببهت قىلىپ، ت تۇتۇلىدىغاندوس، قىلىنىدىغان زاتتۇر

 دهپ ،ھهرىكهت قارىتىلىدىغان زاتتۇر-ئىبادهت ئۇقۇمى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان ھهربىر ئىش

تهرهپلهرده مۇشۇ تهۋھىد يوشۇرۇن كىم ئاشكارا . قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇئېتىراپ 

 ﴾ فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى ﴿ لىدىكهنگۇۋاھلىقىنىڭ ئۇقۇمى بويىچه ئهمهل قى
  )256،بهقهره( ﴾ .مۇستهھكهم تۇتقىغا ئېسىلغان بولىدۇ﴿

جۇدا بولمىغان ۋه - ئادايۇقىرىقىدهك . دىگهن تهۋھىد گۇۋاھلىقىدۇر ﴾ ال اله اال اهللا﴿  مانا بۇ 

جۇدا بولمىغان كىشى -ئاداتاغۇتالردىن ، نى ئېتىراپ قىلىپهللائېتىراپ قىلمىغان كىشى ياكى 

 ،يهنى تهۋھىد گۇۋاھلىقىنى ئادا قىلغان بولمايدۇ. ئۇ مۇستهھكهم تۇتقىغا ئېسىلغان بولمايدۇ

  . مهنا چىقىدۇدېگهن 

 ﴾ .بىز ھهربىر ئۈممهتكه ئهلچى ئهۋهتتۇق ﴿ ﴾ ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً ﴿: نىڭهللا

أَن  ﴿  ۋهزىپىسىكىرهك بولغانخهلقلهرنى ئۇنىڭغا كهلتۈرۈش ، شئورۇنالشتۇرۇزېمىندا ئۇالرنىڭ 
واْ اللّهدببۇ تهۋھىد گۇۋاھلىقىنىڭ ،سۆز بولۇپدېگهن  ﴾ !قا ئىبادهت قىلىڭالرهللا﴿  ﴾ اع 

 ﴾ !تاغۇتتىن يىراق تۇرۇڭالر ﴿ ﴾ واجتنِبواْ الطَّاغُوت﴿ . ئىسپاتالش تهرىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

تاغۇت ۋه ئۇنىڭ ، ئايرىشچېگرا -چهك،  جۇدا بولۇش- ئادا، قا چىقىرىشسۆز يوقدېگهن 

يوققا چىقىرىش دېگهن  بولۇش كافىرتاغۇتقا چوقۇنىدىغان كىشىلهرگه ، يىراق تۇرۇششېرىكىدىن 

  . تهرىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

تىن يىراق تاغۇتقا چوقۇنۇش ﴿ ﴾ والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها  ﴿نىڭهللا

تاغۇت ۋه ئۇنىڭ چوقۇنغۇچىلىرىنى ، يىراق تۇرۇش، سۆزى يوققا چىقىرىشدېگهن  ﴾ بولغانالرغا

قا هللا ﴿ ﴾ وأَنابوا إِلَى اللَّه ﴿. جۇدا بولۇشنى ئۇقتۇرىدۇ- ئۇالردىن ئادا، ئىنكار قىلىپ

تۇر  هللائىبادهت قىلىنىدىغان زات، سۆزى ھهقىقى ئىالھ بولىدىغاندېگهن  ﴾ قايىتقانالرغا

تهۋھىدنى يوققا چىقىرىش ۋه ئىسپاتالش بىلهن . ئىسپاتالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇدېگهنلىكنى 

، خهۋهر بار-ئۇالرغا خۇش ﴿ ﴾ لَهم الْبشرى فَبشر عباد ﴿ ئهمهلىيلهشتۈرگهن كىشىلهرگه

  )17،زۇمهر( ﴾ .خهۋهر بهرگىن-خۇش
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بىر قهۋمگه . بولغانيوسۇندا ىتى مۇشۇ ئهلچىلهرنىڭ دهۋ، تارىختىن بۇيانقى پهيغهمبهر

دېيىشكه  ﴾ .قا ئىبادهت قىلىڭالرهللا !ئى قهۋمىم ﴿ ﴾ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ﴿ ئهۋهتىلگهن پهيغهمبهر

سىلهرنىڭ  ﴿ ﴾ ما لَكُم من إِلَه ﴿، بۇ ئىسپاتالش تهرىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، بۇيرۇلغان

باتىل ئىالھالر ۋه ، ئايرىشچېگرا  -چهك، جۇدا بولۇش-اسۆز ئاددېگهن  ﴾ ئىالھىڭالر يوق

دېگهن  ﴾ تىن باشقاهللا ﴿ ﴾ غَيره﴿ . تاغۇتالرنى ئىنكار قىلىشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

كۈچلۈك ئىسپاتالشنى دېگهن تۇر هللاچىقىرىۋېلىش سۆزى ھهقىقى مهئبۇد ۋه ھهقىقى ئىالھ يېگانه 

نى ئايرىپ هللاياراتقۇچى ، تانى ئىنكار قىلىشچۈنكى تاغۇت )59،ئهئراف( .ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

تىن باشقا مهئبۇدالرنىڭ هللا. چىقرىۋهتمهستىن مۇتلهق يوققا چىقىرىش توغرا بولمايدۇ

 :مهسىلهن. جۇدا بولۇشنى ئىشقا ئاشۇرماستىن ئىسپاتالشمۇ توغرا بولمايدۇ-ھهممىسىدىن ئادا

قا ئىبادهت قىلىڭالر هللا. ايدۇئىالھ يوق دېسه دىنسىزالرنىڭ سۆزىگه ئوخشھېچبىر بىر ئادهم 

شۇنداق . نىڭ غهيرىگه چوقۇنۇشتىن ئايرىلىش ئۇقۇمى چىقمايدۇهللا بۇنىڭ سۆزىده ،دېسه

قىال هللا ھهقىقى ئىبادهتنى ،دىن باشقا مهئبۇد يوق دهپ ئېتىقاد قىلىپهللابولغانكهن 

دىگهن  ﴾ ال اله اال اهللا﴿  تهرهپكه دهۋهت قىلىش هللا . خاسالشتۇرۇش بۇ توغرا يولدۇر

  . كېرهكۇۋاھلىقتىكىدهك يوققا چىقىرىش ۋه ئىسپاتالشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىشى گ

  :تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

﴿را بإِن هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم ينالَّذو يماهري إِبةٌ فنسةٌ حوأُس لَكُم تكَان ءاؤاقَدنكُمم ﴾  

. سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوبدان نهمۇنىدۇر) مۆئمىنلهر (له بولغان ئىبراھىم ۋه ئۇنىڭ بىلهن بىل﴿ 

يهنى سىلهرنىڭ  ﴾ .» جۇدامىز-ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ئادا «: ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه

جۇدا -كۆنۈپ كهتكهن مۇشرىكالردىن ئاداشېرىككه چۈنكى . جۇدامىز دهيدۇ-ئۆزۈڭالردىن ئادا

ئىبادهت قىلىۋاتقان  ﴿ ﴾ ومما تعبدونَ ﴿.  بولغىلى بولمايدۇجۇدا-ئاداشېرىكتىن بولماي تۇرۇپ 

بىلهن هللا ۋه ئىبادىتىڭالردىن ۋه سىلهر شېرىكىڭالر سىلهرنىڭ  ﴾ .جۇدامىز-بۇتلىرىڭالردىن ئادا

ئايهت مۇشۇ يهرگىچىلىك يوققا ، جۇدامىز- قىلغان كىشىڭالردىن ئاداشېرىك قوشۇپ ئىبادهتته 

چوقۇنىلىدىغان  ﴾ نى قويۇپهللا ﴿ ﴾ من دون اللَّه ﴿رىكالردىن ۋه ۋه مۇششېرىك ، چىقىرىش

كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا ﴿ . جۇدا بولۇش تهرىپىنى كۆرسىتىدۇ- مهبۇدالردىن ئادا، تاغۇتالردىن
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اداۋهت ۋه بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ئ، سىلهرنى ئىنكار قىلدۇق﴿  ﴾ وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبداً

بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ مۇھىم مۇشۇنداق قىلىش  ﴾ .ئۆچمهنلىك ئهبهدىي ساقلىنىپ قالىدۇ

نى هللا. ئايرىشنى كۈچلهندۈرۈشتۇرچېگرا -جۇدا بولۇپ چهك- مۇشرىكالرنىڭ ئۆزىدىن ئادا

جۇدا -مۇشرىكالرنىڭ ئۆزلىرىدىن ھهتتا ئىسىملىرىدىنمۇ ئادا، قويۇپ چوقۇنىلىدىغان تاغۇت

دېگهن  جۇدا بولۇش -تاغۇتالردىن ئادا، مۇشرىك. ئايرىلغىلى بولمايدۇشېرىكتىن ۇپ بولماي تۇر

يه ىھاياتىغا تهسىر كۆرسهتمهيدىغان ئېغىزدا سۆزلهپال تاشلىۋىتىدىغان نهزىررېئال كىشىلهرنىڭ 

 -لهر بىلهن دوستلىشىش شهرت بولغاندهكمۆئمىنئىمان ۋه - .جهھهتتىكى پىكىرال ئهمهس

  . جۇدا بولۇشمۇ شهرتتۇر- الردىن ئاداكافىركۇفرى ۋه ، ردىنۋه مۇشرىكالشېرىك 

غايه ۋه پىالنى نېمه ئايرىشنىڭ چېگرا - چهك، جۇدا بولۇش- ئادا، مۇشۇنداق ئىنكار قىلىپ

بار؟ بۇ پهقهتال ئىنساننى ئىنساندىن ئۈستۈن قىلىش ياكى ئىنساننى ئىنسانغا قول قىلىش ياكى 

بهلكى ، مهقسهت قىلىنمىغانھېچبىرى بۇنىڭ ، ياق ؟دۇنياۋى مهنپهئهت مهقسهت قىلىنغانمۇ

غا هللاسىلهر يالغۇز بىر ﴿  ﴾ حتى تؤمنوا بِاللَّه وحده﴿  ئۇ بولسىمۇ. بىرال ئىش مهقسهت قىلىنغان

نى هللايېگانه يهنى ، مانا بۇ ئىسپاتالش تهرىپى )4،مۇمتهھىنه( ﴾ ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدهر

ۋه ئىبادهت ئۇقۇمىغا كىرىدىغان ھهربىر تهرهپته ....دوستلۇقتا، ئهتئىتا، مۇھهببهت، ئىبادهت

  . بولىدۇدېگهن ، كهلتۈرمهڭالرشېرىك قا ھىچنهرسىنى هللا، قىال خاس قىلىڭالرهللايېگانه 

سىلهر ئۇالردىن ۋه ئۇالرنىڭ ﴿  ﴾ وإِذ اعتزلْتموهم وما يعبدونَ ﴿: تهئهال مۇنداق دهيدۇهللا 

بۇ مۇشرىكالردىن ۋه مۇشرىكالر  ﴾ ن بۇتلىرىدىن ئايرىلغان ئىكهنسىلهرئىبادهت قىلىدىغا

 ﴾ إِلَّا اللَّه﴿ . ئايرىلىش ۋه يوققا چىقىرىش تهرىپىدۇر، جۇدا بولۇپ-چوقۇنىدىغان ئىالھالردىن ئادا

ئىبادهت قىلىشقا هللا چۈنكى ، قا ئىبادهت قىلىشتىن ئايرىلمايدۇهللائۇالر  ﴾ دىن باشقاهللا ﴿

مۇشرىكالردىن ۋه مۇشرىكالر چوقۇنىدىغان ئىالھالردىن . ىقى ئىالھتۇرئهرزىيدىغان ھهق

قا ساختا ئىالھ ۋه هللاچۈنكى مۇشرىكالر ، قا قارىتىلمايدۇهللا جۇدا بولۇش -ئادا، ئايرىلىپ

دىن هللا ﴿ ﴾ إِلَّا اللَّه ﴿جۇدا بولۇشتىن - ئاندىن ئايرىلىش ئادا. تاغۇتالر بىلهن قوشۇپ چوقۇناتتى

ئاشۇ ، نىڭ ئىبادىتىدىن ھهرگىز ئايرىلمايمىزهللايهنى بىز ، لىش الزىمنى چىقىرىۋې ﴾ باشقا

دوستلۇققا خاس ، ئىتائهت، مۇھهببهت، نى ئىبادهتهللايېگانه ساختا ئىالھالرنى تاشالپ 
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فَأْووا إِلَى ﴿ . مانا بۇ مهنا تهۋھىد گۇۋاھلىقىنىڭ ئىسپاتالش تهرىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، قىلىمىز
فپانا جاي قىلىڭالرغارنى﴿  ﴾ الْكَه . ﴾  

نى قويۇپ چوقۇنىلىدىغان هللا،  دىگهن ال اله اال اهللا«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

ئۇ كىشىنىڭ ئۆتكۈزگهن ، قېنى ھۆرمهتلىنىدۇ، مهئبۇدالرنى ئىنكار قىلغان ئادهمنىڭ مىلى

  )مۇسلىم( .» نىڭ ئۈستىدههللائىلىش ھېساب گۇناھىدىن 

نى قويۇپ ئىبادهت قىلىنىدىغان تاغۇتالرنى هللا، د گۇۋاھلىقىتهۋھىدېگهن  ﴾ ال اله اال اهللا﴿ 

ھهدىستىمۇ مۇشۇ شهرتنى تهكرارالپ . جۇدا بولۇشنى كۆرسىتىدۇ- ئۇالردىن ئادا، ئىنكار قىلىپ

جۇدا بولغاندىال پايدا -  ئۇالردىن ئادا،دىن باشقا مهئبۇدالردىن تېنىپهللاتهۋھىد گۇۋاھلىقىنىڭ 

  . بىرىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ

سىلىنى بىزگه هللا  !ئى رهسۇلۇلالھ :مهن«: مۇئاۋىيه تىبنى ھهيدهردىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

ئىسالمنىڭ  :مهن. دېدى-،ئىسالم بىلهن :پهيغهمبهر  دهپ سورىسام،-؟بىلهن ئهۋهتتىنېمه 

ساختا ئىالھالردىن ، تاپشۇردۇمهللا سهن ئۆزۈڭنى  : پهيغهمبهر ، دېۋىدىم-؟نېمهبهلگىسى 

  .»دېدى-،زاكات بىرشىڭدۇر، ناماز ئوقۇپ ،شىڭدېيىئايرىلدىم 

ۋه شېرىك سۆزى دېگهن . »ساختا ئىالھالردىن ئايرىلدىم«: نىڭپهيغهمبهر 

ئايرىلىش . مهنانى ئۇقتۇرىدۇدېگهن جۇدا بولدۇم -ئۇالردىن ئادا، مۇشرىكالردىن يىراقلىشىپ

  . ندىبولغانلىقى ئۈچۈن ناماز ۋه زاكاتنىڭ ئالدىدا سۆزلهمۇھىم ئىنتايىن 

سۆزى تهۋھىد گۇۋاھلىقىنىڭ دېگهن . »قا تاپشۇردۇمهللامهن ئۆزۈمنى « نىڭپهيغهمبهر 

نى قويۇپ هللاسۆزى دېگهن  »ئايرىلدىم«. دىگهن ئىسپاتالش تهرىپىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ اال اهللا

ى دىگهن يوققا چىقىرىش تهرىپىن ال الهدېگهن جۇدا بولۇش -چوقۇنىلىدىغان ساختا ئىالھالردىن ئادا

  . كۆرسىتىدۇ

قۇرهيش كاتتىباشلىرى بىر كۈنى ھىجرى « :ئابدۇلال ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئاس مۇنداق دېدى

نى تىلغا  پهيغهمبهر ئۇالر . غا يىغىلدى )بىر ئورۇنيېقىن بهيتۇلالنىڭ سىرتىدىكى (

بىزنىڭ ئهقىللىق ، بىز بۇ ئادهمنىڭ قىلمىشلىرىغا شۇنداق چىداپ تۇردۇق :ئۇالر. ئېلىشتى

، ئاتىلىرىمىزنى تىلالپ دىنىمىزنى ئهيىبلهۋاتىدۇ، ىشىلىرىمىزنى دۆت قاتارىغا چىقىرىۋاتىدۇك
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، بىز شۇنداق ئېغىر بىر ئىشقا چىداپ تۇردۇق، جامائىتىمىزنى بۆلۈپ ئىالھلىرىمىزنى تىلالۋاتىدۇ

ىپ ئالدىغا قاراپ مېڭ پهيغهمبهر ، ئۇالرنىڭ قىشىغا چىقتى پهيغهمبهر تۇرغاندا دېيىشىپ 

ئاندىن ئۇالرنىڭ قىشىدىن بهيتۇلالنى تاۋاپ قىلىشقا ئۆتۈپ . سۆيدىتۈۋرۈكىنى بهيتۇلالنىڭ 

 پهيغهمبهر ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئۆتكهنده ئۇالر بهزىبىر سۆزلهر بىلهن  پهيغهمبهر ، كهتتى
 چىرايىدىن نىڭپهيغهمبهر ئابدۇلال ئىبنى ئهمرى مۇشۇ ئهھۋالنى -، نى مهسخىره قىلىشتى

ئۇالر يهنه ، ئۆتۈۋىدىقېتىم ئۇالرنىڭ يېنىدىن ئىككىنچى  پهيغهمبهر  -.ىم دهيدۇبىلد

 نىڭپهيغهمبهر ئابدۇلال ئىبنى ئهمرى مۇشۇ ئهھۋالنى -،شۇنداق مهسخىره قىلىشتى

قېتىم ئۈچىنچى  پهيغهمبهر ، مېڭىۋهردى پهيغهمبهر  -.چىرايىدىن بىلدىم دهيدۇ

 !ئى قۇرهيش جامائىتى : پهيغهمبهر ئاندىن ، ىره قىلىشتى ئۇالر يهنه شۇنداق مهسخ،ئۆتكهنده

مهن سىلهرنى بوغۇزالش ئۈچۈن ، بىلهن قهسهمكىهللا جېنىم ئىلكىده بولغان  !ئاڭالپ قويۇڭالر

خۇددى ئۇالر بېشىغا ،  سۆزى تهسىر قىلدىنىڭپهيغهمبهر كىشىلهرگه . ېدىد-،كهلدىم

ئهتىسى ئۇالر يهنه ھىجرىگه ، قايتىپ كهتتى پهيغهمبهر . ئۇچارلىق قونغاندهك تۇرۇپ قالدى

بىرىگه -ئۇالر بىر. ئۇالر بىلهن بىلله ئىدىم )ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر ئىبنى ئاس( مهن، يىغىلدى

سىلهر ئۆچ  سۆز ئىسىڭالردا باردۇ؟دېگهن ۋه ئۇ مۇھهممهد دېگهن سىلهر  :دېيىشتىمۇنداق 

دېيىشىۋاتقاندا ئۇالر شۇنداق ، قويىۋهتتىڭالرئىشنى ئاشكارا دېسىمۇ گهپ قىلماي ئۇنى كۆرۈدىغان 

ئۇالر .  بىر ئادهمدهك قوزغىلىپ قوپتىغاپهيغهمبهر ئۇالر ، چىقىپ كهلدى پهيغهمبهر 

 نىڭپهيغهمبهر  ئۇالرغا .دېدى-ئۇ گهپلهرنى سهن دېدىڭمۇ؟ :نى قورشىۋېلىپ پهيغهمبهر 

شۇ گهپلهرنى مهن  : پهيغهمبهر  ،ئىالھلىرىنى ۋه دىنىنى ئهيىبلىگهنلىك خهۋىرى يېتىۋىدى

  .»دېدى-،دېدىم

 هللا ،ۋه ئاشكارا ھالدا ئىسالمغا چاقىرغانيوشۇرۇن  پهيغهمبهر «: دېگهنزۆھرى مۇنداق 

ھهتتا . خالىغانلىرى چاقىرىققا ئاۋاز قوشقانهللا ئۈچۈن ياش يىگىتلهر ۋه بىچاره كىشىلهردىن 

 پهيغهمبهر لىرى كافىردىمۇ قۇرهيش  ئىمان كهلتۈرگهنلهر كۆپىيىپ كهتكهنغاپهيغهمبهر 
 ئۇالر ،ئۇالرنىڭ سورۇنلىرىنىڭ يېنىدىن ئۆتسه پهيغهمبهر ، سۆزنى ئىنكار قىلمىغاندېگهن 

نى  پهيغهمبهر - نى كۆرسىتىپ ئابدۇلمۇتتهلب جهمهتىنىڭ يىگىتى پهيغهمبهر 



 - 342 -

ر ئۇال پهيغهمبهر يهنه شۇنىڭدهك ، دېيىشهتتىئاسماندىن سۆزلهيدۇ -.دېمهكچى

بولۇپ ھاالك كۇفرى ئۈستىده ئۆلۈپ كهتكهن ئاتىلىرىنىڭ ، چوقۇنىۋاتقان بۇتالرنى ئهيىبلهپ

 پهيغهمبهر .  قارشى چىقمىغان ئىدىغاپهيغهمبهر كهتكهنلىكىنى سۆزلىگهنگه قهدهر ئۇالر 
بىلهن قارشىلىشىپ ئۇنى  پهيغهمبهر ئۇالر ، ئۇالرنىڭ  بۇتلىرىنى ئهيىبلىگهنده ئاندىن

  .»ن تۇتقانىدىدۈشمه

كىشىلهرنى ئىلىپ كهتكهنگه زېمىندىكى هللا ، دائىم مهۋجۇتمۈشكۈالت  مهن ئېيتىمهن؛

دهۋهت بىلهنال دېگهن قا ئىبادهت قىلىڭالر هللا :دهۋهتچىلهر ئۆزىنىڭ دهۋىتىده. قهدهر بولىدۇ

بهلكى بارلىق . تاغۇتلىرى ئارىسىدا توقۇنۇش بولمايدۇزېمىن  ئۇالر بىلهن ،چهكلهنسه

ئهمما ئهگهر ئۇالر دهۋهتنىڭ ئىككىنچى . شتۇرۇش خىزمهتلىرى ئۇنىڭغا سۇنۇپ بېرىلىدۇئاسانال

، تىن باشقا ئىالھىڭالر يوق دېسههللايهنى ئۇالر سىلهرگه  ).كېرهكئۆتىشى (بۆلىكىگه ئۆتسه 

 ئۇالر ،ۋه مۇشرىكالردىنشېرىك ، ئۇالرنى ئىنكار قىلىپ، ب قويۇپتاغۇتالرنىڭ دىنىغا ئهي

، كۈرهش ئهنه شۇ ۋاقىتتا ،جۇدا بولسا-چوقۇنۇۋاتقان پۈچهك ئىالھالردىن ئاداخۇدانى قويۇپ 

 .تاشلىنىدۇكامېرالرغا دهۋهتچىلهر قاراڭغۇ ، مۈشكۈالت ئېغىرلىشىدۇ. قارشىلىق كۈچىيىدۇ

ئهنه شۇنداق . كېلىدۇقىستاق ئۈسكۈنىلىرى ۋه دارالرغا دۇچ ، ئۇالرنىڭ تهنلىرى ھهرخىل قىيىن

. هيغهمبهرلهرنىڭ ھهقىقى ۋارىسلىرى بولغان كىشىلهرال مۇستهھكهم تۇرااليدۇقىيىنچىلىقالردا پ

پهيغهمبهرلهر (. مىراسقا اليىق بوالاليدىغانالرال مۇستهھكهم تۇرااليدۇ، ئىلىمبۈيۈك مۇشۇنداق 

  .)تىلال مىراس قالدۇرمىغان، تهڭگه

  ڭ دوستلۇقنىڭ تۆۋىنىدىكى دوستلۇقچو

  : چىقىرىۋىتىدىغان دوستلۇق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇدىندىن ؛كېرهككىشۇنى بىلىشىڭىز 

ئۇ پهقهتال ئۇ ، جۇدا بولۇش مهخلۇق ھهققىده ئورنىتىلسا-ئادا-دوستلۇق: بىرىنچى

 ئۇ مهخلۇق نېمىنى ياخشى كۆرسه ،خاتانى ئايرىماي- توغرا، ناھهقنى- بولغانلىقى ئۈچۈنال ھهق

شۇ مهخلۇق ئۈچۈنال دوستلۇق ،  ئۇ نېمىنى ئۆچ كۆرسه شۇنى ئۆچ كۆرۈپ،شۇنى ياخشى كۆرۈپ

نى قويۇپ چوقۇنىلىدىغان ئىالھقا ئايلىنىپ هللائهنه شۇ ۋاقىتتا دوست تۇتۇلغان مهخلۇق ، ئورناتسا
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مهخلۇقنى ھېلىقى ، مهخلۇققا چوقۇنۇپھېلىقى مۇشۇنداق دوستلۇق ئورناتقان ئادهم . قالىدۇ

  . نىدىن چىقىپ كېتىدۇشۇنىڭ بىلهن ئۇ ئىسالم دى. خۇدانى قويۇپ ئىالھ كۆرگهن بولىدۇ

 پۈتكۈل ،الرغا ياردهم بهرسهكافىرئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا قارشى مۇشرىكالر ۋه : ئىككىنچى

زۇلۇم قىلىنغان . ئالىمالرنىڭ بىرلىكى بىلهن دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان دوستلىشىش بولىدۇ

چۈنكى بۇ . رمهيدۇنى زۇلۇم قىلغۇچى مۇسۇلماندىن ئايرىپ قويۇش بۇنداق دوستلىشىشقا كىكافىر

بولسۇن زۇلۇم قىلغۇچى نېمه  زۇلۇم قىلىنغۇچىنىڭ دىنى ۋه تهۋهلىكى .غانلىق بولىدۇتۇرھهقته 

ماختىلىدىغان شهرئى ، ئۇنىڭغا قىزىقتۇرغان هللا ،گهرچه مۇسۇلمان بولسىمۇ ھهق تهرهپته تۇرۇش

  :نىڭ مۇنۇ ئايىتىده كهلگهندهكهللا. تهلهپتۇر

﴿ نآم ينا الَّذها أَيلَى أَالَّ يمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجالَ يو طساء بِالْقدهش لّهل نيامواْ قَوواْ كُون
  ﴾ تعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِري بِما تعملُونَ

 ئادىللىق بىلهن گۇۋاھلىق .ا تىرىشىڭالرئادا قىلشق) ھهقلىرىنى(نىڭ هللا! مۆئمىنلهرئى ﴿ 

سهۋهب ئادىل بولماسلىقىڭالرغا ) ئۇالرغا(بولغان ئۆچمهنلىكىڭالر قهۋمگه  بىرهر .بېرىڭالر

) يهنى ئۇالرغا ئۆچمهن تۇرۇپ ئادىل بولۇشۇڭالر(بۇ  .بۇلۇڭالرئادىل ) دۈشمىنىڭالرغا (.بولمىسۇن

 ﴾ .ھهقىقهتهن قىلمىشىڭالردىن خهۋهرداردۇرهللا  .دىن قورقۇڭالر هللا.تهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇر

  )8،مائىده(

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُونواْ قَوامني بِالْقسط شهداء للّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ  ﴿
بِنياَألقْرو ﴾  

ئاناڭالرنىڭ -ياكى ئاتاڭ ئۆزۈڭالرنىخۇدالىق ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشته ! مۆئمىنلهرئى ﴿ 

 ئادالهتنى بهرپا ،توغرا كهلگهن تهقدىردىمۇ) گۇۋاھلىق بېرىشكه(ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا 

ياكى پېقىر ) ئۇنىڭغا رىئايه قىلماستىن(باي بولسا ) گۇۋاھلىق بېرىلگۈچى (.قىلىشقا تىرىشىڭالر

سىلهردىن ئۇالرغا هللا  .بۇلۇڭالرھامان ئادىل گۇۋاھ ) ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتماستىن(بولسا 

  )135،نىسا( ﴾ .يېقىندۇر

زۇلۇمغا ، سېنىڭ قېرىندىشىڭغا زۇلۇم قىلغۇچى بولسۇن«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

زۇلۇمغا ئۇچرىغان  !ئى رهسۇلۇلالھ :بىر كىشى ئېيتتى. ئۇچرىغۇچى بولسۇن ياردهم بهرگىن
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ئۇنى زۇلۇم  : پهيغهمبهر داق ياردهم بىرىمهن؟ زۇلۇم قىلغان بولسا قان. بولسىغۇ ياردهم بېرهرمهن

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( ».قىلىشتىن چهكلىشىڭ ياردهم بېرىشتۇر

يهنى ئۇ دوستلۇق يۈز . مۇشۇ ئىككى دوستلۇقتىن باشقىسى كىچىك دوستلۇققا كىرىدۇ

 :مهسىلهن .ئۇ ئادهم دىندىن چىقىپ كهتمهيدۇلېكىن . بېرىپ قالسا ئادهم گۇناھقا چۈشۈپ قالىدۇ

 يهنه شۇنىڭدهك ئۆز ،بولساغهزهپلهنگهن ۋهتهن تهرهپته تۇرۇپ ، شهھهر، ئۆزى تهۋه بولغان قهبىله

ياكى ، ياكى ئۇستازى ئۈچۈن )ت-ئىسالم پارتىيىلىرى كۆزده تۇتۇلىدۇ( پارتىيىسى ئۈچۈن

ندىشىغا يان بېسىپ ياكى ئۆز خاھىشى ئۈچۈنال زالىم قېرىمهزھىپىگه ، جامائىتى، ئۆزىنىڭ يولى

زوراۋانلىققا ئاپىرىپ قويغان - ياردهم بهرگهن بولسا ياكى مالنى ياخشى كۆرۈش ئۇ ئادهمنى زالىم

ئاشكارا -دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان ئوچۇقلېكىن  بۇ شهكسىز خاتا دوستلۇق بولسىمۇ ،بولسا

ياخشى ، ئۆز ۋهتىنى ياكى تۇرغان شهھهرگه كۆيۈنۈش :مهسىلهن. لىق دهرىجىسىده بولمايدۇكافىر

جۇدالىق -ئادا– هن جۇغراپىيىلىك ۋهتهننى دوستلۇقكۆرۈش تۈپهيلىدىن يان باسقان كىشى بىل

ئۇ ۋهتهنپهرۋهرلىكنى ئۆزىنىڭ . ئورنىتىلىدىغان ئهقىده دهپ قارىغان كىشىنىڭ ئارىسىدا پهرق بار

شۇ  ،مهجبۇرىيهتلهرنى شۇ ۋهتىنىگه قاراپ تهقسىملهپ-ھوقۇق، ئهقىدىسى دهپ قارىغان ئادهم

ۋهتهننى ياخشى كۆرۈپ يان بېسىپ سالغانلىق چوڭ . تۈزۈملهرنى ئۆگۈنىدۇ- ۋهتهندىن قانۇن

ۋهتهننى ئۆزىنىڭ ، ھېسابالنساكۇفرىلىق بولمايدىغان ۋهتهن ئۈچۈن كىچىك دوستلۇق ئورناتقانلىق 

 قىلىۋېتىدىغان ۋهتهن كافىرئۇنى ، ئهقىدىسى دهپ قارايدىغان ئادهم دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان

  . ئۈچۈن چوڭ دوستلۇق ئورناتقان بولىدۇ

مۇنداق  پهيغهمبهر : بۇخارى بوھتان ھادىسىسىده مۇنداق بىر رىۋايهتنى بايان قىلدى

كىم مهن ئۈچۈن ئازار بهرگهن  )ئايالى ئائىشه ھهققىده( مىنىڭ ئۆيۈمدىكىلهر ھهققىده«: دېگهن

ئابدۇلال ئىبنى ئۈبهي ۋه دىن دېگهنئازار بهرگهن كىشى (. كىشىدىن ئىنتىقام ئىلىپ بىرىدۇ

بىلهن هللا  ).نىجىس سۆزىنى مهقسهت قىلىدۇدېگهن لهرنىڭ ئانىسى ئائىشه ھهققىده مۆئمىن

ئۇالر بىر ئادهمنى ئائىشهگه ، مهن ئائىلهمدىكىلهرگه قارىتا ياخشىلىقنىال بىلىمهن، قهسهمكى

 سهئىد ئىبنى مۇئاز. مهن ئۇ ئادهمنى ياخشى دهپ بىلىمهن. چاپالۋاتىدۇ  تۇرۇپ مۇنداق

ئهگهر ئهۋسلىك قېرىندىشىمىز بولسا بوينىغا قىلىچ . بېرهيمهن ئىنتىقاملىرىنى ئىلىپ  :دېدى
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 بۇ گهپ سهئىد .قىاليلىبۇيرۇغاننى  سهن ،ئهگهر خهزرهجلىك قېرىندىشىمىز بولسا، ئۇراي

 ئىبنى ئۇباده اده شۇنىڭدىن ئىلگىرى سهئىد ئىبنى ئۇب :ئائىشه-.نىڭ غۇرۇرىغا تهگدى

چۈنكى ئابدۇلال ئىبنى ، ئۇنىڭ قهبىلىۋازلىق غۇرۇرى ئۈستۈن كهلدىلېكىن ، ياخشى ئادهم ئىدى

 :مۇنداق مۇنداق دېدىسهئىد ئىبنى ئۇباده -دېگهن، ئۈبهي خهزرهجنىڭ كاتتىلىرىدىن ئىدى

. ئۆلتۈرۈشكه كۈچۈڭ يهتمهيدۇ، بىلهن قهسهمكى سهن ئۇنى ھهرگىز ئۆلتۈرهلمهيسهنهللا 

. بىلهن قهسهمكى سهن يالغان ئېيتتىڭهللا  :تۇرۇپ مۇنداق دېدىبنى ھۈزهيىر ئۇسهيىد ئى

ئىككى قهبىله كىشىلىرى قوزغىلىپ ، مۇناپىق ئىكهنسهنجېدهللىشىدىغان مۇناپىقنى دهپ 

  .»ئوتتۇرغا چۈشۈپ ئۇالرنى بېسىقتۇردى پهيغهمبهر ھهتتا . كهتتى

بىر قهبىلىدىن بولغان ( رۇرسهئىد ئىبنى ئۇبادهگه ئۈستۈن كېلىپ قالغان مۇشۇ غۇ

بۇ كىچىك لېكىن . ھېسابلىنىدۇدوستلۇق  )مۇناپىقنىڭ كاتتىسى ئابدۇلال ئىبنى ئۇبهي ھهققىده

 سهئىد ئىبنى ئۇباده پهيغهمبهر ، دىندىن چىقىرىۋېتىدىغان چوڭ دوستلۇق ئهمهس، دوستلۇق

 بىز شۇنى . مهجبۇرلىمىدىۋه تهۋبه قىلىشقىمۇ .  ياكى مۇرتهد دهپ ھۆكۈم چىقارمىدىكافىرنى

ئۇنىڭ لېكىن . مانا بۇنداق دوستلۇقالر مۇسۇلماندىن يۈز بېرىپ قالىدۇ، ئېنىق بىلىۋااليمىزكى

  .  بولۇپ كهتمهيدۇكافىردىندىن چىقىپ كېتىدىغان چوڭ  بىلهن

بىز ئۇرۇشتا  :جابىر مۇنداق دېدى مۇسلىمدا جابىرنىڭ مۇنداق بىر رىۋايىتى بار؛، بۇخارى

. ۇھاجىرالر ئىچىدىن بىر ئادهم ئهنسارىالردىن بىر ئادهمنىڭ كۆتىگه تهپتىم، ئىدۇق

مۇھاجىرالر بارمۇ  ھهي ئهنسارىالر بارمۇ سىلهر؟ :ئهنسارىالردىن بولغان ئادهم مۇنداق دېدى

 :ئۇالر. دېدى -چاقىرىشنى نهدىن تاپتىڭالر؟جاھىلىيهتلهرچه بۇنداق :  پهيغهمبهر  .سىلهر؟

قويۇڭالر  : پهيغهمبهر . دېۋىدى-، ئادهم ئهنسارىالرنىڭ كۆتىگه تهپتىمۇھاجىرالردىن بىر

  .دېدى-.بۇنداق بىمهنه گهپنى

ئۇ تولىمۇ ، بۇنداق جاھىلىيهت خاھىشلىرىنى تاشالڭالر« پهيغهمبهر ئۇالرغا 

 ئۇالر قىلغان .دېمىدى »مۇرتهدلىك، لىقكافىربۇنداق گهپنى قىلىش «. دېدى ».يىرگىنىشلىكتۇر

  . بۇ كىچىك دوستلۇقتۇرلېكىن ، قهبىلىگه يان بېسىش باتىل. ىل دوستلۇققا كىرىدۇئىش بات
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ئۇالرنى «: ھاكىم ئابدۇراھمان ئىبنى ئهسئهد ئىبنى زورارهدىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دېدى

 نىڭپهيغهمبهر ئۇالر تهرهپته . مهدىنىگه ئهكهلگهن ۋاقىتتا ئهسىرلهرمۇ كهلتۈرۈلگهن ئىدى

نىڭ ئهفرائ. نىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ قىشىدا بار ئىدىىڭ قىزى سهۋده ئهفرائيالى زهمئىنئا

بۇ ھىجاب پهرز قىلىنىشتىن ئىلگىرىكى . ئىككى ئوغلى ئهۋف ۋه مۇئاۋىيهنىڭ قىشىدا ئىدى

بىز كهلگهن ۋاقىتتا مهن ئۇالرنىڭ قىشىدا ، بىلهن قهسهمهللا «: سهۋده مۇنداق دېدى، ئهھۋال

بار  پهيغهمبهر ئۆيده ، مهن ئۆيۈمگه قايتتىم. دېيىشتى ، ۈپتۇئهسىرلهر كهلتۈرۈل. ئىدىم

 ،سۇھهيل ئىبنى ئهمرى ئۆينىڭ بىر بۇلۇڭىدا ئىككى قولى بوينىغا ئاسقان، ئهبۇ يهزىد. ئىكهن

 مهن ئهبۇ يهزىدنىڭ شۇ ھالىنى ،بىلهن قهسهمكىهللا . بوينىغا ئارغامچا بىلهن باغالپ قويۇلۇپتۇ

ئۆزۈڭالرنى ئهسىرگه تۇتۇپ ، ھهي ئهبۇ يهزىد :ي شۇنداق دهپ قالدىمكۆرگىنىمده ئۆزۈمنى تۇتالما

پهيغهمبهر  مهن، تهسلىم بولماي مهردانىالرچه ئۆلۈپ كهتسهڭالر بولماسمىدى؟ بهردىڭالرمۇ؟

نىڭ پهيغهمبىرىگه قارشى ئۇنداق گهپ هللا، هللائى سهۋده  : ئۆيىدىن چىققاننىڭ

سىلىنى ھهق  !ئى رهسۇلۇلالھ :مهن. تىپىۋالدىمئاۋاز بىلهنال ھۇشۇمنى دېگهن -،قىلىۋاتامسهن؟

مهن ئهبۇ يهزىدنىڭ قولى ئارغامچا بىلهن بوينىغا ، بىلهن ئهۋهتكهن زات بىلهن قهسهمكى

  .»دېدىم-،باغالنغانلىقىنى كۆرگىنىمده ئۆزۈمنى تۇتۇۋااللماي شۇنداق دهپ ساپتىمهن

ولماي مهردانىالرچه ئۆلۈپ تهسلىم ب ئۆزۈڭالرنى ئهسىرگه تۇتۇپ بهردىڭالرمۇ؟« سهۋدهنىڭ

 نىڭپهيغهمبهر بۇ . بىر قىتىملىق ئېزىپ بىرىش ئىدىدېيىشى  »كهتسهڭالر بولماسمىدى؟

بىلهنال بولدى قىلىشى دېيىشى مسهن انىڭ پهيغهمبىرىگه قارشى دهۋاتهللا، هللابۇنى  :سهۋدىگه

  . بۇنىڭ چوڭ دوستلۇقنىڭ تۆۋىنىدىكى كىچىك دوستلۇق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۈچۈن ياكى ھاجهتنى دهپ تۇغقانلىرى - بىر ئادهم ئۇرۇق«: ىبنى تهيمىيه مۇنداق دېدىئ

  .» بولمايدۇكافىرئهمما .  گۇناھكار بولۇپ ئىمانى كېمىيىدۇا،دوستلۇق ئىزھار قىلىپ قالس

، مۇشرىكالرنى، كافىرمۇشۇ ئۈممهت ئىچىدىكى كىشىلهر «: ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېدى

باتىل ئىش قىلغانالرنىڭ سۆز ۋه  :مهسىلهن،  دوست تۇتۇپ قالغان بولسايهھۇدىيالرنى قىسمهن

ئاشۇ قىلمىشى بويىچىال ، قىسمهن دوراپ ئهگىشىپ قالغىنىغا ئوخشاشھهرىكهتلىرىگه باتىل 

   ».جازاغا ئهيىبلىنىشكه ئۇچرايدۇ



 - 347 -

چه يهنى ئۇنىڭ دوستلۇقى بويى !سۆزىنى ئويلىنىپ بېقىڭدېگهن ئىبنى تهيمىيهنىڭ شۇنىڭغا 

ھۆكۈم ۋه سىياسهت تهرهپتىن بىر . دېمهكچى. مۇناپىقلىققا دۇچ كېلىپ قالىدۇ، ۋه جازاغائهيىب 

  . پۈتۈن دوستالشقانغا ئوخشىمايدۇ

  چىدىكى گۇناھكارالرنى دوست تۇتۇشلهرنىڭ ئىمۆئمىن

مهئسىيهت -گۇناھ، ئىتائهت بىلهن زىياده بولۇپ، كېمىيىپ تۇرىدۇ، ئىمان زىياده بولىدۇ

 ئۇ ئادهمنى ،ئهگهر ئىمان زىياده بولسا ئىماننىڭ زىياده بولىشىغا قاراپ. ېمىيىپ تۇرىدۇبىلهن ك

لهرنىڭ مۆئمىن، ئهگهر ئىمان كېمىيىپ ئاجىزالپ كهتسه. لهرنىڭ دوست تۇتۇشى ئاشىدۇمۆئمىن

لهر ئۇ ئادهمنىڭ ئىمانى كېمىيىپ مۆئمىن. كېمىيىپ كېتىدۇبىۋاسىته ئۇنى دوست تۇتۇشى 

پهيغهمبهرنىڭ ئىتائىتىدىن يىراقلىشىپ كهتكهنلىكىگه قاراپ ئۇنىڭغا ، نىڭهللاه كهتكهنلىكى ۋ

 بىلهن مۆئمىنناچار ئىشالرنى قىلغان زالىم ، مۆئمىنتهقۋادار ، ياخشى. سوغۇق مۇئامىله قىلىدۇ

 يامان ئهمهلنى ئارىالشتۇرۇپ ،كۈتكۈچىلهر ياخشى ئهمهلگهئاۋۋالقى ئىلگىرىلهپ . باراۋهر بولمايدۇ

  . الر بىلهن باراۋهر بولمايدۇقىلغان

فَمنهم ظَالم لِّنفِْسه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّه ذَلك هو الْفَضلُ ﴿ 
الْكَبِري ﴾  

نى بهندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغان كىشىلهرگه مىراس ) يهنى قۇرئان(ئاندىن بىز كىتاب ﴿ 

يهنى قۇرئاننى تىالۋهت قىلغان  (.ئۇالرنىڭ بهزىسى ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىدۇر.  بهردۇققىلىپ

 ،يهنى كۆپ چاغالردا قۇرئانغا ئهمهل قىلىپ (.بهزىسى ئوتتۇرا ھالدۇر) .بىلهن ئهمهل قىلمايدۇ

نىڭ ئىزنى بويىچه ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا هللا ۋه بهزىسى .)قىسمهن چاغالردا ئهمهل قىلمايدۇ

  )32،فاتىر( ﴾ .ئهنه شۇ كاتتا مهرھهمهتتۇر. رىغۇچىدۇرئالدى

نورمال يول تۇتقان ئادهم ، ئۆزىگه زۇلۇم قىلغان ئادهم نورمال يول تۇتقان ئادهم بىلهن

   .كهتكهن ئادهم بىلهن ئوخشاش بولمايدۇئىلگىرىلهپ ياخشىلىقتا 

 ﴿ملَهعجأن ن ئَاتيوا السحرتاج ينالَّذ ِسبح اء أًموس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينكَالَّذ 
  ﴾ محياهم ومماتهم ساء ما يحكُمونَ
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ئۆزلىرىنى ئىمان ئېيتقان ۋه ياخشى ) يهنى گۇناھكار كۇففارالر(يامان ئىشالرنى قىلغانالر ﴿ 

ىلهن ئوخشاش قىلىشىمىزنى ماماتلىقتا ئۇالر با،  ھاياتلىقت،ئهمهللهرنى قىلغانالردهك قىلىشىمىزنى

ئۇالرنىڭ چىقارغان ھۆكمى ) .يهنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس (؟ئويالمدۇ

  )21،جاسىيه( ﴾ !نېمىدېگهن يامان

 ياخشى ئهمهلنى ، ئىمان كهلتۈرۈپ،يهنى ناچار قىلمىشالرنى قىلغان گۇناھكار مۇسۇلمان

شۇنىڭغا ئهگىشىپ ياخشى ئهمهلنى قىلىپ . ۇقىلغان كىشى بىلهن ئوخشاش دهرىجىده بولمايد

يهنه .  دوست تۇتۇلغاندهك دوست تۇتۇلمايدۇمۆئمىنچوڭ گۇناھكارالردىن يىراق تۇرغان تهقۋادار 

، نىڭ پهيغهمبىرىنى دۈشمهن تۇتىدىغان مۇشرىككه قاتتىق بولۇپهللا، هللا هللاشۇنىڭدهك 

ئىتائهت ياكى . ولمايدۇجۇدا ب-جۇدا بولغاندهك ئۇ گۇناھكار مۇسۇلمان بىلهن ئادا-ئادا

  . مهئسىيهتتىن ئاشكارا قىلغىنى بويىچه ئارىدا قويۇپ مۇئامىله قىلىدۇ-گۇناھ

ئۆزىنىڭ ، باربۈيۈك نېسىۋىسى ئىماندىن ، بۇنداق اليىقىدا مۇئامىله قىلىشنى ئېلىم

 سۆزىدىكى نىڭپهيغهمبهر مانا بۇ . ئۈچۈنال ۋاز كهچكهن كىشىلهرال قىالاليدۇهللا خاھىشىدىن 

  :هقىقهتتۇرھ

رازىلىقى  هللا ،رازىلىقى ئۈچۈن ياخشى كۆرۈپهللا كىم «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

مۇكهممهل ئۈچۈن چهكلىسه ئىمانى هللا ، رازىلىقى ئۈچۈن بېرىپهللا ، ئۈچۈن ئۆچ كۆرسه

  .»بولىدۇ

 - گۇناھ، يامانلىق-بىر ئادهمده ياخشىلىق«: دېگهنئىبنى تهيمىيه فهتىۋادا مۇنداق 

. ساۋابقا ئېرىشىدۇ،  ياخشىلىققا قاراپ دوستلۇق،بىدئهت جۇغالشسا- تسۈننه، مهئسىيهت

نامرات ئوغرىنىڭ قولى  :مهسىلهن. يامانلىققا قاراپ دۈشمهن تۇتۇلۇشقا اليىق بولۇپ قالىدۇ

ئهمما بهيتۇلمالدىن ئۇنىڭ ھاجىتىگه يېتىدىغان مال . كېسىلىدۇئوغرىلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن 

  . سۈننه ۋهلجامائه بىرلىككه كهلگهن قائىدىدۇرمانا مۇشۇ ئهھله. بېرىلىدۇ

 -گۇناھ، ئىتائهت ۋه سۈننهت ئۈستىده بولغانقا قاراپ دوست تۇتۇش :مهن مۇنداق دهيمهن

مهئسىيهت ۋه بىدئهت ئۈستىده تۇرغىنىغا قاراپ ئۇنىڭغا قاتتىق قول بولۇشنى تهلهپ قىلىدىغان 
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. سىنىڭ بولماسلىقىنى شهرت قىلمايدۇ يهنه بىر، ئۇ ئىككسىنىڭ بىرىنىڭ بولىشىىيهنه بىر

  . چهكتىن ئاشۇرىۋهتمهستىن ۋه سهل قارىماستىن ھهر ئىككىلىسىگه ھهققى تولۇق بېرىلىدۇ

ئهسلى ئىجتىھاتنىڭ قىلىپ خاتالىققا چۈشۈپ قالغان ئادهمگه نىسبهتهن ئىجتىھات ئهمما 

بولۇپ رهددىيه بېرىش ئۇ سادىر  شۇ ۋاقىتتا ئۇ ئادهمگه قاتتىق قول ،توغرا سۈننهتكه ئاساسهن بولسا

قىلغان ئادهمنى ياخشى دهپ ئىجتىھات ئهمما ئۇ . قىلغان خاتالىق بىلهنال چهكلىنىدۇ

بىز ئوخشاش ئهجىرگه . كېرهكئۇنى دوست تۇتۇش ھهققىگه رىئايه قىلىشىمىز ، ئويلىشىمىز

  . ئېرىشىشىنى ئۈمىد قىلىمىز

قىلىپ توغرىغا ئېرىشسه ئىجتىھات  ،ھاكىم ھۆكۈم قىلىپ«: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

بىرلىككه كهلگهن ( .»قىلىپ خاتا كهتكهن بولسا بىر ئهجىر بارئىجتىھات ، ئىككى ئهجىر بار

  )ھهدىس

 خالىد ئىبنى ۋهلىد پهيغهمبهر  خالىد ، كه شۇنداق پوزىتسىيه تۇتقان  بهنى

دېگهن  »مۇسۇلمان بولدۇق« دهپ »دىنىمىزدىن ياندۇق«خۇزهيمه قهبىلىسىدىن بولغان كىشىلهر 

سۆزى ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشنى دېگهن  »دىنىمىزدىن ياندۇق« سۆزنى سۆزلىيهلمىگىنىده ئۇالرنىڭ

 قىلغان ئىشتىن   خالىدغاپهيغهمبهر . دۇرۇس قىالرمىكىن دهپ ئۆلتۈرۈشكه ئالدىرىدى

ئۆزۈمنى قىلغان ئىشتىن خالىد  !هللائى « قولىنى كۆتۈرۈپ پهيغهمبهر . بېرىلدىخهۋهر 

  )بۇخارى( »دېدىقېتىم دهپ ئىككى  ».ئاقاليمهن

چېگرا - خالىدتىن چهك. نىڭ قىلمىشىدىن ئۆزىنى پاك تۇتتى خالىد پهيغهمبهر 

  . ئايرىمىدى

  ئايرىۋېلىشتېگىشلىك دىققهت قىلىشقا 

، الر ئىچىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ پاناھلىقىغا ۋه ئهھدهكافىر، كېرهككى شۇنى بىلىشىڭىز 

ئاڭالشنى تهقدىر هللا ئۇ ئادهم . كېرهك  كۆيۈنۈش ،كىرگهن كىشىگه ياخشىلىق قىلىپىگه كېلىشىم

نىڭ كاالمىغا ياخشى قۇالق سىلىشى ئۈچۈن ۋه ئۇ ئادهمنىڭ ھۆرمىتى ھهرقانداق هللاقىلغان بولسا 

ياخشى ئهخالق ۋه پاناھلىق بۇيرۇغان ئىسالم ،  كۈلپهتتىن ساقلىنىپ-دۈشمهنلىك ۋه ئازار

شۇنىڭدهك مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن ئۇالرنىڭ . كېرهكاخشى مۇئامىله قىلىنىشى بېرىش بىلهن ي
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ئۆز ۋهدىسىگه ۋاپا ، بېرىلىپكىرگهن كىشىگه ياخشى ئامانلىق كېلىشىمىگه  ،پاناھلىقى ۋه ئهھده

. كېرهكئۇالرغا ۋه ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىگه تاجاۋۇز قىلىپ ئۇالرنىڭ ئالدىماسلىق . كېرهكقىلىنىش 

ۋه ئادىللىق بىلهن مۇئامىله مېھرىبانلىق ئهخالقى تهلهپ قىلغاندهك بۈيۈك منىڭ خۇددى ئىسال

سۆزلىگهنلىرىمىز يۇقاردا سۆزلىگهن . كېرهكياخشىلىقىغا ياخشى مۇئامىله قايتۇرۇلۇشى ، قىلىنىپ

بىرسىنىڭ ، بهزىلهر ئويلىغاندهك. جۇدا بولۇش ئهقىدىلىرىگه قارشى كهلمهيدۇ-دوستلۇق ۋه ئادا

جهڭ ، كېرهككى شۇنى بىلىشىڭىز . هنه بىرسىنىڭ يوق بولىشىنى شهرت قىلمايدۇبولىشى ي

، ئامانلىقنىڭمۇ ھۆكۈم- تىنچ، تېكىستلىرى بار، لىرىفىقھى، ئهخالق، مهيدانلىرىنىڭ ھۆكۈم

، شۇنىڭ ئارىسىنى جاھىل. بىرىگه ئوخشىمىغان تېكىستلىرى بار- بىر، لىرىفىقھى، ئهخالق

تېكىستلهرنى ، جهڭ ساھهلىرىگه ئاالقىدارلىق ھۆكۈم. ىالشتۇرىۋىتىدۇمهقسهتلىك بۇزغۇنچىالر ئار

كۆرسىتىپ قېتىم بىز ئۇنى بىر قانچه . توغرا بولمايدۇتهتبىقالش ئامانلىق ساھهلىرىگه - تىنچ

 - زۇلۇم، مۇشۇ چۈشهنچىگه ئىسالم ئۈچۈن خىزمهت قىلغۇچىالر دىققهت قىلماي. ئۆتكهن

بهزىلهر سهل ، بهزىلهر چهكتىن ئاشسا. ول بولۇشقا چۈشۈپ قالدىقاتتىق ق، ئالداشقا، زوراۋانلىققا

، نىڭ دىنىدا چهكلىنىدىغان ئهخالق بولۇپ ئاقىۋىتى زىيانكارلىقهللائىككىلىسى . قاراپ قالدى

  . پۇشايمانغا ئىلىپ بارىدۇ، مهغلۇبىيهت
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  قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ۋه-11
  ئاجىزلىق چۈشهنچىسى

  
. ئۆزىنىڭ قائىده شهرتلىرى بىلهن قوشۇپ توغرا ئىشتۇر- ق ئىزھار قىلىشقورقۇپ دوستلۇ

، شۇنىڭدهك ئاجىزلىق باسقۇچىنىڭ كۈچلۈك قۇدرهت تاپقان ۋاقىتتىكىگه ئوخشىمايدىغان ھۆكۈم

، قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ۋه ئاجىزلىق چۈشهنچىلىرىگىمۇلېكىن . چۈشهنچىلىرى بار

قهلبلهر تهرىپىدىن كېسهل ئۆز خاھىشىغا بېرىلگۈچىلهر ۋه باشقا چۈشهنچىلهرگه ئوخشاشال 

  . بۇرمىالش يهتتى، ئۆزگهرتىپ

ھالدا قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش چېگرىسىز -چهك، بىر تۈرلۈك كىشىلهر قائىدىسىز

چۈشهنچىسى ۋه قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش بىلهن شۇغۇللىنىشتا ناھايىتى كهڭرى يول 

  . ئۆزى ۋه باشقىالرنىمۇ مۇناپىقلىققا چۈشۈرۈپ قويدىھهتتا ئۇالر . تۇتتى

ھهرىكهتلهردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش چۈشهنچىسىگه خاتا چۈشهنچه ۋه خاتا 

ئهشۇ يولنىڭ ئۈممهتنىڭ . مۇناپىقلىققا قوشۇلىدىغان خاتا چۈشهنچىلهرنى كىرگۈزۈپ قويدى

ئهلچىلىكى ۋه ئۆزىگه تاپشۇرۇلغان ئۈممهت ئۆزىنىڭ . كېيىنكى ئهۋالدلىرىغا تهسىرى بولدى

زوراۋانلىقى ۋه كۇفرىلىقىنى ئىنكار -تاغۇتالرنىڭ زۇلۇم، كىشىلهر زالىم. ۋهزىپىنى ئۆتىيهلمىدى

. ئۇالر ئۆزىنىڭ ھوقۇقلىرى ۋه دهپسهنده قىلىنغان ھۆرمهتلىرىنى قايتۇرۇپ ئااللمىدى. قىاللمىدى

ئۇالر . ياغلىمىلىق قىلىپ زالىمالرغا تىز پۈكتىئالىم دهپ ئاتىۋالغانالر ، ھهتتا ئۆزىنى دهۋهتچى

بولغان ھهقنى كېرهك جاكارالش ، بولغان كىشى بىلهن دوستلىشىپكېرهك جۇدا بولۇش -ئادا

  . يوشۇردى 

ھهتتا كىشىلهر . نامراتلىق تارقالدى، قورقۇنچ، زۇلۇم، نادانلىقسهۋهبتىن شۇ 

 ئۇنى ،نادانلىققا قارشى تۇرۇپ. قالدىئايلىنىپ رېئاللىققا ئاجرىيالمايدىغان مهجبۇرى بىر 

قىلىشنىڭ قاتارىدىن ھاالك ئۆزىنى ، ئۆزىنى چاغلىماسلىق، ساراڭلىقتوغرىالشقا ئورۇنۇش 

  . سانالدى
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ئىشالرنىڭ ھهممىسى قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ئاتالغۇسى ۋه ئاجىزلىق يۇقىرىقى 

  . چۈشهنچىسى ئاستىدا تامامالندى

 ،رېئاللىقىدىنر تۈرلۈك كىشىلهر بولۇپ شهرىئهتتىن ۋه كىشىلهر بۇالرغا قارشى يهنه بى

ئۇالر كهڭ . قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ۋه ئاجىزلىق چۈشهنچىسىنى يوققا چىقارماقچى بولدى

ئۇالر .  ئۆزى ۋه باشقىالرغا اليىق بولمايدىغان ئىشتا چىڭىتىۋهتتى،دائىرىنى تارالشتۇرۇپ

، ۋه ئاجىزلىق. ا ئۆزى بىلىپ بىلمهي چۈشۈپ قالدىئېشىش ۋه چوڭقۇرالشقچېكىدىن 

 قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش رۇخسىتىگه يول قويغان ئادهملهرگه ،مهجبۇرلىنىش شارائىتىدا

بۇنىڭدىن باشقا مهسىلىلهرگه ئوخشاش مهسىله چهكتىن ئېشىش ۋه سهل . يامان ھۆكۈم چىقاردى

بۇ مهسىلىدىن ، نچىگه ئاالھىده كۆڭۈل بۆلۈپشۇڭا بىز بۇ چۈشه، قاراش ئارىسىدا بولۇپ قالدى

سهل قارىغۇچى ۋه ئىشنى كىچىكتۈرگۈچىلهرنىڭ ، چوڭقۇرلىغۇچىنىڭ چوڭقۇرلىشىنى

  . توغرىغا ئۇچراشتۇرغۇچى زاتتۇرهللا . كېرهك پهرۋاسىزلىقنى يوقىتىشىمىز 

قورقۇپ دوستلۇق ، قىلىشئېھتىيات قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ لۇغهت مهنىسى 

مۇشرىك ۋه زالىمالر تهرىپىدىن - ئۇنىڭ شهرئى مهنىسى، زھار قىلىشقا مهجبۇراليدىغان قورقۇنچئى

مالغا قارىتا جهزملهشتۈرۈلگهن بىر قورقۇنچ بولغانلىقى ئۈچۈن مۇشرىكالر ، ئابرۇي -يۈز، جان

زىياننى ، ئۆتۈش ۋه تىلنىڭ ئۇچىدا دوستلۇق ئىزھار قىلىپ قويۇشكېلىشىپ بىلهن 

تۇرۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىپ يوشۇرۇپ دۈشمهنلىكنى ، ئاداۋهت- ان مىقداردا ئۆچچىكىندۈرىدىغ

  . قويۇشتۇر

ئاجىزلىق ۋه قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش بىلهن - قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش

 جهزمهن بار بولغان بىر زىياندىن قورقۇشتىن ئىبارهت ئىككى ئاساس ئۈستىده ،قوغدالمىسا

دېگهن  قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ،ىككى ئاساسى ئىشنىڭ بىرى يوقالسائهگهر ئۇ ئ. تۇرىدۇ

، قۇۋۋهت- كۈچ. يهنى قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشقا رۇخسهت قىلىنمايدۇ. ئىشمۇ يوقايدۇ

تىنچ .  شهۋكهت بار بولغاندا قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش بىلهن پاناھالنغىلى بولمايدۇ-شانۇ

تهئهال مۇنداق هللا . كېرهك قۇۋۋهتمۇ بولىشى - بهلكى كۈچ. ال بولمايدۇئامان شارائىت بولسى-

  :دهيدۇ
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الَّ يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياء من دون الْمؤمنِني ومن يفْعلْ ذَلك فَلَيس من اللّه في ﴿ 
ذِّرحيقَاةً وت مهنقُواْ متٍء إِالَّ أَن تيشريصالْم إِلَى اللّهو هفْسن اللّه كُم ﴾  

 كىمكى شۇنداق قىلىدىكهن .الرنى دوست تۇتمىسۇنكافىر ،مۆئىنلهرنى قۇيۇپمۆئمىنلهر ﴿ 

 ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن .نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشهلمهيدۇهللائۇ 

نىڭ هللا ئاخىر قايتىدىغان جاي .تىدۇسىلهرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇهللا . مۇستهسنا

  )28،ئالى ئىمران( ﴾ .دهرگاھىدۇر

ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭ ﴿  ﴾ إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً﴿ : نىڭهللا

، سىلهر ئۇالرنى دوست تۇتساڭالر بولمايدۇ .ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر سۆزىدېگهن  ﴾ سىرتىدا

 ئۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن ،ھىجرهت قىلىپ، رنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بولۇپ قالساڭالرئۇاللېكىن 

،  جېنىڭالر ۋه ھۆرمىتىڭالرغا نىسبهتهن ئۇالردىن جهزمهن،چىقىپ كېتىشكه قادىر بواللمىساڭالر

مۇشۇ قورقۇش ئۇالرغا تىلىڭالردا دوستلۇق ئىزھار قىلغاندىن كېيىنال ، ئېنىق قورقۇپ قالساڭالر

 ،كۆپ قىلماي-ئاز،  ئاندىن شۇ ۋاقىتتا سىلهر ئۇالردىن زىيان يوقايدىغان مىقداردا،سايوقال

 ،تۇرۇپيوشۇرۇپ  ئۇالرغا قهلبىڭالردا دۈشمهنلىكنى ،مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇالرغا ياردهم بهرمهي

  .ئالىمالر مۇشۇنداق تهپسىرلىدى. تىلىڭالردا دوستلۇق ئىزھار قىلساڭالر بولىۋېرىدۇ

ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار  ﴿ ﴾ إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً﴿ : رىر تهبرىئىبنى جه

ئۇالرنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا  :مۇنداق تهپسىرلىدىئايهتنى دېگهن  ﴾ قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا

ھار تىلىڭالردا دوستلۇق ئىز، بولۇپ سىلهردىن جانلىرىڭالرغا نىسبهتهن ئۇالردىن قورقساڭالر

ۋه ئۇالرنىڭ كۇفرىلىقىنى باشقىالرغا تارقاتمىساڭالر يوشۇرساڭالر ئۇالرغا دۈشمهنلىكنى ، قىلساڭالر

  .»ۋه ئهمهلى بىرهر ئىش بىلهن مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇالرغا ياردهم بهرمىسهڭالر مهيلى

پ دوستلۇق ئىزھار ئۇالردىن قورقۇ ﴿ ﴾ إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً﴿ : سۈدهي مۇنداق دېدى

ئۇالرنىڭ دىنىدا ئۇالر بىلهن دوستلۇق ئىزھار -  دىگهن﴾ قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا

  .بولىدۇدېگهن لهردىن ئايرىلىشنى ئاشكارا قىلىپ قويۇش مۆئمىن، قىلىپ



 - 354 -

ق ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇ ﴿ ﴾ إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً ﴿: دېگهنئىبنى ئابباس مۇنداق 

قهلبى ئىمان بىلهن تولغان ھالدا تىلدا -دېگهن ﴾ ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا

  . سۆزلهپ قويۇش

تىل بىلهن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش «: دېگهنئىبنى ئابباس يهنه مۇنداق 

 ئاندىن ئۇ ئادهم ئۆز ،قا ئاسىي بولغان ھالهتته بىر ئىشنى سۆزلهشكه مهجبۇرالنساهللا-دېگهن

قورقۇپ ،  قهلبى ئىمان بىلهن تولغان ھالهتته سۆزلىۋهتسه گۇناھ يوق،غا قارىتا قورقۇپ قىلىپجېنى

  ».دوستلۇق ئىزھار قىلىش تىل بىلهن بولىدۇ

﴾ ﴿ ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر  إِالَّ أَن تتقُواْ منهم تقَاةً ﴿ ئهكرهمه

، مۇسۇلماننىڭ قېنىنى تۆكمهيدىغان :قىده مۇنداق دېدىئايهت ھهقدېگهن  ﴾ بۇنىڭدىن مۇستهسنا

  .مېلىنى ھاالل سانىمايدىغان ھالهتته بولسا بولىدۇ

بهزى ۋاقىتالردا ، بهزى شهھهرلهرده«: ئىبنى كهسىر مۇشۇ ئايهتنىڭ تهپسىرىده مۇنداق دېدى

الر بىلهن سىرتقى تهرهپتىن ئۇ، ده ئهمهسقهلبىئۇالرنىڭ يامانلىقىدىن قورقۇپ قالغان ئادهم 

  .»قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش دۇرۇس

بىز ئۇالرنىڭ يۈزىگه كۆلۈمسىرهپ قاراپ «: نىڭ رىۋايىتىده مۇنداق دېدىبۇخارى ئهبۇ دهردائ

  .»قهلبىمىز ئۇالرغا لهنهت ياغدۇراتتى، قوياتتۇق

 ،قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش تىلدا بولىدۇ«: دېدىدېگهن سهرۋى ئىبنى ئابباس مۇنداق 

  .»ھهرىكهتته بولمايدۇ-ئىش

 قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش تىلدا «: تىن رىۋايهت قىلىپ ئهۋفىمۇ ئىبنى ئابباس 

  . دېدى» بولىدۇ

  . دېگهنرهبىئه ئىبنى ئهنهسالرمۇ شۇنداق ، زهھھاك، ئهبۇ شهئسائ، ئهبۇ ئالىيه

گىچه قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش قىيامهت كۈنى « :دېگهنبۇخارى مۇنداق 

  .»داۋاملىشىدۇ

ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ «: شهۋكانى تهپسىرىده مۇنداق دېدى

  .»بولىدۇ) تېلىدا(سىرتىدا ، ئهمهس) قهلبىده(ئۇ ئىچىده لېكىن . دۇرۇسلۇقىغا دهلىل بار
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﴿ لُونَ رقْتأَت هانإِمي مكْتنَ يوعرآلِ ف نم نمؤلٌ مجقَالَ رو قَدو اللَّه يبقُولَ رالً أَن يج
كُمبن رم اتنياءكُم بِالْبج ﴾  

: فىرئهۋن خاندانىغا مهنسۇپ ئىمانىنى يۇشۇرىدىغان بىر مۇئمىن ئادهم ئېيتتى﴿ 

 ھالبۇكى ئۇ سىلهرگه ھهقىقهتهن دېگهن كىشىنى ئۆلتۈرهمسىلهرهللا‘ پهرۋهردىگارىم ا’سىلهر «

 ،غافىر( ﴾ ....ىڭ دهرگاھىدىن روشهن دهلىللهرنى ئېلىپ كهلدىپهرۋهردىگارىڭالرن

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-28

ۋه  فىرئهۋىنئۆزىنىڭ ئىمانىنى ،  كىشى ئاجىز بولۇپ قورققانلىقى ئۈچۈنمۆئمىنمانا مۇشۇ 

كىشىلىرىدىن يېقىن قهۋمىدىكى نىڭ فىرئهۋىنئۇ ئادهم . يوشۇراتتىئۇنىڭ جامائىتىدىن 

ۋه ئۇنىڭ  فىرئهۋىنئۇ ئادهم . ئىدى دهپمۇ دېيىلىپتۇنىڭ تۇغقانلىرىدىن ۋىنفىرئه. سانىالتتى

ھهددىدىن ئاشقۇچىالر مۇسانى ئۆلتۈرمهكچى بولىۋېدى . زوراۋان كىشىلىرىدىن قورقۇپ ياشايتتى

مېنى قويۇۋېتىڭالر مۇسانى  «:ئېيتتى فىرئهۋىن ﴿ ﴾ وقَالَ فرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ﴿

غهزهپلهندى ئۈچۈن هللا  ئادهم مۆئمىنيوشۇرغان مۇشۇ يهرده ئۆزىنىڭ ئىمانىنى  ﴾ ».هنئۆلتۈرىم

 مۇسا ،ئۆلۈمگه دۇچ كېلىپ قالسىمۇ، كۈلپهت-ئازار، ۋه ئىمانى ئاشكارىلىنىپ قالسىمۇ

 ھهقنى جاكارالشنى ،بىلگهنلىكى ئۈچۈنمۇھىم ئهلهيھىسساالمنىڭ ھاياتىنى ئۆزىنىڭ ھاياتىدىن 

شۇڭا ئۇ . ئهرزىيتتىبېرىشىگه ھاياتى ئۇ ئادهمنىڭ قۇربانلىق هيھىسساالمنىڭ ئهلمۇسا . تاللىدى

هللا رهببىم  ﴿ ﴾ أَتقْتلُونَ رجالً أَن يقُولَ ربي اللَّه ﴿ ئادهم زوراۋانالرنىڭ ئالدىدا ئۈنلۈك توۋالپ

  . دېدى ﴾؟ كىشىنى ئۆلتۈرهمسىلهردېگهن 

ساھابىالر ، نى خورلىشى اليىق ئهمهسنىڭ ئۆزىمۆئمىن« :مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

سىناققا ئۆزىنى بېرهلمهيدىغان بهرداشلىق  : پهيغهمبهر ئۆزىنى قانداق خوراليدۇ؟  :ئېيتتى

  .»دېدى. دۇچار قىلىدۇ

ئۆتكۈر ئىرادىسى يوق ئادهملهر رۇخسهت شارائىتىدا چىڭىتىش ۋه كهسكىنلىك قىلىشى 

 ،ئهگهر ئۇ ئادهم ئۇ ئىشنى قىلىپ قالسا. دۇھېسابلىنىئۆزىنى خورلىققا دۇچار قىلغانلىق 

  .ۇخورلۇققا دۇچار قىلىد، ئۆزىنى قىيىنچىلىق. ئاغدۇرۇلۇپ مهغلۇپ بولىدۇ
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. دىن رۇخسهت سورىۋىدى پهيغهمبهر بىر ئادهم «  :ئائىشهدىن رىۋايهت قىلىنىشىچه

ڭ ئوغلىمۇ ئهشىيرنى، ئهشىيرنىڭ قېرىندىشى بهك ئهسكى :ئۇ ئادهمنى كۆرگهنده پهيغهمبهر 

ئۇ ئادهمنىڭ چىرايىغا خۇشچىراي  پهيغهمبهر ، ئۇ ئادهم ئولتۇرىۋىدى. دېگهن ، بهك ئهسكى

! نىڭ ئهلچىسىهللائى  : ئائىشه مۇنداق دېدىغاپهيغهمبهر ئادهم كهتكهنده ھېلىقى . ئاچتى

ن ئۇنىڭدىن كىيى، ئىدىلهدېگهن ئادهمنى كۆرگهن چاغلىرىدا ئۇ ئادهم بهك ئهسكى ھېلىقى سىلى 

مىنىڭ بىرسىگه قاتتىق گهپ قىلغىنىمنى  !ئى ئائىشه : پهيغهمبهر . چىراي ئاچتىال

جهھهتته يامانراقى كىشىلهر ئۇ ىۋه تمهرنىڭ نهزىرىده قىيامهت كۈنى هللابىلهمسهن؟ كىشىلهرنىڭ 

، يامان گېپىدىن قورقۇپ باشقىالر ئۇنى تاشلىۋهتكهن ئادهمدۇر، ئادهمنىڭ ئهسكىلىكىدىن

  )ككه كهلگهن ھهدىسبىرلى( .»دېدى

بىزنىڭ . بهزى كىشىلهرنىڭ ئالدىدا ھىجىيىپ كۈلۈپ قوياتتۇق«: دېگهنئهبۇ دهردائ مۇنداق 

  .»قهلبىلىرىمىز ئۇالرغا لهنهت ياغدۇراتتى

، ئۇنى قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلدۇرغانغا قهدهرهللا «: مۇھهممهد ئىبنى ھهنىفه مۇنداق دېدى

ھوشيار غان كىشىگه ياخشى مۇئامىله قىلمىغان ئادهم ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهت قىلمىسا بولمايدى

  .»ھېسابالنمايدۇئادهم 

  ار قىلىش دىيارى ۋه ئۇنىڭ مۇھىتىقورقۇپ دوستلۇق ئىزھ

. قورققۇچى بولۇپ قالىدۇ،  ئاجىزمۆئمىنئۇ دىياردا . ئۇ ئاجىزلىق ۋه قورقۇش دىيارىدۇر

بهزىده ئۇ . ن چهكلهپ قويىدۇجاكارالشتىمۇكهممهل ئاجىزلىقى ھهقنى ، نىڭ قورقۇشىمۆئمىن

ئۇ دىيارنىڭ ئىسالمى دىيارى . مهجبۇر قىلىپ قويىدۇدېيىشكه نى ھهقنىڭ قارشىسىنى مۆئمىن

گاھىدا ئىسالمى دىياردىمۇ زۇلۇم يۈز بېرىپ . ياكى كۇفرى دىيارى بولىشى شهرت ئهمهس

بىلهن ۇم ۋه باتىل كىشىلهر زۇل.  زۇلۇمغا ۋه زالىمالرغا ياردهم بىرىدۇقا،پادىشاھھاكىمىيهت 

، مهجبۇرلىغاندېيىشكه ھهججاجنىڭ زامانىسىدا كىشىلهرنى قۇرئان مهخلۇق ، سىنىلىدۇ

كاتتا ، شۇ  نهرسه ئىسپاتالندىكى ،ئابباسىيالرنىڭ ھۆكۈمرانلىق دهۋرىده يۈز بهرگهندهك

نغا ئالىمالرنىڭ ئىچىدىن جىم تۇرىۋىلىشنى تاللىغانالر بولغان ۋه ئۆزىنى ئۆلۈپ ياكى زىندا

  . چۈشۈشتىن قورقۇپ قۇرئان مهخلۇق دهپ قويغانالرمۇ بولغان



 - 357 -

ئىمام ئهھمهد زىندانغا تاشالنغاندا بهشىر ئىبنى  بۇ ھهقته شۇنداق بىر رىۋايهت بار؛

مهن ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنىڭ سۆزى ، سهن چىقىپنهسر ئى ئهبۇ  :ھارىسنىڭ يارهنلىرى

مىنىڭ  :ر ئىبنى ھارىس ئېيتتىكىبهشى، دېگهنده، ئۈستىده دېسهڭ ياخشى بوالتتى

ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنى ھهرقايسى  هللا ؟پهيغهمبهرلهرنىڭ ئورنىدا تۇرۇشۇمنى خاالمسىلهر

ھهقنىڭ ، ھهقنى جاكارالپ، ئىمام ئهھمهد ئۆتكۈر ئىرادىده بولۇپ !تهرهپتىن قوغدىسۇن

 ئورۇندا تۇرۇشقا قادىر مهن بۇ. مهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئالغىنىدا پهيغهمبهرلهرنىڭ ئورنىدا تۇردى

  . بواللمايمهن

چۈنكى . شۇنداقال كۇفرى دىيارىدا بىر پۈتۈن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش كهتمهيدۇ

قورقۇنچاقلىقى ياكى ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى ، نىڭ ئاجىزلىقمۆئمىنكۇفرى دىيارلىرىنىڭ ئىچىده 

  . بهشىستاندا يۈز بهرگهندهكنهجاشىنىڭ زامانىسىدا ھه، يوقاپ كېتىدىغان شارائىتمۇ بولىدۇ

ھهبهشىستانغا ھىجرهت قىلغان ساھابىلهر ئۆزىنىڭ جېنى ۋه ھۆرمىتىگه قارىتا خاتىرجهم 

ئۇالر ئۆزىنىڭ دىننى شۇ ۋاقىتتا كۇفرى دىيارى بولغان ئۆز يۇرتىدىكىدىنمۇ بهكراق دىننى ، ئىدى

لهرنى ئۆزىنى مۆئمىن،  بولۇپئۆز دىيارىنىڭ كۇفرىلىقى تولىمۇ ئېغىرلېكىن . ئاشكارلىيااليىتتى

بىزنىڭ زامانىمىزدىمۇ .  دهپ تونۇشتۇرۇشتىن ۋه ئۆز ئىمانىنى ئاشكارىالشتىن چهكلهيتتىمۆئمىن

بهزى غهرب ئهللىرىدىكى مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ دىنىنى يالغاندىن ئىسالم دهپ ئاتىۋالغان ئهسلى 

ق شارائىتقا ئىگه بولغان ئادهم مۇشۇندا. يۇرتىدىكىدىنمۇ كۆپ ياخشى شهكىلده ئاشكارىلىيااليدۇ

تۇرغانلىقى ئۈچۈنال قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى ، ئىسالمى بولمىغان دۆلهتته بولغانلىقى

  . تۇتۇش توغرا بولمايدۇ

قورقۇش ئاساسىغا ، ئۇ مۇسۇلمان كۇفرى دىيارىدا مۇسۇلمان بولغانلىقى ئېنىق ئاجىزلىق

ىن ئۇنىڭغا چۈشكهن زۇلۇم ۋه ئهزىيهتنى قايتۇرىۋىتىشتىكى ئۆزىدىن دىنىنى ئاشكارىالش سهۋهبىد

  .  قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتسا بولمايدۇ،ئاجىزلىق دائىرىسىگه قاراپ باقماستىن

قايسى دهرىجىده ئىكهنلىكى ئۇنىڭغا چىداشقا بولغان ، شۇنىڭدهك مۇشۇ زۇلۇمنىڭ تۈرى

  . كېرهكقۇدرىتىگه قاراش 
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  لۇق ئىزھار قىلىشنىڭ شهرت ۋه قائىدىلىرىقورقۇپ دوست

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتۇش ئۈچۈن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش  )1

ئامانلىق دىيارىغا - تىنچشهكىلده ئاشكارىلىيااليدىغان مۇكهممهل ، دىيارىدىن دىنىنى ئهڭ گۈزهل

  . شهرتكېلىش يۆتكىلىشتىن جهزمهن ئاجىز 

ئامانلىق دىيارىغا - تىنچ  ،م قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش دىياردىنئهگهر ئۇ ئاده

 ئۇ ئادهم قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش بويىچه ئىش ،يۆتكىلىشكه قادىر تۇرۇپ يۆتكهلمىسه

  .  ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ،قىلسىمۇ

﴿ فَاع ايةٌ فَإِيعاسي وضوا إِنَّ أَرنآم ينالَّذ يادبا عيوندب ﴾  

 ﴾ !مېنىڭ زېمىنىم ھهقىقهتهن كهڭدۇر ماڭىال ئىبادهت قىلىڭالر! بهندىلىرىممۆئمىن ئى ﴿ 

  )56،ئهنكهبۇت(

 ،كهڭرى يارىتىشتىكى مهقسىتى بهندىلىرىنىڭ دىنىنى قورقماستىنزېمىنىنى نىڭ هللا

  . ئامان بهرپا قىلىشتۇر- تىنچقىلماستىن  قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار

﴿يني  إِنَّ الَّذف نيفعضتسا مقَالُواْ كُن مكُنت يمقَالُواْ ف فُِسهِمي أَنمكَةُ ظَالآلئالْم مفَّاهوت 
  ﴾اَألرضِ قَالْواْ أَلَم تكُن أَرض اللّه واسعةً فَتهاجِرواْ فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءت مصرياً 

يهنى ھىجرهتنى تهرك ئېتىپ كۇففارالر بىلهن بىلله (ۇلۇم قىلغۇچىالر ئۆزلىرىگه ز﴿ 

 «: نىڭ جانلىرى پهرىشتىلهر تهرىپىدىن ئېلىنىدىغان چاغدا پهرىشتىلهر ئۇالردىن )تۇرغۇچىالر

يهنى مهككه (زېمىندا  «: ئۇالر.  دهپ سورايدۇ» قايسى ھالهتته ئىدىڭالر) دىنىڭالرنىڭ ئىشىدا(

ھىجرهت  «: پهرىشتىلهر.  دهيدۇ »بوزهك قىلىنغان ئىدۇق) ننى بهرپا قىلىشتىندى(بىز ) زېمىنىدا

الرنىڭ  )ھىجرهت قىلمىغان(ئهنه شۇ .  دهيدۇ»؟ نىڭ زېمىنى كهڭرى ئهمهسمىدىهللاقىلساڭالر 

  )97،نىسا( ﴾ ! جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي.بارىدىغان جايى جهھهننهمدۇر

چۈنكى قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار . قوبۇل بولمىدىبۇالرنىڭ ئاجىزلىقى بىلهن ئۆزرىسى 

ئامانلىق دىيارىغا ھىجرهت قىلىشقا قادىر - تىنچقىلىش ۋه ئاجىزلىق دىيارىدىن ئىمان ۋه 

ئهمما ھىجرهت . ۋهتىنىگه قىزققانلىقتىن ھىجرهت قىلمىدى، ئۇالر دۇنياغالېكىن . بوالاليتتى

ئامانلىق دىيارىغا –تىنچ جىزلىق دىيارىدىن قىاللمايدىغان قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ۋه ئا
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ئايهتته كهلگهن قورقۇتىشتىن يۇقىرىقى ھىجرهت قىلىشقا يول تاپالمىغان ھهقىقى ئاجىزالر 

  . ئايرىۋىلىنىپ ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنغۇچىالردۇر

  ﴾ حيلَةً والَ يهتدونَ سبِيالًإِالَّ الْمستضعفني من الرجالِ والنساء والْوِلْدان الَ يستطيعونَ﴿ 

يهنى ھىجرهت قىلىشقا چاره ( بالىالردىن چارىسىز قالغان ، ئايالالردىن،پهقهت ئهرلهردىن﴿ 

  )98،نىسا( ﴾ . يول بىلمهيدىغان ئاجىزالر بۇنىڭدىن مۇستهسنا،)تاپالمىغان

لۇق ئىزھار قىلىش زۆرۈر تېپىلسا قورقۇپ دوست. بۇالر ئهگهر ھىجرهت قىاللمىسا گۇناھ يوق

   .بىلهن پاناھالنسىمۇ گۇناھ يوق

بىر ، شۇنىڭدهك قورقۇشمۇ بىر ئادهم بىلهن يهنه بىر ئادهم. ئاجىزلىق نىسپىي ئهھۋال )2

قورقۇش قانچه كۈچلۈك ، ئاجىزلىق. ئورۇن بىلهن يهنه بىر ئورۇن ئوخشىمايدىغان نىسپىي ئهھۋال

يهنه . ر قىلىش رۇخسىتىنى قولالنسا بولىدۇ كهڭرى شهكىلده قورقۇپ دوستلۇق ئىزھا،بولسا

 قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ، ئۇنىڭ سهۋهبلىرى يوقىسا،قورقۇش قانچه ئازايسا، ئاجىزلىق

جهمئىيهتته بىر ، شۇنىڭغا ئهگىشىپ زۇلۇم باش ئورۇنغا چىققان بىر جايدا. ھاجىتىمۇ كېمىيىدۇ

، قۇۋۋىتىگه-ھهر بىرىنىڭ كۈچ. غرا كهلمهيدۇ يهنه بىر ئادهمگه تو،بىر ئادهمگه توغرا كهلگىنى

كۈچلۈك ، تايانچىسى يوق ياكى تايانچىسى ئاجىز ئادهمگه، ھهر بىرى يۆلىنىدىغان تايانچىغا قاراپ

نڭ مۇنۇ هللاھهممىسىنىڭ دهلىلى . تايانچىسى بار ئادهمگه دۇرۇس بولمىغىنى دۇرۇس بولىدۇ

  :سۆزىدۇر

﴿ متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات ﴾  

  )16،تاغابۇن( ﴾ !غا تهقۋادارلىق قىلىڭالرهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه ﴿ 

  ﴾ الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ وسعها ﴿

  )286،بهقهره( ﴾ .ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇهللا ﴿ 

ئهزاالر بىلهن قهلبته ئهمهس ياكى . قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش تىل بىلهن بولىدۇ) 3

 مهخلۇق ئۇ قهلبكه ،چۈنكى قهلبنىڭ ئىشى ئىچكىرى ئىش بولۇپ. ئهمهل قىلىشتا ئهمهس

شۇنىڭغا ئهگىشىپ ھهرقانداق شارائىت ئاستىدا قهلبته قورقۇپ دوستلۇق . ھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ

ته قورقۇپ كىم كهڭرى يول تۇتۇپ قهلب. ئىزھار قىلىش بىلهن شۇغۇلالنغان ئادهمنى ئاقلىغۇچى يوق
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ۋه .  ئۇ ئادهم شهكسىز مۇناپىقلىققا چۈشۈپ قالىدۇ،دوستلۇق ئىزھار قىلىش بىلهن شۇغۇلالنسا

  . قهلبنى كۇفرىغا ئاچقان كىشىدىن بولۇپ قالىدۇ

سۆزىمىز قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش شارائىتلىرىدىمۇ دېگهن بىزنىڭ ئهمهلده ئهمهس 

 :مهسىلهن. كېرهكدوست تۇتماسلىق هتته ھهرىك- مۇشرىك ۋه زالىمالرنى ئهمهلى ئىش

ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالر بىلهن مۇشرىكالرغا ياردهم ، مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش

سۆزدىن ھهممه ئهمهلنى يوققا ھهرىكهتته دېگهن بۇ يهرده ئهمهلى ئىش ، بهرسه بولمايدۇ

ش شارائىتلىرى ئۇ ئادهمنى قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلى: مهسىلهن. چىقارماقچى ئهمهسمىز

ياكى ، تۇتماسلىققا ياكى ساقالنى قىسقا قويۇشقاىنى پىرىنسىپئىسالمدىكى كىيىنىش 

بېشى بىلهن ئىشارهت قىلىپ ، چۈشۈرۈۋېتىشكه قىستىغان بولسا ياكى ئولتۇرۇپ ناماز ئوقۇش

ىشقا الرنىڭ ئالدىدا يۈزىگه كۈلۈپ قاراپ قويۇش ياكى كۈتۈۋېلكافىر-ئوقۇش ياكى زالىم

. شۇنىڭدهك ئىشالر بۇ قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش شارائىتىدا دۇرۇس ئىش....قاتنىشىش

 بۇ تۈرلۈك ئهمهللهرنى ئۆز ئىچىگه -بهزى سهلهفىلهر ئىشلهتكهندهك- ئهمهلنى يوققا چىقىشى

، بىلهن مۇشرىكھهرىكهت -ھهقىقهتهن ئىسالم ۋه مۇسۇلمانالرغا قارشى بىرهر ئىش. ئالمايدۇ

  . رنى دوست تۇتۇپ قالماسلىقنى نهزهرده تۇتىدۇزالىمال

، سۆزىمىزدېگهن بىزنىڭ قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش تىل بىلهن بولىدۇ ، شۇنىڭدهك

سۆزىمىز ھىچۋاقىت تىل بىلهن بىر پۈتۈن دوستالشسا دېگهن يهنى دوستلۇق تىل بىلهن بولىدۇ 

  . ئهمهسدېمهكچى بولىدۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ مهخپىيىتىنى بىلدۈرۈپ -ى دوستلىشىشتىل بىلهن مۇسۇلمانالرغا قارش

قويۇش ياكى تىل بىلهن مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرۈشكه ھهمكارلىشىشتهك ئىشالر ئۇ ئىككىسىنىڭ 

. ھۆرمهتته ئوخشاش بولغانلىقى ئۈچۈن تىل بىلهن دوستلىشىش دهپ ئاتالسىمۇ دۇرۇس بولمايدۇ

تقان ئاجىز كىشى قېرىندىشىنى ئۆلتۈرۈش قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇ چۈنكى

بىلهن ياكى قېرىندىشىغا زىيان يهتكۈزۈش بىلهن مۇشرىكالرنىڭ زىيىنىدىن ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇش 

چۈنكى ئۇ مۇسۇلمان بىلهن قېرىندىشى ھوقۇق ۋه ھۆرمهتته ئوخشاش بولغانلىقى . دۇرۇس ئهمهس

  . ئۈچۈن
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بىزگه پاالنى  :ر زالىمالر مۇسۇلمان ئهسىرگهئهگه«: دېگهنشهيبانى تارىخى كىتابىدا مۇنداق 

بولمايدىكهن بىز سىنى ئۆلتۈرىۋىتىمىز؛دېسه ئهسهرلهرده ، مۇسۇلمان ئهسىرنى ئۆلتۈرۈپ بهر

ئۆلتۈرۈشته قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يوق دېيىلىگهنلىكى ئۈچۈن ئۇ ئادهم ئۇ مۇسۇلماننى 

، پۇتىنى باغالشقا بۇيرىسا-ۇسۇلماننىڭ قولئهگهر ئۇالر ئۇ م، شۇنىڭدهك. ئۆلتۈرسه بولمايدۇ

 ئۇ مۇسۇلمان ئادهمگه سهن ئۇ ئادهمنىڭ قولىنى تۇتۇپ ،ئهگهر قىلىچ ئۇرىدىغان قول ئاجىز بولسا

 ئۇ ، ئهگهر شۇنداق قىلىپ بهرمىسهڭ بىز سىنى ئۆلتۈرىمىز دېسه،بىز ئۇنى ئۇرايلى، بهر

زالىمالرنىڭ قولىدىن بىر ئهسىر قېچىپ ئهگهر . مۇسۇلماننىڭ بۇنداق قىلىشى توغرا بولمايدۇ

 ئۇنىڭ تۇرغان يىرىنى بىلىدىغان يهنه بىر ئهسىرگه بىزنى ئۇنىڭ قېشىغا باشالپ ،كهتسه

دېسه ئۇ ئادهمنىڭ قىشىغا باشالپ ئاپىرىش توغرا ، بولمىسا سىنى ئۆلتۈرىۋىتىمىز، ئاپارغىن

  .»بولمايدۇ

 باشقىالرنى ،ڭغا بىرلىككه كهلدىكىئالىمالر شۇنى«: قۇرتۇبى تهپسىرىده مۇنداق دېدى

ۇ ئادهمنى مهجبۇرالنغان ئادهم ئ. ئۆلتۈرۈشكه مهجبۇرالنغان ئادهم ئۆلتۈرگىلى بارسا بولمايدۇ

ئۇ ئادهم ئۆزىگه كهلگهن . ئابرۇيىنى تۆكسه بولمايدۇ- يهنه ئۇ كىشىنىڭ يۈز. ئۆلتۈرسه بولمايدۇ

تىن  هللا،باشقىالرنى تۇتۇپ بهرمهسلىك ،ئۆزىنى قۇتۇلدۇرۇپ، قىلىپسهۋرى مۇسىبهتكه -بااليى

  . كېرهك دۇنيا ئاخىرهتتىكى خاتىرجهملىكىنى سوراش 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدىن دۈشمهننىڭ قولىغا ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان  مهن دهيمهنكى؛

ئۇالر مۇسۇلمان ۋه مۇجاھىدالرنىڭ مهخپىيىتىنى ئاشكارىالپ . كېرهكقىلىش ئېھتىيات ئادهم 

 زىياننى ئۆزىدىن ،قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ئاستىغا كېرىۋېلىپقويۇش بىلهنال 

بهندىلهرگه زۇلۇم سالغانلىقى ئۈچۈن ئۇ ئىسالمدىكى توغرا قورقۇپ ئورۇنسا چېكىندۈرۈشكه 

  . دوستلۇق ئىزھار قىلىش بولمايدۇ

زهخمهتنى چىكىندۈرىدىغان مىقداردا -قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش بىلهن زىيان) 4

ئۇ ئادهم قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتۇشتا تهلهپ قىلىنغاندىنمۇ . ۇلالنسا بولىدۇشۇغ

زهخمهت بهش ئېغىز سۆز بىلهن -زىيان:مهسىلهن. كۆپرهك كهڭرى يول تۇتۇشقا بولمايدۇ
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زۆرۈر بولمىغان گهپنى قىلىشقا قارىتا . ئون ئېغىز گهپ قىلىش دۇرۇس ئهمهس، يوقايدىغان بولسا

  . تارتىلىدۇقا ھېساب

تهلهپ قىلىنغان ئىشالردا دارىتما سۆزلهرنى قوللىنىشقا قادىر بواللىسا ۋه  شۇنىڭغا ئوخشاش

شۇ دارىتما سۆزلهرنى قوللىنىش بىلهن ئاشكارا سۆزلهرنى قوللىنىشتىن كۇپايىلهنىسه چوقۇم دارىتما 

 دارىتما سۆزلهرنى ياخشى ئهگهر. ئهگهر بۇنداق قىلمىسا گۇناھ بولىدۇ. كېرهكسۆزلهرنى قوللىنىش 

. قوللىنالمىسا ياكى قوللىنىشقا قادىر بواللمىسا دارىتما سۆزلهرنى قوللىنىش تهلهپ قىلىنمايدۇ

  . نىڭ مۇنۇ سۆزىگه ئاساسلىنىدۇهللامهسىلىنىڭ دهلىلى 

  ﴾ ْفَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم ﴿

  )16،تاغابۇن( ﴾ !غا تهقۋادارلىق قىلىڭالرهللاتاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه ﴿ 

مهجبۇرالنغۇچى  :دېگهنتهكشۈرگۈچى ئالىمالر مۇنداق  :دېدىقۇرتۇبى تهپسىرىده مۇنداق 

دارىتما سۆزده . كۇفرى سۆزىنى سۆزلىسه ئۇنىڭ تىلىدا دارىتما سۆزال قوللىنىش دۇرۇس

سا ئهگهرده دارىتما سۆز قىلمى. دارىتما سۆز يالغانچىلىقنى دۇرۇس قىلىدۇ. يالغانچىلىق بولمايدۇ

  .  بولۇپ كېتىدۇكافىر

دارىتما سۆزلهرنى سىنالغۇچى سۆزگه مهجبۇرالنغۇچى ياكى دېگهن قۇرتۇبى  :مهن دهيمهن

سورالغان سۆزلهرده دارىتما سۆزلهرنى قوللىنىشقا قادىر بواللىسا . بىلىدىغان بولسا ئهمهل قىلىنىدۇ

ى مهجبۇرالنغان ۋاقىتتا دارىتما ئهمما دارىتما سۆزلهرنى ياخشى قوللىنالمىسا ياك. ئهمهل قىلىنىدۇ

بولۇپمۇ بىز ھازىر . سۆزلهر ئىسىگه كهلمىسه ئۇ ئادهمگه ئاشكارا سۆزنى قوللىنىشتا گۇناھ بولمايدۇ

كىشىلهر دارىتما . كىشىلهرگه ئهرهب تىلىدىن باشقا تىلالر ئىشلىتىلگهن زاماندا ياشاۋاتىمىز

قۇۋۋهت - ئۆزى كۈچهللا . شى سۆزلىيهلمهيدۇسۆزلهرنى قىلىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن ئهرهب تىلىدا ياخ

   !.بهرسۇن

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولنى . قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش رۇخسهتتۇر) 5

دوستلۇق ئىزھار لېكىن قورقۇپ . شهرتلىرى بىلهن دۇرۇس بولىدۇ، تۇتۇش بايا سۆزلىگهن قائىده

ق ئىزھار قىلىشنى تاشالپ كهسكىن قىلىش يولىنى تۇتۇش ئهبزهلراقمۇ ياكى قورقۇپ دوستلۇ

  ئىرادىلىك بولۇش ئهبزهلمۇ؟
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قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتۇش ياكى ئۇنى تهرك ئېتىشتىن : مهن دهيمهنكى

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش . كۆزده تۇتۇلغان مهنپهئهت ۋه زىيانغا قاراپ ھۆكۈم چىقىرىلىدۇ

رك ئىتىشنىڭ مهنپهئهتىدىن ئېشىپ كهتسه ۋه ئۇنى تهرك يولىنى تۇتۇشنىڭ مهنپهئهتى ئۇنى ته

 قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار ،ئېتىشته ئىنسان چىداپ بولغىلى بولمايدىغان پىتنىگه دۇچ كهلسه

نۇقتىسىدىنمۇ قىلىش يولىنى تۇتۇش ۋه كهسكىنلىكنى تهرك ئېتىش شهرىئهت ۋه ئهقىل 

  . اليىقراقتۇر

همهل قىلىشنى تاللىغان ئهممار مهجبۇرلىنىش رۇخسىتىگه ئ پهيغهمبهر   ھهققىده

ئهممار «: مۇنداق دېدى ئىككى ئىشنىڭ ، ئىككى ئىش ئارىسىدا تالالش بىرىلگىنىده

  .»توغرىراقىنى تاللىدى

ئهگهر ئىش ئهكسىچه بولسا يهنى مهنپهئهت قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى 

كهسكىن بولۇشقا ، تى كۈچلۈك بولساكهسكىن يول تۇتۇشنىڭ مهنپهئه، تۇتۇشنى تهرك ئېتىپ

 شۇ ۋاقىتتا كهسكىن يول تۇتۇش ،دۇچ كهلمىسه كۈچى يهتمهيدىغان سىناققا، قادىر بواللىسا

كهسكىن يول تۇتۇش مۇشۇ شارائىتتا اليىقراق . ئهبزهلراقتۇرنۇقتىسىدىنمۇ شهرىئهت ۋه ئهقىل 

ئۈچ ئىش تېپىلغان ئادهم «: ر مۇنۇ سۆزىدۇنىڭپهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان دهلىل 

شۇ ئىشالرنىڭ بىرى كۇفرىغا قايتىشنى ئوتقا تاشلىنىشنى . قىاللمايدۇھۇزۇرىنى ھېس ئىماننىڭ 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس(. »ئۆچ كۆرگهندهك ئۆچ كۆرۈش

شۇ ، توققۇز ئىشتا نهسىھهت قىلغان پهيغهمبهر ماڭا «: دېگهنئهبۇ دهردائ مۇنداق 

قا ھىچ نهرسىنى هللائوت بىلهن كۆيدۈرۈلسهڭمۇ ، كېسىلسهڭمۇيچا بىلهن ئىشالرنىڭ بىرى قا

  .»كهلتۈرمهشېرىك 

ياخشىراقتۇر ، شهرتسىز اليىقراقتۇرھېچبىر كهسكىن ئىرادىنى تۇتۇش ئېيتقاندهك بهزىلهر 

بۇزغۇنچىلىقالرغا ، سۆز نهتىجه ۋه ئۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان ئاقىۋهتتىن ۋه مهنپهئهتدېگهن 

، سۆز خاتا سۆز بولۇپ قۇرئاندېگهن پ تۇرۇپ كهسكىن يول تۇتۇش ئهبزهلراقتۇر كۆزنى يۇمۇ

  . ھهدىسته قوبۇل قىلىنمايدۇ
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ئالىممۇ مۇسۇلمانالرنىڭ . ئالىم گاھىدا قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتىدۇ )6

گه رۇخسهت ئۆزىنىڭ شهرتى بىلهن باشقىالرنىمۇ ئۆز ئىچى. ئارىسىدىن چىقىرىۋىلىنمايدۇ

ھهممه ئالىمالر قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش لېكىن . ئالغاندهك ئالىمنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

بهزىلهر يىراق تۇرۇپ كهسكىن ئىراده بىلهن ئىش قىلىشى ۋه ئۇنىڭ . يولىنى تۇتىۋالماسلىقى الزىم

. ئالىمنىڭ سهۋهبىدىن ھهقنى ئۈستۈن قىلىدۇهللا . كېرهكمهسئۇلىيىتىنى ئۈستىگه ئېلىشى 

ياكى يوشۇرۇش شۇنىڭدهك ئىلىمنى . ئىسالم ئۈممىتى ئازغۇنلۇق ئۈستىگه بىرلىككه كهلمهيدۇ

نىڭ هللا- مۇشۇ. بىرلهشمهيدۇيوشۇرۇشقا بولغان ھهقنى كېرهك ئاشكارىلىنىش ، سۆزلىنىش

  . ھېسابلىنىدۇقۇرئاننى قوغداشنىڭ تهلهپ مهقسىتىدىن 

  ﴾ ه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَ﴿ 

  )9،ھىجر( ﴾ .قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋه چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴿ 

. مىنىڭ ئۈممىتىمنى ئازغۇنلۇق ئۈستىگه جۇغلىمايدۇهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

مۇھهممهد . ھىچقايسى شارائىتتا جۇغالشمايدۇيوشۇرۇشقا ھهقنى ، يوشۇرۇشئىلىمنى 

  . »ساقالنغۇچىدۇر، نىڭ ئۈممىتى ئۇنىڭدىن قوغدالغۇچى ئهلهيھىسساالم

نىڭ هللامىنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر بۆلۈك كىشىلهر ھهمىشه «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ئۇالرغا قارشىالشقانالر زىيان يهتكۈزهلمهيدۇ. پهرمانىنى ئىجرا قىلىدۇ

ئۇنى ئۆزىنىڭ ، مۇشۇ دىندا ھهمىشه كۆچهت تىكىدۇهللا «: مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر 

  .»ئىتائىتىده ئىشلىتىدۇ

  مهسىلىلهر ۋه ئهسكهرتىش

نىڭ شهرىئىتىدىكى قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش بىلهن هللايۇقاردىكى مهناالردىن  )1

رافىزىالر شۇغۇلالنغان ۋه باشقىالرنى ئۇنىڭغا چاقىرغان ۋه ئۇنى دىننىڭ ئاساسى دهپ ، شىئه

  . ىش ئارىسىدا ناھايىتى زور پهرق بار ئىكهنلىكى بىلىنىدۇ دوستلۇق ئىزھار قىل،قارىغان قورقۇپ

ئۇالرنىڭ كۆزىده . شىئهلهر قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلمىغان كىشىنىڭ دىنى يوق دهيدىكهن

تابىئىنالردىن ، ۋه ساھابهيوشۇرۇش لهنهتنى قهلبىده ، ئۆچمهنلىكنى، تۇتىدىغىنى كۇفرىلىقنى
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تىلدا ئىسالمنى ، غا چىقىرىشنى قهلبىده يۇشۇرۇشركافىئىبارهت ئۈممهتنىڭ ياخشىلىرىنى 

  . ئاشكارا قىلىش

رافىزىالر ئۇ ھهقته ، شۇنىڭغا ئهگىشىپ شىئه. لىقكافىربۇنداق قىلىش ھهقىقى مۇناپىقلىق ۋه 

شهرتلىرى بىلهن - سۆزلىگهن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنى ئۆزىنىڭ يولغا قويۇلغان قائىده

  . ھار قىلىشنىڭ ئىچىگه كىرگۈزۈش توغرا بولمايدۇبولغان قورقۇپ دوستلۇق ئىز

، مۇناپىقلىق بىلهن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ئارىسىدا ناھايىتى زور پهرق بار )2

تىل ۋه ئهزالىرىدا ئىسالمنى ئاشكارا قىلىپ يوشۇرۇپ قهلبته كۇفرىلىقنى دېگهن مۇناپىقلىق 

قورقۇپ قهلبته يوشۇرۇپ ننى ۋه جهزمىيهتنى ئىما، قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش بولسا. قويۇش

دوستلۇق ئىزھار قىلىش زۆرۈر بولۇپ قالغاندا قهلبته ئورۇنالشقان نهرسىنىڭ قارشىسىنى تىلدا 

  . بولىدۇدېگهنلىك ئاشكارىالپ قويۇش 

ئاجىزلىق ھالهت باسقۇچلىرىنىڭ ھۆكۈم چۈشهنچىلىرى ، كېرهككىشۇنى بىلىشىڭىز  )3

قۇۋۋهت ھالهت -كۈچ. ىزھار قىلىش ئاجىزلىقنىڭ ھۆكۈملىرىدىندۇرقورقۇپ دوستلۇق ئ. بار

كۈچلۈك بولغان ۋاقىتتىكى ، كهسكىن بولۇش. چۈشهنچىلىرى بار، باسقۇچلىرىنىڭمۇ ھۆكۈم

ئىككى خىل باسقۇچنىڭ ئارىسىنى ۋه ئۇنىڭ ھۆكۈمى ئارىسىنى ئارىالشتۇرۇۋېتىش . ھۆكۈمدۇر

ئۆزىنى بۇنداق . لىك ھالهتنى كهلتۈرۈپ قويىدۇخهتهر، پاجىئهلىك ئاقىۋهتنى كهلتۈرىدىغان

  . ئىسالمدا قىلىدىغان ئىشالر كۆپ. كېرهكخهتهرلهر بىلهن تۈگهشتۈرمهسلىك 

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ئۆزىنىڭ شهرتلىرى بىلهن ئاز سۆز ياكى زالىمالرغا ) 4

 ،تاغۇتلېكىن . ولىدۇكۈلۈمسىرهپ قويۇشقا ياكى ھاجهت مىقدارىدىكى ئازغىنه ئىشالرغا دهلىل ب

 تاغۇتالر ۋه ئۇالرنىڭ بۇزۇق ،ئۇزۇن مۇنازىرىلىشىپ كېتىش- زالىمالرنى دهپ ئۇزۇندىن

تۈزۈملىرىنى دهپ مۇنازىرىگه پىالن تۈزۈپ بېرىش ياكى ئۇنىڭغا مهنبهئه بولىدىغان كىتاب - قانۇن

  . بېرىشتهك ئىشالرغا قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش پاكىت بواللمايدۇيېزىپ 

قانچه كىڭهيىتكهن  قىلىشنىڭ رۇخسهت دائىرىسىنى ھهرقورقۇپ دوستلۇق ئىزھار

شۇنىڭدهك ئاجىزلىق ۋه قورقۇپ دوستلۇق . تهقدىردىمۇ ئۇنداق قىلىشالرغا رۇخسهت قىلىنمايدۇ

 ئىسالم كهلتۈرگهن مۇستهھكهم ، تهۋھىدتىن ۋاز كېچىشكه،ئىزھار قىلىش مۇھىتى ئهقىده
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ئۆز خاھىشىغا ، شۇنداقال بىدئهتخۇر. ه دهلىل بواللمايدۇچىقىپ كېتىشكتىن پىرىنسىپ

  .  ئازغۇنالرنىڭ يولىنى تۇتۇپ مېڭىشقىمۇ دهلىل بواللمايدۇ،بېرىلىدىغان بىدئهتچى

سىناق ۋه جىھاد شارائىتلىرىنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن بىر قىسىم كىشىلهر زالىمالرنىڭ يامان 

ېڭى يولالرغا ۋه جامائهتلهر ئىچىگه پاكىت چۈشۈرمىگهن يهللا كۆزىدىن قوغدىنىش ئۈچۈن 

يهنه شۇنىڭدهك ، كوممۇنىزملىق، مۇرجىئىالرنىڭ سوفىزىملىق، ھهيمىيههئومۇمهن ج. كىرىۋالىدۇ

ۋه ئىسالمغا دىمكۇراتىيىدىن پايدىلىنىپ خىزمهت قىلىدىغان ، جهمئىيهتلىرىگهدېموكراتىيه 

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش . هسبۇ توغرا ئهم.  پارالمىنىتالرغا كىرىۋالىدۇ،جامائهتلهرگه

  . قىلمىشلىرىگه دهلىل بواللمايدۇ ئۇالرنىڭ بۇ

ھالىتى ۋه ئومۇمىي ئهھۋالدىن كېسهللىك ئاجىزلىق ناھايىتى ئاز ئۇچرايدىغان  )5

ئۇنىڭغا . ئىسالم ئۈممىتى بۇ ئاجىزلىق ئۈستىده جۇغالشمايدۇ، چىقىرىۋېلىنغان بىر ھالهت

ئونى چېكىندۈرۈپ يېتىشىچه ئىمكانىيهتنىڭ ،  توغرا ئهمهسرازى بولۇش، تهسلىم بولۇپ

 بهندىلىرىنى تهييارلىق قىلىشقا مۆئمىنئۆزىنىڭ هللا . كېرهكقىلىشى ھهرىكهت يوقىتىشقا 

  . بۇيرىدى

﴿ دعو اللّه ودع ونَ بِهبهرلِ تيالْخ اطبن رمو ةن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهدأَعو كُمو
 مهلَمعي اللّه مهونلَمعالَ ت ونِهِمن دم رِينآخو﴾  

 ،ئۈچۈن قۇلۇڭالردىن كېلىشىچه قورال كۈچى) بىلهن ئۇرۇش قىلىش(دۈشمهنلىرىڭالر ﴿ 

 ئۆزهڭالرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى ۋه ،نىڭ دۈشمىنىنىهللا بۇنىڭ بىلهن .جهڭ ئېتى تهييارالڭالر

  سىلهرنىڭ.تۇنۇيدۇهللا  ، ئۇالرنى سىلهر تۇنۇمايسىلهر.نى قورقتىسلهرئۇالردىن باشقا دۈشمهنلهر

 . سىلهرگه ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ،يولىدا سهرپ قىلغىنىڭالر مهيلى نېمه بولسا بولسۇنهللا

  )60،ئهنفال( ﴾ .)يهنى بۇ ساۋابتىن ھېچ نهرسه كېمهيتىلمهيدۇ (.سىلهرگه زۇلۇم قىلىنمايدۇ

 ئاجىز مۆئمىنكۈچلۈك .  ئاجىزلىقنى كۆتىرىۋىتىش تهرهپتىندۇرمانا بۇ مۇسۇلمانالردىن

شۇنىڭغا ئهگىشىپ ئاجىزلىقنى . قا ياخشى كۆرۈلگۈچىراقتۇرهللادىن ياخشى ۋه مۆئمىن

چېكىندۈرۈپ يوقىتىشقا قادىر تۇرۇپ ئاجىزلىق بىلهن ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى بىلهن ياشاش ياشاشقا 

قۇۋۋهت -كۈچ، ئاجىزلىقنىڭ ھۆكۈملىرىگه ئاجىز .رازى بولىدىغانالرغا يۈكلىنىدىغان گۇناھتۇر
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قادىر بولغان كۈچلۈكلهرگه رۇخسهت ، بۇ ئاجىزالر ئۈچۈن رۇخسهت. بولمىغاندا پاناھلىنىدۇ

مۇسۇلمانالر ئاجىزلىق ۋه قورقۇپ دوستلۇق . كېرهكقويۇشى سوئال ئادهم ئۆزىگه شۇنداق . ئهمهس

تهسلىم بولۇش دۇرۇسمۇ ياكى سهل رېئاللىققا  كې؟كېرهكقىلىشى نېمه ئىزھار قىلىش شارائىتىدا 

  ؟ كېرهكمۇئىسالم ئۈممىتى ئۈچۈن بىرهر ئىش قىلىش 

شۇنىڭ جۈملىسىدىن . بولىدۇكېرهك ئۇالرغا بىر قانچه تۈرلۈك ئىش  :مهن شۇنداق دهيمهنكى

ئىسالمى توغرا ھاياتنى باشالش يېڭىدىن ئاجىزلىق سهۋهبلىرىنى ناھايىتى ئىنچىكه تهكشۈرۈپ 

. كېرهكقىلىش ھهرىكهت ئۇنى يوقىتىشقا ، ۈن كۈچى يهتكهنچه ئاجىزلىقنى چېكىندۈرۈپئۈچ

مهنىۋى تىرىشچانلىقلىرىنى تهييارالش ۋه ئىشنى ياخشى ، شۇنىڭ جۈملىسىدىن ماددىي

يهنه شۇنىڭ جۈملىسىدىن خالىس . كېرهكپۈتكۈزۈش ئۈچۈن مهخپىيهتچىلىككه رىئايه قىلىش 

يهتكهن بارلىق ئىشالرنى ئىقتىدارى ، ستىده مۇستهھكهم تۇرۇشتهۋھىد ۋه توغرا ئېتىقاد ئۈ

ئۇالرنى خالىس تهۋھىدكه دهۋهت ، كىشىلهر ئارىسىدا دهۋهتنى كىڭهيتىش :مهسىلهن، قىلىش

يهنه ، تهربىيىلهشقائىدىلهر بىلهن -ئهۋالدالرنى كۈچى يهتكهنچه ئىسالمى ئهدهب، قىلىش

  . الرنى قىلىششۇنىڭدىن باشقا ئىمكانىيىتى يېتىدىغان ئىش

ئالىم باشقا مۇسۇلمانالرغا ئوخشاش قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ شهرتلىرىنى  )6

ئالىم ئۈلگه ئورۇندا بولغانلىقى ئۈچۈن كهسكىن بولۇش ئالىمغا اليىق لېكىن . تۇتسا دۇرۇس بولىدۇ

زھار  كهسكىن ئىرادىنى قورقۇپ دوستلۇق ئى،بولغانلىقى ۋه شهرئى مهنپهئهت تۈپهيلىدىن

  . كېرهكقىلىشنىڭ ئالدىغا قويۇش 

بولۇپمۇ مۇجاھىد ياكى  ،شهخسقورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش شارائىتىدا ياشاۋاتقان ) 7

تاغۇتالر بىلهن ، ۋاستىلىرىغا زالىمئېالن ياكى گېزىتخانا يولىدا سىناققا دۇچ كهلگهن كىشى هللا 

 ئۇ ئادهم ،االرنى ئاشكارىلىغان بولسكىلشىپ ئۆتۈشكه يىتىدىغان خاتا بهزىبىر ئىش، دوستلىشىپ

ئۇنىڭ قىلمىشىنى . كېرهكغا چىقىرىۋهتمهسلىك كافىرئۇ ئادهمنى ، ھهققىده كهڭ قورساق بولۇپ

نهسىھهت قىلىپ مۇشۇنداق ئورۇنالردا ئىشلىتىش دۇرۇس بولىدىغان شهرئى ، خاتاغا چىقىرىپ

ئۇ لېكىن ، رىشته ھىچ گهپ يوققورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ دائىرىسىنى بايان قىلىپ بې

ئاددىي - دېگهن كافىر. دهپ قارايمهن، توغرا ئهمهسدېيىش  ياكى جىنايهتچى كافىرئادهمنى تىزال 
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دېيىشنى  كافىرئورۇنلىرىدا ئېھتىماللىق ، شۆبھى، گۇمانتېكىست شهرئى ، گهپ ئهمهس

 كافىرئىتلىرىدا قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش ۋه مهجبۇرلىنىش شارا بولۇپمۇ. چهكلهيدۇ

، قوماندانلىرى گاھىدا قورقۇشھهرىكهت جىھاد ياكى ئىسالمى . چهكلهيدۇدېيىشنى 

مۇھاسىرىگه ئىلىنىپ قالغان ، ئاچارچىلىق، سۈرگۈن قىلىنىش، تىرۇرلۇق، مهجبۇرلىنىش

. ۋه تهشۋىقات خاراكتېرلىك ئىشالرغا قاراشقا قىستىلىپ قالىدۇھهرىكهت شارائىتتا سىياسىي 

تاغۇتالرنىڭ بىرهرسىنىڭ چىرايىغا قهلبى نهپرهتكه تولغان ھالهتته قاراپ كۈلۈپ ، زالىم :نمهسىله

. كېرهكئالدىرىماسلىقىمىز دېيىشكه ئىسالمدىن چىقىپ كهتتى ، مۇناپىق، كافىرقويسا بىز ئۇنى 

بىزنى ۋه هللا . كېرهكجۇدالىق دهلىللىرىنى ئۇ ئادهمگه تهدبىقلىماسلىقىمىز  -ئادا-دوستلۇق

ئىسالمى دهۋهت گۈلزارىدا خىزمهت قىلغۇچىالر بۇ ھالهتتىن يۈكسىلىشى ، رنى كهچۈرسۇنئۇال

   .ئاشقانالرال خۇشال بولىدۇچېكىدىن بۇنداق ئىشالردىن . كېرهك

قورقۇش ئىھتىماللىقى بولغان ئىشالردا قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتۇش  )8

رهلمهيدىغان خهتهرده دهپ ئويالپ قىلىپ قورقۇپ ئىنسان ئۆزىنى بهرداشلىق بى. دۇرۇس ئهمهس

ئۇ ئىنسان . ئهمهلىيهتته ئىش ئۇنداق بولمايدۇ. دوستلۇق ئىزھار قىلىش بىلهن پاناھلىنىدۇ

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتۇشتىن ياكى ئۇنىڭ بىلهن پاناھلىنىشتىن بىھاجهت 

ئۇ مۇسۇلمان شۇ . قانچىلىغان مۇسۇلمانالر بار يىرىم خاتىرجهم جهمىيهتته ياشايدىغان بىر .ئىدى

شۇنىڭدهك ئۇ مۇسۇلمانغا . جهھهتته ئۆز رهببىگه توغرا شهكىلده ئىبادهت قىلىش مومكىن بولىدۇ

شۇنىڭ بىلهن . ئاشكارا ھالدا ھىدايهت يولىغا ئىسىلىش مومكىن بولىدۇ، زهخمهتسىز- زىيان

ئاشكارا ھىدايهت . امازلىرنى تهرك ئېتىدۇجامائهت ن،  ئۇ مۇسۇلمان جۈمه نامازلىرىنى،تۇرۇپ

گۇمان قىلىنغاندهك قورقۇنىچ ئۈچۈن ئۇ ئادهمنىڭ بۇنداق بولۇپ . يولىدا مۇستهھكهم تۇرمايدۇ

يهھيا ئىبنى مهئىيىن ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل . كىتىشىنىڭ سهۋهبى شهيتانى ۋهسۋهسىدۇر

ئۆزىگه يول قويۇپ قۇرئاننى مهخلۇق يهھيا ئىبنى مهئىيىن - .كىسهل  ۋاقتىدا قىشىغا كىردى

ئۇ ئادهم ئهھمهد ئىبنى - دىيىشته قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتقان كىشى ئىدى

. يهھيا ئۆزره ئېيتتى. ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل ساالم قايتۇرمىدى، ھهنبهلگه ساالم قىلىۋىدى

  : مۇنداق دىگهن دېدىهللا ۋه . ئهممارنىڭ ھهدىسىنى سۆزلىدى
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  ﴾  من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِاِإلميانإِالَّ ﴿

 قهلبى ئىمان بىلهن - ئىماندىن يېنىۋالسا،غا ئىمان ئېيتقاندىن كېيىنهللاكىمكى ﴿ 

ئىماندىن يانغانلىقىنى بىلدۈرگهنلهر ) ئاغزىدىال( مهجبۇرالش ئاستىدا ،مۇستهھكهم تۇرسىمۇ

مۇرتهد بولغان يوسۇندا يهنى ئىختىيارى (ه بولسا  كۇفرى بىلهن كۆڭلى ئازاد-بۇنىڭدىن مۇستهسنا

  ) 106،نهھل( ﴾ .نىڭ غهزىپىگه دۇچار بولىدۇ ۋه چوڭ ئازابقا قالىدۇهللا ئۇ ،بولسا

يهھيا ئۆزرهم قوبۇل قىلىنمامدۇ دهپ چىقىپ . ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل يۈزىنى باشقا ئۆرىۋالدى

. ن ھۆججهت كهلتۈرىۋاتىدۇ تېخىنىڭ ھهدىسى بىله ئهممار :ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل. كهتتى

 ئهممار نىڭ ئهلچىسى ئۇالرنىڭ قىشىدىن هللامهن ئى  نىڭ ھهدىسىده مۇنداق كهلگهن؛

شۇ ۋاقىتتا . شۇ ۋاقىتتا ئۇالر مېنى ئۇردى، مهن ئۇالرنى توستۇم، ئۇالر سىلىنى تىلالۋاتىدۇ، ئۆتتۈم

 :يهھيا ئېيتتى. نى دهۋاتىسىلهردىيلسه گىپىڭالر، ئۇرىمىز :سىلهرگه. دېگهن . ئۇالر مېنى ئۇردى

  . سهندىنمۇ ئالىمراق بىرسىنى كۆرۈپ باقمىدىمزېمىندا مهن بۇ 

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش . قورقۇنچاقلىقتىن كېلىپ چىققان ئاجىزلىق ئاقالنمايدۇ

ئهمهلگه دهس تۇرۇش تهلهپ ، قورقۇنچاقلىقتىن قۇتۇلۇپ. يولىنى تۇتۇشقا قىستىلىشمۇ ئاقالنمايدۇ

   :مۇنداق دېدىهللا . ىلىنىدۇق

﴿ أَتنِنيمؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح فَاللّه مهنوشخ ﴾  

 ﴾ .ئهڭ اليىقتۇرهللا بولساڭالر قورقۇشۇڭالرغا مۆئمىن  ئهگهر ؟ئۇالردىن قورقامسىلهر...﴿

  )13،تهۋبه(

يهنه . دېيهلمهيمىز جهمئىيىتىقورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش جهمئىيهتنى بىز بىرهر  )9

بىز . دېيهلمهيمىزكېرهك شۇنىڭغا ئهگىشىپ قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتۇش 

بىر ، ئاجىزلىقمۇ بىر ئادهم بىلهن يهنه بىر ئادهم، كۈچلۈكمۇ. دېگهنىدۇقئىلگىرى شۇنداق 

كهلگىنى ئاجىزغا توغرا . جامائهت بىلهن يهنه بىر جامائهت ئوخشىمايدىغان نىسبىي ئىشتۇر

 .بولمايدۇۋاجىپ بولغىنى ئاجىز كىشىلهرگه ۋاجىپ كۈچلۈككه . كۈچلۈككه توغرا بولمايدۇ

ئورنى بار ئادهم ئۇنداق بولمىغان كىشىلهرگه جهمئىيهتته يۇقىرى كۈچلۈك تايانچىسى بار ئادهم ياكى 

قان ۋه ۋاقىتلىق نوپۇس بىلهن تۇرىۋات، مهخپىي تۇرىۋاتقانجهمئىيهتته بىرهر . ئوخشىمايدۇ
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ئېھتىماللىقى پاسپورت بىلهن تۇرىۋاتقان ئادهم زالىمالر بىرده بىر ۋاقىتتا ئۇنى تۇتۇپ كېتىش 

  .  شۇ شهھهرنىڭ ئۆزىده ياشاۋاتقان كىشىگه ئوخشاش بولمايدۇ،يهرلىك خهلقلهرگه، بولسا

دهرىجىسى كۇفرىلىقنى ئاشكارا يۇقىرى قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ ئهڭ ) 10

 فاجىرالرنىڭ ئالدىدا يامانلىقىدىن قورقۇپ ئۇالرغا كۈلۈپ ،ئۇنىڭ ئهڭ تۆۋىنى زالىم، قىلىش

بولغان كېرهك قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ تۆۋهن دهرىجىسىنى تۇتۇش . قويۇشتۇر

تهبهسسۇم قىلىپ قويسا  :مهسىلهن. دهرىجىسىنى ئىشلىتىش توغرا ئهمهسيۇقىرى ئورۇنالردا 

قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىش يولىنى تۇتماقچى بولغان . ش توغرا ئهمهسبولىدىغان يهرده كۈلۈ

ئېنىق ، بولغان قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ دهرىجىسىنى توغرائېھتىياجلىق ئادهم ئۆزى 

كۈلپهتنى چىكىندۈرۈشته -كهملىتىۋهتمهستىن ئۆزىدىن ئازار، ئاشۇرىۋهتمهستىن. كېرهكبىلىشى 

شۇنىڭدهك جىددىي . بىلىشى الزىمئېنىق تاج بولىدىغانلىقىنى قانچىلىك دهرىجىگه موھ

بولمىغان ئهھۋالدا ياكى يېتىشى چوقۇم بولغان زىياندىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن تىلدا ئېھتىياجلىق 

يۇقىرى كۇفرىلىقنى ئاشكارا قىلىپ قويۇشتا گهۋدىلهنگهن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ 

تۆۋهن بولغان زىيانالردا ئېھتىماللىقى . دۇرۇس بولمايدۇدهرىجىلىرىنى ئىشلىتىپ پاناھلىنىش 

دهرىجىلىرىنى يۇقىرى كۇفرىلىقنى سۆزلهش ۋه قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشنىڭ ئهڭ 

  . ئىشلىتىش دۇرۇس بولمايدۇ

  .واهللا تعاىل أعلم
 .توغرىنى بىلگۈچىدۇرهللا 
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