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ئۈەززززتىدىت ە لىزززز

ئۇلۇغ رامىزاا ئيىىىىزز لۇلۇم زا ىزا ى

ززززززولى ىادىت ك لگ ىىززززززى ىلىشززززززقا

بيرىلىشزززززززى ل لالى لارىىزززززززز ر لىززززززز

موھتاج ىا.

ئويۇىلىرىىىزززززز ب ربزززززا بولۇ زززززى ا
ئياىلگ ىل رىىززززل ىۇەۇەززز

ىلىزززز

ئۈ ززززۈ

ززز ر ى

مۇەۇل ا ئاد مىىز ھايا ى ئاللاھ

ۈركىستاىدىىى ەۆيۈملۈك ى لقى ىاىىزز

ائالاەا كيتىپ بارەا بىزر ئزۇلۇ ەز پ ر

ىىتززاز لۇل ىززدىت ۇ ۇلززۇكل ئ ركىززت بىززر

بولۇكل ئاد ت ھ ر اىزدا

بىزر ەز پ رىى

ى پ س ئيلىشززززى ا ەززززىل بولۇ ززززىىى

دا املا تۇرۇش ئۈ ۈ ييت رلىك ئزولۇ -
ۈلزززۈكى موھتزززاى بزززول ىىى ىاد كل بزززۇ

جاىابى ئاللاھ ائالادىت ىل ي ىا.
ھ م ى ىزززام م لزززۇمىىل رامىزززاا

ھايززززا لىق ەزززز پىرى ىادى ۇ ييت رلىززززك

ە لىز ئىىىزدۇر .ئىسزلا

 -ۈلۈكى موھتاج ىا .م لۇمىىل

ئيىى ىۇەزر

ئولۇ

ھايزززا لىق ەززز پىرىدىىى ئ ى ياىشزززى

ئززززۈم ىتى مۇ ززززۇ ئايززززدا د زززز ىلىر
ئۈەززتىدىت ە لىز

ئززززولۇ  -ۈلززززۈك

ىل ززا  .بىززا بززۇ ئايززدا

قالىقتززززۇر .ىززززۇدد

بىاىى ۈرلۈك ياماىلىقلارەزا

ئززاد تىىى ەزز پ رلىرى ىاد ل يززو بززويى

بۇيرۇيدى ا ياما ى پسى ىاىى ييڭىشىى

ئالزززدى ىاەا ىققزززا مزززاز ا ىلزززاش

ئۆمىىىشززززى ل ئاىززززدىت د زززز ىلىرى ىا

پوىىىتلىرىدىت ما ىىى ىاەا ماز ا ىلاك

ئالد بىل
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ماڭ ىىى ىاد كل رامىاا ئيىى ا ئوىشزاش
ئى اد

ى

م ەزى لىرىد ئزۆلى ىاىى رىھىز

ئولۇ لزززار بىزززل

لىك ا تى ىادۇر.
بزززززۇ ئايزززززدا ھ ربىزززززر ززززز ر ى

مىزززىل كل ولۇ لزززاك

ۈركىسززتاىلىقىىز

ۇرۇ ى ىا ئىىتايىت لۆر ردۇر .رامىاا ئيىزى

ۇرۇ ا قزززا

مززززۇئ ىت ئاد مىىززززز ئززززۆلىىى ر وىزززز

ىززد ئو ىىززز ئىچىززد

دۇىىزززا يۈلىزززدىت يو ىلىزززپ

كيتىشزززى يزززۈل ۇ ۇ ا قزززا ەزززۆيۈملۈك

ىلىق لىشىل م ىىزق كزۈ ىىى ئا ۇرۇ زى

ى لقى ىاىىززززز لۇلۇمززززدىت ۇ ۇلۇ ززززى

ئۈ زززززۈ ئاللزززززاھ ائالزززززا رى ىزززززدىت

ئۈ ززۈ ل ئاللززاھ ائالاەززا كززيچ -كۈىززد ل

ززوى پۇرەز ل رىىز بىرىززدۇر.

ئىلتىجززا ىلىززپل ىززت يۈرىىىززدىت دۇئززا

رامىززاا ئيىززى ئززۆلى ىاىى ربىززى ل شل

ى لقىىىزز

بيززرىلگ

ئ ىلززا ى ىاىى ززۈل شل

ىلىشىىىل ئاللاھ ائالاىىز

ززقالىقى ىاىى

ئا ززۇرۇش يولىززدا بىززا ئۈ ززۈ

ئالدىدىىى بۇر ىىى ئزادا ىلىشزقا بول زا

ززوى بىززر

ئىرادىسزززىىى كۈ يتىشزززىىى ۆ ىچىلىزززك

ئىلزززززاھى م كت پتزززززۇرل ربىى لىزززززىى

بىل

كۇرەزززىدۇر .ئۇلزززۇغ رامىزززاا ئيىزززى بىزززا
رى

ئاللزززززاھ ائالزززززا ھ م ى ىاىىزززززز

ۈركىستاىلىقلارەا م ىىق كزۈ -

رىلىسىىى

ززززززۇ ىتى ىاىى ئا ززززززۇرۇش ئۈ ززززززۈ

ھۆرم

د ردى ىزززززا ئ ى زززززوى د ر ل بىاىىزززززز
بيشزززى ىاەا ك لزززگ
ھيچقاىززززدا
ك ل ىززگ

«-م رى

دۇىىزززادا

بىززززر مىلل ىىززززز بيشززززى ا
ئي ىززر مۇەززى تۇر .بىاىىزززز

ئاللززاھ ائالاىىززز يززاردى ىگ

ئاللززاھ

ائالاىىززززز يززززاردى ىگ ەززززالاھىى لىك
بولۇ زززززززقا بول زززززززا ئي تىىزززززززاجى ىا
ھ ىق

وى ئي تىىاجدۇر .ىا مزاددى

م ىىززززق ج ھ ززززتىت كۈ لىىىشززززى
ھ ر اىزززدا

بارلىق ئى زاد لىرىىى وبزۇ

ىل ازل ئامىت.

ي ىل ززاس پۇرەزز تۇر .ززۈىىى بىاىىززز
مۇەزززى

ەوراي ىا.

بىزززر مىلل زززتىت ب كزززر ك

موھتزززاج ىا .زززۇڭال رامىزززاا ئيىىزززدىىى
م ىىقىىا قززا ول ززا ى يرلىززك كززيچىل ر
بىاىىز ىز ۇ ۇ قا يگىشزلىك بول زا
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بىل :
ژۇرىىلى» ھرىرا ى

َ ه ه ِما ه ه ه ه
إِ َّن اللَّه هها َ ت ْحه ههأ ْنَِ ْ ْن ت ْ
به ُعوضة فم فه ْوقههه فأ َّ ه الَّ ِهيت م وُهوا فه ه ْعل ُمهون ْ َّهاُ
الْن ه م ِ ه ْ ِّبِم ِهه ْهَ اْ َّ ه الَّه ِهيت يه ُهماا فه ه ُذولُههون ه ا
تِ
َ مل بِ ِها ِ هما اته ْهه ِ ِ بِ ِها ِ هما
ِّْاد اللَّاُ بِهيا
ُ
اه ت ِ
َههون
َه مل بِه ِها إََِّ الْي َِه ِهذ  )62الَّه ِهيت ته ْوه ُذ ُ
ُ
ع ْه اللَّ ِا ِ بهع ِ ِ قِ ِها اته ْذَعهون ه ْ هم اللَّهاُ بِهاِ
ْ ْ
ُ
ْ ْن تُوص ه ههل اتُه ْي ِحه ه ه ُ ان فِ ه ههَ ْاه ِّْ ِ ُْالِه ه ه ُ ه ه ُهَ
الْخ َِ ُمان ْ )62ف ت ْك ُي ُمان بِ للَّ ِا اُ ْوههأُ َْ ْ ْ واته
فأ ْح ه ُ َْ مُه َّهَ تُ ِم ههأُ ُك َْ مُه َّهَ تُ ْنِه ُك َْ مُه َّهَ إِل ْه ِها تُه ْمو ُعههون
 ُ )62ههو الَّه ِهيِ قله ل ُكه ْهَ ه فِههَ ْاه ِّْ ِ و ِم عه
الحههم ِن فحه َّهوا ُ َّ َ ه ْ َههموا
اَ هأهوى إِلههء َّ
مُه َّهَ ْ
ا ُ و بِ ُك ِمل ش َْن علِ ٌَ )62

كەلتۈرۈشااتىت ت رتىنىاا ق لم ىاادۇا
ئىماا ئتقتقاا نالر ئااۇنى رەبنااى
اقەت دە
اھە ھەقىا
ادىت كەلا
تەرىپىا
بىلىدۇ؛ كۇفرىدا چىڭ تۇرۇۋالغا نالر
بولس « :ئ لال بۇ نەرسىلەرنى مىس ل
قىلى كەلتۈرۈشتىت نتمىناى ئىارادە
قىلىدىغ ندۇ؟» دەىدۇ .ئا لال باۇ
مىس ل بىالە نۇرغاۇ كىشاىلەرنى
ئ زغۇنلۇقت ق لدۇرىادۇ ۋە نۇرغاۇ
كىشىلەرنى ھىاداىەت قىلىادۇ؛ باۇ
مىساا ل بىاالە پەقەت پ سااىقالرنى
ئ زغۇنلۇقىدا ق لدۇرىدۇ.
-13ئااۇ پ سااىقالر ئ لالھقاا
مۇستەھكەم ۋەدە بەرگەنادىت كتاقىت
داۋامالشتۇرۇشق بۇىرۇغ نەرساىنى
(ىەنااى ئاا لال بىاالە ئااىزى
ئوتتۇرىساااىدىكى مۇن ساااى ەتنىا
تۇغق نچىلىق ۋە دىنىي قترىنداشالىق

تەرجىمىسى

-12شەكساااىزكىا ئااا لال
(ھەقىقەتنى ب ى قىلىاش ئۈچاۈ
اا
اادىنمۇ كىچىا
اا ۋە ئۇنىڭا
پ شا
نەرساااىلەرنى مىسااا ل قىلىااا
5

ئااۇنى چى ىناادىت ت رتى اىلم ىاادۇ.
(دېااااامەك چوقۇنغۇچىماااااۇ
چوقۇنۇلغۇچىمۇ ئ جىزدۇر ①(دېاھە
ئ ىەتنى ن زىال قىلغ نادىت كتاقىتا
مۇشااارىكالر «ئااا لال بۇناااداق
نەرسااىلەرنى مىساا ل كەلتۈرۈشااتىت
نتمىنااى مەقسااەت قىلىدىغ ناادۇ؟»
دېھەنھە ئوخشىغ بىھۇدە سىزلەرنى
قىلىشىق  .شۇ چ غدا ئا لال ت ئا ى
ئۇىرغ رەددىاقە بترىا ا  إِ َّن اللَّها َ
َه ِما ه ه به ُعوضهة فمه فه ْوقههه 
ت ْحهأ ْنَِ ْ ْن ت ْ
ىەنى ﴿شەكسىزكىا ئ لال (ھەقىقەتنى
اا ۋە
ااۈ پ شا
ااۇقالش ئۈچا
ئوچا
ئۇنىڭاادىنمۇ كىچىاا نەرسااىلەرنى
مىس ل قىلى كەلتۈرۈشتىت ت رتىنىا
ق لم ىدۇ﴾ دېاھە ئا ىەتنى ن زىال
قىلغ (② .

رىشتىسىنى ئۈزۈ قوىىدىغ ۋە ىەر
ىۈزىاادە بۇزغۇنچىلىااق قىلىاادىغ
كىشااىلەردۇر .ئەنە شااۇىر زىقاا
ت رتقۇچىالردۇر.
(-12ئى كا پىرىر) ئا لالھنى
ق نداقمۇ ئىنك ر قىلىسىلەر؟ ج نساىز
ئىدىڭالرا ئۇ سىلەرگە ھ ى ت بەخاش
ئەتتىا كتقىت جتنىڭالرناى ئ لىادۇا
ئ ندىت كتقىت تىرىلدۈرىدۇا ئ خىرىدا
ئۇنىڭ (دەرگ ھى غ ق ىتۇرۇلىسىلەر.
-19ئ لال ىەر ىۈزىدىكى ھەممە
نەرسىنى ساىلەر ئۈچاۈ ى راتقا ا
ئ ندىت ئ سام نغ ىۈزلىنىا ا ئاۇنى
ام قىلى ا
اتە ئ سا
اىز ىەتا
نۇقس نسا
ت م ملىغ زاتتۇر .ئۇ ھەر نەرساىنى
بىلھۈچىدۇر.

ن زىل بولۇش سەۋەبى

تەپسىرى

ئىننااى ئ بناا ز رەزىقەلالھااۇ
ادۇكىا
ئەنھۇما دىت رىا اىەت قىلىنىا
هل
ِ ُ
ضه ِما ه ٌ
ئاا لال ت ئاا ى ته ْتمههه الوَّه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َْههأم ُعوا لههاُ إِ َّن الَّههيت ت ه ْ ُعون ه ْ ُدان اللَّهها ل ه ْ
ا
ت ْخلُ ُذوا ُب ب ال ِو ْ
اوأم ُعوا لاُ اإِ ْن ت ْحهلُْه ُه َُ اله ميب ُ
ِ ِ
ِ
شه ه ه ه ه ْه َ ت ْحه ه ه ه هأه ْوذ ُيالُ ْو ه ه ه ههاُ ض ه ه ه ه ُهعف الََّ له ه ه ه ه ُ
هوا ىەنااى ئااى ئىنساا نالر)
االْمَْلُه ُ
(سىلەرگە بىر مىس ل كەلتۈرۈلىادۇا
ئۇنىڭغ قۇىق ستلىڭالرا شەكسىزكىا
سىلەر ئ لالھنى قوىۇ چوقۇنۇۋاتق
اى ىىغىلغ ا
اىلىرىڭالر ھەممىسا
نەرسا
تەقاادىردىمۇا ھەرگىااز بىاار تاا ل
چى ىننىمۇ ى رىت لم ىدۇا ئەگەر چى ىت
ئۇىردىت بىر نەرسىنى ئتلى ق چسا ا

ئااا لال ت ئااا ى دېمەكچاااى
بولغ نلىرىنى تتىىماۇ چۈشىنىشالى
ب ى قىلى بترىش ئۈچۈ ا مەقسەت
قىلىنغ مەنىھە تۈرلۈك مىسا لالرنى
كەلتۈرىااادۇ .چاااۈنكىا مىسااا ل
كەلتااۈرۈش مەنىنااى ئىپاا دىلەش ۋە
ئۇنى تتىىماۇ روشاە ئوچۇقالشات
پ ىدىلىق ئۇسۇلدۇر .شاۇا ئا لال
ت ئ ى پ شا ۋە ئۇنىڭادىت كىچىا
نەرسىلەرنىمۇ مىس ل قىلى كەلتۈرسە
كەلتۈرۈۋېرىاادۇا بۇنىڭاادىت ھاات
(①
(②
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ھەج سۈرىسى-33 :ئ ىەت.
«تيح م الذمط َ» -2توما -132بەت.

ت رتىنى

بولاادى .زادى ئاا لال ت ئ ىنىااڭ
اىقالردىت
اۇچى پ سا
ادىت چىققا
ئىت ئىتىا
ب شقىسااى ئ زغۇنلۇقتاا ق لم ىاادۇ.
خۇسۇسە ىەھۇدى ۋە خىرىستىق نالر
ئىزلىرىنىڭ ماۇقەددەز كىت بلىرىادا
ن مى ۋە سۈپەتلىرى تولۇق ىتزىلغ
ئ خىر زام پەىغەمنىارى ماۇھەممەد
ئەلەىھىسساا ىمغ ئەگەشاامىھەنلىكى
ئۈچااۈ ئەچ چواقااۇر ئاا زغۇنلۇق
پ تقىقىغ پ تق ۋە ئىز كىت بلىرىنىمۇ
ئىنكاا ر قىلىاا كاا پىر بولغاا
ئاا زغۇنالردۇر .چااۈنكىا ئااۇىر
پەىغەمنەرلەرنىااڭ بەزىسااىھە ئىماا
اەنمەىدۇ.
اىھە ئىشا
اۈرۈ بەزىسا
كەلتا
مەساااىلە  :ىەھاااۇدىقالر ئىقسااا
ئەلەىھىسساا ىم بىاالە مااۇھەممەد
ئەلەىھىسساا ىمنى ئىنكاا ر قىلساا ا
خىرىساااااتىق نالر ماااااۇھەممەد
ئەلەىھىسساا ىمنى ئىنكاا ر قىلىاادۇ.
ىەھۇدىقالر بىالە خىرىساتىق نالرنىڭ
قولىدا مۇھەممەد ئەلەىھىسسا ىمنىڭ
پەىغەمنەرلىكىنىڭ ھەقلىقىغ ىتتەرلىا
دەلىل-ئىسپ تالر ب ر تۇرۇ ا ئاۇىر
بۇ ھەقىقەتنى ئتتىرا قىلىشتىت ب ش
ت رتىاادۇ .ئااىز ۋاقتىاادا ئااۇىر
ئىزلىرىنىڭ ئ زغۇنلىقى ۋە كا پىرلىقى
ئىزلىرى بىلەنال چەكلىنىا ق لما ىا
ب شق خەلقلەرگىماۇ ساەلنى تەساىر
كىرسەتكە ئىدى .چۈنكى ئەرەبالەر
ئىلھىرى س م ۋى دىنغ ئتتىق د قىلىا
ب قمىغاا خەلااق بولغاا نلىقتىتا
ىەھۇدىقالر بىالە خىرىساتىق نالرنى

ق لم ىدۇ.

ن ۋاداا مىسا ل كەلتاۈرۈلمەكچى
بولغاا نەرسااە ئىسااالم دىنااى ۋە
پەىغەمنەرنىڭ راساتلىقىغ ئوخشا ش
ئۇلۇغ ئىشالر بولسا كەلتاۈرۈلھە
مىس لالرمۇ نۇر ۋە قۇى شق ئوخشا ش
قىممەتلى نەرسىلەر بولىدۇ؛ مىسا ل
كەلتۈرۈلھە نەرسە بۇت ۋە ئۇنىڭغ
ئوخش ش قىممەتسىز نەرسىلەر بولسا
كەلتااۈرۈلھە مىساا لالرمۇ پ شاا ا
چى ىنغاا ئوخشاا ش قىممەتسااىز
نەرسىلەردىت بولىدۇ .ئ لال ت ئ ىنىڭ
نەزەرىدە پ ش بىلە تىگە ى رىتىلىشت
ئوخش شتۇرا چۈنكى ھەر ئىككىلىساى
ئ لال ت ئ ىنىڭ مەخلۇق تىدۇر.
مۇئمىنلەر قەلنلىرىدىكى ھىداىەت
نۇرىنىڭ تۈرتكىسى بىلە «قۇرئا
كەرىم»نىڭ ئ لال ت ئ ىدىت كەلاھە
ات
اھە چىا
اي كا ىم ئىكەنلىكىا
ئىالھىا
ئىشىنىدۇا ئەمما كا پىرىر بولسا ا
ادا تتڭىرق ا
ئا زغۇنلۇق پ تق قلىرىا
ااڭ
ااۇ ا ئۇىرنىا
ااۈرگەنلەر بولا
ىا
دەىدىغ ساىزى «ئا لال پ شاىغ
ئوخش ش بۇنداق ئ ددىي نەرسىلەرنى
مىس ل كەلتۈرۈشتىت نتمىنى مەقساەت
قىلىدىكىن ؟»دىت ئىن رەتتۇر.
ئ لال ت ئ ى ىۇقىرىقى ئ ىەتلەردە
اى
كەلتاۈرگە مىسا لالر بىالە كا
كىشىلەر ئ زغۇنلۇقت ق لغا بولسا ا
ىەنە نۇرغۇ كىشىلەر ھىداىەت ت پتى
ۋە توغرا ىولدا ىۈرۈشكە مۇىەسساەر
3

ۋەدىسىنى بۇزغ نلىقىدۇرا دېھە .

ئىزلىرىھە نىسانەتە بىلىملىا دە
ق راىتتىا شاۇا ئاۇىر ماۇھەممەد
ئەلەىھىسساا ىمنىڭ پەىغەمنەرلىكااى
توغرۇلۇق شاەكلىنى ق لغا نلىقتىتا
مەدىنىاااادىكى ىەھااااۇدىقالردىت:
«مۇھەممەدنىڭ دىنى ھەقماۇ ىا كى
بىزنىڭمۇ؟» دە ساورىغ  .ئەمما
ىەھۇدىقالر ئىزلىرى س م ۋى دىننىاڭ
مەنسااۇپلىرى تااۇرۇ ا مااۇھەممەد
ئەلەىھىسساا ىمنىڭ ئاا خىر زاماا
پەىغەمنىاارى ئىكەنلىكىنااى بىلىاا
تۇرۇ ا مۇشارىكالرغ « :ساىلەرنىڭ
دىاانىڭالر ھەقتااۇر» دە جاا ۋا
بەرگە  .شەكسىزكىا ك پىرىر دۇنقا
ۋە ئ خىرەتتە زىق ت رتقۇچىالردۇر ۋە
ئ لال ت ئ ىنىاڭ قا تتىق ئ زابىغا
ئۇچرىغۇچىالردۇر.
ع ْه ه اللَّه ِها دېااھە ئ ىەتنىااڭ

ىەنە بەزى مۇپەسسااىرلەر بااۇ
ئ ىەتتىت ئ لال ت ئ ى روھىي ئ لەمدە
ئىنساا نالردىت ئ لغاا ۋەدە كااىزدە
تۇتۇلىاادۇ .مۇنااۇ ئاا ىەت بااۇنى
كۈچلەندۈرىدۇ :اإِ ْ ْقي ِّبم ِ ه ْ بوِهَ مدم
ِ ه ه ْ وُ ُه ه هوِِِّ َْ ُ مِِّتَّ ه هأه ُه َْ اْ ْشه ههه ُ َْ عل ههء ْ ْه ُي ِح ه ه ِه َْ
هب بِههمبِم ُك َْ قه ه لُوا بهل ههء شه ه ِه ْ ْ ْن ته ُذولُههوا ته ه ْهوم
ْل ْح ه ُ
ِ
ِ
ِ
ال ِْذ ههة إَِّه ُ وَّ ه ع ه ْ ههيا ه فل ْ ْ .ا ته ُذولُههوا إَِّم ه
ِ
هل اُ وَّ ه ه ُ مِِّتَّه ههة ِ ه ه ْ به ْع ه ه ِ ِ َْ
ْ ْشه ههمَ مب ُا ه ه ه ه ْ قه ْه ه ُ
ْفهأُه ْهلِ ُكو بِمه فهعهل ال ُْم ْ َِلُهون ىەناى ئاىز
ۋاقتىدا رەبنىاڭ ئا دەم با لىلىرىنى
(ئ تىلىرىنىڭ پۇشتىدىت چىقىرى ۋە
ئۇىرنى ئىزلىرىھە گاۇۋا قىلىا :
«مە سااااىلەرنىڭ رەباااانىڭالر
ئەمەسمۇ؟» دېھە ئىدى .ئۇىرماۇ:
«ھەئەا ئەلاا ەتتە (سااە بىزنىااڭ
رەبنىمىزسااە بىااز گۇۋاھلىااق
اداق
ادى .بۇنا
اھە ئىا
بەردۇق» دېا
قىلىشىمىز قىق مەت كۈنى ئۇىرنىاڭ:
«بىز بۇنىڭادىت غەپلەتاتە ق لغا
ئىكەنمىز» دېمەسلىكى ى كى «ئ ت -
بوۋىلىرىمىز ئىلھىرى (س ا بۇتالرنى
شترى كەلتۈرگە ئىاكە ا بىزنىاڭ
پەقەت ئۇىرنىااڭ ئەۋىدى بولااۇ
ق لغ نال ىترىمىز با را ئ زغۇنالرنىاڭ
قىلمىشى تۈپەىلىدىت بىزناى ھا ىك
قىالمساااااە ؟» دېمەسااااالىكى
ئۈچۈندۇر . ①(بۇ ئ ىەتكە ئ س سە ا
ئ لال ت ئ ىغ ئىما ئتقتمىغا ۋە

مەنىسى توغرۇلۇق مۇپەسساىرلەر ھەر
خىل ب ى نالردا بولغ بولۇ ا ئەلالمە
ئىننى جەرىر تەبەرى ئىز تەپساىرىدە
مۇنداق دېھە « :بەزىلەر ع ْهه اللَّ ِها
دېھە ئا ىەتتىت ئا لال ت ئ ىنىاڭ
بەناادىلىرىھە بۇىرۇغاا ئەماار-
پەرم نلىرى كىزدە تۇتۇلىدۇا دېھە .

ىەنە بەزى مۇپەسسااىرلەر بااۇ
ئاا ىەت ئەھلااى كىتاا بتىت بولغاا
ك پىرىر ۋە مۇن پىقالر ھەققىدە ن زىل
بولغاا بولااۇ ا ىەھۇدىقالرنىااڭ
«تەۋرات»نىڭ كىرسەتمىلىرى بوىىچە
ئەمەل قىلىشااتىت ۋاز كەچكەنلىكااى
ئۇىرنىااڭ ئاا لال ت ئ ىغاا بەرگە
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اىقلىق قىلغ ا ئ ا دەم
ئۇنىڭغ ا ئ سا
روھىي ئ لەمدە ئ لال ت ئ ىغ بەرگە
اق قىلغ ا
اىھە خىالپلىا
اىز ۋەدىسا
ئا
بولىدۇ.

ھەممىسااى ئاا لال ت ئ ىغاا بەرگە
ۋەدىھە ئەمەل قىلغ نلىق سا نىلىدۇ.
ئاا لال ت ئاا ىنى ىاا كى ئۇنىااڭ
پەىغەمنىرىنااى ۋە ىاا كى«قۇرئاا
كەرىم»نىڭ ئ لال ت ئ ىنىڭ ساىزى
ئىكەنلىكىنى ئىنك ر قىلىشا شۇنداقال
دىننىاڭ كىرساەتمىلىرىھە خىالپلىاق
قىلىش ئ لال ت ئ ىغ بەرگە ۋەدىنى
بۇزغاا نلىق ۋە ئۇنىڭغاا ئ سااىقلىق
قىلغ نلىق س نىلىدۇ.

ىەنە بەى مۇپەسساااىرلەر باااۇ
ئ ىەتنىڭ ب رلىق كا پىرىر ھەققىادە
ن زىل بولغ نلىقىنى ئىلھىرى سۈرگە .
چااۈنكى ئاا لال ت ئاا ى باا رلىق
ئىنس نالرنى ئىزىنىڭ ىەككە-ىتھا نە
ئىال ئىكەنلىكىھە ئىم كەلتۈرۈشكە
بۇىرۇغاا ۋە مۇشااۇنداق ئىماا
كەلتۈرۈشااانىڭ ھەق ۋە تاااوغرا
ئىكەنلىكىنى ئىساپ تال ئوپئوچاۇق
دەلىاال-ئىسااپ تالرنى كەلتااۈرگە
بولۇ ا باۇنى قوباۇل قىلمىغا نالر
ئ لال ت ئ ىغ ۋاپ ساىزلىق قىلغا
بولىدۇ».

ئەلااالمە شااەئراۋى مۇنااداق
دېھە « :ھەرق نداق بىر ئ دەم ئ لال
ت ئ ىغ ئىم ئتقتق چتغىدىال ئ لال
ت ئ ىغ ئۇنىڭدىت ب شقىسىغ ئىن دەت
قىلم سلىق ۋە ئۇ كىرسەتكە بوىىچە
ھ ىاا ت كەچااۈرۈش ھەققىاادە ۋەدە
بەرگە بولىدۇ .شۇنىڭدىت كتقىنكاى
باا رلىق ۋەدىاالەر مۇشااۇ ۋەدىااھە
ئەگىشىدۇا ىەنى ئىنس مەىلى بىرەر
ئىشت ئا لال ت ئ ىغا ۋەدە بەرگە
بولسااۇ ىاا كى ئىنساا نالرغ ۋەدە
اڭ
اۇ ۋەدىلەرنىا
اۇ ا با
بەرگە بولسا
ھەممىسىھە ۋاپا قىلىاش ئىم ننىاڭ
تەلىپى بولۇ ق لىدۇ .چۈنكى ساە
ئاا لال ت ئ ىغاا ئىماا ئتقتقاا
ئىكەنسااە ا ئۇنىااڭ بەلھىلىااھە
قاا نۇنلىرىغىمۇ ئىماا ئتقتىشااىڭ
كترەك .ئۇنىاڭ ق نۇنلىرىغا ئەمەل
قىلس چا ئۇنىڭغا بەرگە ۋەدەااھە

تەپسىرى ساەئدى ۋە تەپساىرى
جەزائىاارى ق تاا رلىق تەپسااىرلەرگە
ئ س سااالنغ نداا ع ْه ه اللَّه ِها دېااھە
ادا بۇىرۇلغ ا
االم دىنىا
ئ ا ىەت ئىسا
ئەمەللەرنىڭ ھەممىسىنى ئىز ئىچىاھە
ئ لغ بولۇ ا ئ لال ت ئ ىغ ئىما
ئتقتىشتىت ب شال ا ئ لال ت ئ ىنىاڭ
ھەققىنااى ئاا دا قىلىااشا ئۇنىڭغاا
ئىن دەت قىلىاشا ئۇنىڭغا تولاۇق
ئىتاا ئەت قىلىااشا تۇغقاا نچىلىق
ھەقلىرىناااى ئااا دا قىلىاااش ۋە
ئىنساا نالرنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرىغاا
رىئ ىە قىلىش ق ت رلىق ئەمەللەرنىاڭ
9

ۋاپ قىلغ بولىساە »(①  .چاۈنكى
ئىم مەسئۇلىقەتتۇر .ىەناى ئا لال
ت ئ ىغ ئىم ئتقتق ئا دەم ئا لال
ت ئاا ى بۇىرۇغاا بااوىىچە ئىااش
كىرۈشكە قەسەمق د قىلغ ۋە ئا لال
ت ئ ىغ ئ ساىقلىق قىلم سالىقق ۋەدە
بەرگە بولىدۇ.

ق ىتۇرۇلىسىلەر .شۇ چ غدا سىلەر باۇ
دۇنق دا قىلغ ى خشى-ى م ب رلىق
ئەمەلىڭالردىاات تولااۇق ھتساا
بترىسىلەرا ئا لال ت ئا ى ساىلەرگە
ى خشى ئەمەلىڭالرنىىاڭ مۇك پا تىنىا
ى ماا ئەمەلىڭالرنىااڭ ج زاسااىنى
بترىدۇ.

ئ لال ت ئ ى ھەق دىننى ئىنكا ر
قىلغ ك پىرىرغ ك ىىا دەىادۇكى:
سااىلەر ق ىسااى دەلىاال ۋە ق ىسااى
ئىلمىڭالرغاا ئ س ساالىنى ىتھاا نە
رەبنىڭالر بولغا ئا لال ت ئا ىنى
ئىنكاا ر قىلىسااىلەر؟ ئەگەر سااىلەر
ى رىتىلىشااتىكى پاا ك ھ لىتىڭالرغاا
ق راىااااادىغ بولسااااا االرا
مەۋجۇتلۇقۇاالرنىااڭ پەقەت ئاا لال
ت ئ ىنىڭ قاۇدرىتى بىالە ئەمەلاھە
ئ شق نلىقىنى ۋە ئىزۈاالرنىڭ ئۇنىاڭ
دىنىنى ئتتىرا قىلىش ئتڭى بىالە
ى رىتىلغاا نلىقىڭالرنى بىلەتااتىڭالر.
ئ لال ت ئ ى سىلەرگە ھ ى تلىق ئ تا
قىلغ ننىڭ سىرتىدا ئەقىال-ئىادراك
ئ ت قىلدى ۋە سىلەرنىڭ قەدرىڭالرنى
اااڭ ئەچ
اااۈرۈ مەخلۇق تنىا
كىتا
اادىت
اادى .ئ نا
ااىرمەتلىكى قىلا
ھا
سىلەرنىڭ باۇ ۋاقىتلىاق دۇنقا دىت
ادىغ
اۈك ئ ا لەمھە ىىتكىلىا
مەاھۈلا
ۋاقتىڭالرنااى بەلھىلىاادى .سااىلەر
ئ خىرى ئ لال ت ئ ىنىاڭ دەرگ ھىغا

ئەلالمە ئىنناى جەرىار تەبەرى
اى ئ بنا ز
ائۇد ۋە ئىننا
اى مەسا
ئىننا
اۇقىرىقى
اڭ ىا
رەزىقەلالھاۇ ئەنھۇم نىا
ئ ىەتنىڭ مەنىسى ھەققىادە مۇناداق
دېھەنلىكىنى ب ى قىلىدۇ« :ئا لال
ت ئ ى ساىلەرنى ى رىتىشاتىت باۇرۇ
سىلەر ىوق ئىدىڭالرا شۇا تىلغىماۇ
ئتلىنم ىتتىڭالر .م ن باۇ-ساىلەرنىڭ
ج نسىزلىق ھ لىتىڭالر .ئ ندىت ئ لال
ت ئ ى سىلەرنى ىا راتتىا چىراىلىاق
سۈرەتتىكى راۋۇرۇز ئىنس قىلدى.
ئ ندىت ئەجىلىڭالر توشق ندا سىلەرنىڭ
جتنىڭالرنى ئتلىش ئ رقىلىق سىلەرنى
ئىلتااۈرۈ ى رىتىلىشااتىت بااۇرۇنقى
ج نسااىز ھ لىتىڭالرغاا ق ىتۇرىاادۇ.
ئ ندىت قىقا مەت كاۈنى ساىلەرنىڭ
بەدىنىڭالرنااى ئەساالىھە كەلتااۈرۈ
سىلەرنى تىرىلدۈرىدۇ»(② « .قۇرئ
كەرىم» ك پىرىرنىڭ قىق مەت كۈنىدە
 ق ه ه لُوا ِّبَّهو ه ه ْ أهَّو ه ه امْهوهأه ه ه ْ ِ اْ ْح ه ْهأهو ه ه امْهوهأه ه ه ْ ِ 
ىەنى ئى رەبنىمىز) بىزناى ئىككاى
اتىم
اى قتا
اۈردۈچا ئىككا
اتىم ئىلتا
قتا
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تىرىلااادۈردۈچ

(①

قىلىدىغ نلىقىنى ب ى

ساااەنئەتلىرى ئۈساااتىدە پىكىااار
ىۈرگۈزۈشىمىز ىزىم.

اارا
دە ئتتىا
قىلىدۇ.

مۇھىم نۇقتىلىرى:

سااىلەر ئۈسااتىدە ى شاا ۋاتق
زېمىنھە قا رااالركىا ئا لال ت ئا ى
اۈ ى ا راتتى ۋە
اىلەر ئۈچا
اۇنى سا
ئا
ساااىلەرنى ئۇنىاااڭ ئۈساااتىدە
ئورۇنالشتۇردى .سىلەر بۇ زېمىننىاڭ
ساااىرىنى ۋە ناااتمە ئۈچاااۈ
ى رىتىلغااا نلىقىنى بىلااادىڭالرمۇ؟
سىلەرنىڭ ئ لال ت ئ ىنى تونۇشۇاالر
ئۈچۈ بۇ ىتتەرلى ئىادى .ئا لال
ااۇدرىتىنى
ااىز قا
ت ئ ىنىااڭ چەكسا
كىرسااىتىدىغ دەلىللەرنىااڭ بىاارى
شۇكىا ئ لال ت ئ ى ىەتتە ئ سام ننى
ھتچنىر ئەىىا -نۇقس نساىز قىلىا
ئۈستۈاالردا ى راتتى .ھەرق نداق بىر
ئىج دكاا ر ئااىزى ئىجاا د قىلغاا
ادەكا
اىرىنى بىلھەنا
اىنىڭ سا
نەرسىسا
ك ئىن تنى ئىرنەكسىز ى راتق ىتھا نە
ى راتقۇچى ئ لال ت ئ ى ئىزى ى راتق
مەخلۇق تنىااااڭ سااااىرلىرىنى ۋە
خۇسۇسىقەتلىرىنى ئوبدا بىلىدۇ.

 .2شەرىئەت ئەھك ملىرىنى ب ى
قىلىشت ت رتىنىشق بولم ىدۇ.
« .1قۇرئاا كەرىاام»دىكااى
مىساا لالر ۋە ئوخشىتىشااالر ب ىاا
قىلىنماا قچى بولغاا مەسااىلىنى
كىشىلەرنىڭ زېھىنىھە ىتقىنالشاتۇرۇش
ئۈچۈندۇر.
 .3ئ لال ت ئ ى ن زىال قىلغا
ھەقىقەتلەر بىلە مۇئمىنلەر ئىما نىنى
كۈچەىتىااادۇا كااا پىرىر بولسااا
ئ زغۇنلۇقق تتىىمۇ پ تىدۇ.
 .2ۋەدىھە خىالپلىاق قىلىاشا
سىزىدە تۇرم سالىق مۇن پىقلىقنىاڭ
ئ ىمىتىدۇر.
 .5ئ لال ت ئ ىنىاڭ با رلىقىنى
ئىنكاا ر قىلغااۇچىالر ئىزلىرىنىااڭ
ى رىتىلىشتىكى ئەسلى ھ لىتىنى ئىنك ر
قىلغاا نالردۇر .چااۈنكى ھەرق نااداق
بوۋاق مۇسۇلم ھ لەتتە تۇغۇلىدۇ.

ئەچ توغرىسىا بىز ئ سام ننىڭ
ق نداق ىۈكسەك ئورۇنالشتۇرۇلغ نلىقى
ھەققىاادە تەپەككااۇر قىلىاا باا ش
ق تۇرغ ندىت كىرەا ئ لال ت ئ ىنىاڭ
بااۇ ئىشااالرنى ئورۇنالشتۇرۇشااتىكى
چەكساااىز قاااۇدرىتى ۋە گاااۈزەل
(① غ فىر سۈرىسى  _ 22ئ ىەت.

 .2ك ئىناااا تتىكى ھەربىاااار
مەۋجۇدات ئ لال ت ئ ىنىڭ ب رلىقىنى
ن م ى قىلى تۇرم قت .
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 .3ك ئىن تتىكى ھەمامە نەرساە
ئىنس ئۈچۈ ى رىتىلغا بولاۇ ا
ئىنس ننىڭ ھەمىشاە ئا لال ت ئ ىغا
شۈكۈر قىلىش مەجنۇرىقىتى ب ر.

كىرسىتىشىنى ۋە ئىزىھە ئەمەز بەلكاى
شترىكنى ت شال ئىما ننى ت للىغا
ئااا زغىنە ماااۇئمىنلەر ئۈچاااۈ
مۇشاارىكالرنىڭ قىااقىت-قىساات ق ۋە
ئەزىقەتلىرىنىااڭ توختاا قتلىشااىنى
تىلەۋات تتى .دەل شۇ پەىتتە ئ لالھنىڭا

― ئەچ گااۈزەل ئىسااىمالر
ئ لالھنىڭدۇر ―
اۇھەممەد
ارى ما
امەت پەىغەمنىا
رەھا
ئەلەىھىسس ا ىم بىاار كتچىسااى مەكااكە
مۇشرىكلىرىنىڭ تۈگىمەز ئەزىقەتلىارى

ھەقىقەت ۋە تەۋھىدنىڭ دۈشمىنى بىار

ئ لدىاادا ھەر دائىمقىاادەك كەئنىنىااڭ
ئ لدىدا ئولتۇرۇ ا ئ لقىنىنى ۋە قەلنىنى
ن ھ ىىتى متھرىن ۋە شەپقەتلى زاتقا
ئتچى ا سەجدىھە با ش قوىاۇ ا ئەچ
گۈزەل ئىسىمالر بىالە ئۇنىڭغا دۇئا
قىلى « :ى ئ لال ) ى رەھما )» دە
ى ل ۇرۇۋات تتى.

مۇشرى مىكۈۋالغا قا رااغۇ ج ىادا
تااۇرۇ پەىغەماانەر ئەلەىھىسساا ىمنىڭ
قەلنىاادىت ئتتىلىاا چىقى اتقاا بااۇ
ئىلتىج لىرىنى تىڭشا ۋاتق ئىادى .ئاۇ
قۇلىقىغ كىرى اتق ساىزلەردىت ئىنتا ىىت
اد
اۇ تەۋھىا
ساىىۈنۈ كتتى اتا تتى .ئا
ئەلچىسااى مۇھەممەدنىااڭ سااىزىدىكى
كەمچىلىكناااى تتپى ېلىااا مااا ت

اىك ىەت
ارىكالرنى ئ لالھقا شا
مۇشا
قىلم ىا ئۇىرغ بەددۇئا مۇ ئوقۇما ىا
ئ لالھنىڭ ئۇىرغ بىار چىقىاش ىاولى
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قىلى ېتىدىغ بولدۇم دە ئوىال ا ت چ
ئ تاا ر-ئ تماا ز دوسااتلىرىنىڭ ىتنىغاا

ساا خت ئىالھالرغاا ئااىزلىرىچە ناا م
بترىشەتتى .بۇ ن مالر ئىنت ىىت بىمەنە ۋە
قۇرۇق ئىدى﴿ :بۇ بۇتالر پەقەت سىلەر
ۋە ئ ت -باوۋااالر ئ تى الغا قاۇرۇق
ن مالردىنال ئىن رەت﴾③.

اىرگەنلىرىنى
اتچە كا
بترىا ا ئۇىرغ ا كا
سىزلە بەردى« :باۇ كىشاىنىڭ ناتمە
دەۋاتق نلىقىنى بىلەمسىلەر؟ كتچىدىت ئىز
قۇلىقىم بىلە ئ الىدىما بىزناى بىارى
ئىالھق ئىن دەت قىلىشاق چ قىرى اتقا
مۇھەممەد ئەمدى ئىككى ئىالھق ئىن دەت
قىلىاادىغ بوپتااۇ .بىااز بىلىاادىغ

ئ لالھنىااڭ رەھماا ۋە رەھىاام
دېھەناااھە ئوخشااا ش ئىساااىم ۋە

«رەھم » ئىزىنى تەارى دەۋالىادىغ

سۈپەتلىرىدىت ھەربىرىنى ئ ىرىم-ئ ىرىم
تەارى دە چۈشىنى الغ ۋە ئاۇىرنى
ئاااىز بۇتلىرىغااا ئوخشاااىتى الغ
مۇشرىكالرنىڭ بۇ ئا زغۇ ق راشالىرى
مۇباا رەك پەىغەمنىرىمىااز تەرىپىاادىت
ئوچۇق رەت قىلىندى .ئاۇ كىشاىلەرنى
مۇشرىكالر ئتتىقا د قىلىا كتلى اتقا

ىەم مە (ىەمە نىڭ رەھم نى مۇساەىلەمە
ئىسىملى كىشى ئىادىغۇ) ماۇھەممەدچە
بولغ ندا بىر ئ لالھتىت ب شاق ئىنا دەت
قىلى اتق ئىالھلىرىمىزنىاڭ ھەممىساى
ب تىل ئىدىغۇ؟)»① دېدى .بۇ ساىزلەرگە
ق رىت ئ لال ت ئ ى﴿ :ئتقتقىنكىا ئا لال
دە ئ تىس االرمۇ بولىدۇا رەھم دە

ئەقىاادىلەرنىا بااۇتالرنىا تەارىلەرنااىا
ۋاسىتىچى ئىالھالرنىا قىسقىساى دىات ۋە
ئتتىق د ن مى ئ ستىدىكى پۈتۈ ئىشاالرنى
تۈپتىت رەت قىلى ا تەۋھىادكە ۋە بىاز
بىلىدىغ ۋە بىلمەىادىغ پۈتكاۈل
ئ لەملەرنىااڭ ىتھاا نە پ دىشاا ھىغ
بوىسۇنۇشق چ قىردى.

ئ تىس االرمۇ بولىدۇا ق ىسىنى ئ تىس االر
(ھەممىسااى ى خشااىدۇر  .چااۈنكىا
ئ لالھنىڭ نۇرغۇ گاۈزەل ئىساىملىرى
ب ر﴾② دېھە ئ ىەتنى ن زىل قىلدى.
مەككە مۇشرىكلىرى ى خشىلىق ۋە
ى م نلىقنىا گۈزەللى ۋە ساەتلىكنىا
ش دلىق ۋە ق ىغۇنىا ھەتتا ھەر خىال

مۇشااارىكالرنىڭ باااۇ ب تىااال

تەبىاائەت ھ دىسااىلىرىنى ئ ىھىاادە
كااۈچلەرگە ۋە تۈرلااۈك ئىالھالرغاا
ب غالىتتى .ىەككە-ىتھ نە ئىالھنىاڭ ھەر
خىل ئىسىملىرى ب رلىقىنى بىلمەىتتاى ۋە
ئوىلىق لماا ىتتى .ئااۇىر پەقەت ئ تاا -
بوۋىلىرىدىت ق لغ ق رىغۇىرچە تەقلىاد
بىلە ئ لالھق شترى كەلتۈرەتتى .باۇ
① تەبەرىيا ج مىئۇل ب ى ا -23جىلدا -521بەت؛
ئەىنىا ئۇمدەتۇل ق رىا -5جىلدا -212بەت.
② ئىسرا سۈرىسىا -221ئ ىەت.

ئتتىق دلىرىنى ئىزگەرتىش ئۇنچە ئ سا
ئەمەز ئىاادى .چااۈنكىا ئىنساا ندا
ئ لەملەرنىڭ پەرۋەردىھ رى بولغ ىتھ نە
ى راتقۇچىغاا ۋە ئۇنىااڭ مااۇقەددەز
ئىسىملىرىغ نىسنەتە مەسئۇلىقەت ئتڭىناى
شەكىللەندۈرىدىغ بۇ بۈىۈك ئىزگىرىش
بىر قەىسەر ىاۈرەكنىا دائىام ئۇنىڭغا
ئتلىاا ب رىاادىغ بىاار ئەقىلنااى ۋە
③
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نەجم سۈرىسىا -13ئ ىەت.

ب رىدىغ نلىقىنى ب ى قىلغا  .ق ناداق
دۇئ قىلىش كترەكلىكىنىمۇ ئ لال ئىزى
ئىگىتى ا بىزدىت(﴿ :رەبنىمىز سا اىال
ئىن دەت قىلىمىاز ۋە ساەندىنال ىا ردەم
تىلەىمىز﴾⑤ دە دۇئا قىلىشانى تەلە
قىلغ .

گۈزەللى ئىھىسىنىڭ گۈزەللىكى ئ لدىدا
ئترى كتتىادىغ بىار قەلنناى تەلە
قىالتتى .ئەمەلىقەتتە ئ لال ت ئا ى باۇ
جەھەتتە پەىغەمنىرىنى ى لغۇز قوىم ىتتى.
ئىالھىي ۋەھقى ئ رقىلىق ھەقىقەتلەرناى
ئىنساا نالرنىڭ تەپەككۇرىغاا ت شااال
تۇراتتى﴿ .ئ لالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى

قۇرئ

ب را ئ لالھنى شۇ (گۈزەل ئىساىملىرى

پەىغەماانەر ئەلەىھىسساا ىمنىڭ ھەربىاار
ھەدىسىدەا تتكىساتنىڭ ئىچىادە ىا كى
ئۇنىڭ ئ لدى-كەىنىدە مەنىلەر ئ ىلىنى
ىەنە ئااۇنى ت پىاادىغ ا شااۇنداقال
كەلىمىلەر ئىپا دىلە تاۈگىتەلمىھە
ۋە تۈگىتەلمەىاادىغ بااۇ ئىسااىم ۋە
سۈپەتلەرنىڭ ۋە بىزنى ئۇنىڭغا ئتلىا

بىلە ئ ت االرا ئ لالھنىڭ ئىساىملىرىنى
كەلسە-كەلمەز قوللىنىدىغ نالرنى تەرك
ئتاااتىڭالرا ئاااۇىر (ئااا خىرەتتە
①
قىلمىشلىرىنىڭ ج زاساىنى ت رتىادۇ﴾ ؛
﴿ئ لالھتىت ب شق ھت مەئنۇد (بەرھەق
ىوقتۇرا ئ لالھنىڭ گاۈزەل ئىساىملىرى
ب ر﴾② .بۇ ئ ىەتلەردە ئا لال ت ئا ىنى

ب رىدىغ ىولالرنىاڭ ئتنىاق سا نى ۋە
چتكى با رمۇ؟ ك ما لىتىا قاۇدرىتى ۋە
ھتكمىتى چەكسىز بولغا بىار زاتنىاڭ
ئىسىملىرى پەقەت  99بىلەنال چەكلىنەمدۇ؟
كااى ساا نلىق ئىسااالم ئ لىملىرىنىااڭ
ق رىشىچەا  99دېاھە ساىز كاىپكەا
بەلكى چەكسىزلىككە داىلەت قىلىدىغ بىر
ساا بولااۇ ا مااۇھىمى پەىغەماانەر

اال
اىم بىلەنا
اۈئ ئىسا
اى-ئا
پەقەت ئىككا
ئەمەز بەلكااىا ئۇنىڭاادىنمۇ كااى
ئىسىمالر بىلە ئ تىس ق بولىادىغ نلىقى
ئتنىق كىرسىتىلھە  .ئ لال ئىزىنى باۇ
ئىسىمالر بىلە تونۇشتۇرغ ۋە بۇ ھەقتە
بىر قىسىم مىس لالرنى بەرگە ③.
﴿ئ لالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى ب را
ئ لالھنى شۇ (گۈزەل ئىسىملىرى بىلە
ئ ت االر﴾④ .ئ لال ت ئا ى باۇ ئا ىەت
ئ رقىلىق ئىزىھە ىتقىنلىشىشنى مەقساەت
قىلغ ساەمىمىي بىار بەنادە ئۈچاۈ
نۇرغۇ ىولالرنىاڭ با رلىقىنى ۋە ئاۇ
ىولالرنىڭ ھەربىرىنىڭ ئ لالھقا ئتلىا
①
②
③
④

ئەئراف سۈرىسىا -221ئ ىەت.
ت ھ سۈرىسىا -2ئ ىەت.
ھەشر سۈرىسىا -12 ― 11ئ ىەتلەر.
ئەئراف سۈرىسىا -221ئ ىەت.

كەرىمنىڭ ھەربىر ئ ىىتى ۋە

ئەلەىھىسساا ىم بااۇ ساا نالر ئاا رقىلىق
ئ لالھنىڭ ئىسىملىرىغ چەك بتكىتمىھە ا
ئەكسىچە باۇىرنى سا ن تاۈگەتكىلى
بولم ىدۇ دېھە .
ىەنە بىر تەرەپتىت ئ لال

ت ئ ىنىڭ

ئىسىملىرىنى ئىز ئىچىھە ئ لغ ھەدىس
رى اىەتلىرىدىكى س ۋە ئىساىمالردىمۇ
بىر قىسىم پەرقلەر مەۋجۇت .مەساىلە ا
⑤

22

ف تىھە سۈرىسىا -5ئ ىەت.

بىااار پۈتۈنلۈكنىاااڭ پ رچىساااى ۋە
كىشاااىلەرنىڭ زېھنىااادىكى ئااا لال
تەسەۋۋۇرىنى ت م مالىدىغ ئ مىلالرنىاڭ
بىرىاادۇر؛ ىاا كى بااۇ ئىسااىمالر بىاار
ئوكق ناادىت ئتقىاا چىقىاا ا پۈتااۈ
ك ئىن تق ھ ى تلىق بەخاش ئەتكەنادىت
كتااااقىتا ىەنە ئوخشاااا ش ىەرگە

ئ لتە مىتى ەر ھەدىسلەر توپلىمىدىت بىارى
بولغ تىرمىزىقنىڭ ھەدىسلەر توپلىمىدا
 99ئىسااىم باا ر بولااۇ ا بۇىرنىااڭ
ئىچىدىكى  15ئىسىم ئىنناى م جەنىاڭ
ھەدىسلەر توپلىمىدىكى②  211ئىسىمنىڭ
ق ت رىدا ىوق .شاۇ باوىىچە بولغ ناداا
ئىننى م جەنىڭ ھەدىسلەر توپلىمىدا تىلغ

①

ئتلىنغ ا ئەمم تىرمىزىقنىڭ ھەدىسالەر

قۇىۇلىاادىغ

اىم
اۈزۈلمىھە  12ئىسا
توپلىمىغ ا كىرگا
مەۋجۇت.

ئوخش شااتۇر .ئ لالھقاا ىااۈزلەنھەنلەر
سااەپەرگە ئاا تلىنىپال چەكسااىزلىكنى
ب ىق ىدۇ .ۋىسا ل پەىتىنىاڭ زاما ۋە
ساا نالرغ سااىغم ىدىغ نلىقىنى تونااۇ
ىتتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈ ب رلىق ىولالرنىڭ
ۋە سەپەرلەرنىڭ ئەچ ئ خىرقى مەنزىلاى
بولغ ئا لال ئاىزىنى بەنادىلىرىنىڭ

ئىنسااا ئ لالھنىاااڭ زاتىناااى
كىرەلمەىدۇا ئەمم ئ لالھنىاڭ ھەربىار
اول ئ ا رقىلىق
اىمىغ ىا
امى ئوخشا
ئىسا
پەرقلىااق شااەكىلدە ئااۇنى ھااتس
قىلدۇرىدۇ .ھەر سىزىدەا ھەر ئىشاىداا
ھەر قەدىمىدە ئۇنى ئىزدىھە ۋە قەلا
كىزى بىلە ق راشنى بىلھە كىشى ھەر
ج ىدا ۋە ھەر نەرسىدە پەرۋەردىھ رىنىڭ
ئىزىنااى كىرىاادۇ ۋە ئااۇنى ھااتس
قىالىىدۇ③.

تونۇشىغ ۋە ئىدراكىغ ت شال قوىىادۇ.
بۇ ھا ل پەىغەمانەر ئەلەىھىسسا ىمنىڭ
تىلى ئ رقىلىق مۇناداق ئىپا دىلەنھە :
«بەندەم متنىاڭ ق ناداق بولۇشاۇمنى
ئوىلىس ا مە ئۇنىڭ ئۈچاۈ شاۇنداق
بولىمە  .ئۇ متنى ئەسلىسەا مە ئۇنىڭ
بىلە بىرگە بولىمە  .ئەگەر ئاۇ متناى

ئۇنى ھاتس قىلغا نلىقىنى ئىزھا ر
قىلىشاانىڭ بىاار ىااولى دۇئاا دۇر.

ئىچىدە ئەسلىسەا مەنمۇ ئۇنى ئىچىمادە
ئەسلەىمە  .ئەگەر متنى بىار ج ما ئەت
ئىچىدە ئەسلىسەا مەنمۇ ئۇنى ئۇنىڭدىت
ى خشااىراق بىاار ج ماا ئەت ئىچىاادە
ئەساالەىمە  .ئااۇ م ااا بىاار غتاارى
ىتقىنالشساا ا مە ئۇنىڭغاا بىاار گەز
ىتقىنلىشىمە  .ئەگەر ئۇ م اا بىار گەز
ىتقىنالشس ا مە ئۇنىڭغا بىار غاۇىئ

ئەمەلىقەتتىمۇ ئۇ﴿ :ئ لالھنىاڭ گاۈزەل
ئىسىملىرى ب ر﴾ دە بولۇ ا كەىنىدىنال
بىزگە ئەسالى مەقساەتنى ئۇقتاۇرۇ :
﴿ئۇنىڭغ شۇ گۈزەل ئىساىمالر بىالە
دۇئ قىلىڭالر﴾④ دەىدۇ.
ج ن بى ئ لالھنىڭ ھەربىار ئىسامى
①
②
③
④

تىرمىزىيا -3513ھەدىسا كىت بۇد دەئەۋات.
ئىننى م جەا -3222ھەدىسا كىت بۇد دۇئ .
بەقەرە سۈرىسىا -225ئ ىەت.
ئەئراف سۈرىسىا -221ئ ىەت.

س نسااىز ئىسااتەالەرگە

ىتقىنلىشىمە  .ئۇ م ا متڭىا
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كەلساەا

مە ئۇنىڭغا ىۈگاۈرۈ با رىمە »①.
ئاا لال ت ئاا ى بىاالە بەناادىلەر
ئوتتۇرىسىدىكى ئەلچىلىا ۋەزىپىساىنى
ئۈسااااتىھە ئ لغاااا پەىغەماااانەر
ئەلەىھىسساا ىممۇ ئىزىنىااڭ ئ لالھنىااڭ
ب رلىق ئىساىملىرىنى بىلمەىادىغ نلىقىنى
ئتتىرا قىلى دۇئا قىلم قتا « :ئاى

ئەلەىھىسس ىم مۇنداق ب ىا قىلغا :
«ئ لالھنىڭ 99ا ىەناى بىار كەم 211
ئىسمى ب را كىمكى ئاۇىرنى ئىھىلىساە
جەناانەتكە كىرىاادۇ»⑥ .ھەدىسااتىكى
«ئىھس » (ئىھىلەش پتئىلىنىڭ لاۇغەت
مەنىسى «س ن ش» دېھەنلى بولاۇ ا
ھەدىسشۇن سااالرنىڭ ق رىشااىچەا بااۇ

ئىزۈانى ئ تىغا ا ىا كى

سىزدىت مەقسەت ئ لالھنىڭ ئىسىملىرىنى

كىت بىڭاادا ن زىاال قىلغاا ا ىاا كى
مەخلۇق تلىرىڭنىڭ بىرەرسىھە بىلدۈرگە ا
ى كى ئىز دەرگ ھىڭدىكى غەىنىي ئىلمىڭغ
خاا ز قىلغاا ھەربىاار ئىساامىڭنىڭ
ھىرمىتى بىلە سوراىمە .②» ...

ئوقۇ قوىۇشاال ئەمەزا بەلكاى باۇ
ئىسىمالرنىڭ مەنىلىرىنى ئىگىنىشا باۇ
ئىسىمالر بىالە دۇئا قىلىاش ۋە باۇ
ئىسىمالر ئىز ئىچىھە ئ لغا ئىالھىاي
ئەخالقق ىىىقىدا ئەمەل قىلىشتۇر.

انىڭ
اىزكىا «دۇئا قىلىشا
شۈبھىسا

ئىم م غەززالىي ئ لالھنىاڭ گاۈزەل

ئااىزى بىاار ئىناا دەت»③ا «دۇئاا
ئىن دەتنىڭ ىىلىكاى»④ا بەلكاى دۇئا
ئىن دەتلەرنىااڭ ئەچ ك تتىسااى ۋە ئەچ
پەزىلەتلىكىدۇر .چۈنكىا دۇئا مەىلاى
ىوشۇرۇ ى كى ئ شك را بولسۇ ا مەىلى
تىلىدىت تىكۈلساۈ ىا كى كىالىادىت
كەچسۇ ا ھەر نىداغ قۇىق سا لىدىغ
اى ئ ا اال تۇرغااۇچى﴾⑤ زات
﴿ھەممىنا

ئىسىملىرى ھەققىادە «ئەل مەقساەدۇل
ى زغا
ئەسن » نا ملىق بىار كىتا
بولۇ ا ئاۇ باۇ كىت بىادا ئ لالھنىاڭ
گۈزەل ئىساىملىرىنى پەقەت ئوقاۇشا
ئ االش ى كى مەنىلىرىنى بىلى قوىاۇش
بىلەنال كۇپ ىىلەنھە كىشاىلەرنىڭ باۇ
اىنىڭ
ادىغ نتسى ىسا
اىمالردىت ئ لىا
ئىسا
ئىنت ىىت ئ ز ئىكەنلىكىنى ب ى قىلغا .

بىلە بى اسىتە كىرۈشۈشاتۇر .شاۇنىڭ
ئۈچۈ ئۇنىڭ ھەرخىال ئىساىملىرى ۋە
سۈپەتلىرى بىلە دۇئ قىلىاش دۇئ ىرنىاڭ
ئەچ سااا ۋە سەمىمىقساااىدۇر .باااۇ
سااەمىمىقەتنىڭ مۇك پاا تىنى پەىغەماانەر

ئۇنىڭ ق رىشىچەا ماۇئمىت كىشاى باۇ
ئىالھىي سۈپەت ۋە ئىسىمالرنىڭ مەنە ۋە
مەزمۇنلىرى ئ رقىلىق ھ ى تىنى تتىىماۇ
بتقىتىشااى ۋە بااۇ ئىسااىمالردا جەۋى
قىلغاا ئىالھىااي ئەخااالق بىاالە
زىننەتلىنىشى كترەك⑦.

① مۇسلىما -2215ھەدىسا كىت بۇز زىكر.
② ئەھمەد ئىننى ھەننەلا -3321ھەدىسا -2جىلدا
-391بەت.
③ تىرمىزىيا -3331ھەدىسا كىت بۇد دەئەۋات.
④ تىرمىزىيا -3332ھەدىسا كىت بۇد دەئەۋات.
⑤ بەقەرە سۈرىسىا -233ۋە -222ئ ىەتلەر.

ئ لالھنىااڭ گااۈزەل ئىسااىملىرىنى

ئ لال ) سە

⑥
⑦
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بۇخ رىيا -1332ھەدىسا كىت بۇش شۇرۇت.
غەززالىيا ئەل مەقسەدۇل ئەسن ا -25بەت.

ئىگىنىاا قوىۇشااتىنمۇ بەكاارەك ئااۇ
ئىسىمالرنىڭ تەجەللىساىنى (ئەمەلىقەتاتە
ئىپ دىلىنىشىنى ئ رزۇ قىلىاش تتىىماۇ
مااۇھىم .كىشااى بااۇ ئىسااىمالرنى
ئىگىنى ېتى « :ئى روھىم ۋە تتنىمنىاڭ
ئااوزۇقىنى ى رىتىاا م ااا رىزىااق
بەرگۈچى)» دېھە ۋاقتىداا ئ لالھنىاڭ

رەھمىتىنااى پۈكااۈ ا ئااۇ چەكسااىز
رەھمەتنى چىت دىلىدىت ئۈمىد قىلىادۇ.
ئۈمىدىنىڭ ىەردە قتلىشاىنى ئوىلىشاى
ىۈرمەىا ئا لالھنى(﴿ :ئاى ماۇھەممەد)
متنىاااڭ تىلىمااادىت ئتقتقىنكاااىا
ئاىزلىرىھە
«(گۇن ھالرنى قىلى ېرىا
جىن ىەت قىلغ بەندىلىرىم) ئ لالھنىاڭ

ئۇ كىشىنىڭ رىزقىغ كتپىل ئىكەنلىكىناى

رەھمىتىدىت ئۈمىدسىزلەنمەاالر .ئا لال

بىلىدۇ ۋە شۇنىڭغ ئىشىنىدۇ .بۇ رىزىق
ۋاقتى كەلھەندە ئىز ئىھىسىنى ت پىدۇ ۋە
ھتچق نااداق كااۈئ بۇنىڭغ ا توس ا لغۇ
بوىلم ىاادۇ .ئااۇ كىشااى ىەنە ئاا لال
ت ئ ىنىڭ ھەممە ساىزلىرىدە راساتچىل
بولغىنىاااادەك﴿ :ىەر ىۈزىاااادىكى
ھ ى انالرنىڭ ھەممىسىھە رىزىق بترىشنى

ھەقىقەتە (خ لىغ ئ دەمنىڭ جىمىاي
اادۇ.
اارەت قىلىا
اا ھلىرىنى مەغپىا
گۇنا
شۈبھىسىزكىا ئ لال ن ھ ىىتى مەغپىرەت
③
قىلغۇچىدۇرا ن ھا ىىتى متھرىن نادۇر﴾
دە تونۇىدۇ.
ئىنس

ق را بىر قەدەم ئىلھىرىلىھە بولىادۇ.
بۇ تەرزدە پىشى ىتتىلھە بىر ئىنسا
ئۈچۈ مۇھىم بولغىنى ئ لالھنىڭ ب رلىق
ئىسىملىرىنى ئىگىنىشا تونۇشا ى دى
ئىھىلەش ۋە س ۋا ئۈمىاد قىلىشانىڭ
تۇرمۇشق ئەمەلىي ئاىزگەرتىش ئتلىا
اىدىت تەلە
اۇئمىت كىشا
اىدۇر .ما
كتلىشا
قىلىنغ نەرساە رەبنىنىاڭ ئىساىملىرى

ئ لال (مەرھەمەت ىۈزىسىدىت ئۈستىھە
ئ لغ ﴾① دېھە ۋەدىسىدىمۇ راساتچىل
ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ .ئ لالھق ئەچ چاوچ
ااى
اا نالرمۇ رىزقىنا
ااۇق قىلغا
تۇزكورلا
ئ لالھنىڭ بۇ ئىسامىنىڭ تەجەللىساىدە
ت پىدۇ« .ئ الىغا ئەزىاقەتكە ئا لال
ت ئ ىدىنمۇ بەكارەك ساەۋر قىلىادىغ
ھااتچكىم ىااوق .چااۈنكى ئىنساا نالر:
‹ئ لالھنىااڭ ب لىسااى باا ر› دەىاادۇ.
شۇنداقتىمۇ ئا لال ئۇىرنىاڭ تتنىناى
ساا غالم قىلىاادۇ ۋە رىزىااق بترىاا
تۇرىاادۇ»② .ئىنساا چااوچ گۇناا
ئىتكۈزۈ تۇرۇپمۇ ىەنە« :ئى ن ھ ىىتى
شەپقەتلى زات) ئى ن ھ ىىتى متھرىنا
زات)» دە كاااىالىھە ئ لالھنىاااڭ
①
②

ھۇد سۈرىسىا -2ئ ىەت.
بۇخ رىيا -2199ھەدىسا كىت بۇل ئەدە .

بۇ نۇقتىدىت كتقىت ئ لدىغ

ھەققىدە تەپەككۇر قىلىا ا ھەربىرىناى
چۈشىنى ئىالھىي ئەخالقتىت نتسى ىسىنى
ئتلىش ۋە بۇنى شەخسىي ۋە كوللتكتىا
ھ ى تق ئتلى كىرىشتۇر .رەبنىمىز ئاىزىنى
تونۇشتۇرغ نداا ئەمەلىقەتتە بىزنىڭ ق نداق
اا رەت
ااى ئىشا
ااىمىز كترەكلىكىنا
بولۇشا
اا رچە چىااانلىقالرداا
اادۇ؟ با
قىلى اتم ما
ت ك مۇللۇقت ا ھتكمەت ۋە گۈزەللىكلەردە
③
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زۇمەر سۈرىسىا -53ئ ىەت.

تەجەللى قىلى ا ئىساىملىرىنى كاۈچتىت
ھەرىكەتكەا نەزەرىقەدىت ئەمەلىقەتكە ۋە
ئىلىمدىت ئەمەلھە ئ ىالندۇرۇۋاتم مادۇ؟
شااااۇنداقكە ا بەندىاااادىت تەلە
قىلىنىدىغىنى بۇ ئىسىمالرنى ئىھىلەش ۋە
ئۇىرنى ھ ى تىادا ئەكاس ئەتتاۈرۈش
بولم سمۇ؟

سەللەلالھۇ ئەلەىھاى ۋەساەللەم ماۇتلەق
ى خشااىلىقنى تونۇشااتۇرۇ ا ج ناا بى
ئ لالھنىڭ بىزدىت كۈتكەنلىرىنى كىرسىتى
بەرگە « :ھەقىقەتە ئا لال گۈزەلادۇرا
گۈزەللىكنى ى خشى كىرىدۇ»④؛ «ئا لال
پ كتۇرا پ كىزلىقنى ى خشى كىرىدۇ؛ ئ لال
ستىىقدۇرا ستىىقلىقنى ى خشاى كىرىادۇ؛

شۇا ا «خەزىنىلىارى ھەر زاما
لىااقا خەجاالەش بىاالە تااۈگە
ق لم ىدىغ نتمەتلەرنىڭ ئىھىساىا ھەر
ۋاقىت ستىىيا نتمەتلىرى كتچە-كۈندۈر
تىكۈلااۈ تۇرىاادىغ ۋە ئ ساام -
زېمىننااى ى راتق ناادىت بۇىاا بترىاا
تۇرسىمۇ ئىلىكىدىكى نتمەتلەر ئا زراقمۇ

مەردتۇرا مەردلىكنى ى خشى كىرىادۇ»⑤؛
«ئاا لال مۇىىىماادۇرا مااۇىىىملىقنى
(ن زۇكلۇقنىا سىپ ىىلىكنىا رەھىمادىللى
ۋە ئتھس ننىا متھىر-شاەپقەتنى ى خشاى
كىرىاادۇ؛ ئاا لال مااۇىىىم كىشااىلەرگە
شۇنداق رەھامەت قىلىادۇكىا بۇناداق
رەھمەتنااى قوپاا ل ۋە ن چاا ر خۇلقلااۇق
كىشااىلەرگە ۋە ب شااقىالرغ قىلم ىاادۇ»⑥.

كتمىقى ق لم ىدىغ »①ا «ئىزىھە قول
كىتۈرۈ ى ل ۇرغ بەنادىنىڭ قاولىنى
②
بوش ق ىتۇرۇشتىت ھ ىا قىلىادىغ »
ئ ا لال ئەساالىدە بىزلەرنىااڭ ق نااداق
بولۇشىمىز ۋە ق نداق ئىاش قىلىشاىمىز
كترەكلىكىنى كىرسىتى مۇنداق دەىادۇ:
«سىلەرمۇ ستىىي بولۇاالرا ئەچ ى خشاى
كىرىاادىغ نەرسااەاالرنى ئەچ گااۈزەل

سىىۈملۈك پەىغەمنىرىمىز ئ لال ت ئ ىنىاڭ
سۈپەتلىرىنى رېتى بوىىچە ب ىا قىلىا
بىزلەرگە مۇنداق خىت قىلىدۇ :ساىلەرمۇ
كۈچۈاالرنىڭ ىتتىشىچە ئىزئا را ماۇىىىم
بولۇاالر) بىر-بىارىڭالر بىالە بولغا
مۇن سى ەتلەردە ن زۇكلۇقنىا ساىپ ىىلىكنىا
ھىرمەت ۋە مۇھەبنەتنى تەرك ئەتمەااالر)
ئ لالھتىت سورىغىنىڭالردا ئۇنىڭدىت نتمىنى
ۋە ق نداق سوراىدىغىنىڭالرنى بىلىڭالركاى
تىلىكىڭالر ئىج بەت بولسۇ )

رەۋىشاااتە بتااارىڭالر» .ماااۇتلەق
ى خشىلىقنىڭ ئىلچىمى م ن بۇ﴿ :ى خشى
كىرگە نەرسەاالردىت سەر قىلمىغۇچە
(ىەنى م للىرىڭالرنىڭ ى خشىسىنى سەدىقە
قىلمىغۇچە ا ھەرگىز ى خشاىلىقق (ىەناى
جەننەتكە ئترىشەلمەىسىلەر﴾③.

م ناا بااۇ خىاال ئاا الىقلىق
ئىن دەتلەردىت ت رتى ب شاقىالر بىالە
بولغاااا مۇن سااااى ەتلەرگىچە —

ارەم
اۇل ئەكا
اۈ رەسا
اۇنىڭ ئۈچا
شا
①
②
③

بۇخ رىيا -3222ھەدىسا كىت بۇت تەۋھىد.
ئىننى م جەا -3225ھەدىسا كىت بۇد دۇئ .
ئ ل ئىمرا سۈرىسىا -91ئ ىەت.
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④ مۇسلىما -125ھەدىسا كىت بۇل ئىم .
⑤ تىرمىزىيا -1399ھەدىسا كىت بۇل ئەدە .
⑥ ئەھمەد ئىننى ھەننەلا -911ھەدىسا -2جىلادا
-221بەت.

اا ھەلىرىھە
اا رلىق سا
اانىڭ با
تۇرمۇشا
تۇتىشىدۇ .دەرۋەقە ئ لالھق ئەچ ىاتقىت
ۋاقتىمىااز ھتساا بلىنىدىغ ئىناا دەت
ۋاقىتلىرىدا ئىىتىق رسىز ھ لادا ئۇنىاڭ
اىملىرىنى تىلغا ئا لىمىز« :سا ىم
ئىسا
(خ تىرجەملى بتغىشلىغۇچى ئ لالھنىاڭ
ئىزىااادۇر .شاااۇا ا تەشاااەھھۇدت

بىلااۈ بەردىاام (ىەنااى رەھىاام دە
ئ تىدىم  .كىمكى سىلە-رەھىام قىلسا ا
ئۇنىڭغ رەھىم قىلىمە ؛ كىمكى ساىلە-
رەھىمنى ئۈزۈ قوىس ا مەنمۇ ئۇنىڭدىت
(رەھمىتىمنى ئاۈزۈ ت شاالىمە »②.
چەكساااىز ھاااتكمەت ئىھىساااىنىڭ
ئىسىملىرىدىت بىارى بولغا رەھما

ئولتااۇرغىنىڭالردا ‹ئەتتەھىققاا تۇ›نااى

شۇنى كىرسىتى

بترىدۇكىا ئاىزىمىز ۋە

ئوقاااۇاالر‹ .ئەتتەھىققااا تۇ›نىاااڭ
ئ خىرىدىكى‹ :بىزگە ۋە ئ لالھنىڭ س لىھ
بەندىلىرىھە سا ىم بولساۇ › دېاھە
تىلەكنااى ئوقااۇغىنىڭالردا ئ ساام ۋە
زېمىندىكى با رلىق بەنادىلەرگە سا ىم
قىلغاا بولىسااىلەر .①»...دېاامەكا
ئىنس ھەر كۈنى ن ما زدا نەچاچە رەت

جەمئىقەتنىڭ ھەربىار ئەزاساى ئ لدىادىكى
مەجنۇرىقەتلىرىمىزدىمۇ ئىالھىاي بىار مەنە
ىوشۇرۇنغ .
از
اقەت ئ ا لال ت ئ ا ى بىا
دەرھەقىا
كۈتمىھە ج ىدا ۋە ئوىلىمىغ ۋاقىتتا
بىز بىلە بىللىادۇر .ھەقىقىاي كاىزىمىز
بىااالە ق راىااادىغ بولسااا قا ھەر
گۈزەللىكنىڭا ھەر ى خشاىلىقنىڭ ۋە ھەر
مۇكەممەللىكنىڭ ىتنىدا ئۇنىڭ ئىزلىرىنى
ئۇچرىتاا ىىمىز؛ دوساات ئىزدىسااەك
دوساااتىمىزا قىقىنچىلىاااق ئ لدىااادا
ىاااا ردەمچىمىز ئىكەنلىكىنااااى پەرق
ئتتەلەىمىز .ئۇنىڭ بىزگە كىرسەتكە بۇ
ئىلتىپاا تى ۋە سىىھۈسااىنى ج ۋابسااىز

«ئەتتەھىقق تۇ» ئا رقىلىق
ئوقۇىدىغ
بىر تەرەپتىت خ تىرجەملى بتغىشلىغۇچى
س ىم (ئ لال غ ا ىەنە بىار تەرەپاتىت
ب رلىق مەخلۇق تق س ىم بەرگە بولىدۇ.
كىشااىلى مۇن سااى ەتلىرىمىزنىڭ
چواقۇر ق تالملىرىدىمۇ ىەنە رەبنىمىزنىڭ
ئىزلىرىنى ئۇچرىت ىىمىز .ئا لال ت ئا ى
ئااۇرۇق-تۇغق ناادارچىلىق ۋە قاا -
قترىنداشلىق ھەقلىرىھە رىئ ىە قىلىشىمىز
كترەكلىكى ھەققىدە ىاول كىرساىتى ا
ئىزىنىڭ ب شق بىار ئىسامىغ ئىشا رەت
قىلى پەىغەمنىرىمىزنىڭ تىلى ئا رقىلىق
بىر قۇدسىي ھەدىستە مۇنداق دېاھە :
«مە رەھم ا مە رەھىمنى ى رىتىا
اىنى ئۇنىڭغا
ار پ رچىسا
امىمنىڭ بىا
ئىسا
① ئەھمەد ئىننى ھەننەلا -3929ھەدىسا -2جىلدا
-222بەت.

قوىۇش ھەقىقىي دوساتق قىلىنغا ئەچ
چااوچ تۇزكورلااۇق ۋە ناا نكورلۇق
بولم مدۇ؟ ئۇنداقت ئ لالھنىڭ ئىسىم ۋە
سۈپەتلىرى ب ى قىلىنغ تىرمىزىقدىكى
ھەدىسااكە بااۇ چۈشااەنچىمىز بىاالە
ق ىتىدىت ق را چىق ىلى:
 .2ئ لال  :ئۇ ب ردۇرا ئۇنىڭادىت
ب شق ئىال ىوقتۇر.
②
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ئەبى داۋۇدا -2292ھەدىسا كىت بۇز زاك ت.

 .23ئەلن رىئ :ھەر شەىئىنى نۇقس نساىز
ۋە بىر-بىرىھە ئۇىغۇ پەىدا قىلغۇچىدۇر.

 .1ئەررەھماا  :دۇنقاا دا ھەماامە
مەخلۇق تقاااا مەرھەمەت ۋە ئتھساااا
قىلغۇچىدۇر.

 .22ئەلمۇساااەۋۋىر :جىمىاااي
مەۋجۇداتقااا شاااەكىل ۋە ساااۈرەت
بەرگۈچىدۇر.

 .3ئەررەھىااقم :ئاا خىرەتتە پەقەت
اا
ااەپقەت ۋە ئتھسا
ااۇئمىنلەرغىال شا
ما
قىلغۇچىدۇر.

 .25ئەلغەففااا ر :گۇنااا ھالرنى

 .2ئەلمەلى  :جىمى مەۋجۇداتنىاڭ

ن ھ ىىتى كەچۈرۈم قىلغۇچىدۇر.

مۇتلەق پ دىش ھىدۇر.

 .22ئەلقەھھاااا ر :مااااۇتلەق
بوىسۇندۇرغۇچىدۇرا غ لىنتۇر.

 .5ئەلقۇددۇز :ھەممە نۇقس ندىت
ۋە كەمچىلىكلەردىت پ كتۇر.

 .23ئەل ەھھ  :بەدەلسىز ناتمەت
ئ ت قىلغۇچىدۇر.

 .2ئەسس ىم :تىنچلىق س ھىنىدۇرا
س ىمەتلى بتغىشالىغۇچى ۋە خا تىرجەم
قىلغۇچىدۇر.
 .3ئەلمۇئمىت :خ تىرجەملى

اق
اھە رىزىا
 .22ئەررەززاق :ھەممىا
بەرگۈچىدۇر.

ئ تا

 .29ئەلفەتتااا  :ھەرق ناااداق
توس لغۇىرنى ئ چقۇچىدۇر.

قىلغاااۇچىا ئ مااا نلىق بەرگاااۈچىا
قوغاادىغۇچى ۋە ئىماا نااۇرى ئ تاا
قىلغۇچىدۇر.

 .11ئەلئەلىقم :ىوشۇرۇ -ئ شك راا
ئىتمۈش-كەلھۈساى ھەمامە نەرساىنى
بىلى تۇرغۇچىدۇر.

 .2ئەلمااۇھەىمىت :ھەر شااەىئىنى
ن زارەت قىلى كىزەتكاۈچى ۋە ھەمامە
اۇق
الىرىدىت تولا
اڭ قىلمىشا
مەۋجۇداتنىا
خەۋەردار بولۇ تۇرغۇچىدۇر.

 .12ئەلق بىز :خ لىغىنىنىڭ رىزقىنى
اى
اڭ جتنىنا
ادۇر؛ ھەممىنىا
تا ر قىلغۇچىا
ئ لغۇچىدۇر.

 .9ئەلئەزىقز :ئىاززەت سا ھىنىا
ھەممىدىت غ لى ۋە تەاداشسىز زاتتۇر.

 .11ئەلن ساااىت :خ لىغىنىنىاااڭ
رىزقىنااى كەچ قىلغۇچىاادۇر؛ تەناالەرگە
روھالرنااااااى ىاااااا ىغۇچى ۋە
ھۇزۇرىندۇرغۇچىدۇر.

 .21ئەلجەبناا ر :بۈىۈكلااۈك ۋە
قۇدرەت ئىھىسىا خ لىغىنىنى قىلغاۇچى
ۋە قىلدۇرغۇچىدۇر.

 .13ئەلىاااا فىز :خ لىغاااا ننى
تىۋەنلىتى پەز قىلغۇچىدۇر.

 .22ئەلمااۇتەكەبنىر :ئۇلۇغلۇقتاا
تەادىشى ۋە ئوخشىشى ىوقتۇر.

 .12ئەررافىئ :خ لىغ ننى قەدىرلە

 .21ئەلىاا لىق :ىاا راتقۇچى ۋە
ىوقلۇقتىت پەىدا قىلغۇچىدۇر.

ىۇقىرى كىتۈرگۈچىدۇر.
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 .15ئەلماااۇئىزز :خااا لىغىنىنى
ىۈكسەلدۈرۈ ئەزىز قىلغۇچىدۇر.

 .32ئەلكەبىقااار :بۈىۈكلاااۈكتە
تەادىشى ىوقتۇر.

 .12ئەلمۇزىااال :خااا لىغىنىنى
تىۋەنلىتى خ ر قىلغۇچىدۇر.

 .39ئەلھەفىقاااز :مۇھااا پىزەت
قىلغۇچىدۇر.
 .21ئەلمۇقىقااات :ھەممىنىاااڭ

 .13ئەسسەمىقئ :ھەممىناى ئا اال

ئوزۇقىنى ى راتقۇچىدۇر.

تۇرغۇچىااادۇر؛ دۇئااا ىرنى ئىجااا بەت
قىلغۇچىدۇر.

 .22ئەلھەسااىق  :بەندىلىرىاادىت

 .12ئەلنەسىقر :ىوشۇرۇ -ئ شك را
ھەر شەىئىنى كىرۈ تۇرغۇچىدۇر.

ئەچ گۈزەل ۋە ئەچ تتز رەۋىشتە ھتس
ئ لغۇچىدۇر.

 .19ئەلھەكەم :ماۇتلەق ھىكاۈم
قىلغۇچىدۇرا ھتكمەت س ھىنىدۇر.

 .21ئەلجەلىقاال :ئۇلۇغلااۇق ۋە
بۈىۈكلۈك ئىھىسىدۇر.

ااۇكەممەل
اائەدل :ئەچ ما
 .31ئەلا

ۋە

 .23ئەلكەرىااقم :كەرەملىاا
ئىنئ م-ئتھس نى مول زاتتۇر.

ئاا دالەت ئىھىسااىدۇرا ئ دىللىقنىااڭ دەل
ئىزىدۇر؛ چتكىدىت ئ شاۇرۇۋەتمەىدىغ

 .22ئەررەقىق  :ھەر ئىشنى ۋە ھەر
ج نلىقنى ھەمىشە كىزەتكۈچى ۋە نا زارەت
قىلغۇچىدۇر.

زاتتۇر.
 .32ئەللەتىقاا  :كىىۈنھااۈچى ۋە
ئتھس قىلغۇچىدۇر.

 .25ئەلمۇجىقااا  :دۇئااا ىرنى
ئ الىغۇچى ۋە قوبۇل قىلغۇچىدۇر.

 .31ئەلىەبىقااار :ھەممىااادىت
خەۋەردار بولۇ تۇرغۇچىدۇر.

 .22ئەل اسىئ :رەھمىتاىا قاۇدرىتى

 .33ئەلھەلىقم :ج زاىشق ئ لدىرا
كەتمەىدىغ

ۋە ئىلمااى ھەممىنااى ئااىز ئىچىااھە
ئ لغۇچىدۇر.

ئتغىر-بتسىق زاتتۇر.

 .32ئەلئەزىااقم :ئەچ بۈىااۈك ۋە
ئەچ ك تت زاتتۇر.

 .23ئەلھەكىقم :ھاتكمەت بىالە
ئىش قىلغۇچىدۇر.

 .35ئەلغەفۇر :ن ھ ىىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر.

 .22ئەل ەدۇد :ى خشى كىرگاۈچى
ۋە ى خشى كىرۈلۈشكە ىىىق زاتتۇر.

 .32ئەششااەكۇر :ئاا ز ئەمەلااھە

 .29ئەلمەجىقاااد :مەرتى ىساااى

كىپلە

س ۋا

ئۈستۈ ۋە نتمىتى چەكسىز زاتتۇر.

بەرگۈچىدۇر.

 .51ئەلن ئىس :ئىلھەندىت كتاقىت
ق ىت تىرىلدۈرگۈچىدۇر.

 .33ئەلئەلىي :ھەممىدىت ئۈساتۈ
ۋە ئ لىي زاتتۇر.
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ك ئىن تنى ئىدارە قىلى

 .52ئەششەھىقد :ھەممىنى كىرۈ
ۋە بىلى تۇرغۇچىدۇر.

 .25ئەل اجىد :ئۇنىڭغ ھت
مەخپىي ئەمەستۇر.

 .51ئەلھەقااق :مەۋجۇتلااۇقى ۋە
ئىالھلىقااى ھەقا شااۇنداقال مااۇتلەق
ھەقىقىي زاتتۇر.
 .53ئەل ەكىقاال :ئىشااەنچلى

تۇرغۇچىدۇر.
نەرسە

 .22ئەلم جىد :شا نۇ-شاەۋكىتى
بۈىۈكتۇر.

ۋە

 .23ئەل اھىد :بىر ۋە ىتھ نىدۇر.

ھەممە نەرسىھە ھ مىي زاتتۇر.
 .52ئەلقەۋىاااي :قاااۇۋۋەت ۋە
قۇدرەت س ھىنىدۇر.

 .22ئەسسااەمەد :ھاات نەرسااىھە
موھتاا ج ئەمەسااتۇر .ھەماامە ئۇنىڭغاا
موھت جدۇر.

 .55ئەلمەتىقت :قۇۋۋىتى ھەممىھە
ىەتكۈچىدۇر.

 .29ئەلقاا دىر :كۈچلۈكتااۇر .ھەر
شەىئىھە ق دىردۇر.

 .52ئەلااا ەلىي :مۇئمىنالرنىاااڭ

 .31ئەلمااۇقتەدىر :مەخلۇقاا تلىرى
ئۈساااتىدىت خ لىغااا نچە تەساااەررۇ

دوستى ۋە ى ردەمچىسىدۇر.

قىلغۇچىدۇرا قۇدرەتلىكتۇر.

 .53ئەلھەمىقاااد :مەدھىاااقەگە
ىىىقتۇر.

اا لىغىنىنى
 .32ئەلمااۇقەددىم :خا
ئىلھىرى قىلغۇچىدۇر.

 .52ئەلمۇھسىي :مەۋجۇداتنى ئەچ
ئىنچىكە ئىھىلىھۈچىدۇر.

 .31ئەلمااۇئەخىىر :خاا لىغىنىنى

 .59ئەلمۇبااادىئ :تاااۇنجى ۋە

كتچىكتۈرگۈچىدۇر.

ئىرنەكسىز ى راتقۇچىدۇر.

 .33ئەلئەۋۋەل :مەۋجۇتلۇقىنىاڭ
ئىپتىداسى ىوقتۇر.

 .21ئەلمۇئىقد :ئىلھەندىت كتاقىت
ق ىت تىرىلدۈرگۈچىدۇر.

 .32ئەلئاا خىر :مەۋجۇتلۇقىنىااڭ
ئىنتىھ سى ىوقتۇر.

 .22ئەلمااۇھقىي :مەخلۇق تالرغاا
ھ ى تلىق ۋە ج ئ ت قىلغۇچىدۇر.

 .35ئەززاھىر :ب رلىقى ۋە بىرلىكى

 .21ئەلمۇمىقاات :ھەر ج نلىققاا

ئوچۇق-ئ شك رىدۇر.

ئىلۈمنى تتتىتقۇچىدۇر.

 .32ئەلن تىت :زاتى ۋە م ھىقىتىنى
ئەقىل ئىدراك قىلىشتىت مەخپىي زاتتۇر.

 .23ئەلھەىااي :ھەمىشااە تىرىاا
تۇرغۇچىدۇر.

 .33ئەل الىي :پۈتكۈل ك ئىنا تنى
ئىدارە قىلغۇچىدۇر.

 .22ئەلقەىقااۇم :ھەر شااەىئىنىڭ
مەۋجۇتلااۇقى ئۇنىڭغاا باا غلىقتۇر؛

 .32ئەلمۇتەئااا لىي :چەكساااىز
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شااەىئىنىڭ ئ لاادىنى توسااقۇچىدۇر؛
ى قتۇرمىغاا شااەىئىنىڭ ئ لدىاادا
مۇستەھكەم توسۇق بولغۇچىدۇر.

ىۈكسەك ۋە ئۈستۈندۇر.
 .39ئەلااانەرر :ى خشاااىلىقى ۋە
ئتھس نى چەكسىزدۇر.

 .92ئەززارر :ئاا زا -ئوقااۇبەت
ىەتكۈزگۈچىدۇر.

 .21ئەتااااااااتەۋۋا  :تەۋبە
قىلغ نالرنىااڭ تەۋبىسااىنى بەك قوبااۇل
قىلغۇچىدۇر.

اپەئەت
ادا-مەنا
 .91ئەننا فىئ :پ ىا
ىەتكۈزگۈچىدۇر.

 .22ئەلمااۇنتەقىم :گۇن ھكاا رىرنى
ج زالىغۇچى ۋە مەزلۇمالرنىاڭ ئىنتىقا مىنى
ئتلى بەرگۈچىدۇر.

 .93ئەننااااۇر :مەۋجااااۇداتنى
ىورۇتقۇچىدۇر؛ نۇرنىڭ مەننەسىدۇر.

 .21ئەلئەفااااۇۋ :ن ھاااا ىىتى
ئەپۇچ ناادۇرا گۇناا ھالرنى كەچااۈرۈم
قىلغۇچىدۇر.

 .92ئەلھاااا دى :ھىااااداىەت
قىلغۇچىدۇر.
 .95ئەلنەدىقاااائ :سااااەنئەتلى ا

 .23ئەررەئااااۇف :ن ھاااا ىىتى

اوقتىت ب ا ر
اىز ىا
اىز ۋە ئىرنەكسا
تەاداشسا
قىلغۇچىدۇر.

 .22مااااا لىكۇل مۇلااااا :
پ دىش ھلىقنىڭ ھەقىقىي س ھىنىدۇر.

 .92ئەلناا قىي :مەاھااۈ باا قىي
ق لغۇچىدۇر.

 .25زۇلجەىلاااى ۋەلئىكااارام:
ئەزىمەتلى ۋە كەرەملىكتۇر.

 .93ئەلاااا ارىس :باااا رلىق
مەۋجۇداتنىڭ ھەقىقىي س ھىنىدۇر.

 .22ئەلمۇقسىت :ئ دىال ھىكاۈم

 .92ئەررەشااىد :تااوغرا ىولغاا

كىىۈمچ ندۇر.

قىلغۇچىدۇر.

ىتتەكلىھۈچىدۇر.

 .23ئەلج مىئ :جۇغال تۈزگاۈچى
ۋە قىق مەت كۈنى ھتس ئتلىش ئۈچۈ
پۈتااۈ مەخلۇقاا تالرنى بىاار ىەرگە
توپلىغۇچىدۇر.

 .99ئەسسااااەبۇر :ن ھاااا ىىتى
سەۋرچ ندۇر.
①

ااادىت
اااي :ھەممىا
 .22ئەلغەنىا
بىھ جەتتۇر.

① (تاااۈركىقە دىنىاااي ئىشاااالر
ادىت تەىق رىنغ ا
اتىرلىقى تەرىپىا
مىنىسا
ىەتااتە توملااۇق «ھەدىساالەر بىاالە

 .29ئەلمۇغنىي :بىھ جەت قىلغۇچى
ۋە ب ى قىلغۇچىدۇر.

ئىسالم» نا ملىق ھەدىاس شەرھىساى
كىت بىنىڭ بىرىنچى تومىدىت

 .91ئەلمااا نىئ :خ لىمىغااا
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ئىچكى-ت شقى كۈچلەرنى پ ش قىلىاش
ۋە پ رچىال ىوقىتىش ئۈچۈ ا بەزىادە
شاااەىت ننىڭمۇ ئتساااىھە كەلمىاااھە
ئوىۇنالرنى ئوىن ىدۇ ۋە تۈرلۈك رەزىال
پىالنالرنى قۇرىدۇ .ئىستىىن رات كاۈچى
ھەر ق نداق ق تتىق كۈچلەردىت ئۈستۈ
تۇرىدۇ ۋە بەزى ق تتىق كۈچلەر بىتەرە
قىاللمىغ ئىشالرنى بىتەرە قىالىىادۇ.

ئىسااتىىن رات خەۋەر ۋە مەلۇماا ت
ئىھىاالەش دېااھە مەنىاادە بولااۇ ا
دۆلەتنى ئىچكى-ت شاقى خىرىساالردىت
قوغداىدىغ ئورگ ندۇر
ئىستىىن رات ئورگىنىنىاڭ ئا دەتتە
ئ شك رە ۋە ىۇشۇرۇ خىزمەت قىلىدىغ
نۇرغۇ ت رما قلىرى بولىادۇ .خىتا ى
ئىساااتىىن راتى MSSا ئىسااارائىلىقە

ئىسااتىىن رات ئوىااۇنلىرى كااىپىنچەا
ى خشى كىرۈلىدىغ نەرسىلەرنى ىەمچۈك
قىلىشا ھەقىاقەت تاونلىرىنى ساەرم ىە
قىلىش ۋە جەمئىقەتتىكى بەزى مىتىا ەر
ارا
الە ئىجا
اوللىنىش بىا
شەخسالەرنى قا
قىلىنىدۇ.

ئىسااتىىن راتى MOSSADا ئ مرېكاا
ئىسااااتىىن راتى CIAا رۇسااااىقە
ئىسااااتىىن راتى FSBا تااااۈركىقە
ئىستىىن راتى  MITدېھە ئىسىم بىلە
تۇنۇلغ ناادەكا خەلقئاا رادا ھەر دۆلەت
ئىستىىن راتلىرى قىساق رتىلغ ئا ىرىم
ئىسىملىرى بىلە تۇنۇلىدۇ.

شەرقىي تۈركىسات

قىلىنغ ناااادىت بتاااارىا خىتاااا ى
ئىشغ لىقەتچىلىرى شەرقىي تۈركىسات ندا

ئىستىىن رات ئورگا نلىرى دۆلەت
بىىەتەرلىكىھە تەھادىت دە

مۇساتەملىكە

ق رىغا
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ب رلىقىنى ئتقتى ا ئوت ىۈرەك ى شاالرنى
ئىزلىرىنىڭ تەشاكىالتىغ ئەزا بولۇشاق
قىزىقتۇرغ .

ھەرخىاال ئىسااتىىن رات ئوىااۇنلىرىنى
ئوىن ۋە تۈرلۈك تاوزاقالرنى قاۇرۇ
كەلااھە بولااۇ ا بااۇ ىەردە پەقەت
اقىت ئوىن لغ ا ۋە
ادىت كتا
-2991ىىلىا
ئوىلىنى اتقاا بەزى ئوىااۇنالر بىاالە
قىسااقىچە تونۇشااۇ ئااىتىمىز .ئااۇ
ئوىۇنالرنىڭ ماۇھىملىرىنى تىۋەنادىكى

خىت ى ئىستىىن راتى بۇ ئوىۇنلىرى
ئ رقىلىق نۇرغۇ تەشاكىالتالرنى پا ش
قىلىاا ا ئااۇىرنى پىالناادىت بااۇرۇ
ھەرىااكەت قىلىشااق مەجنااۇر قىلىاا ا

نۇقتىالرغ ىىغىنچ قالشق بولىدۇ:

نۇرغۇ ئوت ىۈرەك ى شاالرنى نا بۇت
قىلغ  .ب رىت ئىنقىالبىنى بۇنىڭغ مىس ل
قىلىشق بولىدۇ .ب رىت ئىنقىالبىنىڭ ب ش
قوم ندانى زەىادىت ىۈساۈ قىزىلساۇ
اىنىڭ با رىت
اتى ئا قتۇ ن ھىقىسا
ئوبالسا
ىتزىسىدىت بولۇ ا ئۇ -2929ىىلادىت
ئتتىناا رە باا رىت ىتزىسااىدا مەخپىااي

-2تەشكىالت قۇرۇش ئوىۇنى.
خىتاا ى ئىسااتىىن راتى -2991
ىىلىنىااڭ ئ لاادى-كەىنىاادەا شااەرقىي
تۈركىست ندا تەشكىالت قۇرۇش ئوىاۇنى
ئوىنىغاا  .ئااۇ ىىلااالردا شااەرقىي
تۈركىساات ننىڭ ھەرق ىسااى ج ىلىرىاادا

«شاااەرقىي تۈركىسااات ئىساااالم
اى قاۇرۇ ا پ ئا ل ئەزا
اى»نا
پ رتىقىسا
ادۇرۇ ا قاورال-ىا راغ
تەرەققىاي قىلا
تەىقاا رى ا تەشااكىالت ئەزالىرىنااى
اا ى
ااتكىت خىتا
ااىقلەندۈرگە  .لا
مەشا
اىزى قۇرغا ى لغا
اتىىن راتى ئا
ئىسا
تەشكىالتلىرى ۋە ج سۇسلىرى ئا رقىلىق
بۇ تەشكىالتنى ستزى قتلى ا زەىادىت

مىللىي ئاوىغىنىشا دىنىاي گاۈللىنىش
ھەرىكەتلىرىنىااڭ ىااۇقىرى پەللىااھە
كىتۈرۈلىشااىھە ئەگىشااى ا خىتاا ى
كوممۇنىساات ھىكااۈمىتىھە ق رشااى
ھەرىكەتلەر كىپەىھە بولاۇ ا خىتا ى
ئىستىىن راتى بۇ ھەرىكەتلەرناى پا ش
قىلىش ۋە تەشاكىللىھۈچىلىرىنى قولغا
چۈشۈرۈش ئۈچۈ ا ى لغا تەشاكىالت

ىۈسۈپنى پىالنادىت باۇرۇ ھەرىاكەت
قىلىشق مەجنۇر قىلغ  .شۇنىڭ بىالە ا
زەىدىت ىۈسۈ -2991ىىلى -2ئ ىنىڭ
-5كۈنى ىتزىلىق ھىكاۈمەتكە ھۇجاۇم
قىلىش جەرى نىداا نەق مەىدانادا ئاوق
تتھى شتھىت بولغ  .زەىدىت ىۈساۈ
ب شچىلىقىدىكى ب رىت ئىنقىالپچىلىرىنىاڭ
س نى تتىاى تولاۇق  511كىشاىھىمۇ

قۇرۇش ئوىۇنى ئوىن ا ئۇنى ېرستتىتالر
ۋە دىنىي بىلىام ىۇرتلىرىغا ئ ىھىادە
تەربىقلەنھە ج سۇسلىرىنى كىرگۈزگە .
ھەقىااقەت تونىغاا ئورۇن الغاا بااۇ
ج سۇسااالر كوممۇنىساات ھىكااۈمىتىھە
ق رشى قوراللىاق ھەرىاكەت قىلىشانىڭ
ۋاقتى ىتتى كەلھەنلىكىنىا ئىقتىس د ۋە
قورالالرنىڭ تەىق رلىنىا بولغا نلىقىنىا
ئۇىرنىڭ تەشكىالتىدا ب ىالرا گتنارالالر
ۋە ىۇقىرى دەرىجىلى ئەمەلدارىرنىڭمۇ

ىەتمىھە بولاۇ ا باۇىردىت زەىادىت
ىۈسۈ ا ئىسھ ق ھوشاۇرا ماۇھەممەد
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ئ س سلىق پىرىنسىپى قىلغ ا قوراللىاق
ھەرىكەتلەردىت ىىراق تۇرىدىغ ا ئىسالم
خىالپىتىنااى تىكلەشااكە ۋە خىااالپەت
س ىىسااى ئ سااتىدا مۇسااۇلم نالرنىڭ
سەپلىرىنى بىرلەشتۈرۈشكە چ قىرىادىغ
ئىسالمىي پ رتىقىدۇر.

تۇردىا مۇھەممەد تۇرساۇ ق تا رلىق
 213نەپىاارى ق رشااىلىق كىرسااىتىش
جتڭىدە خىت ى ئەساكەرلىرى تەرىپىادىت
شتھىت قىلىنغ ا  129كىشاى تۇتقاۇ
قىلىنغ  .خىت ى ھىكۈمىتىنىاڭ با رىت
ىتزىسااىدا ئتلىاا ب رغاا قوراللىااق
تىنچىتىش ھەرىكىتىادە پۈتاۈ با رىت

ھىزبۇتتەھرىرنىاااڭ سىق ساااىي

ىتزىسىدىكى خەلاقا مەىلاى ئىنقىالبقا

رەھنەرلىكاااى «خەلىپىلىااا » دە
ئ تىلىدىغ بولۇ ا ئۇنىڭغ ماۇئەىقە
ئەزالىرى تەرىپىادىت سا ىالنغ ئەمىار
رىق سااەتچىلى قىلىاادۇ .ئەمىرلىاا
مااۇددىتى بەلھىلەنمەىاادۇ .ئەمىرلىاا
خەلقئ رالىق بولۇ ا دۇنق نىڭ ھەرق ىسى
ج ىلىرىااادىكى بااا رلىق ئەزالىرىغااا

ق تن شق ى كى ق تن شمىغ بولۇشاىدىت
قەتئىقنەزەرا ھەتت بىھۇنا ئ ىا ل ۋە
ب لىالرمۇ ئوقق تۇتۇلغ ا ب رىت ىتزىسى
ۋە ب شق ىتزىالردىت بولۇ ا نەچچە مىڭ
كىشى تۇتقۇ قىلىنغ ①.
-1ھىزبااۇتتەھرىرنى ىەمچااۈك

قىلىادۇ .ھىزباۇتتەھرىرگە
ىتتەكچىلى
-2953ىىلىدىت -2933ىىلىغىچە قا زى
تەقىقىددىت نەبھا نىا -2933ىىلىادىت
–1113ىىلىغىچە ئ بادۇلقەدىم زۇلاۇما
-1113ىىلىدىت ھ زىرغىچە ئ ت ختلىال
ئەبۇ رىشتە ئەمىر بولغ .

قىلىش ئوىۇنى.
ھىزبااۇتتەھرىرنى -2912ىىلااى
ئىست ننولدا ئوسم نىقە ئىسالم خەلىپىلىكى
ىىمىرىلھەنااادىت كتقىنكاااى ئىساااالم
دۇنق سىنىڭ ئەھ الىغ ق تتىق ئتچىنغا
ق زى تەقىقىددىت نەبھ نى -2953ىىلاى
پەلەسااتىننىڭ قااۇددۇز شااەھىرىدە
قۇرغ  .ھىزبۇتتەھرىر ئاىز ب ى ن تىغا

ھىزبۇتتەھرىر قۇرۇلغ ندىت بتارى
بىاار قاا نچە ب سااقۇچالرنى ب شااتىت

كااىرەا پەىغەماانەر ئەلەىھىسساا ىمنىڭ
مەدىنە مۇنەۋۋەرەگە ھىجرەت قىلىشاتىت
ۋە ئۇ ىەردە ئىسالم دۆلىتاى قۇرۇشاتىت
ئىلھىرىكى مەكاكە دەۋرىادىكى ئىاش
ئىزلىرىنااى ئااىزىھە ئااىرنەك قىلىاا ا
سىق سىي ۋە پىكىرىي پ ئا لىقەت ئتلىا
بترىشاانى ئااىز غ ىىسااىھە ىتتىشاانىڭ
①

كەچااۈرگە  .ھىزبااۇتتەھرىر قاا زى
تەقىقىددىت نەبھ نى ۋە ئۇنىڭ پىكارىھە
ق ىىل بولۇ ا ئۇنىڭغ ى ردەم بترىشاكە
ۋەدە بەرگە بىر تۈركۈم شەخسالەرنىڭ
تىرىشچ نلىقى نەتىجىساىدەا پەلەساتىت
غەربى قىرغ ق راىونىدا ئ شاك رە ئاتال
قىلىنى ا نۇرغۇ خەلقنىاڭ قوللىشاىغ
ئترىشكە بولۇ ا مەشھۇر ئەزالىرىنىاڭ

مەننە ئەركىت ئ سىق رادىئوسى.
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بىرى بولغ ئەھمەد دائاۇر ئىساىملى
كىشىنى -2955ىىلاى غەرباى قىرغا ق

ات
ادا ئتلى ا بترىلغ ا پ رىمتنا
راىونىا
س ىلىمىھە ق تن شاتۇرۇ ا پا رىمتنتتىت
ئااۇرۇ ئىھىلەشااتە غەلىاانە قىلغاا .
شۇنىڭدىت كتقىت ھىزبۇتتەھرىر بەزىادە
ئ شااك رەا بەزىاادە ىۇشااۇرۇ ھ لاادا
پ ئاا لىقەتلىرىنى داۋامالشااتۇرۇ ا بىاار
ق نچە ئەرە ۋە چەت دۆلەتالەر بىالە

اھە خىت ا ى
امەت بىلا
اەتنى غەنىا
پۇرسا
اااڭ
اااتىىن راتى ھىزبۇتتەھرىرنىا
ئىسا
تەشاا ىق ت ۋاراقچىلىرىنىااڭ شااەرقىي
تۈركىسااات ندا كەچ ت رقىلىشاااىغ ۋە
ئەزالىرىنىڭ كوپىقىشىھە مەلاۇم ۋاقىات
اا ى
ااۈنكى خىتا
اا  .چا
ااىز ىۇمغا
كا
ئىستىىن راتى ئوت ىۈرەك ى شالرنى قولغ

اقۇچلىرىنى
اورنىتىش ب سا
اى ەت ئا
م ۇن س ا

چۈشۈرۈشااااتە ھىزبۇتتەھرىرنىااااڭ

ب شتىت كەچۈرگە .

كىاۈلدىكىاادەك ىەمچااۈك بولۇشااق
ى راىاادىغ نلىقىنى ى خشااى بىلااھە .
نەتىجىدە نۇرغۇ ئىلىم ىرا زىق لىالر ۋە
ئىقتىدارلىق ى شالر بۇ ىەمچۈك ئ رقىلىق
ئىلغ قق ئىلىنغ .

ھىزبۇتتەھرىر لىا ا ا ساۇدا ا
اىغ بەزى
اىرغ ئوخشا
ت اۇنىس ۋە مىسا
ئەرە دۆلەتلىاارى بىاالە رەساامىي
مۇن سى ەت ئورنىتىشت بىر قەدەر غەلىانە
قىلىاا ا بااۇ دۆلەتاالەردە ئ شااك رە

ھىزبۇتتەھرىر شەرقىي تۈركىست ندا

پ ئ لىقەتلەرنى ئتلى ب رغا بولساىمۇا
لتكىت كتقىنكى ۋاقىاتالردا ھەر ق ىساى
دۆلەت رەئىسلىرىنىا ىەرلىا قا نۇ -
نىزامالرنى ئەمەلدىت ق لدۇرۇ ا ئورنىغا
ئىسالم خەلىپىلىكىنىا ئىسالم ق نۇنلىرىنى
دەسسىتىشااكە چاا قىرىق قىلغاا دە
ئەىىپلىنىاا ا بەزى دۆلەتاالەر ئۇنىااڭ
كتڭىقىشىنى ق تتىق چەكلە ا ئەزالىرىنى

ھەر س ھەدە كىزگە كىرۈنھە ئتتىن رلىق
ۋە ئىقتىدارلىق شەخسلەرنى ئەزا قىلىشق
ئ ىھىدە ئەھمىقەت بەرگە ا ئا دەتتىكى
ئ دەملەرنى ئەزالىقق قوباۇل قىلمىغا .
ئەجەپلىنەرلىكاااىا ئىھتىق تچااا نلىقتىت
سىق ساااىي ساااىھنەت ۋە سىق ساااىي
پ ئاااا لىقەتلەردىت ق چىاااادىغ نالرمۇ
اۇ قتلى ا ا
اۇتتەھرىرگە ئەزا بولا
ھىزبا

تۇتقۇ قىلى

تۈرمىلەرگە ت شلىغ ①.

-1121ىىلىنىااڭ ئ خىرىغ ا كەلھەناادەا
خىت ى دائىرلىارى تەرىپىادىت تۇتاۇ
كتتىلھە .

ھىزبااۇتتەھرىر -1121ىىلىاادىت
ب شااال ىەنە ق ىتىاادىت ج نلىنىاا ا
ھىندۇنىزىقەا م ىىسىق غ ئوخش ش بەزى
ئىسالم ئەللىرىادەا ئوتتاۇرا ئ ساىق داا
بولۇپمۇ ئىزبتكىست ندا كەچ ت رقىلىشاق
ب شاالىغ  .شااەرقىي تۈركىساات نغىمۇ
ئىزبتكىست ئ رقىلىق كىرگە بولاۇ ا
①

مەننە :ھىر ئتنسىكلوپىدىقە.

-3شەرقىي تۈركىسات

ئىساالم

پ رتىقىسىنى ىەمچۇك قىلىش ئوىۇنى.
شااەرقىي تۈركىساات ئىسااالم
پ رتىقىسااىنى -2929ىىلااى زەىاادىت
ىۈسۈ شەرقىي تۈركىسات ندا قۇرغا ا
ھەسااە مەخسااۇم -2992ىىلىنىااڭ
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كىرگە شەرقىي تۈركىسات ندىكى بەزى
ى شالر قا تتىق ھ ى ج نغا چاىمھە ۋە
پۈتۈ ئۈمىدىنى شاەرقىي تۈركىسات
ئىسالم پ رتىسىھە ب غلىغ .

ئ خىرىدا ئ فغ نىست ندا ق ىتا ىتڭىلىغا
ى كى ق ىت قۇرغ  .شەرقىي تۈركىسات
ئىسالم پ رتىقىسى ب ى ن تلىرىداا شاەرقىي
تۈركىست ننى خىت ى ئىشغ لىقىتىدىت ئ زات
قىلى ا ئىسالم شەرىئىتى ىۇرگۈزۈلىدىغ
مۇسااتەقىل دۆلەت قۇرۇشاانى غاا ىە
اە
قىلغ ا نلىقىنى ب ى ا قىلغ ا  .ھەسا

ئەپسۇسااكىا دەساالەپتە بااۇ
ۋىاادىوىرنى ت رق تقاا نالرنى ۋاقىتلىااق
قوىۇ بەرگە خىت ى دائىرلىرى كتاقىت

مەخساااۇم ئ فغ نىسااات ندا شاااەرقىي

ۋىدىقوىرنى ت رق تق ۋە كاىرگەنلەرنى
ئۇزۇ مۇددەتلى ۋە مۇددەتسىز ق م ق
ج زالىرىغ ھىكۈم قىلغا ۋە شاەرقىي
تۈركىست ئىسالم پ رتىقىسىنى خەلقئ رادا
تتررورلۇق تەشكىالتى بىلە تۇنۇلغا
ئ لق ئىدە ىەنى ب زا تەشكىالتىغ ب غال ا
ئۇنى تتررورلاۇق تەشاكىالتلىرى قا را

تۈركىست ندىت ھىجرەت قىلىا چىققا
بىر تۈركۈم ى شالرنى تاوپال ا ھەرباى
مەشااىقلەندۈرگە بولااۇ ا شااەرقىي
تۈركىساات ئىسااالم پ رتىقىسااىنىڭ
تەشاا ىق ت بىلااۈمى بەزى مەشااىق
كىرۈنۈشاالىرىنى ۋىاادىوىرغ ئتلىاا
ت رق تق  .شەرقىي تۈركىسات ئىساالم

تىزىملىكىھە كىرگۈزۈش ئۈچۈ دۇنق غا
مۇراجىئەت قىلغ  .شەرقىي تۈركىسات
ئىسالم پ رتىقىسى ب ى ن تلىرىداا شاەرقىي
تۈركىساات ندا ئتلىاا بترىلغاا بەزى
پااا رتىلىتىش ۋە ھۇجاااۇم قىلىاااش
ھەرىكەتلىرىنىااڭ مەساائۇللىقىنى ئااىز
ئۈستىھە ئ لغ .

ات ۋە
اەرقىي تۈركىسا
اىنىڭ شا
پ رتىقىسا
جەتئەللەردىكااااى پ ئاااا لىقەتلىرىنى
ئىنچىكىلى بىلە كىزۈتۈ تۇرۇۋاتق
خىت ى ئىساتىىن راتى باۇ ۋىادىوىرنى
شەرقىي تۈركىست ندىكى ى لغ تەشكىالت
قۇرۇش ۋە ھىزباۇتتەھرىرنى ىەمچاۈك
اوت
اھە ئا
اش ئوىۇنلىرىغ ا كەلمىا
قىلىا

-2ھىجرەت ئوىۇنى.

ىااۈرەك دىناادار ى شااالرنى ئىلغ ققاا
چۈشۈرۈشنىڭ ىەنە بىر ى خشى ىەمچۈكى
بىلىاا ا بااۇ ۋىاادىقوىرنىڭ شااەرقىي
تۈركىست ندا تتىىمۇ كاى ت رقىلىشاىغ
كىز ىۇمغ ا ھەتت پۇرساەت ى رىتىا
الىرىنىڭ
ادىقوىردا قترىنداشا
بەرگە  .ۋىا
ئۈستىھە شەرقىي تۈركىسات ننىڭ كاىك
باا ىراقلىرى ئتسااىلغ تاا نكىالرنى

ھىجاارەت ئىماا نىنىا دىنىنااى
قوغداشا ئ لالھنىڭ ساىزىنى ئۈساتۈ
قىلىش ۋە ئ لالھنىڭ دىنىنى ىەتكاۈزۈش
ئۈچااۈ كىناادى

قتنااى تۈكااۈلھە

سااىىۈملۈك ۋەتىنىاادىت ئاا ىرىلىش
دېمەكتاااۇر .ھىجااارەت كاااىپلىھە
پەىغەماانەرلەر ۋە ئاا خىرقى پەىغەماانەر

ھەىاادەۋاتق ۋە قوللىرىاادا ھەرخىاال
كىرۈنۈشلەرنى
قورالالرنى كىتۈرۈۋالغ

مۇھەممەد ئەلەىھىسس ىم م اغ

ئۇلاۇغ

ىول بولۇ ا ئۇنىاڭ ئىساالمدا ئاورنى
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ن ھ ىىتى چاوچا مەرتى ىساى ن ھا ىىتى

اي پ ئ ا لىقەتلەرنىمۇا
دىنىا

ادىغ
قىالىىا

ىۇقىرىدۇر .قۇرئ

كەرىمادە ھىجارەت

ھەتت پەرزلەرنىمۇ ئ دا قىلم ى تاۇرۇ ا

توغرىسىدا نۇرغۇ

ئ ىەتلەر ب را ھەدىس

ھىجرەت قىلىمە

دېق الىدۇ ى كى دىنىي

شەرىپلەردىمۇ ھىجرەت توغرىسىدا كاى

جەھەتتىت سىقىلى

ق لغ نلىقتىت ئەمەزا

ھەدىسلەر ئۇچراىدۇ .ئىلىم ىر ق ىساىنىر

ادىت
اق س اەۋەبلەر تۈپەىلىا
اى ب شا
بەلكا

مەلۇم بىر ىۇرتت ئىز دىنىاي

ق لس ا

مۇسۇلم

چەتئەلھە چىقى

پ ئ لىقىتىنى ئوچۇق-ئ شاك راا ئا زادە
ب رالم ىدىغ

ئتلى

كەتكۈسى كتلى

ھىجرەت قىلىمە

بولس ا ب شق ئەركىت

دە

مۇھ جىر مۇسۇلم

ئىزىنى جەاھى ار
قىلى

كىرسەتكۈسى

ى شااىق ىىدىغ ا دىنىااي پ ئاا لىقىتىنى

كتلى

ئوچااۇق-ئ شااك راا ئاا زادە ئتلىاا

ىەنىال قىلغۇلۇقىنى قىلىشاىدۇ .دېامەكا

ب راىىدىغ
ۋاجى ا

دە

ج ىغا ھىجارەت قىلىشاى

ھ زىر تۇرۇۋاتق

اۇىر
اتكىت ئا
ق رىغ ا  .لا

ھىجرەتنىڭ ۋاجى

بولۇشاى ئۈچاۈ ا

ھىجرەتكە ئ تلىنىشتىت باۇرۇ

ق لىدۇ .چەتئەلھە چىقق ندىت كتقىت
ج ىدا دىنىي جەھەتتىت

سااىقىلى

ھىجاارەت قىلىااش ۋاجىاا

بولىدىغ

دەرىجىاھە ىەتتىماۇ؟ ىا كى

نىقەتناى

ئەۋزەل دەرىجىدىمۇ؟ شاۇنداق بولادى

توغرىالشا ھىجارەت ئاورنىنى ئتنىاق

دې اھە تەقاادىردەا قەىەرگە ھىجاارەت

بەلھىاالەشا ھىجاارەت قىلغۇچىالرنىااڭ

قىلىش كتارەك؟ باۇ ماۇھىم مەساىلە.

ىولاادىكى ۋە شااۇ ئورۇنغاا ىتتىاا

ئوغرىدىت قتچى

ب رغ ناادىت كتقىنكااى بىىەتەرلىكىنااى

ئىش بولس پۇش ىم ننى ئا لغىلى ق چا
ت پ لم ىدىغ

نەزەرگە ئتلىشا بۇ ھىجرەتتىت كىمنىاڭ
پ ىدا ئ لىدىغ نلىقىنىڭ ھتس بىنى كىرۈش

ئ ىەتا

ھەدىسااالەرنى ن زىااال بولغااا

ئ ىەت ۋە ھەدىسالەردىت ىەكاۈنلىھە .

سااىزلەنھە زاماا

پەىغەماانەر ئەلەىھىسساا ىم كتقىنكااى

ۋە

ۋە م كاا نلىرىنى

ئتتىن رغ ئ لم ستىنال ھەر ئا دەم ئاىزى

ۋاقىتالردا بەزى س ھ بىلىرىنى ئاىزلىرى

خ لىغ نچە تەپسىر قىلغ نداا ئا قى ىتىنى

تااۇپراقالرنى ت شااال ا

ارەت قىلىا
انىھە ھىجا
مەدىا

گە »...

ھىجرەت ھەققىدە كەلھە

ق ت رلىق بەزى شاەرتلەرنىڭ با رلىقىنى

تۇرۇۋاتقاا

ق راقچىغ ىولۇقق ندەك

تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز چوچ خ تا لىقالر ۋە

اتىت
كتلىشا

چوچ زىق نالر كتلى

تۇسق .

چىق تتى .بۇناداق

ن زۇك مەسىلىلەردە مىلالەت ئىچىادىكى
ااڭ
ئىىالساامە ىتتااۈك ئىلىم ىرنىا

دوكتۇر ئ بادۇلئەزىز رەھمەتاۇلال
اىدە مۇنااداق
اور سەھىپىسا
اڭ تا
ئىزىنىا

سىزلىرىھە قۇىق ساتلىش ۋە قىمامەت

ى زىدۇ« :بەزىلەر ئىز دىق رلىرىدا تۇرۇ

بتااارىش ئىنتااا ىىت زۆرۈر ئىااادى.
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ئەپسۇسكىا بۇ ھەقاتە بىلەرمەنلەرنىاڭ

ئوىاااۇنى ئىكەنلىكىناااى تتىىماااۇ

كىپلىكىاادىت خەلقىمىااز قاا ىمۇقتى ۋە

كۈچلەندۈرىدۇ.

ئااورنىنى تولاادۇرغىلى بولم ىاادىغ

دېمەكا باۇ قتتىمقاى ھىجارەت

زىقاا نالرنى تاا رتتى .ئاا لال ىىراقنااى

خىت ى ئىساتىىن راتىنىڭ ئىلھىارى بىار

كاااىرۈش ئىقتىااادارىنى بەرگە بەزى
ئىىالسمە

قتتىم قورغ ز چىھرىساىنى ئتچىا ىتىش

ئىلىما ىر ئەىناى ۋاقىتتا ا

ۋەتەننى ت شال

ئوىۇنىدىت كتقىنكى ئ ج ىى

پ سپورتساىز ھىجارەت

بىلە

قىلىشنىڭ ئ قى ىتىدىت ئ گ ھالندۇرغ نداا

بترىلى

ق رىغ

پ سىقالرنىڭ سىزلىرىنى

كااىچمەنلىرىھە ئااورۇ ھ زىرلىاادىا

پ ساىقالرنى دارغا

ارەك» دە
اىش كتا
ئتسا

اۇرنى
ادىت ئا رتۇق ئۇىغا
ىىھىارمە مىڭا

ج ا ر س ا لغ

ھىجرەت قىلدۇرۇ ا نەچچە ىىل نۇپۇز

نوچىالرنىڭ ئەمدىلىكتە ئاۈنى ئىچىاھە
كىرىاا

تىزگىنلەشتە ىتتەلمىھە

كەتتااى ۋە مەساائۇلىقەتتىت

ھىجرەتكە چ قىرى

ۋە ۋىدىقولىرىنى ئۈچۈرۈ

نەتىجىھە ىەتتى.

ھىجاارەت ىتتەكچىلىرىنااى ئ ىھىاادە

قورقق نلىقتىتا ئىز ئىساىملىرى بىالە
ى زغ

ئوت ىۈرەك ى شالردىت ئاوق-

دۇرا چىقىم قىلم ستىت قۇتۇلدىا خىتا ى

ئتتىن رغااا ئااا لغىلى بولم ىااادۇ»ا
«ھىجرەتتىت توسق

ئ رقىلىق خىت ى

كوممۇنتست ھىكۈمىتىھە تەھادىت دە

ۋە «راھەت-پااا راغەتكە

كەتكە

ئوىۇنى بولۇ ا خىتا ى

ئىستىىن راتى بۇ ئوىۇ

ئۇىرغ تەرە -تەرەپتىت تەھادىتلەرنى
ى غااادۇرغ

ئوىنىغ

ما ھىرلىق

تەربىااقلە

ىا زمىلىرىنى

ىىتىشااتۈرۈ ا ھىجاارەت

قىلغااۇچىالرنىا توغرىسااى ھىجاارەت

ئۈلھۈردى.

قىلدۇرۇلغ نالرنى ئىست ننۇلدا ئىلىما ىر

خىت ى دائىرىلىرىنىڭ پ سپورتساىز

ۋە تەشااكىالت رەھنەرلىاارى بىاالە

نەچااچە مىااڭ ئ دەمنىااڭ شااەرقىي

ئۇچراشااتۇرۇ

قوىم سااتىتا ئااۇدۇل

كتتىشىنى بىلامەز

دائىشق تۇتاۇ

بترىا ا ئۇىغاۇرىرنى

تۈركىست ندىت چىقى

بولۇۋېلىشىا ئ دەم ق چ قچىلىرىنىڭ بەزى
ئاااۇرۇق-تۇغقااا

خەلقئ راغ تتررورچى قىلى
مەلۇم دەرىجىدە غەلىنە قىلغ

ۋە دوسااات-

اپ تلىرىا
ال-ئىسا
اڭ دەلىا
بۇرادىرلىرىنىا

ئوىۇنى.

قىلااااادۇرۇلغ نالرنىڭ ھىجااااارەت

دائىااش «تنظ ب الدولةوببسلديةببى سل ب ل

سەرگۈزەشتىلىرى ق ت رلىقالر بۇ قتتىمقاى

دوعباد لةدواب ل» ىەنى «ئىراقا ش م ئىسالم

ھىجرەتنىااڭ خىتاا ى ئىسااتىىن راتىنىڭ
م ھىرلىق بىلە

بولدى.

-5دائشاانى ىەمچااۈك قىلىااش

مۇھ جىرىرنىااڭا توغرىسااى ھىجاارەت

ئوىنىغ

كىرسىتىشاتە

دۆلىتى تەشكىالتى» دېاھە

ئىساتىىن رات

ئەرەپاچە

جۈملىنىااڭ قىسق رتىلمىسااى بولااۇ ا
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ئەنھىلىزچەا  ISISتۈرۈكچەا DAESا
 ISIDدە

شىم لى شەرقى نىجارىقەا پ كىسات
ئ فغ نىساات

ئ تىلىدۇ .دائىش ئەسالىدە

ئىراقتىكااى ئەلق ئىاادە ىەنااى باا زا
تەشااكىالتىدىت ئ ىرىلىاا
اال
ادىت ب شا
-1113ىىلىا

چىققاا ا

بەزى مەننەلەر دائىاش ئەزالىارى

ئىراقتا ھەر

س نىنىڭ  31111ئەتراپىدا ئىكەنلىكىنى
ئوتتۇرىغ قوىغ ا ئەمم سۈرىقە ئىنس

كەلااھە ج ماا ئەت

ھەقلىرىنى كۈزىتىش ئاورگىنى -1122

بولااۇ ا -1123ىىلااى -2ئ پرىاالا

ىىلىا ئۇىرنىڭ س نىنىڭ  51111دىات

«ئىااراق ۋە شاا م ئىسااالم دۆلىتااى»

ئ شىدىغ نلىقىنى ئىلھىرى سۈرگە .

قۇرۇلغ نلىقىنىا ئەبۇ بەكرى بەغدادىنىڭ

اتالردا ئىجتىما ئىي
اى ۋاقىا
كتقىنكا

دۆلەتنىااااڭ ئەمىاااارى بولااااۇ
تەىىنلەنھەنلىكىنى رەسمىي ئتال

ئۇچۇر ۋاساىتىلىرىدا دائىشانىڭ كا لال

قىلغ .

كتسىشا تىمۈر قەپەسكە سۇى

دائىااش -1122ىىلااى -19ئىقۇنااداا
خەلىپىلى

قۇرۇلغ نلىقىنىا «ئىاراق ۋە

ش م ئىسالم دۆلىتى» دېھە

ئىساىمنىڭ

«ئسااالم دۆلىتااى» دېااھە ئىسااىمغ

ۋىدىئولىرى كەچ ت رق لغا

ۋە خەلاق

ئىچىدە دائىشنىڭ «ئ زغۇ

پىارقىلەر»ا

«خ ۋارىجالر» دېھەندەك ھەرخىل ى م

«ئەمىرۇلمۇئمىنىت» ىا كى «خەلىاپە»

ن ملىرى چىقىشق ب شلىغ .

ئ ت ش ىزىملىقىنى ئاتال قىلىا ا

ااا
ااانى ئىنسا
د ت دائىشا

اۇ
اۇلم نلىرىنى ئەبا
اۈ دۇنقا مۇسا
پۈتا

ھەقلىرىنى دەپسەندە قىلىش ۋە ئاۇرۇش

بەكاارى بەغاادادىغ بەىاائەت قىلىشااق

جىناا ىىتى ساا دىر قىلىااش بىاالە

چ قىرغ  .لتكىت دۇنق ج ما ئەتچىلىكى

ئەىىنلىھە  .خەلقئ را كەچۈرۈم تەشكىالتى

بۇنى رەت قىلغا  .دائىاش ئەزالىارى

دائىشنى ئىراقنىاڭ شاىم لىدا ت رىىتا

مۇج ھىاادلىرىنىڭ

مىسلى كىرۈلمىھە

پىكرىھە ئەگەشكە ا ئىسالم خىالپىتىناى

ئىرقىي قىرغىنچىلىق

قىلىش جىن ىىتى بىلە ئەىىنلىھە .

ۋە شااەرىئەتنى تەتنىقالشاانى ئەساالىھە
كەلتۈرۈشنى غ ىە قىلغ

كىىدۈرۈشااكە ئوخشااىغ

ۋەھشااى

رادىكاااا لالر»ا «تەكپىاااارچىلەر»ا

ئەبااااۇ بەكاااارى ب غاااادادىنى

ئااىزلىرىنى سااەلە

ئوتتا

«ك لال كتسەر جا لالتالر»ا «رەھىمساىز

اقىت
ادىت كتا
اق رتىلغ نلىقىنىا بۇنىڭا
قىسا

دە

ق تاا رلىق دۆلەتاالەرگە

ت رق لغ .

خىاال ئىسااىمالر ئ سااتىدا قوراللىااق
ھەرىااكەت قىلىاا

ۋە

بەزى تەھلىلچىااالەر دائىشااانى

ج ما ئەت دە

ئ مترىكاا ئىسااتىىن راتى  CIAنىااڭ

تونۇشااتۇرىدۇ .دائىشاانىڭ ئەزالىاارى

الەر ى ا لغۇز
اەا ىەنە بەزىا
اۇنى دېسا
ئوىا

ئىراقا سۈرىقەا جەنۇبى ىەمە ا لت ىقەا
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ئ مترىكاا ئىسااتىىن راتىنىڭال ئەمەزا

خىتاا ى ئىسااتىن راتى دائىشاانى

بەلكى خەلقئ رادىكى بىار قا نچە دۆلەت

ىەمچۈك قىلىش ئوىۇنىدا ب شاق دۆلەت

ئىساااتىىن راتلىرىنىڭ ئوىاااۇنى دە

ئىسااتىىن راتلىرىغ ق رىغ نااداا تتىىمااۇ

ق رىغ  .چاۈنكى كاىپلىھە دۆلەتالەر

كى

پۇقرالىرى ئ رىسىدىكى بەزى ى شاالرنى

شەرقىي تۈركىست ننى ت شاال

دۆلەت بىىەتەرلىكىااھە تەھاادىت دە

كەلمەز ىول»غ كەتكەنلەرنىڭ ئورنىغا

ق را ا ئۇىردىت قۇتۇلاۇش ئۈچاۈ ا

ئىچكىااارى ئاااىلكىلەردىت خىتااا ى

ئۇىرنى «ب رس كەلمەز ىول» دائىشق
قتتىلىشااق قىزىقتۇرغاا
ى رىتى

نەپكە ئترىشكە  .بىار تەرەپاتىت

كااىچمەنلىرىنى ىااىتكە

«ب رسا

ئەكىلىاا

ۋە شاا رائىت

ئورۇنالشتۇرساا ا ىەنە بىاار تەرەپااتىت

بەرگە  .ئۇىرنىاڭ ق رىشاىچەا

خەلقىناى دۇنق غا

شەرقىي تۈركىسات

بۇنداق قىلغ ناداا دۆلەتاكە تەھادىت
بولغ ا

رادىك ل ۋە تتررورچاى خەلاق قىلىا

اراقال
اۈچلەردىت بىا
اقۇ كا
ئ شا

كىرسىتى ا خەلقنى پۈتۈنلەى ىاۇقىتىش

قۇتۇلغىلى ۋە شۇ دۆلەتتىكى ئىساالمىي

ھەرىكىتىنى تىزلەتكە  .ىتقىنادا 1111

ج م ئەتلەرنى خەلقئا رالىق تتررورلۇققا

ئەتراپىدىكى شەرقىي تۇركىست نلىق ئ ى ل

ىوقا تقىلى باوىتتى .م نا باۇ

ب لىالرنىڭ كۇردىرغ ئەسىرگە

ب غال

ۋە كىچى

چۈشااۈش مەسىلىسااىدىمۇا خىتاا ى

اھە خىت ا ى
امەت بىلا
اەتنى غەنىا
پۇرسا
ئىسااتىىن راتىمۇ دەرھاا ل ھەرىكەتااكە
ئىتۈ ا شەرقىي تۇركىست

ئىستىىن راتى ئ ج ىى

ى شالىرىنى

قىلغ  .ئاۇىرنى قۇتقاۇزۇش ىاولىنى

بۇ «ب رس كەلمەز» ىولغ قىزىقتۇرۇش
ۋە ش رائىت ى رىتى
ب شلىغ  .بۇ ئوىۇ

(مىاادى ىردا ئااتال قىلىاا

بتارىش ئوىاۇنىنى
نۇرغۇ

ئەركىت دۇنق غا بولغا

پۇرسەتپەرەسالى
تااۇرۇ

م امىغاا نالرنى خىتاا ى ئىسااتىىن راتى
رەھىمسىز ۋە قولىدىت ئىش كەلمەىدىغ

ى شالرنىڭ

ى رىم ز قىلى

تەلپۈنۈشاىنى

كىرسىتىشاكەا ىاولىنى

تتىىمۇ ئ شاۇرۇۋەتكە ا ئ فغ نىسات ا

م اغاا نالرنى بولساا ا تتررورچىالرغاا

جىھا د

ھتسداشاالىق قىلغاا نلىق قاا لپىقىنى

جەناانەتكە كىاارىش ئاا رزۇ-

كەىدۈرۈ ا خەلقئا را تتارروچىالر قا را

ئ رم نلىرى ئاۇىرنى تتازرەك تۇتاۇش

اكە ئورۇنغ ا .
ازىملىكىھە كىرگۈزۈشا
تىا

قىلى ا شەرقىي تۈركىست ندىت ئ ىرىلىشق

بەزىاالەر بىلىاا -بىلاامەى خىتاا ى

قىزىقتۇرغ  .نەتىجىدەا نەچچە مىڭلىغ

ئىستىىن راتىنىڭ دېپىغ ئۇسۇل ئوىن ا

ى شالر بۇ ئوىۇننىاڭ قۇربا نى بولاۇ

بۇ مەسىلىدىمۇ مەسئۇلىقەتنى ئىلىم ىرغ

كەتكە .

ۋە بەزى تەشكىالتالرغ ئ رتى ا ئۇىرنى

ئىراق ى كى ساۈرىقەگە بترىا
قىلىاا
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ئتتىن رسىزىشتۇرۇشاااق ئورۇنغااا .

اداىەت نۇرىغ ا چىقىرىاادىغ
ۋە ھىا

ۋاھاااا لەنكى ئىلىماااا ىر ۋە بەزى

توغرا ىولغ ب شالىدىغ نالردۇر.

تەشااكىالتالر دەسااالپتىال خەلقنااى بااۇ

ئىىالسمە ئىلىم ىر ق ناداق
تونۇلىدۇ؟

«ب رس كەلمەز ىول»نىڭ ئ قى ىتىادىت
ار
اتىت ئتغىا
ادۇرۇ ا ھەر تەرەپا
ئ گ ھالنا

ئىىالسمە

بەدەللەرنى تىلىھەنىدى.

ب شااقىالردىت پەرقلەناادۈرۈ

ئتتىن رسىزىشتۇرۇش ئوىۇنى.

ئەلەىھىسساا ىمدىت مىااراز ئ لغاا
بىلىملىرى بىلە خىت

ئىىالساامە ئىلىماا ىر ئاا لال

ئۈستىدە مۇساتەھكەم تاۇرۇش بىالە

بىلھەنلىرىھە قولىدىت كتلىشچەا تا قىتى

تونۇلىدۇ .ئىننى قەىقىم رەھىمەھاۇلال

ىەتكۈچە ئەمەل قىلىادىغ ا داۋاملىاق

مۇنداق دەىدۇ« :ئىىالسامە

ھتكمەت بىلە ئىش قىلىدىغ نالردۇر.
تئى

پ س تالر دېڭىز دولقۇنلىرىدەك ىۈزلەنھە

ئىشاالردا

تەقدىردىمۇا ئۇىرنىاڭ ئىشەنچىساىنى

خەلقنىڭ ىىلەنچۈكى قىلغ نالردۇر .

ىوقىت لم ىدۇ .چاۈنكى ئاۇىر ئىلىمادە

ئىىالسااااامە ئىلىمااااا ىر

ىتتىشكەنلەر بولۇ ا شاەك-شاۈبھە ۋە

پەىغەمنەرلەرنىڭ ئىلمىي مىراسلىرى بىلە

پىتاانە-پ ساا ت ئىغاا اگەرچىلىكلىرى

اى
اۇ ا خەلقنا
پۇختا ىتتىشاكەنلەر بولا

ئۇىرنى تەۋرىتەلمەىدۇ②»

اڭ دۇنق ا -
اق ئ ا لال ت ئ ىنىا
داۋاملىا

ئىىالساامە ئىلىماا ىر ى خشااى

ئ زابلىرىدىت ئ گ ھالندۇرۇ

كىشىلەرنىڭا ىتتاۈك ئىلىم ىرنىاڭ ۋە

تۇرىدىغ نالردۇر.

ئۇساات زلىرىنىڭ گااۇۋاھلىقى بىاالە

ئىىالساامە ئىلىم ا ىر م ا ىمەت

تونۇلىدۇ.

قىلغۇچىالرنىڭ ما ىمەتلىرىھە پىساەنت

اىا
امە ئىلىما ىر دەۋىتا
ئىىالسا

قىلم ستىتا قىقا مەتكە قەدەر ھەقىاقەت

تىرىشااچ نلىقى ۋە تەقاا الىقى بىاالە

ئۈستىدە مۇستەھكەم تاۇرۇ ا خەلقناى

تونۇلىدۇ .ئ لال

ج ھ لەت ق رااغۇلۇقىدىت ئىلىم-مەرىپەت
①

تيح م الَ مِ (. 313/3

ىتتاۈك

ئىلىم ىرغ شەك-شۈبھىلەر ۋە پىتانە-

①

ئ خىرەتلى

قىلىادۇ .ئاۇىر

پىتنە-پ س ت زام نلىرىادىمۇ ھەقىاقەت

ت ئ ىنىڭ شەرىئىتىنى پۇخت بىلىادىغ ا

ئىلىمدە ۋە دۇنق -ئ خىرەتلى

تۇرىاادۇا

ئااااۇىر خەلقىااااھە پەىغەماااانەر

ئىىالسمە ئىلىم ىر كىملەر؟

ئىىالسمە

ئىلىما ىر ئىلىملىارى

بىاالە تونۇلىاادۇا ئىلىاام ئااۇىرنى

-2ئىىالسااامە ئىلىمااا ىرنى

ئىلىم ىر ئ لال

ۋە

②
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ت ئ ى مۇنداق دەىدۇ:

مفت ح دار السع دة (. 221/2

«ئ لالھنىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ئ لالھتىت

كااى ا ن ا تىقلىرى ئ ا ز بىاار زام ناادا

پەقەت ئىلىماا ىرى قورقىاادۇا ئاا لال

ى ش ۋاتىسىلەر .ئەمم ساىلەردىت كتاقىت

ھەقىقەتە

ن تىقلىرى كى ا ئىلىم لىرى ئ ز زام نالر

غ لىنتۇرا (بەندىلىرى ئىچىدە

③

كتلىدۇ »

تەۋبە قىلغاااا نالرنى مەغپىاااارەت
قىلغۇچىدۇر①»
ئىىالسمە

شااۇنىڭدەكا ئىلىماا ىر بىاالە
قۇىق

زىق لىقالر ۋە مۇتەپەككۇرىرنىڭ پەرقىنى

ئىلىم ىر بىلە

مااوللىلىرىا مەدداھااالرا ۋائىاازىر ۋە

بىلىشااااامۇ زۆرۈر .زىقااااا لىي ۋە

ن تىقالرنىڭ پەرقىنى ئا ىرىش ن ھا ىىتى

مۇتەپەككۇرىرنىڭ مىللەتكە ىەتكاۈزگە

ادە
امە ئىلىم ا ىر بەزىا
زۆرۈر .ئىىالسا

پ ىدىلىرى كى ا خەلقنىاڭ قەلنىادىكى

ىا كى ئا ز

بولسىمۇا لاتكىت

اىزلىقەلمەىدىغ
اى سا
ى خشا

ئورنى ىوقىرى بولغ

ادە
اق ئىچىا
اىزلەىدىغ ا ئەمما خەلا
سا

ئااۇىر ىەنىااال ىتتااۈك ئىىالساامە

ئىلىماا ىردىت تىلااى راۋا ا سااىزلەش

ئىلىم ىرنىااڭ ئااورنىنى ب ساا لم ىدۇ.

اى
اىلەر بولۇشا
اوقىرى كىشا
م ھ ا رىتى ىا

ئۇىرنىڭ شەرىئەت ئىشلىرىدا ئىلىم ىرغ

مۇمكىت .قۇىق موللىلىرىا مەدداھاالرا

مۇراجىئەت قىلىشاى ۋە ئاۇىر بىالە

ۋائىزىر ۋە نا تىقالر بەزى قىممەتلىا

ھەمك رلىشىشى زۆرۈر بولىدۇ④.

مەلۇم تالرنى ى دلى الغ

بولسىمۇا لتكىت

ئىىالساااامە ئىلىم ىرنىااااڭ

تتھىدىت ئىلمىي ئ س سى بولمىغا نلىقتىت

سىزلىرىھە قۇىق ساتلىش ۋە قىمامەت

مەسىلىلەرنى شەرىئەت پىرىنسىپى بوىىچە

بترىش مىللەتنىڭ دۇنقا -ئ خىرەتلىا

ھەل قىلىشتىت ئا جىز كتلىادۇ .ئەمما

بەخااات-سااا ئ دىتىنىڭ ك پااا لىتى

ئىىالسااامە ئىلىمااا ىر شاااەرىئەت

بولغىنىدەكا ئۇىرنى كىزگە ئىلم سلىقا

ئىلىملىرىنااى سىسااتتمىلىق ئوقااۇ

سىزلىرىھە قىممەت بەرمەسلى

ىتتىشاااكەنلەر بولاااۇ ا ئااا ىەت-

كىرۈش شۇ مىللەتنىاڭ بەختساىزلىكىھە

ھەدىسلەرنىا ۋەقەلىكلەرنىا شەرىئەتنىڭ

ۋە ھ ىكىتىھە ىتتەرلىكتۇر.

مەقسەت ۋە غ ىىلىرىنى توغرا چۈشاىنىش
ق بىلىقىتىھە ئىھە بولغ

ھەدىس شەرىپلەردە ئىلىم ىرنىاڭ

پتش اىردۇر②.

اڭ ۋارىساالىرى بولااۇ ا
پەىغەمنەرلەرنىا

ئىننااى مەساائۇد رەزىقەلالھااۇ

ئ لال

ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېھەنلىكى رىا اىەت

①
②

ت ئ ى ى خشىلىق ئىرادە قىلغا ا

پەىغەماانەرلەردىت ق لسااىال ئەچ ئەۋزەل

قىلىنىدۇ« :ساىلەر ھا زىر ئىلىما لىرى
سۈرە ف تىر -12ئ ىەت.
قواع فَ الأع ل العلم ن ،ص.33

ۋە ى م

كىشااىلەر ئىكەنلىكىنااى ۋە ئۇىرنىااڭ
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③ ال خ ِِّ ،أ ا اهدا الميمد ،ص343
④ و ب ن العلَ َب ن ع و ال م )63/2

مەرتى ىسااىنىڭ ىااۇقىرىلىقىنى ب ىاا
قىلىدىغ

ھەدىسلەر كى

خ ت ىشم ىدىغ

ئۇچراىدۇ.

ئۇىرنىااڭ نۇرغااۇ خ ت لىقلىرىنىااڭ
بولۇشااىا ئەمماا ئااۇىر ھەدىااس

بۈگۈنكىدەك پىتنە-پ س ت ى مرا

قۇدىسىقدا« :ئ دەم ب للىرىنىڭ ھەممىسى

كەتكە ا ھەممە ئا دەم بىلەرمەنلىكناى
دەۋا قىلى اتقاا
ئىىالسمە

خ ت ىشااقۇچىدۇرا خ ت ىشااقۇچىالرنىڭ

دەۋرىاادە ھەقىقىااي

ئىلىم ىرغ بولغ

ى خشىسااى تااىۋبە قىلغااۇچىالردۇر»

ئتھتىقا ج

دېقلھەندەكا خ ت لىقلىرىغ تىۋبە قىلغ

اداق ۋاقىتتا
ادۇا بۇنا
اۇ كۈچىقىا
تتىىما

بولۇشى مۇمكىت .ئۇىر كتچە-كۈنادۈز

پىتنىىورىرغااا ئەمەزا ئىىالسااامە

مىللەتنىڭ دۇنق -ئ خىرەتلىا

ئىلىم ىرغ مۇراجىئەت قىلىشا ئۇىرنىڭ

ئىلىم-مەرىاپەت ۋە ھىاداىەت نۇرىغا

بترىش تتىىماۇ زۆرۈر بولىادۇ .ئەمما

چىقىرىش ىولىادا قولىادىت كتلىشاىچە

مىڭ ئەپسۇسكىا مىللەتنى بىر پۈتاۈ

تىرىشچ نلىق كىرسىتىدۇ .ئ مم بۇنىڭغ

ك ردىت چىقىرشانىڭ ۋە مىللەتناى تىاز
ئىستىىن راتى ئىىالسامە

چىدىمىغ

خىت ى

ئىلىما ىرنى

اادىغ
ااۇچىنى كىرىا
ئا

اا دا
بەزى نا

ئەخماا قالرنى ئىىالساامە ئىلىم ىرغاا

مەلۇم دەرىجىادە مەقساىتىھە ىەتاكە

ق رشاااى كۈشاااكۈرۈتى اتىدۇ .بەزى

بولدى.

چىدىم ز ھەسەتىورىر بىلى -بىلامەى

ئىلىم ىر پاو ئتتىا

خىت ى ئىستىىن راتىنىڭ دېپىغا ئۇساۇل

مىللەتنىااڭ جتنااى ۋە متلااى بىاالە

ئوىن ۋاتىدۇ .ۋەھا لەنكىا ئىىالسامە

ئوىنىشىشاانى راۋا كىرمەىاادۇا قىلغاا

ىتتااااۈك ئىلىماااا ىر دەۋانااااى

ئىشاالىرىنىڭ ھەممىسااىنى ئوتتۇرىغاا

ھەرىكەتلەندۈرگۈچى ئ س سالىق كاۈئ

اادا
ااڭ دەرگ ھىا
اا ا ئ لالھنىا
چىقىرىا

بولۇ ا ئۇىرنىڭ قىممىتىنى ۋە رولىناى

ئەمەللىرىنىااڭ كااۈلھە ئ ىلىنىشااىنىا

تونۇش ۋە ئۇىرغ ئىز رولىناى جا رى

شااۇنىڭدەك خىتاا ى ئىسااتىىن راتىنى
تتىىمااۇ سەگەكلەشااتۈرۈ

خىت ى دائىرىلىارى با رلىق

ئىمك نىقەتلىرىنى ئىشق ستلى ا بۇرنىنىڭ

ئتتىن رسىزىشتۇرۇش ئوىاۇنى ئوىنا ا

ئىىالسمە

غەمىناى

ىەىدۇا مىللەتنى ج ھ لەت زۇلمەتلىرىدىت

سىزلىرىھە قاۇىق ساتلىشا قىمامەت

ىوقىتىشنىڭ ئتپىنى ى خشى بىلھە

پەرىشتە ئەمەزا بەلكى

قىلدۇرۇش پۇرسىتى بترىش زۇلۇمادىت

قوىۇشاانى

قۇتۇلااۇشا غەلىاانە ۋە ئۈسااتۈنلۈككە

خ لىم ىدۇا بەلكاى ئاۇىر ھەرق ناداق

ئترىشىشاانىڭ مااۇھىم سااەۋەبلىرىدىت

ئىشت شەرت-ش رئىتنى ئتتىن رغ ئ لىادۇ

ئىدى.

ۋە ھتكمەت بىلە ئىش قىلىدۇ.

-3تەشاااااااااااكىالتالرنى

ئىىالسااااامە ئىلىمااااا ىر
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سا ئ دەتكە ئترىشاىدۇ .ئىىالسامە

ئتتىن رسىزىشتۇرۇش ئوىۇنى.

رەھنەرلىاا

تەشاااااكىالت مىللەتناااااى

قىلىدىغ

مۇستەملىكىچىلىكتىتا خ ر-زەبۇنلۇقتىت
قۇتۇلدۇرىدىغ
ق لق

ۋە خ ر-زەبۇنلاۇق ئىسكەنجىساىدىت

بولۇ ا ئۇ ئىىالسمە رەھنەرلى

ئەبەدىااي قۇتۇىلم ىاادۇ .مىللەتنااى

ق تلىمى بىلە كۈچىقىدۇ .ئىىالسامە
رەھنەرلەر ئەتراپىغ زى

ئىشغ لىقەتتىت قۇتۇلدۇرىادىغ

ۋە

ارى
اغ لىقەتچىلەر ت ا رىىتىت بتا
ئىشا

مۇستەملىكىچىلەرگە مەاھۈ قۇل بولاۇ

تەشكىالت قۇرغ نالرغ ئەچ ئتغىار جا زا

ى ش ىدۇ.

بترى

مۇسااتەملىكىچى كااۈچلەرگە ئەچ
ى ماااا

ئىااااش

نەزىرىدە ئەچ ئتغىر جىن ىەت تەشاكىالت

اڭ
اۇم ئ لالھنىا
الەت چوقا
قىاللىغا مىلا
ى ردىمىھە ئترىشىدۇا چوقۇم دۈشمەنلىرى
ئۈستىدىت غەلىنە قىلىدۇ .بۇ ھەقىقەتناى
ى خشى چۈشەنھە خىت ى ئىساتىىن راتى
ىىلالردىت بترى مىللەتكە خىزمەت قىلى
كتلى اتقااااا تەشاااااكىالتالرنى
ئتتىن رسىزىشتۇرۇش ئوىۇنى ئوىنىم قت .
ئۇزۇ مەزگىال ئىشاغ لىقەت ئ ساتىدا

قۇرۇش جىن ىىتىدۇر .شاۇنىڭ ئۈچاۈ ا
اداق
اتەملىكىچىلەر ھەرق نا
ت رىىت ا مۇسا
جىناااا ىەتچىلەرنى كەچۈرسااااىمۇا
تەشااكىالتچىالرنى كەچااۈرگە ئەمەز.
ئۇىرنىاااڭ نەزىرىااادە تەشاااكىالت
قۇرغۇچىالرنىڭ ج زاسى ئىلۇمدۇر.
ئىىالسمە
ىتتەكچىلىاا

قىلىاادىغ

كەلھە .

ااكىالت
ااكىالتالرنى ۋە تەشا
تەشا
رەھنەرلىرىنااى ماا ددىي ۋە مەنىاا ى
ات قوللىق لىغا ۋە ھىما ىە
جەھەتلەردىا

تەشكىالتچىلىقتۇر ۋە مۇساتەملىكىچىنىڭ

رەھنەرلىا

ماۇھىم

كۈئ تەشكىالت كۈچىادۇر .شۇاالشاق

ى خشااى تەشااكىللەنمىھە مىلاالەت

كىرۈلىاااادىغ

تەشكىالتتىت مەھرۇم مىللەت

ج نسىز تەنھە ئوخش ش بولۇ ا زۇلاۇم

ۋە ھتما ىە قىلىادىغ

ئۇىۇشمىغ

قاا تلىمى ىتتەكچىلىاا

قا تلىمى

ى شىغ مىللەتنىڭ پىسىىكىسى بۇزۇلس
كترەكا بۇنداق مىللەت  31ىىل ئىلىام
ئوقۇغاا ئىلىماا دىت  21-5ئاا ىەتا
ھەدىس ى دىلى ېلى ا  31مىناۇت گە
س تق مەدداھناى ئەۋزەل كىرىادىغ ا
 11ىىاال مىللەتااكە خىاازمەت قىلغاا
تەشااكىالتچىدىت  11مىنااۇت ۋاقىاارا

تەشااكىالتنىڭ

بولم سلىقى مىللەتكە ئ لالھنىڭ ى ردىمى
كاتلىشا غەلىانە ۋە ئۈساتۈنلۈككە
ئترىشىش ىولىدىكى ئەچ چوچ توس لغۇ
ھتس بلىنىدۇ.
تەشاكىالت مىللەتنىاڭ جتناى
بولۇ ا ئۇ سا غالم بولسا ا مىلالەت

شۇئ ر توۋلىغا
بىلىدىغ بولۇ

دۇنق -ئ خىرەتتە ى خشاىلىقق ا بەخات-
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پ ئا لىقەتچىنى چاوچ
ق لىادىكە  .شاۇنىڭ

مىللەت ئىىتىالپلىشىشا باىلىنىش
اۈئ-
بىالە ئ جىزلىشاى كتتىادۇا كا
قاۇۋۋىتى ۋە دۈشامەنلىرى ئ لدىادىكى
ھەى ىتى كتتى ق لىدۇ .مىللەت ئىن ق-
ئىتتىپاا قلىقا بىرلىاا ۋە ھەمكاا رلىق
بىلە كۈچلىنىدۇ .ئ لال ت ئ ى قۇرئا
كەرىمدە مۇنداق دەىادۇ« :ئىىاتىال

بىلە ا بۇنداق مىللەتنى ئىشغ لىقەتچىلەر
ئ س نال ئ لادا كتتىادىكە  .كتقىنكاى
ىىلالردا مىللەتكە پ ىلىدىق ىتڭىلىقالرناى
ى راتق بەزى پ ئ لىقەتچىلەر ئوتتۇرىغا
چىقىااا ا مىللەتناااى بىرمەزگىااال
ئۈمىتلەندۈرگە بولسىمۇا ئەپسۇساكىا
بۇ ىەككە پ ئ لىقەتچىلەر ئىاش ب شاال
ئىككىنچى ھەپتىساىھە با را-ب رما ىالا

قىلىشم االرا بولمىس ا (دۈشمە

ئىزىنىڭ قۇدرىتى دائىرىساىدە ئاۇزۇ
ىىلالردىت بترى مىللەتكە خىزمەت قىلى
كتلى اتق ا تەشااكىالتالرنى ئۇچااۇق-
ئ شك رە ى كى گە ئەگىتىش ئا رقىلىق
ق رىالشااق ا ھەرخىاال ھ قاا رەتلەرنى
ى غدۇرۇشااق ب شااال ى ا كى شااۇنىڭغ
سااەۋە بولااۇ ا خەلقىمىزنااى بەكااال

ئۇچرىشىشااتىت قورقااۇ ق لىسااىلەرا
كۈئ-قۇۋۋىتىڭالر كتتى ق لىدۇ①» .بۇ
ھەقتە پەىغەمنەر ئەلەىھىسسا ىم بىازگە
ن ھاا ىىتى قىممەتلىاا نەسااىھەتلەرنى
تەقدىم قىلغا  .ئەجادادىرمۇ بىازگە
ھتكمەتلىااا دەرسااالەرنى مىاااراز
ق لدۇرغ  .ھتكمەتلەر توپلىمىاداا بىار

ئۈمىتساااىزلەندۈرمەكتە .پۇرساااەتنى
غەنىمەت بىلھە خىت ى ئىستىىن راتىنىڭ
غااا لچىلىرى ئىجتىمااا ئىي ئۈچاااۈر
ۋاسىتىلىرىدا ھەرخىل پىتنە-ئىغا اىرنى
ت رقىتى ا ئۇزۇ مەزگىللىا خىازمەت
تەجرىنىسااىھە ئىااھە بىاار قىسااىم
تەشكىالتالرنى خەلققە ى م كىرساىتىش

اۇللىرىنى ىىغى ا ا
اىز ئوغا
اڭ ئا
بوۋاىنىا
ھەربىرىھە بىر ت لدىت شى ىقنى بترىا ا
ھەركىشى ئىزىنىڭ قولىادىكى شاى ىقنى
ساااۇندۇرۇ ب قساااۇ دېھەنااادەا
اا ل
اادىكى تا
ااڭ قوللىرىا
ئوغۇللىرىنىا
شاااى ىقالرنى ئ سااا نال ساااۇندۇرۇ
ت شلىغ نلىقىا ئ ندىت بىرق نچە شاى ىقنى

ۋە خەلق ئ لدىادا ئتتىن رساىزىندۇرۇش
ئوىۇنلىرىنى ئوىن ا خەلق ئ ممىساىنى
اىلەر
ق ىمۇقتۇرم قتا  .بەزى سا ددا كىشا
بىلىاااا -بىلمەسااااتىت خىتاااا ى
ئىستىىن راتىنىڭ دېپىغ ئۇسۇل ئوىن ا
بااۇ تەشااكىالتالرنىڭ ۋە تەشااكىالت
رەھنەرلىرىنىااڭ كەىنىاادىت ئىسااەك
سىزلەرنى ت رقىتىا ا خەلقاقە ئاۇىرنى

بىرلەشتۈرۈ ا ئەمدى بۇنى سۇندۇرۇ
بتقىڭالر دېھەنادەا ئۇىرنىاڭ شاۇنچە
كۈچەپماااۇا بىرلەشاااتۈرۈلھە باااۇ
شى ىقالرنى سۇندۇرالمىغ نلىقىا شاۇنىڭ
بىاالە بوۋاىنىااڭ ئوغۇللىرىغاا  :ئااى
ئوغۇللىرىم) ئىىتىال ۋە بىلىنىشلەردىت
س قلىنى ا ئىن ق-ئىتتىپ قلىقا بىرلىا
ۋە ھەمكاا رلىق ئىچىاادە ى شىساا االر

ىم

كىرسىتىشكە ئورۇنم قت .

بىالە

سااىلەرنى ھااتچكىم سااۇندۇرالم ىدۇ.

-2ك لال سوقۇشتۇرۇش ئوىۇنى.

①
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سۈرە ئەنف ل -22ئ ىەت.

اۈئ
اۈكتەا كا
اش ئىملا
اىا ئىا
بىلىڭالركا
بىاارلىكتەا دە نەسااىھەت قىلغاا نلىقى
ب ىااا قىلىنىااادۇ .ئىىاااتىال ۋە
بىلىنىشاالەردىت ساا قلىنى ا ئىناا ق-
ئىتتىپ قلىقق ا ا بىرلى ا ۋە ھەمك رلىقق ا
ئەھمىقەت بەرگە ئەجادادىر ت رىىتا
ئىززەت ۋە شاەرە بىالە ى شاىغ .

سوقۇشتۇرۇش ئوىۇنى ئوىن ا خەلقنىڭ
ئااا خىرقى ئۈمىااادىنىمۇ كتسىشاااكە
ئورۇنم قت  .ھەممىدىت ى ما باولغىنى
شۇكىا خىت ى ئىستىىن راتى تەشكىالتالر
ئ رىسىدا ك لال سوقۇشاتۇرۇش ئوىاۇنى
ئوىن ا خەلقنى ھتچق نداق تەشاكىالتق
ئىشەنمەز ھ لەتكە كەلتۈرمەكتە .خىت ى

ئەپسۇسكىا ئۇزۇندىت بتارى شاەرقىي

ئىستىىن راتى بۇنىڭادىت دەل  12ىىال

تۈركىست تۇپراقلىرىغا كاىز تىكىا
اەرقىي
ارى شا
اھە خىت ا ى دائىرىلىا
كەلا
تۈركىساات خەلقااى ئ رىسااىدا كاا لال
سوقۇشتۇرۇش ئوىۇنى ئوىن ش ئ رقىلىقا
ئۇىرنىڭ ئ رىسىدا ئىىتىال ۋە بىلىنىش
ئاااۇرۇقلىرىنى چتچىااا ا ئىنااا ق-
ئىتتىپ قلىقا بىرلىا ۋە ھەمكا رلىقىنى

ئىلھىرى بەزى تەشكىالتالر ئ رىسىدا ك لال
اا ا
ااۇنى ئوىنا
ااتۇرۇش ئوىا
سوقۇشا
ھتچق نداق بىار تەشاكىالتنى مىللەتاكە
پ ىدىلىق ئىش قىلدۇرمىغ ننىڭ سىرتىداا
ھەر تەشكىالتنىڭ رەھنەرلىرى ئىچىدىمۇ
ئتغىر زىددىقەت ۋە بىلھىنچىلى پەىادا
قىلى ا ھەتت بىار-بىارىھە قوراللىاق

بۇزۇ ا ئۇىرنىڭ ئاۇزۇ ىىلاالر دەۋر
سۈرگە مۇستەقىل دۆلىتىنى ئ غادۇرۇ
ت شلىغ  .شاۇنىڭدىت بتارىا خىتا ى
دائىرىلىاارى ئىسااتىىن راتىنى تتىىمااۇ
تەرەققى قىلدۇرۇ ا شەرقىي تۈركىسات
خەلقى ئ رىساىدا كا لال سوقۇشاتۇرۇش
ئوىااۇنىنى داۋامالشااتۇرۇ كەلمەكااتە.

ھۇجۇم قىلدۇرۇ ا نەچچە ئونلىغ ئوت
ىۈرەك ئ ۋانھراتالرنىاڭ جتنىغا زامىات
بولغ ۋە تەشكىالتالرنى ئىز ئىچىادىت
ۋەىرا قىلغ بولس ا بۈگۈنمۇ قوراللىق
ھەرىكەت قىلىدىغ تەشكىالتالر بولسۇ
ى كى سىق ساىي پ ئا لىقەت قىلىادىغ
ت شكىالتالر بولسۇ ا ئۇىرنىڭ ئ رىسىدا

خىت ا ى ئىسااتىىن راتى بىاار تەرەپااتىت
ئىزىنىڭ غ لچىلىرى ئ رقىلىقا شاەرقىي
تۈركىساات خەلقااى ئ رىسااىدا كاا لال
سوقۇشتۇرۇش ئوىۇنى ئوىن ا خەلقناى
ارىھە
ار-بىا
اق ا ھەتت ا بىا
ق ىمۇقتۇرۇشا
ئىشااەنمەز قىلى ېتىشااكە ئورۇنااۇ
كتلى اتق بولس ا ىەنە بىار تەرەپاتىت
ئىلىم ىر بىلە زىقا لىالرا ھەتتا بىار

ك لال سوقۇشتۇرۇش ئوىاۇنى ئوىنا ا
تەشااااكىالتالرنىڭ خىزمەتلىاااارىھە
توسقۇنلۇق قىلم قت ۋە مىللەتكە ئورنىنى
تولدۇرغىلى بولم ىدىغ ئتغىر زىق نالرنى
ئتلى كەلمەكتە.
-داۋامى كتلەركى س ندا ...

ئىلىم بىلە ىەنە بىر ئىلىم ا بىر زىق لى
بىلە ىەنە بىر زىق لى ئ رىسىدىمۇ كا لال
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بولۇشى كترەكلىكىنى بىلمەىدۇ .شاۇنىڭ
اااۇلم ا مە
اااۈ «مە مۇسا
ئۈچا
اۇئمىت» دە دەۋا قىلى ا قوىااۇ ا
ما
نەپسى خ ھىشاى باوىىچە ى شا ىدىغ
ااىدا
ااۇلم نالر ئ ممىسا
اا ال مۇسا
ئەھا
ئومۇملىشى كەتتى.

بىاااز مۇساااۇلم نالر ئاااۇزۇ
ئەسىرلەردىت بترى ئىسالمىي جەمئىقەتاتە
مۇساااۇلم ئ ئىلىااادە تۇغۇلاااۇ
ئىسااكەنلىكىمىز ئۈچااۈ مۇسااۇلم
بولۇ ى ش كتلى اتىمىز .باۇ ئا لال
ت ئ ىنىااڭ چااوچ نتمىتااى .ئەكسااىچە
بولغ ندا بەلكى كاىپلىرىمىز ئىساالمنى
تونىم ىا كا پىرىر ق ت رىادىت بولاۇ

ھ زىرقى مۇسۇلم نالرنىڭ ھ ى تىغا
ق راىدىغ بولس قا كىرىمىزكى :بەزىلەر

كتتىشىمىز مۇمكىت ئىادى .لاتكىت باۇ
نتمەت بىزگە ئىم ننىڭ ئەسلى مەنىسىنىڭ
نتمە ئىكەنلىكىناى ۋە مۇساۇلم نلىقنىڭ
نتمە ئىكەنلىكىناى بىلىشاتىت بىھا جەت
قىلى قوىدى .خۇددى كىشى ئىز ئ نا
تىلىنىااڭ گرامم تىكاا ق ئىاادىلىرىنى

ىىلدا ئىككى ھتقىات نا مىزى ئوقاۇ
قوىغ نلىقنى مۇسۇلم نلىق ھتسا پالىدۇ.
بەزىلەر ھەپتىدە بىر قتتىم جۈمە نا مىزى
ئوقۇ قوىۇش بىلە كۇپا ىە قىلىادۇ.
بەزىلەر كۈندە بىر ۋاقىت ن م ز ئوقۇىدۇ.
بەزىاالەر ىىلاادا بىاار ئاا ى رامىزناادا

بىلمىھەندەكا مۇساۇلم نالرمۇ ئتتىقا د

مۇسۇلم

بولىدۇ .بەزىلەر كۈندە بەش

قىلى كەلھە دىنىنىڭ نتمىلەرنى تەلە
قىلىدىغ نلىقىنىا مۇساۇلم ننىڭ ق ناداق

ۋاقىت ن م ز ئوقۇسىمۇ تۇرمۇشىدا ئىسالم
ئەخالقىنى كىرگىلى بولم ىادۇ .ئاىزىنى
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بەك دىندار كىرسىتىدىغ ى كى دىنادار
ى ش شاانى خ ىىاادىغ نالرمۇا دىننااى
رەسۇلۇلالھنىڭ ئىگەتكىنىادەك ئەمەزا
ئىز خ ھىشاى ۋە خا راكتىرى باوىىچە
ى ش ىدۇ .قۇرئ ۋە ھەدىسنى ئىزىنىاڭ
خ ھىشىغ ئۇىغۇ كتلىادىغ شاەكىلدە
الە
اەۋە بىا
اۇ سا
اەرھىلەىدۇ .مۇشا
شا

ئ لال ت ئ ىنىڭ بىرلىا ۋە ب رلىقىغا ا
ھتچق نااداق شااترىكىنىڭ ىوقلىقىغاا
ئىشىنىش دە ئىگىتى كەلمەكتە .ئەگەر
ئىم مۇشاۇنداق ئ سا بىار ئىاش
اڭ
ادىا مەككىنىا
ادىغ بولس ا ئىا
بولىا
مۇشرىكلىرى ھەممىسى ئىما ئتقتىا
قۇتۇىتتى ۋە پەىغەمنەر ئەلەىھىسسا ىم

مۇسااۇلم نالر ئوتتۇرىسااىدا ئوخشاا ش

بىلە

ئولتۇرم ىتتى .چاۈنكى

ادانغ
اىر -ئا دەتلەر مەىا
بولمىغا ئا
كەلھە  .ھەممىسى قۇرئ ۋە ھەدىاس
بىلە م اىمە دەىدۇا لتكىت بىرىنىاڭ
تۇتق ىولى ىەنە بىرىھە ئوخشاىم ىدۇ.
بۇ ئوخشىم سلىقالر بەزىدە مۇساۇلم نالر
ئ رىسىدا دۈشمەنلى ۋە بىلۈنۈشالەرگە
ئتلى ب رىدۇ .شۇا ك مىل مۇساۇلم

پەىغەمنەر ئەلەىھىسسا ىم ئۇىرغا « :ى
ئىالھە ئىللەلال ا دەاالرا قۇتۇلۇاالر»
دە ئتال قىلغا ئىادى .ىەنە «مە
كىشاااىلەر ئى ئىاااالھە ئىللەلاااال
دېھۈچىلىاا ئۇرۇشۇشااق بۇىرۇلاادۇم؛
كىمكى ئى ئىاالھە ئىللەلاال دېساەا
جتنىنى ۋە متلىنى مەندىت قۇتۇلادۇرۇ

بولۇش ئۈچۈ دىننى نەقلىي ۋە ئەقلىي
دەلىللەرنى بىرلەشتۈرۈ تۇرۇ تاوغرا
چۈشىنىش ۋە ھ ى تق تەتنىقالش ىزىم.

ق لىدۇ»② دە ئاتال قىلغا ئىادى.
لتكىت مۇشرىكالر بۇ سىزنى دېمەسالى
ئۈچۈ جتنىنى تىكى ئۇرۇشۇ ئىلە
تۈگىدى .چۈنكى ئۇىر:

ئىم ننى توغرا چۈشىنىش:

«ىئىالھە ئىللەلاال » دېھەنلىا
ئەبااۇ جەھىاال ھاا كىمىقىتىنى ىىقىاا
ت شال ا ئ لالھنىڭ ھ كىمىقىتىنى قوباۇل

ئۇرۇشۇ

①

ئىساااالمنى بىااار مەملىكەتاااكە
ئوخش تسااا قا ئاااۇ مەملىكەتنىاااڭ

قىلغ نلىق بولىدىغ نلىقىنىا

دەرۋازىزىسى ئىم ندۇر .ئىما ئىساالم
مەملىكىتىھە كىرىش ئۈچۈ بتكىاتىلھە
شااەرتلەرنى ى خشااى بىلىاا قوبااۇل
قىلىشااتۇر .ئۇنااداق بولساا ا ئىشاانى
ئىم ننى بىلىش بىلە ب شالش كتارەك.
كىپلىھە مۇسۇلم نالر ئىم ننى ئ لالھنىڭ
بىرلى ۋە ب رلىقىغا ئىشاىنى قوىسا

«ىئىالھە ئىللەلاال » دېھەنلىا
ج ھىلىقەت تۈزۈمىنى قومۇرۇ ت شال ا
ئىسااالم تااۈزۈمىنى ئىجاارا قىلىااش
بولىدىغ نلىقىنىا
«ىئىالھە ئىللەلاال » دېھەنلىا
نەپسىنىڭ خا لىغىنى باوىىچە ى ش شانى

بولىدۇا دە ئوىالىادۇ .ئەمەلىقەتتىماۇ
پۈتكۈل ئەقىدە كىت بلىرىمىزدا ئىما ننى

①
②
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ئىم م ئەھمەد رى اىەت قىلغ سەھىھ ھەدىس.
ئىم م بۇخ رى رى اىەت قىلغ .

ت شاااال ا ئ لالھنىاااڭ ئەمااارى ۋە
رەسۇلۇلالھنىڭ كىرسەتمىساى باوىىچە
ى ش شق ئەھدە قىلغ نلىق بولىدىغ نلىقىنى
ى خشى بىلەتتى .شۇا ئۇىر «ى ئىالھە
ئىللەلال » دە قۇتۇلۇشنىڭ ئورنىغا ا
ئۇنىڭغ ق رشى تۇرۇشانى ت للىغا ۋە
بۇتپەرەسلىكىدە چىڭ تۇرغا ئىادى.

«ىئىالھە ئىللەلال » دېھەنلى – مە
بوىۇ ئىھى قۇلچىلىق قىلىشىم ئۈچۈ
ئ لال ت ئا ىنى ت للىادىما ئۇنىڭادىت
ب شق ھتچنەرسىھە چوقۇنم ىمە ا متنىڭ
ىىھاا نە ئىااھەم ۋە خوجاا ىىنىم بىاارى
ئ لالھتۇرا ئ لالھنىڭ ئەمر-پەرم نلىرىنى
ئەساات ىىدىللىق بىاالە ئااورۇنالىمە ا

ئۇنداق بولس بۇ سىزنىڭ مەنىسى نتمە

ئ لالھنىڭ ئەمرىھە خىالپلىق قىلم ىمە ا

ۋە بۇ سىزنى ئتقتق نلىق نتمە دېھەنلى
بولىدۇ؟

دېھەنلى  .بولىدۇ.
بۇنىڭ ئ رقىسىدىت «ماۇھەممەدۇ
اىزنىڭ
اۇ سا
ادۇ .با
رەساۇلۇلال » كتلىا
اۇھەممەد ئەلەىھىسسا ىمنى
اى :ما
مەنىسا
ئ لال ت ئ ىنىڭ م ا ئەۋەتكە ئەلچىسى
دە قوبۇل قىلىمە ؛ ئۇنىڭغ ئىتا ئەت

ار
اى بىا
اال » نا
االھە ئىللەلا
«ىئىا
ئاا لالھتىت ب شااق ئىااال ىااوقا دە
تەرجىاامە قىلىمىااز .ىەنااى «ىئىااالھە
ئىللەلااال » دېھەنلىاا ا مە بىاارى

قىلى ا ئۇنىڭ ئ لالھتىت ئتلى كەلاھە
تەلىم تلىرىغ ئەمەل قىلىامە  .ئۇنىاڭ
كىرسەتكە ىاولى باوىىچە ما اىمە ا
دېھە بولىدۇ.

ئىالھنى ئىھەم دە تونۇىمە ۋە ئۇنىڭ
ھاا كىمىقىتى ئ سااتىغ كىاارىمە ا ئااۇ
بولسىمۇ ئ لالھتۇرا دېھەنلى بولىدۇ.
بۇ ىەردىكى «ئىاال » ساىزىنىڭ

«ىئىالھە ئىللەلال ا ماۇھەممەدۇ

مەنىسى نتمە؟

رەسۇلۇلال » دېھە سىزنىڭ مەنىسىنى
بىلى ا چىت قەلنىدىت ئىشىنى قوباۇل
قىلغ ۋە تىلى بىلە ئتقىتق كىشاىا

ئىال – لۇغەتتەا ئۇنىڭ ئ لدىادا
بتشىنى ىەرگە قوىۇ چوقۇنۇلىادىغ ا
ى ل ۇرۇ دۇئ قىلىنىدىغ ا «مەباۇد»

ئىسالم مەملىكىتىنىڭ ب رلىق شاەرتلىرىنى
قوبۇل قىلى ا «مۇئمىت-مۇساۇلم »
دېااھە ئۇلااۇغ شااەرەپكە ئترىشااكە
بولىدۇ .ىەنى ئىسالم مەملىكىتىنىڭ بىار
پۇقراسااى بولغاا بولىاادۇ .ئىسااالم
مەملىكىتىنىڭ پۇقراسى بولغ ئىاكە ا
بۇ مەملىكەتنىڭ پۇقراسى «مۇكەللە »
ىەنااى بااۇ مەملىكەتنىااڭ قاا نۇ -

دېھە بولىدۇ.
ئىسااالم ئىسااتىالھىدا ئىااال –
ك ئىن تنىڭ ى راتقۇچىساىا ك ئىنا تتىكى
ئەچ ئۈسااتۈ قۇدرەتلى ا ا ھ ىاا تلىق
ئۈچۈ ق نۇنالرنى بتكىتكاۈچىا ھەق-
ھوقۇقالرنى بەلھۈلىھاۈچى ۋە ماۇتلەق
ھ كىمىقەت ئتھىسى دېھە بولىدۇ.
باااۇ مەنىلەرنىاااڭ ھەممىناااى
ىىغىنچاا قال

چۈشااەنھە ۋاقتىمىاازدا
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اۈزۈملىرىھە بوىسۇنۇشااق بۇىرۇلغ ا
تا
كىشى بولىدۇ .ىەنى ئۇ نەپسى خ لىغا

اىز
باوىىچەا مەسئۇلىقەتساىز ۋە پەرۋاسا
ى شىق لم ىدۇ .چۈنكى ئۇ ئىم ئتقاتىش
بىاالە ئ ا لال ت ئ ىنىااڭ ئىسااالمدىت
ئىن رەت ب رلىق ئەمر-پەرم نلىرىغ ئەمەل
قىلىش مەسئۇلىقىتىنى ئۈساتىھە ئ لغا
بولىدۇ .ئا لال ت ئا ى مەسائۇلىقىتىنى
تونۇ ا ئىسالمنىڭ ق نۇ -تاۈزۈملىرى
بااوىىچە ى شااىغ

قوپۇرىمىز».

دېمەكا س غالم دىنادارلىق ئىما
ئتقتى قوىۇ ا ھ ى تىنى ئىزى خ لىغا
بوىىچە ى ش ش بىلە ئەمەزا ئا لالھنى
رەباانىما مااۇھەممەد ئەلەىھىسساا ىمنى
انىم دە
االمنى دىا
ارىم ۋە ئىسا
پەىغەمنىا
قوبۇل قىلى ا ئ لال ت ئ ىنىڭ قۇرئا

كىشااىنى دۇنقاا ۋە

كەرىمااادە بىلااادۈرگەنلىرىھە ئەمەل
قىلىشىا پۈتۈ ئىاش-ھەرىكەتلىرىادە
پەىغەمنەر ئەلەىھىسس ىمنى ئىزىھە ئۈلھە
قىلى ا ئۇنىڭ كىرسەتكە ىولى بوىىچە
متڭىشى بىلە بولىدۇ.

ئ خىرەتتە ى خشاى مۇك پ تالىادۇ .بىار
تەرەپتىت مۇئمىت-مۇساۇلم نلىقىنى دەۋا
قىلى ا ىەنە بىر تەرەپتىت ق نۇنغ خىال
ھەرىااكەت قىلساا ا ىەنااى ئ لالھنىااڭ
بۇىرۇقلىرىنى بەج كەلتۈرمىسەا توسق
ئىشلىرىنى تەرك ئەتمىسەا ئ لال ت ئا ى
ئۇنى دۇنقا ۋە ئا خىرەتتە ج زاىىادۇ.

قۇرئ

كەچ دائىرىدە ب ى قىلىادۇ .بىاز باۇ
ىەردە س غالم دىندارلىق ق نداق بولىدۇ؟
س غالم دىنادارلىقنىڭ ئ ىھىادىلىكلىرى
نتمە؟ دېھە سوئ لالرغ قىسقىچە ج ۋا
تتپىشق تىرىشىمىز.

«ئەر بولسۇ ى كى ئ ى ل بولسۇ
كىمكى مۇئمىت بولاۇ ى خشاى ئەمەل
قىلىدىكە ا بىز ئۇنى ئەل ەتتە ئوبادا

ك مىل مۇساۇلم كىشاىنىڭ
ئ لال ت ئا ى بىالە بولىادىغ
ئ ىقىسى:

ى شىتىمىزا ئۇىرغ ا ئەلا ەتتەا قىلغا
ئەمەلىااادىنمۇ ى خشاااىراق سااا ۋا
①
بترىمىااز» {ا ه ْ ْ ْعههم عه ْ ِ ْ ه ِمِ فهِ َّن لههاُ

ك مىل مۇسۇلم كىشىنىڭ ئا لال
ت ئاا ى بىاالە بولىاادىغ ئ ىقىسااى
تىۋەندىكىچە بولىدۇ:

ش ه ه ُهملُ ته ه ه ْهوم ال ِْذ ه ه ِهة ْ ْعم ه ههء}
ِع ش ه ههة ضه ه ه ْوك ا ْن ُ

ئ لال ت ئ ىنى تونۇش:

«كىمكااى متنىااڭ زىكرىماادىت ىااۈز
ئىرۈىدىكە (ىەناى متنىاڭ ئەمرىمناى
اڭ ھ ى ا تى ت ا ر
ادىكە ا ئۇنىا
تۇتم ىا
بولىدۇا قىق مەت كۈنى ئۇنى بىاز كاور
①

كەرىم ۋە ھەدىس شترىفلەر

بىزگە س غالم دىندارلىقنىڭ ساۈپەتلىرىنى

ئ لال ت ئ ى مۇنداق دەىادۇ { :ه ْ ع ِمهل
ِ
ِ ِ
صه ه لن ه ه ْ ههم ْ ْا ُْْه ههء ا ُ ههو ُ ه ْهي ٌ فهلوُ ْنِ هوَّ ههاُ
َّه َْ ْ ْو ههمُ َْ بِأ ْححه ه ِ ه ه ه ه ُوا
ح ه ه ط طمِ ههة الو َْه ه ُِتهوه ُ
ته ْعملُون}

سۈرە نەھل-93 :ئ ىەت.

②

ئ لال ت ئ ىغا چىات ئىشاەنھە
مۇئمىتا ئ لال ت ئ ىنى قۇرئ كەرىمدە
ۋە ھەدىس شەرىفلەردە ب ىا قىلىنغا
②
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سۈرە ت ھ -212 :ئ ىەت.

بتاارىمە ا مەناادىت مەغپىاارەت تەلە
قىلس ا ئۇنى مەغپىرەت قىلىمە ا مەندىت
پ ناا ھلىق تىلىسااەا ئااۇنى ھىماا ىە
①
قىلىمە ».

گۈزەل ئىساىم ۋە ئۇلاۇغ ساۈپەتلىرى
بىلە تونۇشى ىزىم .ئا لال ت ئا ىنى
تونۇغ نسترى ئۇنىاڭ ئ لالھقا بولغا
ئىماا نى ۋە مااۇھەبنىتى كۈچىقىاادۇ ۋە
ئ خىرىدا ئ لال ت ئا ىنى ئ تا -ئ نا ا
ب ى-چ ق ۋە ئىز جتنىادىنمۇ بەكاراق
سىىىدۇ .بۇ مۇھەبنەت ئۇنىڭ قەلنىادە

ئىھس :
ئ لال ت ئ ىنى ى خشى تونىغا
ئۇنى چىت قەلنىدىت ساىىھە

اش ۋە ئ ا لالھنى
ئ ا لالھتىت ھ ى ا قىلىا

ۋە

ماۇئمىت

ئۇنىڭغ چىت ئىىالز بىالە خاۇددى
ئ لال ت ئ ىنىڭ ھۇزۇرىادا تۇرغ نادەك
اۇنى «ئىھسا »
ادۇ .با
ئىنا دەت قىلىا
دەىمىاااز .ئىھسااا ننى پەىغەمااانەر
ئەلەىھىسس ىم مۇنداق چۈشاەندۈرگە :
«ئىھسااا – ئااا لالھنى كاااىرۈ
تۇرۇۋاتق ندەك ئىنا دەت قىلىشاىڭدۇر.

ن رازى قىلىشاتىت قورقاۇش تۇىغۇساى
پەىدا قىلىدۇ .بۇ تۇىغاۇنى «تەقا ا»
اۇئمىت ھەر
دە ئ تا ىمىز .تەقا ادار ما
كۈنى بەش ۋاقىت ن م زنى چىت ئىىالز
بىلە ئ دا قىلىدۇ ۋە ئىزرىساىز قەتئاى
كتچىكتۈرمەىااادۇ .پەرزنىاااال ئەمەز
سۈننەت ۋە نەپالە ئىنا دەتلەرگىمۇ بەك

سە ئ لالھنى كىرەلمىساەامۇا ئا لال
ستنى كىرۈ تۇرىدۇ ②».ىەنى ئىھس
ئىن دەت ۋە ب شق ب رلىق ئىشالرنى چىت
كىالىدىت قتتىرقىنى ى خشىا س غالم ۋە
پۇختاا قىلىشااتۇر .ئ لالھقاا ئااىزىنى
ت پشااۇرۇشا ئۇنىڭاادىت كەلااھە ھەر
ھ لەتكە رازى بولۇش ۋە بۇىرۇقلىرىغا
بوىسۇنۇشتۇر.

ئەھمىقەت بترىدۇ .نەپالە ئىنا دەتلەرنى
كى قىلغ نلىق ئ لال ت ئ ىنى ھەقىقاى
سااىىھەنلىكنىڭ ئ ىمىتىاادۇر .كىشااى
ئ لالھنى ق نچىكى سىىسە ۋە ئ لالھنىاڭ
سىىھۈسىھە ىىىق بولۇش ئۈچۈ نەپلە
ئىن دەتلەرنى كاى قىلىشاق تىرىشسا ا
ئاا لال تاا ىمۇ ئااۇنى سااىىىدۇ ۋە
كىرىدىغ كىزىا ئ االىدىغ قاۇلىقىا
تۇتىدىغ قولى ۋە م اىادىغ پاۇتى
بولىدۇ .ئ لال ت ئ ى ھەدىس قۇدساىدا
مۇنداق دەىدۇ« :بەنادەم م اا نەپالە
ئىناا دەتلەر بىاالە ىتقىنلىشىشااق داۋام
قىلى ەرسەا مە ئاۇنى ساىىىمە  .مە
ئۇنى سىىساەما ئۇنىاڭ ئ االىادىغ
قۇلىقىا كىرىدىغ كىزىا تۇتىادىغ

شۈكۈر:
شاااۈكۈر قىلىاااش  -ناااتمەت
بەرگۈچىنىڭ نتمىتىنى تىۋەنچىلى بىلە
ئتتىرا قىلىاشا بتارىلھە نتمەتناى
قەدىرلەشا نتمەتنى ناتمەت بەرگاۈچى
رازى بولىااادىغ ىەرگە ئىشااالىتىشا

قولى ۋە م اىادىغ پاۇتى باولىمە .
اۇنى
اە سورىس ا ئا
ار نەرسا
ادىت بىا
مەنا
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① ئىم م بۇخا رىا ئەھامەد ۋە بەىھەقاى رىا اىەت
قىلغ .
② ئىم م مۇسلىم رى اىتى.

ئ لال ت ئ ى بىلە بولغ ئ ىقىدا
ئەچ ى خشااى ئااۈلھە ۋە ئەچ گااۈزەل
اااۇھەممەد
اااى ما
اااۇنە ھەزرىتا
نەما
ئەلەىھىسساا ىمدۇر .ئاا لال ت ئاا ىنى
سىىۈشااانىڭ ئااا ىمىتى پەىغەمااانەر
ئەلەىھىسساا ىمغ ئىتاا ئەت قىلىشااتۇر.
ئ لال ت ئ ى مۇنداق دەىدۇ{ :قُ ْهل إِن ُ وهأُ َْ

الى ا
ارا قىلى ا زاىە قىلى ەتمەسا
ئىسا
ناااتمەت بەرگاااۈچىھە تۇزكورلاااۇق
قىلم سلىقتۇر.
نااتمەتكە شااۈكۈر قىلىااش ئااۇ
نتمەتنىڭ داۋاملىق كىپىقىا تۇرۇشاىغ
سەۋە بولىادۇ .تۇزكورلاۇق قىلىاش
نتمەتتىت مەھرۇم بولۇشق ۋە ج زالىنىشق

تُ ِنم ههون اللَّ هها فه ه تَِّ ُعوَِ تُ ْنِه ه ْ ُك َُ اللَّ ههاُ اته ْ ِي ه ْهم ل ُك ه ْهَ
اااااى
ُ ُه ههوب ُك َْ االلَّ ه ههاُ ُيه ه هوٌِّ َِِّّحه ه ه ٌَ} «(ئا

ئتلى ب رىدۇ .ئ لال ت ئ ى{ :لهِ شهك ْمتُ َْ
ه ِزته ه ه ه َّ ُك َْ اله ه ه هِ ي ه ه ه ْهمتُ َْ إِ َّن ع ه ه ههيابَِ لشه ه ه ه ِ ت ٌ }

پەىغەمنىرىم) ئۇىرغ ئتقتقىنكىا ئئەگەر
سااىلەر ئاا لالھنى سىىسااەاالر م ااا
ئەگىشىڭالر .ئ لال سىلەرنى سىىىدۇ ۋە
گۇن ھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ .ئا لال
ن ھ ىىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇرا ن ھ ىىتى
②
متھرىن ندۇر».

«ئەگەر شۈكۈر قىلس االرا مە سىلەرگە
چوقۇم نتمىتىمنى كىپەىتىا بتارىمە ؛
ئەگەر تۇزكورلااۇق قىلساا االر متنىااڭ
①
ئ زابىم بەك ق تتىقتۇر» دەىدۇ.
شۈكۈر تىل بىلە ا دىل بىالە ۋە
بەدە بىلە بولىدۇ:

انەر
اۇلم نالرغ پەىغەما
ئ ا لال مۇسا
ئەلەىھىسس ىمغ ئىتا ئەت قىلىا ا ئاۇ
بۇىرۇغ ئىشالرنى ئتلى ئىجرا قىلىشنى
ۋە توسق ئىشلىرىدىت ىتنىشانى ئەمار
الم َُهو ُ
قىلى مۇنداق دەىدۇ{ :ا ه مته ُ َُ َّ

تىل بىلە شۈكۈر قىلىشا ئا لال
ت ئ ىنىااڭ نتمەتلىرىنااى تىلااى بىاالە
ئتتىرا قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈ ئ لال
ت ئ ىغ ھەمدۇس ن ئتقتىشتۇر.
دىل بىلە شۈكۈر قىلىشا ئا لال
ت ئ ىنىڭ نتمەتلىرىناى چىات قەلنىادىت

ف ُخ ُيالُ ا هه ُ َْ ع ْواُ ف أه ُهوا ااتَّه ُذوا اللَّها إِ َّن اللَّها
ش ه ِ ت ُ ال ِْعذ ه ِ
ااىلەرگە
اانەر سا
ا} «پەىغەما

ھتس قىلى ئتتىرا قىلىش ۋە ئا لال
ت ئ ىنى مۇھەبنەت بىلە ى د ئتتىشتۇر.
بەدە

بىلە

بەرگەننى ئاتلىڭالرا ساىلەرنى توساق
نەرسااىدىت ىتاانىڭالر ۋە ئاا لالھتىت
قورقۇاالر .چۈنكى ئ لال ئ زابى ق تتىق
③
زاتتۇر».

شۈكۈر قىلىشا ئ لال

ت ئاا ى ئ تاا قىلغاا بااۇ بەدە ۋە
ئەزالىرىنى ئ لال ت ئ ى رازى بولىادىغ
ئىشالرغ ئىشالىتىشا دىناى ئۈچاۈ ا
ۋەتىناااى ئۈچاااۈ ۋە مۇساااۇلم
قترىنداشلىرى ئۈچۈ خىزمەت قىلىشتۇر.

پەىغەمنەر ئەلەىھىسس ىمغ ئىتا ئەت
قىلىااش بى اسااىتە ئ لالھقاا ئىتاا ئەت
الم َُو فهذه ْ ْطه اللَّها
قىلغ نلىقتۇر { .تُ َِ ِ َّ
②

①

سۈرە ئىنراھىم-3 :ئ ىەت.

③
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سۈرە ئ ل ئىمرا -32 :ئ ىەت.
سۈرە ھەشر-3 :ئ ىەت.

ۖ ا ه ه ه ته ه ههولَّ سء فمه ه ه ْ َِّْه ه هلْو َ عله ه ه ْ ِه َْ ح ِي ه ه ه }

ق لغاا كىشااىدۇر ②».ىەنااى ك مىاال
مۇسۇلم مۇئمىت ئىشەنچلى بولاۇ ا
ئ م نەتكە خىق نەت قىلم ىدۇا نە قاولىا
اىنى
اداق كىشا
الە ھتچق نا
اى بىا
نە تىلا
زىق نغ ئۇچراتم ىدۇ.

«كىمكى پەىغەمنەرگە ئىت ئەت قىلس ا ئۇ
ئ لالھق ئىت ئەت قىلغ بولىدۇ .كىمكاى
سەندىت ىۈز ئىرىسەا (بىلھىنكاى بىاز
سااتنى ئۇىرغاا كااىزەتچى قىلىاا
①
ئەۋەتمىدۇق».
پەىغەمنەر ئەلەىھىسس ىمنى ئاۈلھە

ئ دالەت ۋە ئىھس :

قىلى ئىت ئەت قىلم ى تاۇرۇ ك مىال
مۇسۇلم بولغىلى بولم ىادۇ .چاۈنكى
پەىغەمنەرسىز بىر دىت ۋە رەھنەرسىز بىر
دىندارلىق بولم ىدۇ.

مۇئمىننىڭ ب شق ئىنسا نالر بىالە
بولىاااااادىغ ئ ىقىسااااااىدىكى
ئ ىھىدىلىكلىرىدىت ىەنە بىارى ئ دىال
بولۇش ۋە ئىھس ندۇر.

ك مىل مۇساۇلم كىشاىنىڭ
ئىنس نالر بىلە ئ ىقىسى:

ئ دىل بولۇش – ھەق ۋە ھوقۇقق
رىئاا ىە قىلىااشا كىاام بولۇشااىدىت
قەتئىقنەزەر ھەق ئىھىساىنىڭ ھەققىناى

ساىز ئىشاەنھۈچى

تولۇق بترىشا ئىنسا نالرغ ئوخشا ش
مۇئاا مىلە قىلىااشا ھەق ئىھىسااىنىڭ
ھەققىنااى كتمەىتمەساالى ا ئىزرىسااىز
كتچىكتۈرمەسلىكتۇر.

ئىشەنچلى

بولۇش:

مۇئمىت دېھە

دېھە مەنىنى بىلدۈرۈش بىلە بىارگە
اۇ
اھە مەنىنىما
اى دېا
اەنچلى كىشا
ئىشا
ال
اۈ ك مىا
اۇنىڭ ئۈچا
ادۇ .شا
بىلدۈرىا
مۇسۇلم مۇئمىننىڭ ب شاق ئىنسا نالر
بىلە بولىدىغ ئ ىقىساىدە بىرىنچاى

ئىھس

بترىشا ئىشاىنى ن ھا ىىتى ى خشاى ۋە
پۇختاا قىلىااشا قولىاادىت كتلىشااىچە

ئ ىھىدىلىكى ئىشاەنچلى بولاۇش ۋە
ھااتچكىمھە زىقاا ىەتكۈزمەساالىكتۇر.
بۇنداق ماۇئمىنھە ئىنسا نالر ئىشاەن
قىلى ما ل-ماۈلكىنى ۋە ئ ئىلىساىنى
ئ مااا نەت قوى ىىااادۇ .پەىغەمااانەر
ئەلەىھىسسااا ىم مۇناااداق دەىااادۇ:
«مۇسااۇلم – ب شااق مۇسااۇلم نالر
ئۇنىڭ تىلىدىت ۋە قولىادىت سا ىمەت
①

سۈرە نىس -21 :ئ ىەت.

بولس ا تتىىمۇ ى خشىسىنى

ى خشىلىق قىلىشتۇر .بۇ ئىككى ساۈپەت
ك مىل مۇسۇلم مۇئمىننىڭ ئىجتىم ئىي
ھ ى تىاااادىكى ئەچ كىرۈنەرلىاااا
ئ ىھىدىلىكىدۇر .ئ لال ت ئ ى مۇناداق
دەىدۇ{ :إِ َّن اللَّها تهأْ ُ ُم بِ لْعه ْ ِ ا ِْ
اح ْححه ِن اإِتأه ِن

ِ ِ الْ ُذ ْمب سء اته ْوهه سء عه ِ الْي ْنشه ِن اال ُْموكه ِم االْ ه ْه َِ
ت ِع ُ ُك َْ لعلَّ ُك َْ تي َّ ُمان} «ئ لال ھەقىاقەتە
(كىشىلەر ئ رىساىدا ئ دىال بولۇشاق ا

②
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تۇتىاادۇ»② پەىغەماانەر ئەلەىھىسساا ىم
مۇنااداق دەىاادۇ« :سااەدىقە ماا لنى
كتمەىتمەىدۇ؛ ئا لال بىار بەندىساىنى
ب شقىالرنى كەچۈرگەنلى سەۋەبى بىلە
ئەزىااز قىلىاادۇ ۋە ئاا لال ئۈچااۈ
كەمتەرلىاا قىلغاا بەناادىنى ئاا لال
اا تۇر
اادۇ« ③».با
ااۇقىرى كىتۈرىا
ىا

اق ا
اىلىق قىلىشا
اقە ى خشا
اى خەلقا
(جىما
خىش-ئەقرىن ىرغ سىلە-رەھىم قىلىشق
بۇىرۇىدۇا قەبىھ (ساىز-ھەرىكەتالەر
دىااتا ى ماا ئىشااالردىت ۋە زۇلااۇم
قىلىشتىت توسىدۇ .نەساىھەتنى قوباۇل
قىلسۇ دە ا ئ لال ساىلەرگە پەناد-
①
نەسىھەت قىلىدۇ».

چتلىشىشت ب شقىسىنى ىەااھە

ئ چچىقى كەلھەندە ئىزىنى تۇتۇۋالغا
④
كىشىدۇر».

ى خشى مۇئ مىلە:
ھەقىقىااي مااۇئمىت ئىنساا نالرغ
سىلىقا مۇىىىم ۋە چىراىلىق مۇئا مىلە
قىلىاادۇ .قىقىنچىلىقالرغاا بەرداشاالىق
بترىاادۇا ئەزىااقەتلەرگە سااەۋر قىلى ا
دەرھ ل رەت ق ىتۇرم ىدۇ .چاۈنكى ئاۇ

ئەھدىھە ۋاپ قىلىش:
ھەقىقىي مۇئمىت بەرگە ئەھادىھە
ۋاپ قىلىدۇ .ئەھدىھە ۋاپا قىلىاش –

كەچۈرۈمچ ا كەچ قورسا ق بولاۇ ا
تىلى ئ چچىقا كىالى ق تتىقا قوپ ل ۋە
ئۇرۇشق ق ئەمەستۇر .شاۇنىڭ ئۈچاۈ
كىشىلەر ئۇنىڭ ىتنىدا ئىزىنى ھۇزۇرلۇق
ھتس قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلە مۇئا مىلە
قىلىشق قىزىقىدۇ .ئ لال ت ئ ى مۇناداق
الحه َّهم ِان ا َّ
الَه َّهم ِان
دەىاادۇ{ :الَّه ِهيت تُ ِوي ُذههون فِههَ َّ

االْك ِو ِم
الْم ْن ِحهوِ
ُ

بەرگە ۋەدىسااىدە چىااڭ تااۇرۇشا
تۈزۈشاااكە كتلىشاااىملەرگە ئەمەل
قىلىشتۇر .مۇئمىت ھەم ئا لال ت ئ ىغا
ااااا نالرغ بەرگە
بەرگە ا ھەم ئىنسا
ئەھدىھە ئەمەل قىلىدۇا ۋەدىسىدە چىڭ
تۇرىاادۇ .ۋەدىسااىدە چىااڭ تااۇرۇش
اادىغ
ااۇقىرى كىتۈرىا
اا ننى ىا
ئىنسا
ئ ىھىدىلىكلەردىت بترىدۇر .جەمئىقەتاتە

الْ ْظ االْع فِ ع ِ الوَّ ِ
ِ االلَّاُ تُ ِنه م
} «تەق ادارىر كەاچىلىكتىماۇا

ئىشەنچنىڭ ئومۇملىشىشىا ئىنس نالرنىڭ
اۈك
اىنى ھەر تۈرلا
ارىھە ئىشا
ار-بىا
بىا
ى خشى ئىشالرغ تەشاەبنۇز قىلىشاىا
الىرىا
ارىش ئىشا
اتلىشا قەرز بتا
قەرز ئا
مەساائۇلىقەتلەرنى قوبااۇل قىلىشااىا
ئىقتىس دىي تەرەققىق تنىڭ ئ لغ بتسىشىا
كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدىھە ۋاپا

قىسىنچىلىقتىمۇ ئ لال ىولىادا (پاۇل-
م ل سەر قىلىدىغ نالرا (ئىئ ئتلىشاق
قااا دىر تۇرۇقلاااۇق ئااا چچىقىنى
ىۇتىاادىغ نالرا (ى ماا نلىق قىلغاا
كىشىلەرنى كەچۈرىادىغ نالردۇر .ئا لال
ى خشاااىلىق قىلغاااۇچىالرنى دوسااات

②
③
①

سۈرە نەھل-91 :ئ ىەت.

ئەمەزا

④
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سۈرە ئ لى ئىمرا -232 :ئ ىەت.
ئىم م مۇسلىم رى اىىتى.
ئىم م بۇخ رى ۋە مۇسلىم رى اىىتى.

قەتئىي ئەمەل قىلىشى ىزىم .پەىغەمانەر
الىقنىڭ
ادە تۇرم سا
ئەلەىھىسس ا ىم ۋەدىا
مۇن پىقلىق بولىادىغ نلىقىنى بىلادۈرۈ
مۇنداق دېھە « :تىت ئىش با را ئاۇ
كىمدە تتپىلس ا ئاۇ خا لىس مۇنا پىق
بولىدۇ .كىمدە باۇ ئىشاالردىت بىارى
تتپىلساا ا ئااۇنى تەرك ئەتمىھۈچىلىاا

قىلىاااش ۋە ۋەدىساااىدە تاااۇرۇش
تۇىغۇساااااىنىڭ ىەرلىشىشاااااى ۋە
ئومۇملىشىشى بىالە بولىادۇ .ئا لال
ت ئ ى مۇنداق دەىدۇ{ :االَّ ِيت ُ َْ ِه ه تِ ِه َْ
ِ
اعهون} «ئۇىر (ىەنى ماىمىنلەر
اع ْهه ِ َْ ِّ ُ
ئىزلىرىھە ت پشۇرۇلغ ئ ما نەتلەرگە ۋە
بەرگە ئەھاااااادىھە رىئاااااا ىە

قىلغااۇچىالردۇر»① {إِ َّن الَّه ِهيت تُه تِ ُعو ه إَِّمه
تُه تِ ُعون اللَّا ت ُ اللَّ ِا فه ْوق ْتْ ِ ت ِه َْ فم ْ كث فِ َّمه
ث علء ه ْي ِح ِا ا ْ ْ ْافهء بِمه ع ه عل ْهاُ اللَّها
ته ْو ُك ُ
ِ
ِ
ِ
فح ُه ْيت ا ْ ْوما ع مه } «شۈبھىسىزكىا (ئاى

ئۇنىڭدا مۇن پىقلىقنىڭ ئ ىمىتىدىت بىار
ئ ىمەت ب ر بولغ بولىدۇ .مۇنا پىق:
بىر نەرسە ئ ما نەت قوىۇلسا خىقا نەت
قىلىدۇ؛ سىزلىسە ى لغ سىزلەىدۇ؛ ۋەدە
بەرسەا ۋەدىسىدە تۇرم ىدۇ؛ بىراۋ بىلە
③
ت لىشى ق لس ئ غزىنى بۇزىدۇ».

پەىغەمنەر) ھۇدەىنىقەدە سا ا بەىائەت
قىلغ نالر (ھەقىقەتتە ئ لالھقا بەىائەت
قىلغ بولىدۇا ئ لالھنىڭ قولى ئۇىرنىڭ
قولىنىڭ ئۈستىدىدۇرا كىمكى ئەھادىنى

رەھىمدىللى :

اڭ
ادىنى بۇزغ نلىقىنىا
ادىكە ا ئەھا
بۇزىا
زېقىنى ئۇنىڭ ئىزىھە بولىادۇا ئا لال
بىلە قىلغ ئەھدىسىھە ۋاپ قىلغ نالرغ
ئ لال بۈىۈك ئەجىر ئ ت قىلىدۇ ②».بۇ
ااىدە
اات ۋەدىسا
اا ىەتى كەرىمەلەردىا
ئا
تۇرم سااالىق ۋە ئەھااادىھە ۋاپااا
قىلم ساالىقنىڭ ھاا راملىقى چىقىاادۇ.

ھەقىقىي مۇئمىت كىالى ىۇمشا قا
رەھىمدىلا كىشىلەرگە ئىچى ئ غرىقدىغ
بولىدۇ .ئ لال ت ئ ى ئىنس نالرنىڭ بىر-
بىرىھە مەرھەمەتلى بولۇشىنىا بىار-
بىرىھە ئى ئ غرىتىشنى ۋە بىر-بىرىناى
رەھىمدىللى بولۇشق ئۈندە تۇرۇشىنى
لصه ْ ِم
تەلە قىلىدۇ{ .الَّ ِهيت م وُهوا اتهواص ْهوا بِ َّ

ئەخالقااالر ن چ رىشااق ا نەپااس ۋە
شەخسىي مەنپەئەتلەر ئ لادىنقى پىالنغا
چىققاا بااۇ زام ناادا كىشااىلەر ۋەدە
قىلىشنىڭ ۋە ۋەدىسىدە تۇرۇشانىڭ پەرز
ئىكەنلىكىنااى ۋە مۇئمىننىااڭ مااۇھىم
ااۈپىتى بولغااا نلىقىنىا ئەھااادىنى
سا
بۇزۇشاانىڭ ھاا رام ۋە چااوچ گۇناا
ئىكەنلىكىنى ى خشى بىلىشى ۋە بۇنىڭغا
①
②

سۈرە مۇئمىنۇ -2 :ئ ىەت.
سۈرە فەتىھ-21 :ئ ىەت.

ِ
ا الْم ْمو ه ِهة}
اتهواص ه ْهوا بِ لْم ْمحم ههةُْ ،الِه ه ْ ْ
ص ههن ُ

«ئىم ئتقتق نالرا ئىزئ را سەۋر قىلىشق
تەۋسىقە قىلىشق نالرا ئىزئا را مەرھەمەت
قىلىشق تەۋساىقە قىلىشاق نالردۇر .ئەنە
④
شاۇىر سا ئ دەتمە كىشاىلەردۇر».
ئىزئاا را مەرھەمەت قىلىشااق تەۋسااىقە
قىلىشق نالرا سىزىدىت ئ ۋۋال ئاىزلىرى
③
④
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ئىم م بۇخ رى ۋە مۇسلىم رى اىىتى.
سۈرە بەلەد :سۈر بەلەد-22-23 :ئ ىەتلەر.

ِ
وم ِ ْ قه ْهوم عحهء
{ت ْتمهه الَّيت م وُوا َ ت ْحخ ْم ق ٌ
ْ ْن ت ُكوُههوا ق ْ ههما ِ ه ْوه ُه َْ اَ ِح ه نٌ ِ ه ْ ِح ه ن عحههء
ْ ْن ت ُكه ه ه َّ ق ْه ه ههما ِ ه ه ه ْوه ُه َّ اَ تهل ِ
ْم ه ه ُهُاا ْ ْه ُيحه ه ه ُك َْ اَ
ِ
ِ ِ
ِ
ح ه ههو ُق به ْعه ه ه
تهوه ه ه به ُُاا ب ْهلْذه ه ه ا به ه ه ْ اَ َْ ه ه ُهَ الْ ُي ُ
ِْ
احتمه ِن ا ه ْ له ْهَ تهأُه ْ فأُالِه ُ ه ُهَ ال َّه لِ ُمون * ته
ِ
اوأوُِوا ِ هما ِ ه ال َّه مِ إِ َّن به ْعه
ْتمهه الَّيت م وُوا ْ
َه ُك َْ به ْعَه
ال َّه مِ إِمْه ٌهَ اَ تَ َّ
حههوا اَ ته ْأه ْ به ْع ُ
حُ
ِ
ْتُ ِن م ْح ُ ُ َْ ْ ْن تأْ ُ ل ل ْنَ ْق ِا ْهأه فك ِمْ أُ ُمهولُ
اا ِِّح ه ه ٌَ} «ئااااى
ااتَّه ُذ ههوا اللَّه هها إِ َّن اللَّه هها ت ه ه َّهو ٌ

مەرھەمەت قىلغ نالردۇر.
ئۇلۇغ دىنىمىز ئىسالم بىزگە پەقەت
اۈل
اى پۈتكا
ئىنسا نالرغىال ئەمەز بەلكا
ج نلىقالرغ رەھىمدىل بولۇشق بۇىرۇىدۇ.
اار
اا ىم« :بىا
اانەر ئەلەىھىسسا
پەىغەما
قۇچق شنى ن ھەق ئىلتۈرگە كىشاىدىت
①
ئ لال قىق مەت كۈنى ھتس ئ لىادۇ»
دەىاااادۇ .ىەنە« :ئۇچ رلىقالرنىااااڭ
ئۇۋىلىرىنى بوزى ەتمەاالرا تۇخۇمىنى ۋە
ب لىلىرىنى ئ لم االر»② دېھە  .بىز بىار
مۈشۈكنى ىتمەك بەرمەى ب غال قوىۇ
ئىلۈمىھە سەۋە بولغ بىار ئ ى لنىاڭ
دوزاخق كىرگەنلىكىنى ۋە بىار زىنا خور
ئ ى لنىڭ ئۇسس كەتكە بىار ئىتناى
سااۇغ رغ نلىقىنى ئۈچااۈ گۇناا ھى
اى
انەت ئەھلا
ارەت قىلىنىا ا جەنا
مەغپىا
بولغ نلىقىنى خەۋەر بەرگە بىر دىننىاڭ
مەنسۇپلىرىمىز.

مىمىنلەر) بىار قەۋم ىەنە بىار قەۋمناى
(ىەنى بىر ج م ئە ىەنە بىر ج م ئەنىا بىر
ئ ا دەم ىەنە بىاار ئ ا دەمنى مەسااىىرە
قىلمىسااۇ ا مەسااىىرە قىلىنغاا قەۋم
(ئ لالھنىڭ نەزىرىدە مەسىىرە قىلغۇچى
قەۋمدىت ى خشىراق بولۇشاى ماۇمكىتا
سىلەرنىڭ ئ رااالردىكى ئ ى لالرمۇ ئىزئ را
مەسااىىرە قىلىشمىسااۇ ا مەسااىىرە
قىلىنغاااۇچى ئ ىااا لالر (ئ لالھنىاااڭ
دەرگ ھىااادا مەساااىىرە قىلغاااۇچى
ئ ى لالردىت ى خشىراق بولۇشى مۈمكىتا
بىر-بىرىڭالرنى ئەىىانلىمەاالرا بىار-
بىرىڭالرناااى ى مااا لەقەم بىااالە
چ قىرم االرا ئىم نادىت كتاقىت پىساقى
بىلە ئ ت ش (ىەنى ماىمىننى پ ساىق
دە ئ ت ش نتمىدېھە ى م ) (مۇنداق
نەھقااى قىلىنغاا ئىشااالردىت تەۋبە
قىلمىغ نالر زالىمالردۇر .ئاى ماىمىنلەر)
نۇرغۇ گۇم نالردىت س قلىنىڭالر (ىەناى
ئ ئىلىااادىكىلىرىڭالرغ ۋە كىشاااىلەرگە
گۇم نىورلۇق قىلم االر ا بەزى گۇم نالر
ھەقىااقەتە گۇن ا ھتۇرا (مىمىنلەرنىااڭ
ئەىىنىنى ئىزدىمەاالرا بىر-بىرىڭالرنىڭ
غەى ىتىنى قىلم االرا سىلەرنىڭ بىرىڭالر
ئااىلھە قترىندىشااىڭالرنىڭ گىشااىنى

ھەقىقىي مۇئمىت كىشى بىر-بىرىنى
رەنجىتىدىغ ا كاىالىنى ئ غرىتىادىغ
غەى ەتا ى م گۇما قىلىاشا گە
توشۇشا تىھمەت چ پالشا ق رىالش ۋە
مەسااىىرە قىلىاا زاالىااق ئتتىشااكە
ئوخش ش ئىللەتلەردىت ىىراق تۇرىادۇ.
غەى ەت قىلم ىدۇ؛ كىشىلەرنى ئورۇنساىز
ى ماا گۇماا قىلم ىاادۇ؛ ئىنساا نالر
ئ رىسىدا گە توشاۇ بىار-بىارىھە
دۈشمە قىلم ىدۇ؛ قا رىال تاىھمەت
چ پلىم ىاادۇ؛ مەسااىىرە قىلم ىاادۇ؛
ھىكاااۈمەتكە چ قم ىااادۇ؛ ئەىنىناااى
ئ چم ىدۇ .ئ لال ت ئ ى مۇنداق دەىدۇ:
①
②

ئىم م ئەھمەد ۋە تەبەرانى رى اىەت قىلغ .
بۇخ رى23 :ا ئەبۇ داۋۇد.21 :
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ااۇنى
ااىلەر؟ ئا
اانى① ى قتۇرامسا
ىتقىشا
ى قتۇرم ىسااىلەر ئاا لالھتىت قورقااۇاالر
اڭ قىلغ ا
ئ ا لال (تەۋبەقىلغۇچىالرنىا
تەۋبىسىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىادۇرا
②
(ئۇىرغ ن ھ ىىتى متھرىن ندۇر»

ئۇنىڭ گۇن ھك ر بولۇشىغ ىتتەرلىكتاۇر.
ھەربىر مۇسۇلم ننىڭ قتنىا ئىپپىتاى ۋە
متلى ب شاق مۇساۇلم نالرغ ھ رامادۇر
(ىەنى مۇسۇلم ننىڭ قتنىناى تىكاۈشا
نومۇسىنى دەپساەندە قىلىاشا پاۇل-
④
متلىنى ن ھەق ىەۋىلىاش ھ امادۇر ».
«ئاا لال سااىلەرنىڭ بەدىنىڭالرغاا ۋە
شەكلىڭالرغ ق رىم ىدۇا بەلكى سىلەرنىڭ
⑤
قەلنىڭالرغ ۋە ئەمەلىڭالرغ ق راىدۇ».

ئ لال ت ئ ى ىەنە مۇنداق دېاھە :

{االَّ ه ِهيت تُه ه ْهي ُان ال ُْم ه ْهيِ وِ اال ُْم ْيِ وه ه ِ بِ ْ ه ه ِم ه ه
ِ
احأملُه ه ههوا بُه ْهأ ه ه ه اإِمْم ه ه ه ُ ِ و ه ه ه }
ا ْ أح ه ه هُوا فهذ ه ه ه ْ

«مااىمىنلەر ۋە مااىمىنەلەرگە قىلمىغ ا
ئىشاااالرنى (چااا پال ئاااۇىرنى
رەنجىتىاادىغ نالر (شااۇ بۇھتاا ننى ۋە
روشە گۇن ھنى ئۈساتىھە ئ رتى الغا
③
بولىدۇ».

كىشىنىڭ ھەققىنى ىتمەسلى :
ھەقىقىي مۇئمىت ساودا-ساتتىقت ا
ئىلچەمدەا جىڭادا كىشاىنىڭ ھەققىناى
ىتقىشتىت قورقىدۇ.

پەىغەمنەر ئەلەىھىسسا ىم مۇناداق
دېااھە « :بىاار-بىرىڭالرغاا ھەسااەد
قىلم االرا ئىزەاالر ئ لم ىدىغ نەرسىنى
خترىدارنى قىزىقتۇرۇش ئۈچۈ ب ھ سىنى
ئۈستۈرمەاالرا بىر-بىراالغا ئا داۋەت
قىلماا االرا بىاار-بىاارىڭالردىت ىااۈز
ئااىرىمەاالرا بىرىڭالرنىااڭ سودىسااى
ئۈستىھە سودا قىلم االر .ئى ئ لالھنىاڭ
بەندىلىرى) ئىزئ را قترىنداش بەنادىلەر
بولااۇاالرا مۇسااۇلم مۇسااۇلم ننىڭ
قترىندىشااىدۇرا قترىندىشااىغ زۇلااۇم
قىلم ىدۇا ى ردەمساىز ت شالى ەتمەىدۇا
ئااۇنى پەز كىرمەىاادۇ .پەىغەماانەر
ئەلەىھىسس ىم كىكسىھە ئىش رەت قىلى
ئتەق ا بۇ ىەردە ا ئتەقا ا باۇ ىەردە ا
ئتەق ا بۇ ىەردە ا دېدى .بىر كىشاىنىڭ
ئىزىنىڭ دىت قترىندىشىنى خور كىرۈشى
①
②
③

غەى ەتنىڭ زىق دە قەبىھ ئىكەنلىكىھە تەمسىل.
سۈرە ھۇجۇرات-21-22 :ئ ىەت.
سۈرە ئەھزا -52 :ئ ىەت.

كىشىلەر بىالە بولغا ئ ىقىادا
اۇش
اەمىمىي بولا
اوغراا دۇرۇز ۋە سا
تا
ئ س ستۇر .ئىساالمدا تاوغرا ۋە دۇرۇز
بولۇش ئىم ندىت كتقىنكى ئەچ ماۇھىم
پەزىلەتتااۇر .بااۇ پەزىاالەت ك مىاال
مۇسۇلم بىار جەمئىقەتنىاڭ ھاۇلىنى
تەشكىل قىلىدۇ.
ئىقتىس دىي ۋە ئىجتىم ئىي ھ ى تنىڭ
نەتىجىلى داۋام قىلىشاىا كىشاىلەرنىڭ
بىاار-بىاارىھە بولغاا ئىشەنچىسااىھە
ب غلىق .ئىلچىھەندە كەم ئىلچەىدىغ ا
ت رتق ناادا كەم ت رتىاادىغ ا م لنىااڭ
ھەقىقىي ب ھ سىنى ئتقتم ىدىغ ا ى لغا
ساااىزلەىدىغ ا ساااىر س قالشااانى
بىلمەىدىغ ا ىتتىمالرنىڭ پۇل-متلىناى
ىەىدىغ ا سا ختىپەزلى ا ھىلىھەرلىا
بىلە ب شقىالرنى ئ لداىدىغ ئىنسا نالر
بۇ قىلمىشلىرىنى مۇساۇلم نلىق بىالە
④
⑤
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ق نااداق بىرلەشااتۈرىدۇ)؟ ئااۇىرنى
راستچىل ئىنسا دېھىلاى بوىمادۇ؟
هل
اداق دەىا
ئا لال ت ئا ى مۇنا
ادۇ{ :اتْه ٌ

ھەزرىتى ئەبۇ ھۇرەىرە رەزىقەلالھۇ
ئەنھااۇ مۇنااداق دەىاادۇ :پەىغەماانەر
ئەلەىھىسس ىم بىر قتتىم ئ شلىق ب زىرىغ
ب رغ ۋە بىار بۇغاداى خ لتىساىنىڭ
ئىچىھە قولىنى تىقىا ا نەملىا ھاتس
قىلغ ندىت كتقىتا بۇغداىنىڭ ئىھىسىھە:

ِ
ْمَ مِي ِي ه ه ه * الَّه ه ه ِهيت إِ ا ا ْ أه ه ه ه لُوا عله ه ههء الوَّه ه ه ه ِ
ِ
لل ُ
ت ْحه هأه ْوفُون * اإِ ا ه ه لُو ُ َْ ْ ْا ازُههو ُ َْ تُ ْخ ِح ه ُهمان *
َْ ت ُ م ُْالِ ْ َّه ُه َْ ْه ُعومُون * لِ ه ْوم ع ِ َ * ته ْهوم
ته ُذوم الوَّ ِ
ا الْع ل ِم * َّ إِ َّن ِأه ا الْ ُي ََّه ِِّ
ِ لم ِم
ُ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
هوم
ا ْمقُ ٌ
ليَ َ ِمَ * ا ْ ْدِّاَ َ مَ ٌ * أه ٌ
ِ ِ
ْمك ه مِيبِ } «(ئىلچەماادە ۋە
هل ته ْو ههي لل ُ
* اتْه ٌ

«بۇ نتمە؟» دېدى .بۇغداىنىڭئىھىسى:
ئىي رەسۇلۇلال ) ى مغۇر ى غقائىدىا شۇا نەم بولۇ ق پتۇا دېدى.

ت رازىدا كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاى) ئاۇىر
كىشىلەردىت ئاىلچە ئ لغا چ غاداا
تولۇق ئ لىدۇ .كىشىلەرگە ئىلچە ى كى
ادۇ.
اداا كەم بترىا
ت رتىا بەرگە چ غا
ئۇىر بۈىۈك بىر كۈندە تىرىلىدىغ نلىقىغ
ئىشااەنمەمدۇ .ئااۇ كۈناادە ئىنساا نالر
ئ لەملەرنىڭ پەرۋەردىھ رىنىڭ ھۇزۇرىادا
تىاا تۇرىاادۇا ئااۇىر (ت رازىااداا
ئىلچەمدە كەم بترىشتىت ى نسۇ ا ى م
ئ دەملەرنىااڭ ناا مە-ئەماا لى چوقااۇم
سىججىندا بولىادۇ .ساىججىت دېاھە
نتمە؟ ئۇنى ق نداق بىلەلەىساە ؟ ئاۇ
(ى ماا ئ دەملەرنىااڭ قىلمىشاالىرى
خ تىرىلەنھە بىر دەپتەردۇر .بۇ كۈنادە
①
(قىق مەتنى ئىنك ر قىلغۇچىالرغ ۋاى)»

«نەم بولااۇ ق لغاا ىترىنااىكىشىلەرنىڭ كىرۈشى ئۈچاۈ ئۈساتىھە
قوىس چ بولم مدۇ؟ بىزناى ئ لادىغ نالر
③
بىزدىت ئەمەز» دېدى.
پەىغەمااانەر ئەلەىھىسسااا ىم ىەنە
مۇنداق دېھە « :ى لغ قەسەم بىالە
ااىا
اا كىشا
متلىنااى راۋاج ت پقۇزغا
مۇسااۇلم بىاار كىشااىنىڭ متلىنااى
بۇلىغااۇچى بولغاا ھ لاادا ئ لالھقاا
④
ئۇچرىشىدۇ».
ساا غالم مۇسااۇلم ب شااقىالرنىڭ
ھەققىنى ىە ستلىشاتىت قا تتىق ھەزەر
ئەىلەىااادۇ .بىراۋنىاااڭ كاااۈالىنى
ئ غرىتىشتىت سا قلىنىدۇ .بەنادىلەرنىڭ
ھەققىنى ىە ستلىشتىت قورقۇ ئىزىنىڭ
ھەققىنااى كەم ئتلىشااق رازى بولىاادۇ.
چۈنكى كىشىنىڭ ھەققىدىت ھەق ئىھىسى
ئىتمىھۈچە ئ لال ئىتمەىدۇ .ئۈساتىدە
كىشى ھەققى بولغ ھ لادا ئا خىرەتكە
ب رغ نالرا ھەق ئىھىلىرىنى رازى قىلىاش

{اته ه قه ه ْهوِم ْ ْافُههوا ال ِْم ْك ه ه اال ِْم ههُان بِ ل ِْذ ْحه ه ِ اَ
حه ههوا الوَّه ه ِ ْ ْش ه ه ن ُ َْ اَ ته ْع ه ه ْهوا فِه ههَ ْاه ِّْ ِ
ته ْ خ ُ
ُ ْي ِحه ِ ت } «ئى قەۋمىم) سىلەر ئاىلچەمنى

تااوغرا ئااىلچەاالرا تاا رازىنى تااوغرا
ت رتىڭالرا كىشاىلەرگە نەرساىلەرنى كەم
اق
ادە بۇزغۇنچىلىا
بەرمەااالرا ىەر ىۈزىا
②
قىلى پىتنە-پ س ت تترىم االر»

①
②

سۈرە مۇتەففىفىت-21-2 :ئ ىەتلەر.
سۈرە ھۇد-25 :ئ ىەت.

③
④
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ئ رىسىدا قوشانىالرنى ئ ىھىادە تىلغا
ئتلى مۇنداق دەىادۇ{ :اا ْعُه ُ اا اللَّها اَ

ئۈچۈ ئىزىنىاڭ سا ۋابىنى بترىشاكە
ادۇ .ئەگەر س ا ۋابى ھەق
اۇر بولىا
مەجنا
ئىھىلىرىنااى رازى قىلىشااق ىەتمىسااەا
ئۇىرنىڭ گۇن ھلىرىنى ئۈستىھە ئ لىادۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈ س غالم مۇسۇلم ب رلىق
سااىز-ھەرىااكەت ۋە مۇئ مىلىلىرىاادە
اۇ ا ئ ا لال
اتچىل بولا
دۇرۇز ۋە راسا
اڭ{ :ف َْههأ ِذ َْ مه ُِْ ه ْهم } «ئ ا لال
ت ئ ىنىا
①
ستنى بۇىرۇغ ندەك دۇرۇز باولغىت»
دېااھە ئەماارىھە ئەساات ىىدىل ئەمەل
قىلىدۇ.

تُ ْشه ِمُ وا بِه ِها شه ْه ابِ لْوالِه تْ ِ إِ ْححه ابِه ِهيِ الْ ُذ ْمبههء
االْ هأ ه ء االْمح ه ِ ِ االَْ ه ِِّ ِ ِ الْ ُذ ْمبههء االَْ ه ِِّ
الحه هِ ِل ا ه ه
َْوُه ه ِ ا َّ
الصه ه ِح ِ بِ لَْ ْوه ه ِ اابْه ه ِ َّ
ال ُ
ِ
ب ْتْم ُ ُك َْ إِ َّن اللَّها َ تُنه م ه ْ ه ن ُ ْخأه َ
لك ْ
خهوِّا} «ئ لالھقاا ئىناا دەت قىلىڭااالرا
فُ

ئۇنىڭغاا ھاات نەرسااىنى شااترى
كەلتۈرمەاالرا ئ ت -ئ ن االرغ ا خىاش-
ئەقرىن لىرىڭالرغاااا ا ىتااااتىملەرگەا
مىسكىنلەرگەا ىاتقىت قوشانىغ ا ىىاراق
اى
ادىكى ھەمراھق ا (ىەنا
انىغ ا ى نا
قوشا
سەپەرداشق ا س ۋاقداشاق ا مۇسا پىرغ ا
قول ئ ستىڭالردىكى قاۇل-چاىرىلەرگە
ى خشىلىق قىلىڭالرا شۈبھىسىزكىا ئ لال
ماااااۇتەكەبنىرا م خت نچااااا قنى
②
ى قتۇرم ىدۇ».

قوشاانىغ ى خشااى مۇئاا مىلە
قىلىش:
ھەقىقىي مۇئمىت قوشنىسى بىالە
ى خشااى ئىتىاادۇ .چااۈنكى ئىسااالمدا
قوشاانىالرنىڭ بىاار-بىاارى ئۈسااتىدە
ھەرخىل ھەقلىرى بولۇ ا باۇ ھەقالەر
ئ دا قىلىنىشاى ۋە ساەل ق رالم سالىقى
ىزىم .قوشانىلىرىغ ى خشاى مۇئا مىلە
قىلىشا ئۇىرغ ئەزىاقەت بەرمەسالى ا
ئۇىرغ زىق ىەتكۈزمەسلى ا ئۇىرنىڭ
خۇشاا للىقىغ ۋە ق ىغۇسااىغ ئورتاا ق
بولۇش ىزىم .ئەگەر قوشنىشى كەمنەغەل
بولس ا ئۇىرنىڭ ھ لىدىت خەۋەر ئتلىشا
م ددىي ۋە مەنى ى جەھەتاتىت ئۇىرغا
ى ردەم قىلىشا ئىزى ى ردەم قىاللمىسا
ىاا ردەم قىلىاادىغ نالرغ تونۇشااتۇرۇش
قوشاانىلىق بورچىاادۇر .مۇسااۇلم
كىشااىنىڭ قوشنىسااى بىاالە ى خشااى
ئىتۈشااى ئۇنىااڭ س ا غالم مۇسااۇلم
بولغ نلىقىنىڭ ئ ىمىتىدۇر .ئ لال ت ئا ى
ى خشىلىق قىلىاش زۆرۈر بولغ نالرنىاڭ

سىىۈملۈك پەىغەمنىرىمىاز قوشان
ھەققىدە تەلىم بترى مۇنداق دېاھە :
«جىنرىاال م ااا قوشاانىغ ى خشااىلىق
قىلىشاانى شااۇنداق كااى تەۋسااىقە
قىلاادىكىا مە قوشاانىنى قوشاانىغ
مىراسچى قىلىادىغ ئوخشا ىدۇا دە
③
ق لدىم».
پەىغەمنەر ئەلەىھىسسا ىم «ئا لال
بىلە قەساەمكىا ماۇئمىت بولم ىادۇا
ئاا لال بىاالە قەسااەمكىا مااۇئمىت
اەمكىا
الە قەسا
ادۇا ئا لال بىا
بولم ىا
مۇئمىت بولم ىدۇ» دېدى .سا ھ بىالر:
كىاام ىاا رەسااۇلۇلال ؟ دېھەناادەا
رەسۇلۇلال « :قوشنىساى ى م نلىقىادىت
②

①

سۈرە ھۇد-221 :ئ ىەتنىڭ بىر قىسمى.

③
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سۈرە نىس -32 :ئ ىەت.
ئىم م بۇخ رى2122( :

خ تىرجەم بوىلمىغ

كىشىدۇر» دېدى.

①

مۇسۇلم
بولىدىغ

«ئ لالھقاا ۋە ئاا خىرەت كااۈنىھە
ئىم ئتقتق كىشى قوشنىسىغ ئەزىقەت
بەرمىسۇ ) ئ لالھق ۋە ئ خىرەت كۈنىھە
ئىماا كەلتااۈرگە كىشااى متھم نغاا
ئىززەت-ئىكرام قىلساۇ ) ئ لالھقا ۋە
ئ خىرەت كۈنىھە ئىم ئتقتقا كىشاى
ى خشااى گە قىلسااۇ ىاا كى جىاام
②
تۇرسۇ ».

دۇنق بىر ۋەسىلە:
دۇنق غ بترىلىا ىولادىت چىقىا
كەتمەساالى ئۈچااۈ ا ئاا لال ت ئاا ى
دۇنق نىڭ ۋە دۇنق ھ ى تىنىڭ ھەقىقىتىنى
ب ى قىلى مۇنداق دېاھە { :قُ ْهل أه ُ
ِ
هل ا ْاِ ِقههمطُ ق ْ ه ٌهم لِم ه ِ اتَّهذههء} «(ئااى
ال ه م ْه قل ه ٌ
پەىغەمنىرىم) ئتقتقىنكى دۇنق مەنپەئىتاى
ئ زدۇرا ئ لالھتىت قورققا (ۋە ئۇنىاڭ
ئەمرىنى تۇتقا نالر ئۈچاۈ ئا خىرەت
ى خشااىدۇر{ ③».ا ْعل ُمههوا ْ َّم ه الْن ه طُ ال ه م ْه

ك مىل مۇساۇلم كىشاىنىڭ
دۇنق بىلە بولغ ئ ىقىسى:

ل ِع ه ه ٌ ال ْهه ه ٌهو اِزتو ه هةٌ اتهي ه ه ُق ٌم به ْ ه ههو ُك َْ اتك ه ه مُه ٌم فِه ههَ
ْاه ْ وا ِ ا ْاه ْاَ ِد م ِل ْث ْ ْعَ الْ ُك َّيه ِّ ه تُهاُ
ص ههي ُما مُه َّهَ ت ُك ههو ُن ُحَ ه ه افِ ههَ
مُه َّهَ ت ِهه ه ُ فهأه ههمالُ ُ ْ
ِ ِ
ضهوا ٌن ا ه
اا ش ِ ت ٌ ا ْ ِيمطٌ ِ اللَّ ِا اِِّ ْ
ْاِقمط عي ٌ
الْن طُ اله م ْه إََِّ أه ُ الْ ُ ُهماِِّ} «بىلىڭالركاىا

ئ لال ت ئ ى ئىنس ننى بۇ دۇنقا دا
اادىت
ااڭ نتمەتلىرىا
اا ا دۇنق نىا
ى شا
پ ىدىلىنىش ئ رقىلىق ئىز مەۋجۇدىقىتىنى
انىھە
اڭ رەبا
اۇ ك ئىن تنىا
س ا قالش ۋە با
قۇلچىلىق قىلىش ئۈچۈ ى راتق  .باۇ
دۇنقاا دىكى نااتمەتلەردىت پ ىاادىلىنىش
ئۈچۈ ئىنس ندا دۇنق غا ئىنتىلىادىغ
نەپس ى راتق  .باۇ نەپاس كاىپىنچە
دۇنق غاا ھەددىاادىت زىقاا دە بترىلىاا
كتتى ا ئىھىسىنى ىولادىت چىقىرىادۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈ نەپسنى تىازگىنلەش ۋە
ئۇنى مەلۇم دائىارە ئىچىادە تۇتۇشاق
توغرا كتلىادۇ .ئىنسا ئاىز ئەقلىاي
ئىقتىاااادارى بىاااالە نەپسااااىنى
تىزگىنلىقەلمەىااادۇ .ئااا لال ت ئااا ى
ئىنساا ننىڭ بااۇ ئاا جىزلىقىنى بىلىاا ا
ئۇنىڭغ ى ردەم قىلىش ئۈچۈ پەىغەمنەر
ئەۋەتكە ۋە كىت ن زىل قىلغ  .باۇ
ھەقىقەتنى ى خشاى چۈشاەنھە ك مىال
①ئىم م بۇخ رى2122( :
② ئىم م بۇخ رى2129( :

كىشىنىڭ باۇ دۇنقا بىالە
مۇئ مىلىسى مۇنداق بولىدۇ:

دۇنق تىرىكچىلىكى ئوىۇندىتا (كىشىنى
ئاا خىرەتتە غەپلەتااتە ق لدۇرىاادىغ
مەشغۇىتتىتا زىناۇزىننەتتىتا ئىزئا را
پەخىرلىنىشتىتا پۇل-ما لا پەرزەنات
اتىت ئىنا رەتتۇرا
كىپەىتىا پەخىرلىنىشا
الە ئىسااتۈرگە
ارەر ىااتغىش بىا
(بىا
ئىسۈملۈكى دېھق نالرنى خۇرسە قىلغ
ى مغۇرغاا ئوخشاا ىدۇا ئ ناادىت ئااۇ
اڭ
ادۇا ئۇنىا
اۇرۇ ق لىا
اۈملۈك قا
ئىسا
س رغىقى ق لغ نلىقىنى كىرىسە ا ئ ندىت
ئااۇ ىەنچىلااھە چااىپكە ئ ىلىنىاادۇ.
ئ خىرەتتە (كۇفف رىر ئۈچاۈ قا تتىق
ئ زا ب را (ى خشى بەنادىلەر ئۈچاۈ
ئ لالھنىڭ مەغپىرىتى ۋە رازىلىقاى با را
دۇنق تىرىكچىلىكى پەقەت (غ پىل ئ دەم
③
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سۈرە نىس -33 :ئ ىەتنىڭ بىر قىسمى.

ئ لدىنىدىغ

بەھرىمە بولۇشتۇر».

①

ك مىل مۇساۇلم كىشاى ب شاق
ئىنس نالرغ ئوخش ش تۇرمۇش ئىشلىرىغ
ئ رىلىشىدۇ؛ ئىزىنىاڭ ۋە ئ ئىلىساىنىڭ
تۇرمۇشىنى ق مداش ئۈچاۈ تىرىشاى
ئىشاالەىدۇ؛ مۇھت جالرغاا قولىاادىت
كتلىشىچە ى ردەم قىلىدۇ؛ ئ لال بەرساە
ب ىمۇ بولىدۇ .قولىدىكى م ل-مۈلۈكنى
ى خشى قوغداىدۇا ىزىام بولغا ىەرگە
ىزىاام بولغاا مىقااداردا خەژلەىاادۇ.
بتىىللىق قىلم ىدۇ ۋە ئىسارا قىلىا
م لنى بۇزۇ -چ چم ىدۇ .چۈنكى ما ل
ج نغ ئوخش ش ئ ما نەتتۇر .ئ ما نەتنى
ئەچ ى خشاااى شاااەكىلدە قوغاااداش
ئىن دەتتۇر.

پەىغەماانەر ئەلەىھىسس ا ىم بىاازگە
ھەقىقىي ماۇئمىت بولاۇ ا ئ لالھنىاڭ
ااولىنى
اانىڭ ىا
ااۇھەبنىتىنى ق زىنىشا
ما
كىرسەتكە  .ئەبۇلئ بن ز سەھل ئىنناى
سەئد ئەسس ئىدى رەزىقەلالھاۇ ئەنھاۇ
مۇنداق رى اىەت قىلغا  :بىار ئا دەم
پەىغەماانەر ئەلەىھىسساا ىمنىڭ ىتنىغاا
كتلى  :ى رەساۇلۇلال ) م اا قىلغا
ۋاقتىمدا متنى ھەم ئ لال ھەم ئىنس نالر
ى خشى كىرىدىغ بىر ئەمەلنى ئتقتىا
بەرساااىلەا دېااادى .پەىغەمااانەر
ئەلەىھىسس ىم« :دۇنق نى ت م قىلمىغىتا
ئاا لال سااتنى ى خشااى كىرىاادۇ.
كىشااىلەرنىڭ ماا ل-مااۈلكىنى تەلە
قىلمىغىااتا ئىنساا نالر سااتنى ى خشااى
كىرىدۇ ».دېادى ②.ىەناى دۇنق نىاڭ
م ل-مۈلكىنى ھەددىدىت زىق دە ى خشاى
كىرۈ ا ئۇنىڭغ تەلمۈرمەسلى ا كىزىنى
ئ خىرەتكە تىكىشا ئ خىرىتىھە پ ىدىلىق
ئىشالر بىلە شاۇغۇللىنىشا قولىادىكى
ب ىلىق بىلە خۇش ل بولۇ كىرەالە
كەتمەساالى ا كىشااىلەرنىڭ قولىاادىكى
نەرسىلەرنى ت م قىلم سلىق ۋە ئۇنىڭغا
ھەسەت قىلم سلىق زاھىتلىكتۇر .ك مىال
مۇسۇلم كىشى ب ى بولۇ ا موللاۇق
ئىچىدە ى شاىغ تەقادىردىمۇا ما ل-
دۇنق نى سىىمەىدۇ ۋە ئۇنىڭغ بترىلىا
ئىزىنىااڭ قىماامەت ق رىشااىدىت ۋاز
كەچمەىدۇ.

① سۈرە ھەدىد-11 :ئ ىەت.
② ئىم م ئىننى م جە رى اىەت قىلغ  .ئەلن نى ھەساە
دېھە .

ئىزرە تىلەشنى بىلىش:
ك مىل مۇسۇلم

كىشى بىر خ تا

ئىش قىلى س لس ا دەرھ ل ئىزرە تىلە
كەچاااۈرۈم ساااوراىدۇ .خ تااا لىقنى
داۋامالشتۇرم ىدۇ .ئاىزرە تىالەش ھەم
ئ لال ت ئ ىدىت بولىدۇا بۇنى «تەۋبە-
ئىستىغف ر» دەىمىاز .ھەم ئىنسا نالردىت
بولىدۇ .ھەر ق نداق بىر كىشى ھەققىدە
خ ت لىق ئىتكۈزگەندە دەرھ ل مەزكاۇر
كىشىدىت ئىزرە تىلە كەچۈرۈم سوراشا
كىشىنىڭ ھەققى ئىتۈ ق لغ بولسا ا
ئۇنى ق ىتۇرۇش سا غالم دىنادارلىقنىڭ
ئ ىمىتىاادۇر .ئ ا لال ت ئ ا ى مۇنااداق
دەىاادۇ{ :االَّه ِهيت إِ ا فهعلُههوا ف ِحشههة ْ ْا ول ُمههوا

ْ ْه ُيح ُه َْ ُماا اللَّا ف َْأه ْي ُماا لِه ُي ُوبِ ِه َْ ا ه ْ ته ْ ِي ُهم
ال ه مي ُوا إََِّ اللَّههاُ الههَ ت ِ
ص هماا علههء ه فهعلُههوا ا ُ ه ْهَ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ه
َّ
و
و
ا
هَ
ه
ب
ِّ
ه
ط
م
ي
َ
ٌ
ته ْعل ُمون * ُْال وُا ُا ُ ْ ْ ٌ ْ م ْ
ت َْ ِمِ ِ ه ْ ت ْنأِهه ْاه ْههه ُِّ ق لِه ِ ت فِ هه اِ ْعهَ ْ ْو ُهم
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الْعه ِ لِ } «تەق ادارىر ى م بىر گۇنا
قىلى ق لس ى كى ئىزلىرىھە زۇلۇم قىلس
ئ لالھنى ى د ئتتىدۇا گۇن ھلىرى ئۈچۈ
مەغپىاارەت تەلە قىلىاادۇا گۇناا ھنى
كەچۈرىدىغ ئ لالھتىت ب شق كىم با ر؟
ئااۇىر قىلمىشاالىرىنى بىلىاا تااۇرۇ
داۋامالشتۇرم ىدۇ .ئۇىرنىاڭ مۇك پا تى

مۇسۇلم » دە قوىۇش بىلە ىا كى
بەزى ئىن دەتلەرنى قىلى قوىۇش بىلەنال
بولم ىدۇ .س غالم دىندارلىق مۇقەددەز
دىنىمىزنااى تااوغراا ئاا الىق ۋە كەچ
دائىرىلى چۈشىنى ا دىنىمىزنىڭ ب رلىق
بۇىرۇقلىرىغ كۈچىنىڭ ىتتىشاىچە ئەمەل
قىلىش ۋە توسق ئىشلىرىدىت قەتئىاي

پەرۋەردىھاا رى تەرىپىاادىت بولغاا

ىتنىشا نەپسى خ ھىشىغ ئەگەشمەسلى ا

مەغپىرەت ۋە ئ ستىدىت ئىستەاالر ئتقى
تۇرىدىغ جەنانەتلەردۇر .باۇ ىەرلەردە
ئۇىر مەاھاۈ ق لىادۇ .ى خشاى ئىاش
قىلغۇچىالرنىااڭ ئترىشااىدىغ س ا ۋابى
①
نتمىدېھە ى خشى)»

ن ماا ز ۋە ب شااق ئىناا دەتلەرگە سااەل
ق رىم سااالىقا پۈتكاااۈل ئىاااش-
ھەرىكەتلىرىنااى ئ لالھنىااڭ ئەماارى ۋە
رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىھە ئۇىغۇ ئتلى
بترىشا ئەچ قىممەتلى ۋە ئەچ مۇھىم
نەرسىسى دىنى بولۇشا دىنىنى ئۈستۈ
قىلىشق تىرىشىشا دىنىنى ھەر تۈرلاۈك

پەىغەمنەر ئەلەىھىسسا ىم مۇناداق
دەىاادۇ« :كىمنىااڭ ئۈسااتىدە بىاار
قترىندىشىنىڭ ئىپپەت ى كى ب شق سەۋە
بىلە بىر ھەققى بولس (ىەنى بىراۋنىڭ
ب شقىسااىنىڭ ئىپپىااتىھە ى ا كى م ا ل-
اى
اتقىلىش ئا رقىلىق ھەققا
اۈلكىھە چا
ما
ئىتۈ ق لغ بولسا تەااھە-تىلاال
بولم ىدىغ ھتسا كاۈنى كتلىشاتىت
اىنى رازى
ئا ۋۋال بۈگاۈ ھەق ئىھىسا

دۈشمەنلىكتىت قوغداشا بىلمىھەنالەرگە
ئىگىتىشا دۇنق ۋىي پ ىدا-مەنپەئەتناى
دە دىنغ خىاال ئىاش قىلم سالىقا
دىنىمىز ئتلى كەلھە گۈزەل ئەخالقناى
پەرز ئەمەل ق ت رىاادا كااىرۈ ئااىزىھە
اۈزەللىكىھە
اڭ گا
اتۈرۈشا دىننىا
ئىزلەشا
دەخلى ىەتكۈزمەسلى ا ئ لالھتىت ھەقىقى
رەۋىشااتە قورقااۇشا ئاا لال ئۈچااۈ
ئتلىشا ئ لال ئۈچۈ بترىشا ئا لال
ئۈچۈ سىىۈشا ئ لال ئۈچۈ ى ما
كىرۈشا ئ لال ئۈچۈ دوست بولۇشا
ئ لال ئۈچۈ دۈشمە بولۇشا ئا لال
ئۈچۈ ى ش شا ئ لال ئۈچۈ ئىلاۈش
ھەقىقى ۋە س غالم دىندارلىقتۇر .ئا لال
ت ئ ى بىزنى ك مىل مۇساۇلم بولاۇ

اداق قىلمىغ نادا سا لىھ
قىلساۇ  .ئۇنا
ئەمىلى بولس ا ئاۇ ھەقنىاڭ بەدىلىاھە
ئتلىنىدۇ .ئەگەر ى خشاىلىقى بولمىسا ا
ھەق ئىھىسااىنىڭ گۇناا ھى زۇلااۇم
②
قىلغۇچىغ ىۈكلىنىدۇ».

خۇىسە:
ساااا غالم دىناااادارلىق «مە
①
②

سۈرە ئ ل ئىمرا  235 :ۋە -232ئ ىەتلەر.
بۇخ رى .122/9

ى ش ا ئىز دەرگ ھىغا ئىما
كەتكىلى نتسى قىلسۇ  .ئ مىت.
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بىالە

بىلەلمەىمىز .ھەر بىرىنىڭ ىەنە بىارىھە
ستلىشتۇرغىلى بولم ىدىغ ئىزگىچە تەما
ئىزگىچە پۇراقق ئىھە ئىكەنلىكىنى ھتس
قىلىمىز .شۇنىڭغ ئوخش ش ھەدىسلەرمۇ
ئىزىھە خ ز مەنىلىرىا گاۈزەللىكلىرىا
ب ىغەت-پ س ھەتلىرى بىلە بىاز دۇئ
كەلااھە ھەر خىاال مەسااىلىلەرنىڭ

«ئ لال ئىشىڭالرنى ۋاىىغ ىەتكۈزۈ
قىلىشىڭالرنى ى خشى كىرىدۇ» -
(ھەدىس شەرىھەدىسلەرنى ئوقۇش بەزىدە خۇددى
رەاھ رەچ گۈل-چاتچەكا تۈرلاۈك-
تااۈمە متاا ە-چتاا ىلەرگە تولغاا
رى اىەتلەردىكى ب غالرنى ت م ش قىلىشاق
ئوخشاا كتتىاادۇ .بەزى گۈللەرنىااڭ
پۇرىقىدىت ئىزىمىزنى ئ ىلمىس قا بەزى
گۈللەرنىااڭ رەاھىاادىت ئەقلىمىااز ىل
بولىاادۇ .بەزى مت ىلەرنىااڭ تەمىاادىت
از ىترىلس ا ا بەزى مت ا ىلەرنى
تىللىرىمىا
جىقااراق ىەۋالمىغىنىمىزغ ا پۇشاا ىم ندا
ق لىمىز .بۇ س ن قسىز مت ە-چتا ىلەرنى

ئااا چقۇچىنىا تتپىشااام قلىرىمىزنىڭ
اااڭ
ااا ۋابىنىا قىقىنچىلىقلىرىمىزنىا
جا
چ رىسىنى سۇنىدۇ .ئەپسۇسكىا خۇددى
بىز ب غدىت چىقق ندا قوىاۇ قوىۇشاق
قىق لم ى ئتلى چىقق مت ىلەرنى ئىىھە
ب رغ ناادا ىتقىشاانى ئۇنتااۇ بااۇزۇ
قوىغ ناادەكا نۇرغااۇ ھەدىساالەرنى
ئوقۇس قمۇا ى دلىس قمۇا ھەتت ب شقىالرغ

بىر-بىرىھە ستلىشاتۇرۇ ق ىسىساىنىڭ
ئەچ تەملىكى ئىكەنلىكىناى ھتچق چا
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تەكرار-تەكرار ئىگەتسەكمۇ ھ ى تىمىزدا
ھەقىقىي ىتتەكچى مىزا قىاللم ىمىزا شۇ

بىرىدۇر.

ھەدىسلەرنىڭ روھىناى تۇرمۇشاىمىزنىڭ
ئەچ ئىااااانچىكە ھااااا لقىلىرىغىچە
سىڭدۈرەلمەىمىز .ھەدىسلەر دىلىمىازداا
تىلىمىزدا قتلى ا ئىشىمىزغ كىرەلمەىدۇ.

تىااال نۇقتىساااىدىت ئ نااا لىز
قىلغىنىمىزدا مەزكۇر ھەدىاس شاەرىفنى
چۈشىنىشتە ھەدىساتە كەلاھە ئىككاى
كەلىاامە ئاا چقۇچلۇقتۇر .بۇىرنىااڭ
بىرىنچىسى (عمهل بولۇ ا ئىشا ئەمەل
مەنىلىرىنى ئىپ دىلەىدۇ .كەلىمە جۈملىدە

شۇنى ئتتىرا قىلىاش كترەككاىا
«ئىلىم تەلە قىلىش ب رلىق ئەر-ئ ى ل
مااۇئمىنلەرگە پەرزدۇر»ا «پاا كىزلىق
ئىم ننىااڭ ىترىمىاادۇر»ا «ى لغاا
سىزلەشا ئ م نەتكە خىقا نەت قىلىاشا
ۋەدىسااىدە تۇرم ساالىق مۇن پىقلىقنىااڭ
ئ ىمىتىاادۇر» ...دېھەنااھە ئوخشاا ش
امە ئ ا دەم دېھىاادەك بىلىاادىغ ا
ھەما
اىدا ن ھ ا ىىتى كەچ
اۇلم نالر ئ رىسا
مۇسا
ت رق لغاااا ا ئەمماااا ئەچ ئەمەل

ئتنىقسىز شەكىلدە ئىشلىتىلھە بولاۇ ا
بىزگە مەلۇملۇق بىرەر مۇئەىقە ئىشنى
ئەمەزا بەلكى ھەر ق نداق بىر ئىشانى
ئىپ دىلەىدۇ .ىەنىا ھەدىستىكى ئىاش-
ئەمەل كەلىمىسى ئىن دەتا ى كى مۇئ مىلە
ۋە ىاا كى سااودا-سااتتىقا ئەمااھەك
دېھەندەك مەلۇم بىار سا ھەگە خا ز

قىلىنم ى اتق نۇرغۇ ھەدىسالەر با ر.
ھەتت بۇ ھەدىسلەرنىڭ ئىچىدە بىزلەرنى
ھەقىقىي ئەمەل قىاللىس قالا ى شا ۋاتق
اادىغ
ااىمىزدىت قۇتۇلدۇراىىا
كرىزىسا
ئ ج ىى ئوچۇق مەنىلى ھەدىسلەر ھەم
مەۋجۇتتۇر .متنىڭ بۇ قىسقىچە ى زم مدا
ئۇىغۇرىرنىڭ ق ىت ساەمىھە سا لم قچى
بولغ ھەدىس ىۇق ردىكى ئ ئ لال ھەر

ئىشااانى ئەمەزا بەلكاااى مۇشاااۇ
س ھەلەرنىڭ ھەممىسىدىكى ھەر ق ناداق
ئىشنى كىرسىتىدۇ .شۇاالشق ئۇىغاۇرچە
ار ئىااش
اىدە مە سااىلەر بىا
تەرجىمىسا
قىلس االر ئەمەزا بەلكاى ھەر ق ناداق
بىاار ئىااش قىلساا االر دە ئتلىشاانى
مۇۋاپىق ت پتىم .دېمەكا تتىىمۇ ئوچۇق
ب ى ا قىلغىنىمىاازداا ھەدىسااتىكى ھەر

ق نداق ئىشىڭالرنى ۋاىىغا ىەتكاۈزۈ
قىلىشىڭالرنى ى خشى كىرىدۇ  .دېاھە
ھەدىستۇر .بۇ ھەدىس متنىڭ ق رىشىمچە
توى ئ الىس قمۇا ب شقىالرغ ىەتكۈزۈشنى
ى خشى كىرسەكمۇا ئەمم پۈتۈ دۇنقا
مۇسۇلم نلىرى تەرىپىدىت ئومۇمىقۈزلۈك
ئەچ ئەمەل قىلىنم ى اتق ا ا ئەچ سااەل
ق رىلى اتقاااا شااااۇنداقال ئەمەل

ق نداق ئىش كەلىمىسى ئىن دەتا سودا-
سااتتىقا پە -تەتقىقاا ت ۋە ئىلمىااي
ئىجاا دىقەتا ئااىگىنىش ۋە خىاازمەتا
ھەتت دەم ئتلىش ۋە كىااۈل ئاتچىش
(ئەل ەتتە ھ ىل كىااۈل ئتچىشاالردا ا
ىااتمەك-ئىچاامەك قىسقىسااى باا رلىق
س ھەلەردىكى ب رلىق ئىشاالرنى كاىزدە
تۇتىدۇ.

قىلم ى اتق نلىقىمىزنى ھتچكىمھە ئ رتىا
قااوىغىلى بولم ىاادىغ ھەدىساالەرنىڭ

ئىككىنچااى ئاا چقۇچلۇق كەلىاامە
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بولس (اتذه

دۇر .قىساقىچە ئتقتق نادا

ئۇنىڭ لاۇغەتلەردىكى ئىزاھا تى احكهَ
صهوعا) ىەنىا ئىشالرنى پۇخت ا مۇكەممەل

قىلىش ئ لال ت ئ ىنىڭ بىزدىت كۈتكە
ئەچ مۇھىم تەلەپلىرىنىڭ بىرىدۇرا ھەتت
ئ ىەتنىڭ ساىق قىدىت باۇنى ھ ىا ت ۋە
م م تىمىزنىااڭ مەقسااىدى دېقىشاامۇ
مااۇمكىت .ئ سااىلەرنىڭ ق ىسااىڭالرنىڭ
ئەمەلىنىااڭ ئەچ ى خشااى ئىكەنلىكىنااى
سىن ش ئۈچاۈ ا ئا لال ئىلاۈمنى ۋە
غا لىنتۇرا

قىلىشا قۇسۇرسىزا نۇقس نسىز قىلىاش
مەنىسىدىدۇر .ىەنى بىر مەنىسى بىلىاش
اەۋىقىدىكى
اۇ نورما ل سا
بولاۇ ا بۇما
بىلىشاانى ئەمەزا پىششااىق بىلىشاانى
ئىپ دىلەىدۇ .ئەل ەتتەا مەزكۇر ھەدىاس
شااەرىفتە مااۇكەممەل قىلىااشا پۇختاا

تىرىكلىكنى ى راتتىا ئا لال

قىلىشا ۋاىىغا ىەتكاۈزۈش مەنىساىنى
ااى
ااڭ مەنىسا
اادۇر .بۇنىا
ئىپ دىلىھەنا
تىۋەندىكى ئ ىەتتىمۇ ن ھ ىىتى ئوچاۇق
ئىپ دىلىنىدۇ« .ت غالرنى تۇرغۇ ھ لەتتە
گۇماا قىلىسااە ا ھاا لنۇكىا ئااۇىر
اۇ
ادۇا (با
اىگىلە تۇرىا
اۇتتەك چا
بۇلا
ھەممە نەرسىنى پۇخت ى راتق ئ لالھنىڭ

②

ن ھاا ىىتى مەغپىاارەت قىلغۇچىاادۇر .
مۇسااۇلم نالر ھ ى تنىااڭ بىاار سااىن ق
ئىكەنلىكىنى بىلىدۇا بۇ ئ ىەت تتىىماۇ
ئوچۇق ۋە كونكترت قىلى بۇ ساىن قنى
چۈشااەندۈرۈۋاتىدۇ .ىەنااىا ھ ىاا تتىت
ئىن رەت بۇ ۋاقىتلىق سىن ق مەىدانىاداا
سىنىلىدىغ نەرساە ئا خىرقى ھتسا بت

ھۈنىرىدۇر .ئ لال ھەقىقەتە سىلەرنىڭ
قىلمىشىڭالردىت تولۇق خەۋەرداردۇر»①.
ئۇشاانۇ ئ ا ىەت كەرىماادىكى «پۇخت ا
ى راتق » دېھە مەنىناى ئىپ دىلەشاتە
ادۇر.
اى كەلھەنا
ات» كەلىمىسا
دەل «اتقا
ئىنت ئ بن ز رەھىمەھۇلال بۇ ئ ىەتنىاڭ
مەنىسىنى مۇنداق شاەرھىلىھە « :احكهَ

سااىلەرنىڭ ئەمەللىاارىڭالردۇرا ئىااش-
ھەرىكىاااااتىڭالردۇر .ئىاااااش-
ئەمەللىرىڭالرنىڭ س نىا تاۈرى ئەمەزا
بەلكى ئۇ ئەمەللەرگە سىڭھە ئىىاالز
ۋە ئەمەللەرنىااڭ سااۈپىتى ت رازىاادا
ۋەزنلىكتۇر .ئ ىەتتىكى احست كەلىمىساى
دەل ئەچ ى خشى دېھە مەنىدە بولۇ ا

ئىشااالرنى ب شااقىالرغ ق رىغ ناادا
تتىىمۇ ى خشاىا تتىىماۇ ساۈپەتلى

بىر تەرەپتىت ستلىشتۇرۇشنى ئىپ دىلىسەا
االرنى ۋاىىغ ا
اتىت ئىشا
ار تەرەپا
ىەنە بىا
ىەتكۈزۈش مەنىسىنى ئىپ دىلەىدۇ .ىەنىا
ئ ىەت بىزنى ى خشى ئىشالرنى قىلىشاتىال
ئەمەزا بەلكى ى خشاى ئىشاالردا ئەچ
اى
اق ا ى خشا
انى ت لىشىشا
اى قىلىشا
ى خشا
ئۇسۇلا ئۈنۈملۈك ىاولالرنى تتپىشات
بەسلىشىشكە رىغنەتلەندۈرۈۋاتىدۇ .ئ ىەت

ه ههل ش ه ه  ،احح ه ه ه ههل ش ه ه قلذه هها ،اامذه هها»
ىەنى ھەممە ئىشنى پۇختا ا ماۇكەممەل
قىلىااشا كەم-كۈتىسااىز قىلىااشا كەم
كۈتىساااىز ى سااا شا مۇساااتەھكەما
ماااۇكەممەل ى سااا ش مەنىلىرىناااى
ئىپ دىلىھە  .تەبەرى تەپسىرى.

ساااااىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرنىاااااڭ

① نەمل -22ئ ىەت.
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② سۈرە مۈل

-1ئ ىەت.

ق ىسااااىڭالرنىڭكىنىڭ ئەچ كااااى
ئىكەنلىكىنى ئەمەزا بەلكى ئەچ ى خشى
ئىكەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈ سىنىلىساىلەر
دەۋاتىدۇ .بىز باۇ ىەردە ئەچ ى خشاى
كەلىمىساااىنى ئەچ ساااۈپەتلى دە
شەرھىلىسەك خ ت ىشق بولم ىمىز.

مۇن سى ىتى ب ر؟ متنىڭچە بۇنى مۇنداق
تىت نۇقتىدىت چۈشەندۈرۈش ماۇمكىت.
بىرىنچىدىتا ئا لال ت ئ ىنىاڭ زېمىات
ائمەت قىلىا
ئۈساتىدە ئىنسا نالرغ نتا
ى رىتى بەرگە نتئمەتلىرىناى توناۇ ا
ئ لال ت ئ ىغ شۇ نتائمەتلەرگە ىىىاق
تەشاااەككۈر بىلدۈرەلەمااادۇ ىاااوق؟

ئىااش-خىاازمەتا مەىلااى كااونكترت
ئىن دەتلەردە چوقاۇم ب شاقىالردىت ئەچ
ى خشى قىلىشق ا شاۇ ئىشانى مەۋجاۇد
ئىمكاا نىقەتلەر ئىچىاادە ئەچ ۋاىىغاا
ىەتكۈزۈ قىلىشاق بۇىرۇىادۇ .ھەتتا
ئ ىەتنىڭ ئومۇمىي مەنىسىدىت ق رىغ نداا
ئىشاااالرنى ئەچ ى خشاااى قىلىشااانى

ئىككىنچىاادىتا شااۇ نتاائمەتلەردىت

ئىسالم بىزناى مەىلاى دۇنقا لىق

ئترىشااكە كااۈچنى ى خشااى ىولالرغ ا
قوللىن مدۇ ىا كى ى ما ىولالرغىماۇ؟
ااڭ
ااۇ نتئمەتلەرنىا
اادىتا شا
ئۈچىنچىا
كەىنىاادىكى تەبىاائەت قاا نۇنىقەتلىرىنى
كىزىتى ب ىق چىق مدۇ؟ تەتقىق قىلى
پ ىدىلىن مدۇ؟ ى كى ئ لال ىا رىتىپتىكە
دەپال ت شال قوى مادۇ؟ تىتىنچىادىتا

ھ ى تىمىزنىااڭ مەقسااىدى دېقىشااكىمۇ
بولىدۇ .مۇنۇ ئ ىەت باۇ ىەكاۈنىمىزنى
ىەنىمااۇ كۈچەىتىاادۇ ئ ئىنساا نالرنىڭ
ق ىسىسااىنىڭ ئەمەلىنىااڭ ئەچ ى خشااى
ئىكەنلىكىنااى سااىن ش ئۈچااۈ ا بىااز
ھەقىقەتە ىەر ىۈزىدىكى شاەىئىلەرنىڭ
ھەممىسااىنى ىەر ىۈزىنىااڭ زىننىتااى
قىلااادۇق  ①.ئااا ىەتلەردىكى ئەمەل

ئ لالھنىڭ مۇشۇ نتئمەتلىرىناى ئۇنتاۇ
كەتكە ب شق ئىنسا نالرنىڭمۇ ساەمىھە
اق
ادار بولۇشا
اتلى ا ئ لالھق ا مىننەتا
سا
ئۈندەماادۇ ىااوق؟ دېاامەكا ىۇق ا رقى
سوئ لالرنىڭ ج ۋابى م ھىقەتتە ھەم دىنىي
ارگە
الە بىا
اۇنىڭ بىا
ئىنا دەتلەرنىا شا
دۇنق لىق ئىش-ئەمەللەرنىمۇ ئىز ئىچىھە
ئ لىاادۇ .مۇشااۇ نۇقتىاادىت مەزكااۇر
ھەدىسكە ق رىس ق مەنە تتىىمۇ روشاە
بولىدۇ.ئەسكەرتىش كترەك بولغا ىەنە
بىر نۇقتا شاۇكىا ھەدىساتىكى ئھەر
ق نداق ئىش دېھىنىمىازدە ھەرگىزماۇ
ى خشىا ى م ب رلىق ئىشالرنىڭ كاىزدە
تۇتۇلمىغ نلىقى ئتنىقتۇر .بەلكى ئىساالم
بۇىرىغ ا تەشەبنۇز قىلغ شاۇنداقال

كەلىمىسىنىڭ نوقۇل دىنىي ئىن دەتلەرنىال
كااىزدە تۇتم ىاادىغ نلىقى ئۈسااتىدىكى
اۈ
اە كىرۈنا
اۇ روشا
ئ ا ىەتتىت تتىىما
تۇرىاادۇ .ىەنااىا ئ لالھنىااڭ زېمىاات
ئۈستىدىكى زېمىننىاڭ زىننىتاى قىلىا
ى راتق نەرسىلەر بىالە ئىنسا نالرنىڭ
ق ىسىسااىنىڭ ئەمەلىنىااڭ ئەچ ى خشااى
ئىكەنلىكىناااى سىن شااانىڭ ق ناااداق
① سۈرە كەھ

-3ئ ىەت.

اىدىكى
اەت دائىرىسا
اھە رۇخسا
چەكلىمىا
ب رلىق ئىشاالرنى كىرساىتىدۇ .ئىساالم
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چەكلىھە گۇن ى كى بىھاۇدە ئىشاالر
ئەلاا ەتتە بۇنىڭاادىت مۇستەساان دۇر.
ھەدىستە تىلغ ئتلىنغىنىادەكا «ئا لال
ى خشااى كىرىاادۇ» غاا ئىشااالرنىڭ
مۇقەررەر ىوسۇندا ئ لالھنىڭ رۇخساىتى
ئىچىدىكى ئىشالردىت بولۇشاى تەبىئىاي
مەنتىقىلىق تەقەززادۇرا بۇنىڭ ئەكساىچە

مۇمكىنكىا ئىشاالرنى ئەچ ماۇكەممەل
قىلغۇچى زاتنىڭ ئىش قىلىش ئۇسۇلىنىا
ى كى ب شقىچە ئىپ دىلىھەندەا ئىشاالرنى
ق نداق قىلغ نلىقىنى ئىنچىكە كاىزىتىش
بىلە بىز ئىشالرنى ۋاىىغا ىەتكاۈزۈ
قىلىشنىڭ ىولى ھەققىادە ىىا ئۇچىغا
ئترىشەلەىمىز .ئ لالھمۇ قۇرئ كەرىمدە

بولۇشىنى تەساەۋۋۇر قىلىاش ماۇمكىت

بىزنى ئىزىنىڭ ئىاش قىلىاش تەرزىاھە

ئەمەستۇر.
چۈشااااەنچىمىزنى تتىىمااااۇ
چواقۇرىشااتۇرۇش ئۈچااۈ ئەماادىكى
سااوئ ل شااۇدۇر :ئۇنااداقت ا ق نااداق
قىلغ ندا ئىشاالرنى ۋاىىغا ىەتكاۈزۈ
قىلغ بولىمىز؟ ى كى ب شقىچە ئتقتق ندا

دىققەت قىلىشىمىزغ باۇىرۇ مۇناداق
دەىدۇ «ئۇىر ق رىم مادۇكىا تاىگىلەر
ق نداق ى رىتىلادى؟ ئ سام ق ناداق
ئتھىااز قىلىناادى؟ تاا غالر ق نااداق
تۇرغۇزۇلااادى؟ زېمىااات ق ناااداق
ىتقىتىلاادى؟» ①.ىەنااىا ئاا لال بااۇ
ئ ىەتلەردە ن ھ ىىتى ئوچۇق قىلى بىزنى

س غالم بىر ئتتىق دىي چۈشاەنچىھە

تىگەا ئ سم ا ت غا زېمىنالرنىڭ ئىزىھە
اۇىرنى
اڭ مۇشا
اى ئىزىنىا
ئەمەزا بەلكا
ق ناااداق ئۇساااۇلدا ى راتق نلىقىغااا
ق رىشىمىزنى بۇىرۇۋاتىدۇ.

ئىشالرنى ۋاىىغا ىەتكۈزۈشانىڭ ىاولى
نتمە؟
س ا ھى بىاار مۇسااۇلم ئاا لالھنىڭال
ئىشالرنى ئەچ مۇكەممەل رەۋىشتەا ئەچ
ااااىز
ااااىزا ئەچ نۇقس نسا
قۇسۇرسا
قىلىاادىغ نلىقىغ شەكسااىز ئىشااىنىدۇ.
اۈرۈش
اۈنكىا ئ لالھق ا ئىم ا كەلتا
چا

ئ لال ت ئ ىنىڭ ئىشالرنى ق ناداق
رەۋىشتە قىلىدىغ نلىقىنى بىلىشنىڭ ئىككى
خىل ىاولى با ر .خاۇددى ج م لىادىت
ئ فغ نى ئتقتق ندەكا ئ لال بىزگە ئىككى
كىت ن زىل قىلغ ندۇرا بىرى قۇرئا ا
ىەنە بىرى تەبىئەتتۇر .بۇ ئىككى ىاول
دەل م ناا مۇشااۇ ئىككااى ئەسااەرنى
اڭ
از ئ لالھنىا
اتىت ئىن ا رەت .بىا
ئوقۇشا
تەاداشسىز م ھ رىتىنىڭ ئەسىرى بولغا
تەبىئەت دۇنق سىنىڭ ب رلىق تەرەپلىرىنى
كىزىتىشا تەجارىنە قىلىاشا تەتقىاق

قۇرئ ندا ئ لال ئىزىنىڭ ئىزى ھەققىادە
ب ى قىلغا ساۈپەتلىرىھىمۇ ئىما
كەلتۈرۈشنى ئىز ئىچىھە ئ لىدۇ .ئا لال
ت ئ ىنىڭ قاۇدرىتىا ئىلمىنىاڭ با رچە
مەخلۇق تنىڭكىدىت ئۈستۈ ئىكەنلىكاىا
ئ لال قىلغ ئىشاالرنىڭمۇ مەخلاۇقالر
قىلغاا ئىشااالردىت ساا ا سااۈپەت
جەھەتلەردە ستلىشتۇرغۇساىز دەرىجىادە
ئۈساااتۈ بولىااادىغ نلىقىنىمۇ تەقەززا
قىلىاادۇ .دېاامەك شااۇنداق ئتقااتىش
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قىلىشا توپلىغ ئەۋرىشكەا ئۇچۇرىرنى
سىستتمىلىق ئ ن لىز قىلىاشا شاۇنداقال
ئ ن لىز قىلىنى پ رچىالنغ مەلۇم تالرنى
ىەنە بىرىكتااۈرۈ سىستتمىالشااتۇرۇش
ئ رقىلىق ئ لالھنىڭ تەبىائەت ئا لىمىنى
اائەت
اا نلىقىنىا تەبىا
ااداق ى راتقا
ق نا
ھ دىساااىلىرىنى ق ىساااى ئۇساااۇلا

ىەتكۈزمەكچى بولس ا دەل ئ لالھنىڭ شۇ
ق نۇنىقەتلىرى ئ رقىلىق ن م ىە قىلغا
ىۈكسەك م ھ رىتىدىت ئاىرنەك ئاتلىشا
ئىمك نىقەتلىرى ئىچىدە ئىزىنىڭ با رلىق
ئىشلىرىدا تەقلىد قىلىشق تىرىشىشاتۇر.
بۇ ب ىا نلىرىمىزدىت شاۇنداق خۇىساە
چىقىشى مۇمكىت :تەبىئەت ئ لىمى ۋاىىغ

شەكىللەردە ۋۇجۇدق چىقىرى اتق نلىقىنىا

ىەتكۈزۈلھە

بىر نەپس ئەسەردۇرا باۇ

ھ دىسىلەرنىڭ ئ ستىدىكى ق نۇنىقەتلەرنى
ق نداق ئورۇنالشتۇرغ نلىقىنىا سەۋە -
نەتىاااجە زەنجىرىنىاااڭ ق ناااداق
بىرىكتاااۈرۈلھەنلىكىنى كاااىرەلەىمىز.
تەبىئەت دۇنق سىنى ئوقاۇش دېھىنىمىاز
م ھىقەتتە شۇدۇر .تەبىئەتنىڭ ئ لالھنىاڭ
ئەسىرى ئىكەنلىكىاھە ئىشاەنھە بىار

ئەسااەر قااۇدرىتى ىتتااۈكا م ھاا رىتى
تەاداشساااىز ئااا لال تەرىپىااادىت
ى رىتىلغ ندۇرا ن ۋادا ئىنس نالر ئىشلىرىنى
ۋاىىغ ىەتكۈزۈ قىلم قچى بولس ا م نا
مۇشۇ تەاداشساىز ئەساەردىت ئاىرنەك
ئتلىشى كترەكا بۇ ئەساەردىت ئاىرنەك
ئ لغ نلىق تتھاى-تەكتىادىت ئتقتق نادا

ئ دەما تەبىئەتتىكى ىەر ش رىنىڭ ت رتىش
كۈچىا ى مغۇر ىتغىشا ش م ل چىقىاشا
پەسااىللەرنىڭ ئ لمىشىشااى دېھەناادەك
ھ دىسىلەردىت ت رتىا ا جا نلىقالردىكى
مىكااارو ئورگ نىزىمالرنىاااڭ مىكااارو
پ ئ لىقەتلىرىھىچە بولغ ھ دىساىلەرنىڭ
ھەممىساااىدىكى ق نۇنىقەتنىاااڭ دەل

ئەسەرنىڭ ى راتقۇچىسى ئ لالھتىت ئىرنەك
ئ لغ نلىقتۇر.
ئىككىنچى ىولنىڭ قۇرئ ننى ئوقۇش
ئىكەنلىكىنى قەىت قىلغ نىدۇق .قۇرئا
كەرىمنىڭ نۇرغاۇ ىەرلىرىادە ئا لال
ت ئ ى ئىزىنىاڭ ك ئىنا تتىكى تەبىائەت
ھ دىسااىلىرىنىڭ ئەساالىدە ئىزىنىااڭ

ئ لالھنىڭ ئىش قىلىش ئۇسۇلىنىڭ ئىزى
ئىكەنلىكىااھە ئىشااىنىدۇ .قىسااقىچە
ئتقتس قا ئ لەمنىاڭ ما كرو ۋە مىكارو
ق تلىمىااادا ئىشااالەۋاتق بااا رلىق
قاااا نۇنىقەتلەردىكى ئىشەنھۈسااااىز
ئىنچىكىلى ا مىجىزىدارلىقا ئ لالھنىاڭ
ئىشالرنى قىلىشت ھەقىاقەتە ئ ۋاىىغا
لىقىنى كىرسىتىشكە ىتتى
ىەتكۈزىدىغ

قۇدرىتىنىااڭ ئەسااىرى ئىكەنلىكىنااى
ئۇنتۇغ ق ئىنس نالرنىڭ سەمىھە ساتلىش
ئۈچۈ ق ىت -ق ىت تىلغ ئ لىدۇ.
«ئ لال

ئ سام نالرنى تۈۋرۈكساىز

ىاا راتتىكىا سااىلەر ئااۇنى كااىرۈ
تۇرۇۋاتىسااىلەرا ىەر تەۋرە سااىلەرنى
خ تىرجەمسااىز قىلمىسااۇ دە ا ىەردە
ت غالرنى ئورنا تتىا زېمىنادا تۈرلاۈك

ئ شىدۇ .بۇنىڭ مەنىسى شۇكىا نا ۋادا
ئىنسااا نالرمۇ ئىشااالىرىنى ۋاىىغااا
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ج ندارىرنى ت راتتىا بۇلۇتتىت ىا مغۇر
سااۈىىنى چۈشااۈرۈ ا ئۇنىااڭ بىاالە

ھ لەتتىت ىەنە بىار ھا لەتكە تەرەققىاي
قىلدۇرۇ ا ئۈئ قا رااغۇلۇق ئىچىادە
ى رىتىاادۇا ئەنە شااۇىرنى قىلى اتقاا
ئ لال سىلەرنىڭ رەبنىڭالردۇر»④.

زېمىناااادا تۈرلااااۈك پ ىاااادىلىق
ئىسۈملۈكلەرنى ئىستۈردۇق»①.
«بىلمەمسااااىلەركىا ئاااا لال
ئ سم نالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممىناى
سىلەرگە بوىسۇندۇرۇ بەردى .سىلەرگە
ئ شااك را ۋە ىوشااۇرۇ نتمەتلەرنااى
②
ك مااا لەتكە ىەتكاااۈزۈ بەردى».

«سااە بىلمەمسااەنكىا ئاا لال
بۇلۇتتىت ىا مغۇر ى غدۇرىادۇ .ئ نادىت
ئۇنى ىەرگە سىڭدۈرۈ بۇىقنى پەىادا

«ئ لالھنىااڭ كتچىنااى كۈناادۈزگە ۋە
كۈندۈزنى كتچىھە كىرگۈزىلىدىغ نلىقىنىا
كۈ بىلە ئ ىنى بوىسۇندۇرىدىغ نلىقىنى
كىرمەمسااە ؟ ھەر بىاارى مااۇئەىقە
مۇددەتكىچە -ئىز پەلىكىادە -ساەىر
قىلىدۇ .ئ لال سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىت
تولااۇق خەۋەرداردۇر» .لوقماا -19

قىلىدۇ .ئ ندىت ئا لال ئۇنىاڭ بىالە
ااى
اال زىرائەتلەرنا
ااى خىلمۇخىا
رەاھا
ئۈندۈرىدۇ .ئ ندىت ئۇ قۇرۇىدۇا ئۇنىڭ
ساا رغىقى كەتكەنلىكىنااى كىرىسااە .
ئ ندىت ئ لال ئاۇنى شا -شاۇمنىغ
ئ ىالندۇرىدۇا ئۇنىڭدا ھەقىقەتە ئەقىل
ئىھىلىرى ئۈچۈ ئىنرەت ب ر»⑤.

ئ ىەت

قۇرئ ننى ئوقۇ

«كىرمەمساااەنكىا كتمىلەرنىاااڭ

خىل مەزمۇندىكى ئ ىەتلەرنىڭ قۇرئ نادا
ن ھ ىىتى نۇرغۇ ئىكەنلىكىنى بىلىادۇ.
شۇاالشق مۇشۇ ئ ىەتلەرنى نەقىل ئتلىش
بىاالە كۇپاا ىىلىنىمە  .تىۋەناادىكى
ئ ا ىەتلەر بولس ا ئ لالھنىااڭ ئىزىنىااڭ
ئىشاااالرنى ۋاىىغااا ىەتكاااۈزۈ
قىلىاااادىغ نلىقىنى كىرسااااىتىدىغ

ئ لالھنىڭ مەرھەمىتاى بىالە دېڭىازدا
ىۈرۈشى ئ لالھنىڭ سىلەرگە بىر قىساىم
دەلىللىرىنااى كىرسىتىشااى ئۈچۈناادۇر.
بۇنىڭدا ھەر بىر سەۋر قىلغۇچىا شۈكۈر
اقەتە
اۈ ھەقىا
ادە ئۈچا
اۇچى بەنا
قىلغا
③
ئىنرەتلەر ب ر» .

ئ ىەتلەردۇر:

«ئ لال ساىلەرنى بىار نەفساتىت
ى ا راتتىا ئ ناادىت ئۇنىڭاادىت ئۇنىااڭ
جااۈپتىنى ىاا راتتى ۋە ھاا ى انالردىت
سەككىزنىا ساىلەر ئۈچاۈ ىا راتتىا
ئ لال سىلەرنى ئ ن االرنىڭ ق رنىدا بىار
①لوقم

③لوقم

اامە نەرساااىنى ئەچ
ااۇ ھەما
« ئا
⑥
مااۇكەممەل ىاا راتتى» بااۇ ئاا ىەتتە
قوللىنىلغ (احست ئىن رىسى ئۇىغۇرچە
اق ى ا راتتى دە
اىدە چىراىلىا
تەرجىمىسا
ئتلىنغ بولۇ ا ئەسلى مەزكۇر كەلىامە
ئىپ دىلەىدىغ مەنىناى تولاۇق ئىپا دە

-21ئ ىەت.

② لوقم

-11ئ ىەت

-32ئ ىەت.

تۇرىدىغ نالر باۇ
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④زۇمەر -2ئ ىەت
⑤زۇمەر -12ئ ىەت.
⑥سەجدە -3ئ ىەت.

قىاللم ىاادۇ .بااۇ كەلىمىنىااڭ ىىلتىاازى
اھە
اۈزەل دېا
اقا گا
الىدە چىراىلىا
ئەسا
مەنىاادە بولسااىمۇا احساات شااەكلىدە
قوللىنىلغ ندا ئەچ ماۇكەممەل قىلما قا
قىلچە كەم-كۈتىساىز قىلما ق دېاھە
مەنىناااى بىلدۈرىااادۇ .گۈزەللىااا
مۇكەممەللىكنىااڭ بىاار قىساامىدۇرا

ق نداق بىر ئۇساۇل ىا كى شاەكىل ۋە
ى كى بىار ىاول با ر؟ ىەناىا ئا لال
ىااا رىتىش ۋە تەساااەررۇ قىلىاااش
پتئىللىرىنى ق نداق ۋاىىغا ىەتكاۈزدى؟
بەلكىم بىاز ئا لال ھەممىاھە قا دىرا
ھەممىنى بىلىادىغ بىار زات بولاۇش
سۈپىتى بىالە ا ئەلا ەتتە ماۇكەممەل

ھەممىساااى ئەمەزا ماااۇكەممەللىكتە

قىالىىاادۇا بااۇنى سوراشاانىڭ نااتمە

گۈزەللى بولىدۇا ئەمم گاۈزەللىكلەردە
مۇكەممەللى بولۇشى ن ت ىىت .شۇاالشق
بۇ ئ ىەتنى ئاۇ ھەمامە نەرساىنى ئەچ
مۇكەممەل ى راتتى دە ئتلىش تتىىماۇ
ئۇىغااۇ دە قاا راىمە  .مە ب شاات
نەقىل ئ لغ ئ ىەتمۇ دەل مۇشۇ مەنىنى
ئىپ دىلەىدۇ ئ(بۇ ھەممە نەرسىنى پۇخت

ھ جىتى؟ ج ۋابىنى بىلھە تەقادىردىمۇ
بىزگە ق نداق بىر ئەمەلىي پ ىدىسى با ر
دە ئوىلىشىمىز مۇمكىت .متنىڭچە بىاز
بۇنىڭ ج ۋابىنى بىلسەكا ئۈستىدە دە
ئىتكەندەك بىزنىڭ ئا لالھتىت ئاىرنەك
اىمىز
اد قىلىشا
اتلىشا ئا لالھنى تەقلىا
ئا
ئ ندىت مۇمكىت بولىدۇا بىزمۇ ئىشالرنى

ى راتق ئ لالھنىڭ ھۈنىرىادۇر .نەمال
-22ئ ىەت  .ئۇشنۇ ئا ىەتتىكى پۇختا
ىاا رىتىش كەلىمىسااى دەل مااۇكەممەل
ىااا رىتىشا قۇسۇرساااىز ىااا رىتىش
مەنىسىدىدۇر .ئۈستىدىكى ئا ىەتلەردىت
مەلۇم بولغىنىدەكا ئا لال ت ئا ى ھەم
ئىزىنىڭ ئ لەمنى ى رىتىشتىكى قۇدرىتىنىا

ۋاىىغااا ىەتكۈزۈشااانىڭ ىاااولىنى
تتپىا اىىىمىز .قۇرئا كەرىمادە باۇ
ھەقتىكااى سااوئ لىمىزغ ىىاا ئااۇچى
بولغىدەك تىۋەندىكى ئ ىەتلەر ب ر.

مۇكەممەللىكىنى بىزلەرگە تەكرار-تەكرار
ئەسكەرتىدۇا ىەنە بىر تەرەپتىت ئىزىنىڭ
ئەچ مۇكەممەل ى راتقۇچى ۋە قىلغاۇچى
ئىكەنلىكىنى سەمىمىزگە س لىدۇ.

َّ ِ
هل شه ه ه ْهَن ق ه ه ه ْ ِّا»
«ق ه ه ه ْ وعه ه ههل لله ه ههاُ ل ُكه ه ه ِم
ئ ىەتنىڭ تەرجىمىسى شۇدۇر « :ئا لال
ھەقىااقەتە ھەر بىاار نەرسااە ئۈچااۈ

ئ لالھنىڭ ئەچ مۇكەممەل قىلغۇچى
ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلغ نادىت كتاقىتا
ىەنىمۇ بىر قەدەم ئىلھىارىلە تتىىماۇ
كونكترت بىر سوئ لغ كتلەىلاى .ئا لال

ات
اۇئەىقە ۋاقىا
ادارا ما
اۇئەىقە مىقا
ما
①
بەلھىلىدى»  .ئ ىەتتىكى كل كەلىمىسى
ب رلىقا ھەممە دېھە مەنىدە بولاۇ ا
ئ لال ى راتق جىمى ج نلىقا ج نساىز
ھەماامە نەرسااىنى كىرسااىتىدۇ .قاادر
كەلىمىسى بولسا ا ماۇئەىقە سا نلىق
قىممەتكە ئىھە مىقدار دېاھە مەنىادە
بولۇ ا ئ ىەتنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىشلى

ت ئ ىنىااااڭ ئىشااااالردىكى بااااۇ
مااۇكەممەللىكىنى ئىشااق ئ شۇرۇشااىدا

①
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سۈرە ت ىق -3ئ ىەت.

ب ى قىلىشق تاوغرا كەلساەا ئئا لال
ب رلىق نەرسىلەردە ماۇئەىقە سا نلىق
ادىا ب ا رلىق نەرسااىلەرنى
ادار قىلا
مىقا
ادىا
اداردا قىلا
ماۇئەىقە سا نلىق مىقا
ب رلىق نەرسىلەرنى ماۇئەىقە سا نلىق
مىقداردا ى راتتى دېقىش مۇمكىت .ئ لال
ىەنە مۇنااۇ ئ ا ىەتتە شااۇنداق دەىاادۇ

ئۇسۇلى تتىى كەش قىلىنمىغ نلىقىادىت
بولۇشى ىۈكسەك ئتھتىم لدۇر بولۇپماۇ
بۈگۈنكى ئىلىم-پە ىۈكسەك تەرەققاى
قىلغ دەۋردە بۇنى كىرۈ ىتتىشاىمىز
تتىىمۇ ئوا ى .مەسىلە  :ىەرشا رىنىڭ
ھەجماااىا ئ ىالنمىساااىا كاااىلىمى
ق ت رلىقالرنىااڭ ھەممىسااى مااۇئەىقە

ئئ لالھنىڭ دەرگ ھىادا ھەمامە نەرساە

س نلىق قىممەت بىلە

ھتسا بلىن ىىدۇ؛

ئىلچەملىكتااۇر رەئىااد -2ئاا ىەت.
ئەرەپچىسى ئاُ مل ش ْهَن ِعوه لُ بِ ِم ْذه اِّ ىەنىا
كىرگىنىمىزدەك ئ ىەتنىڭ ئەرەپچىسىدىمۇ
مقدار كەلىمىساى قوللىنىلغا بولاۇ ا
ئ لالھنىڭ نەزىرىادە ھەمامە نەرساىنىڭ
مۇئەىقە بىر س نلىق قىممىتىا سا نلىق
اىلچىمى ب ا ردۇر
ادارىا س ا نلىق ئا
مىقا

سۇنىڭ ق ىن ش ۋە ماۇزىش نۇقتىساى
شۇنداقال مۇزنىڭ ئترىش نۇقتىسىا ھەر
خىل گ زىرنىڭ ئتغىرلىقىا ئوخشاىمىغ
مۇھىتتىكى ئىزگىرىشلىرىنىڭ ھەممىسىنى
مۇن سى ەتلى س نلىق مىقدارىر بىالە
ادۇ.
اىلچىھىلى ۋە ئىپ ا دىلىھىلى بولىا
ئا
بىلىمىزكااىا ھاا زىرغىچە ب ىق لغاا

دېااھە مەنىنااى ئىپ دىلەىاادۇ .سااۈرە
اى مۇنااۇ ئ ا ىەتمۇ ىەنە شااۇ
قەمەردىكا
مەنىنى ئىپ دىلەىادۇ« :إَِّه ُ َّ
هل ش ْهءن قل ْذو هساُ
بِذه ٍِّ» ىەنى بىاز ھەقىاقەتە ھەمامە
نەرسىنى ئىلچەملى قىلى ى راتتۇقا بۇ
ئ ىەتنىمۇ ئۈستىدە قەىت قىلغىنىمىزدەكا
مۇنداق ئىپ دە قىلىشمۇ ماۇمكىت :بىاز

خىمىقى ىي ئتلتمتنتالرنىاڭ ھەممىساىنىڭ
ئىزىھە خ ز س نلىق قىممىتى ب ر .بىار
م ددىنى ئتغىرلىقىا ھەجماىا شاەكلىا
م سسىسااىا زىچلىقااى ...ق تاا رلىق
ئوخشااىمىغ نۇقتىاادىت ئوخشااىمىغ
س نلىق قىممەتلەر بىالە ئاىلچەش ۋە
ئىپ دىلەش بۈگۈ تولۇقساىز ئوتتاۇرا

ھەقىقەتە ھەممە نەرسىنى بەلھىلى بىر
س نلىق مىقدارداا مۇئەىقە بىر سا نلىق
ئىلچەمدە ى راتتۇق.

مەكتە سەۋىقەساىھە ئىاھە با لىالرمۇ
بىلەلەىدىغ ئ ددىي پەننىي س ۋاتالردۇر.
ئەگەر مۇشۇ پتتى ئىانچىكىلە مىسا ل
كەلتۈرۈشاانى ب شلىساا قا بۇنااداق
مىس لالرنىڭ چەكسىزلىكىدىت تاۈگىتىش
مۇمكىت ئەمەز .كىرۈنۈ تۇرۇپتۇكىا
بۇ ىەردىكاى ئەچ ئا چقۇچلۇق ئۇقاۇم
ئس دۇر.

نەرسە ىوقلىقىنى ب ىق ىمىز ( .ئەگەر با ر
دېقىلسااە چوقااۇم ئااۇنى ئىلچەشاانىڭ

ىۇقىرىدىكى ئ ىەتلەرنىاڭ ئىما -
ئىشاا رىتى ۋە تەبىئەتتىكااى شااەىئى-

مۇشۇ ئ ىەتلەر س ىىسىدە تەبىائەت
دۇنق سىدىكى ھەر ق نداق بىر م دداا بىر
جىسىما بىر ھ دىسەا بىار ھەرىكەتاكە
ق رىغىنىمىزدا سا نلىق قىمامەت بىالە
ئىلچىھىلىا ئىپا دىلىھىلى بولم ىادىغ
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ھ دىسااىلەرنى كىزىتىشااتىت ئ لغاا
خۇىسااىلىرىمىزنى بىرلەشااتۈرگىنىمىزدە
ئاا لال ت ئ ىنىااڭ ئىشااالرنى ئۋاىىغاا
ىەتكۈزۈش تىكى ئۇسۇلىنىڭ ئا ىەتلەردە
كىرسىتىلھىنىدەكا شەىئىلەرنى مۇئەىقە
س نلىق قىممەتلەرگە ئىھە قىلى ى رىتىش
ئىكەنلىكىنااى بىلەلەىمىااز .مە بااۇنى
ئمىقدارىشتۇرۇش دە

اۇ
اۇق .مۇشا
ئىكەنلىكىناى بىلىا ىەتتا
ئ س ست داۋاملىاق ئىلھىارىلە پىكىار
ىۈرگۈزسەكا ئىنس نالرغ نىسانەتە باۇ
مىقدارىشتۇرۇشااانىڭ مااا ھىقەتتە دەل
ئىلىم-پەنناى ئىشاالرغ تەدبىقالشاتىت
ب شق بىر نەرسە ئەمەسلىكىدىت ئىنا رەت
ىەكۈنھە تەبىئىي ئۇلىش ىىمىز .ئىلىام-
پەننىڭ نتمە ئىكەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈ

ئ ت شنى تتىىمۇ

چۈشىنىشلى بولىدىكە دە ق رىادىم.
ىەنىا ىەكۈ شۇكىا ئ لال ت ئ ىنىاڭ
ئىشالرنى ۋاىىغ ىەتكۈزۈشاىدىكىا ئەچ
مۇكەممەلا ئەچ قۇسۇرسىز قىلىشىدىكى
ئۇسۇل ى كى ساىر ئاىزى كىرساىتى
از
اتۇر .بىا
ادەك مىقدارىشتۇرۇشا
ئىتكەنا
بۇنى مۇشۇنداق ئتنىق ئۇقۇمالشتۇرۇ

كەسپىي ئ ت لغۇ لۇغەتلىرىھە ماۇراجىئەت
قىلمىس قمۇا ئىزىمىزنىڭ ك للىساىدىكى
ھ زىر مەۋجاۇت ئىلىام-پە ئۇقاۇمى
ھەققىدە ئوىلىنىا ب قسا قالا ئىلىام-
پەننىڭ ئىزىنىاڭ با رلىق ت رم قلىرىادا
(فىزىك ا خىمىقەا بىئولوگىقەا بوت نىكا ا
ئ سترونومىقە ...ب شتىت-ئ خىرى س ننى

ئ اقىرى الغىنىمىزدا ئ نادىتا ئ لالھنىاڭ
ئۇسۇلىدىت ئاىرنەك ئاتلىش ماۇمكىت
بولىدۇ .غۇۋا چۈشىنىشلەر ھتچنىر زام
كااونكترت ھەرىكەتاالەرگە ىتتەكچىلىاا
قىاللم ىاادۇ .مۇكەممەللىاا تتىىمااۇ
مۇكەممەلنى تەقلىد قىلىش بىلە ئ ندىت
ئىشق ئ شىدۇ .ئۇنداقت بىاز باۇ ىەردە

ى دروا س ننى مەركەز قىلغ بىر بىلىاش
سىستتمىسااى ئىكەنلىكىنااى تونااۇ
ىتتەلەىمىااز .ئىلىاام-پەننىااڭ باا رلىق
ت رم قلىرىاااادىكى تەتقىقاااا تلىرىا
تەجرىنىلىاااارىا ھتس بالشاااالىرىا
ئىلچەشلىرىدە م تتم تىكىغ ت ى نم سلىقىا
نەتىجىلىرىناااااى م تتمااااا تىكىلىق

دەۋاتق مىقدارىشتۇرۇش زادى ق نداق
ئۇقۇم؟ بىز ئاۇنى ئاىز ئىشالىرىمىزدا
ق نااداق تەدبىقالىمىااز؟ ىاا كى بااۇ
مىقدارىشتۇرۇشاانىڭ ئىشااالرنى ۋاىىغاا
ىەتكااۈزۈ قىلىااش بىاالە نااتمە
مۇن سى ىتى ب ر؟

ئىپ دىلىمەسلىكى ماۇمكىت ئەمەزا ھەم
بىز بىلىمىزكاى م تتم تىكىنىاڭ جتناىا
ىااۈرىكى ساا ندۇر .ىەنااىا شااۇنداق
دېقەلەىمىزكااىا باا رلىق ئىلىاام-پە
اا ا
ااۈ جەرىا
اا لىقەتلىرىنى پۈتا
پ ئا
ب سقۇچلىرىدا س نسىز تەسەۋۋۇر قىلىاش
مۇمكىت ئەمەستۇر.

ىۇق رقى ئ ىەت ۋە مۇھ كىمىلەردىت
ئىشااالرنى ئەچ مااۇكەممەل رەۋىشااتە

روشەنكىا ئىلىم پە ئىنسا نالرنىڭ

اۇكەممەل
اۇ ما
اڭ با
ادىغ ئ لالھنىا
قىلىا
م ھ رىتىنىڭ سىرىنىڭ مىقدارىشتۇرۇشات

اەك
اۇ ىۈكسا
اىنى تتىىما
دۇنقا نى بىلىشا
دەرىجىدىكى ئتنىقلىقق ا توغرىلىقق ئىاھە
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قىلىشق بولغ توخت ۋسىز ئىزدىنىش ۋە
ئۇرۇنۇشلىرىدىت ۋۇجۇتقا كەلاھە ۋە
تەرەققىي قىلغ  .ئىلىام-پە بىزنىاڭ
بىلىشاااىمىزنى تەخمىاااتا گۇمااا ا
پەرەزلەردىت مۇمكىنقەدەر ئتنىقا توغراا
س نلىق مىقدارىر بىالە ھتسا بلىغىلىا
ئاااىلچىھىلى بولىااادىغ بىلىاااش

ىتتەرلىاا دەرىجىاادە ئتنىقلىااق ۋە
توغرىلىقق ئىھە بولمىغ بىلىم ئ س سىدا
ھەرىااكەت قىلغ چقاا ا ئىااش ئۈنااۈمى
شااۇنىڭغ ماا ز ھ لااداا بىلىشاانى
مىقدارىشتۇرۇ (ىەناى ئىلىام-پەنناى
تەدبىقال ھەرىكىتىنى جەزمىي بىلىملەر
ئ س سىدا ئتلى ب رىدىغ تەرەپلەردىات

سەۋىقەسىھە ىۈكساەلدۈرىدۇا شاۇنداقال

ستلىشتۇرغۇسااىز دەرىجىاادە تااىۋە ا

ئىنس نالر مۇشۇ ىۈكساەك ئتنىقلىقتىكاى
بىلىمااالەر بىااالە مۇن ساااى ەتلى
سااا ھەلەردىكى ھەرىكەتلىرىمىااازگە
ىتتەكچىلى قىلىدۇ ۋە باۇ بىلىملەرناى
تەدبىقااالش ئاا رقىلىق ئىشاالىرىنىڭ
سۈپىتىنى ىۇقىرى كىتۈرىدۇا كىزلىھە
اىۋە
ازا ئ سا ا تا
نەتىجىناى ھەم تتا

سۈپەتسااىز بولىاادۇ .بااۇنى ھ ا زىرقى
دۇنقاا دىكى ئىقتىساا دىيا سىق سااىيا
ھەربىي ۋە ئىلىام-پە س ھەساىدىكى
رىق بەتتىت روشە كىرەلەىمىز.
بەزى مىس لالر بەلكىم بۇنى تتىىمۇ
اىمىزگە ى ا ردەم
اوبرازلىقراق چۈشىنىشا
ئا
بترەلىشى مۇمكىت .قەدىمدىت ھ زىرغىچە

سەرپىق تت قولغ كەلتۈرىدۇ .بۇ بىلىملەر
ئ س سىدا ىتڭى تتىنىك ا كەشاپىق تالرنى
ى رىتى ا ھ ى تنى تتىىمۇ قوىىلىقق ئىھە
قىلىدۇ .پ ىدىلىن ىىدىغ ۋاسىتىلىرىنىڭ
تااۈرىنى كىپىىلالشااتۇرۇ سااۈپىتىنى
ىۈكسااەلدۈرەلەىدۇ ۋە بااۇ ئاا رقىلىق
رەقىنلىرىدىت ئۈستۈ ئاورۇننى قولغا

بولغاا

ئىنتاا ىىت نەپااس سااەنئەت

بۇىۇملىرىا ھۈنەر س ىم نلىرى ۋە ى كى
ھ زىرقى ئىنت ىىت ئىانچىكە تتىنىكىلىاق
بولس قا باۇ

مەھسۇىتالرغ ق راىدىغ

نەپس بۇىۇمالرنىڭ كەىنىدىكى ئۈساتۈ
ھاااۈنەرگە ساااىغدۇرۇلغ

سااا نلىق

مىقاادارىرنى كااىرمەك قىااقىت ئەمەز.

كەلتۈرەلەىدۇ .رەقىنلەردىت ئۈستۈ ى كى
تىۋە بولۇ قتلىش تتھى-تەكتىادىت
اانىڭ
ااڭ بىلىشا
اادا تەرەپلەرنىا
ئتقتق نا
سۈپىتىھە قوىغ تەلىپاى ۋە قولالنغا
بىلىااش ئۇسااۇلىدىت كتلىاادۇ دېااقىش
مااااۇمكىت .ىەنااااىا بىلىشاااانى
مىقدارىشتۇرالمىغ (ب شقىچە ئتقتق نادا
ئىلمىي بىلىشاتىت ىوقساۇل تەرەپالەر

ئەل ەتتەا ھ زىرقى ىۇقىرى تتىنىكىلىاق
مەھساااۇىتالر تتىىماااۇ شاااۇنداق.
ئەنئەنى ىي تىمۈرچىلەر ھ زىرقى داالىق
ماا ركىلىق پىچاا قالرنى ى ساا ىدىغ
زاۋۇتالرنىڭ ئ لدىدا ئ س سە

مەغلاۇ

بولدىا چۈنكى تىماۈرچىلەر تىماۈرنى
قىاازىتىشا سااۇغۇرۇشا سااوقۇش

تەبىئىقكىا ھىكۈما ىەكۈنلەردە تەخمىتا
پەرەزلەرگە ت ىىنىاادۇا شااۇنىڭ بىاالە

دېھەنلەردە تتمپتراتۇرا ئىلچە ا ساۇغ
چىالشنى س ئەتكە ق را
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مىنۇت ستكۇنت

ھتس بال

ھەلە

ئولتۇرم ىدۇا چۈنكى ئۇست زى

ئۇنىڭغ ئۇنداق ئاىگەتمىھە ا مۇشاۇ

بترىدۇا ئىككاى ئاۈئ كۈنادە

بىرەر قتتىم قوىالرنى كىتاۈرۈ
ئتغىرلىقىنى دەاسە

جەرى نالرنىااڭ ھەممىسااىنى ئۇساات زى

ب قىدۇ .دۈمنىسىنى

ااۇلدا
اا ىي ئۇسا
ااىگەتكە ئەنئەنىا
ئا

تۇتۇ

ت م مالىدۇ .ئەمما ھا زىرقى زاۋۇتاالر

بىلىاادۇ .ىەنە بىاار ئ ا دەم ھەر كااۈنى

پىچ ق سوقۇشنى ئەنئەنى ىي ھاۈنەردىت

قوىالرغ ق نچە قتتىما ق نچىلى

مىقداردا

اام-پە
اانچىكە ئىلىا
اا للىنۇرۇ ئىا
ئا

كتااپەكا ساا م ا ئااوت بەرگىنىنااى

پرىنسااىپلىرى تەدبىقلىنىاادىغ

بىاار

سەمرىھە

ئىلچەىدۇ ۋە ىتزى

ئىااانچىكە تتىنىكىلىاااق جەرى نغااا
ئ ىالندۇرۇ

بتقى

بتقىا

سەمرىمىھىنىنى

م اىدۇا قاوىلىرىنى

ت رازىغ س لىدۇا ۋە خ تىرىلە
 ....ئەمدى سورا

بولغا  .ئىشالىتىلىدىغ

م اىدۇ.

ب ق ىلىا بۇ ئىشات

متت لنىڭ تەركىنى ئتنىاق ھتسا بلىنىدۇا

ق ىسى ئ دەم پ ىادا ئتلىشاى ماۇمكىت؟

تىماااۈرنى قىااازىتىشا ساااوۋۇتۇش

ئەل ەتتەا قوى بتقىشنى مىقدارىشتۇرغ

جەرى نلىرىنىڭ تتمپتراتۇرىساى ئتنىاقا

ئ دەمنىڭ پ ىدا ئتلىش ئتھتىم للىقى ىەنە

چىاادامچ نلىقى ق ىتاا ق ىتاا سااىن قتىت

بىاار ئ دەمنىڭكىاادىت كااى

ىااۇقىرى

ئىتكۈزىلىدۇا ھەتت شاۇ ساىن قلىرىنىڭ

بولىدۇ .ئۇ قوىىنى س تسىمۇ تەننەرقىنى

ئتنىق قتتىم س نى با ر .ىەناى پۈتاۈ

ئىنچىكە ئتنىق ھتس بلىق ىىدۇا چاۈنكى

ئىشلەپچىقىرىش جەرى نى تولىمۇ ئىنچىكە

اكە
اۇ قوىغ ا كەتا
ادا شا
اڭ قولىا
ئۇنىا

اا
اا -ق ىتا
ااتۇرۇلغ  .ق ىتا
مىقدارىشا

چىقىملىاارى تەپسااىلى خاا تىرىلەنھە ا

تەكىتلەش ىزىمكاىا مىقدارىشاتۇرۇش

نەچچە كۈندە نەچچە كىلو سەمرىھىنىنىا

بىلىشااىمىزدىكى خ تاا لىق پەرقلىرىنااى

بۇ جەرى ندا نەچاچە پۇللاۇق سا م ا

ئىمكاا نقەدەر ئەچ تااىۋە چەكااكە

كتپەك...كەتكىنىنى ئتنىق بىلىدۇ .ئىش

چۈشاااۈرىدۇا بىلىشاااىمىزنى ئەچ زور

بۇنىڭلىق بىلەنال ق لم ىادۇ .بۇنىڭادىت

دەرىجىدە ئتنىقلىققا ا توغرىلىققا ئىاھە

كتااقىت ىەنە قااوى ب قساا ا نااتمىلەرگە

بىلىاش

دىقااقەت قىلىااش كترەكلىكىنااىا ىەم-

بىلىااش»كە ق رىغ ناادا

خەشەكلەرنى ق ناداق ئاتلىشا ق ناداق

توغرىلىقا جەزمىقلى ا ئتنىقلىقت نەچاچە

س قالشا ق ناداق بتارىش دېھەنادەك

بولىدۇ .با قمىچىلىقنى

تەپسىالتالردا ئىلمىي تەجارىنىھە ئىاھە

مىس لغ ئ ىىلىا بىر ئا دەم دادىساىدىت

بولىاادۇا چااۈنكى ئۇنىااڭ قولىاادا

ئىگىنىاا الغىنى بااوىىچە قااوىلىرىنى

تۈنۈگۈننىڭ مەلۇم تلىرىنى خ تىرىلىھە ا

ھەركۈنى ى ىالقتا ئوتلىتىادۇا كەچاتە

ئتنىق بىر

قىلىدۇا ىەنى مىقدارىشتۇرۇلغ
«ئىشااقىلى
ھەسسە ئۈستۈ

ئەتىھە ىول كىرسىتەلەىدىغ
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قولالنم ب ر .ئەمم ىەنە بىار ئ دەمنىاڭ

پەنلەردىكى ئىككى ئ س سلىق تەتقىقا ت

قولىدا بۇنداق بىر ئىنچىكەا تەپساىلىي

متتودىنىڭ بىرىنىڭ ئىسامى مىقادارلىق

قولالنم ىوق .ئەمدى بىز باۇ ئىككاى

تەتقىقا ت متتاودى ( Quantitative

ئ ا دەمنى ب ا قمىچى ئەمەزا ئوخش ا ش

 Approachا ىەنە بىاارى بولساا ا

ھەربىي كۈچكە ئىاھە ئ رمىقىساى با ر

سااااۈپەت تەتقىقاااا ت متتااااودى

ئىككى قوم ندا ا باۇىر ئۇرۇشام قچى

(Qualitativeدۇر.

دە

)Approach

تەسااەۋۋۇر قىالىلااى .سااىزنىڭچە

مىقدارلىق تەتقىق ت متتاودى ئا رقىلىق

كىمنىااڭ غەلىاانە قىلىااش ئتھتىماا لى

ھەرىكەتلىرى

كۈچلۈك؟ ج ۋا

ن ھ ىىتى ئتنىق .ئەگەر

بۇ ئىككى ئ دەم ئوخش ش كەس
شااۇغۇللىنىدىغ

ئىنس نالرنىڭ ى كوللتكتى

( مەسىلە مەلۇم جەمىقەتاتە زەھەرلىا
چتكىملىكنىااڭ كتڭىقىاا

بىلە

ئوخشاا ش

ئىككااى ك رخ نىنىااڭ

كتتىشااىھە

اادۇئ ل
ىاا كى ئىندى ىا

دىرېكتورى بولسىچۇ؟ رىق بەتتە ق ىسىسى

ھەرىكەتلىاارى ( مەلااۇم شەخسااتىكى

چىقىشى ماۇمكىت؟ بىاز باۇنى

كىزىتىلىا ا

ئۇتۇ

ب رلىق س ھەلەرگە تەدبىقال
قىلىاا

چۈشكۈنلۈككە ئوخش ش
مۇن سااى ەتلى

تەساەۋۋۇر

ب قساا ق بولىاادۇ .بىلىشاانى

مىقدارىشتۇرۇشق ئەھمىقەت بەرگە
مىللەت ى كى دۆلەت بىالە

بەلھىلى

بىر

ئەھمىاقەت

الەت ى ا كى دۆلەت
ار مىلا
اھە بىا
بەرمىا
رىق بەتلىشى

قولغ كەلتۈرىلىدۇ .مۇشۇ

 Quantitativeدېاااھە ساااىزنىڭ
اھە
ادارلىق دېا
اۇ سا نلىقا مىقا
ئىزىما

مىقدارىشتۇرۇش ئا دەتتە تەبىئىاي

مەنىدىاادۇر .مەسااىلە  :پىسااىولوگىقە

پە ا ساا ن ئەت دېھەناادەك ماا ددىي

تەتقىق تلىرىدىت ق رىغ نداا ئ دەتتە 2-5

سا ھەدە بەكارەك روشاە كاىزىمىزگە

ى شاالىق ب لىالرنىااڭ ئااىزى قىزىقق ا

چتلىقىاادۇ .ئەمماا بۈگااۈنكى كۈناادە

پ ئااااا لىقەتلەردىكى دىققىتىناااااى

جەمىقەتشۇن سااالىقا پىساااىولوگىقەا

مەركەزلەشتۈرۈش ۋاقتى  25-21مىنۇت

سىق سىقشۇن سلىقا ئىنس نشۇن سالىق...

ئىچىدە بولىادۇ .ب شاالنغۇئ مەكاتە

دېھەناادەك ئىجتىماا ئىي پەنلەردىمااۇ
ھەرىكىتىنى مىقدارىشتۇرۇ

ئۇساۇل بىالە ئ نا لىز

ئ ندىت مەزكۇر مەسىلە ھەققىادە

ئىلمىي ىەكۈ

ق لسىچۇ؟

تەتقىق ت ئوبقتكتى بولغ

ئىلچەمدە توپلىنى ا ئ نادىت

ىەنە بەلھىلى
قىلىنى

ساا نلىق مەلۇماا تالر

بىرىنچااااى سااااىنىپنىڭ ئىككااااى

ئىنسا نالرنىڭ

ئوقۇتقۇچىسىنى تەسەۋۋۇر قىالىلىا بىرى

ئاىلچەشا

ب لىالردىكى مەزكۇر دىققەت ق نۇنىقىتىنى

ئىپاا دىلەش ئەچ مااۇھىم تەتقىقاا ت

بىلىدۇا ىەنە بىارى بولسا ب لىالرنىاڭ

متتودىاادۇر .مەسااىلە ئىجتىماا ئىي
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دىققىتىنىااڭ تتااز چتچىلىاادىغ نلىقىنى

م ن ا بااۇ ئىككااى خىاال سااۈپەتتىكى

بىلىدۇا بىراق  25-21مىنۇت ئ رىلىقىدا

بىلىشنىڭ ئەمەلىاي ئىشاالرنى قىلىشات

بولىدىغ نلىقىنى بىلمەىادۇ .ب لىالرنىاڭ

كىرۈلھە روشە پەرقتىت ئىن رەت.

دىققىتىدىكى مۇشۇ ق نۇنىقەتنى بىلىاش
بىلمەسلى

ىەنە مەسااىلە  :پىسااىولوگىقەدە

( ىەنىا مىقدارلىق بىلىاش

( Intelligence Quotientزېھىات

سىزنىڭچە باۇ ئىككاى ئوقۇتقۇچىنىاڭ

كىرسەتكۈچى دە

دەرسى ن ئەمەلىقىتىدە ق ناداق ئەكاس
ئتتىشى مۇمكىت؟ بىلىدىغ

چۈشىنىشااالى

ئوقۇتقاۇچى

ق نچىلى

ق نۇنىقەتنى نەزەرگە ئتلى ا ب لىالرنىاڭ
ۋاقىتقا دىقاقەت

ئىشلىتىش ئ رقىلىق ئاىلچە
قىممەت شۇ ئ دەمنىڭ ق نچىلى

ئۇنىڭدىت كتاقىت ىەنە ق ىتا دەرساىنى

ئىلچەنھە

دىققىتىنى ىىغ لم ى ب شق ئىشالر بىالە

كتسى

ااا لىنى
با

ق رى ېلىشنى تاوغرا دە

اادىغ
اار بىلمەىا
ااۇمكىت .ىەنە بىا
ما

دەرىجىااادە ئەكاااس ئەتتاااۈرۈ

چتچىلىشىغ تاوغرا مۇئا مىلە قىلىاشا

بترەلەىاادىغ نلىقى ئتنىقتااۇر .زېھىاات

دەرز ۋە ب شق پ ئ لىقەتلەرنى شاۇنىڭغ

كىرسەتكۈچى ىۇقىرى ب لىالرنىڭ ئا لىي

ئ س سااە ئورۇنالشااتۇرۇش ئۇى قتاا

مەكتە

تۇرسۇ ا ب لىالردا دىقاقەت چاتچىلىش

ئىمتىھ نىادىت ىاۇقىرى نوماۇر

ئتلىش نىسنىتىا زېھىات كىرساەتكۈچى

كىرۈلسە ئۇ ب لىالرنى كەپساىزا ى غا ئ
تۇرغاااۇزۇ

ق رىم ىادىغ

نۇرغااۇ پىسااىولوگالر باا ر ا زور

ئوقۇتقۇچى بولس با لىالردىكى دىقاقەت

قوىاااۇشا ساااىنىپتىت

ئتقتقىلاى بولمىساىمۇ ( زېھىات

كىرسەتكۈچىنى ماۇتلەق قىمامەت دە

ئەىىپلىمەسلىكى ئىلمىي مۇئ مىلە قىلىشى

قااۇىق دە

قىممەتناى شاۇ ئ دەمنىاڭ

ئەقلىنىااڭ ئەچ تااوغرا قىممىتااى دە

ق لس ا بۇ مەسىلىنى تاوغرا

تىللىشااىا ھەتتاا ئااىرە

ئەقىللىق

ئىكەنلىكىناااى ئىپ دىلەىااادۇ .گەرچە

ب شلىشااى مااۇمكىتا ناا ۋادا باا لىالر

اااىنى
چۈشا

چىقىلغا

س نلىق قىممەتتىت ئىن رەت .بۇ سا نلىق

پ ئ ا لىقەتلەر بىاالە شۇغۇلالندۇرۇشااى

ااادىرا
ئ لا

ئەقىللىاق ئىكەنلىكىناى بىار

ق ت ر مەسىلە ھەل قىلىاش ساوئ للىرىنى

قىلىشىا شۇ ۋاقىتت ىەنە ب لىالرنى ب شق

شۇغۇللىنى

ئتقتق ناااداا زېھىااات

كىرسەتكۈچى دېھىنىمىز بىار ئ دەمنىاڭ

ھتچنولمىغ نااادا بااا لىالردىكى باااۇ
دىققىتى چتچىلىادىغ

بىار ئۇقاۇم با ر.

تىۋە

ب لىالرغ ق رىغ ندا كى

ىاۇقىرى

بولىدىغ نلىقىمۇ زېھىات كىرساەتكۈچىنى
نوپۇزلااۇق بىاار ئااىلچەم قىلىشااق

چىقىرىاا ېتىش دېھەناادەك ئورۇنسااىز

بولىاادىغ نلىقىنى ئىپ دىلەىاادۇ .ھاا زىر

ج زاىرنى قوللىنىشى پۈتۈنلەى مۇمكىت.

نۇرغۇ
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ئ لىي مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇغاۇچى

قوبۇل قىلىش ئىمتىھ نلىرىدا مەخساۇز

ساا نالر بىاالە ئىپاا دىلەنھە پەرقا

زېھىت كىرسەتكۈچىنى ( IQسىن ىدىغ

ئەقىللىااقا ختلااى ئەقىللىااقا بەك

سوئ لالر با را نۇرغاۇ
قوبۇل قىلىدىغ

شاىركەتلەرمۇ

خىزمەتچىلىرىنىاڭ IQ

سااىن ق نەتىجىسااىنى تەلە

ئەقىللىق دېھە

سۈپەتلەر ئىپا دىلىھە

پەرقتىت كاى

ئتنىاق ۋە توغرىادۇر.

قىلىاادۇ.

اا خىرى
ااتىت ئا
اا ھىقەتتەا مە ب شا
ما

ئەمەلىقەتتەا بۇ زېھىات كىرساەتكۈچى

بىلىشنى مىقدارىشاتۇرۇش

دە

ئ ت لغ

تەكىتلەۋاتق

بۇ س نلىق مىقدارا بىزنىڭ

دېھىنىمنىڭ مەقساىدى دەل بىلىشانىڭ

پ ىنى ن ھ ىىتى ئەقىللىقا بەك ھۇشق را

سەۋىقەسىا سۈپىتىھە بولغا

تەلەپناى

اۈر ىا كى ق پا ق اشا دۆتا
بەك ئىتكا

ئىنچىكلەشتۈرۈشا ئتنىقلىقا توغرىلىاق

ئ بساتراكتا

دەرىجىسىنى ئىمك نىقەت ئىچىدىكى ئەچ

ئەۋرىشىم سۈپەتلەرنى تتىىمۇ ئتنىق ۋە

ىۇقىرى چەككە ىەتكۈزۈشاتۈر .چاۈنكى

توغرىلىقق ئىھە س نلىق مىقدارىر بىالە

مىقدارىشق ندىال ئ ندىت ئىنچىكىلىشىدۇا

اق
اى ئەقىللىا
اتۇر .تىلىمىزدىكا
ئىپ دىلەشا

ئتنىقلىشااىدۇ ۋە تااوغرىلىقى ىااۇقىرى

ىاا كى كاا ل ا دېااھە سااۈپەتلەرنىڭ

كىتۈرىلىاادۇ .ئوخشاا ش تااۈردىكى

دائىرىسى ئتنىقسىزا كاونكترت ئەمەزا

مىساا لالردىت ىەنە ن ھاا ىىتى كااى

ك ل ا دېھەندەك نىسنەتە

بىرسىنى ئەقىللىاق دېھىنىمىازدەا زادى

كەلتۈرۈش ت ما مە

ق نداقراق دەرىجىدە ئەقىللىق دەىدىغ

ئەقىللىااق ئوقااۇرمەنلەر ىۇقىرىاادىكى

سااوئ ل تۇغۇلىاادۇا ىەنااىا تتىىمااۇ

مىس لالردىت متنىڭ مەقسىدىمنى ىتتەرلى

ادۇا
اوغرا كتلىا
اق تا
اونكترت ئتنىقالشا
كا

چۈشىنەلەىدۇ.

ئەقىللىقلىااق ئۇقااۇمىنى بەلھىلىاا

ب ى نلىرىمدىت شۇ ئ ى نكىا بىلىشنى

اى بىاار دەرىااجە دائىرىسااى
كەالىكتىكا

مىقدارىشااتۇرۇش دېھىاانىم ماا ھىقەتتە

ئىچىاادە قوللىنىشااق بولىاادۇا ئەمماا

بىلىشااااانى ئىلمىقلەشاااااتۈرۈشا

بىراۋنىڭ زېھنىي كاۈچىنى  IQساىن ق

بىلىشلىرىمىزگە ئىلمىي تەلە

نەتىجىلىرىدەك  231-31غىچە بولغا
ئ رىلىقتىكى بەلھىلى
بىلە

ماۇمكىتا ئەمما

قوىاۇشا

تەخمىتا پەرەزلەرنى كەسكىت بىلىشانىڭ

س نلىق قىممەتالەر

ئورنىغ دەسسەتمەسلى

ئىپ دىلىسەك ا ئۇ ھ لادا ئاۇنى

دېھەنلىكتۇر .بۇ

تەلەپنااى نوقااۇل بىاار قەدەر ىااۇقىرى

ئەقىللىااااقا بەك ئەقىللىااااق دە

سااەۋىقەدىكى ئىلمىااي تەتقىقاا تالردىال

ئىپ دىلىھەنھە ق رىغ ندا تتىىمۇ ئتنىاقا

ئەمەزا تۇرمۇشاانىڭ ئەچ ئۇششاا ق

ئوچۇقا توغرا چۈشەنچىھە ئترىشاىمىز.

قاا تالملىرىغىچە تەدبىقااالش مااۇمكىت.

مەسااىلە 211- 95-25دېھەناادەك

مەسااىلە  :بىاار ئوقۇغااۇچى مۇشااۇ
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مەۋسااۈمدە ئىنھىلىاازچە مەلااۇم بىاار
ئىمتىھ ندىت ئىتۈشنى نىشا

كۈندە بىزنىڭ ئەقلىمىزناى ىل قىلىا

قىلادى.

قوىۇۋاتقاا

بىااراق بااۇ نىشاا ننى ب سااقۇچالرغ
پ رچىال ا ھەر ب سقۇچت مۇنچىلى

مەھسااۇىتالرا ئىنتاا ىىت مااۇرەككە
خىزمەتلەرنااى قىالىىاادىغ

بىار

نەرسە ئىگىنىمە ا ھەركۈنى مۇنچىلىا
ۋاقىت سەر

قىلىمە ا مۇنچىلى

ى كى تتكىست ى دىىمە

ىااۇقىرى تتىنىكىلىااق
ىۇمشاا ق

ااوگىقەدىكى ئااا دەم
اا لالرا بىئولا
دېتا
ئىشەنھۈسىز ئىلھىرىلەشلەر ...دېھەندەك

ساىز

ۋاىىغ ىەتاكە

ى كى ئوقۇىمە

ارا پىالنىغا
اونكترت ئىجا
ادەك كا
دېھەنا

نەتىجىالەر (مەۋجاۇت

ئىمك نالر ئىچىادە ئەچ ى خشاى ھ لغا

ئ ىالندۇرمىس (ىەنى مىقدارىشتۇرمىسا

ىتتەلىھە

ئۇ نىشا نىغ ىتتەلىشاى ن تا ىىت .ىەنە

س -س ن قسىز مىكرو ئتنىقلىقق ىەتكە

اىلە  :سااىز چتنىقم ا قچىا ئەمم ا
مەسا

بىلىاام مەۋجااۇتا مىقدارىشتۇرۇشااق

ھەرىكەتلىرىڭىزناى

ئاا دەتلەنھە بىاار ئۈسااتۈ ئەقىاال

ۋاقىتالرغ ئ ىرى ا ھەر ۋاقىت بىلىكىدە

مەۋجۇتا ئتچىنىشلىق ىترى ئ لال بىار

ھەركۈنى قىلىدىغ

ھەرىكەتلەرنىڭ س نىنى ئتنىق

قىلىدىغ

ى كى مەھسۇىتالرنىڭ تتھىدە

ق نچە ئ ىىتىادە بىازگە ئىما قىلغا

قىلمىساااىڭىز ( ئااا دەتتە كەساااپىي

مىقدارىشتۇرۇشااق بىااز مۇسااۇلم نالر

انى
اى چتنىقىشا
اق ۋۇلالرنىڭ ھەممىسا
مەشا

اااى ب شااااقىالر ئەمەل
ئەمەزا بەلكا

ئىاانچىكە ساا نلىق قىممەتاالەر بىاالە

قىلى اتىدۇ ۋە بىز ىتتەلمىھە

مىقدارىشتۇرىدۇ ا چتنىقىشنى ئىزچىال

ىتتى اتىدۇ .ئەچ ى مىنى گەدىنىمىزگە ھەم

داۋامالشتۇرالىشىڭىزا ئۈناۈمىنى ئتنىاق

مىنى اتىدۇ .ق را

بولسا ق

ھتس قىاللىشىڭىز ن ت ىىت .شۇنىڭ بىلە

اۇلم
پۈتكاۈل مۇسا

اىز.
اتىت ۋاز كتچىسا
اۇ چتنىقىشا
ازى با
تتا

داالىق م ركىغا ئ ىلىن لىغا

ئوخش شال بۇنداق مىس لالرنى ھ ى تىمىزدا

تتىنىكىلىق مەھسۇىت ئۇچرىت لما ىمىزا

كاااىپلە

ئاااۇچرىتىمىزا شاااۇنداقال

ئەست ىىدىل ئوىلىنى
نۇرغۇ

ب قىادىغ

پەللىلەرگە

اىدىت
جۇغراپىقەسا
بىرەرماۇ

بۇنداق ھا لەت پۈتكاۈل مۇساۇلم

ب قس قال ئىنتا ىىت

دۇنق سى ئۈچاۈ قىقا مەتتە ئ لالھنىاڭ

ئىشلىرىمىزنى مىقدارىشاتۇرۇش

بىر

ئ لدىدا كوللتكتى

مۇمكىنچىلىكى ب رلىقىنى كىرەلەىمىز.

جىن ىەتتۇر .بۇنى مۇساۇلم نالرنىڭ باۇ
دۇنق غاا ئەھمىااقەت بەرمەىاادىغ نلىقىا

مۇشۇ نۇقتىادىت مۇساۇلم نالرنىڭ
رېئ للىقىغ نەزەر سا لىدىغ

ھتس

بترىدىغ

مۇسۇلم نالر ئۈچۈ

بولسا قا

دۇنق نىڭ قىممىتاى

ىااوقلىقى ۋە ىاا كى ئىمپترىق لىساات

ئەھ النىااڭ نەقەدەر كىاااۈلنى ىتاارىم

كۈچلەرنىااڭ توساا لغۇ بولىاادىغ نلىقى

قىلىدىغ نلىقىنى كاىرەلەىمىز .بۈگاۈنكى
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الە ئا قالش
ادەك ب ھا نىلەر بىا
دېھەنا

غ لى

ھ مااا قەتلىكتۇرا ق ىىااال قىالرلىاااق

نەتىااجە-ئۈنااۈم قولغاا كەلتااۈرىمە

ئەمەستۇر.

دەىادىكەنمىزا چوقاۇم شاۇ نەتىجىاھە
ئتلىااا

اوىنى ت رازىغا
از ھا زىرغىچە قا
بىا
ساا لم ىا كىتااۈرۈ
دە

ئىلچەىاادىغ

ھەرىكەت دەل ئتنىقا ساۈزۈكا تاوغرا
بىلىشلەردىت كتلىدۇ .بۇ توغرا بىلىشالەر

ھ لەتتە ى شا ۋاتىمىز.

بىلىشكە قوىغ

بولس ئۇنى مىقدارىشتۇرۇشتىتا ب شقىچە

تەلىپىمىاز شاۇنچىلى

ادۇ.
اتىت كتلىا
ئتقتسا ق ئىلمىقلەشتۈرۈشا

تىۋەنكى بىزدە بىر تىلدىت بىار نەرساە

ئىلمىقلى

تەرجىمە قىاللىغا نالرنى ئا لىم دېاقىش
ھتچنىر ھەىرا

ئىلمىقسىزلىكنىڭ بىزدىكى ئىپا دىلىرىنى

ئىككى ت ل كىتا پنى

سىزلىسەك م ق لىنى تاۈگىتىش ماۇمكىت

ئوقااۇۋېلىپال ىتتااۈك مۇتەپەككۇرغاا
ئ ىلىنىش ھات

بولماا ى ق لىاادۇا ھەممىمىااز مۇشااۇ

قىاقىت ئەمەزا بىارەر

نۇقتىاادىت ئااىزىمىزنى ق ىتىاادىت بىاار

شەھەردە ھەپتە تۇرس قالا شۇ دۆلەتنىڭ

ت رازىغ ستلى

مۇتەخەسسىسىدەك سىزلىشاىمىز بەكاال
تۇرىدىغ

توى ئۇچرا
ئ لال
ئىلچەم بىلە

خ تىمە

ۋاقىتا ئەقىل ۋە

ئ لال ت ئ ى بىزنى مۇنداق ئىككى
ئىشق بۇىرۇغ ا بىرسى ى خشاى ئىاش
قىلىشا ىەنە بىرسى بولس ئىشنى ى خشى
قىلىشتۇر .ى خشى ئىشالر بىزنى بۇىرىغ
ئىشالرنى كىرسەتساەا ئىشانى ى خشاى
قىلىااش شااۇ ئىشااالرنى قىلىاادىغ
ئۇسۇلالرنى كىرسىتىدۇ .شاۇنداق بىار
غ پىللىقت ق لدۇقكىا بىز پەقەت ى خشاى
ئىشالرغىال كىاۈل بىلۈ ا (ئەمەلىقەتاتە
بۇمۇ ىتتەرلى ئەمەز ئىشالرنى ى خشى
قىلىشق ىتتەرلى كىاۈل بىلەلمىادۇق.
ئىشالرنى ئۈنۈملۈك قىلىشنىڭ ئۇسۇل-
ىوللىرى ھەققىدە ئىزدەنمىدۇق (ئەسلىدە

اى ھتس ا بلىقا
اق ئتنىرگىقەلىرىمىزنا
ب شا
مىقدارلىق سەر
تۇرىدىغ

ب قس ق بولىدۇ.

ئىشالردۇر.

ت ئ ىنىاڭ بىازگە مىقادارا
بەرگە

م ھىقىتىادىت ئتقتق نادا بىار

پوزىتسااااااىقە مەسىلىسااااااىدۇر.

ق ىرلىق ئىاش ئەمەزا

ب شقىالر ئوقۇمىغ

ب راىىااادىغ

ھەرىاااكەت

قوللىنىشىمىز شەرتا ھا لنۇكى بۇناداق

ئىپتىدائىي ساەۋىقەنى بەك ئۇساتىكە
م خت ىدىغ

كتلەلمەىدۇ .شۇنىسى كەسكىنكىا

قىلىادىغ ا ئاىلچە

زېھنىقەت تتىى شەكىللەنھىنى

ىااوق .ئوتتۇرىغاا ئتتىلغاا

ئىنتاا ىىت

كەسكىت ھىكۈما ئا خىرقى ىەكاۈنلەرگە
بۇىرنىڭ دەلىلى نتمە؟ دە

سوراىدىغ

ئەقەللىي پوزىتساىقە بىزنىاڭ ىاۇقىرى
ق تالمدىكى ئىلىم ئ دەملىرىمىزدىمۇ ئا ز
ئۇچراىدۇ .تەخمىنلەر بىالە

ھەرىاكەت

قىلىدىغ نالر ھەرگىزماۇ سا نالر بىالە
اتىدىت
ادىغ نالرنىڭ ئۈسا
اكەت قىلىا
ھەرىا
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مۇشۇنىڭ ئىزى بىر ئ ىرىم تتم ئىدى .
مەزكۇر ھەدىسنىڭ بىزنىاڭ ساەمىمىزگە
س لىدىغىنى دەل ى خشى ئىشاالرنى ئەچ
ى خشى ئۇسۇلنى تتپى قىلىشاتۇر .مە
شااۇنىڭغ ئىشااىنىمەنكىا ھەر بىاار
مۇسۇلم ھەر بىار ئىشاىنى مەۋجاۇت
ئىمك نىقەتلىرى ى ر بەرگە ئەچ ىۇقىرى
اق
اۈزۈ قىلىشا
اچە ۋاىىغا ىەتكا
چەككىا
تىرىشس ا كىرىزىسلىرىمىزدىت قۇتۇلاۇ
كتتىشااىمىز پەقەت ۋاقىاات مەسىلىسااى
بولۇ ق لىدۇ .بۈگۈنكى كۈندە بولۇپمۇ
بىر ئۇىغاۇر مۇساۇلم ننىڭ بىركۈنادە
ادىغ
اوم ت پ ىىا
اقۈز سا
تىرىشس ا بەشا
تۇرۇقلۇقا ئىككى ىۈز سوم ت پقىچىلى
تىرىشىشااى؛ قۇرئاا ننى ئۈنۈملااۈك
ئۇسۇلالر بىالە بىار ىىلادا ىا دىش
مۇمكىنچىلىكى با ر تۇرۇقلاۇقا ئاۇنى
ئىككى ئۈئ ىىلغا سوزۇشاىا ئىككاى
ىىلدا ئىگىنەلەىدىغ تىلنى تىتا بەش
ىىلغ سوزۇشى توغرا ئەمەستۇر .بۇنداق
اىزلىقا ى لق ا ۋلىق
اۇقا پەرۋاسا
ھورۇنلا
ئ لال ت ئ ىنىڭ ئ لالھق «ت قىتىڭالرنىڭ
ىتتىشىچە تەق ادارلىق قىلىڭالر» دېاھە
ئ ىىتىنىڭ روھىغ زىتتۇر .باۇ ئا ىەتكە
تەتۈر نۇقتىادىت چىقىا قا رىغىنىمىزدا
ىەنە بىر مەنىسى شۇدۇر :ىەنىا سىلەرگە
بترىلھە ئىمك ا ت قەت ئىچىدە قىلىشق
تتھىشلى بىرمۇ ئىش چا ى ق لمىساۇ
دېھەنلىكتۇر .بىز دەل ئىشالرنى ۋاىىغا
ىەتكۈزۈشاانى ئااىگەنھە ۋاقتىمىاازدا
ئ ندىت ئۇشنۇ ئ ىەتنىڭ روھىغا ئەمەل
قىاللىغ بولىمىز.
ئ لال ت ئ ىنىڭ قۇرئ
بىز ىۇقىرىدا تىلغ ئ لغ

ئەمەلىااي ۋە ئىلمىااي تەجاارىنىلەردىت
ئىشالرنى ۋاىىغ ىەتكۈزۈشنىڭ بىلىش ۋە
قىلىشاانى مىقدارىشااتۇرۇش ب شااقىچە
ئتقتق نداا ئىلمىقلەشتۈرۈش ئىكەنلىكىناى
تونۇ ىەتتاۇق .ىەنە بىار تەرەپاتىت
ئتقتق نداا ئىشالرنىڭ ۋاىىغ ىەتكاۈزۈ
قىلم قنى ب شقىچە ئىپ دىلىھەندەا ھەمامە
ئىشق ئىىالز بىلە

ھەماامە ئىشااق ئەساات ىىدىل بولماا ق
ار
امە بىا
اۈنكى ئىىالسا
اۇر .چا
دېمەكتا
مۇئمىنھە نىسنەتە ئتقتق ناداا ئىشانى
ئۇنىااڭ ىااۈرىكى قىلىاادۇا قااولى
ئورۇنالىدۇ .ىاۈرەك بىالە قىلىنغا
ئىشنىڭال ئ لالھنىڭ دەرگ ھىدا ئەجارىا
رېئ للىقت تەسىرى ۋە ئەسىرى بولىادۇ.
سەل ئوىالنس قا ئىزدەنسەكال ھ ى تتىكى
ھەممە ئىشىمىزنى ئىلمىقلىا ئ س ساىدا
قىلغىلااى بولىاادىغ نلىقىنىا مىقاادارلىق
پىالنالش بىالە ھ ىا تىمىزنى تتىىماۇ
ئۈنۈملااۈكا نەتىجىلىاا ئىتكااۈزگىلى
بولىدىغ نلىقىنى ھتس قىلى ىتتەلەىمىاز.
ھ ىااا تنى پىالناااالش مااا ھىقەتتە
مىقدارىشاااااتۇرۇش دېمەكتاااااۇر.
مىقدارىشااتۇرۇلغ ھ ىاا ت ئ ناادىت
قىممەتكە تولغا ھ ىا ت بوىىىادۇ.
مۇشۇنداق كىشىلەرى ھ ى تنىڭ تىزگىنىھە
كىرى ق لما ىا ھ ى تنىاڭ تىزگىنىناى
قولىغ ئ ىىىدۇ .مۇشۇنداق قىلغ نادىال
ھەزرىتى ئىمەرنىڭ «ھتس ئتلىنىشاتىت
بۇرۇ ا ئىزۈادىت ھتس ئتلى تۇر»
دېھە گتپىھە ئەمەل قىالىىدۇ.

كەرىمدىكى
ئ ىەتلىرىدىتا

مۇئ مىلە قىلما قا
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م ك ننىااڭ قاا نچە تەرەققىااي قىلغاا

مەلۇم بىر ئولتۇرۇشات ا خەلقنىاڭ

بولىشىدىت قەتئىقنەزەرا ھەممىھە ئورت ق

تەبلىغ ب ر سورۇنغ قىزىقم ىدىغ ا ھەتت
تەبلىغ ب ر دە

كەلمەىادىغ

ماا ز كتلىاادۇ .ئىنساا نالر ئ رىسااىدا

بولاۇ

ھەرق نداق بىر كرېزىس ىۈز بەرساە ۋە

قتلى اتق ا نلىقىنى ئ اىز ئ ا را شااىك ىەت

ى كى ىۈز بترىش ئتھتىم للىقى بولغا ا

قىلىشااااى ا مەسااااىلىنىڭ قەىەردە
ئىكەنلىكىنى تتپى

ئەمماا تتىااى روى پقاا چىقمىغاا

چىقىشانىڭ ئىنتا ىىت

مەسىلىلەرنىڭمۇ ھەل قىلىاش چ رىساى

زۆرۈر ئىكەنلىكى توغرىساىدا ماۇىھىزە
قىلىشى

ئولتۇرۇشاق

ۋاقىتتىت ب شال

قۇرئ ا

بولادۇق .شاۇ

ئتتىق ا د قىلى ا

ئىز-ئۈزۈمھە پىچىرى

قۇرئ

ئ خىرى ىتزىش ق رارىغا كەلادىما ۋە

ۋە ھەدىس قولالنغا

ساىز ۋە

بەلھىلەنھەنلىكى ئۈچۈ ا بىر سىز ى كى

توغرا بولس ئ لالھادىتا خ تا بولسا

بىر جۈملىدىت پەرقلىق چۈشاەنچىلەرنى

ئااىزۈم ۋە شااەىت ندىندۇر .تەنقىاات ۋە

ئتلىش ئ رقىلىقا رېئ ل تۇرمۇشىمىزدىكى

تۈزۈتىشلەرگە دەرۋازا ئۇچۇق .ئۇنداقت

اق
اىلىلەرگە پەرقلىا
ال مەسا
اۇ-خىا
خىلما

گتپىمنى ب شالى.
بىز قۇرئ

اۈنكى
كتلى ا اتىمىز .چا

جۈملە قۇرۇلمىسىنىڭ ئىالھىي تەرەپاتىت

ئوىلىغ نلىرىم ئۈستىدە قەلەم تەۋرەتاتىم.

ۋە ھەدىسنى زاما

ۋە ھەدىسااتىت تتپىلىاادۇ دە

ج ۋا

ۋە
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ت پ ىىمىز .شۇ تۈپەىلى زېمىنغا

چۈشۈرۈلۈ

ئىز-دېرەكسىز ىوق قىلى ېتىلدى .قەلنى

ئىنس نالر ئ رىساىدا ئاو

ئوىغ ق كىشىلەر ئاىلھەنلەردىت ئىنارەت

تىت ئەسىرنى بتشاىدىت ئىتكاۈزگە ا

ئتلىاا ا چەكلىاا

ن زىاال بولااۇش ت رىىىغاا نىساانەتە
ئىپتىدائىي ھتس بلىنىدىغ ا ئەمما ئاۇ
ئىز ئىچىھە ئ لغا

ت پشۇرغ

مەنە ۋە مەزماۇننى

ھ ىاا تىنى ئ لالھقاا

بولس ا ئۇىرنىاڭ ئاىلمەز

ئىش ئىزلىرىنى ئىزلىرىھە ئۈلھە تىكلە

ىتزىشااق زېمىناادىكى دەل-دەرەخاالەر

ھ ى ت سەپىرىدىكى ساەۋدالىق ىولىادا

قەلەما دېڭىز ئوكق نالرنىڭ سۈىى سىق

م ااادى ۋە متڭى اتىاادۇ .ئۇىرنىااڭ

بولغ

تەقدىردىمۇ ىەنىال قەلەم بىالە

ئىچىدىت بەزىلەر باۇ ىولادا مەشاۇقى

سىق

ئۇنى ىتزىشاق ىەتمەىادىغ نلىقى

ئۈچااۈ زىناادانالردا ۋە غۇربەتلىاا

ئىسپ تلىنى اتق ا تتىنىك ۋە تەرەققىق ت

مۇساا پىرلىقت جاا

ئەچ ىاااۇقىرى پەللىاااھە چىققااا

بەزىلىرى ئىى-م ك نلىرىادىتا ىاۈرەك

بۈگۈنكىدەك نۇر دەۋرىادە ھ زىرنىاڭ

پ رىلىرىدىتا ئىقتىسا دىدىت ۋە ھەمامە

ئىزىدە ن زىل بولغ ندەك شا ھىتلىق ۋە

پىق زدەك

ىتتەكچىلى ا

اى ئوىن ۋاتق ا
رولىنا

نەرسىسىدىت ئ ىرىلى

ت لىشااى اتىدۇا

سوىغ

اۇ
با

قاا رااغۇ زىناادا ۋەىاا كى ناا تونۇش

قۇرئ ا بىزنى قىزىقىش ۋە ھەىرانلىاق

شااەھەرلەردە قەپق لاادى .شااۇنداقتىمۇ

قىلىا ا بىزناى

اا ا
ااولى داۋام قىلم قتا
ااەۋدالىق ىا
سا

ئىچىدە ئىزىھە مەپتۇ

سەۋدالىق كوچىسىغ سىرە
اۇ قۇرئ ا
ادى .بىزما
ئىا
بولغ

مەشااۇقىمىز ئۈچااۈ بەدەل تااۈلە

ئەكىارگە

كەلدۇق ۋە تىلەۋاتىمىز.

اكە
ۋە ھەدىسا

ئ شىقلىقىمىزنى ئىسپ تالش ىولىدا

بىزنىااڭ دۈشاامىنىمىز قتنىمىاازدا

كتچىنى كۈندۈزگە ئۇى ا ج ننى ئ لق نغ
ئتلى

قوىۇ ا مەشۇقىمىزنىڭ ۋىسا لىغ

ىىتىش ئۈچۈ
قىلغا

ئىسالمنىڭ ب رلىقىنى ئ للىق چا
ىەتتى .شۇنىڭ ئۈچاۈ

تىنىم ت پم ستىت ھەرىكەت

ئۇىغۇرىرنىاڭ

تەق اساااىا لەق اساااىا ئىشاااقىلى

الەر
ادا بەزىا
اۇ ىولا
ادۇق .با
ئىا

ھەممىمىزنى ھۇجۇم ئاوبىقتكتى قىلىا

جتنىدىت ئ ىرىلادى (ئا لال ئاۇىردىت
رازى بولسۇ

بىلىا

ق را تىازىملىككە كىرگاۈزدى .بىزنىاڭ

ۋە شاتھىتلىقىنى قوباۇل

ئىلتۈرۈلۈشااىمىزا تااۈرمە زىناادانالرغ

قىلسۇ  .ئۇىرنىاڭ قەبرىلىارى دىات

سولىنىشااىمىز ۋە ئااىز ىۇرتىمىزغاا

دۈشمەنلىرى تەرىپىادىت توپا قتازىش

الىقىمىز ئۇىغااۇرلىقىمىزدىت
سىغدۇرۇلم سا

م شاااىنىلىرىدا چواقاااۇر قتزىلىااا ا

ى كى ىەر ئ ستى  -ئۈستى مول ب ىلىقق

اۈ
اش ئۈچا
ارەت قىلىا
ئىنس ا نالرغ ئىنا

ئىھە بولغ نلىقىمىزدىنال بولم ساتىت (باۇ

دەشتى ب ى ۋانغ كىمۈۋېتىلدى ۋە ىا كى

سااەۋەبلەرمۇ ىااوق ئەمەز بەلكااى
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ئ س سلىق سەۋە
دىنىااي دە

ئىسالمنى ئىزىمىزنىڭ

ئتتىقاا د قىلىاا

ۋاقىتت ا شااۇ دەۋەتچااى

ادىغ
ئ ىرىلىا

قوبااۇل

ئۇست زىرنىڭ ى راملىق ئىز-ب سا رلىرى

قىلغ نلىقىمىز دېساەك ھەرگىزماۇ خ تا

بولۇشاانىا شااۇ ئاا رقىلىق ۋەتە ۋە

بولم ىدۇ.

ااانى
ااازمەت قىلىشا
اااكە خىا
مىللەتا
كىاااۈللىرىمىزگە پااۈككە ئىاادۇق.

ئۇنداقت ا شۇنداق زور بەدەللەرناى

بولۇپمۇ ئۇست زىمىز كترەم ئ بدۇۋېلىدەك

تىلەپمااۇ ىەنە شااۇ ىولاادا ئىزچىاال
متڭىشمىزدا تۈرتكىلى

ئىزى ئ غزاكى قىلغ

رول ئوىن ۋاتق

قىلى ا ئەمەلىي ھ ى تى بىلە

ئ مىل زادى نتمە؟ مەنچە باۇ ساوئ لغ
ھەرق نااداق ئاا دەم جاا ۋا
ئوخش ش دە

دەۋىتىنىڭ تەسىرىنى ئىسپ تلىغ

بترىشااتە

كىشىلەر

ۋە ۋىجدا ق مچىسى بولغ نتى.

ھەقىقەتااپەرۋەر ئ لىمالرنىااڭ تەبلىااغ
قىلىشىا دىنىي ساورۇنالرنىڭ ىىاراق-
ئ كتى

ئا غزاكى

بىزنىڭ چەتكە چىقىشىمىزغ ھەىادەكچى

ق راىمە  .ئۇ بولساىمۇا

ىتقىت ۋە خەتەرلى

دەۋىاتىھە ئەمەل

مە

ھەرۋاقىت ئۇست زىمىزنى كىز

بولىشاىغ ق رىما ى

ئ لدىمغ كەلتۈرگىنىمدەا ئۇنىڭدىكى تىز

ق تنىشىشىا نەتىجىدە خەلقنىاڭ

پۈكمەز رو ا سۇنم ز ئىارادە مىناى

ب لىلىرىنى

ق لادۇراتتى .ىىلاالرچە

جتنىنى ئ لقىنىغ ئتلى

قۇىۇ

ئ ج ىى

دىنىي مەكتەپلەرگە بترىشىدۇر .خۇىساە
قىلىااا

ھەىرا

سۇ تۈرمىلىرىدە ئ زابال ا پۇت قوللىرى
ھەر ۋاقىاات كااوىزا كىشااەنلەر بىاالە

ئتقتق ناااداا ئىىالسااامە

ب غالغلىق ھ لەتتە ىا لغۇز بىار ئاىىھە

ئ لىملىرىمىزنىااڭ دىننااى كۈناادىلى
تۇرمۇشىغ ئ ىالندۇرۇش ۋە جەمئىاقەتكە

سااۇى

سىڭدۈرۈشتە ئاىز مەسائۇلىقتىنى ئا دا

بەرمەستىت ىەنىال ئىز مەسئۇلىقىتىنى ئ دا

قىلىشىدۇر.

قىلىش توغرىسىدا قىلغا

شۇنداقا بىز قۇرئ
ئوقاااۇ ا ئوقۇتاااۇ
ئىزلىرىنىڭ شوئ رى قىلغ

ۋە ھەدىسنى

اڭ جتاانىم
ارەك ئەپكتلىاادۇ« .مىنىا
تىتا

ۋە ئاااۇىرنى

تتنىمدىال بولىدىكە

ئىلىم ىرنىڭ

مە ئەسلىدە خەلقىمھە سىزلەىتتىما شاۇ
اا دانلىق ۋە
ااى نا
اا رقىلىق خەلقىمنا
ئا

ىىراقا ئىر -ئ دەتا ىتمەك-ئىچمەك

ق ىقلىقتىت قۇتۇلدۇرۇ

ۋە ھەر نەرسىساااى ىااا ت بولغااا

ى راتقۇچىساىنى

تونۇىدىغ ا بىر ئا لالھقىال قۇلچىلىاق

شەھەرلەرگە مۇس پىر بولۇشنى ئاىزىمىز
خى

مە

ىەتكۈزۈشاۈم

ۋە دەۋىتىمنى داۋام قىلىشاىم كتارەكا

ئىسااكە ىااۇرتلىرىمىزدىت

ۋە سىىۈ

تىۋەنادىكى

سااىزلىرى مىنىااڭ پۈتااۈ بەدىاانىمھە

ۋەز-نەسىھەت ۋە تەبلىغلىرىنى ئ اال ا
تۇغۇلااۇ

قوىۇلساا ا تەقاادىرگە تە

قىلىااادىغ ا دۇنقااا دا ئ نىساااىدىت

ت للىغ نمىز .ىاۇرتتىت
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تۇغۇلغ ندەك ئىنس نچە ھىر ۋە ئەركىات
ى ش ا ىدىغ ا ئااىزى مۇسااۇلم

قىالىىدىغ

بىاار

ھتس بلىنىدىغ

ئۇىغۇر مىللىتى بەرپ قىلم قچى ئىادىم.
ئەمم مە
ج
ئۈچۈ

ئۇىغۇر مىللىتىنىڭ پەخارى
بىر زات ئىدى .دۇنق غا

كااۈئ كىرسااىتى اتق

زالىمااالر ۋە

خەلقىمدىت ئ ىرىلدىم لاتكىت

ئۇىرنىڭ زۇلۇم  -ئىسكەنجىلىرىمۇ بوى

ۋە ئەقىلدىت ئ ىرىلمىدىما شاۇنىڭ

ئەگاادۈرەلمەى ئاا خىرى ئ ماا نەتنى

مە

ئىھىسىھە ت پشاۇرۇ

ئ لالھنىڭ مەخلۇقى بولغ

پا نىي ئ لەمادىت

ك مترنىڭ تىت تتمى ۋە ك متر ئىچىدىكى

ب قىي ئ لەمھە كەتتى( .ئا لال

ب رلىق نەرسىلەرگە بولسىمۇا ئ لالھنىاڭ

ىترىنى جەننەتتە قىلسۇ  .مەرتى ىساىنى

بىرلى

ۋە ب رلىقىنىا ب رلىق ك ئىن تنىڭ

ئۈستۈ قىلسۇ .

كونتىروللىقى ئۇنىڭ قولىدا ئىكەنلىكىنى

بىز بولس ق شۇنداق ئوت ىۈرەك

اىز
ىەتكۈزۈشاۈم كتارەك .ئاۇىر ج نسا

سەمىمىي ئۇست زىرنىڭ دەۋەتلىرىھە ئ ۋاز

بولسىمۇ لتكىت ئۇىر ئ لالھنىڭ مەخلۇقى
بولغ نلىقى ئۈچاۈ

قوشااۇ ا ئىلىاام ئىاازدەش ىوللىرىاادا

مىنىاڭ دەۋىاتىمھە

بەزىلىرىمىز ئوتتۇرا شەرىققەا بەزىلىرىمىز

قۇىق سا لىدۇا مىناى ئ االىادۇا مە

ئ فرىق قىتئەسىھەا بەزىلىرىمىز ى ۋورپا

بولساا م قولۇماادىت كتلىشااىچە ئااىز
مەسئۇلىقىتىمنى ئ دا قىلغ
مە

ۋە ئ سىق قىتئەلىارىھىچە قەدەم ب ساق

باولىمە ».

بولاادۇق .جۈملىاادىت مە ئ ناا دولۇ

ھەر ۋاقىت ئۇست زىمىزنىڭ شۇنداق

ى قىسىغىچە كتلى

قىقىت ۋە ئىزرىسى قوباۇل قىلنىادىغ

ھەممىسى دەۋەتنىاڭ سا

مەسااائۇلىقىتىنى توخت تم ساااتىت داۋام

چەتئەلدە ئىشالر ۋەتەندىكىھە ق رىغ نادا

كەلتۈرگىنىمدەا كىچىككىانە بىار پ شا

بىرئ ز پەرقلىق كتتى اتق نادەك قىلىادۇ.

بىر مەخلۇققا

چاااااۈنكى چەتئەلااااادىكى دەۋەت

ئىزگىرىاا ا ئۇساات زىمىزنىڭ قتشااىغ

ۋەتەندىكىاادەك تەسااىرى كۈچلااۈك

كىرى ا بىر ئ ز بولسىمۇ ھىدىنى پۇرا

بولم ى اتىاااادۇ ىاااا كى خەلااااق

چىققااۇم

تەسىرلەنمەى اتىدۇ .ئەمەلىقەتتە دەۋەتكە

كتلەتتى.

ئ ىقىدار قۇرئ ندىت ب شق (قۇرئ

ئۇست زىمىز كترەم قا رىم دەۋىتاى
ازگە خىتا
ئا رقىلىق ئەقلىمىا

مەھساۇلى

ئىكەنلىكى ھەممىمىزگە ئ ى  .ئەپسۇز

قىلغاا نلىق ھاا لىتىنى كااىز ئ لاادىمغ

ى لغۇزلۇقىغاا جااور بولااۇ

ئىلىم ئىگىنىش ىولىدا

كتتى ا اتىمە  .دېاامەك ىۇقىرىقىالرنىااڭ

ش رائىتتىمۇ ئىزىنىڭ دەۋەت ىولىادىكى

ى كى كۇمۇتق ئوخشىغ

ى تقا

بولغ ندىت ب شال

قىلسا ا

ن زىل

قىق مەتكىچە تەساىرى

ئااىزگەرمەز كىتاا پتۇر ھەرق نااداق
ش رائىت ۋەتەندىكىدىت ختلاى ئوبادانال

ھ ى تى ئ رقىلىق ۋىژدانىمىزغا خىتا
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اااىلە  :دەۋەت
اااىالندى .مەسا
ى خشا

ئۇچۇرىردىت مەھرۇم قىلىنغ ا بەئەىناى

ئىلىم ىرا دىت دۈشامەنلىرى

تۈرمىاادىكى جىناا ىەتچىھە ئوخشاا ش

قىلىدىغ

بەرگە

سىزى

سىزىقتىت (چ رىساىزلى

تۈپەىلى بولسىمۇ چىق لم سلىقتەك ئىشالر
تۈگىدى .تەبلىاغ قىلىادىغ

ئاورۇنالر

بولاۇ ا ئەزگاۈچى

تۇتۇ

تۇرۇلغا

تەرە

اىز
اڭ كا
ات ئىزىلھۈچىنىا
ھەرۋاقىا

ئ لدىدا ىا ۋۇزىرچە كاۈئ كىرساىتى
تۇرغاا  .خەلااق بولساا ا قەلنىاادە

غەم-ئەندىشىسااىز ھاا لەتكە كەلاادى.
ئۇندىت ب شق دەۋەتكە قۇىق س لىدىغ

بۇلدۇقالۋاتق

ج م ئەتلەرنىڭ كىپىنچىساى دىنادار ۋە

بۇرۇقتۇرم بولۇ

دىنىي سەۋىقىسى بىر قەدەر ىۇقىرى دە

اڭ
الەر خەلقنىا
ام دەۋەتچىا
اى-ئىلىا
ئەھلا

ت پقا

اۇقنى
اىقىلىش ۋە دىلغۇللا
ادىكى سا
قەلنىا

بولاادى .ھەماامە نەرسااە ى خشااىلىنى

قۇرئاا

ۋە ھەدىسااتىكى زالىمنىااڭ

تۇرۇپمۇ بۇ زادى نتمە ئۈچۈ ؟ سەۋە

ئ قى ىتىھە ئ ىقىدار ت رىىى قىسساە ۋە

كىشىلەردىت تەركى

ق رىلىدىغ

غەزە -نەپرىتى ئىچىدە
تۇرغ

نەدە؟ متنڭچە بۇ سوئ ل ھەممىمىزنىاڭ

زالىمغ ق رشى تى

نترۋىمىزناااى غىدىقالۋاتىااادىغۇ دە

مىساا ل قىلىااش ئاا رقىلىق خەلقنىااڭ
ى ش ا ۋاتق

ق راىمە .

قۇرئ

ئۇنااداقت مە بااۇ مەسااىلىنى

شۇنچە رېئا ل ۋە ئۇىرنىاڭ مەۋجاۇت

بولۇ ا ج نلىق

ۋەزىقىاااتىھە ئۇىغاااۇ ئىكەنلىكاااى

ۋە تتىىمۇ ئ قىالنە پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغ

ئىسپ تلىنى ا خەلقنىڭ دەۋەتكە بولغا

قوىۇشااى ئ ا رقىلىقا كەم ى ا كى خ ت ا
بولااۇ

قىزغىنلىقى ۋە ىتپىشىشاچ نلىقى ئتشاى

تەرەپنااى تولااۇقال ا

م اغاا  .ىەنە بىاار تەرەپااتىت ئتلىاا

ادا ھەل
اىلىلەرنىڭ ۋاقتىا
اۇت مەسا
مەۋجا
بولۇ

كتتىشى ئۈچۈ

ئتقتق نااادا خەلقنىاااڭ متڭىساااىنى

بىاردەك كاۈئ

غىدىقالىااادىغ

چىق رس ق دېھە ئۈمىادتە تىۋەنادىكى
مەسىلىلەرنى ب ى

ى ش ىدىغ

بىار

توسقۇنلۇقالرغ ئۇچرىغ نسىرى قۇرئ ننىڭ

ئىتسەما قترىنداشاالرنىڭمۇ باۇ

ق لغ ا

ۋە ھەدىسانىڭ

ھاا لىتىنى بەرپاا قىلغاا  .خەلااق

قىسااقىغىنە ئوىلىغاا نلىرىمنى ئوتتۇرىغ ا
مەسىلىھە ق رىت ئ كتى

ۋە ھەدىس ئوتتۇرىنى ب غلىغ .

خەلق ئ رىسىدا تىرى

بىاار نەچااچە نۇقتىغاا ىتغىنچاا قال ا

با تۇرىرنى

رېئ ا ل تۇرمۇشااى بىاالە

شۇ ئا رقىلىق قۇرئا

رىئ للىقىمىزدىت ھتس قىلغىانىم باۇىىچە

قۇىۇ

تۇرغ

بىر پەىتاتەا

مەلۇمااا تالر كاااى

بولمىغاا نلىقتىتا ئ س سااى جەھەتااتىت

قىلم قچىمە .

خەلقنىڭ دىققىتى دىنىي ئتتىق د ۋە دىنغا

-2ۋەتەندە تەبلىاغ ئ االىادىغ

ق رشااى ھ كىمىقەتنىااڭ ب ستۇرۇشااى

خەلقا ئۈستى ئۇچۇق ئەمم ئەتراپتىكى
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ئ رىسااىدىال بولااۇ ا خەلقنىااڭ دىنغ ا
بولغ

ئتنىق مەلۇم تق ئىاھە بولغا نلىرى بەك

م ىىللىقى كۈندىت-كۈنھە ئتشى

م اغ  .چاۈنكى ئەرەپچىادە (ئىنسا
چەكلەنھە
دەىدىغ

ئىشنى قىلىشق بەك ئ مراق

تەىق رلىق ئ رقىلىق قىلىنغ

تەبلىغنىاڭا

خەلق ئىزدىھەنلىرىنى بترەلمەسالىكى ۋە

ساىز با ر

اڭ
اق بولس ا گ دىرم ا ئ خىق لالرنىا
خەلا

بولۇ ا بۇ ساىز ئوماۇمىي جەھەتاتىت

ئىچىدە مەست ھ لەتتە ىۈرۈۋاتقا نلىقىا

كى

بىار ھتكمەتلىا

ئ ز .ئۇناداق بولغا نىكە

ئا ددىقغىنە

سا ندىكى نورما ل ئىنسا نالرنىڭ

تەبىئىتىنى ئەكىس ئەتتاۈرۈ

دەل دەۋەتنىڭ تەسىرىنىڭ ئ جىزلىشاى
ااەۋە
قتلىشااىغ سا

بترىادۇ.

ئەمم چەتئەلدە بولس ئىنس نالر ئەركىات

ئتھتىم لغ ئىنت ىىت ىتقىت.

دۇنق دا خ لىغىنىنى قىلىا ا خا لىغىنىنى
كىرۈ

اۇچى ۋە
ادە دەۋەت قىلغا
-1ۋەتەنا

ى شا ىدۇ .ئىجتىما ئىي ئا ىقە

ئ الىغۇچى ئىككىلاى تەرە ا بولۇپماۇ

ۋاستىلىرى ۋە تتلت ىزوردىت مەلۇما تالر
دەرى نىااڭ سااۈىىدەك ئتقىاا

قىلغاااۇچى تەرە

كتلىاا

تەۋەككااۈل قىلغاا

تۇرىدۇا ئۇنىڭدىت ب شق ئىقتىس دىي ۋە

ئ جىزلىشى اتق

كۈنادىت-كاۈنھە

قىلغۇچىنىڭ سەمىمىقىتى بىلە
قىلغااا

تۈگىتى اتىاادۇ .ئۇنااداق بولغاا نىكە
نەرسە

اااااادىغ
ىۈرۈىا

ىەرگە ىەتتى .ئەمم

ادە
اتىھە ۋەتەنا
اڭ ئۈسا
قۇىقتا  .ئۇنىا
دەۋەتتە ىۈز ت پق نالرنىاڭ بتشاىدا ھەر

چ رىسى ىوق .ھەم خەلقنىاڭ مىلالەتا

ۋاقىت با ى-قا زا ئەگىاپال ىۈرۈىادۇ.

دۆلەت ۋە دىت ئوقۇمىنى بىر -بىارىھە

شۇاالشااق ئااۇىر رىقاا دىت بەكااراق

زىتلەشتۈرمەى ى كى بىرىنى ىەنە بىرىدىت

ئىىالسق ا ۋەزىپىدىت بەكاراق ئاىزىنى

ئ جرىتى ەتمەى ھەممىسىنىڭ ئاىز ئا را
زى

سااىز

ىۈرەكتە توخت ىدۇا ئتغىازدىت چىققىناى

ئوتتۇرىدا بىر ھەل قىلىش

مۇن سى ەتلى

اااااار گە
بىا

بولىاادىغ (:ىۈرەكتىت چىققاا

دىھەندەك ىتڭىلىاق ھاتس تۇىغۇساى
ئتنىق قىلى

ساااىزلىرى ئىىالسااامە

اىدا ئتقىا
اق ئ رىسا
تىھىادىكە  .خەلا

اىرگە ىا كى ئوقۇغا
اتىم كا
ار قتا
بىا
ئتلى

ىۈرەكتىت

ئااا الىغۇچىالرنىڭمۇ ھەم ىاااۈرىكىھە

كى  .ھەممە نەرسە خەلقاكە نىسانەتە

كتلەلمەىدىغ

بولاۇ ا

ساااەمىمىقەت ق پالىااادىكە  .دەۋەت

تۈگەتكەنااادەك ىە

خەلقنىڭ ك للىسىنى غىدىقالىدىغ

ئ س ساات دەۋەت

بۇنداق ۋەزىقەتتە سورۇننى بىار خىال

روھىنىا قۇرت دەرەخنى

ئىچىااادىت ىە

بەكاااراق خەتەرگە

سورۇنى تەشكىل قىلىنىادىغ

سىق سىي تەرەپاتىت بىرقا نچە مەساىلە
خەلقنىڭ ن مراتلىشى

اا نلىقى
بولۇۋاتقا

بتغىشالشق ىتقىت .بۇناداق دېھەنلىكىام

ئىكەنلىكى توغرىسىدا

چەتئەلدىكىلەر رىق ۋە ۋەزىپىھە قىلىادۇ
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ئۇنىڭ بىلە

دېھەنلىكىم ئەمەز .پەقەتاال ۋەتەننىاڭ
دەۋەتنىاڭ

پەرۋاىى پەلەك ىۈرۈۋاتق

ۋە ئىن دەتلەرنىڭ ھەممىسى قتلىپلىشاى

ش رائىتىدىكى ئتلى

بترىلغ

ئىنس نغ بترىدىغ

ھاتس تۇىغۇساىنى

ق لغااا ا ساااىرتتىت كەلھەنلەرناااى

ئىپ دىلىمەكچى خ ىز .ئەمم چەتئەلدەا

ئ سسىمىلق تسااىقە قىلىاا

ئىزىاادەك

ۋەتەندىكى شۇ ئىىالسنىڭ ئىزى دەۋەت

ئىناا دەت قىلىشااق كىناادۈرۈۋاتق

قىلغااااۇچى ۋە ئ الىغۇچىنىااااڭ ھەر

دىھەنااادەك مەساااىلىلەر جەمئىاااقەت

ئىككىلىسىدە ىاوقلىقى بۇماۇ ھەممىاھە

تەرىپىدىت خەلقكە ساۇنۇلۇۋاتق

بىار

مەلۇملۇق مەسىلە.

پەىتااتەا خەلااق قاا ىمۇقۇش ئىچىاادە
ئىسااالمنىڭ ق ىسااى كىملىكىااھە تەۋە

-3ۋەتەناادە خەلااق ئ الىغاا

بولۇشنى بىلەلمەىا ئ خىرىادا بىزنىاڭ

تەبلىغق ق را ا دۈشمەنھە ق رشاى بىار
ئىسالمىي كىملى
ى راتق

قىلغا

ى رىتىشق تىرىشا تتى.

ھ لەتكە كتلىا

كىملىكنىاڭ ئتنىاق ئىپ دىساى

چىقى

خەلقنىڭ ئاىر -ئا دەت ۋە كىاقىم -
كتچەكلىرىدە ئەكىس ئتتىا

ار
دەۋەتلىرىمىاز ئۈنۈمساىز بىا
ق لغ نادەك ئوتتۇرىغا

قتلى اتىدۇ.
ئۇنىڭدىت ب شاقىمۇ نۇرغۇنلىغا

تاۇراتتى.

ئومۇمىي جەھەتتىت خەلق شاۇ راىونغا

مەسااىلىلەرنىڭ ئاا رىمىزدا مەۋجااۇت

بەرپا

ئىكەنلىكااى ئتنىااق .مەسااىلە  :ئ ناا

ق لما ىتتى.

ئاا دىتىمىزنى

م ز بولغ

مۇسۇلم

كىملىا

قىلىشت ق ىمۇقۇشق چۈشۈ

تىلىمىزنااى ۋە ئااىر

قوغداشاانىا ئ لالھنىااڭ مىللەتلەرنااى

ئەمماا چەتئەلاادە خەلااق ئ الىغاا
دەۋەتلىاارىھە قاا را

بىاار ئۇىغااۇرچە

پەرقلىااق ى رىتىشااتىكى قاا نۇنىقىتىھە

مۇسۇلم نلىق كىملى

ى رىتىشق تىرىشس ا

ب غال ا ئۇ ق نۇنىقەتكە ھىرمەت قىلىش

كىملىكى ب شاق

ۋە ئااۇنى قوغااداش بىااز مىللەتنىااڭ

بىاار قىقاا پەتتە ئەكىااس ئتتى اتقاا .

ئۈستىھە چۈشكە

ئ م نەت ئىكەنلىكىناى

ئ ى لالرنىڭ قولىدىكى ت م ك ا بتشىدىكى

ئوتتۇرىغ قوىاۇش ئا رقىلىق ئۇىغاۇر

ى غلىقا ئۇچىساىغ كەىاھە كىقىمنىاڭ

مىللىتىنىڭ ىوق

كەتمەسالىكىنى ئ لغا

ساااۈرۈۋاتق

ئىاااش بتشاااىدىكى

جەمئىقەتتىكى مۇسۇلم

ت ىىنى ىوقا مەساچىتكە كىرىا

ن ما ز

قىلى اتقاا ا ئۇىرنىااڭ جەمئىقەتتىكااى

بۈىۈكلىرىمىزنىاااڭ ب لىلىرىاااداا نە

ادە
اڭ بولس ا ئتڭىكىا
اورنىا ئەرلەرنىا
ئا

ئۇىغاااااۇرچە گە ا نە ئۇىغاااااۇر

س ق لا مەسچىتنىڭ ھوىلىساىدا تاۇرۇ

مەدەنىقىتىنىاااڭ كىرۈلمەى اتقااا نلىقىا

ت م ك چتكى اتق ا با لىلىرى ئىساالمغ

ھەمدە شۇ ىول ب شال

زىت ىاۈرۈش تاۇرۇش بىالە تۇرسا

قىزلىرىنىڭ كىقىنىشى ئىساالمچە ئەمەز
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كتتى اتق نالرنىڭ

تۈرۈكچىلىشااى

ىاا كى غەرپلىشااى

اتە
شەخساتىت بى اسا

ئىازى ى قتۇرغا

كتتى اتق نلىقى دىھەنادەك بىار تا ىى

ئ الىغ

مەسىلىلەرمۇ خەلقنىڭ زىھنىقتىدىت ىىراق

بىارىلھە نەرساىنىڭ راز ى لغ نلىقىغا

ئەمەز .دېمەك ىاۇقىرىقىالر ئ س سالىق

ق را

ئولتۇرم ستىت ئىزلىرىنىاڭ پىكىار

مەسىلە بولۇ ا ئ س سلىق مەساىلە ھەل

ۋە ھ ى ت ق رىشىنى ئىزگەرتىدىغ

بولساا ق لغاا

ئۇششاا ق مەسااىلىلەر

بۇ دۇنق (تەش ىق ت جتڭاى دۇنق ساى
دە

دەۋەت دېمەك ئ ىقە دېمەكتۇر .بۇ

ق ت رىاادىت بىاار تۈرىاادۇر .ب شااقىالر

گ ھىدا بىر ئ دەم تەرەپاتىت بىار تاو

ى م نلىقق چا قىرىش ئۈچاۈ

ئىنساا نالرغ ق رىتاا بولىاادۇ .ئەمماا

كتلىشىچە ىتڭىلىقق ت ىىنى

ھەرۋاقىااات دەۋەت قىلغۇچى(ئااا ىقە

قولىمىزدىت كتلىدىغ

ۋاستىلىرى دىھەندەك نەرسىلەر بولىادۇ.
بىار

تتھىشلى

ئ ىھىدە نۇقتىالرغ ئىزۈمنىڭ

ھتس قىلغ نلىرى بۇىىچە ئىش رەت قىلى

بەرگەندەا ئ ىقىنىڭ ئۈنۈمى پەۋقۇلئ ددە

ئىتمەكچى.

ى خشااى بولااۇ ا ق رشااى تەرەپتىكااى
قىلىااش ۋە

 -2دەۋەت قىلىنغۇچى ئىنس نالرنى

ق نا ئەت

بىاالە ئ ناا لىز قىلىااش

ئىنچىكىلىاا

قىلدۇرۇش پۇرساىتىھە ئىاھە باولغىلى
بولىدۇ .ق را

تەرىپىنى قوللىنى

دەۋەتچىلىرىمىز ئىزىدە مۇجەسسەملەشكە

اقەت
ادە ئەھمىا
اچە نۇقتىغ ا ئ ىھىا
نەچا

ب قىدىغ

ۋە

ھەركەت قىلمااا ىمىز) مە تىۋەنااادە

بىالە ئا ىقە قىلىشاتىت

سىزلىرىھە ت م مە

كۈچەۋاتسا ا

ئااۇىر قىلغ ننىااڭ تااوغرا بولغاا

تتلتاا ىزورا رادىئااو ۋە تااور ئاا ىقە

ئ ا دەمنى ئااىزىھە جەلى ا

قولىادىت

بىز ى خشىلىقق چ قىرىشت ناتمە ئۈچاۈ

قىلغۇچى بىار ئا دەم بولىادۇ ىا كى

ئىلھىرى دىققەت قىلىشق تىھىشلى

اغ-
اڭ تەبلىا
ادۇ .بىزنىا
ئ تىلى اتىا

دەۋەتلىرىمىزمااۇ ئەلاا ەتتە شااۇىرنىڭ

گ ھىدا ئىككى ئ دەم ئوتتۇرىسىدا بولس ا

سىزلىھە

ھ لغ

كەلدى .شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بىز ى ش ۋاتق

ئىزلىكىدىت ھەل بولىدۇ.

ق رشى تەرە

ى كى بىر تەش ىق ت ۋاسىتىسىدە

ئااا رقىلىق ئۇىرنىاااڭ ئەھااا الىا
قەلنلىرىاادىكى ئ االشاانى خ ىىاادىغ

بولس ق مۇشۇ

كاااۈنلەردە ئاااتال تەشااا ىق ت ۋە

گە -سىزا پىكىرلىارىا ۋە شاۇنداقال

خەۋەرلەرنىااڭ رەااادارلىقى كااىزلەرنى

جەمئىقەتاتىت ئۇىرغا

ق م شتۇرىدۇ .ق نچە ىتڭى ئۇسالۇ

ئۇىر ى ش ۋاتق
كتلى اتقاا

ۋە

تەسااىرا ھەم ئۇىرنىااڭ

ىتڭى متتودتا خەلقاكە ساۇنۇلغ نلىرى

جەمئىااقەت تەسااىرىھە ق رىتاا بولغاا

شۇنچە ئ لقىشلىنى ا ئىنس نالر تەرىپىدىت

ئىنك سىغ ئ ىھىدە ئەھمىاقەت بتارىش

قوبۇل قىلىنى اتىادۇ .ھەتتا ئىنسا نالر

بەكمۇ مۇھىم .چاۈنكى جەمئىقەتتىكاى
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ئ ددىي بىر ئىنسا

بىالە

كتتى اتىاادۇ .بىزمااۇ ئااۇىردىت دەۋەت
س ھەسىدە قوباۇل قىلىشاق تىھىشالى
تەرەپلىرىنى قوبۇل قىلى ا خەلقىمىازگە
سااۈپەتلى ا جەمئىقەتااتە مەۋجااۇت
مەسىلىلەرگە ق رىتا ئتنىاق بىار تتما
تۇرغۇزۇلغ ا بىر مەسىلىنى ىا كى بىار
تۈر كىشىلەرنى ب ى قىلىمە دە ىەنە

دەۋەتچاى

اقەت
اىز ق ا راش ۋە جەمئىا
اڭ كا
ئ لىمنىا
تەسىراتىنىڭ ئوخش ش بولىشى ن تا ىىت.
تەقەززالىرىدىت

ئەگەر بىز ئۇىرنىڭ قەل

خەۋەرسىز ئىز كا للىمىزدىكىنى ئۇىرغا
ت اس قا ئۇىر قەلنلىرىدىكى چ قىرىقنىڭ
تەلەپپۇزىدىكى ئ ۋازنى ئىزدە

كتتىا

اۈزۈلمىھە ا
ال تەگكا
اكە تىا
ار تەرەپا
بىا

قتلىشااىا ىاا كى بىزنىااڭ قىلغاا
نىدالىرىمىزنى ئەھمىقەتسىز دە

چتكىت ۋە پەشلىرىغىچە ئەسات ىىدىللىق
بىلە تەىق رىنغ م تترىقا ل ئا رقىلىق
دەۋەت ئتلى بترىشىمىز تولىمۇ زۆرۈر.

ق رىشى

مااۇمكىت .ئەگەر ئۇىرنىااڭ ھاا لىتىنى
بىلمىھە

ۋاقىتت ا ئۇىرنىاڭ ئىللىاتىھە

ااى
-3قىلىنغاا دەۋەت ۋاستىسا
ئ رقىلىق خەلقكە ىتتىادىغ ئ رىادىكى
ارەك.
نەرساىلەرگە دىقاقەت قىلىاش كتا

م ز ئىن رىلەرنى ئىشلىتىشاتىنمۇ ساەل
ىىراقال

كتتى

سورۇندىت غ ىى

ق لىمىز .شۇنىڭ بىالە
بولىدىغ

ى كى ئتغىار

مەسىلە ىۇقىرىسى دەۋەتچىنىڭ كىقىم-
كتچىكى ۋە تەقى-تۇرقىادىت ب شاال
تىۋىنى مىكروفۇنغىچلى دىققەت قىلىش
ىزىم .بىز ىۇقىردا دەۋەتنى بىر ئا ىقە
دېااھە ئىاادۇق .دەۋەتنىااڭ ئاا ىقە
بولغىنىغ ئوخش ش ئۇ كىشىنىڭ كىقىم-
كتچىكىمۇ ئ ىقىنىڭ رولىناى ئوىن ىادۇ.
ق رشىسااىدىكى كىشااىلەرمۇ كىااقىلھە

بولغ ناادا ج ماا ئەت شەكىللىنىشااكە
توسقۇنلۇق قىلىادىغ

ئىشاالر كتلىا

چىقىدۇ.
ااا دەمھە
اااىدىكى ئا
-1ق رشىسا
قىلىدىغ خىت پت ن ھ ىىتى ئتھتىق تچا
بولااۇ ا دەىاادىغ گە سااىزلەرنىڭ
اقا پ ا كىتلىقا س ا -
اى ئتنىا
مەننەسا
سىپىرلىرى توغرا ۋە جا نلىق مىسا لالر
بىلە بىرىكتۈرۈلھە بولىشى كتارەك.
ادىغ بولس ا ق
اىلە ق ا را ب قىا
مەسا
زىق لىقالر نۇتاۇق ساىزلىھىلى كەلساە
ىۇقىردا دېقىلھەندەك شەكىلدە كتلىدىغ
بولۇ ا ئ دەملەر زالغ پتتىشام ىدىغ ا
قىلغاا گە سااىزلىرىنى ئتغىاازدىت-
ئتغىزغ ىىتكىشى ىۈرۈىدىغ ھا لەتلەر

اااااى ۋە
اااااڭ رەتلىكلىھا
كىقىمنىا
سۈپەتلىكلىكىھە ق را سىز قىلغۇچىنىڭ
سىزىنى ئىلى ئ لىدۇ .ئ ددىي مىسا لا
ك سااتۇم بورۇلكاا كىقىاا گ لسااتۇك
ت قى الغ ۋە ئۈستى بتشاى ن ھا ىىتى
رەتلى بىارى بىالە ا ئا ددىي كىاقىم
كىقى الغ ئۈستى بتشى تەبىي ھ لىتىنى
س ا قال ق لغ ا بىرسااى ئ ا لىي بىاار

ۋەتەندىمۇ ب رتى .چەتئەلدىمۇ ھەم شۇا
بەلكى چەتئەلدە كۈندىت كۈنھە ج نلىنى

متھم نس راى ى كى سودا س راىغ كىرساەا
بۇىرنىمۇ بىر چەتتە قۇىاۇ ا ئاۇىرنى
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سىزنىڭ ئ لدىڭىزغىال كەلدى دەىلىا ئاۇ
ۋاقىتت سىز ئۇىرغ بولغ ئوى-خىق ل
ۋە ھاااتس تۇىغاااۇاىزنى ق ناااداق
ئىپاا دىلىھە بااۇىتتىڭىز؟  .بەلكااى
دەم للىقق ئۇىرنىڭ گە سىزىھە ق را
دېقىشىڭىز مۇمكىت .مە بۇ ىەردە گە
سىز قىلم ساتىت پەقەتاال ساىز بىالە

ئ رقىدىت قىلما قچى بولغا ساىزلىرى
ئاا رقىلىق ئااۇىرنى دەۋىااتىھە ئەل
قىلىشدۇر .سىز ئتتىارا قىلىاڭ ىا كى
قىلماا چ بااۇ ھاا زىرقى ى شاا ۋاتق
جەمىقتىمىزنىااااڭ دەۋەتچىلەردىاااات
كۈتكىنىدۇر .ئۇنىڭادىت ب شاق ساەھنە
تۈزۈلۈشاااى ۋە ىااا اراتقۇ ئااا ۋازى

كىرۈشااكە ھاا لىتىنى دەۋاتىاامە .

دېھەندەكلەرگىمۇ سەل ق راشق بولم ىدۇ.

ئەل ەتتە ك ستۇم-بۇرۇلك ا گ لىستۇك ۋە
رەتلى ا ئۈستى-بتشاى پا كىز كىشاى
سىزنىڭ پۈتكۈل ئەز ى دىڭىزنى ئىزىھە
جەلى ا قىلى ا ا ئااۇىرنى ئ للىق چ ا
دوكتۇرا دوكتۇر ئ شتى ۋەىا كى ئا لىم
پەىالسااو دە كىالىڭىزنىااڭ بىاار
ىەرلىرىدە ھىكۈم قىلى بولىساىز .ىەنە

ھەممىدىت مۇھىمى دەۋەتنىڭ سىزلىنىش
شاااەكلىنى ئاااىزگەرتىش كتااارەك.
ار كىاارگەنچە
ادەك ب شااتىت بىا
بۇرۇنقىا
ئ ى غدىت چىقما ىا لتكساىقە شاەكلىدە
قىلى ا سىزلىمەكچى بولغ مەزمۇننىاڭ
ئ ن تتمىلىرىنى ئتكراندا گۈزەل شەكىلدە
چىقىااا تۇرىااادىغ ىھىاااقىلە ا

بىر تەبىئىي ئ دەم پەقەتال سىزنىڭ كاىز
ئ لدىڭىزدىت ى لت قىلى ئىتۈ كتتىدۇ.
ئەگەر شۇ سۈپەتلى كىقىمنىڭ ئىچىادە
اۇلۇلالھنىڭ
ئ لالھنىاڭ كا ىمى ۋە رەسا
سىزىنى قىلىدىغ بىرسى بولساىچۇ؟ .
اىزنىڭ
اۈش سا
اۇ كىرۈنا
اۇ ۋاقىتتا با
ئا
قەلنىڭىزدە ئىپتىىا ر تۇىغۇساى پەىادا

سىزلىھۈچى ساەھنىدە متڭىا ىاۈرۈ
ى كى ئورۇنادۇقت ئولتاۇرۇ سىزلىساە
ئ الىغۇچىالرغ ىتڭىلىق تۇىغۇسى بترىدۇ
ادىت
اىز ئ لدىا
ادا كا
دەا دەۋەت جەرى نىا
ئىتكە كىرۈنۈشلەر ج ما ئەتكە تەساىر
قىلىاادۇ .بىاار قتتىملىااق لتكسااىقىھە
(تەبلىغكە ئىنچىكىلى بىلە قىلىنغا

قىلىدۇ .سىز ئ دەمادىت ئەمەز بەلكاى
ئۈسااتى بتشااى رەتلىاا زاماا نى ى
كىقىنى الغاا بىرىنىااڭ ئتغىزىاادىت
ئىسالمنىڭ چىقى اتق نلىقىادىت ئىپتىىا ر
ھتس قىلىسىز .ئەتراپىمىزدىكى تاۈرۈك
ئ لىم بولسۇ ا ۋە ىا كى ئەرە ئا لىم
بولسۇ ق را ب قساىڭىز كىپىنچىساى
شاااۇنداق كىقىنى الغااا بولىااادۇ.

تەىق رلىقنىااڭ ئ رقىسااىغ ىۇشااۇرۇنغ
ئەمھەك ۋە سەمىمىقەتنى خەلاق ئاىزى
بى استە ھتس قىلىدۇ.
-2دەۋەتااتىت كتااقىت خەلقااتىت
ق ىتق ئىنك سق دىققەت قىلىش تولىماۇ
زۆرۈر .چۈنكى شۇ ئىنكا زا قىلىنغا
تەبلىغنىڭ نەتىجىھە ى كى مەغلاۇبىقەتكە
ىۈزلەنھەنلىكىنى ساىزگە دە بترىادۇ.

ئۇىرنىڭمۇ مەقساىتى ج ما ئەتنى گە
قىلم ى تۇرۇ ئىزىھە جەلى قىلىاشا

بەلكى ئا رىمىزداا تەبلىغناى خەلقنىاڭ
ئىنك سىغ ئەمەز ھەقنىاڭ تەققەززاساى
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بوىىچە قىلىش كترەك دەىدىغ نالمۇ ىوق
ئەمەز .بىزنىڭ خەلقنىڭ ئىنك سى بىلە
ئىشىمىز بولمىس ا نتمە قىلىمىز خەلقاكە
تەبلىغ قىلى  .ھەزرىتاى پەىغەمنىرىمىاز
مااۇھەممەت ئەلەىھىسساا ىم كەبىنىااڭ
قۇرۇلۇشىغ ئىزگەرتىش كىرگۈزۈشانىڭا
مەككە خەلقى تەرەپتىت كتلىدىغ سەلنىي

توغرا چۈشىنەلمىھە ا ى كى ك للىمىزدىت
ئىتمىھە تەرەپلىرى بولس ا ئ ۋام خەلق
اۇم
الەرگە ھۇجا
ارگە دەۋەتچىا
الە بىا
بىا
قىلىشاانى ب شلىم سااتىتا ئاا ۋال شااۇ
ئۇست زنىڭ ئىزى بىلە ى كى ئىلىما ىر
بىرلىكىاادىكىلەر بىاالە كىرۈشااۈ ا
چۈشىنىكساااااىز مەساااااىلىلەرنى

ق لىادىغ نلىقى

ئ ىدىڭالشتۇرۇۋالساا قا ب شااقىالرنىمۇ

توغرىسىدا دېھە مۇناۇ ساىزى با ر:
«ئەگەر ئىنس نالرنىڭ ھا زىرقى ۋاقتاى
ك پىرلىق زام نىغ ىتقىت بولمىغ بولس ا
ۋە مە كەبىنااى قۇرۇشااق ىتتەرلىاا
ئىقتىس دق ئىھە بولغ بولس م ئىسم ئىل
ئەلەىھىسس ىم تۇتق كەبىنىڭ ئاۇلىنى
ھ زىرقى كەئنىنىڭ قۇرۇلۇشاىغ ق تقا

شۇنىڭغ ئۈندىسەك .ئەگەر ئەتراپىمىزدا
شۇنداق خ ت چۈشەنچىدىكى كىشىلەرنى
ئۇچراتساا قا ئۇىرغاا توغرىسااىنى
چۈشەندۈرساااەك .چاااۈنكى دىنناااى
ىەتكۈزۈش ھەمامە كىشاىنىڭ ئورتا ق
مەسئۇلىقتىدۇر .شاۇنىڭ بىالە بىارگە
ئىلىم ىر بىرلىكىھە ئوخشا ش ئۇىغاۇر

بۇىتتىم ۋە كەبىھە ئىنس نالرنىڭ كىرىشى
ئۈچۈ بىر ئىشى ا چىقىشى ئۈچۈ بىر
ئىشى قىلغ باۇىتتىم» .ىۇقىرىقىغا
ئوخشىغ پەىغەمنىرىمىزنىڭ ئەتراپىدىكى
ئىنساا نالرنىڭ ئىنك ساالىرىغ دىقااقەت
قىلغ نلىق توغرىسىدىكى رىا اىەتلەردىت
نۇرغۇنلىرى ب ر .ئۇناداقت بىزماۇ ھەم

مىللىتى ئۈچۈ ئىنت ىىت مۇھىما ئەمما
ىتڭى قۇرۇلغ نلىقى تۈپەىلى قاولالش-
قۇۋۋەتلەشكە مۇھت ج ئورۇننى قوغداش
اا
اا ش ت رتىا
ااڭ با
ااىز ۋە مىنىا
سا
بوىلم ىدىغ مەسئۇلىقتىمىزدۇر .ئاۇىر
بىلە ىۈز تۇرانە ى كى تتلتفۇ ئ رقىلىق
كىرۈشۈ ئۇىرنىڭ خ ت لىقىنى ئىساال

ئەتراپىمىزدىكى ئىسالھ تق مۇھت جا ھەر
تەرەپتىت كتلى اتق بتساىمالر ئىچىادە
خەلقىمىزنىڭ ئىنك سلىرىغ
تىڭىرق ۋاتق
دىققەت قىلى ا شۇنىڭغ ق رىتا دەۋەت
ااىمىزا ھەر تۈرلاااۈك
اا بترىشا
ئتلىا
تەش ىق تلىرىمىزنىڭ غەلنىھە ئۇلىشىشاى
ئۈچۈ ئ س ز بولغۇسى.

قىلىشق ئۇرۇنم ىا ئىزىڭىزچە كۇچا -
كوىالردا ۋە ئىجتىم ئىي تور ۋاستىلىرىدا
ئۇىرنىڭ ى م گتپىنى قىلىا ا خەلاق
قەلنىاادىكى ئااورنىنى چۈشۈرۈشااكە
ئورۇنىشىڭىز ھەرگىزمۇ ساىزنىڭ تەقا ا
مۇسۇلم ئىكەنلىكىڭىزنىاڭ ئىپ دىساى
ئەمەز .ئ خىرىاااادا ئاااا لالھتىتا
ئىسالھ تچىالرغ ھىكمەتا ئ ۋام خەلقاكە

قوىۇشنى توغرا دە ق رىدىم .ئەھلاى-
ئىلىم ئۇست زىر قىلغ دەۋەتلەردىت بىز

ئ چ-سەۋىقە ئ ت قىلىشىنى سوراىمە .

ئىنك سق سەۋە

بولاۇ

االۋە قىلى ا
اۇنى ئىا
ادا شا
ئ خىرىا
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ژۇ رنىلىمىزنىڭ ھەر قايسى دۆلەتلەردىكى ۋاكالەتچىلىرى

تتلتفو نومۇرى

دۆلەت

ئ ىقىالشقۇچى

ئ مترىك

نۇرىددىت ھ جىم

ك ن دا

تۇىغۇ ئ بدۇۋېلى

0004077672770

شى ىتس رىقە

ئ ندىلى مۇھەممەد كەرىم

0040676224606

1125321222351

نورۋىھىقە

ئىمەرج

ھ جىم

112321553132

ئ ۋىسترالىقە

ئ بدۇس ىم ق رىم

1122223551221

شى ىتسىقە

ئەھمەد تۇرسۇ

0046735710908

ئ ىۋۇدۇ

گترم نىقە

تۇرغۇنج

گولالندىقە

ئ بدۇرېھىم غتنى

فىنالندىقە

ئ بدۇلھەفىز ق رىم

11352219512212

ى پونىقە

تۇرمۇھەممەد ھ شىم

11222122922933

تۈركىقە

ئ بدۇرراززاق ق رىم

11915222311232

ئوتتۇرا ئ سىق

ى رمۇھەممەد ق رىم

1133123221235

سەئۇدىي ئەرەبىست

ى سىت ئ بدۇلھەكىم

11922531132115
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11292322132132
1132229925952

