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  كىرىش سۆز

  

  .  چۈشهنچىنىڭ بولغىنىشىدۇر ۋه تۇيغۇ- ، ھېس بۇلغىنىشىدىنمۇ خهتهرلىك بولغان نهرسهمۇھىت
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  .توختماي داۋاملىشىۋاتقان كۆڭۈل ئىشغالىيهتلىرى
  .سۆيگۈ قهتلىئاملىرى

  .»ئىچكى ئۇرۇش « ئورگانالر ئارىسىدا داۋام قىلغان 
پاسسىپ ر كۆزلهر، و كىنىپ قالغان قهلبلهر، پهقهتال قارايدىغانشهخسىي تۈزۈملهر، بۇتخانىغا ئايل

 ئىنسانىي ۇيغۇالر ۋه كىشىنى ئهنسىرىتىدىغان تك، ئوغرىغا بېرىپ قويۇلغان قالغان ئىدراھالغا چۈشۈپ
  ...ئاجىزلىق بولغان ئوتتۇراھال بواللماسلىق

ئېرپان، ئىھسان، تهقۋا ۋه بۇالردىن تهشكىل تاپقان ئىچكى بايلىق، تىرهنلىك، غالىبىيهت ۋه قىرامىغا 
  . يهتكهن كىشىلىك

  پۈتۈن بۇالرمۇ؟
  .ىڭ ھهممىسى سىزنىڭ مهسىلىڭىزبولدى قىلىڭ، بۇالرن

ھهم بۇ دۇنيادا ئازادلىققا ئېرىشىشنى كۈتىۋاتقان زېمىنالر، دۆلهتلهر، ئىجتىمائىي جهمىئىيهتلهر ۋه 
ئهمدى ئۇالرنى . »ئىشغال قىلىندى « قاراڭ، پاالنى يهرمۇ . ئۇالرنى قۇتقۇزىشىمىز كېرهك. شهخسلهر بار

  كىم قۇتقۇزىدۇ؟ 
 ئهڭ ياخشىسى سىز بۇ كىتاپنى الرنى ئۆزىڭىزگه دهرد قىلىۋالغان بولسىڭىز،يۇقىرىقى. قارار سىزنىڭ

  .توختىلىدۇچۈنكى بۇ كىتاپ ئۇالر ھهققىده ئهمهس،  سىز ھهققىده . ئوقۇماڭ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بىرىنچى باب
 

 ئىنسان ۋه ئالهم
 

  

  .گىلى بولىدۇ كائىناتتىكى ئىنساننى چۈشهن، تونۇش ئارقىلىقنىئىنساننىڭ ئىچىدىكى كائىنات
بۇ مۇناسىۋهتنىڭ سىرى، . كائىنات بىلهن ئىنسان ئارىسىدا ئاجايىپ ئىنچكه مۇناسىۋهت بار

» بىلدۈرگىن ) سىرىنى ( ماڭا كائىناتنىڭ ماھىيىتىنى ! رهببىمئى « . شهيئىلهرنىڭ ھهقىقىتىده ياتماقتا
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بۇ مۇناسىۋهتنى . ىشكه تىرىشقانىدىدهپ دۇئا قىلغان رهسۇلۇلالھ، مانا بۇ ئىنچىكه مۇناسىۋهتنى بىلىپ يېت
تونۇپ يهتكهنده نېمىگه ئېرىشهتتى؟ ئىنساننىڭ مهخلۇقاتالر ئىچىدىكى ئورنىنى تېخىمۇ ياخشى 

ش، تونۇش ۋه بىلىش ۈنۈۈشبۇ چ.  يېتهتتىتونۇپ رهببىنىچۈشىنهتتى، ئۆزىنى تونۇپ يېتهتتى، ھهددىنى ۋه 
چۈشۈپ قالمايتتى، ئىالھىي سىنارىيىده ئۆزىگه ) ، فاھشا باغي( ھالغا » زىت « سايىسىده، كائىنات بىلهن 

دېگهن » ئاڭلىدۇق ۋه ئىتائهت قىلدۇق « تالالپ ) قىلىپ ئىراده ( بېرىلگهن رولنى ئهڭ ياخشى شهكىلده 
ئىنسان بىلهن كائىنات ئارىسىدىكى بۇ ئىنچىكه . كائىنات بىلهن ماسلىشىش ئىچىده بولۇشقا تىرىشاتتى

بۇ ئهھۋالدا . دهپ ئاتىغان» كىچىك ئالهم « لهر ئىنساننى )تىۋىپ ( ىن بهزى ھېكىممۇناسىۋهت سهۋهبىد
  .  دېيىشكه توغرا كېلىدۇ»  ئىنسان چوڭ« كائىناتنى 

  .نى مهركهز قىلغان» ئىنسان « مهركهزلىك بولۇپ، مهخلۇقات » ئالالھ « مهۋجۇدات 
خلۇقاتالر ئىچىده ئهڭ مۆتىۋهر مهخلۇقاتنىڭ ئىنساننى مهركهز قىلىشىنىڭ سىرى، ئىنساننىڭ مه

نىڭ مهخلۇقالر. ى ئۆزى ئۈچۈن ياراتقان، ئىنساننئالالھ ھهر شهيئىنى ئىنسان ئۈچۈن. ياتماقتابولغانلىقىدا 
ئالالھ بۇنى بهلگىلىگهن بولۇپ، بۇ دهرىجه . دهرىجىسىنى بهلگىلهش خالىققا ئائىت بولىدۇ، ئهلۋهتته

، ئۆزى ئۈچۈن ياراتقان ئىنساننىڭ ئۆزىدىن غهيرىگه اقتۇرمىغانىالرنىڭ ئارلىشىشىنى يتىزىلىشىغا باشق
  . مهنسۇپ بولىشىغا رازى بولمىغان

ئىنساننىڭ ئىنسانغا، ئىنساننىڭ شهيئىلهرگه، مهۋھۇم داۋاالرغا، بېتون بىناالرغا، ۋهقىپلهرگه، 
ڭ اليىقى بولمىغان تهشكىالتالرغا، ژورنالالرغا، دهرگاھالرغا، خۇالسه كاالم، دهرىجه جهھهتتىن ئۆزىنى

. شهيىئىلهرگه قۇربان قىلىنىشى، باغلىۋېتىلشى، ئىنساننىڭ مۆتىۋهرلىكىگه داغ چۈشۈرگهنلىك بولىدۇ
   ئهمهسمۇ؟ دىن كېلىپ چىقىدۇشېرىك، كۇپۇر، نىفاق ۋه رىيا بۇ دهرىجىنىڭ بۇزۇلىشى

ن بولسا، ئالدى بىلهن ئىنسان ئهسلىده خوجايىنى قىلىپ يارىتىلغان شهيئىنىڭ قۇلىغا ئايلىنىپ قالغا
تىۋهرلىك ساالھىيىتىگه ھاقارهت قىلىنغان رۈپ قويغۇچىغا، ئاندىن ئۆزىنىڭ مۆئۆزىنى ئۇ دهرىجىگه چۈشۈ

 مۈلۈك، تېخنىكىنىڭ ساھىبى بولىشى كېرهك تۇرۇقلۇق، ئۇ شهيئىلهرنىڭ قۇلىغا –پۇل، مال . بولىدۇ
باغي «  قۇرئان تىلى بىلهن بۇنىڭ ئىسمى  .ئايلىنىپ قالغان بولسا، ئىنسان ھهددىنى ئاشقان بولىدۇ

  .    بولىدۇ» ) ئاشقۇنلىق ( 
 ؛ھېكمهت )ئالالھ ھهر نهرسىگه ئۆز ئورنىنى بهلگىلهپ بهرگهن (ھهر نهرسىنى ئۆز جايىدا تۇتۇش
بىرىنچىسىنىڭ  .مۇداخله ئىنساندىكى دۇنيانىڭ كۆرىشىنى ؛كۆرهش دۇنيادىكى ئىنساننىڭ تىرىشچانلىقى

 چۈشهنچه غانبىرىنچىسى بىلهن ئىككىنجىسىنى تهڭپۇڭالشتۇر، ئېرپان ئىككىنجىسىنىڭ، ىمئىل بىلىمىگه
    .دهپ ئاتايمىز تهقۋا سىده ياشاشنىى ۋه ھهرىكهت سهۋىي ) ئاڭ(

. كائىناتتىكى ھهممه نهرسه، يارىتىلىش ھېكىمىتى دائىرىسىده ۋهزىپىسىنى تولۇق ئادا قىلماقتا
ا ھهرىكهت قىلىش كۈچى بولمىسىمۇ، لېكىن كائىناتتىكى ماسلىشىش يارىتىلىش ھېكمىتىگه خىالپ ھالد

. نى بۇزۇش، بۇ بىردهكلىككه قارشى ھهرىكهت قىلىش كۈچى پهقهت ئىنسانغا بېرىلگهن)بىردهكلىك ( 
ئىنسانغا قارشى چىقىش ھوقوقى بېرىلگهنلىكى . نىڭ تهقهززاسى» ھېكمهت « ئهلۋهتته، بۇمۇ ئىالھىي بىر

  .  ئىگهمهنىگه ئىتائىتى باشقا مهخلۇقالرنىڭ ئىتائىتىدىن باشقىچه ئۈچۈن، ئىنساننىڭ
سهۋهپته ئوخشاشماسلىق بولسىمۇ بۇنى بىر ئوخشىتىش بىلهن چۈشهندۈرسهك، ئىنساننىڭ ئالالھ قا 

  . بولغان ئىتائىتى، قۇلنىڭ خوجايىنىغا بولغان ئىتائىتىگه ئوخشاش بولمايدۇ
شۇڭا، پهقهت ئىنساننىڭال ئىتائىتىنىڭ . ىسى بولمايدۇئىسيان بولمىغان يهرده ئىتائهتنىڭ مهن

بۇ . چۈنكى، ئىنساندىن باشقا بارلىق مهخلۇقالرمۇ ئالالھ قا ئىتائهت قىلماقتا  .» جهننهت «مۇكاپاتى 
 ۋه ئىنسان بولۇش ئىمتىيازىغا ئىگه » بهنده « پهقهت ئىنسانالسهۋهپتىن ياراتقان مهخلۇقلىرى ئىچىده 

    .  بولغانهمهس، بهندىسىئالالھ نىڭ قۇلى ئ
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بولغان كائىناتنىڭ تېخى بايقالمىغان  يۇلتۇزلىرى، پىالنىتلىرى، قاراڭغۇ » ماكرو ئىنسان « 
بولغان ئىنساننىڭ ئىچىدىمۇ بايقىلىشنى كۈتىۋاتقان » مىكرو كائىنات « ئۆڭكۈرلىرى بولغان بولسا، 

ئىنساندىكى  ئېرپان .ئىلىمىنىڭ ئىسمىئالهمنىڭ تۈزۈلۈشىنى بايقاش  كوسمولوگىيه .دۇنيالىرى بار
كوسمولوگىيه بىلهن ئېرپان ئارىسىدىكى پهرق، بىرسىنىڭ تاشقى ئالهم، يهنه . كائىناتنى بايقاشنىڭ ئىسمى

  .  بىرسىنىڭ ئىچكى ئالهمگه قارىتىلغان بولىشىدۇر
  مۇشۇنچىلىكمۇ؟

اق جايلىرىنى بايقاش ئۈچۈن زامانىۋىي ئهسۋاپالر بىلهن كائىناتنىڭ يىر. ئۇنداق ئهمهس، ئهلۋهتته
قىزىلنۇر تېخنىكىسى بىلهن قانچه مىليارد نۇر . ئاتالنغان ئىنسان، ئىچىدىكى كائىناتتىن بىخهۋهر ياشىماقتا

يىلى يىراقلىقتىكى بىر پىالنىتنى بايقىغان ئىنسان، ئىچىدىكى پىالنىتالردىن، قارا ئۆڭكۈرلهردىن، 
  . قىتئهلهردىن ھازىرغىچه بىخهۋهر

، ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسىنى بايقاش ئۈچۈن سهپهرگه ئاتلىنىشى، ئالهم بوشلىقىدىكى بهلكىم
  .  مۈشكۈل ۋه قېيىنلىقىغا ماس ھالدا تهقدىرگه شايان بىر ئىش بولسا كېرهك،دۇنيانى بايقىشىغا قارىغاندا

  .ئىچكى دۇنيانى بايقاشنىڭ مېتودى، ئېرپان
بۇ . ىغان، ئېرىپان كۆرۈنمهس بىر خۇسۇسىيهتكه ئىگهسهۋهپلىرى نوقتىسىدىن ئىلىم كۆرۈنۈپ تۇرىد

دهپ ئايرىشنى مۇۋاپىق كۆرمىگهنلىكىمىزنى، بۇنداق »  يوشۇرۇن –شهن ور« يهرده تېخنىكىلىق نوقتىدىن 
كه ئاساسلىنىدىغان ئىسالم ئىالھىيىتىده ئورنى يوقلىقىنى ئهسكهرتىشىمىز »تهۋھىد « بىر چۈشهنچىنىڭ 

، تهرهپنى ئىنكار قىلىشىمىزنى تهقهززا قىلمايدۇتهبىئىتىدىكى كۆپ قىرلىق بۇ شهيئىلهرنىڭ . زۆرۈر
مۇھىم . كۆپ قىرلىق قۇرۇلما ھهققىدىكى مهلۇماتقا بېرىلگهن ئىسىمالرمۇ پهرقلىق بولىدۇ بۇ .ئهلۋهتته

ئىلىم ۋه ( ئېرىشكهن تهجرىبىلهر )  ۋه ئهقىل قهلب( بولغان تهرهپ، ئوخشىمىغان سهزگۇلهر بىلهن 
» ئۆز «  ئېرىشكهن پ ئۆتكۈزۈتىن)قۇرئان ۋه سۈننهت  ( ق بىر زېمىندا ئېرىتىپ، ئىلگهك مۇۋاپىنى)ان ئېرپ

  .تۇرئارقىلىق شهيئىلهرنىڭ ھهقىقىتىگه يېتىش) ھېكمهت ( 

، ئىلىم  دهپ بىلىنگهن ئۈچ تهرهپ، ئىنساندا ) ئىچ يۆنىلىش(شهيئىلهرده تىك، يانتۇ ۋه چوڭقۇرلۇق 
ئىنسان ئېنىغا، بويىغا ۋه ئىچىگه قاراپ مۇۋاپىق . كلىده ئۆزىنى نامايهت قىلىدۇشه ھېكمهت ۋه ئېرپان

  . شهكىلده چوڭايماقچى بولسا، بۇ تهرهپلهرنىڭ ھېچبىرىگه سهل قارىماسلىقى الزىم
نىڭ ئىنسان ۋۇجۇدىغا بېرىدىغان سهلبىي » بىنۇرمال ئوزۇقلىنىش « فىزولوگىيه نوقتىسىدىنمۇ 

ھېسسىي ۋه تهپهككۇر جهھهتتىكى بىنۇرمال .  بولمايدىغان بىر ھهقىقهتتهسىرى ئىنكار قىلغىلى
، فىزولوگىيلىك  كۆلىمىنىڭئوزۇقلىنىشنىڭ، ئىنسان مهنىۋىي دۇنياسىدا پهيدا قىلىدىغان بۇزغۇنچىلىق

لېكىن، . ئالدىنقىسىنىڭ نهتىجىسى جىسمى ئۆلۈم بولىدۇ.   تېخىمۇ قورقۇنچلۇق بولىدۇبۇزغۇنچىلىقتىن
نېمىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا،  بۇ ئهھۋال ئېتىقادلىق بىرى ئۈچۈن .مدىن ئىبارهت مهنىۋىي ئۆلۈنىڭىكېيىنكىس

  .دىرهك بېرىدىغانلىقىنى تهخمىن قىلىش قېيىن بولمىسا كېرهك
... ) ھايات، ئۆلۈم، دۈشمهن، كېسهللىك، دورا ( الرنىڭ »رىئاللىق « تاشقى دۇنيامىزدىكى بارلىق 

. مىزنىڭ ۋازكهچكىلى بولمايدىغان ھهقىقهتلىرىنى قايتىدىن بايقاشقا مهجبۇرمىزقارشىسىدا، ئىچكى دۇنيا
ئىچكى دۇنيامىزدا بۇالرنى تاپالمىغان مۇددهتچه، تاشقى دۇنيامىزدىكى ھهقىقهتلهرنىڭ ھېكمىتىنى 

   .  ھېچقاچان چۈشۈنۈپ يېتهلمهيمىز
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 مهۋجۇدىيهت تولغىقى
 
 

 قهيهرگه ،مهن كىم؟ نېمه ئۈچۈن مهۋجۇت بولدۇم؟ قهيهردىن كېلىپ« ھهر قانداق دۇنيا قاراش، 
دېگهنگه ئوخشاش، ئىنساننىڭ ئاساسلىق مهۋجۇتلۇق سۇئاللىرىغا جاۋاپ تېپىشى » كېتىپ بارىمهن؟ 

  . بۇ ئاساسلىق سۇئالالرغا جاۋاپ تاپالمىغان بىر دۇنيا قاراش، زاۋاللىققا مهھكۇم بولىدۇ. زۆرۈر
  بۇ. سائادىتىنى كۆزلهيدىغانلىقىنى داۋا قىلماقتا– ئىنساننىڭ بهخت )دىئولوگىيلهر ئى (بارلىق ئىزمالر 

خوش، . ھهممىسىنىڭ ئورتاق شۇئارىنىڭ )ئىدىئولوگىيهلهر ( قهدىمكى ۋه ھازىرقى دهۋردىكى باتىل دىنالر 
هستىن، ئىنساننى تونۇماي تۇرۇپ، ئىنسانغا مۇناسىۋهتلىك ئاساسلىق سۇئالالرغا توغرا جاۋاپ بهرم

   سائادىتىنى قولغا كهلتۈرۈش مۇمكىنمۇ؟ –ئىنساننىڭ بهخت 
بۇنىڭ مۇمكىن بولمايدىغانلىقى، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇمكىن بولمايدىغانلىقى، ئىنسانىيهت تارىخى 

 -ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان تهجرىبه  ، بۇ بهلكىم.بىزگه يهتكۈزگهن تهجرىبىلهردىن بىرى
رنىڭ، ئىدىئولوگىيلهبۇ ئاساسلىق سۇئالالرغا جاۋاپ ۋه ئېنىقلىما تاپالمىغان .  مۇمكىن بولىشىساۋاقالردىن

 سائادهت ئهمهس، ئهكسىچه پاالكهت ئېلىپ كهلگهنلىكىنى –ھهر قېتىم ئىنسانىيهتكه بهخت 
سايىسىده مهيدانغا كهلگهن قىلىش  ئهسلىگه بۇزغۇنچىلىق ۋهبۇتپهرهست يۇنان بىلمهيدىغانالر بارمۇ؟ 

 – ئهقلىدىن ئازغان غهرپ مهدهنىيىتى، ئىنسانىيهت ۋه ئۇنىڭ پاك ، تۇغۇلغانزىناسىدىنىستىيانلىقنىڭ خىر
  .  قى ۋه بهلكىم ئهڭ خهتهرلىك نهرسههتكه ئېلىپ كېتىۋاتقان ئهڭ ئاخىرپاكىز دۇنياسىنى پاالك

، قىزىل ۋه قارا ا سائادهتنىڭ ئىسمى؛ بۈگۈنكى غهرپ مهدهنىيىتى بولس–ئىسالم ئالهمشۇمۇل بىر بهخت 
 گرېكنىڭ –جۇلىيا . ئالهمشۇمۇل پاالكهتنىڭ ئىسمىئىنسانىيهت سۆرهپ كېتىۋاتقان  جاھانگىرالر
 دادىسىنى تارتقان تهرىپى بىلهن ماركسىزمنى؛ ئانىسىنى تارتقان زاده نهتىجىسى بولغان بۇ ھارامزىناسىنىڭ

 بىلهن قوشۇپ ه مۇسهللهت قىلىپ، ئۆزىك ئىنسانىيهتكاپىتالىزمدىن ئىبارهت بۇ باالنىتهرىپى بىلهن 
 ،بۇ سهپسهتىچىنىڭئۆزىنى مهدهنىيهت دهپ ئاتىۋالغان . بارلىق ئىنسانالرنى ھاالكهتكه سۆرهپ كېتىۋاتىدۇ

  . ، خاالستىن ئىبارهت سائادىتى ھهققىدىكى داۋاسى پهقهت كۆز بويامچىلىقئىنسانىيهت
قان ئىنسانالرنىڭ مهۋجۇدىيهتكه مۇناسىۋهتلىك  بويۇنتۇرىقى ئاستىدا ياشاۋاتزامانىۋىي تۈزۈملهر،

. سۇئالالرنى سورىشىغا پۇرسهت بهرمهسلىك ئۈچۈن، قولىدىكى بارلىق ئىمكانىيهتنى سهپهرۋهر قىلماقتا
ئورنىدا ئىشلهتمهكته ۋه ئىنسانىيهت  » سېھىر « ئىنساننىڭ ئهقلىنى الل قىلىدىغان تېخنىكىالرنى بىر

  . ېھىرلهپ ئۇخالتماقتائائىلىسىنى بۇ ئهپسۇن بىلهن س
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  ...تېخنىكا »    )يېتىلگهن (  بالىغ « بولغان بولسىمۇ »ئاقىل بواللمىغان ئهخالقسىز بىر »
 ئارزۇ قىلىنمىغان پ قىران مهزگىلىگه قهدهم قويىشى يېتىلىشى–پىشىپ . مهدهنىيهتنىڭ مهھسۇلى

قالغاندا يېگهن   ياساپ، ئاچمۇشرىكالر بۇت قىلىپتېخنىكا، ... ئىنسانىيهتنىڭ خهتهرلىك ئويۇنچىقى
. بىغۇبار ئهمهسئۇ  ئۇنىڭ ئۈستىگه، بولۇپ »ئويۇنچاق «  ھالۋىلىرىدىنمۇ بهكرهك كارغا كېلىدىغان بىر

  .  خهتهرگه ئاتماقتا، تهبىئهتتىكى تهڭپۇڭلۇقنى بۇزماقتادۇنيا ۋه ئاخىرىتىنىئىنسان بۇ ئويۇنچاق بىلهن 
. ۇزۇشى ئايرىم بىر مهسىله، ئۇنى ھازىرچه تىلغا ئالمايمىزتېخنىكىنىڭ ئېكولوگىيلىك تهڭپۇڭلۇقنى ب

 ، ئۇتېخنىكا بۇزۇپ تاشلىغان يهنه بىر تهڭپۇڭلۇق بار بولۇپ، ئهسلىده بىز بۇ ھهقته توختالماقچى
بارلىق تۈزۈملهر ئىشقا ئاشۇرماقچى بولغان ئىسالمدىن باشقا . دىن ئىبارهتئىنساننىڭ مهنىۋىي تهڭپۇڭلىقى

مهۋجۇدىيهت « ئىنساننىڭ تهبىئىتىنى بۇزۇپ،  يهنى، .هڭپۇڭلۇقنى بۇزۇپ تاشالشنهرسه دهل بۇ ت
بۇ نىشهكهشلىكتىنمۇ .  ئۇنى تېخنىكا بىلهن بىھۇش قىلىپ ئۇخلىتىش،يېمهسلىكى ئۈچۈن» تولغىقى

  .تېخنىكا بىلهن بىھۇش قىلىنغانالرنى ئويغۇتىدىغان بىر شىپاخانا يوق. خهتهرلىك بىر ئىش
سۇئاللىرىنى سوراپ قالىدۇ دېگهن غهم بىلهن، زامانىۋىي » نېمىشقا؟ « ۋه » ه ئۈچۈن؟ نېم« ئىنسانالر 

 تۇيغۇلىرىنى باشقا تهرهپكه – ئىنساننىڭ تهپهككۇر ۋه ھېس شۇڭا،. تۈزۈم خاتىرجهم ئۇخلىيالمايۋاتىدۇ
لىق  تهربىيه يولى ئارقىلىق زور تىرىشچان– ئاالقه ۋاستىلىرى ۋه تهلىم –بۇراش ئۈچۈن، ئۇچۇر 

ئىكسپاالتاتسىيه چاقىنى توختىماي ئايالندۇرۇپ تۇرۇش ئۈچۈن مۇزىكا، تهنتهربىيه، ھهتتا . كۆرسىتىۋاتىدۇ
  .قىلغۇچى سۈپتىده ئىشلىتىۋاتقانلىقىنى ھهممهيلهن كۆرىۋاتىمىز» بىھۇش « دىننى 

« هنى نى، ي»ئىسالم « بۇالرنىڭ ھهممىسى، ئىنسانىيهت يوقۇتۇپ قويغان ئهسلى كىملىكى بولغان 
ھهزرىتى ئادهم، نۇھ، سالىھ، ئىبراھىم . ماسلىقى ئۈچۈن قۇرۇلغان ئويۇنالرقايتا تېپىۋال» ئىنساننىڭ ئۆزىنى 

تهمسىل قىلغان بىر ئېتىقادقا قارشى؛ شهيتاننى، نۇھ، ئاد، سهمۇد ۋه لۇت قهۋمىنى، نهمرۇت ۋه ۋه مۇسانى 
نغان قهۋم ۋه شهخسلهرنىڭ خاراكتېرىنى ئۆزىگه فىرئهۋىننى تهمسىل قىلغان، پۈتۈن بۇ ئىسمى تىلغان ئېلى

  .سۈرۈلمهكتهغا ئىنسانالرنىڭ ئالدى» غهرب زامانىۋىيلىقى « مۇجهسسهملهشتۈرگهن 
دېگهندهك بۇ »  قهيهرگه كېتىپ بارىمهن؟ ،؟ قهيهردىن كېلىپياشايمهنمهن كىم؟ نېمه ئۈچۈن « 

چۈنكى، بۇ . لهيدىغان سۇئالالر ئهمهسجاۋاپ بېرهبىلهن ھاياتلىق سۇئاللىرى، ئۆز ئالدىغا ئهقىل 
سۇئاللىرىغا » مهۋجۇدىيهت « بۇنىڭغا ئوخشاش . سۇئالالرنىڭ جاۋاپلىرى مهخلۇقات ئالىمىنىڭ سىرىتىدا

  . پهقهت ۋهھىيال جاۋاپ بېرهلهيدۇ
قى خىتاپ قىلىنغۇچىسى بولغان رهسۇلۇلالھمۇ ۋهھىي كېلىشتىن بۇرۇن، ئىالھىي ۋهھىينىڭ ئهڭ ئاخىر

ۋهھىي تۇنجى بىلهن بۇ سۇئالالرغا جاۋاپ ئىزدىگهنلىكىنى، نازىل بولغان » دىيهت تولغىقى مهۋجۇ« 
  . مهزمۇنىدىن بىلىۋاالاليمىز

ئىچكى  چكى بايلىقىنى قېزىشى،ئالالھ رهسۇلىنىڭ مۇكهممهل بىر دهۋهتچى بواللىشى ئۈچۈن ئى
قارىماققا كىشىلهردىن ئۆزىنى بۇ سهۋهپتىن، ئۇنىڭ ھىرا كۈنلىرى، . دۇنياسىنى بىلىشى كېرهك ئىدى

  . تارتىشىدهك كۆرۈنسىمۇ، ماھىيهتته ئىچكى دۇنياسىدا بىر ھهرىكهت، بىر بايقاش ۋه بىر ساياھهت ئىدى
يۈكىنى توشىيدىغان قهلبىنى، بۇ ئېغىر » ۋهھىي « ئۇ، دهۋهتنىڭ ئهڭ ئېغىر قىسمىنى تهشكىل قىلغان 

ياكى رهببى تهرىپىدىن بۇنىڭغا مايىل رىشىۋاتاتتى ش ئۈچۈن تىيۈكنى كۆتۈرهلىگىدهك ھالغا كهلتۈرۈ
 ئۆز بايانىغا ئاساسهن، ئهگهر نىڭۋهھىي. چۈنكى، ئۇنىڭ قهلبى ۋهھىي بازىسى بوالتتى. قىلىنغانىدى

ئېغىر بىر سۆزگه «  ) 59:21( بولۇپ كېتىدىغان » كۇكۇم تالغان « تاغالرغا نازىل قىلىنغان بولسا، تاغالر 
  . ئىدىزۆرۈر» پاكلىنىشى «  قهلببۇنداق بىر ىدىغان بازا بول ) 73:5( » 

كه تالىپ بولغان ھهر قانداق كىشىگه ئوخشاش، ئىچىدىكى بىپايان »ھېكمهت « ئالالھ رهسۇلى 
ئۇ ئهڭ باشتا ئۆگهنگهن نهرسه .  كۆڭۈل دۇنياسىدا سهپهرگه چىققانىدى ھىرادا،كائىناتنى بايقاش ئۈچۈن
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.  ئىزدىشى كېرهكلىكى ھهققىدىكى سۇئالغا جاۋاپ تېپىشقا تىرىشتىئاندىن نېمىنى. ئىدى» ئىزدهش « 
ئاندىن قهيهرده ئىزدىشى ). ھىدايهت ( رهببى ئۇنىڭغا ھهر ۋاقىت ياردهم قىلىپ يول كۆرسىتهتتى 

  . كېرهكلىكى ئۆگىتىلدى
رگه ئۆزىنى تېپىش، ئۆزىنى بىلىش ئۈچۈن ئىچكى دۇنياسىدا ئۇزۇن سهپهرله. ئۇ ئۆزىنى ئىزدهۋاتاتتى

بۇ ئىزدىنىشلهر نهتىجىسىده، ئۇ . ھهر يېڭى بايقاش ئۇنى باشقا ئىزدىنىشلهرگه يۈزلهندۈرهتتى. چىقاتتى
سورىغان سۇئاللىرىغا پهقهت . شۇنداق بىر نوقتىغا كهلگهن بولۇپ، ئۇ نوقتا ۋهھىينىڭ بوسوغۇسى ئىدى

ياردىمى »  بهندىسىگه «ئىنساننىڭ كۈچى تۈگىگهن يهرده ئالالھ نىڭ . ۋهھىي جاۋاپ بېرهلهيتتى
  :باشالنغانىدى
  ئوقۇ،

 .رهببىڭنىڭ نامى بىلهن/ ياراتقان پهرۋهردىگارىڭ   
 .تىن ياراتتى)لهخته قان ( ئۇ ئىنساننى ئهلهق   

 .پهرۋهردىگارىڭ ئهڭ كهرهملىكتۇرئوقۇ،   
 .ئۆگهتتى) خهت يېزىشنى ( ئۇ قهلهم بىلهن   

  ). 5 – 1ق سۈرىسى، ئهله(  ئۇ ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى
  

  .  ئٮنسانغا بٮلمٮگهننى ئۆگهتكهنٮدىئالالھشۇنداق، 
ۈن يارىتىلغانلىقىنى ئۆز كىملىكىنى، نېمه ئۈچ. سۇئالىنىڭ جاۋابىنى بىلمهيتتى» مهن كىم؟ « ئىنسان 

اپ سۇئاللىرىغا قانداق جاۋ. بىلدى) ياراتقان رهببىنى ( دىن بۇرۇن كىمنىڭ ياراتقانلىقىنى ھهممى. بىلدى
ھهممىدىن مۇھىمى، . بىلدى) ئىقرا بىل قهلهم ( بىلىشنىڭ يوللىرىنى / تاپىدىغانلىقىنى، ئۆگىنىش 

خۇالسىلىگهنده، ئىنسان بىلمىگهن، . ۋهھىينىڭ ھهقىقهتنىڭ ئهڭ چوڭ ئۇستازى ئىكهنلىكىنى بىلدى
  . ه ئىكهنلىكىنى بىلدىجاۋاپ تاپالمىغان نهرسىلهرنىڭ جاۋابىنىڭ ئالالھ تا ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ ۋهھىيسىد

«  ئاخىرىلىشىپ، ئۇنىڭ ئورنىنى» مهۋجۇدىيهت تولغىقى « ئېرىشكهن بۇ جاۋاپلىرى بىلهن 
   چۈشهنچىسى  رۇبۇبىييهت  ۋه  ئۇلۇھىييهت  ئۇبۇدىييهت، «  )   ھىدايهت  تهقۋا،  )ھېكمهت،

  . مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى ۋه ھهقىقهت ئىشقى پهيدا بولغانىدى. ئالغانىدى
لهر بېشىدىن ئۆتكۈزگهن بۇ چوڭقۇر تهجىرىبه نهتىجىسىدىن »هڭ ياخشى ئۆرنهك ئ« مۇئمىنلهر 
ئۇ ئهۋهتكهن خهۋهرلهرنى ئهڭ ياخشى شهكىلده ئۆزلهشتۈرۈش ئۈچۈن، ئىچكى بايلىقىنى . پايدىلىناتتى

قى ۋه تامامالنغان ئهڭ ئاخىر. نى بىلىشى كېرهك ئىدىقېزىپ چىقىرىش ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىدىغانلىقى
ىينىڭ خىتاپ قىلىنغۇچىسى بولغان شهخسلهرنىڭ ۋهھىيدىن مهنپهئهتلىنىشى، ۋهھىينىڭ تۇنجى ۋهھ

  .خىتاپ قىلىنغۇچىسىنىڭ ئىچكى بايلىقىغا يېقىنلىشىشى بىلهن ئوڭ تاناسىپ ھالدا مۇمكىن بوالتتى
 مهۋجۇدىيهت ھهققىدىكى بۇ سۇئالالرغا جاۋاپ مۇ، مهركهز قىلمىغان دۇنيا قاراشالرۋهھىينى

دېگهن سۇئالغا بۇالردىن بهزىلىرىنىڭ بىۋاسته ياكى ۋاستىلىق ھالدا بهرگهن » ئىنسان كىم؟ « . زدىگهنئى
 بۇنىڭ خۇددى ئهمانىڭ پىلنى چۈشهندۈرۈشىگه ئوخشايدىغانلىقىنى ،چىقىش نوقتىسى قىلساقجاۋاپنى 

   . روشهن كۆرگىلى بولىدۇ
يهنى، . شهكلىده جاۋاپ بهرگهن » تهپهككۇر قىلىدىغان جانلىق« دېسكارتىس بۇ سۇئالغان، 

دېگهن جاۋاپنى  »  ئىنسان باش«مۇكهممهل ۋه مۇرهككهپ بىر يارىتىلىشقا ئىگه ئىنساننى پارچىالپ، 
ئۇمۇ پارچىنى پۈتۈن دهپ . دهيدۇ» ئىنسان ھېس قىلىدىغان ھايۋان «  ئاندرى گىده، .هرگهنب

بىر پۈتۈن گهۋده ئىچىده كۆرمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئىنساننىڭ باشقا تهرهپلىرىنى .  ئىدى بىرىقالغانالردىن
بىزدىكى ئېرقچىالرنىڭ پىشىۋاسى ئهمىله . نامى ئاستىدا ئهخالقسىزلىقىنى ياقىلىدى» ھۆرلۈك « بىر ئۆمۈر 
قهۋمنى بۇتالشتۇرغان بۇ كىشىنىڭ . »ئىنسان ئىجتىمائىي ھايۋان  «  ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا،دۇركھېمه
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» ئىنسان ئىسيان قىلغۇچى جانلىق «  ۋه شهخسىيهتچىلىكنى بۇتالشتۇرۇپ، جامۇس شهخس. ئهكسىچه، ئا
هن بىلهن، ئورتاق بۇ ئۈچ كىشىنىڭ ئىنسانغا بولغان تونۇشى، قارىماققا پهرقلىقتهك كۆرۈنگ. دهيدۇ

غهرپنىڭ بۇ كېسهل ئىنسانلىرى، . نوقتىلىرى بار، يهنى ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشقا ھهددىدىن زىياده قىزىقىشى
« . اتچىسى بولغان پىكىر ۋىرۇسىنى كېيىنكى نهسىللهرنىڭ زېھىنلىرىگه سىڭدۈرۈشتىن تهپ تارتمىدىئىج

  ) ئهسۋاپ(ئىنسان سايمان « سۇئالىغا ماركس تاپقان جاۋاپ تېخىمۇ قىزىقارلىق، » مهۋجۇدىيهت 
  . »ئىشلىتىدىغان ھايۋان 

غهرپ پهخىرلهنگهن كىشىلهرنىڭ، ئهڭ  بۇ،. بۇ پاراگرافتا تىلغا ئالغانلىرىم بىرهر ئاددىي ئۆرنهك
ئهلۋهتته، ھهر بىرىنىڭ . ئاددىي سۇئالالرغا مۇۋاپىق نوقتىئىنهزهر بىلهن قارىيالمىغانلىقىنى بىر ئىپادىسى

. ئهمما، بهزىده پارچىالنغان ھهقىقهت، ھهقىقهت بواللماي قالىدۇ. دېگهنلىرىده ھهقىقهتتىن بىر پارچه بار
بۇالرنىڭ ... ھېس قىلىدۇ، قهۋملهر ھالىتىده ياشايدۇ، ئهسۋاپ ئىشلىتىدۇئىنسان تهپهككۇر قىلىدۇ، 

بۇ نهزهرىيلهرنىڭ ھېچقايسىسى ئىنساننى بىر پۈتۈن . ھهممىسى ئىنساندىكى دۇنيانىڭ پهقهت بىرهر تهرىپى
بۇنداق پارچىلىغۇچى ۋه چولتا ئىنسان . گهۋده شهكلىده چۈشهندۈرهلمىگهن، ئۇنى پارچىالپ بۆلىۋهتكهن

 ئىنساننى سائادهتكه ئېرىشتۈرۈشىنى ، قانداقمۇشهنچىسى ئۈستىگه قۇرۇلغان بىر مهدهنىيهتتىنچۈ
 كۈتهلهيمىز؟ 

  . بۇ تار دائىرىده چۈشىنىش كېيىنكى ئىسالم ئىالھىيىتىده باش كۆرسىتىدۇ
شهكىلده » ) ئهڭ چىرايلىق ( ھسهنى تهقۋىم  ئه«بهشهرى تهلىماتالر، ئالالھ نىڭ ئىنساننى 

ئۈستىده يارىتىش نېمه دېگهنلىك بولىدۇ؟ » ھسهنى تهقۋىم  ئه«. تولىمۇ يىراقىقىتىدىن نلىقى ھهقياراتقا
شۇڭا، ھهر ئىنسان بۇنىڭغا يارىشا ئهزا ۋه . ئۇ يارىتىلىشتىكى مۇكهممهللىشىش ئىقتىدارىنى كۆرسىتىدۇ

يالندۇرۇپ، نهرسىلهرنى ئىنساننى نهرسىگه ئا.  بىلهن تولۇق قورالالنغان شهكىلده يارىتىلغانقابىلىيهت
  .   قىاللمايمىزي شهكىلده مۇئامىله قىلىشىنى ئۈمىدتىن ئىنسانغا ئىنسانى»مهدهنىيهت « ئۇلۇغ قىلغان بىر 

كارغا كېلىدىغان . ھهقىقهتلهر قهتلى قىلىنىۋاتىدۇ/ ئىنساننى ئىنسان قىلغان بارلىق قىممهتلهر 
بۈگۈن، . يىغىندىسىغا ئايالندۇرماقچى بولىۋاتىدۇئهزالىرىنى پالهچ قىلىپ، ئىنساننى گۆش ۋه سۆڭهك 

گه ئۇزۇندىن بېرى ھاالل جىسمانىي ۋه ئهقىل ئهمگهكلىرى شۈمۈرلۈپ كېلىۋاتقان ئىنساننىڭ يۈرهك تهرلىرى
بولغان قى قهلئهسى ن ساقالپ قاالاليدىغان ئهڭ ئاخىر تېخكىنىڭ ئىشغالىيىتىدىئىنساننى. كۆز تىكىۋاتىدۇ

جىسىمالرغا يېقىنالشماستىن زېھىن كۈچى ( ، ئالتىنجى ھېس، تهلهكىنهزى خىكىسى پۇل پىسنىتۇيغۇلىرى
   . قاتارلىق تىجارهتكه مۇۋاپىق ھالغا كهلتۈرمهكچى بولىۋاتىدۇ ....)بىلهن ھهرىكهتلهندۈرۈش 

« دېگهن سۇئالغا ئهڭ كهڭ دائىرىده بهرگهن جاۋابى » ئىنسان نېمه؟  « ىنىڭغهرپ زامانىۋىيلىق
ئۇالر بۇ ئازغۇن چۈشهنچه ئاساسىدا شهكىللهندۈرگهن . دىن ئىبارهت بولدى»اننىڭ قۇلى ئىنسان ئىنس

بوالقالر بىلهن بىزهپ ئورمان قانۇنىنى ئهڭ جهلىپ قىالرلىق شهكىلده، كىشىنى مهھلىيا قىلغۇچى 
ڭه، بىلهك  تهرىنى سۈمۈرمهكته؛ مې–ئىنسانالرغا سۇنماقتا ۋه بۇ ئارقىلىق جىسمانىي، ئهقلىي ۋه يۈرهك قان 

ھهقىقىي ئهركىنلىككه ئېرىشمهسلىكى ئۈچۈن، . ۋه يۈرهكلهرگه كۆرۈنمهس زهنجىرلهر سالماقتا
زامانىۋىي قۇللۇق قهدىمكى قۇللۇققا . لىكلهر بىلهن خوش قىلماقتانكىشىلهرنىڭ كۆڭلىنى يالغان ئهركى

ينىغا سېلىنغان زهنجىرنى ئهندىشهم شۇكى، بو .قارىغاندا ناھايىتى چوڭ دائىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالماقتا
  قهدىمكى قۇلالرغا قارىغاندامارجان، سوالنغان قهپهسلهرنى ساراي دهپ قارىغان زامانىۋىي قۇلالرنىڭ،

ھازىرقى ئىنسانالرنى قۇلغا ئايلىنىپ قالغانلىقىغا ئىشهندۈرۈش  چۈنكى،. تهلهيلىك بولىشى ناتايىن
 . بهسى مۈشكۈل  

ۇرۇشقا پهقهت يۈرىكى، زېھنى ۋه بىلىكىگه سېلىنغان زهنجىرلهرنى  پادىغا ئايالند ھالىتىدهبۇ مىللهت
ىشهتلىرىگه ئالدانماي، ئۆزىنى باقىي ئدۇنيانىڭ ئۆتكۈنچى مه. پاچاقالپ تاشلىيالىغانالر قارشى تۇرااليدۇ
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ھۆر  »ئهمهلىيهتته بىز ھۆر دهپ ئۆزىنىڭ  « ھهقىقهتلهرگه بېغىشلىغان كىشىلهر، بۇنداق بىر جهمىئىيهتته
مۇشۇنداق پادىالشتۇرۇش ھهرىكىتى دائىرىسىگه ئېلىنغان جهمىئىيهتلهرنىڭ . كهنلىكىنى داۋا قىالاليدۇئى

  نىجادلىققا ئېرىشىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان دېنامىك ئامىلالر، يهنىال بۇ  »  . شهخسلهر بولىدۇ »ھۆر
ه ئۆتكۈنچى ھاالۋهتكه بىباھا ھۆرىيىتىنى، خهلقئارا ئىكسپاالتاتسىيه تۈزۈمى ۋهده قىلغان بىر پارچ

لسىمۇ ساتمىغان بۇ ھۆر شهخسلهر، ھهقىقىي ئهركىنلىكنىڭ جانلىق سىمۋولى سۈپىتىده، بىر كۈن بو
   .   نىڭ ئويغۇنىشىغا باشالمچى بولىدۇ»مهھشهرى ۋىجدان «  ياشىغان جهمىئىيىتىده

 ،ىق جاۋاپ تاپااليدۇئىنسان، مهۋجۇدىيهتكه مۇناسىۋهتلىك ئاساسلىق سۇئالالرغا پهقهت ۋهھىي ئارقىل
قى ئاخىر سائادىتىنى كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان ئهڭ –ئىسالم، ئىنساننىڭ ئهبهدىي بهخت . دېگهنىدۇق

  . ۋهھىينىڭ ئىسمى
 بىرى ئۈچۈن –ئىسالم ۋه ئىنسان، خۇددى گۆش ۋه تىرناققا، ئۇرۇق بىلهن تۇپراققا ئوخشاش بىر 

لغان ئىسالمنى ئىنسانسىز، ئىنساننى ئىسالمسىز ھالغا ھهقىقىي ئهركىنلىكنىڭ ئىسمى بو. يارىتىلغان
  . رگهن ۋاقىتتا پاالكهت باشاليدۇكهلتۈ

  .ئىسالم، ئىنساننىڭ كائىنات، تهبىئهت ۋه ئىنسان بىلهن ماسلىشىش ئىچىده مهۋجۇت بولىشىدۇر
  .ئىسالم، ئىنساننى ئىنسان قىلغان قىممهتلهر گهۋدىسى

ده مهۋجۇت بولغان ھهقىقهتلهرنىڭ »ئۆز « همهس، ئهكسىچه  يۈك ئئىسالم، كېيىن بېرىلگهن ئوشۇق
بۇ  .ىپ چىقىرىشتۇرقېزھهرنى مهۋجۇت گۆشى بولۇپ، تولۇقالش بولۇشتىن زىياده رىلىئوتتۇرىغا چىقى

نىڭ ئۈستىده پهيدا بولغان كىر، دات ۋه توپىنى قهلبتهلىماتنىڭ ئاالھىدىلىكى، پاك فىترهت، زېھىن ۋه 
  . تازاليدۇ

  . ئۆزى ياد ئېتىش بولۇپ، ئىنساننى پاكاليدۇئىسالمنىڭ 
 مهشۇقنىڭ –بۇ ئىككى ئاشق .  ئىنسان، ئىسالم ئىزدهۋاتقان نهرسهئىسالمنهرسه  ئىنسان ئىزدهۋاتقان

، ئهمهل ئىنساننىڭ ئىسالمنى ھاياتىغا تهدبىقلىشى بىلهن. مهيدانغا كېلىدۇ ئىمانجهم بولىشى بىلهن 
مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىغا ئىگه ، ئېرپان تونۇشى بىلهن، ئىھسان لهنكۆرىشى بى، ئىلىم ئۆگىنىشى بىلهن

 «  بۇ يهرده كهڭ دائىرىلىك مهنىگه ئىگه بولغان. بهرپا بولىدۇ تهقۋا بولۇپ ياشىشى بىلهن  »تهقۋا
ئۇقۇمىنىڭ باشقا مهنىلىرىگه، بولۇپمۇ باتىلدىن ساقلىنىپ ھهققه چىڭ يېپىشىش دېگهن مهنىنى 

  . مهنىسىگه دىققهت قىلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن» ئهقىدىۋى  « ، ئهمهسگه» ئهمهل« بىلدۈرىدىغان 
تالاليدۇ، لېكىن تهيىن ئۇ  ). 75:36( ئىنسان ئۆز مهيلىگه قويىۋېتىلگهن ھالدا يارىتىلمىغان 

بهزى . ئىنساننى ياراتقۇچى، ئهلۋهتته، ياراتقان ئىنسان ئۈچۈن بىر ھايات مىزانى بهلگىلىگهن. قىاللمايدۇ
نان پهيالسوپلىرىدهك ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىپ، ئۇ بهلگىلىگهن ھايات مىزانىغا ئىشهنمهسلىك يۇ

ئىچ پۇشقى بولسۇن ئالالھ ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋه ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى . ئهھمهقلىق بولىدۇ
يدىغان، ئۇسسىمايدىغان، ئاچلىق ھېس قىلماياراتقۇچىنىڭ  ). 44:38( ياراتمىدى ) بىكارغا ( دهپ 

قېيىنچىلىقتا قالمايدىغان، پۈتۈن بۇالردىن خالىي بولىشى نهزهرده تۇتۇلغاندا، ئىنساننىڭ ياراتقۇچىسىغا 
    .يهتكۈزىدىغان بىر ياخشىلىقتىن سۆز قىلىش مۇمكىن ئهمهس

رىزىق ئۇالردىن مهن . جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادهت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم« 
  ).51:56،57( » تىلىمهيمهن ۋه ئۇالرنىڭ مېنى ئوزۇقالندۇرۇشنى تىلىمهيمهن   

 ئىنسانالر بىلهن ئىسالم ئارىسىغا ئهپسۇس، كۈنىمىزده... ئۇبۇدىييهت ئۇنداقتا نېمه تهلهپ قىلىدۇ؟
تۇپراق ئۇرۇق تۇپراقسىز، .  بىرىدىن ئايرىپ تاشالندى– گۆش ۋه تىرناق بىر  بولۇپ،توساقالر قويۇلغان

   . سۇسىز تاشلىۋېتىلدى
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  بۇ توساقالر نېمىلهر ۋه توساقالرنى پهيدا قىلغۇچىالر كىملهر؟
! ن تۈزۈملهرگه لهنهت بولسۇنئىنسانالر ياراتقا« شۇئار توالشقا كۆنۈپ قالغانالرنىڭ ئاغزىدىن چىققان 

دېگهنلهردىن » ىم ئىشهند« شۇئارىنى قورقماي توۋلىيااليدىغانالر، » ! سۇن توساقالرچېقىپ تاشالن
بهشهرى « بۇ ئاز سانلىق ئىچىدىن . لهيدۇ؟ ئهلۋهتته، ناھايىتى ئاز سانلىقنىىقانچىلىك نىسبهتنى ئىگ

 تاشالشقا تالىپ بولغۇچىالرنىڭ سانىغا ئۆتۈشتىن ئاغدۇرۇپ» توساقالرنى « لهنهتلهشكه، » تۈزۈملهرنى 
 . ى باشالش نوقتىسىنىبۇرۇن بىر نوقتىنى ياخشى ئايدىڭالشتۇرۋېلىش الزىم، يهن

 
 
 
 

 يوقالسۇن بىرىنچى تۈزۈم
 
 

ئىسالمنىڭ مهستانىسى، ئىسالمنىڭ مۇرتى ۋه ھهتتا ئىسالمنىڭ قۇربانى بولۇش بىلهن، ئىسالمنىڭ 
  .بۇ نوقتىدىن بىز ئىسالمنىڭ ئىنسانلىرى ئهمهس.  بىرىدىن پهرقلىنىدۇ–ئىنسانى بولۇش بىر 

باشقا تۈزۈملهرنىڭ، باشقا . دهيدۇ» نىڭ ئادىمىم مې« ئىسالم ئۆزى تهربىيلىگهن كىشىنى 
 ئۆزىنى ئىسالمغا ،مهدهنىيهتلهرنىڭ، ئهنئهنىۋىي جهمىئىيهت ۋه مۇھىت تهربىيلهپ چىققان كىشىلهرنىڭ

دۇنيا قاراش نوقتىسىدىن، يهنى شهخسىي مۇئامىله، . نىسبهت بېرىشى ھهقىقهتتىن يىراق بىر ئىش، خاالس
اس قاتارلىق تهرهپلهرده كىشىنىڭ ئۆزىنى ئىسالم بىلهن نىسبهتلهندۈرهلىشى پوزىتسىيه، ئهخالق ۋه ئىنك

  . نى شهكىللهندۈرۈشى كېرهك»كىشىلىك قارىشى / شهخسىي تۈزۈمى « ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ 
ئالدى . دېگهنده، ئهقلىمىزگه رهسمىي ئۇست قۇرۇلمىغا ئىگه بولغان تۈزۈم كهلمىسۇن» تۈزۈم « 

، پرىنسىپ، بهلگىلىمىلهرنى، يهنى ئۆزىمىز تۈزگهن كىشىگه خاس تۈزۈم بىلهن يالغۇز كىشىلىك تۈزۈم
ئهندىشهم شۇكى، تۈزۈمنى ئۆزگهرتىش، . ھهققىده سۆز قىلىۋاتقانلىقىمنى چۈشىنشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

ئۇنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ھهققىده جار سېلىۋاتقان بىزلهر، ئهڭ باشتا ئۆرۈپ تاشالش زۆرۈر بولغان 
ھهتتا، ئۆرۈمهكچى . قاراش ئىكهنلىكىدىن بىخهۋهر يۈرىۋاتىمىز/ زىمىزدىكى كىشىلىك تۈزۈم تۈزۈمنىڭ ئۆ

بىز، بىز بىلهن ئىسالم ئارىسىغا قويۇلغان تۇنجى ۋه ئهڭ چوڭ . بولغان بۇ تۈزۈملهرنى بىز قۇرۇپ چىقتۇق
  .   توسالغۇمىز

ال ئىالھه ئىللهلالھ « بۇ چاقىرىق .  تاشالشقا چاقىرىمهنئاغدۇرۇپئۇنداقتا، ھهممهيلهننى بۇ تۈزۈمنى 
بۇ .  نىڭ تهقهززاسى)الھ يوق  ئى–ال ئىالھه ( تا ئۆز ئىپادىسنى تاپقان كهلىمهئى تهۋھىددىكى نهفىي »

» ! ياق« هت كهبىسىدىنمۇ خاراپ ھالغا چۈشۈرۈپ قويۇلغان يۈرهكلىرىمىزدىكى پۈتۈن ئىالھالرغا جاھال
  .  ۇالرنى رهت قىلىشنىڭ تهقهززاسىدېيىشنىڭ، ئۇالرغا قارشى ئىسياننىڭ، ئ

كهلىمهئى تهۋھىدنىڭ يهنه بىر يېرىمى بولغان ئىسپات ن سىزنى ئۆز تۈزۈمىمىزنى قۇرۇشقا، يهنى ئاندى
 دۆلىتىنىڭ ئۆز تۈزۈمىمىزنى قۇرۇشتىن مۇددىئام، ئالدى بىلهن. قا چاقىرىمهن)ئىللهلالھ (   يۈرهك

  . قۇرۇلىشىدۇر
ئۇالر ئىسالمدىن بۇرۇنقى شېرىكنىڭ . ىرى ئىكهنلىكىنى سورايسىزساھابىلهرنىڭ كىمنىڭ ئهۋالدل

   :ئالالھ رهسۇلى ئۇالرنى بىر نهرسىگه چاقىردى.  ئىنسانلىرى ئىدى
)! ال ئىالھه ئىللهلالھ دهڭالر، نىجادلىققا ئېرىشىڭالر ( قۇلۇ ال ئىالھه ئىللهلالھ، تۇفلىھۇ « 

 ئىللهلالھ «  ئۇالرمۇ .»  ئىالھه بىزمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش شهكىلده . اتلىققا ئېرىشتى نىج،دېدى »ال
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لىيىتىمىزدىن بىزنى ئۆز جاھانېمه ئۈچۈن بۇ سۆز .  مىڭ قېتىم دهيمىز،دهيمىز، بىر قېتىم ئهمهس
  . قۇتقۇزمايدۇ؟ بۇ سۇئالنى سورايسىز، سورىشىڭىز كېرهك

 يادا ئېيتىلغان بىر بۇنىڭ جاۋابىنى بېرىشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلهن تهۋھىدنىڭ ساھابىلهرده پهقهت
تۇرمۇش؛ بىر مېتافىزىك ھهقىقهت / شۇئار ئهمهس، بهلكى بىر ھايات شهكلى؛ پهلسهپه ئهمهس، ھايات 

ئهمهس، بهلكى شهخسنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن تهسلىم بولغان بىر ھهقىقهت ئىكهنلىكىنى چۈشۈنۈپ 
  .  يېتىش كېرهك

رهك ۋه بىلهك بىرلىكى شهكىللهندۈرۈلىشى تهۋھىدنىڭ شهخستىكى نامايهندىسى بولغان مېڭه، يۈ
ئالدى بىلهن تهسهررۇپى مۇئمىن كىشى . بولىشى كېرهك ئىدى» ىت ھمۇۋاھ« يهنى . كېرهك ئىدى

ئۆزىگه ئائىت بولغان شهخسىيىتىنى پارچىالنغان، بۆلۈنۈپ كهتكهن ھالهتتىن ) ئىشلىتىش ئهركىنلىكى ( 
 مهۋجۇدىيىتىده ئهمهلىيلهشتۈرهلمىگهن تهۋھىدنى، تىلى  ئۆزنىڭچۈنكى، ئىنسان. قۇتقۇزۇشى كېرهك ئىدى

تهۋھىدنىڭ ئهڭ باشتىكى مۇددىئاسى شهخسنىڭ . بىلهن ئېيتىشى ھېچقانداق نهرسىنى ئۆزگهرتهلمهيتتى
  . شتىن بۇرۇن شهخسنىڭ ئۆزىده تهدبىقلىنىدۇ، جهمىئىيهتته تهدبىقلىنئۆزى بولۇپ، ئۇ

.  ئاشكاره ھالدا پاھىشخانا مهنىسىنى بىلدۈرهتتى–ق  چېدىرالر ئوچۇتۇغلىقئۆز ۋاقتىدا قىزىل 
پهرهز ئارقىلىق ئۆزى بىلهن زىنا . ھارامزادىلهرنىڭ نهسهبى چهك تاشالش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئايرىالتتى

قىلغۇچىالردىن بىرىنى ھارامزادىنىڭ دادىسى سۈپىتىده كۆرسىتىلىشى، نىكاھ تۈرلىرىدىن بىر قاتارىدا 
 قىز پهرزهنتىنى تىرىك پېتى كۆمۈۋېتىش جىنايىتىنى ئۆز لهت مهزگىلىدىكى ئهرهپلهر،جاھا. قوبۇل قىلىناتتى

 نۇمۇسى بار كىشىلىرى، ئۆزلىرىگه خاس بۇ –هتنىڭ ئار يلىيجاھى. لمايتتى، ئهلۋهتتهئىختىيارلىقى بىلهن قى
ىرىك تۇيغۇسى سهۋهبىدىن، زىناغا پېتىپ قالمىسۇن دهپ قىز پهرزهنتلىرىنى ت» نۇمۇس « ئازغۇن 

. ئۇالر جاھالهت دېڭىزغا غهرق بولغان بولۇپ، جىنايهت يىالنىغا مهھكهم يېپىشقانىدى. كۆمۈۋېتهتتى
بهزىلهرنىڭ نهزىرىده، قىز پهرزهنتلىرىنى بۇنداق بىر ئهخالقسىزلىق ئىچىده كۆرۈش، پهرزهنت قاتىلى 

  .  ئىدىبولۇشتىنمۇ بهك ئېغىر ئىش 
ىققان بىر رايۇندا، ئالالھ رهسۇلى كىشىلهرنى ئهخالققا ئهخالقسىزلىق مانا مۇشۇنداق ئۇچىغا چ

 –ئار « چاقىرغان بولسا، بهلكىم شېرىككه چىڭ يېپىشقان ھالدا ئهخالقسىزلىقتىن قاچقان . چاقىرمىدى
  : لېكىن، ئالالھ رهسۇلى تهۋھىدكه چاقىردى. دهرھال قوبۇل قىالتتى» نۇمۇسلۇق مۇشرىكالر 

 .»!  نىجادلىققا ئېرىشىڭالرال ئىالھه ئىللهلالھ دهڭالر،«   
نىڭ ئىستىالسىغا ئوچۇق، سىياسىي بىرلىكتىن ) پارس پادىشاھى ( ۋه كىسرا ) رىم پادىشاھى ( قهيسهر 

يوقسۇن، ئۇزۇن داۋامالشقان ۋه نۇرغۇن جانغا زامىن بولغان ئىچكى ئۇرۇش، توقۇنۇش ۋه دۈشمهنلىك 
 سىياسىي بىرلىك ۋه ئىجتىمائىي مهۋقه ۋهده بىلهن تولۇپ تاشقان بىر مۇھىتتا، ئالالھ رهسۇلىنىڭ

دۆلهت بۇتىنىڭ ئالدىدا، ئۇ دهۋردىمۇ خۇددى . قىلىدىغان بىر چاقىرىقى تېخىمۇ چوڭ تهسىر قوزغىيااليتتى
ۋهتهن، مىللهت، بايراق، دۆلهت . چىقاتتى» مىللهتچىلهر « بۈگۈنكىدهك ئىگىلىدىغان دۆلهتپهرهست 

. لېكىن، ئۇنداق قىلمىدى. مۇشهققىتى تېخىمۇ ئاز بوالتتى دهۋهتنىڭلكىم ئۈچۈن چاقىرىق قىلغان بولسا، به
  : دهۋىتى يهنىال

) ! ال ئىالھه ئىللهلالھ دهڭالر، نىجادلىققا ئېرىشىڭالر ( قۇلۇ ال ئىالھه ئىللهلالھ، تۇفلىھۇ « 
  .بولغانىدى »

ھوقوق ۋه ئهركىنلىك  –ياكى زۇلۇمنىڭ ھهر تۈرى مهۋجۇت بولغان، قۇللۇق ئهۋج ئېلىۋاتقان، ھهق 
 ئاجىزالرنى ئېزىپ، زهردارالر تهبىقىسى تاراج قىلىنغان، ئاز سانلىقنى تهشكىل قىلىدىغان –تاالن 

 –زۇلۇم، ئېكىسپاالتاتسىيه ۋه قېيىن « ئالالھ رهسۇلى ئېكىسپاالتاتسىيه قىلىۋاتقان بىر جهمىئىيهتته، 
لېكىن، بۇنداق . ئارى بىلهن مهيدانغا چىقااليتتىشۇ» ... ھهق، ھوقوق ۋه ئهركىنلىك!... قىستاققا توختا

  . ، پهقهت ۋه پهقهت تهۋھىدكه چاقىردىكهتهۋھىدكىشىلهرنى . قىلمىدى
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. مىللهتنى ئىجتىمائىي ئورۇنغا ئىگه قىلىپ، سىياسىي بىرلىك شهكىللهندۈرۈش ياخشى ئىش ئىدى
مىيالشتۇرۇشقا چاقىرىشمۇ ياخشى  ئهخالق قائىدىلىرىنى ئومۇ- دهپ، ئهدهپ » توختا « ئهخالقسىزلىققا 

 ھوقوققا رىئايه –بولۇپمۇ، زۇلۇم ۋه ھهقسىزلىق ئۇچىغا چىققان بىر جهمىئىيهتته ئادالهت، ھهق . ئىش
بىر لهشكه اليىق قىلىش، مهزلۇمالرنى ھىمايه قىلىش، ئېزىشنى تۈگىتىشكه چاقىرىشمۇ ھهقىقهتهن تهقدىر

  . ئىدىئىش
تهۋھىد، بۇ يهرده تىلغا ئالمىغان ۋه . تنىڭ بىرهر پارچىسى ئىدىلېكىن، بۇالرنىڭ ھهممىسى ھهقىقه

تىلغا ئېلىپ ئۆتكهن ياخشىلىقالرنى جهم قىلىشنىڭ ۋه بارلىق يامانلىقالرنى، چاكىنىلىقالرنى سۈپۈرۈپ 
قا دهۋهت، يامانلىقتىن » ال ئىالھه ئىللهلالھ « ئهسلىده . تاشالشنىڭ، ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئىسمى ئىدى

 –قا، چاكىنىلىقتىن گۈزهللىككه، ئهخالقسىزلىقتىن ئهخالققا، زۇلۇمدىن ئادالهتكه، باش ياخشىلىق
ال ئىالھه « ئۇالرمۇ بۇنى چۈشهنگهنلىكى ئۈچۈن . باشتاقلىقتىن ئىنتىزامچان بولۇشقا چاقىرىش ئىدى

تلىققا دېدى، بۇنى ھاياتىغا تهدبىقلىدى، تهۋھىدنى بىر ھايات دهستۇرى قىلدى ۋه نىجا» ئىللهلالھ 
ئهگهر . پهقهت بىر جۈمله سۆز ئىدىبۇ، . توۋالپ قويمىدى» شۇئارىنى « ئۇالر پهقهت بۇ ئىشنىڭ . ئېرىشتى

بۇ سۆزنى ئېيتىش ھايات شهكلىنى ئۆزگهرتىش دېگهن مهنىگه ئىگه بولمىغان بولسا، دهرھال ئېيتاتتى ۋه 
 ئهمهسلىكىنى قۇرئان بىزگه مۇنداق ئهمهلىيهتته ئىشنىڭ بۇنداق. بۇرۇنقى ھالىتى بويىچه ياشاۋېرهتتى

  :بايان قىلىدۇ
   ئىنسانالر »   ئېيتتۇق  ئىمان  دهپ »  ئېتىلىمىز،  تهرك  سىنالماي  بىلهنال  قويۇش دهپ

  ).29:2( ئويالمدۇ؟   
ڭىسىگه، بىر لىرىگه، بىر تهپهككۇر شهكلى سۈپتىده مېقهلبئۇالر تهۋھىدنى بىر ئېتىقاد سۈپتىده 

 بىر ھايات شهكلى سۈپتىده تۇرمۇشىغا، بىر دۇنيا قاراش سۈپىتىده دىنىگه،ھهرىكهت سۈپىتىده به
ئۆز رولىنى جارى  »تهۋھىد «  چۈنكى، بۇنداق بولمىغان تهقدىرده. جهمىئىيتىگه ھۆكۈمران قىلغانىدى

ده ھهممه تهرهپتىن تهۋھىدنىڭ تهۋھىد بواللىشى، ئالدى بىلهن خىتاپ قىلىنغان كىشى. قىلدۇرالمايتتى
، ئىنسانالرنى جاھالهت دهپ ئاتالغان بۇرۇنقى ى چاقىرىقسائادهت. ش بىلهن مۇمكىن بولىدۇئىجرا قىلىنى

 تهۋھىدنىڭ ،بۇنى قىاللمىغانالر. ھاياتى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى بىر قېتىمدا ئۈزۈپ تاشلىغانىدى
ئۇبهييهگه ئهۋزهللىكىنى ئهبۇ جهھىلنىڭكىگه ئوخشاش ئهقلى بىلهن بىلگهن بولسىمۇ، ئابدۇلالھ بىن 

 سالتقا ئوخشاش ئهقلى بىلهن تونۇپ –ئوخشاش تىلىدا ئىقرار قىلغان بولسىمۇ، ئۇمهييه بىن ئهبىس 
يهتكهن، تىلى بىلهن ئىقرار قىلغان، قهلبى بىلهن  ئىشهنگهنلىكىنى ئىما قىلغان تهقدىردىمۇ، ئۆزىنى ئۇ 

قاتارىدىن ھېسابالنمىغان ۋه چهتكه بواللمىغان بولسا، مۇئمىن » ھىت ھمۇۋا« ھهقىقهتكه تاپشۇرمىغان، 
   .قېقىلغانىدى

بولۇشنى مۇشۇنداق شهكىلده قولغا » ئىسالمنىڭ ئىنسانى  « ، يهنى ساھابىالرمانا بۇ نهسىل
 تۇيغۇ ۋه تهپهككۇرلىرىغا ھاكىم قىلىش –ئالدى بىلهن سۆز، ھهرىكهت، ھېس تهۋھىدنى . كهلتۈرگهنىدى

  .تۈردىئۆز شهخسىيىتىده ئهمهلىيلهشئارقىلىق 
. بىز ئىسالمنىڭ مهستانىلىرى، ھهتتا قۇربانلىرى، لېكىن تېخى ئىسالمنىڭ ئىنسانلىرى بواللمىدۇق

  . تاپالمىدۇقتېخى  ) 82:7( چۈنكى، ئالالھ ئىنساننى ئۈستىده قىلىپ ياراتقان ئالتۇن تهڭپۇقلۇقنى 
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  ئىنسانالر ۋه قۇربانالر

  

لهر ۋه قهلبى يوق باشالر بىلهن تولۇپ تاشقان بولۇپ، ھېسسىيات، قهلبى يوق جهمىئىيتىمىز بېش
بۇ تهڭپۇقلۇقنى شهكىللهندۈرهلمىگهنلهر، . تهپهككۇر ۋه ھهرىكهت تهڭپۇڭلىقىنى شهكىللهندۈرهلمىدۇق

بۇ ئهھۋال تهڭپۇڭسىزلىقنىڭ تهبىئىي . تونۇپ يهتكهن ھهقىقهت پارچىسىدا چهكتىن ئېشىپ كهتتىئۆزى 
  .  ىسى ئىدىنهتىج

سۇنى ئېلېمېنىتالرغا ئايرىغان . تهۋھىدنى پارچىالش، سۇنى ئېلېمېنېتالرغا ئايرىغاندهك بىر ئىش
ۋاقتىڭىزدا، ھىدروگىن ۋه ئوكسىگىندىن ئىبارهت بىرسى كۆيگۈچى، يهنه بىرسى كۆيدۈرگۈچى ئىككى گازغا 

ڭ ئهكسىچه بىر ئهھۋال ئوتتۇرىغا  خاراكتېرىنى ئهسلىھهتتا سۇنىڭ. ئايلىنىدۇ، سۇدىن ئهسهر قالمايدۇ
 ماددا، بۇ قېتىم كۆيىدىغان ۋه كۆيدۈرىدىغان ماددىغا  بولغانئۆچۈرۈش خۇسۇسىيىتىگه ئىگه. چىقىدۇ

  .ئايلىنىدۇ
لىنىشىمۇ بهزىده بۇنىڭدىنمۇ قورقۇنچلۇق ئاقىۋهتلهرنى كهلتۈرۈپ پارچىتهۋھىد ھهقىقىتىنىڭ 

ىلهك، يۈرهك ۋه ئهقىلنى بىرلىكته ئىشلهتمهي بىر ئىنساندا مۇجهسسهملهشكهن ب. چىقىرىدۇ
بۇ . دۇى بىرىگه قارشى توقۇنۇشىدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈپ قوي–پارچىلىۋهتكهن چۈشهنچه، بۇالرنى بىر 

ش كىشىنىڭ ئۆزىده باشالنغان بولۇپ، بۇنداق چۈشهنچىدىكى كىشىلهر بىلهن تولغان پارچىلىنىخىل 
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 ۋهھدهت «  جهمىئىيهتته  بىرلىك (  ،چۈنكى.  ھېسابلىنىدۇ »ئهيىب «  هققىده سۆز قىلىشھ »)
نى »تهۋھىد « بىر شهخىسته ۋهھدهت مهنىسىگه كهلگهن . ۋهھدهتنىڭ ئۇل تېشى ئىنسان ئىدى

نى »ۋهھدهت « كىشىلىكىده مۇجهسسهملهشتۈرهلمىگهن كىشىلهرنىڭ؛ ۋۇجۇدىدىكى ئورگانالر ئارىسىدا 
تهپرىقىچىلىقنى بىر پارازىتقا .  سۆز قىلىشى بىھۇدهبىرلىكتىن ئارا شهكىللهندۈرهلمىگهن كىشىلهرنىڭ، ئۆز

س جىدهل، سۈركىلىش ۋه ئوخشاش ۋۇجۇدىدا ئېلىپ يۈرگهن، ئهقلى بىلهن قهلبى ھهر ۋاقىت تۈگىمه
 تۇيغۇسىنى ئهقلى بىلهن باشقۇرالمىغان، ھېسسىيات ۋه ئهقىلنى –غا سهھنه بولغان، ھېس توقۇنۇشالر

رهلمىگهن كىشىلهر بىلهن تولغان بىر جهمىئىيهتته، قىلىشقا تېگىشلىك ئهڭ ھهرىكىتى بىلهن ئهپلهشتۈ
مۇھىم ئىش، يىراقتىكى دۈشمهنگه قارشى شۇئار توالش ئهمهس، شهخسىيىتىمىزگه تهۋھىدنى سۇلتان 

  . قىلىش ئىدى
رهسۇلۇلالھنىڭ تىلىدىن مۇسلىمدا نهقىل قىلىنغان بۇ . »ھهددىدىن ئاشقۇچىالر ھاالك بولدى « 

هر، ئومۇمىي بىر قانۇننىڭ ئهڭ چىرايلىق ئىپادىسى بولۇپ،  ئىسالم ھهرىكىتنىڭ مهنسۇپلىرى بىرهر خهۋ
راۋ ھهقىقهتنى هپلىمه تهربىيىنىڭ نهتىجىسىده، بېئۆسۈپ يېتىلىش جهريانىدىكى بىر تهر. قۇربان بولىۋاتىدۇ

 ھهقىقهتنىڭ دهل ئۆزى ،ىسىنى پارچه ھالدا بايقاۋاتىدۇ ۋه ئۆزى بايقىغان ھهقىقهتنىڭ بىر پارچ–پارچه 
گهرچه بۇ يامان غهرهزده قىلىنمىغان بولسىمۇ، ئېلىپ كهلگهن زىيىنى .  دهپ قارىماقتا ۋه كۆرسهتمهكته

  .  ئېغىر بولماقتا
.  بىرىدىن تۈپتىن پهرقلىنىدۇ- ھهقىقهتنى بايقاش بىلهن، ھهقىقهتتىن بىر پارچىنى بايقاش بىر 

ى، ئۆزى بايقىغان پارچىنى كۆككه كۆتۈرگهن ۋاقىتتا، ھهقىقهتنىڭ يهنه ھهممىدىن خهتهرلىك بولغان تهرىپ
بىر پارچىسىغا قارىتا، ئۇالرنى باشقىالر بايقىغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى كۆرمهسكه سېلىش، ھهتتا ئۇنىڭغا قارا 
چ سۆركهش بولۇپ، بۇ ئهھۋال كىتاپ قۇربانلىرى، تهسبىھ قۇربانلىرى ۋه قورال قۇربانلىرىدىن ئىبارهت ئۈ

 .خىل قۇربانالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا سهۋهپ بولماقتا
  

 كىتاپ قۇربانلىرى
  

گهرچه ئۇ ھىدايهت ۋه رهھمهت . كىتاپ، خاس ئىسىم شهكلىده تىلغا ئېلىنغاندا قۇرئاننى كۆرسىتىدۇ
).  ئايهت - 2بهقهره، (بۇلىقى بولسىمۇ، ئۇنىڭ ھىدايهت ۋه رهھمهت بولىشى ھهممه كىشى ئۈچۈن ئهمهس

 قولىدا، ئۆيىده، يادىدا، كىتاپ جازىسىدا ساقالش ھىدايهت ۋه رهھمهتكه نائىل  ياكىئوقۇشى پهقهت ئۇن
  .  بولۇشنىڭ كاپالىتى ئهمهس

، يهنى ئالالھ تىن ئالالھ كۆرسهتكهن شهكىلده قورققانالر ئۈچۈن، »ھۇدهللىل مۇتتهقيىن « ئۇ 
ئۈچۈن ) مۇتتهقىين ( ه بولغان كىشىلهر ئۇلۇھىييهت، رۇبۇبىييهت ۋه ئۇبۇدىييهت چۈشهنچىسىگه ئىگ

مۇئمىنلهر ئۈچۈن شىپا بولغان قۇرئان، زالىمالرنىڭ گۇمراھلىقىنى ئاشۇرىدۇ . ھىدايهت قىلغۇچىدۇر
 )17:82.(   

  قۇرئاندىن ئىبارهت بىر ئىالھىي خهۋهرنىڭمۇ خهتهرلىك بىر رايۇنى بولغان بولسا، ھهر جهھهتتىن 
  . اشقا كىتاپالرنىڭمۇ دهرىجىسى مۇھاكىمه قىلىنىشى كېرهكقۇرئانغا تهڭ بواللمايدىغان ب

. گهرچه بۇ مهسىله تېمىمىزغا مۇناسىۋهتسىز بولسىمۇ، ئهسكهرتىشنىڭ پايدىسى بار دهپ قارايمهن
 قۇرئانغا باشقا -قۇرئاننىڭ ھاياتىمىزدا ئۆزىگه اليىق شهكىلده ئورۇن ئېلىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان نهرسه 

» ئۇممىي « ىستىالسىغا ئۇچراپ كهتكهن بىر مېڭه ۋه قهلب بىلهن قاراشنىڭ ئورنىغا، مهدهنىيهتلهرنىڭ ئ
ئهگهر قهلب كىرلهنگهن .  ئوقۇش كېرهك ۋهبىلهن قاراش» ساپ ئهقىل ۋه قهلب « بىر مېڭه بىلهن،  يهنى 
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ۋه مهينهتچىلىك قاپالپ كهتكهن بولسا، ئىچىگه قويۇلغان غىزا ھهرقانچه ئېسىل بولۇپ كهتسىمۇ 
  .  بۇزۇلىدۇ

كا ىتېخنئهمما، . كىتابى بار بىر دىننىڭ، كىتابى بار بىر مهدهنىيهتنىڭ نهسلىبىز ئهسلىده 
مهھسۇالتلىرىنى تۇتېم، مۇزىك ۋه تهنتهربىيهنى يېرىم يالىڭاچ راھىپالرنىڭ رىياسهتچىلىكىدىكى بىر 

بىر نهسىل تهربىيلهپ »  كىتاپسىز «مۇناجاتقا ئايالندۇرغان، زامانىۋىي دۇنيا قاراشنىڭ مهھسۇالتى بولغان 
  . چىقىۋاتىمىز

كىتاپ، بىلىمنىڭ بىردىن بىر يهتكۈزگۈچىسى بولمىسىمۇ، ئهڭ قهدىمىي ۋه قىممىتىنى يوقاتمايدىغان 
كىتاپنىڭ تهربىيهلهش كۈچى بولغاندهك، . يهتكۈزگۈچىلىك رولىنى ھازىرمۇ جارى قىلدۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ

جاھالهتمۇ . يهتكۈزىدۇ دېگىلى بولمايدۇ، ئهۋهتته» بىلىم «  ھهر دائىم ھهر كىتاپنى. بۇزۇش كۈچىمۇ بار
دۋرىمىزدىكى جاھالهت بىلهن قهدىمكى جاھالهت ئارىسىدىكى . بهزىده كىتاپالر ئارقىلىق يېتىپ كېلىدۇ

بهزىده كىتابى . بىرى كىتاپسىز جاھالهت، يهنه بىرسى كىتابى بار جاھالهت. پهرق بهلكىم بۇ بولسا كېرهك
ار جاھالهتنىڭ كىتابسىز جاھالهتتىنمۇ قورقۇنچلىق ئىكهنلىكىنىڭ تىپىك ئۆرنهكلىرىنى دهۋرىمىزده ب

  .  كۆرىۋاتىمىز
 كىتابى يوق ھهممىسىنى بىر تهرهپكه قايرىپ ياكىبىز باتىلنىڭ ئوقۇغان ۋه ئوقۇمىغان، كىتابى بار 

رنىڭ كىتاپ مهسىلىسىده چۈشۈپ قويۇپ، كىتابى بار بىر دىن ئهھلى بولغان مۇسۇلمانالردىن بهزىله
  . قالغان بىنورمال ئهھۋالىغا بىر قاراپ باقايلى

. مهدهنىيهت يهتكۈزگۈچىسى بولغان كىتاپ، ئوقۇش ھهرىكىتى بىلهن بىرگه ئهقلىمىزگه كېلىدۇ
ئوقۇش ۋه تهدبىقالش، بىلىش ۋه ئهمهل قىلىش ئارىسىدىكى باغلىنىش ئۈزۈپ تاشالنغان بولسا، بۇنىڭ 

كىتاپنى ئاشقۇنلۇقنىڭ ۋاستىسى قىلىۋالغانالرغا رهنجىپ . هتچىسى كىتاپ بولمايدۇ، ئهلۋهتتهباش جىناي
ئايهتلهرنى ئۆزى مهنپهئهتى ئۈچۈن ئىشلهتكهن سىھىرگهرلهرگه خۇددى كىتاپالرنى ئهيىپلهشنى، 

ىگهن ياكى دورا ئىچىپ ئۆزىنى ئۆلتۈرۋالغانالرغا قاراپ، دورىنى چهكلغهزهپلىنىپ، پۈتۈن قۇرئاننى 
  .  ئوخشىتىمهنبىمهنىلىككه

بۇ تۈردىكى كىشىلهر . ئۈچۈن دهل جايىدا بىر ئوخشىتىش بولدى» كىتاپ قۇربانلىرى « بۇ دورا سۆزى 
كىتابنى، بىر دوختۇر نازارىتى ئاستىدا داۋالىنىۋاتقان بىمارنىڭ ئاڭلىق شهكىلده ئىستىمال قىلىۋاتقان 

دهپ ئاتالغان ھهممه نهرسىنى يهيدىغان كىشىدهك دورىسىغا ئوخشاش ئهمهس، دهل ئهكسىچه دورا 
  . ئىشلىتىدۇ

كىتاپ بۇ خىل كىشىلهر ئۈچۈن ئوقۇپ يېڭىلىق يارىتىدىغان مهنبه ئهمهس، ئهكسىچه ئوقۇپ 
بۇ چۈشهنچىده، بىر كىشى قانچىلىك كىتاپ ئوقۇغان بولسا، ئۇ . تۈگىتىلىدىغان ئىستىمال بويۇمى

بۇ كىشىدىن نېمه ئويالۋاتقانلىقىنى بىلمهكچى . ھېسابلىنىدۇشۇنچىلىك سهۋىيىسى بار كىشى بولۇپ 
  .بولسىڭىز، ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ئوقۇغان كىتابىنىڭ ئىسمىنى سورىشىڭىز سىزگه يېتهرلىك بولىدۇ

ئۇ . ئوقۇغان كىتاپلىرىنى ھهزىم قىاللماي پىكىر قاتماللىقىنى بېشىدىن ئۆتكۈزىۋاتىدۇبۇ قۇربان،  
دۆۋىسى ئاستىدا مىجىلىپ قالغان بولۇپ، كىشىلهر » مهلۇمات « لمىغان بىلىم ياكى رىئاللىققا تهدبىقلىيا

ھايات بىلىمىنى رىئال . ئارىسىدىكى مۇناسىۋهتته چولتا، رىئال ھاياتقا نىسبهتهن بىپهرۋا مۇئامىلىده بولىدۇ
ۋهتته توغرا بۇ سهۋهپتىن ئىجتىمائىي مۇناسى. تۇرمۇشتىن ئۆگىنىشنىڭ ئورنىغا كىتاپالردىن ئۆگىنىدۇ

  .   مۇئامىلىده بواللمايدۇ
 بولغان باشقا بىر چهتۇرمۇش بىلىمى بهكمۇ چولتا بولغانلىقتىن، بۇ تهڭپۇڭسىزلىق دهل ئهكسى

كىتابنى رىئال تۇرمۇشتا ۋه كىشىلهر ئۇ، . تهڭپۇڭسىزلىققا قاراپ تهرهققىي قىلغانلىقى كۆپ كۆرۈلىدۇ
الردا ۋه كىتاپالرنىڭ ئىچىده ياشايدىغان بولۇپ، ئۇالر ئۆزىگه ئارىسىدا ياشاشنىڭ ئورنىغا، ھاياتنى كىتاپ

  .خىيالىي بىر دۇنيا قۇرىۋالغان بولىدۇ
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ئىنسان ئۆزىمۇ ئالالھ ياراتقان ئهڭ چوڭ ( بۇ مهنتىق، كىتاپتىكى ئايهتلهرنى ئوقۇغان تهقدىردىمۇ 
ايهتلهرنى ئوقۇپ، كىتاپ  ھادىسىلهردىكى ئ–ئۆزىدىكى، كائىناتتىكى، شهيئىلهردىكى ۋه ۋهقه ) ئايهت 

بىلهن بىرلهشتۈرهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئىجتىمائىي تۇرمۇشتىكى ئورنى ھايات دىراممىسىنىڭ سىرتىدا 
  .   لىدۇقا

سۆزلهشنى ئۆزىگه ئادهت قىلىۋالغان بولۇپ، ئايهتلهرگه تۇتقان پوزىتسىيىسىگه كۆپىنچه ۋاقىتالردا، 
تهپهككۇر قىلىشنى بىر خىل . تسىيسىگه ئوخشاپ قالىدۇبىر دوختۇرنىڭ تهجرىبه جهسهتكه تۇتقان پوزى

 بۇ ،پۈتۈن ئىنېرگىيسىنى مېڭىسىگه ۋه بۇ ئارقىلىق تىلىغا قاراتقانلىقى ئۈچۈن. ئىمتىياز دهپ قارايدۇ
. بۇالر بىر خىل ماالرمه روھىي كېسىلىگه گرىپتار بولغان. ئورگانلىرى ناھايىتى تهرهققىي قىلغان بولىدۇ

بىز پهقهت تهپهككۇر قىلىمىز، تهدبىقالش بىزنىڭ « ھۇر مۇتهپهككۇر ماالرمه فىرانسىيلىك مهش
  . دېگهنىدى» چاكارلىرىمىزنىڭ ۋهزىپىسى 

. كۆزىنىڭ ئىچىدىن بىر مهنا ئىزدهيسىز، ئهمما بىھۇده. كۆزىگه قارىسىڭىز كۆزى بىر نېمه دېمهيدۇ
ر ئالهمگه ئېلىپ بارىدىغان كۆزنهك بولۇشتىن ئىلىم ئېرىپانغا ئايالنمىغانلىقتىن ئۇ كۆزلهر سىزنى باشقا بى

قهلب رادارىڭىزىنى ئۇنىڭ قهلب دولقۇنىغا . يۈزىگه قارايسىز، يۈزى بىر نهرسه دېمهيدۇ. بهكمۇ يىراقتا
ئىچىده بىر يادرو ئىنېرگىيه . ئۆزى بىر نهرسه دېمهيدۇ. يۆزلهندۈرىسىز، ئهمما بىر سىگنال ئااللمايسىز

ئۇنىڭ بىلهن ئىجتىمائىي مۇناسىۋهت ئورناتقان ۋاقتىڭىزدا، . ز ياشايدۇكۈچى بارلىقىدىن خهۋهرسى
  . دېپلوماتىيه قائىدىلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۇنىڭدا كۆرىسىز

كىتاپالرنىڭ ئارىسىدا كهكلىككه ئوخشاش سهكرهپ يۈرگهنلىكىنى كۆرگهن بۇ شهخىسنىڭ، رىئال 
  .  ئىكهنلىكىنى بايقايسىز پهمالتاتۇرمۇشتا يا بىپهرۋا ياكى گاڭگىراپ قالغان ۋه ك

  
 تهسبىھ قۇربانلىرى

  
ئۆزى ئارقىلىق تهسبىھ قىلىنغان «  ۋاسته بولمىسىمۇ، ئىشلىتىلگهنده –تهسبىھ، گرامماتىكىدا ئسمى 

يهنى سىمۋول خاراكتېرلىك ساناق تاشلىرى بولۇپ، كىملهرنىڭ سىمۋولى . مهنىسى بىلهن تونۇلغان» ۋاسته 
نى ىۇسۇلمانالر ئىچىده ئۆزىنى زىكىر ئهھلى، كۆڭۈل ئهھلى دهپ قاراپ قهلبمتهسبىھ، . ئىكهنلىكى مهلۇم

  .ئىسالھ قىلىپ، نهپسىنى پاكالۋاتقانلىقىنى داۋا قىلىۋاتقان كىشىلهرنىڭ سىمۋولى
نىڭ قۇرئاندىكى مهنىسىنى » زىكىر « بۇ كىشىلهر كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئۆزلىرى دهسمايه قىلىۋالغان 

 ھهقته ئىزدهنمىگهنلىكىنى، بۇ تېمىدا قۇرئاننىڭ ئهمهس باشقىالرنىڭ ئۇسۇلى ۋه بىلمهيدىغانلىقىنى، بۇ
قۇرئان ئۈستىده توختالغان زىكىرگه ئوخشاش ئۇقۇمالر . ئۇسلۇبىنى ئۆزىگه ئۆرنهك قىلغانلىقىنى كۆرىمىز

هپلهتتىن  قۇرئاننىڭ نېمه دېگهنلىكىگه قارىماستىن، ئۆزلىرىنى زىكىر قىلىۋاتىمهن دهپ قاراش غ،ھهققىده
 ھهۋهسلهرگه ئهمهس، ئالالھ بهلگىلىگهن بهلگىلىمىلهرگه –بۇ مهسىلىده ھاۋايى . باشقا نهرسه ئهمهس

  بويسۇنۇش قۇرئاننىڭ بۇيرىقى بولۇپ، »   ئهللهمهكۇم  كهما  فهزكۇرۇلالھه )   ئالالھ سىلهرگه )
  .دۇ ئالالھدهي  )2:239( » زىكىر قىلىڭالر / ئۆگهتكىنى بويىچه ئالالھ نى ياد ئېتىڭالر 

 «  قۇرئاندا ، بهزى كىشىلهر » زىكىر « قا ئوخشاش كۆپ مهنىلىك بىر ئۇقۇم بولغان »جىھاد
تهرىپىدىن ناھايىتى خاتا ۋه خهتهرلىك بىر شهكىلده باشقا مهنىلىرىدىن ئايرىپ تاشلىنىپ، پهقهت تىل 

 –، ۋهز  )87:9( ، تهبلىغ  )2:198( ئالالھ نى ياد ئېتىش .  بىلهن ياد ئېتىش ھالىتىگه چۈشۈرۈپ قويۇلدى
« گه ئوخشاش كۆپ مهنىنى ئىپادىلهيدىغان زىكىر،  ھهرىپى جهرىي  ) 7:69( ، شۈكۈر )88:21( نهسىھهت 

  .مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ ) 6:121( » تىل بىلهن ياد ئېتىش « بىلهن ئىشلىتىلگهنده » ئهال 
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مهيدىغانلىقىنى، بۇنىڭدىنمۇ كهڭ دائىرىنى ئۆز  مهنىسىنىال ئىپادىلى» تهسبىھ « زىكىرنىڭ ئهسلىده پهقهت 

  :ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى قۇرئاندىن كۆرىۋاالاليمىز
 مۇئمىنلهر  ئى !   ئهتىگهن  ئۇنىڭغا    قىلىڭالر،  ياد  كۆپ  نى  تهسبىھ –ئالالھ  ئاخشامدا

  ).33:41،42! ( ئېيتىڭالر  
» زىكىر« ا ئوخشاش ئايهتته ھهم بۇ نوقتىد. مۇئمىنلهرگه ھهم زىكىر ھهم تهسبىھ ئېيتىش بۇيرۇلغان

 بىرىدىن پهرقلىق ئىكهنلىكىنىڭ ئوچۇق –نىڭ تىلغا ئېلىنىشى، بۇ ئىككى ئۇقۇمنىڭ بىر » تهسبىھ « ھهم 
نى كۆزگه ئىلماسلىق، يوق » تهسبىھ « دهلىلى بولۇپ، بۇ سهۋهپتىن تىل بىلهن زىكىر قىلىش بولغان 

« جىھاد ئۇقۇمنىڭ ئىچىده . ه يارىشىدىغان ئىش ئهمهسمۇئمىنگ ھېسابىدا قاراش ياكى تهرك قىلىش بىر
« قىلغان ھهر ئىشىنى . نىڭ ئورنىمۇ شۇنداق بولىدۇ» تهسبىھ «  نىڭ ئورنى قانداق بولغان بولسا، »قىتال 

 ) 2:219(  نىڭ ئايرىم پهرز قىلىنغانلىقىنى »)ئۇرۇش قىلىش ( قىتال « دهپ ئاتىغانالرنىڭ » جىھاد 
غانلىقىغا ئوخشاش، زىكىرنىڭ پهقهت تهسبىھ سىيرىش ئهمهسلىكىنى ئېيتقۇچىالرنىڭ نهزهردىن ساقىت قىل

نىڭ  تهۋسىيه » تهسبىھ « كۆپ قىسمىمۇ تىل بىلهن ياد ئېتىش، تهكرارالش مهنىسىنى بىلىدۈرىدىغان 
  . قىلىنغان ۋه بۇيرۇلغانلىقىنى نهزهردىن ساقىت قىلماقتا

بۇ خىل كىشىلهردىن بهزىلىرى ئالالھ بىلهن قىلغان  ... لسهكئۆزىنى زىكىر ئهھلى دهپ قارىغانالرغا كه
بىر تاش چۈشسه، مۇردلىرىمنىڭ بارلىق زىكىرلىرى بىكار « شهرىئهتتىن .  ئهھدىسىگه سادىق بواللمىدى

دېگهن ھهقىقىي ۋه كامىل مۇرشىدنىڭ ئهكسىچه، مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق ئهقىدىلىرى » بولۇپ كېتىدۇ 
لىرى ۋهھىشىيلىك بىلهن ئورنىدىن  تاشسا؛ بىر تال تاش ئهمهس، شهرىئهتنىڭ ئۇلدهپسهنده قىلىنىۋات

تۇرغان جايىدا بىر تال تۈكىمۇ لئوبۇ مهنتىقتىكى كىشىلهرنىڭ قومۇرۇپ تاشلىنىۋاتقان بىر مهزگىلده، 
 سسىز ۋه غهمسىز تۇرغان بۇ مهنتىق، قىلىۋاتقان ئۈممهتنىڭ ئهقىدىلىرى ئالدىدا ھې.تهۋرهپ قويمايدۇ

لېكىن ئهڭ چوڭ جىھاد نېمه؟ دهپ قۇرئاندىن سورىساق، . دهپ ئاتىماقتا» ئهڭ چوڭ جىھاد « ئىشىنى 
  :شهن بىر شهكىلده دهپ بېرىدۇوقۇرئان بىزگه ئهڭ چوڭ جىھادنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ر

كاپىرالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى بارلىق كۈچۈڭ بىلهن جىھاد  «
  ). 25:52 ( » قىلغىن) ھادهن كهبىيرا جى(  

 م دۈشمهنلىرىگه ھه ) ئىچىدىكى(ھهقىقىي تۈرده ئهڭ چوڭ جىھادنى قىلغۇچىالر، ھهم ئۆزىدىكى 
    .قۇرغانالردۇر يۈرهك دۆلىتى تاشقىرىدىكى دۈشمهنلهرگه قارشى ئىككى سهپته جهڭ قىلىپ

لىغۇچى ئېكسىر ئهمهس، بىر دهرتتىن مېڭىسىنى قهلبىگه قۇربان قىلغان، دىنىنى ھاياتلىق بېغىش
خاالس قىلغۇچى دهپ قارايدىغان چۈشهنچه، ھهر ئىشىنى بىر كىشىگه ھاۋاله قىلىپ قويۇپ، ئۆزى 

ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا بىرسى تهپهككۇر قىلىدۇ، باشقا بىرسى قارار . تهپهككۇر قىلىش كۈلپىتىدىن قۇتۇلىدۇ
  . قا باغالنغان بولىدۇ»يرۇق بۇ«    نهپرىتى–مۇھهببهت ئۇالرنىڭ . قىلىدۇ
 كاپىرالر قولىدا شېھىت بولۇشنى ،بولۇشنىڭ ئورنىغا »مېيىت يۇيغۇچىنىڭ قولىدىكى جهست « 

 ئىنتىلىدۇئۆ. ئارتۇق كۆرىدۇ  ئۆلۈشكه  تۇرۇپ  س يۇ، – لمهي  ياشاشنى  كېيىن ناپ ىئۆلگهندىن
 . باقمايدۇ  

نى تهپهككۇر قىلىپ »شاھادهت « مۇ قىلغاننىڭ مىڭدهنبىرىچىلىك بولسى» ئۆلۈمنى تهپهككۇر « 
 يۈرىكىنىڭ ئهڭ چوڭ ئىككى كۆزنىكى بولغان ئهقىل ۋه سهزگۈلىرىنى ئېتىپ قويغانلىقى  بولۇپ،باقمىغان

  .  بىر زىندانغا ئايالنغانىكىئۈچۈن، يۈر
ئىزدىنىش ۋه ئهمهلىيتىنى كۆرۈشنى ئهمهس، » تهسبىھ قۇربانىنىڭ ئىتائهت چۈشهنچىسى « بىر 
 كىشىدىن باشقا ق قىلغۇچىبۇيرۇئۆزىگه  ،قۇربانبۇ . چه ئىتائهت قىلىشنى ئاساس قىلىدۇقارىغۇالر
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ھېچكىمنىڭ سۆزىنى ئاڭلىمايدۇ ۋه ھېچقانداق كىتاپنى ئوقۇمايال قالماستىن، قۇرئانغا، ئۇنىڭ ئايهتلىرىگه 
 .ر ۋه گاس بولىدۇونىسبهتهن ك

  
 قورال قۇربانلىرى

 
دۆلهت « ، ھارارهتلىك چاي سۆھبهتلىرىده قۇرۇلغان ن شهخىسنىقورال قۇربانىغا ئايلىنىپ قالغا

ئۇنىڭ . نىڭ يۈكى بېسىۋالغانلىقى ئۈچۈن، ئورنىدىن تۇرۇپ ھهرىكهتكه ئۆتكىدهك مادارى يوق»
تولۇپ تاشقان ھېسسىياتىنى ئىلىم ۋه ئېرپان بىلهن . غانچۈشلىرىنى ھهمىشه پېلىمۇت ئهسىر قىلىۋالى

ۇرۇپ، سهبىر بىلهن يېيىشنى ئۆگىنهلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئازاپالنماقتا ۋه بۇ يۇغۇرۇپ، ئىخالس بىلهن پۇش
  .   ئىچىدىن خورىتىپ تۈگهتمهكته–قاتتىق ئازاپ ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ بولۇشنىڭ ئورنىغا، ئۇنى ئىچ 

ئۇنىڭغا نىسبهتهن ئهمهللهرنىڭ مۇھىملىق تهرتىۋى ھاياجان بېغىشالش كۈچىگه قارىتا تىزىلغان 
رىئاللىقىدىن » تۇر، ئهزان چىقتى « دېگهن چاقچاق، »  باشالندى )جىھاد  ( تۇر، ئىنقىالپ« بولۇپ، 

ئاچچىق رىئاللىقنىڭ ئورنىغا شىرىن چۈشلهرنى تالاليدىغان بولۇپ، . بهكرهك تهسىر قىلىش كۈچىگه ئىگه
ان قهلبى، پىكرى ئۇ، خىيالىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن زۆرۈر بولغ. دهسمايسى خىيالدىن ئىبارهتئۇنىڭ 

ۋه ئهمىلىي ھهرىكهت تهييارلىقلىرىنى قىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىش ۋه غهيرهت قىلىشتىن 
  .  خىيال دۇنياسىدا ياشايدۇغانلىقتىنيوقسۇن بول

، ھهقىقىي ئىنقىالبنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنهلمىگهن بولۇپ، قورال قۇربانىغا ئايلىنىپ قالغان شهخىس
. چىك يۈكلهرنى ياراتمايدۇ، ئېسلىۋالغان چوڭ يۈكلهرنى كۆتۈرۈشكه كۈچى يهتمهيدۇكۆتۈرهلهيدىغان كى

  .بۇنى قۇرۇق قول كېتىپ قىلىشنىڭ باھانىسى قىلىپ كۆرسىتىدۇ
ئهڭ چوڭ دهسمايىسى جهسۇرلۇقى بولۇپ، بۇ رۇھىي ھالىتى بىلهن داۋاسىغا بىر ئاز زىت چۈشهنچىده 

بۇ كىشىگه، ھهر دائىم .  ئۇالرنى كۆزدىن يوقۇتۇشقا تهييار تۇرىدۇبولغان بارلىق كىشىنى ئهيىپلهشكه ھهتتا
قولتۇقىغا ئېلىپ يۈرگهن كاللىسىنى، ئىككى مۈرىسىنىڭ ئوتتۇرىسىغا قويۇشنى تهشهببۇس قىلغان 

  . ۋاقتىڭىزدا ئهيىبلىنىش، دۈشمهن قاتارىدىن بولۇش ئىھتىماللىقىڭىز تېخىمۇ يۇقىرى بولىدۇ
 كهلمهس –بولىشى سهۋهبىدىن، كهلسه » ساددا « ھهددىدىن زىياده ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتته 

بۇ ئهھۋالنىڭ تهبىئىي نهتىجىسى سۈپىتىده، ھاياتقا ماي تارتىپ ئۇزۇن مهزگىل بىكىنىپ . ئالدىنىپ قالىدۇ
نى دۇنياغا تېگىشىپ، تۈنۈگۈن خىيانهت بىلهن ئهيىبلىگهن كىشىلهرنىڭ قاتارىغا »داۋا « ياشايدۇ ياكى 

 .  دۇ ۋه بۇ ئهھۋالغا چۈشۈپ قالغانلىقى ئۈچۈن، ۋىجدان مهھكىمىسىده ئۆزىنى سوتاليدۇقېتىلى

نىڭ ياشلىقى جۇش ئۇرۇپ تۇرغان مهزگىلى قورال قۇربانىغا ئايلىنىپ قالغان شهخىس ،كۆپىنچه ۋاقىتتا
بىر زامانالر  چاقىلىق بولغان ۋاقتىدا، چوڭ بىر ھهقىقهتنى بايقىغاندهك، – ئوچاقلىق، باال –ئۆتۈپ، ئۆي 

چۈشۈرۈگهن ھالدا، ئۆز » ئۆزىنى «  تاشقان ھېسسياتلىق ھالىتىنى، يهنى –بېشىدىن ئۆتكۈزگهن ئۇ تولۇپ 
« :  نهسىھهت قىلىپ – تۇيغۇدا بولىۋاتقان ياشالرغا ۋهز –ۋاقتىدىكى ئۆزى بىلهن ئوخشاش ھېس 

« دهيدۇ ۋه » ۆتكهن، ياخشى بىلىمىز تاشالڭالر بۇ ئىشنى،  بىز سىلهر ئۆتىۋاتقان كۆرۈكتىن ئالالقاچان ئ
بۇ كهينىگه يېنۋېلىش ۋه ۋاز كېچىشنىڭ، ۋىجدان ئازابىنى . نهسىھهت بهرمهكچى بولىدۇ» پايدىلىق 

قورال قۇربانى بولغان بۇ شهخس بۇ باسقۇچتا خاتا چۈشهنگهنلىك . يېنىكىلىتىشنىڭ ئهڭ ئاسان يولى
  .گۇناھىنى ئېتىقادىغا ئارتىدۇ

بىلىمگه ئهمهس . غا ئارتىپ قويىدۇ»يول « ىدا خاتا مېڭىپ قالغانلىقىنىڭ گۇناھىنى  سهپهردىكى ۋاقت
قا ئهمهس ھهۋهسكه؛ ئهمهلى سالىھقا ئهمهس ھهرىكهتكه؛ ) چىڭ تۇرۇش ( ئويدۇرمىغا؛ سابات 

بېكهتكه . غانىدى ھالغا كېلىپ قال مۇشۇنداقده ئۇمۇھاكىمىگه ئهمهس ھاياجانغا تايانغانلىقىنىڭ ئاقىۋىتى
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ياناشقان تېز سۈرئهتلىك مىنبۇسقا ئىشهنچلىكمۇ ئهمهسمۇ، شوپۇر الياقهتلىكمۇ ئهمهسمۇ دېمهي 
 چۈشۈش بىلهن ئۆتكهن يىلالر بۇ قۇرباننى ھېسسىياتىنى –چىقىۋالغانلىق سهۋهبىدىن، چىقىپ 

  .  بېسىقتۇرىدىغان يېڭى يولالر ئىزدهشكه مهجبۇرلىغانىدى
قىقهتتىن بىرهر پارچىالر بولىشى مۇمكىن، بۇنداق بولىشى بۇ ئۈچ خىل مۇئامىلىنىڭ ھهممىسى ھه

لېكىن بۇنداق بولىشى، بۇ پوزىتسىيه ياكى تالالشنىڭ توغرا ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىيالمايدۇ، بۇ .  نۇرمال
  . پوزىتسىيهلهر تهڭپۇڭلىقتىن يوقسۇن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 »مۇۋازىنهت« بىر مۇئامىله شهكلى سۈپتىده   
 
 

 بىر مۇۋازىنهت يئىالھى» چوڭ ئادهم « دهپ تهسهۋۋۇر قىلساق، بۇ » وڭ ئادهم چ« كائىناتنى بىر 
   .ئۈستىده ھهرىكهت قىلماقتا

، مهخلۇقاتالر ئىچىدىكى ئهڭ چوڭ مهۋجۇدىيهتتىن )تهڭپۇڭلۇق  ( بىز تىلغا ئېلىۋاتقان بۇ مۇۋازىنهت
مۇۋازىنهتنىڭ . ى كۆرسىتىدۇئهڭ كىچىك مهۋجۇدىيهتكىچه ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كائىنات قانۇنىن

  . قىيامهت بولىدۇبىلهن كائىنات ئىچىدىكى ئهڭ ئىنچىكه مۇۋازىنهتنىڭ بۇزۇلىشى . »قىيامهت « زىتى 
، ئىنساننىڭ  بولۇپئۇ ئىنساننىڭ، يهنى كىچىك كائىناتنىڭ مۇۋازىنىتىنىڭ بۇزۇلىشى. ئۆلۈممۇ شۇنداق

  ...قا »ئاشقۇنلۇق«  بولىدۇ لۈم تهڭبۇنىڭغا ئاساسهن قىيامهت ۋه ئۆ. قىيامىتى بولىدۇ
بۇالر فىزىكىلىق مۇۋازىنهتسىزلىك .  ھهر ئىككىسىنىڭ ئۆزگهرمهس سهۋهبىئاشقۇنلۇقبۇ يهرده 

ڭ ئاشقۇنلۇقنىمهنىۋىي . بۇ مهنىۋىي دۇنيادىمۇ شۇنداق بولىدۇ. كهلتۈرۈپ چىقارغان فىزىكىلىق نهتىجىلهر
ئوخشاش جىنستىكى كېسهللىكلهر، قاتىلالر ۋه كۆز بىلهن  گهبۇ ئۆلۈملهر. ئاقىۋىتى مهنىۋىي ئۆلۈم بولىدۇ

... غان قىرغىنچىلىقالر، جىنايهتلهركۆرگىلى بولمىغانلىقى ئۈچۈن كۆلىمىنى تهخمىن قىلىش قېيىن بول
  . سهۋهپ بولىدۇگهقىيامهتلهر
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دىي غۇچىالر ئارىسىدىكى ئهبهھىمايه قىلتارىخ، مۇۋازىنهتنى بۇزۇپ تاشلىغۇچىالر بىلهن ئۇنى  
پهيغهمبهرلهر، ئىالھىي مۇۋازىنهتنى مۇئامىله ۋه پوزىتسىيىسىده سىمۋولالشتۇرغان ئهڭ . كۆرهشنىڭ ئىسمى

 .  ئىدىجانلىق ئۆرنهكلهر بولۇپ، ۋهھىيلهر بۇ مۇۋازىنهت تهلىماتنىڭ ئىالھىي تېكىستلىرى
  .قۇرئان باشتىن ئاياق مۇۋازىنهتنىڭ ئهڭ جانلىق ئۆرنهكلىرى بىلهن تولۇپ تاشقان

سۈره بىر تهشهككۇر جۈملىسى بىلهن . فاتىھه سۈرىسىنى كۆرىسىز. مهسىلهن، بىرىنچى بېتىنى ئېچىڭ
ئاسىرىغۇچى، مهغپىرهت « نىڭ ئىككى سۈپىتى تىلغا ئېلىنىدۇ، »ئالهملهرنىڭ رهببى« ئاندىن . باشاليدۇ

ۇ ئىككى سۈپىتى بىلهن ئۇنى ب. بۇالر سىزنى خوشال قىلىدۇ).  رهھىم –ھمان، ئهر ه ر–ئهر ( » قىلغۇچى 
سىزگه بهك ياقىدۇ، خوشال . پهرۋىش ۋه مهغپىرهت قىلىنىش ناھايىتى ياخشى بىر ئىش. تونۇشقا باشاليسىز

، مۇۋازىنهتنى يوقۇتۇپ قويماسلىقىڭىز ئۈچۈن، ىڭ غهپلهتكه ئايلىنىپ قالماسلىقىبۇ شاتلىقىڭىزن. بولىسىز
جاۋاپكارلىققا تارتىپ « لغۇچى بولۇپال قالماستىن، يهنه  مهغپىرهت قىۋه پهرۋىشئارقىدىنال ئۇنىڭ پهقهت 

بۆشۈكتىكى بوۋاقالرنىڭ چاچلىرى ئاقىرىپ  « ،بولغانسۈپىتىگه ئىگه » مۇكاپات ياكى جازا بهرگۈچى 
  »كېتىدىغان   كۈنىنىڭ ئىكهنلىكى ) ئىگىسى ( مالىكى ياكى مهلىكى  )قىيامهت كۈنىنىڭ ( دىن

، خوشاللىقىڭىز ئهندىشه ۋه چۈچۈش بىلهن ىز بىردىنال قورقۇغا ئايلىنىدۇىكى ئۈمىدىڭباشت. ئهسكهرتىلىدۇ
   . تهڭپۇڭالشتۇرۇلىدۇ
مىد بىلهن قورقۇ ئارىسىدىكى تهڭپۇڭلۇقنىڭ ى پىسخولوگىيلىك مۇۋازىنهتنىڭ، ئۈبۇ، ئىنساندىك

دىي ۋه قۇرئاندا شهخسى، ئىجتىمائىي، سىياسىي، ئىقتىسا. مۇھاپىزهت قىلىنىشنىڭ پهقهت بىر مىسالى
   .كائىنات مۇۋازىنىتىنىڭ ئۆزگهرمهس قانۇنلىرىنى تېپىش مۇمكىن

 «  يهنه بىر مىسال، ئىككىنجى بهتكه ئۆتهيلى،  غهيبكه ئىشىنىدۇ  »ئۇالر دېيىلگهندىن   )2:3(
. بىرىنچىسى، نامازنى توپتوغرا ئادا قىلىدۇ« . كېيىن، مۇتتهقىلهرنىڭ ئىككى ئاالھىدىلىكى ساناپ ئۆتىلىدۇ

ناماز ۋه . »قىلىدۇ ) سهرپ ( ئىنفاق ) ئالالھ يولىغا (  مۈلۈكتىن –جىسى، ئۇالرغا بىز بهرگهن مال ئىككىن
ناماز، شهخستىن ئالالھ . نهتىجه ئىتىبارى بىلهن بىرسى شهخسى، يهنه بىرسى ئىجتىمائىي ئهمهل. ئىنفاق

رسى كىشىنىڭ رهببى بىلهن بى. قا تۇتاشقان بىر يول، ئىنفاق شهخىستىن جهمىئىيهتكه تۇتاشقان بىر يول
بولغان مۇناسىۋهت شهكلى، يهنه بىرسى كىشىنىڭ جهمىئىيهت بىلهن بولغان مۇناسىۋهت شهكلىنى 

  . كۆرسىتىدۇ
بۇ يهرده شهخىسنىڭ ئىچكى دۇنياسى بىلهن تاشقى دۇنياسى ئارىسىدا مۇھاپىزهت قىلىنىشى زۆرۈر 

  .  ىجتىمائىي مۇۋازىنهتبولغان ئوتتۇرا يول كۆرسىتىلمهكته، يهنى شهخسىي ۋه ئ
يهنه قۇرئاندىكى بهزى ئايهتلهرنىڭ، ئهسھابى كىرامالردىكى سۆز، پىكىر ۋه ئهمهل قاتارلىق 

  .تهرهپلهردىكى بىر قىسىم تهڭپۇڭسىزلىقالرنى تۈزىتىش ئۈچۈن نازىل بولغانلىقىنى كۆرىمىز
   ئېيتقانالر«  ئىمان  ئى  ئىت!  پهيغهمبهرگه  قىلىڭالر،  ئىتائهت  قا  قىلىڭالر، ئالالھ ائهت

  ).47/33 ( »! ئهمهللىرىڭالرنى بىكار قىلىۋهتمهڭالر  
 ئىمان مۇۋازىنىتىنى بۇزغانلىقى بۇ ئايهتنىڭ –ئۆز ۋاقتىدا ساھابىلهرنىڭ ئارىسىدا بهزىلهرنىڭ ئهمهل 

ئهبۇل ئالىيهدىن : بۇ ھهقتىكى رىۋايهتلهردىن بىرى مۇنداق. نازىل بولۇش سهۋهبى سۈپىتىده كۆرسىتىلىدۇ
رهسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلىرى شېرىك بىلهن بىرگه قىلىنغان « :  نهقىل قىلىشىچه)  ئىبنى كهسىر (

 ئىللهلالھ ھېچقانداق ئىبادهت مهقبۇل بولمايدۇ دهپ چۈشهنگهندهك،  ئىالھه دېيىش بىلهن ھهر  ال
ولۇپ قالغان ساھابىلهر بۇ چۈشهنچىگه تۇرۇپال ئىگه ب. »دۇ دهپ قارىغان ىقانداق گۇناھ مهغپىرهت قىلىن

  .ئهمهس، ئهلۋهتته  مهغپىرهت «  گۇناھىنى  كهلتۈرۈش  شېرىك  قا  ئالالھ  ھهقىقهتهن ئالالھ
 قىلىدۇ  مهغپىرهت  گۇناھلىرىنى  باشقا  ئۇنىڭدىن  ئادهمنىڭ  خالىغان  » ...قىلمايدۇ، )4:48(  

 شۇنىڭ بىلهن ئالالھ . ئايىتىنى مۇشۇنداق چۈشۈنۈپ قالغانىدى »   بىكا... ر ئهمهللىرىڭالرنى
  .  ئايٮتٮنى نازٮل قٮلدى»قىلىۋهتمهڭالر 
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 ھهر تۈرلۈك مۇۋازىنهتسىزلىككه ۋاقتىدا مۇداخىله قىلىپ تۈزۈتۈپ ،قۇرئان نازىل بولۇش جهريانىدا
 مۆتىدىل نهپرهتته ھهددىدىن ئېشىپ كېتىشىنى چهكلهپ، – ۋه غهزهپ مۇھهببهتساھابىلهرنىڭ . ماڭاتتى

  : مۇنداق تىزگىنلىگهنئاشقۇنلۇقنىنده ساقلىنىۋاتقان ھهممهيلهقۇرئان . بولۇشقا چاقىراتتى
  »   ئۆچمهنلىكىڭالر  بولغان  قهۋمگه  بىرهر )   ئۇالرغا  سهۋهپ )  بولماسلىقىڭالرغا ئادىل

      ). 5:8( » ...بولۇڭالر، بۇ تهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇر) ئوتتۇرا ھال ( ئادىل . بولمىسۇن
نىڭ ئهڭ ياخشى )ئوتتۇرا ھال بولۇش ( غان بۇ مۇۋازىنهت دهپ ئاتال» قۋىم هھسهنى تهئ« رهسۇلۇلالھ 
 تۇيغۇ، تهپهككۇر ۋه ھهرىكهت ئارىسىدىكى تهڭپۇڭلۇقنىڭ قانداق –ھېس . ئۆرنىكى ئىدى

رهسۇلۇلالھ ۋه ئۇنىڭ تهربىيىسىده . شهكىللهندۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلمهكچى بولغانالر ئۇنىڭغا قارىسۇن
تهڭپۇڭلۇقنىڭ باشقا ئىسىملىرى .  جانلىق ئۆرنهكلىرىنى تاپااليدۇيېتىشىپ چىققان نهسىلده بۇنىڭ ئهڭ

 ساھابىلهر ئارىسىدا قانداق بهرپا قىلغانلىقىغا مۇناسىۋهتلىك ،لىقنى»مۆتىدىل « ۋه » ئادالهت « بولغان 
 شۇنداقتىمۇ بىر قانچه مىسال بېرىپ. مىسالالرنىڭ ھهممىسىنى بۇ يهرده تىلغا ئېلىشقا ۋاقىت يار بهرمهيدۇ

  :ئۆتهيلى
 سهھىھلهر ئارىسىدا، ئىبنى ھهنبهلنىڭ مۇسنهدىده نهقىل قىلىنغان ئۇزۇن بىر   مۇسلىمنىڭ

  :رىۋايهتتىن بىر قىسمىنى سهئىد بىن ھىشام مۇنداق بايان قىلىدۇ
 ئۇنىڭدىن دىن ئۆزهمگه ئائىت مالالرنى سېتىپ،، ئان بىلهن ئايالىمنىڭ تالىقىنى بېرىپئالدى« 

قهۋمىمدىن . ت ۋه قورال ئېلىپ شېھىت بولغىچه جىھاد قىلىش ئۈچۈن مهدىنىگه باردىمكهلگهن كىرىمگه ئا
نىڭ مۇشۇنداق بىر پىئۇچرىغان بىر گۇرۇپپا، رهسۇلۇلالھنىڭ زامانىدا ئالته كىشىلىك بىر كىچىك گۇرۇپ

` مۇ؟هسمهن سىلهر ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ئۆرنهك ئهم` ئىش قىلماقچى بولغانلىقىنى، رهسۇلۇلالھنىڭ ئۇالرغا 
مهن ئۆيۈمگه، ئائىلهمنىڭ يېنىغا قايتىپ . تىن چهكلىگهنلىكىنى ماڭا يهتكۈزدىدهپ، ئۇالرنى بۇ ئىش

  .»ىم كهتت
 رهسۇلۇلالھ تهرىپىدىن رهت قىلىنىشىنىڭ ،تىلغا ئېلىنغان ئالته كىشىلىك گۇرۇپپىنىڭيۇقىرىدا 

ه سهلمان، سۇھهيب، ئهبۇ زهر ئىچىد. سهۋهبى ئۇالرنىڭ ھهددىدىن ئېشىشقا مايىل بولغانلىقى ئىدى
قاتارلىق كىشىلهر بولغان بۇ گۇرۇپ، رهسۇلۇلالھنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۆزلىرىنى ئاختا ) رهزىيهلالھۇئهنھۇ ( 
 –تائهت  ، تاۋاباتلىرى ۋه دۇنياۋى نهرسىلهردىن قول ئۈزۈپ– ئۆز ئائىله  خالىي بىر جايدا،ىلدۇرۇپق

شۇنىڭ بىلهن رهسۇلۇلالھ ئۆزىنىڭ ئالالھ نىڭ ئهلچىسى . ېيتقانئىبادهت بىلهن شۇغۇللىنىدىغانلىقىنى ئ
  ئىكهنلىكىنى ئۇالرغا ئهسلىتىپ، »   ئهمهسمۇ؟  ئۆرنهك  ياخشى  ئهڭ  ئۈچۈن  سىلهر  مهن دهپ »

   .ئۇالرغا كايىغان
بىرى تهڭپۇڭلۇقنىڭ ئۈستى، يهنه بىرى ئاستى بولغان بۇ ئىككى ۋهقهنىڭ ساھابىلهر تهرىپىدىن 

بىلهك ۋه يۈرهك مۇۋازىنىتىنىڭ مۇھاپىزهت . ىنىشى ھهقىقهتهن كىشىنى ئويغا سالىدۇبىرلىكته پايدىل
قىلىنىشىدا ئۆرنهك بولىدىغان بۇ ۋهقهلهرنى، باشقا زامان ۋه ماكاندا يۈزبهرگهن تۆۋهندىكى ۋهقه 

  :تاماملىماقتا
 بىرگه بېرىشقا بىلهنرهسۇلۇلالھ بىر يهرگه قوشۇن ئهۋهتىپ،  ئابدۇلالھ بىن رهۋاھهنىمۇ بۇ قوشۇن 

نامازدىن كېيىن، رهسۇلۇلالھ ئابدۇلالھ بىن . يولغا چىققان ئىدىجۈمه كۈنى  قوشۇن بۇيرىغان بولۇپ،
  :رهۋاھهنى ئۇ يهرده كۆردى ۋه 

  .  دهپ سورىدى-  نېمىشقا ھهمراھلىرىڭ بىلهن بىرگه ماڭمىدىڭ؟ - 
  :ئابدۇلالھ

 دهپ -، ئۇالرغا بىردهمده يېتىشىۋالىمهن،  قىالي دېدىما جۈمه نامىزىنى پهيغهمبهرنىڭ ئارقىسىد- 
  . جاۋاپ بهردى

  :رهسۇلۇلالھ
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قىلساڭمۇ، ئۇالر بىلهن بىرلىكته ) سهرپ (  يهر يۈزىدىكى بارلىق نهرسىلهرنى ئالالھ يولىدا ئىنفاق - 
  .  دېدى-سهپهرگه ئاتالنغانلىقنىڭ ساۋابىغا ئېرىشهلمهيسهن، 
قىل قىلغان بۇ ۋهقهنى، ئهھمهد بىن ھهنبهلنىڭ ئىبنى ھهنبهل، تىرمىزى ۋه ئىبنى ھاجهر نه

نىڭ ھهممىسىده بايان قىلىنغان تۆۋهندىكى رىۋايهت )ئالته كىتاپ ( سۇنهنىسىدىن باشقا كۇتۇبى سىتته 
  :لىقنىڭ ماھىيىتى تولۇق ئوتتۇرىغا چىقىدۇ»ئوتتۇرا ھال « بىلهن بىرگه چۈشهنگهن ۋاقتىمىزدا، 

. كېلىپ، ئۇنىڭدىن جىھادقا چىقىش ئۈچۈن ئىجازهت سورىدىبىر كىشى رهسۇلۇلالھنىڭ ھوزۇرىغا 
  :رهسۇلۇلالھ

  .  دهپ سورىدى-  ئاناڭ ساقمۇ؟ – ئاتا - 
  :شۇنىڭ بىلهن رهسۇلۇلالھ مۇنداق دېدى.  دهپ جاۋاپ بهردى ئۇ كىشى- شۇنداق، - 
  ! ئۇنداقتا بېرىپ ئۇالرنى رازى قىل- 

ۇرهيرهنىڭمۇ بېشىدىن ئۆتكهنلىكىنى نهقىل ڭ ئهبۇ ھتهبارانى بۇنىڭغا ئوخشايدىغان بىر ۋهقهنى
  .قىلىدۇ

شۇنداق، بۇ ئۆرنهكلهرنىڭ ھهممىسى رهسۇلۇلالھنىڭ تهربىيىسىده ئوتتۇرا ھاللىقنىڭ مۇھىم ئورۇندا 
  . تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 24

  

   تارىخىي ئارقا كۆرنۈشىنىڭۇۋازىنهتسىزلىكم

  

بولۇش مهنىسىنى  »مۇتتهقى «   كهڭ دائىرىدهكۆرسىتىلگهنده ئايىتىده ك– 8مائىده سۈرىسىنىڭ 
رهسۇلۇلالھتىن بىلدۈرىدىغان ئوتتۇرا ھال بولۇش، شهخسىي ۋه ئىجتىمائىي مۇئامىله شهكلى سۈپتىده 

مېڭه، يۈرهك ۋه بىلهكنى تهڭپۇڭ بىر شهكىلده ئىشلهتكهن ئۇ كۈنلهر . كېيىن ئۇزۇن داۋامالشمىدى
 ئوتتۇرا ھاللىقنى ئۆز شهخسىيىتىده بىباھابۇ ھهرگىزمۇ، . ۆمۈلدىناھايىتى تىزال تارىخقا ك

لېكىن، ئۇالر ئهسرى سائادهتتىكىدهك .  دېگهنلىك ئهمهس،شهكىللهندۈرگهن كىشىلهر يېتىشىپ چىقمىدى
  . جهمىئىيهتكه ئهكس ئهتتۈرىدىغان شارائىت ۋه پۇرسهتكه ئىگه بواللمىدى

ئهسرى . ئىدى» مۇۋازىنىتى ) كۈچ ( بىلهك « ن پارچه بىر پۈتۈن گهۋدىدىن ئهڭ ئاۋۋال ئايرىلغا
بولۇپمۇ ئىسالم بىلهن ئىنسان . سائادهتته، جىھاد بىر كهسىپ ئهمهس ئىبادهت سۈپىتىده ئادا قىلىناتتى

ئۆلۈش ۋه ئۆلتۈرۈشنىڭ ئىنسانىي .  تاشالش كۆرىشى ئىدى جىھادئاغدۇرۇپئارىسىدىكى توساقالرنى 
ۇزۇن زامان بولغان ئىنسانىيهتكه، ئهڭ چىرايلىق شهكىلده ئۆلۈشنى ۋه شهكلىنى ئۇنتۇپ كهتكىنىگه ئ

  .  ئىدىكاپالىتىتىنچلىقنىڭ ئهبهدىي . ئۆلتۈرۈشنى ئۆگىتىشنىڭ ئىسمى ئىدى جىھاد
ىر ئىدى متىھانلىرىنىڭ ئهڭ ئېغهندىنىڭ ئالالھ ئالدىدا بهرگهن ئېشۇنداق، بۇالر بىلهن بىرگه، ب

يۈرهك .  يۈرهكته باشاليتتى ھهممىدىن بۇرۇن بهلكى، ئهمهسنلىرىدىالئۇ، پهقهت ئۇرۇش مهيدا. جىھاد
چۈنكى، . مهملىكىتىده مهغلۇپ بولغانالر، ئهڭ باشتا مۇجاھىد بولۇش خاراكتېرىنى يوقۇتۇپ قوياتتى

كۆزىده نۇر، تىزىدا مادار . الرنى جىھاد مهيدانلىرىغا ئۇالغلىرى ئهمهس، ئىمانلىرى ئېلىپ باراتتىمۇجاھىد
ىغان بىر ئىمان، ساھىبىغا ھايات ئاتا قىلىدىغان كۈچنى يهتكۈزۈپ بېرهلمهيتتى، نهتىجىده كۆرهشنىڭ قالم

  .   بىرىنچى قهدىمىدىال مهغلۇپ بوالتتى
 سۇلتانى سىياسهتكه، ئادالهت ئىستىبىداتقا ئايلىنىشى بىلهن سىياسهت )پهيغهمبهرلىك  ( نهبهۋىي

پۇت تىرهپ تۇرىشى . ه تايانمايتتىقه ۋه خهلققسۇلتانالر ھهقچۈنكى، .  جىھادمۇ كهسىپكه ئايالندىتهڭ
بۇ . قوشۇندىن باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى/  بۇ كۈچ ئارمىيه بولۇپ، مۇھتاج كه»كۈچ « ئۈچۈن بىر 

رسىنىڭ تهسىرى بىلهن رهسمىيلىشىپ ھېكۈچ، غهنىمهت / شهكىلده بىر پۈتۈن گهۋدىدىن ئايرىلغان قورال 
قورال ئۈچۈن ئۇ . ھهر ئورگاننىڭ ئۆزىگه خاس بىر ماكانغا ئىھتىياجى بار ئىدى. ئورگان ھالىغا كهلدى

ھهربىي « ،  ئهمدىمۇجاھىد ئۈچۈن مۇئمىن بولۇش كۇپايه قىلمايتتى. دىئى» ھهربىي الگىر « ماكان 
  . بولىشى كېرهك ئىدى» الگىرغا تهۋه 

بانىيلهشتۈرگهن ھهر خىل ئۇنىڭدىن كېيىن، مۇئمىننى چوڭقۇر چۈشهنچه ئىگىسى قىلغان ۋه رهب
، ئهدهپ، ئىھسان، زىكىر، شۈكۈر، )چىن يۈرهكتىن ئىشىنىش (  دقاىتېئ قۇرئانى فاكۇلتېتالر بولغان

 ئېرپانى ،يىغىنچاقلىغاندا ھالبۇكى بۇ تىلغا ئېلىنغانالر، . بىر پۈتۈن گهۋدىدىن ئايرىلدى ئىسالم
بهلكى ئىمان ۋه تهقۋا . ۋهتلىك ئهمهس ئىدىمۇسۇلمانالر ئىچىدىكى بهلگىلىك بىر گۇرۇھ بىلهن مۇناسى

 بۇ فاكۇلتېتالرنىڭ ھهممىسىنىڭ بولۇپ، تهربىيه ئۇسلۇبى –بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋىتى بولغان تهلىم 
ئهھسهنى « چۈنكى، ئىنساننى . ئاساسلىرىنى، ھهتتا تهپسىالتلىرىنى قۇرئاندىن تېپىش مۇمكىن ئىدى

ھىنى وڭ، ئۇنىڭ ئهڭ مۇھىم ئىككى تهركىبى بولغان قهلبىنى ۋه رئۈستىده ياراتقان ئالالھ نى» تهقۋىم 
  . نهزهردىن ساقىت قىلىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتى
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  مۇسۇلمان بولۇش يېتهرلىك،ئهمدى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان قىممهتلهرگه ئىگه بولۇش ئۈچۈن
ئۆز ئىسالمنىڭ  بىلهن، شۇنىڭ . ئىدىبولۇش كېرهك» خانىقاچى « بولمايتتى، ئۇنىڭغا قوشۇپ 

رهسمىي ئورگانالشقان ھهر بىر قۇرۇلما، . نىدىيېگهزهربه قېتىم ئىنسانى يهنه بىر بولغان كىشىلىكىگه ئىگه 
   . ھهر قېتىم بىر پۈتۈن بولغان دىندىن بىر پارچىنى يۇلۇپ ئاالتتى

رمۇ؟ ئهلۋهتته، ئۇمۇ ئۆزىگه جاي تاپالماي قاال» كىتاپ « ئۆزىگه ماكان تاپقان يهرده، » تهسبىھ « 
  . ئۆزىگه بىر ماكان تاپتى

رهسمىي بولمىسىمۇ تارىخى ئۇزۇن بولغان ئىلىم، نىزامىيه مهدرىسلهرنىڭ قۇرۇلىشى بىلهن رهسمىي 
سهلهف، ئىلىمنى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن كهسىپ قىلغانىدى ھهمده بىر . شهكىلده ئورگان ھالىغا كهلدى

ئالالھ تىن ھهقىقىي «  چۈنكى،. سائادهتنىڭ بىر ۋاستىسى ئىدى ئهبهدىي  ئۇ.ئىبادهت ئىدى ئىلىم
ا ئۇننهھىر تۇنجى مهدرىسه ئېچىلغاندا، بۇنىڭدىن خهۋهر تاپقان ماۋار. ئىدى »قورقىدىغانالر ئالىمالر 
بىز ئىلىمنى دۇنيا تىرىكچىلىكى ئۈچۈن « دېگهن ۋه » ئاپال، ئهمدى ئىلىم ئۆلدى «  ئۆلىمالىرىدىن بىرسى،

تالىپ  الشۇڭا ئىلىمگه سهمىمىي ۋه ئىخالسمهن كىشىلهر. ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ئۆگىنهتتۇقئهمهس، 
ئهمما، بۇنىڭدىن .  مۇشهققهت بار، ھېچقانداق دۇنيالىق مهنپهئهت يوق–چۈنكى، بۇ ئىشتا جاپا . بوالتتى

ئىلىمنىڭ پۇل . دۇكېيىن ئىلىم، مهدرىسلهر ۋاستىسى ئارقىلىق سۇلتانالر سېتىۋالىدىغان نهرسىگه ئايلىنى
ئىلىمغا ئىگه بولىدۇ، .  ئىنتىلىدۇ ئىلىمگه ئۇنىڭغا ئىگه بولۇش ئۈچۈنكىشىلهربولغانلىقىنى كۆرگهن 

   . ىدىدهپ قوشۇمچه قىلغان» لېكىن ئىخالس ۋه تهقۋالىقتىن ئايرىلىپ قالىدۇ 
 –ت ئوزۇق ئاخىره« ئىلىم ئهمدى . شۇنداق، بۇ تهخمىنلهرنىڭ ھهممىسى رىئاللىق ئايالنغانىدى

  . بولۇپ قالغانىدى»  تۈلىكى –دۇنيا ئوزۇق  « ،ئهمهس» تۈلىكى 
 ئايرىلىپ قېلىش ۋه رهسمىي ئورگانلىشىش ئارىسىدا شهكىللهندۈرگهن مۇناسىۋهتتىن، مۇۋازىنهتتىن

ئىسالم ئۆرنهك قىلىپ . نى ئۈمىد قىلىمهنڭالرسلىقى دهپ قالماھهممىنى بىر تاياقتا ھهيدىدى
 پارچىلىنىشىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن، رهسمىي ئورگانلىشىشنىڭ نىڭىر پۈتۈن ئىنسان بكۆرسىتىۋاتقان

 –بۇ يهر رهسمىي ئورگان ھالىتىگه كېلىشنىڭ زۆرۈر بولۇپ . سهلبىي تهسىرىنى كۆرسىتىش زۆرۈر ئىدى
بۇ مهسىلىنى تارىخ جهمىئىيهتشۇناسلىقى بىلهن . بولمىغانلىقى ھهققىده مۇنازىره قىلىش ئورنى ئهمهس

يهنى، ھهر . ۇغۇلالنغانالرغا قالدۇرۇپ، بىر نوقتىنى ئهسكهرتىشنىڭ پايدىسى بار دهپ قارايمهنش
رهسمىي ئورگان ھالىغا كېلىشتىن بۇرۇنقى ئۆرنهكلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ . قائىدىنىڭ مۇستهسنا ھالى بولىدۇ

كى ئۆرنهكلهرنىڭ ئىجابىي بولىشى ناتايىن بولغاندهك، رهسمىي ئورگان ھالىتىگه ئايالنغاندىن كېيىن
  .  سهلبىي بولىشىمۇ ناتايىننىڭھهممىسى

.  پارچىلىنىش ھېكايىسى ئاساسهن مۇشۇنداقئىسالمنىڭ ئهسرى سائادهتتىكى مۇۋازىنىتىنىڭ
 بۆلۈنۈش. تهرهپلهر، تهرهپتارالر مهيدانغا كهلدى. ئۇنىڭدىن كېيىن بۇنىڭ پهلسهپىسى بارلىققا كهلدى

ئهقىدىمۇ بۇنىڭدىن نېسىۋىسىنى .  ۋه ئىجتىمائىي ساھهگه كېڭهيدىيقىسقا ۋاقىت ئىچىده پۈتۈن دىنى
 كى، يهتتىپهللىگهقورقۇنچلۇق شۇنداق  مهدرىسه مۇنازىرىسى بهزىده – باتىنى ۋه خانىقا –زاھىرى . ئالدى

ئىخالسمهنلىرى ھۆكۈمدارالرغا ھهر پارچىنىڭ . بۇ جهھهتته بهزى رايۇنالر توقۇنۇشالرغا سهھنه بولدى
 ھالدا، قولىدىكى ھهقىقهت پارچىلىرىنى كۆككه كۆتۈرۈشكه، ھهقىقهتنىڭ باشقا پارچىلىرىنى يۆلهنگهن

  .  باشلىدىساناشقايوق قاتارىدا 
 بىرىدىن ئايرىلغان، ھهر بىرى ئۆزىگه بىر – تۇيغۇ، تهپهككۇر ۋه ئهمهل بىر –ھېس يىغىنچاقلىغاندا، 

لده، بۇ ئېقىمالر ئۆزىگه خاس ئىلمىي ئۇسلۇب، كېيىنكى مهزگى.  پىرقه ھالىغا كهلگهنىدىقويۇپئىسىم 
يامان .  ھهر بىرىنىڭ ئۆزىگه خاس لوغهت ۋه ئاتالغۇلىرى بار ئىدى.  شهكىللهندۈردى پرىنسىپىنى- قائىده

دېيىشنىڭ » بۇ ھهقىقهتتىن بىر پارچه «  ) 30:32( » ھهر پىرقه ئۆز دىنى بىلهن خوشاللىناتتى « بولغىنى، 
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كىشىلهرنى ئۆز تۇتۇپ ماڭدىم دهپ قارىغان ھهقىقهت . دهيتتى» ! نىڭ دهل ئۆزىتھهقىقهبۇ « ئورنىغا 
نلىكىنى، قالغانالرنىڭ پارچىسىغا چاقىراتتى، ئۇ پارچىنى تۇتۇپ ماڭغۇچىالرنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشكه

  .  زااللهت ئىچىده بولغانلىقىنى داۋا قىالتتىئازغۇنلۇق،
كۈنىمىزده .  تهبىئىيتىگه ئايالندىڭسىرى ئىنسانلىرىمىزنىبۇ شهكىلده باشالنغان پارچىلىنىش بارغان

  . مۇشۇنداقمانا شاھىت بولىۋاتقان بۇ قورقۇنچلىق ۋهزىيهتنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرنۈشى قىسقىچه 
. بۇ تارىخىي ئارقا كۆرنۈشنىڭ تهسىرى تېخىمۇ ئېغىر شهكىلده كۈنىمىزدىمۇ داۋام قىلماقتا

انلىرى بولىشى مۇمكىن، ئهمما ھېچقانداق بىر رهزىللىك تارىختا ئۈستۈنلۈكنىڭ تارىختا قېلىپ قالغ
  . كۈنىمىزگه باشقىچه ئۇسلۇب ۋه ئىسىمالر بىلهن يېتىپ كهلدى. كۆمۈلۈپ قالمىدى

 تۇيغۇسى، تهپهككۇرى ۋه ئهمهلىگه مۇسهللهت بولغان –بۈگۈن ئىنسانلىرىمىزنىڭ ھېس 
  . نئهنه ياتماقتاىدا، بۇ سهلبىي ئه، ئاشقۇنلۇق ئۇلمۇۋازىنهتسىزلىك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مۇۋازىنهتسىزلىكنىڭ كۈنىمىزدىكى ئىپادىلىرى

 
 

  . ، يۈرهكنىڭ زىيىنىغا بۇزۇلدىرهسۇلۇلالھ كۆرسىتىپ بهرگهن مۇۋازىنهتكۈنىمىز ئىنسانلىرىدا 
مهخلۇقاتنىڭ . قهلىپ نهزهردىن ساقىت قىلىنىشى بىلهن ئوتتۇرىدا ھېچقانداق بىر نهرسه قالمىدى

« ھېچقانداق نهرسه ئهسقاتمايدىغان بىر كۈنده . قهلبۋىرى ئىنسان، ئىنساننىڭ مۆتىۋهر يېرى ئهڭ مۆتى
   ).26:88،89( نىڭ پايدا يهتكۈزىدىغانلىقىنى قۇرئان بىزگه ئۆگهتمهكته  »قهلبپاك 

، ئىنساننىڭ مهركىزى، ۋۇجۇتنىڭ قۇماندانلىق مهركىزى، قهلبئالالھ رهسۇلى بايان قىلغاندهك 
ئالالھ بىلهن ئىنسان ئارىسىدىكى مۇناسىۋهت . ، ئالالھ نىڭ تهجهللىگاھىقهلب. ماكانىئىماننىڭ 

سىزچه قانچىلىك .  بىر ئاتوم ئېنىرگىيه مهركىزىقهلبيىغىنچاقلىغاندا، . لىدىغان ئۇلۋىي ماكانىتهڭش
  كىشى ئىچىده مۇشۇنداق تهڭداشسىز بىر ئىمكاننى ئېلىپ يۈرگهنلىكىنى بىلىدۇ؟ 

ك ئهقىل ۋه دهلىلنى ئاساس قىلىدىغان مائارىپ تهربىيسىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغان غهرب مهنبهلى
سىز سمهقسهت، ئىمانالرنى ئۆلتۈرۈش ياكى ئىنكا.  كهلمهكتهقهلبئهڭ ئالدىدا ئىچىده ئورگانلىرىمىزنىڭ 

زىگه ماكانى خانىۋهيران بولغان بىر ئىمان، ئۆ. يۈرهك بولىدۇئهلۋهتته ھالغا كهلتۈرۈش بولسا، نىشان 
  ساراي بولىشىنىڭ ئورنىغا زىندانغا ئايالنغان يۈرهكته نېمىنى ۋۇجۇدقا چىقىرااليدۇ دهيسىز؟
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 ھاكىمىيىتىنى  زامانىۋىي مائارىپنىڭ نىشانى، ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇپ . ئاغدۇرۇپ تاشالش ئىمان
تقان مهسلىلهرنىڭ بۈگۈن يۈز بېرىۋا. ، خاالسكه ئايلىنىدۇتاشالنغان بىر ئىمان، پهقهت يۈرهكتىكى بېزهك

« ئىمانالر،  ئهمهسمۇ؟ نىڭ قابىلىيهتسىزلىكىرئىمانال مهنبهسىمۇ بىلىم ۋه تېخنىكا بىلهن ئهقىل تاپقان
قى يۇلۇپ تاشالنغان ياۋاش شىرغا ىسهۋهبىگه مهھكۇم قىلىنىپ، چىشى ۋه تىرن» ) بىھۇشلىق( ۋهھن 

  . بولدىزىندانئۇنىڭغا ئهكسىچه غا،  ئىمانغا ماكان بولۇشنىڭ ئورنىقهلب. ئوخشاش قىلىپ قويۇلدى
كىشىگه پهقهت ئىسالمال .  بولىۋاتىدۇ ئىنسانغا پايدا قىلمايدىغان بىر ئىسالمچىلىق موداكۈنىمىزده

 تۇيغۇ، چۈشهنچه، ئىچكى بايلىقتىن يوقسۇن غهلىته بىر –بېرهلهيدىغان ئهڭ گۈزهل دهسمىي بولغان ھېس 
 ىخوجايىن«  تۇيغۇسى ۋه ھايات شهكلى بىر –يهنى، ھېس . دۇ بولىۋاتىتىكلهنمهكچى » رنهكئۆ/ تىپ « 
بولغان تۇرۇپمۇ، بىر مۇسۇلماندهك تهپهككۇر قىلىدىغان؛ »  ) سىمهسلىھهتچى ( ىمۇشاۋۋىر« ياكى بىر » 

 ئهقلى بىلهن ئىمان ئېيتىدىغان ھهيران قاالرلىق كىشىلهر ،ئىمانىنى ئهقلىنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇپ قويۇپ
خۇددى مۇنافىقۇن سۈرىسىده تىلغا ئېلىنغاندهك، ئۇالرنىڭ ئىسالمى . ولىۋاتىدۇيارىتىلماقچى ب

چۈشهنچىسىگه، تهپهككۇرلىرىنىڭ چوڭقۇرلىقىغا ياكى ئايهتلهر ئارىسىدا پهيدا قىلغان ئهقىل  ئويۇنلىرى 
  ).63:4( ۋه مهنتىقلىرىگه، يهنى نۇتۇقلىرىغا ھهيران قالىسىز 

يۈرىكى بولۇپ، مهيلى ئالالھ بىلهن بولسۇن ياكى بهنده بىلهن مۇسۇلماننىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئورگانى 
ئىككى ماركسىزمچى بىلهن ئىككى : مهسىلهن. دۇىنىۈرلۈك مۇناسىۋهت بۇ يهردىن باشلبولسۇن، ھهر ت

لىققا ئايلىنىپ »يولداش « لىق  »قېرىنداش « . مۇسۇلمان ئارىسىدىكى مۇناسىۋهتته پهرق بولىشى كېرهك
داۋا دېگهندهك ھهر خىل ئىسىم بىلهن ئاتىغان مهۋھۇم نهرسىلهر، بۇنداق تاتلىق سۇ . الزىمقالماسلىقى 

ھېس قىلمايدىغان، تىترىمهيدىغان، كۆيمهيدىغان، . ئىسالمچىلىقىنىڭ باھانىسى بواللمايدۇ
تىن ياخشى قهلب بىلهن تاشنىڭ نېمه پهرقى بار؟ قۇرئاندا تاشالرنىڭ بۇنداق قهلبقايغۇرمايدىغان 

  : بايان قىلىنماقتائىكهنلىكى
  »   قېتىپ ...  قاتتىق  تاشتىنمۇ  ياكى  تاشتهك  كهتتى،  قېتىپ  دىلىڭالر  كېيىن شۇنىڭدىن

 ئىچىدىن   ئارىسىدا  تاشالر  كهتتى،  ئېت(  ىپ چىقىپ لسۇ  بار، )  بولىدىغانلىرى  ھاسىل ئېرىقالر
   قورقۇپ  تىن  ئالالھ  بار؛  چىقىدىغانلىرىمۇ  سۇ  ئارىسىدىن  يېرىلىپ  چوققۇلىرى(  تاغ ) دىن

دېمهك، تاش يۇمشايدۇ، سىلهرنىڭ دىلىڭالر بولسا يۇمشىمايدۇ ( دومىالپ چۈشىدىغانلىرىمۇ بار 
  ). 2:74( » مىشىڭالردىن غاپىل ئهمهستۇر ، ئالالھ قىل)ۋه تهسىرلهنمهيدۇ   

بىر ئۆمۈر كۆكسىڭده گرانىت بىر . ئهگهر قهلبىڭ مۇشۇنداق بولسا، ئهمدى ئۇنىڭغا ھامماللىق قىلما
  !ئېلىپ تاشلىۋهتئۇنى ه تاشنى كۆتۈرۈپ يۈرۈشكه سېنى كىم ۋه نېمه مهجبۇر قىلىۋاتىدۇ؟ پارچ

بۇ . دا گىرىپتار بولغان ھهقىرلىق ناھايىتى ئېغىرسى مهنىۋىي دۇنيانىڭبۈگۈن مۇسۇلمان ياشلىرى
ات، تهبلىغنى تهشۋىق  ئىدىئولوگ،سهۋهپتىن دىننى ئىدىئولوگىيه، كىتاپنى خىتاپنامه، رهسۇلۇلالھنى

دهۋهتچىنى تهشۋىقچى، جىھادنى جىدهل، تهپهككۇرنى ئهقىل ئىشلىتىش، دهۋهتنى مهدداھلىق دهپ 
 ھهقىقهتلهرنى ماھىيىتىدىن ئايرىپ تاشلىغانلىقىمىز ئۈچۈن، يبۇ ئىسالمى. چۈشهندۇق ۋه چۈشهندۈردۇق

 ھاسىل ا ئۆزگۈرۈشھاسىل قىلغان بۇ ھهقىقهتلهر، بىزنىڭ ھاياتىمىزد ئۆزگۈرۈش  ھاياتىدانىڭبىر نهسىل
   . ئۇياقتا تۇرسۇن، كىچىك بىر ئۇچقۇنمۇ پهيدا قىاللمىدىقىلىش

نهزهر تاشلىدۇق، .  يهنه بىرى بهك كارغا كهلمىدى،بىرى بولماي تۇرۇپ. تهربىيلهنمىدۇق، ئۆگهندۇق
چۈشۈنۈپ . بىلدۇق، لېكىن چۈشهنمىدۇق. كۆردۇق دهپ ئويالپ قالدۇق ، ھالبۇكى،لېكىن كۆرهلمىدۇق

. تهدبىقلىغان بولساقمۇ، ئىخالسقا ئېرىشهلمىدۇق. غان تهقدىردىمۇ ھاياتتىمىزغا تهدبىقلىيالمىدۇققال
  .بهزىده بىلمىگهنلكىمىز ئۈچۈن، بهزىده بىلىپ چۈشىنهلمىگهنلىكىمىز ئۈچۈن دۈشمهن بولدۇق

زگه  ئىچكى دۇنيامىزنىڭ زىيىنىغا بۇزۇلىشىنىڭ ئاستىدا ياتقان سهۋهپلهردىن، بىمۇۋازىنهتنىڭ
  :بۇالر. مۇناسىۋهتلىك بولغان ئهڭ مۇھىم ئۈچ نوقتا ھهققىده توختالماقچىمهن
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 بىر تهرهپلىمىلىكدىكى تهۋھىد چۈشهنچىسى .1
 شتۈرۈشدىننى سىياسىيال .2
 ئىنكاس .3

  .ىمهنن تهرتىپ بويىچه ئىزاھالپ ئۆتبۇالردى
  

  بىر تهرهپلىمىلىكدىكى تهۋھىد چۈشهنچىسى
  

، ئىسالمنىڭ تۇغۇلۇش تارىخىنى ياخشى مۇالھىزه ىلىكبىر تهرهپلىمتهۋھىد چۈشهنچىسىدىكى 
  .قىاللماسلىقتىن، ئۇنىڭغا توغرا مۇئامىله قىاللماسلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ

 ئهقىدىسىنى ئىبادهت ۋه مۇئامىلىدىن زىياده» مهككه دهۋرى « مهلۇم بولغاندهك،   تهۋھىد
لغان ئهقىده ئۇرۇقلىرى بۇ مهزگىلده دىننىڭ ئۇلى بو. يهرلهشتۈرۈشكه ئهھمىيهت بهرگهن بىر دهۋر ئىدى

سائادهت ئهسرىنى ئۆز مهنتىقىسى ئىچىده چۈشهنگهن ۋاقتىمىزدا، بۇ تهدبىرنىڭ . قهلىپلهرگه چېچىلغانىدى
ئهپسۇسكى، بۇ . شۇنداق بىر جهمىئىيهت ئۈچۈن ئهڭ ئۈنۈملۈك چاره ئىكهنلىكىنى چۈشۈنۈپ يېتهلهيمىز

خاس ئاالھىدىلىكى ئىچىده تۇرۇپ توغرا چۈشىنهلمىگهنلىكتىن،   شارائىتى ۋه ئۆزىگه –دهۋرنى ئۆز شهرت 
يهنى، . كېيىنكى مهزگىلده ئۆز ۋاقتىدىكى بهزى تهدبىرلهر ھهققىده خاتا چۈشهنچىلهر كېلىپ چىققان

.  تهۋھىد چۈشهنچىسىنى كهلتۈرۈپ چىقارغانبىر تهرهپلىمىلىكبۈگۈنمۇ ئىچىمىزده ھىمايىچىلىرى بولغان 
 شارائىتىنى ۋه ئىمكانىيهتلىرىنى –، ئهسرى سائادهتنىڭ ئۆزىگه خاس شهرت لىكبىر تهرهپلىمىبۇ 

نى شۇ پېتى بۇ دهۋرگه ئېلىپ كهلمهكچى »ئىسالملىشىش جهريانى « نهزهردىن ساقىت قىلىپ، 
  .  بولغانلىقتىن كېلىپ چىقماقتا

ىغان بولسا، ۇ دهپ قارايدئوخشايد مهككه دهۋرىگه ھهقىقهت شۇكى، بۈگۈنكى دهۋر ھهر جهھهتتىن
 تهۋھىد قا ئوخشاشبۇنداق بىر مهزگىلده قىلىشقا تېگىشلىك بولغان ئىش، خۇددى رهسۇلۇلالھ

 ھهرىكهتلهرگه يهرلهشتۈرۈش؛ ئهخالق، مۇئامىله ۋه ھهرىكهتته بۇ تهرتىپكه ئاساسهن قهلبئهقىدىسىنى 
ى بىلهن شۇغۇللىنىش ھ تهربىيىسوبولۇپمۇ ئهخالق، ئىھسان، ئېرپان، نهپىس ۋه ر.  كېرهكىمىزقىلىش

پوزىتسىيىمىز مۇشۇنداق مۇئامىله قانداق بولغان بولسا،  ؛مۇشۇنداق بىر مهزگىلده بهكمۇ زۆرۈر بولىدۇ
  . بولىشى كېرهك

دېدۇق ۋه بۇ ئۇسلۇبنى توغرا دهپ » ئامهننا « مۇنازىرىگه ئوچۇق بولغان بۇ نهزهرىيىنى قوبۇل قىلىپ 
اش مهنتىق بىلهن يولغان چىققان ۋاقتىمىزدا، تۆۋهنده ئوقۇيدىغان ئوخش. قارىدۇق دهپمۇ تۇرايلى ھازىرچه

شۇ كهرىم ئايهتلهرنىڭ مهككىده نازىل بولغانلىقىنى قانداق چۈشهندۈرىمىز؟ بۇ ئايهتلهر نازىل بولغان 
 ھارام نىڭمهزگىلده ھاراق ئىدىشلىرى تېخى چېقىپ تاشالنمىغان، ھىجاپ پهرز بولمىغان، ئۆسۈم

  . نۇرغۇن پهرزنىڭ ئىسمى تېخى مهلۇم ئهمهس ئىدى ئۇ مهزگىلده.  ئۇنۇتماسلىقىمىز الزىمقىلىنمىغانلىقىنى
نى ياخشى مۇسۇلمان بولۇشنىڭ شهرتى قاتارىدا ساناشنىڭ »دۆلهت « .  قۇرۇلمىغانىدى دۆلهتمۇ

تىپ، ئايهتلهرگه قاي.  قۇرۇش كېرهك ئىدى» يۈرهك دۆلىتى « ئورنىغا، ئايهتلهرگه ئاساسهن، ئالدى بىلهن 
  :مۇتتهقىلهرنىڭ سۈپهتلىرىنى ئاڭالپ باقايلى

   ئۇخاليدۇ«  ئاز  كېچىسى  ئۇالر  سهھهرلهرد.  ه )   رهببىدىن  تىلهيدۇ)  » مهغپىرهت
  ).17 18زارىيات،(   

لىك ئۆتكهن زامان مهنىسىنى »  تى - « ناقىس پېئىلىگه » كانۇ « باشتىكى گرامماتىكا نوقتىسىدىن، 
ئۆتمۈشتىكى بىرسىگه خىتاپ مهزكۇر ئايهت لېكىن، ئۇ ۋاقىتتا . هك ئىدىبېرىشىمىز كېر) ئۇخاليتتى ( 

ھالبۇكى، بۇ ئايهتنىڭ ئالدىدىكى ئايهتته جهننهتكه كىرگهن . قىلىۋاتقاندهك تۇيغۇ بېرىپ قويىشى مۇمكىن
 ۋه »كېچىده ناھايىتى ئاز ئۇخالش « . مۇتتهقى مۇئمىنلهرنىڭ دۇنيا ھاياتىدا قىلغانلىرى بايان قىلىنماقتا
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نىڭ، شۇنداقال جهننهتكه »ئىتتىقا «  كه ئوخشاش بىر ئهمهللهرمۇ»سهھهر ۋاقتىدا مهغپىرهت تىلهش « 
 .  كىرىدىغان كىشىنىڭ سۈپهتلىرى قاتارىدىن كۆرسىتىلمهكته،كىرگهن

مهككىده نازىل بولغانلىقىده شۈبھه ! شۇنداق، ئهي تهۋھىدنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان دوستۇم
 ىل بولمىدى؟ ئهڭ ئاخىرقى قېتىمنېمه ئۈچۈن ھازىرغىچه ناز» مهككهڭده « ايهت سېنىڭ بولمىغان بۇ ئ

گۇناھنى قاچان ئۆتكۈزدۈڭ؟ بهش يىل بۇرۇن؟ ياق، بىر يىل بۇرۇن؟ ياق، بىر ئاي، بىر ھهپته بۇرۇن؟ ياق، 
رغا كېتىشنىڭ ھاياتىمىزدا گۇناھتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇنداق يىراقال. شۇنداق، بۇ توغرا! ياق، باياتىن

ىنىڭ لىركىشى ھېچ گۇناھ ئۆتكۈزمىگهن تهقدىردىمۇ، شۇ تۇغيان سهل. ھاجىتى يوق دهپ قارايمهن
ۋاتقان بىر چىقىرىئىشلهپپاسات ئوتتۇرىسىدا، جهمىئىيهت پاسىق ۋه گۇناھ ماشىنىسىدهك توختىماي 

 ھهقته شۈبھىسى بولغانالر مۇھىتتا، ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلىپ ياشاشنىڭ ئۆزى يېتهرلىك گۇناھ ئهمهسمۇ؟ بۇ
ئىسالمدىكى ئهمىرى بىل مهئرۇپ نهھىيى ئهنىل مۇنكهر پهرزىنىڭ ئاساسى بولغان ئامىلالرنى قايتىدىن 

  .كۆرۈپ چىقسۇن
؛ 41:6؛ 11:3،52،61،92؛ 2:2( » ! ) مهغپىرهت تىلهڭالر( ۋهستهغفىرۇ « نىڭ »ئالالھ « بۇ ئهھۋالدا 

زارىيات سۈرىسىدىكى تهۋسىيهلىرىگه ئهمهل قىلغان ئاساستا، ئهمرىگه ئىتائهت قىلىپ ۋه  ) 71:10
قى ئىستىغفار قاچان دا بويۇن ئىگىپ قىلغان ئهڭ ئاخىرگهن ھالئهيمهنرهببىنىڭ ھوزۇرىدا قورققان ۋه 

  . ئىدى؟ دهپ سورىسا بېرىدىغان جاۋابىمىز سىزچه نېمه بوالر؟ بۇنى بىلمهيمهن
ده نازىل بولۇپ، بىزنىڭ مهككىمىزده ھازىرغىچه نازىل ئالالھ رهسۇلى ۋه ساھابىلهرنىڭ مهككىسى
  :بولمىغان ئايهتلهرنى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرايلى

  ).23:57( » ھهقىقهتهن رهببىنىڭ ھهيۋىسىدىن قورققۇچى كىشىلهر «   
ھى ھالهت بولۇپ، بۇنى وبىر ر» ھۆرمهت قىلىپ قورقۇش « ۋه » خاشيهت « ئايهتته تىلغا ئېلىنغان 

ھۆرمهت « ئادهتته، .  ئۆگهنگىلى بولمايدۇ، بېشىدىن ئۆتكۈزۈش بىلهن ئۆگهنگىلى بولىدۇكىتاپالردىن
 كۆرۈنۈپ ھالدا روشهن ۇۋازىنهتئاتالغۇسىدىمۇ م» مۇشفىقۇن « مهنىسى بېرىلگهن » يۈزىدىن قورقۇش 

الدىدىكى ، ئهسلىده كىشىنىڭ ئالالھ ئ»قورقۇ « ۋه » ھۆرمهت «  بىرىگه زىتتهك تۇيۇلغان –بىر . تۇرىدۇ
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايهتلهردىمۇ بۇ . ھى ھالىتىنى تهڭپۇڭالشتۇرىدىغان تهڭ دهرىجىدىكى ئىككى ئامىلور

  :مۇۋازىنهت ئۆزىنى تېخىمۇ روشهن ھالدا نامايهن قىلىدۇ
  »   دهرگاھىغا  رهببىنىڭ  ئهمما  بېرىدىغان  سهدىقه )   ئۈچۈن  بېرىش  ھېساپ قايتىپ )

  ). 60: 23( » قۇپ تۇرىدىغان كىشىلهر بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قور  
ئهمما بېرهلىگهنلىكنىڭ خوشاللىقى، كىبىرگه ۋه مهنمهنچىلىككه ئايلىنىپ  بېرىسىز؛شۇنداق، 

بېرىش سىزگه . رىكىڭىزنىڭ ئهڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن بۇ ئهندىشىنى ھېس قىلىسىزۈقېلىشتىن قورقىسىز، ي
 –قوبۇل قىلىنىشىدىن، ئهمهلىڭىزنىڭ سالىھ بولۇپ ، بهرگهنلىرىڭىزنىڭ »ئۈمىدنى « ئېلىپ كهلگهن 

ئهگهر بۇ شهكىلده قىاللىساق، بىر . بىلهن تهڭپۇڭالشتۇرىسىز» ئهندىشه « بولمىغانلىقىدىن تۇيۇلغان بىر 
» ياخشىالردىن « ياخشىلىقنى ياخشى بىر ئۇسلۇب، ياخشى بىر نىيهت ۋه ياخشى غايه ئۈچۈن قىلغان 

  :ئاندا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ قۇرش بىشارىتىبولۇشنىڭ خو
  »   ئىشالرنى  ياخشى  شۇالر  ئهنه )   باشقىالرنىڭ (   تىرىشقۇچىالردۇر  قىلىشقا » ئالدىدا

 )23:61.(    
خوش بىشارىتىنى » مۇئمىنلهرنىڭ ھهقىقهتهن نىجادلىققا ئېرىشكهنلىكىنىڭ « بۇ مهككه ئايهتلىرى 

  :سۈپهتلىرىنى بايان قىلىدۇبهرگهندىن كېيىن، نىجادلىققا ئېرىشكهن مۇئمىنلهرنىڭ 
  »  )   مۇئمىنلهركى  شۇنداق (   نامازلىرىدا  ئۇالر  بېسىپ (  سۈر  ئۇلۇغلىقىدىن  نىڭ ئالالھ

 .ئهيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر) كهتكهنلىكتىن   
 .دۇررئۇالر بىھۇده سۆز، بىھۇده ئىشتىن يىراق بولغۇچىال  
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 .ئۇالر زاكات بهرگۈچىلهردۇر  
  ).23:2،3،4،5( » ساقلىغۇچىالردۇر) ھارامدىن ( ئۇالر ئهۋرهتلىرىنى   

ئۆزلىرىگه تاپشۇرۇلغان ئامانهتلهرگه ۋه بهرگهن ئهھدىگه رىئايه ) يهنى مۇئمىنلهر ( ئۇالر « 
 .قىلغۇچىالردۇر  

   ).23:8،9( » ئادا قىلغۇچىالردۇر ) ۋاقتىدا تهئدىل ئهركان بىلهن ( ئۇالر نامازلىرىنى 
 دۆلهت قۇرۇلمىغان مهككىده،  يهنى ئهقىده ۋه  بهلكى،شۇنداق، دۆلهت قۇرۇلغان مهدىنىده ئهمهس

«  كه ئوخشاش،»بىھۇده نهرسىلهردىن يۈز ئۆرۈش «    بىرىنى كۈچهيتكهن مهككىده-تهۋھىد بىر 
   رىئايه  بېرىلگهن ئهھدىگه  ئوخشاش بىز، بىز تهۋھىد دهۋهتچىلىرى ئانچه قا »قىلىشئامانهت ۋه
  .  بېرىلگهنىدىئهھمىيهت بهرمىگهن مهسلىلهرگه ئهھمىيهت

مهككىده ئوتتۇرىغا  »جامائىتى بولغان «  ئهمهس، ئهمما» دۆلىتى بولغان « بۇ تهۋسىيهلهرنىڭ 
باسقۇچىنى ھهر دهۋرده بولىدۇ دهپ »  مهدىنه دهۋرى –مهككه دهۋرى « قويۇلىشى، ئالدى بىلهن 

ياده بىلىش زۆرۈر بولغان مىللهت ھهققىدىكى مۇنازىرىدىن زى. قارىغانالرنىڭ دىققىتىنى تارتىشى كېرهك
ئىمان دائىرىسى تولدۇرغان ئىھسان ۋه ئېرپانغا ئېرىشىشنىڭ  ،رنىڭبۇ ئىالھىي تهۋسىيهله: نهرسه شۇكى

  ...كۆرسهتكۈچ بهلگىسى ئىكهنلىكىدهك ھهقىقهتنى بىلىش
بولغان بىر پهيغهمبهرنىڭ » ئهمىن « بولۇشتىن بۇرۇن » رهسۇل « شۇنى بىلىشىمىز كېرهككى، 

يهنه . يوقۇتۇپ قويماسلىقىڭ كېرهك ئهمىنلىك سۈپىتىڭنىئىمانىڭنى يوقۇتۇپ قويساڭمۇ . ى بىزئۈممىت
ئهمىنلىك سۈپىتىگه . شۇنى ئوبدان بىلىشىڭ كېرهككى، ئهڭ چوڭ خىيانهت ئىمانغا قىلىنغان خىيانهتتۇر

ه مۇئمىن تىراپ قىلدۇرمىغىچه، بىز ۋىجدان ئهينىكىدۇپ، دۈشمهنلىرىڭىزنىڭ ئاغزىدىن ئېئىگه بول
بواللمايمىز » ) ئهمىنلىك بهرگۈچى كىشى ( مۇئمىن « كىشىلهر ئهينىكىده /كۆرۈنسهكمۇ، جهمىئىيهت

  . دېگهنلىك بولىدۇ
ئهمهل لىباسى ئهمهس ئىمان لىباسى، تهۋھىدنىڭ بېزىكى بولغان بۇ ئىالھىي تهۋسىيهلهرنى بايان 

بۇ ئايهتلهرمۇ مهككىده . كىللهندۈرهيلىقىلىشنى داۋامالشتۇرغان ئاساستا تهۋھىد چۈشهنچىمىزنى شه
   :نازىل بولغان

 »   نىڭ ئهھدىگه  ئالالھ  ئۇالر )   ئىشالرغا  تاپشۇرغان  ئالالھ  يهنى  بهرگهن )  قىلىدۇ، ۋاپا
 رهھىم قىلىشتىن ئىبارهت –سىله )  ئهقرىباالرغا –خىش ( ئۇالر ئالالھ نىڭ . ۋهدىسىنى بۇزمايدۇ

 .ن قورقىدۇ، قاتتىق ھېساب ئېلىنىشتىن قورقىدۇئهمرىنى بهجا كهلتۈرىدۇ، ئالالھ تى  
نامازنى ئادا ) پهرز ( سهۋر قىلغانالر، ) يهتكهن كۈلپهتلهرگه ( رهببىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ 

   مال  رىزىق قىلىپ بهرگهن  بىز  –قىلغانالر،   مۈلۈكتىن )   ئالالھ يولىدا  ئاشكارا )  ۋه يوشۇرۇن
 ئا  ياخشىلىقى  ۋه  قىلغانالر  سهرپ  يوسۇندا  قىلىدىغانالر  دهپئى  يامانلىقنى  رقىلىق يهنى (

بىلمهستىن يامان ئىش قىلىپ قالسا، ئارقىدىن ياخشى ئىش قىلىدىغانالر، يامانلىق قىلغۇچىالرغا 
الرنىڭ ئاخىرهتلىكى ياخشى  ئهنه شۇ–) كهڭ قورساق بولۇپ، ياخشى مۇناسىۋهتته بولىدىغانالر 

  ).13:20،21،22 (  »بولىدۇ  
 نىڭ مهرھهمهتلىك«    ئالالھ )   كۆرىدىغان  ياخشى  تۆۋهن )  ئۆزلىرىنى  زېمىندا بهندىلىرى

سىلهرگه : سۆز قىلسا، ئۇالر) ياقتۇرمايدىغان ( تۇتۇپ تهمكىنلىك بىلهن ماڭىدۇ، نادانالر ئۇالرغا 
 .  سۆزلهرنى قىلىدۇ )يهنى گۇناھ بولمايدىغان( دهيدۇ  ئامانلىق تىلهيمىز،  

 پهرۋهردىگارى  كېچىلهرنى  ئۇالر  بىلهن  تۇرۇش  قىيامدا  ۋه  قىلىش  سهجده  غا  ناماز ( يهنى
  ).25:63،64( » ئۆتكۈزىدۇ ) ئوقۇش بىلهن   
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  »   ئۇالر )   بهندىلهر  كۆرىدىغان  ياخشى  ئالالھ  يهنى  ئىسراپچىلىق )  قىلغاندا، خىراجهت
   ).25:67( » قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ قىلمايدۇ، ئوتتۇرا ھال خىراجهت قىلىدۇ   

تهۋھىد «  چۈشهنچىمىزدىكى ،ىگهن نهسىلگه مهككىده خىتاپ قىلىنغان بۇ ئايهتلهرنىقۇرئان تهربىيل
، بۇالرنى قىت قىلىشىمىز مۇمكىن بولمىغانىكهنچۈشهنچىسىگه ماس كهلمهيدۇ دهپ نهزهردىن سا» 

 بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك بىر بۆلۈم سۈپىتىده قوبۇل قىلىشىمىز زۆرۈر رهببانى تهربىيهنىڭ تهۋھىد بىلهن
كېچىسى ئاز ئۇخالش، سهھهر ۋاقتىدا : غا ئېلىندى بۇالرىدا بايان قىلىنغان ئايهتلهرده تىليۇقىر . لىدۇبو

مهغپىرهت تىلهش، رهببى ئالدىدا قورقۇش ۋه ئهيمىنىش، بهرگهنلىرىنى قهلبى قورققان ھالدا بېرىش، 
ىھۇده نهرسىلهردىن يۈز ياخشىلىقتا بهسلىشىش ۋه ئالدىغا ئۆتۈپ كېتىش، خۇشۇ ئىچىده ناماز ئوقۇش، ب

بهرگهن سۆزگه رىئايه قىلىش، ئالالھ نىڭ، نهپسىگه، يېقىنلىرىغا، جهمىئىيهتكه ئۆرۈش، ئامانهتكه ۋه 
يهتكۈزۈشكه بۇيرۇلغاننى يهتكۈزۈش، ھېساب بېرىشتىن قورقۇش، رهببىنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن 

 مۈلۈك سهرپ قىلىش، –لىقى ئۈچۈن مال سهبىر قىلىش، يوشۇرۇن ۋه ئاشكاره يوسۇندا ئالالھ رازى
  ...يامانلىققا ياخشىلىق بىلهن جاۋاپ قايتۇرۇش

ئهگهر  . بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋىتى يوقلىقىنى ھېچكىم ئېيتالمايدۇ تهۋھىد بۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ
ى بۇنى دېگهن ياكى قايىل بولغان بولساق ۋه بۇ سهۋهپتىن بۇ پهزىلهتلهرگه ئهھمىيهت بهرمىسهك ياك

 تهۋھىد ، بىر تهرهپلىمهكهمتۈك. ئارقىغا چۆرىۋهتسهك، تهۋھىدنى توغرا چۈشىنهلمىدۇق دېگهنلىك بولىدۇ
  .چۈشهنچىسى دېگهندىن مۇددىئامىز مانا بۇالر

تهقۋا، ئېرپان، ئىھسانغا ئوخشاش ئۇقۇمالردا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان ئىچكى بايلىقنىڭ قولغا 
 دۆلىتى شهنچىسىنىڭ چوڭقۇرلىقىنىڭ ئىپادىسى ۋهكهلتۈرۈلىشى، شهخسىتىكى تهۋھىد چۈ  يۈرهك

  . قۇرۇشتا، كىشىلىك باسقۇچتىن جهمىئىيهت باسقۇچىغا ئۆتۈشته ئوڭۇشلۇق بولىشىنىڭ تهقهززاسى
  

  ششتۇرۇدىننى سىياسىيال
  

  بىر ئىسالم مۆتىۋهرىنىڭ ھېكمهتلىك ئىپادىسى بىلهن ئېلىپ ئېيتقاندا، بۇ دىن سىياسىتى «
بۇ سهۋهپتىن ئىبادهتنى شهكىل نوقتىسىدىن ئېلىپ، . بولغان بىر دىن» دىتى سىياسهت ئىبادهت، ئىبا

تار بىر دائىرىگه مهھكۇم قىلىپ قويۇپ، ئۆزىنى بۇنداق تار مهنىدىكى بىر ئىبادهتكه ئاتىغانالردىن، زالىم ۋه 
وچىالرغا، چوڭ ھهتتا، ئۇالر ئىبادهتنى ك. پاسىق ھۆكۈمرانالر تارىخ بويىچه خوشال ۋه رازى بولغان

 ئۇالرنىڭ ئالدىغا بارغان ۋه ئىبادهتنى ئۆزلىرىگه ،مهھهللىلهرگه ۋه شهھهرلهرگه ئېلىپ كىرمىسۇن دهپ
  . ئوخشاش قهپهسكه سوالپ قويغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى مۇكاپاتلىغان

ھاياتنىڭ پۈتۈن ساھهسىنى ئۆز ئىچىگه ئالمىغان مۇشۇنداق چولتا ئىبادهت چۈشهنچىسى، 
ى قىلىۋاتىمهن بهزىلهر قېلىن تامنىڭ ئارقىسىدا ئهڭ چوڭ جىھادن. ىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرغانزالىمالرن

 تهسبىھ ئېيتىۋاتقاندا، مهدرهسهلهرده ئۈممهتنىڭ ئاساسلىق –خانىقاالردا زىكىر  ( دهپ ئويالۋاتقاندا
ېمىالر جىددى ئىھتىياجى بولغان ياراملىق ئىنسانالرنى يېتىلدۈرۈپ چىقىدىغان دهرسلىك ۋه ت

 تاالش دهرسلىك قىلىپ –ئۆتۈلمهستىن، مۇھىم بولمىغان فۇرۇئات ۋه مهزھهپلهر ئارىسىدىكى ده 
تلىرى زالىم ھاكىمىيهت ۋه ئۇالرنىڭ ڭ بارلىق ماددىي ۋه مهنىۋىي قهدىرىيه ئۈممهتنى،)ئۆتۈلىۋاتقاندا 

  . تاراج قىلىنغان، بۇالنغانىدى–ياالقچىلىرى تهرىپىدىن تاالن 
كه قارشى، كېلهچهكته ئىسالم ھهرىكىتىنىڭ يادروسىنى تهشكىل قىلىشى ئۈمىد قىلىنغان بۇ ۋهزىيهت

 نهسىل، يۇقىرىدىكىنىڭ دهل ئهكسىچه بىر پوزىتسىيه بىلهن تهڭپۇڭلۇقنى ئهكسى يۆنىلىشته بۇزغان،
  .   ۋه قايتۇرۇپ كهلمهكتهئۇسلۇپ بىلهن ئىنكاس قايتۇرغان شتهكشتۇرۇدىننى سىياسىيال
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بىر بىنۇرماللىق بولغاندهك، دىننى ۋه  شئىبادىالشتۇرۇ تار دائىرىگه سوالپ قويۇپ، دىننىئىبادهتنى 
 سىياسىيالشتۇرۇشمۇ ئوخشاشال ،تلهرنى كهڭ دائىرىدىكى مهنىلىرىدىن ئايرىپ تاشالپھهقىقهي دىنى

  .  بىنۇرماللىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
بۇ . لىقتىن بۇمۇ خالىي ئهمهس ئىدىھهر ئىنكاستا مهۋجۇت بولغان ئاجىز. بۇ بىر ئىنكاس ئىدى

ھهممه كىشى ئۈچىنچى . چۈشهنچىده ھهممه نهرسه ئىجتىمائىي ساھهده كۆزىتىلهتتى ۋه باھا بېرىلهتتى
قۇتۇلىشى كېرهك بولغانالر ئۆزىنى ئۇنتۇپ، باشقىالرنى قۇتقۇزغۇچى . شهخسنى قۇتقۇزۇشنى ئوياليتتى

 ئېرىشكهنل بۇ. بولغانىدى  نىجاتلىققا  بولۇشتهكئۆزىنىڭ  غهرق  خىيالىغا بىر چۈشهنچىنىڭ  ىكى
 باشقا ئوتنى ئۆچۈرۈشكه ئىنتىلىشىگه ،مهھسۇلى بولۇپ، ئۆزىگه ئوت تۇتاشقان ئوت ئۆچۈرگۈچىلهرنىڭ

 ۋاقىت قۇتقۇزۇش ھهلهكچىلىكىده قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۆزىگه. ئوخشاش بىر ئىش ئىدى ئهسلىده
  . قۇتقۇزغۇچىالر ئاجرىتالمايتتى

ئهسلىده .  بۇنداق بىر ۋهزىپه بېرىلمىگهنىدى، بىز ئۆزىمىز شۇنداق ئويلىۋالدۇقھالبۇكى، بىزگه
تۇپ، ئۆزىمىزگه زۆرۈر بولمىغان، كۈچىمىز يهتمهيدىغان ىك كىشىلىك مهسئۇلىيىتىمىزنى ئۇنقىلىشقا تېگىشل

دلىقنىڭ چۈنكى، شهخسىي نىجاتلىق، جهمىئىيهت خاراكتېرلىق نىجا. يۈكلهرنى ئارتىۋالغانىدۇق ئۇچىمىزغا
  :بىرىنچى ۋه ئهڭ چوڭ شهرتى ئىدى

  »   ھالىنى  ئۆزىنىڭ  قهۋم  بىر  قانداق  ھهر  ئۇالرنىڭ /  ئالالھ  ئۆزگهرتمىگۈچه، نهپسىنى
  ).13:11( » ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ   

نهپسلىرىمىزدىكىنى ئۆزگهرتىشنىڭ ئورنىغا، بىزگه الزىم بولمايدىغان بىر ئىشقا، يهنى جهمىئىيهتنى 
، جهمىئىيهتنى ئىسالھ قىلىشنىڭ ئهڭ بولۇپئهسلىده شۇنى بىلىشىمىز كېرك . ى بولدۇقئۆزگهرتمهكچ

ئالدىنقى تېمىالردا تىلغا ئالغان كىشىلىك .  توغرا ۋه قىسقا يولى نهپسىمىزنى ئىسالھ قىلىش ئىدى
ه ئۇالرنى ئاغدۇرۇپ تاشالش ۋئهڭ باشتا . تۈزۈمدىن قهستىمىز، نهپسىمىزده مهۋجۇت بولغانالر ئىدى

  . يوقۇتۇش كېرهك ئىدى
تاشقى دۇنياغا بۈركۈت كۆزى بىلهن قارىغانالر، ئىچكى دۇنيالىرىنى، ئۇ دۇنيادىكى دۈشمهنلىرىنى، ئۇ 

  .  ۋه قالماقتاتۇپ قالغانىدى ئۇندۇنيادا مهۋجۇت مهسىلىلهرنى
ه تالالندى پۈتۈننىڭ ئورنىغا پارچ. دىن سىياسىيالشتۇرۇلغاندا، سىياسهتمۇ تهبىئىي ھالدا دىنلىشىدۇ

دىن باشالپ دىن ئىدىئولوگىيه، پهيغهمبهر ئىدىئولوگ، ڭبۇنى. مۇۋازىنىتى بۇزۇلدى» ئهھسهنى تهقۋىم « ۋه 
بۇ پوزىتسىيه شۇنداق نوقتىالرغا ئېلىپ كېلىندىكى، . جىھاد جىدهل، تهبلىغ تهشۋىقاتقا ئايلىنىپ قالدى

دهپ قارىغانالرمۇ »  ئىسالمچى بولىۋېلىش «بولۇشنىڭ مهجبۇرلىقىنى كۆرۈپ، چارىنى  مۇسۇلمان بهزىده
  . چىقتى

. ئىسالھ قىلىشقا تېگىشلىك تۇنجى جۇغراپىيهنىڭ يۈرهكلهر ئىكهنلىكى ئهسكه سېلىنمايتتى
ئىچىمىزدىكى شهخسى تۈزۈملهرگه ۋه بۇتالرغا، نېمه بولىشىدىن قهتىئىينهزهر گهپ قىلدۇرمايمىز، ئهمما 

گه ئايالنماقتا » كۆز -كۆز « ۈملهرگه قارشى ئاتقان ھهر مۇشتىمىز بىر تاشقى دۇنيامىزدىكى بۇتالرغا ۋه تۈز
 غوللۇق خادىمبولماي تۇرۇپ غوللۇق خادىم،  جامائهت بولماي تۇرۇپ جامائهت، شهخسىيهت .ئىدى

   . ئورگان بولمايدىغانلىقىنى بىلىشنى خالىمايتتۇق،بولماستىن
ئايالندۇرالمىغان بىر  دارۇل ئىسالمغا ىيسىنىيۈرهك ئىنقىالبىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈپ، كۆڭۈل جۇغراپ

تاشقى . دۇىكىشىنى، سىياسىي ئۇتۇقى قانچىلىك پارالق بولىشىدىن قهتىئىينهزهر بىر شهكىلده سېتىۋال
 زهپهر دۇنيادا قولغا كهلتۈرۈلگهن زهپهر،  ئاسانال ،بىلهن تهڭپۇڭالشتۇرۇلمىغان تهقدىرده ئىچكى

 رىئاللىقىنى بۇ ئۈممهت بېشىدىن ئاز ئۆتكۈزدىمۇ؟ قۇرتىنى ئىچىده بۇ ئاچچىق. مهغلۇبىيهتكه ئۇچرايدۇ
ئېلىپ يۈرگهن چىرايلىق مېۋىگه ئوخشاش، بۇ ئۈممهتنىڭ تارىخى كۆز بويامچى زهپهرلهرنىڭ ئاچچىق 

  .  ئاقىۋهتلىرى بىلهن تولۇپ تاشماقتا
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ۇلغان بىرىنى سېتىۋېلىش  خىزمهتلهر بىلهن ئهتراپىغا تونيمۇناسىۋهتلىك خادىمالر، بىر كۈنى ئىسالمى
ئاجىزلىق « ئۇ كىشى ھهققىده تهييارالنغان ئارخىپنىڭ ئهڭ باشتا ياكى ئاغزىنى بېسىقتۇرماقچى بولغاندا، 

بۇ ئاجىزلىق تهرهپنى ھهر خىل ھهۋهسلىرىڭىز، ئادهتلىرىڭىز، خۇمارىڭىز، يهنى مهيلى . تهرىپىگه قارايدۇ» 
  . ئاجىزلىق تهرهپنى تهشكىل قىلىدۇ، بولسۇن، پۈتۈن بۇالرتاماكا بولسۇن ياكى چايغا ئامراقلىقىڭىز

بهزىده ئىنسان، .  مۈلۈك، ھوقوق، ئايالمۇ؟ بېرىدۇ ۋه سىزنى سېتىۋالىدۇ–ئاجىزلىقىڭىز پۇل، مال 
بۇ، . پۈتۈن ئۆمرىنىڭ ھاسىالتىنى، خۇمارى بولۇپ قالغان كىچىك بىر نهرسىگه قۇربان قىلىۋېتىدۇ

بىزگه يېتىپ كهلگهن مهشھۇر . رشى ئىشلهتكهن ئهڭ قهدىمى تاكتىكشهيتانمۇ مۇئمىنلهرگه قا
رىۋايهتلهرده، باشقا نهرسىلهر ئۈچۈن ئىماننى، قانداق قىلىپ سېتىۋالماقچى بولغانلىقى ھهققىدىكى 

. بۇ ئهھۋالدا، قىلغان بارلىق ئىشالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ. ئۆرنهكلهر روشهن ھالدا بايان قىلىنغان
  :هت سېتىلىپ، زااللهت سېتىۋېلىنغان بولىدۇنهتىجىده ھىداي

 گۇمراھلىقنى ئالدى«   ھىدايهتنى بېرىپ،  شۇالر  ئهنه  كهلتۈرمىدى، .  سودىسى پايدا شۇڭا
  ).  2:16( » ئۇالر ھىدايهت تاپقۇچى بولمىدى   

» ئالالھ رهسۇلى « يېزىلىشى، » ئالالھ « ىرىسلىرى خانىسىدا ھېئاجىزلىقلىرى، ھهۋهسلىرى، 
 ، بۇالرغا بولغان مۇھهببهت يېزىلىشى، رازىلىقى ۋه خوشال بولىدىغانلىقى يېزىلغان بولىشى كېرهكيېزىلىشى
كىملىكىمىزنى بهرسۇن ۋه قولىدىن كېلىشىچه بۇ مانا .  بۇالرنى بهرسۇن، ئۇنىڭغابېرهلىسىه. مۇئمىننىڭ

 ئالالھ بىلهن، ئالالھ قولىدىن كهلسه بىزنى«  دهك،خۇددى ئابدۇلالھ بىن ئۆمهر ئېيتقان. پايدىالنسۇن
 .  »ئالدىسۇننامىدىن نىڭ رهسۇلى   

نىڭ ھهقىقىي سانىنى بىلىشنى خالىغانالر، كىشىلهرنىڭ ئاجىزلىق )جۇندۇلالھ ( ئالالھ نىڭ قوشۇنى 
  . ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى بىلمهكچى بولغانالرمۇ شۇنداق قىلسۇن. نوقتىسىغا نېمه يېزىلغانلىقىغا قارىسۇن

    
  ىنكاسئ

  
ئېقىمالرنىڭ باشقا  ۋه تهرىقهتچىلىك، سوپىزملىقي دۇنيامىزنى يېتىلدۈرۈشنى داۋا قىلغان بهزى مهنىۋى

 بۇ كىشىلهرنىڭ مهزكۇر ئىشنى قانچىلىك دهرىجىده. بارلىقى ھهممىمىزگه مهلۇم
. ى، سهمىمىيىتى، ئهقىده ۋه سىياسىي ئاڭلىرى ئايرىم مۇنازىره تېمىسىئهمهلىيلهشتۈرهلىگهنلىكى، كۈچ

  . ۇر كىشىلهرنىڭ ھهممىسىنى بىر تاياقتا ھهيدهش مېنىڭچه توغرا ئهمهسمهزك
 ھهتتا ، سىياسىي جهھهتتىن بىر پهرىشانلىق،ئادهتته بۇ ئۇسلۇبنى قوبۇل قىلغان بهزى كىشىلهرنىڭ

بۇالرنىڭ ئىچىده ئىسالم دۈشمىنى بولغان .  پات خىيانهت ئىچىده بولۇپ قالغانلىقى كۆرۈلمهكته–پات 
 »مېنى چاقمىغان يىالن مىڭ يىل ياشىسۇن «  بهزىلىرى.  چىقماقتامۇهرنى قولاليدىغانالرھاكىمىيهتل

پهلسهپىسىگه چىڭ يېپىشىپ، ئۆز ئېقىمى ۋه مۇرتلىرىنىڭ ئامانلىقىنى ئىسالمنىڭ ئامانلىقىدىن ئۈستۈن 
ھهممىگه مىلىسى ئىكهنلىكى داۋا قىلىنغان ۋه دىنغا بولغان مۇئا» بۈيۈك قۇتقۇزغۇچى « ھهتتا، . تۇتماقتا

شهرتى بىلهن » قولالش « نىڭ، جۇمھۇرىيهتنىڭ تۇنجى مهزگىلىده شهرقته شهيخبىر مهلۇم بولغان 
  . ، ھازىرغىچه مۇرتلىرى تهرىپىدىن ساقالنماقتاشهيىخلىق ئىجازهتنامىلىرى بهرگهن

هنچه ه دۈشمهندىنمۇ ئۆته دۈشمىگت ھهرىكىيمهزكۇر كىشىلهردىن بهزىلىرى، دۇنياۋىي ئىسالمى
، ئىجتىمائىي يېقىنقى يىلالردا مۇسۇلمانالرنىڭ دۇنيا تهرتىپىگه ماسلىشىشى ئۈچۈن. مۇئامىلىده بولماقتا

 ئۈممهت  ۋهگه ئايالنماقتا»گورۇھ غهيرىتى / مهزھهپ  /مهشرهب «  بۇ كىشىلهرنىڭ قولىدا ئورۇن

                                                 
   تۈركىيهدىكى ۋهزىيهت كۆزده تۇتۇلغان  



  

 34

گورۇھ مهركهزلىك / هپ دىن مهركهزلىك ئهمهس، مهزھ. ئهزالىرىنىڭ ئىنېرگىيسى ئىسراپ قىلىنماقتا
  . گۇرۇھنىڭ نىجات تېپىشى ئاساس قىلىنماقتا/ تهربىيه نهتىجىسىده، دىننىڭ ئهمهس، مهزھهپ 

لېكىن، شۇنى ياخشى بىلىش . بۇ سهلبىي تهسىرلهر ھهققىدىكى مىسالالرنى يهنه كهلتۈرۈش مۇمكىن
ئىسالمغا قىلغان خىيانىتىدىن كېرهككى، بهزىلهرنىڭ بهزىده ھاماقهتلىكىدىن ۋه جاھالىتىدىن، بهزىده 

كېلىپ چىققان بۇ سهلبىي تهسىرلىرى، ئىسالم داۋاسىنى يامان كۆرسىتىشكه ئۇرنۇۋاتقانالرنىڭ تېخىمۇ 
 ھهقلىق ان، ئېرپان ۋه تهقۋا گادىيى بولىشىنىىشىنى، تهربىيهسىزلىك قىلىشنى، ئىھس بولئهدهپسىز
  .  قىلمايدۇ

الھ قا تهسبىھ ئېيتىش، پاك دهپ بىلىش، ھهمد ئېيتىش ۋه نهپسنى تهربىيه قىلىش ۋه پاكالش، ئال
 مۇسۇلمانالر ئىچىده مهلۇم بىر گۇرۇپپىنىڭ ئهمهس، قۇرئانغا ئهگهشكهن ھهر كىشىنىڭ ،زىكىر قىلىش

  . ئورتاق شۇئارى
. رقۇ، ئهيمىنىش، شهپقهت بىر گۇرۇھنىڭ ئهمهس، قۇرئاننىڭ ئاتالغۇسىوتهقۋا، خۇشۇ، ئىھسان، ق

 جان بېقىش يولىغا ، رېتسىپى بولغان بۇ شۇئارالرنىئۆلگىسىگه ئايلىنىش »كامىل ئىنسان «  ئىسالمنىڭ
ئايالندۇرىۋالغانالرغا قارشى تۇتىدىغان پوزىتسىيه، ئىھسان، ئېرپان، ئهخالق، نهپسىنى تىزگىنلهش، تهقۋا، 

  .  ئېتىش توغرا ئهمهسبولۇپمۇ تهرك. زىكىر، تهسبىھ، ئىستىغفارنى نهزهردىن ساقىت قىلىش بىلهن بولمايدۇ
 بولۇش، نهپسىنى ىمۇتتهقبۇ خاتا چۈشىنىۋېلىشكه قارشى بىلدۈرىدىغان ئهڭ پاراسهتلىك ئىنكاس، 

قالرغا ئىگه بولۇش بۇ ئارتۇقچىلى.  ئابىد بولۇش، ئارىف ۋه پهزىلهتلىك بولۇشتىن ئىبارهتتىزگىنلهش؛
شنىڭ ھاجىتى يوقلىقىنى؛ سۈلھىچىلىك ۋه  بولۇئۈچۈن بهدقىلىق، ھورۇن ۋه ھهددىدىن زىياده تارتىنچاق

يول قويۇش بىلهن بۇالرنىڭ ھېچقانداق مۇناسىۋىتىنىڭ يوقلىقىنى ئىسپاتالش؛ مهزكۇر ئاالھىدىلىكلهرنى 
 بۇ ئىشنى سۈيئىستىمال قىلغان كىشىلهرنىڭ مونوپۇللىقىنى پاچاقالپ تاشالش ،ھىمايه قىلىش ئارقىلىق

  .زۆرۈر بولماقتا
تاتلىق .  باشقا بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ پهزىلىتى بولمايدۇ، يهنهنىڭ خاتالىقلىرىبىر قىسىم كىشىلهر

تامالر ئۆرۈپ . سۇ ئىسالمچىلىقىنىڭ ھېچكىمگه بىر پايدىسى يوقلىقىنى تونۇپ يېتىش كېرهك ئهمدى
 قېيىن  مۇئمىنلهرنىڭ قهلبىدىكى ۋه زېھنىدىكى تامالرغا بىر باھانه تېپىشى بىر ئاز،تاشالنغان بىر دهۋرده

  .  بولىدۇ
ھهر كىشى قهلب . بىر سهپهرۋهرلىك باشلىتايلى. قېنى، بۇالرنى ئۆرۈپ تاشالشقا ئاتلىنايلى

 بوستانلىققا ئايالندۇرۇش ئۈچۈن بۇ سهپهرۋهرلىككه ،دۇنياسىنىڭ چۆلگه ئايالنغان بىپايان جۇغراپىيسىنى
، يۈرهك بىر ىشىمىز كېرهككىشۇنى بىل. قهلبىگه ئىگه بواللمىغاننىڭ يۈرىكى ئىشغال قىلىنىدۇ. قاتناشسۇن

ئۇنى تولۇق ئىشىلىتىش يولىنى .  ئالالھ نىڭ بىر مۆجىزىسى،نىڭ ئهمهسئۇ تېخنىكى. »ئىمكان « 
  . ئۆگهنگهن ۋاقتىمىزدا، تار دائىرىلىكتىن قۇتۇلۇپ تېخىمۇ كهڭ دائىرىگه ئىگه بولىمىز، باي بولىمىز

بولغىلى » مۇجاھىت « بولماي تۇرۇپ » تهقى مۇت« ،  »ئالىم « بولماي تۇرۇپ » ئارىف « 
 « غا پۈتۈن ئهزالىرىن ۋهيۈرهككه قايسى كۈچ ھۆكۈمران بولسا، بهده. بولمايدىغانلىقىنى بىلىشىمىز كېرهك

ئىشغال قىلىنغان بىر يۈرهك ساھىبىنىڭ ھۆرلۈك داۋاسى بىر بهگلىك داۋاسىغا .  ھاكىم بولىدۇ» ئۇ كۈچ 
كىشى . لىنى نېمىگه تارتقۇزۇپ قويغان بولسا، سۆزى ئۇنىڭ ھهققىده بولىدۇكىشى كۆڭ. ئايلىنىپ قالىدۇ

  . باشقىسىنى كۆرمهيدۇكۆزى كۆڭلىنى كىمگه تارتقۇزۇپ قويغان بولسا، يۈزىمۇ ئۇنىڭغا قارايدىغان بولىدۇ، 
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 ئىككىنجى باب

 

الرئامىل مهنىۋىي ىكىئىچكى بايلىقنىڭ قېزىپ چىقىرىلىشىد  

 

 تهقۋانىڭ  بولغانئىپادىسى لوغىتىدىكىئىسالم ئىچكى بايلىقنىڭ   ۋه  ئىھسان  ئېرپان،
بايان قىلىش،  ( تهرىپ« .  گرامماتىكىلىق ۋه لوغهت مهنىسى ھهققىده ئۇزۇن توختىلىشنى خالىمايمهن

قىلىنغان ھهر قانداق نهرسىگه ئوخشاش، بۇ قىممهتلهرنىڭمۇ زېھنىمىزنىڭ تار قېلىپلىرىدا » ) سۈپهتلهش 
  .  ئهنسىرهيمهن» بۇرمىلىنىشىدىن « قاتۇرلۇپ 
 ھهققىده مهلۇماتقا ئىگه بىر نهرسه. ر بولۇپ كهتتۇقئېنىقلىما بهرگهنلىرىمىزنى بۇرمىالشقا ماھىبىز 

بۇنى بهزىده جاھالىتىمىزدىن، . ۇقىغان بولۇپ قالد ئۇنىڭغا ئىگه بولدۇق دهپ ئويالپ قالد،بولغانلىقنى
  .  ىمىزدىن قىلىمىزسىتاكۆپىنچه ۋاقىتتا ئۆزىمىزچه پار

ئىگه  ئۇ نهرسىنىڭ ئۆزىگهبىر نهرسه ھهققىده مهلۇماتقا ئىگه بولۇش بىلهن، . بۇ توغرا ئهمهس 
ىدىن ئۆتكۈزمىگىچه ھېس قىلىپ يهتكىلى بېش.   زېمىن قهدهر پهرق بار-  ئارىسىدا ئاسمان بولۇش
.  غاندهك بىر ئىش، بۇنى بىلىمهنيدىغان بىر دۇنيانى تهسۋىرلهش، ھهسهلنى قۇتىنىڭ سىرتىدىن يالىبولما

بولىشىنى » سالىھ « ھهققىده ئهمهس، ئهمهلنىڭ  » مهلۇماتى « بۇ سهۋهپتىن مهزكۇر ئاتالغۇالرنىڭ  
كاپالهتكه ئىگه قىلغان ئېرپان، ئىھسان ۋه تهقۋانىڭ قولغا كهلتۈرۈلىشىده تۈرۈتكىلىك رول ئوينايدىغان 

  . ئامىلالر ئۈستىده توختىلىمهن
، يهنى قهلبالردىن بىرىنچىسى، ئالدىنقى بۆلۈملهرده توختىماي تىلغا ئېلىپ كېلىۋاتقان بۇ ئامىل

  ...پايتهختى كىچىك كائىنات بولغان ئىنساننىڭ. ماكان
ئىككىنجىسى، ئىچكى بايلىقنى قېزىپ چىقىرىشتا ماكاندىن كېيىنكى ئورۇندا تۇرىدىغان ۋاقىت، 

  ...كېچه بولۇپمۇ
. ئېقلىم ۇنبهت ھالغا كېلىشىده مۇھىم رول ئوينايدىغان ئامىل بولغانئۈچىنچىسى، بۇ ماكاننىڭ م

 ...قايغۇ ۋه كۆز يېشى  
 ئهڭ  بۇ ئۇرۇقتىن ھاسىل بولىدىغان مۇۋاپىق ئېقلىم ۋه زاماندا تېرىلغانتۆتىنجىسى، مهزكۇر ماكان،

  ...شهپقهت   مېھرى– مېۋه شىرىن
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    تهسۋىرلىگۈسىز بىر ئىمكان  قهلب

  .»تۇر قهلبئۇ . ئۇ بۇزۇلسا پۈتۈن ۋۇجۇت بۇزۇلىدۇ. ۇجۇتتا بىر پارچه گۆش بارۋ« 
.  يارىتىلىش جهھهتتىن پاك بولىدۇقهلببۇخارى نهقىل قىلغان بۇ خهۋهردىن مهلۇم بولغىنىدهك، 

ھقا ئوخشاش دوستلىرىمۇ، و ر ۋهلېكىن، ۋۇجۇت مهملىكىتىنىڭ پايتهختى بولغانلىقى ئۈچۈن،  ئىمان
  .  هپىسكه ئوخشاش دۈشمهنلىرىمۇ بۇ يهرده ماكانلىشىشقا تىرىشىدۇشهيتان، ن

بۇ بىپايان مهملىكهتنىڭ ئهڭ روشهن ئاالھىدىلىكى ئىسمىغا . ئىنقىالپالر، قوزغىالڭالر بۇ يهرده بولىدۇ
بىر   « ، قىسقىسى بىر ھالدىن يهنه بىر ھالغا كىرىپ تۇرىدىغانيهنى ئۆزگۈرۈشچان،. قهلب - ۇنغان يوشۇر
بىر قاراردا تۇرماسلىقى، كۆرگهنگه ئهگىشىشى؛ . ئورگان... » تۇرىدىغان ىن يهنه بىر ھالغا ئالمىشىپھالد

خۇددى سۇغا ئوخشاش ئىچىگه كىرگهن نهرسىنىڭ شهكلىنى ئهكس ئهتتۈرىشى؛ خامىليۇنغا ئوخشاش 
ئىسالھات، .  ئۇنىڭغا بۇ ئىسىمنىڭ بېرىلىشىگه سهۋهپ بولغان،كىرگهن مۇھىتنىڭ رهڭگىگه ماسلىشىشى

 بىلهن ئوخشاش بىر سۆز يىلتىزدىن كهلگهن قهلب ،مۇ»ئىنقىالب «   كونىرىماس ئېنىقلىمىسى بىلهن
  ئهمهسمۇ؟   

ئورنى قهيهرده دهمسىز؟  بۇنىڭ نېمه ئهھمىيىتى بار؟ ئىچىمىزدىكى ئهبهدىيلىكنى قهتلى قىلغان 
شاۋاتقان بولسا، سىزنى ئۆزىدىن خهۋهردار يائۇ ؟ ياق، ئهگهر نىڭ نېمه پايدىسى باربولساق، ئورنىنى بىلىش

  .قىلىدۇ
  

  يۈرهك دۆلىتى
  

 دۇنيانىڭ بۇ ئهڭ چوڭ دۆلىتىگه ئىگه بولۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلهن مۇشۇنداق مىسلىسىز بىر 
بىپايان ۋه سىنىپسىز بىر جۇغراپىيىنىڭ بارلىقىدىن ئىچىمىزدىكى . ئىمكاننىڭ بارلىقىنى بىلىش الزىم

قۇرئاننىڭ نازىل بولۇش ئۇسلۇبى ۋه ئورنى ھهققىده مۇنازىرىلهرده بهزى ئالىمالر  . خهۋهردا بولۇش كېرهك
  . ھهققىدىكى بهزى ئايهتلهرمۇ كۈچلهندۈرىدۇقهلببۇ قاراشنى .   دهپ قوبۇل قىلىدۇقهلبنى »ئهرش « 

لغۇدهك ، ئىنسانغا جان تومۇرىدىنمۇ يېقىن بولغان ئالالھ نى كۈتىۋاقهلبماكانسىزغا ماكان بواللىغان 
  .قىلىپ يارىتىلغان

بىز ھهقىقهتهن ئىنساننى ياراتتۇق، بىز ئۇنىڭ كۆڭلىگه كهلگهننى بىلىمىز، بىز ئۇنىڭ جان « 
  ).50:16( » تومۇرىدىنمۇ يېقىنمىز   

  »   كىرىدۇ  ئارىسىغا  قهلبى  ئۇنىڭ  بىلهن  كىشى  ئالالھ  بىلىڭالركى،  توسالغۇ / ئارىسىدا
   ).8:24( » گاھىغا يىغىلىسىلهر بوالاليدۇ ۋه سىلهر ئالالھ نىڭ دهر  

بۇ تهڭداشسىز ماكان ئالالھ قا ئايرىلىپ بهيتۇلالھ ۋه ئهرشۇلالھ قىلىنمىغان بولسا، ئىمكان زايا 
  :سهيرانى مۇنداق دهيدۇ. قىلىنغان بولىدۇ

  ،هرگه قاققان ئىككى ئاچماق قوزۇقتىني
  .ئىككىسىدىن بىرسىگه قىلىدۇ ئۇۋالنى

 يا ئالالھ قا ياكى قهلببىر  ) 33:4 ( قارىغانداىقىغا كى يۈرهك ياراتمىغانله ئىككۆكرهكتئالالھ بىر 
ئهگهر ئالالھ تىن غهيرىگه ئايرىلغان بولسا، بۇ ئهھۋالدا بهيتۇلالھ .   ئالالھ تىن غهيرىگه ئايرىلغان بولىدۇ

  .دۇبولى بهيتۇلماقام، بهيتۇلمال، بهيتۇشهھۋهت، بهيتۇنهپىس ۋه ھهتتا بهيتۇششهيتان ئهمهس،
ئىنسانالر قهلبىدىن نىشانغا ئېلىنغان بۇنداق بىر جهمىئىيهتته، ئىسالمى ھهرىكهت، يۈرهك دۆلتىنى 

  قۇرالىغان قانچه يىگىت چىقىرااليدۇ؟ 
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ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، بهلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن دىللىرى قارىيىپ كهتكهن « 
 « )83:14.(    

قانداق تازاليدۇ؟ ئهڭ كۆپ ئىشلىتىدىغان .  نچه ئوڭايغا توختىمايدۇبۇ قارىنى، بۇ داتنى تازىالش ئۇ
قولىمىزنى بىر . قهلببۇالرنىڭ ئىچىده ئهڭ كۆپ ئىشىلىتىلگهن ئورگان . قهلبئورگانالر قول، مېڭه ۋه 

 لىشتى، شۇنداقمۇ؟ ئۇنىڭدىنمۇ بهككۆڭلىڭىز ئې. قانچه ئاي يۇيمىغانلىقىمىزنى تهسهۋۋۇر قىلىپ باقايلى
نى قهلببۇ كىر، .  ىشلىتىدىغان قهلبىمىزچۇ؟ ئۇنى باسقان مهينهتنى سىز تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭكۆپ ئ

 تاشقا ئايلىنىدۇ، قاتتىقلىشىپ كېتىدۇ، ھېس قىلمايدىغان بولۇپ قهلبشۇنداق بىر ھالغا كهلتۈرىدۇكى، 
  :بۇنىڭ قۇرئاندىكى ئىپادىسى مۇنداق. قالىدۇ
هتتى، تاشتهك ياكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كهتتى، شۇنىڭدىن كېيىن دىلىڭالر قېتىپ ك« 

 ئىچىدىن   ئارىسىدا  تاشالر  ئېت(  ىپ چىقىپ لسۇ  يېرىلىپ )  ھاسىل بولىدىغانلىرى بار، ئېرىقالر
   قورقۇپ  تىن  ئالالھ  بار؛  چىقىدىغانلىرىمۇ  سۇ  ئارىسىدىن )   چوققۇلىرىدىن  تاغ دومىالپ )

   بار  چۈشىدىغانلىرىمۇ  يۇمشايدۇ،(  تاش  ۋه دېمهك،  يۇمشىمايدۇ  بولسا  دىلىڭالر  سىلهرنىڭ
  ).2:74( » ، ئالالھ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئهمهستۇر )تهسىرلهنمهيدۇ   

  :بۇ ھهقىقهت شائىرىنىڭ تىلىدا مۇنداق ئىپاده قىلىنغان
  تاش تاش ئهمهس باغرىڭ تاش سېنىڭ،

  .ئېيتقىن قهيىرىڭنى كۆيدۈرسۇن بۇ ئوت سېنىڭ
  

  ارتىلتاالرمۇ يۈرهكلهرنى،بىر گىرانىتتۇر دېنامىت پ
  .كه ئهي تاش سېنىڭقهلبتهگمىسۇن بېشىڭ بىر قېتىم بۇ 

  
  لهرگه ئۇر ئهي،قهلببازغاننى قاياالرغا ئهمهس 

  .نېچۈن پهرھات قىلدى تالقان بۇنچه تاش سېنىڭ
 ى )، بۇت ياسىغۇچىھهزرىتى ئىبراھىمنىڭ دادىسى ( باشقا بىر شائىر، ئىچىمىزدىكى بۇ بۇتالرنى، ئازهر

 كۆڭۈل ئهھلى بىر چهلهبىنىڭ تىلىدىن كۆڭۈلنىڭ باشقا بىر يۈزىنى. بىز بولغان بۇتالرنى ئهسلىتهتتى
  :مۇنداق ئىپادىلىمهكته ئىدى

  ئىبراھىم
  ئىچىمدىكى بۇتالرنى چىقىۋهت

  قولۇڭدىكى پالتا بىلهن
  چېقىلغان بۇتالرنىڭ ئورنىغا

  يېڭىسىنى قويغان كىم
  قوياش مۇز ئۆيۈمنى ئۆرىدى

  مۇزالر چۈشتىيوغان 
  بۇتالرنىڭ بويۇنلىرى سۇندى

  ئىبراھىم
  قوياشنى ئۆيۈمگه كىرگۈزگهن كىم

  ئاسما باغچىدا ئايلىنىۋاتقان گۈزهللهرنى
   بۇت قىلدىبۇھتۇنناسىر

                                                 
   يىلى ئۆتكهن ئاسۇر دۆلىتى پادىشاھى، مهجۇسى – 603مىالددىن بۇرۇنقى  
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  بهلكىم زامانسىز باغچىالرنى قۇچاقلىدىم
  گۈللهر مهنده قالدى

  ئىبراھىم 
  .كۆڭلۇمنى بۇت دهپ رهنجىتكهن كىم

  
 بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك بولمىغان بولسا، بۇ ھهقته گادايلىقىتىشى رهھمهت  قېتىپ كېنىڭقهلب

  :توختالمايتتۇقكۆپ بۇنچه 
، )لهنهت قىلدۇق ( ئهھدىنى بۇزغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى رهھمىتىمىزدىن يىراق قىلدۇق « 

ېتىپ كېتىشىدىكى نىڭ ققهلبلهنهتكه ئۇچراشنىڭ   ).5:13( » ...ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قاتتىق قىلدۇق
    . سۈپىتىده بايان قىلىنىشى ھهقىقهتهن كىشىنى چۈچۈتىدۇسهۋهپ
بولغان ئىنساننىڭ بۇ تهڭداشسىز دۇنياسى، ھهر ۋاقىت  كىچىك كائىنات .لهر سىناپ تۇرۇلىدۇقهلب

شىلهر ئالالھ تهقۋالىق ئۈچۈن دىللىرىنى سىنىغان كى« قۇرئان .  پاساتقا دۇچار بولماقتا–سىناققا ۋه پىتنه 
بولۇپمۇ، كۈندۈزى بولمىغان بىر قاراڭغۇ كېچىنى يۈرىكىگه سېلىۋالغان دېگهن . ھهققىده بايانالر بېرىدۇ»  

نىڭ يېقىلغۇسى بولغان ھىدايهتنىڭ قهلب، ئاخىرىدا ھىدايهتنىڭ، » قاساۋهت «مهنىنى بىلدۈرىدىغان 
  :پۈتۈنلهي ئۈزۈلىشىگه سهۋهپ بولماقتا

   ).6:46 ؛ 2:7( » لىرىنى پېچهتلىۋهتتى قهلبئالالھ ( ھىم خهتهمهلالھۇ ئهال قۇلۇبى« 

پېچهتلىۋهتكۈچىدىن باشقىسى ئاچالمايتتى ئۇ . غانىدى پېچهتلىنىپ ۋه قول قويۇلئارخىپ تامامالنغان،
تىن ئىبارهت بۇ قهلب. نىڭ پاالكىتى، پېچهتلىنىش بولسا قىيامىتىقهلبباغرى قېتىپ كېتىش . پېچهتنى

بۇ ھالغا .  ۇىن قوغلىۋهتكهن بولىدىد قۇشىنى يۇرت دۆلهترىپ قويغۇچى، قولدىن بېتهڭداشسىز زېمىننى
  . » ئىچكى ئۇرۇش«   قالماسلىقنىڭ ئهڭ ساغالم يولىچۈشۈپ
  
  
  

  ئىچكى ئۇرۇش
  

چۈنكى، ھهر . ئىنسان ھاياتىدىكى ھهر قانداق ئۇرۇش ئۆتكۈنچى، ئىچىدىكى ئۇرۇش ئهبهدىي بولىدۇ
ولۇش ئىھتىمالى بار، لېكىن شهيتاننىڭ ئىنسانغا دوست بولۇش ئىمكانى ۋه دۈشمهننىڭ بىر كۈنى دوست ب

  . ئىھتىمالى يوق
. جهننهتنى قولدىن بېرىپ قويدى، ئاندىن الدى بىلهن يۈرهكته مهغلۇپ بولدى ئشهيتان، ئۇرۇشتا

  :جهننهتتىن ئايرىلىپ قېلىشىنىڭ سهۋهبىنى ئالالھ ۋه ئىنسان دهپ قارىدى
 سېن« : ئٮبلٮس ئېيتتى  ئۇالر  ئازدۇرغانلىقىڭدىن  مېنى  ىڭ  ئهۋالدىغا (  ئۇنىڭ  ۋه ئادهم
   ). 7:16 ( » ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈستىده ئولتۇرىمهن) ۋهسۋهسه قىلىش 

شهيتان توغرا يول . سىراتى مۇستهقىم ئۈستىده ئولتۇرىدۇشهيتان بۇ ئايهتته كۆرسىتىلگهندهك 
توغرا . اننىڭمۇ توغرا يول ئۈستىده بولىشى كۇپايه قىلمايدۇئىنس شۇڭا. ئۈستىده ئهگرى ئولتۇرغان

 مېڭىشى كېرهك  توغرا قۇرئان ئهمدى شهيتان ئىنسانالرغا ئاچقان جهڭ مهيدانلىرىنى مۇنداق  .يولدا
  :بايان قىلىدۇ

 قىلىمهن،  «  ھۇجۇم  سولىدىن  ئوڭىدىن،  ئارقىسىدىن،  ئالدىدىن،  چوقۇم  ئۇالرغا ئاندىن
   ). 7:17 ( »  شۈكۈر قىلغۇچىالر ئهمهسلىكىنى كۆرىسهن )نېمىتىڭگه( ڭ ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنى
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. ماس ھالدا چوڭىيىدۇ، نهپرىتى ۋه كۈچىگه جهڭنىڭ كۆلىمى دۈشمهننىڭ ئۆچمهنلىك دهرىجىسى
 ) 7:14( بولۇپ، بۇ ئازاپ تاكى قايتىدىن تىرىلىدىغان كۈنگىچه  قۇيرۇق ئازابى شهيتاننىڭكى بولسا بىر

، ئىنسانغا شۇنداق كۆپ )ئادۋۇۇن مۇبىن ( ۇ ئهشهددى ۋه ئهڭ قهدىمى، روشهن دۈشمهن ب. توختىمايدۇ
تهرهپتىن ھۇجۇم قىلغان بولۇپ، ئىنسان بۇ ھېچ ئۇخلىمايدىغان، ئارام ئالمايدىغان دۈشمىنىگه قارشى 

  .  بهك سهگهك بولىشى ۋه ئۆمۈر بويى داۋام قىلىدىغان بىر ئىچكى ئۇرۇش ئېلىپ بېرىشى كېرهك
 كېلىشىئا  تهرهپتىن بولۇپ، ئۈچۈن دۇنيا زىيىنىغا قاراپ بۇزۇشى ئىنسان مۇۋازىنىتىنى ، لدى

كىالسك . ئىنساننى ئۆزىگه ئامانهت قىلىپ بېرىلگهن دۇنيادىن ئايرىشنى مهقسهت قىلىدۇ
  . نى كۈچلهندۈرمهكته قاراشچۈشهندۈرۈشلهرمۇ بۇ
 تهرهپتىن ئاخىرهت زىيىنىغا ۋه دۇنيا پايدىسىغا  مۇۋازىنىتىنى ئىنسان،  كېلىشى يوشۇرۇنئارقا

ھوقوق ۋه باشقا دۇنياۋى نهرسىلهرنى /  چاقا، ئهمهل - مۈلۈك، ئايال، باال–بۇزۇشى ئۈچۈن بولۇپ، مال 
   .چىرايلىق كۆرسىتىشى نهزهرده تۇتۇلغان

لهرگه  نهرسى ھارام، چهكلهنگهنىسول تهرهپتىن ئهمهس، بهلكى سولالردىن يهن، سولىدىن كېلىشى
، ئالالھ بهلگىلىگهن چېگراالردىن ئهشهددىي دۈشمىنى بولغان ئىنساننىئهبهدىي ۋه . ىل قىلىشى ئۈچۈنماي

 ،كه، ھهددىدىن ئاشقۇچىالردىن بولۇشقا كۈشكۈرتىشى، بۇنى قىلغاندا يوقىالڭ باھانه تېپىپھالقىپ ئۆتۈش
  :نى كۆرسىتىدۇئىنسان بىلهن بىر تهرهپته تۇرغاندهك كۆرۈنۈشى

 ئېيتت  :ىشهيتان  مهنئى «  يېيىشنى  مېۋىسىنى  دهرهخنىڭ  بۇ  سىلهرگه رهببىڭالرنىڭ
   ياكى  كهتمهسلىكىڭالر  بولۇپ  پهرىشىته  سىلهرنىڭ  پهقهت  قىلىغانلىقى )   جهننهتته مهڭگۈ )

 تۇرۇپ قالماسلىقىڭالر ئۈچۈندۇر ۋه مهن چوقۇم سىلهرگه سادىقمهن، دهپ قهسهم ئىچىپ بهردى
« ) 7:20،21  .(    

 كېلىشى ئىنساننىڭ ياخشى ئهمهللىرىنى، . ئهڭ خهتهرلىك بولغىنى بۇ بولسا كېرهك ،ئوڭىدىن
گه ئايالندۇرماسلىق ئۈچۈن كىبر، رىيا، پهخىرلىنىشكه ئوخشاش پارازىتالر » سالىھ ئهمهل « ھهساناتىنى 

بىلهن بۇزۇشى ئۈچۈن بولۇپ، ئىنسان تىرىشىپ، جاپا تارتقانلىقىغا چۈشلۇق بىر نهرسىگه ئىگه 
بۇ . بولۇپ كېتىشىگه ۋهسىله بولۇش ئۈچۈن ئوڭىدىن كېلىدۇ» بىكار « ى، يهنى ئهمهلىنىڭ بولماسلىق

ئارقىلىق ئهڭ پايدىلىق ئهمهللهرنىڭ ئىچىگه تاشالپ قويغان مىكروپالر بىلهن، ئۇالرنى ئىگىسى ئۈچۈن 
» رغا بۇيرۇيدىغان داۋاملىق يامان ئىشال« بۇالرنى قىلغاندا . ئهڭ زىيانلىق نهرسه ھالىغا كهلتۈرۈپ قويىدۇ

ھهمده ... نهپىسنى ئۆزىگه ياردهمچى قىلىشى، يامان قىلىق، پاسكىنا ئىشالرغا ئۇنى مايىل قىلىدۇ ) 12:53( 
ئالالھ نى قويۇپ، « ،  )7:27( ، ئهۋلىيالىرىنى )ئهۋلىياھۇش شهيتان ( يهر يۈزىدىكى دوستلىرىنى 
ھىزبۇش ( رىسىدا تهشكىللهپ بىر شهيتان پارتىيسى ئۆز ئا ) 7:30( نى »... شهيتانالرنى دوست تۇتقانالر

قۇرۇپ ۋه بۇ پارتىينىڭ ۋاستىسى بىلهن مۇئمىنلهرگه قارشى شهيتانى بىر سىياسهت ئىشلىتىپ، ) شهيتان 
   ...ئۇالرنى پايالپ تۇرىدۇ ۋه ئۇالرنى پادا ھالىغا كهلتۈرۈپ قويۇشقا تىرىشىدۇ

ىر دۈشمهننىڭ تۇنجى ۋه ئهڭ جۇمغا ئۆتكهن بتهشكىللىك ھالدا ھۇئىچكى ۋه تاشقى تهرهپتىن 
نى ئىمانغا قهلببۇ دۈشمهنلهر .  بولىدۇقهلب ماكانى نى كىشىنىڭ ئىمانى، ئىمانقى ھۇجۇم نىشائاخىر

/  مۈلۈك، ماقام –زىندان قىلىپ، ئۇ يهرنى ئىنساننىڭ ئهبهدىي نىجادلىقىغا ياردهم قىاللمايدىغان مال 
  . تولدۇرۇشقا تىرىشىدۇھوقوققا ئوخشاش نهرسىلهر بىلهن 

بۇ ئۇرۇشنىڭ ئۆمرى بىر . بۇ ئهھۋالدا پۇرسهتنى قولدىن بهرمهي بىر ئىچكى ئۇرۇش باشالش زۆرۈر
داۋاملىق ھۇجۇمغا ئۇچراپ خار بولغان . قانچه ئاي ياكى بىر قانچه يىل ئهمهس، بىر ئۆمۈر بولىشى كېرهك

ھالىغا  ئازاد رايۇن  ئۇ يهرنىىلىش؛ۇداپىئه ق ۋه مشى بۇ ھۇجۇمالردىن قۇتقۇزۇىناكانئىمان ۋه ئۇنىڭ م
   .تىكلهش كېرهك  ھاكىمىيىتىنىئىمان كهلتۈرۈش ۋه
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ئىچىمىزنىڭ ئاھالىسنى . سالىھ ئهمهللهردىن مۇھاپىزهتچىلهر، قاراۋۇلالر قويۇلىشى كېرهكبۇ ماكانغا 
 دىن ئورنىدىن تۇرغۇزۇشىمىز ۋه ئهڭ باشتا ئىچىمىزدىكى دۇنيادا  پهقهت ئالالھ قا پىتنه يوقالغان،

نى » يۈرهك دۆلىتى « ئاندىن كېيىن، ئۇ يهرده قۇرۇلغان. الزىمبۇ ئۇرۇش داۋام قىلىشى  خاس بولغىچه
   .بىلهكلهرگه، زېمىنغا، جۇغراپىيهلهرگه كېڭهيتىشىمىز كېرهك

   ...ئىچىمىزدهئهسلىده ئاسارهت 
ئىشغال ئاستىدىكى بىر .  ئالدىبىزنى ئهڭ باشتا يۈرىكىمىزده ئهسىرشهيتان ۋه ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى 
يهر . گه قاماپ قويدى قۇتقۇزۇشقا ئاتلىنىسىز؟ ئىمانىمىزنى يۈرهكلهريۈرهك، بىر مېڭه بىلهن قايسى زېمىننى

شۇڭا قولىمىز ئىمان ھاكىمىيىتى . يۈزىنىڭ پىرئهۋىنلىرى بىزنى ئهڭ باشتا يۈرهكلىرىمىزده مهغلۇپ قىلدى
ۇلىقىمىز، زېھنىمىز، ئېڭىمىز ئىمان ھاكىمىيىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدىن كۆزىمىز، ق. ئاستىدىن چىقىپ كهتتى

ئۇالر . بۇ ئهزالىرىمىز ئىمان ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى ئهركىنلىكىنى يوقۇتۇپ قويدى. چىقىپ كهتتى
ئىمانغا ساراي قىلىپ يارىتىلغان قهلبىمىز . ئىمانىمىزنىڭ ھاكىمىيىتىنى تارتىۋېلىپ ئۇنى ئاختا قىلدى

شۇئارى بىلهن يولغا چىققان ئىمان » دىن بىر ۋىجدان ئىشى «  . زىندان، مازار بولدىئۇنىڭغا 
دۈشمهنلىرى، مهدهنىيىتى، مائارىپى، تاراتقۇلىرى ۋه شهيتانى ئويۇنلىرى بىلهن چوڭ بىر دىۋىنى 

  . يهتلىك ھالدا كىرىگۈزۈۋېتهلىدىىئاالئىددىننىڭ المپىسىغا مۇۋهپپهق
ئۇالر ئۇنىڭ مهجبۇرى سولىۋېتىلگهن يهردىن چىقىپ قالسا، ئۇنى . يهتتىئۇالر ئىمان كۈچىنى بىلىپ 

كېرهك  شۇڭا، ئۇنى مهھكۇم قىلىش ئۈچۈن نېمه. تىزگىنلهشنىڭ مۇمكىن بولمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ
ئىمانغا ئادهتتىكى . قاچمايدۇقاچمىدى ۋه بولسا شۇنى قىلىدۇ، ھهر قانداق شهيتانى پىداكارلىقتىن 

بهزىده ئهڭ يېڭى ھهتتا ئۇ زهنجىر ئالتۇندىن ياسالغان، كۆركهم سهنئهت ئهسىرى، . نى سالمايدۇزهنجىر
  .  تېخنىكا مۆجىزىسى بولىشى مۇمكىن؛ ئۇ زهنجىر كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

بۇنى پهرق قىاللىغۇدهك پاراسىتىڭىز بولسا، ئۇنى قۇللۇق زهنجىرى سۈپىتىده ئهمهس، خوجايىنلىرى 
 ھهۋىسى ئۈچۈن يىئۆزىنىڭ ھاۋا.  تىرىشىدۇ دهپ سىزنى ئۇنىڭغا ئىشهندۈرۈشكهھهدىيه قىلغان مارجان

نامى بىلهن ئۆزىگه خىزمهت » دىن « ، ھهتتا »خىزمهت « ، »داۋا « خىزمهت قىلمىغان كىشىنى 
  . ئۇالر سېغىشنى، مېنىشنى ۋه يۈك ئارتىشنى ناھايىتى ياخشى بىلىدۇ. قىلدۇرىدۇ

لىك ۋه تايىنى يوق نهرسىلىرى بىلهن ئىمانىمىزغا »قىممهت « ، ئهگهر كۆرۈنگهن ۋه كۆرۈنمىگهن
سېلىنغان بۇ زهنجىرلهرنى ئۈزۈپ تاشلىيالىساق، ئۇ ۋاقىتتا ئىمانىمىز بىزگه مهشئهل، كۆڭلىمىزگه نۇر، 

  . بولىدۇ» ئىمان « يىغىنچاقلىغاندا، ئىمان . تىزىمىزغا ماغدۇر، تىلىمىزغا پهرمان بولىدۇ
ئىچىمىزنىڭ . ئالدى بىلهن ئىچىمىزنى، ئاندىن ھاۋامىزنى كىرلهتتى. چىمىزدهبۇلغىنىش ۋه كىر ئى

ۇشقا مۇۋهپپهق بولسىمۇ،  پاكىز تۇتمۇھىتنىھاۋا ۋه ئهتراپىمىزدىكىلهر . مۇھىت ئاسرىغۇچىلىرى يوق بولدى
، سىستىمېلىرى. ئۇالر ھهرىكهتكه ئۆتهلمهيدۇ، ئهكسىچه تېخىمۇ كىرلىتىدۇئىچىمىزنى تازىالش ئۈچۈن 

ئىچكى دۇنيامىزنى دىنى تهشۋىقاتلىرى، بۇتلىرى بىلهن  ئاالقه ۋاستىلىرى، مهدهنىيىتى، –مائارىپى، ئۇچۇر 
ئهگهر بىز ئۆز تۈزۈمىمىزنى قۇرۇپ چىقمىساق، ئۇالر ئۆزىنىڭ مىزانسىز تۈزۈملىرىنى . كىرلىتىدۇ

  . ھهقىقىي پاالكهت مانا بۇ ۋاقىتتا باشلىنىدۇ. يۈرىكىمىزگىچه كىرگۈزىدۇ
.  ئۆلتۈرۈپ قۇرغان تۈزۈملىرىدىن قورقماڭ– چېقىپ، ئېسىپ –كۈچ ئىشلىتىپ قۇرغان، ئېزىپ، ئۇرۇپ 

 كهلگهنده  «قورقماڭ، چۈنكى   ۋاقىتى  ئاغدۇرۇپ تاشلىنىدىغانلىقىنى  قانداق  قىلغۇچىالر، زۇلۇم
  » بىلىپ قالىدۇ مىزگىچه ئهسلىده قورقۇشقا تېگىشلىك نهرسه، بۇ تۈزۈملىرىنى قهلبى  ).26:227(

يهرلهشتۈرۈشى بولۇپ، ۋۇجۇدنىڭ پايتهختىنى ئىشغال قىلىپ، قول، پۇت، كۆز، قۇالق، باش ۋه بىلهككه 
.  بىر ئهھۋال ئهڭ خهتهرلىكھۆكۈمران بولىشى، بۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشى

لېكىن، بۇ .  قورقمايمهنكاپىتالىزم دهپ ئاتالغان زۇلۇمنىڭ ئىقتىسادنى باشقۇرۇشىدىن: مهسىلهن
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مىكروبنىڭ قهلبىمىزگىچه كىرىپ، ئهقلىمىز، چۈشهنچىمىز، ھهرىكىتىمىز ۋه مۇئامىلىمىزده ئۆزىنى نامايهن 
  .قىلىشىدىن قورقىمهن

بۇالر بولمىدىمۇ، بولمايۋاتامدۇ؟ دىنى ئىسالم بولۇپ، ئهخالقى كاپىتالىست بولغانالر يوقمۇ؟ ئىسالم 
ئۆزىنى خهتهرگه ئاتقانالر يوقمۇ؟ كىم بىلىدۇ، مۇئامىله  كاپىتالىزم ئهقلى بىلهن ئهقىدىسىنى قوبۇل قىلىپ،

ۋه پوزىتسىيىمىز، ئوبدان مۇالھىزه قىلىنغان ۋاقىتتا، بهلكىم بىزمۇ بۇالر قاتاردىن ئورۇن ئالغان بولىشىمىز 
جلىۋېتىش  بىرىمىزنى خهجلىۋېتىش، خۇددى پارچه پۇلنى خهجلىگهندهك خه–مهسىلهن، بىر . مۇمكىن

 كۆڭۈل بۆلۈش، تهرهپ تۇتۇش، بىلىم، سهمىمىيهت، خۇالسه كاالم، دىنى ۋه  مۇھهببهت،–مېھرى ئادىتىمىز، 
؛ ئهخالقىي قىممهتلهرنى ساتقىلى ۋه سېتىۋالغىلى بولىدىغان ھالغا كهلتۈرۈپ قويۇش قابىلىيىتىمىز

ن بهزى پرىنسىپلىرىنى پايدا ئېلىپ ئىسالمنىڭ ئۇلۇغۋار غايىلىرىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئۈچۈن بهلىگىلىگه
انىمىزنى ھهتتا ئۆزىمىزنى بىر ؛ ئىنساننى، ئىنسيىمىزكېلىدىغان بىر دهسمىيگه ئايالندۇرۋېلىش ئارزۇ

دهسمايه قىلىپ ئىشلىتىشتهك بهختىسزلىكىمىز؛ بىر ھايات كىتابى بولغان قۇرئاننى، بىر ھايات دهستۇرى 
دهسمىي قىلىپ، بازاردىكى ) ئۆرنهكلىك رولى جهھهتتىن ( بولغان ئىسالمنى ۋه بىر ھايات پهيغهمبهرنى 

    بۇ دائىرىگه كىرمهسمۇ ئهجىبا؟...؛قىمىزقۇۋلى سېتىشتهك رگه ئوخشاشتهنزهكهش سودىگه
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تۈزۈملىرىنى . ھهقىقي قورقۇشقا تېگىشلىك بولغان مانا بۇالر ئهسلىده

لېكىن، بۇنداق بىر ئىشغالىيهتكه بىز . يۈرهكلىرىمىزگىچه كىرگۈزۈش ئۈچۈن ھهر يولنى سىناۋاتىدۇ
بىزگه ۋهده قىلغان شغال قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا يۈرهك ئى. ىقىمىز كېرهكمۇسۇلمانالر رازى بولماسل

  .دۇنيالىقالرنى ۋاقتى ۋه ئۆز جايىدا يۈزىگه ئۇرۇشنى بىلىشىمىز كېرهك
ئىمانىمىزنىڭ مهينهتچىلىك ئىچىده تولغۇنىشىغا، ئاسارهت ئاستىدا ئېڭرىشىغا، ھۆكۈمرانلىقىنىڭ 

شېرىك . لىنى رهت قىلىشىمىز كېرهكشېرىكنىڭ ھهر خى. قولدىن كېتىشىگه سۈكۈت قىلماسلىقىمىز الزىم
ئىچىده ھهق  شۇنى بىلىشىمىز كېرهككى، شېرىكنىڭ ئېنىقلىمىسى،. ئىچىدىكى ھهق بىزنى ئالدىمىسۇن

 باتىل دىندىن ( ئېلىۋېتىلگهن باتىلنى شېرىك ئهمهس ئىلھاد » ھهق «  ئىچىدىن . بولىدۇ بولغان
رهببىمىز يېتهرلىك بولىشى  بىزگه.  قىلىشىمىز كېرهكبارلىق يالغان ئىالھالرنى رهت. دهپ ئاتايدۇ) چىقىش 

 ئهمهسمۇ؟ «: قۇرئانمۇ مۇشۇنداق سوراۋاتمامدۇ بىزدىن. الزىم  يېتهرلىك  بهندىسىگه »  ئالالھ
ر بولىدۇ، ھۆر بولغانسېرى ئهگهر مۇشۇنداق قىلساق، ئىمانىمىز ھۆ. يېتىدۇ، يېتىدۇ ئهلۋهتته ). 39:36( 

  . دۇىيىكۈچ
پىكىر، زىكىر، . اققان كۆز ياشلىرىمىز بىلهن يۈرهكلىرىمىزنى يۇيۇپ تۇرۇپ قىلىمىزبۇنى دهريادهك ئ

  . شۈكۈر، ئېرپان، ئىھسان، تهقۋا بىلهن قىلىمىز، دۇئا بىلهن قىلىمىز
   :شۇنداق، دۇئا بىلهن، ئۇ مهۋجۇدلۇق سهۋهبىمىز

  »   پهرۋا  سىلهرگه  رهببىم  بولمىسا،  دۇئايىڭالر  سىلهرنىڭ  ئهگهر » ...قىلمايدۇ،ئېيتقىنكى،
 )25:77.(    

بىر . دۇىق شهكىلده قىلىنسا، ئۇ چاقىرىق ئىجاۋهت بولىئۇسلۇبىغا مۇۋاپ. دۇئا بىر دهۋهت، بىر چاقىرىق
قانداق قىلىپ دهمسىز؟ . قانچىمىز دۇئا قىلىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، بىلمهستىن ئۆزىگه بهددۇئا قىلىدۇ

ش بىلهن هسۋهسه دېگهن پارازىت بىلهن بۇزۇلىرىنى ۋشهيتاننى ئىشلىرىغا ئارىالشتۇرۇپ، يۈرهك سىگنال
 ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا، شهيتاننىڭ مۇشۇنداق قىلىشىغا يول قويۇش ئارقىلىق ئۆزىگه بهددۇئا .قىلىدۇ
  . قىلىدۇ

ئىچىمىزده ۋۇجۇدقا چىقىدۇ، » ئىنقىالپ « يۇقىرىدا تىلغا ئالغان ئهمهللهرگه ئېرىشكهن ۋاقتىمىزدا 
بىپايان ۋه سىنىپتىن . دارۇل ئىسالمغا ئايلىنىدۇيۈرىكىمىز يهنى . ده ئىمان ھاكىم بولىدۇيۈرهك دۆلىتىمىز

  . خالىي يۈرهك دۆلىتىمىزده، بىر ئهزاسىنىمۇ سىرىتتا قالدۇرماي مېھمان قىلىمىز ئىسالم ئۈممىتىنى



  

 42

 سودىگىرى ۋهھىدهت. نى ئهڭ باشتا ئىچىمىزده ۋۇجۇدقا كهلتۈرىمىز)بىرلىك ( بۇ ئارقىلىق ۋهھىدهت 
بهندىسىگه جان  «. ئالالھ قا اليىق بىر ھالغا كېلىدۇيۈرىكىمىز ئهمهس، ھهقىقىي مۇۋاھھىد بولىمىز ۋه 

سهن ! ئهي ماكاندىن خالىي بولغان زات« . قىلىمىز» تهكلىپ « نى » تومۇرىدىنمۇ يېقىن بولغۇچى
كىر ۋه تهسبىھ بىلهن بېزهپ، ئىلىم، ئۈچۈن ئىستىغفارلىرىم بىلهن تازىالپ، كۆز ياشلىرىم بىلهن يۇيۇپ، زى

ئېرپان ۋه ھېكمهت بىلهن سهرهمجانالشتۇرۇپ، تهقۋا ۋه ئىھسان بىلهن يورۇتقان يۈرىكىمگه قهدهم 
  :ئۇ ۋاقىتتا شائىرنىڭ بۇ شېئىرىنى چۈشىنهلهيمىز. دهيمىز»  تهشرىپ قىلغىن

  سۈر چىقار دىلدىن غهيرىنى، ئاندا تهجهللى قىالر ھهق،
  .س سارايغا ھوجرا بىنا بولماستىنپادىشاھ قونما

  ۋه
  پاكىزال كۆڭۈل ئۆيىنى
  يار كېلىدۇ قونغىلى

ئهلۋهتته، ئالالھ ئۇ ۋاقىتتا رهھمىتى، مهغپىرىتى بىلهن كېلىدۇ، . دېگهن يۇنۇسقا ساالم يولاليمىز
  .  تويۇندۇرىدۇ بىزنىتهجهللىسى بىلهن

زدىكى بوران تاشقا ئايالنمىغان بولسا،  ئهگهر ئىچىمى. ۇۋۇجۇدقا كېلىدمانا شۇ ۋاقىتتا  قهلبپاك 
شۇنىڭ بىلهن ئىچىمىزدىكى دۇنيانى بايقاش . كۆڭۈل ئوكيانۇسىدا تىنچلىق ھۆكۈم سۈرىدۇ. تىنجىيدۇ

  : يېڭىدىن باشلىنىدۇ
بۇالر ئىمان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىللىرى ئالالھ نى ياد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ،  «

   ).13:28(  » الالھ نى ياد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇبىلىڭالركى، دىلالر ئ
ئۇنى قۇرۇپ چىقىش . ئهمدى يۈرهك دۆلىتى قۇرۇلۇپ بولغانىدى. مانا بۇ ئىچكى ئۇرۇشنىڭ غهلىبىسى

. بىر ئىچكى ئۇرۇشنى تهقهززا قىلسا، قوغداش ۋه سىرىتقا كېڭهيتىش مىڭ ئۇرۇشنى تهلهپ قىلىدۇ
 ئىچىڭىزدىكى سائادهتنىڭ يهنه بىر ئىسمى بولغان. ايسىز ئهمدىتوختىماقچى بولسىڭىزمۇ توختىيالم

ياشاۋاتقان دۇنياغا ھاكىم قىلىش ئۈچۈن قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالرنى يۈرىكىڭىز سىزگه ، يۈرهك دۆلىتىنى
ئهزالىرىڭىز ئۇنىڭغا ئۆكتى قوپقان تهقدىردىمۇ، ئهقلىڭىز ئۇنى . مهسلىھهت سېلىپ ئولتۇرمايدۇ ئهمدى

 سىزمۇ بىلىسىز،. سىمۇ، ئۇ ئۆزىگه خاس ئۇسلۇپ ۋه ئىمكانلىرى بىلهن ۋهزىپىسىنى ئادا قىلىدۇتهستىقلىمى
   .كۆڭۈل پهرمانغا قۇالق سالمايدۇ

يۈرهككه خاس ئىمكانالرنىڭ ئهڭ ئالدىدا، دۇنيانىڭ ئهڭ زىل ۋه تهرهققىي قىلغان رادارى دېسىڭىزمۇ 
مهلۇم بولغاندهك، كۆزدىن باشقا يهنه باشقا بىر ھهممىگه . كېلىدۇ سهزگۈرلۈك ۋه پاراسهت بولىدىغان

  :كۆز ھهققىده توختالغان كىتاپنىڭ بايانىغا قۇالق سااليلى
»    كۆكرهكلهردىكى  لېكىن  بولمايدۇ،  كور  كۆزلهر  شۇكى،  بولىدۇقهلبھهقىقهت  كور  » لهر

 )22:46.(    
نهزهر، بىر دوستىڭىزغا بۇ دولقۇن تارقاتقۇچىڭىز ئارقىلىق قانچىلىك يىراقتا بولىشىدىن قهتئىي

مۇناپىقلىق ۋه نىفاق ئادهت ھالىغا كېلىپ قالغان بىر .  سىزهلهيمۇھهببهت سىگناللىرىنى ئهۋهت
بۇ ئارقىلىق ئالالھ نىڭ كائىنات .  ھهقىقىي مۇئمىننى بۇ رادارىڭىز ئارقىلىق تونۇيسىز،جهمىئىيهتته
ۋه ئۇالر ھهققىدىكى مهلۇماتقا  ) 51:21( ۇيسىز ، نهپىسلىرىڭىزدىكى ئايهتلهرنى ئوق )51:20( ئايهتلىرىنى 
  .  ئىگه بولىسىز

ئۇ . نى تاپىسىز»ھېكمهت « نىڭ ئايهتلىرى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ »كىتابى مهستۇر « بۇ بىلىمنى 
 بېرىلگهن بولسا، ئۇنىڭغا كۆپ ياخشىلىق ئاتا قىلىنغان نېسىۋهكىمگه ھېكمهتتىن بىر  «ۋاقىتتا 
   .هنلىكىنى بىلىپ يېتىسىزئىك ) 2:269( »  بولىدۇ
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. مانا بۇ ۋاقىت، قانچه زاماندىن بېرى سىگنال تارقىتىشتىن توختاپ قالغان يۈرىكىڭىز ئىشقا كىرىشىدۇ
ئىچىڭىزدىكى دۇنيانىڭ ئهڭ زىل رادارى، ئاسمان ۋه زېمىننىڭ ساۋاپ كۆرۈنۈشلىرىنى ئىزدهپ تېپىپ 

، نهزهر سېلىپال )ئېرىپان ( ىلىپال قالماستىن چۈشىنىسىز بۇ ۋاقىتتا، پهقهت ب. يۈرهك ئارخىپىمىزدا ساقاليدۇ
  ). بهسىرهت ( قالماستىن كۆرۈپ يېتىسىز 

ئالالھ كۆكسىنى كهڭ قىلغان، رهببىنىڭ نۇرى  «. ھهر ئايهت ئىچىڭىزده يېڭى ئۇپۇقالر ئاچىدۇ
پاراتى، تېلېفۇن، شىش ئائهڭ تهرهققىي قىلغان خهۋهرلى. بىرىگه ئايلىنىسىز ) 39:22( »  ئۈستىده بولغان

 تېلېفاكس ۋه تېل بىلهن باشلىغان قانچىلىك نېمه بولسا، ھهممىسىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان تېلېكس،
رهببىڭىز بىلهن ئوتتۇرىڭىزدىكى مۇناسىۋهتنى ئۇ زىل ئۈسكىنه . ئىمكاننى ئاكتىپ ھالغا كهلتۈرگهن بولىسىز

  . غان ئاپتماتىك تىزگىنهككه ئايلىنىدۇئۇ سىزنى دائىم ئاگاھالندۇرۇپ تۇرىدى. بىلهن تهكشۈرىسىز
يسىز،  ئاياق تىۋىشىنى ئاڭلىياالڭگهن شېرىكنىچۈمىلىنىڭ ئاياق ئاۋازىدىنمۇ تىۋىشسىز ھالغا كهل

. بارلىق ماھارهتلىرىنى ئىشلىتىپ، نىقاپلىرىنى تاقىغان ھالدا كهلگهن نىفاقنى بۇ رادار بىلهن تونۇۋاالاليسىز
ئالالھ . مى كهلگهن ۋاقىتتا، ئۇنىڭ كۆرسهتكۈچى ھهرىكهت قىلىشقا باشاليدۇقۇلىقىڭىزغا رهببىڭىزنىڭ ئىس

تاققىده « سىزنى نىڭ ئايهتلىرى تىالۋهت قىلىنغان ۋاقىتتا، ئالماستىن ياسالغان بىر تامغا دۇچ كهلگهندهك 
  :جايىڭىزدا توختىتىدۇ» 

 ئال «  بولىدىغان،  پهيدا  قورقۇنچ  دىللىرىدا  ئېتىلسه  ياد  نىڭ ئايهتلىرى پهقهت ئالالھ الھ
   كىشىلهرال  قىلىدىغان  تهۋهككۇل  رهببىگه  كۈچىيىدىغان،  ئىمانى  قىلىنسا  تىالۋهت )  ) كامىل

   ).8:2(  » مۇئمىنلهردۇر
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ۋاقىت

  ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشكېچه ۋه 

  

  .نى تىرىلدۈرمىگهن كىشىنىڭ كۈندۈزى ئۆلگهن بولىدۇسىكېچى
  .چىنىڭ ئابىدى بولۇش الزىمنىڭ يىگىتى بولۇش ئۈچۈن كېكۈندۈز
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. ئىچكى بايلىقنىڭ قېزىپ چىقىرىلىشىدا ماكاندىن قالسا، ئىككىنجى ئورۇندا تۇرىدىغان ئامىل ۋاقىت
 ،لېكىن، ئىچكى بايلىقنىڭ قولغا كهلتۈرۈلىشىده. كېچه ۋه كۈندۈز ھهر ئىككىسى ئوخشاشال ئالالھ نىڭ

چۈنكى، ئاسمان ئۈستىدىكى . ىنىشىمىز الزىمئهڭ مۇۋاپىق پهيت بولغان كېچىدىن ئۈنۈملۈك پايدىل
  . ئهمهللهر كېچىده ئالالھ ھوزۇرىغا سۇنۇلىدۇ.   ئېلىپ تاشاليدۇدهنى كېچىسىيېپىنچى

زىت تۈپتىن  بىرىگه –دهۋرىمىز ۋاقىت چۈشهنچىسى بىلهن ئىسالمنىڭ ۋاقىت چۈشهنچىسى بىر 
ئالالھ قۇرئاندا ۋاقىتنىڭ .  تۇرىدۇدىلىنىپروشهن ھالدا ئىپابۇ زىتلىق، ۋاقىتنى ئىشلىتىشتىمۇ . كېلىدۇ

ئهسىر ( ۋهد دۇھا  ۋهل ئهسىر، ۋهل لهيل، ۋهس سۇبھ،« : پهرقلىق تىلىملىرىنى تىلغا ئېلىپ قهسهم قىلىدۇ
  ...دېگهندهك» )  ۋاقتىغا، كېچىگه، سهھهرگه، چاشگاھ ۋاقتىغا قهسهمكى 

ۋاقىت . تىقلىغانلىقنىڭ ئىپادىسىبۇ قهسهملهر، ۋاقىتنىڭ ئىززىتىنى ئىالھىي تىل بىلهن تهس
بۇ نوقتىدىن خۇددى . قىممهتلىك، قانچىلىك كۆپ بولىشىدىن قهتئىينهزه قىممىتىنى يوقۇتۇپ قويمايدۇ

ۋاقىتنى ئىسراپ قىلىش ھاياتنى ئىسراپ قىلغانلىق، يهنى ئۆزىنى . ۋاقىت ھاياتتۇر. سۇغا ئوخشايدۇ
لنى خهجلىگهندهك ئىسراپ قىلغانالرغا ئالالھ تىن ئۈمىدىنى بۇ، ھاياتنى پارچه پۇ. ئۆلتۈرۋالغانلىق بولىدۇ

 ئهنفۇسىھىم  « :ئۈزمهسلىك تهۋسىيه قىلىنغان بۇ ئايهتته مۇنداق تهسۋىرلهنگهن  ئهال ئهسرافۇ
   ).39:53(  » )نهپسىنى ئىسراپ قىلغانالر ( 

ۇ، بۇ  ئاساسهن ئاخشامنى ئاساس قىلىدغا مهشھۇر ئېنىقلىمىسى،كۈنىمىز زامان چۈشهنچىسى
ئالالھ بهلگىلىك مهقسهت بىلهن ياراتقان كېچىنى، يارىتىلىش مهقسىتىنىڭ . يارىتىلىش فىترىتىگه زىت

  . ىدا ئىشلىتىش، كۈنىمىز ئىنساننىڭ ئادىتىگه ئايالندۇرۇلدىسىرىت
كۈن مۇئمىن . ئىسالم چۈشهنچىسىده ۋاقىت، تهبىئىيتىگه ئهڭ مۇۋاپىق شهكىلده ئىشلىتىلىدۇ

ۋاقىتنى . ن ئورنىدىن تۇرمايدۇ، ئهكسىچه، كۈن چىقىشتىن بۇرۇن ئورنىدىن تۇرۇپ بولىدۇچىققاندىن كېيى
بۇ سهۋهپتىن، سهھهرنىڭ كىشىگه ھايات بهخش ئهتكۈچى . ئاساس قىلىدۇ سهھهرنى ئىشلىتىشته ئىسالم،

« ده مهن ئالالھ رهسۇلىدىن كهلگهن رىۋايهتلهر. پۇرسىتىدىن ھهممىدىن كۆپ مۇسۇلمانالر پايدىلىنىدۇ
. دېگهندهك رىۋايهتلهرنى ئانچه ئۇچراتمىدىم» ... خۇپتهندىن كېيىن رهسۇلۇلالھ ئولتۇرۇپ مۇنداق دېدى

رهزىيهلالھۇئهنھۇدىن، ئالالھ رهسۇلىنىڭ  ساالت بابىدا، ئهبۇ زهراتۇسقبۇنىڭ ئهكسىچه، بۇخارى، ئهۋ
، خۇپتهندىن كېيىن لغانلىقىه كىرىپ كېتىپ ئارام ئاخۇپتهندىن كېيىن مهجبۇر بولۇپ قالمىسا، ئۆيىگ

  .    رىۋايهت قىلماقتاگهپ قىلىشنى ياقتۇرمايدىغانلىقىئارتۇقچه 
  

  كېچه ۋه قۇرئان
  
   ).44:3(  »شۈبھىسىزكى، بىز ئۇنى مۇبارهك بىر كېچىده نازىل قىلدۇق « 

ه ۋاقتىدا ، ئۆزىنىڭ بىر كېچقۇرئان. كېچه، ئالالھ تىلغا ئېلىپ تۇرۇپ قهسهم قىلغان ۋاقىتالردىن بىرى
بىر كېچىنىڭ ئىسمى بولۇپ، بۇ كېچىنى  » قهدىر « .نازىل بولۇشقا باشلىغانلىقىنى بىزگه بايان قىلماقتا

  . كېچىلهرنىڭ سۇلتانى قىلغانىدى
ئىنسان . دا يۈز بهرگهنىدى) لهيلهن ( بىر كېچه ۋاقتى . كېچىنىڭ ھهدىيهلىرىدىن بىرى مىراجمۇ

  . رى مهرتىۋىگه بىر كېچه ۋاقتى ئېرىشكهنىدى ئالالھ رهسۇلىنهسلى ئىگه بوالاليدىغان ئهڭ يۇقى
  .»ھىجرهت «  كېچىنىڭ ئۈممهتكه ئېلىپ كهلگهن ھهدىيهلىرىدىن بىرسى

 »...كېچىلىرى ئالالھ نىڭ ئايهتلىرىنى تىالۋهت قىلىپ سهجده قىلىدىغان كىشىلهر«  :قۇرئان
ياد قىلغان، ئۇالرنىڭ باشقىالر بىلهن ئوخشاش نى ئهھلى كىتابى ئىچىدىن ئاالھىده تىلغا ئېلىپ  )3:113( 

   :رهسۇلۇلالھقىمۇ بۇ سهۋهپتىن بىر ئهمىر بېرىلگهنىدى. ئهمهسلىكىنى بىلدۈرگهن
 قىل«   ناماز  نهپله  خاس بولغان  ساڭا  ئورنۇڭدىن تۇرۇپ،  قىسمىدا  كېچىنىڭ بىر بهلكىم .
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    ).17:70(  »غا يهتكۈزىدۇ ) ئورۇن ( رهببىڭ بۇ ئارقىلىق سېنى مهدھىيلىنىدىغان بىر ماقام 
  :رهسۇلۇلالھقا ئىچكى بايلىقىنى قېزىپ چىقىرىش يولىنى كۆرسهتكهن ئالالھ نىڭ يهنه بىر تهۋسىيهسى

 پهرۋهردىگارىڭغا «    ۋاقىتلىرىدا  ئاخىرىقى  ۋه  كۈندۈزنىڭ دهسلهپكى  ۋه  ۋاقىتلىرىدا كېچه
   ).20:130(  »ۋه ھهمده ئېيتقىن ) يهنى ناماز ئوقۇغىن ( تهسبىھ ئېيتقىن 

تۇنجى نازىل .  مۇززهممىل سۈرىسى–بۇ ھهقته قۇرئاندا كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان بىر سۈره بار 
بولغان سۈره بولغان بولسىمۇ، ئىچكى بايلىقنى قېزىپ چىقىرىش توغرىسىدىكى ئىالھىي بۇيرۇقالرنى ئۆز 

لغاندا، بىز بىلىدىغان بهش ۋاقىت ناماز مهلۇم بولغان نهرسه شۇكى، بۇ سۈره نازىل بو. ئىچىگه ئالماقتا
 يېڭى ئوتتۇرىغا قويۇلىۋاتقان نۇبۇۋۋهت –دهۋهتنىڭ ئاساسلىرى تېخى يېڭى . تېخى پهرز بولمىغانىدى

نىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىگه ئائىت بولغان بۇ سۈرىده، رهسۇلۇلالھقا ۋه ئۇنىڭغا ئهڭ )پهيغهمبهرلىك ( 
  : بىرگه ئوقۇيلىكېلىڭ  ،بۇيرۇلغانلىقىنىباشتا ئهگهشكهن كىشىلهرگه نېمىنىڭ 

 ! )پهيغهمبهر( ئى كىيىمىگه يۆگىنىۋالغۇچى «   
  كېچىنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسىدا، 

 !يېرىمىدا ياكى يېرىمىدىنمۇ ئازراقىدا ياكى كۆپرهكىده ئورنۇڭدىن تۇر   
 .ۋه قۇرئاننى تهپهككۇر قىلغان ھالدا ئالدىرىماي ئوقۇ  

 .ر بىر سۆزنى بېرىمىزھهقىقهتهن بىز ساڭا ئېغى  
   ناشىئهسى  كېچىنىڭ  شۈبھىسىزكى،  پهيدا (  دۇنياسىدا  ئىچكى  ئىنساننىڭ جىمجىتلىقى،

   ).73:1،6(  »تهسىرى ۋه ئوقۇش نوقتىسىدىن ئهڭ مۇۋاپىق ) قىلغان 
ئىسالمنىڭ بۇ ئېغىر كۈنلىرىده نازىل بولغان بۇ ئايهتلهر بهش ۋاقىت ناماز تېخى پهرز قىلىنمىغان، 

كېلهچهكته ئىسالمنىڭ بارلىق يۈكىنى مۈرىسىده  بۇ ئايهتلهردهتهن چوڭقۇر مهنىگه ئىگه بولۇپ، ھهقىقه
   . تهربىيلهش مهقسهت قىلىنغانىدى، شهخسىيىتىنىتوشىيدىغان بۇ يادرولۇق كىشىلهرنىڭ

 نىڭ ئۇلىئۇالر الھىيىسى ئالالھ قا ئائىت، ۋۇجۇتقا چىقارغۇچىسى رهسۇلۇلالھ بولغان ئىسالم بىناسى
ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسىنى مولالشتۇرغۇچى خهۋهرلهرنى .  پۇختا سېلىنىشى كېرهك ئىدى ئۇلبولۇپ،

  . ئېلىپ كهلگهن بۇ خىل ئايهتلهر، بۇ مهقسهتكه ماس ھالدا نازىل بوالتتى
قى ئايىتى نازىل بولغىچه رهسۇلۇلالھ ۋه ئهسھابى كېچه نامىزىنى پهرز مهزكۇر سۈرىنىڭ ئاخىر

 ئالالھ سىلهرنىڭ ...  « قى ئايىتىبۇ سۈرىنىڭ ئاخىر.  قىلدىده ئاداسۈپىتى ) كېچه سائهتلىرىنى (
ھېسابالپ بواللمايدىغانلىقىڭالرنى بىلىدۇ، ئالالھ سىلهرگه رهھىم قىلدى، تهھهججۇد نامىزىدىن 

 ئوقۇڭالر  بولغاننى  قوالي  سىلهرگه  كېچه  (  قاراپ  شۇنىڭغا  بولسا،  قوالي  قايسىسى سىلهرگه
فاقراۇ ما « . ئىپادىسى بىلهن بۇ ۋاجىپنى يهڭگىللهتتى، ئهمهلدىن قالدۇرمىدى »... ،)قۇڭالر نامىزى ئو

 قۇرئاندىن  « .ئىپادىسىدىنمۇ شۇنداق ئىكهنلىكىنى مهلۇم» تهيهسسهرا مىنهل قۇرئان  ئۇنداقتا
« قىلىق ئار» پارچه « مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان بۇ جۈملىده  » ئۆزهڭالرغا ئاسان بولغاننى ئوقۇڭالر

« نامازدا قۇرئان ئوقۇلغانلىقى ئۈچۈن، كېچه نامىزى مهجازى شهكىلده نهزهرده تۇتۇلغان بولۇپ، » پۈتۈن 
  .  بىلهن ئىپاده قىلىنغان» قۇرئان ئوقۇش 

قى ئايىتىنىڭ ئالدىنقى ئايهتلهردىن قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكهندىن كېيىن نازىل سۈرىنىڭ مهزكۇر ئاخىر
بىر يىل، ئىككى يىل، ئون يىل دېگهنلهر . خشاش بولمىغان رىۋايهتلهر باربولغانلىقى ھهققىده ئو

ھهزرىتى ئائىشه رهزىيهلالھۇ ئهنھا . بولغاندهك، بۇ ئايهتنىڭ مهدىنىده نازىل بولغانلىقىنى ئېيتقانالرمۇ بار
 ئاي 12بىلىرى رهسۇلۇلالھ ۋه ساھا.  ئاي ئۆتكهندىن كېيىن نازىل بولدى12« بۇ ئايهتنى كۆزده تۇتۇپ 

ئابد ئىبن ھۇمهيدنىڭ ياقۇپ ۋه جافهر . دهيدۇ»  نامىزىنى پهرز سۈپىتىده ئادا قىلدى بويىنچه تهھهججۇت
ۋه ساھابىلىرى تهھهججۇت دىن كهلگهن رىۋايىتىده، رهسۇلۇلالھ )رهزىيهلالھۇ ئهنھۇ ( ئارقىلىق سهئىد 
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كېيىن بۇ ئايهت نازىل بولۇپ، ئون يىلدىن .  بىر ۋاجىپ سۈپىتىده ئادا قىلغان ئون يىل ،نامىزىنى
  . مىنلهرنىڭ يۈكىنى يهڭگىللهتكهن دېيىلىدۇمۇئ

 ھهتتا يىلالرچه ،مهيلى نېمه بولىشىدىن قهتىئىينهزهر، رهسۇلۇلالھ ۋه ساھابىلىرى ئايالرچه
تهھهججۇد نامىزى ئۈچۈن كېچىسى ئورنىدىن تۇرغان ۋه بۇ ۋاجىپنى يهڭگىللهتكهن ئايهت نازىل 

كېچىنىڭ بىر قىسمىدا ئويغۇنۇپ، ساڭا خاس بىر  « مۇ، بۇ ناماز رهسۇلۇلالھ ئۈچۈنبولغاندىن كېيىن
   . ئهمرى بىلهن داۋامالشتۇرۇلغان ) 17:79(  »نهپله ناماز قىلغىن 
ىمىز بولغان رهسۇلۇلالھ نىڭ كېچىسى، نېمه ئۈچۈن بىزنىڭ كېچىمىزگه ئۆرنهك رنىكئهڭ ياخشى ئۆ

قانداق مولالشتۇرۇلغانلىقىنىڭ دهلىلى بولغان بۇ ىڭ رهببى تهرىپىدىن بواللمايدۇ؟ ئۇنىڭ ئىچكى دۇنياسىن
 چىڭ يولىنى؟ رهسۇلۇلالھنىڭ  ئىچكى دۇنيامىزنى مولالشتۇرماسلىقى مۇمكىنمۇ بىزنىڭمۇ،ئايهتلهر

  كېرهك بولغان بىزلهر، نېمه سهۋهپتىن ئۇنىڭغا خاس بولغان بۇ ئهمىرلهرگه بۇنچه بىپهرۋاتۇتىشىمىز
 ئهڭ « لىمىز؟ ئىنسان، نېمه سهۋهپتىن ھهر نهرسىنى ۋه ۋاقىتنى ياراتقان ئالالھ تهرىپىدىنمۇئامىله قى
  دهپ كۆرسىتىلگهن كېچه ئىسىملىك بۇ بايلىقنى بۇنچه ئىسراپ قىالاليدۇ؟  » مۇۋاپىق
 ئۆلىسىز «  شۇنداق  بولسىڭىز،  ياشىغان  قانداق  ھالهتته .  شۇ  بولسىڭىز،  ئۆلگهن قانداق

  . »انداق تىرىلگهن بولسىڭىز، شۇ ھالهتته مهھشهرگه يىغىلىسىز ق. تىرىلدۈرۈلىسىز
دهپ » ئۆلۈم « ئۇيقۇنى بىر خىل . بۇ ئاگاھالندۇرۇشتىن ئېلىشىمىز كېرهك بولغان نۇرغۇن دهرس بار

بۇنىڭغا . دهپ تىلغا ئېلىنىدۇ) يهتهۋهففاكۇم بىل لهيل ( قۇرئاندا، سۈره ئهنئامدا، ئۇيقۇ ئۆلۈم . ئاتايمهن
ئهگهر كۈندۈزىمىز : ن، ھېچ بولمىغاندا يېرىم ئۆلۈم بولغان كېچىلىرىمىز ھهققىده شۇنى دېيهلهيمىزئاساسه

قايتا ( كېچىڭىز كۆڭۈللۈڭ بولسا، ئهتتىگهنلىكىڭىز . ياخشى ئۆتكهن بولسا، كېچىڭىزمۇ كۆڭۈللۈك ئۆتىدۇ
  . مۇ چىرايلىق بولىدۇ)تىرىلىشىڭىز 

ىنىڭ ھېسابىنى بېرهلمىگهن  مۇشۇنداق بىر مۇھىتتا كېچىس. بىرىگه زىچ مۇناسىۋهتلىك–بۇالر بىر 
، كۈندۈزىنىڭ ھېسابىنى بېرهلىشى مۇمكىنمۇ؟ ھهممه نهرسه ئۇيقۇغا غهرق بولغان بۇ ئاالھىده كىشى

ۋاقىتتا، جانسىزالر، جانلىقالر ۋه سالىھالر بىلهن بىرلىكته بۇ كائىنات ئوركىستىراسىغا ئاۋاز قوشۇشنىڭ، 
  ياسىدا قانچىلىك يېڭى ئۇپۇقالر ئاچىدىغانلىقىنى ھېس قىالالمسىز؟ ئىنسان ئىچكى دۇن

كۈندۈزى ئىمانىمىزنى سۈسالشتۇرۇپ قويغان كىشىلىك ۋه ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهر، ئىسيان 
دهرياسىغا ئايالنغان كوچىالر، يۇقۇملۇق مىكروپالردهك تاكى يۈرهكلىرىمىزگىچه سېڭىپ كىرگهن دىنغا 

چكى دۇنيامىزدا پهيدا قىلغان خانىۋهيرانچىلىقنى، كېچىنىڭ ىئېتىقاد گادايلىقى ئ جاھالهت ۋه ئىسيان،
رهھمىتىدىن پايدىلىنىپ ئوڭشىمىساق، بۇ قهلبىمىزنىڭ قىيامىتىنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقىدىن بىشارهت 

  . بېرىدۇ
شان دېگهن ئاشققا ئوخشاش، پهرى» كېچىلىرى تاكى تاڭ ئاتقىچه يىغلىتىدۇ بۇ دهرت مېنى « 

ھ، وئۇ يهرنىڭ ر. ئىچىمىزنىڭ ئهبهدىي مهملىكىتى ئۈچۈن بۇنى قىاليلى. ھالىمىزنى ئالالھ قا ئېيتايلى
ئهسىر جۇغراپىيىمىز ئۈچۈن بولسىمۇ . ئىمان، ئېرپان، ئىھسانغا ئوخشاش ئاھالىسى ئۈچۈن بۇنى قىاليلى

 . قىاليلى بۇنى
كېچىنى . نسانىمىز ئۈچۈن قىاليلى بۇنىنىڭ ئورنىغا تاش ئېسىۋالغان بىچاره ئىقهلبكۆكرىكىده 

  . غۇتۇپ، كېچه شاخلىرىدا مهنا مېۋىلىرىنى يىغقان ھالدا تاڭ ئاتقۇزايلىڭيۈرىكىمىزنىڭ بىپايان كۆلىگه شۇ
. كېچىده ئىچكى دۇنيامىزدا قولغا كهلتۈرگهن تهجرىبىنى، كۈندۈزى تاشقى دۇنيامىزغا تهدبىقاليلى

ىدا ئىسسىق يوتقىنىغا ئهلۋىدا دېيهلىگهنلهر؛ ئۆز نامىدىن، كىشىلهر شۇنى بىلهيلىكى، كېچىنىڭ بىر ۋاقت
نامىدىن قان، ئېكىسپاالتاتسىيه ۋه زۇلۇمغا تويمىغان زالىمالرنىڭ قولىدىكى ئويۇنچاق ھالىغا چۈشۈپ 

  ھاجهتىنغان ساناقسىز كىشىگه ۋاكالهتهن ھهر كۈنى ئىمانى دهپسهنده قىل؛قالغان ئۈممهت نامىدىن
بىلهن ) كۆرىشى ( ، كۈندۈزى مۇجادىلىسى )تىرىشچانلىقى (  كېچىلىرى مۇجاھىدىسى ىدهرۋازىسىن
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   .كېلهچهكنى توختىماي قاققانالر قۇرۇپ چىقىدۇ
چۈنكى، ھهر ئىجتىمائىي ئۆزگۈرۈشنىڭ ئۇرۇقى ئالدى بىلهن يۈرهكلهرده بىخ سۈرىدۇ ۋه باھارنىڭ 

بولۇش » سالىھ « لالھ نىڭ ۋهدىسى بار، ئا. تۇنجى غۇنچىلىرىغا ئوخشاش كۆكرهكلهرده ئېچىلىدۇ
  . )7:128( الياقىتىگه ئېرىشكهن بهندىلىرىگه زېمىن ۋه سۇنىڭ ئامانىتىنى بېرىدۇ

 ئېقلىم
 

 قايغۇ ۋه كۆز يېشى
 

 قايغۇنى  كهتكۈزىۋهتكهن –جىمى ھهمدۇسانا بىزدىن غهم « :  ئېيتتى) مۇئمىنلهر ( ۇالر ئ
    ).35:34(  » ...،ئالالھ قا مهنسۇپ

 قايغۇسى جهننهتكه كىرىش بىلهن – مئالالھ نى رازى قىلىش ئۈچۈن ئاتالنغان مۇئمىننىڭ غه
بۇ ھهقىقهتنى كۈچلهندۈرىدىغان بىر سۆزنى ئالالھ رهسۇلى ۋاپات بولۇش ئالدىدا يېنىدا . ئاخىرىلىشىدۇ

  :نىدىئېيتقاتۇرغان قىزى پاتىمهگه 
  . »يىغلىما قىزىم، داداڭ ئهمدى ئازاپالنمايدۇ « 

ئۇ . چۈنكى، رهسۇلۇلالھ نۇرغۇن ئىشالرنى بىلهتتى. نىدىشۇنداق، ئۇ كۈنگىچه دائىم ئازاپالنغا
 :رهسۇلۇلالھ شۇنداق دېمىگهنىمىدى. بىلگهننى بىلىدىغانالر كىم بولىشىدىن قهتىئىينهزهر شۇنداق قىالتتى

    .» رڭالىغان بوالتتىكۈلۈپ كۆپ يىغلئهگهر مهن بىلگهننى بىلگهن بولساڭالر، ئاز  «
.  چاقىسىز قالغانىدى–ۇنىڭ بىلگهنلىرى بىر ياقتا تۇرسۇن، بېشىدىن ئۆتكهنلىرىچۇ؟ يېتىم، ئىگه ئ

ئابدۇلمۇتهللىب، ئهبۇ تالىب، ھهزرىتى :  يۆلهنچۈكلىرىدىن ئايرىلىپ قالغانىدى ئارقىدىن–ئاندىن ئارقا 
نى بېسىپ تۇرغان نۇبۇۋۋهتنىڭ ئېغىر ر دهرتلهبۇ.  ئارقىدىن ۋاپات بولىشى–خهدىچه ۋه بالىلىرىنىڭ ئارقا 

  . بۇ سهۋهپتىن، ئۇ كۆپ يىغالپ ئاز كۈلگهنىدى. يۈكى ئىدى
  

 ...قان، تهر، كۆز يېشى  
   

نېمه ئۈچۈن بولسا بولسۇن، . بۇ ئۈچ تامچه ئارىالشقان ھهر نهرسه ئېزىز. بۇ ئۈچ تامچه بهكمۇ ئېزىز
  . نهتىجىسىز قالمىغان تارىختاسهمىمىي ھالدا بىر داۋا ئۈچۈن تۆكۈلگهن قانالر 

 مهيلى مۇئمىن ،كىم تهر تۆكۈپ ئهجىر قىلىپ نهتىجىگه ئېرىشمهپتۇ دهيسىز؟ بۇ. شۇنداق تهرمۇ
ئىنسان  « دهيدۇ قۇرئان؛» ئىنسان ئۈچۈن « . بولسۇن ياكى كاپىر بولسۇن، ھهممه كىشى ئۈچۈن ئورتاق

    ).53:39(  » پهقهت ئۆزىنىڭ ئىشلىگهن ئىشىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىدۇ
 يېشىمۇ زۇلۇمغا ئۇچرىغان بىرىنىڭ كۆزىدىن تۆكۈلگهن بولسا بۇ تامچه، چۈشكهن . شۇنداق كۆز

بۇ بهدهل بېرىلگهن ۋاقىتتا قولغا كهلگهن ھهر نهرسه . بۇ ئۈچ تامچه بهدهلدۇر. يېرىنى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ
  .قان زېمىننىڭ؛ تهر ناننىڭ؛ كۆز يېشى يۈرهكنىڭ بهرىكىتى .ھهقلىق بولىدۇ

   ).53:60( »  ۋه كۈلىۋاتىسىلهر، لېكىن يىغلىمايۋاتىسىلهر... «
ئىمانىڭىز، قۇرئانىڭىز، جۇغراپىيىڭىز « . ھهقىقهتهن، قانداقالرچه بۇنداق كۈلهلهيسىز، دهيدۇ قۇرئان

 – تاالن  قاراشلىرىڭىز- ئهسىر قىلىنغان، ئىنسانلىرىڭىز بىر مهنىۋىي قهتلىئامغا ئۇچرىغان، بارلىق قىممهت 
 يىگىتلهر كۆڭلىنى تارتقۇزۇپ قويغان بىر مۇھىتتا قانداقمۇ – ساناقسىز قىز –اراج قىلىنغان، سان ت

  . دهپ سوراۋاتىدۇ قۇرئان» كۈلىۋاتىسىز؟
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  ھهقىقهتهن، قانداقمۇ كۈلگىڭىز كېلىۋاتىدۇ؟
  ...بۇنىڭغا غهپلهت، بىپهرۋالىق، ھاماقهتلىك دېيىلىدۇ 

ئۇ ئهڭ . لگهنلىرىنى بىلگهن بولساق، كۆپ يىغالپ ئاز كۈلهتتۇقئهگهر يولباشچىمىز رهسۇلۇلالھنىڭ بى
ئهگهر بىزمۇ . بۇ ھهقىقهتلهرنىڭ ئارىفى ئىدى ئۇ. يېقىن دهرىجىده بىلهتتى غهزهپ، قهھىر ۋه جهھهننهمنى

دهرىجىسىده بىلگهن بولساق ئۇنىڭدهك قىالتتۇق، كۆپ يىغالپ ئاز » ئېرفان « بۇ ھهقىقهتلهرنى 
  . كۈلهتتۇق
 كۆكرىكىمىزده يادرو كۈچ مهركىزى ئېلىپ يۈرىۋاتقانلىقىمىزنى ۋه بۇنىڭ ھهر كۈنى ئۈستىگه ئهگهر

ياغقان گۇناھالر سهۋهبىدىن داتالشقانلىقىنى بىلگهن بولساق، بۇ داتنى چىقىرىپ تاشاليدىغان بىردىنبىر 
  . ئوكيانۇستهك تۆكهتتۇق كېچىنىڭ قوينىغا كۆز يېشىنى خېمىيىۋىي ماددا بولغان

هر كۆز يېشىنىڭ، گۇناھالرنىڭ جان يېرىگه تهككۈزۈپ ئۆلتۈرىدىغان ئىستىغفار قورالىنىڭ ئوقى ئهگ
  .  دۇنيارىمىزغا كۆزىمىزدىن بىر دهريا ئاققۇزاتتۇققهلبئىكهنلىكىنى بىلگهن بولساق، 

ئهگهر دۇئالىرىمىزنى ئهڭ ئۇلۇغ ماقامغا تىز يهتكۈزۈشنىڭ ئهڭ بىخهتهر يولىنىڭ، دۇئاالرغا كۆز 
يىغال كۆزۈم « يۇنۇسقا ئوخشاش خۇددى اشلىرىدىن قانات چىقىرىش ئىكهنلىكىنى بىلگهن بولساق، ي

  :ياكى فۇزۇلىنىڭ پىچىرالشلىرىغا ھهمراھ بوالتتۇق.  دهيتتۇق»يىغال، كۈلمهيمهن ئهمدى 
  يار ئىشقىدا نهملهنسه كىرپىك نېم بوالر،

  .زايا بولماس گۇل تاماسىدا بهرسهك تاشقا سۇ
پهقهت  ( يهۋمه ال يهنفاۇ مهلۇن ۋه ال بهنۇن ئىلال مهن ئهتالالھى بى قهلبىن سهلىم« ئهگهر 

نىڭ  ) 26:89(  » )ئالالھ نىڭ دهرگاھىغا پاك قهلب بىلهن كهلگهن ئادهمگىال پايدا يهتكۈزۈلىدۇ 
  بىر جۈپ،كه ئىگه بولۇش ئۈچۈن، بىر قانچه تامچه ئهمهس» بپاك قهل « سىرىنى بىلگهن بولساق، بىر

  . كۆزىمىزنى پىدا قىالتتۇق
تىن ئىبارهت بۇ ئۈچ ئورگانلىرىمىز قهلبئهگهر ھهر كۈنى ئهڭ كۆپ ئىشلىتىدىغان قول، زېھىن ۋه 

 ئىكهنلىكىنى بىلگهن بولساق؛ قهلبئىچىده، ھهممىدىن كۆپ ئىشلىتىدىغان ۋه كىرلىتىدىغان ئهزايىمىز 
، ئالالھ تىن قورقۇپ تۆكۈلگهن كۆز ياشلىرىمىز ئۇنى مهينهتچىلىك ئىچىده تاشالپ قويغانلىقىمىز ئۈچۈن

  . بىلهن يۇيمىغانلىقىمىز ئۈچۈن ئۆكۈنهتتۇق
ۇپ چۈشىنهلىگهن بولساق، تۇرئهگهر ئىماننىڭ قانداق دهرتلهرنى تارتقانلىقىنى ئۇنىڭ ئورنىدا 

  .يىغاليتتۇق
گهن بولساق، دهرىجىسىده ئالالھ قا، ئازابقا، قىيامهتكه، ئادالهتكه، ھېساپقا ئىشهن ئىھسان

شۇنداق دېمىگهنمىدى ئالالھ رهسۇلى يهسرىبلىك بىر يىگىت . كۆزىمىزدىن ياش ئهمهس، قان ئاققۇزاتتۇق
   دهپ؟ » ئالالھ قورقۇسى قېرىندىشىڭالرنىڭ يۈرىكىنى داغلىدى « :ئۈچۈن

  .شۇنداق، بۇالرنىڭ ھهممىسىنى بىلگهن بولساق، يىغاليتتۇق
بىز ئاشىنا بولدۇق ئهي . دهيتتى ھاشىم» ىلگه ئاشق ئهمهس بىز خاۋاتىرلىنىشنى بىلمهيدىغان نهس« 

» رومانتىزم « ئۇسلۇبىنى ) پهيغهمبهر ( شائىر، شۇنداق ئاشىنا بولدۇقكى، بۇ ئىسالم ئېرپانىنىڭ نهبهۋى 
  . دهپ قارىغانالرمۇ چىقتى ئىچىمىزدىن

  . ل قىلغىلى بولمايدۇئۇنى قوبۇ.  قاتتىقلىقىقهلب تۇيغۇسىزلىقنىڭ بىرال سهۋهبى بار، –ھېس 
  سى،ىن يوق نېسىۋشهرقنى كۆرمهس، غهربنى بىلمهس، ئهدهپتى

  .يسىاۈز، ياش تۆكۈلمهس كۆز پۈتۈن دهسمبىر خىجىل بولماس ي
چۈشهنمىگهنلهر يىغلىيالمايدۇ، ھهتتا يىغالشقا تىگىشلىك ھالىغا كۈلىدۇ، بىز مانا مۇشۇنداق بولۇپ 

 . قالدۇق
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  .مهۋجۇدىيهت سۇئالىنىڭ جاۋابى مۇھهببهت، –مېھرى 
  .لۇقات دهرىخىنىڭ ئۇرۇقىخ، مه مۇھهببهت–مېھرى 
  .يۈرهكنىڭ ئهبهدىي مېۋىسى مۇھهببهت، –مېھرى 
  .خالىق ۋه مهخلۇقتىن ئىبارهت مهۋجۇدلۇقنىڭ ئورتاق ئاۋازى مۇھهببهت، –مېھرى 
  .قىلغانسىرى كۆپىيىدىغان دهسمايهئىنسان سهرپ بهت،  مۇھهب–مېھرى 

  قانداقالرچه مهۋجۇدىيهت سۇئالىغا جاۋاپ بوالاليدۇ؟ مۇھهببهت، –مېھرى : ئهمدى سوراپ باقايلى
ھهققىده توختىلىش  مۇھهببهت –مېھرى . پهيدا بولمايدۇ مۇھهببهت –مېھرى چۈنكى، يوق نهرسىگه 

تۇرۇپ، نهرسىنىڭ  كۆرگۈچى بولماي. بىرسى بولىشى كېرهك » باشقا«   باشقا، يهنهئۈچۈن ئۆزىدىن
ياخشى ھهققىده توختالغان بىر يهرده، ئهلۋهتته  مۇھهببهت –مېھرى بارلىقىنى كىم بىلىدۇ دهيسىز؟ 

  .  ئهھمهقلىق بولىدۇياخشى كۆرۈش يوق نهرسىنى. گۈچىنىڭ بولىشى مۇقهررهرياخشى كۆرۈل – كۆرگۈچى
 مۇھهببهتنى –مېھرى . مهۋجۇدىيهت سۇئالىنىڭ جاۋابىھهببهت  مۇ–مېھرى بۇ سهۋهپتىن، 

تهڭ  چۈنكى،. ۇ، ئۇنىڭدىن بىرگه بهھرىمهن بولىدىغان بىرسىنى ئىزدهيدۇياخشى كۆرىدبىلىدىغانالر 
تهڭ  مۇھهببهتتىن –مېھرى ئهگهر . نىڭ ئهڭ كۈچلۈك ئىپادىسى مۇھهببهت–مېھرى  بهھرىمان بولۇش

، يارىتىشتىن ئىبارهت بىر كۈچكه ئىگه بولمىسا، ئۇنداقتا ئۇ مهۋجۇدىيهت بهھرىمان بولۇشنى خالىغۇچى
 ،ئهگهر بۇ زات.  ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بهھرىمان بولىدۇسىنىسىنى تېپىپ، سۆيگۈ»باشقا « ئىچىدىن بىر 

 ياخشى كۆرگهن ۋه ياخشى كۆرىدىغانيارىتىش كۈچى ئىلكىده بولغان ئالالھ بولغان بولسا، ئهلۋهتته 
  . ى يارىتىدۇبىرسىن
 »   شهيئىنى  بىرهر  ئالالھ )   يارىتىشنى (   پهقهت  ئۇنىڭغا  قىلسا،  ئىراده `   كهل ` ۋۇجۇتقا
   ).36:82(  » ده، ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ –دهيدۇ 

سۆيگۈ . نىڭمۇ مهنبهسى ئالالھ مۇھهببهت–مېھرى ھهر نهرسىنىڭ مهنبهسى ئالالھ بولغاندهك، 
) دىن ( مهكتهپلىرى  مۇھهببهت –مېھرى ده ئۆتكهن ئهڭ چوڭ يهر يۈزى. بۇلىقىنىڭ مهنبهسىده ئۇ بار

) پهيغهمبهرلهر (  ئوقۇتقۇچىلىرى  مۇھهببهت–مېھرى  بولغان ئهڭ قابىلىيهتلىك رنهكيهر يۈزىده ئۆ. ئۇنىڭ
ۋهدۇد «  چۈنكى، ئۇ. ئاشقنىڭ ئۆلۈمسىز كىتابىنى يهنىال ئالالھ يازغان. ىدىئۇنىڭ مهكتىپىنى پۈتكۈزگهن

  ...» ناھايىتى ياخشى كۆرگۈچى « يهنى، »
سهۋهبى . »ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرۈلگۈچىدۇر « ئۇ . مۇشۇنچىلىكمۇ؟ ئهلۋهتته، ئۇنداق ئهمهس

ئۇنى . ئۇ ئۆزىنى شۇنداق تونۇشتۇرماقتائۆز بايانىدىن، . »ۋهدۇد « يهنىال ئوخشاش، چۈنكى ئۇ 
  : قۇرئانداتونۇشىمىزغا ۋهسىله بولىدىغان ئهڭ ئىشهنچلىك مهنبه بولغان

 مېنىڭ «   تهۋبه قىلىڭالر،  ئاندىن ئۇنىڭغا پهرۋهردىگارىڭالردىن مهغپىرهت تهلهپ قىلىڭالر،
) ناھايىتى ياخشى كۆرگۈچى ( ھهقىقهتهن مهرھهمهتلىك ) تهۋبه قىلغۇچىالرغا ( پهرۋهردىگارىم 

  . )11:90(  »دوست تۇتقۇچىدۇر ) ئۇالرنى ( دۇر، 
   ).85:14( » دۇر )دوست تۇتقۇچى (  ياخشى كۆرگۈچى ئالالھ مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر،«   

نىڭ يېشىلىپ  مۇھهببهت–مېھرى . »جهننهت « ڭ يهنه بىر ئىسمى  مۇھهببىتىنى–مېھرى ئۇنىڭ 
، پهقهت ياخشى كۆرىدىغانئۇ، پهقهت . شهيئىگه ئايلىنىشىدۇر، شهيئى شهكلىده ئىپادىلىنىشىدۇر جهننهت

نېمه بىلهن خوشال قىلىدۇ؟ .  قىلغۇچىشادلىق ئاتا يهنه، ستىنبولۇپال قالمان ياخشى كۆرگۈزىدىغا
 ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرگۈچى، مهرھهمهت قىلغۇچى؛ ھهممىدىن بهك .جهننهت بىلهن، ئهلۋهتته
 خوشاللىق بهخش ئهتمهسلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى ئهڭ ياخشى شهكىلده ،ياخشى كۆرۈلگۈچىنىڭ

  بوالمدۇ؟ 
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ھهم ياخشى كۆرۈلگۈچى ئىكهنلىكىنى مهن ئۆزهم هرھهمهت قىلغۇچى،  ھهممىدىن بهك م ھهمئۇنىڭ
بولۇپ  ئىگهيهنى .  سۈپىتىنىڭ گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكى–ئىسىم » ۋهدۇد «  بۇپهيدا قىلىۋالمىدى،  

 « ۇپ كهلگهنده بولتولدۇرغۇچىمهنىسىنى ئىپادىلىسه؛ » ھهممدىن بهك سۆيگۈچى « كهلگهنده 
بولىشى دېگهنلىك، » ۋهدۇد « ئالالھ نىڭ . مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ» لگهن ۆرۈياخشى كھهممىدىن بهك 

ئۇنىڭ ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرىدىغان ۋه ئۇنى ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرىدىغان بىرسىنىڭ بولىشى 
  . مهۋجۇدىيهت سۇئالىنىڭ جاۋابى مۇھهببهت –مېھرى  شۇڭا،. دېگهنلىك بولىدۇ

 ر  مۇھهببهت،–مېھرى  مهزكۇر . تلهردىن بىرىھهقىقهئىالھىي ، ئوخشاش ھقاوپۈۋلهنگهن
هتلهرنىڭ ئهڭ ھهقىقبۇ ئورتاق . هتلهردىن ناھايىتى ئاز بىر قىسمى خالىق بىلهن مهخلۇققا ئورتاقھهقىق

  . كهلمهكته مۇھهببهت –مېھرى بېشىدا 
« ئىچىده،  سۈپهتلهر –ياراتقۇچىمىزنى تونۇشتا بىزگه يول كۆرسهتكۈچى رولىنى ئوينايدىغان ئىسىم 

، مهغپىرهت قىلغۇچى )ھمان هر( غۇچى ىرئۇ ئاس: مهسىلهن. ھىدىلىككه ئىگهسۈپىتى ئۆزگىچه ئاال» ۋهدۇد 
، ئهپۇ قىلىنشقا )غهفۇر ( ئهپۇ قىلىدۇ . دۇر، لېكىن ئاسراش ۋه مهغپىرهت قىلىشقا مۇھتاج ئهمهس)رهھىم ( 

، تويغۇزۇشقا مۇھتاج )رازىق ( تويغۇزىدۇ . ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر، ھۆكۈم بهرگىلى بولمايدۇ. مۇھتاج ئهمهس
  ...ئهمهس،

بۇالرنى بۇ . يۇقىرىدىكىدهك سۈپهتلهر ھهم فائىل ھهم مهفئۇل مهنىسى بىلهن ئالالھ قا ئىشلىتىلمهيدۇ
  . شهكىلده ئىشلىتىش، ئىنساننىڭ ئىمانىغا شهك كهلتۈرىدىغان بولۇپ، خهتهرلىك سۆزلهر قاتارىغا كىرىدۇ

ئىسمى بۇ جهھهتتىن باشقا ئىسىمالردىن پهرقلىنىپ » ۋهدۇد «  تالالپ ياقتۇرغان ئالالھ ئۆزى ئۈچۈن
ئالالھ ئۇالرنى، «  بهندىلىرى بىلهن تهڭ بهھرىمان بولماقتا، مۇھهببهتنى –مېھرى ئالالھ . تۇرىدۇ

   ). 54: 5(  ») دوست تۇتىدۇ ( ئۇالرمۇ ئالالھ نى ياخشى كۆرىدۇ 
نېمىتى  مۇھهببهت –مېھرى تهلهپ قىلغان بولسا، »  ئۇبۇدىيهت «باشقا نېمهتلىرى ئۈچۈن بىزدىن 

 ئوخشايدىغان باشقا  بۇنىڭغاه،بۇ مهنىد. بىلهن جاۋاپ قايتۇرۇشنى كۈتمهكته مۇھهببهت –مېھرى ئۈچۈن، 
 ئورتاق  ياراتقۇچى، ئۇنى. ، سۆيگۈ ۋه مۇھهببهتنىڭ رهقىبى يوقئۆرنهك يوق مهۋجۇدىيهتنىڭ

ېرىدۇ ؛ ب )51:57 ( ھ رىزىق بېرىپ تويغۇزىدۇ، رىزىقالندۇرۇشنى كۈتمهيدۇئالال. انقىلغ تىىقهدىرىي
. ھىمايه قىلىنىشنى تىلىمهيدۇ،  قىلمايدۇ؛ ياشىتىدۇ، ياشىتىشنى تىلىمهيدۇ؛ ھىمايه قىلىدۇهمهئېلىشنى ت

ياخشى  ،ئورتاق قىلغان بولۇپ  پۈتۈن مهۋجۇدىيهتكهكهلگهنده، ئۇنى مۇھهببهتكه –مېھرى ئهمما، 
  . نى خالىغانى ۋه ياخشى كۆرۈش)دوست تۇتىدۇ ( ىدۇ كۆر

  
  مهخلۇقات دهرىخىنىڭ ئۇرۇقى  مۇھهببهت–مېھرى 

يهنى مۇھهببهت، مۇۋهددهت، . ئۈچ ئايرىم ئاتالغۇ بىلهن ئىپاده قىلىنىدۇ مۇھهببهت –مېھرى قۇرئاندا 
سۆز يېلتىزىدىن  »  ) ب–  ب– ھ( ھۇبب   «  سۆزئهڭ كۆپ ئىشلىتىلگهن بىرىنچى قاتاردىكى. ئۈلپهت

  . تۈرلهنگهن
مهنىسنى بىلدۈرىدىغان بۇ ئۇقۇم، ئۇنىڭدى باشقا مېغىز، ئۇرۇق، ئۆز قاتارلىق  مۇھهببهت –مېھرى 

   ).55:12؛ 6:95. ( مهنىلهرنىمۇ بىلدۈرىدۇ ۋه قۇرئاندا بۇ مهنىلهرده ئىشلىتىلگهن
 مهۋجۇدىيهتنىڭ ئۇرۇقى، نىڭ مۇھهببهت–مېھرى ئىككىنجى مهنىسىنى كۆزده تۇتقان ئاساستا،  

خۇددى هتلهرنىڭ ئۆزىمۇ ھهقىقسهۋهبى ئهبهدىي بولغان مهۋجۇت بولۇش . زمېغىزى، ئۆزى دېيهلهيمى
 هتلهرنىڭھهقىقىي بولغان پانسهۋهبى بار بولۇش . ئۆلۈمسىز بولىدۇئالالھ ئۈچۈن ياخشى كۆرۈشتهك 

) ۋهدۇد ( ېكىن، ياخشى كۆرگۈچى ل. ئۆمرى خۇددى بهندىنى ياخشى كۆرگهنگه ئوخشاش قىسقا بولىدۇ
ئالالھ، بۇ ئهبهدىي سهۋهپ . مۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ مۇھهببهت–مېھرى مهۋجۇد بولغان مۇددهتچه 
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  . بىلهن يارىتىشىنى داۋامالشتۇرىدۇ
  »   ۋاقىت  ھهر  ئالالھ  يېڭى  ھالهتتىدۇر  بىر  تۇرماقتا، (  يېڭىالپ  ۋاقىت  ھهر ھاياتنى

   ).55:29(  ») يارىتىشنى داۋامالشتۇرماقتا 
. تۇپراق ئۇرۇقىنى تېرىغىلى بولىدىغان ئهڭ مۇنبهت مېھىرمهخلۇقاتنىڭ سهۋهبى بولغان ، يۈرهك

دهپ ئاتىغان ئۇرۇق ئادهتتىكى پۈچهك ئۇرۇق بولماستىن، ۋهدۇد بولغان  مۇھهببهت –مېھرى ئىسمىنى 
.  تاشلىرى چىقىرىپ تاشالنغان چۆپلىرى يۇلۇنۇپ،–ئۇرۇق بولۇپ، ياۋا ئوت سورتلۇق ئالالھ بېغىشلىغان 

كه قهلب ۋه مېھىر بىلهن سۆرهم سېلىنىپ، كۆز يېشى بىلهن سۇغۇرۇلغان پاك بىر ئهگهر بۇ ئۇرۇق مېھنهت
ئامبىرىغا  مۇھهببهت –مېھرى  تۈگىمهس بىر –تېرىلسا؛ يۈرهك، ئىشلهتكهنسىرى كۆپىيىدىغان، پۈتمهس 

مىڭ، بىرگه يۈز مىڭ بېرىدىغان يۈرهك تۇپرىقىنىڭ بۇ ئۇرۇق، بىرگه ئون ئهمهس، بىرگه . ئايلىنىدۇ
  .  ئۆلۈمسىز غهزىنىسى بولىدۇ

سورتلۇق  :ئىنسان يۈرىكىنىڭ بۇ ئۆلۈمسىز مېۋىسىدىن تولۇق پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئۈچ نهرسه زۆرۈر
   .، پىداكار بىر باغۋهن )قهلب( ، مۇنبهت تۇپراق ) مۇھهببهت–مېھرى (ئۇرۇق   

 بهدىلى يوق ى بولۇپ، بۇ خۇددى ساختىپهزلىك مۇھهببهت–مېھرى زلىك، ھهممىدىن يامان ساختىپه
پهيدا قىلغان  مۇھهببهتنى –مېھرى  بى بولمىغان جاۋا.يدۇخشاچهك يازغان كاززاپ سودىگهرگه ئو

دهپ » ھىيۇمانىزم « ياكى » ئىنسان سۆيگۈسى « ئالدامچى سۆيگۈ سودىگهرلىرى، بۇ ساختىپهزلىكىنى 
  .  نىڭ» مۇھهببهت –مېھرى  سۈنئىي« داقال بولمىسۇن بىر بهدىلى يوق بۇ قان. ئاتىشى مۇمكىن

 نى ئىشتاننىڭ ئىچىدىن ئىزدهش ياكى مۇھهببهت–مېھرى ساختىپهزلىكنىڭ يهنه بىر تۈرى بولسا، 
. دهپ ئاتاش» ئاشق« نىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى بولغان مۇھهببتكۈنىمىزدىكىدهك زىنانىڭ ئىسمىنى 

  . بۇ ھهقته توختىلىدىغانلىقىم ئۈچۈن تهپسلىي ھازىرچه مۇشۇنىڭ بىلهن كۇپايىلىنىمهنكېيىنكى بابالردا 
 ساختىپهزلىرى قاپالپ كهتكهن بىر دهۋرده، مۇھهببهتۋه  مۇھهببهت –مېھرى ئهتراپنى يالغان 

چۈنكى، ۋهھىي ھهم . پهقهت ۋهھىينىڭ يېتهكچىلىكىده تاپااليمىز مۇھهببهتنى –مېھرى ھهقىقىي 
 مېھىرنى  مۇھهببهت–مېھرى  ئۇ،. ىڭ ھهم مهشۇقالرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغى بولغان ئالالھ نىڭ كاالمىئاشقالرن

  ...بىلهن ياراتقان ئالالھ نىڭ
  

  ئابىده مۇھهببهت–مېھرى 

كائىناتنىڭ يارىتىلىش ھېكمىتى، ئىنساننىڭ ئهبهدىي دۆلىتى، مۇئمىننىڭ دۇنيادىكى جهننىتى، 
يهنه بىر جهھهتتىن ۋهھىينىڭ  مۇھهببهت، –مېھرى ايلىقى بولغان مهۋجۇدىيهتنىڭ بىردىنبىر ئورتاق ب

ياخشى « ياكى » ياخشى كۆرۈش « بۇ تېما . ئاساسىي تېمىسىنى تهشكىل قىلغۇچى ئامىلدىن بىرى
  . ئۈستىگه قۇرۇلغان» مهسلىك كۆر

 ئېلىپ ئىكهنلىكى قانائىتىگه» بهلگۈلىگۈچى « نىڭ  مۇھهببهت–مېھرى  بىزنىبىر ئىالھىي ئۇسلۇب، 
كائىناتنىڭ ئىگىسى، ئۆزىگه قارشى . ئالالھ كىشىگه بهخش ئهتكهن ئابىده مۇھهببهت، –مېھرى . بارىدۇ

 بىلهن قورالالندۇرغان ئىنساننى غهزهپ قىلىش، ئوتقا تاشالش، ئىقتىدارىئىسيان قىلىش، ئاسىي بولۇش 
ئالالھ قا ئىتائهتنىڭ . ۇرىدۇبىلهن قورقۇتۇپ ئاگاھالند» ياخشى كۆرمهسلىك « ئازاپالشتىن زىياده، 

سۆيمهسلىك،   دهپ كۆرسىتىلىش بىلهن بىرگه، ئىتائهتسىزلىكنىڭ سهۋهبىنىياخشى كۆرۈشئامىلى 
   .دهپ بايان قىلماقتا ياخشى كۆرمهسلىك

لېكىن، ئۇنىڭ سهۋهبى ئازاپ، غهزهپ ياكى جهھهننهم بولۇشنىڭ . قورقۇشمۇ؟ ئۇ بار، بولىشى كېرهك
نىڭ يۇقىرىدا تىلغا ئالغانلىرىمىز، ئالالھ ياخشى كۆرمىگهنلىكى. بولىشى كېرهك» ۈش ياخشى كۆر« ئورنىغا 
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نهتىجىسى ئهمهسمۇ؟ ئالالھ تىن قورقۇشنىڭ ئۇلىدا جازاغا ئۇچراشتىن قورقۇشنىڭ ئورنىغا، ئۇنىڭ بىلهن 
ورقۇ بولغان ق مۇھهببهت سهۋهبىيهنى  ئاجىزلىتىپ قويۇش ئهندىشىسى، مۇھهببهتنىئۆزى ئارىسىدىكى 

 .  دهپ ئاتىلىدۇلىق»تهقۋا  «  بۇ.بۇدهل ، ئهسلىده بىزدىن كۈتىلىۋاتقان  بولۇپبار
 كۆرمهسلىك ئالالھ نىڭ كىتابىنى  ياخشى  ۋه  كۆرۈش ئۈستىگه بهرپا قىلغانلىقىنى  ياخشى

سان ئهمهللىرىنىڭ بهلگىلىگۈچسى سۈپتىده ن ئىياخشى كۆرۈشنىڭتۆۋهندىكى ئايهتلهرده . نىدۇقئېيتقا
  :ق ئىشلىتىلگهنلىكىگه بىر قاراپ باقايلىقاندا

   )8:58(  »)  دوست تۇتمايدۇ ( ئالالھ ھهقىقهتهن خائىنالرنى ياخشى كۆرمهيدۇ « 
   )2:222(  ») دوست تۇتىدۇ ( ئالالھ ھهقىقهتهن تهۋبه قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ « 
   )5:64(  »ئالالھ بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ « 
   )3:76(  ») دوست تۇتىدۇ ( ھ تهقۋادارالرنى ھهقىقهتهن ياخشى كۆرىدۇ ئالال« 
   )3:57(  ») زالىمالرنى دوست تۇتمايدۇ ( ئالالھ ھهددىدىن ئاشقۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ « 
   )5:42(  ») دوست تۇتىدۇ ( ئالالھ ھهقىقهتهن ئادىلالرنى ياخشى كۆرىدۇ « 
   كى«  چۈمگهن  گۇناھقا  ھهقىقهتهن  ئالالھ  ياقتۇرمايدۇ  شىنى )   تۇتمايدۇ  دوست (« 

 )4:107(   
   جىھاد «  بولۇپ  سهپ  بىنادهك  مۇستهھكهم  يولىدا  ئۆزىنىڭ  ئالالھ شۈبھىسىزكى،

   )61:4(  ») دوست تۇتىدۇ ( قىلغانالرنى ياخشى كۆرىدۇ 
   )4:107(  »لهپ كهتكهنلهرنى ياقتۇرمايدۇ ڭرهئالالھ كىبىرلىك قىلىپ، كۆ« 
  »   ئالالھ )   ئىچكى  جهھهتتىن  تاشقى  ۋه (   كۆرىدۇ  ياخشى  بولغۇچىالرنى  پاك دوست (
   )9:108(  ») تۇتىدۇ 

 ئهتراپىدا ئايلىنىپ تۇرغان بۇ ئۆرنهكلهرنى ياخشى كۆرۈش. بۇالر پهقهت بىر قانچه مىسال، ئهلۋهتته
 –مېھرى نىڭ بهلگىلىگۈچى ئىكهنلىكىگه، مۇھهببهتبۇالردىن باشقا، . كۆپهيتىش مۇمكىنتېخىمۇ 

ڭ ئۇپۇقى بولغان رهسۇلۇلالھنىڭ ۋه  مۇھهببىتىنى–مېھرى نىڭ باش ئۇستازى ۋه ئىنسان ۇھهببهتم
  .ساھابىلىرىنىڭ ھاياتىدىن جانلىق ئۆرنهكلهر تاپااليمىز

نىڭ مۇھىم بىر ئامىل سۈپتىده رول  مۇھهببهت–مېھرى كىشى خاراكتېرىنىڭ بهلگىلىنىشىده 
 كىشىگه سهلبىي تهسىر بېرىدىغان دهماللىققائۇ . ىۋالغىلى بولىدۇئوينايدىغانلىقىنى ئالالھ رهسۇلىدىن كۆر

بهزى قىلىمىش ئىگىلىرىنى، مهزكۇر سهلبىي قىلمىشلىرى بىلهن ئهمهس، بهلكى مۇھهببىتى بىلهن 
ساھابىلىرى ئارىسىدا سهلبىي ھهرىكهتته ). ياخشى تهرىپىنى كۆرۈپ مۇئامىله قىلغانىدى ( قۇچاقلىغانىدى 
گه نىسبهتهن شهكىللهنگهن قارشى پىكىردىكىلهرنى ئۆزىنى بېسىۋېلىشقا ۋه بىر تهرهپكه بولغان كىشىلهر

ياق، ئۇ «  ئېغىپ كهتكهنلهرگه ئۇنتۇپ قالغان بىر نوقتىنى سهمىگه سېلىش ئۈچۈن، نۇرغۇن مهسىلىلهرده
   ئالالھ ۋه رهسۇلىنى ياخشى كۆرىدۇ  رهسۇلۇلالھنىڭ. دهپ نهسىھهت قىلغانىدى »قېرىندىشىڭالر

ھالقىلىق ئامىل سۈپىتىده كۆرسهتكهنلىكىگه مۇناسىۋهتلىك مىسالالردىن بۇخارى ۋه  مۇھهببهتنى –مېھرى 
  :ھهزرىتى ئۆمهر مۇنداق دهيدۇ. باشقىالر نهقىل قىلغان پهقهت بىر ئۆرنهكنى مىسال كهلتۈرهيلى

. ر كىشى بار ئىدى دهپ لهقىمى بار بى"ئېشهك  " رهسۇلۇلالھنىڭ زامانىدا، ئابدۇلالھ ئىسىملىك  « 
ھ ئۇنىڭغا دهرره ھاراق ئىچكهنلىكى ئۈچۈن رهسۇلۇلال. ىتلىرى بىلهن رهسۇلۇلالھنى كۈلدۈرهتتھهرىكه

ئۇنىڭ بىر . يهنه بىر قېتىم ھاراق ئىچىۋاتقاندا تۇتۇلۇپ قالغان ۋه دهرره يېگهنىدى. غانىدىزۇغئۇر) پاالق ( 
  :قانچه قېتىم دهرره يېگهنلىكىنى كۆرگهن بىر كىشى

 . دېدى-نېمه ئۈچۈن ھاراق ئىچىسهن؟! ئالالھ لهنهت قىلسۇن - 
  :رهسۇلۇلالھ

ئۇنىڭ ئالالھ ۋه ئالالھ رهسۇلىنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ! ئاغزىڭنى يىغ، ئۇنىڭغا لهنهت ئوقۇما - 



  

 54

 .» دېدى - بىلمهمسهن؟ 
دهلىل ھهددىدىن ئېشىشقا لگه ئېتىبار بهرمهيدىغان ياكى سهل قارايدىغان بۇ مۇئامىله، ئهمه

بىر ئاشقۇنلىقنىڭ، بىر مۇۋازىنهتسىزلىكنىڭ ئالالھ  چۈنكى، بۇ ئۆرنهكنىڭ ئۆزى. هتتهبواللمايدۇ، ئهلۋ
ئىنسانالرنى ئاجىزلىقلىرى سهۋهبىدىن چهتكه رهسۇلۇلالھ .  ئېلىنىشى ئىدىڭرهسۇلى تهرىپىدىن ئالدىنى

 لهنهتكه اليىق بولمىغان .قېقىپ، بهزى ياخشى خىسلهتلىرىنى كۆرمهسكه سېلىشنى رهت قىلغانىدى
بهلكىم بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ دۇئاغا مۇھتاج ئىكهنلىكىنى، ئهپۇ ۋه . بىرىنىڭ لهنهتلىنىشىنى ياقتۇرمىغانىدى

ئهلۋهتته، بۇنداق مىسالالر، ئهمهلنى يوققا چىقىرىدىغان . مهرھهمهتكه ئىھتىياجى بارلىقىنى ئىما قىلغانىدى
  .  بواللمايدۇمۇرجىئه مۇۋازىنهتسىزلىكىنىڭ دهلىلى

، ماڭا )دوست تۇتساڭالر ( ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئهگهر سىلهر ئالالھ نى ياخشى كۆرسهڭالر « 
   كۆرسۇن  ياخشى  سىلهرنى  ئالالھ  ئهگىشىڭالركى، )   تۇتسۇن  دوست  گۇناھلىرىڭالرنى ) ۋه

   ).3:31(  »ئالالھ ناھايىتى مهغپىرهت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر . مهغپىرهت قىلسۇن
نىڭ ھهل قىلغۇچى ئامىل ئىكهنلىكىنى بۇ ئايهتمۇ ناھايىتى روشهن شهكىلده ياخشى كۆرۈش
.  ئىتائهت قىلىدۇكىشى ياخشى كۆرمىگهن بىرسىگىمۇ بهزى سهۋهپلهر تۈپهيلىدىن. هئىپادىلهپ بهرمهكت

 شى كۆرۈشنى ياخئهگهر ياخشى كۆرسهڭالر ئىتائهت قىلىڭالر، يهنى ئىتائىتىڭالرنى سهۋهبى ئالالھ 
  . بولسۇن

ا ئېيتىش بىلهن چهكلىنىپ قالمىسۇن، رگهنلىكىڭالر پهقهت ئېغىزدئىتائهت قىلىڭالركى، ياخشى كۆ
 خاتىرى ئۈچۈن، ئۇنىڭ رهسۇلىغا ئىتائهت قىلىش –ياخشى كۆرگهن زاتنىڭ يۈز . الرئۇنىڭ بهدىلىنى تۆلهڭ

قۇرۇق  يوق تهسىرىڭىز ياخشى كۆرىشى.  مۇھهببىتىڭىزنى يۈرهك مهملىكىتىڭىزده سۇلتان قىلىڭئارقىلىق 
 دهمسىز؟ ئۇ ۋاقىتتا نېمه بولىدۇ.  ئايالنسۇنمۇھهببهتكه بولۇشتىن قۇتۇلۇپ، بىر سۇلتان مۇھهببهت

ىگهن لىنى ئىتائهت قىلىش ئارقىلىق تۆل ئالالھ قا ئىسپاتلىغان بولىسىز، ئۇنىڭ بهدىمۇھهببىتىڭىزنى
ئۇمۇ . پهقهت بۇمۇ؟ ئۇنداق ئهمهس، ئهلۋهتته. زنى ياخشى كۆرىدۇمانا بۇ ۋاقىتتا ئالالھ مۇ سى. سىزبولى

. دۇسىزنى ياخشى كۆرگهن ۋه دوست تۇتقانلىقىنى ئىسپاتاليدۇ، گۇناھلىرىڭىزنى ئۆچۈرۈپ، مهغپىرهت قىلى
 سىزگهبولغان بولسا، ئالالھ نىڭ » ئىتائهت « نىڭ ئىسپاتى ياخشى كۆرىشىڭىزنىڭ ئالالھ قا بولغان ىزس

نىڭ ىزاۋامالشقان مۇددهتچه س دمۇھهببهتبۇ . بولىدۇ» مهغپىرهت «  ئىسپاتى ھهببىتىنىڭمۇبولغان 
مانا بۇ .  كۈچهيگهنسىرى، ئۇنىڭ مهغپىرىتى ۋه مهرھهمىتىمۇ ئاشىدۇىز كۈچىيىدۇ، ئىتائىتىڭىزئىتائىتىڭ
«  ه ئۇالرغا ۋڭلهىبۇ فورمىالدىن بىخهۋهر ئىنسانالرنى ياقىسىدىن تۇتۇپ سىلك.  بىر فورمىالئۆزگىچه

  :كىىڭ ئۇالرغا ئېيتهۋه يهن  »...ئېيتقىنكى، ئهگهر ئالالھ نى ياخشى كۆرسهڭالر
  نېمىگه مۇھتاجسهن؟ تۇرۇپ، يهن ئالالھ ىڭ بار 

   نېمهڭ بار؟ ،ئالالھ ىڭ بولمىسا
  

  ۈش ۋه بېغىشالشياخشى كۆر

، )ۈز ئۆرىسه نىڭ يولىدىن يئالالھ (  سىلهردىن كىمكى مۇرتهد بولىدىكهن !ئهي مۇئمىنلهر 
، ئۇالرمۇ ئالالھ نى )دوست تۇتىدىغان ( ئۇالرنى ياخشى كۆرىدىغان ) ئۇنىڭ ئورنىغا ( ئالالھ 

 ياخشى كۆرىدىغان   دوست تۇتىدىغان (  شهپقهتسىز، )  كاپىرالرغا  مۇئمىنلهرگه كۆيىنىدىغان، ،
ىغان بىر قهۋمنى ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىدىغان ۋه ماالمهت قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايد

 كهلتۈرىدۇ .   بۇ )   سۈپهتلىنىش  بىلهن  سۈپهتلهر  يۇقىرىدىكى  يهنى  پهزلىدۇركى، )  نىڭ ئالالھ
  )   ئالالھ (   ئۇنى )   بهندىلىرىدىن (   ئالالھ  بېرىدۇ،  كىشىگه  خالىغان )   نىڭ پهزلى كهڭدۇر، )
  ).5:54 ( »ھهممىنى بىلگۈچىدۇر ) ئالالھ (   
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»  مۇھهببهت –مېھرى « ئهڭ باشتا يوقۇتۇپ قويىدىغان نهرسىنىڭ ئالالھ يولىدىن يۈز ئۆرىگهنلهر 
 دىن مهھرۇم) مۇھهببهت –مېھرى ( ياخشى كۆرۈش  باشتا. ئىكهنلىكىنى بۇ ئايهتتىن كۆرىۋاالاليمىز

. ئاندىن قالغان ئىشالر كۆرسىتىلىدۇ. بولىدۇ، ئالالھ ئۇالرنى ياقتۇرمايدۇ، ئۇالرمۇ ئالالھ نى ياقتۇرمايدۇ
سهۋهبى يوقالغاندىن كېيىن، ۋاستىنىڭ مهۋجۇت . رنىڭ سهۋهبىئشالباشقا  مۇھهببهت –ېھرى مچۈنكى، 

مۇئمىنلهرگه كۆيۈمچان بولىشى كېرهكلىك تۇرۇپ، ئۇنىڭ ئهكسىچه .  قالمايدۇئهھمىيىتىبولىشىنىڭ بىر 
ارشى ىن يوقسۇن بولىشى بولۇپ، كاپىرالرغا ق شهپقهتت–مېھرى بۇنىڭ سهۋهبى . مۇئامىلىده بولىدۇ

بۇنىڭ سهۋهبىمۇ يهنىال  يۇقىرىدىكى . ۇنىڭ ئهكسىچه مۇئامىله قىلىدۇئشهپقهتسىز بولىشى كېرهك تۇرۇپ، 
 مۇھهببهتنىڭ ئهڭ يۇقىرى ئىپادىسى –ئالالھ قا بولغان مېھرى  ،نىڭياخشى كۆرۈش.  بىلهن ئوخشاش

 مهھرۇم بولغاندا، هببهتتىن مۇھبولغان بىر » قان « ۋه » جان « بهدىلى . بولغان جىھادنى تهرك قىلىدۇ
 مهن مېنى« چۈنكى، ئهمدى . يدۇچ تاپالماۈئۇ بهدهلنى تۆلىگىدهك ك ئۆزىگه  ۋه  ياخشى كۆرگهن

 سۇئال دېگهن »پاالنچى نېمه ده؟ « دېيىشنىڭ ئورنىغا » ياخشى كۆرىدىغان ئالالھ نېمه ده؟ 
 قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن ئۇ كۈنگىچه بۇ سهۋداسى ئۈچۈن ماالمهت. گهكېلىشكه باشاليدۇ ئهقلى

ئوخشاش بىر  ماالمهت قىلىنىش ئهندىشىسىگه  گادايلىقى سهۋهبىدىنمۇھهببهتقورقمايتتى، ئهمما 
 سهۋهبىدىن ھۆر بولغان بولسا، بۈگۈن مۇھهببىتىتۈنۈگۈن .  تۇيغۇالرغا غهرق بولىدۇ–قىسىم ھېس 

تۈنۈگۈن سۆيگۈ . ىرىگه ئايلىنپ قالىدۇسۆيگۈسىزلىك ئازگىلىدا نهپىس، شهيتان، ئهشيا ۋه مۇھىتنىڭ ئهس
 شهپقهتسىزلىك –، بۈگۈن مېھرى  بولسانبولغاسايىسىده قىممهت ياراتقۇچى ۋه بهرگۈچى بىر كىشى 

   .ھالىتىگه چۈشۈپ قالىدۇ ئىستىمال قىلغۇچى ۋه سېتىۋالغۇچى چاڭگىلىدا داۋاملىق
 كۆرۈش قىممهتلىك بايلىقنى، بىز ئىگه بولغان ئهڭ . دېگهنلىك بولىدۇ بېغىشالش ياخشى
 خىيالىمغا كهلگهنچه سۇنۇش ئهمهس، بهھرىمان بولۇش بېرىش دېگهن بولسام،... يۈرىكىمىزنى بېرش
 .كېرهكمهنىسىده بولىشى 

بىلهن تهڭ بهھرىمان بواللمىغان نهرسىسىنىڭ » باشقىالر «  كىشى باشقا بىرىگه بېرهلمىگهن، 
 بېغىشل. ئىگىسى بواللمايدۇ بۇ   . بولىدۇىيالىغان، بېرهلىگهن نهرسىنىڭ ساھىبىكىشى باشقىالرغا

يۈرىكى ئىشغال قىلىنغان بىر .  سهۋهپتىن، يۈرىكىگه ئىگه بواللمىغانالر سۆيهلمهيدۇ، ياخشى كۆرهلمهيدۇ
 چۈنكى، ئۇ يهر ئىشغال قىلىنغان؛ يۈرىكىنىڭ . ئىنساننىڭ ياخشى كۆرىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ

  .لكىده بولمىغانلىقتىن، ئۇنى باشقا بىرى بىلهن بىرگه بهھرىمان بواللمايدۇھاكىمىيتى ئۇنىڭ ئى
بۇنداق بىر ئىشغالغا ئۇچرىغان يۈرهككه ئىگه كىشى ياخشى كۆرۈش، سۆيۈش ھهققىده توختالغان 

باغاق ئهۋهتتى ئادرىس يېزىلغان دېگهن بولسا، سۆيگىنىگه يالغان » سۆيدۇم، ياخشى كۆردۇم « بولسا، 
      .بولىدۇدېگهنلىك 

بېرىدىغان نهرسه قانچه قىممهتلىك بولسا، ئۇنى تهقدىم قىلىدىغان يېرىڭىزمۇ شۇنىڭغا اليىق ئۇلۇغ 
مۇنداقچه ئېيتساق، بهرگهن نهرسىڭىزنىڭ قىممىتىنى بىلگهن ئاساستا تالاليسىز بېرىدىغان . بولىشى كېرهك

 سۆيگۈنى بۇ يهرگه ئاتاش، ئۇنىڭغا ئهڭ .سۆيگۈ بېغىشلىنىدىغان ئهڭ ئۇلۇغ ماقام ئالالھ تۇر. ئورۇننى
دىڭىز دېگهنلىك  ئهبهدىيلهشتۈرگه ئائىت بىر نهرسىنىبۇ، ئۆزىڭىز. يۇقىرى باھانى بهرگهنلىك بولىدۇ

غۇچىغا ئائىت بېغىشالننىڭ مهسئۇلىيىتى، ئاتانغان ۋاقىتتىن باشالپ بېغىشالنغان نهرسىچۈنكى، . بولىدۇ
  . بولىدۇ

بېغىشالنغان نهرسىنىڭ ئىشلىتىش ھهققى بېغىشالنغۇچىغا ئائىت  .ياخشى كۆرۈش بېغىشالشتۇر
  .  گهپبهدىيلهشتۈردىڭىز دېگهنئهگهر سۆيگىڭىزنى بىر باقىيگه ئاتىغان بولسىڭىز، ئۇنى ئه. بولىدۇ

سهۋهبى ئۆلۈملىك بولغان . نى ئهبهدىيلهشتۈرگهنلىك بولىدۇمۇھهببهتئالالھ نى ياخشى كۆرۈش 
  .  ئهبهدىي بولىدۇسهۋهبى باقىي بولغان. بولىدۇ) چهكلىك ( لىك  ئۆلۈمڭ ئۆزىمۇھهببهتنى

بۇ چۈشهنچىده مۇھهببهت، شهخسىيهت . بۇ نوقتىدا بىر خاتا چۈشهنچه ھهققىده توختىلىمهن
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ئهمهس،  قىممهت ياراتقۇچى ۋاسته شهكىللهندۈرگۈچى ۋه كىشىگه ئۆز مهۋجۇدىيىتىنى ئهسلهتكۈچى بىر
 ئىستىمال ۋاستىسى  كۆرگهن نهرسىسى ئىچىده يوق قىلغۇچى بىردهل ئهكسىچه سۆيگۈچىنى ياخشى

 بولۇشتىن زىياده مۇھهببهتكىشىنى يېتىلدۈرگهن ۋه ئۇنى كىملىككه ئىگه قىلغان مۇھهببهتنى، . بولىدۇ
 ئايالندۇرغان ۋه ئۇنى بىر چىلبۆرىگه ئوخشاش يهپ تۈگهتكۈچى يۈرهك چىلبۆرىسى سۈپىتىده ھهۋهسكه

ياراتقۇچى بىلهن تهبىئهتنى بىر ( قى نوقتا پانتېئىزم ۇ چۈشهنچه، بېرىپ توختىغان ئاخىرئېنىقلىما بهرگهن ب
مۇتهپهككۇر تائو تسهگه ئوخشاش، ھىندىستانلىق . ئازغۇنلىقى) دهپ قارايدىغان چۈشهنچه ياكى ئېتىقاد 

ۇن پهلسهپه، ئىالھنىڭ كۆرۈلگهنلىكىنى داۋا قىلغىدهك دهرىجىده ئازغ)  تهۋبه ( مهينهتچىلىك ئىچىده 
  . چۈشهنچىسىگه پۈتۈنلهي زىت»   مهخلۇق - خالىق « قۇرئان ئوتتۇرىغا قويغان 

 مۇھهببهت ئىچىده«  ، بهزىلهر داۋا قىلغاندهك يوق بولۇش ئهمهس، ئهكسىچهياخشى كۆرۈش
. مهۋجۇت ئىكهنلىكىدىن خهۋهردار بولۇش دېگهنلىك بولىدۇ. دېگهنلىك بولىدۇ »مهۋجۇت بولۇش 

چۈنكى، مۇھهببهت، . شى كۆرۈش كىشىنىڭ ئۆز مهۋجۇتلىقىنى ئىسپاتالشنىڭ ئهڭ قىسقا يولىسۆيۈش، ياخ
  بىرىده يوق بولۇش - بىر مۇھهببهت . كىشىلىكنى مۇھاپىزهت قىلغان ھالدا پۈتۈنلىشىشنى بىلدۈرىدۇ

ش مۇھهببهتنى قارشى تهرپته يوق بولۇ.  بىرىده مهۋجۇت بولۇشنى كۆرسىتىدۇ–ئهمهس، ئهكسىچه بىر 
چىنىڭ سۆيگۈنىده ئېرىپ ياخشى كۆرگۈدهپ ئويالپ قالغانالر، ئۇنى تهك يۆنىلىشلىك دهپ قوبۇل قىلىپ، 

بۇ ھهقىقهت ئالالھ . ھالبۇكى، مۇھهببهت قوش يۆنىلىشلىك بولىدۇ. يوق بولىدىغانلىقىنى داۋا قىلىدۇ
دوست ( شى كۆرىدۇ ئالالھ ئۇالرنى ياخ«  :بىلهن بهنده ئوتتۇرىسىدىكى ياخشى كۆرۈشتىمۇ شۇنداق

   )تۇتىدۇ  ئالالھ نى ياخشى كۆرىدۇ  ئۇالرمۇ ،  )   دوست تۇتىدۇ مۇھهببهت باشقا  ). 5:54(  »)
نى ھېس  »ىئۆزلىك« كىشىنىڭ ئۆزگىده ئهمهس، بهلكى ) كىرىش، ئۇنىڭدا يوق بولۇش ( بىرسىگه ھۇلۇل 

  . قىلىشى، مهۋجۇتلىقىنى بىلىپ يېتىشىدۇر
قارشى .  ئهمهس باال بولىدۇمۇھهببهتزىنى يوقۇتۇپ قويسا، ئۇ سۆيگۈ بىر سۆيگۈ باشقا بىرسىده ئۆ

تهرهپ خۇددى مهشۇق ئهمهس، ئۆزىگه قونغان جانلىقنى ئېرىتىپ يۇتىۋالىدىغان جانىۋار ئۆسۈملۈك دهپ 
  .  ئاتالغان نهپهنتىس گۈلىگه ئوخشاپ قالىدۇ

ممهت ياراتقۇچى ئهمهس، ، قىمۇھهببهت ياخشى كۆرگهن تهرهپته يوق قىلىدىغان بىر ، كىشىنى
كه بولغان ) ئهلهيھىسساالم ( يهنى زۇلهيخانىڭ يۈسۈپ .  ئىستىمال قىلغۇچى بىر سۆيگۈ بولىدۇ

 ئۇ سهۋدا ئۆزىنى ،چۈنكى. ىگه ئوخشاش بولۇپ، ھهم ئۆزىنى ھهم قارشى تهرهپنى تۈگهشتۈرىدۇمۇھهببىت
غا »قارا سهۋدا « لىقتىن » دا ئاق سهۋ« يوقۇتۇپ، تىزگىنلىگىلى بولمايدىغان بولۇپ قالغان، 

«  :بۇ قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغاندهك، كۆيدۈرۈپ كۈل قىلىۋېتىدىغان بىر نهرسىگه ئايالنغانىدى. ئايالنغانىدى
،  بولۇپئۇنى تۈگهشتۈرگهن شۇنداق،  ).12:30(  » دېيىشتى  "سهۋدا ئۇنىڭ باغرىنى كۈل قىلىپتۇ" 

 بۇ ئىنتىقام يهنه ،ئهلۋهتته. ىدىن ئىنتىقام ئالماقچى بولغانىدى ئۆزىنى تۈگهشتۈرگۈچزۇلهيخابۇ سهۋهپتىن 
 رگهن تۇرۇپمۇ؟شۇنداق ياخشى كۆ. قايتىپ ئۇنى تۈگهشتۈرهتتى ۋه بۇ شهكىلده ئۇنىڭدا نامايهن بوالتتى

  .  شۇنداق، شۇنداق ياخشى كۆرگهن بولسىمۇ، ئىنتىقام ئالماقچى بولغانىدى
توغرا بولغان مۇھهببهت، ئهقلىدىن . ۈچۈن يوللۇق ئهمهسبۇنداق مۇھهببهت، ھهر قانداق كىشى ئ

بهزىلهر داۋا قىلغاندهك، ئالالھ قا بولغان . ئازدۇرمايدۇ، ئهكسىچه ئهقىلنى اليىق بولغان ئورنىغا قويىدۇ
، ئۇ جايى  كىشىئالالھ نى ياخشى كۆرىدىغان. مۇھهببهت سهۋهبىدىن ئهقىلنى يۈتتۈرۈپ قويغىلى بولمايدۇ

ۋهپتىن ئهسلى ئورنىدىن ىپ ياراتقان ۋه ھېكمهت بىلهن ئورۇنالشتۇرغان ئهقىلنى نېمه سه جايىدا قىل–
؟ نېمه سهۋهپتىن ياخشى كۆرگهنلىكىنى داۋا قىلغۇچى زاتنىڭ ھېكىمىتىگه قول تهككۈزۈشكه ېتىدۇئېلىۋ

ۈن، پىتىنىدۇ؟ بۇنداق بىر ئىش، زۇلهيخانىڭ يۈسۈپنى قامچىلىتىشى ۋه بۇنى ياخشى كۆرگهنلىكى ئۈچ
ئۈچۈن قىلغانلىقىنى داۋا قىلغانلىقىدهك ئهھمهقلىقتىن  ئاشق نىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى بولغانمۇھهببهت

  .  باشقا نهرسه ئهمهس
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.  تۈرى ئىكهنلىكده شهك يوقمۇھهببهتنىڭ بىر  ئىچىدىن يهپ تۈگىتىشنىڭمۇ–ئىچ شۇنداق، بۇ 
زۇلهيخا ئهگهر .  بىر مۇھهببهت بۇوراتقۇچىخلېكىن، نورمال ۋه قىممهت ياراتقۇچى ئهمهس، بىنورمال ۋه 

  .  ھهم ئۆزىنى ھهم قارشى تهرهپنى ئازاپقا دۇچار قىالتتىمۇھهببهت، ئۇ ئارزۇيىغا يهتكهن بولسا
ياراتقان ئىنساننىڭ مۇۋازىنىتىنى ئالالھ ئۆزى ياخشى كۆرۈرپ ئالالھ نى ياخشى كۆرۈش ئۈچۈن، 

ا ئىدى، بۇنى ئهڭ باشتا ئالالھ نى ياخشى كۆرۈشته  ھهۋهس قىلغۇدهك بىر ئىش بولغان بولس،بۇزۇش
 پهيغهمبهرلهرنىڭ،  چۈنكى. اھابىلىرى قىلغان بوالتتىباشقىالر تهڭ بواللمايدىغان رهسۇلۇلالھ ۋه س

بىزدىن بهكرهك ياخشى بىلىدىغان ۋه تونۇيدىغان ئالالھ تائاالھنى اليىقىدا ياخشى كۆرمهيدىغانلىقىنى 
  . دۇتهسهۋۋۇر قىلغىلى بولماي

ياخشى ئۆزى . ئالالھ رازى بولغان ۋه ئۇالرمۇ ئالالھ تىن رازى بولغان ساھابىلهرمۇ ھهم شۇنداق
پىدا   قانلىرىنىۋهجان  نىڭ ئهڭ يۇقىرى بهدىلى بولغانمۇھهببهت ،كۆرگهن ئالالھ ۋه رهسۇلى يولىدا

 ئالالھ قا بولغان ئهمماقىاللىغان ساھابىلهر ئىچىدىن ھهر خىل كىشىلهر چىققان بولىشى مۇمكىن،  
 دىۋانى بولغانلىقى بايان قىلىنغان؛ جېنىدىن ئارتۇق كۆرگهنلىكى بىزگه مهلۇم – ساراڭ مۇھهببىتىدىن

«  بولغان بۇ ئىككى مهۋجۇدىيهت ئۈچۈن، قهلبىده پهيدا بولغان مۇھهببهت سهۋهبىدىن، ئهقلىدىن ئېزىپ
ئالالھ نى ئالالھ .  قالغان بىرى چىقمىغانىدىقا ئايلىنىپ » ) ھۇشۇنى يوقاتقان بىرى –ئهقلى (  مهجزۇپ

ئهڭ  رهسۇلىدىنمۇ بهك ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى داۋا قىلىۋاتقان كىم؟ بۇنى ئېيتىشقا كىم پېتىنااليدۇ؟ ھهم
بولغان رهسۇلۇلالھ ۋه ئۇنىڭ قولىدا تهربىيلىنىپ چىققان نهسىلنىڭ بۇ مهسىلىده  ياخشى ئۆرنىكىمىز

  ۆرنهك ئېلىشقا تېگىشلىك ئهڭ توغرا يول ئهمهسمۇ؟تۇتقان يولى، بىز ئۈچۈن ئ
ئالالھ نى  . مۇھهببهتھى بىلهن، قهلبى بىلهن ياخشى كۆرگۈچىلهرنىڭ ئهقلىنى ئالمايدۇ وئالالھ نى ر

 ئهمهس »بىلىش «  مۇھهببهتچۈنكى، . ئهقلى بىلهن سۆيگۈچىلهرنىڭ ئهقلى ئۇالردىن كۆتۈرلۈپ كېتىدۇ
  :هقىل بۇنى كۆتۈرهلىگۈدهك دهرىجىده ئهمهسئ. دېگهنلىك بولىدۇ »تونۇش « 

  ئىدراكى مهئالى بۇ كۈچۈك ئاقال گهرهكمهز،
  .زىرا بۇ تهرازى بۇ قهدهر سېكلهتى چهكمهز

  :يهشمىسى
   بۇ كىچىك ئهقىلگه كېرهك يوق،ئىدراك ئۈچۈنئۇنى 

  .بۇ تارازا بۇ ئېغىرلىقنى كۆتۈرهلمهيدۇچۈنكى 
كۆتۈرهلمهيدۇ، ئىنچىكه بىر يهردىن ئېغىپ كېتىپ شۇنداق، ئهقىل تارازىسى بۇ ئېغىرلىقنى 

 .قالىدۇ  
نىڭ يېرىنى، ئادرىسىنىمۇ توغرا ئېنىقالپ مۇھهببهت.  بىلهن ئادرىسنى توغرا بهلگىلهش الزىمئالدى

مهن بىلىدىغان بىر نهرسه بار، يهنى ئالالھ قا ئهڭ يۇقىرى پهللىده ئاشق بولغان . چىقىش كېرهك
، ئالالھ ئۇنىڭدىن باشقا.  چىقمىغان كىشىلهرئارىسىدىن مهجنۇن ۋه مهجزۇپرهسۇلۇلالھ ۋه ساھابىلىرى 

 ئىشقنىڭ ئهڭ يۇقىرى ،رهسۇلى ۋه ساھابىلىرى ئالالھ نى شۇنداق ياخشى كۆرۈشتىن ۋه سۆيگىنى ئۈچۈن
  . بهدىلىنى تۆلهشتىن بىر سىكۇنىت بولسىمۇ ئۆزىنى چهتكه تارتمىدى

الھ قا بولغان سۆيگۈسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىدىكى ئىسالمدىكى جىھاد پهرزى، بهندىنىڭ ئال
. نىڭ چوڭلىقى ئۇنىڭغا كۆرسهتكهن پىداكارلىق بىلهن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇمۇھهببهتچۈنكى، . ئىپادىسى

نى، ياخشى ىئىگه بولغان بۇ بىباھا بايلىقكىشى . »جان « ئىنسان ئىگه بولغان ئهڭ چوڭ بايلىق 
قويىدۇ ۋه بۇ ئارقىلىق سۈپىتىده ئوتتۇرىغا  بهدهلى ڭمۇھهببىتىنى يولىدا، ۋا قىلغان زات دارىدىغانلىقىنىكۆ

بۇنداق بولمىسا، ئىسپاتالنمىغان سۆيگۈنىڭ ئىچى بوش، يالغان بولۇپ، قۇرۇق . مۇھهببىتىنى ئىسپاتاليدۇ
 .  ئۇنى ياراتقۇچىمۇ، يارالغۇچىمۇ ئېتىبارغا ئالمايدۇ.، خاالسبىر داۋادىن باشقا قىممىتى يوق

ئۆزىنى ئالالھ قا ۋه ئۇنىڭ يولىغا :  ئهھۋالدا بىز چىقىرىدىغان ئهڭ توغرا ھۆكۈم مۇنداق بولىدۇبۇ
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 –شاھادهت ئهڭ ئۇلۇغ ئاشقتۇر، شېھىت  بۇ سهۋهپتىن. ئاتىغانالر، ئالالھ نى ياخشى كۆرگۈچىلهردۇر
 بۇ ىر ئىشقكى،بۇ ئىشق شۇنداق ب. تۇر بىلهن ئىسپاتلىغان مهڭگۈلۈك ئاشقىنى قان ۋه جېنىمۇھهببىت
گۈل يۈزلۈك ئهي «  ئىنسانغا، مۇھهببهتبۇ .  ئۈچۈن بىر ئهمهس، مىڭ قېتىم ئۆلۈشكه ئهرزىيدۇمۇھهببهت

« : بۇ ئىشقنىڭ پهيغهمبهر ئاغزىدىكى ئىپادىسى. دېگۈزىدۇ» گۈزهل ئۆلۈم، سېنى مىڭ قېتىم ئۆلىمهن 
 –قايتا ) ىپ جىھاد قىلىپ ئۆلتۈرلۈشنى تىرىل( مۇھهببىتىنى قېنى بىلهن ئىسپاتلىغان شېھىت، بۇ ئىشنى 

  ئهڭ توغرىسى بۇ ئهمهسمۇ؟ .  »قايتا قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ
  ئاشق ئولدۇر كىم قىلۇر جانىنى فهدا جانانىنا،

  .مهيلى جانان ئهتمهسىن ھهر كىم كى قىيماز جانانىنا
  جانانىنى جانانه ۋهرمهكتىر كهمالى ئاشىغىن،

  . تهبهر دهرمانىناتهركى جان دهرلهر بۇ دهردىن مۇ
  :يهشمىسى

  ئاشق ئۇدۇركى كىم قىلسا جېنىنى پىدا جانانىغا،
  . ھېچكىم قىيالماس جانانىغانۇمهيلى ئۇ جانان قىلمىس

  ى ئاشقنىڭ،ھاياتىنى جانانىغا ئاتاشتۇر كامال
    .تهركى جان دهيدۇ بۇ دهردنىڭ مۆتىۋهر دهرمانىغا

مغا ئوخشاش ئوتنىڭ ئوتتۇرىغا نده ئىبراھى ۋاقتى كهلگه،نى ئىسپاتالش ئۈچۈنىزمۇھهببىتىڭ
ئهلۋهتته . ڭنىمۇھهببىتى ىزقىلىنغاندا مۇشۇنداق ئىسپاتاليسدىن تهلهپ ىزس.  كېرهكىزنى ئېتىشىڭىزڭىئۆز

 : ئىلكىده تۇتقان ئوتقا ئهمىر قىلىپ. مۇھهببىتىنىئۇمۇ ئىسپاتاليدۇ   ۋه «  بهردهن  كۇنى  نارۇ يا
 ئىبراھىم  ئهال  سهالمهن  ئوت (  ئى  سالق!  بهخش ئېتىدىغانئىبراھىمغا  ئامانلىق  ۋه  بولۇپ ىن

  .دهيدۇ ) 21:69(   »)بهرگىن   
كۆيدۈرۈپ كۈل قىلمايدۇ؛ سۆيگهن ۋه ياخشى  نىمۇھهببهت ئوتمۇ ئىگىسىنىڭ بۇ ئهمرىگه بويسۇنۇپ،

مۇھهببهتنى ئاجىزالشتۇرۇپ بۇ . بولۇپ بېرىدۇ سالقىن ۋه ئامانلىق بهخش ئېتىدىغانكۆرۈلگۈچىگه 
 ىز ھهم قورقىشىڭىزنى ئاتىشىڭىزھهم جېنىڭ.  كېرهكىز دهپ داۋاملىق ئهندىشه ئىچىده بولىشىڭويمايق

مانا .  الزىمىز ھهم ئۇ سۆيگۈدىن مهھرۇم بولۇپ قېلىشتىن ئهندىشه قىلىشىڭىزھهم ئوتقا ئاتلىشىڭ. كېرهك
  . تهقۋالىق بۇ

 

نىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىمۇھهببهتتهقۋالىق   
 

ئالهمشۇمۇل ۋه مهنىسى كهڭ .  شهكلىده تهرجىمه قىلىنىدۇ»ساقالش، تارتىش « چىگه تۈرك بۇ ئۇقۇم،
ئۇنى . بولغان بۇ ئۇقۇمنى ھېچقانداق بىر سۆزلۈك تۈركچىده تولۇق ئىپاده قىاللمايدىغانلىقىنى بىلىمهن

  ... بىلهن » تهقۋا « پهقهت بىر سۆز بىلهن ئىپادىلهشنى مۇۋاپىق كۆرىمهن، يهنىال 
نېمه ئىكهنلىكىنى بىلىش، ئۇنى ھاياتقا تهدبىقالش ۋه باشتىن ئۆتكۈزۈش بىلهن مۇمكىن تهقۋانىڭ 

  . ئهمما، تهقۋانىڭ پهقهت قورقۇش دېگهن مهنىنى بىلدۈرمهيدىغانلىقىنى ئېيتااليمهن. بولىدۇ
لېكىن بۇ قورقۇش ئوت، جهھهننهم، . بۇ ئۇقۇم ئۆز ئىچىگه ئالغان مهنىلهر ئىچىده قۇرقۇشمۇ بار

  .  بولىدۇىن خالىي مۇھهببهتت- مېھرى دهيدۇ، ئۇ » خاۋف « ئۇنى . ، غهزهپتىن قورقۇش ئهمهسئازاپ
تهقۋادىكى قورقۇش، بهندىنىڭ رهببى بىلهن ئۆزى ئارىسىدىكى مۇھهببهتنىڭ نېمه؟ ئۇ ئۇنداقتا 

 بهلكى ئۇ ئاجىزلىشىپ قېلىشىدىن تۇيغان ئهندىشىسى بولۇپ،   كۆيدۈرىدۇ دهپ ئهمهس،  ئوتتا ئۇ
 ئۇنىڭ ،ئازاپنىڭ ئهڭ چوڭى .ى ياخشى كۆرمهي قالىدۇ دهپ قورقۇپ، ئهنسىرهشنى بىلدۈرىدۇمېن
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 –ياخشى كۆرمهسلىكى بولۇپ، تهقۋا، كىشىنىڭ ئالالھ بىلهن ئارىسىدا شهكىللهندۈرگهن مېھرى 
 مۇھهببهتنى كۆز –مۇھهببهتنى سۇسالشتۇرۇپ قويۇشتىن ئهنسرهپ ھهر ۋاقىت سهگهك تۇرىشى، ئۇ مېھرى 

بۇ ئهھۋالدا كىشى، ۋهدۇد بولغان ئالالھ ھارام قىلغان . ارچۇغىنى ئاسرىغاندهك ئاسرىشىنى كۆرسىتىدۇق
نى تهرك ىمالى بولغان ھهر نهرسه ۋه ئىشنهرسىلهرنى، ئىشالرنىال ئهمهس، ئۇنىڭ ياقتۇرماي قېلىش ئىھت

پ قارالغان ئىشالرغا ئۆزىنى قىلىدۇ؛ ئۇنىڭ ئهمىرلىرىگه ئىتائهت قىلىپال قالماي، ئۇنى خوشال بولىدۇ ده
ئالالھ قا بولغان پهقهت . پۈتۈن بۇالرنى قىلغاندا باشقا مهقسهتلهرنى ئىشىغا ئارىالشتۇرمايدۇ. ئاتىدۇ

تهقۋالىقتا، .  مۇھاپىزهت قىلىشنى، ئۇنى سۇسالشتۇرۇپ قويماسلىقنى مهقسهت قىلىدۇمۇھهببىتىنىى
هقۋالىق، ت.  مۇھهببهت–مېھرى  ، بهلكىولماستىنب جازا ياكى مۇكاپات قورقۇدىن تىترهشنىڭ سهۋهبى
بۇ ئۈچ  ... ئۈمىت، قورقۇ مۇھهببهت،–مېھرى  . ئهڭ يۇقىرى پهللىسىئالالھ قا بولغان مۇھهببهتنىڭ

 – مېھرى قهلبته.  تهقۋانىڭ ئىسمىئامىل ئىنسان مهنىۋىي دۇنياسىدا مهيدانغا كهلتۈرگهن روھىي ھالهت
بۇالرنى ئالالھ تىن . ته پهقهت يالغۇز ئالالھ ئۈچۈنال ھېس قىلىنىدۇ ئۈمىت، قورقۇ بىرلىكمۇھهببهت،

  .  قىلىۋالغانلىق بولىدۇ، بۇنىڭدىن قىلچه شۈبھىڭىز بولمىسۇن»ئىالھ « غهيرىگه ھېس قىلىش، ئۇ نهرسىنى 
. ئىنسان بىرسىنى پهقهت ياخشى كۆرىشى مۇمكىن، بۇ ئهقىدىۋىي مهسىله، خاتالىق ھاسىل قىلمايدۇ

لېكىن، بۇ ئۈچىنى بىراقال ئالالھ تىن . ىرسىدىن ئۈمىد كۈتىشى ياكى بىرسىدىن قورقىشى مۇمكىن بئىنسان
بۇالرنىڭ ھهممىسىنى بىر تهك . قانلىق بولىدۇقوشبۇنداق قىلىش ئۇنىڭغا ئورتاق . غهيرىگه ھېس قىاللمايدۇ

بۇ ئۈچ . قىلىدۇ »ى مۇتتهق«  ېس قىلىش كىشىنى، ماختاشقا ئهڭ اليىق ماقامغا يهتكۈزۈپھئالالھ قا 
ئۇلۇھىيهت،  .ھى ھالهت، ئىنساندىكى ئۈچ خىل ئوخشىمىغان ئاڭنىڭ ئاساسلىق ئامىلىوئايرىم ر

  ...چۈشهنچىسى/ ىيهت ئېڭىدۇبرۇبۇبىيهت ۋه ئۇ
بۇ ئۈچىنى بىراقال ئالالھ تىن غهيرىگه ھېس قىلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، مۇئمىننىڭ باشقا بىرىنى ئالالھ 

ئۆزىگه شېرىك « بۇنداق ئهھۋالنى ئالالھ .  ياخشى كۆرىشىگه ئالالھ رازى بولمايدۇنى ياخشى كۆرگهندهك
  : دهپ ئاتىماقتا» قوشقانلىق 
ئادهملهر ئالالھ تىن غهيرىيلهرنى ئالالھ قا شېرىك قىلىۋالىدۇ، ئۇالرنى ئالالھ نى بهزى « 

   كۆرگهندهك  ياخشى )   تۇتقاندهك  دوست (   كۆرىدۇ  ياخشى )   تۇتىدۇ  )دوست ،  يهنى (
   بويسۇنىدۇ  ئۇالرغا  ۋه  ئۇلۇغاليدۇ  كۆرىدۇ ).  ياخشى  بهك  ھهممىدىن  نى  ئالالھ مۇئمىنلهر

  ).2:165(   »)دوست تۇتىدۇ (   
ئهمدى قورقۇشقا مۇناسىۋهتلىك بولغان ئايهتنى . بۇ ياخشى كۆرۈش بىلهن مۇناسىۋهتلىك ھۆكۈم

  :ئوقۇپ باقايلى 
   ئۇال«  چاغدا،  قىلىنغان  پهرز  جىھاد  كىشىلهر بۇالرغا  تۈركۈم  بىر  ئارىسىدىكى رنىڭ

. دىن قورققاندهك بهلكى ئۇنىڭدىنمۇ بهتتهررهك قورقىدۇ) نىڭ ئازابى ( دۈشمهندىن گويا ئالالھ 
 ئۇالر  رهببىمىز:  قالماي !  قىلدىڭ؟ نېمه ئۈچۈن بىزنى ئۇزاققا  نېمه ئۈچۈن جىھادنى پهرز بىزگه

 دېدى  قىلمىدىڭ؟  تهخىر  ئهجهلگىچه  كېلىدىغان  ئازدۇر، ئېيت.  مهنپهئىتى  دۇنيانىڭ قىنكى،
   ). 4:77(    »تهقۋاالر ئۈچۈن ئاخىرهت ياخشىدۇر، سىلهرگه قىلچىلىك زۇلۇم قىلىنمايدۇ

ئالالھ نى ياخشى كۆرگهندهك باشقا نهرسىلهرنىمۇ ياخشى كۆرگهنلهرنىڭ ئهھۋالىنى بايان قىلغان 
اشقىالردىن قورققانالرنىڭ ئهھۋالىنى بايان  ب،ئايهتنىڭ ئۇسلۇبى بىلهن، ئالالھ تىن قورققانغا ئوخشاش

ه قارىغاندا، مۇھهببهتكقورقۇش . قىلغان ئايهتنىڭ ئۇسلۇبى ئارىسىدىكى روشهن پهرققه دىققهت قىلىڭ
 جازاسى، خاتا قورقۇنىڭ جازاسىغا ناتوغرا مۇھهببهتنىڭ.  تهڭ بواللمايدۇا ھوشقىغمۇھهببهتنىڭجازادىمۇ 

شېرىك دهپ بايان قىلىنىدۇ،  لالھ نى ياخشى كۆرگهندهك ياخشى كۆرۈشئا. قارىغاندا ناھايىتى ئېغىر
نىڭ ئۇلۇغلىقىنىڭ بىر مۇھهببهت يېرىمىغا تهڭ كېلىدۇ، بۇ ئۇنىڭ ئالالھ تىن قورققاندهك قورقۇش پهقهت

 . مىسالى
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 . مۇھهببهتكه بېرىلگهن بۇ ئىمتىياز شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، ئۇ تۇيغۇالرنىڭ ئهڭ ئالىيسى–مېھرى 
ئهكسىچه بولغاندا، ئىگىسىنى .  ئىگىسىنىمۇ مۆتىۋهر قىلىدۇ،دهل جايىنى تاپقاندا ياخشى كۆرۈشئهگهر 

  . ئۇنى دهل جايىغا ئىشلهتمىگهنلهر باشقىالر تهرىپىدىن پايدىلىنىدۇ. خار قىلىدۇ
 تۇتۇش  تۆۋهن  ئۆزىنى  بولۇش،  يۇمشاق  مۆتىۋهر قىلغان كىشىلهرده ياخشى كۆرۈش، كۆڭلى

 كىبىرلۇقتهكهببۇر ان پهزىلهت بولۇپ، بۇنىڭ ئهكسىچه بولغانتېپىلىدىغ  ياخشى كۆرۈشتىكى،  ۋه
ئالالھ «  :تهرتىپ بۇنىڭ ئهڭ گۈزهل ئىپادىسى دىكىكهرىمى ئايهت. گادايلىقىنىڭ تهبىئىي نهتىجىسى

 كۆرىدۇ  ياخشى  نى  ئالالھ  ئۇالرمۇ  كۆرىدۇ،  ياخشى  ئۇالرنى  كۆيۈمچان، .  مۆئمىنلهرگه ئۇالر
) خارلىق ( زىللهت « شۇنداق، مۇتلهق خارلىق مهنىسىنى ئىپادىلهيدىغان  .»رغا شهپقهتىسىز كاپىرال

 ئىگىسىنى مۆتىۋهر قىلىدۇ ۋه شسه، قاناتلىنىپ پهرۋاز قىلىدۇ،بىلهن بىرله ياخشى كۆرۈشمۇ »
ن پهزىلهت ئىگىسىگه خارلىقتىئوخشاش  تۆۋهنچىلىككه خۇددى. مهدھىيلهنگهن پهزىلهتكه ئايلىنىدۇ

ندۈرىدىغان بىر ئهھۋال؛ ئۇ هكىشىنى يىرگكهلگهنده شۇنداق ئهمهسمۇ؟ پهسلىك، ئۆز ئالدىغا . ئايلىنىدۇ
 مۇھهببهت تۇپرىقى بولغان كۆڭۈلنىڭ يېنىغا كهلگهنده، بىردىنال قاناتلىنىپ –كۆڭۈلنىڭ، مېھرى 

 تۇتىدىغان كۆڭۈل، يهنى+ تۆۋهن / پهزىلهتكه ئايلىنىدۇ، پهس   تۆۋهن ئارتۇقچىلىققا بىر  ئۆزىنى
مۇئمىنگه قارىتا . كهمتهرلىك قىلىدىغان يهرده كهمتهرلىك قىلماسلىق ئهسلىده پهسلىك بولىدۇ. ئايلىنىدۇ

 مۇھهببهتتىن يوقسۇنلۇق –ۇنىڭ تېگىده مېھرى ئ بولۇپ،كىبىرلىنىش، ھاكاۋۇرلۇق قىلىش پهسلىك 
  . ياتىدۇ

رالرغا قارشى كۆرسىتىلگهن جهسۇرلىق ۋه يهنه ئايهتنىڭ داۋامىدىن شۇنى كۆرىۋاالاليمىزكى، كاپى
كىمنىڭ تهرهپتارى . پتار قىلىدۇرهئىنساننى ته ياخشى كۆرۈش. ياخشى كۆرۈشبهسىمۇ شىجائهتنىڭ مهن

ئهگهر ياخشى كۆرگىنىڭىز، دوستىڭىز ئالالھ .  ياخشى كۆرگىنىڭىزنىڭ تهرهپتارى بولىسىزه،لىدۇ؟ ئهلۋهتتقى
بۇ ئهھۋالدا، دوستىڭىزنىڭ دوستلىرىغا . بولىسىز) ھىزبۇلالھ ( ارى بولغان بولسا، سىزمۇ ئالالھ تهرهپت

  . دوست، دۈشمهنلىرىگه دۈشمهن بولىسىز
 گادايلىقىدىن ياخشى كۆرۈش كاپىرالر ئالدىدا قورقۇنچاق ۋه توخۇ يۈرهك بولۇشنىڭ سهۋهبىمۇ

. لىق قورقۇنچاقيوقسۇن ياخشى كۆرۈشتىنئهڭ ئېغىر پهسكهشلىك، سهۋهبى . كېلىپ چىقىدۇ
   .سۆيۈش جهسۇرلۇقتۇر يىغىنچاقلىغاندا،

. سلىكتىن، سۆيمهسلىكتىن قورققىنياخشى كۆرهلمهئهڭ ياخشىسى سهن باشقا نهرسىدىن ئهمهس، 
 سهۋهپ قىلىپ قااۋا بولغان بۇ دورىنى ئۆلىۋېلىشسۆيگۈنى جايىدا ئىشلىتهلمهسلىكتىن، ھهر دهرتكه د

 مهنبهسى ئىالھىي بولغان بىر تۇيغۇنى خاتا ئىشقا هت ئىبارياخشى كۆرۈشتىن. ئىشلىتىشتىن قورققىن
. مانا بۇ نوقتىدا ئالالھ قىزغىنىدۇ. ئىشلهتكهن ۋاقتىڭدا، قارشى تهرىپىڭده ئالالھ نى كۆرىسهن
نىڭ ) بىن ئهبى ۋهققاس ( سائاد « : رهسۇلۇلالھتىن نهقىل قىلىنغانلىقى بايان قىلىنغان بىر خهۋهرده

 مهندىنمۇ شلىك قىلىمهن، ئالالھ نىڭ كۈندهشلىكىادتىنمۇ بهكرهك كۈندهكۈندهشلىكى يامان، مهن سائ
  . دېگهن» بهك كۈچلۈك 

مهنىنى » كۈنلهيدىغان، قىزغىنىدىغان « ، يهنى »غهيۇر « ئالالھ نىڭ گۈزهل ئىسىملىرىدىن بىرسى 
. ه تارتىشىبهندىنىڭ ئۇلۇھىيهت ۋه رۇبۇبىيهت نوقتىسىدا باشقىسىدىن قىزغىنىشى ۋه چهتك. بىلدۈرىدۇ

پهقهت ئۆزى ئۈچۈن يارىتىپ، ھهممه نهرسىنى بويسۇندۇرۇپ بهرگهن بهندىسىنىڭ ئۆزىدىن غهيرىنى ياكى 
بولغانلىقى  غهيۇر .نى بۇ سهۋهپتىن ئهپۇ قىلمايدۇ)شېرىك ( ئۆزىگه باشقىسىنى قوشۇپ ئىالھ قىلىۋېلىشى 

خاتالىقىنى قهتىئىي ئهپۇ قىلمايدۇ، بولغانلىقى ئۈچۈن،  بهندىلىرىنىڭ بۇ نوقتىدىكى  ۋهدۇد ئۈچۈن،
نى ئهپۇ )شېرىك ( ۇنىڭدىن باشقا گۇناھالرنى ئهپۇ قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئ

  . قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرمهكته
 جانسىز مهخلۇق، –رهببى رهھماننىڭ بۇ غهيرىتىگه قارشى، ئىنساننىڭ ئۆزىگه بۇت، تاغۇت، جانلىق 
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كهچۈرمهيال . ه، تېخنىكا، قىسقىسى ئالالھ تىن غهيرىنى شېرىك قىلىشىنى كهچۈرمهيدۇئىدىئولوگىي
ئۆرلهش بولۇپ، بۇ ئاسمانالرنى ئېشىش، زامان ۋه ) ئىمان  ( مۇھهببهت. قالماستىن قاتتىق جازااليدۇ

  . مۇھهببىتىمانا بۇ ئالالھ نىڭ بهندىسىگه بولغان . ماكاننى ھالقىشتۇر
 خىيانهت قىلسا، بۇ ئۇ بهندىنىڭ ئاسماندىن مۇھهببهتكهكهلتۈرۈش بىلهن بۇ بهنده ئۇنىڭغا شېرىك 

. پارشۇتسىز چۈشۈشى دېگهنلىك بولۇپ، بۇ چۈشۈشنىڭ دهھشىتىنى ئىپادىلهشكه تىل ئاجىزلىق قىلىدۇ
  :يوقۇتۇپ قويغان كىشىنىڭ ھالىنى نېمىدىگهن گۈزهل شهكىلده ئىپادىلىگهن ياخشى كۆرۈشنى سهيرانى

  هن دۈشمه گۆكتهن دۈشمهدهن بهن بىلىرىم،زور گۆنۈلد
  .ى سۇلتاندان دۈشهن قۇل پارچاسىندان پاره بۇلقهلب

  :يهشمىسى
   ئېغىر كۆڭۈلدىن قېلىش، كۆكتىن چۈشمهستىن مهن بىلىمهن،

  . قهلبى سۇلتاندىن چۈشكهن قۇل پارچىسىدىن پارچه تاپ
ولى بىلهن ياسىغاننى ياخشى ئۆز قتاغۇتقا ئوخشاش، ئىنسان ئۆز جىنسىدىن بىرسىنى، بۇتقا ئوخشاش 

  ھهۋهسكه–ئارزۇ   ۋه تاغۇتقا ئوخشايدىغان شهخسى ياكى رهسمىي ھوقوق مهركهزلىرىنى؛ىشىنىڭكۆر
قىلىۋېلىشنىڭ ئالالھ نى » رهب «  خىيال، تۈزۈم، سىستېما، ئىدىئولوگىيه ۋه ئېقىمالرنى –ئوخشاش ئوي 

غا خىتاپ قىلغان ۋه ئىنساننى قورقۇدىن يىلىكىدىن پۈتۈن ئىنسانالرقانداق غهزهپلهندۈرگهنلىكىنى، 
  :تارتىپ تىترىتىدىغان بۇ ئايهتتىن كۆرىۋاالاليمىز

 »   قىلىنغان،  ماالمهت  بولمىسا  شېرىك قىلمىغىن،  مهبۇدنى  باشقا  قا  ئالالھ  نىڭ ( ئالالھ
   ).17:39(  »قوغالنغان ھالدا جهھهننهمگه تاشلىنىسهن ) رهھمىتىدىن 

بادهت قىلىپ باقمىغان ۋه كېيىنكى ھاياتىدىمۇ ئىبادهت قىلمايدىغانلىقى مۇتلهق ئۆمرىده بۇتقا ئى
داغ  مۇھهببىتىگهبولغان رهسۇلۇلالھ نىڭ كۆڭلىنى سابىت تۇتىشى ئۈچۈن، تىلالرغا داستان 

 –ئاگاھالندۇرۇش ئۇسلۇبىنىڭ قاتتىقلىقى، مېھرى . مهسلىك ئۈچۈن ئاگاھالندۇرۇش ئىدى بۇچۈشۈر
  . چوڭلىقىنى نامايهن قىلغانىدىمۇھهببهتنىڭمۇ 

  

  ش؟ياخشى كۆرۈ قانداق  ۋهكىمنى

كىم نېمه ئۈچۈن « بۇ سۇئالغا توغرا جاۋاپ تېپىش يېتهرلىك بولمايدۇ، » ؟ ياخشى كۆرۈشكىمنى « 
ئهگهر بىرىنچىسىگه توغرا جاۋاپ بېرىش كۇپايه . سۇئالىغىمۇ توغرا جاۋاپ تېپىش كېرهك» سۆيىدۇ؟ 

ئۇ ئالالھ نىڭ رهب ئىكهنلىكىنى ھېچقاچان ئىنكار . شهيتان قوغالندى قىلىنمايتتىقىلغان بولسا ئىدى، 
لېكىن، ئالالھ ياخشى كۆرگهننى ياخشى كۆرمىدى، دوست تۇتقاننى دوست تۇتمىدى، ھهتتا . قىلمىدى

  . غا ھهسهت قىلدى، ئالالھ نى ئۇنىڭدىن قىزغاندى)ئادهم ( ئۇنىڭ 
بۇنى . چۈنكى ئىككىسىنىڭ سهۋهبى ئوخشىمايدۇ. شتۇرىۋالمايلىبۇ قىزغىنىش بىلهن باشقىسىنى ئارىال

سهۋهبى  غهيۇرنىڭ غهيرىتىنىڭ. » ياخشى كۆرۈش « ىالشۇنداق، بىلدىڭىز، يهن. سىز ئېيتىپ بېقىڭ
. بولدى» مهسلىك ياخشى كۆرهل« بولدى، شهيتاننىڭ قىزغانچۇقلۇق قىلىشىنىڭ سهۋهبى مۇھهببهت 

  .باشقىچه ئاتىلىشى، خاالسھهسهتنىڭ ياخشى كۆرهلمهسلىك 
ئۇ .  الزىمىزڭىۇنىڭ ئۈچۈن ياخشى كۆرۈشكۇپايه قىلمايدۇ، ياخشى كۆرگىنىنى ئياخشى كۆرۈش ئۇنى 

ئۇ نېمىنى، قانچىلىك ياخشى كۆرىشىمىز كېرهكلىكىنى . شىڭىز كېرهكياخشى كۆر دېگهننى ياخشى كۆرى
ۋه ھالقىپ  چېگراالرنى ياخشى بىلىشبۇ . ، چېگراالر بهلگىلهپ بهرگهنكۆرسىتىپۋهھىي ئارقىلىق 

ىن باشقىالرغا ھهسسه ئايرىشىڭىزغا قارشى مۇھهببهتت، ئالالھ. كېرهك لىككهتمهس) تاجاۋۇز قىلماسلىق ( 
، نېمىگه قانچىلىك ھهسسه ڭنى تىزگىنلهىزڭىسۆيگ. ڭيېتهركى بۇنىڭدا چهكتىن ئېشىپ كهتمه. ئهمهس
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  :ىالھىي تهقسىماتىغا قاراپ باقايلىسۆيگۈنىڭ ئ. ىڭ الزىملىقىنى بىلىزئايرىشىڭ
   ئېيتقىنكى،  خوتۇنلىرىڭالر، «  قېرىندىشىڭالر،  ئوغۇللىرىڭالر،  ئاتاڭالر،  سىلهرنىڭ ئهگهر

   –ئۇرۇق   تۇققانلىرىڭالر )   باشقىالر  ئۇالردىن  )ھهمده  پۇل  تاپقان  ئاقماي –،  ماللىرىڭالر،
 ئۆيلىر  كۆرىدىغان  ياخشى  تىجارىتىڭالر،  قورققان  تىن، قېلىشىدىن  ئالالھ  ئۈچۈن  سىلهر ىڭالر

يهنى شۇالر ( ئالالھ نىڭ پهيغهمبىرىدىن ۋه ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ سۆيۈملۈك بولسا 
 ئالالھ نىڭ پهيغهمبىرىگه ياردهم بهرمىسهڭال  ربىلهن بولۇپ كېتىپ،  تاكى  )  سىلهر  ئۇ ھالدا ،

يهنى ئالالھ نىڭ دىنىنىڭ چهك ( ى ئالالھ نىڭ ئهمرى كهلگۈچه كۈتۈڭالر، ئالالھ پاسىق قهۋمن
   ). 9:24(  »ھىدايهت قىلمايدۇ )  چېگرىسىدىن چىقىپ كهتكۈچىلهرنى –

دهپ باشاليدۇ ئايهت ۋه كىشىنىڭ ئالالھ، ئالالھ رهسۇلى ۋه ئالالھ يولىدا جىھادتىن » ئاتاڭالر « 
وساپ قويىدىغان بۇ تېخىمۇ ياخشى كۆرىشى مۇمكىن بولغان نهرسىلهرنى؛ ئۆزىنى بۇ ئۈچ ئاشقتىن ت

 تىلىنى بىر تهرهپكه ئاغدۇرۇش ئېھتىمالى بولغان نهرسىلهرنى ڭتوساقالرنى ياكى سۆيگۈ تارازىسىنى
قۇرئاننىڭ تىلىدا، مهزكۇر نهرسىلهرنى ئالالھ، ئالالھ رهسۇلى ۋه ئۇنىڭ . تهرتىپ بىلهن ساناشقا باشاليدۇ

  . ىقنىڭ يېتهرلىك دهلىلىيولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ بهكرهك ياخشى كۆرۈش، پاسىقل
بۇ ئايهت ياخشى كۆرۈشته مۇۋازىنهتنى قانداق ساقلىشىمىز كېرهكلىكىنى بىزگه ئۆگىتىش بىلهن 

متىھان ىرىدا تىلغان ئالغان ئىسمالرنى ئېئالالھ يۇق. بىرگه، بۇ مۇۋازىنهتنى بۇزغانالرنى قورقۇتماقتا
نۇھنى . نىدىىاھىمنى دادىسى ۋه ئوغلى بىلهن سرئىب. متىھان ئالدىىن ئېۋاستىسى قىلىپ، پهيغهمبهرلهرد

 رهسۇلۇلالھنى يېقىنلىرى بىلهن .متىھان قىلدىلۇتنى ئايالى بىلهن ئې. نىدىىئوغلى ۋه ئايالى بىلهن س
  . نىدىى مۈلىكى بىلهن س–ئهييۇبنى مال . متىھان قىلدىئې

بهزىلىرى . لبىلىك ھالدا ئۆتتىبۇ ئېمتىھاندىن غه) ئالالھ نىڭ ساالمى بولسۇن ( بارلىق پهيغهمبهرلهر 
. نۇھ ئوغلى ئۈچۈن، رهسۇلۇلالھ تاغىسى ئهبۇ تالىپ ئۈچۈن قايغۇردى. ئۈچۈن بهلكىم بىر ئاز ئېغىر كهلدى

ه بېرىلگهن بىر مۇھهببهتكئهمما نهتىجىده ئىبراھىم بوغۇزلىغان قوچقار، توغرا ئادرىستىن ئايرىلمىغان 
  . مۇكاپات بولدى

 تۇققانالر تىلغا ئېلىنغان بولسىمۇ، ئانا تىلغا – دادا، قېرىنداش، ئايال، ئۇرۇق :نازۇك بىر نوقتا بار
 دادا تىلغا ئېلنىپ ئانا تىلغا  بولغانلىقتىن، ئايهتتهمېھىر شهرتلىك مېھرى ائات . ئايهتته بۇئېلىنمىغان

  .مىغانىنلئې
ر ئهمهلگه ئاشمىغاندا  ئۈمىتله.مۇھهببهتكېيىن پهيدا بولىدىغان، يهنى ئېرىشىدىغان ا مېھرى داد

 دادا بالىسىدىن بىر نهرسىلهرنى كۈتىدۇ، ئۆزى رىئاللىققا .  مۇھهببهت–مېھرى غايىپ بولىدۇ بۇ 
 ئارزۇ قىلىدۇ، دادا مۇقهددهس بىلگهن لگه ئاشۇرۇشىنىئايالندۇرالمىغان نهرسىلهرنى بالىسىنىڭ ئهمه

بهزىده دادا زۆرۈر تېپىلسا بالىسىنى . هنتپهرزنهرسىلهرنى مۇھاپىزهت قىلىدىغان ۋارىس دهپ قارىلىدۇ 
ئهگهر يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئىشالرنىڭ ئهمهلگه ئېشىشىغا، بالىنىڭ . ئالالھ ۋه ئۇنىڭ يولىدىن توسايدۇ

. كۆزىنىڭ يېشىغا قارىماستىن بالىنى بۇ يولدىن توسايدۇدادا ئالالھ يولىدا بولىشى توسالغۇ بولغان بولسا، 
ئالالھ ۋه ئالالھ رهسۇلىغا بالىسىنى جدادى مۇقهددهس دهپ بىلگهن نهرسىلهر ئۈچۈن، بهزىده ئۆزى ۋه ئه

 مۇھهببهتنى ئارزۇلىرىنىڭ ئهمهلگه –دادا، بالىسى بىلهن ئارىسىدىكى مېھرى . قارشى جهڭ قىلدۇرىدۇ
  . مۇھهببهت ئاجىزاليدۇ، ھهتتا يوقايدۇ–ئېشىشى يولىدا ئىشلهتمىسه، ئۇ سۆيگۈ 

 كهلتۈرۈلگهن ئۇ. ھهببىتى ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ مۇ–ئانا مېھرى  ئهمهس، ئهكسىچه  قولغا
ئانا، دادىغا ئوخشاش . مهۋجۇت بولمايدۇبۇ مۇھهببهتته شهرت .  مۇھهببهت– بىر مېھرى بېغىشالنغان

ئهگهر بىر قىسىم .  مۇھهببىتنىڭ ئۇلى قىلمايدۇ–پهرزهنتىدىن كۈتكهن بىر نهرسىلهرنى ئۆز مېھرى 
لىق »ئاتا «  مۇھهببىتىگه ئوخشاش –تۇرىغا قويغان بولسا، بۇ شهرتلهر دادىنىڭ مېھرى شهرتلهرنى ئوت

نىڭ ياخشىلىقىنى ئارزۇ قىلغانلىقى ئۈچۈن پهرزهنتىھېسابلىرى سهۋهبىدىن ئهمهس، بهلكى پۈتۈنلهي 
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 » )ت پهرزهن ( ئۇ« ئېغىر توختايدۇ، ئانىنىڭكىده بولسا » مهن «  مۇھهببىتىده –دادا مېھرى . بولىدۇ
  . دۇئېغىر توختاي

.  ئانا ئاڭلىق ياكى ئاڭسىز ھالدا پهرزهنتلىرىنىڭ قاتىلىغا ئايالنماقتا–كۈنىمىزده نۇرغۇن ئاتا 
پهرزهنتىنى ئالالھ تىن، ئالالھ نىڭ دىنىدىن قىزغانماقتا ۋه ئالالھ تىن بهكرهك پهرزهنتىنى ياخشى 

  .  ئاز ياخشى كۆرمهكتهمۇنداقچه ئېيتساق، ئالالھ نى پهرزهنتىدىن . كۆرمهكته
 پهقهت ئۆزى ئۈچۈن ياراتقان بىر ،ئالالھ. ئهلۋهتته غهيۇر بولغان ئالالھ بۇنىڭغا رازى بولمايدۇ

 توسالغۇ پىدا قىلىنىشىغاتهرىپىدىن ئۆزىگه ) مهخلۇق ( نهرسىنىڭ، يهنه ئۆزى ياراتقان باشقا بىر نهرسه 
بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ . ه ئۇنى ئۇالرنىڭ قولىدىن ئالىدۇبولىشىغا، قىزغانچۇقلۇق قىلىشىغا رازى بولمايدۇ ۋ

 ئانىالرغا – مۇشۇنداق قاتتىق بىر ئاگاھالندۇرۇش بىلهن ئاتا ،ھهقىقهتهن كىمگه ئائىت ئىكهنلىكىنى
 ئانىالر پهرزهنتلىرىنى ھهددىدىن زىياده ياخشى كۆرۈش، ھهتتا ئالالھ تىنمۇ بهكرهك –ئاتا . ئهسلىتىدۇ

بۇ خاتالىقنى بهزىده ئۆمۈرلۈك بىر جۇپ بولغان . ق ئۇالرغا زىيانكهشلىك قىلماقتاياخشى كۆرۈش ئارقىلى
  . ئايالالرمۇ سادىر قىلماقتا–ئهر   ئهر  –ئهسلىده  بىر  يولىدا  ئالالھ  بىلهن – ئايال،  بىرى

بهزىده بۇ  ،لېكىن .مۇسابىقىگه چۈشكهن ئىككى تهنھهركهتچىگه ئوخشاش بولىشى كېرهك ئىدى
 –بۇ سهۋهپتىن، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئارىسىغا سالغان مېھرى  . توساقالرغا ئايلىنىپ قالىدۇيولغا قويۇلغان

 ئائىلىسىنى ئۆز قولى بىلهن ۋهيران قىلىدۇ، ئائىلىنىڭ شۇنىڭ بىلهن ئۇالر. ۇكۆتۈرۋېتىدمۇھهببهتنى 
 –ھرى شۇنداق، ئالالھ سالغان مې.  ھاالۋىتىنىڭ قېچىشىغا ئۆزلىرى سهۋهپ بولۇپ قالىدۇ–ھوزۇر 

» ئايهت « نى )ياخشى كۆرۈش (  مۇھهببهت –قېنى بۇ ئايهتنى كۆرۈپ باقايلى، مېھرى  ...مۇھهببهتنى 
  :دهپ ئاتىغان ئايهتنى

   »   ئۇنسى  بىرسى،  ئايهتلىرىدىن  ئۆز –ئۇنىڭ  سىلهرنىڭ  ئۈچۈن  ئېلىشىڭالر  ئۈلپهت
 مۇھهببهت –مېھرى  ) سىدا  خوتۇن ئارى–ئهر ( تىپىڭالردىن ئايالالرنى يارىتىشى ۋه ئاراڭالردا 

   ).30:21(   »ئورنىتىشىدۇر  
نى ئۇنىڭ يولىدا ئىشلىتىش تۇرغان  » مۇھهببهت– مېھرى «ئالالھ نىڭ ئايهتلىرىدىن بىرى بولغان 

 . بولمايدۇھاماقهتلىكتىنمۇ ئارتۇق  مۇھهببهتنىڭ ئىگىسىگه قارشى ئىشلىتىش– مېھرى نىيهرده، ئۇ
 ھهمراھ ىرىنىئائىلىلهرنىڭ خاتالىقى، ئۆزل  بىلهن  بهنده،ئالدى  بولۇپ، غانلىقىدهپ قارى  ئاندىن

ئالدى  بۇقارىغانلىقى؛  ئاندىن بهنده دهپ ،پهرزهنتلهرنىڭ خاتالىقى بولسا، ئۆزىنى ئالدى بىلهن پهرزهنت
ئهمما . دهپ قاراشتىن ئىبارهت خاتا چۈشهنچه، ئاتىالرنى خوش قىلماقتا  ئاندىن بهنده،بىلهن پهرزهنت

    :قىلماسىلىقى كېرهك بولغان بىر مۇئامىله بۇ مۇئمىنلهر. الالھ رازى بولمايدىغان بىر ئهھۋالبۇ ئ
 ئالالھ نى «  ئىنسانالردىن بهزىلىرى ئالالھ تىن غهيرىيلهرنى ئالالھ قا شېرىك قىلىۋالىدۇ،

   كۆرگهندهك  ياخشى )   تۇتقاندهك  دوست (   كۆرىدۇ  ياخشى )   تۇتىدۇ  دوست مۇئمىنلهر ).
   ). 2:165(  »)... دوست تۇتىدۇ ( ن بهك ئالالھ نى ياخشى كۆرىدۇ ھهممىدى

 جاھىلىيهت دهۋرىدىكى مۇشرىكالرنىڭ ئالالھ قا ،كۈنىمىز ئىنسانلىرىنىڭ ئالالھ قا بولغان ئېتىقادى
چۈنكى، ئالالھ بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىزنى .  ئېتىقادىغا ماھىيهت جهھهتتىن ئوخشاپ قالىدۇبولغان

ئهي رهببىم، ساڭا مۇھتاجمهن، «  چۈنكى، ئىنسان. ۈش ئهمهس، ئىھتىياجىمىز بهلگىلهيدۇياخشى كۆر
   كۆرىمهن  ياخشى  سېنى   دېيىشنىڭ ئورنىغا »چۈنكى  ساڭا «  چۈنكى  كۆرىمهن،  ياخشى سېنى

   .مهكتهدې »ھاجىتىم بار 
 بۇتلىرىنى ئۇرۇش، جاھىلىيهت دهۋرىده، مۇشرىكالر ئۆزىنى ئالالھ قا يېقىنالشتۇرىدۇ دهپ داۋا قىلغان

 خالىي بولغاندا، دىنئۇ دهردلهر. قهھهتچىلىك ۋه يۇقۇملۇق كېسهللىك تارقالغان ۋاقىتتا ئهسلىشهتتى
ئالالھ . ، ھايات قاينىمىغا كىرىپ كېتهتتىىنى بۈگۈن ئۇنتۇپتۈنۈگۈن ئۆلگىدهك بولۇپ يالۋۇرغان ئىالھلىر
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لغان مۇناسىۋىتى بۇنىڭغا انلىرىنىڭ، رهببى بىلهن بو كۈنىمىز ئىنسىغانلىقىنى داۋا قىلىۋاتقانقا ئىشىنىد
دۇ؟ س، مۇھتاجلىق  ياتمايۋاتامدۇ؟ بۇ خىل مۇناسىۋهتنىڭ ئۇلىدا، ياخشى كۆرۈش ئهمهئوخشىمايۋاتام

كۈنىمىز ئىنسانلىرىنىڭ كۆڭلىنى ئېچىپ، ئۇ بېرىلىپ كهتكهن نهرسىلهر ئىچىده ياراتقۇچى قانچىنچى 
 رهببىگه ،ھهتتا كۆڭلىگه سىغدۇرغان شۇ دۇنيالىق نهرسىلهر ئىچىده. اپ بېقىڭئورۇندا تۇرىدىغانلىقىغا قار

   .  ئايرىمىغانلىقىغا قاراپ بېقىڭ–ئورۇن ئايرىپ 
   

  »بىر شامكى رهببىم ياندۇرىدۇ « 

   نهرسىمۇ؟ قولغا كهلتۈرۈلگهن نهرسىمۇ ياكى بېرىلگهن   مۇھهببهت–مېھرى 
ا قۇرئاند  ئىخالسشۇنداقمۇ؟ ئىخالسمۇ .بېرىش مۇمكىندهپ جاۋاپ » ھهر ئىككىسى « بۇ سۇئالغا 

ئىخالس (  مۇخالسىن ،)ئىخالسقا ئېرىشكهنلهر (  مۇخلىسىن: ھهر ئىككى خىل مهنىده ئىشلىتىلىدۇ
بۇ ھهر .  مۇھهببهت ئهڭ ئىشهنچىلىك بولىدۇ–ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن مېھرى ئهلۋهتته، ). بېرىلگهنلهر 

  :مهسىلهن، ئىمان جهھهتته. تتۈرىدۇتهرهپته ئۆزىنى ئهكس ئه
لېكىن ئالالھ سىلهرگه ئىماننى قىزغىن سۆيگۈزدى ۋه ئۇنى دىلىڭالردا كۆركهم قىلدى، ... «  

 ۋه   نىڭ پهزلى  ئالالھ  شۇالر  ئهنه  كۆرسهتتى،  يامان  گۇناھنى  ۋه  كۇفرىنى  پىسقىنى، سىلهرگه
   ).49:7(  »نېمىتى بىلهن توغرا يولدا بولغۇچىالردۇر 

بىر نهرسىگه ئىگه بولۇش بىلهن، ئىگه . بۇ مهنىده، ھىدايهتنىڭ يهنه بىر ئىسمى مۇھهببهت –ى مېھر
ئىماننى سۆيۈش، ئىمانلىق بولۇشتىن . بولغان بىر نهرسىنى ياخشى كۆرۈش ئارىسىدا پهرق بولىشى كېرهك

 ئۈچۈن ھهر ئىماننى سۆيىدىغان بىر كىشى ئۇنىڭ ئۈستىده چىڭ تۇرىدۇ، ئۇنىڭ. ئارتۇق بولسا كېرهك
ئىماننى سۆيۈش، ئىماننىڭ دۈشمىنى بولغان كۇپۇر، پىسق، ئىسياندىن . قانداق پىداكارلىقتىن يانمايدۇ
ندىسىنى ئىمان سۆيگۈزگهن ئالالھ، بۇنىڭ نهتىجىسىده بهئىماننى . نهپرهتلىنىشنى تهقهززا قىلىدۇ

 . نىڭ بىر مهھسۇلىغا ئايلىنىدۇهت مۇھهبب–مېھرى بۇ ئهھۋالدا، نهپرهت .  قىلدۇرىدۇدۈشمىنىدىن نهپرهت
پرىنسىپىغا ئاساسهن، ياخشى كۆرمىگهننىڭ نهپرهت قىلىشى، » ھهر نهرسه زىتتى بىلهن قايىم « 

لېكىن، نهپرهتنىڭ ھهقلىق . نهپرهت قىلمايدىغاننىڭ ياخشى كۆرىشىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ
 ياخشى نىڭكۆركهم قىلىش مهسىلىسى .كېرهكبولىشى » ياخشى كۆرۈش  «  ئۈچۈن، سهۋهبىبولىشى

نى بېزهپ )ئىمان ( كت ئوبيې. ۇ ئايهتتىن بىلىۋاالاليمىزكۆرۈش بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك ئىكهنلىكىنى ب
 تېخىمۇ چۈشىنىشلىك قىلىپ ئېيتساق،. گۈزهل قىلىش يهتمهيدۇ، سۈبيېكتىپنىڭمۇ گۈزهل بولىشى كېرهك

شۇڭا ئالالھ  .نهزهر تاشلىشىمىز كېرهكتوغرا شهكىلده ، ن ئۈچۈقارىغان ۋاقتىمىزدا گۈزهل بولىشى
توغرا شهكىلده نهزهر تاشالنمىغاندا، . ئىماننى كۆركهم قىلغان ۋاقىتتا، نهزهر سېلىشقىمۇ سهل قارىمىغان

يامانلىق كىشىنى يىرگهندۈرىدىغان قىلىپ . تۈز، تۈزنى ئهگرى قىلىپ كۆرسىتىدۇ ئهگرىنى  كىشىگهكۆز
  . ئالالھ مانا بۇنى قىلىۋاتىدۇ. زهر توغرا بولغان بولىدۇكۆرسىتىدىغان نه

 مۇھهببهتنى بهلگۈلىگۈچى ئامىل قىلىپ كۆرسهتكهن قۇرئان، كۇپۇر ئۈچۈنمۇ –ئىمان ئۈچۈن مېھرى 
  »...كۇپۇرنى ياخشى كۆرۈش « : ئوخشاش ئۆلچهمنى قويىدۇ

ياخشى / كۇفرىنى ئارتۇقئهگهر ئاتىلىرىڭالر، قېرىنداشلىرىڭالر ئىماندىن ! ئهي مۇئمىنلهر« 
ئىچىڭالردىن كىملهركى، ئۇالرنى . ، ئۇالرنى دوست تۇتماڭالر)كۇفرىدا مهھكهم تۇرسا ( كۆرسه 

   ).9:23( » دوست تۇتىدىكهن، ئۇالر زالىمالردۇر 
قوش ئۆلچهمنى تهبىئىيتىگه ئايالندۇرىۋالغان كۈنىمىز ئىنسانلىرى بېشىدىن ئۆتكۈزىۋاتقان 

نى ئوتتۇرىغا قويغان بۇ ئايهت، ھهقىقهتهن ئومۇمىيلىشىپ كهتكهن بىر ئىككى قورقۇنچلۇق زىددىيهت
ئىمان ئېيتقانلىقىنى داۋا قىلغان بولسىمۇ، ئىمانغا قارشى كۇفرىنى . يۈزلىمىچىلىك ھهققىده توختىلىدۇ
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داش  قېرىن–ياخشى كۆرگهنلهرنىڭ، كۇفرىنى ھىمايه قىلغانالرنىڭ، كۇفرىنى مۇداپىئه قىلغانالرنىڭ دادا 
بولىشىدىن قهتىئىينهزهر، ئىماننى ياخشى كۆرگهنلهر تهرىپىدىن ۋهلى ۋه دوست تۇتۇلماسلىقى تهۋسىيه 

  . قىلىنماقتا
پهقهت ئىماننى ياخشى كۆرۈپ، كۇفرىدىن نهپرهت قىلماسلىق يېتهرلىك بولمايدۇ؛ ئىمانلىقنى ياخشى 

ئۇالر ئىمان ئېيتقانلىقىنى داۋا . رهككۆرۈش، كاپىرنى ۋه ئۇالرنىڭ دوستلىرىنىمۇ ياخشى كۆرمهسلىك كې
چۈنكى، ئىمانلىق .  ، ئىمانغا ۋه ئىمانلىق كىشىگه دوست بواللمايدۇ، ۋهلى بواللمايدۇتهقدىردىمۇقىلغان 

بۇمۇ يېتهرلىك بولمايدۇ، ئۇنىڭ دۈشمىنى . بولۇش كۇپايه قىلمايدۇ، ئىماننى ياخشى كۆرۈش كېرهك
زۇلمهت قاراڭغۇ بىلهن . رشى چىقىشنى ياخشى كۆرمهسلىك كېرهكبولغان ئىنكار، گۇناھ ۋه رهسۇلىغا قا

   .  بىرىگه ئارىالشتۇرىۋهتمهسلىك الزىم–يورۇقلۇقنى بىر 
نى ئالالھ  مۇھهببهت–مېھرى ئىلگىرى . ھهققىده توختىلىۋاتقانىدۇق  مۇھهببهت–مېھرى  بېرىلگهن
 قاراڭ، بهئهينى ئالالھ تىن بىر پارچه تۆۋهندىكى ئايهتكه .ئوخشاتقانىدىم ھقاوپۈۋلىگهن ر نىڭ ئۆزىدىن

  :نى مۇھهببهت–مېھرى سۈپىتىده بايان قىلىدۇ 
 »   ئالدىمدا  مېنىڭ كۆز )   ھىمايهم ئاستىدا  تهربىيلىنىشىڭ )  چوڭ قىلىنىشىڭ ( ئۈچۈن، )

   ).20:39(  »ساڭا مهن تهرهپتىن بولغان مۇھهببهتنى سالدىم 
ه بىر مۇناسىۋهت تهقهززا قىلىدۇ ۋه ئۇ بهزى ئاالھىد ياخشى كۆرۈشھ ھهر ئىنساندا بار، ور

  .كىشىلهرده بولىدۇ
ئىنسان ئىگه بوالاليدىغان ئهڭ چوڭ سائادهت، ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن بىر مۇھهببهتنىڭ ئۆزىده 

بۇ مۇھهببهتكه ئىگه بولغۇچىالرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى، يهنى ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن بىر . بولىشى
  :يىق بولۇش شهرتلىرى مۇنداق كۆرسىتىلگهنمۇھهببهتكه ال

  »   ھهقىقهتهن  ئالالھ  ئۈچۈن  قىلغانالر  ئهمهللهرنى  ياخشى  ۋه  ئېيتقان  ئىمان ئۇالرنىڭ (
  ).19:96(  »مۇھهببهت پهيدا قىلىدۇ ) دىللىرىدا   

سا، بۇ بىر نهرسه دىققىتىمنى تارتتى،  قۇرئاندا قهيهرده ئالالھ نىڭ ياخشى كۆرىشى تىلغا ئېلىنغان بول
ئالالھ  مۇھهببهت  –مېھرى  ). 11:90؛ 85:14( ئايهتتىكىدهك يېنىدا رهھمهت، مهغپىرهتتىن سۆز قىلىنىدۇ 

تتىن مهھرۇم بولۇش،  مۇھهببه–مېھرى بۇ سهۋهپتىن، . نىڭ رهھمىتى ئىچىده ئهڭ ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ
  . رهھمهتتىن مهھرۇم بولغانلىقنى بىلدۈرىدۇ

   –مېھرى  –مېھرى ئهلۋهتته، . بولۇپ، ئامانلىقنىڭ ئهڭ چوڭ كاپالىتى تىنچلىق مۇھهببهت
  :مانا بۇ كاپالهتنى رهببىمىز بېرىدۇ. نىڭ بىر كاپالىتى بولىشى كېرهكمۇھهببهت 
   بىرلهشتۈردى«  بىلهن  مۇھهببهت  دىللىرىنى  مۇئمىنلهرنىڭ  ئالالھ  يۈزىدىكى .  يهر سهن

 لېكىن ئالالھ ئۇالرنى پۈتۈن بايلىقنى سهرپ قىلىپمۇ ئۇالرنىڭ دىلل ىرىنى بىرلهشتۈرهلمهيتتىڭ؛
   ).8:63(  »ئىناق قىلدى 

 بىرىنى - ئىككى ئىنسان بىر .  كۆڭۈل پهرمان ئاڭلىمايدۇ ۋه مۇھهببهت تېخى بازارغا چۈشۈپ قالمىدى
 بىرىنى ياخشى كۆرگهن ئىككى ئىنسان قانچىلىك بىر –قانچه پۇل بهرسىڭىز ياخشى كۆرهر؟ ياكى بىر 

نىڭ ۋه ئۇنىڭ ئهڭ شهرهپلىك مېۋىسى بولغان قهلب؟ باھاسى قانچه  بهرسه مۇھهببىتىنى تهرك قىالررسهنه
  ڭ؟ مۇھهببهتنى–مېھرى 

كۆڭۈللهرگه گهپ ئاڭلىتىدىغان سۇلتان ۋه پهرمان ئهمهس، پهقهت ئۇ كۆڭۈللهرنىڭ ساھىبى بولغان 
 مۇقهللىبۇل قۇلۇب «  ئۇنىڭ بىر سۈپىتى. تۇر ئالالھ ئهگهر ئۇ  .» )ئۆرۈپ تۇرغۇچى لهرنى قهلب(

ئوتىنى تۇتاشتۇرغان بولسا، پۈتۈن دۇنيا بىر بولغان تهقدىردىمۇ ئۇ ئوتنى  مۇھهببهت  –مېھرى كۆڭۈللهرگه 
  :شائىرمۇ شۇنداق دهيدۇ ئهمهسمۇ. ئۆچۈرهلمهيدۇ

   بىر شهماكى مهۋال ياقا ئۈفلهمهكله سۆنمهز،
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  :يهشمىسى
  .لهش بىلهن ئۆچمهسبىر يالقۇنكى رهببىم تۇتاشتۇرغان پۈۋ

  

   تولغان جهمىئىيهت مۇھهببهتكه– مېھرى

 ئالالھ «   ئالالھ دىلىڭالرنى بىرلهشتۈردى،  دۈشمهن ئىدىڭالر،  ئارا  ئۆز  سىلهر  ۋاقتىدا ئۆز
نىڭ نېمىتى بىلهن ئۆز ئارا قېرىنداش بولدۇڭالر، سىلهر دوزاخ چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىده ئىدىڭالر، 

ئۇنىڭدىن ) ببهت بېغى بىلهن قۇرۇلغان بىر جامائهتكه قوشۇپ  مۇھه–مېھرى ( ئالالھ سىلهرنى 
   ). 3:103(  »قۇتقۇزدى 
. »دوزاخ چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىده بولۇش «   شهپقهتسىزلىكنىڭ ئىالھى تىلدىكى تهسۋىرى–مېھرى 

بۇ شۇنداق ئهھۋالكى، يېرىم قهدهم باسسىڭىز ئۆزىڭىزنى يالغۇزلۇق ۋه شهپقهتسىزلىك گىرۋهكلىرىده 
  . مۇھهببهتنىڭ تهمىنى تېتىدىڭىز–ئالالھ نىڭ رهھمىتى بىلهن يالغۇزلۇقتىن قۇتۇلۇپ، مېھرى . ىسىزتاپ

ئىكهنلىكىنى بۇ تېمىنى  »باشقىالر «   مۇھهببهتنىڭ ۋازكهچكىلى بولمايدىغان ئامىلىنىڭ–مېھرى 
كهلىمه مهنىسى ( ئهڭ چوڭ ئىجتىمائىي رهھمهت بولغان ئۈلپهت . باشلىغاندا تىلغا ئېلىپ ئۆتكهنىدۇق

ئىنسانالرنىڭ .  بىرىگه ئۆتكۈزۈش، ئارىلىقتىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇش دېگهنلىك بولىدۇ–جهھهتتىن بىر 
 ئالدىنقى شهرتى نېمه بىلهمسىز؟ بىرگه نىڭ) مۇھهببىتى –قهلبىگه ئالالھ سالغان قېرىنداشلىق مېھرى 
مهزكۇر ئايهتنىڭ . ، جامائهت بولۇشئهمهس) جانسىزالر ( بولۇش، بىرلىكته پېيىشىش، يهنى جهمادات 

  :باش قىسمىنى ئوقۇيلى
 »   ئالالھ نىڭ ئاغامچىسىغا  ھهممىڭالر )   يهنى ئالالھ نىڭ دىنىغا  يېپىشىڭالر، ) مهھكهم

   ). 3:103(  »، ئالالھ نىڭ سىلهرگه بهرگهن نېمىتىنى ئهسلهڭالر )بۆلۈنمهڭالر ( ئايرىلماڭالر 
ئىكهنلىكىنى ئايهتنىڭ ئاخىرىدا  ئۈلپهت يرىغان نېمهتنىڭ ئهسلهشكه بۇنىبىزشۇنداق، ئالالھ 

 مۇھهببهتته ئىتتىپاقلىقنىڭ – مۇھهببهت نېمىتىنىڭ شۈكرىسى، ئالدى بىلهن مېھرى –مېھرى . كۆردۇق
   .تىن ئېغىز ئاچالمايدۇئىتتىپاقلىق مۇھهببهت بولمىغان يهرده –شهكىللىنىشى بولۇپ، ھېچكىم مېھرى 

ببهت بىر يهرگه جهم قىلغان، ئۈلپهت ئىسىملىك يۈرهك دۆلىتىنى قۇرالغان  مۇھه–مېھرى  ،جامائهت
ئىنسانالر توپى بولۇپ، يۈرهكلىرىنى تهڭ بهھرىمان قىلغان، ئۈلپهت كىملىكى بىلهن يولختى، تاموژنىسىز 

 دۇنياسىغا ئهركىن ساياھهت قىالاليدىغان كىشىلهردىن تهشكىل قىلىنغان قهلب بىرىنىڭ –ھالدا بىر 
بۇنداق بىر توپنىڭ . مانا بۇ كشىلهر توپى شهكىللهندۈرگهن ئوكيانۇسنىڭ ئىسمى، ئۈممهت .ىكبىرل

 مۇھهببهت بىلهن –مېھرى .  بولىدۇچىقارغان مۇھهببهتنى تهختكه مهملىكهتلىرىدهئهزالىرى، يۈرهك 
قىدىغان بوران  بىرىنىڭ كۆڭلىنى، ھايات دېڭىزىدا چىققان ياكى چى–تولغان كىشىلهر توپىدا، كىشىلهر بىر 

  .  چاپقۇنغا قارشى بىخهتهر ماكان، پۇختا پاناھگاھ، بهرىكهتلىك بىر دالدا جاي دهپ بىلىدۇ–
 جهننىتى ئهمهس، ئهكسىچه رهقىبى  كىشىنىڭ–بۇ جامائهتته كىشى   كىشىنىڭ . بولىدۇ كىشى

بۇ شۇنداق . الاليدۇئىكسىرى جهننهتكه ئايالندۇرغان يۈرهكلىرىده ئۆز ئارا مېھمان بو مۇھهببهت –مېھرى 
ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن ياخشى  مۇھهببهت سېتىلىدۇ، تارازىلىرىدا –بىر يۈرهككى، بازارلىرىدا مېھرى 

 -مېھرى.  مۇھهببهت بىلهن سېتىۋېلىنىدۇ– تارتىلىدۇ، بۇالر پۇل بىلهن ئهمهس مېھرى كۆرۈش
  .  بىرى ئۈچۈن پىدا قىلىدۇ–ر  مۇھهببىتىنى بى–مېھرى . بولىدۇ ياخشى كۆرۈشمۇھهببهتنىڭ بهدىلى 

غا يېڭى نازىل بولغان بىر ئايهتتهك مۇئامىله »ئىنسان « بۇ توپنىڭ كىشىلىرى تونۇشقان ھهر يېڭى 
  . قىلىدۇ

ئېنىرگىيه يادرو ئۇنى .  مۇھهببهت توپىنىڭ ئهزالىرى يۈرىكىنىڭ رولىنى ئوبدان بىلىدۇ–مېھرى 
ئۆز ئارا غهۋغالىرى مېھرى .  مۇھهببهت بىلهن ھهل قىلىدۇ–مهسىلىلىرىنى مېھرى . مهركىزىدهك ئىشلىتىدۇ
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 مۇھهببىتىنى پۈتۈنلهي –ئاالھىده ئهھۋالالردا مېھرى .  مۇھهببهتتىن، تهستهكلىرى شهپقهتتىن بولىدۇ–
  . بۇمۇ ئۈچ كۈندىن ئېشىپ كهتمهيدۇ. ئۈزمهيدۇ، دىققهت بىلهن ئىش قىلىدۇ

ىقى ئۈچۈن ئهمهس، ياخشى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن قول ئۇرىشى زۆرۈر بولۇپ قالسا، نهپرهت قىلغانل
 بىرىنى تهنزىلىرىگه قويۇپ سېتىپ تۈگهتمهيدۇ، كۆڭۈل تۇپراقلىرىغا تېرىپ، ئۇ مۇنبهت –بىر . تهككۈزىدۇ

  . تۇپراقتا كۆپهيتىدۇ
  : مۇنداق خهت يېزىلغان بولىدۇده مۇھهببهت توپىدا ئېسىلغان لهۋھهلهر–مېھرى 
   قهسهمكى،«  بىلهن  ئالالھ  بواللمايسىلهر، – بىر  مۇئمىن  كۆرمىگىچه  ياخشى  بىرىڭالرنى

  ).بۇخارى، ئىمان (  »ئىمان ئېيتمىغىچه جهننهتكه كىرهلمهيسىلهر 
 – پات مېھرى – مۇھهببهت ئۇستازى، ساھابىلىرىغا پات –بۇ سۆزنىڭ ئىگىسى بولغان مېھرى 

» ئهمدى بولدى « ولىنى تۇتۇپ، بىر كۈنى ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ ق. مۇھهببهت ھهققىده دهرس بېرهتتى
  ). مۇسلىم (  مۇھهببهت ئاقتۇرغانىدى –دېگىچه ئۇنىڭ يۈرىكىگه مېھرى 

پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋه ئۇالرنىڭ مىراسىغا ۋارىسلىق قىلغانالرنىڭ، دهۋهتلىرى ئۈچۈن خىتاپ 
  . مۇھهببهت ئىدى– تهلهپ قىلغان نهرسىسى پهقهت مېھرى دىنقىلىنغۇچىسى

چۈنكى، .  پات تهكرارلىنىدۇ–ىتى ئۈچۈن بىر ھهق تهلهپ قىلمىغانلىقى قۇرئاندا پات نهبىلهرنىڭ، دهۋ
پهيغهمبهرلهر . ماددىي تاماسى بولمىغان بىر پائالىيهت، پىداكارلىق ۋه سهمىمىيهتنىڭ ئهڭ چوڭ ئىسپاتى

ن ئىنسانالرنى دهۋهت قىلغان ئىشتا سهمىمىي ئىكهنلىكىنى كىشىلهرگه ئهسلىتىش ئۈچۈن، ئۇالردى
 پات تهكىتلهپ –ھېچقانداق ھهق ئالمىغانلىقىنى، ئهجىرنى پهقهت ئالالھ تىن كۈتىدىغانلىقىنى پات 

  .تۇرغان
رۇخسهت « . سىنى سورىشىغا رۇخسهت قىلىنغانربۇ خىزمهتلهر ئۈچۈن ئىنسانالردىن پهقهت بىر نه

ن ۋه تهشۋىق قىلىنغان، ئهمهس، ئهكسىچه تهلهپ قىلىشى ئالالھ تهرىپىدىن تهۋسىيه قىلىنغا» قىلىنغان 
 –مېھرى « ئۇ نهرسه نېمه؟ تهخمىن قىلغىنىڭىزدهك يهنىال . بۇ ئېلىشىغا تېگىشلىك بىر ھهق دهپ قارالغان

  :»مۇھهببهت 
   ياخشى «  مېنى  پهقهت  قىلمايمهن،  تهلهپ  ھهق  سىلهردىن  قىلغانلىقىمغا تهبلىغ

   ).42:23(   دېگىن» مۇھهببهتته بولىشىڭالرنى تىلهيمهن –كۆرىشىڭالرنى، مېھرى 
 مۇھهببهت –بولۇپ، ئىنسانالرنىڭ بىلله بولىشىنىڭ سهۋهبى مېھرى  ياخشى كۆرۈش قاينىشىش

ياخشى كۆرۈش، .  مۇھهببهتنىڭ ئۆمرى بىلهن تهڭ بولىدۇ–بولسا، ئۇ بىلله بولۇشنىڭ ئۆمرىمۇ مېھرى 
  .نىڭ دهل ئۆزى)بىرلىك ( ۋهھدهت 

ىغا قۇيۇلغان بىر قهتره سۇ بولۇشنى خالىغان كىشى ياخشى كۆرىدىغان كىشى، جامائهت دهرياس
 كهتمهيدۇ، ئۇ .دېگهنلىك بولىدۇ  بولۇپ  يوق  ئىچىده  يالغۇز كۆپكه قوشۇلۇش ئارقىلىق كۆپلىك

كۆلده  بېلىق. ئۆزى بىلهن ئوخشاشالرنىڭ ئىچىده ئۆزىنى تاپىدۇ كۆپلىك ئىچىده مهۋجۇت بولىدۇ،
ئۇ . ۇھهببهت دهريالىرى ئۈممهت ئوكيانۇسىغا قوشۇلىدۇ م–بېقىلىدۇ، شۇنداق ئهمهسمۇ؟ ئۇ مېھرى 

ئۇ شۇنداق بىر . ئهمهسئاددى ئوكيانۇستا بىر تامچه نېمه بولىدۇ دهمسىز؟ ئىش سىز دېگهندهك ئۇنداق 
  . تامچىكى، ۋاقتى كهلسه باغرىدا پۈتۈن ئوكيانۇسنى، يهنى پۈتۈن ئۈممهتنى توشۇيدۇ

  .قىلىش دېگهنلىك بولىدۇش، پهيدا كۆپهيتىش، ئاشۇرۇ ياخشى كۆرۈش
 پۇلغا ئايالندۇرغان؛ پهزىلهتنى ئاساس قىلغان بىر ئهخالقنى يىقىپ، پهيدا  مۇھهببهتنى- مېھرى 

 مۇھهببهت، –نى دهسسهتكهن؛  مېھرى » ئهخالق « قىلىش ۋه ئىستىمال قىلىش ئاساس قىلىنغان بىر 
ا، رىيا ۋه يۈزسىزلىكنى ئاساس قىلغان پىداكارلىق، سهمىمىيهتكه ئوخشاش گۈزهل پهزىلهتلهرنىڭ ئورنىغ

  . ىدىتۈزۈم كېلىپ باقمىغان بىردهك كاپىتالىزمدىپلوماتىيىنى دهسسهتكهن 
 مۇھهببهتكه ئوخشاش –ئېالن ۋه تهشۋىقاتنى ئاساس قىلغان بۈگۈنكى دۇنيا سىستېمىسى، مېھرى 
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، ۇزغۇنچلىققا ئۇچرىتىشنىب ئۇنى.  دۈشمىنى قاراشالرنىڭ-قىممهت پۇلغا ئايالندۇرغىلى بولمايدىغان 
  . مهقسهت قىلىدۇ ئۆزگهرتىۋېتىشنى بۇنى قىاللمىسا،

لېكىن، ئىككىنجىسىده، يهنى .  مۇھهببهتنى يوقاتقىلى بولمايدۇ–چۈنكى، مېھرى . ئۇنى يوقىتالمايدۇ
 مۇھهببهتنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىپ، يالغان سۆيگىلهرنى ھهر خىل ۋاستىلهر بىلهن تهشۋىق –مېھرى 

 ئاشق ۋه سهنئهت پاھىشه، زىنا، بۇتپهرهستلىكنىڭ ئىسمىنى. لىپ سېتىشتا مۇۋهپپهقىيهت قازاندىقى
نى، ئىستىمالغا قواليلىق بىر نهرسىگه ياخشى كۆرۈشبۇ ئارقىلىق . دهپ قويۇشقا مۇۋهپپهق بولدى

نى رۈشياخشى كۆلىرىدىن بىرى بولغان  قاراش- قىممهت ئىنسانىيهتنىڭ بىباھا . ئايالندۇرۇپ قويدى
  .باشقىالرنى قۇل قىلىدىغان ۋاسته سۈپىتىده ئىشلهتكىلى بولىدىغان ھالغا چۈشۈرۈپ قويدى

   

  )كور مۇھهببهت  ( نهپس خاھىش

ئىنساننى مهھكۇم قىلىپ قويغان . ، ئهركىنلىكنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىياخشى كۆرۈشئهمهلىيهتته 
  .تۇيغۇنى مۇھهببهت دېگىلى بولمايدۇ، ئۇنى خۇمار دهيمىز

 –ياخشى كۆرۈش بىلهن خۇمار بىر .  بىرىگه ئارىالشتۇرۇپ قويماسلىق كېرهك–بۇ ئىككىسىنى بىر 
بولۇپ،  بىر نهرسىنىڭ ئىچىده مهۋجۇت بولۇش ياخشى كۆرۈش. بىرىدىن پۈتۈنلهي پهرقلىنىپ تۇرىدۇ

لىككه بىر سهلگه، كۆپچىيهنى . كۆرسىتىدۇ بىر نهرسىگه بېرىلىپ كېتىش، قوشۇلۇپ كېتىشنى خۇمار
  ... قوشۇلۇپ كېتىش، شامالغا ئهگىشىپ بىلله كهتكهندهك

بېرىلىپ كېتىشىنى . ياخشى كۆرۈش كىشىنى ھۆر قىلىدۇ، بېرىلىپ كېتىش كىشىنى ئهسىر قىلىدۇ
سىزنى تىزگىنلهپ تۇرغان، ئىرادىڭىزىگه پۇرسهت : كىياخشى كۆرۈش دهپ ئويالپ قالغانالرغا دهيمهن

ن، ئهقىلڭىزنىڭ يۈگىنىنى چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالغان، سىزنى بىر ياۋاش بهرمهي ئۇنى ئهسىر قىلىۋالغا
 بولىشى مۇھهببهتكالىدهك خالىغان تهرهپكه يۆتىلهيدىغان نهرسه، سىزچه ئهڭ چوڭ ئهركىنلىك بولغان 

  مۇمكىنمۇ؟
ھهۋهس بىر خىل ئادهتلىنىپ قېلىش بولۇپ، بىر كىشى ئۆزى كۆنۈپ قالغان نهرسىنى ياخشى 

دهپ چۈشىنىمهن ۋه ئۇنى »  خۇمار بېرىلىپ كېتىش، « قىنى ئېيتقان بولسا، مهن بۇنى كۆرىدىغانلى
بۇ خۇمار ھهر دائىم ئوخشاش شهكىلده .  دهپ ئويالپ قاپتۇ دهپ خۇالسه چىقىرىمهنخۇمارنى مۇھهببهت

  . ئوتتۇرىغا چىقمايدۇ، ئوخشاش بولمىغان شهكىلده كۆرۈلىدۇ
 ئېلىپ پىشىدىن سۆرهپ ماڭغان نهرسىنىڭ ئىسمىنى ئاشق دهپ  ئايال ياكى ئهر كىشى، ئۆزىنى ئهسىر

ھالبۇكى، . ھهقىقىي ئاشقنىڭ، ساپ سۆيگۈنىڭ شۆھرىتىدىن مۇشۇنداق پايدىلىنىدۇ. ئاتاشتىن زوقلىنىدۇ
 ئۆز تىپىنىڭ قولىغا چۈنكى، ھهقىقىي ئاشق ئىنساننى. ى ھهۋهسنىڭ دهل ئۆز–بۇ ئاشق ئهمهس، ھاۋايى 

 مۇھهببهتكه ئىگه –هيدۇ، ئهكسىچه ئىنسانغا ئهركىنلىك بېغىشاليدۇ ۋه مېھرى ئويۇنچاق قىلىپ بهرم
  .قىلىدۇ

 دىۋانىلىقىنىڭ ھهقىقىي ئاشقنى بىلمهيدىغانالر،  كىشىلىك ئىسمىنى ئاشق دهپ قويۇشتا  ئىككى
«  ھهۋهس بولغان بۇ خىل –ھى كېسهللىك ھالىتى بولۇپ، ئهسلىده ھاۋايى وبۇ ئهھۋال ر.  چىڭ تۇرىدۇ

بۇ خىل كىشىلهر بېشىدىن . لىدۇۈ ئۆتكهنلهرده كۆپ كۆرلۇق ئىچىدهالر،كۆپىنچه ۋاقتى يالغۇز»ق ئاش
ئۆتكۈزگهن يالغۇزلىقىنى يهڭگىللهتكۈدهك بىرسىنى تاپقاندا، ئۆزىدىكى يالغۇزلىق ھېسسىنى 

ۇزۇندىن بۇ ئهسلىده ئ. يهڭگىللهتكهن كىشىگه قارىتا تۇيغان مىننهتدارلىق ھېسسىنى ئاشق دهپ ئوياليدۇ
 دۇنياسىدا ھۆكۈم سۈرگهن يالغۇزلىققا، خاتىمه بهرگهن نهرسىگه قارىتا تۇيغان قهلببۇيان بىپايان 

 .  مىننهت ۋه شۈكۈر ھېسسى
 كۆرۈش   ياخشى  بولىشى،  كۈچلۈك  ھېسنىڭ  بۇ  قالغان  چۈشۈنۈپ  خاتا  دهپ ئاشق
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 باشتى  ئۇ  ئهمهس،  ئۆلچىمى  ئۆتكۈگهندهرىجىسىنىڭ  دهرىجىسىنىن  چوڭلىقىنى  يالغۇزلۇق ڭ
بۇرۇن . جهھهتتىن چوڭ ئۆزگۈرۈش بولۇپ كهتمهيدۇ ئهسلىده يالغۇزلۇق يېڭى ئهھۋالدىمۇ، .بىلدۈرىدۇ
ئهلۋهتته، بۇ . لىك بولغان يالغۇزلۇق، ئهمدى قوش كىشلىك يالغۇزلۇققا ئايالنغان بولىدۇبىر كىشى

  . ئاتالمىش ئاشق تهك تهرهپلىك بولمىغان بولسا
بۇ خىل ياخشى كۆرۈشلهرنىڭ .  ئادهتته خىيال كۈچىگه ماس ھالدا كۈچىيىدۇتهك تهرهپلىك ئاشقالر

  كۆپىنچىسى  كۆرۈشخىيالى . كۈچىيىدۇياخشى كۆرۈش خىيالى بولغان مۇددهتچه . بولىدۇ ياخشى
نى ىنهنلىكىنى بىلىپ يهتكهن، ئىزدىگىلېكىن سۆيگۈ، كىشىلهر ئارىسىدا مهۋجۇت بولىدىغان بىر ئهھۋال ئىك

چۈنكى، ئۇ ئىزدىگهن نهرسه ئهمهلىيهتته مېھرى . ئهندىشىسى بىلهن تۇرۇپ قالىدۇ قهھرىمانىمىزتاپقانلىقى 
ئۇنى ئۆزىنىڭ كۆڭلىنى ئاۋۇتىدىغان بىر نهرسه .  مۇھهببهتنىڭ ئۆزى ئهمهس، ئۇنىڭ شۆھرىتى ئىدى–

ت قىلىۋاتقان ىلىك رهسىمگه قاراپ خىيال دۇنياسىدا ساياھهىربۇ خۇددى دېڭىز مهنز. قىلىپ ئىشلهتمهكته
  .  رهسىمىگه ئاشق،مهشۇقىنىڭ ئۆزىگه ئهمهس ئۇ ئهسلىدهكىشىدهك، 

كىشىنىڭ ئۆز مهسىلىسىنى ھهل قىلىشىنىڭ ئورنىغا، ئۆزىدىن،  بۇ خىل مۇھهببهتنىڭ يهنه بىر تهرىپى،
 ئۆز رىئاللىقىدىن قېچىش ئۈچۈن باشقىالرغا كۆڭۈل بۆلىۋاتقاندهك كۆرۈنۈشنى تاللىشى بولۇپ، ئۆزىنىڭ

مهسىلىسىنى تاشالپ قويۇپ، ياخشى كۆردۈم دهپ ئويالپ قالغان مهشۇقىنىڭ مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىشقا 
مانا بۇ ئىنساننىڭ ئۆزىدىن قېچىشى بولۇپ، نهتىجىده .  دهپ ئاتايدۇ»پىداكارلىق « ئىنتىلىدۇ ۋه بۇنى 

  .  ھېچقانداق بىر مهسىله ھهل بولمايدۇ
هت، ھاراق، زهھهرلىك چېكىملىك، مهجنۇنلۇق خۇددى ئىشقنىڭ جىنسىي مۇناسىۋ بۇ خىل مۇھهببهتته

بۇ پهقهت، قانائهتسىز .  خاالس،بۇ چوڭ ئالدامچىلىقتىن ئىبارهت. تهبىئىي بىر نهتىجىسىدهك كۆرسىتىلىدۇ
 ئاسانال كۆزدىن غايىپ بولىدىغان گىرداپ ئىزدىشىدىن باشقا نهرسه ،بىرسىنىڭ ئۆزىنى ئىچىگه تاشالپ

 رولىنى ئوينايدىغان بولۇپ، ئۇ» گىراداپ « مۇھهببهتلهرده، ياخشى كۆرۈلگۈچى بىر بۇ خىل . ئهمهس
  .ئىبارهت بولىدۇ ئۆزىنى ئۆلتۈرۋېلىش ۋاستىسىدىن

 ھهۋهسنىڭ ئوخشاش بولمىغان –بۇالرنىڭ ھهممىسى مۇھهببهت ۋه ئاشق ئهمهس، بهلكى ھاۋايى 
. ىنىڭ تاماكىسىغا قارىشىغا ئوخشايدۇبۇنداق بىرىنىڭ مهشۇقىغا قارىشى، خۇددى بىر بهڭگ. شهكلى

چۈشهنچىسى بىلهن ھهل قىلماقچى بولغان بىر  ھاراق بوتۇلكىسى ئىچىده بېلىق بولۇش يالغۇزلىقنى
نىڭ ى قىلغان بىرجىنسىيىتىده ھهل قىلىشنى خىيالھاراقكهش بىلهن، يالغۇزلىقىنى بىر ئايال كىشىنىڭ 

  . نىپ كهتمهيدۇ بىرىدىن ئانچه كۆپ پهرقلى–ھى ھالىتى بىر ور
ھى بىلهن ياخشى ومۇئمىن ر. ھنىڭ جىنسىيىتى يوقوھ بولۇپ، روھالبۇكى، مۇھهببهتنىڭ دېنامىكى ر

« يهنى، . ھ ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇوبۇ مۇھهببهتته جىنسىيهت ئالدىنقى ئورۇندا تۇرمايدۇ، ر. كۆرىدۇ
  . ياقى ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ  بىرىگه قارىتا ھېس قىلغان ئىشتى-لهرنىڭ بىر »پۈۋلهنگهن ئۆز 

ھى بىلهن ئهمهس، ومۇھهببهتنىڭ ئاستىدا جىنسىي مۇناسىۋهت ئىزدهپ يۈرگهنلهر، ر) ھانى ور( ساپ 
  . ئهقلى بىلهن ياكى باشقا بىر يېرى بىلهن ياخشى كۆرگهنلهردۇر

  .  قارايدۇھانىي سۆيگۈلهرگه نهپسى كۆزنىكىدىنوسۆيگۈنى پهقهت شهھۋهت دهپ ئويالپ قالغانالر، ر
نىڭ بهدهندىكى »پۈۋلهنگهن ئۆز «  بىرىگه قېرىنداش قىلىنىشى، مانا بۇ –مۇئمىنلهرنىڭ بىر 

   . بۇ ھاكىمىيهتنى قوبۇل قىلغانالر قېرىنداش بولغان بولىدۇ. ئىدى) ئىمان  ( ىھاكىمىيىتىنى قوبۇل قىلىش
دهس قىلىۋالغانلىقى خېلى كۆپ ساندىكى كىشى شهھۋىتىنى كاللىسىدا مۇھهببهت بىلهن مۇقهد

«  بىرىگه قارىتا ھېس قىلغان جىسمىي ئارزۇسىنى ناھايىتى ئاسانال –ئۈچۈن، ئىككى جىنس بىر 
شۇنداق دهپ قارىغان تهقدردىمۇ، شهھۋهت ئاساس . دهپ چۈشۈنۈپ قالماقتا» ئاشق « ياكى  » مۇھهببهت

بۇ . لىقىنى سىز ئويالپ بېقىڭقىلىنغان بۇ مۇھهببهتنىڭ ئۆمرى ۋه قىممىتىنىڭ قانچىلىك بولىدىغان
  . ، خاالستىن ئىبارهتقوش كىشلىك يالغۇزلۇق، ئىككى كىشىلىك شهخسىيهتچىلىك مۇھهببهت ئهمهس،
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 بۇ ئۇنداق ، لېكىن. ياخشى كۆرىشى دهپ قارىلىدۇكىشىنىڭ ئۆزىنى شهخسىيهتچىلىكئادهتته 
بۇ قهلبىنىڭ . ى كۆرمهيدۇشهخسىيهتچى كىشى باشقىالر ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۆزىنىمۇ ياخش. ئهمهس

قابىلىيهتسىزلىكىگه ئۆزىنىڭ شهخسىيهتچىلىكىنى كهيگۈزۈپ قويغانلىق بولۇپ، قىممهت يارىتالماسلىق 
  .  ئازابىنى، بارلىقىنى ئۆزىگه ئاتاش ئارقىلىق چىقىرىدۇ

« پهقهت بىر كىشى تهرىپىدىن ئىشلىتىلىدىغان ئىچى تار بىر يۈرهكنىڭ مهھسۇلىنى قانداقمۇ 
كۆلىمى بىپايان بولغان بىر يۈرهكنى بىر كىشىگه . دېگىلى بولىدۇ؟ مۇھهببهت بىر ئوكيان» ببهت مۇھه

شهخسىيهتچىلىكنىڭ تىكهنلىك چىتلىرىدىن  ئۇ يهرگه. ئايرىش، سۆيگۈنى ئاختا قىلغانلىق بولىدۇ
 ئۆزىگىال مۇھهببهتنى پهقهت. قۇتۇلۇپ، ئۇ يۈرهكنىڭ قېيىسىغا كهلگهن ھهر كىشىنىڭ كىرىش ھهققى بار

ئۇ ياخشى كۆرۈشته باشقا نهرسىلهرنى ئۆزى بىلهن تهڭ . ئايرىشنى ئالالھ مۇ بهندىلهردىن تهلهپ قىلمىغان
  :تۇتۇلماسلىقنى، ھهممىدىن بهك ئۆزىنى ياخشىى كۆرۈشنى تهلهپ قىلىدۇ

   ). 2:165(  » مۇئمىنلهر ھهممىدىن بهك ئالالھ نى ياخشى كۆرىدۇ« 
 ۋه رهسۇلىغا قارشى ، ئالالھ يالغۇزلۇقتا، ئىككى كىشى دۇنيادهپ ئاتىغانكۈنىمىز ئىنسانلىرى ئاشق 

بىرلىشىپ، بىر چهكلىك ھېسسىدارلىق شىركىتى قۇرىدۇ ۋه بۇ ئىككى كىشلىك شىركهتنىڭ ئىسمىنى ئاشق 
 .  ياكى مۇھهببهت دهپ ئاتايدۇ

ۈچۈن قىلمىغان ياخشى كۆرۈشنىڭ ئورنىغا ياخشى كۆرۈلۈشكه، ياقتۇرلۇشقا ئىنتىلىش؛ بۇنىڭ ئ
قىلىقلىرىنىڭ قالماسلىقى؛ كىشىلهرگه ھهقىقىي يۈزىنى كۆرسهتمهي، پهدازالنغان يۈزىنى كۆرسىتىشى ۋه 
ئاخىرىدا ئۆزىنىڭمۇ نىقاپالنغان يۈزىنى ھهقىقىي يۈزى دهپ بىلىشى، كۈنىمىز ئىنسانلىرى گرىپتار بولغان 

  .كېسهلدىن بىرى
سهن سهۋهپ .  قىلغۇچى ئامىل مۇھهببهتنىڭ دهل ئۆزىسهن ئۇالرغا ئهگهشمه، مۇھهببهتنى پهيدا

  . بول، ئالدى بىلهن ياخشى كۆر، ئاندىن نېمه ئىش قىلساڭ، قىل
دهپ ئىسىم قويىۋالغان بىر تهرهپلىمه » بۈيۈك ئاشق «  باش تېما بولغان ۋه رومانالر، فىلىمالرغا

 بىرىنى – ھهۋهسته تهرهپلهر بىر –ھاۋايى . مۇھهببهت، بىر خىل چوقۇنىدىغان نهرسه تېپىشقا ئۇرۇنىدۇ
.  بىرىگه چوقۇنۇش ئۈچۈن بهسلهشكهنده ئاشق بىر تۇتېمغا ئايلىنىپ قالىدۇ–ياخشى كۆرۈش ئۈچۈن، بىر 

بۇ ئىش . ئىنسانالر تارىخ بويىنچه دائىم بۇتىنى ئۆزى ئىجاد قىلغان ۋه ئۆز ئىجادىيىتىگه ئۆزى چوقۇنغان
مهبۇد قىلىۋالغان مهشۇقنىڭ ئۆزى .  باشقا نهرسه ئهمهس ئهسلىدهمهزكۇر قهدىم ئىجادىيهتنىڭ داۋامىدىن

ھهققىده   خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋېلىش–نهپسى  قۇرئان. نىڭ دهل ئۆزى» ھهۋهس - ھاۋايى « ئهمهس، 
  :توختۇلۇپ مۇنداق دهيدۇ  كۆردۈڭمۇ؟«  ئادهمنى  قىلىۋالغان  ئىالھ  خاھىشىنى  » نهپسى

 )25:43 .(    
قىلىدىغان  خار قىلغاندهك، نهپسانىيهتچى مۇھهببهت كىشىنى هتلىكئىزز ھهقىقىي مۇھهببهت

. بىرىنچىسىده ئىنسان ئۆزىنى تاپىدۇ، ئىككىنجىسىده ئۆزىنى يوقۇتۇپ قويىدۇ. ئاالھىدىلىككه ئىگه بولىدۇ
ياخشى كۆرگىنىنى ئىالھ قىلىدۇ، ئۇنى تهپهككۇر قىلىدۇ، زىكىر قىلىدۇ، ئۇنىڭغا تهسبىھ ئېيتىدۇ، ئۇنى 

دېمىسىمۇ يۇقىرىدا . قا ئايلىنىدۇ» ئىالھ « ئۇ بىر مهشۇق بولۇشتىن زىياده بىر . دۇ ۋه ياشايدۇكۆرى
  ئهمهسمۇ؟  چوقۇنۇش ئۇسۇلى ئېيتىلغانالر ئهسلىده

پهقهت ئالالھ قىال . خاتالىقنى مۇھهببهتنىڭ تهقسىماتىدا ئۆتكۈزگهنىدىچوڭ قهھرىمانىمىز ئهڭ 
«  ۆز تىپىغا ئايرىغان، نهپسى خاھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ۋه ئۇنىبېرىشكه تېگىشلىك بولغان ھهسسىنى ئ

بۇنداق بىر مۇئامىلىگه قارىتا غهيۇر بولغان . ئىدى » ئالالھ نى ياخشى كۆرگهندهك ياخشى كۆرگهن
  :ئالالھ نىڭ مۇئامىلىسىمۇ باشقىچه بولىدۇ  قۇالقلىرىنى «  ۋه  دىللىرىنى  ئۇالرنىڭ ئالالھ

   ). 2:7( » ڭ كۆزلىرى پهردىلىگهن پېچهتلىۋهتكهن، ئۇالرنى
، نهپسى خاھىشى ئىنسانغا باغالنغان بىرسى: بۇ يهرده بىر مهسىلىنى ئهسلىتىپ ئۆتۈش كېرهك
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ىڭ ئۆزىن. لۇقاتنىڭ ئهڭ مۆتىۋىرىچۈنكى، ئىنسان مهخ.  بىرىدىن بىر ئاز ياخشىباغالنغاننهرسىگه 
  چۇ؟ قىلىۋالغانالر» ئىالھ « ئهمرىگه بېرىلگهن نهرسىلهرنى 

كۆپىنچه ۋاقىتتا، قارىغۇالرچه ياخشى كۆرگهن، مۇھهببىتىگه ساختىپهزلىك ئارىلىشىپ قالمىغان 
خاتالىقىنى تونۇپ ياخشى كۆرۈشنى ئۆگهنگهن بىر يۈرهك، . ۋاقىتتا، ئىنسان يهنه توغرا ئادرىسنى تاپااليدۇ

 ۋاقىتتا ئۆتمۈشتىكى ئاچچىق بۇ. يېتىپ ھهقىقىي مهشۇقىنى بىلىپ يهتكهنده، دهرھال ئۇنىڭغا يۈزلىنىدۇ
مهيلى . ساۋاق، مۇكهممهل بولغان بىر ئىچكى بايلىقنىڭ قېزىپ چىقىرىلىشىدا ئاساسلىق رول ئوينايدۇ

ھهقىقىي ياكى يالغان بولسۇن، مۇھهببهتنى پهقهت تونۇپ باقمىغان بىر ئىنسان ھهققىده توختۇلۇشنىڭ 
  .  بھىلىكشۈ» ئىنسانلىقى « قىلچه ھاجىتى يوق، چۈنكى ئۇنىڭ 

  :بۇ ھهقته ئاخىرىقى سۆز يهنه ئايهتنىڭ
   ).12:40(  »ئۇ سىلهرنى پهقهت ئۆزىگىال ئىبادهت قىلىشقا بۇيرۇغان «   

 بىرىدىن ئاالھىده نهرسىلهرنى كۈتۈشكه – مهشۇقالر بىر –ئاشق  بۇتالشتۇرۇلغان مۇھهببهتته
  :بۇ ھهقته قۇرئان مۇنداق دهيدۇ. باشاليدۇ
   ئ«  ياردهمگه  ئىالھ ئۇالر  مهبۇدالرنى  باشقا  قويۇپ  نى  ئالالھ  قىلىپ،  ئۈمىد ېرىشىشنى

   ).36:74( » قىلىۋالدى   
  : قاراپ باقايلى؟ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ بۇ ھهقته قۇرئان نېمه دهيدۇ

   بېرهلمهيدۇ«  ياردهم  ئۇالرغا  مهبۇدالر  ئۇ .   ئۈچۈن  مهبۇدالر  شۇ  بۇالر  ئۇالرنىڭ ( يهنى
   ).36:75(  »نغان قوشۇندۇر ھازىرال) خىزمىتى ئۈچۈن 

ئاشق دهپ . بولۇپمۇ تهك تهرهپلىك ھهۋهسلهرده بۇ ھهقىقهت ئۆزىنى تېخىمۇ روشهن نامايهن قىلىدۇ 
ئاتىۋالغان جۈپتىنى خوشال قىلىش ئۈچۈن قىلغانلىرىنىڭ يېرىمىنى ئالالھ ئۈچۈن قىلغان بولسا، بهلكىم 

 بىرىده يوق بولىشى بىلهن –هرهپلهرنىڭ بىر بۇ جهريان بهزىده ت. ئۇنىمۇ رازى قىلغان بوالتتى
  ...  ياكى مهنىۋىي ئۆلىۋېلىشييهنى ماددى. نهتىجىلىنىدۇ

. ى ھېس قىلدۇرماسلىق ئۈچۈن توختىماي ئويۇن پهيدا قىلىۋاتىدۇنھى ئاچلىقوزامانىۋىي ھايات، ر
وقۇتۇش، كىشىنى باشتا ئائىله باغلىرىنى، جهمىئىيهت باغلىرىنى، ئىجىمائىي پهزىلهتلهرنى سۇسالشتۇرۇپ ي

ىشانىنى ئاندىن يالغۇزلىقىنى ئهسلهپ ئۇنى يېڭىشىكه تىرىشقانالرنىڭ ن. يالغۇزلۇققا ئىتتهرمهكته
ئۇ بىچارىمۇ بۇالرنى . ىغا ماس ئويۇن ئىجاد قىلىپ بهرمهكته ئۇنىڭ يېشئۆزگهرتىۋېتىشكه تىرىشىپ،

لغۇزلىقىنى بىر مهزگىل اقالر ئۇنىڭغا يابۇ ئويۇن ۋه ئويۇنچ. ئالماشتۇرۇپ ئويناپ، ئۆزىنى گولاليدۇ
ئهسلى خهتهر، بۇ ئويۇنچاقالرنىڭ ئارقىسىدىكى يوشۇرۇن .  ناركوز رولىنى ئوينايدۇئۇنتۇلدۇرىدىغان

 ، بۇ بهكمۇمهقسهتنى كۆرمهي ئۇنىڭغا ئىشىنىپ، ئىنساننى ياخشى كۆرهلهيدىغان يهرلىرىنى يوق قىلىشى
  .خهتهرلىك بىر ئهھۋال
بۇنداق جهمىئىيهتته . قېتىم بۇ ھالغا كهلتۈرىۋالسا، ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشالر ئاسانكىشىلهرنى بىر 

. ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ مهنپهئهت   مۇھهببهت ئۈستىگه ئهمهس،–ئىنسانالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋهت مېھرى 
بولىشىغىچه مۇناپىقلىق كىشىلهر .  ئىككى يۈز يۈزلۈك بولىدۇ،كىشىلهر ئىككى يۈزلىمىچى ئهمهس

الرغا گالۋاڭالرچه » ئالىيجاناپلىق « ئاالمىتىنى نامايهن قىلغان بۇ زامانىۋىي مۇناسىۋهتلهردىكى ساختا 
بهلگۈلىگۈچى . كۆنۈش ئهمهس، ئۆزىمۇ باشقىالرغا مۇشۇنداق مۇئامىله قىلىشقا مهجبۇر. كۆنۈشكه مهجبۇر

سۈيئىستىمال، مهنمهنچىلىك،   مۇھهببهت بولمىغان زامانىۋىي ئىجتىمائىي مۇناسىۋهتلهر–ئامىل مېھرى 
  .  ئۈستىگه قۇرۇلىدۇ رىيا ۋه ساختاپهزلىك

نىشان قىلغان  شهخسىيىتىنى كىشىنى ماشىنىنىڭ بىر پارچىسىغا ئايالندۇرۇپ قويغان تۈزۈم، ئۇنىڭ
بولۇپ، ئىنساننى ئهڭ شهرهپلىك مهخلۇقلۇق ماقامىدىن چۈشۈرۈپ نهرسىلهرگه ئايالندۇرماقچى ۋه 

سهندىن ئۆزى مۇقهددهس قىلىپ بهرگهن نهرسىنى . تىگه ئولتۇرغۇزماقچىڭ تهخشهيئىلهرنى ئۇنى
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  .ئىستىمال قىلىشىڭنى، پهقهت ئۇنىڭغا ماسلىشىپ تۈگىتىپ بېرىشىڭنى تهلهپ قىلىدۇ
 ئۆزىگه ياتالشتۇرۇلىشى، ئۆز كىملىكىگه قارشى شتۇرۇش، ھهممىدىن بۇرۇن ئىنساننىبۇ بىر ياتال

 مۇھهببهت قوساق تويغۇزمايدىغان بىر –اق بىر كىشى ئۈچۈن مېھرى ياتالشتۇرۇلىشى بولۇپ، بۇند
ياتالشقان تىپ، ھهممه نهرسىگه ئاشقازىنىدىن قارايدىغانلىقتىن، ھهممه نهرسه ئۇنىڭ . نهرسىگه ئايلىنىدۇ

 تۆپىلهپ ئىشلهتكهن نىسبهتته –ئوخشاش تۆپه  شهيئىگه  ئۇ يهرنى تولدۇرغان نىسبهتته ياكى بىر،ئۈچۈن
قانداق خهۋهردار  ھىنىڭ ئاچلىقىدىنور ھىنىڭ بارلىقىدىن بىخهۋهر يۈرگهنلهر،ور. كه ئىگه بولىدۇقىممهت
  ؟    دهيسىزبولىدۇ

زامانىۋىي ھاياتنىڭ بۇ ئازغۇنلىقىغا ئىلمىي ئاساس تهييارلىماقچى بولغان كاپىتالىزم دىنىنىڭ ساختا 
  . نىشان قىلىپ تاللىغان  مۇھهببهتنى –پهيغهمبهرلىرى، ئۆزلىرىگه ئهڭ باشتا مېھرى 

 تۇيغۇالر ھېچقانداق بىر –بۇالردىن بىرى بولغان فروئىدنىڭ قارىشىچه، بارلىق ئىچكى ھېس 
، ئۇ يهنى.  ئۆزلىكىدىن شهكىللىنىدۇھى ساغالملىقوئۇچرىماي قاندۇرۇلغاندا، شاتلىق ۋه رتوسالغۇغا 

  : دېمهكچىمۇنداق
رنىڭ  قاراشال- قىممهت ئىجىتمائىي . ايسىز ئهخالق دېگهن نهرسىلهرگه قۇالق سالم–ئهدهپ 

بارلىق ھهرىكهتلىرىڭىزنىڭ . دىننىڭ پرىنسىپلىرىنى چۆرۈپ تاشلىۋېتىسىز. ھهممىسىنى رهت قىلىسىز
 ھهۋسىڭىزنى ئۆزىڭىز خالىغان شهكىلده –ھهر خىل ھاۋايى . ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچى شهھۋهت بولىدۇ

  .سىزخوشاللىققا ئىگه بولى قاندۇرۇش ئارقىلىق
 بولمىغانلىقى ھهققىده توختالمايمهن، ئۇنىڭ نېمه ئىكهنلىكى –بۇ نهزهرىيىنىڭ ئىلمىي بولۇپ 

رىئاللىقتا بۇنىڭ بۇ نهزهرىيىده ئوتتۇرىغا قويۇلغاندهك بولمايدىغانلىقىنى، فروئىدنى . ھهممىگه روشهن
ه، شهھۋهت ۋه جىنسىي ئىنساننى خوشال قىلغان نهرس. يېتىشتۈرۈپ چىققان جهمىئىيهتمۇ بىلىپ يهتتى

، بهلكى بىر داۋاغا ئىشىنىش ۋه قا ئۇچرىماستىن قاندۇرۇلىشى بولماستىنئارزۇلىرىنىڭ توسقۇنلۇق
ئۇ ئېتىقاد قىلغان نهرسه ئهگهر دۇنيالىق بولغان بولسا، دۇنيادا . ئېتىقادىنى ھاياتىغا تهدبىقالپ ياشاش

ئىسالم بولىشى  ئېتىقاد زۇ قىلغان بولسا، ئۇبهختلىك بولىدۇ؛ ئهگهر ئىككى دۇنيالىق سائادهتنى ئار
  . كېرهك

 تهر ئهمگۈچى –بۇ قان . بۇ نهزهرىيه كىمنىڭ مهنپهئهتىگه ماس كهلدى؟ ئهلۋهتته كاپىتالىزمنىڭ
تۈزۈمنىڭ، ئىنساننىڭ بارلىق ماددىي ۋه مهنىۋىي ئىھتىياجىنى قاندۇرۇپ، ئۇنى بهختلىك قىالاليدىغانلىقىنى 

خوجايىنلىرىنىڭ دۇنيانى تېخىمۇ ياخشى شۈمۈرىشى ئۈچۈن، ئىنسانالرنىڭ . ىدىئىسپاتلىماقچى بولغان
كاپىتالىستالر بۇنى فروئىد ئارقىلىق  .دىپ قويماقچى بول بېغىغا ئېسى پىكرىنى ئىشتان–ئهقىل 

بۇ ئارقىلىق كاپىتالىزمنىڭ ئىنساننىڭ مهسىلىلىرىنى ھهل قىلىشتا، تېخىمۇ . ئهمهلىيلهشتۈرمهكچى بولۇشتى
 فىروئىدنىڭ قارىشىچه،. ڭ دائىرىنى ئۆز ئىچىگه ئاالاليدىغان ھالغا كهلگهنلىكىنى تهكىتلىمهكچى ئىدىكه

تولۇپ نهپرهتكه  بىرىگه قارشى –ئىنسانالر تۇغۇلۇشتىنال بهسلىشىشنى ياخشى كۆرىدۇ ۋه بىر 
   .ئهرلهر ھهمىشه ئۆزئارا قىزغىنىدۇ. تاشقان بولىدۇ

 ھاياتىنى  ئېمىش مهسىلىسىگه، تهر -دارۋىنمۇ بۇ ئىلمىي قان   بولغاننىڭ  كۈچلۈك ئهڭ
ھايات تاسادىبىيلىق . نهزهرىيىسى بىلهن قېتىلدى داۋامالشتۇرىدىغانلىقى ۋه تهرهققىي قىلىدىغانلىقى

بۇ ئارقىلىق ھاياتنىڭ . بىلهن چۈشهندۈرۈلگهنده، بۇنىڭدىن باشقىچه سۆز قىلىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس ئىدى
شۇنىڭ بىلهن زوراۋانلىق، ھايانىڭ مهنبهسى . همهس، كۈچ بولغان بوالتتىئاساسلىق ئامىلى، ھهق ئ

  .  ئۈستىده ئولتۇردى
 ئىجتىمائىي ساھهگه، دارۋىن بۇ تۈزۈمنى بىئولوگىيه ساھهسىگه –فروئىد كاپىتالىزمنى پىسخىكا 

  .دىقارقارىتىپ ئوق چى  مۇھهببهتكه–مېھرى  نهتىجىده ھهر ئىككىسى ئوخشاش نىشانغا،. ئېلىپ كىردى
غهرپ جهمىئىيهت ۋه تۈزۈم جهھهتتىن تارىخىدا ھېچقاچان ( غهرپ زامانىۋىيلىقى بۇ پهلسهپه 



  

 73

  . قهد كۆتۈرگهنبىلهن  ) ىشىت بواللمىغان، قوبۇل قىلغان ھهقىقهتلىرىنى ئۆزگهرتىپ قوبۇل قىلھمۇۋاھ
  : لونارد ئۆز جهمىئىيتى ھهققىده مۇنداق يهكۈن چىقىرىدۇ. گ
 د«   جهمىئىيهت،  مۇمكىنبۇ  چىقالىشى  ئايغا  كىرگۈزهلىشى،  تهرتىپكه  بىر  ۇنيانى لېكىن، .

   بىر  ئىنسان  –ئىككى  ھېس قىلماستىن، بىرىنى  ھهپبوغۇزالش ئارزۇسى  خاتىرجهملىك  بىر ته
 .  »ئىچىده ياشاشنىڭ يولىنى تېخى تاپالمىدى  

 ئىنساننىڭ ئۇالرنىڭ بۇ ئىللىتى قايسىبىر جهمىئىيهتكه يۇقمىدى دهيسىز؟ بۈگۈن نهپرهتنى
زامانىۋىيلىق ئىچىمىزده، چۈنكى .  بارئۆزگهرمهس خاراكتېرى دهپ بىلىدىغان زامانىۋىيلىق ھهممه يهرده

  . نهپرهت ئىچىمىزده
 –مېھرى .  مۇھهببهت ياشىيالمايدۇ، دېمىسىمۇ ئۇمۇ ياشىيالمىدى- ئۇ كىرگهن يهرده مېھرى 

تارىخ .  ئېلىۋالدى، ئۇنى تونۇغانالرغا بهردىئۇنى ئۆزىدىن يۈز ئۆرىگهنلهردىنمۇھهببهتنىڭ ئىگىسى، 
  :بويىنچه مۇشۇنداق بولغانىدى

ئالالھ ) ئۇنىڭ ئورنىغا ( سىلهردىن كىمكى يولىدىن قايتىدىكهن، ئالالھ ! ئى مۇئمىنلهر« 
 . )5:54(  »... ئۇالرنى دوست تۇتىدىغان، ئۇالرمۇ ئالالھ نى دوست تۇتىدىغانالرنى كهلتۈرىدۇ،  

بهزى نهرسىلهرنى . بولۇپ، بهرگهنسىرى، سهرپ قىلغانسىرى كۆپىيىدۇ داكارلىقياخشى كۆرۈش پى
 مۇھهببهتنىڭ ئۆزى –لېكىن، مېھرى . ئىشلىتىۋهرسه، ئاقىۋهت تۈگهيدۇ ياكى يوقسۇللۇققا ئېلىپ بارىدۇ

بۇ سهۋهپتىن ياخشى كۆرۈشنى بىلىدىغان كىشى ئىككى دۇنيانىڭ ئهڭ .  تۈگىمهس بىر بايلىق–پۈتمهس 
قىممهت . بولۇشتۇر بهرگهن قول  بېرىش، بېغىشالش بولۇپ،-   ھهقىقىي بايلىق،چۈنكى. كىشىسىباي 

. ھى يېتىلىشنى، باشقا بىر نهرسه ئارقىلىق قولغا كهلتۈرگىلى بولمايدۇويارىتىش ئارقىلىق ئېرىشكهن ر
  .  تىش بىلهن ئىگه بولغىلى بولمايدۇبولۇپمۇ خورى

 خوراتقۇچى بىر مۇھهببهت ئىدى، ئۇنىڭ ئارزۇسىمۇ غان تۇيغۇ پهيدا بولئۇنىڭ. زۇلهيخا ئاالتتى
ياخشى كۆرهتتى ۋه . ياقۇپ بېرهتتى، ئۇنىڭ مۇھهببىتى قىممهت يارىتاتتى. يۈسۈپنى خورىتىش ئىدى

بۇ بىر جۈپ كۆز  .بىباھا بايلىقى بولغان كۆزلىرىنى بهرگهنىدى ئۇكۆزىنى بهردى، . بېغىشاليتتى
بۇنىڭغا ماس ھالدا، كۆزى كۆرهلمىگهننى ھېس قىالاليدىغان بىر بۇرۇن . نىدىۇھهببىتىنىڭ بهدىلى بولغام

 ياخشى كۆرۈپ بهدهل بۇ، مۇھهببهتنىڭ .بېرىش ئارقىلىق، مۇھهببهتمۇ ئۆز قهرزىنى قايتۇردى ياقۇپقا
  .  ئىدىىتۆلىگۈچىگه قايتۇرغان مىننهتدارلىق

. شهپقهت ا بىر پهرق بار ئىدى، يهنىخوراتقۇچى مۇھهببهت بىلهن، كۆپهيتكۈچى مۇھهببهت ئارىسىد
ئالالھ قا بولغان مۇھهببىتىنى، . ئىدى شهپقهت يهنه بىرىنىڭ سهۋهبى، شهھۋهت بىرسىنىڭ سهۋهبى

جىگهر پارچىسىنى قىلچه ئىككىلهنمهستىن قۇربان قىلىش ئارقىلىق ئىسپاتلىغان ئىبراھىمغا، مۇھهببىتىگه 
ئالالھ نىڭ ساالمى بارلىق پهيغهمبهرلهرگه ( هك، ياقۇپنىڭ ۋاسته بولغان ئىسمائىلنى قايتۇرۇپ بهرگهند

  . نىدىايتۇرۇپ بهرگه كۆزىنى قمۇھهببىتنىڭ ئىسپاتى بولغان بىر جۈپ) بولسۇن 
 تۇيغۇالرنى تىزگىنلهپ، –جىنسى مۇھهببهت، ئهسلىده نهپىسنىڭ ئهقىل ۋه ھېس شهھۋهتكه تايانغان 

 خاتاالشتۇرىشىدىنقهلب بۇ خىل ئارزۇ . هھۋال ھايۋانالردىمۇ كۆرۈلىدۇبۇ خىل ئ. ئىبارهت نى
شهھۋهت زوراۋانلىقلىرى، مانا بۇ قاندۇرۇلمىغان ئازغۇن . قاندۇرۇلمىغاندا، دۈشمهنگه ئايلىنىدۇ

  .تۇيغۇالرنىڭ ئىنساننى ئهسىر ئالغانلىقىنىڭ نهتىجىسى
  
  مۇھهببهتنىڭ ئىپادىلىرى  
  

بۇالر بولماستىن مۇھهببهت ئۆز . بهلهر بارمۇھهببهتنى ئوزۇقالندۇرۇپ تۇرىدىغان قوشۇمچه مهن
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مۇھهببهت تومۇرلىرى بۇ مهنبهلهردىن ئوزۇقالنغاندا، ئۇ . ئالدىغا ئۇزۇن مۇددهت پۇت دهسسهپ تۇرالمايدۇ
 مهسئۇلىيهت ۋه  .ساغالم ۋه ئۇزۇن ئۆمۈرلۈك بولىدۇمۇھهببهت   تونۇش،  بۆلۈش،  كۆڭۈل مېھنهت،
   .، مانا بۇالر قوشۇمچه مهنبهلهرھۆرمهت

 بۇ خىل مۇھهببهتنىڭ ئىچىده ،چۈنكى.  ئهڭ تهبىئىي مۇھهببهت مېھنهتكه تايانغان بولىدۇ– مېھنهت
 چېچهكلهرگه، – بهندىسىگه، ئانىنىڭ بالىسىغا، باغۋهننىڭ گۇل  نىڭتۇنجى ئامىل شهپقهت بولۇپ، ئالالھ

نىگه كۆرگۈچى سۆيگىياخشى . مېمارنىڭ ئهسهرىگه بولغان مېھرى مانا بۇ خىل مۇھهببهتنىڭ ئىپادىسى
نان بىلهن تويىدۇ، ئهجىر بىلهن  ئىنسانالر. ئهجىر سىڭدۈرۈپ، ئۆزىدىن بىر نهرسىلهر قوشقان بولىدۇ

    .چوڭ بولىدۇ، مۇھهببهت بىلهن ياشايدۇ
بىر نهرسىنى ياخشى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا كۆڭۈل . مۇھهببهتنىڭ ئىپادىلىرىدىن بىرى كۆڭۈل بۆلۈشمۇ

مهسىلهن، ئالالھنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۇنىڭ . ىلغىلى بولمايدۇبۆلمهسلىكىنى تهسهۋۋۇر ق
  . ئهمىرلىرىگه كۆڭۈل بۆلمىسىڭىز، بۇ مۇھهببهتنىڭ ساختا مۇھهببهت، قۇرۇق داۋادىن پهرقى بولمايدۇ

  »   ئالالھ ئېيتقىنكى،  ئهگىشىڭالركى،  ماڭا  تۇتساڭالر،  دوست  نى  ئالالھ  سىلهر ئهگهر
 تۇت  دوست  قىلىدۇسىلهرنى  مهغپىرهت  گۇناھلىرىڭالرنى  ۋه  ىدۇ  مهغپىرهت .  ناھايىتى ئالالھ

   ).3:31(  »قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر 
ئۆزى ياخشى  شۇنداق، رهببىڭىز سىزدىن مۇھهببىتىڭىزنى ئىسپاتلىشىڭىزنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ، بۇنى

 قىلىش  ئهمهل  ئۇالرغا  كۆرۈش،  ياخشى جۇتقا چىقىرىشىڭىز تهلهپ ئارقىلىق ۋۇ كۆرگهنلىرىنى
ئۇ ياخشى كۆرگهنگه كۆڭۈل بۆلۈش، ئۇ بهلگىلىگهن بهلگىلىمىلهرنى ھاياتىمىزغا مىزان . قىلىۋاتىدۇ

«  :تۇپ قالغانالرنىڭ، ئۇنتۇلىدىغانلىقىنى بىلىشىمىزنى ئارزۇ قىلىۋاتىدۇئۇن. لىشىمىزنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇقى
، ئالالھ مۇ ئۇالرنى ئۇنتۇدى )ڭ تائىتىنى تهرك ئهتتى يهنى ئالالھ نى( ئۇالر ئالالھ نى ئۇنتۇدى 

     ).9:67(  ») يهنى ئالالھ ئۇالرنى ئۆزىنىڭ پهزىلىدىن ۋه رهھمىتىدىن مهھرۇم قىلدى ( 
 –مېھرى  تونۇش ئۇسلۇبى ئىچىده ئهڭ ئاسان بولغىنى. مۇھهببهتنىڭ ئىپادىلىرىدىن بىرى تونۇش

 تونۇش  بىلهن  قارشى تهرهپنى ىگه زىچ كىرىشىپ كهتكهن بولۇپ،  بىر–بۇالر بىر  .مۇھهببهت
 جهمىئىيهت تونۇماي ،لېكىن .گىنىڭىزچىلىك ياخشى كۆرىسىزهلىگىنىڭىزچىلىك تونۇيسىز، بىلهلىسۆي

راستىنى ئېيتقاندا، . تۇرۇپ ياخشى كۆرگهنلهر، ياخشى كۆرگهنلىكىنى داۋا قىلغانالر بىلهن تولۇپ تاشماقتا
بۇ خىل مۇھهببهتنىڭ ئۆمرىمۇ ئۇزۇن بولمايدۇ، بىر .  ئاشۇرىۋاتىدۇ، بىلهلمىدىمبۇنى قانداق قىلىپ ئهمهلگه

. دهپ ئاتايدۇ بىر كۆرۈپ ئاشق بولۇش بۇنى.  بىرىنى ھهقىقىي تونۇپ يهتكىچىلىك بولىدۇ ئۆمرى–
بار بولۇپ، بۇنداق بىرى بولۇش ناھايىتى چوڭ  تونۇغانسىرى كۈچىيىدىغان مۇھهببهت ئۇنىڭدىن باشقا

  .  ئالالھ قا بولغان سۆيگۈ تونۇغانسىرى كۈچىيىدۇ. تۇرلۇتۇپ
چۈنكى ياخشى كۆرۈش سۆيۈلۈشكه سهۋهپ . مۇھهببهت، تونۇشنىڭ ئهڭ قىسقا يولى دېگهنىدۇق

بۇ ھهرىكهتنىڭ باش مهركىزى يۈرهك بولۇپ، ياخشى كۆرۈش، ئىنساننىڭ قىرىقىنجى ھوجرىسى . بولىدۇ
  . ئىنساننىڭ سىرى ئهنه شۇ ھۇجرىدا. ېگهنلىك بولىدۇبولغان يۈرهكته بىرسىنى مېھمان قىلىش د

 كۆرۈش ئىنساننى تونۇش ئۈچۈن  يهرنى  كۆرۈلۈش كېرهك، يهنى ئۇ  ئىنسانغا .كېرهك ياخشى
قولىدا مۇھهببهتنىڭ ئاچقۇچى بولمىغان .  كۆرۈش، يهنى ياخشى كۆرۈش كېرهكتونۇلۇش ئۈچۈن ئۇ يهرنى

  . قدىردىمۇ كىرهلمهيدۇ، كۆرهلمهيدۇ، تونۇيالمايدۇكىشى، ئۇ ھۇجرىغا قوشۇن باشالپ كهلگهن ته
ياخشى . بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ مهسئۇلىيهتچان مۇھهببهتنىڭ بىر ئىپادىسى، ئۇ مهسئۇلىيهت

كۆرۈشنىڭ ئۆزى بىر مهسئۇلىيهت ئهمهسمۇ؟ مهسئۇلىيهتسىز كىشىلهر كۆيۈپ قېلىشى، ھهۋهس قىلىپ 
غا كهلتۈرۈش قېيىن، ھىمايه ۈنكى، مۇھهببهتنى قولچ .ياخشى كۆرهلمهيدۇ قېلىشى مۇمكىن، لېكىن

هرنى مهسئۇلىيهتئۇنى ئاسراش ۋه ھىمايه قىلىش ئىنسانغا بىر قىسىم قوشۇمچه .  تېخىمۇ مۈشكۈلقىلىش
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   . تهلهپ قىلىدۇ مۇھهببهت سهبىر يهنى قاتتىق بىر. ئېلىپ كېلىدۇ
ه پهقهت ئۆزىگه يېتهرلىك  كىشىگى، يېتهرلىك بولماسلىق بولۇپ، كىمكىمهسئۇلىيهتنىڭ زىتت

  . بولماسلىق سهۋهبىدىن باغلىنىپ قالغان بولسا، ئۇ مۇھهببهت بىر كۈنى بىر يهرلهردىن چۇۋۇلۇپ كېتىدۇ
ئۇ بولمىسا، .  مۇھهببهتنىڭ خۇرچى– ئايال ئارىسىدىكى مېھرى –مهسئۇلىيهت ھهممىدىن بهك ئهر 

  . ئايالنىڭ بېشىغا ئۆرۈلىدۇ–ئائىله بىناسى ئهر 
 كىشى سۆيگۈنىنى ھۆرمهت قىلمىسا، بىر كۈنى ئۇنىڭغا بۇ مۇھهببهتنىڭ بهدىلىنى ئېغىر – تھۆرمه

بۇ ئۇنىڭغا بولغان مۇھهببهتنىڭ . تۆلهتكۈزىشى، ھهتتا سۆيگىنىنى تهنزىگه قويۇپ سېتىشى مۇمكىن
  . ھېچكىم ياخشى كۆرمهيدۇبۇ قىلىقنى ولۇپ، چاپىنىدا تهرلىگهندهك ئىش ب

 قىلىشنى ۈچىنىڭ ھۆرلىكى، شهخسىيىتىگهسۆيۈلگياخشى كۆرۈش،  . تهقهززا قىلىدۇ ھۆرمهت
 ھهۋهسكه   ھۆرمهتتىن يوقسۇن مۇھهببهت،،ھهددىدىن ئاشقان  ئۇنى  قىلىش،  ئهسىر سۆيۈلگهننى

مانا بۇ ئازغۇن ئارزۇنى پهقهت ھۆرمهت ئارقىلىق . ھېسسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ ئايالندۇرۇش
ى كۆرگىنىنى نهرسىگه ئايالندۇرۇپ قويۇشتىن ئۆزىنى قاچۇرالغان كىشىلهرنىڭ ياخش. تىزگىنلىگىلى بولىدۇ
 ئهڭ كۈچلۈك تهدبىرى  كۆرگهننى نهرسىگه ئايالندۇرۇشتىن ساقلىنىشنىڭياخشى. سانى ناھايىتى ئاز

تۇيغۇسى ھېس  ھۆرمهتلهش چۈنكى، ئىنسان بىر نهرسىنى ياخشى كۆرىشى مۇمكىن، لېكىن ئۇنى. ھۆرمهت
مانا بۇ سهۋهپتىن ھۆرمهت، مۇھهببهتنىڭ كىشىلهر تهرىپىدىن سۈيئىستىمال قىلىنىشىنىڭ . قىلمايدۇ

  .ئالدىنى ئالىدىغان يىگانه ئامىل
 
 
 
 
 
 
 

اتىمهخ  

 
مۇ بىز. مۇھهببهت ھهققىده دېيىشكه تېگىشلىك تېمىالر يۇقىرىدىكىلهردىنال ئىبارهت ئهمهس، ئهلۋهتته

 مۇھهببهت قهتلى –مېھرى . نى دېگهنلىكىمىزنى داۋا قىلمايىمىز نهرسىبۇ ھهقته دېيىشكه تېگىشلىك ھهممه
 تۇرۇشنىڭ، ئۈمىد مهنبهلىرىنى ئۈزۈپ ۇنىڭدىن يىراقلىشىپ كهتمهستىن تىكقىلىنغان بىر دهۋرده، ئ

  . تاشلىماسلىقنىڭ كاپالىتى بولغان بۇ گۈزهل پهزىلهتكه ساھىپ چىقىشنى مهقسهت قىلماقتىمىز
لى بولىدىغان بىر نهرسىمۇ؟ ئهلۋهتته، ئۇنى ئۆگهتكىلى بولمايدۇ، پهقهت  مۇھهببهت ئۆگهتكى–مېھرى 

ئىنساننىڭ ياخشى كۆرۈش قابىلىيىتىنى بايقىشى، بۇ يوشۇرۇن غهزىنىنى قېزىپ . باشتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ
تهربىيه ئارقىلىق ۋۇجۇدقا چىقىرىشى، ئىچىدىكى مۇكهممهل بولغان قۇرۇلمىنى كۆرۈپ يېتىشى، بهلكىم 

  . ۇمكىنىشى مچىق
 كۆرۈش  مۇھهببهتنى ئۆگىتىشنىڭ ئهڭ ئىشهنچلىك ئۇسلۇبى–مېھرى   –مېھرى ۋه  ياخشى

   .بهرپا قىلىش ئۆرنهك بىر جهمىئىيهت مۇھهببهت ئۇلى ئۈستىده قهد كۆتۈرگهن
 مۇھهببهت بىزنىڭ –ئۇنداقتا مېھرى .  مۇھهببهت ھهققىده بۇنچه كۆپ توختالغان–قۇرئان مېھرى 

لهۋاتىدۇ؟ سۆيهلهيدىغان جايلىرىمىزنى ئۆز قولىمىز بىلهن تېخى يوق لىك ئورۇننى ئىگىاياتىمىزدا قانچىھ
. تۇتايلىبېشىمىزنى  مۇھهببهت بۇلىقىغا –قىلمىغان بولساق، قېنى ئۇنداقتا ھهممهيلهن بىرلىكته مېھرى 
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تنى قهتلى  مۇھهببه–مېھرى بىلهيلىكى، ئىسالم ۋه ئىنساننىڭ ئورتاق دۈشمهنلىرى، ئالدى بىلهن شۇنى 
جۇغراپىيلىرىمىزدىن بۇرۇن ياشاۋاتقان بومبىلىرىنى . قىلىپ، ئۇنىڭ ئورنىغا نهپرهت ئۇرۇقلىرىنى چاچتى

   .  يۈرهكلىرىمىزگه ئاتتى ۋه ئىشغال قىلىشنى ئۇ يهردىن باشلىدى
 –مېھرى  بىر يۈرهكتهبېشىمىزدىن ئۆتىۋاتقان خارلىقنى نېمىنىڭ سهۋهبىدىن دهپ ئويالپ قالدىڭىز؟ 

 مۇھهببهت –، سىزچه ئۇ يۈرهككه باھار يهنه كېلهرمۇ؟ مېھرى ڭ قېنى تۆكۈلگهن بولسامۇھهببهتنى
خۇسۇمهت، ھهسهت، نهپرهت، گۇمان، گۈللىرىنى يۇلغان قول قۇرۇپ كهتمهسمۇ؟ ئۇنىڭدىن پهقهت 

ىتتا، مۇھهببهتنىڭ ئورنىنى مهزكۇر نهرسىلهر ئىگىلىگهن ۋاق. ئۆتكۈنچى ھهۋهس ۋه قارا نىيهت قالىدۇ
غهيۋهت، تۆھمهتلهر باشلىنىدۇ، ھهتتا ھاماقهتلىكتىن كېلىپ چىققان خىيانهت ۋه رهھىمسىزلهرچه 

  .قىرغىنچىلىقالر باشلىنىدۇ
ىن كوچىسىدا قهيهرگىچه مېڭىش شۇنداق، يېقىلغۇسى تۈگىگهن بىر يۈرهك بىلهن بۇ دۇنيانىڭ ئهڭ قېي

ماڭغان نهرسىلهر ئىچىده ئىمان، قۇرئان، بهسىرهت،  شۇنداق بىر ھارۋا ئىكهنكى، ئۇ ئېلىپ قهلب؟ مۇمكىن
نوپۇسى . ئهگهر پارچىالپ يوق قىلىۋهتمىگهن بولسا، تهبىئىيكى ئۈممهت بار. پاراسهت، جامائهت بار

  . نى تهشكىل قىلغان بۇ مهملىكهتنىڭ يهر كۆلىمى تېخى ھېساپالپ چىقىلغىنى يوقتمىليار
بۇ . كهڭدهرىجىده سىزغا ئۇۋا بولۇپ، ئۇنى كۈتىۋالغۇدهك پۈتۈن بۇالردىن باشقا يهنه، ئۇ يهر ماكان

 ھېسابى يوق يۈكنى توشۇپ ماڭغان ۋاستىنىڭ يېقىلغۇسىمۇ چهكسىز بولىشى –بىپايان زېمىندا، بۇ ھهددى 
كۆرۈلمىگهن ئېغىر ئهگهر ئۇنداق بولمىسا، بۇ مىسلى . » مۇھهببهت –مېھرى « مانا بۇ يېقىلغۇ . كېرهك

 – يۈرهكتىن باشقا ھېچقانداق بىر ۋاسته بهرداشلىق بېرهلمهيدۇ ۋه مېھرى قا،يۈكنى ئېلىپ مېڭىش
  .  يدۇاشقا ھېچقانداق بىر يېقىلغۇ توشىمامۇھهببهتتىن ب

 – تۈگىمهس يېقىلغۇدۇر مېھرى –بىپايان ۋاستىغا، پۈتمهس بىر ئهبهدىيهتنى ئېلىپ ماڭغان 
  . مۇھهببهت
 غا بىر قېتىم ياخشى كۆردۈڭمۇ، ئۇنىڭڭنىقېرىندىشى. ىزدهيم» ... ى كۆر ئالدى بىلهن ياخش« شۇڭا 

  بۇئهگهر مۇئمىنلهر قولىمىزدىن، تىلىمىزدىن ئهمىن بواللمىسا، . يامانلىق قىاللمايسهن  –مېھرى
 »ئىمان «  ،»جهننهت «  ياخشى كۆرۈشنىڭ. سهۋهبىدىن كېلىپ چىققان بولىدۇ ىمىزمۇھهببهتسىزلىك

  : رهسۇلۇلالھنىڭ ئاغزىدىن يهنه بىر قېتىم ئاڭاليلىمهنىسىنى ئىپادىلهيدىغانلىقىنى
 بىرىڭالرنى ياخشى كۆرمىگىچه ئىمان ئېيتقان بولمايسىلهر، –ئالالھ بىلهن قهسهمكى، بىر « 

 .» ئىمان ئېيتمىغىچه جهننهتكه كىرهلمهيسىلهر  
 ائادهتئهسرى س بىر ئهسىرنى.  مۇھهببهت– ھهدىيه مېھرى ئىنسانغا بېرهلهيدىغان بىباھائىنسان 

كېيىنكى   مۇھهببهتنى ئهڭ يۇقىرى سهۋىيهده ياشىغان بولۇپ،–ئۇالر مېھرى . قىلغان نهرسه مانا بۇ
قېنى بىزمۇ بۇ .  شهپقهت يالدامىسىنى ئهسىرلهپ ئىشلىتىپ تۈگىتهلمىدى–نهسىللهر ئۇالرنىڭ بۇ مېھرى 

 شۇنداق بىر يارىتايلىكى، . مۇھهببهتنى تۈگهتكۈچىلهردىن ئهمهس، ياراتقۇچىالردىن بواليلى–مېھرى 
  .  مۇھهببهت–بىزدىن كېيىنكى نهسىللهرگىمۇ يهتسۇن بۇ مېھرى 

ئالدى بىلهن يۈرهكلهرده قۇرۇلدى، ئۇنىڭغا مۇئمىنلهر مهككىدىكى ۋاقتىدا  مهدىنه شۇنى بىلهيلىكى،
ىنىڭ ئىسمى ىڭ دۇنياغا كېلشك ئاسراپ چوڭ قىلغان بۇ بوۋاقنقهلبىده بىر تهۋهرۈكته. ھامىله بولغانىدى

   .مهدىنه دۆلىتى ئىدى
 دۆلىتىنى بىخهۋهر ياشىغان بىزلهرنىڭ، بولۇپمۇ دۆلهتتىن ئىچىمىزدىكى سهلبىي  يۈرهك

ئېغىز ئېچىشىمىز مهنمهنچىلىك  دۆلهتتىن مۇئامىلىلىرىمىز بىلهن خارابىيلىققا ئايالندۇرغان بىزلهرنىڭ،
  . قىلغانلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس

دىكى ئىنسانغا ۋه ئىنساندىكى دۇنياغا بارلىقىنى سهرپ قىلغانسىرى كۆپىيىدىغان ئهگهر پۈتۈن دۇنيا
 ۋۇجۇدقا مۇقانداق ئىنساننىڭ سائادىتى  مۇھهببهت ھاكىم بولمايدىكهن،–ئورتاق دهسمى بولغان مېھرى 
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ن، يۈرهكلىرى ئىشغال ئاستىدا بولغان بىر جهمىئىيهتته ياخشى كۆرۈشنى نېمه بىله ،ئىنسانالرچىقىدۇ؟ 
  قايسى شهكىلده ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ؟ 

  
 
 

 
  


