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 تهرجىماندىن

ــۈن چۈشك  ــېمه ئۈچـ ــۇلمانلىرىنىڭ نـ ــا مۇسـ ــشكه دۇنيـ ۈنلىشىـ
ــۇر    ــۇر تهپهككـ ــاچچىق، چوڭقـ ــانچه ئـ ــدە قـ ــلىغانلىقى ھهققىـ باشـ

 كــۆز ئالــدىمىزغا بىرىنچــى بولــۇپ ئۇچرايــدىغان يۈرگۈزگهنــسېرى،
ــزى   ــان كهرىمنىـــڭ مهركىـ ــۇلمانالرنىڭ قۇرئـ ــهۋەبلهر دەل مۇسـ سـ
ــي     ــڭ ئىنقىالبىــ ــى، ئۇنىــ ــشىپ كهتكهنلىكــ ــدىن يىراقلىــ روھىــ

ــانل    ــپ قالغـ ــا كېلىـ ــاتونۇش ھالغـ ــاقىرىقلىرى نـ ــۇ چـ ىقى، بولۇپمـ
قاتــــارلىق قۇرئــــان » دىــــن«ۋە » ئىبــــادەت«، »رەب«، »ئىــــالھ«

ــلهن     ــي روھــى بى ــالغۇنى ھهقىقى ــۆت ئاساســلىق ئات كهرىمــدىكى ت
چۈشهنمىگهنلىكى تۈپهيلىدىن خىلمۇخىل بىـدئهتلهرگه چۆكـۈپ،       
ئــۆز كېــسىلىنىڭ شىپاســى بىــلهن تهرەققىياتىنىــڭ شوتىــسىنى      

 ئورەكلىرىـدىن   نهزەرىـيه     ئهپكارۇ غهلدىغهشدۇنيادىكى ساناقسىز   
  .  بولۇپ چىقىدۇيۈرۈۋاتقانلىقىئىزدەپ ئاۋارە 

ــدىغان ئهرەب  چۇلۋۇرىــدىندۇنيــادا تۆگىنىــڭ   قــولى ئاجرىماي
خهلقىنـــى پۈتـــۈن دۇنياغـــا رەھـــبهر قىلىـــپ چىقالىغـــان قۇرئـــان 
ــسالم    ــۇغ ئىــ ــاقىرىقىنى ئۇلــ ــي چــ ــادىر ئىنقىالبىــ ــڭ نــ كهرىمنىــ

 رەھىمهھـــــۇلالھ ۇدىمهۋدئهال ئهبـــــۇل ســـــهييىدمۇتهپهككــــۇرى  
ــهن      ــايىن روش ــارقىلىق ئىنت ــزىش ئ ــابنى يې ــۇ كىت ــولىڭىزدىكى ب ق

 ئهڭ چۈشىنىــشنىڭ ئايدىڭالشــتۇرۇپ بهرگهن ھهمــدە قۇرئــاننى    
 ســهييىد تائاالنىــڭ ئــالالھ. ئاســان يــولىنى كۆرســىتىپ بهرگهن  

ــۇل ــا مهۋدۇدىئهال ئهبـ ــدە نهقهدەر  رەھىمهھۇلالھقـ ــان ئىلمىـ  قۇرئـ
ــا قىلغـــ  ــىرەت ئاتـ ــۇر بهسـ ــۇق  چوڭقـ ــابتىن ئوچـ ــۇ كىتـ انلىقىنى بـ

  .  بولىدۇكۆرىۋالغىلى
بۇ كىتـاب ئـوردۇ تىلىـدا يېزىلىـپ، تـۇنجى نهشـردىن چىقىـپال           
ــمه     ــا تهرجى ــارتۇق تىلغ ــدە ئهللىكــتىن ئ ــۇددەت ئىچى ــسقىغىنا م قى
ــى       ــۇپ، گهرچه ھهجم ــان بول ــىر ياراتق ــشۇمۇل تهس ــپ ئالهم قىلىنى
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 ۇلالھنىـڭ رەھىمهھ مهۋدۇدىئهال  ئهبـۇل  سـهييىد كىچىك بولـسىمۇ،    
. نادىر تهتقىقات ئهسهرلىرى قاتارىـدا سـالماق ئـورۇننى ئىگىلىـگهن      

 كىتابنىــڭ ئــادەمنى قايىــل قىلمــاي قويمايــدىغان ئاجايىــپ مهنــچه
 ھهققىـدە ئـۇزۇن     ئۇسـلۇبى ئېسىل، ئـۆزگىچه دەلىللىـك تهتقىقـات        

ــسىنى     ــچه تهرجىمى ــڭ ئهرەب ــۇ كىتابنى ــسهكمۇ، ب ــپ يۈرمى توختىلى
ــسال   ــشۇمۇل ئى ــۆرگهن ئالهم ــالىمى ك ــهھىدم ئ ــهييىد ش ــۇپ س  قۇت

ــڭ ــلهن رەھىمهھۇلالھنى ــايىللىق بى ــۇر ق ــابنى  :  چوڭق ــۇ كىت مهن ب
 قايتـا قـاراپ     تهپـسىرىمگه نـاملىق   » قۇرئاننىـڭ سايىـسىدا   «ئوقۇپال  

 دەپ باھـا بهرگهنلىكـى كىتابخانالرغـا        -چىقىش قارارىغـا كهلـدىم،      
نىـــسبهتهن بـــۇ ئهســـهرنىڭ زور ئهھمىيىتىنـــى ۋە ئالهمـــشۇمۇل      

لـــېكىن، نـــاۋادا . ىنى ئېنىـــق كۆرســـىتىپ بهرســـه كېـــرەكتهســـىر
كىتابنىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى ئاپتورنىـڭ سـاالھىيىتىگه يارىـشا         
ــان بولـــــــسا، بۇنىڭـــــــدىكى   الياقهتلىـــــــك چىقمـــــــاي قالغـــــ
ــا   يېتهرســـىزلىكلهرنىڭ ھهممىـــسى ئاپتورغـــا ئهمهس، بهلكـــى ماڭـ

ى ھهر ھالـدا مهن بـۇ تهرجىـمه ئهسـىرىمن         . تهئهللۇق بولغان بولىدۇ  
ــال    ــۈن ئهمهس، پهقهتـ ــانلىقى ئۈچـ ــك چىققـ ــڭالياقهتلىـ  ئالالھنىـ

دىنىغا خىزمهت قىلىـشتىن ئىبـارەت ئىخالسـىم سـهۋەبلىك مېنىـڭ            
 ئهپــۇ، رەھمىــتىگه نائىــل بولۇشــىغا ئالالھنىــڭۋە ئاتــا ـ ئانامنىــڭ   

 ئـۆز دۇئالىرىـدا     ئوقۇرمهنلهرنىـڭ ۋەسىله بولۇشىنى شـۇنداقال كهڭ      
ــهرنى كهڭ ت  ــشۇمۇل ئهس ــۇ ئالهم ــقهت  ب ــڭ دىق ــستان خهلقىنى ۈركى

ــسه   ــقا ھهسـ ــرىگه سۇنۇشـ ــقاننهزىـ ــۈن قوشـ ــالرنى پۈتـ  قېرىنداشـ
  . بىلهن ئىلتىماس قىلىمهنتۆۋەنچىلىك تۇرۇشىنىئهسلهپ 

  
  كامىلجان

  ئىستانبۇل كۈنى – 15 -  08 – 2007

ِِِ   
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  سمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِببب

 مۇقهددىمه

ــڭ  ــان كهرىمنىـــ ــستىالھىيقۇرئـــ ــۇغهتلىرىئىـــ ــى يه( لـــ نـــ
، ›رەب‹، ›ئىـــــالھ‹ئىچىـــــدە ) تېرمىنولوگىيىلىـــــك ئاتـــــالغۇلىرى

ــادەت‹ ــن‹، ›ئىبـ ــۆز ئهڭ ئاساســـلىق     › دىـ ــۆت سـ ــۇ تـ ــگهن بـ دېـ
 دەل مانـا بـۇ      دەۋىتـى قۇرئان كهرىمنىڭ پۈتـۈن     . ئهھمىيهتكه ئىگه 

 تهنهـا رەب ۋە     تائـاال  ئـالالھ «يهنى،  .  مهركهز قىلىدۇ  ئاتالغۇنىالتۆت  
ــۇر ــېچ ب . ئىالھت ــقا ھ ــدىن باش ــۇر ئۇنىڭ ــالھ ۋە رەب يوقت ــر ئى نه . ى

 ھېچقانـــداق ئىككىنچــى بىـــر شـــېرىكى  رەبلىكـــتهئىالھلىقتــا، نه  
 رەببــى ۋە ئۆزۈڭالرنىــڭ ئــالالھنىالشــۇڭا پهقهت ئهنه شــۇ . يوقتــۇر

ئىالھــى دەپ ئېتىــراپ قىلىڭـــالر، ئۇنىڭــدىن باشــقا ھهرقانـــداق     
 پۈتــۈنلهي ئىنكــار قىلىڭــالر، رەبلىكىنــى ۋە ئىالھلىقىنــىبىرىنىــڭ 

هت ئۇنىڭغىال ئىبادەت قىلىپ، باشقىـسىغا ئىبـادەت قىلمـاڭالر،          پهق
دىنىڭالرنى ئۇنىڭغىال خالىس قىلىپ، باشـقا پۈتـۈن دىنالرنـى رەت           

  :مىسال ئۈچۈن. دېگهن تهلىماتنى چۆرىدەيدۇ» قىلىڭالر
ــرى ئهۋەتـــكهن پهيغهمبهرلهرنىـــڭ  « ــز ســـهندىن ئىلگىـ بىـ

ــپ    ــي قىلى ــۇنداق ۋەھى ــا ش ــسىگىمۇ دەل مان ــ‹: ھهممى دىن مهن
دېــگهن › باشــقا ھــېچ ئىــالھ يوقتــۇر، مــاڭىال ئىبــادەت قىلىڭــالر

   1».ئىدۇق
 ئىبــادەت قىلىــشتىن باشــقىغا    ئالالھقــا ئــۇالر پهقهت بىــرال  «

ئۇنىڭدىن باشـقا ئىبـادەتكه اليىـق ھـېچ ئىـالھ       . بۇيرۇلغان ئهمهس 
  2».شېرىك كهلتۈرگهنلىرىدىن پاكتۇر ئۇالرنىڭ ئالالھ. يوقتۇر

                                            
 . ـ ئايهت25سۈرە ئهنبىيا  1
 . ـ ئايهت31 تهۋبهسۈرە  2
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ــسىزكى« ــىلهرنىشهك ــڭ (ڭ ، س ــۈن پهيغهمبهرلهرنى ــى پۈت ) يهن
ــرال   ــۇممىتى بىـــــــ ــۇرئـــــــ ــىلهرنىڭ ئۇممهتتـــــــ  ۋە مهن ســـــــ

  1»ڭالر، ماڭىال ئىبادەت قىلىپهرۋەردىگارىڭالرمهن
ــى، « ــالالھ‹ئېيتقىنكـ ــا،   ئـ ــى تۇرسـ ــىنىڭ رەببـ ــمه نهرسـ  ھهمـ

   2›»؟ئىزدەمدىمهنئۇنىڭدىن باشقا رەبنى 
كىمكـــى، رەبـــبىگه مۇالقـــات بولۇشـــنى ئۈمىـــد قىلىـــدىكهن «
ــش ــسۇن ياخ ــش قىل ــقا    . ى ئى ــادەتكه باش ــدىغان ئىب ــبىگه قىلى رەب

  )  ـ ئايهت110 كهھفسۈرە (» ھېچكىمنى شېرىك قىلمىسۇن
ــۈممهتكه « ــر ئ ــز ھهر بى ــا‹: بى ــالر،  ئالالھق ــدىچىلىك قىلىڭ  بهن

ــا ــدىچىلىك تاغۇتقـ ــالر پهنـ ــز قىلىڭـ ــشتىن پهرھىـ ــگهن ›  قىلىـ دېـ
  3».يوليورۇق بىلهن پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق

ــۇال « ــدىلىكته بـ ــڭر ئهمـ ــى   ئالالھنىـ ــقا دىننـ ــدىن باشـ  دىنىـ
ــۈن     ــدىكى پۈتـ ــمانالردىكى ۋە زېمىنـ ــالهنكى، ئاسـ ــدۇ؟ ۋەھـ خاالمـ

ــشته   ــىز رەۋىــ ــارىي ۋە ئىختىيارســ ــىلهر ئىختىيــ ــالالھقىالنهرســ  ئــ
ــسۇنغۈچىالردۇر ــۇالر  بوي ــدە ئ ــڭ ھهم ــپ  ئالالھنى ــا قايتى  دەرگاھىغ

   4».ۇبارىد
 مهن دىننــى خــالىس قىلغــان ‹ئېيتقىنكــى، !  پهيغهمــبهرئىــي«
  5».› ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدۇمئالالھقىالھالدا 
، رەبـــبىڭالردۇر مېنىڭمـــۇ رەببىمــدۇر ۋە ســـىلهرنىڭمۇ  ئــالالھ «

ــوغرا  ــا بـــۇ تـ  شۇڭالشـــقا ئـــۇنىڭغىال بهنـــدىچىلىك قىلىڭـــالر، مانـ
ــانچه ئـــايهتلهرنى كهلتۈرۈشـــكه   6»يولـــدۇر ــارلىق مۇشـــۇ بىرقـ قاتـ

                                            
 . ـ ئايهت92سۈرە ئهنبىيا  1
 . ـ ئايهت164سۈرە ئهنائم  2
 . ـ ئايهت36 نهھلسۈرە  3
 . ـ ئايهت83سۈرە ئال ئىمران  4
 . ـ ئايهت11 زۇمهرسۈرە  5
 . ـ ئايهت51ئال ئىمران  6
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شى تــۇنجى ھــالبۇكى، قۇرئــاننى ئوقۇغــان ھهرقانــداق كىــ. بولىــدۇ
نهزەردىـــال ئۇنىڭـــدىكى پۈتـــۈن تهلىماتالرنىـــڭ دەل مۇشـــۇ تـــۆت 

.  ھــــېس قىلمــــاي تۇرالمايــــدۇچۆرىدەيــــدىغانلىقىنىئاتــــالغۇنى 
ــسى   ــزى ئىدېئولوگىيى ــڭ مهركى رەب ۋە «) Central Idea(قۇرئاننى

 باشـقا  ئـالالھتىن  رەبلىـك ئىالھلىـق ۋە  «،  »ئـالالھتۇر ئىالھ پهقهتال   
شـۇڭا ئـۇنىڭغىال ئىبـادەت قىلىـش     «، »ھېچ كىشىگه خاس ئهمهس 

دېـگهن  » دىن پۈتۈنلهي ئۇنىڭغىال خالىس بولۇشى الزىـم      «،  »الزىم
  .تۆت نۇقتىدىن ئىبارەتتۇر

 نىڭ ئهھمىيىتى) يهنى ئاتالغۇ(تۆت ئاساسىي تېرمىن 

، قۇرئـان كهرىمنىـڭ تهلىمـاتلىرىنى ياخـشى       ئېنىقكـى شۇنىسى  
ــۇ تــۆت    ــلهن ب ــدى بى ــى ( ئىــستىالھنىچۈشــىنىش ئۈچــۈن ئال يهن

ــالغۇنى ــي بولمايــدۇ    ) ئات ــۇكهممهل چۈشــهنمهي قهتئى . تــوغرا ۋە م
نىــڭ نـېمه مهنىــسى  »رەب«بىـلهن  » ئىـالھ «چـۈنكى نـاۋادا كىــشى   

ــڭ     ــى، زادى نېمىنى ــڭ تهبىرىن ــارلىقىنى، ئىبادەتنى ــن«ب دەپ » دى
ــۈن    ــسبهتهن پۈتـ ــا نىـ ــسه، ئۇنىڭغـ ــدىغانلىقىنى، چۈشهنمىـ ئاتىلىـ

ــپ ق     ــا كېلى ــسىز ھالغ ــم مهنى ــان كهرى ــدۇ قۇرئ ــان بولى ــۇ نه . الغ ئ
 بىلهلمهيــدۇ، نه شــېرىكنى چۈشــهنمهيدۇ، نه ئىبــادەتنى تهۋھىــدنى
ــا ــال   ئالالھقــ ــى پهقهتــ ــدۇ، نه دىننــ ــالىس قىاللمايــ ــا خــ  ئالالھقــ

ــۇ تـــۆت  . مهخـــسۇسالشتۇرالمايدۇ ــاۋادا بـ ــۇنىڭدەك، نـ خـــۇددى شـ
ئاتالغۇنىــڭ ئۇقــۇمى ئۇنىــڭ ئىدىيىــسىدە ئوچــۇق ھهم مــۇكهممهل  

هتهن قۇرئاننىـڭ پۈتـۈن تهلىمـاتى ئوچـۇق     بولمىسا، ئۇنىڭغـا نىـسب    
ــدۇ  ــان بولى ــڭ    . بولمىغ ــۇ ئۇنى ــۈرۈپ تۇرۇپم ــان كهلت ــا ئىم قۇرئانغ

ئــۇ . ئهقىدىــسى ۋە ئهمهلىــي مۇكهممهللهشــمىگهن ھالــدا قالىــدۇ    
 يهنه  دەۋېتىپمـۇ )  باشقا ئىالھ يـوق    ئالالھتىن(» ئىللهلالھ الئىالھه«

 باشـقا ھـېچ     نئـالالھتى . باشقىالرنى ئىالھ قىلىۋېلىـپ كېتىۋېرىـدۇ     
 بولـسىمۇ، يهنه  يۈرۈۋاتقـان بىرىنىـڭ رەب ئهمهسـلىكىنى جاكـارالپ    
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ئۇنىڭغـا رەب بولىۋالغـان     »  باشقا ئهربابالر  ئالالھتىن«نۇرغۇنلىغان  
ــدۇ ــلهن     . بولى ــيهت بى ــپ ياخــشى نى ــۇ ئاجايى  ئــالالھتىنمهن «ئ

دەپ يۈرۈپمـۇ، يهنىـال نۇرغۇنلىغــان   » باشـقىغا ئىبـادەت قىلمـايمهن   
ئـۇ بـار    . ئىبادىتى بىلهن مهشغۇل بولۇپ كېتىۋېرىـدۇ      مهبۇدالرنىڭ

، يۈرىـدۇ دەپ جـار سـېلىپ      »  دىنىدا ئالالھنىڭمهن  «كۈچى بىلهن   
دەپ سالـسىڭىز، شـۇ ھامـان سـىز     » باشقا بىـرەر دىنـدا  «ھهتتا ئۇنى   

بىــلهن جېــدەل قىلىــشنى باشــلىۋېتىدۇ، ئهممــا شــۇنداقتىمۇ باشــقا  
گهردىـنىگه ئېـسىلغان     ئۇنىڭ   بويۇنتۇرقىنۇرغۇنلىغان دىنالرنىڭ   

ــدۇ ــالالھتىن. بولى ــالھ« باشــقا ئىككىنچــى بىرســى ئۈچــۈن  ئ ، »ئى
 چىقىتىــپدېــگهن ئاتــالغۇالر ئۇنىــڭ ئېغىزىــدىن ھهرگىــز  » رەب«

لـــېكىن بـــۇ ســـۆزلهر ئۈچـــۈن بهلگىلهنـــگهن مهنىـــلهر  . قالمايـــدۇ
ــان     ــقا نۇرغۇنلىغـ ــڭ باشـ ــدا، ئۇنىـ ــپ ئېيتقانـ ــسىدىن ئېلىـ نۇقتىـ

ــالھ« ــ »رەب«ۋە » ئى ــرى بولغ ــدۇلى ــۇ . ان بولى ــارەئ ــڭ بىچ  ئۆزىنى
 باشقىالرنىمۇ ئىـالھ ۋە رەب قىلىۋالغانلىقىـدىن        ئالالھتىنراستتىنال  

ــىز  ــدۇخهۋەرس ــا  . يۈرۈۋېرى ــىز ئۇنىڭغ ــهن «ئهگهر س ــالالھتىنس  ئ
باشـــــقىغا ئىبـــــادەت قىلىۋاتىـــــسهن، دىنـــــدا شـــــېرىكچىلىككه  

ــسهن ــشىڭىزنى    » بېرىلىۋاتى ــان چى ــۇ ھام ــسىڭىز، ش ــدىغان بول دەي
ــ  ــۈپ، ب ــشكهۇرنىڭىزنى تۆك ــدۇ يهنچىۋېتى ــا دىــن ۋە  . يۈگرەي ئهمم

ئىبادەتنىــڭ ھهقىقىتىــدىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا ئــۇ راســتتىنال باشــقا  
ئـــۇ قىلىۋاتقـــان ئهمهللىرىنىـــڭ . دىنغـــا كىرىـــپ قالغـــان بولىـــدۇ

ئهمهلىيهتــته باشــقا بىرىنىــڭ ئىبــادىتىگه ئايلىنىــپ قالغــانلىقىنى،  
شقىنىڭ دىنىغـا كىرىـپ      با ئالالھتىنئۆزىنىڭ نۆۋەتتىكى شۇ ھالى     

 .  بىلمهي كېتىۋېرىدۇپهرقلهنمهيدىغانلىقىنىقالغان بىلهن 

 خاتا چۈشهنچىگه مۇپتىال بولۇشنىڭ ئهسلى سهۋەبى

ــمه     ــاغالردا ھهم ــان چ ــل بولۇۋاتق ــان نازى ــگه قۇرئ ئهرەب خهلقى
» رەب«دېگهننىڭ نېمه مهنىسى بـارلىقىنى،  كىمنـى         » ئىالھ«ئادەم  
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چــۈنكى بـــۇ ھهر  . پىشـــشىق بىلهتتــى دەيــدىغانلىقىنى ناھــايىتى   
ــى ــدىلىك  ئىككـ ــالغۇ ئۇالرنىـــڭ كۈنـ ــۆزلىرىدە ئاتـ ــدىنال سـ  بۇرۇنـ

ــشلىتىلهتتى ــسى مهنىـــگه     . ئىـ ــۇ ســـۆزلهرنىڭ زادى قايـ ئـــۇالر بـ
 تائــاال ئــالالھ«شــۇڭا ئۇالرغــا . قارىتىلغــانلىقىنى ئوبــدان بىلهتتــى

 باشقا ھـېچ كىـشىنىڭ      رەبلىكته، ئىالھلىق ۋە    رەبتۇرتهنها ئىالھ ۋە    
ــدە، پۈتــۈن گهپنىــڭ تهكــتىگه  » ھهســسىدارلىقى يوقتــۇر دېيىلگهن

، خاسالشـتۇرۇلۇپ  ئـالالھقىال ئـۇالر نېمىنىـڭ     . يېتىپ بولغان ئىدى  
نېمىنىـــڭ باشـــقىالرغا نىـــسبهتهن رەت قىلىنىۋاتقـــانلىقىنى ھـــېچ 

شــۇڭا .  ھالــدا بىلىــپ يهتــكهن ئىــدىتىڭىرقاشــسىزشۈبهىــسىز ۋە 
 باشـقىنىڭ ئىالھلىقـى     ھتىنئـالال مۇخالىپهتچىلىك قىلىدىغانالرمۇ   

ــلهن   رەت قىلىـــــــشتىن زادى قهيهرگه زەربه رەبلىكىنـــــــىبىـــــ
تېگىۋاتقانلىقىنى بىلىپ قارشى چىققان بولسا، ئىمـان ئېيتقـانالرمۇ         
ــى      ــى تاشــالپ، نېمىن ــلهن نېمىن ــش بى ــۇل قىلى ــدىنى قوب ــۇ ئهقى ب

خــۇددى  . تــالالش الزىملىقىنــى بىلىــپ ئىمــان ئېيتقــان ئىــدى      
ــادەت«شــۇنىڭدەك  ــن« ۋە »ئىب ــڭ  » دى ــۆزلهرمۇ ئۇالرنى ــگهن س دې

 كېلىۋاتقان ئاتـالغۇ بولغاچقـا، ئـۇالر       ئومۇملىشىپتىلىدا بۇرۇندىنال   
) ئىبـادەتگويلۇق يهنـى    (ئۇبـۇدىيهت ئىبادەتنىڭ زادى نېمىلىكىنى،    

نىڭ زادى قانداق ھالهتنى بىلدۈرىـدىغانلىقىنى ھهمـدە دىننىڭمـۇ           
باشـقا  «: ۇڭا ئۇالرغـا  ش. تولۇق ئۇقۇم، مهنىلىرىنى پىششىق بىلهتتى    

 ئىبـــادەت ئالالھقـــابـــارلىق ئىبـــادەتلهرنى تاشـــالپ، پهقهت بىـــرال 
 دىـنىغىال  ئالالھنىـڭ قىلىڭالر، پۈتـۈن بـارلىق دىـنالردىن چىقىـپ،      

 چۈشىنىـشته دېيىلگهنـدە، ئـۇالر قۇرئاننىـڭ تهلىمـاتىنى      » كىرىڭالر
ئۇالر بـۇنى ئـاڭالش     .  كېلىپ قالمىغان ئىدى   تۇنۇشقاھهرگىز خاتا   

ــسىدە زادى     بى ــۇش تۈزۈلمى ــڭ تۇرم ــڭ ئۇالرنى ــۇ تهلىماتنى ــال ب لهن
 بولۇشـــىنى تهلهپ قىلىۋاتقـــانلىقىنى  ئۆزگىرىـــشلهرنىڭ قانـــداق 

ئهممـا كېيىنكـى چاغـدا ئهسـىرلهرنىڭ        . چۈشىنىپ يهتـكهن ئىـدى    
ئۆتىشىگه ئهگىشىپ، بۇ سۆزلۈكلهرنىڭ قۇرئـان نازىـل بولۇۋاتقـان          
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 ئۆزگىرىـــپ چاغـــدىكى ھهمـــمه چۈشـــىنىدىغان ئهســـلى مهنىـــسى
ــشكه باشــلىدى  ــۈن   . كېتى ــڭ پۈت ــر ســۆز ئۆزىنى ــاكى، ھهر بى ھهتت

ــرىلهرگه   ــار دائىـ مهنىـــۋى كهڭلىكىـــدىن ئايرىلىـــپ، ئىنتـــايىن تـ
ــدى، بهلكــى   ــا ئېنىــقكىرىــپ قال  ئۇقــۇمالر ئۈچــۈن خاسلىــشىپ  ن

ــدى ــر  . قال ــڭ بى ــهۋەبىبۇنى ــشتىياقىنىڭ  س ــى ئى ــاپ ئهرەب تىل  س
ــر ســهۋەبى   ــسا، يهنه بى ــان بول ــائىي كهملىكــى بولغ ــسالم ئىجتىم  ئى

ــدە ــدا   جهمئىيىتـ ــشىلهرنىڭ ئېڭىـ ــگهن كىـ ــا كهلـ ــيىن بارلىققـ  كېـ
ــالھ« ــن«، »رەب«، »ئى ــادەت«ۋە » دى ــارلىق ســۆزلهرنىڭ  » ئىب قات

ــي     ــدىكى غهيرى ــان چاغ ــل بولۇۋاتق ــان نازى ــرى قۇرئ ــۇمى ئىلگى ئۇق
ــائىي جهمئىيىتىنىـــڭ    ــسالم ئىجتىمـ ــدىكىگهئىـ  ئوخـــشاش ئېڭىـ

شـۇڭا ئـاخىرقى دەۋرلهردىكـى      . ىئىزچىلالشمىغانلىقى بولغان ئىـد   
ــسىرلهردە ــسى     تهپ ــۇغهت مهنى ــلى ل ــۆزلىرى ئهس ــۇ س ــڭ ب  قۇرئاننى

ــۇلمانالرنىڭ    ــى مۇســـــ ــى كېيىنكـــــ ــويىچه ئهمهس، بهلكـــــ بـــــ
  .  باشلىدىشهرھلىنىشكهچۈشهنچىسىدىكى مهنىسى بويىچه 

ــىلهن ــالھ«: مهسـ ــهن  » ئىـ ــۆز ئاساسـ ــگهن سـ ــادېـ  مهبۇدالرغـ
ــدى  ــپ قويۇلـ ــداش قىلىـ ــۆ » رەب«. مهنىـ ــگهن سـ ــسا، دېـ زنى بولـ

ــار ــداش    پهرەۋردىگ ــلهرگه يان ــۇچى دېگهن ــش قىلغ ــپ، پهرۋى ، بېقى
نىـڭ مهنىـسى، چوقۇنـۇش، تېـۋىنىش        »ئىبـادەت «. قىلىپ قويـدى  

ــسا،  قىل ــان بول ــن«ىۋېلىنغ ــدە«، »دى ــاد) Religion( - ئهقى » ئېتىق
 دېـگهن سـۆزمۇ     تـاغۇت . دېگهنلهر بىلهن ئوخـشاش بولـۇپ قالـدى       

ــشقا » شــهيتان« ــمه قىلىنى ــلهن . باشــلىدىدەپ تهرجى شــۇنىڭ بى
نهتىجىدە قۇرئاننىڭ ئهسلى مۇددىئاسىنى چۈشـىنىش كىـشىلهرگه        

  . نىسبهتهن قىيىن ئهھۋالغا چۈشۈپ قالدى
ــان  ــالالھتىن«قۇرئ ــاڭالر ئ ــالھ قىلىۋالم ــقىنى ئى ــدۇ»  باش . دەي

 چـۆرۈپ تاشـالپ بولغانـدىن       مهبۇدالرنىبىز بۇت،   «ئهمما كىشىلهر   
ــ   ــڭ مۇددىئاسـ ــدى قۇرئاننىـ ــيىن ئهمـ ــۇرغان  كېـ ــشقا ئاشـ ىنى ئىـ

دېـــگهن » ئىـــالھ«ھـــالبۇكى، ئـــۇالر . دەپ ئويلىـــشىدۇ» بولـــدۇق
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ــىنى      ــمه نهرس ــقا ھهم ــدىغان باش ــسىگه كىرى ــۆزنىڭ مهنه دائىرى س
ــڭ    ــدۇ ۋە ئۆزلىرىنىـ ــان بولىـ ــۇپ تۇرۇۋاتقـ ــكهم تۇتـ ــېخىچه مهھـ تـ

  . باشقىنى ئىالھ قىلىۋېلىپ بارغانلىقىنى بىلمهيدۇئالالھتىن
ئهممـا  . دەيـدۇ » نى رەب قىلىۋالماڭالر   باشقى ئالالھتىن«قۇرئان  

 باشــقىنى پهرۋەردىگــار دەپ ئېتىــراپ   ئــالالھتىنبىــز «كىــشىلهر 
ــڭ    ــدى بىزنى ــيىن، ئهم ــدىن كې ــدىمىزقىلمىغان ــۇكهممهل تهۋھى  م

 كىــشىلهر نۈرغــۇنۋەھــالهنكى، . دەپ ئويلىــشىدۇ» بولغــان بولــدى
دېگهن سۆزنىڭ زادى نېمىگه قارىتىلغانلىقىـدىن ئىبـارەت        » رەب«

 تاشـالپ باشـقىالرنىڭ     ئالالھنىنه نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا     مه
  . ئېتىراپ قىلغان بولىدۇرۇبۇبىيىتىنى

 ئىبــــادەت قىلىــــشنى تاشــــالڭالر، پهقهت تاغۇتقــــا«قۇرئــــان 
بىـز بۇتقـا    «ئهممـا كىـشىلهر     . دەيـدۇ »  ئىبـادەت قىلىڭـالر    ئالالھقىال

 سـهجدە   الئـالالھقى چوقۇنمايمىز، شهيتانغا لهنهت ئوقـۇيمىز، پهقهت       
ــۇرغان       ــشقا ئاش ــۆزىنى ئى ــڭ س ــز قۇرئاننى ــقا بى ــز، شۇڭالش قىلىمى

ــالغان  . دېيىــــشىدۇ» بولــــدۇق ھــــالبۇكى، ئــــۇالر تاشــــتىن ياســ
 تـېخىچه مهھـكهم   پىـشىگه  تاغۇتالرنىـڭ  باشقا بـارلىق   مهبۇدالردىن

چوقۇنۇشتىن باشقا بـارلىق ئىبـادەت تـۈرلىرىنى        . ئېسىلغان بولىدۇ 
  .  بولىدۇالشتۇرىۋالغانمهخسۇس باشقىالرغا ئالالھتىن

ــۇ دەل   ــڭ ئهھۋالىمـ ــۇنىڭغادىننىـ ــشايدۇمۇشـ ــى «.  ئوخـ دىننـ
ــالالھقىالپهقهت  ــم ئـ ــش الزىـ ــالىس قىلىـ ــۆزنىڭ  »  خـ ــگهن سـ دېـ

ھىندى، خرىـستىئان يـاكى يهھـۇدىي بولـۇپ         «مهنىسىنى كىشىلهر   
. دەپ چۈشـىنىدۇ  »  بولىـدۇ  قىلىـسىال قالماي، ئىسالم دىنىنى قوبۇل     

مهن دىننـى پهقهت    «هن ھهر بىـر كىـشى       شۇڭا ئىسالم دىنىغا كىرگ   
ــالالھقىال ــدىم ئ ــالىس قىل ــدۇ»  خ ــڭ  . دەپ ئويالي ــالبۇكى، دىننى ھ

ــدا،    ــپ ئېيتقان ــسىدىن ئېلى ــۇمىي مهنى ــۇنئوم ــۆز  نۇرغ ــشىلهر ئ  كى
  .  خالىس قىاللمىغان بولىدۇئالالھقادىنىنى تېخىچه 
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قىسقىــسى، بــۇ تــۆت ئاساســلىق ئاتالغۇنىــڭ مهنه، ئۇقــۇملىرى  
لغــانلىقى تۈپهيلىــدىن قۇرئانــدىكى تهلىماتالرنىــڭ   قاپهردىلىنىــپ

تـــۆتتىن ئـــۈچ قىـــسمىدىن كـــۆپرەكى، بهلكـــى ھهقىقىـــي روھـــى  
ئىــسالمنى قوبـــۇل  .  ھالغــا كېلىـــپ قالغــان  مهســتۇر كــۆزلهردىن  

قىلغانــــدىن كېيىنمــــۇ كىــــشىلهرنىڭ ئهقىــــدە، ئهمهللىرىــــدە     
ــوڭ     ــىزلىكلهرنىڭ ئهڭ چــــ ــۈن يېتهرســــ ــان پۈتــــ كۆرۈنۈۋاتقــــ

ــهۋەبلىرىنىڭ ــسـ ــۇنىڭدىنالى دەل  بىرسـ ــارەتتۇرمۇشـ ــۇڭا .  ئىبـ شـ
ــي     ــاتلىرىنى ۋە ھهقىقىــ ــزى تهلىمــ ــڭ مهركىــ ــان كهرىمنىــ قۇرئــ
مۇددىئاسىنى ئوچۇق ھهم روشهن ھالـدا چۈشـهندۈرۈپ بېرىـشىمىز     
ــۇق شــهرھلهپ     ــالغۇنى تۇل ــۆت ئات ــدى بىــلهن مۇشــۇ ت ئۈچــۈن ئال

گهرچه مهن ئىلگىرىكـــى قانچىلىغـــان . بېرىـــشكه تـــوغرا كېلىـــدۇ
 بۇالرنىــڭ مهنىــسىنى ئايدىڭالشــتۇرۇپ بېرىــشكه    ئهســهرلىرىمدە

ــۇمالرنى     ــا ئۇق ــۈن خات ــۇ پۈت ــا ئ ــساممۇ، ئهمم ــشقان بول خــېلىال تىرى
تــازىالپ كېتىــشكه يېتهرلىــك ئهمهس ئىــدى ھهمــدە كىــشىلهرنىمۇ 

ــايتتى    ــى بولم ــدۇ دېگىل ــۇق قانائهتلهندۈرەلهي ــۇ  . تول ــۇڭا مهن ب ش
ېرىـشكه ۋە   كىتابتا مهزكۇر تـۆت ئاتـالغۇنى مـۇكهممهل شـهرھلهپ ب          

 دەلىــل كهلتــۈرمهي لــۇغهتلهردىنشــۇ ھهقــته قۇرئــان، ســۈننهت ۋە 
  .ھېچ بىر سۆزنى قىلماسلىققا تىرىشتىم

  مهۋدۇدىئهال ئهبۇل سهييىد
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  ئىالھ

  لۇغهتتىكى ئۇقۇملىرى ھهققىدە تهھلىل

ــدىكى  ــتىن    ائهرەپ تىلى ــۈچ ھهرپ ــۇ ئ ــارەت ب ــن ئىب ، ل، ھ  دى
ــۆزنىڭ  ــۈزۈلگهن ســـ ــۈغهتتهتـــ ــادىلهنگهن لـــ ــرى  ئىپـــ مهنىلىـــ

  :تۆۋەندىكىچه
  . مهنىسى، ھهيرانۇ ـ ھهس قالدى ـ اَله اذا حتير ـ 1

ـ مهنىسى، ئۇنىڭ پاناھىغـا ئۆتـۈپ    اَلهت اىل فُالَن اَى سكَنت الَيه ـ  2
يــــاكى ئۇنىــــڭ بىــــلهن مۇناســــىۋەت بــــاغالپ ئامانلىققــــا ۋە      

  .بولدۈمخاتىرجهملىككه سازاۋەر 
  ألَه اذَا فَزِع من اَمرٍ نزلَ بِه فَآلَهه غَيره اَى اَجارهاَله الرجلُ ي ـ 3

مهنىـــسى، كىـــشى بىـــرەر مۇســـىبهت يـــاكى ئازابنىـــڭ نازىـــل  
  . بولىدىغانلىقىدىن قورققاندا، ئۇنىڭغا پاناھلىق بهردى

ـ   ـ  4 لَيا هقـوش ةدشل هلَيا هجتلِ اجلَى الرلُ اجالر هاَلــ مهنىـسى، كىـشى     ه
   . بىلهن دىققىتىنى مهركهزلهشتۈردىئىشتىياقئۇنىڭغا چوڭقۇر 

ـ مهنىسى، ئانىـسىدىن ئايرىلىـپ قالغـان     اَله الفَصيلُ اذَا وله بِاُمه ـ  5
   .يېپىشىۋالدى ئۇنىڭغا تېپىپال، ئانىسىنى بوتىالق

 مهسـتۇر ــ مهنىـسى، مهخپـى،     الَه يليه ليهـا والَهـا اذَا احتجـب     ـ 6
  .، يۈكسهك بولدىكۆتۈرۈلدىبولدى ھهمدە يۇقىرى 

  . ـ يهنى ئىبادەت قىلدى اله اهلةً واَلُوهةً واُلُوهيةً عبد  ـ7
يــۇقىرىقى بــۇ پۈتــۈن تــۈپ ســۆزلهر، شــۇنداقال مهنه، ئۇقــۇمالر   

 ُهلـهَ ِا ُهاَلـ َلـَه يَ  َائۈستىدە پىكىر يۈرگۈزىدىغان بولساق، نـېمه ئۈچـۈن         
، »مهبـۇد « نىڭ مهنىـسى     لهِاۋە  )  چوقۇنۇش(نىڭ مهنىسى ئىبادەت    

بولۇپ چىقىـدىغانلىقىنى ئىنتـايىن ياخـشى       » ئىبادەت قىلىنغۇچى «
  . چۈشىنىپ يېتهلهيمىز

ــساننىڭ   ــدىن، ئىن ــاجلىقىبىرىنچى ــسىدە  موھت ــڭ ئىدىيى  ئۇنى
ــدۇ   ــدۈرگۈچ رول ئوينايـ ــۇنجى ھهرىكهتلهنـ ــۈن تـ ــادەت ئۈچـ . ئىبـ
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ــۆز  ــسان ئــ ــدا ئىنــ ــدۇ، خهۋپ،  « خىيالىــ ــاجىتىمنى راۋا قىلىــ ھــ
ــىبهتلهردىن ــدا   مۇســ ــق ئهھۋالــ ــدۇ، ئىزتىراپلىــ ــاھلىق بېرىــ  پانــ

دەپ ئويلىمـــاي تـــۇرۇپ ھـــېچ » خاتىرجهملىـــك بهخـــش ئېتىـــدۇ
  .بىرسىگه ئىبادەت قىلمايدۇ

» ھـاجهتنى راۋا قىلغــۇچى «ئىككىنچىـدىن، ئىنـسان بىرسـىنى    
 ئېتىـــراپ ىنىمۇئۈســـتۈنلۈكدەپ قارىـــسا، بـــۇ تهســـهۋۋۇر ئۇنىـــڭ 

قىلىـــش بىـــلهن بىـــرگه كـــۈچ ـ قـــۇۋۋەت جهھهتتىمـــۇ ئۇنىـــڭ     
  . يۈكسهكلىكىگه قايىل بولۇشنى تهلهپ قىلماي قالمايدۇ

ئۈچىنچىدىن، ئىنـساننىڭ ئېهتىيـاجى مـۇئهييهن سـهۋەب ۋە          
 ئېهتىياجنىـــــڭ يـــــاكى قاندۇرۇلغانـــــدائـــــامىلالر ئاساســـــىدا 

اكى بىلىــم  جهريــانى ئىنــساننىڭ كــۆز ئالدىــدا ۋە يــقانــدۇرۇلۇش
دائىرىـــسى ئىچىـــدە بولغانـــدا، ئىنـــسان قهلبىـــدە ھهرگىزمـــۇ      
چوقۇنۇش تۇيغۇسىنىڭ پهيـدا بولمايـدىغانلىقى ھهممىـگه ئايـان          

ماڭــا پــۇل كېــرەك بولــسا، ئالــدى بىــلهن   : مهســىلهن. ھهقىــقهت
بىرەر كىشىنىڭ ئالدىغا بېرىـپ خىـزمهت تهلهپ قىلىـمهن، نـاۋادا      

ــسا، م    ــۇل قىل ــى قوب ــشى تهلىپىمن ــۇ كى ــا   ئ ــشلىتىپ، ماڭ ــى ئى ېن
ــدۇ  ــاش بېرى ــڭ   . مائ ــانالر مېنى ــۈن جهري ــۇ پۈت ــمب ــلهن ئىلمى  بى

ھېسلىرىم دائىرىسىدە مهيـدانغا كېلىـدىغان بولغاچقـا ھهمـدە ئـۇ            
ــشىنىڭ  ــاجىمنىكىـــ ــلهن   ئېهتىيـــ ــول بىـــ ــداق يـــ  زادى قانـــ

ــدۇرىۋاتقانلىقىنى ــڭ  قانـــ ــا، مېنىـــ ــدىغان بولغاچقـــ  مهن بىلىـــ
ــ   ئىدىيهمــدە ق دەپ قارايــدىغان  ئــۇ كىــشىنى ئىبــادەتكه ھهقلى

ــدۇ    ــۇپ قالماي ــدا بول ــي پهي ــال قهتئى ــى  . خىي ــۇش تۇيغۇس چوقۇن
ــگهن،  ــىر كۆرســـىتىش،    چوقـــۇمكىدېـ ــڭ چوڭقـــۇر تهسـ  ئۇنىـ

ھــاجهتنى راۋا قىلىــش، كــۈچ ـ قــۇدرەت، يۈكــسهك ســاالھىيهت      
ــان    ــى بولغـ ــارەكتېرى ئاجايىـــپ مهخپـ ــۈن خـ ــى پۈتـ جهھهتتىكـ

نىڭ مهبـۇد   شۇڭالشـقا بـۇ سـۆز     . ئهھۋالدىال ئاندىن شهكىللىنىدۇ  
 مهخپىلىكنىمـۇ ئۈچۈن ئىشلىتىلىشى يۈكسهكلىك بىلهن بىـرگه        
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 دېــگهن قالدۇرىــدىغانبىلدۈرىــدىغان، ئــادەمنى ھهيرانــۇ  ھهس 
  . ئۇقۇمالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولىدۇ

ــىنى   ــداقال بىرسـ ــسان قانـ ــدىن، ئىنـ ــاجهتنى راۋا «تۆتىنچىـ ھـ
ــن        ــيىم ـ خهتهردىـ ــدۇ، خېـ ــدۇقىلىـ ــدا  قۇغدايـ ــشان چاغـ ، پهرىـ

ــدۇ خا ــدا » تىرجهملىــك بهخــش ئېتى ــيدەپ ئويلىغان ــدا تهبىئى  ھال
دېـمهك، بۇنىڭـدىن    . پۈتۈن ئىشتىياقى بىـلهن ئۇنىڭغـا ئىنتىلىـدۇ       

دېـگهن سـۆزنىڭ    » ئىـالھ «مهلۇمكى، مهبۇد دېگهن ئۇقـۇم ئۈچـۈن        
ئىشلىتىلىـــشىگه ئـــۇ زاتنىـــڭ ھـــاجهتنى راۋا قىلىـــش، پانـــاھلىق  

 ۋە بېــــرىش، خاتىرجهملىـــــك بهخـــــش ئېـــــتىش، ئۈســـــتۈنلۈك 
 ســاھىب ھوقۇقالرغــاھۆكۈمرانلىــق قاتــارلىق كــۈچ ـ قــۇدرەت،       

بولغـــانلىقى، شـــۇنداقال ئۇنىـــڭ نهزەرلهردىـــن مهخپـــى ئىنتـــايىن 
سىرلىق بولۇشى، ئىنساننىڭ ئۇنىڭغا ئىشتىياق بىـلهن ئىنتىلىـشى         

  . ئاساس بولغان

  قا بولغان تهسهۋۋۇرى»ئىالھ« ئهھلىنىڭ جاھىلىيهت

 كېـــيىن قۇرئـــان رەددىـــيه  تهتقىقاتىـــدىنلـــۇغهتيـــۇقىرىقى 
ــقا   ــدىكى ۋە باشـ ــان ئهرەب خهلقىـ ــىبهرمهكچـــى بولۇۋاتقـ  قهدىمكـ

ــى ــالھ «قهۋملهردىكــ ــهۋۋۇرالرنىڭ زادى  »ئىــ ــان تهســ ــا بولغــ قــ
  . نېمىلهردىن ئىبارەت ئىكهنلىكىگه قاراپ چىقىش الزىم

 قـۇۋۋەت  قويـۇپ ئـۆزلىرىگه كـۈچ ـ     ئـالالھنى ئۇالر « ـ  نۇقتا،  1
كى شـۇالرنىڭ پاناھىـدا قوغـدىنىش       يـا (ۋاسىتىسى قىلىش ئۈچۈن    

  1».ياسىۋېلىشتىباشقا ئىالھالرنى ) ئۈچۈن
ــپ،   « ــد قىلىـ ــشنى ئۈمىـ ــاردەمگه ئېرىشىـ ــۇالر يـ ــالالھئـ تىن ئـ

يهنى ئاشۇ ئىالھ ئۇالرغـا يـاردەم قىلىـدۇ    (باشقىنى ئىالھ قىلىۋالدى    
   ). ـ ئايهت74سۈرە ياسىن ( »)ويلىدىدەپ ئ

                                            
 . ـ ئايهت81سۈرە مهريهم  1
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 ئهھلــى جــاھىلىيهت مانــا بــۇ ھهر ئىككــى ئــايهتتىن مهلــۇمكى،
ئـۇالر بىـزگه ئارقـا تـۈۋرۈك        «ئىالھ قىلىۋالغان مهبۇدلىرى ھهققىدە     

 مۇھـــاپىزەت قىلىـــشىغا   قىيىـــنچىلىقالردا مۇشـــهققهت،  . بولىـــدۇ 
» ئېرىشىمىز، ھىمايىـسى ئاسـتىدا خـاتىرجهملىككه سـازاۋەر بـولىمىز         

  .دەپ ئويلىشاتتى
 )ئــۇالرنى ھــاالك قىلىــش  (پهرۋەردىگارىڭنىــڭ «  ـ نۇقتــا،    2

نى قويـــۇپ چاقىرىــــپ  ئـــالالھ پهرمـــانى كهلگهنـــدە، ئۇالرنىـــڭ    
يۈرىدىغان مهبۇدلىرى ھېچ نهرسـىگه ئهسـقاتمىدى، ئـۇالر ئۈچـۈن          
ــهۋەب   ــاالكهتتىن باشـــــقىنىڭ كۆپىيىـــــشىگه ســـ زىيـــــان ۋە ھـــ

  1».بولمىدى
ــڭ « ــالالھنىئۇالرنىــ ــۇپ ئــ ــانلىرى قويــ ــېچ چاقىرىۋاتقــ  ھــ

ــۆز   ــڭ ئـ ــى ئۇالرنىـ ــسى ئهمهس، بهلكـ ــىنىڭ ياراتقۇچىـ لىرى نهرسـ
ئــۇالر قاچــان، قايتــا   . ئۆلۈكتــۇرتىرىــك ئهمهس، . يارىتىلغانــدۇر

ســــىلهرنىڭ ئىالھىڭــــالر .  بىلمهيــــدۇتىرىلدۈرۈلىــــدىغانلىقىنىمۇ
   2»پهقهت بىرال ئىالھتۇر

 ئـالالھتىن ،  3قا قوشۇپ باشقا بىر ئىالھنى چـاقىرمىغىن      ئالالھ«
   4».قتۇرباشقا ھېچ ئىالھ يو

نى چاقىرىـدىغان كىـشىلهر     نى قويۇپ، باشقا شـېرىكلهر    ئالالھ«
  » .پهقهت يوقىالڭ پهرەزگىال تايىنىدۇ، ئۇالر پهقهت جۆيلۈيدۇ

                                            
 . ـ ئايهت101 ھۇدسۈرە  1
 . ـ ئايهت22 ـ 20 نهھلسۈرە  2

دېگهن » ئىالھ«بۇ يهردە  شۇنى ئهستىن چىقارماسلىق الزىمكى، قۇرئان كهرىمدە   3
بىرسى، ھهق ياكى باتىل بولۇشىدىن قهتئىينهزەر . سۆز ئىككى مهنىدە ئىشلىتىلىدۇ

. لىك ھهقىقىي ئىالھيهنه بىرسى، ئىبادەت قىلىشقا تېگىش. ئىبادەت قىلىنىۋاتقان ئىالھ
دېگهن سۆز ئىككى يهردە، دەل مۇشۇ ئىككى ئايرىم مهنىدە » ئىالھ«بۇ ئايهتته 

  .ئىشلىتىلگهن
 . ـ ئايهت88 قهسهسسۈرە  4
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ــۇقتىالر      ــان نــ ــر قانچىلىغــ ــلهن يهنه بىــ ــايهتلهر بىــ ــۇ ئــ بــ
دەپ » ئىــالھ« ئهھلــى جــاھىلىيهتبىرىنچىــدىن، . ئايدىڭلىــشىدۇ

ــانلىرىنى ــى ۋە ئاتىۋالغـ ــڭ راۋانلىقـ ــكۈللىرىنىڭ ھاجهتلىرىنىـ  مۇشـ
باشــقىچه قىلىــپ ئېيتقانـــدا،   . اقىرىـــشاتتىئاســانلىقى ئۈچــۈن چ  

ئىككىنچىدىن، ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىالھلىـرى       . شۇالرغا دۇئا قىلىشاتتى  
 تهشـكىل تاپقـان بولماسـتىن، بهلكـى     مهبـۇدالردىنال جىن، پهرىشته  

ــدى     ــان ئى ــكىل تاپق ــسانالردىنمۇ تهش ــۆلگهن ئىن ــۇقتىنى  . ئ ــۇ ن ب
ــايهتتىكى   ــۇقىرىقى ئ ــك ئهمهس، «ي ــۇرتىرى ــۇالر . ئۆلۈكت ــان ئ قاچ

دېـگهن سـۆزلهر ئېنىـق    » . بىلمهيدۇتىرىلدۈرۈلىدىغانلىقىنىمۇقايتا  
ئۈچىنچىـدىن، ئـۇالر ئاشـۇ ئىالھـالر ھهققىـدە      . ئىپادىلهپ تۇرۇپتـۇ  

ــاڭالپ « ــالىرىمىزنى ئ ــاردەمگهدۇئ ــادىري ــال »  كېلىــشكه ق دەپ خىي
  . قىلىشاتتى

ــلهن   ــدى بى ــۇ يهردە ئال ــالھ«ب ــڭ  »ئى ــان دۇئانى ــا قىلىنىۋاتق ق
 خـاراكتېرىنى   ياردەمنىـڭ  كۈتۈلىۋاتقـان تىـن   »ئىـالھ «ە   ۋ ئۇقۇمىنى

  . چۈشىنىۋېلىش ئىنتايىن مۇھىم
مهن ئۇسساپ كهتكهن بولـسام، خىزمهتچىنـى سـۇ         : مهسىلهن

ئهكىلىــپ بېرىــشكه چــاقىرىمهن، يــاكى كېــسهل بولــۇپ قالــسام،   
ــاقىرىمهن  ــۇرنى چـ ــانلىقمۇ  . دورا ئۈچـــۈن دوختـ ــا قىلغـ ــۇ دۇئـ بـ

 قىلىۋالغـانلىقمۇ  دوختۇرنى ئىـالھ     بولمايدۇ، نه خىزمهتچى بىلهن   
چــۈنكى بــۇ ئىــشنىڭ ھهممىــسى ســهۋەبتىن تاشــقىرى . بولمايــدۇ

ئــالهمگه ئهمهس، بهلكــى ســهۋەبلهر ئــالىمىگه چېتىلغــان بولىــدۇ، 
ئهممـــا مهن ئۇســـساپ قالغـــان يـــاكى كېـــسهل بولـــۇپ قالغـــان  
ئهھۋالــــدا خىزمهتچــــى بىــــلهن دوختۇرنىــــڭ ئورنىغــــا بىــــرەر 

ــقا  ــاكى باش ــانى، ي ــدا   ئهۋلىي ــۇ چاغ ــام، ئ ــۇدنى چاقىرس ــرەر مهب  بى
. باشــقىنى ئىــالھ قىلىۋالغــان ۋە باشــقىغا دۇئــا قىلغــان بــولىمهن 

چــــۈنكى ئهۋلىيــــا ھهزرىــــتىم مهنــــدىن مىڭلىغــــان مېتىــــر      
ئـۇنى  .  ياتقـان بولىـدۇ    سـۇكۇناتلىقىدا  قهبىـر  بىـرەر    يىراقلىقتىكى
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ئاڭلىيااليــــدۇ، كۆرەلهيــــدۇ، «چاقىرىــــشنىڭ مهنىــــسى، ئــــۇنى 
ــا  ــهۋەبلهر ئ ــۇ    س ــا س ــۇڭا ماڭ ــدۇ، ش ــق قىالالي لىمىگه ھۆكۈمرانلى

يهتكۈزۈپ بهرگىلى يـاكى كېـسىلىمنى شـىپا تـاپقۇزغىلى يېتىـپ            
ــدۇ ــدۇ » كېلهلهي ــانلىقىم بولى ــۇنىڭدەك  . دەپ ئويلىغ ــۇددى ش خ

ــۇدنى   ــرەر مهبـ ــقا بىـ ــانلىقىمۇباشـ ــاالمهتلىك  چاقىرغـ ــۇ ۋە سـ  سـ
ا تهبىئهتـتىن تاشـقىرى ھالـد     . ئۈستىدە ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقى بـار    

 ھهرىكهتـكه   سـهۋەبلهرنى ھاجىتىمنى راۋا قىلىش ئۈچۈن پۈتـۈن       
ــاالاليدۇ ــدۇ » س ــانلىقىم بولى ــشتا   . دەپ قارىغ ــا قىلى ــمهك، دۇئ دې

ئاســاس قىلىنغــان ئىالھىــي تهســهۋۋۇر مــۇتلهق ھالــدا ئــۇنى        
)Supernatural Authority ( تهبىئهتــــــــتىن تاشــــــــقىرى

ــۇدرەتكه       ــۈچ ـ قـ ــقىرى كـ ــتىن تاشـ ــا ۋە تهبىئهتـ  ھۆكۈمرانلىققـ
  . خوجايىن دەپ تهسهۋۋۇر قىلغانلىق بولىدۇ

بىــز ھهقىــقهتهن ســىلهرنىڭ ئهتراپىڭالردىكــى    « ـ نۇقتــا،     3
ئــۇالرنى .  ئــۇالرنى ھــاالك قىلغــان ئىــدۇقخارابىلىقلىرىــداشــهھهر 

 تهكـــرار ـ تهكـــرار    ئـــاالمهتلىرىمىزنىيانـــسۇن دەپ ) كۇفرىـــدىن(
تىـسى  ئـۇالر يېقىنلىقنىـڭ ۋاسى   . ئالماشتۇرۇپ كۆرسـهتكهن ئىـدۇق    

ئهممــا ئۇالرغــا ئــازاب .  باشــقىنى ئىــالھ قىلىۋالــدىئــالالھتىندەپ 
 يـاردەم قىلمىـدى؟     مهبـۇدلىرى نازىل بولغانـدا نـېمه ئۈچـۈن ئاشـۇ          

ياردەم قىلىـشقۇ ئۇياقتـا تۇرسـۇن، بهلكـى ئـۇالرنى تاشـالپ غايىـپ               
ــۇ ئۇالرنىـــڭ . بولۇشـــتى ــا بـ  ۋە يالغـــان ـ    ئويـــدۇرمىلىرىنىڭمانـ

  1»دۇر ھهقىقىتىياۋىداقلىرىنىڭ
ــىلهر    « ــا س ــڭ دەرگاھىغ ــان ۋە ئۇنى ــى ياراتق ــشقا مېن مهن نېمى

 ئىبـادەت قىلمىغـۇدەكمهن؟ نـاۋادا       ئالالھقـا ھهممىڭالر قايتىـدىغان    
 ئىـالھ قىلىۋالىـدىغان بولـسام، ئهگهر مېهرىبـان          غهيرىنى ئالالھتىن

 زەخـمهت يهتكـۈزمهكچى بولـسا، ئۇالرنىـڭ     - ماڭا بىرەر زىيان  ئالالھ

                                            
 . ـ ئايهت28 ـ 27 ئهھقافسۈرە  1
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ېچنهرســىنى دەپئــى قىاللمايــدۇ ھهمــدە مېنــى شــاپائىتى مهنــدىن ھ
  1».قۇتقۇزالمايدۇ

ــالالھنى« ــانالر   ئـ ــايىچى قىلىۋالغـ ــقىالرنى ھىمـ ــۇپ باشـ :  قويـ
 ئالالھقـــابىزنىـــڭ ئۇالرغـــا ئىبـــادەت قىلىـــشىمىز پهقهت بىزنـــى  «

ــدۇر  ــى ئۈچۈنـ ــشىدۇ» يېقىنالشتۇرۇشـ ــالالھ. دېيىـ ــقهتهن ئـ  ھهقىـ
ۇ مهسـىلىلىرى   ئۇالرنىـڭ ئىخـتىالپ قىلىـشقان بـ       ) قىيامهت كۈنى (

  2».ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ
ــۇالر « ــالالھئــ ــدا   ئــ ــۆزلىرىگه پايــ ــۇپ، ئــ ــان -نى قويــ  زىيــ

بــــۇالر ‹يهتكۈزەلمهيــــدىغان نهرســــىلهرگه ئىبــــادەت قىلىــــدۇ ۋە 
› قىلغـــــۇچىالردۈرنىـــــڭ دەرگاھىـــــدا بىـــــزگه شـــــاپائهت ئالالھ

  ) ـ ئايهت18سۈرە يۇنۇس (» .دېيىشىدۇ
ــر قـــانچه نۇق  ــايهتلهردىن يهنه بىـ ــا ئايدىڭلىـــشىدۇبـــۇ ئـ . تـ

ــۆز ئىالھلىرىغــا  جــاھىلىيهتكۆرۈۋېلىــشقا بولىــدۇكى،   ئهھلــى ئ
ــداقتۇر  ــۈپ    «قان ــسىغا بۆلۈن ــۇالرنىڭ ئارى ــق مۇش ــۈن خۇدالى پۈت

» كهتكهن، ئۇالردىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىرەر ئـالىي خـۇدا يـوق          
ــايتتىدەپ  ــۇداالر  قارىمـ ، بهلكـــى ھهممىـــدىن يۈكـــسهك بىـــر خـ

ا ئىگه ئىدى ۋە ئـۇ زات ئۈچـۈن         خۇداسىنىڭ ئوچۇق تهسهۋۋۇرىغ  
ــالغۇنى قوللىنــاتتى » ئىــالھ«ئــۆز تىلىــدا  ئۇالرنىــڭ . دېــگهن ئات

 ئالالھنىــڭئاشــۇ بۈيــۈك «باشــقا ئىالھالرغــا بولغــان ئهقىدىــسى  
 بۇالرنىڭمـۇ ئـاز ـ تـوال تهسـىر كـۈچى بـار، بۇالرنىـڭ          خۇدالىقىـدا 

ســۆزلىرى چوقــۇم ئىــشقا ئاشــىدۇ، بۇالرنىــڭ ۋاسىتىــسى بىــلهن   
بىــــز بۇالرنىــــڭ . ئىــــشلىرىمىز قاملىــــشىپ ماڭىــــدۇبىزنىــــڭ 

زىيان ـ زەخمهتـتىن سـاقلىنىپ    . شاپائىتىدىن بهھرىمهن بولىمىز
ــالىمىز ئــۇالر مانــا  . دېــگهن تهســهۋۋۇردىن ئىبــارەت ئىــدى   » ق
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 مهبۇدلىرىنىمـۇ  قوشـۇپ ئاشـۇ      ئالالھقاشۇنداق خىيالالر ئاساسىدا    
نىـــڭ شـــۇڭا ئۇالر.  ئىـــدىقىلىۋېلىـــشقاندەپ قـــارار » ئىـــالھ«

 ئالالھنىــــڭ ئاتالغۇلىرىغــــا بىنــــائهن بىرەرســــىنى ئىــــستىالھى
دەرگاھىــدا ھــامى، شــاپائهتچى، دەپ بىلىــپ، يــاردەم ســوراش ۋە   

ــڭ  ــسىدائۇنى ــۇغالش،   ئاستانى ــدۈرۈپ ئۇل ــرام بىل  ـ    نهزرە ئېهتى
چىراغ قىلىش قاتارلىق پائـالىيهتلهرنى ئېلىـپ بېرىـشنىڭ ئـۆزىال         

  . قىلىۋالغانلىق بوالتتى» ئىالھ«ئۇنى 
ــاپائهت     ــى، ش ــىنىۋېلىش كېرەكك ــۇنىمۇ چۈش ــۇ يهردە يهنه ش ب

 دەرگاھىـدا   ئالالھنىـڭ بىرىنچىسى، قانداقتۇر   . ئىككى خىل بولىدۇ  
ــاددە      ــرەر پهۋقۇلئ ــدىغان بى ــماي قالماي ــشقا ئاش ــۇم ئى ــى چوق دېگىن
كــۈچنى يــاكى بىــرەر كۈچلــۈك تهســىرنى ئــۆزىگه ئاســاس قىلغــان  

ــدۇ ــر ئىلت . بولىـ ــال بىـ ــسى، پهقهتـ ــتىن ئىككىنچىـ ــاس ۋە تهلهپـ ىمـ
ئىبـــارەت بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ ئارقىـــدا تهلىپىنـــى چوقـــۇم ئىـــشقا       

ــدۇ    ــان بولى ــۈچى بولمىغ ــرەر ك ــۇرىدىغان بى ــل  . ئاش ــى خى بىرىنچ
ــۇنى ئىــــالھ   ــاپائهتچى دەپ بىلىــــش ئــ مهنىــــدە بىرەرســــىنى شــ

 شــــېرىك قىلىۋالغــــانلىق بولــــۇپ    ئالالھقــــا قىلىۋالغــــانلىق ۋە 
ــا شــۇ . ھېــسابلىنىدۇ ــم دەل مان ــان كهرى نداق شــاپائهتنى رەت قۇرئ

ــدۇ ــدا،    . قىلىــ ــپ ئېيتقانــ ــدىن ئېلىــ ــى مهنىــ ــا ئىككىنچــ ئهممــ
 كىـشىلهر   سـالىه پهيغهمبهرلهر، ماالئىكىلهر، ئىمـان ئهھلـى بولغـان         

ئۇالرنىــڭ شــاپائىتىنى  . باشــقا بهنــدىلهرگه شــاپائهت قىالاليــدۇ   
قوبـۇل قىلىــش يـاكى قىلماســلىق پۈتــۈنلهي   ) يهنـى ئىلتىماســىنى (

قۇرئان كهرىم مانا بـۇ خىـل شـاپائهتنى    . بولىدۇ ئىلكىدە  ئالالھنىڭ
  .تهستىقاليدۇ

ئىالھنـى ئىككـى قىلىۋالمـاڭالر، ئـۇ پهقهت     ‹: ئالالھ« ـ نۇقتا،  4
  1».دېدى› بىرال ئىالھتۇر، مهندىنال قورقۇڭالر
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ــراھىم«  شــېرىك كهلتــۈرگهن  ئالالھقــامهن ســىلهرنىڭ ‹: ئىب
خـــالىغىنى  رەببىمـــنىڭال قورقمـــايمهن، پهقهت نهرســـىلىرىڭالردىن

  ) ـ ئايهت80سۈرە ئهنئام (» .دېدى› بولىدۇ
ــۇد« ــا ھـ ــى ئۇنىڭغـ ــساالمنىڭ قهۋمـ ــېنى  ‹:  ئهلهيهىسـ ــز سـ بىـ

ــارايمىز    ــان دەپ ق ــا يولۇقق ــىنىڭ ئازابىغ ــزدىن بىرەرس › ئىالھلىرىمى
  ) ـ ئايهت54 ھۇدسۈرە (» .دېيىشتى

 ئهھلـى   جـاھىلىيهت بۇ ئـايهتلهردىن كۆرۈۋېلىـشقا بولىـدۇكى،        
ــۇال  « ــز ئ ــاۋادا بى ــڭ     ن ــاكى ئۇالرنى ــساق ي ــپال سال ــارازى قىلى رنى ن

دىقـقهت، ئېتىبارىـدىن مهھــرۇم قالـساق، ئۈسـتىمىزگه كېــسهللىك،     
ــان    ــا زىيـــ ــان ۋە ماللىرىمىزغـــ ــدەك جـــ ــك، دېگهنـــ قهھهتچىلىـــ

دەپ » يهتكۈزىـدىغان ھهرخىــل ئـاپهتلهر نازىــل بولۇشـقا باشــاليدۇ   
  .قورقۇشاتتىئۆز ئىالھلىرىدىن 

ــا،   5 ــۇالر ئۆزلىرىنىــ« ـ نۇقت  راھىپلىرىنــىڭ ئۆلىمــالىرىنى ۋە ئ
 باشـــقا پهرۋەردىگـــار قىلىۋالـــدى، مهريهمنىـــڭ ئـــوغلى ئـــالالھتىن

ــدى  ــىهنىمۇ رەب قىلىۋالـ ــرال   . مهسـ ــۇالر پهقهت بىـ ــالهنكى، ئـ ۋەھـ
  1». ئىدىبۇيرۇلغان ئىبادەت قىلىشقا ئالالھقا

 خاھىـشىنى ئىـالھ قىلىۋالغـان كىـشى ھهققىـدە           نهفـسى سهن  «
 زىممىڭـگه سـهن ئۇنىـڭ مهسـئۇلىيىتىنى      ئويالپ باقتىڭمۇ؟ ئهجهبا    

  2»ئاالالمسهن؟
ــڭ  « ــېرىكلىرى ئۇالرنىـــ ــرىكالرنىڭ شـــ ــۇنىڭدەك، مۇشـــ شـــ

 ئــــۆز ئهۋالدلىرىنــــى ئۆلتۈرۈشــــنى چىرايلىـــــق    كــــۆپچىلىكىگه 
  ) ـ ئايهت137سۈرە ئهنئام (» .كۆرسهتتى

 رۇخسهت قىلمىغـان نهرسـىلهرنى دىـن قىلىـپ        ئالالھئۇالرنىڭ  «
  »بارمۇ؟) ېرىك ئىالھلىرىيهنى ش (شېرىكلىرىبېكىتكهن 
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ــايهتلهردە   ــۇ ئــ ــالھ«بــ ــي   »ئىــ ــرىكىگه قهتئىــ ــڭ ئىلگىــ نىــ
بۇنىڭـدا  . ئوخشىمايدىغان باشقىچه يهنه بىر ئۇقۇمىنى ئـۇچرىتىمىز      

ــالھ« ــڭ» ئىـ ــۈچ ـ      قىلىۋېلىنغانالرنىـ ــقىرى كـ ــتىن تاشـ  تهبىئهتـ
ــاكى     ــسانلىقى، يـ ــڭ ئىنـ ــتىن، ئۇالرنىـ ــا ئېلىنماسـ ــۇدرىتى تىلغـ قـ

ھهرگىزمــۇ . هنلىكــى تىلغــا ئېلىنغــانئىنــساننىڭ ئــۆز نهپــسى ئىك
پايدا ـ زىياننىڭ ئىگىـسى دەپ قـاراپ، دۇئـا قىلىنىـدىغان، ئۇنىـڭ       

 مهنىــدە ئهمهس، بهلكــى ئۇنىــڭ ھــۆكمى  ســىغىنىدىغانپانــاھىنى 
قــــانۇن دەپ ئېتىــــراپ قىلىنىــــدىغان، ئۇنىــــڭ بــــۇيرۇق ـ           
ــارام    ــدىغان، ئۇنىـــڭ ھـ ــايه قىلىنىـ ــي رىئـ ــرىگه قهتئىـ چهكلىمىلىـ

، ھاالل قىلغىنـى ھـاالل، دەپ قوبـۇل قىلىنىـدىغان،           قىلغىنى ھارام 
باشقا بىرەر ئالىي ھۆكۈمراننىـڭ تهسـتىقىنى ئالمىـسىمۇ ئـۆز          «ئۇنى  

ئالدىغا مۇستهقىل ھۆكۈم چىقىرىش ۋە چهكلهش ھوقۇقىغـا ئىـگه،          
»  ھـاجىتى يـوق  تايىنىـشىنىڭ ياكى باشقا بىـرەر ئـالىي ھۆكۈمرانغـا        

ۋالغــــانلىقى تىلغــــا قىلى» ئىــــالھ«دەپ قارىلىــــدىغان مهنىــــدىن 
 ئىـالھ قىلىـۋېلىش   راھىپالرنـى بىرىنچى ئـايهتته ئۆلىمـا،    . ئېلىنغان

، بـۇ نـۇقتىنى تۆۋەنـدىكى ھهدىـس         بولۇپتوغرۇلۇق سۆز قىلىنغان    
  . ئىنتايىن ئوچۇق شهرھلهپ بېرىدۇ

ــى ئهدى ــاتهم ئىبن ــۇ ھ ــۇ رەزىيهلالھ ــدە  ئهنه ــايهت ھهققى ــۇ ئ  ب
ــساال  ــبهر ئهلهيهىســـ ــورىغاندا، پهيغهمـــ ــوئال ســـ ــىلهر «: مســـ ســـ

 ھـاالل قىلغـان نهرسـىنى ھـاالل دەپ ئىشىنىـسىلهر،            ئۆلىمالىرىڭالر
 ئالالھنىـڭ ھارام قىلغان نهرسىنى ھارام دەپ ئېتىـراپ قىلىـسىلهر،          

ــائــــۇ ھهقــــته زادى قانــــداق ھــــۆكمى بــــارلىقىنى    پهرۋايىڭالرغــ
  . دەپ جاۋاب قايتۇرغان» ئالمايسىلهر

ــڭ مهن   ــسهك، ئۇنى ــايهتكه كهل ــدى ئىككىنچــى ئ ــسى شــۇ  ئهم ى
قهدەر روشهنكى، قانـداقال بىـر كىـشى ئۆزىنىـڭ نهپـسى خاھىـشىغا           
ئىتائهت قىلسا، نهپسىنىڭ بـۇيرۇقىنى ئهال بىلـسه، ئـۇ ئهمهلىيهتـته        

  .قىلىۋالغان بولىدۇ» ئىالھ«ئۆز نهپسىنى 
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ــايهتته    ــى ئ ــى ھهر ئىكك ــدىن كېيىنك ــالھ«ئۇنىڭ ــگهن » ئى دې
 بولــۇپ، دېــگهن ســۆز ئىــشلىتىلگهن» شــېرىك«ســۆزنىڭ ئورنىغــا 

ــسىدە      ــايهت تهرجىمىـــ ــز ئـــ ــۇددى بىـــ ــسى خـــ ــڭ مهنىـــ ئۇنىـــ
ــېرىك    ــا شــ ــى ئىالھلىققــ ــدەك بىراۋنــ ــتۇرۇپ ئۆتكهنــ ئايدىڭالشــ

ھهمــدە بــۇ ھهر ئىككــى ئــايهت     .  بىلدۈرىــدۇ قىلىۋېلىنغــانلىقنى 
ــدۇكى،   ــلهپ بېرىـ ــق بهلگىـ ــۇنى ئېنىـ ــڭ ئالالھنىـــڭشـ  ھۆكمىنىـ

ــداق     ــان ھهرقانـ ــلهپ چىقىلغـ ــۇرۇپ، بهلگىـ ــاي تـ ــتىقى بولمـ تهسـ
ــولنى         ئهنئ ــسۇس ي ــرەر مهخ ــاكى بى ــۈزۈمنى، ي ــانۇن ـ ت ــى، ق هنىن

 ئىالھىيهتـته  قـانۇنچىنى قانۇنلۇق دەپ ئېتىراپ قىلغانلىق مهزكـۇر      
  . شېرىك قىلىۋالغانلىق بولىدۇئالالھقا

  ئىالھلىق بابىدىكى ھۆكۈمرانلىق

ــان قىلىنغــان پۈتــۈن ئۇقــۇملىرى   »ئىــالھ« ــدا باي نىــڭ يۇقىرى
ــر   ــسىدا بى ــقئارى ــاغلىنمهنتىقىلى ــۇد ب ــشى  . ىش مهۋج ــداقال كى قان

بىرسىنى تهبىئهتتىن تاشقىرى مهنىـدە ئـۆزىگه نىـسبهتهن ھـامىي،           
 قىلغــــۇچى، ھــــاجهتنى راۋا دەفئىــــيمهدەتكــــار، قىيىنچىلىقنــــى 

قىلغــۇچى، دۇئــاالرنى تىڭــشىغۇچى، پايــدا ـ زىيــان يهتكۈزگــۈچى    
ــشىنى      ــۇ كى ــسى، ئاش ــۇ چۈشهنچى ــڭ ب ــىنىدىكهن، ئۇنى دەپ چۈش

 قانـداقتۇر بىـرەر ھوقۇقىغـا سـاھىپ دەپ          ىڭسىستېمىسىنكائىنات  
ئۇنىـڭ  «شـۇنىڭدەك، بىرەرسـىدىن     .  بىلدۈرىـدۇ  تۇنۇيدىغانلىقىنى

 سـهۋەبكار نارازىلىقى ماڭـا نۇقـسان يهتكۈزىـدۇ، رازىلىقـى پايـدامغا            
ــدۇ ــسا   » بولى ــق قىل ــۇپ، تهقۋالى ــپ، قورق ــدە قىلى ــى (دەپ ئهقى يهن

ــسا  ــات قىلـ ــهۋەبىمۇ   )ئېهتىيـ ــڭ سـ ــۇ قىلغىنىنىـ ــڭ بـ ــۆز ، ئۇنىـ ئـ
دەپ تهســهۋۋۇر »  ئىــگهھوقۇققــابىــرەر ئــالىي « ئــۇنى ئىدىيىــسىدە

يهنه شــۇنىڭدەك، قانــداقال كىــشى  . قىلغــانلىقتىن باشــقا بولمايــدۇ 
ــڭ ــا ئالالھنىـ ــى تهنهـ ــۇق،  ئىالھلىقىنـ ــان تۇرۇقلـ ــراپ قىلغـ  ئېتىـ

ــېغىنىدىكهن،    ــۈن سـ ــى ئۈچـ ــڭ راۋا بولۇشـ ــقىالرغا ھاجىتىنىـ باشـ
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ــشىغا    ــۇ قىلمى ــڭ ب ــڭ«ئۇنى ــۇتئالالھنى ــۇ   م ــدە ش لهق ھاكىمىيىتى
دېــگهن چۈشــهنچىال  » كىــشىنىڭمۇ تېگىــشلىك ھهسسىــسى بــار   

خــۇددى مۇشــۇنىڭغا . ھهرىكهتلهنــدۈرگۈچ رول ئوينىغــان بولىــدۇ
دەپ » قــانۇن«ئوخــشاش قانــداقال كىــشى بىرەرســىنىڭ ھــۆكمىنى 

» ئىتـائه  ۋاجىبـۇل «ئېتىراپ قىلىدىكهن، بۇيرۇق ـ چهكلىمىلىرىنى  
دەپ قــارار قىلىــدىكهن، ئۇنىــڭ ) ىــپيهنــى ئىتــائهت قىلىــش ۋاج(

ــاكىم  ــۇتلهقلىقىنىھــ ــدۇ مــ ــان بولىــ ــراپ قىلغــ ــمهك، .  ئېتىــ دېــ
ئىالھلىقنىڭ ئهسـلى روھـى ھۆكـۈمرانلىقتىن ئىبـارەت بولـۇپ، بـۇ             
ھۆكۈمرانلىــــق كائىنــــات ئۈســــتىدىكى تهبىئهتــــتىن تاشــــقىرى  

ــۇ ــۆزىگه   ھۆكۈمرانلىقنىمـــ ــى ئـــ ــادا خهلقىنـــ ــۇنداقال دۇنيـــ ، شـــ
 ھـۆكمىگه قهتئىـي رىئـايه قىلىنىـدىغان     بويسۇندۇرىدىغان، ئۇنىڭ 

  .  تهڭ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇھۆكۈمرانلىقالرنىمۇدۇنيالىق 

  قۇرئاننىڭ دەلىللىرى

مانــا بــۇ ھۆكۈمرانلىــق تهســهۋۋۇرى ئاساســىدا قۇرئــان كهرىــم  
ــالالھتىن ــڭ ئـ ــى غهيرىنىـ ــى  ئىالھلىقىنـ ــپ، ئىالھلىقنـ  رەت قىلىـ

دەلىـل كـۈچىنى    مهركهزلهشتۈرۈش ئۈچـۈن پۈتـۈن   ئالالھقاپهقهتال  
زېمىــن ۋە ئاســمانالردىكى پۈتــۈن   «: بــۇ ھهقــته . ئىــشقا ســالىدۇ 

ــۇق،  ــارلىقالرھوق ــرال ئىختىي ــڭ بى ــۇقالر  ۋە  ئالالھنى ــدا، مهخل  قولى
ــدۇر   ــڭ مۈلكى ــېمهتلهر ئۇنى ــۈن ن ــۈچ ـ     . پۈت ــڭ، ك ــۇ ئۇنى بۇيرۇقم

پۈتــۈن شــهيئىلهر ئىختىيــارلىق ۋە ئىختىيارســىز .  ئۇنىــڭقۇۋۋەتمــۇ
ئۇنىڭدىن باشـقا ھـېچ بىرىنىـڭ       . تائهت قىلىدۇ ھالدا ئۇنىڭغىال ئى  

ھـېچ بىـر مهخلـۇق    .  ئاقمايـدۇ ھۆكمىمـۇ نه ھۆكۈمرانلىقى يـوق، نه   
ــر،   ــڭ ھــېكمهت، تهدبى ــڭئۇنى ــدۇ ئىنتىزاملىرىنى .  ســىرىنى بىلمهي

ھــېچ كىــشى ئۇنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىغــا تهڭ شــېرىك يــاكى زەررىــچه 
ــدۇ  ــسىدار بواللماي ــدىن ب . ھهس ــته ئۇنىڭ ــقا ھهقىقهت ــقا شۇڭالش اش
ــوق  ــر ئىــالھ ي شــۇنداق ئىــكهن، ســىلهرنىڭ باشــقىالرنى  . ھــېچ بى



 27

بىلىــــپ قىلىۋاتقــــان ئهمهللىرىڭلهرنىــــڭ ھهممىــــسى  » ئىــــالھ«
شۇڭا باشقىالرغا قارىتىۋالغـان دۇئـا      . پۈتۈنلهي خاتا بولغان بولىدۇ   

 ھــامىي، شــاپائهتچى ئۆزۈڭالرغــا ســېغىنىش، پانــاھلىقىنىقىلىــش، 
ــراپ     ــۆكمىنى ئېتى ــڭ ھ ــش، ئۇنى ــائهت   بىلى ــي ئىت ــپ، قهتئى قىلى

ــش قاتـــارلىق بـــۇ بـــارلىق ئهمهل، مۇناســـىۋەتلهرنى پهقهت      قىلىـ
ــالالھقىال ــۇڭالر ئ ــمخاسالشتۇرۇش ــۇ  .  الزى ــۈنكى ئهنه ش ــالالھالچ  ئ

  . دەپ دەلىل كهلتۈرىدۇ» ھۆكۈمرانىڭالردۇريالغۇز 
ئىالھلىق بابىدىكى ھۆكۈمرانلىق ھهققىـدە قۇرئـان ئوتتۇرىغـا         

  !  قېنى قۇرئاننىڭ تىلىدىن ئاڭالپ باقايلى دەلىللهرنىقويۇۋاتقان
 ئاسـماندىمۇ ئىالھتـۇر، زېمىنـدىمۇ ئىالھتـۇر،     ئـالالھ ئهنه شـۇ  «

ــۇ  ــالالھئهنه ش ــى    ئ ــۇچى ۋە ھهممىن ــش قىلغ ــلهن ئى ــېكمهت بى  ھ
يهنــى زېمىــن ۋە ئاســمانالرغا ھۆكۈمرانلىــق قىلىــش  (بىلگۈچىــدۇر 

سـۈرە  (» .)ئىلكىدىـدۇر ئۈچۈن كېتهرلىك ئىلىم، ھېكمهت ئـۇنىڭال       
  ) ـ ئايهت84 زۇخرۇف

 يارىتالمايـدىغانالر  بىلهن ھېچ نهرسـىنى    ئالالھيارىتىدىغان  «
ــشنىمۇ    ــۇنچىلىك ئىــــ ــا شــــ ــدۇ؟ ئهجهبــــ ــشاش بوالمــــ ئوخــــ

 قويـــــــۇپ  ئـــــــالالھنى ؟ ئۇالرنىـــــــڭ  ...چۈشهنمهمـــــــسىلهر 
 ھېچ نهرسـىنىڭ ياراتقۇچىـسى ئهمهس، بهلكـى         چاقىرىۋاتقانلىرى

ــدۇر  ــالر ســـىل... ئۇالرنىـــڭ ئـــۆزلىرى يارىتىلغانـ هرنىڭ ئىالھىڭـ
  1».پهقهت بىرال ئىالھتۇر

 يـاد  نىېمىتىنـى  سـىلهرگه بهرگهن    ئالالھنىڭ! ئى ئىنسانالر «
 باشــقا ســىلهرگه ئاســماندىن ۋە زېمىنــدىن ئــالالھتىنئېــتىڭالر، 

ــارمۇ؟    ــاراتقۇچى ب ــدىغان ي ــپ تۇرى ــالالھتىنرىزىــق بېرى  باشــقا ئ
ــۇر   ــالھ يوقتــ ــېچ ئىــ ــايمۇقۇپ  . ھــ ــىلهر زادى قهيهرلهردە قــ ســ

  .) ـ ئايهت3 فاتىرسۈرە (» ؟ۈرىيسىلهري

                                            
 . ـ ئايهتلهر22 ـ 20 ـ 17 نهھلسۈرە  1
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ــويالپ بـــاقتىڭالرمۇ؟ ئهگهر    « ــى، ســـىلهر ئـ  ئـــالالھئېيتقىنكـ
ــۆرۈش   ــاڭالش ۋە كـ ــىلهرنىڭ ئـ ــۇۋۋەتلىرىڭالرنىسـ ــسا، قـ  ئېلىۋالـ

، )يهنـــى ئهقلىڭالرنـــى تارتىۋالـــسا   (پىچهتلىۋەتـــسه دىلىڭالرنـــى 
 ئهكېلىـپ   قـۇۋۋەتلهرنى  باشقا قېنى كىم سـىلهرگه ئاشـۇ         ئالالھتىن

  .) ـ ئايهت46سۈرە ئهنئام (» ەلهيدۇ؟بېر
، ئۇنىڭــدىن بــۆلهك ھــېچ ئىــالھ ئــالالھتۇركىئهنه شــۇ بىــرال «

يوقتۇر، دۇنيا ۋە ئـاخىرەتته جىمـى ھهمـدۇ سـانا ئۇنىڭغـا خاسـتۇر،               
ــا      ــڭ دەرگاھىغ ــىلهر ئۇنى ــسۇپتۇر، س ــۇنىڭغىال مهن ــق ئ ھۆكۈمرانلى

ئهگهر ! قېنــى ئــويالپ بــاقتىڭالرمۇ؟‹ئېيتقىنكــى، . قايتۇرۇلىــسىلهر
ــالالھ ــى   ئـــ ــۈنىگىچه كېچىنـــ ــامهت كـــ ــۈن قىيـــ ــىلهر ئۈچـــ  ســـ

ــسا،   ــالالھتىنداۋاملىــشىدىغان قىلىــپ قوي ــالھ  ئ ــۆلهك قايــسى ئى  ب
› ســىلهرگه يورۇقلــۇق ئېلىــپ كېلهلهيــدۇ؟ ســىلهر ئاڭلىمامــسىلهر؟ 

ــورىغىنكى ــاقتىڭالرمۇ؟  س ــويالپ ب ــى ئ ــالالھئهگهر ! ، قېن ــىلهر ئ  س
شىدىغان قىلىــپ ئۈچــۈن قىيــامهت كــۈنىگىچه كۈنــدۈزنى داۋاملىــ 

 بـۆلهك قايـسى ئىـالھ سـىلهرگه ئـارام ئېلىـشىڭالر           ئالالھتىنقويسا،  
   1»ئۈچۈن كېچىنى ئېلىپ كېلهلهيدۇ؟ سىلهر كۆرمهمسىلهر؟

 قۇيـــــــۇپ ئىـــــــالھ ئـــــــالالھنىئېيتقىنكـــــــى، ســـــــىلهر «
 چاقىرىــپ بــېقىڭالر، ئــۇالر نه ئاســمانالردا، نه قىلىۋالغــانلىرىڭالرنى

ــىگ ــاغلىق نهرســــ ــدا زەررە چــــ ــايىن ئهمهسزېمىنــــ نه . ه خوجــــ
ئاســمانالرنىڭ، نه زېمىننىــڭ  ئىنتىزامىــدا ئۇالرنىــڭ ھــېچ قانــداق 

ــى    ــۇالردىن بىرەرس ــوق، نه ئ ــېرىكچىلىكى ي ــاش ــمان (ئالالھق  -ئاس
ــدا  ــڭ ئىنتىزامى ــاردەمچى ئهمهس) زېمىننى ــالالھپهقهت . ي ــۆزى ئ  ئ

ــشىگه    ــدىن باشــقا كى ــى بهرگهن ئادەم ــڭشــاپائهتكه ئىزن  ئالالھنى
  2».اپائهتمۇ پايدا بهرمهيدۇدەرگاھىدا ش

                                            
 . ـ ئايهت72 ـ 71 ـ 70 قهسهسسۈرە  1
 . ـ ئايهت23 ـ 22 سهبهئسۈرە  2
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 ئـالالھ .  ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھهق ئاساسىدا يـاراتتى       ئالالھ«
كېچىنـــــى كۈنـــــدۈزگه كىرگۈزىـــــدۇ ۋە كۈنـــــدۈزنى كـــــېچىگه 

ــدۇ،  ــالالھكىرگۈزى ــسۇندۇرۇپ بهردى،    ئ ــاينى بوي ــلهن ئ ــۈن بى  ك
 ئـالالھ ... ئۇالرنىڭ ھهربىرى مۇئهييهن مۇددەتكىچه سـهير قىلىـدۇ       

 سـىلهرنىڭ پهيـدا بولۇشـىڭالرنى باشـلىدى، ئانـدىن      بىر ئادەمدىن 
ــهككىز      ــايۋانالردىن س ــاراتتى ۋە ھ ــۇپتىنى ي ــڭ ج ــدىن ئۇنى ئۇنىڭ

 سـىلهرنى ئاناڭالرنىـڭ     ئـالالھ  سىلهرگه چۈشـۈرۈپ بهردى،      چۇپنى
قارنىـدىن بىــر ھــالهتتىن يهنه بىــر ھــالهتكه تهرەققىــي قىلــدۇرۇپ،  

ــدۇ، ئ   ــدە يارىتى ــاراڭغۇلۇقى ئىچى ــۈچ پهردىنىــڭ ق ــالالھهنه شــۇ ئ  ئ
 ئالالھقــاســىلهرنىڭ پهرۋەردىگــارىڭالردۇر، ھۆكۈمرانلىــق ھوقــۇقى 

خاســـتۇر، ئۇنىڭـــدىن باشـــقا ھـــېچ ئىـــالھ يوقتـــۇر، ســـىلهر زادى  
  .) ـ ئايهت6 ـ 5 زۇمهرسۈرە (» ؟يۈرىيسىلهرقاياقالردا قېيىپ 

ــىلهرگه    « ــان؟ سـ ــى ياراتقـ ــمانالرنى ۋە زېمىننـ ــۇ، ئاسـ ــم ئـ كىـ
 بهرگهن؟ ئۇنىـــڭ بىـــلهن گـــۈزەل بۇلـــۇتتىن يـــامغۇر ياغـــدۇرۇپ

ــى    ــڭ دەرەخلىرىنـ ــۇ باغالرنىـ ــشتۈرۈپ بهرگهن؟ ئـ ــاغالرنى يېتىـ بـ
ئۆســـتۈرۈش ســـىلهرنىڭ قولـــۇڭالردىن كهلمهيتتـــى، ئهجهبـــا بـــۇ  

) يــاق،( شــېرىك بولىــدىغان باشــقا ئىــالھ بــارمۇ؟ ئالالھقــائىــشالردا 
  . بهلكى دەل مۇشۇ كىشىلهر ھهقتىن بۇرۇلۇپ كېتىپ بارماقتا

مىننــى تۇرالغــۇ قىلىــپ بهرگهن؟ ئۇنىــڭ  ئىچىــدە  كىــم ئــۇ، زې
) تـاغالرنى (دەرياالرنى راۋان قىلىـپ بهرگهن؟ ۋە ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه           

ــسىدا پهردە    ــۇ مهنبهســـى ئارىـ ــان؟ ئىككـــى سـ مىـــخ قىلىـــپ قاققـ
 شـېرىك   ئالالھقـا بهرپا قىلغان؟ ئهجهبا بـۇ ئىـشالردا        ) توسۇقالرنى(

ــۇ ك     ــى ب ــوق، بهلك ــارمۇ؟ ي ــالھ ب ــقا ئى ــدىغان باش ــشىلهرنىڭ بولى ى
  . تولىسى نادانالردۇر

كىم ئـۇ، بېـشىغا كـۈن چۈشـكهن ئـادەم دۇئـا قىلـسا ئىجـابهت                 
قىلىـــــدىغان؟ ئۇنىـــــڭ بېـــــشىغا كهلـــــگهن ئېغىرچىلىقنـــــى     

ــدىغان ــان؟   كۆتۈرۈۋېتى ــسى قىلغ ــڭ خهلىپى ؟ ۋە ســىلهرنى زېمىننى
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 شېرىك بولىدىغان باشـقا ئىـالھ بـارمۇ؟         ئالالھقائهجهبا بۇ ئىشالردا    
  . ئويلىنىسىلهرى ئاز سىلهر ناھايىت

كىـــم ئـــۇ، قۇرۇقلۇقنىــــڭ ۋە دېڭىزنىـــڭ قاراڭغۇلۇقلىرىــــدا    
ــرى      ــدىن ئىلگى ــدىغان؟ رەھمىتى ــىتىپ بېرى ــول كۆرس ــىلهرگه ي س
ــا بــۇ ئىــشالردا    شــامالالرنى بېــشارەت قىلىــپ ئهۋەتىــدىغان؟ ئهجهب

ــا ــارمۇ؟     ئالالھق ــالھ ب ــقا ئى ــدىغان باش ــېرىك بولى ــالالھ ش ــۇالر ئ  ب
  . اكتۇركهلتۈرگهن شېرىكتىن  پ

كىـم ئــۇ، دەســلهپ خهلــق ئېتىــشنى باشــلىغان؟ ئانــدىن ئــۇنى  
ــدىغانيهنه  ــق   قايتىالي ــدىن رىزى ــماندىن ۋە زېمىن ــىلهرگه ئاس ؟ س

 شـېرىك بولىـدىغان باشـقا       ئالالھقابېرىدىغان؟ ئهجهبا بۇ ئىشالردا     
  ئىالھ بارمۇ؟ 

ئهگهر راســتچىل بولىــدىغان بولــساڭالر، قېنــى    ‹ئېيتقىنكــى، 
يهنـــى، ئهگهر ســـىلهر بۇالرنىـــڭ   (› لتـــۈرۈڭالردەلىلىڭالرنـــى كه

 ئىــشى ئىكهنلىكىنــى، بــۇ ئىــشالردا  ئالالھنىــڭھهممىــسى پهقهتــال 
ــڭ ــراپ     ئالالھنىـــ ــوقلىقىنى ئېتىـــ ــېرىكى يـــ ــر شـــ ــېچ بىـــ  ھـــ

ــائهن    ــگه بىنــ ــسى دەلىلــ ــداقتا زادى قايــ ــسىلهر، ئۇنــ قىلىدىكهنــ
ئىالھلىقتا باشـقىالرنى ئۇنىڭغـا شـېرىك قىلىۋالىـسىلهر؟ ھـېچ بىـر            

 ھوقـۇقى بولمىغـان، يـاكى ئاسـمانالر بىـلهن زېمىنـدا ئـۆز            قۇدرەت،
ئالدىغا ئايرىم مۇسـتهقىل بىـرەر ئىـشى بولمىغـانالر قانـداقمۇ ئىـالھ          

  ) ئايهت- 64 ـ 60 نهملسۈرە (» بواللىسۇن؟
 ئالالھنىـــــڭئاســـــمانالرنىڭ ۋە زېمىننىـــــڭ پادىـــــشاھلىقى 

قتا ئىلكىدىدۇر، ئۇ ھېچ كىمنـى بـاال قىلىـۋالغىنى يـوق، پادىـشاھلى           
شېرىكىمۇ يوق، ئۇ ھهممه نهرسىنى ياراتتى، ئاندىن ھهمـمه نهرسـه           

كىـشىلهر ئـۇنى قۇيـۇپ،      . ئۈچۈن مۇئهييهن تهقـدىرنى بهلگىلىـدى     
ھېچ نهرسىنى يارىتالمايدىغان، بهلكـى ئـۆزلىرى يارىتىلىـدىغان ۋە          
ئۆزلىرىگىمــۇ ھــېچ بىــر پايــدا ـ زىيــان يهتكــۈزۈش ئىختىيارلىقىغــا    

ــۇندا  ــان، ش ــگه بولمىغ ــا   ئى ــدە قايت ــا ھهم ــاتلىق ۋە ماماتلىقت قال ھاي
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 ھېچ بىر ھوقۇق، قۇدرىتى بولمىغـانالرنى ئـۆزلىرىگه         تېرىلدۈرۈشته
  ) ـ ئايهت3 ـ 2 فۇرقانسۈرە . (ئىالھ قىلىۋېلىشتى

 ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى يــوقتىن بــار قىلغۇچىــدۇر،     ئــالالھ
مـمه   ئايالى يوق تۇرسا، قانداقمۇ بالىسى بولـسۇن؟ ئـۇ ھه   ئالالھنىڭ

ئهنه شـۇ   . نهرسىنى ياراتقان، ھهممه نهرسىنى ئوبدان بىلگۈچىـدۇر      
ــالالھ ــېچ   ئ ــقا ھ ــدىن باش ــارىڭالردۇر، ئۇنىڭ ــىلهرنىڭ پهرۋەردىگ  س

ئىــالھ يوقتـــۇر، ئـــۇ ھهمــمه نهرســـىنىڭ ياراتقۇچىـــسىدۇر، شـــۇڭا   
ــۇنىڭغىال بهنــدىچىلىك قىلىڭــالر، ئــۇ ھهر نهرســىنى قوغــداپ،       ئ

  . 1كېپىلدۈرخهۋەر ئېلىشقا 
 تهڭلهشـتۈرۈپ،   ئالالھقـا  غهيرىلهرنى ئالالھتىن كىشىلهر   بهزى

ــا   ــدۇ، ئۇالرغـ ــېرىك قىلىۋالىـ ــاشـ ــدەك ئالالھقـ ــۇھهببهت قىلغانـ  مـ
، ھهممىــــدىن بهك مــــۇئمىنلهرھــــالبۇكى، . مــــۇھهببهت قىلىــــدۇ

 ســۆيىدۇ، كاشــكى بــۇ زالىمــالر ئــازابنى كــۆرگهن چاغــدا   ئــالالھنى
دى، پۈتـۈن  ھېس قىلىـدىغان بـۇ ھهقىقهتنـى شـۇ تاپتـا بىلـسه ئىـ         

لكىـــدە ئىكهنلىكىنـــى ھـــېس  ئىئـــالالھنىڭال قۇدرەتنىـــڭ -كـــۈچ
  . 2قىالتتى

 راۋالىقـى  ھاجىتىڭالرنىـڭ  قويۇپ   ئالالھنىسىلهر  «ئېيتقىنكى،  
ــان   ــۈن چاقىرىۋاتقـ ــڭئۈچـ ــۋالى ئۈســـتىدە  مهبۇدلىرىڭالرنىـ  ئهھـ

ئويلىنىپ باقتىڭالرمۇ؟ قېنـى ماڭـا كۆرسـىتىپ بېقىڭالركـى، ئـۇالر            
 قىـــسمىنى ياراتقـــان؟ يـــاكى ئاســـمانالرنى زېمىننىـــڭ قانچىلىـــك
ــڭ   ــشتا ئۇالرنىـ ــالالھيارىتىـ ــارمۇ؟  ئـ ــاقچىلىقى بـ ــلهن ئورتـ ...  بىـ

 قويۇپ، دۇئانى ئىجـابهت قىلىـشقا تـا قىيـامهتكىچه قـادىر          ئالالھنى
   3 كىشىدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ چاقىرغانبواللمايدىغانالرنى

                                            
 . ـ ئايهت102 ـ 101سۈرە ئهنائم  1
 . ـ ئايهت165 بهقهرەسۈرە  2
 . ـ ئايهت5 ـ 4 ئهھقافسۈرە  3
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ــمان  ــدا –ئهگهر ئاس ــالالھ زېمىن ــ ئ ــقا ئىالھ ــسا تىن باش الر بول
ــۋەتته     ــى ئهل ــڭ نىزام ــۈن ئالهمنى ــدى، پۈت ــۈپئى ــىبۇزۇل .  كېتهتت

خوجـايىنى  ) يهنـى كائىناتنىـڭ سـهلتهنهت تهختىنىـڭ        (ئهرشىنىڭ
ــان  ــالالھبولغ ــاكتۇر  ئ ــىلىرىدىن پ ــۈپهتلىگهن نهرس ــڭ س .  ئۇالرنى

جاۋابكـــار ئهمهس، ) ھېچكىمنىـــڭ ئالدىـــدا( قىلغانلىرىغـــا ئـــالالھ
 ـ   23 ـ   22ســۈرە ئهنبىيــا . (ردۇرجاۋابكــابهلكــى ئــۇالر ھهممىــسى 

  )ئايهت
 ھېچ كىشىنى بـاال قىلغىنـى يـوق، ئۇنىـڭ بىـلهن بىلـله               ئالالھ

باشــقا بىــرەر ئىالھمــۇ يــوق، ئهگهر ئۇنــداق بولىــدىغان بولــسا، ھهر 
بىر ئىالھ ئۆزى ياراتقان مهخلۇقلىرىنى ئېلىـپ ئـايرىم بولىـۋاالتتى،           

 مۆئمىنـۇن سـۈرە   . (يـۈگرەيتتى ئاندىن بهزىسى بهزىسىگه ئېتىلىـپ      
  ) ـ ئايهت91

ــبهر ــۇالر ئېيتقانــدەك،  ! ئــى پهيغهم ــالالھئېيتقىنكــى، ئهگهر ب   ئ
بىلهن بىـرگه يهنه باشـقا ئىالھـالر بولغـان تهقـدىردە، ئـۇالر ئهرش               
ــارە     ــۋەتته چ ــۈن ئهل ــلهش ئۈچ ــۈمرانلىقىنى ئىگى ــسىنىڭ ھۆك ئىگى

ــوالتتى ــزدىگهن بـ ــالالھ. ئىـ ــشىۋاتقان  ئـ ــڭ قىلىـ ــاكتۇر، ئۇالرنىـ  پـ
  1.رىدىن يۈكسهك ھهم ئالىيدۇرسۆزلى

بــۇ ئايهتلهرنىــڭ بېــشىدىن تارتىــپ تــاكى ئــاخىرىغىچه بىــرال   
ئــۇ بولــسىمۇ، ئىالھلىــق بىــلهن .  ئــۇچرىتىمىزئىــدىيهنىمهركىزىــي 

ھۆكۈمرانلىقنىـڭ بىـر ـ بىـرىگه قهتئىـي باغلىنىـشلىق ئىكهنلىكـى         
ھهمــدە ئــۆز روھــى ۋە مهنىــسى نۇقتىــسىدىن ھهر ئىككىلىــسىنىڭ  

دېـــمهك، ھۆكـــۈمرانلىقى . بىـــر نهرســـه ئىكهنلىكىـــدۇرئوخــشاشال  
ــسا  ــۇبولمى ــم   ئىالھلىقىم ــلىقى الزى ــدۇ ۋە بواللماس ــان بولى .  بولمىغ

ھۆكۈمرانلىقى بولغانـدىال ئانـدىن ئىالھلىقـى بولغـان بولىـدۇ ھهم            
ــم  ــى الزىــ ــك    . بولۇشــ ــىلهرنىڭ قانچىلىــ ــا ســ ــۈنكى ئىالھقــ چــ

                                            
 .يهت ـ ئا43 ـ 42سۈرە بهنى ئىسرائىل  1



 33

ــاجىڭالر ــ  ئېهتىي ــاكى قاي ــسا، ي ــان بول ــشلىق بولغ ــل  باغلىنى سى خى
ــا ــساڭالر    ئېهتىياجالرغ ــان بول ــالھ قىلىۋالغ ــى ئى ــسبهتهن بىراۋن  نى

ــۇالرنى  ــق قانــدۇرۇشئ ــۇمكىن قۇدرىتىــسىز ھۆكۈمرانلى  قهتئىــي م
شۇڭالشـــقا ھوقـــۇقى بولمـــاي تـــۇرۇپ ئىـــالھ بولـــۇش . بولمايـــدۇ

ــالپ   ــكه خى ــسىز ۋە ھهقىقهت ــۈنلهي مهنى ــېغىنىش  . پۈت ــا س ئۇنىڭغ
  .ىدۇقهتئىي ھالدا نهتىجىسىز بولغان بول

ــزى   ــۇ مهركىـ ــا بـ ــڭ مانـ ــان كهرىمنىـ ــدىيىگهقۇرئـ ــا ئىـ  قارىتـ
كهلتــــۈرگهن دەلىللىرىنــــى ۋە ئۇنىڭــــدىن خۇالســــىلىنىدىغان     

 چۈشـىنىۋىلىش نهتىجىلهرنى تۆۋەندىكى تهرتىـپ بـويىچه ياخـشى         
  . الزىم

ــش،     1 ــاجهتنى راۋا قىلىـ ــكۈلنى ـ  ھـ ــش،  مۈشـ ــان قىلىـ  ئاسـ
ــرا     ــش، ئاســ ــاردەم قىلىــ ــرىش، مهدەت ۋە يــ ــاھلىق بېــ ش ۋە پانــ

ــۇ      ــارلىق ب ــاڭالش قات ــاالرنى ئ ــۇنداقال دۇئ ــش، ش ــاپىزەت قىلى مۇھ
ــش ئهمهس،     ــاددىي ئى ــدەك ئ ــىلهر ئويالۋاتقان ــۇ س ــشالر ھهرگىزم ئى
بهلكــى بۇنىــڭ مهنبهســى پۈتــۈن كائىنــات نىزامىنــى يــارىتىش       

. ئىختىيارلىقىغا ۋە ئـۇنى باشـقۇرۇش قـۇدرىتىگه بېرىـپ چېتىلىـدۇ       
 قانـــداق يـــولالر ىڭالرنىڭمۇئېهتىيـــاجنـــاۋادا ســـىلهر ئهڭ ئـــاددىي 

ــلهن  ــانلىقىبى ــدىغان    قېنىۋاتق ــۇر قىلى ــازراقال تهپهكك ــتىدە ئ  ئۈس
ــپ   ــساڭالر، شــۇنى بىلى ــسىلهركىبول ــدىن يېتهلهي ، ئاســمان، زېمىن

ــا   ــۇ كاتت ــارەت ب ــهنئهتگاھتىكىئىب ــهۋەب،     س ــسىز س ــان ـ ساناق  س
 تهڭ ھهرىكهتــــكه كهلــــمهي تــــۇرۇپ، ھــــېچ بىــــر     ۋاســــتىلهر

سـىلهر ئىچىـدىغان بىـر      .  قېنىـپ قالمايـدۇ     مۇنـداقال  ئېهتىياجىڭالر
 سۇ يـاكى سـىلهر يهيـدىغان بىـر تـال بۇغـدايمۇ قۇيـاش،                ئىستاكان

 يهنه قانچىلىغـان    نامـالۇم دېگهنـدەك بىـزگه     ... زېمىن، ھاۋا، دېڭىز  
ساناقــسىز نهرســىلهرنىڭ تهڭ ھهرىــكهت قىلىــشى بىــلهن ئانــدىن  

ــىلهرگه  ــدۇسـ ــا  . يهتكۈزۈلىـ ــڭ ئىجـ ــمهك، دۇئالىرىڭالرنىـ بهت دېـ
ــى،  ــڭبولۇشـ ــادەتتىكىچه  ھاجىتىڭالرنىـ ــۈن ئـ ــى ئۈچـ  راۋا بولۇشـ
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ــمان    ــى ئاسـ ــۇق ئهمهس، بهلكـ ــش،   -ھوقـ ــدا قىلىـ ــى پهيـ  زېمىننـ
سهييارىلهرنى ھهرىكهتـكه سـېلىش ۋە بۇلـۇتالرنى يـۆتكهپ يـامغۇر            
ياغـــدۇرۇش ئۈچـــۈن كېتهرلىـــك بولغـــان، قىسقىـــسى پۈتـــۈن      

ــاكىم   ــالىي ھـ ــان ئـ ــق بولغـ ــقا الزىملىـ ــاتنى باشقۇرۇشـ ىيهت كائىنـ
  . ھوقۇقى كېرەك بولىدۇ

ــالىي    2 ــۇ ئ ــڭ ـ ب ــي  ھوقۇقنى ــى قهتئى ــسىملهنگهن بولۇش  تهق
ــۇمكىن ئهمهس ــۇپ،     . م ــىدە بول ــۇقى بىرس ــارىتىش ھوق ــۈنكى ي چ

رىزىق بېرىش يهنه بىرسـىدە بولـسا، قۇيـاش بىرسـىنىڭ ئالىقىنىـدا             
ــن يهنه  ــۇپ، زېمى ــسهللىك ۋە  بىرســىنىڭبول ــسا، كې ــدا بول  ئالىقىنى
ــ  ــاالمهتلىك بىرسـ ــاتلىق يهنه   سـ ــات ۋە مامـ ــۇپ، ھايـ ىگه تهۋە بولـ

ــىگه ــز     بىرس ــى ھهرگى ــڭ ئىنتىزام ــۇ كائىناتنى ــسا، ب ــۇق بول  تهئهلل
شۇڭا پۈتـۈن ھوقـۇق ۋە قـۇدرەت بىـرال          . تهرتىپ بىلهن ماڭالمايدۇ  

ــم   ــى الزى ــدا بولۇش ــقۇرغۇچىنىڭ قولى ــي باش ــڭ . مهركىزى كائىناتنى
ــدۇ ۋە ئهمه   ــنى تهقهززا قىلى ــۇنداق بولۇش ــۇ ش ــۇ ئىنتىزامىم لىيهتتىم

  . دەل شۇنداقتۇر
 پۈتــۈن ھوقــۇق ۋە قــۇدرەت يــالغۇز بىــرال باشــقۇرغۇچىنىڭ - 3

ــدا    ــۇق، ئىختىيارلىقىــ ــڭ ھوقــ ــكهن، ئۇنىــ ــان ئىــ ــدا بولغــ قولىــ
 ئىالھلىقمـۇ . ھېچكىمنىڭ قىلچه شېرىكچىلىكى بولمىغـان بولىـدۇ       

ــقان ۋە      ــۈنال خاسالشـ ــقۇرغۇچى ئۈچـ ــۇ باشـ ــدا ئاشـ ــي ھالـ تهبىئىـ
ــشىنىڭ   ــېچ كى ــدىمۇ ھ ــدۇ  ئۇنىڭ ــان بولى ــسىدارلىقى بولمىغ .  ھهس

 باشـــقا ھـــېچ كىـــشىدە ســـىلهرنىڭ دادى ـ        ئىالھـــتىنئاشـــۇ 
 يېتىــــدىغان، دۇئــــالىرىڭالرنى ئــــاڭالپ، قوبــــۇل پهريادىڭالرغــــا

ــپاناھ     ــار، باشـ ــامىي، مهدەتكـ ــپ، ھـ ــاھلىق بېرىـ ــدىغان، پانـ قىلىـ
 دەرگاھىـدا يـېقىن     ئالالھنىـڭ «ھهتتا  . بولىدىغان ھوقۇق بولمايدۇ  

سـۈپىتى بىـلهن پـاالنى ھهزرىتىمنىـڭ سـۆزى ئىـشقا            بهندە بولۇش   
ئاشماي قالمايدۇ، ئۇنىڭ شـاپائىتى قهتئىـي ھالـدا سۆزسـىز قوبـۇل             

 بــۇ ئالالھنىــڭدېــگهن مهنىــدىن ئېلىــپ ئېيتقانــدىمۇ، » قىلىنىــدۇ
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ــسىز ســهلتهنهت   ــېچ بىــر  تۈزۈمىــدەتهڭداش  ئــۆزىچه كــشىنىڭ ھ
 نىــڭئالالھھــېچ كىــشى .  ھهققــى بولمايــدۇشــىپاڭلىتىشقــۇيرۇق 

ھـېچ كىمـدە ئـۆز شـاپائىتىنى زادى ئىـشقا           . ئىشىغا ئارىلىـشالمايدۇ  
ــدۇ       ــۇدرەت بولماي ــۈچ ـ ق ــدىغان ك ــۇرماي قويماي ــاپائهتنى . ئاش ش

ــال     ــلىق پهقهت ــاكى قىلماس ــش ي ــۇل قىلى ــڭقوب ــدە ئالالھنى  ئىلكى
  . بولىدۇ
) مهزكهزلىكـى يهنى بىـر     (ۋەھدانىيىتى ھوقوقنىڭ بۇ ئالىي    - 4

ــدۇكى ــۇنى تهقهززا قىلىــ ــڭ شــ ــاكىمىيهت ۋە ھۆكۈمرانلىقنىــ ، ھــ
 زاتقىـــال ھوقوقـــدارپۈتـــۈن، بـــارلىق تۈرلىرىمـــۇ دەل ئاشـــۇ ئـــالىي 

ھهمــدە ھاكىمىيهتنىــڭ ھــېچ بىــر . مهركهزلهشــكهن بولۇشــى الزىــم
 تائـــاال ئـــالالھ.  الزىـــمخاسالشتۇرۇلماســـلىقىقىـــسمى باشـــقىالرغا 

يارىتىــشتا ھــېچ بىــر شــېرىكى بولمىغــان يــاراتقۇچى بولغــان يهردە، 
ــ ــات ش ــسىنىڭۇنداقال كائىن ــقا   سىستېمى ــدە باش ــزام، تهرتىپى  ئىنتى

ــالغۇچى ۋە     ــكه سـ ــقۇرغۇچى، رەتـ ــان باشـ ــېرىكى بولمىغـ ــېچ شـ ھـ
، ھۆكـۈم قىلىـشمۇ،     شهكسىزكى بولغان يهردە،    ئىنتىزامالشتۇرغۇچى

ــهرىئهت چۈشۈرۈشـــمۇپهرمـــان  ــمۇ ) يهنـــى قـــانۇن(، شـ بهلگىلهشـ
خـۇددى ئۇنىـڭ    . مۇتلهق ھالدا ئۇنىڭغىال تهئهللۇق بولۇشـى الزىـم       
چى، ھـاجهتنى راۋا    سهلتهنىتىدە، باشقا بىرسىنىڭ پانـاھلىق بهرگـۈ      

ــۇچى، دادى  ــا -قىلغ ــدەك،   پهرياتق ــا بولغان  يهتكــۈچى بولۇشــى خات
كىــشىنىڭ ئــۆز ئالــدىغا مۇســتهقىل ھۆكــۈمران، قــانۇنچى، ھــاكىم  

قىسقىـسى، يـارىتىش ۋە   .  تۈپتىن خاتا بولغان بولىـدۇ  بولۇۋىلىشىمۇ
، ھايـــاتلىق بېـــرىش يـــاكى ۋاپـــات قىلـــدۇرۇش،  رىزىقالنـــدۇرۇش

، قـازا ۋە قهدەر،     بۇيـسۇندۇرۇش قۇياش، ئاي، كـېچه، كۈنـدۈزلهرنى       
ھۆكۈمرانلىــق ۋە پادىــشاھلىق، پهرمــان چىقىــرىش، ۋە قــانۇنچىلىق 

 ئومــۇمىي ھــاكىمىيهت ئالالھنىــڭقاتــارلىق ئىــشالرنىڭ ھهممىــسى 
. نىدۇ بولـۇپ ھېـسابلى    سـاھهلىرى  ئوخشاش بولمىغان    ھوقۇقىنىڭ

ــۈپ      ــقىالرغا بۆلـ ــدا باشـ ــي ھالـ ــۇقى قهتئىـ ــاكىمىيهت ھوقـ ــۇ ھـ بـ
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شـــۇڭا نـــاۋادا  .  مـــۇمكىن ئهمهسبۆلۈنىـــشىمۇبېرىلمهيـــدۇ ھهم 
 ھـۆكمىنى ئاسـاس قىلمـاي تـۇرۇپ،         ئالالھنىـڭ قانداقال بىر كىشى    

دەپ » ئىتــائهت قىلىــش ۋاجىــپ«باشــقا  بىرەرســىنىڭ ھۆكــۈمىنى 
ــا   ــۇ گوي ــىنىدىكهن ئ ــالالھتىنچۈش ــقىغا دئ ــدەكال   باش ــا قىلغان ۇئ

شۇنىڭدەك، نـاۋادا بىـر كىـشى       . مۇتلهق شېرىك كهلتۈرگهن بولىدۇ   
 ھۆكـۈمران، ئـالىي پادىـشاھ،       مۇستهقىلسىياسىي مهنىدىن ئۆزىنى    

ــتىن     ــا تهبىئهتـ ــۇ گويـ ــدىكهن، ئـ ــۇتلهق دەپ دەۋا قىلىـ ــاكىم مـ ھـ
ــقىرى مهنىـــدىن   ــىلهرنىڭ «تاشـ ، ۋەلـــى، مهدەتكـــارىڭالرمهن سـ

 خۇدالىـق   كىـشىدەك دەپ دەۋا قىلغـان     » قوغـدىغۇچىڭالر باشپاناھ،  
ــدۇ   ــان بولى ــى قىلغ ــارىتىش،    . دەۋاس ــدا ي ــداقال جاي ــقا قان شۇڭالش

ــسىدىن     ــقۇرۇش نۇقتىـ ــاتنى باشـ ــلهش، كائىنـ ــدىرىنى بهلگىـ تهقـ
ــالالھنى ــوقشــرىكى(› شــريك ال ‹ئ ــسا، شــۇنىڭ  )  ي ــيىلگهن بول دې

يهنى پادىـشاھلىقتا ئۇنىـڭ     ( › شريك ىف امللك   له مل يكن ‹ بىلهن قوشۇپ، 
ــۇ شــۇنى . دەپمــۇ تىلغــا ئېلىنغــان ) ھــېچ قانــداق شــېرىكى يــوق  ب
نىـڭ  ) يهنـى ئىالھلىـق  (› ئۇلۇھىيهت‹ئوچۇق دەلىللهپ بېرىدۇكى،  

مهنىسى، پادىـشاھلىق، ھۆكۈمرانلىـق دېـگهن ئۇقۇمنىمـۇ تهڭ ئـۆز            
يهنـى ھۆكـۈمرانلىقنى    (مانا بۇ مهنىلهردىـن     . ئىچىگه ئالغان بولىدۇ  

 باشـقا ھهرقانـداق بىرىنـى       ھتىنئالال) ئېتىراپ قىلىش مهنىسىدىن  
 بـۇ نۇقتـا   تۆۋەنـدىكى ئـايهتلهردە     . شېرىك قىلىپ قويماسلىق الزىم   

  . تېخىمۇ كهڭ ئېچىپ بايان قىلىنغان
ئــى پۈتــۈن پادىــشاھلىقنىڭ پادىــشاھى بولغــان  «ئېيتقىنكــى، 

خالىغـــان ئـــادەمگه پادىـــشاھلىقنى بېرىـــسهن، خالىغـــان  ! ئـــالالھ
ئالىسهن؛ خالىغـان ئـادەمنى ئهزىـز     ئادەمدىن پادىشاھلىقنى تارتىپ    

   1».نقىلىسهن، خالىغان ئادەمنى خار قىلىسه

                                            
  . ـ ئايهت26سۈرە ئال ئىمران  1
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 ھهممىـــدىن ئـــالالھدېـــمهك، ھهقىقىـــي پادىـــشاھ بولغـــان    
 ئۇلــۇغ ئــالالھئۈســتۈندۇر، ئۇنىڭــدىن باشــقا ھــېچ ئىــالھ يوقتــۇر،  

  )  ـ ئايهت116 مۆئمىنۇنسۈرە . (ئىگىسىدۇرئهرشنىڭ 
ــسا « ــارى، ئىنـ ــسانالرنىڭ پهرۋەردىگـ ــشاھى، ئىنـ نالرنىڭ پادىـ

»  ســـېغىنىپ، پانـــاھ تىلهيـــمهنئالالھقـــائىنـــسانالرنىڭ ئىالھـــى 
  ) ـ ئايهت3 ـ 2 ـ 1سۈرە ناس . (دېگىن

ــۈرە  ــڭس ــۇ      16 غاپىرنى ــۇق ۋە تېخىم ــۇ ئوچ ــدە تېخىم  ـ ئايىتى
  : كۈچلۈك قىلىپ مۇنداق چۈشهندۈرۈلگهن

 چىققــان كۈنــدە ئۇالرنىــڭ    قهبــرىلهردىن يهنــى، ئــۇالر   
ــسى  ــالالھېچنهرسىـ ــدۇ،   ھتىنئـ ــى قالمايـ ــۇچاغدا مهخپـ  شـ

ــاس؟   « ــگه خـ ــشاھلىق كىمـ ــۈن پادىـ ــدە،(» بۈگـ ) دېيىلگهنـ
. دەپ جـاۋاب بېرىلىـدۇ    »  خـاس  ئالالھقـا پهقهت غالىب بىرال    «
 ئېلىپ تاشالنغان ئـۇ كۈنـدە       نىقابىيهنى پۈتۈن خااليىقنىڭ    (

شـۇ   ھېچ كىشىنىڭ سـىرى يوشـۇرۇنۇپ قالمايـدۇ،           ئالالھتىن
ــدا ــشاھلىق  «چاغــ ــۈن پادىــ ــاس؟ بۈگــ ــگه خــ دەپ »  كىمــ

ــا   ــا قارىتــ ــدۇ، بۇنىڭغــ ــۇقى  «توۋلىنىــ ــق ھوقــ ھۆكۈمرانلىــ
دېگهنــدىن باشــقا »  خــاسئالالھقــاھهممىــدىن غالىــپ بىــرال 

  .) جاۋاب چىقمايدۇ
 نهقىــل قىلغــان  رەھىمهھــۇلالھ ئهھــمهدبــۇ ئــايهتنى ئىمــام   

ــدۇلالھ ــى ئابـ ــۆمهر ئىبنـ ــۇ ئـ ــڭ رەزىيهلالھـ ــدىكى ئهنهۇنىـ  تۆۋەنـ
ــش   ــايىن ياخ ــۋايىتى ئىنت ــبهر   رى ــۇ پهيغهم ــدۇ، ئ ــسىرلهپ بېرى ى تهپ

ئهلهيهىســساالمنىڭ ئــۆز خۇتبىــسىدە مۇنــداق دېگهنلىكىنــى بايــان 
  :قىلىدۇ
 زېمىن ۋە ئاسمانالرنى ئالىقىنىـدا تۇتـۇپ تـۇرۇپ،          تائاال ئالالھ«

قېنـى ئـۇ    . مانا مهن پادىشاھ، مانا مهن جهبىرلىك، مانا مهن كاتتـا         ‹
، قېنــى ئــۇ جــابىرلىكلهرۇ زېمىنــدا پادىــشاھ بولىۋالغــانالر؟ قېنــى ئــ 

  » .دەپ توۋاليدۇ› كاتتىالر؟
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بـۇ  « يهنه   ئهنهـۇ  رەزىيهلالھۇ ئۆمهر   ئىبنىھهدىسنىڭ ئاخىرىدا   
سۆزلهرنى قىلىۋاتقان چاغدا پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمنىڭ ھهمـمه         
ئهزايى شۇ قهدەر تىترەپ، لهرزىـگه كېلىـپ كهتكهنكـى، ھهتتـا بىـز              

ــپ  ــۇنبهردىن يېقىلىـ ــهمدىكىمـ ــشقا   دەپ چۈشـ ــشىگه قېلىـ ئهندىـ
  .دەپ بايان قىلىدۇ» باشلىغان ئىدۇق
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  رەب

  لۇغهتتىكى ئۇقۇملىرى ھهققىدە تهھلىل

ــۈچ     ــارەت ئ ــن ئىب ــۆز ر، ب، ب دى ــۇ س ــتىنب ــۈزۈلگهن ھهرپ  ت
بولۇپ، ئۇنىڭ ئهڭ ئىپتىدائىي ۋە ئهڭ ئاساسـىي ئۇقـۇمى پهرۋىـش            

ــدۇ  ــى بىلدۈرى ــش دېگهنن ــش،  . قىلى ــهررۇپ قىلى ــۇنىڭدىن تهس ش
ــېل ــۇقالش ۋە       خهۋەر ئــ ــۈزەش، تۇلــ ــۋالىنى تــ ــال ـ ئهھــ ىش، ھــ

ئانـدىن  .  دېـگهن ئۇقۇمالرمـۇ كېلىـپ چىققـان        مۇكهمهللهشتۈرۈش
مۇشــۇالرنى ئاســاس قىلغــان ھالــدا يۈكــسهكلىك، ئۈســتۈنلۈك،       

بـۇ  . ئىگىدارچىلىق ۋە خوجايىنلىق ئۇقۇملىرىمـۇ مهيـدانغا چىققـان        
ى ســۆزنىڭ لــۇغهتته ئىشلىتىلىــشىگه دائىــر بىرقــانچه مىــسالالرن     

  . تۆۋەندىكىچه مۇالھىزە قىلىشقا بولىدۇ
ــدۈرۈش،      1 ــش، يېتىل ــش قىلى ــسى، پهرۋى ــتۈرۈش ـ مهنى  ئۆس

ــكهن ئوغــۇل      ــدە ئۆس ــڭ ئۆيى ــۆگهي دادىنى ــىلهن، ئ ــۇپ، مهس  بول

› ربيبـه ‹  ئـانىمۇ  ئېنىـك بـاققۇچى   . دەپ ئاتىلىـدۇ   ›ربيبه‹ قىـز ،  ›ربيب‹

ــدۇ ــڭ  . دېيىلى ــۆگهي ئانىنى ــه‹ئ ــۆز  ›راب ــشى گهرچه ئ  دەپ ئاتىلى
. هۋالدى بولمىــسىمۇ، ئهممــا ئۆيىــدە ئۆســتۈرگهنلىكىدىن بولغــان ئ

ئۇنىڭـدىن باشـقا    . دەپ ئاتىلىـدۇ   ›راب‹ شۇنىڭدەك ئۆگهي دادىمـۇ   
دەپ  ›مربـى ‹ يـاكى ،  ›مربـب ‹ دورىالرمـۇ يهنه مهخسۇس سـاقالنغان     

ـ ،  يرب،  رب« .ئاتىلىدۇ بـةَ  « نىـڭ مهنىـسى، خـۇددى     »ارمالنِع بر”« 

ــى،  ــسا«يهن ــا    ننىئېه ــشتا ۋايىغ ــشىلىق قىلى ــاكى ياخ ــۇردى، ي  ئاش
ــۈزۈپ بهردى ــشلىتىلگهنگهدەپ » يهتكـ ــاۋۇتۇش، ئىـ ــشاش ئـ  ئوخـ

ــگه    ــۆز ئىچىـ ــارلىقالرنىمۇ ئـ ــتۈرۈش قاتـ ــۇرۇش، مۇكهممهللهشـ ئاشـ
  . ئالغان بولىدۇ

ــۇپ،     2  ـ مهنىــسى، تــوپالش، جهم قىلىــش، ھــازىر قىلىــش بول
ــاس« مهســىلهن، الن بــر ــالَنٌ ي النى كىــشىلهرنى جهم پــا«يهنــى، » فَ

دەپمـــۇ » توپلىـــشىدۇقىلىـــدۇ، يـــاكى پۈتـــۈن كىـــشىلهر پاالنىغـــا  
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. دېيىلىـدۇ  ›مـرب ‹  جايمۇ توپلىشىدىغانشۇنىڭدەك  . ئىشلىتىلىدۇ
ــۇ   ــۇش ئۈچۈنم ــازىر بول ــۇش ۋە ھ ــب« جهم بول برــۆز   »ت ــگهن س دې

  .ئىشلىتىلىدۇ
ــشاش،         3 ــۋالىنى ئوڭ ــال ـ ئهھ ــېلىش، ھ ــسى، خهۋەر ئ  ـ مهنى

 ›رب ضيعته ‹ راش ۋە كاپالهتلىك قىلىش بولـۇپ، مهسـىلهن،       بېقىپ قا 
ــدى     «نىــڭ مهنىــسى،  ــۈلكىگه ئاســراپ قارى ــال ـ م ــۆز م ــاالنى ئ » پ

  .دېگهننى بىلدۈرىدۇ
 بىرەر كىـشىنىڭ ئـۆز      قۇرەيشتىنمېنى   «سهفۋان سوفيانغائهبۇ  

ــۇبىيىتى ــاھلىقى (رۇبـ ــى پانـ ــانلىقى ) يهنـ ــتىغا ئالغـ ــنئاسـ  ھهۋازىـ
ــسىدىن بىرە ــۇ بهك    قهبىلى ــدىن تېخىم ــۇنداق قىلغىنى ــىنىڭ ش رس

  . دېگهن» ئهۋزەل
  :شېئىرىدە ئۇبهيدە ئۆز ئىبنى ئهلقهمه

  وقَبلَك ربتنِي فَضعت رببِى.  وكُنت امرأً اَفْضت الَيك رباَبتي

 قىلغـان كىـشىنى     مۇرەببىلىـك يهنى، سهندىن ئىلگىرى ماڭـا      «
ــدۇم  ــپ قويـ ــاخىرى م . يوقىتىـ ــا ئـ ــڭ مانـ ــدارچىلىقىمېنىـ  ۋە ئىگىـ

ــدى  ــا قال ــيهم ســېنىڭ قولۇڭغ ــسا، » تهربى ــگهن بول ــۆز فهرزۇقدې  ئ
  :شېئىرىدە

تقَنذْ حقاَء امح لةوبِ.   كانوا كَساَئبررِ مغَي ميى اَدا فالََءهدېگهن س .  

نىـڭ مهنىـسى، ئاشـالنمىغان،      »اَدمي غَيرِ مربـوبِ    «شېئىردىكىبۇ  
فالن يـرب صـنعته      «.ارالنمىغان تېرىنـى بىلدۈرىـدۇ    يۇمشىتىپ، تهيي 

پــاالنى كىــشى پاالنچىنىــڭ يېنىــدا ئــۆز « دېگهنلىــك »عنــدة فــالن
كهســپىنى قىلىــدۇ يــاكى ئۇنىڭــدىن ھۈنهرۋەنلىــك تهربىيىــسى      

  .  دېگهنلىك بولىدۇ» ئالىدۇ
 مهنىسى، ئۈسـتۈنلۈك، ھۆكۈمرانلىـق، سـهردارلىق، بـۇيرۇق          - 4

) يهنـــى ئىـــشلهتكۈچى (غـــۇچى، چۈشـــۈرگۈچى، تهســـهررۇپ قىل 
يهنـى پـاالنى    «» قَد رب فـالن قومـه      «قاتارلىقالر بولـۇپ، مهسـىلهن،    
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يهنـى،  «» ربيت القـوم   «»بويـسۇندۇرىۋالدى قهۋمىنى ئۆز ھـۆكمىگه     
»  يۈرگـــۈزدۈم ۋە ھۆكـــۈمران بولـــدۇمھۆكمـــۈمنى قهۋمىمـــگهمهن 

   :شېئىرىدە ئۆز رەبىئه ئىبنى لۇبهيد. دەپمۇ ئىشلىتىلىدۇ

اَهرِوعرعو تبخ نيب دعم ّبره،  ونابةَ ودنك با رموي لَكُن  

 دېگهننىـڭ مهنىـسى     ›رب كنـدةَ  ‹  شـىئىردىكى بۇ  . دەپ يازغان 
»  سهردارى، پۈتـۈن قهبىلىـدە ئۇنىـڭ ھـۆكمى ئاقىـدۇ           كىندەنىڭ«

   :زىبيانىنىڭمۇ نابىغهمۇشۇ مهنىدە . دېگهننى بىلدۈرىدۇ

بخىتطَارِفى وديلت بر نم ى لَكدف  ،الهنى تتح ماَنعىل النا   

  . مهۋجۇدشېئىرىدېگهن 
 ـ مهنىسى، خوجايىنلىق قىلىش بولـۇپ، مهسـىلهن، ھهدىـس     5

أَرب غَـنم اَم رب     « شهرىپته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كىـشىدىن،     
ــل دەپ » كى تۆگىنىڭمـــۇ يـــاخۇجـــايىنىمۇســـهن قوينىـــڭ « »ابـ

تۆگىنىـڭ  ، »رب الدارِ« مانا بۇ مهنىدىن ئۆينىـڭ ئىگىـسى   . سورىغان
ــه« ئىگىــسى ــضيعه« مــال ـ مۈلۈكنىــڭ خوجــايىنى  ، »رب الناقَ  »رب ال

ئىـــگه، «شـــۇڭا بهنـــدە ۋە قۇلنىـــڭ ئهكـــسى بولغـــان  . دېيىلىـــدۇ
ــايىن ــۈن   » خوجـ ــۇمالر ئۈچـ ــگهن ئۇقـ ــۆز  » رەب«دېـ ــگهن سـ دېـ

  . ىدۇئىشلىتىل
نىــڭ مهنىــسى، »رەب«كېيىنكــى چــاغالردا بولــسا، خاتــا ھالــدا  

پهرۋەردىگــار يهنــى پهرۋىــش قىلغــۇچى دېــگهن ئۇقــۇم بىلهنــال       
هو اَنشاَ الشىَء حـاالً فَحـاالً       « چهكلىنىپ قالغان بولغاچقا، شۇنىڭدىن   

يهنــى، شــهيئىنى باســقۇچمۇ باســقۇچ تهرەققىــي « »الَــى حــد التمــامِ
ــدۇرۇپ،  ــۈزۈش قىل ــالهتكه يهتك ــپ  » كام ــۆزلهر كېلى ــدەك س دېگهن

ۋەھــالهنكى بــۇ ئۇنىــڭ شــۇنچه نۇرغــۇن كهڭ مهنىلىــرى  . چىققــان
دېــــگهن » رەب«ئهگهر . بــــوالاليتتىئىچىــــدىن پهقهت بىرســــىال 

سۆزنىڭ يـۇقىرىقى پۈتـۈن مهنىـۋى كهڭلىكىـگه نهزەر سـالىدىغان            
لغـان  بولساق، ئۇ تۆۋەندىكى ئۇقۇمالرنىڭ ھهممىنى ئـۆز ئىچىـگه ئا      

  .بولىدۇ
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 قانــــدۇرغۇچى، ئېهتىيــــاجالرنى ـ پهرۋىــــش قىلغــــۇچى،      1
  .  ۋە ئۆستۈرگۈچىتهربىيىلىگۈچى

ــراپ        2 ــالغۇچى، ئاســ ــۇچى، خهۋەر ئــ ــك قىلغــ  ـ كاپالهتلىــ
  .قارىغۇچى، ھال ـ ئهھۋالالرنى ئوڭشىغۇچى

ــاق       3 ــۇچى، تارقـ ــگه بولغـ ــاالھىيىتىگه ئىـ ــك سـ  ـ مهركهزلىـ
  . م قىلغۇچىكىشىلهرنى ئۆزىگه مهركهزلهشتۈرۈپ جه

 ھۆكـۈمران،  ھوقۇقلـۇق  ـ ئىتائهتنىڭ ئىگىـسى، پهۋقۇلئـاددە    4
ــسهكلىكىنى ۋە  ــتۈنلۈكىنىيۈك ــدىغان،   ئۈس ــراپ قىلى ــمه ئېتى  ھهم

ــدە     ــۇقى ئىلكى ــۈن ھوق ــشنىڭ پۈت ــهررۇپ قىلى ــشلىتىش ۋە تهس ئى
  . بولغان زات

  .  ـ ئىگه ۋە خوجايىن دېگهنلهرنى بىلدۈرگهن بولىدۇ5

  ئاندىكى ئىشلىتىلىشىدېگهن سۆزنىڭ قۇر» رەب«

قۇرئان كهرىمدە بۇ سۆز يۇقىرىقى ئۇقۇمالرنىـڭ ھهممىـدە تهڭ          
ــشلىتىلگهن ــى   . ئىـ ــاكى ئىككـ ــر يـ ــۇالردىن بىـ ــايالردا شـ بهزى جـ

ــۇملىرىال ــدىن    ئۇق ــايالردا ئۇنىڭ ــسا، بهزى ج ــان بول ــۆزدە تۇتۇلغ  ك
كـــۆپرەك ئۇقـــۇملىرى يـــاكى بـــارلىق بهش خىـــل ئۇقۇملىرىنىـــڭ  

ــۆزدە تۇتۇل  ــسى تهڭ كـ ــانھهممىـ ــان   . غـ ــز قۇرئـ ــۇقتىنى بىـ ــۇ نـ بـ
ــارقىلىق    ــۈرۈش ئــ ــسالالرنى كهلتــ ــل مىــ ــدىن ھهرخىــ ئايهتلىرىــ

 ـ    23 يۇســـۇفنىڭمهســـىلهن، ســـۈرە . ئايدىڭالشـــتۇرۇپ ئـــۆتىمىز
ــدە ــۇف«: ئايىتىـ ــالالھ‹، يۇسـ ــۇنئـ ــاھلىق بهرسـ ــڭ !  پانـ ــۇ مېنىـ ئـ

دەپ بىرىنچـى   » دېـدى › رەببىمدۇر، ماڭا ناھايىتى ياخشى قارىغـان     
  . 1ىتىلگهنخىل ئۇقۇملىرى ئىشل

                                            
يۇسۇف ئهلهيھىسساالم «بۇ يهردە خۇددى بهزى مۇپهسسىرلهر ئويالپ قالغاندەك   1

دېگهندەك خاتا ئويدا بولۇپ قالماسلىقىمىز »  دەپ ئاتىغان›رەببىم‹ئهزىزى مىسىرنى 
سۇف  دېگهن سۆزنىڭ قاراتمىلىقى ئالالھقا، يهنى يۇ›رەببىم‹ئهمهلىيهتته . الزىم
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ــى    » رەب« ــى ۋە ئىككىنچ ــۇقىرىقى بىرىنچ ــۆزنىڭ ي ــگهن س دې
ــۈرە    ــادىلهپ، س ــاق ئىپ ــۇملىرىنى ئورت ــل ئۇق  ـ    77 شــۇئهرانىڭخى

ــدىن  ــان       80ئايىتىــ ــايىتىگه گه قهدەر بولغــ ــدە ـ ئــ : ئايهتلىرىــ
ســـىلهرنىڭ بـــۇ  مهبۇدلىرىڭالرنىـــڭ ھهممىـــسى دۈشـــمىنىمدۇر، «

ت قىلىــــدىغان پهقهت مېنــــى ياراتقــــان ھهمــــدە ماڭــــا ھىــــدايه 
ــبىالئالهملهرنىــڭ  ــداق ئهمهس (رەب ــدۇ،  ). ئۇن ــاق بېرى ــۇ ماڭــا تام ئ

ئاغرىـپ قالـسام ئـۇ ماڭـا شـىپالىق          . ئۇسسۇلۇق بىـلهن تهمىنلهيـدۇ    
  . دېيىلگهن» بېرىدۇ

ســىلهر بهھــرىمهن «:  ـ ئايهتلىرىــدە  54  ـ  53 نهھلنىــڭســۈرە 
ــسىنى   ــڭ ھهممى ــان نېمهتلهرنى ــالالھبولۇۋاتق ــىلهرگه ئ  بهرگهن، س

 تهرەپــــكه ئــــالالھرەر ئېغىرچىلىــــق يهتــــسه، يهنه يــــالۋۇرۇپ بىــــ
 ســـىلهردىن ئېغىرچىلىقنـــى كۆتۈرۈۋەتـــسه، ئـــالالھ. يۈگرەيـــسىلهر

ــڭ     ــۆز رەببىنى ــشىلهر ئ ــۈك كى ــر بۆل ــاراڭالردىن بى ــى  (ئ ــۇ نېمهتن ب
)  قىلغــــۇچىدەپئىــــيبهخــــش ئهتكــــۈچى ۋە  قىيىنچىلىقالرنــــى 

»  باشـاليدۇ  كهلتۈرۈشـكه  دەرھال باشقىالرنى شـېرىك      ئىكهنلىكىگه
 ئـالالھ ‹ئېيتقىنكـى،  «:  ـ ئايىتىـدە  164 ئهنئامنىـڭ دېيىلـسه، سـۈرە   

ھهمــمه نهرســىنىڭ رەببــى تۇرســا، ئۇنىڭــدىن باشــقا رەبنــى تهلهپ  
 ـ ئايىتىــدە     9 مۇزەممىلنىــڭســۈرە  . دېــيىلگهن ›» ؟قىالمــدىمهن

 رەببىـدۇر، ئۇنىڭـدىن باشـقا       مهغرىپنىڭئۇ مهشرىقنىڭ ۋە    «بولسا،  
بـارلىق  ( ھـامىي قىلغىـن      ئـۆزەڭگه  شۇڭا ئـۇنىال     ھېچ ئىالھ يوقتۇر،  

  . دېيىلگهن» قىلغىن) ئىشلىرىڭغا ئۇنىال كېپىل ۋە مهسئۇل
 ـ  34 ھۇدنىـڭ ئۈچىنچى خىل ئۇقۇملىرى نۇقتىـسىدىن، سـۈرە   

 ۋە ســــىلهر ئۇنىــــڭ رەبــــبىڭالردۇرئــــۇ ســــىلهرنىڭ «: ئايىتىــــدە
                                                                     

 ّه اللذَاَعم‹ئهلهيھىسساالم پاناھلىقىنى تىلىگهن ئالالھقا قارىتىلغان بولۇپ، يۇقىرىقى 
 ›رەببىم‹دېگهن جۈملىدە » ئۇ مېنىڭ رەببىمدۇر! ئالالھ پاناھلىق بهرسۇن« ›يِّبَ رَّهنإِ

دېگهن سۆزنىڭ قاراتما ئۇبيېكتى شۇنچه يېقىندىال تۇرغان يهردە، نېمه ئۈچۈن تىلغا 
  مىغان يهنه باشقا  قاراتما ئۇبيېكتىلىرىنى ئىزدەپ يۈرگۈدەكمىز؟ئېلىن
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ــا  ــۈرە »قايتۇرۇلىـــسىلهردەرگاھىغـ  ـ    7 زۇمهرنىـــڭ، دېيىلـــسه، سـ
ــدەئايى ــسىلهر  «: تى ــكه قايتى ــبىڭالر تهرەپ ــۆز رەب ــدىن ســىلهر ئ » ئان

بىـز ھهر  ‹ئېيتقىنكـى،  «: ئايتىـدە  ـ  26 سـهبهئنىڭ سۈرە . دېيىلگهن
دېـيىلگهن بولـسا، سـۈرە      ›» ئىككى پىرقىنـى رەببىمىـز جهم قىلىـدۇ       

يهر يۈزىـدە ماڭىـدىغان بىـرەر ھايۋانغـا     «: ـ ئايىتىـدە  38 ئهنئامنىـڭ 
دىغان بىـرەر ئۇچـار قۇشـقا قـارىغىن،         ياكى قاناتلىرى بىلهن ئۇچىـ    

بىـــز ئۇالرنىـــڭ . ھهممىـــسى ســـىلهرگه ئوخـــشاش ئـــۈممهتلهردۇر 
كېــيىن . تهقــدىر كىتابىــدا ھــېچ بىــر يېتهرســىزلىك قالدۇرمىــدۇق 

» بــــۇالر ھهممىــــسى پهرۋەردىگارىنىــــڭ دەرگاھىغــــا قايتىــــدۇ    
ســـۈر  «:ئايىتـــدە – 51ھهمـــدە ســـۈرە ياســـىننىڭ   . دېـــيىلگهن

 توپلىنىــپ ماكانلىرىــدىن رەببــى تهرەپــكه چېلىنغــان ھامــان ئــۇالر
  . دېيىلگهن» ماڭىدۇ

ئۇنىڭــدا (يــۇقىرىقى تــۆتىنچى خىــل ئۇقــۇملىرى نۇقتىــسىدىن 
ئالدىنقى ئـۈچىنچى خىـل ئۇقۇملىرىنىـڭ تهسـهۋۋۇرىمۇ ئۇچرايـدۇ،           

ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ « : ئايىتىــدە– 31 تهۋبىنىــڭ، ســۈرە .)ئهلــۋەتته
ــى  رەبــــلهرگه باشــــقا ىنئــــالالھت راھىپلىرىنــــى ۋە ھىبىرلىرىنــ

 ـ   64دېــيىلگهن بولــسا، ســۈرە ئــال ئىمراننىــڭ  » ئايالندۇرۇۋالــدى
 بىرىمىزنـى   - قۇيـۇپ، بىـر    ئالالھنىبىزدىن ھېچ بىرىمىز    « :ئايىتىدە

  . دېيىلگهن» رەب قىلىۋالمايلى
دېـگهن سـۆز ھهرقايـسى      » ئهربـاب «بۇ ھهر ئىككى ئـايهتتىكى      

، يـول   پىـشىۋا ھالدىكى  قهۋم ۋە پىرقىلهر ئۆزىگه نىسبهتهن مۇتلهق       
، شـــــۇالرنىڭ كۆرســـــهتمىلىرى ۋە ئايالنـــــدۇرىۋالغانباشـــــچىغا 

 دەپ قارىلىــدىغان، شــۇالرنىڭ ئىنتىــزامچهكلىمىلىــرى پرىنــسىپ، 
ھـاالل يــاكى ھـارام قىلىــشلىرى دەلىـل تهلهپ قىلماســتىن مــۇتلهق    
ــدىغا مۇســتهقىل ھۆكــۈم    ــۆز ئال ــۇالرنى ئ ــدىغان، ئ ئېتىــراپ قىلىنى

 ۋە چهكلىمىلهرنى قويۇشـقا پۈتـۈنلهي ھهقلىـق         چىقىرىشقا، بۇيرۇق 
  . دەپ قارىلىدىغان كىشىلهرگه قارىتىلغان
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ــۇنىڭدەك، ســــۈرە   ــۇفنىڭشــ  : ئايهتلىرىــــدە- 42 - 41 يۇســ
سـىلهردىن بىـرىڭالر   !  ئـاغىنىلهر تۇرمىـداش ئـى  ‹:  ئۇالرغـا  يۇسۇف«
› ...ئــۆز رەبــبىگه ھــاراق قۇيــۇپ بېرىــدۇ    ) زىندانــدىن چىقىــپ (

 بېرىلىـــشىگهىـــڭ ئىچىـــدىكى قويـــۇپ    ئۇالرنيۇســـۇف. دېـــدى
› مېنى رەببىڭنىڭ ئالدىدا ئهسـلهپ قـويغىن      ‹: ئىشهنگهن بىرسىگه 

ئـــۇ ئـــۆز . ئهممـــا شـــهيتان ئـــۇنى ئۇنتۇلـــدۇردى. دېــگهن ئىـــدى 
ــدا   ــڭ ئالدىــ ــۇفنىرەببىنىــ ــنى يۇســ ــدى ئهسلهشــ » خاتىرىلىمىــ

ئهلچـــى «:  ـ ئايىتىـــدە   50 يۇســـۇفنىڭدېـــيىلگهن بولـــسا، ســـۈرە 
رەببىڭنىـڭ يېنىغـا    ‹:  ئهلچىـگه  يۇسـۇف انـدا،    يېنىغا بارغ  يۇسۇفنىڭ

ــوللىرىنى     ــى ق ــدىن ھېلىق ــپ، ئۇنىڭ ــپ بېرى ــشىۋالغانقايتى  كېسى
سـوراپ بـاققىن، شۈبهىـسىزكى      ) بىلهمـدۇ؟ (خوتۇنالرنىڭ ئىشىنى،   

ــدۇ   ــدان بىلى ــسىنى ئوب ــبىم ئۇالرنىــڭ ھىيلى ــدى› مېنىــڭ رەب » دې
  . دېيىلگهن

ــايهتلهردە   ــۇ ئ ــسىرلىقال يۇســۇفب ــاب  ئهلهيهىســساالم مى رغا خىت
ــسىر    ــڭ مى ــپ، ئۇالرنى ــىقىلى ــانلىقىنى فىرئهۋنلىرىن  رەب قىلىۋالغ

چـۈنكى ئـۇالر پىرئهۋننىـڭ ئـالىي     .  ئۆتكهنئۇختۇرۇپقايتا ـ قايتا  
ــى ــورۇق،  مهركهزلىكىنــــ ــا ۋە يوليــــ ــسهك ھۆكۈمرانلىققــــ ، يۈكــــ

ــۇل     ــى قوب ــدار ئىكهنلىكىن ــۇق خوجى ــشكه تۇل ــى بېرى چهكلىمىلهرن
ــر . قىلىــــشاتتى ــدىن پىــ ــۇ نۇقتىــ ــى مۇشــ ــڭ رەببــ ئهۋن ئۇالرنىــ

 ئهلهيهىســــساالم بولــــسا، دەل شــــۇنىڭ يۇســــۇف. ھېــــسابلىناتتى
ــر   ــسىچه بى ــالالھنىالئهك ــى   ئ ــارار قىالتت ــى دەپ ق ــڭ رەبب .  ئۆزىنى

 ئـــــالىي ئـــــالالھنىالچـــــۈنكى ئـــــۇ پىرئهۋننـــــى ئهمهس، پهقهت 
ھۆكۈمرانلىققا، يوليورۇق ۋە چهكلىمىلهرنى بېرىـشكه ئىگىـدار دەپ         

  . ئىمان كهلتۈرەتتى
 3 قۇرەيـشنىڭ هشىنچى خىل ئۇقۇملىرى نۇقتىـسىدىن، سـۈرە        ب

شــۇڭا بــۇ ئۆينىــڭ رەبــبىگه ئىبــادەت قىلىــش «:  ـ ئايهتلىرىــدە  4 ــ 
ــى    ــا ئوزۇقالندۇرۇشــنىڭ ئىنتىزامىن ــۇالرنى ئاچلىقت ــۇ ئ الزىمكــى، ئ
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دېـيىلگهن بولـسا،    » قىلغان، ئۇالرنى قورقـۇنچتىن ئهمىـن قىلغـان       
ززەت ۋە قــۇدرەت ئىگىــسى ئىــ«:  ـ ئايىتىــدە  180 ســاففاتنىڭســۈرە 

ــاكتۇر    ــۈپهتلىگهنلىرىدىن پــ ــڭ ســ ــڭ ئۇالرنىــ ــان رەببىــ » بولغــ
 ئهرشـــنىڭ «:  ـ ئايىتىـــدە     22دېـــيىلگهن، ســـۈرە ئهنبىيانىـــڭ   

 ئهيىبلىرىــدىن ئۇالرنىــڭ ســۈپهتلىگهن ئــالالھخوجــايىنى بولغــان 
ئـۇالردىن  «:  ـ ئايىتىـدە  86 مۆئمىنۇننىـڭ دېيىلـسه، سـۈرە   » پـاكتۇر 

ســماننىڭ ۋە ئۇلــۇغ ئهرشــنىڭ ئىگىــسى     يهتــته ئا ‹ســورىغىنكى، 
:  ئايىتىــدە– 5 سـاففاتنىڭ شـۇنىڭدەك، سـۈرە   . دېـيىلگهن ›» كىـم؟ 

 ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدىكى       ئالالھئهنه شۇ   «
ــۈن   ــىلهرنىڭ ۋە پۈت ــارلىق نهرس ــرىقلهرنىڭب ــدۇرمهش »  خوجايىنى

ە ھهمــد«:  ـ ئايىتىـدىمۇ   49 نهجمنىـڭ شـۇنداقال ســۈرە  . دېـيىلگهن 
  . دېيىلگهن» خوجايىنىدۇر يۇلتۇزىنىڭمۇ شىئرا ئالالھ

   دائىر خىيال، تهسهۋۋۇرلىرىرۇبۇبىيهتكه قهۋملهرنىڭئازغۇن 

دېـــگهن ســـۆزنىڭ » رەب«مانـــا بـــۇ دەلىلـــلهر ئـــارقىلىق 
ــهك ـ       ــېچ ش ــۇملىرى، ھ ــۈن مهنه، ئۇق ــۈبهىگهپۈت ــورۇن ش  ئ

ئهمـــدى بىـــز . قالمىغـــان دەرىجىـــدە ئايدىڭالشـــقان بولىـــدۇ
) يهنــى پهرۋەردىگــارلىق  (رۇبــۇبىيهت قهۋملهرنىــڭئــازغۇن 

ــا،    ــۇپتىال بولغانلىقىغ ــا قاراشــالرغا م ــداق خات ــدا زادى قان بابى
شــۇنداقال قۇرئــان كهرىمنىــڭ بــۇ ھهقــته نــېمىگه چاقىرىــپ،  

.  قـاراپ چىقىـشىمىز الزىـم      بېرىدىغانلىقىغانېمىلهرگه رەددىيه   
بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ئالـــدى بىـــلهن قۇرئـــان كهرىمـــدە تىلغـــا  

ــازغۇن  ئېلى ــان ئـ ــلهرنغـ ــايرىم      قهۋمـ ــايرىم ـ ئـ ــتىدە ئـ  ئۈسـ
ــپ ــال،   تۇختىلىــــ ــى خىيــــ ــۇ ھهقتىكــــ ــڭ شــــ ، ئۇالرنىــــ

ــۇ مهســىلىنى   تهســهۋۋۇرلىرىنى مــۇالھىزە قىلىــش ئــارقىلىق ب
  . پۈتۈنلهي ئايدىڭالشتۇرۇپ ئۆتىمىز
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   ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمىنۇھ

ــۇھقۇرئــان كهرىمــدە تىلغــا ئېلىنغــان ئهڭ دەســلهپكى قهۋم    ن
منىڭ قهۋمى بولۇپ، قۇرئاننىـڭ بايانلىرىـدىن شـۇنى         ئهلهيهىسساال

ــۇالر   ــدۇكى، ئ ــۋالغىلى بولى ــق بىلى ــۇقىنى ئالالھنىــڭئېنى  مهۋجۇتل
 ئهلهيهىسـساالمنىڭ   نـۇھ شۇڭا قۇرئان كهرىمـدە     . ئىنكار قىلمايتتى 

بــۇ پهقهت ســىلهرگه ئوخــشاش بىــر  «:  قارىتــا ئۇالرنىــڭدەۋىــتىگه
ــۇ ســىلهردىن ئۈســتۈن بولۇۋالمــ   ــساندۇر، ئ ــالالھاقچى، ئهگهر ئىن  ئ

خالىــسا ئىــدى، ئهلــۋەتته، پهرىــشتىلهرنى  ) پهيغهمــبهر ئهۋەتىــشنى(
  .دەپ بىلدۈرگهن ئېتىرازلىرى نهقىل كهلتۈرۈلگهن» ئهۋەتهتتى

ــۇالر  ــڭئـ ــدىن   ئالالھنىـ ــۇ، جۈملىـ ــاراتقۇچى ئىكهنلىكىنىمـ  يـ
 ـ خىلــدىكى ئۇقــۇملىرى نۇقتىــسىدىن رەب    2 ـ ۋە   1نىــڭ »رەب«

 ئهلهيهىســـساالم نـــۇھشـــۇڭا .  قىلمـــايتتىئىكهنلىكىنىمـــۇ ئىنكـــار
ــا ــۇ «: ئۇالرغـ ــالالھئهنه شـ ــىلهرنىڭ ئـ ــبىڭالردۇر سـ ــىلهر رەبـ ، سـ

ــڭ ــسىلهر ئالالھنى ــا قايتى ــرەت  «، » دەرگاھىغ ــبىڭالردىن مهغپى رەب
ــقهتهن مهغپىـــرەت قىلغۇچىـــدۇر  ــىلهر «، »تىلهڭـــالر، ئـــۇ ھهقىـ سـ

  قانداق قىلىپ يهتته ئاسماننى قـات ـ قـات   ئالالھ، كۆرمهمسىلهركى
 چىـراغ  قوياشـنى قىلىپ ياراتتى، ئۇالرنىـڭ ئارىـسىدا ئـاينى نـۇر ۋە           

ــدە   ــدى ھهم ــالالھقىل ــاراتتى ئ ــدىن ي ــىلهرنى زېمىن ــدە، »  س دېگهن
 بىزنىڭ رەببىمىـز ئهمهس، بىزنـى       ئالالھ«ئۇالردىن ھېچ بىر كىشى     

ــن  ــان ئهمهس،  -ۋە زېمى ــۇ ياراتق ــمانالرنى ئ ــاكى ئاس ــن ۋەي  - زېمى
ــۇ   ــمانالرنى ئ ــقۇرۇۋاتئاس ــوققىنىباش ــى  »  ي ــدەك ئېتىرازالرن دېگهن

  . بىلدۈرۈپ باقمىغان ئىدى
.  ئىالھ ئىكهنلىكىنىمـۇ ئىنكـار قىلمـايتتى       ئالالھنىڭئۇالر يهنه   

ــۇڭا  ــۇھش ــدىغا  ن ــڭ ئال ــساالم ئۇالرنى ــۈن  «:  ئهلهيهىس ــىلهر ئۈچ س
دېيىش بىـلهن ئـۆز دەۋىتىنـى     »  باشقا ھېچبىر ئىالھ يوق    ئالالھتىن

 ئىـالھ ئىكهنلىكىنـى ئىنكـار       الالھنىڭئناۋادا ئۇالر   . سۇنغان ئىدى 
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ــدى،    ــسا ئىـ ــان بولـ ــدىغانالردىن بولغـ ــۇھقىلىـ ــساالم نـ  ئهلهيهىسـ
ــالالھنى« ــا ئ ــالر ئۆزۈڭالرغ ــالھ قىلىڭ ــلهن  »  ئى ــۆزلهر بى ــگهن س دې

  . دەۋەت قىلغان بوالتتى
ــۇ يهردە   ــدى بـ ــداقتا «ئهمـ ــۇھئۇنـ ــلهن  نـ ــساالم بىـ  ئهلهيهىسـ

ــاراكتېردىك   ــداق خ ــسىدا زادى قان ــڭ ئارى ــار  ئۇالرنى ــتىالپ ب ى ئىخ
ــدا بولىـــدۇ » ئىـــدى؟ ــان . دېـــگهن ســـوئال پهيـ بـــۇ ھهقـــته قۇرئـ

ــىلىنى      ــى مهس ــداق ئىكك ــساق، مۇن ــدىغان بول ــدىن ئىزدىنى كهرىم
  . بايقايمىز

ــسى،  ــۇھبىرىنچىـ ــاتى  نـ ــساالمنىڭ تهلىمـ ــىلهر « ئهلهيهىسـ سـ
 ئالهملهرنىــــڭ رەببــــى دەپ ئېتىــــراپ قىلىــــدىغان، ئۆزۈڭالرمــــۇ

ۇجۇدقـا كهلتــۈرگهنلىكىگه قايىــل  سـىلهرنى ۋە پۈتــۈن كائىنــاتنى ۋ 
 كېپىــل ئېهتىياجلىرىڭالرغـا بولىـدىغان ھهمــدە سـىلهرنىڭ پۈتــۈن   

ــالالھبولىــدىغان ئاشــۇ  ــاال ئ ــا ئىالھىڭــالردۇر تائ .  ســىلهرنىڭ تهنه
ــدۇ   ــز ئىــالھ بواللماي . ئۇنىڭــدىن باشــقا ئىككىنچــى بىرســى ھهرگى

ــاجىتىڭالرنى راۋا قىلىـــدىغان،  ــىلهرنىڭ ھـ  مۈشـــكۈللىرىڭالرنىسـ
ســـان قىلىـــدىغان، دۇئـــالىرىڭالرنى ئـــاڭالپ، ســـىلهرگه يـــاردەم ئا

شـــۇڭا ســـىلهر پهقهت . ئـــالالھتۇرقىلىـــدىغان دەل ئاشـــۇ يېگـــانه 
»  الزىــــمئىگىــــشىڭالرئۇنىــــڭ ئالدىــــدىال ئىتــــائهتكه بــــاش    

ــۇ ئــۆز قهۋمىــگه   ــۇپ، ئ ــارەت بول ! قهۋمىــمئــى «: دېگهنلهردىــن ئىب
 باشـقا ھېچبىـر      ئىبادەت قىلىڭالر، سىلهرنىڭ ئۇنىڭـدىن     ئالالھقىال

مهن ئالهملهرنىــــڭ رەببــــى تهرىپىــــدىن ... ئىالھىڭــــالر يوقتــــۇر
ــڭ  ئهۋەتىلـــــگهن ــۆز رەببىمنىـــ ــىلهرگه ئـــ ــبهرمهن، ســـ  پهيغهمـــ

ئهممـا  . دەپ خىتـاب قىلغـان ئىـدى      » يوليورۇقلىرىنى يهتكـۈزىمهن  
ئالهملهرنىـڭ پهرۋەردىگـارى    «ئۇالر دەل بۇ تهلىماتنىـڭ ئهكـسىچه،        

ــۋەتته  ــالالھئهلــ ــاالدۇر ئــ ــقىالرمۇ ، تائــ ــېكىن باشــ ــڭلــ  ئالالھنىــ
ــشااليدۇ     ــوال ئارىلى ــاز ـ ت ــا ئ ــڭ. ھۆكۈمرانلىقىغ  ئېهتىياجلىرىمىزنى

 بىــلهن ئــالالھشـۇڭا بىــز  .  ئۇالرغىمــۇ مۇناســىۋەتلىكقاندۇرۇلۇشـى 
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ئۇالرنىـڭ  «. دېيىـشهتتى » قىلىمىـز » ئىـالھ «بىرلىكته باشقىالرنىمۇ   
 رنـــىئىالھىڭالئـــۆز ! ئـــى خـــااليىق‹پىـــشىۋالىرى ســـهردارلىرى ۋە 

 ۋە  يهئـۇقنى ،  يهغۇسـنى ،  سـۇۋائنى ،  ۋەدنـى ھهرگىز تهرك ئهتمهڭالر،    
  ».دېيىشتى› نهسرىنى ھهرگىز تهرك ئهتمهڭالر

ــۇالر  ــالالھنىئىككىنچىــسى، ئ ــن « پهقهت ئ ــاراتقۇچى، زېمى  -ي
دېــگهن » ئاســمانالرنىڭ خوجــايىنى، كائىناتنىــڭ باشقۇرغۇچىــسى 

الق، ئهخـــــ«ئهممـــــا .  رەب دەپ ئېتىـــــراپ قىالتتـــــىمهنىــــدىنال 
ــي     ــۈن ئهمهلى ــارلىق پۈت ــهت قات ــيهت ۋە سىياس ــيهت، جهمئى مهدەنى

، رەھنىمــا ئــالىي ھۆكــۈمران، تائــاال ئــالالھتۇرمــۇش مهســىلىلىرىدە 
ــۈچى ۋە  ــدۇريېتهكلىگـ ــۇش  قانۇنچىـ ــا قويـ ــلهش ھهم يولغـ ، چهكـ

 ئـــالالھقىالشـــۇڭا ئىتـــائهت پهقهت ئاشـــۇ . ھوقۇقىغـــا ســـاھىپتۇر
بـــۇ بـــارلىق . ايتتىدېگهنـــگه ئۇنىمـــ» مهخـــسۇس بولۇشـــى الزىـــم

ــهردار،     ــۆز ســ ــۇالر ئــ ــشالردا ئــ ــلىرىنىئىــ ــي كاتتىۋاشــ  ۋە دىنىــ
ــشىۋالىرىنى ــۋاالتتىپى ــۇھ.  رەب قىلى ــا  ن ــساالمنىڭ ئۇالرغ  ئهلهيهىس

ــسىچه،     ــۇنىڭ ئهك ــسا، دەل ش ــى بول ــان تهلىپ ــۇبىيهتنى«قويغ ، رۇب
نىـڭ پۈتـۈن   ›رەب‹يهنى خـۇدالىقنى پـارچه ـ پـارچه قىلىۋالمـاڭالر،      

ــۇملىرى  ــانه   مهنه، ئۇقــ ــۇ يېگــ ــويىچه پهقهت ئاشــ ــالالھنىالبــ  ئــ
ــڭ ــالرئۆزۈڭالرنىـ ــى بىلىڭـ ــۇش  .  رەببـ ــى بولـ مهن ئۇنىـــڭ ۋەكىلـ

ــا      ــانۇن ئهھكامالرغ ــۈزگهن ق ــىلهرگه يهتك ــلهن س ــاالھىيىتىم بى س
 ئهلهيهىسـساالم ئـۆز     نـۇھ دېگهندىن ئىبارەت بولـۇپ،     » ئهگىشىڭالر

 مۆتىــۋەر ئالالھنىــڭھهقىــقهتهن ســىلهرگه نىــسبهتهن «: خىتابىــدا
ــرىمهنپ ــىلهر . هيغهمبىـ ــۇڭا سـ ــالالھتىنشـ ــا ئـ ــۇڭالر ۋە ماڭـ  قورقـ

  . دېگهن ئىدى» ئىتائهت قىلىڭالر

   قهۋمىئاد

ــۇھ ــا    ن ــدا تىلغ ــيىن قۇرئان ــدىن كې ــساالمنىڭ قهۋمى  ئهلهيهىس
 ئالالھنىـڭ  قهۋمـى بولـۇپ، ئۇالرمـۇ        ئـاد ئېلىنغان ئىككىنچى قهۋم    



 50

ىكىنىمـۇ   ئىـالھ ئىكهنل   ئالالھنىڭ.  ئىنكار قىلمايتتى  مهۋجۇتلۇقىنى
 ئهلهيهىسـساالمنىڭ قهۋمـى قانـداق مهنىـدىن        نـۇھ . رەت قىلمايتتى 

ــسا، ئۇالرمــۇ شــۇنداق  ئــالالھنى  ئۆزىنىــڭ رەببــى دەپ بىلــگهن بول
ئوتتۇرىــــدىكى .  ئــــۆزىگه رەب بىلهتتــــى ئــــالالھنىمهنىــــدىن 

 قهۋمـى ھهققىـدە ئېيتىـپ       نـۇھ ئىختىالپنىڭ سهۋەبلىرىمۇ خـۇددى     
ئىككـــى مهســـىله ئۈســـتىدە ئــۆتكىنىمىزگه ئوخـــشاشال دەل ئاشـــۇ  

قۇرئــان كهرىــم بــۇ نــۇقتىنى تۆۋەنــدىكى ئــايهتلهر بىــلهن   . ئىــدى
  . ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدۇ

ــاد« ــى (ئ ــا ئۇالرنىــڭ ) قهۋم ــۇق، ھــۇدنى قېرىندىــشىق  ئهۋەتت
 ئـالالھتىن  ئىبادەت قىلىڭـالر، سـىلهرگه       ئالالھقا! قهۋمىمئى  ‹: ھۇد

ن بىزنــى ئاتــا ـ    ســه‹: ئــۇالر. دېــدى› ...باشـقا ھــېچ ئىــالھ يوقتــۇر 
ــوۋىلىرىمىز ــان   ب ــپ كېلىۋاتق ــادەت قىلى ــۇدالرنى ئىب ــالپ، مهب  تاش

› ؟ۇكهلـدىڭم  ئىبـادەت قىلىـشقا دەۋەت قىلغىلـى      ئالالھقـا يالغۇز بىر   
  ) ـ ئايهت71 ـ 65 ئهئرافسۈرە (» دەپ جاۋاب بېرىشتى

ئهگهر رەببىمىــــز خالىـــسا، چوقــــۇم پهرىــــشتىلهرنى  ‹ئـــۇالر  «
  ) ئايهت- 14 فۇسسىلهتسۈرە (» ىدېيىشت› چۈشۈرگهن بوالتتى

 قهۋمـى رەببىنىـڭ ئـايهتلىرىنى ئىنكـار قىلـدى،           ئـاد ئهنه شۇ   «
ــا   ــر ئۇچىغـ ــىيلىق قىلـــدى، ھهربىـ ــرىگه ئاسـ ئۇنىـــڭ پهيغهمبهرلىـ

ســۈرە (» . بۇيرۇقىغــا ئهگهشــتىشهپقهتــسىزلهرنىڭچىققـان تهرســا،  
  )  ـ ئايهت59 ھۇد

   قهۋمىسهمۇد

 قهۋمىـدىن  ئـاد ئـۇالر  .  قاراپ باقايلى قهۋمىگىمۇ سهمۇدئهمدى  
ــڭ      ــۇپ، ئۇالرنىـ ــىي قهۋم بولـ ــوڭ ئاسـ ــدىن چـ ــى ھهممىـ كېيىنكـ

ــازغۇنلۇقىمۇ ــۇھ، ئ ــاد ئهلهيهىســساالم قهۋمىنىــڭ ۋە ن ــڭ ئ  قهۋمىنى
ئۇالرمـــۇ .  ئوخـــشايتتىئازغۇنلۇقىغـــايۇقىرىـــدا بايـــان قىلىنغـــان 

، ئىــالھ ۋە رەب ئىكهنلىكىنــى ئىنكــار   مهۋجۇتلــۇقىنى ئالالھنىــڭ
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ئۇالرنىــڭ ئىنكــار .  ئىبــادەت قىالتتــىئالالھقــا ئۇالرمــۇ. قىلمــايتتى
ــدىغىنى،  ــۇ «قىلى ــالالھالئهنه ش ــرال  ئ ــۇر، پهقهت بى ــانه ئىالھت  يېگ

ــالالھ ــادەتكه ھهقلىقتــۇرئ ــۇبىيهت.  ئىب ، يهنــى پهرۋەردىگــارلىق رۇب
 ئــالالھقىالپۈتــۈن مهنه، ئۇقــۇملىرى نۇقتىــسىدىن يــالغۇز ئاشــۇ     

ــتۇر ــدى » خاسـ ــارەت ئىـ ــن ئىبـ ــۇ ئۇالر. دېگهنلهردىـ ــالالھتىنمـ  ئـ
ــقىنى  ــادالرنىباشـ ــۇچى،   پهريـ ــاجهتنى راۋا قىلغـ ــاڭلىغۇچى، ھـ  ئـ
ــكۈلنى ــڭ  مۈش ــۇچى دەپ چى ــان قىلغ ــۋاالتتى ئاس ــڭ . تۇرى ئۆزىنى

ــالالھنىئهخــالق، مهدەنىــيهت، ئهمهلىــي تۇرمــۇش مهســىلىلىرىدە    ئ
ئــۆز ھايــاتى  .  ئىتــائهت قىالتتــى پىــشىۋالىرىغاقويــۇپ، ســهردار،  

دەل مانـا بـۇ     . تا مهھـكهم تـۇراتتى    ئۈچۈن شـۇالردىن قـانۇن ئېلىـش      
ــۇ   ــاخىرى ب ــڭئىــش ئ ــۇپ، ھــاالكهتكه  قهۋمنى ــۇپتىال بول ــا م  ئازابق

بـۇ نـۇقتىنى تۆۋەنـدىكى ئـايهتلهر        . پېتىشىغا سهۋەب بولغان ئىدى   
  .ئېنىق ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدۇ

 يـۈز ئۆرۈسـه،   ئهگىشىـشتىن ئهگهر ئۇالر سـاڭا    ! ئى مۇھهممهد «
ــا ئېيتىـــپ قـــويغىنكى،    ــىلهرنى مهن‹ئۇالرغـ  ســـهمۇد ۋە ئـــاد سـ

 بېــشىغا كهلــگهن ئازابقــا ئوخــشاش ھاالكهتلىــك     قهۋملىرىنىــڭ
ــازابتىن ئاگاھالنـــدۇرىمهن  ــا ئالـــدى   › .ئـ ــۆز ۋاقتىـــدا ئۇالرغـ  -ئـ

ــپ،   ــبهرلهر كېلىـ ــدىن  پهيغهمـ ــر ‹كهينىـ ــالالھتىنبىـ ــقىغا ئـ  باشـ
ئهگهر رەببىمىــز خالىــسا، ‹: دېــسه، ئــۇالر› !بهنــدىچىلىك قىلمــاڭالر

رنى چۈشـۈرگهن بـوالتتى، شـۇڭا بىـز سـىلهرنىڭ           چوقۇم پهرىشتىله 
ــائېلىــــپ  ــۈرە (» دېيىــــشتى›  ئىــــشهنمهيمىزكهلگهنلىرىڭالرغــ ســ

  ) ـ ئايهت14 ـ 13 فۇسسىلهت
ئـى  ‹: ئهۋەتتـۇق، ئـۇ   ) پهيغهمـبهر قىلىـپ    (سالىهنىقېرىندىشى  

ــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، ســىلهرگه  ئالالھ! قهۋمىــم ــالالھق تىن باشــقا ئ
! ســالىهئــى ‹: ئــۇالر. دېــدى› ...يوقتــۇر) بهرھهق(ھــېچ مهبــۇد  

ــارىمىزدا    ــۇرۇن ئ ــدىن ب ــدىمىزبۇنىڭ ــادەم   ئۈمى ــان ئ ــاڭا باغالنغ  س
ــدىڭ،  ــهن (ئى ــدى س ــا  ) ئهم ــى ئات ــۇپ  -بىزن ــوۋىلىرىمىز چوقۇن  ب
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» .دېيىـشتى › ؟توسامـسهن  ئىبـادەت قىلىـشتىن      مهبۇدالرغاكهلگهن  
  ) ـ ئايهت62 ـ 61 ھۇدسۈرە (

:  ئېيتتـى سـالىه ىندىـشى  ، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا قېر   ئهسالڭالركى«
ئهجهبـــا قورقمامـــسىلهر؟ مهن ھهقىـــقهتهن ســـىلهرگه ســـادىق     ‹

 قورقـۇڭالر، ماڭـا ئىتـائهت       ئـالالھتىن شۇڭا سـىلهر    . پهيغهمبهرمهن
زېمىنـــــدا بۇزغۇنچىلىـــــق قىلىـــــدىغان، ئىـــــسالھ ... قىلىڭـــــالر

 ئهمــرىگه يۈگهنــسىزلهرنىڭقىلمايــدىغان ھهددىــدىن ئاشــقۇچى   
  1».›ئىتائهت قىلماڭالر

  نهمرۇدبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمى ۋە ئى

ــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ    ــۆۋەت ئىب ــسىدىن ن ــڭ ئارقى بۇالرنى
بـــۇ قهۋمنىــڭ مهسىلىـــسى شــۇنىڭ ئۈچـــۈن   . قهۋمىــگه كېلىــدۇ  

ــۇ  ــىتېخىم ــشاھى  ئهھمىيهتلىكك ــڭ پادى ــا، ئۇالرنى ــا نهمرۇدق  قارىت
 ئىنكــار قىالتتــى ۋە ئــۆزى خۇدالىــق ئــالالھنىئــۇ «بىـزدە ئومــۇمهن  

ــى دە ــى قىالتتـ ــاقالنماقتا   » ۋاسـ ــهنچىلهر سـ ــا چۈشـ ــگهن خاتـ . دېـ
.  ئېتىـراپ قىالتتـى   مهۋجۇتلـۇقىنى  ئالالھنىڭ نهمرۇدمۇۋەھالهنكى،  

ــاراتقۇچى ۋە كائىناتنىــڭ باشقۇرغۇچىــسى دەپ ئهقىــدە  ئــالالھنى  ي
نىـــڭ يـــۇقىرىقى ئـــۈچىنچى، تـــۆتىنچى ۋە ›رەب‹ئهممـــا . قىالتتـــى

 دەۋا رەبلىكىنـى نىـڭ   نۇقتىـسىدىن ئۆزى  ئۇقۇملىرىبهشىنچى خىل   
  . قىالتتى

. تونىمــــايتتى پهقهتـــال  ئـــالالھنى بـــۇ قهۋم  «ئـــارىمىزدا يهنه  
 ئىــالھ ۋە رەب ئىكهنلىكىــگه باشــتىن ـ ئــاخىر قهتئىــي    ئالالھنىــڭ

. دېگهنــدەك خاتــا چۈشــهنچىلهرمۇ مهۋجــۇد»  ئهمهس ئىــدىقايىــل
 قهۋملىرىـدىن  سـهمۇد  ۋە   ئاد،  نۇھھالبۇكى، بۇ قهۋمنىڭ ئهھۋالىمۇ     

، مهۋجۇتلــۇقىنى ئالالھنىــڭئۇالرمــۇ . پهرقلهنمهيتتــىقــانچه ھــېچ 

                                            
 . ـ ئايهتكه قهدەر152 ـ ئايهتتىن 146سۈرە شۇئهرا  1
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ئىــالھ ۋە رەب ئىكهنلىكىنــى، زېمىــن، ئاســمانالرنىڭ ياراتقۇچىــسى  
ــى     ــسى ئىكهنلىكىنـ ــڭ باشقۇرغۇچىـ ــۈن كائىناتنىـ ــۇنداقال پۈتـ شـ

.  ئىبـادەت قىلىـشتىنمۇ بـاش تارتمـايتتى        ئالالھقـا . ئوبدان بىلهتتى 
 رۇبۇبىيهتنىــڭكــى، ئــۇالر  شــۇ يهردىئــازغۇنلۇقىئهممــا ئۇالرنىــڭ 

بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى خىــل ئۇقــۇملىرى نۇقتىــسىدىن، ئاســمان  
شـۇڭا ئـۇالر    .  ھهسـسىدار دەپ قـارايتتى     رۇبۇبىيهتكهجىسىملىرىنى  

.  بىـــلهن بىـــرلىكته ئۇالرنىمـــۇ مهبـــۇد قىلىۋالغـــان ئىـــدى ئـــالالھ
ــڭ ــۇملىرى  رۇبۇبىيهتنىـ ــىنچى ئۇقـ ــۆتىنچى ۋە بهشـ ــۈچىنچى، تـ  ئـ

ــۆز پ  ــسىدىن ئـ ــۋاالتتى نۇقتىـ ــشاھلىرىنى رەب قىلىـ ــان . ادىـ قۇرئـ
، ئوچـۇقكى  شـۇ قهدەر     چۈشهندۈرۈشـلىرى  ھهقتىكـى كهرىمنىڭ بۇ   

ــڭ     ــادەم، ھازىرقىالرنى ــداق ئ ــان ھهر قان ــۇپ باقق ــتايىدىل ئوق ئهس
نېمه ئۇچۇن ئهسلى مهسىلىنى چۈشـىنهلمهي قالغانلىقىغـا ھهيـران          

قېنـــــى ئالـــــدى بىـــــلهن ئىبـــــراھىم    . قالمـــــاي تۇرالمايـــــدۇ 
ساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكــتىن ئىلگىــرى ھهقنــى ئىــزدەپ،  ئهلهيهىســ

ــانلىقى تهســۋىرلهنگهن ئاشــۇ دەســلهپكى    ــل تاپق ــداقالرچه ئهقى قان
  ! ۋەقهنى مۇالھىزە قىلىپ باقايلى

ــۇزنى     « ــر يۇلت ــقاندا بى ــاراڭغۇلۇقى باس ــڭ ق ــراھىم كېچىنى ئىب
ــدۇر «: كــۆرۈپ ــۇ مېنىــڭ رەببىم ــدى» ب ــپ  . دې ــۇز پېتى ــا يۇلت ئهمم

» هن پېتىـــپ كهتكـــۈچىلهرنى ياقتۇرمـــايمهنم«: كېتىۋىـــدى، ئـــۇ
ــدىن ئاينىــڭ چاقنــاپ  . دېــدى ــانلىقىنىئان ــدەتۇرغ ــۇ «:  كۆرگهن ب

ئهگهر رەبـبىم   «ئاي پېتىپ كېتىۋىـدى،     . دېدى» مېنىڭ رەببىمدۇر 
ماڭا يېتهكچىلىك قىلمىغان بولسا، مهن چوقـۇم ئـازغۇن قهۋمنىـڭ          

ــدىكهنمهن  ــدا بولىـــ ــدى» قاتارىـــ ــنىڭ  . دېـــ ــدىن قۇياشـــ ئانـــ
بـۇ مېنىـڭ رەببىمـدۇر، بـۇ ھهممىـدىن          «: قانلىقىنى كۆرۈپ چىقىۋات

ئـى  «: قۇياش پېتىـپ كېتىۋىـدى، ئـۇ ئېيتتىكـى        . دېدى» چوڭدۇر
 شــېرىك كهلتــۈرگهن نهرســىلىرىڭالر ئالالھقــاســىلهرنىڭ ! قهۋمىــم

ــوق   ــاالقهم ي ــداق ئ ــلهن ھېچقان ــۈز  . بى ــدىن ي ــسام، ھهممى مهن بول
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يۈزلهنـدىم، ھهرگىزمـۇ    ئۆرۈپ، ئاسمانالرنى، زېمىننى ياراتقان زاتقـا       
  1». ئهمهسمهنمۇشرىكالردىن

يۇقىرىقى ئاستىغا سىزىق سىزىلغان سـۆزلهردىن شـۇنى ئېنىـق          
ــۆز      ــا ك ــساالم دۇنياغ ــراھىم ئهلهيهىس ــدۇكى، ئىب ــۆرۈۋالغىلى بولى ك

ــائىي    ــۇ ئىجتىم ــان ئاش ــتهئاچق ــمانالرنىڭ  جهمئىيهت ــن، ئاس ، زېمى
هۋۋۇر ئاسـمان    بولغـان تهسـ    رۇبـۇبىيىتىگه ياراتقۇچىسىغا ۋە ئۇنىڭ    

 بولغـان    رۇبـۇبىيىتىگه  پىالنىتالرنىـڭ ،  سـهييارە جىسىملىرى، يهنى،   
ــهۋۋۇردىن ــدى  تهسـ ــۇد ئىـ ــايرىم مهۋجـ ــۇالر  .  ئـ ــۈنكى ئـ ــۇھچـ  نـ

ــۇلمانالرنىڭ     ــى مۇس ــۈرگهن قهدىمك ــان كهلت ــساالمغا ئىم ئهلهيهىس
 ۋە  ئـاد  بولغـان،    ئېرىقداشـلىرى نهسلىدىن بولۇپ، ئۇالرنىڭ يېقىن     

ــدىن ســهمۇد ــارەت  ئىقهۋملىرى ــايهتته  قۇشــنىلىرىغىمۇب  خــۇددى ئ
»      هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَيين بلُ مسالر مهاءتكهينىـدىن   -ئۇالرغـا ئالـدى   » «ج 

دېيىلگىـنىگه ئوخـشاش، ئارقـا ـ ئارقىـدىن       » پهيغهمبهرلهر كېلىـپ 
پهيغهمـبهرلهر كېلىــپ، ئىـسالمىيهتكه يېڭــى ھايـاتىي كــۈچ بېرىــپ    

 ئالالھنىــڭ بــراھىم ئهلهيهىســساالممۇ   شــۇڭا ئى . كهلــگهن ئىــدى  
لىـق تهسـهۋۋۇرىنى ئـاللىبۇرۇن      »ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقـان    «

. ئــۆز ئىجتىمــائىي جهمئىيىتىــدىن ھاســىل قىلىــپ بولغــان ئىــدى 
 تاقىلىــدىغان مهســىله، ئــۆز قهۋمىنىــڭ ئىدىيىــسىگهئهممــا ئۇنىــڭ 

اشــقا تهســهۋۋۇرىدا ســاقلىنىۋاتقان ئاشــۇ ئــاي، قۇيــاش، يۇلتــۇز ۋە ب
ــهييارىلهرنى   شــــېرىك تــــۈزۈمىگه رۇبــــۇبىيهت ئالالھنىــــڭســ

ــادەتته      ــۇ ئىب ــائهن ئۇالرنىم ــۇنىڭغا بىن ــۋېلىش ۋە ش ــاقىلى  ئالالھق
ــاكى  قوشــۇۋىلىش ــارلىق قاراشــالرنىڭ زادى قانچىلىــك ھهق ي  قات

شۇڭالشــــقا پهيغهمبهرلىــــك . ئهمهســــلىكىدىن ئىبــــارەت ئىــــدى
نىپ، ئاشـۇ ئاسـمان     كېلىشتىن ئىلگىرىال بۇ مهسىله ئۈستىدە ئىزدى     

جىسىملىرىنىڭ چاقناپ چىقىـشى ۋە پېتىـپ كېتىـشىدىن ئىبـارەت           

                                            
 . ـ ئايهتكه قهدەر79 ـ ئايهتتىن 76سۈرە ئهنائم  1
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ــى   ــي ۋەقهنـ ــۆزەتكهنلىكىئهمهلىـ ــڭ كـ ــمانالرنى ۋە  «ئالالھنىـ ئاسـ
لىقىغا ھهمدە ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ بىـر رەبنىـڭ         »زېمىننى ياراتقان 

مانـا شـۇنىڭغا ئاساسـهن      .  دەلىـل يـولىنى ئاچقـان ئىـدى        يوقلۇقىغا
ــانلىقىنى  ئىبــــراھىم ئهلهي هىســــساالم ئاينىــــڭ پېتىــــپ كېتىۋاتقــ

، يېتهكلىمىــسه مېنــى ئــالالھىممېنىــڭ رەبــبىم، يهنــى «كۆرگهنــدە، 
مېنىڭمــۇ ھهقنــى تونــۇپ يېــتهلمهي قىلىــش ۋە ئهتراپىمــدىكى يــۈز 

 كۆرۈنۈشـــلهردىنمىڭلىغـــان ئىنـــسانالرغا ئوخـــشاش بـــۇ تاشـــقى 
»  مهۋجـــۇد ئىـــكهنئېهتىمـــالىمئالــدىنىپ قىلىـــشتهك خهۋپلىـــك  

  . 1هن ئىدىدېگ
ئىبــراھىم ئهلهيهىســساالم پهيغهمــبهرلىككه ســازاۋەر بولغانــدىن  

 تهرەپــكه چاقىرىــشتا قانــداق ســۆزلهر ئــالالھكېــيىن ئــۆز قهۋمىنــى 
ــدىغان       ــۇر قىلى ــتىدە تهپهكك ــلىغانلىقى ئۈس ــى باش ــلهن دەۋەتن بى
بولساق، بىـز يۇقىرىـدا بايـان قىلىـپ ئـۆتكهن بـۇ مهسـىله تېخىمـۇ                

  . ئوچۇق ئايدىڭلىشىدۇ
ــىلهرنىڭ « ــامهن ســـــ ــۈرگهن ئالالھقـــــ ــېرىك كهلتـــــ  شـــــ

؟ ۋەھــــالهنكى قورققــــۇدەكمهن قانداقــــسىگه نهرســــىلىرىڭالردىن
 ئــالالھ شـېرىكى بولــۇش ھهققىــدە  رۇبــۇبىيهتته ئالالھنىــڭسـىلهر،  

                                            
1 بۇ يهردە شۇنىمۇ تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكه بولىدۇكى، يېقىنقى دەۋردە ئىبراھىم   

نى قىدىرىپ تهكشۈرۈش نهتىجىسىدە، ئاشۇ يۇرت »ئۇر«ئهلهيھىسساالمنىڭ يۈرتى 
خهلقىنىڭ ئهينى چاغدا ئاي ئىالھىغا چۇقۇنغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ تىلىدا ئاي ئىالھىنىڭ 

نى مهركهز قىلغان شۇالرغا خۇشنا »لهرسه«دەپ ئاتىلىدىغانلىقى، ھهمدە » نهننار«
ىلىدا قوياش ئىالھى رايون خهلقلىرىنىڭ قوياشقا ئىبادەت قىلغانلىقى، ئۇالرنىڭ ت

دەپ » ئهرنهممۇ«دەپ ئاتىلىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ پادىشاھى بولسا، » شۇماش«
بولۇپ ئۆزگهرگهنلىكى، » نهمرۇد«ئاتىلىدىغانلىقى، بۇ ئىسىم ئهرەپ تىلىغا كۆچكهندە 

» نهمرۇد«مانا شۇ ئىسىمگه بىنائهن شۇ رايوندا پادىشاھ بولغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسى 
نىڭ »نىزامۇلمۇلۇك«بۇ خۇددى . بىلهن ئاتىلىدىغانلىقى مهلۇم بولغاندېگهن لهقهم 
  .دەپ ئاتالغانغا ئوخشايدۇ» نىزام«تهخت ۋارىسى 
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 ئالالھقــاســىلهرگه ھېچقانــداق دەلىــل چۈشــۈرمىگهن نهرســىلهرنى 
  1».قورقمايۋاتساڭالرشېرىك كهلتۈرۈشتىن 

 قويـــۇپ دۇئـــا تهلهپ قىلىۋاتقـــان ھهمـــمه نىئـــالالھســـىلهر «
  )  ـ ئايهت48سۈرە مهريهم (» .ئۈزىمهننهرسىدىن قول 

بهلكــى، ئهمهلىيهتــته ســىلهرنىڭ رەبــبىڭالر ئاســمانالرنىڭ ۋە  «
نى قويـۇپ   ئـالالھ سـىلهر   . زېمىننىڭ رەببىدۇر، ئۇالرنى ئۇ ياراتقـان     

ه ىغان نهرسـىلهرگ سـىلهرگه ھېچبىـر پايـدا  ـ زىيـان يهتكۈزەلمهيـد      
  2».چوقۇنامسىلهر

غا ۋە ئـۆز قهۋمـى كىـشىلىرىگه،        ) ئازەر(ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ئاتىسى     «
 قويـۇپ   ئـالالھنى سىلهر نـېمىگه ئىبـادەت قىلىۋاتىـسىلهر؟ سـىلهر          ‹

ــا بهنـــدىچىلىك   ــان ئويـــدۇرما ئىالھلىرىڭالرغـ ئۆزۈڭالرنىـــڭ يالغـ
ــارى   ــرادە قىلىۋاتامـــسىلهر؟ ئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردىگـ قىلىـــشنى ئىـ

ــا ــۇپ   نئالالھق ــدا بول ــېمه گۇمان ــسبهتهن زادى ن ــسىلهرى › ؟يۈرۈۋاتى
  ) ـ ئايهت87 ـ 85 ساففاتسۈرە (» دېدى
 قويــۇپ ئىبــادەت ئــالالھنىھهقىــقهتهن ســىلهردىن ۋە ســىلهر «

 جـۇدامىز، بىزنىـڭ ئـارىمىزدىكى       -قىلىۋاتقان نهرسىلهردىن بىز ئادا   
 ئىمــان ئالالھقــائــاداۋەت ۋە ئۆچمهنلىــك تــاكى ســىلهر يــالغۇز بىــر  

  3».ېيتقانغا قهدەر ئهبهدىي ساقلىنىپ قالىدۇئ
ــۆزلىرىگه    ــارلىق سـ ــۇ بـ ــا بـ ــساالمنىڭ مانـ ــراھىم ئهلهيهىسـ ئىبـ
ــراھىم      ــۋاالاليمىزكى، ئىب ــق بىلى ــۇنى ئېنى ــساق، ش ــدىغان بول قاراي

ــداقتۇر    ــشىلهر قان ــان كى ــاب قىلىۋاتق ــالالھنىئهلهيهىســساالم خىت  ئ
  ۋە ئۇنىـــــڭ ئالهملهرنىـــــڭ رەببـــــىتونۇمايـــــدىغانپۈتـــــۈنلهي 

. ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىـدىغان دىنـسىز كىـشىلهر ئهمهس ئىـدى          
ــۇالر   ــى ئ ــابهلك ــرگه   ئالالھق ــلهن بى ــشىنىش بى ــڭ ئى  رۇبۇبىيهتنى

                                            
 . ـ ئايهت81سۈرە ئهنائم  1
 . ـ ئايهت66 ـ ۋە 56سۈرە ئهنبىيا  2
 . ـ ئايهت4 مۇمتهھىنهسۈرە  3
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بىرىنچى ۋە ئىككىنچى خىـل ئۇقـۇملىرى نۇقتىـسىدىن ئىالھلىقتـا           
شـۇڭا پۈتـۈن قۇرئـان      .  شـېرىك قىلىـۋاالتتى    ئالالھقـا باشقىالرنىمۇ  

ــراھ    ــدە ئىب ــر يېرى ــېچ بى ــڭ ھ ــۆز  كهرىمنى ــساالمنىڭ ئ ىم ئهلهيهىس
 ۋە ئۇنىـڭ ئىـالھ ھهم رەب     مهۋجۇتلۇقىغـا  تائاالنىڭ ئالالھقهۋمىنى  

ئىكهنلىكىگه قايىـل قىلىـش ئۈچـۈن قىلغـان بىـرەر ئېغىـز سـۆزى               
ــاتىرىلهنگهن ئهمهس ــراھىم   . خـــ ــال يهردە ئىبـــ ــى ھهممىـــ بهلكـــ

دەپ » رەبتــۇر ئىــالھ ۋە تائــاالال ئــالالھپهقهت «ئهلهيهىســساالمنىڭ 
  .  قىلغانلىقى خاتىرىلهنگهنچاقىرىق

ــدى  ــڭئهمــ ــراھىم  نهمرۇدنىــ ــسهك، ئىبــ ــسىگه كهلــ  مهسىلىــ
ئهلهيهىســـساالمنىڭ ئۇنىـــڭ بىـــلهن قىلىـــشقان ســـۆزى قۇرئـــان  

  .كهرىمدە مۇنداق نهقىل قىلىنغان
ــلهن   « ــراھىم بى ــهن ئىب ــا س ــكهنئهجهب ــشىنىڭ جېدەللهش  كى

 ئىبراھىمنىـــڭ جېـــدىلىھـــالىنى ئويلىنىـــپ بـــاقتىڭمۇ؟ ئۇنىـــڭ 
ــدى پهرۋەر ــسىدا ئىــ ــى توغرىــ ــۇ پهقهت . دىگارىنىــــڭ كىملىكــ بــ

ئهينــى .  ئــۇنى پادىــشاھ قىلىــپ قويغانلىقىــدىن ئىــدى ئالالھنىــڭ
، ئۆلـۈم   زاتتـۇركى مېنىڭ پهرۋەردىگـارىم شـۇنداق      ‹: چاغدا ئىبراھىم 

ــاتلىق ئــۇنىڭال ئىختىيارلىقىــدا  ــۇ› بىــلهن ھاي ــۈم «: دېگهنــدە، ئ ئۆل
ــۇ   ــاتلىق مېنىڭمـ ــلهن ھايـ ــدبىـ ــاۋاب » ۇرئىختىيارلىقىمدىـ دەپ جـ

ــالالھھهقىــقهت شــۇكى، ‹ئىبــراھىم . بهردى  شــهرقتىن قوياشــنى ئ
. دېـدى › چىقىرىدۇ، قېنى سـهن ئـۇنى غهربـتىن چىقىرىـپ بـاققىن        

  1». ھاڭۋاققىنىچه ئېغىز ئاچالماي قالدىكاپىربۇنى ئاڭالپ ئۇ 
، ئهسـلىدىكى   ئىپادىلىنىـدۇكى بۇ سۆھبهتته شۇ نهرسه ئېنىـق       

ــدەل  ــڭجېـ ــ ئالالھنىـ ــلىكى  ۇقىمهۋجۇتلـ ــۇد ئهمهسـ ــاكى مهۋجـ  يـ
ھهققىــدە ئهمهس، بهلكــى ئىبـــراھىم ئهلهيهىســساالمنىڭ ئـــۆزىگه    
ــدىغانلىقى     ــراپ قىلىــ ــى رەب دەپ ئېتىــ ــسبهتهن زادى كىمنــ نىــ

                                            
 . ـ ئايهت258 بهقهرەسۈرە  1
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 ئېتىـــراپ مهۋجۇتلـــۇقىنى ئالالھنىـــڭ نهمـــرۇد. ئۈســـتىدە ئىـــدى
قىلىــدىغان قهۋم ئىچىــدىن بولغاچقــا، تــاكى پۈتــۈنلهي ئهقلىــدىن 

مهن زېمىــن، «ڭ بولمىغــۇچه، ئــۇ ھهرگىزمــۇ ئېزىــپ ئاشــكارا ســارا
ــاينى    ھهرىكهتــــكهئاســــمانالرنىڭ ياراتقۇچىــــسى، قۇيــــاش ۋە ئــ

دېـمهك، ئۇنىـڭ    . دەپ ئهخمهقلهرچه ەاۋانى قىاللمـايتتى    » سالغۇچى
ــى   ــان دەۋاس ــى  «قىلغ ــمانالرنىڭ رەبب ــن، ئاس ــيىش » مهن زېمى دې

مهن مۇشۇ دۆلهتنىـڭ رەببـى، ئىبراھىممـۇ        «ئهمهس، بهلكى پهقهتال    
ئۇنىـڭ  . دېگهندىن ئىبارەت ئىـدى   »  بىرسى پۇقرالىرىمنىڭمېنىڭ  

ــك ــىمۇ رەبلى ــڭ دەۋاس ــل  رۇبۇبىيهتنى ــى خى ــى ۋە ئىككىنچ  بىرىنچ
چــۈنكى بــۇ نۇقتىــدا ئــۇ . ئۇقــۇملىرى نۇقتىــسىدىن ئهمهس ئىــدى

.  قايىـل ئىـدى    رۇبـۇبىيىتىگه ئاي، قۇياش ۋە باشقا سهييارىلهرنىڭ      
ــىنچى خ    ــۆتىنچى ۋە بهشـ ــۈچىنچى، تـ ــا ئـ ــل ئهممـ ــۇملىرىىـ  ئۇقـ

يهنــى، . نۇقتىــسىدىن ئــۆزىنى مهملىكهتنىــڭ رەببــى دەپ قــارايتتى 
مهن بـــۇ دۆلهتنىـــڭ خوجـــايىنى، «ئۇنىـــڭ قىلىۋاتقـــان دەۋاســـى، 

مېنىـڭ مهركىـزى    .  پۇقراالر مېنىـڭ بهنـدىلىرىم     پۇتۇنئۇنىڭدىكى  
ــم   ــى الزى ــىي بولۇش ــڭ ئاساس ــۈمرانلىقىم جهمئىيهتنى ــڭ . ھۆك مېنى

دېگهنلهردىـن ئىبـارەت    » ن بولۇشـى الزىـم    يارلىق، پهرمانلىرىم قانۇ  
ــدى ــايهتتىكى . ئى ــالالھ«ئ ــپ  ئ ــشاھ قىلى ــۇنى پادى ــاچقىال ئ » قويغ

 دەۋاسـىنىڭ مهنبهسـى دەل      رەبلىـك دېگهن سۆز ماھىيهتته ئۇنىـڭ      
پادىشاھلىق كۆرەڭلىكىـدىن ئىبـارەت ئىكهنلىكـى تهرەپـكه ئېنىـق           

 ئـاتلىق    ئۆز پۇقرالىرى ئىچىـدە ئىبـراھىم      نهمرۇد. ئىشارەت قىلماقتا 
ــاش   ــر ي ــڭبى ــاش ۋە   يىگىتنى ــاي، قۇي ــانلىقىنى، ئ ــا چىقق  ئوتتۇرىغ

 رۇبــــۇبىيىتىگهباشــــقا ســــهييارىلهرنىڭ تهبىئهتــــتىن تاشــــقىرى 
ئىــشهنمهيدىغانلىقىنى ھهمــدە دەۋر پادىــشاھىنىڭمۇ مهدەنىــيهت ۋە  

ــۇبىيىتىنى جهھهتتىكــىسىياســهت  ــدىغانلىقىنى رۇب ــۇل قىلماي  قوب
 شـۇڭا ئىبـراھىم ئهلهيهىسـساالمنى       .ئاڭالپ قاتتىق ھهيران قالغـان    

»  قوبـۇل قىلىـسهن؟    رەبلىكىنـى سـهن زادى كىمنىـڭ      «چاقىرتىپ،  
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ئۆلـــۈم ۋە  «دەســـلىپىدەئىبـــراھىم ئهلهيهىســـساالم . دەپ ســورىغان 
دەپ » ھاياتلىق قول ئىلكىـدە بولغـان زاتنـى رەبـبىم دەپ بىلىـمهن        

، يېـتهلمهي  تهكـتىگه    جاۋابنىـڭ  بـۇ    نهمـرۇد ئهممـا   . جاۋاب بهرگهن 
ــۇ  « ــاتلىق مېنىڭم ــلهن ھاي ــۈم بى ــدائۆل ــارئىختىيارلىقىم ــى .  ب كىمن

» قالـدۇرااليمهن خالىسام ئۆلتۈرەلهيمهن ۋە كىمنـى خالىـسام ھايـات          
.  ئىـسپاتلىماقچى بولغـان    رۇبـۇبىيىتىنى دېيىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ    

 ئـالالھنىال مهن پهقهت   «: ئاندىن ئىبراھىم ئهلهيهىسـساالم ئۇنىڭغـا     
 پۈتـــــۈن ئۇقـــــۇملىرى  ۇبىيهتنىـــــڭرۇب، تونـــــۇيمهنرەب دەپ 

ــانه  ــسىدىن يېگـ ــالالھنىالنۇقتىـ ــۆزۈمگه ئـ ــمهنئـ .  رەب دەپ بىلىـ
ــشى ۋە   ــنىڭ چىقى ــشىغىمۇقۇياش ــىتهلمهيدىغان  پېتى ــىر كۆرس  تهس

باشقىالرغا نىسبهتهن بۇ كائىناتنىـڭ ئىنتىـزام تهرتىپىـدە قانـداقمۇ           
  . دەپ جاۋاب بهرگهن»  مهۋجۇد بولسۇن؟ماقامى رۇبۇبىيهتلىك

 ئىنتايىن ئهقىللىق ئادەم بولغاچقا بـۇ دەلىلنـى ئـاڭالش         نهمرۇد
ــۇ   ــلهن ھهقىقهتهنمـ ــڭبىـ ــڭ   ئالالھنىـ ــهلتهنهتىدە ئۆزىنىـ ــۇ سـ  بـ

 بىـر خـام خىيالـدىن باشـقا         يۈرۈشـلىرى  دەۋا قىلىپ    رۇبۇبۇبىيهتنى
نهرســه ئهمهســلىكىدىن ئىبــارەت ئهمهلىيهتنــى دەرھــال كــۆرۈپ      

 شـــۇڭا ئۇنىـــڭ دېمـــى ئىچىـــگه چۈشـــۈپ، جـــاۋاب     . يهتـــكهن
ئهممـــــــا . قايتۇرالماســـــــتىن ھاڭۋېقىـــــــپ قـــــــاراپ قالغـــــــان

نهپــــسانىيهتچىلىكى، شهخــــسىي ۋە خانىــــدانلىق خاھىــــشلىرىغا 
، ھهتتــا چىرمىۋالغــانكىبهنــدىچىلىك قىلىــشلىرى ئــۇنى شــۇ قهدەر 

ــتهقىل      ــڭ مۇسـ ــۇ ئۆزىنىـ ــدىن كېيىنمـ ــۆرۈپ يهتكهنـ ــى كـ ھهقنـ
 ۋە ئۇنىـڭ  ئـالالھ ھۆكۈمدارلىق مهرتىۋىـسىدىن تـۆۋەنگه چۈشـۈپ،        

ــۇلىغار ــان  ەس ــشنى خالىمىغ ــائهت قىلى ــهۋەبتىن  .  ئىت ــۇ س دەل مۇش
ــالالھ ــاال ئ ــدىنال  تائ ــۈرۈپ ئارقى ــل كهلت ــڭ ســۆھبىتىنى نهقى :  ئۇنى

»  زالىمالرغـــا ھىـــدايهتنىڭ يورۇقلـــۇقىنى ئاتـــا قىلمايـــدۇئـــالالھ«
 بولمىغــان تهلهبكــار ھىــدايهتكه تائاالنىــڭ ئــالالھچــۈنكى . دەيــدۇ

  .  قائىدىسى يوقىغانسۆرەيد ھىدايهتكهكىشىنى مهجبۇر  
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   ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمىلۇت

ــۆز    ــڭ كــ ــيىن بىزنىــ ــساالمدىن كېــ ــراھىم ئهلهيهىســ ئىبــ
ئـۇالرنى  .  ئهلهيهىسـساالمنىڭ قهۋمـى ئۇچرايـدۇ      لۇتئالدىمىزغا  

ئىسالھ قىلىـش ئۈچـۈن ئىبـراھىم ئهلهيهىسـساالمنىڭ جىيهنـى           
ــۇت ــساالم ل ــگهن ئهلهيهىس ــدە   ئهۋەتىل ــۇ قهۋم ھهققى ــۇپ، ب  بول

 كهرىمـــدىن شـــۇنى بىلىـــپ يېتهلهيمىزكـــى، ئۇالرمـــۇ قۇرئـــان
 ئالالھنىـڭ  ئىنكار قىلمـايتتى ھهمـدە       مهۋجۇتلۇقىنى ئالالھنىڭ

يــاراتقۇچى ئىكهنلىكىنــى، شــۇنداقال بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى     
ئهممــا . خىــل مهنىــدىن رەب ئىكهنلىكىنىمــۇ ئىنكــار قىلمــايتتى

 ئـــۈچىنچى، تـــۆتىنچى ۋە بهشـــىنچى خىـــل ئالالھنىـــڭئـــۇالر 
ىــــدىن رەب ئىكهنلىكىنــــى ئېتىــــراپ قىلىــــشنى ھهمــــدە  مهن

 تهرەپـتىن بهلگىلهنـگهن ۋەكىـل سـۈپىتىدە        ئـالالھ پهيغهمبهرنى  
ئېتىــراپ قىلىــپ، ئۇنىــڭ ھۆكۈمرانلىقىغــا بــاش ئېگىــشنى رەت 

ئۇالر ئـۆز نهپـسى خاھىـشى بـويىچه كـۆڭلى تارتقـانال              . قىالتتى
ــشنىئىــشنى  ــايىتى .  خــااليتتىقىلىۋېرى  ئۇالرنىــڭ ئهســلى جىن

 ئىبـــارەت بولـــۇپ، شـــۇ ۋەجىـــدىن ئازابقـــا مۇشـــۇنىڭدىنالدەل 
ــدى   ــان ئىـ ــۇپتىال بولغـ ــدىكى   . مـ ــڭ تۆۋەنـ ــان كهرىمنىـ قۇرئـ

  . چۈشهندۈرۈشلىرى بۇ نۇقتىنى ئىسپاتاليدۇ

ــشى  ئهســلهڭلهركى« ــا قېرىندى ــدا ئۇالرغ ــۆز ۋاقتى ــۇت، ئ  ل
ســىلهر قورقمامــسىلهر؟ مهن ھهقىــقهتهن ســىلهرگه ‹: ئېيتتــى

 قورقــۇڭالر، ئــالالھتىنشــۇڭا ســىلهر . ســادىق پهيغهمــبهرمهن
ــالر  ــائهت قىلىڭــ ــا ئىتــ ــىلهردىن  . ماڭــ ــشقا ســ ــۇ ئىــ مهن بــ

ــۇنى پهقهت   ــايمهن، ئـــــ ــداق ھهق تهلهپ قىلمـــــ ھېچقانـــــ
ــمهن   ــدىن تىلهي ــڭ پهرۋەردىگارى ــى  . ئالهملهرنى ــىلهر ئهھل س

ــدىن  ــۋاتهجاھــان ئىچى ــپ، پهرۋەردىگــارىڭالر ســىلهر  لى  قىلى
الپ قۇيامـسىلهر؟ سـىلهر     ئۈچۈن ياراتقان ئاياللىرىڭالرنى تاشـ    
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ــقهتهن  ــا(ھهقىـــ ــقۇچى  ) بۇزۇقچىلىقتـــ ــدىن ئاشـــ ھهددىـــ
  1».›قهۋمسىلهر

 ئالالھنىــڭ، بۇنــداق خىتــاب چوقــۇم   تۇرۇپتــۇكىكۆرۈنــۈپ 
، يـــــاراتقۇچى ھهم رەب ئىكهنلىكىنـــــى ئىنكـــــار مهۋجۇتلـــــۇقىنى

شــۇڭا ئۇالرمــۇ بۇنىڭغــا   . قىلمايــدىغان قهۋم ئۈچــۈنال قىلىنىــدۇ  
ادى نــېمه؟ ئــۇ قانداقــسىگه يــاراتقۇچى  دېــگهن زئــالالھ«جــاۋابهن 

بولۇپ قالدى؟ ئۇ زادى قهيهردىن بىزنىڭ پهرۋەردىگـارىمىز بولـۇپ          
ــدى؟ ــى  » قال ــتىن، بهلك ــى «دېمهس ــۇتئ ــشالردىن  ! ل ــۇ ئى ئهگهر ب

قايتمىــساڭ، ســهنمۇ چوقــۇم ســۈرگۈن قىلىنغــانالر قاتارىــدا بولــۇپ 
ە قۇرئـان كهرىمنىـڭ يهنه بىـر يېرىـد        . دېيىشكهن ئىدى » قالىسهن

  : بۇ ۋەقه مۇنداق بايان قىلىنغان

سـىلهر  «:  ئهۋەتتۇق، ئهينى چاغـدا ئـۇ ئـۆز قهۋمىـگه      لۇتنىبىز  «
ھهقىــقهتهن قهبىــه شــهھۋانىي ئىــشنى قىلىۋاتىــسىلهر، ســىلهردىن  
ئىلگىرى جاھان ئهھلىدىن بىرىمۇ مۇنـداق قهبىـه ئىـشنى قىلغـان        

 ئهجهبــا ســىلهر پوخورلــۇق قىالمــسىلهر؟ يــولالرنى توســۇپ. ئهمهس
ــان    ــۇق يامـ ــورۇنلىرىڭالردا ئوپئوچـ ــسىلهر؟ سـ ــق قىالمـ بۇالڭچىلىـ

: ئۇنىــڭ قهۋمىنىــڭ جــاۋابى. دېــدى» ئىــشالرنى قىلىۋېرەمــسىلهر؟
 ئــازابىنى ئالالھنىـڭ ئهگهر سـهن راسـتچىلالردىن بولــساڭ بىـزگه    «

 ـ  28 ئهنكهبـۇت سـۈرە  (» دېيىشتىنال ئىبـارەت بولـدى  » كهلتۈرگىن
  ) ئايهتلهر- 29

ىنكــار قىلىــدىغان قهۋم مۇشــۇنداق جــاۋاب  ئئــالالھنىئهجهبــا 
ــايىتى   ــلى جىنـ ــمهك، ئۇالرنىـــڭ ئهسـ ــايتۇرارمۇ؟ دېـ ــڭقـ  ئالالھنىـ

 ئىنكـار قىلىــش ئهمهس ئىـدى، بهلكــى   رەبلىكىنــى ۋە ئىالھلىقىنـى 
ۋە » ئىـــالھ «ئـــالالھنىئـــۇالر تهبىئهتـــتىن تاشـــقىرى نۇقتىـــدىن  

ــى» رەب« ــراپ قىالتتـ ــيهت ۋە  . دەپ ئېتىـ ــالق، مهدەنىـ ــا ئهخـ ئهممـ
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ــته ئىق ــائهت قىلىـــشتىن، ئالالھقـــاتىـــساد جهھهتـ  ئالالھنىـــڭ ئىتـ
 ئالالھنىـڭ قانۇنىغا رىئـايه قىلىـشتىن بـاش تارتـاتتى ھهمـدە يهنه             

  . پهيغهمبهرلىرىگه ئهگىشىشنى خالىمايتتى

   ئهلهيهىسساالمنىڭ قهۋمىشۇئهيب

نـى  »ئهسـهابۇلئهيكه « ئاھالىـسى بىـلهن      مهديهنقېنى ئهمـدى    
ــېقىڭالر  ــا . كــۆرۈپ ب ــگهن  ئهيبشــۇئۇالرغ  ئهلهيهىســساالم ئهۋەتىل

بولۇپ، ھهممىمىزگه مهلـۇمكى، ئـۇالر ئىبـراھىم ئهلهيهىسـساالمنىڭ          
 بـارلىقى، ئىالھلىقـى ۋە      ئالالھنىـڭ ئۇالر  «شۇڭا  . ئهۋالدلىرى ئىدى 

دەيـدىغان مهسـىله   »  ئېتىراپ قىالمتـى يـاكى قىلمـامتى؟       رەبلىكىنى
ھىيىتى ئهسـلىدە ئۇالرنىـڭ مىللىـي سـاال       . قهتئىي مهۋجـۇد ئهمهس   

باشلىنىشتا ئىسالم بىـلهن باشـلىنىپ، كېيىنكـى چاغـدا ئهقىـدە ۋە             
ــڭ  ــىغائهمهللهرنى ــان  بۇزۇلۇش ــۇپتىال بولغ ــن م ــدىقهۋملهردى .  ئى

 بولىــدۇكى، ئــۇالر كۆرۈۋىلىــشقابهلكــى تېخــى قۇرئــان كهرىمــدىن 
ــۆزلىرىنى  ــۆئمىن«ئـ ــشاتتى» مـ ــۇڭا . دەپ دەۋا قىلىـ ــۇئهيبشـ  شـ

 بولـــساڭالر، مـــۆئمىنراســـتتىنال ســـىلهر «ئهلهيهىســـساالم ئۇالرغـــا 
ــم    ــشىڭالر الزى ــشنى قىلى ــداق ئى ــداق مۇن ــا     » مۇن ــا ـ قايت دەپ قايت

ــۇئهيبقىسقىـــسى، . تهكىـــتلىگهن ئىـــدى  ئهلهيهىســـساالمنىڭ شـ
ــابلىرىنى ۋە ئۇالرنىــڭ بهرگهن    كــۆزدىن جــاۋابلىرىنىپۈتــۈن خىت

ــاكهچۈرىــــدىغان بولــــساق، ئۇالرنىــــڭ  ــشىنىدىغان، ئالالھقــ  ئىــ
 ئېتىــراپ قىلىــدىغان قهۋم  رەبلىكىنــى ۋە لــۇقىمهبۇد ئالالھنىــڭ

 ئــــازغۇنلۇققىالئىكهنلىكىنــــى، ئهممــــا پهقهت ئىككــــى خىــــل    
 ئــــالالھتىنبىرىنچىــــسى، ئــــۇالر . پاتقــــانلىقىنى كــــۆرۈۋاالاليمىز

» رەب«ۋە » ئىـالھ «باشقىالرنىمۇ تهبىئهتـتىن تاشـقىرى نۇقتىـدىن        
ىرى شـۇڭا ئۇالرنىـڭ قىلغـان ئىبـادەتل     . دەپ چۈشىنىۋالغان ئىـدى   

ئىككىنچىـسى، ئۇالرنىـڭ قارىـشىچه      .  بولمـايتتى  ئـالالھقىال خالىس  
 ئىنسانالرنىڭ ئهخـالق، مهدەنىـيهت، ئىقتىـساد،      رەبلىكى ئالالھنىڭ
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ــلهن كـــارى       ــارلىق ئىـــشلىرى بىـ ــيهت ۋە سىياســـهت قاتـ جهمئىـ
ــدى  ــرەك ئى ــلىقى كې ــۇالر  . بولماس ــدىن ئ ــۇ ۋەجى ــاددىي  «ش ــز م بى

ــانچه قىلىــــدىغان ھايــــاتىمىزدا ئىــــشلىرىمىزنى ئــــۆزىمىز خ الىغــ
ــۈنلهي  ــتهقىلپۈتــ ــادەملهرمىزمۇســ ــشهتتى»  ئــ ــان . دېيىــ قۇرئــ

  : كهرىمنىڭ تۆۋەندىكى ئايهتلىرى بۇ باياننى ئىسپاتالپ بېرىدۇ
 ئهۋەتتـۇق،   شـوئهيبنى  قېرىندىشى ئۇالرنىڭ   مهديهنلىكلهرگه«

 بهنـدىچىلىك قىلىڭـالر،     ئالالھقـا سـىلهر   ! قهۋمىـم ئـى   ‹: ئېيتتـى ئۇ  
ــدى  ــىلهرنىڭ ئۇنىڭ ــۇر،    س ــالر يوقت ــداق ئىالھىڭ ــېچ قان ــقا ھ ن باش

 كېلىـپ  يـورۇقلىرى  –سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئوچۇق يـول     
ــدى ــارازىنى دۇرۇس قىلىڭـــالر،     . بولـ ــۆلچهم، تـ ــىلهر ئـ ــۇڭا سـ شـ

كىـــشىلهرنىڭ نهرســـىلىرىنى كهم بهرمهڭـــالر، زېمىـــن ئىـــسالھ     
ــات  ــدا يهنه پاســ ــاڭالرقىلىنىــــپ بولغانــ ــۆئمىن، ئهگهر تېرىمــ  مــ

ئهگهر ســىلهردىن . ياخــشىدۇرر ئهنه شــۇ ســىلهر ئۈچــۈن بولــساڭال
 كىـشىلهر مهن بىـلهن بىـرگه ئهۋەتىلـگهن تهلىماتالرغـا         گـورۇھ بىر  

 كىشىلهر ئىمان ئېيتمىغـان بولـسا،       گورۇھئىمان ئېيتقان، يهنه بىر     
ــالالھ ــپ   ئـ ــهۋر قىلىـ ــارغۇچه سـ ــۈم چىقـ ــارىمىزدا ھۆكـ ــڭ ئـ  بىزنىـ

  1».› ئهڭ ياخشىسىدۇر ھۆكۈم چىقارغۇچىالرنىڭئالالھ. تۇرۇڭالر
ســىلهر ئــۆلچهمنى تــوغرا ئــۆلچهڭالر،  ! قهۋمىــمئــى «: شــوئهيب

ــىلىرىنى كهم      ــشىلهرگه نهرســ ــارتىڭالر، كىــ ــوغرا تــ ــارازىنى تــ تــ
بهرمهڭـــالر، يهر يۈزىـــدە بۇزغۇنچىلىـــق قىلىـــپ پىتـــنه ـ پاســـات    

ــاڭالر، ئهگهر ســىلهر    ســىلهرگه ئــالالھ بولــساڭالر، مــۆئمىنتېرىم
. ياخــشىدۇر) ســىلهر يىغقــان ھارامــدىن (قالــدۇرغان ھــاالل رىزىــق

: ئـۇالر . دېـدى » مهن ھهر ھالدا سىلهرگه مۇھاپىزەتچى ئهمهسـمهن      
 بـوۋىلىرىمىز   -سـېنىڭ نامىزىـڭ سـاڭا بىزنـى ئاتـا           ! شـۇئهيب ئى  «

ــقا     ــىلهرنى تاشالتقۇزۇشــ ــان نهرســ ــپ كېلىۋاتقــ ــادەت قىلىــ ئىبــ
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ــدۇ ــهررۇپ    ئۆگىتهمـ ــالىغىنىمىزچه تهسـ ــاللىرىمىزنى خـ ــاكى مـ ؟ يـ
؟ ســهن ئهجهبمــۇ كــۆڭلى ـ      بولمىــسۇنمۇئىختىيــارىمىز قىلىــش 

ــسهن ـ دە         ــان ئادەمـ ــول تاپقـ ــوغرا يـ ــازىمۇ تـ ــسى كهڭ، تـ » كۆكـ
  1.دېيىشتى

 سـۆزلهر ئىالھىـيهت ۋە      سـىزىلغان ئاخىرىدىكى ئاستىغا سىزىق    
ــازغۇنلۇقى ھهققىــدە ئۇالرنىــڭ ئهســلى  رۇبــۇبىيهت ــېمىلهردىن ئ  ن

  . پ بېرىدۇئىبارەت ئىكهنلىكىنى ئىنتايىن ئوچۇق كۆرسىتى

  پىرئهۋن ۋە پىرئهۋن ئاھالىسى

ــايلى     ــاراپ چىق ــگه ق ــڭ قهۋمى ــرئهۋن ۋە ئۇنى ــز پى ــدى بى . ئهم
 بولغـان خاتـا قاراشـتىنمۇ ئېغىـر خاتـا         نهمرۇدقـا چۈنكى ئـۇ ھهقـته      

پىـــرئهۋن پهقهت «ئومـــۇمهن كىـــشىلهر  . قاراشـــالر ســـاقالنماقتا 
هنه  ئىنكـار قىلىـپال قالماسـتىن، بهلكـى ي         مهۋجۇتلۇقىنى ئالالھنىڭ
يهنــى، ئۇنىــڭ . دەپ قارايــدۇ»  دەۋا قىالتتــىخــۇدالىقىنىئۆزىنىــڭ 

ئهقلى شـۇ قهدەر خارابالشـقان ئىـدىكى، پۈتـۈن ئالهمنىـڭ ئالدىـدا          
ــدا   » مهن ئاســمان، زېمىننىــڭ ياراتقۇچىــسى «ئوچــۇق ئاشــكارا ھال

ــۇئۇنىـــڭ . دەپ دەۋا قىالتتـــى ــۇپ  قهۋمىمـ ــاراڭ بولـ ــۇ قهدەر سـ  شـ
. دەپ قارايــدۇ» ســىغا ئىــشىنهتتى، ھهتتــا ئۇنىــڭ دەۋاقېلىــشقانكى

 پىرئهۋننىــڭ ماتېرياللىرىــدىنھــالبۇكى، قۇرئــان كهرىــم ۋە تــارىخ  
 بىـلهن، شـۇنداقال پىـرئهۋن قهۋمىنىـڭ ئهھۋالىمـۇ           نهمرۇدئهھۋالى  

ــرۇد ــلهن ھېچقـــــــانچه    نهمـــــ ــۋالى بىـــــ ــڭ ئهھـــــ  قهۋمىنىـــــ
 ئىبــارەت ئهســـلى ھهقىقهتنــى كـــۆرۈپ   پهرقلهنمهيدىغانلىقىــدىن 

وتتۇرىدا پهرق بـار دېيىلـسه، پهقهتـال سىياسـىي     ئهگهر ئ . يېتهلهيمىز
 بهنـى ئىـسرائىل     قهۋمىدەسهۋەبلهر تۈپهيلىدىن پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ      

قهۋمىگه قارشـى مىللهتچىلىـك، ئـۆچ ـ ئـاداۋەت، مۇتهئهسـسىپلىك       
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شۇڭا ئـۇالر بهنـى ئىـسرائىلغا بولغـان ئۆچمهنلىـك           . مهۋجۇد ئىدى 
ــهۋەبىدىنال  ــالالھنىس ــالھ «ئ ــايتتى دېگ» رەب«ۋە » ئى ــى ئۇنىم . ىل

ــى ســاقالنغان ئىــدى   ــايىللىق مهخپ ــدە ق خــۇددى . ئهممــا قهلبلىرى
  . ئوخشاشدەھرىلهرگهھازىرقى دەۋردىكى كۆپىنچه 

 ئهلهيهىسـساالم مىـسىردا     يۇسـۇف : ئهسلىدە ئهمهلىـيهت مۇنـداق    
ھۆكۈمرانلىققــا ئىــگه بولغانــدىن كېــيىن ئىــسالم تهلىمــاتىنى كهڭ  

هرپ قىلغـان ۋە مىـسىردا شـۇ        قانات يايدۇرۇشقا پۈتۈن كـۈچىنى سـ      
ــز  ــۇر ئىـ ــدۇرغانكىقهدەر چوڭقـ ــىرلهرگىچه قالـ ــان ئهسـ ، قانچىلىغـ

. باشــقىالر ئۇنىــڭ تهســىرىنى ھهرقــانچه قىلىپمــۇ يوقىتالمىغــان     
 دەۋرىدە گهرچه پۈتۈن مىـسىر خهلقىنـى        ئهلهيهىسساالمنىڭيۇسۇف  

ــدى  « ــان ئى ــۇل قىلغ ــسالمنى قوب ــا  » ئى ــسىمۇ، ئهمم ــى بولمى دېگىل
 ۋە ئۇنىــڭ زېمىــن، ئاســمانالرنىڭ ياراتقۇچىــسى ھنىئــالالمىــسىردا 

يــالغۇز . ئىكهنلىكىنــى بىلمهيــدىغان بىرمــۇ ئــادەم قالمىغــان ئىــدى
بــۇال ئهمهس، بهلكــى يۇســۇف ئهلهيهىســساالمنىڭ تهلىمــاتى بىــلهن 

ــدىن      ــقىرى نۇقتى ــتىن تاش ــسىرلىق تهبىئهت ــر مى  ئــالالھنىھهر بى
ــې» رەب«ۋە » ئىــــالھ« ــراپ قىلىــــدىغان، ھــ ــرى دەپ ئېتىــ چ بىــ

 ئىنكـار قىلمايـدىغان دەرىجىـگه يهتـكهن         ئىالھىيىتىنـى  ئالالھنىڭ
ــدى ــدە  . ئى ــڭ ئىچى ــا ئۇالرنى ــۇقنىئهمم ــانالر  كۇپۇرل ــاقالپ قالغ  س

 باشــقىالرنىمۇ شــېرىك ئالالھقــا رۇبــۇبىيهتتهبولــسا، ئىالھىــيهت ۋە 
  . قىلىۋاالتتى

 تهسـىرلىرى   چوڭقـۇر يۇسۇف ئهلهيهىسـساالمنىڭ ئهنه شـۇنداق       
 ئهلهيهىسـساالمنىڭ دەۋرىـگه قهدەر مىـسىردا سـاقلىنىپ          تاكى مۇسا 
بــۇ قارىــشىمىزنى پىــرئهۋن خانىدانىــدىن بولغــان بىــر . 1تۇرالىــدى

                                            
دەپ قارىقاندا، ئۇنىڭدىن » ئىشهنچلىك«ناۋادا تهۋراتنىڭ تارىخىي بايانلىرىنى   1

شۇنى مۆلچهرلهشكه بولىدۇكى، ئهينى چاغدا مىسىر خهلقىنىڭ بهشتهن بىر قىسمى 
سساالم بىلهن بىرلىكته مىسىردىن چىققان مۇسا ئهلهيھى. مۇسۇلمان بولۇپ بولغان ئىدى

بهنى ئىسرائىل قهۋمىنىڭ سانى ھهققىدىكى تهۋراتنىڭ ئىستاستىكىلىق مهلۇماتىدا 
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 ئهمىرنىـــڭ قىلغـــان خىتـــابلىرى ئوچـــۇق ئىـــسپاتالپ      قىبتـــى
ــدۇ ــساالمنى   . بېرەلهيــ ــا ئهلهيهىســ ــرئهۋن مۇســ ــدا پىــ ــۇ چاغــ شــ

ــۇرۇپ     ــۇلمانلىقىنى يوشـ ــڭ مۇسـ ــدا ئۆزىنىـ ــۈرمهكچى بولغانـ ئۆلتـ
 چىـداپ  كىـشى ېلىۋاتقان، ئوردا ئهمىرلىرىـدىن بىـرى بولغـان ئـۇ       ك

  :تۇرالماي مۇنداق دېگهن ئىدى
ــىلهر « ــالالھ‹ســ ــدۇرئــ ــشىنى  ›  پهرۋەردىگارىمــ ــگهن كىــ دېــ

ئۆلتۈرەمــــــسىلهر؟ ھــــــالبۇكى، ئــــــۇ ســــــىلهرگه ھهقىــــــقهتهن 
ــپ     ــى ئېلى ــهن دەلىللهرن ــدىن روش ــڭ دەرگاھى پهرۋەردىگارىڭالرنى

لسا، يالغانچىلىقنىڭ زىيىنـى ئۇنىـڭ      ئهگهر ئۇ يالغانچى بو   . كهلدى
ئۆزىگه بولىدۇ، ئهگهر ئۇ راستچىل بولـسا، ئـۇ سـىلهرنى قورقۇتقـان       

ــر قىــسمى چوقــۇم ســىلهرگه كېلىــدۇ   ــشىنىڭالركى. ئازابنىــڭ بى ، ئ
ــالالھ ــقان ھهرقانــداق يالغانچىغــا     ئ  ھهقىــقهتهن ھهددىــدىن ئاش

بۈگــۈن ســهلتهنهت ! قهۋمىـم ئــى . ھىـدايهت يــولىنى كۆرسـهتمهيدۇ  
ــ ــدۇرىلهرنىڭ س ــىلهر  ئىلكىڭالردى ــدا س ــسىلهر، زېمىن ــا غالىب ، ئهمم

 ئـازابى كهلـسه، ئۇنىڭــدىن قۇتۇلۇشـقا بىـزگه كىــم     ئالالھنىـڭ ئهته 
ــدۇ؟  ــاردەم بېرى ــى ... ي ــمئ ــىلهرنىڭ ! قهۋمى ــۇھس ــاد، ن ــهمۇد، ئ  س

ــرىگه ــشاش  قهۋملىـ ــنكىلهرگه ئوخـ ــۇالردىن كېيىـ ــشاش ۋە ئـ  ئوخـ
ــشىڭالردى   ــا ئۇچرىـ ــان جازاغـ ــۇرۇھالر ئۇچرىغـ ــورقىمهنگـ ... ن قـ

                                                                     
بهلكىم شۇ چاغدا پۈتۈن مىسىر .  مىليون دەپ خاتىرىلهنگهن2ئۇالرنىڭ سانى 
ڭ تهۋراتتا مىسىردىن چىققانالرنى.  مىليون ئهتراپىدا بولسا كېرەك10خهلقىنىڭ سانى 

ئهمما ھهرقانچه ھېسابالپ باققان . ھهممىسى بهنى ئىسرائىل قهۋمى دەپ يېزىلغان
 2 يىلدا 500 ئهۋالدىنىڭ 12بىلهنمۇ ياقۇب ئهلهيھىسساالمنىڭ مىسىرغا بارغان 

مىسىر خهلقىدىنمۇ نۇرغۇن كىشىلهر «شۇڭا . مىليونغا يېتىپ كېتىشى ناتايىن
تىلىپ كهتكهن، مىسىردىن ھىجرەت مۇسۇلمان بولۇپ، بهنى ئىسرائىل قهۋمىگه قې

قىلىدىغان چاغدا ئۇالرمۇ بهنى ئىسرائىل مۇسۇلمانلىرى بىلهن بىرلىكته مىسىردىن 
مانا بۇنىڭدىن يۇسۇف ئهلهيھىسساالم ۋە . دەپ قىياس قىلىشقا تامامهن بولىدۇ» چىققان

ئۇنىڭ خهلىپىلىرىنىڭ مىسىردا تهبلىغ خىزمىتىنى نهقهدەر چۇڭقۇر 
  .رگهنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇئهمهلىيلهشتۈ
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روشـهن مـۆجىزىلهرنى    ) ئهلهيهىسـساالم  (يۇسۇفئىلگىرى سىلهرگه   
ــىدىن     ــگهن نهرس ــپ كهل ــۇ ئېلى ــدە، ئ ــپ كهلگهن ــهكلىنىپئېلى  ش

 ئۇنىڭـدىن   ئـالالھ «قالدىڭالر، ئاندىن ئـۇ ۋاپـات بولغانـدا، سـىلهر             
! قهۋمىـم ئـى   ... دېـدىڭالر » كېيىن ھهرگىز پهيغهمـبهر ئهۋەتمهيـدۇ     

ــدېگهن  ــۇ نېمى ــكه  ىلىككــىغهيرب ، مهن ســىلهرنى نىجــاتلىق تهرەپ
ــى   ــساڭالر مېنــ ــىلهر بولــ ــمهن، ســ ــادەۋەت قىلىــ  دەۋەت دۇۋزاخقــ

 قىلىـــشقا، مهنـــدە كۇپۇرلـــۇق ئالالھقـــاســـىلهر مېنـــى . قىلىـــسىلهر
ھېچبىـر ئىلمىـي پــاكىتى بولمىغـان نهرســىلهرنى ئۇنىڭغـا شــېرىك     
كهلتۈرۈشـــــكه دەۋەت قىلىـــــسىلهر، ھـــــالبۇكى، مهن ســـــىلهرنى 

 تهرەپـكه  ئـالالھ غالىـب، ناھـايىتى مهغپىـرەت قىلغـۇچى      ھهممىدىن  
  1».دەۋەت قىلىمهن

، يۇسـۇف ئهلهيهىسـساالمنىڭ     گـۇۋاھكى مانا بۇ پۈتـۈن خىتـاب       
ــۋار  ــىرلهر ئۆتكهنــدىن كېيىنمــۇ    ئــوبرازىئۇلۇغ  قانچىلىغــان ئهس

ــگهن  ــاقلىنىپ كهلــ ــاي ســ ــال ئۇنتۇلمــ ــۋار . يهنىــ ــڭ ئۇلۇغــ ئۇنىــ
ــى    ــسىر قهۋم ــىرىدە مى ــڭ تهس ــداقتۇر تهلىماتلىرىنى ــالالھتىن قان  ئ

ــۈنلهي خهۋەرســىز قالىــدىغان ۋە ئۇنىــڭ   » رەب«ھهم » ئىــالھ«پۈت
ئىكهنلىكىنى، يـاكى پۈتـۈن تهبىـئهت ئۈسـتىدە غالىـپ ھۆكـۈمران             
ئىكهنلىكىنــى شــۇنداقال ئۇنىــڭ غهزىپىــدىن قورقۇشــنىڭ نهقهدەر  

 دەرىجىـدە جاھـالهتكه     قالىـدىغان مۇھىملىقىنى پۈتـۈنلهي ئۇنتـۇپ      
خىتابنىڭ ئاخىرقى جۈملىلىرىـدىن بـۇ      . ن ئىدى چۆكۈپ كهتمىگه 

 ئىالھلىقـــى ۋە رەب ئىكهنلىكىنـــى قهتئىـــي ئالالھنىـــڭقهۋمنىـــڭ 
 خـۇددى بىـز   ئـازغۇنلۇقى ئىنكار قىلمايدىغانلىقى، بهلكى ئۇالرنىڭ  

ــقا    ــۆتكهن باش ــپ ئ ــان قىلى ــڭباي ــازغۇنلۇقى قهۋملهرنى ــلهن ئ  بى
مـۇ ئاشـۇ    يهنـى، ئۇالر  . ئوخشاش ئىكهنلىكى ئوچۇق ئايدىڭلىـشىدۇ    

  .   شېرىك كهلتۈرەتتىئالالھقائىككى مهنىدىن 
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ــرئهۋن ۋە   ــشىلهرنىڭ پى ــېكىن كى ــرئهنل ــدە  پى ــى ھهققى  قهۋم
خاتــا تونۇشــقا كېلىــپ قېلىــشىغا ســهۋەب بولغــان نهرســه شــۇكى،   

بىــز ئالهملهرنىــڭ رەببىنىــڭ «: پىــرئهۋن مۇســا ئهلهيهىســساالمدىن
ــسىمىز ــدا،  » ئهلچى ــۆزنى ئاڭلىغان ــگهن س ــى  ئالهملهرن«دې ــڭ رەبب ى

ماڭـا  «دەپ سورىغان، ھهمـدە ئـۆز ۋەزىـرى ھامانغـا         » دېگهن نېمه؟ 
ــۆرۈپ     ــى ك ــانىڭ ئىالھىن ــارەت ســالغىن، مهن مۇس ــز ئىم ــر ئېگى بى

دېگهن، ئاندىن مۇسـا ئهلهيهىسـساالمغا تهھـدىت سـېلىپ،          » باقاي
ــالھ   « ــداقال بىرىنـــــى ئىـــ ــقا قانـــ ــدىن باشـــ ســـــهن ئهگهر مهنـــ

دېـگهن ۋە پۈتـۈن     » اليمهن، سېنى زىندانغا تاشـ    قىلىۋالىدىكهنسهن
. جاكارالتقۇزغـان دەپ » مهن سىلهرنىڭ ئـالىي رەبـبىڭالر   «دۆلهتكه  

ــۆز ئــوردا ئهھلىگىمــۇ   ــر  «ھهمــدە ئ مهن ئۆزۈمــدىن باشــقا ھــېچ بى
دەپ خىتـاب قىلغـان بولـۇپ، كىـشىلهر مانـا           » تونىمايمهنئىالھنى  

ــدە    ــل جــۈملىلهرنى كۆرگهن ــۇ خى ــرئهۋن  «ب ــم پى ــڭبهلكى  ئالالھنى
ــۇقى ــڭ     نىمهۋجۇتل ــسى ئالهملهرنى ــرەك، ئىدىيى ــسا كې ــار قىل  ئىنك

رەببىنىڭ تهسهۋۋۇرىدىن پۈتۈنلهي خالى بولـسا كېـرەك، شـۇڭا ئـۇ            
» دەپ ئويالپ قالغـان بولۇشـى مـۇمكىن   » بىردىنبىر مهبۇد«ئۆزىنى  

ئهمهلىيهتـته ئۇنىـڭ بـۇ      .  كېلىشىپ قالغان  نوتۇشقادېگهندەك خاتا   
 ســهۋەبىدىنال ىتىئهســهبىيســۆزلىرىنىڭ ھهممىــسى مىللهتچىلىــك  

يۇسـۇف ئهلهيهىسـساالمنىڭ دەۋرىـدە ئۇنىـڭ ئـالىي جانـاب            . ئىدى
پهزىلىتىنىڭ تهسىرىدە ئىـسالم تهلىمـاتلىرى پۈتـۈن مىـسىردا ئهۋج        
ئالغانال بولماسـتىن، بهلكـى يهنه ئۇنىـڭ دۆلهتتىكـى ھۆكۈمرانلىـق           

 مىــسىردا ئىنتــايىن قهۋمىمــۇئورنىنىــڭ تهســىرىدە بهنــى ئىــسرائىل 
 400 يـاكى   300تهخمىـنهن   . ۇنغا ئىگه بولغـان ئىـدى     كۈچلۈك ئور 

ــۈردى    ــۈمرانلىقى دەۋر سـ ــسرائىل ھۆكـ ــسىردا ئىـ ــا قهدەر مىـ . يىلغـ
ــك      ــى مىللهتچىلىـ ــگه قارشـ ــسرائىل قهۋمىـ ــدا ئىـ ــى چاغـ كېيىنكـ
ھهرىكىتى باشـلىنىپ، ئـاخىرى ئىـسرائىل قهۋمىنىـڭ مىـسىردىكى           

مىــــسىرنىڭ يهرلىــــك   .  تاشــــالندىئاغــــدۇرۇپ ھــــاكىمىيىتى 
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ــپه ــدى  مىللهت ــا ئال ــۈمرانلىقنى قولىغ ــدانى ھۆك ــر خانى ــۇ . رەس بى ب
يېڭى ھۆكۈمرانالر بهنى ئىسرائىل قهۋمىنى ئايـاق ـ ئاسـتى قىلىـپ،     
ــۇپ    ــى يۇســـ ــتىن، بهلكـــ ــال كۇپايىلهنمهســـ ــتۇرۇش بىلهنـــ باســـ

 مىــــسىردىكى ھهربىــــر ئىــــز، تهســــىرلىرىنى ئهلهيهىســــساالمنىڭ
ــي     ــڭ قهدىمىـ ــالپ، ئۆزلىرىنىـ ــپ تاشـ ــاي يوقىتىـ ــۇ قويمـ بىرىنىمـ
جـاھىالنه مىللىـي ئهنئهنىلىرىنـى قايتىـدىن تىكلهشـكه كېرىـشىپ       

ــگهن   . كهتتــى ــدا مۇســا ئهلهيهىســساالم كهل ئهنه شــۇنداق بىــر چاغ
بولـــۇپ، ئـــۇالر مىـــسىر ھۆكۈمرانلىقىنىـــڭ قايتىـــدىن يهنه بهنـــى  

 خهۋپـسىرەشمهكته ئىسرائىل قهۋمىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كېتىـشىدىن       
ــا بــۇ خهۋپ ۋە ئــۆچ ـ ئــاداۋەت   . ئىــدى  ســهۋەبىدىنال پىــرئهۋن مان

ئالهملهرنىـڭ رەببـى دېـگهن      «تهپتارتماي مۇسا ئهلهيهىسساالمدىن    
دەپ ســورىغان » نــېمه؟ مهنــدىن باشــقا كىممــۇ ئىــالھ بواللىــسۇن؟

ــى  . ئىـــدى ــم ئىكهنلىكىنـ ــالبۇكى ئالهملهرنىـــڭ رەببىنىـــڭ كىـ ھـ
قۇرئان كهرىمـدىكى پىـرئهۋن ۋە      . پىرئهۋن ئۆزىمۇ ئوبدان بىلهتتى   

ــوردا   ــڭ ئ ــا    ئۇنى ــۇنداقال مۇس ــۆزلىرى، ش ــشقان س ــڭ قىلى ئهھلىنى
ــۇ ھهقىقهتلهرنىـــڭ ھهممىنـــى   ئهلهيهىســـساالمنىڭ خىتـــابلىرى بـ

  . ئىنتايىن ئوچۇق ئىسپاتالپ بېرىدۇ
مۇســـا ئهلهيهىســـساالم  «مهســـىلهن، بىـــر قېـــتىم پىـــرئهۋن    

ــڭ ــرى ئهمهسئالالھنىــ ــى  »  پهيغهمبىــ ــۆز قهۋمىنــ ــگه ئــ دېگهنــ
 بىلهيـزۈكلهر ڭغا ئـالتۇن    نېمه ئۈچۈن ئۇنى  «: ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن 

نازىل قىلىنمىدى؟ ياكى نېمىشقا پهرىشتىلهر سـهپ بولـۇپ ئۇنىـڭ          
  1.دەيدۇ» بىلهن بىرگه كهلمىدى؟

 مهۋجۇتلـــــۇقى ئالالھنىـــــڭئـــــويالپ باقـــــايلىكى ئهجهبـــــا 
ھهققىدىكى ۋە پهرىـشتىلهر ھهققىـدىكى تهسـهۋۋۇردىن ئىدىيىـسى      

  ۇ؟ پۈتۈنلهي خالىي ئادەم  مۇشۇنداق سۆزلهرنى قىالرم
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يهنه بىــر جايــدا پىــرئهۋن بىــلهن مۇســا ئهلهيهىســساالمنىڭ      
  : قىلىشقان سۆزلىرى مۇنداق خاتىرىلهنگهن

سـېنى  ! ئـى مۇسـا   ‹مۇسا ئۇالرنىڭ ئالدىغا كهلگهندە پىرئهۋن      «
. دېــدى›  قالغــان ئــادەم دەپ ئــوياليمهنســىهىرلىنىپمهن چوقــۇم 

ــاۋابهن   ــا ج ــا بۇنىڭغ ــۇ  ‹: مۇس ــهن ب ــىرەتكهس ــان بهس ــى( تولغ  يهن
ئــــــاالمهتلهرنى زېمىــــــن ۋە  ) نۇرالندۇۈرىــــــدىغانپىكىرنــــــى 

ئاســـمانالرنىڭ پهرۋەردىگارىـــدىن باشـــقا ھـــېچ كىمنىـــڭ نازىـــل  
ــسهن   ــدان بىلى ــانلىقىنى ئوب ــرئهۋن  . قىلمىغ ــى پى ــېنى، ئ ! مهن س

  1».دېدى›  دەپ ئوياليمهنھهقىقهتهن، ھاالك بولىدۇ
نى  پىـرئهۋن قهۋمىنىـڭ قهلـب ھـالى        تائاال ئالالھيهنه بىر جايدا    

  : مۇنداق بايان قىلىپ بېرىدۇ
ــان     « ــل بولغ ــاالمهتلىرىمىز نازى ــۇق ئ ــڭ ئوپئوچ ــا بىزنى ئۇالرغ

ھـالبۇكى، قهلبـى    . دېيىـشتى › بۇ روشـهن سـېهىردۇر    ‹: چاغدا، ئۇالر 
ئهممـا ئـۇالر پهقهت زۇلـۇم ۋە     . ئۇنىڭغا قايىل بولۇپ بولغـان ئىـدى      

ــدى    ــشنى رەت قىل ــۇل قىلى ــىدىال قوب ــك ئاساس ــۈرە (» .مهنمهنلى س
  )ئايهت- 14 ـ 13 هملهن

ــا  ــا ئۇالرغـ ــسۇس «: مۇسـ ــىلهرگه ئهپـ ــاننى  ئالالھ! سـ ــا يالغـ قـ
 سـىلهرنى قـاتتىق ئـازاب بىـلهن         ئـالالھ چاپلىماڭالر، بولمايدىكهن،   

» قا بوھتان چاپلىغـان ئـادەم مهغلـۇپ بولىـدۇ         ئالالھھاالك قىلىدۇ،   
  . دېدى

بۇنى ئاڭالپ كىشىلهر ئارىسىدا دەتـاالش چىقتـى، ئانـدىن ئـۆز         
بـۇ  «: ا خۇپىيانه مهسلىههتلىشىشكه باشلىدى، ئۇنىڭـدا بهزىـلهر       ئار

راســتتىنال )  ئهلهيهىســساالمھــارۇنيهنــى مۇســا بىــلهن (ئىككىــسى 
ــېهرىگهرلهردۇر ــلهن    س ــېهىر بى ــىلهرنى س ــسىتى س ــڭ مهق ، بۇالرنى

زېمىنىڭالردىن چىقىرىۋېتىش ۋە سـىلهرنىڭ ئۆلچهملىـك تۇرمـۇش         
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 - 63 ـ  61 تاھـا سـۈرە  . (تىدېيىش» يولۇڭالرنى يوقىتىپ تاشالشتۇر
  )ئايهت

 كاتتـــا ھهيـــۋىتىگه بولغـــان قورقـــۇنچ ئالالھنىـــڭ، ئېنىقكـــى
 ـ كۆپتـۈر سـاقالنغان بولغـاچقىال ئـۇالرنى      ئـازدۇر ئۇالرنىڭ قهلبىدە 

ــساالم   ــا ئهلهيهىس ــڭمۇس ــان   ئالالھنى ــۇپ، يالغ ــدىن قورقۇت  ئازابى
ۇال  دەرھـال غۇلغـ    ئاگاھالندۇرغانـدا چاپالشنىڭ يامان ئاقىۋىتىدىن    

ئهممــا ئۇالرنىــڭ ھۆكــۈمران كــۈچلىرى نــاۋادا . قىلىــشقا باشــلىدى
 ئهلهيهىســساالمنىڭ ســۆزىگه ھــارۇنمۇســا ئهلهيهىســساالم بىــلهن  

 ئىـسرائىلچىلىق  مىـسىرچىلىقنىڭ كىرىدىغان ئىـش بولـۇپال قالـسا،        
ئالدىدا مهغلۇپ بولۇپ قېلىشىدەك سىياسىي ئىـنقىالب خهۋپىنىـڭ         

ــۇقىنى انــدا، ئــۇالر ھهممىــسى بىــرلىكته     ئوتتۇرىغــا قويغمهۋجۇتل
  . پهيغهمبهرلهرگه قارشى تۇرۇش نىيىتىگه كېلىشكهن ئىدى

 ئايدىڭالشـتۇرۇۋالغاندىن بىز ئالدى بىلهن مانا بـۇ ھهقىقهتنـى       
ــيىن ئانـــدىن، مۇســـا ئهلهيهىســـساالم بىـــلهن پىرئهۋننىـــڭ       كېـ

 شـۇنداقال   مهۋجۇتلـۇقىنى ئوتتۇرىسىدا زادى قانداق زىـددىيهتنىڭ      
ــرئهۋن ۋە ــڭ  پىــ ــڭ قهۋمىنىــ ــازغۇنلۇقى ئۇنىــ ــداق ئــ  زادى قانــ
 ئىكهنلىكىنــى، پىرئهۋننىــڭ زادى قايــسى مهنىــدىن    خــاراكتېردە

ــق ۋە  ــكئىالھلى ــق   رەبلى ــانال تهتقى ــدىغانلىقىنى ئاس ــى قىلى  دەۋاس
بۇ مهقـسهت ئۈچـۈن قېنـى قۇرئـان كهرىمنىـڭ           . قىلىپ چىقااليمىز 

  ! باقايلىتۆۋەندىكى ئايهتلىرىنى تهرتىپ بويىچه مۇالھىزە قىلىپ 
 پىرئهۋننىـــــڭ ئـــــوردا ئهمىرلىـــــرى ئىچىـــــدە مۇســـــا     - 1

ئهلهيهىسـساالمنىڭ دەۋىتىنــى باســتۇرماقچى بولغـان كىــشىلهر بىــر   
مۇســـا بىـــلهن ئۇنىـــڭ قهۋمىنـــى زېمىنـــدا «تهرەپـــته پىـــرئهۋنگه، 

بۇزۇقچىلىــق تېرىــشقا، ســېنى ۋە ســېنىڭ ئىالھلىرىڭنــى تاشالشــقا  
ىـــر تهرەپـــته  ئـــوردا دېيىـــشكهن بولـــسا، يهنه ب» ؟قويۇۋىتهمـــسهن

ئهمىرلىــرى ئىچىــدىكى مۇســا ئهلهيهىســساالمغا ئىمــان كهلتــۈرگهن 
ــاب قىلىــپ   ــشىلهرگه خىت ــر كىــشى كى ــى «: بى ــاســىلهر مېن  ئالالھق
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ــۇق ــان     كۇپۇرل ــاكىتى بولمىغ ــي پ ــر ئىلمى ــدە ھېچبى ــشقا، مهن  قىلى
ــسىلهر     ــكه دەۋەت قىلى ــېرىك كهلتۈرۈش ــا ش ــىلهرنى ئۇنىڭغ » نهرس

  .دەيدۇ
ــارىخ   ــۇقىرىقى ت ــارەۋە ي ــڭ ـ   ئاس ــسى ئهتىقىلهرنى  ۋاسىتى

 ئائىــت بىــز ئېرىــشكهن   مىــسىرغابىــلهن ئاشــۇ دەۋردىكــى   
مهلۇماتالرنى مانـا بـۇ ھهر ئىككـى ئـايهتكه قوشـۇپ بىـرلىكته              
ــۋاالاليمىزكى،    ــق بىلى ــۇنى ئېنى ــساق، ش ــالىدىغان بول نهزەر س

 بىرىنچـى   رۇبۇبىيهتنىـڭ  قهۋمىمـۇ پىرئهۋن ئۆزىمۇ ۋە ئۇنىـڭ      
 مهبــۇدالرنى مهنىــسى جهھهتــتىن باشــقا ۋە ئىككىنچــى خىــل

ــا ــادەت   ئالالھقـ ــۇالرغا ئىبـ ــدە شـ ــۋاالتتى ھهمـ ــېرىك قىلىـ  شـ
ــى ــقىرى    . قىالتت ــتىن تاش ــتتىنال تهبىئهت ــرئهۋن راس ــاۋادا پى ن

ــۆزىنى  ــى (دەپ دەۋا قىلغــان، » خــۇدا«نۇقتىــدىن ئ مهن ‹يهن
پۈتۈن سهۋەبلهر ئالىمىگه ھۆكۈمرانلىـق قىلىـمهن، ئاسـمان ـ      

بولـسا  ) دېـگهن › باشقا ئىـالھ ۋە رەب يوقتـۇر      زېمىندا مهندىن   
ــدى ــدا . ئىـ ــۇ چاغـ ــۇ   ئـ ــسىز ھهرگىزمـ ــۇ دىنـ ــا ئـ  مهبۇدالرغـ

  .  1چوقۇنمىغان بوالتتى

                                            
» پىرئهۋن ئۆزىنى ئالهملهرنىڭ ئىالھى دەپ دەۋا قىالتتى«بهزى مۇپهسسىرلهر    1

كىستىنى دېگهن پهرەزنىال ئاساس قىلىپ، سۈرە ئهئرافنىڭ مهزكۈر تى
ئىبادەت «دېگهن سۆزنى » الھه«دەپ قىرائهت قىلغان ھهمدە » ◌َ ك◌َ ت◌َ لھ◌ِ ا«

يهنى ئۇالرنىڭ قىرائىتى بويىچه بولغاندا ئايهتنىڭ . دېگهن مهنىدە ئالغان» قىلىش
. دېگهن بولىدۇ» سېنى ۋە سېنىڭ ئىبادىتىڭنى تاشالشقا قۇيۇۋېتهمسهن«تهرجىمىسى 

اق ئومومالشقان قىرائهتكه خىالپ ئىنتايىن كهم ئهمما بۇ بىرىنچىدىن، ھهممىگه ئورت
ئىككىنچىدىن، بۇ قىرائهتنى ئىختىيار قىلىشتا ئاساس . ئۇچرايدىغان قىرائهت ئۇسۇلى

دېگهن سۆزنى » الھه«ئۈچىنچىدىن، . قىلىۋالغان پهرەزمۇ پۈتۈنلهي ئاساسسىز
 قىلىشقا دەپمۇ تهرجىمه» مهبۇد«، »ئىالھ«دېيىشتىن باشقا يهنه » ئىبادەت قىلىش«

دېگهن سۆزنى » الھه«جاھىلىيهتتىكى ئهرەبلهر قۇياش ئۈچۈن . تامامهن بولىدۇ
قۇياش مىسىر تىلىدا . مىسىرلىقالرنىڭ كاتتا مهبۇدىمۇ قوياش ئىدى. ئىشلىتهتتى

نىڭ ئهۋالدى »رى«پىرئهۋننىڭ مهنىسى بولسا، دەل ئهنه شۇ . دەپ ئاتىالتتى» رى«
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 ـ قۇرئان كهرىمـدە پىرئهۋننىـڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى نهقىـل       2
  : قىلىنغان

مهن ئۆزۈمـدىن باشـقا سـىلهرنىڭ يهنه بىـر          ! ئى ئوردا ئهھلى  «
  1». بارلىقىنى بىلمهيمهنئىالھىڭالرنىڭ

 ئىالھ قىلىۋالىـدىغان بولـساڭ، سـېنى     غهيرىنىئهگهر مهندىن   «
  2».تىقىۋىتىمهنچوقۇم مهھبۇسالرنىڭ ئارىسىغا 

بۇ سۆزلهرنىڭ مهنىسى قانداقتۇر پىرئهۋننىـڭ ئۆزىـدىن باشـقا        
بـــارلىق ئىالھالرنـــى رەت قىلغـــانلىقى بولمايـــدۇ، بهلكـــى ئۇنىـــڭ 

هيهىسـساالمنىڭ دەۋىتىنـى رەت قىلىـش       مهقسىتى پهقهتال مۇسـا ئهل    
چۈنكى مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋەت قىلىـۋاتقىنى يـالغۇز        . ئىدى

 مهبـــــۇد ئهمهس، بهلكـــــى مهنىـــــدىنالتهبىئهتـــــتىن تاشـــــقىرى 
ــۇش    ــا قوي ــۇ، چهكــلهش ۋە يولغ ــيهت، سىياســهت جهھهتتىم مهدەنى
ــڭ     ــسىدىنمۇ ھهممىنىـ ــق نۇقتىـ ــالىي ھۆكۈمرانلىـ ــۇ، ئـ جهھهتتىمـ

ــدى خوجــايىنى بولغــ ــش ئى ــائهت قىلى ــا ئىت ــقا . ان ئىالھق شۇڭالش
ســىلهرنىڭ بۇنــداق ئىالھىڭــالر مهنــدىن «پىــرئهۋن ئــۆز قهۋمىــگه 

دېگهنــــدىن كېــــيىن مۇســــا   » باشــــقا ھــــېچ كىــــشى ئهمهس  
ئهگهر سـهن ئاشـۇ مهنىـدىن       «ئهلهيهىسساالمغا تهھـدىت سـېلىپ،      

مهندىن باشقا قانداقال بىرىنـى ئىـالھ دەپ قارايدىكهنـسهن، سـېنى            
  . دېگهن ئىدى» غا تاشاليمهنزىندان

ــۇنداقال      ــدىن، ش ــڭ ئايهتلىرى ــقا يهنه قۇرئاننى ــدىن باش بۇنىڭ
 پىرئهۋنلىرىنىـڭ  ـ ئهتىـقه تهتقىقاتلىرىـدىن مىـسىر     ئاسارەتارىخ ۋە 

نـى دەۋا  ) Absolute Sovereignty(پهقهتـال مـۇتلهق ھۆكۈمرانلىـق   
ــۇ       ــى تېخىم ــب، روھىن ــڭ قهل ــى خهلقنى ــتىن، بهلك ــپال قالماس قىلى
                                                                     

مهن «دېمهك، ئهمهلىيهتته پىرئهۋننىڭ دەۋا قىلغىنى . ياكى مهزھىرى دېگهنلىك بوالتتى
  .دېگهندىنال ئىبارەت ئىدى» قوياش ئىالھىنىڭ جىسمانى مهزھىرى

 . ئايهت– 38 قهسهسسۈرە  1
 . ـ ئايهت29سۈرە شۇئهرا  2
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هھكهم قامال قىلىـش ئۈچـۈن ئـۆزلىرىنى ئىالھالرغـا ئـۇرۇق ـ       مۇست
ــپ    ــلىكنى دەۋا قىلىــ ــىتىپ، مۇقهددەســ ــپ كۆرســ ــان قىلىــ تۇغقــ

ــدۇ  ــۋالغىلى بولى ــى بىلى ــۇ   . كهلگهنلىكىن ــداقتۇر ئاش ــشتا قان ــۇ ئى ب
 يېگــانه بولــۇپ قالماســتىن، دۇنيــادىكى نۇرغۇنلىغــان پىــرئهۋنلهرال

مىيىتىنى تېخىمــۇ  ئۆزىنىــڭ سىياســىي ھــاكىخانىــدانالرمۇ شــاھىي
ــتهكهملهش ــقىرى ئىالھلىـــق ۋە    مۇسـ ــۈن تهبىئهتـــتىن تاشـ  ئۈچـ

ــۇ ــۆزلىرىنى رۇبۇبىيهتلىكتىمـ ــسىدار ئـ ــىتىپ  ھهسـ ــپ كۆرسـ  قىلىـ
ــدىچىلىك   ــدا بهنـ ــۇالر ئالدىـ ــۇم ئـ كېلىـــشكهن ۋە خهلقنىـــڭ چوقـ

ــۈزۈپ   ــىملىرىنى ئۆتكـــ ــىنىمۇراســـ ــپ  تۇرۇشـــ ــپ قىلىـــ  ۋاجىـــ
ــكهن ــاراكتېرى پهقه  . بهلگىلهشــ ــڭ خــ ــته بۇنىــ تــــال ئهمهلىيهتــ

ــلى    ــڭ ئهسـ ــۇپ، ئۇالرنىـ ــارەت بولـ ــتىن ئىبـ ــتىقۇرۇلما بولۇشـ ئۇسـ
بۇنىـڭ ئۈچـۈن    .  ئىدى مۇستهھكهملىكىمهقسىتى ھاكىمىيهتنىڭ   

ــقىرى    ــتىن تاش ــۇالر تهبىئهت ــۇئ ــارە،  ئىالھلىقنىم ــشنى چ  دەۋا قىلى
شۇڭالشـقا مىـسىر ۋە باشـقا       . تهدبىر ئورنىدا سۈيىئىستېمال قىالتتى   

ــاھىلىيهتپهرەس ــلهردە جـ ــمھهر دۆلهتـ ــىي  دائىـ ــا سىياسـ  زاۋاللىققـ
ــاھىيئهگىــــشىپ  ــدانالرنىڭ شــ ــۇ خانىــ ــۈنلهي ئىالھلىقىمــ  پۈتــ
 ئالىقىنىغــــا چۈشــــسه كىمنىــــڭتهخــــت .  كهلــــگهنتۈگىــــشىپ
  .  شۇنىڭغا يۆتكىلىپ كهلگهنئىالھلىقمۇ

ــقىرى       3 ــتىن تاشـ ــى تهبىئهتـ ــلى دەۋاسـ ــڭ ئهسـ  ـ پىرئهۋننىـ
. ى ئىبـارەت ئىـد    خـۇدالىقتىن ئىالھلىق ئهمهس، بهلكـى سىياسـىي       

ــۇ  ــڭئـ ــل    رۇبۇبىيهتنىـ ــىنچى خىـ ــۆتىنچى ۋە بهشـ ــۈچىنچى، تـ  ئـ
ــنال   ــۇملىرى جهھهتتى ــڭ  «ئۇق ــڭ خهلقىنى ــسىرنىڭ ۋە ئۇنى مهن مى

)Over – lord (ھهمــمه دۆلهتتىكــىمۇشــۇ . ئــالىي پهرۋەردىگــارى 
بۇنىڭــدىكى . ۋاســىتىلهرنىڭ ۋە پۈتــۈن نهرســىلهرنىڭ خوجــايىنى 

ا مهدەنىـيهت ۋە  ئۇنىڭـد .  ھوقۇقى ماڭىال مهنـسۇپ  مۇتلهقلىقھاكىم
ــان بولۇشـــى الزىـــم  مېنىـــڭ . ئىجتىمـــائىيهت مېنـــى مهركهز قىلغـ

ــدىن ــلىقى    قانۇنۇم ــرا قىلىنماس ــانۇنى ئىج ــڭ ق ــقا ئۆزگىلهرنى  باش
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قۇرئــان كهرىمنىــڭ تىلىــدا ئۇنىــڭ     .  دەپ دەۋا قىالتتــى » الزىــم 
  : دەۋاسىنىڭ ئاساسى مۇنداق بايان قىلىنغان

مهن مىــسىر  ! قهۋمىــم ئــى ‹ ئــۆز قهۋمــى ئىچىــدە   پىــرئهۋن«
پادىشاھلىقىنىڭ خوجايىنى ئهمهسمۇ؟ ئاستىمدىن ئېقىـپ تۇرغـان        

دەپ نىــدا › بــۇ دەريــاالر مېنىــڭ ئهمهســمۇ؟ ئهجهبــا كۆرمهمــسىلهر؟ 
  ) ـ ئايهت51 زۇخرۇفسۈرە (» .قىلدى

ــۇ دەل   ــا ب ــۇمان ــۇبىيهت نهمرۇدنىڭم ــى  رۇب ــىنىڭ ئاساس  دەۋاس
  . ئىدى
ــلهن  « ــراھىم بىــ ــكهنئىبــ ــالىنى جېدەللهشــ ــشىنىڭ ھــ   كىــ

 ئىبراھىمنىـــڭ پهرۋەردىگارىنىـــڭ جېـــدىلىكۆردۈڭمـــۇ؟ ئۇنىـــڭ 
 ئـۇنى پادىـشاھ   ئالالھنىـڭ بـۇ پهقهت  . كىملىكى توغرىـسىدا ئىـدى   
   1».قىلىپ قويغانلىقىدىن ئىدى

يهنه دەل مۇشــــۇ ئاساســــتا يۇســــۇف ئهلهيهىســــساالم بىــــلهن 
  .زامانداش پادىشاھمۇ دۆلهت پۇقرالىرىغا رەب بولۇۋالغان ئىدى

ــرئهۋن ـ   4  ــىتىپ    پى ــىلىق كۆرس ــى قارش ــرئهۋن ئهھل ۋە پى
ــلىدە     ــى ئهس ــا ئهلهيهىســساالمنىڭ دەۋىت ــشقان مۇس ــدەل قىلى جې

ــداق     « ــشى ھهرقانـ ــېچ كىـ ــقا  ھـ ــدىن باشـ ــڭ رەببىـ ئالهملهرنىـ
ئهنه شـــۇ . مهنىــدىن ئىككىنچـــى ئىـــالھ يــاكى رەب بواللمايـــدۇ  

ــالالھال ــالھ ۋە سىياســىي،   ئ ــتىن تاشــقىرى مهنىــدىنمۇ ئى  تهبىئهت
 پهقهت چوقۇنۇشــمۇئىبــادەت ۋە . نىــدىنمۇ ئىــالھئىجتىمــائىي مه

ئۇنىڭغىال بولۇشى ھهمـدە بهنـدىچىلىك ۋە ئىتـائهتمۇ ئـۇنىڭغىال           
. خاس بولۇشـى، بويـسۇنىدىغان قـانۇنمۇ ئـۇنىڭال بولۇشـى الزىـم            

 مېنـى ئهلچـى     تائـاال  ئـالالھ مانا بۇ ئوپئوچـۇق مـۆجىزىلهر بىـلهن         
ۇخــسهت،   مهن ئــارقىلىق ئۆزىنىــڭ ر ئــالالھ. قىلىــپ ئهۋەتتــى 

شۇڭالشـقا بـۇ بهنـدىلهرنىڭ      . بۇيرۇيـدۇ چهكلىمه، بـۇيرۇقلىرىنى    
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يېتهكچىلىك ھوقۇقى سـېنىڭ قولۇڭـدا ئهمهس مېنىـڭ قولۇمـدا           
دېگهنلهردىــن ئىبــارەت بولــۇپ، شــۇ ۋەجىــدىن  » بولۇشــى الزىــم

بـۇ  «پىرئهۋن ۋە ئۇنىڭ ھۆكـۈمهت ئهربـابلىرى قايتـا ـ قـايتىالپ      
ــوغالپ چى  ــۆزى ئىككىــــسى بىزنــــى زېمىنــــدىن قــ قىرىــــپ، ئــ

ــاقچى ــيهت    ئىگهللىۋالم ــاد، مهدەنى ــڭ ئېتىق ــدە دۆلىتىمىزنى ، ھهم
ــۈزۈملىرىنى ــۆز  ت ــۈزۈمىنى يوقىتىــپ تاشــالپ، ئ ــاقچىت »  ئورناتم

  .  دېيىشكهن ئىدى
ــلهر   « ــايهتلىرىمىز ۋە روشــهن دەلىل ــقهتهن ئ ــز مۇســانى ھهقى بى

ــۆجىزىلهر ( ــى مـ ــڭ   ) يهنـ ــڭ قهۋمىنىـ ــرئهۋنگه ۋە ئۇنىـ ــلهن پىـ بىـ
ــۇالر  ) غهمــبهر قىلىــپپهي(چوڭلىرىغــا  ــدۇق، ئهممــا ئ ئهۋەتــكهن ئى

ۋەھـــالهنكى پىرئهۋننىـــڭ  . پىرئهۋننىـــڭ بۇيرۇقىغـــا ئهگهشـــتى  
  ) ـ ئايهت97 ـ 96 ھۇدسۈرە (» .بۇيرۇقى توغرا ئهمهس ئىدى

 قهۋمىنــى پىرئهۋننىــڭئــۇالردىن ئىلگىــرى بىــز ھهقىــقهتهن  «
: اسىنىغان ئىدۇق، ئۇالرغا ئېسىل بىر پهيغهمبهر كهلـدى ۋە ئۇالرغـ          

 بهندىلىرىنى ماڭـا تاپـشۇرۇپ بېـرىڭالر، مهن سـىلهرگه           ئالالھنىڭ‹
ــدار ــبهرمهنئامانهت ــا.  پهيغهم ــاڭالر، مهن  ئالالھق ــك قىلم  مهنمهنلى

 روشـهن مـۆجىزىلىرىنى ئېلىـپ       قىلىنغانلىقىمنىـڭ سىلهرگه تهيىن   
  1».دېدى› كهلدىم
ــى  (« ــكه ئهھل ــى مهك ــز  !) ئ ــسىزكى، بى ــرئهۋنگهشۈبهى ــر پى  بى

 گۇۋاھلىـق   ئۈسـتىڭلهردىن ۋەتكهندەك، سـىلهرنىڭ    پهيغهمبهرنى ئه 
ــۇق    ــى ئهۋەتت ــر پهيغهمبهرن ــۈچى بى ــرئهۋن. بهرگ ــبهرگه پى  پهيغهم

ســـۈرە (» ئاســـىيلىق قىلىۋىـــدى، بىـــز ئـــۇنى قـــاتتىق جازالىـــدۇق
  ) ـ ئايهت16 ـ 15 مۇزەممىل

ــرئهۋن ــم؟   «: پى ــارىڭالر كى ــىلهرنىڭ پهرۋەردىگ ــا، س ــى مۇس » ئ
ــا. دېـــدى ــۇ«: مۇسـ ــارىمىز شـ ــۇركىنداق پهرۋەردىگـ ــمه زاتتـ ، ھهمـ
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ــوللىرىنى    ــا يـ ــدىن ئۇالرغـ ــدى، ئانـ ــا قىلـ ــهكىل ئاتـ ــىگه  شـ نهرسـ
  1.دەپ جاۋاب بهردى» كۆرسهتتى

ــرئهۋن ــىپىـ ــڭ «:  ئېيتتـ ــارىئالهملهرنىـ ــگهن پهرۋرەدىگـ  دېـ
  » نېمه؟

ــۇ ئاســمانالرنىڭ، زېمىننىــڭ ۋە ئۇالرنىــڭ  «: مۇســا جــاۋابهن ئ
ر ســـىلهر ئهگه. ئارىـــسىدىكى پۈتـــۈن مهخلۇقاتالرنىـــڭ رەببىـــدۇر

  . دېدى» ھهقىقىي ئىشىنىدىغان بولساڭالر
  . دېدى» ئاڭالۋاتامسىلهر؟«:  چۆرىسىدىكىلهرگهپىرئهۋن
ــا ــۇ(«: مۇســ ــىلهرنىڭمۇ ) ئــ ــبىڭالردۇرســ ــىلهرنىڭ رەبــ  ۋە ســ
  . دېدى»  رەببىدۇرئهجدادلىرىڭالرنىڭمۇئىلگىرىكى 

ــرئهۋن ــورۇندىكىلهرگه (پى ــگهن  «): س ــىلهرگه ئهۋەتىل ــۇ(س ) ب
  . دېدى» ي مهجنۇندەك قىلىدۇئهلچى پۈتۈنله

مهشــــرىقنىڭ، مهغرىبنىــــڭ ۋە ئۇالرنىــــڭ   ) ئــــۇ(«: مۇســــا
ئهگهر سـىلهر   . ئارىسىدىكى ھهممه مهخلۇقاتنىڭ پهرۋەردىگارىـدۇر    

  .  دېدى»ئاقىل بولساڭالر
 ئىـــالھ قىلىۋالىـــدىغان غهيرىنـــىئهگهر مهنـــدىن «: پىـــرئهۋن

  2.ىدېد» بولساڭ، سېنى چوقۇم زىندانغا تاشاليمهن
ــرئه ــا «: ۋنپى ــى مۇس ــېهىرىڭ! ئ ــز   س ــى زېمىنىمى ــلهن بىزن  بى

  3.دېدى» دىن چىقىرىۋېتىش ئۈچۈن كهلدىڭمۇ؟) مىسىر(
، مۇسـانى ئۆلتـۈرىمهن،   قۇيـۇۋېتىڭالر مېنـى  «:  ئېيتتـى  پىرئهۋن

ــارىنى   ــا پهرۋەردىگــ ــاردەمگهمۇســ ــسۇن، مهن  يــ ــپ باقــ  چاقىرىــ
ــۇمهنكى ــته   قورق ــاكى دۆلهت ــدۇ ي ــى ئۆزگهرتىۋېتى ــا دىنىڭالرن ، مۇس

  4».يمىقانچىلىق تۇغدۇرىدۇقاال
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ــېهرىگهركهنبـــۇ ئىككىـــسى راســـتتىنال «: ئـــۇالر ئېيتتـــى ، سـ
بۇالرنىڭ مهقسىتى سىلهرنى سېهىر كـۈچى بىـلهن زېمىـنىڭالردىن          
ــۇڭالرنى   ــىلهرنىڭ ئۈلگىلىـــك تۇرمـــۇش يولـ ــۋېتىش ۋە سـ چىقىرىـ

  1»يوقىتىپ تاشالشتۇر
يــۇقىرىقى بــۇ بــارلىق ئــايهتلهرنى تهرتىــپ بــويىچه ئوقــۇپ       

 رۇبـۇبىيهت ىغان بولـساق، شـۇنى ئوچـۇق بىلىـۋاالاليمىزكى،         چىقىد
ــان ھهممىـــالھهققىـــدە دۇنيانىـــڭ   يېرىـــدىكى ئوخـــشاش بولمىغـ

ــلهر ــۇ    قهۋمـ ــان ئاشـ ــشىپ كېلىۋاتقـ ــدىن داۋاملىـ ــسىدا ئهزەلـ  ئارىـ
ھهمـدە  .  زۇلمىتىنـى يايغـان ئىـدى      سـاھىللىرىغىمۇ ئازغۇنلۇق نىل   

لــگهن ئاشــۇ   پۈتــۈن پهيغهمــبهرلهر ئهزەلــدىنال دەۋەت قىلىــپ كه   
 كىـشىلهرنى  ئهلهيهىسـساالمالرمۇ  ھـارۇن چاقىرىق تهرەپكه مۇسـا ۋە      

  .چاقىرغان ئىدى

  ناساراالريهھۇدىيالر ۋە 

 ۋە يهھــۇدىزمنىپىــرئهۋن قهۋمىــدىن كېــيىن كــۆز ئالــدىمىزغا  
 تاللىۋالغــان بهنــى ئىــسرائىل قهۋمــى بىــلهن يهنه  خرىــستىئانلىقنى

 ئالالھنىـــڭ«هن ئۇالرغـــا نىـــسبهت .  ئۇچرايـــدۇقهۋمـــلهرباشـــقا 
 رەب ھهم ئالالھنىــڭ ئىنكــار قىالمدىغانــدۇ؟ يــاكى مهۋجۇتلــۇقىنى

ــالھ  ــىئىــ ــدۇ؟ ئىكهنلىىنــ ــراپ قىلمامدىغانــ ــدەك »  ئېتىــ دېگهنــ
چـۈنكى قۇرئـان كهرىـم    . گۇمانالردا بولۇشـقا قهتئىـي ئىمكـان يـوق     

شـــۇڭا  . ئۇالرنىـــڭ ئهھلـــى كىتـــاب ئىكهنلىكىنـــى تهســـتىقلىغان 
 ئاالقىـدار قايـسى خىـل خاتـا         ىيهتكهرۇبـۇب ئالدى بىلهن ئۇالرنىـڭ     

ــۇالرنى      ــڭ ئ ــان كهرىمنى ــهن قۇرئ ــگه ئاساس ــدە، ئهمهل تهرزى ئهقى
. دەپ قــارار قىلغانلىقىغــا قــاراپ چىقىــشىمىز الزىــم» ئـازغۇن قهۋم «

  :  قىلىپ مۇنداق جاۋاب بېرىدۇيىغىنچاققۇرئان كهرىم بۇنىڭغا 
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ــابالر‹ئېيتقىنكـــى، « ــنىڭالردا ھهقـــسىز ! ئـــى ئهھلـــى كىتـ دىـ
ۋىشته چهكـتىن ئېـشىپ كهتمهڭـالر، ئىلگىـرى ئـۆزلىرى ئازغـان            رە

يهنـى  (» ساۋائهسـسهبىل «ۋە نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازدۇرغان ھهمدە      
دىن ئاداشقان قهۋمنىـڭ نهپـسى خاھىـشلىرىغا        ) توغرا، ئوتتۇرا يول  

  1».›ئهگهشمهڭالر
ــستىئان    ــلهن خرىـ ــۇدىيالر بىـ ــدىن يهھـ ــڭبۇنىڭـ  قهۋملهرنىـ

 ئـازغۇنلۇقى  قهۋملهرنىـڭ  ئىلگىرىكى    ئهسلىدە خۇددى  ئازغۇنلۇقى
 ئىكهنلىكىنـى ھهمـدە يهنه ئۇالرنىـڭ        خـاراكتېردە بىلهن ئوخشاشال   

يـولى بىـلهن    » دىنـدا چهكـتىن ئېـشىپ كېـتىش        «گۇمراھلىقىنىڭ
قېنــى ئهمــدى بۇنىــڭ  .  بولىــدۇكۆرۈۋىلىــشقاپهيــدا بولغــانلىقىنى 

ــپ      ــان قىلىــ ــداق بايــ ــڭ قانــ ــان كهرىمنىــ ــسىالتىنى قۇرئــ تهپــ
  ! ىقىغا قارايلىبېرىدىغانل

ناسـاراالر  . دېيىـشتى › ئوغلىدۈر ئالالھنىڭ ئۈزەير‹يهھۇدىيالر  «
  2».دېيىشتى› ئوغلىدۈر ئالالھنىڭمهسىه ‹

› ئــــالالھتۇرمهريهمنىــــڭ ئــــوغلى ئىيــــسا ‹شۈبهىــــسىزكى، «
ئــى بهنــى ئىــسرائىل ‹ بولــدى، ھــالبۇكى ئىيــسا كــاپىر دېگــۈچىلهر

ــى ــبىم ھهم ســىلهرنىڭمۇ رە ! قهۋم ــبىڭالر بولغــان ھهم مېنىــڭ رەب ب
  3».دېگهن ئىدى›  ئىبادەت قىلىڭالرئالالھقا

دېگـۈچىلهر  › نىـڭ بىرىـدۇر  ) ئىـالھ ( ئۈچ  ئالالھ‹،  شهكسىزكى«
ۋەھــالهنكى، بىــر ئىالھــتىن باشــقا ھــېچ بىــر ئىــالھ .  بولــدىكــاپىر
  ) ـ ئايهت73 مائىدەسۈرە (» .يوقتۇر
ــالالھ« ــسا    ‹ئـ ــى مهريهم ئـــوغلى ئىيـ ــهن كىـــشىلهرگه  ! ئـ سـ

ــالالھتى ــۋېلىڭالر   نئـ ــالھ قىلىـ ــامنىمۇ ئىـ ــلهن ئانـ ــقا مهن بىـ  باشـ
: دەپ ســـورايدىغان چاغـــدا، ئىيـــسا جـــاۋاب بېرىـــپ ›  دېـــدىڭمۇ؟
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ــۇبهانهلالھ‹ ــى ! (سـ ــالالھئـ ــسانالردىن      ئـ ــب ـ نۇقـ ــۈن ئهيىـ  پۈتـ
سۆزلهشكه ھهققىـم بولمىغـان سـۆزنى قىلىـشقا نـېمه           !) پاكتۈرسهن

  ) ـ ئايهت116 مائىدەسۈرە (» دەيدۇ› ...ھهددىم بولسۇن
 بىــــــرەر ئىنــــــسانغا كىتــــــابنى، ھېكمهتنــــــى ۋە ئــــــالالھ«

: پهيغهمبهرلىكنــــى بهرگهنــــدىن كېــــيىن، ئۇنىــــڭ كىــــشىلهرگه
. دەيـدىغان ئىـشى بولمايـدۇ    ›  قۇيۇپ ماڭا بهندە بولـۇڭالر     ئالالھنى‹

ســــىلهر ئوقۇغــــان كىتابنىــــڭ تهلىماتلىرىنىــــڭ    ‹: ئــــۇ پهقهت
رگىزمــۇ ئــۇ ھه. دەيــدۇ› بولــۇڭالر» رەببــانى«تهقهززاســىغا ئۇيغــۇن 

ــىلهرگه ــى رەب   ‹: ســــ ــاكى پهيغهمبهرلهرنــــ ــشتىلهرنى يــــ پهرىــــ
ــۋېلىڭالر ــدۇ› قىلىـ ــولغىنىڭالردىن   . دېمهيـ ــۇلمان بـ ــا مۇسـ ئهجهبـ

 بۇيرۇشــــى كۇپرىغــــاكېيىنمــــۇ بىــــر پهيغهمبهرنىــــڭ ســــىلهرنى 
  1»؟مۇمكىنمۇ

 ئـازغۇنلۇقى بۇ ئايهتلهرگه كۆرە ئهھلى كىتابالرنىـڭ بىرىنچـى         
االئىكه قاتـارلىق ئۇلـۇغ زاتالرنـى       شۇكى، ئـۇالر ئهنبىيـا، ئهۋلىيـا، مـ        

 بىـلهن مهسـت   كۆتۈرۈۋىتىش ساالھىيهتته ئىنتايىن يۇقىرى  دىنىي
ئـــۇالرنى ئۆزىنىـــڭ ھهقىقىـــي مهرتىۋىـــسىدىن ئۈســـتۈن . ئىـــدى

ــۈرۈپ  ــاتتى ئىالھلىــقكۆت ــسىگه يهتكــۈزۈپ قوي ــي .  دەرىجى ئىالھى
ــىر كۆرســـهتكۈچى دەپ      ــېرىك ھهم تهسـ ــۇ شـ ــشالرغا ئۇالرنىمـ ئىـ

ئـۇالرنى تهبىئهتـتىن    . رغا چوقۇنۇپ، دۇئا قىلىـشاتتى    ئۇال. قارايتتى
 قىلىــپ قويــۇپ، ئاتــا قىلىــش،  ھهســسىدار رۇبــۇبىيهتكهتاشــقىرى 

 ســاھىپ ھوقۇقالرغــا ئاســراش قاتــارلىق كۈزىتىــپيــاردەم قىلىــش، 
 بولـسا،  ئـازغۇنلۇقى ئۇالرنىـڭ ئىككىنچـى   . دەپ گۇمان قىلىـشاتتى   

 باشــقا رەب الالھتىنئــ ماشــايىخلىرىنىئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئۆلىمــا، «
ــدى ــدى » قىلىۋال ــارەت ئى ــدىن ئىب ــدا  . دېگهن ــي قانۇن ــى، دىنى يهن
ــڭ ــرىش،    ئالالھنى ــپ بې ــامىنى ئېيتى ــهرىئهت ئهھك ــڭ ش  ئالالھنى
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ئىرادىـــسىگه ئۇيغـــۇن شـــهكىلدە ئهخالقنـــى ئىـــسالھ قىلىـــش      
 ئىگه زاتالرنـى ئاسـتا ـ ئاسـتا يـۇقىرى سـاالھىيهتكه       ساالھىيىتىىگه

، ھـاالل، نېمىنـى خالىـسا، ھـارام قىلىـپ           كۆتۈرۈپ، نېمىنى خالىـسا   
، ئىالھىـــي كىتابنىـــڭ بېكىتهلهيـــدىغانئـــۆز ئالـــدىغا بهلگىلىـــمه 

 خالىغانچه ھۆكۈم چىقىرااليدىغان، نېمىنى خالىـسا       ھۆججىتىسىزمۇ
ــدۇرۇپ     ــۈننهتكه ئايالنــ ــسا ســ ــى خالىــ ــپ، نېمىنــ ــى قىلىــ مهنئــ

شـۇنداق  .  ئىگه قىلىـپ قويۇشـقان ئىـدى       ھوقۇقالرغاقويااليدىغان  
 ئهلهيهىســساالم نــۇھ ئوخــشاشال ئىلگىرىكــى قهۋملهرمــۇىلىــپ بــۇ ق

 قهۋملىـرى  سـهمۇد  ۋە   ئـاد قهۋمى، ئىبراھىم ئهلهيهىسـساالم قهۋمـى،       
 مـۇپتىال بولغـان     قهۋمـلهر  خهلقى قاتـارلىق باشـقا       مهديهنشۇنداقال  

خـۇددى شـۇالرغا ئوخـشاش    . ئازغۇنلۇققا پېتىـپ قېلىـشقان ئىـدى      
 بۇزرۇكــۋار بىــلهن پىرىــشتىلهر تهرۇبــۇبىيهتتهبىئهتــتىن تاشــقىرى 

ــى  ــازاتالرنـ ــېرىك ئالالھقـ ــشاتتى شـ ــۇالرغا . قىلىۋىلىـ ــۇددى شـ خـ
 ئهمهس، ئالالھقــا رۇبــۇبىيهتنىئوخــشاش مهدەنىــي ۋە سىياســىي   

، ئۆزلىرىنىـــڭ ئهخـــالق، مهخـــسۇسالشتۇرۇپبهلكـــى ئىنـــسانالرغا 
 ئالالھنىــــڭمهدەنىــــيهت، سىياســــهت، ئىقتىــــساد ئۇســــۇللىرىنى 

ــا په ــشقا   ئهھكاملىرىغ ــىل قىلى ــسانالردىن ھاس ــتىن، ئىن رۋا قىلماس
 ئـازراق   ئىلمىـدىن سهن كىتاب   «ھهتتا ئاخىرىدا،   . باشلىغان ئىدى 

يهنى ئاساسـسىز    (جىبتنېسىۋە بېرىلگهنلهرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر     
ــه ــاكه ۋە ) نهرســ ــشىنىدۇتاغۇتقــ ــدە  »  ئىــ ــگهن يهرگه  ھهمــ دېــ

ھىـــدا  دەرگائالالھنىـــڭئېيتقىنكـــى، ســـىلهرگه پاســـىقالردىن   «
 ئـالالھ بۇنىڭدىنمۇ يامان ئاقىۋەتلىك كىشىلهرنى ئېيتىپ بېرەيمـۇ؟       

 ئـالالھ  غهزىپـى ئۇالرغـا ياغقـان،        ئالالھنىـڭ ئۇالرغا لهنهت قىلغان،    
 بهنـدىچىلىك قىلغـان بىـر قىـسمىنى مـايمۇن ۋە            تاغۇتقـا ئۇالرنىڭ  

چوشقىغا ئايالندۇرغان، ئهنه شۇالرنىڭ ئورنى ئهڭ يامانـدۇر، ئـۇالر     
ــس« ــن »هبىلسهۋائهسـ ــدىن  (دىـ ــۇرا يولـ ــوغرا، ئوتتـ ــى تـ ئهڭ ) يهنـ

  .دېگهن يهرگىچه يېتىپ كهلگهن ئىدى» ئاداشقانالردۇر
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ــايهتتىكى  ــات،  » جىبــــت«ئــ ــۆز پۈتــــۈن خۇراپــ دېــــگهن ســ
ــلۇقالرغا ــشلىتىلگهن دەقيانۇســـ ــۇپ،  ئىـــ ــۆز بولـــ ــام ســـ  ئىخچـــ

، جادۇگهرلىـــــــك، پـــــــالچىلىق، داخـــــــانلىق، ســـــــېهرىگهرلىك
 تهســهۋۋۇرى، غهيرىــي شــلىقياراشما، يارىــشىش ۋە نۇجۇمكهشــلىك

تهبىئىي تهسىراتالر دېگهندەك خۇراپاتلىقالرنىڭ پۈتـۈن تـۈرلىرىنى        
 قارشــى ئالالھقــادېــگهن ســۆز  » تــاغۇت«. ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇ  

ئاسىيلىق يولىنى تۇتقان ھهر بىـر شـهخس ۋە ئىـدارە، ئورگـانالرنى             
شـــۇنداقال بهنـــدىچىلىكنىڭ چېكىـــدىن ئېـــشىپ، مۇســـتهبىتلىك 

  . ۆتۈرۈپ چىققانالرنى بىلدۈرىدۇبايرىقىنى ك
قىسقىسى، يهھۇدىيالر بىـلهن ناسـاراالر يـۇقىرىقى ھهر ئىككـى           
خىــل ئازغۇنلۇققــا تهڭ پاتقــان بولــۇپ، بىرىنچــى خىــل ئــازغۇنلۇق 
ــڭ       ــتا ئۇالرنى ــتا ـ ئاس ــاتالر ئاس ــۈردىكى خۇراپ ــسىدە ھهر ت نهتىجى

ــب،  ــدىيىلىرىنىقهل ــل   ئى ــسا، ئىككىنچــى خى ــان بول ــشغال قىلغ  ئى
 كاالنلىرىغـا ، راھىـب،  ماشـايىخ ۇنلۇق نهتىجىسىدە ئۇالر ئۆلىما،   ئازغ

ــكارا     ــۇق ئاشـ ــپ، ئوچـ ــشتىن ھالقىـ ــدىچىلىك قىلىـ ــابهنـ  ئالالھقـ
ئاســـــىيلىق قىلىۋاتقـــــان مۇســـــتهبىت ھۆكۈمـــــدار، زالىمالرغـــــا 

  . قىلىدىغان يهرگه يهتكهن ئىدىبهندىچىلىك

  ئهرەب مۇشرىكلىرى

ــۇھهممهد   ــدى مـ ــهللهلالھۇقېنـــى ئهمـ ــى سـ ــهللهم ئهلهيهـ  ۋەسـ
پهيغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتىلــگهن ھهمــدە قۇرئاننىــڭ دەســلهپكى      

ئـۇالر  !  قـاراپ باقـايلى  مۇشـرىكلىرىگه  بولغـان ئهرەپ     مۇخاتهبلىرى
ــۇبىيهت ــان؟     رۇب ــا پاتق ــاراكتېردىكى ئازغۇنلۇقق ــداق خ ــدا قان  بابى

ــۇ   ــا ئۇالرمــ ــالالھنىئهجهبــ ــاكى  ئــ ــى؟ يــ ــڭ بىلمهمتــ  ئالالھنىــ
هيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالم ئۇالرغـا       ئىنكار قىالمتـى؟ پ    مهۋجۇتلۇقىنى

ــۇقىنى ئالالھنىــڭ ــۇش ئۈچــۈن مهۋجۇتل ــدى تونۇت ؟ ئهۋەتىلگهنمى
ــۇالر  ــالالھنىئـ ــالھ«ۋە » رەب «ئـ ــامتى؟  » ئىـ ــراپ قىلمـ دەپ ئېتىـ
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 ئـۇالرنى   رەبلىكىـگه  ۋە   ئىالھلىقىغـا  تائاالنىـڭ  ئالالھقۇرئان كهرىم   
 ئالالھقـــاقايىــل قىلىـــش ئۈچــۈن نازىـــل قىلىنغانمىــدى؟ ئـــۇالر    

؟ ئهجهبــا ئــۇالر   تارتــامتى قۇنــۇپ ئىبــادەت قىلىــشتىن بــاش    چو
 دۇئــاالرنى ئىجــابهت قىلغــۇچى، ھــاجهتنى راۋا قىلغــۇچى ئــالالھنى

ــىنمهمتىدەپ  ــشىچه چۈشـ ــڭ قارىـ ــات، الت؟ ئۇالرنىـ ــۇززا، مهنـ ، ئـ
ــۇبهل ــقا ھ ــۇدالر ۋە باش ــسى،   مهب ــي ياراتقۇچى ــڭ ھهقىقى  كائىناتنى

ــايىنى،  ــسىخوجـ ــپكه رىزىقالندۈرغۇچىـ ــدارە   ۋە تهرتىـ ــېلىپ ئىـ سـ
 مهبـۇدلىرىنى ؟ يـاكى ئـۇالر ئـۆز        ھېـسابلىنامتى قىلغۇچىسى بولـۇپ    

 دائىـــر يوليـــورۇق ھهم مهدەنىـــيهتكهقـــانۇن مهنبهســـى، ئهخـــالق، 
  ؟ ئويالمتى دەپ سهرچهشمىسىيېتهكچىلىكنىڭ 

ــم     ــان كهرى ــرىگه قۇرئ ــوئالالرنىڭ ھهربى ــۇ س ــاق«ب ــال » !ي دەپ
 ئالالھنىـڭ لقىنىـڭ   قۇرئان كهرىم بىـزگه ئهرەب خه     . جاۋاب بېرىدۇ 
ــا ــڭ ۋە   مهۋجۇتلۇقىغ ــۇپال قالماســتىن، بهلكــى ئۆزلىرىنى ــل بول  قايى

ــۇنداقال    ــڭ شـ ــۈن كائىناتنىـ ــۇپۈتـ ــسى مهبۇدلىرىنىڭمـ  ياراتقۇچىـ
ــالىي رەب  ئالالھنىــڭئىكهنلىكىنــى،   ئهڭ يۈكــسهك خوجــايىن ۋە ئ

ۋە » ئىــالھ  «ئــالالھنىئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلىــدىغانلىقىنى،   
ــد» رەب« ــنچىلىقالردا دەپ تونۇيـ ــىبهت ھهم قىيىـ ىغانلىقىنى، مۇسـ

ــۇ   ــاخىرقى مهدەت تايــــــانچى يهنه شــــ ــالالھئۇالرنىــــــڭ ئــــ  ئــــ
 چوقۇنــۇپ ئىبــادەت  ئالالھقــاھېــسابلىنىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىــڭ  

 مهبۇدلىرىغـا قىلىشتىنمۇ بـاش تارتمايـدىغانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ ئـۆز          
ى ۋە بولغان ئهقىدىسى ھهرگىزمۇ ئـۇالرنى كائىناتنىـڭ ياراتقۇچىـس       

ــاراش ئهمهســلىكىنى ھهمــدە ئهخــالق،  رىزىقالندۈرغۇچىــسى  دەپ ق
ــيهتكه ــۆز   مهدەنى ــىلىلهردىمۇ ئ ــر مهس ــۇدلىرىنى دائى ــورۇق مهب  يولي

بېرىــپ، يېتهكچىلىــك قىلىــدۇ دەپ ئويلىمايــدىغانلىقىنى ئېيتىــپ  
  :تۆۋەندىكى ئايهتلهر بۇنىڭ ئوچۇق ئىسپاتى. بېرىدۇ

ــى،  « ــا دېگىنكــ ــسه ‹ئۇالرغــ ــىلهر بىلــ ــى ئهگهر ســ ڭالر، قېنــ
: ئـۇالر › زېمىن ۋە ئۇنىڭدىكى مهخلۇقاتالر كىمنىـڭ؟     ! ئېيتىڭالرچۇ
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ــا . دەيــــدۇ» نىــــڭئالالھ« ــهن ئۇالرغــ ــېمه دەپ ‹ســ ــداقتا نــ ئۇنــ
  »  .دېگىن›  تاپمايسىلهر؟ھۇشىڭالرنى

يهتته ئاسـماننىڭ ۋە ئۇلـۇغ ئهرشـنىڭ        «ئۇالردىن سورىغىنكى،   
نـېمه ئۈچـۈن    «سـهن   . دەيـدۇ » ئـالالھ «ئۇالر  » پهرۋەردىگارى كىم؟ 

  . دېگىن» قورقمايسىلهر؟
ئهگهر ســـىلهر بىلىـــدىغان بولـــساڭالر، «ئۇالرغـــا ئېيتقىنكـــى، 

ــۇ  ــى ئېيتىڭالرچ ــڭ    ! قېن ــشاھلىقى كىمنى ــهيئىنىڭ پادى ــمه ش ھهم
پانــاھ بوالاليــدىغان ۋە ئۇنىڭغــا   ) ئىلتىجــا قىلغانالرغــا (قولىــدا؟ 

ــدىغان كىــم؟   ــاھ بواللماي ــۇم» قارشــى ھــېچ نهرســه پان ــۇالر چوق : ئ
ئۇنـداقتا  «ئېيتقىنكـى،   . دەيـدۇ »  خـاس  ئالالھقاۇنىڭ ھهممىسى   ب«

  » سىلهر قانداقسىگه قايمۇقتۇرۇلىسىلهر؟
بهلكــى بىــز ئۇالرنىــڭ ئالــدىغا ھهق ســۆزنى ئېلىــپ كهلــدۇق،  

  1». ئۇالر چوقۇم يالغانچىالردۇرشهكسىزكى
 سـىلهرنى قۇرۇقلۇقتـا ۋە دېڭىـزدا ماڭدۇرىـدۇ،        ئالالھئهنه شۇ   «

ــ  ــىلهر كېمى ــا س ــۇرۇپدە ھهتت ــان ۋە  ئولت ــامالدا مېڭىۋاتق ــن ش  مهيى
شـــامالدىن خۇشـــاللىنىۋاتقان پهيتـــته، بىـــردىنال بـــوران چىقىـــپ، 
تهرەپ ـ تهرەپتىن كۆتۈرۈلۈۋاتقان دېڭىـز دولقـۇنلىرى كۈچىيىـشكه     

 جهزمـــى قالغانلىقىڭالرغـــاباشـــاليدۇ، ســـىلهر ئاپهتنىـــڭ ئىچىـــدە 
 ئـالالھقىال   بىلهن ھهممهيـلهن ئـۆز ئېتىقـادىنى       شۇنىڭقىلىسىلهر،  

ئهگهر سـهن بىزنـى بـۇ بـاالدىن         ! ئى خـۇدا  « ھالدا     خاسالشتۇرغان
ــدىلهردىن      ــۇچى بهنـ ــۈكۈر قىلغـ ــۇم شـ ــز چوقـ ــاڭ، بىـ قۇتۇلدۇرسـ

 ئـالالھ لـېكىن   . دەپ چىـن ئىخـالس بىـلهن دۇئـا قىلىـدۇ          » بولىمىز
ــۇالرنى  ــاالدىن(ئـ ــدە  ) بـ ــۇالر يهر يۈزىـ ــيىن، ئـ ــدىن كېـ قۇتقۇزغانـ

 ـ  22سـۈرە يۇنـۇس   (» .ق قىلىـدۇ ھهقتىن بويـۇن تارتىـپ ئاسـىيلى   
  )  ئايهت- 23
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دېڭىزدا سـىلهرگه بىـرەر ئـاپهت كهلـگهن چاغـدا، ئاشـۇ بىـرال               «
 ھهممىـسى   مهبۇدالرنىـڭ  باشقا سىلهر چوقۇنۇۋاتقـان      رەببىڭالردىن

 -ئامــان ( ســىلهرنى قۇتقــۇزۇپ،  ئــالالھلــېكىن . غايىــپ بولىــدۇ 
ئۇنىڭـدىن  قۇرۇقلۇققا يهتكـۈزۈپ قويغانـدا بولـسا، سـىلهر       ) ئېسهن

» .ناشــۈكرىدۇرئىنــسان  ھهقىقهتهنمـۇ ناھــايىتى  . يـۈز ئۆرۈيــسىلهر 
  ) ـ ئايهت67سۈرە بهنى ئىسرائىل (

ــان   ئۇالرنىــڭ ئــۆز ئىالھلىرىغــا بولغــان تهســهۋۋۇرلىرىنى قۇرئ
  :كهرىم دەل ئۇالرنىڭ تىلى بىلهن مۇنداق نهقىل كهلتۈرىدۇ

غـانالر   قويـۇپ ئۇنىڭـدىن باشـقىنى باشـپاناھ قىلىۋال     ئالالھنى«
ــهندۈرۈپ  ( ــشىنى چۈش ــۇ قىلمى ــڭ ب ــا  ‹): ئۆزلىرىنى ــڭ ئۇالرغ بىزنى

 يېقىنالشتۇرۇشــى ئالالھقــاچوقۇنۇشــىمىز پهقهت ئۇالرنىــڭ بىزنــى 
  1»)دەيدۇ(› ئۈچۈندۇر

 دەرگاھىـدا بىـزگه شـاپائهت قىلغـۇچىالردۇر،         ئالالھنىڭبۇالر  «
  ) ـ ئايهت18سۈرە يۇنۇس (» دېيىشىدۇ

 مهسـىلىلىرىمىزدە بـۇالر تۇرمـۇش      «مهبـۇدلىرىنى ئۇالر يهنه ئۆز    
شـۇڭا سـۈرە    . دەپمـۇ ئويلىمـايتتى   » بىزگه ھىدايهت بهخش ئېتىـدۇ    

 پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمغا   تائـاال  ئـالالھ  ئايتىـدە  ـ  35 يۇنۇسـنىڭ 
ســـىلهرنىڭ بۇتلىرىڭالرنىـــڭ   ‹ئېيتقىنكـــى،  «ھۆكـــۈم قىلىـــپ،   

ا ئهممــ. دەيــدۇ› ئارىــسىدا ھهق يولغــا يېتهكلىيهلهيــدىغانالر بــارمۇ؟
ئـۇالردىن ھېچبىـرى    . ئۇالر بۇ سوئالنى ئاڭالپ، سۈكۈتكه چۆكىدۇ     

 ۋەيـاكى  ئـۇززا ، ياكى مانـا بـۇ       مانات، مانا بۇ    التھهئه، بار، مانا بۇ     «
ــولىنى كۆرســىتىپ بېرىــدۇ،    ــوغرا ي ــر ۋە ئهمهلنىــڭ ت باشــقىالر پىكى
بىزگه دۇنيا ھاياتىدا ئادالهت ۋە تىنچ ـ ئامانلىقنىـڭ قائىـدىلىرىنى    

ــدۇ ــڭ    ،ئۆگىتىـ ــز كائىناتنىـ ــىدىن بىـ ــم مهنبهسـ ــڭ ئىلىـ  ئۇالرنىـ
دەپ جـاۋاب بېرىـشكه     » ئاساسلىق ھهقىقهتلىرىنـى تونـۇپ يېتىمىـز      
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 ئـۆز پهيغهمبىـرىگه     تائاال ئالالھشۇنىڭ بىلهن   . جۈرئهت قىاللمايدۇ 
 ھهق يولغــا ئــالالھپهقهت بىــرال ‹ئېيتقىنكــى، «خىتــاب قىلىــپ،  

ــا ھهق !) بىقىڭالرچـــــــۇئېيتىـــــــپ (يېتهكلىيهلهيـــــــدۇ،  يولغـــــ
ــاكى ھهق    ــشلىكمۇ؟ ي ــسۇنۇشقا تېگى ــا بوي ــدىغان زاتق يېتهكلىيهلهي
يولغـــــا يېتهكلىيهلمهيـــــدىغان، پهقهت ئـــــۆزى باشـــــقىالرنىڭ    
ــشلىكمۇ؟    ــسۇنۇشقا تېگىـ ــا بويـ ــاج بولغانالرغـ ــشىگه موھتـ يېتهكلىـ

ــداق     ــشقا مۇنـ ــدى؟ نېمىـ ــېمه بولـ ــىلهرگه نـ ــل(سـ ــۈم ) باتىـ ھۆكـ
  ».دەيدۇ› چىقىرىسىلهر؟

ــۇ  ــلهردىنب ــشقا   چۈشهندۈرۈش ــدىلىكته ھهل قىلى ــيىن ئهم كې
 پهيغهمبىرىنـى ئهۋەتىـپ،     تائاال ئالالھئۇنداقتا  «تېگىشلىك مهسىله   

ــان    ــاقچى بولغـ ــارقىلىق ئىـــسالھ قىلمـ ــاب نازىـــل قىلىـــش ئـ كىتـ
ــڭ  ــۇبىيهتكهئۇالرنىـ ــر رۇبـ ــازغۇنلۇقى دائىـ ــېمىلهردىن ئـ  زادى نـ

دېگهن سـوئال بولـۇپ، بىـز بـۇ سـوئالنى تهتقىـق             » ئىبارەت ئىدى؟ 
 ئۈچۈن قۇرئان كهرىمگه كـۆز يۈگـۈرتكىنىمىزدە، ئۇالرنىـڭ       قىلىش

ــى    ــۇددى ئىلگىرىكــ ــدە خــ ــدە ئهمهللىرىــ ــگهئهقىــ  قهۋملهردىكىــ
  .  بايقايمىزمهۋجۇتلۇقىنىئوخشاشال تۈپ ئاساسى خاتالىقالرنىڭ 

 ۋە رۇبـۇبىيهت  تاشـقىرى  تهبىئهتـتىن يهنى، بىرىنچىدىن، ئۇالر  
لىرىنى شـــېرىك ، ئهربـــابمهبـــۇت باشـــقا ئالالھقـــائىالھىيهتـــته 
 ھۆكۈمرانلىقتـــا ســـهۋەبلهر ئـــالىمى ئۈســـتىدىكى    «قىلىۋېلىـــپ، 

 ئىنــسانالرنىڭمۇ شــۇنداقال بــۇرج،   بۇزرۇكــۋار پهرىــشته ۋە ئۇلــۇغ  
ــۇق،       ــۇم ھهق ـ ھوقـ ــۇ مهلـ ــارلىقلىرىيۇلتۇزالرنىڭمـ  ھهم ئىختىيـ

 ۋە شــۇ ئاساســتا مهدەت  چۈشــىنهتتىدەپ » تهســىرلىرى مهۋجــۇد 
ىرىنى بهجـا كهلتـۈرۈش قاتـارلىق       تىلهش، بهنـدىچىلىك پائـالىيهتل    

 مــۇراجىئهت قىلماســتىن، بهلكــى تائــاالغىال ئــالالھئىــشالردا پهقهت 
  . مۇراجىئهت قىالتتىخۇداالرغىمۇئاشۇ ساختا، ئويدۇرما مهبۇد، 

ــى     ــهت جهھهتتىكــ ــيهت ۋە سىياســ ــدىن، مهدەنىــ ئىككىنچىــ
 مۇشـــۇ تائـــاال ئـــالالھ« بابىـــدا ئۇالرنىـــڭ ئىدىيىـــسى رۇبــۇبىيهت 
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دېـــگهن تهســـهۋۋۇردىن پۈتـــۈنلهي » رەبتـــۇرئىـــالھ ۋە مهنىـــدىمۇ 
، پىـشىۋالىرىنى ئـۇالر بـۇ مهنىـدە ئۆزلىرىنىـڭ دىنىـي           . خالىي ئىدى 

ــشقانقهبىــله ســهردارلىرى ۋە خانىــدان چــوڭلىرىنى رەب    قىلىۋىلى
. بولــۇپ، ئهنه شــۇالردىن تۇرمــۇش تــۈزۈملىرىنى ھاســىل قىالتتــى 

بهتهن قۇرئــان  نىــسئازغۇنلۇقىغــاشــۇڭا ئۇالرنىــڭ بىرىنچــى خىــل 
  : كهرىم
 چېگـــرا ســـۆيهرلىكنىڭ ئـــالالھكىـــشىلهرنىڭ بهزىـــسى «

 ئىبــادەت قىلىــدۇ، ئهگهر ئۇنىڭغــا   ئالالھقــابويىــدا تــۇرۇپ  
مهنپهئهت يهتسه، كـۆڭلى تىنىـدۇ، ئهگهر ئۇنىڭغـا مۇسـىبهت           

 ئـاخىرەتنىمۇ ئۇ كىـشى دۇنيـانى ۋە    . ئۆرۈلىۋالىدۇيهتسه تهتۈر   
ــ     ئــۇ يهنه . هن زىيانــدۇرتهڭ زىيــان تارتىــدۇ، مانــا بــۇ روش

ــالالھتىن ــۈزۈش   ئـ ــان يهتكـ ــدا، نه زىيـ ــۆرۈپ، نه پايـ ــۈز ئـ  يـ
قــــۇدرىتى بولمىغانالرغــــا چوقۇنىــــدۇ، مانــــا بــــۇ چوڭقــــۇر 

ــۇر ــان  . گۇمراھلىقتـ ــېقىن بولغـ ــۇ پايدىـــسىدىن زىيىنـــى يـ ئـ
) چوقــــۇنغىنىيهنــــى ئۇنىــــڭ (، ئــــۇ تىۋىنىــــدۇنهرســــىگه 

» !اھ؟نېمىدېگهن يامان باشپاناھ، نـېمه دېـگهن يامـان ھهمـر          
  )13 ـ 11سۈرە ھهج (

نى قويـــۇپ، ئـــۆزلىرىگه نه پايـــدا، نه زىيـــان ئـــالالھئـــۇالر 
بـــــۇالر «يهتكۈزەلمهيـــــدىغان نهرســـــىلهرگه چوقۇنىـــــدۇ، ۋە 

» نىـــڭ دەرگاھىـــدا بىـــزگه شـــاپائهت قىلغـــۇچىالردۇر    ئالالھ
ئهجهبـا سـىلهر    «دېيىشىدۇ، ئى پهيغهمـبهر ئۇالرغـا ئېيتقىنكـى،         

اســـــمانالردا، نه زېمىنـــــدا   كـــــۆرە نه ئئىلمىغـــــا ئالالھنىـــــڭ
ــۇقى ــىلهردىن  مهۋجۇتلـــــ ــان نهرســـــ ــالالھنى بولمىغـــــ  ئـــــ

 ئۇالرنىــڭ شــېرىك كهلتــۈرگهن ئــالالھ؟ خهۋەرلهنــدۈرمهكچىمۇ
  1».هكتۇرنهرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋە يۈكس
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سـىلهر زېمىننـى ئىككـى      ‹: ئۇالرغـا ئېيتقىنكـى   ! ئى پهيغهمبهر «
ىڭغــا شــېرىك  ئىنكــار قىالمــسىلهر ۋە ئۇنئــالالھنىكۈنــدە ياراتقــان 
  1›»كهلتۈرەمسىلهر؟

 - باشـقا، سـىلهرگه پايـدا   ئـالالھتىن سىلهر  «ئۇالرغا ئېيتقىنكى،   
؟ چوقۇنامــسىلهرزىيــان يهتكۈزۈشــكه قــادىر بواللمايــدىغان بىــرىگه 

ــالبۇكى  ــالالھھ ــدۇر  ئ ــپ تۇرغۇچى ــىنى بىلى ــمه نهرس ــسا ھهم » . بول
  ) ـ ئايهت76 مائىدەسۈرە (

تــسه، پهرۋەردىگارىغــا   زەخــمهت يه-ئىنــسانغا بىــرەر زىيــان  «
 ئــۆز  ئــالالھيــۈزلهنگهن ھالــدا ئۇنىڭغــا دۇئــا قىلىــدۇ، ئانــدىن      

 ئاتا قىلغـان چاغـدا، ئـۇ كۆتـۈرۈۋېتىش          نېمهتتهرىپىدىن ئۇنىڭغا   
 زەخمهتنـى ئۇنتـۇپ     - دۇئا قىلغان ھېلىقى زىيان    ئالالھقاتوغرۇلۇق  

، تــــاكى 2 شــــېرىكلهرنى كهلتۈرىــــدۇئالالھقــــاكېتىــــدۇ ھهمــــدە 
 زۇمهرسـۈرە  (» . ئۈچـۈن ئـازدۇرۇش  يولىدىن   لالھنىڭئاباشقىالرنى  

  ) ـ ئايهت8
ســـىلهر بهھـــرىمهن بولۇۋاتقـــان نېمهتلهرنىـــڭ ھهممىـــسىنى «
 بهرگهن، سىلهرگه بىرەر ئېغىرچىلىق يهتـسه، يهنه يـالۋۇرۇپ          ئالالھ

ــالالھ ــكه ئـ ــسىلهر تهرەپـ ــالالھ. يۈگرەيـ ــىبهتنى ئـ ــىلهردىن مۇسـ  سـ
ــر بۆلـــــۈك ك  ــاراڭالردىن بىـــ ــۆز كۆتۈرۈۋەتـــــسه، ئـــ ىـــــشىلهر ئـــ

دەرھــال باشــقىالرنى ) كۇشــالىقىغابــۇ مۈشــكۈل (پهرۋەردىگارىنىــڭ 
 قىلغــــان ئالالھنىــــڭ باشــــاليدۇ ـ دە،     كهلتۈرۈشــــكهشــــېرىك 

ــايرىۋېلىڭالر قىلىــدۇ، قېنــى ناشــۈكۈرلۈك ئېهــسانلىرىغا ــا ! ي ئۇزاقق
) ئاشـــۇ(ئـــۇالر . قالمـــاي بۇنىـــڭ ئـــاقىۋىتىنى بىلىـــپ قالىـــسىلهر 

ــى  ــدىغانالرھهقىقىتىنـ ــى  (غىمۇبىلمهيـ ــۇيهنـ ــز ) مهبۇدلىرىغىمـ بىـ
                                            

 . ـ ئايهت9 سهجدە مىمسۈرە ھام  1
بۇ مۇسىبهتلهر پاالنى ھهزرىتىمنىڭ بهرىكاتىدىن «يهنى ئالالھقا تهڭلهشتۈرۈۋالىدۇ،   2

» كۆتۈرۈلۈپ كهتتى، بۇ نېمهت پوكونى ھهزرىتىمنىڭ ئىنايىتى بىلهن نىسىپ بولدى
  .دېيىشكه باشاليدۇ
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 نــامى بىــلهن  ئالالھنىــڭ، 1بهرگهن رىــزىقتىن نېــسىۋە ئايرىيــدۇ  
، ســـــىلهر چوقـــــۇم بـــــۇ يالغـــــان ئويـــــدۇرمىچىلىق قهســـــهمكى

ــسىلهر   ــا تارتىلىــ ــۈن جاۋابكارلىققــ ــانلىقىڭالر ئۈچــ  دەپ 2».قىلغــ
  : نىسبهتهنئازغۇنلۇقىغاگۇۋاھلىق بهرسه، ئىككىنچى خىل 

ــۇنىڭدەك، مۇشــــرىكال « ــېرىكلىرى شــ يهنــــى رەب (رنىڭ شــ
ــانلىرى ــڭ ) قىلىۋالغـ ــۆپچىلىكىگهئۇالرنىـ ــى  كـ ــۆز ئهۋالدلىرىنـ  ئـ

ــهتتى،    ــق كۆرسـ ــنى يېقىملىـ ــارقىلىق (ئۆلتۈرۈشـ ــۇ ئـ ــۇالرنى ) بـ ئـ
ۇمـانلىق قىلىـپ   ھاالكهتكه مـۇپتىال قىلمـاقچى بولـدى ۋە دىننـى گ        

  .دەپ گۇۋاھلىق بېرىدۇ 3».قويماقچى بولدى
دېـگهن سـۆز بـۇت ئهمهس،     بۇ يهردىكـى شـېرىكلىرى    ئېنىقكى

، يولباشــچىلىرى بولــۇپ، رەھنىمــا ۋە پىــشىۋالىرىبهلكـى ئۇالرنىــڭ  
ــنى      ــى ئۆلتۈرۈش ــۆز پهرزەنتىن ــسبهتهن ئ ــگه نى ــۇالر ئهرەب خهلقى ئ
ياخــشىلىققا ۋە ناھــايىتى ئېــسىل پهزىلهتلىــك ئىــشقا ئايالنــدۇرۇپ  

 ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئهلهيهىسـساالمنىڭ دىنىغـا ئىنتـايىن          قويۇپ
، ئېنىقكـى شۇنىـسىمۇ   . ه ئادەتلهرنى سىڭدۈرۈپ قويغان ئىدى    قهبى

 قانــداقتۇر ئاتىغــانلىقدەپ »  شــېرىكئالالھقــا«بــۇ يهردە ئــۇالرنى 
 ھۆكــۈمران ئــالىمىگهئهرەب خهلقــى ئــۆز رەھبهرلىرىنــى ســهۋەبلهر «

شــۇالرغا چوقۇنــۇپ، «دېــگهن مهنىــدىن، يــاكى » دەپ چۈشــىنىدۇ
هنىـدىن ئهمهس، بهلكـى   دېـگهن م  » يۈرۈيـدۇ شۇالرغا دۇئـا قىلىـپ      

ئـــۆز رەھبهرلىرىنـــى جهمئىـــيهت، مهدەنىـــيهت ئهخـــالق ۋە دىنىـــي 

                                            
ئىلمىي ئاساسالر بىلهن راستىنال مۈشكۈلنى ئاسان قىلغۇچى، يهنى ئۇالر ھېچ بىر   1

مۇسىبهتنى يىراق قىلغۇچى ئىكهنلىكى ئىسپاتلىنىپ باقمىغان نهرسىلهرگه شۈكۈر 
ئېيتىش ئۈچۈن يوپۇق يېپىش، نهزرە، چىراق قىلىش قاتارلىق پائالىيهتلهرنى ئۆتكۈزۈپ 

 ئاتا قىلغان رىزىقالرنى يۈرۈيدۇ، قىزىق يېرى شۇكى، بۇ ئىشالر ئۈچۈنمۇ دەل بىز
  .سهرپ قىلىدۇ

 . ئايهت– 56 – 53 نهھلسۈرە  2
 . ـ ئايهت137سۈرە ئهنائم  3
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مهســىلىلهردە خالىغــانچه قــانۇن چىقىــرىش ھوقۇقىغــا ئىــگه، دەپ  
 بىــلهن ئىالھىــيهتكه  رۇبــۇبىيهت« مهنىــسىدىن تونۇيــدىغانلىقى

  .دېيىلمهكته» شېرىك قىلىۋالغان
دىــن   رۇخــسهت قىلمىغــان نهرســىلهرنى    ئــالالھ ئۇالرنىــڭ  «

  1»ى بارمۇ؟تۈرىدىكى قانۇن قىلىپ بېكىتكهن مهبۇدلىر
 ئالــدىمىزدا تهپــسىلىي  شهرھــسىدېــگهن ســۆزنىڭ  » دىــن«

بايان قىلىنىدۇ ھهمـدە شـۇ جايـدا بـۇ ئايهتنىـڭ مهنىـسىمۇ تولـۇق                
ــشىدۇ ــدا شــۇنى ئوچــۇق   . ئايدىڭلى ــۇ يهردە ھــېچ بولمىغان ــا ب ئهمم

ــڭ    ــى، ئۇالرنى ــپ يېتهلهيمىزك ــشىۋابىلى ــهردارلىپى ــن ، س رىنىڭ دى
 ئالالھنىــــڭخاراكتېرىـــدىكى قائىــــدە، قــــانۇن ـ تــــۈزۈملهرنى      

ــۇ   ــۇ ئاشـ ــۇنداقال ئهرەب خهلقىنىڭمـ رۇخسىتىـــسىز بهلگىلىـــشى، شـ
دەپ ئېتىـراپ   » تهقلىد قىلىش ۋاجىـپ   «قائىدە، قانۇنالرنى ئۆزىگه    

ــشى، دەل  ــۇبىيهتقىلىـ ــېرىك  رۇبـ ــڭ شـ ــيهتكه ئۇالرنىـ  ۋە ئىالھىـ
ــۇالرنى ئه  ــدە ئـ ــانلىقى ھهمـ ــۇ بولۇۋالغـ ــا«رەب خهلقىنىڭمـ  ئالالھقـ

  .دەپ قوبۇل قىلغانلىقى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ» شېرىك

   دائىر چاقىرىقلىرىرۇبۇبىيهتكهقۇرئانى كهرىمنىڭ 

ــازغۇن  ــڭئ ــدىنقى   قهۋملهرنى ــدە ئال ــلىرى ھهققى ــۆز قاراش  ك
بهتــلهردە ئېلىــپ بېرىلغــان تهتقىقــات شــۇنى پۈتــۈنلهي ئېچىــپ  

بـــۇزۇق «، »گـــۇمراھ«، »زالىـــم«بېرىـــدۇكى، قۇرئـــان كهرىمـــدە 
 ھـېچ  قهۋملهرنىـڭ  قهدىمكـى دەپ تىلغـا ئېلىنغـان     » ئهقىدىلىك

 ئالالھنىــڭ.  ئىنكــار قىلمــايتتىمهۋجۇتلــۇقىنى ئالالھنىــڭبىـرى  
ــۇ رەت     ــۇتلهق ئىكهنلىكىنىمــ ــى مــ ــۇتلهق ۋە ئىالھــ ــى مــ رەببــ

 رۇبۇبىيهتنىــڭ ئــازغۇنلۇقىئهممــا ئۇالرنىــڭ ئورتــاق . قىلمــايتتى
ان ئايهتلىرىـدىكى دەلىلـلهر بىـلهن     ۋە قۇرئـ لۇغهتئىلگىرى بىز  (

                                            
 . ـ ئايهت21سۈرە شورا  1
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بهش خىل ئۇقۇمىنى ئىككىگه بۆلـۈپ قويۇشـتىن        ) بايان قىلغان 
  .  ئىبارەت ئىدى

ــلهن       1 ــۇلالر بى ــقىرى ئۇس ــتىن تاش ــاتالرنى تهبىئهت  ـ مهخلۇق
ــش،    ــاجهتلىرىنى راۋا قىلىـ ــېلىش، ھـ ــش، خهۋەر ئـ ــش قىلىـ پهرۋىـ

 نىـڭ رۇبۇبىيهتكۆزىتىپ ئاسـراش ۋە كېپىللىـك قىلىـش قاتـارلىق           
ــقىچه    ــشىچه  باش ــڭ قارى ــۇملىرى ئۇالرنى ــارەكتېردەئۇق ــدىخ .  ئى

 ھهممىــدىن يۈكــسهك رەب  ئــالالھنىگهرچه ئــۇالر بــۇ مهنىــدىن   
دەپ چۈشهنسىمۇ، ئهممـا پهرىـشتىلهرنى، جىـن        ) يهنى پهرۋەردىگار (

ــهييارە،  مهبـــۇدالرنىۋە باشـــقا  ، غهيرىـــي تهبىئىـــي كـــۈچلهرنى، سـ
 رۇبـۇبىيهتكه  پىـشىۋالىرىنى ھـانىي   يۇلتۇزالرنى، ئهنبىيا، ئهۋلىيا، رو   

  .شېرىك قىلىۋاالتتى
 ـ بــــۇيرۇش ۋە مهنئــــى قىلىــــش ئىختىيــــارلىقى، ئىــــدارە     2

قىلىــشنىڭ يۈكــسهك ئىگىــدارلىقى، يوليــورۇق ۋە يېتهكچىلىكنىــڭ  
ــڭ     ــى، دۆلهتنىــ ــڭ ئاساســ ــى، قانۇننىــ ــىمهنبهســ  ۋە رەھنىماســ
ــارلىق   ــۇش قاتـ ــزى بولـ ــڭ مهركىـ ــڭئىجتىمائىيهتنىـ  رۇبۇبىيهتنىـ

ملىرى ئۇالرنىــــڭ قارىــــشىچه پۈتــــۈنلهي باشــــقىچه بىــــر ئۇقــــۇ
بــۇ ئۇقــۇمالر نۇقتىــسىدىن ئېلىــپ ئېيتقانــدا،  .  ئىــدىخــاراكتېردە

. قىلىـۋاالتتى » رەب« ئورنىغـا پهقهت ئىنـسانالرنىال     ئالالھنىڭئۇالر  
دەپ » رەب« مۇشـۇ نۇقتىالردىمـۇ      ئـالالھنى  جهھهتته   نهزەرىيهياكى  

نالرنىڭ ئهخـالق، مهدەنىــيهت  ئېتىـراپ قىلىـپ، ئهمهلىيهتـته ئىنـسا    
ــى   ــهت جهھهتتىك ــۇبىيىتىۋە سىياس ــاش  رۇب ــائهتكه ب ــدا ئىت  ئالدى

  . ئىگهتتى
ــازغۇنلۇقنى ئىــسالھ قىلىــش   دەســلىۋىدىنال ــل ئ ــۇ خى ــا ب  مان

ئۈچۈن پهيغهمـبهر ئهلهيهىسـساالمالر توختىمـاي كېلىـپ تۇرغـان       
بولۇپ، ئاخىرىدا دەل يهنه شۇ ئىـسالھات ئۈچـۈن پهيغهمبىرىمىـز         

.  كهلـــگهن ئىـــدىۋەســـهللهم ئهلهيهـــى ســـهللهلالھۇممهد مـــۇھه
 يۇقىرىقى پۈتۈن ئۇقـۇملىرى نۇقتىـسىدىن بـارلىق     رۇبۇبىيهتنىڭ
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 ئهززە ۋەجهللىـدىن   ئـالالھۇ پهقهت  « چـاقىرىقى    پهيغهمبهرلهرنىڭ
ــم   ــى الزىـ ــرال رەب بولۇشـ ــارەت بىـ ــڭ. ئىبـ ــر رۇبۇبيهتنىـ  ھېچبىـ

ۈتـــۈن  كائىناتنىـــڭ پ. قىـــسمىغا باشـــقىالر ئىـــگه بواللمايـــدۇ   
ــالالھقــانۇنىيىتى پهقهت بىــرال   تۈزۈمــدىنال ياراتقــان مهركىــزى ئ

ــارەتتۇر ــارلىق   . ئىبـ ــشنىڭ بـ ــدارە قىلىـ ــقۇرۇش ۋە ئىـ ــۇنى باشـ ئـ
.  ئىگىـدارچىلىق قىلىـدۇ    ئـالالھ ھوقۇق ئىختىيارلىقىغا ئاشۇ بىرال     

ــسى     ــشتا باشــقا بىرەرســىنىڭ ھهسسى ــا قىلى ــۈزۈمنى بهرپ ــۇ ت نه ب
ۈمرانلىــــق قىلىـــشتا باشــــقا  بولغـــان ئهمهس، نه ئۇنىڭغـــا ھۆك  

بــــــۇ مهركىــــــزى  . بولۇۋااللمايــــــدۇھېچبىــــــرى شــــــېرىك  
ھۆكۈمرانلىقنىڭ خوجـايىنى بولـۇش سـاالھىيىتى بىـلهن پهقهت          

ــانه   ســىلهرگه تهبىئهتــتىن تاشــقىرى نۇقتىــدىنمۇ    ئــالالھاليېگ
پهرۋەردىگاردۇر ۋە ئهخالق، مهدەنىـيهت، سىياسـهت جهھهتتىنمـۇ         

ــاردۇر ــۇ . پهرۋەردىگـــــ ــبىئهنه شـــــ ــىلهرنىڭ ڭالرالرەبـــــ  ســـــ
 سـهجدىلىرىڭالرنىڭ  ھهم   روكـۇ  ئـالالھال ئهنه شۇ   . ئىالھىڭالردۇر

ــدۇر ــڭئىـــشهنچ ۋە . بۇرۇلـــۇش مهركىزىـ  تهۋەككۈلچىلىقىڭالرنىـ
ــانچى،  ــڭتاي ــدۇرھاجىتىڭالرنى ــۇ  .  كاپالىتى ــۇنىڭدەك، يهنه ش ش

ــالالھال ــانه ئـ ــىلهرنىڭ يېگـ ــشاھىڭالردۇر سـ ــانۇنچىلىق، . پادىـ قـ
ۇش ۋە چهكـلهش پۈتـۈنلهي ئۇنىڭغـا        شهرىئهت بهلگىلهش، بـۇير   

ــتۇر ــپ    . خاسـ ــگه ئايرىـ ــهۋەبىدىن ئىككىـ ــالهت سـ ــىلهر جاھـ سـ
 ئالالھنىــڭ بــۇ پۈتــۈن ســاالھىيىتى   رۇبۇبىيهتنىــڭتاشــلىغان 

بــۇالرنى . خۇسۇســىيهتلىرىدۇر ئايرىلمــاس مــۇھىم ئىالھلىقىنىــڭ
ــۇ        ــدۇ، بـ ــقا بولمايـ ــر ـ بىرىـــدىن ئايرىـــپ قاراشـ ھهرگىزمـــۇ بىـ

 مهخلۇقـــاتالردىن بىرەرســـىنى  رىـــدەھېچبىســـاالھىيهتلهرنىڭ 
ــا ــشقا شــېرىك ئالالھق ــدۇ قىلىۋىلى دېگهنــدىن »  قهتئىــي بولماي

ــدى  ــارەت ئى ــڭ   . ئىب ــان كهرىمنى ــزى چــاقىرىقنى قۇرئ ــۇ مهركى ب
زادى قانــــداق شــــهكىلدە بايــــان قىلىــــدىغانلىقىنى قېنــــى،     

  ! قۇرئاننىڭ تىلىدىن ئاڭالپ باقايلى
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مانالرنى ۋە ، ئـــۇ ئاســـ ئـــالالھتۇركىھهقىـــقهتهن رەبـــبىڭالر  
زېمىننى ئالته كۈندە ياراتتى، ئانـدىن ئۆزىنىـڭ سـهلتهنهت تهختـى      
ئهرش ئۈستىدە قارار ئالـدى، ئـۇ كـېچه بىـلهن كۈنـدۈزنى ياپىـدۇ،               

 قۇيـاش، ئـاي   ئـالالھ  بىرىنى قوغلىشىدۇ، -كېچه بىلهن كۈندۈز بىر  
 ئهمـرىگه بويـسۇنغۇچى قىلىـپ يـاراتتى،         ئالالھنىـڭ ۋە يۇلتۇزالرنى   

 خاسـتۇر، ئالهملهرنىـڭ     ئالالھقـا  ئهمر قىلىش راسـتتىنال      يارىتىش ۋە 
  ) ـ ئايهت54 ئهئرافسۈرە . ( دەرىجىسى كاتتىدۇرئالالھنىڭرەببى 

ــۇالردىن ســورىغىنكى،  ــم  «ئ ــدىن كى ســىلهرگه ئاســمان، زېمىن
ــدارىڭالر       ــۆرۈش ئىقتى ــاڭالش ۋە ك ــىلهرنىڭ ئ ــدۇ؟ س ــق بېرى رىزى

ئىلهردىن كىـم   كىمنىڭ ئىلكىدە؟ تىرىـك شـهيئىلهرنى ئۆلـۈك شـهي         
پهيدا قىلىدۇ؟ ئۆلۈك شهيئىلهرنى تىرىك شـهيئىلهردىن كىـم پهيـدا     

ــدۇ؟ كىــم   ــڭ(قىلى ــدارە قىلىــدۇ؟  ) ئالهمنى ئــۇالر » ئىــشلىرىنى ئى
  » .دەيدۇ» ئالالھ«): بۇالرغا جاۋابهن(چوقۇم

ئۇنـــداقتا ھهقـــقه خىـــالپ يـــول تۇتۇشـــتىن     «ئېيتقىنكـــى، 
) بولىـدىغان بولـسا،    ئالالھنىـڭ بـۇ پۈتـۈن ئىـشالر       (قورقمامسىلهر؟  

. تۇرئـــالالھئۇنـــداقتا ســـىلهرنىڭ ھهقىقىـــي رەبـــبىڭالر، ئهنه شـــۇ 
ھهقىقهتتىن قالسا، گـۇمراھلىقتىن باشـقا نهرسـه بولمايـدۇ، سـىلهر            

    1»؟يۈرىيسىلهر قايدۇرۇلۇپزادى قاياقالرغا 
ــاراتتى ئــالالھ ئهنه .  ئاســمانالرنى ۋە زېمىننــى ھهق ئاساســىدا ي

 كــېچه بىــلهن كۈنــدۈزنى بىــلهن ۋە  كېچىنــى كۈنــدۈزئــالالھشــۇ 
، بويــسۇندۇرغانكى كــۈن بىــلهن ئــاينى شــۇنداق   ئــالالھ. ئورايــدۇ

ئهنه شـۇ  ... ئۇالرنىڭ ھهربىرى مـۇقهررەر ۋاقىـتقىچه سـهير قىلىـدۇ         
ــالالھ ــىلهرنىڭ ئ ــبىڭالردۇر س ــشاھلىق رەب ــا، پادى ــتۇر، ئالالھق  خاس

ســىلهرگه ئۇنىڭــدىن باشــقا ھــېچ مهبــۇد يوقتــۇر، ســىلهر زادى       
  ) ـ ئايهت6 ـ 5 زۇمهرسۈرە . (يۈرىيسىلهر بۇرۇۋىتىلىپاياقالرغا ق
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 ســىلهرگه كېچىنــى ئــارام ئېلىــشىڭالر ئۈچــۈن ئــالالھئهنه شــۇ 
  ... ياراتتى ھهمدە كۈندۈزنى يورۇق قىلدى

، ھهمــــمه رەبــــبىڭالردۇر ســــىلهرنىڭ ئــــالالھىڭالرئهنه شــــۇ 
ۇر، نهرسىنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر، ئۇنىڭدىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـ          

  ... ؟يۈرىيسىلهرئۇنداقتا سىلهر قاياقالردىن ئالدىنىپ ئېزىپ 
 سـىلهرگه زېمىننـى تۇرالغـۇ قىلـدى، ئاسـماننى           ئـالالھ ئهنه شۇ   
سـىلهرنى سـۈرەتكه كىرگۈزگهنـدىمۇ      .  ئۆگزە قىلـدى   ئۈستۈڭلهرگه

سـىلهرگه پـاك نهرسـىلهرنى      . ناھايىتى ياخشى سۈرەتكه كىرگۈزدى   
  . رىزىق قىلىپ بهردى

، ئىنتـــــايىن رەبـــــبىڭالردۇر ســـــىلهرنىڭ ئـــــالالھئهنه شـــــۇ 
  .  ۋە كائىناتنىڭ رەببىدۇربهرىكهتلىكتۇر
 ھاياتتۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر،          ئالالھئهنه شۇ   

ــى       ــاقىرىڭالر، جىم ــۇنىال چ ــدا ئ ــان ھال ــالىس قىلغ ــى خ دىنىڭالرن
  1. خاستۇرئالالھقاھهمدۇسانا ئالهملهرنىڭ رەببى 

 كېچىنـــى ئـــالالھ... قتىن يـــاراتتى ســـىلهرنى تـــۇپرا ئـــالالھ
ــدۇ، كۈنــدۈزنى كــېچىگه كىرگۈزىــدۇ،   ــالالھكۈنــدۈزگه كىرگۈزى  ئ

كۈن بىـلهن ئـاينى شـۇنداق بويـسۇندۇرۇپ تۇتقـانكى، ھهر بىـرى              
  . بىر مۇئهييهن مۇددەتكىچه مېڭىپ كېتىۋاتىدۇ

، پادىـشاھلىق ئۇنىڭغـا   رەبـبىڭالردۇر  سىلهرنىڭ  ئالالھئهنه شۇ   
 سـىلهر چاقىرىۋاتقـان باشـقىالرنىڭ ئىلكىـدە         خاستۇر، ئۇنى قويۇپ  

ئهگهر ئۇالرغـــا دۇئـــا . قىلـــچه نهرســـىنىڭ ئىختىيـــارلىقى يوقتـــۇر
قىلـــساڭالر، ســـىلهرنىڭ دۇئـــالىرىڭالرنى ئاڭلىمايـــدۇ، ئاڭلىغـــان  
تهقدىردىمۇ سىلهرگه جـاۋاب قايتۇرالمايـدۇ، قىيـامهت كـۈنى ئـۇالر            

  2.ىلىدۇ ئىنكار ققىلىۋالغانلىقىڭالرنىمۇسىلهرنىڭ شېرىك 
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مهيلــى ئاســمانالردىكى، مهيلــى زېمىنــدىكى ھهمــمه نهرســه  
ــڭ ــسى  ئالالھنى ــدۇر، ھهممى ــا قۇلى ــسۇنغۇچىدۇرئالالھق ...  بوي

 ســــىلهرگه ئــــۆزۈڭالردىن بىــــر مىــــسال كهلتۈرىــــدۇ، ئـــالالھ 
قۇللىرىڭالردىن بىرەرسى بىـز سـىلهرگه رىزىـق قىلىـپ بهرگهن           

ــال ــۇنى   -م ــسا، ئ ــۈككه شــېرىك بول ــهررۇپ مۈل ــتهس ش ۋە  قىلى
ــتا  ــۇباشقۇرۇشـ ــسا،   قۇللىرىڭالرمـ ــاراۋەر بولـ ــلهن بـ ــىلهر بىـ  سـ

ــدەك      ــشىلهردىن قورققان ــازات كى ــاراۋەر ئ ــلهن ب ــۆزلىرىڭالر بى ئ
ــقا   ــۇالردىن قورقۇش ــىلهرئ ــان  (؟ رازىمۇس ــا رازى بولمىغ بۇنىڭغ

 شـېرىك بولۇشـىغا قانـداق    ئالالھقـا ئىكهنسىلهر، مهخلۇقاتنىـڭ    
ىـــدىغان قهۋم ئهقىـــل بىـــلهن ئىـــش تۇت  ) رازى بولـــدۇڭالر؟

 دەلىللهرنـــى مۇشـــۇنداق يهتكۈزىـــدىغانئۈچـــۈن ھهقىقهتـــكه 
بىــراق زالىمــالر ئىلىمــسىز ھالــدا    . تهپــسىلىي بايــان قىلىمىــز  

ــپ   ــشىپ كېتىــ ــلىرىغا ئهگىــ ــسىز قاراشــ ئۆزلىرىنىــــڭ ئاساســ
شــۇڭا ســهن باتىــل دىــنالردىن بۇرۇلــۇپ، ھهقىقىــي  ... بارىــدۇ

ــدا  ــۆزۈڭنىدىننىــڭ يولى  الالھنىــڭئ ســابىت قهدەم قىلغىــن، ئ
 ئــالالھ ئهگهشــكىنكى، ) يهنــى دىنىغــا (ياراتقــان تهبىئىــتىگه  

بىــلهن ياراتقــان، ) يهنــى شــۇ دىــن(ئىنــسانالرنى شــۇ تهبىــئهت 
ــڭ ــوغرا     ئالالھنى ــۇ ت ــا ب ــدۇ، مان ــۆزگىرىش بولماي ــدا ئ  ياراتقىنى

سـۈرە رۇم،  . (دىنـدۇر، لـېكىن ئىنـسانالرنىڭ تولىـسى بىلمهيـدۇ     
  )30 ـ 26

شـــنىڭ ھهققىـــگه يارىـــشا ھهقىقىـــي  قهدىرلهئـــالالھنىئـــۇالر 
ــدى ــن  . رەۋىـــشته قهدىرلىمىـ ــدۇكى، زېمىـ ــۈنى كۆرىـ ــامهت كـ قىيـ

ــۈنلهي  ــدۇر، ئاســمانالر ئالالھنىــڭپۈت ــدا ئالالھنىــڭ ئىلكىدى  قولى
 شــېرىكلهردىن  كهلتۈرۈۋاتقــان  بــۇالر  ئــالالھ قاتلىنىــپ تۇرىــدۇ،  

  1.پاكتۇر ۋە ناھايىتى ئۈستۈندۇر
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ڭ ۋە پۈتـــــۈن جىمــــى ھهمدۇســـــانا زېمىـــــن، ئاســـــمانالرنى 
 ۋە زېمىنـدىمۇ    ئاسـمانالردىمۇ !  خاسـتۇر  ئالالھقـا كائىناتنىڭ رەببـى    

 غــالىبتۇر، ھــېكمهت بىــلهن ئىــش ئــالالھ، ئالالھنىڭــدۇرئۇلۇغلــۇق 
  ) ـ ئايهت65 جاسىيهسۈرە .(قىلغۇچىدۇر

ــڭ   ــمانالرنىڭ، زېمىننى ــۇ ئاس ــسىدۇرئ ــڭ  ئىگى ــدە ئۇالرنى  ھهم
ــسىدۇر،   ــهيئىلهرنىڭ ئىگى ــارلىق ش ــسىدىكى ب ــا  ئارى ــۇڭا ئۇنىڭغ  ش

 چىــداملىق  بهندىچىلىكىــدەنىــڭ   ئالالھبهنــدىچىلىك قىلغىــن،  
 ئۇنىڭغـا تهڭـداش بىـرەر زاتمـۇ        ئىلمىڭداسىنىڭ  ) ئهجهبا(بولغىن،  

  ) ـ ئايهت65سۈرە مهريهم (بارمۇ؟ 
ــش    ــى بىلىـ ــدىكى غهيىبنـ ــمانالردىكى ۋە زېمىنـ ــا ئالالھئاسـ قـ

ــتۇر، ھهمــمه ئىــش    ــا قايتۇرۇلىــدۇ، شــۇڭا   ئالالھخاس  ىالقالھئــالق
ــن     ــۈل قىلغى ــۇنىڭغىال تهۋەكك ــن ۋە ئ ــدىچىلىك قىلغى ــى (بهن يهن

  1).ھهممه ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن
 خوجايىنىــدۇر، ئۇنىڭــدىن  مهغرىبنىــڭئــۇ مهشــرىقنىڭ ۋە  «

 ھـامىي قىلغىـن   ئـۆزۈڭگه باشقا ھـېچ ئىـالھ يوقتـۇر، شـۇڭا ئـۇنىال         
  2»قىلغىن) بارلىق ئىشلىرىڭغا ئۇنىال كېپىل ۋە مهسئۇل(

 ۋە مهن   ئۇممهتتـۇر  بىـرال    ئـۈممىتىڭالر ، سـىلهرنىڭ    كسىزكىشه
ــىلهرنىڭ  ــارىڭالرمهنسـ ــالر،  پهرۋەردىگـ ــادەت قىلىڭـ ــاڭىال ئىبـ ، مـ
 ئىشىنى ۋە بۇ بهنـدىچىلىكنى  ئـۆز ئىچىـدە           رۇبۇبىيهتكىشىلهر بۇ   

بىــراق ھهرقانــداق ئهھۋالــدا ھهممىــسى بىزنىــڭ     . بۆلۈشــۈۋالدى
   3.دەرگاھىمىزغا قايتقۇچىالردۇر

 تهرەپتىن نازىـل قىلىنغـان مۇشـۇ كىتابقـا          ئالالھ! سانالرئى ئىن 
ــشىڭالر ــالالھنى! ئهگىــ ــۇپ ئــ ــقا قويــ ــپاناھالرغا، يهنه باشــ  باشــ
  ) ـ ئايهت3 ئهئرافسۈرە . (ئهگهشمهڭالر

                                            
 . ـ ئايهت123 ھۇدسۈرە  1
 . ـ ئايهت9 مۇزەممىلسۈرە  2
 . ـ ئايهت93 ـ 92سۈرە ئهنبىيا  3
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ســـىلهرنىڭ ۋە بىزنىـــڭ ! ئـــى ئهھلـــى كىتـــاب«ئېيتقىنكـــى، 
ئارىمىزدا ئورتاق بولغان بىـرال سـۆز تهرەپـكه كـېلىڭالر، بىـز پهقهت       

 ھـېچ نهرسـىنى شـېرىك    ئالالھقـا  بهنـدىچىلىك قىاليلـى،      ھقىالئالال
 بىرىمىزنـى رەب    - قويۇپ ھـېچ بىرىمىـز بىـر       ئالالھنىكهلتۈرمهيلى،  

  1».ىقىلىۋالمايل
ــشاھى،   « ــسانالرنىڭ پادىـ ــارى، ئىنـ ــسانالرنىڭ پهرۋەردىگـ ئىنـ

»  ســـېغىنىپ، پانـــاھ تىلهيـــمهنئالالھقـــائىنـــسانالرنىڭ ئىالھـــى 
  ) ـ ئايهت3ـ  2 ـ 1سۈرە ناس . (دېگىن
كىمكــى، رەبــبىگه مۇالقــات بولۇشــنى ئۈمىــد قىلىــدىكهن،      «

 باشـقا   بهنـدىچىلىككه رەبـبىگه قىلىـدىغان     . ياخشى ئىش قىلـسۇن   
  2».ھېچكىمنى شېرىك قىلمىسۇن

ــۇش       ــرىگه چېتىــپ ئۇق ــر ـ بى ــايهتلهرنى بى ــۇ ئ ــدىكى ب يۇقىرى
ــم     ــان كهرى ــدۇكى، قۇرئ ــۋالغىلى بولى ــق بىلى ــارقىلىق شــۇنى ئېنى ئ

ــۇبىي ــهلتهنهت  هتنىرۇب ــۇتلهق ھــاكىمىيهت ۋە س ) Sovereignty( م
ــلهپدەپ  ــدە  بهلگىلىـ ــته ھهمـ ــڭ بهرمهكـ ــا رۇبۇبىيهتنىـ  كائىناتقـ

ــولتانلىق  تهســـهۋۋۇرىنى مۇتلهقلىق، ھۆكۈمرانلىـــق ۋە ھـــاكىم سـ
  . ئوتتۇرىغا قويماقتا

 دەل مانـا بـۇ سـاالھىيهت بىـلهن          تائـاال  ئالالھدېمهك،  
ىگــارى، پهرۋىــش بىزنىــڭ ۋە پۈتــۈن جاھاننىــڭ پهرۋەرد

ــاجهتلهرنى راۋا    ــۇنداقال ھـــــــ ــسى، شـــــــ قىلغۇچىـــــــ
  . قىلغۇچىسىدۇر

ــلهن بىزنىــــڭ   ــاالھىيهت بىــ ــۇ ســ ــا بــ ــزدەل مانــ ، كېپىلىمىــ
خهۋەردارلىـــــــق قىلغـــــــۇچىمىز، باشـــــــقۇرغۇچى ۋە ئىـــــــشهنچ  

  .مهركىزىمىزدۇر

                                            
 . ـ ئايهت64سۈرە ئال ئىمران  1
 . ـ ئايهت110 كهھفسۈرە  2



 98

دەل مانا بـۇ سـاالھىيهت بىـلهن ئۇنىڭغـا ۋاپـادار، سـاداقهتمهن              
ىمىزنىــڭ ئىمــارىتىنى تــوغرا   بولــۇش بىزنىــڭ ئىجتىمــائىي ھايات  

 ئـالالھ .  ئۇسۇلالر ئارقىلىق تىكلهپ چىقىدىغان تهبىئىي ئاساسـتۇر      
ــڭ ــر تائاالنى ــك بى ــارقىلىقال   مهزكهزلى ــاغلىنىش ئ ــاالھىيىتىگه ب  س

ــرال      ــسىدا بى ــرقىلهر ئوتتۇرى ــسى پى ــهخس ۋە ھهر قاي ــسى ش ھهرقاي
  . ئۈممهت بولۇش رىشتىسى بهرپا بولىدۇ

 بىزنىـڭ ۋە بـارلىق      تائـاال  ئـالالھ ىلهن  دەل مانا بۇ ساالھىيهت ب    
ــشىغا    ــدىچىلىك قىلىـ ــشىغا، بهنـ ــائهت قىلىـ ــڭ ئىتـ مهخلۇقاتالرنىـ

  . شۇنداقال چوقۇنۇپ ئىبادەت قىلىشىغا ھهقلىقتۇر
 بىزنىـڭ ۋە پۈتـۈن      تائـاال  ئـالالھ دەل مانا بۇ ساالھىيهت بىلهن      

  . خوجايىنى، ئىگىسى ۋە تهنها ھۆكۈمرانىدۇرشهيئىلهرنىڭ
 قهۋمـلهر دىن تارتىپ دۇنيـادىكى پۈتـۈن جاھىـل         ئهرەب خهلقى 

 بىـر ـ بىرىـدىن پهرقلىـق بهش ئـايرىم      رۇبـۇبىيهتنى ھهربىر دەۋردە 
 بۆلۈپ قويۇشتهك ئوخشاش خاتـالىقنى سـادىر قىلىـپ          رۇبۇبىيهتكه

ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ    . كهلگهن ۋە ھازىرمۇ شۇنداق بولـۇپ كهلمهكـته       
ــىدا    ــانلىرى ئاساس ــاس، گۇم ــڭ«قىي ــۈرى   ھهرۇبۇبىيهتنى ــر ت ر بى

دېـگهن  » ئايرىم ـ ئايرىم زاتالرغـا بـاغلىق ۋە بـاغلىق بولۇشـى الزىـم      
ئهممــا قۇرئــان كهرىــم ئۆزىنىــڭ  .  ئىــدىتىكلىۋىلىــشقانقاراشــنى 

ــارقىلىق   ــوالتتهك دەلىللىــرى ئ ــسپاتالپ  شــۇنىپ ــۈردە ئى  قهتئىــي ت
ــزى    ــۇكهممهل مهركىـ ــۇ مـ ــڭ بـ ــى، كائىناتنىـ ــۈزۈمىنىبهرگهنكـ  تـ

ــقۇرۇۋاتقان ــالىي ھوباشـ ــدىكهن،    ئـ ــدا بولىـ ــڭ قولىـ ــۇق كىمنىـ قـ
 دائىــر ھــېچ بىــر ئىــش ئۇنىڭــدىن باشــقا ئىككىنچــى  رۇبــۇبىيهتكه

بىرسىنىڭ ئىلكىدە بولمايدۇ، ئۇنداق ئىمكـانلىق قهتئىـي مـۇمكىن          
 گۇۋاھلىـق بېرىـپ     مهركهزلىكـى  بىـر    تۈزۈمىنىـڭ كائىنات  . ئهمهس

 پۈتــۈن ســاھه، تارمــاقلىرى دەل مۇشــۇ رۇبۇبىيهتنىــڭ، تۈرۈپتــۇكى
شـۇڭا قانـداقال بىرسـى بـۇ     . منى ياراتقـان بىـرال زاتقـا مهنـسۇپ       تۈزۈ

ــۈرۈپ،   ــاۋاتقان تـ ــتىدا ياشـ ــۈزۈم ئاسـ ــڭتـ ــداقال رۇبۇبىيىهتنىـ  قانـ
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ــدىن   ــداق مهنى ــالالھتىنقىــسمىنى ھهرقان ــاغلىق دەپ ئ  باشــقىغا ب
ــانىيهتكه جهڭ    ــۇ ھهقق ــدىكهن، ئ ــاغالپ قويى ــاكى ب ــدىكهن، ي قاراي

ــۈز    ــاداقهتتىن ي ــان، س ــۆرۈگهنئاچق ــئ ــىيلىق  ، ھهق ــى ئاس قه قارش
ــۇش    ــسىيىدە بولـ ــى پوزىتـ ــا قارشـ ــدىن رېئاللىققـ ــان، جۈملىـ قىلغـ

 بولــــۇپ ئىتتىــــرىگهنئــــارقىلىق ئــــۆز ـ ئــــۆزىنى ھــــاالكهتكه     
  .ھېسابلىنىدۇ
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  ئىبادەت

  لۇغهتتىكى ئۇقۇملىرى ھهققىدە تهھلىل

دېــگهن ســۆزلهرنىڭ  ›عبديــة ۋە، عبوديــة، عبــودة‹ ئهرەب تىلىــدا
ــسى،   ــلى مهنىـ ــېگى «ئهسـ ــاش ئـ ــش بـ ــك قىلىـ » ش ۋە تۆۋەنچىلىـ
يهنـى، ئىتـائىتىگه تهۋە بولـۇش، رام بولـۇش،          . دېگهننى بىلدۈرىـدۇ  

ــزمهتكه     ــسا شــۇنداق خى ــداق خالى ــائهت ئۈچــۈن ۋە قان ــا ئىت بىراۋغ
سېلىشى ئۈچۈن ھېچ بىر ئېتىـراز، بويـۇن تـاۋلىق بولمىغـان ھالـدا            

دەل مۇشـۇ ئېتىبـاردىن ئهرەب      . باش ئېگىش دېگهننـى بىلدۈرىـدۇ     
يهنـى  ( پۈتۈنلهي رام بولـۇپ كهتـكهن        مىنىشىگهئىنساننىڭ  خهلقى  

. دەپ ئاتايـــدۇ › معبـــدعـــريب‹ ،تۆگىنىمـــۇ) ئۆگىنىـــپ كهتـــكهن
، شـهكىللهنگهن   يهنچىلىـپ  بىـلهن    دەسىسىـشى  كـۆپ    كشىلهرنىڭ

مانــا بــۇ ئهســلى مهنىــسىدىن .  دەپ ئاتايــدۇ› معبــدريــقطَ‹ يولنىمــۇ
ــۇش، خى    ــش، چوقۇن ــائهت قىلى ــش، ئىت ــۇق قىلى ــارلىق، قولل زمهتك

ــپ      ــۇمالر كېلى ــل ئۇق ــارلىق بهش خى ــنىش قات ــاغلىنىش، چهكلى ب
ئهرەب تىلىنىــــــڭ ئهڭ كاتتــــــا لــــــۇغهت كىتــــــابى . چىققـــــان 

 شــهرھلهرنىڭ ته بــۇ ھهقــته بايــان قىلىنغــان     » ئهرەبلىــسانۇل«
  : خۇالسىسى تۆۋەندىكىچه

دېگهنلىـك  » ئهبىـد «يهنـى،   (›العبد، اململـوك، خـالف احلـر   ‹ ـ   1
دېـگهن  » ئـازات «بـۇ سـۆز     .  دېگهنلىـك بولىـدۇ    »بىراۋنىڭ مۈلكى «

ــل‹: مهســىلهن. ســۆزنىڭ دەل ئهكــسىدۇر ــد الرج ــڭ  ›تعب دېگهننى
ئـــۇ بىـــر ئـــادەمنى قـــۇل قىلىۋالـــدى، ئۇنىڭغـــا قۇلغـــا «مهنىـــسى، 

 ۋە اَعبـد ،  عبـده ‹ .دېگهننى بىلدۈرىدۇ » قىلغاندەك مۇئامىله قىلدى  

ــده ــ   ›اعتب ــۇنىڭدەك بولى ــسىمۇ دەل ش ــڭ مهنى ــر . دۇدېگهنلهرنى بى
  : ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن

مهن  «›)وىف روايـة اعبـد حمـرراً      (ثالثة انا خصمهم، رجل اعتبد حمـرراً        ‹
ــى      ــشىگه قارش ــل كى ــۈچ خى ــۈنى ئ ــامهت ك ــولىمهن، دەۋاگهرقىي  ب
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ئۇالرنىڭ بىرى، بىرەر ئازات كىشىنى قۇل قىلىۋالغـان يـاكى قـۇلنى        
ىلغانـدەك مۇئـامىله   ئازات قىلغاندىن كېيىنمۇ يهنه ئۇنىڭغا قۇلغـا ق   

  ».كىشىدۇرقىلغان 
ســېنىڭ «: قۇرئــان كهرىمــدە مۇســا ئهلهيهىســساالم پىــرئهۋنگه 

ماڭــا مىنــنهت قىلغــان ياخــشىلىقىڭ، ئىــسرائىل ئهۋالدىنــى بهنــدە  
  .دەيدۇ» .قىلىۋالغانلىقىڭدۇر) يهنى قۇل(

يهنــى تولــۇق  ( ›العبــادة الطاعــة مــع اخلــضوع   ‹ - 2
عبـد  ‹. بادەت دېيىلىدۇ ئىتائهتمهنلىك بىلهن بويسۇنۇش ئى   

ــاغوت ــهالط  ئىبــادەت قىلىــش دېگهنلىــك تاغۇتقــا( › اي اطاع
ئۇنىڭغـــا ئىتـــائهت قىلىـــش يهنـــى، ئۇنىڭغـــا ئىتـــائهتمهن  

ــد‹شــۇنىڭدەك، . بولــۇش دېگهنلىكتــۇر بعن ــاك ســاڭىال  «›إِي
 ›اى نطيع الطاعة الىت خيضع معهـا ‹دېگهنلىكمـۇ   » ئىبادەت قىلىمىز 

» هتكـارلىق بىـلهن ئىتـائهت قىلىمىـز       بىز ساڭا تولـۇق ئىتائ    «
ــدا‹. دېگهنلىــك بولىــدۇ ــمعب رەببىڭالرغــا ئىبــادەت  «› ربك

ــالر ــۇ » قىلىڭ ــم ‹دېگهنلىكم ــوا ربك ــا  «›اى اطيع رەببىڭالرغ
  . دېگهنلىك بولىدۇ» ئىتائهت قىلىڭالر
ــڭ ــلهن  «: پىرئهۋننىـ ــا بىـ ــڭمۇسـ ــڭ  ھارۇننىـ ــى بىزنىـ  قهۋمـ

ئــۇالر ‹دېگهنلىكــى » ۇرد) قىلغــۇچىلىرىمىزئىبــادەت  (ئابىــدلىرىمىز
ــۇچىالردۇر   ــائهت قىلغ ــزگه ئىت ــدۇ › بى ــك بولى ــۈنكى » .دېگهنلى چ

 ئىتـــائهت قىلـــسا، ئـــۇ پادىـــشاھنىڭ پادىـــشاھقاقانـــداقال كىـــشى 
 بـۇ  ئىبنۇلئهنبـارى . بولغـان بولىـدۇ  ) ئىبادەت قىلغۇچىـسى  (ئابىدى
 ئىتـائهت   خوجايىنىغـا ئـۇ ئـۆز     «دېگهنلىـك    ›ئابىـد پـاالنى   ‹ :ھهقته

دېگهنلىــك »  ھــۆكمىگه رىئــايه قىلغــۇچىيىننىــڭخۇجاقىلغـۇچى،  
   .بولىدۇ، دېگهن

يهنـى، ئۇنىڭغـا ئىبـادەت    « ›عبده، عبادة ومعبدا ومعبدة تألَّـه لـه  ‹ ـ  3
التعبــد ‹ .» بىلدۈرىــدۇچوقۇنغــانلىقنىقىلـدى دېگهنلىــك ئۇنىڭغـا   

يهنـى ئىبـادەت قىلىـش دېگهنلىـك بىراۋغـا سـېغىنغۇچى،             ( ›التنسك
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بـۇ ھهقـته مهلـۇم      . چى بولۇشنى بىلدۈرىـدۇ    ۋە چوقۇنغۇ  تىۋىنغۇچى
  : بىر شائىر مۇنداق دېگهن

 نىـسبهتهن   بېخىلالرغـا كـۆردۈمكى،     «›ارى املال عند الباخلني معبدا    ‹
  » . پۇلدۇرئوبيېكتىچوقۇنۇش 

يـاكى  » ئهبهدەھـۇ «  يهنـى ›عبده و عبد بـه لزامـه فلـم يفارقـه    ‹ ـ  4
هن باغلىنىـپ   ئۇ ئۇنىـڭ بىـل    «دېيىشنىڭ مهنىسى،   »  بىهى ئهبهدە«

ــدى  ــز ئايرىلمى ــى ۋە ھهرگى ــدە  » كهتت ــى ھهم ــڭ  «دېگهنن ــۇ ئۇنى ئ
  . دېگهننى بىلدۈرىدۇ» قويۇۋەتمىدى ئېسىلىپ ھهرگىز پىشىگه

يهنـى، قانـداقال بىـر كىـشى      «›ما عبدك عـىن اى مـا حبـسك   ‹ ـ   5
مـا   ‹بىراۋنىڭ يېنىغا كېلىشتىن توسۇلۇپ قالسا، بىـراۋ ئۇنىڭـدىن        

رسه مېنىـڭ يېنىمغـا كېلىـشتىن توسـۇپ          سېنى قانداق نه   ›عبدك عىن 
  . دەپ سورايدۇ» قويدى؟

ــىتىپ     ــۇنى ئوچــۇق كۆرس ــلهر ش ــۈن تهھلىل ــۇ پۈت ــۇقىرىقى ب ي
 دېـگهن سـۆزنىڭ ئاساسـلىق مهنىـسى، بىراۋنىـڭ           ›عبد‹بېرىـدۇكى،   

 ئېتىـــراپ قىلىـــپ، ئۆزىنىـــڭ ئۈســـتۈنلۈكىنىھۆكـــۈمرانلىقىنى ۋە 
ــا   ــشنى، ئۇنىڭغـ ــدىن ۋاز كېچىـ ــارى ئهركىنلىكىـ ــى ئىختىيـ  قارشـ

 تاشـــالپ، ئـــۇنىڭغىال رام بولۇشـــنى تـــاۋلىقالرنىئېتىـــراز، بويـــۇن 
. بىلدۈرىــدۇ، مانــا بــۇ دەل بهنــدىچىلىك ۋە قوللۇقنىــڭ ھهقىقىتــى 

شۇڭالشــقا بــۇ ســۆزنى ئــاڭالش بىــلهن ھهرقانــداق بىــر ئهرەبنىــڭ  
ــسىدە ــدىچىلىك    ئىدىيى ــهۋۋۇر بهن ــۇنجى تهس ــهكىللىنىدىغان ت  ش

. رىدىن ئىبـــارەت بولىـــدۇقىلىـــش ۋە قۇللـــۇق قىلىـــش تهســـهۋۋۇ
قولنىــڭ قىلىــدىغان ئىــشى ئــۆز خوجايىنىغــا ئىتــائهتمهن بولــۇش  
ــگهن     ــش دېـ ــائهت قىلىـ ــۆزدىن ئىتـ ــۇ سـ ــۈنال بـ ــانلىقى ئۈچـ بولغـ

نـاۋادا قـۇل ئـۆزىنى      . ئىككىنچى مهنىۋى تهسهۋۋۇر كېلىپ چىققان    
 بولـۇپال قالماسـتىن، بهلكـى       تاپـشۇرۇۋەتكهن خوجايىنىغا پۈتۈنلهي   

 قايىـل بولـۇپ،     ئۈستۈنلۈكىگهھهتته خوجايىننىڭ   يهنه  ئهقىدە جه   
 ئېتىــراپ قىلــسا ھهمــدە خوجايىننىــڭ قۇللــۇقىنىئۇنىڭغــا بولغــان 



 103

ــهككۈر ۋە    ــسبهتهن تهش ــشىلىقلىرىغا نى ــان ياخ ــدارلىققىلغ  مىننهت
تۇيغۇســــىدا بولــــسا، چوقــــۇم ئــــۇ خوجــــايىننى كاتتــــا بىلىــــپ  

بىـلهن   ئاشۇرۇپ قېلىشقا باشـاليدۇ، ھهرخىـل يـولالر          ئۇلۇغالشنىمۇ
 ئېتىراپ قىلغـانلىقىنى ئىزھـار قىلىـپ تۇرىـدۇ ۋە خىلمـۇ          ئېهساننى

بـۇ  خىل قۇللۇق پائالىيهتلىرىنى بهجا كهلتۈرۈشـكه باشـاليدۇ، مانـا          
 پائـــالىيهت ئىبادەتنىـــڭ دەل ئـــۈچىنچى مهنىـــسى بولغـــان  خىـــل

ــدۇ    ــلهن ئاتىلى ــام بى ــگهن ن ــۇش دې ــهۋۋۇر   . چوقۇن ــۇ تهس ــا ب ئهمم
ــدا قۇلنىـــڭ ب ــتىن، خوجايىننىـــڭ ئالدىـ ېـــشىال ئېگىلىـــپ قالماسـ

ــۇ تهڭ  ــدەقهلبىمـــ ــڭ  ئېگىلگهنـــ ــدىن ئىبادەتنىـــ ــى ( ئانـــ يهنـــ
قالغـان ئىككـى    . ئۇقۇمى ئىچىـگه كىـرگهن بولىـدۇ      ) چوقۇنۇشنىڭ

خىـــل تهســـهۋۋۇرغا كهلـــسهك، ئـــۇالر ئىبادەتنىـــڭ ئاساســـلىق       
تهســــــهۋۋۇرى ئهمهس، يــــــۈزەكى تهســــــهۋۋۇرلىرى بولــــــۇپ     

  . ھېسابلىنىدۇ

  رئاندا ئىشلىتىلىشىئىبادەت دېگهن سۆزنىڭ قۇ

ــۇراجىئهت    ــدىن كىــيىن قۇرئانغــا م ــۇغهت تهھلىلى ــۇقىرىقى ل ي
ــۆزنىڭ     ــۇ سـ ــابىمىزدا بـ ــاك كىتـ ــساق، پـ ــدىغان بولـ ــپ قارايـ قىلىـ
ــدا    ــدە ئىــشلىتىلگهنلىكىنى، بهزى چاي ــۈچ خىــل مهنى دەســلهپكى ئ
بىرىنچـــى مهنىـــسىال، بهزى جايـــدا ئىككىنچـــى يـــاكى ئـــۈچىنچى  

 يهنه بهزى جـايالردا بىرىنچـى ھهم        مهنىسىال كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى،  
ــايالردا ھهر    ــرلىكته، يهنه بهزى ج ــسى بى ــۈچىلىئىككىنچــى مهنى  ئ

  .مهنىسى بىرلىكته مهقسهت قىلىنغانلىقىنى كۆرىمىز

   قوللۇق ۋە ئىتائهت مهنىسىدە—ئىبادەت 

بىرىنچـــــى ۋە ئىككىنچـــــى مهنىـــــسىگه ئائىـــــت مىـــــسالالر  
  : تۆۋەندىكىچه
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 ئــاالمهتلىرىمىز ھــارۇننىدىــشى ئانــدىن مۇســا ۋە ئۇنىــڭ قېرىن
بىلهن ۋە ئوچـۇق پاكىـت بىـلهن پىـرئهۋنگه ۋە ئۇنىـڭ قهۋمىنىـڭ             
ــك    ــپ مهنمهنچىلى ــاۋۇرلۇق قىلى ــۇالر ھاك ــۇق، ئ ــا ئهۋەتت چوڭلىرىغ

بىـز ئـۆزىمىزگه    «: ئۇالر. چۈنكى ئۇالر ھۆكۈمرانالر ئىدى   . قىلىشتى
ــۆزىگه    ــساننىڭ سـ ــاددىي ئىنـ ــى ئـ ــشاش ئىككـ ــدۇقئوخـ ؟ كىرەمـ

ــدىلىرىمىز  ھــالبۇكى، ئ ــا (ۇالرنىــڭ قهۋمــى بىزنىــڭ بهن يهنــى قۇلغ
 ـ  45 ئمىنـۇن ۆمسـۈرە  . (دېيىـشتى » تۇرسـا ) چاكارلىرىمىزئوخشاش 

  )  ئايهت- 47
ــرئهۋنپ( ــساالمغا ى ــاغا ئهلهيهىس ــۆيىمىزدە   «:  مۇس ــز ئ ــېنى بى س

ــدۇقمۇ؟   ــوڭ قىلمىــ ــيىلهپ چــ ــدىن تهربىــ دەپ تهنه » كىچىكىڭــ
ســېنىڭ ماڭــا مىنــنهت «:) قىلغانـدا، مۇســا ئهلهيهىســساالم ئۇنىڭغــا 

ــدە    ــى بهن ــسرائىل ئهۋالدىن ــۇل(قىلغــان ياخــشىلىقىڭ، ئى ــى ق )  يهن
  1.دېدى» قىلىۋالغانلىقىڭدۇر

ــۇق    ــگهن ســۆز قولل ــادەت دې ــايهتته ئىب ــۇ ھهر ئىككــى ئ ب
 مهنىـسىدە   بۇيـسۇنۇش قىلىش، ئىتـائهت قىلىـش ۋە بۇيرۇققـا         

ــشلىتىلمهكته ــى، پىرئهۋننىــــڭ  . ئىــ ــا بىــــلهن  «يهنــ مۇســ
ــڭ ــھارۇننى ــدلىرىمىزدۇرى بىزنىــڭ  قهۋم دېگهنلىكــى » ئابى

» بۇيـسۇنغۇچىالردۇر  پهرمانىمىزغـا بىزنىڭ قـۇلىمىز بىزنىـڭ      «
: مۇســا ئهلهيهىســساالمنىڭ پىــرئهۋنگه  . دېگهنلىــك بولىــدۇ 

ــدە    « ــۆزۈڭگه بهنــ ــى ئــ ــسرائىل قهۋمىنــ ــى ئىــ ــهن بهنــ ســ
ــدىڭ دېگهنلىكـــى، ئـــۇالرنى قـــۇل قىلىۋالـــدىڭ،    » قىلىۋالـ

 ســالىدىغان خىزمهتكــار    تارتقــان ئىــشقا  كۆڭلــۈڭ ئــۇالرنى 
  . دېگهنلىك بولىدۇ» قىلىۋالدىڭ

ئهگهر ســىلهر ھهقىــقهتهن بىــزگه    ! ئــى ئىمــان ئېيتقــۇچىالر  
ــىلهرنى      ــز س ــساڭالر، بى ــدىغان بول ــادەت قىلى ــدۇرغانئىب  رىزىقالن

                                            
 . ـ ئايهت22سۈرە شۇئهرا  1
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 شـۈكرى ئـادا   ئالالھقـا ھاالل نهرسىلهردىن تهرەددۇتـسىز يهڭـالر ۋە        
  ) ـ ئايهت172 بهقهرەسۈرە . (قىلىڭالر
ــۇ  ــا   بـ ــى ئارقـ ــارائىت جهھهتتىكـ ــيهت، شـ ــڭ ۋەزىـ ئايهتنىـ

كۆرۈنۈشــى شــۇكى، ئهينــى چاغــدىكى ئهرەب خهلقــى ئۆزىنىــڭ 
 ئاساســــىدا ھهمــــدە  بــــۇيرۇقلىرى پىــــشىۋالىرىنىڭدىنىــــي 

 خــــۇراپىي قاراشـــلىرى ئاساســــىدا يــــېمهك،  ئهجـــدادلىرىنىڭ 
ــا خىلمۇخىــــــــل چهكلىمىلهرنــــــــى   ئىچمهكــــــــكه قارىتــــــ

منى قوبــۇل قىلغانــدىن  بولــۇپ، ئــۇالر ئىــسالبهلگىلىۋىلىــشقان
ئهگهر سـىلهر ھهقىـقهتهن بىـزگه       «:  ئۇالرغـا  تائاال ئالالھكېيىن  

ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر، بـۇ بـارلىق چهكلىمىلهرنـى يـوق         
قىلىڭـالر ۋە بىــز ســىلهرگه ھــاالل قىلىــپ بهرگهن نهرســىلهرنى  

ــدا   ــان»  يهڭــالرتهرەددۇدســىزھــاالل بىلــگهن ھال . دەپ بۇيرۇغ
 بــۇزرۇكئهگهر ســىلهر راســتتىنال « مهنىــسى بۇنىــڭ ئوپئوچــۇق

 بهندىـــسى كاالنلىرىڭالرنىـــڭ ۋە راھىـــب، پىـــشىۋالىرىڭالرنىڭ
بولماي، بىزنىـڭ بهنـدىمىز بولـساڭالر ھهمـدە راسـتتىنال سـىلهر            

 ۋە ئىتـــائهت قىلىـــشنى تاشـــالپ، بىـــزگه بويـــسۇنۇشئۇالرغـــا 
، ئىتـــائهت قىلىـــشنى قوبـــۇل قىلغـــان بولـــساڭالر، بويـــسۇنۇپ

 مهسـىلىلىرىدە ئۇالرنىـڭ   ناجـائىز ، جـائىز ھاالل، ھارام،   ئۇنداقتا  
ــا   تــــۈزگهن پرىنــــسىپلىرىنى تاشــــالپ، بىزنىــــڭ قانۇنىمىزغــ

ــشىڭالر ــمئهگىشىـ ــدۇ»  الزىـ ــۇ . دېگهنلىـــك بولىـ ــقا بـ شۇڭالشـ
ــائهت قىلىــش     ــگهن ســۆز قوللــۇق ۋە ئىت ــادەت دې ــدىمۇ ئىب جاي

  .مهنىسىدىال ئىشلىتىلگهن بولىدۇ
ــى،  ــىقال «ئېيتقىنك ــىلهرگه پاس ــڭردىن س ــدا ئالالھنى  دەرگاھى

ــۇ؟      ــپ بېرەيم ــشىلهرنى  ئېيتى ــك كى ــان ئاقىۋەتلى ــدىنمۇ يام بۇنىڭ
 غهزىپـى ئۇالرغـا ياغقـان،        ئالالھنىـڭ  ئۇالرغا لهنهت قىلغـان،      ئالالھ
 ئىبادەت قىلغـان بىـر قىـسمىنى مـايمۇن ۋە           تاغۇتقا ئۇالرنىڭ   ئالالھ

  ). ـ ئايهت60 مائىدەسۈرە  (».چوشقىغا ئايالندۇرغان
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 تاغۇتقــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، ئالالھقــا« ھهر بىــر ئــۈممهتكه بىــز
دەپ  تهلىـم بېـرىش ئۈچـۈن        » ئىبادەت قىلىـشتىن يىـراق بولـۇڭالر      

  ). ـ ئايهت36 نهھلسۈرە ( .پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق
ــشىلهر  ــداقكى كىـ ــاقانـ ــۆزىنى  تاغۇتقـ ــشتىن ئـ ــادەت قىلىـ  ئىبـ

 تهرەپــــكه مــــۇراجىئهت قىلىــــدىكهن، ئۇالرغــــا ئــــالالھتارتىــــپ، 
  ) ـ ئايهت17 زۇمهرسۈرە . (ۇشخهۋەر بېرىلىدۇخ

 ئىبــادەت تاغۇتقــا« ئــايهتته ئىــشلىتىلىۋاتقان ئــۈچىلى بــۇ ھهر 
 قۇللــۇق قىلىــشنى ۋە ئىتــائهت   تاغۇتقــادېــگهن ســۆز،  » قىلىــش

ــدۇ ــشنى بىلدۈرىـ ــهندۈرۈپ  . قىلىـ ــرى چۈشـ ــز ئىلگىـ ــۇددى بىـ خـ
ــڭ    ــان كهرىمنىـ ــشاش قۇرئـ ــۆتكهنگه ئوخـ ــستىالھىئـ ــى  (ئىـ يهنـ

ــكتېرمىنولوگ ــدا ) ىيهلىــ ــاغۇت«ئاتالغۇلىرىــ ــۆز   » تــ ــگهن ســ دېــ
ــڭ ــدا ئالالھنىـ ــڭ زېمىنىـ ــدە  ئالالھنىـ ــۆزىگه بهنـ ــدىلىرىنى ئـ  بهنـ

ــۇق، يۈرگۈزىــدىغانقىلىۋېلىــپ، ئــۆز ھــۆكمىنى  ــۇق ـ   زۇرل  زۇمبۇل
 - ئـازغۇن تهلىـم   ۋەيـاكى  بىلهن  تاماالندۇرۇشبىلهن ياكى ئالداپ،    

ــرى ــڭ   تهربىيىلىـــ ــشىلهرنى ئۆزىنىـــ ــلهن كىـــ ــا بىـــ  بۇيرۇقىغـــ
ــر     ــۈمهتنى، ھهربىــ ــر ھۆكــ ــان ھهربىــ ــسۇنىدىغان قىلىۋالغــ بويــ

ــسى    ــۇنداقال ھهرقايــ ــدارنى، شــ ــشىۋاھۆكۈمــ ــى پىــ ، رەھبهرلهرنــ
خــۇددى شــۇنىڭدەك، بــۇ خىلــدىكى ھۆكـــۈمهت ۋە     . بىلدۈرىــدۇ 

ــك      ــك ۋە رەھبهرلى ــۇنداقال يېتهكچىلى ــدا، ش ــۈمرانلىقالر ئالدى ھۆك
 ىبهنــدىچىلىكىن شــۇالرنىڭ ئېگىــشمۇئالدىــدا ئىتــائهتكه بــاش   

ــسۇنغانلىق،    ــۆكمىگه بوي ــڭ ھ ــانلىق، ئۇالرنى ــۇل قىلغ ــاقوب  تاغۇتق
  . ئىبادەت قىلغانلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

   ئىتائهت مهنىسىدە—ئىبادەت 

قېنـــى ئهمـــدى، ئىبـــادەت دېـــگهن ســـۆزنىڭ پهقهت ئىككىنچـــى  
ــاراپ    ــائهت مهنىــسىدىال ئىــشلىتىلگهنلىكىگه ق مهنىــسى يهنــى، ئىت

  :باقايلى
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ــالىلىرى  ــادەم بـ ــى ئـ ــ! ئـ ــۇ  شـ ــاڭالر، ئـ ــادەت قىلمـ هيتانغا ئىبـ
؟ تهكىتلىمىـدۇقمۇ ھهقىقهتهن سىلهرگه ئاشكارا دۈشـمهندۇر، دەپ        

  ) ـ ئايهت60سۈرە ياسىن (
ــهيتانغا      ــسان ش ــر ئىن ــادا ھېچبى ــۇمكى، دۇني ــزگه مهل ھهممىمى
ــهيتانغا لهنهت   ــتىن شــ ــادەت قىلمايــــدۇ، بهلكــــى ھهر تهرەپــ ئىبــ

ــدۇ ــۈنى  . ياغدۇرىـ ــامهت كـ ــۇڭا قىيـ ــالالھشـ ــڭتائاال ئـ ــادەم نىـ  ئـ
ــلهن      ــايىتى بىـ ــش جىنـ ــادەت قىلىـ ــهيتانغا ئىبـ ــى شـ ئهۋالدلىرىنـ
ــهيتانغا    ــداقتۇر شــ ــسانالرنىڭ قانــ ــشى ئىنــ ــا تارتىــ جاۋابكارلىققــ
ــانلىقى ســهۋەبىدىن ئهمهس، بهلكــى شــهيتاننىڭ ســۆزىگه    چوقۇنغ
ــداق     ــهيتان قان ــانلىقى، ش ــۆكمىگه ئهمهل قىلغ ــڭ ھ ــپ، ئۇنى كىرى

نلىقى ســـهۋەبىدىن يــولنى كۆرسهتـــسه شـــۇ يــول تهرەپـــكه ماڭغـــا  
  . بولىدۇ
ــدا  ( ــۈنى بولغانـ ــامهت كـ ــالالھقىيـ ــۇيرۇق ئـ ــشتىلهرگه بـ  پهرىـ

زۇلۇم قىلغۇچىالرنى ۋە ئۇالرنىـڭ ھهمراھلىرىنـى ھهمـدە         «:) قىلىپ
ــڭ  ــان   ئـــالالھنىئۇالرنىـ ــۇپ ئىبـــادەت قىلغـ  مهبـــۇدلىرىنى قۇيـ

ــۇالرنى    ــدىن ئـ ــوپالڭالر، ئانـ ــڭتـ ــالڭالر دۇۋزاخنىـ ــا باشـ »  يولىغـ
 بىــرىگه بۇرۇلــۇپ -بىــر ) يهنــى كــاپىرالر(ئــۇالر ئانــدىن .... دەيــدۇ

سـىلهر  «): مهبۇدلىرىغـا ئىبادەت قىلغۇچىالر ئـۆز       . (مۇنازىرىلىشىدۇ
)  بولــۇپ ياخــشىچاق يهنــى  (بىزنىــڭ يېنىمىزغــا ئــوڭ تهرەپــتىن    

 ئـۆزۈڭالر يـاق، سـىلهر     «: ئـۇالر جـاۋابهن   . دەيدۇ» !؟كېلهتتىڭالرغۇ
بىزنىــڭ ســىلهرنى ئىمــان كهلتۈرگــۈچىلهردىن ئهمهس ئىــدىڭالر،  

 ئىتائهتــسىز ئــۆزۈڭالرزوراليــدىغان كــۈچىمىز يــوق ئىــدى، ســىلهر  
   1.دەيدۇ» ئىدىڭالر

ــان    ــل قىلىنىۋاتق ــايهتته نهقى ــۇ ئ ــۇدالرب ــادەت  مهب ــلهن ئىب  بى
ــر         ــتىدە پىكىـ ــالر ئۈسـ ــسىدىكى دە ـ تاالشـ ــۇچىالر ئوتتۇرىـ قىلغـ
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 دېيىلىــۋاتقىنى »مهبــۇد«يۈرگــۈزۈپ كۆرىــدىغان بولــساق، ئــايهتته 
ــكهل   ھهر ــاكى ھهيــ ــۇت يــ ــدىغان بــ ــشىلهر چوقۇنىــ ــۇ كىــ گىزمــ

، ئىنـسانالرنى   كىرىۋىلىـپ ئهمهسلىكىنى، بهلكى ياخشى قىيـاپهتكه      
ــا   ــى، مۇقهددەســلىك تونىغ ــدىغان رەھبهرلهرن ــپئازدۇرى ، كىرىۋىلى

ــهلله،   ــۇپا، س ــازار، دەرەخ، س ــبىهم ــڭ، تهس ــسىدا جهينامازالرنى  سايى
مهس، بهلكــى ئــۆزىگه  ئهئالالھقـا  بهنــدىلىرىنى ئالــداپ، ئالالھنىـڭ 

 غېمىنــى قىلىــدىغان، دەۋانــى ئېــسىل قىلىۋىلىــشنىڭ ئهقىــدەتمهن
ھهم يوغــان قىلىــپ، ئهمهلىيهتــته پىتــنه ـ پاســات تېرىيــدىغان         

دېـمهك،  .  بىلدۈرىـدۇ  پىـشىۋاالرنى  دىنىـي    درۋىشئاتالمىش خوجا،   
بۇ ئايهتته دەل ئهنه شـۇنداق كىـشىلهرگه قـارىغۇالرچه ئهگىـشىپ،            

 تائـاال  ئـالالھ لىرىگه شهرتـسىز ئىتـائهت قىلىـشنى        ئۇالرنىڭ ھۆكۈم 
  . دەپ ئاتىماقتا» باشقا مهبۇدقا ئىبادەت قىلىش«

 باشـقا رەب    ئـالالھتىن  ماشايىخلىرىنىئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆلىما،    
ھــالبۇكى ئــۇالر . قىلىۋالــدى، مهريهمنىــڭ ئــوغلى مهســىهنىمۇ ھهم 

  1.ى ئىدبۇيرۇلغان ئىبادەت قىلىشقا ئالالھقاپهقهت بىرال 
ــايهتته، ئۆلىمــا، ماشــايىخالرنى رەب قىلىۋېلىــپ، شــۇالرغا    ــۇ ئ ب

 ۋە  ئـالالھ ئىبادەت قىلغانلىق سۆزلهنگهن بولۇپ، بۇنىـڭ مهنىـسى،         
 شــــــۇالرنىڭ ھۆججىتىــــــسىز پهيغهمبىرىنىــــــڭ ئالالھنىــــــڭ

ــارەت     ــتىن ئىبـــ ــول قۇيۇشـــ ــلهش ۋە يـــ ــۇيرۇقلىرىنى، چهكـــ بـــ
ــنى بىلدۈرىـــدۇ  ــا كهلتۈرۈشـ ــز پهيغهمبى. ئهھكـــاملىرىنى بهجـ رىمىـ

 ھهدىـسىدە،   سـهھىه  ئۆزىنىڭ بىـر     ۋەسهللهممۇ ئهلهيهى سهللهللهھۇ
ــزاھالپ بهرگهن   ــۇنداق ئى ــايهتنى دەل مۇش ــۇ ئ ــۇچاغدا. ب ــز «، ش بى

ــا،  ــڭ ئۆلىمـ ــايىخلىرىمىزغائۆزىمىزنىـ ــايمىزغۇ ماشـ دەپ » ؟چوقۇنمـ
ــا   ــساالم ئۇنىڭغ ــبهر ئهلهيهىس ــورالغاندا، پهيغهم ــى  «: س ــۇالر نېمىن ئ

ىلهر شــــــۇنى ھــــــاالل دەپ  ھــــــاالل دەپ بهلگىلىــــــسه، ســــــ  
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ــىنىۋالمىدىڭالرمۇ ــسه،   چۈشـ ــارام دەپ بهلگىلىـ ــى ھـ ــۇالر نېمىنـ ؟ ئـ
  .دەپ جاۋاب بهرگهن» ؟قىلىۋالمىدىڭالرمۇسىلهر شۇنى ھارام 

   چوقۇنۇش مهنىسىدە—ئىبادەت 

ئهمــدى ئـــۈچىنچى مهنىـــسىگه ئاالقىـــدار ئـــايهتلهرگه قـــاراپ  
كــى،  الزىمچۈشــىنىۋىلىشئالــدى بىــلهن شــۇنى ياخــشى ! باقــايلى

قۇرئان كهرىمنىڭ روھىغا ئاساسـهن تۆۋەندىكىـدەك ئىككـى خىـل           
  : پائالىيهتلهر ئىبادەتنىڭ چوقۇنۇش مهنىسىگه كېرىدۇ

 ـ بىراۋنىــڭ ئالدىــدا ســهجدە، رۇكــۇ، قــول بــاغالپ قىيامــدا     1
تـــۇرۇش، ئهتراپىنـــى تـــاۋاپ قىلىـــپ، بوســـوغا ســـۆيۈش، نهزىـــر،  

سىتىدە ئېلىـپ   قۇربانلىق قىلىش قاتارلىق بىراۋغـا چوقۇنـۇش مهقـ        
ــدىغان  ــالىيهتلهربېرىلى ــى  پائ ــى بىراۋن ــۇپ، مهيل ــالھ« بول دەپ » ئى

كاتتـا ئىالھنىـڭ ئالدىـدا يېقىنلىققـا ۋە شـاپائهتكه      «بىلسۇن، ياكى   
كاتتـــا ئىالھنىـــڭ  «ۋەيـــاكىدەپ قارىـــسۇن، » ۋاســـىته بولغـــۇچى

ــى   ــق ئىنتىزامىن ــتهئىالھلى ــشىدىغان  يۈرگۈزۈش ــا ھهمكارلى  ئۇنىڭغ
 قارىــسۇن، بۇنىڭـدىن قهتئىـي نهزەر مهزكــۇر   دەپ» كېچىـك ئىـالھ  

ــا  ــالىيهتلهرنى بهجـ ــڭپائـ ــانلىق كهلتۈرگهنلىكنىـ ــۆزى چوقۇنغـ  ئـ
  . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

دەپ » سـهۋەبلهر ئـالىمىگه تهسـىر كۆرسـىتهلهيدۇ    « ـ بىراۋنى   2
قاراپ، ئـۆز ھـاجىتى ئۈچـۈن دۇئـا، ئىلتىجـا قىلىـش، قىيىنچىلىـق               

ــدا ئ   ــان چاغلىرى ــىبهتته قالغ ــاكى مۇس ــلهش،  ي ــدىن مهدەت تى ۇنىڭ
ــيىم ـ خهتهر،     ــڭ   بااليىخې ــۈن ئۇنى ــاقلىنىش ئۈچ ــاپهتلهردىن س ئ

 خىــل ھهرئىككــىپانــاھلىقىنى تىــلهش بولــۇپ، يــۇقىرىقى مانــا بــۇ 
پائــالىيهتلهر قۇرئاننىــڭ روھىغــا ئاساســهن چوقۇنۇشــنىڭ تهرىپــى 

  :مهسىلهن. ئىچىگه كىرىدۇ
ــويغىنكى  ــپ قــ ــهن  «: ئېيتىــ ــدىن روشــ مهن پهرۋەردىگارىمــ

 ئـالالھنى ەلىللهرگه سازاۋەر بولۇپ بولغاندىن كېـيىن سـىلهرنىڭ         د
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 ئىبــادەت قىلىــشتىن مهنئــى قىلىۋاتقانلىرىڭالرغــاقويــۇپ ئىبــادەت 
   ) ـ ئايهت66 مۆئمىنسۈرە (» قىلىندىم

نى قويـۇپ  ئـالالھ مهن سـىلهرنى ۋە سـىلهر       «) ئىبراھىم ئېيتتى (
چوقۇنۇۋاتقــــــــان نهرســـــــــىلهرنى تاشـــــــــاليمهن، مهن پهقهت  

ئــۇالردىن ) يهنـى ئىبـراھىم  (ئـۇ  » ... چـاقىرىمهن ەردىگـارىمنىال پهرۋ
ــڭ  ــالالھۋە ئۇالرنىـ ــىلىرىدىن  ئـ ــان نهرسـ ــۇپ چوقۇنۇۋاتقـ نى قويـ
 پهرزەنــت يهئقــۇبتهك، بىــز ئۇنىڭغــا ئىــسهاق بىــلهن يىراقالشــغاندا

  1.ئاتا قىلدۇق
 قويۇپ قىيامهتكىچه دۇئانى ئىجـابهت قىلىـشقا قـادىر          ئالالھنى

دۇئـــا قىلىـــدىغان ئادەمـــدىنمۇ گـــۇمراھ ئـــادەم  بواللمايـــدىغانالرغا
ــا    ــڭ دۇئــ ــا ئۇالرنىــ ــۇالر ھهتتــ ــارمۇ؟ ئــ ــدىنمۇبــ  قىلىۋاتقانلىقىــ

ھېـــساب بېـــرىش (ئىنـــسانالر ) قىيـــامهت كـــۈنى. (خهۋەرســـىزدۇر
توپالنغان چاغدا، ئۇالر ئاشۇ دۇئـا قىلغۇچىالرغـا دۈشـمهن      ) ئۈچۈن

   .2بولىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئىبادەتلىرىنىمۇ ئىنكار قىلىدۇ
 ئايهتته قۇرئان كهرىم ئىبـادەتنى دۇئـا قىلىـش          ئۈچىلىۇ ھهر   ب

  . ۋە مهدەت تىلهش دەپ ئوچۇق چۈشهندۈرۈپ بهرمهكته
بهلكــى بــۇالر جىنالرغــا ئىبــادەت قىالتتــى، ئۇالرنىــڭ تولىــسى   

  )   ـ ئايهت41 سهبهسۈرە . (شۇالرغا ئىمان كهلتۈرەتتى
ــا ئىمــ    ــادەت قىلىــش ۋە جىنالرغ ــا ئىب ــۇ يهردىكــى جىنالرغ ان ب

ــانلىقى     ــۆزدە تۇتۇلغ ــڭ ك ــۆزدە زادى نېمىنى ــگهن س ــۈرۈش دې كهلت
  : ـ ئايىتىدە مۇنداق شهرھلهپ بېرىلگهن6سۈرە جىننىڭ 

ــان    « ــنالردىن بولغ ــشىلهر جى ــان بهزى كى ــسانالردىن بولغ ئىن
  ». سېغىناتتىبهزى كىشىلهرنىڭ پاناھىغا

                                            
 . ـ ئايهت49 ـ 48سۈرە مهريهم  1
دەپ بۇيرۇمىغان » بىزگه ئىبادەت قىلىڭالر«ز بۇالرغا  يهنى ئۇالر ئوچۇق قىلىپ، بى2

 .دەيدۇ» ھهتتا بۇالرنىڭ بىزگه ئىبادەت قىلىدىغانلىقىدىنمۇ خهۋەرسىز ئىدۇق«ئىدۇق، 
  . ـ ئايهت6 ـ 5 ئهھقافسۈرە 
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بۇنىڭدىن بىلىۋېلىشقا بولىـدۇكى، جىنالرغـا ئىبـادەت قىلىـش          
ــا دېگهنلىــك ــڭ پاناھلىقىغ ــشنى جىنالرنى ــيىم، سىغىنى ــدە خې  ھهم

ــاپىزەت تهلهپ    ــۇالردىن مۇھــ ــى ئــ ــىبهتلهرگه قارشــ خهتهر  مۇســ
جىنالرغــا ئىمــان كهلتــۈرۈش دېگهنلىــك    . قىلىــشنى بىلدۈرىــدۇ 

جىـنالر پانـاھلىق بېـرىش ۋە قوغـداپ قىلىـش قـۇدرىتىگه             «بولسا،  
  .  دەپ ئهقىدە قىلىشنى بىلدۈرىدۇ» ئىگه

 ئـالالھنى ئۇالرغـا قوشـۇپ، ئـۇالر     ) ۋەردىگارىـڭ پهر(شۇ كۈنـدە    
 ئـالالھ ئانـدىن   . يېغىـدۇ  بىـرلىكته    مهبۇدالرنىمـۇ قويۇپ چوقۇنغان   

مېنىــڭ بـۇ بهنــدىلىرىمنى سـىلهر ئــازدۇردۇڭالرمۇ؟ يــا   «: ئـۇالردىن 
: ئــۇالر. دەپ ســورايدۇ» يولــدىن ئــازدىمۇ؟) تــوغرا(ئــۇالر ئــۆزلىرى 

باشـقىالرنى باشـپاناھ    سهن پاكتۇرسهن، سېنى قويـۇپ      ! ئالالھئى  «
  1.دەيدۇ» قىلىۋېلىشقا بىزلهرنىڭ قهتئىي ھهددىمىز يوق

بــۇ يهردىكــى بايــان ئۇســلۇبىدىن شــۇنى ئوچــۇق بىلىــۋالغىلى  
 قارىتىلغـان،   بۇزرۇكالرغـا  دېگهن سۆز ئهۋلىيا،     مهبۇدالربولىدۇكى،  

ئۇالرغا ئىبادەت قىلىـش دېگهنلىـك بولـسا، كىـشىلهرنىڭ ئـۇالرنى            
 سـۈپهتلهر ، ئىالھىـي    كۆتۈرۈۋىتىـپ دىن يۇقىرى   بهندىلىك سۈپىتى 

 يـاردەم بېرىــشكه،  غهيىپـتىن ، ئـۇالرنى  سـۈپهتلىۋالغانلىقىنى بىـلهن  
 ئاڭالشـقا قـادىر دەپ   پهريـادالرنى  ـ  دادۇ ئاسان قىلىشقا، مۈشكۈلنى

چۈشىنىۋالغانلىقىنى شۇڭا  ئۇالرنى ئۇلـۇغالش ئۈچـۈن چوقۇنـۇش          
 بهجـــــــا پائـــــــالىيهتلهرنىمۇتۈســـــــىنى ئالغـــــــان ھهرخىـــــــل 

  .كهلتۈرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ــالالھ ــدىن   ئـ ــدۇ، ئانـ ــسانالرنى يىغىـ ــۈن ئىنـ ــدە پۈتـ ــۇ كۈنـ  ئـ

دەپ » بۇ كىـشىلهر سـىلهرگه ئىبـادەت قىالمتـى؟        «: پهرىشتىلهردىن
سهن پاكتۇرسهن، بىزنىـڭ ئـاالقىمىز سـهن     «: پهرىشتىلهر. سورايدۇ

   .دەيدۇ» بىلهندۇر، ئۇالر بىلهن ئهمهس

                                            
 . ـ ئايهت18 ـ 17 فۇرقانسۈرە  1
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 دېـگهن سـۆز     1»لهرگه ئىبـادەت قىلىـش    پهرىـشتى «بۇ يهردىكى   
ــۇتلىرىنى،   ــكهل، بـ ــالى ھهيـ ــشتىلهرنىڭ خىيـ ــپپهرىـ ، قاتۇرۇۋىلىـ

بـۇ  . شۇالرنىڭ نامىدا ئىبادەتخانا سـېلىپ چوقۇنۇشـنى بىلدۈرىـدۇ        
خىــل چوقۇنۇشــتىن مهقــسهت ئــۇالرنى خۇشــال قىلىــش ئــارقىلىق 
ــۆز ئهھــۋالى    ــايىتىگه ئېرىــشىش، ئۇالرنىــڭ دىققىتىنــى ئ نهزەر، ئىن

پـــكه تارتىـــشنى قولغـــا كهلتـــۈرۈپ، دۇنيـــالىق ئىــــشلىرىدا      تهرە
  .شۇالردىن مهدەت تىلهش ئىدى

نى قويـــۇپ، ئـــۆزلىرىگه نه پايـــدا، نه زىيـــان     ئـــالالھ ئـــۇالر  
نىـــڭ ئالالھبـــۇالر «يهتكۈزەلمهيـــدىغان نهرســـىلهرگه چوقۇنىـــدۇ، 

ــۇچىالردۇر   ــاپائهت قىلغ ــزگه ش ــدا بى ــشىدۇ» دەرگاھى ــۈرە . (دېيى س
  ) ـ ئايهت18يۇنۇس 
 قويــۇپ ئۇنىڭــدىن باشــقىنى باشــپاناھ قىلىۋالغــانالر  لالھنىئــا

ــهندۈرۈپ  ( ــشىنى چۈش ــۇ قىلمى ــڭ ب ــا  «): ئۆزلىرىنى ــڭ ئۇالرغ بىزنى
 يېقىنالشتۇرۇشــى ئالالھقــاچوقۇنۇشــىمىز پهقهت ئۇالرنىــڭ بىزنــى 

  ). ـ ئايهت3 زۇمهرسۈرە  (.دېيىشىدۇ» ئۈچۈندۇر
ــدۈرگهن    ــنى بىل ــسى چوقۇنۇش ــڭ مهنى ــۇ ئىبادەتنى ــۇ يهردىم  ب

ــسهتته    ــېمه مهقـ ــڭ زادى نـ ــۇپ، ئۇالرنىـ ــدىغانلىقىمۇبولـ  چوقۇنىـ
  .شهرھلهپ بېرىلگهن

 بهندىچىلىك ۋە قوللۇق، ئىتائهت ۋە چوقۇنۇش —ئىبادەت 
  مهنىسىدە

يۇقىرىقى مىسالالر بىـلهن شۇنىـسى ئېنىـق ئايدىڭلىـشىدۇكى،          
ــدە   ــان كهرىم ــادەت«قۇرئ ــۇق   » ئىب ــۆز بهزى يهردە قولل ــگهن س دې

                                            
1 ) Gods(بۇ يهردە تىلغا ئېلىنىۋاتقان پهرىشتىلهرنى باشقا مۇشرىك قهۋملهر   
» ئالالھنىڭ قىزلىرى«دەپ قارار قىلىۋىلىشقان بولسا، ئهرەب مۇشرىكلىرى » ئىالھالر«

  .دەپ بهلگىلىشىۋالغان ئىدى
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ىلىـــش مهنىـــسىدە، بهزى جايـــدا، پهقهتـــال قىلىـــش ۋە ئىتـــائهت ق
» ئىبـادەت «ئهمـدى بىـز     . ئىتائهت قىلىش مهنىسىدە ئىشلىتىلگهن   

 مهنىــدە ئىــشلىتىلگهنلىكىگه ئــۈچىلىدېــگهن ســۆزنىڭ يــۇقىرىقى 
 ئىلگىــرى ئوقۇرمهنلىرىمىزنىــڭ كهلتۈرۈشــتىنئائىــت مىــسالالرنى 

 ئۈچـــۈن ئىنتـــايىن مـــۇھىم ئۆزلهشتۈرىۋىلىـــشىتېخىمـــۇ ياخـــشى 
  .ىچه مۇقهددىمه بېرىپ ئۆتمهكچىمىزقىسق

ــسال  ــدا مىـ ــۈرۈلگهنيۇقىرىـ ــسىدە  كهلتـ ــڭ ھهممىـ  ئايهتلهرنىـ
ــالالھتىن ــرىگه ئ ــۇپ،     غهي ــان بول ــا ئېلىنغ ــش تىلغ ــادەت قىلى  ئىب

ــسىدە          ــش مهنى ــائهت قىلى ــاكى ئىت ــش ي ــۇق قىلى ــادەت ـ قۇلل ئىب
ــسىدە    ــڭ ھهممى ــشلىتىلگهن جايالرنى ــۇد«ئى ــهيتان  » مهب ــڭ ش نى

 ئهمهس، بهلكـى    ئالالھقـا  بهنـدىلىرىنى    الھنىڭئالئىكهنلىكى ياكى   
ــائهت   ــۆزىگه ئىت ــدۇرۇپئ ــدىچىلىك قىل ــدۇرغان، بهن ــىي، قىل  ئاس

ــاغۇت ــسانالر ئىكهنلىكــى ت ــاكى ئىن ــڭ ۋەي ــر  ئالالھنى ــابىنى بى  كىت
ــۆزى   ــۇپ، ئـ ــپ قويـ ــدۇرۇپچهتـــكه قايرىـ ــا ئويـ ــان يولالرغـ  چىققـ

. كىــشىلهرنى يېــتهكلىگهن رەھــبهرلهر ئىكهنلىكــى كۆرســىتىلگهن 
ممــا ئىبـــادەت، چوقۇنـــۇش مهنىـــسىدە ئىـــشلىتىلگهن جـــايالردا  ئه

 كىـشىلهر ئىكهنلىكـى،     سالىهنىڭ ئهۋلىيا، ئهنبىيا،    »مهبۇت«بولسا،  
 مهبــۇدئۇالرنىــڭ تهلىماتىغــا خىــالپ ھالــدا كىــشىلهرنىڭ ئــۇالرنى  

قىلىۋالغــانلىقى، يــاكى جىــن ۋە پهرىــشتىلهر بولــۇپ، كىــشىلهرنىڭ  
لى ئـۇالرنى تهبىئهتـتىن تاشـقىرى       پهقهتال خاتا تهسـهۋۋۇرالر تـۈپهي     

ــۇبىيهتكه ــسىدار رۇب ــانلىقى ھهس ــاكى، قىلىۋالغ ــۇت  ۋەي ــالى ب  خىي
 تـۈپهيلى كىـشىلهرنىڭ     ئازدۇرۇشـى ھهيكهللهر بولۇپ، شـهيتاننىڭ     

.  قىلىۋالغـــانلىقى كۆرســـىتىلگهنئـــوبيېكتىئـــۇالرنى چوقۇنـــۇش 
 مهيلــى ئۇالرغــا مهبــۇدالرنىقۇرئــان كهرىــم بــۇ خىلــدىكى پۈتــۈن  

 تىۋىنىلغــان چوقۇنــۇپ ۋەيــاكىيــاكى ئىتــائهت قىلىنغــان قوللــۇق 
بولسۇن، قهتئىي ھالـدا باتىـل، شـۇنداقال ئۇالرغـا ئىبـادەت قىلىـش         

: قۇرئــان كهرىــم بــۇ ھهقــته   . پۈتــۈنلهي خاتــا، دەپ بهلگىلهيــدۇ  
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 ئالالھنىـڭ  ھهممىـسى    مهبۇدالرنىڭسىلهر ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇ     «
ەت قىلىنىــشقا ھهقلىــق  ئــۇالر ئىبــاد . قۇللىرىــدۇربهنــدىلىرى ۋە 

ئهمهس، سىلهر ئۇالرغا ئىبادەت قىلىـش بىـلهن خـارلىق، رەسـۋالىق        
. ۋە مهھرۇملــــۇقتىن باشــــقا ھــــېچ نهرســــىگه ئېرىشهلمهيــــسىلهر

ھهقىقهتــته ئۇالرنىـــڭ ۋە پۈتــۈن كائىناتنىـــڭ ئىگىــسى پهقهتـــال    
شـۇڭا سـىلهر    .  قولىـدا  ئالالھنىڭپۈتۈن ھوقۇق ئهنه شۇ     . ئالالھتۇر
  . دەپ تهكىتلهيدۇ»  ئىبادەت قىلىڭالرىالئالالھقپهقهت 

ــىلهر  ــالالھنىسـ ــدىغان   ئـ ــادەت قىلىـ ــۇپ ئىبـ ــۇدالر قويـ  مهبـ
ــى. (ســىلهرگه ئوخــشاشال بهنــدىلهردۇر  ــا قىلىــپ  ) قېن ئۇالرغــا دۇئ

كـــۆرۈپ بـــېقىڭالر، ئهگهر ئـــۇالر ھهققىـــدىكى ئهقىـــدەڭالر تـــوغرا 
ــدىغان بولــسا،   ــاۋاب قــايتۇرۇپ باقــسۇن  دۇئايىڭالرغــابولى ... 1 ج

 قويــۇپ، ئىبــادەت قىلىــۋاتقىنىڭالر بولــسا، نه  ئــالالھنىلهرنىڭ ســى
سىلهرگه ياردەم قىاللمايـدۇ، نه ئۆزلىرىگىمـۇ يـاردەم قىلىـشقا قـادىر             

  ) ئايهت- 197 ـ 194 ئهئرافسۈرە . (ئهمهس
ــالالھيهنـــى (رەھماننىـــڭ «: بـــۇالر ــار ) ئـ » نىـــڭ بالىـــسى بـ

 ئــۇالر پــاكتۇر،) بۇنىڭــدىن (ئــالالھ. دېيىــشىدۇ، ئۇنــداق ئهمهس
ــدىلهردۇر   ــك بهن ــال ھۆرمهتلى ــسا، پهقهت ــۇالر 2».بول ــڭ ئالالھ ئ نى

ــدۇ، پهقهت     ــشقىمۇ پېتىنالمايــ ــۆز قىلىــ ــدىراپ ســ ــدا ئالــ ئالدىــ
 ئۇالرغـــا ئـــالالھ.  ئهمهل قىلىـــدۇبـــويىچىالنىـــڭ پهرمـــانى ئالالھ
 بىلىـپ  بولغـاننىمۇ  بىلىدۇ ۋە ئـۇالردىن مهخپـى        بولغاننىمۇئايان  

ــۇالر  ــدۇ، ئ ــداھۇز ئالالھنىــڭتۇرى ــالالھ ۇرى ــانالردىن ئ  رازى بولغ
ــالالھتىنباشــقىغا شــاپائهت قىاللمايــدۇ، ئــۇالر دائىــم    قورقــۇپ ئ

  ) 28 ـ 26سۈرە ئهنبىيا  (.تۇرىدۇ

                                            
جاۋاب قايتۇرۇشنىڭ مهنىسى ئۈنلۈك جاۋاب قايتۇرۇش ئهمهس، بهلكى دۇئاغا جاۋابهن   1

  .ئهمهلىي ھهرىكهت قىلىشنى بىلدۈرىدۇ
  .مهتلىك بهندىلهر پهرىشتىلهردىن ئىبارەتتۇربۇ ئايهتته تىلغا ئېلىنىۋاتقان ھۆر  2
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 بهنــــدىلىرى بولغــــان  ئالالھنىــــڭئــــۇالر مهرھهمهتلىــــك  
  1.پهرىشتىلهرگه ئايال ئىالھ دەپ ئېتىقاد قىلدى

 رىشتىـسى    بىلهن جىنالرنىڭ ئوتتۇرىـسىدا نهسـهب      ئالالھبۇالر  
ۋەھــالهنكى جىــنالر ئوبــدان بىلىــدۇكى، بــۇ     . ياســاپ چىقىــشتى 

 ئالالھنىـــڭكىـــشىلهر چوقـــۇم جاۋابكارلىققـــا تـــارتىلىش ئۈچـــۈن 
  2. ھازىر قىلىنىدۇھۇزۇرىغا

 بهندە بولۇشنى ئۆزىگه ئـار كـۆرۈپ        ئالالھقامهسىه ھېچ قاچان    
 يـېقىن پهرىـشتىلهرمۇ ئـار كـۆرگهن         ئالالھقـا باققان ئهمهس، يـاكى     

 بهنــــدىچىلىك قىلىــــشنى ئــــار   ئالالھقــــاكىملهركــــى . مهسئه
ــدىكهنكۆرىــــدىكهن ۋە   ــۇ  (، كۆرەڭلهيــ ــپ نهگىمــ ــۇالر قېچىــ ئــ

 ئۇالرنىـڭ ھهممىنـى ئـۆز دەرگاھىغـا        ئـالالھ بىر كـۈنى    ) بارالىسۇن؟
  3.وپاليدۇت

مـۇئهييهن ھېـساب بـويىچه      ) ئۆز بۇرجلىرىـدا  (كۈن بىلهن ئاي    
 ئالالھنىــــڭر  دەرەخــــله- چــــۆپلهر، دەل-ئــــوت. ســـهير قىلىــــدۇ 

  4.دۇئىتائىتىگه باش ئېگى
يهتته ئاسمان ۋە زېمىن ھهمدە ئۇالردا مهۋجـۇد بولغـان پۈتـۈن           

ئــــۇنى .  پــــاكلىقىنى بايــــان قىلماقتــــائالالھنىــــڭمهخلۇقــــاتالر 
 ئېيتمايــدىغان ھېچقانــداق شــهيئى تهســبىه بىــلهن مهدھىــيىلهش

 تهســـــــبىهلىرىنىلـــــــېكىن ســـــــىلهر ئۇالرنىـــــــڭ . يوقتـــــــۇر
  ) ـ ئايهت44سۈرە بهنى ئىسرائىل  (.چۈشىنهلمهيسىلهر

ــه    ــمه نهرسـ ــدىكى ھهمـ ــمانالردىكى ۋە زېمىنـ ــڭئاسـ  ئالالھنىـ
  5.ئۇنىڭ پهرمانىغا بويسۇنغۇچىدۇرھهممىسى .  مۈلكىدۇر

                                            
 . ـ ئايهت19 زەخرۇفسۈرە  1
 . ـ ئايهت158 ساففاتسۈرە  2
 . ـ ئايهت172سۈرە نىسا  3
 . ـ ئايهت6 ـ 5سۈرە رەھمان  4
 . ـ ئايهت26سۈرە رۇم  5
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ــسى ــڭ كوكىلى ــانلىق    ئالالھنى ــۇ ج ــدىغان بىرم ــدا بولماي  قولى
  ) ـ ئايهت56 ھۇدسۈرە . (يوق

بولــــۇش  ئالــــدىغا قــــۇل ئالالھنىــــڭئاســــمانالردا ۋە زېمىنــــدا 
  ئـالالھ . ساالھىيىتى بىلهن ھازىر بولمايدىغان ھـېچ مهخلـۇق يوقتـۇر         

قىيـامهت كـۈنى ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى        . ئۇالرنى تۇلۇق ساناپ قويـدى    
  )سۈرە مهريهم. (دۇنىڭ دەرگاھىغا كېلىئالالھ بىرلهپ -بىر 

ــى،  ــى   «ئېيتقىنك ــان ئ ــسى بولغ ــشاھلىقنىڭ ئىگى ــالالھپادى ! ئ
ــشاھلى  ــادەمگه پادى ــان ئ ــدىن  خالىغ ــان ئادەم ــسهن، خالىغ قنى بېرى

پادىــــشاھلىقنى تارتىــــپ ئالىــــسهن؛ خالىغــــان ئــــادەمنى ئهزىــــز 
ــمه ياخــشىلىق     ــسهن؛ ھهم ــادەمنى خــار قىلى قىلىــسهن، خالىغــان ئ

ــدۇر  ــېنىڭ ئىختىيارىڭدىــ ــسىزكى. ســ ــگه  شهكــ ــهن ھهممىــ ، ســ
  ) ـ ئايهت26سۈرە ئال ئىمران (» .قادىرسهن

ــش    ــم كى ــان كهرى ــارقىلىق قۇرئ ــايهتلهر ئ ــۇ ئ ــى ب ىلهرنىڭ مهيل
قانــداقال شــهكىل بىــلهن بولمىــسۇن ئىبــادەت قىلىــپ كېلىۋاتقــان  

ماھىيهتته ھـېچ بىـر ئىختىيـارلىقى بولمىغـان          «مهبۇدلىرىنىپۈتۈن  
دەپ ئىـسپاتالپ بولغانـدىن كېـيىن، ئانـدىن         »  قۇللىرى ئالالھنىڭ

ــا     ــلهن جىنالرغ ــسانالر بى ــۈن ئىن ــدىن   «پۈت ــداقال مهنى ــى قان مهيل
ــادەت ــالالھقىال پهقهت بولمىــسۇن ئىب ــمئ ــۇ.  بولۇشــى الزى ، قۇللۇقم

. ئىتـــائهتمۇ ۋە چوقۇنۇشــــمۇ پهقهت ئـــۇنىڭغىال بولۇشــــى الزىــــم  
 باشـــقىغا قىلىـــشقا قهتئىـــي ئـــالالھتىنبۇالرنىـــڭ ھـــېچ بىرىنـــى 

  . دېگهن تهلهپنى قويىدۇ» بولمايدۇ
 تاغۇتقــا ئىبــادەت قىلىڭــالر، ئالالھقــا«بىــز ھهر بىــر ئــۈممهتكه 

ــشتىن ي  ــادەت قىلى ــۇڭالر ئىب ــراق بول ــلهن  » ى ــورۇق بى ــگهن يولي دې
  ) ـ ئايهت36 نهھلسۈرە . (پهيغهمبهر ئهۋەتتۇق

 ئهگىشىـشتىن ئـۆزىنى تارتىـدىكهن       تاغۇتقاقانداقكى كىشىلهر   
ــالالھۋە  ــخهۋەر    ئ ــا خۇش ــدىكهن، ئۇالرغ ــۇراجىئهت قىلى ــكه م  تهرەپ

  ) ـ ئايهت17 زۇمهرسۈرە . (بېرىلىدۇ
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ــۇ شـــهيتانغا ئىبـــا! ئـــى ئـــادەم بـــالىلىرى« دەت قىلمـــاڭالر، ئـ
ــادەت    ــاڭىال ئىبـ ــمهندۇر، مـ ــكارا دۈشـ ــىلهرگه ئاشـ ــقهتهن سـ ھهقىـ

  1»؟تهكىتلىمىدىممۇقىلىڭالر، مانا بۇ توغرا يولدۇر، دەپ 
 ئــالالھتىن  راھىپلىرىنــى ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئۆلىمــالىرىنى ۋە    

ھـــالبۇكى ئــۇالر پهقهت بىـــرال  ... باشــقا پهرۋەردىگـــار قىلىۋالــدى  
  2. ئىدىبۇيرۇلغانىشقا  ئىبادەت قىلئالالھقا

 ئىبــادەت ئــالالھقىالئهگهر ســىلهر ھهقىــقهتهن ! مــۇئمىنلهرئــى 
ــىلهرنى   ــز سـ ــساڭالر، بىـ ــدىغان بولـ ــدۇرغانقىلىـ ــاالل رىزىقالنـ  ھـ
ــالر ۋە   ــسىز يهڭـ ــىلهردىن تهرەددۇتـ ــانهرسـ ــادا ئالالھقـ ــۈكرى ئـ  شـ

  ) ـ ئايهت172 بهقهرەسۈرە . (قىلىڭالر
 مهخـسۇسالشتۇرۇشقا  الھقـا ئالبۇ ئايهتلهردە ئىبـادەتنى پهقهتـال       

 قىلىــش،  بهنــدىچىلىك  —ھۆكــۈم قىلىنغــان بولــۇپ، ئىبــادەت     
ــسۇنۇش      ــا بويـ ــش ۋە بۇيرۇققـ ــائهت قىلىـ ــش، ئىتـ ــۇق قىلىـ قوللـ

يهنـى  (» قهرىـنه «بۇ نـۇقتىنى ئىـسپاتاليدىغان      . مهنىسىدە كهلگهن 
، شــهيتانغا، مۇســتهبىت ھۆكۈمرانالرغــا، تاغۇتقــا،  )يانــداش پاكىــت

تـــا ـ بوۋىالرغـــا ئىتـــائهت ۋە بهنـــدىچىلىك     ، ئاماشـــايىخشـــهيخ، 
 ئىتـائهت ۋە بهنـدىچىلىك      ئـالالھقىال قىلىشتىن سـاقلىنىپ، پهقهت     

  . ئىبارەتتۇركۆرسىتىلىۋاتقانلىقىدىنقىلىش يولىنى تالالشنىڭ 
 ئـالالھنى سـىلهر  «: ئۇالرغـا ئېيتىـپ قـويغىنكى    ! ئى پهيغهمـبهر  

 قىلىــشتىن  ئىبــادەتمهبۇدلىرىڭالرغــاقويــۇپ ئىبــادەت قىلىۋاتقــان 
ــلهر    ــهن دەلىلـ ــا روشـ ــدىن ماڭـ ــدىم، پهرۋەردىگارىمـ ــى قىلىنـ مهنئـ

، مهن )ئۇنــداق ئىــشنى قانــداقمۇ قىلغــۇدەكمهن؟(كهلــگهن چاغــدا 
ــۈرە . (»ئالهملهرنىـــڭ پهرۋەردىگارىغـــا بويـــسۇنۇشقا بۇيرۇلـــدۇم  سـ

  ) ـ ئايهت66 مۆئمىن

                                            
 . ـ ئايهت61 ـ 60سۈرە ياسىن  1
 . ـ ئايهت31 تهۋبهسۈرە  2
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ماڭـــا دۇئـــا قىلىڭـــالر، مهن «: پهرۋەردىگـــارىڭالر ئېيتىـــدۇكى
ــايىڭالر ــمهندۇئـــ ــۇل قىلىـــ ــڭ . نى قوبـــ شۈبهىـــــسىزكى، مېنىـــ

ان ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ بـاش تارتىـدىغانالر خـار بولغـ          
  1»ھالدا جهھهننهمگه تاشلىنىدۇ

 سـىلهرنىڭ پهرۋەردىگـارىڭالردۇر، پادىـشاھلىق     ئـالالھ ئهنه شۇ   
ــىلهر     ــۇپ س ــۇنى قوي ــتۇر، ئ ــا خاس ــانئۇنىڭغ ــقىالر چاقىرىۋاتق  باش

ئهگهر ئۇالرغـا دۇئـا قىلـساڭالر،       . همهسقىلچىلىك نهرسىگه ئىگه ئ   
ســىلهرنىڭ دۇئــالىرىڭالرنى ئاڭلىمايــدۇ، ئاڭلىغــان تهقــدىردىمۇ     
ســىلهرگه جــاۋاب قايتۇرالمايــدۇ، قىيــامهت كــۈنى ئــۇالر ســىلهرنىڭ 

  2. ئىنكار قىلىدۇقىلىۋالغانلىقىڭالرنىمۇشېرىك 
ــى،   ــا ئېيتقىنك ــىلهر «ئۇالرغ ــالالھتىنس ــىلهرگه نه  ئ ــقا، س  باش

ــدا، ن ــرىگه    پايـ ــدىغان بىـ ــادىر بواللمايـ ــكه قـ ــان يهتكۈزۈشـ ه زىيـ
ــالالھ؟ ھــالبۇكى چۇقىنامــسىلهر ــسا ھهمــمه نهرســىنى بىلىــپ  ئ  بول

  3.تۇرغۇچىدۇر
 مهخـسۇسالشتۇرۇش بايـان     ئـالالھقىال بۇ ئايهتلهردە ئىبـادەتنى     

بـۇ  .  چوقۇنـۇش مهنىـسىدە كهلـگهن      —قىلىنغان بولۇپ، ئىبـادەت     
، )يهنى يانـداش پاكىـت    (» رىنهقه«نۇقتىنى ئىسپاتاليدىغان ئېنىق    

ئىبادەتنىــــڭ دۇئـــــا قىلىــــش بىـــــلهن مهنىــــداش شـــــهكىلدە    
 ھهمــدە ئالــدىنقى ۋە كېيىنكــى ئــايهتلهردە     ئىــشلىتىلگهنلىكىدۇر
 قىلىۋېلىنغـان  شـېرىك    ئالالھقـا  رۇبـۇبىيهتته تهبىئهتتىن تاشقىرى   

  . ئېلىنغانلىقىدۇر تىلغا مهبۇدالرنىڭ
ى بولغــان كىــشىگه ئهمــدى ھهرقانــداق بىــر تهپهككــۇر ســاھىب

، قۇرئـــان ئهمهســـكى قېـــيىن چۈشـــىنىۋېلىشنىـــسبهتهن شـــۇنى 
ــدە   ــداق يېرى ــڭ ھهرقان ــاكهرىمنى ــا  ئالالھق ــش تىلغ ــادەت قىلى  ئىب

                                            
 . ـ ئايهت60 مۆئمىنسۈرە  1
 . ـ ئايهت14 ـ 13 فاتىرۈرە س 2
 . ـ ئايهت76 مائىدەسۈرە  3
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ئېلىنغان بولسا ھهمدە ئىبادەت دېگهن سـۆزنىڭ ئهتراپىـدا ئۇنىـڭ           
ــسىگه    ــر مهنىــــ ــسۇس بىــــ ــدىن مهخــــ ــسى مهنىلىرىــــ ھهرقايــــ

يهنـى يانـداش   (» قهرىـنه «قارىتىلغانلىقىنى ئىـسپاتاليدىغان بىـرەر      
ــت ــسىدە،     ) پاكى ــڭ ھهممى ــداق جايالرنى ــۇمكى، ئۇن ــسا، چوق بولمى

ــائهت قىلىــش ۋە   »ئىبــادەت« نىــڭ مهنىــسى، قۇللــۇق قىلىــش، ئىت
ــارلىق ھهر  ــۇش قاتـ ــۈچىلىچوقۇنـ ــشلىتىلگهن ئـ ــدە تهڭ ئىـ  مهنىـ

مىــسال ئۈچــۈن تۆۋەنــدىكى ئــايهتلهرنى مــۇالھىزە قىلىــپ . بولىــدۇ
  !باقايلى

تۇرمهن، مهنـدىن باشـقا ھـېچ مهبـۇد         ئـالالھ قىي  مانا مهن ھهقى  
  1.ماڭىال ئىبادەت قىلغىن) يالغۇز(يوقتۇر، 

ــالالھئهنه شــۇ  ــبىڭالردۇر ســىلهرنىڭ ئ ــالالھتىن، رەب ــۆلهك ئ  ب
ــۇڭا      ــدۇر، ش ــىنى ياراتقۇچى ــمه نهرس ــۇ ھهم ــۇر، ئ ــۇد يوقت ــېچ مهب ھ

  2.ىيدۇرئۇنىڭغىال ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇ ھهر نهرسىگه ھام
ــبهر  ــى پهيغهم ــى، ! ئ ــسانالر «ئېيتقىنك ــى ئىن ئهگهر ســىلهر ! ئ

مېنىـــــڭ دىنىمـــــدىن گۇمانلىنىـــــدىغان بولـــــساڭالر، بىلىـــــپ  
ــىلهرنىڭ  ــالالھقويــــــۇڭالركى، ســــ ــادەت ئــــ نى قويــــــۇپ ئىبــــ

ــا ــى مهن  قىلىۋاتقانلىرىڭالرغــ ــايمهن، بهلكــ ــادەت قىلمــ  مهن ئىبــ
 ئىبـادەت قىلىـمهن، ۋە      ئـالالھقىال  روھ قىلىـدىغان     قهبزىسىلهرنى  

  3».دىن بولۇشقا بۇيرۇلدۇممهن مۆمىنلهر
 قويــۇپ ئىبــادەت قىلىــۋاتقىنىڭالر ســىلهر ئــالالھنىســىلهرنىڭ 

 ئـالالھ ئۆزۈڭالر ۋە ئاتا ـ بوۋاڭالر ئاتىۋالغان نـامالردىنال ئىبـارەتتۇر،    
ــوق،     ــل چۈشــۈرگىنى ي ــداق دەلى ــته ھېچقان ــۇ ھهق ــقئ  ھۆكۇمرانلى

 مهنــسۇپ ئهمهس، ئــۇ ســىلهرنى   ھىچكىــشىگه  باشــقا ئــالالھتىن

                                            
 . ـ ئايهت14 تاھاسۈرە  1
 . ـ ئايهت102سۈرە ئهنائم  2
 . ـ ئايهت104سۈرە يۇنۇس  3
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، مانــا بــۇ تــۈز، تــوغرا بۇيرۇيــدۇت ئــۆزىگىال ئىبــادەت قىلىــشقا پهقه
  ) ـ ئايهت40 يۈسۈفسۈرە . (يولدۇر

ــش     ــايىبنى بىلىـ ــدىكى غـ ــمانالردىكى ۋە زېمىنـ ــا ئالالھئاسـ قـ
! قـــا قايتۇرۇلىـــدۇ، ئـــى پهيغهمـــبهرئالالھخاســـتۇر، ھهمـــمه ئىـــش 

  1. قا تهۋەككۈل قىلغىنئالالھقا ئىبادەت قىلغىن ۋە ئالالھ
ــدى  بىزنىــڭ ئا ــدىمىزدىكى، ئــارقىمىزدىكى ۋە ئال ــز -ل  كهينىمى

ــدۇر،    ــڭ ئىلكىدىـ ــسى ئالالھنىـ ــشالرنىڭ ھهممىـ ــسىدىكى ئىـ ئارىـ
ــۇ     ــتۇر، ئـ ــالغۇچى ئهمهسـ ــۇپ قـ ــۇ ئۇنتـ ــڭ ھهرگىزمـ پهرۋەردىگارىـ
ــارلىق     ــسىدىكى بـ ــڭ ئارىـ ــڭ ۋە ئۇالرنىـ ــمانالرنىڭ، زېمىننىـ ئاسـ
ــن،     ــادەت قىلغى ــۇنىڭغىال ئىب ــۇڭا ئ ــسىدۇر، ش ــهيئىلهرنىڭ ئىگى ش

 ـ   64سـۈرە مهريهم  . (نىـڭ ئىبادىتىـدە سـابىت قهدەم بـولغىن    لالھئا
  ) ـ ئايهت65

كىمكى، پهرۋەردىگارىغا مۇالقـات بولۇشـنى ئۈمىـد قىلىـدىكهن         
ــسۇن   ــشى ئىــش قىل ــدىغان ئىبــادەت  . ياخ كه پهرۋەردىگارىغــا قىلى

  2.ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن
تلهردە  ئوخشاش باشقا بـارلىق ئـايه      مۇشۇنىڭغابۇ ئايهتلهردە ۋە    

ــادەت« ــۇق     » ئىب ــاكى قۇلل ــۇش، ي ــال چوقۇن ــۆزنى پهقهت ــگهن س دې
ــلهرگه    ــگهن مهنىـــــ ــش دېـــــ ــائهت قىلىـــــ ــش ۋە ئىتـــــ قىلىـــــ

دەرۋەقه بـۇ خىلـدىكى   .  ھېچ بىـر سـهۋەب يـوق    خاسالشتۇرۇۋىلىشقا
ئــايهتلهردە قۇرئــان كهرىــم ئۆزىنىــڭ پۈتــۈن دەۋىتىنــى ئوتتۇرىغــا   

ۇق، ئىتـائهت   قۇللـ «، قۇرئاننىـڭ دەۋىتـى      ئېنىقكـى . قويغان بولىدۇ 
ــسى   ــنىڭ ھهممىـ ــاۋە چوقۇنۇشـ ــم  ئالالھقـ ــۇش الزىـ ــاس بولـ »  خـ

شۇڭالشــــقا بــــۇ خىلــــدىكى جــــايالردا . دېگهنــــدىن ئىبــــارەتتۇر
ئىبادەتنىڭ مهنىسىنى قانداقتۇر بىرەر مهخـسۇس مهنـا دائىرىـسىگه       

                                            
 . ـ ئايهت123 ھۇدسۈرە  1
 . ـ ئايهت110 كهھفسۈرە  2



 121

ــى    ــڭ دەۋىتىنــــ ــاھىيهتته قۇرئاننىــــ ــۇش مــــ ــپ قويــــ ئهكىرىــــ
ــتۇرغانلىق ــدۇتارالش ــۇقهررەر نهتىج .  بولى ــڭ م ــۇكى،  بۇنى ــسى ش ى

كىشىلهر قۇرئاننىڭ دەۋىتىگه قارىتـا چهكلىـك تهسـهۋۋۇر ئىچىـدە           
ئىمان كهلتۈرۈشكه ۋە ئۇنىڭغا نـاقىس ھهم يېتهرسـىز ئهگىشىـشكه           

  .  باشاليدۇ
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  دىن

  لۇغهتتىكى ئۇقۇملىرى ھهققىدە تهھلىل

ــدا  ــن«ئهرەب تىلىـ ــان  » دىـ ــشاش بولمىغـ ــۆز ئوخـ ــگهن سـ دېـ
  . مهنىلهر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

ــقىالرنى     ـ  مه  1 ــق، باش ــستىال، ھۆكۈمرانلى ــبه، ئى ــسى، غهلى نى
ــا ئۆزىنىــڭ      ــش، ئۇالرغ ــۇر قىلى ــائهتكه مهجب ) Soverreignty(ئىت

 يۈرگـــۈزۈش، ئـــۇالرنى ئـــۆزىگه قـــۇل قىلىـــش ۋە دېكتاتۇرىــسىنى 
ــشلىتىدۇ   ــلهردە ئى ــگهن مهنى ــسۇنىدىغان قىلىــش دې ــا بوي . بۇيرۇقق

تكه مهجبـۇر   كىـشىلهرنى ئىتـائه   « دېگهنلىـك    ›دان الناس ‹: مهسـىلهن 
مهن ئـۇالرنى   « دېـگهن    ›نتهم فـدانوا  د‹. دېگهنلىـك بولىـدۇ   » قىلدى

. دېگهنلىــك بولىــدۇ» مهغلــۇپ قىلــدىم ۋە ئــۇالر ماڭــا بويــسۇندى 
 دېگهننىـڭ مهنىـسى،     ›نت القوم اى اذللتـهم واسـتعبدم      د‹شـۇنىڭدەك،   

 .دېگهنلىـك بولىـدۇ   » مهن پاالنى قهۋمنى يهڭدىم ۋە قۇل قىلـدىم       «
ــل اذد‹ ــزان الرج ــسى،  ›ا ع ــڭ مهنى ــۈك ۋە  « دېگهننى ــاالنى كۈچل پ

 ›نت الرجل محلته على ما يكـره      د‹. دېگهنلىك بولىدۇ » ئىززەتلىك بولدى 
مهن ئــۇنى ئــۆزى رازى بولمىغــان ئىــشقا مهجبــۇر «نىــڭ مهنىــسى، 

 نىـڭ  ›ين فـالن اذا محـل علـى مكـرره       د‹.دېگهنلىك بولىـدۇ  » قىلدىم
ــسى،  ــل  «مهنىـ ــسىم بىـ ــشقا بىـ ــۇ ئىـ ــشى بـ ــاالنى كىـ ــۇر پـ هن مهجبـ

 دېگهنلىـك،   ›اى سئـسته وملكتـه    ‹نته،   د .دېگهنلىك بولىدۇ » قىلىندى
ــدىم  « ــق قىلـ ــۈزدۈم ۋە ھۆكۈمرانلىـ ــۈم يۈرگـ ــا ھۆكـ » مهن ئۇنىڭغـ

مهن « دېگهنلىـك  ›ينته القـوم ولّيتـه سياسـتهم     د‹. دېگهننى بىلدۈرىدۇ 
 قىلىـشنى پاالنىغـا    ھۆكۈمرانلىـق كىشىلهرگه سىياسـهت قىلىـش ۋە       

 ئــۆز هبھــۇتهيدەل مۇشــۇ مهنىــدە . نلىــك بولىــدۇدېگه» تاپــشۇردۇم
  : ئانىسىغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

  لقد دينت امر بنيك حىت       تركتهم ادق من الطحني
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 ئىـشىغا باشـقۇرغۇچى قىلىنغـان       پهرزەنتلىرىڭنىـڭ سهن ئـۆز    «
  » .ئىدىڭ، ئاخىرى سهن ئۇنى ئۇندىنمۇ يۇمران قىلىپ قويدۇڭ

نى مهغلــۇپ قىلغــان ۋە ئــاخىرەت ئــۆز نهپــسى«بىــر ھهدىــسته، 
ــشى     ــان كىـ ــش قىلغـ ــك ئىـ ــۈن مهنپهئهتلىـ ــدۇرئۈچـ » ئهقىلمهنـ

 قهبىـله مانا بۇ مهنىدىن بىرەر دۆلهت، بىرەر قهۋم يـاكى          . دېيىلگهن
ــۈزگهن     ــۆكمىنى يۈرگ ــۆز ھ ــا ئ ــپ، ئۇالرغ ــپ كېلى ــتىدىن غالى ئۈس

ــشىمۇ  ــ«كىـ ــدۇ» اندّيـ ــشرۇلههرمازىمۇ. دەپ ئاتىلىـ ــبهر ئىـ  پهيغهمـ
 دېـگهن   ›يا سيد الناس وديـان العـرب      ‹ خىتاب قىلىـپ،     غائلهيهىسساالم

ۋە » قــۇل«نىــڭ مهنىــسى » مــدين«دەل مۇشــۇ نۇقتىــدىن . ئىــدى
  .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ» چۆرە«نىڭ مهنىسى » ةمدين«

، يـاكى   مـۇلكى  بىرەرسـىنىڭ ئهگهر سـىلهر    «قۇرئان كهرىمدىمۇ   
ــتىدا   ــول ئاســـ ــساڭالر، ئۇنـــــداقتا  بويسۇنغۇچىـــــسىقـــ  بولمىـــ

؟ جېنىنـــى نېمىـــشقا قۇتقۇزۇۋالمايـــسىلهر نېمىـــشقا نىئۆلگــۈچىلهر 
» قايتۇرۇپ كهلمهيـسىلهر؟ ئهگهر سـۆزۈڭالردا راسـتچىل بولـساڭالر         

  .دېيىلگهن
ــىگه      2 ــارلىق، بىرەرس ــۇق، خىزمهتك ــائهت، قۇلل ــسى ئىت  ـ مهنى

يــېڭىلىش، بىرەرســىنىڭ بــۇيرۇقى ئاســتىدا بولــۇش، بىرەرســىنىڭ  
ــدا    ــسى ئالدى ــبه ۋە دىكتاتورى ــۆۋەنچغهلى ــش  ىلىكنىت ــۇل قىلى  قوب

 ›نتـهم فــدالوا، اى قهـرم فاطــاعوا  د‹شـۇڭا  . دېگهنلهرنـى بىلدۈرىـدۇ  
مهن ئۇالرنى مهغلـۇپ قىلـدىم ۋە ئـۇالر بويـسۇنغۇچى           «دېگهنلىك،  

 دېگهنلىـك،   ›نـت الرجـل، اى خدمتـه      د‹. دېگهنلىك بولىدۇ » بولدى
ــدىم  « ــزمهت قىل ــشىگه خى ــاالنى كى ــدۇ » مهن پ ــگهن بولى ــر . دې بى

ــسته پهي مهن قــۇرەيىش خهلقىنــى  «غهمــبهر ئهلهيهىســساالم،  ھهدى
ــائهت قىلغــۇچى قىلىــشنى خــااليمهنكى،    شــۇنداق بىــر ســۆزگه ئىت
ئهگهر ئــۇالر ئۇنىڭغــا ئىمــان كهلتۈرســه، پۈتــۈن ئهرەپ ئۇالرغــا       

دەل مانـا بـۇ   .  دېـگهن » ئېگىدۇبويسۇنىدۇ، ئۇالرنىڭ ئالدىدا باش     
ــ وِمقــ‹مهنه نۇقتىــسىدىن ھهرقانــداق ئىتــائهتمهن قهۋم   دەپ ›ندّي
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دەل مۇشـۇ مهنىـدىن خـاۋارىجالر ھهققىـدىكى ھهدىـسته           . ئاتىلىدۇ
  دەپ 1›ميرقون من الدين مروق الـسهم مـن الرميـة        ‹دېـگهن سـۆز     » دىن«

  . ئىشلىتىلگهن
 ـ مهنىسى، شـهرىئهت، قـانۇن، يـول، ئېتىقـاد ۋە ئىـزم ھهمـدە        3
ك ديـىن  ما ذال ذال‹: مهسـىلهن .  ـ ئادەت دېگهنلهرنى بىلدۈرىدۇ ئۆرپ

»  كهلـگهن بولـۇپ  مېنىـڭ يولـۇم   ھهر دائىـم بۇ «دېگهنلىك  ›و ويدىن
ئـادەم مهيلـى    «  دېـگهن،     ›يقال دان، اذا اعتاد خرياً وشرأ     ‹. دېگهن بولىـدۇ  

ياخــشى يــاكى يامــان يولغــا ئهگهشــكهن بولــسۇن، ھهر ئىككــى       
دېگهنلىـك  » دېيىلىـدۇ » دىـن «ئهھۋالدا، ئۇنىڭ ئهگهشكهن يـولى     

ــدۇ ــ . بولىــ ــر ھهدىــ ــا   «سته، بىــ ــڭ يولىغــ ــۇرەيىش ۋە ئۇالرنىــ قــ
پهيغهمـبهر  «دېيىلگهن بولـسا، يهنه بىـر ھهدىـسته،         » ئهگهشكهنلهر

يهنــى، (» ئهلهيهىســساالم ئىلگىــرى ئــۆز قهۋمىنىــڭ دىنىــدا ئىــدى 
نىكاھ، تاالق، مىراس ۋە باشـقا ئىجتىمـائىي ئىـشالردا ئـۆز قهۋمىـگه              

  . يىلگهندې)  رىئايه قىالتتىقانۇنالرغائومۇمالشقان قائىدە، 
ــساب      4 ــارار، ھې ــات، جــازا، ق ــسى، ئهمهل، بهدەل، مۇكاپ  ـ مهنى

مهســــــــىلهن، ئهرەب ماقــــــــال . دېگهنلهرنــــــــى بىلدۈرىــــــــدۇ
نېمىنـــى «دېگهنلىـــك، » تـــدان تـــدين كمـــا«تهمـــسىللىرىدىكى، 

                                            
خاۋارىجالر دىندىن يهنى ئىسالمىيهتتىن چىقىپ «بۇ ھهدىسنىڭ مهنىسى ھهرگىزمۇ   1
چۈنكى ئۇالر ھهققىدە ئهلى رەزىيهلالھۇ . دېگهنلىك بولمايدۇ» تتىكه

دەپ سورىغاندا، ئهلى » ئۇالر كاپىر بولدىمۇ؟«  يهنى، ”مهاكُفّار“ئهنھۇدىن، 
. دەپ جاۋاب بهرگهن» كۇپۇرلۇقتىن قاچتى« يهنى ”من الكفر فروا“رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

دەپ سورىغاندا، ئهلى » دىمۇ؟ئۇنداقتا مۇناپىق بول« يهنى ”افمنافقون“ئاندىن 
مۇناپىق دېگهن ئالالھنى ئاز ياد ئېتىدۇ، ئۇالر بولسا، كېچهيۇ ـ «رەزىيهلالھۇ ئهنھۇ 

دەل مانا بۇ نۇقتىدىن بۇ . دەپ جاۋراپ بهرگهن» كۈندۈز ئالالھنى ئهسلهپ تۇرىدۇ
دېگهن سۆز ئىمامغا ئىتائهت قىلىش مهنىسىدە ئىشلىتىلگهن » دىن«ھهدىستىكى 

اراد بالدين الطاعة، اى ‹ دېگهن ئهسىرىدە» نىھايه«شۇڭا ئىبنى ئهسىر ئۆزىنىڭ . بولىدۇ
 ـ 2. (  دەپ بايان قىلغان›ام خيرجون من الطاعة االمام املفترض الطاعة وينسلخون منها

  ) بهت-  42 ـ 41جىلد، 
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) يهنـى نـېمه تېرىـساڭ شـۇنى ئالىـسهن         ( » قىلساڭ، شۇنى ئالىسهن  
 سـۆزىنى نهقىـل     قۇرئان كهرىمدە كۇپپارالرنىڭ  . دېگهنلىك بولىدۇ 

يهنـى ئۆلگهنـدىن كىـيىن بىـزدىن         «›كما تـدين تـدان    ‹ كهلتـۈرۈپ، 
ھېساب ئېلىنامـدۇ؟ بىـزگه قىلغانلىرىمىزنىـڭ بهدىلـى تېگىـشلىك         

 ئــۆمهر ئىبنــى ئابــدۇلالھ. دېگهنلىكــى بايــان قىلىنغــان» بوالمــدۇ؟
ــۇ ــۇ رەزىيهلالھـ ــسته،    ئهنهـ ــر ھهدىـ ــان بىـ ــۋايهت قىلغـ ــۆز « رىـ ئـ

ــۈمرانلىرىڭالرنى ــھۆك ــى  ھاق ــي‹ارەتلىمهڭالر، بهلك ــالالھ ئى ــۇ ! ئ ئ
› بىزگه قانداق قىلىۋاتقان بولسا، سهنمۇ ئۇنىڭغـا شـۇنداق قىلغىـن          

 دېـگهن سـۆز قـازى،      ›اندّيـ ‹مانا بـۇ مهنىـدىن      . دېيىلگهن» دەڭالر
ــدۇ    ــى بىلدۈرى ــگهن مهنىن ــاكىمى دې ــسىنىڭ ھ ــادالهت مهھكىمى . ئ

ئال  ھهققىـــدە ســـوئهنهـــۇ رەزىيهلالھــۇ مهلــۇم بىـــر زاتـــتىن ئهلـــى  
پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمدىن كېــيىن   «: ســورىغاندا ئــۇ كىــشى  

  .دەپ جاۋاب بهرگهن» ئۈممهتنىڭ ئهڭ كاتتا قازىسى ئىدى

  دېگهن سۆزنىڭ قۇرئاندا ئىشلىتىلىشى» دىن«

بـــۇ تهپـــسىالتالر ئـــارقىلىق شـــۇ ئوچـــۇق ئايدىڭلىـــشىدۇكى،  
ــن« ــۇم     » دىــ ــل ئۇقــ ــۆت خىــ ــى تــ ــۆزنىڭ ئاساســ ــگهن ســ دېــ

» دىـن «ياكى باشقىچه قىلىـپ ئېيتقانـدا،     . تتهسهۋۋۇرىدىن ئىبارە 
ــۆز   ــگهن سـ ــدىكىچهدېـ ــهۋۋۇرغا   تۆۋەنـ ــۇم تهسـ ــل ئۇقـ ــۆت خىـ  تـ

  . ۋەكىللىك قىلىدۇ
  .  تهرىپىدىن غهلىبه ياكى ئىستىالھۆكۈمران ـ بىرەر 1
ــدا  - 2 ــۈمران ئالدىـ ــۈچى ھۆكـ ــائهت،  ئىگىلگـ ــتىن ئىتـ  تهرەپـ

  .قۇللۇق ۋە چوقۇنۇش
  . ن، تۈزۈم ۋە يول ـ رىئايه قىلىنىشى الزىملىق قانۇ3
  .   ـ ھېساب، قارار، جازا ۋە مۇكاپات4

ــى  ــن«ئهرەب خهلق ــل    » دى ــۆت خى ــۇ ت ــا ب ــۆزنى مان ــگهن س دې
ئۇقۇمنىــڭ بهزىــدە بىرســىگه بهزىــدە يهنه بىرســىگه قارىتىــپ ھهر   
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 ئىــشقا نىــسبهتهن تــۆتبــۇ . خىــل شــهكىلدە ئىــشلىتىپ كهلــگهن 
ــاپ   ــۈنلهي ســـ ــهۋۋۇرى پۈتـــ ــۇم، تهســـ ئهرەب خهلقىنىـــــڭ ئۇقـــ

مىغـــانلىقى ۋە تـــازا يۈكـــسهكلىكته بولمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن بـــۇ  بول
ــۇ . ســۆزنى ئىشلىتىــشته مهۋھۇملــۇق ســاقلىنىپ كهلــگهن  شــۇڭا ب

ــاس     ــسىنىڭ خ ــر تۈزۈلمى ــر پىكى ــۆز ھېچبى ــسىگهس  تېرمىنولوگىيى
قۇرئان كهرىم نازىل بولغانـدىن كېـيىن بـۇ سـۆزنى           . ئايلىنالمىغان

 ئۇچـۇق ۋە ئېنىـق      ئۆز مهقسىتى ئۈچۈن مۇناسىپ قاراپ، پۈتۈنلهي     
مهنىــلهر ئۈچــۈن ئىــستېمال قىلىــشقا باشــلىغان ۋە ئــۇنى ئــۆزگىچه 

. ئايالنـدۇرغان )  ئاتالغۇغـا  تېرمىنولوگىيهلىـك يهنى  (،ئىستىالھقابىر  
دېـگهن سـۆز تۆۋەنـدىكى تـۆت     » دىـن «قۇرئان كهرىمنىـڭ تىلىـدا      

نهرســـىدىن تهركىـــب تاپقـــان بىـــر پۈتـــۈن تـــۈزۈمگه ۋەكىللىـــك 
  . قىلىدۇ
  ، ھاكىمىيهت ھوقۇق ۋە يۈكسهك  ـ ئالىي1
 ئالدىــدا بــاش ئــېگىش ۋە ئىتــائهت ھــاكىمىيهت ـ يۈكــسهك   2

  قىلىش،
ــسهك     3 ــۇر يۈكـ ــڭ ـ مهزكـ ــۈپ ھاكىمىيهتنىـ ــىرىدە پۈتـ  تهسـ

  .چىقىدىغان پىكىر ۋە ئهمهل تۈزۈلمىسى
ــاكىمىيهت       4 ــسهك ھ ــا يۈك ــان ۋاپادارلىقق ــۈزۈمگه بولغ ــۇ ت  ـ ب

ــدىن  ــدىغانتهرىپىـــ ــاكى ئ بېرىلىـــ ــات يـــ ــىيلىق ۋە  مۇكاپـــ اســـ
  . بېرىلىدىغان جازائۆزبېشىمچىلىققا

ــى       ــى ۋە ئىككىنچ ــدە بىرىنچ ــۆزنى بهزى ــۇ س ــم ب ــان كهرى قۇرئ
مهنىدە ئىشلهتسه، بهزىدە ئۈچىنچى مهنىـدە، يهنه بهزىـدە تـۆتىنچى     

ــشلىتىدۇ  ــدە ئىـ ــايالردا . مهنىـ ــن«بهزى جـ ــۆزنى  » دىـ ــگهن سـ دېـ
غـان   مهنىـۋى تهركىبنـى ئـۆز ئىچىـگه ئال         تـۆت ئىشلىتىشته مهزكۇر   

ــدۇ   ــان بولى ــۈزۈم كــۆزدە تۇتۇلغ ــر ت ــۈن بى ــى  . پۈت ــۇقتىنى قېن ــۇ ن ب
  ! تۆۋەندىكى ئايهتلهر بىلهن ئايدىڭالشتۇرۇپ باقايلى
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دېگهن سۆزنىڭ بىرىنچى ۋە ئىككىنچى مهنىدە » دىن«
  ئىشلىتىلىشى

 ســىلهرگه زېمىننــى تۇرالغــۇ، ئاســماننى بىنــا  ئــالالھئهنه شــۇ 
ۇ ناھــايىتى ياخــشى ســىلهرنى ســۈرەتكه كىرگۈزگهنــدىم. قىلــدى

سـىلهرگه پـاك نهرسـىلهرنى رىزىـق قىلىـپ          . سۈرەتكه كىرگۈزدى 
 ســـىلهرنىڭ ئـــالالھئهنه شـــۇ ) بـــۇ ئىـــشالرنى قىلغـــان. (بهردى

 ۋە كائىناتنىــڭ بهرىكهتلىكتــۇرپهرۋەردىگــارىڭالردۇر، ھېسابــسىز 
 ھاياتتۇر، ئۇنىڭدىن باشـقا ھـېچ ئىـالھ         ئالالھئهنه شۇ   . رەببىدۇر

نــى خــالىس قىلغــان ھالــدا ئــۇنىال چــاقىرىڭالر، يوقتــۇر، دىنىڭالر
ــارى    ــڭ پهرۋەردىگــ ــانا ئالهملهرنىــ ــى ھهمدۇســ ــاجىمــ  ئالالھقــ

  1!خاستۇر
 خـالىس قىلىـشقا ۋە      ئالالھقـا ئۇالرغا ئېيتقىنكى، مهن دىنىمنـى      

ھهمـدە ئالـدى بىـلهن      . ئۇنىڭغىال بهندىچىلىك قىلىشقا بۇيرۇلـدۇم    
  ... ئۆزۈم ئىتائهتكه باش ئېگىشكه بۇيرۇلدۇم

 خــالىس قىلغــان ھالــدا   ئالالھقــائېيتقىنكــى، مهن دىنىمنــى  
ــىلهر    ــمهن، سـ ــدىچىلىك قىلىـ ــۇنىڭغىال بهنـ ــالالھتىنئـ ــقا ئـ  باشـ

ــپ    ــادەت قىلىـ ــا ئىبـ ــۋېرىڭالرخالىغىنىڭالرغـ ــداقكى !... يۈرىـ قانـ
ــشىلهر   ئــالالھ ئهگىشىــشتىن ئــۆزىنى تارتىــدىكهن ۋە   تاغۇتقــاكى

. ەر بېرىلىــدۇتهرەپــكه مــۇراجىئهت قىلىــدىكهن، ئۇالرغــا خۇشــخهۋ 
  ) ئايهت- 17 ـ 11 زۇمهرسۈرە (

بىز ساڭا بۇ كىتابنى ھهقىقهتهن ھهق بىلهن  نازىـل قىلـدۇق،            
 ئـــالالھقىالشۇڭالشـــقا ســـهن دىنىڭنـــى خـــالىس قىلغـــان ھالـــدا  

 ئالالھنىــڭ بىلىڭالركــى، دىــن خــالىس   . بهنــدىچىلىك قىلغىــن 
  ) ـ ئايهت3 ـ 2 زۇمهرسۈرە . (ھهققىدۇر

                                            
 . ـ ئايهت65 ـ 64 غافىرسۈرە  1
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ــمانالردىكى ۋە زېم ــه  ئاســ ــمه نهرســ ــدىكى ھهمــ ــاىنــ  ئالالھقــ
 ئـالالھتىن  خاستۇر، شـۇنداقتىمۇ     ئالالھقاتهئهللۇقتۇر، دىن خالىس    

 باشــقا ســىلهر ئــالالھتىنيهنــى (بــۆلهك غهيرىيــدىن قورقامــسىلهر؟ 
ــارازى      ــۇنى ن ــسىرەيدىغان، ئ ــشتىن ئهن ــق قىلى ــۆكمىگه خىالپلى ھ

  1)قىلىشتىن قورقىدىغان بىرەرسى بارمۇ؟
 دىنىدىن باشـقا دىننـى تىلهمـدۇ؟        الھنىڭئالئهمدىلىكته بۇالر   

 ۋە زېمىنــــدىكىلهر ئىختىيــــارىي ۋە ئاســــمانالردىكىلهرھــــالبۇكى، 
ــشته   ــىز رەۋى ــائىختىيارس ــۇالر   ئالالھق ــدە ئ ــا ھهم ــسۇنغان تۇرس  بوي

   2سا؟ دەرگاھىغا قايتىدىغان تۇرئالالھنىڭ
ــلهن  دىننـــى   ــالالھقىالئـــۇالر پهقهت ئىخـــالس بىـ ــالىس ئـ  خـ

  3.يرۇلدى ئىبادەت قىلىشقا بۇھقائالالقىلغان ھالدا 
ــايهتلهردە   ــارلىق ئ ــۇ ب ــن«ب ــۇق   » دى ــالىي ھوق ــۆز ئ ــگهن س دې

مهنىسىدە، شـۇنداقال يۈكـسهك ھۆكۈمرانلىققـا بويـسۇنۇپ، ئۇنىڭغـا        
ــائهت ۋە  ــدىچىلىكنىئىتـــ ــسىدە   بهنـــ ــش مهنىـــ ــۇل قىلىـــ  قوبـــ
 مهنىـسى شـۇكى،     خاسالشتۇرۇشـنىڭ  ئالالھقادىننى  . ئىشلىتىلگهن

باشـقىنىڭ ھـاكىمىيىتىنى، ھۆكـۈمرانلىقىنى ۋە        ئـالالھتىن ئىنسان  
 ئېتىـراپ قىلماســلىقى ھهمـدە ئۆزىنىـڭ ئىتــائىتى ۋە    باشقۇرۇشـىنى 

ــدىچىلىكىنى ــالالھقىال پهقهت بهن ــمخاسالشتۇرۇشــى ئ ــقا .  الزى باش
 ئالالھنىــڭھهرقانــداق بىرســىگه بولغــان قۇللــۇق ۋە ئىتــائهتنى     

  . 4ئىتائىتىگه شېرىك قىلماسلىقى الزىم

                                            
 . ـ ئايهت52 نهھلسۈرە  1
 .ئايهت ـ 83سۈرە ئال ئىمران  2
 . ـ ئايهت5سۈرە بهييىنه  3

يهنى ئالالھتىن باشقا ھهرقانداق بىرسىگه ئىتائهت قىلىشقا توغرا كهلسه، ئۇنىڭغا   4
ئالالھنىڭ ئىتائىتى ئاستىدا، ئالالھ بهلگىلهپ بهرگهن چهك، چېگرىالر دائىرىسىدە 

ىتائهت بالىنىڭ دادىغا ئىتائهت قىلىشى، ئايالنىڭ ئهرگه ئ. ئىتائهت قىلىش الزىم
قىلىشى، قۇل ياكى خىزمهتچىنىڭ خوجايىنغا ئىتائهت قىلىشى قاتارلىق ئىتائهت 
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  هن سۆزنىڭ ئۈچىنچى مهنىدە ئىشلىتىلىشىدېگ» دىن«

ئهگهر سـىلهر مېنىــڭ دىنىمــدىن  ! ئــى ئىنــسانالر«ئېيتقىنكـى،  
يهنـــى، مېنىـــڭ دىنىمنىـــڭ نـــېمه  (گۇمانلىنىـــدىغان بولـــساڭالر، 

ئـاڭالپ قويـۇڭالركى،    ) ئىكهنلىكىنى ئوچۇق بىلمىگهن بولـساڭالر،    
ــىلهرنىڭ  ــالالھسـ ــان  ئـ ــادەت ۋە قۇللـــۇق قىلىۋاتقـ نى قويـــۇپ ئىبـ

 مهن ئىبــادەت قىلمــايمهن، بهلكــى مهن ســىلهرنى  بۇدلىرىڭالرغــامه
قـــا بهنـــدىچىلىك قىلىـــمهن، مهن ئالالھ روھ قىلىـــدىغان قهبـــزى

پۈتــۈن ئىخــالس «ھهمــدە ماڭــا . مــۆمىنلهردىن بولۇشــقا بۇيرۇلــدۇم
دەپ » بىلهن مۇشۇ دىندا تىك تـۇرغىن، مۇشـرىكالردىن بـولمىغىن         

    1.يوليورۇق بېرىلدى
 مهنـسۇپ ئهمهس،    ھىچكىـشىگه  باشـقا    الھتىنئال ھۆكۈمرانلىق

، مانـا بـۇ     بۇيرۇيـدۇ ئۇ سىلهرنى پهقهت ئـۆزىگىال ئىبـادەت قىلىـشقا          
  2.تۇز، توغرا دىندۇر

مهيلـــى ئاســـمانالردىكى، مهيلـــى زېمىنـــدىكى ھهمـــمه نهرســـه 
 ئـالالھ ...  بويـسۇنغۇچىدۇر  ئالالھقـا  قۇلىدۇر، ھهممىـسى     ئالالھنىڭ

كهلتۈرىــدۇ، ئېيتىڭالركــى،   ســىلهرگه ئــۆزۈڭالردىن بىــر مىــسال    
ــپ بهرگهن     ــق قىلى ــىلهرگه رىزى ــز س ــى بى ــۇللىرىڭالردىن بىرەرس ق

                                                                     
تۈرلىرىنىڭ ھهممىسى ئالالھنىڭ ھۆكمىگه ئاساسهن بولۇشى ۋە ئالالھ بهلگىلهپ بهرگهن 

شۇنداق بولغاندىال بۇ خىل ئىتائهتمۇ ئالالھقا ئىتائهت . دائىرە ئىچىدە بولۇشى الزىم
ناۋادا بوالردىن ئازات ھالهتته، باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، . ىدۇقىلىش بولۇپ ھېسابلىن

ئالالھنىڭ ھۆكمىگه بىنائهن ئهمهس، بهلكى ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل ئىتائهتته بولسا، ئۇ 
شۇنىڭدەك، ئهگهر ھۆكۈمهت ئالالھنىڭ قانۇنىنى . دەل ئاسىيلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

 بولسا، ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش ۋاجىپ ئاساس قىلغان ۋە شۇنى جارى قىىلدۇرۇۋاتقان
ئهگهر ئۇنداق بولمىغان ئهھۋالدىمۇ ھۆكۈمهتگه ئىتائهت قىلىش . بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

  .بولسا، دەل جىنايهت بولۇپ ھېساپلىنىدۇ
 . ـ ئايهت105 ـ 104سۈرە يۇنۇس  1
 . ـ ئايهت40 يۇسۇفسۈرە  2
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ــۇنى  -مـــال ــېرىك بولـــسا، ئـ ــهررۇپ مۈلـــۈككه شـ  قىلىـــش ۋە تهسـ
 سىلهر بىلهن بـاراۋەر بولـسا، ئـۆزلىرىڭالر        قۇللىرىڭالرمۇباشقۇرۇشتا  

بىلهن باراۋەر ئازات كىشىلهردىن قورققانـدەك ئـۇالردىن قورقۇشـقا          
بۇنىڭغــــــا رازى بولمىغــــــان ئىكهنــــــسىلهر،   (؟ ۇســــــىلهررازىم

ــامهخلۇقاتنىـــــڭ  ــىغا قانـــــداق رازى ئالالھقـــ ــېرىك بولۇشـــ  شـــ
بىــراق ھهقىــقهت شـۇكى، زالىمــالر ئىلىمــسىز ھالــدا  )... بولـدۇڭالر؟ 

... ئۆزلىرىنىــڭ ئاساســسىز قاراشــلىرىغا ئهگىــشىپ كېتىــپ بارىــدۇ 
 نىئـۆزۈڭ شۇڭا سـهن پۈتـۈن ئىخـالس بىـلهن بـۇ دىننىـڭ يولىـدا               

ــن،   ــابىت قهدەم قىلغى ــڭس ــتىگه  ئالالھنى ــان تهبىئى ــى ( ياراتق يهن
يهنـى شـۇ    ( ئىنسانالرنى شۇ تهبىـئهت      ئالالھئهگهشكىنكى،  ) دىنىغا

 ياراتقىنىـدا ئـۆزگىرىش بولمايـدۇ،       ئالالھنىڭبىلهن ياراتقان،   ) دىن
. ، لـېكىن ئىنـسانالرنىڭ تولىـسى بىلمهيـدۇ        1مانا بـۇ تـوغرا دىنـدۇر      

  ) ئايهت- 30 ـ 26سۈرە رۇم (
زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئهرنىڭ ھهر بىرىنـى يـۈز            

 دىنىنىــڭ ئىــشىدا ئۇالرغــا رەھىــم ئالالھنىــڭدەررىــدىن ئــۇرۇڭالر، 
  ) ـ ئايهت2سۈرە نۇر . (قىلماسلىقىڭالر كېرەك

شۈبهىـــسىزكى، ئاســـمان، زېمىـــن يارىتىلغانـــدىن تارتىـــپ     
ــى ( دەرگاھىــدا ئالالھنىــڭئايالرنىــڭ ســانى  ــۇزدايهن ) لهۋھۇلمهھپ

ئون ئىككى دۇر، ئۇالردىن تۆتى ئـۇرۇش قىلىـش ھـارام قىلىنغـان             
  2.ئايالردۇر، مانا بۇ توغرا دىندۇر

                                            
ئىنساننىڭ يارىتىلىشىدا، ئۇنىڭ يهنى ئىنسانالر شۇنداق تهبىەئتته يارىتىلغانكى،   1

رىزىق بىلهن تهمىن ئېتىلىشىدە، شۇنداقال ئىنسانالرغا پهرۋەردىگارلىق قىلىشتا 
ئالالھتىن باشقا ئىككىنچى بىرسى ئۇنىڭ . ئالالھتىن باشقا ئىككىنچى بىر شېرىك يوق

. خۇداسىمۇ ئهمهس، ئىگىسىمۇ ئهمهس، ھهقىقي ئىتائهت قىلىنغۇچىسىمۇ ئهمهس
الىس تهبىئىي يول شۇكى، ئىنسان پهقهتال ئالالھنىڭ بهندىسى بولۇشى الزىم، دېمهك خ

  .ئالالھتىن باشقا ئىككىنچى بىرسىگه بهندە بولماسلىقى الزىم
 . ـ ئايهت36 تهۋبهسۈرە  2
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ــز   ــپ، بى ــاردەم  يۇســۇفقاشــۇنداق قىلى ــلهن ي ــر بى  مۇشــۇ تهدبى
ــدۇق ــويىچه    . قىلـ ــانۇنى بـ ــشاھنىڭ قـ ــسبهتهن پادىـ ــا نىـ ئۇنىڭغـ

  1. ئهمهس ئىدىجائىزئۇكىسىنى تۇتۇپ قېلىش 
ــۇنىڭدەك، ــېرىكلىرى شـــ ــرىكالرنىڭ شـــ ــڭ 2 مۇشـــ  ئۇالرنىـــ

 ئــــۆز ئهۋالدلىرىنــــى ئۆلتۈرۈشــــنى چىرايلىـــــق    كــــۆپچىلىكىگه 
ئـۇالرنى ھـاالكهتكه مـۇپتىال قىلمـاقچى      ) بـۇ ئـارقىلىق   (كۆرسهتتى،  

  .3ۋە دىننى شۈبهىلىك قىلىپ قويماقچى ئىدى
 رۇخـــسهت قىلمىغـــان نهرســـىلهرنى دىنغـــا ئـــالالھئۇالرنىـــڭ 

  4ى بارمۇ؟هن شېرىكلىرئوخشاش قانۇن قىلىپ بېكىتك
ــىلهرنىڭ دىــنىڭالر ئــۆزۈڭالر ئۈچــۈن، مېنىــڭ دىنىممــۇ      « س

  ) ـ ئايهت6 كافىرۇنسۈرە (» .ئۆزۈم ئۈچۈن
ــسىدە   ــڭ ھهممى ــۇ ئايهتلهرنى ــن«ب ــانۇن،  » دى ــۆز ق ــگهن س دې

پرىنـــسىپ، شـــهرىئهت، يـــول  مهنىـــسىدە ئىـــشلىتىلگهن بولـــۇپ،  
ــۇھ    ــشى م ــايه قىلى ــات كهچۈرۈشــى ئۈچــۈن رىئ ــساننىڭ ھاي ىم ئىن

ــر، ئهمهل تۈزۈلمىــسىنى بىلدۈرىــدۇ  ــانۇن ـ    . بولغــان پىكى ــاۋادا ق ن
ــڭ    ــان ھاكىمىيهتنىـ ــاس بولغـ ــشىغا ئاسـ ــايه قىلىنىـ ــۈزۈمگه رىئـ تـ

 بولغـان بولـسا،     ھـۆججىتى  ھاكىمىيىتىنىـڭ    ئالالھنىـڭ ھۆججىتى  
.  دىنىـدا بولغـان بولىـدۇ     ئالالھنىـڭ ئۇنىڭغا رىئايه قىلغـان كىـشى       

 ھــۆججىتى بولغــان بولــسا، ىنىــڭھاكىمىيىتنــاۋادا بىــرەر پادىــشاھ 
                                            

  ـ ئايهت76 يۇسۇفسۈرە  1
شېرىكلىرى دېگهن سۆز ھۆكۈم يۈرگۈزۈش، قانۇن چىقىرىش، جۈملىدىن خۇدالىق   2

  .الالھقا شېرىك بولۇشنى ببلدۈرىدۇقىلىشتا ئ
يهنى (يالغان شهرىەئتچىلهر « دىننى شۈبھىلىك قىلىپ قويۇشنىڭ مهنىسى، 3

بۇ گۇناھنى شۇ قهدەر چىرايلىق قىلىپ كۆرسهتكهنكى، ئهرەب خهلقى ) قانۇنچىالر
بهلكىم بۇ ئىشمۇ  دەسلىۋىدىنال ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئهلهيھىسساالمالردىن «

» دەپ چۈشىنىپ قالدى» ېلىۋاتقان دىننىڭ بىر قىسمى بولسا كېرەكداۋاملىشىپ ك
  .دېگهننى بىلدۈرىدۇ

 . ـ ئايهت21سۈرە شورا  4
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 ئېلىنىۋاتقـان  ھـۆججهت نـاۋادا  . پادىشاھنىڭ دىنىدا بولغان بولىدۇ 
ھاكىمىيهت راھىب، ماشايىخالرنىڭ ھۆكـۈمرانلىقى بولغـان بولـسا،         
ئۇنىڭغا رىئـايه قىلغـان كىـشى دەل ئاشـۇ راھىـب، ماشـايىخالرنىڭ           

نىڭ، شــۇنىڭدەك، نــاۋادا ئــائىله، خانىــدان. دىنىــدا بولغــان بولىــدۇ
يـــاكى مىللىـــي جۇمهۇرىيهتنىـــڭ ھۆكـــۈمرانلىقى بولغـــان بولـــسا، 

قىسقىـسى، ئىنـسان   . ئىنسان دەل شۇالرنىڭ دىنىدا بولغان بولىـدۇ  
قانداقال بىر ھۆججهت ياكى قانداقال بىر قـارارنى ئـاخىرقى مـۇتلهق         
قارار دەپ بىلىپ، شۇنىڭ كۆرسهتكهن يولىدا ماڭـسا، دەل شـۇنىڭ           

  .دىنىدا ماڭغان بولىدۇ

  نچى مهنىدە ئىشلىتىلىشىتۆتىدېگهن سۆزنىڭ » دىن«

ــىلهرگه  ــۈزۈلگهنس ــرىلىش    (يهتك ــا تې ــيىن قايت ــدىن كې ئۆلۈم
يهنــى، ياخــشى  ( ۋە دىــن تۇرتراســخهۋەر ئهلــۋەتته ) ھهققىــدىكى

ــازاالش     ــى ج ــان ئهمهللهرن ــاتالش، يام ــى مۇكاپ چوقــۇم ) ئهمهللهرن
  ) ـ ئايهت6 ـ 5 زارىيات. (بولىدىغان ئىشتۇر

كــار قىلغــان ئــادەمنى كۆردۈڭمــۇ؟ ئــۇ دەل يېتىمنــى دىننــى ئىن
، مىـــــسكىنگه تامـــــاق بېرىـــــشنى تهرغىـــــب دۈشـــــكهللهيدىغان

  1.قىلمايدىغان ئادەمدۇر
ســهن دىــن كۈنىنىــڭ قانــداقلىقىنى نــېمه بىلىــسهن؟  ســهن «

 ئـۇ كۈنـدە  دىن كۈنىنىڭ زادى نېمه ئىكهنلىكىنى نېمه بىلىـسهن؟        
ــاردەم     ــادەمگه يـ ــر ئـ ــڭ يهنه بىـ ــر ئادەمنىـ ــدىن  بىـ ــشى قولىـ بېرىـ

» . ئىلكىـدە بولىـدۇ    ئالالھنىـڭ كهلمهيدۇ، ئۇ كۈندە پۈتۈن ھوقـۇق       
  ) ئايهت- 19 ـ 17 ئىنفىتارسۈرە (

دېــگهن ســۆز ھېــساب، » دىــن«بــۇ ئايهتلهرنىــڭ ھهممىــسىدە 
  .قارار، ئهمهللهرگه جازا ياكى مۇكاپات مهنىسىدە ئىشلىتىلگهن

                                            
 . ئايهت– 3 ـ 1 مائۇنسۈرە  1
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نى يه(بولۇپ  ىستىالھدېگهن سۆزنىڭ ئومۇمىي ئ» دىن«
  ئىشلىتىلىشى) تېرمىن بولۇپ

ــسىدە     ــڭ ھهممى ــۇقىرىقى ئايهتلهرنى ــم ي ــان كهرى قۇرئ
دېــــگهن ســــۆزنى ئهرەبلهرنىــــڭ ئومــــۇمىي    » دىــــن«

 قوللىنىــپ كېلىۋاتقــان مهنىــلهر ئۈچـــۈن    دىئالوگلىرىــدا 
ئهمــدى بىــز ئۇنىــڭ ھهممىنــى ئــۆز ئىچىــگه . ئىــشلهتكهن

ــر   ــان بىـــــــ ــرمىن«ئالغـــــــ ــاالھىيىتىدە » تېـــــــ ســـــــ
ىنى ھهمــدە ئۇنىڭــدا، ئىنــسان بىــرەر    ئىــشلىتىلىۋاتقانلىق

ــائهت    ــۇل قىلىــپ، ئۇنىڭغــا ئىت ــالىي ھۆكــۈمرانلىقنى قوب ئ
ئۈچـۈن بـاش ئېگىـدىغان، ئۇنىـڭ بهلگىلىـگهن قـانۇن ـ        
ــدىغان،    ــات كهچۈرى ــسىپلىرىغا ئاساســهن ھاي ــۈزۈم، پرىن ت

 بولـۇش ئـارقىلىق ئىـززەت، مهرتىـۋە،         ئىتـائهنمهن ئۇنىڭغا  
ــد قى   ــامالرنى ئۈمىـ ــي، ئىنئـ ــا  تهرەققىـ ــدىغان، ئۇنىڭغـ لىـ

ــشتىن،    ــا قىلىــــ ــشتا خارلىققــــ ــسىزلىك قىلىــــ ئىتائهتــــ
چۈشكۈنلىشىـــشتىن ۋە جازالىنىـــشتىن قورقىـــدىغان بىـــر 

ــۆزدە   ــۈزۈمى ك ــاتلىق ت ــۇكهممهل ھاي ــانلىقىنىم  تۇتۇلۇۋاتق
بهلكىم دۇنيـادىكى ھهرقانـداق باشـقا تىلـدا مانـا       . كۆرىمىز

شـۇ  بۇالرنىڭ ھهممىنى تهڭال ئـۆز ئىچىـگه ئاالاليـدىغان ئا     
ــرەر     ــدىغان بى ــۈزۈمنى ئىپادىلىيهلهي ــارلىق ت ــرمىن«ب » تې

ــرەك  ــسا كېـ ــان  . بولمىـ ــز قوللىنىۋاتقـ ــازىرقى دەۋردە بىـ ھـ
دېــگهن ســۆز گهرچه › شــتات‹ يهنــى، ‹State›ئىنگلىــزچه 

 قىلسىمۇ، لـېكىن يهنىـال    كهلگهندەكئۇنىڭغا ئازراق يېقىن    
ــۆز ئىچىــگه ئالغــان مهنىلهرنىــڭ   » دىــن« ــگهن ســۆز ئ دې

تۆۋەنــدىكى . كىنــى ئــۆز ئىچىــگه ئااللمايــدۇپۈتــۈن كهڭلى
ــايهتلهردە  ــن«ئـ ــۆز دەل ئهنه شـــۇنداق   » دىـ دېـــگهن سـ

  . ئۈچۈن ئىشلىتىلگهن) يهنى تېرمىن(ئاستىالش 
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ــابتىن    ــى كىت ــىلهر ئهھل ــاس ــشهنمهيدىغانالر ئالالھق ــى ( ئى يهن
)  يېگــانه ئــالىي ھۆكــۈمران دەپ ئېتىــراپ قىلمايــدىغانالر ئــالالھنى

ــلهن ــۈ 1بى ــاخىرەت ك ــشهنمهيدىغانالر  ۋە ئ ــساب  (نىگه ئى ــى ھې يهن
ــاكى جــازا بېرىلىــدىغان كــۈنگه    ــات ي ئېلىنىــدىغان كــۈنگه، مۇكاپ

 ۋە ئۇنىــڭ پهيغهمبىــرى ھــارام ئــالالھ، 2بىــلهن) مهيدىغانالرنئىــشه
ــلهن   ــدىغانالر بى ــدە ھهق 3قىلغــان نهرســىلهرنى ھــارام بىلمهي  ھهم

ــىلهر      ــۇالر س ــاكى ئ ــلهن ت ــدىغانالر بى ــى قىلماي ــۆز دىن ــى ئ گه دىنن
.  تاپـشۇرغانغا قهدەر، ئـۇرۇش قىلىڭـالر   جىزيهبويسۇنۇپ، خار ھالدا   

  ) ـ ئايهت29 تهۋبهسۈرە (
ــايهتته   ــۇ ئــ ــن«بــ ــۆز  » ھهق دىــ ــگهن ســ ــستىالھىيدېــ  ئىــ

ــك( ــۇپ،  ) تېرمىنولوگىيىلى ــۆز بول ــالالھس ــاال ئ ــۈن  تائ ــڭ پۈت  ئۇنى
.  ئالدىنقى ئـۈچ جۈملىـدە ئوچـۇق شـهرھلهپ بهرگهن          ئۇقۇملىرىنى

دېـگهن سـۆزنىڭ   » دىـن «اھـات بېـرىش ئـارقىلىق     بىز ئاسـتىغا ئىز   
ــۆتشــۇ  ــانلىقىنى   ت ــان قىلىنغ ــۇ جــۈملىلهردە باي ــسىنىڭ ئاش  مهنى

ــۇ   ــدە ش ــۆتھهم ــدا   ت ــسىغا ئاخىرى ــۇم جۇغالنمى ــن« ئوق » ھهق دى
  .دېگهن سۆز بىلهن تهبىر بېرىلگهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتتۇق

، مهن قۇيـــۇۋېتىڭالرمېنــى  «: پىــرئهۋن ئــوردا ئهمهلـــدارلىرىغا  
ــارىنى    مۇ ــدى پهرۋەردىگـ ــۇ ئهمـ ــۈرىمهن، ئـ ــانى ئۆلتـ ــاردەمگهسـ  يـ

ــسۇن، مهن   ــپ باقــ ــۇمهنكىچاقىرىــ ــى  قورقــ ــا دىنىڭالرنــ ، مۇســ
ــته قااليمىقـــانچىلىق تۇغدۇرىـــدۇ  » ئۆزگهرتىۋېتىـــدۇ يـــاكى دۆلهتـ

  ) ـ ئايهت26 غافىرسۈرە . (دېدى

                                            
يهنى بىرىنچىسى . دېگهن سۆزنىڭ بىرىنچى ۋە ئىككىنچى مهنىسى» دىن«بۇ   1

  .ش، رىائيه قىلىشئىككىنچىسى، ئىتائهت، بويسۇنۇ. غهلىبه، ئىستىال، ھۆكۈمرانلىق
يهنى ئهمهل، بهدەل، مۇكاپات، جازا، . دېگهن سۆزنىڭ تۆتىنچى مهنىسى» دىن« بۇ  2

  .قارار، ھېساپ
دېگهن سۆزنىڭ ئۈچىنچى  مهنىسى، يهنى شهرىەئت، قانۇن، يول، » دىن« بۇ   3

  .ئېتىقاد، ئىزم
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ــرئهۋن      ــلهن پى ــساالم بى ــا ئهلهيهىس ــدىكى مۇس ــان كهرىم قۇرئ
ســـتايىدىل كـــۆرۈپ چىقىلىـــدىغان قىسسىـــسىنىڭ تهپـــسىالتى ئه

 ئـورۇن قالمايـدۇكى، بـۇ يهردىكـى        شۈبهىگهبولسا، شۇنىڭدا قىلچه    
ــن« ــاد   » دىـ ــال ئېتىقـ ــداقتۇر پهقهتـ ــۆز قانـ ــگهن سـ ــسىدەدېـ  مهنىـ

ئىــــشلىتىلگهن ئهمهس، بهلكــــى دۆلهت ۋە مهدەنىــــيهت تــــۈزۈمى 
مۇسـا ئـۆز ئىـشىدا غهلىـبه        «پىرئهۋننىـڭ   . مهنىسىدە ئىـشلىتىلگهن  

ــس  ــپال سال ــىتاتىمىزنىا، قىلى ــدۇش ــڭ »  ئۆزگهرتىۋېتى دېگهنلىكىنى
 قـانۇن،   يۈرگۈزۈلىۋاتقـان پىرئهۋن ھاكىمىيىتى ئاسـتىدا     «مهنىسى،  

ــڭ      ــلىنىدۇ، ئۇنى ــسىپ تاش ــۈنلهي كې ــزى پۈت ــڭ يىلتى تۈزۈملهرنى
 -ئورنىغا باشقا بىرەر تـۈزۈم ئورنىتىلىـدۇ، يـاكى بولمىـسا، باشـتىن          

ىڭ بىــلهن پۈتــۈن ئــاخىر ھېچبىــر تــۈزۈم قالمىغــان بولىــدۇ، شــۇن 
  .دېگهننى بىلدۈرىدۇ» دۆلهتته قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ

 نهزىرىـــدىكى مهقبـــۇل دىـــن پهقهت ئالالھنىـــڭھهقىـــقهتهن 
  ) ـ ئايهت19 ئىمران ئالسۈرە . (ئىسالمدۇر

ــڭ      ــدىكهن، ئۇنى ــى ئىزدەي ــي دىنن ــسالمدىن غهيرى ــى ئى كىمك
  1. دىنى ھهرگىز قوبۇل قىلىنمايدۇتاللىغان

ــالالئهنه شـــۇ  ــارلىق دىـــنالردىن ھئـ ــتۈن ھهق دىننـــى بـ  ئۈسـ
قىلىش ئۈچۈن ئـۆز پهيغهمبىرىنـى ھىـدايهت ۋە ھهق دىـن بىـلهن              

 ھهرقـــــانچه يامـــــان كـــــۆرگهن مۇشـــــرىكالرئهۋەتتـــــى، گهرچه 
  ) ـ ئايهت33 تهۋبهسۈرە . (تهقدىردىمۇ

پىتــــنه تــــۈگىگهن ۋە دىــــن پۈتــــۈنلهي !) مــــۆئمىنلهرئــــى (
  2.هن ئۇرۇش قىلىڭالر بولغانغا قهدەر ئۇالر بىلئالالھنىڭال

ــڭ ــگهن ۋە  ئالالھنىـ ــسى كهلـ ــاردىمى ۋە غهلىبىـ ــڭ يـ  ئالالھنىـ
 تــــوپ بولــــۇپ كىرگهنلىكىنــــى -دىنىغــــا كىــــشىلهرنىڭ تــــوپ

                                            
 . ـ ئايهت85 ئال ئىمرانسۈرە  1
 . ـ ئايهت39 ئهنفالسۈرە  2
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ــدە،  ــبىڭگهكۆرگىنىڭ ــبىه رەب ــتقىن، تهس ــدۇ ئېي ــتقىن ۋە ھهم  ئېي
 تهۋبىنـــى ھهقىـــقهتهن ئـــالالھ. ئۇنىڭـــدىن مهغپىـــرەت تىلىگىـــن

  )هسىرسۈرە ن. (ناھايىتى قوبۇل قىلغۇچىدۇر
ــايهتلهردە،  ــارلىق ئـ ــۆز مـــۇكهممهل » دىـــن«بـــۇ بـ دېـــگهن سـ

ــارلىق    ــڭ بــ ــۈن ۋە ئۇنىــ ــۈزۈمى ئۈچــ ــاتلىق تــ ــادىيھايــ ، ئېتىقــ
، ئهخالقىي، ئهمهلىي تهرەپلىرىنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان           نهزەرىيىۋىي

  .ھالدا ئىشلىتىلگهن
 نهزىرىــدە ئىنــسانغا   ئالالھنىــڭدەســلهپكى ئىككــى ئــايهتته   

 بولغـان ئىتـائهت     ئالالھقا تۈزۈمى پهقهت    نىسبهتهن توغرا ھاياتلىق  
ــدىچىلىكنى  ــسالمنى (ۋە بهنـ ــى ئىـ ــۈزۈم  ) يهنـ ــان تـ ــاس قىلغـ ئاسـ

ئىكهنلىكى، ئۇنىڭدىن باشقا ھهرقانـداق خىيـالى ھۆكۈمرانالرنىـڭ        
ئىتـــائىتىنى ئاســـاس قىلغـــان تـــۈزۈملهر پۈتـــۈن كائىناتنىـــڭ      

 ھهرگىــــــز قوبــــــۇل ھۇزۇرىــــــدا ئالالھنىــــــڭپهرۋەردىگــــــارى 
ى سۆزلهنگهن بولـۇپ، ئىنـسان كىمنىـڭ مهخلـۇقى،          بولمايدىغانلىق

ــۈلكى، ۋە  ــسىم ــا   بېقىندى ــڭ ھۆكۈمرانلىقىغ ــسا، كىمنى ــان بول  بولغ
تهۋە بولغــان بولــسا، ئــۇ ھهرگىزمــۇ ئهســلى ئىگىــسىدىن باشــقا       
ــات     ــىدا ھاي ــش ئاساس ــائهت قىلى ــدىچىلىك ۋە ئىت ــا بهن ھۆكۈمرانغ

گه كهچۈرۈشــنى قوبــۇل قىاللمايــدۇ ھهمــدە ئۇنىــڭ كۆرســهتمىلىرى 
ــلى     ــقا ئهس ــول تۇتۇش ــائهن ي ــسىدىنبىن ــي  ئىگى ــسى قهتئى  باشقى

  .ھهقلىق بواللمايدۇ
 ئۆز پهيغهمبهرلىرىنـى ئاشـۇ      ئالالھنىڭئۈچىنچى ئايهتته بولسا،    

ــلهن     ــى ئىــسالم بى ــلهن يهن ــۈزۈمى بى ــاتلىق ت ــانىي ھاي ــوغرا ھهقق ت
ئهۋەتكهنلىكــى، پهيغهمبهرلهرنىــڭ ئىــنقىالب غايىــسى بــۇ تــۈزۈمنى 

ــارلىق  ــان   باشــقا ب ــۈزۈملهردىن ئۈســتۈن قىلىــش ئىكهنلىكــى باي ت
  . قىلىنغان

ــۈم    ــا ئهگهشــكۈچىلهرگه ھۆك ــسالم دىنىغ ــايهتته ئى ــۆتىنچى ئ ت
پۈتــۈن دۇنيــا بىــلهن ئــۇرۇش قىلىڭــالر، تــاكى پىتــنه  «قىلىنىــپ، 
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 ئاســىيلىق قىلىــشنى ئاســاس قىلغــان بــۇ ئالالھقــايهنــى، (تــۈگهپ 
پۈتـۈن ئىتـائهت    ،  ) يوقىلىـپ  مهۋجۇتلۇقىتۈزۈملهرنىڭ دۇنيادىكى   

  . دېيىلگهن»  خاس بولغانغا قهدەر دەم ئالماڭالرئالالھقىالتۈزۈمى 
ــبهر ئهلهيهىســساالم   ــايهت، پهيغهم ــا قهدەر 23بهشــىنچى ئ  يىلغ

 تاكـامۇللۇق   ئىنقىالبنـى توختىماي كۈرەش قىلىپ، ئهرەب زېمىنىدا      
 يهتكۈزۈپ بولغان چاغدا خىتاب قىلىنغـان بولـۇپ، شـۇ           باسقۇچىغا

الم ئۆزىنىـــڭ تولـــۇق ئـــوبرازى بىـــلهن بىـــر پۈتـــۈن چاغـــدا ئىـــس
، ئهخالقىـــــي، مهدەنىـــــي، ئىجتىمـــــائىي، پىكرىـــــي، ئېتىقـــــادىي

ــۇش ســاالھىيىتىدە تىكلىنىــپ    ــۈزۈم  بول ئىقتىــسادىي، سىياســىي ت
ــدى  ــان ئىـ ــدىن   . بولغـ ــسى تهرەپلىرىـ ــڭ ھهرقايـ ئهرەب زېمىنىنىـ

كىـشىلهر تـوپ ـ تـوپ بولـۇپ، بـۇ تۈزۈمنىـڭ دائىرىـسىگه ئـۆزىنى          
شــۇنداق قىلىــپ پهيغهمــبهر ئهلهيهىســساالمغا  . شۇرماقتا ئىــدىتاپــ

بـۇ  « بولغان چاغدا، ئۇنىڭغـا،      تاكامۇللىشىپۋەزىپه قىلىنغان ئىش    
 تۆھپىـسى بىلىــپ، پهخىرلىنىـپ يوغــانچىلىق   ئۆزەڭنىــڭتـۆھپىنى  

قىلىپ سـالمىغىن، ئهيىـب، نۇقـساندىن پـاك زات پهقهتـال سـېنىڭ              
 ئالالھقـا  نهتىجىـسى ئۈچـۈن      بۇ ئۇلۇغ ئىـشنىڭ   . پهرۋەردىگارىڭدۇر

 ئىلتىجــا ئالالھقـا  ئېيـتقىن، ھهمـدە   تهســبىه ـ سـانا بىـلهن     ھهمـدۇ 
ــپ،  ــگهم ‹قىلى ــى ئى ــۇ ! ئ ــادا   23ب ــى ئ ــۆز ۋەزىپهمن ــدا ئ ــل داۋامى  يى

قىلىـــشتا قانـــداقال ئهيىـــب، نۇقـــسان، يېتهرســـىزلىكلهر مهنـــدىن  
دەپ خىتـاب  » دەپ تىلىگىـن  › ئۆتۈلگهن بولسا، ئۇنى ئهپۇ قىلغىـن     

  .      انقىلىنغ
 
 

 


