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 ١

  !پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى قوغدايلى

   

  تى مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنناھايى

جىمى ھهمدۇساناالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ۋە مۆمىنلهرنىڭ مهدەتكارى جانابى 

. ئالالھ تائاالغا مهۋجۇداتنىڭ سانىچه ھهمدۇسانا ئېيتىمهن. ئالالھ تائاالغا خاستۇر

رنى كۇپرى، زااللهت ۋە ھهق دىننى ئىنسانىيهتكه يهتكۈزۈش ئارقىلىق ئۇال

ئازغۇنلۇقنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ئىمان، ھىدايهت ۋە ھهقىقهتنىڭ 

نۇرىغا يېتهكلىگهن، شۇنداقال گۈزەل ئهخالقى ۋە ئالىي پهزىلىتى بىلهن پۈتۈن دۇنيا 

كىشىلىرىنى قايىل قىلغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد 

ڭ ئائىله ـ تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ئۇنىڭ يولىنى داۋامالشتۇرۇپ ئهلهيهىسساالمغا، ئۇنى

بىزلهرگىچه يهتكۈزگهن ساھابىلىرىغا، شۇنداقال تاقىيامهتكىچه ھهق يولدا يۈرگهن 

  .مۆمىنلهرگه ئهڭ ئالى ئېهتىرام بىلدۈرىمهن

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ھهقىقهتهن پۈتۈن دۇنيا ئهھلىنىڭ ئىككى ئالهملىك 

. ى ئۈچۈن كهلگهن شۇنىڭ ئۈچۈن ياشىغان ئهڭ قهدىردان زات ئېدى سائادىت-بهخت 

بۇنى بىلگهنلهر .  ئىزى بىز ئۈچۈن ئۆلگىدۇر-ئۇنىڭ ھاياتىدىكى ھهر بىر ئىش 

بۇ پهيغهمبهرنىڭ قهدرىنى . بىلمىگهنلهر تېڭىرقاش بىلهن ئۆمۈر سۈرىدۇ. بىلىدۇ

  !بىلگهنلهر نېمه دېگهن تهلهيلىك كىشىلهر ھه

 پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋزىلى، ئىنسانىيهتنىڭ ئىپتىخارلىق شۇ ئېنىقكى، 

ئۆلگىسى، ياخشىالرنىڭ سهرخىلى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى سۆيۈش، 

ئۇنىڭ شهنىنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنى دۈشمهنلهرنىڭ ھاقارەتلىرىدىن مۇداپىئه قىلىش 

ن ئهڭ ئاددى ئۇنىڭدىن تهلهب قىلىنىدىغا  ھهر قانداق بىر مۇسۇلماننىڭ بۇرچى ۋە 

  .چۈنكى شۇنداق قىلغاندىال ئىمان تولۇقالنغان بولىدۇ. بىر تهلهب

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پۈتۈن ئالهملهرگه رەھمهت بولۇپ 

 ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقان ۋە ئېيتمىغان پۈتۈن - ئهۋەتىلگهنلىكىنىڭ مهنىسى



 ٢

ۈرۈم،  شهپقهت، كهڭچىلىك، كهچ- ئىنسانىيهتكه، بارلىق جانلىقالرغا رەھىم 

ئازادىلىك ۋە ھۆرلۈكنى دۇنيا تارىخىدا تۇنجى بولۇپ تهشۋىق قىلغان ھهم 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ رەھىم . ئهمهلىيىتى بىلهن تهتبىق قىلغانلىقىدۇر

 ئىزلىرىدا، ھهتتا دۈشمهنلىرى بىلهن بولغان - شهپقىتى ئۇنىڭ بارلىق ئىش - 

 - ندە ئۇنىڭ چهكسىز مېهرى تۆۋە. غازاتلىرىدىمۇ ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان

  :شهپقىتىنىڭ ئۆلگىلىرى توغرۇلۇق قىسقىچه توختىلىمىز

  : مۇسۇلمانالرغا بولغان شهپقهتته

 قۇرئان كهرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنى تهرىپلهپ - ١

مۇھهممهد ئالالھنىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغان « :مۇنداق دەيدۇ

فهته [»كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر)  ئۇرۇش ئاچقان)مۆمىنلهر

  ]. ئايهت- ٢٩سۈرىسى

 قۇرئان كهرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى ماختاپ مۇنداق -٢

ئالالھنىڭ رەھمىتى بىلهن سهن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ؛ ئهگهر قوپال، «: دەيدۇ

ئال ئىمران [»ۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ كېتهتتىباغرى قاتتىق بولغان بولساڭ، ئ

  ]. ئايهت- ١٥٩سۈرىسى 

 شهپقىتىنى كىشىلهرگه - قۇرئان كهرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ رەھىم - ٣

شۈبهىسىزكى، سىلهرگه ئۆز ! ئى ئىنسانالر«: نامايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

نىڭغا ئېغىر سىلهرنىڭ كۈلپهت چېكىشىڭالر ئۇ. ئاراڭالردىن پهيغهمبهر كهلدى

ھېرىستۇر، مۆمىنلهرگه ) ھىدايهت تېپىشىڭالرغا(تۇيۇلىدۇ؛ ئۇ سىلهرنىڭ 

  ]. ئايهت- ١٢٨توۋبه سۈرىسى [ »ئامراقتۇر، ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر

  :ئىبادەتلهردە مۇسۇلمانالرغا كۆرسهتكهن شهپقهتته

ق  ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى تهرىپلهپ مۇندا- ١

گه )مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم( ئۇالر ئهلچىگه ـ ئۈممى پهيغهمبهر «:دەيدۇ

) سۈپىتىنىڭ(ئهگىشىدۇ، ئۇالر ئۆز ئىلكىدىكى تهۋرات، ئىنجىلالردا ئۇنىڭ 

ئۇ ئۇالرنى ياخشى ئىش قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، يامان ئىش . يېزىلغانلىقىنى كۆرىدۇ



 ٣

ىلىدۇ، ناپاك نهرسىلهرنى قىلىشتىن توسىدۇ، ئۇالرغا پاك نهرسىلهرنى ھاالل ق

ھارام قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ ئېغىر يۈكىنى يېنىكلىتىدۇ، ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق، 

يهنى ئۇالرغا يۈكلهنگهن ئېغىر ۋەزىپىلهرنى ( كىشهنلهردىن بوشىتىدۇ - كويزا 

، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر، ئۇنى ھۆرمهتلىگهنلهر، ئۇنىڭغا ياردەم )ئېلىپ تاشاليدۇ

غا ئهگهشكۈچىلهر بهختكه )قۇرئان (، ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان نۇر بهرگهنلهر

  ]. ئايهت- ١٥٧ئهئراف سۈرىسى [»ئېرىشكۈچىلهردۇر

بۇ ئايهت، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ئېلىپ كهلگهن ئىسالم 

دىنىنىڭ ئىبادەت ۋە تهكلىپلىرىدە ئاسانلىق، كهڭچىلىك ۋە يېنىكلىك 

  .نسىپ قىلىنغان بىر ئىلغار دىن ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇئاساسىي پرى

 ٥ ۋاختىن ٥٠ بهش ۋاخ نامازنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلىكى بىلهن -٢

ۋاخقا قىسقارتىنغانلىقى، بۇرۇنقى ساماۋىي دىنالردىكى تهركىيدۇنيالىقنىڭ 

ق بىلهن ئىسالم دىنىدا ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقى، ئىسالم دىنىدا دۇنيالى

ئاخىرەتلىك ئوتتىۇرىسىدا تهڭپۇڭلۇقنىڭ بهلگىلهنگهنلىكى، سهپهردە نامازنى 

 رەكئهتكه قىسقارتىپ ئوقۇشنىڭ، سۇ تېپىلمىغان ٢ رەكئهتنى ٤قهسرى قىلىپ 

ياكى سۇ ئىشلىتىش خهتهرلىك بولغاندا تهيهممۇم ئارقىلىق پاكلىق ھۆكمىگه 

ماسلىقنىڭ بهلگىلهنگهنلىكى، كىرىشنى بهلگىلىگهنلىكى ۋە سهپهردە روزا تۇت

شۇنداقال خالىس نىيهت بىلهن قىلىنغان ئازراق ئهمهل بىلهنال جهننهتكه كىرىش 

يولىنىڭ ئېچىپ بېرىلگهنلىكى قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالمنىڭ پۈتۈن دۇنيا ئهھلىگه رەھمهت بولۇپ ئهۋەتىلگهنلىكىنىڭ 

  . نامايهندىلىرىدىن بىرىدۇر

  : ىلىسىدىكىلهرگه بولغان شهپقهتتهئائ

 ئىمام بۇخارىي ئىمام مۇسلىم ۋە باشقىالر رىۋايهت قىلغان سهھىه ھهدىسته، - ١

پهيغهمبهر ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى(ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها 

  .دېگهن»ئۇنىڭ ئهخالقى قۇرئان ئېدى«:ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقىنى تهرىپلهپ



 ٤

ئايالالرغا « :مام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسته، ساھابىالرنىڭ يهنه ئى-٢

مېهرىبانلىق قىلىشتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئارتۇق بىراۋنى 

  . دېگهنلىكى قهيت قىلىنغان»كۆرمىدۇق

 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىت خىزمىتىدە بولغان ١٠ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ - ٣

پهيغهمبهر « شهپقىتىنى تهرىپلهپ - ى ئهنهس ئىبنى مالىك ئۇنىڭ مېهر

ئهلهيهىسساالم ئاياللىرىغا ۋە كىچىك بالىالرغا ئهڭ شهپقهتلىك، كۆيۈمچان زات 

  . دېگهن»ئېدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئائىلىسىدىكىلهردىن بېرەر كىشىگه «: يهنه ئۇ-٤

ر ياكى خىزمهتچىلىرىدىن بىرىگه تاياق سالغانلىقىنى ياكى دۇنيالىق ئىشال

  .دېگهن»يۈزىسىدىن ئاچچىقالنغانلىقىنى بىلمهيمهن

 ئىبنى ماجه ھهدىس كىتابىدا قهيت قىلغان بىر سهھىه ھهدىسته پهيغهمبهر - ٥

سىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرىڭالر، ئۆز ئهھلىگه ئهڭ ياخشى «:ئهلهيهىسساالمنىڭ

مهن ئۆز ئهھلىگه ئهڭ مېهرىبان . مۇئامىله قىلىدىغانالردۇر

  . هنلىكى رىۋايهت قىلىنغاندېگ»كىشىڭالرمهن

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاياللىرىغا شۇالرنىڭ ئهقلىغا مۇۋاپىقالشقان ھالدا - ٦

ئۇالردىن مهسلىههت سورايتتى، ھهتتا ئۇالرغا ماسلىشىپ . مۇئامىله قىالتتى

ئايالى ئائىشه رەزىيهلالھۇ   بهزىدە . ئۇالرنىڭ ئويۇنلىرىغىمۇ ئىشتىراك قىالتتى

باراتتى، بهزىدە يېڭهتتى، بهزىدە  ن ئۇزاققا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى ئېلىپ ئهنها بىله

  . يېڭىالتتى

  : بالىالرغا بولغان شهپقهتته

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر كىشىگه ئۇنىڭ ئهقلى ۋە سهۋىيىسىگه مۇناسىپ 

  .مۇئامىلىدە بوالتتى

ا بولۇپ،  بىر كۈنى مهدىنه شهھىرىدە كهپتىرى ئۇچۇپ كهتكهنلىكىدىن خاپ- ١

غهمكىن ئولتۇرغان بىر بالىنى كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئوينايدۇ ۋە 

ئىككىسى ئهڭ يېقىن سىرداشالردىن . ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئېچىپ خوشال قىلىدۇ



 ٥

بولۇپ قالغانلىقتىن، ئۇ باال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى بىر كۈن كۆرمىسه 

  .چىداپ تۇرالمايدىغان بولۇپ قالىدۇ

ۇلال ئىبنى شهدداد ئاتىسىدىن رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته مۇنداق  ئابد-٢

بىر كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نهۋرىلىرىدىن ئىمام ھهسهن ياكى «: دېگهن

نى كۆتۈرگىنىچه بىزگه پىشىن ياكى )ئالالھ ئۇالردىن رازى بولغاي(ئىمام ھۇسهين

، ئۇنى ئوڭ يېنىدا ئهسىر نامىزىنى ئوقۇپ بېرىشكه چىقىپ، مىهرابقا ئۆتتى

سهجدىنى شۇنداق . ئاندىن تهكبىر ئېيتىپ نامازغا باشلىدى. ئولتۇرغۇزۇپ قويدى

ئۇزۇن قىلدىكى، بېشىمنى كۆتۈرۈپ قاراپ سالدىم ۋە ھېلىقى كىچىك بالىنىڭ 

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دۈمبىسىگه مىنىپ ئويناۋاتقانلىقىنى كۆردۈم

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نامازنى تۈگهتكهندىن .ئاندىن ھامان سهجدىگه قايتتىم

سهجدىلهرنىڭ بىرىنى بهكمۇ ئۇزۇن ! يا رەسۇلهلالھ:كېيىن، ساھابىالر

قىلدىڭىزكى، بىز بېرەر ئىش يۈزبهرگهنمىدۇ ياكى ۋەھى كهلگهنمىدۇ دەپ قالدۇق، 

ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ، سىلهر گۇمان : دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ئهمما باالم ئۈستۈمگه مىنىۋالغانىدى، . رنىڭ ھېچقايسىسى يۈزبهرمىدىقىلغانال

نهسائى ۋە [»دېدى.ئۇنىڭ ئويۇنى تۈگىمهستىن تۇرۇپ كېتىشنى ياقتۇرمىدىم

  ].ئىبنى ئهساكىر رىۋايىتى، ھاكىم سهھىه ھهدىس دېگهن

 بىر سهھىه ھهدىسته رىۋايهت قىلىنىشىچه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر - ٣

نىغا كهلگهن قىزى فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ پىشانىسىگه بىرنى كۈنى يې

! يارەسۇلهلالھ«بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن بىر ئادەم . سۆيۈپ قويۇپ، يېنىدا ئولتۇرغۇزىدۇ

سىز بالىالرنى سۆيىدىكهنسىز، مېنىڭ ئون باالم بار، ھازىرغىچه بىرىنىمۇ سۆيۈپ 

م ئۇنىڭ تاش يۈرەكلىكىگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال. دەيدۇ.باققىنىم يوق

 شهپقهت قىلمىغانالرغا ئالالھ رەھىم - كىشىلهرگه رەھىم :ئېچىنىپ

  . دەيدۇ»قىلمايدۇ

  : دۈشمهنلىرىگه قارىتا شهپقهتته



 ٦

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۈشمهنلىرى ئىچىدىمۇ چوڭقۇر ھۆرمهتكه ئېگه ئىدى

ۇ، مۇھهممهد دۈشمهنلىرى ئۇنىڭ چاقىرغان دىنىنى ئىنكار قىلغان بولسىم

ئهلهيهىسساالمنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى، راستچىللىقىنى ۋە ئىنسانىيهتته بولۇشقا 

 شهپقهت، رەھىمدىللىق، ئادالهت ۋە باشقىمۇ بارلىق ئېسىل -تېگىشلىك مېهرى 

شۇڭا قۇرئان . سۈپهتلهرنىڭ ئۇنىڭدا مۇجهسسهملهنگهنلىكىنى ئىقرار قىالتتى

ئۇالرنىڭ سۆزى سېنى « :سهللى بېرىپكهرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ته

ئىنكار ) ئىچىدە(قايغۇغا سالىدىغانلىقىنى بىز ئوبدان بىلىمىز، ئۇالرسېنى 

ئهنئام [ »قىلمايدۇ، لېكىن زالىمالر ئالالھنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ

شۇڭا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهڭ ئهشهددى دۈشمىنى ].  ئايهت- ٣٣سۈرىسى 

لىرىنىڭ لېدىرى ئهبۇ سۇفيان قىزى زەينهب رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ۋە قۇرەيش كۈچ

. مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ياتلىق بولغانلىقىدىن سۆيۈنىدۇ ۋە قارشى چىقمايدۇ

چۈنكى ئۇ يۈرىكىنىڭ پارىسى بولغان قىزىنىڭ ئىنسانىيهتنىڭ ئىپتىخارلىق 

بارچه سائادىتىنى  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قولىدا، - ئۆلگىسى بولغان زات 

  . تولىقى بىلهن تاپىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

 بىر كۈنى يهھۇدىيالردىن بىر گۇروپپا كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ - ١

ئهسسامۇ "ئۆيىگه كېلىپ، ئۇنىڭغا ساالم بهرگهننى قىلىپ ئازار قىلغان ھالدا

بۇ سۆزگه . ۇدەيد"  ساڭا ھاالكهت بولسۇن ئى مۇھهممهد- ئهلهيكه يامۇھهممهد 

دگهن ساالم مهنىسىدە ..."ئهسساالمۇ ئهلهيكه"دىققهت قىلمىغان ئادەم ئۇنى 

ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھامان ئۇنى پهرقلهندۈرگهن بولسىمۇ، . ئاڭاليدۇ

ئهمما ئۇنىڭ . دەيدۇ" سىلهرگه شۇنداق بولسۇن-ۋەئهلهيكۇم : "ئاچچىقالنماستىن

هلالھۇ ئهنها بۇ ئهدەبسىزلهرچه ھاقارەتكه يىنىدا ئولتۇرغان ئائىشه رەزىي

ھاالكهت ۋە ئۆلۈم سهندەكلهرگه ! ئىي ئالالھنىڭ دۈشمهنلىرى: غهزەبلىنىپ

بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا . دەيدۇ! بولسۇن

بولدى قىلىڭ، نېمانچه چېچىلىپ كېتىسىز دېگهندە، سىله ئاڭلىمىدىلىمۇ بۇ :

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دەيدۇ!ەبسىز يهھۇدىيالرنىڭ ھاقارىتىنى؟ ئهد

  . دېدىمغۇ، دەيدۇ"سىلهرگه بولسۇن" ئاڭلىدىم، شۇڭا:



 ٧

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا ئىنسان چىداپ -٢

 قىستاقالرغا -تۇرلمايدىغان ئېغىر زۇلۇمالرنى سالغان، ئۇالرنى ئهڭ ۋەھشى قىيىن 

لغان، ھهتتا ئۇالرنى ئۆز يۇرتلىرىدىن قوغالپ چىقارغان، بۇنى ئاز دەپ ئۇالرنىڭ ئا

 تاراج قىلغان، ئۆيلىرىنى كۆيدۈرۈپ -  مۈلۈكلىرىنى خالىغانچه تاالن -مال 

تاشلىغان، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككىدىكى ئۆيىنىمۇ يهر بىلهن 

ىقىدىكى مهككىلىك يهكسان قىلىپ تۈزلىۋەتكهن قۇرەيش قهبىلىسى باشچىل

ئهرەبلهر مهككه فهتهى بولغان كۈنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇالرنى قانداق 

ئېغىر جازاالرغا تارتىدىغانلىقى ۋە قىلغانلىرىنىڭ ئىنتىقامىنى قانداق 

ئېچىنىشلىق ئالىدىغانلىقىنى كۈتۈپ، بىر تهرەپتىن مۇھهممهد 

كۆڭلىنىڭ يۇمشاقلىقى،  شهپقىتى، - ئهلهيهىسساالمدىن ئىبارەت مېهرى 

كهچۈرۈمچانلىقى بىلهن ھهممىگه بىردەك تونۇلغان ئۇلۇغ بىر ئادەمزاتنىڭ 

شهپقىتىگه تهلمۈرۈپ، قاتتىق قورقۇنچنىڭ يېنىدا ئۈمىدلىرىنى ئۈزمىگهن ھالدا 

ئى «:شۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا خىتاب قىلىپ. تۇرىشاتتى

ئۇالر . رنى قانداق قىلىدۇ دەپ ئوياليسلهر؟ دەيدۇمېنى سىله! قۇرەيش جامائهسى

قىرندىشىمىز ۋە . ياخشىلىقنى كۈتىمىز: ھهممىسى بىر ئېغىزدىن چىققاندەكال

ئاندىن پهيغهمبهر . دېيىشىدۇ.قېرىندىشىمىزنىڭ ئوغلى بولغان زات كهرەملىكتۇر

مهنمۇ خۇددى يۈسۈپ ئهلهيهىسساالمنىڭ :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

بۈگۈن سىلهر ئهيبلهشكه ئۇچرىمايسىلهر، ئالالھ : "اشلىرىغا ئېيتقىنىدەكقېرىند

. دېگهن سۆزىنى ئېيتىمهن"سىلهرنى كهچۈرسۇن، ئالالھ ئهڭ مهرھهمهتلىك زاتتۇر

  .دەيدۇ»!تارقىلىڭالر، سىلهر ئازات

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شۇنچه يىل ئۆزىگه ۋە ساھابىلىرىغا چىدىغۇسىز 

ان دۈشمهنلىرىنى كهچۈرىۋەتكهنلىكىدىن تهسىرلىنىپ، ئۇالرنىڭ زۇلۇمالرنى سالغ

 توپ بولۇپ ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىسالم دىنىغا كىرىشكه - ھهممىسى توپ 

بۇ ۋەقهلىكنى ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدىكى نهسىر سۈرىسىدە بايان . باشاليدۇ

  .قىلغان



 ٨

سىنى ئېلىش  كىشىنىڭ كاللى٩ مهككىنىڭ ئۇرۇش جىنايهتچىلىرىدىن - ٣

ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىگه كىرىشتىن ئاۋۋال بۇيرۇق بهرگهن 

بولۇپ، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى كهچۈرۈمگه ئېرىشىپ ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ، 

شۇالرنىڭ ئىچىدىن ھىبار ئىبنى ئهسۋەد دېگهن . كېيىنچه مۇسۇلمان بولىدۇ

ا ۋە ئىسالم دىنىغا شۇنچىلىك بىرى بار ئېدى، ئۇ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغ

قاتتىق ئۆچمهنلىك كۆرسهتكهن ۋە قىلىدىغان ئېغىر جىنايهتلهرنىڭ ھهممىنى 

ئىشلىگهننىڭ سىرتىدا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى زەينهب رەزىيهلالھۇ 

ئهنها ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلغىنىدا، ئۇنى ئۇرۇپ تاشقا يېقىتىۋەتكهن ۋە 

نىڭ چۈشۈپ كىتىشىگه سهۋەپ بولغان تۇرۇپمۇ پهيغهمبهر قۇرسىقىدىكى بوۋىقى

  . ئهلهيهىسساالمنىڭ كهچۈرۈمىگه ئېرىشىدۇ ۋە كېيىنچه مۇسۇلمان بولىدۇ

 ئۇھۇد غازىتى بولغان كۈنى دۈشمهن قوشۇنىنىڭ داڭلىق ئۇرۇشچىسى ئابدۇلال -٤

ى ئىبنى قهمئه قىلىچى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بېشىنى يارىالندۇر

بۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ . ۋە ئىككى چىشىنى چۈشۈرىۋېتىدۇ

شۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ساھابىلىرىغا قاتتىق ئېغىر تۇيۇلىدۇ

ئۆز پهيغهمبىرىنىڭ يۈزىنى قانغا بويىغان قهۋمگه ئالالھنىڭ غهزىبى :»

ئى ئالالھ »: قول كۆتىرىپدەيدۇ ۋە بىر لهھزە تۇرىۋالغاندىن كېيىن، دۇئاغا«تاشتى

دەپ «قهۋمىمنى كهچۈرگىن، ئۇالرنى ھىدايهت قىلغىن، چۈنكى ئۇالر بىلمهيدۇ

  .مۇناجات قىلىدۇ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھىجرەتتىن بۇرۇن مهككىدىكى ۋاقتىدا تائىفنىڭ - ٥

ئهڭ چوڭ قهبىلىسى سهقىفكه ئىسالم دىنىنى چۈشهندۈرۈش ۋە ئۇالرنىڭ 

لېكىن تائىفلىقالر پهيغهمبهر .  ئۈچۈن تائىفقا بارىدۇھىمايىسىنى سوراش

ئۇنىڭ ئىككى مۇبارەك .  كېسهكلهرگه تۇتۇپ قوغلىۋېتىدۇ-ئهلهيهىسساالمنى تاش 

.  زۇلۇمالرغا گۇۋاھ قىلىدۇ- پۇتىدىن ئاققان قىزىل قانالر بۇ زېمىننى شۇ جهۋر 

لدا تائىفتىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهدىنىدىن قهلبى بهكرەك يارىالنغا ھا

ئى : قايتقىنىدا، ئالالھ تائاالنىڭ ئهلچىسى جىبرىئىل ئۇنىڭغا كېلىپ



 ٩

قهئىقىئان دېگهن ئىككى  ئهگهر خالىساڭ مهككىدىكى ئهبۇ قهيس ۋە «!مۇھهممهد

:" تاغنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگه باستۇرىمىز دېگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ىغان ياخشى كىشىلهرنىڭ ئۇالرنىڭ نهسلىدىن ئالالھقا ئىبادەت قىلىد

دېيىش ئارقىلىق جىبرىئىلنىڭ تهلىبىنى رەت "» چىقىشىنى ئۈمىت قىلىمهن 

  .قىلىدۇ

 كۆكسى - ھه، دۇنيادا قايسىبىر كۆڭلى - بۇ نېمه دېگهن ئېسىل كهچۈرۈمچانلىق 

كهڭ لېدەرنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدەك ئىنتىقام ئېلىشقا تامامهن كۈچى 

ىڭ باش كۆزىنى قانغا بويىۋەتكهن، يۈرەك باغرى بولغان يېتىدىغان تۇرۇپ، ئۆزىن

قىزىنى ئۇرۇپ قۇرسىقىدىكى بالىسىنى چۈشۈرۋەتكهن جىنايهتكارلىرىنى 

  !كهچۈرۈم قىلىدۇ، دەپ ئوياليسىز؟

  : ئۇرۇش ئهسناسىدىكى شهپقهتته

پهقهت . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مهسىلىنى ئۇرۇشسىز ھهل قىلىشقا تىرىشاتتى

تىن باشقا چارە قالمىغان ياكى دۈشمهنلهر بېسىپ كهلگهن ئۇرۇش قىلىش

  . ۋاقىتتىال ئۇرۇش قىلىشنى قارار قىالتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر قېتىم ئۇرۇشقا چىقىشتىن ئاۋۋال مۇسۇلمان 

سىلهرگه تىغ تهڭلىمىگهنلهرنى، ياشانغانالرنى، « :ئهسكهرلىرىگه يول يورۇق بېرىپ

زىرائهتلهرنى نابۇت قىلماڭالر، دۈشمهنلهرنىڭ ! ئۆلتۈرمهڭالرئايالالرنى، بالىالرنى 

چۈنكى . دەپ جېكىلهيتتى»بهدەنلىرىنى پارچىلىماڭالر، ئهسىرلهرنى خورلىماڭالر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قۇرئان كهرىمنىڭ مۇنۇ تهۋسىيهسى بىلهن ئهخالقالنغان 

ېغىڭالردا، ئۇالرنى ئۇچراشقان چ) جهڭ مهيدانىدا(سىلهر كۇففارالرغا «: زاتتۇر

مهغلۇپ قىلىپ، ئۇالردا سىلهرگه قارشىلىق (ئۆلتۈرۈڭالر، سىلهر ئۇالرنى قىرىپ 

ئۇالرنى  ، )كۆرسىتىدىغان كۈچ قالمىغان چاغدا ئۇالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توختاپ

ئهسىر ئېلىڭالر، ئاندىن ئۇالرنى ئېهسان قىلىش يۈزىسىدىن قويۇپ بېرىڭالر، ياكى 

بېرىڭالر، تاكى ئۇرۇش ئۆزىنىڭ ئېغىر يۈكىنى تاشلىغانغا فىدىيه ئېلىپ قويۇپ 



 ١٠

 ٤مۇھهممهد سۈرىسى[».ئىش مانا شۇنداقتۇر) يهنى ئۇرۇش توختىغانغا قهدەر(قهدەر 

  ]. ئايهت- 

بۇ ئايهتته، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىلىرى دۈشمهن بىلهن ئۇرۇش 

ۇرۇش قىلىشقا، دۈشمهننىڭ  يۈز ئۇچراشقان چاغدا ئۇالر بىلهن ئ-مهيدانىدا يۈزمۇ 

كۈچى ئاجىزالشقان ھامان ئۆلتۈرۈشنى توختىتىپ، ئۇالرنى ئهسىر ئېلىپ، ئاندىن 

  .ياخشىلىق قىلىش يۈزىسىدىن ئۇالرنى قويۇپ بېرىشكه تهۋسىيه قىلىنغان

 پرىنسىپلىرى تۇرماستىن سۆزلىنىۋاتقان - كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئۇرۇش قائىدە 

ردىمۇ قايسىبىر ئۇرۇشتا ئىنسانىي ئهخالق ھازىرقى تهرەققى قىلغان ئهسى

ئۆزلىرىنى دېمۇكراتىيهنىڭ ! قائىدىلىرىگه رىئايه قىلىنغانلىقىنى بىلىسىز؟

ھامىيسى دەپ ئاتىۋالغان ئامېرىكىلىقالر ئابغانىستان بىلهن ئىراقتا نېمىلهرنى 

قىلمىدى؟ ئىراقنىڭ ئهبۇ غۇرەيب تۈرمىسىدىكى ئىنسان قېلىپىدىن چىققان 

كلهرچۇ؟ ئهمما قۇرئان كهرىمنىڭ ئهسىرلهر توغرۇلۇق تهۋسىيهسى ۋەھشىلى

ئهگهر مۇشرىكالردىن بىرەر كىشى سهندىن ئامانلىق تىلىسه، تاكى ئۇ « :مۇنداق

يهنى پىكىر قىلىپ، ئۇنىڭ ھهقىقىتىگه (ئالالھنىڭ كاالمى قۇرئاننى ئاڭلىغانغا 

، ئۇنى )ىمان ئېيتمىسائۇ ئ(قهدەر، ئۇنىڭغا ئامانلىق بهرگىن، ئاندىن ) يهتكهنگه

 - ٦تهۋبه سۈرىسى [».ئامان تاپىدىغان جايغا يهتكۈزۈپ قويغىن) جېنى، مېلى(

  ].ئايهت

تهۋراتنىڭ ھازىرقى زامان يهھۇدىيلىرى ھهممه بىردەك ئېتىراپ قىلىدىغان 

سىلهر بېرەر شهھهرگه بېسىپ كىرگىنىڭالردا، شهھهردىكى ئهر »:نۇسخىسىدىكى

 مۈلكىنى غهنىمهت - لىچتىن ئۆتكۈزۈڭالر، مال  ئايال ھهممه كىشىنى قى- 

دېگهن تېكستنى ئاڭلىغىنىمىزدا، «ئېلىڭالر، چۈنكى بۇالر سىلهرنىڭدۇر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۇممهتلىرىدىن ئۇنىڭ ئىرادىسىگه ۋارىسلىق قىلغان 

قوماندانالردىن ساالھىددىن ئهييۇبىينىڭ قىزىل كرېست ئارمىيىسىنىڭ 

ىنىڭ ھهممىسىنى ئهڭ ۋەھشىي شهكىلدە قهتلى مۇسۇلمان ئهسىرلىر

قىلغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، يېنىدىكى خرىستىئان ئهسىرلىرىگه خۇددى 



 ١١

مېهرىبان ئاتىدەك شهپقهت كۆرسىتىپ، يارىدارلىرىنى داۋاالتقۇزۇپ، كېسهللىرىنى 

 -  ئامان يولغا سېلىپ قويغانلىقىنى - ساقايتىپ، ئۆز يۇرتلىرىغا تىنچ 

 - ئهمهس، خرىستىئانالرنىڭ ئىشلىگهن فىلىملىرىدىن كۆرۈپ مۇسۇلمانالرنىڭ

بىلگىنىمىزدە، قۇرئان كهرىم پرىنسىپىنىڭ نهقهدەر ئىلغار ۋە ئېسىل 

پرىنسىپالر ئىكهنلىكىنى ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇسۇلمان ۋە 

 -مۇسۇلمان ئهمهس ھهر قانداق بىر ئىنسان ئۈچۈن قانچىلىك مېهرى 

  .تېخىمۇ ياخشى تونۇپ يېتهلهيمىز ىكهنلىكىنى شهپقهتلىك زات ئ

  : ھايۋانالرغا شهپقهتته

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهپقىتى ئىنسانالرغىال ئهمهس، بهلكى 

نان، سۇ بهرمهستىن باغالپ قويغانلىقى تۈپهيلى . ھايۋانالرغىمۇ شامىل ئېدى

ئۆلگهن بىر مۆشۈك سهۋەبلىك بىر مۆمىنه ئايالنىڭ دۇزىخى بولۇپ 

كهتكهنلىكىنى، بىر پاھىشه ئايالنىڭ ئۇسسۇزلۇقتىن تىلىنى چىقىرىپ 

تهلمۈرۈپ تۇرغان بىر ئىتنى ئۆتۈكىنى سېلىپ، قۇدۇقتىن سۇ ئېلىپ 

سوغۇرغانلىقى ئۈچۈن جهننىتى بولۇپ كهتكهنلىكىنى مۇسۇلمانالرغا سۆزلهپ 

  شهپقهت قىلىشنى- بېرىش ئارقىلىق ئۇالرغا بارلىق جان ئېگىلىرىگه رەھىم 

  ! ئۈگهتكهن زات مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئهمهسمۇ؟

بىر ھايۋاننىڭ ئۆلۈمىگه سهۋەب بولغانلىق تۈپهيلى بىر مۆمىنه ئايالنىڭ دۇزاخقا، 

يهنه بىر ھايۋاننىڭ جېنىنى قۇتقۇزۇپ قويغان بىر پاھىشه ئايالنىڭ بۇ 

ىسسه ياخشىلىقى ئۈچۈن جهننهتكه اليىق بولغانلىقىدىن ئىبارەت بۇ ئاددىغىنه ق

چوڭقۇر مهنىگه ئېگه بولۇپ، بىزگه شهپقهتنىڭ ئالالھ تائاال دەرگاھىدا قانچىلىك 

تهبىئىيكى، بۇ قىسسىدىن . كاتتا ئورنى بار ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

بىرەر ھايۋاننى قۇتقۇزۇپ قويغان ئادەم جهننهتكه، بىرەر ھايۋاننى ئۆلتۈرگهن ئادەم 

ىرنى ئوتتۇرىغا قويۇش مهقسهت قىلىنغان ئهمهس، دۇزاخقا كىرىدۇ، دەيدىغان پىك

بهلكى ئىسالم دىنىنىڭ ھهر قانداق جان ئىگىسىنىڭ ھاياتىنى نهقهدەر 

مۇقهددەس بىلىدىغانلىقىنى ۋە ئالالھ تائاالنىڭ شهپقىتىنىڭ ھهممىگه شامىل 
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ئىكهنلىكىنى، شۇنداقال شهپقهتنىڭ بۇ دىننىڭ ۋە بۇ دىننى ئېلىپ كهلگهن زات 

 ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهڭ ئاساسلىق پرىنسىپلىرىدىن بىرى مۇھهممهد

  .ئوچۇقالشنى مهقسهت قىلىدۇ ئىكهنلىكىنى 

 ئىمام مۇسلىم ھهدىس كىتابىدا قهيت قىلغان بىر سهھىه ھهدىسته، - ١

ئالالھ ھهممه نهرسىگه رەھمهتنى «:مۇنداق دېگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

  .»قىيناپ قويماستىن ياخشى بوغۇزالڭالرمال بوغۇزلىغاندا، مالنى . پۈتىۋەتتى

 يهنه بىر سهھىه ھهدىسته، بىر ئادەمنىڭ پىچاقنى قوينىڭ كۆزىگه كۆرسىتىپ -٢

ئۇنى ! پىچاقنى مالغا كۆرسهتمه« :تۇرۇپ بۆلىگهنلىكىنى كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنىڭغا

  . دەپ كايىغان»ئىككى قېتىم ئۆلتۈرمهكچىمۇسهن؟

ىالرغا رەھىم قىلمايدىغان كىشىگه ئالالھمۇ باشق« : يهنه بىر سهھىه ھهدىسته- ٣

رەھمهت پهقهت بهختسىزلهرنىڭال قهلبىدىن سوغۇرۇۋېلىنغاندۇر . رەھىم قىلمايدۇ

  .دېگهن«

 شهپقهت قىلىڭالركى، -يهر يۈزىدىكىلهرگه رەھىم » :  يهنه بىر ھهدىسته-٤

  .دەپ كۆرسهتكهن» ئالالھ سىلهرگه رەھىم قىلسۇن- ئاسماندىكى زات 

چۈن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى مۇسۇلمانالر ئۈچۈنال رەھمهت دېمهستىن، نېمه ئۈ

پۈتۈن ئالهملهر ئۈچۈن رەھمهت دەيمىز؟ چۈنكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھ 

تائاال تهرىپىدىن ئېلىپ كهلگهن نۇرلۇق شهرىئهت سايىسىدا، ئالالھ تائاالنىڭ 

ان ئىگىلىرى ئۆز سانسىز شهپقىتىدىن پۈتۈن ئىنسانىيهت ۋە بارلىق ج

ئىسالم دىنىنىڭ ئاسانلىق ۋە كهڭچىلىكنى ئاساسىي . نېسىۋىلىرىنى ئالىدۇ

پرىنسىپ قىلغان نۇرلۇق شهرىئىتى سايىسىدا كىشىلهر بۇ دىنغا ئاسانال كىرىدۇ 

مۇسۇلمان .  سائاەتلىرىنى تاپىدۇ-ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئىككى ئالهملىك بهخت 

 - ا، ھهتتا ئۇرۇش مهيدانلىرىدىمۇ مېهرى بولمىغانالرمۇ ئىسالم قانۇنى سايىسىد

مۇسۇلمانالرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا . شهپقهتتىن بهھرىمهن بوالاليدۇ

 -ياشايدىغان مۇسۇلمان ئهمهس قهۋملهرمۇ ئىسالم قانۇنىنىڭ ئادالىتى ۋە رەھىم 

ئىنسانالردىن باشقا جانلىقالرمۇ ئىسالم . شهپقىتىدىن نېسىۋىلىرىنى ئاالاليدۇ
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شۇڭا مۇھهممهد . نىڭ شهپقىتىدىن ئۆز ھهسسىلىرىنى ئالىدۇشهرىئىتى

! ئهلهيهىسساالمنى پۈتۈن ئالهملهرگه رەھمهت بولۇپ ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهر دەيمىز

   

  :كۇففارالرنىڭ گۇۋاھلىقى

ئهمدى غهربلىك مۇسۇلمان ئهمهس يازغۇچىالردىن بهزى ھهقىقهتپهرۋەرلهرنىڭ 

  :سۆزلىرىنى ئاڭالپ باقايلى

 - ١١١ناملىق ئهسىرىنىڭ »ئىسالم توغرۇلۇق دېيىلگهنلهر«ېيۇرانت  ۋول د- ١

ئۇلۇغ   كىشىلهرنىڭ قهلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالغان :" بېتىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ

بىر كىشىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلماقچى بولساق، 

ىنبىر بىرد  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى تارىختىكى ئىنسانىي ئۇلۇغلۇقنىڭ 

چۈنكى ئۇ ئىسسىق سهھراالردا . سىمۋولى دېسهك ئهڭ توغرا ئېيتقان بولىمىز

ئىبتىدائىي جهمئىيهت دەۋرىدە ھايات كهچۈرىۋاتقان قاالق بىر خهلقنى ئهخالقىي 

ۋە روھىي ئۈستۈنلۈككه كۆتۈرۈشنى مهقسهت قىلىپ، شۇ پىالن بويىچه ئىش 

ئۇ . غان بىر ئۇلۇغ ئادەمزاتتۇرتارىخقا قهيت قىلىن  كۆرۈپ غهلىبه قىلىش بىلهن 

  ".ئىنسانالرنى ئىسالھ قىلىشتىن باشقا غهرەزنى مهقسهت قىلغان ئهمهس

 بېتىدە مۇنداق دەپ -١٢٦ناملىق ئهسىرىنىڭ »ئىسالم«  كلود كاھىن -٢

تهرەپسىز تارىخچىغا ئايان بولىدۇكى، ئىسالم پهيغهمبىرى مۇھهممهد :" يازىدۇ

كرىي جهھهتتىن تهڭال كۆتۈرۈلگهن، ئهڭ ئۆلگىلىك ئهلهيهىسساالم ئهخالقىي ۋە پى

  ".شهخسلهرنىڭ ئالدىنقىسى بولۇپ تاللىنىشقا ئهرزىيدۇ

ناملىق ئهسىرىنىڭ »  ئهرباب١٠٠ تارىختىكى تهسىرى ئهڭ زور «ھارت. مېكىر- ٣

مهن مۇھهممهدنى دۇنيادىكى تهسىرى ئهڭ زور :"مۇقهددىمىسىگه مۇنداق دەپ يازىدۇ

بۇنىڭغا بهزى . نىڭ ئهڭ بېشىغا قويۇشنى تاللىدىمئهربابالر تىزىملىكى

بىراق ئۇ . كىتابخانالر ھهيران قېلىشى ۋە بهزىلهر بۇنى چۈشهنمهسلىكى مۇمكىن

ھهقىقهتهن تارىختىكى دىن ۋە ھاكىمىيهت جهھهتته تهڭال ئاجايىب نهتىجه 

  ".ياراتقان بىردىن ـ بىر ئۇلۇغ ئهربابتۇر
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» مىهالى ۋە ئۇنىڭ دىنىي تهلىماتلىرىمۇھهممهدنىڭ تهرجى« ئانى بىسنتو-٤

ئهرەب مىللىتىنىڭ بۇ :"  ـ بېتىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ٤ناملىق ئهسىرىنىڭ 

ئۇلۇغ پهيغهمبىرىنىڭ تهرجىمىهالى ۋە پهزىلىتىنى تهتقىق قىلغان ھهر قانداق 

بۇ پهيغهمبهرنىڭ . كىشى بۇ ئالىيجاناب پهيغهمبهرگه ھۆرمهت قىلماي تۇرالمايدۇ

قاتى ۋە تۇرمۇش جهريانىنى چۈشهنگهن كىشى مۇھهممهد ئالالھ دىن تهشۋى

تهرىپىدىن ئىنسانالرغا ئهۋەتىلگهن بىر ئۇلۇغ پهيغهمبهر ئىكهن، دەپ تونۇشى 

گهرچه مهن سىزگه ئېيتقان كۆپ ئىشالر نۇرغۇن كىشىلهرگه تونۇشلۇق . مۇمكىن

مدا، بۇ بولسىمۇ، لېكىن مهن ھهر قېتىم ئۇنىڭ تارىخىنى قايتىالپ ئوقۇغىنى

ئالىيجاناب ئهرەب يولباشچىسىغا نىسبهتهن مېنىڭدە قايتىدىن ئهقىدە باغالش ۋە 

ھۆرمهت بىلدۈرۈش ھىسسىياتى قوزغىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلماي 

  ".تۇرالمايمهن

دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدىكى مۇسۇلمان قهۋملهر تهرىپىدىن پهيغهمبىرىمىز 

 ئىزلىرى - منىڭ شانلىق ئىش ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساال

خاتىرلىنىۋاتقان مۇشۇ كۈنلهردە، بۇ ئۇلۇغ پهيغهمبهرنىڭ شهنىگه داغ 

تهككۈزمهكچى بولغان بىر قىسىم ئىنسانىيهت دۈشمهنلىرىنىڭ بۇ 

ئهخالقسىزالرچه قىلمىشىغا رەددىيه بېرىشنى ئۆزۈمنىڭ مۇسۇلمانلىق بۇرچۇم 

  . دەپ بىلىمهن

 سىنتهبىر سانىدا، -  ٣٠يىلى - ٢٠٠٥گېزىتى »جىيالندز پوستىن«دانىيهنىڭ 

پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇلۇغ شهنىگه 

 پارچه ھهجۋى رەسىمىدە سىزىش ١٢نۇمۇسسىزالرچه تىل ئۇزارتىپ، ئۇنى 

ئارقىلىق، مۇسۇلمانالر ۋە پۈتۈن ئىنسانىيهت ئالدىدا كهچۈرۈلمهس جىنايهت 

 پارچه ھهجۋى رەسىمىنىڭ بىرىدە ھهزرىتى مۇھهممهد ١٢مهزكۇر . ئۆتگۈزگهنىدى

ئهلهيهىسساالمنى بېشىغا ئورالغان بومبىغا ئوخشىتىلغان سهلله كىيگهن ھالدا 

رەسىمنىڭ لىسانى ھالى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گوياكى . تهسۋىرلىگهن

ى، ئىسالم ئهللىر. ياكى تېرورىستقا ئوخشىتىلغان  بىر ئۇرۇش جىنايهتچىسىگه 
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خۇسۇسهن سهئۇدى ئهرەبىستان ھۆكۈمىتى گېزىت تهھرىراتىنىڭ بۇ كهچۈرۈلمهس 

جىنايىتىگه قارشى قاتتىق غهزەپلهنگهن ۋە بۇ جىنايهتكه نازارىلىق بىلدۈرۈپ 

پىكىر »دانىيه ھۆكۈمىتىگه مۇراجىئهت قىلغان بولسىمۇ، دانىيه ھۆكۈمىتى 

هتكه ئىنكاس قايتۇرمىغان نى باھانه قىلىپ دەسلهپته بۇ مۇراجىئ« ئهركىنلىكى

ۋە بۇنىڭغا ئاساسهن سهئۇدى ئهرەبىستان ھۆكۈمىتى دانىيه بىلهن ئاالقىسىنى 

ئۆزۈش ئۈچۈن دانىيه پايتهختى كۇبىنهاگىندىكى باش ئهلچىسى مۇھهممهد ئىبنى 

بۇ ئهھۋالدىن دانىيه ھۆكۈمىتى . ئىبراھىم ھۇجهيالننى قايتۇرۇپ كهلگهنىدى

انىيهنىڭ سهئۇدى ئهرەبىستانغا مهھسۇالت ساتىدىغان خېلى چوچۇغان بولسىمۇ، د

شېرىكهتلىرى ۋە دۆلهت ئىقتىسادىنىڭ زىيانغا ئۇچراش ئهھۋاللىرىدىن خهلقنىڭ 

سارسىمبىگه چۈشمهسلىكى ئۈچۈن ۋەزىيهتنى سىلىقالشتۇرۇپ كۆرسىتىشكه 

سهئۇدى »: تىرىشىپ مۇنداق دەپ بايانات ئېالن قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ

 ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلىتىمىزدىكى باش ئهلچىسىنى قايتۇرۇپ ئهرەبىستان

 دانىيه - بىراق بۇ سهئۇدى ئهرەبىستان . كهتكهنلىكى بىزنى دەھشهتكه سالدى

. «نىڭ دىپلۇماتيه ئاالقىسىنىڭ ئۈزۈلگهنلىكىدىن دېرەك بهرمهيدۇئىككى دۆلهت

چۈنكى دانىيهنىڭ سهئۇدى ئهرەبىستان بىلهن بولغان دىپلۇماتىيه ئاالقىسى 

ئۈزۈلىدىغان بولسا، دانىيهنىڭ سهئۇدى ئهرەبىستانغا چىقىرىدىغان مهھسۇالتلىرى 

مهلۇمكى . ېنىق ئېدىتوختاش سهۋەبلىك مىليارتالرچه زىيانغا ئۇچرايدىغانلىقى ئ

سهئۇدى ئهرەبىستاندا سېتىلىدىغان سۈت بىلهن ياسىلىدىغان يېمهك ۋە 

» Arla foods«دانىيهنىڭ . دىن كۆپرەكى دانىيهدىن كېلىدۇ%٥٠ئىچمهكلهرنىڭ 

 ئىچمهك شېرىكىتى ياۋروپادىكى ئىككىنچى چوڭ شېركهت بولۇپ، -يېمهك 

 يىللىق مهھسۇالت كۆلىمى شېرىكهتنىڭ سهئۇدى ئهرەبىستانغا چىقىرىدىغان

شۇ ۋاقىتتا سهئۇدى ئهرەبىستان . مىليون يۇرو قىممىتىنى تهشكىل قىلىدۇ٢٦٨

دۆلهت مۇفتىسى شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئابدۇلال ئال شهيخ دانىيه ھۆكۈمىتىگه 

قىلمىشكارالرنى جازاالپ بېرىش توغرۇلۇق بېسىم ئىشلىتىش ھهققىدە مهخسۇس 

پىكىر » لېكىن دانىيه ھۆكۈمىتى يهنىال ئۆزىنىڭ . ىبايانات ئېالن قىلغانىد

. باھانىسى بىلهن خرىستىئان رادىكالالرنى قولالشقا داۋام قىلىۋەردى«ئهركىنلىكى
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ھهجۋى »بۇ ھهقته دانىيهنىڭ سهئۇدى ئهرەبىستاندا تۇرۇشلۇق باش ئهلچىسى 

دەپ بايانات «رەسىم مهسىلىسى بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ ھېچبىر ئاالقىسى يوق

  .الن قىلغانىدىئې

چىگرىسى بولغىنىدەك، دېموكراتىيه ۋە - دۇنيادا ھهرقانداق بىر ئىشنىڭ چهك 

پىكىر ئهركىنلىكى .  چىگرىسى باردۇر- پىكىر ئهركىنلىكىنىڭمۇ ئهلۋەتته چهك 

مىليون مۇسۇلمان خهلقنىڭ غۇرۇرىغا تېگىش ٤٠٠باھانىسى بىلهن بىر مىليارت 

 راۋا كۆرىدىغانالر قانداق دېموكراتىيه ۋە ۋە ئۇالرنىڭ كۆڭلىگه ئازار بېرىشنى

قانداق پىكىر ئهركىنلىكى تهبىقىسىدىندۇ؟ دېموكراتىيه ۋە پىكىر ئهركىنلىكى 

 زەخمهت يهتكۈزمهسلىك ۋە ئازار بهرمهسلىك شهرتى بىلهنال -باشقىالرغا زىيان 

بۇنىڭدىن چهتنىگۈچىلهر ھهددىدىن . ھهركىمنىڭ ئۆز ئهركىنلىكى سانىلىدۇ

بۇالرنىڭ سادىر قىلغان بۇ . لىقى سهۋەبلىك جازاغا اليىق بولغۇچىالردۇرئاشقان

كهچۈرۈلمهس جىنايىتى پىكىر ئهركىنلىكى ئهمهس، بهلكى ھاقارەت، دۈشمهنلىك 

مهن پىكىر ئهركىنلىكىنى باھانه قىلىپ تۇرۇپ . ۋە ئۆچمهنلىكنىڭ ئىپادىسىدۇر

نى كىشىلهرگه سهت سىزنى ھاقارەتلىسهم، ئابرويىڭىزنى چۈشۈرۈشكه ۋە سىز

كۆرسىتىشكه ئورۇنۇپ سىزنىڭ كۆڭلىڭىزگه ئازار بهرسهم، سىز بۇنى 

ھهركىمنىڭ پىكىر ئهركىنلىكى دەپ قوبۇل قىلىپ جىم تۇرامسىز ياكى ماڭا 

! بولغان نارازىلىقىڭىزنى ئىپادىلهمسىز؟ ئهلۋەتته ئىككىنچى يولنى تالاليسىز

ۇنداق قىلىشقا تامامهن چۈنكى سىز ب. ھهتتا مهھكىمىلهرگىچه بارىسىز

مېنىڭ سىز  دېموكراتىيه ۋە ئىنسانپهرۋەرلىك قائىدىسى بويىچه، . يوللۇقسىز

توغرۇلۇق ئېيتقانلىرىم يالغان بولسا، سوت مهھكىىسى مېنى سىزگه تۆھمهت 

ئهگهر مېنىڭ ئېيتقانلىرىم راست . قىلغان جىنايىتىم بىلهن ئېيىبالپ جازااليدۇ

لهر ۋە ئېيىبالرنى سۆزلىگهن بولسام سوت مهھكىىسى بولۇپ سىزدە بار كهمچىلىك

يهنه مېنى كىشىلهرگه ئازار بهرگهن ۋە ھۆرمهت، ئابرويىنى تۆككهن دېگهن 

بۇ ئىككى گېزىت ئېگىلىرىنىڭ سادىر . جىنايىتىم بىلهن مېنى جازااليدۇ

ئهھۋال بۇنداق ئىكهن، بۇ رەزىل . قىلغان قىلمىشى ئهلۋەتته ئاۋۋالقىسىغا ياتىدۇ

  . ھمهتكارالرنىڭ جازاسى ئهلۋەتته ئېغىر بولىشى تهقهززا قىلىنىدۇتۆ
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ۋەقهلىك مۇنداق ئېدى، دانىيهدىكى بالىالر كىتابچىسىنىڭ ئاپتورى كىتابنىڭ 

مۇقاۋىسىغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهجۋى رەسىمىنى سىزدۇرۇش ئۈچۈن 

شۇندىن . ىدۇرەسسامنى تهكلىپ قىلغىنىدا، رەسسام مۇنداق قىلىشنى رەت قىل

كېيىن ئاپتور پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهجۋى رەسىمىنى سىزىش 

 نهپهر رەسسام پهيغهمبهر ١٢نهتىجىدە . مۇسابىقىسى ئېالن قىلىدۇ

بۇ .  پارچه ھهجۋى رەسىمنى تهيياراليدۇ١٢ئهلهيهىسساالمنى تهسۋىرلىگهن 

 ئهپكارى پۇرسهتنى غهنىمهت بىلگهن خرىستىئان رادىكال گۇروھىنىڭ نهشر

گېزىتى تهھرىراتى بۇ ھهجۋى رەسىملهرنى ئېالن »جىيالندز پوستىن «بولغان

مىڭدىن كۆپرەك ئازسانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ٢٠٠قىلىش ئارقىلىق دانىيهدىكى 

. مىڭ مۇسۇلمان خهلقنىڭ قهلبىنى جاراھهتلهيدۇ٤٠٠ۋە دۇنيادىكى بىر مىليارت 

ۇپ، دۆلهت دىنى خرىستىئان ئىسالم دىنى دانىيهدە ئىككىنچى چوڭ دىن بول

دانىيهدىكى مۇسۇلمانالر ئېالن قىلىنغان . دىنىنىڭ پروتىستانتىيه مهزھىبىدۇر

ھهجۋى رەسىملهرگه نارازىلىق بىلدۈرۈپ، بۇ رەسىملهرنى نهشر قىلىش ئىشىنى 

توختىتىشنى تهلهب قىلىپ، دانىيه ھۆكۈمىتىگه ئهرز سۇنغان بولسىمۇ، دانىيه 

پىكىر «ۇسۇلمانالرنىڭ تهلىپىنى رەت قىلىش ۋە ھۆكۈمىتىنىڭ جاۋابى م

رادىكال گۇروھنىڭ بۇ دۈشمهنلىك ھهرىكىتىنى   باھانىسى بىلهن »ئهركىنلىكى

دانىيه ئالى سوت مهھكىمىسى ھۆكۈمهتنىڭ بېۋاسىته . شهرتسىز قولالش بولدى

دىنالرنىڭ ھۆرمىتىنى «قوللىشى ئارقىسىدا، مۇسۇلمانالرنىڭ سۇنغان ئهرزىسىگه 

چىلهرگه خاس جازا قانۇنىمىز، گېزىت، ژۇرنالالرنىڭ زىددىغا تۆككۈ

  .دەپ جاۋاب بهردى»قوللىنىلمايدۇ

دانىيه ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسالم دىنىغا بولغان دۈشمهنلىكى دانىيه 

مۇندىن . كهلمهكته جهمئىيىتىنىڭ پۈتۈن ساھهلىرىدە ئۆزىنى كۆرسىتىپ 

ئىسالم « :مهلۇم بىر باياناتىدا ٢بۇرۇن دانىيه دۆلىتىنىڭ ئايال پادىشاھى مارگېرت

دېگهن ۋە دانىيهدىكى مۇسۇلمان » دىنى دۇنيادا ئهڭ چوڭ تهھدىد ھېسابالنماقتا

ئازسانلىقلىرىغا كهڭچىلىك بهرمهسلىك توغرۇلۇق مهخسۇس پهرمانالرنى 

بۇنىڭغا ئهگىشىپ دانىيه رادىكال خرىستىئانلىرى ئېنتېرنېت . بهرگهنىدى
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مۇسۇلمان «ئهسسهسهلهرنى ۋە شهخسلهرنى تورلىرى ئارقىلىق بارچه مۇ

دېگهن »شوپۇرالردىن ھهزەر قىلىڭالر، چۈنكى ئۇالر تېرورىستالر ۋە قاتىلالردۇر

  . ئاگاھالندۇرۇشالرنى تارقاتقان

بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتىنىڭ ئىنسانىي مۇقهددەسلهرنى ھېمايه قىلىش ۋە 

ايرىشنى ۋە ھهر تۈلۈك دىنىي جهھهتتىكى ئوخشاشماسلىق تۈپهيلى تهبهقه ئ

 يىلى ماقۇللىغان قارارى بويىچه - ١٩٨١تهئهسسۇپلۇقنى چهكلهش كومىتىتىنىڭ 

ئېيتقاندىمۇ، مهزكۇر ئىككى گېزىتنىڭ بۇ كهچۈرۈلمهس جىنايىتىگه قارىتا جازا 

ئامېرىكا ۋە ياۋروپالىقالرنىڭ پىكىر ئهركىنلىكى . قوللىنىش تهقهززا قىلىنىدۇ

هگهر ئۇنداق بولمىسا ئېدى، مۇندىن بىر قانچه يىل ئ. دېگهنلىرىمۇ يالغان

ئىلگىلىرى تۈركىيهنىڭ سابىق باش مېنىستىرى بۈلهنت ئهجهۋىتنىڭ 

دەپ ئېيبلىغىنىغا نېمه ئۈچۈن ئامېرىكا ۋە »پاشىستالر«ئىسرائىلىيهنى

ياۋروپالىقالر قوزغىلىپ كهتتى ۋە ئهجهۋىتنى سۆزىدىن يېنىۋېلىشقا قىستىدى؟ 

ه ئايالر بۇرۇن ئىران ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنىڭ رەئىسى مۇندىن بىر قانچ

دېگهن »ئىسرائىلىيهنى دۇنيا خهرىتىسىدىن ئۆچۈرۈپ تاشالش كېرەك«نهجادنىڭ

بىر ئېغىز سۆزى نېمه ئۈچۈن دۇنيانى ساراسىمىگه سالدى؟ ئامېرىكا ۋە غهرب 

ان پهلهسىتىن خهلقىنىڭ بهختىگه ئۇلتۇرىۋالغ ئهللىرى ئهجهۋىد بىلهن نهجادنى 

بىر ئۇچۇم ئىستىيالچى يهھۇدىيالرنىڭ كۆڭلىگه ئازار بهردى دەپ شۇنچه رەنجىپ  

ھازىر دانىيهلىكلهر پىكىر ئهركىنلىكى باھانىسى بىلهن دۇنيادىكى . كهتكهنىدى

 مىڭدىن كۆپرەك مۇسۇلمان خهلقنىڭ كۆڭلىگه ئازار بېرىۋىدى، ٤٠٠بىر مىليارت 

  .رسۇن، دانىيهلىكلهرنىڭ تهرىپىنى ئالدىبۇنىڭغا نارازىلىق بىلدۈرۈش ئۇياقتا تۇ

بۇ قېتىم ئىسالم مىللىتىنىڭ .  بۇ جىنايهت دانىيهدىال توختاپ قالمىدى 

گېزىتى »ماگازىنات«شانلىق قۇربان ھېيتى ھارپىسىدا، نورۋىگىيهنىڭ 

گېزىتىدە ئېالن قىلىنغان مهزكۇر ھهجۋى » جىيالندز پوستىن«دانىيهنىڭ

لىش ئارقىلىق پۈتۈن ئىسالم ئالىمىنىڭ غهزىبىنى رەسىملهرنى قايتا ئېالن قى

ئهرەب ۋە ئىسالم دۆلهتلىرى بۇ قهبىه ئهدەبسىزلىككه . يهنه بىر قېتىم تاشۇردى
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ئىسالم ئهللىرىدە دانىيه ۋە نورۋىگىيهنىڭ . قارشى قاتتىق نارازىلىق بىلدۈردى

هش مهھسۇالتلىرىنى ئالماسلىق ۋە ئۇالرنىڭ مهھسۇالتلىرىنى بازاردىن چهكل

 - سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ پۈتۈن شهھهر، ۋىاليهت ھهتتا يېزا . دولقۇنى ئهۋج ئالدى

قىشالقلىرىغىچه پۈتۈن مۇسۇلمانالر بۇ ئىككى دۆلهتنىڭ مهھسۇالتلىرىنى 

دانىيه ۋە نورۋىگىيهنىڭ «بارلىق ماگېزىنالردا . سېتىپ ئېلىشتىن ۋاز كهچتى

ئۇئوردانىيه، لىۋىيه ۋە . الندىدېگهن ئېالنالر چاپ»مهھسۇالتلىرى سېتىلمايدۇ

باشقىمۇ ئىسالم ئهللىرى دانىيهدىكى باش ئهلچىلىرىنى قايتۇرۇپ كېلىش 

» Arla foods«بۇنىڭ بىلهن دانىيهدىكى. ئارقىلىق ئاالقه ئۈزۈشنى باشلىدى

ئهڭ ئاساسلىق چۆپقاتلىرىمىز، ئهگهر «:شېرىكىتى بايانات ئېالن قىلىپ

توغرۇلۇق ئىسالم ئهللىرىدىن رەسمىي ھۆكۈمهت ھهجۋى رەسىم كىرىزىسى 

شهكىلدە ئۆزۈر تىلىمىسه، بىز مهھسۇالتالرنى ئالمايمىز، دەپ بىزگه تهھدىد 

دانىيه دىپلۇماتىيه مېنىستىرى موللېر . دەپ جاكارالشقا مهجبۇر بولدى»سالماقتا

ياۋرۇپا ئىتتىپاقىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ دانىيه مهھسۇالتلىرىنى بازاردىن چهكلهش 

ھهجۋى . ۇنىغا بىر نهرسه دېيىش ھهققىدە ياردەم سوراشقا مهجبۇر بولدىدولق

رەسىملهرنى تارقاتقان مهزكۇر ئىككى گېزىت تهھرىراتى رەسمى تۈردە 

مۇسۇلمانالردىن كهچۈرۈم سورىدى ۋە مۇندىن كېيىن بۇنداق ئهدەبسىزلىكنىڭ يۈز 

 ھۆكۈمىتى بۇنىڭغا ئهگىشىپ نورۋىگىيه. بهرمهيدىغانلىقىغا ۋەدە بېرىشتى

ئىسالم ئهللىرىدىكى بارلىق باش ئهلچىلىرىگه بىر تۇتاش بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، 

نورۋىگىيه ھۆكۈمىتى نامىدىن پۈتۈن مۇسۇلمانالردىن كهچۈرۈم سوراشنى 

دانىيه ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ كهچۈرۈم سورىماسلىققا داۋام قىلغانسېرى . تاپشۇردى

ېرىۋاتقانلىقى ۋە دانىيهدىكى ئىقتىسادىي زىياننىڭ ھهسسىلهپ ئېشىپ كېتىپ ب

چوڭ شېرىكهتلهرنىڭ بېسىمى بىلهن ئاخىرى سهئۇدى ئهرەبىستاندىكى باش 

ئهلچىسىنىڭ تىلى ئارقىلىق سهئۇدى ئهرەبىستان ھۆكۈمىتى ۋە بارلىق 

  . مۇسۇلمانالردىن رەسمى تۈردە كهچۈرۈم سورىدى

  :مۇسۇلمانالرنىڭ دانىيه ھۆكۈمىتىدىن سورىغانلىرى مۇنۇالر ئېدى
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 دانىيه ھۆكۈمىتى رەسمىي تۈردە پۈتۈن ئىسالم دۇنياسىدىن كهچۈرۈم - ١

  .سورىسۇن

  . مۇندىن كېيىن بۇنداق جىنايهتنىڭ سادىر بولماسلىقىغا ئهھدە بهرسۇن-٢

 ھهجۋى رەسىملهرنى ئېالن قىلغان گېزىت مهسئۇللىرى بىلهن بارچه - ٣

  .قىلمىشكارلىرى جازاالندۇرۇلسۇن

  .ئالغان جازاسى پۈتۈن دۇنياغا ئېالن قىلىنسۇن جازاالنغۇچىالرنىڭ -٤

 گېزىت تهھرىراتى مۇندىن كېيىن بۇ جىنايهتنى قايتا سادىر - ٥

  .قىلمايدىغانلىقىغا ئهھدە بهرسۇن

كېيىنكى . بىرىلهپ ئورۇندىلىپ كهلمهكته- مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ تهلهبلىرى بىر  

ى ئاڭلىشىمىزدا شهك كۈنلهردە مهزكۇر گېزىت مۇھهررىرلىرىنىڭ ئالغان جازاسىن

چۈنكى غهرب دۇنياسى ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ ھهيۋىسىنى دەسلهپ كۆزگه . يوق

 ئارقىالپ ئىقتىسادىي بۇھرانالرغا ئۇچرىغاندىن -ئىلمىغان بولسىمۇ، ئارقا 

. كېيىن، مهجبۇرىي ھالدا مۇسۇلمانالرنىڭ تهلهبلىرىنى ئورۇنداشقا ئۆتتى

ئۇالر . تتىن باشقىسىنى مۇقهددەس بىلمهيدۇمهلۇمكى، ياۋروپا ئهللىرى ئىقتىساد

 - سائادىتىنى پۇل - بهخت . ئىقتىساد ۋە بۇدۇنيالىق مهنپهئهتلهر ئۈچۈنال ياشايدۇ

بۇنداق ئهھۋالدا، ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىي بۇھرانغا . مالدىنال تېپىشقا تىرىشىدۇ

ھهتتا دانىيهنىڭ سهئۇدى . ئۇچرىغانلىقى ئۇالرغا قىيامهتنى ئهسلهتمهكته

دۆلىتىمىز قورقۇنچلۇق بىر ئىقتىسادىي »ئهرەبىستاندىكى باش ئهلچىسى 

بىز دانىيهدىكى مۇسۇلمانالرنىڭال ئهمهس، . كىرىزىسنى باشتىن كهچۈرمهكته

بهلكى پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمان قهۋملهرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقالشنى ئۈگهنگهن 

ئىسالم بۇ دانىيه مهھسۇالتلىرىنى . دېيىشكه مهجبۇر بولدى«بولدۇق

بۇ ئىش بارچه . دۆلهتلىرىدىكى بازارالردىن چهكلىگهنلىكنىڭ نهتىجىسى ئېدى

ئۇالر . ئىسالم دۈشمهنلىرى ئۈچۈن ئۇنتۇلماس ئاچچىق ساۋاق بولدى

مۇسۇلمانالرنىڭ قهدىر قىممىتىنىڭ يۈكسهك ئىكهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم 

  . تونۇۋالغان بولدى
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نمۇ ئامېرىكىنىڭ رادىكال خرىستىئان مۇندىن بۇرۇ. بۇ تۇنجى جىنايهت ئهمهس

چىركاۋلىرى پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى خهلقنىڭ 

مهلۇمكى . كۆزىگه گوياكى بىر تېرورىست كهبى كۆرسىتىپ كهلگهنىدى

خرىستىئان چىركاۋلىرىنىڭ بۇنداق ئېغىر جىنايهتنى ئىشلهشكه جۈرئهت 

ىسى ۋە قوللىشى ئارقىسىدا ئهمهلگه قىلىشى ئامېرىكا سىياسىتىنىڭ ھېماي

ئۇالرنىڭ بۇنداق جىنايهتنى ئىشلىشىگه تۈرتكه بولغان نهرسه . ئاشماقتا

بۇنىڭغا . مۇسۇلمانالرغا قارشى دىنى ئاداۋەتال ئهمهس، بهلكى سىياسى غهرەزدۇر 

بۇنى سۆزلهپ ئولتۇرۇشقا ۋاقىت چهكلىمىسى يول . مىسال ناھايىتى كۆپ

ۇنيانىڭ ھهر تهرەپلىرىدە خرىستىئان دىنىنى تهشۋىق قىسقىسى، د. قويمايدۇ

قىلىدىغان دەۋەتچىلهر بىلهن بارلىق چىركاۋالر ئامېرىكىنىڭ سىياسىتىگه 

چۈنكى ئۇالرنى ماددىي جهھهتتىن قولالپ تۇرغان . بىۋاسىته خىزمهت قىلماقتا

  .دۆلهت ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىدۇر

يهھۇدىيلىرى   ئهسىر بۇرۇنال ھهر زامان ١٤ە مۇندىن ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمد

بىلهن خرىستىئانلىرىنىڭ ئىسالم دىنىغا تۇتىدىغان دۈشمهنلىك مهۋقىئهسىنى 

يهنى، سهن يهھۇدىيالر ۋە خرىستىئانالر نىڭ دىنىغا «: ئېالن قىلغانىدى

  .»كىرمىگىچه ئۇالر سهندىن ھهرگىزمۇ رازى بولمايدۇ

لهرگه ھۆرمهت قىلىشنى ۋە جىمى پهيغهمبهرلهرگه ئۇالرنىڭ پۈتۈن پهيغهمبهر

ئىمان ئېيتمىغىچه مۇسۇلمان بولغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئۈگهتكهن، 

ئىنسانىيهت ئۈچۈن رەھمهت بولۇپ ئهۋەتىلگهن بۇ مهسۇم پهيغهمبهرگه 

. دۈشمهنلىك كۆرسىتىشى ھهقىقهتهن كهچۈرۈلمهس جىنايهت ۋە چوڭ قاباھهتتۇر

ئۇالرنىڭ (الالھنىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ ھېچبىرىنىِ ئ«قۇرئان كهرىمنىڭ 

دېگهن »ئايرىۋەتمهيمىز) بهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ، بهزىسىگه ئىمان ئېيتماي

ئۇلۇغۋار پرىنسىپىنى ئىنسانىيهتكه يهتكۈزگهن ۋە شۇنداق قىلىشنى ئۈگهتكهن 

  !زات مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئهمهسمۇ؟
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ساالمنى ئهڭ ۋەھشى سۈپهتلهر بىلهن يهنه كېلىپ، يهھۇدىيالر ئىسا ئهلهيهىس

ئېيىبالپ ئىنكار قىلغان بولسا، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىنسانىيهتكه قۇرئان 

ئالالھ ساڭا ! ئى مهريهم : يهنى، ئۆزۋاقتىدا پهرىشتىلهر ئېيتتى« : كهرىمنىڭ

) دىن تۆرەلگهن بىر بوۋاق(ئالالھنىڭ بىر كهلىمىسى ) ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىسىز(

ش خهۋەر بېرىدۇكى،ئۇنىڭ ئىسمى مهسىه مهريهم ئوغلى ئىسادۇر، ئۇ بىلهن خۇ

دېگهن ئايىتىنى » دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئابرويلۇق ۋە ئالالھقا يېقىنالردىن بولىدۇ

مهريهم ئوغلى ئىسا ئالالھنىڭ «ۋە ئىسا ئهلهيهىسساالمنى . يهتكۈزدى

  . هبلىغ قىلدىدېگهن قۇرئان خهۋىرىنى ت»پهيغهمبهرلىرىدىن بىر پهيغهمبهردۇر

ھهزرىتى مهريهمنى پاھىشه بىلهن  يهھۇدىيالر ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسى 

يهنى، «ئېيبلىغان بولسا، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم كىشىلهرگه قۇرئان كهرىمنىڭ 

ھهمدە ئىمراننىڭ قىزى مهريهمنى مىسال قىلىپ كۆرسهتتى، ئۇ نۇمۇسىنى 

دەم ئۇنىڭ (ىن بولغان روھنى پۈۋلىدۇق ساقلىدى، ئۇنىڭغا بىزنىڭ تهرىپىمىزد

، ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ سۆزلىرىنى ۋە )ئىچىگه كىرىپ، ئىساغا ھامىلدار بولدى

كىتابلىرىنى تهستىق قىلدى ۋە اللهغا ئىتائهت قىلغۇچىالردىن ) نازىل قىلغان(

  .دېگهن ئايىتىنى يهتكۈزگهن زاتتۇر»بولدى

لتۈرىدىكهن، ئۇ پۈتۈن ئىنسانالرنى كىمكى بىراۋنى ناھهق ئۆ« قۇرئان كهرىمنىڭ

ئۇرۇشتا سىلهرگه يامانلىق «  دېگهن ئايىتىنى ۋە »ئۆلتۈرگهنگه ئوخشاشتۇر

ياشانغانالرنى، ئايالالرنى ۋە بالىالرنى ، قىلغانالردىن باشقىالرغا تهگمهڭالر

ئۆلتۈرمهڭالر، زىرائهتلهرنى نابۇت قىلماڭالر، كىشىلهرگه ھهقسىزلىق 

 تۈزۈم ياكى - لتۇن پرىنسىپالرنى دۇنيادا ھېچقانداق قانۇن دېگهن ئا»قىلماڭالر

 ئهسىردىن ١٤خهلقئارالىق ئهھدى مىساق بولمىغان بىر زامانالردا يهنى مۇندىن 

قىلىش ئارقىلىق ئادالهت، شهپقهت  كۆپرەك ۋاقىت بۇرۇن ئىنسانىيهتكه تهشۋىق 

شنىڭ گۇناھى ناھهق قان ئاققۇزۇ«ۋە رەھىمدىللىقتا رېكورت ياراتقان، ھهتتا 

دېگهن ھهدىسنى سۆزلىگهن سۈيۈملۈك » كهبىنى يېقىتقاندىنمۇ ئېغىردۇر

پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۇلۇغ شهنىگه ئۇنى تېرورىست كهبى تهسۋىرلهر بىلهن تىل 
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ئهمهلىيهتته ! ئۇزارتىش قايسى ئهقىل ۋە قايسى مهنتىققا توغرا كهلسۇن؟

. ئايان بولماقتاتېرورىستلهرنىڭ كىملهر ئىكهنلىكى ھهممىگه ئېنىق 

ئابغانىستان بىلهن ئىراقتا بىگۇناھ بالىالر، ئايالالر ۋە باشقا پۇقراالرنىڭ ئامېرىكا 

ۋە ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى تهرىپىدىن كۈنسېرى بىگۇناھ ئۆلتۈرۈلىۋاتقانلىقى، 

شۇنداقال پهلهستىندىكى قهتلىئامالر دۇنيادا يالغاندىن دېمۇكراتىيه دەۋاسى 

  !رىكا تېرورىزىمنىڭ مهھسۇلى ئهمهسمۇ؟قىلىۋاتقان ئامې

ئىسالم ئارمىيىسىنىڭ قايسىبىر زامان ۋە قايسىبىر يهردە ئۆزلىرىگه ئۇرۇش  

ئاچقانالردىن باشقىالرغا قارشى ئۇرۇش ئاچقانلىقى، قايسىبىر زامان تېرورلۇق 

قىلغانلىقى ۋە قاچان كىشىلهرنى قهتلىئام قىلغانلىقى مهلۇممۇ؟ بۇنى كىم 

ئهمما ئهھلى سهلهپ . ەلهيدۇ؟ ھېچكىم ئېيتىپ بېرەلمهيدۇئېيتىپ بېر

قېتىملىق چوڭ يۈرۈشىنى، -  ٨ئارمىيىسىنىڭ شهرققه قىلغان 

ئامېرىكىلىقالرنىڭ مۇندىن يېرىم ئهسىردىن كۆپرەك ۋاقىت ئىلگىرى تۇنجى 

قېتىم ياپۇنلۇق پۇقراالرنىڭ ئۈستىگه ئاتوم تهجرىبىسى ئېلىپ بارغانلىقىنى ۋە 

  .ورلىقىنى ھهر كىم ياخشى بىلىدۇھازىرقى تېر

مۇسۇلمانالر تهرەققىياتتا ئارقىدا قالغان بولسىمۇ، پهزىلهت، ئادالهت، گۈزەل ئهخالق  

 ئۇالرنىڭ دىنىي - شهپقهتته، شۇنداقال پۈتۈن ئىنسانىيهتنى - ۋە رەھىم 

 سۈيۈشته، ئۇالرنىڭ دىنىي - ئېتىقادىنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىينهزەر 

 ئادەتلىرىگه ھۆرمهت قىلىشتا ھهر قانداق دىن ۋە ھهر -  ۋە ئۆرپ ئېتىقادىغان

مۇسۇلمانالر مۇسا، ئىسا ۋە . قانداق زامانىۋى قانۇنالردىن ئىلگىرلهپ كهتكهن

ئالالھ تهرىپىدىن كهلگهن باشقا پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈشنى ئىماننىڭ  

مان ئېيتتۇق، بىزگه يهنى، ئېيتىڭالركى، ئالالھقا ئى«. شهرتلىرىدىن سانايدۇ

نازىل قىلىنغان ۋەھىگه، ئىبراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسهاققا، يهئقۇبغا ۋە ئۇالرنىڭ 

، ئىساغا )تهۋراتقا(ئهۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋەھىگه، مۇساغا بېرىلگهن 

ۋە پهيغهمبهرلهرگه پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن بېرىلگهن ) ئىنجىلغا(بېرىلگهن 

ئېيتتۇق، ئۇالردىن ھېچبىرىنى ئۇالرنىڭ بهزىسىگه ئىمان ئىمان )كىتابالرغا(
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ئېيتىپ بهزىسىنى ئىنكار قىلىپ ئايرىۋەتمهيمىز، بىز ئالالھقا 

مانا بۇ، بىز بىلهن ئۇالرنىڭ ].  ئايهت-١٣٦بهقهرە سۈرىسى [»بويسۇنغۇچىالرمىز 

  .ئوتتۇرىسىدىكى پهرقلهرنىڭ بىرى

ئهقىدە  نالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئالالھ تائاال تهرىپىدىن كهلگهن ساماۋىي دى

پرىنسىپىدا، پهيغهمبهرلهردىن بېرەرسىنى ئىنكار قىلغان ئادەم ئۆز دىنىغا 

: شۇڭا قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىدە. ئاسىيلىق قىلغان ۋە كاپىر بولغان بولىدۇ

يهنى، سهمۇد قهۋمى «ۋە » يهنى، نۇھنىڭ قوۋمى پهيغهمبهرلهرگه ئىنكار قىلدى«

. دېگهنگه ئوخشىغان ئايهتلهر كۆپ تهكرارالنغان» كار قىلدىپهيغهمبهرلهرنى ئىن

ئهمهلىيهتته نۇھ قهۋمى بىلهن سهمۇد قهۋمى ئۆز پهيغهمبهرلىرىنال ئىنكار قىلغان 

بولسىمۇ، ئالالھ تائاالنىڭ نهزەرىدە بۇ پۈتۈن پهيغهمبهرلهرگه ئىنكار قىلغانلىق 

مۇسۇلمانالر قۇرئان . سانالغانلىقتىن، قۇرئان كهرىم شۇنداق خهۋەر بهرگهن

دۇنيادا پهيغهمبهرلهردىن . كهرىمنىڭ بۇ پرىنسىپى بويىچه ئىش كۆرۈپ كهلمهكته

ئهمما يهھۇدىيالر . بېرەرسىنى ئىنكار قىلىدىغان بىرمۇ مۇسۇلمان تېپىلمايدۇ

بىلهن خرىستىئانالر ئۆزلىرىنىڭ مۇقهددەس كىتابلىرى تهۋرات بىلهن ئىنجىلدا 

ىڭغا ئىمان ئېيتىش كېرەكلىكى تهۋسىيه قىلىنغان بېشارەت بېرىلگهن ۋە ئۇن

ئاخىر زامان پهيغهمبىرى ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىنكار قىلىش 

  . بىلهن ئۆز دىنلىرىغا ئاسىيلىق قىلماقتا ۋە ئالالھنىڭ دىنىدىن چىقماقتا

خرىستىئانالر بىلهن يهھۇدىيالرنىڭ ئىسالم دىنىغا ۋە بۇ دىننىڭ پهيغهمبىرى 

هزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا دۈشمهنلىك قىلىشتا ئهماالرچه ئىش كۆرۈپ ھ

  .بۇنىڭغا مىسالالرمۇ كۆپ. كېلىۋاتقانلىقى ناھايىتى ئېنىقتۇر

 بېتىدە -٦٧ناملىق ئهسىرىنىڭ »مۇھهممهد« غهربلىك يازغۇچى ئارمىسترۇڭ 

 ھهر زامان بىز ئىسالم دىنى ۋە مۇسۇلمانالرغا دۈشمهن بولۇشتا:" مۇنداق دەيدۇ

ئىسالم دىنىغا قارشى چىقىش بىزنىڭ .  يېڭى ئۇسۇلالرنى قولالندۇق- يېڭى 

بىز ھهر زامان ئىسالم . ئهقىدىمىزنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ قهلبىمىزگه ئورناشتى

سالمان رۇشدىنىڭ . دىنىغا ئوخشاش بولمىغان قالپاقالرنى كىگۈزۈپ كهلدۇق



 ٢٥

ن كېيىن، ئىسالم دىنىنى قان ناملىق ئهسىرى چىققاندى»شهيتان قىسسىسى«

تۆكىدىغان، ھۆررىيهتنى بوغۇپ تاشاليدىغان بىر دىن دەپ تهسۋىرلهشنى 

ئهمما راستىنى ئېيتقاندا ئهمهلىي رىئاللىق بۇ تۆھمهتلهرنى بۇ . ئۈگىنىۋالدۇق

  ".دىنغا ئارتىشىمىزنى رەت قىلىدۇ

ىڭ ناملىق ئهسىرىن»بۈگۈندىن كېيىن سۇكۇت قىلىش يوق«پول فىندىلىي  

ئىسالم دىنىنى بورمىالپ كۆرسىتىش خاھىشى :"بېتىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ-١٢

باشقا پۈتۈن ئهللهرگه نىسبهتهن ئامېرىكا جهمئىيىتىدە ئهڭ كۆپ ئومۇمالشقان 

. بولۇپ، بۇ ئاساسهن بۇ دىننىڭ ھهقىقىتىنى بىلمهسلىكتىن كېلىپ چىقماقتا

بولغان ئهماالرچه بۇخاھىشنىڭ تۈرتكۈسى شۈبهىسىزكى، ئىسالم دىنىغا 

:"  بېتىدە مۇنداق دەيدۇ- ٣٨ئۇ يهنه مهزكۇر ئهسهرنىڭ ". ئۆچمهنلىكتۇر

سهھرادىكى مۇقهددەس جايالردا : ئوقۇتقۇچىمىز بىزگه ئۆسمۈرلۈك چاغلىرىمىزدا

ئۇالر ئاجايىپ بىر . زوراۋانلىقنى ياقتۇرىدىغان قاالق بىر مىللهت ياشىماقتا

. دەپ ئاتايتتى« مۇھهممهدچىلهر»رنى دەيتتى ۋە ئۇال.ئىالھقا چوقۇنىدۇ 

دېگهن سۆزنى ناھايىتى كۆپ .ئۇالر بىزگه ئوخشىمايدۇ : ئوقۇتقۇچىمىز 

  ".تهكراراليتتى ۋە مېڭىمىزگه شۇنداق ئورناشتۇرۇشقا تىرىشاتتى

كۆرىۋاتىمىزكى، ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ بۇ خاھىشى ئۇالردىكى ئهماالرچه 

قىتىدىن ھېچنهرسىنى سۈرۈشته رادىكاللىق بولۇپ، بۇ دىننىڭ ھهقى

  .قىلماستىن ياكى تهتقىق قىلماستىنال قارىالشنى ئهجدادلىرىدىن ئۇدۇم ئالغان

دەپ يۈرگهن ھهرقانداق ئىنساننىڭ بۇ ھاقارەتكه رەددىيه » مۇسۇلمانمهن«ئۆزىنى  

بۇ ئىماننىڭ . بېرىشى ۋە سۈيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنى مۇداپىئه قىلىشى پهرزدۇر

ئىسالم ئهللىرىنىڭ ھهممه بىردەك قوزغالماستىن، بهزىلىرىنىڭ . رتهقهززاسىدۇ

بىراۋ سىزنىڭ ئانىڭىزنى . سۇكۇت ئىچىدە تۇرىۋاتقىنىغا ھهيران قېلىۋاتىمهن

 سىڭىللىرىڭىزدىن بېرەرسىنى ھاقارەت قىلسا ياكى نومۇسىغا تهگسه - ياكى ئاچا 

مىز ھهزرىتى جىم تۇراالمسىز؟ بۇنىڭغا جىم تۇرمىغان يهردە، پهيغهمبىرى

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇلۇغ ماقامىغا نومۇسسىزالرچه تىل ئۇزارتقان 
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ئهدەبسىزلهرگه قارشى جىم تۇرامسىز؟ بۇنداق ھاقارەتكه جىم تۇرسىڭىز پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمغا ئىخالسىڭىز بىلهن سۆيگىڭىز بارلىقىنى قانداق 

شى سىزنىڭ ئىتىقادىڭىزغا چۈشهندۈرەلهيسىز؟پهيغهمبىرىڭىزنىڭ كهمسىتىلى

ھاقارەت قىلىنغانلىقتۇر،ئىتىقاتىڭىزغا ھاقارەت قىلىنغانلىق سىزنىڭ 

دىنىڭىزنى ئىتىبارغا ئالمىغانلىقىدۇر، سىزنىڭ دىنىڭىزنى ئىتىبارغا 

ئالمىغانلىقى سىزنىڭ ئىنسانى قىممىتىڭىزنى يهرگه ئۇرغانلىقىدۇر،سىزنىڭ 

قى مىللهت بولۇش سۇپۇتىڭىزگه ئىنسانىي قىممىتىڭىزنى يهرگه ئۇرغانلى

قهتئىي ئىهتىرام قىلمىغانلىقىدۇر، ئهگهر سىز ئىمانىڭىز ۋە 

ئىنسانىيىلىكىڭىز بىلهن بىشىمنى ئۇستۇن كۆتۇرۇپ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته 

ئهركىن نهپهس ئىلىپ ياشاي دىسىڭىز، دىنىڭىزنى سويۇڭ ۋە ئۇنىڭ بارلىق 

ندىال سىزگه ئالالھنىڭ ياردىمى تهقهززالىرىغا قىزغىن مۇئامىلىدە بولۇڭ، شۇ

  .بولغۇسى

دۇنيانىڭ ھهر قايسى جايلىرىدا مۇسۇلمانالر نارازىلىق نامايىشلىرىنى ئېلىپ 

بۇنىڭ بىلهن بىر قاتاردا ئىسالم ئهخالقىغا يات كېلىدىغان زوراۋانلىق . باردى

ھهرىكهتلىرىمۇ يۈز بېرىپ بهزى قېنى قىزىق مۇسۇلمان قېرىنداشالر دانىيهنىڭ 

سالم مهملىكهتلىرىدىكى ئهلچىخانىلىرىنىڭ بهزىسىنى كۆيدۈرۇپ ۋە ئى

ھهر قايسى دۆلهتلهردىكى . پارتلىتىشگه ئوخشىغان ئىشالرنى سادىر قىلغان بولدى

ئىسالم ئۆلۈمالىرى بۇنداق زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىنىڭ ئىسالم پرىنسىغا توغرا 

قىلىق مۇسۇلمانالرنى  ئارقىدىن ئېالن قىلىش ئار-كهلمهيدىغانلىقىنى ئارقا 

. مهسىلىگه سوغۇق قانلىق ۋە ھېكمهت بىلهن مۇئامىله قىلىشنى تهلهب قىلدى

چۈنكى ئىسالم دىنىنىڭ ئهخالق پرىنسىپى يامانلىققا يامانلىق بىلهن جاۋاب 

ئهلۋەتته، مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بۇ . بېرىشنى مهنئى قىلىدۇ

هيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهدەپسىزلىككه نارازىلىق بىلدۈرۈرپ، پ

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇلۇغ ماقامىنى مۇداپىئه قىلغانلىقىنى تهقدىرلهشكه 

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ نارازىلىقى ئۇالرنىڭ ئىمانى ۋە پهيغهمبهر . تېگىشلىك

. ئهلهيهىسساالمغا بولغان ھۆرمىتى، ئىخالسى ۋە سۆيگىسىنىڭ بىر ئىپادىسىدۇر
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كى دانىيه ۋە نورۋىگىيهنىڭ مهھسۇالتلىرىنى بازاردىن ئىسالم مهملىكهتلىرىدى

. مهنئى قىلىش ھهرىكىتى نارازىلىقنىڭ ئهڭ يوللۇق ئىپادىسىنىڭ بىر تۈرىدۇر

لېكىن بىناالرغا ئوت قويۇشتهك زوراۋانلىق ھهرىكهتلىرىنى ئىسالم دىنى 

چۈنكى بىزنىڭ دىنىمىز . ھېچقانداق بىر شارائىتتا يوللۇق، دەپ قارىمايدۇ

ئۇ ھهر ئىشنى . كسهك بىر ئهخالققا ئېگه بىر ئۇلۇغ ۋە ھهققانىي دىنيۈ

ئهھلى «. ھېكمهتلىك ھالدا ۋە ئىلمىي يوسۇندا بىر تهرەپ قىلىشقا چاقىرىدۇ

ئهنكهبۇت [»كىتاب بىلهن پهقهت ئهڭ چىرايلىق رەۋىشته مۇنازىرىلىشىڭالر

يهنى ئىسالم (غا پهرۋەردىگارىڭنىڭ يولى«: يهنه بىر ئايهتته]. ئايهت- ٤٦سۈرىسى 

 نهسىههت بىلهن دەۋەت قىلغىن، -ھېكمهتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ) دىنىغا

. »مۇخالىپهتچىلىك قىلغۇچىالر بىلهن چىرايلىق رەۋىشته مۇنازىرىلهشكىن

  ].  ئايهت-١٢٥نهھل سۈرىسى [

مۇسۇلماننىڭ ئىشىنىڭ .  توغرا سۆز ۋە توغرا ئىش قىلىش دېمهكتۇر-ھېكمهت 

ھېكمهتلىك . اتالىقى ئىسالم شهرىئهت مىزانى بىلهن ئۆلچۈلىدۇتوغرا ياكى خ

بۇ دەل . ئىش كۆرۈش ئاقىلالرنىڭ ۋە مهدەنىيهتلىك كىشىلهرنىڭ ئىشىدۇر

ھېكمهت «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسىدە. ئىسالم ئۇممىتىدۇر

مۇسۇلماننىڭ يۈتتۈرۈپ قويغان نهرسىسىدۇر، ئۇنى نهدىن تېپىۋالسا ئۇنىڭغا 

مۇسۇلماننىڭ دىنى ئۇنى يامانلىققا يامانلىق . دەپ كۆرسهتكهن» هقلىقتۇرھ

چۈنكى . بىلهن ئهمهس، بهلكى ھېكمهتلىك ئۇسلۇبتا جاۋاب بېرىشكه بۇيرۇيدۇ

  . ئوتنى ئوت بىلهن ئۆچۈرگىلى بولمايدۇ

ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

غ تهككۈزۈشكه ئورۇنغان بۇ ئېغىر جىنايىتىگه جاۋاب بېرىشنىڭ ئۇلۇغ شهنىگه دا

  :ئهڭ ياخشى ئىككى ئۇسۇلى مۇنۇالردۇر

 دانىيه ۋە نورۋىگىيه مهھسۇالتلىرىنى بازارالردىن قهتئىي مهنئى قىلىشقا داۋام - ١

ئىسالم مهملىكهتلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئىككى دۆلهت . قىلىش

ىلىگه مۇسۇلمانالر ئىشلهپ چىقارغان مهھسۇالتلىرىنى سېتىپ ئېلىش بهد



 ٢٨

مهھسۇالتالرنى ئېلىشى ئۈچۈن، دانىيه ۋە نورۋىگىيه مهھسۇالتلىرىنىڭ پۈتۈن 

تۈرلىرىنى ئېالن قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئىسالم ئهللىرىدە ئىشلهنگهن ئهڭ ياخشى 

بهدەللىرىنى رادىئو، تىلىۋىزور، گېزىت، ژۇرنال ۋە ئېنتېرنېت تورلىرىدا كهڭ 

 بۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالرنىڭ مهھسۇالتلىرى ياۋروپالىقالرنىڭ .تونۇشتۇردى

بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىقتىسادىي . مهھسۇالتلىرىنىڭ ئورنىنى دەسسهشكه باشلىدى

بىر تىيىن . جهھهتته يۈكسىلىشى ئۈچۈن ناھايىتى ياخشى بىر پۇرسهت بولدى

سۇالتلىرىنى پۇلنىمۇ ئىسالم دۈشمهنلىرىگه ئۆتكۈزمهستىن، مۇسۇلمانالرنىڭ مهھ

« :مانابۇ، ئالالھ تائاالنىڭ. ئېلىش ئۈچۈن خهرج قىلىش ئهلۋەتته ساۋابلىق ئىشتۇر

ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر، گۇناھقا ۋە زۇلۇمغا  

دىن قورقۇڭالر، ئالالھنىڭ ئازابى ھهقىقهتهن ) نىڭ ئازابى(ياردەملهشمهڭالر، ئالالھ

  .تهقهززاسىدۇردېگهن ئهمرىنىڭ »قاتتىقتۇر

 ئىسالم مهملىكهتلىرىدىن باشالپ ياۋروپا، ئامېرىكا ۋە باشقا مۇسۇلمان ئهمهس -٢

ئهللهردە پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهق 

 شهپقىتى ۋە بارلىق - پهيغهمبهرلىكى، ئالىي پهزىلى، گۈزەل ئهخالقى، رەھىم 

پهيغهمبىرىمىزنى . رۇش پهرزدۇر ئىزلىرىنى كهڭ تونۇشتۇ-ئۇلۇغۋار ئىش 

بىز . باشقىالرنىڭ خاتا تونۇپ قالغانلىقىدىن بىز مۇسۇلمانالر جاۋابكارمىز

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى تونۇشتۇرۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، مۇھهممهد 

بىز ئۆزىمىزنىڭ . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقى بويىچه ئۆمۈر سۈرەلمىدۇق

ولسىمۇ، ئىسالم روھىدىن ۋە مۇھهممهد نادانلىقى ۋە نامىمىز مۇسۇلمان ب

ئهلهيهىسساالمنىڭ ياشاش ئۇسۇلىدىن خېلى بهك يېراقتا ياشاۋاتقانلىقىمىز 

ئۈچۈن، ئىسالم دىنىنىڭ ئهڭ توغرا ۋە ئهڭ ئېسىل بىر دىن ئىكهنلىكىنى 

سۆزلهپ ئېغىزىمىزدىن سۇ ئېقىپ كهتكهن بولسىمۇ، سۆزلىگىنىمىز بويىچه 

ىشىلهرنى ياخشى ئىشقا چاقىرىش ۋە يامان ك. ياشاشنى ئۈگىنهلمىدۇق

ئىشالردىن توسۇش ھهر بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن پهرز كۇپايه بولۇپ، بۇ پهرز سۆز ۋە 

دىنىمىزنىڭ . ئهمهل ھهر ئىككىسى بىلهن كۆرسىتىش ئارقىلىقال ئورۇندىلىدۇ

ئېسىللىكلىرىنى تهشۋىقات ۋاسىتىلىرى بىلهنال چۈشهندۈرگهندىن كۆرە، 
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پهيغهمبهر .  بىلهن كۆرسىتىش ئهڭ ئۈنۈملۈك دەۋەت ئۇسۇلىدۇئهمهلىيىتىمىز

شۇڭا ئۇ، بۇھهق دىننىڭ . ئهلهيهىسساالم ئهنه شۇنداق قىلغان ئېدى

ئېسىللىكىنى تونۇتۇش ۋە كىشىلهرنى ئۇنىڭغا يېتهكلهش ۋەزىپىسىنى تولىقى 

 ئهسىردىن بېرى كىشىلهرنىڭ ١٤بىلهن ئادا قىلىپ كهتكهنلىكتىن بۇ دىن 

  .  چاقناپ كهلمهكتهقهلبىدە

يۇقىرىدىكى يۇرەك سۆزۈمنى ئوقۇپ چىققىنىڭىزدىن  ! ھۆرمهتلىك قىرىندىشىم

ئۆزىڭىزنىڭ ئۈلۈغ پهيغهمبهرىمىزگه ! كېيىن نېمه تهسىراتقا كهلدىڭىز؟

قانچىلىك سۆيگۈڭىزنىڭ بارلىقىنى بىلهلىدىڭىزمۇ؟ئهمدى يهنه نېمه قاراپ 

سۇلالھنىڭ يولىنى ھاياتىڭىزدا ئۆرنهك ئالالھنىڭ دىنىغا قايتىپ رە!! تۇرۇسىز؟

قىلىش ئارقىلىق، ئالالھنىڭ دىنى، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئۈلۈغ مهقامىنى 

سىزنىڭ دىنى . قوغداشتا ئىمانىي بۇرچىڭىزنى ئادا قىلىشقا تىرىشىڭ

مهجبۇرىيتىڭىزنى ئادا قىلىشىڭىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىنى 

ئىي مۇناسىۋەتلهردە ئۆزىڭىزگه ئابىدە قىلىپ كىشىلىك تۇرمۇش، ئىجتىما

ياشىشىڭىزنىڭ ئۆزى ئالالھنىڭ دىنى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈلۈغ 

ماقامىنى لهنهتگهردى ئىنسانالر ئارىسىدا تىكلىگهنلىكىڭىز بولۇپ قالسا ئهجهپ 

  .ئهمهس

 


