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 ئۆتمۈشنى ئەسلەپ، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش
 

 بىلىمخۇمار
 كۈنى-9ئاينىڭ -5يىلى -4102

 
 

ئۆزگىرىش ۋە  –ئۆتمۈشنى ئەسلەپ، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىش »مەن مەزكۇر يازمىدا ياسىر قازىنىڭ 
« دىن ۋە زامانىۋىلىق»بۇ يازمىنى . دېگەن لېكسىيىسىنىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇرىمەن« زامانىۋىلىق

دېكابىر -7يىلى -4102ياسىر قازى بۇ لېكسىيىنى . گەن ماقالىنىڭ داۋامى دەپ قاراشقا بولىدۇدې
 . دە سۆزلىگەن« مېمفىس ئىسالم مەركىزى»كۈنى ئامېرىكا تېننىسى شتاتى مېمفىس شەھىرىدىكى 

 
مەن بۇ ماقالىنىڭ ئاساسىي قىسمىدا پەقەت ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىسىدىكى مەزمۇنالرنىال 

شەكلىدە « ئىالۋە»ئەگەر ئۆز پىكرىمنى قوشۇپ قويۇشقا توغرا كەلسە، ئۇنى . تۇرىمەنتونۇش
 .كىرگۈزىمەن

 
 .تۆۋەندىكىسى ياسىر قازى لېكسىيىسىنىڭ مەزمۇنى

 
 

 قەھۋەنىڭ تارىخى. 1
 

ماركىلىق قەھۋەنى ياخشى كۆرىدىغان ( white chocolate mocha)« ئاق شاكىالت موكا»مەن 
ئەمما ئۇ . راست قەھۋە بولماستىن، شۇنىڭ ئورنىدا تەييارالنغان ئىچىملىكبولۇپ، قولۇمدىكىسى 

بۇنىڭدىن بىر يېرىم ئاي ئىلگىرى مەن مەككىگە بارغاندا . قەھۋەنىڭ رولىنى دېگەندەك ئااللمايدىكەن
يىل ئىلگىرى مەككىدە قەھۋە  511ئەمما، ئەگەر مەن بۇنىڭدىن . ئاشۇ قەھۋەنى ھەر كۈنى ئىچتىم

سام، مەككىدە قەھۋە ئىچكەنلىك گۇناھىم ئۈچۈن مەن تۈرمىگە تاشالنغان، بىر سوتچىنىڭ ئىچكەن بول
 . ئالدىغا ئاپىرىلىپ جازاالنغان، قامچىالنغان ۋە ئۇرۇلغان بوالتتىم

 
ن سۆزدىن دېگە( قهوة)« ھقاھۋا»چىدىكى دېگەن سۆز ئەرەب( Coffee)« قەھۋە»ئىنگلىزچىدىكى 

بىر ئۆلكىسى بولغان نىڭ ( Ethiopia) ەلسا ئېفىئوپىيەن سۆز بودېگ« ھقاھۋا»كەلگەن بولۇپ، بۇ 
ئەسىرلەردە بەزى يەمەنلىك -02ياكى  -04. شى مۇمكىنبولۇدېگەن يەردە بايقالغان ( Kaffa)« كافا»

سودىگەرلەر ئېفىئوپىيىگە بېرىپ، كافا دېگەن يەردىن قەھۋە ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ماشالرنى 
ئاشۇ ماشتىن ياسالغان قەھۋە يەمەندە ناھايىتى . ۇ ئۆستۈرۈشكە باشاليدۇسېتىۋېلىپ، ئۇنى يەمەندىم

شۇ چاغدا ئېكسپورت . كەڭ تارقىلىپ، ئۇ ماشنى باشقا زېمىنالرغىمۇ ئېكسپورت قىلىشقا باشاليدۇ
بولۇپ، ئۇ شەھەر ئېكسپورت « اقئەلمۇ» مىئىشلىرى ناھايىتى تەرەققىي قىلغان شەھەرنىڭ ئىس

ادا ئىشلەنگەن قرتقا ئېكسپورت قىلىنغان ۋە ئەلمۇادىن سىقئەلمۇ .اھايىتى داڭلىقئىشلىرىدا ھازىرمۇ ن
 . دەپ ئاتىلىپ قالغان« موكا»قەھۋە كېيىنچە 

 
ھەمدە ئىتالىيىنىڭ . ئاستا باشقا ئەرەب ئەللىرىگىمۇ تارقىلىدۇ-شۇنىڭدىن كېيىن قەھۋە ئاستا

دېمەك، قەھۋەنىڭ كېلىپ چىقىشى . ۇشەھىرى ئارقىلىق ياۋروپاغىمۇ بارىد( Venice)ۋېنىتسىيە 
ئەسىرلەردە -09شۇڭالشقا . ئەرەبلەر بىلەن، بولۇپمۇ يەمەنلىك ئەرەبلىكلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك

سېتىلغان قەھۋەلەرنىڭ ئىچىدە قۇتىلىرىنىڭ سىرتىدا بىر گۈزەل ئەرەبچە كىيىنگەن قىزنىڭ سۈرىتى 
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ئەرەبىستان »ماركىلىرىنىڭ ئىچىدىمۇ ئىسمى ھازىر سېتىلىۋاتقان داڭلىق قەھۋە . بارلىرىمۇ بار
بۇنىڭ سەۋەبى، ھازىر پۈتۈن دۇنياغا تارقالغان قەھۋەنى ۋۇجۇدقا . بىلەن باشلىنىدىغانلىرى بار« مېشى

 . كەلتۈرگەنلەر ئاشۇ ئەرەبلىكلەر ياكى مۇسۇلمانالردۇر
 

دە ئوسمانلى ئەسىر-05قەھۋە . ئەمما، قەھۋە ھەر ۋاقىت ھازىرقىدەك داڭلىق بولغان ئەمەس
زېمىنىغا كىرگەندە، ئۇ يەردىكى زىيالىيالر بىر تەرەپتىن قەھۋەنى ئىچىپ، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنى 

ئۇنىڭدىن كېيىن قەھۋە مەككە بىلەن . بولمايدىغانلىقى ھەققىدە مۇنازىرە باشاليدۇ-ئىچسە بولىدىغان
يىلى قەھۋە مەككىگە -0500ىشىچە، بىزنىڭ تارىخىي كىتابلىرىمىزدا دېيىل. مەدىنەگىمۇ يېتىپ بارىدۇ

بىر كۈنى بىر زىيالىي كەبىدە تاۋاپ قىلىۋاتقاندا، بىر گۇرۇپپا ياشالرنىڭ . ئاللىقاچان تارقىلىپ بولغان
كۈلۈشۈپ ئولتۇرغانلىقىنى -بىر بۇلۇڭدا بىر خىل گۇمانلىق ئىچىملىكنى ئىچىپ، پاراڭلىشىپ

بۇ ياشالر دەرھال قولىدىكى ۋە ئەتراپىدىكى . ۇشۇنىڭ بىلەن بۇ ياشالرنىڭ قېشىغا كېلىد. كۆرىدۇ
دەپ « بۇ نېمە؟»ھېلىقى زىيالىي ئۇالردىن . نەرسىلەرنى ئۇ يەر بۇ يەرلەرگە مۆكتۈرۈشكە باشاليدۇ

شۇنىڭ بىلەن ئۇ زىيالىي بۇ . ئۇالر بولسا ئىچىۋاتقىنىنىڭ قەھۋە ئىكەنلىكىنى ئىقرار قىلىدۇ. سورايدۇ
ئۇ چاغدا ھەر قېتىم بىر پەتىۋا چىقىرىدىغاندا، . ۇالرنى سوتقا چاقىرىدۇبالىالرنى قولغا ئالغۇزۇپ، ئ

شۇنىڭ بىلەن . چوڭ مەزھەپلەرنىڭ ھەممىسىدىن ئۆلىما ۋەكىللىرى كېلەتتى 2ئۇنىڭغا سۈننىدىكى 
ئىككى كۈن داۋامالشقان بولۇپ، ئۇنىڭ تېمىسى -بۇ مۇنازىرە بىر. بىر مەيدان مۇنازىرە ئېلىپ بېرىلىدۇ

بۇ يىغىلىشقا گۇۋاھچىالر، مۇتەخەسسىسلەر . دېگەندىن ئىبارەت بولىدۇ« االلمۇ ياكى ھاراممۇ؟قەھۋە ھ»
بۇ مۇنازىرىنىڭ ئاخىرىدا . ۋە دوكتورالر بولۇپ ھەر خىل ساھەلەرنىڭ ئادەملىرىنى چاقىرتىپ كېلىنىدۇ

ە كېلىپ، دېگەن خۇالسىگ« مۇسكىرقەھۋە مەست قىلىدىغان ئىچىملىك، قەھۋە بىر خىل »ئۆلىماالر 
قەھۋە ئىچىش ۋە سېتىش ھارام بولۇپ، قەھۋە ئىچكەنلەر تۇتۇۋېلىنسا، : مۇنداق بىر پەتىۋا چىقىرىدۇ

ئەمەلىيەتتە بىر قىسىم جازاالر ھەقىقەتەنمۇ ئىجرا . ئۇالر قامچىلىنىشى ۋە ئۇرۇلۇشى كېرەك
ھارام »رەسمىي ھالدا يىلى ئوسمانلى خەلىپىسى بۇ پەرمانغا ئىمزا قويۇپ، قەھۋەنى -0522. قىلىنىدۇ

دەيدىغان پەتىۋاالر ھەممە يەردە ئوتتۇرىغا « قەھۋە ھارام»شۇنىڭ بىلەن . ، دەپ جاكاراليدۇ«ئىچىملىك
ئەسىرلەردىكى ئىشالر بولۇپ، ئۇ چاغدا قەھۋە ھەققىدە ئىنتايىن -07ۋە  -01بۇ . چىقىشقا باشاليدۇ

ۋە ئىبىن ھەجەر ( 0241 – 0412)تەيمىيە  شۇنداق بولسىمۇ سىلەر ئىبىن. كۆپ پەتىۋاالر چىقىرىلىدۇ
سەۋەبى بۇ . قاتارلىق زىيالىيالرنىڭ قەھۋە ھەققىدىكى سۆزلىرىنى ئاڭلىمايسىلەر( 0229 – 0274)

 . زىيالىيالر قەھۋە ھەققىدە پەتىۋاالر چىقىرىلىشتىن جىق بۇرۇن ياشىغان ئىدى
 

نىالر تاقىلىپ، قەھۋە ئىچكەن بىر ئاشۇ ۋاقىتتا مەككە، مەدىنە ۋە قاھىرە شەھەرلىرىدە قەھۋەخا
ە زىيالىيالر تەرىپىدىن قەھۋ دىنىيشۇ چاغدا داڭلىق . قىسىم كىشىلەرگە تەن جازاسى يۈرگۈزۈلىدۇ

قەھۋە يالغۇز ھارام »مەلۇم بىر زىيالىي ھەتتا . لىق كىتابالرمۇ بارڭھەققىدە يېزىلغان بىر قىسىم دا
 . تتۇرىغا قويىدۇدېگەننى ئو« بولۇپال قالماي، ئۇ بىر بىدئەت

 
 سودىگەرلەر ئەڭ دەسلەپتە قەھۋەنى ئېفىئوپىيەدىن يەمەنگە كىرگۈزگەندە، قەھۋەنى ئەڭ دەسلەپتە

الر بار بولۇپ، ئۇالر كېچىلىرى ئىبادەت ( Sufi Tariqas) تفى تەرىقەوئىچىپ ئادەتلەنگەنلەر بىر توپ س
شۇڭا ئۇالر ئۈچۈن قەھۋە ئىچىش . چكەنقىلىش جەريانلىرىدا ئۆزلىرىنى روھالندۇرۇش ئۈچۈن قەھۋە ئى

شۇڭالشقا بەزى زىيالىيالر قەھۋە ئىچىشنى . ئۆز ئىبادەتلىرىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىپ قالغان
 . بىدئەتكە چىقىرىۋەتكەن

 
گەرچە ئۇ چاغدا قەھۋەنى ھارامغا چىقىرىش ئاساسىي ئېقىم بولسىمۇ، بىر قىسىم زىيالىيالر 

ئەسىردىكى ياۋروپانىڭ داڭلىق مۇتەپەككۇرلىرىدىن بىرى بولغان -07 .ئۇنداق قىلىشقا قوشۇلمايدۇ
تۈركلەر قەھۋە »: يىلى مۇنداق دەپ يازغان-0141( Francis Bacon ،0510 – 0141)فرانشىس بەيكىن 
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ئەينى ۋاقىتتا پەتىۋاالر « .كۆڭۈلنى روھالندۇرىدىغان ۋە قااليمىقانالشتۇرىدىغان بىر نەرسە، دەپ قارايدۇ
. نى دەپ، جەمئىيەت بولسا ئۇنىڭغا پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان باشقا بىر ئىشنى قىلىدۇبىر ئىش
ئۇالر بەزىدە مەخپىي ئىچىدۇ، . دەيدۇ، ئەمما كىشىلەر قەھۋەنى ئىچىۋېرىدۇ« قەھۋە ھارام»پەتىۋاالر 

ئەسىرگە كەلگەندە قەھۋە -07. بەزىدە بولسا ئاممىۋى سورۇنالردا ئاشكارا شۇنداق قىلىدۇ
 . دىغانالرنىڭ سانى ناھايىتىمۇ كۆپىيىپ كېتىدۇئىچى

 
. ئۇنىڭ توغرا ياكى خاتالىقىنى بىلگىلى بولمايدۇ. تارىخىي كىتابالردا مۇنداق بىر ھېكايە بار

زىيالىي قەھۋەگە قارشى تۇرىدىغان  دىنىيقەھۋە ئىچىدىغان بىر : ئەمما ھېكايىدە مۇنداق دېيىلگەن
يىغىن . ر مەسىلە ئۈستىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىشقا چاقىرىدۇيەنە بىر گۇرۇپپا زىيالىيالرنى بى

شۇ كۈنىدىكى بەزى فىقھى مەسىلىلەر . يۇپ بېرىدۇۇجەريانىدا ئۇ قالغانالرغا بىلدۈرمەي قەھۋە ق
نەچچە سائەت . ستىدىكى مۇزاكىرە ئۇالر بۇرۇن كۆرۈپ باقمىغان دەرىجىدە ئىنتايىن قىزىپ كېتىدۇۈئ

سەن بىزگە نېمە بەردىڭ؟ »: ە بولغاندا، ھېلىقى زىيالىيالردىن بىرى سورايدۇۋاقىت ئۆتۈپ، يېرىم كېچ
بۇ ئىچىملىك ھەجەپمۇ ئادەمنىڭ روھىنى كۆتۈرۈۋېتىدىكىنا؟ بۈگۈنكى مۇزاكىرىمىز ھەجەپمۇ ئۈنۈملۈك 

سىلەرنىڭ ئىچىۋاتقىنىڭالر سىلەر ھارامغا »شۇنىڭ بىلەن ھېلىقى ساھىپخان ئۇالرغا « بولۇپ كەتتىغۇ؟
 . ، دەيدۇ«قارغان قەھۋە بولىدۇچى

 
ئەمما بۇ يەردىكى گەپ، تارىختىكى بىر . بۇ ھېكايە قانچىلىك راست، ئۇنى بىلگىلى بولمايدۇ

ۋاقىتالردا، ئاساسىي ئېقىمنى تەشكىل قىلغان كونسېرۋاتىپ زىيالىيالر، يەنى بۇرۇنقى قائىدىنى 
ناھايىتى . الىيالر قەھۋەنى ھارامغا چىقىرىدۇئۆزگەرتىشنى ۋە ئۆزگىرىشنى ئانچە خاالپ كەتمەيدىغان زىي

قەھۋەنى ھارام ئەمەس، . ئاز ساندىكى يەنە بىر قىسىم زىيالىيالر بولسا قەھۋە ھارام ئەمەس، دەپ قارايدۇ
دەپ قارايدىغانالرنىڭ سانى تەدرىجىي ھالدا كۆپىيىپ، كېيىن ھەممە يەرلەردە قەھۋەخانا قۇرۇلۇپ 

ر ئۈچۈنمۇ بىر داۋاملىق يىغىلىپ مۇھىم ئىشالرنى مۇزاكىرە قىلىشىدىغان قەھۋەخانا زىيالىيال. كېتىدۇ
 . دېگەن پەتىۋاالر بولسا بىر تارىخقا ئايلىنىپ قالىدۇ« قەھۋە ھارام». جايغا ئايلىنىدۇ

 
 

 پەتىۋا ھەققىدىكى باشقا مىسالالر . 2
 

ىن ئۇنداق ئەمەس ئۈممەتلەرنىڭ تارىخىدا دەسلىپىدە ھارام ۋە بىدئەتلەرگە چىقىرىلىپ، كېي
بولۇپ قالغان، ھەتتا تۇرمۇشتىكى بىر نورمال ياكى ئۆلچەملىك ئىشالرغا ئايالنغان نەرسىلەر ئىنتايىن 

بۇنىڭ مىساللىرىنىڭ ئىچىدە، ئادەمنىڭ يۈزىنى ئەڭ تۆكىدىغان، ئادەمنى ئەڭ قاتتىق نومۇس . كۆپ
ا ئۇچقاندەك تەرەققىي قىلىۋاتقان ياۋروپ. تىن ئىبارەت« باسما خەت»ھېس قىلدۇرىدىغان بىر مىسال 

بىر ۋاقىتتا مۇسۇلمانالرنى قاالق ھالەتكە مىخالپ قويغان نەرسىلەرنىڭ بىرى باسما خەتنىڭ 
 (.ياسىر قازى بۇ يەردە قەغەز ۋە باسما خەت تارىخىنى ئازراق سۆزلەپ ئۆتتى)چەكلىنىشىدۇر 

 
ئەمەلدىن قالغان پەتىۋاالرنىڭ  ئەگەر تىزىپ كەلسەك، كېيىن. بۇنداق مىسالالر ئىنتايىن كۆپ
ئەينى ۋاقىتتا ھەر بىر پەتىۋا چىقىرىلغاندا، ئۇالر ھەرگىزمۇ . تىزىملىكى ناھايىتى ئۇزىراپ كېتىدۇ

ئۇالرنىڭ ھەممىسى مەلۇم بىر فىقھى قائىدىسىگە ئاساسلىنىپ تۇرۇپ . ئاساسسىز چىقىرىلغان ئەمەس
الر كېيىنكى ئۆزگىرىشلەرگە، كېيىنكى تەرەققىياتالرغا ئەمما بۇ يەردىكى مەسىلە ئۇ پەتىۋا. چىقىرىلغان

 . شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۆز كۈچىنى يوقاتقان. ئۇيغۇن كەلمەي قالغان
 

ئادەمنى ئىنتايىن قاتتىق نومۇسقا قويىدىغان يەنە بىر مىسال بار بولۇپ، مەن ھەرگىزمۇ ئۇ 
مەن بۇ يەردە ئۇنى ئازراق تىلغا شۇنداق بولسىمۇ . توغرۇلۇق بىرەر لېكسىيە بېرىشنى خالىمايمەن
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بۇالرنى سۆزلەپ ئولتۇرۇشۇمدىكى مەقسەت، سىلەرنى مۇنداق بىر ئىشنى . ئېلىپ ئۆتۈپ كېتەي
بەزىدە بەزى پەتىۋاالر بىزنى ئىنتايىن قاالق بىر ھالەتكە : چۈشىنىۋالسۇن، دەپ ئوياليدىغانلىقىمدىندۇر

يىللىرى قۇللۇق -0151. ىلەلمەي قالىدۇباغالپ قويۇپ، كىشى ھەقىقەتەنمۇ نېمە قىلىشىنى ب
تۈزۈمگە قارشى تۇرۇش ھەرىكەتلىرى مۇسۇلمان زېمىنلىرىنى قاپلىغان ۋاقىتتا، بەزى زىيالىيالر يولنى 

قۇللۇقنى چەكلەش ھارام، ئالالھ ھاالل قىلغان ئىشنى سىلەر ھارام ». توسۇپ تۇرۇۋالدى
 ،دا قۇللۇق تۈزۈمى قاچان بىكار قىلىندىسەئۇدى ئەرەبىستان. ، دەپ تۇرۇۋالدى«قىاللمايسىلەر
ياشالرغا كىرگەن ئوقۇتقۇچىم  51مەن مەدىنەدە ئوقۇۋاتقان ۋاقتىمدا، بىر . يىلى-0914بىلەمسىلەر؟ 

سېتىلىپ -مەن بىر كىچىك باال ۋاقتىمدا مەدىنەنىڭ بازارلىرىدا قۇلالر ئېلىپ»: مۇنداق دېگەن
نى بىكار تۈزۈميىلى پادىشاھ فەيسۇل قۇللۇق -0914« .يۈرگەننى مەن ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن

بىزنىڭ بىر قىسىم زىيالىيلىرىمىز ئىسالمنىڭ قۇلالرغا ئېھتىياجى . بۇ بىر نومۇسلۇق تارىخ. قىلدى
نى بىكار قىلىش ھەرگىزمۇ شەرىئەتنىڭ بىرەر قانۇنلىرىغا تۈزۈمقۇللۇق . يوقلۇقىنى چۈشەنمىدى

ھەممە زىيالىيالر ئورتاق ھالدا بىر . بىر گۈزەل يېرى مانا شۇئىسالمنىڭ . خىالپ قىلغانلىق بولمايدۇ
دۇنيا قۇللۇق تۈزۈمىنى بىكار قىلغاندا، . قارار ئېلىپ، بەزى نەرسىلەرنى بىكار قىلىۋەتسە بولۇۋېرىدۇ
مېنىڭچە ھازىر بۇرۇنقى قۇللۇق تۈزۈمگە . بىز مۇسۇلمانالرمۇ شۇنداق قىلىپ، بىر يېڭى دەۋر ئاچتۇق

 . شى مۇمكىن ئەمەسبولۇەپ قىلىدىغان زىيالىيالردىن بىرەرىنىڭ قايتىشنى تەل
 

ئەرەبىستانغا رادىئو تۇنجى : مەن مەدىنەدە ئوقۇۋاتقاندا ئوقۇتقۇچىم مۇنداق بىر ئىشنى دەپ بەردى
يالغۇز . دەپ پەتىۋا چىقارغان« رادىئو ھارام»قېتىم كىرگەندە، ئۇ يەردىكى زىيالىيالر دەرھالال 

. مەس، پۈتۈن دۇنيادىكى مۇسۇلمان زېمىنلىرىنىڭ ھەممىسى رادىئونى ھارام دېگەنئەرەبىستانال ئە
بىز بۇ يەردە تۇرۇپ، مۇشۇ بىر ئەسۋاب بىلەن ». دېگەن( magic)« رادىئو دېگەن بىر سېھىر»ھەتتا ئۇالر 

ر لوندوندىكى ياكى تىمبۇكتۇدىكى باشقا بىر ئادەمنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىيالىساق، بۇ دېگەن بىر سېھى
مېنىڭ ئوقۇتقۇچىمنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئۇنىڭغا دەپ بېرىشىچە، مەدىنەدە رادىئو . ، دېگەن«بولىدۇ

دولقۇنى يېڭىدىن تارقىتىلىشقا باشلىغاندا، ئۇ يەردىكى بىر قىسىم موللىالر قوللىرىدا قۇرئاننى تۇتۇپ، 
ۇ ئارقىلىق رادىئو رادىئو ئانتېنناسى ئورنىتىلغان مۇنارنىڭ ئاستىغا يىغىلىپ، قۇرئان ئوقۇپ، ش

ئۇ موللىالر شۇ ئارقىلىق رادىئو دولقۇنىنى ۋەيران . دولقۇنىنى تارقىاللمايدىغان قىلماقچى بولغان
پادىشاھ ئابدۇلئەزىز بىر ئىلغار ئىدىيىلىك كىشى بولۇپ، ئۇ ھەممە . قىلىۋەتمەكچى بولغان

بىستان رادىئو ئىدارىسىنىڭ زىيالىيالرنى بىر مەجلىسكە چاقىرىپ، يېڭىدىن قۇرۇلغان سەئۇدى ئەرە
شۇنىڭ بىلەن زىيالىيالر . قۇرئان قىلدۇرغان-ئادەملىرىنىمۇ چاقىرىپ كېلىپ، رادىئودا قۇرئاننى خەتمە

، دېگەن «ئەسلىدە رادىئو بىر سېھىر ئەمەسكەن»تۇنجى قېتىم رادىئودا قۇرئاننىڭ ئاۋازنى ئاڭالپ، 
 . تونۇشقا كەلگەن

 
پەيدا بولغاندا نېمە بولغانلىقىنى بىلەمسىز؟ بۇ چاغدىكى ئەھۋال ئەمدى تېلېۋىزور تۇنجى قېتىم 

يىلى رىيادقا تۇنجى تېلېۋىزور ئىستانسىسى قۇرۇلغاندا، بىر قىسىم -0911. تېخىمۇ ناچار بولغان
يەردە ئىشلەيدىغان ئۇ بىر توپ كىشىلەر . كېسەك ھۇجۇمىغا تۇتقان-رادىكال ئىسالمچىالر ئۇنى چالما

رنى گۆرۈگە ئېلىۋېلىپ، پادىشاھىدىن سەئۇدى ئەرەبىستاندا تېلېۋىزور بىر قىسىم كىشىلە
شۇ چاغدا پادىشاھ ئائىلىسىنىڭ بىر . سىگناللىرىنىڭ تارقىتىلىشىنى چەكلەشنى تەلەپ قىلغان

شۇنىڭ . ۋەتكەنۈرۈلتۆئەزاسىمۇ ئاشۇ بىنانىڭ ئىچىدە بولۇپ، شۇ قېتىمقى توقۇنۇشتا كىشىلەر ئۇنى ئ
 King)پادىشاھ فەيسال . يەرگە ئەسكەر ئەۋەتىپ، ئۇ قوزغىالڭچىالرنى باستۇرغانبىلەن پادىشاھ ئۇ 

Faisal )يىلى ئۆلگەن كىشى -0911ۋەتكەن كىشى ئۇنىڭ جىيەنى بولۇپ، شۇ قېتىم، يەنى ۈرۈلتۆنى ئ
لەر بۇنى بىر ئىنتىقام ئېلىش يۈزىسىدىن بەزى. بولسا پادىشاھ فەيسۇلنىڭ قاتىلىنىڭ ئىنىسى بولىدۇ

 .بېرىلغان قاتىللىق ھەرىكىتى، دەپ ئوياليدۇ ئېلىپ
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 قىسىملىق ۋىدىئو فىلىمى  33ھەققىدىكى ى خەتتاب ئۆمەر ئىبن. 3

 
ئەمدى . ئەسىردىكى پەتىۋا مىساللىرىنى سۆزلەپ ئۆتتۈم-41ۋە  -09 -01، -07مەن يۇقىرىدا 

ىغىنىم ھازىر يۈز بۇ يەردە مەن تىلغا ئالىد. يىلىدىكى ئىشالر ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتەي-4102
ئۇ بولسىمۇ ئەرەبنىڭ . بەرگەن، بىز ھەممىمىزگە تەسىر كۆرسىتىدىغان ۋە تەسىر كۆرسەتكەن بىر ئىش

 Omar) خەتتاب ىئىشلىگەن ھەزرىتى ئۆمەر ئىبن MBCھەمرا تېلېۋىزىيە شىركىتى -داڭلىق سۈنئىي
Ibnul Khattab ) قىسىملىق ۋىدىئو  21نىڭ ھاياتى تونۇشتۇرۇلغان(video ) [. 4]فىلىمىدىن ئىبارەت

شىركىتى تېخى  MBCبۇ فىلىمنى . پىرسەنتى بۇ كىنونى كۆرۈپ باققان 95-91ئولتۇرغانالرنىڭ 
بۇ ۋىدىئو فىلىمى تېلېۋىزور تارىخىدا پۇلنى ئەڭ كۆپ . ئېيىدا قويۇپ تۈگەتتى رامىزانئالدىنقى 

بۇ فىلىمنىڭ خەۋىرى . لەنگەنر بولۇپ، ئۇ ئىنتايىن يۇقىرى سۈپەت بىلەن ئىشۈخەجلىگەن بىر ت
ئارقىدىن پەتىۋا -تارقالغان ھامان، سۈننى ئىسالم دۇنياسىدىكى تونۇلغان زىيالىيالرنىڭ ھەممىسى ئارقا

ەر قاتارلىق بارلىق دىنىي گۇرۇھالر پەتىۋا ھزەئ-ئەل. چىقىرىپ، بۇ فىلىمنى چەكلەشكە باشلىدى
ە سۈننى دۇنياسىنىڭ بىرەر ئىشتا بىرلىككە ھازىرغىچ. چىقىرىپ، بۇ فىلىمنىڭ قويۇلۇشىنى توستى

ئەمما بۇ ئىشتا خۇددى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالدىنئاال . كېلەلىشى ئانچە مۇمكىن بولماي كەلگەن ئىدى
بۇ فىلىم ھارام، بىدئەت، شۇڭا »ئۇالر پەتىۋالىرىدا . كېلىشىۋالغاندەك، بۇ فىلىمنى بىردەك چەكلىدى

الر پەتىۋالىرىدا نۇرغۇنلىغان سەۋەبلەرنى كۆرسەتكەن بولۇپ، ئۇ ئۇ. ، دېدى«ئۇنى كۆرۈشكە بولمايدۇ
ئۇالر بۇ پەتىۋاالرنى ئۆز . سەۋەبلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھەقىقەتەنمۇ شەرىئەتكە ئۇيغۇن كېلەتتى

ئەمما، . ھېسسىياتىغا تايىنىپال ۋۇجۇدقا كەلتۈرمىگەن بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ئاساسى بار ئىدى
ئۇالر پەقەت . ا خەت ئىشىغا ئوخشاشال، ئۇالر بىر قانچە قەدەم كېيىنلىكنى ئويلىيالمىدىخۇددى باسم
-0مەن بۇ فىلىمنىڭ ئىشلىنىشىنى قوللىغان بولۇپ، ئاشۇ پەتىۋاالرغا مەن . يلىدىوھازىرنىال ئ

دىكى ماڭا ئەڭ زۇلۇم بولغان نەرسە شۇ بولدىكى، پۈتۈن دۇنيا. ۈنىدىن باشالپال قارشى چىققان ئىدىمك
ئاساسلىق دىنىي تەشكىالتلىرىنىڭ ھەممىسى بۇ فىلىمنى ھارام دەپ پەتىۋا چىقارغىنىغا قارىماي، بۇ 

 . فىلىم ئەرەب تارىخىدىكى ئەڭ كۆپ كۆرۈلگەن فىلىم بولۇپ چىقتى
 

بۇ بىزگە نېمىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ؟ بۇ بىزگە مۇسۇلمان خەلق ئاممىسى بىلەن ئۇالرنىڭ ئۆز 
دۇنيادىكى . ۇرىسىدىكى باغلىنىشنىڭ ئۈزۈلۈپ قالغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇزىيالىيلىرى ئوتت

. دېدى« بۇ فىلىم ھارام، ئۇنى كۆرمەڭالر»ئاساسىي دىنىي تەشكىالتلىرىنىڭ ھەممىسى ئۈممەتلەرگە 
بۇ بىزگە . ئەمما، بۇ فىلىم ئەڭ كۆپ كۆرۈلگەن فىلىملەر تىزىملىكىدە بىرىنچىلىك ئورۇننى ئالدى

ۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ؟ بۇ بىزگە بىزنىڭ زىيالىيلىرىمىز ئۈممەتلەرنىڭ تومۇرى قانداق نېمىنى چ
مەن زىيالىيالرنىڭ . سوقىدىغانلىقىنى بىلمەيدىغان ھالەتكە كېلىپ قالغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ

مەتلەر ئەمما زىيالىيالر بىلەن ئۈم. بۇ فىلىمنى ھارامغا چىقارغانلىقىغا ئانچە پەرۋا قىلىپ كەتمىدىم
ئۆزىمىزنىڭ . ئوتتۇرىسىدىكى باغلىنىشنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى مېنى ئىنتايىن قاتتىق ئازابلىدى

. ئازراقمۇ پەرۋا قىلىپ قويماي، بۇ فىلىمنى تارقىتىۋەردى MBCزىيالىيلىرىنىڭ گېپىگە 
ۇ ئۈممەتلىرىمىزمۇ ئۆزىنىڭ زىيالىيلىرىنىڭ نېمە دېگىنىگە ھېچ قانداق پەرۋا قىلىپ قويماي، ب

شۇنىڭ بىلەن ئەرەب تېلېۋىزور تارىخىدا بۇ فىلىم ئەڭ كۆپ كۆرۈلگەن فىلىم . فىلىمنى كۆرۈۋەردى
مەن بۇ . نېمىشقا؟ چۈنكى بۇ بىر ئىنتايىن ئېسىل فىلىمدۇر. بولۇش ساالھىيىتىگە ئېرىشتى
مەن سىيرە ھەققىدىكى بىر . ئائىلە بويىچە ئولتۇرۇپ كۆردۈم. فىلىمنىڭ يېرىمىنى كۆردۈم

ەخەسسىس ۋە ئىسالم ئەنئەنىسىنى تولۇق چۈشىنىدىغان بىرى بولۇش ساالھىيىتىم بىلەن مۇت
قورالى بولۇپ، ئۇ كىشىلەرنى ئىنتايىن كۈچلۈك  ەتۋەېيتااليمەنكى، بۇ بىر زامانىۋى دسىلەرگە شۇنى ئ

 . اليدۇھالدا ئىلھامالندۇرااليدۇ، ۋە ئىسالمنى كەلگۈسىگە قارىتىپ تارقىتىدىغان بىر رېئاللىق بوال
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. بۇ دېگەنلىك مەزكۇر فىلىمدە ھېچ قانداق مەسىلە يوق، دېگەنلىكمۇ؟ ياق، ئۇنداق ئەمەس
مەن . مەسىلەن، مەن بۇ يەردە بىر شەيخنىڭ ئىشىنى دەپ بېرەي. ئۇنىڭدا قىسمەن مەسىلىلەرمۇ بار

المان مەزكۇر شەيخ س. ئادەتتە زىيالىيالرغا باھا بەرمەيدىغان بولۇپ، ئۇنىڭ بەلگىلىك سەۋەبى بار
فىلىمنى ئىشلىگەندە ئۇنىڭ ئورىگىنالىنى كۆزدىن كەچۈرۈش كومىتېتىنىڭ بىر ئەزاسى بولۇپ 

ئىككى كۈننىڭ ئالدىدا مەن مۇشۇ لېكسىيىنى تەييارالۋاتقاندا، بىرەيلەن ماڭا شەيخ . خىزمەت قىلغان
ان بىر پارچە تور بېتىدە ئېالن قىلغ( Islamtoday)« بۈگۈنكى ئىسالم»سالماننىڭ يېڭىدىن 
شەيخ سالمان مەزكۇر فىلىمنىڭ ئىشلىرىغا قاتناشقانلىقى ئۈچۈن، باشقا . ماقالىسىنى ئەۋەتىپتۇ

ئۇ ماقالىسىدە ئۆزى قىلغان ئىشنىڭ . زىيالىيالرنىڭ قاتتىق نارازىلىقىغا ئۇچراپ كېتىپتۇ
د ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممە»: توغرىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ، ھەمدە مۇنداق دەپتۇ

مۇھەممەد . ۋاقتىدا كىشىلەر شېئىرالر ئارقىلىق باشقىالرنى ئىسالمغا كىرىشكە دەۋەت قىلىنغان
نى قوبۇل قىلمىغان، ئەمما ئۇ ھەزرىتى ھەسەن ۋە باشقا ساھابىلەرنىڭ ەتيرىېئىشئەلەيھىسساالم 

تېلېۋىزور . رىغبەتلەندۈرگەنشېئىرالر بىلەن ئىسالمنى قوغدىشىغا يول قويغان ۋە شۇنداق قىلىشقا 
ەت بىلەن ئوخشاش ئورۇندا تۇرىدىغان ھازىرقى زامان يرىېئىئەينى ۋاقىتتىكى شبىلەن مېدىيە 

 « .قوراللىرىدىن ئىبارەت
 

ھازىرقى ئەمەلىيەتكە قاراپ باقىدىغان بولساق، زىيالىيالرنىڭ قانچە كۆپ پەتىۋاالرنى 
درامىلىرىنى -ورىيىدىن سانسىزلىغان تېلېۋىزور كىنوچىقىرىشىدىن قەتئىينەزەر، تۈركىيە بىلەن ك

ئاشۇنداق فىلىملەر ئەرەب . كىرىپ، مۇسۇلمان زېمىنلىرىدا كىشىلەرنىڭ ئالقىشىغا ئېرىشىۋاتىدۇ
ھازىرقى ئەمەلىيەت شۇكى، سىزنىڭ قانچىلىغان پەتىۋاالرنىڭ . تېلېۋىزورلىرىدا قويۇلۇۋاتىدۇ

يۈز ھارام بولغان -لەرنىڭ تۈركىيىدە ئىشلەنگەن، يۈزدەچىقىرىشىڭىزدىن قەتئىينەزەر، سىز كىشى
شۇڭالشقا، ئۇنداق ھارام فىلىملەرنىڭ . فىلىملەرنى ئەكىرىپ قويۇشىنى توسۇپ قااللمايۋاتىسىز

ئورنىغا سىز كىشىلەرگە مەزكۇر فىلىمدەك سېلىشتۇرغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە پاكىز بولغان بىر 
ېمە بولۇپتۇ؟ مەن يۇقىرىدا دېگىنىمدەك، مەزكۇر فىلىمدە ھېچ فىلىمنى كۆرۈشكە يول قويسىڭىز ن

. قانداق مەسىلە يوق ئەمەس، ئەمما سىز بۇ فىلىمنى كۆرسىڭىز، سىزنىڭ ئىمانىڭىز كۈچىيىدىكەن
مەن مەزكۇر فىلىمنى : مەن ئالالھ ئالدىدا مۇنداق بىر ئىشنى ئېتىراپ قىلىشتىن نومۇس قىلمايمەن

 . يېڭىالندىكۆرگەندە، مېنىڭ ئىمانىم 
 

مەن قۇرئاننى ھەر كۈنى ئوقۇپ « ئۇنداقتا قۇرئانغا نېمە بولىدۇ؟»: لەر دېيىشى مۇمكىنبەزى
م قاتارلىق اشىاق ۋە ئىبىن ھسھلىمنىڭ سۆزلىرى ھەزرىتى ئىبىن ئىمەزكۇر فى. تۇرىمەن

. ەنكىشىلەردىن كەلگەن بولۇپ، بۇ فىلىم ئۇنى كۆرگەن كىشىگە ھەقىقەتەنمۇ تەسىر كۆرسىتىدىك
سىلەر ئادەملەرگە ركۆرگەن نە. مېنىڭچە بۇ خىل پاكىتنى سۆزلىگەننىڭ ھېچ يېرى يامان ئەمەس

. مەن بۇ فىلىمدىن ھۇزۇرالندىم. ئاڭلىغان نەرسىلەرگە قارىغاندا بەكرەك تەسىر كۆرسىتىدۇ
تە ئايالىم ۋە بالىلىرىم بولۇپ بىز ھەممىمىز بىرلىك. ئائىلەمدىكىلەر بۇ فىلىمدىن ھۇزۇرالندى

 . بۇ بىر ئەمەلىيەت. كۆردۇق
 

بەزى كونسېرۋاتىپ زىيالىيالر . ، دېدى«ھاالل»بەزى زىيالىيالر بۇ فىلىمنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال 
ئولتۇرغانالرنىڭ ئىچىدە . قېنى بىز ھازىرچە تېلېۋىزورنى ھارام دەپ تۇرايلى. تېلېۋىزورنى ھارام دەيدۇ

دېگەن كىنونى ( The Dark Knight Rises, 2012)« ۈشىقاراڭغۇ چەۋەندازنىڭ كۆتۈرۈل»قانچەڭالر 
كۆرمەي ئۆتكۈزۈۋەتتىڭالر؟ مېنىڭچە ئولتۇرغانالرنىڭ ئاساسەن ھەممىسى دېگۈدەك بۇ كىنونى كۆرۈپ 

ئۇ . غا توغرا كېلىپ قالغان ئىدىرامىزانبۇ كىنو تىياتىرخانىالردا قويۇلۇشقا باشلىغان ۋاقىت . باقتى
ئاخىرالشقۇچە بۇ  رامىزانبىزنىڭ »قا يېزىلغان ئۇچۇرالر ئاساسەن ( Facebook)چاغدا فېيىسبۇك 

. دېگەن مەزمۇننى چۆرىدىگەن ئاساستا بولدى« يوق؟-كىنونى كۆرمەي ساقلىقىدەك ئىمانىمىز بارمۇ
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لەر بەزى. ، دەپ ئىقرار قىلىشتى«مەن ئۇ كىنونى بۈگۈن ئىپتاردىن كېيىن كۆرمىسەم بولمايدۇ»لەر بەزى
، دەپ «ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئاندىن كۆرىمەن رامىزان، كۆرسەڭ بولمايدۇ، مەن امىزانرياق، ھازىر »

يەنى، بۇ . ، دېگەن سۆز ئوتتۇرىغا بىرەر قېتىممۇ چىقىپ باقمىدى«بۇ كىنونى كۆرسە بولمايدۇ». يازدى
ى يەردىكى مەسىلە ئۇ كىنونى قاچان كۆرۈشتىن ئىبارەتال بولۇپ، ئۇ كىنونى كۆرمەسلىك مەسىلىس

« ئۇنداقتا سەن ئۇ كىنونى ھاالل دېمەكچىمۇ؟»لەر بەزىمۇشۇنداق دېسەم، . ئوتتۇرىغا چىقىپمۇ قويمىدى
بۇ يەردىكى مەسىلە زىيالىيالردىن كەلگەن ئۇ . بۇ يەردىكى مەسىلە ئۇ ئەمەس. دەپ سورىشى مۇمكىن

 . پەتىۋاالرغا كىشىلەر پەرۋا قىالمدۇ؟ دېگەندىن ئىبارەتتۇر
 

ۋە ئالىمنىڭ ۋەزىپىسى بىر ( murabbiتەربىيلىگۈچى، ئۇستاز، )ھەقىقىي مۇراببى شۇڭالشقا، بىر 
خىيالىي ياكى غايىۋى دۇنيادا ياشاپ، ئەمەلىيەتتە مەۋجۇت بولمىغان بىر زېمىننىڭ كىشىلىرى ئۈچۈن 

قۇۋاتقانلىقىنى وئالىمنىڭ بىر ۋەزىپىسى كىشىلەرنىڭ يۈرىكىنىڭ قانداق س. پەتىۋا چىقىرىش ئەمەس
. ن قائىدىلەردىن ياخشىراق ئىكەنلىكىنى ئېنىقالپ چىقىشتۇرسېزىپ، نېمىنىڭ ئادەتلەنگە

شۇنداق بولسىمۇ، . لەر مېنى كۆپ ئۆزگەردى، دېيىشىدۇبەزى. پىرسەنت ھارام 99ھەقىقەتەنمۇ تېلېۋىزور 
بۇ مېنىڭ خۇسۇسىي . مەن ھەقىقەتەنمۇ تاكى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگۈچە مۇزىكىغا قارشى تۇرىمەن

ەتتە مېنىڭ پەتىۋارىمنىڭ ئۈنۈمى قانچىلىك؟ شۇڭالشقا بىز بەزى ئەمما، ئەمەلىي. مەيدانىم
پىرسەنت ھاالل، ساغالم ۋە پاك بولغان  91پىرسەنت ھاالل بولمىسىمۇ،  011نەرسىلەرگە، مەسىلەن 

 نەرسىلەرگە يول قويساق ياخشىراق ئەمەسمۇ؟ 
 

غۇن كىشىلەر ئۇنىڭ ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ ھاياتى ھەققىدىكى مەزكۇر فىلىمنى كۆرۈشتىن بۇرۇن نۇر
بۇ فىلىمگە قارشى چىقىرىلغان . بۇ بىر پاكىت. ھاياتىنىڭ قانداق ئۆتكەنلىكىنى بىلمىگەن

ئۇ پەتىۋاالرنى زىيالىيالر ئاساسسىزال . پەتىۋاالرنىڭ ھەممىسىنىڭ شەرىئەتتە بەلگىلىك ئاساسى بار
 . مەسمۇنداق خىيال قىلىپال ئوتتۇرىغا قويغان ئە. كەشىپ قىلىۋالغان ئەمەس

 
 

 ئۆلىماالرنىڭ كوللېكتىپ قارارى . 4
 

مەن نېمە ئۈچۈن بۇ گەپلەرنى سىلەرگە دەيمەن؟ مېنىڭ مەقسىتىم سىلەرنى ئۆلىماالرغا 
بىھۆرمەتلىك قىلىشقا چاقىرىشمۇ؟ مەن ئاشۇنداق قىلىش ھەققىدە بىر بېشارەت بېرىشتىنمۇ 

« ئۆلىماالر پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىز باسارلىرى»بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز . نىڭ پاناھلىقىنى تىلەيمەنھئالال
ىڭالر بىلەن بولغان باغلىنىشنى ئۈزۈۋېتىشكە مەن ھەرگىزمۇ سىلەرنى ئۆز زىيالىيلىر. دېگەن

ئەمما، مەن سىلەرگە مۇنداق بىر ئاددىي نۇقتىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ . چاقىرىدىغان ئىشنى قىلمايمەن
ئۆلىماالر كوللېكتىپ ھالدا . ئىالھىي نەرسىلەر ئەمەسئۆلىماالرمۇ ئىنسان بولۇپ، ئۇالر : قويماقچى

 Collectively they take on the job of)نىڭ ئەلچىلىرى ئالىدىغان رولنى ئاالاليدۇ ھئالال
Messangers.)  ھەرگىزمۇ ئايرىم. دېگەندىن ئىبارەت« كوللېكتىپ ھالدا»بۇ يەردىكى ھالقىلىق سۆز-
 . ئايرىم ئەمەس

 
« نىڭ ئەلچىلىرى ئالىدىغان رولنى ئاالاليدۇھئۆلىماالر كوللېكتىپ ھالدا ئالال»ى يۇقىرىدىك :ئىالۋە

 . تكەن يېرىدەۆسېكۇنت ئ 21مىنۇت  24دېگەن مەزمۇن ئەسلىدىكى لېكسىيە سىن ھۆججىتىنىڭ 
 

كەن باسما خەت، قەھۋە ۋە ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ فىلىمى قاتارلىقالرنىڭ ۆتمەن يۇقىرىدا تەسۋىرلەپ ئ
، گەرچە كۆپ سانلىق ئۆلىماالر ئۇالرنى ھارام دېگەن بولسىمۇ، ئاز ساندىكى ئۆلىماالر ئۇالرنى ھەممىسىدە

ئۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە ھەرگىزمۇ ھەممە ئۆلىماالر بىردەك قوشۇلغان ھالدا قارار . ھاالل دېگەن
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ازراق ئ»ئاز بىر قىسىم ئۆلىماالردىن تەركىب تاپقان بىر گۇرۇپپا كىشىلەر . ئېلىنغان ئەمەس
 . دەپ تۇرغان« بۇ دېگەن ھاالل. ئەمەلىيەتچان بواليلى

 
 

 بىز دۇچ كەلگەن مەسىلىلەر . 5
 

بىز ھازىر ئامېرىكىدا بىرەر مىليون : مەن بۇ يەردە ئايدىڭالشتۇرماقچى بولغان نۇقتا مۇنداق
تېلېۋىزىيە  بىزنىڭ ئالدىمىزدىكى مەسىلە يالغۇز بىرال. رەڭگارەڭ مەسىلىلەر بىلەن ھەپىلىشىۋاتىمىز

بىزنىڭ . مەسىلىسى ئەمەس، قەھۋە مەسىلىسىال ئەمەس، يالغۇز بىرال باسما خەت مەسىلىسىال ئەمەس
بىز . ھەپىلىشىۋاتقىنىمىز كالسسىك كىتابالرنىڭ ئىچىدىن چارە تاپقىلى بولىدىغان مەسىلىلەر ئەمەس

پ ياشاش سەۋەبىدىن كېلىپ بىر دىنسىز ئىنسانپەرۋەر دېموكراتىيە ئىچىدە بىر ئاز سانلىقالر بولۇ
بىز ئىمانلىق ئادەملەر ۋە ئۈممەتلەر بولۇشتىن . چىققان نۇرغۇن مەسىلىلەرگە دۇچ كېلىۋاتىمىز

كېلىپ چىققان مەسئۇلىيىتىمىز بىلەن ئامېرىكىلىق ۋە بىر دۆلەتنىڭ گراجدانى بولۇشتىن كېلىپ 
بۇنداق جىددىي ۋەزىيەت . مىزچىققان مەسئۇلىيىتىمىزنى تەڭپۇڭالشتۇرۇش ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتى

بىزنىڭ ھۆكۈمىتىمىز بىزنىڭ باشقا جايالردىكى . كالسسىك ئىسالمدا مەۋجۇت بولۇپ باققان ئەمەس
ۋاتقان كىشىلەرگە ياردەم بېرىۋاتقاندا بىز قانداق قىلىشىمىز ۈرۈلتۆمۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنى ئ

ندا بىز قانداق قىلىمىز؟ بىزنىڭ كېرەك؟ بىزنىڭ ھۆكۈمىتىمىز ئىسرائىلىيىنى قولالۋاتقا
ھۆكۈمىتىمىز باشقا مۇسۇلمانالر زېمىنلىرىدا ئىنتايىن كۆپ خاتا ئىشالرنى قىلىۋاتقاندا بىز قانداق 

بۇ سوئالالرغا بىرەر ئاسان جاۋاب . قىلىمىز؟ بىز مۇشۇ دۆلەتتىكى باج تاپشۇرىدىغان گراجدانالرمىز
 . مەۋجۇت ئەمەس

 
سىلەر ھازىرقى زامان ئۆلىمالىرىنىڭ ماھىيەت جەھەتتىن بۇرۇنقى مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، 

مەسىلىلەر بىلەن زادىال ئوخشىمايدىغان ھازىرقى زامان مەسىلىلىرى بىلەن ھەپىلىشىۋاتقانلىقىنى 
بۇ مەسىلىلەر سىلەر ئىبىن تەيمىيە، ئىبىن كەسىر ۋە ئىبىن ھەجەرلەرنىڭ . چۈشىنىشىڭالر كېرەك

ھازىر ۋۇجۇدقا كەلگەن . ىر مۇۋاپىق پەتىۋا تاپااليدىغان مەسىلىلەر ئەمەسكىتابلىرىنى ئېچىپال ب
ئەھۋال شۇكى، ئاساسىي ئېقىم ھەرىكەتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئۆزلىرىنىڭ ئىسالمغا بولغان تونۇشى 
بىلەن پايدىلىنىش نۇقتىسىنى بىزنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىمىز بىلەن ئېھتىياجىمىزنى قىلچە 

ئامېرىكىدىكى . ۇپپا كىشىلەرگە مەركەزلەشتۈرگەن ئاساستا مۇستەھكەملىۋالدىچۈشەنمەيدىغان بىر گۇر
. بىر قىسىم مۇسۇلمانالر پەقەت ھىندىستان ۋە پاكىستاندىكى ئۆلىماالردىن تەلىم سورايدۇ

ئامېرىكىدىكى مىسىرلىقالر . ئامېرىكىدىكى سەلەفىلەر سەئۇدى ئەرەبىستاندىكىلەردىن تەلىم سورايدۇ
ئايرىم پايدىلىنىش نۇقتىسى -ھەر بىر گۇرۇپپا كىشىلەرنىڭ بىردىن ئايرىم. لىم سورايدۇئەزھەرىدىن تە

ئەمەلىيەت شۇكى، . ئايرىم پايدىلىنىش نۇقتىسىدىن ئالىدۇ-بار بولۇپ، ئىسالمنى ئۆزلىرىنىڭ ئايرىم
بۇنىڭ سەۋەبى، ئۇالر بىزنىڭ . ئۇالردىن كەلگەن ئىسالمنى شەرتسىز قوبۇل قىلساق بولمايدۇ

 . ئۇالر بىزنىڭ ئەھۋالىمىزنى چۈشەنمەيدۇ. رمۇشىمىزنى كەچۈرمەيدۇتۇ
 

 ئۆينىڭ ئۇلى بىلەن ئۆي جابدۇقلىرى . 6
 

سىلەرنىڭ بۇ مەسىلىنى تېخىمۇ ياخشىراق چۈشىنىۋېلىشىڭالر ئۈچۈن مەن بۇ يەردە سىلەرگە بىر 
يىتى ئۇزۇن ۋاقىت سىز ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كەلگىلى ناھا. سېنارىيىنى بايان قىلىپ ئۆتەي

سىز ئۆينىڭ ھەممە . ئانىڭىزدىن مىراس قالغان ئۆيدە ئولتۇرىسىز-بولغان بولۇپ، ھازىر ئاتا
جابدۇقالرغا، چىراغ ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا، -ئۆينىڭ ئىچىدىكى سايمان. نەرسىلىرىگە كۆنۈپ كەتكەن

ئۆينىڭ ئىچىدە  ئۆگىنىش ئۆيى ۋە ياتاق ئۆيلىرىگە ناھايىتىمۇ كۆنۈپ كەتكەن بولۇپ، سىز بۇ



9 

 

بۇ ئۆي، يەنى ئۇنىڭ ھازىرقىدەك قۇرۇلۇش اليىھىسى ۋە . ناھايىتىمۇ راھەتلىك ھېس قىلىسىز
بۇ ئۆي سىزگە مۇشۇ بويىچە مىراس . سايمانلىرى قوشۇلۇپ، ئىسالمغا ۋەكىللىك قىلسۇن-جابدۇق

 . قالغان بولغاچقا، سىز ئۇنىڭدا راھەت ھېس قىلىسىز
 

قىنى ىڭ تۇرز ۋە ئۆي باشقۇرۇش ئىدارىسى سىزنىڭ ئۆيىڭىزنئەمدى سىزنىڭ قوشنىلىرىڭى
. ياقتۇرماي، شۇنىڭ بىلەن سىز بىلەن ئۇالر ئوتتۇرىسىدا بىر ئاز سۈركىلىش پەيدا بولدى، دەيلى

ئۇالر بىلەن سىلەرنىڭ . قوشنىالر بىلەن ئۆي باشقۇرۇش ئىدارىسى ئەمدى غەرب دۇنياسىنى كۆرسىتىدۇ
تۈزۈم -پەيدا بولۇپ، ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆيۈڭالر بار رايونغا بىر يېڭى قائىدەئۆي ئوتتۇرىسىدا زىددىيەت 

تۈزۈملەرنىڭ بەزىلىرى ئادىل بولۇپ، بەزىلىرى ئادىل ئەمەستەك -بۇ قائىدە. چىقارماقچى بولىدۇ
. ئۆي باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ بەزى ئادەملىرى ھەتتا ئۆيىڭىزنى چېقىپ تاشلىماقچى بولىدۇ. تۇيۇلىدۇ

 . امېرىكىدا سىزنىڭ ئۆيىڭىزنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى خالىمايدۇئۇالر ئ
 

 سىزنىڭ بىر كىچىك ئوغلىڭىز بار بولۇپ،. ئەمدى بۇ سېنارىيىگە يەنە بىر ئېلېمېنتنى قوشايلى
. ئۇ ئۆينىڭ ھازىرقىدەك بېزىلىشىنى ئانچە ياقتۇرۇپ كەتمەيدۇ ائەمم. ئۇ مۇشۇ ئۆيدە چوڭ بولغان

شۇڭا ئۇ بىر قىسىم . قوشنىالرنىڭ ئۆيلىرىنى كۆرگەن. ىڭ ئۆيلىرىنى كۆرگەنئوغلىڭىز باشقىالرن
ئۇ ھازىر ئىسكىالت قىلىپ ئىشلىتىۋاتقان ئۆينى ئۆزى ئۈچۈن  .نەرسىلەرنى ئۆزگەرتىشنى ئىستەيدۇ
كونا پاسوندا »ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆيىدە ھازىر ئىشلىتىۋاتقان چىراغنى . ئۆگىنىش ئۆيى قىلىشنى ئىستەيدۇ

شۇنىڭ بىلەن سىزدە بىر قىسىم . ، دەيدۇ«بىر يېڭى كارىۋات ئالغۇم بار»ئۇ . دەپ ياقتۇرمايدۇ« ئىكەن
دەۋەرسىڭىز، ئۇ ئون نەچچە ياشقا « ياق، ياق»ئەگەر سىز ھەر قېتىم ئۇنىڭغا : بولىدۇ ئەندىشىلەر پەيدا

« ئۆيدىن چىقىپ كېتىش»بۇ يەردە . كىرگەندە، ئۆزى بىر خىزمەت تېپىپ، ئۆيدىن چىقىپ كېتىدۇ
شۇڭا سىز ئۇنىڭ بىلەن مەلۇم بىر . دېگەننى بىلدۈرىدۇ« ئىسالمدىن چىقىپ كېتىش»دېگىنىمىز 
يەنى، سىز ئۆينى ساقالپ قېلىشىڭىز، بالىلىرىڭىزنى سىز . اسىل قىلىشىڭىز كېرەكپۈتۈشۈم ھ

بىلەن داۋاملىق بىللە تۇرىدىغانغا كاپالەتلىك قىلىشىڭىز، ھەمدە ئۆي باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ 
 . ئۆيىڭىزنى ئۆزىڭىز تونۇيالمايدىغان دەرىجىدە ۋەيران قىلىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىڭىز كېرەك

 
بىز : لۈك قېرىنداشالر، مەن بۇ يەردە ئايدىڭالشتۇرماقچى بولغان نۇقتا ئىنتايىن ئېنىقسۆيۈم

بىز ئۆينىڭ . جابدۇقالرنى پەرقلەندۈرۈشىمىز كېرەك-ئۆينىڭ ئۇلى بىلەن ئۆينىڭ ئىچىدىكى سايمان
بىزدىكى مەسىلە، بىزنىڭ نۇرغۇن . سايمانلىرىنى پەرقلەندۈرۈشىمىز كېرەك-قۇرۇلمىسى بىلەن ئۆي

ئەگەر ئوغلىڭىز بىر يېڭى . كىشىلىرىمىز ئۆي بىلەن ئۆي ئىچىدىكى سايمانالرنى پەرقلەندۈرمەيدۇ
ئەمما بەزى ئۆلىماالر ئىسالھات قىلىشنى، . كارىۋات ئالسا، ئۇ ئۆينى ۋەيران قىلىۋېتەمدۇ؟ ياق

ھە، سەن »دىال مەسىلەن، كارىۋاتنى ئۆزگەرتىشنى، ئوتتۇرىغا قويسا، باشقا ئۆلىماالر ئۇالرنى بىر دەم
 . دەپ ئەيىبلەيدۇ« سىرتتىكى ئاشۇ ئادەملەردەك ئۆينى ئۆرۈۋەتمەكچى بولۇۋاتامسەن؟

 
مانا بۇ ھازىر نۇرغۇن كىشىلەر دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلە بولۇپ، ئاشۇ كىشىلەرنىڭ ئىچىدە مەنمۇ 

رتتىكى ئاشۇ سىلەر سى»بىز ئازراق ئۆزگىرىش ھەققىدە گەپ باشلىساقال، بىر قىسىمالر كېلىپ . بار
بۇ يەردىكى مەسىلە شۇكى، بۇ كىشىلەر . دەيدۇ« كىشىلەردەك ئۆينى ئۆرۈۋەتمەكچى بولۇۋاتامسىلەر؟

. ئۆينىڭ اليىھىسى ۋە قۇرۇلمىسى بىلەن ئۆينىڭ ئىچىدىكى ئۆي جابدۇقلىرىنى ئارىالشتۇرۇپ قويغان
 . للىرى ئىنتايىن كۆپبۇنىڭ مىسا. ئۆينىڭ ئۇلى بىلەن المپىنىڭ ئورنىنى ئارىالشتۇرۇپ قويغان

 
ئەل مەغرىب ئىنستىتۇتى قىزالر بىلەن ئوغۇلالرنىڭ »بەزى كىشىلەر . مەن بىر مىسال ئاالي

. ، دەيدۇ«بولۇپ كەتتى( liberal)ئوخشاش بىر زالنىڭ ئىچىدە ئوقۇشقا يول قويۇپ، بەك لىبېرال 
يەنە بىر . ۇمىغىنى راستئوغۇلالر بىر زالنىڭ ئىچىدە ئوق-بوۋىمىزنىڭ ۋاقتىدا قىز-بىزنىڭ ئاتا
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سىلەر مۇشۇنىڭغا . سىلەر يېتەرلىك دەرىجىدە لىبېرال بولمىدىڭالر»تەرەپتىن، لىبېرال كىشىلىرىمىز 
زالالردا -ئايالالرنى ئايرىيسىلەر، ئەمما مەكتىپىڭالردىكى سىنىپ-ئوخشاش ئىسالم مەركىزىدە ئەر

. ئوغۇلالر ئايرىپ ئوقۇتۇلمايدۇ-تەپلەردە قىزسىلەرمۇ بىلىسىلەر، مەك. ، دەيدۇ«ئۇنداق قىاللمايسىلەر
 . ، دەيدۇ«سىلەر ئىككى خىل ئۆلچەم بىلەن ئىش كۆرۈۋاتىسىلەر»لەر بەزىشۇنىڭ بىلەن 

 
ھازىر فېيىسبۇك . بىزنىڭ مەكتەپكە يېقىندا بىر يېڭى ئايال ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلدۇق

(Facebook )لەر مەدھىيە ئوقۇۋاتقانبەزى. د قىلىۋاتقانلەر تەنقىبەزى. تىكى ئۇچۇرالرغا قاراپ بېقىڭالر .
يەنە . دەيدۇ« سىلەر نېمىشقا پەقەت قىز ئوقۇغۇچىالرنىڭال سىنىپىنى تەشكىل قىلىسىلەر؟»لەر بەزى
ھەممە كىشىلەرنى تەڭال رازى قىلىش . ، دەيدۇ«ئەلھەمدۇلىلال، بۇالر قىزالر سىنىپى ئېچىپتۇ»لەر بەزى

 . مۇمكىن ئەمەس
 

ىلە، بىز ئۆلىماالرنىڭ ۋەزىپىسى ئەھۋالالرنى تەكشۈرۈپ، قايسى ئۆينىڭ ئۇلىغا، بۇ يەردىكى مەس
 . بۇيۇملىرىغا تەۋە ئىكەنلىكىنى ئايرىپ چىقىشتۇر-قايسى ئىش ئۆينىڭ ئىچىدىكى جابدۇق

 
 

 ئىسالم رەڭدارلىققا يول قويىدۇ. 7
 

، دەپ «منىڭ ئىسالمىدۇرئىسالمدىن پەقەت بەرسىال بار، ئۇ بولسىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال»بىز 
ئەمما، بۇ يەردىكى . سۆيۈملۈك قېرىنداشالر، بۇ سۆزلەر قۇالققا ئىنتايىن ياخشى ئاڭلىنىدۇ. ئۆگەندۇق
دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟ ئىسالم ۋە قۇرئاندىن پەقەت « رسىال بارىئىسالمدىن پەقەت ب»مەسىلە، 

. رسىال بار، بۇالرغا بىزمۇ قوشۇلىمىزىپەقەت ب رسىال بار، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە سۈننەتتىنىب
ئەمما، بىز كۆرگەن ئەمەلىيەت شۇكى، ئەڭ دەسلىپىدىن باشالپال ئىسالمنىڭ يېشىمىدىن كۆپ 

مەسىلەن، ئالالھ بىزگە ئەر . بولۇپمۇ فىقھ جەھەتتە شۇنداق بولغان. خىللىرى تەڭال مەۋجۇت بولغان
ئەرلەرگە بەلگىلەپ بەرگەن كىيىملەر بار، . كىنى دەپ بەرگەنۋە ئايالالرنىڭ قانداق كىيىنىشى كېرەكلى

ئەمما، ئىسالم قەيەرگە يېتىپ بارسا، شۇ يەرنىڭ . ۋە ئايالالرغا بەلگىلەپ بەرگەن كىيىملەرمۇ بار
كىشىلىرى اليىھە ئۈچۈن ئالالھ بەلگىلەپ بەرگەننى ئىشلىتىپ، رەختلەرنى ئۆزلىرىنىڭ مەدەنىي 

مااليسىيادىكى ھىجاب تىمبۇكتۇدىكى ھىجابالرغا زادىال . ن كەسكەنئادەتلىرىگە ئاساسە-رپۆئ
شەرقىي ئافرىقىدىكى ھىجابالر بىلەن ئافغانىستاندىكى . ئوخشىماسلىقىنىڭ سەۋەبى ئەنە شۇ

سەئۇدى ئەرەبىستاندىكى . بىرىگە قەتئىي ئوخشىماسلىقىدىكى سەۋەب ئەنە شۇ-ھىجابالرنىڭ بىر
. بىرىگە قەتئىي ئوخشىماسلىقىدىكى سەۋەب ئەنە شۇ-بالرنىڭ بىرھىجابالر بىلەن مىسىردىكى ھىجا

 . ئىسالم مۇشۇنداق رەڭدارلىققا يول قويىدۇ
 

ئالالھ ئەرلەرگە مانى قىل، ئايالالرغا مانى كەي، دەپ بەلگىلەپ . ئىسالمنىڭ بىر ئىكەنلىكى راست
ىندىكى كىشىلەرنىڭ ئەمما، ئىسالم بىر يېڭى زېمىنغا كىرگەندە، ئۇ ئاشۇ زېم. بەرگىنى راست

. شەرىئەتتىكى تېكىستلەرگە ئاساسەن ئىسالمنى ساغالم ھالدا يېڭىچە چۈشىنىشىگە يول قويغان
مەسىلەن، مېنىڭ ھازىرقى كىيىنىشىمنى كۆرگەن بەزى كىشىلەر . بۇنىڭ مىساللىرى ئىنتايىن كۆپ

قارا . شەيخ بواللمايسەنسەن بىر »ئۇالر . ھازىرال مېنىڭ ئۆلىمالىق ساالھىيىتىمنى ئېلىپ تاشاليدۇ
سۈننەت ئۇچىغا بىر ئاق . كىيىۋالغىنىڭنى؟ سېنىڭ بۇنداق كىيىنىشىڭ سۈننەتكە خىالپ كېلىدۇ

. دەيدۇ« كىيىش ۋە بېشىغا بىر ئاق سەللە يۆگىۋېلىشنى تەلەپ قىلىدۇ( kurta)ئۇزۇن كۆڭلەك 
ۇن كۆينەكتىن بىرەرنى كۆرۈپ ئەمەلىيەت شۇكى، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆز ئۆمرىدە ئۇنداق ئاق ئۇز

ئىبىن قەييۇم . بېشىغا ئۇنداق ئاق سەللىنى بىرەر قېتىممۇ يۆگەپ باقمىغان. باقمىغان
(Muhammad Ibn Abu Bakr, Ibn al-Qayyim ) نىڭ دېيىشىچە، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
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 dress)ىبارەت سۈننىتىنىڭ كىشىلەردىن تەلەپ قىلىدىغىنى ئۆز خەلقىنىڭ كىيىمىنى كىيىشتىن ئ
the cloth of his own people .) چۈنكى، بىزنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆز ئەتراپىدىكى ئەرەبلەر

شۇڭا ئەگەر سىز سۈننەت بويىچە ئىش قىلماقچى بولىدىكەنسىز، . نېمە كىيگەن بولسا، شۇنى كىيگەن
مېنىڭ . ىشىڭىز كېرەكسىز چوقۇم ئۆز مەدەنىيىتىڭىزگە ئۇيغۇن كېلىدىغان كىيىملەرنى كىي

 .بۇ مېنىڭ شەخسىي پىكرىم. كىيگىنىم بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزگە ئۇيغۇن كېلىدۇ
 

بوۋىلىرىنىڭ چۈشەندۈرۈشى بويىچە -ئەمما، بەزى كىشىلەر ئىسالمنى ئۆزلىرىنىڭ ئاتا
ە چىراغ ئۆينىڭ ئىچىدىكى كارىدورغا قۇيۇلغان بولۇپ، مەن ئۇنى ماۋۇ بىر يېڭى ئۆيگ. چۈشەندۈرىدۇ

مانا بۇ بىر . ، دەيدۇ«سەن ئۆينى ۋەيران قىلىۋېتىسەن. ياق، ياق، ياق»يۆتكەيلى، دېسەم، ئۇالر 
كىشىلەر ئىسالمنىڭ ئاساسى بىلەن ئۇنىڭ ئۆزگەرتسە بولىدىغان قىسمىنى ئايرىپ . مەسىلىدۇر

 .بۇنىڭغىمۇ مىسالالر ئىنتايىن كۆپ. قارىمايۋاتىدۇ
 

ئەمما بۇ گەپلەرنى مەن ئاممىۋى . يىلدىن ئاشتى 01ىر مەن مۇشۇنداق ئىدىيىدە بولغىلى ھاز
. سەۋەبى، كىشىلەر بۇنداق سۆزلەرگە تېخى ئانچە ئادەتلەنمىدى. سورۇنالردا ئانچە كۆپ دەپ كەتمىدىم

مەن بىر ئەقىدىشۇناس، بىر ئەقىدە مۇتەخەسسىسى بولۇش ساالھىيىتىم بىلەن سەمىمىي ھالدا 
ىدە تۇغۇلغان كۈنى ۋە توي قىلغان كۈنى قاتارلىقالرنى تەبرىكلىسە كىشىلەر ئۆز ئۆي: مۇنداق قارايمەن

بۇ ئىشالر ھاالل بولۇپ، ئۇنداق . شەرىئەتتە بۇ ھەقتە ھېچ قانداق مەزمۇن يوق. بولۇۋېرىدۇ
 . بولۇشىدىكى سەۋەب ئۇالر شەرىئەتتە چەكلەنگەن ئەمەس

 
كېيىنچۇ؟ ئەمدى سەن  ئۇنىڭدىن»لەر بەزىمەن يۇقىرىدىكى سۆزلەرنى قىلغاندىن كېيىن، 

خوتۇنالرنىڭ توي قىلغان كۈنىنى تەبرىكلەشكە -مەن ئەر. دېيىشتى« ھاراقنىمۇ ھاالل دېمەكچىمۇ؟
بۇ . دېيىشتى« ئەمدى سەن كېيىنكى قېتىمدا ھاراقنىمۇ ھاالل قىلماقچىمۇ؟»يول قويسام، ئۇالر 

 . الەت ئوخشاشتۇرخىلدىكى روھىي ھالەت بىلەن قەھۋەنى ھارام دېگەن ۋاقىتتىكى روھىي ھ
 

سۆيۈملۈك قېرىنداشالر، مەن سىلەرگە بۇ گەپلەرنى نېمە ئۈچۈن دەيمەن؟ مەنمۇ ئۆز ئۆمرۈمدە 
مەن ھازىرچە تېخى بىر پېشقەدەملىك . ھاياتنىڭ بىر قانچە ئوخشىمىغان جەريانلىرىنى بېسىپ ئۆتتۈم

يىگىرمە يىلنىڭ . بلىنىمەنمەن ھازىرچە يەنىال بىر ياش ئادەم ھېسا. يېشىغا كىرگەن ئادەم ئەمەس
ئىسالم دېگەن ياكى ئاق، ياكى قارا دەپ . ئالدىدا مەنمۇ ئىسالمغا ئىنتايىن تار دائىرە ئىچىدە قارايتتىم

ئەمما، ئادەمنىڭ سەرگۈزەشتلىرى سىزگە . ئىنتايىن ئېنىق ئايرىلىشى كېرەك، دەپ ئوياليتتىم
جەمئىيەت ئىچىدە ياشاپ، كىشىلەرنىڭ . ىكەنكىتابتىن ئۆگەنگىلى بولمايدىغان نەرسىلەرنى ئۆگىتىد

تومۇرلىرى قانداق سوقۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۈممەتلەرنىڭ رېئال ھالىتىنى كۆرۈش ئارقىلىق، سىز 
بىر ئالىم، . كىتابالر سىزگە مەڭگۈ ئۆگىتەلمەيدىغان بىر قىسىم ھېكمەتلەرنى ئۆگىنىۋاالاليدىكەنسىز

ئىسالمنى كىشىلەرنىڭ سەۋىيىسى قوبۇل قىالاليدىغان بىر بىر شەيخ، بىر مۇراببىنىڭ ۋەزىپىسى 
دەرىجىگە ئەكېلىپ بېرىش، ئىسالمنى رېئاللىققا ئۇيغۇن كېلىدىغان، ئەمەلىي تۇرمۇشتا قولالنغىلى 

 . بولىدىغان، ئەمەلىيەتتە قىلغىلى بولىدىغان بىر ھالەتكە ئەكېلىپ بېرىشتۇر
 
 

 قائىدە 5 كېيىن ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك دىنبۇنىڭ. 8
 

. نۇقتىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش بىلەن خۇالسىلەيمەن 5شۇڭالشقا، مەن بۇ لېكسىيىنى تۆۋەندىكى 
قائىدىگە ئەمەل  5يۇقىرىقىدەك زىددىيەتلىك مەسىلىلەرگە دۇچ كەلگەندە، مەن سىلەرنىڭ تۆۋەندىكى 

 : قىلىشىڭالرنى سورايمەن
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ەق نەرسىلەر، ياكى ئۆينىڭ ئۇلى قايسى ئىسالمدا ئۆزگەرسە بولمايدىغان نەرسىلەر، مۇتل (0)

. ئۆينىڭ ئۇلىنى ئۆزگەرتىشكە يول قويۇلمايدۇ. ئىكەنلىكىنى ئىنتايىن ئېنىق بىلىۋېلىشىمىز كېرەك
ئۆينىڭ ئۇلى، ئۆينىڭ گەۋدىسى، ۋە ئۆينىڭ قۇرۇلمىسىنى . ئۇنداق قىلىشقا قەتئىي بولمايدۇ
ئۇالر ئۆينىڭ ئىنتايىن . ۈشۈرۈپ بەرگەنبىزگە چ( our Lord)ھەقىقەتەنمۇ بىزنىڭ خۇدايىمىز 

يەنى ئالالھقا بولغان ئېتىقاد، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بولغان ئېتىقاد، . مۇستەھكەم ئۇلى
نىڭ سۆزلىرى ئىكەنلىكى، مانا بۇالر ھنىڭ ئىسىملىرى، قەدىر، قۇرئاندىكى مەزمۇنالر ئالالھئالال

بىز ئۇالرنى . الرنى ئۆزگەرتسەك قەتئىي بولمايدۇتاشتەك ئۇيۇپ كەتكەن نەرسىلەر بولۇپ، بىز ئۇ
ئەمما، ئۆزگەرتسە . بىز ئۇالرنى مەڭگۈ ئۆزگەرتەلمەيمىز. ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنساق قەتئىي بولمايدۇ

سايمانلىرىنى ئايرىۋېتىشىمىز -بىز ئۆينىڭ ئۇلى بىلەن ئۆي ئىچىدىكى ئۆي. بولىدىغان نەرسىلەرمۇ بار
 . سايمانلىرىنى ئۆزگەرتسەك بولىدۇ-بىز ئۆي ئىچىدىكى ئۆي. كېرەك
 
مەڭگۈ ئۆزگەرمەيدىغان نەرسىلەر قايسى، بىز ئۇنى : بۇ يەردە مۇنداق بىر سوئال تۇغۇلىدۇ( 4)

قانداق بىلەلەيمىز؟ بۇ مەسىلە بىر ئاكادېمىيىلىك مەسىلە بولۇپ، بۇ توغرىسىدا بۇ يەردە تەپسىلىي 
پۈتۈن ئۈممەتلەرنىڭ : ڭ ئەڭ ئاسان ئۇسۇلى مۇنداقئەمما، بۇنى بىلىشنى. توختىلىش مۇۋاپىق ئەمەس

دەپ قارار ئالسا، ئۇ « ھارام»بارلىق ئۆلىمالىرى بىر يەرگە كېلىپ، مەلۇم بىر نەرسە ھەققىدە ئۇنى 
بارلىق ئۆلىماالر كوللېكتىپ ھالدا مەلۇم بىر نەرسىنى ھارام دېسە، ئۇ نەرسە ھارام . نەرسە ھارام بولىدۇ

مەلۇم بىر نەرسە ئايدىڭ . دېگەن سۆز ئىنتايىن مۇھىم« كوللېكتىپ ھالدا»بۇ يەردىكى . بولىدۇ
مەسىلەن، . بولمىغاندا، سىز ئۆلىماالر بىرلىككە كەلگەن قارارنىڭ نېمە ئىكەنلىكىگە قارىشىڭىز كېرەك

بارلىق ) ئىجمابۇ ھەقتە بىر . ئايالالر بىللە ئوقۇغان نامازنى بىر ئايال يېتەكلىسە بولمايدۇ-ئەر
بار بولۇپ، ئۇنى ( ماالرنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ئېلىنغان قارار ياكى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلگەن قانۇنئۆلى

 .ئىجما سۈننى قانۇنلىرىنىڭ مەنبەسىدۇر. ئۆزگەرتىشكە بولمايدۇ
 
داۋاملىق كۆز قارىشىنى دادىللىق بىلەن ئوتتۇرىغا قويىدىغان، ئىلغار پىكىرگە ئىگە بىر ( 2)

رەسمىي زىيالىيلىق ساالھىيىتىگە ئېرىشكەن، ئەنئەنىنىڭ . ۇت بولۇپ تۇرىدۇگۇرۇپپا زىيالىيالر مەۋج
-سىرتىدىن كەلمىگەنلىكىنى ئىسپاتالپ بولغان، ئەنئەنىنىڭ ئىچىدە يېتىشىپ چىققان، ئەمما كۆز

قارىشى -قارىشى شۇ ۋاقىتتىكى ئاساسىي ئېقىمنى تەشكىل قىلغان كونسېرۋاتىپ ئاممىنىڭ كۆز
بۇنداق زىيالىيالرنىڭ سانى بەزىدە . ان زىيالىيالر داۋاملىق مەۋجۇت بولىدۇبىلەن ئوخشاش بولمىغ

مەسىلەن، ھېلىقى . ناھايىتى ئاز بولىدۇ، ئەمما ئۇنداقالر ھەرگىزمۇ مەۋجۇت ئەمەس بولۇپ قالمايدۇ
MBC لېكىن، سۈننىلەر . وسىنىڭ ئىشىدا ئۆلىماالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۇنى ھارام دېدىىئۋىد

مۇشۇ ئىشتىمۇ ئىلغار پىكىرلىك ۋە رېئالىستىك . نى كۆرۈۋەردىوىئۋىدپەرۋا قىلماي، بۇ ئۇنىڭغا 
. ، دەپ قارىدى«بۇ مەسىلىدە بىرەر ئىش كۆرمىسەك بولمايدۇ»ئۆلىماالر مەۋجۇت بولغان بولۇپ، ئۇالر 

ڭ نىھسىز قىيامەت كۈنى ئالال. ئۆزىڭىز ئىشىنىدىغان بىر ئالىمنى تالالش سىزنىڭ ئۆز ئىشىڭىز
شۇڭا مەن پوكۇنى ئالىمغا . ئالالھ، مەن بىر ئالىم ئەمەس»: ئالدىغا بارغاندا ئالالھقا مۇنداق دەيسىز

مەن ئۇنىڭ كەسپىي . ئۇ ماڭا نېمىنىڭ ھاالل، نېمىنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى دەپ بەردى. ئەگەشتىم
. ز كېرەكبۇنداق ئالىمنى سىز ئۆزىڭىز تېپىشىڭى« .بىلىمىگە ئىشىنىپ، ئۇنىڭغا ئەگەشتىم

قېرىنداشالر، سىلەر ئۆزۈڭالرنى نېمە دەپ ئاتىساڭالر ئاتاڭالر، قانداق ھەرىكەتكە قاتناشساڭالر 
قاتنىشىۋېرىڭالر، لېكىن، ئىسالم ئاشۇ ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىسىنى بېسىپ چۈشىدۇ، ياكى ئىسالم 

 . بۇ بىر پاكىت(. transcend)ئاشۇ ھەرىكەتلەرنىڭ ھەممىسىدىن ئېشىپ چۈشىدۇ 
 
ئۆزىڭىز ئۈچۈن بىر زىيالىي تاللىغاندا، سىزنىڭ تۇرمۇشىڭىز بىلەن ئوخشاش تۇرمۇش ( 2)

كەچۈرۈۋاتقان، ئۆزىڭىزنىڭكى بىلەن ئوخشاش ھاياتتا ياشاۋاتقان، سىزنىڭ زېمىنىڭىزدا، سىزنىڭ 
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نىڭ بۇ مې. مەدەنىيىتىڭىزنىڭ ئىچىدە، ۋە سىزنىڭ جەمئىيىتىڭىزدە ياشاۋاتقان بىر زىيالىينى تالالڭ
ھازىر ئىسالمدا نۇرغۇن ھەرىكەتلەر بار بولۇپ، ئۇالر ئىسالمنى بىر . سىزگە بېرىدىغان بىر تەكلىپىم

بۇنىڭ بىر سەۋەبى ئۇالر پەتىۋاالرنى ئۆزلىرىنىڭ . ئادەم ئۈمىد قىلغاندەك دەرىجىدە تارقىتالمايۋاتىدۇ
كى ئەسلىدىكى دۆلىتىدىكى قېشىدىكى زىيالىيالردىن ئەمەس، ئۆزلىرىنىڭ ئەسلىدىكى يۇرتىدىكى يا

بۇ يەردىكى بىر قىسىم كىشىلەر پەتىۋانى مىسىردىن ئەكەلدۈرىدۇ، . زىيالىيالردىن ئېلىۋاتقانلىقىدىندۇر
. بىر قىسىمالر پاكىستاندىن ئەكەلدۈرىدۇ، يەنە بىر قىسىمالر بولسا سەئۇدى ئەرەبىستاندىن ئەكەلدۈرىدۇ

ئەھۋالىمىزنى پەقەت ئاشۇ زىيالىيالرال چۈشىنىدىغاندەك ئۇالرنىڭ بۇ قىلغىنى كىشىگە خۇددى بىزنىڭ 
ئەمما، ھازىرقى پاكىت شۇكى، ئۇ زىيالىيالر ئۆز جەمئىيىتى ئۈچۈن ئۇلۇغ . بىر تۇيغۇنى بېرىدۇ

ئەمما، سىز بىر دىنسىز دېموكراتىيە . كىشىلەر بولۇپ، ئۇالر ئۆز جەمئىيىتىنى ئوبدان چۈشىنىدۇ
ۈن دىنسىز دېموكراتىيە ئىچىدە زادىال ياشاپ باقمىغان بىر زىيالىيدىن ئىچىدە ياشاۋاتقان كىشىلەر ئۈچ

سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئوخشاش جىنسلىقالر . پەتىۋا چىقىرىپ بېرىشنى تەلەپ قىلسىڭىز ھەرگىزمۇ بولمايدۇ
بىلەن مۇھەببەتلىشىدىغان بىر قوشنىڭىزغا قانداق مۇئامىلە قىلىش ئىشىدا ئۆز ئۆمرىدە بىرەر 

الر بىلەن مۇھەببەتلىشىدىغان ئادەمنى كۆرۈپ باقمىغان زىيالىيدىن پەتىۋا ئوخشاش جىنسلىق
ساۋاقالر -بۇنداق ئىشالردا چوقۇن ئىنسانلىق ئېلېمېنتلىرى ۋە تەجرىبە. سورىسىڭىز بولمايدۇ

ئۇالر ھەرگىزمۇ . ئەقىلنىڭ كۆپىنچىسى ئەمەلىيەتتىن كېلىدۇ. بەلگىلىك رول ئوينىشى كېرەك
ئەقىلنىڭ كۆپىنچىلىرى . بۇنى بىر ئومۇمىي قانۇنىيەت سۈپىتىدە ئەستە تۇتۇڭ. ۇكىتابالردىن كەلمەيد

مېنىڭچە بۇنىڭ »سىز رېئاللىققا نەزەر تاشالپ، ئاندىن . ھاياتتىن كېلىدۇ، كىتاب ئوقۇشتىن ئەمەس
شۇڭالشقا، مېنىڭ شەخسىي تەكلىپىم، سىز زىيالىيالرنى . دەيسىز« شى مۇمكىن ئەمەسبولۇتوغرا 

 . ياشاۋاتقان يەردىن ئىزدەڭئۆزىڭىز 
 

سەئۇدى ئەرەبىستانلىق داڭلىق شەيخ . مەن بۇ يەردە سىلەرگە بىر ھېكايە سۆزلەپ بېرەي
يىل  1-5ئامېرىكىغا كېلىپ [ 2( ]Abd Al-Aziz Fawzan Al-Fawzan)فاۋزان -ئابدۇلئەزىز ئەل

: ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىم مەن ئۇنىڭ بىلەن ئەنگلىيىدە كۆرۈشكەندە،. ياشاپ، ئاندىن قايتىپ كەتتى
شەيخ، بىز پەتىۋاالرنى ئۆزىمىز ياشاۋاتقان يەردە چىقىرىشىمىز، ئۇنى سىرتتىن ئەكىرمەسلىكىمىز »

مەن . ياسىر، سىزنىڭ دېگىنىڭىز پۈتۈنلەي توغرا»: بۇ گېپىمگە قارىتا ئۇ مۇنداق دېدى« .كېرەك
غا كەلگەن دەسلەپكى يىلى بۇ يەرنىڭ يىل جەرياندا مەن ئامېرىكى 1شۇ . يىل ياشىدىم 1ئامېرىكىدا 

ئەھۋالىنى ئانچە بىلمەي تۇرۇپ چىقارغان پەتىۋاالرنى كېيىنكى يىللىرى كۆپ قېتىم ئۆزگەرتىشكە 
يىل  1شەيخ، سىز ئامېرىكىدا ئاران »: شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنىڭغا مۇنداق دېدىم« .مەجبۇرى بولدۇم

مۇشۇ . مۇلدۇغۇلىشىم كېرەك؟ مەن مۇشۇ يەردە تياشاپ ئاشۇنداق قىلغان بولسىڭىز، مەن قانداق قى
مەن سىرتتىن كىرگەن بەزى پەتىۋاالرنى كۆرگەن ھامان، ئۇنىڭ بۇ يەردىكى . يەردە چوڭ بولدۇم

سىز بىر شۇنچە ئۇلۇغ . مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئىنتايىن كۈلكىلىك پەتىۋاالر ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىمەن
يىل تۇرۇش جەريانىدا سىز باشقا جايدىكى  1ئامېرىكىدا زىيالىي، شۇنچە ئۇلۇغ ئالىم تۇرۇقلۇق، 

مۇسۇلمانالرغا بەرگەن پەتىۋاالرنى بۇ يەردىكى مۇسۇلمانالرغا بەرگىلى بولمايدىغانلىقىنى ھېس 
 « .بىز ئۆزىمىزنىڭ مۇسۇلمانلىرىنى چۈشىنىمىز. بىز مۇشۇ زېمىندا ياشايمىز. قىلىپسىز

 
كى، سىلەر تورغا كىرىپ، باشقا زېمىندىكى مۇسۇلمانالر قېرىنداشالر، مېنىڭ سەمىمىي پىكرىم شۇ

سىلەر ئۆزۈڭالرنىڭ يەرلىك جامائىتىنىڭ . ئۈچۈن چىقىرىلغان پەتىۋاالرنى ئىزدىسەڭالر بولمايدۇ
 .سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالرنى چۈشىنىدىغان ئۆلىماالرنىڭ قېشىغا بېرىڭالر. ئالىمىنىڭ قېشىغا بېرىڭالر

 
تەقدىردىمۇ، باشقا نوپۇزلۇق زىيالىيالرنىڭ پىكرىگە نىسبەتەن  ئەگەر سىز قوشۇلمىغان( 5)

. سىز بۇرۇنقى بىر ۋاقىتالردا قەھۋەنى ھارام دېگەن بولغىيتتىڭىز. سەۋرچان ياكى كەڭ قورساق بولۇڭ
سىز بۇرۇنقى بىر ۋاقىتالردا . سىز بۇرۇنقى بىر ۋاقىتالردا باسما خەت ھارام دېگەن بولغىيتتىڭىز
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مەن باشتا بۇ گەپنى ئۇنتۇپ . روفون ئىشلىتىشكە قارشى تۇرغان بولغىيتتىڭىزمەسچىتلەردە مىك
يىللىرى، پۈتۈن مۇسۇلمان دۇنياسى ئۇنى -11ۋە  -51مىكروفون يېڭى چىققاندا، يەنى . قاپتىمەن

ئۇالر كۆرسەتكەن سەۋەب، سىز چوقۇم ئىنسان ئاۋازىنى ئاڭلىشىڭىز . ھارام، ھەتتا بىدئەت دېگەن
شۇنىڭ بىلەن . ئېلېكترونلۇق ئاۋازنى ئاڭلىسىڭىز بولمايدۇ، دېگەندىن ئىبارەت بولغانكېرەك بولۇپ، 

ھازىر قاراپ بېقىڭ، دۇنيادا مىكروفون ئىشلەتمەيدىغان . دېگەن« مىكروفون دېگەن بىدئەت»ئۇالر 
ىر دەپ پەتىۋا چىقارغان مەسچىتلەرنىڭ ئۆزلىرى ھاز« مىكروفون ھارام»مەسچىت بارمۇ؟ ئەينى ۋاقىتتا 

 . مىكروفون ئىشلىتىدۇ
 

مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، سىز قوشۇلمىغان تەقدىردىمۇ رەڭگارەڭ پىكىرلەرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ 
 do it)« ۋالغانبولۇئۆزى »ئامېرىكىدا ئۆزى ئۆگىنىپ يېتىشىپ چىققان، يەنى . تۇرۇشىغا يول قويۇڭ

yourself )گۇگۇل-شەيخ»ن بىلىملەر بىلەنال سىز توردىن ئۆگىنىۋالغا. زىيالىيالر ئىنتايىن كۆپ »
دىكى نەرسىلەرنى تەكشۈرۈپ چىقىش بىلەنال سىز بىر ۋىكىپېدىيا. ساالھىيىتىگە ئىگە بواللمايسىز

. ئالىم بواللمايسىز« ۋالغانبولۇئۆزى »سىز ھەرگىزمۇ . بولۇپ چىقالمايسىز« ۋىكىپېدىيا -مۇفتى»
. تەكشۈرۈپ بېقىڭ( credentials)الرنىڭ ئۇنۋانلىرىنى ئەمما، ئەنئەنىنى ئۆگەنگەن كىشىلەر بار بولۇپ، ئۇ

ئەگەر ئۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ ئۈممەتلەر ئۈچۈن قانداق ئىشالرنى قىلىپ بەرگەنلىكىنى تەكشۈرۈپ بېقىڭ
ئىزلىرى بار بولىدىكەن، ئۇالرنىڭ شەرىئەتتە -ئۈممەتلەرگە خەيرلىك ۋە ياخشىلىق ئېلىپ كەلگەن ئىش

قاراشلىرىغا قوشۇلمىغان -ار بولىدىكەن، سىز ئۇالرنىڭ بەزى كۆزئىزلىرى ب-چىڭ تۇرغان ئىش
 . تەقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ كىملىكىگە ھۆرمەت قىلىڭ

 
بىر ئالىم بار بولۇپ، مەن ئىنتايىن كۆپ ئىشالردا ئۇنىڭ . مەن بۇ يەردە بىر گەپنى ئوچۇق دەي

اخشى ئۆگىنىش ئۈلگىلىرىنىڭ ئەمما مەن ئۇنىڭغا ئۆزىمىز ئۈچۈن ئەڭ ي. قارىشىغا قوشۇلمايمەن-كۆز
ھازىرقى زامان فىقھىلىرى توغرىسىدا مەن . شەيخ يۈسۈپ قەرداۋىئۇنىڭ ئىسمى . بىرى، دەپ قارايمەن

ئەمما مەن ئۇنى ئەقلىي جەھەتتە ئىنتايىن يۇقىرى . ئۇ دېگەن ناھايىتى كۆپ گەپلەرگە قوشۇلمايمەن
ئۇنى شەرىئەتنى چۈشىنىدىغان، ھەمدە ئۇنى مەن . تۇرىدىغان تاالنت ئىگىسى، دەپ ئېتىراپ قىلىمەن

بىر قىسىم . ھازىرقى زامانغا قانداق تەتبىقالشنى بىلىدىغان بىر زات، دەپ ئېتىراپ قىلىمەن
ئەمما، پەقەت بىر . قارىشى مېنىڭكى بىلەن ئوخشىماسلىقى مۇمكىن-مەسىلىلەردە ئۇنىڭ كۆز

مەن بۇ يەردە . ئالدىغا ئۆتىدىغان ئادەم يوقئالىملىق نۇقتىسىدىن قارىغاندا، مېنىڭچە ھازىر ئۇنىڭ 
قاراشلىرىغا -گەرچە مەن ئۇنىڭ نۇرغۇن كۆز. سىلەرگە بىر ئەمەلىي مىسال كۆرسىتىۋاتىمەن

ھەمدە مەن سىلەر . قوشۇلمىساممۇ، مەن ئۇنى ئىنتايىن يۇقىرى دەرىجىدە ھۆرمەتلەيمەن
 . مەنھەممىڭالردىن ئىسالم زىيالىيلىرىغا ھۆرمەت قىلىشنى ئىستەي

 
ئۇ . ئىسالم ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ: سىلەر مۇنداق بىر نۇقتىنى چۈشىنىشىڭالر كېرەك

ساھابىلەر دەۋرىدىن باشالپال كىشىلەرنىڭ پىكرىدە . ھەر قانداق بىر گۇرۇپپىدىن ئۈستۈن تۇرىدۇ
سىزنىڭ  .بۇنداق ئەھۋال بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىشىدۇ. ئوخشىماسلىق مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن

ۋەزىپىڭىز ئۆزىڭىز راھەت ھېس قىلىدىغان ئالىم ياكى ئۆلىمانى تېپىپ، شۇنىڭ پېشىگە چىڭ 
 . ئېسىلىش، ۋە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغان زىيالىيالرنىڭ پىكرىگە ھۆرمەت قىلىشتۇر

 
 :نۇقتىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتۈم 5مەن يۇقىرىدا مۇنداق 

 
 نېمە ئۆزگەرسە بولمايدىغانلىقىنى ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىش نېمە ئۆزگەرسە بولىدىغانلىقى ۋە (0)
 بويىچە ئىش كۆرۈش( ھەممە زىيالىيالر ئورتاق ھالدا قوشۇلۇپ ئالغان قارار)ئىجما ( 4)
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ھەر دائىم ئىشالرنى ئالدىن ئويلىيااليدىغان ئىلغار پىكىرلىك بىر گۇرۇپپا كىشىلەرنىڭ ( 2)
 مەۋجۇت بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يېتىش

 پەتىۋانى يەرلىك ئۆلىماالردىنال سوراش( 2)
ئۆزى قوشۇلمايدىغان پىكىر ياكى پەتىۋاالرغىمۇ كەڭ قورساقلىق قىلىش، ياكى ئۇالرغا  (5)

سىز ئۇنىڭغا بۈگۈن قوشۇلمىغان بىلەن، ئۇ ئەتە پۈتۈن دۇنيانىڭ بىر نورمال . سەۋرچان بولۇش
 . پەتىۋاسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

 
ەيدىغىنىم، ھەقىقەت ئېگىلىدۇ، ئەمما سۇنمايدۇ؛ ھەقىقەت ئەڭ ئاخىرىدا مېنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا د
ئەڭ ئاخىرىدا قەھۋە ھاالل بولىدۇ، باسما خەت ھاالل بولىدۇ، مەسچىتلەر . يەنىال چوقۇم ئۇتۇپ چىقىدۇ

ھەقىقەت چوقۇم ئۇتۇپ . تېلېۋىزورالرنىڭ ھەممىسى ھاالل بولىدۇ-مىكروفوننى ئىشلىتىدۇ، رادىئو
 . ەمدە ئۆزگىرىش چوقۇم يۈز بېرىدۇچىقىدۇ، ھ

 
 .ياسىر قازىنىڭ لېكسىيىسى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى

 
 

 ئاخىرقى سۆز. 9
 

 ساداقەتمەنلىك ھوندا بىر ھەر، مۇھىمى ھەممىدىن»: دەيدۇ مۇنداق ئاتتىال داھىيسى ھونالرنىڭ
 ھون بىر ئەگەر. ۇبەرمەيد دېرەك ساداقەتسىزلىكتىن ھەممىسى ئىختىالپىنىڭ پىكىر. كېرەك شىۇلوب

 سۆزىگە ئۇنىڭ سەن، قوشۇلمايدىكەن پىكرىڭگە سېنىڭ ئۈچۈن مەنپەئەتى مۇھىم ئەڭ قەبىلىسىنىڭ ئۆز
-قارىمۇ مەنپەئەتىگە قەبىلىسىنىڭ ئۆز ھون بىر ئەگەر، تەرەپتىن بىر يەنە. كېرەك سېلىشىڭ قۇالق
 قىلىشقا ئاشۇنداق رنىباشقىال ياكى، قاتنىشىدىكەن ھالدا ئاكتىپ ئىشالرغا بولغان قارشى

 قەبىلە ياكى بولسۇن جەڭچى ئۇالر مەيلى، ھونالر بۇنداق. بولىدۇ ساداقەتسىزلىك بۇ، ئۈندەيدىكەن
 تەسىر ھونالرغا ساداقەتمەن ئۇالرنىڭ. كېرەك يوقىتىلىشى سۈرئەتتە تېز ئەڭ، بولسۇن باشلىقى

. ئوخشايدۇ كېسەلگە ۇقماي خىل بىر ئىقتىدارى بوشىتىش ئىرادىسىنى ئۇالرنىڭ ۋە كۆرسىتىش
 بىز ئىچىمىزدىكى، ئاستىدا ئەھۋال بولمىغان ئۆزگەرتكىلى پوزىتسىيىلەرنى ۋە ھەرىكەتلەر ساداقەتسىز
، بولىدىغان پوزىتسىيىدە دېگەن «ئىشالر يوق قىممىتى بىر ھېچ» نىسبەتەن ئىشالرغا قىلىۋاتقان

 غايىب كۆزىمىزدىن بىلەن چارە قاتتىق نىئادەملەر ئوياليدىغان ئاغدۇرۇۋېتىشنى ئىشالرنى ئۇ ھەمدە
 «.كېرەك قىلىشىمىز

 
 قارشى-قارىمۇ مەنپەئەتىگە ۋمىنىڭقە ئۆز» ئىچىدىكى سۆزلەرنىڭ يۇقىرىدىكى ئوقۇرمەنلەردىن مەن

 ئۈندەيدىغان قىلىشقا ئاشۇنداق باشقىالرنى ياكى، قاتنىشىدىغان ھالدا ئاكتىپ ئىشالرغا بولغان
 ئىقتىدارى بوشىتىش ئىرادىسىنى ئۇالرنىڭ ۋە كۆرسىتىش تەسىر ىشىلەرگەك ساداقەتمەن كىشىلەرنىڭ

 ئۇنداق. قىلىمەن ئۈمىد تۇتۇشىنى چىڭ ئەستە مەزمۇننى دېگەن، «ئوخشايدۇ كېسەلگە يۇقما خىل بىر
 ئۇنداق.  ئاز دەرىجىدە دېيەرلىك يوق ئارىسىدا گېرمانالر ۋە يەھۇدىيالر، ياپونالر «كېسەللەر يۇقما»
 ۋە ئادەم قىلىدىغان كۆپرەك ئىشالرنى ئاقىالنە ۋە، قىلىدىغان ئاقىالنە ئىشنى «كېسەللەر يۇقما»

 ئارا-ئۆز قىسمىنى كۆپ مۇتلەق زېھنىنىڭ ۋە كۈچى ئۆز ئۇالر.  ئاز دەرىجىدە دېيەرلىك يوق مىللەتلەردە
 ئارا-ئۆز نىقىسمى كۆپ مۇتلەق زېھنىنىڭ ۋە كۈچى ئۆز ئۇالر بەلكى.   قىلمايدۇ سەرپ ھەپىلىشىشكە

 تولۇق بەزى ئامېرىكىنىڭ.  قىلىدۇ سەرپ  ماڭدۇرۇشقا قاراپ ئالدىغا ئىشلىرىنى، ھەمكارلىشىشىپ
 دەرسى «ئىلمى لىدېرلىق» بىر ماھارىتىنى باشقۇرۇش ئاتتىالنىڭ مەكتەپلىرى ئالىي ۋە ئوتتۇرا
 ئەگەر .مۇمكىن شىولۇب ئامىلالر ئالغان تىلغا يۇقىرىدا مەن مانا سەۋەبى بۇنىڭ.  ئۆتىدىكەن قىلىپ

 ئالدى چوقۇم، بولىدىكەن ئىلگىرىلىمەكچى قاراپ ئالغا، ئەگىشىپ زامانغا كىشىلىرى مىللەت بىر
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 دىندار بىر ئۇيغۇرالر. كېرەك قىلىشى يوق ئامىلالرنى تۇرۇۋاتقان تارتىپ ئارقىغا ئۆزلىرىنى بىلەن
، تۈپەيلىدىن سەۋەبلەر خىل ھەر، ىمچەچۈشىنىش ئاساسەن ئۇچۇرالرغا توردىكى مېنىڭ، ئەمما. مىللەت

 قاراپ ئالغا ئۆزلىرىنىڭ ھەرىكەتلىرىدە-ئىش دىنىي ۋە چۈشەنچىسى دىنىي ئۇيغۇرالرنىڭ ھازىر
 ئامىلالر يەتكۈزىدىغان زىيان دەرىجىدە ئېغىر ئۇنىڭغا بەزىدە ھەتتا، بولغان پايدىسىز ئىلگىرىلىشىگە

 ئەھۋالالرنى يۇقىرىدىكى، بولغاچقا گەنگۈچىئۆ يېڭىدىن بىر ساھەدىكى دىنىي مەن. مەۋجۇت
-لېكسىيە قىسىم بىر قازىنىڭ ياسىر مەن، مەقسىتىدە قىلىش ياردەم بولسىمۇ ئازراق ئۆزگەرتىشكە
 ئەسكەرتىپ قېتىم بىر يەنە مېنىڭ. چىقىۋاتىمەن يېزىپ ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ دوكالتلىرىنى
 تونۇشىنى دىنىي ئۇيغۇرالرنىڭ بولسىمۇ ئۇ. بىرال پەقەت مەقسىتىم مېنىڭ ئىشتا بۇ، قويىدىغىنىم

 كىشىلىك بىر يولىدا كەلتۈرۈش بىرلىككە تونۇشىنى دىنىي ۋە، توغرىالش تونۇشىنى دىنىي، تولۇقالش
 .ئىبارەت قوشۇشتىن ھەسسە
 

 :ئاخىرالشتۇرىمەن بىلەن نۇقتىالر قانچە بىر تۆۋەندىكى يازمىنى مەزكۇر مەن
 
 تۆۋەندىكى ھەممىسى قىسمىنىڭ 21 فىلىمنىڭ ھەققىدىكى بخەتتا ئىبنى ئۆمەر ھەزرىتى( 0

 ياخشى ھەقىقەتەنمۇ ئۇ. باقتىم كۆرۈپ قىسمىنى بىر ئۇنىڭ مەن. ئىكەن بار تولۇق مەنبەدە-4
 بىلىدىغان ھاياتىنى ساھابىلەرنىڭ يەنى، تارىخى دەسلەپكى ئەڭ ئىسالمنىڭ بولۇپمۇ. ئىشلىنىپتۇ
 بۇ قېرىنداشلىرىمىز قىسىم بىر. ئىكەن قىممەتلىك يىنئىنتا فىلىم بۇ، ئۈچۈن قېرىنداشالر
 قويۇپ بېتىگە تور www.ewlat.biz، قىلىپ تەرجىمە ئۇيغۇرچىغا قىسمىنى 2 ئالدىنقى فىلىمنىڭ

 تەرجىمە ئۇيغۇرچىغا قىسمىنىمۇ قالغان فىلىمنىڭ بۇ قېرىنداشالرنىڭ بار ئىمكانىيىتى مەن. قويۇپتۇ
 .قىلىمەن ئۈمىد چىقىشنى قىلىپ
 
ئەرلەر ئايالالر ھەققىدە بىلىشكە »بىر گۇرۇپپا ئوت يۈرەك قېرىنداشلىرىمىز ياسىر قازىنىڭ ( 4

دېگەن لېكسىيىسىنىڭ تىلىنى ئىنگلىزچىدىن ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە « تېگىشلىك ئىشالر قايسىالر؟
ئۇنىڭ سىن ھۆججىتى . قىلىپ، ئۇيغۇرچە سۆزلەرنى فىلىمگە كىرىشتۈرۈپ ئىشلەپ چىقىپتۇ

مەنبەدە بار بولۇپ، مەن بارلىق قېرىنداشالرغا ئۇنى بىر قېتىم كۆرۈپ بېقىشنى تەۋسىيە -2ندىكى تۆۋە
 .قىلىمەن

 
مەن تەييارلىغان ئالدىنقى تېمىدا مەن ئۆزۈمگە ياسىر قازىدىن جاۋاب كەلگەنلىكىنى تىلغا ( 2

ەزمۇندا يۇقىرىدىكى م. ئېلىپ، ئۇنىڭ جاۋابىنىمۇ ئەينەن تەرجىمە قىلىپ قويغان ئىدىم
ئىپادىلەنگەندەك، ياسىر قازى بىر دۆلەتتىكى ئۆلىماالرنىڭ بۇ دۆلەتتىن ناھايىتى يىراقتىكى، ھەمدە 
سىياسىي تۈزۈمى بۇ دۆلەتنىڭكىدىن پۈتۈنلەي پەرقلىنىدىغان يەنە بىر دۆلەتتىكى مۇسۇلمانالرغا پەتىۋا 

ئۇ مەندىن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن » شۇڭا ئۇ مېنىڭ ئۇچۇرۇمنى. چىقىرىپ بېرىشنى مۇۋاپىق كۆرمەيدىكەن
، دەپ چۈشىنىپ قېلىپ، ھېلىقىدەك جاۋاب قايتۇرغانلىقى «پەتىۋا ياكى مەسلىھەت سورايدىكەن

ئەگەر مەن ئۇنىڭغا ھەقىقىي مەقسەتنى چۈشەندۈرسەم، ئۇ مەندىن ئۆزىنى . ئېھتىمالغا ناھايىتى يېقىن
ئەڭ ياخشىسى . ىق تىرىشىمەنشۇڭا مۇشۇ يولدا داۋامل. ئېلىپ قاچمايدۇ، دەپ ئوياليمەن

ئامېرىكىنىڭ مېمفىس شەھىرى ياكى ئۇنىڭ ئەتراپىدا ياشايدىغان ئۇيغۇر قېرىنداشالر بولسا، ئۇنىڭ 
لېكسىيىسىگە قاتنىشىپ، بىزنىڭ مەقسىتىمىز ئۇنىڭدىن پەتىۋا ياكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن مەسلىھەت 

م ئىلمى ھەققىدە ئۇنىڭ پىكرىنى سوراش ئەمەس، پەقەت ئادەتتىكى دىنىي چۈشەنچىلەر ۋە ئىسال
مىدىن ېئالدىنقى ت. ، بەك ياخشى بوالتتىئاڭالپ باقماقچى ئىكەنلىكىمىزنى بىلدۈرۈپ قويساڭالر

ياسىر قازىنىڭ پەتىۋاسى ۋە ئىدىيىسى ھەقىقەتەنمۇ بىزگە ئۇيغۇن »كېيىن بەزى قېرىنداشالر 
يازمىلىرىدا ياسىر قازىنىڭ بىرەر  مەن ھازىرغىچە ئۆز. دېگەندەك ئىنكاسالرنى يازدى« كەلمەيدۇ

ئەگەر مېنىڭ يازمىلىرىمدا شۇنىڭغا ياتىدىغان نەرسە بار بولۇپ . پەتىۋاسىنى تونۇشتۇرۇپ باقمىدىم
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ئۇنىڭدىن باشقا، مەن . قالسا، مەن قېرىنداشالردىن ئۇنى ماڭا كۆرسىتىپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن
ىسمى ياسىر قازىنىڭ سۈننەت، ھەدىس ۋە قۇرئاندىكى ھازىرغىچە تونۇشتۇرغان نەرسىنىڭ مۇتلەق كۆپ ق

مەزمۇنالر ھەققىدىكى چۈشەندۈرۈشى ياكى يېشىمى بولۇپ، ئۇنىڭ مەن تونۇشتۇرغان ئىدىيىلىرى 
. ئىچىدىمۇ ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان بىرەر نەرسىنى مەن ئۆزۈم ھېس قىلىپ باقمىدىم

ۇننى سەزگەنلەر بولسا، ئۇنى كۆرسىتىپ بەرسە، بىز ھەممىمىز ئەگەر قېرىنداشالردىن ئاشۇنداق مەزم
 .بىلىپ قالغان بولساق

 
بىز ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم بولغان ئىجتىمائىي پەنگە ئائىت يەنە بالىالرنى ياخشى تەربىيىلەش، 

پەن، ئىنژېنېرلىق ۋە يۇقىرى تېخنولوگىيىنى يۈكسەلدۈرۈش -مائارىپنى ياخشىالش، ۋە ئىلىم
. يەنە بىر قىسىم ساھەلەر بار بولۇپ، ئۇالرمۇ بىز ئۈچۈن دىنغا ئوخشاشال ئىنتايىن مۇھىم قاتارلىق

شۇنىڭ بىلەن بىللە، . كېيىنچە مەن ئاشۇ ساھەلەردىمۇ بۇرۇنقىدەكال ئىزدىنىشنى داۋامالشتۇرىمەن
لغاچ ئىمكانىيىتى بار قېرىنداشالرنىڭ ھەممىسىدىن مۇشۇ ساھەدە قولىدىن كېلىدىغان ئىشالرنى قى

 .تۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن
 

بۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا 
بۇ ماقالە . چىقارسىڭىز، ياكى ئېلكىتابقا ئوخشاش باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ

 .بارلىق ئۇيغۇرالرغا مەنسۇپ
 
 

 :پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى
 
 

[1] Looking Back as We Look Forward ~ Dr. Yasir Qadhi | 7th December 2013 - Change & 
Modernity 
https://www.youtube.com/watch?v=jJmrPh2sRuw 
 
[2] Serial Omar Ibn al-Khattab 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL72C80C00AC4E6C70 
 
[3] Abd Al-Aziz Fawzan Al-Fawzan 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abd_Al-Aziz_Fawzan_Al-Fawzan 
 

 ياسىر قازى لېكسىيىسى –ئەرلەرنىڭ ئاياللىرى ھەققىدە بىلىشكە تېگىشلىكلىرى [ 2]
http://bbs.izdinix.com/thread-58225-1-1.html 

 
 
 
 

 :رەسىملەر
 

https://www.youtube.com/watch?v=jJmrPh2sRuw
http://en.wikipedia.org/wiki/Abd_Al-Aziz_Fawzan_Al-Fawzan
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