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ھەققىدە تەرجىمە « قەدەر رىسالىسى ۋە شەرھى»
 قىلغۇچىدىن ئىككى ئېغىز سۆز

 

 ئالالھ نىڭ نامى بىلەن باشاليمەن ئىنتايىن رەھىمدىل ۋە كۈيۈمچان 

 

 :ھۆرمەتلىك كىتابخان 

سووەرلەۋھىلىك بووس ئەسووەر « قەكەر رىسالىسووى ۋە شووەرھى»قووىلىزىىكى ى 

ەلبەسورىنىڭ توارىخى ئەسوىرىنىڭ شەرھى سوى تابىئىن ئۆلىمالىرىودىن ھەسوەن ئ

 02بىلووس ت تووۈرق ئىقووسرمەنلەر تەرىقىوودىن قىووىقىن ئالشىپووشا ئ رىپووى  ئووسك  

 .نەچچە ق تىم نەشىر قىلىنغان ئاالھىدە ئەسەركۇر

يىللىرىوود  تىتەنوودى ى مەكرىسوولەركە  - 02كەمىوونە ئووۆت ەن ئەسووىرنىڭ 

« سوەھىۇسلبستار »ۋە « مىپ اتسلمەسوابى »ئىلىم تەھسىل قىلىش جەريانىد  

قاتووارلىھ ئەسووەرلەرنى « تەىسووىر  بەيووى ۋ »قاتووارلىھ ھەكىووپ تووىىالملىر  ۋە 

نەچوچە يىللىوھ رى واكەت ە تىلغوان ئىقوس  . كەرسلىك ئىرنىود  ئىقسقوان ئىودىم

مەسىلىسووى ھەقشىوودە تووىال « (تەقوودىر)قەكەر »جەريانىوود  ئسسووتاكلىرىم بىوولەن 

غووا ئسيغووسن كەلمەيوودىغانت ئەممووا قسرئاننىووڭ رىھى. مسناكىرلىپوو  قوواالتتىم

ھەكىووپ تووىىالملىر  ۋە تەىسووىر كىتووابلىرىمىىك  ئووىرۇن ئالغووان جوواھىلى ە  

ئەكەلووودىن بوووس : قەكەرىەرەسوووۈ چۈشەنچىسوووى كالالمووودىن قەتئىووو  ئوووۆتمەيتتى

كۇن وووووووووالىشىمىىمس ئوووووووووس كۇن وووووووووالىشىمىىمس ىۈتوووووووووۈۋ تىل ەن بىلسوووووووووا 

؟ ك  ەنوووودەق تىرىپىپنىڭتمەسوووئسلى ەتنى ئووواك  قىلىپووونڭ نووو مە ك رى وووى

تىرى تاىلىششوووووا ب رىووووو  تاقىلىووووودىغان بوووووس ئا نىوووووڭ يىلتىوووووى  قەيەر ە 

تستىپوووىدىغانلىشى ھەقشىووودە كوووۆ  ئىيلىنووواتتىمت ۋەتەن ئىچىووودە چەكلىوووك 

ماتىريوالالر بووىلغىنى بىولەن ۋەتەن سووىرتىغا چىششانودىن ك وو ىن بوس ھەقتى ووى  

ى بىلىوو  مووىم ماتىريووالالر بىوولەن تىنسشووس   مەسووىلىنىڭ بسنوود   ئەمەسوولى ىن

يەتتىمتجاھىلى ە  قەكەرىەرەسولىر  ئوۆك مسككىئاسوىنى كۈچلەنودۇرۇ  ئۈچوۈن 
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قەكەر "ىەيغەمبەر ئەلەيۇىسساالم نامىودىن يالغانودىن ھەكىوپ تىقوس  چىشىو  

ىىرىنسىقىنىمس تسرقسكۇشوشانلىشىنى "ھ ھەقشىدە ئىچ ىرىلە  سسئام سىرىماسلى

قەكەر رىسالىسوى ۋە »ن ىت ئالالھ قا چەكسىى شۈكرىلەر بىلسوس  .بىلى  يەتتىم

نوواملىھ ئەسووەرنى ئىقووس ت يىلووالرچە ئىىكىنىو تشووان سووىئاللىرىمنىڭ « شووەرھى

ئەسلىدە كەۋر ئالمىپى  تسرسىمست جاھىلى ەتنىوڭ . جاۋ بىنى بس ئەسەركە تاىتىم

 41ئىىناسى بىلغان قەكەرىەرەسۈ چۈشەنچە ۋە ھۆر ئىر كە ئارىسدى ى كوۈرە  

 .كىمس ك ۋ م قىلىو تشان ئى ەنئەسىر ئىل ىرى ىدەق كۈنىمىى

قەكەر مەسىلىسوى ئىنتوايىن موسرەك ە  ت موا بىلوس ت قەكىمودىن  -قاك يى 

تارتى  ھواكىرقىچە ئىتپوا  بىلمىغوان كىون ۋە ىەرقلىوھ ئىورقالر ئارىسوىدىمس 

ئىسووالم ئووسممىتى ئىچىوودىمس . مەۋجووس  ئىوو ەن ئووۆك ىچە ۋ رى ووانتلىر  بىوولەن

انوودىن ك وو ىنت قەكەرىوو ە ۋە مووسرجىئە ئايالنغ كەسوو ىن مسنوواكىرە ت مىسووىغا

 .قاتارلىھ ئى  ى ئ شىمنىڭ ئىتتسرىغا چىشىپىغا سەۋەب بىلغان ئى ەن

تارىخ بەتلىرىنى ۋ ر قلىغان ۋ قتىمىىك ت ھۆكۈمر ن سىنى  بىولەن مەھ وسم 

تەبىشەت ف ئىك م كۈچلەرت ئاقسۆ ەكلەر ۋە ئسالرنىڭ ئ ىىپى ئاسوتىدى ى ئواۋ م 

قەكەر نسقتىسووىدىن ئىى ھلىنىوو   -لەرنىزمس قوواك يى ئىتتسرىسووىدى ى كىوودكى ەت

بووس ئەسووەرنىڭ ي ىىلىپووىغا سووەۋەب . سسيىئىسووت مام قىلىنغووانلىشىنى كووۆرىمىى

قەكەر  -بىلغان ئەمەۋ  ھۆكۈمود ر  ھەجاوائ ئۆكىنىوڭ قىلمىپولىرىنى قواك يى 

. كە  جار س لى ت بس ت مىنوى قانود   سسيىئىسوت مام قىلغوانلىشى بىوى ە مەلوسم

ىمس ئىسمى ئۆك ەر ەن ھەجااجالرنىوڭ ئىتپوا  ئسسولسب بىولەن بوس كۈنىمىىك

 .مەسىلىنى سسيىئىست مام قىلىو تشانلىشى ھەممى ە قار  غس بىلمىسا ك رەق

يسقىرىدى ى ر ئاللىھ تەقەكك سى نەتىاىسىدە بە  ئايدەق ۋ قتىمنى سەر  

بوووووارلىھ ئسيغوووووسر . قىلىووووو  بوووووس ئەسوووووەرنى ئسيغسرچىالشوووووتسرۇ  چىشوووووتىم

 . ئىقس  چىشىپىنى ئۈمىد قىلىمەن رىمىىنىڭ ق رىند شلى

ئىسالم ىەيغەمبىر  مسھەممە  ئەلەيۇىسساالم ئالالھ تىن ئالغوان قسرئوان 

ۋەھى ووودە توووسناى قەكەرىەرەسوووتنىڭ ئىوووبلىپ ئى ەنلى وووى ۋە ئسنىوووڭ ئوووۆك 

« سوەن م نوى ئواككۇركۇ »تاتالىشىنى ئ تىر   قىلى  تەۋبە قىلىپونىڭ ئىرنىغوا 

 ە ئارتىووو  قىيسلغوووانلىشى «قەكەر -قووواك يى »نى ك ووو ىش ئوووارقىلىھ  سنووواھى

ئانىسوى بىلغوان  -قامچىلىنىش بىلەن بىر ەت ئىنسانى ەتنىڭ سوىموىللس  ئاتوا 

بىوووى »: ھەكرىتوووى ئووواكەم ۋە ھەۋۋ نىوووڭ ئۆت وووۈك ەن تاتوووالىشىنى تەن ئ لىووو 

ئووۆكىمىى ە ئووۆكىمىى كۇلووسم قىلوودۇ ت بىىنووى مەققىوورە  قىلسووىال ئووى ئووالالھت 

« مىسىال بىى ھەقىشەتەن كى ان تارتشسچىالركىن بىلس  قالىمىىئۆكلىر  ئەىس قىل

ك  ەن مەكمسندى ى كۇئاسى بىلەن تاتالىشىنى تەن ئ لى ت ئسنى ئۆك ەرتىپو ە 
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ئىنتىلىپوووتىن ئىبوووارە  ئسلسقوووو ر رىھىووو  مەكھى ىلىنىووودۇ ۋە ئىنسوووانالرنى 

 .ئىبلىستىن ئىبرە ت ئاكەم ۋە ھەۋۋ نى ئۆرنەق قىلىپشا چاقىرىدۇ

 -ىوووى ئوووالالھ مسسوووسلماننىڭ كۇن وووا قارىپوووىت ئەقىووودە ۋە ئەمەم رەببىم

ئىباكىتىنىڭ نەكىرى ىو  ئاساسى بىلغان ھايا  كىتابىمىى شوسند قال ئالالھنىوڭ 

قەكەرنى كىن ىر  ھالد  مەسوئسلى ە  ۋە ھوۆر  -كاالمى بىلغان قسرئاند  قاك يى 

الملىرىغوا ل  ىنت قىسومەن ھەكىوپ تىى. ئىر كە نسقتىسىدىن ئىى ھال  بەر ەن

كىر ۈكىوووو تىل ەن ۋە قسرئوووان ئوووايەتلىرى ە كىوووۈ ئىيووودۇرما رىوووو يەتلەر بوووس 

 .مەسىلىنى مسرەك ەىلەشتۈرىوەت ەن

 ۈرۈچنىڭ ئىچىو ە ئارىلىپوى  كەتو ەن ئوا  تاشونى  وۈرۈگ كە   سموان 

قىلىوودىغان سوواكك  كىپووىلەر ئىىئىچووس  قسرئووان ئووايەتلىرى ە ئەمە ت يەنىووال 

ەن جوواھىلى ە  قەكەرىەرەسووتلى ى بووايرىشىنى م زىسووى ە ئىرۇنلىپووى  كەتوو 

بوس ئەسوەر قانود قتسر بەكىولەر . ئ  ىى كۆتوۈرۈ  ئوۆك مەۋقەسوىدە چىوڭ تسرماقتوا

قەكەرنووى ئىن ووار قىلىووش ئەمە ت بەل ووى ئووسنى  -ئىل ىوور  سووۈر ەن قوواك يى 

قسرئووووان ئىووووى ھال  بەر ەن بووووىيىچە چۈشووووەندۈرۈ ت ھووووۆر ئىوووور كە بىوووولەن 

ت خوى ھەكىوپ توىىالملىر  ي ىىو  . قسە  قىلىدۇمەسئسلى ەتنى تەكىتلەشنى مە

چىشىلمىغوووان كەۋركىوووال قايتىووودىن بوووا  كۆتوووۈرۈ  چىششوووان جووواھىلى ە  

قەكەرىەرەسۈ چۈشەنچىسى ە قارشى بىر ئۆمۈر كۈرە  قىلغوان مەشوۇسر ئىسوالم 

مستەىەك وووسر  ھەسوووەن ئەلبەسووورىنىڭ ئەمەۋ  ھۆكۈمووود ر  ئابووودۇلمەلى  ە 

ى بس مەسىلىنىڭ ي زى مەسىلە ئەمەسولى ىنىت ھەجاائ ئارقىلىھ ياكقان مەكتسب

ئەسووىر ئىل ىرىمووس مسنوواكىرە ت مىسووى بىلغووانلىشىنى بووس ئەسووەر  41بسنىزوودىن 

 .ئارقىلىھ تىنس  ي تىسىى

ئەسووىركىن بسيووان ئىسووالم  3 - 0سووىى بووس ئەسووەرنى ئىقووس  چىششانوود ت 

لالھ كۇن اسىنىڭ ب پىغا كەل ەن ۋە ھاكىرمس ك ۋ ملىپىو تشان كۈلقەتلەرنىڭ ئوا

قەكەر  ئەمە ت بەل ووووى قسرئووووان  -نىووووڭ ئەكەلوووودىن ىۈتىوووووەت ەن قوووواك يى 

تەلىماتلىرىوووودىن يىر قلىپووووى  كەت ەنلى ىووووودىنت يەنووووى قسرئوووووانى قەكەر 

چۈشەنچىسووىدىن يىر قلىپووى  كەت ەنلى ىوودىن ك لىوو  چىششووانلىشىنىت بووس 

مسسووىبەتلەرنىڭ ئووۆكلىر  ئۆت ووۈك ەن تاتووالىشالر سووەۋەبىدىن كەل ەنلى ىنووى 

 .  ي تىسىىتىنس

سىلەر ە قاند   بىر مسسىبە  يەتسەت ئس سىلەرنىڭ قىلغوان  سنواھىزالر »

 (.ئايە  - 32شسر ت )« تۈىەيلىدىن كەل ەن بىلىدۇ

بىلوووووس ت بوووووس ئەسوووووەر « رىسووووالەتسم قەكەر»ئەسووووەرنىڭ ئەسووووولى ئىسووووومى 

شىىىىىىەيخ مۇسىىىىىتاپا بىننىىىىىى ئىسىىىىىالم  تۈركى ىلىوووووك تەىسىرشوووووسنا  
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ت تووووۈركچى ە تەرجىوووومە قىلىنغووووان تەرىقىوووودىن شووووەرھى لىنى ئەتتىىىىۈركى

بىلوووس ت ئسيغسرچىالشوووتسرۇلغان نسسخىسوووىنىڭ ئسيغوووسر ق رىند شوووولىرىمىىقا 

ۋە كىنىووو  ئىلىوووم تەھسوووىل قىلىووودىغان كى الىالرقوووا ىايووودىلىھ بىووور ئەسوووەر 

ئەسوووووووەرنىڭ ئەسووووووولى نسسخىسوووووووىغا . بىلىووووووودىغانلىشىغا ئىپوووووووىنىمەن

ىدىن قىل اكمووووا قىىىشىوووودىغانالرنىڭ ئىسووووتانبسم سووووساليمانى ە كۈتۈىخانىسوووو

 .فاكسىم ل نسسخسىغا قار   باقسا بىلىدۇ

بس كىتابنى تەرجىومە قىلىوش جەريانىود  يواركىمىنى ئايىمىغوان ئايالىمغوات 

ئىسوومىنى ئاش ارىالشوونى  كىمق ست رقووا ئوو لىش ۋەكىقىسووىنى ئۈسووتى ە ئالغووان

ق رىندىپوووىمغات تەھرىووورلە  ئىپووولىرىغا ئاالھىووودە ۋ قىوووۈ  xxتالىمىغوووان

تسر قار توانل  ۋە باشوشا ق رىند شولىرىمغا كوۆىتىن كوۆ  رەھومە  ئاجر تشان با

 .ئ  تىمەن

ئەسووەرنى كۈچۈمنىووڭ ي تىپوووىچە ئەسوولى ە سووواكىشلىھ بىوولەن تەرجىووومە 

شووسند قتىمس تەجرىبىمىىنىووڭ ي تەرسووىىت سووەۋى ىمىىنىڭ . قىلىپووشا تىرىپووتىم

ا چەكلىك بىلسشى سەۋەبىدىن تەرجىومە ۋە تەھرىورلە  جەريانىود  يوا ئسنود   يو

ئەسوەرنى تەرجىومە قىلىپوتى ى .بسند   تاتالىشالر سواكىر بىلمىود  كىو ش تە 

قووايەم قانوود قتس بەكىلەرنىووڭ ۋ القلىغىنىوودەق قوواك يى قەكەرنووى ئىن ووار قىلىووش 

بىلماسووتىن ئوواىتسر ھەسووەن ئەلبەسوورىنىڭ ئىتتسرىغووا قىيغىنىوودەق يووار تشسچى 

سالھىىە ۋە مسھواكىمە رەببىمىى ناكىل قىلغان قسرئان كەرىم مەيد نىد  تسرۇ  مو

ئووۆك قىلىوود  ئى ەنلى ىنووى  ىنىڭقىلىووش ئووارقىلىھ ئسيغووسر تەلشىنىووڭ تەقوودىر

ئىقسرمەنلەرنىڭ ئەسەرنى ئىقسقانود  لىلوال ئىرۇنود  . ئەسلىتى  قىيسشتسر تاال 

تووووووووسرۇ  قسرئاننىووووووووڭ قەكەر ۋە تەقوووووووودىر ھەقشىوووووووودى ى مەيوووووووود نىنى 

 -بىلەن  تەنشىدى  ىى ىور  بىلىو لىپىنىتياقمىغان تەرەىلىر  بىلسا  ك كىللىھ

قىلوچە سى اسووى لىشى . تەكلىو  ب رىپوىنى سوەمىمى لىك بىولەن ئۈمىود قىلىومەن

بىلمىغووان بوووس ئەسوووەرنى ئسيغووسر كى ارىووود  نەشوووىر قىلوودۇرۇ  ئۈچوووۈن كوووۆ  

ئە  ئاتىر  ى شىرئۆك . تىرىپچانلىھ كۆرسىتىل ەن بىلسىمس ئىم ان بىلمىد  

بووس .  تووارقىتىش نى ووتى ە كەلوود  بىلەكنووى تووۈرۈ  ئووۆك   تووۈركى ەكە ب سووى 

كىتابنى تالىغان ق رىند شلىرىمىى ئىچىودى ى مەكمسنغوا چ شىلمىغوان ئاساسوتا 

 .نەشىر قىلدۇرۇ  تارقاتسا بىلىدۇ

 :ھۆرمە  بىلەن

 ھ  تاتسن مەمتىمىن

 ت لسىن ى -فىنالندى ە

 كۈنى -05ئاينىڭ  -1يىلى  - 0247
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 كىرىش سۆز
 

 

  سۆز، توغرا ئەمەس بۇ ،شۇنداقمۇ؟ توۋا ،قەدەرمىش

 .توغرىسى بۇ ئالالھ ئاتا قىلدى، ،مۇسىبەتنى تىلىدىڭ

مەۋجااۇت بولااۇا ( سااەۋەبى/ تى قااانۇنىيى)شااەرىاىتى  قەدەر،

  ئوتتۇرىدا،

 . چىلىكنىڭ ئەينىكىدەۋۇجۇدقا چىقىشىدۇر مۇمكىن

 

 فمەھمەت ئاكى -                                     

 

 

ئالەملەرنىااڭ رەببااى ئالالھقااا يارىتىلغااان مەخلۇقاتالرنىاااڭ 

ئاۇ . ئۇ ھەممىنىڭ ياراتقۇچىساىدۇر .ھەمدىلەر بولسۇن دەكسانى

 داۋاملىاااۋ»يەنە  قالماساااتىن، بولاااۇپال «خاااالىۋ»پەقەت ياراتقااان 

مااۇداخىلە ن ۋە ياراتقانلىرىغااا ھەر ۋاقىاات يېڭىاادىن يارىتىاادىغا

ھ ھېچقانااادا  بىااار الالئااا .«تاااۇر <لاااال ەخ> قىلىااا  تۇرىااادىغان

ياراتقااااااان . ياراتمىاااااادى (ئۆلچەمسااااااىز) ىزشااااااەياىنى قەدەرساااااا

ئىرادىساااااىز . لىااااادىىگلبە (ئاااااۆلچەم)ر ىگە بىااااار قەدەھەرنەرسااااا

 - ئىالھااى قااانۇن»دەا ئاتالغااان « سااۈننەتۇلالھ»مەۋجااۇداتالرنى 

يدىغان ئىرادىلىك رۈنمەۆك -دىغان ىرۈنۆك. غا تەۋە قىلدى«مىزان

تاااااالالش )ئىااااارادە  ئىنساااااان ۋە جىنناااااى دىيەت بولغاااااانمەۋجااااۇ

ئىنسااااننى . دىجابااادۇئەقىااال ۋە ۋىجااادان بىااالەن  ،(يىتىىقاااابىل

 ئاااادالەتنى زۇلۇمااادىن، ياخشاااىنى يامانااادىن، ،باتىلااادىنھەقناااى 

ساااەتتىن  چىرايلىقنااى تااوغرىنى خاتااادىن، دىن،رىااۇپئىماااننى ك
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 يەت بىااااالەنىقااااابىل،  (ئىقتىاااادار) ئايرىيااياااادىغان بەسااااىرەت

گەنلەرگە ۋەھىيلىاارى يىتى بېاارىلىتااالالش قااابىل. رالالنادۇردىوق

 .ئاااارقىلىۋ يېتەكچىلىاااك قىلااادى (ئەلچىلىااارى) ۋە نەبىلىااارى

ئىرادىساىگە يىتى ئاتا قىلغان ئىنسااننىڭ ىتالالش قابىل ئالالھ

ئىنسااننى  تىنبساەۋەباۇ . زى ھۆرمەت قىلدىۆئاۋۋال ئ ھەممدىن

ئىشااااااالىرىنىڭ قىلغاااااااان  ،قىلمىشااااااالىرىغا مەجباااااااۇر ئەمەس

ى تەقاادىر ىننۈكاا ھېساااب، شااۇپا .مەساااۇل قىلاادىنەتىجىسااىگە 

 كارلىققااا تارتىلىاادىغانلىقىنىجاۋابھەر قىلمىشااىدىن  قىلىاا ،

بېرىشنى يامانلىقلىرىغا جازا  ىغا مۇكاپات،ياخشىلىق. تۇردىقئۇ

 نىدۇنياا ،نىلاۈمۆئ ،نىھايات ،نىبۇ ئارقىلىۋ ئىنسان .بەلگىلىدى

 .ە قىممەتكە ئىگە قىلدىىگە ۋمەن نىرەتىۋە ئاخ

بااارچە . سااامالر بولساۇن -سااااتۇ  رەساۇلىمىزغايۈملۈك ۆسا

 نىاڭ دۇئاساى،ۇدۇئاايىمىز ئ. بولساۇن پىاداڭغا قوللىشىمىز ئونى

- شاانۇشاۇندا  ئاۇ  .بولساۇن( غاايىمىز)مىازيىداۋائۇنىڭ داۋاسى 

ئااالالھ قااا ىشااتە ۋرە يبىاازگە ھەقىقىاا كى،ئىاادى شااەۋكەتلىك نەبااى

ىادىن ئىزبوۋىالرنىاڭ  - ئاتاا ە ئىمان ئېيتىشنى،ۋ بەندە بولۇشنى

ۋەھىاي  .گەتتىۆدىن مېڭىشانى ئالائالالھ كۆرساەتكەن يو ئەمەس،

ئۆمرىنىاااااڭ ئااااااخىرقى تارتىااااا  نىااااادىن ۈى كچااااائالغاااااان بىرىن

 ھەر بىاااااز» ھايااااااتى  لگىلىاااااكۈئە ياشاااااىغان مىناااااۇتلىرىغىچ

نااااااى ئااااااۆز تىرىشااااااچانلىقىغا (تەقاااااادىرى) رىئىنساااااااننىڭ قەد

ئىنسان پەقەت ئۆزىنىڭ »ۋە ( 31:31) « ىلدۇ  مۇناسىيەتلىك ق

گەن دېاا( 51:15) «ئىشاالىگەن ئىشااىنىڭ نەتىجىسااىنى كۆرىاادۇ

ئەگەر » رىكالرنىڭمۇشاا .ڭ مااۇكەممەل تەپسااىرى ئىاادىئايەتلەرنىا

رىك شااااې بااااوۋىلىرىمىز -ئااااالالھ خالىسااااا ئىاااادى بىااااز ۋە ئاتااااا 

 ئەقىدىسااىنىمۇ ئااالالھ رىكشاامۇگەن ېااد( 6:3:6)«  قوشماسااتۇ

ن چاپلىغاان قەدەرپەرەسات بىار ھتاىڭغا بۆ، ئۇنيۇاوتى  ققا ئار

ھەر ئىنسااااان قىلمىشاااالىرىنىڭ » قارشااااى تااااۇرۇا، ئەناااااەنىگە

گەن قۇرئااان شاااۇئارىنى دېاا( 17::1)« مەھبۇسااتۇرنەتىجىسااىگە 

 يېتىشااانى ئەمەس،يانپاشاااالا قاااا ئىشاااىنى   ئاااالالھ. يااااپراتتى
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ڭ ۋەھىينىاائااۇ  .ئەمەل قىلىشاانى ئااۆگەتتى قااا تايىنىاا  ئااالالھ

ئاااۇ  ،ردىكىۈشاااۇندا  بىااار ياخشاااىلىۋ بىرىكتااايېتەكچىلىكىااادە 

ئەساىرلەر داۋامىادا ياخشاىالرنىڭ كاى يىنۆزىادىن كېياخشىلىۋ ئ

 نااااۇر، تااااۇا بەرگااااۈچىۇيااااولىنى يور ،تااااۇرۇچ للىرىاااادا خېمىااااروق

 .بولدى دقەلبلىرىدە ئۈمى

 رەھامەت بولساۇن، خانالرغا ساام بولسۇن،بھۆرمەتلىك كىتا

 بەكاااارەكممىاااادىن ھە .ەت بولسااااۇنكمھااااې بەرىااااكەت بولسااااۇن،

قەدەر »ھەساااااەن ئەلبەساااااىرنىڭ  «ياساااااىشېتەقيادارارنىاااااڭ پ»

لىنااااااى ئەق مىزيىشااااااەرھى ئۇنىڭغااااااا يازغاااااان ۋە  «رىسالىساااااى

 .بولغايگە شىپا رەىشلىتىدىغان قەلىبلئ

قۇرئاان  شاىغا قارىمااي،ۇلور پەرقى بئەسىرلىك دەۋ 31دا ئارى

رى مەھااامەت سااارى بىااالەن قۇرئاااان شاااائىەئاااارىھى ھەساااەن ئەلب

رىسالىساى بىالەن  ئاكىھنى ئۇچراشاتۇرغان، ئەلبەساىرنىڭ قەدەر

ىااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان شاااېاىر مىسااارالىرىنى رئاكىھنىاااڭ يۇقى

بۇ يولادا ھاساىل بولغاان بىار . يول بار توغرارگەن بىر ۈسىشتكې

بااااۇ ئەقىلاااادىن ئۇرغااااۇا چىققااااان ز   ۋە . ئەقىاااال بااااار ساااااغالم

بىر  توغرا پەيدا قىلغانقىلنى ئە ھەمدە بۇ ساغالم. بار ئىشتىيا 

رەساۇلۇلالھقا  ر ياپقاا چىقاارغۇچى بولسااباۇ ئىمااننى  .ئىمان بار

 .ئەخال  ۋە ئۇستاز بولغان قۇرئاندىن باشقىسى ئەمەس

  Max)س ۋەبەرياساى مااكشېپساىنىڭ ىيولوگىيسدىان سو

Weber)   قىلغااااۇچىالرنى مەياااادانغا ئېتىقاااااتنىڭال ئېتىقااااات

ئېتىقااتنى  قىلغۇچىالرنىڭماۇېتىقاات ئ كەلتۈرۈپال قالماستىن،

زىگە ۆبااۇ پەقەت ئۇنىااڭ ئاا .ئېيتقااانرىدىغانلىقىنى ۈشااەكىللەند

بۇ سۆز خىرىستىيانلىۋ ، لېكىن .ىشىۋەكىللىك قىلىدىغان قار

 ،چاااااااااۈنكى .تاااااااااوغرا باھاااااااااادۇر 311%دىنىغاااااااااا نىسااااااااابەتەن 

كىشاىلەر تەرىپىادىن باشچىلىقىدىكى  پاۋلۇس تىيانلىۋسخىرى

 ئەناەنىايىيمۇساۇلمانالرنىڭ  .ر ئېتىقااتتۇرئىجات قىلىنغان بى

قتىساااىدىن ئېلىااا  ئېيتقانااادا، باااۇ ساااۆز ۇچۈشەنچىساااى ندىااان 

بەزى مۇسااااااااااااااۇلمانالر  ،چااااااااااااااۈنكى. قىساااااااااااااامەن تااااااااااااااوغرا
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دىنلىرىنااااااااااااااى  شااااااااااااااقانلىقى نىساااااااااااااابىتىدەخىرىستىيانال

ئىسالم دىنى ئۈچاۈن  ،بىرا . زلەنگەنشەكىللەندۈرۈشكە قاراا يۈ

 ئىسااالم دىنااى ئااالالھ ،چااۈنكى. خاتااادۇر 311%ئېلىا  ئېيتقاناادا 

ئاااالالھ بااااۇ دىنناااى قۇرئاااان ئاااارقىلىۋ پەقەتااااال  .نىاااڭ دىنىااادۇر

 بەلكااااااااااااى ئېتىقااااااااااااااتچىللىرى ،دۇشاااااااااااامەنلىرىدىنال ئەمەس

 .غانىنىڭمۇ شەررىدىن ساقل (مەنسۇپلىرى)

نازىاال  سااۈپىتى بىاالەنلااۇش وزامااان مااۆجىزە ب قۇرئااان ھەر

 ىكەن،لىااادولىمىزدا بوھالااادا قااا سااااانىدىكىااادەكال ۈبولغاااان ك

ئېڭىادا مەيادانغا كەلاگەن  نادىلىك ھاياتىادا،ۈمۇسۇلمانالرنىڭ ك

ەگىاااا  ئ ،قېيىاااا  كېااااتىشبولغااااان  ىئېھتىمااااال كااااېلىش ۋە 

( چۈشااااەندۈرۈش جەھەتااااتىن)لەر ھەتتااااا ئۆزگەرتىشاااا ،تىشكېاااا

بۇنادا   ،چۈنكى. تسىزلىنىشنىڭ ھاجىتى يو ىئۈمۈپەيلىدىن ت

. قاتارىاادىن لىاادىغان زىيااانوب ولاادۇرىيالغىلىتئااورنىنى ئەھاايال 

قەدەر »يېزىلغااااان  ئىلگىاااارىيېاااارى  ئەسااااىر  31زامااااانىمىزدىن 

لەشانىڭ ئە  مااۇھى  شەرھىيۋە  نەشاىر قىلىااشنااى «رىسالىساى

 .بۇ سەۋەبىمۇ دەل

 . تاپقانتەركى   بۆلۈمدىنچ ۈلىڭىزدىكى بۇ ئەسەر ئوق

ى ھەساااەن ئاااپتورنىااڭ «رىسالىسااى قەدەر» جااى بۆلااۈمبىرىن

بەسااااااارى ھەساااااااەن ئەل ىااااااا مۇئەلل .ئەلبەسااااااارىگە ئايرىلااااااادى

ار ئارىسااىدىكى ئالاادىنقى يىن كەلااگەن ئەۋادكېااساااھابىلەردىن 

ئاااۆز دەۋرىنىاااڭ ئە  ئاااۇ  .ىبىااار رىااادىغان ئاااالىمالردىنقاتااااردا تۇ

ئۇ تېخى ھاياات ۋاقتىادىال  .رۇن ئالغانومەشھۇرلىرى قاتارىدىن ئ

. دەا نااام ئالغاااان« ياساااىشېمۇتتەقىلەرنىااڭ پ»داپقااى چىقىااا  

ئەھلى ۋە تەھقىۋ  (كۆز قاراشچۈشەنچە، ) ى رەيئسالم تارىخىدىك

نىااڭ (الرياادىغاندەھەقىقەتنااى دەلىاال ۋە پاااكىتتىن ئىز) ئەھلااى

ماادە ئىمااام ۈبااۇ بۆل. ئىاادى دا تۇرغۇچىلىرىاادىنىاائالاادىنقى قاتار

 رەشۈكاا ،تۇتقااان ئااورنى ياشااىغان دەۋرى، ئەلبەسااىرنىڭ ھاياااتى،

 باياااااان ئاسااااتىدا مىالركىچىااااك تاااااېئوخشاااااىمىغان  ئۇساااالۇبى

 .لىندىىق
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يىللىرىااااادا  15 - 76يەنىاااااڭ ىھىجىر مۈئىككىنجاااااى بۆلااااا

خەلىاپە بولغاان ئابادۇلمەلىك بىان مەرۋان يازغاان بىار مەكتۇپقاا 

قەدەر » ساااۈپىتىدە قەلەماااگە ئالغاااان جااااۋابھەساااەن ئەلبەسااارى 

 .ئايرىلدىگە «رىسالىسى

دەا « رەساامى دىاان»ئااارقىلىۋ ھاااكىمىيىتى ئەمەۋىلەرنىااڭ  

ەت قەدەر چۈشەنچىساااىگە قارشاااى يىباااۇل قىلىنغاااان جااااھىلوق

رەش قىلغانالرنىاااڭ ئالااادىنقى قاتارىااادا ھەساااەن ئەلبەسااارى ۈكااا

بااۇ يولاادا قااانخورارچە ، رىشااىۈئۇنىااڭ ئېلىاا  بارغااان ك .تااۇراتتى

رىتلىرىغا ىسەپداشااالىرىغا ۋە شااااگ ،ئۇساااتازلىرىئۆلتاااۈرۈلگەن 

رىخىاادا تاااكى ئىسااالم تا ئوخشاااش ئاااغزاكى بولااۇپال قالماسااتىن،

يازمااااااااا قولتاااااااۇنجى  تىااااااا  كەلاااااااگەنقەدەر يې زامانىمىزغاااااااا

پىتىدە ر ياپقاااا ۈبىاار رىساااالە سااا بولغاااان ىيااالالردىن بىااارىرېمات

 .چىقتى

قەدەر »نىڭ ىبەساااااارتىن، ھەسااااااەن ئەلسااااااەۋەبمانااااااا بااااااۇ 

 .بىار يازماا ئەساەردۇر ەزىنىگە ئوخشايدىغانخبىباھا  «رىسالىسى

شاىدىنال ۇبولياال ىماتېر يپەقەت تاارىخى قىممىتىبۇ ئەسەرنىڭ 

 رىسااااالە« قەدىمىااااي»بااااۇ يازمااااا ئەسااااەر گەرچە  .ىباااارەت ئەمەسئ

« تاااااارىخىي » ، ئۇنىڭااااادا باياااااان قىلىنغاااااان تېماااااا بولساااااىمۇ

ھەر دەۋردە ئالاااادىمىزغا خاااااراكتېرىگە ئىااااگە ئەمەس، ئەكسااااىچە 

دەۋرىمىزدىكاااااى  بااااۇ تېمااااا. للەردىن بىاااارىىچىقىاااادىغان مەساااا

 «(تەقااادىر) قەدەر»ھنىااادە ماااۇجمەل بولغاااان مۇساااۇلمانالرنىڭ زې

كۈنىمىزدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ  .مىسىدۇرتې« قازا ۋە قەدەر»يەنى 

مەناااابەلەر  خىاااال قەدەر چۈشەنچىساااانى قۇرئاناااادىن باشااااقا ھەر

بۇ رىسالىنىڭ ئەھمىيىتىماۇ دەل . رگەندەك قىلىدۇۈشەكىللەند

  . ئۆزىنى نامايەن قىلماقتاتىدا قۇبۇ ن

 ىنىڭ ئىسااالمرىسااال لىرى،بااۇ بۆلۈماادە رىسااالىنىڭ نۇسااخى

رىساااالىنىڭ  رى تارىخىااادىكى قىممىتاااى،ىااا  ۋە تاااالالنمىلىئىل

ارىتااا مەزھەا نچىلىكلىكىگە قئىشااەئۇنىااڭ ئىشااەنچلىكلىكى، 

ش لىااااا  چىققاااااان شاااااۈبھە قوزغاااااامۇتەئەسساااااىپلىگىدىن كې
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ڭغاا بۇنى ،ئاساسساىزلىقىخىرىساالر ۋە بۇارنىاڭ  مەقسىتىدىكى

ىھەل ۋە ن -ەللتىلغا ئېلى  كەلگەن مى نىئوخشىغان شۈبھىلەر

لەر باياااان لىااا  چىققاااان مەساااىليازغۇچىللىرىااادىن كې ىااارا ف

 .قىلىندى

نىاااااڭ دۇنياااااادا «قەدەر رىسالىساااااى» ،ى بۆلۈمااااادەچنىئاااااۈچ

نۇسخىساااى بىردىنبىااار نۇسخساااى بولغاااان قوليازماااا  بايقالغاااان

ورۇن سىگە ئايرى ۋە شەرھىچە نەشبئەرە ،ئاساس قىلىنغان ھالدا

دەنىاايەت مەپخانىسااىنىڭ كۆپرۈلااۈ ۈتۈيمانىيە كسااۇا .رىلاادىبې

نى شەرىقشاۇناس ىبۇ نۇساخ ساقالنغان يادىكارلىقلىرى بۆلۈمىدە

ىلاااى نەشاااىر ي - 3511ىغاااان ۋە نىمىاااس ھېلماااوت رىتاااتەر بايق

بىاارا  كااۈنىمىزگە . يىاال ئااۆتتى 71قىلاادۇرغان بولااۇا، ئارىاادىن 

 .قىلىنماپتۇى قېتى  نەشىر چكىنكيازما ئەسەر ئىقەدەر بۇ قول

ھى د غااااان ۋە ياشااااار لااااۈت ڭنىىنەشااااىر قىلاااادۇرغان رىتااااتەر

 - :355قۇتلۇئاي تەرىپىادىن ئىشالەنگەن تاۈرۈكچە تەرجىمىساى 

ت فاكولتىتىاادا نەشااىر ەى ئىالھىاايىتيېرسااىتىيىلااى ئەنااقەرە ئۈن

باشااقا  بۇنىااڭيىاال ئااۆتكەن بولسااىمۇ  61 .كەنىااقىلاادۇرۇلغان ئ

قوليازمىنىاڭ يېڭاى  بىز .سى ر ياپقا چىقمىغانىنۇسختەرجىمە 

ى بىاااار تەرجىمىسااااىنى ئىشلەشااااكە شااااۇنداقال يېڭاااا رىنى،نەشاااا

لىرىنى بساااااەۋە .ھتىياااااا  باااااار ئىااااادىېڭغاااااا ئبۇنى .ۇ تىرىشااااات

 .ۇ تا ئىزاھالشقا تىرىشتبمۇناسىيەتلىك با

يەنە ئاياساوفىيا نۇسخىساىمۇ كۆپرۈلۈ نۇسخىسىدىن باشاقا 

 ئاۇ بۇ نۇسخىدىكى مەزمۇنالردىن مەلاۇم بولغىنىادەك، لۇا،بار بو

بۇ نۇسخا . مەسۇسخسىمۇ ئەقەدەر رىسالىسىنىڭ ئۆزگىچە بىر ن

 ججاجنىااڭ شەپقەتچىسااىەرا  ۋالىسااى ھئەينااى ۋاقىتتىكااى ئىاا

قەدەر »ڭاااااادا بۇنى .رىسااااااالىدۇر ېزىلغااااااانكە ي «ئاباااااادۇلمەلىك»

بۇ . نەقىل قىلىنغاندىن تۆتتە بىرىچىلىك مەزمۇنى «رىسالىسى

يىن كېاا ىچىااگە ئالغااان ئاياسااوفىيا نۇسخىسااىئ رىسااالىنى ئااۆز

بولغااان نۇسااخا ئانااا  ۇسااخا بولسااىمۇ،پااارچە ن نەشااىر قىلىنغااان

سااااەۋەبى  .قوليازمىسااااىدىن بەكاااارەك كە  تارقالغااااان كۆپرۈلااااۈ
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ىك ۋە يېڭااااى زاماناااادىكى بەزى مۇئەللىپلەرنىااااڭ ئااااۇنى سااااسالك

نىڭ ئاۆزگىچە بىار نۇسخىساى  «قەدەر رىسالىسى»نىڭ ىئەلبەسر

  .قارىغانلىقىدۇردەا 

نااااى يېڭىاااادىن «قەدەر رىسالىساااى»سااااىرنىڭ ەھەساااەن ئەلب

بىار قوشاۇلغان ئىلىا  ئاالىمىمىزگە  قىلىاشتەرجىمە ۋە ىر نەش

رىسالىنى شەرھى  .لىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەنوۈلۈش ھەسسە بئ

يېڭااى تەرجىامە ۋە نەشااىر نەتىجىساىدە بارلىققااا  ،قىلىشاىمنىڭ

ەم زۆمەن ئا قوشاىدىغانلىقىغامىلەرنى ېكەلگەن ئەمگەككە يەنە ن

مىلىرى تارىخىاادىكى ئىلىا  ۋە تاالالنئىسااالم  .رەلمەيمەنباھاا بېا

يلىنىشاى، ر بولغاان باۇ رىساالىنىڭ شەرھىتۇنجى قوليازما ئەسە

چىلىك يېڭىااااااادىن تەرجىاااااامە ۋە نەشاااااااىر ھااااااې  بولمىغاناااااادا

بااۇ ئىشااقا تۇتاااۇش  ،دەا قارىمىغااان بولسااام ەئەھمىاايەتكە ئىااگ

 .قىلمايدىغانلىقى  ھەممىگە مەلۇم

ى ئىلى  ۋە تالالنمىلىرى تارىخىادىك قەدەر رىسالىسى ئىسالم

، رىسااااالىنىڭ بىاااارا . نجى قوليازمااااا ئەسااااەرلىرىدىن بىاااارىۇتاااا

ى ىيە بىرىنچااھىجىاار. سڭاادىنال ئىبااارەت ئەمەئەھمىيىتااى بۇنى

ناازۇك  نىاڭئېلىنغان رىسالىنىڭ ئەھمىيىتى قەلەمگەئەسىردە 

ماا ئۈساتىدە توختالغاانلىقى ۋە شاۇنداقال قەدەر مەسىلىسااىنى تې

 .بولماقتا مەلۇم قىلىش ئۇسلۇبىدا ئىكەنلىكى ھاكىمەمۇ

 :لىمىزدىكى بۇ قەدەر رىسالىسىوق

قۇرئاننىڭ قەدەر توغرىسىدىكى ئاساسى چۈشەنچىسىنى  .3

 .ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

شاى چىققاان ۋە يىمىرىا  تاشالىغان قار يقۇرئان قەتاىا .2

 .نى پاش قىلىدۇ «يەت قەدەر چۈشەنچىسىىجاھىل»

مە چۈشەنچىساااىنى كىملەرنىاااڭ ناااې يەت قەدەرىجااااھىل .1

 .ىنى يېشى  بېرىدۇقتۈرۈا چىققانلىۆك ىنقايتىدمەقسەتتە 

تىدە ۋھىاااي بەرپاااا قىلغاااان نىڭ شەخساااىيىىئەلبەسااار .:

 .ىدۇقاندا  ئىشلىگەنلىكىگە شاھىتلىۋ قىل ئەقىلنىڭ

 : رى ئېيتىدۇكىھەسەن ئەلبەس
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ىدىن بىر ھۆججەتكە ئاساسالنمىغان ھەر نىڭ كىتابھ ئالال»

 .«قاراش زاالەتتۇر -قاندا  كۆز 

يااازمىنى مۇھااكىمە قىلىااش قولمى بىار كاااا ،مەقساىتىمىز

تېپىشاااااتىن  جااااااۋابالرغا ساااااوئالۋەنااااادىكى ۆبەلكاااااى ت ئەمەس،

  :ئىبارەتتۇر

 قۇرئان ئارقىلىۋ قاندا  ئىنسان بولغىلى بولىدۇ؟  .3

 قۇرئان ئىنشا قىلغان ئەقىل قاندا  ئىشلەيدۇ؟  .2

 قۇرئاننىڭ قەدەر توغرىسىدىكى چۈشەنچىسى نېمە؟  .1

 ئااالالھ ،تەر تۆكااۈش جەريانىاادائۈسااتىدە « لىسااىقەدەر رىسا»

ئەمگەكنااى زاياااا قىلىيەتمەيااادىغانلىقىغا  ھەر قانااادا  بىااارنىااڭ 

بۇناادىن  ،چااۈنكى. قېااتى  يېڭىالناادى بولغااان ئىمااانى  يەنە بىاار

 ئۇنىڭغاااا قارشاااىيىااال باااۇرۇن يېزىلغاااان بىااار رىساااالىنى  3151

قۇتۇپتىكىلەرنىڭ شۇنچىياا يو  قىلىيېتىشكە ئۇرۇنۇشالىرىغا 

بىاااازگە  زگەن ئالالھتائااااااۈمانىمىزغااااا قەدەر يەتكاااازا ،قارىماااااي

نىاااڭ كىتاۋىااادىنمۇ  ئاااالالھ ئاااۇ بىشاااارەتنى. بىشاااارەت بەرمەكاااتە

 تىلىااااادىن قۇرئاااااان كەرىااااا  لوقماااااان ھەكىمنىاااااڭ. تاپاااااايمىز

 :لوقماننىڭ زامانىمىزدىكى ئوغۇللىرىغا مۇندا  نىدا قىلىدۇ

 قىلمىشىڭ قىچا چااغلىۋ نەرساە بولاۇا، ،ئى ئوغۇلچىقى »

ياا ئاساامانالرنىڭ  (ئە  مەخپاى جايادا)لتاشانىڭ ئىچىادە ئۇيۇ ئاۇ

ئااالالھ ئاۇنى ھااازىر  ،مىننىااڭ ئاساتىدا بولساىمۇقېتىادا يااكى زې

ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ئىاااانچىكە . (سااااابىنى ئالىاااادۇھې) قىلىااادۇ

 (. 36، لوقمان)  «ھەممىدىن خەۋەرداردۇر كۈزەتكۈچىدۇر،

ىاااقەتەن ھەق ي ھەقىاااقەتباااۇ ئاااايەتتە ئىپاااادىلەنگەن ئىالھىااا

ئۇيۇلتاشااااانىڭ  ئاااااالالھ «قەدەر رىسالىساااااى» .لەشاااااتىيىئەمىل

ش ئەتااكەن بىاار يەرنىااڭ ئاسااتىدا ساااقالا ھايااات بەخاائىچىاادە ۋە 

قەدەر » .لادىتىا  كەئەمەلگە ئوخشاش زامانىمىزغىچە يې سالىھ

رەشااالەرگە ۈكشاااۇنچە گە قارشاااى ئېلىااا  بېرىلغاااان «رىسالىساااى

ەساالى قوليازمااا رىسااالىنىڭ ئ ىكىلىمىزدوھااازىرمۇ قاا قارىماااي،

باشاااقا بىااار  شاااىنىڭ بۇنىڭااادىنۇت بولنۇسخىساااىنىڭ مەۋجاااۇ
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ردىن بالخالىاا  كىتااارەساامى كاااام ئېقىمىغااا مۇ .ئىزاھاااتى يااو 

ش ىتىئااااۆزىگە قارىتىلغااااان سىسااااتېمىلىۋ يااااوق نۇرغااااۇنلىرى

ا ھالغاا« ئىساامى بااار جىساامى يااو »ھەرىكىتىاادىن قۇتۇالماااي 

ناااملىۋ «ىتفىھرىساا -ئەل »ئىاابن نەدىمنىااڭ . چۈشاۈا قالغااان

باااۇ ئېچىنىشاااالىۋ  ىگە شاااۇنداقال بىاااار نەزەر تاشلىساااا ئەساااىر

 .ۋااايمىزۈااللىقنى كۆرېر

مەۋجااااۇت  كۇللىياتتااااانىااااڭ كۆپرۈلااااۈ «سااااىقەدەر رىسالى»

قوليازما نۇسخىسىنىڭ بىر كۆپەيتىلگەن سۈرىتىنى باۇ  بولغان

بااااۇ ئااااارقىلىۋ ھەم قوليازمااااا  .كۆرىسااااىزئەسااااەرنىڭ ئاخىرىاااادا 

ھەمااادە  مەكچى بولغااان ئىلىااا  ئەربااابلىرىىشااارنۇسخىسااىغا ئې

ئوقۇشااانى ئاااارزۇ قىلىااادىغان  ساااىدىنىئەسااالى نۇسخرىساااالىنى 

 . ئاسانلىشىدۇ تېخىمۇ ئىلىملەرنىڭ ئىشى تالىبۇل

ئااااۆز دەۋرىنىااااڭ ئىشاااالىتىلگەن تىلنىااااڭ  خىاااازمەتتەبااااۇ 

. شاااىغا ئااھىااادە دىقاااقەت قىلىنااادىۇرىغاااا ئۇيغاااۇن بولخاراكتې

لەر باكاامى مەزھە دەۋردە ېزىلغاني «قەدەر رىسالىسى»، مەسىلەن

باااۇ  .تېخاااى ئىساااىملىرى بىااالەن ئوتتۇرىغاااا چىقمىغاااان ئىااادى

سااااتىدە قەلەم ۈىرى ئتىن ھەسااااەن ئەلبەسااااىرنىڭ ئەسااااسااااەۋەب

رىسالە يېزىلى  بولغاان  كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە تەۋرەتكىنىمدە،

 ە،يجەبەرىياا ە،ييىن كېڭىيىاا  تارقالغااان قەدەرىياادەۋردىاان كېاا

ئەھلااااااى سااااااۈننەت قاتااااااارلىۋ مەزھەا  مااااااۇرجىاە، مااااااۇتەزىلە،

شاۇنىڭ  .ئىسىملىرىنى قولالنماسلىققا ئااھىدە كۆپۈل بۆلادۈم

رىنسااىپالر مەياادانغا ىبىاالەن بىاارگە، ئااۇ چاغاادا تېخااى ئىسااالمى پ

شاۇپا، باۇ رىساالە يېزىلغاان ئاۇ دەۋردە تەفساىر . كەلمىگەن ئىادى

ئىلماااااى، كااااااام ئىلماااااى، فېقىاااااھ ئىلماااااى ۋە ھەدىاااااس ئىلماااااى 

تىن، ئەساەرنى ببۇ سەۋە. ردىن ئېغىز ئاچقىلى بولمايدۇقاتارلىقال

 بيۇشاااااقا ساااااەۋەورناااااى ئالماشاااااتۇرۇا قدەۋشاااااەرھى قىلغانااااادا 

بولىاااادىغان بۇناااادا  ئاتااااالغۇارنى ئىشلىتىشااااتىن ئااااۆزىمىزنى 

 .تارتتۇ 
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زەپالرنى قۇرئانغااااا ۆئاااا» :كىھەسااااەن ئەلبەساااارى ئېيتىاااادۇ

 .«!رسېلى  بېقىڭال

 ساااااېلى  ۇرئانغاااااابولۇپماااااۇ ئىماااااانىمىزنى ق ،زىمىزنىۆئااااا

 قۇرئانى كەرى  تەستىقلىغان ئىمان ،چۈنكى .تەكشۈرتۈا باقايلى

ئااالالھ تەسااتىقلىمىغان ئىمااان  .ئااالالھ تەسااتىقلىغان ئىماناادۇر

بەلكااااى ئۇنىااااڭ تااااۈپەيلى  قەلبىمىااازگە يااااۈك بولااااۇپال قالمااااي،

 .قا تارتىلىدىغان بىر ۋابالدۇرھېساب

 ىمىزدىنادۇر،تەۋپىاۋ ۋە ئىناايەت رەبب ،تىرىشچانلىۋ بىازدىن

 .قىلغاي يارئۇ بىزنى تەۋفىقىغا 

 

 ئوغلى مۇستافا ئىسالم

 

 ئىستانبۇل

 

 كۈنى - 31ھەررەمنىڭ يىلى مۇ -1::3ھىجىرىيە 

 دېكابىر - 5يىلى   - 2133
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 باب بىرىنجى
 

 ھەسەن ئەلبەسرى ھەققىدە
 

 ھاياتى. §1
 

 ھەسەن ئەلبەسرىنىڭ ھاياتى
 

 ( 127 - 6:2دى ، مىال 331 - 23ھىجرى ) 

 

  ھەسەن ئەلبەسرىنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى

ھەساااااەن بەسااااارىنىڭ تولاااااۇ  ئىسااااامى ئەلھەساااااەن بىااااان 

 .ئەبىلھەسەن ئەلبەسرى بولۇا، تەخەللۇسى ئەبۇ سائىت

ئەساالى  ىساىنىڭ ماۇئەللىپى ھەساەن ئەلبەسارىقەدەر رىسال

تاباقاات ماۇئەللىپى ئۇنىاڭ . پارس بىر ئائىلىادە دۇنياغاا كەلاگەن

ە سااااۆزلىيەلەيدىغانلىقىنى، ھەتتااااا پارىسااااچىنى ئەسااااەر پارسااااچ

 . يازالىغۇدەك سەۋىيەدە ياخشى بىلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان

دادىساااااىنىڭ ئىسااااامى يەساااااار بولاااااۇا، باااااۇ ئىساااااىمنىڭ 

خوجاااايىنلىرى  بئەرە للاااۇقتىن ئاااازات قىلىنغاااان دادىساااىغاقۇ

ەردە مەناااااابەل. تەرىپىاااااادىن بېرىلگەنلىكااااااى چىقىاااااا  تۇرىاااااادۇ

بولاااۇا، ئەسااالىدە « فەيااارۇز»ئەسااالى ئىسااامىنىڭ دادىساااىنىڭ 

مەيساااان بۈگاااۈنكى . مەيساااانلىۋ ئىكەنلىكاااى قەيااات قىلىنغاااان

گرىساى ئىچىادىكى بىاار ۋىااليەت بولاۇا، خىرىسااتىيان ېئىارا  چ

خالىااد بىاان ۋەلىااد بىاالەن  قاااد قىلىاادىغان فەياارۇزىدىنىغااا ئېت

 ىقۇشاۇنلىرىنىڭ ساىني( CarenCarinus)قارىن بىان قارياانۇس
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(Sinyi )مەدىاااااانىگە ئېلىاااااا   ئۇرۇشااااااىدا ئەسااااااىرگە چۈشااااااۈا

باۇ زاتنىاڭ . كېلىنگەن ۋە ئەنساراردىن بىرسىنىڭ قۇلى بولغان

ئەنساراردىن زەيىد بىن سابىت ئىكەنلىكى ھەققىادە رىايايەتلەت 

لااااېكىن، ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ ئااااۆز ئاغزىاااادىن نەقىاااال . بااااار

لااۇ  ھاياااتى  توغرىسااىدىكى ئانىسااىنىڭ قۇل -قىلىنغااان ئاتااا 

 . زەيىد بىن سابىتنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنمىغان ايانداب

 مۇئمىنلەرنىاااڭ ئانىساااى ئاااۇممى ساااەلەمەنىڭ ئاااازات يەساااار

باااۇ ئېھتىماااال )پاااارس  .قىلىااايېتىلگەن چۆرىللىرىااادىن بىااارى

ھاايرا بىالەن تاوي قىلغاان بولاۇا، ھەساەن ئەلبەسارى ( كۈچلۈك

ىن رىدىئىبناى قۇتەيبەنىاڭ ئەسا. ئۇارنىڭ تۇنجى پەرزەنتى ئىدى

دادىسااى  ن ئەلبەساارى تۇغۇلغااان چاغااداشااىچە، ھەسااەۇمەلااۇم بول

يەساااااار ۋە ھاااااايرا . قتىن ئاااااازات قىلىنمىغاااااانۇتېخاااااى قۇللااااا

ئائىلىساااااىنىڭ يەنە ساااااائىت ۋە ئامماااااار ئىساااااىملىك ئىككاااااى 

ئەھلااى ۋە داپلىااۋ ھەدىسااچى  سااائىت جىھاااد. پەرزەنتااى بولغااان

ئاااۇ ئاكىساااى ئەلبەسااارى قېچىااا  . بولاااۇا يېتىشاااى  چىققاااان

  ئامان قالغان ئابدۇراھمان بىننى ئەشااس قەتلىاامىغاا كېتى

ككاۈچى كىشاى دەا ۆئالالھ ئۈچاۈن كاۆا يااش ت. شاھىت بولغان

 . داپقى چىققان ئۇكىسى ئەممار زاھىتلىۋ يولىنى تاللىغان

 

*** 

 

يىلى تۇغۇلغان بولۇا، ھەزرىتى ئۆمەر  - 23ھەسەن ھىجرى 

باااااۇ . خەلىپىلىكىنىااااڭ ئااااااخىرقى ئىككىنجاااااى يىلاااااى ئىااااادى

 .يىال ئاۆتكەن 33پەيغەمبەر ئەلەيھىسساام ۋاپات بولۇا ئارىدىن 

گرالىاارى شااىمالى مىسااىردىن ھىناادى ېئىسااالم دىلىتىنىااڭ چ

ئوكيانۇسقىچە، سەيالندىن شاەرقىي ئانااتولىيىگىچە كاېڭەيگەن 

ئىجتىمائىي پاراۋانلىۋ شۇندا  يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن . ئىدى

ساااقتىكى تۇغۇلمىغااان ورق ئانىالرنىااڭ تېخااى ،بولااۇا، ھااامىلە

 باۇ باياشااتلىۋ. ىدىنىغابوۋاقلىرىغىمۇ مائاش بېرىلىشكە باشال
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ئاااۆزى بىااالەن بىااارگە ئەخالقاااى چىرىكلىكنىماااۇ بىااارگە ئېلىااا  

 . كەلگەنىدى

ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ بااااالىلىۋ مەزگىلااااى مەدىنىنىااااڭ 

ئائىلىسااىنىڭ ئىلىاا  ۋە . قااۇرادا ئااۆتكەن -شااىمالىدىكى ۋادىاال 

يېشااىدىال  :3زغىنلىقىنااى ئاوغلى ھەسااەننىڭ دىنغاا بولغااان قى

ئاااۇ . ۋااايمىزۈقۇرئاااانى كەرىمناااى يااااداا بولغانلىقىااادىن كاااۆر

ھااۇ ھاااپىزلىقنى تاماملىغااان يىلااى ھەزرىتااى ئوساامان رەزىيەلال

ھەسااەن (. يىلااى - 15ھىجاارى )ئەنھااۇ قەتلااى قىلىنغااان ئىاادى 

لىرىگە ئىنتىلىياتقاااااان ىااااادئۈم -ساااااى ئاااااارزۇ ۈمەدىنىااااادە كەلگ

جەمەل »ر ساەا تۇتقاان ەردە، ھەر ئىككى تەرەپتە سااھابىلەپەيىتل

ھەساااەننىڭ ئىچكاااى دۇنياساااىنىڭ باااۇ . ياااۈز بېرىااادۇ« ئۇرۇشاااى

 . پارچە بولغانلىقىنى تەخمىن قىالايمىز - نھادىسە بىلەن پارا

يىلاااى  -16ھەساااەن ئائىلىساااى بىااالەن بىااارلىكتە ھىجااارى  

ىۋ ياشاال 35ئااۇ تېخااى . مەدىنىاادىن بەسااىرەگە ھىجاارەت قىلىاادۇ

قاتناشااقان ئااۇرۇش ۋە ھەربىااي يۈرۈشاالەرنى . بىاار يىگىاات ئىاادى

ڭدىن كېيىنكااااى پۈتااااۈن ئااااۆمرى شااااۇنى قا ئالمىغاناااادا،سااااابھې

دەل ھەزرىتى ئەلى   ئۇ بەسىرەگە كەلگەن يىلى. بەسىرەدە ئۆتكەن

گە كۆچااۈا ئۇنىااڭ بەسااىرە. يىلااى ئىاادى - 3خەلىپىلىكىنىااڭ 

ىمىغان ئوخشاااا دەمەنبەلىرىمىااااز كېااااتىش سااااەۋەبى توغرىسااااىدا

نااملىۋ « تەزھىا » نىاڭمەساىلەن، ئىبناى ھاجەر. مەلۇماتالر بار

ئەسرىدە، ئۇنىڭ سىھھىن ئۇرۇشىدىن كېيىن بەسىرەگە كۆچاۈا 

 :ساورالمىغان ساوئاللېكىن، شۇ . كەتكەنلىكى قەيت قىلىنغان

 .«رە؟سنېمە ئۈچۈن بە»

ىلە قاااارارى بولساااۇن يااااكى باااۇ ھىجااارەت مەيلاااى بىااار ئاااائ 

نېمىشااااقا خىالپەتلىكنىااااڭ . مااااۇھى  سااااوئالبااااۇ  بولمىسااااۇن

گەن باياشاات فە ياكى ئۇنىڭغا قارشى ئىسيان كۆتاۈرۇمەركىزى ك

 بەسىرەگە ھىجرەت قىلغان؟   شەھەر شام بولماستىن

ھەمااادە  بۇنىاااڭ ساااەۋەبى يەساااار ئائىلىساااىنىڭ ھەم شاااامغا

ە ۋە كاۇف. فەگە قارىتاا بىاتەرەا تۇرغانلىقىادىن بولساا كېارەكۇك
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. خاراكتېرىادە ئىادى« نوبىاتەرەا رايا»بىر  شامغا قارىتا بەسىرە 

« بىااااتەرەپلەر»ر ئىساااامىنىڭ يەنە بىاااار مەنىسااااىنىڭ مااااۇتەزىلە

 . ئىكەنلىكىنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىۋ كېرەك

جەمەل ۋەقەساااىدە، ئاااۇ دەسااالەپتە ھەزرىتاااى ئائىشاااە تەرەپاااتە 

تۆۋەناااااادىكى ھېكايىنىااااااڭ بەلگىلىااااااك قىساااااامىنى . تۇرغااااااان

بەيھەقاااى بىياساااتە ھالاااادا . مىزھەقىقەتاااكە ئۇيغاااۇن دەا قااااراي

مناااى قىلىچى»: تىلىااادىن مۇنااادا  نەقىااال قىلىااادۇ ھەساااەننىڭ

ەزرىتااى ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ھ)ئېلىاا  مۇئمىنلەرنىااڭ ئانىسااى 

بۇ ئەسنادا ئاھنەف بىن . غا ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئاتالندى  (ئەنھا

قەيەرگە »: ماپااااااااا. قەيىااااااااس بىاااااااالەن ئۇچرىشااااااااى  قالاااااااادى 

 مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشەگە»: مەن .دېدى - «كېتىياتسەن؟

ئالالھ بىالەن »: ئۇ. دېدى  - «ياردەم قىلىش ئۈچۈن كېتىياتىمەن

بىااارلىكتە بىااالەن قەساااەمكى، ساااەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااام 

ئەماادى . مۇشاارىكالرغا قارشااى ئۇرۇشااالرغا قاتنىشااى  باقمىاادىڭ

بااۇ . دېاادى - «ئمىنلەرگە قارشااى ئااۇرۇش قىالمسااەن؟قوپااۇا مااۇ

لىا ، قىلىچىمناى ئېسااى  ىئۆياۈمگە قايتىا  ك الاناى ئااپگەپ

  (. 11، 3ئەلمەھاسىن ۋەل مەساۋى، )« قويدۇم

ئەلبەسرى ۋە ئائىلىسىنىڭ ئۆتمۈشى نەزەردە تۇتۇلغانادا، باۇ 

رىااااايايەتنى ئاساااااانال ئىنكااااااار قىلغىلاااااى بولماياااااادىغانلىقىنى 

 .كۆرۈۋااايمىز

. انئااۇ ھەزرىتااى ئەلىنىااڭ خەلىپىلىكىنااى ئېتىااراا قىلغاا

لېكىن، جەمەل ۋەقەسىنىڭ ئالدىنى ئالمىغانلىقى ئۈچۈن ئاۇنى 

ئۇنىڭاادىن باشااقا، ھەزرىتااى ئەلىنىااڭ جەمەلاادىن . ئەيىاابلىگەن

مەلاۇم . ى باھاا بەرگەنزىتسىيىساىگە ئىجاابوكېيىنكى تۇتقاان پ

ەقەسىدىن كېيىنكى ئۇ ھەزرىتى ئەلىنىڭ جەمەل ۋ بولغىنىدەك

ھەممىااااگە مەلااااۇم،  .دېااااگەن« ئالىيجاناااااپلىۋ»مۇئامىلىسااااىنى 

غەنىمەتلەرناااااى  رىتاااااى ئەلاااااى جەمەل ۋەقەساااااىدىن كېااااايىنھەز

بىااازگە » ئۇنىڭااادىن كېااايىن. تارقىتىااا  بەرگەنئەساااكەرلەرگە 

لىرىااادىن نېسااااىيىمىزنى ىقارشاااى ئاااۇرۇش قىلغانالرنىاااڭ ئائىل
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قايسىڭالر مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى »: دېگۈچىلەرگە« بەرمەمسەن؟

ئاااارزۇ قىلىنىشاااىنى نىاااڭ ئاااۆزىگە تەقساااى  (ھەزرىتاااى ئائىشاااە)

باااااااۇ تەلەپنىاااااااڭ يوللاااااااۇ   بېرىااااااا  جااااااااۋابدەا « قىلىاااااادۇ؟

 بىلەن رەت قىلغان ۋە بۇ ئارقىلىۋئەمەسلىكىنى قۇرئانى دەلىل 

 سۇيىاىساااتېمالئۆزىااادىن كېيىنكاااى زالىااا  ھۆكۈمرانالرنىاااڭ  

قىلىاااااش ئېھتىمااااااللىقى بولغاااااان بىااااار يوچاااااۇقنى ئەبەدىاااااي 

 . تاقىيەتكەن ئىدى

ئەلىنىڭ قۇرئاانى دەلىال بىالەن  ھەزرىتى ىھەسەن ئەلبەسر

دەا « الىۋپاراسااەت ۋە داناا»بااۇ مەسااىلىنى بىاار تەرەا قىلىشااىغا 

دە ئاساىيالرنى «نۇھاايلە»ھەزرىتى ئەلىنىڭ  ئۇ يەنە. باھا بەرگەن

ئۆلتاۇرگەنلىكىنى تاوغرا دەا باھالىغاان بولساىمۇ، لاېكىن بىاار 

ھاااكى  ئااارقىلىۋ مەسااىلىنى ھەل قىلىااش تەكلىاايىگە ماااقۇل 

تااى ئەلاااى ئۇنىڭاادىن ھەزرى. نى تەنقىاات قىلغااان ئىااادىشااىۇبول

ى ھەم ئاااالالھ بىااالەن قەساااەمكى، ئەلااا»توغرىساااىدا ساااورالغاندا، 

تنىڭ ئىچىدە ئە  ياخشى بۇ ئۈممە پەزىلەت ھەم شەرەا جەھەتتە

 .بەرگەن جاۋابدەا « كىشى ئىدى

 ،قتىالردىن بىاارى شااۇكىۇمەناابەلەردە بىاارلىككە كەلااگەن ناا

ئەلااى بىاالەن شااام ۋالىسااى مۇئاااۋىيە  ھەساەن ئەلبەساارى ھەزرىتااى

ئوتتۇرسااااىدا يااااۈز بەرگەن سااااىھھىن ئۇرۇشااااىدا بىتەرەپلىكنااااى 

 . تاللىغان ۋە خەلققە بۇنى تەۋسىيە قىلغان

باااۇ . ھەزرىتاااى ئوسااامانغا مايىااال ئىااادى ھەساااەن ئەلبەسااارى

لىااااادىن ىمايىللىقنىاااااڭ دەرىجىساااااىنى زەھەبىنىاااااڭ شاااااۇ نەق

جايغااا خەلىاااپە  دېااگەن ئااۇ ئەبااۇ زەرنىاااڭ رەبەزە»: كااۆرۈۋااايمىز

ئەمەس،  ئوسااامان تەرىپىااادىن ساااۈرگۈن قىلىنغاااانلىقى ئۈچاااۈن 

ۇ يااالغۇز ئا» ھنىڭ ئەبااۇ زەر ھەققىادە ئېيتقااان بەلكاى رەساۇلۇلال

  دېاااااگەن ساااااۆزىگە ئەمەل قىلىااااا «ياشاااااايدۇ، ياااااالغۇز ئۆلىااااادۇ

قتىاادا ۇبااۇ ن(. 335، 2تااارى  )كەتكەنلىكىنااى ئىلگىاارى سااۈرىدۇ 

ئاااۇنى بىااار  لغاااان مايىللىقىنىاااڭتاااى ئوسااامانغا بوئۇنىااڭ ھەزرى

. يمىزتەرەپلىااامە باھاااا بېرىشاااكە ئېلىااا  بارغاااانلىقىنى ئېيتااااا



 26 

ئااااۋام »ھەساااەن ئەلبەسااارىنىڭ  چاااۈنكى، يۇقىرىااادىكى مەنااابەدە

ېگەنلىكااى د« ھېچقاناادا  بىاار ئىشااتا ئوسااماننى ئەيىبلىمىاادى

 .االلىۋ بۇنىڭ دەل ئەكسىچەېر ھالبۇكى. قەيت قىلىنغان

 

*** 

 

ياشاااقا كىااارمەي  21نەساااىھەتلىرىنى  -ۋەز ئاااۇ بەساااىرەدىكى 

 «ئېھياااا»چاااۈنكى، غەززالاااى . ن بولساااا كېااارەكتاااۇرۇپال باشااالىغا

ىلەردىن اھەزرىتاى ئەلىنىاڭ بەساىرەدىكى جاام ناملىۋ ئەسىرىدە

قىسسااەچى ۋائىزارنااى قااوغالا چىقارغااانلىقىنى، ئەممااا ھەسااەن 

ھەزرىتااى ئەلااى . ئەلبەساارىگە تەگمىگەنلىكىنااى نەقىاال قىلىاادۇ

 35رەدە ىبەسا ئىلگىارىدىن كېيىن كۇفھەگە قايتىشتىن جەمەل

گە اەھەزرىتى ئەلى جامى رىيايەت قىلىنىشچە. تۇرغان ئىدى كۈن

كىرگەن ۋاقىتتا ئۇ ۋەز ئېيتىياتقان بولاۇا، شاۇ ئەسانادا ئۇنىاڭ 

ئاغزىاااااادىن چىققااااااان جااااااۈملىلەرنى ئاااااااپالا ھەيرانلىقىنااااااى 

 .شۇرالماي ماختىغانىدىوي

 21ە بىااان ئەباااۇ ساااۇفياننىڭ ھەساااەن ئەلبەسااارى مۇئااااۋىي

 : يىللىۋ ھاكىميىتى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئاوغلى يەزىادنىڭ

ئاشاكارا قارشاىلىۋ  -ئوچۇ   مەزگىلىدە ىھۆكۈمرانلىق يىللىۋ 

ئەمماا، ئەھلاى بەيتنىاڭ بېشاىغا كەلگەنلەرگىماۇ . بىلدۈرمىگەن

رىناى ىھەزرىتى ھۈسەيىننىڭ شاھادەت خەۋ. قەيتسىز قالمىغان

بااۇ ئۈممەتنىااڭ بېشااىغا »: قۇلااداا يىغااالا تااۇرۇاىغاناادا بۇئاپل

يەنە نېمە كۈنلەر كېلىادۇ؟ نائەھلىلەرنىاڭ بىارى پەيغەمبەرنىاڭ 

سااااەن ئۇنىااااڭ بااسااااىنى ! يااااا رەباااابى  .نەۋرىسااااىنى ئۆلتااااۈردى

زۇلاۇم قىلغاۇچىالر »دەا بەددۇئا قىلغان ۋە ئارقىدىنال « !بەرگىن

لىا  قالىادۇ ئۇزاققا قالماي، قايسى جايغا قايتىادىغانلىقىنى بى

 . دېگەن ئايەتنى ئۇقۇغان(  221شۇئەرا، ) « 

ئااالالھ بىالەن قەسااەمكى، بااۇ دۇنيااا، »ھەساەن ئەلبەساارىنىڭ 

 دېگەنااادە« ىاانلەر مىساااالى زالىماادۇرئەرلىرىنااى ئۆلتاااۈرگەن كېل
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ئەمەۋىاااااالەر قااااااولى ئااااااارقىلىۋ ئايااااااالى تەرىپىاااااادىن زەھەرلەا 

. رەكئۆلتااۈرۈلگەن ھەزرىتااى ھەسااەننى ئىمااا قىلغااان بولسااا كېاا

قەتلىاامىغاا قارىتاا « ھااررە»يەزىد زامانىسىدا ئېلى  بېرىلغاان 

چقاناااادا  بىاااار قاناااادا  ئىنكاااااس قايتۇرغااااانلىقى ھەققىاااادە ھې

شى مۇمكىن، ئەمما ۇبەلكى  مەۋجۇت بول .مەلۇمات ئۇچراتمىدۇ 

 .بىزگە يېتى  كەلمىدى

مۇئاااۋىيە بىااان ئەباااۇ سااۇفيان ھۆكۈمااادارلىۋ قىلىياتقانااادا، 

شاىچە، ۇمەلۇم بول. ياشتا ئىدى 25تەخمىنەن  ھەسەن ئەلبەسرى

مانادانى بولغاان ئابادۇراھمان وئۇ رىيايەتتە ھەم ئۇستازى ھەمدە ق

شۇن بىلەن ھەربىاي يۈرۈشاكە وماندانلىقىدىكى قوق بىن سەمۇرا 

يىلىااادا شاااەرقى ( 661مىاااالدى ) 1: ىيەباااۇ ھىجىااار. قاتناشاااقان

بااۇ . ىاادىي يااۈرۈش ئئافغانىسااتانغا قارىتىلغااان ھەربىاا -ئىااران 

ئەمەۋىلەرنىااڭ خۇراسااان ۋالىسااى رەبااى بىاان  يۈرۈشااتىن كېاايىن

قاتناشااقان ئۇرۇشااالردا . زىيادنىااڭ كاااتىپى ۋە تەرجىمااانى بولغااان

بەزى . قەھرىمانالرچە ئۇرۇش قىلغانلىقى ھەققىادە رىايايەتلەر باار

ۋامالشاااااقان يىااااال دا 31مەنااااابەلەرگە ئاساساااااالنغاندا، جەمااااااى 

غاااۇن ساااھابىلەر بىاالەن بىلااالە نۇر ئەسااكەرلىك ھاياااتى بااويىچە

ۋاقىاات ئۆتكااۈزگەن بولااۇا، نەقىاال قىلغااان رىيايەتلەرنىااڭ كااۆا 

 .شى مۇمكىنۇلىگەن بولىسانلىقىنى شۇ ۋاقىتالردا ئىگ

ئاااۆزىنى ئىلىااا   ەساااەن ئەلبەسااارى باااۇ ساااەپەردىن كېااايىنھ

قىرىاااااۋ ياشاااااقا كەلگەنااااادە تاااااالىپلىقتىن . يولىغاااااا ئاتىغاااااان

. دەا ئاتالغاااان« ھەساااەن  ئىماااام» ئۇساااتازلىققا يۈكساااەلگەن ۋە 

پەتىاايا ۋە ئىجتىھااادلىرى بىاالەن ئەتراپنااى نۇراناادۇرغان بولااۇا، 

كاۈنگە كاۆپەيگەن ۋە  -قۇغۇچى ھالقىسى كۈندىن وئەتراپىدىكى ئ

» ۋە « تااااارىخىي » ئاااۇ ھاياااات تاااۇرۇپال ناااام شاااۆھرىتى چىقىااا  

 .كىشىگە ئايالنغان« ئەپسانىيىي 

 

*** 
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قارىتىلغاااااااان  يەتكەھەساااااااەن ئەلبەساااااااىرنىڭ ھااااااااكىمى

نىااڭ زۇلااۇمى ۋە ئازغۇنلۇقىنىااڭ ھاكىمىيەت ئۆكتىچىلىگىنىااڭ

. كۈچىيىشاىگە پاراللىاال ھالاادا ئېشاى  بارغااانلىقىنى كااۆرىمىز

مەرۋاناااااادىن كېاااااايىن ئەمەۋى تەخااااااتىگە ۋارىساااااالىۋ قىلغااااااان 

ىرى ئاباادۇلمەلىك بىاان مەرۋاننىااڭ ھەججااا  ئااارقىلىۋ ئە  يااۇق

ڭ ھەساااااااااەن ئەلبەسااااااااارىنى پەللىاااااااااگە چىققاااااااااان زۇلاااااااااۇمى

. ئۆكتىچىلىكىنىڭ ئە  ياۇقىرى پەللىساىنى شاەكىللەندۈرگەن

يىللىااااۋ ئاباااادۇلمەلىك ھاكىميىتىاااادىن كېاااايىن، ئۇنىااااڭ  21

نىااااڭ (76ھىجاااارى )كە چىققااااان ئاااوغلى ۋەلىااااد ئورنىغاااا تەخاااات

. ئىجرائاااتلىرى دەساالەپكى مەزگىلاادە بىاار قەدەر ياخشااى بولغااان

ى ۋەلىاااد بىااار نەۋرە ئۇكىساااى ئاااۆمەر بىااان ئابااادۇلاەزىزنى ئىككااا

دەل باااااۇ مەزگىلااااادە . ھەرەمنىاااااڭ ئەمىااااارلىگىگە تەيىااااانلگەن

ۋەلىاااددىن . مااااۋارائۇننەھىر ۋە ئەنااادۇلۇس فەتىاااھ قىلىنغانىااادى

كېاايىن ئىنىسااى سااۇايمان، ئۇنىڭاادىن كېاايىن ئادىاال خەلىااپە 

بۇ (. 55-313ھىجرى )تەخىتكە ئولتۇرىدۇ ئۆمەر بىن ئابدۇلاەزىز

اەزىزنىڭ باساىرا ئۆمەر بىان ئابادۇل مەزگىلدە ئىمام ئەلبەسرىنى

ئەينااى ۋاقىتتااا . قازىسااى قىلىاا  تەيىنلەنگەنلىكىنااى كااۆرىمىز

 .كۈفەلىك ئالى  شەئبىمۇ كۈفە قازىسى بولغانىدى

ئااۆمەر بىاان ئاباادۇلاەزىز بىاالەن ھەسااەن ئەلبەساارى ئۆزئاااارا 

مەكتۇپلىشاااى  تۇرغاااان بولاااۇا، باااۇ مەكتۇپالرنىاااڭ بەزىلىااارى 

شااىچە، ۇم بولبۇنىڭاادىن مەلااۇ. كااۈنىمىزگىچە يېتىاا  كەلااگەن

توغرىسىدا ئۆزى مەنساۇا بولغاان « قەدەر»ئۆمەر بىن ئابدۇلاەزىز 

ئۇنىاااااڭ باااااۇ . شەنچىساااااىگە ياااااېقىن تۇرغاااااانۈخانىاااااداننىڭ چ

 قەدەرچىلىكىااگە قارشااى تااۇرىمەن دەاپوزىتسىيىسااىدە، ئەمەۋى 

ئاۆكتىچى گۇرۇھقاا قۇشاۇلۇا كەتاكەن رادىكالالرنىاڭ تەساىرىنى 

ن ئاباادۇلاەزىز شااۇندا  بىاار بىاارا ، ئااۆمەر بىاا. كااۆرگىلى بولىاادۇ

شاااەخس بولاااۇا، پىكااارى ئوخشىماسااالىققا قارىمااااي، ئۆزىااادىن 

ى قىلادۇرغان كېيىن تەختكە چىققاان ھىشاام قاانخورارچە قەتلا

تاااراچ  -ئۆزىاادىن ئىلگىاارىكىلەر تاااان  جەيااالن بىاان مۇساالىمنى
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مۈلااۈكلەرنى ئااۆز ئىگىلىاارىگە قااايتۇرۇا بېاارىش  -قىلغااان مااال 

« قەدەر ھەقشااۇناس»بااۇنى قىاللىغااان . تەيىنلىگەنىاادىئۈچااۈن 

قەدەر ھەققىدە پەرقلىاۋ چۈشاەنچىگە  ئابدۇلاەزىزنىڭ ئۆمەر بىن

ئىگە بولغاان ھەساەن ئەلبەسارى بىالەن مۇناساىيەت ئورنىتىشاى 

 . ھەيران قالغۇدەك بىر ئىش ئەمەس

ئىمااااام ھەسااااەن ئەلبەساااارى مەنىاااايى جەھەتااااتىن يااااالغۇز 

ىنىدىغان ئاااااۇ ئاااااۆزىنى چۈشااااا. ياشاااااىغان بىااااار كىشاااااى ئىااااادى

غان بولااۇا، كىشاىلەرنىڭ يوقلىقىاادىن ئىزتىااراا ئىچىاادە ياشااى

ئەتراپتااا ئاااۋازارنى ئاااپالۋاتىمەن، بىاارا  »: مۇناادا  دېااگەن ئىاادى

ھەقىقىاااي . «مەياااياتىمەنكۆپۈلااادىن بىااار د سااات كۆرەل -جاااانۇ 

نىدىغان ئىنساااانالرنىڭ يوقلاااۇقى ىكىشاااىنى چۈشااا ياااالغۇزلۇ 

 بولماي نېمە؟

ىاز ئەلاايەتتە ئااالالھ نىااڭ ب»ۋاقىتتااا ئاۇ سااەكراتقا چۇشااكەن  

« لالھ نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىزئىگىدارچىلىقىدىمىز، چوقۇم ئا

ھۇر مەش. ئايىتىنى ئېغىزدىن چۈشۈرمىگەن ئىدى (356بەقەرە، )

ئۇساااتازىنىڭ جاااان ئاااۈزگەن  تالىپلىرىااادىن ۋاساااىل بىااان ئاتاااا

 : مىنۇتلىرىنىڭ شاھىتى سۈپىتىدە مۇندا  تەسيىرلىگەن

ى سااااۆزلىرىنى قىلىيېتىاااا  ئۇلااااۇ  كىچىااااك ئە  ئاااااخىرق

دەل . گۇناھلىرى ئۈچۈن ئاالالھ تىان مەغپىارەت تىلىادى .تىندى

ئېقىياتقااااان تەرنااااى  تااااارام  -بااااۇ چاغاااادا پىشانىسااااىدىن تااااارام 

! ئاالالھى »: كاۆردۈم ۋە مۇنادا  دېاگەن ئىادى سۈرتىياتقانلىقىنى

جاباادۇقلىرىمنى ئېلىاا  بارىاادىغان مەناازىلىمگە  -ئەماادى يااۈك 

مېنىڭ نامىمادىن  مەن ئۆلگەندىن كېيىن. لغا چىقتى اا يوقار

! ئاالالھى . كارلىققا تارتمااجاۋابئويدۇرۇلغان نەرسىلەردىن مېنى 

ساااىنى قوباااۇل مەن نەبىااادىن ماپاااا يېتىااا  كەلاااگەن ھەمااامە نەر

 .«قىلدى ، ماقۇل كۆردۈم

ئۇساااتازى ۋاپاااات  ئىماااام ۋاساااىل بىااان ئاتانىاااڭ: ەقۇشاااۇمچ

تىدە باياااااان ىكاااااى شااااااھىت ساااااۈپبولغانااااادا يېنىااااادا ئىكەنلى

ئەگەر باااۇنى تاااوغرا دەا . قىلغانلىرىااادىن مەلاااۇم بولاااۇا تۇرىااادۇ
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ئەلبەسااارىدىن ئايرىلغاااانلىقى ۋە  قارىساااا ، ۋاساااىلنىڭ ھەساااەن

ۋاسااىل )قەد ئااى تەزەلە ئناانە ۋاسااىل »ئىساامىنىڭمۇ « مااۇتەزىلە»

سۆزىدىن ئىلھام ئالغان ئاساستا بېرىلگەن   « (بىزدىن ئايرىلدى

ىن ئايرىلادى بىازد »ياكى . بھە بىلەن قاراشقا بولىدۇپىكرىگە شۈ

اشااقىچە بىاار چۈشااەنچىگە ئىااگە بىاازدىن ب»دېااگەن ئىپادىنىااڭ « 

 .شكە بولىدۇىنىدېگەن مەنىدە چۈش«  بولدى

يېشاااىدا  77مۇتتەقىيلەرنىاااڭ ئىماااامى ھەساااەن ئەلبەسااارى 

نى ۈكا -3يىلى رەجەا ئېيىنىاڭ  -( 127ە مىالدىي) 331ھىجرى 

ىدىن ئەمەۋى ھاكىميىتى ئۇنىڭ ۋاپات. پەر قىلغاندارۇلبەقاغا سە

يىلاى ماۇنقەرىز  -( 151مىاالدى ) 312كېيىن ھىجارى  يىل  22 

 .بولغان

ئاااالالھ ھەساااەن ئەلبەسااارىنى رھمىاااتىگە نائىااال قىلغااااي، 

 .بىزنىمۇ ئۇنىڭ سالىھ ئەمەللىرىنىڭ شاھىدى قىلغاي

 

 مەدىنىدىكى يېقىنلىرى
 

ھااايالى توغرىساااىدا ھەساااەن ئەلبەسااارىنىڭ مەدىنىااادىكى ئە

ئەمما، بۇ ھەقاتە پەقەتاال ماۇاھىزە . ئانچە كۆا مەلۇماتىمىز يو 

 .ئۈچۈن بەزى تېمىالرنى تىلغا ئااايمىز 

ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ بااااالىلىۋ دەۋرىااااگە نەزەر سااااالغان 

ۋاقتىمىااازدا، ئۇنىڭغاااا ئە  چاااو  تەساااىر كۆرساااەتكەن ئىككاااى 

لۇلالھنىڭ بىارى رەساۇ ئۇارنىاڭ. ەخس كۆزىمىزگە چىلىقىادۇش

ئۇ ئانىسى . ئانىمىز ئىدى( 63\؟661.م)رەپىقىسى ئۇممۇ سەلەمە 

ھايرا ۋاستىسى ئارقىلىۋ ئۇممۇ سەلەمە ئانىمىزنىاڭ تەساىرىگە 

ئۇچرىغااااان بولااااۇا، ئۇممااااۇ سااااەلەمە ئانىمىزنىااااڭ ئىساااامىنى 

ى بۇنىاڭ ۋەزلىرىدە ۋە رىايايەتلەردە كاۆا قېاتى  تىلغاا ئالغاانلىق

دىسااااااىنىڭ مۇناسااااااىيىتى دا)ئىككىنجااااااى شااااااەخس . دەلىلااااااى

ھەزرىتااى ئاااۆمەر بولاااۇا، سااااھابىالر ( لىك بولساااا كېااارەكسااەۋەب
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نەسىھەتلىرىدە ۋە رىيايەتلىرىدە  -ئىچىدىن ھەزرىتى ئۆمەرنى ۋەز 

 . ئە  كۆا تىلغا ئالغانلىقىنى كۆرىمىز

ساھابىالر ئارىسىدىكى ئىخاتىالپالردا ھەزرىتاى ئەلاى تەرەپاتە 

 لەن بولغاان مۇناساىيىتىدىنىمىز بىاتۇرغاان ئاۇممى ساەلەمە ئاان

ئۇنىڭغاااااا ھەزرىتاااااى ئەلىنىڭماااااۇ تەساااااىر كۆرساااااەتكەنلىكىنى 

ھەزرىتاااااااى ئەلاااااااى ۋە ئەباااااااۇزەرگە ئوخشااااااااش . ۋااايمىزۈكاااااااۆر

بااالىلىۋ ۋە يىگىتلىاااك  ھابىلەرنىڭ ئەتراپىاادىكىلەر بىااالەنسااا

مەزگىلىنى مەدىنىدە ئۆتكۈزگەن ھەساەن ئەلبەساىرنىڭ مەزكاۇر 

نلىقىنى ھەرگىزماااۇ تەساااەۋۋۇر سااااھابىالر بىااالەن ئۇچراشااامىغا

مەسىلەن، ئىبنۇل جەۋزى مۇندا  بىر سۆزنى . قىلغىلى بولمايدۇ

 :نەقىل قىلغان

مەن شااۇندا  ئااادەملەرنى كااۆردۈمكى، ئااۇار كااۆينەكلىرىنى »

ئىككىااااگە ئايرىاااا ، يېرىمىنااااى ئااااۆزى ئىشاااالىتى ، يەنە بىاااار 

 .«رىمىنى قېرىندىشىغا بېرەتتىيې

ڭالردىكى كىشااااىلەرگە قااااول ئاسااااتى»پەيغەمبىرىمىزنىااااڭ 

« ر ۋە كەيگىانىڭالردىن كەيگاۈزۈپالرئۆزەپالر يېگەندىن يېگۈزۈپال

  جۇنادەا دېگەن تەلىماتىغا ئەمەل قىلغان ئەبۇزەر تەخەللۇسالۇ

 دەل مۇشااااۇندا  بىااااار ھاياتنىاااااڭ (12/652)بىاااان جۇنادەنىاااااڭ 

بىاااز »: يەنە ئەلبەسااارى. بىااازگە مەلاااۇم قەھرىماااانى ئىكەنلىكاااى

چۈرەتتاۇقكى، قېرىندىشاىغا قەرىاز بېرىا  ەكشۇندا  بىر ھاياات 

بۇنااااادا  . دەياااادۇ« اليتتۇ ھېسااااابتۇرغااااان كىشااااىنى بېخىاااال 

لگىلىك ئەخالقنىڭ ساھابىلەر ھاياتىدا باارلىقىنى تەساەۋۋۇر ئۈ 

شاھىت بولغاان باۇ ھەسەن ئەلبەسرىنىڭ ئۆتمۈشتە . قىالايمىز

ئاااۆز دەۋرىااادە تېپىلمايياتقاااانلىقىنى ئىماااا  گاااۈزەل ئەخالقنىاااڭ

 . ياتقانلىقى بۇ سۆزلىرىدىن چىقى  تۇرىدۇقىلى

ئۇنىاڭ باالىلىۋ ۋە ياشاالىۋ مەزگىلاى ھەزرىتاى ئوسااماننىڭ 

ھەزرىتااى ئوسااماننىڭ . خەلىپىلىااك يىللىرىغااا تااوغرا كەلااگەن

  ئااۇمەييە ئوغۇللىرىنىااڭ قولىغااا ۇخەلىپىلىااك دەۋرىاادە، ھوقاا

باااااااۇ ئاااااااۇمەييە ئوغۇللىرىااااااادىن بولمىغاااااااان . بېرىلگەنىااااااادى
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لاېكىن، ھەر . چى بولغاانسەۋەبشىغا ۇەيدا بولئۆكتىچىلەرنىڭ پ

لىۋ ىئاۆكتىچى گۇرۇپپىنىاڭ ئاۇمەييە ئوغۇللىرىغاا بولغاان ناااراز

مەزكاااۇر گاااۇرۇپپىالر ئىچىااادە . ساااەۋەبى ئوخشااااش ئەمەس ئىااادى

يەتلىك كىشىلەرنى ئۆزىگە تارتقاان ىھەسەن ئەلبەسرىدەك قابىل

ھەزرىتااااى ئەلااااى، ئەبااااۇزەر، سااااەلمان، ئاممااااار، ئىاااابن ئابباااااس 

ەزىيەلالھااۇ ئەنھاااۇ ۋە ھەزرىتاااى ئەلىنىااڭ ئوغاااۇللىرى ھەساااەن، ر

ھۈساااەيىن، ماااۇھەممەد قاتاااارلىۋ كىشاااىلەر باااار بولاااۇا، باااۇار 

ئالااادىغا  ىاااڭنيازلىاااۋ ۋە غەنىمەتىسىياساااەتتە ئەقىااادىنى قەبىل

يىتىگە ىئاااۇمەييە ئوغۇللىرىنىاااڭ ھااااكىم. قويغاااۇچىالر ئىااادى

اناا مۇشاۇندا  قارشى ھەزرىتى ئەلىنىڭ يېنىدا ئورۇن ئالغاانالر م

كېيىنكااااى زامااااانالردا ھەسااااەن . ئەقىدىاااادىكى كىشااااىلەر ئىاااادى

بىاالەن ھەزرىتااى  مەكتىپااىئەلبەساارى قااۇرۇا چىققااان بەسااىرە 

ئوتتۇرىساااىدا  مەكتىپاااىئەلىنىاااڭ ئوغاااۇللىرى قۇرغاااان مەدىااانە 

بىاااز باااۇ . قۇرۇلغاااان مۇناساااىيەت ئىزچىااال داۋامالشاااقان ئىااادى

ىسااااااىنىڭ مۇناسااااااىيەتنىڭ پىكاااااارى جۇاسااااااىنى قەدەر رىسال

مااۇھەممەد بىاان ئەلااى . قۇرلىرىاادا ناھااايىتى ئېنىااۋ كااۆرەلەيمىز

تىشاااى  چىققاااان قىممەتلىاااك دە يېمەكتىپىاااقۇرغاااان مەدىااانە 

دە «مەكتىپاىبەساىرە »كېيىنكى يىلالردا ئەلبەسارىنىڭ  زاتالرنى

مەسىلەن، ۋاسىل بىن ئاتاا ھەساەن ئەلبەسارىنىڭ . ئۇچرىتىمىز

مااااۇھەممەد بىاااان  نىدا ئااااورۇن ئېلىشااااتىن بااااۇرۇنۇدەرس سااااور

ماااابەد ئەلجۇھاااانى ۋە . ئەلىنىاااڭ دەرسااالىرىدە ئاااورۇن ئالغانىااادى

. جەيالن بىن مۇسلىمالرنىمۇ شۇارنىڭ قاتارىدا دەا ئېيتاايمىز

مەن كەزگەن يۇرتالردا نۇرغۇن ئاالىمالر بىالەن » :مابەد ئەلجۇھانى

ئەلبەسااااااارىدەك بىرساااااااىنى ئۇچراشاااااااتى ، بىااااااارا  ھەساااااااەن 

ن ئەلبەساارىمۇ مااابەد ئەلجااۇھەنى ەھەساا. دېااگەن« ئۇچراتمىاادى 

ھىد قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئانىسى بىلەن ئۇچراشقاندا ەش

ىنىڭ ۋە كۈرىشاااااااائوغلىنىااااااااڭ ئېلىاااااااا  بارغااااااااان  ئۇنىڭغااااااااا

 . بولغانلىقىنى ئېيتقان« ئادالەت ئۈچۈن»شاھادىتىنىڭ 
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قەدەر رىسالىسىنىڭ ماۇئەللىپى بىالەن  مانا بۇ گۇۋاھلىقالر

پىكىاااار ئالماشتۇرۇشااااىنىڭ زىاااا   ئارىسااااىدا مەكتىپااااىمەدىاااانە 

 . ئىكەنلىكى ھەققىدە بىزنى يى  ئۇچى بىلەن تەمىنلەيدۇ

 

 يېقىنلىرى بەسىرەدىكى 
 

تاشااتەك ئۇيااۇل بولااۇا بىاارىگە كىرىشااى ،  -بىاار » بەسااىرە

بەساااىرە دېڭىاااز . دېاااگەن مەنىناااى بىلدۈرىااادۇ« كەتاااكەن زېمىااان

بويىاادىكى بىاار شااەھەر بولااۇا، دېڭىااز قولتااۇقى ساااھىلىدىكى  

كااۆا بولغااان، ئولتۇراقلىشىشااقا مۇناسااى  بىاار  ازلىقلىرى ساا

 . جايدا قۇرۇلغان شەھەر ئىدى

ئەسااالىدىنال كاااۆا  پاااارس قولتۇقىغاااا جايالشاااقان بەساااىرە

ساۈمەر، . مەدەنىيەت زى  ئۇچراشقان بىار راياۇن دەا تونۇلغانىادى

ىپوتامىيە سااائاساااۇر، بابىااال ۋە پاااارس قاتاااارلىۋ قەدىمقاااى مىس

 ئەرەبۋە  دىمىساااااىر، يۇنااااااان، ھىناااااامەدەنىيەتلىااااارى بىاااااالەن 

بىااااارى بىااااالەن -شاااااى  بىااااارىرمەدەنىيەتلىااااارى باااااۇ يەردە ئۇچ

چۈشااااااكەننى  بەسااااااىرە ھەرگىزمااااااۇ ئىچىااااااگە. قايناشااااااقانىدى

ئااۇ . ئەمەس ئىاادى« ئېرىتكااۈچى قااازان»ئېرىتىيېتىاادىغان بىاار 

بىااااارلىكتە  گە قىردۇرماساااااتىنىبىااااار -مەدەنىيەتلەرناااااى بىااااار 

ىن بەساىرەنىڭ ئە  تىپىاك بۇ ۋەجىد. ياشنىتىدىغان جاي ئىدى

شااى بولااۇا، ھەر خىاال ۇئااھىاادىلىكى كااۆا مەدەنىيەتلىااك بول

 .رە ، ئوخشىمىغان پۇراقنى باغرىغا باسقانىدى

لەر ئە  ياخشى كۆرىادىغان بەدەۋىلىاك تۈساى بيەمەنلىك ئەرە

« مەدەنىااي»ولغااان بولسااا، بەسااىرەدە كااۇفەدە قانچىلىااك قويااۇ  ب

شااارائىتى -دەۋرنىااڭ شااەرت ئەينااى . تۈساامۇ شااۇنچە قويااۇ  ئىاادى

رى ىنەزەردە تۇتۇلغاندا، بەسىرە بىار ئۇقۇمۇشالۇ  زىياالىالر شاەھ

مەدەنىايەت سەۋىيەساى بىار قەدەر ياۇقىرى كىشاىلەر كاۆا . ئىادى

بەساااااىرە ئاھالىساااااى تۇرمۇشاااااىنى . ساااااانلىقنى ئىگەللەيتتاااااى

نەرۋەنچىلىاااااك بىااااالەن ۈقاااااول ھ تىجاااااارەت، بېلىقچىلىاااااۋ ۋە 
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تاۋارارنىاااڭ باشاااقا شاااەھەرلەرگە  بەساااىرە تىجاااارى. قامااادايتتى

 . تارقىلىشىدىكى قاتناش تۈگۈنى ئىدى

نىاااڭ پااايتەختى ھىرەنىاااڭ (631 - 267)بەسااىرە اھىماالەر 

ھىاارە بولسااا كااۈفەگە بەش . ۋارىسااى سااۈپىتىدىكى شااەھەر ئىاادى

كلااومېتىر يىراقلىققااا جايالشااقان تااارىخىي شااەھەر بولااۇا، بااۇ 

بۈياااۈك پەلساااەپە . رايوننىاااڭ  ئىلىااا  ۋە پىكىااار مەركىااازى ئىااادى

ئىسااالم دەۋىتااى كېلىشااتىن ئاااز ئەۋۋەل . مەكتەپلىاارى بااار ئىاادى

اھىمالر پارس دىلىتى تەرىپىدىن مۇنقەرز قىلىنغاندىن كېيىن، 

دىن ئە  چاو  ئۈلۈشاانى ىايەت مىراساىمەدەن -ھىرەنىاڭ ئىلىا  

خاااۇددى ھىرەنىاااڭ مااااددى مىراساااىنى ياااېقىن . بەساااىرە ئالااادى

ئىلىاا  ۋە  لىنغااان كااۈفە ئالغاناادەكن بەرپااا قىئەتراپىغااا يېڭىاادى

 . مەدەنىيەت مىراسىنى بەسىرە ئالغان ئىدى

شاىمۇ خاۇددى باۇ ىبەسىرە ئاھالىسىنىڭ سىياساىي كاۆز قار

خىااال  -يەردە ئولتۇراقالشاااقان ئاھالىساااىگە ئوخشااااش خىلماااۇ 

يەت تەرەپاااااااااادارلىرى ھەم ىبااااااااااۇ يەردە ھەم ھااااااااااكىم. ئىااااااااادى

ر باااااار بولاااااۇا، ھەم بىاااااتەرەپلە ئاااااۆكتىچىلەرنى قوللىغاااااۇچىالر

ئاۇار  شاامغا . بىتەرەپلەرنىڭ سانى كۆا سانلىقنى ئىگەللەيتتى

يەت تەرەپاااادارى ياااااكى كااااۈفەگە ئوخشاااااش ىئوخشاااااش ھاااااكىم

ھەزرىتاى ئائىشاە . يەت ئۆكتىچىللىرىادىن ئەمەس ئىادىىھاكىم

تىن بەساىرەنى قارارگااھ قىلىا  تاللىغاان بولسااا بماناا باۇ ساەۋە

ئااااااۆزىگە ئوخشاااااااش  لااااااېكىن، بەسااااااىرە ئاااااااقىيەتتە. كېاااااارەك

يەت ىخاراكتېرىاااادىكى باشااااقا شااااەھەرلەرگە ئوخشاااااش ھاااااكىم

باااۇ ۋەجىااادىن بەساااىرەنى يەنىاااال . ئالغانىااادى ىن ئاااورۇنساااېپىد 

مەدەنىاايەت دېلتىسااى كااۆا خىاال . ئەمەۋى دېسااەك تااوغرا بولىاادۇ

 . كۆپلىگەن مەزھەا ۋە مەشرەپكە بۆشۈك بولغان بولغان بەسىرە

ىدىكى دەرس ھەسااااااەن ئەلبەساااااارىنىڭ شااااااەھەر مەسااااااچىت

فېھقاى  ئاۇ چااغالردا . ھالقىسى خۇددى بەسىرەدەكال رەپدار ئىادى

ھەساەن . غا چىقمىغاان ئىادىىۋە كاام مەزھەپلىرى تېخى ئوتتۇر

« ياساىمۇتتەقىلەرنىاڭ پىش»ىپاتە ئەلبەسرىنىڭ شاەرىقتە ۋە غەر
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ئىمامى ئەزەم ئەبۇ ھەنىھە ۋە ئىمام  دەا نامى چىققان ۋاقىتالردا، 

ساااەھنىدە پەقەت شاااىاە ۋە . غۇلمىغاااان ئىااادىمالىاااك تېخاااى تۇ

ئااۇار . خااارىجى قاتااارلىۋ سىياسااىي مەزھەپاالەرا مەۋجااۇت ئىاادى

ئەلبەسااارىنىڭ . گە ئوخشاااايتتى«پاااارتىيە» بەكااارەكمەزھەپااتىن 

قاااراش، ھەر خىاال  -دەرس ھالقىسااىدا ئوخشااىمىغان قىماامەت 

لااااېكىن، . لەر بااااار ئىاااادىچۈشااااەنچە ۋە ھەر ئېقىماااادىن كىشااااى

ئۇنىڭ ئاۆزىگە خااس . ئىدى« كىشىلىك مەكتەا بىر»ئەلبەسرى 

ساى باار بولاۇا، ھەساەن ئەلبەسارىنىڭ ىستىمېبىار چۈشاەنچە س

تەشااكىل  لىاارىچۈشەنچىساىنىڭ ئۇمۇرتقىسااىنى قۇرئاان ۋەھىي

رى بولغاان مەدىنىادە ىچۈنكى، ئۇ پەيغەمبەر شاەھ. قىلغان ئىدى

 .زۇقالنغان بىر مۇھىتتا چو  بولغان ئىدىوۋەھىيدىن ئ

ئۇنىااااڭ ۋەھىااااي بىاااالەن بولغااااان قۇيااااۇ   الىسااااىقەدەر رىس

ەتەن ھەساااااااەن مۇناسااااااىيىتىنىڭ پاااااااكىتى بولااااااۇا، ھەقىااااااق

ئااۇ ۋەھىااي ئوكيانىاادا . ئىاادى« ۋەھىااي»ئەلبەساارىنىڭ مااۇھىتى 

ئاااۆز  .مەرۋايىتالرناااى ساااۈزگەن -نچە ۈدىن ئاااۇ ئوكيانااابااا .ئاااۈزگەن

. سى ئىادىغەۋۋادەۋرىنىڭ ئۆپكىسى ئە  ساغالم ۋە ئە  كۈچلۈك 

ئۇنىڭدىن بىزگە مىاراس  يدىغان ئە  چو  پاكىتنى ئىسپاتالبۇ

 .قالغان قەدەر رىسالىسىدۇر

 

 لىرى ھەققىدەتالىپئۇستازلىرى ۋە 
 

ھەساەن ئەلبەسارى ھەققىاادە ساۆز  ئېچىلغانادا، ئۇنىااڭ ئە  

يىن ىاااچااو  ئۇساااتازىنىڭ كىااا  ئىكەنلىكىناااى پەرەز قىلىاااش ق

ۇ ھەممىاادىن ئاااۋۋال ئاا. ئااۇ  ئۇسااتاز قۇرئاناادۇر. بولمىسااا كېاارەك

  بولاۇا ئالدىادا قايسى ئۇستازغا تالىا. قۇرئاننىڭ تالىپى ئىدى

ش ئۈچااۈن ئۇنىااڭ تااالىپى ىنىقۇرئاااننى ئااۆگ ئولتۇرغااان بولسااا

 . بولغانىدى

ئۇساااتازلىرى ئۇمماااۇ ساااەلەمە، ئىااابن ئاببااااس، ئەباااۇ مۇساااا 

ئەلاەشاااەرى، ئىااابن ئاااۆمەر، ئەنەس بىااان مالىاااك، ساااەمۇرە بىااان 



 36 

ئەبۇ بەكرا، ئىياد بىن ھىمار، جۇندەا، ئابدۇراھمان بىن سەمۇرە، 

ئىابن  .ماقىل بىان يەساار، ئەسايەد بىان ساەرى قاتاارلىقالر ئىادى

سادنىڭ نەقىل قىلىشىچە، ھەسەن ئەلبەسرى ئىلىمدە سااھابى 

ئۇسااااااتازى ھەزرىتااااااى ئەنەس رەزىيااااااالالھۇ ئەنھااااااۇنى بېسااااااى  

چۈشااااكىدەك دەرىجىاااادە ۋايىغااااا يەتااااكەن بولااااۇا، ئەنەس بىاااان 

: ن ۋاقىتتا مۇندا  دېگەن ئىاكەنسورالغا مالىكتىن بىرەر پەتىيا

ئۇمۇ ئاپلىدى، بىزمۇ . ئازاد قىلىيېتىلگەن ھەسەندىن سوراپالر»

« ا ئالاادى، بىااز بولسااا  ئۇنۇتتاااۇ قااالااېكىن، ئااۇ ياد. ئاپلىاادۇ 

ئەنەس، سااااااەمۇرە ۋە ئاباااااادۇراھمانالر ئەمەۋى (. 17311تاباقااااااات )

ل ۋالىساااى زىيادنىاااڭ قاااول ئاساااتىدا مەماااۇرى ئىشاااالرغا مەسااااۇ

بولغاااان سااااھابىلەردىن بولاااۇا، زىيااااد ھەزرىتاااى ئەلاااى دەۋرىااادە 

 .بەسىرەدە دىلەت خەزىنىسىگە مەساۇل بولغان

نقى تاااۆت يۇقىرىاادا تىلغااان ئېلىنغااان كىشااىلەردىن ئالاادى

ساااھابە قاتارىاادىن بولااۇا، بااۇ  35قۇرئاااننى يېزىيالغااان  كىشااى

. ھەسەننىڭ قۇرئانغاا بولغاان ئىشاتىياقىنىڭ بىار نامايەندىساى

ەلبەسااارى بەساااىرەدە تاااۇنجى گە قارىغانااادا، ئىاااجاھىزنىاااڭ نەقىل

دەرسااى بەرگەن كىشااىنىڭ ھەزرىتااى ئەلىنىااڭ ( تەئيىاال)تەپساىر 

. بەسااااىرە ۋالىيسااااى ئىاااابن ئابباااااس ئىكەنلىكىنااااى ئېيتقااااان

يااااش ئارىساااىدىكى مەزگىلىااادە، ئىااابن  21 - 36دېمەككاااى، ئاااۇ 

بېرىااا  مەككىاااگە  ئاببااااس ۋالىيلىاااۋ ۋەزىپىساااىدىن ئىساااتىپا

 .    ئۇنىڭغا تالى  بولغان( 1:ھىجرى )ايتى  كەتكىچە ق

ئۇنى بەزىلەر ھەزرىتى ئوسمان ۋە ھەزرىتاى ئەلىنىاڭ تاالىپى 

دەا قارىغااان بولسااىمۇ، ئۇنىااڭ ئۇارغااا بىياسااتە ھالاادا تالىاا  

چاااااۈنكى، ئاااااۇ ھەزرىتاااااى ئوسااااامان . رەربولمىغاااااانلىقى ماااااۇقەر

ياشاتا :3ال قەتلاى قىلىنغاان ۋاقىتتاا ئەمادى( رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ)

ئەگەر . ئۇنى ھەزرىتى ئەلىنىڭ تالىپى دېگىلىمۇ بولمايدۇ. ئىدى

ئۇناادا  بولغاااان بولساااا ئىاادى، ھىجرىتىناااى بەساااىرەگە ئەمەس، 

 .ھەزرىتى ئەلىنىڭ قارارگاھى بولغان كۇفەگە قىلغان بواتتى
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ھەسەن ئەلبەسرىنىڭ سااھابە بولمىغاان ئۇساتازلىرىمۇ باار 

ئامىر بىن ئابدىقەيىس ئەلبەسرى ۋە بۇارنىڭ ئە  ئالدىدا . ئىدى

ئااامىر بىاان ئاباادىقەيىس . ماقىاال بىاان يەسااارار ئااورۇن ئالماقتااا

تاباقاات ۋە . ھەسەن ئەلبەسرىدە چوپقۇر تەساىر قالادۇرغان ئىادى

تەزھىااا  قاتاااارلىۋ مەنااابەلەردە باااۇ زات بىااالەن مۇناساااىيەتلىك 

باااۇ زات تەركىااادۇنيالىقنى . ئالغاااان ئاااورۇنئاجايىااا  مەلۇمااااتالر 

اللىغاان بولاۇا، تاوي قىلمىغااانلىقى، گاۆش ۋە ياا  ئىسااتىمال ت

ھەساەن ئەلبەسارى ئۇنىڭغاا . قىلمىغانلىقى رىايايەت قىلىنغاان

قاااااتتىۋ ئەقىاااادە قىلغااااان بولااااۇا، ئۇنىااااڭ تەركىاااادۇنيالىقنى 

چىنغاااان ۋە باااۇ ئەھااايالنى ئۇنىاااڭ ئاااۆزىگە ېتاللىيالغانلىقىغاااا ئ

ۇ ئۆمرىنىاڭ لېكىن، ھەسەن ئەلبەسرىم. بىياستە ئېيتقان ئىدى

ئاخىرىغا كەلگەندە، ئۇستازى ئاامىر بىان ئابدىقەيساكە ئوخشااش 

 .يالغۇز ياشاا ئالەمدىن ئۆتكەن

د ساااااتلىرىغا  ىئېرپاااااان -ەسااااەن ئەلبەسااااارىنىڭ ئىلىااااا  ھ

. كەلساااەك، ئۇارنىاااڭ ئە  ئالدىااادا ماااابەد ئەلجاااۇھەنى كېلىااادۇ

بەساىرە ئاقسااقاللىرىدىن ئەھاامەد بىان قەيىااس بىلەنماۇ يااېقىن 

ىكى، شااۇنداقال بەزىاادە ئۇنىااڭ بىاالەن ھەرىااكەت پىالنااى ئااۆتكەنل

توغرىسااااىدا مەسلىھەتلەشااااكەنلىكى تەرجىمىھالىاااادىن مەلااااۇم 

 .بولماقتا

رنىڭ ئىچىادە ئە  بۇا. ئەلبەسرىنىڭ تالىپلىرى كۆا ئىدى

بەزىاالەر تەرىپىاادىن مااۇتەزىلەر مەزھىبىنىااڭ  مەشااھۇر بااولغىنى

ئۆزىماااۇ بىااار . ادۇرقۇرغۇچىساااى دەا قارالغاااان ۋاساااىل بىااان ئاتااا

يا بولغان قەتاادە بىان دىااامە، رىايايەت ئەھلىادىن دەۋىرلەردە پىش

ناااى (تەپەككاااۇر ئىلىماااى)غااان ئەيياااۇا سااااختىيانى، دىاارايەت بول

لىۋ ھالغااااا كەلتااااۈرگەن ۋە بەزىلەرنىااااڭ قارىشااااىچە ىسااااتىمېس

مااۇتەزىلەر مەزھىبىنىااڭ قۇرغۇچىسااى دەا قارالغااان ئااامىر بىاان 

ئىسااااىملىرى تىلغااااا . ئىاااادىئۇبەياااادمۇ ئۇنىااااڭ تالىپلىرىاااادىن 

ھەساااااەن  ن يۇقىرىااااادىكى تاااااۆت كىشاااااىنىڭ ئاااااۆزىالئېلىنغاااااا
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ئەلبەساااارىنىڭ نەقەدەر مااااول ۋە چوپقااااۇر تەپەككااااۇر مەنبەسااااى 

 .ئىكەنلىگىنى كۆرسىتى  بېرىشكە يېتەرلىك

ھەسااەن ئەلبەساارى ھەردائىاا  خااارىجىالردىن ئااۇزا  تۇرغااان 

يىدە قانااادا  پوزىتساااىبولاااۇا، ھەتتاااا ئەمەۋى زۇلۇمىغاااا قارشاااى 

خارىجىالرنىڭ تەكھىرچىلىكىگە قارىتاا ئوخشااش  بولغان بولسا

ئاااااااۇ خاااااااارىجىالر ۋە ئەمەۋىااااااايلەردىن . مۇئامىلىااااااادە بولغاااااااان

 .ئالدىنقىسىغا خېلى يىرا  تۇرغان

 

 ھەققىدە ئەسەرلىرى
 

. بااار كىتااابقىلىنغااان نۇرغااۇن  تەۋەھەسااەن ئەلبەساارىگە  

ەساەرلەرنىڭ لېكىن، بىز بۇ يەردە ئۇنىڭغاا نىسابەت قىلىنغاان ئ

. ىناااى تىلغااااا ئېلىااا  ئولتۇرمااااايمىزكھەممىساااىنىڭ تىزىملى

بۇارنىڭ ئىچىادە ناھاايىتى ئااز بىار قىسامىال بىازگىچە يېتىا  

ەدەر ق»ۇ قوليازمااااا ئەسااااەرلەرنىڭ ئىچىاااادە كەلااااگەن بولااااۇا، باااا

 . ئە  ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ« رىسالىسى

كەلاااگەن يەنە باشاااقا بىااار  ئۇنىڭااادىن بىااازگە قەدەر يېتىااا 

بولۇا، مەكاكە ۋە كەبىنىاڭ تاارىخى ۋە « فەدائىلۇ مەككە» كىتاب

باۇ ئەساەر ئىساالم ئىلىا  . پەزىلەتلىرى ئاساسىي تېما قىلىنغاان

ۋە تارىخى ئەسەرلەر تارىخىدا بىزگە قەدەر يېتى  كەلاگەن تاۇنجى 

باۇ )ى بولۇشتەك ئااھىدىلىككە ئىگە يازما يادىكارلىقالردىن بىر

ئەبۇ سائىد ئەل ھەسەن بىن . ىلىنغانئەسەر كۈنىمىزدە نەشىر ق

ەبەتااااۇل فەاھ، ئەل يەسااااار ئەلبەساااارى، فەدائلااااۇل مەكااااكە، مەكت

 (.3:11كۇۋەيت ، 

لىرىنى بھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ ۋاپاتىاادىن ئاااز ئەۋۋەل كىتااا

ھەساااەنگە ئوخشااااش ) كۆيااادۈرىيەتكەنلىكى رىااايايەت قىلىنغاااان 

ەباااۇ لىرىنى كۆيااادۈرىيەتكەن ئاااالىملىرىمىزدىن بىرساااى ئكىتااااب

، ئاااۇ باااۇ ھەقاااتە (3121/  :3:)تەۋھىااادى بولاااۇا  -ھايياااان ئەت 

نى كۆيدۈرۈش مەسىلىساىدە ماپاا ئاۆرنەك كىتاب»: مۇندا  دېگەن
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ئااۇار ئەگىشىشااكە ايىااۋ بولغااان، يااول . بولغااان ئۇسااتازار بااار

ىن مېڭىشاااااقا كۆرسىتىشاااااىگە ماااااۇراجەت قىلىنغاااااان، ئىزىاااااد

ئامىر بىن ئەل ئااا رى ئەبۇ ئۇاردىن بى. «بولىدىغان كىشىلەردۇر

. ، تەقيالىااااۋ بىااااالەن تونۇلغاااااان چاااااو  ئالىمااااادۇر(113/  :35)

لىرىنى كۆمااۈۋەتكەن ۋە ئۆزىاادىن كېاايىن ھېچقاناادا  بىاار كىتاااب

مىاااڭ  ،(111/  363)ەسساااەۋرى ساااۇفيان ئ. ئەساااەر قالااادۇرمىغان

/  365)داۋۇد ئەت تاااائى . نىنى يىرتىااا  تاشااالىغاكىتاااابجىلاااد 

ئۇنىڭغا تاجۇل ئاۇممە دەا . ت ئىدىزاھىد ۋە فاقىھ بىر زا ،(173

. تاشالىيەتكەنلىرىنى دېڭىزغاا كىتابلەقەم بېرىلگەن بولۇا، ئۇ 

لىرىنى بىاار تاغنىااڭ كىتاااب، (711/  352)يۈسااۈا بىاان ئەساابات 

چوققىساىغا ئېلىاا  چىقىا ، ئااۇ يەردىكاى بىاار غارنىاڭ ئىچىااگە 

/  235)ئەبااۇ سااۇايمان ئە دارانااى . قويااۇا ئاااغزىنى ئېتىاايەتكەن

ۇرغاا تاشاالا كۆيادۈرىيەتكەن لىرىنى بىار تونكىتاب، بارلىۋ (711

 لسااا ياادىغان بوگەر سااەن ماپااا مۇسااىبەت ئېلىاا  كەلمەئە»: ۋە

رەسااائىل  -. دېااگەن« مەن سااېنى ھەرگىزمااۇ كۆياادۈرىيەتمەيتتى 

لىرىنى كۆيااادۈرۈۋەتكەنلىكى كىتااااببىااارا  ئۇنىاااڭ (. 31: - 15:

مىلە قىلىشاىمىز توغرىسىدىكى رىيايەتلەرگە شۈبھە بىالەن مۇئاا

 سۇيىاىستېمالۋە مەزكۇر رىيايەتنىڭ قايسى كىملەر تەرىپىدىن 

بەزىااادە رەسااامىي ۋە . قىلىنغانلىقىغاااا دىقاااقەت قىلىاااش كېااارەك

ئۆزلىرىنىڭ كۆز  رىسى كۈچلۈك مەزھەا تەرەپدارلىرىتەسىر دائى

قارشااىغا زىاات ۋە مۇخالىاا  دەا قارىغااان ئەسااەرلەرنى  كااۆزدىن 

كېيىنكااااى ۋارىساااالىرى ياااااۇقىرىقى بااااۇ يولنىااااڭ . يوقىتاااااتتى

ئاااۇ زاتنىاااڭ ئاااۆز ئەساااەرلىرىنى  شاااۇرۇش ئۈچاااۈنوقىلمىشااانى ي

 .كۆيدۈرۋەتكەن دېگەن توقۇلمىنى پەيدا قىلغان

مەگە ئوخشااااش ەئىماااام ئەلبەسااارىنىڭ مۇجاھىااات ۋە ئىكااار

تاااابىاىن نەسااالىنىڭ مۇپەسساااىرلىرىدىن بىااارى ئىكەنلىكىااادە 

نااملىۋ « ىساىتئەلھىھر»ئىبناى نەدىا  . قاندا  شۈبھە ياو ھېچ

ناااااملىۋ بىاااار « ئەسااااىرىدە ئەلبەساااارىنىڭ  تەفسااااىرۇل قۇرئااااان

ېيىنكااااى زامااااانالردا ك. تەفسااااىرى بااااارلىقىنى قەياااات قىلغااااان
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ئىساااااامىنىڭ ئۆزىاااااادىن چىقىاااااا  « تەفسااااااىر»قېلىپالشااااااقان 

خۇددى ئىبن . تۇرغىنىدەك بۇ قاراش ئانچە توغرا بولمىسا كېرەك

نىساااابەت  يازمااااا تەفسااااىرئابباااااس ۋە مۇجاھىاااادغىمۇ بىااااردىن 

ھەسااەن ئەلبەساارىگىمۇ مۇشااۇندا  رەۋىشااتە بىاار  قىلىنغاناادەك

 . شى مۇمكىنۇتەفسىر نىسبەت قىلىنغان بول

ئۇنىااااااڭ تەفسااااااىرگە مۇناسااااااىيەتلىك كااااااۆز قاراشاااااالىرى 

ەزىلەرنىااڭ ئىماملىرىاادىن دەا قارالغااان ئااامىر بىاان ئۇبەيااد تمۇت

سساااااىر مۇپە. ئاااااارقىلىۋ كېيىنكاااااى نەساااااىللەرگە تارقالغاااااان

تەفسااااااااىرىنى ( 3:11/  715)ن ئەس سەئالىسااااااااى ئاباااااااادۇراھما

بۇ رىايايەتلەر يېزىلغاان بىار نۇساخىدىن پايادىالنغان  يېزىياتقاندا

. شى مۇمكىنلىكىنى نەزەردىن سااقىت قىلماسالىۋ كېارەكۇبول

 بېاارىلگەن بااارلىۋ يازمااا تەفسااىرلەرلااېكىن، ئۇنىڭغااا نىساابەت 

ئۇنىڭاااااااادىن يېتىاااااااا  كەلااااااااگەن تەفسااااااااىر رىيايەتلەرنىااااااااڭ 

مەنااابەلەردە ( 731مىاااالدى )فىااار ز ئابادىنىاااڭ . ساااىدۇرۇغالنمىج

تەفساىر رىايايەتلىرىنى  رىيايەت قىلىنغان ئىبن ئابباسقا ئائىات

« مىاان تەفسااىرى ئىاابن ئابباااس تەناايىرۇل مىقباااس»جەماالەا، 

 . الشتۇرۇلغانلىقى بۇنىڭ بىر تىپىك مىسالىدۇركىتابنامىدا 

 ەكەسارى تەفساىرىدىن ساۆز ئېچىلغانادخۇددى ھەساەن ئەلب

. بىاار ھەسااەن ئەلبەساارى فېقىھسااىدىنمۇ سااۆز ئاااچقىلى بولىاادۇ

ئۇنىااڭ تەفسااىرى ئۆزىاادىن كېاايىن قاناادا  جەملەنااگەن بولسااا،  

. فېھقىسااىمۇ ۋاپاتىاادىن كېاايىن ئوخشاااش ئۇساالۇبتا توپالنغااان

ۋ ئۆتمۈشااىنى تېمااا ئەنااد لۇس مۇسااۇلمانلىرىنىڭ ئىپتىخااارلى

ملىنىشاى ھەسەن ئەلبەسرى فېھقىساىنىڭ جە قىلغان ماققارى

ەتلىااك مەلۇماااتنى بىاالەن مۇناسااىيەتلىك بولغااان مۇناادا  قىمم

قازى مۇھەممەت بىن يۇمن بىن مۇفەررىجنىڭ »: نەقىل قىلغان

ھەسەن ئەلبەسرىنىڭ فېقىھقا مۇناسىيەتلىك يەتتە جىلىتلىۋ 

بىاار ئەسااىرى ۋە زۇھرىنىااڭ فېھقىسااىنى جۇغلىغااان كااۆپلىگەن 

 (.311/  1نەفھۇت تى  )« الر باردۇركىتاب
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ر يېتىاااا  بىااازنىڭچە ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ بىاااازگە قەدە 

 «قەدەر رىسالىساى»قاولىڭىزدىكى  كەلگەن ئە  ماۇھى  ئەساىرى

چاۈنكى، باۇ رىساالىدە ئۇنىاڭ بىلىمىنىاڭ مەنبەلىاارى، كە  . دۇر

لىاك تەپەككاۇرى، چوپقاۇر ئىلماى ئۇساۇلى ۋە ئۇسالۇپلىرى ىدائىر

 .مۇجەسسەملەنگەن

 

 

 

 دەۋرىياشىغان  .§2
 

 تەپەككۇرىنىڭ بارلىققا كېلىشى ئىسالم
 

پەككۇرىنىاڭ ئىساالم تە» ھەسەن ئەلبەسرى ياشىغان دەۋرناى

تەرجىمىھالىنى بايان . دېيىشكە بولىدۇ« بارلىققا كېلىش دەۋرى

دەۋردىكااااى قىلغااااان ۋاقتىمىاااازدا تىلغااااا ئېلىاااا  ئااااۆتكەن شااااۇ 

 دىااان قالساااىال«ىپااامەدىااانە مەكتى»ماااۇھەممەد بىااان ئەلىنىاااڭ 

« ىپاااااابەسااااااىرە مەكتى»ىلىكىاااااادىكى ئەلبەساااااارىنىڭ يېتەكچ

ۋە كااااۇفە  مەكتىپاااىئۇنىڭااادىن باشاااقا يەنە مەكاااكە . كەلمەكاااتە

  .نىمۇ تىلغا ئېلى  ئۆتۈش كېرەكمەكتىپى

ىسااى مااۇھەممەد بىاان ئەلااى نىااڭ قۇرغۇچمەكتىپىمەدىاانە  

بولاۇا، ھەزرىتاى ئەلىنىاڭ باۇ جاپااكەش ئوغلىنىااڭ ( 111/  73)

دەساالىيىدە دادىسااى . ھايااتى ئاااچچىۋ قىساامەتلەر بىاالەن تولغااان

ھەزرىتاااى ئەلاااى رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ كاااۆزى ئالدىااادىال شاااېھىت 

كېاااااايىن ئاكىسااااااى ھەسااااااەننىڭ زەھەرلىنىاااااا   .قىلىنغااااااان

ئە  ئاخىرىادا يەنە كاۆز ئالدىادا  .ئۆلتۈرۈلىشىگە شاھىت بولغان

ھەزرىتااى  .غانىاادىنقەتلااى قىلى(  63/673)ئاكىسااى ھۈسااەيىن 

ۇللىرى ئۈچااااۈن ئااااۇمەييە ئوغاااا ئەلىنىااااڭ ئااااوغلى ھەسااااەننىڭ

يەتتىن ۋاز كېچىشااااااى مااااااۇھەممەت ۋە باشااااااقىالرنى ىھاااااااكىم
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شااۇنىڭ بىاالەن ئۇارمااۇ سىياسااەتتىن . سااىزلەندۈرگەنىدىدئۈمى

 -قااول ئااۈزۈا، ئااۆزلىرى قۇرغااان مەكااتەپلەردە بااارلىقىنى ئىلىاا  

 . ئىشلىرىغا ئاتىغان ئېرپان

مااۇھەممەت بىاان ئەلىنىااڭ ئىككااى ئااوغلى ھەسااەن ۋە ئەبااۇ 

ھەسااااەننىڭ ئىككااااى نەۋرىسااااى ئاباااادۇلالھ ۋە  ھشااااام، ھەزرىتااااى

ھەسەن، ئابادۇلالھنىڭ ئىككاى ئاوغلى ماۇھەممەت ۋە ئىباراھى ، 

ئۇنىڭدىن باشاقا ئەباۇ زەرنىاڭ تاالىپى ماابەد ئەلجاۇھەنى، ئۇنىاڭ 

تااالىپى غەيااالن بىاان مۇساالى  ئەد دەمەشااىقى، ئاباادۇراھمان بىاان 

بىااان ئىباااراھى ، سااااد بىااان ئەباااى  ئەۋفنىاااڭ نەۋرىساااى ساااائىت

تىلىادا  ئەرەباسنىڭ نەۋرىساى ئىسامائىل بىان ماۇھەممەت، ۋاقق

زىيەرنى تاۈزگەن ئەباۇ ئەسايەد ئەد دۇئەلاى قاتاارلىقالر  -تۇنجى زىر 

نىاڭ ئالادىنقى «مەكتىپاىمەدىانە »ەت بىن ئەلى قۇرغان مۇھەمم

بااۇار ئىسااالم تارىخىاادىكى تااۇنجى . قاتاااردىكى كىشااىلىرى ئىاادى

زەينەلاابىدىن ئىمام . نىڭ مەنسۇپلىرى ئىدىمەكتىپىتەپەككۇر 

، ئەبۇ جافەر ئەلبااقىرنىمۇ باۇ مەكتەپنىاڭ (ئەلى بىن ھۈسەيىن)

 .اليمىزھېساببىر ئۇقۇغۇچىسى دەا 

كە ۋەكىللىاااك (رەساااۇلۇلالھنىڭ ئائىلىساااى)ى بەيااات ئەھلااا

دۇنيااا سۆيگۈسااىنى )دىغان بااۇ مەكااتەا ئىسااالمى زۇھتااى قىلىاا

ەن ئانااا مەنبەسااى بولااۇش بىاال نىااڭ( تىن چىقىرىاايېتىشقەلباا

ئىسالم تەپەككۇرىنىاڭ تاۇنجى مەركىازى سىستېمىساىنى  بىرگە

ئىساالمدا پەلساەپە تەپەككۇرىنىاڭ مەيادانغا  .بارلىققا كەلتۈرگەن

ەساەر يازغاان كېلىشى ھەققىدە ئىككى جىلىت چامىساىدا بىار ئ

ئەركىان »باۇ مەكتەپنىاڭ مەنساۇپلىرىنى  ئەلى ساامى ئەننەششاار

 (. 72-61جىلىت، -2نەششار، )دەا ئاتىغان « ئىرادىلىكلەر

دەا ئاتاشاااقا بولىااادىغان باااۇ مەكاااتەا « مەكتىپاااىمەدىااانە »

قۇرۇلغاااان ۋاقىتتاااا، ھەساااەن ئەلبەسااارى مەدىنىااادىن ئايرىلغاااان 

 .ئىدى

مىالشااااامىغان بولساااااىمۇ، ىستېنجىساااااىغا ئوخشااااااش سۇت

نىاااڭ مەۋجۇدلىقىااادىن ساااۆز مەكتىپىئىككىنجاااى بىااار مەدىااانە 
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ەلەيھىسسااااامغا باااۇ مەكتەپناااى پەيغەمااابەر ئ. ئېچىشاااقا بولىااادۇ

ئۇنىڭ ئوغلى ئابدۇلالھ . تى ئۆمەر ئىدىىتۇتاشتۇرغان ھالقا ھەزر

بىاان ئااۆمەر، سااائىت بىااان ھۈسااەيىن، ئىمااام مالىااك قاتاااارلىۋ 

ھەساااااەن . ئاااااالىمالرمۇ باااااۇ مەكتەپنىاااااڭ ۋارىسااااالىرى بولااااادى

ئەلبەسااااااااااااااارىنى باااااااااااااااۇ مەكتەپنىاااااااااااااااڭ بەساااااااااااااااىرەدىكى 

ىن باااۇ ۋەجىاااد. مىالشتۇرغۇچىساااى دەا قاراشاااقا بولىااادۇىستېس

ئااۆمەر ئاااارقىلىۋ  ھەزرىتااىناااى مەكتىپىئەلبەساارىنىڭ بەسااىرە 

 مەكتىپااااىئااااالالھ رەسااااۇلىغا تۇتاشااااقان ئىككىنجااااى مەدىاااانە 

 -دەلىال )تەا ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ تەھقىقچى بۇ مەك. دېيەلەيمىز

( يىراقنى كۆرەلەيدىغان)ۋە دىرايەتچى ( ئىسپاتقا تايانغان ھۆكۈم

ىلىۋ رىاايايەتچى تەرەپااكە ئااارق ئۇنىااڭ ئااوغلى ئاباادۇلالھ ئىزىاادىن

بىاازنىڭچە ھەسااەن ئەلبەساارى بااۇ . قاااراا يۈزلەناادى ۋە بۇرالاادى

مەكتەپنى تەھقىقچى ۋە دىرايەتچى يۆنىلىشكە قايتۇرۇا كەلگەن 

 . كىشىدۇر

 مەكتىپىئابدۇلالھ بىن ئابباس يېتەكچىلىك قىلغان كۇفە 

مۇجاھىد بىن جەبار، ئاتاا بىان ئەباى رابااھ، تەۋۇس بىان قەيساان، 

ىد بىااان جاااۇبەير، ئىكااارىمە قاتاااارلىۋ ئىزباساااار ئىماااامالرنى سااائ

بااۇ مەكتەپمااۇ تەھقىااۋ ۋە تەفەققااۇ  . يېتىشااتۈرۈا چىققانىاادى

 . ئىدى مەكتىپىئەھلىنىڭ 

ئاباااادۇلالھ ئىاااابن مەساااااۇد يېتەكچىلىااااك قىلغااااان كااااۇفە 

نىڭ ۋارىسلىرى ئەلقامە، ئىباراھى  ئەننەھاائى، ھاممااد مەكتىپى

كااااتەا ئىساااااالم ە بولااااۇا، باااااۇ مەۋە ئىمااااام ئەزەم ئەبااااۇ ھەنىاااااھ

باۇ . دەا ناام چىقارغانىادى« مەكتىپاىرەي »مەكتەپلىرى ئىچىدە 

مەكتەپمااااۇ تااااۇنجى ئۇقۇغۇچىللىرىاااادىن تارتىاااا  ئىمااااام ئەبااااۇ 

نىااااڭ زۇلااااۇمى ۋە بېسااااىمىغا دۇچ ھاكىمىيەتھەنىھىااااگە قەدەر 

ئوساااااااماننىڭ تااااااى ىرئىااااااابن مەساااااااۇد تېخاااااااى ھەز. كەلاااااادى

خاتالىقلىرىغاااااا كاااااۆز  نىاااااڭھاكىمىيەت دەۋرىااااادىال خىالپىتاااااى

يۇممىغااانلىقى ئۈچاااۈن قاااارنى يېرىاا  تاشااالىنى ، ئاااۈچەيلىرى 

ئىباراھى  ئەننەھاائى ۋە ھاممااد دائىا  بېساى  . ئېلى  تاشالندى
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ئەبۇ ھەنىھە ھەم ئەمەۋىلەرنىڭ ھەم ئابباسىالر . ئاستىدا ياشىدى

ھەر ئاغا ئۇچرىادى ۋە ئە  ئااخىرى ئەباۇ جەىزۇلۇم نىڭخاندانلىقى

قىيەتتە ئاا .ىن زىنادانغا تاشالىنى  قامچىالنادىىادمەنسۇر تەرىپ

 (. بۇ ئېھتىمال كۈچلۈك)زەھەرلىنى  ئۆلتۈرۈلدى 

ئوچااۇ   ھەممىسااى قۇرۇلغااان رايااونالرنى بااۇ مەكتەپلەرنىااڭ

ئاااۇ ۋاقىاااتالردا پەرەز . ئاااالىي بىلىااا  يۇرتىغاااا ئايالنااادۇرغان ئىااادى

قىلغىنىمىزدىنمۇ جانلىقرا  بولغان بىار ئىلىا  ۋە تەپەككۇرغاا 

  تاماسااىدا كااۆزى كااور بولغااان ۇھوقاا. تولغااان ھايااات بااار ئىاادى

نالرنىڭ قانلىۋ قوللىرى بۇ ھۆر تەپەككۇر مۇھىتىغاا يۇسىياسى

سااااوزۇلمىغان بولسااااا ئىاااادى، ئىسااااالم تارىخىنىااااڭ يۆنىلىشااااى 

 .باشقىچە رەۋىشتە تەرەققىي قىلغان بواتتى

 چىااادە بەلكىااا  ئە  رەپااادار باااولغىنىباااۇ مەكتەپلەرنىاااڭ ئى

نىااااڭ مااااۇئەللىپى ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ  «رىسالىسااااىقەدەر »

ى ھەر خىال دەرسالەر ئۆتاۈلگەن پائۇنىاڭ مەكتى. ى ئىادىپمەكتى

دەرىسااالەرنىڭ  .ئاااالىي مەكاااتەا فااااكولتېتلىرىنى ئەسااالىتەتتى

قۇرئااننى قانادا   ە زىرەك ۋە تەھقىاۋ ئەھلاى تالىپقاامەلۇم يېرىد

ىاادە گەتسااە، باشااقا بىاار يېرۆ  ھاياتقااا تەتبىقالشاانى ئىنىچۈشاا

بىاار فېقىااھ مەسااىلە ئۈسااتىدە  ئال ئااارقىلىۋوسااورالغان بىاار ساا

دەرس ھالقىلىرىغاااا . قانااادا  ماااۇاھىزە قىلىاااش ئاااۆگىتىلەتتى

ىنىشااااااكە قاتناشاااااقۇچىالر ئىچىااااادە ئۇنىڭاااااادىن ھەدىاااااس ئۆگ

ئااۇ . پەتىاايا سااورايدىغانالرمۇ بااار ئىاادى تىرىشااياتقانالر بولغاناادەك

ىلىرى نااۇقتىكە تىلىنىااڭ ۋە بااغىتىنىااڭ ئىاانچ ببەزىاادە ئەرە

بەزىااادە ئىساااالم قاااانۇنى ۋە مەھكىمەئاااى  دەرس بەرساااەھەققىااادە 

باۇ دەرسالەر جەريانىادا ئاۇ يەردىكاى . شەرئى ئۈساتىدە تاوختىالتتى

نەساااىھەت  -خەلقااتىن ئۇنىڭغاااا ئەقىاادە قىلىااادىغانالرغىمۇ ۋەز 

 .قىالتتى

دىرايەتچااااااى،  سااااااەن ئەلبەساااااارىنىڭ رىاااااايايەتچى ئەمەسھە

 ىن بولغان بىر ئالى  ئىكەنلىكىنىىدتەفەققۇ  ۋە تەھقىۋ ئەھل

ئۇنىڭغاا نىساابەت بېارىلگەن بااۇ ئىپاادە ناھااايىتى ياارقىن ھالاادا 
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پەقەت ئىلماى بولغانغاا ئەمەس، كە   ئاالالھ»: ەا بېرىادۇدىلئىپا

ش قاااابىلىيىتى بولغانالرغاااا ىنىدائىرىلىاااك چۈشاااەنچە ۋە چۈشااا

 ئۇنىڭ يېنىدا بىر كىشىنىڭ سالىھ ۋە ياخشى. «تىيار بېرىدۇېئ

كاللىسااااى »: ئااااۇ دەرھااااال  بىااار ئااااادەم ئىكەنلىكااااى تەرىپلەنساااە

 .دەا سورايتتى« ؟(ئەقلىنى ئىشلىتەمدۇ)ئىشلەمدۇ 

ئىمام ئەلبەسرى دەرس بېرىش ئۈچاۈن بەساىرە مەساچىتىنى 

ئااۇ مەسااچىتتە دەرس بېرىياتقاناادا . مەكاتەپكە ئايالناادۇرغان ئىاادى

لىۋ ئاساسااا. تاااالىپلىرى ھاااالقىالر شاااەكىللەندۈرۈا ئولتاااۇراتتى

 .ھالقىدا ئۇ ئۆزى بىياستە دەرس بېرىياتقاان تاالىپالر ئولتاۇراتتى

ساااندا دەرسااكە قاتنىشااىدىغانالر ياااكى ئاااپالش ئۈچااۈنال  -ئاناادا 

. كېلىدىغانالر ئۇ ھالقاا ئەتراپىادا ھالقاا شاەكلىدە ئاورۇن ئاااتتى

بىر قېتى  ئۇ رىايايەتنى ھەقىقەتاتىن ئۈساتۈن تۇتىادىغان ۋە باۇ 

زەئىاا  دېمەسااتىن ھەر رىاايايەتكە مەھااكەم  -تىن سااەھىھ سااەۋەب

يالىدىغان، تاپالمىغانااادا ئاااۆزى توقاااۇا چىقىرىااادىغان ىئېساااىل

ئۆلااااااااۈك مەلۇمااااااااات بىرىكمىسااااااااى يىغىشااااااااقا ھېرىساااااااامەن 

ھالقىنىااڭ ساااىرتىغا باااۇارنى »: تەقلىتچىلەرنااى ئىماااا قىلىاا 

ۋەقەدىاان كېاايىن بااۇ خىاال  بااۇ. دېااگەن ئىاادى« چىقىرىاايېتىڭالر

ھاشايىيە ئىلىمناى زاماساكا . ئاتالغان دەا« ھاشيىيە»كىشىلەر 

ناااى (مېغىااازى) ىتىتنىاااڭ مااااھىيكېيئورنىااادا ئىشااالىتى ، ئوب

تاشالا قويۇا شااكىلى بىالەن مەشاغۇل بولىادىغان، كېرەكساىز 

ئىخچاملىغانادا  ،«ھە دەا بازارغا سالىدىغانالر ئىلىمنى يىغى  

 . دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ« ئۆلۈك ئىلى  ھەۋەسكارلىرى»

قۇرئاناادا ھااې  بىاار ئاساسااى يااو ، مۇنااازىرىگە  لااىھاشااي ئەھ

. ئوچااۇ  تېمىالرنااى دىنغااا سااۆرەا كىاارىش بىاالەن ئاااۋارە ئىاادى

يىتىنااااااى پەدازاا ىمەدەن كىتااااااابئېقىاااااا  يااااااۈرگەن ئەھلااااااى 

ئۇنىڭغىماااۇ )شاااىبىھ »ساااۇلمانالر ئىچىاااگە ئېلىااا  كىرىااا ، مۇ

بەئەيناى  .پەيادا قىالتتاى« دىان( بۇنىڭغىمۇ ئوخشاا كېتىادىغان

( ئەتكەسااچىلىكتىن تاپقااان ھااارام پااۇل)دىكى قااارا پااۇل كاۈنىمىز

ساااااا بولمىغااااان »ىمااااۇ  ددەۋرئااااۇ  ئاقلىغۇچىالرغااااا ئوخشاااااش
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باۇ خىال كىشاىلەر . باار ئىادى« نى ئاقاليدىغانالر(ئىلى )مەلۇمات

ش ىنىئانااااااااالىز ۋە نەقىاااااااال قىلغااااااااان سااااااااۆزلىرىنى چۈشاااااااا

ئااااادەمنى ئۆزىنىااااڭ  ئااااالالھ». يىتىاااادىن مەھاااارۇم ئىاااادىىقابىل

ھ ئاااادەم ئەلەيھىسسااااامنىڭ لېياااى ئاااالال»، «يااااراتتىشاااەكلىدە 

جەببااار »، «ەن قىرىااۋ كااۈن يۇغااۇردىنااى ئااۆز قااولى بىاال(تېياانەت)

شااااااتە ئەر»، «ننەمنىااااااڭ ئۈسااااااتىگە باسااااااىدۇئااااااايىغىنى جەھە

شى يېڭى تىكىلگەن توقامغا ئولتۇرغانغا ئوخشايدۇ، ھەر ۇئولتۇر

دېگەناااادەك « تقا چىقىاااا  تۇرىااادۇت بارمااااا  ساااىرۆتەرەپاااتىن تااا

يايەتلەر ئۇار كۆتۈرۈا يۈرگەن ئۆلۈك مەلۇماتالردىن پەقەت ئۈچ رى

غاانالر پەيادا قىلغاان ئۆلاۈك بۇ خىال ئېقىمادىن ئوزۇقالن. ئۆرنەك

خىل ئېقىمالر ۋاستىساى بىالەن كاۈنىمىزگىچە  -خىلمۇ  ئىلى 

بۇ تارىختىن خېلى كېيىن ئاۆتكەن ماۇھەممەت . يېتى  كەلگەن

بااۇ  ن قىلىنغاان كەررامىاايەغااا نىساابەتە(765/ 255) بىان كەررام 

 . ئېقىمالردىن پەقەتال بىرسى، خااس

تەخمىاااااان قىلىنغىنىااااااادەك ھاشااااااي ئەھلاااااااى ئەساااااااەبىي 

ھەساااەن ئەلبەسااارى رىسالىساااىدە . دىقەدەرچىلىكاااتە چىاااڭ تاااۇر

دەا ئاتىغاااااااااانالر ئىچىاااااااااگە باااااااااۇ « (ناااااااااادانالر)جااااااااااھىلالر »

دىكى كىشاااىلەرنىڭمۇ كىرىااادىغانلىقىنى تەخمىااان ىاااگورىيېكات

 .  قىالايمىز

 

نىڭ سەلتەنەتكە  (يېتەكچىلىك )  ئىمامەت
 ئايلىنىشى

 

پەقەت ئىساالم تەپەككاۇرى  ھەسەن ئەلبەسارى ياشاىغان دەۋر 

بارلىققاااا كەلااااگەن دەۋر بولاااۇپال قالماسااااتىن، نەبەۋى ئىمااااامەت 

ئۈسااااتىگە قۇرۇلغااااان ئىسااااالم سىياسااااىتىنىڭ ماھىيىتىاااادە 

ە اولوگىيىساااىگېدىش بولاااۇا، ئاااورنىنى ساااەلتەنەت ئىرىئاااۆزگ

 .ئالغان بىر دەۋر ئىدى
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ئۇناداقتا . ھەر قاندا  ھەرىكەت بىر چۈشەنچىدىن تۇغۇلىدۇ 

بىر ھەرىكەت ياكى مۇئاامىلىنى تاوغرا تەھلىال قىلىاش ئۈچاۈن، 

ئۇنىااڭ پەردە ئارقىسااىدا ياتقااان چۈشااەنچىنى مااۇاھىزە قىلىاا  

ئەمەۋى سااااااااااااااەلتەنەت . چىقىشااااااااااااااقا تااااااااااااااوغرا كېلىاااااااااااااادۇ

ا ياتقااااان چۈشااااەنچىنى سااااىنىڭ پەردە ئارقىسااااىدىاولوگىيېدىئ

بىلىااش ئۈچااۈن، شااام ۋالىسااى مۇئاۋىيەنىااڭ ھەزرىتااى ئوساامان 

مۈلاااۈك  -رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ دەۋرىااادىال كااۆزگە چېلىققاااان مااال 

 .چۈشەنچىسىگە نەزەر تاشالشقا توغرا كېلىدۇ

ئااۇممەتكە  بەرپااا قىلغااان سىياسااىي قۇرۇلمىاادا رەسااۇلۇلالھ

يەنااى، بەيتااۇ . ىنىااڭ ئىساامى ئېنىااۋ ئىاادكۈمۈل -ئائىاات مااال 

. ئىادى( كىمۈل [ئاۋامنىڭ]مۇسۇلمانالرنىڭ )مالىل مۇسلىمىن 

دەساالەپكى ئىككااى خەلىااپە دەۋرىاادە بااۇ رەسااۇلۇلالھ كۆرسااەتكەن 

ىيەلالھااۇ ئەنھااۇ بىاارا ، ھەزرىتااى ئوساامان رەز. پېتااى داۋامالشااتى

شااام ۋالىسااى مۇئاااۋىيە تااۇنجى بولااۇا باشااقا  دەۋرىااگە كەلگەناادە

دېيىشنىڭ « مۇسۇلمانالرنىڭ مېلى» ااشقا باشالۋمۇقامدىن تو

 .دەا ئاتاشقا باشلىغانىدى« مۈلكىئالالھ نىڭ »ئورنىغا 

دىنىاااڭ ئىسااامىنى بىااار ئەزاغاااا ن گەۋۈتاااۈپ)باااۇ ساااېمانتىك 

بۇزغۇنچىلىۋ ۋە كېيىن يۈز بېرىادىغان چاو  سىياساى  (قۇيۇش

ىدىال كاااۆرۈا يەتاااكەن كىشاااى ئەباااۇ زەر پبۇزغاااۇنچىلىقنى دەسااالى

ئەباااۇ زەر ئىشااانىڭ ئاقىيىتىنىاااڭ . بولااادىرەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ 

ىال پەرەز قەيەرگە بېرى  توختايدىغانلىقىنى شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىاد

دەا ئەمىااار « ماااال مۇساااۇلمانالرنىڭ»قىلغاااان بولساااا كېااارەك، 

ئەبااااۇ زەرنااااى بااااۇ . مۇئاااااۋىيەنى قاااااتتىۋ ئاگاھالناااادۇرغان ئىاااادى

رلىۋ پااااكەتلەرگە پىسااەنت مەسااىلىدە بېشااىغا كېلىاادىغان بااا

قاااولالا قۇۋۋەتلىگەنلەرنىاااڭ ئە  ئالدىااادا مەدىنەنىاااڭ  يقىلماااا

 . ھەسەن ئەلبەسرىسى مابەد ئەل جۇھەنى بار ئىدى

دېيىشانىڭ ئورنىغاا « مۇسۇلمانالرنىڭ مېلاى»مۇئاۋىيەنىڭ 

دەا چىڭ تۇرۇۋالغانلىقىنىڭ « ئالالھ نىڭ مۈلكى»نېمە ئۈچۈن 

ى ئاۋامنىاڭ ماۈلكىن ئاۇ .ھەقىقىتى ئۇزۇن ئۆتمەيال ئايدىڭالشاتى
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ساەمىگە چېچىش ھەققى يو  ئىكەنلىكىنى  -خالىغانچە بۇزۇا 

مۇشاااۇندا  ساااۆز ئوياااۇنى ئاااارقىلىۋ  سااېلىياتقانالرنىڭ ئااااغزىنى

 -مااااال »ئااااۇنىڭچە بولغانااادا، . ئاااوياليتتى تۇۋاقلىيااااايمەن دەا

مۈلااۈك ئااالالھ نىااڭ ئىااادى، ئااالالھ ئااۇنى خالىغااان بەندىساااىگە 

ەۋى ئائىلىسااااىگە ماناااا ئەمااادى ئاااالالھ ماااۈلكىنى ئەم. بېرەتتاااى

بېرىشااااانى ئىااااارادە قىلغاااااان بولاااااۇا، بۇنىڭغاااااا باشاااااقىالرنىڭ 

 . «.ھەققى يو  ئىدى لىشىشىئار

قەدەر  قااااازغۇنلۇقەت چۈشەنچىسااىدىكى بااۇ خىاال ئمااۈلكىي

نى ھاااااكىمىيەت. ئەگەشااااتى ازغۇنلۇ ھەققىاااادىكى ئاااا (تەقاااادىر)

چاپگىلىغااا كىرگااۈزۈش ئۈچااۈن ھەر تۈرلااۈك يولالرغااا مااۇراجەت 

ئە  ئااااخىرى مۇرادىغاااا  ىيە بىااان ئەباااۇ ساااۇفىيانىلغاااان مۇئااااۋق

( مۇناساى  بولاۇش)ا ، ئۇنىاڭ ايااقەت ۋە ئەھلىايەت بىر. يەتتى

ۋاتقااااان ۇبىاااالەن ئەمەس، بېسااااى  ۋە زۇلااااۇم بىاااالەن تۇتااااۇا تۇر

ھۆكۈمرانلىاااااۋ  ھااااااكىمىيىتىنى سااااااقالا قاااااېلىش ئۈچاااااۈن

ماناا باۇ . اولوگىيە كېرەك ئىادىېتەبىاىتىگە مۇناسى  بىر ئىد

ساااااااىنى ئوتتۇرىغاااااااا ىاولوگىيېئەمەۋى جەبىااااااار ئىدىااااااادا نۇقت

 . چىقىرى ، قەدەر مەسىلىسىنى پەيدا قىلدى

ئەمەۋى ئائىلىسى ھاكىميىتىنىڭ ئالالھ نىڭ قازا  مۇئاۋىيە

ۋە تەقاادىرى ئىكەنلىگىنااى، ئااۆزىگە قارشااى چىقىشاانىڭ ئااالالھ 

گە قارشاااى چىققاااانلىۋ بولىااادىغانلىقىنى ىنىااڭ قاااازا ۋە تەقااادىر

ىرى باۇ نەزىرىيەناى دىلەتنىاڭ رەسامى قارىشاىغا ئېيتاتتى ۋە ئاخ

 .ئايالندۇردى

 

*** 

 قوشۇمچە

ئىسااالم تارىخنىااڭ بااۇ ئە  نااازۇك دەۋرى ھەققىاادە ئادىاال ۋە 

كېيىنكاى  يەكۈنلەش ئېلى  بېرىش تەشەببۇساى ابىتەرەا ھالد

مەزگىلااالەردە پەيااادا قىلىنغاااان بىااار ماااۇداپىاە ساااېپىلىغا دۇچ 

ساااېپىلنىڭ ئۈساااتىگە  باااۇ. ىنغانىااادىكېلىشاااكە مەھكاااۇم قىل
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. لەۋھەسى يېزىلغاان ئىادى« !سېنى ياخشى كۆرمىگەن ئۆلسۇن»

بۇ سېپىلنىڭ قاندا  بىر ساېپىل ئىكەنلىكىناى چۈشاەندۈرۈش 

ۋ ھەدىااس ناااملى« سااۇنەن»: ئۈچااۈن بىاار مىسااال يېتىاا  ئاشااىدۇ

ۇ ھەدىس كىتاۋىدا مۇئااۋىيە بىان ئەبا كىتاۋىنىڭ ئىمامى نەسائى

ىدا ھەدىااس نەقىااال قىلمىغاااان ەزىلىتاااى توغرىساااپياننىڭ سااۇف

: ۋە بېساىمالرغا قارىتاا ئاۇ بۇ ھەقتە دۇچ كەلاگەن تاۆھمەت. ئىدى

دېگەن ! ئالالھ مۇئاۋىيەنىڭ كۆزىنى توپا بىلەن تويغۇزسۇن مەن»

ماناا بااۇ . دېاگەن ئىادى« زىدىن باشاقا بىار ھەدىاس بىلمەيامەنساۆ

ىاااادىن ئېلىاااا  اتىن مەزكااااۇر مااااۇھەددىس نەسااااائى جامسااااەۋەب

  .نچىلى  ئۆلتۈرۈلگەن ئىدىالىرى تاش بىلەن يچىقىلى ، پۇت

« سااااھابە ئۇقاااۇمى » رىناااى ىباااۇ ساااېپىلنىڭ ئە  قاااېلىن ي

انادا، ئۇناداقتا مەزكاۇر تېماا ئۈساتىدە توختالغ. تەشكىل قىلىادۇ

ن، ئۇقۇمىنىااااڭ قۇرئااااا« ساااااھابە»كاااااامچىالر پەياااادا قىلغااااان 

ھەققىاااااااادىكى « ساااااااااھابە»رەسااااااااۇلۇلالھ ۋە ساااااااااھابىلەرنىڭ 

خاااېلىال پەرقلىاااۋ ئىكەنلىكاااى ئۈساااتىدە بىااار ئااااز ئىزاھاتىاادىن 

 .توختىلى  ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ

ئاۋامنىااڭ مېلىغااا قارىتااا تۇتقااان مۇئامىلىسااىنى  مۇئاااۋىيە

مەن »: ادە بىن ساابىتقا مۇنادا  دەيادۇقىلغان ساھابە ئۇب دتەنقى

ئۇارنىاااااڭ  نىاااااڭ ساھابىساااااى ئوتتۇرىساااااىدادبىااااالەن مۇھەممە

« خشاااى بىااار نەرساااە كاااۆرەلمەيمىزتۇ  ياۋېتىشاااىدىن ئاااارۈكەچۈر

باۇ ساۆزدىن (. 235جىلىات -1خى ئىابن ئاسااكىر، تەزھىبۇ تاارى)

نىااااڭ دمۇھەممە»شااااقا بولىاااادىكى، مۇئاااااۋىيە ئااااۆزىنى رۈۋېلىۆك

سااااائىت بىاااان . لىمىغانھېسااااابدەا « ساھابىسااااى قاتارىاااادىن

رەسۇلۇلالھ زامانىسىدا ياشىغان بىار مۇساۇلماننىڭ  مۇسەييى 

رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساام بىلەن  چۈنلىنىشى ئۈسابساھابە ھې

شى، شاۇنداقال ئۇنىاڭ بىالەن ۇبىر قانچە يىل بىللە ياشىغان بول

 .شىنى شەرت قىلغانۇغازاتالرغا قاتناشقان بول

دەساااالەپكى  رىاااادىكى ساااااھابە ھەققىاااادىكى ئىزاھاااااتىيۇق

ن د سااتلىرى جااا»دە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااامنىڭ مەزگىلاالەر
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كاااامچىالر . ئااۆز ئىچىااگە ئااااتتى نااى«(ئە  يااېقىن كىشااىلىرى)

ئاتالغۇنىڭ مەنىسىنى مەزكۇر  ئەسىردىن كېيىن - 1 ىيەھىجىر

رەساۇلۇلالھنى . ئاتالغۇغا ايىاۋ بولمىغاان شاەكىلدە كېڭەيتتاى

قانداقال بولمىسۇن بىارەر قېاتى  كاۆرگەن ھەر قانادا  كىشاىنى 

ھااااالبۇكى، . بااااۇ ئاتالغۇنىااااڭ دائىرىسااااى ئىچىااااگە كىرگااااۈزدى

ئەلەيھىسسااااامنىڭ ئەساااھابى بولاااۇش ۋە پەيغەمااابەر  پەيغەمااابەر

بىرىدىن  -ردە ياشاش بىر ەيھىسساام بىلەن ئوخشاش بىر دەۋئەل

م ئاۆزى بولۇپماۇ، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااا. تۈپتىن پەرقلىنەتتاى

ئەساااااااااھابىلىرىمغا » باااااااااۇ ھەقاااااااااتە ئېنىاااااااااۋ چەك قوياااااااااۇا

ۇد ھااوئىچىڭالردىاان بىارى ئ! تىاال ئۇزارتمااپالر( ھەمراھلىرىمغاا)

ئۇارنىڭ ئىچىادىن  ردىمۇتېغىدەك ئالتۇن نەفىقە قىلغان تەقدى

بىرسىنىڭ بىر ئاۆلچەم مىقدارىادا ھەتتاا ئۇنىاڭ يېرىمىچىلىاك 

بۇخاااارى ۋە )« نىاااڭ پەزىلىاااتىگە ئېرىشاااەلمەيدۇاننەفىاااقە قىلغ

ئااالالھ ! لالھ تىاان قورقااۇپالرئەسااھابى  ھەققىاادە ئااا» ؛(مۇساالى 

باااااۇ ھەدىسااااالەردە . (بۇخاااااارى ۋە مۇسااااالى )دېگەنىااااادى « !تىااااان

ئااالالھ تىاان »دەا ئاتىغااانلىرىمۇ، « ئەسااھابى »ھنىڭ رەسااۇلۇلال

دەا خىتااااا قىلغاااان كىشاااىلىرىمۇ باااۇ ساااۆزىگە « !قورقاااۇپالر

رەساۇلۇلالھنىڭ  بۇنىڭادىن .ۋاتقان كىشىلەر ئىادىۇشاھىت بول

دەا قارىمىغاااااانلىقى چىقىااااا  « ئەساااااھابى »ھەر دەۋردىشاااااىنى 

  .تۇرىدۇ

ۇراھمان ئىبناااى ئەۋف بىااالەن خالىاااد يەنە، رەسااۇلۇلالھ ئاباااد

بىن ۋەلىد ئوتتۇرىسىدا مەيدانغا كەلاگەن جىدەلادە، خالىاد بىان 

ىنى ئوچااااۇ  النمايدىغانلىقھېسااااابۋەلىاااادنىڭ تېخااااى ساااااھابە 

خالىد بىن ۋەلىد كۆرسەتكەن ساداقەت  كېيىن. ئىپادىلىگەنىدى

 . ۋە خىزمەتلىرى بىلەن ساھابىلىك سااھىيىتىگە ئېرىشكەن

ىاادىن نۇقترمۇ بااۇ ئاتالغۇغااا رەسااۇلۇلالھ قارىغااان ساااھابىال

ئىااابن ساااااھنىڭ نەقىااال قىلىشاااىچە، ئەنەس بىااان . قاااارايتتى

ھابىلىرىدىن سااىزدىن باشااقا رەسااۇلۇلالھنىڭ ئەساا» :مااالىكتىن

مۇناادا  جاااۋاب  دەا سااورالغاندا« ان كىشااى بااارمۇ؟قالغاا ھايااات
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چاااااااۆل )ۇلالھنى كاااااااۆرگەن بەزى بەدەۋىااااااالەر رەساااااااۇل»: بەرگەن

لاااېكىن ئەساااھابىدىن ھاااېچكى  ھاااازىرمۇ ھاياااات، ( لىااارىئەرەب

 . «قالمىدى

 

*** 

 

نغان نەبەۋى اياااقەت پىرىنسااىپىغا ئاساسااال ئەمىاار مۇئاااۋىيە

زۇمبۇلۇققااااا ئاساسااااالنغان  -ز رلااااۇ   سىياسااااەتنىڭ ئورنىغااااا

بن ئىاا. راا قىلىادۇىااساەلتەنەتنى تىكلىگەنلىكىنااى ئۆزىماۇ ئېت

بىااااالەن قەساااااەم ئاااااالالھ »: كەساااااىر مۇنااااادا  نەقىااااال قىلىااااادۇ

ن ىنى قولۇمغاا ئالغاان ۋاقىتتاا بۇنىڭادھااكىمىيەتقىلىمەنكى، 

بااااۇ ھەقااااتە  ھەتتااااا. ولمىاااادىڭالر، بااااۇنى بىلىاااامەنخۇرسااااەن ب

بىاارا ، . كۆپلاۈپالردا نېمىلەرنااى ئويالۋاتقىنىڭالرنىمااۇ بىلىاامەن

ڭ كاااااۈچى ئاااااارقىلىۋ قولغاااااا مەن باااااۇ تەختناااااى قىلىچىمنىااااا

دەرۋەقە، ئااۇ بىاار ئاااز (. 315جىلااد،  - 7ئەلبىاادايە، )« كەلتااۈردۈم

قىلىچىنىاااااڭ كاااااۈچى بىااااالەن، بىااااار ئااااااز ياااااالتىراا تۇرغاااااان 

 . ئالتۇنلىرىنىڭ كۈچى بىلەن قولغا كەلتۈرگەن ئىدى

لااېكىن، بااۇ ھەقىااقەت . ھەقىااقەتەن ئەھاايال شااۇندا  ئىاادى

ئااااااۋام توغرىغاااااا ئەمەس، . ھېچكىمناااااى قايىااااال قىاللماااااايتتى

ئىشىنىشااااكە  ۋىجاااادانلىرىغا تەسااااەللى بولىاااادىغان يالغانالرغااااا

 ھەقااتە ئېھتىيااا  تۇيۇلغااان يالغااان بااۇ. بەكاارەك مايىاال ئىاادى

ئەمما قۇرئان  .ۋرىدە ئە  يۇقىرى پەللىگە چىققانجاھىلىيەت دە

يەتكەن ۋە كېيىنكاااااى مەزگىلااااالەردە ئاللىقاچاااااان يىغىشاااااتۇرى

ىسااااااااامى بىااااااااالەن مەزھەباااااااااكە ئايالنغاااااااااان ئ« جەبااااااااارىييە»

 . نىڭ دەل ئۆزى ئىدى«قەدەرچىلىك»

ڭ كااۈچى مەن بااۇ مەنسااەپنى قىلىچىمنىاا» ۋىيەمۇئااائەمىاار 

دېااگەن ئەمەساامىدى؟ ئااۇنى قولغااا « ئااارقىلىۋ قولغااا كەلتااۈردۈم

. كەلتۈرۈش ئۈچۈنال ئەمەس، قوغداش ئۈچۈنماۇ قىلىچقاا تايانادى

ھۇجر بىن ئادى ۋە سەپداشلىرىنىڭ قەتلاى قىلىنىشاى بۇنىڭغاا 
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 ىاشاالىرىنمۇئاااۋىيە ھااۇجر بىاان ئااادى ۋە سەپد. مىسااال بوااياادۇ

دېاااگەن « قاااانلىرى ۋە جاااانلىرى ھارامااادۇر»ازى شاااۇرەيىھنىڭ قااا

ال پەتىياسااااىغا قارىماااااي، پەقەت ئااااۆكتىچى بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن

ئەگەر ھەزرىتاااى ئەلىاااگە لەنەت  مۇئااااۋىيە. ئۆلتۈرگاااۈزگەن ئىااادى

ىغانلىقىنى ئېيتتاااى، ئوقۇساااا بىااار قوشاااۇ  قېنىااادىن كېچىاااد

ۆزنى مەن رەباااابى  رازى بولماياااادىغان بىاااار ساااا»لااااېكىن ھااااۇجر 

سەبداشالىرى بولغاان شاەرىۋ . دېگەن ئىادى« ئاغزىمغا ئالمايمەن

بىن شەددات ئەلخادرامى، سەيھى ئەششەيبانى، قەبىسە بىن دۇبەي 

ئەلاابسى، مۇھرىز بىن شىھاب ئەلمىنكارى، قىدام بىن ھەيياان 

ىناى پئەلاانزى قاتارلىقالرمۇ ھەزرىتى ئەلىگە لەنەت ئوقۇش تەلى

 ھەزرىتى ئائىشە. رھال ئۆلتۈرۈلدىىن دەتسەۋەبرەت قىلدى ۋە بۇ 

: زەپتىن ئالدىغا ئېتىلىا  بېرىا مۇئاۋىيەنى كۆرگەن ھامانال غە

اقتىڭااادا ئاااالالھ تىااان ھاااۇجرىنى ئۆلتاااۈرگەن ۋ! ئەي مۇئااااۋىيە»

ئىبنااى ئەسااىرگە . دەا ئېتىااراز قىلغااان ئىاادى« قورقمىاادىڭمۇ؟

ھۇجرىنىاااااڭ شاااااېھىت قىلىنىشاااااى ھەزرىتاااااى  ئاساساااااالنغاندا

ېھىت قىلىنىشااىدەكال قاااتتىۋ تەسااىر قوزغىغااان ئەلىنىااڭ شاا

 . ئىدى

بۇنىڭااادىن تېخىماااۇ ئېچىنىشااالىۋ ۋەقەلەرماااۇ ياااۈز بەرگەن 

ئىچىااادىن  ھەزرىتاااى ئەلىناااى لەنەتلەشاااكە ئۇنىمىغاااانالر. ئىااادى

دەا « ئااالالھ تىاان قااور »مۇئاااۋىيەگە  ئاباادۇراھمان بىاان ھاييااان

ن اد بىااامۇئااااۋىيە ئاااۇنى بەساااىرە ۋالىساااى زىيااا. ۋاقىرغاااان ئىااادى

گە ئىباااارەت بولىاااادىغان ئااااالەم ىمااااىجازاسااااىنى ج»ئەبىھىااااگە 

ئابدۇراھمان بىن  زىياد. دەا يارلىۋ بىلەن ئەۋەتتى« شەكىلدە بەر

بااااااۇ بەسااااااىرەدىكى . ھايياااااااننى تىرىااااااك پېتااااااى كۆمااااااۈۋەتتى

 .ئۆكتىچىلەرگە قىلىنغان ئىبرەت ۋە بىشارەت ئىدى

 -ەن تابارىنىڭ نەقلىگە قارىغاندا، مۇئاۋىيە بىر كاۈنى ئاتاارم

! ئى ئىبن مەسااەدە»: رىدىن بىرىگە مۇندا  دېگەنىدىچاپارمەنلى

نە ئاۇ دۇنياانى ساۆيدى، نە . ئەبۇ بەكرىگە رەھمەت قىلسۇن ئالالھ 

ئااۆمەرنى دۇنيااا ئىسااتىدى، بىاارا  ئااۇ . دۇنيااا ئااۇنى ياخشااى كااۆردى
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ئوسمانغا كەلسەك دۇنياا ئۇنىڭغاا چىقتاى، . دۇنيانى ياقتۇرمىدى

بىاز دۇنيانىاڭ ئىچىادە ... بىارا  بىاز . ولدىئۇمۇ دۇنياغا نائىل ب

ئە  ئاخىرىادا . «توزانلىرىغا پااتتۇ  -نيانىڭ چا  بۇلغاندۇ ، دۇ

ئاااالالھ بىااالەن »: تولغاااان بىااار كەيپىياتتاااا دېااادىكىپۇشاااايمانغا 

 5تاارى ، )« لالھ نىاڭ بىازگە بەرگەن ساەلتەنىتىقەسەمكى، بۇ، ئا

 (.:11جىلد،  -

دادىساااىغا  قاااان يەزىاااديىن تەخىاااتكە چىقىااامۇئااااۋىيەدىن ك

ۋارىسلىۋ قىلدى ۋە كەرباادىكى قەتلىاام بىالەن تارىخنىاڭ قاارا 

 يەزىاادنىڭ ئائىلىسااىنىڭ چااوپلىرى. ىبەتلىرىاادىن ئااورۇن ئالااد

مۇئاۋىيەنىااڭ . دە مۇسااۇلمانالر تەرىپىاادىن ئۆلتۈرۈلگەنىاادىىاابەدر

تبە، ئېنىسااى بوۋىساى ئاۇتبە بىان رابىااا، تاغىسااى ۋەلىاد بىان ئاۇ

 .دە ھەزرىتى ئەلى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەنىدىىرھانزاا بەد

دىن قالغان ئەلەم ۋە ئاداۋەتنىاڭ ئەمەۋى ىربەزى رىيايەتلەر بەد

ئائىلىسااى ئىچىاادە چوپقااۇر يىلتىااز تارتقااانلىغىنى كۆرسااىتى  

 نااملىۋ ئەسااىرىدە« ر ھااۇل مەئاانى»مۇپەسساىر ئالۇساى . بېرىادۇ

زىاااادىن ئايەتنىاااڭ تەپسااااىرىنى باياااان قىلىااا ، ئۆ - 21نەمىااال 

: ئىلگىرىكى مەنبەلەردىن مۇنادا  بىار رىايايەتنى نەقىال قىلغاان

بىااارلىكتە،  ھەزرىتااى ھۈساااەيىننىڭ كېسااىلگەن بېشاااى بىاالەن

نىڭ سااارىيىغا دقالغااان ئەزالىاارى يەزىاا ئەھلااى بەيتنىااڭ ھايااات

ئەھلااااى بەياااات ئاياااااللىرى مىناااادۈرۈلگەن . ئېلىاااا  كېلىناااادى

 -رىاااادىن بىاااار س باغالنغااااان ۋە بويۇنلىچااااائۇاغلىرىغااااا چەمبەر

بىاارىگە چېتىلغااان ھالاادا ئېلىاا  كېلىاانگەن بولااۇا، ئااۇارنى 

بۇارنىاااڭ . غاااان ئىاادىاش مەقساااىتىدە ئەتەي شااۇندا  قىلخااور

شاااااا قىلىاااااش لىنىشاااااىنى تاماېخارانغاااااان ھالااااادا ئېلىااااا  ك

ئۇ ئەسنادا بىر قارغىنىڭ قاقىلدىغان  مەقسىتىدە چىققان يەزىد

 :ئوقۇغان ۋەندىكى مىسراارنىۆئاۋازىنى ئاپالا ت

خالىساا   خالىساا  قاقىلادا،» :بىر قارغا قاقىلدىادى، ئاپاا

 دېدى ،« قاقىلدىما
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شۇنىسااااااى ئېنىقكااااااى، مەن رەسااااااۇلدىن ئالىاااااادىغىنىمنى 

 .قايتۇرۇۋالدى 

 فيانوىسااااى مۇئاااااۋىيە ۋە بوۋىسااااى ئەبااااۇ سااااايەزىاااادنىڭ داد

دېااگەن كىشااىلەرنىڭ « (يىاايېتىلگەنلەروق)تۇلەقااا »رەسااۇلۇلالھ 

بىنىاااااڭ ئكاااااكە فەتىااااھ بولغاااااان كااااۈنى كەمە. ئىچىاااادە ئىاااادى

ھويلىسااااااىدا غەمااااااگە پېتىاااااا ، ئااااااۆزلىرى ھەققىاااااادە ئااااااېالن 

ەززالىاۋ بىالەن قىغان ھۆكاۈمنى تېڭىرقااش ئىچىادە تەقىلىنىد

فە ئەنتااۇم !  ئىزھەبااۇ»: رەھاامەت پەيغەمبىارى كۈتاۈا تۇرغانالرغااا

 .دېااگەن ئىاادى« !سااىلەر قويااۇا بېرىلاادىڭالر! ىڭالربېاار -تۇلەقااا 

قوياۇا  -تۇلەقاا »ڭ بۇ ئىپادىسىگە ئاساسەن ئۇار رەسۇلۇلالھنى

 . دەا ئاتالغانىدى« بېرىلگەنلەر

تەخااتكە )ان يەزىاادنىڭ ئۆلۈمىاادىن كېاايىن بەياااەت قىلىنغاا

مۇتتەقى ئۇستازى ئامر ئەل مەقسۇسانىڭ  مۇئاۋىيە - 2 (چىققان

-زۇمبۇلاۇ  ۋە كەيىا   -لۇ  رنەسىھەت ۋە تەۋسىيەسى بىلەن ز 

ئادالەت ئۈستىگە  ان سەلتەنەتنىڭ ئورنىغاگە قۇرۇلغساپا ئۈستى

بىاارا  . قۇرۇلغااان نەبەۋى سىياسااەتنى بەرپااا قىلىشااقا تىرىشااتى

خەلىپىلىك تەختىگە ئولتۇرۇا ئالتە ئااي ئۆتكەنادە شاۈبھىلىك 

خانىدانلىۋ ئىچىدىكى بەزىلەر تەرىپىدىن . شەكىلدە ۋاپات بولدى

 .سۈيقەساااىت بىاااالەن ئۆلتاااۈرۈلگەنلىكى ئىلگىاااارى سااااۈرۈلگەن

قىااااد بوۋىسااااى ۋە دادىسااااىنىڭ ئادالەتسااااىز قىلمىشاااالىرىنى تەن

داۋاملىااۋ ئااادالەتپەرۋەرلىكنى  مۇئاااۋىيەگە - 2قىلىاا  كەلااگەن 

/  61)ەلااگەن ئۇسااتازى ئااامر ئەل مەقسااۇس تەۋسااىيە قىلىاا  ك

ئاۇمەييە ئوغاۇللىرى  مۇئاۋىيەنىڭ ئۆلۈمىادىن كېايىن - 2( 671

ر ئەل مەقساۇس تەرىپىدىن تىرىك كۆمۈا تاشاالنغان بولاۇا، ئاام

 .نىڭ تۇنجى شېھىتلىرى بىرى بولدىمەكتىپىھۆر ئىرادە 

ققااااااان مەرۋان ۋە مۇئاااااااۋىيەدىن كېاااااايىن تەخااااااتكە چى - 2 

مااۇ بولۇپ. مااۇ ئەۋجىااگە چىققااانىبېسااى  تېخ بااالىلىرى دەۋرىاادە

ھەم   ئۈچااااۈن پۈتااااۈن ئااااۈممەت ئابااادۇلمەلىك بىاااان مەرۋان دەۋرى

ر بىاااار زامااااان غىاااامااااۇئەللىپى ئۈچۈنمااااۇ ئې« سااااىقەدەر رىسالى»
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نىڭ ىردە يېقىن سەپدىشى ۋە ئىرادە ئەركىنلىكبۇ دەۋ. بولغانىدى

/  71)بەد ئەل جااۇھەنى قەتلااى قىلىنغااان ارى مااادھارماااس بايراقاا

رىسالە يېزىلغان ۋاقىت بۇ پاجىاەلەر يۈز بەرگەن يىلالرغا (. 655

 .توغرا كېلىدۇ

، ئەمەۋىاالەر قاناادا  قىلىاا  ئىمااامەتكە قارشااى سااەلتەنەتنى

كىن ئىرادىگە قارشى قەدەرچىلىكنى يۇقىرى ئورۇنغاا قويغاان ئەر

بولسااا، تەقااايا ئاسااااس قىلىنغااان ئۈساااتۈنلۈك چۈشەنچىساااىگە 

راغى  ئەل . رى كۆتۈرگەنىدىىيۇق( ئارۇبە)چىلىكنى ئەرەبقارشى 

ھەججاااا  »: لغاااانئىساااھاھانى مۇنااادا  بىااار ۋەقەناااى نەقىااال قى

لەردىاااااان بئەرە)ناباااااااتلىۋ مەۋالىلەرنااااااى  باساااااارادىكى ۋالىيغااااااا

قۇرئان ئوقۇغانالر "ۋالىي . پااشنى ئەمىر قىلغان( بولمىغانالرنى

ۋە دىندا خېلى ياۇقىرى ساەۋىيەدە ئىلىا  تەھساىل قىلغاانالردىن 

ئۇارنىاڭ ھەممىساىنى  ناباتلىۋ بولغان بولسااباشقا قانچىلىك 

بااااۇ : "ۇنىڭغاااااھەججااااا  ئ. دەا مەكتااااۇا يااااازدى" پااااالىيەتتى 

ڭاااااادا ئەتراپىڭاااااادىكى ھەكىاااااا  مەكتااااااۇبىمنى ئوقۇغااااااان ۋاقتى

ساەندە نابااتلىۋ بىار توماۇرنى تاپساا، ئاۇنى . ارنى چااقىر(تىيى )

 3مۇھاادارا، )« دەا مەكتاۇا يازغاان" ى  تاشلىسۇندەرھال كېس

 (. 237جىلد،  -

بۇنىڭاااااااااادىن ھەججاجنىااااااااااڭ ناباااااااااااتلىۋ ئالىمالرغااااااااااا 

 . قىلماسلىقنىمۇ قوبۇل قىاللمىغانلىقى مەلۇم بولماقتاېچ

قىاادە ئەسااەر يازغانالرنىااڭ مااۇتلە  كااۆپچىلىكى بااۇ دەۋر ھەق

ىدىن نۇقتۋەقەلەرگە ۋە كىشىلەرگە ھاكىمىيەت نەزەر تاشلىغان 

ەققىنااااى ھىمااااايە قىلىااااش تىن ھسااااەۋەببااااۇ . تااااۇرۇا قارىغااااان

ئىساامىنى بېرىاا  « پىتاانە»ھاااكىمىيەت بەرگەن  لىرىگەكۈرەشاا

. كەلگەن، بۇنىڭدا بىر ھەقسىزلىۋ بارلىقىنى نەزەرگە ئالمىغاان

اكىمىيەت تەرىپىاادىن زۇلااۇم قىلىنغااان ۋە قەتلااى قىلىنغااان ھاا

ئۇارنىااڭ  رىغااان زۇلااۇمنى قارغاشاانىڭ ئورنىغااائاۆكتىچىلەر ئۇچ

ئەيىاااپلەا، ئااااۇارنى زاالەت،  زىااات پىكىااار ۋە چۈشاااەنچىلىرىنى

باۇ . ئەت ۋە ھەتتا زىندىقلىۋ بىلەن ئەيىپلەشاتە بەسلەشاكەنبىد
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مۇساااالى  ئەد تىن مااااابەد ئەل جااااۇھەنى، غەياااالەن بىاااان سااااەۋەب

دىاان  ىان سااافھانغا ئوخشااش ھاكىمىيەتنىاڭدەمەشاقى، جەھا  ب

چۈشەنچىسااااااىگە ۋە چۈشەندۈرۈشااااااىگە قارشااااااى چىققااااااانالرنى 

رەھىمسااااىزلىك بىاااالەن ئۆلتااااۈرگەنلىكىنى ۋاسااااتىلىۋ ھالاااادا 

 . يوللۇ  قىلى  كۆرسەتكەن

 

تارىخى  قەدەر ۋە ئەركىن ئىرادە مۇنازىرىسىنىڭ
 يىلتىزى

 

ككاااااااااى قۇتۇپقاااااااااا ساااااااااانالرنىڭ ئىقەدەر توغرىساااااااااىدا ئىن

ھەتتااا ئىنساااننىڭ  ى زامانالرغاااقااقەدىم ئايرىلىشااىنىڭ تااارىخى

 .يارىتىلىش دەۋرىگە سوزۇلىدۇ

 -تەقاااااادىر )ئەركىااااان ئىااااارادىگە قارشاااااى قەدەر »تارىختاااااا  

دېاگەن « كۆتۈرۈا چىققاان؟چىلىكنى تۇنجى بولۇا كى  (پىشانە

ئۇنىاااڭ . نى بېرىااادۇجااااۋابى« شاااەيتان»قۇرئاااان كەرىااا   غاساااوئال

شاەيتان قەدەرچىلىاك چۈشەنچىساىنى ئاالالھ قاا  بىلەنال قالماي

  :يەنى. قارشى ياقىلىغانىدى

شاۇپا مەنمااۇ . ى ئااازدۇردۇ مېنا! رەباابى »: ئىابلىس ئېيتتاى

ۋەسيەساە يەنى ئادەم ئەلەيھىسساام ۋە ئۇنىاڭ ئەۋادلىرىغاا )ئۇار 

« تااوغرا يولااۇ  ئۈسااتىدە ئولتااۇرىمەن ئۈچااۈن سااېنىڭ( قىلىااش

 (.ئايەت -36ە ئەئراف، سۈر)

. سااەن مېنااى گااۇمراھ قىلاادىڭ! رەباابى »: ئىاابلىس ئېيتتااى

ئەليەتتە چىرايلىۋ ( گۇناھالرنى)مۇ يەر يۈزىدە ئادەم باللىرىغا مەن

« ڭ ھەممىساااىنى ئەلااايەتتە ئاااازدۇرىمەنكۆرساااىتىمەن، ئۇارنىااا

 (.ئايەت - 15سۈرە ھىجر، )

لىغااان دەا بۆھتااان چاپ« ۇ سااەن مېنااى ئااازدۇرد»ئااالالھ قااا 

كۆرۈنۈشااتە ئىاارادە ئەركىنلىكىنااى رەت قىلغااان بولسااا،  شااەيتان

ماھىيەتتە تالالش ئىختىيارلىقى ۋە قىلمىشالىرىنىڭ ئەخالقاى 

باۇ ئاايەتلەردىنمۇ كۆرۈۋېلىشاقا . كارلىقىنى رەت قىلغانىدىجاۋاب
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قەدەرچىلىكنىاڭ قارشاى قۇتۇبىغاا  جەبىرچاى لىدۇكى، قۇرئاانوب

ئەخالقااااااااى »، بەلكااااااااى سنااااااااى ئەمە«ئىاااااااارادە ئەركىنلىكااااااااى»

مەسااااااااااۇلىيەتچانلىۋ »ناااااااااى، يەناااااااااى «مەسااااااااااۇلىيەتچانلىۋ

نااااااى قويغااااااان ۋە بااااااۇ ئااااااارقىلىۋ جەبىرچااااااى «(تەقاااااايا)ئېڭااااااى

دەا « ساااااىزلىكمەساۇلىيەت»ىااااادا نۇقتقەدەرچىلىكناااااى بىااااار 

 .تەسيىرلىگەن

ماناا باۇ ئااادەم ئەلەيھىسسااامنى شااەيتاندىن ئايرىا  تۇرغااان 

ككىلىسااااى گۇناااااھ ھااااالبۇكى، ھەر ئى. نىگىزلىااااك پەر  ئىاااادى

ئۆتكااۈزگەن ۋە ئااالالھ قااا ئاسااىي بولغااان بولسااىمۇ، ئااادەم سااادىر 

كااارلىقىنى ئااۆز ئۈسااتىگە جاۋابقىلغااان خاتالىقىنىااڭ ئەخالقااى 

ئىاابلىس . بولغااان« ئااادەم » ئالغاان ۋە ئىساامى جىساامىغا ايىااۋ 

كااارلىقىنى ئااۆز ئۈسااتىگە ئااېلىش جاۋابقىلمىشااىنىڭ ئەخالقااى 

 ئاالالھ قاا ئارتىا ، خاتاالىقىنى تەن نىىئۇياقتا تۇرساۇن، گۇنااھ

ئەركىااان ئىرادىساااى بىااالەن  ئاااادەم. ئالمااااي شاااەيتان بولغانىااادى

قىلغان خاتالىقىنىڭ ئەخالقاى مەسااۇلىيتىنى قۇباۇل قىلىا  

ئىااااابلىس تاااااالالش  .ئاااااۆز ئۈساااااتىگە ئالغاچقاااااا تەۋبە قىلغاااااان

ئىختىيارلىقىنىااااڭ مەساااااۇلىيىتىنى ئااااالالھ قااااا ئىتتىرىاااا  

بە تىن تەۋسااااااەۋەبيىاااااابلىگەن ۋە بااااااۇ قويااااااۇا، ئااااااالالھ نااااااى ئە

رىساالىنىڭ شەرھىساىگە قايتىادىغان بولغاچقااا . قىلمىغانىادى

 .بۇ تېمىنى مۇشۇ يەردە ئاخىراشتۇرايلى

 قەدەرچىلىاك بىالەن ئەركىان ئىرادىچىلىاك قەدىمقى يۇناندا

ھېسسىيات بىالەن ئىلمىياات  كەلدىلەر -ئوتتۇرىسىدىكى باردى 

. س ھالااادا تەرەققىاااي قىلااادىئوتتۇرىساااىدىكى مۇناساااىيەتكە ماااا

( ئەسااىر - 7مىالددىاان بااۇرۇنقى )مىر ئىيۇنيااالىۋ قوشاااقچى ھااو

ئۇلاااااۇ  زەئاااااوس تەرىپىااااادىن »بىااااار شاااااېاىرىدا ئىنسااااااننىڭ 

 . ئېيتقان« لۇا تۇرىدىغانلىقىنىۇباشقۇر

تى ۋە ىسااوقرات ۋە ئوقۇغااۇچىلىرى ئىنساااننىڭ مەساااۇلىي

ىلىكاااكە ساااىتۇئاچىالر قەدەرچ .ئەركىاان ئىرادىساااىنى ياقىلىاادى

سىتۇئاچىالرغا قارشاى ئەركىان ئىارادە پىكرىادە چىاڭ . يېپىشتى
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مىالددىاان )غااداش ماااركوس توللىاااوس سااىكور غا تااۇرۇش ۋە قو

ساااااااىكور  . نىساااااااى  بولغاااااااان ئىااااااادى (316 - 1:باااااااۇرۇنقى 

دە ىساااەرلەۋھىلىك ئەساااىر« ئىالھالرنىاااڭ تەبىاىاااتىگە دائىااار»

ھالاادا مۇنەججىمالرنىااڭ قەدەرنااى بىلىااش داۋاسااىنى غەلبىلىااك 

نااى ئىنكااار «ئىالھااى ئىلىاا »بىاارا  . ئاغاادۇرۇا تاشاالىغان ئىاادى

 . مۇلىدى قىلى  قارشى قۇتۇپقا د

سىتۇئاچى . تارتىشالر داۋامالشتى -رىمدىمۇ ئوخشاش تااش 

ئەخاال  چۈشەنچىسااىنىڭ رىماادا كااۆا سااانلىقىنى ئىگەللىااگەن 

، لىكاااوس پىكارى ئېقىمغااا ئايلىنىشاىدا مااۇھى  ر ل ئوينىغاان

( 65مىالددىاااان كېاااايىن  - :الدىاااايەدىن مى)س سااااەنەكا ئاااااننەئو

دېگااۈدەك « مەجبااۇرى باشااقۇرىدۇ ۋە ئىتتىرىاادۇ قەدەر ئىنساااننى»

 .دەرىجىدە قەدەرچى ئىدى

انلىۋ ئوپاوچاااۇ  قەدەرچاااى يئىجاااات قىلىنغاااان خىرىساااتى

 قەدەرچىلىكىنىاااااڭ پەردە ئارقىسااااااىدا انيبولاااااۇا، خىرىساااااتى

ھەققىااااادىكى ئىنسااااااننىڭ تۇغۇلۇشاااااتىن ناچاااااار ئىكەنلىكاااااى 

باااۇ چۈشاااەنچە ئادەمنىاااڭ چەكلەناااگەن دەرە  . چۈشاااەنچە ياتىااادۇ

خىرىستىيانلىۋ . مېيىسىنى يېگەنلىكى ئۇلىغا بىنا قىلىنغان

بۇ ئۇلنى ئاساس قىلى  ناچارلىقنى كىشىلىكنىڭ مەركىزىگە، 

ئىنسااان  بۇنىااڭ بىاالەن گۇناااھ. جايالشااتۇرىدۇيەنااى ئىرادىسااىگە 

ەرسااە، گۇناااھنى كەلتااۈرۈا ئۈچااۈن باااش تارتىاا  بولماياادىغان ن

چىقارغانلىقىغاااااا ئېتىقااااااد قىلىنغاااااان ئىااااارادە بولساااااا بااااااش 

« شەيتانالشااتۇرۇلغان»بااۇ ئااارقىلىۋ ئىاارادە . ەتچى ئىاادىجىناااي

 . ئىدى

ىااڭ بىاار قىساامىغا ئىنجىلن (تارسۇساالۇ  تااالۇت)پاااۋلوس 

ئەمەۋى  بەئەينااى بەزى ىاادا«رىملىقالرغااا مەكتااۇا»ئايالناادۇرۇلغان 

قارشااى ( باشاالىقىغا)ھۆكۈماادارىغا »وخشاااش ھۆكۈمرانلىرىغااا ئ

« گە قارشااى چىققااانلىۋ بولىاادۇىچىقىااش، ئااالالھ نىااڭ تەقاادىر

شااااۇنداقتىمۇ رىااا  ھۆكااااۈمرانلىرى (.  2- 3، 31) دېاااگەن ئىااادى

پاۋلوسانىڭ قەدەرچاى . ۇالمىادىلۈشاتىن قۇتۈتەرىپىدىن ئۆلتۈر
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مپېراتااۇرلىرى ىچاۈنكى، رىا  ئ. لەتتااىىساى رىمغاا مااس كىىيئىد

لاېكىن، بااۇ . دەا قاارايتتى« رىا  خەلقىنىاڭ قەدەرى»ىنى ئاۆزلىر

نەزىارىيىگە قارشااى چىققااان ئىساەۋى سااايىنت جوسااتىن مااارتىر 

ئەركىااااااان ئىرادىناااااااى ياقىلىغاااااااانلىقى ئۈچاااااااۈن ( 365 - 311)

 .ئۆلتۈرۈلدى

انلىقنى قوبۇل قىلغاان قانۇنشاۇناس ييېشىدا خىرىستى 25

 (يىلاااااااااى تۇغۇلغاااااااااان - 355)للىااااااااااانۇس ۋە خەتىااااااااا  تەرتۇ

 ر ھنىڭ تەلىماتىغا مۇخالىا  ھالاداھېچكىمنىڭ مۇقەددەس »

پەلسەپە ۋە بىھۇدە يالغانالر بىلەن كاالالپالرنى قايمۇقتۇرىشاىغا، 

« يولااااادىن چىقىرىشاااااىغا ياااااول قويمااااااپالرساااااىلەرنى ئالاااااداا 

ئاۇ، باۇ . دەك دەرىجىدە پەلسەپىگە قارشى چىققاان ئىادىۈدېيەلىگ

ى ئىسااالمنى يۇنااان پوزىتسىيىسااى ئااارقىلىۋ ماااھىيەتتە ئىسااەۋ

انلىقنى بەرپااا قىلىاا  يپاگااانىزىمى بىاالەن يۇغااۇرۇا خىرىسااتى

 . چىققان پاۋلوسنىڭ قەدەرچى يولىنى بويالا ماپدى

كىندىسااى دېيىشااكە ايىااۋ ئاتاااقلىۋ  خىرىسااتىيانلىقنىڭ

چىركااااۋ ئىزچىااال  ھىيەتشاااۇناس ئااااۋرەلىاوس ئاۋگوساااتىنئىال

ئاۇنى ا ئېلىا ، ھالدا تاقاا كەلگەن ساھەنىڭ يۈگاۈنىنى قولىغا

نااااملىۋ  «تەپرىنىاااڭ شاااەھرى». يۇناااان پەلسەپىساااىگە ئااااچتى

مەشااھۇر كىتاۋىااادا قەدەر ۋە ئەركىااان ئىااارادە مەسىلىساااىنى ھەل 

ئااااۇ سااااىكەر نىڭ ئەركىاااان ئىرادىسااااىنى . قىلىشااااقا تىرىشااااتى

قااولاليمەن دەا، ئىالھىااي ئىلىمنااى ئىنكااار قىلغااان خەتەرلىااك 

ن ئىاارادە ھەققىاادە تەرىپىنااى رەت قىلىااش بىاالەن بىاارگە، ئەركىاا

ئۇ ئىالھى ئىرادە بىلەن ئىنسااننىڭ ئىرادىساى . توغرا باھا بەردى

ھەر »نىش بااااارلىقىنى ئوتتۇرىغااااا قويااااۇا ئوتتۇرىسااااىدا باااااغلى

شاتىكى خاتااالىۋ تۈرلاۈك كاۈچنى بەخااش ئەتاكەن تەپرىاادۇر، تالال

ئااالالھ نىااڭ بىلىشااى )...( ». دېگەنىاادى« ئۇنىڭغااا خاااس ئەمەس

يەنە  .«ە بولمىغاانلىقىمىزنى بىلدۈرمەياادۇئەركىان ئىارادىگە ئىاگ

كاارى جاۋابسادىر قىلىنغان گۇناھنىڭ »: بىر يەردە مۇندا  دەيدۇ

قەدەر، پىشاااااانە ۋەھاكاااااازاار ئەمەس، بەلكاااااى ئىنسااااااننىڭ دەل 
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گۇنااااھ قىلىاااش ئىنسااااننىڭ ئىختىياااارلىقى بىااالەن . ئۆزىااادۇر

 .«ىكتۇرمۇناسىيەتل

ھەسااەن  شاىنىىياساى ئاۋگوساتنىڭ باۇ كاۆز قارشېچىركااۋ پ

ئەپسۇساكى، . شاىغا ئوخشىتىشاقا بولىادۇىەلبەسرىنىڭ كۆز قارئ

رلاۈك ئىچكاى ھەر تۈ ىستىيانلىقنىڭ قەدەر چۈشەنچىساىنىخىر

يىلاااادىكى ئااااورىنى قۇرۇلتىيىاااادا  - 525 ئېتىرازارغااااا قارىماااااي

تەقااااادىرى ئىالھاااااى بىااااالەن ئەركىااااان ئىااااارادە ئوتتۇرىساااااىدىكى 

شى ئەمەس، ىكۆز قارقنى ئاساس قىلغان ئاۋگوستنىڭ ۇتەپپۇپل

چاۈنكى، پاۋلوسپەرەسات . پىالگېاوسچى كاۆز قااراش بەلگىلىادى

چىركااااااااااۋ »ساااااااااتىيانلىقنىڭ ئاااااااااۆزگەرمەس شاااااااااۇئارى خىرى

ىجااااتلىۋ ئىنساااااننىڭ ئىلكىاااادە ن»بااااۇ . ئىاااادى« نىجااااتلىقتۇر

نىجااااتلىۋ تەپرىنىاااڭ . دېاااگەن مەنىناااى ئىپاااادىلەيتتى« ئەمەس

. پوللىقىدا ئىدىوبولسا چىركاۋنىڭ مون« ئىنايەت» .ئىنايىتىدە

قەدەر  رىااااا  چىركاۋىنىاااااڭ بېساااااىمىغا قارىمااااااي شاااااۇنداقتىمۇ

. تارتىشاااااااالر ھاااااااې  توختىمىااااااادى -توغرىساااااااىدىكى تاااااااااش 

خىرىساااااتىيانلىقنىڭ بىااااار مەزھىبىناااااى تەشاااااكىل قىلغاااااان 

ناسااااتۇرىلەر  .ياااااقۇبىلەر جەبىرچااااى قەدەرچىلىكنااااى ياقىلىاااادى

  .ئەركىن ئىرادىنى ياقىالشنى داۋامالشتۇردى

( رەببااااااانىييۇن)ي ئىالھىيىتىاااااادە، رەببااااااانىيلەر دىيەھااااااۇ

ۋە تەقلىااادنى ياقىالشاااتا چىاااڭ تۇرغاااان  (جەبااارى)قەدەرچىلىاااك 

بۇنىڭغا رەددىيە ساۈپىتىدە ( 155 - 135)بولسا، ئانان بىن داۋۇد 

شاااااەكىللەندۈرگەن ساااااادۇقىلەرنىڭ ۋارىساااااى بولغاااااان قاااااارائى  

 . پىرقىسى ئەركىن ئىرادە ۋە ئەقىلنى ياقىلىدى

 

 قەدەرچىلىكىنىڭ دۇنياغا كېلىشى ئەمەۋى 
 

ھااااااۆر ئىاااااارادە ۋە ئەخالقااااااى  جاااااااھىلىيەت مۇشاااااارىكلىرى

 ىدەكۈرىشاامەسااۇلىيەت بىاالەن جەبىرچااى تەقادىر چۈشەنچىسااى 

جاااھىلىيەت . جەبىرچااى تەقاادىرچىلەر بىاالەن بىاار سااەپتە تااۇردى
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ئىنساااانلىرىنىڭ تەقااادىر ھەققىااادىكى چۈشەنچىساااىنى قۇرئاااان 

ئەگەر ئالالھ خالىسا »: قىل قىلىدۇئاغزىدىن مۇندا  نەئۇارنىڭ 

« ...لىرىمىز شااېرىك كەلتۈرمەيتتااۇ  بااوۋى -ئىاادى، بىااز ۋە ئاتااا 

ئاااۇار قۇرئاننىاااڭ تەۋھىاااد چاقىرىقىغاااا قارشاااى (. 3:7ئەنااااام، )

ئۈساااااااتىدىن « تەقااااااادىر»ئەقىدىساااااااىنى  شاااااااېرىكچىقىااااااا  

 . ياقىلىغانىدى

جاااھىلىيەت تەقاادىر چۈشەنچىسااىنى رەت قىلىاا ،  قۇرئااان

قارشاااااى ئىنسااااااننىڭ ئەخالقاااااى مەسااااااۇلىيىتىنى ئۇنىڭغاااااا 

مېنى سەن »ئالالھ قا  مۇشرىكالرنىڭ بۇ مۇئامىلىسى. ىدىياقىل

ش دېااگەن شااەيتاننىڭ پوزىتسىيىسااى بىاالەن ئوخشااا« ئااازدۇردۇ 

يۇغۇشااااااتۇرىيەتكەن  لااااااېكىن، قۇرئااااااان رەت قىلىاااااا . ئىاااااادى

جاھىلىيەت تەقادىر چۈشەنچىساى ئەمەۋىلەرنىاڭ يااردىمى بىالەن 

 .  باش كۆتۈرۈا چىقتىقايتىدىن 

مۇئاۋىيەنىااااڭ سااااىھھىن ئەسااااىرىدە  ئىاااابن ئەبىاااال ھادىااااد

ئۇرۇشااااىدا ئەسااااكەرلىرىگە قىلغااااان نااااۇتقىنى مۇناااادا  نەقىاااال 

قىسااامەت بىزناااى يەر  ئاااالالھ نىاااڭ تەقااادىرى بىااالەن»: غاااانقىل

راقلىقالرناى ىيۈزىنىڭ بۇ جايىغاا ئېلىا  كەلادى ۋە بىاز بىالەن ئ

« الالھ نىاڭ تەقادىرىگە رازىبىز ئا. قارشى قىلى  قويدى -قارمۇ 

 (.151، 33نەجھۇل بەاغە شەرھى )

ناااملىۋ ئەسااىرىدە « تاباقاااتۇل مااۇتەزىلە»قااازى ئاباادۇلجاببار 

: دا  دېگەنلىگىناااى نەقىااال قىلغاااانئەمىااار مۇئاۋىيەنىاااڭ مۇنااا

. قىلىاااياتىمەن كاااۈرەشئۈچاااۈن  ساااىلەرگە ھۆكاااۈمران بولاااۇش»

 .«دە قىلدىھۆكۈمران بولۇشۇمنى ئىرائالالھ سىلەرگە  چۈنكى

« ئەل ئىماااااااااامە ۋەس سىياساااااااااە»ئىااااااااابن قۇتەيبەنىاااااااااڭ 

سااەرلەۋھىلىك ئەسااىرىدە نەقىاال قىلىشااىچە، ئەمىاار مۇئااااۋىيە 

: ىش ئەسناسىدا مۇندا  دېگەنىدىئوغلى يەزىد ئۈچۈن بەياەد ئېل

 .پىشااانىدۇر -شااى تەقاادىر ۇيەزىاادنىڭ سااىلەرگە ھۆكااۈمران بول»

 .« بۇ ھەقتە باشقا تالالش يولى يو بەندىلەرنىڭ
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ئاالالھ  سىرە ۋالىساى زىيااد بىان ئەبىھىنىاڭمۇئاۋىيەنىڭ بە

ماساااتىن ساااۆز باشااالىغانلىقى ئۈچاااۈن ۋە رەساااۇلىنى تىلغاااا ئال

ئىسمى بىلەن مەشھۇر بولغان بىر خۇتبىسى ( بەترا)« پەسكەش»

زىياااااد ئۇشاااابۇ خۇتبىسااااىدە مۇئاااااۋىيە كۆتااااۈرۈا چىققااااان . بااااار

ئاى »: وشقانوگىيسىگە مۇندا  ھەسسە قاولېتەقدىرچىلىك ئىد

ساااىلەرگە ھۆكۈمرانلىاااۋ قىلىياتقاااانالر ساااىلەرنىڭ ! ئىنساااانالر

بىااز سااىلەرنى ئااالالھ بىاازلەرگە ئاتااا قىلغااان . ھااامىيلىرىڭالردۇر

سااااىلەرنى ئااااالالھ بىاااازگە . ھۆكۈمرانلىااااۋ بىاااالەن باشااااقۇرىمىز

ئىابن )« لۈش بىلەن قانات ئاستىغا ئاالىمىزئېھسان قىلغان ئۈ

 (. 311، :، «فەرىدئىقدۇل  -ئەل »بدىراببىھ، ئا

ئۇنىاااڭ ئورنىغاااا ئەمەۋى  دادىساااى ۋاپاااات بولغانااادىن كېااايىن

ۋالىسااااى بولغااااان ئۇبەياااادۇلالھ بىاااان زىيااااادمۇ ئەمەۋى تەقاااادىر 

كەربەادىاان . چۈشەنچىسااىنىڭ ئىااز باسااارلىرىدىن بىاارى بولاادى

سااااامەت چىققاااان ئەھلاااى بەيااات مەنساااۇپلىرى خارانغاااان بىااار 

ئىابن زىيااد ھەزرىتاى  دە،رەۋىشتە قەلاەسىگە ئېلىا  كېلىنگەنا

قېرىندىشاااىڭ ۋە ئەھلاااى بەياااتىڭگە ئاااالالھ نىاااڭ »زەينەپاااتىن 

 . دەا سورىغان ئىدى« لىرى ھەققىدە نېمە ئويالۋاتىسەن؟قىلغان

ھەزرىتاااى ھۈساااەيىننى يەزىاااد  ئىااابن زىياااادنىڭچە بولغانااادا

ئىبن زىياد باۇ چۈشەنچىساىنى . ئەمەس، ئالالھ ئۆلتۈرگەن ئىدى

ساىنى قااينىتىش ىغوئاوغلى ئەلىنىاڭ ئھەزرىتى ھۈسەيىننىڭ 

ھەزرىتااى ھۈسااەيىننىڭ ئەلااى . ئەسناسااىدىمۇ نامااايەن قىلغااان

ئىساااملىك ئىككاااى ئاااوغلى بولااااۇا، بىااارى كەربااااادا شااااېھىت 

 ئېغىاار كېسااەل بولغااانلىقى ئۈچااۈنيەنە بىاار ئااوغلى . قىلىناادى

ھەزرىتااااى زەياااانەا جېنىنااااى ئالقىنىغااااا ئېلىاااا  تااااۇرۇا ئااااۇنى 

ئەلىلەرناى  ئىابن زىيااد. ا قالغانىدىيى ساقالئۆلۈمدىن قىل پې

  :پەر  قىاللمىغان بولسا كېرەك، مۇندا  دەا سورىغان

غلى ئەلىناااااى ئۆلتاااااۈرگەن ئاااااو ھۈساااااەيىننىڭ  ئاااااالالھ» -

 .«ئەمەسمىدى؟
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اولوگىيلىك ېئىااااابن زىيادنىاااااڭ ئىاااااد ئەلاااااى ئەل ئەساااااغەر

گىنااى بىلىاا  يەتكەچااكە ېبااۇ سااۆزىنىڭ ت( سىياسااى غەرەزلىااك)

 : دۇبېرى جاۋابمۇندا  

مېنىااڭ ئەلاااى ئىسااىملىك بىااار ئاكااام باااار ئىاادى، ئاااۇنى » -

 .«كىشىلەر قىلىچلىرى بىلەن ئۆلتۈردى

شااى ىجەفەر ئەس سااادىقنىڭ تەقاادىر توغرىسااىدىكى كااۆز قار

ئىماااام جەفەر  ،ەقەناااى كۈچلەندۈرىااادىغان مااااھىيەتتەيااۇقىرىقى ۋ

بەنادىنىڭ »: ئال سورالغاندا مۇندا  دېاگەنوتەقدىر توغرىسىدا س

بەناادىنىڭ  شااىقىلغااانلىقى تااۈپەيلى ئەيىااپلەنگەن قىلمىسااادىر 

 ئەيىپلىگىناى بولمايادىغان قىلمىاش بەندىنى. ئۆز قىلمىشىدۇر

 (.:1، «تاباقات» ئىبنۇل مۇرتەزا، . )«ئالالھ تەرەپتىندۇر

مۇئااۋىيە »: نادا  دەيادۇئىبن ئابدىرەببىھ نەقىال قىلىا  مۇ

غىنىنى خاااالى: "ۇنىاااڭ ئاااوغلى يەزىاااد مۇنااادا  دېااادىئ ئۆلگەنااادە

قىلىااااااادىغان، مۈلاااااااۈكنى خالىغاااااااان بەنااااااادىگە بېرىااااااادىغان، 

خالىغىنىدىن تارتىيالىدىغان، خالىغىنىنى خاار، خاالىغىنىنى 

 -ئەل )« !"سااناار بولساۇن -ئەزىز قىلىادىغان ئاالالھ قاا ھەمادۇ 

 -پااھ »بۇ سۆزلەرنى ئاپلىغان كىشاىنىڭ  (.351، :ئىقدۇلھەرىد 

. دېگۈسااى كېلىاادۇ« ىيەتبااۇ نااېمە دېااگەن چوپقااۇر تەساالىم! پاااھ

نىااڭ ھەرگىزمااۇ ئۇناادا  ىتىبىاارا  مەسااىلىنىڭ ئەساالى ماھىي

 .ئەمەسلىكى ھەممىگە مەلۇم

يەزىاااد ئەمەۋى ھااااكىميىتىگە قارشاااى چىققانالرغاااا مۇنااادا  

ئاااااااالالھ بىزنىاااااااڭ !  بىھاااااااۇدە ئااااااااۋارە بولمااااااااپالر»: ىدەيتتااااااا

ئااااالالھ بىاااار نەرسااااىنى . ھۆكااااۈمرانلىقىمىزنى ئىاااارادە قىلاااادى

(. 215، 2ئاھبااار،  -ئۇيۇنااۇل )«  ئااۇنى ئالماشااتۇرىدۇ ياقتۇرمىساا

بىارىگە  -بىار  دۇنيا تارىخى بويىچە بارلىۋ ياخشاىالرنىڭ ئەقلاى)

 -پۈتكاۈل زالىمالرنىاڭ تەپەككۇرىماۇ بىار  ئوخشاش بولغىنىدەك

يېاارى   31يەزىااددىن تەخمىاانەن . بىاارىگە ئوخشىشااى  كېتىاادۇ

چاارد نېكساونمۇ دىنتى رىىازېئەسىر كېيىن ياشىغان ئامېرىكا پر

(Richard Nixon )قىلىااا  مۇنااادا  دېاااگەن  تدۇنياغاااا تەھااادى



 64 

ئااااااۇ ئامېرىكااااااا . تەپاااااارى ئامېرىكااااااا بىاااااالەن بىلاااااالە»: ئىاااااادى

يەنى، ئامېرىكاا . «خاايدۇ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدىكى بىر دۇنيانى

ئېلىااا  بارغااااان ۋە ئېلىاااا  بارغۇسااااى جىنااااايەتلىرىنى تەقاااادىر 

بۇنىڭغاااا . قانىدىىساااىدىن يوللاااۇ  كۆرسىتىشاااكە تىرىشااانۇقت

- 3551. ئوخشاااش بىاار پوزىتسااىيىنى سااەئۇدىدا كااۆرمەكتىمىز

 دە«تونىاال پاجىاەسااى»دىكى ھە  ئەسناسااىدا يااۈز بەرگەن يىلىاا

كىشااااى، مۇسااااتەقىل  3:26ي باياناتقااااا ئاساسااااالنغاندا ىرەساااام

مىڭ ھااجى مىناا  6 - 5مەنبەلەرنىڭ ئىپادىسىگە ئاساسالنغاندا 

چىنىشلىۋ ھالدا ھاياتىادىن تونىلىنىڭ ئىچىدە دەسسىلى  ئې

ئااااالالھ نىااااڭ »سااااەئۇدى ھۆكااااۈمىتى بااااۇ پاااااجىاەنى . ئايرىلااادى

دەا چۈشەنچە بېرىشتىن باشقا بىر ئىزاھات بېرىشنى « تەقدىرى

بىااار ساااەئۇدى  كېااايىن باااۇ پاجىاەنىاااڭ. دەا قارىااادى ئاااارتۇقچە

شاھزادىسااى يولااادىن ئۆتىاادۇ دەا تونىلنىاااڭ چىقىااش ئېغىااازى 

ىن بىاااااخەۋەر ساااااەلدەك ئالغاااااا توساااااىيېتىلگەنلىكى، بۇنىڭاااااد

ئىلگىرىلەۋاتقااان ھاااجى نااامزاتلىرى ئالدىاادىكىلەرنى ئىتتىرىاا  

كەپلىشااى  قالغاااانلىقتىن، باااۇ دەسساااىلىش ۋەقەساااى كېلىااا  

چۈمۈلىنىمااۇ دەسسااەا ئۆلتااۈرۈش . چىققااانلىقى مەلااۇم بولاادى

قەتاى چەكلەنگەن مەزگىلدە ۋە ماكاندا دەسسىلى  جان ئۈزگەن 

ققاااااا تارتىلىشاااااى كېااااارەك كارلىۋابجاھاجىالرنىاااااڭ قېنىااااادىن 

بىااااالەن يۇيااااااۇا  سااااااوپۇنى« تەقااااادىر»قااااااوللىرىنى  بولغاااااانالر

 (.پاقىرتىيەتكەن ئىدى

ئۇمەييە ئوغۇللىرىنىڭ جاھىلىيەت تەقدىر چۈشەنچىسىنى 

كىاااااتىش ىاولوگىيساااااى قىلىااااا  بېدىلەتنىاااااڭ رەسااااامىي ئىد

تىرىشاااچانلىقلىرى بەزى سااااھابىالرنىڭ قااااتتىۋ قارشاااىلىقىغا 

ىڭغااااا ئېتىااااراز قىلغااااانالردىن بىاااارى ھەزرىتااااى بۇن. ئۇچرىاااادى

ئۇنىااااڭ  ئىبنااااۇل مااااۇرتەزا. وغلى ھەسااااەن ئىاااادىئەلىنىااااڭ ئاااا

تۆۋەنادىكى . شاملىقالرغا يازغان بىر مەكتاۇبىنى نەقىال قىلغاان

 :قۇرار ئۇ مەكتۇپتىن بىر ئۈزۈندە
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ئەي ! ئەي بۇ ئالەمگە ۋىدااشقان مۇناپىقالرنىاڭ ئەۋاتلىارى»

ىنىڭ ئەي پاساااىقالر مەساااچىتلىر! ىزالىمالرنىاااڭ يااااردەمچىلىر

ئااالالھ قااا ( تەقاادىر نااامى ئاسااتىدا)ئىچىڭالردىاان ! قاااراۋۇللىرى

بۆھتاااان چاپاليااادىغان، ئاااۆزلىرى ساااادىر قىلغاااان جىناااايەتلەرنى 

ئالالھ قا دىپگەيدىغان، شۇنداقال قىلغانلىرىنى ئالالھ قا ئارتى  

مەل ئە -ئەلماۇنيە ۋەل )« يىدىغانالردىن باشقىساى چىقمامادۇ؟قو

316-311.) 

ئەمەۋى تەقدىرچىلىكىگە قارشى چىققانالرنىڭ ئىچىدە ئەباۇ 

يېتىشاااتۈرۈا چىققاااان  مەكتىپاااىمەدىااانە  زەرنىاااڭ تاااالىپى ۋە 

مابەدنىاڭ تەقادىر . مۇتتەقى ئالى  ماابەد ئەلجۇھەنىماۇ باار ئىادى

چۈشەنچىسااىمۇ ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭكىگە ئوخشاااش بولاااۇا، 

ماقرىزنىااڭ  -ھەتتااا ئەل  .ئەمەۋى ئەمەس بەلكااى قۇرئااانى ئىاادى

ۈشەنچىسااااىنى قارىشاااىچە، مااااابەد تەقاااادىرگە مۇناسااااىيەتلىك چ

ماااااااابەد تەقااااااادىر (. 2،156ھىتاااااااات،)ئەلبەسااااااارىدىن ئالغاااااااان 

اولوگىيسااااااااىگە قارشااااااااى ېتوغرىسااااااااىدىكى ئەمەۋى دىلەت ئىد

 ماااابەد. ناااى جېناااى بىااالەن تۆلىگەنىااادىچىققانلىقىنىااڭ بەدىلى

ان ئۆلىماار ئىچىدىن قوزغالغ ئابدۇراھمان بىن ئەشااس بىلەن 

ھەججا  بىلەن ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدا مۇندا   . ئورۇن ئالغان ئىدى

 :الوگالر بولۇا ئۆتكەنادى

ئالالھ نىڭ ساپا بەرگەن بۇ تەقسىماتىغا قاندا  ! ئى مابەد -

 قارايسەن؟

! مېنى ئالالھ نىڭ تەقساىماتى بىالەن ياالغۇز قوياۇا قاوي -

لىك بولغان نېساىيە باۇ تېگىشئەگەر ئۇنىڭ قىسمىتىدىن ماپا 

 . مەن بۇنىڭغا رازى بولسا

كىشااەن سېلىنىشااى  -ئۇنااداقتا ساااپا بااۇ رەۋىشااتە كااويزا  -

 قىسمىتى ئەمەسمۇ؟ -ئالالھ نىڭ تەقدىر 

ماپااااا سااااەندىن باشااااقا بىرىنىااااڭ كىشااااەن سااااالغىنىنى  -

ئەگەر ئاالالھ نىاڭ تەقادىر . قېنى، كىشەننى ئېلىايەت. كۆرمىدى 

 .مەن ئۇنىڭغىمۇ رازى لغۇ بولساغا توساقىسمىتى بۇنىڭ -
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قىسااتاقالرغا  - قىاايىنشااۇنىڭدىن كېاايىن مااابەد قاااتتىۋ 

 .ئېلىنى ، ئە  ئاخىرى قەتلى قىلىنغان 

ېقىنلىرىاااااادىن غەيااااااالن بىاااااان ھەسااااااەن ئەلبەساااااارىنىڭ ي

يىلااااى ھىشااااامنىڭ قااااولى بىاااالەن  -321ھىجاااارى  مۇساااالىممۇ

قااتۇل تەبە»قازى ئابدۇلجاببار . چار بولغانئوخشاش ئاقىيەتكە دۇ

ھىشام بىان : رىدە مۇندا  نەقىل قىلغانىناملىۋ ئەس« مۇتەزىلە

ئابااادۇلمەلىك بىااالەن ماااۇتتەقى ئاااالى  غەياااالن بىااان مۇسااالى  

 :ئوتتۇرىسىدا مۇندا  دىاالوگ بولۇا ئۆتكەن

دۇنياااااااا نېمەتلىرىنىاااااااڭ بىااااااازگە ئاااااااالالھ تەرىپىااااااادىن  -

 بېرىلگەنلىكىگە ئىشەنمەيسەن؟ شۇنداقمۇ؟

غااا بېرىشااىدىن، خىالپەتنااى فاااجىر ۋە ئامااانەتنى خائىنالر -

. پاسااااىقالرغا بېرىيېتىشااااىدىن ئۇلااااۇ  ئالالھقااااا سااااېغىنىمەن

ئالالھنىڭ خەلىپىلىرى ئۇنىڭ ئەھكامىنى تەدبىۋ قىلىادىغان، 

ئالالھ تىن قورقىدىغان، دىلەتنى ئادىللىۋ بىالەن باشاقۇرىدىغان 

ۋە شاااۇنداقال قېچىااا  قۇتۇلاااۇش ئىمكانساااىز بولغاااان زاتنىاااڭ 

ئااااالالھ فاااااجىرارنى . ن تەپتارتىاااادىغان كىشااااىلەردۇرغەزىيىاااادى

نى ھااراق .شاھىتالرنى يالغانچىلىققا مەجبۇرلىمايادۇ... گۇناھقا

 .قىسمەت قىلمايدۇ -تەقدىر  ھاراقكەشكە

ھىجرى بىرىنجى ئەساىرنىڭ ئاخىرىادا مەدىنىنىاڭ ئىماامى 

 ھااااااااكىمىيەت ەا ناااااااام ئالغاااااااان غەياااااااالن بىااااااان مۇسااااااالى د

رى ئەۋزائىغااااا قارشااااى ھااااۆر ئىاااارادە اولوگىيىسااااى تەرەپااااداېئىد

ئەۋزائاى . نىڭ چۈشەنچىسىنى يااقىالا مۇنازىرلەشاكەنمەكتىپى

پەقەت پەتىايا  ېڭەلمىگەن رەقىبى ئىمام غەيالنناىبۇ مۇنازىرىدە ي

ەتىيا ئارقىلىۋ ئۇنى قەتلاى پبېرىش ئارقىلىقال يېڭەلىگەن ۋە بۇ 

غەياااالن ئەۋزائىاااگە قارشاااى ساااۆزنىڭ كاااۈچىنى . قىلدۇرغانىااادى

نىااڭ كااۈچىنى ھاكىمىيەتئەۋزائااى غەيالنغااا قارشااى  .ىشاالەتكەنئ

بەزى مەنااابەلەر باااۇ ماااۇتتەقى ۋە مۇجاھىاااد . ئىشاااقا ساااالغانىدى

بەتلىاااك بىااار كۈللىياااات  2111ئالىمااادىن مىاااراس ساااۈپىتىدە 

كە ياااان باسااامىغان ھااااكىمىيەت. قالغاااانلىقىنى باياااان قىلغاااان
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ختاااااااا ئىاااااااز تارى»الرنىاااااااڭ ئەساااااااەرلىرىگە قارىتىلغاااااااان ئالىم

مەدىنىنىاااڭ ئىماااامى غەياااالن بىااان  ھەرىكىتاااى« الدۇرماسااالىۋق

 .مۇساالى  ئەسااەرلىرىگىمۇ قااارا قااولىنى ئۇزاتقااان بولسااا كېاارەك

ئۇنىااااڭ يېزىاااا  قالاااادۇرغان كۈللىياتىاااادىن ھېچبىاااار نەرسااااە 

 . زامانىمىزغىچە يېتى  كېلەلمىگەن

ئەمەۋىلەرنىااااااڭ جااااااااھىلىيەت تەقااااااادىر چۈشەنچىساااااااىنى 

ىلەتنىاڭ رەساامىي سىياسااىتىگە قايتىادىن جانالناادۇرۇا، ئااۇنى د

ئايالندۇرۇشاااقا ئۇرۇنۇشاااىغا قارشاااى چىققاااانالر ئىچىااادە ھەساااەن 

 :ئىبنى قۇتەيبە مۇنۇارنى نەقىل قىلغان. ئەلبەسرىمۇ بار ئىدى

شااااۇ مەلىااااك »: ئەلبەساااارىگە دەياااادۇكى ئاتااااا بىاااان يەسااااار

ار بااارغۇ، مۇسااۇلمانالرنىڭ قااانلىرىنى تۆكۈۋاتىاادۇ، (ھۆكااۈمران)

الرنىڭ تاااااا  قىلىياتىاااادۇ، باشااااقى -بااااۇا  مااااۈلكىنى  -مااااال 

بىزنىااڭ قىلمىشاالىرىمىز ئااالالھ " ئاناادىن. ھەققىنااى يەۋاتىاادۇ

ھەسەن ئەلبەسارى . «دېيىشىدۇ" ۋاتىدۇۇنىڭ تەقدىرى بىلەن بول

ڭ ئااااالالھ نىاااا»: نى بېرىاااادۇجاااااۋابئۇنىڭغااااا مۇناااادا  تااااارىخىي 

 (. 3::ئەل مائارىف، )« دۈشمەنلىرى يالغان ئېيتىياتىدۇ

ش بىر ۋەقەلىك باشقا بىر مەنبەلەردە ئاتاا بىان يەساار ئوخشا

ئۈچااۈن ئەمەس، مااابەد ئەلجااۇھەنىگە نىساابەت بېاارىلگەن ھالاادا 

. تى ئوخشااااشىتىلغاااا ئېلىنغاااان بولاااۇا، مەساااىلىنىڭ مااااھىي

ياقىالنغااان  نىااڭ قوللىشااى بىاالەنھاكىمىيەت ئىمااام ئەلبەساارى

مۇسااااۇلمان خەلقىنىااااڭ ئەخالقااااى  تەقاااادىر چۈشەنچىسااااىنىڭ

 .تۇيغۇسىنى يو  قىلغانلىقىنى تونۇا يەتكەنىدى لىيەتمەساۇ

ئااالالھ قااا »ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ  قااولىڭىزدىكى بااۇ ئەسااەر

دەا قارىغااااااااان ئەمەۋى « ك ۋە بۆھتااااااااانقارشااااااااى دۈشاااااااامەنلى

 چۈشەنچىساااااىگە قارشاااااى (جەبىااااار)ەقااااادىر ھاكىميىتىنىااااڭ ت

ھەققااانىيەتنى ياااقىالش ئۈچااۈن قەلەمااگە ئالغااان رىسالىسااى ۋە 

ھەسااەن ئەلبەساارىگە ئوخشاااش مااۇتتەقى . ىسااىدۇرئۇنىااڭ شەرھ

نىااااڭ ئااااالالھ »ىااااڭ مەيدانىاااادا تااااۇرۇا قارىغاناااادا، بىاااار ئالىمن

ئاااااۆزىنى  بولاااااۇا كاااااۆرۈنگەن ئەمەۋى ھۆكۈمااااادارى« دۈشااااامىنى
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چااااۈنكى، ئۇنىااااڭ . دەا بىلەتتااااى« ئالالھنىااااڭ خاااااس د سااااتى»

قارىشااىدا ئااۇنى ئااالالھ تاللىغااان بولااۇا، ئۇارنىااڭ ھۆكااۈمرانى 

 تىنسااەۋەببااۇ . قىساامىتى ئىاادى -ھ نىااڭ تەقاادىر بولۇشااى ئااالال

ئاالالھ نىاڭ تەقادىرىگە  ارنىڭ ھاكىميىتىگە قارشى چىقىشىئۇ

 .قارشى چىققانلىۋ بواتتى

قىاااااا ، ئااااااوت چېئۇارنىاااااڭ كەبىنااااااى مەنچانااااااا  بىااااالەن 

 -ۋېتىشاااى، مۇساااۇلمانالرنىڭ قاااانلىرىنى تۆكاااۈا، ئىپاااپەت ۇقوي

ەسااااىدىكىگە ئاساااتى قىلىشاااى، ھااااررە ۋەق -نۇمۇساااىنى ئاياااا  

ەرلەرگە قىزلىرىناى يااۋايى ئەساك -ئوخشاش مەدىنىنىاڭ خوتاۇن 

ئااالالھ . ئىاادى« ئااالالھ نىااڭ تەقاادىرى»ساۇنۇا بېرىشااىمۇ يەنىااال 

 ! ئۇارنى مۇسۇلمانالرغا ھۆكۈمران بولۇشقا تاللىغان ئىدى؟

ئااالالھ »م بولغاناادەك ئىمااام ئەلبەساارىنىڭ رىسااالىدە مەلااۇ

ي قااالغىنى يااو  لمەەبېاار -بىاالەن ھااې  ئېلىاا  « نىااڭ تەقاادىرى

« تىىبەنااادىلەرنىڭ ئەخالقاااى مەسااااۇلىي» ئۇنىاااڭ دەردى. ئىااادى

ساااى ۋە ئىپااااادىلىمەكچى ىرىساااالىنىڭ مەركىاااازى ئىدىي. ئىااادى

ئەخالقااى مەساااۇلىيەت تۇيغۇسااى  بەكاارەكئىرادىاادىن  بااولغىنى

 .ئىدى

ممەتنىاااڭ دەردى بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن، ئۇنىڭماااۇ ۇباااۇ دەرت ئ

ممەتنى جاااھىلىيەت تەقاادىر ۇۈنكى، ئااچاا. دەردىااگە ئايالنغانىاادى

زۇلاااۇم، قاااان،  ھااااكىمىيەتۋالغاااان بىااار ۈچۈشەنچىساااىنى كۆتۈر

 بارلىۋ .زۇمبۇلۇ  ۋە مۇشتۇمز رلۇ  بىلەن باشقۇرماقتا-ز رلۇ  

دەا « ئااااااالالھ نىااااااڭ تەقاااااادىرى»زۇلااااااۇم ۋە مۇشااااااتۇمز رلۇقنى 

  ئاالالھ قاا ۋە ئىنساانغا بۇنىڭادىنمۇ ئاارتۇ. كۆرسەتمەكتە ئىادى

 بولۇپمۇ بۇ خىل تەقادىر چۈشەنچىساى. بولمىسا كېرەكبۆھتان 

ئەخالقااى مەساااۇلىيەتنى يااو  قىلىاادىغان بىاار يۇقۇملااۇ  ۋاباغااا 

ئىنساااااانالر ھەر تۈرلاااااۈك ھارامالرغاااااا پەرۋا . ئايالنماقتاااااا ئىااااادى

دەا « ئاالالھ نىاڭ تەقادىرى»ىلماستىن گۇناھ ئۆتكاۈزمەكتە ۋە ق

رۋەقە، ھەساااەن دە. ئىااادىئاااۆزىنى قاچۇرماقتاااا  كاااارلىقتىن جاۋاب

سااىقلىقىنى قۇربااان بې -ئااۇ نااامى چىققااان ئېغىاار  ئەلبەساارىنى
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تكە شاااۇندا  بىااار رىساااالىنى يېزىشاااقا تاااۈرمۇ قىلىاااش بەدىلىاااگە

 .دەل بۇ ئىدى سەۋەببولغان 

 

 

 

 قىممىتىئەسەرنىڭ . §3
 

 (ئىمام) شەلمىگەن كۈچۈبۆل
 

ھەر مەزھەا ۋە مەشاااااارەا ھەسااااااەن ئەلبەساااااارىنى ئااااااۆزىگە 

ياااكى بااۇ تامغااا  بىاارا ، ئااۇنى شااۇ. ىرىشااقانمەنسااۇا قىلىشااقا ت

 .ۋېلىشقا بولمايدۇۇبىلەن پىچەتلەا خۇسۇسىيالشتۇر

ۋەھىيااااادىن باشااااااقا ھېچبىاااااار  ئۇنىاااااڭ قەدەر رىسالىسااااااى

ئااااۇ . بااااۇل قىلمايااادىغان دەرىجىاااادە قۇرئانىيااادۇرۇتەۋەلىكناااى ق

ا ئاساااااتىدا نىڭ ئاساساااااىي پىرىنساااااىپلىرىنىڭ خەۋئىساااااالم

لااااۇا، جاااااھىلىيەت تەقاااادىر قالغااااانلىقىنى كااااۆرۈا يەتااااكەن بو

ۆتااااااۈرۈا چىققااااااان ھۆكااااااۈمران سەپسەتىسااااااىنى يېڭىاااااادىن ك

ىنى ۇلئەخالقااااااااااااى مەسااااااااااااۇلىيەتنىڭ ئاااااااااااا ساااااااااااىنىپنىڭ

ئىالھاااااااى ئەمىاااااااار ۋە  .قېزىياتقاااااااانلىقىنى ھاااااااېس قىلغاااااااان

رغااا چەكلىمىلەرنااى، مۇكاپااات ۋە جااازانى، ھەتتااا ئاااخىرەتنى بىكا

ممەتكە ۇقۇرئاننىاااااڭ ئاااااا چىقارغاااااان بىااااار تەقاااااادىرچىلىكنىڭ

ىشاااااااالىغان ئەخالقااااااااى قىماااااااامەت قاراشاااااااالىرىنى يااااااااو  بېغ

رىساااااالە ماناااااا باااااۇ . ىغانلىقىنى توناااااۇا يەتاااااكەنقىلىيېتىاااااد

 .رلەر ھالقىغان نىداسىدۇرئەندىشىنىڭ دەۋ

شۇنىساااى ئېنىقكاااى، ھەساااەن ئەلبەسااارى قەدەر رىسالىساااى 

يېزىلغاناااااادىن كېاااااايىن مەياااااادانغا چىققااااااان مەزھەپلەرنىااااااڭ 

ۋە رەساۇلۇلالھنىڭ  ئاۇ قۇرئاننىاڭ. ھېچبىرىگە مەنساۇا ئەمەس

 - 2ئە  بااۇرۇن بولغاناادا ھىجاارى . يولىادا ماپغااان بىاار ئالىمادۇر
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قىشاااقا باشااالىغان كااااام ئەساااىرنىڭ باشااالىرىدا ئوتتۇرىغاااا چى

رەقىپلىرى بىلەن بولغان ماجرادا ئۇنىڭ ئىسامىنى  مەكتەپلىرى

قىلىاااا  مەنااااپەئەتكە ئېرىشىشااااىنى ئۈمىااااد  سۇيىاىسااااتېمال

 . قىلغان

بولمىغاانلىقى  - غاانچاى بوليەيقەدەرى تىن ئۇنىاڭسەۋەببۇ 

قەدەرىياايە چۈشەنچىسااىنى . تارتىشااالر بولغااان -ھەققىاادە تااااش

ئاااۆز مەزھىبىنىاااڭ قارىشاااىغا زىااات دەا قارىغانالرنىاااڭ ئالدىااادا 

مۇئەللىپلىرىادىن  ئەساىر - 1بىرى، . ئىككى خىل يول بار ئىدى

گە ئوخشاااش ئەلبەسااىرنىڭ (775/  216ۋاپااات، )ئىاابن قااۇتەيبە 

شاۇش ومىنى قەدەرىييەنىاڭ قۇرغاۇچىلىرى تىازىملىكىگە قئىسا

ئااااارقىلىۋ ئۇنىڭاااادىن ۋاز كەچكىلااااى بولىاااادىغانلىقىنى ئىمااااا 

ۋە ( 7:5/  211ۋاپااات )ل، ئىاابن سااائات وئىككىنجااى ياا. قىلىااش

غاااا ئوخشااااش ئەلبەسااارىنى قەدەرىييەنىاااڭ ( 131ۋاپاااات )تاباااارى 

ىشاىش قولىدىن قۇتقۇزۇشقا ھەمدە قەدەرىييەنى قامچىالشقا تىر

 .بۇ ئىككى خىل پوزىتسىيە توغرا ئەمەس. ئىدى

ئىماااااااام ئەلبەسااااااارىنىڭ قەدەرىيااااااايەگە مەنساااااااۇا يااااااااكى 

تااارتىش قىلىاش بىاازنىڭچە بىھااۇدە بىاار  -ئەمەسالىكىنى تااااش 

 :سەۋەبلىرىگە كەلسەك. ئىش

ەۋەبى نااامەلۇم بولااۇا، بااۇ دەا ئاتاشاانىڭ ساا« قەدەرىاايە». 3

كاااااى كىشاااااىگە قولىغاااااا چۈشاااااكەن  قارشاااااى تەرەپتى ،مەپكاااااۇرە

چاۈنكى، . دىن باشاقا نەرساە ئەمەس(بۆھتان)چاپاليدىغان بىر اي 

لەرنىااااڭ ھااااۆر ئىاااارادە تەرەپاااادارلىرىغا (تەقاااادىرچى) جەبىرچااااى

جەبىااااارچىلەر ئاااااۆزلىرى ئۈچۈنماااااۇ  يگاااااۈزگەن باااااۇ مەپكاااااۇرەىك

مەناااااا  ئىسااااامى« (تەقااااادىر) قەدەر »ىدە ئەسااااال. ئىشااااالىتىلگەن

نالرغاااا بەكااارەك ىساااىدىن ھاااۆر ئىااارادىگە قارشاااى چىقىياتقانۇقت

نىاڭ «ھەدىاس»بۇ ھەقتىكاى شاۈبھىلىك  يەنە كېلى . يارىشىدۇ

كىساتى ئوتتۇرىادا ئايلىنىا  ېبىرىگە زىت ئىككاى خىال ت -بىر 

 .يۈرمەكتە
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ئىمااااااام ئەلبەساااااارى ئااااااۆمرىنى ئەمەۋى تەقاااااادىرچىلىك  .2

ئۇنىاااڭ ۋە . بىااالەن ئۆتكاااۈزگەن كاااۈرەشچۈشەنچىسااىگە قارشاااى 

بۇارغاا مۇناساىيەتلىك  .تالىپلىرىنىڭ ھاياتى بۇنىڭغاا شااھىت

 .قنى ئىسپاتاليدۇشاھىتلىنەقىل قىلىنغان مىسالالر بۇ 

ئۇنىڭااااادىن زامانىمىزغاااااا قەدەر يېتىااااا  كەلاااااگەن ئە   .1

 «قەدەر رىسالىساااى»ەساااىرى بولغاااان ماااۇھى  ۋە ئىشاااەنچىلىك ئ

تارتىش قىلىشانىڭ بىامەنە ئىاش ئىكەنلىكىاگە  -بۇندا  تااش 

 .ئوچۇ  پاكىت بواايدۇ

رىمىزدە كېيىنكاااى ۋاقىاااتالردا قېلىپالشاااقان بىااز باااۇ ئەساااى

قاتااارلىۋ ... قەدەرىياايە، جەبىاارىييە، ئەھلااى سااۈننەت ۋە مااۇتەزىلە

چاۈنكى، رىساالە قەلەماگە . مەزھەا ئىسىملىرىنى ئىشالەتمىدۇ 

 .ئېلىنغان دەۋرلەردە بۇ ئىسىمالرنىڭ ھېچبىرى يو  ئىدى

جەباااارىييەگە نىساااابەت قىلغااااان جەھاااا  بىاااان  ،مەسااااىلەن

مىسالغا ئالسا ، قەدەر رىسالىسى تەخمىنەن ھىجارى سەفياننى 

يىللىاارى ئارىساااىدا قەلەمااگە ئېلىنغاااان بولااۇا، باااۇ  - 71 - 15

يىلااادىن ئۆتاااۈا  - 76ۋاقىااات دەل ئابااادۇلمەلىك ۋاپاااات بولغاااان 

ساەفيان تېخاى رىساالە يېزىلغاان ۋاقىتتاا جەھا  بىان . كەتمەيادۇ

الىاا  نۇرغااۇن مۇخ. ئېھتىمااالى يااۇقىرى دۇنياغااا كەلمىگەنلىااك

مەزھەا تەرەپاااادارلىرىنىڭ ئىسااااملىرىغا ئوخشاااااش ئۇنىڭاااادىن 

بااۇ خىااال . رەقىپلىرىنىااڭ ئېغىاازى ئاااارقىلىۋ خەۋەردار بولاادۇ 

ئااااۆزىگە  ا تااااوغرا بولغااااان ئەخالقااااى مۇئااااامىلەئەھاااايال ئاسااااتىد

« (ساۈكۈت)تەۋاققاۇف »ن ئاغزاكى ۋە يازما ھۇجۇمالرغاا قارىتىلغا

ن ىئاغزىااد نىااڭىچااۈنكى، بىاار ئىنساااننى رەقىپلىر. قىلىشااتۇر

 .مىغانلىقتۇرۇنوئۇنى ت نۇشوت

ئەجەپلىنەرلىكااااااااى شااااااااۇكى، جەباااااااارىييە مەزھىبىنااااااااڭ 

بىاااان  قۇرغۇچىسااااى ئىكەنلىگااااى ئىلگىاااارى سااااۈرۈلگەن جەھاااا 

جەبىاااار چۈشەنچىسااااىنى قەتلااااى  (1:5/  327ۋاپااااات )سااااەفيان 

يىاااااااال بااااااااۇرۇن دىلەتنىااااااااڭ رەساااااااامىي  71قىلىنىشااااااااىدىن 

پىاادىن قەتلااى ر تەرىاولوگىيىسااىگە ئايالناادۇرغان ئەمەۋىاالەېئىد
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ئىنساااااان شاااااامالنىڭ ئالدىااااادىكى »جەھمنىاااااڭ . قىلىنغاااااان

 دېگىاااااادەك دەرىجىاااااادە جەبىرچااااااى« شاشااااااتۇرپۇرماققااااااا ئوخوي

ئەمماا، جەھمنىاڭ . ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن (تەقدىرچى)

جەبىرچىلىكااى ھااېچكى  ئۈچااۈن زۇلۇمغااا ئايالنمىغااان بولااۇا، 

 كااۈرەشارشااى نىااڭ زۇلۇمىغااا قھاكىمىيەتبۇنىااڭ ئەكسااىچە ئااۇ 

 .قىلغان

چۈشەنچىساااااى ئېھتىماااااال « جەبىااااار»جەھااااا  ياقىلىغاااااان 

بااۇ . ككېاارە بولمىسااابىاالەن ئوخشاااش « جەباارى»ئەمەۋىلەرنىااڭ 

بولمىغااااان  ئەرەب( ئىمااااام ئەزەم)خااااۇددى ئىمااااام ئەبااااۇ ھەنىااااھە 

چىلىكنى رەسامىي دىلەت سىياساىتى ئەرەب بىگۇناھ ئىنسانالرنى

ىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ىڭ زۇلۇمىدقىلىيالغان بىر ھاكىمىيەتن

تىن ساااااااەۋەبپىكرىنااااااى قوللىغاااااااانلىقتىن ۋە بااااااۇ « ئىرجااااااا»

جەھممااۇ بااۇ ۋەجىاادىن  لگەناادەكۈيدۈرىقااالپىقى ك« ۇرجىاەماا»

« جەبااارىييە»ىناااى قوللىغاااان ۋە كېااايىن ئۇنىڭغاااا جەبىااار پىكر

ئۇنىااااااااااڭ قارىشااااااااااىچە ئەمەۋى . يگااااااااااۈزۈلگەنىقااااااااااالپىقى ك

ن دەا ھۆكۈمرانلىرىنىااڭ جىاازىيە كىرىمااى ئازىيىاا  كەتمىسااۇ

لىمىغان ۋە جىااازىيە ھېساااابئىماااانلىرىنى ياراتمااااي مۇساااۇلمان 

 مۇساااااۇلمانالر جەبىااااار ئەرەببېرىشاااااكە مەجبۇرانغاااااان غەيااااارى 

ئاۇار باۇ مەجباۇرىيەتتىن . ئىچىادە قالغاان ئىادى (مەجبۇرىيەت)

« ئالالھ گۆش ۋە قانادۇر»جەھ  . لىي قىلىنىشى كېرەك ئىدىخا

ئەھلىگە قارشى ( رۇشمىسال، سېلىشتۇ)دېگەن ئازغۇن تەشبىھ 

ناى يااقىالش بىالەن داپقاى چىققاان « (پاك دەا بىلىاش)تەنزىھ »

 . كىشى ئىدى

 

 يۇقىرىادا تىلغاا ئالغاان ئاۆرنەكلەرقەدەرىييە ئىسمى ئۈچاۈن 

مااۇتەزىلە . مىسااال بواايادۇماۇتەزىلە ئىسامى ئۈچۈنمااۇ ئوخشااش 

ۇ بۇ مەكتەپكە رەقىپلىرى تەرىپىدىن بېرىلگەن بولۇا، با ئىسمى

ئاااادالەت ۋە تەۋھىاااد ئەھلاااى »زھەبنىاااڭ مەنساااۇبلىرى ئاااۆزىنى مە

بىرسااىنى رەقىبااى . دەا ئاتىغااان« (ل ئااادل ۋەت تەۋھىاادئەھلىاا)



 73 

قويغااااان ئىسااااى  بىاااالەن ئاتاشاااانىڭ ئادىاااال بولماياااادىغانلىقى 

باااۇنى بىااار چەتاااكە قايرىااا  قوياااۇا تۇرساااا ، . ھەممىاااگە مەلاااۇم

. باار ئالساوبېرىلىشى كېرەك بولغان بىر قانچە  جاۋابئوتتۇرىدا 

يااااااكى  ئىسااااامى تارىختاااااا كىماااااگە ۋە« ماااااۇتەزىلە»ھەقىاااااقەتەن 

 كىملەرگە بېرىلگەن؟

 : نىڭ يەتتە جاۋابى بار بولۇا، ئۇار تۆۋەندىكىچەسوئالبۇ 

، ھەزرىتااى ئەلىاادىن ئايرىلغااان ائاساسااالنغاندنەۋباھتىغااا . 3

سااەئىد بىاان مالىااك، سااەئىد بىاان ئەبااى ۋاققاااس، ئىاابن ئااۆمەر، 

لەمە ۋە ئۇساااامە بىااان زەيىاااد قاتاااارلىقالر ماااۇھەممەد بىااان مەسااا

بۇار ئۆز . مۇتەزىلە دەا ئاتالغان بىرىنچى تۈركۈم كىشىلەر ئىدى

ىنى بۇزۇا بىلەن بەياەت قىلغاندىن كېيىن، بەياەتلىر رازىلىقى 

. لغااانتادەا ئا« (ئايرىلغااانالر)مااۇتەزىلەر »ئايرىلغاانلىقى ئۈچااۈن 

شااى ئااۇرۇش قىلىااش ە قارئەلىنىااڭ يېنىاادا تااۇرۇا ئەلىااگ»ئااۇار 

 .دەا قارايتتى« جائىز ئەمەس

ناااملىۋ ئەسااىرىگە « ۋاقىاەتااۇ سااىھھىن»ەبۇلھىاادانىڭ ئ. 2

اساساالنغاندا، دەسالەپكى غان ئورتا  يەكۈنگە ئئاساسەن چىقىرىل

ئاۇنى  ئوسمان شاېھىت قىلىنغانادىن كېايىن ھەزرىتى مۇتەزىلە

قەتلاااى قىلغاااان مىساااىرلىقالردىن ئايرىلىااا  يۇرتىغاااا قايتقاااان 

مىساااىر »ئاااۇار . قەيىاااس بىااان ساااەئىد ۋە تەرەپتاااارلىرى ئىااادى

 .دەا ئاتالغان« مۇتەزىلەسى

بىياتىنىااڭ تااۇنجى ئەسااەرلىرىدىن ەنىااھەل ئەد -مىاالەل . 1

نااااااملىۋ  «ئەتتەنبىاااااھ ۋەر رەت»ناااااى ۋۇجۇتقاااااا چىقارغاااااان ىبىر

اتى رى ھەمشااەھرىمىز ئەبااۇل ھۈسااەيىن ئەل ماااوئەساەرنىڭ ئاااپت

 باشاتا ماۇتەزىلە دەا ئاتالغاانالر ئە  نىڭ قارىشىچە(111: ۋاپات)

قىلغانادىن كېايىن ھەزرىتى ھەساەن ئەمىار مۇئااۋىيەگە بەيااەت 

ئۇنىڭادىن ئايرىلغاان ئەھلاى ( يىلاى رەببۇلاااخىر - 3:ھىجرى )

زلىرىنى ئاااۆيلىرىگە بەنااات ئاااۇار ئاااۆ. بەيااات مەنساااۇپلىرى ئىااادى

ىلىاااا  ۋە بىااااز بۇنىڭاااادىن كېاااايىن ھاياااااتىمىزنى ئ»قىلىاااا ، 

تىن مااۇتەزىلە سااەۋەببااۇ . دېگەنىاادى« ۋەخااھە قىلىمىاازئىبااادەتكە 
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 بۇارنىڭ ئە  ئالدىدا ھەزرىتى ئەلىنىاڭ ئاالى . دەا ئاتالغانىدى

ۋە ئۇنىاااڭ ( بىاان ھەنەفىياايە)ۋە مۇتەپەككااۇر ئااوغلى ماااۇھەممەد 

 .ئوغۇللىرى بار ئىدى

 -ئەل »تىلشۇناسااااااالردىن ئىاااااابن دۇرەياااااادنىڭ تااااااۇنجى . :

ولاااۇا لىشاااىچە، تاااۇنجى بنااااملىۋ ئەساااىرىدە يېزى« ئىشاااتىقا 

ئەلبەساارى داۋاملىااۋ دەرساالىرىگە  مااۇتەزىلە دەا ئاتالغااان كىشااى

نىاڭ (::، ىۋاپاات)ئەشااەرى  -قاتناشقان ئۇستازى ئەبۇ مۇسا ئەل 

ئاامر »رىلىا  تەركىادۇنيا بولاۇا كەتاكەن دەرس ھالقىسىدىن ئاي

ھەساەن ئەلبەسارى ئە  كاۆا  باۇ كىشاى. ئىادى« بىن ئابادىقەيس

 .ان كىشىلەرنىڭ ئالدىنقى قاتارىدا تۇرىدۇتەسىرىگە ئۇچرىغ

رىگە ىناااااملىۋ ئەساااا« ئەلمائارىاااا »ئىاااابن قۇتەيبەنىااااڭ . 5

 ولاااۇا ماااۇتەزىلە دەا ئاتالغاااان كىشاااىئاساساااالنغاندا، تاااۇنجى ب

ئاامر بىان »نىڭ دەرس ھالقىسىدىن ئايرىلغان ھەسەن ئەلبەسرى

نىااھەل  -بااۇ، كېيىنكااى مەزگىللەردىكااى مىاالەل. ئىاادى« ئۇبەيااد

ارغا ساازاۋەر دەا قارالغاان ئىككاى قاراشانىڭ بتىېرىدا ئلىكىتاب

 .بىرسى

ناااااااملىۋ ئەسااااااەرنىڭ مااااااۇئەللىپى « مۇرۇجااااااۇز زەھەب». 6

ۇرغۇچىساى ۋاساىل بىان مەساۇدىنىڭ قارىشىچە، مۇتەزىلەنىڭ ق

رى ئەباۇ قاساى  ونىاڭ ئااپت«ماقالەتۇل ئىسالمىييىن». ئاتا ئىدى

ۋاسااىل بىاان  (135، ىۋاپااات)لقابىنىااڭ قارىشااىچە ئە -ئەلبەلھااى 

لىكتە يولااداش بولغااان بىاار ئاتااا ۋە ئااامر بىاان ئۇبەياادلەر بىاالەن

خارىجىلەرنىاااڭ تەكھىرچااااى چۈشەنچىساااى بىاااالەن  ماااۇتەزىلەلەر

ئوتتاااۇرا « ئايرىلىااا »مۇرجىاەنىاااڭ تەئمىااان چۈشەنچىساااىدىن 

 .يولنى تۇتقانلىقى ئۈچۈن مۇتەزىلە دەا ئاتالغان

اباادۇلجاببار ى قااازى ئئاااپتورنىااڭ « تاباقاااتۇل مااۇتەزىلە». 1

ھەزرىتى ئەلىنى مۇتەزىلەنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى كىشىسى دەا 

: تىلغاا ئالغاان نىئۇنىڭدىن كېيىن مۇندا  تۆت ئىساىم. يازغان

ھەزرىتااى ئەبااۇ بەكىاار، ھەزرىتااى ئااۆمەر، ھەزرىتااى ئىاابن مەساااۇد، 

يۇقىرىاادا  چەىئاباادۇلجاببارنىڭ قارىشاا .ھەزرىتااى ئىاابن ئابباااس
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نجى ۇكىشاااااىلەر مۇتەزىلەنىاااااڭ تااااا ئىسااااامى تىلغاااااا ئېلىنغاااااان

ئاباااااادۇلجاببار . تۈركااااااۈمىنى تەشااااااكىل قىلغااااااۇچىالر ئىاااااادى

ىباار بېارىش، تەۋھىاد تېپاكىتالرغا ئ -دەلىل  مەزھەپنىڭ ئۇلى»

يەنە شااۇ . دەياادۇ« رىنسااىپىغا مەھااكەم ئېسىلىشااتۇرۋە ئااادالەت پ

تۈركۈمادىكى  - 1مەنابەدە كۆرسىتىلىشاىچە، ھەساەن ئەلبەسارى 

 . رىدىن بىرى ئىدىمۇتەزىلە ئىماملى

كىمنىاڭ ساۆزىنى ئاسااس : ئەمدى بىز شۇنى سوراا باقاايلى

قىلى ، كىمناى ماۇتەزىلە دەيمىاز؟ كىمنىاڭ مەيادانىنى ئاسااس 

قىلسااااا ، ئۇنىااااڭ يېنىاااادا تااااۇرۇا نەزەر تاشاااالىغان بااااولىمىز؟ 

ئۇنىڭ ئااجىزلىقى  نەزىرىدىن نەزەر تاشلىسا اىىنۇقتكىمنىڭ 

 ئااورۇن ىنكىمنىااڭ سااېپىد بىزنىڭمااۇ ئاااجىزلىقىمىز بولىاادۇ؟

ئۇنىااڭ مۇخااالىپلىرىگە قارشااى چىققااان بااولىمىز؟ بااۇ  ئالسااا 

 ئىنساا، ۋىجدان ۋە مۆتىدىللىككە توغرا كېلەمدۇ؟

يۇقىرىاادىكى تەپسااىالتنى نەقىاال قىلىشااىمدىكى مەقسااەت، 

قالپاااااا   ،ئەسااااالىدە تارىختاااااا بەزىااااالەر بەزىلەرناااااى قارىلىغاااااان

ئەگەر . شااى مااۇمكىنۇيگااۈزگەن ۋە ئااۇنى مەھكااۇم قىلغااان بولىك

ئۆتمۈشاااانىڭ خۇسااااۇمىتىنى كەلگۈسااااى نەسااااىللەرگە مىااااراس 

بىاارىگە قارشااى  -قالدۇرۇشاانى خالىمىسااا ، رەقىپلەرنىااڭ بىاار 

يازغاااانلىرىنى نەقىااال كەلتۈرگەنااادە، ئېھتىياتچاااانلىۋ بىااالەن 

 .مۇئامىلە قىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

كااااۆز قاراشاااالىرىدىن  ھەر قاناااادا  مەزھەا ۋە مەشاااارەپنىڭ 

ىي ھالااااادا تاااااۇرۇا نەزەر تاشااااااليدىغان بولساااااا ، ھەساااااەن خاااااال

ئەلبەساارى ئىسااالم تەپەككااۇرىنى بەرپااا قىلغااۇچىالردىن بىرسااى 

بولاۇا، ساەرخىل سااھابىلەرنىڭ ئەخاال  ۋە ئەقلىاگە ماۇكەممەل 

ئاااااۇ ئۆزىااااادىن . رەۋىشاااااتە ۋەكىللىاااااك قىلغاااااان بىااااار ئاااااۆرنەك

ر ئىلگىرىكىلەر بىلەن كېيىنكىلەر ئوتتۇرىسىدا ئىشەنچلىك بى

ئەقىلنىااڭ  قۇرئااان بىاالەن بەرپااا قىلىنغااان. كاۆۋرۈك بولغانىاادى

ئاۆز . بولغاانقاندا  ئىشلەيدىغانلىقىنىڭ بىر جاانلىۋ مىساالى 

كە قارشااااى قەلەمااااگە ھاااااكىمىيەت( زالىاااا )دەۋرىاااادىكى جەبەرۇت 
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دە ئەخالقاااااااااى مەسااااااااااۇلىيەت «قەدەر رىسالىساااااااااى»ئالغاااااااااان 

ايە رىااا  تاااۇرۇا ھىماااېھاااۆر ئىرادىناااى كااۆكرەك ك ىسااىدىننۇقت

رىشااااىنى ئېلىاااا  بارغاناااادا مااااۇراجەت ۈئااااۇ ك. غااااان ئىاااادىقىل

يەناااى،  ئاااۇ ۋەھىيناااى . ئاااۆلچىمى باااار ئىااادى يەكاااكەقىلىااادىغان 

 .ئاساسىي ئۆلچەم قىلغانىدى

ئااالالھ نىاااڭ ساااۆزى قاراپغۇلۇققاااا »: ئااۇ مۇنااادا  دېگەنىااادى

 .«!ۈمگە نىسبەتەن ھاياتقا ئوخشايدۇنىسبەتەن يورۇقلۇققا، ئۆل

 

 نوپۇزى ئېرپانئەخالقى ۋە 
 

ماااااۇتتەقىلەر »اياااااات ۋاقتىااااادىال ھەساااااەن ئەلبەسااااارىنى ھ

ئۇنىااڭ ئەخالقااى  دېااگەن نامغااا ئىااگە قىلغااان ئامىاال« ياسااىشېپ

قاراشاااتىكىلەرنىڭ ئاااۇنى  خىااال بولاااۇا، باااۇ ئاااارتۇقچىلىقى ھەر

ئااۇ . بولغانىاادى ساەۋەبئاۆزىگە مەنسااۇا قىلىا  كۆرسىتىشااىگە 

ىپنى  قالمااااااي، ئەخالقاااااى پرىنساااااپەقەت ئەخالقلىاااااۋ بولاااااۇپال

قەدەر . شكە تىرىشقانىدىاىيەتنىڭ ھەر قاتلىمىغا كېڭەيتىجەم

 .نىڭ مەھسۇلىدۇركۈرەشماھىيەتتە بۇ  رىسالىسى

راشىد ۋە مۇرشىد خەلىپىلەر زامانىسىدىن كېيىن مەيادانغا 

كەلااگەن ئىاادىيىيى بۇرمىلىنىشاانى يۇقىرىاادا قىسااقىچە تىلغااا 

ال باااۇ بۇزۇلۇشااانىڭ ساااەلبىي تەساااىرى پەقەتااا. ئېلىااا  ئۆتتاااۇ 

سىياساااىي سااااھە بىااالەن چەكلىنىااا  قالماساااتىن، ئەخالقااااى 

ئاۇمەييە ئوغۇللىرىنىاڭ قوللىشاى . سااھەگىمۇ ساىڭى  كىاردى

بىلەن باش كۆتۈرگەن جاھىلىيەت تەقدىر چۈشەنچىسى ئەخالقى 

 نەتىجىدە جاھىلىيەت. نىدىزېھنىمىزنىمۇ غىدىقالشقا باشلىغا

  .ئەخالقى ساھەدە قامالغان كامادىن قايتى  چىقتى

ەر زامانىسااااىدا رەسااااۇلۇلالھ، راشااااىد ۋە مۇرشااااىد خەلىااااپىل

. نااى بىلاادۈرەتتى«يااۈرەك فەتھااى»بااۇ كەلىاامە  دېگەناادە« فەتىااھ»

دېيىلگەناادە، زېمىننااى « فەتىااھ» كېيىنكااى زامانالرغااا كەلگەناادە

. نى ئىپادىلەيااادىغان بولاااۇا قالااادىىساااىئىشاااغال قىلىاااش مەن
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ەلااگەن چ كئەماادى دۇ. زېمىاان كېڭەيگەنسااىرى كىرىممااۇ ئاشااتى

غااا سااەبىر قىلىااش مەسىلىسااى (مااال دۇنيااا)مەسااىلە قولىاادا بااار 

كىاارى  ئاشقانسااىرى ئاخىرەتلىااك ھااۋەتنىااڭ ئااورنىنى . ئىاادى

ساااااۆيۈملۈك . گەللىااااادىدۇنياااااالىۋ پااااااراغەتتە بەسلىشاااااىش ئى

 -سەكراتتىكى ۋاقتىادىمۇ قولىادا قالغاان ئاالتە  پەيغەمبىرىمىز

ئاۇنى ئەساىر  ەسىلىساى ياكى يامبۇنىڭ ئىنھا  ميەتتە دانە تىلال

ى دۇنياغا قارىتا تۇتقان بۇ مۇئامىلىسىن -ئۇنىڭ مال . ئالغانىدى

باۇ ئۆرنەكنىاڭ دەل ئەكساىچە  ئۆزىگە ئۆرنەك قىلمىغان كشاىلەر

  .ئۆرنەكلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈردى

ىغا ئەقىادىنى قويغااان مەتنىاڭ ئالاديقۇرئاان قەبىالە ۋە غەنى

شاى ۈۋاقىتنىاڭ ئۆت لېكىن قۇرئان يېتەكلىگەن باۇ كاېمە. ئىدى

مەت يبىاااالەن تەتااااۈر يۆنىلىشااااكە يۈزلىنىاااا ، قەبىاااالە ۋە غەنىاااا

يەزىااااد قەبىلىااااگە، . دىاااادىن ئۈسااااتۈن ئورۇنغااااا قويۇلاااادىيئەقى

سااەيىننىڭ كاللىسااىنى ئالغااان ئااۆمەر بىاان ساااد غەنىمەتااكە، ۈھ

مەت يقەبىاالە ۋە غەنىاا. سااەيىن ئەقىاادىگە ۋەكىللىااك قىالتتااىۈھ

نەتىجىاااادە ئەقىاااادە . تتىئەقىاااادىگە قارشااااى ھەمكااااارلىۋ ئورنااااا

كۈچساااىز، كاااۈچ ئەقىدىساااىز ھالغاااا چۈشاااۈا قالااادى ۋە ئەخاااال  

 . كۈچتىن، كۈچ ئەخالقتىن ئايرىلى  قالدى

بىااار  دەۋردەتاااارىخى بىااار ئىماااام ئەلبەسااارى دەل مۇشاااۇندا  

ئەخااااال  جەپچىسااااى سااااۈپىتىدە مەياااادانغا چىقتااااى ۋە دۇنياغااااا 

تاالىپى ۇرئاان بىار ق. قىلادى كاۈرەشبېرىلى  كېتىشكە قارشاى 

 ۆزنىڭ كۈچىگە ئىشاەنگەنلىكى ئۈچاۈنس بولۇش سۈپىتى بىلەن

 :ساماغا قاراا شۇندا  بىر خىتاا قىلدىكى

ەلتااۈرۈش ئۈچااۈن ئاااخىرەتنى قولغااا ك! ئااى ئااادەم باااللىرى»

بىارا ، . ساىلەرقولغا كەلتۈرھەر ئىككىسىنى  دۇنيانى بەرسەپالر

 ئۈچاااۈن ئااااخىرەتنى پىااادا غاااا ئېرىشاااىش(مۈلاااۈك -ماااال )دۇنياااا 

يەنە بىااار .  «ىلەرھەر ئىككىساااىدىن قاااۇرۇ  قالىسااا قىلسااااپالر

 :قېتى  مۇندا  دېگەن ئىدى
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ئاخىرەت ئۈچۈن تەر تۆكۈا دۇنيالىقالرغا ئىاگە بولغاانالرنى »

ولغااا ئەممااا، دۇنيااالىۋ  ئۈچااۈن تەر تۆكااۈا ئاااخىرەتنى ق. كاۆردۇ 

 . «كەلتۈرگەنلەرنى ئۇچراتمىدۇ 

ورىغان كىشاااىگە دەا ساا« نااېمە؟جىھادنىااڭ ئە  ئەۋزىلااى »

ھەۋىسااااااىڭگە قارشااااااى ئېلىاااااا  بارغااااااان  -سااااااېنىڭ ئااااااارزۇ »

 . دېگەن ئىدى« ىڭدۇركۈرىش

ئىمااام ئەلبەساارى ئىسااالمنى بىاار ئىبااادەت دىنااى سااۈپىتىدە 

دىنااااااى دەا  (بەناااااادە بولااااااۇش ئالالھقااااااا) ئەمەس، ئۇبااااااۇدىيەت

 ى ئەلبەسارى توغرىساىدىكى ئەساىرىدەئىبناۇل جەۋز. شەنگەنۈچ

 ىااااايدىن»: ىناااااى نەقىااااال قىلغااااااندا  دېگەنلىكئۇنىاااااڭ مۇنااااا

مەن ئۈچااۈن  ھتىياااجىنى ھەل قىلىاشېقېرىندىشاىمنىڭ بىار ئ

باۇ تەقايا ئەھلىناى . «تىكاپتاا ئولتۇرۇشاتىنمۇ ئەۋزەلېبىر ئاي ئ

كە ىالردىن، تەقاايانى ر ھبااانلىقتىن ئايرىياادىغان ئىاانچىر ھبااان

 . سىزىۋ ئىدى

ئاسااااتا تەركىاااادۇنيالىۋ  -ئااااۇ تەقيانىااااڭ ئااااورنىنى ئاسااااتا 

 ئىماااام. ي بۇرۇلاااۇش دەۋرىااادە ياشاااىدىىاااگەن بىااار تاااارىخىئىگەلل

 قاااا قارشاااى«رىياكاااار دىنااادارلىۋ»ن ر ھاااانىلىقنى ئەسااالىتىدىغا

ئااااخىرىغىچە ھەقىقىاااي دىنااادارلىۋ ساااېپىدە ئاااورۇن -باشاااتىن 

يىااااا  ىجەنااااادە  ك( ياااااۇ )ساااااۇف ئاااااۇ باااااۇ ۋەجىااااادىن. ئالااااادى

 دىنناااااااى ھەقىقىاااااااي تاااااااۈردە ھاياتىغااااااااا» ناااااااى«ناااااااۈشۈكۆر»

كااى بەل قويىاادىغان بىاار سااوپى ئەمەس الاادىغانىااڭ ئ«تەدبىقااالش

« (پاراساااەتلىك كىشاااى)ئاااارىف »بۇناااداقالرنى قامچىلىغاااان بىااار 

« ئەقىلااادۇر، ئەقىااال بولساااا قۇرئانااادۇرقۇرئاااان ». بولغاااان ئىااادى

دېااااگەن بااااۇ ئېسااااىل سااااۆزنىڭ ئىگىسااااى ۋە شااااۇنداقال ھەسااااەن 

نىڭ ئاۆز دەۋرىادىكى ۋەكىلاى مەكتىپىئەلبەسرى قۇرئانى ئىرفان 

« ئەررىااااايە»ئۆزىنىاااڭ  مۇھاسااابى -رىس ئەل النغان ھااااھېسااااب

 :ناملىۋ ئەسىرىدە ئۇنىڭدىن مۇندا  سۆزلەرنى نەقىل قىلغان

يىاپەك  رىىاكىايگەن كىشاىنىڭ كىب(  ىيۇ  كىي)جەندە »

 .«  كىيگەن كىشىنىڭكىدىن ئارتۇقتۇركىيى
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تەركىااادۇنيالىۋ ئااااامىتى بولغاااان  ھەساااەن ئەلبەسااارىنىڭ

اھىدقا قارىتا ھى ئىسىملىك زجەندە كىيىيالغان فەرقاد ئەسسۇب

لىك ىساااەرلەۋھ« ھىلاايە»ئەبااۇ ناااۇئەيى   ئېيتقااان شااۇ ساااۆزىنى

 :دە نەقىل قىلغانىئەسىر

شاكەن گىشلىك مەرتىيىگە ھەقىاقەتەن ئېرىېئېرىشىشكە ت»

كىيىمىڭناى ( جەنادىنى)اپغا كىيىيالغان شۇ ياۇ  ئۇچ بولسا 

 .«قىلى  تاشلىيېتەتتىڭپارچە  -پارچە 

ى ھەققىااادىكى ئىزاھااااتىمۇ ئاااۆزگىچە ئۇنىاااڭ تەقااايا ئۇقاااۇم

 .بولۇا، ئۇنىڭ قارىشىچە تەقيانىڭ ئۈچ مەرتىيىسى بار

 . ئاچچىقالنغان چاغدىمۇ ھەقنى سۆزلەش. 3

 .ۋۇجۇد ئەزالىرىنى تىزگىنلەا، ھارامدىن ساقالش. 2

 .قىلغان ھەر ئىشتا ئالالھ نىڭ رازىلىقىنى كۆزلەش. 1

ىساااااىنى سااااالەتلەرنىڭ ئە  ماااااۇكەممەل رامكىئەخالقاااااى خ

ھەساااەن ئەلبەسااارى ئىااازاھالا بەرگەن دېساااەك ئاااارتۇ  بولاااۇا 

 :كەتمەيدۇ

مىننىااااڭ ئئاااۇنىڭچە تۆۋەنااادىكى ئااھىااادىلىكلەر بىااار مۆ»

ئېغىاااار  بېسااااىۋ دىناااادا ساااااداقەت، : گااااۈزەل ئەخالقلىرىدىناااادۇر

ملىااك بولااۇش، ئىلىماادە كەمااتەر بولااۇش ۋە بولاۇش، ئىماناادا جەز

 -تلۇقتا ساااىلىۋ كەمتەرلىكنىااڭ ئۇلىاادا ئىلىاا  بولااۇش، د ساا

ساااااااااىپايىلىۋ، يوقلۇقتاااااااااا رازىمەنلىاااااااااك، باياشااااااااااتچىلىقتا 

ئىقتىسااااااتچانلىۋ، ئاااااۆي ئەھلىاااااگە كۆيۈمچاااااانلىۋ، ئاجىزغاااااا 

مەرھەمەت قىلىاااش، ھە  ئىگىساااىگە رىاااااايە قىلىاااش، ئۆزىاااادە 

 .«ارشى ئادالەت ۋە ئىنساپلىۋ بولۇشۋ ۋە ھەممىگە قىلىتوغر

ىپادىسااى ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ ئىخااالس ۋە تەقياسااىنىڭ ئ

 :بولغان تۆۋەندىكى مىسال ئىنتايىن مۇھى  ئەھمىيەتكە ئىگە

ەجلىسااتە بىاارەيلەن ھاياجانلىنىاا  بىاار كااۈنى ئولتۇرغااان م

ن ئەلبەساااارى ئااااۇ كىشااااىگە ھەسااااە. دەا ۋاقىراياااادۇ« !ئااااالالھ»

لىااۋ؟ بااۇ قىلىقىڭاادا بااۇ نااېمە قى! ئااى قېرىندىشااى »: بۇرۇلااۇا

چاناادۇرۇا   ىتىبىلگىنكااى ئااۆزەپنى كۆرساا بولسااا  يسااەمىمى
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بولمااااي ياساااالمىلىۋ قىلغاااان  يياااا ، ئەگەر ساااەمىمى .وياادۇ ق

 . دېگەن ئىدى« ئۆزەپنى ھااك قىلدىڭ بولسا 

ۋۇپنىڭ بولساااا ەۋ، مۇتەسااا«ئېرپاااانقۇرئاااانى »تەساااەۋۋۇپنىڭ 

بااش بولغان ۋە ئەقىل دەپسەندە قىلىنماستىن « رەببانى ئارىف»

غاااا «خۇرتەفاااا»تەساااەۋۋۇپنىڭ  تااااجى قىلىنغاااان ئاااۇ دەۋر بىااالەن

ئايالنغان ۋە ئەقىلنىڭ ئورنىنىڭ ئاياغنىڭ ئاستىدا ئىكەنلىكى 

لگەن كېيىنكاااااى مەزگىللەردىكاااااى پەرقناااااى ئىلگىااااارى ساااااۈرۈ

 :ئە  يارقىن شەكىلدە ئىپادىلەا بەرمەكتە تۆۋەندىكى بېيت

 ھۇما ئۇچتى ئۇۋىسىدىن، ئورنىغا قويدىالر ھۇمنى،

 كۆرگەنلەر دېدىلەركى توۋا، ھۇما دېگىنى بۇمۇ؟

ر قااۇش، ئەمەلىيەتااتە مەۋجااۇت رىاايايەتلەردىكى بىاا -ھۇمااا )

 (ئەمەس

قاۇرۇش  .ھەقىقەتەن ئۇ ھېچقاندا  بىر تەرىقەتمۇ قۇرمىغاان

ئۇ تەربىيلىنىش، چۈشاەنچە ۋە ياشااش . ئۈچۈن ئۇلمۇ سالمىغان

بولماسااتىن، بىاار « زاھىااد شااەيى »ىسااىدىن بىاار نۇقتئىسااتىلى 

ئااۇ . ى بولغانىاادىئوبرازىنىااڭ تىپىااك ئااۆرنىك« مااۇتتەقى ئااالى »

« بىاار د سااىت بىاار خانىقااا»ەركىاادۇنيالىقنى ئەمەس تەقاايانى؛ ت

ەمىاااربىلمەرۇف نەھاااى ئەنىلماااۇنكەر ئ»چۈشەنچىساااىنى ئەمەس، 

( مانلىقتىن يېنىشقا نەسىھەت قىلىاشبۇيرۇا، يا قاياخشىلىق)

ئۆزىنىااڭ . ئىاادى« ىنچااى ئورۇنغااا قويغااانمەساااۇلىيىتىنى بىر

ەمەس، ئەقلىناى قۇرئاان بىالەن نى ئ(بايقاش)تۇرمۇشىدا كەشى  

تىن سااەۋەببااۇ . بەرپااا قىلىشاانى ئالاادىنقى قاتارغااا قويغااان ئىاادى

« ى كىشااى ئاجايىاا  سااالىھ كىشااى ئىااكەنپاااان»ئۇنىااڭ يېنىاادا 

ىادارى ئەقلاى ئىقت»: ىساوئالدېيىلگەندە، ھەر زامان ساورايدىغان 

ئاااۇ خىياااالنى ھەقىقەتنىاااڭ، . بولغانىااادى« قاناااداغرا  ئىاااكەن؟

ىااالەن كۆرگەننىاااڭ، ئىلگىااارى كاااۆرۈلمىگەننى چۈشااانى كاااۆز ب

نىااااڭ، (تااااوغرا يااااول)ۆجىزىنىااااڭ، مااااۆجىزىنى ئىسااااتىقامەت م

خىلااايەتنى جامائەتنىاااڭ، كەمبەغەللىكناااى تىرىشاااچانلىقنىڭ، 

 .يالمىغان ئىدىىيوق چۈشەنچىنى ھېكمەتنىڭ ئورنىغا
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ۇس بىنناااى ئۇبەيااادنىڭ شاااۇ ئاااۇنى ئوبااادان تونۇيااادىغان يۇنااا

تەسااىرلەندۈرمەي م سااىزنىمۇ ئىشااىنىمەنكى چوقااۇ گااۇۋاھلىقى

ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ ناماااااز ئوقۇغاناااادا »: قالمىسااااا كېاااارەك

ئۆلاۈمگە  الىتى ئارقىسىدىن قارىغان ئاادەمگەسەجدىگە بارغان ھ

ھۆكااۈم قىلىنغااان كىشااىنىڭ جالالتنىااڭ قىلىچىغااا بېشااىنى 

جەھەنانەم خاۇددى . تۇتۇا بېرىياتقان مەنزىرىساىنى ئەسالىتەتتى

 -ئەل )« ارىتىلغاندەك  مۇئاامىلە قىالتتاىيپەقەت ئۇنىڭ ئۈچۈن 

 (. مائارىف

يازغان  كىتابلىك بىر ئۇنىڭ ھاياتى ھەققىدە چو  ھەجىم

ئىبنۇل جەۋزىنىڭ نەقىل قىلىشاىچە، ئاۇنى كاۆرگەنلەر پۈتكاۈل 

مۇشاااەققەتلىرى ئۇنىاااڭ -قايغۇساااى، جاپاااا  -مەخلۇقاتنىاااڭ غەم 

زدىكى ئاۇ ناماا. س قىلىا  قاااتتىيەلكىسىگە ئارتىلغانادەك ھاې

زىرۈر بولغااااان بىاااار  قەلاااا  ئۈچااااۈن ھەمىشااااە»نااااى «ئخۇشااااۇ»

ئۆلۈماااادىن قورققااااان بىاااار . دەا تەرىااااپلىگەن ئىاااادى« ن قورقااااۇ

 :كىشىگە مۇندا  دېگەنلىكى رىيايەت قىلىنغان

باااااايلىقىڭنى ئارقاپااااادا تاشاااااالا قويغانلىقىاااااڭ ئۈچاااااۈن »

ىڭنى ئالااادىنااا ئەۋەتاااكەن باااايلىق. ياتىساااەنىئۆلۈمااادىن قورق

 . «مىگەن بواتتىڭىمدىن ئەنسىرئۆلۈ بولسا 

 بەساىرە نىااڭ ئااالىمى بولاۇا، بىاار كااۈنى جاابىر بىننااى زەيااد

شۇ كېلىياتقاان ئاادەم شاۇندا  »: ھەسەن ئەلبەسرى كېلىياتقاندا

 بىاار كىشااىكى، ئاااخىرەتتىن ھااازىرا قايتىاا  كېلىاا ، ئااۇ يەردە

 .دېگەن ئىدى «كۆرگەنلىرىنى سۆزلەا بېرىياتىدۇ

تەھكەم ئىمااانى سااەۋەبىدىن بولسااا ئاااخىرەتكە بولغااان مۇساا

كېرەك، ئۇنىڭ بۇ ھالىادىن قىزغىنىادىغان ئىككاى ياۈزلىمىچى 

سااااىلەرنىڭ دىاااانىڭالر »: شااااىلەرگە قارىتااااا مۇناااادا  دەيتتااااىكى

كاۈنىگە  ھېسااب"گە تىلىڭالرنىڭ ئۇچىدا، ئىچىڭالردىان بىرساى

. دەا جاااۋاب بېرىاادۇ" ئەلاايەتتە"دەا سورالسااا، " ئىشىنەمسااەن؟

ئىگىسى بولغان ئالالھ بىلەن قەساەم قىلىا   كۈنىنىڭ ھېساب

 .«يتىمەنكى، ئۇ يالغان ئېيتىياتىدۇئې
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ئۇ ئەخال  بىالەن بىلىمناى، ئىلىا  بىالەن ئېرپااننى، ھاياات 

يەتناااى، جاساااارەت بىااالەن ىبىااالەن ئىمااااننى، ساااۆز بىااالەن ئەمىل

يەتكە ىاائىلمىنااى ئەمىل .مۇجەسسەملەشااتۈرگەن تەمكىنلىكنااى

الەتكە يەتكااۈزگەن، ئەقلااى شاااامىل امااااننى كپاائايالناادۇرغان، ئېر

، قۇرئااااانى ھامىاااال (لىااااك مااااۇاھىزە قىالاياااادىغانىكە  دائىر)

. بولغاااان كىشااىلەردىن بىاارى ئىااادى( قۇرئاننىااڭ خىزمەتكااارى)

ئۇنىااااڭ بااااۇ ئااھىاااادىلىكلىرىنى بايقىغااااان كىشااااى ئۇنىڭغااااا 

ئااااااااۇنى يېقىناااااااادىن . مااااااااۇھەببەت باغلىماااااااااي تۇرالمااااااااايتتى

غااان قەتااادە ئااۆز دەۋرىنىااڭ مۆتىاايەر تونۇياادىغانالردىن بىاارى بول

ئااۇ ھەسااەن ئەلبەساارى توغرىسااىدا . ئالىملىرىاادىن بىاارى ئىاادى

 ھەساااااەن بىااااالەن ئۇچراشاااااقاندىن كېااااايىن»: مۇنااااادا  دېاااااگەن

. «ت ئۇچرىتىاا  باقمىاادى ئۇنىڭاادىنمۇ ياخشااىرا  بىرىنااى پەقە

 زنى ئاباادۇلمەلىك قەتلااى قىلاادۇرغانبۇنىڭغااا ئوخشاااش بىاار سااۆ

ڭ تااۇنجى ۋەكىللىرىاادىن بىاارى ۋە ئەبااۇ نىاامەكتىپىھااۆر ئىاارادە 

مەن »: بەد ئەل جۇھەنىماۇ تىلغاا ئېلىا زەرنىڭ ئوقۇغۇچىسى ما

ئايالنغااان دىياااراردا نۇرغااۇن ئااالىمالر بىاالەن ئۇچراشااتى ، بىاارا  

. دېاااگەن ئىااادى« گە ئوخشاااايدىغان بىرساااىنى كۆرمىااادى ھەساااەن

مۇجاھىت، ئاتا ۋە تاۋۇسمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش گاۇۋاھلىقالرنى 

 .ەرگەنب

ئىلىمنىااڭ »ۋەزىنااى ئاپلىغااان ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ بىاار 

ئۇنىااااااڭ  ەزرىتااااااى ئائىشااااااە رەزىيەلالھااااااۇ ئەنھاااااااھ« ئانىسااااااى

« لۇبى بىاااالەن ۋەز قىلىياتقااااانلىقىنىپەيغەمبەرلەرنىااااڭ ئۇساااا»

باااۇ ئۇنىاااڭ ساااۆزىنىڭ  ئەگەر رىااايايەت ساااەھىھ بولساااا. تقاااانئېي

 .تەسااىر كۈچىنىااڭ يااۇقىرى ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتى  بېرىاادۇ

. بىلىمىزكى، سۆز جەساەت بولاۇا، ئۇنىاڭ ر ھاى ساەمىمىيەتتۇر

يىتى بىلەن بىردەك بولغان سۆزگە تەسىر كۈچ ئاتا ىلىئالالھ ئەم

لىرىغا بىاااار سااااوئالئىمااااامى ئەزەم ئەبااااۇ ھەنىھەنىااااڭ . قىلىاااادۇ

بەرگەن بەسااىرەلىك ئااالى  ئوساامان  جاااۋابئااارقىلىۋ « رىسااالە»

زى پەيغەمبەرنىااڭ سااۆ ھەسااەن بەساارىدىن باشااقا»: بەتتااى -ئەل 
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دېااگەن « ىشااى  كېتىاادىغان بىرسااىنى كۆرمىاادى ساۆزىگە ئوخش

 .ئىدى

ئۇنىڭ تەقيا ئاساسىدىكى دىندارلىقى ئۇنىڭ تالىپلىرىدىمۇ 

. مەسىلەن، ۋاسىل بىننى ئاتاا ۋە ئاامر بىنناى ئۇبەيىاد. كۆرۈلىدۇ

باااۇ ئىككەيلەنناااى يېقىنااادىن تونۇيااادىغانالرنىڭ گۇۋاھلىقىغاااا 

ەلبەساارىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنىاڭ ئەياانەن قارىغانادا، ھەساەن ئ

 . تالىپلىرىغىمۇ يۇققانلىقى مەلۇم بولماقتا

ولمىغاااان كىشاااىنىڭ ئاااادىمىيلىكى ب»ئىماااام ئەلبەساااىرى 

. لىغۇدەك ئالى  كىشى ئىدىجۈملىسىنى قۇرا« دىنىمۇ بولمايدۇ

ئۇنىااڭ ئىنسااان بولۇشاانى مۇسااۇلمان بولۇشاانىڭ ئااۇلى  بااۇ سااۆز

:   دېاااگەنئاااۇ مۇنااادا. ى  بېرىااادۇدەا قارىغاااانلىقىنى كۆرساااىت

بىار ئايااال بىالەن ھەرگىااز  لساىمۇقۇرئاان ئاۆگىتىش ئۈچااۈن بو»

قانچىلىك  ۆلچەمگە قارىتا بۇ ئۇنىڭ شەرئى ئ. «يالغۇز قالماپالر

 . قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتى  بېرىدۇ رىاايە

 

 ىي نوپۇزئىلم
 

اييانالردىن ئەگەر ئىلىا  بولمىغاان بولساا ئىنساانالرنىڭ ھا»

قەدەر رىسالىسااااىنىڭ  ەا ئېيتقاااااند« ەرقااااى بولماااايتتىھاااې  پ

ردە ئەخالقى بىلەناال ھەسەن ئەلبەسرى ئۆزى ياشىغان دەۋ ىئاپتور

ئااۇنى . ئەمەس، ئىلماى بىلەنماۇ ئااھىادە كاۆزگە كاۆرۈنگەن ئىادى

ئۇنىاڭ ھەر قايساى  انۇقتقلىۋ قىلغان پەرزامانداش ئالىمالردىن 

 35سااەن ئەلبەساارى ھە. ئااېقىمالردىن ئىلىاا  ئالغااانلىقى ئىاادى

ساااھابە ئىچىاادىكى ھەماامە ئېقىمالرغااا ۋەكىللىااك  ەيېشااىغىچ

ساىنىڭ ئوخشاىمىغان ىغان مەدىنىدە ياشاىغاچقا، ھەممدىقىلى

 ئەلاايەتتە ئااۇ. ئااۈلگە قىلغااان ئىاادى ئااھىاادىلىكلىرىنى ئااۆزىگە

ئىسالم ئىلمى تارىخىدا ئىككى ئانا ئېقىمغا ۋەكىللىاك قىلغاان 

ھىجازنىاااڭ . نىاااڭ ۋەكىلاااى ئىااادىرا  ئېقىملىرىىاااھىجااااز ۋە ئ

ساااااەۋەبى ئۈساااااتىدە )يايەتنى ئاسااااااس قىلغاااااان دىرايىتاااااى رىااااا
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بىلەن ئىراقنىڭ ئەقىلنى ئاساس قىلغاان دىرايىتاى ( ئىزدىنىش

 .ئۇنىڭدا مۇجەسسەملەشكەن

ساى ئۇنىڭ ئۆزىادە مۇجەسسەملەشاتۈرگەن ئىلىمنىاڭ مەنبە

ى تۇنجى بولاۇا ھەزرىتاى ئاۆمەرن ئۈستىدە ئىزدەنگەن ۋاقتىمىزدا

ساھابىلەر ئىچىدىن  ھەسەن ئەلبەسرى سۆھبەتلىرىدە. ىزكۆرىم

سااۆزىنى ئە  كااۆا نەقىاال قىلىاادىغان كىشااى ھەزرىتااى ئاااۆمەر 

اسااااتە يېتىاااا  ھەزرىتااااى ئااااۆمەر فېقىھااااى ئۇنىڭغااااا بىي. ئىاااادى

ئۇنىڭ فېقىھىنى بىر ۋاستە ئارقىلىۋ  كېلەلمىگەنلىكى ئۈچۈن

ۆمەردەك دادىساااى ھەزرىتاااى ئااا ەباااۇ ۋاسااات. ئالغاااان بولساااا كېااارەك

شااااااى ۇدىرايەتچااااااى بولمىغااااااان ئاباااااادۇلالھ بىننااااااى ئااااااۆمەر بول

ئاۇ  ھەساەن ھەزرىتاى ئۆمەرنىاڭ فېقىھىناى. ئېھتىمالدىن يىرا 

فېقىھنىااڭ يەتكۈزگۈچىسااى ئىكەنلىكااى ھەققىاادە بااۇ ساااھەدە 

ۋە « دىاااارايەت» ،ئااااالىمالر بىااااردەك قاراشااااتا بولغااااان  ۇنوپۇزلاااا

م ئالغاااان ادەا نااا« جەساااۇر»گە بولغاااان جاساااارىتىدىن «رەيااااى»

دىااان ئالغاااان بولۇشاااى ( 135 - 611)ساااەئىد بىنناااى مۇساااەييەن 

 .مۇمكىن

ئۇنىاااڭ ئىلمىنىاااڭ ئىككىنجاااى مەنبەساااى ھەزرىتاااى ئەلاااى 

ئااۇ ھەزرىتااى ئەلىنىااڭ ئىلمىااگە ۋەكىللىااك قىلىاادىغان . ئىاادى

نىااااااڭ ۋاسااااااتىلىۋ ئوقۇغۇچىسااااااى بولااااااۇا مەكتىپىمەدىاااااانە 

ن بەساااااىرەگە ۋالاااااى بولغاااااا ئىبناااااى ئاببااااااس. لىناتتىھېسااااااب

بەش يىاااال ئۇنىااااڭ قۇرئااااان ھالقىلىرىغااااا  -تااااۆت  ،يىللىرىاااادا

مىنىاااڭ باااۇ ئىككاااى ھەساااەن ئەلبەسااارى ئىل. ناشاااقان ئىااادىقات

رەساااااااۇلۇلالھنىڭ . مەنبەساااااااى رەساااااااۇلۇلالھتا بىرلىشاااااااەتتى

 .ئىلمىنىڭ مەنبەسى قۇرئان ئىدى

ئوچۇ  ) ناس. ئانا مەنبەسىدۇرقۇرئان ئىسالم تەپەككۇرىنىڭ 

شتىن كېيىن، نۆۋەت ئۇنى تەپەككاۇر نى ئوقۇ(قۇرئان -ت سىتېك

چوپقاۇر )بباۇر نااس ئۈساتىدە تەدە. قىلىش باسقۇچىغا كېلەتتاى

. قىلىااش، بولسااا ناساانىڭ ئەمىاارى ئىاادى( مااۇاھىزە يۈرگااۈزۈش

لەشااااتۈرگەن كىشااااى پەيغەماااابەر ىبااااۇنى تااااۇنجى بولااااۇا ئەمىل
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ھوقاااۇقىنى ( بايااان قىلىااش)ئەلەيھىسساااام بولااۇا، ئااۇ بەيااان 

ىڭ تەدەببۇرىغاااااااااا مۇناساااااااااىيەتلىك ئىشااااااااالەتكەندە، ناسااااااااان

 - 317 ساۈرە تەۋبەنىاڭ. ئۆرنەكلىرىنىمۇ كۆرسىتى  بەرگەنىادى

سااىلەر قاناادا  »بولغااان ۋاقىتتااا، قۇبااالىقالردىن ئااايىتى نازىاال 

. تىن ئىااااااادىساااااااەۋەبدەا سورىشاااااااى باااااااۇ « پاكلىنىساااااااىلەر؟

پەيغەمبىرىمىزنىاااااڭ ئەدى بىنناااااى ھااااااتەمنى مەجااااااز بىااااالەن 

ىقى ئۈچاااۈن ئاگاھالندۇرۇشاااىمۇ باااۇ ھەقىقەتناااى ئايرىيالمىغاااانل

 . تىن ئىدىسەۋەب

بااااۇ  سااااۈننىتىنى( ئىاااازدىنىش)ڭ تەھقىااااۋ رەسااااۇلۇلالھنى

ھەسااەن . ئېقىمغاا ۋەكىللىااك قىلغاان ساااھابىالر داۋامالشاتۇردى

ڭ ئاادەتتىكى ئەلبەسرى بۇ ئېقىمنىڭ بىار ۋەكىلاى بولاۇا، ئۇنىا

قۇرئااااننى ئاسااااس قىلغاااان ئىساااالم  ،بىااار ۋەكىااال بولماساااتىن

كۇرىنىااااااااڭ مۇسااااااااتەھكەم ئاساسااااااااچىللىرىدىن بىاااااااارى تەپەك

ئااااۇ تااااابىاىنالر ئىچىاااادە تەپەككااااۇر . ئىكەنلىگىاااادە گەا يااااو 

رەي بىاااااالەن . ساھەساااااىدىكى بىرىنجاااااى دەرىجىلىاااااك كىشاااااى

غىار ياول ىتەفسىرنى ئۇ باشلىمىغان، ئەمما باۇ ئاېقى  ئۈچاۈن چ

 .ئاچقان

ئااااااااالالھ نىااااااااڭ كىتابىغااااااااا »: رىسااااااااالىدە ئېيتىاااااااادۇكى

ئااۇ . «ۇقتۇرقاناادا  بىاار كااۆز قاااراش ئااازغۇنل ئاساسااالنمىغان ھەر

گۇماااانى بايانغاااا تايانغاااان  ئېتىقاااادى ئاسااااس ۋە پرىنساااىپالرنى

قەدەر رىسالىساى دەل . سۆزلەر ئۈستىگە بەرپا قىلمىغاان« ئاھاد»

ئۇ بەرپا . ىر ھۆججەتتۇرتىن پرىنسى  بەلگىلەيدىغان بسەۋەببۇ 

كااامچىالر رىنساىپالر كېيىنكاى مەزگىلالەردە ئاۆتكەن قىلغان پ

ئاقائىااااادتا »داۋامالشاااااتۇرۇلغان بولساااااا ئىااااادى،  تەرىپىااااادىنمۇ

الر ئوتتۇرىغااااا سااااوئالدېگەناااادەك بىھااااۇدە « مەزھىبىااااڭ نااااېمە؟

ېھارى ئۆزگااۈرۈا نى ئاپلىغاناادا چساوئالبااۇ . چىقمىغاان باواتتى

دەا « يەردە، سىلەرگە ناېمە بواۋاتىادۇ؟بىز بۇ »: كەتكەن قۇرئان 

 ۇ؟سورىسا ھەقلىۋ ئەمەسم ھېساب
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ئەگەر ئااۇ ئااېقى  كۈچلاااۈك شااەكىلدە كەلگۈسااى ئەۋاتالرغاااا 

يەتكۈزۈلگەن بولسا ئىادى، ئاالالھى، كىتاابى ۋە پەيغەمبىارى بىار 

 -پىااارقە، گاااۇرۇا  -بولغاااان ئۈممەتنىاااڭ ئەقىدىساااىمۇ پىااارقە 

ئەگەر . رگە بۆلااااۈنمىگەن بااااواتتىمەزھەپاااالە -گااااۇرۇا، مەزھەا 

دېاگەن « ۇەلگىلەيادئىمان ئاساسالىرىنى بەنادە ئەمەس، ئاالالھ ب»

خااۇددى ھەسااەن ئەلبەساارىگە ئوخشاااش كېيىنكااى  پرىنسااىپىغا

ئااالىمالرمۇ رىاااايە قىلغااان بولساااا ئىاادى، ئىمااان ئاساسااالىرىدا 

قۇرئاااان بەلگىلىمىاااگەن  رىااايايەت كۈلتاااۈرىنى ئىشاااقا ساااېلى ،

ە ۋە ئااالالھ بېكىااتمىگەن كېيىاانكىلەر بەلگىلەشااك ئاساسااالرنى

ېچكى  جۈرئەت قىاللمىغاان تلەرنى قوشۇا قويۇشقا ھيېڭى شەر

 .بواتتى

ئىمام ئەلبەسارىنىڭ ئىلىمىنىاڭ مەركىزىادە قۇرئاان ئاورۇن 

ئاااۇ بىااار قۇرئاااان ئاشاااىقى بولاااۇا، بەزىااادە قۇرئاااان . ئالغانىااادى

رەا يىغااالا، ئااۇزۇن ساااقاللىرى كااۆز ياشاالىرى پئوقۇۋېتىاا  ھااۆ

 :ئۇ مۇندا  دەيتتى. بىلەن نەملىنەتتى

ئااۆزىنى  غااان كىشااىىئۆزىنىااڭ كىملىكىنااى بىلىشاانى خال»

 .«قۇرئانغا سېلى  باقسۇن

 كاااااۈملىرىنى بىلمەكچاااااى بولغاااااان ئاااااادەمقۇرئاننىاااااڭ ھۆ»

 . «نى قۇرئانغا تەپلەا بېقىشى كېرەكئەمەللىرى

بىااز ھەدىسااانى، رىااايايەتنى، فىقھىنااى، ئەقىااادىنى قۇرئانغاااا 

ئەمما، كىشىنىڭ ئاۆزىنى قۇرئانغاا . سېلى  بېقىشنى بىلەتتۇ 

ىكەنلىكىنااى ئىماااام ئەلبەسااارىدىن سااېلى  بېقىشاااى كېااارەك ئ

 .ئۆگەندۇ 

قۇرئان ئوقۇغاندا ئايەتلەر ئۈستىدە تەپەككۇر قىلىادىغان ۋە  

مەنىاااايى كېسااااەللىرىگە قۇرئاناااادىن شااااىپا ئىزدەياااادىغانالرنىڭ 

لەبزىنااى تەلەپپااۇز )قۇرئاااننى يااۈزەكى . زارلىناااتتتى ئازلىقىاادىن

ئوقااااااااۇا، مەنىسااااااااىنى يۈرىكىاااااااادىن مااااااااۇاھىزە ( قىلىاااااااا 

ئاۇ قۇرئاان ئوقۇيادىغانالرنى ئاۈچ . غانالردىن نارازى ئىدىقىلمايدى

 :تۈرگە ئايرىيتتى
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 ماددى مەنپەئەت ئۈچۈن ئوقۇيدىغانالر. 3

تەجيىاااادكە چۈشااااۈرۈا ئوقۇشااااقا ئەھمىاااايەت بەرسااااىمۇ، . 2

 ئوقۇغىنى بىلەن ئەمەل قىلمايدىغانالر 

قۇرئااااان ئۈسااااتىدە چوپقااااۇر مااااۇاھىزە يۈرگااااۈزۈا، ئااااۇ . 1

 ئىچكەنلەربۇاقتىن قانغۇدەك 

ئاااۇ چوپقاااۇر ئىلمىاااگە قارىمااااي، ھەقىقەتناااى شاااۆھرىتىگە 

ەلبەسرى ئ. قۇربان قىلىيەتمەيدىغان دەرىجىدە ھەقشۇناس ئىدى

ىن ئېغىااار رىيايەتنىاااڭ نوپۇزىاااد ئۈچاااۈن ھەقىقەتنىاااڭ نوپاااۇزى

مەشااااارىۋ ۋە »تېخاااااى ( 351ۋاپاااااات، )ئەباااااۇ ھەنىاااااھە . باسااااااتتى

ىغاااااان، دەا ئاتاااااالغۇدەك ناااااامى چىقم« مەغرىپنىاااااڭ ئىماااااامى

زامانىسااىنىڭ ئە  ئاتاااغلىۋ ئااالىمى ھەسااەن ئەلبەساارى بىاالەن 

ئۇچراشااقان ۋاقىتتااا، ئۇنىااڭ بىاار مەسااىلىدە ئىجتىھاتىاادا خاتااا 

قىلغااانلىقىنى، ئااۇ ھەقااتە ئىبنااى مەساااۇدنىڭ ئىجتىھادىنىااڭ 

ئااااۇ يەردىكىلەردىاااان . تېخىمااااۇ تااااوغرا ئىكەنلىگىنااااى ئېيتىاااادۇ

ئەي »: ۇناادا  دەياادۇقوپاااللىۋ بىاالەن م بىاارەيلەن ئەبااۇ ھەنىھىااگە

ھەساەن ئەلبەسارىگە ئوخشااش (! ھارامدىن بولغاان)ۋەلىدى زىنا 

ھەساەن . «تااشتىڭ دېگۈدەك سەن كى  ئىادىڭ؟بىر ئالىمنى خا

شاۇندا ، ئاالالھ »: الماقلىۋ بىالەن ئەباۇ ھەنىھىاگەئەلبەسرى سا

بناااى بىااالەن قەساااەمكى، ھەساااەن باااۇ ھەقاااتە خاتالىشاااىپتۇ، ئى

 .بەرگەن ابجاۋدەا « مەساۇدنىڭ توغرا

ئەمەس  دتەقلىااااا ئەلبەسااااارىنىڭ ئىلىمااااادە تۇتقاااااان ياااااولى

ئاااااۇنى رەي . تەھقىاااااۋ، رىااااايايەت ئەمەس دىااااارايەت ياااااولى ئىااااادى

ئەھلىنىڭ ئىمام ئەبۇ ھەنىھەدىن باۇرۇنقى ئىماامى دەا ئاتىساا  

. نىڭ قۇرغۇچىسى ئىدىمەكتىپىئۇ بەسىرە رەي . خاتااشمايمىز

ى تەشااەببۇس ئىسااالم چۈشەنچىسااىنىڭ ئەقىلنااى ئىشلىتىشاان

قىلغااۇچى ئېقىمىناااى تەشاااكىل قىلغااان ماااۇتەزىلە ئىمااااملىرى 

ۇنىاڭ ئەقىلاگە بەرگەن ئ. ئۇنىڭ ھالقىساىدا يىتىشاى  چىققاان

غاااان شاااۇ ساااۆزدىن ئىبناااۇل جەۋزى نەقىااال قىل ئەھمىيىتىناااى

ساا، ئاالالھ ەخمەقلەردىان قانچىلىاك يىارا  تۇرئ»: بىلىيااايمىز
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قىللىاااۋ كىشاااىلەر ئە. قاااا شاااۇنچىلىك يېقىنالشاااقىلى بولىااادۇ

ھ نىاااڭ دىناااى شاااۇنچە بىااالەن قانچىلىاااك ياااېقىن ئۆتساااە، ئاااالال

 (. 15.ئەلھەسەنۇلبەسرى )« كۈچلىنىدۇ

ئۇنىڭ تەنقىدى ئەقىلدىنمۇ ئۆز نېسىيىسىنى ئالغانلىقىنى 

ۋە تەھقىااااااااۋ ئەھلىااااااااادىن ئىكەنلىكىناااااااااى تەفساااااااااىرىدىنمۇ 

قارىتااااااا ئېيتىلغااااااان  ھەزرىتااااااى سااااااۇايمانغا. كااااااۆرۈۋااايمىز

ئااااايەتتە  -312بااااۆھتىنىنى رەت قىلغااااان بەقەرە « ەرىگرسااااېھ»

« (ئىككاااى پەرىشاااتە)مەلەكەيناااى  -ِاْلَمَلَكيييْ ِن»تىلغاااا ئېلىنغاااان 

« (ئىككى پادىشااھ)مەلىكىينى »كەلىمىسىنى ئۇندا  ئوقۇماي، 

: ەۋەبىنى مۇنااااااااادا  دەا كۆرساااااااااەتكەندەا ئوقۇغااااااااان ۋە سااااااااا

 گەرلىكىردېمىسااىمۇ سااېھ. «گەتمەياادۇۆپەرىشااتىلەر سااېھىر ئ»

بۇ مەناانى  مۇقەررەرلەشتۈرگەن ئايەتدەا « كۇپۇرلۇ »قىلىشنى 

ئەسلىدە ئۇ بۇ خىل ئوقۇش ئارقىلىۋ ئۆزىدىن . كۈچلەندۈرمەكتە

چاااااۈنكى، . بۇرۇنقىالرنىااااڭ دىاااارايەت ئىزىااااادىن ماپغااااان ئىاااادى

ئۇساااتازلىرىدىن ئىبناااى ئابباسااامۇ مەزكاااۇر ئاااايەتنى ئاشاااۇندا  

 .ئوقۇغان ئىدى

« (ئىككاى پەرىشاتە)مەلەكەينى »ەن ئاساس گەقىرائەت ئىلمى

ئىككااااى )ينااااى ىمەلىك»، «مااااۇتەۋاتىر قىاااارائەت » ئوقااااۇش  دەا

بىاااار . دەا ئاتىلىاااادۇ« شاااااز قىاااارائەت»دەا ئوقااااۇش « (پادىشااااھ

تەدۋىاان  اتىر ياااكى شاااز قىاارائەت ئىكەنلىكااىقىرائەتنىااڭ مااۇتەۋ

ئەسىرىدە ياشىغان قىرائەت ئىماملىرىنىڭ قىرائەتلىرىگە قاراا 

مەزكااۇر ئااۆرنەكتە مەلااۇم بولغىنىاادەك، قىاارائەتلەر  .ئېنىقالنغااان

بااۇ . ۇئااۆلچىمىنى يېڭىباشااتىن قاااراا چىقىشااقا تااوغرا كېلىااد

قىرائەتناااى سېلىشاااتۇرىدىغان  خىااال ئەھااايال ئاساااتىدا يەنىاااال

ئااۆلچەم قۇرئااانى كەرىاا  بولىاادۇ، بۇنىڭاادا ھااې  شااۈبھە بولمىسااا 

 .كېرەك

ككااااۇر ئۇارنىااااڭ ئااااايەتلەرنى تەپە( بااااۇ)» لبەساااارىئىمااااام ئە

نەساااااااىھەت  -ڭ ۋەز قىلىشااااااالىرى ۋە ئەقىااااااال ئىگىللىرىنىااااااا

« تۇر كىتااببىز ساپا نازىل قىلغان مۇبارەك  ئېلىشلىرى ئۈچۈن
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ئاالالھ »: تنى ئوقۇا بولۇا مۇندا  دېاگەندېگەن ئايە( 25نىسا، )

ك ئېتىااا ، ھۆكاااۈملىرىنى تەر - كىتاااابباااۇ ! بىااالەن قەساااەمكى

 .«!ئەمەس كىتابزىنى يادايدىغان بپەقەت لە

( 3قەمەر،)« قىياااااامەت يېقىنالشااااتى، ئااااااي يېرىلااااادى»ئااااۇ 

ر ۋە تااااابىاىن ئااااايىتىنى تەھقىااااۋ ئەھلااااى بولغااااان ساااااھابىلە

قىياااااامەتكە ئااااااز قالغانااااادا مەيااااادانغا  ئالىملىرىغاااااا ئوخشااااااش

بۇماااااۇ ئۇنىاااااڭ . كېلىااااادىغان بىااااار ۋەقەلىاااااك دەا چۈشاااااەنگەن

 .تەھقىقچى ئېقىمغا ئەگەشكەنلىگىنى كۆرسىتىدۇ

يەنى، بىار . ئوتتۇرىغا قويۇلىشى مۇمكىن مۇندا  بىر سوئال

 ھەسەن ئەلبەسرى فىقھىدىن سۆز ئېچىش مۇمكىنمۇ؟

. شۇندا ، بىر ئىمام ئەلبەسرى فىقىھى بار دېيىشكە بولىادۇ

كە ئەمەس «رىيايەت»ئەمما، . شەكلى يو ئەمما ئۇنىڭ بەلگىلىك 

گە ئەمەس «(سااااااۆز)تەكەللااااااۇم »كە، «رىاااااااايەت»ۋە « دىاااااارايەت»

قاااا ئاساسااالىنىش باااۇ «(ش، تەكشاااۈرۈشىنىۈشاااچ)تەفەققاااۇھ »

خااۇددى رەسااۇلۇلالھ، ھەزرىتااى . قھىنىاڭ ئااھىاادىلىگى ئىاادىېف

ئەلااااى، ھەزرىتااااى ئااااۆمەر، ھەزرىتااااى ئىبنااااى مەساااااۇد، ھەزرىتااااى 

سااەلمەن، ھەزرىتااى ئائىشااە، ھەزرىتااى ئىبنااى ئابباااس، ھەزرىتااى 

ئىماااام . غا ئوخشاااش ئىاادىسااىقھىېمۇئاااز ئىبنااى جەبەلنىااڭ ف

ىااااك دەرىجىاااادە ئىبنااااى ئۆمەرنىااااڭ رىاااايايەتچى مالىااااك قانچىل

ھەساەن ئەلبەسارىمۇ ئۇنىاڭ  قىھىنىڭ ۋارىسى بولغاان بولسااېف

. دىقىھىنىڭ ۋارىسى ئىېدادىسى ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ دىرايەتچى ف

شاااۇ ۋاقىاااتالردىال ھەسااااەن ( :316\ 56:.ۋاپااااات)ئىبناااى ھاااازى  

توپالنغااانلىقىنى بايااان  قىھىنىااڭ يەتااتە جىلىتقاااېئەلبەساارى ف

ھەساااااااااەن (. 51. جىلاااااااااد، ب - 5ئېھكاااااااااام  -ئەل )لغاااااااااان قى

پىتىدە سااۈ دكااۈنىمىزدە ئىككااى جىلىاا قىھااىېئەلبەساارىنىڭ ف

قھىاااال ھەسااااەن ېمەۋسااااۇئاتۇ ف)يېڭىاااادىن نەشااااىر قىلىنغااااان 

جى، دارۇن نەفاائىس، ئاوردۇن، ئەلبەسرى، ماۇھەممەد راۋۋاس قالااا

2111 . ) 



 90 

ۇنىاڭ ئ تارىدىن كۆرسەتكەن ئىبناى قاۇتەيبەئۇنى مۇتەزىلە قا

ئەقىلچىلىقىغااا بىاار مىسااال سااۈپىتىدە مۇناادا  بىاار نەقىلنااى 

يااااش ۋە ئاينىاااڭ ئە  ۇق ھەساااەن ئەلبەسااارىگە»: اياااان قىلغاااانب

دىغانلىقى توغرىسااىدىكى بىااار ئاخىرىاادا جەھەناانەمگە تاشاالىنى

شاۇنىڭ بىالەن ھەساەن . نەقىال قىلىا  يەتكاۈزۈلگەن" ھەدىس"

ماناا . «رىغاندەا ساو" ھلىرى نېمە ئىكەن؟ گۇنا" ئۇ كىشىدىن 

 .قىھىنىڭ تىپىك ئۆرنەكلىرىدىن بىرىېبۇ ئۇنىڭ دىرايەتچى ف

شاەكىلنى  قىلغان ئامىل« سىپېشيامۇتتەقىلەرنىڭ »ئۇنى 

« (تەركىاااادۇنيانلىۋ)زۇھاااد »رنىغاااا قويىاااادىغان مۇددىاانىاااڭ ئو

. گەن ماناااا باااۇ ئەقىااال ئىااادىئەمەس، قۇرئاااان بىااالەن شاااەكىللەن

 ناى«تاشالىنىدىغانلىقى نىاڭ جەھەنانەمگەياش ۋە ئايۇق»ئۇنىڭ 

خااااۇددى رەسااااۇلۇلالھ ئېيتقاناااادەك قىلىاااا  نەقىاااال قىلغااااان 

 دەا سورىشااى« اھلىرى نااېمە ئىااكەن؟ئۇارنىااڭ گۇناا»: ىگەساابىر

قۇرئاااان بىاااالەن يېتىشااااى  چىققااااان بىاااار ئەقىلنىااااڭ ئۇنىااااڭ 

 ئىبناى قاۇتەيبە باۇ ئەلبەسارى ئۈچاۈن. ى ھەققى ئىدىئۈستىدىك

 . كى بىر ئارتۇقچىلىقتۇربەل ئېيتقاندەك بىر قۇسۇر بولماستىن

ئاۇ  مەساىلەن،. لەرنى مەقسەت بىلەن ئۇچراشاتۇرغانىلەبز ئۇ

خىرىساتيان ۋە ) كىتاابئەھلاى  ئىمام ئاتاغاا ئوخشااش شاەكىلدە

. ئاياااااللىرى بىاااالەن تااااوي قىلىشاااانى ياقتۇرمىغااااان( ريەھااااۇدىال

شااارائىتىغا  -قۇرئاننىااڭ بااۇ رۇخسااىتىنى ئااۇ زاماننىااڭ شااەرت 

بۇماۇ قۇرئااننى مەقساەت ۋە غايىساىگە . نباغالا تۇرۇا چۈشەنگە

 . ئاساسەن چۈشەنگەنلىكىنىڭ بىر ئۆرنىكى

ام ئەلبەسااااارىنىڭ بەزى ئاااااايەتلەردىن كاااااۆپچىلىكتىن ئىمااااا

ئۇنىاااڭ تەپەككۇرىنىااااڭ  پەرقلىاااۋ چۈشاااەنچىلەرنى چىقىرىشااااى

بۇنىڭغاااا بىااار مىساااال، . چوپقۇرلىقىغاااا داالەت قىلساااا كېااارەك

ئالەملەرنىڭ رەببى »ېيىن كۈنىدىن ك ھېسابئايەتتە - 15زۈمەر 

بىارا  باۇنى . دېايىلگەن« ن ئالالھ قا ھەمدۇساناار بولسۇنبولغا

ھەساااااەن . نمىغاااااانىكىمنىاااااڭ ئېيتىااااادىغانلىقى تىلغاااااا ئېل

ئەلبەساااارى بااااۇنى جەناااانەت ۋە جەھەناااانەم ئەھلىنىااااڭ بىااااردەك 
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ئۇنىااااڭ قارىشااااىچە . ئېيتىاااادىغانلىقىنى ئىلگىاااارى سااااۈرگەن

ئاالالھ نىاڭ . چىقىرىلىادۇ ھەممىگە ھەققاانىيەت بىالەن ھۆكاۈم

ز ئىچىااگە ئالغااان رەھمىتااى تى ۋە ھەممىنااى ئااۆىبااۇ ھەققااانىي

جەھەننەمگە تاشلىنىدىغانالرمۇ ھەمدۇسانا ئېيتىشتىن  ئالدىدا

نەتىجىادە ئاۆزلىرىنى يوقلۇققاا . باشقا دەيادىغان گەا تاپالمايادۇ

م قىلغىناااى ئۈچاااۈن جەھەنااانەمگە ۇققااا مەھكاااۇئەمەس، مەۋجۇدل

 .رمۇ ئالالھ قا ھەمدۇساناار ئوقۇيدۇتاشلىنىدىغانال

جەنانەتكە نائىال بولغانالرنىاڭ  ئەلبەسرىنىڭ بۇ تەپساىرىگە

ۋە فاتىر  -31ھەمدۇسانالىرى نەقىل قىلىنغان يۇنۇس سۈرىسى 

ئايەتنى دەلىال كۆرساىتى  ئېتىاراز قىلىشاىمىز  - :1سۈرىسى 

ئىالھاااى  نىئاااايىتى - 15لاااېكىن زۈمەر سۈرىساااىنىڭ . ماااۇمكىن

كۇشااادىلىقىنى تىلغااا  -ۋە ئىالھااى رەھمەتنىااڭ كە  ھااېكمەت 

ئالغان ئايەتلەر ۋە ئەسمائۇلھۇسنا دائىرىسى ئىچىادە چۈشاەنگەن 

يېڭااااى ئۇپااااۇقالر  -ۋاقتىمىاااازدا، ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ يىاااا  

ئاچىدىغان تەپسىرىنى چەتاكە قېقىشانىڭ تاوغرا ئەمەسالىكىنى 

 .كۆرۈا يېتىمىز

ەدىااااااااس ى ھكنىڭ تەھقىقچااااااااى ئااھىاااااااادىلىىئەلبەساااااااار

ئااااۇ شاااااېھىت : مەسااااىلەن. ەسااااىدىمۇ كااااۆزگە چېلىقىااااادۇساھ

ىناى ئېيتقاان بولاۇا، كنى يۇيۇش كېرەكلىىتبولغۇچىنىڭ مېي

 ىنباۇ ئىجتىھااادى ئاارقىلىۋ ئۇنىااڭ تەشاەببۇھ ئەھلااى بولماساات

. ئەھلى ئىكەنلىگىناى كۆرساەتكەن( سۈننەت)بەلكى تەئەسسىس 

 -ت ئاااۇ، رەساااۇلۇلالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشاااىنى مەقساااەت ۋە شاااەر

بۇنىڭاادىن شااۇنى . شااارائىتقا ئاساسااەن بولغااان دەا چۈشااەنگەن

شااىنى، يااول ۇكااۆرۈۋااايمىزكى، ئااۇ، پەيغەمبەرنىااڭ ئورۇنالشتۇر

، بەلكااى شااۇ زاماناادىكى ئااۇرۇش «دىنااى ئەمەس»رسىتىشااىنى كۆ

بىار « زىرۈرى»ى تۈپەيلىدىن ئوتتۇرىغاا چىققاان شارائىت -شەرت  

ىلىك ھساااەرلەۋ« ساااۇتئەلمەب». ياااول كۆرساااىتىش دەا قارىغاااان

ئۇنىاااڭ باااۇ ئىجتىھادىغاااا ئاااادەم  ى سەراھساااىئااااپتورئەساااەرنىڭ 
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ئەلەيھىسسااااامدىن تارتىااا  داۋاملىشاااى  كېلىياتقاااان قەدىااا  

 .سۈننەتنى دەلىل قىلى  كۆرسەتكەنلىكىنى قەيىت قىلغان

يىچە وئاااااۇ يەنە مەقساااااەتكە مەركەزلەشاااااكەن چۈشاااااەنچە بااااا

لەردىااان بىرساااى   ئىبارىلىااك دەلىلچاااۇمااۇاھىزە قىلىنغاااان ئو

ھەدىساااى ۋە باااۇ ھەدىساااكە « نامااااز بولمايااادۇ فاتىھەساااىز نامااااز»

بىنااائەن تەدبىقالنغااان نەبەۋى سااۈننەت بولااۇا، ئااۇ ھەر رەكەتااتە 

چىاادە بىاار قېاااتى  فاااتىھە ئوقااۇش ئەمەس، پۈتااۈن نامازنىااڭ ئى

يەنە بىاااار ئۇناااادىن باشااااقا . ز دەا قارىغااااانفاااااتىھە ئوقااااۇش پەر

خاۇددى زىناا  ىسپاتالش ئۈچۈنتىل ئىكەنلىكىنى ئكىشىنىڭ قا

. ت قىلغااانىكىدەك تااۆت گاۇۋاھچى بولۇشااىنى شاەرمەسىلىساىد

، ساااەۋەبئاااۇنى بۇنااادا  ئاااۆزگىچە ئىجتىھاتقاااا ئېلىااا  بارغاااان 

قەستەن ئادەم ئۆلتاۈرۈش جازاساىنىڭ قاايتۇرغىلى بولمايادىغان 

 . يىتى بولسا كېرەكىخۇسۇس

ن ىنى تەسااتىقلىتى  باققاااخاتااالىق -ىااڭ تااوغرا ەلنئااۇ، ئەم

رىساالىدىن  ھەدىسلەرنىمۇ سېلى  باققان بولۇا، باۇنى قۇرئانغا

بااااااۇ دىاااااارايەت ۋە تەھقىااااااۋ ئەھلااااااى بولغااااااان . كااااااۆرۈۋااايمىز

ئۇنىڭ رىايايەت ئەھلاى ئەمەس، . ساھابىلەرنىڭمۇ ئۇسلۇبى ئىدى

سىتى  بېرىادىغان تۆۋەنادىكى رىاايەت ئەھلى ئىكەنلىگىنى كۆر

ۋ بىاالەن تەھقىقچااى ھەدىساالەرگە قارىتااا ئەسااتايىدىللى مىسااال

ئبنااااۇل جەۋزى . پوزىتسااااىيە تۇتقانلىقىنىااااڭ بىاااار نەمۇنىسااااى

ئەلبەسااارىگە مۇناساااىيەتلىك تەرجىمىھاااال ئەساااىرىدە مۇناااادا  

 :نەقىل قىلغان

اخشااى كااۆرگىنى بىاالەن بىلاالە كىشااى ي! "ئااى ئااادەم ئااوغلى»

. دېاااااگەن ھەدىاااااس ساااااېنى غەپلەتاااااتە قالدۇرمىساااااۇن" بولىااااادۇ

غان ئەمەلناى قىلمااي تاۇرۇا، شۈبھىسىزكى، سەن ياخشىالر قىل

يەھاااااۇدى ۋە . ھەرگىزماااااۇ ئاااااۇار بىااااالەن بىلااااالە بوالمايساااااەن

ھەتتاااا )ناااى ياخشاااى كاااۆرەتتى خىرىساااتىيانالرمۇ پەيغەمبەرلىرى

بىاارا  ئاااۇار (. رگىدەك دەرىجىااادە ياخشااى كاااۆرەتتىۈتەپرىلەشاات
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ئەل )« مبەرلىاااااااااااارى بىاااااااااااالەن بىلاااااااااااالە بوالماياااااااااااادۇپەيغە

 (.12ھەسەنۇلاەلبەسرى، 

ل ئاجايىااا  لبەسااارىنىڭ بىاااز كۆرۈۋاتقاااان باااۇ خىااائىماااام ئە

ىز ھتىيااجىمېكۈنىمىزدە تېخىماۇ ئ مۇھاكىمە قىلىش كۈچىگە

ماااۇتتەقى ئاااالى  ئاااۆز بىااار ھەر  ئىماااام ئەلبەسااارى باااۇ يەردە. باااار

يەتنى زىممىسااىگە ئۈساتىگە ئېلىشااى كېاارەك بولغااان مەساااۇلى

رىيايەتلەرنىاااڭ ناااادانالر  ،«يەتچانلىۋىمەسااااۇل»ئاااۇ . ئالغانىااادى

قىلىنىشاانىڭ  سۇيىاىسااتېمالەرىپىاادىن ئەپيۇنغااا ئوخشاااش ت

 .ئالدىنى ئېلىش ئىدى

ىاااادا، نۇقتئەلاااايەتتە، ئۇمااااۇ ھەر ئىنسااااانغا ئوخشاااااش ھەر 

. ئىزاھاتىاااادا، شەرھىسااااىدە خاتااااالىقتىن خااااالىي بوالمىغااااان

ئايىتىنى ئايالالر ئىچىدىن  - 315مەسىلەن، ئۇ يۇنۇس سۈرىسى 

ان بولساااىمۇ، باااۇ ئاااايەت پەيغەمااابەر چىقمىغاااان دەا ئىزاھلىغااا

ئاياال جىنساىيىتى  -پەيغەمبەرلەرنىاڭ ئەر  انۇقتانەزەردە تۇتقان 

بااااۇ . ئىنسااااان ئىكەنلىكااااى ئىاااادى -بولماسااااتىن، ئىنسااااىيتى 

( نچەكلەناااگە)الالرنىاااڭ پەيغەمبەرلىكاااتىن نەفىااايئاااايەتتىن ئاي

يالغاااانچى ئاياااال پەيغەمااابەر  قىلىنغاااانلىقىنى چۈشاااەنگۈچىلەر

ازىااال بولاااۇش ساااەۋەبى ساااۈپىتىدە ناااى ئايەتنىاااڭ ن«ساااەججاھ»

ھااالبۇكى، ئااايەت مەككىاادە نازىاال بولغااان بولااۇا، . كۆرسااىتىدۇ

پەيغەماااااابەر  اھنىڭ پەيغەمبەرلىااااااك داۋاسااااااى بولساااااااسااااااەجج

ئەسالىدە . ىن ياۈز بەرگەنىادىئەلەيھىسساامنىڭ ۋاپاتىدىن كېي

ئىنسااان پەيغەمبەرنااى ياراتماااي، پەرىشااتىدىن پەيغەماابەر  ئااايەت

 . سۈپىتىدە نازىل بولغان جاۋابللەرگە بىر تەلەا قىلغان ئەقى

ساااادىر قىلغاااۇچىنى ( چاااو  گۇنااااھ)ئېغىااار گۇنااااھ  ئااۇ يەنە

باۇ . بۇمۇ بىزنىڭچە توغرا قاراش ئەمەس. دەا ئاتىغان« ۇناپىۋم»

ساۈرە )« اپىقالر پاساىقالرنىڭ دەل ئۆزىادۇرمۇنا» گەپناى قىلغانادا 

بىرا  بۇ . نى ئاساس قىلغان بولۇشى مۇمكىن( ئايەت - 61تەۋبە 

ئاااايەت مۇنااااپىقلىقنى پاساااىقلىۋ بىااالەن ئوخشااااش دەرىجىاااگە 

مۇناپىقالرنىااااااااااڭ نىھاقلىرىغااااااااااا پاسااااااااااىقلىقى . قويماياااااااااادۇ
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تىن مۇناااپىقالر قۇرئاناادا سااەۋەببااۇ . قوشااۇلغانلىقىنى بىلدۈرىاادۇ

بەزى جااااايالردا كاااااپىراردىنمۇ بەك شااااىددەتلىك ئااااازاب بىاااالەن 

گىگە ېەمنىااڭ ئە  تااجازالىنىاادىغانلىقى، بەزى يەرلەردە جەھەنن

يۈساااااااۈف  دېمىساااااااىمۇ. ىغانلىقى تەسااااااايىرلەنگەنتاشااااااالىنىد

چىگە پەيغەمبەرنىااااڭ قېرىنداشاااالىرىغا ئاساسااااەن بااااۇ چۈشااااەن

ئەگەر . نىااادىدېگە« تاااوغرا دېااادىڭ»ئېتىاااراز بىلااادۈرگەن ئاتاغاااا 

 .شى مۇمكىنۇپىكرىنى ئۆزگەرتكەن بول شۇندا  بولغان بولسا

  ياااااايانتا ئاااااۇ ئىلمىناااااى زالىمالرنىاااااڭ ھااااااكىمىيىتىگە

قىلىشااااااىغا يااااااول قويمىغااااااان  سۇيىاىسااااااتېمالسااااااۈپىتىدە 

 -ردە ئىلىمنىاااڭ ئىاااززەت ئاااۇ ياشاااىغان دەۋ. ئاااالىمالردىن ئىااادى

ىر ب. تتىىلەيھۆرمىتىنى ساقلىيالمىغانالر كۆا سانلىقنى ئىگ

ئەباااۇ يەئالنااادىن نەقىااال  مىساااال كۆرسىتىشاااكە تاااوغرا كەلساااە

بىاااان  يەزىااااد»: بولىاااادۇقىلىنغااااان شااااۇ مىسااااالنى بېرىشااااكە 

خەلىپىلەرنىااااااااااڭ ئاااااااااااخىرەتتە ھېسااااااااااابقا  ئاباااااااااادۇلمەلىك

قااا دۇچااار بولماياادىغانلىقىغا گااۇۋاھ ئازابتارتىلماياادىغانلىقى ۋە 

ئەلماااۇتەمەد، )« ئاااالىمنى  بىاار يەرگە يىغقانىااادى 11بېرىاادىغان 

ئۇنىاڭ ئىلمىناى زالىمنىااڭ زۇلمىغاا ساااتمىغانلىقىنىڭ (. 215

ن ماااۇددەتچە دۇنياااا مەۋجاااۇت بولغاااابولساااا ئە  چاااو  پااااكىتى 

 .«قەدەر رىسالىسىدۇر»مەۋجۇدلىقىنى ساقالا قالىدىغان 
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 ھەسەن ئەلبەسرىنىڭ ئۇسلۇبى. §4
 

 قىلىش ئۇسلۇبى كۈرەش
 

گە بىااار ئىساااى  مەكتىااپىقەدەر رىسالىسااى مۇئەللىھىنىاااڭ 

قويۇشااااقا تااااوغرا كەلسااااە، ئۇنىڭغااااا ئە  ايىااااۋ ئىسااااى  ھااااې  

ئۇنىاڭ ئوتتاۇرا . تتىباوا« مەكتىپىمۆتىدىللىۋ » كىشۈبھىسىز

 .يىغىنچاقالشقا بۇلىدۇ تۆۋەندىكىدەكھاللىۋ يولىنى 

يەنااى، ئااۇ . ئااۆكتىچىلىكتە مۆتىاادىل بولااۇش يسىياسااى. 3

يااكى ماۇرجىاىلەرگە  رغا ئوخشاش قوراللىاۋ قاوزغىال خارىجىال

 .ئوخشاش زۇلۇمغا يانتايا  بولۇش يولىنى تۇتمىغانىدى

ئااااداققى غاااايىمۇ ئىلىمناااى . ئىلىمااادە مۆتىااادىل بولاااۇش. 2

قىلىيالمىغااان ۋە شااۇنداقال ئااۇنى ھېقىرمااۇ كااۆرمىگەن ئوتتااۇرا 

 .ھال يول

دۇنياپەرەساااتمۇ . كۈنااادىلىك ھاياتتاااا مۆتىااادىل بولاااۇش. 1

 .بولۇا كەتمەسلىك، ر ھانىلىشىپمۇ كەتمەسلىك

ئااالالھ نىااڭ . قەدەر چۈشەنچىسااىدىكى مۆتىاادىل بولااۇش. :

، شاااۇنىڭ بىااالەن نى رەت قىلماسااالىۋىلىساااىمەۋجۇداتقاااا مۇداخ

بىااارگە ھاااۆر ئىااارادە ۋە ئنسااااننىڭ ئەخالقاااى مەسااااۇلىيتىنىمۇ 

 .چەتكە قاقماسلىۋ

. ۇشچااو  گۇناااھ ئۆتكااۈزگەنلەر ھەققىاادە مۆتىاادىل بولاا. 5

( كاپىرغااااااا چىقىاااااارۋېتىش)خارىجىالرغاااااا ئوخشاااااااش تەكھىاااااار 

ئىماااااانى بولساااااىال »ىلماسااااالىۋ، ماااااۇرجىاىلەرگە ئوخشااااااش ق

 .دەپمۇ قارىماسلىۋ« ۇنى بولمايدىھېچبىر گۇناھنىڭ زىي

 چىقىاش قىلغاان پوزىتسىيىساى نىئۇنىڭ مۆتىدىل بولۇشا

ئىماااام . ھەرىكىاااتىگە ساااىڭگەن ئىااادى -ساااۆز  بىااارئۇنىاااڭ ھەر

-ئۆزىنى ئىبادەتكە ئاتىيەتكەن كىشى بىلەن باا » :ئەلبەسرىدىن

گەن چاقىلىرىنىااڭ تۇرمۇشاااىنى قاماااداش ئۈچاااۈن چېپىااا  ياااۈر
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ساااورالغاندا، ئاااۇ ھەر  دەا« كىشاااىنىڭ قايسىساااى پەزىلەتلىاااك؟

ئىككىسااااىنىڭ تەلەپااااكە ايىااااۋ تااااوغرا يولاااادا ئەمەساااالىگىنى 

ئاااۇ . ئىپاااادىلىگەن بولاااۇا، ھايااااتى ساااۆزىنىڭ ئىساااپاتى ئىااادى

پاااراغىتىگە  ياااكى دۇنيااازاھىاادلىۋ نامىاادىن تەركااى دۇنيااالىقنى 

مىساااالدىن  يۇقىرىااادىكى. غەر  بولاااۇش ياااولىنى تۇتمىغانىااادى

ڭ ئە  ئەۋزىلاى ئوتتۇراھاال ياول ئىشاالرنى»مەلۇم بولغاندەك، ئاۇ 

رىنسااااى  دېااااگەن نەبەۋى دەسااااتۇرنى پ« نىاااادۇرئۈسااااتىدە بولغى

 . قىلغانىدى

ى رىنساااىپنلىساااىدىمۇ باااۇ پھۆكۈمااادارارغا بولغاااان مۇئامى

رىنساىپنىڭ نامايەندىساى بىالەن ئۇنىڭ ھاياتى بۇ پ. كۆرەلەيمىز

ھەر ئىسااااااياننى قااااااارغۇارچە قاااااااولالا . تولااااااۇا تاشااااااقانىدى

زۇلۇمغىماااااااۇ يانتاياااااااا   لىك بىااااااالەن بىااااااارگەەتلىمەساااااااۋقۇۋ

باشااتا ئېيتقىنىمىاازدەك ئانااا ھەم دادا تەرەپااتىن . بولمىغانىاادى

ئەمەۋىاااالەر خااااۇددى . بىاااارى ئىاااادى( مەۋالااااى)بولمىغااااان  ئەرەب

 ئەرەب ،ساااىنى قوللىغانااادەكىاولوگىيېجەبىااار ئىد/ تەقااادىرچى

. نىماااۇ دىلەت سىياسااىتى قىلىيالغاااان(ئااارۇبە)مىللەتچىلىكااى 

ئۇارغاااا بىااار  قولىغاااا چۈشاااۈا قالغاناادا نىااڭكتىچىلەرئۆ ئەرەب

( بولمىغاااااانالر ئەرەب)ا، ئەجەم ھەسسااااە زۇلاااااۇم قىلغاااااان بولسااااا

لەرگە قارىغانادا ئەرەبا غاا چۈشاۈا قالغاناداقولى نىڭئۆكتىچىلەر

ئەجەمااالەرگە ئەقىلاااگە . ئاااون ھەسساااە قااااتتىۋ زۇلاااۇم قىالتتاااى

. ساااىغمىغۇدەك ئۇساااۇلالرنى قوللىنااااتتى، قااااتتىۋ خاااارايتتى

ى ياخشاااى بولغاااان ئەھاايال -ھااۆرمەتكە ساااازاۋەر بولغااان ۋە ھاااال 

 شااااۇنچە ئىلمىااااي ھەيبىااااتىگە قارىماااااي ھەسااااەن ئەلبەساااارىنى

بولغااان يوشااۇرۇن  سااەۋەبقااوزغىالپالردا ئارقااا پىالناادا تۇرۇشااىغا 

 .ئامىلالرنىڭ بىرى مۇشۇ بولۇشى ئېھتىمالغا يېقىن

لەتكە ئۇنىاڭ زۇلۇمغاا قارشااى ئاۆچمەنلىكى بىاار نەپارەت، ئااادا

باۇ ۋەجىادىن بولسااا . ئوخشاايتتى ماۇھەببىتى بىار نۇرغااا بولغاان

كېرەك، ئۇ تۆت خەلىپىنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى تىلغا ئالغاان بىار 
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ۋەزىدە، ھەزرىتى ئۆمەرنى بىرىنچى قاتاردا، ھەزرىتى ئەبۇ بەكىرناى 

  .ئىككىنجى قاتاردا تىلغا ئالغان ئىدى

 ەرىجىسااىە قارشااى ئۆكتىچىلىكىنىااڭ دئۇنىااڭ ئەمەۋىاالەرگ

. س ھالااادا ئاشاااقانىدىاھاكىمىيەتنىاااڭ قااااتتىۋ قوللىقىغاااا مااا

ىك كاامنىااڭ سااشااى كالسىئۇنىااڭ مۇئاااۋىيەگە بولغااان كااۆز قار

 .نسىپالدۇرىدۇرغىلى بولمىغۇدەك دەرىجىدە پرئەندىزىسىگە سىغ

ۋە ئىبنااى ( يىاال ۋەقەلىارى مۇناسااىيىتى بىالەن - 53)تاباارى

 :كەسىر تارىخلىرىدا نەقىل قىلىدۇ

مۇئاۋىيەنىڭ تۆت ئىشى بااركى، »: ن ئەلبەسرى دېدىكىھەسە

ئۇنىااڭ ھااااك  ن يااالغۇز بىاارى بولغااان تەقاادىردىمۇبااۇ ئىشااالردى

 . «بولۇشىغا يېتەرلىك ئىدى

ِموبقة لكانت واحدة إال منهن فيه يكن لومل
شاۇرا ئورنىغاا  نىھااكىمىيەتئۇ ئۈممەتنىاڭ ئۈساتىدىكى . 3

 .لتۈردىقىلى  ۋە مۇشتۇمز رلۇ  بىلەن قولغا كە

. تەيىاااان قىلااااادى( رۇنباسااااااروئ) دىئااااوغلىنى ۋەلىاەھاااا. 2

ئۆزى يەزىدنىڭ ھاراقكەش، ئىشرەتخور، يىاپەك كىايى   ھالبۇكى

ساااااپا قىلىاااادىغان بىرسااااى ئىكەنلىكىنااااى  -كەياااا   ،يىاااا ىك

 .بىلەتتى

رەسۇلۇلالھنىڭ ھۆكۈمىگە پىسەنت قىلمااي، ھاارام بىار . 1

ەساااااەبىگە ئىشاااانى قىلىااااا ، سااااۈمەييەنىڭ ئاااااوغلى زىيااااادنى ن

 -قوشاااااااااۇا، دىلەت مەماااااااااۇرىيىتىنى ئاااااااااۇرۇ  ( جەمەتىاااااااااگە)

 .تۇققانلىرىنىڭ قولىغا بەردى

 .ھۇجر بىننى ئادى ۋە سەپداشلىرىنى ئۆلتۈردى. :

ئەمەۋى خاناادانلىقىنىڭ قۇرغۇچىسااى  ئىمااام ئەلبەساارىنىڭ

ۇفيان ئۈچااۈن قىلغااان بااۇ سااۆزلىرىنى مۇئاااۋىيە بىننااى ئەبااۇ ساا

ەنلىكىنىاااڭ دەلىلاااى دەا رىنساااىپال ئىكئۆكتىچىلىكىنىاااڭ پ

 .قارىسا  بولىدۇ

قۇرۇلتااي غىچە سەلتەنەتكە قارشاى ىرباشتىن ئاخى كىئۇ تا 

 .يولىنى ياقىالا كەلگەنىدى (كېڭەش)
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 :ئىبنۇل جەۋزىنىڭ نەقىل قىلىشىچە ئۇ مۇندا  دېگەن

مۇئاۋىيەنىاڭ ئەمارىگە ئاساسااەن  ئەگەر ماۇغىرە بىناى شااۇبە»

ئالمىغاااان بولسااا ئىااادى، يەزىااد ئۈچاااۈن ز رلااۇ  بىااالەن بەياااەت 

ن تەرىپىااااااادى( كاااااااېڭەش)قىياااااااامەتكە قەدەر خەلىاااااااپە شاااااااۇرا 

 (. 11ئەلھەسەنۇلبەسرى،)« سايلىناتتى

كى، ئەلبەساااارى زدىن شااااۇنى كۆرۈۋېلىشااااقا بولىاااادۇبااااۇ سااااۆ

 رۇنباساااارلىققا تەيىنلىشاااىنىومۇئاۋىيەنىاااڭ ئاااوغلى يەزىااادنى ئ

ئىسااالمى سىياسااىتىدىكى بىاار قېاايىش ۋە نەبەۋىااي سااۈننەتتىن 

ئەساااالىدە دىقااااقەت قىلىشااااقا . يرىلىش دەا قارىغااااان ئىاااادىئااااا

ۋە  ە قىلىاااشئىاادار نااىئۇنىااڭ دىلەت انۇقتااگىشاالىك بولغااان ېت

گىشالىك ئاورنى ېشۇرا ۋە كېڭەشنىڭ ت ۇرۇلمىسىداباشقۇرۇش ق

چااااۈنكى ئۇنىااااڭ . ۋە قىممىتىنااااى تونااااۇا يەتكەنلىكااااى ئىاااادى

قۇرئااانىي  نۇرغااۇن نوپۇزلااۇ  ئىلىاا  ئەھلىاادىن دەرىجىسااىدىكى

رۈكلىرىاادىن بىاارى بولغااان ۋياسااەتنىڭ تااۈا ۋە ئاساسااىي تۈسى

تىگە دائىار بىاارەر يېارى  جاۈملە بولسااىمۇ ىاكېڭەشانىڭ ئەھمىي

سىياسەتنىڭ قانۇنلۇ  . دۇ سۆز قىلغانلىقىغا شاھىت بوالمى

باشاااااااقۇرۇلغۇچىالرنىڭ تاللىشاااااااى ۋە رىزاساااااااىدىن  بولۇشاااااااى

ن بۇنىڭاادىنمۇ يااارقى ىدىغانلىقىاادىن ئىبااارەت ھەقىقەتنااىكېل

كاااااااېڭەش ئاساساااااااىدا ». ئىپاااااااادىلىگىلى بولمىساااااااا كېااااااارەك

« شەكىللەنگەن ھاكىمىيەتنىڭ قىياامەتكە قەدەر داۋام قىلىشاى

ئەلبەسارى قۇرئاانى سىياساەتنىڭ . ئارمىنى ئىادى -ئارزۇ  ئۇنىڭ

رىنسىپىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇا، ئۇنىاڭ ئورنىغاا خانىادان شۇرا پ

لىشتىن ئۆزىنى سىستېمىسىنى ئورناتقان مۇئاۋىيەنى تەنقىد قى

 .تارتمىغانىدى

 ئىمامنىڭ جاساارىتى بەزىادە ئە  ياۇقىرى پەللىاگە چىققاان

ئاساامان »: دا، ھەججاجنىااڭ يااۈزىگەرگە قارىغانااەرىاايايەتل. ىاادىئ

زېمىاااان ئەھلااااى ساااااپا لەنەت  ئەھلااااى سااااەندىن نەپرەتلىنىاااادۇ،

ى ئااپتورنااملىۋ ئەساەرنىڭ « ئەلماۇنيە». دېاگەن ئىادى« ئوقۇيادۇ

ىڭ بايان قىلىشىچە، ئۇ بۇ سۆزنى ھەججاجنىڭ ئىبنۇل مۇرتەزان
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ۋاساااااااىتتىكى ساااااااارىيىنىڭ ئېچىلىشاااااااىغا دەۋەت قىلغااااااااان 

يىن چاقىرىقىغاااا ئىجااااۋەت قىلىااا ، سااااراينى كۆرگەنااادىن كېااا

ئااااالالھ »: ساااۆزلەرنى قىلغااااان  ئېيتقاااان ۋە ئارقىسااااىدىنال شااااۇ

 . «غرىسىدا ئالىمالردىن ۋەدە ئالغانھەقىقەتنى يوشۇرماسلىۋ تو

توقااااي بىاااار  -جاااا  بىااالەن ئارىسااااىدا ئەگااارى ئۇنىاااڭ ھەج

بىر كۈنى ھەججاجنىاڭ . مۇناسىيەتنىڭ بارلىقى مەلۇم بولماقتا

: بىاارى ئەلبەساارىنىڭ ئالاادىغا كېلىاا  نئامااانلىۋ ئەمىرلىرىاادى

. گەنېاااد«  ، بۇنااادىن كېااايىن ھاااارا  ئىچمەيااامەنتاااۆۋە قىلااادى»

  بولغاااانلىقىنى ئىماااا زالىااا  ھااااكىمىيەتكە يانتاياااا ئەلبەسااارى

سااااەن تااااۆۋە »:   تااااۇرۇا ئااااۇنى مۇنااادا  ئاگاھالناااادۇرغان قىلىااا

ھەججاجنىاااڭ . «!نى ئااااۋۋال چاااو  گۇناھىڭااادىن باشاااالقىلىشااا

گە بېرىاا  مۇناادا  دۇئااا رىنااى ئالغااان ۋاقتىاادا سااەجدىىئۆلااۈم خەۋ

اچقاان چىغىار ئالالھى ، ئۇنى ئۆلتۈرگىنىڭادەك ئاۇ ئ»: قىلغان 

 .«!يولنىمۇ ئېتىيەتكىن

الىساااى را  ۋىاااقورققاااان ئ يەزىاااد بىنناااى ئابااادۇلمەلىكتىن

ئاالالھ سااېنى يەزىادنىڭ شااەررىدىن »ئىبناى ھۇبەيرەنىاڭ يااۈزىگە 

لالھ نىاااااڭ شاااااەررىدىن سااااااقاليدۇ، بىااااارا  يەزىاااااد ساااااېنى ئاااااا

ئۇ ئەسنادا ئۇنىڭ بىالەن بىلالە ۋالىنىاڭ . دەيدۇ« ساقلىيالمايدۇ

ھۇزۇرىاادا يەنە ئىككااى ئااالى  بااار ئىاادى، بىاارى يااۇرتلىقى ئىبنااى 

ۋالااى ئىبنااى . شااەئبى ئىاادى كۈفەلىااك ئااالى سااىرىن، يەنە بىاارى 

يەزىاااادنىڭ ھەقااااقە ۋە ئااااادالەتكە ماااااس كەلمەياااادىغان  ھااااۇبەيرە

ئەمىرلىاااارىگە قارىتااااا ئۆزىنىااااڭ قاناااادا  قىلىشااااى توغرىسااااىدا 

ئۇاردىنماااۇ ساااورىغان، بىااارا  ئاااۇار ھەساااەن ناماياااان قىلغاااان 

 . جاسارەتنى كۆرسىتەلمىگەن ئىدى

ە بااۇ ئىبنااى ھااۇبەير. ىاادا شااۇنى قىسااتۇرۇا ئااۆتەيلىنۇقتبااۇ 

ئەبااااۇ ھەنىھەنااااى قااااازىلىۋ  كااااۈفە ۋالىسااااى بولغااااان ۋاقىااااتالردا

تەكلىپىنى رەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۈچ كۈن زىندانغا تاشلىغان 

: ەبااۇ ھەنىااھە بااۇ ۋالىنااى ئىمااا قىلىاا ئ. ۋە قامچىالتقااان ئىاادى

ئاااالالھ بىااالەن قەساااەمكى، ئاااۇ مەنااادىن ۋاساااىت جامەساااىنىڭ »
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دېااگەن « قىلمااايمەن  لەا قىلساااانىشااىمنى تەئىشااىكلىرىنى س

 .ئىدى

: ت قىلغاانناملىۋ ئەسىردە مۇندا  قەيا« ۋەن ھايە» جاھىز 

بولغااان  ئەمەۋى ئائىلىسااى ئۈچااۈن قىلىاا  ئويناتقااانالردىن بىاارى

: بىار كاۈنى ئۇنىاڭ يېنىغاا كېلىا   راقى بىننى ئەبىال ئەسايەت

گىا  كەتاكەن بىار كىايى  ېقېناى ت نىاڭپىت! ئەي ئەبۇ سائىت»

دەا « قاااۇش توغرىساااىدىكى پەتىيايىاااڭ ناااېمە؟امااااز ئوبىااالەن ن

ئەتنىاڭ ئىچىاادە ئاۇ ئىلىا  ھالقىسااى ئىچىادىكى جاما. ساورىغان

مۇسااۇلمانالرنىڭ قااانلىرىنى »: نى بەرگەنجاااۋابمۇناادا  تااارىخى 

ئىتنىااڭ قېنىنااى تۆككەناادەك ئاااققۇزۇا، ئەماادى كېلىاا  پىاات 

 .«كۈمىنى سوراش غەلىتىلىك ئەمەسمۇ؟نىڭ ھۆىقېن

ھۆكۈمرانالرنىاڭ زۇلاۇم  كە يېقىن بەزى كىشىلەرھاكىمىيەت

امى ناا« غەياايەت»ى ۋە ئەخالقسااىز قىلمىشااىنى تەنقىااد قىلىشاان

 -كەلسااە »: ئاسااتىدا چەكلىمەكچااى بولغاناادا ھەسااەن ئەلبەساارى

 -ھااۋايى . كەلمەس گۇناھ قىلغان پاسىقنىڭ غەييىتى بولمايادۇ

ۋالغانالرنىڭ غەياااااااايىتى ۇھەۋەس ۋە نەپسااااااااىنى ئىالھالشااااااااتۇر

 .دېگەن پەتىياسى بىلەن بۇ ئويۇننى بۇزغان« لمايدۇبو

دىلەتنىااااڭ )« ئاتااااا دىاااايانى»تى ئۇنىااااڭ يىىئەمەۋى ھاااااكىم

نى ىدىاااااان ئېلىياتقااااااان مائاشاااااا(مائاااااااش بېاااااارىش ئااااااورگىنى

توختىتىيەتكەن بولۇا، ھەققىنى ئۆمەر بىن ئابدۇلاەزىز دەۋرىدە 

نىااڭ غەزىاايىنى كەلتااۈرۈا قويغااان ھاكىمىيەت. ىاادىئ ئاالىغااان

نۇا يۈرۈشااكە مەجبااۇر بولغااان ۋە ھەتتااا ۋاپااات ۇشااۇروىااتالردا يۋاق

ئۇنىااڭ . بولغااان قىزىنىااڭ جىنازىسااىگىمۇ قاتنىشااالمىغانىدى

تىن قېچىاا  يااۈرگەنلىكى رىااايايەت ھاااكىمىيەتئااۇدا ئااۈچ يىاال 

 .قىلىنىدۇ

ئااااااۇ ھاكىمىيەتنىااااااڭ زۇلۇمىغااااااا قارىتىلغااااااان قاااااااتتىۋ 

ى تاااازىتسىيىسااااىنى توختىتىاااا  قويغااااان ۋاقئۆكتىچىلىاااك پو

. ناھايىتى ئاز بولۇا، بۇ دەل ئاۆمەر بىان ئابادۇلاەزىز دەۋرى ئىادى

ئوخشاتساااا ، باااۇ  نااادانلىقىنى بىااار زۇلاااۇم دېڭىزىغاااائەمەۋى خا
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ئاۈچ ئاادالەت ئاراللىرىادىن بىارى  ە شۇ دېڭىزنىاڭمۇبارەك خەلىپ

قالغان ئىككىسى خىالپەتكە ئولتۇرغانادىن كېايىن ئااران . ئىدى

 ى ئىكىنجااى مۇئاااۋىيە ۋە يەزىاادڭ ئااوغلئاااي ياشااىغان يەزىاادنى 6

 .بىننى ۋەلىد ئىدى

نىڭ يېڭىااادىن ىئىمااام ئەلبەساارى ئۈزۈلااۈا قالغااان مائاشاا

ە باشاالىغان ئااۆمەر بىان ئاباادۇلاەزىز دەۋرىاادە، قىسااقا ىگبېرىلىشا

شاۇنداقتىمۇ . ۋاقىت بەسىرەنىڭ قازىلىۋ ۋەزىپىسىنى ئاۆتىگەن

ئاااۆمەر بىااان  مىيەت بىااالەن ئارىساااىدىكى مۇسااااپىنىئاااۇ ھااااكى

خەلىپە ئۇنىڭغا مەكتۇا . ابدۇلاەزىز دەۋرىدىمۇ ساقالا كەلگەنئ

لىتىش ئۈچاااۈن ئساااى  تەلەا ئەۋەتىااا  دىلەت خىزمىتىااادە ئىشااا

دۇنيااا ئىنساااانىنى »: بەرگەن جااااۋابقىلغاناادا ئۇنىڭغاااا مۇناادا  

سااااەن خالىمايساااااەن، ئااااااخىرەت ئىنساااااانلىرى بولساااااا ساااااېنى 

! سااااۇنبۇناااادا  ئەھيالاااادا ئااااالالھ ياردەمچىااااڭ بول. خالىماياااادۇ

 .«  يو ئىالجىدېمەكتىن باشقا 

 

 سىياسىي مۇخالىپەت ئۇسلۇبى
 

ۇمىغااااا قەدەر رىسالىسااااى مۇئەللىپىنىااااڭ ھاااااكىمىيەت زۇل

چۈشەنچىسااااىنى ( ئۆكتىچىلىاااك)قارىتاااا تۇتقاااان مۇخاااالىپەت 

« ئااممىيى ئىتائەتساىزلىك»ۈنىمىز تەبىارى بىالەن ئېيتقانادا كا

الر دېااااگەن ئۇقااااۇم« پاسسااااى  قارشااااىلىۋ كۆرسااااىتىش»ياااااكى 

ئەلبەسارى قورققاانلىقىنى . ناھايىتى ياخشاى ئىپاادىلەا بېرىادۇ

غا ئەسااااااىر يوشااااااۇرمايدىغان دەرىجىاااااادە دۇرۇساااااات، قورقۇسااااااى

 .رىنسىپچان كىشى ئىدىبولمايدىغان دەرىجىدە پ

ىدە بۇنىڭغا ئۆرنەك سۈپىت. ئۇ قورققانلىقىنى يوشۇرمايتتى

 ناااااملىۋ ئەساااااىرىدە« فەتەۋا»ئىبنااااى ھاااااجەر ئەلھەيتەمەنىاااااڭ 

ەدىسااچى ئەلمىززىاادىن نەقىاال قىلغااان شااۇ تىپىااك مىسااالنى ھ

ساااەن رەساااۇلۇلالھنى »: ئەلبەسااارىدىن. بولىااادۇباياااان قىلىشاااقا 

تتى  مە ئۈچۈن شۇ ھەدىسنى نەبىادىن ئىشاكۆرمىگەن تۇرۇا، نې
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ن سااەن ئااۇنى دېيەلەيسااەن؟ نەبىاادىن ئاپلىاادى  دېيىشااىڭ ئۈچااۈ

رى باۇ ھەساەن ئەلبەسا. دەا ساورالغان« كۆرگەن بولىشىڭ ازىا 

مەن شۇندا  دېگەن بارلىۋ رىايايەتلەردە، ئەلاى ئىبناى »: سوئالغا 

ڭ ئەلىنىااا مەن. ەزەردە تۇتاااۇا تاااۇرۇا ئېيتاااتى تاااالىپنى ن ۇئەبااا

ا ئېلى  كاېلىش ئىسمىنى تىلغا ئېلىشنىڭ ئۆزىال ھاياتى خەۋ

دەا « ۋاتىمەناھتىماللىقى بار بولغان شۇندا  بىر زاماندا ياشاېئ

 . بەرگەن جاۋاب

د ۋە تابارنىاااڭ نەقىااال كەلتۈرۈشاااىچە، ھەدىساااچى ئىااابن ساااا

: ەيياااااااۇب ئەسساااااااخىتيانى مۇنااااااادا  دەيااااااادۇتالىپلىرىاااااادىن ئ

ھەسااەننىڭ يېنىغااا كەلاادى ، ئۇنىااڭ بىاالەن قەدەر توغرىسااىدا »

بىالەن تەھادىت  ھااكىمىيەتئاخىرىدا ئۇنىڭغاا . مۇنازىرلەشتۇ 

 شااااۇنىڭ بىاااالەن ئااااۇ(. ھۇ بىااااس سااااۇلتانھاددەسااااتۇ)قىلاااادى  

ا ئەئۇدۇ )ھەقتە ھەرگىز ئېغىز ئاچمايمەن  ن بۇبۇنىڭدىن كېيى

 . دېدى« (ەۋمفىھى بادەل ي

ئەگەر بۇ ۋەقە توغرا بولساا قورققاان بىار قېاتى ، قورقۇتقاان 

 .كىشى ئىككى قېتى  ئەيىبلەشكە ئۇچرىغان بولىدۇ

گۇۋاھ بولغاان ھاياات  ەسەن ئەلبەسرىنى قورقۇتقان ئامىلھ

يارەنلىرىااادىن،  -ت ئۇساااتازلىرىدىن، د سااا. رىبىساااى ئىااادىتەج

تەرىپىادىن قەتلاى  ھاكىمىيەتھەتتا تالىپلىرىدىن نۇرغۇنلىرى 

انغاااان، قىساااتاقالرغا دۇچ كەلاااگەن، خور - قىااايىن .قىلىنغاااان

گۇۋاھ بولغاان . ۋەيران قىلىنغان ئىدى پاانغان، ئائىلىسى خانى

باااۇ ھايااااات تەجرىبىلىااارى، كااااۆرگەن ۋە ئاپلىغاااانلىرى ئۇنىااااڭ 

تكە غاااا قارشاااى تەدبىااار ئېلىشاااىغا تاااۈرۇمىنىاااڭ زۇلھاكىمىيەت

ھتىياااات ېئ»ىاااڭ ئالغاااان تەدبىرلىرىااادىن بىرساااى ئۇن. بولغاااان

 . مەنىسىدىكى تەقىييە ئىدى« قىلىش

رىنىڭ مۇخاااااالىپەت ئۇسااااالۇبى تەقىيااااايە ئىماااااام ئەلبەسااااا

ئىچىااگە نااى ئااۆز «ىيااات قىلىاا  ئااۆزىنى دالاادىغا ئااېلىشھتېئ»

زاھلىغاناادا، رۇخسااىتىنى ئى« تەقىياايە»ئااۇ قۇرئاناادىكى . ئااااتتى

پەۋقااۇاددە »ئااۇ، . دەيتتااى« ر باقىياادۇرتەقىياايە قىيااامەتكە قەدە»
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ى يوشااۇرۇا، ئەھاايالالردا ۋە خەۋا ئاسااتىدا، ھەقىقىااي ئېتىقااادىن

مەنىساىنى ئىپادىلەيادىغان تەققىايەگە « ئۆزىنى دالادىغا ئاېلىش

ئۇنىاااڭ بىااالەن . بىااار نەچاااچە قېاااتى  ماااۇراجەت قىلغاااان ئىااادى

 دىنلىمالر دۇچاار بولغاان ئەمەۋى زۇلمىازامانداش نۇرغۇنلىغان ئا

 . ئۆزىنى تەقىييە ۋەسىلىسى بىلەن ساقالا قاالىغان ئىدى

چتىن نېسىيىسااىنى ئالغااان تاشااالرمۇ قورقااۇن -ئااۇ دەۋر تااا  

اس ئۆز ۋاقتىدىكى ئاالىمالردىن ئەباۇ ۋائىالە ئىيا. بىر زامان ئىدى

سااەن ھەقنااى بىلىاا  تااۇرۇا »: بىننااى مۇساااۋىدىن بىاار كىشااى 

دەا « ەپنى يوشۇرىساەن؟شقا قەدەر توغرىساىدىكى چۈشاەنچنېمى

مەن جەيالن بىلەن كۆرۈشاكەن ۋە ھەقناى، ئاادالەتنى »سورىغاندا، 

ش كىرىساقا مىخلىنىشانى بىرا ، ئۇنىڭغاا ئوخشاا. كۆرگەنىدى 

 . دەا جاۋاب بەرگەن« خالىمايمەن

يەنە يۇقىرىاادىكى نەقىاال بايااان قىلىنغااان مەناابەدە مۇناادا  

ا ئااالىمالردىن ئااامر ئااۆز ۋاقتىااد. ەقىاال قىلىنىاادۇبىاار ۋەقەلىااك ن

قااولى يەرگە تەككااۈزۈلمەي  -بىاار ئالىمنىااڭ پااۇت  بىننااى دىنااار

ئېلىاااااا  كېتىلگەنلىكىنااااااى كااااااۆرۈا، جىنايىتىنىااااااڭ قەدەر 

اولوگىيسااىگە قارشااى گەا قىلغااانلىقى ېتوغرىسااىدا دىلەت ئىد

اخشىلىقنىڭ ي»: ئامر بىننى دىنار. خەۋەر تاپىدۇ ئىكەنلىكىدىن

سااااااااندىن ئىكەنلىكىناااااااى الالھ تىااااااان، يامانلىقنىاااااااڭ ئىنئااااااا

« شااۇندا ، ئېيتىپتااۇ»سااوئالىغا . دەا سااورايدۇ« ئېيتماااپتىمۇ؟

« ئاۇ ھەقاقە ساىلەردىن بەكارا  ياېقىن»نى ئالغانادا، جاۋابدېگەن 

ئۇنااادا  بولسااااا بااااۇ »: شااااۇنىڭ بىااالەن ئەتراپىاااادىكىلەر  .دەيااادۇ

« سااەن؟ئاشااكارا ئىپادىلىمەي -ئوچااۇ  چۈشااەنچەپنى نېمىشااقا 

ى بىالەن ئوخشااش دەا سورىغاندا، ئامرنىڭ جاۋابىمۇ يۇقىرىادىك

ئۇنىااااڭ بېشااااىغا كەلااااگەن كۈلپەتلەرنىاااااڭ »: يەنااااى . بولغااااان

فەدلااااۇل )« ېشااااىمغا كېلىشااااىدىن ئەنسااااىرەيمەنمېنىڭمااااۇ ب

 (. 111 - 121ئىتىزال، 

ئەلبەسارى شاۇنچە ئېھتىياتچاان بولۇشاىغا قارىمااي، ۋاقتاى 

ىتااااى ھەزر. باااااش تارتمىغااااانكەلگەناااادە ھەقنااااى سۆزلەشااااتىن 
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رىش ېاائۆلااۈمگە كااۆكرەك ك ئەلىنىااڭ ئىساامىنى تىلغااا ئااېلىش

ھەزرىتااى )ئااۇ »بولاۇا قالغااان بىاار زاماانالردا ئااۇ دادىللىااۋ بىالەن 

ھەزرىتاااى ئەلاااى . دېاااگەن« باااۇ ئۈممەتنىاااڭ رەببانىساااىدۇر (ئەلاااى

بىاارا  . يااش چامىساىدا ئىادى 21ئاۇ تېخااى  شاېھىد قىلىنغانادا

ئۇنىااڭ يېشاااىغا  ن بااۇ ساااۆزلىرىقىلغاااائىبنااۇل جەۋزى نەقىاال 

ساااااااەۋىيىگە يەتكەنلىكىناااااااى قارىغاناااااادا ئىلىمااااااادە يااااااۇقىرى 

قەسااااەم قىلىااااا  ئېيتىمەنكااااى، ئااااالالھ نىاااااڭ »: كۆرسااااىتىدۇ

ئۇ ھەرگىزماۇ ئاالالھ . قۇتۇا قويدۇپالروئوقلىرىدىن بىر ئوقنى ي

ئەكساىچە مەيلاى ئۆزىنىاڭ . نىڭ ئەمرىگە قارشى ئىش قىلمىادى

يلاااى ئاااۆزىگە پايااادىلىۋ بولساااۇن، دائىااا  زىيىنىغاااا بولساااۇن، مە

 .«بىر ئەمەل قىلدى -ملىرىگە بىرمۇ قۇرئاننىڭ بارلىۋ ھۆكۈ

كااااۈچ  ئەلبەساااارىنىڭ مۇخااااالىپەت چۈشەنچىسااااىھەسااااەن 

شنىڭ ىرىئۇ ئۆزگ. ئىشلىتىشنى رەت قىلغان بىر ئۇسلۇب ئىدى

توپلۇمنىااااااڭ ) ھااااااال -قااااااورال ئااااااارقىلىۋ ئەمەس، ئىسااااااالھى 

شۇپا . ئاشىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى بىلەن ئەمەلگە( شىىرىئۆزگ

ش ساااۈننىتىنى ئىپاااادىلىگەن تۆۋەنااادىكى ىرىتوپلۇمنىاااڭ ئاااۆزگ

 :ئايەتنى كۆا ئوقۇيتتى

ماااۇھەققەقكى، ھەر قانااادا  بىااار قەۋم ئەزالىااارى ئۆزىنىاااڭ »

قەۋمنىاااڭ ئەھااايالىنى  ئەھااايالىنى ئاااۆزگەرتمىگىچە، ئاااالالھ ئاااۇ

 (. يەتئا - 33سۇرە رەئىد سۈرىسى، )« ئۆزگەرتمەيدۇ

ئاااۆز ئەھااايالىنى ئاااۆزگەرتىش  ئاااۇ ئاااۆز دەۋرىااادىكى ئاۋامنىاااڭ

ھەتتااا . ۈچلااۈك ئەمەس دەا قاارايتتىھەققىادىكى ئىرادىساىنى ك

 -ئالالھ ئۇ قەۋمگە قارىتا بىر جازا ۋە بااايى  زالى  ھۆكۈمرانالرنى

ئۇنىڭ بۇ . مۇسىبەت سۈپىتىدە مۇسەللەت قىلغان دەا قارايتتى

قىلغااااان تۆۋەناااادىكى  چۈشەنچىسااااىنى ئىبنااااۇل جەۋزى نەقىاااال

 :ۋەقەدىن بىلەلەيمىز

زالىا  ھەججاجقاا بەددۇئاا قىلىياتقاان بىار ئاادەمنى  ھەسەن»

ئاۇنى ھۆكاۈمران قىلغاان ساىلەر ئاۆزەپال : كۆردى ۋە مۇندا  دېدى

ئەمەساامۇ؟ ھەججااا  بىاار كااۈنى ئۆلسااە ياااكى ئەمىلىاادىن ئېلىاا  
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ەر ماااايمۇن يااااكى توپگاااۇز مىاااجەز تتاشالنساااا، ئۇنىڭااادىنمۇ بەتااا

. ىن ئەنساااااىرەيمەنساااااىنىڭ ئۇنىاااااڭ ئورنىغاااااا چىقىشاااااىدبىر

ئەمەللىااااارىڭالر قانااااادا  بولساااااا، ساااااىلەرنى "رەساااااۇلۇلالھنىڭ 

سااااىلەر نااااېمىگە ايىااااۋ . باشااااقۇرىدىغانالرمۇ شااااۇندا  بولىاااادۇ

دېگەنلىكااااى رىاااايايەت « "ولساااااپالر، شااااۇندا  باشقۇرۇلىسااااىلەرب

 . «قىلىنىدۇ

رۇم كىمىيەتتىن مەھاامالىمااانچىلىۋ ۋە بىاار ھااا ئەلبەساارى

رلىااك دەا ئە  زالىاا  ھاااكىمىيەتتىنمۇ خەتە بولااۇا قېلىشاانى

 -بولمىسااا خەلااۋ بىاار ھۆكۈماادارار »: ئااۇ ئېيتىاادۇكى. قااارايتتى

ئۇ ياشىغان دەۋردە كۈچلۈك بىر ھاكىمىيەتنىاڭ . «بىرىنى يەيدۇ

ئااۇنى بااۇ  ن كېلىاا  چىققااان سااەلبىي ئەھاايالالربولماساالىقىدى

ىااادىن ەتنىاااڭ زۇلمدىل. چۈشاااەنچىگە كەلتاااۈرۈا قويغاااان ئىااادى

ىساااىدىن نۇقتھااااكىمىيەت  قاخشاااىغان نۇرغاااۇن كىشاااىلەرنىڭ

ئاااۆزلىرى شاااىكايەت قىلىياتقاااان  ئااااجىزلىۋ كاااۆرۈلگەن ھاماااان

ەررەك زۇلااۇمالرنى سااادىر قىلغانلىقىغااا شاااھىت تزۇلۇماادىن بەتاا

 . بولغان بولسا كېرەك

ئۇنىااااڭ  ئوخشىشااااى  كېتىاااادىغان ئەھاااايالالرنى بۇنىڭغااااا

كە قارشاى ھااكىمىيەتزالىا  . ردا كۆرىمىزدەۋردىكى بەزى ئىسيانال

ئۆزلىرىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى جايالردا ئۆزى  قوزغالغانالر

ئااۇنى . قارشااى چىققااان زۇلااۇمنى سااادىر قىلىشااقا باشاالىغانىدى

ئىبنااى ئەشااااس باشااچىلىقىدىكى قوزغىالپغااا قاتنىشىشااتىن 

ىپىادىن رەقىپلىارى تەر. بەلكى  بۇ بولسا كېرەك سەۋەبتوسقان 

ئااۇ بااۇ قوزغىالپغااا قاتناشاامىغان  قااارا چاپلىنىشااىنى بىلسااىمۇ

 .ئىدى

نااااااملىۋ ئەساااااىردە باياااااان « تاباقاااااات»ئىبناااااى ساااااادنىڭ 

 :قىلىنىشچە ۋەقە مۇندا  يۈز بەرگەن

يىلااى ئەمەۋىلەرنىااڭ سااابىۋ سەركەردىسااى ۋە  - 73ھىجاارى  

ئاباااادۇلمەلىك ۋە  ىرىاااادىن ئاباااادۇراھمان ئىبنااااى ئەشااااااسۋالىل

. ا قارشاى قوزغالغانالرنىاڭ ئەمىارى بولاادىھەججاجنىاڭ زۇلمىغا
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بااااۇ قوزغىالپغااااا ھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ قېرىندىشااااى سااااەئىد 

بۇارنىڭ ئىچىدە . قاتارلىۋ نۇرغۇن ئالىمالرمۇ ئىشتىراك قىلدى

مابەد ئەلجۇھەنى، سائىد بىنى جۇبەيىر، شەئبى، ئەبۇل بەھتەرى، 

لەر باار ئىبنى ئەبى لەيال، ئاتاا بىنناى يەساار قاتاارلىۋ مۇجتەھىاد

قوزغىالپغااااا قاتناشااااقان يېااااتەكچىلەر قااااوزغىالپچىالر . ئىاااادى

ئەمىااارى ئابدۇراھمانااادىن ھەساااەن ئەلبەسااارىنىمۇ قوزغىالپغاااا 

ىاادىن كەلمىسااە قاااتتىۋ گقوشۇلۇشااقا قايىاال قىلىشاانى، ئۆزلى

ئۆزىنى ئېلى  كېتىش ئۈچۈن . قوللۇ  قىلىشنى تەلەا قىلدى

دەرياغااا  بەساارىپچىالردىن قاچقااان ھەسااەن ئەلالىكەلااگەن قااوزغ

 .سەكرەا ئۇارنىڭ قولىدىن قېچى  قۇتۇلدى

قىھىسااى ئەبااۇ ھەنىھەنىااڭ قااوزغىال  ېئۇنىااڭ قااوزغىال  ف

وزغىالپنىااڭ جاااائىز ئااۇ بىاار ق. قىھىسااىگە ئوخشاااا قالىاادۇېف

شااەرتىنى « (تەمەككااۇن)نەتىجىااگە ئېرىشااىش »بولۇشااى ئۈچااۈن 

 ئىبناى ئەشااااس قوزغىلىڭىادا بااۇ. ماۇھى  ئامىال دەا قااارايتتى

دەرۋەقە، . تنىڭ ئەمەلىيلەشاااااامىگەنلىكىنى كۆرگەنىاااااادىشااااااەر

ماااابەد ئەلجاااۇھەنى، ساااائىد بىنناااى . مۆلچەرلىگىنىااادەك بولااادى

جااااااۇبەيىر، ئىبنااااااى ئەبااااااى لەيااااااال قاتااااااارلىۋ ئااااااۆز دەۋرىنىااااااڭ 

مۇجتەھىاااادلىرى قوزغىالپنىااااڭ بەدىلىنااااى جااااانلىرى بىاااالەن 

ئۆتىاادى، شااەئبى ئەپااۇ قىلىشااىنى تىلىگەنلىكااى ئۈچااۈن ھايااات 

 . قالدى

شاااااااۇنى ئۇنتۇماسااااااالىۋ كېرككاااااااى، ئىبناااااااى ئەشاااااااااس 

 ى دالاااادىغا ئالغااااان ئىمااااام ئەلبەساااارىقوزغىلىڭىاااادىن ئااااۆزىن

ھەججاجنىاڭ ياۈزىگە قانخورلىقى بىلەن داپقى چىققان مەشاھۇر 

زېمىاان ئەھلااى سااەندىن نەپرەتلىنىاادۇ، ئاساامان »: قاااراا تااۇرۇا

، ئاۇ يەنە. دېايەلىگەن بىار زات ئىادى« يدۇئەھلى ساپا لەنەت ئوقۇ

ھااكىميىتىنى داۋامالشاتۇرۇش يولىادا ھەر قانادا  ياماانلىقتىن 

لغااان ئاباادۇلمەلىك بىننااى مەرۋانغااا تەپتارتمايادىغان مىااجەزى بو

دىاان ئىبااارەت « قەدەر رىسالىسااى»پااكە قارىماااي ھەر تۈرلااۈك خەۋ

 .بىر ئەسەرنى يېزى  ئەۋەتكەن زاتتۇر
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( ئىسايانى)لىسى ھەساەن ئەلبەسارىنىڭ قىياامى قەدەر رىسا

بىااز . ئااۇ قىيااامنى پىكاارى ۋە قەلىمااى بىاالەن قىلغانىاادى. ىاادىئ

نىڭ بۇ تۈردىكىسى تېخىماۇ كاۆا تەساىر كۈرەشئىشىنىمىزكى، 

دېمىسااىمۇ، ئەمەۋى ھاااكىميىتى . كااۈچكە ئىااگە ۋە قەرەلسااىزدۇر

گااااۇمران بولاااادى، لااااېكىن ئۇنىااااڭ قەدەر رىسالىسااااى يېزىلىاااا  

ېساالرنى اشاقان ھوس ئەسىر ئۆتكەن بۈگۈنكى كۈندە 31ن ئارىدى

 ، تەپرىقىچىلىااك، ۇلاا، ھورۇنلااۇ ، بىخۇددتىرىلدۈرۈشاكە، تەقلىاا

سسااااىپلىك ۋە جاھاااااالەت پاتقىقىغاااااا پېتىااااا  كەتاااااكەن ئەمۇتە

 .زېھىنالرنى يورۇتۇشنى داۋامالشتۇرماقتا
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 ئىككىنجى باب
 قەدەر رىسالىسى توغرىسىدا

 

 قەدەر رىسالىسىنىڭ نۇسخىلىرى.§1
 

 ەشتىسىرىسالىنىڭ سەزگۈر
 

چاااااپقۇنالر  -رىساااالىنىڭ بېشااااىدىن نۇرغۇنلىغاااان بااااوران  

راساتىنى . ئۆتكەنلىكىنى ماۆلچەرلەش قىايىن بولمىساا كېارەك

گۈلىساااتانلىۋ بىااار مۇھىتتاااا  -ئېيتقانااادا، رىساااالىنىڭ گاااۈل 

تىن بىزنى ھەياران سەۋەببىزگە قەدەر يېتى  كېلەلىشى ئىككى 

 .قالدۇردى

ھاكىمىيەتنىڭ رەسمىي  ، رىسالە زالى  بىرسەۋەببىرىنجى 

ھەسااەن  ئاااپتور. اولوگىيسااىگە قارشااى بىاار پاكىاات ئىاادىېئىد

لەلمىگەن ىھەر خىل ئاېقىمالر تەرىپىادىن بۆلۈشا ئەلبەسرىنىڭ

بىاار نوپۇزلااۇ  شااەخس بولۇشااى رىسااالىنىڭ تەسااىرىنى تېخىمااۇ 

ئااپەتلەرنى رىساالىنىڭ ئۈساتىگە  -بۇ ھەممە بااايى . ئاشۇرماقتا

ئىمااام ئەلبەساارىنىڭ . ئىاادى سااەۋەببىاار تارتىياتقااان قوشااۇمچە 

ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا ئەساەرلىرىنى كۆيادۈرىيەتكەنلىكى ھەققىادە 

ناامەلۇم  وغرا يااكى خاتاا ئىكەنلىكاىبۇ رىيايەتنىاڭ تا. رىيايەت بار

تاااااوغرا بولغاااااان تەقااااادىردىمۇ باااااۇ ئەساااااەرلەرنىڭ  بولغانااااادەك

 گەنتىن بااۇرۇن باشااقىالر تەرىپىاادىن كااۆپەيتىلشااىكۆيدۈرۋېتىل

مەساااااااىلەن،  .نىماااااااۇ بىلەلمەيمىااااااازىپەيتىلمىگەنلىككۆ

ئەساااااەرلىرىنى كۆيااااادۈرۋەتكەن ئەباااااۇ ھايياااااان ئەتتەۋھىااااادنىڭ 

 .ئەسااەرلىرىنىڭ كااۆا قىساامى بىاازگە قەدەر يېتىاا  كەلااگەن

نىااااااڭ ئاپتوردېمەككاااااى، . بۇنىاااااڭ باشاااااقا مىساااااااللىرىمۇ باااااار

ئااۇارنى پۈتااۈنلەي يااو   سااەرلىرىنى كۆياادۈرۋېتىش تەشەببۇسااىئە
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بۇنىڭدىن باشقا، ئۇنىڭ . يېتەرلىك بولمىغانىدىقىلىيېتىشكە 

ئەمەۋى خەلىپىسااااااى ئاباااااادۇلمەلىك بىاااااان مەرۋانغااااااا يازغااااااان 

 ساااااااااىنىڭ بىااااااااار نۇسخساااااااااىنى ئېلىااااااااا  قالغاااااااااانرىسالى

باۇ  ئەگەر ئېلىا  قالغاان بولساا. ەيمىازقالمىغانلىقىنىمۇ بىلم

نۇسخىساااااااااااىنى باشاااااااااااقىالرمۇ كۆپەيتىيالغاااااااااااان بولاااااااااااۇش 

. ىت قىلغىلااااى بولماياااادۇئېھتىماااااللىقىنىمۇ نەزەردىاااان ساااااق

لااااېكىن بىااااازگىچە يېتىااااا  كەلااااگەن ھاااااۆججەتلەردىن ۋە باااااۇ 

شاااۇنى  الرنىڭ گۇۋاھلىقىااادىنھاااۆججەتلەرنى كاااۆرگەن شااااھىت

جەزىملەشاااااااااتۈرەلەيمىزكى، قەدەر رىسالىساااااااااىنىڭ بۈگاااااااااۈن 

ساااااۇايمانىيە كۆپرۈلاااااۈ كۇللىياتىااااادا سااااااقالنغان مۇئەللىااااا  

سااااااااىنىڭ بىاااااااار كااااااااۆپەيتىلگەن نۇسخىسااااااااى ۋە ئااااااااۇ ىنۇسخ

سخىسىدىن ئەمەۋى مەمۇرلىرى يىغىنچااقالا ئابادۇلمەلىككە نۇ

ئەۋەتااااكەن نۇسخسااااى، ئاياسااااوفيا كۈتۈپخانىسااااىدا ساااااقالنغان 

 .قىسقارتىلغان نۇسخىسى قولىمىزدا تۇرۇپتۇ

تىلغاااااااا ، رىساااااااالىنىڭ يۇقىرىااااااادا ئىككىنجاااااااى ساااااااەۋەب

 2ېغىررا  بولغان بىر بەخىتسىزلىكى ھىجرى ئ ئېلىنغاندىنمۇ

ن قۇرئااااااانى تەقاااااادىر ئوتتۇرىغااااااا قويغااااااارىسااااااالە  ئەسااااااىردە -

مەپكۇرىسااى ( قدىرپەرەسااتلىكتە)« قەدەرىاايە»چۈشەنچىسااىنىڭ 

غاا ئاساساالنغان تەقادىر چۈنكى قۇرئان. بىلەن چەكلىنىشى ئىدى

چىقىرىلغاان  ئارقىلىۋ توقۇا  رىيايەت ئەناەنىسى چۈشەنچىسى

. قارشااااى ئىاااادىمۇىتەقاااادىر چۈشەنچىسااااى بىاااالەن تااااۈپتىن قار

ىناااى ناااېمە ئۈچاااۈن مەلاااۇم مەزگىااال يوقۇتاااۇا رىساااالىنىڭ ئىز

غرا شاىمىزگە تاونىقويدۇ ؟ بۇ سوئالنىڭ جاۋابى ئۈستىدە ئىزدى

دەا قاارا سااۈركىلى ، « خەتەرلىاك»بەزىالەر تەرىپىاادىن . كېلىادۇ

بىاااااار ئىساااااامى بىاااااالەن يامااااااان كۆرسااااااىتىلگەن « قەدەرىاااااايە»

بېشااىنى ئېگىااز   نىااڭ«رىسااالە»چۈشااەنچىنى ئوتتۇرغااا قويغااان 

دانالردا غالىبااانە مېڭىشااىنى خىيااال قىلىااش بىاار كۆتااۈرۈا مەياا

دېمىسىمۇ شاۇندا  بولادى ۋە . ساددىلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس

بېسااااىملىرى  رىسااااالە ئەمەۋى ھۆكۈمرانلىرىنىااااڭ ھەر تۈرلااااۈك
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ىمىيەتكە ئاساساااەن ھااااك. ساااەۋەبىدىن ئاااۆزىنى دالااادىغا ئالااادى

ئۆزلىرىنىااڭ چۈشەنچىسااىگە زىاات  يااېقىن كاااامچى ئېقىمنىااڭ

قەدەر »رلەرنى يااااااو  قىلىشااااااتىكى ماھااااااارىتى ان ئەسااااااەبولغاااااا

مەساىلەن، ئىابن . مىغانىادىبىلەنال چەكلىنى  قال« رىسالىسى

ناااملىۋ ئەسااىرىدە مەشااھۇر مۇخالىاا  ۋە « ئەلھىھرىساات»نەدىاا  

بەتلىااك  2111مااۇتەزىلى ئىمااام غەيااالن بىاان مۇساالىمغا ئائىاات 

بىازگە ئەپسۇسكى ئاۇاردىن . ئەسەرنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ

ھەياااران قااااارلىقى شاااۇكى، . بىااارەر بەتماااۇ يېتىااا  كەلمىاااگەن

ن كىشاااىلەرنىڭ پىكىرلىااارىگە ئەساااەرلىرى ياااو  قىلىااايېتىلگە

دىاانالر ۋە ) نىااھەل -دلەر فىارا  ۋە مىاالەل ىااھەرخىاال تەنق قارىتاا

 .لىرىدا كۆپلىگەن ئورۇندا تېپىلماقتاكىتاب( مەزھەبلەر

تكە قارىماي، رىسالىنىڭ بېشىغا كەلگەن بۇ ئىككى مۇسىبە

ئەسااىردە ئىمااالىۋ رەۋىشااتە بولسااىمۇ ئۇنىااڭ بەزى  - 1ھىجاارى 

ى ئىما يولى شىپى كەلتۈرگەن رىسالىن. ئىزلىرىنى ئۇچرىتىمىز

تىن ئەرەباانىااڭ غەياارى ئەرەب)فادلۇلااااراا ئەلەلاااەجەم »شااەخس 

چە يااازغۇچىمىز ئەرەباارى بولغااان ىناااملىۋ ئەساا« (ئۈسااتۈنلىكى

« ئەل مائارىااا »(. 216 - 231)ۇر ئىبناااى قاااۇتەيبە ئەد دىنەۋەرىاااد

ۇتەيبە ھەسااەن ئەلبەساارى ئىبنااى قاا ىئاااپتورناااملىۋ ئەسااەرنىڭ 

 تكلي  وكيا )تەقدىر توغرىسىدا بىر نەرسە دېگەن ئىدى »ھەققىدە 
كېايىن ئاۇ پىكرىادىن »دېاگەن ۋە ئارقىادىن  «(القيد  مين شيء  يف

. ت)ئىبناى جەرىار ئەتتاابەرى . دەا قوشاۇا قويغاان« ۋاز كەچكەن

ھەساەن ئەلبەسارى قەدەرىايە »تارى  ھەققىدىكى ئەساىرىدە  (131

باۇ . دەيادۇ« (القد يية بقيو  كيا ِيقيو )چۈشەنچىساىنى قاولاليتتى 

ئەساىردىكى يازغۇچىالرنىاڭ رىساالىگە  - 1ھىجارى  دارىتمىالرنى

قارشى ئېلى  بارغان ئۈستى يېپىاۋ دارىتمىلىارى دەا قارىساا  

 . بولىدۇ

لەن رىسااااااالىنىڭ بااااااۇ ئۈسااااااتى يېپىااااااۋ دارىااااااتمىالر بىاااااا

توقااااي  -مۇناساااىيىتىنى كۆرمەساااكە سالسااااقمۇ، كاااۆا ئەگااارى 
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مەزكاۇر دەۋرلەردىكاى  رنى بېشاىدىن ئۆتكاۈزگەن رىساالىنىڭياولال

ىن ئىباااااااارەت پااااااااكىتى ىااااااادالردا قەيااااااات قىلىنغانلىقكىتاااااااب

رىسااااالىنى تااااۇنجى قېااااتى  . كااااۈنىمىزگىچە يېتىاااا  كەلااااگەن

ىرنىڭ بېشاىدا ئەسا - :يېرىمىدا ۋە  - 2ئەسىرنىڭ  - 1ھىجرى 

نىااڭ (135. ۋاپااات)ياشاىغان ئەبۇلقاسااى  ئەلبەلخىااي ئەلكااائىبى 

بااۇ . ناااملىۋ ئەساىرىدە ئاۇچرىتىمىز« ماقاالەتۇن ئىساالمىييىن»

« ئىتىازال -فاادلۇل »نىڭ (35:. ۋاپات)ئەسەر قازى ئابدۇلجاببار 

 . رىنىڭ پايدىلىنىش  مەنبەلىرىدىن بىرى ئىدىىئەس ناملىۋ 

/  175)ەللىپلىرىاادىن ئىاابن نەدىاا  ئەسااىر مۇئ - :ھىجاارى 

تە رىسااااالىنىڭ « ئەلھىھرىسااات»ھۇر مونوگراپىسااااى مەشااا( 555

لاااااېكىن باشاااااقا . ئسااااامى ۋە جىسااااامى ھەققىااااادە توختالغاااااان

الرنى تىلغااا ئالغاناادا، مەزكااۇر ئەسااەرلەرنىڭ كىتااابنۇرغۇنلىغااان 

قەدەر »غاااااان بولساااااىمۇ، لاااااېكىن مەزماااااۇنى ھەققىااااادە توختال

رىسااااالە . قىاااادە توختالمىغاااااننىااااڭ مەزمااااۇنى ھەق«رىسالىسااااى

 ىرلىرىااادا قااازى ئاباادۇلجاببار نىاااڭئەسااىرنىڭ ئاخ - :ھىجاارى 

نااملىۋ ئەساىرىدە قىساقىچە ئىزاھلىنىا  « ئىتىزال - فادلۇل»

ئىتىااازال ۋە  -فاااادلۇل »فۇئااااد ساااەيىد تەرىپىااادىن )ئۆتاااۈلگەن 

ئەسااەر  1ئىساامى بىاالەن ( :351تااۇنىس،  ) « تەباقاااتۇل مااۇتەزىلە

ئەبۇلقاساى  ئەلبەلخينىاڭ -3 بۇار. قىلىنغانبىرلىكتە نەشىر 

ئەلقاااااازى  -2. «زىكرۇلماااااۇتەزىلە/ ۇن ئىساااااالمىييىن ماقااااااات»

 -1. «تەباقاااااتۇل مااااۇتەزىلە/ ئىتىاااازال -ۇلفااااادل»ئاباااادۇلجاببار، 

تاباقاتىااادىن كېيىنكاااى بىااار  - 33ئەلجۇشاااەمنىڭ  -ئەلھااااكى  

ىاااڭ ئەساااىرى بىااار يازغۇچىنىاااڭ باشاااقا بىرىن -زەيىااال . زەيلاااى

الەت ۋە تەۋھىااااااد ئەھلااااااى ئاااااااد(. قىاااااادە يازغااااااان ئەسااااااىرىھەق

نىاڭ ئااخىرقى ئاتااقلىۋ ئالىملىرىادىن بىارى بولغاان (مۇتەزىلە)

قااااااااازى ئاباااااااادۇلجاببار رىسااااااااالىنىڭ ئەلبەساااااااارىگە ئائىاااااااات 

ئۇ ئەسىرىدە رىسالە ئۈچۈن . ئىكەنلىگىدىن ھې  ئىككىلەنمەيدۇ

دەسااالەپكى قاراشاااتا ئاااۇزۇن بىااار  .ۋاراقلىاااۋ ئاااورۇن بەرگەن :

ىسااتنى ئىچكىاارلەا ئوقۇغاناادا، تىك ەقىلاادەك كۆرۈنىاادىغان بااۇن
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. رىسااااالىنىڭ شەرھىساااى ئىكەنلىكااااى مەلاااۇم بولىاااادۇ ئۇنىاااڭ 

چااۈنكى ئەساالى تېكىسااتتە دەلىاال سااۈپىتىدە ئىشاالىتىلمىگەن 

ەقىلنىااڭ ئە  ن. نۇرغااۇن ئااايەت بااۇ تېكىسااتتە تىلغااا ئېلىنغااان

غان دەا ساااۆز باشااالى رىساااالىدە دېااادىكى  ئااااخىرقى پاراگرافىااادا

پاراگراف رىساالىنىڭ ئاناا ۋە قىساقارتىلغان  بولسىمۇ، بىرا  ئۇ 

رىسااااالىنىڭ كااااۈنىمىزدىن . نۇسااااخىللىرىدا ئااااورۇن ئالمىغااااان

باۇ ئاارقىلىۋ  قولغا ئۆتۈا تۇرغاانلىقىيىل ئاۋۋال قولدىن 3111

 .مۇقەررەرلەشكەن بولدى

ئەلھااكى  مۇھساىن بىنناى كاارامە ئەلبەيھەقاى ئەلجۇشاەمى 

ناملىۋ ئەسىرىدە رىسالىنىڭ « ئۇيۇن -ەرھۇل ش»( :5: - 13:)

ىمااااال ئېھت. بىاااار قىسااااقارتىلغان مەزمااااۇنىنى بايااااان قىلغااااان

قااازى ئاباادۇلجاببارنىڭ ئەسااىرى  جۇشااەمى پاياادىالنغان ئەسااەرمۇ

 . بولۇشى مۇمكىن

ۋاپاات، )ى شەھرىساتانى ئااپتورنىاڭ « نىھەلئەلمىلەل ۋەن »

ىنى دەا رىسااااااااااااال« ۋە رائەيتااااااااااااۇ رىسااااااااااااالەتەن»( 5:7/3116

دېااگەن رىسااالىنىڭ « كااۆردۈم»بىاارا  . گەنلىكىنى ئېيتىاادۇكااۆر

. مەزمۇنى ھەققىدە ئېغىزغا ئالغۇدەك بىر نەرسە تىلغا ئالمىغان

ئااااۇ رىسااااالىنىڭ مەۋجااااۇتلىقى ۋە ياشااااىغان دەۋرىااااگە مەنسااااۇا 

ىڭ يىگااانە ئېتىااارازى رىساااالىن. ىنااى قوباااۇل قىلغاااانكئىكەنلى

بىاان ئاتاغااا  سااىلۋا»ھەسااەن ئەلبەساارىگە ئائىاات ئەمەس بەلكااى 

دەيادۇ، « (ۋەا ئاللەھاا لاى ۋاساىل بىان ئاتاا)ئائىت بولسا كېرەك 

. لېكىن بۇ ئېتىرازىغا مۇۋاپىۋ بىر پاكىات ئوتتۇرىغاا قويمىغاان

تىدە پەقەت شەھرىسااااااااااااااااتانىمىزنىڭ ىساااااااااااااااۈپ ساااااااااااااااەۋەب

رىسااااالىنىڭ . باشااااقا بىاااار دەلىلااااى يااااو « مەزھەپچىلىكااااتىن»

ېما توغرىسىدا قايتا ئىشەنچىلىكلىكى ھەققىدىكى بۆلۈمدە بۇ ت

 .توختىلىمىز

نىااڭ (7:1/3:11. ۋاپااات)ىبنااۇل مااۇرتەزا يەمەنلىااك ئااالى  ئ

رىساالىنىڭ تېكىساتى  ناملىۋ ئەسىرىدە« ئەلمۇنىيە ۋەلاەمەل»

ئەھاامەد بىننااى )قەدەر كە  دائىرىاادە توختالغااان  ھەققىاادە بىاار



 113 

يەھياااااا ئەلمۇتەزانىاااااڭ كىتاااااابۇلمۇنىيە ۋەلااااااەمەل فىشاااااەرھى 

تومااس ئارنۇلاد  ۋەننىھەل ئىساىملىك ئەساىرى مىلەل كىتابىل

. تەرىپىااادىن نەشاااىر قىلىنغاااان، دائىرەتۇلمەئاااارىھىن نىااازامىيە

بىاارا  بااۇ تېكىساات ھااازىر (. 3136/3511دەككااان /ئابااات ھاياادار

پخانىساىدا سااقلىنىياتقىنى ھەساەن ۈتۈساۇايمانىيە كۆپرۈلاۈ ك

ئەلبەسااااارىگە مەنسااااااۇا ئەسااااااەر ئەمەس، بەلكااااااى ئاياسااااااوفيادا 

پىااااااادا لىنىياتقان ئەمەۋى خادىمىنىاااااااڭ يازغاااااااان مەكتۇسااااااااق

ى ئااااااپتورنىاااااڭ «ئەلماااااۇنىيە». قىساااااقارتىلغان تېكىساااااتىدۇر

رىساااااالىنى يىغىنچاقلىغااااااان ئەمەۋى خادىمىنىاااااڭ ھەججااااااا  

ئىكەنلىكىنااى ئېنىقلىغااان بولسااا كېاارەك، كىتابنىااڭ بېشااىدا 

ھەججاااا  ھەساااەنگە »: ى تۇنۇشاااتۇرۇپال مۇنااادا  دەيااادۇ رىساااالىن

تەرىپىڭااادىن بىاازگە تەقااادىر ھەققىااادە بىااار : ياااازدىمۇناادا  دەا 

ھەقتىكى چۈشەنچىلىرىڭنى  نەرسىلەر يېتى  كەلدى، بىزگە بۇ

ئۇنىڭغا ئۇزۇن بىار مەكتاۇا  بۇنىڭغا بىنائەن ھەسەن. «!يازغىن

توغرىساااااىدا تەپساااااىلى  بىاااااز باااااۇ يەردە ئاااااۇ مەكتاااااۇا. «ياااااازدى

 - 3511نىااااڭ «نىيەئەلمااااۇ»(. 332 .ئەلمااااۇنىيە)تااااوختىلىمىز 

لى نەشاىر قىلىنغاان نۇسخساى ئاارقىلىۋ قىسامەن كەمچىال يى

بىااارا  ھاااازىر ساااۇايمانىيە . بولغاااان نۇسخىساااىغا ئېرىشاااتۇ 

پخانىسااىدا يورۇقلۇققااا چىقىشاانى كۈتااۈا تۇرغااان ۈتۈكۆپرۈلااۈ ك

نىااڭ قوليازمااا ئەسااىرى بىاالەن يااۈز ( ھەسااەن ئەلبەساارى) ئاااپتور

 .ېلەتتىيىل ئۆتۈشكە توغرا ك 11كۆرۈشۈش ئۈچۈن ئارىدىن يەنە 

پخانلىرىنىااااڭ توپااااا باسااااقان ۈتۈرىسااااالىنى ئىسااااتانبۇل ك

بااۇ  ىاا  يورۇقلۇققااا چىقىاارىش شااەرىپىنىڭتەكچىلىرىاادىن تېپ

شاىنى ۇمەملىكەتتە يېتىشى  چىققان بىر ئالىمغا نېساى  بول

باۇ شااەرەا . ئەپسۇساكى ئۇنادا  بولمىادى. بەكماۇ ئاارزۇ قىالتتاۇ 

رىتاتەر . لادىنېمىس شەرقشۇناس ھەلمۇت رىتاتەرگە مەنساۇا بو

 -3511قااان ۋە رىساالە نۇسااخىلىرىنى سېلىشاتۇرۇا ئوقااۇا چىق

رنىلىاادا رىسااالىنى نەشااىر ۇژ« دەر ئىسااالم»يىلااى گىرمانىيىاادە 

ەسااەن ئەلبەساارىنىڭ رىتااتەر يورۇقلۇققااا چىقارغااان ھ. قىلغااان
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لاااۇتھى د غاااان ۋە ياشاااار قۇتلۇئااااي تەرىپىااادىن  قەدەر رىسالىساااى

قەرە ئۈنىيېرساااااىتېتى كچىگە تەرجىااااامە قىلىنىااااا  ئەناااااۈتاااااۈر

ئەنااقەرە،  )قىلىنغااان  رنىلىاادا نەشااىرۇاكۇلتېتى ژفاائىالھىاايەت 

355:.) 

رىتتەرنىڭ بۇ چو  ئەمگىكىنى تەقدىرلىمەسالىك مېھانەت 

لاااېكىن بىاااز تېخىماااۇ . ۋە ئەمگەكاااكە ھۆرمەتساااىزلىك بولىااادۇ

 نىڭ ر ياپقااااا چىقىشااااى ئۈچااااۈنمااااۇكەممەلرەك بىاااار تېكىساااات

خىنى پخانىسااىدىكى نۇسااۈتۈكبىياسااتە كۆپرۈلااۈ  شەرھىيلەشااتە

رىتااتەر ئااېالن قىلغااان نەشاارى  بۇنىااڭ سااەۋەبى. ئاساااس قىلاادۇ 

رىتااتەر كااونىراا كەتااكەن، . بەزى قۇساۇراردىن خااالى بوالمىغااان

كوناااا ھەمااادە بەزى ئاااورۇنلىرى تىااال جەھەتاااتىن خاتاااا بولغاااان 

ەرنى ھەل لىلىقوليازماااا نۇسخىساااىدا ئوتتۇرىغاااا چىققاااان مەسااا

ئاااااققۇزۇا ئەجىاااار سااااىڭدۈرگەن ۋە  كااااۆا تەر قىلىااااش ئۈچااااۈن

بىاااااارا  رىتتەرنىااااااڭ . كااااااۆپىنچە مەسااااااىلىنى ھەل قىلغااااااان

لىلەرنى ھەل ىتېكىساااااااتتىن كېلىااااااا  چىققاااااااان بەزى مەسااااااا

قىاللمىغاان يااكى خاتااا كېتىا  قالغااان تەرەپلىرىنىاڭ بولۇشااى 

ىكى باارلىۋ تدېمىسىمۇ رىتتەردىن تېكىسات. نورمال بىر ئەھيال

مەن . ۈش ئەخمەقلىاۋ بولىادۇنى كۈتالەرنى ھەل قىلىشىمەسىل 

لىلەرنى ىرىدە ساااقالنغان مەسااىرىتااتەر نەشاا. ئۈچۈنمااۇ شااۇندا 

 :ىغا يىغىنچاقالش مۇمكىننۇقتتۆۋەندىكىدەك بىر قانچە 

ىساااىدىن قوليازمىااادىن كېلىااا  چىققاااان نۇقتئوقاااۇش . 3

مەسااىلەن، بىاازنىڭچە ئېھتىمااال كۆچااۈرۈا يازغااان . لىلەرىمەساا

لىاا  چىققااان خاتااا ئىمااالار كىشااىنىڭ سااەۋەنلىكى تااۈپەيلى كې

ئۇنىڭدىن باشقا مۇئەللى  يااكى كۆچاۈرۈا . شۇ پېتى ئېلىنغان

يازغۇچىنىااااڭ سااااەۋەنلىكىدىن سااااادىر بولغااااان سااااۆزلەرنىڭ ۋە 

. قوشااۇمچىالرنىڭ چۈشااۈا قااېلىش ئەھااياللىرى تااۈزىتىلمىگەن

 بەكااارەكبۇنىڭااادا نەشاااىر قىلىنغانااادا تېكىساااىت مەزمۇنىااادىن 

ىش ۋە نەشااىر قىلىشااقا ئەھمىاايەت ئەسااەرنى يورۇقلۇققااا چىقىاار

 .بەرگەنلىكى مۇھى  ر ل ئوينىغان بولسا كېرەك
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نەشاىر قىلغۇچىنىااڭ ئۆزىادىن كېلىاا  چىققاان ئوقااۇش . 2

قىسااااامەن ئاااااورۇنالردا خاتاااااا ئوقاااااۇا قاااااېلىش، . خاتاااااالىقلىرى

شاااااالش كېااااارەك بولغاااااان يەرلەردە ئالقىشلىماسااااالىقتەك ىئالق

ۋاقىتتاا تېكىساات شاۇنىڭ بىاالەن بىار . لەر كاۆرۈلمەكتەىلىمەسا

زاماننىااڭ  ىال رە  بىاالەن يېزىلغاانلىقى ئۈچاۈنئاۆز ۋاقتىادا قىز

شاى بىالەن ئۆچااۈا كەتاكەن سااۆزلەردىن بەزىلىرىناى كااۆزدىن ۈئۆت

 .قاچۇرۇا قويغان ۋە يو  دەا ھېسابالنغان

 -بىرىاادىن ئااايرى  بولغااان ئىككااى مەكتااۇپنى بىاار  -بىاار . 3

ەر ئايااا سااوفىيا رىتاات. لىااۋ نۇسخسااى دەا قارىغااانقبىرىنىااڭ پەر

ىن ئېلىنغاااان نۇسخساااىنى ۋە ئۇنىاااڭ بىااالەن ئوخشااااش مەنااابەد

 ساااەرلەۋھىلىك ئەساااىرىنى« ئەلماااۇنىيە»ئىبناااۇل مۇرتەزانىاااڭ 

كۆپرۈلاااااۈ نۇسخساااااىنىڭ بىاااااار خىااااال قىسقارتىلمىسااااااى دەا 

ت ئوتتۇرىسااىدىكى   قالغااان ھەماادە ئىككااى تېكىسااىنىچۈشاا

ن بااۇ شااۇنىڭ بىاالە. ناادۈرەلمىگەنقلەنى پەرىتىدەرىااجە مۇناسااىي

ھااااالبۇكى، بااااۇار بىاااار . خىالرنى سېلىشااااتۇرۇا ئوقۇغاااااننۇساااا

سخىساااى كۆپرۈلاااۈ نۇ. رى ئەمەسنىااڭ ئىككاااى خىااال نەشاااكىتاب

، ئايااا سااوفىيا «قەدەر رىسالىسااى»بولسااا ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ 

نىااڭ «ئەلمااۇنىيە»ى ۋە ئۇنىڭغااا ئوخشاااا كېتىاادىغان نۇسخىساا

ھەججااااا  تەرىپىاااادىن قەلەمااااگە  ىچە ئىزاھاااااتى بولساااااقىسااااق

نى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان سااىئېلىنغااان ۋە ئەلبەساارىنىڭ رىسالى

ھەججاجنىاااااااااڭ مەكتۇبىااااااااادا ئەلبەسااااااااارىنىڭ  .رىساااااااااالىدۇر

پااااراگراف نەقىااال قىلىنغاااان بولاااۇا، باااۇ  ئاااالتە رىسالىساااىدىن

بااااۇ  .تەخمىاااانەن رىسااااالىنىڭ تااااۆتتىن بىاااارىگە تە  كېلىاااادۇ

ەر نەشاااىر قىلغاااان رىتااات يېزىشاااتاتىن بىاااز شاااەرھىنى ساااەۋەب

. قاول يازماا نۇسخىساىنى ئاسااس قىلادۇ  ،ەمەسنۇسخىسىنى ئ

نىاڭ بىازگە كاۆا پايدىساى ىشۇنداقتىمۇ رىتتەرنىاڭ باۇ ئەمگىك

ئۇنىاااڭ خاتاااا ئوقۇغاااان جاااايلىرى بىااازگە تاااوغرا ياااولنى . بولااادى

بااۇنى ئېتىااراا قىلىشاانى ئەخالقااى ۋەزىااپە دەا  مەن. كۆرسااەتتى

بىااااز  ئەخالقااااى مەساااااۇلىيىتىمىز بولسااااايەنە بىاااار . بىلىاااامەن
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نى يەشااااكەندە بىلمەسااااتىن خاتااااا كېتىاااا  قااااېلىش تېكىساااات

ئېھتىماللىقىمىزنىاااڭ بولاااۇا قېلىشاااىنى باشاااتىال ئېتىاااراا 

ئەھلاااى ھاااامىيەت ئىلىااا   مىزيىئە  چاااو  تەساااەللى. قىلىاااش

ئىگىللىرىنىڭماااااۇ بىااااازدىن ساااااادىر بولغۇساااااى ماااااۇھتەمەلەن 

 .قۇسۇرلىرىمىزنى تۈزىتىدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىمىز

تېكىست تەرجىمىسىنىڭ  ر ئاساسىدايۇقىرىدىكى ئىزاھاتال

خېلااى كااۆا جااايالردا ئوخشىماساالىققا ئىااگە بولىاادىغانلىقىنى 

. ئالاااااااادىنااا ئەسااااااااكەرتى  قويۇشاااااااانى زىرۈر دەا قااااااااارايمىز

قۇتلۇئاااااي تەرجىمىسااااىدە كااااۆرۈلگەن  -قااااولىمىزدىكى د غااااان 

تەرجىاااامە قىلىشااااتا سااااادىر  لىلەر تېكىسااااتتىن ئەمەسىمەساااا

رجىمىاااادە نۇرغااااۇن خاتااااالىقالر بولغااااان مەساااالىلەر بولااااۇا، تە

  . ساقالنغان

فە »ىنىڭ باشلىنىشااااىدىال يەر ئالغااااان سااااالرى ،مەسااااىلەن

زاتىادىن باشاقا ئىاالھ »ئىبارىساى « ئىننى ئەھمەدۇ ئىلەيكەلالھۇ

دەا تەرجىاااامە « ن تەپاااارىگە ھەماااادۇ سااااانا ئېيااااتىمەنبولمىغااااا

ىاار چىاادە قېلىپالشااقان بئەرەبھااالبۇكى بااۇ جااۈملە . قىلىنغااان

سااااپا ئاتاااا قىلغاااان لاااۇتھى »ولاااۇا، ئەسااالى مەنىساااى ئىپاااادە ب

« ئاااااالالھ قاااااا ھەمااااادۇ ساااااانا ئېياااااتىمەنئۈچاااااۈن ( ئىنااااااامى)

 : يەنە مەسىلەن، تۆۋەندىكى پارچىگە قاراا باقايلى. دېگەنلىكتۇر

 هب  عمل شء  ولكنه اليه  وال منه  ليس بزعمه  ذلك ال 
 هبي  ]يعميل مل[ مبيا جيزا ِ  جيزاهه  مين ذكي  فيميا قيا  هللا ولكيا 

 مبا وجزا 
ِ"يعملو  كانوا جزا مبا": قا  كا  وملا ، هل  كتبت

ئاااۇار ساااادىر »: تېكىسااات مۇنااادا  تەرجىااامە قىلىنغاااان باااۇ

ھەقاتە گەا قىلغاان قىلغان بىر ئىش بولغانلىقتىن، ئالالھ باۇ 

قىلغانلىرىنىااڭ نەتىجىسااى سااۈپىتىدە ئۇارغااا  ۋە جازالىرىنىااڭ

بااۇار قىلغانلىرىنىااڭ " :تااۈلگەنلىگىنى مۇناادا  ئىپااادىلىگەنپۈ
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بۇ تەرجىمىنىڭ تېكىست (. ئايەت-:2سۈرە ۋاقىاە " )جازاسىدۇر

 .بىلەن مۇناسىيىتى يوقلىقىنى ئىپادىلەش ھاجەتسىز

تەرجىمىاااادە مۇشااااۇنىڭغا ئوخشااااايدىغان باشااااقا تەرجىاااامە 

 كۆپتاااۈرۈش تاااوغرا بولمىغانااادەكباااۇارنى . خاتاااالىقلىرىمۇ باااار

ئىككاى تەرجىمىناى . ەسكۆرمەسكە سېلىشمۇ ئىلمىي ئىاش ئەم

ىاااالەن سېلىشااااتۇراايدىغان ئۇسااااتىالر بۇارنىااااڭ بىاااار بىاااارى ب

 .قنى بايقىياايدۇئوتتۇرىسىدىكى پەر

تەرجىمااانالر كۈچىنىااڭ يەتكىاانىچە مەساااۇلىيىتىنى ئااادا 

يىللىاۋ  51. لىگىلاى بولمايادۇيىبقىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇارنى ئە

ڭ ئوتتۇرىغاا رجىمىنىايەنە باشاقا بىار تە بۇ تەرجىمىدىن كېيىن

ئەسلىدە ئەيىپلىنىشكە تېگىشلىك بولغان بىر  چىقمىغانلىقى

 بااۇ ئەمااگەك ئۈچااۈن دۇنيااادا پەقەت ،بااۇنى قويااۇا تااۇرايلى. ئىااش

بىاازنىڭال قااولىمىزدا ساااقلىنىياتقان قااول يازمااا نۇسخىسااىدىن 

رىتتەرنىاڭ  ھاې  بولمىساا. مە ر ياپقا چىقمىادىيېڭى بىر تەرجى

ن تەرجىامە قىلىنغاان بولساىمۇ نەشىر قىلادۇرغان نۇسخىساىدى

يېاارى  ئەسااىردىن  بواتتىغااۇ؟ ئۇمااۇ ۋۇجۇتقااا چىقمىغااانلىقتىن

 قۇتلۇئااي تەرجىمىساى ئاۇيەر -د غاان  بۇياانۋاقىتاتىن   كۆپرەك

. نەقىال قىلىنىياتىادۇ« چىكىتىمۇ ئۆزگەرتىلمەساتىن»بۇيەردە 

مۇرىاااادا كااااۆرۈلگەن خاتااااالىقالرنى وئە  ئاددىسااااى ئايەتلەرنىااااڭ ن

 .  قويۇش ئەقلىگە كەلمەيياتىدۇىتىۈزبولسىمۇ ت

 رى ئۈچاااۈن تااااكۆپرۈلاااۈ نۇسخىساااىنىڭ يېڭاااى بىااار نەشااا

بىااارەر خىزمەتنىااڭ ئېلىااا  بېرىلمىغانلىقىنىاااڭ  بۈگااۈنگىچە 

رىگە ئاساسالىنى  رىتاتەر نەشا  ئۇنىاڭ ئۈساتىگە. ئىزاھاتى يو 

كىااااات ېقۇتلۇئااااااي تەرجىمىساااااىنىڭ چ -ئىشااااالەنگەن د غاااااان 

قېاااتى  نەشاااىر قىلىنىشاااىنى پەشااالىرىگىمۇ تەگااامەي نۇرغاااۇن 

 .ئىزاھلىغىلى بولمايدۇ تېخىمۇ
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 (a)كۆپرۈلۈ نۇسخىسى 
 

 ان بىردىنبىر نۇسخىسى رىسالەتۇلنۇلغوئەسەرنىڭ دۇنيادا ت

نااااااااامى بىاااااااالەن ئىسااااااااتانبۇلدىكى ( قەدەر رىسالىسااااااااى)قەدەر 

ئەساااەرنىڭ نۇساااخا . ساااۇلەيمانىيە كۈتۈپخانىساااىدا سااااقالنماقتا

رىسااالە  .ەا تەخمىاان قىلىنماقتااائەسااىر د-7ئېلىنغااان ۋاقتااى 

نۇماۇر ۋە  :.251كولېكساىيونىدا ( فازىل ئەھمەت پاشاا) كۆپرۈلۈ

زىگە ۆرىسااالە ئاا. رەقەم بىاالەن ئەنااگە ئېلىنغااان 1113575-115

ئەسااااىرى -1:ئوخشاااااش نۇرغااااۇن رىسااااالىلەر مەجمۇئەسااااىنىڭ 

بەتنىڭ كانارلىرىادىكى ئەسالى  مەجمۇئەدە رىسالەتۇقەدەر . {31}

باۇ . رۇن ئالغانوسىدا ئىرۇئوتت ىبەتلىر -13:-27:سانكىرىتچە 

مااۇرار وتەرىپىادىن يېڭاى ن رى ىقۇيىانچە بەتلەرنىاڭ ياېبەتالەر ك

 كاتولۇگىاادا رىسااالەتۇل( 16:-:1:). سااېلىنغان مااۇروبىاالەن ن

نۇمۇرلۇ  ئەسەر ئەبۇلھەرە  -15رۇن ئالغان وقەدەرنىڭ ئالدىدىال ئ

اەدىللە ۋە ئۇيناااااۇل»بىنناااااى ساااااائىد بىنناااااى ئەبۇلھەرەجنىاااااڭ 

رۇن ويىانال ئاېرىساالىدىن ك .دۇرىنااملىۋ ئەساىر« ئىاداھۇلمىللە

رىسالە  .ئالغان ئەسەر بولسا كامالۇددىن ئەلكاشانىنىڭ دىيانىدۇر

رۇن وبەتنىڭ ھەممىسىنىڭ كانارلىرىدا شاېاىرار ئا 6يېزىلغان 

سااۇخرەۋەردىنىڭ  بۇارنىااڭ بىاار قىساامى ئااالالھۇئەئلەم، .ئالغااان

لىكى ۆبىااار بااا تلەر،ياااېدىن بىملىۋ ئەساااىرناااا «مۇسۇلاۇشاااتا »

رىساالىنىڭ تاماامى  .بولسا تالالنما رۇباائىالردىن تەركىا  تاپقاان

قوشاما تااۋىقى . تالىۋ يېزىقى بىالەن يېزىلغاان/چەئەرەبقوليازما 

چااۈرۈا ۆئەسااىردە نااامەلۇم بىاار مەناابەدىن ك - 7 ىرھىجاا ،ۋارا  1

بااااااااۇ تېكىسااااااااتنىڭ كۈچااااااااۈرۈلگەن تاااااااااارىخى  .ئېلىنغااااااااان

ججاا  رىسالىساىدىن تەخمىانەن بىار ئەساىر ەوفىيادىكى ھئاياسا

رۈلگىنىاادەك بااۇ ۆرەسااىمدە ك .ئەۋۋەلقااى ۋاقىتقااا تااوغرا كىلىاادۇ

نۇساااااخا بەك كاااااونىراا كەتكەچاااااكە بەزى جاااااايلىرى قىااااايىن  

باشااااالىنىش ۋە شااااااۇنداقال . قۇلىااااادىغان بىااااار تېكىسااااااتتۇروئ

 .لااۈملىرى بىاالەن مااۇكەممەل بىاار ئەسااەردۇرۆئاخىرلىشااىش ب
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لغان ۋە يېزىلغانالرنىاڭ ىقەدەر بۇ نۇسخىغا قارىتا ئېيتنگە ۈگۈب

رىتتەرنىاااااااڭ نەشاااااااىرىگە قارىتاااااااا . ھەممىساااااااى دىگاااااااۈدەك ھ

 .يېزىلغانالردۇر 

مەجمااااااۇئەدىكى باااااااارلىۋ ئەساااااااەرلەرنىڭ تىااااااازىملىگىگە {31}

ر .د ر: تۈزگاۈچى مۇنادەرىجە مەختۇتااتى مەكتەبەتاى كۆپرۈلاۈ، قارالسۇن؛

   3:16/3576ىستانبۇل ئ ،2ئاقپىنار.  -ئىزگى  ،.شەشەن 

گىشالىك ېتىلىشاكە تىھەلمۇت رىتتەرنىڭ نۇرغاۇن يەرلىرىادە تۈز

نگە قەدەر بااۇ ئەسااالى ۈگااۈب ،دىاان باشاااقا(3511)ئەسااىرىنىڭ نەشااىرى

 .ما قىلىنمىغانېنۇسخا باشقا بىر ئەسەردە ت

 

 (b) ئايا سوفىيا نۇسخسى

ئىچىاااگە  قەدەر رىسالىساااىنىڭ قىساااقىچە مەزماااۇنىنى ئاااۆز 

جاجنىڭ ئابدۇلمەلىككە يازغاان مەكتاۇبى ئاياساوفيا جەئالغان ھ
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ڭااادىن ىئۇن ،لى نۇسخىساااى ئەمەسرىسالىساااىنىڭ ئەسااا( 1557)

چااۈرگەن بااۇ ئىككىنجااى س قىسااقارتى  كۆئااۈچىنجى بىاار شااەخ

رلااااااااۇ  نۇمۇ-1557نۇسااااااااخا ئاياسااااااااوفىيا كۈتۈپخانىسااااااااىدا 

نۇسخىنىڭ تاش ۋارىقىدا مۇندا   .كولېكساۇندا ئەنگە ئېلىنغان

بااااۇ قىممەتلىااااك نۇسااااخىنى ئۇلااااۇ  : ېتااااى باااااربىاااار ۋەخااااپە خ

 ،تااۇپرا  ۋە دېڭىزارنىااڭ ھاااكىمى ك خاقااان،ۈيااۈب پادىشاااھىمىز،

ئىككااااى ھەرەمنىااااڭ خىزمەتكااااارى سااااۇلتان بىننااااى سااااۇلتان 

ئەسساااۇلتانغازى ماھمۇدخاااان ساااەھىھ ۋە شاااەرئى بىااار ۋەخھىااايە 

 .بىلەن ۋەخھە قىلغاندۇر

نىااڭ (ئىككااى ھەرەم)بااۇ نۇسااخىنى ھەرەمەينااى شااەرەفەيىن  

ئاالالھ ئااۇارنى  .مۇپەتتىشاى ئەھامەد شااەيىخزادە قەلەماگە ئالغااان

 .ئۆز مەغھىرىتىگە ئالسۇن

ت قىلىشاااااىغا قارىغانااااادا چاااااۈرۈا ئالغۇچىنىاااااڭ قەياااااۆك

يىلاى -772/3:11يە ىنۇسخىنى شەمسىددىن ئەلقۇدىسى ھىجىار

قەدەر . ۋاراقااااتىن ئىبااااارەت 31لااااۇا جەماااااى ونۇسااااخىلىغان ب

بىرىنىڭ قىسقارتىلمىساىنى  ىنرىسالىسىنىڭ تەخمىنەن تۆتت

بىاارا  باشااقا بىاار قەلەماادىن چىققااان بااۇ . ئىچىااگە ئالغااان ئااۆز

ئىككىنجاااى رىساااالە رەساااىمدە كاااۆرگىنىمىزدەك مۇستەسااانى  

مەرۋايىتااتەك -چە نتەرىپىاادىن بىاار قۇرئااان خېتااى شااەكلىدە ئااۈ

ئاناا . يۇلغاان ئىادىوزىيەرلىرىماۇ ق-چۇ  تىزىلغاان ھەمادە زىاروئ

 .راپماااۇ كەتمىاااگەن ۋە يىرتىلمىغاااانىننۇساااخىغا ئوخشااااش كو

 .ئىدى {33}بىر نۇسخا  لىۋايئوقۇشقىمۇ ناھايىتى قو

 رىسااالىنىڭ بىااازگىچە يىتىاا  كەلاااگەن ئىبنۇلمۇتەزانىاااڭ

رەسااااائىلۇلاەدل » سااااى ۋە مااااۇھەممەد ئۇمارانىااااڭ«ئەلمااااۇنىيە»

رنىاڭ ەتراپتىكى باارلىۋ مەتىنلىارى ئاپتوقاتارلىۋ ئ« ۋەتتەۋھىد

س شاااەخ - 1 ئاااۇنى يىغىنچاقلىغاااان ىكااانۇسخىساااى ئەمەس بەل

 {32} .نىڭ بۇ مەكتۇبىدىن ئېلىنغان(ججا ھە)

ئايااااا سااااوفىيا نۇسخىسااااىنىڭ يېقىنقااااى زاماناااادا ر ياپقااااا  {33}

دىان بىلىملىارى ئاكادېمىاك  .قۇباات .م» چىققان بىر نەشاىرى ئۈچاۈن

 «سان-3(.2117)7تەتقىقات ژ رنىلى
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 51-73)3.2ھىاادرەسااائىلۇلاەدل ۋەتتەۋ ،ئۇمااارا مااۇھەممەد، {12}

 .3513قاھىرە  دارۇلھادل، (بەت

 

نىڭ سىئىككى نۇسخىقەدەر رىسالىسى 
 سېلىشتۇرمىسى

 
قەدەر »رى بولغااااان ىھەسااااەن ئەلبەساااارىنىڭ ئەساااا ئاااااپتور

دۇنيااادا مەلااۇم بولغااان بىردىنبىاار نۇسخىسااى  نىااڭ«رىسالىسااى

، ئۇنىااااڭ بىاااار قىسااااقىچە (a)بولغااااان كۆپرۈلااااۈ نۇسخىسااااىنى 

س ئالغااااان ۋە ئااااۈچىنچى بىاااار شااااەخىچىااااگە مەزمااااۇنىنى ئااااۆز ئ

تەرىپىاادىن خەلىااپە ئاباادۇلمەلىككە ئەۋەتااكەن مەكتااۇبى بولغااان 

 .ئىسمى بىلەن قىسقارتى  ئاتايمىز( b)ا نۇسخىسىنى يئاياسوف

نۇسااااخا توغرىسااااىدا ئېيتىشااااقا ( b)ۋە ( a)ئالاااادى بىاااالەن 

 :تېگىشلىك ئىككى ھەقىقەت بار

3(  .a ) ۋە(b )بولماياادىغان  نۇساخا بىار بىرىاادىن ئاايرىغىلى

 .دەرىجىدە زى  مۇناسىيەتكە ئىگە

2( .a ) ۋە(b )ىاااااڭ كااااااۆپەيتىلگەن ھەرگىزماااااۇ بىااااار بىرىن

قلىااۋ ئىككااى كىشااىنىڭ  نۇسخسااى بولماسااتىن ئەكسااىچە پەر

 .دىن چىققان ئىككى ئايرى  مەكتۇپتۇرىقول

ھېلماااۇت رىتتەرنىااااڭ قىلغااااان ئەجىاااارى ئالقىشلىنىشااااقا 

تنااااى كااااۆرەلىگەن نچااااى ھەقىقەلااااېكىن ئااااۇ بىرى. تېگىشاااالىك

ىنى كاۆزدىن قااچۇرۇا قويغاان بولساا ناۇقتئىككىنجى  بولسىمۇ

نىاااڭ كاااۆپەيتىلگەن بىااار ( a)ناااى ( b)تىن ساااەۋەبباااۇ . كېااارەك

چااۈنكى . بااۇ قىساامەن جەھەتااتىن تااوغرا. نۇسخسااى دەا قارىغااان

(b ) ناى ئاخىرىغااا قىساتۇرغان بىاار قوشاۇمچە ئىزاھااات مەكتااۇبى

رۋانغا يوللىغان ئۈچىنچى ى مەبىلەن ئەمىرى ئابدۇلمەلىك بىنن

بىارا  باۇ . دىان نەقىال ئالغاان( a)ئەسلى نۇسخا بولغان  شەخس

نىااااڭ كااااۆپەيتىلگەن بىاااار نۇسخسااااى ( a)نىااااڭ ( b)ھەقىااااقەت 

نىاااااڭ ماااااۇئەللىپى ( b)چاااااۈنكى . ئىكەنلىكىناااااى بىلدۈرمەيااااادۇ
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( a)دا ( b)ئىلگىاارى ئاباادۇلمەلىككە ئەۋەتااكەن مەكتااۇبى بولغااان 

دىان ( a)نۇسخا ( b)تىن سەۋەببۇ . غاننى ئېنىۋ ھالدا تىلغا ئال

نىااااااڭ ( a) چە بىاااااار مەكتااااااۇا بولااااااۇپال قالماسااااااتىنئااااااۆزگى

 .مەۋجۇتلىقىنى ئىسپاتاليدىغان پواتتەك بىر دەلىلدۇر

قلەرناى خا ئوتتۇرىساىدىكى پەرا، بۇ ئىككى نۇسنۇقتيەنە بىر 

 .ىغا يىغىنچاقالش مۇمكىننۇقتمۇندا  بىر قانچە 

3( .a )ى ھالىتى بىلەن باشالنماقتات ئەسلىدىكدا تېكىس: 

 سااااپا سااااامالر)مۇن ئەلەياااكە ياااا ئەمىرەلماااۇئمىين ساااەا» 

شااەكلىدە باشااالنغان ۋە  « (!بولسااۇن ئەي مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىاارى

يەنى باش ۋە ئاخىرى . يەنە ئەسلى مۇۋاپىۋ شەكلىدە ئاخىراشقان

ۋە ھاااازا جەۋاباااۇ ماااا »لەن، ىمەسااا. بولغاااان بىااار پۈتاااۈن ئەساااەردۇر

مانااا بااۇ مەناادىن )ھااۇ قەد بەييەنتۇھااۇ ۋە ئەۋزەھتااۇ نى ئەنساەئەلتە

بەردىاااا  ۋە  جاااااۋابرغااااا سااااورىغان سااااوئالالرنىڭ جاۋابىاااادۇر، ئۇا

دىكى كىارىش قىسامى بۇنادا  ئەمەس، ( b)بىرا  . «(ئىزاھلىدى 

دا بۇنىااااااڭ ئورنىغااااااا ( b. )ئاخىراشااااااتۇرۇش بۆلۈمىمااااااۇ يااااااو 

 .مۇئەللىپنىڭ مۇقەددىمە قۇرلىرى يەر ئالىدۇ

2 .(a )ھەسااااەن ئەلبەسااااارى مۇھاتااااابى خەلىاااااپە  ئاااااپتور دا

بىلەن خىتااا ئابدۇلمەلىككە ئۇدۇلال بىرىنچى شەخس ئالمىشى 

، كەاماى (باشالىدۇ  سۆزتۇنجى بولۇا بىز )ئەھدەسىنا : قىلىدۇ

، بەييەنتۇھاااۇ ۋە ئەۋزەھتۇھاااۇ (م ۋە مەكتۇباااۇمزۈساااۆ)ۋە كىتاااابى 

ەقىللەردىان باشاقا ن دا(b) بىارا (. بايان قىلادى  ۋە ئىزاھلىادى )

بااااااااۇ ئۇرغااااااااۇ ئەساااااااالى تېكىسااااااااتتىكىدەك زىاااااااا   جااااااااايالردا

 .ئىشلىتىلمىگەن

1( .a )نىاااااااڭ ھەجىماااااااى (b ) نىاااااااڭ تەخمىااااااانەن تاااااااۆت

دا بولغااااان ( b)شااااۇنداقتىمۇ . تااااوغرا كېلىاااادۇ گە سااااىھەسسى

دا ( b)بىاارا  . دا يەر ئالمىغااان بىاار بۆلااۇم مەۋجااۇت( a) بولسااىمۇ

( a) لمىغاان باۇ ئاارتۇ  بۆلاۈمدا يەر ئا( a)ئورۇن ئالغان بولسىمۇ 

دا ئاااااااورۇن ئالمىغااااااان بۆلاااااااۈملەرگە ( b)دا مەۋجااااااۇت، ئەممااااااا 

 .تاھېسابسېلىشتۇرغاندا يو  
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:( .a ) ئە  مۇھى   نىڭ ئاخىرىدا ئورۇن ئالغان رىسالىنىڭ

باۇ بۆلۈمادە ئەلبەسارى . ھې  تىلغا ئېلىنمىغان دا ( b) قىسمى 

قااااااارا »ۋە  جەبىرچىلەرنااااااى قامچىاليااااادۇ/  بىياساااااتە قەدەرچاااااى

ھەمادە بااۇ گاۇرۇھنى ئاايەتلەر بىالەن ئااو   دەا ئاتايادۇ« قوسااقالر

رنىغااااااا ئەمەۋى دىلەت دا بۇارنىااااااڭ ئو( b. )يامغۇرغااااااا تۇتىاااااادۇ

نى خەلىپىگە تەقادى  قىلىاش جاۈملىلىرى «سالەرى»ئەربابىنىڭ 

 .يەر ئالغان

5( .a ) نااى(b )نااادۈرۈا تۇرىااادىغان ۋە ئاااۈچىنچى قلەدىااان پەر

 : دا يەر ئالمىغان( a) غان تۆۋەندىكى قۇرارە ئائىت بولسكشەخ

ىرنى ئىنساانالر تەقاد مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىارىگە( ھەسەن)ۇ ئ»

گەا  بااااۇ مەسااااىلىگە دائىاااار ئىنكااااار قىلغااااان بىاااار مەزگىلاااادە

ئەت پەيادا قىلغاۇچىالر دىنلىرىغاا بىاد: " قىلغانلىقىنى ئېيتتى

 مەن ئااۇار تااارتىش قىلغااان ۋاقىتلىرىاادا مۇناسااىيەتلىك تااااش

قاراشاقا قارشاى ئااالالھ نىاڭ كىتااابىنى  ئويادۇرۇا چىقارغاان كااۆز

مىنلەرنىاااڭ ئەمىااارى ئىنكاااار قىلمىغاااان، ئئاااۇ مۆ". ئەسااالەتتى 

ئەكسااااىچە قۇرئااااان ۋە رەسااااۇلۇلالھنىڭ سااااۈننىتىدە تەسااااتىۋ 

ھەساەننىڭ . ىلغاا ئالادىقىلغان، مەلۇم بولغاان دەلىللەرنىماۇ ت

ر مەسىلىگە دائىا ئالالھ نىڭ كىتابىدىن قالسىال بۇ رىسالىسىدە

! ئااى مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىااارى». شااىپالىۋ دەلىلاالەر مەۋجۇتتاااۇر

ئوقاااۇا باقساااۇن ۋە ئۈساااتىدە ماااۇاھىزە قىلساااۇن دەا ھەساااەن 

ئاالالھ . بەسرىنىڭ رىسالىسىدىن بىر نۇساخا ساىزگە ئەۋەتىلادى

. تائاااا ھىاادايىتىڭىزگە ھىاادايەت، ئىلمىڭىزغااا ئىلىاا  قاتقاااي

ڭ، ئاااۆزىڭىز ھەماااادە ىااانىويلرىساااالىنىڭ مەزماااۇنى ھەققىاااادە ئ

ئاااۇنى ئاااۆز  مەنپەئەتاااى نېمىناااى تەقەززا قىلساااا مۇساااۇلمانالرنىڭ

قىلى  شۇ ئاساساتا  يىچە مۇاھىزە وئىدراكىڭىز ۋە ئەقلىڭىز ب

. دە بولمىغايساااىزرىساااالىگە قارىتاااا شاااۈبھى. ئىاااش كۆرگەيساااىز

ئاااالالھ نىااڭ ئاااادالىتىنى بىرىنجااى ئورۇنغاااا  چااۈنكى باااۇ رىسااالە

غان بىااااارى ئۈچااااااۈن ر شااااااەن يۈرگۈزىاااااادى قويغاااااان ۋە ئەقىاااااال

 .«نەسىھەتتۇر
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ساااااتۇ سااااام )ياخشاااى بىلىڭكاااى، رەساااۇلۇلالھنىڭ  شاااۇنى

ساھابىساااى بولغاااان ئىلگىرىكاااى نەساااىللەر ( ئۇنىڭغاااا بولساااۇن

ھەسااەندىنمۇ  الردىن ئىلىاا  ئالغااانالر ئارىسااىدائىچىاادىكى ئااالىم

ۇر بەكرەك ئالالھ نى ياخشى بىلىدىغان، ئالالھ نىڭ دىنىدا چوپقا

مەلۇمااااااااتى بولغااااااااان، ئااااااااالالھ نىااااااااڭ كىتااااااااابىنى ئوقااااااااۇا 

 شاۇنىڭ بىالەن بىارگە. كىشى قالمىادىنەلەيدىغان باشقا ىچۈش

ئااااۇ كۈناااادىلىك تۇرمۇشااااتا ئىسااااالمنى ئۆزلەشااااتۈرگەن، دىناااادا 

ئىشاااەنچلىك، ئەمىااان ۋە مۇساااۇلمانالرنىڭ ئىشااالىرىغا كۆپاااۈل 

ئاادىن ەدۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ساۋابىنى ئالالھ ت. بۆلىدىغان بىرىدۇر

. «ۇنىڭغا ياخشاى مۇئاامىلە قىلغايساىزئۈمىد قىلغان رەۋىشتە ئ

ئەلبەساارىنىڭ رىسالىسااىنى مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىاارىگە تەقاادى  

رىساااالە مۇئەللىپىنىاااڭ  قىلغاااان باااۇ قاااۇراردىن ئوچاااۇ  ھالااادا

مەجھااۇل  خاااپىلىۋ يېتىاا  قالماساالىقى ئۈچااۈن بېشااىغا بىاارەر

ىگە ئاااااااۈچىنچى شەخسااااااانىڭ باااااااۇ قاااااااۇرار بىااااااالەن خەلىاااااااپ

 .ۋالغىلى بولىدۇۈۋاتقانلىقىنى كۆرۇياليۇر

 (a ) ىنى ناااۇقتدا ئاااورۇن ئالمىغاااان باااۇ قوشاااۇمچە ئىككاااى

 :كۆرسىتى  بېرىدۇ

3( .)b )رىساااالىنىڭ ئەسااالى بولغاااان  نۇسخىساااى(a ) نىاااڭ

 . قىسقىچە مەزمۇنىنى ئۆز ئىچىگە ئالماقتا

2( .)b )ئەساااااالى بولغااااااان  نۇسخىسااااااى(a ) نۇسخىسااااااىنى

سانىڭ قولىادىن دى  قىلغاان ئاۈچىنچى شەخلىككە تەقئابدۇلمە

 .چىققان

6( .b )دا (a )بىر قىسمى كۆچۈرۈا ئېلىنغاان نىنىڭ تۆتت .

نىاڭ  (b)س ىپىگە تەقدى  قىلغان ئۈچىنچى شەخرىسالىنى خەل

دىاان ئااالتە بۆلااۈمنى ئۈزۈناادە ( a)ئااۇ مەكتۇبىاادا . يازغۇچىسااىدۇر

دا ئاااااورۇن ئالغاااااان ( b)ئۇنىاااااڭ ئۈساااااتىگە . قىلىااااا  ئالغاااااان

دا (a)مەساىلەن، . قلىاۋدىكىادىن پەر( a)ى پازۈندىلەرنىڭ تەرتىئۈ

. دا ئاخىرىدا ئورۇن ئالغان( b)كىرىش قىسمىدا يەر ئالغان بۆلۈم 

ئېلىنغان بۇ ئۈزۈندىلەردە رىساالە ماۇئەللىپى ھەساەن ئەلبەسارى 
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ئۈچۈن ئەندىشاە قىلغاانلىقى چىقىا  تۇرىادىغان بولاۇا، ئۇنىاڭ 

ۇزۇشاااقا يە  ئىچىااادە يااااردەم ۇتقياقىساااىنى ئابااادۇلمەلىكتىن ق

( b)يەناااى  رىسالىسااىنىڭ ۋى دىلەت ئەربابىنىاااڭئەمە. ماقتاااقىل

نۇسخىسااىنىڭ ئاخىرىغااا قوشااۇا قويغااان ھەسااەن ئەلبەساارىنى 

جااۈملىلەر  ئاقالياادىغان ۋە مۇرەسسەلەشااتۈرۈش خاراكتېرىاادىكى 

 .بۇ قاراشنى كۈچلەندۈرىدۇ

1( .b )ېردىكى نىاڭ ئاخىرىاادا ئااورۇن ئالغااان ئاااقالش خاااراكت

نااى ( b) نىااڭ بىاار كااۆپەيتىلگەن نۇسخىساانىڭ( a)جااۈملىلەردە 

س تەرىپىاااادىن ئىلگىاااارى خەلىااااپىگە يازغااااان ئااااۈچىنچى شااااەخ

ۋەقەد بۇئىساە ئەلەياكە )لگەنلىكى ئوچۇ  بايان قىلىنغاان ئەۋەتى

ئااااى  -يااااا ئەمىرەلمااااۇئمىنىيىن نۇسااااخاتۇ كىتابىاااال ھەسااااەن 

خىساى نۇسھەسەننىڭ مەكتۇبىنىڭ بىار ! مۇئمىنلەرنىڭ ئەمرى

يەنە بىااااااار مەساااااااىلە، (. ئىلگىااااااارى ساااااااىزگە ئەۋەتىلگەنااااااادى

خەلىاااااپىگە ھەساااااەن ئەلبەسااااارىنىڭ ئەسااااالى  ھەججاجنىاااااڭ 

ئۇنىااااڭ ئورنىغااااا ئۇنىڭاااادىن بەزى  كتااااۇبىنى ئەۋەتمەسااااتىنمە

ئۈزۈنااادىلەر ئېلىااا  يېزىلغاااان ئۆزىنىاااڭ مەكتاااۇبىنى ئەۋەتىاااش 

لاااېكىن . بىااالەن كۇپاااايىلەنگەنلىكى كىشاااىنى ئويغاااا ساااالىدۇ

ېتى  بارغان رىساالىنىڭ بىار قى جۈملە ئابدۇلمەلىككە ييۇقىرى

بىرساى باشاتا . ئىككى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتى  بېرىادۇ ئەمەس

ئەۋەتىلگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان ئەلبەسرىنىڭ رىسالىساى، يەنە 

 .بىرسى ھەججاجنىڭ مەكتۇبى

يااۇقىرىقى مەلۇماااتالر شااۇنى ئوچااۇ  كۆرسااىتى  بېرىاادۇكى، 

قەدەر »ھەساااااااەن ئەلبەسااااااارىنىڭ ( a)كۆپرۈلاااااااۈدىكى رىساااااااالە 

ئاياسااوفيادىكى رىسااالە . نىااڭ ئەساالى نۇسخىسااىدۇر«رىسالىسااى

(b) (a ) نىڭ قىساقىچە مەزماۇنىنى ئاۆز ئىچىاگە ئالغاان، ئەمەۋى

 .دىلەت ئەربابىنىڭ خەلىپىگە يازغان رىسالىسىدۇر

ئابااااااادۇلمەلىكتىن ئىباااااااارەت دېكتااااااااتۇر بىااااااار : ساااااااوئال

تىرىساى باار ئەمەۋى دىلەت اھۆكۈمدارنىڭ ھوزۇرىدا شاۇنچە ياۈز خ
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س خىنى قەلەمااگە ئالغااان ئااۈچىنچى شااەخنۇساا( b)يەنااى  ئەرباابى

 كى ؟

 باۇ سااوئالغا پەقەت بىارا جاااۋابنى باارلىۋ مەلۇماااتالر: جااۋاب

را  ئوماۇمىي ۋالىساى ھەججاا  بىنناى ىايەنى ئابدۇلمەلىكنىڭ ئ

ئىبنۇل مۇرتەزاماۇ باۇ . يۇسۇف ئەسسەقافىنى ئىشارەت قىلماقتا

ناااااملىۋ « ئەلمااااۇنىيە » بولغااااان بولسااااا كېرەككااااى،  قاراشااااتا

رىدە ھااااااااې  ئىككىلەنمەسااااااااتىن بااااااااۇ مەكتۇپنىااااااااڭ ىئەساااااااا

يەنااى، . ىكەنلىكىنااى قەياات قىلغااانمۇئەللىپىنىااڭ ھەججااا  ئ

ھەججاا  ھەساەنگە  -ل ھەساەنى ئىننەل ھەججاجە كەتەبە ئىالە»

 . «يازدى

ئەگەر ئەھيال بۇندا  بولساا، بۇنىڭغاا ئاساساەن رىساالىنىڭ 

رىساااالە . غاااان يىلىناااى تەخمىااان قىلىااا  بىكىتەلەيمىااازيېزىل

شاااااى ۇيىللىاااارى ئارىسااااىدا يېزىلغااااان بول - 71 - 11ھىجاااارى 

راققاااا ۋالاااى قىلىااا  ىيىلاااى ئ - 15چاااۈنكى ھەججاااا  . ماااۇمكىن

ياشاااتا  55ئااۇ ۋالااى بولغاناادا ھەسااەن ئەلبەساارى . تەيىاانلەنگەن

شاۆھرىتى ھەر . بولۇا، بەسىرەنىڭ ئە  كۈچلۈك خااتىبى ئىادى

ئۇنىاااڭ ئىلىااا  . كە تارقىغاااان، تونۇلغاااان مەزگىلاااى ئىااادىتەرەپااا

نوپۇزىنىڭ تەسىر دائىرىسى پەقەتال كوچىدىكى كىشىلەر بىلەناال 

چەكلىنىاااااا  قالماااااااي، ئااااااۆز دەۋرىنىااااااڭ بااااااارلىۋ ئااااااالى  ۋە 

باااۇنى . يېتەكچىللىااارى تەرىپىااادىن ئېتىاااراا قىلىنغاااان ئىااادى

ئىبنااااااى ئەشااااااااس قوزغىلىڭىغااااااا قاتناشااااااقان ئااااااالىمالر ۋە 

بە قىلىشاااىنى ھەساااەن ىاااىتالرنىڭ قوزغىالپنىاااڭ غەلمويساااىپ

ئەلبەسرىگە باغلىۋ دەا قاراا، قوزغىال  باشالمچىلىرىدىن بىر 

ئاماااااال قىلىاااااا  ئااااااۇنى قوزغىالپغااااااا قاتناشتۇرۇشاااااانى تەلەا 

 . قىلغانلىقىدىن بىلىيااايمىز

قاقياش بولاۇا كەتاكەن  ھەججا  زالى  بولۇش بىلەن بىرگە

راققاا ۋالاى بولغاان دەسالەپكى ىئ ئۇنىاڭ. قۇۋ سىياساەتچى ئىادى

يىللىرىااادا، ئەلبەسااارىنىڭ د ساااتلۇقىنى قولغاااا كەلتۈرۈشااااكە 

ئەلبەسارىنىڭ ئۇنىاڭ . تىرىشىشى ئەجەپلىنەرلىاك ئىاش ئەمەس
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بىااااالەن بولغاااااان مۇناساااااىيىتىنىڭ دەسااااالەپكى ۋە كېيىنكاااااى 

ىنى سىياساىي مەزگىلدە ئوخشاش شاەكىلدە داۋام قىلمىغاانلىق

ھەتتاا مەسااۇدى ۋە . دىن كاۆرۈۋااايمىزقلەرئىپادىللىرىدىكى پەر

دەسالەپتە باۇ ئىككاى زات  نى ھاللىقانغاا ئاساساالنغان ھالادائىب

تىنىڭ بولغاااانلىقىنى ىئوتتۇرىساااىدا بىااار د ساااتلۇ  مۇناساااىي

 .ئېيتاايمىز

يىلااادىكى قەتلاااى  - 71باااۇ مۇناساااىيەت بەلكىااا  مابەدنىاااڭ 

باااارلىۋ . قىلىنىشاااىدىن كېااايىن بۇزۇلغاااان بولۇشاااى ماااۇمكىن

ەگەر بۇ ئ. ىيايەتلەر بىر يەرگە جەم قىلىنغاندا بۇ نەتىجە چىقىدۇر

بااۇ يىاا  ئااۇچى بىاازگە رىسااالىنىڭ  مااۇاھىزىمىز تااوغرا بولسااا

يىللىاااارى ئارىسااااىدا قەلەمااااگە  - 71 - 15تەخمىاااانەن ھىجاااارى 

چاااۈنكى ھەججاااا  ۋەلاااى . ئېلىنغااانلىقىنى كۆرساااىتى  بېرىااادۇ

 ىرىااااااداىككە يازغااااااان مەكتۇبىنىااااااڭ ئاخنېمىتااااااى ئاباااااادۇلمەل

ئەلبەسرىگە كېپىل بوالىغۇدەك دەرىجىدە يېقىن ئىكەنلىكىنى 

كىااااا  بىلىااااادۇ، بەلكاااااى باااااۇ ئۇسااااالۇب بىااااالەن . ئىپادىلەيااااادۇ

ئەلبەسارىنىڭ كاۆپلىنى ئاېلىش ۋە ئاۆزىگە بېقىنادى قىلىشانى 

بىاااارا  ئۇنىااااڭ ئىمااااام . مەقسااااەت قىلغااااان بولۇشااااى مااااۇمكىن

 .ئەلبەسرىنى ئۆزىگە بېقىندى قىاللمىغانلىقى ئايان
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 قەدەر رىسالىسىنىڭ قىممىتى. §2
 

تارىخىدىكى  ئەسەرلەر ەۋەسىقرىسالىنىڭ ئىسالم 
 رنىوئ ئۆزگىچە

 

را  ىااااااااھەججاجنىاااااااڭ ئقەدەر رىسالىسااااااااى  پەرزىمىااااااازچە

 - 3ۋالىلىقىنىاڭ تاۇنجى يىللىرىغااا تاوغرا كېلىادىغان ھىجاارى 

 - 71 - 15ھىجاارى )رنىڭ تااۆتىنجى چارىكىنىااڭ بېشااىدا ئەسااى

قۇرئاندىن قالسا كاۈنىمىزگە قەدەر يېتىا  . يېزىلغان( يىللىرى

بەلكاى  .كەلگەن ئىسالم تارىخىدىكى تۇنجى ۋەساىقىلەردىن بىارى

بااۇ ۋەجىاادىن قەدەر رىسالىسااى . شااى مااۇمكىنۇبىرىنچىسااى بول

ئىسااااالم ئىلىااااا  ۋە تەپەككاااااۇر سىستېمىساااااىنىڭ ئاساساااااىنى 

 .سالغۇچى تېكىستلىرىدىن بىرى بولۇا ھېسابلىنىدۇ

تارىخىاادىن يىتااى ۋەسااىقە قوليازمااا ئەسااەرلەر ىمەدەن ئىساالم

بۇ تارىخىنىاڭ باشالنغۇچىساىنى ھاې   سۆز ئېچىلىدىغان بولسا

قۇرئاان ۋەھىيساى . مۇنازىرىسىز ھالادا قۇرئاان تەشاكىل قىلىادۇ

ۋاتقان ابىر خەلاۋ ياشا( ساۋاتسىز)اىيەت ئۇممى ئەۋەتىلگەن جەم

 ى ئاايەتلەردەشكە باشلىغان تۇنجۈقۇرئان چۈش. اىيەت ئىدىجەم

يىتىادىن يېزىاۋ ئەدەبىياات ىمۇھاتابىغا ئېغىاز ئەدەبىياات مەدەن

( ئاااالالھ)ئاااۇ »: ڭ ساااېگنالىنى بەرگەنيىاااتىگە ئۆتۈشااانىىمەدەن

 (. ئايەت - :ئەلە ، )« قەلەم بىلەن يېزىشنى ئۆگەتتى

باااااۇ ساااااېگنال ۋە ئىشاااااارەتنى تاااااۇنجى بولاااااۇا ئالغاااااان ۋە 

اتااابى بولغااان ۋەھىينىااڭ تااۇنجى مۇھ لەشااتۈرگەن كىشااىلئەمى

قۇرئااننى ۋەھىاي كاتىپلىرىغاا . سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز ئىدى

يازدۇرغااان ئااايەتلەردىن  مبىرىمىااز ۋاپااات بولغانااداپەيغە. يااازدۇردى

ردە ئااۇ دەۋ. تىنىااڭ بېشااىدا ئىاادىىتەركىاا  تاپقااان پۈتااۈكلەر كارۋ
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ئەتراپىاااادا ساااااھابىنىڭ ئااااۆزى  35خەت يېزىشاااانى بىلىاااادىغان 

 . بار ئىدى تۈپلىيالغان مۇسھابى

ھەم پەيغەمبىرىمىاااااااااز ھەم  ۋەھىاااااااااي ئاااااااااۈزۈلگەنگە قەدەر

رىنسىپى اشقا پۈتۈك قالدۇرماسلىۋ پساھابىلەرنىڭ قۇرئاندىن ب

ئااۇار قۇرئاناادىن باشااقا يېزىلغااان ھەر قاناادا  بىاار . داۋام قىلاادى

شاااااىدىن ىلۇا قويۇلۇالشاااااتۇرىنەرساااااىنىڭ قۇرئاااااان بىااااالەن ئار

 .ئەنسىرىگەن ئىدى

ئاااالەمگە كۆچاااۈا كەتكەنااادىن كېااايىن ي رەساااۇلۇلالھ بااااقى

( ىجااام/  كىتاااب/ سااەھىھەتۇل ئااالى )تااۇنجى پۈتااۈك ئەسااەرنىڭ 

ھەزرىتاااااى ئەلىاااااگە ئائىااااات ئىكەنلىكاااااى ھەدىاااااس ۋە ساااااىيەر 

گەز ئۇزۇنلۇقتااااا  11. م بولماقتااااامەنبەلىرىاااادىن بىاااازگە مەلااااۇ

ھەزرىتاى  باوا  ھالىتىادىكى باۇ ۋەساىقە( مېتىر 12تەخمىنەن )

ە ئىشاااالىرىغا ئااقىاااادار مەھكىاااامە ئەلااااى سااااورىغان مەھكىاااام

باااۇ پۈتاااۈكنى كاااۈنىمىزدىكى . ئارخىپلىرىااادىن تەركىااا  تاپقاااان

بەتلىك  211تەخمىنەن  شەكلى بىلەن مۇاھىزە قىلسا  كىتاب

ھەزرىتااى ئەلاااى ئۆزىاادىن باااۇرۇنقى . قااا تاااوغرا كېلىاادۇكىتاببىاار 

 . خەلىپىلەرنىڭمۇ قازىلىقىنى قىلغانلىقى ھەممىگە مەلۇم

ھەزرىتاى  ئىبناى ئاببااس»: ۇلەيكە ئېيتىدۇكىئىبنى ئەبى م

ئەلىنىاااڭ مەھكىااامە قارارلىرىااادىن تەركىااا  تاپقاااان پۈتاااۈكنى 

. لىدىئەكەلاادۈرۈا، ئۇنىڭاادىكى بەزى مەزمااۇنالرنى يېزىشااقا باشاا

" ئۇ بۇندا  قارار چىقارمىغان! ۋەلالھى"بەزى ۋاقىتالردا توختاا، 

گەن ۋە   قالغاانلىقىنى ئىپاادىلىدېيىش ئاارقىلىۋ ئىككىلىنىا

« "خاتالىشاااىپتۇ  ئەگەر مۇشاااۇندا  قاااارار بەرگەن بولساااا! ياااا "

ئەپسۇساااكى، باااۇ پۈتاااۈك بىااار پۈتاااۈن ھالااادا (. مۇسااالى ) دەيتتاااى

 .لەلمىدىىكۈنىمىزگە قەدەر يېتى  ك

نااملىۋ ئەساەردە ئاورۇن « نەھجۇل بەاغە»ھەزرىتى ئەلىنىڭ 

شۈبھىساىز  دىن بىار قىسامىىارىئالغاان مەكتاۇا ۋە ئەھدىنامىل

الم پۈتااااۈك تارىخىنىااااڭ بىاااازگە قەدەر ئۇاشااااقان تااااۇنجى ئىساااا

مەسااىلەن، مىسااىر ۋالىسااى . ۋەسااىقىلىرى ئارىسااىدا يەر ئالىاادۇ
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« ئەھادىنامە»ھەجىمىادىكى  كىتاابمالىك ئەلاەشتەرگە يازغاان 

 .بۇارنىڭ ئە  ئالدىدا تۇرىدۇ

 قارىشااااااىچە ئىسااااااالمدىكى تااااااۇنجى پۈتااااااۈكبەزىلەرنىااااااڭ 

( 1:ۋاپاااااات، )ەباااااۇ رافىاااااگە ىڭ مۆتىيەرلىرىااااادىن ئلەرنىسااااااھاب

ئەسسااااۇنەن » يىلااااى - 15ئااااۇ تەخمىاااانەن ھىجاااارى . ئااااائىتتۇر

ئۇنىڭغاااا . يازغاااان كىتاااابنااااملىۋ بىااار « ۋەلاەھكاااام ۋەلقازىياااا

مەلاااااۇم  ،قارالغاااااان باشاااااقا ئەساااااەرلەر بولساااااىمۇمەنساااااۇا دەا 

. بولىشاااااااىچە ئاااااااۇار باااااااۇ ئەساااااااەرلەرنىڭ بىااااااار قىسااااااامىدۇر

ىرىنى ئاۆز ئىچىاگە رەسۇلۇلالھنىڭ ئىجرائاات، ساوت ۋە ھۆكاۈمل

 .ئالغان بۇ ئەسەر زامانىمىزغا قەدەر يېتى  كېلەلمىگەن

ۋاپات، )ئىبنى ئابباس (  65، ۋاپات) نافى بىننى ئەزراقىنىڭ 

تىااان قۇرئااااان تەپساااىرى بىاااالەن مۇناساااىيەتلىك سااااورىغان (67

 الرجاااۋابال ۋە بۇارغااا بېاارىلگەن گە يااېقىن سااوئ 211تەخمىانەن 

ى ۋەساىقە ىچە يېتىا  كەلاگەن تاۇنجئىسالم تارىخىدا كاۈنىمىزگ

، (بىنتۇششااااتى)ئىشااە ئاباادۇراھمانئا)لىنامدۇ؟  ھېساااببولااۇا 

/ ئەزرا  -ئەلاىجازۇل بەيانى لىلقۇرئاان ۋە مەساائىلۇل ئىبناۇل »

 دىراسااااااەتۇن قۇرئااااااانىيەتۇن لوغەۋىيەتااااااۇن ۋە بەياااااااانىييەتۇن،

ھەئە شۇندا ، باۇ ساوئال ۋە (. قاھىرە -3153/3513دارۇلمەئارىف 

ئەممااا . الرنىااڭ كااۈنىمىزگىچە يېتىاا  كەلگەنلىكااى تااوغراابجاۋ

دەا قوباااۇل قىلىاااش توغرىماااۇ؟ باااۇ مۇناااازىرە « ۋەساااىقە»ۇنى بااا

الر دەسلەا ئاغىزاكى ھالدا جاۋاببۇ سوئال . قىلىشقا تېگىشلىك

لەنگەن بولاااۇش ىيۆتكىلىااا ، كېيىااانچە يېزىاااۋ بىااالەن خااااتىر

 .ئېھتىماللىقى يۇقىرى

نىااڭ ئائىشااە رەزىيااالالھۇ (:5،ۋاپااات)ئااۇرۋە بىننااى زۇبەيىاار 

ى بئەنھادىن ئاپلىغاان رىايايەتلەرنى يېزىيالغاان تاۆت پاارچە كىتاا

نى كىتاابىادىن باشاقا يەنە بىار ببارلىقى، بىرا  ئالالھ نىاڭ كىتا

ئوتتۇرىغاااا چىقىرىشاااتىن قورقاااۇا ئاااۇارنى كۆيااادۈرۋەتكەنلىكى 

ناااادا  بىاااار مەلۇماااااتنى ئىبنااااى ھىشااااام مۇ. نەقىااال قىلىنىاااادۇ

رنى ى باار ئىادى، بىارا  ئاۇابئۇنىڭ بىر نەچاچە كىتاا»: يەتكۈزىدۇ
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ياااۈز بەرگەنااادە كۆيااادۈرۈا ( 61/  671ھىجااارى )ھااااررە ۋەقەساااى 

ۋەلالھاى، ئاۇار ماپاا »كېيىنچە پۇشاايمان قىلادى ۋە . «ىتاشلىد

دەا رىياااااازەت « م ۋە بىسااااااتىمدەكال ساااااۆيۈملۈك ئىااااادىئاااااائىلە

ىنچاااى دېااامەك، ھەزرىتاااى ئائىشاااەنىڭ جىيەناااى ۋە بىر. چەكاااكەن

دەرىجىلىاااك تااااالىپى ئۇرۋەنىااااڭ ئەساااەرلىرىمۇ بىاااازگە يېتىاااا  

 .كەلمىگەن

ى ئااپتورنىاڭ كىتابتارىخىغا ئائىت يېزىلغان تاۇنجى  ئەرەب

نىااااااڭ (671/  61)ئۇبەياااااادە بىننااااااى شااااااەررىيە ئەلجۇرھااااااۇمى 

كىتاااابى ۋە  پادىشااااھالرنىڭ)كىتاااابۇلمۈلۈك ۋە ئاھبارۇلماااادىن »

. ردە يېزىلغاانىمۇ بۇ دەۋناملىۋ ئەسىر« (كونىالرنىڭ خەۋەرلىرى

كاتىگورىيىساىگە باۇ ئەساەرنى ئىساالم ئىلىا  ۋە  تەپەككاۇر تاارى  

بىلەن ۋەھى   بۇ ئەسەر ئاھبارۇ ئۇبەيد نامى) قىيىنكىرگۈزۈش 

نااملىۋ « ئەتتىجان فى مۈلۈكىال ھىمايەر»بننى مۇنەببىھنىڭ 

نەشااىر ( .ھ)دەققاناادا / پىتىدە ھەياادەرئاباد ئەسااەرنىڭ زەيلااى سااۈ

چااۈنكى بااۇ ئەسااەر ئىسااالمىيەتتىن بااۇرۇنقى يەمەن . (انقىلىنغاا

لىااااااارى ھەققىاااااااادىكى ئەرەبپادىشااااااااھلىقلىرى ۋە قاھىتااااااااانى 

 .مەلۇماتالردىن تەركى  تاپقان

ۋەتاتىن ئىلگىارى ۋە كېايىن ئۇنڭدىن باشقا، ماۇھەممەدى دە

شااااۇنداقال ئىلمااااى پائاااالىيەتلىرى بىاااالەن تونۇلغااااان  ياشاااىغان

ىستىيان دىن ئاالىمى ۋەھباى خىر( ئىسالمغا كىرگەن)مۇھتەدى 

نااملىۋ « كىتاابۇت تىجاان»نىاڭ ( 331ۋاپات، ) نى مۇتەببەھ بىن

بااااۇ )ە مەنسااااۇا بىاااار ئەسااااەرلەردىن بىاااارى رگرى شااااۇ دەۋىئەساااا

(. ۈچااااۈن يۇقىرىاااادىكى ئىزاھاتقااااا قااااارا ئەساااەرنىڭ نەشااااىرى ئ

ەلەماگە بۇنىڭغا ئوخشاش ئىككى دەۋردە ياشاىغان ماۇئەللىپلەر ق

ئىساااالم ۋەساااىقىلەر تارىخىنىاااڭ  لەرنىئالغاااان باااۇ خىااال ئەساااەر

 .لىمىساقمۇ بولىدۇبھېسا لىساقمۇبمەھسۇلى دەا ھېسا

قەدەر رىسالىساااى يېزىلغاااان  ئىساااالم ۋەساااىقىلەر تارىخنىاااڭ

غىااچە بولغااان مەزگىلاادە بىاازگە مەلااۇم ىيىل  71 - 15ھىجاارىيە 

. بولغان يازما ئەساەرلەر ھەققىادىكى ئەھايال بۇنىڭادىن ئىباارەت
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ئاسااتىدا، قەدەر رىسالىسااىنىڭ ئااۆزگىچە ئااورنى  مانااا بااۇ ئەھاايال

بااااۇ ئەسااااەر ئىسااااالم ۋەسااااىقىلەر تارىخىنىااااڭ . ناماااايەن بولىاااادۇ

ىساااتنىڭ ە يېتىاا  كەلاااگەن دەساالەپكى ئااۈچ تېككااۈنىمىزگىچ

 .بىرى دېگەن ئۇنياننى ئېلىشقا ايىۋ

ئىسااااالم ۋەسااااىقىلەر تارىخىنىااااڭ كااااۈنىمىزگىچە يېتىاااا  

ە ئەلبەسارىگە يەن نە بىرسىى يازما ئەسەرلىرىدىن يەكەلگەن تۇنج

بولااااۇا، مەكااااكە ۋە كەبە تارىخىغااااا « فەدائىلااااۇ مەكااااكە»ئائىاااات 

مۇناسىيەتلىك بۇ ئەسەر ئەسلى قوليازمىسى بىلەن زامانىمىزغاا 

ە ئەساااالى تىلىااادا نەشااااىر قەدەر يېتىااا  كەلااااگەن ۋە كاااۈنىمىزد

ئەباۇ ساائىت ئەل ھەسااەن بىنناى ياساىر ئەلبەساارى، )قىلىنغاان 

فەاھە، ئەلكۇۋەياااات، ھىجاااارى  ەكتەبەتااااۇلفەدائىلااااۇ مەكااااكە، م

3:11.) 

دىققەت بىالەن قارايادىغان بولساا ، رىساالە يېزىلغاان دەۋردە 

زاماااااااااانىمىزغىچە يېتىااااااااا  كەلاااااااااگەن تاااااااااۇنجى ھەدىاااااااااس 

. كۇللىياتلىرىنىاااااڭ ھېچبىااااارى تېخاااااى يېزىلمىغاااااان ئىااااادى

ىكى تاۇنجى دۇنياسىد( شىاە)مەسىلەن ھەدىس ساھەسىدە شىاى

ۋە ئۇنىڭادىن « ئەلجاامى»نىڭ (322اپات،ۋ)كۇللىيات ئىمام زەيد 

(  351 - 55) ئامەر بىنناى راشاىد كېيىن يېزىلغان يەمەنلىك مە

دۇنياساىنىڭ بىازگە  يسۈننى. ناملىۋ ئەسەرلىرى بار« ئەلجامى»

ھەدىس كۇللىيااتى ئىماامى مالىاك  قەدەر يېتى  كەلگەن تۇنجى

م افىقىااھ ۋە كاااام ساھەسااىدە ئىماا. دۇر«مۇۋەتتااا»( 315ۋاپااات، )

ر گە نىساااابەت بېاااارىلگەن ئەسااااەرلە(351ۋاپااااات، )ئەباااۇ ھەنىااااھە 

ۋە « ئەلاالى  ۋەل ماۇتەئەللى »ئىچىدە ئە  ئىشەنچلىك بولغان 

تەفسااىر ساھەسااىدە . ئوساامان ئەلبەتاانىگە يازغااان رىسالىسااىدۇر

ئەسەر مۇقاتىال بىنناى  كۈنىمىزگە قەدەر يېتى  كەلگەن تۇنجى

سالىساااااى قەدەر رى. رىدۇرىنىاااااڭ ئەسااااا(351ۋاپاااااات، )ساااااۇايمان 

بااۇ ئەسااەرلەرنىڭ ھېچبىاارى تېخااى  قەلەمااگە ئېلىنغااان ۋاقىتتااا

ر ياپقا چىقمىغان، ھەتتا بۇ مۇئەللىپلەرنىڭ كۆپىنچىسى تېخى 

 .دۇنياغا كەلمىگەن ئىدى
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سۈپىتىدە قەدەر  «ئۇل تەشكىل قىلغۇچى ۋەسىقە » 
 رىسالىسى

 
ىسالىسى بىر ئۇل تەشكىل قىلغۇچى ۋەسىقە بولغان قەدەر ر

تاااۈرلىرىگە ئائىااات تاااۇنجى يىرىاااك « مەخساااۇس تېماااا تەپساااىر»

ىنسااننىڭ ئەخالقاى رىسالىدە ئىارادە ئەركىنلىكاى ۋە ئ. ئەسەردۇر

. ئارقىلىۋ ئىزاھالنغانتوقسانغا يېقىن ئايەت  مەساۇلىيەتلىرى

قۇرئااااان ئەخالقااااى بىاااالەن ئەخالقالنغااااان، قۇرئااااان  رىسااااالىنىڭ

قولىاااادىن ئۇساااالۇبى بىاااالەن ئۇساااالۇبالنغان بىاااار كىشااااىنىڭ 

 . چىققانلىقى ئەسەرنىڭ ئۆزىدىن مەلۇم بولۇا تۇرىدۇ

شااۇنىڭ بىاالەن بىاار ۋاقىتتااا، بااۇ رىسااالە كاااام ئىلمىنىااڭ 

شاااااھىت . ئااااۇلىنى سااااالغان ۋەسااااىقە بولۇپمااااۇ ھېسااااابلىنىدۇ

جەبىرچااى / قەدەرچااى  ئااايەت 32 - 31ئااايەتتىن  51ۇلغااان تۇرغۇز

 ار بىاااااالەن ھەسااااااەن ئەلبەساااااارى(قارشااااااى ئااااااېقى )مۇئااااااارىز 

/ مماااااا يۇناااااازىاۇنە مى)ساااااىدىكى ئىخاااااتىالا تېمىساااااى ىئوتتۇر

بولاااۇا، ئىمااام ئەلبەسااارى رىسالىساااىدە خاتاااا ( يۇجادىلۇنااا فىاااھ

لگەن ئايەتلەرنىاااڭ تاااوغرا بولغاااان تەفساااىرىنى باياااان ىنىچۈشااا

 . قىلىدۇ

خىتااا ساۈپىتىدە يېزىلغاان رىساالە  خەلىپىگە رەسامى بىار

ىلەر ئۈچاااۈن دەا خىتااااا قىلغاااان ناااامەلۇم كىشااا« ئىنساااانالر»

ئايەتلەردىن تەركى  تاپقان ئاوقالر جاان . ىيەدۇردكەسكىن بىر رەد

ئىكەنلىكااى بىاازگە سااانجىلغان بااۇ كىشااىلەرنىڭ كىاا   گەيېاارى

 ىسااىدانۇقتئوچاۇ  ئىساى  بىالەن ئاتىماسالىۋ  رىساالە. ناامەلۇم

مۇئەللىااا  . قۇرئاااان ئەدەا ئەخالقىناااى ئاااۆزىگە ئۆزلەشاااتۈرگەن

ىنى تىلغاااا ئېلىااا  ااھىااادىكلىررىسالىساااىدە مۇئارىزارنىاااڭ ئ

، ئۇار (جۇھھال)ئۇار بىلمەس جاھىل ئادەملەر »ئۆتكەن بولۇا، 

ھەرىاااااكەت  -تاااااا ئىاااااش ، ئاااااۇار خا(ئەز زالىماااااۇن)زالىماااااالردۇر 

ر ۋە ئاااۇار باتىاال تەرەپدارلىرىااادۇ( ئەل مۇھتىنااۇن)قىلغااانالردۇر 
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دەا « (ەل مۇبتىلااااااااۇنئ)ياااااااااكى بىكااااااااار قىلىاااااااايەتكەنلەردۇر 

نېمىناى بىكاار قىلىايەتكەنلىكىنى . بايان قىلىدۇ سۈپەتلىرىنى

ھۆر ئىرادە ۋە »بۇنىڭغا . ىدىن ئىزاھالش مۇمكىننۇقتھەر خىل 

تكەن ەيىتىنى بىكااااار قىلىاااايىئىنساااااننىڭ ئەخالقااااى مەساااااۇل

« ئەلمۇبتىلااۇن»ئااۇ . ئىزاھااات بېرىشااكىمۇ بولىاادۇدەا « ئىاادى

ئەجنەبىلەرنىاااااڭ تىلىااااادىكى نىگىلىااااازم مەنىساااااىدە  تەبىرناااااى

 .لىتىدۇئىش

كااااااام ئىلمىنىاااااڭ كېيىنكاااااى مەزگىللىرىااااادە  رىساااااالىدە

لىرىادا كە  دائىرىادە ئاۇچراتقىلى كىتابئوتتۇرىغا چىققان كااام 

اولوگىيىچى جىاااادەلچى تىاااال ېبولىاااادىغان ئاساسسااااىز، ئىااااد

ساااەن ياخشاااى »رىساااالىدىكى مەنتىااۋ . كۆرۈنمەيااادۇئىپااادىلىرى 

شۇندا  )، كە قارشى تۇرغىن(يامان خىسلەت)ت ئارقىلىۋ خىسلە

ياا وسەن بىلەن ئۆزىنىاڭ ئارىساىدا ئااداۋەت باار ئاادەم گ( قىلسا 

ئايىتىنىاڭ ( :1فۇساىلەت، )« بولۇا قالىادۇسىرداش د ستتەك 

مۇئەللى  باارلىۋ . مايەندىسىگە ئوخشاا كېتىدۇاتەدبىقىنىڭ ن

تىرىشااااچانلىقىنى ھەقنااااى ئوتتۇرىغااااا قويااااۇش ئۈچااااۈن سااااەرا 

ش ئەمەس، بەلكاااى ئاااۈزۈم مەقساااىتى بااااغيەننى دۇمبااااا. قىلىااادۇ

تىن ئۆزى سۆزلىمەي قۇرئااننى ساۆزلىتىدۇ، سەۋەببۇ . يېيىشتۇر

. ئارقااا تىزىاادۇ، كااۆا يەرلەردە سااۆز قاتمايااادۇ -ئااايەتلەرنى ئارقااا 

ئااالالھ يەنااى ئۇنىااڭ خىتاااا قىلغۇچىلىرىغااا بىاارا تەلىپااى بااار، 

 .نىڭ سۆزىنى ھەر قاندا  سۆزدىن ئۈستۈن تۇتۇش

ىڭ ئەخالقاااى مۇئامىلىساااىنىڭ اننئىنسااا ئىماااام ئەلبەسااارى

تۇيغۇسااااااااااىنىڭ  يەتچانلىۋ ھااااااااااېسىمەساااااااااااۇل تېگىاااااااااادە

شااۇنىڭ ئۈچااۈن . بولىاادىغانلىقىنى ناھااايىتى ياخشااى بىلەتتااى

ئىنساااننىڭ ئىااش ھەرىكەتلىرىاادىكى ئەخالقااى مەسااااۇلىيەتنى 

 چۈشەنچىنىڭ پاسسى  ھالغا چۈشۈرۈا قويىدىغان ھەر قاندا 

ش ئىكەنلىكىاگە چىارىتى تەكتىادىن -ئەخال  ۋە ئىماننى تېگاى 

قىلمىشاااااالىرىدىكى مەساااااااۇلىيەتنى  ئىنسااااااان. ئىشااااااىنەتتى

مايااادىغان ىچېگااارا تون -ئۈساااتىگە ئالمىغاااان ئەھااايالالردا چەك 
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ۋەھشاااااى بىااااار مەخلۇققاااااا ئايلىنىااااادىغانلىقىنى، ھەتتاااااا ئاااااۆز 

 قالىدىغانلىقىنىجىنىسلىرىغا نىسبەتەن تەھدىتكە ئايلىنى  

لىرىاادىن تونااۇا يەتاااكەن اااال تەجرىبىېبېشااىدىن ئۆتكااۈزگەن ر

يەزىااد بىننااى مۇئاااۋىيە، زىياااد بىننااى ئەبھااى، ئۇبەياادۇلالھ . ئىاادى

بىننااى زىيااااد، ھەججاااا  بىنناااى يۈساااۈف، ئابااادۇلمەلىك بىنناااى 

مەرۋان، بۇساااىر بىنناااى ئەرتااااد قاتاااارلىقالر بۇنىاااڭ ئە  جاااانلىۋ 

ئىماان »تىن ھەسەن ئەلبەسارى سەۋەبدەل بۇ . ئۆرنەكلىرى ئىدى

دەا  «ساااەبىر ۋە كە  قورساااااقلىۋ»وئالىغا سااا« دېاااگەن ناااېمە؟

مەساىيەت  -ئالالھ قا قارشاى گۇنااھ » -بەرگەن ۋە سەبىر   جاۋاب

توغرىسااااىدا چىااااداملىۋ بىاااالەن ئااااۆزىنى تۇتااااۇۋېلىش، ئۇنىااااڭ 

دەا « ەجاااا كەلتۈرۈشاااتە كە  قورساااا  بولاااۇشباااۇيرۇقلىرىنى ب

 .ئىزاھلىغان

 «ئىمااان دېااگەن نااېمە؟»بااۇ ئىزاھاتقااا ئاساسااەن ئەلبەساارى 

. بەرگەن ئىااادى جااااۋابدەا « ئىماااان مەسااااۇلىيەتتۇر»ساااوئالغا 

ئىالھىااااااي چەكلىمىاااااالەرگە نىساااااابەتەن سااااااەبىر ۋە ئىالھىااااااي 

بەتەن كە  قورسااااااا  بولااااااۇش دېگەنلىااااااك ئەمىاااااارلەرگە نىساااااا

اۇلىيەت تەۋساااىيە، تەۋساااىيە بەنااادىلىك مەسااااۇلىيەت، مەسااا»

 . دېگەن ئىپادىنىڭ پەرقلىۋ بىر شەكلى ئىدى« كۈلپەت

 ئىنتااااااااااايىن غەزەپلەناااااااااادۈرگەن نەرسااااااااااە ىئەلبەسااااااااارىن

 ڭ قۇرئاننىاااڭ مۇنازىرىساااى نوپاااۇزىنىجەبىرچىلەرنىااا/قەدەرچاااى

 سۇيىاىسااتېمالئۆزلىرىنىااڭ نوپااۇزلىرىنى تەسااتىقالش ئۈچااۈن 

ھىااااي ئىال ئەلبەساااارىنىڭ مۇخااااالىپلىرى. ى ئىاااادىقىلغااااانلىق

تەقاادىرنىڭ پەقەتاااال فىزىكىلىاااۋ /ۋەھىينىااڭ ئايەتلىرىااادە قەدەر

لىك ىلوگىيوئەخالقاااااااااااى ۋە پىساااااااااااخ جەھەتتىااااااااااانال ئەمەس،

كېسااااااىل مەجبااااااۇرىيەت  -  ۋە ئااااااۈزۈل جەھەتتىنمااااااۇ تولااااااۇ

ئاۇ بۇنادا  . ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىشەتتى( پۈتۈۋېتىلگەن)

چۈشااااەنچىنىڭ قۇرئاننىااااڭ مەقسااااىتى بىاااالەن تامااااامەن زىاااات 

 .ئىكەنلىكىگە تولۇ  ئىشىنەتتى



 136 

رئاان بەرپاا قىلغاان ھەممىدىن مۇھىمى، قەدەر رىسالىسى قۇ

تېخااى بۇلغىمىغااان بىااار  رىاايايەت ئەناەنىساااى ئىسااالم ئېڭىنااى

نىدىغانلىقىنى كۆرساىتى  ىمۇسۇلماننىڭ قاندا  چۈشا زاماندا

 . بېرىدىغان ئۆرنەك ۋەسىقىدۇر

تاااابىاىنالر ئىچىااادە دىااارايەت ۋە ئەقلىااايەت  رىساااالە بىااازگە

ھەمااادە باااۇ  نىاااڭ قانچىلىاااك كۈچلاااۈك ئىكەنلىگىناااىئېقىمى

ۇرئاندىن ئالغانلىقىنى كۆرسىتى  ئېقىمنىڭ ئەسلى كۈچىنى ق

 .بېرىدۇ
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 كىسالىسىنىڭ ئىشەنچىلىكلىىقەدەر ر .§3
 

يۇنلىرى ۋە ورىسالىگە قارشى تەتۈر تەشۋىقات ئ
 ئۇنىڭ قىممىتى

 

ھەساااااەن ئەلبەسااااارىنىڭ قەدەر رىسالىساااااىنىڭ كۆپرۈلااااااۈ 

بىلىشاااىمىزچە دۇنيااادا مەۋجاااۇت بولغاااان پەقەت  ،(a)نۇسخىسااى

بەكمۇ كونىراا كەتكەن، بەزى جايلىرى يىرتىلغاان . بىرا نۇسخا

يااااكى ئۇنىاااڭ )ھەم ئابااادۇلمەلىك بىنناااى مەرۋان  باااۇ ۋەساااىقىدە

ھەماااادە ھەسااااەن  نىااااڭ مەكتااااۇبى(ەججااااا نامىاااادىن يازغااااان ھ

ساۈپىتىدە يازغاان مەكتاۇا  جااۋابئەلبەسرىنىڭ ئابدۇلمەلىككە 

 .تولۇ  ئورۇن ئالغان

ىلمىغاااااااااان ئاياساااااااااوفيا ئۇنىڭااااااااادىن يېڭىااااااااارا  ۋە يىرت

بااۇ ساااھەدىكى نوپۇزلااۇ  شەخساالەر تەرىپىاادىن  ،(b) نۇسخىسااى

ھەججاجقااااا مەنسااااۇا ئىكەنلىكىاااادە شااااۈبھە بولمىغااااان بىاااار 

بااۇ رىسااالىنىڭ ئىچىاادە ئەلبەساارىنىڭ . رىسااالىنى كۆرسااىتىدۇ

ئەلبەساااارىنىڭ ۋە . قەدەر رىسالىساااىدىن ئۈزۈناااادىلەر ئېلىنغااااان

 ن ھالاادا ئوقۇلغانااداسېلىشااتۇرۇلغا ھەججاجنىااڭ رىسااالىلىرى

يەنە كېلىااااا  . ىساااااى بىرىنچىساااااىنى تەساااااتىقاليدۇچئىككىن

ھەججاجنىااااڭ رىسالىسااااىدە بۇنىڭاااادىن بااااۇرۇن ئەلبەساااارىنىڭ 

ئەمىاااااااارۇل مااااااااۇئمىنگە »ن بىاااااااار نۇسااااااااخىنى رىسالىساااااااىدى

 .بايان قىلماقتا« ئەۋەتكەنلىكى

تاوغرا ۋە ئىشاەنچىلىك  قەدەر رىسالىسىنىڭ مەۋجۇتلىقىنى

ئە  ئاااااۋۋال شااااۇ  قىلغااااان كىشااااىنىڭكەنلىكىنااااى ئىنكااااار ئى
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تېاااپىش زىرۈرىيىتاااى  جااااۋابساااوئالالرغا قانائەتلىنەرلىاااك بىااار 

 .تۇغۇلىدۇ

ئەلبەسرىگە نىسبەت قىلىنغاان ۋە تولىماۇ قەدىمقاى بىار . 3

رغااان؟ اتېكىسااتنى كىاا ، نااېمە ئۈچااۈن ۋە قاناادا  ئوياادۇرۇا چىق

 شۇنداقال ئويدۇرۇا چىقارغان بۇ تېكىستنى كى ، نېمە ئۈچۈن ۋە

قانااادا  قىلىاااا  كااااۈنىمىزگە قەدەر يېتىااا  كااااېلەلىگەن بىاااار 

 ۋەسىقىگە ئايالندۇرىدۇ؟

دەا پەرەز ( ئويادۇرۇا چىقىرىلغاان)بۇار شاۇندا  بولغاان . 2

ئويااادۇرۇلغان بىااار ۋەساااىقىدىكى مەلۇمااااتالر . قىلىپماااۇ تاااۇرايلى

قاندا  بولۇا ھەقىقىي ۋەقەلىك بىلەن بۇنچە ماسلىشىدۇ؟ ئاۆز 

ەككاااۇر ۋە خااااراكتېرى بىااالەن باااۇ دەرىجىااادە دەۋرىنىاااڭ تىااال، تەپ

بااۇ )ساالۇا قانااداقمۇ ماسالشااتۇرۇلىدۇ؟ ئۇيغااۇن بولغااان بىاار ئۇ

دەلىللەرناى ئوتتۇرىغاا (. تىلىمىزھەقتە بىر ئازدىن كېايىن تاوخ

قوياااااااۇش ئۇساااااااۇلىدىن تارتىااااااا  خىتااااااااا شاااااااەكلىگە قەدەر 

ئىنچىكىلىك بىلەن توقۇا چىقىلغان ساختىپەزلىكنى قاندا  

شااۇمچە قىلىاا  شااۇنى وا چىقااارغىلى بولىاادۇ؟ ققىلىاا  ر ياپقاا

ئەساااكەرتى  ئۆتاااۈش كېرەككاااى، ئاااۇ دەۋردە قۇرئانااادىكى ھەمااامە 

ىلىرى تېخاااى ناااۇقتئايەتلەرنىاااڭ باشااالىنىش ۋە ئاخىرلىشاااىش 

باۇ ئەھايال ئەلبەسارىنىڭ . بۈگۈنكىادەك قېلىپالشامىغان ئىادى

. ىرىادە ئوچاۇ  كۆرۈناۈا تۇرىادۇلقۇرئاندىن نەقىل قىلغان دەلىل

ئايەتنىااڭ ئااخىرقى جۈملىسااىنى  - 355ەن، ساۈرە بەقەرە مەساىل

زۈمەر . ئايەتنىاااااااڭ باشلىنىشاااااااى ساااااااۈپىتىدە ئالىااااااادۇ - 356

 - 37ئايىتىنىااااڭ ئاااااخىرقى جۈملىسااااىنى  - 31سۈرىسااااىنىڭ 

 .ئايەتنىڭ باشلىنىشى سۈپىتىدە ئالىدۇ

ئىنتايىن قۇۋ بىر مۇتەزىلە مەنسۇبى ئىمكانساىز بولغاان . 1

تەقااادىرگە . ردى دەا پەرەزمااۇ قىاليلااىبااۇ ئىشاانى ئەمەلااگە ئاشااۇ

مۇناسىيەتلىك بىار تېمىادا، ھەساەن بەسارىدىن خاېلىال كېايىن 

ئااالالھ »ىمىغااا خاااس بولغااان ئوتتۇرىغااا چىققااان مااۇتەزىلەر ئېق

 -سااااااھ )ياخشااااىنى يارىتىشاااانىڭ مەجبااااۇرىيەت ئۈچااااۈن ئە  
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ئىكەنلىكاااااى ۋە ئىالھىااااااي ئااااااادالەت ( ئەسساااااااھ مەسىلىسااااااى

دېگەنااااادەك « قلاااااى ئاساساااااقا تايىنىشاااااىىيىتىنىاااااڭ ئەمەجبۇر

مەسااىللەرگە قارىتااا نااېمە ئۈچااۈن ئىمااا يااولى بىاالەن بولسااىمۇ 

تېكىسااتتە ئااادالەت، تەۋھىااد ۋە ئااورۇن بېرىلمەياادۇ؟ بۇناادا  بىاار 

مەزھەپنىاااڭ  قاتاااارلىۋ( بىااار قېاااتى  تىلغاااا ئېلىنىااادۇ)ئەقىااال 

نااېمە ئۈچاۈن مااۇتەزىلە ئۇساالۇبى بىاالەن  ئاساسالىۋ ئاتااالغۇلىرى

ئۆزىنىااڭ  بولسااىمۇ ئىشاالىتىلمەيدۇ؟ بىاار كىشااى  بىاار قېااتى

چۈشەنچە ئېقىمىنى قانداقمۇ بۇنچە ئۇستىلىۋ بىلەن يوشۇرۇا 

ناااېمە ئۈچاااۈن مۇتەزىلەنىاااڭ ئاساسااالىۋ ۋە  رىساااالىدەقااايااادۇ؟ 

سىستېمىلىۋ تەقدىر چۈشەنچىساى ھەققىادە ئە  كىچىاك بىار 

 ئىمامۇ يەر ئالمايدۇ؟

ىاااش بۇنىاااڭ بىااالەن ئ .بۇنىڭغىماااۇ مااااقۇل دەا تاااۇرايلى. :

بۇ رىسالىدىن باشقا يەنە ئابدۇلمەلىك بىننى مەرۋان . تۈگىمەيدۇ

نامىدىن بىر رىسالە يېزى  چىقىش ۋە ئۇنىماۇ ئۇسالۇا، تىال ۋە 

. چۈشااەنچە جەھەتااتىن ئۇنىڭغااا ماسالشتۇرۇشااقا تااوغرا كېلىاادۇ

قلىااۋ ى بىاار ھااۆججەتكە ئايالناادۇرۇا، پەرشااۇنداقال بااۇ مەكتااۇپن

ىااڭ ئىچىااگە كىرگااۈزۈش تااارىخى مەنبەلەرنئەسااىرلەرگە ئائىاات 

بىر پۈتۈككە ئايالندۇرۇا زامانىمىزغا قەدەر يېتى   ھەتتا. كېرەك

 .كېلىشىنى كاپالەتلەندۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ

. ئاشاۇرۇلدى دەا تااۇرايلىباۇ ئىمكانسااىز ئىشامۇ ئەمەلااگە . 5

يەنە ھەججا  نامىادىن ئاۈچىنچى بىار مەكتاۇا يېزىا ،  ئۇنداقتا

ساااارىنىڭ رىسالىساااىدىن ئۈزۈناااادىلەر ئااااېلىش ۋە ھەساااەن ئەلبە

ئااخىردا ئەمىارۇل ماۇئمىنگە قارىتاا مۇرەسساە خااراكتېرلىۋ بىار 

ئاۇنى زاماانىمىزدىن  .باۇ كۇپاايە قىلمايادۇ. بۆلەك يېزىش كېارەك

يىل ئىلگىرىگە قەدەر ئۇاشتۇرۇا، شۇ ۋاقىتتاا يېزىلغاان  3351

 .بىر ئەسەرنىڭ ئىچىدە قىلى  كۆرسىتىش كېرەك

رقى ھەمااامە اكىشاااى يۇقااا« ئويااادۇرمىچى»گەر ئاااۇ يلىھىااا. 6

باااااۇار يەنە . ئىمكانساااااىزلىقالرنىمۇ ھەل قىلااااادى دەا تاااااۇرايلى

ئەسىرگە بېرى  ئىبنى  - 1يە ىتاكى ھىجىر. يېتەرلىك بولمايدۇ
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ھەسااااەن  وخشاااااش دەساااالەپكى دەۋر يازغۇچىسااااىغاقااااۇتەيبىگە ئ

ئەلبەساااارىنىڭ قەدەرىاااايە ئېقىمىغااااا مەنسااااۇا ئىكەنلىكىنااااى 

ئەسىر ئىلگىرى يېزىلغان  32زامانىمىزدىن . ۇزۇش كېرەكئېيتق

نااملىۋ ئەساىرىگە « ماقااات»بولغان ئەل كائبىنىڭ  كىتاببىر 

قايتىاااا   ئەسااااىرگە قەدەر - :يە ىھىجىاااار. كىرگااااۈزۈش ازىاااا 

سااااااەرلەۋھىلىك « فېھرىساااااات»بېرىااااا ، ئىبنااااااى نەدىمنىااااااڭ 

ئەسااىرگە  - 5ھىجىااريە . ئەسااىرىگە قىستۇرۇشااقا تااوغرا كېلىاادۇ

ەدەر قايتىاا  بېرىاا  ئاباادۇلجاببارغا ۋە ئەلھاااكى  ئەلجۇشااەمگە ق

ئەسااىرگە بېرىاا   - 5. قىسااقىچە مەزمااۇنىنى يااازدۇرۇش كېاارەك

 …ۋەھاكازاار. ئىبنۇل مۇرتەزاغا كۆچۈرگۈزۈش كېرەك

 جااااۋابرقى باااارلىۋ ساااوئالالرغا قاناااائەتلەنگۈدەك بىااار ايۇقااا

بۇناادا   الە توغرىسااىدا شااۈبھە پەياادا قىلىااشتاپماااي تااۇرۇا، رىساا

زىگە ئاساساالنغان ياماان ىاقىلغۇچىنىڭ پەقەتاال قاارىغۇارچە پەر

زىنااى ۋە جاھااالەت پاتقىقىاادىكى جاسااارىتىنى ئىسااپاتاليدۇ، ىغەر

 !خااس

 

 توغرىسىدا ئاجىزلىقىئەدەبىياتىنىڭ  نىھەل - مىلەل
 
دىاان مەنىسااىدىكى مىلاالەت كەلىمىسااىنىڭ  -مىاالەل : ئىزاھااات)

ھەا مەنىسااااااااىدىكى نىھاااااااالە مەز -نىااااااااھەل . كۆپلاااااااۈك شااااااااەكلى

ئااادەتتە دىاان ۋە مەزھەباالەر تااارىخى . ك شااەكلىۈكەلىمىسااىنىڭ كۆپلاا

. ى بىاااالەن ئىپادىلىنىاااادۇئاتالغۇساااا نىااااھەل -ئەسااااەرلىرى مىاااالەل 

 ( تەھرىردىن

 

، مۇخالىااا  ئېقىمىااادىكى شاااۇنى كېساااى  ئېيتااااايمىزكى

ش ىتىس، پىكىاار ۋە ئەسااەرلەرگە قارىتىلغااان يااوقبااارلىۋ شااەخ

ن ماااۇ ئۇچرىغاااا«قەدەر رىسالىساااى»تەساااىرىگە  مۇئامىلىساااىنىڭ

لىققا مەھكااۇم قىلىنىاا ، بولااۇا، قەسااتەن ئېغىااز ئاچتۇرماساا

شااااۇندا  بولۇشااااىغا قارىماااااي بااااۇ . پىنھانغااااا تەرك ئېااااتىلگەن
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ۇتۇققااااا ئىااااگە ئ. رۇنۇشااااالر مااااۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشااااەلمىگەنوئ

رىسااالە ھەققىاادە شااۈبھە پەياادا قىلىااش  بوالمىغاناادىن كېاايىن

 .ىشقا سېلىشقا باشلىغانمېتودىنى ئ

رىسالىنىڭ ئىشەنچىلىك ئىكەنلىكىاگە دائىار ئېتىرازارناى 

 :ىغا يېقىنچاقالشقا بولىدۇنۇقتتۆۋەندىكىدەك بىر قانچە 

بااۇ ئېتىرازنىااڭ پااۇت تېاارەا . «سااەنەدى يااو  ئېتىاارازى» .3

ئىسااناد »مالىااك ئىبنااى ئەنەساانىڭ  ئىمااام.  تۇرغااۇچىلىكى يااو

دېاااگەن « رى بىااالەن باشااالىغانزۇھااا( كىماااگە تەۋە ئىكەنلىكاااى)

بىكاااار قىلىااايېتىش كۇپاااايە باااۇ ئېتىرازناااى  .تاااارىخى ئىپادىساااى

( :1، :ھاااااتى ، ئەلااااجەرھە ۋەتتەئاااادىل ئىبنااااى ئەبااااى )قىلىاااادۇ 

دەساااالەپكى »: مۇناااادا  دېااااگەن( 331ۋاپااااات، )ىن ئىبنااااى شااااىر)

قاچانكى فىتنە چىقىشقا . زامانالردا ئىسناد سورايدىغانالر يوقتى

بىز رىيايەت قىلغان كىشىلەرنىڭ ئىسمىنى "  باشلىدى، بىزدىن

 ئىبنى ھەنابەل، ك،)« دەا سوراشقا باشلىدى" ى  بەرگىن ئېيت

( 363ۋاپاااات،)شاااۇنىڭدەك ساااۇفىيان ئەسساااەۋرى (. :33ئىااالەل 

ھااال ئۇارغااا تااارىخنى راۋىاالەر يالغااان ئېيتقااان ۋاقىتتااا بىااز دەر

نىڭ لىرىسا((. 335 ئەلباغدادى ئەلكافىيە،)دەيدۇ «ئەسلىتەتتۇ 

 - 71قەلەماااگە ئېلىااانىش تاااارىخى ئە  ئااااز دېگەنااادىمۇ ھىجااارى 

ئىبنااى شااىھاب ئەززۇھاارى . يىللىرىنىااڭ بېشااىغا تااوغرا كېلىاادۇ

غاا ىنىاڭ تېخاى ئوتتۇر( ئىساناد)دىن بۇرۇن ساەنەد ( :32 -؟ 51)

ئەنە شااۇندا  تۇرۇغلااۇ ، . ااااللىۋېچىقمىغااانلىقى تااارىخى بىاار ر

مىزانىغاااا ساااېلىش  يىچە ساااەنەدورىساااالىنى ھەدىاااس ئىلماااى بااا

بااۇ رىسااالىنىڭ ھەدىساالەر توپلىنىشااتىن . ئىنساااپقا سااىغمايدۇ

ۇرۇن يېزىلغاانلىقى ئەساكە ئېلىنساا تەخمىنەن ئىككى نەسىل ب

قايساى ھەدىاس ئىلماى؟ قايساى »بۇندا  تەلەپاتىكىلەرگە قارىتاا 

 .دەا سوراشقا توغرا كېلىدۇ« ئۆلچەم؟

بۇارنىاڭ . رىسىدىن ئېتىارازانۇقتمەزھەا تەرەببازلىقى . 2

 -مىااااالەل »ەھرىساااااتانى ۋە باغاااادادى قاتاااااارلىۋ ئە  ئالدىاااادا ش

يەنە كېلىااا  . قەلەمكەشااالىرى كەلمەكاااتە« ىااارا ف»ۋە « نىاااھەل
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ىگە قارىتاا بىرنەرساە كشەھرىستانى رىسالىنىڭ ئىشەنچىلىكلى

پەقەت رىساااالىنىڭ ھەسااەن ئەلبەسااارىگە ئائىااات  .دېگىنااى ياااو 

تانىااااڭ ئەسااااىرى تى ۋاسااااىل بىننااااى ئارىئەمەس، بەلكااااى شاااااگ

بۇنىااااڭ مەزھەا . ئىكەنلىگىنااااى ئىلگىاااارى سااااۈرگەن، خااااااس

 بەكاارەكئىلمىيلىكااتىن  ىاالەن مەياادانغا چىققاانتەرەبباازلىقى ب

ھېسساااى ۋە بىااار تەرەپلىااامە ئېتىاااراز ئىكەنلىكاااى ماناااا مەن دەا 

 .چىقى  تۇرۇپتۇ

. نااااااى ئەپاااااۇ قىلغاااااااي(گۇنااااااھلىرى)ئاااااالالھ تەقسااااااىراتى 

مااااااھىيەتتە  ىۋ ئەسااااىرىدەنااااامل« ئەلمىاااالەل»شەھرىسااااتانمۇ 

ا مىلەتلاى دالەس وماتېرىيالىزىمچى بىر تەبىاەتشاۇناس پەيالسا

(Miletli  Thales  ( ۋە ( تەۋھىاااادچى) «مۇۋەھھىاااات»نااااى

(. 2.3:2vd)دەا كۆككە كۆتۈرگەن « نۇبۇۋۋەت مەيدانىدا تۇرغان»

دەا « كااافىر» )لىپى بولغااان مااۇتەزىلىنى تەكھىاار بىاارا  مۇخااا

 ئۇمارامۇ تىلغا ئالغاندەك. م. انتارتمىغ تەا( ھۆكۈم قىلىشتىن

لىاااااش جەريانىااااادا شەھرىساااااتاننىڭ ماااااۇتەزىلىنى تەتقىاااااۋ قى

ئىسالمنىڭ باارلىۋ مۇقەددەسالىرىگە دۈشامەن  پايدىالنغان مەنبە

فاازىلەتۇل »بىلەن تولغاان ئىبناى راۋەنادىنىڭ بولغان ۋە رەددىيە 

 .ناملىۋ ئەسىرىدۇر« مۇتەزىلە

ەزىلە مەزھىبىاااادىكى بىاااار ئىبنااااى راۋەناااادى ئىلگىاااارى مااااۇت

ھەمدە ئساالمدىن  دىنمۇسۇلمان بولۇا، كېيىنچە ھەم مۇتەزىلى

ئېقىمىغا قارشى « مۇتەزىلە»يرىلى  مۇرتەد بولغاندىن كېيىن ئا

يەنە ئۇنىاڭ ئىساالمغا . ئېغىر بوھتانالرنى توقۇا رەددىايە يازغاان

نااملىۋ « ئىنتىسار -ئەل »لغان ئېغىر تۆھمەتلىرىگە قارشى قى

بىاار مااۇتەزىلە بولغااان ئەل  بىاالەن رەددىاايە يازغااان كىشااى ئەسااەر

كىتابۇل ئىنتىسار ۋەر رەد ئەلە ئىبنىر راۋەندى » ) ھاييات ئىدى 

. ماۇھەممەد ب. ، ئەباۇل ھۇساەيىن ئابادۇرراھمان ب«ئەل مۇلھىد 

ئوسااامان، ئەل ھاييااااات ئەل مااااۇتەزىلى، دارۇل قااااابىس، بەياااارۇت، 

لىرىااادىن كىتابەشاااھۇر ىااادا ھايياتنىاااڭ ئە  منۇقتباااۇ (.  3576

« گە رەددىاايە(ماانى دىان  )مىاڭ مەساىلىدە ماانىھېزم »بىرىنىاڭ 
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ھايياات ئىساالمغا . ناملىۋ كىتابى ئىكەنلىكى قەيات قىلىنىادۇ

ئەممااااا . دۈشاااامەن بولغااااان ئىاااابن راۋەناااادىگە رەددىاااايە يازغااااان

شەھرىسااااتانىمىزنىڭ ئىاااابن راۋەناااادىنىڭ مااااۇتەزىلەگە قارشااااى 

قىال قىلىا  ئىشلىتىشاىگە ناېمە ئېيتقانلىرىنى ز   بىلەن نە

دېساااااەك باااااوار؟ باااااۇ ئاااااۆزىگە مۇخالىااااا  ئېقىمغاااااا رەددىااااايە 

قەتاكە ئەمماا ئۇنىاڭ قانچىلىاك دىق .قايتۇرۇشتىكى بىر ئۇسلۇب

 . ايانئەرزىيدىغانلىقى ھەممىگە ئ

ئىساالم ۋەساىقە  ل ئەدەبىيااتىنىاھە -شۈبھىسىزكى، مىالەل 

بۈگاااااااۈن بىاااااااز . تارىخىااااااادىكى بىااااااار بوشااااااالۇقنى تولااااااادۇردى

پاياااادىلىنىياتقان مەلۇماتالرنىااااڭ مااااۇتلە  كااااۆپچىلىكىنى بااااۇ 

باااااۇنى . مىزردامىننەتتااااا دىنئۇنىڭااااا .ئەدەبىيااااااتتىن ئاااااالىمىز

لىقلىرىنى باااۇ ئەدەبىياتنىااڭ ئااااجىز ئالقىشااالش بىااالەن بىاارگە

ىااادا ئىساااالم نۇقتباااۇ . ماااى باااۇرچىمىزئوتتۇرىغاااا قويۇشااامۇ ئىل

اياااان لىملىرى ھەققىااادە پىكىااار بمەزھەبلىااارى ۋە ئۇارنىاااڭ ئاااا

 -ىك مىاالەل سااكالس قىلغاناادا خاتالىشااى  قالماساالىۋ ئۈچااۈن

 :نىھال ئەدەبىياتى ھەققىدە شۇ ئىزاھاتالرنى بېرى  ئۆتۈش زىرۈر

تەرەپباااااااااازلىۋ »ئەدەبىياتىااااااااادا  نىاااااااااھەل -مىااااااااالەل ( 3

نىااڭ ئۇمۇرتقىغااا ئايلىنىاا  كەتااكەن بىاار مەسااىلە «مەسىلىسااى

 ادالەت ۋە يانئ»تەرەپبازلىۋ . ل قىلىنىشى ازى ئىكەنلىكى قوبۇ

 .  ىلە كەلتۈرۈا چىقارغانىسىدا مەسنۇقت« باسماسلىۋ

ئااااۇ  ىشااااىنى مۇخالىپىنىااااڭ تىلىاااادىن تونااااۇشبىاااار ك( 2

مۇخالىاااا  مەزھەا ۋە . نى تونۇشااااقا تىرىشاااامىغانلىقتۇرىكىشااا

 سۈلۈك مەنسۇپلىرى توغرىسىدا ئېيتىلغانالرغا ئېھتىياتچانلىۋ

 .كېرەك رىنسى  بولۇشىبىلەن مۇئامىلە قىلىش ئاساسى پ

اتى ئۇماۇمەن قىلىا  ئەدەبىيا نىاھەل -ئەناەنىيى مىلەل ( 1

« باھااااااا بېاااااارىش»توغرىسااااااىدا ئەمەس « تونااااااۇش»ئېيتقاناااااادا 

 بۇ تونۇشتۇرۇلغان كىشى. ىللەنگەنچۈشەنچىسى ئاساسىدا شەك

ىن ئاپلىغااااانلىۋ گۇرۇپپاااا ۋە مەزھىپىناااى رەقىبىنىاااڭ تىلىاااد
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كىمنىڭ تىلاى دە كىشىلەرنىڭ «نىھەل -مىلەل ». بىلەن باراۋەر

 .ئارقىلىۋ چۈشەندۈرۈلگەنلىكى ئىنتايىن مۇھى 

رەقىاا   ھەل ئەدەبىياااتى كااۆپىنچە ئەھيالاادانىاا -مىاالەل ( :

مۇ قارشاااى قۇتاااۇپتىكى مەزھەپلەرناااى ئاااۆز ىدەا قارىغاااان ۋە قاااار

غاان لەقەم ىلبىارىگە چاپ ئىسىملىرى بىلەن ئەمەس، ئۆز ئارا بىار

باۇ ئادىال ئىاش  .يالغاانبىلەن ئاتاشنى ئاادەت قىلى ۋە مەپكۇرىالر

 .ئەمەس

نىاااھەل  -مىااالەل  كىشاااىلەر يااااكى مۇخالىااا  كىشاااى ۋە( 5

ىلەن تارىختىن ساېقى  يگۈزگەن قالپاقالر بىقەلەمكەشلىرى ك

. گۇرۇپپىسااااىغا قېتىاااايەتكەن« لەنەتتەككااااۈرلەر»چىقىرىلىاااا  

شاۇنىڭ بىاالەن بااۇ قالپااا  ئۇنىڭغاا چاپلىشااى  قالغااان بولااۇا، 

ياكى گۇرۇپپا تارى  سەھىپىسىدىن شۇنىڭدىن تارتى  ئۇ كىشى 

ئەگەر باااااۇ ئۇساااااۇل . مەزكاااااۇر قالپاااااا  بىااااالەن ئاااااورۇن ئالغاااااان

يەتلىااك بولماااي قالغااان، مەزكااۇر كاااام ئېقىمااى ئااۇنى ىىقپمۇۋەپ

رار قىلغاان بولساا، بىر ئامال قىلى  سېپىگە قېتىيېلىشانى قاا

ىن شاىدىكاۆز قار»يااكى « شى ئىادىىبۇرۇنقى كۆز قار»بۇ چاغدا يا 

ن تەشاايىۋ ئۇساالۇبىنى دېااگە« ڭ ئاخىرىاادا يېنىيالغااانئۆمرىنىاا

ر قىلىاايېتىش ياااكى بولمىسااا پۈتااۈنلەي ئىنكااا ئىشااقا سااالغان

ئااااۇ ئەساااالىدە ئۇناااادا  ئەمەس ئىاااادى، »ئۇساااۇلىنى قوللىنىاااا  

دېگەن مېخانىزىمالر ھەرىكەتاكە « بۇرۇندىن تارتى  مۇندا  ئىدى

لى ، تىن تېكىستلەر توقۇا چىقىسەۋەبھەتتا بۇ . ئۆتكۈزۈلگەن

ساااەھىھ تېكىساااتلەرنىڭ ئىچىاااگە ئۇساااتىلىۋ بىااالەن سااااختا 

پااواتتەك »سااتۇرۇش ئااارقىلىۋ، ئاخىرىاادا بىاار تېكىسااتلەرنى قى

ئىمااام ئەبااۇ ھەنىھەنىااڭ ئەسااەرلىرىگە . قااا ئېرىشااكەن«ئىسااپات

 .قىلىنغان قىلمىشالر بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

 -رەقىپلىرىنىاااڭ تاااارىخنى يېزىشاااقا ھەۋەساااخور مىااالەل( 6

رەقىاا  پىكىاار ۋە  ر ئۇساالۇبىەلەمكەشاالىرىنىڭ يەنە بىاانىااھەل ق

چاااۆچەكلەر بىااالەن شاااۈبھە پەيااادا  -مەزھەپااالەر توغرىساااىدا ساااۆز 

بىاارىگە زىاات -ھەتتااا بەزى كىشااىلەر ھەققىاادە بىاار . قىلىشااتۇر
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ە ھەسااااەن ئەلبەساااارىنى ئىاااابن ئەن. بايااااانالرنى نەقىاااال قىلىاااادۇ

ە  بىرئاااز خىجااالەت ئىچىاادە قەدەرىاايە مەزھىبىنىااڭ ئ قااۇتەيبە

بىااااااارا  . ئالااااااادىنقى قاتارىااااااادىكى كىشاااااااى دەا تەرىاااااااپلىگەن

شەھرىستانى ۋە باغدادىغا كەلگەندە بۇ قاراش تاماامەن ئەكساىچە 

دەك بولغاان كىشاىلەر ۈتېخى تۈنۈگۈن بىار بىرىناى يىگا. بولغان

مەسىلەن، مۇقاتىل . ت دەا تەرىپلەنگەنچاپا  د س بۈگۈن ئاپا 

ا  ئالىمنىاااڭ تىلىااادزاماندىشاااى بولغاااان بىااار  بىنناااى ساااۇايمان

، «ساااااىپېشياتەفساااااىر »، شاااااافىنىڭ بايانىااااادا «لەنەتتەككااااۈر»

جەسااۇر بىاار »( مىاازان: زەھەبااى)كاااامچى جۇرجانىنىااڭ تىلىاادا 

 .دەا تەرىپلەنگەن« دەججال

مەزھىاابىگە زىاات دەا قارىغااان  خۇسۇسااەن شەھرىسااتانى( 1

بىاار ئالىمنىااڭ كااۆز قاراشاالىرىنى بىاار قاناادا  قىلىاا  ئىسااالم 

ئۇنىڭغااااا  ئوياااادۇرۇا چىقىااارىش ئاااارقىلىۋەلىااال ساااىرتىدىن د

ئااااااامىر بىنناااااااى . نىساااااابەت بېرىشاااااااكە ھېرىساااااامەن ئىااااااادى

ئۇبەياااادۇلالھتىن تارتىاااا  ئەلالفىغىااااچە، نەززامىاااادىن تارتىاااا  

جااااۇببەيىگە قەدەر بىاااار تۈركااااۈم مۇخالىاااا  مەزھەا مەنسااااۇبى 

شەھرىسااتانى يەنە . شاالەتكەنئالىمالرغااا قارىتااا بااۇ ئۇساالۇبنى ئى

كااااۈمران تەرىپىااااادىن ۋەھشااااىلەرچە قەتىااااال زالىااااا  ھۆ بەزىاااادە

 دىاارھەمگە قىلىنغاننىااڭ ئوخشىشااىنى قىلىنغااان جاااد بىننااى

ا دىنغااااا ئېتىقاااااد مەخپىااااي ھالاااادا باشااااق»نىااااڭ ىيەنااااى رەقىب

ئىلگىااااااارى ساااااااۈرەلىگۈدەك دەرىجىااااااادە « قىلىااااااادىغانلىقىنى

 .خۇسۇمەتكار ئىدى

قەدەر رىسالىساىدە بەنادىنىڭ ئەخالقاى  ئىمام ئەلبەسارىنىڭ

ۋە ھاااااۆر ئىرادىسااااانى تەكىتلىگەنااااادە ئىشااااالەتكەن  ۋەزىپىساااااى

ڭ ئەقلىنىاڭ ئارقاا پىالنىادا ئۇنى. بىردىنبىر مەنبەسى ۋەھىيدۇر

اولوگىيلىك ېكە دېگاۈزمەكچى بولغاان ئىااد(ئوچاۇ  ئااايەت)نااس 

تىن رىسالىدە ھۆر سەۋەببۇ . بىر تەرەپلىمە قاراشلىرى يو  ئىدى

بااۇ . ىتلەياادۇئااالالھ نىااڭ تەقاادىرىنىمۇ تەك ئىاارادە بىاالەن بىاارگە

ئۇنىڭغااا نىساابەتەن ئااۆلچەم . ىاادا بىاارەر زىتلىااۋ كۆرمەياادۇنۇقت
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ئۇنىااڭ . «ئامەننااا»ولااۇا، قۇرئااان نااېمە دېااگەن بولسااا ۋەھىااي ب

پىشاااااانىنى تەھلىااااال قىلىااااش ئۇسااااالۇبى ئىنساااااان  -تەقاااادىر 

ئاااۇ ئەخالقااااى . ئاااالالھ مەركەزلىكتااااۇر مەركەزلىاااك بولماسااااتىن

ئىنساااننى ئەمەس، بەشااەر  ۋمەساااۇلىيەتنى تەكىااتلەش ئااارقىلى

ەنگەن ھەققااانىيەتنى ئااۆزى ئىشاا. بەناادە ئىنساااننى تەكىااتلىگەن

قاااااۇرۇا چىققاااااان يااااااكى قاااااۇرۇا چىقىشااااانى  تەكىتلىگەنااااادە

 -پىالنلىغااااان بىااااارەر مەزھەپااااكە ئاااااورۇن ھازىراشااااتەك ئاااااارزۇ 

ساااااۆزلىرى ھاياتىنىاااااڭ . ئارمااااااننىمۇ كاااااۆپلىگە پاااااۈكمىگەن

 .گۇۋاھچىسىدۇر

رىسااالىنىڭ . قوياۇا تااۇرايلىيۇقىرىادىكىلەرنىمۇ بىاار ياققااا 

ھەسااااەن  لىك ئىكەنلىكىنىااااڭ ئە  چااااو  پاااااكىتىئىشااااەنچى

ياشااااااىغان ھايااااااات مۇساپىسااااااى . ئەلبەساااااارىنىڭ ھاياتىاااااادۇر

بەزىاالەر قەلەم  ھايااات تەسااتىقلىغاننى. ئەينىكىاادۇرئىنساااننىڭ 

بااۇ ئۇارنىااڭ  غانغااا چىقىرىشااقا تەمشااەلگەن بولسااائااارقىلىۋ يال

 .پىدۇرىئەي
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 ىنچى بابئۈچ
  

 قەدەر رىسالىسى ۋە شەرھى
 

خەلىپە ئابدۇلمەلىكنىڭ ھەسەن  .§1
 گە يازغان مەكتۇبىىئەلبەسر

 

 يىتىىھاكىمۋە ئابدۇلمەلىك بىننى مەرۋان 
 

ئەمەۋى خانىااادانى ئىچىااادە ماااۇھى  ئاااورۇننى  ئابااادۇلمەلىك

خەلىپىسااى بولااۇا، دادىسااىنىڭ - 2تۇتىاادىغان مەرۋانىلەرنىااڭ 

ۋالغاااان خىالپەتلىااااك ۈچاپگىلىغاااا كىرگۈزۋاپاتىااادىن كېااايىن 

 - 675/  76 - 65)يىلدىن كۆپرەك ھۆكۈم سۈرگەن  21ماقامىدا 

115. ) 

دادىساااااااى مەرۋان بىنناااااااى  ئابااااااادۇلمەلىك بىنناااااااى مەرۋان

دادىسااى مەرۋان . ھەكەمنىاڭ ۋاپاتىاادىن كېاايىن تەخاتكە چىققااان

ئاۇ . ەتچىسى ۋە كااتىپى ئىادىىھھەزرىتى ئوسماننىڭ باش مەسل

زىااپىگە تەيىنلىنىشااتىن بااۇرۇن تائىھقااا پاانغااان بولااۇا، بااۇ ۋە

مەرۋاننىااڭ دادىسااى ھەكەم بىننااى ئەبىلااااس بىننااى ئااۇمەييەنى 

ئاااۇ مەككىنىاااڭ . رەساااۇلۇلالھ تائىپقاااا ساااۈرگۈن قىلغاااان ئىااادى

فەتھىاااادىن بااااۇرۇن پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااامغا سۈيقەسااااىت 

لاۇا، قىلىشانى پىالنلىغاان بولساىمۇ ئەمەلاگە ئاشاۇرالمىغان بو
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 .كېيىااااانچە ئاااااۆزى خالىمىغاااااان ھالااااادا مۇساااااۇلمان بولغاااااان

 مارىغاانلىقى ئۈچاۈن( ئاۆيىنى)پەيغەمبەرنىڭ خاانى ساائادىتىنى 

 -ئەل »ئىبنااااى ھاااااجەر، )تائىھقااااا سااااۈرگۈن قىلىنغااااان ئىاااادى 

نىڭ تاغىسااى ھەكەم ھەزرىتااى ئوساامان(. 27تااوم،   - 2، «ئىسااابە

ىتااااى ەزرھەزرىتاااى ئەباااۇ بەكااارى ۋە ھ ھەزرىتاااى ئوسااامان. ئىااادى

دادا ھەكەم ۋە ئۇنىاااااااااڭ  ئۆمەرنىاااااااااڭ خىاااااااااالپەت دەۋرلىرىااااااااادە

ئائىلىسااىنىڭ سااۈرگۈن قارارىنىااڭ ئەمەلاادىن قالدۇرۇلىشااىنى 

قايتااااا ئىلتىماااااس قىلغااااان بولسااااىمۇ، خەلىاااااپىلەر  -قايتااااا 

 .تەرىپىدىن رەت قىلىنغان ئىدى

چاپگىلىغاااا كىرگۈزىيالغاااان نى ھااااكىمىيەتمەرۋان شاااامدا 

ساىنىڭ شاامدىن باشاقا جايلىرىنىاڭ ىيجۇغراپى ئىسالم ۋاقىتتا

ھەممىسى ئابادۇلالھ بىنناى زۇبەيىرنىاڭ ھااكىمىيىتى ئاساتىدا 

چۈنكى خەلۋ ئۇنىڭغاا بەيااەت قىلغاان بولاۇا، ئابادۇلالھ . ئىدى

بىنناااى زۈبەيىااار شاااامدىن باشاااقا پۈتكاااۈل ئىساااالم راياااونلىرىنى 

 .بۇ ئەھيال توققۇز يىل داۋامالشتى .ۋاتاتتىۇمەككىدىن باشقۇر

ناااملىۋ كىتاۋىااادا بەرگەن « ئەلكامىاال»نااى ئەسااىرنىڭ ئىب

مەلۇماتىغااااا ئاساسااااالنغاندا، ئاباااادۇلمەلىك ئىاااابن زۈبەيىااااردىن 

بۇنىڭاادىن »: كېاايىن ئاۋامنىااڭ ئالاادىغا چىقىاا قۇتۇلغاناادىن 

دېگاۈچى بولىادىكەن شاۇ ! " ئالالھ تىن قور " كېيىن كى  ماپا 

 . دېگەن« ردىال كاللىسىنى ئېلى  تاشاليمەنيە

ىشااىچە، ئاباادۇلمەلىك ئىبنااۇل ئەسااىرنىڭ نەقىاال قىل يەنە،

 ردىن قۇتۇلۇا ئىككى يىلدىن كېيىنئىبن زۈبەيى بىننى مەرۋان

يىلىدىكى ھە  قىلىش جەريانىدا مەدىنىدە قىلغاان  - 655/  15

 :بىر ۋەزىدە مۇندا  دېگەن

( مۇئااۋىيەگە ئوخشااش)بىچاارە، ( ئوسمانغا ئوخشااش)مەن »

نەزەر دائىرىسااى تااار بىاار خەلىااپە ( ەكيەزىاادت)سااىپايە،  -سااىلىۋ 

مەن بااۇ ئۈممەتنىااڭ ماپااا بولغااان ئاااۆچمەنلىكىنى . ئەمەساامەن

تاااۇنجى ساااىلەر بىااازگە . پەقەت قىلىااا  ئاااارقىلىقال ئوپشاااايمەن

ئىزلىرىنى ئۆگىتىياتىسىلەر،  -نىڭ ئىش ( ساھابە)مۇھاجىرار 
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بىزنااى تەقاايادار . بىارا  ئۇارغااا ئوخشاااش ئىاش قىلمايياتىسااىلەر

شااااقا ئۇندەۋاتىساااالەر، ئااااۆزەپالر ئېسااااىڭالردىن چىقىرىاااا  بولۇ

بىرساااى كېلىااا   ۋەلالھاااى بۇنىڭااادىن كېااايىن. تىساااىلەرۋاۇقوي

نى تەكىتلىساااە كاللىساااىنى ئاااالالھ ئالدىااادا تەقااايادار بولۇشاااۇم

 (.153، 2توم،  - :كامىل،  -ئەل )« !ئالىمەن

مەككىدىكى خەلىاپە ئىبناى زۈبەيىارگە قارشاى  ئابدۇلمەلىك

ئەقىلااااااگە  ائىرىسااااااىنى كېڭەيااااااتىش ئۈچااااااۈند ھاااااااكىمىيەت

بۇاردىن بىرسى، ھاكىمىيىتى . سىغمايدىغان ئىشالرنى قىلغان

تەۋەلىكىاااادىكىلەرنىڭ ھەجااااگە بېرىشااااىنى چەكاااالەش بولااااۇا، 

قاااا «قاااۇددۇس»ر ھە  ئۈچاااۈن مەككىنىاااڭ ئورنىغاااا مۇساااۇلمانال

ئاااۇ باااۇ مەقساااەت بىااالەن قۇددۇساااتا . بېرىشاااقا دەۋەت قىلىنااادى

دەا «  مەرۋان مەساجىدى». جىد سالدۇردىشەمەتلىك بىر مەسھە

. باۇ مەسااجىد ھاازىرمۇ قەد كۆتاۈرۈا تۇرماقتااا ئاتىلىا  كەلاگەن 

( مەسااااااجىدى ئەقسااااااا)ى يەنە قۇددۇسااااااتىكى ئەقسااااااا جامەساااااا

نااااى (قۇببىسااااىرام تاااااش وقاااا)ھويلىسااااىغا قۇببەتااااۇل سااااەھرا 

سااەھراغا ئىسااى  قىلىاا  قويۇلغااان  -قۇببەتااۇس . ياساااتقۇزدى

ھەزرىتااى ئىبااراھى   يەھااۇدى ئېتىقادىاادا ،«(ساااھرا)قااورام تاااش »

ئەلەيھىسساااامنىڭ ئااوغلى ئىسااھاقنى قۇربااان قىلىااش ئۈچااۈن 

ئاساتى ئۆپكاۈر بولغاان باۇ . ىادىرام تاش ئوئۈستىگە ياتقۇزغان ق

قساااا ھويلىساااىنىڭ ەبىااار پۈتاااۈن قاااورام تااااش بولاااۇا، ئ تااااش

ئايرىلمااااس بىااار پارچىساااى بولغاااان بولساااىمۇ، ئەپساااانىيى بىااار 

رام وئابدۇلمەلىك تەرىپىدىن بۇ ق. ە قىلىنغانىدىقىممەتكە ئىگ

بۈگااۈنكى كۈنىمىزدىمااۇ  شاانىڭ يېنىغااا ياساااتقۇزۇلغان قااۇببەتا

 .ۋاتىدۇۇقەد كۆتۈرۈا تۇر

بىنىااڭ ئورنىغااا ئۋە كە گەرچە مەككىنىااڭ ئورنىغااا قااۇددۇس

ساەھرا دەسساىتىلمەكچى بولغاان بولساىمۇ، باۇنى  -قۇببەتۇس  

شاۇنىڭ . ئۇنچە ئاسان بولمىدىمۇسۇلمانالرغا قوبۇل قىلدۇرۇش 

باااۇ ئىشااانى ئەمەلاااگە ئاشااۇرۇش ئۈچاااۈن رىااايايەت توقاااۇا  بىاالەن

قۇرئاناادىكى ئىساارا . زىمى ھەرىكەتااكە ئۆتۈلاادىچىقىااش مېخااانى
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ھەقىقىتىنىاااااڭ ئورنىغااااااا دەسسىتىلىشااااااى ئۈچااااااۈن توقااااااۇا 

ئەدەبىياتىنىااڭ بارلىققااا غارايىاا  مىاارا   -چىقىلغاان ئاجايىاا  

ى مەرۋان سىياسااىتىنىڭ ر لاااى ئاباادۇلمەلىك بىنناا كېلىشااىدە

 .مۆلچەردىكىدىنمۇ چو 

ئاباادۇلمەلىك كەبىاگە بېرىاا  ھە   ئاساساالنغانداياقۇبىيغاا 

: مۇنااااادا  دېگەنىااااادى ۇساااااۇلمانالرغاقىلىشااااانى چەكلىاااااگەن م

 رنىغااا مەسااجىدى ئەقساااغا بارساااپالرمەسااجىدى ھەرەمنىااڭ ئو»

پىتىدە نەبى ئۈستىگە دەسسەا مىراجقا چىققان تاشانى كەبە ساۈ

(. 263جىلااد،  - 2ياااقۇبى، تاارى ، )« وباۇل قىلساااپالرمۇ بولىادۇق

بىنىاڭ ئئابادۇلمەلىك باۇ تاشانىڭ ئۈساتىگە كە يەنە شۇ مەنبەدە

ئورنىغااااا دەسسااااىتىش ئۈچااااۈن ياساااااتقۇزغان قااااۇببىنى تاااااۋاا 

 .قىلىشقا بۇيرىغان

قۇددۇسااااااانى مەككىنىاااااااڭ، ساااااااۇايمان ماااااااابەدىنى  مەرۋان

دەسالەپتە . رسەتكەنىدىمەسجىدى ھەرەمنىڭ ئورنىدا قىلى  كۆ

بىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىلمەكچى بولغاان نەرساە توغرىساىدا ئكە

بىار ئااز ئىككىلىنىاا  قالغاان بولاۇا، كېيىاانچە باۇ مەسااىلىمۇ 

 ىااااڭ ئورنىغااااا دەسسااااىتىلىدىغان نەرسااااەبىنئكە. ھەل بولغااااان

براھىمنىاااڭ قۇرباااانلىۋ قىلىاااش ئىسااارائىلىياتتا ھەزرىتاااى ئى

ە ياتقۇزغاااانلىقى ئىلگىااارى ئاااوغلى ئىساااھاقنى ئۈساااتىد ئۈچاااۈن

بااۇ پىكىرنااى قوبااۇل قىلاادۇرۇش . سااۈرۈلگەن قااورام تاااش ئىاادى

ئۈچاااۈن ئىسااارائىلىياتتىن ئېلىنغاااان رىااايايەتلەر باااۇ دەۋردىكاااى 

 شۇنىڭ بىلەن ئەمەۋىپەرەس. اپمىدىمۇسۇلمانالر ئارىسىدا بازار ت

ئۆلىمااردىن يااردەم تەلەا قىلىنادى ۋە بەزى ئاالىمالر باۇ ھەقاتە 

/ زەبھااى »سااىر ئەدەبىياتىاادا ئااورۇن ئالغااان تەپ.   بولاادىيانتايااا

قىلىنغاااااااان ئوغۇلنىاااااااڭ ئىساااااااھا  ئىكەنلىكاااااااى « قۇرباااااااان

توغرىسىدىكى رىيايەتلەرنىڭ ئارقا پىالنىادا باۇ سىياساى ئوياۇنالر 

چااۈنكى قۇرئااان ئۈسااتى يېپىااۋ شااەكىلدە بولسااىمۇ . بااار ئىاادى

ائىل ئىكەنلىكىنااى ئىمااا قۇربااان قىلىنغااان ئوغۇلنىااڭ ئىساام

ئاايەتتە قۇرباان قىلىنغاان ئوغاۇل  -312سۈرە ساافھات )قىالتتى 
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 75ا سۈرە ئەنبىي. سەبىر قىلغانالر قاتارىدىن دەا تەسيىرلەنگەن

سۈپىتى بىالەن « سەبرى قىلغۇچىالر»ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان  -

ە، يەن. ئاتالغاان ئااۈچ پەيغەمبەرنىااڭ بىارى ھەزرىتااى ئىساامائىلدۇر

ەسىلىسااااى بايااااان م« قۇربااااان»ە ئااااايەتلەرد -313-333سااااافھات 

ئااااايەتتە ھەزرىتااااى ئىبراھىمغااااا  -332 قىلىنغاناااادىن كېاااايىن

 تىلغاااا ئېلىنىشاااى رىلگەنلىكىنىاااڭاقتىن بىشاااارەت بېھئىسااا

سااااااامائىل قۇرباااااااان قىلىنمااااااااقچى بولغاااااااان ئوغۇلنىاااااااڭ ئى

مۇساااتاپا ئىساااالماوغلى، ھايااااات . )ئىكەنلىگىناااى كۆرساااىتىدۇ

نىاڭ زەبىاھ  ھەتتا( (.  1،  ئىزاھات 313فھات كىتابى قۇرئان، سا

بااااۇ  ئىكەنلىكىنااااى تەكىااااتلىگەن تەۋراتمااااۇ« تااااۇنجى ئوغااااۇل»

تۇنجى ئوغۇلنىڭ ئىسامائىل  چۈنكى. تتىھەقىقەتنى تەستىقالي

ئىكەنلىكى خۇسۇسىدا، يەھۇدىيالر بىلەن مۇسۇلمانالر ئارىساىدا 

 رىااااايايەتلەردىن مەلاااااۇم بولغانااااادەك. ئىخاااااتىالا ياااااو  ئىااااادى

 . نىدىرەسۇلۇلالھمۇ شۇندا  دېگە

دەسساىتىش « قورام تااش»مەرۋانىلەرنىڭ كەبىنىڭ ئورنىغا 

دەلىاااال قوبااااۇل مەقسااااىتىدە پاياااادىالنغان ئىساااارائىلىياتتىكى 

بااۇ تاااش ھەققىاادە ئەپسااانىلەر توقااۇا  قىلىنمىغاناادىن كېاايىن

ائىل ماۇقەددەس دەا بىلاگەن باۇ بەناى ئىسار. چىقىشقا باشلىدى

قۇرئانادىكى  ىدەىكنىڭ سىياسىي پىالنى دائىرىسائابدۇلمەل تاش

ئىسااااارا مۆجىزىساااااىگە يامالغاااااان مىااااارا  ئەدەبىياتنىاااااڭ ئە  

 .مۆجىزىيى پارچىسى ھالىغا كەلتۈرۈلدى

بۇ شۇ ھالغا كەلدىكى، بۇ تاشنى ھەر قاندا  كىشى كېلىا  

رام تااااش ھالىتىااادە تۇرغااااان كۆرەلەيااادىغان ۋە ئاااۆز جايىااادا قااااو

نىااااڭ ھاااااۋا «قااااورام تاااااش»بولسااااىمۇ كېيىنكااااى دەۋرلەردە بااااۇ 

ئىساالم ئېتىقادىنىاڭ بىار  شلىقىدا تۇرىغانلىقىغا ئىشاىنىشبو

 .پارچىسىغا ئايالندى

قۇددۇساااااانىڭ  ھەقىقەتلەرنااااااى بىلىااااااشبااااااۇ : قوشااااااۇمچە

مۇسااااااااااۇلمانالر نەزىرىااااااااااادىكى قىممىتىناااااااااااى ھەرگىزماااااااااااۇ 

چااااااۈنكى  .تۆۋەنلىتىيەتمەياااااادۇ ۋە تۆۋەنلەتمەساااااالىكى كېاااااارەك
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 ددۇسۇلتۇزلىرىدىن بىرى بولغان قۇي جۇغراپىيىسىنىڭ قۇرئان

ئىككااااااى ئىسااااااالم  داۋۇت ۋە سااااااۇايمان ئەلەيھىسساااااااامالردەك

ئۇنىڭادىن باشاقا، رەساۇلۇلالھ ۋە . پەيغەمبىرىنىڭ خاتىرىساىدۇر

سااااھابىلەرنىڭ مەدىااانە دەۋرىااادىكى تاااۇنجى قىبلىساااى بولاااۇا، 

. كەبىاااگە قااااراا ئىباااادەت قىالتتاااى دەۋرىااادە ماااۇئمىنلەر مەكاااكە

ئااي  36 ن كېايىنمەدىانىگە ھىجارەت قىلغانادىپەيغەمبىرىمىز 

قۇددۇسنى  بۇ ئااھىدىلىكلىرى. قۇددۇسقا قاراا ئىبادەت قىلدى

شاااقا ىمۇساااۇلمانالرنىڭ نەزىرىااادە ماااۇقەددەس بىااار ئاماااانەت قىل

رىادىغان ھەر قانادا  بىار ئىمانغاا ئەھمىايەت بې. يېتى  ئاشىدۇ

قۇددۇسنى ئۇلۇغالش ئۈچۈن سىياسى مەقساەتلەر  نىڭمۇسۇلمان

 ىن تاااارىخى يالغانالرغاااا ئېھتىيااااجئۈچاااۈن توقاااۇا چىقىرىلغاااا

 .مايدۇبول

ال ئاباادۇلمەلىكنىڭ داھىيااانە ئىجااادىيەتلىرى بۇنىااڭ بىلەناا

دەا داپقاااى چىققاااان « زالىااا »تارىختاااا . چەكلىنىااا  قالمىغاااان

 ياتىمااۇ ئۇنىااڭ ئە  نااادىر كەشااپى( :13/  55ئۆلااۈم، )ھەججااا  

بىاار باشاالنغۇچ مەكااتەا ئوقۇتقۇچىساى بولغااان ھەججااا  . ئىادى

نااامى دېااگەن « زالىاا »ى يۈسااۈف ئەسسااەقەنىدىن تارىختااا بىنناا

 م ماشىنىساااى پەيااادا قىلىاااشبىااالەن ئىاااز قالااادۇرغان بىااار ئۆلاااۈ

ھەججا  ئۆزىدىكى زۇلۇم . ھەقىقەتەنمۇ ئاسان ئىش ئەمەس ئىدى

 سىيە قىلىشاى بىالەنمانداننىڭ تەۋويىتىنى بايقىغان قىقابىل

ىاادىن بىاار ئۇنىڭاادەك بىرسااىنى ئىزدەۋاتقااان ئاباادۇلمەلىك تەرىپ

ئااااااااددى بىاااااار پاااااااۇقرالىقتىن بىاااااار قوشاااااااۇننىڭ  چىاااااادىالېك

 .سەركەردىلىكىگە تەيىنلەنگەن ئىدى

رەسۇلۇلالھنى تاش يامغۇرغا تۇتقان  ھەججا  بىننى يۈسۈف

ىيەتنى ئىلكىگە ئېلىشى مەرۋانىلەرنىڭ ھاكىم. تائىھتىن ئىدى

الالھ ئاا. تااائىھلىقالرمۇ ھااكى  ئورۇنغااا ئاۆتكەن ئىاادى بىالەن تە 

ئاساانى تائىھقااا سااۈرگۈن قىلغااان  لى ھەكەم بىننااى ئەبىاالرەسااۇ

تىن ھەكەم ۋە ئاوغلى مەرۋان بىالەن تاائىھلىقالر ساەۋەببولۇا، بۇ 

 .ئارىسااااااىدا بىااااااار يېقىنلىااااااۋ مۇناساااااااىيىتى شاااااااەكىللەنگەن
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رەسۇلۇلالھقا تاش ئاتقانالر بىلەن رەسۇلۇلالھ سۈرگۈن قىلغانالر 

لىۋ ھاساااىل ئوتتۇرىساااىدا مەنىااايى رەۋىشاااتە بىااار ئىتىپاقداشااا

ئەمەۋىالەر سايىساىدا مەرۋانىلەرنىاڭ ھااكىمىيەت . بولغان ئىادى

 . شى بىلەن تائىھلىقالرمۇ ھاكى  ئورۇنغا ئۆتتىۇتۇت

بىاار ئۆلااۈم  ەلىكنىڭ كەشااپىياتى بولغااان ھەججااا ئاباادۇلم

بەتەن ھااكىمىيەتكە مۇخالىا  ئۇنىڭغاا نىسا. ماشىنىسى ئىادى

سااىلەرگە »: ۇئاا. تېگىشاالىك بولغااانلىۋ ئىاادى ئۆلااۈمگە بولااۇش

سااىلەر قوپااۇا  كىدىن چىقىڭااالر دېسااەمىمەسااجىدنىڭ بااۇ ئىشاا

« كىدىن چىقساپالر قېنىڭالر ماپا ھاال بولىدۇىباشقا بىر ئىش

ئۇنىڭچە بولغاندا، بىر قەبىلىدىن بىرەر كىشى ئۇنىڭغاا  .دەيتتى

قارشااااى چىققااااان تەقاااادىردە، قەبىلىاااادىكى بااااارلىۋ كىشااااىنى 

ئاباادۇلمەلىك تەرىپىاادىن  .قىلىچااتىن ئۆتكااۈزۈش كېاارەك ئىاادى

: كااۇفە ۋالىسااى قىلىاا  تەيىاانلەنگەن ۋاقتىاادا قىلغااان سااۆزىدە

لەر ئۈسااتىدە ئۈزۈلااۈش ۋاقتااى كېلىاا  قالغااان، پىشااى  بەدەناا»

دېاااااگەن ۋە قىلاااااچە « ۋايىغاااااا يەتاااااكەن باشاااااالرنى كاااااۆرۈۋاتىمەن

ئىككىلەنمەساااتىن ئاااونمىڭالرچە كىشاااىنىڭ جېنىغاااا زامىااان 

 . بولغانىدى

ى چېگاارا تونۇماياادىغان بىاار كىشاا - ەكھەججااا  شااۇندا  چ

غااا تۇتاۇا تۈپتااۈز امغۇربىناى مەنچانااا  بىالەن تااش يئبولاۇا، كە

مااھىيەتتە  يەنى ئەبرەھە قىاللمىغان ئىشنى. قىلىيەتكەن ئىدى

ئۇنىاڭ  اندان دەرىجىسىدىكى ھەججا  ئەمەسئادەتتىكى بىر قوم

ھەججاجنىڭ  ئابدۇلمەلىك. دۇلمەلىك قىلغانىدىخوجايىنى ئاب

چىگرا تونۇمايادىغان ھۇجاۇملىرى نەتىجىاگە  -قاندا  چەك ھېچ

ئېرىشااى ، ئاااقىيەت كۆپچىلىكنىااڭ بەياىتىنااى ئالغااان ئىبنااى 

 (.   652/  11) زۈبەيىرنى كۆزدىن يوقاتقان ئىدى 

ئالااادى بىااالەن ئىبناااى زۈبەيىرنىاااڭ كاللىساااى ئېلىنىااا ، 

ئاناادىن باشسااىز قالغااان . كاللىسااى ئاباادۇلمەلىككە ئەۋەتىلاادى

ياشىنى  قالغان ئانىسى ھەزرىتى ئەبۇ بەكرىنىڭ قىازى  بەدىنى

. ئەساااامانىڭ كااااۆز ئالدىاااادىال يالىڭاچلىنىاااا  دارغااااا ئېسااااىلدى
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ناااملىۋ « (خەلىااپىلەر تااارىخى)  تااارىھۇل خۇلەفااا»سااۇيۇتىنىڭ 

زارىغااااا  -ئەسااااىرىدە بايااااان قىلىنىشااااىچە، ئانىسااااىنىڭ يىغااااا 

ا قارىمااااي، ئۇنىاااڭ جەساااىتى باااۇ رەۋىشاااتە نەچاااچە كاااۈنلەا دارغااا

 .ئېسىلى  سازايى قىلىنغان

ھەججاجنىاااااڭ باااااۇ سااااااداقىتىگە مۇكاپاااااات  ئابااااادۇلمەلىك

 .را  ۋالىسى قىلى  تەيىنلىگەنىسۈپىتىدە ئۇنى ئ

بىاالەن   قااانخورارچە قەتلااى قىلىنىشااى بەيىرنىااڭۇئىبنااى ز

چاااااااااااااۈنكى . مەسااااااااااااىلە پۈتااااااااااااۈنلەي ھەل بولمىغانىاااااااااااادى

. ىئابااادۇلمەلىككە بەيااااەت قىلىشااانى خالىماااايتت مۇساااۇلمانالر

قىساتا  ۋە جىناايەت  - قىيىنىدا زۇلۇم، نۇقتشۇنىڭ بىلەن بۇ 

رەي ئېقىمىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان . ىرگۈزۈلدىكۈنتەرتىپكە ك

ھەمااادە ھەزرىتاااى ئاااۆمەر فىھقىساااىنىڭ يەتكۈزگۈچىساااى ئىماااام 

 ىڭ ئۇساااتازى ساااەئىد بىنناااى مۇساااەييەائەزەمنىاااڭ ئۇساااتازىن

 مەدىنىنىاڭ. ئابدۇلمەلىك ئۈچۈن بەيااەت قىلىشاقا چاقىرىلادى

« مەن بىر ئويلىنى  كۆرەي» بۇ ئالى  لىنىدىغانھېسابئىمامى 

تۇتقۇن قىلىنى  قامچىالندى، باش كۆزلىرى  دېگەنلىكى ئۈچۈن

كوچااااا  -يېرىلغااااان ۋە زەنجىاااارگە باغالنغااااان ھالاااادا كوچىمااااۇ 

ھەججااا  يەنە ھەزرىتااى ئەلىااگە . ئايالناادۇرۇلۇا سااازايى قىلىناادى

ئاالى  ئىبناى ئەباى   ن مۇجتەھىادھاقارەت قىلىشنى رەت قىلغاا

ئاااالى  . لەيالناااى مەساااجىدنىڭ دەرۋازىساااى ئالدىااادا قاااامچىالتتى

يىل بۇرۇن قاتناشاقان قاوزغىالپنى  32سەئىد بىننى جۇبەيىرنى 

سااااەئىد بىننااااى ئەلمۇسااااەييەبنى . باھااااانە قىلىاااا  ئۆلتااااۈردى

 .ئۆلتۈرگۈزۈش ئۈچۈن پەرمان چىقاردى

املىرىنى تونۇمايادىغان ز ۋە ھاارئىبنى ھاجەر ئالالھ نىڭ پەر

 : مۇندا  دېگەنلىكىنى نەقىل قىلغان ھەججاجنىڭ

ِي ومه ما كل يف الناس على ف ض ااخلليفة طاعة أ 
 ماااۇھەققەقكى، خالىغاااان ھەر ئىشاااتا خەلىاااپىگە ئىتاااائەت»

جىلااد،  - 2تەزھىا ، ) «زدۇرقىلىاش ئىنساانالرنىڭ ئۈساتىگە پەر

231  .) 
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ائەت قىلماسالىقنى بۇ ئىپادىادىن ھەججاا  خوجايىنغاا ئىتا

قااارايتتى ۋە بااۇ پەتىياسااىنى جىنااايى قىلمىشاالىرىغا  ھااارام دەا

 .دەستەك قىالتتى

ز خاتىرىسااااىنى قىلمىغااااان ئاااالالھ ۋە رەسااااۇلۇلالھنىڭ ياااۈ

سااھابىگە ياۈز خااتىرە قىلىشاىنى ئۈمىاد قىلىاش  ھەججاجنىڭ

 .ساددىلىقتۇر

قارشااااااااااااااااااى ھەزرىتااااااااااااااااااى ئەمەۋى خانىاااااااااااااااااادانلىقىغا 

تەرەا ياول تۇتقاان سااھابە ئەنەس بىنناى بى قوللىماي ئەلىنىمۇ

. بۇنىڭ تىپىك مىسالى بواايدۇ ئەتكەنلىرى -مالىككە قىلغان 

ئەنەس  تەنقىااات قىلغاااان ئااۆزىنى ۋە خوجاااايىنى ئاباادۇلمەلىكنى

بىننى مالىكنى بىر باھانە بىلەن تۇتقۇن قىلى ، خىلماۇ خىال 

 قىساتاقالردىن كېايىن بوينىغاا تاساما تاقااا، بەساىرە -قىيىن 

ئېااارىتىلگەن  ،شاااۇنداقال. كوچىلىرىااادا ساااازايى قىلغاااان ئىااادى

ئۇنىااڭ بوينىغااا  لەن ھاييانالرغااا تامغااا باسااقاندەكقوغۇشااۇن بىاا

لىنىدىغان ئەنەس ئىبنااى ھېساابئۇسااتازى . تامغاا باسااقان ئىادى

ۋە  قىسااااااتا  -مالىكقااااااا قارىتااااااا قىلغااااااان بااااااۇنچە قىاااااايىن 

خوراشااااااااالرنىڭ ھەسااااااااەن ئەلبەساااااااارىدىمۇ چوپقااااااااۇر ئىااااااااز 

 !ۇرغانلىقىنى مۆلچەرلەش قىيىن ئەمەس، ئەليەتتەقالد

رقىااادەك مۇئاااامىلىنى سااااھابىلەردىن جاااابىر اھەججاااا  يۇق

ئۇنىاڭ . بىننى ئابدۇلالھ ۋە ساەھىل بىنناى ساەئىدكىمۇ قىلادى

ھەزرىتااااى  قارىتااااا قىلغااااان ئاااااخىرقى جىنااااايىتى ساااااھابىالرغا

ت بىالەن ئۆلتاۈرۈش ىڭ ئاوغلى ئابادۇلالھنى بىار سۈيقەسائۆمەرن

كااۆزلىرى كااۆرمەس بولااۇا قالغااان ئىبنااى ئااۆمەرنى ھە  . ىبولااد

ئەسناسااىدا بىاار قۇلىغااا تەلىمااات بېرىاا ، زەھەرلىااك نەيزىنااى 

ئاااۇ قاتىااال قاااۇلنى . ئۇنىاااڭ پۇتىغاااا ساااانجىتى  ئۆلتۈرگاااۈزدى

بااۇ ئەھيالاادىن . قىاللمىغااان ئىاادى ھااېچكى  سوتالشااقا جااۈرئەت

ىناايەتكە خەۋەردار بولغان ئابدۇلمەلىك بىننى مەرۋانمۇ مەزكۇر ج

 .قۇا  سالمىغان ئىدى
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زۇلااۇمنى خانىاادانلىقنىڭ ئۆزىاادىن كېيىنكااى  لىكئاباادۇلمە

ئۇارنىاااڭ بىاااارى بولغااااان . ئەزالىرىغاااا مىااااراس قوياااۇا كەتتااااى

.   ئۆتاۈا كېتەيلاىىتىھىشامنىڭ زۇلۇمىغا بىار مىساال كۆرسا

قۇرئااان ئااالالھ نىااڭ » ناااملىۋ ئەسااىرىدە« تااارى »ئىبنااى كەسااىر 

جااد  ندېگەنلىكى ئۈچۈ «ىتىدە يارىتىلغانئەمەلىي ئەسىرى سۈپ

بىنناااى دىرھەمنىاااڭ بېشاااىغا كەلاااگەن ۋەھشاااىيانە كاااۈلپەتنى 

 : مۇندا  نەقىل قىلغان

ھىشاااام بىنناااى ئابااادۇلمەلىكنىڭ پەرماااانى بىااالەن كاااۇفە »

قۇرباااان ھېيااات  خالىاااد بىنناااى ئابااادۇلالھ ئەل قەسااارىۋالىساااى 

ھەممىڭاااااالر : "ى ئاااااادا قىلىااااا  بولغانااااادىن كېااااايىنناااااامىزىن

ئااااالالھ سااااىلەرنىڭمۇ،  ،ۇربانلىقىڭالرنىااااڭ يېنىغااااا بېاااارىڭالرق

مەن بۈگاااۈن جااااد ! مېنىڭماااۇ قۇرباااانلىقىمنى قوباااۇل قىلغااااي

مۇساا ئاالالھ بىالەن : جااد. بىننى دىرھەمنى قۇربانلىۋ قىلىمەن

گەپلەشاااامىدى، ئااااالالھ ئىبراھىمنااااى ئااااۆزىگە يااااېقىن د ساااات 

) ۇنەززەھ ئااالالھ جاااد نىااڭ دېگەنلىرىاادىن ماا. تۇتمىاادى، دەۋاتىاادۇ

شاااۇ يەرنىاااڭ ئۆزىاااادىال . دەا ماااۇنبەردىن چۈشاااتى! " تاااۇر(پااااك 

 .«  بىلەن جاد نىڭ كاللىسىنى ئالدىقولىدىكى پىچا

زامانىمىزدىكى ھەدىاس ئاالىمىمىز مەھامەت ساەئىد خاتىا  

ئوغلىنىڭ بۇ ۋەھشىلىك توغرىسىدا ئېيتقان ساۆزلىرى دىقاقەت 

 :قىلىشقا ئەرزىيدۇ

بىاار ئااالىمنى لىۋ ئورنىغااا ۋاسااىت شااەھرىدە قۇربااان ۋالااى»

ھايياننى بوغۇزلىغاندەك بۇغۇزاۋاتسا، بۇنىڭغا قارشاى ھېچبىار 

ئىبنى تەيمىيەنىاڭ نەقىال . «!چىقمايدۇئەھلى سۈننەت ئالىمى 

بولغااااان  شااااكە تېگىشاااالىكىتىقىلىشااااىچە، قارشااااىلىۋ كۆرس

لىك قەساااىرنى ئالقىشااالىغان ۋە ساااەۋەبباااۇ قىلمىشاااى  ئاااالىمالر

 :رگەنمىننەتدارلىغىنى بىلدۈ

قىلغاااان باااۇ  -ۇ زالىاااكە ھاااامەدۇھۇ ئەا ماااا فەئەا ۋە شاااەكەر

ە مىننەتااااادارلىقلىرىنى ئاااااۇنى ئالقىشااااالىدى ۋ ئىشاااااى ئۈچاااااۈن

 (. 151جىلد،  - 32فەتاۋا، . مىيە، مئىبنى تەي)« بىلدۈرۈشتى
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ئۇنىڭدىن بىر ئەسىر كېيىنكى دەۋرنىڭ ئە  چاو  ھەنەفاى 

/  237)رسااى ىن بىشاىر ئىبنااى قىيااس ئەلمەفىقىھشۇناسالىرىد

قۇرئااااان )تااااالىقالرنى سااااادىر قىلغااااانالردىن ئوخشاااااش خا( 711

بااۇ ئەھلاااى تەقاايادىن بولغاااان . ئىااادى( مەخلۇقتااۇر دېگەنلەردىاان

چاۈنكى . ىغا كەلمىاگەنئالى  ۋاپات بولغاندا ھاېچكى  جىنازىسا

نىڭ زامانىساىدا مەۋجاۇت بولمىغاان كاۆز (بۇرۇنقىالر)سەلەفىلەر 

 ارىتااا يۈرگۈزۈلىاادىغان تەدبىاارە ققاراشااالرنى ئۆزلەشااتۈرگەنلەرگ

ىن بېكىاااااتىلگەن بولاااااۇا، بەزى فىقىاااااھ ئاااااالىملىرى تەرىپىاااااد

ئاياااللىرى تاااا ، مىراسااتىن مەھاارۇم، شاااھىدلىقى »ئۇارنىااڭ 

الەقااائى، شااەرھۇ )« قوباۇل قىلىنماياادۇ، نااامىزى چۈشاۈرۈلمەيدۇ

 -151. 3551ئىتقادى ئەھلى سۇننە ۋەلجاماائە، رىيااد،  -ئۇسۇلى 
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ىشاااااقا تېگىشااااالىك بولغاااااان بىااااار مەساااااىلە دىقااااقەت قىل 

سىستېمىساىنى باۇزۇا ( دىلەت باشاقۇرۇش)ئىسالمنىڭ ئىادارى 

تاشاااااالىغانالرغا قارىتااااااا يۈرگااااااۈزۈلگەن ھېچقاناااااادا  جااااااازانى 

تااااۈزۈم پەقەتااااال قولىاااادا تۆمۈرنىااااڭ  -بااااۇ قااااانۇن . بىلمەيمىااااز

نى باۇار. سۇنىقىمۇ بولمىغان مۇتەپەككۇرارغىال قارىتىلغانىادى

ناى چااو  فىھقىشۇناساالرمۇ بااار  -ئىشاقا ساالغانالر  ئىچىاادە ناى 

ەبااااۇ سااااەۋر ئ را  مۇجتەھىااااد مۇپتىسااااىىاااامەسااااىلەن، ئ. ئىاااادى

بااااۇ زات (. :75 - 176/  2:1 - 311)ئىباااراھى  بىنناااى خالىاااد 

ئەھاامەد بىننااى ھەنبەلنىااڭ يېاارى  ئەسااىرلىك د سااتى بولااۇا، 

اندىن ھەنەفاااى بولغاااانمىش، شاااافى بىااالەن ئۇچراشاااق ەپتەدەسااال

 - 6، «تاارىخى باغادات» )ېيىن ھەدىسچىلەرگە قۇشاۇلغانمىش ك

يېقىناادىن   ئەماادى بىااز بااۇ مەشااھۇر ئىسااى  بىاالەن(.  61جىلااد، 

  مۇنااادا (  3121/  37:ۋاپاااات، ) الەقاااائى . تونۇشاااۇا چىقاااايلى

 : نەقىل قىلىدۇ

كىماااادۇر؟ دەا سااااورالغاندا، " قەدەرىاااايە " ئەبااااۇ سااااەۋردىن »

بااۇار بەناادىلەرنىڭ ئەمەللىرىنااى ئااالالھ ": بەردى جاااۋابمۇناادا  

ياراتمىغااااان، بەناااادىلىرىگە گۇناااااھالرنى تەقاااادىر قىلمىغااااان ۋە 
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باۇ كاۆز قاراشاتىكى قەدەرىيەلەرنىاڭ . دېگاۈچىلەردۇر "ياراتمىغان

ئارقىسااىدا تااۇرۇا ناماااز ئوقۇشااقا، بىتاااا بولااۇا قالسااا يااوقالا 

ىاگە دەۋەت بېرىشقا، جىنازە نامىزىغا قاتنىشىشقا بولمايادۇ، تەۋب

ئۇنااادا  قىلمىساااا كاللىساااى تەۋبە قىلساااا ياخشاااى، . قىلىنىااادۇ

 كاللىساااااى ئېلىنىااااادىغانالر  (.135الەقاااااائى،ر، )« ئېلىنىااااادۇ

ئاالالھ قااا  تىا  ئۆرۈۋەتكەنلەرنىااڭ جىناايىتىنىكەبىناى تااش ئې

ئەمەس ئىنسااانغا ئارتقااان، ئااالالھ نىااڭ بۇناادا  قىلمىشااالردىن 

. ان قەدەرىاااايەلەر ئىاااادىمااااۇنەززەھ ئىكەنلىكىنااااى تىلغااااا ئالغاااا

زالىمالرنىاااڭ  ئۇارغاااا قىلىچناااى ايىاااۋ كاااۆرگەنلەرئەپسۇساااكى، 

ۋاتقااااانلىقىنى ھااااېس ۇئەتكەنلىاااارىگە يانتايااااا  بول -قىلغااااان 

ساااەلەفتە بۇنااادا  چۈشاااەنچە بولمىغاااانلىقتىن، . قىلمايياتااااتتى

ڭ كاللىسى ئېلىنىشاى كېارەك ئىادى بۇندا  سۆز قىلغۇچىالرنى

اااااااال قىممىتااااااى ېئىسااااااالمنىڭ ر»سااااااەئىد خاااااااتىپاوغلى، .م)

  (.بەتلەر  321 -321باا،  - 2، «توغرىسىدا

بېشااااااااىغا  ھااااااااكىمىيەتئابااااااادۇلمەلىك بىننااااااااى مەرۋان 

مەدىنىنىاڭ كاۆزگە كاۆرۈنگەن ئالىملىرىادىن  چىقىشتىن بۇرۇن

ئاااااارتۇقچىلىقلىرى بارلىقىغاااااا   بىااااارى ئىكەنلىكاااااى ۋە باشاااااقا

اااللىقالر باۇ ېر تۆۋەنادىكى  لېكىن. مۇناسىيەتلىك رىيايەتلەر بار

 :رىيايەتلەرنىڭ ھەممىسىنى بىكار قىلىيېتىشقا يېتى  ئاشىدۇ

ئابااادۇلالھ  ۋەتكەن كەبىناااىۈھەججاااا  مەنچاناااا  بىااالەن ئاااۆر

ئاۇل ئاساساىدا  بىننى زۇبەيىر ھەزرىتى ئىبراھى  زامانىساىدىكى

ە سااۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىڭمااۇ ئەمەلااگ بااۇ. ياساااتقان ئىاادى

ئەمما ئەمەلگە ئاشۇرالماي قالغاان بىار  ئاشۇرۇشنى ئارزۇ قىلغان

ئاباااادۇلالھ بىننااااى زۈبەيىاااار ئۆلتۈرۈلگەناااادىن . ئارزۇسااااى ئىاااادى

شاااارىك مەكااااكە قىيېتىاااا  مۇېبىنااااى چئكېاااايىن، ھەججااااا  كە

ئۇنىڭغا باۇ . چە يېڭىباشتىن ياساتقۇزدىدەۋرىدىكى شەكلى بويى

اااااللىۋ ېباااۇ ر. رۇقنى بەرگاااۈچى دەل ئابااادۇلمەلىك ئىااادىويوليااا

ئااويالر بىاالەن ئىااش ئېلىاا  بارغانلىقىنىااڭ بىاار  ئۇنىااڭ قاناادا 

 .پاكىتى ئىدى
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ھاكىمىيەت شەكلى يۇقىرىدا مىسالالر بىلەن تىلغا ئېلىا  

ئۆتاااۈلگەن ئابااادۇلمەلىك بىنناااى مەرۋان، مۇئااااۋىيە ۋە يەزىااادىلەر 

قەدەر چۈشەنچىسااااااىنى  اولوگىيساااااى قىلىيالغااااااانېدىلەت ئىد

 نااااااى ھەكەمەسااااااىلەن، دادا مەرۋان بىنم. قااااااولالا قۇۋەتلىاااااادى

 ى ئاااااامىر بىنناااااى ساااااائىد بىنناااااى ئاساااااقاتاغىساااااىنىڭ ئاااااوغل

ئابااادۇلمەلىكتىن كېااايىن خەلىاااپە بولاااۇش ۋەدىساااىنى بەرگەن 

ئېتىبارىنى چۈشۈرۈش  -تارىخچىالر ئەمەۋىلەرنىڭ ئىززەت . ئىدى

تاماا  ھېسساى ياو  )ئەلاەشاداھ »ھىيلىسىگە ئالدىنى ، ئاۇنى 

ىك تاغىساااىنىڭ ۇلمەلئابااد. «لەقىمااى بىاالەن ئاتىشااىدۇ( ئااادەم

دادىسااااااىنىڭ بەرگەن ۋەدىساااااىگە قارىماااااااي،  ئاااااوغلى ئاااااامىرنى

يولىنى ئاېچىش ئۈچاۈن ئۆلتۈرىادۇ  باللىرىنىڭ تەخت ۋارىسلىۋ

 (.671/  11ۋاپات، )

ئىبنى قۇتەيبەدىن بىلىشىمىزچە، كىشاىنىڭ دىققىتىناى   

ا، بۇ جىنايەت ئەسناسىدا ئابدۇلمەلىكنىڭ نۇقتئە  تارتىدىغان 

ىلىكىااااااااااااگە مەھااااااااااااكەم يېپىشااااااااااااقانلىقىنى ئەمەۋى قەدەرچ

د ستۇپالر  مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى»: ئىپادىلەيدىغان شۇ سۆزىدۇر

ئامىر بىننى سائىدنى ئالالھ نىاڭ ئەزەلاى قازاساى ۋە ئاۆز ر لىناى 

« چە ئۆلتۈرگااۈزدىىياتقااان قەدەرنىااڭ تەقەززاسااى بااويىجااارى قىل

 (. 15جىلد،  - 2، «امەئىم -ئەل »)

ۇلمەلىك ئۆزىنىااڭ ھااااكىمىيىتىنى ئابااد ،بۇناادا  بولغاناادا

زۇلااااۇم قىلىاااا  ناااااھە   سااااۈپىتىدە« ئااااالالھ نىااااڭ تەقاااادىرى»

دەا « ئاااالالھ نىاااڭ قازاساااى» ئۆلتااۈرگەن كىشاااىنىڭ ئۆلاااۈمىنى

  بااااااااااااااااۇ خىاااااااااااااااال تەقاااااااااااااااادىر. قارىماقتااااااااااااااااا ئىاااااااااااااااادى

كىتابىمىزنىااااڭ ئىلگىرىكاااى مۇناسااااىيەتلىك  چۈشەنچىساااىنى

 ىزدەكبىالەن تىلغاا ئېلىا  ئاۆتكىنىمبۆلۈملىرىدە ئۆرنەكلىرى 

مۇئااااۋىيە ۋە يەزىااادقا ئوخشااااش ئەمەۋى خانىااادانى ئەزالىرىنىاااڭ 

قەدەر ھەققىاادە  .ئوپمااۇ ئوخشاااش ئىاادى مااۇچۈشەنچىسااى بىلەن

ئەمەۋىلەرنىااڭ رەسااامى نەزىرىيىسااىگە قارشاااى چىققااان ھەساااەن 
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بىااار مەكتاااۇا يېزىااا ، تېااارە تاراقشاااىتى  ھەيااايە   ئەلبەسااارىگە

 .ۇشۇندا قىلغان ئابدۇلمەلىكنىڭ ھەقىقىي يۈزى مانا م

باۇ جااھىلىيەت تەقادىر چۈشەنچىساىنى  ھەسەن ئەلبەسرى 

قۇرئان ئارقىلىۋ بىتچىت قىلىشنى ئاۆزىگە ئىماانى بىار ۋەزىاپە 

 . دەا بىلگەن ئىدى

 

ئابدۇلمەلىك بىننى مەرۋاننىڭ ھەسەن ئەلبەسرىگە 
 مەكتۇبىيازغان 

 

ِالبص ي احلسن اىل امل وا  بن امللك عبد كتب
 اىبِاحلسين بين احلسين اىل امليممن  امير مي وا  بين املليك عبيد مين

ِ...البص ى
ِ:بعد اما هو، اال اله ال الذى هللا اليك امحد فاىن عليك، سالم
 مثليهِعين يبلغيه مل ميا القيد  وصي  يف عنيك امليممن  امير بلي  فقيد

 الصياابةِتيتكل  مين اد كيه احيدا ا  امليممن  امير يعل  وال مضى، ممن احد

 صيالحاِيف منيك يعلي  كيا  وقيد عنيك، امليممن  امير بلي  اليذى فييه و بيه

ِ.عليه وح صا له وطلبا الفقه يف ود اية دينك ىف وفضال حالك
 يفِذليك بقوليك الييه فاكتيب منيك، القيو  هيذا امليممن  امير انكي  مث

 )صيلع (هللاِ  سيو  اصااب من احد عن  واية أعن أتخذ به الذى واالم 

 ىف نسيم  فاانِمل الق آ ، ىف ديقهتص يع ف ام  عن ام  أيتهِ] أى[ِعن ام
 ذليك ىف امليممن ِ أييك المير فاّصل قبلك، انطقا وال جمادال الكالم هذا

  .ب كاته و هللا و محة عليك والسالم أوضاه و
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مۇئمىنلەرنىاااڭ ئەمىااارى ئابااادۇلمەلىك بىنناااى مەرۋانااادىن   

 :ھەسەن بىننى ئەبىلھەسەن ئەلبەسرىگە

لاااايەتتە ساااااپا بولغااااان مەنكااااى ئە! ساااااپا ساااااام بولسااااۇن

 -لۇتھىاادىن، ئۆزىاادىن باشااقا ئىااالھ بولمىغااان ئااالالھ قااا ھەماادۇ 

 :بۇ كىرىش سۆزدىن كېيىن. سانا ئېيتىمەن

سااااەندىن  ام مۇئمىنلەرنىااااڭ ئەمىاااارىگەراسااااتىنى ئېيتساااا

فلەر تەقدىر ھەققىادە ئاجايىا  مەلۇمااتالر كەلادىكى، ساەلە/قەدەر

ەرسااە يېتىاا  بىاار ن( ئوخشاااش)ئىچىاادە ھېچكىماادىن ئۇنىڭغااا 

شقان ھەر قاندا  ئۇچرا مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى. مىگەن ئىدىكەل

بۇ ھەقتە سەندىن يېتى  كەلگەنگە ئوخشااش  بىر ساھابىدىنمۇ

. مەزمۇناااادىكى بىاااارەر كاااااام سااااادىر بولغااااانلىقىنى بىلمەياااادۇ

ھاااااالبۇكى، ئااااااۇ سااااااېنى ھەر جەھەتاااااتىن ياخشااااااى، دىيااااااانەت 

ىقىااھ ساھەسااىدە پەزىلەتلىااك، ئىلىماادا چوپقااۇر، ف جەھەتااتىن

يېتىشااكەن، تەلەپچااان ۋە ئىلىماااگە ئىشااتىياقى بااار بىااارى دەا 

 .بىلىدۇ

سااااەندىن  تكە كەلسااااەك، مۇئمىنلەرنىااااڭ ئەمىاااارىمەقسااااە

. باۇ ساۆزگە ئىشاەنمىدى/كەلگەن بۇ قاراشنى رەت قىلادى تى يې

دەرھاااااال باااااۇ ھەقتىكاااااى كاااااۆز قارىشاااااىڭنى ۋە ئاساساااااالنغان 

پنى رەساااۇلۇلالھ باااۇ ھەقتىكاااى چۈشاااەنچە! دەلىللىرىڭناااى يااااز

نىاااااڭ سااااااھابىللىرىدىن (ساااااەللەلالھۇ ئەلەيھاااااى ۋەسساااااەللەم)

ئاارقىلىۋ  (رايىاڭ)ياكى ئۆز   كەلگەن بىرەر رىيايەتتىن ئالدىڭمۇ

يااكى قۇرئاان تەساتىۋ قىلغاان بىارەر  بۇ چۈشەنچىگە كەلادىڭمۇ

ھۆكااااۈمگە ئۇاشااااتىڭمۇ؟ بىلىاااا  قااااالغىنكى، بىااااز سااااەندىن 

ن ۋە باۇ ھەقاتە ساۆز ئاچقاان ئىلگىارى باۇ ھەقاتە مۇناازىرە قىلغاا

خۇاساە كااام، مۇئمىنلەرنىاڭ . سىنى ئاۇچراتقىنىمىز ياو ەربىر

ئەمىاارىگە بااۇ ھەقتىكااى كااۆز قاراشاالىرىڭنى ئوچااۇ  ۋە ئېنىااۋ 

  !قىلى  ئوتتۇرىغا قوي

ساپا ساام بولسۇن، ئاالالھ نىاڭ رەھمىتاى ۋە بەرىكىتاى ياار 

 .بولسۇن
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 : ئىزاھات

 [رأى  ]شاااااى كېاااارەك بولغاااااان ۇقوليازمىاااادا، جۈملىاااادە بول. 23

 . بىر شەكىلدە چۈشۈا قالغان كەلىمىسى

 

 رە تاراقشىتىشتې
 

ئەمەۋى قەدەر چۈشەنچىساااىنىڭ »ئەمەۋى قەدەر چۈشەنچىساااىنى 

دېاااگەن مااااۋزۇدا ئوتتۇرىغاااا قوياااۇا ئاااۆتكەن « بارلىققاااا كېلىشاااى

 ااھىاادە ئااورۇن تۇتقااان مەرۋانىاالەرئەمەۋى سياسااىتىدە ئ. ئىاادۇ 

 ئابااادۇلمەلىكنىڭ. ىكىاااگە ۋارىسااالىۋ قىلااادىئەمەۋى قەدەرچىل

ساانىڭ ئەلبەساارىگە يازغااان بااۇ مەكتۇبىغااا ئااۈچىنچى بىاار شەخ

ۋاسااتىچىلىۋ قىلغااانلىقى تېكىسااتنىڭ خىتاااا ئۇساالۇبىدىن 

سااااااانىڭ باااااااارلىۋ مەلۇمااااااااتالر ئاااااااۇ شەخ. ماقتاااااااامەلاااااااۇم بول

ۋالىسااااى ھەججااااا  ئىكەنلىكىنااااى « زالىاااا »لىكنىڭ ئاباااادۇلمە

يوشۇرۇن تەھدىد تۈسىنى تېخىمۇ  بۇ، مەكتۇپتىكى. كۆرسىتىدۇ

 .كۈچەيتىدۇ

ئۇار مەكتۇا ئارقىلىۋ تىرە تاراقلىتى  ھەييە قىلغاان بولاۇا، 

تەلەا « ئاقلىشاااىنى»ەسااارىدىن رەسااامىي رەۋىشاااتە ئاااۆزىنى ئەلب

ساااااىغا يوشاااااۇرۇلغان ىتەھااااادىت پەقەتاااااال قاااااۇرار ئار. قىلغاااااان

ئىشااااااااالىتىلگەن  كەلىمىساااااااااى« ئەناااااااااكەرە»بولماساااااااااتىن،  

دەا  ئاااااۆزىنى « ماناااااا مەن»ئوخشااااااش بەزىااااادە جۈملىااااادىكىگە 

غەلىتىلىاااك »كەلىمىساااى ھەم  «ئەناااكەرە». كۆرساااىتى  تۇرىااادۇ

دېاااااااگەن مەنااااااااارنى « ئىشاااااااەنمىدى»ھەم  « ھاااااااېس قىلااااااادى

 .ئىپادىلەيدۇ

مۇخااااالىپەتلىرى ۋە  ىكمەكتاااۇا ئىگىساااى خەلىااااپە ئابااادۇلمەل

ن مەشااھۇر رەقىپلىاارىگە قارىتااا قاااتتىۋ قااول ئىكەنلىكااى بىاالە

ناى كاۆزدىن (ئابادۇلالھ بىنناى زۇبەيىار)ىياساى رەقىباى بولۇا، س

بۇنىڭادىن كېايىن »اندىن كېايىن قىلغاان تاۇنجى ۋەزىادە يوقاتق
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دېسااە، شااۇ يەردىااال ئۇنىااڭ ! " ئااالالھ تىاان قااور " كىمكااى ماپااا 

ئۇنىااااڭ . دېااااگەن بىاااار كىشااااى ئىاااادى« نىمەكاللىسااااىنى ئااااال

 مەكتۇپنىاڭ بىارىقانخورلۇقىنى ئە  ياخشاى بىلىادىغانالرنىڭ 

 .مۇھاتاااااااااااابى بولغاااااااااااان ھەساااااااااااەن ئەلبەسااااااااااارى ئىااااااااااادى

مەقسااااەت ناھااااايىتى ئېنىااااۋ بولااااۇا، ىكى دمەكتااااۇا يېزىشااااى

ھاكىمىيەتنىڭ نەزىرىيىسىگە زىت پىكرلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان 

ئااۇار سىياسااى ۋەزىاايەت . ئىاادىئەلبەساارىنىڭ ئاااغزىنى ئېااتىش 

تقاان يوقۇتاۇش باۇ ئىشانى باشاقىالرغا قارا تەقەززاسى سەۋەبىدىن

ئاااغزىنى ئېااتىش ئااارقىلىۋ مەقسااىتىنى  ۇبىنىڭ ئورنىغااائۇساال

 .ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى مۇۋاپىۋ دەا قارىغانىدى

قەدەر توغرىساااااااااااااىدىكى »ئەلبەسااااااااااااارىدىن  ئابااااااااااااادۇلمەلىك

گە دائىااار سااااھابە ۋە قۇرئانااادىن شااااھىت تەلەا «چۈشەنچىساااى

ئۇقۇمىنى كاۈنىمىزدىكى « سۈننەت»تېخى ئۇ ۋاقىتالردا . قىلىدۇ

مۇمىيالشاامىغان وى بىاالەن ئىشلىتىلىشااى ئئىساتىالھى مەنىساا

كېيىنكااااى مەزگىلاااادە ئىمااااام مااااالىكتىن باشااااالا  .ئىاااادى

ئاۇ ۋاقىاتالردا  ئىبارىساىنىڭ ئورنىغاا« سۈننەت»مۇمىيالشقان وئ

بااۇ ئااارقىلىۋ . ئىبارىسااى ئىشاالىتىلەتتى« سااھابىدىن رىاايايەت»

ئىماام ئەلبەسارىنىڭ توماۇرىنى تۇتاۇا باقمااقچى بولغاان بولسااا 

 .كېرەك

ئارىساااىدا ۋاساااتىچى بولغاااان  ەلبەسااارى بىااالەن ئابااادۇلمەلىكئ

ئابدۇلمەلىكنىڭ مەكتۇبىنى ئەلبەسرى ئۈچاۈن ھايااتى  ھەججا 

 جاااۋاببىار تەھاادىت دەا قارىغاان بولسااا كېارەك، ئەلبەساارىنىڭ 

مەكتاااااۇبىنى خۇجااااااايىنى ئابااااادۇلمەلىككە ئەۋەتىااااااش بىاااااالەن 

خىغا نۇس (b)] چەكلىنى  قالماي، ئۆزىمۇ ئۇنىڭغا خەت يېزى  

 :ھەسەن ئەلبەسرىگە مۇندا  يان باسقان[ قارا  

ئااالالھ نىااڭ كىتابىاادىن قالسااىال بااۇ  ھەسااەننىڭ رىسالىسااىدە»

ئااااى . تېمىغاااا مۇناسااااىيەتلىك دىلغااااا داۋا دەلىلااالەر مەۋجۇتتااااۇر

ئوقااۇا، تەپەككااۇر قىلىاا  بېقىشااىڭ ! مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىاارى

ىكى، ئۈچۈن ھەسەننىڭ رىسالىسدىن سااپا بىار نۇساخا ئەۋەتىلاد
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شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااا ھىااادايىتىڭگە ھىااادايەت بېرىااا ، 

  كااۆرۈا، ىاانىبااۇ ھەقاتە ئوباادان ئويل. ئىلمىڭغاا ئىلىاا  قاتقاااي

 ئااۆزىڭىز ۋە مۇسااۇلمانالرنىڭ مەنپەئەتااى نېمىنااى تەقەززا قىلسااا

چە ئەھيالغااااا قااااراا يااااول ئاااۆز خاھىشاااىڭىز ۋە ئااااويىڭىز باااويى

! مۇئامىلىاادە بولمااا  رىسااالىگە قارىتااا شااۈبھىلىك! تۇتقايسااىز

چااۈنكى باااۇ رىسااالە ئاااالالھ نىااڭ ئاااادالىتىنى بىرىنچااى ئورۇنغاااا 

قويىدىغان ۋە ئەقلىنى ئىشلىتىدىغان بىر كىشى ئۈچۈن ر شەن 

) شاااۇنى ياخشاااى بىلىڭكاااى، رەساااۇلۇلالھ . شااالىكتۇرىنىۋە چۈش

نىاااڭ ساھابىساااى بولغاااان (ساااەللەلالھۇ ئەلەيھاااى ۋەسساااەللەم 

ھەساااااەن  گەنلەر ئىچىااااادىننەساااااىلدىن ئىلىااااا  ئاااااۆئالااااادىنقى 

ئەلبەسرىدىن بەكرەك ئاالالھ تائااانى ياخشاى بىلىادىغان، ئاالالھ 

نىااڭ دىنىاادا چوپقااۇر چۈشااەنچىگە ئىااگە بولغااان ۋە ئااالالھ نىااڭ 

. ىنجاى بىار كىشاى قالمىادىكىتابىنى ئوقۇا چۈشاەنگەن ئىكك

يەتچااااااااان، دىناااااااادا ئىشااااااااەنچىلىك، ىئااااااااۇ ئەمىل شااااااااۇنداقال

ئۇنىڭغااا . بۆلىاادىغان بىرسااى مۇسااۇلمانالرنىڭ ئىشااىغا كۆپااۈل

دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ساۋابىنى ئالالھ تائاادىن ئۈمىد قىالايدىغان 

 . «سىپايە مۇئامىلە قىلغايسىز  -رەۋىشتە سىلىۋ 

باۇ جۈملىلىرىادىن  ھەججاجنىڭ ھەسەن ئەلبەسرىنى قوللىغان

گەرچە ھەججااا  شااۇنچىياا : ن چىقااارغىلى بولىاادۇۈمۇناادا  يەكاا

بولغاااان بولساااىمۇ، ئەمەۋى قەدەرچىلىكىناااى  زالىااا  بىااار كىشاااى

ۇ تااااارىخى مەناااابەلەردە، بۇنىااااڭ مدېمىساااا. ئېتىيارغااااا ئالمىغااااان

يەنە بىار . ئەكسىنى ئىسپاتاليدىغان ھېچقاندا  بىار دەلىال ياو 

قانااااات   ىتىئېھتىمااااال شااااۇكى، ھەججااااا  ئىلتىپااااات كۆرساااا

ھەسەن ئەلبەسرىنى ھىمايە قىلىشى  ئاستىغا ئېلىش ئارقىلىۋ

ياااااااااكى ھااااااااې   بىاااااااالەن ئااااااااۇنى كۆناااااااادۈرۈش ۋە باھانىسااااااااى

ئاااااغزىنى تۇۋاقالشاااانى مەقسااااەت قىلغااااان بولسااااا  بولمىغاناااادا

 ...كېرەك
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نىڭ ئابدۇلمەلىككە ئەلبەسرىھەسەن . §2
 يازغان رىسالىسى 

 
 شەرھىسىتېكىست ۋە 

 

 املروان ابن املكل عبد هللا لعبد البرصى احلسن من

 الا اهل ال هللا اذلى الياك امحاد ىنفا  هللا، ورمحة املؤمنني امري اي عليك سالم

 :بعد ام  هو،

 ويبتغاون يعملاون با عها  اذليان اولي ئا  مان وجعاه املاؤمنني اماري هللا اصال 

 يف اصاب  هللا اصاله  اماري املاؤمنني فا ن با ، امرمه م  اتب ع ىف ويس رعون رضوان 

 ومقتادى علام  ومعاو  الام  منظاور اهل الاخاري من والقليل مضوا، كثري من قليل

 . ابعامهل 

 هللا ابمار اذليان للاوا السال  من هللا اصلهك الامؤمنني امري اي ادركن  وقد

 وال حقا  ينكارون ال ،واكناوا)وآ هل صالع ( هللا رساو  بساننة واساننوا حمكها  ورووا

 احتج مب  الا حيهجون وال بنفس ، احلق الرب م  الا ابلرب يلحقون وال ابطال حيقون

 ما  ليعبادون الا والانا  اجلان خلقت وم » : هللا تع ىل ق   ب ،كه  ىف خلق  عىل ب 

 اكن وما  خلقها ، لها  الاى بعب دت  ف مرمه« ياعمون  ان وم  اريد رزق من مهن  اريد

يكان  ومل« للعبياد  بظاالم لاي » تعا ىل  النا  بينا  و بياهن  حيو  مث ليخلقه  المر هللا

 امار عاىل اكنوا فيا  الهن  في ،  د جي وال القو  هذا ينكر السل  من مىض ممن احد

ِ. متفقني واحد
 

 ...ھەسەن ئەلبەسرىدىن ئالالھ نىڭ بەندىسى ئابدۇلمەلىككە

سااام ۋە ئاالالھ نىاڭ رەھمىتااى ! ئاى مۇئمىنلەرنىاڭ ئەمىارى

 !ئۈستىڭدە بولغاي

مەنماااۇ ساااااپا بولغاااان لۇتھىاااادىن، ئۆزىااادىن باشااااقا ئىااااالھ 

 : ساامدىن كېيىن. مەنبولمىغان ئالالھ قا ھەمدۇساناار ئېيتى
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 ئاااۇنى! ىاااڭ ئەمىرىناااى ئىساااالھ قىلغاااايئاااالالھ مۇئمىنلەرن

ئااااۆزىگە ئىتااااائەت بىاااالەن ئەمەل قىلىاااادىغان، خۇشاااانۇتلۇقنى 

كاااااۆزلىگەن، بۇيرىغاااااان ئىشاااااالرنى قىلىشاااااقا ئالدىرايااااادىغان 

ئاالالھ  -مۇئمىنلەرنىاڭ ئەمىارى ! د ستلىرى قاتارىادىن قىلغااي

پچىلىكى تااۈگەا، ئاااز بىاار مااۇتلە  كااۆ! ئااۇنى ئىسااالھ قىلسااۇن

ئااۇ ئااازار ئىچىاادىن ئە  . قىساامى قالغااان كىشااىلەردىن بىرىاادۇر

رى ئۈستىدە بولغان، ئىشەن  ىئاخىرىدا قالغانالر، ھەممىنىڭ نەز

لگە قىلىنغان ۈھەرىكەتلىرى ئ -بىلەن قارالغان، شۇنداقال ئىش 

 .كىشىلەردۇر

! ئاااالالھ ساااېنى ئىساااالھ قىلغااااي ئاااى ئەمىرۇلماااۇئمىنيىن

چە ئىاااش يىوساااتىنى ئېيتقانااادا، بىاااز ئاااالالھ نىاااڭ ئەمىااارى بااارا

لۇلالھنىڭ قىلىاادىغان، ھېكمىتىنااى نەزەردە تۇتىاادىغان، رەسااۇ

لەر بىاالەن بىاارگە ياشاشااقا (ئىزباسااار)يااولىنى تۇتقااان سااەلەف 

ئاااۇار ھەقىقەتاااتىن تانماااايتتى، بااااتىلنى . مۇيەسساااەر بولااادۇ 

اتىغاا نىسابەت ئاۇار يەنە رەببىنىاڭ ئاۆز ز. ھەقلىۋ چىقارمايتتى

بەرگەن نەرساااااىلەردىن باشاااااقا شاااااەياىنى رەبااااابىگە نىسااااابەت 

ئاالالھ  بەخاش  ر ئالالھ نىاڭ بەنادىلىرىگە قارىتاائۇا. قىلمايتتى

ئەتااكەن كىتابىااادا كەلتااۈرگەن دەلىللەردىااان باشااقا دەلىللەرناااى 

 : جانابى ئالالھ مۇندا  دەيدۇ. كەلتۈرمەيتتى

ۆرگىلى مەن كاااااۆز بىااااالەن كاااااۆرگىلى بولىااااادىغان ۋە كااااا»

بولمايدىغان ئىرادە بېرىلگەن بارلىۋ مەخلۇقالرنى پەقەت مااپىال 

ئۇاردىن مەن رىزىۋ تىلىمەيمەن . ئىبادەت قىلسۇن دەا ياراتتى 

زارىياااات ) « شااىنى تىلىمەيااامەنۇۋە ئۇارنىااڭ مېناااى ئوزۇقالندۇر

56-51 .) 

رغاا ياارىتىلىش مەقساىتى بولغاان مانا بۇ ئايەتتە، ئالالھ ئۇا

ئاالالھ ئاۇارنى . ناى ئەمىار قىلادى«قىال ئىبادەت قىلىاشئالالھ »

بىر ئىاش ئۈچاۈن ياراتقانادىن كېايىن، ئاۇار بىالەن ئاۇ ئىشانىڭ 

چاااۈنكى . ئارىسااىغا كىرىااا  توسااالغۇ بولۇشاااى مااۇمكىن ئەمەس

 :جانابى ئالالھ
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) « ئاااااالالھ بەنااااادىلىرىگە زۇلاااااۇم قىلغاااااۇچى ئەمەساااااتۇر» 

   (. 372ئالىاىمران، 

ھەقىقەتنااى ئىنكااار قىلمىغااان ۋە  سااەلەفتىن ھااېچكى  بااۇ

چۈنكى ئۇار بۇ ھەقتە ئوخشاش . ئۈستىدە مۇنازىرىمۇ قىلمىغان

 .چۈشەنچىگە ئىگە ئىدىلەر

 

 سەلەفنىڭ قەدەر چۈشەنچىسى
 

ئابااااادۇلمەلىكنىڭ ئۈساااااتى يېپىاااااۋ  ام ئەل بەسااااارىئىمااااا

قاايتۇرۇا،  جااۋابتەھدىتىگە سۈكۈت قىلمىغاان ھەمادە دەرھاال 

دەا « دىساااىنئاااالالھ نىاااڭ بە»نىڭغاااا رىساااالىنىڭ بېشاااىدىال ئۇ

ئىكەنلىكىنى ئېسىگە « بەندە»ئۇنىڭ  ئارقىلىۋخىتاا قىلىش 

 .سېلى  قويىدۇ

تەلەا  «ئااااۆزىنى ئاقالشااااانى»ئەلبەساااارىدىن  ئاباااادۇلمەلىك

قىلغانااادا، قەدەر ھەققىااادىكى چۈشەنچىساااىگە ئاااۇل ساااالغۇچى 

ئااامىلنى ساااھابىدىن كەلااگەن بىاار رىيايەتمااۇ ياااكى قۇرئاناادىن 

ئەلبەساااااارى . كەن ھۆكۈممااااااۇ؟ دەا سااااااورىغان ئىاااااادىئېرىشاااااا

سااھابىلەرنىڭ بااۇ ھەقااتە بىاار نەرسااە دېمىگەنلىكىنااى ئېتىااراا 

بىرا  ساھابىلەرنىڭ بۇ ھەقاتە ئېغىاز ئاچمىغاانلىغى، . قىلغان

بااااۇ مەسااااىلە ھەققىاااادە ئۈنتىنسااااىز ئىتتىپاقىاااادىن كېلىاااا  

چااۈنكى سااااھابىلەر ئىچىاادىن ھااېچكى  بەنااادىنىڭ . چىقماقتااا

ۋە ھاۆر ئىرادىسااىنى  مەساااۇلىيەتسااتىدىكى ئەخالقاى ئەمەلاى ئۈ

باۇ بىادئەتنى ئەمەۋىاالەر پەيادا قىلغااان . ئىنكاار قىلمىغاان ئىاادى

ھەممىااگە . ئىادى سۇيىاىساتېمالبولاۇا، مەقساىدى سىياساىي 

 ...مەلۇم بۇ ھەقىقەتنى ئابدۇلمەلىكمۇ بىلەتتى، بىرا 

سااەلەفتىن بااۇ ھەقىقەتنااى »: ئىمااام ئەلبەساارى ئېيتىاادۇكى

ازىرە قىلىاااادىغان ھاااااېچكى  ار قىلىااااادىغان ياااااكى مۇنااااائىنكاااا

ئۇنىڭ بۇ ھۆكمىنى تەساتىقاليدىغان بەزى تىپىاك . «چىقمىغان

 : مىسالالرنى بۇ يەردە تىلغا ئېلى  ئۆتەيلى



 168 

رەسۇلۇلالھنىڭ قەدەر چۈشەنچىسىنى قۇرئان بەرپا قىلغاان 

دېاادىمكى، ئاااى »: ۇ ھااۇزامەدىن نەقىاال قىلىنىشااىچەئەباا. ئىاادى

دۇئا قىلىمىاز، د را بىالەن داۋالىنىمىاز ! ەيغەمبىرىئالالھ نىڭ پ

بۇار ئالالھ . ساقلىنىش ئۈچۈن تەدبىر ئالىمىز ۇنچتىنققۋە قور

: رەسۇلۇلالھ . «دىن يىراقالشتۇرامدۇ؟نىڭ تەقدىرىنى ئۈستىمىز

 (.تىرمىزى ) « بۇارمۇ ئالالھ نىڭ تەقدىرىدۇ »

ەن بىااال« متىھااانىىئىرادىنىاااڭ ئ»رەسااۇلۇلالھنىڭ ھاياااتى 

ى بىااار مەجباااۇرىيەت ئاااالالھ نىاااڭ تەقااادىرىن ئاااۇ. ئاااۆتكەن ئىااادى

بەلكااااااى بىاااااار مەساااااااۇلىيەت سااااااۈپىتىدە  سااااااۈپىتىدە ئەمەس

ئەكسااىچە بولغاناادا، رەسااۇلۇلالھنىڭ ھاياااتى . چۈشااەنگەن ئىاادى

ئىزلىرىناااى  -لىرى ۋە ئىاااش كۈرەشاااجەريانىااادا ئېلىااا  بارغاااان 

 ە  يۈكسااەكئااۇ تەساالىمىيەتنىڭ ئ. ئىاازاھالش مااۇمكىن ئەمەس

شااااپلىۋ وتەدبىااار ئېلىشااتا قىلاااچە ب پەللىسااى بولاااۇا تۇرۇپمااۇ

 .قىلمىغان

قەدەرنىااڭ مەجبااۇرىيىتىگە ئەمەس، بەناادىنىڭ  رەسااۇلۇلالھ

تىن، ئاااۋۋال زىياااپەت سااەۋەببااۇ . مەساااۇليىتىگە ئىشااەنگەنىدى

تىن، ساااااااەۋەبباااااااۇ . بەردى، ئانااااااادىن كېااااااايىن دەۋەت قىلااااااادى

تىن، تااۇنجى بسااەۋەبااۇ . دارۇلاەرقاامنى ئااۈچ يىاال مەخپىااي تااۇتتى

باااااۇ . ھىجاااارەت ياااااۇرتى ساااااۈپىتىدە ھەبەشىساااااتاننى تاللىااااادى

تىن، مەككىاادە كااۈچ ئىشلىتىشاانى ئە  تااۆۋەن سااەۋىيىگە ساەۋەب

تىن، دائىملىاۋ ھىجارەت ساەۋەبباۇ . چۈشۈرۈشنى نىشان قىلادى

يىلاادىن باشااالا مۇۋاپىااۋ  - 7يااۇرتى ئۈچااۈن پەيغەمبەرلىكنىااڭ 

ۇشسااىزلىۋ بىاالەن پوبااۇ جەرياناادا ئ. ماكااان ئىزدەشااكە باشاالىدى

بااااۇ . نەتىجىلەنااااگەن تااااائىف سااااەپىرىنى بېشااااىدىن ئۆتكااااۈزدى

تىن، ئەقەبە ئۇچرىشىشااىنى پىالنلىاادى ۋە بەياااەت بىاالەن سااەۋەب

تىن، ھىجرەتنى ئۇلۇغيار بىار پىاالن دەا سەۋەببۇ . نەتىجىلەندى

ھىجاارەت ئەساالىدە ئە  كىچىااك تەپسااىالتلىرىغا قەدەر . بىلاادى

مەدىنىاادە . ان بىاار اھىاايە ئىاادىكىلىااك بىاالەن پىالنالنغااىئىنچ

ئاساساااىدىكى « يازماااا كېلىشاااى »يەھااۇدىيالر بىااالەن تاااۈزۈلگەن 
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ھااۇد، خەناادەك، ھااۇدەيبىيە، قااازا ئااۆمرە ھەجااى، وبېااتى ، بەدىاار، ئ

فەتھااى، مااۇتە، تەبااۇك، ھااۇنەيىن ئۇرۇشاالىرى ۋە  ەخەياابەر، مەكااك

 كەن دەۋەت مەكتۇپلىرىنىاااااڭ ھەممىساااااىپادىشااااااھالرغا ئەۋەتااااا

بۇرلىشاااىغا ئەمەس، بەنااادىنىڭ مەسااااۇليىتىگە قەدەرنىاااڭ مەج

 .ئىشەنگەنلىكىنىڭ بىر پاكىتى ئىدى

« متىھااااانىنىىئىرادىنىااااڭ ئ»سااااۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىااااز 

پۈتاۈن ئاۆمرىنى  ئادا قىلىش ئۈچاۈن« يەتنىىمەساۇل»بېرىش ۋە 

يىچە وئاااتىيەتكەن تۇرۇغلاااۇ ، ئەخالقاااى ۋە ئىماااانى تەقەززاساااى بااا

« ىلاادى ، مەن ۋۇجۇتقااا چىقاااردى مەن ق»بىاارەر قېااتى  بولسااىمۇ 

چاااۈنكى ئاااۇ، بەنااادىنىڭ جاااۈزئى ئىااارادە ۋە كۈچىنىاااڭ . دېمىااادى

ئارقىىساااىدا، ئاااالالھ تائاانىاااڭ كاااۇللى ئىااارادە ۋە قۇدرىتىنىاااڭ 

 :بارلىقىنى يەنە ئالالھ تىن ئۆگەنگەن ئىدى

ئۇارنى سىلەر ئۆلتۈرگىنىڭالر يو ، بەلكى ئەمەلدە ئۇارنى »

 نىڭاادا سااەن ئاتمىاادىڭ، بەلكااى ئەمەلاادەئاتقى. ئااالالھ ئۆلتااۈردى

ماااااۇئمىنلەرنى ( ئاااااالالھ)چاااااۈنكى، ئاااااۇ . ئاااااۇنى ئاااااالالھ ئااااااتتى

متىھان بىلەن ىئىنايىتى بىلەن تەقدىر قىلغان ئ( ئاقىيىتىنى)

ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن ھەممىناااى ئااااپالا تۇرغۇچىااادۇر، . ساااىنىدى

 (.31ئەنھال، )« ھەممىنى بىلى  تۇرغۇچىدۇر

چۈشەنچىسااااىنى قۇرئااااان بەرپااااا ھەزرىتااااى ئۆمەرنىااااڭ قەدەر 

بۇخااارى ۋە مۇساالى  سااەھىھلىرىدە مۇناادا  بىاار . قىلغااان ئىاادى

 :ۋەقەلىك نەقىل قىلىنىدۇ

ھەزرىتااى ئااۆمەر شااامنىڭ فەتھااى قىلىنىشااىنى تەباارىكلەش 

ھەمااادە ئىساااالم قوشاااۇنىنى كاااۆزدىن كەچاااۈرۈش ئۈچاااۈن يولغاااا 

ۋەر يولدا ئەسكەرى قارارگاھتا ۋابا تارقالغانلىقىادىن خە. چىقىدۇ

مەن »: زرىتاااى ئاااۆمەر ئەتراپىااادىكىلەرگەباااۇ ۋاقىتتاااا ھە. تاپىااادۇ

ئۇلىغىمنىاااڭ ئۈساااتىدە تاااا  ئااااتقۇزىمەن، ساااىلەرمۇ شاااۇندا  

نى ئەبااۇ اماناادوشااامدىكى قوشااۇننىڭ باااش ق. دەياادۇ« قىلىڭااالر

: كوناااا چۈشەنچىساااىنىڭ تەساااىرى بىااالەن ئۇبەيااادە بىااان جەرراھ

. سااااورايدۇدەا « ھ نىااااڭ تەقدىرىاااادىن قېچىياتامسااااەن؟ئااااالال»
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كاشكى، بۇ ساۆزنى ساەندىن باشقىساى ئېيتقاان »: ھەزرىتى ئۆمەر

باااۇ ساااۆزنىڭ باااۇ كاتتاااا سااااھابىگە  دېااايىش ئاااارقىلىۋ« بولساااا

ئارقىادىنال باۇ چۈشاەنچىنى رەت . ياراشمىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ

قىلغان ۋە قەدەر مەسىلىسىگە قاندا  قاراش ازىملىقىنى تەلى  

 : نى بېرىدۇببېرىدىغان مۇندا  بىر جاۋا

يەنە ئاااااالالھ نىاااااڭ  دىنىاااااشاااااۇندا ، ئاااااالالھ نىاااااڭ تەقدىر»

 . «تەقدىرىگە قېچىياتىمەن

بۇ خىل قەدەر چۈشەنچىسى سەۋەبىدىن ئەباۇ ئۇبەيادە ئىبناى 

قېناى » : جەرراھقا كايىغان ھەزرىتى ئۆمەر ئۇنىڭغا مۇندا  دەيدۇ

دەا باققىن، سېنڭ تۆگە  بىر تەرىپاى قاقااس، يەنە بىار تەرىپاى 

ى مااول بىاار باياۋانغااا چۈشااتى، سااۈيى مااول يەردە ئوتالتسااا  سااۈي

ياااكى قاقاااس  مسااەنئااالالھ نىااڭ تەقاادىرى بىاالەن ئوتالتقااان بوا

يەردە ئوتالتساااااا  ئاااااالالھ نىاااااڭ تەقااااادىرى بىااااالەن ئوتالتقاااااان 

 (. 152جىلد،  - 2، «كامىل -ئەل»)«  بوامسەن؟

. خەلىااپە ئۆمەرنىااڭ ھۇزۇرىغااا بىاار ئااوغرى ئېلىاا  كېلىناادۇ

دەا سااااورىغان « نېمىشااااقا ئوغىرىلىاااادىڭ؟»: ىتااااى ئااااۆمەرھەزر

قۇرئاااااان تىلغاااااا ئالغاااااان جااااااھىلىيەت قەدەر  ۋاقىتتااااا ئاااااوغرى

ئاالالھ »: نى بېرىادۇجااۋابئوخشااش  -چۈشەنچىسى بىلەن ئوپماۇ 

نىڭ ھەققىمدىكى قازا ۋە قەدەرى مۇشاۇندا  بولغاانلىقى ئۈچاۈن 

ىادەك ھەزرىتى ئۆمەرنىاڭ زېھنىماۇ خاۇددى قىلىچ. «ئوغرىلىدى 

مەنمۇ سېنىڭ قولاۇپنى ئاالالھ نىاڭ قاازا ۋە قەدەرى »: ئۆتكۈردۇر

مەزكااۇر ئااوغرىنى پااققااا  ئۇنىڭاادىن باشااقا. «بىاالەن كېسااىمەن

ئااالالھ قااا تااۆھمەت » دېگەناالەرگە« بااۇ نااېمە ئۈچااۈن؟». بۇيرىياادۇ

 .بېرىدۇ بدەا جاۋا« قىلغانلىقى ئۈچۈن

ا چۈشەنچىساااىنىمۇ قۇرئاااان بەرپااا ھەزرىتاااى ئەلىنىاااڭ قەدەر

 - 17ناااااملىۋ ئەسااااەرنىڭ « نەھجااااۇلبەاغەت». قىلغااااان ئىاااادى

 : سۆزىدىن نەقىل قىاليلى

بىااازگە شاااام ساااەپىرىمىزنىڭ ئاااالالھ نىاااڭ قاااازا ۋە قەدەرى »

« بولمىغااانلىقى ھەققىاادە مەلۇمااات بەرسااىڭىز -بىاالەن بولغااان 
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! ۋاي ئىساىت سااپا»: ھەزرىتى ئەلى مۇندا  دەيادۇ دېگەن ئادەمگە

ئىنسااننىڭ ئىاارادە ئەركىنلىكىناى قولىاادىن ساەن قااازا ۋە قەدەر 

ەگەر ئىاااش ساااەن ئويلىغانااادەك تارتىيالىااادۇ دەا ئويالمساااەن؟ ئ

جااازا ۋە مۇكاپاتنىااڭ، خوشااخەۋەر ۋە ئاگاھالندۇرۇشاانىڭ،  بولسااا

ھەمااااادە ئەمىااااار ۋە چەكلىمىلەرنىاااااڭ ھېچبىااااار ئەھمىيىتاااااى 

ئااالالھ گۇناااھ سااادىر قىلغااان كىشااىلەرنى . قالمىغااان بااواتتى

گەن ۋە ياخشااااى ئىااااش قىلغااااانالرنى ماختىمىغااااان ئەيىااااپلىمى

يامااااان ئىااااش  قىلغااااان كىشااااى ياخشااااى ئەمەللەرنااااى. بااااواتتى

ياماااااانلىۋ قىلغاااااان، . قىلغاااااانالردىن ئۈساااااتۈن دېيىلمەيتتاااااى

ياخشااااااااىلىۋ قىلغااااااااان كىشااااااااىگە نىساااااااابەتەن تەنقىااااااااتكە 

ھەزرىتااى ئەلىنىااڭ كىنااايە بىاالەن تولغااان باااۇ . «ئۇچرىمااايتتى

ئال ساااورىغان كىشاااىنىڭ دەل ساااۆزلىرىنىڭ ئارقىساااىدىن ساااو

جااااااھىلىيەت مۇشااااارىكلىرىنىڭ قەدەر چۈشەنچىساااااى بىااااالەن 

ىرىاڭ باۇ دېگەنل»: ئوخشىشى  كېتىدىغانلىقىنى بايان قىلىا 

شااااااەيتاننىڭ قاااااااراۋۇللۇقىنى  ،بۇتالرغااااااا چوقۇنىاااااادىغانالرنىڭ

قىلىاادىغانالرنىڭ، يالغااانچى شاااھىتالرنىڭ ھەماادە ھەقىقەتااكە 

 .دېگەن ئىدى« الرنىڭ سۆزۈدۇرقارىتا كۆزلىرىنى يۇمۇۋالغان

ئىشاااالرغا قارىتاااا ھەزرىتاااى ئەلاااى ئىنسااااننىڭ ئىلكىااادىكى 

ئىلكىاااادە بولمىغااااان ئىشااااالردا تەقاااادىرگە  ،تەقاااادىرنى تااااالالش

ئاۇ ساورالغا بىار ساوئالغا ئاساساەن . ش دەا چۈشىنەتتىۇنۇبويس

ئىباااادەتكە  -تاااائەت  قەدەر»: قەدەرناااى مۇنااادا  دەا تەرىاااپلىگەن

ئىسيەتتىن توسۇش، ياخشاى ئەمەللەرناى بەجاا بۇيرۇش، گۇناھ مە

كەلتاااااۈرۈش ۋە ياماااااان قىلمىشااااانى قىلماسااااالىۋ توغرىساااااىدا 

ئەلقاااازا ۋەل »سااۇبھانى، )« كىشااىنى ئەركىاان قوياااۇا بېرىشااتۇر

 (.  :1، «قەدەر

بۇ مىسالدىن شۇنى بىلىيااايمىزكى، ئىنساننىڭ قەدەرىادە 

ار ھەسسىسااى بااارلىقىنى ئىنكاا ئااۆز ئىرادىسااىنىڭ بىاار ئۈلااۈش

گەرچە قۇرئاان نازىال . ئاالالھ قاا تاۆھمەت قىلغاانلىقتۇر قىلىاش

باااولغىلى ئاااۇزۇن ۋاقىااات بولغاااان بولساااىمۇ، بىااارا  قۇرئاننىاااڭ 
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 ىرمۇ جااھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىساگەمۇھاتابلىرى ئىچىدە ھااز

ھې  چا  قوندۇرماستىن ياشااۋاتقانالرنىڭ مەۋجاۇتلىقى ناماياان 

ئاااااز ئەمەساااالىكىنى  ئۇارنىااااڭ سااااانىنىڭمۇ ئااااۇنچە. بولماقتااااا

 :تۆۋەندىكى ۋەقەلىكتىن كۆرۈۋااايمىز

ساااپا تاااش »ھەزرىتااى ئوسااماننىڭ ئااۆيىنى قورشااىيالغانالر  

ئوسااماننىڭ ھەزرىتااى . دېيىشااكەنىدى« ئېتىياتقااان ئااالالھ تااۇر

قساىز بۇنىڭغا بەرگەن جاۋابى ھەزرىتاى ئۆمەرنىاڭ جاۋابىادىن پەر

ھ تاش ئاتقاان بولساا ئەگەر ئالاليالغان ئېيتىياتىسىلەر، »: ئىدى

تااى ھەزرى. «ئىاادى، ئاتقااان تاشاالىرىنى دەل جايىغااا تەككااۈزەتتى

ئااۇنى خىااالپەت ئورنىاادىن  ئوسااماننىڭ بااۇ چۈشەنچىسااى بىاالەن

ئاااالالھ كەيگااااۈزگەن »ئايرىلىااا  كېتىشاااكە دەۋەت قىلغانالرغاااا 

سىدا زىتلىاۋ باارلىقىمۇ ىسۆزى ئوتتۇر« كۆينەكنى چىقارمايمەن

 .االلىۋېبىر ر

سا ئەلاەشااەرىنىڭ قەدەر چۈشەنچىساىنىمۇ قۇرئاان ئەبۇ مۇ

 :شەھرىستانى مۇندا  نەقىل قىلىدۇ. بەرپا قىلغان ئىدى

ئااالالھ ماپااا بىاار »: كااۈنى ئااامر ئاابىن ئاااس ئۇنىڭاادىن بىاار

تىن سااەۋەبنەرسااىنى تەقاادىر قىلىاا  بولااۇا، ئاناادىن مېنااى بااۇ 

نى جااۋابىدېگەن « يا »ئۇ، . دەا سورايدۇ« قا دۇچار قىالمدۇ؟ئازاب

ئەبااااۇ مۇسااااا . دەا سااااورايدۇ« نېمىشااااقا»ئالغاناااادىن كېاااايىن، 

 جااۋابدەا « چۈنكى ئاالالھ سااپا زۇلاۇم قىلمايادۇ»: ئەلاەشاەرى

ن ئاامر بىان ئااس ئوتتۇرساىدىكى ئەبۇ مۇساا بىالە مانا بۇ. بېرىدۇ

 . پەر

ھەزرىتاااااااااى ئۆمەرنىاااااااااڭ ئاااااااااوغلى ئابااااااااادۇلالھنىڭ قەدەر 

ىبنۇلماااۇرتەزا ئ. چۈشەنچىسااىنمۇ قۇرئاااان بەرپاااا قىلغاااان ئىااادى

 :ناملىۋ ئەسىرىدە مۇنۇارنى تىلغا ئالغان« تاباقات»

م بەزى كىشاااىلەر ھاااارا  ئىچىااا ، ئوغۇرلاااۇ  قىلىااا ، ئاااادە

بۇارنىااڭ ئااالالھ نىااڭ ئىلمىاادە  ئاناادىن بااۇ ئااادەملەر. ئۆلتۈرىاادۈ

بولغاااااانلىقى ئۈچاااااۈن باااااۇ گۇنااااااھالرنى ئىشلەشاااااكە مەجباااااۇر 

ۆمەرگە باااااۇ ئەھااااايال ئىبناااااى ئااااا. ئىكەنلىكىناااااى ئېيتىشاااااىدۇ
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ھ ناى پااك ئۇلاۇ  ئاالال»: ئۇ بۇ ھەقاتە مۇنادا  دەيادۇ. يەتكۈزۈلىدۇ

ئۇارنىااڭ ئااۇ ئىشااالرنى (. سااۇبھانالالھ)دەا ئېتىقاااد قىلىاامەن 

لېكىن ئالالھ . قىلىدىغانلىقلىرى ئالالھ نىڭ ئىلمىدا بار ئىدى

 .«نىڭ ئىلمى ئۇارنى بۇ ئىشالرنى قىلىشقا مەجبۇرلىمايدۇ

 :قوشۇمچە

مەسااااىلىنى ھەل . لالر جاااااۋابنى زەھەرلەياااادۇساااااختا سااااوئا 

باۇ . لىلەرنى مەيدانغا كەلتۈرىادۇىقىلمايدۇ، ئەكسىچە يېڭى مەس

ئاااالالھ ئۇنىااااڭ شااااۇندا  »خىااال ساااااختا ساااوئالالردىن بىرسااااى 

« بولىدىغانلىقىنى ياكى شۇندا  قىلىادىغانلىقىنى بىلمەمتاى؟

بۇنااادا  سااااختا ساااوئالنى ساااورىغان ئەقىلاااگە مۇنااادا   بولاااۇا،

 :نى قويۇشقا توغرا كېلىدۇسوئال

سااااەن ئااااالالھ نااااى مەلۇماتىغااااا مەھكااااۇم ۋە مەجبااااۇر دەا  -

ھكاااۇم ۋە مەجباااۇر دەا قارامساااەن؟ ئاااالالھ ناااى ئاااۆز ئىلمىغاااا مە

سەن ئالالھ . ئالالھ نى ئاجىز دەا قارىغان بولىدۇ قارىغان كىشى

 چاپلىماقچىمۇ؟ «ئاجىزلىقنى»قا 

گە بااااۇ ساااااختا سااااوئالنى سااااورىغان ئەقىلنىااااڭ ئىگىسااااى

 :زىقى باروقۇرىدىغان ئۈچ ت

ھالقىغاااان ماااۇتلە   زاماااان ۋە ماكاااان چەكلىمىساااىدىن .3

كانغااا مەھكااۇم بولغااان ئۆزىنىااڭ زامااان ۋە ما ئىالھااى ئىلىمنااى

بولااۇا، بااۇ نەتىجىاادە ئااالالھ نااى  مىااگە ئاراشااتۇرۇا قويااۇشئىل

خااۇددى ئااۆزىگە ئوخشاااش دەا گۇمااان قىلىشااقا ئېلىاا  ( تەۋبە)

 .بارىدۇ

مىغاااا مەھكاااۇم ۋە مەجباااۇر دەا ھاااى ئىلئاااالالھ ناااى ئىال .2

 . گۇمان قىلى ، ئاجىزلىقنى ئالالھ قا نىسبەتلەش

بولااۇا  ەھەر ۋاقىاات مەۋجۇداتقااا مااۇداخىل»ئااالالھ نىااڭ  .1

لاااال  ەبىااار خ« ھەر ۋاقىااات يېڭىااادىن يااااراتقۇچى»ۋە « تۇرغاااۇچى

تااااااالالش ھوقااااااۇقى ئااااااارقىلىۋ  ،ئىكەنلىكىنااااااى( ياااااااراتقۇچى)

ئالدىنااا ماۆلچەرلەنگەن  ىنىيەت ئېڭى بېرىلگەن بەندىمەساۇل
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ھەرىااكەت ۋە قىلمىشاالىرىغا مەجبۇرلىماياادىغانلىقىنى  -ئىااش 

 .ئۇنتۇش

لالھ نىااڭ ئااا»ئەگەر مەسااىلە كاامچىالرنىااڭ قىلغىنىاادەك 

ھەر ۋاقىاااات يېڭىاااادىن  بولسااااا« قااااۇدرىتىنى ھىمااااايە قىلىااااش

ھەر بىر بەندىساىنىڭ مىناۇت  يارىتى  تۇرىدىغان بىر ياراتقۇچى

يېڭااى نەتىجىلەرنااى  تىگە يارىشاااىااھەرىك -ئىااش سااىكۇنتلىۋ  -

ئالااادىنااا ھەممىناااى  ىتىااادىغان بىااار ئاااالالھ نىاااڭ قاااۇدرىتىيار

بەلگىلەا قويغان، بەلگىلىگەنناى بۇزۇشاقا قاادىر بوالمايادىغان 

ۋە ئالدىنااا بىلگەنلىكى ئۈچۈن ئىلمىاگە مەھكاۇم بولغاان بىار 

 .قۇدرەتكە نىسبەتەن چەكسىز ئۇلۇغدۇر

ىااااادۇكى، مىساااااالالر شاااااۇنى كۆرساااااىتى  بېريۇقىرىااااادىكى 

قۇرئاااااان نازىااااال بولغانااااادىن  جااااااھىليەت قەدەر چۈشەنچىساااااى

 -يەت داشااااقاللىرىنىڭ كاللىسااااىدىن تەل ىكېيىنمااااۇ جاااااھىل

پۇرسااەت تېپىلغاناادا، يوشااۇرۇن ئاپنىاااڭ . تۆكااۈس يوقالمىغااان

لى  چىقى ، كىشىنىڭ ھەرىكىتىدە ىچوپقۇر قاتلىمىدىن ئېت

 ئەناەنىسااااااى چىلىااااااكەت قەدەرجاااااااھىلىي بولغاااااااننامااااااايەن 

ئەمەۋىلەرنىااااڭ قااااولالا قۇۋەتلىشااااى نەتىجىسااااىدە دىلەتنىااااڭ 

 تېخااى بۇنىڭلىااۋ بىاالەن. اولوگىيسااىگە ئايالناادىېرەساامىي ئىد

نىڭ باشااالىرىدا رىااايايەت ئەساااىر - 2توختااااا قالمااااي، ھىجااارى 

خاااۇددى قۇرئاااانى .   ئالااادىيىتاااى ئاااارقىلىۋ تېخىماااۇ ئەۋىمەدەن

قۇرئانغاااا زىااات  ىااا  چىققانااادەككەرىماااگە قارشاااى كاااۆكرەك كىر

بولغاااااااان قەدەر چۈشەنچىساااااااى ئاااااااۆزىنى رىااااااايايەتلەر بىااااااالەن 

 .مۇستەھكەملىدى

. شەنچىسااى مانااا مۇشااۇندا  ئىاادىۈساااھابىلەرنىڭ قەدەر چ

رىسلىۋ قىلغاان ھەسەن ئەلبەسرىمۇ ئۇارنىڭ چۈشەنچىسىگە ۋا

ئەسااااالىدە پەرقلىاااااۋ بولغاااااان نەرساااااە ئەمەۋىلەرنىاااااڭ . ئىااااادى

ئەلبەسارى باۇ چۈشاەنچىنى . ەقىدىسى ئىدىجەبىرچى ئ/قەدەرچى

ئاااايەتلىرى ئاااارقىلىۋ رەت   - 51ۋە  - 56رىساااىنىڭ ۈزارىياااات س

ئالالھ ئىنسانالرنى ئاۆزىگە ئىباادەت قىلىاش ئۈچاۈن . قىلغانىدى
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. ئالالھ قا ئىبادەتنىڭ ئۇلى ئەركىان ئىارادە ئىادى. ياراتقان ئىدى

ئۆزىنىڭ  ئىنسان ئالالھ قا ئىبادەت قىلىش ياكى قىلماسلىقنى

بۇ تالالشانى بەنادىگە ۋاكاالىتەن . ھۆر ئىرادىسى بىلەن تالاليتتى

سورايدىغان  ھېساببەندىدىن ئاندىن  كەلتۈرۈائالالھ ئۆزى بەجا 

ۋەھاالەنكى، ئاالالھ بەنادىلىرىگە . بۇ زۇلۇم بولغاان باواتتى بولسا

قىلچىلىااااك زۇلااااۇم قىلىااااش ئېھتىماللىقىنىااااڭ يااااوقلىقىنى 

؛ 6::3:؛ 22:31؛ 7:53؛ 1:372) اتتى قۇرئااااااان بايااااااان قىلىياتاااااا

سااااەلەفتىن بااااۇ »: ھەسااااەن ئەلبەساااارى ئېيتىاااادۇكى(.  51:25

ھەقىقەتنااى ئىنكاااار قىلغاااان ياااكى باااۇنى مۇناااازىرە قىلىااادىغان 

ھااااېچكى  چىقىاااا  باقمىغااااان، چااااۈنكى بااااۇار بااااۇ مەسااااىلىدە 

 .«ھەمپىكىر ئىدى

قەدەر  نىڭەسااااىلىدە ھەمپىكىاااار بولغااااان كىشااااىلەربااااۇ م

. ەھىاااي شاااەكىللەندۈرگەن سااااھابىلەر ئىااادىچۈشەنچىساااىنى ۋ

بااااۇ  لالردىنمۇ ئېنىااااۋ مەلااااۇم بولغاناااادەكيۇقىرىاااادىكى مىسااااا

رىنى مەسااااااىلىدە جاااااااھىلىيەت چۈشەنچىسااااااىنىڭ داشااااااقاللى

شاۇ ۋاقىتنىااڭ ئۆزىادىال  شااىددەت  كۆتۈرۋالغانالرنىاڭ ئەقىدىسااى

ئەمەۋىاالەر دەۋرىااگە . بىاالەن رەت قىلىنىاا ، دەرھااال تااۈزىتىلەتتى

ىمنىااااڭ جاااااھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىسااااىنى ھېچك ىااااچەكەلگ

ساااااندا  -ئاناااادا . كۆتااااۈرۈا چىقىشااااىغا يااااول قويۇلمىغانىاااادى

يىشااكە بولىااادىغان ئۇچراياادىغان ۋە جاااھىلىيەتتىن قالغاااان دې

شااۇ ۋاقىتنىااڭ ئۆزىاادە ساااھابىلەرنىڭ سااەر  خاتااا چۈشااەنچىلەر

 .خىللىرى تەرىپىدىن تۈزىتىلەتتى

 

 ھەققىدەچۈشەنچىسىنىڭ بۇزۇلۇش جەريانى سەلەف 
 

 ھىنالرنىڭ ساااااەھىھ قەدەر چۈشەنچىساااااىساااااەلەفى ساااااالى

قۇرئاننىااااڭ ئەسااااەرى بولااااۇا، ساااااھابە كىاااارامالر ئانىلىرىاااادىن 

ئااۇار مۇسااۇلمان . تۇغۇلۇشااتىال ساااھابە بولااۇا تۇغۇلمىغانىاادى

بولۇشاااتىن ئىلگىااارى جااااھىلىيەت ئەقىدىساااىنىڭ ئەۋاتلىااارى 
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ىر ھەر ئىنسااااانغا ياشاااااۋاتقان مااااۇھىتى قاناااادا  تەساااا. ئىاااادى

كۆرسەتساااە، ئۇارغىماااۇ تۇغۇلاااۇا چاااو  بولغاااان ئىجتىماااائىي 

اىاايەت تەسااىر كۆرسااىتى ، زېھنىاادە بەزى چۈشااەنچىلەرنى جەم

 .شەكىللەندۈرگەن ئىدى

قااااااااراپغۇ زۇلمەتاااااااتىن يورۇقلۇققاااااااا »قۇرئاااااااان ئاااااااۇارنى 

دەا « قااااااراپغۇ زۇلااااامەت»قۇرئاااااان . قاااااا ۋەدە بەردى«چىقىااااارىش

اىيەتنىااڭ ئېتىقااات، مە ۋەھىااي نازىاال بولغااان جەئاتىغااان نەرساا

بۇ ئامىلالر ۋەھىي بىلەن . تۇيغۇ ۋە چۈشەنچىلىرى ئىدى -ھېس 

شاۇنىڭغا مااس  دەرىجىدە يېڭىادىن شەكىللىنەلىساەقانچىلىك 

باۇ . بواتتى« زۇلمەتلەردىن يورۇقلۇققا چىققان -قاراپغۇ »ھالدا 

ىللىاااۋ نازىااال ي 21ۋەھىينىاااڭ . ئۇنااادا  ئاساااانغا توختىمىااادى

ۋەھىينىاااڭ »چەكلىاااك سااااندىكى كىشاااىلەر  بولاااۇش جەريانىااادا

دېيىشااااااكە ايىااااااۋ بولغىاااااادەك سااااااەۋىيەدە ۋەھىااااااي « ئااااااادىمى

پەيغەمبىرىمىزنىاااڭ ئەتراپىااادا . تەربىيىساااىدىن ئاااۆتكەن ئىااادى

ئىنساااان كاااۆا ئىااادى، ئەمماااا ئۇماااۇ ئاااادەم قەھەتچىلىكىنىاااڭ 

بىار قېاتى  دەردىناى تۆكاۈا باۇ ئااچچىۋ . رىيازىتىنى تارتقانىدى

 :تىلغا ئالغان ئىدىااللىقنى مۇندا  ېر

ئىنسانالرمۇ تۆگىلەرگە ئوخشاا كېتىدۇ، بەزىدە يۈز تۇياا  »

ئىچىاااادىن مىنگىلااااى  ۆگىنى بىاااار يەردە تاپالىغااااان بىاااالەنتاااا

مۇسلى ، ) « بولغىدەك بىرەرسىنىمۇ تاپالماسلىقىڭالر مۇمكىن

 (. 212ساھابە، .ف

قۇرئاان تەربىاايىلەا چىققاان چەكلىااك سااندىكى بااۇ قۇرئااان 

ىاااڭ بىااار قىسااامى جەپااالەردە شاااېھىت بولااادى، بىااار ئادەملىرىن

پەقەت . قىسمى ئىچكى ئىختىالپالر سەۋەبىدىن زايا بولۇا كەتتى

ئۇرۇشااااىدىال « جەمەل»بىاااارىگە قارشااااى سااااەا تارتقااااان  -بىاااار 

بااۇ ئىككااى . مىڭغااا يەتااكەن ئىاادى 31111ئۆلگەنلەرنىااڭ سااانى 

ن ھەممىدىن ياما. دىتەرەا بولۇا سەا تارتقۇچىالر ساھابىالر ئى

بىااااارىگە تىااااائ كۆتاااااۈرۈا ئۆلتاااااۈرۈش  -بىااااار  بولغاااااان نەرساااااە

 ئىخاااااتىالپالرۋەقەلىااااارىگىچە بېرىااااا  تاقالغاااااان باااااۇ ئىچكاااااى 
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كىشااىلەرنىڭ ر ھااى دۇنياسااىدا ساااقايماس يااارا پەياادا قىلغااان 

بۇ يارا قاندا  داۋالىنىدۇ؟ بۇ ئىاش قانادا  ئىزاھلىنىادۇ؟  . ئىدى

 ۋىجدانالر نېمە بىلەن پەپىلىنىدۇ؟

ن ۋە ننى ھەممىااادىن بەك بىااااارام قىلىااادىغابىااار مۇساااۇلما

ىادىن ئاۇزۇن رەساۇلۇلالھنىڭ ۋاپات ھەيران قالدۇرىدىغان مەسىلە

 -ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ قانداقالرچە بىار  ۋاقىت ئۆتمەي تۇرۇپال

بىرلىرىنى ئۆلتۈرەلىگۈدەك دەرىجىدە ئىختىالپقا مۇپتىال بولۇا 

ەقىاااقەتەن ماااۇئمىنلەر ھ»ۋاھاااالەنكى، قۇرئاااان . قېلىشاااى ئىااادى

يەنە . دېااااااااگەن ئىااااااااادى(  31ھاااااااااۇجرات، ) « قېرىنداشااااااااالردۇر

ھەممىڭااالر ئااالالھ نىااڭ ئارغامچىسااىغا مەھااكەم يېپىشااىڭالر، »

ۋە (  311ئااااااااالاىمران، ) « تەپاااااااارىقىگە مااااااااۇپتىال بولماااااااااپالر

دېاااگەن (  6:ئەنھاااال، ) « نىزااشاااماپالر، مەغلاااۇا بولىساااىلەر»

 .ئىدى

ناادە، يىاال بااواي دېگە 25رەسااۇلۇلالھ ۋاپااات بولااۇا ئەماادى 

( يىلااى ئىيۇناادا - 656مىااالدى )يىلااى زۇلھەجااجە  - 15ھىجاارى 

خەلىااااپە نامازخااااان كىشااااىلەر تەرىپىاااادىن قەتلااااى  - 1 ئېيىاااادا

 يااااۈز بېرىاااا  تېخااااى تااااۆت ئاااااي ئااااۆتمەيالبااااۇ ۋەقە . قىلىناااادى

 -ئۇرۇشاااىدا بىااار ( گەتااۆ)ەسااۇلۇلالھنىڭ سااااھابىلىرى جەمەل ر

قۇرئان مەسىللەرنى كاېڭەش ئاارقىلىۋ . بىرىگە قىلى  تەپلىدى

ئۇارنىااااااڭ ئوتتۇرىاااااادىكى . ھەل قىلىشاااااانى ئېيتقااااااان ئىاااااادى

 رۇنۇشاااااالىرىومەسااااااىلىنى قىلىاااااا  بىاااااالەن ھەل قىلىشااااااقا ئ

پەياادا  انلىرىاادا چاقمااا  سااوققاندەك تەسااىركىشااىلەرنىڭ ۋىجد

 .قىلدى

ەت باۇنى قانادا  چۈشااەندۈرگىلى بولساۇن؟ نااېمە دېساە قانااائ

ۇ بااا. ھاساااىل قىلمىغاااان، ئىزاھاااات بەرمىساااە تېخاااى بولمىغاااان

بولاۇش ئۇياقتاا  جاۋابرغا سوئالال ۋەقەلەرگە بېرىلگەن ئىزاھاتالر

 .يېڭى سوئالالرنى تۇغدۇراتتى تۇرسۇن

تا بەزىاالەر بااۇنى ئىزاھالشاانىڭ ئە  ئاسااان ھېسااابئاااخىرقى 

ئەمماااا ئۇارنىاااڭ ئەقلىناااى ۋە چۈشەنچىساااىنى . ياااولىنى تااااپتى
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ىاااڭ نىيىتاااى بەزىلەرن بەلكىااا . ان بەرپاااا قىلمىغاااان ئىااادىئاااقۇر

بەزىلىرى توپىالپادىن توغااچ ئوغاۇراش  ئېھتىمال. ياخشى ئىدى

قۇرئاااااان ئالدىااااادا ئاااااۆتكىلى  نەتىجىااااادە. ۋاتااااااتتىۇكويىااااادا بول

بولمايااادىغان تاغااادەك قەد كۆتاااۈرۈا، ئالااادىنى توساااۇا تۇرغاااان 

ى تېپىاااا ، نجاااااھىلىيەت چۈشەنچىسااااى ئااااۆزىگە ئااااوغرى يااااول

ناماااايەن قايتىااادىن  ئالدىااادىكى توساااالغۇدىن ھالقىااا ، ئاااۆزىنى

ئىزدەۋاتقاان چاارە تېپىلغاان . بىر يول تاپقان ئىادى قىالايدىغان

بولاۇا، يااۈز بەرگەن ۋەقەلەرنىااڭ ھەممىساى بىاار كەلىاامە بىلەنااال 

 : ئىزاھالندى

 .تەقدىرى ئىالھىي __قەدەر 

مۇشاااااۇندا   لغاچقااااائااااالالھ شااااۇندا  تەقاااادىر قىلغااااان بو

بۇنىڭغا كى  بىر نەرسە دېيەلەيتتى؟ بولاۇا بولغاان . لغانىدىبو

 -سااااھابىالر بىااار . ئىشاااقا ۋە ئاااۆلگەنلەرگە چاااارە تېپىلماااايتتى

بىرىنااى ئۆلتۈرگەناادى، بىاارا  بۇنىڭاادا ھېچكىمنىااڭ خاتااالىقى 

پەقەت بىاارا جىنااايەتچى بااار بولااۇا، ئۇمااۇ ئېنىااۋ . يااو  ئىاادى

 .قەدەر: ئىدى

ى تەرەپتىن ئالقىشقا ئېرىشكەن ھەر ئىكك المىش چارەبۇ ئات

نېمىشقا قولالشقا ئېرىشمىساۇن؟ بىرىنچىادىن، باۇ چاارە . ئىدى

دېيىلگەناادە ھااېچكى  « قااازايى قەدەر». ئىنتااايىن ئەپلىااك ئىاادى

ھېچكى  قەدەرنى تۇتۇۋېلى  ئۇنىڭدىن . پىڭ قىاللمايتتى-غىڭ

دېااااااگەن « رقەدە»ئۇنىااااااڭ ئۈساااااتىگە . ساااااورالمايتتى ھېسااااااب

ھېچكىمنىاااڭ  ئاااالالھ بولىااادىغان بولساااا ڭ ئىگىساااىنەرساااىنى

. مااۇمكىن ئەمەس ئىاادىبۇنىڭغااا جااۈرئەت قىلىشااى ھەرگىزمااۇ 

 قااارا تااۈرۈك ئاۋامنىااڭ بېاارىش جاااۋابدەا  «قەدەر» ئانادىن قالسااا

ئەپچىاااال بىاااار ئاااااغرىۋ  ۋىجاااادانىنى ئااااارام تاااااپقۇزۇش ئۈچااااۈن

كىاا  ھەقلىااۋ، »شااۇندا  قىلىاا  . پەسااەيتكۈچى مەلااھەم ئىاادى

سۈرۈشااتۈرۈش كۈلپىتىاادىنمۇ قۇتۇلغااان  دەا« كىاا  ھەقسااىز؟

ھۇجااااااۇم قىلغااااااۇچى تەرەا  دېسااااااىال« قااااااازايى قەدەر». بولاااااادى

جىنايىتىنىااااااڭ ھېساااااااۋىنى بېرىشااااااتىن خااااااااس بولغااااااان، 
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زىيانكەشاالىككە ئۇچرىغااۇچى تەرەپمااۇ ئااازابىنى پەساالىتىدىغان 

ئەگەر ئوتتۇرىااااااادا ئاااااااادالەتنى . بىااااااار باھاااااااانىگە ئېرىشاااااااەتتى

رازى بولىااادىغان  ادىااال ھۆكاااۈمگەيۈرگۈزىااادىغان بىااار كاااۈچ ۋە ئ

ئە  ئەپچىاال بولغااان  جاااۋابى« قااازايى قەدەر» تەرەپمااۇ بولمىسااا

 .بىر تالالش يولى بولۇا قااتتى -بىردىن 

زېھنىاااادىكى يااااۈكتىن ئە   مۇشااااۇندا  چۈشااااەنچىدىكىلەر

ئاسااان ئۇسااۇل بىاالەن قۇتۇلاادى ۋەياااكى قۇتۇلاادۇ  دەا گۇمااان 

ىرىناى ئۆلتۈرۈشالىرى ب -لېكىن ساھابىلەرنىڭ بىار . قىلىشتى

تەقدىر شۇنداقكەن، بۇنىڭغاا ناېمە »ياكى « ئالالھ نىڭ تەقدىرى»

دەا ئۆتكااااااۈزۋېتىش ھەر قاناااااادا  كىشااااااى « ئامااااااالىمىز بااااااار؟

باااۇ مەساااىلىگە باشاااقىالرغا . قىالايااادىغان ئىشاااى ئەمەس ئىااادى

ئوخشاااااش قارىمىغااااانالر تۆۋەندىكىاااادەك سااااوئالالرنى سوراشااااقا 

 :باشلىدى

مۇساااۇلمان مۇساااۇلمانغا . ئۆلتاااۈردى سااااھابە سااااھابىنى -

باااااۇنى قىلغاااااانالر مۇشاااااۇندا  قىلىشاااااقا . قىلىااااا  تەپلىااااادى

 مەجبۇرمىدى؟ بۇندا  قىلماسلىۋ قولىدىن كەلمەمتى؟

 رنىدېگاۈچىلە« شاۇندا ، قولىادىن كەلمەيتتاى»باۇ ساوئالغا 

 .دەا ئاتىدى« جەبرىيە»مۇخالىپلىرى كېيىنكى ۋاقىتالردا 

 دېگااااۈچىلەرنى« لەتتااااىيااااا ، قولىاااادىن كې»بااااۇ سااااوئالغا 

 .دەا ئاتىدى« قەدەرىيە»مۇخالىپلىرى 

 زىرىيىساىنى مااۇداپىاە قىلىاش ئۈچااۈنئۆزىنىااڭ نە جەبارىيە

جەبرىيەنىاڭ  قەدەرىيە. ۇليىتىنى ئىنكار قىلدىبەندىنىڭ مەسا

ئەكسااااىچە بەناااادىنىڭ قىلمىشاااالىرىغا مەساااااۇل ئىكەنلىكااااى 

 .ئوتتۇرىغا قويدى

باارچە گاۈللەر  ن بولسااپىكىار دۇنياساىدىال قالغاا كۈرەشبۇ 

بوسااتانلىقالر شااەكىللەنگەن، كىشااىنى  -تە  ئېچىلىاا ، باااغۇ 

بىاارا  بااۇ . مەپتااۇن قىلىاادىغان ھەقىااقەت ئوتتۇرىغااا چىقاااتتى

پىكاارى مۇنااازىرىگە كېيىنكااى مەزگىلاادە سىياسااىاۇنالرمۇ قااول 

جەبرىيىنىاااااڭ  ئەمەۋىااااالەر ساااااەلەفلىرىگە ئوخشااااااش. ىتىقتااااا
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نى ۈن ئىشاالىتەلەيدىغانلىقىنەزىرىيىسااىنى سااەلتەنەتلىرى ئۈچاا

مەسااااىلە پىكاااارى مۇنااااازىرە  بااااۇ بايقاااااش بىاااالەن تە . بايقىاااادى

دەا ئاتالغااااان « جەباااارىيە»ساھاسااااىدىن ھالقىاااا ، كېيىاااانچە 

اولوگىيىساااااااااىگە ېنىااااااااڭ چۈشەنچىساااااااااى دىلەت ئىدىگۇرۇپپ

باااۇ چۈشاااەنچىنى ئاااۆز  باااارلىۋ ساااەلتەنەتلەر. لىنىااا  قالااادىئاي

ئىشااااالىتىش ھااااااكىمىيەتلىرى ئۈچاااااۈن پىشاااااا  ساااااۈپىتىدە 

 .پۇرسىتىنى قولدىن بەرمىدى

ئاسااس قىلغاان « نىمەساۇلىيەت»قۇرئان ئاچقان  نەتىجىدە

ھااااۆر ئىااااارادە يااااولى بارغانساااااىرى تارىيىاااا ، جاھىلىيەتنىاااااڭ 

پرىنسى  قىلغان قەدەرچاى ئاساسىي  نى«سىزلىكمەساۇلىيەت»

 .رىدار يىغىشقا باشلىدىېيولى ئۆزىگە خ

 لېكىن. ى توسقان ئىدىھالبۇكى، قۇرئان بۇ يولنىڭ ئالدىن

ئىساااااااالم رىااااااايايەت  جاھىلىيەتنىااااااڭ قەدەرچاااااااى ئەناەنىسااااااى

ئااۆزىنى رىاايايەتلەرگە . كىااردى ئەدەبىياتىنىااڭ ئىچىااگە سااىڭى 

ل بولغاان ېائەمما قۇرئانغاا پارالل يۈدگۈزۈا، قۇرئاننىڭ سىرتىدا

 .ل قەدەر چۈشەنچىسىنى تىكلىدىېبىر پارالل

   توختايادىغانھەسەن ئەلبەسرى بۇ يولنىڭ ئااخىرى بېرىا

يىراقنااااى كۆرەلەياااادىغان،  يېرىنااااى ئالاااادىنااا كااااۆرۈا يەتااااكەن

بۇ يامان يولنىڭ . پاراسەتلىك سەلەف ئالىملىرىدىن بىرى ئىدى

ئاان ئاچقاان ئالدىنى ئېلىش، كىشىلەرنىڭ دىقاقەت نەزىرىناى قۇر

ئاۆز دەۋرىنىاڭ مۇساتەبىت ھۆكۈمادارىغا  يولغا ئاغدۇرۇش ئۈچاۈن

باۇ ئاارقىلىۋ ياۈز . نى قەلەمگە ئالدى«سىقەدەر رىسالى»خىتابەن 

بەرگەن ۋەقەلەرنىڭ ماھىيىتىگە مۇناسىيەتلىك بىر ۋەساىقىنى 

 .مىراس قالدۇرۇا بۇ ئالەمدىن كەتتى

 

 ۋە شەرھىيسىتېكىسىت 
 

وا تكبيواِ ليه، النكي ة النياس احيد  حيي  فييه الكيالم احيدننا وامنيا
هللاِ ديين ولييس ،هللا كتياب وحّ فيوا املوبقية اليذنوب و املضيلة االهويية
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مينِ الكتياب اهيل امياىن وال ابميانيك  لييس»ِ:ِتعياىل هللا قيا  ابالمياىن،
 فهيو هللا كتياب مين ب هيا  علييه لييس قيو  فكيل«ِبيهِ جييز سيو  يعميل

 فيميا يعيى«ِصيادق ِ كنيت  ا  ب هيانك  هاتوا»ِ:ِتعاىل هللا ضاللة،ِقو 

 عينه  ضيل و هلل احلي  ا  فعلميوا»ِ:ِابهيواهك  وابتيدعت  عليىِّ كيذبت ِبيه

ِ«كانواِيفرتو ِ ما
 عنيكِاهيوا  ودع الكتياب علييك]يتليوا و[ امليممن  امير اي فيافه 

ملِ هللا اب  ذليك»ِ:ِيقيو  هللا فيا  حكميه، و هللا بقضيا  يعلي  ال مين
بيد ِ فكيا «ِابنفسيه ِ ميا يغيّروا حيى قيوم عليى انعمهيا نعمية مغيّرا يكين
 بيه امي ه  ميا ملخيالفته  لعبيادا مين التغيير كيا  و تعياىل هللا مين النعمية

 دا  قيومه  واحلّيوا كفي ا هللا نعمية بيدلوا الذين اىل ت  أمل»ِ:ِهللا كماِقا 

 الهني  العبياد، مين والتبيديل تعياىل هللا مين النعمية فكانيت«ِالبيوا ِجهين ِ

ِ.عنه هناه  ما وعملوا به ماِام ه  ت كوا
«ِبطينِ مياِو منهيا ظهي  ميا الفيواح  تق بيوا وال»ِ:ِتعياىل هللا قيا 
 ميا يسيخ  وال سيخ  ميا ي ضيى]ال[ النيه منيه فلييس عنيه هللا ومياِهنيى

 ي ضيى وال عينك  غيى هللا فيا  تكفي وا ا »ِ:ِيقو  تعاىل هللا  ضى،ِال 

 و هللا قضيا  مين الكف  كا  فلو«ِلك ِ ي ضه تشك وا وا  لعبادهِالكف 
 ا هبقضي ي ضيى ال مث قضيا  ليقضيى هللا كيا  وما عمله، ل ضيهِممن قد ه

 والعيد  ابملعي وف امي ه قضيا ه ولكين هللا قضيا  مين الظلي  اجليو ِو ولييس

البغيى،ِ و املنكي  و الفاشيا  عين ينهيى و القي ىب ذى واالحسيا ِوايتيا 
  .«احساانِ وابلوالدين اايه اال تعبدوا اال وقضىِ بك»ِ:ِقا 
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بىااز بااۇ چۈشااەنچىنى ئوتتۇرىغااا قويغااان بولسااا ، بااۇ پەقەت 

ھ نىااااڭ بەناااادىلىرىنى ئااااۆزىگە ئىبااااادەت ئااااالال»كىشااااىلەرنىڭ 

دىاااان ئبااااارەت «قىلىشااااىغا ئەسااااال توسااااالغۇ بولماياااادىغانلىغى

ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىشقا باشالىغانلىقى، ئاازدۇرغۇچى ھااۋايى 

ھەۋەس ۋە چو  گۇناھالرغا يۈزلىنى ، ئاالالھ نىاڭ كىتاابىنى  -

 -ھالبۇكى، ئالالھ نىڭ دىنى ھااۋايى . بۇرمىلىيەتكەنلىكىدىندۇر

باۇ ئىاش »: جانابى ئاالالھ مۇنادا  دەيادۇ. ەۋەسكە ئاساسالنمايدۇھ

سااىلەرنىڭ قااۇرۇ  ئااارزۇيىڭالر ۋە ( ئااالالھ ۋەدە قىلغااان ساااۋاا)

 .نىاااڭ قاااۇرۇ  ئارزۇساااى بىااالەن قولغاااا كەلمەيااادۇكىتابئەھلاااى 

 «كىمكى بىار ياماانلىۋ قىلىادىكەن، بۇنىاڭ ئۈچاۈن جازالىنىادۇ

رەر دەلىلااااااگە ئااااااالالھ نىااااااڭ كىتاۋىاااااادىن بىاااااا(. 321نىسااااااا، )

ئاااالالھ . ئاساساااالنمىغان ھەر تۈرلاااۈك چۈشاااەنچە بىااار زاالەتتاااۇر

رنىاااااڭ قاااااۇرۇ  ئارزۇساااااىدۇر، ئەگەر باااااۇ ئۇا»: مۇنااااادا  دەيااااادۇ

« دەلىلىڭالرنااى كەلتاااۈرۈپالر راسااچىل بولساااپالر،( زۈپالرداسااۆ)

يەنە سااىلەر خالىغااانچە توقااۇا چىقىاا  (. 333بەقەرە، )دېگىاان 

ئۇار ھەقىقەتنىڭ ئالالھ قا »: ردەلەلىماپا نىسبەت قىلغان مەس

مەنسااۇا ئىكەنلىكىنااى بىلىاادۇ، ئۇارنىااڭ ئوياادۇرۇا چىقارغااان 

 (.15قەسەس ) «نەرسىلىرى ئۆزلىرىنى ئۇاردىن چەتكە ئالىدۇ

ئااالالھ نىااڭ قااازا ۋە ھااۆكمىنى ! ئااى مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىاارى

ھەۋەسااالىرى ۋە چۈشاااەنچىلىرىنى  -بىلمەياادىغانالرنىڭ ھااااۋايى 

شاااااكە ىنىنى چۈشكىتااااااباپا ئوقاااااۇا بېااااارىلگەن تاشاااااالا، سااااا

ئىالھىااااي قااااانۇن مانااااا »: ئااااالالھ مۇناااادا  دەياااادۇ. ىرىشااااقىنت

( كاۇپرى ۋە گۇنااھ)ىنىاڭ ھاالىتىنى بىار قەۋم ئۆزلىر: مۇشۇندا 

نېامىتىناااااااااى  ئاااااااااۆزگەرتمىگىچە، ئاااااااااالالھ ئۇارغاااااااااا بەرگەن

دېامەك نېامەتنىاڭ بېرىلىشاى (. 51ئەنھال، )« ئۆزگەرتىيەتمەيدۇ

بەنادىلەرنىڭ  تىن، نېامەتنىڭ ئۆزگاۈرۈا كېتىشاى لالھئۇلۇ  ئا

خاااۇددى . ئۇنىاااڭ ئەمىااارىگە قارشاااى چىققاااانلىقى تۈپەيلىدىنااادۇر

ۇپۇرلاااۇ  ئاااالالھ نىاااڭ بەرگەن نېامىاااتىگە ك»ئاااالالھ تائاانىاااڭ 

ھاااكەت مەۋقەساىگە ( ئازدۇرۇش بىالەن)قىلغان ۋە ئۆز قەۋمىنى 
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( 25،  ى ئىباااااراھ)« چۈشاااااۈرۈا قويغاااااانالرنى كۆرمىااااادىڭالرمۇ؟

نېاااااامەت ئاااااالالھ تىااااان، ئاااااۇنى  ئايىتىااااادە تىلغاااااا ئالغانااااادەك

چۈنكى ئاۇار ئاالالھ بۇيرىغاان . ئۆزگەرتىيېتىش بەندىدىن بولىدۇ

ئەمەللەرناااااى تەرىاااااك ئەتتاااااى، ھاااااارام قىلغاااااان، قىلماسااااالىققا 

 .تېگىشلىك ئىشالرنى قىلدى

ياماااان  ئاشاااكارا ۋە يوشاااۇرۇن»: جاناااابى ئاااالالھ ئېيتىااادۇكى

ئااالالھ چەكلىااگەن (. 353ئەناااام، )« ن كەلمەپااالرئىشااالرغا يااېقى

ئىشاااالر ئاااالالھ تىااان ئەمەس، چاااۈنكى ئاااۇ خۇرساااەن بولمىغاااان 

رازى بولغاااان ئىشاااالردىن ناااارازى . بولمايااادۇ[ رازى ] ئىشاااالردىن  

ئەگەر كااااپىر »: ى جانااابى ئااالالھ مۇناادا  دەياادۇچااۈنك. بولماياادۇ

ەناادىلىرىنىڭ بولساااپالر ئااالالھ سااىلەردىن بىھاااجەتتۇر، ئااالالھ ب

ئەگەر ساىلەر شاۈكۈر قىلسااپالر،  .شىغا رازى بولمايدۇۇكاپىر بول

زۇمەر، )« غااان شااۈكرىڭالردىن رازى بولىاادۇئااالالھ سااىلەرنىڭ قىل

قەدەرى  -ئەگەر كاااپىرلىۋ ۋە نااانكورلۇ  ئااالالھ نىااڭ قااازايى (. 1

بولغان بولسا ئىدى، ئۇنى قىلغان كىشىدىن ئالالھ رازى بولغاان 

شتا بەندىسىنى بىر ھۆكاۈمگە بااغالا قوياۇا، ئانادىن با. بواتتى

بەندىنى مەجبۇر قىلغان ئاۇ ھۆكمىادىن رازى بولماسالىۋ ئاالالھ 

قەدەرى  -ھەقسىزلىۋ ۋە زۇلۇم ئالالھ نىاڭ قاازايى . قا ياراشمايدۇ

قەدەرى ھەممىاااااگە ئورتاااااا  بولغاااااان -ئۇنىاااااڭ قاااااازايى . ئەمەس

ن ھەمبەھىاااار ياخشااااىلىقنى، ئااااادالەتنى، ئەتراپىاااادىكىلەر بىاااالە

ھەر تۈرلاااۈك ھاياساااىزلىقتىن، . بولۇشااانى ئەمىااار قىلىشاااىدۇر

يامااانلىۋ ئىكەنلىكىاادە بااارچە ئىنسااانىيەت بىاارلىككە كەلااگەن 

. لىشاىدۇرقىلمىشالردىن ۋە ھەددىدىن ئېشاى  كېتىشاتىن چەك

پەرۋەردىگارىاااڭ پەقەت ئۇنىاااڭ ئاااۆزىگىال »: ئاااالالھ مۇنااادا  دەيااادۇ

ئاناپالرغااااااا ياخشااااااىلىۋ  -ئىبااااااادەت قىلىشااااااىڭالرنى ۋە ئاتااااااا 

 (. 12ئىسرا، ) «  يدۇۇقىلىشىڭالرنى بۇير
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ئالالھ نىڭ كىتابىدىن بىر دەلىلگە ئاساسالنمىغان 
 ھەر چۈشەنچە بىر ئازغۇنلۇقتۇر

 

ئاااااااالالھ نىاااااااڭ كىتابىغاااااااا »: ئەلبەسااااااارى ئېيتىااااااادۇكى

ئۇنىاااڭ باااۇ . «ئاساساااالنمىغان ھەر قانااادا  چۈشاااەنچە زاالەتتاااۇر

تتىن قالسىال گۇمراھلىقتىن غەيارى ھەقىقە»سۆزى قۇرئاننىڭ 

 .ئايىتىنى ئەسلىتىدۇ( 12يۇنۇس، )« نەرسە مەۋجۇت ئەمەس

رىسااالە باشااتىن ئاااخىرى ئۇنىااڭ بااۇ ھۆكااۈمگە قانچىلىااك 

ئاۇ  چاۈنكى. ساداقەتلىك بىالەن ئەگەشاكەنلىكىنىڭ شااھىدىدۇر

ئارقىااااادىنال ئاااااۇ ساااااۆزىدە  قانااااداقلىكى بىااااار ساااااۆزنى ئېيتسااااا

مۇھاتااابى . تىنى كۆرسااىتى  ئۆتىاادۇئاساسااالنغان قۇرئااان ئااايى

ئاالالھ »: ئابدۇلمەلىكنى دادىللىۋ بىلەن مۇنادا  ئاگاھالندۇرىادۇ

ھەۋەسالىرى  -نىڭ قازا ۋە ھۆكمىنى بىلمەيدىغانالرنىڭ ھااۋايى 

قااا قااۇا  كىتابۋە ئااارزۇلىرىنى تاشااالا، ساااپا ئوقااۇا بېاارىلگەن 

 . «سالغىن

 - 51قاااۇا  سېلىشاااانى تەلەا قىلغااااان ئەنھااااال سۈرىسااااى 

. ئايەتنى قەدەرچىلىكاكە قارشاى شااھىت ساۈپىتىدە كۆرساىتىدۇ

يىتى ھەققىااااادە ىچاااااۈنكى ئاااااايەت ئاااااالالھ نىاااااڭ بىااااار قاااااانۇن

ىار قەۋماگە ئاتاا ب بۇ قانۇنىيەتكە ئاساسەن ئاالالھ. توختالغانىدى

ئاااااااۇ قەۋم ئااااااۆزىنى ئاااااااۆزگەرتمىگىچە  قىلغااااااان نېامىتىنااااااى

ەۋمنىاااڭ يەناااى ئاااالالھ نىاااڭ تەقااادىرى مەزكاااۇر ق. ئۆزگەرتمەيااادۇ

ئالالھ قەۋمنىڭ گۇمراھلىققا پېتىشاىنى . تاللىشىغا باغلىقتۇر

. بۇندا  قىلشقا رازى بولمايدۇ. تەقدىر قىلمايدۇ، ئىرادە قىلمايدۇ

ئەگەر قەۋم گۇمراھلىقنى تاللىسا، ئالالھ مۇ ئۇارغا ئاتا قىلغاان 

ئەلبەسااارىنىڭ مۇنااادا  دېيىشاااىنىڭ  .نېامىتىناااى ئۆزگەرتىااادۇ

دۇر، نېامەتنىااڭ  امەتنىااڭ مەنبەسااى ئااالالھنې»: سااەۋەبى شااۇكى

بەنااادىلەرنىڭ ئۇنىاااڭ ئەمااارىگە ئاساااىيلىۋ  ئۆزگاااۈرۈا كېتىشاااى

 .«قىلغانلىقى سەۋەبىدىندۇر



 185 

 «ئااااااالالھ نېامىتىنااااااى ئۆزگەرتمىسااااااۇن»ئەگەر بەناااااادىلەر 

. ئۇنااداقتا ئااۆزلىرى ئااۇ نېاامەتكە ايىااۋ بولۇشااى ازىاا  دەيادىكەن

نېاااامەتكە  ۇنماسااالىۋپەرمانلىرىغاااا بويس -مىااار ئاااالالھ نىاااڭ ئە

شااۇ ئىالھااى  بۇناادا  ئەھاايال ئاسااتىدا. انلىقتۇرنااانكورلۇ  قىلغاا

نېااااامەتكە شااااۈكۈر »: قااااانۇن ئااااۆزىنى كۆرسىتىشااااكە باشاااااليدۇ

ئەگەر كاۇپرانى  ئۇنى تېخىمۇ زىيادە قىلىا  بېارىمەن، قىلساپالر

) « مېنىڭ ئازابى  ئەليەتتە بەكمۇ قااتتىقتۇر نېامەت قىلساپالر

 (. 1ئىبراھى ، 

ئااالالھ مەناااى قىلغااان نەرسااە ئااالالھ تىاان »: ئااۇ ئېيتىاادۇكى

. ئەمەسااتۇر، چااۈنكى ئااۇ ياقتۇرماياادىغان ئىشااتىن رازى بولماياادۇ

 .« ياقتۇرغان ئىشتىن رازى بولىدۇ

نااى «رەقەد»ئىنسااان بىرسااىنى ئۆلتااۈرۈا، ئاناادىن بۇنىڭغااا 

. ئااالالھ قااا تااۆھمەت قىلغااان بولىاادۇ قىلىاا  كۆرسەتسااە سااەۋەب

ئااالالھ . ھ ئىنساااننى ئۆلتۈرۈشاانى ھااارام قىلغااانئااالالھ بىگۇنااا

ئااالالھ  دېاايىش ماااھىيەتتە« قەدەر»ھااارام قىلغااان قىلمىشاانى 

بەندىسااىنى ئەرىشااتىكى كىتااابى ئااارقىلىۋ جىنااايەتكە مەھكااۇم 

باۇنى چەكلەپتاۇ، ( قۇرئان)ان، لېكىن يەر يۈزىدىكى كىتابى قىلغ

ا تااۆھمەت بىاارىگە زىتتاۇر، ئاالالھ قا -باۇ بىار . دېگەنلىاك بولىادۇ

ئاالالھ بىار ئىشانى چەكالەا، ئانادىن بەندىساىنى . قىلغانلىقتۇر

 .ئۇنىڭغا مەھكۇم ۋە مەجبۇر قىلمايدۇ

 - 1ساۆز بااۇ يەرگە كەلگەنادە، ئەلبەساارى زۈمەر سۈرىسااىنىڭ 

بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ . ئااايىتىنى دەلىاال سااۈپىتىدە نەقىاال قىلغااان

ە سااااۈپىتىد( ئىگىسااااى)پىرلىۋ ۋە نانكورلۇقنىااااڭ فااااائىلى كااااا

ئاۆزىگە ئاالالھ باۇ قىلمىشاالرنى . بەندىلەرنى كۆرسىتى  ئاۆتكەن

(. ھ بااارچە خاتااالىقالردىن خالىياادۇرئااالال)نىساابەتەن قىلماياادۇ 

كۇفۇرلااۇ  ۋە شااۈكۈردىن بىرسااىنى تالالشاانى بەناادىلەرنىڭ ئااۆز 

چاااااۈنكى ئىااااارادە ۋە تااااااالالش . ئىختىيارىغاااااا قوياااااۇا بېرىااااادۇ

باۇاردىن  ھ بەندىلىرىگەئالال. ئالالھ تۇر ئەركىنلىكىنى بەرگۈچى
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قايسىساااااااىدىن رازى بولىااااااادىغانلىقىنى، قايسىساااااااىدىن رازى 

 .بولمايدىغانلىقىنى ئوچۇ  بىلدۈرىدۇ

يىتىنى ئاااۆزى ىئاااۆز تاللىشاااىنىڭ مەسااااۇل نىڭئىنساااان 

دىغان يەتنى ئااالالھ قااا ئارتىاا  قويىااىمەساااۇل ئۈسااتىگە ئالماااي

  ئېغىار ئالالھ قا قىلىنغاان ئە قەدەر چۈشەنچىسىنىڭ تېگىدە

: اغاادۇرۇارىنااى ئىتااۆھمەت ياتقانلىقىغااا كىشااىنىڭ دىقااقەت نەز

باشاااتا بەندىساااىنى بىااار ھۆكاااۈمگە مەجباااۇر قىلىااا ، ئانااادىن »

 بەندىساااااىنى مەجباااااۇر قىلىااااا  قويغاااااان ئاااااۇ ھاااااۆكمىگە رازى

 .«بولماسلىۋ ئالالھ قا ياراشمايدۇ

 

قەدەرى / ۇلۇم ئالالھ نىڭ قازا ۋە ز ناھەقچىلىق
 ئەمەس( تەقدىرى)

 

 -قاااازايى ( ئاااالالھ نىاااڭ)ئۇنىاااڭ »: لبەسااارى ئېيتىااادۇكىئە

ھەممىاااگە ئورتاااا  ياخشاااىنى، ئاااادالەتنى، ياخشاااىلىقنى   قەدەرى

 .ئەتراپىاادىكىلەر بىاالەن ھەمبەھىاار بولۇشاانى ئەمىاار قىلىشااتۇر

ھەر خىاااال ھاياسااااىزلىقتىن، يامااااانلىۋ ئىكەنلىكىاااادە بااااارچە 

 ۋە ھەددىااادىن ئىنساااانىيەت بىااارلىككە كەلاااگەن قىلمىشاااالردىن

 .«شىدۇرۇئېشى  كېتىشتىن توس

ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ قۇرئانغااا ئاساسااالنغان  بااۇ قااۇراردا  

ئۇنىاڭ قارىشاىچە ئىنساااندىن . قەدەر ئېنىقلىمىساىنى كاۆرىمىز

ئىباااارەت ئىااارادىگە ئىاااگە مەۋجۇداتالرنىاااڭ قەدەرى ئاااالالھ نىاااڭ 

بۇارغااااااا قااااااۇا  سااااااېلى  . بااااااۇيرۇقلىرى ۋە چەكلىمىسااااااىدۇر

مەساااالىك ئىنساااااننىڭ ئىختىيااااارى ئەگىشااااىش ياااااكى ئەگەش

ئەگەر ئىنساان ئاالالھ نىاڭ باۇيرۇ  . تاللىشىغا قويۇا بېرىلگەن

ئالالھ نىاڭ تەقادىرىگە  ەكلىمىلىرىگە بويسۇنۇشنى تاللىساۋە چ

رازى بولغاان بولىاادۇ، ئەكسااىچە بولغانادا ئااالالھ نىااڭ تەقاادىرىگە 

 .قارشى چىققان بولىدۇ
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ۇرئانغااا سااېلى  ئەلبەساارىنىڭ بااۇ تەرىپىنااى ق ىاادانۇقتبااۇ 

قۇرئانادا قەدەر ئۇقااۇمى قايساى مەنىاادە . كۆرۈشانىڭ زىيىناى يااو 

 ئىشلىتىلمەكتە؟

ئىرادە بېرىلگەن بىار مەۋجاۇدىيەت  قۇرئاندىكى قەدەر ئۇقۇمى

ۋە « ھۆكاااۈم»باااۇر ۋە مەھكاااۇم قىلغاااان بولغاااان ئىنسااااننى مەج

ئااااۆلچەم، ». پەقەت ئىشاااالىتىلمىگەن  مەنىسااااىدە« يااااارىتىش»

ىنى مەنىسااااا« ىمااااامەت، مىقاااادار، مااااۇددەتت قاااااراش، ققىماااامە

  ۋارىيااانتلىرى  قۇرئانادا بااارلىۋ بىلدۈرىادىغان قەدەر كەلىمىسااى

انىساى ئىگىلىااك ۋە د 3:باۇاردىن . بىالەن بىلالە ئىشاالىتىلگەن

اىال ېۋە بىرلىاك، ئۆتۈملاۈك ۋە ئۆتۈمساىز پ  ئىگىسىز، كۆپلۈك

 سۈپىتىدە كەلگەن بولۇا، ھەر خىل ئالماشالر بىالەن بىارلىكتە

ئاااالالھ قاااا، ئىنساااانغا ۋە شاااەياىلەرگە نىسااابەت . ئىشااالىتىلىدۇ

  انىسى ئىساى  ۋە تاۈا پېاىالد  51بۇنىڭدىن باشقا . قىلىنىدۇ

ىلەرگە بۇارمااۇ ئااالالھ قااا، ئىنسااانالرغا ۋە شااەيا. بولااۇا كەلااگەن

مەسىلىسااااااى بىاااااالەن « قەدەر»بىاااااارا  . نىساااااابەت قىلىنىاااااادۇ

نساااااننىڭ مۇناسااااىيەتلىك ئىشلىتىشاااالەرنىڭ ھېچبىرىاااادە ئى

ھەرىكەتااااااالەرگە نىسااااااابەت  -ئىرادىساااااااىگە ئااقىااااااادار ئىاااااااش 

نىڭ سااىرتىدىكى ىھەممىسااىدە ئىنسااان ئىرادىساا. قىلىنماياادۇ

 .ھادىسىلەر، ئىلمىي يەكۈنلەر ۋە ئەھيالالر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ

جايااادا  33قۇرئانااادا   كەلىمىساااى« قەدەر»لەبااازى شاااەكلىدە 

ۇن ۋە بااااااۇ كەلىاااااامە ئىشاااااالىتىلگەن ئااااااور. تىلغااااااا ئېلىنىاااااادۇ

ىگە ئاساسااااەن ەن مەناااالىرى نازىاااال بولاااۇش تەرتىاااپئىپاااادىلىگ

 :تۆۋەندىكىچە

ئىنسااااااننىڭ ئاناااااا : ئاااااايەت - 22مۇرساااااەات سۈرىساااااى  .3

تۇرىاااااادىغانلىقىنى ( إنىَلِقَيييييَد ِ )رەھمىاااااادە مەلااااااۇم مەزگىلگىااااااچە 

« مەزگىااااال، ۋاقىااااات ئاااااۆلچىمى»باااااۇ يەردە قەدەر . ئىپادىلەيااااادۇ

 .ئىشلىتىلگەن ەسىدىمەن

ئاالالھ نىاڭ ھەزرىتاى مۇساانى : ئايەت - :1تاھا سۈرىسى  .2

پەيغەماااااااااابەرلىككە تااااااااااالالا كەلىمەتااااااااااۇلالھ سااااااااااۈپىتىدە 
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غااااا داالەت ىتەقاااادىرلىگەنلىكى ۋە ئۈسااااتۈن ئورۇنغااااا قويغانلىق

پەيغەمابەر تالالشاتا بەنادىنىڭ ئىرادىساى ر ل (. َعلَيىِقَيَد ِ )قىلىدۇ 

ئاااالالھ نىاااڭ تاللىشاااى، خالىشاااى، »باااۇ يەردە قەدەر  .ئوينىمايااادۇ

 .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن« ھۆكمى

ئاالالھ نىاڭ ھەر شاەياىنى : ئاايەت  - 5:قەمەر سۈرىسى   .1

يارىتىشاااىغا ( بنَقييَد ِ )ئىالھاااى بىااار ئاااۆلچەم ۋە قاااانۇنىيەت بىااالەن 

باااااااۇ قەدەرگە ئاساساااااااالنغاندا، ئىرادىسااااااااىز . داالەت قىلىااااااادۇ

مەۋجۇداتالر سۇننەتۇلالھ دەا ئاتالغان ئىالھىاي قاانۇنىيەتلەرگە؛ 

ئىرادىساى ئاارقىلىۋ  رادىگە ئىگە بولغان مەۋجۇداتالرۋە ئى ئەقىل

بۇ يەردە . قىلغان ھەر قىلمىشىدا تالالشلىرىغا باغالنغان بولىدۇ

 .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن« ئۆلچەم ۋە قانۇنىيەت»قەدەر 

ئاسماندىن چۈشكەن سۇنىڭ : ئايەت - 31رەئىد سۈرىسى  .:

بااۇ يەردە (. بنَقييَد نَها)جىلغىالرناى لىااۋ تولاادۇرغانلىقىنى ئۇقتۇرىادۇ 

 .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن« ئۆلچەم ۋە مىقدار»قەدەر 

يەر يۈزىاادىكى  ئااالالھ نىااڭ: ئااايەت - 23ر سۈرىسااى ھىجاا .5

لىشااااى ۋە پىالنااااالش بااااارلىۋ مەۋجۇداتالرنىااااڭ رىزقىنااااى تەمىن

مىازان  -قاانۇن / قنىڭ بەلگىلەناگەن بىار ئاۆلچەم مەنىسىدە رىز

بااۇ يەردە .  ئىپادىلەياادۇ نغااانلىقىنىئاتااا قىلى  ئاساسااىدا( بنَقييَد ِ )

 .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن« مىزان -ئۆلچەم ۋە قانۇن »قەدەر 

ئاالالھ نىاڭ ئاساماندىن : ئايەت - 37مۇئمىنۇن سۈرىسى  .6

گە (بنَقيييييييييييييَد ِ )ساااااااااااااۇنى بەلگىلىاااااااااااااك بىااااااااااااار قاااااااااااااانۇنىيەت 

ئااۆلچەم »باۇ يەردە قەدەر . ىنى بىلدۈرىاادۇچۈشاۈرگەنلىك ئاساساەن

 .ىسىدە ئىشلىتىلگەنمەن« مىزان -ۋە قانۇن 

ئاااالالھ نىاااڭ بەنااادىلىرىگە : ئاااايەت - 21شاااۇرا سۈرىساااى  .1

ئاتااااا  قااااانۇنىيەتكە ئاساسااااەن/ بىاااار ئااااۆلچەم  بەرگەن رىزقنااااى

ئاااااااۆلچەم ۋە » قەدەر(. بنَقيييييييَد ِ )قىلىااااااادىغانلىقىنى ئىپادىلەيااااااادۇ 

ئااايەت بااۇ  - 11زۇخارۇف . مەنىسااىدە ئىشاالىتىلگەن« قاانۇنىيەت

ئىشالەا تاپقاان، قولغاا »قنىاڭ ت رىزبۇ ئاايە. ايەتنى ئىزاھاليدۇئ
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 گەساىىمەن« ئاتا قىلىنغان»دېگەن مەنىدە ئەمەس، « كەلتۈرگەن

ئاساماندا ساىلەرنىڭ رىازقىڭالر باار، »بەئەينى . مۇناسىيەتلىكتۇر

ئااااايىتىگە  ( 53:22) « سااااىلەرگە ۋەدە قىلىنغااااان ساااااۋاا بااااار

 .ئوخشاش

ئااالالھ نىااڭ ئاسااماندىن : ئااايەت - 33زۇخاارۇف سۈرىسااى  .7

(. بنَقيييييييَد ِ ) ئاساساااااااەن  قاااااااانۇنيەتكە/ نى مەلاااااااۇم ئاااااااۆلچەم سااااااۇ

 -انۇن ئۆلچەم ۋە قا»بۇ يەردە قەدەر . ىنى بىلدۈرىدۇچۈشۈرگەنلىك

 .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن« مىزان

ئىككاى قېاتى  باۇ ئاايەتتە : ئاايەت - 216بەقەرە سۈرىسى  .5

سااىز تاااا  قىلىنىاادىغان ئايااالنى ئاااچ ۋە سۇ. تىلغااا ئېلىنىاادۇ

ئەرنىااااڭ كااااۈچى يەتااااكەن  يەتمەساااالىك ئۈچااااۈنكوچىغااااا تاشلى

ئايالغاااا بېرىشاااى  (قَيييَد  هِ )  ىاااتبىكىقە ىااامىقااداردا بەلگىلىاااك نەپ

كۈچى يەتكەن بىار مىقادار، »بۇ يەردە قەدەر . مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ

 .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن« بەلگىلەنگەن ئۆلچەم

ئااااالالھ نىااااڭ : تئااااايە - 17ئەھاااازاا سۈرىسااااى  .31

ۋۇجۇدقاا ( قَيَد  ا)چە ۆلچەم ۋە پىاالن باويىبۇيرۇقىنىڭ ئىالھى بىر ئ

ئىالھااى » بااۇ يەردە قەدەر. چىقىاادىغانلىقى مەنىسااىنى بىلدۈرىاادۇ

 .مەنىسدە ئىشلىتىلگەن« ئۆلچەم ۋە پىالن

قۇرئاناادا قەدەر كەلىمىسااى لەباازى شااەكىلدە ئىشاالىتىلگەن 

  بۇ ئايەتلەر ئىچىدىن. بارلىۋ ئايەتلەر يۇقىرىقىالردىن ئىبارەتتۇر

خۇسۇسەن ئىنسانالرنىڭ ئىرادىسىگە مۇناساىيەتلىك  ھېچبىرى

ئاالالھ نىاڭ كاۇللى قەدەرى . كەتلىرىنى بىلدۈرمەيادۇىھەر -ئىش 

  - 1:نااى بىلدۈرىادىغان تاھاا سۈرىسااى «مئاۆلچە ئىالھاى» بولغاان

ناى ئىنساان «رقەدە» ئاايەتلىرىمۇ - 17ئايەت ۋە ئەھزاا سۈرىساى 

ھەرىكەتااااكە  -ئىرادىساااىگە تەئەللااااۇ  بولغاااان ھېچبىاااار ئىاااش 

بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى كائىناات، ئىنساان . نىسبەت قىلمايدۇ

ۋە ھادىساااااااااىلەر ئۈچاااااااااۈن بىااااااااار ئاااااااااۆلچەم ۋە قاااااااااانۇنىيەت 

ھېچبىار : ئىالھىي قەدەر دېگەنادە. تۇرغۇزۇلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

شاااەياىنىڭ مىزانساااىز، ئۆلچەمساااىز ۋە پىالنساااىز ئەمەسااالىكى 
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ئاالالھ  تىىشنىڭ ماھىيقەدەرگە ئىمان كەلتۈرۈ. كۆزدە تۇتۇلىدۇ

نىااڭ ھېچقاناادا  نەرسااىنى مەقسەتسااىز ياراتمىغانلىقىغااا، ھەر 

نەرسااىنى بىاار ئااۆلچەم ۋە قااانۇنىيەتكە تەئەللااۇ  قىلغانلىقىغااا 

 .ئىمان ئېيتىشتۇر

يىتى پۈتاااااۈنلەي ئىنساااااانغا تەئەللاااااۇ  بولغاااااان ىمەسااااااۇل

قۇرئاااانى  ھەرىكەتااالەر كېيىنكااى مەزگىلاادە -ش ئىختىيااارى ئىاا

ۇقىرىقىدىن ئىبارەت بولغاان قەدەر مەسىلىساىنىڭ تى يىماھىي

ىاادىن قىلىاا  ئېيتقاناادا، نۇقتبااۇ . ئىچىااگە كىرگۈزىاايېتىلگەن

جەھەتااتىن ئېغىاا  كېتىشااكە دۇچ كېلىاا ،  ەقەدەر ئۇقااۇمى مەن

ەھەتتىكاى ج ەباۇ مەن. اقلىشى  كەتكەنيىرسىدىن ىقۇرئانى مەن

ئەسااىردە مەياادانغا  - 3يە ىھىجىاار ئېغىاا  كېتىشاانىڭ تېگىاادە

كەلگەن سىياسىي جەھەتاتىن ئەسالى يولادىن چەتانەا كېاتىش 

ئەمەۋى خانىاادانلىقىنىڭ . ۋە ئىجتىمااائىي داۋالغۇشااالر ياتماقتااا

زۇلااااۇملىرىنى يوللااااۇ  كۆرسااااىتىش ئۈچااااۈن پىشااااا  ئورنىاااادا 

 ۈشەنچىسىنىڭ بېرىا  توختىغاان يېارىئىشلىتىلگەن قەدەر چ

لىنىاڭ دەل قۇرئانغا قارشى جە  ئېالن قىلغان جاھىلىيەت ئەق

ئەسالىدە قۇرئاان شاىددەت بىالەن رەت . قەدەر چۈشەنچىسى ئىدى

رىايايەت مەدەنىيىتىناى  ۈشەنچىسىقىلغان جاھىلىيەت قەدەر چ

تە قىلى ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئەناەنىسى ئىچىدە ئۆزىگە بىار ىۋاس

تا ماااۇۋەپپە  بولغاااان ۋە ئااااخىرقى ئاااورۇن ھازىراشاااكىشاااىلىك 

. ىڭ ئااورنىنى ئىگىلىاااگەننەتىجىاادە قۇرئااانى قەدەر تەسااەۋۋۇرىن

  جاااااھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىساااااىنى قۇرئاااااان مۇنااااادا  باياااااان

 :قىلىدۇ

َماَِأْش َْكَناَِواَلَِآاَبؤ انَِ ِالَّذنيَنَِأْش َك واَِلْوَِشاَ ِاَّللَِّ  َِسيَيق و  
ئەگەر ئااااالالھ خالىسااااا ئىاااادى، بىااااز ۋە ئاتااااا »: مۇشاااارىكالر

نى ھااارام نەرسااى كەلتۈرمەيتتااۇ  ۋە ھااې  شااېرىكبااوۋىلىرىمىز 

 (. 3:7ئەناام، ) « قىلمايتتۇ 

قۇرئان بۇ خىل قەدەر چۈشەنچىساىنى ئاالالھ قاا چاپالنغاان  

زىادىال مۇنادا  ساوئال ئۆ  تۆھمەت دەا قارىماقتاا ۋە باۇ ئايەتنىاڭ
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نىڭ راساتلىقىغا پااكىتىڭالر بولساا بىازگە ساۆزۈپالر»: قويماقتا

ر پەقەت ساىلە»: دېمەكتە ۋە ئارقىادىنال« چىقىرى  كۆرسىتىڭالر

ھ قاااااا پەقەت يالغااااااننى گۇماااااانغىال ئاساسلىنىساااااىلەر، ئاااااالال

 . دەا خىتاا قىلماقتا( 3:7ئەناام؛ )« چاپاليسىلەر

قۇرئاااان مۇشااارىكالرغا نىسااابەت بېرىااا  قارشاااى تۇرغاااان باااۇ 

 چۈشەنچىسااااااااىنىڭ ر شااااااااەن ئااھىاااااااادىلىكىناااااااااتوغرا قەدەر 

ئىنسااااااااننىڭ ئاااااااۆزى قىلغاااااااان قىلمىشاااااااالرنىڭ ئەخالقاااااااى 

ى گەدىاانىگە ئالماساالىقى بولااۇا، بۇنىااڭ ئارقااا يىتىنىمەساااۇل

. ياتماقتاااااپەردىسااااىدە ئىاااارادە ئامااااانىتىگە خىيااااانەت قىلىااااش 

قۇرئانادا ئە  ياارقىن تىال بىالەن ئىپاادىلىگەن  ھالبۇكى ئاالالھ

ئىنسااننىڭ ئاۆز ئىرادىساى  ەتلەردىن بىرىدە باياان قىلغانادەكئاي

ىرىنى ئاۆز تەقاد/ ھەرىكەتلىرىدە قەدەرىنى  -بىلەن قىلغان ئىش 

 : يەنى. تاللىشىغا باغالا قويغان

ِع ن قنهِن ِأَْلَزْمَناه ِطَاهن َه ِيفن ِك لَِّإنْنَسا  
ىاااڭ تىرىشاااچانلىقىغا بىاااز ھەر ئىنسااااننىڭ قەدەرىناااى ئۇن»

 (.31ئىسرا، )« باغلىۋ قىلدۇ 

ئااالالھ . ئىرادىناى ئىنساانغا قەدەر قىلغااان زات ئاالالھ تاۇر   

ئىنساااااااان  ن بولسااااااااسااااااااننىڭ خالىشاااااااىنى خالىمىغاااااااائىن

بىااارا  ئاااالالھ ئىنسااااننىڭ . خالىيالماااايتتى، تاللىيالماااايتتى

خالىشىنى خالىغان، بۇ خالىشىنى ئىنسانغا ئىرادە ئاتا قىلىش 

شااااۇندا  تاااۇرۇا يەنە ئىرادىنىااااڭ . ئاااارقىلىۋ نامايااااان قىلغاااان

يەتاااتە ئاااالالھ نىاااڭ ىيىتىنى ئىنكاااار قىلىاااش، ئەمىلىمەسااااۇل

ى، ئالالھ ئىنسانغا بەخش ئەتكەن يەن. خالىشىنى رەت قىلىشتۇر

 .تالالشتىن ئىبارەت قەدەرنى ئىنكار قىلغانلىقتۇر
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قۇرئاندىكى بەش ئىمان ئاساسىغا قوشۇپ قويۇلغان 
 ئالتىنجى ئاساس

 
مااۋزۇدا توختالغاان بەش  قۇرئان ئىمان ئاساسالىرىغا ئائىات

بەقەرە  ئااايرى  ھالاادا ئااۈچ جاياادا يەنااى -  بولااۇا، بااۇارنى ئااايرى

 -316ئاااايەتلەر ۋە نىساااا سۈرىساااى  -275، -:27، -311رىسااى سۈ

قۇرئاناادا بااۇ ئااۈچ ئورۇناادا ھەممىسااىنى . ئااايەتتە بايااان قىلغااان

ئااايرى   -بىاارلىكتە، ئۇنىڭاادىن باشااقا يااۈزلەرچە ئورۇناادا ئااايرى  

 :ھالدا ئىماننىڭ شەرتلىرىگە دائىر بەش ماۋزۇ تىلغا ئېلىنغان

 ئالالھ قا ئىمان .3

  مانپەيغەمبەرلەرگە ئى .2

  پەرىشتىلەرگە ئىمان .1

  الرغا ئىمانكىتاب .:

  ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان .5

ئارقا سااناا ئاۆتكەن  -بۇ بەش ئىمان ئاساسلىرىنى ئارقىمۇ 

! تقاانالرئېيئاى ئىماان »ئاايىتى  -316ئايەتلەردىن نىسا سۈرىسى 

ئىمااان . بىاالەن باشاااليدۇ بدېااگەن خىتااا« ...ئىمااان كەلتااۈرۈپالر

«  !تقاانالرئاى ئىماان ئېي»ن ئايەتنىاڭ ئاساسلىرىنى تىلغا ئالغاا

دەا « ...ئىماااااان كەلتاااااۈرۈپالر»خىتاااااابى بىااااالەن باشااااالىنى  

مااۆجىزە خاراكتېرلىاك خەۋەر بېرىشااكە   يااا بىاروگ داۋاملىشىشاى

ئىمانىڭالرنىااااڭ ! قااااانالرئااااى ئىمااااان ئېيت»خااااۇددى . ئوخشااااايدۇ

تۆۋەنادىكى ئاساساالرغا  ايىۋ بولۇشىنى ئارزۇ قىلسااپالر تەلەپكە

 بااۇ .دېگەنادەك ئااۇ ئاساساالرنى ساااناا بېرىادۇ« ئېيااتىڭالر ئىماان

بااااااۇ ئاساسااااااالرغا بىاااااار نەرسااااااە قوشااااااماپالر ۋە »ماااااااھىيەتتە 

 .مەنىسىنى ئىپادىلەيدۇ« كېمەيتىيەتمەپالر

قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان ئىمان ئاساسلىرى يۇقىرىقىالردىن 

« قەدەرگە ئىمااان»قۇرئاان بۇارغاا قوشاۇمچە قىلىا  . ئىباارەتتۇر

ھەتتاا ئوتتۇرىغاا قوياۇش . ئالتىنجى بىر شەرتنى قويمىغااندەا 

ئۇياقتااااا تۇرسااااۇن، قۇرئاناااادا ئىمااااان بىاااالەن قەدەر كەلىمىسااااى 
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ئوخشاااش بىاار جااۈملە ئىچىاادە ئىشاالىتىلگەن ھېچقاناادا  بىاار 

 .ئايەت يو 

رقا بايان ئا -قۇرئان ئۈچ ئورۇندا ئارقىمۇ  بۇ ئەھيالدا: وئالس

بىااار مااااددىنى قوشااااۇا ئاااالتىنجى  قىلغاااان باااۇ بەش ئاساساااقا

 لىرى نېمە؟سەۋەبقويۇشنىڭ سەۋەبى ياكى 

 :بۇنىڭ ئىككى سەۋەبى بار: جاۋاب

 سىياسى -3 

 كاامى -2 

/ قەدەرچااااااااى»ئەمەۋىاااااااالەر . لەرسااااااااەۋەبسىياسااااااااى  .3

سااااااااى سااااااااۈپىتىدە اولوگىيېلىكنااااااااى دىلەت ئىد«جەبىرچااااااااى

ىلىغااااااا كە تايىنىاااااا  چاپگ(قىلىاااااا )كااااااۈچ . ئۆزلەشااااااتۈرگەن

لەر بىالەن ساەۋەبھەممىاگە مەلاۇم  ىيەتنىكىرگۈزىيالغان ھاكىم

چىلىققاا دۇچ كەلاگەن قىيىنيوللۇ  قىلى  كۆرسىتىش يولىدا 

بااۇ ئااارقىلىۋ ھاااكىمىيىتىنى يوللااۇ  ۋە ئىاادىيىيى  ئەمەۋىاالەر

بۇ مەسىلىدە ئەمەۋىلەرگە ئاۈچ . ئاساسقا ئىگە قىلماقچى بولغان

 :نەرسىنىڭ پايدىسى بولغان

نىاااڭ دىلەت نچقورقۇ باااۇ. يېااايىش ن تەھااادىت ۋە قورقاااۇ( 3

دېكتاتۇرى بىلەن قاندا  ئىجارا قىلىنغانلىقىغاا ئائىات ئەمىلاى 

 .الردا بايان قىلى  ئۆتۈلدىبمىسالالر ئىلگىرىكى با

: كتىا  چۈشاەنچەېجاھىلىيەتتىن مىراس قالغاان كولل (2

بااۇ چۈشااەنچىدە قااازايى قەدەر چۈشەنچىسااى بەلگىلىااك ئاساسااقا 

ئااااالالھ نىااااڭ »لىرىنى الر شااااېرىك كەلتۈرۈشاااشااااېرىكمۇ. ئىاااگە

 .دېيەلىگۈدەك دەرىجىدە قەدەرچى ئىدى« خالىشى

 لدىكىااااااادەك ئەھمىااااااايەت بەرمەيۈدىااااااارايەتكە كۆپ (1

ان ئۆلىما ۋە قىسسەچى ۋائىزار تەقلىدچىلىككە ۋارىسلىۋ قىلغ

جاھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىسىنىڭ ئالادىغا  قۇرئان(: ھاشيىيە)

زىنى يالا ئاااۆتوسااامىنىڭ ئەتراپىنااى بااو. توسااما سااوققان ئىاادى

بىااالەن يېڭىياشااتىن جانالنااادۇرغان جااااھىلىيەت قەدەر  رىاايايەت
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يۇقىرىاااادا  ىنىڭ كېيىاااانكىلەرگە يەتكۈزۈلىشااااىدەچۈشەنچىساااا

 .تىلغا ئېلىنغان گۇرۇھالر ھەل قىلغۇچ ر ل ئوينىغان

ىنىشاى ئىارا  ۋە ئىراننىاڭ فەتھاى قىل. لەرامى ساەۋەبكا .2

اد بىالەن ئۇچراشاتى يېڭى بىر ئېتىق -، مۇسۇلمانالر يى  بىلەن

زەردۇشاااتلىۋ ۋە . دەا ئىساااى  قويااادى« ساااەنەۋىييە»ۋە بۇنىڭغاااا 

ن، ماااركىيون ئۇنىااڭ تەسااىرىدە ئوتتۇرىغااا چىققااان مااانى، دەيسااا

مىسىر، يۇنان، زەردۇشات، شاەر   قىقەدىم)قاتارلىۋ گىنوستىك 

ئەناەنىلىاارى ۋە دىنلىاارى، ئىبرانااى دىنااى، خىرىسااتىيانلىقنىڭ 

ىااار تاااۇتې  بىااالەن يۇغۇرغاااان، تەرىقەتااالەر بەزى ئەقىااادىلىرىنى ب

(  ىنغاااان ر ھاااانى پەلساااەپىيى ئاااېقىمالرتەرىپىااادىن قوباااۇل قىل

نىاااڭ «ياماااانلىۋ»ۋە « ياخشاااىلىۋ»ئېتىقادارنىاااڭ ھەممىساااى 

ئاااااايرى  ئىككاااااى جەۋھەر ئىكەنلىكىاااااگە، شاااااۇنداقال  -ئاااااايرى  

يامااااااانلىۋ ئىالھاااااااى »ۋە « (ھورمااااااۇز)ياخشااااااىلىۋ ئىالھااااااى »

« ئىككىچىلىااااك»سااااەنەۋىييە . نەتتىغااااا ئىشااااى« (ئەھاااارىمەن)

ئەساىرنىڭ بېشاىدىن  -3 ىبۇ ئېقىمالر ھىجر. دېگەنلىك بولىدۇ

ئىتىبااارەن ئىسااالم جۇغراپىيىسااىنىڭ قەلاابىگە ۋە مۇسااۇلمان 

 ئااۇ ۋاقىتتااا بااۇ ئااېقىمالر. رسااەتكەنخەلقاالەرگە چااو   تەسااىر كۆ

ئاساااتا  -ئاساااتا  ئىساااالمنىڭ تەۋھىاااد ئەقىدىساااىنى ئىچىااادىن

كۈچلااۈك تەسااىرگە ئىااگە . تقااا ئايالنغااان ئىاادىۇريەۋاتقااان بىاار ق

تەشاايىقات ئۇسااۇللىرى بەرپااا قىلغااان بولااۇا، بۇنىڭغااا قارشااى 

 چۈشەنچىسااااىگە قەدەر»تااااۇرۇش ۋەجىاااادىن كاااااام ئۆلىمااااالىرى 

غاااا «ياخشاااىلىۋ ۋە يامانلىقنىاااڭ ئاااالالھ تىااان كېلىااادىغانلىقى

. ھتىيااجىنى ھاېس قىلغاانېمۇناسىيەتلىك بىر تېما ئېچىش ئ

 ان باااۇ تېماااااەۋر تەقەززاساااى بىااالەن ئوتتۇرىغااااا چىققااالاااېكىن د

قۇرئاااان سااااناا  ىيەتنىاااڭ قاااولالا قۇۋۋەتلىشاااى بىااالەنھاكىم

ئاااۆتكەن بەش ئىماااان ئاساساااىغا قوشاااۇمچە قىلىنىااا  ئىماااان 

  .شەرتلىرىگە كىرگۈزۈلگەن

قەيااات قىلىنغاااان ئىماااان ئاساسااالىرىغا قوشاااۇا  داقۇرئانااا

رمىلىنىشااااقا ھەر بۇ ۇلغااااان دەۋر خاااااراكتېرلىۋ بااااۇ ئامىاااالقوي
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ئوخشااش مۇسااۇلمانالرنىڭ ئااالالھ قااا، ئىنسااانغا ۋە شااەياىلەرگە 

بولغااان چۈشااەنچىلىرىدە كە  كۆلەماادە كۈتااۈلمىگەن سااەلبىي 

بااۇ قېيىاا  كېااتىش قۇرئااان . كەلتااۈرۈا چىقاااردى نااىنەتىجىلەر

كېينكااااى . شااااەكىللەندۈرگەن چۈشااااەنچىدە يوچااااۇقالر ئاااااچتى

ەنە باشااااااااقا ي مەزگىلاااااااالەردە مەزكااااااااۇر يوچااااااااۇقالر ئااااااااارقىلىۋ

شاااۇنداقتىمۇ . كېساااەللىكلەرمۇ شاااۇپغۇا كىرىشاااكە باشااالىدى

مۇساااااااۇلمان ۋۇجۇدىنىاااااااڭ قايتىااااااادىن ئەسااااااالىگە كاااااااېلىش 

چااااۈنكى سااااۆيۈملۈك   .تى ھېچقاچااااان يوقالمىاااادىىئىمكااااانىي

پەيغەمبىرىمىااز تاپشااۇرۋالغان پېتااى يەتكااۈزگەن ۋەھىااي، نازىاال 

 .كەلدى  بولغان كۈنىدىكىدەكال ساا ھالدا بىزگىچە يېتى 

 غااااان كاااااامچىالراولوگىيساااىنى ياقىلىېئەمەۋى دىلەت ئىد

بىاار ماااددا  - 6ئىمااان ئاساسااىغا  بەشقۇرئاناادا ساااناا ئۆتااۈلگەن 

كېيىنكااااى ئەسااااىرلەرگە  .قوشاااۇش بىاااالەن توختاااااا قالمىااادى

لىااااااااك چۈشەنچىسااااااااى «قەدەرچااااااااى/جەبىرچااااااااى»كەلگەناااااااادە 

بۇنااااادا  بولۇشاااااتا، . مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئەقىدىساااااىگە ئايالناااادى

ماۇتەزىلى بولغاان، كېيىاانچە قارشاى ئېقىمغاا ئااۆتكەن دەسالەپتە 

( 515/  :12ۋاپاااااات، )تااااااغلىۋ كااااااامچى ئۆلىماااااا ئەشااااااەرى ئا

بەناااااااااادىلەر »ئەشاااااااااااەرى   .باشااااااااااالمچىلىۋ ر ل ئوينىغااااااااااان

نەزىرىيىسىنى « قىلمىشلىرىدا ئەركىن، تالالشلىرىدا مەجبۇردۇر

 تالالشااتا مەجبااۇر بولىاادىغان ئااادەم .كااۈچەا تەشاايىۋ قىلغااان

باااۇ ئەسااالىدە ئاااو  قولىااادا مىشااالىرىدا ئەركىااان بواامااادۇ؟ قىل

ساااول قاااولى بىاالەن تارتىيالغاااانلىۋ بولاااۇا، قوشاااۇ   بەرگەننااى

. بىلەن بېرى ، سېپى بىلەن كۆزىنى ئويغاندەك بىار ئىاش ئىادى

 .بۇ نەزىرىيە ئەليەتتە زىتلىققا ئىگە

تقاناااادا، بااااۇ نەزىاااارىيە ماااااھىيەت جەھەتااااتىن ئېلىاااا  ئېي

 .لىكنىااڭ ئۈسااتى يېپىااۋ ئىپادىسااى ئىاادىقەدەرچى/ جەبىرچااى 

ۋە ( 22،  1« فىساااال -ئەل »)ئەندۇلۇساالۇ  ئااالى  ئىبنااى ھااازم 

ساااچاقلىزادە، گەلەناابەۋى، ھەسااەن چەلەبااى قاتااارلىۋ ئاتاااغلىۋ 

« پۈتاااۈنلەي جەبىرچاااى»نىڭ ىئوسااامانلى كااااامچىلىرى ئەشااااەر
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، «مەبااھىس»كوتاھىيااۋى، )ئىكەنلىكىدە ھەمپىكىر بولۇشاقان 

سى ئەبۇلمۇئمىن پېشيانۇمۇرلۇ   - 2تۇرىدى كاامىنىڭ ما(. 33

تىن ساااااااااەۋەبباااااااااۇ  (3335-517/31:1-17:)نەساااااااااەفى  -ئەن

لىغان ھېساااابدەا « ئەھلااى سااۈننەتنىڭ سااىرتىدا»ئەشاااەرىنى 

« ە نەسەفىگە كۆرە ئىنسان ھۆرىيىتىماتۇرىدى ۋ»يازىجىاوغلۇ، )

ۈپەيلى لەر تاسەۋەبيۇقىرىقىدەك  پەزدەۋىماتۇرىدى كاامچى (.  51

ت بىااااالەن ئەشااااااەرىنىڭ ئەھلاااااى ساااااۈننە -ئەبۇلھەساااااەن ئەل »

ك بىار مااۋزۇ ھەققىادە ساەرلەۋھىلى« ئىختىالپالشقان تېمىلىرى

(. 151، «ئەھلاااااى ساااااۈننەت ئەقائىااااادى»پەزدەۋى، )توختالغاااااان 

دەا « بىدئەت ئەھلاى»تۈپەيلى  سەۋەبپەزدەۋى يەنە ئەشاەرىنى بۇ 

 - 166ېلىنغاان ئەساەر، يۇقىرىدا ئىسمى تىلغا ئ)ئېالن قىلغان 

 (.بەت

قلىاااۋ پىكىاارلەردە بولغاااان يەنااى ئەشااااەرىنىڭ ئۆزىاادىن پەر

يەنە  ئەتكەنلىرىنىااڭ دەل ئااۆزىنى-رەقىپلىاارىگە قارىتااا قىلغااان 

باۇ خىال . ئۇنىڭغا قارشى چىققان سۈننى كااامچىالرمۇ قىلغاان

ئەيىپلەشااااااالەر ئۆتمۈشاااااااتە قالغاااااااان بولساااااااىمۇ، ئەشااااااااەرى 

ىدىساىگە ۇلمان ئاممىساىنىڭ ئەقجەبىرچىلىكىنىڭ كە  مۇسا

ئەپسۇساااكى ئۆتمۈشاااتە قالمااااي  ساااەلبىي تەساااىرى كۆرساااەتكەن

 .كۈنىمىزگىچە يېتى  كەلدى

 

قەدەرگە ئىمان ئېيتىش ماددىسى رىۋايەتلەرگە 
 قانداق كىرگۈزۈلگەن؟

 

( ۋەھىياااادىن ئىلگىاااارى)سااااەن »: قۇرئااااان ئوچااااۇ  ئېيتىاااادۇكى

 )«  مەيتتىااڭقۇرئاننىااڭ ۋە ئىماننىااڭ نااېمە ئىكەنلىكىنااى بىل

 (. 52 ،شۇئەرا

سااۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىااز ئىمااان ۋە ئۇنىااڭ شااەرتلىرىنى 

اننىااڭ شاااھىتلىقىغا چااۈنكى قۇرئ. قۇرئاناادىن ئااۆگەنگەن ئىاادى

« ئىماااان ناااېمە؟»پەيغەمبىرىمىزنىاااڭ ئىلگىااارى  ئاساساااالنغاندا
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بىلمەيااااادىغانلىقىنى قۇرئاااااان ئېنىاااااۋ باياااااان ئىكەنلىكىناااااى 

 .قىلىياتىدۇ

باشااقا بىرسااى  .بىرىمىاازگە مۇشااۇندا  دەياادۇقۇرئااان پەيغەم 

كېلى  قۇرئان بەش دەا سانىغان ئىماننىڭ شەرتلىرىگە ئىاالۋە 

ماددىنى ئالالھ رەسۇلىنىڭ ئاغزىغا سېلى ، خۇددى  - 6قىلغان 

ىلىا  قويىادۇ ۋە رەسۇلۇلالھ مۇشۇندا  دېگەنادەك تۇيغاۇ پەيادا ق

« ا ئېيتتاىئالالھ توغر - لالھۇلاەزى  ەسەدەق»ئۇنىڭدىن كېيىن 

ئاااالالھ تاااوغرا ئېيتقاااان، لاااېكىن بۇنااادا  دېگاااۈچى . دېيىشاااىدۇ

 .كىشىلەر ئالالھ قا تۆھمەت قىلغان بولىدۇ

ئىماااننى قۇرئاناادىن ئااۆگەنگەن ھەزرىتااى نەبىنىااڭ : سااوئال

 شى مۇمكىنمۇ؟ۇقۇرئانغا ئىماننى ئۆگەتمەكچى بول

ھەممە ئادەم ئاالالھ ! ھەرگىزمۇ مۇمكىن ئەمەس ،توۋا: جاۋاب

رەسااااۇلۇلالھ ھەرگىااااز  ئالاااادىغا ئۆتۈۋالغااااان تەقاااادىردىمۇڭ نىاااا

 .ئۆتمەيدۇ

ئۇناااااداقتا رىااااايايەتلەردە باياااااان قىلىنغاااااان ۋە قۇرئانااااادىكى 

ماددىساااااى « قەدەرگە ئىماااااان»شاااااەرتلەرگە قوشاااااۇا قويۇلغاااااان 

 رىيايەتلەرگە قاندا  كىرگەن؟

ھەدىاااااس  ،ىااااادا شاااااۇنى ئەساااااكەرتى  ئاااااۆتەيلىكىنۇقتباااااۇ 

ا قوباااۇل قىلىنغاااان بۇخاااارى ى دەئەدەبىياتىنىاااڭ ئە  ساااەھىھ

ناااى بىااار ئورۇنااادا «ئىماااان»بىااالەن « قەدەر» اد( 256/765ۋاپااات، )

بىر ئىمان ئاساسى « قەدەرگە ئىمان ئېيتىشنى»تىلغا ئالغان ۋە 

بۇخاارى . ئالمايدۇ ئورۇنسۈپىتىدە بايان قىلغان بىرەر ھەدىسمۇ 

كىتابىادا ( ر بولساىمۇمەسىلە با)مەشھۇر جىبرىاىل ھەدىسىگە 

ئىماان ئاساساى  بەش بولۇا، ئاۇ يەردە( 1:ئىمان، )ن بەرگەن ئورۇ

ماددىسااى ئااورۇن « قەدەرگە ئىمااان ئېيااتىش» .ساااناا ئۆتااۈلگەن

 .ئالمىغان

بۇ ھەدىسنىڭ ھەممە ۋارىيانتلىرىنى ئۆزئاارا سېلىشاتۇرغان 

غۇ ، وساا -ۋاقتىمىاازدا ھەدىساانىڭ بېشااىدىن نۇرغااۇن ئىسسااىۋ 

« جىبرىاىال ھەدىساى». يمىزقازا ئۆتكەنلىكىنى بىلىيااا -باا 
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سااۈپىتىدە باشااالنغان رىيايەتنىااڭ بېشااىدىن شااۇنچە كااۆا ئىااش 

ئۆتكەن بولۇا، دەسالەپتە ياالغۇز ھالادا يولغاا چىقىا ، يولنىاڭ 

ئاخىرىغااا كەلگەناادە سااىراتى مۇسااتەقىمدىن چىقىاا  كېتىاا ، 

بىااارىگە ئوخشاااىمايدىغان ۋارىياااانتلىرى پەيااادا  -ئاااونالرچە بىااار 

 . بولغان

« قەدەرگە ئىماان»ۇقىرىدا تىلغا ئېلى  ئۆتكەن ي: مەسىلەن

بااۇ . بۇخااارى رىاايايىتىنى مىسااالغا ئاااايلى يئىالۋىسااىدىن خااالى

بەش  يااان تىلغااا ئېلىنغااان -رىاايايەتتە قۇرئاناادا ئااۈچ يەردە يااانمۇ 

راۋىلەرنىااااڭ قاايمىقااااانلىقى  ئىمااااان ئاساسااااىنىڭ نەقلىاااادىال

اساااتىن بۇخارىااادىكى بەش ئاس. كىشاااىنىڭ دىققىتىناااى تارتىااادۇ

ۋە « ئۇنىاااااڭ بىااااالەن ئۇچرىشاااااىدىغانلىقىغا»: ئىككىساااااى شاااااۇ

، ھاالبۇكى باۇ ئېياتىش ئىماان «ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە»

ئۇنىڭاادىن باشااقا، قۇرئااان تىلغااا ئالغااان . ئىككىسااى بىاار نەرسااە

شااەرتى چۈشااۈا قالغااان بولااۇا، قۇرئاناادا « الرغااا ئىمااانكىتاب»

بىاارا  . تااۈرۈلگەنئوتتۇرىغااا قويۇلغااان بەش رەقەمااگە ئااۇدۇل كەل

مەزماااۇننى ھېچقانااادا  بىااار تەۋىااال بىلەنماااۇ قۇرئانااادىكى بەش 

ئاساس بىلەن بىردەكلىككە ئىاگە قىلغىلاى بولمايادىغان ھالغاا 

 .بۇخارى رىيايىتىنىڭ ئەھيالى بۇ.  كەلگەن

رىاايايىتىگە بىار قاااراا ( :71/  263ۋاپاات، )ئەمادى مۇساالى  

 ...باقايلى

تالىپى مۇسلىممۇ نەقىل  نىبۇخارى رىيايەت قىلغان ھەدىس

وخشاااىمىغان ئىساااى  زەنجىااارى بىااالەن ھەمااادە ئاااۈچ ئ قىلغاااان

بىرىنچاااى زەنجىردىكااااى تااااۆت راۋى  ( 1، 5، 3ساااەھىھ، ئىمااااان، )

قەدەرگە »بۇخاارى بىالەن بىاردەكلىككە ئىاگە بولاۇا، تېكىساتتە 

جىبرىاىاال »بااۇ قۇرئانغااا ئە  ئۇيغااۇن  .ئىالۋىسااى يااو « ئىمااان

تىلغا ئالغاان بەش ئىماان ماددىساىنى  رىيايەت قۇرئان. «ھەدىسى

بۇخارى بىلەن  ۋارىيانتتابىرا  ئىككىنجى . تولۇ  ساناا ئۆتىدۇ

راۋى  ئاۈچىنچى ۋارىيانتتاا ،سانى ئاۈچكە بىردەكلىككە ئىگە راۋى

دەل باااااۇ يەردە مەساااااىلە . ساااااانى ئىككىاااااگە چۈشاااااۈا قالغاااااان
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« قەدەرگە ئىماان»قۇرئاندا بولمىغان . قاايمىقانلىشى  كەتكەن

يىغىنچاقلىغاندا، مۇسلى  ئوخشااش . بۇ يەرگە ئىالۋە قىلىنغان

 «قەدەرگە ئىماان»ھەدىسنى ئۈچ ئورۇندا نەقىال قىلغاان، بىرىادە 

باشااقا ئىككاى ھەدىساتە ئااورۇن  .مەسىلىساى تىلغاا ئېلىنمىغاان

ئەلىرىاادىمۇ مۇشااۇندا  رىاايايەتلەر باشااقا ھەدىااس مەجمۇ. ئالغااان

ت ھەدىساااالەر ئۈسااااتىدە قااااازايى قەدەرگە ئائىاااا)ئااااورۇن ئالىاااادۇ 

 تەتقىقااات ۋە ھەدىساالەرنىڭ ئەقىاادە بەلگىلىيەلمەياادىغانلىقىغا

نۇرى ئاساتىدا قەدەر ۋە قۇرئان »مۇناسىيەتلىك ئۆمەر ئايدىننىڭ 

-31. رىياتىباياان نەشا. ىۋ كىتاۋىغا قارالسۇننامل« ئەركىنلىك

بۇنىڭااااادىن باشاااااقا، ئوخشااااااش . (3557ئىساااااتانبۇل، . بەت 23

ئىالۋىسى بولمىغان ئاساساتا ئىبناى « ئىمان قەدەرگە»ھەدىسكە 

مااااجە، ئىبناااى ھىبباااان ۋە ئىبناااى مەنااادەگە ئوخشااااش باشااااقا 

 .ھەدىسشۇناسالرمۇ ئەسەرلىرىدە ئورۇن بەرگەن

قۇرئانغااا زىاات بولغاااان بااۇ رىيايەتنىاااڭ يااالغۇز تېكىساااتىال 

رىيايىتىنىاڭ « قەدەرگە ئىماان». ئەمەس سەنەدىدىمۇ مەسىلە باار

يەھيااا بىننااى  -ئىبنااى ئااۆمەر  -تااى ئااۆمەر ئە  كۈچلااۈكى ھەزرى

ئابدۇلالھ بىننى بۇرەياد زەنجىارى شاەكلىدە ئالادىمىزغا  -يەئمەر 

ىسااااىمنى ئىبنااااى ھەناااابەل بۇنىااااڭ ئاخىرىاااادىكى ئ. ئۇچراياااادۇ

 (. V ,158تەزھى ،  )ئىشەنچىسىز دەا قارىغان 

ياااااكى مۇسااااالىمدىن  نىمىزنى بۇخااااارىئىمااااا: سااااوئالىمىز

ئەگەر  ەندۈرسااەك تااوغرا بولىاادۇ؟قايسىسااىغا ئاساسااەن شەكىلل

مۇسااالىمغا ئاساساااەن دېساااەك، ئۇناااداقتا مۇسااالىمدىكى قايساااى 

 رىيايەتكە ئاساسلىنىمىز؟

بىاااارا  . مۇئمىننىااااڭ ئىمااااانىنى ئااااالالھ شااااەكىللەندۈرىدۇ

ۋالسااا، ۇزىتلىققااا ئىااگە رىاايايەتلەردىن بىرىنااى تااالاليمەن دەا تۇر

 .ئەليەتتە قۇرئانغا ماس كەلگەننى تاللىشى كېرەك

ئۇنااااداقتا قۇرئانااااادا بولمىغاااااان بىاااار ئىماااااان ماددىساااااىنى 

تەشاااەببۇس قىلىااادىغان بىااار رىااايايەتنى بىااار ماااۇئمىن قايساااى 

 «قەدەرگە ئىماااان»جاااۈرئەت بىااالەن تالاليااادۇ؟ ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە 
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نە قۇرئااااان، نە ھەزرىتااااى پەيغەماااابەر، نە ساااااھابىلەرنىڭ  بولسااااا

مەسىلىساااااى ئەمەسااااالىكى ماناااااا مەن دەا تۇرساااااا؟ كېيىنكاااااى 

ياشاتەك ئاشااكارە بولغااان بااۇ ۇگىلادە ئىااالۋە قىلىنغااانلىقى قمەز

لەر سااااەۋەبئاتاااالمىش ئىمااااان شااااەرتىنىڭ سىياسااااى ۋە كاااااامى 

يەنە قايسى  چىققانلىقى ئايان بولۇا تۇرسىمۇ تۈپەيلى ئوتتۇرىغا

 جۈرئەت بىلەن تالاليدۇ؟  

قۇرئانااااادا تىلغاااااا ئېلىنغاااااان بەش : گەپنىاااااڭ قىسقىساااااى

شااااەرتى كېيىنكااااى « گە ئىمااااانقەدەر»شااااەرتنىڭ سااااىرتىدىكى 

باااۇ شاااۇندا  . مەزگىلااالەردە رىااايايەتلەرگە قىساااتۇرۇا قويۇلغاااان

، رىيايەتنىااڭ نوپااۇزىنى ئەكسااىنى ئىلگىاارى سااۈرۈش ،ئېنىقكااى

. نىاڭ نوپۇزىادىن ئۈساتۈن دەا بىلگەنلىكتاۇر(قۇرئان)ھەقىقەت 

بۇناااادا  قىلغااااان كىشااااىنى ئااااالالھ نىااااڭ كىتابىغااااا ھااااااۋالە 

ئېيتقىنكااى، سااىلەر ئااالالھ قااا »:  قىلىشااتىن باشااقا ئامااال يااو

(. 36ھااااۇجرات، )« ۋاتامسااااىلەر؟ۇدىنىڭالرنااااى ئااااۆگەتمەكچى بول

بۈگاۈن »: ئالالھ دىنىنى پۈتاۈن قىلغاانلىقىنى ئېيتمىغانمىادى

ئۇنااداقتا تامامالنغااان، (. 1مائىاادە، ) «دىنىڭالرنااى پۈتااۈن قىلاادى 

پۈتۈنلىنىااا  بولغاااان بىااار دىنغاااا بىااار نەرساااە ئىاااالۋە قىلىااا  

 ىڭ ھېساۋىنى ئالالھ قا كى ، قاندا  بېرىدۇ؟قويۇشن

قۇرئاندا بولمىغان بىر شاەرتنى ئىمانغاا كىرگۈزۈشاتە چىاڭ 

ئىماااننى  قااا ھەماادە ئااالالھ ۇرغااان ئادەمنىااڭ ھەم ئااالالھ بىاالەنت

قۇرئاناادىن ئااۆگەنگەنلىكىنى بايااان قىلغااان رەسااۇلۇلالھ بىاالەن، 

لچەم شااۇنداقال ئىماننىااڭ شااەرتلىرىنى بەلگىلەشااتە يىگااانە ئااۆ

. بولغاان قۇرئاان بىلەنماۇ ئەلايەتتە مەسىلىساى باار دېگەنلىكتااۇر

ئىماننىاااااڭ شاااااەرتلىرىنى بەلگىااااالەش ياااااالغۇزا ئاااااالالھ نىاااااڭ 

 يبىلەن ئەمەس، قەتاىا« ناس»چۈنكى ئىمان گۇمانى . ھەققىدۇر

قەدەر بىااالەن مۇناساااىيەتلىك . ئاااارقىلىۋ بېكىتىلىااادۇ« نااااس»

بااااۇ ھەقااااتە ئە  دۇر، «گۇمااااانى»ئەمەس،  «يقەتاىاااا»ھەدىساااالەر 

بااارلىۋ  نيانىغااا ئىااگە جىبرىاىاال ھەدىسااىمۇۇسااەھىھ ھەدىااس ئ

خەبەرى ۋاھىتتاااۇر ۋە گۇمااااانى  االىرىغا قارىماااايېتەۋاتاااۇر ئىااادد
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باااااااۇ ھەدىسااااااانىڭ ئەھەد ئىكەنلىكاااااااى بىاااااااالەن )ئىپادىااااااادۇر 

 -ئىنساااننىڭ قااازايى قەدەرى »ىنىاڭ مۇناساىيەتلىك مۇسااا باغچ

نااملىۋ ئەساىرىگە « ىەر بايان قىلغان قەدەر چۈشەنچىساھەدىسل

ئەگەر بىاار  (. 2115، مەكتىپااىبەت، ئەنااقەرە  -73-71قارالسااۇن 

باۇ تەۋاتاۇر مەزكاۇر ھەدىاس  اتۇردىن سۆز ئېچىشقا توغرا كەلسەتەۋ

يەنااااى بااااۇ . ۋارىيانتلىرىنىااااڭ بىاااار بىاااارى بىاااالەن زىتلىقىاااادۇر

يەنە . رىيايەتلەرنىڭ ئۆز ئارا زىتلىقى تەۋاتاۇر ئاارقىلىۋ ساابىتتۇر

ى  ئاۆتكىنىمىزدەك ەزكۇر ھەدىس يۇقىرىدا بايان قىلكېلى ، م

گۇماااان . بولغاااان« كېيىااانچە ئىالۋىاااگە ماااۇپتىال»مااۇدرە ، يەناااى 

يەكۈنلىگەنادە، قۇرئانادا ئاورۇن . بىلەن ئەقىادە بەرپاا قىلىنمايادۇ

ھەدىااااس بىاااار ەر قاناااادا  ئالمىغااااان بىاااار ئىمااااان ئاساسااااىنى ھ

يغەمااابەر چااۈنكى پە. شاااكە بولماياادۇۈئااارقىلىۋ ئىمانغااا كىرگۈز

ئەلەيھىسساااااااامغا ئىلگىاااااارى بىلمىااااااگەن ئىماااااااننى ئااااااالالھ 

. بااۇ ۋەھىاي بىاالەن قەيات قىلىنغااان ھەقىقەتتااۇر. ئۆگەتكەنىادى

ئىماننىااڭ شااەرتلىرى ئىچىاادە ئااالالھ تىلغااا ئالمىغااان تااۇرۇا، 

 .رەسۇلۇلالھ ۋەز قىلغان بىرەر شەرت ئەسال مەۋجۇت ئەمەس

ئۆلىمااااار  ئىساااالم تارىخىااادا ئۆتمۈشاااتە ياشاااىغان :ساااوئال

 ئىچىدە بۇ ھەقىقەتنى تونۇا يەتكەنلەر يوقمىدى؟

ساى بولغاان پېشيائۇشبۇ ماۋزۇنىڭ . ئەليەتتە بولغان: جاۋاب

 :بىر ئالىمنىڭ تىلى بىلەن نەقىل كەلتۈرەيلى

ىماسااى ئەبااۇ مااۇئىن ماتۇرىاادىنىڭ ئە  مەشااھۇر كاااام ئۆل» 

 يازغاان چاو  ھەجىملىاك كااام( 517/3335ۋاپاات، )ئەننەسەخى 

يازمااااا  37ناااااملىۋ ئەسااااەرنىڭ  «تەبسااااىراتۇلاەدىللە»كىتاااااۋى 

 7نۇسخىساااااىنى بايقااااااا، بۇارنىاااااڭ ئىچىااااادە ئە  قەدىمقاااااى 

نۇسخىساااىنى ئاااۆز ئاااارا سېلىشاااتۇرۇش ئاااارقىلىۋ، تاااوغرا بىااار 

بىرىنجااى جىلىتىنااى دىيااانەت . تېكىسااتنى ئوتتۇرىغااا چىقاااردى 

پر فېساااور (. 3551)ئىشااالىرى باشقارمىساااى نەشاااىر قىلااادۇردى 

د كتۇر شابان ئالى دۈزگۈن بىلەن بىللە ئىككىنجى جىلىتنىاڭ 

دىياااانەت ئىشااالىرى  .تەھرىرلىاااك خىزمىتىناااى ئېلىااا  بااااردۇ 
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باااۇ ئىككىنجاااى (. 2111)باشقارمىساااى ئۇنىماااۇ نەشاااىر قىلااادى 

ئەبۇلماااۇئمىن ئەننەساااەفى . جىلىتتاااا مۇناااۇ ئىباااارىنى كاااۆردۈم

ك ئېيتىمىزكااااى، ئېتىقادقااااا كەلسااااەك، دىيانەتلىاااا»: دەياااادۇكى

 :كىشىلەرنىڭ قارىشىچە بۇار بەش ئاساسقا بۆلىنىدۇ

 ئالالھ قا ئىمان .3

 پەرىشتىلەرگە ئىمان .2

 الرغا ئىمانكىتاب .1

 پەيغەمبەرلەرگە ئىمان .:

  ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان .5

 :ئىبادەتلەرمۇ بۇنىڭغا ئاساسەن بەش تۈرگە بۆلىنىدۇ

 ناماز .3

 زاكات .2

 ر زا .1

 جىھاد .:

 ( 52 ،2« تەبسىراتۇلاەدىللە» نەسەفى، )  «ھە   .5

يىل بۇرۇن ئېنىقالا چىققاان بىار ھەقىقەتنىاڭ  11 ،دىمەك

مچىنىڭمۇ ئەسااااىر ئىلگىاااارى ياشااااىغان سااااۈننى بىاااار كاااااا 5

قايتااا ئوتتۇرىغااا يىلاادىن كېاايىن  11 ئوتتۇرىغااا قويغااانلىقىنى

مان ئاساسلىرى ۋە قۇرئاندا ئى»ەيىن ئاتاي، ھۈس)قويغان بولدۇ  

 (.بەت  -355، -:35« قەدەر مەسىلىسى

 

 مۇناسىۋەتلىك رىۋايەتلەرنىڭ قۇرئان گەەرقەد
 نىشىسېلى تەستىقىغا

 

 جەبىرچىلىااااك/ۋىاااالەر قااااولالا قااااۇۋەتلىگەن قەدەرچااااىئەمە

لەر ساااەۋەبخىلمۇخىااال  ئىدىيىساااىنى ئوخشاااىمىغان گاااۇرۇھالر

بااۇارنى تۆۋەندىكىاادەك بىاار قااانچە . تۈپەيلىاادىن قوبااۇل قىلغااان

 :تۈرگە ئايرىش مۇمكىن



 203 

. ىمىيەتكە يااان باسااىدىغانالرھۆكااۈمران سااىنى  ۋە ھاااك. 3

قەدەرچىلىاااك چۈشەنچىساااىدىن ئە  كاااۆا مەنپەئەتلىنىااادىغان 

چۈنكى ھااكىمىيەتلىرىنى . تائىپىلەردىن بىرسى مانا بۇار ئىدى

كە ھاااااكىمىيەتدەا ئىاااازاھالا، « ئااااالالھ نىااااڭ قااااازايى قەدەرى»

دەا بااۇرمىالا  «قەدەرگە قارشااى چىققااانلىۋ»قارشااى چىقىشاانى 

. انالشاتۇراتتىدائى  ئۇارنىاڭ ئىشالىرىنى ئاسچۈشەندۈرۈش ھەر 

ئېلىااا  بارغاااان ھەر گۇنااااھ ۋە ئەساااكىلىكلىرىگە  باااۇ ئاااارقىلىۋ

قارىتاااا ياااۈز بېااارىش ئېھتىمااااللىغى بولغاااان ئىسااايانالرنى بىااا  

 .ھالىتىدىال توسۇا قااايتتى

جەبىرچااى /قەدەرچااى. ۋە زۇلۇمغااا ئۇچرىغااانالرزىلگااۈچى ېئ. 2

تەساەللىي بېرىاادىغان مەلااھەم  بااۇ ساىنىپنىڭ كااۆپلىگە ئەقىادە

زىلگاااۈچى ۋە ېئ. بولاااۇا، بىااار چىقىاااش ياااولى بولاااۇا كاااۆرۈنگەن

يەنااى، يااا جېنااى . زۇلۇمغااا ئۇچرىغااانالر ئالدىاادا ئىككااى يااول بااار

 -كەتسااىمۇ زۇلۇمغااا قارشااى تااۇرۇش ياااكى چۈشااۈا قالغااان خااار 

قوياۇا، تارتقااان « تەقادىرى ئىالھااى» نىزەباۇن ھالىنىاڭ ئىساامى

انە تېپىااا ، ۋىجااادانىغا تەساااەللىي بېااارىش ۋە لىرىغاااا باھااائازاب

زىلگەن ېااچارىسااىز ۋە ئ. ۋىجاادانىنىڭ چۇقااانلىرىنى باسااتۇرۇش

راۋ ئۆزىنىااڭ ئېچىنىشاالىۋ ئەھاايالىنى قەدەر بىاالەن چېتىاا  ىااب

زابىغااا مۇقەددەساالىك تااونى چۈشااەنگەن ۋاقىتتااا، تارتىياتقااان ئا

بااۇ . ئۇنىااڭ ئەلىمىنااى يەپگىللىتىاادۇ بااۇ. يگااۈزگەن بولىاادۇىك

گەن ئامماااا ئۈچاااۈن قەدەرچىلىاااك ئىااازىل/تىن جەبىرچاااىۋەبساااە

اولوگىيسااااااى، ېبىاااااار مەغلااااااۇبىيەت ئىد ئېلىاااااا  ئېيتقاناااااادا

اولوگىينى ېباااااۇ ئىاااااد. تەسااااالىمىيەتچىلىك چۈشەنچىساااااىدۇر

 .ئەزگۈچى سىنى  ھاكىمىيەتمۇ قولالا قۇۋەتلەا كەلگەن

اولوگىيسااى ېقەدەرچىلىكنىاڭ مەغلاۇبىيەت ئىد: قوشاۇمچە

ئوسامانلىنىڭ ئە  ئاااخىرقى  ىن مىسااالىشاىنىڭ ئە  ياارقۇبول

نىااڭ ( :355-3765)شەيخۇلاىسااالمى مۇسااتاپا سااابرى ئەپەناادى 

ئەساااىرنىڭ بىرىنچاااى چارىكىااادە ئوسااامانلى  - 21. ئەھيالىااادۇر

 -ھاااكىمىيىتى ئاسااتىدىكى جااايالردا چىققااان سىياسااى بااوران 
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ئارقىااااادىن مەيااااادانغا كەلاااااگەن ھەربىاااااي  -چااااااپقۇنالر، ئارقاااااا 

ايرىلىاااااا  چىقىشااااااالر ئۇنىڭغااااااا سااااااەلبىي مەغلااااااۇبىيەت ۋە ئ

دۈچ كەلاااگەن . جەھەتاااتىن چوپقاااۇر تەساااىر كۆرساااەتكەن ئىااادى

قەدەرچىلىكااااااكە /ىاااااار ۋەزىيەتااااااتىن پۈتااااااۈنلەي جەبىرچااااااىئېغ

سېغىنىش بىالەن قۇتۇلاۇا قااايادىغانلىقىنى تاوغرا بىار چاارە 

ماتۇرىاادىلىقنى تاشااالا  ئويلىغااان مۇسااتاپا سااابرى ئەپەناادى دەا

بۇنىاااڭ بىلەناااال توختااااا قالمااااي،  ئاااۇ. كەنئەشااااەرىلىككە ئاااۆت

قەدەرنىاڭ يېمىارىلمەس )ىھۇلبەشەر تەھتە سۇلتانۇلقەدەر مەۋق»

ساااااەرلەۋھىلىك « (درىتى ئاساااااتىدا ئىنسااااااننىڭ ئەھااااايالىقاااااۇ

سااااابرى ئەپەناااادى بااااۇ يەردە . يازغااااان كىتااااابنەشااااتەردەك بىاااار 

« ماتۇرىدى مەزھىپى بۇزغۇنچىلىقتا مۇتەزىلەردىن قېلىشامايدۇ»

شەيخۇلاىساالم . ۈدەك دەرىجىدە خۇدىنى يۇقاتقاان ئىادىدېيەلىگ

ئۆزىنى چوپقۇر مەيۈسالۈك ۋە چۈشاكۈنلۈككە چۈشاۈرۈا قويغاان 

لىرى ئۈساتىدە ساەۋەبزەنجىرسىمان مەغلۇبىيەتلەرنىڭ ھەقىقى 

باۇ مەغلاۇبىيەت »تىدىن كېيىن ىمەغلۇبىي دھۇوباش قاتۇرۇا، ئ

 اھابىالرغادەا سورىغان س «تىن كەلدى؟سەۋەببېشىمىزغا نېمە 

دەا ( 365ئاااالاىمران، ) «باااۇ ساااىلەرنىڭ ئاااۆزۈپالردىن كەلااادى»

ەھبەرلىكىگە بويسۇنۇشنىڭ ئورنىغاا بەرگەن قۇرئاننىڭ ر جاۋاب

 .قەدەرچىلىككە ئېسىلىشنى تاللىغان ئىدى/پۈتۈنلەي جەبىرچى

قەدەرچىلىاك ھەر ۋاقىات مەغلۇبىيەتچىلەرنىاڭ يۆلەنچاۈگى 

باۇ ھەم . لوگىيسگە ئايالنغاناوېبولغان بولۇا، مەغلۇبىيەت ئىد

مەغلۇبىيەتچىلەرنىاااااااااڭ ھەم غاااااااااالىپالرنىڭمۇ پاياااااااااادىلنىش 

 .ۋاستىسىغا ئايالنغان

ئىسااالم  ئااۇار. تۇتقااان تااۇنجى كاااامچىالر ئوتتااۇرا يااولنى. 1

لۇققاااان گنوساااتىك ئېقىمالرنىاااڭ وفەتىھلىااارى نەتىجىساااىدە ي

تەپااااااارى ( ئىككاااااااى مەنبەچىلىاااااااك -دۇئالىسااااااات ) ساااااااەنەۋى

جەبىرچااااااى ئەقىاااااادىنى /قەدەرچااااااى قارشااااااى چۈشااااااەنچىلىرىگە

بۇ ئۇارغاا ھااكىمىيەت . پاناھلىنىدىغان بىر قەلاە دەا قارىغان

يەنە بىاااار تەرەپااااتىن، ئااااۆزلىرى زالىاااا  . ئالدىاااادا دالاااادا بااااواتتى
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ھااكىمىيەتلەر بىاالەن ئوخشاااش بىار مەۋقەدە تااۇرۇا قالغااانلىقى 

للى ئاخىرىاادا ئااۆزلىرىگە تەسااە. ئۈچااۈن ۋىجاادانى بىاااارام بااواتتى

گنوساتىك )يەناى دەھارى زىنادىقالر . ە تاپتىبېرىدىغان بىر باھان

ى ماۇداپىاە قىلىاش ۋەزىپىساى ئاۇارنى نانغاا قارشاى دى(ئاېقىمالر

 .ۋىجدانى جەھەتتىن راھەتلەندۈرەتتى

. مااااااۇتلە  كااااااۆپچىلىكى بىلىمسااااااىز بولغااااااان ئاممااااااا. :

كېساااىل  -ل ۈجاااھىلىيەت بىااالەن بولغااان مۇناساااىيىتىنى ئااۈز

بىلمەي جاھىلىيەتنىڭ  -بىلى   يالمىغان ئاۋامكېسى  تاشلى

قالااادۇ  ئەقىااادىلىرىنى داۋامالشاااتۇرۇا كەلاااگەن بولاااۇا، ئاااۇار 

اولوگىيىنى بىاااار ئەقىاااادە سااااۈپىتىدە ېجەبىاااار ئىااااد/قەدەرچااااى

ئەناەنىااايى چۈشاااەنچە بۇنىڭغاااا . ئۆزلەشتۈرۈشاااتە قىينالمىااادى

جااھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىسااىنىڭ . شاارائىت تۇغاادۇرۇا بەردى

رىايايەت ئەدەبىيااتى  ا ۋەھىي ئارقىلىۋ سوقۇلغان سېپىلغئالدى

ئاااااارقىلىۋ ھالقىااااا  ئۆتۈلگەنااااادە، ئوتتۇرىااااادا ھېچكىمنىاااااڭ 

. مۇسۇلمانلىقىغا تاقىشى  قالىدىغان بىار مەساىلە قالماايتتى

بىااااارى بىااااالەن  -بىاااار  بىاااالەن قەدەرچىلىاااااك ساااااەۋەبئۇشاااابۇ 

غاا ىنۇقتقارشى گۇرۇھالرنى بىرلەشتۈرىدىغان ئورتا  بىار مۇىقار

دەساااالەپكى چاااااغالردا سىياسااااىاۇنالر  قەدەرچىلىااااك. ئايالناااادى

مال قىلىنغاان يوللۇقالشاتۇرغۇچى بىار ىاىساتىيۇتەرىپىدىن س

ھاسا تايا  ر لىنى ئوينىغان بولسا، كېيىنچە تۇنجى كاامچىالر 

. تەرىپىدىن زىندىقالرغا قارشى ئىشالىتىلگەن بىار قاورال بولادى

ر ئااااااارقىلىۋ ئىسااااااالم ئە  ئاااااااخىرى ئوياااااادۇرۇلغان رىاااااايايەتلە

 .غا ئايالندى« پارچىسى»ئەقىدىسىنىڭ بىر 

ىنىڭ بىاار پارچىسااى بوالىشااى قەدەرنىااڭ ئىسااالم ئەقىدىساا

ئااااااۋۋال ساااااەھىھ رىااااايايەتلەرگە ئىالۋىااااالەر ئۇسااااالۇبى  ئۈچاااااۈن

الردىكى رىيايەتلەرمۇ بۇنىڭادىن كىتابئە  سەھىھ . ئىشلىتىلدى

ە ئىشااقا بااۇ مەقسااەتت ئۇنىڭاادىن كېاايىن. ېسىيىسااىنى ئالاادىن

كەنااادىن ياااارىغۇدەك رىااايايەتلەر ماسالساااتۇرۇش ئۆتكىلىااادىن ئۆت

قەدەر »ل بىار ېئەمما ئۇنىڭغا پارالل كېيىن، قۇرئاننىڭ سىرتىدا
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باۇ سااھەدىكى ساەنەدى . غا يۆلەنچاۈك پەيادا قىلىنادى«ئېتىقادى

ياادۇرۇلما ھەدىساالەرنى بىاار ياققااا قويااۇا تۇرساااقمۇ، وزەئىاا  ۋە ئ

تلىرىغا قەدەر ساىڭى  كىارەلىگەن ئە  سەھىھ ھەدىس كۇللىيا

سەنەدى سەھىھ، لېكىن تېكىستىنى قۇرئانغا سالغاندا مەساىلە 

كى بىاار بااارلىغى ئوتتۇرىغااا ئېنىااۋ چىقىاا  تۇرىاادىغان تۆۋەناادى

مەساىلىنىڭ قانچىلىاك دەرىجىادە خەتەرلىاك  مىسالنىڭ ئاۆزىال

 :ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈا بېرەلەيدۇ

 آدم حتيا »ِ:ِقيا  وسيل  عليه هللا صلى هللا  سو  أ  ه ي ة أيب عن
ِوموسى،

 وأخي جته  النياس أغوييت الذي أنت : له فقا  ، موسى آدم فاج
ِاجلنة؟ من

 ، شيء  كيل علي  هللا أعطيا  اليذي موسيى أنيت : آدم فقيا 
ِالناس على واصطفا 

 أ  قبل علء قد  أم  على تلومين فل  : قا  نع  : قا  ؟ ب ساالته
ِ«أخل ؟ِ
ھااااۇرەيرەدىن نەقىاااال قىلىنىشااااىچە ئەبااااۇ  :تەرجىمىسااااى 

ئاااااادەم بىااااالەن مۇساااااا »: رەساااااۇلۇلالھ مۇنااااادا  دېاااااگەن ئىااااادى

سااەن ئىنسااانالرنى ": مۇسااا ئۇنىڭغااا ئېيتتىكااى. مۇنازىرلەشااتى

ئااادەم  ."رنى جەننەتااتىن چىقارغااان كىشااىمۇ؟قااايمۇقتۇرۇا ئااۇا

 علي )ئالالھ ھەر شەياىنىڭ ئىلمىنى  سەن: "ئۇنىڭغا ئېيتتىكى
ن ئۈسااااتۈن قىلىاااا  ۋە پۈتااااۈن ئىنساااانالردىبەرگەن  (شيييء  كيييل

ساەن : "ئاادەم ئېيتتىكاى. دېادى" ھەئە: "ئاۇ". تاللىغان مۇسامۇ؟

ئىااش ماپااا مەن يارىتىلىشااتىن بااۇرۇن تەقاادىر قىلىنغااان بىاار 

؛ مۇۋاتتاااا، 2مۇسااالى ، قەدەر،)« "تاااۈپەيلى مااااامەت قىالمساااەن؟

 (.3قەدەر،
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ڭ ئىسااارائىليات پاااۇرىقى چىقىااا  تۇرىااادىغان باااۇ رىيايەتنىااا

بىاااارا  .  سااااەھىھ ئاساسااااالنغانداسااااەنەدى ئىمااااام مۇساااالىمغا 

بۇ رىيايەتنى قۇرئانغا  .باتىلدۇر النغانداتېكىستى قۇرئانغا ئاساس

 :سېلى  باقايلى

نىاااڭ پەقەتاااال «ھەر شاااەياىنى بىلىااادىغان زات»قۇرئاااان . 3

ھ ھەر ئااااالال»يەنااااى، . كەنلىكىنااااى بايااااان قىلىاااادۇئى« ئااااالالھ»

 (.15ئەنھال، )« شەياىنى بىلى  تۇرغۇچىدۇر

رغۇچىنىااڭ قۇرئااان ئااادەم ئەلەيھىسساااامنى ئالااداا ئازدۇ. 2

! ئاى ئاادەم بااللىرى»يەنى، . ت قىلغانشەيتان ئىكەنلىكىنى قەي

جەننەتاااتىن ( ئاااازدۇرۇا)ئانااااپالرنى  -شاااەيتان ساااىلەرنىڭ ئاتاااا 

سااىلەرنىمۇ ئازدۇرمىسااۇن، شااەيتان ئۇارنىااڭ  يەتكەناادەكىچىقىر

گە كۆرسااااۈتۈش ئۈچااااۈن كىيىملىرىنااااى ئەۋرەتلىرىنااااى ئااااۆزلىرى

يەناى ئۇارنىاڭ يالىڭااچ بۇلاۇا قېلىشاىغا )سالدۇرۋەتكەن ئىدى 

شااااااەيتان ۋە ئۇارنىااااااڭ قاااااااول  .(چى بولغااااااان ئىاااااادىسااااااەۋەب

ئاساااااااتىدىكىلىرى ساااااااىلەرنى كۆرەلەيااااااادۇ، ساااااااىلەر ئاااااااۇارنى 

بىاااااز شاااااەيتانالرنى ئىماااااان  ،شۈبھىساااااىزكى .كۆرەلمەيساااااىلەر

ئەممااا بااۇ (. 21ئەئااراف، )« ۇ ئېيتماياادىغانالرنىڭ د سااتى قىلااد

رىااايايەت ئاااادەم ئەلەيھىسسااااامنىڭ ئىنساااانالرنى قاااايمۇقتۇرۇا 

 .ئازدۇرغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە

ئادەم نەپسىنىڭ كەينىگە كىرى  رەببىگە ئاساى »قۇرئان . 1

ئااادەم ئەلەيھىسساااامنى  دېاايىش ئااارقىلىۋ( 323تاھااا،)« بولاادى

ئەلەيھىسساااااامنى بااااۇ بااااۇ رىاااايايەت ئااااادەم . تەنقىاااات قىلغااااان

لىك مااااامەت قىلىشاااقا بولمايااادىغانلىقىنى ساااەۋەبقىلمىشاااى 

 .ئىلگىرى سۈرگەن

بىاااااز »قۇرئانااااادا ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااام ۋە رەپىقىساااااى . :

ارقىلىۋ نەپساىنى دېايىش ئا «ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز زۇلاۇم قىلادۇ 

بولااااااۇا « ھەۋەساااااانىڭ قۇربااااااانى -ھاااااااۋايى »ئەيىبلەياااااادۇ ۋە 

بىاز ! پەرۋەردىگارىمىز: ئۇار»يەنى، . قىلىدۇ كەنلىكىنى بايانكەت

ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇ ، ئەگەر ساەن بىزناى مەغپىارەت 
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قىلمسااااا ، بىاااازگە رەھىاااا  قىلمىسااااا ، بىااااز چوقااااۇم زىيااااان 

 باۇ رىايايەتئەمماا (. 21راف، ئئە) «تارتقۇچىالردىن بولىمىز، دېدى

ىنااااااى ئىكەنلىك «قەدەر قۇرباااااانى»ئەلەيھىسسااااااامنىڭ ئاااااادەم 

 .ئىلگىرى سۈرىدۇ

ئااادەم ئەلەيھىسساااامنىڭ گۇناھىاادىن مەساااۇل  قۇرئااان. 5

ئااااادەم »: ت قىلىاااادۇۋبە قىلغااااانلىقىنى قەيااااەئىكەنلىكااااى ۋە ت

يەنااى گۇناھىنىااڭ )بىاار قااانچە كەلىاامە تەلىاا  ئالاادى  رەببىاادىن

لىشى ئۈچۈن ئوقۇيدىغان دۇئا ئۇنىڭغا ئىلھاام ئاارقىلىۋ ۈكەچۈر

ئااالالھ  .ىااڭ تەۋبىسااىنى قوبااۇل قىلاادىئااالالھ ئۇن .(بىلدۈرۈلاادى

بەناادىلىرىگە )ەۋبىنااى بەكمااۇ قوبااۇل قىلغۇچىاادۇر ھەقىااقەتەن ت

 باااااۇ رىااااايايەتئەمماااااا (. 11بەقەرە، ) «(انااااادۇرناھاااااايىتى مىھرىب

ئادەمنىڭ گۇناھىدىن مەساۇل ئەمەس، بەلكاى ئۇنىڭغاا مەجباۇر 

 .ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

نىڭ ئەخالقاااااى قىلمىشاااااى بولساااااا قۇرئانااااادىكى ئاااااادەم. 6

بىااز ئااۆزىمىزگە ! رەببىمىااز»: يىتىنى قوبااۇل قىلىاادۇىمەساااۇل

ئاۆزىمىز زۇلاۇم قىلاادۇ ، ئەگەر ساەن مەغپىاارەت قىلمىساا  بىااز 

باۇ ئەمماا (. 21ئەئاراف، )« چوقۇم زىيان تاارتقۇچىالردىن باولىمىز

دېااايىش « مېناااى ئازدۇرغانلىقىاااڭ ئۈچاااۈن»رىااايايەتتىكى ئاااادەم 

ھ قااا ئارتىاا  قويغااان شااەيتاننى يەتنى ئااالالىئااارقىلىۋ مەساااۇل

 .ئەسلىتىدۇ

ئىلگىاارى ئادەمااادىن ۋەدە  ئااالالھ النغانداقۇرئانغااا ئاساساا. 1

: بىرا  ئۇنى قەتاىاي ئىرادىلىاك ھالادا كاۆرمىگەن ئىادى .ئالغان

( يىسااىنى يىمەساالىكنىېدەرەخنىااڭ م)بىااز ئىلگىاارى ئااادەمگە »

ڭاادا يادىاادىن چىقاااردى، ئۇنى( تەۋسااىيەنى)تەۋسااىيە قىلاادۇ ، ئااۇ 

باااۇ ئەمماااا (. 335تاھاااا، )« ھېچقانااادا  چىاااڭ ئىااارادە كۆرمىااادۇ 

دىاااان «يېقىنالشاااامىغىن»ئادەمنىااااڭ  النغاندارىاااايايەتكە ئاساساااا

ئىبارەت ئىالھى تەلىماتقا قۇا  سالماي چەكلەناگەن دەرەخاتىن 

بۇنادا  دېگەنلىاك مۇنادا  مەنىناى . قەدەردۇر -يىيىشىمۇ قازايى 

ئاللىقاچااان بىاار شااەياىنى  ئااالالھ ئااادەم ئۈچااۈن» :ئىپادىلەياادۇ
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، ئاناادىن بىكىتكەننااى قىلمااا قەدەر قىلىاا  بىكىااتكەن -قااازايى 

بااۇ ھەم (. دىن پاااك سااەنيااا رەببااى، سااەن بۇنىڭاا ،تەۋبە)«دېااگەن

ھەم بۇ رىيايەت ئاغزىغا ساېلى  قويۇلغاان ئاالالھ نىاڭ  قائالالھ 

 .رەسۇلىغا قارا چاپلىغانلىقتۇر

رىنىڭ ئىنساااااااااان قىلمىشااااااااالىبىااااااااار ھەر »قۇرئاااااااااان . 7

بىاااارا  رىاااايايەت دەل (. 17مۇددەسساااىر، )دەياااادۇ  «مەھبۇساااىدۇر

ئاااااااادەم »: ناااااااى ئىلگىاااااارى سااااااۈرىدۇىبۇنىااااااڭ ئەكسااااااىچە مەن

يارىتىلىشتىن بۇرۇن ئاللىقاچان پىشانىساىگە قەدەر ساۈپىتىدە 

تىن سااەۋەببااۇ  .يېزىلىاا  پۈتۈلااۈا كەتااكەن شااۇ ئىشاانى قىلغااان

بۇنادا  . «ى ۋە مااامەت قىلىنماسالىقى كېارەكئەيىبلەنمەسلىك

شااەيتان، قابىاال، نەماارۇت، پىاارئەۋن، ئەبااۇ لەھەب، ئەبااۇ  بولغاناادا

دە رەسۇلۇلالھقا قارشى جە  قىلى  ىنىڭ بەدرەجەھىل، مۇئاۋىي

ئۆلتااااااااااۈرۈلگەن تاااااااااااغىلىرى ۋە ئاكىسااااااااااى قاتاااااااااااارلىقالرمۇ 

يۇقىرىادا . ئەيىبلەنمەسلىكى ۋە ماامەت قىلىنماسلىقى كېارەك

رىتىلىشاااااتىن باااااۇرۇن تىلغاااااا ئېلىنغانالرنىاااااڭ ھەممىساااااى يا

رىنااااى ر ياپقااااا قەدە -پىشانىسااااىگە پۈتۈلااااۈا بولغااااان قااااازايى 

ماااااااااااامەت قىلىنماساااااااااالىقى ۋە  چىقارغااااااااااانلىقى ئۈچااااااااااۈن

 .ئەيىپلەنمەسلىكى كېرەك

نەزىرىيىساااىگە  «تەۋراتاااى قەدىااا »يەھۇدىالرنىاااڭ : قوشااۇمچە

 «كاااااامى قەدىاااا »ش ئۈچااااۈن ئوتتۇرىغااااا قويۇلغااااان ىتىئوخشاااا

. اۋۇز ھۆكۈمرانالرنىڭ دىتىگە ياققان ئىدىزالى  ۋە ي نەزىرىيىسى

ھەتتاا  ارنىڭ ئاۆز قىلمىشالىرىنىال ئەمەسبۇ نەزىرىيە پەقەتال ئۇ

 -ئالالھ نىڭ ئەلچىسى بىلەن بىر ئۆمۈر ئۇرۇشقان مۇشارىك ئاتاا 

بوۋىلىرىنىااااااااااڭ شااااااااااېرىك، كااااااااااۇفرى قىلمىشاااااااااالىرىنىمۇ 

ئەبااۇ »مەسااىلەن، قۇرئااان قەدىماادۇر، . ماقتا ئىاادىالشااتۇريوللۇق

قاااۇرۇا ( ئەمەلااادە! )ھەبنىاااڭ ئىككاااى قاااولى قاااۇرۇا كەتساااۇنلە

ئەبااااۇ  دېااااگەن بااااۇ ئاااايەت قەدىمااااى بولسااااا( 3مەسااااەد، )« كەتتاااى

لەھەبنىاااڭ گۇنااااھى ناااېمە؟ ئەباااۇ لەھەب خالىغاااان تەقااادىردىمۇ 

چۈنكى ئۇنىڭ ھەققىدە يېزىلغان قەدىماى . ئىمان ئېيتالمايتتى
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ە بىاااار كاااااام بااااار ئىاااادى، ئۇنىااااڭ قىلمىشاااالىرى پەقەت ئەزەلااااد

يېزىيېتىلگەن بولۇا، ئۇ بۇ كاامغا مۇناسى  ھالدا ئاۆز ر لىناى 

ئاااالالھ رەسااۇلىغا قارشاااى ئاااۇرۇش قىلغاااان ۋە . ئوينىغااان ئىااادى

ئۆلتۈرۈلگەن ئەمەۋى جەمەتىنىڭ چو  دادىلىرى ئاۇمەييە بىنناى 

تۇققااااانلىرى  -خەلەا، ئااااۇبەي بىننااااى خەلەا ۋە باشااااقا ئااااۇرۇ  

 . ئوينىغان ئىدى ئۆزىگە ئەزەلدىن بەلگىلەنگەن ر لنى

تىن بەك ساەۋەبىلىكىنى دەل باۇ قەدەرچ/ئەمەۋىلەر جەبىرچى

ۋە ( 36ئەئاراف، )كەرى  بۇنىاڭ شاەيتان  قۇرئانى. ياقتۇرغان ئىدى

ئىكەنلىكىنااى بايااان ( 15نەھاال، )مۇشاارىكالرنىڭ چۈشەنچىسااى 

 -قىلمىشاىنىڭ ۋە ئىاش  لىرىغاابقۇرئان بارلىۋ مۇھاتا. قىلىدۇ

ئااااۆز ئۈسااااتىگە ئېلىشااااقا يىتىنى ىلھەرىكەتلىرىنىااااڭ مەساااااۇ

ئااااالالھ ۋەدە قىلغااااان ساااااۋاا سااااىلەرنىڭ قااااۇرۇ  »: چاقىرىاااادۇ

نىااڭ قااۇرۇ  ئارزۇسااى بىاالەن قولغااا كىتابئااارزۇيۇپالر ۋە ئەھلااى 

ىلىااادىكەن بۇنىاااڭ ئۈچاااۈن كەلمەياادۇ، كىمكاااى بىااار يامااانلىۋ ق

 (.321نىسا، )« جازالىنىدۇ

تەدۇن لەئەللەكااااااۇم تەھاااااا»ئااااااونالرچە يەردە  ئااااااااەئااااااالالھ ت

 دېاااايىش ئااااارقىلىۋ« ...(ھىاااادايەتكە ئېرىشىشااااىڭالر ئۈچااااۈن)

ىڭ يىتىنى بىاااااز بەنااااادىلەرنىھىاااادايەتكە ئېرىشاااااىش مەسااااااۇل

« ...ئېرىشىشاااااىڭالر ئۈچاااااۈن»قۇرئانااااادا . ئۈساااااتىگە يۈكلەيااااادۇ

شااۇنىڭغا ئوخشاااش  بارىساانى ئىشاالىتىش بىاالەن بىاارلىكتەئى

الر نەساىھەت ئېلىشاىڭ»، «...نىجاتلىققا ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن»

ئاااالالھ بەنااادىلىرىنىڭ . ئىپاااادىلىرى ئىشااالىتىلىدۇ« ...ئۈچاااۈن

تىن ساااااەۋەبباااااۇ . نىجادلىققاااااا ئېرىشىشاااااىنى ئاااااارزۇ قىلىااااادۇ

چۈنكى ئالالھ ئىنساانغا . الرنى ئەۋەتكەنكىتابۋە  نىپەيغەمبەرلەر

ئە  ئاۋۋال ئەقىل، ئىرادە ۋە ۋىجدان ئاتا قىلىش ئاارقىلىۋ ئاۇنى 

ئۇنىڭاااااادىن بااااااۇ . غانيىتى بىاااااالەن جاباااااادۇىتااااااالالش قااااااابىل

شىنى ىقابىلىيەتلەرنى ئىشقا سېلى  مەساۇلىيىتىنى ئادا قىل

باااااۇنى بەجاااااا كەلتاااااۈرگەنلەرگە جەننىتاااااى بىااااالەن . كاااااۈتمەكتە
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 ئااازابيىتىنى ئااادا قىلمىغااانالرنى ىخۇشااخەۋەر بېرىاا ، مەساااۇل

 .بىلەن ئاگاھالندۇرىدۇ

 

 شنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدەىنىقەدەر ۋە تەقدىرنى چۈش
 

. للى ئىاارادە، ئىنسااان جااۇزئى ئىاارادە ئىگىسااىدۇرئااالالھ كااۇ

ئالەماادىكى ھەر  .ئىنسااانغا جااۇزئى ئىرادىنااى ئااالالھ ئاتااا قىلغااان

ئالەملەرنىاڭ رەبباى . شەياى ئالالھ نىاڭ تەقادىرى بىالەن بولىادۇ

 ساااااىتاتىك قەدەر»بولغاااااان ئاااااالالھ ئىرادىساااااىز مەۋجۇداتالرغاااااا 

 ىىختىياارلىقالالش ئيەناى تا نى، ئىرادىلىاك«(ئۆزگەرمەس قەدەر)

شااااااچان ىرىئۆزگ)دىنامىااااااك قەدەر »بېاااااارىلگەن مەۋجۇداتالرغااااااا 

 .نى تەقدىر قىلغان«(قەدەر

ئىنساااااانغا ئىرادىنىاااااڭ بېرىلىشاااااىمۇ ھەم ئاااااالالھ نىاااااڭ 

ئىنسان ئىرادىسىنى ئىشلەتكەن ۋاقىتتا ئالالھ نىڭ . تەقدىرىدۇر

تىن ساەۋەبدەل بۇ . تەقدىرىگە ئاساسەن ھەرىكەت قىلغان بولىدۇ

ىنىڭ دائىرىساااىگە كىااارگەن ھەر قانااادا  بىااار ئىشاااتا ئىرادىسااا

ئااالالھ نىااڭ ئىنسااانغا تاااالالش . ئىنساااننىڭ قەدەرى تالالشااتۇر

تااااااالالش  -يىتى مەنىسااااااىنى بىلدۈرىااااادىغان ئىاااااارادە ىقاااااابىل

يەنە   ناى بەرگەنلىكىناى قوبااۇل قىلىا ، ئارقىاادىنالىئەركىنلىك

تااااالالش ئەركىنلىكىنااااى پااااالەچ ھالغااااا  -ئىنساااااننىڭ ئىاااارادە 

ۈشۈرۈا، ئۇنىڭ ئورنىغا ئالالھ نىڭ تاللىغاانلىقىنى ئېياتىش چ

ماناااااا باااااۇ ئاااااالالھ نىاااااڭ تەقااااادىرىنى ئىنكاااااار . بىمەنىلىكتاااااۇر

 .قىلغانلىقتۇر

ئىنسااننىڭ  .نىڭ ئىرادىسى چەكساىز ۋە شەرتساىزدۇر ئالالھ

ننىڭ چەكلىااااك ۋە ئنساااا. ئىرادىساااى چەكلىاااك ۋە شااااەرتلىكتۇر

ڭ چەكساىز ۋە شەرتساىز ھەرگىزمۇ ئالالھ نى شەرتلىك ئىرادىسى

ل ھالاادا ۋە ياااكى ېاائىرادىسااىنىڭ سااىرتىدا ياااكى ئۇنىڭغااا پارالل

ئىنساااننىڭ . ەمەسئۇنىڭاادىن مۇسااتەقىل بولغااان بىاار ئىاارادە ئ

ئالالھ نىڭ چەكسىز ئىرادىسىنىڭ ئىچىدىن  چەكلىك ئىرادىسى
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لسااا ئەگەر ئااالالھ خالىمىغااان بو»تىن سااەۋەببااۇ . ئااورۇن ئالغااان

 .«ان بواتتىئىنسان خالىيالمىغ

ئىنساان ئاۆز . بىرا  ئالالھ ئىنساننىڭ خالىشىنى خالىغان

كارلىققااااا جاۋابئىرادىسااااى بىاااالەن قىلغااااان قىلمىشاااالىرىدىن 

ئىنسااااااااااننىڭ قىلمىشااااااااالىرىنىڭ ئىگىساااااااااى . تارتىلىااااااااادۇ

ئىكەنلىكىناى نەزەردىاان ساااقىت قىلىا ، ئۆزىاادىن بااۇرۇن باشااقا 

ىجرا قىلغۇچى بىر ئىرادە تەرىپىدىن بەلگىلەنگەننى مەجبۇرەن ئ

بىار ماشاىنا ئاادەم ساۈپىتىدە قوباۇل قىلىادىغان چۈشاەنچىنىڭ 

ئەمەس، بەلكااااى تەقاااادىرنى ئىنكااااار « قەدەرگە ئىمااااان»ئىساااامى 

ئەساااااالىدە بۇناااااادا  بىاااااار چۈشااااااەنچە . بولىاااااادۇ قىلغااااااانلىۋ

. قىلىيېتىاااادۇ يىتىنى يااااو ىئەخالقااااى مەساااااۇل ئىنساااااننىڭ

ئااۇ . ۇرئەخالقااى مۇئامىلىنىااڭ ئاساسااىد ئەخالقااى مەساااۇلىيەت

ئىنسااننىڭ ئااقىيەتنى ئاويالا بىار ئىاش  شساەۈئاساس غۇاا چ

. قىلىاادىغان ئااھىدىلىكىاادىن سااۆز ئااېچىش مااۇمكىن ئەمەس

بۇندا  بولغاندا مۇكاپات ۋە جازانىاڭ، جەنانەت ۋە جەھەننەمنىاڭ 

تااااااى بولمىسااااااا ىبۇارنىااااااڭ ئەھمىي. تااااااى قالماياااااادۇىئەھمىي

 .نىڭمۇ ئاساسى قالمايدۇ«ئاخىرەتكە ئىمان»

ىنسااااان تاللىشااااىنى ئااااۆز ئىرادىسااااى ئااااارقىلىۋ ۋۇجۇدقااااا ئ

تاللىماساالىۋ ئەركىنلىكااى  شبىاارا  ئىرادىنااى تااالال. چىقىرىاادۇ

 يااااااراتقۇچى ئاااااالالھ. غاااااا بېااااارىلمىگەنئىنسااااااننىڭ ئىختىيارى

 .ئىنساااننىڭ ئىاارادىگە ئىااگە بىاار مەخلااۇ  بولۇشااىنى خالىغااان

 ئىسااامىنى ئىرادىناااى تالالشاااقا مەجباااۇر ۋە« ئىنساااان»ئىنساااان 

 .چارىسىز بولغانلىقى ئۈچۈن ئالغان

ئىنسااننىڭ ئىارادىگە ئىاگە بىار مەۋجاۇدىيەت  ئىالھى ئىرادە

ئىنسان ئىككى خىل نەرساىدىن بىرساىنى . بولۇشىنى خالىغان

تااالالش ئەركىاانلىكىگە ئىااگە بولااۇش  ،بىاارا  ئىاارادىگە. تالالياادۇ

. بولماسالىۋ ھەققىاادىكى ئىختىيااارلىۋ ئىنسااانغا بېاارىلمىگەن

ئااااالالھ نىااااڭ  ۋ ئىختىيااااار ۋە تااااالالش ھوقااااۇقىىاااالىبااااۇ توغر

ىاادا ئااالالھ تااالالش ھوقااۇقىنى يۈرگااۈزۈا نۇقتبااۇ . ئىلكىدىاادۇر
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. ناى بەخىاش ئەتاكەن«تاالالش ئىختىياارلىقى -ئىارادە»ئىنسانغا 

لەردە لىتىن تااالالش ئەركىنلىكااى دائىرىسااىدىكى مەسااسااەۋەببااۇ 

ىنساننىڭ يەنى ئىرادە ئ. تۇر«تالالش»رى ەئىنساننىڭ قازايى قەد

بولاااۇا، كىشاااى قاااازايى قەدەرى بولغاااان تاااالالش  ىقاااازايى قەدەر

تاااااالالش ئىنسااااااننىڭ قاااااازايى . ئەركىنلىكىااااادىن قاچالمايااااادۇ

بۇناادا  بولغااان ئىااكەن، . قەدەرىاادۇر ۋە ئىنسااان تالالشااقا مەجبااۇر

اليدىغان ھەر ھېسااااب يىتىنى ياااو ىئىنسااااننىڭ تاااالالش قاااابىل

. يوققا چىقارغان بولىدۇ ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى خىل پىكىرلەر

سااۈرىدىغان ھەر قاناادا  كااۆز  ئىرادىنىااڭ يااوقلىقىنى ئىلگىاارى

ئىنساان ئۈچااۈن ئاالالھ تەرىپىاادىن بېكىاتىلگەن ئىالھااى  قااراش

باااۇ مااااھىيەت . ان بولىااادۇلىغھېساااابتەقااادىر ۋە تالالشااانى ياااو  

قىلغانلىقتىن باشقا نەرساە « قەدەرنى ئىنكار -قازايى »جەھەتتە 

 .ئەمەس

قەدەر ۋە ئۇنىاڭ ئاۇلىنى تەشاكىل  -لىرى قاازايى كىتابكاام 

قىلىاااادىغان ئااااالالھ نىااااڭ سااااۈپەتلىرى ھەققىاااادە سۆزلەشااااكە 

. باشلىسااااااىال مەسااااااىلە تېخىمااااااۇ چىگىشلىشااااااى  كېتىاااااادۇ

مەساااااىلىنى يورۇتاااااۇا بېااااارىش ئۇياقتاااااا تۇرساااااۇن، تېخىماااااۇ 

توغرىسااىدا   ئااالالھ  چااۈنكى بەناادە ئىگىسااى. غۇۋااشااتۇرۋېتىدۇ

ئاااالالھ ». ا ئاخىرىغاااا ئېلىااا  چىقالمايااادۇسۆزلەشاااكە باشلىسااا

« ياااا ، ئۇنااادا  ئەمەس مۇنااادا »يااااكى « ئاااالالھ مۇنااادا ئۇنااادا ، 

 «ھېچبىاااارى تااااوغرا ئەمەس، ئەساااالىدە مۇناااادا ! يااااا »ۋەياااااكى 

ئاالالھ »ئىنساان  تارتىشالر باشاالنغان ۋاقىتتاا-ش دېگەندەك تاا

« ئۇنىڭ ھەققىدە ئېنىقلىماا بېرىشاكە» نىڭ ئورنىغا«نى تونۇش

ۋەيااااااكى « تونۇغاااااان»يەتاااااتە باااااۇ ىئەمىل. تەمشاااااەلگەن بولىااااادۇ

ھ ناى ئاۆز ئاالال  بۇندا  قىلغانادا،  .لىقمۇ ئەمەس«تونۇشتۇرغان»

زېھنىااادىكى بىااار تەرەپلىااامە تاااار  مەزھىپىنىاااڭ، مەشااارىپىنىڭ

رۇنغاااانلىۋ وچۈشەنچىساااىنىڭ قېلىپلىرىغاااا ماسالشتۇرۇشاااقا ئ

مەساىلىنى  .بۇنىڭ بىلەن ھېچنىمىنى ھەل قىاللمايدۇ. بولىدۇ

. ەپلەشتۈرۋېتىدۇئايدىڭالشتۇرالمايدۇ، ئەكسىچە تېخىمۇ مۇرەكك
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 ئاااالالھ كاامنىاااڭ. دۇر« (ئە  ئۇلاااۇ )ئەكااابەر »  چاااۈنكى ئاااالالھ

ئىچىاااگە سااااىغمايدىغان  (دىنشۇناساااالىقنىڭ، ئىالھىيەتنىاااڭ)

ئۈچااۈن قىلىنغااان ھەر ئااۇنى تونۇشااتۇرۇش . دەرىجىاادە ئەكاابەردۇر

. ىتىدىن ئاشىدىغان بىر ئىشتۇرتاق  ئىنساننىڭ بىر تەشەببۇس

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ توغرىسىدا ئە  ئورۇنلۇ  ئىزاھات ساۈكۈت 

يەناى، ۋىجادان ۋە   :قىلىش ۋە ئىككى نەرساىگە قاۇا  سېلىشاتۇر

 .قۇرئانغا قۇا  سېلىش كېرەك

ئىنسان ئاۇنى ھاېس قىلىادۇ، بىارا  . ئۇ ۋىجداندا مەۋجۇتتۇر

ھەر   ئااالالھ. ۋ قىلىاادۇتىاال ئااۇنى ئىپااادىلەا بېرىشااكە ئاااجىزلى

 . كتى بولۇشتىن خالىيدۇرېيل كاامنىڭ ئوبخى

ئاۇ  ىغان بىرى بار دېيىلگەن تەقدىردەئەگەر ئۇنى تونۇشتۇرىد

تىن ئااالالھ ھەققىاادە ئە  سااەۋەب بااۇ. نىااڭ ئۆزىاادۇر يەنىااال ئااالالھ

ۋەھىااي بااۇ ھەقااتە نااېمە . تااوغرا ئىزاھاااتنى يەنىااال ئااالالھ بېرىاادۇ

ىش، شااۇنداقال ئۇنىااڭ ئالاادىغا ئۆتااۈا دېااگەن بولسااا شااۇنى دېااي

چااااۈنكى ئىنساااااننىڭ . كەتمەساااالىك مۇئمىنلىااااك ئەخالقىاااادۇر

تەكااااااتىگە يېتىاااااا   -زاتىنااااااى تېگااااااى   خاااااااراكتېرى ئۇنىااااااڭ

شاااكە، تىلنىاااڭ تەبىاىتاااى ئاااۇنى ئاااۆز ھاااالىتى بىااالەن ىنىچۈش

ئاالالھ  ،ئۇنادا  بولغاان ئىاكەن، ئاالالھ .تونۇتۇشقا ئاجىز كېلىدۇ

نىااڭ كىملىكااى، ئااالالھ نىااڭ ئىلمااى،  نىااڭ سااۈپەتلىرى، ئااالالھ

ىشى، تەقادىرى قاتاارلىۋ خالىشى، بارلىققا كەلتۈرۈشى، سۆز قىل

 -ئىنساننىڭ قىلىدىغان ۋەزىپىسى قۇرئاننىاڭ ئەدەا  تېمىالردا

 .ئەخالقى بىلەن ئەخالقلىنىش ۋە ئېغىزىنى يىغىشتۇر

ئالالھ دېمىگەننى دېيىشاتىن  ئالالھ ھەققىدە! سۈكۈت قىل

سااۈكۈت قىاال ۋە قااۇا  . غىنى  پاناااھ تىلىگىاانېساائااالالھ قااا 

. دەپماااااۇ ساااااورىما «؟ناااااېمىگە قاااااۇا  ساااااالىمەن». ساااااالغىن

 .ئۇنۇتمىغىنكى ھەتتا جىمجىتلىقمۇ ئۇنىڭ ساۆزلىگەنلىكىدۇر

ئەقلىڭناى ئىشالەتكەن  گەر قاندا  قاۇا  سېلىشانى بىلساە ئە

 .قەلبىڭگە جىمجىتلىۋ ئىچىدىن ئااۋازلىۋ ئىنكااس قايتۇرىادۇ

 :بەر جاۋاب يۇم، ئۆزەپنى ئاچ، خىتاا قىلسا ىكۈزۈپن
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 !لەببەيكە، ئالالھۇممە لەببەيىك 

 

 سىيتېكىست ۋە شەرھى
 

حيديثاِ هللا مين احسين ومين ينطي  هللا كتياب امليممن  امير اي فهيذا
 لعبياده هللا بي  لقيد فاضيّل، قيد  يقيل ،ِومل«فهيدىِ قيد  والذى»ِ:ِقا 

 اهلدايية جعيل انيه حيى مي ه ا مين شيك وال ديينه  مين ليبس يف وماِت كه 
 عليى اضيل فامنيا ضيللت ا  قيل»ِ:ِفقيا  نبييه مين الضياللة و مينِنفسيه
 )وآليه صيلع ( حملميد أفرتضيى«ِ ىبِ اىل ييوحى فبميا وا ِاهتيديت نفسيى

»ِ:ِتعياىل وقيا  النفسينا، ذليك وتسيخ  ضيل ا  منيه يكيو ِالضيال  ا 
ِ.للضال  علينا ا  يقل ومل«ِعليناِللهدىِ ا 

 تتنوليهِغير و حت فيه وال منازليه عليى امليممن  ايامير هللا كتياب فيننز 
 مثِيقيد ه  العالنيية يف شء  عن العباد لينهى تعاىل هللا كا  فما أتويله،
كيا ِ ميا ذليك كيا  وليو الغيافلو  اجلياهلو  يقيو  كميا السي  يف علييه
 قيد   ميا اعمليوا:ِسيباانه قيا  ولكيا «ِشيتت ِ ميا اعمليوا»ِ:ِيقيو 

«ِفليكفي ِ شيا  ومين فلييممن شيا  فمين»ِ:ِيقيو  كيا  علييك ،ِوميا
 .ِفليكف  شتت ومن فليممن منِشتتِ :ِليقو  ولكا 

، كىتابئى مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى، مانا بۇ ئالالھ سۆزلىگەن 

ئااااۇ »ەك تااااوغرا سااااۆزلەيدىغان كىاااا  بااااار؟ ئااااالالھ تىنمااااۇ بەكاااار

ئەمماا (. 1ئەئاال، ) «كى تەقادىر قىلادى ۋە ھىادايەت بەردى(ئالالھ)

شۈبھىساااىزكى ئاااالالھ . دېمىااادى« ىر قىلااادى ۋە ئاااازدۇردىتەقاااد»

بەنااادىلىرىگە باااۇنى باياااان قىلىااا  بەرگەن بولاااۇا، ھەرگىزماااۇ 

ا شاۈبھىدە ۋە گۇمانااد -ساالدىلىقتا، شاەك ىئاۇارنى دىنلىرىادا ئار
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ئەگەر ئازسااام  ،ئېيتقىنكااى» :ھەتتااا ئااالالھ. تاشااالا قويمىغااان

ىاادايەت تاپساااام ئازغۇنلىقىمنىااڭ زىيىنااى ئۆزەمگىاادۇر، ئەگەر ھ

 «رەببىمنىڭ ماپا ۋەھىي قىلغان قۇرئاننىڭ ساەۋەبىدىندۇر( بۇ)

نى زاتىغااا، زاالەتنااى دېاايىش ئااارقىلىۋ ھىاادايەت( 51 ئ،سااەبە )

ئاى مۇئمىنلەرنىاڭ . ياۈكلىگەن( ئازغۇچىنىڭ ئاۆزىگە)رەسۇلىغا 

ئېزى  كېتىشنى مۇھەممەت ئەلەيھىسساامدىن ساادىر  ،ئەمىرى

يااااۇ، نااااېمە ئۈچااااۈن  لىسااااەنرازى بو بولااااۇش ئېھتىماللىقىغااااا

ئوخشااااااااااش ئەھيالنىاااااااااڭ بىزلەردىنماااااااااۇ ساااااااااادىر بولاااااااااۇش 

تاااوغرا »: تىماااللىقىنى قوبااۇل قىلمايسااەن؟ جانااابى ئااالالھھئې

 «شۈبھىساااىز بىاااز مەسااااۇلمىز -شاااكە شاااەك ىتىياااولنى كۆرس

 «بىااااز مەساااااۇلمىز قائازدۇرۇشاااا»ئەممااااا  ،دېاااادى( 32لەيىاااال، )

 .دېمىدى

نىاااڭ كىتابىغاااا غادېيىااا   ئاااالالھ! ئاااى ئەمىرۇلماااۇئمىنىن

ئۇنىاڭ كۆرسەتمىساىگە رىااايە قىلغىان، ! قاراشتىن ھەزەر ئەيلە

جانااابى ! ئاۇنى ئاۆز تەۋئىلىادىن چىقىرىا  بۇرمىلىماا، ئاۆزگەرتمە

شتە بىر ئشتىن چەكلەا، ئاندىن ۈنۈئالالھ نىڭ بەندىلىرىگە كۆر

. كېايىن ئاۇ ئىشانى خۇپىياانە تەقادىر قىلىشاى مااۇمكىن ئەمەس

 «خالىغىنىڭالرنى قىلىڭاالر»ال شۇندا  بولسا ئىدى، ناۋادا ئەھي

مەن ساىلەر ئۈچاۈن تەقادىر »دېمەستىن، بەلكاى ( 1:فۇسىلەت، )

خالىغان ئادەم »يەنە . دېگەن بواتتى« !قىلغانلىرىمنى قىلىڭالر

( 25كەھىاف، ) «ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كااپىر بولساۇن

ام ئااۇ ئىمااان سااكىمنااى خالى»بەلكااى دەل ئەكسااىچە  ەسااتىندېم

 .دېگەن بواتتى «ئېيتسۇن، كىمنى خالىسام ئۇ كاپىر بولسۇن

 

 زى ئازىدۇۆئالالھ ئازدۇرمايدۇ، ئىنسان ئ
 

قۇرئااااان  ھىاااادايەت ۋە زاالەت مەسىلىسااااىدىمۇئەلبەساااارى 

. ئىاادراك بىالەن گەا قىلىاادۇ -بىالەن بەرپاا بولغااان بىار ئەقىال 

باااۇ ياااول  ھىااادايەت ئاااالالھ نىاااڭ ياااول كۆرسىتىشاااىدۇر؛ زاالەت
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ئااالالھ . كۆرسىتىشااكە ئىشەنمەساالىك ۋە بويااۇن ئەگمەساالىكتۇر

ۋە ئەقىاال بىاالەن ( خاااراكتېر)بەناادىلەرگە ئاتااا قىلغااان فىتاارەت 

بىلااالە ئەۋەتاااكەن پەيغەمااابەرلەر ۋە نازىااال قىلغاااان ۋەھىيلىااارى 

قىاااادەك ۋاسااااتىالر ىرىئاااالالھ يۇق. ئاااارقىلىۋ يااااول كۆرسااااەتكەن

ان تۇرساا، ئىنساان قانادا  اتقيېتەكلەۋ غائارقىلىۋ بىر توغرا يول

ىاادۇ؟ نااى ئااالالھ قااا ئارتىاا  قوي«تااوغرا يولاادىن ئېاازىش»قىلىاا  

بولغاان ئاالالھ  (ھىدايەت قىلغاۇچى)بۇندا  قىلغانلىۋ ئەلھادى 

 .ىن باشقا نەرسە ئەمەسلىقتقا بوھتان چاپلىغان

ئەلبەسااارى ساااۆزنىڭ دەل باااۇ يېااارىگە كەلگەنااادە، ئىنتاااايىن 

ئاايىتىنى شااھىت  - 51ساىنىڭ سۈرى ئئورۇنلۇ  قىلىا  ساەبە

بااۇ ئااايەت ھىاادايەتنىڭ ئااالالھ تەرىپىاادىن، . قىلىاا  كۆرسااىتىدۇ

ئازغۇنلۇقنىااااڭ بەناااادە تەرىپىاااادىن بولىاااادىغانلىقىنى يااااارقىن 

 ئااايەتتىكى كەسااكىنلىك شااۇكى، ئااايەت. گەۋدىلەناادۈرۈا بېرىاادۇ

ئىنساااااااانالر ئىچىااااااادە ئاااااااازغۇنلۇقتىن ئە  يىااااااارا  بولغاااااااان 

ئااااالەملەرگە رەھاااامەت سااااۈپىتىدە  نەرنىااااڭ ئىچىاااادىپەيغەمبەرل

ئەگەر ئازساااااااااااام »ەۋەتىلااااااااااگەن ھەزرىتاااااااااااى پەيغەماااااااااابەرگە ئ

قۇرئاان باۇ . دېگىان دەيادۇ« ازغانلىقىمنىڭ زىيىنى ئۆزەمگىادۇرئ

ھەقىقەتنااااى ئااااېالن قىلىااااش ئۈچااااۈن بۇنىڭاااادىنمۇ كۈچلااااۈك 

« ئەگەر مەن ئازغااان بولسااام»تەسااىرگە ئىااگە يەنە نااېمە دېسااۇن؟ 

پەيغەمبەرلىك زەنجىرىنىڭ ئە   شىدېيىش تەلەا قىلىنغان كى

پۈتۈن ئىنسانىيەت ئازغان تەقدىردىمۇ . ئاخىرقى ھالقىسى ئىدى

مەسىلەن شاۇندا  ئەھايال »لېكىن ئايەت . ەرگىزمۇ ئازمايدۇئۇ ھ

شااقا ىنىۋە ئويل غاااكە ئوخشاااش بىزنااى تەپەككۈر« ....يااۈز بەرسااە 

 شاۇندا  ئەھايال ياۈز ،مەزمۇن جەھەتتىن ئېيتىادۇكى. چاقىرىدۇ

دىردىمۇ، ئەي ئىنسااااانالر، سااااىلەر بەردى دەا پەرەز قىلغااااان تەقاااا

دېمەپااالر، « !باااردۇر بىاار ھېكمىتااى! پەيغەمبىاارىئااالالھ نىااڭ »

ئااالالھ قااا « ئااازغۇنلۇقنى»ۇناادا  ئەھاايال ئاسااتىدىمۇ ھەرگىااز ب

ئارتى  قويۇا، ئالالھ قا ئىنساننى ئازدۇرۋەتكەنلىك بۆھتىنىنى 

 !چاپلىماپالر
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ش ىنىقانااادا  چۈشااا« ڭ ھىااادايىتىنىئاااالالھ نىااا»: ساااوئال

 كېرەك؟

: يەتلەر بااااۇ سااااوئالنىڭ جاۋابىاااادۇرتۆۋەناااادىكى ئااااا: جاااااۋاب

ئاااااۆزىگە )رەببىمىاااااز شاااااۇندا  زاتتاااااۇركى، ھەمااااامە نەرساااااىگە »

ياااارىتىلىش شاااەكىل ئاتاااا قىلااادى، ئانااادىن ئاااۇارنى ( مۇناساااى 

ۈبھىساىزكى، ئۇنىڭغاا ش»(. 51تاھا، )« مەقسىتىگە يۈزلەندۈردى

( يامااان -ئەلچىاالەر ئەۋەتىااش بىاالەن ياخشااى ) بىااز( ئىنسااانغا)

كى ئىنكاااار ، ئىماااان ئېيتقاااان ياااا(ھەدەيناااا)ياااولنى كۆرساااەتتۇ  

« (ئاااااۆز ئىختىيارىغااااا تاپشاااااۇردۇ )قىلغااااان بىااااارى بولۇشاااانى 

ئاااااالالھ ساااااىلەرنى خەلاااااۋ ئەتتاااااى، ئااااااراپالردا »(. 1ئىنساااااان، )

 .(2تەغابۇن، )« كاپىرارمۇ بارمۇئمىنلەرمۇ بار، 

ئاااالالھ نىاااڭ بىااار شاااەياىنى  ئېتىشاااى ئاااالالھ نىاااڭ خەلاااۋ

ھ نىڭ فىترىتى ياراتقان تۈرلەرگە ئالال. ياراتقانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ر گرامماا يۈكلىشاى ۋە زاۋۇت پر گراممىسىغا ئوخشاش ئىالھاى پ

 ئالالھ نىاڭ تەۋسىيىساى. قىلىشىدۇريارىتىلىش غايىسى تەيىن 

. رلتۈرۈشىدۇمەخلۇقاتنى يارىتىلىش مەقسىتىگە ماس ھالغا كە

مەۋجااااۇداتنى يااااارىتىلىش غايىسااااىگە  ئااااالالھ نىااااڭ ھىاااادايىتى

باااااۇ يەردە ھىااااادايەتنىڭ . ۈرۈشاااااىدۇرمۇناساااااى  يولغاااااا يۈزلەند

بىاااااالەن ئىپادىلىنىشااااااى مەسااااااىلىنىڭ ئە  « يۈزلەناااااادۈرۈش»

بىااااالەن « يۈزلەنااااادۈرۈش»چاااااۈنكى . ىساااااىدۇرنۇقتگىزلىاااااك ېن

ئىنسااانغا ئوخشاااش . بىاارىگە ئوخشااىمايدۇ -بىاار « يەتكااۈزۈش»

گە ئىااگە مەۋجااۇداتالر ئۈچااۈن ئااالالھ نىااڭ ھىاادايىتى ئااۇنى ئىاارادى

گە ئولتۇرغااااۇزۇا تاااااكى جەناااانەتكىچە «تەىئىالھااااى بىاااار ۋاساااا»

ئۇنى  .ئۇنىڭغا توغرا يولنى كۆرسىتىش ،ئاپىرى  قويۇش ئەمەس

ئااااااااخىرقى ئاااااااۇچى جەنااااااانەتكە تۇتىشاااااااىدىغان بىااااااار يولغاااااااا 

ئاااۇ يولااادا مااېڭىش ماپماسااالىقنى ئىرادىلىاااك . يۈزلەندۈرۈشااتۇر

 .ۋجۇداتنىڭ ئۆز ئىختىيارىغا قويۇا بېرىشتۇرمە

 لغاااا ئېلىنغاااانىرۇنااادا تونۇرغاااۇن ئ قۇرئاناااداتىن ساااەۋەبباااۇ 

ئىبارىلىااااك ئااااايەتلەردە  «(شاااائەيەھاااادى مەن ي) يَيْهيييدنيَِمييينِيََشيييا »
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اىلااااااى ئىككااااااى ئىگىنااااااى بىاااااارلىكتە ئىپااااااادىلەا ېپ «يََشييييييا »

 (51نەھااال  ،مەساااىلەن)يۇلغاااان ورۇنغاااا قورەلەيااادىغان بىااار ئېب

 يََشيييييا ». شاااااتۇرۇرۇشتئورۇناللاااااۇا، باااااۇ ناھاااااايىتى ئورۇنلاااااۇ  بو

سااى قارىتىلمى نىااڭاىلىېپ «(خااياادىغان، خالىغااان، خااياادۇ)

 ئاااارزۇ قىلغاااان/خالىغاااان»بولغاااان ئىككاااى ئىگىنىاااڭ بىرساااى 

 ئۈمىاااد قىلغاااان/ئاااارزۇ قىلغاااان» يەنە بىرساااى ،«(َمييين)ئىنساااان 

ەلۇمااات ۇ ھەقااتە تەپسااىلى مباا. «ئااۇ -ۋە ھااۇ»شااۇرۇن وي) «ئااالالھ

دە  31:21 ناااملىۋ ئەسااەرنىڭ« ھايااات كىتااابى قۇرئااان»ئۈچااۈن 

 نىڭغااا ئاساسااەنۇب. (نۇمۇرلااۇ  ئىزاھاتقااا قااارا  - 5بېاارىلگەن 

بااااارچە  ئىپااااادىلەنگەننىااااڭ ھىاااادايىتى بااااۇ ئۇساااالۇپتا  ئااااالالھ

 (تاااللىغىنىنى) ئااالالھ خااالىغىنىنى» رۇنالردىكى تااوغرا مەناااوئاا

 «يََشييييييا » چااااااۈنكى بااااااۇ .بولماياااااادۇ« ھىاااااادايەتكە ئېرىشااااااتۈرىدۇ

ئىككاى كاۆزدىن بىرناى  كۆرساەتكەن ىنىاىلىنىڭ ئىككى ئىگېپ

 ىناااىاىلىنىاااڭ ئىككاااى ئىگېپ «يََشييا » .لىااادۇوۋەتكەنلىااك بۇيوق

كۆرسااااااااەتكەنلىكى نەزەرگە ئېلىنغااااااااان ھالاااااااادا قىلىنغااااااااان 

نىجاات تېپىشاىنى ئاارزۇ قىلغاان »: لىادۇوتەرجىمىسى مۇنادا  ب

تېخىمااۇ يااارقىن  بااۇنى .«دۇھىاادايەت ئاتااا قىلىاا كىشااىگە ئااالالھ

نىجااات تېپىشااىنى ئااارزۇ قىلغااان   (ئااالالھ)ئااۇ »: ئىپادىلىسااەك

 .«كىشىگە ھىدايەت قىلىشنى خاايدۇ

 ئااازغۇنلۇ  ئااالالھ -زاالەت ، تىاان ھىاادايەت ئااالالھ: ئالوساا

يل َِمينَِيَشيا » ئۇناداقتا قۇرئانادىكى .تىن ئەمەس ئىكەن يۇدىللاۇ ) ي ضن

غاااا ئېلىنغاااان ئاااايەتلەرنى قانااادا  ئىبارىساااى تىل «(مەن يەشاااائ

 نىمىز؟ىچۈش

ئااااااااالالھ خااااااااالىغىنىنى »بااااااااۇنى ھەرگىزمااااااااۇ : جاااااااااۋاب

 چااۈنكى ئااالالھ .دەا چۈشااەنمەيمىز« گااۇمراھ قىلىاادۇ/ئازدۇرىاادۇ

مەقسىتى بەندىلىرىنى ئازدۇرۇش ئەمەس، ئەكسىچە  - نىڭ مۇرات

 سااىئىبارى «يَيْهيدنيَِميينَِيَشيا »ئىچىاادە  .تاوغرا يولغااا يۈزلەندۈرۈشاتۇر

اىلاااى ئىككااى ئىگىناااى بىااارلىكتە ېپ «َيَشييا »ئاااايەتلەردە  بولغااان
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بااۇ . رۇنالشااتۇرۇلغانورەلەياادىغان بىاار ئۇساالۇپتا ئېئىپااادىلەا ب

ئااااالالھ ئېزىشاااانى »: لەر ئىپااااادىلىگەن ھەقىااااقەت شااااۇكىئااااايەت

ئاالالھ  چۈنكى. «ڭ ئېزىشىغا رۇخسەت قىلىدۇىخالىغان كىشىن

ا رۇخساااااەت ىشاااااىغزېئ)كىمناااااى گاااااۇمراھ قىلىااااادىغانلىقىنى 

ئالالھ يولدىن » يەنى،. بايان قىلغانقۇرئاندا  (غانلىقىنىقىلىدى

تۆۋەنادىكى (. 26 ،بەقەرە)« قانالردىن باشقىسىنى ئازدۇرمايادۇچىق

ئىككى ئىگىناى بىارلىكتە ئىپاادىلەا  نىڭاىلىېپ «يََشيا » ئايەت

ئاااايەتلەردىن  لىقىنىڭ ئە  تىپىاااك دەلىلاااى بولغااااندىغانىااارېب

 :بىرى

ەۋبە زىشنى خالىغان كىشاىنى گاۇمراھ قىلىادۇ، تئې ئالالھ»

 (.21، رەئىد)دېگىن « قىلغانالرنى ھىدايەت قىلىدۇ

ساااھابە  مەسىلىسااىنىااڭ ھىاادايىتى ۋە زاالىتااى  ئااالالھ  

ھېچقانادا  باۇ ھەقاتە شاۇپا  .لگەن ئىادىىنىدەۋرىدە توغرا چۈشا

بىاارا  ئەمەۋىلەرنىااڭ قەدەرچىلىكنااى دىلەت  .لمىغااانومۇناازىرە ب

كىشاااااىلەرنىڭ يىن ېااااسااااى قىلىيېلىشاااااىدىن كىلوگىيواېئىد

دا ئېنىۋ كۆرساىتىلگەن قۇرئان .پەيدا بولدى زېھنىدە قايمۇقۇش

 .اشتىزۇلۇم سىياسىتى بىلەن تە  غۇۋا ئاساسلىۋ ھەقىقەتبۇ 

رىسااالە يېزىلغااان ۋاقىاات  .نالردا مۇجمەللىااك پەياادا بولاادىىاازېھ

بىر ل بولغان يى 61 - 55نىڭ ۋاپاتىغا تېخى ئەمدىال رەسۇلۇلالھ

ھناااااااى ېى دەل باااااااۇ زئاااااااپتوررىساااااااالىنىڭ . ئىااااااادىمەزگىاااااال 

ھەسااەن . مەقسااەت قىلغااان ئايدىڭالشتۇرۇشاانىمااۇجمەللىكنى 

ڭغاااااا قارشاااااى ىئۇن .ئەلبەسااااارىنىڭ رەھبىااااارى قۇرئاااااان ئىااااادى

ناۇا وقۇرئاننىڭ ئۆزلىرىنى قوللىمايياتقانلىقىنى ت چىققۇچىالر

 .ت قىلاادىئۇساالۇبقا مااۇراجەئىنتااايىن خەتەرلىااك بىاار  ،تىاا ېي

چۈشااااااااەنچىللىرىنى رىاااااااايايەت  ىيەتئۆزلىرىنىااااااااڭ جاااااااااھىل

ممەتنىااااڭ ئەقىااااادە ۈئ ئارتىااااا ،ە گبىياتىنىااااڭ ئۆشنىسااااىەئەد

 .دەرياسىنى لېيىتتى
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لىققا كارجاۋابقىلغان نەرسىنى  مەجبۇرئالالھ 
 تەكلىپ قىلغان نەرسىگە مەجبۇرلىمايدۇ، تارتمايدۇ

  
ئاااااااالالھ بىااااااار شاااااااەياىنى ئاااااااايىتى بىااااااالەن چەكااااااالەا، 

قەدەر -ۋھۇلمەھپااۇزدا ئااۇ شااەياىنى بەناادىلىرى ئۈچااۈن قااازايى لە

ئاالالھ . بۇ، ئالالھ قاا قىلىنغاان ئە  چاو  بۆھتانادۇر. قىلمايدۇ

لىرىنى بىاار ئىشاااقا ئااالالھ بەنااادى. بەناادىلىرىگە تااۇزا  قۇرمايااادۇ

ئاااااۇ ئىاااااش ساااااەۋەبىدىن بەنااااادىلىرىنى  ،بولساااااا مەجبۇرلىغاااااان

ئاۇارنى  ،قىلغاان بولساائەگەر مەسااۇل . ايادۇكارلىققا تارتمجاۋاب

الالھ بۇارنىاااڭ ھەر ئىككىلىساااى ئااا. ئىشاااقا مەجبۇرلىمايااادۇئاااۇ 

قااااۇربى  -تەكلىھاااى ماااا ا يۇتاااا »ئۈچاااۈن جاااائىز بولمايااادىغان 

 . قاتارىدىندۇر«  يەتمەيدىغان ئىشالر

« خااااااااااااالىغىنىڭالرنى قىلىڭااااااااااااالر»ئااااااااااااالالھ نىااااااااااااڭ 

ئەسالىدە ئاالالھ نىااڭ  ڭ ئىارادە قىلىشاىنىڭئىنسااننى دېيىشاى

ئاااالالھ ئىنساااانغا . ساااىتىدۇقەدەرى ئىكەنلىكىناااى كۆر -زايى قاااا

ياا ، »ئىنساننىڭ ئالالھ قا . قىلماقتاتالالشنى ئەمىر /خااشنى

دېگەنلىكىنااى تەسااەۋۋۇر قىلىاا  « يااا رەباابى  مەن خالىمااايمەن

ئىنساان  ولغانادابۇنادا  ب. ئەليەتتە، بۇمۇ بىار خااشاتۇر. باقايلى

ى ئىاااااارادە ئاتااااااا چااااااۈنك. خالىماساااااالىقنى تاللىغااااااان بولىاااااادۇ

ئىنساااننىڭ خالىماساالىقىمۇ ئىرادىسااى  قىلىنغاناادىن كېاايىن

ا ۋە قھېسااابدېاامەك، بۇنىڭاادىنمۇ . بىاالەن قىلغااان تاللىشااىدۇر

دېاايىش ئااارقىلىۋ « مەن خالىمىاادى ». كارلىققااا تارتىلىاادۇجاۋاب

ساااااەن »: ئاااااالالھ ئۇنىڭغاااااا ۋاقتاااااى كەلگەنااااادە. قۇتۇالمايااااادۇ

ەل تاللىشاااىڭنىڭ ھېسااااۋىنى ڭ، كخالىماسااالىقنى تاللىيالااادى

 .دەيدۇ« بەر

ىلىنااااى پېا« تاااالالش/خااااااش»قۇرئاااان نۇرغااااۇن ئايىتىااادە 

ئالاادىغا ( ياخشاىلىقتا)ساىلەردىن »: ئىنساانغا نىسابەت قىلىاادۇ

ئۆتااۈا كېتىشاانى يااااكى ئارقىاادا قېلىشااانى خالىغااان ئاااادەمنى 

 (.11مۇددەسسىر، )« ...ۇرۇش ئۈچۈنئاگاھالند
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ئاقىيىتىنىااااڭ ئۆزىنىااااڭ  ئىنساااااننىڭ تۆۋەناااادىكى ئااااايەت 

لىك ئىكەنلىكىناى باياان ئىختىيارى تاللىشى بىلەن مۇناساىيەت

 -بەخات )ك قىلغاان ئاادەم چوقاۇم مۇرادىغاا ر ھىنى پاا»: قىلىدۇ

فۇجااااۇر  -كاااۇفرى ۋە فىسااااقى )يېتىاااادۇ، نەپسااااىنى ( ساااائادەتكە

« زىياان تارتىادۇ/بولىادۇ ىادچىرىتكەن ئادەم چوقاۇم نائۈم( بىلەن

 (.31-5شەمىس، )

ئااالالھ  تۆۋەناادىكى ئااايەتتە بەناادىنىڭ مۇئامىلىسااىگە قارىتااا

ئاۇار »: مۇئامىلىسى كۆرساىتى  ئۆتاۈلگەننىڭ بەندىگە تۇتقان 

، (ئااالالھ نىااڭ تااائىتىنى تەرىااك ئەتتااىيەنااى )ئااالالھ نااى ئۇنااۇتتى 

 (.61: تەۋبە)« ۇارنى ئۇنۇتتىئالالھ مۇ ئ

ا  بىاار. ېتەكلەياادۇئااالالھ ھىاادايەت قىلىاا  تااوغرا يولغااا ي

ىشاى ئالالھ ئازدۇرغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس، ئاۆز تالل بەندىلەر ئازسا

سەمۇدقا توغرا ياولنى كۆرساەتتۇ ، »: نەتىجىسىدە ئازغان بولىدۇ

نااااى ئااااارتۇ  ( يەنااااى گۇمراھلىااااۋ)ئااااۇار ھىاااادايەتتىن كورلااااۇ  

دىان ئەلچىلەرناى ( جامائەلەر)ئۇار »(. 31فۇسىلەت، )« ...لدى،بى

ياو ، شاۇنىڭ ئۈچاۈن ئۇارغاا مېنىاڭ ئىنكار قىلمىغاان بىرىماۇ 

 (.:3ساد، )«  گىشلىك بولدىېئازابى  ت

قەدەر ئىنسااااااان ئىرادىسااااااىنى مونوپااااااۇل قىلىيالىاااااادىغان 

ئىنساااااننى تااااالالش ئەركىنلىكىاااادىن مەھاااارۇم  چۈشەنچىسااااى

 ھېساااااببۇناااادا  قىلىااااش . قىلىااااش مەنىسااااىنى ئىپادىلەياااادۇ

دىن متىھانااىئ يمەۋجااۇدىيەت سااەۋەبى بولغااان ئىالھىاانىااڭ ىكۈن

بۇناادا  قىلغااان . تىنااى ئىنكااار قىلغااانلىقتۇرىئىبااارەت ھەقىق

باااراۋەر كااۆرگەن بولىاادۇ،  -كىشااى ياخشااى بىاالەن ياماااننى باااا 

ئۆزىنىاااڭ ياماااان ئەمىلاااى ». الالھ بۇنااادا  قىلىشاااتىن پااااكتۇرئااا

چىرايلىاااۋ كۆرساااىتىلگەن، شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااۇنى ياخشاااىلىۋ 

ەت تاپقااااااان كىشااااااى بىاااااالەن ھىااااااداي)لىغان كىشااااااى ھېساااااااب

 (.7فاتىر، )« (ئوخشاشمۇ؟
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 ەرھىيتېكىست ۋە ش
 

 قيد ه ،ِوامي ه«مقيدو اِ قيد ا هللا امي  وكيا »ِ:ِذكي ه    وقيا 

 فعياب قيوم ذليك قيا  ولقيد املنكي ، و ابلفاشيا  أيمي  ال انه وقد هِام ه،

 وهللا آاب ان عليهيا وجيدان قيالوا فاحشية فعليوا واذا»ِ:ِعلييه ِبقوليه هللا

تعلميو ِ ال ميا هللا عليى اتقوليو  ابلفاشيا  أيمي  ال ا ِهللا قيل هبيا أمي ان
».ِ

 هللاِللعبياد تي   امليو ،ِفميا وحياةعنيد الظلمية عنيد نيو  هللا فكتياب

 حيي ِمين و بينية عين هليك مين ليهليك»ِ:ِال سيل و الكتياب بعيد حجية

  .«بينةِ عن حى
ئااالالھ نىااڭ ئەماارى ئەزەلاادىنال »: جانااابى ئااالالھ ئېيتىاادۇكى

(. 17ئەھاازاا، )« ھۆكۈماادۇر( زگەرمەسئااۆ)تىلىاا  كەتااكەن ىبېك

ئالالھ ياماانلىۋ . چۈنكى ئۇنىڭ ئەمرى قەدەردۇر، قەدەرى ئەمرىدۇر

مۇناادا  دېاگەن قەۋمنااى ئاالالھ شااۇ . ۋە ھاياساىزلىققا بۇيرىمايادۇ

 : سۆزلىرى بىلەن قامچىاليدۇ

بوۋىلىرىمىزنىاااڭ مۇشاااۇندا  قىلغاااانلىقىنى  -ئاااۇار ئاتاااا »

« مااۇ شااۇندا  قىلىشااقا بۇيرىغااانبىزنىكااۆرگەن ئىاادۇ ، ئااالالھ 

 : ئېيتقىنكى. دەيدۇ

ھەقىقەتەن ياماان ئىشاقا بۇيرىمايادۇ، ( بەندىلىرىنى)ئالالھ »

غااان ئااۆزلىرىڭالر بىلمەياادىغان نەرسااىلەرنى ئااالالھ نامىاادىن يال

 (.27ئەئراف، )« ئېيتامسىلەر؟

ئااالالھ نىااڭ كىتااابى قاراپغۇلۇققااا نىساابەتەن نااۇر، ئۆلااۈمگە 

ۋە  كىتااااابئااااالالھ بەناااادىلىرى ئۈچااااۈن . ۇرنىساااابەتەن ھاياااااتت

ھااااك بولىاادىغانالر ». ردىاان باشااقا دەلىاال قالاادۇرمىغانئەلچىلە
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ر شااەن  ، ياشااايدىغانالرمۇر شااەن دەلىاال بىاالەن ھااااك بولسااۇن

  (.2:ئەنھال، )« بىلەن ياشىسۇن دەلىل

 

 ۋە شبۇيرۇياخشىلىققا نىڭ تەقدىرى  ئالالھ
 ۋە شبۇيرۇ ياخشىلىققا .يامانلىقتىن توسۇشتۇر
 دۇرىتەقدىرئالالھ نىڭ  يامانلىقتىن توسۇش

 

يەناى، قاازايى . ئالالھ نىڭ ئەمرى تەقدىرى، تەقدىرى ئەمرىدۇر

. ىاادۇقەدەر ئااالالھ نىااڭ بااۇيرۇ  ۋە چەكلىمىلىاارى بولغااان بول -

توغرا بولغان ئىشنى قىلىاش ئاالالھ  تۆۋەندىكى ئايەتكە ئاساسەن

 :نىڭ قەدەرىگە رازى بولغانلىقتۇر

 «مېناااى ئادىااال بولۇشاااقا بۇيرىااادى! رەبااابى »: ېيتقىنكاااىئ

 (. 25ئەئراف، )

ساۆز )ئاساسەن قەبىاھ  ەكى بۇ ئايەتكتۆۋەندى ئۇنىڭدىن باشقا

دىن، يامان ئىشالردىن ۋە زۇلاۇم قىلىشاتىن يىارا  (ھەرىكەتلەر -

 :تۇرۇش ئالالھ نىڭ قەدەرىگە رازى بولغانلىقتۇر

دىاان، ياماااان (لەرھەرىكەتااا -سااۆز )ئااالالھ سااىلەرنى قەبىاااھ »

ىدۇ، نەساااىھەتنى قوباااۇل ئىشاااالردىن ۋە زۇلاااۇم قىلىشاااتىن توسااا

 «نەساااىھەت قىلىااادۇ -ئاااالالھ ساااىلەرگە پەنااادى  قىلساااۇن دەا

 (.51نەھل، )

ئەلبەسرىنىڭ قەدەر رىسالىسىدىن كۆرۈۋااايمىزكى، ئاالالھ 

 ئىنساااننىڭ قااۇدرىتىنى بەسلەشاااتۈرۈشنىااڭ قااۇدرىتى بىااالەن 

ان سااااھابە ۋە تاااابىاىن نەسااالىدىن قۇرئاااان تەربىااايىلەا چىققااا

 . كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان كاامى بىر بىدئەتتۇر

ئىنساان ئىرادىساى ئوتتۇرىغاا  بەزى ئاتاغلىۋ كاامچىالرنىاڭ

چىقارغاااان قاااۇدرەتنى ئىنساااانغا چېتىااا  قويماسااالىۋ ئۈچاااۈن 

ئاااالالھ ئىنساااانغا ئاماااانەت . قىلمىغاااان قىلىقلىااارى قالمىغاااان

 -ئىااااش »ىلىاااادىغان بااااۇ ئااااېقى  قىلغااااان قااااۇدرەتنى ئىنكااااار ق
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 «ھەرىااااااااكەت ئۈسااااااااتىدە ئىنساااااااااننىڭ قااااااااۇدرىتى يوقتااااااااۇر

بۇ ساغالم بولمىغان دۇنيا قاراشنىڭ پەردە . چۈشەنچىسىگە ئىگە

. دۇر«بىغۇباااار»ئىنتاااايىن  ساااەۋەبئارقىساااىدا ياتقاااان ھەقىقاااى 

چاااااۈنكى ئاااااۇار ئاااااالالھ نىاااااڭ قاااااۇدرىتىنى ھىماااااايە قىلىاااااش 

ئاالالھ نىاڭ »تىن ساەۋەبۇ با. ھەلەكچىلىكىگە گىرىپتار بولغاان

ن ئەندىشاااە بىااالەن ئىالھاااى گە دا  تەگمىساااۇن دېاااگە«قاااۇدرىتى

ئاااالالھ نىاااڭ باشاااقا ھەمااامە ساااۈپەتلىرىدىن ئۈساااتۈن  قاااۇدرەتنى

لەن مۇناسااىيەتلىك بولغااان ئەسااما ئىالھااى قااۇدرەت بىاا. تۇتقااان

باشاقا ئەسامانىڭ ئالادىغا  ناى(ساۈپەتلىرى -ئالالھ نىڭ ئىساى  )

ئاالالھ نىاڭ قاۇدرىتىگە دا  . لەنمىاگەنئۆتكۈزۈش ئۈچاۈن ئىككى

 لەن ئالەمنى مالەم قىلىيەتكەنلەريېتى  قېلىش ئەندىشىسى بى

پال قالماي، ساۆزلىرىنى ىتىيالغۇز ئۆزىنىڭال تەپپۇپلىقىنى يوق

الا ئەگىشااااااىدىغان ئاااااااممىنىڭمۇ ئەقىاااااادە ھېسااااااابمۆتىااااايەر 

 .تەپپۇپلىقىنى بۇزۇا تاشلىدى

قۇتقاااااۇزۋېلىش  بۇنىاااااڭ نەتىجىساااااىدە ئىالھاااااى قاااااۇدرەتنى

مۇسابىقىساااى باشاااالنغان بولاااۇا، بىااار تەرەپاااتىن ئاااالالھ نىاااڭ 

قۇدرىتىنىااڭ چەكسااىز ئىكەنلىكىنااى چىااڭ تۇتقاناادا، يەنە بىاار 

تەرەپاااتىن خاااۇددى قاااۇدرىتى چەكساااىز ئاااالالھ ئاااۆزىنى ھىماااايە 

دە بولۇشااانىڭ ئە  ىقىلىشااتىن ئااااجىز كەلگەناادەك پوزىتساااىي

 .چو  زىتلىۋ ئىكەنلىكى ئەقلىگە كەلمىگەن

 ئاتاشاااقا بولىااادىغان باااۇ ھەرىكەتماااۇ دەا« قۇدرەتچىلىاااك»

اولوگىيلىك ھەرىكەتلەردىكىااااگە ئوخشاااااش ېخااااۇددى ھەر ئىااااد

قۇتۇپلىشاااىش، نورمااااللىقتىن چەتااانەا كېتىشااانى كەلتاااۈرۈا 

قارشاى تەرەپاتە  رماللىقتىن چەتنىگەن بۇ مۇئامىلەنو. چىقارغان

نياغاا ئەكس تەساىر پەيادا قىلىا  ئاۇنى كۈچەيتىايەتكەن يااكى دۇ

ئاااخىرەتنى  ادە ئەھمىاايەت بېرىاا  كەتكەنلەرنىااڭھەددىاادىن زىياا

 . بولغان سەۋەبئۇنتۇشىغا 

ئااالالھ بىاالەن ئۇنىااڭ قۇدرىتىنىااڭ ئە  بۈيااۈك  بااۇ ئەھاايال

مۇقارشى قىلى  قويىادىغان ىنامايەندىسى بولغان ئىنساننى قار
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باۇ خىال چۈشاەنچە . دەھشەتلىك ئاقىيەتنى كەلتۈرۈا چىقارغان

ىنساااان بىااالەن، ئااالالھ نىاااڭ چەكساااىز قاااۇدرىتىنى ئااالالھ ناااى ئ

ىغاا تىزىا  نۇقتقارشاى مۇىئىنساننىڭ ھۆر ئىرادىسى بىلەن قار

ھالبۇكى، باۇ ئىككاى قاۇدرەت بىار بىرىنىاڭ زىتاى يااكى . قويغان

 ، چاااااۈنكى ئاااااالالھ نىاااااڭ قاااااۇدرىتى ماااااۇتلە. رەقىباااااى ئەمەس

ئالالھ نىڭ (. شەرتكە باغالنغان)ئىنساننىڭ قۇدرىتى مۇقەييىت 

ئااالالھ نىااڭ . قاۇدرىتى چەكسااىز، ئىنسااننىڭ قااۇدرىتى چەكلىاك

. قاااۇدرىتى ئاااۆز زاتىااادىن، ئىنسااااننىڭ قاااۇدرىتى ئاااالالھ تىنااادۇر

ئىنسانغا خااش ۋە ۋۇجۇتقا چىقىارىش قاۇدرىتىنى يەنىاال ئاالالھ 

ئاتا قىلغان بولۇا، ئىنسان ئالالھ تەرىپىدىن ئامانەت قىلىنغان 

ەنلىكىدىن ۋە قاناااادا  ئىشاااالەتمىگ ەتكەنبااااۇ قااااۇدرەتنى ئىشاااال

ئىنسااااااانغا . كارلىققااااااا تارتىلىاااااادۇبئىشاااااالەتكەنلىكىدىن جاۋا

بېاارىلگەن باااۇ قااۇدرەت ئېتىاااراا قىلىنماااي تاااۇرۇا، ئىنسااااننى 

ئىنساان . كارلىققا تارتقىلى بولمايدۇجاۋابقىلمىشى سەۋەبىدىن 

 ىققا تارتىلمايادىغان بىار دۇنيااداكارلجاۋابقىلمىشى سەۋەبىدىن 

ن، ئااادالەت زۇلااۇم بىاالەن، تااوغرا خاتااا بىاالەن، ياخشااى يامااان بىاالە

ئىماااااان كۇفاااااۇر بىااااالەن، ھە  باتىااااال بىااااالەن ئوخشااااااش دەا 

ماناااا باااۇ ئاااالالھ قااااا . قارىلىااادىغان چۈشاااەنچە ھااااكى  بولىااادۇ

 .چاپالنغان ئە  ئېغىر بوھتاندۇر

تى ۋە ئىنساااااننىڭ ئەركىاااان ئاااالالھ نىااااڭ چەكسااااىز قااااۇدرى

قىلىاااااا  رشااااااى مۇقاىقااااااۇدرەت مەسىلىسااااااىدە قار ئىرادىسااااااى

ئىنسااااااااننىڭ ئەركىااااااان ھاااااااۆر » قويۇلغاااااااانلىۋ ساااااااەۋەبىدىن

نىااڭ ئوغىسااىنى «قااۇدرەتچىلەر»دىاان سااۆز ئااېچىش «ئىرادىسااى

قاينىتىدىغان، غەزىيىنى كەلتۈرىادىغان بىار ئامىلغاا ئايلىنىا  

مەساااىلە تېخاااى ئۇنىڭلىاااۋ بىلەناااال توختااااا قالمااااي، . قالغاااان

بولغاااااان   مال قىلىنىااااا  ھاااااې  مۇناسىيەتساااااىزىاىساااااتىيۇس

مۇقارشاى قىلىا  ىقار «ئىنسانى ئىارادە»بىلەن  «ىالھى ئىرادەئ»

ئېغىااز ئااالالھ نىااڭ قااۇدرىتى دېيىلگەناادە ھااېچكى  . قويۇلغااان

باااااۇ نورمااااااللىقتىن چەتااااانەا خاااااۇدىنى  ،ئاچالمىغاااااانلىقتىن
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  قويغااان جاناااپالر پۇرسااەتنى غەنىاامەت بىلىاا ، ئااالالھ ىااتىيوق

م ھە نى ھىماااااايە قىلىاااااش باااااايرىغى ئاساااااتىدانىاااااڭ قاااااۇدرىتى

ھەمااادە  امى نەزىرىيىساااىنى ھىماااايە قىلغاااانئۆزلىرىنىاااڭ كاااا

قارشاااى پىكىردىكىلەرناااى ئاااالالھ نامىااادىن قاااانغۇچە  گەئاااۆزلىرى

ھەتتااا ئااۇارنى . دۇمباااش ھوقااۇقى بارلىقىغاا جەزىاا  قىلىشاقان

قىلىااااااا   «ئااااااالالھ نىااااااڭ قاااااااۇدرىتىگە مااااااۇش ئاااااااتقۇچىالر»

 .كۆرسىتىشتىن تەا تارتمىغان

ھەر پىارقە ئاۆز دىناى »  دىسى بىالەنمۇبارەك قۇرئاننىڭ ئىپا

يۇلغاان ۋە ولاېكىن يوشاۇرۇا ق. بولغاان« بىالەن ماختىنىادىغان

. بولغاان ئىادى« ھەقىاقەت»ارچە قىلىيېتىلگەن يەنىاال پ -پارچە 

دا  . ئاااالالھ نىاااڭ قاااۇدرىتىگە دا  تەگمىاااگەن ئىااادى، ئەلااايەتتە

.  گىشااااى، مەرتىيىسااااى چۈشااااۈا كېتىشااااى مااااۇمكىن ئەمەسېت

ىچىدە ئالالھ نىڭ قۇدرىتىنى ئېلى  قاچقان ياكى مۇسۇلمانالر ئ

. ئاااالالھ نىاااڭ قۇدرىتىااادىن شاااۈبىھىلىنىدىغان ھاااېچكى  ياااو 

چاۈنكى بۇناادا  قىلغاان كىشااىنىڭ ئىساالم بىاالەن مۇناسااىيىتى 

 .تۈگىگەن بولىدۇ

يەنە بىار تەرىپاى . يۇقىرىدىكىسى مەسىلىنىڭ بىار تەرىپاى  

ھىمااايە قىلىشااقا ئااالالھ ئۆزىنىااڭ قااۇدرىتىنى  ،بولسااا شااۇدۇركى

قۇدرىتىگە قارشى كېلىدىغان ھەر قاندا  تەھدىتنى قادىر . قادىر

ەن ئالالھ نىاڭ قاۇدرىتىگە جەزم. ئىسمى بىلەن بىتچىت قىلىدۇ

يااااااردەم ! ئەييۇھاننااااااس»: ئىماااااان ئېيتقاااااان بىااااار كىشاااااىنىڭ

« !ئااااااالالھ نىااااااڭ قااااااۇدرىتى يوقاااااااا كېتىياتىاااااادۇ قىلىڭااااااالر،

ئەسالىدە ئاۇ  ا قېلىشاىى ئىچىدە ئەندىشىگە چۈشاۈپىسخىكىس

كىشااااىنىڭ ئااااالالھ نىااااڭ قۇدرىتىاااادىن شااااۈبھىلەنگەنلىكىنى 

تىگە بىااار تەرەپاااتىن ئاااالالھ نىاااڭ قاااۇدرى. كۆرساااىتى  بېرىااادۇ

ئالالھ نى ئاۆزىنى ھىماايە قىلىاش  ئىشىنى ، يەنە بىر تەرەپتىن

ېلىااا  قالغانااادەك تۇيغاااۇدا ۋە ماااۇداپىاە قىلىشاااتىن ئااااجىز ك

 -بااۇ ئااوا . ر تەرىپااى يااو جىڭغااا ئولتۇرغىاادەك بىاا بولۇشاانىڭ

 .ئوچۇ  بىر زىتلىقتۇر



 228 

ئەھااايال بۇناااادا  بولغااااان تەقااادىردە، بااااۇ يەردىكااااى ئىالھااااى 

قۇدرەتنى قولالا قۇۋۋەتلەش، ھىمايە قىلىش قالپىقى ئاساتىدا، 

يەنااى كاااام . ھىمااايە قىلىنغااان ئەساالىدە باشااقا بىاار نەرسااىدۇر

ش مەزھەپلىرىنىڭ رەقىپلىرىگە قارشاى ئۈساتۈنلىكنى ئىگەلالە

 -تارتىشااالردا ئااالالھ ۋە ئىسااى   -بااۇ كاااامى تاااش . سەۋداساىدۇر

قىلىشااااااااقا تەمشااااااااىلىش،  سۇيىاىسااااااااتېمالسااااااااۈپەتلىرىنى 

ئالالھ . مەسىلىنىڭ قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان بىر تەرىپىدۇر

ىلىااااا  تاااااۇرۇا، مۇخاااااالىپلىرىنى ۋە ساااااۈپەتلىرىنى قالقاااااان ق

ەك، رۇناااااااۇش ئەخالققاااااااا ئۇيغاااااااۇن بولمىغانااااااادواشاااااااقا ئدۇمبا

ااااااللىۋ مانااااا ېئەپسۇسااااكى ر. ئىلمىيلىككىمااااۇ ئىااااگە ئەمەس

 نىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااىئىسااااالم كاااااامى مەزھەپلىرى. مۇشااااۇندا 

. ئىخاتىالا ئەخالقىنىاڭ چىرىكلىشىشاى بىالەن نەتىجىلەنااگەن

ئىلىا  ئەخالقىادىن  دەا ناام ئالغاان كاامنىاڭ« ئۇسسۇلىددىن»

. ارغاانشاىنى كەلتاۈرۈا چىقۇئۇنىاڭ ناابۇت بول شاىۇمەھرۇم بول

چااۈنكى ئااالالھ بەرىكىتىنااى ۋە ھىمايىسااىنى بااۇ ئىلىاا  ئېقىمااى 

 .ئۈستىدىن كۆتۈرۈۋەتكەن

 

 -نى كەلسە قۇدرىتى قادىر بولغان ئالالھ كۈچ ئەل
 ەيدۇكەلمەس ئىشلەتم

 

ئالالھ نىڭ ھەر شاەياىگە كاۈچى يېتىادۇ، بۇنىڭغاا : سوئال  

ۆزىگە ئۇنداقتا، ئاالالھ كاۈچىنى ئىشالەتكەندە ئا. ئىمان ئېيتتۇ 

 قويغان پرىنسىپى بارمۇ؟

بىزگە بەرگەن مەلۇماتىغا ئاساساالنغاندا،  نىڭقۇرئان: جاۋاب

ئاااالالھ كاااۈچى يېتىااادىغان ھەر ئىشااانى قىلمىغاااان بولاااۇا، ئاااۇ 

كۈچىنىااااڭ تىزگىنااااى ئاسااااتىدا ئەمەس، ئەكسااااىچە كااااۈچىنى 

قۇرئانادا ئاادەتتە قىالايادىغان تاۇرۇا . تىزگىنلەا تۇرغان زاتتاۇر

ئېھتىمااااللىقنى  ر توغرىساااىدا توختالغاناااداقىلمىغاااان ئىشاااال

: مەسااىلەن. رەۋىشاى ئىشالىتىلگەن« مۇباادا -لەۋ»بىلدۈرىادىغان 
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نااى ئاااپالش ۋە (مۇناااپىقالر)بااادا ئااالالھ خالىسااا ئىاادى ئااۇار مۇ»

كااۆرۈش قۇۋۋىتىاادىن مەھاارۇم قىالتتااى، ئااالالھ ھەقىااقەتەن ھەر 

 (. 21بەقەرە، )« نەرسىگە قادىردۇر

 «مەھارۇم قىالتتاى... دا ئالالھ خالىساا ئىادىمۇبا»بۇ ئايەتتە 

دېگەنااادىن كېااايىن، باااۇ يەردە يېزىلمىغاااان، بىااارا  جۈملىنىاااڭ 

بىارا  ئاالالھ »: تۈزۈلىشىدىن چىقى  تۇرىدىغان بىار جاۈملە باار

شااااۇندا ، ناااااۋادا خالىغااااان بولسااااا ئىاااادى، . «بااااۇنى خالىمىاااادى

 پۈتااۈنلەي مەھاارۇممۇناااپىقالرنى ئاااپالش ۋە كااۆرۈش قۇۋۋىتىاادىن 

چۈنكى قادىر ئاالالھ . ھەم ئېلى  تاشلىياايتتى قىلغان بواتتى

بىااارا  ئاااۇ بۇنااادا  قىلىشااانى . نىاااڭ بۇنىڭغاااا كاااۈچى يېتەتتاااى

ئۇنااداقتا ئااۇ نېمىنااى خالىاادى؟ ئۇارنىڭمااۇ باشااقا . خالىمىاادى

ئىنساانالرغا ئوخشاااش ئاتااا قىلىنغاان ئىرادىنااى ئىشلىتىشااىنى 

دى، تەۋبە قىلىشااى بۇنىااڭ ئۈچااۈن ئۇارغااا پۇرسااەت بەر .خالىاادى

 تۇرۇپمۇ يەنە نىھاقتا چىڭ تۇرساا شۇندا . ئۈچۈن مۆھلەت بەردى

ئۇارنى كۈتۈا تۇرغان دەھشەتلىك ئاقىيەتنى كىتاۋىدا ئالدىنااا 

 .بىلدۈردى

 خشااااش يەناااى بىااار مىساااالنى ئىالھاااى خائىشاااقابۇنىڭغاااا ئو

رۈۋېلىشاااقا ۆمۇناساااىيەتلىك ھالااادا ئىشااالىتىلگەن ئاااايەتلەردە ك

 مەغپىارەت) خالىغان بەندىسىنى( ئالالھ)ئۇ » ،ەسىلەنم .بولىدۇ

 (تىلىگااۈچىگە)مەغپىاارەت قىلىاادۇ، خالىغانغااا  (تىلىگااۈچىنى

بەقەرە، )« ى ئالالھ ھەمامە نەرساىگە قاادىردۇرقىلىدۇ، چۈنك ئازاب

27:.) 

« ھەممە نەرسىگە كاۈچى يېتىادىغان»قادىر بولغان  بۇ ئايەت

كەلامەس  -شتە كەلسە رىنسىپسىز رەۋىنىڭ بۇ كۈچىنى پئالالھ 

بااااااۇنى قۇرئاناااااادىن . ئىشاااااالەتمەيدىغانلىقىغا داالەت قىلىاااااادۇ

ئۇ يولدىن چىققانالردىن باشقىسىنى » ،مەسىلەن. كۆرۈۋااايمىز

ئااۇار ھەقااتىن بۇرۇلااۇا كەتكەناادىن »، (26بەقەرە، )« ئازدۇرماياادۇ

ساەا، ) «كېيىن، ئالالھ ئۇارنىڭ دىللىرىنى ھەقتىن بۇرىايەتتى

ِ»مۇ يۇقىرىدىكى ئايەتتە ئۆتكەن دېمىسى(. 5 ِلنَمنِيََشيا َِويي َعيذّنب  يَيْغفن  
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اىللىاارى ئىككاااى ئىگىناااى ېپ «يََشييا »ئىبارىساااىدىكى « َميينِيََشييا 

بىار  .دۇر« ئىنساان» ۋە  « ئاالالھ»  بۇ ئىككى ئىاگە  .ئىپادىلەيدۇ

بۇناااادا   لىقىاااادەكاىلنىااااڭ ئىككااااى ئىگىنااااى ئپادىلەيدىغانېپ

شاتىكى ئىشلىتىىڭ چەكسىز كۈچىنى ن ئالالھ ئااھىدە ئەھيال

: رىنساااى  شاااۇپيەناااى باااۇ  .رىنساااىپىنىمۇ كۆرساااەتمەكتەبىااار پ

نىاااااڭ  ئاااااالالھ ،كېرەككاااااى ىئىنسااااان كاااااۈچىنى ئىشلىتىشااااا»

 .«ايىۋ بولسۇن  ياردىمىگە

 كەلاااااامەس - كەلسااااااە كااااااۈچ قااااااۇدرىتىنىنىااااااڭ  ئااااااالالھ

ۋەناادىكى تۆبىاارى يەنە دەلىللىرىاادىن  ئىشاالەتمەيدىغانلىقىنىڭ

 :يەتتۇرئا

رىپىدىن بىار ماۆجىزە نېمىشقا مۇھەممەدكە رەببى تە»: ئۇار

 :ئېيتقىنكى. دەيدۇ« چۈشۈرۈلمىدى؟

لااېكىن  .ئاالالھ مااۆجىزە چۈشۈرۈشاكە ھەقىااقەتەن قاادىردۇر»

 (.11 ،ئەناام) «لىسى بىلمەيدۇوئۇارنىڭ ت

نى تەلەا قىلغاااااااااان ىشاااااااااىئاااااااااايەتتە ماااااااااۆجىزە چۈشۈرل

ئااااالالھ » :ېنىاااۋناھاااايىتى ئ جااااۋابرىلگەن ېاااالرغاااا بئىنكارچى

قۇرئااااانى ھەم  ھەم. «ۆجىزە چۈشۈرۈشااااكە ھەقىااااقەتەن قااااادىرماااا

كى، ئاااۇار تەلەا قىلغاااان ماااۆجىزە شاااۇاااااللىۋ ېبىااار ر يتاااارىخى

نىاااڭ چەكساااىز  ئاااايەتتە ئاااالالھگەرچە  .ئۇارغاااا چۈشاااۈرۈلمىگەن

تەلەا قىلغاااااااان  ئاااااااۇار مۇتەكىاااااااتلەنگەن بولساااااااى قااااااۇدرىتى

 ئۇارغااا پاياادىلىۋ ئەمەلىيەتااتە مۆجىزىنىااڭ چۈشۈرۈلمەساالىكى

 ى قەۋمااالەر ماااۆجىزە تەلەا قىلغاناااداكاااىچاااۈنكى ئىلگىر .ئىااادى

  ا چىااڭقىلىشاات بىاارا  ئااۇار ئىنكااار، ئۇارغااا مااۆجىزە كەلااگەن

 .ئىدى بولغان سەۋەبشىغا ۇلوئۇارنىڭ ھااك ببۇ . غانتۇر

ئااالالھ نىااڭ »ڭ بېشااىدا ھەم ئاخىرىاادا ىااۇناادا  بىاار ئايەتنب

. ئىاگە ىاگەرىلىشى چوپقاۇر مەنېۇن بروئ  غا ئااھىدە«قانۇنلىرى

رافنىاڭ ھەممىسااىنى پاراگمەزكااۇر ئۈچاۈن  ا يېااتىشرۈۆى كانباۇ

ئااااايەتلىرىنى  - 17-15 ئەنااااام سۈرىساااى ئىچىاااگە ئالغاااان ئاااۆز

 .قۇش كۇپايەوئ بىرلىكتە
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 ،شااااىغا قارىماااااايۇلوب ەچەكسااااىز قااااۇدرەتكە ئىااااگ -قااااادىر

تىاااااا  قالماياااااادىغان زاتنااااااى ېقۇدرىتىنىااااااڭ ئارقىسااااااىدىن ك

ۇنىڭ شاا .ئىالھااى قااۇدرەت چەكسااىز ۋە مۇتلەقتااۇر .تىدۇكۆرسااى

چااۈنكى . ە پەرەزگە ئەمەس، مۇمكىناتقااا مەنسااۇپتۇرگبىاالەن بىاار

ىتى بىااالەن قااادىر سااۈپ ئىااگە بولغااان ئااالالھ مااۇتلە  قااۇدرەتكە

. دۇرساىئىگى نىڭقۇدرىتى ئەكسىچە ،قۇدرىتىگە مەنسۇا ئەمەس

 .ىاااگەكاااۈچكە ئ تىزگىنلىيەلەيااادىغان نىئاااۇ چەكساااىز قاااۇدرىتى

نى خالىغااان شااەكىل ۋە رەۋىشااتە قىلىشااىغا ىخااالىغىنئۇنىااڭ 

 ھېساابڭادىن ىھاېچكى  ئۇن .سالغۇلۇ  قىاللمايادۇوھېچكى  ت

 ھېساااب، ئەممااا ئااۇ ھەممىاادىن ئەمەس ەراش قااۇدرىتىگە ئىااگوساا

بااااۇ چەكسااااىز  داقتىمۇ ئااااۇشااااۇن. سااااورايدىغان قااااۇدرەتكە ئىااااگە

قاۇدرىتىنى زىنىاڭ چەكساىز ئۆئۇ  .ئىشلەتمەيدۇ كەيپىقۇدرەتنى 

 .تىزگىنلەشكىمۇ قادىردۇر

. ساااۈپىتى ئىشلىتىلساااە بولىااادۇ« قاااادىر» نساااان ئۈچاااۈنىئ

. نى بىلدۈرىادۇبىرا  بۇ ھەر دائىا  ماۇقەييەت ۋە چەكلىاك قاۇدرەت

قادىرنىاڭ  بوالمايدۇ، ئەمماا ئەل «قادىر ئەل»ئىنسان ھەرگىزمۇ 

ئەگەر  .ااياادۇوئېھسااانى بىاالەن قااادىر ب -ف ىااتەجەللىسااى ۋە لۇت

زىگە ئامانەت قىلىنغاان قاۇدرەتنى ياماان يولغاا ئىشلەتساە، ئاۇ ۆئ

 .ياقىسىغا يېپىشىشقىمۇ قادىردۇرئۇنىڭ چەكسىز قۇدرەت 

ئالالھ شەيتانغا ئىرادە قۇدرىتى ئاتا قىلدى، شاەيتان  :ئالوس

قاا  ئىشالىتى  ئاالالھ يولغائالالھ ئاتا قىلغان بۇ قۇدرەتنى خاتا 

« قااااادىر»شااااەيتان   ىمۇبااااۇ ئەھاااايال ئاسااااتىد .ئاسااااىي بولاااادى

 لىنامدۇ؟ھېساب

 «قاااادىر»شاااەيتان مەجاااازى مەناااادا بولساااىمۇ  نااااۋادا :جااااۋاب

قااا ئاسااىي  لااۇا ئااالالھوبولغااان بولسااا ئىاادى، نەپسااىگە قااادىر ب

شاااااەيتان شەخساااااىيەتچىلىكىگە قاااااادىر  .اتتىوبولمىغاااااان بااااا

ئاااۆزىگە ئاتاااا  ئەسااالىدە. المىغاااانلىقى ئۈچاااۈن ئاساااىي بولااادىوب

  نىساااااپى قۇدرەتنىاااااڭ رەپااااادارلىقىغا ەتنىقىلىنغاااااان ئاماااااان

ىگەن بولساااا ئىااادى، دەل ئاااۇ چاغااادا ئالااادانماي، ئاااۇنى تىااازگىنل
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 .نەماارۇد ۋە پىرئەۋنمااۇ شااۇندا  ئىاادى. بولغااان بااواتتى« قااادىر»

 .قىلىنغااان قااۇدرەت بىاالەن غاداياادى ئامااانەتئۇارمااۇ ئااۆزلىرىگە 

دەل ئەكساىچە بۇنىاڭ  .المىادىوب قاادىر كۈچىنى تىزگىنلەشكە

كۈچىنىڭ تەساىرى  ،نىڭ رەپدارلىقىغا ئالدىنى ىكۈمرانلىقۆھ

ئەسااااااالىدە كاااااااۈچ  لىنەلمىگەنتىااااااازگىن .ئاساااااااتىدا قالااااااادى

 - ئۇارماااااااۇ ئۆزلىرىااااااادە جەملەناااااااگەن كاااااااۈچ .تۇرئااااااااجىزلىق

 .زىلى  يو  بولدىېلىرىنىڭ ئاستىدا قېلى ، ئقۇدرەت

مەنساەا، شاۆھرەت،  -ماقاام ، كۈمرانلىاۋۆبىلىا ، باايلىۋ، ھ

 يۇنچۇققااا ئايالنغاااان ئىنساااانالرولىااادا ئوتاننىڭ قۋە شاااەي سپاانە

بەلكاى  .ئەمەس ەستىدە كۈچ ۋە قاۇدرەتكە ئىاگۈقىالرنىڭ ئىرىيۇق

قىالر ئۇارنىااڭ ئۈسااتىدە كاااۈچ ۋە ىرىچە يااۇقئەكسااىدەل بۇنىااڭ 

 .قۇدرەتكە ئىگە

 

 ئىدى چىئەھلى قەدەر تيەىجاھىل
 

« سااۈننەت» ،سالىسااى قەلەمااگە ئېلىنغااان ۋاقىتتاااقەدەر رى

 ىساەى ئىپادىلىممى كېيىنكى زامانالردا ئىگە بولغان مەنىنائۇقۇ

ۋەسسااااۈننە  كىتاااااب -ئەل »ئەلبەساااارى رىسالىسااااىدە  .كېاااارەك

 كىتااااب -ئەل »ئاتالغۇسااىنىڭ ئورنىغااا « (ۋە سااۈننەت كىتاااب)

بااۇ . ئاتالغۇسااىنى ئىشاالەتكەن« (ۋە رەسااۇلالر كىتاااب)ۋەررەسااۇل 

يىلى دۇنياغا  - 51يە ىچۈنكى ھىجىر. ناھايىتى مۇۋاپىۋ بولغان

 «سااۈننە»يىلااى ۋاپااات بولغااان ئىمااام مااالىكمۇ  -315كېلىاا ، 

، «مەدىاانە ئەھلىنىااڭ سااۈننىتى»سااۆزىنى ئااايرى  ھالاادا ئەمەس، 

دېگەناااادەك بىاااارىكمە سااااۆزلەر ئىچىاااادە « نەبىنىاااڭ سااااۈننىتى»

مااام شااافىاى كااۈنىمىزدىكى مەنىسااى كېيىاانچە ئى. ئىشاالەتكەن

 .شتۇرۇلغانا(كەسپى ئاتالغۇ)تەرىپىدىن ئىستىالھ 

شاااااااااى بىااااااااالەن دىلەت ىئەمەۋىلەرنىاااااااااڭ يۆل ئەلبەسااااااااارى

اولگىيىساااااىگە ئايالناااااادۇرۇلغان قەدەر چۈشەنچىسااااااىنىڭ ېئىد

. يىلتىزنىڭ جاھىلىيەتكە ئائىت ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلەتتى
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ئۇنىااڭ رىسالىسااىدە تۆۋەناادىكى ئااايەتنى تىلغااا ئېلىشااى بۇنىااڭ 

 :دەلىلى

شاااانى قىلغااااان يامااااان ئىبىاااارەر ( يەنااااى مۇشاااارىكالر)ئااااۇار 

ئاتاااا بوۋىلىرىمىزنىاااڭ مۇشاااۇندا  قىلغاااانلىقىنى »: چاغلىرىااادا

« بىزنىمااۇ شااۇندا  قىلىشااقا بۇيرىغااانكااۆرگەن ئىاادۇ ، ئااالالھ 

 (.27ئەئراف، ) دەيدۇ

سااااتى يېپىااااۋ ئىشااااارەتنى ئااااايەت ئۈسااااتىدە ۈئااااايەتتىكى ئ

ئاتااااااا ». تەپەككاااااۇر قىلمااااااي تااااااۇرۇا چۈشاااااەنگىلى بولمايااااادۇ

 «قىلغاااانلىقىنى كاااۆرگەن ئىااادۇ  بوۋىلىرىمىزنىاااڭ مۇشاااۇندا 

 «ئالالھ بىزنىماۇ شاۇندا  قىلىشاقا بۇيرىغاان» جۈملىسى بىلەن

ئىزاھلىغاااۇچى ساااۈپىتىدە « (ۋاۋ)  »جۈملىساااى ئوتتۇرساااىدىكى 

ىاادە دېااگەن مەن« دېمەككااى»نااى « »بىااز ئااۇ . ئوقۇلىشااى كېاارەك

رىكالر شاااېرىكلىرىنى مۇنااادا  ئاااايەتكە ئاساساااەن مۇشااا. ئالااادۇ 

 ئاتاا بوۋىلىرىمىزنىاڭ ياشااش شاەكلى»: ئىادىھىمايە قىلماقتا 

دېامەك بۇنىاڭ  .قەدەرىادۇر -ئالالھ نىاڭ قاازايى  (تۇرمۇش ئادىتى)

ئااالالھ نىااڭ ئەماارى ئىكەنلىكىااگە قارىغاناادا، بىزنىااڭ ئۇارنىااڭ 

 . «ئىزىدىن مېڭىشىمىز ناھايىتى نورمال بىر ئەھيال

مېنااى ئازدۇرغانلىقىڭاادىن ئااۇار سااېنىڭ »تااۇنجى قەدەرچااى 

ئۈچاااۈن چوقاااۇم ( ە ئۇنىاااڭ ئەۋادىغاااا ۋەسيەساااە قىلىاااشەم ۋئااااد)

( 36ئەئاااراف، ) «ساااېنىڭ تاااوغرا يولاااۇ  ئۈساااتىدە ئولتاااۇرىمەن

چاااۈنكى ئااۇ ئاااۆزىنى ئااالالھ نىاااڭ . دېگااۈچى دەل ئىااابلىس ئىاادى

ئۇ مۇشاۇندا  قىلىاش . ئازدۇرغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى

بىااااالەن شەيتانالشاااااقان بولساااااا، ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااام ئاااااۆز 

قىلدى ۋە يىتىنى ئېتىراا قىلى  تەۋبە ىخاتالىقىنىڭ مەساۇل

باشاااقىچە قىلىااا  ئېيتقانااادا، تاللىشاااىنىڭ . بولااادى« ئاااادەم»

گۇناھىنىاااااااااڭ  يىتىنى رەت قىلغاااااااااان شاااااااااەيتانىمەساااااااااۇل

يىتىنى ىتاللىشااىنىڭ مەساااۇل .بويۇنتۇرىقىاادىن قۇتۇالمىاادى

 ئېتىراا قىلغاان ئاادەم ئەلەيھىسسااام تەۋبە قىلىا  گۇنااھىنى

 .تىزگىنلىدى
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شااااااەيتاننىڭ قەدەرچىلىكااااااى جاااااااھىلىيەتكە ۋەكىللىااااااك 

قۇرئااان بەرگەن مەلۇماتقااا ئاساسااالنغاندا، جاااھىلىيەت . قىلىاادۇ

 :مۇشرىكلىرى مۇندا  دېيەلىگۈدەك دەرىجىدە قەدەرچى ئىدى

ئەگەر ئاااااالالھ خالىسااااا ئىااااادى بىااااز ۋە ئاتاااااا »: مۇشاااارىكالر

؛ نەھىاال، 3:7 ئەناااام،) «بااوۋىلىرىمىز شااېرىك كەلتۈرمەيتتااۇ 

15.) 

بەدەۋىلىكاااااى بىااااالەن قەدەر  ئەرەبجااااااھىلىيەت دەۋرىنىاااااڭ 

چاۆل ھايااتى ساىزنى . سىدا زى  مۇناسىيەت بارىئەقىدىسى ئوتتۇر

ىنى قۋاتقااانلىۇبىردەماادىال قايسااى خەتەرنىااڭ سااىزنى كۈتااۈا تۇر

خەتەر ۋە  -بىلگىلاااااااااى بولمايااااااااادىغان دەرىجىااااااااادە خېااااااااايى  

بىار يىاالن  تۇيۇقساىز. تتۇرتولغان بىر ھايا چىلىۋ بىلەنقىيىن

شى، توساتتىن بوران چىقى  ئۈستى بېشىڭىزنى قاۇم يېلىچېقى

يااكى گۈلادۈرماما ۋە چاقماا   بارخانلىرى بىلەن كۆمۈۋېتىشاى ۋە

ى بىپاياان چۆلاادە تىكەناادەك ياالغۇز تۇرغااان سااىزنى سوقۇۋېتىشاا

مۇشاااقەت  -ھاياااتى جاپااا  ئەساالىدە قەدەرچىلىكنىااڭ. مااۇمكىن

ن ۋە مەجھۇللااۇ  بىاالەن تولغااان بىااار بەدەۋى ئىچىاادە ئۆتىاادىغا

بااۇ . ئۈچاۈن تەسااەللى بېرىادىغان بىاار ئااھىادىلىگىمۇ بااار ئىادى

ن ناااېمە ئۈچاااۈن ئۈساااتۈن تىن بىااار كىشاااىنىڭ ئۆزىااادىساااەۋەب

پىشانىساااااىگە ) كىتااااااب -پۈتاااااۈك »بەدەۋىااااالەر  ئىكەنلىكىناااااى

ىاالەن ئىاازاھالا تەسااەللى تاپاااتتى دېااگەن ئاتااالغۇ ب« (يېزىلغااان

 اببىااااھ ئىاااابن ئابدىر بااااۇ جەھەتاااتە(. II،111 «فەرىاااادئىقااادۇل »)

لەر ئەرەبااا» :ىساااىدىن مۇنااادا  دەيااادۇنۇقتاىيەتشۇناسااالىۋ جەم

ئىچىاااادە قەدەرنااااى قوبااااۇل قىلماياااادىغان ھااااېچكى  چىقىاااا  

 (. II ،271، «ئىقدۇل فەرىد »)  «باقمىغان

قۇرئانااادا  باااۇ ئۇقاااۇم دىااان ئىباااارەت«قاااازا ۋە قەدەر» ئەساالىدە

ل ۋە مەنىدە ئىشلىتىلمەيال قالماستىن، ھېچبىر يەردە بۇ شەكى

. ئۇقااۇم سااۈپىتىدىمۇ قۇرئاناادا بااۇ شااەكىلدە تىلغااا ئېلىنماياادۇ

. بىرا  جاھىلىيەت دەۋرىدە كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئىشالىتىلەتتى

نىڭ جاھىلىيەتتىكى مەنىسىنى تېخىمۇ ياخشاى «قازا ۋە قەدەر»
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جاااھىلىيەت شااېاىرلىرىغا قاااراا بېقىشااقا  ش ئۈچااۈنىنىچۈشاا

بىار شاېاىرىدا ( 635 - 525)ئاانتەرە بىان شاەدداد . را كېلىدۇتوغ

 :مۇندا  دەيدۇ

 القد  و القضا  دف  أطي  وال / فيك احلاداث  أداف 
 :تەرجىمىسى

 بېشىڭغا كېلىدىغان ھادىسىلەردىن قوغدايمەن سېنى،

 .بىرا  دەپاى قىاللمايمەن سەندىن قازا ۋە قەدەرنى

 

غا كېتىيېتى  مەشۇقى ئەبلەگە بەنى زۇبەيد دىيارى يەنە ئانتەرە

 :مۇندا  نىدا قىلغان

 القد  أعداهك على  ماين إذا / نع  من أيتيك ما يهنتك عبل اي
 :تەرجىمىسى

 تلەر،ەامېن نسى  بولغاېنساپا ھاال بولسۇن ئى ئەبلە 

 .نى قەدەرېشمەنلىرىڭ ئۈستىگە سالسا مۈقاچانكى د

 

تىلىش ئىشااالى قەدەر كەلىمىساااىنىڭ قۇرئانااادىكى باااارلىۋ

ى يھەقساىزلىۋ ۋە زۇلاۇم ئاالالھ نىاڭ قاازا»شەكلى ۋە مەنىسىنى 

ماۋزۇسااىدا بايااان قىلغااان ۋە بااۇ كەلىمىنىااڭ « مەسقەدەرى ئە -

قۇرئانااااادا ئىنساااااانغا نىسااااابەت قىلىنمىغاااااانلىقىنى كاااااۆرۈا 

 .ئۆتكەنىدۇ 

مەنىسااىدە « ساى ېقىسامەت، تەلەي، ن»جااھىلىيەتتە قەدەر 

ى قۇرئاناادا ھېچقاناادا  بىاار كەلىمىساا« قەدەر». ئىشاالىتىلەتتى

مىزدە نىااڭ كااۈنى«قەدەر». ا بااۇ مەنىاالەردە ئىشاالىتىلمەيدۇجايااد

بولاۇا، باۇ « قىسمەت، تەلەي، بەخت»ئاۋام ئېڭىدىكى مەنىسىمۇ 

كەلىمىلىاارى بىاالەن « تاااير ۋە دەھاار/ تىيااارە »مەنىاالەر قۇرئاناادا 

ئااازغۇن قەۋم بىاالەن مەسااىلەن، ياساان سۈرىسااىدە . ئىپااادىلەنگەن

قىسامەت، »چۈشەنچىسىدىكى زىتلىقىنى « قەدەر»رنىڭ ئەلچىلە

كەلىمىساااى « تااااير»مەنىساااىنى بىلدۈرىااادىغان  «تەلەي، بەخااات

ھەقىقەتاااااكە دەۋەت  ئاااااازغۇن قەۋم. بىااااالەن ئوتتۇرىغاااااا قويغاااااان
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(. 37)دەيادۇ « بىزگە شۇملۇ  ئېلى  كەلادىڭالر» :قىلغۇچىالرغا

ا دە« اشااۇملۇقۇپالر ئااۆزەپالرد» :ھەقىقەتااكە دەۋەت قىلغااۇچىالر

/ تەلىاااايىڭالر / بەخااااتىڭالر »نااااېمە دەياااادۇ؟ . بەرمەياااادۇ جاااااۋاب

 :بېرىدۇ جاۋابدەا « ەرىڭالر تاللىشىڭالرغا باغلىقتۇرقەد

ِم ْس نف و َِ قَيْومِ  اَنْيت  ِْ َبلِْ ذ كّنْ ت  ِْ اَهننِْ َمَعك   ِْ طَآهن  ك  ِْ َقال وا
شااااااااااااااااااۇملۇقۇپالر »: تتىكااااااااااااااااااىئېي( ئەلچىاااااااااااااااااالەر) 

ەرنىڭ تاللىشاااااااااااااااىڭالرغا ساااااااااااااااىل (تەلەيساااااااااااااااىزلىكىڭالر)

ت قىلىنغااااانلىقى نەسااااىھە -سااااىلەرگە ۋەز . مۇناسااااىيەتلىكتۇر

دەا )بولاادى ( بېشااىمىزغا مۇسااىبەت كەلاادى)ئۈچاۈن مۇشااۇندا  

ىلەر ھەددىادىن ؟ ھەرگىز ئۇندا  ئەمەس، ئەسلىدە س(قارامسىلەر

 (.35ياسن، )« ئاشقۇچى قەۋمسىلەر

ددەت، قانۇن ر، مۇئىالھىي ئۆلچەم، قىممەت، مىقدا»قۇرئاندا 

« قەدەر»ئىشااااااااالىتىلگەن مەنىسااااااااىدە « مىاااااااازان ۋە كاااااااااۈچ -

جاااااااھىلىيەت چۈشەنچىسااااااى ئااااااۇنى قۇرئااااااانى  كەلىمىسااااااىنى

 مەنىساااااىدىن ئايرىااااا ، قايتىااااادىن جااااااھىلىيەت مەنىساااااىگە

ئۇقۇمىغاااا بەرگەن « قەدەر»شاااۇنىڭ بىااالەن قۇرئاااان . باغلىغاااان

بااااۇ . مەنىنىااااڭ ئااااورنىنى جاااااھىلىيەتتىكى مەنىسااااى ئالغااااان

ئاورۇن ئېلىشاى  تتىكى مەنىنىڭ مۇساۇلمانالر ئېڭىاداجاھىلىيە

رىيايەت مەدەنىيىتىگە كىرگۈزۈلۈا ئىسالم چۈشەنچىسى  ئۈچۈن

چىققااان  قەدەر ھەققىاادە ئوتتۇرىغااا. ئىچىااگە ئېلىاا  كىاارىلگەن

قۇرئاننىااڭ بااۇ ھەقتىكااى بايانىغااا  رىيايەتلەرنىااڭ كۆپىنچىسااى

خىااااااال رىااااااايايەتلەر قۇرئاااااااان بىااااااالەن باااااااۇ . زىااااااات كېلىااااااادۇ

نىاااڭ چۈشەنچىساااىنى ئاۋام. ىشاااىياتقاندەك تۇيغاااۇ بېرىااادۇلبەس

ىاااڭ قۇرئاااان توقاااۇا چىقىلغاااان رىيايەتلەرن شەكىللەندۈرۈشاااتە

تەسااىرىنىڭ چااو  بولغااانلىقى كىشااىنى  ئااايەتلىرىگە قارىغاناادا

بۇنىااڭ پىسااخىك . ئەپسۇسااالندۇرىدىغان ئاااچچىۋ بىاار ھەقىااقەت

رى  لىرى تەتقىۋ قىلىنىشاقا تېگىشالىك ئاايسەۋەبئىجتىمائىي 

 .  بىر تېما
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ئۇقۇمىنىاااڭ جااااھىلىيەتتىكى مەنىساااىنى قۇرئاااان « قاااازا»

بىكااااار قىلغااااان بولااااۇا، بااااۇ كەلىمىنااااى ئاتااااالغۇ بولۇشااااتىن 

مۇھاتابىنى  -قازا. ك ھالىغا كەلتۈرگەنىدىۈچىقىرى  بىر سۆزل

مەجباۇر قىلغاان ھۆكاۈم، بىاار نەرساىگە مەھكاۇم قىلىاش دېااگەن 

ناااملىۋ « نيەئەل مااۇ» ئىبنااۇل مۇرتەزانىااڭ. بىلدۈرىاادۇ مەنىنااى

« قااااازا»ەسااااىرىدە نەقىاااال قىلىنغااااان بىاااار ۋەقە قۇرئاننىااااڭ ئ

نى ئە  يااااااارقىن شااااااەكىلدە ىكەلىمىسااااااىگە بەرگەن مەنىساااااا

 :كۆرسىتى  بەرمەكتە

ھەزرىتااى ئەلىااگە ياشااىنى  قالغااان بىاار كىشااى كېلىاا  »

 :مۇندا  دېگەن

ئۇنااداقتا، بىزنااى مەجبااۇر قىلغااان قااازا ۋە قەدەر نااېمە؟  -

 :ىھەزرىتى ئەل

بەرگەن  جااۋابئالالھ نىاڭ ئەمارى ۋە بۇيرىقىادۇر، دەا  ۇئ -

 :ۋە تۆۋەندىكى ئايەتنى ئوقۇغان

هِ  رەبااااابىڭالر پەقەت ئۇنىاااااڭ   -َوَقَضيييييىَِ ب يييييَكَِأالَِّتَيْعب يييييد واِْإنالَِّإنايَّ

« ھۆكاااۈم قىلااادى/ ىشاااىڭالرنى بۇيرىااادى ئاااۆزىگىال ئىباااادەت قىل

 (.21ئىسرا، )

ش بىاااالەن ئوخشاااااھەسااااەن ئەلبەساااارىمۇ ھەزرىتااااى ئەلااااى 

ئاااالالھ »نااى «قاااازا ۋە قەدەر»ھەر ئىككىسااى . چۈشااەنچىدە ئىااادى

دەا « ، ئااارزۇ ۋە تەلىپااى(چەكلىمىسااى )  نىااڭ ئەماارى ۋە نەھيااى

 .ئىزاھلىغانىدى

 ەدەر چۈشەنچىساااااىنىڭ شەكىللىنىشاااااىدەجااااااھىلىيەت ق

مىساااااااااىردىن ئىرانغاااااااااا، ھىندىساااااااااتاندىن مىساااااااااىپوتامىيە 

ەسااااااىر كۆرسااااااەتكەن نغااااااا تودېلتىساااااىغىچە بولغااااااان كە  راي

گنوسااتىك ئېقىمالرنىااڭ مااۇئەييەن ر لااى بولغانلىقىاادا شااۈبھە 

ەقىاال قىلغااان شااۇ ۋاسااىل بىاان ئاتااا ھەدىااس سااۈپىتىدە ن. يااو 

جاااھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىسااىنىڭ بىاار  شااۈبھىلىك رىاايايەت

مەنبەساااىنىڭ پاااارس مەدەنىيىتاااى ئىكەنلىكىناااى كۆرساااىتى  

 :بېرىدۇ
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الھنىڭ يېنىغاا كەلادى پارس دىيارىدىن بىر كىشى رەساۇلۇل

 :ۋە مۇندا  دېدى

ئانىسى بىلەن، ھەمشىرىساى بىالەن ۋە قىزلىارى بىالەن  -

نېمە ئۈچاۈن بۇنادا  »: بۇاردىن. ن كىشىلەرنى كۆردۈمتوي قىلغا

باااۇ ئاااالالھ نىاااڭ قاااازا ۋە »: ئاااۇار. دەا ساااورىدۇم« قىلىساااىلەر؟

شاااۇنىڭ بىااالەن رەساااۇلۇلالھ ئاااۇ . بەردى جااااۋابدەا « قەدەرىااادۇر

 :مۇندا  دېدى كىشىگە

مېنىاااااااڭ ئۈممىتىمااااااادىنمۇ مۇشاااااااۇندا  دەيااااااادىغان  -

ر ئۈممىتىمنىااااڭ مەجۇسااااىلىرىدۇر ئااااۇا. قەدەرچىااالەر چىقىاااادۇ

 (.بەت - 31 - 7، «مۇنيە -ئەل »)

نااااادىكى باشاااااقا ئېتىقااااااد ئېقىملىرىنىاااااڭ وبۇنىاااااڭ ۋە راي

بااۇ، . ھەممىسااىنىڭ دېگااۈدەك ئوخشاااش بىاار تەرىپااى بااار ئىاادى

ئالادىن ئېيتىا  )ىلغاان كاھاانەت دەت بىالەن رەت ققۇرئان شىد

كاھاااانەت ۋە . ئىااادى« يۇلتاااۇز پاااالچىلىقى»ئااارافە ۋە  -( بېااارىش

ىقى ئااااااۆزىگە ئاساااااااس قىلغااااااان چۈشااااااەنچە يۇلتااااااۇز پااااااالچىل

نكى چااااۈ. ئەقىدىسااااى ئىاااادى« قااااازا ۋە قەدەر»جاھىلىيەتنىااااڭ 

بىااار كىشاااىنىڭ كېلەچىكاااى  كااااھىن، ماااۇنەججى  ۋە پاااالچىالر

ئاۇ ئىنسااننىڭ كېلەچىكاى  نە بىر نەرسە دېيىشاى ئۈچاۈھەققىد

جااھىلىيەت كااھىن ۋە . شى كېرەك ئىادىۇيېزىلغان بىر يەر بول

ئااالالھ نىااڭ ھەققىااگە  ۇنەججىملەرنىااڭ قىلغااان بااۇ ئىشاالىرىم

سااىنى بىلدۈرىاادىغان بولااۇا، مەنى« غەيبنااى بىلىااش»تاجاااۋۇز ۋە 

مەيلى ھۆل ياكى قۇرۇ  نەرسىلەر بولسۇن، ھەممىسى بىر »بۇنى 

( 55ئەنااام، )« بىلەن لەۋھۇلمەھپۇزغا يېزىلغانن ئىالھىي مىزا

 . ھەقىقىتى بىلەن ئارىالشتۇرىيەتمەسلىك كېرەك

خۇاسااىلىگەندە، جاااھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىسااى بىاار ئاااز 

ئۆزگەرتىلىااا ، يۇمشاااىتىلى  ئەمەۋىلەرنىاااڭ يۆلىشاااى بىااالەن 

 . قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقتى
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 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

 او ا ِيتقيدم مينك  شا  ملن»ِ:ِتعاىل قوله يف  املممن امر اي ففّك 

 هبياِو يتقيدمو  ميا القيد ة مين فييه  جعيل قيد هللا ا  وذليك«ِيتينخ ِ

 كيا ِاالمي  وليو النيا ، املسى  يستا  و اجلنة احملسن ليستا  يتنخ و 

ِكيا  يتينخ وا وال يتقيدموا ا  هلي  كيا  مليا املبطليو  الييه ذهيب كميا  وال

لييسِ بيزعمه  ذليك ال  عميل، فيميا ليوم خ متين عليى وال محيد ملتقيدم
 مين ذكي  فيميا قيا  هللا ولكيا  هبي  عميل شيء  ولكنيه الييه  وال مينه 

 جيزا »ِ:ِقا  كا  وملا ، هل  كتبت مبا وجزا  هب  عمل مبا جزاهه ِجزا ِ 

ِ.«كانواِيعملو ِ مبا
 كيا ِقيو  وميا وح فوه هللا كتاب املممن  امر اي القوم خال  ولقد

 احسينِاحليدي ِكتيااب»ِوصي ِ كميا هيو بيل بعضيا]بعضيه[ ليكذب هللا

 تنزييلِمين»ِالنيهِ بعضيا بعضيه خييال  وال بعضيا بعضيه يشيبه«ِمتشياهباِ

ِ.«محيدِ حكي 
فنهلمهياِ سيّواها وميا ونفيس»ِ:ِقوليه يف امليممن  امير اي فكي  مث
 يعي ف ا  ابالهليام آدم ابين طبي  يف جعيل فقيد«ِوتقويهياِ فجو هيا

 مين خياب وقيد زكاهيا مين أفلي  قيد»ِ:ِتعياىل  قيا مث الفجيو منِالتقيوى

ِ.نفسه خّيب ما دساها الذي كا ِهو فلو«ِدساهاِ
فيزدهِ هيذا لنيا قيدم مين  بنيا قيالوا»ِ:ِقوليه يف امليممن  امير اي فكي  مث
 قيد هللا ولكين[ِ...ذليك هلي  قيدم الذى كا  فلو«ِالنا ِ يف ضعفا عذااب
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 اطعنيا اان  بنيا وقيالوا»ِ:ِفقيا  أضيله  ومين ذليك هلي  قيّدم مين بيّ ِلنيا

ِكياا ان سيادتنا  قيدموا اليذين هي  والكياا  فالسيادة«ِالسيبيالِ فاضيلوان و

ِ].عليها كانوا ا  بعد السبيل وِاضلوه  الكف  هل 
ساىلەردىن »جانابى ئاالالھ نىاڭ ! ئى مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى 

( د زاخااااااتىن)ى ئىلگىرلەشاااااانى خالىغااااااان ياااااااك( جەناااااانەتكە)

« دەمنى ئاگاھالندۇرغۇچىااااااادۇرىغاااااااان ئااااااااچېكىنىشااااااانى خال

باۇ، ! دېگەن سۆزىنى تەپەككۇر قىلى  بااققىن( 11مۇددەسسىر، )

بەرگەنلىك سەۋەبىدىن ئىلگىرلەيدۇ  قۇدرەت -ئالالھ ئۇارغا كۈچ 

نەتىجىااادە ياخشاااى ئىشاااالر . يااااكى چېكىنىااادۇ دېگەنلىكتاااۇر ۋە

ياماااانلىۋ بىااالەن  .بىااالەن شاااۇغۇلالنغانالر جەنااانەتكە ئېرىشاااىدۇ

ئىنسااااننىڭ )ئەگەر مەساااىلە . د زاخقاااا كىرىااادۇ نغانالرشاااۇغۇلال

ئىنكااااار ( تااااالالش ئەركىنلىكىنااااى -ئىاااارادە /  مەساااااۇليىتىنى

قىلىياتقااااانالر ئىلگىاااارى سااااۈرگەندەك بولغااااان بولسااااا ئىاااادى، 

. ئۇارنىاڭ ئىلگىاارلەش ۋە چېكىانىش ئىمكااانىيىتى بولمااايتتى

ى ئىش بۇندا  ئەھيال ئاستىدا، ئىلگىرلىگەنلەر ئالقىشقا، ياخش

چاااۈنكى . قىلمااااي چېكىااانگەنلەر ئەيىبلىنىشاااكە ئۇچرىماااايتتى

ئىلگىاااااارلەش ۋە )ارنىااااااڭ چۈشەنچىسااااااىگە ئاساسااااااەن بااااااۇ ئۇ

ئۇارنىااااڭ قۇدرىتىنىااااڭ نەتىجىسااااىمۇ  ئەھاااايالى( چېكىاااانىش

ئەمەس، شۇنداقال ئۇارغا ئاتا قىلىنغان قۇدرەتنىڭ نەتىجىسىمۇ 

ال ئىبااارەت بااۇ پەقەت ئۇارغااا قىلاادۇرۇلغان بىاار ئىشااتىن .ئەمەس

قىلغاندەك بولسا ئىادى، ئەگەر مەسىلە ئۇارنىڭ گۇمان . بولىدۇ

بېااااارىلگەن جاااااازا ھەققىااااادە ( جەھەنااااانەم ئەھلىاااااگە)ئۇارغاااااا 

ۋە  «...ئۇارغا قىلدۇرغان ئىشالر سەۋەبىدىن»توختالغاندا، ئالالھ 

« ...ئۇارغا ئەزەلادە مەن يېزىا  پۈتىايەتكەن ئىشاالر ساەۋەبىدىن»

ئۇارنىاااااڭ قىلغاااااان »ھەرگىزماااااۇ . ىدېيىشاااااى كېااااارەك ئىاااااد

ساەجدە، )دېمىگەن باواتتى  «...ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن

31.) 
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ئەمىرۇلمۇئمىيىنىن، بۇ كىشىلەر ئى  توغرىسىنى ئېيتقاندا

ئالالھ نىڭ كىتاۋىغا قارشاى چىقتاى ( مۇشۇندا  قىلىش بىلەن)

ە يەن[ بىر قىسامى]ئالالھ نىڭ سۆزلىرىنىڭ . مىلىدىۋە ئۇنى بۇر

ئەكسااىچە قۇرئااان ئااالالھ . بىاار قىساامىنى يالغانغااا چىقارماياادۇ

ئاااالالھ ساااۆزلەرنىڭ ئە  چىرايلىقاااى بولغاااان »تەرىپلىگەنااادەك 

قۇرئااااننى نازىااال قىلااادى، ئۇنىاااڭ بەزىساااى بەزىساااىگە ئوخشااااا 

بىااااار قىسااااامى يەنە باشاااااقا قىسااااامىغا (. :2زۈمەر، )« كېتىااااادۇ

زىتلىااۋ  ئوخشااايدۇ، ھەرگىزمااۇ بىاار قىساامى يەنە بىاار قىساامىغا

ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغاۇچى، »چۈنكى ئۇ . تەشكىل قىلمايدۇ

« مەدھىاااايەگە ايىااااۋ ئااااالالھ تەرىپىاااادىن نازىاااال قىلىنغاناااادۇر

 (.2:فۇسسىلەت، )

ئااااى مۇئمىنلەرنىااااڭ ئەمىاااارى، ئااااالالھ نىااااڭ شااااۇ سااااۆزىدە 

ر ھ بىالەن »: ئۈساتىدە تەپەككاۇر قىلغىان تەكىتلىگەن مەساىلە

قىلىاااا  ياراتقااااان، ئۇنىڭغااااا چىرايلىااااۋ ( ئىنساااااننى)ۋە ئااااۇنى 

ياخشااااىلىۋ ۋە يامااااانلىقنى بىلاااادۈرگەن زات بىاااالەن قەسااااەمكى 

ئىنسااان فىترىتااى ۋە ئاااۇنى يااارىتىلىش مەقسااىتىگە مۇۋاپىاااۋ )

شااەمس، )  («... ھالاادا شەكىللەندۈرۈلىشااى شاااھىت بولسااۇنكى،

يامااااااننى -ڭ تەبىاىاااااتىگە ياخشاااااى ، ئاااااالالھ ئىنسااااااننى( 1-7

بولاااۇا، باااۇ يەتنى يەرلەشاااتۈرگەن ىقلەندۈرەلەيااادىغان قاااابىلپەر

وقاااۇم ر ھىناااى پااااك قىلغاااان ئاااادەم چ»: ھەقاااتە مۇنااادا  دېاااگەن

( فۇجاۇر بىالەن -كاۇفرى ۋە فىساقى )مۇرادىغا يېتىدۇ، نەفسىنى 

« بولىاااادۇ دئااااادەم چوقااااۇم نائۈمىاااا (كىاااارلەتكەن)كەمسااااىتكەن 

فۇجاۇر بىالەن كىرلەتكاۈچى  -ئەگەر ئۇنى فىساقى (. 31شەمس، )

بولۇشاانى بەندىسااىگە « دنائۈمىاا»لسااا ئىاادى، ئااالالھ بولغااان بو

 .نىسبەت قىلمىغان بواتتى

ئااااى مۇئمىنلەرنىااااڭ ئەمىاااارى، ئااااالالھ نىااااڭ شااااۇ سااااۆزى 

(: ئەگەشاااكۈچىلەر)ئاااۇار »: ھەققىااادىمۇ پىكىااار يۈرگۈزگەيساااەن

نى ئېلىااا  كەلاااگەن ئاااادەمگە د زا  ببىااازگە باااۇ ئاااازا! رەببىمىاااز

نااۋادا (. 63ساد، )دەيدۇ  «ئازابىنى ئىككى ھەسسە زىيادە قىلغىن
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ەلگۈچى ئالالھ بولسا ئىدى نى ئېلى  كبئۇارنىڭ بېشىغا بۇ ئازا

شاىغا ۇئۇارنىڭ باۇ جازاغاا ماۇپتىال بول لېكىن ئالالھ بىزگە.....]

چى بولغاااااانلىقى ۋە ئاااااۇارنى كىااااا  يولااااادىن ساااااەۋەبكىمنىاااااڭ 

: چىقىرۋەتكەنلىكىنااى شاااۇ سااۆزلىرى ئاااارقىلىۋ بايااان قىلىااادۇ

ىااااااز ھەقىااااااقەتەن باشاااااالىقلىرىمىزغا، ب! رەببىمىااااااز: ئااااااۇار»

كاتتىلىرىمىزغااا ئىتااائەت قىلاادۇ ، ئااۇار بىزنااى تااوغرا يولاادىن 

نى ئىككى ھەسسە بەرگىن ۋە بئۇارغا ئازا! ئازدۇرۋەتتى، رەببىمىز

باشالىقالر (. 61ئەھازاا، )« دەيدۇئۇارغا قاتتىۋ لەنەت قىلغىن، 

رغا باشالىغان ۋە كاتتىالر ئۇارنى توغرا يولدىن ئاداشتۇرۇا، كۇپۇ

 [.رنى توغرا يولدىن ئازدۇرىيەتكەنۋە ئۇا

 

 :ئىزاھات

نۇساخىنى كۆچاۈرۈا  ئىچىدىكى ساۆز ۋە جاۈملىلەر] [ دا قوليازمى

يازغۇچى كاتىپتىن چىققان سەھيەنلىك بىلەن بولسا كېارەك، تولاۇ  

 باااااۇ تىرناااااا  ئىچىااااادىكى جاااااۈملىلەر. انيېزىلمااااااي يېااااارى  قالغااااا

ئېلىنغاان ئۈزۈنادىگە ئاساساەن ( ىداب نۇسخ)ھەججاجنىڭ مەكتۇبىدا 

 . تولۇقالندى

 

 «ئۈچۈن ەنلىكىمۋەتكىسىلەرگە پۈت»ئالالھ 
 دېدى «قىلمىشىڭالر سەۋەبىدىن» ىدى،دېم

 

ئەلبەسرى رىسالىنىڭ بۇ بۆلۈمىادىمۇ ئىنسااننىڭ ۋۇجۇدقاا 

قۇدرىتىگە كىشىنىڭ دىققىتىناى  -چىقىرىش ئىرادىسى ۋە كۈچ 

ساااىلىنى مۇشاااۇندا  ماااۇاھىزە يەناااى قۇرئاننىاااڭ مە. ئاغدۇرىااادۇ

ئالاادىغا ئاالالھ »قۇرئاان پااانچىنى .  قىلغاانلىقىنى تەكىتلەيادۇ

بۇنىااڭ . دېمەياادۇ« ئارقىاادا قالدۇرىاادۇ»ياااكى « ئۆتكااۈزۈا قويىاادۇ

ئارقىاادا »ياااكى « (ئىلگىاارلەش)ىغا ئۆتااۈش ئالااد»دەل ئەكسااىچە 

پېاىللىرى ئىگىسىنىڭ ئىنسان ئىكەنلىكىنى تىلغا « قېلىش

بااۇ »ئااالالھ نىااڭ  ىنسااان جەناانەت ياااكى جەھەناانەمگەئ. ئالىاادۇ
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دەا يازغاااانلىقى « بااۇ جەھەننەملىكتاااۇر»يااااكى  «جەننەتلىكتااۇر

ئايىتىاااادە  -31سااااەجدە سۇرىسااااىنىڭ . تۈپەيلىاااادىن كىرمەياااادۇ

ھۆر ئىرادىسى بىالەن تالالشانىڭ »ئوچۇ  بايان قىلىنغىنىدەك 

ەللىرىنىاااڭ بىااار ۋە باااۇ تالالشاااقا مۇناساااى  ھالااادا قىلغاااان ئەم

 .بۇاردىن بىرسىگە ايىۋ بولىدۇ« نەتىجىسى سۈپىتىدە

بىكاااااااااااار ) المبطلاااااااااااون -مۇبتىلاااااااااااۇن»رىساااااااااااالىدىكى 

ھەججاجنىااااااااڭ رىسااااااااالىنى  ئىبارىسااااااااى «(قىلىاااااااايەتكەنلەر

مۇختىااااۇن »لىقالشاااتۇرۇلۇا غاااان مەكتۇبىااادا سىيىغىنچاقلى

بىكااااااار قىلىاااااايەتكەنلەر . دەا يېزىلغااااااان«(خاتااااااا قىلغااااااانالر)

 :اللىۋ باردېيىلىشىدە ئىككى ئېھتىم

 .ھۆر ئىرادىنى بىكار قىلىيەتكەنلەر( 3

 . يىتىنى بىكار قىلىيەتكەنلەرىئىنساننىڭ مەساۇل( 2

ىغااا نۇقتشااۇنداقتىمۇ ھەر ئىككااى ئىپادىاادە ئوخشاااش بىاار 

دەا ئوقۇلغاناااااادا،  «مۇبتىلااااااۇن»يەنااااااى، . بېرىاااااا  تاقىلىاااااادۇ

 «(ماۇتلە  يااو )نىھىلىسات »ئەجنەبىلەرنىاڭ ئىپادىساى بىالەن 

ئەل بەساااااارىنىڭ قەدەرپەرەسااااااتلىك . بىلدۈرىاااااادۇ مەنىسااااااىنى

قىلىشااىنىڭ  كااۈرەشئازغۇنلىقىغااا قارشااى بۇنچىااياا قاااتتىۋ 

چاااااۈنكى ھەر قانااااادا  ئەخالقىاااااي . ساااااەۋەبىمۇ دەل باااااۇ ئىااااادى

. يەتساااااىزلىك ياتىااااادۇىگىااااادە مەساۇلېچىرىكلىشىشااااانىڭ ت

يەتنىڭ ئورنىغاااااااا مەجباااااااۇرىيەتنى، ىقەدەرچىلىاااااااك مەسااااااااۇل

ناااااااااااااااى قويىااااااااااااااادىغان «رقەدە»ئىرادىنىاااااااااااااااڭ ئورنىغاااااااااااااااا 

ھەر ئىنسااان قىلمىشااالىرى »ھااالبۇكى، قۇرئاااان  .چۈشااەنچىدۇر

 (.23نۇر، ) ، (17مۇددەسسىر، )دەيدۇ  «تۈپەيلىدىن مەھبۇستۇر

چۈشااااااااااەنچىنى ھىمااااااااااايە  لىااااااااااكئەلبەساااااااااارى قەدەرچى

بااۇ، ھاااكىمىيەت ئارقااا . دەا تەرىپلەياادۇ« قەۋم»قىلىياتقااانالرنى 

قىلىياتقانالرنىااڭ  تېرىكاى بولغااان مەزكااۇر چۈشاەنچىنى ھىمااايە

تەشاااكىللىك ھەمااادە ھەممىاااگە مەلاااۇم ئىجتىماااائىي ساااىنى  

 .ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
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ئىبنااۇلجەۋزى ئىمااام . ئىنسااان ئەمەللىرىنىااڭ ئىگىسااىدۇر

ئەلبەسارىگە مۇناساىيەتلىك ئەسااىرىدە ئۇنىاڭ ئەمەل توغرىسااىدا 

 :قىلغان سۆزلىرىنى مۇندا  نەقىل قىلغان

قىلمىشاااالىرىڭغا  ۈنمەن يېڭااااى بىاااار كاااا! ئااااى ئىنسااااان»

ساەندىن ئايرىلغىنىمادا ھەرگىاز يەنە بىار . شاھىتلىۋ قىلىمەن

شاااۇپا ناااېمە قىلساااا  ھاااازىرا . قېاااتى  قايتىااا  كەلمەيااامەن

چاااۈنكى كەلگۈساااىدە ھاااازىر قىلمىشااالىرىڭ بىااالەن . قىلىااايال

بىاااارا  شااااۇنى . ئۇچرىشىسااااەن، خااااالىغىنىڭنى بىرىكتااااۈرگىن

ا قولۇپغاااااا قايتااااابىلگىنكااااى باااااۇ پۇرساااااەت يەنە بىاااار قېاااااتى  

 .«كەلمەسلىكى مۇمكىن

ى يېااااارى  ئەساااااىر باااااۇرۇن قەدەر رىسالىسااااا 31ئەلبەسااااارى  

ئەساىر كېايىن  31ئۇنىڭادىن  ئارقىلىۋ ئېيتقان بۇ ھەقىقەتناى

ياشااىغان قۇرئااان شااائىرى مەھاامەت ئاااكىف شااېاىرىدىكى شاااۇ 

 :مىسراار بىلەن مۇندا  ئىپادىلىگەن

 ،سەن قوپما كارۋاتتىن ئالالھ قا يۆلەندى  دەا

  !لنىڭ مەنىسى بۇمۇ ھەي ئىست نادانۈتەۋەكك

 

  دۇنيا يۈگرەۋاتىدۇ گەپمۇ، بىللە يۈگرەيتتىڭ،

 . ئەپسۇسكى پۈتكۈل غەيرىتىڭنى ئارقاپغا تاشلىيەتتىڭ

 

  !ئالالھ قا يۆلەن، تىرىشچان بول، ھېكمەتكە رام بول

 .يول بۇدۇر، بىلمەيمەن باشقا چىقىش يول

 

  ھەم شۇندا ،دىلەت نابۇت بولماقتا، دىنمۇ 

 پەقەتال ئۇزاقتىن قاراپال دەمدۇ؟ سىلەرگە قۇرئان

  

  !رىڭدىنېتەرك قىل ئىشلەشنى، بۇيرۇ  چۈشۈر تۇرغان ي

ئەمەل قىلماي )، مەۋا (جاپا تارتى )ندا  ھارمىغىن ئۇ

  .ئەجىر بەرگۈچىڭ بولغاندىكىن( ياتساپمۇ
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 !ھەممە ئىشالرنى رەببى  ھەل قىلىدۇ، ۋەزىپىسىدۇر

 !يەپگىللىدى، سەن ئەمدى ئۇدۇل قەھيەگە باريۈكۈ  

  

 ئاي ئىشلەۋاتىدۇ، ئاسمان يەر ئىشلەۋاتىدۇ،

 .كۈن ھەرىكەت قىلىياتىدۇ، سەييارىلەرمۇ ھەم

 

دېگەنسىرى شەرىاەت، ئىشلىمەي  ئەمەل قىل/ ئىشلە 

 ياتتىڭ،

 .ئۇنىڭ ئورنىغا نۇرغۇن خۇراپە ئويدۇردۇ 

  

 .رىغاقىستۇرۇا ئا« تەۋەككۇل»ئاخىرى تېخى 

 !بىچارە دىننى ئايالندۇرۇا ئۇنىڭ بىلەن، قويدۇ  كۈلكىگە

  

يەر ئىشلىسۇن، ئاسمان ئىشلىسۇن، ئىچىڭ پۇشمىسا 

 !ئولتۇر

 !بۇار ھەققىدە بىر باھانە  بارمۇ؟ تۇر

  

يايلى، بىكار تۇرمايدۇ ونى ق(كائىناتتىكى ھەممە)ماسىيا 

 خالىقمۇ،

شەۋكەت ھەر  -ۇ قارا، تەجەللى قىلىدۇ مىڭ بىر تۈرلۈك شان

 .كۈنى

 

ئەي پۈتۈن دۇنيا ۋە ئىچىدىكىلەر ئورنىدىن تۇرسىمۇ 

  !ياتقۇچى

تاپىمۇ سەن قىمىلدىمايسەن، ھې  بولمىسا خىجىل بول 

 !ئالالھ تىن
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 تېكىست ۋە شەرھى
 

مينِ اضيالان اليذين ا ان  بنيا»ِ:ِقوليه يف]امليممن  امير اي فكي  مث[
 عيز ،ِوقيا «االسيفل ِ مين وانليكي اقيدامنا حتيت جنعلهميا واالنيس اجلين

 ع فنياه ،ِيقيو «كفيو اِ واميا شياك ا اميا السيبيل هيديناه اان»ِ:ِمينِقاهيل

 ومين»ِ:ِكفي ه عليى فنعاقبيه يكفي  ا  واميا فنجازييه يشك  اماِا  الط ي 

 قيا  ،ِوكيذلك«محييدِ غيى هللا فيا  كفي  ومين يشك ِلنفسه فامنا يشك 

ِ.«ىِهد وما قومه واضلِف عو »ِ:ِ] وجل عز هللا
والِ قوميه اضيل اليذى ف عيو  هللا قيا  كميا امليممن  امير اي فقيل
ا ِ»ِ:قيا  فانيه لنفسيه  ضيى ميا اال هللا مين وجتعيل قوليه يف هللا ختيال 
مينِ الضيال  و هللا مين فاهليدى«ِواالوىلِ لآلخي ة لنيا ا  و للهيدى علينيا
ِ.العباد
 الأضيلناِا وميا»ِ:ِوجيل عيز هللا قيو  يف اليممن  امير اي فكي  مث

ِكيا  ا »ِ:ِ،ِوقوليه«السيام ىِ وأضيله »ِ:ِ،ِوقوليه«اجمل ميو ِ  الشييطا 

مثييودِفهييديناه ِ وأميا»ِ:ِتعيياىل هللا قييا ِ]،ِو«مبينيياِ عييدوا لالنسيا 
كيانواِ مبيا اهليو  العيذاب صياعقة فنخيذم  اهليدى عليى العميى فاسيتابوا
 اسيتاقاقه  بيدؤ وكيا  تعياىل هللا مين اهليدى بيدؤ ،ِفكيا «يكسيبو ِ

ِ.املضلة هواهه العمىِاب
ئاالالھ [ يەنە ئويالا كۆرگەيسەن! ڭ ئەمىرىئى مۇئمىنلەرنى]

ئىنساانالردىن ۋە جىانالردىن بىزناى ! رەببىمىز»: نىڭ بۇ سۆزىنى

ئە  خااارلىرىمىزدىن ( ئااۇار)زدۇرغااانالرنى بىاازگە كۆرسااەتكىن، ئا

 «بولۇشى ئۈچۈن ئۇارنى ئاياقلىرىمىز ئاستىدا چەيلەيمىز، دېدى
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: ئااااااااا مۇنااااااادا  دېاااااااگەنەيەنە ئاااااااالالھ ت(. 25 فۇسساااااااىلەت، )

غااا ئەلچىاالەر ئەۋەتىااش (ئىنسااان)شۇبھىسااىزكى، بىااز ئۇنىااڭ »

ئاۇ مااۇئمىن بولااۇا )ياماان يااولنى كۆرسااەتتۇ ،  -بىالەن ياخشااى 

شااااۈكۈر ( مىااااتىگەياخشااااى يولاااادا مېڭىاااا ، ئااااالالھ نىااااڭ نېا

( فاااااجىر بولااااۇا يامااااان يولاااادا مېڭىاااا )قىلغۇچىاااادۇر ياااااكى 

بىز ئىنسانغا  يەنى ئالالھ(. 1ئىنسان، )« ۇركۇفۇرلۇ  قىلغۇچىد

 ،يااولنى كۆرسااەتتۇ ، ئااۇ شااۈكۈر قىلسااا بىااز ئااۇنى مۇكاپاااتاليمىز

بىااز ئااۇنى  (ئىنكااار قىلسااا)ئەگەر ئااۇ كااۇفرانى نېااامەت قىلسااا 

 :لىك جازاايمىز، دەيدۇسەۋەبكۇفرى 

كىمكى شۈكۈر قىلىادىكەن ئاۆزى ئۈچاۈن قىلغاان بولىادۇ، »

كەن، شۈبھىسااااااىزكى، ئااااااالالھ قىلىاااااادىكىمكااااااى كۇفۇرلااااااۇ  

(. 32لوقمان، ) «بىھاجەتتۇر، مەدھىيەگە ايىقتۇر (بەندىلەردىن)

: نى ئىپادىلەيادۇىجانابى ئالالھ نىڭ بۇ سۆزىمۇ يۇقىرىدىكى مەن]

تااااوغرا يولغااااا ( ئااااۇارنى)ىاااارئەۋىن ئااااۆز قەۋمىنااااى ئااااازدۇردى، ف»

 (.15تاھا، )« باشلىمىدى

ئاااااالالھ  ساااااەنمۇ خاااااۇددى! ئاااااى مۇئمىنلەرنىاااااڭ ئەمىااااارى

! دېگىاان «قەۋمىناى ئازدۇرغااان كىشاى فىرئەۋىنادۇر»ئېيتقانادەك 

ئاااالالھ قاااا ! كااااامى توغرىساااىدا قارشاااى چىقمىغىااان ئاااالالھ قاااا

ئۆزىنىڭ زاتى ئۈچۈن مۇناسى  كۆرگىنىدىن باشاقىنى نىسابەت 

شااكە ىتىتااوغرا يااولنى كۆرس»: چااۈنكى ئااۇ مۇناادا  دېاگەن. قىلماا

 -يااا ۋە ئاااخىرەت شااەك شۈبھىسااىز بىااز مەسااۇلمىز، دۇن -شاەك 

ھىادايەت (. 31-32لەيال، )« شۈبھىسىز بىزنىڭ ئىلكىمىزدىادۇر

ئاى مۇئمىنلەرنىاڭ . ئالالھ تىن، زاالەت بەندىلەرنىڭ ئۆزىدىنادۇر

بىزناى پەقەت »: ئاندىن يەنە بۇ سۆزنىمۇ ئويالا كۆرگىن ،ئەمىرى

ئاااۇارنى ساااامىرى »يەنە (. 55شاااۇئەرا، ) «گۇناھكاااارارا ئاااازدۇردى

شاااەيتان »دېاااگەن ساااۆزىنى ۋە شاااۇنداقال ( 75تاھاااا، ) «ۇردىئاااازد

دېااااااگەن ( 51ئىساااااارا، ) «ئىنسااااااانغا ھەقىااااااقەتەن دۈشاااااامەندۇر

: ئاا يەنە مۇنادا  دېاگەنەئالالھ ت[. سۆزلىرىنىمۇ ئويالا كۆرگىن

تتۇ ، ئااۇار ھىاادايەتتىن سااەمۇدقا بولسااا تااوغرا يااولنى كۆرسااە»
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لمىشاالىرى ۇ  بىلاادى، قىنااى ئااارت(يەنااى گۇمراھلىااۋ)كورلااۇ  

« دىئۇارنى خار قىلغۇچى چاقما  ئازابى ھااك قىلا تۈپەيلىدىن

كۆرگىنىڭىاادەك ھىاادايەتنىڭ باشااالنغۇچى (. 31فۇسسااىلەت، )

 رنىاااڭ گۇمراھلىققاااا ماااۇپتىال بولۇشاااىئاااالالھ تىااان، بىااارا  ئۇا

 .ھەۋەسلىرىگە ئەگەشكەنلىكىدىندۇر -ئازغۇن ئارزۇ 

 

 :ئىزاھات

تېكىساتتە  ئەسلى بېرىلگەن جۈملە ئىچىدە] [ زاستا بىرىنچى ئاب

رىسااالىنىڭ يېاازىلىش ئۇساالۇبىغا مۇۋاپىااۋ  چاااا بولغااانلىقى ئۈچااۈن

 .ھالدا تولۇقالندى

ئاخىراشاقان  ئىككىنچى ئابزاستا باشلىنى  ئۈچىنچى ئابزاستا 

دىكاى «ئەلماۇنىيە»نۇسخساى ۋە ( ب ) ئىچىدىكى بۆلەك ئاياساوفيا ] [ 

 .تېكىستكە ئاساسەن تولۇقالندى

 

يۇش ويەتنى قىەسئۇلىيەتنىڭ ئورنىغا مەجبۇرم
 باراۋەر كۆرگەنلىكتۇريامانلىق بىلەن ياخشىلىقنى 

 

 25بۇ بۆلۈمنىڭ تۇنجى ئاايىتى فۇسساىلەت سۈرىساىنىڭ   

ئايىتى بولۇا، بۇ ئاايەتنى ئاۆز ئىچىاگە ئالغاان پاراگرافالرنىاڭ  -

ياخشااااى ئىاااش بىااالەن يامااااان ئىاااش باااااراۋەر »ئاناااا تېمىساااىنى 

 .دېگەن ئايەتتىن كۆرىمىز( :1فۇسسىلەت، ) «بولمايدۇ

دېگەنلىك « ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ»

  نېمىدىن دىرەك بېرىدۇ؟

ئىنساااااااان قىلغاااااااان باااااااارلىۋ ياخشاااااااىلىقلىرى ۋە »باااااااۇ، 

جاناابى »شاۇنداقال، . دېگەنلىكتاۇر« كااردۇرجاۋابيامانلىقلىرىدىن 

قىلادۇرغۇچى ئەمەس،  ئالالھ ئىنسانغا ياخشىلىۋ ۋە ياماانلىقنى

ارىتاااا بەلكاااى ئىنسااااننى قىلغاااان ياخشاااىلىۋ ۋە يامانلىقىغاااا ق

رساااىنى ۈيااااكى تەت. دېگەنلىكتاااۇر« كارلىققاااا تارتقۇچىااادۇرجاۋاب

مەس، بەلكاى كاار ئەجاۋابئېيتقاندا، ئىنسااننى قىلمىشالىرىدىن 
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ئەمىليەتااااتە ياخشااااىلىۋ بىاااالەن  قىلىشااااقا مەجبااااۇر دېاااايىش

ئەگەر بۇنى ئالالھ قا . قويغانلىقتۇريامانلىقنى ئوخشاش ئورۇنغا 

نىسبەت قىلغان بولسا، ئالالھ نى ياخشىلىۋ بىلەن ياماانلىقنى 

باراۋەر كۆرىدۇ دېگەن ۋە بۇ ئارقىلىۋ ئالالھ قا بۆھتان چاپلىغاان 

. ئالالھ ئىنساننى تاوغرا يولغاا يۈزلەنادۈرگەن ۋاھالەنكى،. بولىدۇ

: باااااغلىۋئۇنىڭاااادىن كېيىنكااااى ئىشااااالر ئىنساااااننىڭ ئااااۆزىگە 

خالىسا شۈكۈر قىلغۇچى بولىدۇ، خالىسا كۇفۇرلۇ  قىلغاۇچى »

كىمكاااى شاااۈكرى قىلىااادىكەن، ئاااۆزى »(. 1ئىنساااان، ) «بولىااادۇ

ئۈچااااۈن قىلغااااان بولىاااادۇ، كىمكااااى كۇفۇرلااااۇ  قىلىاااادىكەن، 

شۈبھىسااااااااىزكى، ئااااااااۆز زىيىنىغااااااااا تۇزكورلااااااااۇ  قىلغاااااااااان 

 (.32لوقمان، )«بولىدۇ

ۇرغااانلىقىنى بايااان قۇرئااان فىرئەۋننىااڭ ئااۆز قەۋمىنااى ئازد

ئاالالھ  مۇشۇندا  تۇرۇغلۇ  بىرسى چىقىا  ھەقىقەت .قىلماقتا

ياا ، ئۇارنىاڭ »نىڭ ۋەھىيسىنى يالغانغا چىقارغاندەك قىلى  

تاااا ئاااادەم ئەلەيھىسسااااام  (شاااىۇشاااەقى بول) ئېزىااا  كېتىشاااى

فىرئەۋننىااڭ  دېساە «يارىتىلىشاتىن بااۇرۇن پۈتاۈۋېتىلگەن ئىاادى

ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان . ى  قويغان بولىدۇۋابالىنى ئالالھ قا ئارت

زىغا ىبۇ سۆزنى سەن ئاغ! ن ھايا قىلغىنشۇكى، ئالالھ تى جاۋاب

! ۋاتقااان ھەزرىتااى رەسااۇلۇلالھتىن ھايااا قىلغىاانۇسااېلى  قوي

مۇقارشااى ىبىاارىگە قار -ئاااا بىاالەن رەسااۇلۇلالھنى بىاار ەئااالالھ ت

 !قىلى  تەسيىرلەشتىن ھايا قىلغىن

وغرا يااااولنى كۆرسىتىشااااكە شااااەك تاااا»جانااااابى ئااااالالھ   

دېااگەن تۇرۇغلااۇ ، ( 32لەياال، )« شۈبھىسااىزكى بىااز مەساااۇلمىز

ياااا ، پەقەت ھىااادايەتال ئاااالالھ تىااان ئەمەس، »بىرساااى چىقىااا  

ئااااالالھ تىاااان »دېسااااە، « بەلكااااى زاالەتمااااۇ ئااااالالھ نىااااڭ ئىشااااى

 دېاايىش بىاالەن بىاارگە« !ئااالالھ قااا تااۆھمەت قىلمااا! قااورققىن

گۇناھقاا  بىزنى ئازدۇرغانالر،»: سلىتىمىزئالالھ نىڭ كاامىنى ئە

 .(35شۇئەرا، )« چۆمگەن شۇ كىشىلەر ئىدى
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ئااااااالالھ فىرئەۋىننىااااااڭ زۇلمىاااااادىن قۇتۇلاااااادۇرغان بەنااااااى 

تاھااا، )ئازدۇرغااانلىقىنى بايااان قىلىاادۇ  ئىساارائىلنى سااامىرنىڭ

ئاۇار  يا ، ئۇارنىڭ ئېزى  كېتىدىغانلىقى»، بىرى چىقى  (75

: دېسااە، بىاز ئۇنىڭغااا« نپۈتۈلااۈا كەتاكەتېخاى يارىتىلماساتىنال 

دېگەن ئاالالھ تاوغرا ئېيتقاان، ساەن " ئۇارنى سامىر ئازدۇردى " »

ئاااالالھ ناااى يالغانچىغاااا چىقارغاااان . دەيمىاااز «يالغااان ئېيتتىاااڭ

ئاااادەمنى يالغانچىغاااا چىقىرىشااانى ئىمانىمىزنىاااڭ باااۇرچى دەا 

 .بىلىمىز

 رىسااالىدە پەقەت باااش قىساامى ئااورۇن ئالغااان فۇسساااىلەت

قىلمىشالىرى »: ئايىتى مۇندا  ئاخىرلىشىدۇ -31سۈرىسىنىڭ 

. «تۈپەيلىدىن ئۇارنى خار قىلغۇچى چاقما  ئازابى ھااك قىلدى

ئااالالھ  ھااااك بولغااان سااەمۇد قەۋمااى: ۈرىاادۇنااى بىلدىبااۇ شااۇ مەن

نىااااڭ ئەزەلاااادىن پۈتىاااايەتكەنلىكى ئۈچااااۈن ئەمەس، ئەكسااااىچە 

قاا دۇچاار ئازابۇچى لىك ھااك قىلغسەۋەبئۆزلىرىنىڭ قىلمىشى 

ئۇارنىاڭ شاۇندا   بىارا  ئاالالھ»لېكىن بىرسى چىقى  . بولدى

قااا دۇچااار بولىاادىغانلىقىنى ئازابقىلىاادىغانلىقىنى ۋە ئاخىرىاادا 

. دېسااە، مەسااىلىنى باشااقا ياققااا بۇرمىلىغااان بولىاادۇ «بىلەتتااى

چۈنكى ئالالھ نىڭ بۇ مەسىلىنى قۇرئاندا كۈن تەرتىپكە ئېلىا  

. قسىتى چەكساىز ئىلمىناى تەكىاتلەش ئەمەسكېلىشىدىكى مە

يىتىنى ئاااۆز ىبەلكاااى بەنااادىلىرىنى قىلمىشااالىرىنىڭ مەسااااۇل

چۈنكى بۇ ئايەتلەر نازىل بولغان . ئۈستىگە ئېلىشقا چاقىرىشتۇر

مۇھىتتااا، ئااالالھ نىااڭ چەكسااىز ئىلمىنااى ئىنكااار قىلىشااتىن 

دېاامەك، قۇرئاننىااڭ مەۋجااۇت . ئىبااارەت بىاار مەسااىلە يااو  ئىاادى

ان بىااار مەساااىلىنى خاااۇددى بااااردەك قىلىااا  ئوتتۇرىغاااا بولمىغااا

 .شىمۇ قەتاى مۇمكىن ئەمەسۇيوق

 

 تېكىست ۋە شەرھى
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 فيهِاحلجيج فا  كتايب، و كالمء املممن  امر اي عليك يطولن وال

 اابانِآدمِ]واقتيد[  بيه، اىل الظلي  نسيب و نفسيه بي أ مين عليى الواضياة

 انفسينا ظلمنيا»ِ:ِ بيه عصيى اذ قيا  حي  بيه ]ى[يقتيد مين أحي  وهيو

 هيذا»ِ:ِيقيل ،ِومل«اخلاسي ينِ مين لنكيونن ت محنيا و لنيا تغفي  وا ِمل

 هيذا»ِ:ِقيا  الينفس قتيل حي  موسيى قيا  ،ِوكيذلك«قضياؤ ِوقيد  ِ

 نفسيى ظلميت اىن  ب قيا  مبي  مضيل عيدو انيه عميلِالشييطا  مين

«ِالشيييطا ِ عمييل مين هييذا»ِيقييو ِ ،ِفموسييى«ِفغفيي ِلييه فياغف ىل
ِ.«ال محنِ منِفعل هذا»ِ:ِيقو  واجلاهل
ِمعرتف وهو اال كتابه ىف علينا هللا قصِّ ممن احد كا  وما

فقتليهِ اخييه قتيل نفسيه ليه[3[[ فسيولت»ِ:ِتعياىل هللا قا  بذلك،
 صياحب انيت ليه يقيا  احيد النياس يف لييس ،ِو«اخلاسي ينِ مين فاصيب 

 وجيعليو  ي ضيونه ال ميا هلل فيجعليو  ذليك كي ه اال بيدؤه منيك الظلي ِو

 زيي  قليوهب  يف»ِ:ِقيوم اال هيذا يف يهليك ومل يشيتهو ، ه ِمياالنفسي

 هللا قيا  قيد فيقوليو  ،ِفيجيادلو «الفتنيةِ ابتغيا  تشيابهِمنيه ميا فيتبعيو 
 ميا إىل ينظي و  ال ،ِو«..ِويهيدى يشيا  يضيلِمين ]هللا ا ]»ِتعياىلِ

 ييد  مميا بعيدها وميا اآلاي  قبيل تيدب واِميا ليو و بعيده ميا و ذليك قبيل

ِ.وايضل مل عليها
يفِ الثابيت ابلقيو  آمنييوا الييذين هللا يثبييت»ِ:ِتعياىل هللا قيا 

،ِ«يشيا ِ هللاِميا ويفعيل الظيامل  هللا ويضيل اآلخي ة ويف اليدنيا]احليياة[
 ويضيلِالظيامل  وصيالحه  ابميياهن  آمنيوا اليذين انبيت ]أنيه[شيا  فمميا
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 غازاِ ،ِفامنيا«قليوهب ِ هللا ازاغ زاغيوا فلميا»ِ:ِوقيا  ، وعيدواهن  ببغييه 
 وميا كثيرا ويهيدىِبيه كثيرا بيه يضيل»ِ:ِتعياىل هللا وقيا  زاغيوا، مليا قليوهب 

 ويقطعيو  بعيدِميثاقيه مين هللا عهيد ينقضيو  اليذين الفاسق  اال به يضل

،ِ«هي ِاخلاسي و ِ اولتيك اال ض يف يفسيدو  و يوصيل ا  بيه هللا امي  ميا
 مين افننيتِتنقيذ العيذاب كلمية علييه حي  افمين»ِ:ِقوليه فييه انزعيوا ومميا

 العيذابِبقوليه كلمية علييه حقيت اليذى مين اخللي  بيّ ِ ،ِقيد«النيا ِ يف

اصياابِ اهني  فسيقوا اليذين عليى  بيك كلمية حقيت كيذلك»ِ:ِتعياىل
ِِِِِِ.ِواِابلفس العذابِعليه ِبعدماِعمل وامناِحقتِكلمة«ِالنا ِ

سۆزۈم ۋە مەكتۇباۇم سااپا ئاۇزۇن ! ئى مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى

تااا زۇلااۇمنى ئااالالھ قااا ئارتىاا  بەكتۇچااۈنكى بااۇ م. كۆرۈنمىسااۇن

قويۇا، ئۆزلىرىگە چا  قوندۇرمايدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئوچاۇ  

ئەگىشىشااااكە ئە  مۇۋاپىااااۋ بولغااااان . ۋە ر شااااەن دەلىلاااالەر بااااار

بابىگە ئاساىيلىۋ ئاۇ رە[: يولىغا ئەگەشاكىن]منىڭ ئاتىمىز ئادە

رەببىمىاااز بىاااز ئاااۆزىمىزگە ئاااۆزىمىز زۇلاااۇم »قىلغاااان ۋاقىتتاااا 

، ئەگەر سەن بىزگە مەغھىرەت قىلمىسا ، بىزگە رەھىا  قىلدۇ 

ئەئاراف، )« ۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىزقىلمىسا  بىز چوق

باااۇ ساااېنىڭ قاااازايى  ،ئاااالالھى »( ئاااادەم)ئاااۇ . دېاااگەن ئىااادى( 21

امىان شۇنداقال مۇسامۇ بىار جانغاا ز. دىئى دېمىگەن« قەدەرىڭدۇر

ىڭ ئىشاااااىدۇر، باااااۇ شاااااەيتانن"»: بولغانااااادا مۇنااااادا  دېگەنااااادى

ۋە " ان ئااااازدۇرغۇچى ئاشااااكارا دۈشاااامەندۇرشۈبھىسااااىزكى شااااەيت

ۇم قىلااااادى ، ماپاااااا مەن ھەقىاااااقەتەن ئاااااۆزۈمگە زۇلااااا! رەبااااابى "

« ېااادى، ئاااالالھ ئاااۇنى مەغھىااارەت قىلااادىد" مەغھىااارەت قىلغىااان

دېسااە، نااادان « بااۇ شااەيتاننىڭ ئىشااىدۇر»مۇسااا (. 36قەسااەس، )

 .دۇدەي« ىڭ ئىشىبۇ قىلمىشنى راھمانن»ئىنسان 

ى باياااان ساااىنقىس( باااۇ شاااەكىلدە)ئاااالالھ كىتاۋىااادا بىااازگە 

باۇ ھەقىقەتناى ئېتىاراا قىلمىغاان  قىلى  بەرگەنلەر ئىچىدىن
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نىاااڭ (قابىاال)ئاااۇ »: جانااابى ئاااالالھ ئېيتتىكااى! ياااو  ھااېچكى 

ناى ئۆلتۈرۈشانى چىرايلىاۋ (ھابىال)نەپسى ئۇنىڭغا قېرىندىشى 

ە دۇنيااااااا ۋ)ئااااااۇنى ئۆلتااااااۈرۈا كۆرسااااااەتتى، شااااااۇنىڭ بىاااااالەن 

(. 11مائىااااادە، )« زىياااااان تاااااارتقۇچىالردىن بولااااادى(ئااااااخىرەتتە

سااااەن زالىمسااااەن، »نالرنىڭ ھېچبىاااارى ئااااۆزىگە قارىتااااا ئىنسااااا

« چى بولاااااادۇ سااااااەۋەبشااااااىغا سااااااەن ۇزۇلۇمنىااااااڭ سااااااادىر بول

ئەمما خۇرسەن بولمىغانلىرىنى . دېيىلىشتىن مەمنۇن بولمايدۇ

خۇرساااەن بولغاااانلىرىنى بولساااا  .ئاااالالھ قاااا نىسااابەت قىلىااادۇ

دىللىرىاااادا »بااااۇ ھەقااااتە پەقەت . نىساااابەت قىلىاااادۇۆزلىرىگە ئاااا

كىشاااىلەر پىتااانە ( يەناااى گۇمراھلىققاااا مايىااال)ئەگرىلىاااك باااار 

ن مۇتەشاااابىھ بېااارىش ئۈچاااۈ ەيىچە مەنوقوزغااااش ۋە ئاااۆز راياااى بااا

بىااار گاااۇرۇھ ھاااااك (. 1ئاااالىاىمران، )« ئاااايەتلەرگە ئەگىشاااىدۇ

الىغىننى ئااۇ خاا"ئااالالھ قۇرئاناادا »جىدەللىشااى ،  ئااۇار. بولاادى

ھىااادايەت  (خالىغااااننى)نىنى ئازدۇرىااادۇ، خاااالىغى (خالىغااااننى)

لېكىن ئۇار ئايەتنىڭ . دېيىشىدۇ« دېگەن( 21رەئىد، "  )قىلىدۇ

مۇبااادا بااۇ خىاال ئايەتلەرنىااڭ ئالاادى ۋە . باغلىنىشااىغا قارىماياادۇ

ئارقىسااااااىدا ئااااااورۇن ئالغااااااان ئايەتلەرنىااااااڭ نااااااېمىگە داالەت 

ان بولسااااا، بۇناااادا  خاتالىققااااا قىلغااااانلىقى ھەققىاااادە ئويالنغاااا

 .چۈشمىگەن بواتتى

ئاااااالالھ ماااااۇئمىنلەرنى » : جاناااااابى ئاااااالالھ مۇنااااادا  دەيااااادۇ

مۇستەھكەم ئىمان بىلەن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مەھكەم تۇرغۇزىادۇ، 

« قىلىادۇ، ئاالالھ خاالىغىننى قىلىادۇئالالھ زالىمالرنى گاۇمراھ 

ئەسااالىدە « نىاااڭ خالىشاااى(ئاااالالھ)ئاااۇ »يەناااى (. 21ئىبااراھى ، )

ئىمااان ئېيتقانالرنىااڭ ئىمااانلىرى ۋە »[: مۇناادا  دېگەنلىكتااۇر]

ئااااالالھ ئۇارنىااااڭ قەدەملىرىنىااااڭ  لىكسااااەۋەبياخشااااىلىقلىرى 

زالىمالرناااى ياماااانلىقلىرى ۋە . مۇساااتەھكەم قىلىشااانى خاايااادۇ

ئااالالھ . «ىشاانى خااياادۇزالىملىقلىاارى تۈپەيلىاادىن گااۇمراھ قىل

 بۇرۇلۇا كەتكەندىن كېيىن( ىنھەقت)ۇار ئ»: يەنە مۇندا  دەيدۇ

(. 5ساەا، )« دىللىرىناى ھىادايەتتىن بۇرىايەتتى ئالالھ ئۇارنىاڭ
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ئاۇ . يەتكەنئۇار بۇرۇلغانلىقى ئۈچاۈن ئاالالھ ماۇ دىللىرىناى بۇرىا

غااااۇن ئااااالالھ بااااۇ مىسااااال ئااااارقىلىۋ نۇر»: يەنە مۇناااادا  دەياااادۇ

ئازدۇرىاادۇ ۋە نۇرغااۇن ( ئااۇنى ئىنكااار قىلغااانلىقتىن)كىشاىلەرنى 

ھىادايەت قىلىادۇ، شاۇ ( ئۇنى تەساتىقلىغانلىقتىن)ىشىلەرنى ك

پاساااااىقالر ئاااااالالھ . ال ئازدۇرىااااادۇئاااااارقىلىۋ پەقەت پاساااااىقالرنى

ۋەدىسى ئالغانادىن كېايىن بەرگەن ۋەدىساىنى بۇزىادۇ، ( فىترەت)

( رەھىمناااى -يەناااى سااىلە )شااەياىنى ئااالالھ ئۇاشااقا بۇيرىغاااان 

ئەنە شاۇار زىياان لىدۇ، ئۈزۈا قويىدۇ، يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىۋ قى

ئاااااۇار مۇناااااازىرە تېمىساااااى (. 21-26بەقەرە، )« تاااااارتقۇچىالردۇر

 بكىمااگە ئااازا»: لەردىن يەنە بىاارى بااۇ ئااايەتتۇرقىلىيالغااان ئااايەت

، سااەن (دۇئااۇ چوقااۇم د زاخقااا كىرىاا)گىشاالىك بولسااا ېۋەدىسااى ت

ئىنساااانالر (. 35زۈمەر، )«  زاختىكاااى ئاااادەمنى قۇتقۇزاامساااەن؟د

ى ئاالالھ گىشلىك بولىادىغانلىقىنېنىڭ كىمگە تبازائىچىدىن ئ

يەناااااى ئىلگىركااااااى )شاااااۇنىڭدەك »: مۇنااااادا  باياااااان قىلغاااااان

رەببىڭنىااااڭ ئااااازابى ( گىشاااالىك بولغىنىاااادەكېئااااۇممەتلەرگە ت

لىك بولدى، ئۇار د زا  گىشېت (ئىنكار قىلغۇچىالرغا)كاپىرارغا 

رنىااڭ ئۇا ئاازابدېامەك، ئۇارغاا كەلاگەن (. 6غاافىر، )« ئەھلىادۇر

 .پاسىۋ ئەمەللەرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن چۈشۈرۈلگەن

 :ئىزاھات

ئىچىاادىكى كەلىاامە قوليازمااا ] [ ئااايەت تېكىسااتىدە يەر ئالغااان 

 . نۇسخىدا ئۆچۈا كەتكەندەك تۇرىدۇ

 

پىشانەمگە پۈتۈۋەتكەن بۇ ماڭا » :ئادەم
مگە ۈمەن ئۆز»دېمىدى، ئەكسىچە « تەقدىرىڭدۇر

 دېدى «م زۇلۇم قىلدىمۈئۆز
 

خاھىشااىغا  -نەپسااى  ئىنساااننىڭ بوۋىسااى ئااادەم ھەزرىتااى

بۇ ئالالھ نىڭ »ئادەم . ئەگىشى  ئالالھ قا ئاسىيلىۋ قىلغانىدى

بىاز ئاۆزىمىزگە ئاۆزىمىز ! رەببىمىاز»دېمىادى،  «قازايى قەدەرىدۇر
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يەناااااى، گۇناھىنىاااااڭ . دېااااادى( 21ئەئاااااراف، )« زۇلاااااۇم قىلااااادۇ 

الالھ قاا ئارتىا  كارلىقىنى ئابجاۋا (ئاسىيلىۋ قىلغانلىقىنىڭ)

بە ئىستىغھارنىڭ دېمىسىمۇ، تەۋ. قويمىدى، ئۆز ئۈستىگە ئالدى

كاااااارلىقىنى ئېتىاااااراا بگۇناھىنىاااااڭ جاۋا بىرىنچاااااى شاااااەرتى

بۇنى ئېتىراا قىلماي تۇرۇا، تەۋبە قىلىش مۇمكىن . قىلىشتۇر

 .ئەمەس

كاااارلىقىنى ئۈساااتىگە بھەزرىتاااى ئاااادەم خاتالىقىنىاااڭ جاۋا

ئىبلىس . ڭ رەھمىتىگە نائىل بولدىئېلىش ئارقىلىۋ ئالالھ نى

ئااااالالھ قااااا كااااارلىقىنى ئۈسااااتىگە ئالماااااي بىنىاااڭ جاۋاقخاتالى

ن مېنااى سااە! رەباابى »(. شەيتانالشااتى)دىپااگەا شااەيتان بولاادى 

يەريۈزىاااادە ئااااادەم باللىرىغاااااا  گااااۇمراھ قىلغانلىقىااااڭ ئۈچاااااۈن

ئەلاااايەتتە چىرايلىااااۋ كۆرسااااىتىمەن، ئۇارنىااااڭ ( گۇناااااھالرنى)

ئااۇ يەنە  (.15ھىجاار، )دېاادى  «تە ئااازدۇرىمەنھەممىسااىنى ئەلاايەت

يەنااااااى ئااااااادەم )سااااااېنىڭ مېنااااااى ئازدۇرغانلىقىڭاااااادىن ئااااااۇار »

ئۈچاۈن ( ۇنىڭ ئەۋاتلىرىغا ۋەسيەسە قىلىاشئەلەيھىسساام ۋە ئ

ئەئااراف، ) «چوقااۇم سااېنىڭ تااوغرا يولااۇ  ئۈسااتىدە ئولتااۇرىمەن

  .دېدى( 26

كااااارلىقىنى ئاااۆز ئۈسااااتىگە بئىااابلىس قىلمىشاااىنىڭ جاۋا

نىڭ ىلىشااااااتىن يالتىيىاااااا ، ئااااااۆزى تاللىغااااااان قىلمىشاااااائې

مېناى ساەن »ولماي، ئۇنى ئاالالھ قاا دىپاگەا، تىگە ئىگە بىئاقىي

ىادىن ئېلىا  نۇقتباۇ . دېگەنىادى«  (ئازدۇردۇ )گۇمراھ قىلدىڭ 

ئىاابن قەييااۇم ئەل . ى ئىاابلىس ئىاادىئېيتقاناادا، تااۇنجى قەدەرچاا

غااا ك ئىبلىساانىڭ دىنىقەدەرچىلىاا»جەۋزىنىااڭ ئېيتقىنىاادەك 

 - 62، «راۋداتاااۇل ماااۇھىببىن»ئىااابن قەيياااۇم، )« ئايالنغانىااادى

 (.بەت

يىتىنى ئااااۆز ىھەزرىتااااى مۇسااااامۇ خاتالىقىنىااااڭ مەساااااۇل

ۋەقە سادىر قىلى  بىر جانغا زامىن بولغىنىادا . ئۈستىگە ئالدى

بۇ ئاالالھ تەرىپىادىن مېنىاڭ پىشاانەمگە پۈتاۈۋېتىلگەن قاازايى »
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 «ئااۆزەمگە زۇلااۇم قىلاادى مەن »دېمەسااتىن، ئەكسااىچە « قەدەردۇر

 .دېدى ۋە دەرھال تەۋبە قىلدى( 35قەسەس، )

مەن ئاۆزەمگە زۇلاۇم »ھەزرىتى مۇسا جىنايەت سادىر قىلىا  

باشااقا بىاار سااۆزنى قىلغانىاادى، يەنااى  دېيشااتىن بااۇرۇن «قىلاادى 

 (.35قەسەس، )« بۇ شەيتاننىڭ ئىشىدۇر»

يەتنى ىھەزرىتى مۇسانىڭ بۇ پوزىتسىيىسى مەساۇل: سوئال

 اشقىالرغا ئارتى  قويغانلىۋ بوامدۇ؟ب

النساا بنااۋادا شاۇندا  ھېسا. ھەرگىز ئۇندا  بولمايدۇ: جاۋاب

مەن ھەقىااقەتەن ئااۆزەمگە زۇلااۇم ! رەباابى »ئىاادى، ئارقىسااىدىنال 

. دەا ئالالھ تىان ئەپاۇ قىلىشاىنى تىلىمىاگەن باواتتى« قىلدى 

يامااانلىۋ، گۇنااااھ، خاتاااالىقنى شااەيتانغا نىسااابەت قىلىشااانىڭ 

 :شى مۇمكىنۇئىككى سەۋەبى بول

چۈنكى ئالالھ . بۇارنى ئالالھ قا ئارتى  قويغىلى بولمايدۇ.3

. دۇر( 11؛ تاھاا، :6يۇساۇف، )« ياخشاى -خەيار »نىڭ بىر ئىسمى 

سااااۋاپقا . ئەلخەياار بولغااان ئااالالھ يامااانلىقنى ئىاارادە قىلماياادۇ

يامانلىقنىاااڭ . قىلمايااادۇ «قەدەر»بۇيرىغاااان ئاااالالھ ياماااانلىقنى 

خاالىي، »ئالالھ نى بۇ خىال قىلمىشاالردىن ەيتانغا ئارتىلىشى ش

  .دەا بىلگەنلىكتىندۇر« پاك

بەكماۇ  ار ئىنسانغا كۆرسەتكەن بۇ ئۇسلۇبگۇناھك قۇرئان.2

ئاى »ئۈساتى يېپىاۋ ھالادا . ىاگە ئالىادۇناى ئاۆز ئىچىچوپقۇر مەن

. ھىڭ بىلەن بىرلەشتۈرمىگىنئۆزەپنى گۇنا! گۇناھكار ئىنسان

ئەساالى ئامىلىڭاادىن بىرسااى ئەمەس، ئااۇ ساااپا سااېنىڭ  گۇناااھ

ئااۇ ساااپا ئەمەس، . كېاايىن يۇققااان كىااردۇر، يۇيااۇا چىقىرىاايەت

ئاتقاان  گۇناھلىرىڭنى خۇددى شەيتانغا تاش. شەيتانغا يارىشىدۇ

ئال، باۇار ماپاا ايىاۋ ئەمەس، سااپا " ھاجىدەك شەيتانغا ئات ۋە

ە گۇناااااھى بىاااالەن بىاااار گەۋدىااااگ. دەياااادۇ« دېگىاااان" !يارىشااااىدۇ

. ئايلىنىاااا  كەتااااكەن ئىنسااااان گۇناااااھىنى قارىغااااا ئاالماياااادۇ

ئىنسان گۇناھى  شەيتانغا نىسبەت قىلىش ئارقىلىۋ گۇناھىنى

 بىالەن ئاۆزىنى بىار گەۋدىاگە ئايالنادۇرمىغان، ئاۇنى ئۆزىنىاڭ بىار
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ۇنىااااڭ بويۇنتۇرىقىاااادىن ئ)پارچىسااااى دەا قارىمىغااااان بولىاااادۇ 

 (.قۇتۇاايدۇ

ىڭ ئىنساااااااننى ئااااااۆزىگە يەنە بىاااااار تەرەپااااااتىن، شااااااەيتانن

شاااەيتانغا . كاااۈچى ياااو  ئەگىشىشاااكە مەجباااۇر قىلىااادىغان بىااار

ئەئاراف . ئەگىشىش ئىنساننىڭ ئىختىيارلىقىدىكى بىر ئىشتۇر

ئااااايەتتە شااااەيتانغا ئەگەشااااكەن ئىنساااااننىڭ  - 315رىسااااى ۈس

ھېچقاندا  باناساىنىڭ بولمايادىغانلىقى ئە  ياارقىن شاەكىلدە 

. دەياااادۇ «تلىرىمىزنى بەردۇ ئۇنىڭغااااا ئااااايە». بايااااان قىلىنغااااان

بااۇ ئااالالھ تەرىپىاادىن بېاارىلگەن . ئااايەتلەرنى ئااالالھ ئاتااا قىلىاادۇ

ئىنساااان »ئايەتنىاااڭ ئاخىرىااادا . نەرساااىگە ۋەكىللىاااك قىلىااادۇ

بااۇ كېاايىن ئېرىشااكەن . دېاايىلگەن« ئۇنىڭاادىن ئااۆزىنى تااارتتى

. ئىنسان ئۇنىڭدىن ئۆزىنى تارتىادۇ. نەرسىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ

نىڭ ئۇنىڭااادىن ئاااۆزىنى ئىنساااان ،ىالھاااى ئىرادىنىاااڭئاااايەتلەر ئ

فَنَتْيبَيَعيييه ِ»شاااۇنداقال . ئىنساااانى ئىرادىنىاااڭ مەھساااۇلىدۇر تارتىشاااى
يييييْيطَا ِ  شاااااەيتانغا »ئىبارىساااااىدىكى « فەئەتبەئەھۇششاااااەيتان -الشَّ

ئىنساااان ئىرادىساااىنىڭ  ھەرىكىتاااى« (بويساااۇنۇش) ئەگىشاااىش

« ىئەگەشااااات -فەتەباااااى ئەھاااااۇ ». ساااااىرتىدا ر ياپقاااااا چىقمايااااادۇ

دېيىلگەنلىكىنىااڭ  «ئەگەشااتۈردى -فەئەتبەئەھااۇ» بولماسااتىن

ھ نىااڭ چاۈنكى شااەيتانغا ئەگەشااكەن كىشاى ئااالال. ساەۋەبى بااۇدۇر

. بولىاااادۇ« رىشتىسااااىنى ئااااۈزگەن»ئااااايەتلىرى بىاااالەن بولغااااان 

 . ئېزىشنى باشالتقۇچى شەيتاندۇر

يىتىنى ئااااۆز ىھەزرىتااااى داۋۇتمااااۇ قىلمىشااااىنىڭ مەساااااۇل

ئايەتلىرىاادە  - 25 - :2رىسااىنىڭ ۈد سسااا ئااۇ. ئۈسااتىگە ئالغااان

گىشالىك ېئالالھ تىن مەغپىرەت تىلەشكە ت تىلغا ئېلىنغاندەك

بااۇ ئااالالھ نىااڭ قااازايى »بىاارا  ئااۇ . بىاار ئىشاانى قىلىاا  قويغااان

كە ئېسىلماسااااتىن، دەل سااااەۋەب نەاھاااادېگەناااادەك با «قەدەرىاااادۇر

ئەكساااااىچە تەۋبە قىلغاااااان بولاااااۇا، ئاااااالالھ ئاااااۇنى مەغپىااااارەت 

 .قىلغانىدى
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ھەزرىتاااااى يۇنۇسااااامۇ ساااااادىر قىلغاااااان خاتالىقىنىاااااڭ   

داا، ئااااۇ قەۋمىااااگە قېياااا. ئۈسااااتىگە ئالغااااان يىتىنىىمەساااااۇل

قۇرئااان ھەزرىتااى . ۋەزىپىسااىنى رۇخسەتسااىز تەرك ئەتااكەن ئىاادى

يۇنااۇس ئۈچااۈن قۇلنىااڭ قېچىشااىنى ئىپادىلەياادىغان ئىبااارىنى 

نىاااڭ  «قااااچقۇن قاااۇل»ئىشااالىتى ، ئۇنىاااڭ باااۇ قىلمىشاااىنى 

كېاااايىن بېشااااىغا كەلااااگەن ئېغىاااار . خشاااااتقانقىلمىشااااىغا ئو

باااۇ ئاااالالھ نىاااڭ ماپاااا »ئېمتىھاااانالر ئەسناساااىدىمۇ، ھەرگىاااز 

دېمەساااااااتىن، ئەكساااااااىچە  «پۈتاااااااۈۋەتكەن قاااااااازايى قەدىرىااااااادۇر

كااااااارلىقىنى ئااااااۆز ئۈسااااااتىگە ئېلىاااااا  بقىلمىشااااااىنىڭ جاۋا

( ئاۆز نەپساىمگە)مەن ھەقىاقەتەن »خاتالىقىنى قوبۇل قىلدى ۋە 

قىنى ئېتىراا قىلادى دەا خاتالى «لدۇمزۇلۇم قىلغۇچىالردىن بو

 (. 71ئەنبىيا، )

 بەندە ىگەندېگۈزم« لىمزا»ئۆزىگە 
 ؟تىن كۆرىدۇنى ئالالھ «ۇلۇمز» نېمىشقا 

زۇدىكى سااوئالنى اىيلىااك بىاالەن ماااۋئىمااام ئەلبەساارى قەت

انلىرىنى ئاالالھ تىان كاۆرگەن ياقتۇرمىغا»: مۇندا  دەيادۇ سوراا

 كىشااااااااىلەر ىلااااااااگەنياااااااااكى ئااااااااالالھنى سەۋەبچىسااااااااى دەا ب

نى ئۆزىنىااااڭ تۆھپىسااااى ياااااكى نەتىجىسااااى دەا ياقتۇرغااااانلىرى

زەنتلىاااارىگە قىلغااااان بااااۇ مۇشاااارىكالرنىڭ قىااااز پەر. «بىلىاااادۇ

رى ىااائەسااالەتمەمدۇ؟ ئۇارغاااا قىاااز پەرزەنااات خەۋ مۇئامىلىساااىنى

بىااارا  ئاااالالھ قاااا . رىااادەك تۇياااۇاتتىىخاااۇددى بىااار پاااااكەت خەۋ

دەا « ئايااال»شااتىلەرنى غااان بااۇتلىرىنى ۋە پەرىشااېرىك قىلىيال

قۇرئاااان ئاااۇارنى مۇنااادا  . بىلەتتااى ۋە شاااۇندا  تەسيىرلىشاااەتتى

غاااۇل وئ( النغانساااىلەرچە ياخشاااى ھېسااااب » :تەنقىاااد قىلىااادۇ

قىااز ( النغانسااىلەرچە يامااان ھېساااب)لەرگە خاااس، پەرزەناات سااى

 (.23نەج ، ) «پەرزەنت ئالالھ قا خاس، شۇنداقمۇ؟
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 (خالىغااننى)خاالىغىننى ( ئاالالھ)ئاۇ »ئاۇ، قەدەرچىلەرنىاڭ 

« گااۇمراھ قىلىاادۇ (خالىغاااننى) ھىاادايەت قىلىاادۇ، خااالىغىننى

 سۇيىاىساااااااتېمالمەنىساااااااىدىكى ئاااااااايەتلەرنى ( 21رەئىاااااااد، )

بااۇ ۋە بۇنىڭغااا ئوخشاااش ئايەتلەرنىااڭ . قىلغااانلىقىنى ئېيتىاادۇ

لىرى سااااەۋەبدەل باااااش ۋە ئاخىرىاااادا گۇمراھلىااااۋ ۋە ھىاااادايەت 

دايەت يااااااكى باااااۇ ھىااااا. ۇماااااۇتلە  رەۋىشاااااتە تىلغاااااا ئېلىنىاااااد

ئىنساااننىڭ ئااۆز ئىختىيارلىقىغاااا  گۇمراھلىقنىااڭ ھەممىسااى

ەن ئىبااراھى  دېمىسااىمۇ ئارقىاادىنال كەلااگ. باااغلىۋ ئەمەلاالەردۇر

ئالالھ نىڭ ئىمان ئېيتقانالرنى ھىدايەتكە  ئايەتتە - 21سۈرىسى 

يۈزلەندۈرىااااادىغانلىقى، زالىمالرناااااى پۇتلىرىنىاااااڭ قېيىشاااااىغا 

ئاناادىن بىاار قاتااار . ى بايااان قىلىنغااانرۇخسااەت قىلىاادىغانلىق

 -ئااايەتلەرنى تىلغااا ئېلىاا ، ئااالالھ نىااڭ خالىشااىنىڭ كەلسااە 

رىنسىپالر ئاساسىدا ئەمەس، بەلكى ئۆزى بەلگىلىگەن پ كەلمەس

 .بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغان

ئۇنىڭاادىن باشااقا، بااۇ خىلاادىكى ئايەتلەرنىااڭ ھەممىسااىدە 

بىااار ۋاقىتتاااا بىااارى اش پېاىلىنىاااڭ ئوخشااا« خالىساااا -يََشيييا »

ى كۆرسااىتىدىغان ، يەنە بىاارى ئااالالھ ناا(مەن -ماان )ئىنساااننى 

تىااان ئىباااارەت ئىككاااى ئىگىناااى ( ئاااۇ -ھاااۇ )يوشاااۇرۇن ئالمااااش 

بۇ . كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئىلگىرى تىلغا ئېلى  ئۆتكەن ئىدۇ 

ئاالالھ »خىلادىكى ئىبارىلەرنىاڭ ھەممىساى  ئەھيال ئاستىدا، بۇ

( ئېزىشاىنى)شاىنى ۇگاۇمراھ بول ئېزىشنى خالىغاان كىشاىنىڭ

تااوغرا يولغااا مېڭىشاانى خالىغااان . (رۇخسااەت قىلىاادۇ)خااياادۇ 

« (رۇخسااەت قىلىاادۇ)كىشااىنىڭ ھىاادايەت تېپىشااىنى خااياادۇ 

 .نىلىشى تىل جەھەتتىنمۇ بىر زىرۈرىيەتتۇرىشەكلىدە چۈش

قۇرئااااان تۆۋەندىكىاااادەك ئااااايەتلەر بىاااالەن تولااااۇا توشااااقان 

يىتىنىڭ ئورنىغااا ىنىااڭ مەساااۇلتۇرۇغلااۇ ، كىممااۇ ئەمەللىرى

 :قەدەرنىڭ مەجبۇرىيىتىنى قويالىسۇن

پەقەت ئىتاااااائەت  (رەساااااۇلنى)ناااااى بىااااز ھەرقانااااادا  ئەلچى 

قىلىنىشاى ئۈچاۈنال ئەۋەتتاۇ ، ئاۇار ئاۆزلىرىگە زۇلاۇم قىلغاناادا، 
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ساپا كېلىا  ئاالالھ تىان مەغپىارەت تىلىساە ئىادى ۋە رەساۇلمۇ 

ئا قىلغان بولسا ئىدى، ئۇارنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشى تىلەا دۇ

لغۇچى، ناھايىتى مېھرىباان ئەليەتتە ئۇار ئالالھ نى كەچۈرۈم قى

 (.:6نىسا،  )« تىتاپات

خااياااادۇ، تەساااالىكنى  ئااااالالھ سااااىلەرگە ئاسااااانلىقنى ...»

ى ئااااغزىڭالر ئوچاااۇ  ياااۈرگەن كۈنلەرنىاااڭ قازاساااىن)خالىمايااادۇ، 

رنى، ساانىنى تولدۇرۇشاۇپال( قىلىش بىلەن رامىازان ر زىساىنىڭ

ساااااااىلەرنى ھىااااااادايەت قىلغاااااااانلىقى ئۈچاااااااۈن ئاااااااالالھ ناااااااى 

ئۇلۇغلىشىڭالرنى خاايدۇ، مۇشۇندا  قىلساپالر شۈكۈر قىلغاان 

 (.375بەقەرە، ) «بولىسىلەر

سەن ئايالىڭ بىالەن ئىككىڭاالر بىلالە جەننەتاتە ! ئى ئادەم»

تۇرۇپالر، جەننەتنىڭ مېيىلىرىادىن خاالىغىنىڭالرچە يەپاالر، باۇ 

نالشااااااماپالر، بولمىسااااااا زالىمالردىاااااان بولااااااۇا دەرەخااااااكە يېقى

 (.35ئەئراف، )« قالىسىلەر

قۇرئاننىاااڭ باااۇ ۋە بۇنىڭغاااا ئوخشااااش ياااۈزلەرچە ئايىتىااادە، 

ئىنساااننىڭ ئەركىااان تاللىشاااىغا ۋە ئىنساااننى كۈتاااۈا تۇرغاااان 

باااااااۇ تالالشااااااانىڭ  قىيەتنىااااااڭ قانااااااادا  بولىااااااادىغانلىقىنىئا

 .بەلگىلەيدىغانلىقى ئىشارەت قىلىنغان

 

 ۋە شەرھىيسىتېكىست 
 

[ِهللاِ[ ابذ  اال تيممن ا  لينفس كيا  وميا»ِ:ِقوليه فييه ينيازعو  ومميا
»ِ:ِقيا  و علييه قيد ة هليا وجعيل واالمييا  خالهيا فقيد التخليية ،ِواالذ «

 سيوالِ ليبعي  هللا كيا  ،ِوميا«هللاِ إبذ  ليطياع اال  سيو  مين ومياِا سيلنا
وِ هللا وصي  نمي هيذا ابعيد ميا طاعتيه بي  و خلقيه بي  حييو  مث ليطياع
اوِ يتقيدم ا  مينك  شيا  ملين»ِ:ِقوليه فييه ينيازعو  مميا و ، وحكميه عدليه
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 ا  اال تشياؤ  وميا يسيتقي  ا  مينك  شيا  ملين»ِِ] وقوليه [،ِ«يتينخ ِ

ِ.«العامل ِ هللاِ ب يشا 
لنياِ مشييتته فمين لنيا يشيا  ا  اال اخلير ليشيا  يكين مل هللا صيد 

 بكي  هللا ي ييد»ِ:ِقيا  و لنيا، ّينيهب و علييه دلنيا ا  نشيا  ا  قبيل اخلير

 ويهيديك  لكي  ليبي  هللا ي ييد»ِ:ِ،ِوقيا «العسي ِ بكي  ي ييد اليسي ِوال

 ا  ي ييد وهللا حكيي  عليي  وهللا علييك  ويتيوب قيبلك  اليذينِمين سينن

 او نتيوب ا  ومينعنيا علينيا يتيوب ا  ي ييد هللا كا  ما ،ِو«عليك ِ يتوب

ِ.ذلك منعنا قد
 هللاِاليزاىن يعيذب ولييس وغيره  اليزان اوالد مين خلي  فيميا وينيازعو 

 غيرِالوليد هيو اليذى زانه وهيو امي ه خمالفية عليى يعذبيه وامنيا الوليد عليى

 اليذىِيبيذ  اليزا ع مثيل حقهيا غير يف النطفية يضي  اليذى اليزاىن مثيل وامنيا

ِ.ِالينبته اليشا  وما منه يشا  ما ينبت ا  مث ا ضه غر يف بذ ه
سااااۆزىنىمۇ مۇنااااازىرە تېمىساااااى ئااااۇار ئااااالالھ نىااااڭ شاااااۇ 

 :قىلىيالىدۇ

ئىرادىسااااااى  [ئااااااالالھ نىااااااڭ]ھەر قانااااادا  كىشااااااى پەقەت »

ئااايەتتىكى ( 311يۇنااۇس، )« ئاناادىن ئىمااان ئېيتىاادۇ بولغاناادىال

ئىمانادا  ئالالھ كىشاىنى. دۇر«كىن قويۇا بېرىشىئەر»رادىسى ئى

ئىنسااانغا ئىمانغااا كىاارىش كااۈچى  ئەركىاان قويااۇا بەرگەنلىااك

بىاااز ھەر قانااادا  »: ئاااالالھ مۇنااادا  دېاااگەن. بولىااادۇبەرگەنلىاااك 

نىسااا، )« ىتااائەت قىلىاانىش ئۈچااۈنال ئەۋەتتااۇ رەسااۇلنى پەقەت ئ

ئااااالالھ قااااا ئىتااااائەت قىلسااااۇن دەا ئاااااۋۋال ئەلچىلەرنااااى (. :6

ناادىلەرنى ئىتااائەت قىلىشااتىن ئەۋەتىاا ، ئۇنىڭاادىن كېاايىن بە

باااۇ چۈشاااەنچە ئاااالالھ نىاااڭ . لالھ قاااا ايىاااۋ ئەمەسئاااا توساااۇش

بولاااۇش خۇسۇساااىيىتىدىن، ئۇنىاااڭ ئاااادالەت بىااالەن « ئاااالالھ»
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ئااۇار ئااالالھ نىااڭ ! ھۆكااۈم ۋە ھېكمىتىاادىن تولىمااۇ يىراقتااۇر

 :تااش قىلىدۇ -تۆۋەندىكى سۆزىنىمۇ دە 

ئىلگىرىلەشااانى خالىغاااان يااااكى ( جەنااانەتكە)ساااىلەردىن »

ىغاااااااااااااان ئاااااااااااااادەمنى چېكىنىشااااااااااااانى خال( د زاخاااااااااااااتىن)

 (.11 مۇددەسسىر،)« ئاگاھالندۇرغۇچىدۇر

 :ئۇنىڭدىن باشقا يەنە

س يولاااااااادا مېڭىشاااااااانى رۇسااااااااىلەرنىڭ ئاااااااااراپالردىن راۋ»

 ئالەملەرنىاڭ رەبباى. نەساىھەت ئالىادۇ( قۇرئاندىن)خاايدىغانالر 

مىساااا ئىااادى، ساااىلەر ىخال( ساااىلەرگە ئىااارادە بېرىشااانى)ئااالالھ 

 (. 25 - 27تەكيىر، )« ىڭالرتھېچنەرسىنى خالىيالمايت

ا ئۇنىاااااڭ بىاااااازگە خشااااااىلىقتيا. ئاااااالالھ تااااااوغرا ئېيتتاااااى

بىز خااشتىن بۇرۇن ئۇنىاڭ بىاز ئۈچاۈن  يېتەكچىلىك قىلىشى

 : ئالالھ مۇندا  دېگەن. خالىغان ياخشلىقىدىن بىرسىدۇر

قنى خاايااادۇ، تەسااالىكنى ئاااالالھ ساااىلەر ئۈچاااۈن ئاساااانلى»

 (.375بەقەرە، )« خالىمايدۇ

 :ئالالھ يەنە مۇندا  دېگەن

لىشانى، ساىلەرگە باياان قى( بۇارنىڭ ھەممىسىنى)ئالالھ »

يولىغاا ساىلەرنى يېتەكلەشانى ( توغرا)سىلەردىن بۇرۇنقىالرنىڭ 

چاااۈنكى ئاااالالھ . ۋە تەۋبىلىرىڭالرناااى قوباااۇل قىلىشااانى خاايااادۇ

. ھەممىنااى بىلگۈچىاادۇر ۋە ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغۇچىاادۇر

تى بىلەن يۈزلىنىشنى خاايدۇ ئالالھ سىلەرگە چەكسىز مەغپىرى

 (.21 - 26نىسا، )« ...

لىرىمىزنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن ئالادى بىالەن ىئالالھ، تەۋب

بىاازگە ئااۆزىگە يۈزلىنىشاانى خااااا، ئاناادىن بىزنااى بااۇ تەۋبىاادىن 

 .توسىدىغان ياكى ئۆتمۈشتە توساا قويمىغان

زىنااا مەھساااۇلى بولغاااان باااالىالر ۋە بۇنىڭغاااا ئوخشاااايدىغان 

اش تېمىسااى تااا -ئەھاايالالرنى ئااالالھ نىااڭ ياراتقااانلىقىنىمۇ دە 

ھالبۇكى ئالالھ زىنا قىلغۇچىالرنى باا ساەۋەبىدىن . قىلىيالىدۇ

. لىمايدۇ، ئەكسىچە ئەمرىگە ئاسىي بولغاانلىقتىن جازاايادۇبئازا
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ئاااالالھ نىاااڭ ئەمااارىگە ئاساااىي بولۇشاااى زىناااا قىلىشاااىدۇر، بااااا 

 ساىنى ھەققاى بولمىغاانيزىناا قىلىا  مەنى. تاپقاانلىقى ئەمەس

ئۆزىگە ئائىت بولمىغاان بىار  ىنىڭ ئەھيالىبىر ماكانغا تۆككۈچ

. زېمىنغاااا ئاااۇرۇ  تېرىغاااان دېھقاننىاااڭ ئەھيالىغاااا ئوخشاشاااتۇر

ئۇنىڭااادىن كېااايىن ئاااۇ، ئاااۇ يەردە خالىغاااان نەرسىساااىنى بىااا  

  .   تارتقۇزىدۇ، خالىغىنىنى بى  تارتقۇزمايدۇ

ئىرادىنى ئەركىن قويۇپ  «ئىزنىئالالھ نىڭ »
 .دېگەنلىكتۇر شبېرى

ھەر قاناادا  كىشااى پەقەت ئااالالھ » لالھ كىتابىااداجانااابى ئااا

« ئانااادىن ئىماااان ئېيتىااادۇ بولغانااادىال (ئىزناااى)نىااڭ ئىرادىساااى 

نىاڭ ئاالالھ »باۇ ئاايەتتە تىلغاا ئېلىنغاان . دۇدەيا( 311يۇناۇس، )

. ساااوئالى ناھاااايىتى ماااۇھى « ئىزناااى ناااېمە دېگەنلىاااك بولىااادۇ؟

ەت مۇنادا  ئااي. قتا بارۇلېكىن ئۇنىڭدىنمۇ مۇھى  بولغان بىر ن

پىكىاااااااار ( ئااااااااايەتلىرى ئۈسااااااااتىدە)الالھ ئاااااااا»: داۋام قىلىااااااادۇ

ئەگەر بىر ئايەت . «!قا گىرىپتار قىلىدۇئازابيۈرگۈزمەيدىغانالرنى 

باااش قىساامىدا ئىماااننى ئااالالھ نىااڭ ئىزنىغااا باااغلىۋ قىلىاا ، 

قا گىرىپتاار بئاخىرقى قىسمىدا ئەقلىنى ئىشلەتمىگەنلەرنى ئازا

بااااۇ يەردە قۇرئااااان  لغااااان بولسااااا،قىلىاااادىغانلىقىنى بايااااان قى

« تەپەككااۇر قىلغااان ئاساسااتا ئوقااۇش -تەدەببااۇر »ئوقۇغانالرغااا 

 .ئەمىر قىلىنغان بولىدۇ

 (ئىزنااى)ھەر قاناادا  كىشااى پەقەت ئااالالھ نىااڭ ئىرادىسااى »

كىمنىاڭ »ئايىتىنى بەزىالەر  «ئاندىن ئىمان ئېيتىدۇ بولغاندىال

ىقى ئاااادەم ئىماااان ئېيتىااا ، كىمنىاااڭ ئىماااان ئېيتمايااادىغانل

دەا چۈشەنسە، كۇپۇر ۋە « رىتىلىشتىن بۇرۇن يېزىلى  بولغانيا

ېيتىشااىمغا مېنىااڭ ئىمااان ئ»ىااڭ شااېرىككە مااۇپتىال بولغانالرن

. پەيادا بولىادۇ چۈشەنچىساىدېايىش « ئالالھ رۇخساەت قىلمىادى

. تەبۇناادا  دېگۈچىلەرنىااڭ بااارلىقىنى قۇرئااان بىاازگە بىلاادۈرمەك
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. مۇشاارىكلىرى ئىااادى« مەكااكە»  ئااۇار شااېرىكتە چىااڭ تۇرغااان

باوۋىلىرىمىز شاېرىك  -ئەگەر ئالالھ خالىسا ئىادى، بىاز ۋە ئاتاا »

باااۇ جاناااابى ئاااالالھ قاااا چاپالنغاااان . دېگەنىااادى« تتاااۇ كەلتۈرمەي

 .تۆھمەتتىن باشقا نەرسە ئەمەس

ئاالالھ »ئىپادىساىنى « ئاالالھ نىاڭ ئىزناى»ئىمام ئەلبەسرى 

. دەا ئىزاھاليادۇ« (ىئىختىيارى قويۇا بېرىش)نىڭ تاھلىيەسى 

قەدەر  تااااھلىيە. ا بولغاااان چۈشەندۈرۈشاااتۇربااۇ ناھاااايىتى جايىاااد

كەلىمىساااااىنىڭ تەپاااااداش ساااااۆزى « ھۆرلاااااۈك»دە رىسالىساااااى

ھۇجرىغاا  -ساۆزنىڭ يىلتىاز مەنىساى. شلىتىلگەنسۈپىتىدە ئى

قىلىااش، قويااۇا ئااازاد قىلىااش، ئىجااازەت »قامالغااان بىرسااىنى 

قتىادىن ۇمانا باۇ ن. ۈرىدۇمەنىسىنى بىلد« بېرىش، ئىزنى بېرىش

ناااى «ئىرادىساااىنى ئەركىااان قوياااۇا بېااارىش»ئېلىااا  ئېيتقانااادا 

 .ئىپادىلەيدۇ

 (ئىزنااى)ھەر قاناادا  كىشااى پەقەت ئااالالھ نىااڭ ئىرادىسااى »

ئاالالھ ئىجاازەت »دېگەنلىاك  «ئاندىن ئىماان ئېيتىادۇ بولغاندىال

. دېگەنلىكتاااۇر« تاااۇرۇا ھاااېچكى  ئىماااان ئېيتالمايااادۇ قىلمااااي

ئىنسااننى ئىماان يااكى  ىنسانغا ئىرادە بېرىش ئارقىلىۋئ ئالالھ

تالالشااتا ئەركىاان قويااۇا بەرگەن  دىاان بىرسااىنى(كۇپااۇر)ئىنكااار 

ئالالھ ئىنسانغا ھاۆر ئىارادە »بۇنىڭ مەنىسى (. تاھلىيە ئەتكەن)

ئەگەر . دېگەنلىكتاااۇر «ەرمىساااە ھاااېچكى  ئىماااان ئېيتالمايااادۇب

« قەدەرى -ڭ قااازايى ئاالالھ نىا« »ئاالالھ نىاڭ ئىزنااى»ئاايەتتىكى 

دېااااگەن مەنىنااااى بىلاااادۈرگەن بولسااااا ئىاااادى، ئااااالالھ ئىماااااننى 

پۈتااااااااۈۋەتكەنلىكى ئۈچااااااااۈن كىشااااااااى مااااااااۇئمىن، نىھاااااااااقنى 

پۈتاااۈۋەتكەنلىكى ئۈچاااۈن مۇنااااپىۋ، فىساااقنى پۈتاااۈۋەتكەنلىكى 

ئۈچااااۈن پاساااااىۋ، كۇپااااۇرنى پۈتاااااۈۋەتكەنلىكى ئۈچااااۈن كااااااپىر، 

تەۋبە، )تكەنلىكى ئۈچاااۈن مۇشاااارىك بااااواتتى شاااېرىكنى پۈتااااۈۋە

ئىسالم، ئىمان، تەقايا،  بۇندا  بولغاندا(. ئالالھ بۇنىڭدىن پاكتۇر

شىنىڭ؛ كۇپۇر، نىھا ، فىساۋ، شاېرىكنى مەنااى ۇئىخالسقا بۇير

 .قىلىشىنىڭ ھېچقاندا  بىر ئەھمىيىتى قالمايتتى
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لاۇقالر نەزەردە تۇتۇلغاناادا ئىرادىلىاك مەخ ئاالالھ نىاڭ ئىزنااى

 شاااۇپا ئاااايەت. ى بىلدۈرىااادۇمەنىساااىن« تاااالالش/ ئىااارادە »دەل 

قاا ئازابپىكىر يۈرگۈزمەيادىغانالرنى ( تىدەئايەتلىرى ئۈس)ئالالھ »

چۈنكى ئاالالھ ئىارادىگە . اشماقتادەا ئاخىر« !گىرىپتار قىلىدۇ

ىش تىااااااتااااااالالش ۋە ئەقىلااااااگە تااااااوغرا تەرىپىنااااااى بىلىاااااا  ي

ئىنساااااااان ئەقلىناااااااى  قاااااااابىلىيىتىنى بەرگەنااااااادىن كېااااااايىن

لالھ نىڭ رەھبەرلىكىدىن يۈز ئۆرىگەن ئىشلەتمىسە، ئۇ كىشى ئا

قا ئازابئۆزىنى  نىڭ رەھبەرلىكىدىن يۈز ئۆرىگۈچى ئالالھ. بولىدۇ

قاا دۇچاار قىلىشاىغا ئازابئالالھ مۇ ئۇنىاڭ ئاۆزىنى . دۇچار قىلىدۇ

ىلنىاڭ ئاالالھ قاا نىسابەت بۇ ۋە باشاقا بەشاەرى پېا. يول قويىدۇ

ىااادىنال باااۇ ئارق. قۇرئاااان ئاااۆگەتكەن بىااار ئەدەپتاااۇر قىلىنىشاااى

 .مەسىلە تىلغا ئېلىنىدۇ

كااۇللى پىالناادا ئااالالھ نىااڭ ئىزنااى بولماسااتىن ھېچقاناادا  

ىمايادۇ، ساۇ ئاقمايادۇ، ياامغۇر مىدىرليااپرا  . بىر ئىاش بولمايادۇ

ياغمايدۇ، كۈن ئىسسىتمايدۇ، ئاي يورۇتمايدۇ، ئوت كۆيدۈرمەيادۇ، 

ەيدۇ، سوغۇ  ئۈششۈتمەيدۇ، ھەر قاندا  جانلىۋ تۇغمايدۇ ۋە ئۆلم

ئىنسااااااان قااااااولىنى ھەرىااااااكەت قىلدۇرالماياااااادۇ، بااااااارمىقىنى 

ۋاتقان ۇئاپسىز ھالدا بول كائىناتتىكى ئاپلىۋ. لىتالمايدۇمىدىر

بۇنىڭغااا . ھەرىااكەت ۋە ئەمەل ئااالالھ نىااڭ ئىزنااى بىاالەن بولىاادۇ

كاااۇپرى، مۇناپىقنىاااڭ نىھااااقى، زالىمنىاااڭ زۇلماااى، كاپىرنىاااڭ 

زۇلمىنااى ئىجاارا  كى زالىاا چااۈن. سااقىمۇ كىرىاادۇىنىڭ فپاسااىق

ئالالھ ئۇنىڭغا ئامانەت قىلغان ئەقىل، كاۈچ، ئىارادە ۋە  قىلغاندا

كااااااپىر، شاااااەقى، مۇنااااااپىۋ ۋە . ئىمكاااااانىيىتىنى ئىشااااالىتىدۇ

ھ ئۇارغااااا ئىااااارادە ئەگەر ئاااااالال. پاسااااىقالرمۇ شاااااۇندا  قىلىاااادۇ

. ئۇار زۇلاۇم، كۇپاۇر، شاېرىكنى تاللىيالماايتتى بەرمىگەن بولسا

باۇ ئۇارغاا بەخاش ئېاتىلگەن  تاللىغاان بولسااۇار ئازغۇنلۇقنى ئ

ئاالالھ ئىارادىگە تاالالش ئەركىنلىكاى . ئىرادە سايىساىدە بولغاان

لااااېكىن ئااااالالھ . ئىنسااااان خاتااااا بولغاااااننى تاللىغااااان .بەرگەن

 .تىن جازااندۇرۇلىدۇسەۋەببۇ . زۇلۇمغا، كۇپۇرغا رازى ئەمەس
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ئىنسااااننىڭ ئاااۆز ئىرادىساااى بىااالەن  «ئاااالالھ نىاااڭ ئىزناااى»

. دېگەنىاادۇ « ئىاارادە»دا قىلغااان قىلمىشاالىرى نەزەردە تۇتۇلغاناا

« ئاااالالھ نىاااڭ ئىزناااى»ىكى ئاااايەتلەردە تىلغاااا ئېلىنغاااان تۆۋەناااد

 :ىمۇ يۇقىرىدىكى بىلەن ئوخشاشنۇقتئىپادىلىرى تەكىتلىگەن 

( ساپاساىز)بىلەن ئاز جاماائە  (ئىزنى)ئالالھ نىڭ ئىرادىسى »

از ئاۇ ئا»؛ (2:5بەقەرە، )« ا جامائە ئۈستىدىن غەلىابە قىلىادۇكۆ

بىاالەن كااۆا جامااائەنى مەغلااۇا ئااالالھ نىااڭ ئىرادىسااى  جامااائە

شاااى ئاااالالھ نىاااڭ ئىزنىساااىز ھاااې  كى»؛ (253بەقەرە، )« قىلااادى

ھ مۇنبەت يەرنىڭ گىياسى ئالال»؛ (3:5ئالىاىمران، )« ئۆلمەيدۇ

كىشاااىگە »؛ (57ئەئاااراف، )« نىاااڭ ئىزناااى بىااالەن تولاااۇ  ئۈنىااادۇ

« ئالالھ نىاڭ ئىزناى بىالەن يېتىادۇمۇسىبەت  يەتكەن ھەرقاندا 

ئااااااالالھ نىااااااڭ ئىزنااااااى بىاااااالەن ( ۋەھىااااااي)»؛ (33تەغااااااابۇن، )

 (.36مائىدە، )« راپغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا چىقىرىدۇقا

يەتتە ئىشااالىتىلگەن ئىالھىاااي دىااان ئاااارتۇ  ئااا 11قۇرئاناادا 

ئىرادىلىااااك مەخلااااۇقالر نەزەردە تۇتۇلغاناااادا ئىرادىنااااى،  ئىاااازىن

ۇقالر نەزەردە تۇتۇلغانااادا ئىالھىاااي قاااانۇنالرنى، ئىرادىساااىز مەخلااا

 .كائىنات نەزەردە تۇتۇلغاندا سۈننەتۇلالھنى بىلدۈرىدۇ

كە ئاايەت -311بۇ بۆلۈمنىڭ كىرىش ئاايىتى بولغاان يۇناۇس 

 سۇيىاىساتېمالقەدەرچىلەرنىاڭ  ئوخشايدىغان يەنە بىر ئاايەتمۇ

 :قىلىشىغا كۆا ئۇچرىغان

 (.25تەكيىر، )« لمايسىلەرئالالھ خالىمىسا سىلەر خالىيا»

بۇنىڭغاااا قايساااى ماااۇئمىن ئېتىاااراز . ئامەنناااا ۋە ساااەددەقنا

. قىاللىسااۇن؟ لااېكىن ئااالالھ ئىنساااننىڭ خالىشااىنى خالىغااان

ئاااااۇ . شاااااۇپا ئىرادىساااااىدىن بىااااار پاااااارچىنى ئىنساااااانغا بەرگەن

ن كېاااايىن، ئىنساااااننىڭ ئىنساااااننىڭ خالىشااااىنى خالىغاناااادى

نوپاۇل قىلىا ، كىمنىاڭ مى بىالەن موئىس« قەدەر»ئىرادىسىنى 

ساااەئىد ۋە كىمنىاااڭ شاااەقى بولىااادىغانلىقىغا تېخاااى كائىناااات 

ئالالھ  ۈتۈۋېتىلگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشيارىتىلماي تۇرۇا پ
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ئاااالالھ ئىرادىساااىنى . نىااڭ ئىرادىساااىگە ئېتىاااراز قىلغااانلىقتۇر

 .ئاللىقاچان بەلگىلىگەن ۋە ئىنساننىڭ خالىشىنى خالىغان

« ا سااااااىلەر خالىيالمايسااااااىلەرخالىمىساااااا ئااااااالالھ»ئەگەر 

باااااااااااارلىۋ  ىتىنىاااااااااااڭ ئالدىااااااااااادا يەر ئالغاااااااااااان ئاااااااااااايەتئاي

نى ئېنىاۋ قىلىا  بېارىش ئۈچااۈن بچىالرغا جااۋاسۇيىاىساتېمال

وغرا يولااادا مېڭىشااانى خالىغاااانالر ئىچىڭالردىااان تااا»: قويۇلغاااان

تاااوغرا يولااادا »باااۇ ئاااايەتتە (. 27تەكااايىر، )« (نەساااىھەت ئالىااادۇ)

ىساااااابەت ىرادىساااااىگە نھەرىكىتاااااى ئىنساااااااننىڭ ئ« ماااااېڭىش

ئااااااالالھ خالىمىسااااااا سااااااىلەر »بااااااۇ ئەھيالاااااادا . قىلىنماقتااااااا

ھ ساىلەرنىڭ خالىشاىڭالرنى ئالال»دېگەنلىك « خالىيالمايسىلەر

 دېگەنلىكتىن باشقا نېمە مەنىنى بىلدۈرىدۇ؟« خالىدى

بۇنىڭغااااااا ئوخشاااااااايدىغان بىااااااار بۆلەكماااااااۇ مۇددەسساااااااىر 

 :سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدا يەر ئالىدۇ

. ۋەز ا نەساىھەتتۇر( يەناى قۇرئاان)رەركى، ئاۇ شۇندا ، ماۇقەر»

هللا ائاۇار پەقەت . خالىغان ئادەم ئۇنىڭدىن ۋەز ا نەسىھەت ئالىادۇ

( بەناااادىلىرى)هللا اخالىساااا، ئاناااادىن ۋەز ا نەساااىھەت ئالىاااادۇ،  

مەغپىرەت قىلىشقا ( بەندىلىرىنى)قورقۇشقا تېگىشلىك زاتتۇر، 

ئااالالھ : دېمەكااتەبااۇ ئااايەتلەر مۇناادا   (.56 - :5)« ايىااۋ زاتتااۇر

 ، ئەمادى ھاېچكى ئاساساالنغاندانىڭماۇ باۇنى بىلىادىغانلىقىغا 

ئااااالالھ قااااا شااااېرىك  بىزمااااۇ  ئەگەر ئااااالالھ خالىغااااان بولسااااا»

دېگەندەك باھانىلەر بىلەن ئالالھ قاا ( 7:ئەناام، )« قوشمايتتۇ 

يەنااى، ئىنساااننىڭ خالىشااىنى . تااۆھمەت قىلماساالىقى كېاارەك

 ئىاارادە بېرىشاانى خالىمىغااان بولسااا ئەگەر. ئااالالھ خالىغانىاادى

 .خااشنى بەرمىگەن بواتتى

يەنە بۇنىڭغاااا ئوخشاااايدىغان باشاااقا بىااار بۆلەكماااۇ ئىنساااان 

 :سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدا يەر ئالىدۇ

بااۇ ۋەز ا )ۋەز ا نەسااىھەتتۇر ( ئااايەتلەر)شۈبھىسااىزكى، بااۇ »

خالىغااااااان ئااااااادەم رەباااااابىگە ( نەسااااااىھەتتىن پايدىلىنىشاااااانى

ئانااادىن  خالىغانااادىالهللا اپەقەت . نى تۇتساااۇنيەتكۈزىااادىغان ياااول
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ھەقىاااقەتەن ھەممىناااى بىلگۈچىااادۇر، هللا ا. ساااىلەر خاايساااىلەر

ھىاادايەتنى خالىغااان هللا ا. ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغۇچىاادۇر

زالىمالرغااا هللا ا. ئااادەمنى رەھمىتىنىااڭ دائىرىسااىگە كىرگۈزىاادۇ

 (.13 - 25ئىنسان، )« قاتتىۋ ئازابنى تەييارلىدى

بااابىگە خالىغاااان ئاااادەم رە»قىسااامىدا  باااۇ بۆلەكنىاااڭ بااااش

هللا ا پەقەت»ئوتتۇرىسااىدا . دەياادۇ« يەتكۈزىاادىغان يااولنى تۇتسااۇن

هللا ا»ئاخىرىاادا . دەياادۇ« خالىغاناادىال ئاناادىن سااىلەر خاايسااىلەر

رەھمىتىنىاااااڭ دائىرىساااااىگە ھىااااادايەتنى خالىغاااااان ئاااااادەمنى 

نۈش كېرەكلىكىناى باۇ ىبۇارنى قاندا  چۈش. دەيدۇ« كىرگۈزىدۇ

 :تۆۋەندىكى ئايىتى ئىزاھالا بېرىدۇ سۈرىنىڭ

شۈبھىساااىزكى، ئۇنىڭغاااا بىاااز تاااوغرا ياااولنى كۆرساااەتتۇ ، »

شاىنى ئۇنىاڭ ۇبول)قىلغۇچى ياكى كۇفرىلىاۋ قىلغاۇچى شۈكۈر 

 (.1ئىنسان، ) «(ئىختىيارىغا قويدۇ 

شااەرت ۋە  قوشۇمچىسااى( مااا+ ئىاان )ئااايەتتە ئااۆتكەن ئممااا 

ئىككاى تااالالش »دىن تەشاكىل قىلىنغاان بولاۇا، باۇ بولۇشساىز

، ئاۇ تالالشاانىڭ ھېچبىاارى ئاساساالنغان ئەساالى مەنابە بولمىسااا

ئىنساننىڭ كۇپاۇرنى »يەنى . دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ «بولمايدۇ

ۈر قىلىاااااش شاااااۈك الالش قاااااابىلىيىتى بولمىغاااااان بولسااااااتااااا

ئىرادە ھەم . لدۈرىدۇدېگەن مەنىنى بى« قابىلىيىتىمۇ بولمايتتى

 .ى ۋە سەۋەبىدۇرھەم كۇپۇرنىڭ شەرت شۈكۈرنىڭ

 -ئىش  ئىنسان ەقۇرئان ۋە سۈننەتت
 ئالالھ قا قارىتىلىشى ھەرىكەتلىرىنىڭ

نىااااڭ ئااااالالھ قااااا ىرىھەرىكەتل -ئىااااش  قۇرئاناااادا ئىنسااااان

( ئېنىقلىغاااااااااۇچى)فەت اقارىتىلىشاااااااااى، نىسااااااااابەت ۋە ئىاااااااااز

ىغااااا يىغىنچاااااقالش نۇقتقىلىنىشااااىنى تۆۋەندىكىاااادەك ئااااۈچ 

 :مۇمكىن
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غان، ئالالھ تىن غەيرىگە خاس پەقەت ئالالھ قىال قارىتىل .3

فىتارەت، مەغپىارەت، : ھەرىكەتلەر -قىلغىلى بولمايدىغان ئىش 

بااۇ تااۈرگە كىرىاادىغان بااۇ ۋە . تەقاادىر قاتااارلىۋ بااۇ تااۈرگە كىرىاادۇ

ھەرىكەتلەر قۇرئاندا پەقەت ئالالھ قىاال  -بۇنىڭغا ئوخشاش ئىش 

ا ئااالالھ قاا -ئەف ئااالى ھۇساانائى خاسسااا»ۇارنى باا. قارىتىلىاادۇ

 .دەا ئاتاشقا بولىدۇ« ھەرىكەتلەر -خاس چىرايلىۋ ئىش 

ئااااالالھ قاااااا قارىتىلماااااي، دائىااااا  ئىنسااااانغا ۋە باشاااااقا  .2

ئە  بۇارنىاااڭ : ھەرىكەتااالەر -مەخلۇقالرغاااا قارىتىلغاااان ئىاااش 

، خاتاالىۋ ۋە گۇنااھ قىلمىشالىرى پاساات -ئالدىدا زۇلۇم، پىتنە 

ەزىاالەر بااۇ ب رنىااڭ ئااالالھ قااا قارىتىلماساالىقىنىبۇا. كەلمەكااتە

ھەرىكەتلەرنىااااڭ ئااااالالھ نىااااڭ شااااەنىغا ايىااااۋ  -خىاااال ئىااااش 

ن بۇ كەمتۈك ۋە خاتا بولغاا. بولمايدىغانلىقى بىلەن ئىزاھلىغان

گۇمراھلىققااااا »بااااۇ چۈشااااەنچىدىكىلەر بەناااادىنى . ئىزاھاااااتتۇر

ئاااالالھ نىاااڭ شاااەنىگە ايىاااۋ دەا « (ئازدۇرۇشااانى)چۈشۈرۈشااانى 

باااااۇ . ىغاااااانقاراشاااااتا ھېچقانااااادا  غەلىتىلىاااااك ھاااااېس قىلم

ئۇارنىااڭ بااۇ پوزىتسىيىسااى خااۇددى . چۈشااەنچىدىكى زىتلىقتااۇر

ئەساالىدە زۇلااۇم، پاسااات، خاتااالىۋ ۋە گۇناااھ قىلمىشاالىرىنىڭ »

ئەمماا باۇنى . ھەقىقىي ئىگىسىنىڭ ئالالھ ئىكەنلىكى توغرىادۇر

 .دېگەنلىكتۇر« لمايدۇبۇ شەكىلدە ئېيتىش توغرا بو

كە تولغاااااان باااااۇ ناااااېمە دېاااااگەن زىاااااددىيەت! فەساااااۇبھانالالھ

ئاالالھ نىاڭ  ار قىلىشقا تېگىشلىك بولغاان ئىاشچۈشەنچە؟ ئۇ

بااااااارلىۋ يامااااااانلىقالردىن خااااااالىي ئىكەنلىكىاااااادىن ئىبااااااارەت 

ھەقىقەتاااكە ئىماااان ئېياااتىش، ئىنساااان ساااادىر قىلغاااان ياماااان 

نىڭ ھەقىقىااي ئىگىسااىنىڭ ئىنسااان ئىكەنلىكىنااى ىقىلمىشاا

ىنىال تااوغرا چااۈنكى ئااالالھ پەقەت بەناادىلىر. ئېتىااراا قىلىشااتۇر

يولغااااا چاقىرىاااا  قالماسااااتىن، ئۆزىنىڭمااااۇ توپتااااوغرا يولاااادا 

 :ئىكەنلىكىنى بايان قىلماقتا

 (.56ھۇد، )« كى، رەببى  توپتوغرا يول ئۈستىدەشۈبھىسىز»
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 -ھەم ئاالالھ قااا ھەم بەنادىگە نىساابەت قىلىنغاان ئىااش  .1

 :بۇارمۇ ئۆز ئىچىدىن ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ: ھەرىكەتلەر

A  )ھەم بەنااادە ئۈچاااۈن ئىشااالىتىلگەن  لالھ ئۈچاااۈنھەم ئاااا

باااۇ پېاىلالرماااۇ يەنە ئااااۆز ئىچىااادىن ئىككاااى تااااۈرگە : پېااااىلالر

ھەم بەنااادە ئۈچاااۈن پەرقلىاااۋ  ھەم ئاااالالھ ئۈچاااۈن(  3: ئايرىلىاادۇ

. ئااايرى  ھالادا ئىشاالىتىلگەن پېاااىلالر -جاۈملە ئىچىاادە ئاايرى  

ئىچىدە  ئوخشاش جۈملە(  2. بۇنىڭ قۇرئاندا نۇرغۇن ئۆرنىكى بار

ئىچىاااادە ئىشاااالىتىلگەن قااااوش ئىگىلىااااك  ىئوخشاااااش لەبااااز

ا بىار قۇرئاندا ھەر تىلغا ئېلىنغان جايدا ئەمەس، ئەمما. پېاىلالر

خالىغااااان )يەھاااادى مەن يەشااااائ »قااااانچە يەردە ئىشاااالىتىلگەن 

، يۇدىللااۇ مەن يەشاااائ (ىلىاادۇكىشااىنى ھىاادايەت ق (تىلىااگەن)

ەنادەك پېااىلالر دېگ« (كىشاىنى ئازدۇرىادۇ (تىلىاگەن)خالىغاان )

يااكى بۇنىڭادىن  مەيلاى باۇ شاەكىلدە كەلساۇن. كىرىادۇبۇ تاۈرگە 

يۇدىللاااۇ مەن يەشاااائ : لەنپەرقلىاااۋ شاااەكىلدە كەلساااۇن، مەساااى

« ئااااالالھ خالىغاااااننى ئازدۇرىاااادۇ»تااااۈز مەنىسااااى  نىڭئىبارىسااااى

 بۇنااادا  بولغانااادا. نماسااالىقى كېااارەكشاااەكلىدە تەرجىااامە قىلى

رلىكتە كۆرسااىتىدىغان يەشاائ پېاىلىنىااڭ ئىككاى ئىگىنااى بىا

تىدە قۇيىيەتكەن، ئايەتنىڭ ئەسلى تېكسئىككى كۆزىدىن بىرنى 

باااۇ . مەۋجاااۇت بولغاااان بىااار مەناااانى زاياااا قىلىااايەتكە باااولىمىز

ئىبارىنىااااڭ ئىككااااى ئىگىناااااى كۆرسااااىتىدىغان شاااااەكىلدىكى 

 :تەرجىمىسى مۇندا  بولىدۇ

. «زىشاىنى خاايادۇېخالىغۇچىنىاڭ ئ   كىتىشنىئۇ ئېزى»

شااىنىڭ ئېزىاا  ئااالالھ ئېزىشاانى خالىغااان كى»نىسااى بۇنىااڭ مە

ساااااىقالردىن ئاااااۇ پا»دېمىسااااىمۇ، . «كېتىشااااىگە ياااااول قويىااااادۇ

بااۇ  غااا ئوخشاااش ئااايەتلەر(26بەقەرە، )« باشقىسااىنى ئازدۇرماياادۇ

ە ئااۆرنەك رىسااالىنىڭ ئەساالى تېكىسااتىد. مەنىنااى تەسااتىقاليدۇ

 ئالەملەرنىاااڭ رەبباااى خالىمىساااا»قىلىااا  مىساااال قىلىنغاااان 

( 25 - 27ەكاااايىر، ت)« ھېچنەرسااااىنى خالىيالمايساااالەرسااااىلەر 

ئاااالالھ ساااىلەرگە ئىااارادە  باااۇ ئاااايەت. ايىتى باااۇ تاااۈرگە كىرىااادۇئااا
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ئااااالالھ  ،بەرمىاااگەن بولسااااا ئىاااادى، ساااىلەر خالىيالمااااايتتىڭالر

سااىلەرگە ئىاارادە بېاارىش ئااارقىلىۋ سااىلەرنىڭ خالىشاااىڭالرنى 

ن تىن خالىياايساااىلەر، دېاااگەساااەۋەبخالىااادى، ساااىلەر ماناااا باااۇ 

 .مەنىنى بىلدۈرىدۇ

B ) ئەساالىدە بەناادىگە ئائىاات بولغااان بولسااىمۇ، ئااالالھ قااا

باااۇ تاااۈرگە كىرىااادىغان : ھەرىاااكەت -نىسااابەت قىلىنغاااان ئىاااش 

پېاىلالر ھەقىقەتەن كىشاىنىڭ دىققىتىناى تارتىادىغان بولاۇا، 

ى مەقساەت ھاياا ئۆگىتىشان -بەندىلەرگە ئالالھ قاا قارىتاا ئەدەا 

ھەرگىزمۇ ئالالھ ياوقتەك گەا ! ئى بەندە»: بۇ ئارقىلىۋ. قىلىدۇ

ئاااالالھ ياااوقتەك مۇئامىلىااادە ! ئاااالالھ ياااوقتەك ئويلىماااا! قىلماااا

رىسااااالىدە ئااااۆرنەك قىلىنغااااان ئااااايەت . دېيىلمەكااااتە« !بولمااااا

 :تۆۋەندىكىچە

ََِلك ْ َِويَيْهدنَيك ْ ِس َنَنِالَّذنيَنِمننِقَيْبلنك ْ َِوييَت وَبَِعلَْيكِ  ِاللَّيه ِلنيي َب ّن َواللَّيه َِعلني  ِ ِۗ ِ ِْي  نيد 
 َحكني ِ 

ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان  - 26ى يۇقىرىاادىكى نىسااا سۈرىساا

« ئاۇ ياول كۆرساىتىدۇ  -يەھادى »، «ئۇ ئىزاھاليادۇ -يۇبەيينۇن »

پېاىللىرىنىڭ ئالالھ قاا نىسابەت « دۇئۇ يۈزلەندۈرى -يەتۇبۇ »ۋە 

 .تىن بولغانسەۋەبقىلىنىشى بۇ 

« !ىڭنااى بىاال، ئااۆزەپنى بىاالھەدد»بااۇ ئااارقىلىۋ ئىنسااانغا 

مەقساااەت، ئىنساااانغا ئىنسااااننىڭ ماااۇتلە  كاااۈچ ۋە . دېااايىلگەن

قۇدرەت ئىگىسى ئەمەسلىكىنى ئەسلىتىش، ئالالھ تىن بېغىنى 

بااااااااۇ ئااااااااارقىلىۋ . ئۆزمەساااااااالىكىنى تەۋسااااااااىيە قىلىشااااااااتۇر

قىلغانلىرىنىڭ ئارقا پەردىسىدە ئاالالھ ئاۆزىگە ئاماانەت قىلغاان 

ەت، بەدەن ۋە ئىمكاااان باااارلىقىنى قاااۇدر -ئىااارادە، ئەقىااال، كاااۈچ 

 .ۇرماسلىۋ مەقسەت قىلىنماقتاتۇلدئۇن

شااااالىك ىنىدېمەكچااااى بولغانلىرىمىزنىاااااڭ تېخىماااااۇ چۈش

شى ئۈچۈن بۇ تۈرگە كىرىدىغان ئايەتلەردىن بىر قانچىسىنى ۇبول

 :كۆرۈا ئۆتەيلى

 (.5ئەلە ، )« ئۆگەتتى( يېزىشنى)ئۇ قەلەم بىلەن »
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ەتكەن شاااەكىلدە گۆىگە ئاااھەر قانااادا  كاتىااا  ئاااالالھ ئاااۆز»

 (.272بەقەرە، )« يېزىشتىن قاچمىسۇن

يۇقىرىدا قەلەم بىلەن يېزىشنى ئۆگىتىش ھەرىكىتى ئالالھ 

ا  گەنگەن ھەر قاناااادۆلااااېكىن يېزىشاااانى ئاااا. قااااا قارىتىلغااااان

گىنىادىغانلىقى ۆئۇنى ئۆزىگە ئوخشاش ئىنسااندىن ئ كىشىنىڭ

 .ھەممىگە مەلۇم بولغان ھەقىقەتتۇر

تا، ئەھايال مۇشاۇندا  تاۇرۇا ناېمە ئۈچاۈن باۇ ئۇنداق: سوئال

 ھەرىكەت ئالالھ قا قارىتىلىدۇ؟

بۇ، ئالالھ ئاۇ بەنادىگە خۇسۇساىي ھالادا يېزىشانى : جاۋابئەل

كااااااى بەناااااادىگە يېاااااازىش گەتكەنلىكى ئۈچااااااۈن ئەمەس، بەلۆئاااااا

ئۇنىاااڭ تەكتىاااادە ياتقاااان ئەقىااال ۋە ئىرادىنااااى  قاااابىلىيىتىنى

 .بەرگەنلىكى ئۈچۈن مۇشۇندا  دېيىلگەن

لدىاادا تۇرىاادىغان ئوغااۇلالر ئۇنىڭغااا نۇرغااۇن مااال ۋە كااۆز ئا»

 (.31 - 32مۇددەسسىر، )« بەردى 

رىش ھەرىكىتااى ئااالالھ قااا ىاابااۇ ئااايەتتىكى مااال ۋە ئوغااۇل ب

باۇ ئاازغۇن مۇشارىككە  «رىشىاب»ئايەتتىكى . نغاننىسبەت قىلى

خاااااااس مۆجىزىاااااايى بىاااااار ئىالھىااااااي ئىلتىپااااااات مەنىسااااااىنى 

شقىالرغا قاندا  يولالر بىلەن مال ۋە ئەۋاد ئالالھ با. بىلدۈرمەيدۇ

بەرگەن بولساا، باۇ ئاازغۇن مۇشارىككىمۇ ئوخشااش ياولالر بىاالەن 

 .بەرگەنىدى

 (.5ئەنھال، )« ئۇنى ئۆيىدىن ئېلى  چىققان رەببىدۇر»

ۇشاااى ئۈچاااۈن ئۆيااادىن چىقىاااش ئۇر ىرەساااۇلۇلالھنىڭ بەدر

ھىاادە چوقاۇم ئاا باۇ. ئاالالھ قاا نىساابەت قىلىنماقتاا ھەرىكىتاى

. مەنىساااىنى بىلدۈرمەيااادۇ« ئېلىااا  چىقىاااش»ھالااادا ئۆيىااادىن 

ئادەتتىكى ئۆيىدىن چىقىشتا ئالالھ نىڭ مۇداخىلىساى قانادا  »

 شىنىدەا چۈشااا« ا ئوخشاشااتۇربولغااان بولساااا، بۇمااۇ شاااۇنىڭغ

 .قۇرئاننىڭ ئومۇمىي ئۇسلۇبىغا تېخىمۇ مۇۋاپىۋ

 (.17نىسا، )« ئالالھ خالىمىسا سىلەر خالىيالمايسىلەر»
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نەرسااااەپالرنى ئااااالالھ  ھااااالبۇكى، سااااىلەرنى ۋە ياسااااىغان»

 (.56سافھات، )« ياراتقاندۇر

 .بۇ ئايەتلەرمۇ يۇقىرىدىكىگە ئوخشايدۇ

قۇرئاننىااااڭ ئەخالقااااى بىاااالەن  ۇلىمىزمۇسااااۆيۈملۈك رەساااا

ئەخالقالنغااااااااااان ۋە بااااااااااۇ ئەدەبنااااااااااى ئۆزىنىااااااااااڭ ھاياتىغااااااااااا 

 :ىدا بىر ئۆرنەك بېرەيلىنۇقتبۇ . مۇجەسسەملەشتۈرگەنىدى

تەباااااااۇك غاااااااازىتى ئۈچاااااااۈن  ەباااااااۇ مۇساااااااا ئەلاەشااااااااەرىئ

باشاتا بەرگاۈدەك ئاۇا   نەباى. ۇلالھتىن ئۇا  سورىغانىدىرەسۇل

يوقلىقىنى ئېيتقان، كېايىن ئاۇنى ھەل قىلىا  ئۇنىڭغاا ئاۇا  

 :بەرگەن ۋە مۇندا  دېگەن

الر، ئااالالھ رىڭىااب -ئىنتااالىقۇ فەئىننەمااا ھااامەلەكۇمۇلالھ»

ئەنە لەسااااااتۇ»بىاااااار رىاااااايايەتتە ، يەنە «سااااااىلەرگە ئااااااۇا  بەردى

سااااىلەرگە ئااااۇا   -تۇكۇم، ۋەلەكىناااانەلالھە ھااااامەلەكۇمھااااامەل

« الالھ تاااااۇرنگاااااۈزگەن ئاااااىبەرگاااااۈچى مەن ئەمەس، ساااااىلەرنى م

 (.66:5، 6123بۇخارى، )

كائىناتتاااااا ياااااۈز بەرگەن ھەر قانااااادا  ئىاااااش ئاااااالالھ نىاااااڭ 

لىقىغا ئىمااااان ئېيتقااااان ھەر تەسااااەررۇپى ئاسااااتىدا بولىاااادىغان

بااۇ ئەدەبنااى قۇرئااان . شااى كېاارەكۇئەدەبااكە ئىااگە بول بااۇ مااۇئمىن

نەبى ۋە ساھابىلەر ھاياتىغا تەدبىقلىغاان باۇ ئەدەبناى . گەتكەنۆئ

ئەمەۋى ھۆكااۈمرانلىرى ۋە  ولىاادىن چىقىرىاا  تاشاالىغانالرئااۆز ي

ئاۇار ئۆزىنىاڭ . ئۇار ئاچقان باۇ چىغىار يولادىن ماپغاانالر ئىادى

شااااااقا ت قىلىجىنااااااايىتى ۋە گۇناااااااھىنى ئااااااالالھ قااااااا نىساااااابە

ەقىااال قىلغاااان خاتاااالىقىنى ن ھاااالبۇكى قۇرئاااان. ئۇرۇنغانىااادى

ئاااۆزىگە  رەساااۇلالرنىڭ ھەممىساااى خاتاااالىقىنى رەبااابىگە ئەمەس

 .نىسبەت قىلغانلىقىنى بايان قىلماقتا

رنااى، ياخشااىلىقنى ۋە ساااۋاپنى ئااالالھ قااا خۇاسااەكاام، خەي

نىساابەت قىلىااش؛ شاااەرنى، يامااانلىقنى ۋە گۇنااااھنى ئااالالھ قاااا 

 .نىسبەت قىلماسلىۋ قۇرئان ئەدەبى بىلەن ئەخالقلىنىشتۇر
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زىنادىن بولغان بالىنى كىم : سوئالبىمەنە بىر 
 ؟اتتىيار

 

دەل ېاقەدەرچى ئەقىلنىاڭ ئاۆزىگە ج ئىمام ئەلبەسرى سۆزنى

« دىن بولغاان باالىنى كىا  يارىتىادۇ؟زىنا»تېمىسى قىلىيالغان 

ىنى كىاااا  دىن بولغااااان بااااالزىنااااا». مەسىلىسااااىگە كەلتۈرىاااادۇ

  .سوئالى ئەسلىدە بىر بىھۇدە سوئال« يارىتىدۇ؟

ۈنكى يالغان چ. ئەقىلنى زەھەرلەيدۇ بىمەنە، يالغان سوئالالر

بۇ يالغان . پەيدا قىلىدۇ نىالربلەر ۋە جاۋاىلىسوئالالر ساختا مەس

بااااۇ خىاااال . الر ھېچقاناااادا  مەسااااىلىنى ھەل قىاللماياااادۇبجاااااۋا

ئاااۇارنى  ئۆتۈۋېلىااا ىغا لىلەرنىڭ ئالااادىساااوئالالر ئەسااالى مەسااا

مۇسااۇلمانالرنىڭ ئېڭىنااى  ئە  خەتەرلىااك تەرىپااى. توسااىيالىدۇ

 .ئاختا قىلى  قويىدۇ

تېخى كاام ئىلمى يېزىاۋ ھالىغاا ئاۆتمەي  بۇ ساختا مەسىلە

تاااۇرۇا، مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدا كاااۈنتەرتىپكە كەلاااگەن تاااۇنجى 

 كىتاااااابئەھلاااااى . ىااااادۇركااااااامى مۇناااااازىرە تېمىلىرىااااادىن بىر

ىيىتاااااااى ئاااااااارقىلىۋ مۇساااااااۇلمانالرنىڭ كاااااااۈنتەرتىپىگە مەدەن

 . كىرگەنلىك ئېھتىمالى يۇقىرى

يامانلىقنىاااڭ مەنبەساااى  زىناااادىن بولغاااان بااااا مەسىلىساااى

ە باااۇ مەساااىلىد. مەسىلىساااى دائىرىساااىدە مۇناااازىرە قىلىنغاااان

ىلغاان زىناادىن ئاالالھ ھاارام ق»: سورالغان ساوئال مۇنادا  ئىادى

ئاالالھ  ىالرغاا ئوخشااش ئاناا رەھمىادەباشاقا بال پەيدا بولغان بااا

بااااۇ سااااوئال بىكاااااردىن بىكارغااااا . «تەرىپىاااادىن يارىتىلغااااانمۇ؟

ساوئالالر مااراا چۈنكى ئۇنىڭ ئارقىسىدا باشقا . سورالمىغانىدى

ئەگەر زىنااااا مەھسااااۇلى بولغااااان باااااا ئااااالالھ »يەنااااى، . تااااۇراتتى

ا شاىغۇتەرىپىدىن يارىتىلغان بولسا، ئۇنداقتا بالىنىڭ پەيدا بول

لەن ۋۇجۇدقااا بىاا" قااازايى قەدەرى" نىااڭبولغااان زىنااامۇ ئۇ سااەۋەب

كاارى زىناا قىلغۇچىماۇ يااكى بزىنانىڭ جاۋا بۇ ئەھيالدا. چىققان

ئۇ بالىنىاڭ يارىتىلىشاىنى ئەزەلادە تەقادىر قىلغاان ئاالالھ ماۇ؟ 
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نېمە ئۈچۈن  زىنا قىلغۇچى ئەزەلدە پۈتۈلگەن بولسا بئەگەر جاۋا

 .ەندەك سوئالالر بار ئىدىدېگ« ...جازااندۇرۇلىدۇ؟

. باۇ ساوئالغا يۇقىرىقىادا جااۋابىنى بېرىادۇ ئىمام ئەلبەسارى

يەنى، جازانىڭ باا سەۋەبىدىن ئەمەس، ئالالھ ھارام قىلغاان زىناا 

قىلمىشااااىنى سااااادىر قىلغااااانلىقى ئۈچااااۈن بېرىلگەنلىكىنااااى 

 .ئېيتىدۇ

 ە دىقااقەت قىلىشااقا تېگىشاالىك خۇسااۇسبااۇ يەردە ئەساالىد

 قۇرئانغااااا قارىماسااااتىندەر چۈشەنچىسااااىنىڭ جاااااھىلىيەت قە

ھاااكىمىيەت ياااردىمى بىاالەن قايتىاادىن يااۆلەا چىققۇچىالرنىااڭ 

 چۈشەنچىساااااى بولاااااۇا، ئۇارنىاااااڭ دەردىمەساااااىلىگە بولغاااااان 

باۇ  ئاۇار. لىرىنى يوللاۇ  قىلىاش ئىادىئۆزىنىڭ گۇناھ ۋە زۇلۇم

ئۆتكاۈزگەن زۇلاۇم  ،ىسى قىلىا  تاۇرۇانۇقتمەسىلىنى چىقىش 

لىرىغااااا ئۆزلىرىنىااااڭ مەجبااااۇر ئىكەنلىكىنااااى ئىمااااا ۋە تۇغيان

 : ئۇاردىكى مەنتىۋ مۇندا  ئىدى. قىلماقتا ئىدى

زىنااا مەھساااۇلى بولغاااان باااالىنى يااااراتقۇچى ئاااالالھ ماااۇ  -

 ئەمەسمۇ؟

 .ئالالھ -

بولغااان  سااەۋەبئۇنااداقتا، ئااۇ بالىنىااڭ پەياادا بولۇشااىغا  -

ىاا  بەناادە تەقاادىردىن قېچ. ئااالالھ نىااڭ قااازايى قەدەرىادۇر زىناامۇ

 . قۇتۇالمايدۇ

بااۇ سااىنارىيەنى مۇشاارىكالر بىاالەن مااۇئمىنلەر ئارىسااىدىكى 

 :ئىچىدە كۆرۈا باقايلى كۈرەش

 ئەمەسمۇ؟ رۇشى ئالالھ نىڭ قازايى قەدەرىمۇبەدىر ئۇ -

 .ئالالھ نىڭ قازايى قەدەرى ئىدى -

دۈشاااامەن بولماسااااتىن ر ياپقااااا  ئۇنااااداقتا بىاااار ئااااۇرۇش -

زايى قەدەرىنىااڭ ۋۇجۇدقااا بااۇ ئەھيالاادا ئااالالھ نىااڭ قااا. چىقماياادۇ

شااىمۇ ئااالالھ نىااڭ ۇچىقىشااى ئۈچااۈن بەدىااردە دۈشاامەننىڭ بول

 . قازايى قەدەرى ئىدى
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ئەمەۋى سۇالىساااىنىڭ قۇرغۇچىساااى مۇئاۋىيەنىاااڭ بەدىاااردە 

ھەزرىتااااى رەسااااۇلۇلالھقا قارشااااى جە  قىلىاااا  ئۆلتااااۈرۈلگەن 

ىڭ گۇناااھى نااېمە؟ تاغىسااى، قېرىندىشااى ۋە باشااقا مۇشاارىكالرن

پۈتاااۈۋېتىلگەن ساااىنارىيىگە ئاساساااەن ئاااۆز  ۇنااااھىئۇارنىاااڭ گ

ئااالالھ يارىتىشاانى تەقاادىر  ئۇارنىااڭ ئەھاايالى. ر لىنااى ئويناااش

بالىنىاااڭ ئاتاااا ئانىساااىنىڭ  بولغاااان قىلغاااان زىناااا مەھساااۇلى

 . زىناسىغا ئوخشايدۇ

ە يالغااااان بىاااار كۈنتەرتىاااا  بولغااااان يەنە سااااۈناىي ۋ بااااۇنى

قىلىاا ،  ىسااىنۇقتمەسىلىسااىنى چىقىااش « خااالقۇل قۇرئااان»

 :مۇندا  بىر سىنارىيە سۈپىتىدە تەسەۋۋۇر قىالايمىز

ئەباۇ لەھەب ئااۆزىگە بېارىلگەن ر لنااى ئوينىغاان بولااۇا،  -

 .ئۇنىڭ ھېچقاندا  گۇناھى يو  ئىدى

 نېمە ئۈچۈن؟ -

ەھەبنىاڭ ئىككاى قاولى قاۇرۇا ئەباۇ ل»چۈنكى ئۇنىڭغاا  -

 . كاامى قەدىمنىڭ ئەزەلى ئايىتى ئىدى دېگەن ئايەت« كەتسۇن

 ...ەھيال مانا مۇشۇندا ئ

باااۇ قەدەرچاااى مەنتىقنىاااڭ ھەر دەۋردە مۇساااۇلمانالر ئىچىااادە 

ھەزرىتااى مۇسااا ۋە  مەسااىلەن، ھەلااال . لىرى چىققانىاادىرىادارېخ

پىرئەۋننىڭ ئىككىلىساىنىڭ ساۆزلىرىنىڭ ھە  ئىكەنلىكىناى 

 ئاۇار باۇ ساۆزلەرنى. ن ئىزاھاليادۇياقىاليدۇ ۋە بۇنىماۇ قەدەر بىالە

شانىساااااىگە يېزىلىااااا  كەتكەنلىكاااااتىن ېۋە پئەزەلاااااى تەقااااادىر 

ھەلالجتىن كېيىن بۇ قاراش جەبىارچىلىككە ئاۇل . ئېيتقانىدى

. نەزىرىيىسااااى بىاااالەن داۋامالشااااتى قىلىنغااااان ئايااااانى سااااابىت

ھاې  مۇناساىيىتى  بولغان ئىبن ئەئرابىمىز« رادىكال جەبىرچى»

ۋە ئۇنىڭغااا ئوخشااايدىغان  11، فۇرقااان 62بولمىسااىمۇ نەمىاال 

رئەۋنناى گۇناھساىز قىلىا  رنى خاتا ئىزاھااتالر بىالەن پىئايەتلە

باااۇ خىااال  باااۇ خىااال تەۋىلااالەر(. بەت - 231فۇساااۇس، )چىقىااادۇ 

 . زېھنىيەنىڭ بىر داۋامىدۇر
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 سۇيىاىسااااتېمال زىنااااادىن بولغااااان باااااا مەسىلىسااااىنىڭ

قىلىااااش ئۈچاااااۈن پەياااادا قىلىنغاااااان سااااۈناىي بىااااار مەساااااىلە 

اننىڭ ساااااائىن. ئىكەنلىكىناااااى ئېيتىشااااانىڭ ھااااااجىتى ياااااو 

دەا ئاتىغااان ئىالھىااي « سااۈننەتۇلالھ»يارىتىلىشااىنىڭ قۇرئااان 

مىزانغااا ئاساسااەن بولىاادىغانلىقىنى، ئااالالھ نىااڭ بااۇ قااانۇننى 

دىغانلىقىنى بىاالەن بۇزماياا سااەۋەبھااېچكى  ۋە ھېچقاناادا  بىاار 

بااۇ قااانۇن پەقەت ئىنسااانالر . ئەساالىدە بىلىااش يېتەرلىااك ئىاادى

 . ئۈچۈنمۇ كۈچكە ئىگە( لىقالرجان)ر ئۈچۈنال ئەمەس، قوزا بۆرىلە

قۇرئااان بەرپاااا قىلغااان ئەقىااال ئۈچااۈن يېتەرلىاااك بولغاااان، 

جاھىلىيەتنىااڭ تەسااىرىدىن قۇتۇالمىغااانالر ئۈچااۈن يېتەرلىااك 

بولمىغااان بولسااا كېاارەك، ئااۇار مۇشااۇندا  بىاامەنە بىاار مىسااال 

. ئۈستىدىن ھاكىمىيەتنىڭ نەزىرىيىسىنى قاناات يايدۇرغانىادى

مااۇنەججى  ۋە كاااھىننى ئەلچىنىااڭ  ياااردەم ئە  چااو  بۇنىڭغااا

تەلەي ۋە »اھىنلىقنى نۇبۇۋەتنىڭ ئورنىغا، ئورنىغا، خۇراپات ۋە ك

مەنىسااااىدىكى جاااااھىلىيەت قەدەر چۈشەنچىسااااىنى « قىساااامەت

رى قااپىيەنى قىارائەت ۋە سۈننەتۇلالھنىڭ ئورنىغا، پال ۋە شېاى

نىااڭ ئورنىغااا، ( ، تەپەككااۇر قىلىاا  ئوقااۇشىنىچۈشاا)تەرتىاال 

سسى بولغاننى ئىلمىيلىكنىاڭ ئورنىغاا قويغاان كېرەكساىز ھې

 .ئەقىلدىن كېلەتتى

خىااال ئەقىااال  قەدەرچاااى ئەقىلنىاااڭ باااۇ ئىماااام ئەلبەسااارى

قۇرئاان بەرپاا قىلغاان ئەخاال  ۋە پەزىالەت  يۈرگۈزۈشلەر ئارقىلىۋ

ماناا . يىلتىزىنى لېڭشاىتى  قويغاانلىقىنى كاۆرۈا يەتكەنىادى

غاااان ئااااۇ شااااىجائەتلىك ۋە باااۇ، قەدەر رىسالىسااااىدا شاااااھىت بول

 .قەتاىيلىك ئۇسلۇبىنىڭ سەۋەبى ئىدى
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 ۋەشەرھىيسى تېكىست
 

ِ

ىفِ وال اال ض ىف مصييبة مين اصياب ميا»ِ:ِقوليه ىف وينيازعو 
 يف بي أيه  ذليك ،ِفيتينولو «نا هياِ ا  قبيل مين كتياب ىف اال انفسيه 
 هيذه فيذا كيذلك، ذليك ولييس املعصيية و والطاعية االمييا  الكفي ِو

 ىف مبتلينيا وانيه بيذلك فخياان والثمي ا  واالنفيس يفِاالميوا  اهباملصي
 وال فاتنيا ميا على أنسى لكيال الغى و والفق  وال خا  الدنياِابلشدة هذه
[ِوِ]ِ»ِ:ِصياِفقيا  ملين بي  مث ، يبطي ه ]مين[ في   مينِمتاعهيا نفي  
   اجعيِو الييه واان هلل اان قيالوا مصييبة اصيابته  اذا الصياب ينِاليذين بشي 
ِ.ِ«املهتدو ِ ه  اولتك و  محة و  هب  من عليه ِصلوا  اولتك

عليىِ أتسيوا لكييال»ِ:ِيقيو  ماكيا  والكفي  االمييا  يف هيذا كا  ولو
 عليى أتسيوا لكييال»ِ:ِيقو  كا  ،ِبل«آاتك ِ مبا تف حوا وال[ فاتك  ما

 االنسا  حيز  ،ِفعالم«منهِ آاتك  مبا تف حوا وال االميا  من[ِماِفاتك ِ
 هللا بفضيل قيل»ِ:ِيقيو  تعياىل وهللا دينيه مين فاتيه ميا عليى حييز  ملِاذا

 ينتبيه ملين واضي  ،ِفياحل «جيمعيو ِ مميا خير هيو فليف حيوا وب محتهِفبذلك
ِ.جيهلو  ولكنِاكث ه 

 
 :ئۇار ئالالھ نىڭ بۇ سۆزىنىمۇ مۇنازىرە تېمىسى قىلىيالدى

يەر يۈزىااادىكى باااارلىۋ ھادىساااىلەر ۋە ئاااۆزەپالر ئۇچرىغاااان »

ۇرۇن لەۋھۇلمەھپۇزغااا مۇسااىبەتلەر بىااز ئااۇارنى يارىتىشااتىن باا

 (. 22ھەدىد، ) «يېزىلغاندۇر
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ر ۋە ئىمان، كۇپۇ ايەتنى ئۆز نەزىرىيىسىگە ئاساسەنئۇار بۇ ئ

[ ھ تەرىپىاادىن ئالاادىن يېزىاايېتىلگەنئااالال]ئىتااائەت ۋە ئىساايان 

ئاااايەتتە ]باااۇ  .ھاااالبۇكى، باااۇ ئۇنااادا  ئەمەس. دەا چۈشاااەندۈرىدۇ

پەقەت مااااااالالر، جااااااانالر ۋە  مۇسااااااىبەتلەر[ دە قىلىنغااااااانئىپااااااا

مەھسااۇاتالردا مەياادانغا كەلااگەن مۇسااىبەتلەردۇر ۋە ئااالالھ بااۇنى 

ئاااالالھ بىزناااى باااۇ دۇنياااادا قەھەتچىلىاااك ۋە . بىاازگە بىلااادۈرگەن

باياشااتچىلىۋ، يوقساۇللۇ  ۋە بااايلىۋ بىالەن ساىنىغان بولااۇا، 

كااۆپلىمىز يېاارى     قويغانلىرىمىزغااا ھەددىاادىن زىياادەىاتىيوق

بولماسالىقى، ئېرىشااكەن ئۆتكااۈنچى دۇنياا نېامەتلىاارىگە قارىتااا 

  قويغااان بەزى كىشاىلەردەك ھەددىاادىن زىيااادە ىااتىخاۇدىنى يوق

خوشاال بولاۇا كەتمەسالىكىمىز ئۈچاۈن باۇنى ئالادىنااا بىاازگە 

ئاناادىن سااەبىر قىلغااۇچىالرنى بىاازگە كۆرسااىتى  . بىلاادۈرگەن

ساەبىر قىلغۇچىالرغاا خوشاخەۋەر » :ش ئۈچاۈ مۇنادا  دېاگەنبېارى

بىز ئەليەتتە "ا بىرەر مۇسىبەت كەلگەن چاغدا، بەرگىنكى، ئۇارغ

م ئالالھ نىڭ دەرگاھىغا ئالالھ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز، چوقۇ

ىنىااااااڭ مەغپىرىتااااااى ۋە بئەنە شااااااۇار رەب. دەياااااادۇ" قااااااايتىمىز

ۇار تااااااوغرا يولاااااادا رەھمىااااااتىگە ئېرىشااااااكۈچىلەردۇر، ئەنە شاااااا

 (.351 - 356بەقەرە، )« ردۇربولغانال

نەزەردە  «ئىمااااان ۋە كۇپااااۇر»ئااااارقىلىۋ « مۇسااااىبەت»ئەگەر 

قولاااااۇپالردىن كەتاااااكەن نەرساااااىگە »تۇتۇلغااااان بولساااااا ئىااااادى، 

ر ۋە ئاالالھ بەرگەن قايغۇرۇا كەتمەسلىكىڭال(  ھەددىدىن زىيادە)

ل بولاۇا كەتمەسالىكىڭالر خوشاا( ھەددىدىن زىيادە)نەرسىلەرگە 

( 21ھەدىاااااد، )« ۇشاااااۇندا  تەقااااادىر قىلااااادىئۈچاااااۈن ئاااااالالھ م

  قويغاان ىاتىيوق»: دېيىشنىڭ ئورنىغا مۇنادا  دېاگەن باواتتى

ئىمااانىڭالر ئۈچااۈن قااايغۇرۇا كەتمەساالىكىڭالر، سااىلەرگە ئاتااا 

ال بولااۇا كەتمەساالىكىڭالر ئۈچااۈن ھشااۇقىلىنغااان ئىمانغااا خ

بىاااار ئىنسااااان دىنىاااادىن . «دىر قىلاااادىئاااالالھ مۇشااااۇندا  تەقاااا

غانلىرىغااا قايغۇرمىسااا، ئۇنىڭاادىن باشااقا قايسااى   قويىااتىيوق

: ؟ جانااااابى ئااااالالھ مۇناااادا  دېااااگەننەرسااااە ئۈچااااۈن قايغۇرىاااادۇ
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ال ھشۇئۇار ئالالھ  نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتىدىن خ"ئېيتقىنكى، »

 -دۇنيااااااااااااااا )بولساااااااااااااۇن، بااااااااااااااۇ ئۇارنىااااااااااااااڭ يىغقااااااااااااااان 

يۇناااۇس، )« "تېخىماااۇ ياخشاااىدۇر( دىننېامەتلىرىااا/ماللىرىااادىن

ن كىشااىلەر ئۈچااۈن ھەقىااقەت ر شااەن ھالاادا كۆپااۈل قويغااا(. 57

ئوتتۇرىدا تۇرۇپتۇ، لېكىن ئۇارنىڭ كۆپچىلىكى نادانلىۋ بىالەن 

 .مۇئامىلە قىلىدۇ

 

 :  ئىزاھات

بىازگە  رئىچىدىكى پارچىال] [ ا قوشۇلغان جۈملىگە مۇۋاپىۋ ھالد

 .ئالمىغان ئورۇنلەر تۈپەيلىدىن قوليازمىدا سەۋەبنامەلۇم بولغان 

 

ئىمان ۋە  «مۇسىبەت» ۇن يېزىۋەتكەنبۇرئالالھ 
 ئەمەس رىۇپك

 

ە تىلغااا تئااايىت - 21ھەدىااد سۈرىسااى  ساارىئىمااام ئەلبە

 رىنىاڭ ئىماان ۋە كاۇف«ئالالھ پۈتىيەتكەن مۇسىبەت»ئېلىنغان 

 ايەتلەر بىاااااالەن دەلىاااااال قىلىاااااا  تااااااۇرۇائەمەساااااالىكىنى ئاااااا

بىاااااارا  ئااااااايەتتە . قانائەتلىنەرلىااااااك رەۋىشااااااتە ئىزاھلىغااااااان

نىاڭ ناېمە مەنىناى ئىپادىلەياادىغانلىقى «كىتااب»قوللىنىلغاان 

 - 21كاشااكى ئەلبەساارى سااۈرە ھەدىااد . ئۈسااتىدە توختالمىغااان

ئايەتلەرنىااڭ  دەلىاال سااۈپىتىدە كۆرسااەتكەن بولسااا ئااايىتىنىمۇ

 .ىسىدىن تېخىمۇ مۇكەممەل بۇاتتىنۇقتمۇناسىيىتى 

كاااااااااۆا مەناااااااااالىۋ كەلىمىااااااااالەر « كىتااااااااااب»قۇرئانااااااااادا 

، (21ھەدىااااد، )« قۇرئاااان» قۇرئاناااادا. كاتېگورىيىساااىگە كىرىااادۇ

، (331بەقەرە، )، كوناااااا ۋە يېڭااااااى ئەھاااااادە (51بەقەرە، )« تەۋرات»

« ۋاقىاات، مەلااۇم زامااان» ،(365ئەئااراف، )« ئۆتمااۈش ۋەھىاايلەر»

؛ ھە ، 63؛ يۇناۇس، 16تەۋبە،  )« تەبىااەت قاانۇنى»، (311نىسا، )

ۋەدىلەشااااكەن » ،(:ھىجىاااار، ) « يەتىئىجتىمااااائى قااااانۇن» ،(15

؛ 55ۋە  17ئەنااااام، ) «ئىالھاااى قاااانۇنالر»، (215بەقەرە، ) «ىاااتۋاق
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ياااااااااااارىتىلىش »، (21؛ ھەدىاااااااااااد، 52؛ تاھاااااااااااا، 67ئەنھاااااااااااال، 

« ھاياااات ۋە ئۆلاااۈم قاااانۇنىيەتلىرى»، (6ھاااۇد، ) «يەتلىرىىقاااانۇن

يەتلەرنىاااڭ مەركىااازى ىئىالھاااى قانۇن»، (33؛ فااااتىر، 17رەئىاااد، )

« (پىئاااااارخى)ئااااااخىرەت كاااااۆتىكى »، (15رەئىاااااد، ) «مېڭىساااااى

، (1؛ مااااااۇتەفىھىن، 67؛ زۈمەر، 62ۇن، ؛ موئمىناااااا5:كەھىااااااف، )

؛ 1؛ ساەبەئ، 15نەمىال، ) «مەۋجۇداتالرنىاڭ تىزىملىاك ئاارخىپى»

 .قاتارلىۋ مەنااردا كېلىدۇ( 25نەبە، 

قۇرئاناادا  كەلىمىسااى« كىتاااب»مەلااۇم بولغاناادەك يۇقىرىاادا 

كائىنااااات ۋە  بولاااۇا، ئاساسااااەنپەرقلىاااۋ مەنىاااادە كەلااااگەن  :3

مەنىساااىدە « ئىالھاااى قاااانۇن»ان بويساااۇنۇا ياشاااايدىغان ئىنسااا

ئىنساااان بېشاااىغا كېلىااادىغان ھەر بىااار  ئاااايەت. ئىشااالىتىلگەن

بىر ئىالھاى قاانۇنىيەت  ئىشنىڭ ئالالھ تەرىپىدىن بېكىتىلگەن

ئىالھاى . مەيدانغا كېلىدىغانلىقىنى بايان قىلماقتاا دائىرىسىدە

رىاااااكەت مااااااس ھالااااادا ھەقاااااانۇنىيەتلەرنى بايقااااااا، ئۇنىڭغاااااا 

تەدبىار تېپىا   -بۇ مۇسىبەتلەرگە قارىتاا چاارە  قىلغۇچىالرنىڭ

 .چىقىشى تېخىمۇ ئاسانلىشىدۇ

تى مەزمۇن جەھەتتىن مۇندا  ىئاي - 22ھەدىد سۈرىسىنىڭ 

نت وكىئااااالالھ ھاياتلىققاااااا ھەر سااااا: ھەقىقەتنااااى ئىپادىلەيااااادۇ

لىشاااااااىدۇ، ھايااااااااتلىقنى يارىتىشاااااااتىن باااااااۇرۇن ئۇنىاااااااڭ ىئار

. ھاياتنى ئۆز مەيلىاگە قويىايەتمىگەن .اراتقانقانۇنىيەتلىرىنى ي

  يېتەلمىگەنلىكاااى ىنىبىااارا  ئىنساااان زامانساااىزلىقنى چۈشااا

ئاااالالھ نىاااڭ زاماااان چەكلىمىساااىدىن خاااالىي ئىااارادە ۋە  ئۈچاااۈن

ۋە « ۋەللىاكئە»تىن ساەۋەبباۇ .   يېتەلمەيادۇىنىمۇرادىنى چۈشا

نىاااااااڭ ئىالھاااااااى ياااااااارىتىش ئۈچاااااااۈن تىلغاااااااا «ئااااااااخىرلىۋ»

الھ بىارا  باۇ ئاال» .نىلىدۇيىشتە قىنىى چۈشئېلىنمىغانلىقىن

 .«قا نىسبەتەن تولىمۇ ئاساندۇر
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 ۋە شەرھىيسى ستتېك
 

عبيداِ يعميى أ  مين انصي  و اعيد  ]هللا[ ا  امليممن  امير اي واعلي 
اوِ وإالعيذبتك امسي  ليه يقيو  مث يصيّمه او عيذبتك وإال أبصي  ليه يقيو  مث

 مين اوضي  امليممن  امير اي هيذا ، عيذبتك واال تكلي  ليه ويقيو  خي سيه
سيعيدِ و شيقى فمينه »ِ:ِقوليه يف وينيازعو  ، عقيل ذى عليى خيفيى]ا [
 فيال وسيعدا  ]اشيقيا [ أمهياتك  بطو  ىف العباد خل  هللا ويتنولو ِا «ِ

 وليو ، الشيقا  اىل اسيعده ملين سيبيل وال السيعادة اىل ملينِاشيقاه سيبيل
 ولكا  شيتا تعين و سله هللا كتب كانت ملا ماِيتنولونه على االم  كا 
 وال شييتا يعيين ال الصيال  عليى وحيثه  اىلِالتقيوى إايهي  ال سيل دعيا 
 ذليك»ِ:ِتعياىل هللا قيا  ، الييه ذهبيوا ميا التنوييلِغير ولكين ، فيهيا منفعة
»ِ:ِقيا  مث القيامية ييوم يعيين«ِييومِمشيهودِ وذليك النياس ]له[ جمموع يوم
 ذليك فالسيعيد«ِوسيعيدِ فمينه ِشيقى ابذنيه اال نفيس تكلي  ال أي  يوم
 هيو الييوم ذليك ،ِوالشيقى بيه العاميل هللا ابمي  الييوم املتمسيك هيو الييوم

ِ.ِبدينه املستخ  هللا الم  املضي 
 وعدليهِقيوم وكتابيه هللا المي  املخيالف  مين ا  امليممن  امير اي واعلي 
 ي ضيو ِبيذلك ال مث القيد  عليى جبهلهي  حييليو  و ديينه  ام  ىف يف طو 

 علييه ِوحقيه احلي  لنقيل واالسيتظها  ابحليزم أيخيذوا حيى نيياه د امي  ىف
األقيالمِ جفيت قيا  دينيه امي  ىف بشيى  احيده    مي ]ا[ فياذا ، الباطيل

نفسيكِ تتعين ال الحيده  قليت فليو شيقى و سيعيد اجلبي  على]كتب[و
فيا ِ االسيفا  ىف ب وحيك ختياط  والياد احلي  يف]نكي [و اليدنيا طليب ىف
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ىفِ نفسيك تتعين ال ليه قليت وليو ، علييك ذليك ألنكي  منيه مف وغ  زقك
 ق د ِليه فالذى الاد و احل  ىف عليه والقيام وتعاهده وتنقيته ز عك سقى
التطلينِ ليه قليت فليو ذليك، النكي  ا ضيك ىف ينبيت سيوف هللا عنيد مين

مييو ِ و اللصيو  اتخيذه و اليذبب أتكليه ا  قيد  فميا  اعييا لغنميك
 منيه يضيي  فميا ييناف  ا  هللا د قي قيد وميا حفظه على تقد  ال ويضي 

 تعقلين وال تشيدده وال ف سيك تقييد ال قليت وليو ذليك، شيى ِألنكي 
 وسيوا  ليك قيد  ميا اال ذليك مين يكيو  ال فانيه خمافيةِذهاهبميا بعير 
 ال قليت وليو علييك، ذليك ألنكي  واث  بغير خّلييت اسيتونقتِاو عليك
 ال وانيك حليكوِ  ليك ميا و ملتاعك احرتازا الدا  والِابب دكانك تغلقن
 ىف ي ضيى ال فهيو ذليك، النكي  بيه هللا زادهيا قيد البيابِفيميا بغلي  تنتفي 
 ذليك عين هنياه وا  ابحليزم واالخيذ ابإلحكيامِواالحتييا  اال دنيياه امي 

 لثقيل ذليك كيل ، القيد  عليى دينيه امي  مثِييرت  علييه ينكي  مث اسيتجهله
ِ.الباطل وخفة احل 

ىلگىنكاااى،  ئەمىااارى، شاااۇنى ياخشاااى بئاااى مۇئمىنلەرنىاااڭ 

بىر بەنادىنى ئااۋۋال كاور قىلىا ، ئانادىن [ شۈبھىسىزكى ئالالھ]

يااكى  «اليمەنب، بولمىساا ساېنى ئاازا(قارا) كۆر»كېيىن ئۇنىڭغا 

، بولمىسااا اپالئاا»ئاااۋۋال گاااس قىلىيېتىاا  ئۇنىڭاادىن كېاايىن 

ئانااادىن  ۋەيااااكى ئاااۋۋال گاچاااا قىلىيېتىااا  «اليمەنبسااېنى ئاااازا

دېمەياادىغان  «اليمەنبېنى ئااازابولمىسااا ساا ،گەا قىاال»كېاايىن 

بۇ، ! ئى مۇئمىنلەرنىڭ ئەمىرى. دەرىجىدە ئادىل ۋە ئىنساپلىقتۇر

ئەقىااااال ئىگىسااااااى بولغاااااان ھەر قاناااااادا  كىشاااااىگە مەخپااااااى 

ئۇار ئالالھ نىڭ شۇ كاامى . چۇ  ھەقىقەتتۇروقالمايدىغان ئوپا

ئۇارنىاڭ بەزىلىارى بەدبەخات »: ھەققىادىمۇ مۇناازىرە قىلىشاىدۇ

 ئاۇار بااۇنى(. 315ھاۇد، ) «بەزىلىارى ساائادەتمەن بولىاادۇبولىادۇ، 
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رسىقىدىكى ۋاقىتتىال وئالالھ بەندىلىرىنى تېخى ئانىسىنىڭ ق»

دەا  «دەا ياراتقاااااااان " بەخاااااااتلىكلەر" ۋە [  "بەدبەخاااااااتلەر ] " 

يەنى، بەدبەختلەر ئۈچۈن ساائادەت ، ساائادەتمەنلەر . شەرھىيلەيدۇ

ئەگەر . ەك ئىزاھالياادۇكى تاقالغاناادىئىشاا بەدبەخااتلەر ئۈچااۈن

ك بولىااادىغان بولساااا، ئەھااايال ھەقىاااقەتەن ئاااۇار ئىزاھلىغانااادە

ۋە ئەلچىلىرىنىااااااڭ ھېچبىاااااار [ لىرىكىتاااااااب]ئااااااالالھ نىااااااڭ 

ھەمدە ئەلچىلەرنىڭ قەۋملىرىنى  ئەھمىيىتى بولمىغان بواتتى

تەقيالىققااااا ۋە ياخشااااىلىققا دەۋەت قىلىشاااالىرىنىڭ ھېچبىاااار 

ەساااىلىنىڭ توغرىساااى ئاااۇار ئەمماااا باااۇ م. ساااى بولماااايتتىىمەن

جاناااااابى ئاااااالالھ . چۈشاااااەنگەندەك ۋە چۈشاااااەندۈرگەندەك ئەمەس

بېاارىش  ھېساااب)ئەنە شااۇ كااۈنى پۈتااۈن خاااايىۋ »: ئېيتىاادۇكى

يىغىلىادىغان كۈنادۇر، ئەنە شاۇ كاۈن پۈتاۈن قىلمىشاالر ( ئۈچاۈن

ر مەھشااە)يەنااى  .(311ھااۇد، ) «ئوتتۇرىغااا تاشاالىنىدىغان كۈناادۇر

جانااابى ئااالالھ يەنە مۇناادا  (. ا مۇشااۇندا كۈنىاادىكى ئەھاايال ماناا

ھەر قاناادا  ئااادەم ئااالالھتىن  قىيااامەت كااۈنى بولغاناادا»: دەياادۇ

ئىجااازەت بولغانااادىال ئااۆزىنى ئاقلىياايااادۇ، ئۇارنىااڭ بەزىلىااارى 

(. 315د، ھااۇ)« بەزىللىاارى ساائادەتمەن بولىاادۇ بەدبەخات بولىاادۇ،

رۇقلىرىغااا وبۈگااۈن ئااالالھ نىااڭ يولي ئاخىرەتنىااڭ سااائادەتمىنى

ىدۇر؛ ئاخىرەتنىااااڭ بويسااااۇنۇا ئااااۇنى ئەمىللەشااااتۈرگەن كىشاااا

رۇقلىرىغاااا ئەمەل وبۈگاااۈن ئاااالالھ نىاااڭ يولي بەدبەختاااى بولساااا

 .قىلماي دىننى يەپگىل چاغلىغان كىشىدۇر

بىلگىنكااااى، ئااااالالھ نىااااڭ  ،ئەمىاااارى ئااااى مۇئمىنلەرنىااااڭ

ىغاااااا، ئاااااادالىتىگە مۇخالىپەتچىلىاااااك ۋرۇقلىرىغاااااا، كىتاويولي

دىناااى ئىشااالىرىدا ھەددىااادىن ئېشاااى ، جاھاااالىتى  رقىلغاااۇچىال

ياۇ، لاېكىن دۇنياا  -سەۋەبىدىن ئىشانى قەدەرگە ئارتىا  قويىادۇ 

يەناى ئاۇار . نى قوبۇل قىلمايدۇئىشلىرىدا بۇ قەدەر چۈشەنچىسى

گەرچە ئاااۇ باتىااال بولغاااان تەقااادىردىمۇ  ھەقلىرىناااى( دۇنياااالىۋ)

نىاااڭ ئۇار. قولغاااا كەلتاااۈرگىچە تىرىشاااى  ھەرىاااكەت قىلىااادۇ

بىرەرسااىگە دىنااى ئىشاالىرى توغرىسااىدا بىاار ئىشاانى بۇيرىسااا  
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قۇرىاااادى، كىمنىااااڭ بەدبەخاااات، /قەلەماااالەر كۆتۈرلااااۈا كەتتااااى»

گە پۈتۈلاااۈا ساااىشانىېكىمنىاااڭ ساااائادەتمەن بولىااادىغانلىقى پ

دۇنيااالىۋ تاپاااۋەت »ئەممااا ئااۇاردىن بىرەرسااىگە . دەياادۇ «كەتااكەن

غۇ  سااااو -ئۈچااااۈن ئااااۆزەپنى جاپاغااااا سااااالمىغىن، ئىسسااااىۋ 

ناااېمىال  .كەچكىااان دېمەساااتىن چاپىااادىغان ساااەپەرلىرىڭدىن ۋاز

باااۇ ساااۆزلىرىڭگە  دېساااە « بولمىساااۇن رىزقىاااڭ ساااېنى تاپىااادۇ

نىااااااڭ ىباغچ»ئەگەر ئۇنىڭغااااااا . دىاااااايە قايتۇرىاااااادۇدەرھااااااال رەد

سۇغۇرلىشى، پەرۋىش قىلىنىشى، مۇھاپىزەت قىلىش جەريانىادا 

 نااااېمىال .سااااوغۇقتا ئااااۆزەپنى چااااارچىتىيالمىغىن -ئىسسااااىۋ 

بولمىساااااۇن ئېتىزلىقىڭااااادا نېمىنىااااااڭ قانچىلىاااااك ئۈنااااااۈا 

 «چىقىااادىغانلىقى ئاااالالھ نىاااڭ دەرگاھىااادا تەقااادىر قىلىنغاااان

 -قاوي »: ئەگەر ئۇنىڭغاا. ئۇار غەلىتىلىك ھېس قىلىدۇ دېسە 

قوتانلىرىڭغا پادىچى قويمىغىن، نېمىال بولمىسۇن، بۆرىلەرنىڭ 

غانلىقى، يەا كېتىاااادىغانلىقى، ئوغرىنىااااڭ ئااااوغىراا كېتىاااادى

قايسىسىنىڭ ئۆلۈا، قايسىنىڭ تىرىك قالىدىغانلىقى ئەۋۋەلى 

ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە ساااېنىڭ ئاااۇ ماااالالرنى . تەقااادىردە يېزىلغاااان

ھ قوغداشااانى ئىااارادە ئەگەر ئاااالال. قوغداشاااقا كۈچاااۈ  يەتمەيااادۇ

ھاااېچكى  ۋە ھېچنەرسااااە پادىلىرىڭغاااا زىيااااان  قىلغاااان بولسااااا

ئەگەر . يىال بولمايادۇدېسە  بۇنىڭغىمۇ ھەرگىاز قا« ساالمايدۇ

ئېتىڭنى، تۆگەپنى قېچى  كەتمىسۇن دەا باغالا ئااۋارە »: يەنە

بااغنى يېشىيەتساەپمۇ ئوخشاشاال سااپا  يساپمۇبولما، باغالا قو

 دېساااە « تەقااادىر قىلىنغانااادىن باشاااقا ھاااې  نەرساااە بولمايااادۇ

ئۇ كىشى دۇنيا ئىشالىرىدا . بۇنىڭغىمۇ ئەليەتتە قايىل بولمايدۇ

  ئېھتىياات بىالەن ئىاش قىلىادۇ ۋە تەدبىرناى ىانىقاتتىۋ ئويل

ئاااۆزىنى بۇنااادا  قىلىشاااتىن ۋاز . ھەرگىزماااۇ قولااادىن بەرمەيااادۇ

كېچىشكە ئۈندىگەن ئادەمنى ناادانلىۋ بىالەن ئەيىاپلەا، ئۇنىاڭ 

 -ماااااال »: ئەگەر ئۇنىڭغاااااا. تەكلىپىناااااى قەتااااااى رەت قىلىااااادۇ

! مااۈلكىڭنى قوغاادايمەن دەا ئىشااىكىڭنى مەھااكەم ئەتمىگىاان

 بەخاااش ئەتااااكەن نېااااامەتلەر توغرىسااااىدائااااالالھ ساااااپا چاااۈنكى 
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ئەتمەساالىكىڭ ساااپا پاياادا ئېلىاا   ەتااكەنئىشااىكنى مەھااكەم ئ

بىارا  . بۇنىڭدىن غەلىتىلىاك ھاېس قىلىادۇ دېسە  «كەلمەيدۇ

دەل شۇ ئادەمنىڭ ئۆزى دىنى ئىشلىرىنى قازايى قەدەرگە ئارتىا  

رغااا بۇارنىااڭ ھەممىسااى ئەساالىدە ھەققانىيەتنىااڭ ئۇا .قويىاادۇ

تىمۇ ئاسااااان ىئېغىاااار كەلگەنلىكااااى، باتىلنىااااڭ بولسااااا ناھاااااي

 .تۇيۇلغانلىقى ئۈچۈندۇر

 

 ورسىقىدىكى ۋاقتىدىالھېچكىم ئانىسىنىڭ ق
 بەلگىلىۋېتىلمەيدۇدەپ  سائادەتمەن ۋە بەدبەخت

 

ھەقىقەتاااكە بىااار پۈتاااۈن گەۋدە ھالىتىااادە قارىيالماسااالىۋ 

  ...ئىللىتى 

مەناااااااپەئەتىگە  دېمەككاااااااى قۇرئاااااااان ئايەتلىرىااااااادىن ئاااااااۆز

ىادىغان يېرىناى يېرىنى ئېلى ، مەنپەئەتىگە زىت كېل مۇناسى 

 - 3تااا مەزكاۇر رىسااالە يېزىلغاان ھىجاارى  كۆرمەسالىك ئىللىتاى

ھاااۇد  ئىماااام ئەلبەسااارى. اباغاااا ئايالنغاااانئەساااىردىال يۇقۇملاااۇ  ۋ

ئايەتنىااااڭ ئىپااااادىلىگەن مەزمااااۇنى ئااااارقىلىۋ  - 315سۈرىسااااى 

ۇا، ئۇارنىاڭ ئاايەتلەرنى قانادا  قەدەرچىلەرنى ماات قىلغاان بولا

ئااۇار مۇددىاااا ۋە . مال قىلغااانلىقىنى تىلغااا ئالىاادۇىاىساتىيۇس

پۈتاااااۈن  «پااااارچە»قاراشاااالىرىغا دەلىاااال قىلىاااا  كۆرسااااەتكەن 

ئۇارنىڭ زىيىنىغاا ئىشالەيدىغان  گەۋدىنىڭ ئىچىگە قويۇلغاندا

ا مۇئاامىلە قىلىادىغان ھەقىقەتناى پاارچىال. دەلىلگە ئايلىنىدۇ

ئاۆز نەزىرىيىساىنى قۇرئانغاا  تىۋ تەدۋىن دەۋرىدىن باشاالابۇ مەن

  ۋاتقانالر كۆپلەا مۇراجەت قىلىدىغانۇسۆزلىتىش ئارزۇسىدا بول

 .ئايالنغان  بىر ئۇسلۇبقا

ارغااا (ئااايەت)ئاساااس قىلىاادىغان ئەقىلنىااڭ ناااس  پااارچىنى

سااااااىھھىندا شااااااام ۋالىسااااااى  قارىتااااااا تۇتقااااااان پوزىتسىيىسااااااى

بەتلىرىنااااى  ە ئۇچلىرىغااااا قۇرئااااانمۇئاۋىيەنىااااڭ قۇشااااۇنى نەيااااز
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ھەر ئىككااااااى زېھنىاااااايەت . سااااااىزئېسااااااى  قويۇشااااااىدىن پەرق

 .ىسىدا ئۇچرىشىدۇنۇقت سۇيىاىستېمالسەمىمىيەتسىزلىك ۋە 

پاااااااارچىنى ئاسااااااااس قىلىااااااادىغان ئەقىلنىاااااااڭ قانااااااادا  

ھااۇد  نىڭ ئە  تىپىااك مىساااللىرىدىن بىاارىئىشاالەيدىغانلىقى

ئۇارنىاااڭ » ئايىتىنىاااڭ بىااار قىسااامى بولغاااان - 315سۈرىساااى 

 «بەزىلىااارى بەدبەخااات بولىااادۇ، بەزىلىااارى ساااائادەتمەن بولىااادۇ

ى ىساااباااۇ ئەقىلنىاااڭ پىكىااار يۈرگاااۈزۈش مەنتىق. جۈملىساااىدۇر

 : تۆۋەندىكىدەك بىر نەچچە باسقۇچتىن شەكىللىنىدۇ

 باسقۇچ، ئالدىنااا ھۆكۈم قىلىش. 3

ھاۆكمىنى قۇرئاان  ەقىال قۇرئانادىن دەلىال ئىزدىگەنادەئ ،بۇ

ەكىللەندۈرۈشااانى مەقساااەت قىلماساااتىن، بەلكاااى ئاساساااىدا ش

تىدا شااەكىللەنگەن ئالادىنااا چىقارغاان ھااۆكمىگە رئاان ساىرقۇ

ئۇنىاااڭ . يانتاياااا  تېاااپىش ئۈچاااۈن قۇرئانغاااا ماااۇراجەت قىلىااادۇ

كىتااااابنى   مەقسااااىتى كىتابقااااا بويسااااۇنۇش ئەمەس، ئەكسااااىچە

 .مەقسىتىگە ماسالشتۇرۇشتۇر

 يۇلۇا ئېلىش ،باسقۇچ. 2

قۇرئاناااادىن ئالاااادىنااا شااااەكىللەندۈرگەن  بااااۇ زېھنىاااايەت

 تاپسااھۆكمىنى كۈچلەندۈرىدىغانلىقىغا ئىشاەنگەن بىار جاۈملە 

بولغان ئايەتتىن يۇلۇا ئېلى  ئىشلىتىشاتە  تەۋەئۇنى دەرھالال 

 ئايەتنى بىر پۈتۈن ھالەتتە ئالسااچۈنكى . قىلچە ئىككىلەنمەيدۇ

 -315يەناى، خاۇددى ھاۇد سۈرىساىنىڭ . مەقسىتىگە يېتەلمەيادۇ

ھەر  كۈنى يېتىا  كەلگەنادە قىيامەت»: ئايىتىدىكىگە ئوخشاش

ئىجاازەت بولغاناادىال سااۆزلەيدۇ،  پەقەت ئاالالھ تىاان  قانادا  ئااادەم

ىااادۇ، بەزىلىااارى ئۇارنىاااڭ بەزىلىااارى بەدبەخااات بول( نەتىجىااادە)

  .«سائادەتمەن بولىدۇ

چە ىا ئالغااان پااارچىنى ئااۆز خاھىشااى بااوييۇلااۇ ،باسااقۇچ .1

 .بۇرمىالش

ئەسااالىدە  ئاااايەت ىااادىكى مىساااالدا يۇلاااۇا ئېلىنغاااانيۇقىر

كەلگۈساااى زامااااننى بىلدۈرىااادىغان جاااۈملە شاااەكلىدە كەلاااگەن 
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  ايەتئا. كۈنىادۇر ھېسااب ا، ئايەتتە تىلغاا ئېلىنغاان زاماانبولۇ

پاااارچىنى ئاسااااس قىلىااادىغان  ئەساالىدىكى باااۇ ھاااالىتى بىااالەن

 باۇ. زېھىننىڭ ئالدىنااا چىقارغاان ھاۆكمىنى كۈچلەندۈرمەيادۇ

تىن كىچىك بىر ئويۇن بىلەن ئايەتنىڭ زاماانى كەلگۈساى سەۋەب

زاماناادىن ئۆتمااۈش زامانغااا ئۆزگەرتىلىاا ، بااۇ ئااارقىلىۋ تېخااى 

رساىقىدىن چۈشامىگەن ئىنساانالرنىڭ ئۈساتىگە وئانىسىنىڭ ق

ئۇرۇلغانلىقىغاا لىك تامغىساى «بەخىتسىز»ياكى « سائادەتمەن»

نەتىجىدە . نغان بولىدۇقۇرئان ئارقىلىۋ ئىسپاتال دائىر رىيايەتلەر

نىااااڭ ھەل قىلغااااۇچى ر ل (ئىرادىسااااى)ئىنساااااننىڭ تاللىشااااى 

ئوينايدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان يۈزلەرچە ئايەتنىڭ ھېچقاندا  

 .بىر ر لى قالمىغان ھالغا چۈشۈا قالىدۇ

قەدەرنااى بانااا قىلىاا  ئااالالھ قااا بوھتااان  ئىمااام ئەلبەساارى

 نىلىرىدىكى زىتلىقلىرىچاپلىغانالرنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان قاراش

قەدەرچااى . ناھااايىتى ئورۇنلااۇ  مىسااالالر بىاالەن چۈشااەندۈرگەن

رگىااال بااۇ تۇترۇقسااىزلىقى پەقەت شااۇ دەۋئەقىلنىااڭ  (جەبىرچااى)

بۇ زېھنىيەتنىڭ تۇترۇقسىزلىقىنى كۈنىمىزدىماۇ . خاس ئەمەس

. ھاياتنىاڭ ئىچىاادىكى ئاادەتتىكى ئىشااالردىمۇ كاۆرگىلى بولىاادۇ

 اۋان ئېقىياتقاان بىار يولادابىرساى قاتنااش ر باۇاردىن: مەسىلەن

شااانەمگە نااېمە ېپ» ڭ قارشااى تەرىااپىگە ئااۆتمەكچى بولسااايولنىاا

دېمەساااتىن، يېشاااىل چىااارا   «پۈتاااۈلگەن بولساااا شاااۇ بولىااادۇ

. يانسىمۇ يەنە ئو  ۋە سول تەرەپلىرىگە قارىماي تاۇرۇا ئۆتمەيادۇ

ن يااا ا يااان تەرەپااكە ئااۆتمەكچى بولغانااداماشااىنا ھەياادىگەن بولساا

 .ئەينەككە قارىماستىن ئۆتمەيدۇ

 شااىدەكىئىبنااى تەيمىيەنىااڭ ھەقلىااۋ بولغااان شااۇ كااۆز قار

بىااار كااااامچىنى بىااار مەھكىمىاااگە قاااازى  (قەدەرچاااى)ئەشااااەرى 

ھااۆر »سااوتالش ئۈچااۈن   قىلىاا  تەيىنلىسااە ، جىنااايەتچىلەرنى

ئەقىااااال يۈرگاااااۈزۈش ئۇسااااالۇبىنى  «ئىااااارادە مەنساااااۇپلىرىنىڭ

ېمىسىمۇ بۇنىڭادىن باشاقا ئۇساۇل د. قولالنغانلىقىنى كۆرىسەن

 .بىلەن ئادالەتنى ر ياپقا چىقىرىش مۇمكىن ئەمەس
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 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

تكيوننِ فيال اهليدى عليى جلمعهي  هللا شيا  وليو»ِ:قوليه ىف وينيازعو 
تداخليهِ مليا )صيعل ( لنبييه تعياىل هللا مين عتياب ذليك ،ِامنيا«اجلياهل ِ مين

نفسيكِ ابخي  لعليك»ِ:ِهللا فقيا  ايسيلمِو مل واهني  املشي ك  جبهية احليز 
قد تيهِ عين نبييه هللا ،ِاخيا«اسيفاِ احليدي  هبيذا يممنيوا مل إ  آاث هي  عليى
 يعجيزه ذليك كيا  وميا قياد ا لكيا  الطاعية عليى جيياه  ا  شيا  ليو وا 

  بيك شيا  وليو»ِ:ِوقيا  عمليه عليى كيال ليكياىف  يبتلييه  ا  وامنياِا اد
ميممن ِ يكونيوا حيى النياس تكي ه افانيت مجيعيا كلهي  اال ض منِىف آلمن
»ِ

 مينِاجلين كثيرا جلهين  ذ أان ولقيد»ِ:ِتعياىل قوليه فييه ينيازعو  ومميا
 ال وهلي ِآذا  هبيا يبصي و  ال اعي  وهلي  هبا يفقهو  ال قلوب هل  واالنس
 ،ِفتينولوا«الغافلو ِ ه  اولتك اضل ه  بل كاالنعام اولتك هبا يسمعو 

 عليىِالطاعية يقيد و  ال قوميا جلهن  فجعل خلقه ابتدأ هللا ا  على ذلك
 الييتِهنياه  املعصيية عليى يقيد و  ال قوميا للجنية جعيل و هبيا طيالبه  اليت
يقيد ِ ال واالسيود طيويال يكيو  ا  يقيد  ال القصير خلي  انيه كميا عنهيا
ِمممن  يكونوا ا  على وعذهب  ابيض يكو  ا 

اىلِ يصيرو  اهني  اخيا وامنيا الصيفا  ابقيب  سيباانه هللا فوصيفوا
وهلي ِ هبيا يفقهيو  ال قليوب هلي »ِ:ِبقوليه وشيبهه  اخلبيثية ابعمياهل  جهين 
 ف عيو  آ  فالتقطيه»ِ:ِتعياىل قيا  كميا ،ِاآليية«هبياِ يبصي و  ال اعي 
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 وكقوليه ، اعي  قي ة هلي  ليكيو  التقطيه وامنيا«ِحيزانِ و عيدوا ليكيو ِهلي 
 االميال  ىف دو ييزدا اهني  اخيا امنيا«ِامثياِ لييزدادوا هلي  منليى امنيا»ِ:ِتعياىل

 قيا  كالمهي  مين يع فيو  مبيا العي ب هللا كلي  وامنيا للطاعية امثياِبيرتكه 
ِ:الع ب بعضِحكما 
ِتبىِاملساكن الده  خل اب كما / سخاهلا الوالدا  تغذوا وللمو 

 اخلي ابِوامنيا اىل البنييا  مصير و امليو  اىل االوالد مصير اب  اخيا
الِ للعمي ا  املسياكن ىتبي و للميو  لييس للبقيا  السيخا  ]ى[تغيذ

خياطبه ِ عي ب قيوم اىل هللا انزليه عي ىب امليممن  امير اي والقي آ  للخي اب،
ِ.معناه يع فو  الذى بكالمه 

ِ
ئااااۇار ئااااالالھ نىااااڭ شااااۇ كاااااامىنىمۇ مۇنااااازىرە تېمىسااااى 

ە ئەگەر ئااالالھ خالىسااا ئەلاايەتتە ئااۇارنى ھىاادايەتك»: قىلىشااىدۇ

( ھېكمىتىناااى ھ نىااڭئااالال)بىرلەشااتۈرەتتى، سااەن ھەرگىزماااۇ 

باااۇ ئەسااالىدە  .(15ئەنااااام، ) «چۈشاااەنمەيدىغانالردىن باااولمىغىن

مۇشااارىكالرنىڭ ئىساااالم دىنىغاااا كىرمىگەنلىكىااادىن غەمكىااان 

باااۇ . بولغااان رەساااۇلۇلالھقا قارىتاااا ئاااالالھ نىاااڭ كايىشاااى ئىااادى

ئەگەر ئااۇار قۇرئانغااا ئىماااان »: مەزمۇناادا ئااالالھ مۇناادا  دېاااگەن

يۈز ئۆرىگەنلىكىدىن ( ئىماندىن)ئاندىن رئېيتمىسا، ئۇارنىڭ قۇ

« ئەپسۇساااالىنى  ئااااۆزەپنى ھااااااك قىلىيېتىشااااىڭ مااااۇمكىن

ئەگەر  .ئااالالھ ئەلچىسااىگە قااۇدرىتىنى بىلاادۈرگەن(. 6كەھااف ،)

ئاۇارنى مەجبااۇرى ھالادا ئىتااائەت قىلادۇرماقچى بولسااا ئەلاايەتتە 

بۇنىڭغااا كااۈچى يېتىاادۇ، بۇناادا  قىلىشااتىن ھەرگىزمااۇ ئاااجىز 

بىاااارا  ئااااالالھ ئااااۇاردىن ئېمتىھااااان ئېلىشاااانى ۋە . كەلمەياااادۇ

گە يارىشااااا مۇئااااامىلە قىلىشاااانى ىااااھەركىمااااگە قىلغااااان ئەمىل

ئەگەر رەببىااڭ خالىسااا »: خالىغااانلىقى ئۈچااۈن مۇناادا  دېااگەن
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ئەلاايەتتە يەر يۈزىاادىكى كىشااىلەرنىڭ ھەممىسااى ئىمااان  ،ئىاادى

ئېيتااااااااااتتى، ساااااااااەن كىشاااااااااىلەرنى مۇساااااااااۇلمان بولۇشاااااااااقا 

 (.55يۇنۇس، )« مەجبۇرامسەن؟

باۇ توغرۇلااۇ  ئااالالھ نىااڭ شااۇ سااۆزىنىمۇ مۇنااازىرە تېمىسااى 

ردىن شۈبھىساااىزكى، جىاااان ۋە ئىنسااااانال -شااااەك »: قىلىشاااىدۇ

ئااۇار  .ياااراتتۇ ( شااىۇيېقىلغااۇ بول)نۇرغااۇنلىرىنى د زا  ئۈچااۈن 

ەنمەيدۇ، كاۆزلىرى بولغاان دىللىرى بولغىنى بىلەن ھەقنى چۈش

كۆرمەياااادۇ، ( لىللىرىناااىىتىنىاااڭ دەئاااالالھ نىااااڭ قۇدر)بىااالەن 

ھ نىاااااڭ ئاااااالال)قاااااۇاقلىرى بولغاااااان بىلەنماااااۇ ئاااااۇ ئاااااارقىلىۋ 

ئاۇار گوياا ھاييانغاا  .تىڭشاىمايدۇ( ئايەتلىرىنى ئىبارەت ئېلىا 

ئەنە شاااۇار  .تىااادۇرلىقئوخشاااايدۇ، ھاييانااادىنمۇ بەتاااتەر گۇمراھ

ئۇار باۇ ئاايەتنى مۇنادا  (. 315ئەئراف، )«  ئۆزىگە ياتالشقانالردۇر

ئااالالھ دەساالەپكى يارىتىشااتىال بىاار : ۋە ئىزاھالياادۇ چۈشااىنىدۇ

شاااۇپا ئاااۇار ئاااالالھ نىاااڭ . تۈركاااۈمىنى جەھەننەملىاااك قىلغاااان

شۇنىڭ بىلەن بىرگە . ر بوالمايدۇى بولغان ئىتائەتكە قادىپتەلى

نى جەننەتلىك قىلا  ياراتقاان بولاۇا، ىيەنە بىر تۈركۈم (ئالالھ)

. ىلىشقا كۈچى يەتمەيدۇئىشالرنى ق (ھارام)ئۇارنىڭ چەكلەنگەن 

باااااۇ خاااااۇددى باااااويى پاكاااااار يارىتىلغاااااان ئادەمنىاااااڭ بااااااويىنى 

ئۇزارتىيېلىشاى، رەپگاى قااارا يارىتىلغاان كىشااىنىڭ ئاۆزىچە ئااا  

يەنااى، ئااۇارنىڭچە . خشاايدۇۋېلىشاى مااۇمكىن بولمىغانغااا ئوۇبول

ەم جەھەننەملىاك قىلىا  پۈتىايەتكەن باشتىال ئۇارنى ھ)ئالالھ 

 .قا دۇچار قىلغانئازابىدى دەا ئۇارنى مۇئمىن بولم( ھەمدە

قسانسىز بولغان ئاالالھ ناى ئە  بولمىغاور ساۈپەتلەر ۇئۇار ن

ھااااااااالبۇكى، ئااااااااالالھ جەھەناااااااانەمگە . بىاااااااالەن تەرىپلەشااااااااتى

 -كىرگۈچىلەرنىااااڭ قىلغاااااان ناچااااار قىلمىشااااالىرى ۋە شاااااەك 

لىك د زاخقا تاشلىنىدىغانلىقى ھەقىقىتىنى سەۋەبشۈبھىلىرى 

ئۇار دىللىرى بولغاان بىلەنماۇ ھەقناى »: ماقتامۇندا  بايان قىل

اقلىرى باار ئەمماا چۈشەنمەيدۇ، كۆزلىرى بولسىمۇ كۆرمەيدۇ، قۇ

( ھ نىااااڭ ئايەتلىرىاااادىن ئىباااارەت ئېلىاااا ئااااالال)ئااااۇ ئااااارقىلىۋ 
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باااۇ ئاااايەت تۆۋەنااادىكى ئاااايەتكە (. 315ئەئاااراف، )« تىڭشاااىمايدۇ

 :ئوخشاا كېتىدۇ

نىاااااااال ) ننىااااااااڭ ئائىلىسااااااااىدىكىلەر مۇسااااااااانىپىرئەۋى»

ە ئااااۆزلىرىگە نەتىجىاااادە، ئاااااقىيەتت. سااااۈزىيالدى( دەرياسااااىدىن

( باۇ بااوۋاقنى)بولىادىغان ( نىاڭ مەنبەسااى)دۈشامەن ۋە خااپىلىۋ 

 (. 7قەسەس، )« بېقىيالدى

يەنااى )ۇسااانى ئااۆزلىرى  ئۈچااۈن كااۆز نااۇرى ھااالبۇكى ئااۇار م

بااۇ خااۇددى ئااالالھ . بولسااۇن دەا بېقىيالغااان ئىاادى( خۇشاااللىۋ

 :ەندىكى سۆزىدىكى ھەقىقەتكە ئوخشايدۇۋۆتائاانىڭ ت

ۋە ئەجىلىناااااااااااى )ئۇارغاااااااااااا ماااااااااااۆھلەت بېرىشاااااااااااىمىز »

پەقەت ئۇارنىاااڭ گۇناھىنىاااڭ كۆپىيىشاااى ( چىكتۈرىشاااىمىزېك

« قاااااا دۇچاااااار بولىااااادۇئازابئۈچۈنااااادۇر، ئاااااۇار خاااااار قىلغاااااۇچى 

 (. 317ئالىاىمران،)

ئااۇار  :خەۋەر بەرگەن ھەقىااقەت شااۇدۇر ئااالالھ بااۇ ئااارقىلىۋ

شاۇنداقتىمۇ ئااالالھ  ،ئىتااائەت قىلىشانى تەرك قىلاادى ئاالالھ قاا

ئۇارمۇ بۇ مۆھلەت ئىچىدە گۇناھلىرىنى  ،ئۇارغا مۆھلەت بەردى

لەرگە تونۇشاالۇ  بولغااان ئەرەباائااالالھ . كۆپەيتىيالاادى، دېمەكااتە

 : پەيالسوپلىرىدىن بىرى مۇندا  دەيدۇ ئەرەب .تىلدا سۆزلىگەن

ۈم ئىكەنلىكىناااى ئاااانىالر بالىلىرىنىاااڭ ئاقىيېتىنىاااڭ ئۆلااا

 .بىلى  تۇرۇا بېقى  چو  قىلىدۇ

خۇددى خارابىگە ئايلىنىشى مۇقەررەر بولساىمۇ، ئىماارەت بۇ 

 .سېلىشقا ئوخشايدۇ

بالىالرنىااااڭ ئاقىيېتىنىااااڭ ئۆلااااۈم، سااااېلىنغان ( شااااائىر)

ئىمارەتلەرنىااااڭ كەلگۈساااااىدە خاااااارابىگە ئايلىنىااااادىغانلىقىنى 

ئەمەس، ياشىسااۇن ھااالبۇكى باالىالر ئۆلسااۇن دەا . ئىپاادىلىگەن

ئىمااااارەتلەرمۇ خااااارابىگە ئايالنسااااۇن دەا -ئااااۆي .دەا بېقىلىاااادۇ

ئاااى مۆئمىنلەرنىاااڭ . ئەمەس، گۈللەنااادۈرۈش ئۈچاااۈن ياساااىلىدۇ

 ئەرەب)لەرگە ئەرەباااچىااادۇر، ئاااالالھ ئاااۇنى ئەرەبقۇرئاااان ! ئەمىااارى
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نىاڭ ىنىدىغان ئۆزىنازىل قىلدى، ئۇارغا مەنىسىنى چۈش( تىلدا

 .قىلدى بتىلىدا خىتا

 

ھەممە ئادەم ئىمان  ئەگەر رەببىڭ خالىغان بولسا»
 دېگەن نېمە مەنىنى بىلدۈرىدۇ؟« ئېيتاتتى

 
ئەگەر رەببىااااڭ »يەت داشااااقىلى قەدەرچااااى ئەقىاااال ىجاااااھىل

خالىسااا ئىاادى، ئەلاايەتتە يەر يۈزىاادىكى كىشااىلەرنىڭ ھەممىسااى 

ئالادىنقى بۆلۈمادە توختىلىا   نىەتئاايدېگەن « ئىمان ئېيتاتتى

قىلىا ،  سۇيىاىساتېمالخشاش بىر ئۇسۇلدا ئۆتكىنىمىزگە ئو

ئااالالھ خالىغااان كىشااى ئىمااان ئېيتىاادۇ، ئااالالھ خالىمىغااان »

باااااۇ مەجااااارۇھ . نىدۇىدەا چۈشااااا« كىشاااااى ئىماااااان ئېيتمايااااادۇ

چۈشەنچىساااااىگە بۇنىڭغاااااا ئوخشاااااايدىغان ئاااااايەتلەرنى دەلىااااال 

 .كۆرسىتىدۇ

بارىساااااى بىااااالەن ئى« ئاااااالالھ خالىساااااا ئىااااادى»ھاااااالبۇكى 

ئىلگىاااارى ئىگىلىاااارى قەدەرچااااى ئەقىاااال  ەرباشااااالنغان ئااااايەتل

بىااز تۆۋەنااادە . ناااى ئىپادىلەياادۇىسااۈرگەننىڭ دەل ئەكسااىچە مەن

قۇرئانااادىكى ئاااالالھ نىاااڭ خالىشاااىغا ئااقىااادار ئىشااالىتىلگەن 

پېاىللىاارى قوللىنىلغااان بەزى ئااايەتلەرگە قاااراا « مەشااىاەت»

 :باقايلى

ى ياااكى ئاساامانن الىساا  ئااۇارنى يەرگە يۇتقااۇزىمىزئەگەر خ»

ساەبەئ، )«پاارچە قىلىا  چۈشاۈرىمىز -ە پارچە ئۇارنىڭ ئۈستىگ

5.) 

ش ىنىئۇارنىااااااڭ كااااااۆرۈا چۈشاااااا ئەگەر بىااااااز خالىسااااااا »

رغاا ھاييانال)ۈنلەي ياو  قىلىيېتەتتاۇ ، ئاۇار قابىلىيىتىنى پۈتا

چىقىااا  )ىن تاااوغرا يولاااد( ئوخشااااش پاااادا پىسخىكىساااى بىااالەن

 (.66ياسىن، )« بەسلىشەتتى( كېتىش ئۈچۈن

ى ئۆيلىرىادىال ساۈرىتى ماۇبەددەل ئاۇارن بىز خالىسا ئەگەر »

قىلىيېتەتتۇ ، شۇنىڭ بىالەن ( يەنى مايمۇن، چوشقا ياكى تاش)
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ياساىن )« ئۇار ئالدىغىمۇ ماپالمايتتى، ئارقىغىمۇ قايتالماايتى

،61.) 

ھەر ( ئۆتمۈشااتىكىگە ئوخشاااش)ەتتە ئەگەر خالىسااا  ئەلااي»

يەناااى )اھالناادۇرغۇچى بىااار ئاگ( ھااازىرمۇ ئاااايرى  ھالاادا)قەۋمااگە 

 (. 53فۇرقان ،)« ئەۋەتەتتۇ ( ئەلچى

شاااەكلىدە كەلاااگەن « ئەگەر ئاااالالھ خالىساااا ئىااادى»گەرچە 

بولسااىمۇ، سااۆزنىڭ  ئايەتلەرنىااڭ تېكىسااتىدە ئااورۇن ئالمىغااان

چە جۈملىنىڭ داۋامىنىڭ باارلىقىنى باۇ ئاايەتلەر تەقەززاسى بويى

 .ر شەن ھالدا كۆرسىتى  بېرىدۇ

ەببىڭ خالىسا ئىدى، ئەليەتتە يەر يۈزىدىكى ئەگەر ر»: سوئال

ئايىتىااادە لەبااازى « كىشاااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئىماااان ئېيتااااتتى

شەكىلدە ئېنىۋ تىلغاا ئېلىنمىغاان، جۈملىنىاڭ ئورامىادا داۋام 

 قىلغان جۈملە قايسى؟

 .جۈملىسىدۇر« بىرا  ئالالھ خالىمىدى... »: بئەلجاۋا

ى ۋۇجۇتقاااا شاااۇندا ، ئەگەر رەببىمىاااز خالىساااا ئىااادى، باااۇن

بىاارا  رەببىمىااز . چىقىاارىش ئۇنىڭغااا ئىنتااايىن ئاسااان ئىاادى

كەلااااااامەس، خالىغاااااااانچە  -ئىااااااارادە ۋە قاااااااۇدرىتىنى كەلساااااااە 

، «ساااااااۈننىتى» ئەكساااااااىچە. ئىشااااااالىتىدىغان رەب ئەمەساااااااتۇر

 .بار بولغان رەبتۇر« سىستېمىسى»ۋە « پرىنسىپى»، «قانۇنى»

 ئەگەر بااااۇنى خالىمىغاااان بولسااااا ئۇنىاااڭ ئورنىغااااا: ساااوئال

 نېمىنى خالىدى؟

 (خالىغاااان)ھىااادايەت تېپىشااانى ئاااارزۇ قىلغاااان : بئەلجااااۋا

ھەممە ئادەمنىڭ ياۈرىگىنى . بەندىگە ھىدايەت بېرىشنى خالىدى

ھەمامە كىشاىگە  ئىچىگە ئىماننى سېلىشانىڭ ئورنىغاائېچى  

باااۇ تاااوغرا ياااولنى پەرقلەندۈرەلەيااادىغان بىااار ئەقىااال، ئىااارادە ۋە 

ىنىڭ ئۈساتىگە يەنە ئەلچىالەر ۋە قۇرۇلمىبۇ ئاست. ۋىجدان بەردى

بۇارنىاااڭ ھەممىساااى ئاااالالھ نىاااڭ ياااول . ۋەھىيلەرناااى ئەۋەتتاااى

ان ئاالالھ كۆرساەتكەن ئەگەر ئىنسا. دۇر(ھىادايىتى)كۆرسىتىشى 

ئەكسىچە ئىش قىلساا ئاالالھ . توغرا يولنى تاپاايدۇ يولغا ماپسا
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نىااڭ ئىنسااان ئۈچااۈن ئىاارادە قىلغااان تەقاادىرىنى رەت قىلغااان 

ئاااااااقىيەتتە ئااااااۆز تاللىشااااااىنىڭ نەتىجىسااااااىگە رازى  .بولىاااااادۇ

 .بولۇشتىن باشقا چارىسى بولمايدۇ

ئايەتلەر بايان قىلغان باۇ ھەقىاقەت ھەر قانادا  بىار : سوئال

نەلەيدىغان دەرىجىااادە ئېنىاااۋ ىسااااغالم ئەقىااال ئىگىساااى چۈشااا

تۇرسااىمۇ، ئاااالالھ نىااڭ كاامىغاااا ئاااۇ مەقسااەت قىلمىغاااان بىااار 

ن باۇ قەدەرچاى ئەقىلنىاڭ قىلغاان رۇنغااوشەياىنى دېگۈزۈشاكە ئ

 ئىشى يېڭىدىن شەكىللەنگەن بىر ئىشمۇ؟

باۇ خىال ئەقىال . يا ، بۇ يېڭى بىار نەرساە ئەمەس: بئەلجاۋا

ئىشلىتىش ئۇسلۇبىنى بىار يەردە ئوقۇغاانلىقىمىز ئېساىمىزگە 

رئااااااان نەقىاااااال قىلغااااااان جاااااااھىلىيەت يەنااااااى، قۇ. كېلىاااااادۇ

 :رىكلىرىنىڭ تەپەككۇر قىلىش ئۇسلۇبىمۇش

مەرھەمەتلىااااااك ئااااااالالھ خالىسااااااا بىااااااز ئۇارغااااااا »: ارئااااااۇ

 . دېدى« چوقۇنمايتتۇ 

 (دەلىلااى)ۋ ئۇارنىااڭ ھېچقاناادا  بىاار ئاساسااى ىاالىبااۇ توغر

 (.21زۇخرۇف، ) .ئۇار پەقەت پادىغا ئوخشاش ئىش قىلىدۇ. يو 

 -ئەگەر ئاااالالھ خالىساااا ئىااادى، بىاااز ۋە ئاتاااا »: مۇشااارىكالر 

( ئاااالالھ ھااااال قىلغاااان) رىك كەلتۈرمەيتتاااۇ  ۋەېباااوۋىمىز شااا

اردىن باااۇرۇنقى ئاااۇ. دەيااادۇ« ھېچنەرساااىنى ھاااارام قىلماااايتتۇ 

ئاازابىمىزنى ( بىزنىڭ ئاازابىمىز نازىال بولاۇا)كىشىلەرمۇ تاكى 

بۇ مەنتىاۋ ( ئۆزلىرىگە ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەرنى) تېتىغانغا قەدەر

ئىنكاااار ( يەناااى مۇشااارىكالر ساااېنى ئىنكاااار قىلغانااادەك)بىااالەن 

 (.3:7ئەناام، )ى قىلغان ئىد

شااتۇمتۇت يېتىاا  نىااڭ ئۇئازابسااىلەر تۇيمىغااان ھااالەتتە »

سااىلەرگە نازىاال قىلىنغااان ئە  گااۈزەل  كېلىشااىدىن ئىلگىاارى

 . «قۇرئانغا ئەگىشىڭالر

ئاااااالالھ نىااااڭ تائىتىااااادە كەتكاااااۈزۈا »: ھەر قاناااادا  ئاااااادەم

نىاااڭ شاااەرىاىتىنى ۋە  ئاااالالھ)مەن ! قويغانلىرىمغاااا ھەسااارەت

دەا پۇشايمان قىل  « قىلغۇچىالردىن ئىدى مەسخىرە  (دىنىنى
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الھ مېنى ھىدايەت قىلغان بولساا ئال»قالماسلىغى ئۈچۈن ياكى 

ئەلاايەتتە مەساااۇلىيىتىنى بىلااگەن ھالاادا ( ھىاادايەت تېپىاا )

قالماسااااالىۋ دەا « ئەمەل قىلغاااااۇچىالردىن بولغاااااان باااااواتتى 

 كاشاااااكى دۇنياغاااااا»: نى كاااااۆرگەن چاغااااادائاااااازابئۈچاااااۈن يااااااكى 

ئۇچاغادا ئاالالھ قاا ئىتاائەت )مۇمكىن بولساا ئىادى  قايتىشىمغا

دەا قالماسااالىۋ ئۈچاااۈن « ياخشاااىالردىن باااوار ئىااادى ( قىلىااا 

 - 55زۇمەر، )« ((قۇرئانغاااا ئەگەشسااااۇن)رەبااابىگە بويسۇنسااااۇن )

57.) 

« ئااالالھ ئىنساااننى ئااازدۇردى». ئااازغۇنلۇ ، زاالەت زۇلۇماادۇر

باۇ . ېگەنلىكتاۇرئەسلىدە ئالالھ ئىنسانغا زۇلۇم قىلادى د دېيىش

بااۇ . بولسااا ئااالالھ قااا ئېغىاار دەرىجىاادە تااۆھمەت قىلغااانلىقتۇر

 :بېرىدۇ ببوھتانغا يەنىال ئالالھ ئۆزى جاۋا

ئۇارغااا بىااز زۇلااۇم قىلمىاادۇ  ۋە لااېكىن ئااۇار ئااۆزلىرىگە »

 (.16زۇخرۇف، )« ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

مەرھەمەت )سااااپا يەتاااكەن ھەر ياخشاااىلىۋ  ،ئاااى ئىنساااان»

ىدىندۇر، ساپا يەتكەن يامانلىۋ ئالالھ تەرىپ( ىسىدىنقىلىش يۈز

 (.15نىسا، )« ئۆزەپدىندۇر(قىلمىشلىرىڭ تۈپەيلىدىن)

رى مۇھاااكىمە ىقۇرئااان بەرپااا قىلغااان يااۇق بەساارىئىمااام ئەل

باااۇ بۆلۈمااادە ئەلبەسااارىنىڭ كاااۆا . قاااابىلىيىتىگە ئىاااگە ئىااادى

تەرەپلىمىلىااك يېتىشاااكەن بىااار ئااالى  ئىكەنلىگىاااگە شااااھىت 

ىغان بىااار تىااال تەھلىلاااى ئېلىااا  بارغاااانلىقىنى كاااۆرۈا بولىاااد

ئەساىردە ياشاىغان بۈياۈك بىار  - 3رى باۇ ئاۆرنەك ھىجا. ئاۆتىمىز

تاااابىاىن ئالىمنىاااڭ تەپساااىر ئۇساااۇلىنى كۆرساااىتى  بېااارىش 

 .ىسىدىنمۇ دىققەتكە سازاۋەردۇرنۇقت

ئاااااالالھ »ئەلبەسااااارى ئابااااادۇلمەلىككە يازغاااااان مەكتۇبىااااادا 

ن ئۆزلىرىنىااااڭ تىلىاااادا خىتاااااا لەرگە تونۇشاااالۇ  بولغااااائەرەباااا

ەلىككە بااۇ ئەسكەرتىشاانى ئابااادۇلم. دەا ئەسااكەرتىدۇ« قىلىاادى

ئاباااااادۇلمەلىكنىڭمۇ رىسااااااالىنىڭ  قاراتقانلىقىغااااااا قارىغاناااااادا

ئاساساااىي نىشاااانى بولغاااان قەدەرچاااى نەزىرىيىنىاااڭ تەرەپتاااارى 
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ئۇساتاز باۇ . ئىكەنلىكى مەزمۇن جەھەتتىن مەلاۇم بولاۇا تۇرىادۇ

قىلغان ئايەتلەردىن بىرى  سۇيىاىستېمالىل يەردە قەدەرچى ئەق

ماۇاھىزە )ئاايەتنى تىلغاا ئالىادۇ  - 315سى بولغان ئەئراف سۈرى

چۈنكى قەدەرچىلەر بۇ ئايەتنىاڭ بااش قىسامىدىن بىار (. دۇقىلى

قىسقا جۈملىنى پارچىلىغۇچى مەنتىۋ بىلەن ئانا گەۋدىساىدىن 

الردىن انشۈبھىسااىزكى، جىاان ۋە ئىنساا -شااەك »: يۇلااۇپال ئالىاادۇ

. «ئۈچاااۈن يااااراتتۇ ( يېقىلغاااۇ بولاااۇش)نۇرغاااۇنلىرىنى د زاخقاااا 

ئىنساااااانالر ۋە جىنالرنىاااااڭ »قەدەرچاااااى ئەقىااااال باااااۇ ئاااااايەتنى 

 -شاااى ئۇارنىاااڭ قاااازايى ۇكۆپىنچىساااىنىڭ جەھەننەملىاااك بول

 .دەا چۈشەندۈرىدۇ« قەدەرى

يەنىااال  نى تااۇنجى بولااۇا رەت قىلغااان ئااايەتبااۇ چۈشااەنچى

كاۇر ئايەتنىاڭ كيىنكاى قىسامى مەزقىلىنغاان  سۇيىاىستېمال

ئۇارنىاڭ دىللىارى بولغاان بىلەنماۇ »: مۇندا  دېايىلگەن ،بولۇا

رى بولغان بىلەنمۇ ئۇ ئارقىلىۋ ھەقنى چۈشەنمەيدۇ، ئۇار كۆزلى

كۆرمەيادۇ، ( لالھ نىڭ قۇدرىتىنىاڭ دەلىللىرىناىئا)ئۇ ئارقىلىۋ 

ى ھ نىاااڭ ئاااايەتلىرىنئاااالال)ۇار قاااۇاقلىرى بولغاااان بىلەنماااۇ ئااا

يا پادىغا ئوخشايدۇ، ھەتتا وتىڭشىمايدۇ، ئۇار گ( ئىبرەت ئېلى 

« ھايياناااادىمۇ بەتااااتەر گۇمراھلىقتىاااادۇر، ئەنە شااااۇار غاپىلاااادۇر

ئۇارنىااااڭ چۈشااااىنىدىغان دىللىاااارى ھەقنااااى (. 315ئەئااااراف، )

. چۈشەنمەيدىغان، كۆرمەيدىغان ۋە ئاپلىمايدىغان بولۇا قالغاان

ئاازغۇن ھالغاا چۈشاۈا قالغاان  بەتتەرتىن ھايياندىنمۇ سەۋەببۇ 

 .بولۇا، ئاقىيەتتە جەھەننەمگە يول ئالغان

غااا كىشااىنىڭ «ام»دىكااى «لەجەھەناانەمە»ئىمااام ئەلبەساارى 

 سۇيىاىساتېمالبۇ ئاارقىلىۋ باۇ ئاايەتنى . دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ

تىلىنى بىلمەيدىغانلىقى ياكى بىلساىمۇ  ئەرەبقىلغۇچىالرنىڭ 

ئاۇار « ام»چۈنكى باۇ . قىلىدۇ قەستەن بۇرمىلىغانلىقىنى ئىما

. ئەمەس« ام»ناى بىلدۈرىادىغان «(ساەۋەب)تەئلىال »ئېيتقاندەك 

يەناااى ئااااقىيەتنى، « امۇلاااااقىبەھ -ئااااقىيەت اماااى»« ام»باااۇ  

. نامى بىالەن ئاتىلىا  كەلاگەن« ام»كەلگۈسىنى بىلدۈرىدىغان 



 298 

ئاااااايەتتىكى ئەمەلنىاااااڭ ئىگىساااااىنى مەزكاااااۇر قىلمىشااااالىرى 

ا  ئاااااااقىيەتكە دۇچااااااار بولىاااااادىغانلىقىنى لىك قاناااااادسااااااەۋەب

ئايىتىااادە  - 7ئەلبەسااارى قەساااەس سۈرىساااىنىڭ . كۆرساااىتىدۇ

ناااااى ۋە ئاااااالىامران «ام»دىكاااااى « لىيەكاااااۈنە»ئاااااورۇن ئالغاااااان 

دىكى «لى يەزدادۇ» نئايىتىدە تىلغا ئېلىنغا - 317سۈرىسىنىڭ 

 ئەرەببۇارغااااااااا . ناااااااى مىساااااااال قىلىااااااا  كۆرساااااااىتىدۇ«ام»

ئاااااقىيەتنى . ىاااات ئوتتۇرىغااااا قويىاااادۇشااااېاىرلىرىدىن بىاااار پاك

لاى خارابىاد »ۋە « ۋتمەلىال »غا شاېاىردىكى «ام»بىلدۇرىدىغان

 .ارنى دەلىل قىلى  كۆرسىتىدۇ«ام»ئىبارىلىرىدىكى « دەھرى

  

 تېكىست ۋە شەرھى  

 
الِ فهي  الكفي  قيوم مين هللا علي  قيد فيقوليو  هللا علي  ىف وجييادلو 

 كلي  هللا ا  قيوهل  فصيا  امليان  وهي هللا علي  ال  االمييا  يسيتطيعو 
 ت كيه عليى يقيد و  ال ميا تي   و أخيذه عليى يقيد و  ال ميا عبيادهِاخيذ

 عل  ،ِوامنا«وسعهاِ اال نفسا هللا يكل  ال»ِ:ِبقوله تعاىلِيكذهب  وهللا
ِكاهن ا  هللا  ذليك فّشيبهوا ، اهيوا ه  واتبياعه  ليه ابختييا ه  مينه  الكف 
 اليى واالليوا  الصيو  و والقصي  الطيو  مين ييهال اهني ِينتهيو  هللا علي  مبيا
 والقصي  الطيو  ال  كيذلك ولييس ، جتياوزه اىل هل  الِسبيل اهن  هللا عل 

 عليى قيد ة وال اختييا  تقيدم فييه هل  ليس ، هب  هللا وااللوا ِفعل والصو 
 ك هيوا ا  اهني  وعلي  ابهيوا ه  خيتا ونيه اهني  علي ِهللا والكفي  ، تغييره
 و االمييا  عليى ليبليوه  االسيتطاعة من فيه  مباِجعل قاد ين وكانوا ت كوه
ِ.ِالعد 
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ابملليكِ مي   ليو اهنيا هللا علي  اخلضي  خ قهيا اليى السيفينة كيذلك
 الغيالم وكيذلك أيخيذها مل خ قهيا اذا انيه علي  غصيبا اخيذها صياياة
 قتيل وا  وكفي ا طغيياان ابوييه ا هي  بقيى ا  انيه هللا علي  اخلضي  اليذىِقتليه
 هللا علي  اخلضي  اقاميه الذى اجلدا  وكذلك كف ه و طغيانه ه ]ا[امنِابو

 الكنيز بقيى اقاميه ا  انيه علي  و حتتيه اليذى الكنيز ضياع يقميه مل ]ا [انيهِ
قيا ِ مث هللا مين  محية كنزايا ويسيتخ جا اش يّداا الغالميا  يبلي  حتتيهِحيى

»ِ:ِوهوقوليه ذليك اعلميى هللا ،ِال «امي ىِ عين فعلته وما»ِ:ِموسى] [
ِ.«علماِ لدان من لمناهوع

 علي ِاهني  )صيلع ( هللا  سيو  عين ختلفيوا اليذين املنيافقو  وكيذلك
سيف اِ و ق يبيا ع ضيا كيا  ليو»ِ:ِانيه وعلي  علييه  الشيقة لبعيد يتخلفيو 
 ليو ابهلل سييالفو  و الشيقة علييه  بعيد  ولكين التبعيو  قاصيدا

،ِ«لكياذبو ِ اهني  يعلي  وهللا انفسيه  يهلكيو  معكي  اسيتطعناِخل جنيا
ِ]وا[ا اد لو اخل و  كانواِيستطيعو  قد الهن 

 
ئۇار يەنە ئالالھ نىڭ ئىلمىنىمۇ مۇنازىرە تېمىسى  شۇنداقال

ئاالالھ ئىنساانالرنىڭ بىار قىسامىنىڭ »: قىلىشاىدۇ ۋە دەيادۇكى

شۇپا ئۇارنىاڭ ئىماان . كاپىر بولىدىغانلىقىنى ئەليەتتە بىلىدۇ

ڭ بىلىشاى بۇنىڭغاا چۈنكى ئالالھ نى. ئېيتىشقا كۈچى يەتمەيدۇ

دا  مەنىناااااى باااااۇ خىااااال چۈشاااااەنچە مۇنااااا. «توساااااالغۇ بولىااااادۇ

ئااااالالھ بەناااادىلىرىگە قىاللماياااادىغان ئىشااااالرنى »: ئىپادىلەياااادۇ

رك ئېااااااااتىش تەرك قىاللماياااااااادىغان ئىشااااااااالرنى تە ،قىلىااااااااش

 .«مەساۇلىيىتىنى يۈكلىگەن
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ھالبۇكى، ئالالھ تۆۋەندىكى سۆزى ئارقىلىۋ ئۇارنى يالغانغا 

ئاااالالھ ھېچكىمناااى تااااقىتى يەتمەيااادىغان ئىشاااقا » :چىقىرىااادۇ

تەكلىااااا  قىلمايااااادۇ، كىشاااااىنىڭ قىلغاااااان ياخشاااااىلىقلىرى 

 قنىاااااااڭرىلىدەرۋەقە، ئاااااااالالھ كۇف(. 276بەقەرە، )« ئۆزىگىااااااادۇر

چاۈنكى . ئۇارنىڭ ئۆز تاللىشى بىلەن بولىادىغانلىقىنى بىلىادۇ

ر بىرا  ئاۇا. ھەۋەسلىرىنىڭ ئارقىسىدىن ماپغان -ئۇار ھاۋايى 

اكااار پ-نىااڭ ئېگىاازىبااۇ ئەھاايالنى ئىرادىلىاارى سااىرتىدىكى بوي

ر يااااى قاتااااارلىۋ قەتاااااى -بولۇشااااى، چىااااراي شااااەكلى، رەپگااااى

ئااااۆزگەرتكىلى بولماياااادىغان ئااھىاااادىلىكلەرنى ئااااالالھ نىاااااڭ 

بىااارىگە  ئەسااالىدە باااۇ ئىككىساااى بىااار. خشاااىتىدۇبىلىشاااىگە ئو

 كااارپا-چااۈنكى ئېگىااز. ۆزگىچە شااەياىلەردۇرئوخشااىمايدىغان ئاا

ر ياى قاتاارلىقالر ئاالالھ نىاڭ -بولۇش، چىاراي شاەكىل ۋە رەپگاى

ئىلمىاااااگە مۇناساااااىيەتلىك ئااھىااااادىلىكلەر بولاااااۇا، ئاااااالالھ 

باااااۇ . قاااااانۇنىيەتكە بااااااغالا قويغاااااان ياااااارىتىش ھەرىكىتىااااادۇر

بااۇ خىاال شااەياىلەرنى ئەركىاان ئىرادىلىاارى  تىن ھااېچكى سااەۋەب

. مەسبىااالەن تاااالالش ۋە ئاااۆزگەرتىش كاااۈچ قاااۇدرىتىگە ئىاااگە ئە

-ھەۋەس، نەفساى-ئۇارنىاڭ ھااۋايى ققا كەلسەك، ئاالالھرىلىكۇف

نى رىئىسااااااتەكلىرىگە ئەگىشااااااى  كااااااۇف-خاھىشااااااى ۋە ئااااااارزۇ

نى رىھەم شۇنداقال ئالالھ ئۇارنىاڭ كاۇف تاللىغانلىقىنى بىلىدۇ

كۆرگەن تەقدىردە، ئۇنىڭادىنمۇ يىارا  تۇرىادىغانلىقىنىمۇ  نياما

 لىرىنى ئىمااان ۋە ئااادالەتچااۈنكى ئااۇار ئااالالھ نىااڭ ئااۆز. بىلىاادۇ

نااااى (تااااالالش ھوقااااۇقى)توغرىسااااىدا سااااىناش ئۈچااااۈن بەرگەن 

 .ئىشلىتىش كۈچىگە ئىگە ئىدى

باااۇ كاااېمە . زىااار تېشاااىيەتكەن كېمىماااۇ شاااۇندا  ئىااادىېخ

قسانسااىز ۇن -پادىشاااھنىڭ ھۆكۈمرانلىقىاادىكى رايۇنغااا ئەيىاا  

ھالاااااادا يېتىاااااا  بارغااااااان بولسااااااا، پادىشاااااااھنىڭ كېمىنااااااى 

زىاااااار ېخ. ىقىنى ئااااااالالھ ئەلاااااايەتتە بىلەتتااااااىتارتىيالىااااادىغانل

ئۇنىااڭ ئاتااا ئانىسااىغا . ئۆلتااۈرگەن ياااش بااالىمۇ شااۇندا  ئىاادى

بويۇنتاااۋلىۋ ۋە نااانكورلۇ  قىلىاا  ئاسااىي بولىاادىغانلىقىنىمۇ 
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 شاااى بىااالەن ئاتااااۈبىااارا  ئاااۇ ئوغۇلنىاااڭ ئۆل. ئاااالالھ بىلەتتاااى

ئانىسااىنىڭ ئۇنىااڭ شااەررىدىن خاااتىرجەم بولىااادىغانلىقىنىمۇ 

زىرنىڭ ئۆرۈلۈا كېتەي دەا قالغان تامنى ئوپشااا ېخ. ىبىلەتت

زىاار ېئەگەر خ ئااالالھ. يۇقىرىاادىكى بىاالەن ئوخشاااششااىمۇ ۇقوي

تاااامنى ئوپشااااا قويمىساااا، تامنىاااڭ ئاساااتىدىكى بايلىقنىااااڭ 

.   قېلىااا  زايااا بولاااۇا كېتىاادىغانلىقىنىمۇ بىلەتتاااىىاانىكۆر

 بىارا  ئااۇ تاامنى ئوپشااىغاندا ھېلىقاى ئىككااى گاۈدەك بالىنىااڭ

ئالالھ نىڭ رەھمىتى بىالەن ئاۇ باايلىقنى چىقاارغۇدەك بولغانغاا 

( سالىھ بەندە)زىر ېخ. قەدەر ئۇ يەردە تۇرىدىغانلىقىنىمۇ بىلەتتى

يەنااى يۇقىرىاادىكى ئااۈچ )ئىشااالرنى بااۇ »: مۇساااغا مۇناادا  دېاادى

(. 72كەھىاف، )« ئاۆز خاھىشاى  بىالەن قىلغىانى  ياو ( ئىشنى

دەرگااھىمىزدىن بىار ئىلىا  »: ىچۈنكى ئالالھ بۇنى ماپا بىلدۈرد

 (.65كەھىف، )« ...بەندە (بېرىلگەن)ئۆگىتىلگەن 

ە سەپەرگە چىقمىغان شۇنىڭدەك ئالالھ رەسۇلى بىلەن بىرگ

يااول مۇشااەققىتىنىڭ ئېغىاار كەلگەنلىكااى ئۈچااۈن  مۇناپىقالرغااا

ئاااالالھ يەنە شاااۇنىمۇ . قېتىلمايااادىغانلىقىنى ئاااالالھ بىلەتتاااى

 :بىلەتتى

ان قولغاااااااا ئاسااااااا( ڭ دەۋەت قىلىنغىناااااااىنىااااااائۇار)ئەگەر 

ئوتتۇرھااال سااەپەر ( يىاارا  بولمىغااان)كېلىاادىغان غەنىاامەت ۋە 

غەنىااامەت )لساااا، ئاااۇار چوقاااۇم سااااپا ئەگىشاااى  بولىااادىغان بو

چىقاااااتتى، لااااېكىن بااااۇ ئۇارغااااا يىاااارا  ( ئااااېلىش مەقسااااىتىدە

 .بىلىندى

ئەگەر چىقىشاااقا قاااادىر بوالىغاااان »: ئاااۇار قەساااەم ئېچىااا 

 .دەيدۇ« تتە چىقاتتۇ ا  ئەليەبولس

ئاااۇار ئاااالالھ نامىااادىن قەساااەم قىلىااا  ئاااۆزلىرىنى ھاااااك 

نچى ئىكەنلىكىناااى ھاااالبۇكى، ئاااالالھ ئۇارنىاااڭ يالغاااا. قىلىااادۇ

 (.2:تەۋبە،)ئوبدان بىلىدۇ 
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چاااۈنكى ئاااۇ مۇنااااپىقالر ئىرادىلىرىناااى رەساااۇلۇلالھ بىااالەن  

چوقاااۇم  ە چىقىاااش تەرەپاااكە ئىشااالەتكەن بولساااابىااارگە ساااەپەرگ

 .گە چىقاايتتىسەپەر

 

مۇنازىرە ( بىلىشىنى) نىڭ ئىلمىنى ئۇالر ئالالھ
قىلىۋالىدۇ تېمىسى  

 

لەر ئە  (جەبىرچاى)قەدەرچاى  ھەسەن ئەلبەسرى مەكتۇبىادا 

لىلەرنىڭ ئىچىاادە ئە  ىمال قىلىادىغان مەساېساتىاىيۇكاۆا س

تېمىساااى ھەققىااادە  «ئاااالالھ نىاااڭ ئىلماااى»ئالدىااادا تۇرىااادىغان 

مىنىماۇ ئاايەتلەرنى دەلىال كۆرساەتكەن توختالغان بولۇا، باۇ تې

 .ئاساستا چۈشەندۈرۈا ئۆتكەن

ىا  ئالادى بىالەن شاۇ ئۇنىيېرساال قۇرئااننى ئاسااس قىل ئاۇ

ئاااالالھ »: رىناااى ئاغدۇرىااادۇىنساااىپقا كىشاااىنىڭ دىقاااقەت نەزىپر

« ھېچكىمنااى تاااقىتى يەتمەياادىغان ئىشااقا تەكلىاا  قىلماياادۇ

بىااالەن « لماااىئاااالالھ نىاااڭ ئى»بىرساااى چىقىااا  (. 276بەقەرە، )

مۇقارشى قىلىا  سوقۇشتۇرساا، ىقار« ئىنساننىڭ ئىرادىسىنى»

ئىنسااانغا تاااقىتى يەتمەياادىغان ئىشاانى »بااۇ ئىااش دەل  ئەساالىدە

. باۇ ئىنساانغا زۇلاۇم قىلغاانلىقتۇر .بولىادۇ« ئارتى  قويغاانلىۋ

« ئاالالھ نىااڭ بااۇيرۇقى»شاۇنىڭغا ئوخشاشااال يەنە بىارى چىقىاا  

قارشااى ئورۇنغااا قويااۇا مۇىقار نااى«ئااالالھ نىااڭ ئىلمااى»بىاالەن 

. سوقۇشتۇرسااا، بۇمااۇ ئااالالھ قااا بۆھتااان چاپلىغااانلىۋ بولىاادۇ

بىااار ئاااادەم قااااتىللىۋ جىناااايىتى ساااادىر قىلااادى ۋە  ،مەساااىلەن

دەا سااااورالغاندا، « نېمىشااااقا بۇناااادا  قىلاااادىڭ؟» :ئۇنىڭاااادىن

ئاالالھ باۇنى ئىلماى »كۆرسىتى   سەۋەب« ئالالھ نىڭ ئىلمىنى»

 . دېدى« تتىئەزەلى بىلەن بىلە

 سۇيىاىساااتېمالئاااالالھ نىاااڭ ئىلمىناااى  ئىماااام ئەلبەسااارى

ئااالالھ ساااېنىڭ »: بېرىااادۇ جاااۋابقىلغااان بااۇ قاتىلغاااا مۇناادا  

منى ئاچچىغىڭغاااااااا ئەساااااااىر بولغاااااااان ۋاقتىڭااااااادا ئاااااااۇ ئاااااااادە
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شاۇنىڭدەك يەنە شاۇ . ، باۇ تاوغرا«ئۆلتۈرىدىغانلىقىڭنى بىلەتتاى

ئاۇ ئاادەمنى  ئالالھ سېنىڭ ئاچچىغىڭنى بېساىيالغان ۋاقتىڭادا

بۇماااااۇ ئالدىنقىساااااىغا . «ئۆلتۈرمەيااااادىغانلىقىڭنىمۇ بىلەتتاااااى

 .ھەر ئىككىلىسى ئالالھ نىڭ ئىلمىدۇر. ئوخشاش توغرا

تۆۋەناادىكى سااوئالالرنى سااوراا بېقىشااقا   ئەماادى قاتىلاادىن

 :توغرا كېلىدۇ

نىااڭ  ئاالالھ»ساەن جىناايەتنى ساادىر قىلغااان ۋاقتىڭادا  .3

ئىلمىغاااا ماااۇ ئاااالالھ نىاااڭ مەن ئىلمااى مۇشاااۇندا  بولغانااادىكىن

بۇ جىنايەتنى سادىر قىالي دېگۈدەك  مۇناسى  ھالدا ئىش تۇتۇا

دارمىادىڭ؟ بىار تەرەپاتىن ەردەرىجىدە ئالالھ نىاڭ ئىلمىادىن خەۋ

قاتىاال بولىاادىغانلىقى  راساات، يەنە بىاار تەرەپااتىن ئااالالھ نىااڭ 

ئىلمىنى ئەمىلىيەتكە ئايالندۇرغانلىقى  ئۈچۈن پەخىرلىنىشكە 

 دېمەكچىمۇ؟« نايىقمە

نااااداقتا سااااادىر ئۇ ئەگەر مۇشااااۇندا  دېمەكچااااى بولسااااا  .2

ئااالالھ »ئااۆزە  ماااھىيتىنى بىلمىااگەن  قىلغااان جىنااايىتىڭنى

ئەممااا ئااالالھ نىااڭ . گە ئارتىاا  قويغااان بولىسااەن«نىااڭ ئىلمااى

سااەن بااۇ . ئەماارى بىگۇناااھ جانغااا زىيااان يەتكۈزمەساالىك ئىاادى

بىاالەن  «رمااانىپە - ئااالالھ نىااڭ ئەمىاار»چۈشااەنچە  ئااارقىلىۋ 

مۇقارشااااااااى قىلىااااااااا  ىنااااااااى قار«ئااااااااالالھ نىااااااااڭ ئىلمااااااااى»

رى قىلمايياتامساەن؟ ئاالالھ نىاڭ ئەماا ىڭنى ھاېسقۋاتقاانلىۇقوي

بىارىگە زىات كەلساۇن؟  -بىلەن ئالالھ نىڭ ئىلمى قانداقمۇ بىر 

 بۇ تەرەپنى ئويالا باقتىڭمۇ؟

 ،بولادى»بۇ خىل چۈشەنچە بىلەن ئالالھ نىاڭ ئىلمىناى  .1

ئاااالالھ نىاااڭ ئىلمىناااى . شاااۈرۈا قويااادۇ چۈ« تۈگىااادى ھالغاااا

تۈگىادى ۋە شاۇندا   ،بولادى»ئۆزەپنىڭ كىچىككىنە دۇنيارىڭادا 

ماااھىيەتتە ئااالالھ  دەرىجىسااىگە چۈشااۈرۈا قويااۇش« يااۈزبەرگەن

. نىماااۇ ئاااۆزەپگە ئوخشااااش دەا ئويلىغاااانلىقىڭنى ئىپادىلەيااادۇ

ئۆزىنىااڭ  سااىگە چۈشااۈرگەن كىشااىىئااالالھ نااى ئۆزىنىااڭ سەۋىي

نااامى « ئاالالھ نىاڭ ئىلمىاگە ئىماان». ھالشاتۇرىدۇنەپساىنى ئىال
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ئىنكاااااااااارنى بىااااااااار يەرگە جەم  بۇنچىاااااااااياا كااااااااۆا ئاسااااااااتىدا

 قىلغانلىقىڭنى بىلەمسەن؟

ھۆر ئىرادە  ئاارقىلىۋ ئاۆزە  تاالالا قىلغاان ئىشاىڭغا  .:

نى باھاانە قىلادىڭ دەپماۇ تاۇرايلى، ئۇناداقتا «ئالالھ نىڭ ئىلمى»

ىناااااااى قانااااااادا  بولغاااااااان ئىراد« ئاااااااالالھ نىاااااااڭ ئاماااااااانىتى»

چۈشەندۈرىسەن؟ ئىرادە ئالالھ نىاڭ ئىنسااننى ئىنساان قىلغاان 

ساااااەن بىلمىاااااگەن ھەمااااادە بىلىاااااش . ئە  چاااااو  ئامانىتىااااادۇر

ئاالالھ نىاڭ » مۇ بولمىغانتەۋەئىمكانىيتىڭمۇ بولمىغان، ساپا 

سااااەن بىلىاااادىغان،  قىلىشاااانى سۇيىاىسااااتېمالنااااى «ئىلمااااى

ئااالالھ »غااان بىلەلەياادىغان ۋە ئىشلىتىلىشااى ساااپا ئائىاات بول

خىيااانەت قىلىشااقا رۇخسااەت قىلىاادۇ گە «نىااڭ ئىاارادە ئامااانىتى

 دەا ئويالمسەن؟

ئاااى ئاااالالھ نىاااڭ ئەمااارى بىااالەن ئاااالالھ نىاااڭ ئىلمىناااى  .5

ئالدىڭاادا ئىككااى يااول بااار ! مۇقارشااى قىلىيالغااان ئىنسااانىقار

سەن بىرىنى تاللىادىڭ ۋە ئاۇ يولادا ماپادىڭ، ئاخىرىادا باۇ . ئىدى

ئاااااالالھ نىاااااڭ ئىلمىنىاااااڭ بۇنىڭغاااااا . نەتىجىاااااگە ئېرىشاااااتىڭ

ئۇنااداقتا ئااالالھ ئامااانەت قىلغااان . يېتىاادىغانلىقىنى بىلىسااەن

ئىاارادە بىااالەن يەنە بىااار ياااولنى تاللىغاااان بولساااا  ۋە ئاااۇ يولااادا 

ماپغان بولساا  ھەمادە باۇرۇن ئېرىشاكەن نەتىجىادىن باشاقىچە 

بىر نەتىجىگە ئېرىشكەن بولسا  ئاالالھ ئاۇنى بىلمەمتاى؟ ساەن 

دېمەكچىمااۇ؟ سااەن ئااالالھ نىااڭ چەكسااىز، زاماننىااڭ  مۇشااۇندا 

 تېشاااىدا بولغاااان مىسلىساااىز ئىلمىناااى ساااىرتىدا، ماكاننىاااڭ

لەرگە مەھكاااۇم ىزامانغاااا، ماكانغاااا ۋە مەيااادانغا كەلاااگەن ھادىسااا

ھ نىااڭ ئىلمىااگە ئىشااەنگەندەك قىلىاا  قويااۇا، ئەساالىدە ئااالال

ئااااالالھ نىااااڭ ئىلمىنااااى ئىنكااااار قىلىياتقااااانلىقىنى  قىلىاااا 

 اتامسەن؟ بىلمەيي

مااۇئمىن ۋە  ئەقلىنااى قۇرئااان بىاالەن شااەكىللەندۈرگەن ھەر

دېيىلگەنااادە، « ئاااالالھ نىاااڭ ئىلماااى»مۇساااۇلمانالرغا ئوخشااااش 

ئىنسااااننىڭ ئىااارادە »ەن ئەلبەسااارىنىڭ ئەقلىاااگە دەرھاااال ھەسااا
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دېيىلگەناادە، « ئااالالھ نىااڭ ئىلمااى». كەلمەيتتااى« ەتلىاارىھەرىك

ىااالەن ئوتتۇرىغاااا ئەقلىاااگە ئە  باشاااتا ئىنسااااننىڭ ئىرادىساااى ب

چىققااااان قىلمىشااااالىرى كەلااااگەن كىشاااااىنىڭ ئەقلااااى تەتاااااۈر 

ئەقلاااااى تەتاااااۈر ئىشااااالەيدىغان . ئىشااااالەۋېتىپتۇ دېگەنلىكتاااااۇر

تااوغرا  شىنىبىرسااىدىن بىاار مەسااىلىنى تااوغرا شااەكىلدە چۈشاا

ھەتتااا تااوغرا سااوئال سورىشااىنى تەمە  شااەكىلدە بىلىاا  يېااتىش

 . قىلىش ھاماقەتلىكتۇر

 

بەندىنىڭ  (يارىتىشى)ئالالھ نىڭ مەئىشەتى 
 ئىرادىسى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك

 

ئالالھ نىڭ كاۇللى ئىرادىساىدىن بىار  ئىنساننىڭ ئىرادىسى

پۈۋلەنگەن ر ھ ئاارقىلىۋ ئىنساانغا بەخاش ئېاتىلگەن . پارچىدۇر

ھ بۇ قانۇنالرنى ئاالال. ئىرادە مەنسۇا بولغان ئىالھىي قانۇنالر بار

دەا ئاتالغااان « نەتۇلالھسااۈن»ئىنسااان ئىرادىسااى . بەلگىلىااگەن

ئااۆزگەرمەس ۋە بۇزۇلماااس قااانۇنالر ئاساسااىدا ئااۆز ر لىنااى جااارى 

 . دۇر«ئەمىر»بۇ قانۇنالرنىڭ يەنە بىر ئىسمى . قىلدۇرىدۇ

 -ئىنسااااااننىڭ ئاااااۆز ئىرادىساااااى بىااااالەن قىلغاااااان ئىاااااش 

ئىرادە مەنسۇا بولغان ئىالھى  ھەرىكەتلىرىدە ئالالھ نىڭ ئىلمى

 .قانۇنالرنى كۆرسىتىدۇ

ئاااااالالھ نىاااااڭ »مەسىلىساااااىنى « ئاااااالالھ نىاااااڭ ئىلماااااى»

ئاالالھ ناى  شىنىمەسىلىساىدىن خاالىي ھالادا چۈشا« ساۈننىتى

ۋە  ىبىلمىگەنلىكااااااااااى، ياخشااااااااااى تونااااااااااۇا يەتمىگەنلىكااااااااااا

نىااڭ ئااايەتلىرى بۇناادا  بىرسااىگە ئااالالھ . چۈشااەنمىگەنلىكتۇر

 .ھەر قاندا  نەرسە پايدا قىلمايدۇ پايدا قىلمىغاندەك

. تاۇر«تاالالش»لغان قانۇنالرنىڭ ئااچقۇچى ۇا بوئىرادە مەنس

ئىرادىنى ئاماانەت قىلغاان . تۇر«ئىختىيار قىلىش»تالالش، يەنى 

. كارلىققااا تارتىاادۇجاۋابئااۇنى ئىشاالەتكەن ھەر ئىنساااننى  ئااالالھ

ئااالالھ ئىنساااننى ئىاارادىگە مەھكااۇم ۋە مەجبااۇر قىلغااان بولااۇا، 
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گە مەجباۇر ىرساىئىرادىنىڭ ئالدىدىكى تالالشاتىن ھەر قانادا  ب

ئاالالھ ئىنساان ئۈچاۈن بەلگىلىاگەن قەدەردۇر  ئىارادە. قىلمىغان

ئىارادە  ىنسانغا قەدەر قىلغان ئالالھ نىڭئىرادىنى ئ. (تەقدىردۇر)

بەرگەندىن كېيىن، ئىنسانغا بەرگەن ئىرادىنىاڭ ئالدىادىكى ھەر 

ىنسااااننى مەجباااۇر ۋە مەھكاااۇم قانااادا  تالالشاااتىن بىرساااىگە ئ

سااااول قااااولى بىاااالەن  ەن بەرگەننااااىقىلىشااااى ئااااو  قااااولى بىاااال

بىار تەرەپاتىن ساەن ئەركىان دەا، يەنە بىار  بۇ. لىقتۇرئېلىيالغان

بااۇ، ئااالالھ قااا . تەرەپااتىن قااولىنى پۇتىغااا باااغالا قويغااانلىقتۇر

ئەگەر بۇناادا  بولغااان بولسااا ئىاادى، ئااۇ . تااۆھمەت قىلغااانلىقتۇر

ھااالبۇكى، . ۋاقىتتااا ئىنسااان مەساااۇل ئەمەس، مەجبااۇر بااواتتى

نساااان مەجبااااۇر بولغااااان ئىشاااتىن مەساااااۇلىيەت سۈرۈشااااتە ئى

مەسااااۇل قىلىنغااان ئىشااتا مەجباااۇرىيەت . قىلغىلااى بولماياادۇ

 . بولمايدۇ

ئالالھ بىار تەرەپاتىن ئىارادىگە تاالالش قاابىلىيىتى بەرگەن، 

يەنە بىاار تەرەپااتىن ئىنساااننىڭ ھااۆر ئىرادىسااى بىاالەن تااوغرىنى 

ئەلچىااالەر ۋە . تاللىيالىشاااى ئۈچاااۈن تاااوغرا ياااولنى كۆرساااەتكەن

قۇرئااااان ۋە ھەزرىتااااى . تىن ئەۋەتىلااااگەنسااااەۋەبۋەھىاااايلەر بااااۇ 

. مااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااممۇ بااۇ مەقسااەت بىاالەن ئەۋەتىلااگەن

 سااااان ئىرادىسااااىگە تااااوغرىنى تالالشاااانىمىڭلىغااااان ئااااايەت ئىن

ئەگەر ئاااااالالھ . گىنىشااااانىڭ ياااااولىنى كۆرساااااىتى  بېرىااااادۇۆئ

بەرگەن ئىرادىناى  ئاماانەت قىلغاان ئىرادىنىاڭ ر لىناىئىنسانغا 

قۇرئاننىڭ نازىل قىلىنىش ۋە »لتۈرسە، بۇ، كېرەكسىز ھالغا كە

اناااااادا  بىاااااار مەنىسااااااى، ئەلچىنىااااااڭ ئەۋەتىلىشااااااىنىڭ ھېچق

ھەر مااۇئمىن ھەر كااۈنى . دېگەنلىااك بولىاادۇ« ئەھمىيىتااى يااو 

يولغااااا بىزنااااى تااااوغرا »زنىااااڭ ھەر رەكەتىاااادە تەكرارلىغااااان ناما

ھمىيىتى قالمىغان، ھەر دۇئاسىنىڭ ھېچقاندا  ئە« باشلىغىن

. خىاااال دەۋەت پائاااااالىيىتى ئەھمىيىتىناااااى يوقاتقاااااان بولىااااادۇ

ياخشىلىققا بۇيرۇا، يامانلىقتىن توسۇشتىن ئىبارەت ئىالھىاي 

بۇارنىااااااڭ . ئەمىرنىاااااڭ ھېچقاناااااادا  ئەھمىيىتااااااى قالماياااااادۇ
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ئەھمىيىتااى بولمىسااا، ئااادالەت ۋە زۇلااۇم، شااەپقەت ۋە ۋەھشااەت، 

ۋە ئىنكار، ياخشاى ۋە ياماان، تاوغرا ۋە ئىتائەت ۋە ئىسيان، ئىمان 

بۇارنىڭ . ايدۇبىرىدىن پەرقى قالم -خاتا، ھە  ۋە باتىلنىڭ بىر 

مۇكاپااااات ۋە جااااازا، جەناااانەت ۋە جەھەناااانەم،  پەرقااااى قالمىغاناااادا

ڭ بۇارنىاااا. نىجاااااتلىۋ ۋە ھااكەتنىااااڭ زىرۈرىيىتااااى قالماياااادۇ

(. مەستەۋبە ۋە ياا ، ئۇنادا  ئە)ھەممىسى ئۈچاۈن ھاشاا ۋە كەلاال 

 قايسى بىر مۇئمىن مۇشۇندا  دېيەلەيدۇ؟  

 

 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

اصيابكِ وميا هللا فمين حسينة مين اصيابك ميا»ِ:ِقوليه يف وجييادلو 
 ال القيوم هليمال  فميا هللا عنيد مين كيل قيل»ِ،ِ«نفسيكِ فمين سييتة مين

 واملعصيية الطاعية ىف بي أيه  ذليك ،ِفيفسي و «حيديثاِ يكيادو ِيفقهيو 
 مجيي  و والبهتيا  اجليو  و والظلي  العصييا  و والفسي  كف ا ِال ويزعمو 
 اصياهب  اذا املنيافقو  لكين ، كيذلك ولييس هللا عنيد كلهياِمين الفيواح 

 ذليك وشيبه االبيدا  وصياة املعيشية خصيب مين ماِحيبيو [ِببعضِ[ هللا
 املعيشية ضيي  مين يك هيو  ما ببعض اصاهب  واذا عندِهللا]من[ هذا قالوا

 هيذا قيالوا النسيل و احلي   ىف اونقيص اال ض دوبيةاوِج االبيدا  ومشقة
 كيل ،ِاى«هللاِ عنيد مين كيل قيل»ِ:ِتعياىل هللا قيا )صيلع ( دمحم مين

ِ.هللا يفعله
ا د ِ ا  نصياى يينفعك  وال»ِ:ِقوليه وىف نيو  قصية ىف وجييادلو 

،ِ«ت جعيو ِ الييه و  بكي  هيو يغيويك  ا  ي ييد هللا كيا  ا  لكي  انص  ا 
عامياِ مخسي  اال سينة الي  قوميه ىف لبي  نوحيا  ا جبهلهي  ذليك فيتينولو 
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وِ إايه إجيابته  أانفعهي  ييد ي ال وهيو هلي  وينصي  تعياىل هللا اىل ييدعوه 
 هللا جعيل هيل ذليك مي  يد ى ال وهو ذلك انفعه  غر أم نصاه قبوهل 

أتوليوهِ كميا ذليك ولييس ، سيبيال الييه هلي  جيعيل مل ام قبوليه اىل هل ِالسيبيل
جادلتنياِ قيد نيو  اي»ِ:ِفقيالوا جداليه ب ميوا حيى ميهقِو جياد  نوحيا ولكين

 هلي  ،ِفقيا «الصيادق ِ مين كنيت ا  تعيدان مبيا فنتنيا جيدالنا فينكث  
 انيت  ميا يعيى]ِ،ِ«مبعجيزينِ انيت  وميا شيا  ا  هللا بيه أيتييك  امنيا»ِ:ِنيو 

»ِنصياىِ يينفعك  وال»ِمنيهِ مبمتنعي  وال ااتكي  ا  عذابيه بنياج ِمين
 علي  وقيد بك ، العذاب ،ِعندحلو «لك ِ انص   ا ا د  ا «ِحينتذِ
 عنيد االمييا  يينفعه  مل وعياينوه هبي  نيز  اذا العيذاب ا  علييهِالسيالم نيو 
 يينفعه  ييك فلي »ِ:ِبقوله اهلكه  الى االم  ىف تعاىل هللا وقدِبّ ِ ذلك
 هناليك وخسي  عبياده ىف خليت قيد اليى هللا سينة ابسينا ملياِ أوا اميياهن 

 واميا ، العيذاب معاينية عنيد التوبية يقبيل ال هللا سينة ذه،ِفهي«الكياف و ِ
 ،ِفامنيا«ت جعيو ِ الييه و  بكي  هيو يغيويك  ا  ي ييد كيا ِهللا ا »ِ:ِقوليه
 مين فخلي »ِ:ِتعياىل قوليه وهيو العيذاب هيذاِاملوضي  ىف ابلغيى يعيين

،ِ«غيياِ  يلقيو  فسيوف الشيهوا  واتبعيوا اضياعواِالصيالة خلي  بعيده 
 االمير ضي به اى غييا الييوم فيال  لقيى و ِالعي بتقي وقيد اليميا عيذااب اى

ِِ.]عذاابِاليما عذبه او شديدا ض اب
 :ئۇار يەنە ئالالھ نىڭ بۇ كاامىنىمۇ مۇنازىرە قىلىشىدۇ

تىناادۇر،  ساااپا يەتااكەن ياخشااىلىۋ ئااالالھ( !ئااى ئىنسااان)»

( قىلمىشااااااالىرىڭ تۈپەيلىااااااادىن)ساااااااپا يەتاااااااكەن يامااااااانلىۋ 

 (. 15نىسا، )« ئۆزەپدىندۇر
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لاېكىن باۇ . «!ھەممىسى ئالالھ تىن ۇارنىڭب»يتقىنكى، ئې

ۇار ھېچبىاار سااۆزنى چۈشااەنمەيدۇ؟ قەۋمااگە نااېمە بولاادىكىن، ئاا

 (.17نىسا، )

ۆزىنىااڭ نەزىرىيىسااىگە مۇۋاپىااۋ دەا ئااۇار بااۇ ئااايەتلەرنى ئ

ئىسااايان دەا تەپساااىر ( ياماااانلىقنى)ئىتاااائەت، ( ياخشاااىلىقنى)

ھەقسااىزلىۋ، تااۆھمەت ۋە  قىلىادۇ ۋە ئىنكااار، ئااازغۇنلۇ ، زۇلااۇم،

ى داۋا باااارلىۋ يامانلىقالرنىاااڭ ئاااالالھ تەرىپىااادىن ئىكەنلىكىنااا

بااۇ . بااولغىنى بااۇ ئەمەس( دېمەكچااى)ئەممااا ئايەتنىااڭ . قىلىاادۇ

 :ئەسلىدە مۇندا 

ئااااۆزلىرى ياخشااااى كۆرىاااادىغان باياشاااااتچىلىۋ،  مۇناااااپىقالر

باااۇ »غا ئوخشااااش نېاااامەتلەر يەتكەنااادە، سااااامەتلىك ۋە شاااۇنىڭ

لااېكىن ئااۆزلىرىگە بىاارەر قەھەتچىلىااك، . دەيتتااى« تىاان ئااالالھ

مۈلاااۈك يااااكى پەرزەنتلىرىااادىن كېمىيىااا   -كېساااەللىك، ماااال 

بااااۇ ماااااۇھەممەد »قاتااااارلىۋ مۇسااااىبەتلەر يەتكەناااادە، كېااااتىش 

بااااۇ  ئۇارنىااااڭ)جانااااابى ئااااالالھ . دەيتتااااى« سااااەۋەبىدىن بولاااادى

 :مۇندا  دېدى( چۈشەنچىسىنى رەت قىلىش ئۈچۈن

نىساااا، )« !رنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ تىاانبۇا»ئېيتقىنكااى، 

ممىسااااى ئااااالالھ نىااااڭ يارىتىشااااىدۇر، يەنااااى بۇارنىااااڭ ھە(. 17

 (.سىنىقىدۇر)

ساااىدىكى شاااۇ ئاااايەتنىمۇ مۇناااازىرە ىئاااۇار يەنە، ناااۇھ قىسس

 :تېمىسى قىلىيالىدۇ

مەن سااىلەرنىڭ پايااداپالرغا نەسااىھەت قىلماااقچى بولسااام، »

ئااۇ چاغاادا مېنىااڭ ئااالالھ سااىلەرنى گااۇمراھ قىلماااقچى بولسااا، 

سىلەرگە قىلغان نەسىھىتىمنىڭ ساىلەرگە پايدىساى بولمايادۇ، 

ئااالالھ نىااڭ دەرگاھىغااا ئااالالھ سااىلەرنىڭ رەباابىڭالردۇر، سااىلەر 

 (.:1ھۇد، )« قايتىسىلەر

: ساەۋەبىدىن مۇنادا  ئىزاھاليادۇ ئۇار باۇ ئاايەتنى جاھاالىتى

قاا  ئاۇارنى ئاالالھ. يىال ياشاىدى 551نۇھ، قەۋمىنىاڭ ئىچىادە »

نۇھ ئۇارنىاڭ دەۋىاتىگە . دەۋەت قىلى ، ئۇارغا نەسىھەت قىلدى
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ئۇارغااااا  ېلى  نەسااااىھىتىنى قوبااااۇل قىلىشااااىنىڭقااااۇا  ساااا

شااۇنىڭ بىاالەن . بولمىغااانلىقىنى بىلمەيتتااى غااانپاياادىلىۋ بول

شااى ئۈچااۈن ئااالالھ ئۇارغااا يااول ۇبىاارگە، دەۋىتىنىااڭ قوبااۇل بول

 .«بىلمەيتتى قويامدۇ قويمامدۇ، بۇنىمۇ

. البۇكى، مەسىلە ھەرگىزماۇ ئاۇار ئىزاھلىغانادەك ئەمەسھ

 :ئەسلى مۇندا 

قەۋمااى ئىچىاادە تااۇرۇا ئااۇارنى كۈچىنىااڭ يېتىشااىچە  ،نااۇھ

غلااۇا تە مەكۈرەشاائاخىرىاادا ئااۇار بااۇ . ئااالالھ قااا دەۋەت قىلاادى

بىااااااز بىاااااالەن ! ئااااااى نااااااۇھ»: بولااااااۇا نۇھقااااااا مۇناااااادا  دېاااااادى

خېلاااااى  مۇنازىرىلەشاااااتىڭ، ناھاااااايىتى كاااااۆا مۇنازىرىلىشاااااى 

 گەر راساات سااۆزلىگۈچىلەردىن بولسااا ئە. ھەددىڭاادىن ئاشااتىڭ

 (. 12ھۇد، )دېدى « ا باققىنرۈبىزنى قورقۇتقان ئازابنى چۈشۈ

ئۇنى پەقەت ئالالھ خالىسىال چۈشاۈرەلەيدۇ، ئاۇ »: نۇھ ئۇارغا

ھااۇد، )دېاادى « ەر ھەرگىااز قېچىاا  قۇتۇالمايسااىلەرچاغاادا سااىل

11 .) 

السااا، ئااالالھ نىااڭ ئازابىاادىن چۈشااۈا ق بيەنااى، ئەگەر ئااازا

 .قېچى  قۇتۇالمايسىلەر

مەن سااااااىلەرنىڭ پايااااااداپالرغا نەسااااااىھەت ( ئااااااۇ چاغاااااادا)»

قىلماقچى بولسام، ئالالھ سىلەرنى گۇمراھ قىلماقچى بولسا، ئۇ 

چاغااادا مېنىاااڭ ساااىلەرگە قىلغاااان نەساااىھىتىمنىڭ ساااىلەرگە 

الالھ ئاپايدىسى بولمايدۇ، ئالالھ سىلەرنىڭ رەبابىڭالردۇر، ساىلەر 

يېتىاا   ئااازابيەنااى، (. :1ھااۇد، )« نىااڭ دەرگاھىغااا قايتىسااىلەر

ئۇارغااااااا  ئااااااازاب نااااااۇھ ئەلەيھىسساااااااام... ەن ۋاقىتتاااااااكەلااااااگ

چۈشاااۈرۈلگەندە ئېيتقاااان ئىماننىاااڭ ئۇارغاااا ھېچقانااادا  بىااار 

چااااۈنكى ھااااااك . پايدىسااااىنىڭ بولماياااادىغانلىقىنى بىلەتتااااى

 :دا  دېمەكتەقىلىنغان ئۈممەتلەر ئىچىدە جانابى ئالالھ مۇن

بىزنىااڭ ئااازابىمىزنى كااۆرگەن چاغاادا ئېيتقااان ئىماننىااڭ »

ئۇارغا بىر پايدىسى بولمىدى، بۇ ئالالھ نىڭ بەندىلىرى ئارىسىدا 

باۇ چاغادا ئىنكاار قىلىشانى ئاۆزىگە  .دۇر(ساۈننىتى)تۇتقان يولى 
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/ غااااافىر )« خاااااراكتېر قىلىيالغااااانالر زىيااااان تااااارتقۇچى بولاااادى

 (.75مۇئمىن، 

يېتىاااا   ئااااازاب .ھ نىااااڭ سااااۈننىتى ۋە قانۇنىاااادۇرباااۇ ئااااالال

 .كەلگەندە قىلىنغان تەۋبە قوبۇل بولمايدۇ

مەن سااااىلەرنىڭ »: الالھ نىااااڭ بااااۇ ئااااايىتىگە كەلسااااەكئاااا

پايداپالرغا نەسىھەت قىلماقچى بولسام، ئالالھ سىلەرنى گۇمراھ 

قىلماااااقچى بولسااااا، ئااااۇ چاغاااادا مېنىااااڭ سااااىلەرگە قىلغااااان 

ىسى بولمايادۇ، ئاالالھ ساىلەرنىڭ نەسىھىتىمنىڭ سىلەرگە پايد

ھاۇد، )« ئالالھ نىاڭ دەرگاھىغاا قايتىساىلەررەببىڭالردۇر، سىلەر 

كەلىمىسااااى ئااااارقىلىۋ « ئەل غاااااي»بۇنىڭغااااا ئاساسااااەن  .(:1

خااااۇددى تۆۋەناااادىكى ئااااايەتتىكىگە . ئىمااااا قىلىنغااااان« ئااااازاب»

 :ئوخشاش

ئاااۇاردىن كېااايىن شاااۇندا  بىااار نەساااىل كەلااادىكى، ئاااۇار »

ى تەرك ئەتتااى ۋە نەپسااى  خاھىشاالىرىغا ئەگىشااى  ئىبااادەتلەرن

ار كېلەچەكاتە قااتتىۋ تىن ئۇسەۋەببۇ . دۇنياغا بېرىلى  كەتتى

دۇچاااااار قاااااا ئازابقااااااتتىۋ »يەناااااى، (. ]55مەريەم، )« جازالىنىااااادۇ

ى بۈگاۈن چىدە بەزىادە پااانچئەرەب. مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ« بولىدۇ

ىنى قااااتتىۋ شااالىۋ پااااانچبا»باااۇ . دېيىلىااادۇ« غاييغاااا چۈشاااتى

ىناارلىۋ بېرىلگەن قاتتىۋ جازا بىالەن ئېچ»ۋەياكى « دۇمبالىدى

 [. دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ« بىر ھالغا چۈشۈرۈا قويدى

 

تىن  بولغان ئالالھ« (لىقياخشى) رخەي»ئىسمى 
 كېلىدۇ« خەير» ،ئەمەس« (يامانلىق) شەر»
 

ى ئاااالالھ قاااا ئىماااام ئەلبەسااارى قەدەرچىلەرنىاااڭ ياماااانلىقن

ھەمااادە باااۇ نەزىرىيىساااى ئۈچاااۈن شاااۇ  ت قىلغاااانلىقىنىنىسااابە

ھەممىساااااى ئاااااالالھ ( ياخشاااااىلىۋ ۋە يامانلىقنىاااااڭ)»ئاااااايەتنى 

نىساااا، )« (نااى ھەممىسااىنى ئااالالھ ياراتقاناادۇريە)تەرىپىدىناادۇر 

 سۇيىاىساااااتېمالدەلىااااال كەلتاااااۈرۈا، مەزكاااااۇر ئاااااايەتنى   (17
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ئۇارنىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااىنىڭ  .قىلغااااانلىقىنى تىلغااااا ئالغااااان

ئۆتمۈشااااتىكىلەرنىڭ مەسااااىلىگە پااااارچىالا قاااااراش  ائاسااااتىد

 .ياتماقتا سىمەنتىقى

بەشىرىساااىنى ئاااېچىش  -ئەپتاااى  باااۇ مەنتىقىنىاااڭ ئىماااام

سااااپا يەتاااكەن !( ئىنساااانئاااى )»ئايەتنىاااڭ داۋامىااادىكى  ئۈچاااۈن

ئاااااااااالالھ ( لىاااااااااش يۈزىساااااااااىدىنمەرھەمەت قى)ياخشاااااااااىلىۋ 

( لىقىلمىشالىرىڭ تاۈپەي)ىدىندۇر، ساپا يەتاكەن ياماانلىۋ تەرىپ

دېاااگەن ئاااايەتكە كىشاااىنىڭ دىقاااقەت ( 15نىساااا، )« ئۆزەپدىنااادۇر

بولغاااان  ئەسااالىدە جااااھىلىيەت قالااادۇقى. رىناااى ئاغدۇرىااادۇىنەز

ىدىن نېسىيىساااىنى سۇيىاىساااتېمالئەمەۋى قەدەرچىلىكىنىاااڭ 

نىسااااا  ئاااايىتىنى قۇتۇلدۇرۇشااااقا - 17سااااى ئالغاااان نىسااااا سۈرى

  ئەلبەسارى رابىا. ئايەتنىڭ ئۆزىال كۇپاايە قىالتتاى -15سۈرىسى 

غا ىيەنە ئايەتنىاااااڭ نازىااااال بولۇشااااا بۇنىاااااڭ بىلەناااااال قالمااااااي

بااۇ . مۇناسااىيەتلىك مااۇھى  بىاار مەلۇماااتنىمۇ نەقىاال قىلغااان

( 15ۋە  17)سااااەۋەبى نااااۇزۇل رىاااايايىتى بااااۇ ئىككااااى ئايەتنىااااڭ 

ئوتتۇرىساااىدىكى زىتلىقاااتەك كۆرۈنىااادىغان مەساااىلىنىمۇ تاااۈا 

 .يىلتىزىدىن ھەل قىلىدۇ

نۇھقا  ھەزرىتىۇقىرىدىكى مەنتىقە بىلەن ي ئىمام ئەلبەسرى

ئاااااايەتنى يۇلاااااۇا ئېلىااااا ،  - :1د ۇمۇناساااااىيەتلىك ساااااۇرە ھااااا

ئۆزلىرىنىااڭ قارىشااىنىڭ تااوغرا ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتلىماقچى 

بولغاااان مەساااىلە ئۈساااتىدىمۇ توختالغاااان بولاااۇا، ئاااۆز دەۋرىااادە 

بىاااالەن بااااۇ ئايەتنىااااڭ كااااۆرۈلمىگەن بىاااار ئىلمىااااي ئۇساااالۇب 

ىسااااىدىن يولغااااا چىقىاااا  نۇقتە قۇرئااااان يەن بۇرمىلىنىشااااىنى

 :1د سۈرىساىنىڭ ۇقەدەرچى مۇخاالىپلىرى ھا. بىتچىت قىلىدۇ

ىلەرنى گااااۇمراھ ئااااۇ ساااا)يۇغيىيەكاااۇم   -ِيي ْغييييونَيك  ِْ»ئايىتىااادىكى  -

پۈتاااااۈن  ئايەتنىاااااڭ بىااااار ارىساااااىنىئىب« (قىلىااااادۇ، ئازدۇرىااااادۇ

اھ قىلغااااان، ئىنساااااننى گااااۇمر»گەۋدىسااااىدىن يۇلااااۇا ئېلىاااا  

، باۇ ئىباارىنى ھالبۇكى. دېيىشكە ئۇرىنىدۇ« ھ تۇرئازدۇرغان ئالال

ئەگەر »ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا ئالادىمىزغا قايتا  ئۆز ئورنىغا قويۇا
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دېاگەن « ئالالھ ئىرادە قىلغاان بولساا ئىادىسىلەرنى ئازدۇرۇشنى 

. بۇ جۈملىنىڭ چىقىادىغانلىقىنى تەئەججاۈا ئىچىادە كاۆرىمىز

لدۈرىااااادىغان باااااۇ ۋە بۇنىڭغاااااا ئوخشااااااش ئېھتىمااااااللىقنى بى

رادە بىاااالەن قوشااااۇمچىالر بىاااالەن ئىشاااالىتىلگەن ئىالھااااى ئىاااا

ئاااالالھ نىااڭ باااۇ »( باااۇ يەردىكىااگە ئوخشاااش)ئااقىاادار ئااايەتلەر 

ەمەس، دەل نااااى ئ«ە شااااۇندا  قىلىشاااانى خااياااادىغانلىقىھەقاااات

دەلىااااااااال ساااااااااۈپىتىدە « خالىمايااااااااادىغانلىقىغا»ئەكساااااااااىچە 

ھەممە ئاادەم ئىدى ئەگەر پەرۋەردىگارىڭ خالىسا »كىتابىمىزنىڭ 

دېاااگەن ناااى بىلدۈرىااادۇ؟ ىدېاااگەن ناااېمە مەن« ئىماااان ئېيتااااتتى

 .قىسمىدا مۇاھىزە قىلغانلىقىمىز ئۈچۈن قايتا توختالمايمىز 

« ە يامااانلىۋياخشااىلىۋ ۋ»ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ : سااوئال

 شى قاندا ؟ىھەققىدىكى كۆز قار

ئەلبەسااارى ياخشاااىلىقنىڭ ئاااالالھ قاااا نىسااابەت : جااااۋابئەل

نلىقى، يامانلىقنىاااڭ بولساااا ئاااالالھ قاااا نىسااابەت قىلىنىااادىغا

بىاار ئااالى   ئۆزىمااۇ. قىلىنماياادىغانلىقىنى بايااان قىلغااان ئىاادى

ئۇسااتازى ھەسااەن ئەلبەساارىنىڭ مۇناادا   بولغااان تااالىبى قەتااادە

 :دېگەنلىكىنى نەقىل قىلغان

ئىبنااااى )ردۇر، يامااااانلىۋ قەدەر ئەمەسااااتۇر ياخشااااىلىۋ قەدە

رىسالىساى مااھىيەتتە باشااتىن  قەدەر(. 2/211ھااجەر، تەزھىا ، 

ئاااااخىر بااااۇ نەزىرىيىنااااى ھىمااااايە قىلىاااادىغان بىاااار تېكىساااات 

ئىمااام ئەلبەساارىنىڭ بااۇ كااۆز . ىمىزدا تۇرماقتااادسااۈپىتىدە ئالاا

غاااااا ئەمەس، قۇرئانغاااااا تەپااااالەا باققاااااان «كااااااام» ىشاااااىنىقار

 .ۋاقتىمىزدا، قۇرئان بۇ كۆز قاراشنى تەستىقاليدۇ

قتۇرماسااااالىقىڭالر ساااااىلەر بىااااارەر نەرساااااىنى يا»: ساااااوئال

مااۇمكىن، ئەممااا ئااۇ سااىلەر ئۈچااۈن پاياادىلىقتۇر، سااىلەر بىاارەر 

ماااا ئاااۇ ساااىلەر ئۈچاااۈن نەرساااىنى ياقتۇرۇشاااۇپالر ماااۇمكىن، ئەم

الالھ ئ( ڭ پايدىلىۋ ئىكەنلىكىنىسىلەرگە نېمىنى)زىيانلىقتۇر 

ئااايىتىنى قاناادا  ( 263بەقەرە، )« بىلىاادۇ، سااىلەر بىلمەيسااىلەر

 نىمىز؟ىچۈش
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 شياخشىلىۋ يااكى ياماانلىقنى ساىزنىڭ يااقتۇرۇ :جاۋابئەل

سىزنىڭ بىر نەرسە ھەققىادە . يدۇياقتۇرماسلىقىڭىز بەلگىلىمە

ئاۇ نەرساىنىڭ مااھىيتىنى  دېيىشىڭىز« يامان»ياكى « ياخشى»

ڭىز ئىكەنلىكىناى ماۇاھىزى بۇ پەقەت ساىزنىڭ. ئۆزگەرتەلمەيدۇ

ەا لەن سااااەپەر قىلىاااامەن دبەناااادە ئااااايرۇپىالن بىاااا. كۆرسااااىتىدۇ

ش ۋەقەسىنى شاۇ ۋاقىتنىاڭ ئۆزىادە يۇلۇققان قاتنا كېتىيېتى 

دەياادۇ، ئااۇ ئۈلگااۈرەلمىگەن ئايرۇپىالننىااڭ چۈشااۈا « يامااانلىۋ»

ىن كېيىن مەزكۇر قاتنااش ۋەقەساىنى كەتكەنلىكىنى ئاپلىغاند

بۇندا  بولغان ئىكەن، ياخشىلىۋ . دەا تەرىپلەيدۇ« ياخشىلىۋ»

. مىزگە تاااوغرا كېلىااادۇگىنىشاااىۆۋە ياماااانلىقنى ئاااالالھ تىااان ئ

ئەگەر  ۋ ۋە يااااكى ياماااانلىۋ دېگىنىڭالرغااااساااىلەرنىڭ ياخشاااىلى

ئالالھ ئۇندا  دېمىگەن بولسا، بۇ چاغدا سىلەردىن سادىر بولغاان 

سىز باھا بېرىشنى بىر ياقتا قويۇا . بىر مەسىلە بار دېگەن گەا

 دائىرىڭىزناااى« نەزەر»ھادىساااىلەرگە قارايااادىغان  -ۋەقە تاااۇرۇا، 

ىادىن نۇقتدېاگەن « نەزەر تاشاال»بۇنىڭ ئۈچاۈن ئاالالھ !  توغرىال

 .گىنىڭۆھادىسىلەرگە قاراشنى ئ -ۋەقە 

 .ۋەھىيدىن باشقىسى ئەمەس دېگەن يەر« نەزەر تاشال»ئالالھ 

 

نى « خەير»نى ئەمەس، « شەر»ئالالھ قا  قۇرئان
 نىسبەت قىلىدۇ

 

جمەل بولغاااااان ۇئەماااادى نۇرغۇنلىرىمىزنىااااڭ زېھنىااااادە ماااا

رەت ئالااادۇرۇش اھاااائەقلىمىزناااى ت توغرىساااىدا( شاااەر)ياماااانلىۋ 

ئااالالھ نىااڭ كەرىاا  كىتابىنىااڭ بااۇ ھەقااتە نېمىلەرنااى  ئۈچااۈن

 .ئېيتقانلىقىغا قاراا باقايلى

ئااالالھ نىااڭ قۇرئاناادا زىكاارى قىلىنغااان ( خەياار)ياخشااىلىۋ 

نەچاچە ئاايەتتە ئاالالھ  21( ياخشىلىۋ) ريقۇرئاندا خە. ئىسمىدۇر

بىارا  . قلىغاۇچى قىلىا  ئىشالىتىلگەنۋە ئېنى قا قارىتىلغان

يەردە تىلغاااا ئېلىنغاااان بولساااىمۇ، ئەمماااا  11شاااەر كەلىمىساااى 
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ھېچبىاااااار يەردە ئااااااالالھ قااااااا نىساااااابەت ۋە سااااااۈپەت قىلىاااااا  

 :بىر كۆرۈا چىقايلى -تۆۋەندە بۇارنى بىرمۇ . ئىشلىتىلمىگەن

: ئىسااتەكلىرىگە باغالنغااان-ئىنساااننىڭ ئااارزۇ يامااانلىۋ. 3

ساىنى ياقتۇرماسالىقىڭالر ماۇمكىن، ئەمماا ئاۇ سىلەر بىارەر نەر»

 بىرەر نەرسىنى ياقتۇرىشىڭالر سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، سىلەر

« (يامااانلىقتۇر)ۇ سااىلەر ئۈچااۈن زىيااانلىقتۇر مااۇمكىن، ئەممااا ئاا

 (. 236بەقەرە، )

خەيرىلىااك دۇئااا ( ىرىغااا چاقىل -ئااۆزىگە ۋە باااا )ئىنسااان »

نى تىاالەا دۇئااا قىلىاادۇ، شااەر( ئاااچچىغى كەلگەناادە)قىلغاناادەك 

 (.33ئىسرا، )« ئىنسان ئالدىراپغۇدۇر

: ئىنساااااننىڭ بېخىللىقىغااااا مۇناسااااىيەتلىك يامااااانلىۋ. 2

( مالغااا-يەنااى پااۇل)ەن نەرسااىلەرگە ئااالالھ ئااۆز پەزلىاادىن بەرگ»

بېخىللىقنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايادىلىۋ  بېخىللىۋ قىلىدىغانالر

) چااۈن زىياااانلىۋ دەا گۇمااان قىلمىسااۇن، ئەمەلاادە بااۇ ئااۇار ئۈ

 (.371ئالىاىمران، )« تۇر(يامانلىۋ 

مۇئەييەن ئىگىگە قارىتىلماساتىن ئابساتراكت  يامانلىۋ. 1

( تۈرلاااااۈك نېامەتلەرناااااى)ئىنساااااانغا » :ھالااااادا ئىشااااالىتىلگەن

ا مۇسااااااااپە قويااااااااۇا يىراقلىشااااااااىدۇ ۋە بەرساااااااەك، ئوتتۇرىغاااااااا

ئۇنىڭغااااااا بىاااااارەر شااااااەر  .يااااااۈز ئۆرۇياااااادۇ( مەساااااااۇلىيەتتىن)

 (.71ئىسرا، )« مەيۈسلىنى  كېتىدۇ يەتسە (كىكۆپۈلسىزل)

ياخشىلىۋ تىلەشتىن زېرىكمەيدۇ، ئەگەر ( ئۆزىگە)ئىنسان »

تولىماااااۇ  يېتىااااا  قالساااااا (ياماااااانلىۋ)ئۇنىڭغاااااا بىااااارەر شاااااەر 

 (.5:فۇسىلەت، )« سىزلىنى  كېتىدۇدئۈمى

ئىنساااااااانغا نېاااااااامەت ئاتاااااااا قىلساااااااا  ياااااااۈز ئۆرۈيااااااادۇ، »

 (يامااانلىۋ)ىاارەر شااەر ئەگەر ئۇنىڭغااا ب .ھاكاۋۇرلىشااى  كېتىاادۇ

فۇساىلەت، )« ياليۇرۇا ئۆزلۈكسىز دۇئا قىلىشاقا باشااليدۇ يەتسە

53.) 

ئىنسان ھەقىقەتەن سەبىرسىز يارىتىلادى، ئۇنىڭغاا بىارەر »

بىاارەر ياخشااىلىۋ  .كۈپۈلساىزلىك يەتااكەن چاغاادا زارانغۇچىادۇر
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مەئاارىى، )« يەتكەن چاغدا ئۇنى ھەممە كىشىدىن قىزغانغۇچىدۇر

35 - 23.) 

: جەھەنااااااااانەمگە نىسااااااااابەت قىلىنغاااااااااان ياماااااااااانلىۋ. :

ئېيتقىنكاااااى، مەن ساااااىلەرگە بۇنىڭااااادىنمۇ شاااااەر بولغااااااننى »

ئېيتىااا  بېرەيماااۇ؟ ئاااۇ د زاختاااۇر، ئاااالالھ ئاااۇنى  (ياماااانراقىنى)

كاپىرارغا ۋەدە قىلدى، ئۇار قايتى  بارىدىغان جاي نېمە دېاگەن 

 (.12ھە ، )« !يامان

دىنااااااى بىلاااااامەس ھەد)كاااااااپىرارنى ( ھەقىقەتتااااااۇر)بااااااۇ »

جااااي  (ياماااان)ھەقىاااقەتەن ئە  شاااەر ( ئااااخىرەتتە) (ئاااازغۇنالرنى

 (.55ساد، )« كۈتۈا تۇرماقتا

ياماانلىۋ، ئىگىسااى نااامەلۇم شااەكىلدە كەلگەناادە، ئۇنىااڭ . 5

: رەباكە قارىتىلغاان( ياخشاىلىۋ)بولغاان رۇشاد  قارىمۇقارشىساى

( غەيبنااااى)ى ھاااېس قىلااادۇقكى، ھەقىاااقەتەن بىاااز بىاااز  شاااۇن»

 (يامااانلىۋ)زېمىنادىكىلەرگە شاەر ( مەساىلەن. )ىكەنمىزبىلمەياد

غاااا يول (تاااوغرا)ئىااارادە قىلىنااادىمۇ يااااكى رەبباااى ئاااۇارنى رۇشاااد 

 (.31جىن، )« (بۇ بىزگە نامەلۇم)يەتكۈزۈشنى ئىرادە قىلدىمۇ؟ 

ھەممىگە مەلاۇم بولغاان ياخشاىلىۋ ساۈپىتىدە  يامانلىۋ. 6

ساااىلەن، مە. لىاادۇمۇسااتەقىل ۋە مەجھاااۇل ئىساا  ھالىتىااادە كې

ھەزرىتى ئائىشەگە چاپالنغان بۆھتاان ھەققىادە  تۆۋەندىكى ئايەت

دەا ئاااويالا  (شاااەر)باااۇ ساااىلەرگە يەتاااكەن ياماااانلىۋ »: بولاااۇا

 (.33نۇر، )« سىچە بۇ سىلەر ئۈچۈن ياخشىلىقتۇرقالماپالر، ئەك

ئاازغۇنلۇقنى تاللىيالغاانلىقى ئۈچاۈن بىياسااتە  ياماانلىۋ. 1

كىمكاااى زەررىچىلىاااك »: غاااانھالااادا ئىنساااانغا نىسااابەت قىلىن

ئۇنىااڭ مۇكاپاااتىنى كۆرىاادۇ، كىمكااى  ىاادىكەنياخشااى ئىااش قىل

« زەررىچىلىااك يامااانلىۋ قىلىاادىكەن ئۇنىااڭ جازاسااىنى تارتىاادۇ

 (.7 - 1زەلزەلە، )

: قارىتىلغاان غايەھۇدىيلەشكەن بەنى ئىسارائىل يامانلىۋ. 7

 ، تاااوغرا(يەناااى د زاختاااۇر)ە شاااۇارنىڭ ئاااورنى ئە  يامانااادۇر ئەن»

 (.61مائىدە، )« يولدىن ئە  كۆا ئاداشقانالر مانا بۇاردۇر
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تاكە ئەقلىنى ئىشلەتمىگەنلىكى ئۈچۈن ھەقىقە يامانلىۋ. 5

 :دە بولغانالرغاا نىسابەت قىلىنغاانقارىتا كور ۋە گاس مۇئامىلى

ھەقىقەتناى )اييانالرنىاڭ ئىچىادە ئە  ياامىنى شۈبھىسىزكى ھ»

گاچاااا ( ى ساااۆزلىمەيھەقىقەتنااا)ۋالغاااان، ۇگااااس بول( ئاپلىماااي

ئەقلىنااى يوقاتقااان ( ياماااننى پەر  ئەتاامەي ۋالغااان، ياخشااىۇبول

 (.22ئەنھال، )« كىشىلەردۇر

ناانكورلۇ   يامانلىۋ ئىمان ئېيتماسلىقتا چىاڭ تاۇرۇا. 31

ئاااالالھ نىاااڭ نەزىرىااادە »: قىلىياتقانالرغاااا نىسااابەت قىلىنغاااان

ئااۇار  دا چىااڭ تۇرغااانالردۇركى،رىااھاييانالرنىااڭ ئە  يااامىنى كۇف

 (.55ئەنھال، )« ھەقىقەتەن ئىمان ئېيتمايدۇ

جەھەننەملىاااااااك كىشاااااااىلەرگە نىسااااااابەت  ياماااااااانلىۋ. 33

بەييىاانە، )« ئەنە شااۇار مەخلۇقاتالرنىااڭ يامىنىاادۇر»: قىلىنغااان

6.) 

ھەزرىتااى يۈسااۈپنىڭ تىلااى ئااارقىلىۋ ئااۆزىگە  يامااانلىۋ. 32

ئاااااورا كولىغاااااان قېرىنداشااااالىرىنىڭ قىلمىشاااااىغا نىسااااابەت 

ساااىلەرنىڭ مەۋقەيىڭاااالر ئە  ( ئىچىااادە)يۈساااۈف »: نقىلىنغاااا

 (.11يۈسۈف، )« ياماندۇر، دېدى

ئااااالالھ نىااااڭ زاتىاااادىن نەفىااااي قىلىنىاااا ،  يامااااانلىۋ. 31

ئااازغۇنلۇقنى تاللىيالغااان ئادەمنىااڭ جەھەننەماادىكى ئەھيالىغااا 

ئېيتقىنكااى، كىمكاااى ( !ئااى ماااۇھەممەد)»: نىساابەت قىلىنغاااان

تلىك ئالالھ ئۇنىڭغا مۆھلەت گۇمراھلىقتا بولىدىكەن، مەرھەمە

ئاالالھ ئۇارغاا  ۋە قىياامەتتىن ئىباارەت ئاازاببېرىدۇ، تاكى ئاۇار 

ۋەدە قىلغان نەرسىلەرنى كۆرگەندە ئاندىن كىمنىڭ ئورنى ياماان 

مەريەم، )« ۋە كىمنىااڭ لەشااكىرى ئاااجىز ئىكەنلىكىنااى بىلىاادۇ

15.) 

ئااۇار جەھەناانەمگە يااۈزلىرى بىاالەن سااۆرىلىدۇ، ئۇارنىااڭ »

 (.:1فۇرقان، )« جايى ئە  يامان، يولى ئە  ئازغۇندۇر

كااۈنىگە نىساابەت ۋە  ببىياسااتە ھالاادا ھېسااا يامااانلىۋ. :3

ن ئاااۇار ئۈساااتىگە قەساااەم ئىچىااا  ئالغاااا»: ساااۈپەت قىلىنىااادۇ
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لىاك بولغاان ىكە  دائىر( شەررى)ئىشنى ئورۇناليدۇ ۋە دەھشىتى 

 . (1ئىنسان،)« قورقىدۇ( نيەنى قىيامەت كۈنىدى)كۈندىن 

يدۇ، ئۇارنىاڭ ئالالھ ئاۇارنى شاۇ كۈننىاڭ شاەررىدىن سااقال»

« خۇشااااااللىۋ ئاتاااااا قىلىنىااااادۇ( دىللىرىغاااااا)يااااۈزلىرىگە ناااااۇر، 

 (.33ئىنسان، )

ك شەكلى بولغان ئەشرار سااد ۈنىڭ كۆپل(شەر)يامانلىۋ . 35

 ارنىاڭئايىتىدە جەھەنانەمگە كىارگەن كاپىر - 62رىسىنىڭ ۈس

ماااااانى ساااااۈپىتىدە نەقىااااال ماااااۇئمىنلەر ھەققىااااادىكى خاتاااااا گۇ

 .قىلىنىدۇ

ئاۇزا  ( نەفىاي)يامانلىۋ دارىتمىلىۋ ھالادا ئاالالھ تىان . 36

ئااۇار  لالھ يامااانلىقنى ئىشااقا ئاشۇرۇشااقائەگەر ئااا»: قىلىنغااان

غاناادەك ىتەلەا قىلغااان ياخشااىلىقنى ئىشااقا ئاشۇرۇشااقا ئالدىر

سااا ئىاادى، ئۇارنىااڭ ھااااكىتى بىاالەن ئاخىرلىشااىدىغان ىئالدىر

« (اتتىويەنااااى ھااااااك باااا)دەرھااااال ئىجاااارا قىلىناااااتتى  ھۆكاااۈم

بااۇ يەردە شااەر ساۈپىتىدە تىلغااا ئېلىنغااان ئامىاال (. 33يۇناۇس، )

ئۆتكۈزگەناااادىن كېاااايىن ئىباااارەت ئېلىاااا ، تااااۆۋبە . دۇر«جااااازا»

دەا « شاەر»قىلغىلى بولمايدىغان بىار جاازا بولغاانلىقى ئۈچاۈن 

 پېاىلاااااى بىااااالەن« جەئەلە»باااااۇ يەردىكاااااى . تىلغاااااا ئېلىنغاااااان

يەناى، . رەت قىلىش مەنىساىدە ئىشالىتىلگەن قىلىنغان قاراتما

« خالىغااااان بولسااااا ئىاااادى، بىاااارا  ئۇناااادا  قىلمىاااادى...ئەگەر»

 .مەنىسىدە ئىشلىتىلگەن

ئاااااالالھ قاااااا ئەمەس، بەلكاااااى ئاااااالالھ نىاااااڭ  ياماااااانلىۋ. 31

ئىنساانالرغا  ىلەن بىرلىكتەش بىمەخلۇقلىرىغا نىسبەت قىلىن

قېچىاا  ئااالالھ قااا سېغىنىشاااقا ئااۇ مەخلۇقالرنىااڭ شااەررىدىن 

مەخلۇقاتنىاااڭ شااااەررىدىن، قااااراپغۇلىقى بىاااالەن »: بۇيرۇلغاااان

كىاااارگەن كېچىنىااااڭ شااااەررىدىن، تۈگااااۈنلەرگە دەم سااااالغۇچى 

سااېھرىگەرلەرنىڭ شااەررىدىن، ھەسااەتخورنىڭ ھەسااەت قىلغااان 

غاا ساېغىنى  ( ئاالالھ )ەبباى چاغادىكى شاەررىدىن ساۈبھىنىڭ ر

 (.: - 3 ، فەلە)دېگىن « پاناھ تىلەيمەن



 319 

فەلە  سۈرىسااىدە شااەر ياراتقۇچىغااا ئەمەس، يارىتىلغۇچىغااا 

يامااااانلىۋ ئەساااالىدىنال مەخلۇقاتنىااااڭ . نىساااابەت قىلىنغااااان

لەر سااەۋەبجەۋھىرىاادە يااو  بولااۇا، ئۇنىڭغااا كېاايىن ھەر خىاال 

چاااۈنكى ياماااانلىۋ . بىااالەن يۇققاااان يااااكى قۇشاااۇلغان نەرساااىدۇر

يااااارىتىلىش  يارىتىلغااااان شااااەياىنى. ئەساااالىدىنال نىسااااپىيدۇر

مەقسىتىگە مۇناسى  رەۋىشتە ئىشالەتكەندە يامانلىققاا ئېلىا  

ئاايرى  . ئۇنى خاتا ئىشلىتىش يامانلىققا ئېلى  بارىادۇ. بارمايدۇ

بىااار  غانااادا ياماااانلىۋ دەا قارالغاااان ئىاااشھالااادا ماااۇاھىزە قىل

پۈتۈنلاااۈك ئىچىاااگە قوياااۇا ماااۇاھىزە قىلىنغانااادا ياخشاااىلىۋ 

« شەر»ىدىن قارىغاندا نۇقتر تاشلىغان بەندە نەزە. بولۇا چىقىدۇ

دېاااگەن يەردىااان  «نەزەر تاشاااال»بولاااۇا كاااۆرۈنگەن نەرساااە ئاااالالھ 

مەخلۇقاتنىاااڭ ». بولاااۇا كۆرۈنىااادۇ« خەيااار»قارىغاااان ۋاقىتتاااا 

قااااراپغۇ كېچىااادە ھاااېس قىلغاااان  -كىشاااىنىڭ قااااا « شاااەررى

ئەسااالىدە باااۇ قورقۇنچنىاااڭ ھەقىقىاااي . ىغاااا ئوخشاااايدۇنچقورقۇ

ەس، دەل ئەكساااااىچە بىلمەسااااالىك، يەناااااى ساااااەۋەبى كاااااېچە ئەم

ئارام ئالىدىغان ۋاقىت سۈپىتىدە ئاالالھ تەرىپىادىن . جاھالەتتۇر

ر لىناى « يامانلىۋ ئىالھى»ئىنسانغا بەخش ئېتىلگەن كېچىگە 

ئەقىاااال ۋە ئىرادىنااااى تورمۇزاياااادىغان  يااااۈكلەش شۈبھىسااااىزكى

. رىپتااار بولغاااانلىقتۇرېجاھااالەت قاراپغۇلىقىنىااڭ شاااەررىگە گ

لىرى كېچىناى بان ۋەھىينىڭ ئۆز دەۋرىادىكى تاۇنجى مۇھاتااقۇرئ

شااۇ قەدەر قورقۇنچلااۇ  قىلىيېتىشااكەنكى، ئۇنىڭغااا قانااداقتۇر 

ساااۈپىتىدە ئەقىااادە قىلىشاااقا  «ياماااانلىۋ ئىالھاااى»بىااار خىااال 

ئااااايەتتە بااااۇ مەسااااىلە تىلغااااا  - 1فەلە  سۈرىسااااى . باشاااالىغان

 .ئېلىنىدۇ

ە تاااۈپەيلى ئىنساااانغا قىلىنىااادىغان ۋەسيەسااا ياماااانلىۋ. 37

بااااۇيرۇقى بىاااالەن « دېگىاااان»: شااااەيتانغا نىساااابەت قىلىنغااااان

. ياادۇۇدىاان ئااالالھ قااا سېغىنىشاانى بۇير« شااەر»باشااالنغان سااۈرە 

ئىنساانالرنىڭ رەبباى، ئىنساانالرنىڭ : دېگىنكاى!( ئاى ئىنساان)»

غااااا سااااېغىنى ، (ئااااالالھ)ھى، ئىنسااااانالرنىڭ ئىالھااااى پادىشااااا
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جىاااانالردىن ۋە كىشااااىلەرنىڭ دىللىرىاااادا ۋەسيەسااااە قىلغااااۇچى 

ئىنساااانالردىن بولغاااان يوشاااۇرۇن شاااەيتاننىڭ ۋەسيەسساااىنىڭ 

 (.: - 3ناس، )« شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن

ئەنبىيااا  تىزىملىكنىااڭ ئە  ئاااخىرقى ئااايىتى ئايەتلىااك 11

باۇ ئاايەتمۇ قۇرئانادا يامانلىقنىاڭ . ئايىتىادۇر - 15سۈرىسىنىڭ 

رىنسااىپىغا ەت ۋە سااۈپەت قىلىنماياادىغانلىقى پئااالالھ قااا نىسااب

ش ئۈچاااۈن ئاااايەتكە كاااۆز ىنىباااۇنى چۈشااا. خىالپلىاااۋ قىلمايااادۇ

 :يۈگۈرتۈا چىقايلى

َناِتي ْ َجع و َِ َنة َِوإنَلييْ َِواخلَْْرنِفنتيْ لشَّ ّن ل وك  ِابن َِونَيبيْ َِذاهنَقة ِاْلَمْو ن ِك ل ِنَيْفس 
ھەر بىار جاان ئۆلۈمنىاڭ تەمىناى تېتىغۇچىادۇر، ساىلەرنى »

ىااش، ياخشااىلىۋ بېاارىش ئااارقىلىۋ بىاار يامانلىققااا مااۇپتىال قىل

ىزنىااااااڭ دەرگاھىمىزغااااااا قايتىسااااااىلەر سااااااىنايمىز، سااااااىلەر ب

 (. 15ئەنبىيا، )« (ئەمىلىڭالرغا يارىشا جازاايمىز)

شۇنىسى ئېنىقكى، باۇ ئاايەتتە ياماانلىۋ ئاالالھ قاا نىسابەت 

« يامانلىقىئالالھ نىڭ »ايدۇ، ئەگەر شۇندا  بولسا ئىدى قىلىنم

( شااااەررەھ/شااااەررەتۇ)« ۇنىااااڭ يامااااانلىقىئ»ياااااكى ( شااااەررۇلالھ)

دېااااامەك، ئاااااالالھ قاااااا نىسااااابەت . ئىباااااارىلىرى ئىشااااالىتىلەتتى

لە بىياستە ھالادا ماۇتلە  قىلىنمىغان، ئۇندا  بولسا ئىدى جۈم

 .بولۇا كېلەتتى( ېلىشچۈشۈم ك)مەفاۇل

« نەھناااۇ -بىاااز  »ە ئاااالالھ قاااا ئىشاااارەت قىلىااادىغان ئاااايەتت

. ئىككااى پاسااىل كىاارگەن ىغائالمىشااى بىاالەن يامااانلىۋ ئارىساا

. قۇشۇمچىساى« ب»پېاىلاى، يەنە بىرساى بولساا « نەبلۇ»بىرسى 

ن ئااۆز زاتااى ئوتتۇرسااىغا ئىككااى دېاامەك، ئااالالھ يامااانلىۋ بىاالە

ھالادا  چاۈنكى ئاايەتتە ياماانلىۋ بىياساتە. زى مۇساپە قويغانلەف

ئىگىنىاااڭ تولدۇرغۇچىساااى « بىاااز»ئاااالالھ ناااى كۆرساااىتىدىغان 

مۇسىبەتكە مۇناسىيەتلىك  -ئەكسىچە باا بۇنىڭ . قىلىنمىغان

بىاز ئىنسااندىن ئېمتىھاان : مۇندا بۇنىڭ ئىزاھاتى . قىلىنغان

ئېمتىھان بىزنىڭ ئىنسااننى پااكالش ۋاساتىمىزدۇر ۋە  .ئالىمىز

باااۇ ياخشاااىلىققا ئېرىشاااىش ئۈچاااۈن ۋاساااتە . باااۇ ياخشاااىلىقتۇر
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 ورنىاادابولغااان ئېمتىھاناادا ياخشااىلىۋ ۋە يامااانلىۋ بىاار ۋاسااتە ئ

بىااز ساااىلەرنى يامانلىققااا ماااۇپتىال »نەتىجىااادە، . ئىشاالىتىلىدۇ

جۈملىسىدىن « اخشىلىۋ بېرىش ئارقىلىۋ سىنايمىزقىلىش، ي

شااەرنىڭ »ۋەياااكى « شااەررى ئۇنىااڭ»ياااكى « ئااالالھ نىااڭ شااەررى»

ئااااايەت . دېگەناااادەك مەنىاااالەر چىقماياااادۇ« ياراتقۇچىسااااى ئااااالالھ

ىنسااااننى ئەسااالىدە ئىنتاااايىن ئوچاااۇ  بولاااۇا، ئاااالالھ نىاااڭ ئ

ياخشاااااااااىلىۋ ۋە يامااااااااااانلىۋ بىااااااااالەن سااااااااااىنايدىغانلىقىنى 

ىااالەن بىلااالە ب« ب»تېكىساااتتە يامانلىقنىاااڭ . لىمەكتەئىپاااادى

« ۋاستىساااااااااااىئېمتىھاااااااااااان »ئىشلىتىلىشاااااااااااى شاااااااااااەرنىڭ 

 ايەتتە ياماانلىۋ ئاالالھ قاا ئەمەسدېمەك ئا. قىلىنغانلىقىدىندۇر

مۇسااىبەتنىڭ ساااۈپىتى  -مۇساااىبەتكە قارىتىلغااان، بااااا  -باااا 

 .ولۇا كەلگەنب

 بىاالەن قوشۇمچىسااى« ب»بااۇ ئااايەتتە شااەرنىڭ باااغلىغۇچى 

لشَّ ِّن)  :بار بىئىككى سەۋە نىڭ مۇندا ئىشلىتىلىشى( ابن

قاا نىسابەت قىلماسالىۋ ۋە  يامانلىقنى ئاالالھ، ىسىچبىرىن

بااۇنى . نى بىلاادۈرۈشھەققىاادىكى قۇرئااانى ئااۆلچەم قاراتماساالىۋ

 .ۇ ا ئۆتتدا ئىزاھالىرىۇقي

زى  ىاېماااان مازدەكچىلىاااك، شاااتلىك،ۇزەرد :ئىككىنجىساااى

ئاسااااس  (كاااۆا ئىالھلىاااۋ) وساااتىك دۇئاااالىزىمنىنقاتاااارلىۋ گ

 .قىلىشنى رەت ئەقىدى رىكېقىلغان ھەرخىل ش

رىك ئەقىدىساى ېشا (ئىككاى مەنبەلىاك ئىاالھ)دۇئالىستىك 

سااااىنى ئاساااااس ىئىدىي «ياخشااااىلىۋ ۋە يامااااانلىۋ تەپرىسااااى»

ڭ  ئىالھىاي ئىكەنلىكىناى ىڭ مەنبەساىنىبۇ يامانلىقن. قىلىدۇ

ئااااااارقىلىۋ ياماااااانلىقنى يوللااااااۇ  قىلىاااااا  بااااااۇ  ۋە ئېياااااتىش

 گە(يامانلىققااا)بااۇ، شااەر . رسااە ئەمەسىتىشااتىن باشااقا نەكۆرس

 .رىشتۇرېكىملىك ببولۇا تۇرۇشى ئۈچۈن بىر ئىالھىي مەۋجۇت 

 ىدۇ،الشااتۇرقىيىن نىكۈرەشااقاااراش يامانلىققااا قارشااى  بااۇ كااۆز

ئۇنىڭ تەرىپىدە ساەا تۇتۇشاقا ياول  ،ڭغا يان بېسىشىھەتتا ئۇن

 كۈرەشيامانلىققا قارشى  بۇ چۈشەنچىگە ئاساسالنغاندا، .ئاچىدۇ
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 بولااااۇا قىلىااااش تەپاااارىگە ۋە ھەقىقەتااااكە قارشااااى تۇرغااااانلىۋ

تىاان باشااقا بىاار ياااراتقۇچى ۋە  ئااالالھ بااۇ ئااايەت. لىنىدۇھېساااب

 «يامااااااانلىۋ تەپرىسااااااى» نى كەلتااااااۈرۈا چىقارغاااااااننچقورقااااااۇ

 .پۈتااااۈنلەي رەت قىلىشاااانى مەقسااااەت قىلىاااادۇتىنى ىئىجااااادىي

متىھااااان ئېلىشاااااى ېنىااااڭ ئىنسااااااندىن ئ ئاااااالالھ قىسقىسااااى،

متىھان ئالغاندا ئالالھ ئىشلەتكەن ېئىنساندىن ئ ياخشىلىقتۇر،

متىھااان ۋاسااتىلىرىنى ياخشااىلىۋ ياااكى يامااانلىۋ دەا باھااا ېئ

ھەرگىزمااۇ بااۇ . لىاادىغان مەسااىلەورىش ئىنساااندىن سااادىر بېااب

 .قىلىنىشى ئەمەس سۈپەتقا نىسبەت ۋە  ئالالھ يامانلىقنىڭ

چرىشااى بىاالەن ۇنىڭ بۆھتانغااا ئپتااى يۈسااۈىھەزر، مەسااىلەن

ماۇاھىزە  پەقەت مۇشاۇ پاارچىنى  ئاخىراشقان ۋەقەلەر زەنجىارى

 ھمەتۆچااۈنكى تاا. نىاادۇۈرۆسااۈپىتىدە ك «يامااانلىۋ» غۇچىغاااقىل

 .ۇقارىلىااددەا  «يامااانلىۋ»غۇچىغااا نىساابەتەن ىھمەتكە ئۇچرۆتاا

ىاادىن قارىغااان نۇقتگەن ېااد «نەزەر تاشااال» بىاارا  ئىنسااان ئااالالھ

بۇارنىااااڭ ئەساااالىدە ياخشااااىلىۋ ئىكەنلىكااااى مەلااااۇم  ،ۋاقتىاااادا

تااااى ىھەزر .يەتتىمااااۇ نەتىاااجە شااااۇندا  بولغاااانىئەمىل، لىااادۇوب

تەك «يامااااانلىۋ»سااااەللىكى يااااۈزەكى قارىماققااااا ېنىااااڭ كبئەييۇ

 ۈنساااىمۇ،تەك كۆر«ياماااانلىۋ»زى ۆساااەللىكنىڭ ئاااېك. نىاادۇۈرۆك

ا ىتتاااااىااااادىن قارىغاااااان ۋاقنۇقتگەن ېاااااد «نەزەر تاشاااااال» ئاااااالالھ

ئۈچاۈن  پاكلىنىشاىئەگەر ر ھنىاڭ . نىدۇۈرۆلۇا كوياخشىلىۋ ب

مە ياماانلىقى ېشى كېرەك بولسا بۇنىاڭ ناۇلوسەل بېبەدەننىڭ ك

رەساۇلۇلالھقا يەتكاۈزگەن مەكاكە مۇشارىكلىرىنىڭ  !بولسۇنكى؟

بىاارا   نىاادۇ،ۈرۆتەك ك«لىۋيامااان» يااۈزەكى قاراشااتا ئەزىيەتلىاارى

ا مااھىيەت ىتتىدىن قارىغان ۋاقنۇقتگەن ېد «نەزەر تاشال» ئالالھ

 .غا چىقىدۇىى ئوتتۇركئىكەنلى «ياخشىلىۋ»جەھەتتە 

ئىچىاگە ئالغاان باارلىۋ  ئىبارىسىنى ئاۆز« شەر»قۇرئاندىكى 

يۇقىرىاااادا تىلغااااا . تىزىملىكىنااااى ئوتتۇرىغااااا قوياااادۇ  ئاااايەتلەر

ىااڭ ھېچبىرىاادە ئااالالھ يامااانلىقنى ساااادىر ئېلىنغااان ئايەتلەرن
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ئېلىنمايااادۇ ۋە ھېچبىااار ئاااايەتتە  قىلغاااۇچى ساااۈپىتىدە تىلغاااا

 .ئالالھ قا نىسبەت ۋە سۈپەت قىلىنمىغان«  شەر»

ىااااڭ لەنىتااااى يالغانچىالرغااااا ئااااالالھ ن»ئۇنااااداقتا : سااااوئال

ھ نىااڭ لەنىتااى نال ئااالالتىراساات»؛ (63ئااالىاىمران، )« !بولسااۇن

، ئااالالھ ئۇارغااا غەزەا قىلاادى»؛ (37ھااۇد، )« زالىمالرغااا بولىاادۇ

غاااا ئوخشااااش ( 6فەتىاااھ، )« ئۇارغاااا جەھەننەمناااى تەييارلىااادى

 شىمىز كېرەك؟ىنىئايەتلەرنى قاندا  چۈش

 لىشىشااااى يامااااانلىۋ ئەمەس،ىيلەھەقنىااااڭ ئەم :جاااااۋابئەل

گىشاالىك ېايىااۋ بولغااان كىشااىلەرنىڭ تجازاغااا  .ياخشااىلىقتۇر

 «يامااانلىۋ» نىشااىۇلوقااا دۇچااار بئازابكااۈلپەت ۋە  -بولغااان ئااازار 

ئادالەتنىااڭ  ،ئۇناادا  بولسااا ئىاادى. ئىزاھلىغىلااى بولماياادۇدەا 

 شاااااەر ئىگىساااااىگە تاپشۇرۇلىشاااااىيۈرگۈزۈلۈشاااااى ۋە ھەقنىاااااڭ 

ھەتتا جازاانغان . بۇار ياخشىلىقتۇر لېكىن ،اتتىوب (يامانلىۋ)

 .يامااانلىۋ ئەمەسااتۇر ،بولااۇا كىشااىگە نىساابەتەنمۇ ياخشااىلىۋ

ادا جىنايەتچىنىاااڭ جازاساااىنى تارتىشاااى ھەم جىناااايەتچى دۇنيااا

يەت اىشۇنداقال ھەم جەم غۇچى ئۈچۈنغا ئۇچرىئۈچۈن ھەم زىيان

« ھەدلەر كەفااااارەتتۇر» تەىااااقبااااۇ ھەق. ئۈچۈنمااااۇ ياخشااااىلىقتۇر

 ،«فەتھۇلباارى»، ئىبناى ھااجەر) يارقىن ئىپادىلەنگەن دەستۇرىدا

XII, 74). ىكتاااااۇرئاااااخىرەتتە بولساااااا بااااۇ تېخىماااااۇ خەيرىل. 

 كى ئىزاھالنمىغااان،ىئااايەتت - 15ئەلبەسااىرنىڭ زۇمەر سۈرىسااى 

ئىچىاااگە ئالىااادىغان  ھەمدۇساااانانى جەھەننەملىكلەرنىماااۇ ئاااۆز

 .تنىاااڭ يىرىاااك ئىپادىساااىدۇرەنىشاااى باااۇ ھەقىقىرەۋىشاااتە چۈش

 كىلىااكىئىنچنى ئە  ۈكاا ھېساااب چااۈنكى جەھەننەملىكلەرمااۇ

ە شاااھىت ققااانىيەتكھە يئېلىاا  بېرىلىاادىغان ئىالھىاابىاالەن 

ئاقىيەتكە ئۆزلىرىنىڭ ھەقىقەتەن  دۇچار بولغان بولغان ۋاقىتتا

نىااااڭ  تىااااراا قىلىشااااىدۇ ۋە ئااااالالھېئىكەنلىكىنااااى ئ ايىااااۋ

بۇنىااڭ  شااىدۇ،ۇلوھەققااانىيەت ئىگىسااى ئىكەنلىكىااگە قايىاال ب

 مىسى يامانلىۋ بولسۇن؟ېن
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رىۋايەتلەرنىڭ ئارقا  باغلىغانقا  يامانلىقنى ئالالھ
 شىىنىكۆر

 

 بااااغالش يااااكى ئاااالالھتىن كاااۆرۈش قااااانلىقنىاااڭ ئالالھيام

بۇ خىلدىكى . رىيايەت ئەناەنىسىگە ئاساسالنغان قۇرئانغا ئەمەس

ئىسرائىليات  ىمايدىغان رىيايەتلەرنىڭ مەنبەسىقۇرئان تەستىقل

ئەناەنىلىاااارىگە  كىتااااابۋە مەسااااىھىيات دەا ئاتالغااااان ئەھلااااى 

سۇلۇلالھ دېگەنادەك خۇددى رەبۇ رىيايەتلەرنىڭ . بېرى  تاقىلىدۇ

ئۇنىڭ ئېغىزى بىلەن نەقىال قىلىنىشاى ئۇارغاا قارىتاا  قىلى 

تېخىماااۇ ئەساااتايىدىللىۋ بىااالەن مۇئاااامىلە قىلىشااانى تەقەززا 

 .قىلىدۇ

يۈملۈك رەسااۇلۇلالھنىڭ ئەقىدىسااىنى بەرپااا قىلغااۇچى ۆساا

ئۇنىڭ قۇرئان بايانلىرىغا زىات گەا قىلىشاى  .دەل قۇرئان ئىدى

كىگە قۇرئاننىڭ بۇ ھەقتىكاى ساەزگۈرلى. ئەسال مۇمكىن ئەمەس

ئااالالھ رەسااۇلىنىڭ ئاغزىغااا كىاا   زىاات كېلىاادىغان رىاايايەتلەرنى

. چوقۇم رەت قىلىنىشى كېرەك نەزەريشىدىن قەتاىۇبول سالغان

ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە قۇرئاننىااڭ بااۇ خىاال سااەزگۈرلىكىنى تېخىمااۇ 

گەۋدىلەندۈرىاادىغان سااەھىھ ھەدىساالەرنىڭ مەۋجۇتلىقىمااۇ بىاار 

 :خۇددى تۆۋەندىكى ھەدىسكە ئوخشاش. لىۋاالېر

تاالىپتىن نەقىال قىلىنىشاچە، رەساۇلۇلالھ  ۇئەلى بىان ئەبا

 :نامازغا تۇرىدىغان ۋاقىتتا مۇندا  دەيتتى

ھەر تۈرلۈك باتىلدىن يۈز ئۆرۈا، بارلىقى  بىلەن ئاسامان ۋە 

زېمىننىاااڭ ياراتقۇچىساااىغا يۈزلەنااادى ، ئۇنىڭااادىن باشقىساااىغا 

نىااااڭ مې. كااااۆرگەنلەردىن ئەمەساااامەن ئىالھلىقنااااى مۇناسااااى 

، ئىباااااادەتلىرى ، ھايااااااتى  ۋە ئۆلاااااۈمى  (دۇئاااااالىرى )ساااااااتى 

. ى يوقتۇرشېرىكئالەملەرنىڭ رەببى ئالالھ قا مەنسۇپتۇر، ئۇنىڭ 

مەن مۇساااااۇلمان بولۇشاااااقا بۇيرۇلااااادۇم، ئاااااالالھى  ھۆكاااااۈمران 

سەندۇرساەن، سااەندىن باشااقا ئىاالھ يااو ، سااەن رەببىمسااەن، مەن 

م قىلااااادى  ۋە ۇمگە زۇلااااۈنىڭ بەناااادە ، ئااااۆز ئااااۆزبولسااااام سااااې
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كەمچىلىكىاااا  بولغااااان بىاااار بەناااادە ئىكەنلىكىمنااااى ئېتىااااراا 

بۇيرۇقلىرىڭغاااااااااااا مەن . قىلااااااااااادى ، مېناااااااااااى كەچاااااااااااۈرگىن

بولساا  كىڭادە، ياماانلىۋياخشاىلىۋ ماۇتلە  ساېنىڭ ئېل ييار،تە

مۇسالى ، ( )ۋەششەررۇ لەيسە ئىلەيك)ساپا نىسبەت قىلىنمايدۇ 

 (.II ،311؛ نەسائى، 1:21؛ تىرمىزى، 161، ؛ ئەبۇ داۋۇد113

ى ھەدىسانىڭ مۇسالىمنىڭ شەرھىشۇناساى نەۋەۋ: قوشۇمچە

. ئااۇنى شاەرھىلەش كېاارەك دەا قارىغااان مەنىساىگە رازى بولماااي

ئاااۇ، ھەدىساااانى قۇرئانغاااا سالسااااا ئېتىاااراز قىلغااااۇدەك ئاساااااس 

بىار  -يوقلىقىنى بىلىپال قالماستىن، يەنە قۇرئان بىلەن بىرمۇ 

بىرا  ئۇ ھەدىسنى قۇرئانغا . ىغانلىدىغانلىقىنىمۇ بايقماس كې

دەا ناام « ئەھلى ھە  مەزھىباى»ئۆزىگە . ئەمەس كاامغا سالغان

يامااانلىقنىڭمۇ خااۇددى ياخشااىلىققا  بەرگەن كاااامى ئېقىمنىااڭ

لىقىنى ئىلگىارى ساۈرگەنلىكى ئوخشاش ئالالھ تىن كېلىادىغان

ى ھەدىسااااااانىڭ ماااااااۇتلە  ھالااااااادا شەرھىيلىنىشااااااا ،ئۈچاااااااۈن

بۇنىغاااۇ قىالرمىاااز، ئەمماااا قۇرئااااننى . كېرەكلىكىناااى ئېيتىااادۇ

 قاندا  تەۋئىل قىلىمىز؟

ئىبنى مەساۇد ئۆز ئىجتىھادى بىلەن پەتىيا بېرىشاكە تاوغرا 

گە ىساااىباااۇنى ئۆزەمنىاااڭ چۈشەنچ: كەلگەنااادە مۇنااادا  دەيتتاااى

ئاساساەن دەۋاتىاامەن، ئەگەر تاوغرا بولسااا باۇ ئااالالھ تىنادۇر، خاتااا 

 .مەندىن ۋە شەيتاندىندۇر بولۇا قالسا بۇ

 زرىتااى ئۆمەرنىااڭ ھوزۇرىاادىكى كاتىاا ھە بۇنىڭغااا ئوخشاااش

ئاساتىغا  شىنى يېزى  بولغاندىن كېيىنىئۆمەرنىڭ بىر كۆز قار

باااااۇ ئاااااالالھ نىاااااڭ ئاااااۆمەرگە كۆرساااااەتكەن »ئىاااااالۋە قىلىااااا  

بۇنىڭغااا شاااھىت بولغااان . دەا قوشااۇا قويىاادۇ« يوليورۇقىاادۇر

بااۇ »ز قىلىا ، مەزكااۇر جااۈملىنى ھەزرىتاى ئااۆمەر دەرھااال ئېتىاارا

شاى خاتاا ىئۇ كۆز قار. دەا ئۆزگەرتكەن« شىدۇرىئۆمەرنىڭ كۆز قار

نىش ىااااخاتالىقنىااااڭ ئااااالالھ قااااا نىساااابەت قىل بولااااۇا قالسااااا

تەربىاااايلىگەن  قۇرئااااان مانااااا بااااۇ. خەتىاااارىگە دىقااااقەت قىلغااااان

 .ىنىڭ يەنە بىر مىسالىدۇركساھابىنىڭ بۇ ھەقتىكى سەزگۈرلى
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 :گەپنىڭ قىسقىسى

ا ئېلىنغاااان ئەسااامائى خەياار ئاااالالھ نىاااڭ قۇرئانااادا تىلغااا .3

شاااەر ئاااالالھ نىاااڭ (. گاااۈزەل ئىساااىملىرىدىندۇر)ھۇسناساااىدۇر 

داقال يارىتىشااىنىڭ ئىساامىمۇ ئەمەس، سااۈپىتىمۇ ئەمەس، شااۇن

. شااااىمۇ ماااااۇمكىن ئەمەسۇھەم ئىسااااامى بول ئىساااامىمۇ ئەمەس

ياماااانلىۋ شااااەياىلەرنىڭ ئۆزىاااادە مەۋجااااۇت ئەمەس بولااااۇا، ئااااۇ 

لەرنى يااااااااارىتىلىش مەقسااااااااىتىگە زىاااااااات رەۋىشااااااااتە شااااااااەياى

ياارىتىلىش مەقساىتى . ئىشلىتىلگەنلىكىدىن بارلىققا كېلىادۇ

قانااادا  شاااەياىنىڭ مەۋجاااۇتلىقى  يىچە ئىشااالىتىلگەن ھەروبااا

 .ردۇرخەي

شاەرنى  ئىسى  قىلى  تاللىغان ئاالالھ قاا رنى زاتىغاخەي .2

 .ھەرگىزمۇ سۈپەت، نىسبەت قىلغىلى ۋە قاراتقىلى بولمايدۇ

رنااى ئەمىاار قىلىاادۇ، ئەمماااا ئااالالھ ئااونالرچە ئااايەتتە خەي .1

رگە ئاالالھ كىتاۋىادا خەيا. ر قىلمايادۇھېچبىر يەردە شاەرنى ئەمىا

 .، بىرا  شەرگە چاقىرمايدۇ(:31ئالىاىمران، )چاقىرىدۇ 

ياخشااااااااىلىۋ ) بىيەدىكەلخەياااااااار - بنيَييييييييدنَ ِاخْلَييييييييْرِ»قۇرئاناااااااادا 

لاااااېكىن  ،( 26 مران،ىئاااااالىا)دەا ئاااااايەت باااااار  «(ساااااەندىندۇر

. دەا بىرمااۇ ئااايەت يااو  «(يامااانلىۋ سااەندىن)بىيەدىكەششااەرر »

ئااالالھ نىااڭ  دېااگەن ئااايەتتە« ياخشااىلىۋ سااەندىندۇر»ھااالبۇكى 

خااااار »ا ئەمەس، «ئەزىااااز قىلىاااادىغانلىقى»خااااالىغىننى پەقەت 

 . مۇ ئىپادىلەنگەن«قىلىدىغانلىقى

باااااۇل وكىشاااااى ئاااااالالھ تەرىپىااااادىن قۋەلھاساااااىلى كااااااام، 

ئىماااااننى  رىشاااامەكچى بولسااااا،ېغان بىاااار ئىمانغااااا ئقىلىنىاااادى

ەتتە يئىماان مەسىلىساىدە ئەلا .ى ازىا شابېقىساېلى  قۇرئانغاا 

 .نىڭ كىتابىنىڭ ماقۇللۇقىنى ئېلىش كېرەك ئالالھ
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 تېكىست ۋە شەرھىيسى
ِ

يشي  ِ يهدييه ا  هللا يي د فمين»ِ:ِتعياىل هللا قيو  ىف جييادلو  ومميا
 كامنيا ح جيا ضييقا صيد ه جيعيل يضيله ا  يي د مين و لالسيالم صيد ه

«ِيممنيو ِ ال اليذين عليى الي جس هللا جيعيل كيذلك و السيما  يّصيّعدِىف
 هللا ذكي  مليا ذليك ولييس يعاقبيه مث ابلكياف  ذليك يفعيل هللا يقوليو ِا 

 العميل تي   ىف وتزهييدا اهليدى اتبياع ىف ت غيبيا كتابيه ىف وِالضيي  الشي  
  محتيه مين ليميسيه  ذليك تعياىل هللا قيا  وميا طاعتيه اىل االنتهيا  ابمي هِو

 هللا ا »ِعليىِ جبهلهي  فتينولوا[ املعاصيى طي   علييه  وعفيوهِويسيهل
 بضيي  وقوميا قيدموه صياح عميل بغير الصيدو  بشي   خيصِقوميا تعياىل

 وال ، ضيال  وال فسي  ال و مينه  كيا  كفي  بغير يعيىِالقليوب الصدو 
االبيدِ طيو  النيا  ىف خمليدو  وهي  الطاعية مين كلفهي  اىلِميا سيبيل هليمال 

».ِ
املخطتيو ِ اجلياهلو  الييه ذهيب كميا امليممن  امير اي ذليك ولييس

»ِ:ِيقيو  وهيو كيي  بعبياده ذليك يفعيل ا  مين واكي م واعيد  ا حي   بنيا
«ِاكتسيبتِ ميا عليهيا و كسيبت ميا هليا وسيعها اال نفسيا هللا الِيكلي 

 دةوافتي ابصيا ا و امساعيا هلي  فجعيل لعبادتيه واالنيس خلي ِاجلين وامنيا
 امي  فيميا منه  اطاع فمن عبادته من هللا كلفه  ما هب ِاضعاف يطيقو 

 اليدنيا مين العاجيل ىف بطاعتيه منيه نيوااب لالسيالم هللاِصيد ه شي   فقيد بيه
 والعصييا  الفسيو  و علييه الكفي  بيه يثقيل و اليا عليهِاعميا  به وخيف 
 وكيذلك ، عنيه وهنيى بيه امي  ميا جلميي  مطيقيا حاليهِتييك يف كيا  فيا 
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 ومين ، وضيي  او شي ي  مين مبلغيه الطاعة بل ِمن من كل ىف هللا حك 
 عاجيل ىف وضيالله كفي ه ىف متيادى الطاعيةِو مين بيه هللا امي ه ميا تي  
 ح جيا ضييقا صيد ه هللا االانبيةِوالتوبيةجعل مطيي  ذليك مي  وهيو اليدنيا
 الدنيا العاجل يف وضاللته بكف ه منهِله عقوبة ، السما  ىف يصعد كامنا

ِكيذلك مدعو هبا منمو  بةالتِو و  مين بلي  فييمن وجيل عيز هللا حكي  اليهيا
ِ.مبلغه والفسو  الكف 

  محيةِمنيه كتابيه ىف الضيي  و الشي   امليممن  امير اي هللا ذكي  وامنيا
 يش   حكمهِا  يف هبا يستوجبو  الى االعما  ىف هل  منه ت غيبا لعباده

 تضييي  ىفِحكمتيه يسيتوجبو  الى االعما  ىف هل  منه وتزهيدا صدو ه 
  محتيه مين والِليميسيه   جيا ه  ليقطي  ذليك هلي  هللا ييذك  ومل الصيدو ،
 هللا بي  وقيد صيلاوا اذاِهي  وك ميه ومغف تيه عفيوه عين ليقطي  وال وفضيله

 سيبل  ضيوانه اتبي  هللاِمين بيه يهيدي»ِ:ِتعياىل فقيا  كتابه ىف جل و عز
 صي ا  اىل ابذنيهِويهيديه  النيو  اىل الظلميا  مين وخيي جه  السيالم
ِ[«ِمستقي ِ

اليذينِ عبياد فبشي »ِ:ِيقيو  هللا فيا  وتفهي  امليممن  امير اي فتيدب ه
هي ِ واولتيك هللا هيداه  اليذين اولتيك احسينه فيتبعيو  القيو  يسيتمعو 

اهيلِ ا  وليو»ِ:ِيقيو  حيي  تعياىل هللا قيو  اىل وامسي ]،ِ«االلبيابِ اوليوا
النعيي ِ جنيا  خلنياه د وال سييتام  عينه  لكفي ان واتقيوا آمنيوا الكتياب

 مينِفيوقه  الكليوا  هبي  مين الييه  انيز  وميا االجنييل و اقاموالتو ية اهن  ولو
 آمنيواِواتقيوا القي ى اهيل ا  ليو»ِ:ِتعياىل وقيا [ِ«ِا جلهي ِ حتيت ومين



 329 

 فنخيذانه ِمبيا كيذبوا ولكين اال ض و السيما  مين ب كيا  علييه  لفتانيا
ِ.«يكسبو ِ كانوا
ِ

ۆزىنىمۇ مۇناااازىرە تېمىساااى ئاااۇار يەنە ئاااالالھ نىاااڭ شاااۇ سااا

ڭ ئااالالھ كىمناى ھىاادايەت قىلمااقچى بولسااا ئۇنىاا»: قىلىشاىدۇ

قەلبىنى ئىمانغاا يەنى ئۇنىڭ )كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن ئاچىدۇ 

، ئااالالھ كىمنااى ئازدۇرماااقچى بولسااا ئۇنىااڭ (كېڭەيتىاا  بېرىاادۇ

ئۇنىڭغااا ( ئىماان ئېياتىش)تىاادۇكى ېكۆكساىنى شاۇنچە تارايتىي

ىقىشاااااتىنمۇ قىااااايىن تۇيۇلىااااادۇ، ئىماااااان ياااااا ئاسااااامانغا چوگ

(. 325ئەنااااام، )« دۇپاااالئازابئېيتمىغاااانالرنى ئاااالالھ مۇشاااۇندا  

ئاااالالھ كاپىرغاااا مۇشاااۇندا  قىلىااادۇ، »: ئۇارنىاااڭ ئېيتىشاااىچە

بااۇ تااوغرا  لااېكىن .«قا تارتىاادۇھېسااابئاناادىن كېاايىن ئااۇنى يەنە 

ۋە « شاااەرھ -ئاااېچىش »ئاااالالھ كىتاۋىااادا تىلغاااا ئالغاااان . ئەمەس

كەلىمىلىاارى ئىالھااى يولباشااالمچىلىققا « دەيىااۋ - رايتىشتااا»

تەشيىۋ قىلىش ۋە ئالالھ نىڭ ئەمىر پەرمانلىرىغا قۇا  سالماي 

دۇرۇش ئىتائەتسااىزلىك قىلىشاانى قااامچىالش ۋە ئۇنىڭاادىن ياناا

 دئۆزىنىاااڭ رەھمىتىااادىن ئۈمىااا ئاااالالھ باااۇ ساااۆزنى. ئۈچۈنااادۇر

نالشااااتۇرۇا ئااااۈزدۈرۈش ۋە ئۇارغااااا گۇناھنىااااڭ يااااوللىرىنى ئاسا

باااۇ  ئاااۇار جاھاااالىتى تاااۈپەيلى. ىناااى ياااو بېاارىش ئۈچاااۈن ئېيتق

بەزى بەندىلىرىنىڭ  جانابى ئالالھ»: ئايەتنى مۇندا  شەرھىلىدى

ئاچقاان، ( ئىسالمغا)ىمۇ سالىھ ئەمەل قىلمغان بولسكۆكسىنى 

الەت ئىچىااااادە بەزى بەنااااادىلىرىنىڭ كاااااۇفرى، پاساااااىقلىۋ ۋە زا

ارايتى  قايمۇقتۇرغان بولۇا، ئۇارنىڭ كۆكسىنى ت بولمىسىمۇ

يەتنى ئااااادا ىئىبااااادەتتىن ئىبااااارەت مەساااااۇل -ئۇارغااااا تااااائەت 

 يئااۇار جەھەننەماادە ئەبەدىاا. لى يااو قىلىشااتا بىاارەر چىقىااش يااو

 .«مدۇر ۇقېلىشقا مەھك

ئەھاايال بااۇ . بااۇ ئۇناادا  ئەمەس! ئااى مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىاارى

. ناااااااادان ۋە خاتااشاااااااقان كىشاااااااىلەر داۋا قىلغانااااااادەك ئەمەس
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مااااۇنەززەھ بولغااااان  -بەناااادىلىرىگە بۇناااادا  قىلىشااااتىن پاااااك 

 شاااەپقەتلىك ۋە ئىنتاااايىن ئادىااال رەببىمىاااز ناھاااايىتى مېھااارى

ئاالالھ ھېچكىمناى »ئۇ ساۆزىدە . ھەمدە ئۇلۇ  كەرەم ئىگىسىدۇر

تااااقىتى يەتمەيااادىغان ئىشاااقا تەكلىااا  قىلمايااادۇ، كىشاااىنىڭ 

نىاڭ )لىقى ئۆزىگىادۇر، ياماان( نىڭ سااۋابى)ىلغان ياخشىلىقى ق

دېاااگەن تۇرساااا، قانااادا  ( 276بەقەرە، )« ماااۇ ئۆزىگىااادۇر(جازاساااى

ئىنسااااان  ئااااالالھ. كىشااااىلەر دېگەناااادەك قىلسااااۇنبولااااۇا بااااۇ 

كۆرەلەياادىغان كۆرەلمەياادىغان بااارلىۋ ئىرادىلىااك مەۋجااۇداتالرنى 

. ئاااۆزىگە بەنااادىلىك قىلساااۇن، ئىباااادەت قىلساااۇن دەا ياراتقاااان

  قىلىنغانااادىن نەچاااچە ئاااالالھ بەنااادىلىرىگە قىلىشاااقا تەكلىااا

ىنى قىالاياادىغان ئاااپالش، كااۆرۈش، ئااويالش ۋە ەكھەسسااە كااۆپر

ئۇنااادا  بولغاااان . يىتىنى ئاتاااا قىلغاااانىھاااېس قىلىاااش قاااابىل

پەرمانلىرىغاا ئىتاائەت  -ئىكەن، ئاۇاردىن كىمكاى ئۇنىاڭ ئەمىار 

قىلساااا، بۇيرىغاااانلىرىنى بەجاااا كەلتۈرساااە، چەكلىگەنلىرىااادىن 

ى بولغاااان ھەر قانااادا  كىشاااىنىڭ تىيىااارا  تاااۇرۇش ئىمكاااانىي

باااۇ . كۆكساااىنى ئاااالالھ مۇكاپاااات ساااۈپىتىدە ئىساااالمغا ئاچىااادۇ

. دۇنيااادىكى ۋاقتىاادا ياخشااى ئىشااالرنى ئۇنىڭغااا ئاسانالشااتۇرىدۇ

بۇيرۇلغااان بااارلىۋ ئىالھااى ئەمىاار ۋە ھااارامالرنى سااادىر قىلىشااقا 

 -كااۈچى يېتىاادىغان بىاارى بولغااان تەقاادىردىمۇ كۇفااۇر، فىسااقى 

جاااازااش تەھااادىتى )مەساااىيەت قىلىشااانى  -گۇنااااھ  فۇجاااۇر ۋە

 .قىيىنالشتۇرىدۇ( ئارقىلىۋ

ئابر يساااىز كىااا   -كىچىاااك، ئاااابر يلۇ   -چاااو   ماناااا باااۇ

ىساااااىدىن ئېلىااااا  نۇقتشاااااىدىن قەتىايااااانەزەر ئىتاااااائەت ۇبول

ئېيتقاندا، بۇ مەرتىيىگە يەتكەن ھەر قانادا  ئاادەم توغرىساىدىكى 

تىن، كىمكاااااى تەۋبە يەنە بىااااار تەرەپااااا. ئالالھنىاااااڭ ھۆكمىااااادۇر

قىلىشقا ۋە ئىتاائەت قىلىشاقا كاۈچى يېتىا  تاۇرۇا، باۇ دۇنياادا 

پەرمانالرغااااااا ئەمەل قىلىشااااااتىن  -ئااااااالالھ بۇيرىغااااااان ئەمىاااااار 

ۋالسااا، ۇبۇيۇنتاااۋلىۋ قىلىاا ، ئىنكااار ۋە ئازغۇنلۇقتااا چىااڭ تۇر

ئااااالالھ ئۇنىااااڭ كۆكسااااىنى خااااۇددى ئاساااامانغا چىقىياتقاناااادەك 
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ەۋبە قىلىشااقا ت يېتىاا  بارغاان ۋە تبااۇ، ئاۆزلىرىگە دەۋە. ساىقىدۇ

تا ۋايىغااااااااا كۇفااااااااۇر ۋە پاسااااااااىقلىق بۇيرۇلغااااااااان تۇرۇغلااااااااۇ 

 .ئالالھ نىڭ ھۆكمىدۇر( ئۇارغا قارىتا)يەتكەنلىكلىرى ئۈچۈن 

جانااابى ئااالالھ نىااڭ كىتاۋىاادا ! ئااى مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىاارى

 ناااااى تىلغاااااا ئېلىشااااانىڭ ساااااەۋەبى«تاااااارايتىش»ۋە « ئااااېچىش»

ە بۇيرۇلغاااان ئەمەلااالەرگە تەشااايىۋ ۋبەنااادىلىرىگە بىااار رەھااامەت 

جانابى ئالالھ نىاڭ ھېكمىتىنىاڭ . تىن ئىبارەت( قىزىقتۇرۇش)

للەرگە ئۇارنى تەقەززاسى، بەندىلەرنى ئادا قىلىشقا بۇيرىغان ئەمە

بااااۇ يااااول بىاااالەن ئۇارنىااااڭ دىللىرىنااااى  قىزىقتااااۇرۇش ئۈچااااۈن

ئۇناادا  بولمىغااان . غااانخۇشاااللىققا تولدۇرۇشاانى مەقسااەت قىل

لىرىنى ئااالالھ نىااڭ رەھاامەت ۋە دئۈمىاا -ئااۇار ئااارزۇ  بااۇنى بولسااا

لىااااش ياااااكى سااااىزلىككە مااااۇپتىال قىدلۇتپىاااادىن ئااااۈزۈا، ئۈمى

مەغھىرىتىاااادىن ۋە -ئااااۇارنى ئەپااااۇ  ئىساااالھ بولىاااادىغان بولسااااا

بەلكاى ئاالالھ . كەرىمىدىن يىرا  قىلىاش ئۈچاۈن ئېيتىلمىغاان

الھ شاااۇ ئاااال»: كىتاۋىااادا باااۇ ھەقىقەتناااى مۇنااادا  باياااان قىلىااادۇ

ئاااارقىلىۋ رازىلىقىناااى تىلىگەنلەرناااى ( يەناااى قۇرئاااان) كىتااااب

ىاااااڭ شاااااەرىاىتى ۋە ئۇنىاااااڭ ئاااااالالھ ن)ياااااوللىرى ساااااامەتلىك 

( كاۇفرى)يىچە ئاۇارنى وغا يېتەكلەيدۇ، ئىرادىسى با(ئەھكاملىرى

نۇرىغاا چىقىرىادۇ ۋە ئاۇارنى تاوغرا ( ئىماننىڭ)ن قاراپغۇلىقىدى

 (.36، مائىدە)«  يولغا ھىدايەت قىلىدۇ

ئاالالھ تۆۋەنادىكى ئاايەتتە ناېمە ! ئى مۇئمىنلەرنىاڭ ئەمىارى

 :دەۋاتىدۇ؟ تەپەككۇر قىلغايسەن ۋە ئويلىنى  كۆرگەيسەن

چوقۇنۇشااتىن يىاارا  بولغانالرغااا، ( ۋە بۇتالرغااا)شااەيتانغا » 

 (جەنانەت بىالەن)قايتقانالرغاا ( ۋە ئۇنىاڭ ئىباادىتىگە)ھ قاا ئالال

ە    سااااېلى  ئۇنىااااڭ ئسااااۆزگە قااااۇا .خۇشااااخەۋەر بېرىلىاااادۇ

( يەنااى تەقاايادار بەناادىللىرىمگە)ياخشىسااىغا ئەگىشااىدىغانالرغا 

قىلغاااااان خۇشااااخەۋەر بەرگىااااان، ئەنە شاااااۇار ئااااالالھ ھىااااادايەت 

زۇمەر، )« ئەقىال ئىگىللىرىادۇر( ساغالم)كىشىلەردۇر، ئەنە شۇار 

31 - 37.) 
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ئەگەر »: ئااالالھ نىااڭ بااۇ بۇيرىقىغااا قااۇا  سالغايسااەنيەنە 

ئىماان ئېيتساا ۋە ( ئالالھ قا ۋە ئۇنىاڭ رەساۇلىغا) ىتابكئەھلى 

پەرھىاااز قىلساااا ئىااادى، ئۇارنىاااڭ ( ئاااالالھ چەكلىگەنلىرىااادىن)

نېامەتلىااااك  -ناااازۇ  .گۇنااااھلىرىنى بىاااز چوقااااۇم كەچۈرەتتاااۇ 

ئەگەر ئااۇار تەۋراتقااا، ئىنجىلغااا ۋە  .جەناانەتلەرگە كىرگۈزەتتااۇ 

الرغا ئەمەل كىتابقا رەببى تەرىپىدىن ئۇارغا نازىل قىلىنغان باش

قىلساا ئىاادى، ئۈسااتىلىرىدىن ۋە ئايااقلىرى ئاسااتىدىن كەلااگەن 

 (. 66 - 65مائىدە، )« بارلىۋ نېامەتلەردىن پايدىلىناتتى

كااااااار ئەلچىلەرنااااااى ئىن)»: جانااااااابى ئااااااالالھ ئېيتىاااااادۇكى

نىڭ ئاھالىساااى شاااەھەرلەر( قىلغاااانلىقتىن ھاااااك قىلىنغاااان

سااقالنغان بولساا ( الردىنكۇفرىادىن، گۇنااھ)ئىماان ئېيتقاان ۋە 

زېمىننىااڭ پاراۋانلىقلىرىغااا  -ئىاادى، ئەلاايەتتە ئااۇارنى ئاساامان 

« ئىنكار قىلدى( ئەلچىلەرنى)ۇيەسسەر قىالتتۇ ، لېكىن ئۇار م

 (.56اف، ئەئر)

 

 نەھىيگە ئەمەل قىلىشالھ بەندىلىرىگە ئەمىر ۋە ئال
 ئاتا قىلغانكۈچى 

 

 ۇيىاىسااااتېمالسئەمەۋى قەدەرچىلىااارى  ئىماااام ئەلبەسااارى

. رىنى ئاغادۇرغانىقىلغان يەنە بىر ئايەتكە كىشىنىڭ دىققەت نەز

« پارچىغااا ئېساالىش»نىڭ ئاسااتىدا سۇيىاىسااتېمالبااۇ يەردىمااۇ 

ى ىسامەنتىق« چااپال -يۇلۇا ئال»ئايەتكە  .ى ياتماقتاچۈشەنچىس

چىالرنىڭ ھىلىساااىنى بىكاااار سۇيىاىساااتېمالبىااالەن قارىغاااان 

ئاۆز چۈشەنچىساىگە  ىنبىر ئىشش ئۈچۈن قىلىدىغان بىردقىلى

. ۋاساااااتە قىلىيالغاااااان دەلىلناااااى ئەسااااالى ئورنىغاااااا قويۇشاااااتۇر

 :مەسىلەن

ئاااااالالھ كىمناااااى ھىااااادايەت قىلمااااااقچى بولساااااا ئۇنىاااااڭ »

قەلبىنى ئىمانغاا يەنى ئۇنىڭ )م ئۈچۈن ئاچىدۇ كۆكسىنى ئىسال

، ئااالالھ كىمنااى ئازدۇرماااقچى بولسااا ئۇنىااڭ (كېڭەيتىاا  بېرىاادۇ
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ئۇنىڭغااا ( ئىماان ئېياتىش)يتىيىتىاادۇكى كۆكساىنى شاۇنچە تارا

 (.325ئەناام، )« يا ئاسمانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇوگ

ىساااىغا ئايەتنىاااڭ باااۇ پارچ (زېھنىااايەت)قەدەرچاااى ئەقىااال 

: اسقا ئىگە قىلى  مۇندا  دەيدۇئۆز نەزىرىيىسىنى ئاس ئاساسەن

چااااۈنكى ئااااالالھ ! ھەممىسااااى بىكااااار! نااااېمە قىلىسااااا  قىاااال»

ساەن قانچىلىاك  يەتكە ئېرىشىشاىنى خالىمىسااڭ ھىادابېراۋنىا

بۇنىڭ ئەكسىچە . ئەجىر قىلساپمۇ ئۇ توغرا يولغا ئېرىشەلمەيدۇ

بۇناادا  بولغااانىكەن، ھىاادايەت ۋە . بولغاناادىمۇ ئەھاايال شااۇندا 

ئىنسااااااننىڭ  .گە پۈتۈلاااااۈا كەتاااااكەنساااااىشانىېگۇمراھلىاااااۋ پ

 . «كەتكەن تەقدىرنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ تاللىشى بۇ يېزىلى 

مەكااااكە . بااااۇ زېھنىيەتنااااى بىاااار يەرلەردىاااان بىلىمىااااز بىااااز

ئەگەر ئااالالھ خالىغااان »: ىكلىرىمۇ دەل مۇشااۇندا  دەيتتااىمۇشاار

بااۇ (. 3:7ئەناااام، )« بولسااا ئىاادى، بىااز شااېرىك كەلتۈرمەيتتااۇ 

جاااھىلىيەت ئەقلااى . چۈشااەنچە يېڭىاادىن پەياادا بولغااان ئەمەس

رىنىڭ ئايەتنىڭ جااھىلىيەت مۇشارىكلى. مانا مۇشۇندا  بولىدۇ

 اقمىغانلىقىنى بىلى  يېتىش ئۈچاۈنئەقلىگە يېشىل چىرا  ي

ئاااايەتتىن ئېلىنغاااان ئۈزۈنااادىنىڭ قالغاااان قىسااامىنى ئوقاااۇا 

 :باقايلى

چىااااڭ  (كۇپااااۇردا)ئىنكاااااردا  تىن ئااااالالھسااااەۋەبمانااااا بااااۇ »

 (. 325ئەناام، )« رنى قاتتىۋ ئازابقا دۇچار قىلىدۇتۇرغانال

ە ۇندا  ئاشاااكارقەدەرچاااى ئەقىلنىاااڭ ھىيلىساااى ماناااا مۇشااا

ئاالالھ »ئايەتنىاڭ داۋاماى گاۇمراھ بولغاان كىشاى . بولۇا قالىدۇ

تۇرغاانلىقى كۇپۇردا چىڭ »ئەمەس، « گۇمراھ قىلغانلىقى ئۈچۈن

كى  ئالالھ نىاڭ رەھابەرلىكىگە »: ئايەت. دەۋاتىدۇ« ئۈچۈن ئازدى

قەلبىنااى ئىسااالمغا ئااېچىش كىرىشاانى تاللىسااا، ئااالالھ ئۇنىااڭ 

كىا  ئاازغۇنلۇقنى . تاللىشاىنى مۇكاپاتاليادۇ ئۇنىڭ بۇ ئارقىلىۋ

كىمكااى ئااالالھ نىااڭ . تاللىسااا، ئااالالھ ئۇنىڭغااا ياااردەم قىلماياادۇ

ياردىمىاادىن مەھااارۇم قالساااا، ئۇنىااڭ كۆكساااى تارىيىااادۇ، ئەقلاااى 
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ەيدۇ، بىچارە ھالغا چۈشۈا قىسقىرايدۇ، نەزەر دائىرىسى كىچىكل

 . دەيدۇ« قالىدۇ

ئاااايەتنى تاااوغرا  - 325ئەنااااام سۈرىساااى  ئىماااام ئەلبەسااارى

 : ئايەتنى تىلغا ئالغان - 36ش ئۈچۈن مائىدە سۈرىسى ىنىچۈش

ئااارقىلىۋ رازىلىقىنااى ( يەنااى قۇرئااان) كىتااابئااالالھ شااۇ »

ىااڭ شااەرىاىتى ۋە ئااالالھ ن)لىگەنلەرنااى ساااامەتلىك يااوللىرى تى

ئااۇارنى يىچە وغااا يېتەكلەياادۇ، ئىرادىسااى باا(ئۇنىااڭ ئەھكاااملىرى

نۇرىغاااا چىقىرىااادۇ ۋە ( ئىماننىاااڭ)ىااادىن قاراپغۇلىق( كاااۇفرى)

 (.36مائىدە، )«  ئۇارنى توغرا يولغا ھىدايەت قىلىدۇ

 

( كەنلەرھىدايەتكە ئېرىش)دىلەر قۇرئان مۇھتە
مەسئۇلىيەتچان )مۇتتەقىلەر ئۈچۈن ئەمەس، 

 ئۈچۈن يول باشلىغۇچىدۇر (كىشىلەر
 

ئىالھىااااااي »بااااااۇ ئايەتنىااااااڭ تېمىسااااااى بولغااااااان : السااااااوئ

 ش كېرەك؟ىنىندا  چۈشنى قا«ھىدايەت

نى تااوغرا شااەكىلدە چۈشااەنمەي ئۇقااۇمى« تەقاايا»: جاااۋابئەل

تەقااايا ئۇقاااۇمىنى .  ھىااادايەتنى چۈشاااەنگىلى بولمايااادۇ تاااۇرۇا

ئاايەتنى تاوغرا شاەكىلدە  - 2بەقەرە سۈرىساى  ش ئۈچاۈنىنىچۈش

ئالااادى بىااالەن باااۇ ئاااايەتكە كاااۆز يۈگۈرتاااۈا . نۈش ازىااا ىچۈشااا

 :چىقايلى

( ئااااۇ)ھااااې  شااااەك يااااو ، ( رئاناااادايەنااااى قۇ)تااااا كىتاببااااۇ »

 .«(ھىدايەتتۇر)يېتەكچىدۇر  (تەقيادارارغا)مۇتتەقىلەرگە 

ييييييييد ىِلّنْلم تَّقنيييييييي َِ»ئااااااااايەتتىكى  تەقىين ھۇدەللىاااااااال مااااااااۇت - ه 

زېھنىادىكىگە  نىاڭئاۋام ئىبارىسى« (مۇتتەقىلەرگە ھىدايەتتۇر)

ئوخشاااش ھىاادايەتنى تەقيانىااڭ ئۇلىغااا ئەمەس، بەلكااى تەقاايانى 

يەنااااااى ھىاااااادايەتكە )ئۇلىغااااااا يەرلەشااااااتۈرمەكتە  ايەتنىڭھىااااااد

ئېرىشااااكەنلەر مااااۇتتەقى بولىاااادۇ ئەمەس، ئەكسااااىچە مااااۇتتەقى 
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ئەگەر تەقيانىاااڭ ئۇلىااادا (. ولغاااانالر ھىااادايەت تاپىااادۇ دېمەكاااتەب

شاى ۇھىدايەت بولغان بولسا ئىدى، ئۇ ۋاقىتتا ئىبارە مۇنادا  بول

ىرى يۇقىرىادا ئاۆرنەكل. «تەقايان لىال ماۇھتەدىن»: كېرەك ئىدى

ئېنىقلىمىساااى « تەقااايا»ىلغاااا ئېلىنغاااان ئېرپاااان ئەھلىنىاااڭ ت

پۈتااااااۈنلەي ھىاااااادايەتنى تەقيانىااااااڭ ئۇلىغااااااا يەرلەشااااااتۈرگەن 

 ئاااااايەتتىكىگە - 316بۇنااااادا  بولغانااااادا، شاااااۇئەرا . ئىزاھااااااتتۇر

« تەقياداراردىن بولمامساىلەر؟»ئوخشاش كاپىرارغا قارىتىلغان 

بېراۋ مۇتتەقى ». تائۆز مەنىسىنى يوقاتماق« تەقيا»خىتابىدىكى 

بولغان بولسا ھىادايەتكە ئېرىشاكەنلىكتىن بولىادۇ، ھىادايەتكە 

« ساااا تېخاااى ماااۇتتەقى بولمىغاااان بولىااادۇمۇھتاااا  بولغاااان بول

ئاايەتتىكى ھەقىقەتناى نەزەردىان سااقىت  شەكلىدىكى چۈشاەنچە

شااۇ بىاار ھەقىقەتكااى، ئىنسااان . قىلغانلىقنىااڭ نەتىجىسااىدۇر

ەكسااىز ئىكەنلىكىنااى ڭ چچېكىنىاا شئېڭىنىااڭ تاكامۇللىشااى

 .چېكاااااى ياااااو  ساااااەپەرگە ئوخشاااااايدۇ «تەقااااايا»ئىپاااااادىلىگەن 

بىرسااااااىنىڭ ئاخىرلىشااااااىش، يەنە  مەساااااااۇلىيەت تۇيغۇسااااااى

ىسااااىنى تەشااااكىل قىلىاااادىغان نۇقتبىرسااااىنىڭ باشاااالىنىش 

ىننى تاكامۇللىشىش جەريانى بولۇا، ئۇ، كاپىرنى ئىمانغا، ماۇئم

ىغااان ھالاادا ۇ چوپقۇرلتېخىماا)ئېھسااانغا، مۇھسااىننى ئىكااان 

 .غا، مۇنكىرنى ئېرپانغا ئۇاشتۇرىدۇ(تونۇا يېتىش

ھىااادايەتتىن باااۇرۇن مەۋجاااۇت  ئاااايەتتە - 2سۈرىساااى  بەقەرە

. قتااابولغااان تەقاايا تىلغااا ئېلىنما سااەۋەببولغااان ۋە ھىاادايەتكە 

باااۇ . «مەسااااۇلىيەت ئەخالقىااادۇر»ھىااادايەتتىن باااۇرۇنقى تەقااايا 

ھ ئالدىااادىكى ئەخالقنىاااڭ ئىتتىرگاااۈچى كاااۈچى بولغاااان ئاااالال

كىشىنى ھىدايەت بوسوغۇساىغا ئېلىا   مەساۇلىيەت تۇيغۇسى

مۇھتەدىلەرنىاڭ ھاياتىغاا دىقاقەت بىالەن نەزەر ساالغان . كېلىدۇ

 .ۋاقتىڭىزدا بۇ ھەقىقەتنى كۆرۈا يېتىسىز

« مەسااااۇلىيەت ئەخالقاااى»ھىاادايەتتىن باااۇرۇنقى تەقيانىااڭ 

 ە مۇناسااااااااااىيەتلىك ئە  ياخشااااااااااى ئااااااااااۆرنەكئىكەنلىكىااااااااااگ



 336 

مۇناسااااااىيەتلىك بولغااااااان  گەلالھنىڭ شەخسااااااىيىتىرەسااااااۇلۇ

 :تۆۋەندىكى ئىككى ئايەتتۇر

« ئەخالققاا ئىگىساەن (گاۈزەل)سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك » .3

 (.:قەلەم، )

نىاڭ ناېمە قۇرئاان ۋە ئىمان( ۋەھىادىن ئىلگىارى)سەن » .2

 (.52شۇرا، )« ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ

ىازدا بۇ ئىككى ئاايەتنى بىارلىكتە ماۇاھىزە قىلغاان ۋاقتىم

ۋە ئىماننىااااااڭ نااااااېمە  كىتاااااااب: مۇناااااادا  يەكااااااۈن چىقماقتااااااا

گاۈزەل ئەخالققااا ئىاگە بولغااان  شاتىن بااۇرۇنبىلىئىكەنلىكىناى 

ۋە ئىماننىاااڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى  كىتاااابئۇناااداقتا، . كىشاااى

ئەخااااال  نېمىنااااى بىلىشااااتىن بااااۇرۇن ئىااااگە بولغااااان گااااۈزەل 

 -ئابااادۇلالھ ئاااوغلى ماااۇھەممەدنى ئىاااش  كۆرساااىتىدۇ؟ ئاااۇ دەل

زۈا، تى قەدىاار ئەھاايال بىاار تىجااارەتچىلىكتىن قااول ئۈزگااۈىقئااو

باۇ تۇيغاۇ . ئىدى« ىمەساۇلىيەت تۇيغۇس»ھىراغا ئېلى  بارغان 

س قىلىنغان بولۇا، نەتىجىادە ئاۇ شۇندا  يۇقىرى دەرىجىدە ھې

سااااەللەلالھۇ « ەرگە رەھاااامەت رەسااااۇلۇلالھ مااااۇھەممەدئااااالەمل»

 .لەم بولغانىدىەلئەلەيھى ۋەس

منااى چۈشااەندۈرۈش ئۈچااۈن تۆۋەناادىكى بىاار نااېمە دېگەنلىكى

 :قانچە مىسال كۇپا قىلىدۇ

ياشاااااتا  61جەريانىااااادا قىلىنىشاااااى فەتھاااااى  مەككىنىاااااڭ

يىااال ئۆماااۈر  61مۇساااۇلمان بولغاااان ۋە ئۇنىڭااادىن كېااايىن يەنە 

كاااااااۆرگەن، ھەزرىتاااااااى خەدىچەنىاااااااڭ تاغىساااااااىنىڭ ئاااااااوغلى، 

رەساۇلۇلالھنىڭ ياشالىۋ دەۋرىادىكى د ساتى ھااكى  بىان ھىاازام 

 : االوگ بولۇا ئۆتكەنىرەسۇلۇلالھ ئارىسىدا مۇندا  بىر د بىلەن

 صيدقة مين اجلاهليية يف هبيا أحتني  كنيت أ أييتِأميو ا هللا  سو  أي

ِأفيهاِأج ؟  ح  صلة أو وعتاقة
  خر من أسلفت ما على أسلمت :فقا 

 : ھاكى  بىن ھىزام
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جاااھىلىيەت دەۋرىاادە ئااالالھ ! ئااى ئااالالھ نىااڭ رەسااۇلى -

ۋاقىاات چىقىااراتتى ، سااەدىقە بېاارەتتى ، قااۇل  ئۈچااۈن ئىبااادەتكە

تۇققاانچىلىۋ مۇناساىيىتىگە رىااايەت  -ئازاد قىالتتى  ۋە ئاۇرۇ  

 :مېنىڭ بۇ ئەمەللىرىمگە ئەجىر بارمۇ؟ رەسۇلۇلالھ.  قىالتتى

قالر سايىساااىدە سااەن ئۆتمۈشاااتە قىلغاااان باااۇ ياخشاااىلى -

؛ 321؛ مۇسااالى ، ئىماااان، 3165بۇخاااارى، )مۇساااۇلمان بولااادۇ  

 (. :III ،:1دى ئەھمەد، مۇسنە

مەسااۇلىيەت »بۇرۇنقى  ھاكى  بىن ھىزامنىڭ ھىدايەتتىن

ئاااااۇنى ھىااااادايەت  بىااااالەن قىلغاااااان مۇئامىلىساااااى« تۇيغۇساااااى

 . بوسوغۇسىغا ئېلى  كەلگەن سەۋەب ئىدى

ھىااادايەتتىن ئىلگىرىكاااى تەقيانىاااڭ ئىگىساااىنى ھىااادايەت 

بوسوغۇسااااىغا ئېلىاااا  كېلىشااااىگە مۇناسااااىيەتلىك يەنە بىاااار 

 :غا قاراا باقايلىمىسال

بوۋىسى ساائ ساائا بىان  شائىرى فەرەزداقنىڭ ئەرەبمەشھۇر 

ھەم ئىسالم دەۋرىناى بېشاىدىن  ناجىيە ھەم جاھىلىيەت دەۋرىنى

جااھىلىيەت دەۋرىادە تىرىاك  بۇ زات. ئۆتكۈزگەن بىر كىشى ئىدى

ئائىلىسااىدىن  ېتىلمەكچى بولغااان قىااز بااوۋاقالرنىپېتااى كۆمااۈۋ

ېلىش بىلەن تونۇلغاان مەشاھۇر كىشاى سېتىيېلى  قۇتقۇزۇا ق

قىزنااى  161ئااۇ بااۇ يااول بىاالەن  ايااان قىلىشااىچەئۇنىااڭ ب. ئىاادى

شاااىمۇ ماااۇمكىن، ۇنااااجىيە ئاناااا ئىسااامى بول. قۇتقااۇزۇا قالغاااان

لكىاا  فامىلىسااىدە يەر بە. شااىمۇ ماۇمكىنۇتونۇلغاان ئۇناايان بول

 ىغان نااجىيە ئىسامىمەنىساىنى بىلدۈرىاد« نىجادكار»ئالغان ۋە 

رلىاااك ئىشاااى ساااەۋەبىدىن ئۇنىڭغاااا بېااارىلگەن خەي ئۇنىاااڭ باااۇ

ساائانىڭ ئانىساىمۇ باۇ شاەكىلدە  ياكى سائ. شىمۇ مۇمكىنۇبول

شااى ۋە بااۇ ئامىاال ئۇنىااڭ بااۇ ۇقۇتقۇزىيېلىنغااان بىاار خااانى  بول

شاى ئوينىغاان بولۇ ر ل رلىك ئىشنى قىلىشىدا تۈرتكىلىاكخەي

 مۇمكىنمۇ؟ 
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ساالغان  ساىغا قاۇا جاھىلىيەت دەۋرىادە ۋىجادانىنىڭ نىدا

رەسااۇلۇلالھ بىاالەن بولغااان بىاار قېتىملىااۋ  بااۇ جەسااۇر كىشااى

 :سۆھبىتىنى مۇندا  نەقىل قىلغان

مەن جاااھىلىيەت مەزگىلىاادە ! ئااى ئااالالھ نىااڭ رەسااۇلى -

لىك ماپاا بىار سااۋاا ۋە ساەۋەبئۇ ئىشالر . بەزى ئىشالرنى قىلدى 

باوۋا   161ئەجىر باارمۇ؟ تىرىاك كۆماۈۋېتىلىش ئالدىادا تۇرغاان 

ھەر بىارى ئۈچاۈن ئىككااى . ڭ ھايااتىنى قۇتقاۇزۇا قالاادى قىزنىا

لىك ماپاا ساەۋەبباۇ ئىاش . تۇيا  ئون ئايلىۋ ھامىلە تۆگە بەردى 

 :رەسۇلۇلالھ. بىر ئەجىر بارمۇ؟ دەا سورىدى 

سااپا ئەلاايەتتە  -ِابإلسيالم علييك هللا مين إذ أجي ه ليك -

ساااېنى  تىن ئاااالالھساااەۋەبماناااا باااۇ . ئۇنىاااڭ ئەجااارى بېرىلىااادۇ

كەبىااار،  تەباااارانى، ئەلمەجۇماااۇل)ا مۇشاااەررەا قىلااادى ئىساااالمغ

 (.5611؛ فەتھۇل بارى، 1:32

يەت جاااھىلى. ئىنسااانالر مېتالغااا ئوخشااايدۇ» :رەسااۇلۇلالھ

ئاپلىۋ كىشاى بولغاان بولساا،  مەزگىلىدە ياخشى بولغان كىشى

دېگەنااادە، « ياخشاااى كىشاااىلەر قاتارىااادىن بولىااادۇ ئىساااالمدىمۇ

ى ھاياتىادا مەسااۇلىيەتچانلىۋ ئەسلىدە ھىدايەتتىن ئىلگىرىكا

! ئااااااالالھى ». ىلغااااااانالرنى نەزەردە تۇتقانىاااااادىبىاااااالەن ئەمەل ق

ئەبااۇ )ىاان خەتتاااب ياااكى ئااامر بىاان ھىشااام ئىسااالمنى ئااۆمەر ب

دەا دۇئاااااا قىلغانااااادىمۇ « !بىااااالەن ئېزىاااااز قىلغىااااان( جەھىاااال

 . ىسىدا تۇرۇا ھەرىكەت قىلغانىدىنۇقتيۇقىرىدىكى چۈشەنچە 

ئاااايىتىنى  - 36رىسااىنىڭ ۈائىاادە سم بااۇ ئەھاايال ئاسااتىدا

ئىنسان : ۇپتۇشىمىز كېرەكلىكى ئالدىمىزدا تۇرىقاندا  چۈشىن

ئەكساااىچە  .ئىماااانمۇ ئىنسااااننى تالاليااادۇ ئىمااااننى تاللىغانااادا

ئااااااالالھ نىااااااڭ »يەنااااااى ئىنسااااااان . شاااااى مااااااۇمكىن ئەمەسۇبول

دېيىشكە بولىادىغان ھىادايەتكە ئىنتىلىشاى ۋە « يېتەكچىلىكى

بۇناادا  بولغاناادا ئااالالھ مااۇ تااوغرا . كېاارەك ئااۇنى تەلەا قىلىشااى

ىناى قوبااۇل پيولغاا باشلىشاىنى تەلەا قىلغاان كىشاىنىڭ تەلى

 ،باااۇ ۋەجىدىنااادۇركى. قىلىااا ، ياااولىنى ئاسانالشاااتۇرۇا بېرىااادۇ
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ئىنساننى ھىدايەتكە ئۇاشتۇرىدىغان نەرسە ئۇنىڭ ھىادايەتتىن 

يەت ىمەساۇل سىھىدايەتتىن بۇرۇنقى تەقيا. بۇرۇنقى تەقياسىدۇر

 . دۇرىرىكەتلىھەر -تۇيغۇسى بىلەن ئېلى  بېرىلغان ئىش 

يەت ىمەساااۇل»ىسااى بولغااان نۇقتگىزلىااك ېمەسااىلىنىڭ ن

مەجبااۇرىيەت » ىاادىن ئېلىاا  ئېيتقاناادانۇقتبااۇ  ئۇقااۇمى« ئېڭااى

يەنااى، مەساااۇل . ئۇقااۇمى بىاالەن ئوخشاشاالىققا ئىااگە« (ز راش)

ان كىشاى بولغان كىشى مەجبۇر بولغان بولمايادۇ، مەجباۇر بولغا

ِاليدّنينِن»شاۇنىڭ ئۈچاۈن . ھەرگىزمۇ مەسااۇل بولمايادۇ ِاَلِإنْكي َاَهِيفن
. دىناادا تەكلىاا  بااار. دەياادۇ قۇرئااان كەرىاا « دىناادا ز راش يااو  -

ئىنسان ئالالھ نىڭ بۇيرۇ  ۋە چەكلىمىلىرى ئالدىدا مەھكاۇم ۋە 

چاۈنكى ئااالالھ . مەجباۇر ئەمەس، پەقەت ماۇكەللەا ۋە مەساااۇلدۇر

ۇيرۇ  ۋە چەكلىمىلىاااااارىگە بويسااااااۇنۇش ياااااااكى ئىنسااااااانغا باااااا

باااۇ . ناااى بەرگەن(ئەركىنلىاااك)بويسۇنماسااالىۋ ئىختىياااارلىقى 

ئىرادىنىڭ ھەققى بولۇا، مانا بۇ ئىنساننى بارچە مەخلۇقااتتىن 

تىن ئەلبەسااىرنىڭ بااۇ سااەۋەبمانااا بااۇ . ئۈسااتۈن قىلغااان ئامىاال

 56تا كۆرسەتكەن ئە  ئاخىرقى دەلىلاى ئەئاراف سۈرىساىنىڭ ببا

ئۇ ئايەتنىاڭ يېنىغاا تۆۋەنادىكى ئاايەتنىمۇ قوياۇش . ئايىتىدۇر -

 :كېرەك

ئەگەر ئۇار تەۋراتقا، ئىنجىلغاا ۋە رەبباى تەرىپىادىن ئۇارغاا »

الرغااا ئەمەل قىلغااان بولسااا ئىاادى، ئااۇار كىتابنازىاال قىلىنغااان 

ئاسااتىدىن رىزىقالنغااان  لىرىدىن ۋە ئاياااقلىرىىچوقااۇمكى ئۈساات

، (لەتتاااىزېمىنااادىن كە  رىزىاااۋ بېرى -يەناااى ئاسااامان )باااواتتى 

ئۇاردىن بىر جامەئە توغرا يولدىادۇر، ئۇارنىاڭ نۇرغاۇنلىرى ناېمە 

 (.66مائىدە، )« ! ھە -دېگەن يامان ئىش قىلغۇچىالر 
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 تېكىست ۋە شەرھىيسى

ِ
العبيادِ عليى حتميا االميو  جيعيل مل[ِهللاِ ا  اليممن  امير اي واعلي ]
 ابعمياهل  جييازيه  ،ِوامنيا«كيذاِ بكي  افعيل كيذا فعليت  ا »ِ:ِقيا  ولكين
 عنيده ميا ا ادوا هي  فيا  ، بيه واالسيتغانة دعاهيه و بعبادتيه ام ه وقيد

 اخيذ بيه علييه  يسيهل ، توفيقيه اىل توفيقيا و عونيه اىل هلي ِعيوان احيد 
 ميا وطليب اطاعيه]فييمن[ هللا حكي  وكيذلك ، وتي  ِالسييتا  احلسينا 

ِ.القو  فبهذا عنده
 مياِهنياه  عبياده قيد  هللا تقيلِا  ال امليممن  رامي اي نفسيك فايد 

 اىل]ييدعوه [ ال سيل ا سيل و بيه امي ه  ميا بي  و بيينه  وحيا  عنيه
 ميا اىل جييبيوا مل اذ االبيد طيو  يعيذهب  مث علييه  قضياه ميا خيالف

 ، كبيرا عليوا الظياملو  يقيو  عميا هللا فتعياىل ، سيبيال الييه هلي  جيعيل]مل[
 ال .ِتعياىل هللا عليى  دوا امنيا  ّدوا؟ مين ىعلي اجلهيا  هيمال  فهيلِتيد ى

اىلِ هلي  سيبيل ال»ِ:ِاجلهيا  فقيا «ِلكي ِ خيرا فيممنوا»ِ:ِقيا  تعياىل هللا
 بيينه  حيا  قيد»ِ:ِاجلهيا  فقيا «ِهللاِ داعيى اجيبيوا»ِ:وقيا .ِ«االمييا ِ

ِ.«ب ِاالجابةِ و
»ِ:ِاجلهيا  ،ِفقيا « بكي ِ مين مغفي ة اىل سيابقوا»ِ:ِتعياىل وقيا 
ِ.«البتةِ ىف جاه  وقد الساب  كي ِهل 
االمييا ِ مين مينعه  هللا ال »:ِفقيالوا«ِيممنيو  ال هلي  فميا»:ِوقيا 
ِ.«الكف  ىف واوقعه 
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،ِ«تشيهدو  انيت  و هللا آباي  تكفي و  مل الكتياب اهيل اي»:ِويقيو 
ِ.«حتما وجعله الكف  عليه  قد  هللا ال »:ِاجلها  فيقو 

ِِبه سو الظن و هللا على ال د هو فهذا
 

شاااااااۇنى ئەقلىڭااااااادىن ! ىئاااااااى مۇئمىنلەرنىاااااااڭ ئەمىااااااار]

 [:چىقارمىغايسەن

ئاااالالھ بەنااادىلىرىنى قىلمىشااالىرىغا مەجباااۇر ۋە مەھكاااۇم 

 ئەگەر سااىلەر مۇناادا  قىلساااپالر»قىلمىغااان بولااۇا، ئااۇ پەقەت 

ئاااۇارنى ئاااۆزىگە . دېاااگەن« مەنماااۇ ساااىلەرگە مۇنااادا  قىلىااامەن

ەشاكە ن ياردەم تىلبەندىچىلىك قىلىشقا، دۇئا قىلىشقا ۋە ئۆزىدى

ھەماادە ئۇارغااا قىلمىشااىغا يارىشااا مۇكاپااات ۋە جااازا  بۇيرىغااان

ناااى تەلەا (خەيااار)بەنااادىلەر ئۇنىاااڭ ھۇزۇرىااادىكى ئەگەر . بەرگەن

ئارقىدىن ياردەم ئەۋەتىدۇ ۋە ئۇ -قىلسا، ئالالھ مۇ ئۇارغا ئارقىمۇ 

يەت ئۈسااتىگە ىقپەھەقاتە ئاساانلىۋ ئۈسااتىگە ئاساانلىۋ، ماۇۋەپ

ئاالالھ ئىناايىتى بىالەن ئۇارنىاڭ . يەت بەخش ئېتىدۇمۇۋەپپەقى

ياخشاىلىقالرغا ئېرىشىشاىنى ۋە ياماانلىقالرنى تەرك قىلىشااىنى 

چۈنكى ئىتاائەت قىلىا  ئۇنىاڭ ھۇزۇرىادىكىنى . ئاسانالشتۇرىدۇ

 .تىلىگەن كىشى ھەققىدىكى ئالالھ نىڭ ھۆكمى مانا مۇشۇندا 

سااەنمۇ  بااۇ چۈشااەنچە ئۈسااتىدە! ئااى مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمىاارى

ئااالالھ بەناادىلىرىگە »: ھەرگىزمااۇ.   كااۆرگىنىاانىئوباادان ئويل

... يەنە شۇ بەندىلىرىگە تەقدىر قىلغان ھارام قىلغان نەرسىلەرنى

ئاۋۋال ئۇارغا بۇيرۇا، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇيرۇقىغاا بويسۇنۇشاقا 

دەر قىلىااااا  قە -ئۇارغاااااا قاااااازايى ... ئاااااۆزى توساااااالغۇ بولغاااااان

[ ەۋەت قىلىااااش ئۈچااااۈن يەنەارنى دئااااۇ]پۈتىاااايەتكەن تۇرۇغلااااۇ  

ئەلچىلەرناااى ئەۋەتاااكەن، ئانااادىن كېااايىن يەنە ئۆتاااۈش ماااۇمكىن 

ى بۆسااااۈا ئۆتااااۈا دەۋەتااااكە ئىجاااااۋەت بولماياااادىغان توسااااالغۇن

. دېمىگىان« !قا دۇچاار قىلىادۇئازابك ۈدەا مەپگۈل[ قىاللمىدى]
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بااۇ زالىمااالر نىساابەت قىلغااان سااۈپەتلەردىن پاااكتۇر، ئااۇ  ئااالالھ

 .غدۇر ۋە تەپداشسىز بۈيۈكتۇرمۇتلە  ئۇلۇ

باااااۇ ناااااادانالر كىماااااگە ئېتىاااااراز قىلياتقاااااانلىقىنى ھاااااېس 

ئۇار باشاقا بىارىگە ئەمەس، ئۇلاۇ  ئاالالھ قاا ! قىلىشمايياتامدۇ؟

ئىمااان » :چااۈنكى ئااالالھ مۇناادا  دەياادۇ. ئېتىااراز قىلىشااىياتىدۇ

ئەمماا (. 311نىساا، )« سىلەر ئۈچۈن پايدىلىۋ( بۇ)ئېيتىڭالركى 

ئاۇارنى ئىمانغاا ئېلىا  »: الر گۇرۇھى مۇنادا  دېيىشاىدۇبۇ نادان

 .«بارىدىغان يول تاقالغاندۇر

ئااالالھ قااا دەۋەت قىلغۇچىنىااڭ دەۋىتىنااى قوبااۇل »: ئااالالھ

ئۇارنىااڭ  ئااالالھ»: دېسااە، بااۇ نااادانالر( 13ئەھقاااف، )« قىلىڭااالر

ئىجااااابىتى بىاااالەن ئۆزىنىااااڭ دەۋىتااااى ئوتتۇرسااااىدا ئاااااۆتكىلى 

 .دەيدۇ« سا  پەيدا قىلغانبولمايدىغان بىر تو

سااىز مەغپىاارەت ئۈچااۈن رەباابىڭالدىن كەلااگەن چەك»: ئااالالھ

ئاۇار قاناداقمۇ »: باۇ ناادانالر. دەيادۇ( 53ھەدىاد، )« !بەسلىشىڭالر

شااالىرىغا مەھكاااۇم ۋە بەسلىشەلىساااۇن؟ ئاااالالھ ئاااۇارنى قىلمى

 . دەيدۇ« مەجبۇر قىلغان

ىنىشااقا ، ئ)« ئااۇار نېمىشااقا ئىمااان ئېيتماياادۇ؟»: ئااالالھ 

ڭ ئىمااان چااۈنكى ئااالالھ ئۇارنىاا»: بااۇ نااادانالردەا سورىسااا، ( 21

ھەم ئااااۇارنى كۇپۇرغااااا مااااۇپتىال  ئېيتىشااااىغا توسااااالغۇ بولاااادى

 .دەيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادۇ« قىلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادى

ھەقىقەتنى بىلىا  تاۇرۇا، نېمىشاقا ! كىتابئى ئەھلى »: ئالالھ

ئااالىاىمران، )« ئااالالھ نىااڭ ئااايەتلىرىگە ئىمااان ئېيتمايسااىلەر؟

چااۈنكى ئااالالھ ئۇارغااا كۇپااۇرنى »: بااۇ نااادانالررىسااا، دەا سو( 11

 .دەيدۇ« قەدەر قىلىيەتكەن ۋە ئۇارنىڭ قەلبىنى پىچەتلىيەتكەن

يۇقىرىااادىكى مىساااالالرنىڭ ھەممىساااى ئاااالالھ قاااا ئېتىاااراز 

نىاااااڭ ئە  ىقىلىاااااش ۋە ئۇنىڭغاااااا ياماااااان گۇمانااااادا بولغانلىق

 .گەۋدىلىك مىساللىرىدۇر
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 تەكلىپقىلمىغان،  ئالالھ بەندىلىرىنى مەجبۇر
 قىلغان

 

ئىرادىناااااااى بىكارغاااااااا چىقىرىااااااادىغان ھەر قانااااااادا  قەدەر  

نىڭ ئاااااااخىرى بېرىاااااا  توختاياااااادىغان يېاااااارى سااااااىشەنچىۈچ

 .«يەتسىزلىكتۇرىمەساۇل»

 :يەتسىزلىك ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇىمەساۇل

بااااااااااۇ خىاااااااااال . يەتسااااااااااىزلىكىئىرادىسااااااااااىز مەساۇل .3

نىڭ ساااااااااراپ. يەتسااااااااىزلىك جازاغااااااااا تارتىلماياااااااادۇىمەساۇل

سااارا  ئەقلااى . گورىيەگە كىرىاادۇېبااۇ كااات سااىزلىكىمەساۇلىيەت

بولمىغاااااانلىقى ئۈچاااااۈن ئۇنىڭااااادىن مەسااااااۇلىيەت سۈرۈشاااااتە 

سااااىزلىكىمۇ مەساۇلىيەتدىكى ئادەمنىااااڭ ۇئۇيقاااا. قىلىنماياااادۇ

ئۇخالۋاتقاان بىار كىشاىنىڭ باشاقا بىار . بۇنىڭ قاتارىغاا كىرىادۇ

 سااااتىگە چۈشااااۈا كېتىاااا ، ئۇنىااااڭ ئۆلااااۈمىگەۈكىشااااىنىڭ ئ

چى بولسااا ئااۇ كىشااىنى قاتىاال دېگىلااى بولماياادۇ، جازاغااا سااەۋەب

يىتى تەرەققىااي قىلمىغااان ىئەقلااى قااابىل. تااارتقىلىمۇ بولماياادۇ

 .بىمار سادىر قىلغان جىنايىتى تۈپەيلىدىن جازاغا تارتىلمايدۇ

بااااۇ خىلاااادىكى . سااااىزلىكمەساۇلىيەتئىاااارادىگە ئىااااگە  .2

يەناى . ازالىنىدۇكارلىققا تارتىلىدۇ، ججاۋابسىزلىك مەساۇلىيەت

كارلىققاا جاۋابھۇشاى جايىادا بولغاان ئاادەم  -ئىرادىسى ۋە ئەقلى 

ئەگەر . سااىزلىك قىاللماياادۇمەساۇلىيەتئىااگە، بااۇ ۋەجىاادىن ئااۇ 

. كارلىققاااااااا تارتىلىااااااادۇجاۋابساااااااىزلىك قىلساااااااا مەساۇلىيەت

بولاۇا، «  ىالتەك»دىكى ئىپادىساى تىلا ينىڭ دىنىمەساۇلىيەت

« تەكلىاا »ماان ۋە چەكلىمىللىاارى پەر -ئەمىاار  لىۋدىننىاڭ بااار

ر ىادىن تەكلىا  قىلىنغاان ھەنۇقتئى بۇارغا شەر. دەا ئاتىلىدۇ

. ەا ئاتىلىااادۇد« ماااۇكەللەا»باااالىئ ئىنساااان  -قانااادا  ئاقىااال 

 .دۇر«كارجاۋاب»دىكى ئىپادىسى تىل يبۇنىڭ دىنى
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ئەگەر سااىلەر  (ئااالالھ)ئااۇ » :ئىمااام ئەلبەسااىرى ئېيتىاادۇكى

دېاگەن ۋە « مۇ سىلەرگە مۇندا  قىلىامەنمۇندا  قىلساپالر، مەن

. ئۇارغااا قىلمىشاالىرىنىڭ جازاسااىنى ياااكى مۇكاپاااتىنى بەرگەن

ئااااالالھ بۇناااادا  دېااااايىش ئااااارقىلىۋ بەناااادىلىرىنى ئالااااادىنااا 

بېكىتىاااااايەتكەن ئەمەل قېلىپلىرىغااااااا مەھكااااااۇم ۋە مەجبااااااۇر 

ئاااااالالھ بەنااااادىلىرىنى ئەمەل . قىلمىغاااااانلىقىنى ئىپادىلەيااااادۇ

رغا ئىااارادە ئىنساااانال. قويىااايەتكەن ئاااازادە -ىااان قىلىشاااتا ئەرك

ئىرادىسااى بىاالەن تاللىغااان ئىنسااانالرنى  بەرگەن بولااۇا، ئااالالھ

 .كارلىققا تارتىدۇجاۋابئەمەللىرىدە 

ئااازادە  -ن ھەرىكەتلىرىاادە ئەركىاا -ئەگەر بەناادىلىرىنى ئىااش 

 -ئالااادىنااا بەلگىلىااايەتكەن ئىااااش  قويىيېتىشااانىڭ ئورنىغاااا

دى، لىشقا مەجبۇر ۋە مەھكۇم قىلغان بولسا ئىاھەرىكەتلەرنى قى

 «(كااارلىۋجاۋاب) مەساااۇلىيەت»بەندىلىرىاادىن تەكلىاا ، يەنااى 

بەنادىچىلىك مەسااۇلىيىتى ئەمەلادىن . كۆتۈرۋېتىلگەن بواتتى

ئىمان بىلەن ئىنكار، ھە  بىالەن باتىال، سااۋاا بىالەن . قااتتى

كەر گۇنااااھ، ياخشاااىلىۋ بىااالەن ياماااانلىۋ، مەئااارۇا بىااالەن ماااۇن

ئااالالھ نىااڭ .   قالمىغااان بااواتتىسااىدا ھېچقاناادا  پەرىئوتتۇر

سۇنماساالىۋ بااۇيرۇ  ۋە چەكلىمىلىاارىگە بويسااۇنۇش بىاالەن بوي

ھەم ئېمتىھاااااننىڭمۇ زىرۈرىيىتااااى  ئوخشااااش بولغااااان باااواتتى

قالمىغاااان، ئىااارادە ۋە ئەقىااال ئاتاااا قىلىشااانىڭمۇ ھېچقانااادا  

ا قىلىشااامۇ باااۇ ئەھيالااادا دۇئااا. ھېكمىتاااى بولمىغاااان باااواتتى

 -بىھۇدىلىااك بولااۇا، ھەتتااا دۇئااا قىلىااش ئااالالھ نىااڭ قااازايى 

نااااااى ئۆزگەرتىشاااااانى تەلەا قىلغااااااانلىۋ، ئۇنىڭغااااااا رازى ىرەقەد

ھاالبۇكى، بىاازدىن . بولمىغاانلىۋ ۋە قارشاى چىققااانلىۋ باواتتى

. تااۇر« ئااالالھ»نى تەلەا قىلغۇچىنىااڭ  دەل ئااۆزى دۇئااا قىلىشاا

ۆزگەرمەيادىغان ئىاش بولسااا، ئۇناداقتا دۇئاا قىلىشاىمىز بىاالەن ئ

تەلەا قىلماقتاااا؟ ناااېمە  نىئاااالالھ نېمىشاااقا دۇئاااا قىلىشاااىمىز

مەن دۇئاااا قىلغۇچىنىاااڭ دۇئاساااىنى ئىجاااابەت »ئۈچاااۈن ئاااالالھ 

دەياااااادۇ؟ ئۇنااااااداقتا بەندىسااااااىنىڭ ( 376بەقەرە، )« قىلىاااااامەن
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دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىادىغان ئاالالھ ئاۇار ئۈچاۈن پۈتىايەتكەن 

 -بەنااادىلەرنىڭ ئاااارزۇ  زامااادۇ؟ ئەگەر قەدەرقەدەرىناااى بۇ -قاااازايى 

ئاساساااااەن بۇزۇلاااااۇا،  ھەرىكەتلىااااارىگە -تەلەپلىااااارى ۋە ئىاااااش 

يېڭىباشتىن يېزىلىدىغان بولسا، ئۇ چاغدا قەدەرچىلەر ئالالھ قا 

بىاااارا تەرەپااااتىن ئەمەس، بەلكااااى ھەماااامە تەرەپااااتىن بوھتااااان 

 چاپلىغان بولمامدۇ؟

ئااالالھ قااا  بااۇ چۈشااەنچىنىڭ ئەلبەساارى كېيىنكااى بۆلۈماادە

قايساااى تەرەپلەردىااان بوھتاااان چاپلىغاااانلىۋ بولىااادىغانلىقىنى 

شاااااۇنداقال قەدەرچاااااى . تەپساااااىلى ھالااااادا ئوتتۇرىغاااااا قويماقتاااااا

دەا باھالىماقتااااا ۋە بااااۇ « ئااااالالھ قااااا ئېتىااااراز»پوزىتسااااىيىنى 

بااااۇ نااااادانالر گااااۇرۇھى كىمااااگە ئېتىااااراز »: سااااوئالنى قويماقتااااا

دۇ؟ ئۇار باشقا بىرىگە قىلىشياتقانلىقىنى ھېس قىلىشمايياتام

 .«قا ئېتىراز قىلىشىدۇ ئەمەس، دەل جانابى ئالالھ

قەدەرچىلەرنىااااڭ ئااااالالھ قااااا قىلغااااان  ئىمااااام ئەلبەساااارى

ئاۇار نېمىشاقا »ئاالالھ . ئېتىرازىنى ئايەتلەر بىالەن دەلىللىاگەن

باۇ ساوئالغا . دەا ساورايدۇ( 21ئىنشاىقا ، )« ئىمان ئېيتمايادۇ؟

سااەن ئااۇارنى ئااازدۇرۇا، كۇفااۇرنى » :تىكىلەرقەدەرچااى زېھنىيەتاا

. بەرمەكااااتە جاااااۋابدەا  «ئۇارغااااا قەدەر قىلغانلىقىااااڭ ئۈچااااۈن

ئاااااااااالالھ ئۇارنىاااااااااڭ )لالھى ئەمماااااااااا يەساااااااااىھۇن ەساااااااااۇبھان

تەۋبە، ( ىرىدىن تولىماااااااۇ يىااااااارا  ۋە خالىيااااااادۇرساااااااۈپەتلىگەنل

 !ئەستەغھۇرۇلالھ

ناااادانالر گۇرۇھىنىاااڭ ئاااالالھ قاااا قىلغاااان ئېتىرازلىرىناااى 

ى دەلىل قىلى  پاش قىلغاانلىقى ئۈچاۈن يەنە ساۆزلەا ئايەتلەرن

 .ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يو 
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 تېكىست ۋە شەرھىيسى
 

،ِ انتهيوا يقيو  انيه اجلهيا  فييظن«ِلكي ِ خيرا انتهيوا»ِ:ِتعياىل هللا قيا 
عليىِ تفيرتوا ال»ِ:ِتعياىل وقيا  وكيذلك لكي  خير فانه عليك  قضيت عما
 وال»ِ،ِ«احسينِ هيء ابليى اال يتيي ال ميا  تق بيوا وال»ِ،ِ«كيذابِ هللا

 وال»ِ،ِ«ابحلي ِ اال هللا حي م اليى الينفس تقتليوا وال»ِ،ِ«تق بيواِاليزانِ

 يظين ذليك اشيباه مين القي آ  ىف ميا ،ِومجيي «قلييالِ مثنيا تشيرتواِآبايتيى

ِ.وقد ه قضاهه عن ينهاه  اجلاهلو ِانه
 هِا المي مث ليه احيل ميا حتي م نبييه عليى قضيى هللا ا  يقوليو  وكيذلك

:ِ،ِفقيالوا«ليكِ هللا احيل ميا حتي م مل النيى ايهيا اي»ِ:ِفقيا  بقضياهه عميل
 عفيا»ِ:ِفقيا  ذليك عليى الميه مث ليه اذ  مث]اإلذ [ نبييه عليى هللا قضيى

ِ،«هل ِ اذنت مل هللاِعنك
 ينسيبهِاىل ومل نفسيه اىل اخلطن نسب و اال النبي  من احد خيطئ ومل

وقومهياِيسيجدو ِ وجيدما»ِ:ِهللا انطقيه اليذى اهلدهيد قيا  وقيد  بيه
السيبيلِ عين فصيده  اعمياهل  الشييطا  هلي  وزيين هللا دو  مين للشيمس

ِ«.ِكثر الق آ  ىف ذلك»ِ،ِ«
 واحسنِالفكي  فتدب ه واوضاته بينته قد عنه سنلتى ما جواب وهذا

  .الصدو  ىف ملا شفا  فانه فيه
 

لەرگە سى( بۇ)قايتىڭالر، »: ئاا مۇندا  دەيدۇەجانابى ئالالھ ت

: ادانالر باۇ ئايەتنىاڭ مەنىساىنىئاۇ نا(. 313نىساا، )« پايدىلىقتۇر
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الر، باۇ قەدەر قىلغاان نەرساىدىن قاايتىڭ -مەن سىلەرگە قازايى »

 .دەا گۇمان قىلىشىدۇ«  سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر

ئااالالھ قااا ئااۆزەپالر توقااۇا »: ھااالبۇكى ئااالالھ مۇناادا  دەياادۇ

 (.63اھا، ت)« چىققان يالغاننى چاپلىماپالر

يېتىمنىاااڭ مېلىغاااا تااااكى ئاااۇ باااااغەتكە يەتكەناااگە قەدەر »

ئەنااااام، )« يوللاااۇ  ئۇساااۇلدىن باشاااقا رەۋىشاااتە يېقىنالشاااماپالر

 (.:1؛ ئىسرا، 352

ئىسارا، )« زىناغاا يېقىنالشاماپالر»: ئالالھ يەنە مۇندا  دەيادۇ

ئاايەتلىرىمىزنى »؛ (11ئىسرا، )« ناھە  ئادەم ئۆلتۈرمەپالر»؛ (12

 (.3:بەقەرە، )« ن باھادا سېتىيەتمەپالرئەرزا

: چە بىاالەن يەنە مۇناادا  دېمەكااتەئااۇار يۇقىرىاادىكى چۈشااەن

قەدەر  -رەسااااۇلىغا ھاااااالنى ھاااارام قىلىشاااانى قااااازايى  ئاااالالھ»

قەدەر قىلغاااااان ئىشااااانى  -قىلااااادى، ئانااااادىن كېااااايىن قاااااازايى 

لىك ئۇنىڭغااا بااۇ ئااايەت ئااارقىلىۋ ماااامەت سااەۋەبقىلغااانلىقى 

نااېمە ئۈچااۈن ئااالالھ ساااپا ھاااال قىلغااان ! نەبااى ئااى» :قىلاادى

« نەرسااىنى ئاياللىرىڭنىااڭ رازىلىقااى ئۈچااۈن ھااارام قىلىسااەن؟

: ئااۇار يەنە بااۇ چۈشااەنچە بىاالەن مۇناادا  دېيىشااىدۇ(. 3تەھارى ، )

قەدەر  -ناى قاازايى [رۇخسەت قىلىش]ا ئالالھ دەسلەپتە رەسۇلىغ»

ىلغااان، قىلىا  بېكىتىاا ، ئاناادىن كېايىن ئۇنىڭغااا رۇخسااەت ق

ئاى )»: ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى باۇ ئاايەت بىالەن مااامەت قىلغاان

راساتچىلالر بىالەن  (ئۆزىرىساىدە)الالھ سېنى كەچاۈردى، ئ( !نەبى

سااااااپا ئېنىاااااۋ باااااولمىغىچە نېمىشاااااقا ئۇارغاااااا )يالغاااااانچىالر 

 (. 1:تەۋبە، )« رۇخسەت بەردىڭ؟( چىقماسلىققا

ۇتلە  ھالادا نەبىلەردىن خاتالىۋ ئۆتكۈزگەنلەر خاتاساىنى ما

ئااااۆزىگە نىساااابەت قىلىاااادۇ ۋە ھەرگىزمااااۇ رەباااابىگە نىسااااابەت 

سااااۇايمانغا بااااېلقس )ئااااالالھ سااااۆزلەتكەن ھۆپااااۈا . ماياااادۇقىل

 :دېگەنىدى( ھەققىدە مۇندا 
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ياشااااااقا ۇئۇنىااااااڭ ۋە قەۋمىنىااااااڭ ئااااااالالھ نااااااى قويااااااۇا ق»

شاەيتان ئۇارغاا قىلمىشالىرىنى . چوقۇنىدىغانلىقىنى بايقىادى 

 (. :2نەمل، )« ۇار توغرا يولدىن ئاداشتىتتى، ئچىرايلىۋ كۆرسە

 .قۇرئاندا بۇنىڭغا ئوخشاش ئايەتلەر كۆپتۇر

ئااۇارنى . باۇ سااەن مەناادىن ساورىغان مەسااىلىنىڭ جاۋابىاادۇر

ئەمدى ساەنمۇ ئوبادانرا  ئاويالا بااققىن . ئىزاھالا بايان قىلدى 

كە قەلاابچاۈنكى ئاۇ . ۋە باۇ ھەقتىكاى چۈشاەنچەپنى ئااۆزگەرتكىن

 .شىپادۇر

 . الە بۇ يەردە ئاخىراشتىرىس

 

 : ئىزاھات

  .يېزىلغان شەكلىدەاال ِ ئىچىدىكى كەلىمە قوليازمىدا] [ 

 

 ،زىگە ئەمەسۆۋە يامانلىقنى ئ لىقئالالھ خاتا
 قاراتقانئىنسانغا 

 

ئاااااخىر باااۇ ھەقىقەتنااااى ئىپااااادىلىگەن  -قۇرئاااان باشااااتىن 

لتۈرۈش بىز بۇ يەردە بىر قانچە مىسال كە. ئايەتلەر بىلەن تولغان

 .بىلەن كۇپايىلىنىمىز

پېاىلىنىااڭ قۇرئاناادىكى ئىشلىتىشااىنى ( يامااانلىۋ)شااەر  

. ئالدىنقى تېمىالردا چاا قويماي ھەممىنى تىلغا ئېلى  ئۆتتۇ 

قۇرئاندا شەر ئاالالھ قاا ئەمەس، ئىزچىال رەۋىشاتە مەخلۇقاتالرغاا 

  .نىسبەت قىلىنىدۇ ۋە قارىتىلىدۇ

انتلىرى بىاالەن قوشااۇلۇا قۇرئاناادا زۇلااۇم كەلىمىسااى ۋارىياا

گە يېقىن ئورۇنادا ئىشالىتىلگەن بولاۇا، ھېچقانادا  يەردە  111

ئۇنىڭ ئەكسىچە ئىزچىل ھالدا . ئالالھ قا نىسبەت قىلىنمىغان

ئااالالھ تىاان نەفىااي قىلىنغااان ۋە ھەر دائىاا  ئىنسااانغا نىساابەت 

 : قىلىنغان
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بىاااز ئۇارغاااا زۇلاااۇم قىلمىااادۇ ، لاااېكىن ئاااۇار ئاااۆزلىرىگە  

 (.313ھۇد، )« رى زۇلۇم قىلدىئۆزلى

باااااۇ ساااااىلەرنىڭ قىلمىشاااااىڭالر تۈپەيلىدىنااااادۇر، ئاااااالالھ »

 (.372ئالىاىمران، )« بەندىللىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر

« ساااەيي »ۋە « سااۇئى»يامااانلىۋ مەنىسااىنى بىلدۈرىااادىغان 

نەچاااچە يەردە ئىشااالىتىلگەن بولاااۇا،  3:1كەلىمىسااى قۇرئانااادا 

  :مەسىلەن. ەت قىلىنغانھەممىسىدە ئىنسانغا نىسب

ۋەياكى ئۆزىگە زۇلۇم قىلى  كىمكى بىرەر يامانلىۋ قىلسا »

ئاناادىن ئااالالھ تىاان مەغپىاارەت تەلەا قىلسااا، ئااۇ ئااالالھ  قۇيااۇا

مېھرىبااان ئىكەنلىكىنااى  تىىنىااڭ مەغپىاارەت قىلغااۇچى، ناھاااي

 (.  331نىسا، ) « كۆرىدۇ

ۇيىڭالر ساىلەرنىڭ قاۇرۇ  ئاارز( ئالالھ ۋەدە قىلغان سااۋاا)»

نىااڭ قااۇرۇ  ئارزۇسااى بىاالەن قولغااا كەلمەياادۇ، كىتابۋە ئەھلااى 

دۇنياااادا ۋە )اماااانلىۋ قىلىاادىكەن بۇنىاااڭ ئۈچااۈن كىمكااى بىاار ي

ئاااالالھ تىااان باشاااقا  ئاااۇ ئاااۆزى ئۈچاااۈن .جازالىنىااادۇ( ئااااخىرەتتە

نىسااا، )« ت ۋە ھېچقاناادا  مەدەتكااار تاپالماياادۇھېچقاناادا  د ساا

321 .) 

ىمۇ ۋارىياانتلىرى بىالەن بىارگە كەلىمىس« تپاسا»قۇرئاندا 

ئورۇناادا ئىشاالىتىلگەن ۋە ھەممىساااىدە ئىنسااانغا نىسااابەت  51

 :تۆۋەندىكى مىسالالرغا قاراا باقايلى. قىلىنغان ۋە قارىتىلغان

يەر يااااۈزىنى تۈزىگەناااادىن ( ئەلچىلەرنااااى ئەۋەتىاااا )ئااااالالھ »

 (.56ئەئراف، )« كېيىن، يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىۋ قىلماپالر

قۇرۇقلۇقتا  نىڭ قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىنئىنسانالر»

دەا ۋە دېڭىاازدا ئاااپەت يااۈز بەردى، ئااالالھ ئااۇارنى تەۋبە قىلسااۇن 

« ئۇارغاا تېتىتتاى( جازاسىنى)قىلمىشلىرىنىڭ بىر قىسمىنى 

 (.3:رۇم، )

 22قۇرئاندا يەنە خاتا كەلىمىسى ۋارىيانتلىرى بىلەن بىرگە 

. لادا ئىنساانغا قارىتىلغاانئورۇندا ئىشلىتىلگەن ۋە ئىزچىل ھا

 :مەسىلەن
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مااۈا ۆئۇنادا  ئەمەس، كىمكااى گۇنااھ قىلسااا ۋە گۇناھقاا چ»

. كەتسە، ئەنە شۇار ئەھلى د زاختۇر، ئۇار د زاختاا مەپگاۈ قالىادۇ

ئىماااااان ئېيتقاااااان ۋە ياخشاااااى ئەمەللەرناااااى قىلغاااااانالر ئەھلاااااى 

باۇ (. 72-73بەقەرە، )« جەننەتتۇر، ئۇار جەننەتاتە مەپگاۈ قالىادۇ

ئااايەتلەردە گۇناااھ ۋە خاتااا شااۇنداقال ئىمااان ۋە سااالىھ ئەمەلنىااڭ 

 . ئىگىسى ئىزچىل ھالدا ئىنساندۇر

قۇرئاننىڭ نەبىلەرنىاڭ خاتاالىقىنى تىلغاا  ئىمام ئەلبەسرى

ئالغااانلىقىنى، خاتااالىقى كۆرسااىتىلگەن ھەر يەردە نەبىلەرنىااڭ 

ئاااااۆزلىرىگە نىسااااابەت  خاتاااااالىقىنى رەبااااابىگە ئەمەس، بەلكاااااى

مىسااال كۆرساااىتى   بىاار قاااانچە. قىنى تەكىتلەياادۇقىلغااانلى

 :ئۆتەيلى

ھەزرىتى ئىنساننىڭ سىمي للۇ  ئاتىساى ھەزرىتاى ئاادەم ۋە 

رەپىقىسى جەننەتتە ئۆزلىرىگە قويۇلغان ئىالھى چەكلىمىلەرگە 

 ،رەبااابى »: ي بولغاااان ۋاقىتتااااىرىااااايە قىلمااااي ئاااالالھ قاااا ئاسااا

بۇنىاڭ دەل . دىدېمىگەنىا« قەدەرىاڭ باۇ ئىاكەن -سېنىڭ قازايى 

بىااز ئااۆزىمىزگە ئااۆزىمىز زۇلااۇم قىلاادۇ ، ! رەببىمىااز»: ئەكساىچە

ئەگەر سااااەن بىاااازگە رەھىاااا  قىلمىسااااا ، بىااااز چوقااااۇم زىيااااان 

 .دېگەن ئىدى( 21ئەئراف، )« تارتقۇچىالردىن بولىمىز

ھەزرىتى نۇھ ئىمان كېمىسىگە چىقمىغاان ئوغلىنىاڭ كاۆز 

ئااۇ مېنىااڭ »ۋە ئالدىاادا بوغۇلىشااىنى قوبااۇل قىاللماااي قالاادى 

رەببىااااااادىن ئاگاھالنااااااادۇرۇش . دېااااااادى« ئائىلەمااااااادىن ئىااااااادى

شۈبھىساىزكى ئاۇ ! ئاى ناۇھ»: نى ئالادىجاۋابخاراكتېرىدىكى شۇ 

.  «سااېنىڭ ئائىلەپاادىن ئەمەس، بااۇ قىلىقىااڭ ياخشااى بولمىاادى

مەن بىلمىاااگەن ! رەبااابى »: ھەزرىتاااى ناااۇھ دەرھاااالال رەببىااادىن

ئەگەر ! نىمەننەرسااىنى سوراشااتىن سااېنىڭ پاناھىڭغااا سااېغى

ماپااااا مەغپىاااارەت قىلمىسااااا  ۋە رەھىاااا  قىلمىسااااا  زىيااااان 

  .دەا ئەپۇ سورىدى( 1:ھۇد، )« تارتقۇچىالردىن بولىمەن

ت بىاالەن ناااھە  ئااادەم ئۆلتااۈرۈا ھەزرىتااى مۇسااا بىاار مۇشاا

بااۇ سااەن ماپااا ، بااۇنى ماپااا سااەن قىلاادۇردۇ  :قويغاناادا رەباابىگە
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مەن ! رەباابى »: ىچەئەكسا. دېمىادى ،قەدەر ئىاادى -يازغاان قاازايى 

« ھەقىقەتەن ئاۆزەمگە زۇلاۇم قىلادى ، مېناى مەغپىارەت قىلغىان

  .دېگەن ئىدى( 36قەسەس، )

ھەزرىتاااااى يااااااقۇا خاتاااااالىقىنى رەبااااابىگە ئەمەس، ئاااااۆزىگە 

« مەن ئااااۆزەمگە زۇلااااۇم قىلاااادى ! رەباااابى » :نىساااابەت قىلىاااا 

 . دېگەنىدى( ::نەمىل، )

ىن كېاايىن، ئەۋىناادىن قۇتۇلغاناادفىرئىساارائىل ئوغااۇللىرى 

تەپرىلىرىااادىن بىااارى بولغاااان كااااا ىننىاااڭ قەۋمىنىاااڭ فىرئەۋ

ئاۇارنى ئاالالھ »كاام  يئىالھى. غا چوقۇنغانىنىڭ موزىي(ھاتور)

دېمەسااتىن، « ئااازدۇرۋەتتى، چااۈنكى ئااالالھ خااالىغىننى ئازدۇرىاادۇ

زاينى مەبااااۇد قىلىاااا ، ھەقىااااقەتەن وئااااى قەۋمىاااا  سااااىلەر ماااا»

  .دېگەن( :5بەقەرە، )« ىڭالرئۆزەپالرغا ئۆزەپالر زۇلۇم قىلد

ياااۇقىرىقى مەزماااۇن مۇساااىبەت ئۈچۈنماااۇ ئوخشااااش كاااۈچكە 

مۇساااىبەت كەلىمىساااىمۇ زۇلاااۇم، ساااۇئى ۋە خاتالىقالرغاااا . ئىاااگە

: ئوخشاااااش ئااااالالھ قااااا ئەمەس ئىنسااااانغا نىساااابەت قىلىنىاااادۇ

ھەر قاناادا  بىاار ( يەنااى جېاانىڭالر ياااكى مېلىڭالرغااا)سااىلەرگە »

ڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپەيلىادىن مۇسىبەت يەتسە، ئۇ سىلەرنى

 (.11شۇرا، )« كەلگەن بولىدۇ

ئاااااااخىر بۇنىڭغااااااا  -باشااااااتىن  شۈبھىسااااااىزكى، قۇرئااااااان

ئالالھ  مۇقەررەركى. ر بىلەن تولۇا تاشقانئوخشايدىغان ئۆرنەكلە

 .ھەقىقەتنى بايان قىلىدۇ

 

 خاتىمە
 

 .ئالالھ ھەممىگە قادىردۇر

قاادىرى بىاالەن مەۋجااۇدات ئالىمىاادە ھەماامە نەرسااە ئۇنىااڭ تە

ۋۇجۇتقااااا چىقىاااادۇ، ئۇنىااااڭ تەقدىرىسااااىز ھېچنەرسااااە ر ياپقااااا 

 .چىقمايدۇ
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ئاۇ نەرساىنى بىار  ھ نىڭ بىر نەرساىنى تەقادىر قىلىشاىئالال

قااانۇنىيەت، ھااالەت، »بىاالەن يارىتىاا ، ئۇنىڭغااا بىاار « ئااۆلچەم»

ئۇنىااڭ تەقاادىرىنىڭ ». بەلگىلىشااىدۇر« ۋاقىاات، ماكااان، مااۇددەت

ئۇ ھېچبىر نەرسىنى » دېگەنلىك «دۇسىرتىدا ھېچنەرسە بولماي

ياراتقااان . ياراتمىغااان دېگەنلىكتاۇر« قانۇنىيەتساىز، مەقسەتساىز

مۇ ئۇنىااڭ ىشااىبىاالەن يارىت« قەدەر، ئااۆلچەم»ھەر شااەياىنى بىاار 

 .تەقدىرىدۇر

ئااااالالھ كااااۆز بىاااالەن كااااۆرگىلى بولىاااادىغان ۋە كااااۆرگىلى 

ئاااااۆزى  مەۋجۇداتالرنىاااااڭ تەقااااادىرىنى بولمايااااادىغان ئىرادىساااااىز

ەلگىلىاااگەن قاااانۇنىيەتلەرگە تەۋە قىلغاااان بولاااۇا، ۋەھىاااي ئاااۇ ب

دەا « (ساااۇننەتۇلالھ)  ئاااالالھ نىاااڭ ساااۇننىتى»قاااانۇنىيەتلەرنى 

ئاااااالالھ نىاااااڭ ساااااۇننىتىدە ھەرگىزماااااۇ قىلچىلىاااااك . ئاتايااااادۇ

ئىرادىساىز بىار مەۋجاۇدات تەۋە . ش ۋە بۇزۇلاۇش بولمايادۇىرىئۆزگ

( ئاااۆزگەرمەس)ساااۇننەتۇلالھتۇر، باااۇنى ساااىتاتىك قەدەر  بولغاااان

 .قەدەر دېيىشكىمۇ بولىدۇ

 :ئىنسانغا ئوخشاش ئىرادىگە ئىگە مەۋجۇداتالرغا كەلسەك

: گە تەۋە بولمىغااااان ئەھاااايالالر ۋە ھادىسااااىلەرىئىرادىساااا. 3

سااى، قااان تىپااى، (DNA  &RNA)ئىنساااننىڭ د ن ئااا، ر ن ئااا 

قاتاارلىۋ نۇرغاۇن ... ن خەرىتىسى، رەپگى ۋە بوي ئېگىزلىكاىېگ

كلەر ئىنسااااننىڭ ئىرادىساااىنىڭ ساااىرتىدا ر ياپقاااا ئااھىااادىلى

بۇارمۇ خۇددى يۇقىرىدىكىلەرگە ئوخشااش ئاالالھ نىاڭ . چىقىدۇ

 .سۇننىتىگە ۋە تەقدىرىگە مۇناسىيەتلىك بولىدۇ

 ئالالھ: ولغان ۋەقە ۋە ئەھيالالرئىنسان ئىرادىسىگە تەۋە ب. 2

مانەت ئا ھەرىكەتلەرنىڭ تەقدىرىنى  -ئىش  ئىرادىگە تەۋە بولغان

ۇ ئااالالھ نىاااڭ ئىرادىنىاااڭ ئۆزىماا. قىلغااان ئىاارادىگە تاپشااۇرغان

ئىرادىسى بىالەن قىلغاان قىلمىشالىرىدىن  ئىنسان. تەقدىرىدۇر

كااار قىلغۇچىمااۇ ئىنسااانغا جاۋابئااۇنى . كارلىققااا تارتىلىاادۇجاۋاب

ئىنساااان ئىرادىساااىگە . ئىرادىناااى ئاماااانەت قىلغاااان ئاااالالھ تاااۇر

ەرىكەتاااالەردە، ئىنساااااننىڭ ھ -مۇناسااااىيەتلىك بولغااااان  ئىااااش 
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باااااۇنى دىنامىاااااك . شاااااتىن ئىباااااارەتتۇرتالال (قەدەرى)تەقااااادىرى 

 .دېيىشكە بولىدۇ (تەقدىر)قەدەر( شچانىرىئۆزگ)

ئە  ماۇكەممەل رەۋىشاتە ياراتقاان ئىنسااننىڭ  جانابى ئالالھ

ۆزىنىاااڭ بۇنىاااڭ ئۈچاااۈن ئ. خالىغاااان (تاللىشاااىنى)خالىشاااىنى 

ڭ جاۈزئى ئىختىياارىنى ئىنسااننى كۇللى ئىرادىسىنىڭ ئىچىگە

كاااۇللى يارىتىشاااىنىڭ ئىچىاااگە ئىنسااااننىڭ جاااۈزئى . قويغاااان

بۇ ئارقىلىۋ ئىنساننىڭ تالالش ھەرىكىتى . يارىتىشىنى قويغان

بىلەن ئۆزىنىڭ يارىتىشى ئوتتۇرىسىدا زى  مۇناسىيەت ئورناتقان 

ئىنسااااننى زاماننىاااڭ . قىمااامەت قوشاااقان -ۋە ئىنساااانغا قەدىااار 

لۇشااااااتىن قۇتۇلاااااادۇرۇا، زاماننىااااااڭ ئىلكىاااااادىكى شااااااەياى بو

ئىنسااان بااۇ ئااارقىلىۋ . تىزگىنىنااى ئىلكىاادە تۇتقااۇچى قىلغااان

 .ئالالھ بىلەن بىرلىكتە تارى  يارىتىش شەرىپىگە ئېرىشكەن

ئاالالھ ئاادالەتنى بەرپاا »: ئالالھ ئۆز زاتىغا ئۆزى گۇۋاھچىادۇر

ىڭادىن باشاقا ھاې  مەباۇد قىلغان ھالدا گۇۋاھلىاۋ بەردىكاى، ئۇن

بىاارا  ئااۇ ئىنساااننىڭمۇ (. 37ئااالىاىمران، )« يوقتااۇر( ە بەرھ)

ئاااااۆزىگە گاااااۇۋاھچى بولۇشاااااىنى ئىااااارادە قىلغاااااان، ئۆزىنىاااااڭ 

 .گۇۋاھلىقىنىڭ يېنىغا ئىنساننىڭمۇ گۇۋاھلىقىنى قويغان

بىااز پانىالرنىااڭ . رەببىمىزنىااڭ سااۆزىدۇر سااۆزنىڭ مېغىاازى

ساااۆزى پەقەت ۋە پەقەت باااااقى بولغااااان ئاااالالھ نىااااڭ سااااۆزىنىڭ 

 .غا يېزىلغان بىر ئىزاھاتقا ئوخشاشتۇرئاستى

مەن خالىغااان كىشااى ئىمااان ئېيتىاادۇ، مەن » :ئۇلااۇ  ئااالالھ

خالىغااان »دېمىاادى، ئەكسااىچە « خالىغااان كىشااى كاااپىر بولىاادۇ

كەھىاف، )« ئادەم ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر بولسۇن

 .دېدى( 25

ەپالرغا شااانېھىاادايىتىڭالر ۋە زاالىااتىڭالر پ» :ئۇلااۇ  ئااالالھ

 ،كىمكاااااى ھىااااادايەت تاپىااااادىكەن»دېمىااااادى، « پۈتىااااايېتىلگەن

نىڭ پايدىسى ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈندۇر، كىمكى ىھىدايەت تاپقانلىق

« ئازغانلىقىنىاااڭ زىيىناااى ئۇنىاااڭ ئاااۆزى ئۈچۈنااادۇر ،ئازىااادىكەن

 .دېدى( 35ئىسرا، )
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دۇئااا قىلساااپالرمۇ، قىلمىساااپالرمۇ پەرقااى » :ئۇلااۇ  ئااالالھ

ماپاا دۇئاا » ،دېمىادى« بولساام شاۇ بولىادۇيو ، نېمىناى پاۈتكەن 

( 61غااافىر، )« قوبااۇل قىلىاامەن( دۇئااايىڭالرنى)قىلىڭااالر، مەن 

 .دېدى

ساااااىلەر مەن پاااااۈتكەن يولااااادا مېڭىشاااااقا » :ئۇلاااااۇ  ئاااااالالھ

خالىغاااان كىشاااى راۋۇرۇس يولااادىن »دېمىااادى، « مەجبۇرساااىلەر

 .دېدى (27كيىر، تە)« ماپسۇن

ۇساااااىبەت مەن بېشاااااىڭالرغا كەلاااااگەن م» :ئۇلاااااۇ  ئاااااالالھ

ئااۇ سااىلەرنىڭ ئااۆز »دېمىاادى، « سااىلەرگە پۈتىيەتكەنلىكتىناادۇر

 .دېدى( 365ئالىاىمران، )« قىلمىشىڭالردىن بولدى

بىااز ھەر ئىنساااننىڭ تىرىشااچانلىقىنى ئااۆز » :ئۇلااۇ  ئااالالھ

ھەر »دېمىدى، دەل ئەكسىچە « قەدەرىگە باغلىۋ قىلدۇ  -قازايى 

« غا باااغلىۋ قىلاادۇ ئىنساااننىڭ قەدەرىنااى ئااۆز تىرىشااچانلىقى

 .دېدى (31ئىسرا، )

مەن ئىمان ۋە سالىھ ئەمەللەرنى پۈتىايەتكەن » :ئۇلۇ  ئالالھ

ئىمااان ئېيتقااان ۋە »دېمىادى، « كىشاىلەر نىجاتلىققااا ئېرىشااىدۇ

« ياخشااى ئەمەللەرنااى قىلغااان كىشااىلەر نىجاتلىققااا ئېرىشااىدۇ

 . دېدى( 1ئەسر، )

يەنە بىار ساۆزىگە بەزىلەر ئالالھ نىڭ بىر سۆزىگە ئىشىنى ، 

ئااااااالالھ نىااااااڭ ھەر نەرسااااااىنى يازغانلىقىغااااااا ». ئىشااااااەنمەيدۇ

ئااااااالالھ خااااااالىغىنىنى »، بىاااااارا  (55ئەناااااااام، )« ئىشااااااىنىدۇ

ئااالالھ . غااا ئىشىنىشااتە ئىككىلىنىاادۇ(55رەئىااد، )« ئۆچۈرىاادۇ

يۇ، يازغىنىنى ئۆچۈرۋېتىش  -نىڭ يېزىش قۇدرىتىگە ئىشىنىدۇ 

 . قۇدرىتىگە ئىشەنمەيدۇ

الالھ نااااى ھۆكمىنىااااڭ مەھكااااۇمى دەا قاراياااادۇ، بەزىاااالەر ئاااا

 .ھۆكمىنىڭ ھاكىمى دېيەلمەيدۇ

سااۈپىتىدە ئااالالھ  سااەۋەب -بەزىاالەر قەدەرچىلىكااكە باھااانە 

بۇندا  قىلغانالر ئالالھ نى . نىڭ ئىلمىنى ئۆزىگە دەلىل قىلىدۇ
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مەلۇماتىغاااا مەھكاااۇم قىلىشاااقانلىقلىرىنى  -ئۆزىنىاااڭ ئىلماااى 

 . ھېس قىلىشمايدۇ

 :ۆز زاتىنى تونۇشتۇرۇا مۇندا  دەيدۇئالالھ ئ

ِاْلَع۪لي ِ  اخْلَلَّ ِ  َوه وَِ
« ئااااالالھ ماااااھىر ياراتقۇچىاااادۇر، ھەممىنااااى بىلگۈچىاااادۇر»

 (.73ياسىن، )

بەزىااالەر ئۇنىاااڭ ھەممىناااى بىلگاااۈچى ئاااالى  ئىكەنلىكىاااگە 

خەلااااال  « ھەر دائىاااا  يارىتىاااا  تۇرغااااۇچى»ئىشااااىنىدۇ، بىاااارا  

يااارىتىش : لااال  دېگەنلىاكخە. ئىكەنلىكىاگە تولااۇ  ئىشاەنمەيدۇ

 .ئىشىدىن بىر دەم بولسىمۇ قولىنى ئۈزمىگەن دېگەنلىكتۇر

نەر قىلغاان ۈيارىتىش ئىشاىنى زاتىغاا ھا :خەلال  دېگەنلىك

 .دېگەنلىكتۇر

ئىنسااان كىشااىلىكىنىڭ ھەر ۋاقىاات  :ېگەنلىااكخەلااال  د

يېڭىاااااااادىن يارىتىلغااااااااانلىقىنى ئىنسااااااااانغا خەۋەر بېاااااااارىش 

« يىتىنىىئۆزىنى ئاۆزگەرتىش قاابىل»ئىنساننىڭ . دېگەنلىكتۇر

دېمىسىمۇ ھەزرىتى . ئىنسانغا ئەسلىتى  تۇرۇشتۇر( 33رەئىد، )

ئىككاى كاۈنى ئوخشااش بولغاان كىشاى زىياان »رەساۇلۇلالھنىڭ 

خەلاال  ئىساامىنىڭ سااىرىغا بىلىاا   سااۆزىدېااگەن « ئىچىدىادۇر

 .يەتكەن بىر ئەقىلنىڭ چىقارغان يەكۈنىدۇر

ئااالالھ  كىااگە ئىمااان ئېيااتىشخەلااال  ئىكەنلىئااالالھ نىااڭ 

نىااڭ ھەماامە نەرسااىنى يېزىاا  پۈتىيېتىاا ، ئاناادىن بىاار چەتااكە 

سااىنى رەت چىقىاا  ھەر نەرسااىدىن قااول ئااۈزگەنلىكى چۈشەنچى

ئااااااالالھ ھەر ۋاقىاااااات ھاياتقااااااا ۋە » ،چااااااۈنكى. قىلغااااااانلىقتۇر

يەناااى ئاااالالھ ھەر ۋاقىااات )لىشاااىدۇ ىمەۋجاااۇدىيەتكە ئاكتىااا  ئار

ر بىاالەن بولااۇا، ئااۇارنى يارىتىاا  ۋۇجۇدقااا چىقىرىاادىغان ئىشااال

ەخلۇقاتالرنى پەيدا قىلى  تۇرىدۇ، ئەھيالالرنى يېڭىالا تۇرىدۇ، م

خەلاااال  ئىكەنلىكىاااگە ئاااالالھ نىاااڭ (.  25رەھماااان، )« (تۇرىااادۇ

ئااالالھ ئىاارادە، ئەقىاال ۋە ۋىجاادان ئاتااا قىلغااان  ئىمااان ئېيااتىش

ئىنسااااااان ھاياتىنىااااااڭ دەل ئىچىاااااادە ئىكەنلىكىااااااگە ئىمااااااان 
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بەناادىنىڭ ئىرادىسااى  بۇنىڭغااا ئىمااان ئېيااتىش. لىقتۇرقااانئېيت

خەلاال  بولغاان  ھەرىكەتلىرىنىاڭ -پقا چىققان ئىاش بىلەن ر يا

 سااااااەۋەبئااااااالالھ نىااااااڭ كېيىنكااااااى باسااااااقۇچتا يارىتىشااااااىغا 

ئىمااان ئېيااتىش  بۇنىڭغااا. بولىادىغانلىقىغا ئىمااان ئېيتىشااتۇر

بااۇ پەياات مەيلااى ئۆتمااۇش ياااكى . پەيااتكە مەھكااۇم بولماساالىقتۇر

بۈگااۈن ۋەياااكى كەلگۈسااىگە مەنسااۇا بۇلۇشااتىن قەتاىياانەزەر 

ئەگەر سەن »نەپسىگە قاراا . ھېچبىرىگە مەھكۇم بولماسلىقتۇر

قىلسااااا ، خەلااااال  بولغااااان ئااااالالھ سااااېنىڭ ھەرىكىااااتىڭگە 

مۇناسااااى  بىاااار يااااارىتىش بىااااالەن ھاياتقااااا داخىاااال بولىااااادۇ، 

 .دەا ئىمان ئېيتىشتۇر« يارىتىشىنى يېڭىاليدۇ

ئەقىاال ۋە ئىاارادە بىاالەن ئېمتىھااان قىلغااان  ھچااۈنكى ئااالال

 :ئىنساننىڭ ئەمگىكىگە ھۆرمەت قىلىدۇ

ئىنسااااااااان پەقەت ئۆزىنىااااااااڭ ئىشاااااااالىگەن ئىشااااااااىنىڭ »

 (.15نەج ، )« نەتىجىسىنى كۆرىدۇ

 !ئى ئىنسان 

ئااالالھ ساااپا ئامااانەت قىلىاا  تاپشااۇرغان ئىاارادىگە ھااۆرمەت 

 .ىڭنى قەدىرلەيدۇكقىلىدۇ ۋە ئەمگى

ئاااااۆز ئىااااارادەپگە ھاااااۆرمەت قىااااال، ئاااااۆز  ئۇناااااداقتا ساااااەنمۇ

ھۆرمەتساااااااىزلىك ! ئەمگىكىڭاااااااگە ھۆرمەتساااااااىزلىك قىلماااااااا

نلەرگە، ئەباااۇ لەھەبااالەرگە فىااارئەۋىقىلمىغىنكاااى، نەمرۇتالرغاااا، 

لەرگە باھانە بولاۇا ھاكىمىيەتسى زالىمالرغا ۋە دېكتاتۇر ىقىسق

 .بەرمىسۇن 

ئااااااالالھ قااااااا  ئەمگىكىڭااااااگە ھۆرمەتسااااااىزلىك قىلسااااااا 

چااۈنكى سااەن ئااالالھ نىااڭ . ىلغااان بولىسااەنھۆرمەتسااىزلىك ق

 .بىياستە ئەجىر سىڭدۈرگەن ئەمگىكىسەن

 


