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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
، ھهزرىتى ئادەم ڭغۇلۇقنى ۋە يورۇقلۇقنى ياراتقان، قارانئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقا

 تائاالغا هللاتقان قۇدرەتلىك ياراتقان ئادەم ئهۋالدىنى مهنى سۇدىن يارااليدىن ئهلهيهىسساالمنى 
 ئادەمنى ئۆز  پۈتۈن ئىنساننىڭ ئاتىسىهللائۇ    :ئېيتىمهنكى) چهكسىز تهشهككۈر  ( سانا - ھهمدۇ

مىدىكى چاغدىال ئادەم باللىرىنى ھۆرمهتلهپ ئاننىڭ رەھى.  جان كىرگۈزدى،يېرى بىلهن ياراتتى
  .چىرايلىق بهدەن  قۇرلۇشىدا يارتتى ،چىرايلىق سۈرەتته

 دۇنيادىكى نۇرغۇن مهخلۇقالردىن ئىنسان بالىسىنى. رغا ياخشى رىزىقالرنى بهردىئۇال
 ، ئۇنى ئهسلىسۇن ۋە شۈكرى قىلسۇنئىگىسنى تونوسۇن دەپ ئهقىل بهردى. ياراتتىئهۋزەل 

  .ئۈچۈن تۈرلۈك نىممهتلهرنى بهردى
. ىدىلنانالر ئىچىدىن ئهلچىلهر تهيى، پهرىشتىلهر ئىچىدىن ئىنسكىتابالر چۈشۈردى

لچىلىق لالغا قۇن ئىگىسى ا، بهندىلهرشۇ يول بىلهدىلىرىگه دىن يوللىرىنى ئۆگهتسۇنبهن
سۇن، شهرەپلىك ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر كامىل ئادەم بول تائاالغا ئىشهنسۇنهللاقىلسۇن، يالغۇز 
، ئاخىرەتته ئهبهدى بهخىتكه ئىگه ەتته ھۆرمهتلىنىشكه اليىق بولسۇن، ئاخىرئىنسانالر بولسۇن

ئالدىن (بۇنى تهقدىر قىلغان  .ۈچۈن قىلدىولسۇن دەپ ئهنه شۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئىنسان ئب
تۇر، ئۇنىڭدىن د ئۇلۇغ مهئبۇ، ېهرىبان ئىگىمىز بهك مۇقهددەستۇرم. ئىدى )مۇقهررەرلهشتۈرگهن

باشقا ) ال ھهقلىقتۇر تائاهللائىشىنىشكه، بويسۇنۇشقا، سۆيۈشكه بىرال . ( يوقدباشقا مهئبۇ
  .چى يوقتهربىي

ئۇ بولسا  ،تولۇق ۋە داۋاملىق بولغان رەھمهت ۋە ساالم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بولسۇنكى
پۈتۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى، پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ سۈزۈك ۋە . نىڭ سۆيۈملۈك قۇلىهللا

ھهممه پهيغهمبهرلهرنىڭ رەھبىرى ۋە خوجىسى، ھهمدە بايرىقىنىڭ، يۈكسهك . ياخشىسى
  .دۇنياغا تۇغۇلغان پۈتۈن ئىنساننىڭ رەھبىرىدۇر. نىڭ، ھهۋزى كهۋسهرنىڭ ئىگىسىماقام

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قېرىنداشلىرى بولغان پۈتۈن نهبى ۋە مۇرسهل پهيغهمبهرلهرگه 
ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ ئهھلىلىرى، ئهۋالدى، يارەنلىرىگه رەھمهت ۋە ساالم بولسۇنكى، ئۇالر ئېتقاددا 

قىيامهتكىچه ئۇالرغا . قتا پاكىز، ھهر جهھهتته ياخشى، يوغرا بولغان يىتهكچى ئىدىساپ، ئهخال
  .ياخشى يولدا ئهگهشكهنلهرگه ساالم بولسۇن

ھهربىر مۇسۇلماننىڭ :  تائالالغا شۈكىرى ۋە رەسۇل ئهكرەمگه ساالم يوللىغاندىن كېيىنهللا
هك ـ شۈبهىدىن ۋە شېرىك ئىسالم كۆسهتكهندەك ئهقىدە قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكى، ئهقىدىنىڭ ش

، ئويدۇرمىالرنىڭ ئهقىدىنى بۇزىشىتىن ئارلىشىشىدىن خالىي ۋە ساالمهت بولۇشى، دەلىلسىز
ساقلىنىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى كۆز ئالدىمغا ئالغاندا ۋە بۈگۈنكى كۈندە ئىسالم ئهقىدىسىگه 

ىڭ قارشى قوزغالغان ماددىچىلىق ئېقىمىنىڭ ۋە دۇنياۋى ماددا تهتقىقات دولقۇنن
ۋە رەسۇلۇلالنىڭ سۇننىتى ) قۇرئان(االنىڭ كىتابى  تائهللالىرىنى نهزەردە تۇتقاندا ينهزىرى

نىڭ نۇرىنى ئاساس قىلىپ مۆمىن ئهقدىسى ھهققىدە بىر كىتاب يىزىشقا ئېهتىياج )ھهدىس(
ئىبارىتى ئاسان، ئىشارىتى يېقىن، . چۈشكهنلىكىنى بىگىنىم ئۈچۈن بۇ كىتابنى يازدىم

قۇالق بىلهن ئاڭلىغان دىنى  دەلىللهر بىلهن  ۈچلۈك، دەلىلى كهسكىن،ھۆججهتلىرى ك
  .هتلهر بىلهن نۇرالنغان بىر كىتاب بولدىۋى ھۆججنهزرىيه ئىزاھالنغان ۋە ئهقلى،

 رەببىمدىن ىغا مېڭىۋىتىپتىمهن،دئۆلۈم ئال. قارىسام، ئۆمرۈم تۈگهشكه يېقىنلىشىپتۇ
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 كېيىنكىلهرگه ئۆچمهس ياخشىلىق، يادىكار مهقسىدىمدىكىدەك بىر كىتاب يىزىپ، مهندىن
 مۇشۇ ،مهتكه ئېرىشكۈچلهردىن بولغان بولسامئقىلىپ بولغىچه ماڭا ئۆلۈم كهلمىسه، ئهگهر نى

مىتىم زىيادە بولسا، ئهگهر ئازابالنغۇچىالردىن بولسام ئازابىم ئكىتاب سهۋەبى بىلهن نى
اقتۇرۇپ ئوقۇيدىغان بىر كىتاب بۇ كىتابىمنىڭ كىشلهر ي .يىنىكلهشسه دەپ ئۈمىد قىلدىم

ئۇزۇن ئۆتمهيال  .دايېزىشقا باشلىدىم تائاالدىن مهدەت، ياردەم تىلىگهن ھالهللابولىشى ئۈچۈن 
قۇرئان ۋە ھهدىسنىڭ پارالق نۇرى بىلهن نۇرالنغان ۋە ئارزۇ  مۆمىن ئهقىدىسى ھهققىدە،

كىتاب بولۇپ يېزىلپ دەللى قهتئىي بىر  ، ھۆججىتى كۈچلۈكقىلغىنىمدەك ئىبارىتى ئاسان،
كۆڭلۈم بىئارام بولغاچ كىتابنى يېزىش داۋامىدا ئۆتۆلگهن  لېكىن ئىشىم كۆپ،. تامام بولدى

شۇنىڭ ئۈچۈن  .چوڭقۇر تهكشۇرەلمىدىم خاتالىقالرنى تۈزەتكهن بولساممۇ ئىنچىكىلهپ،
 كهم، زىيادە ياكىكىيىن بولۇپ قالغان بولسا  -سۆزلهر ئىلگىرى :كىتابخانالغا ئۆزرە ئېيتىمهنكى

جۈملىلهرنىڭ تۈزۈلىشىى ۋە تىزىلىشى ياخشى بولماي قېلىپ سۆزلهر  بولۇپ قالغان بولسا،
  .ئۇسلۇب ياخشى بولمىغان بولسا دىنداشلىرىم مهئزۇر تۇتقاي يېقىملىق،

ۇ كىتابنى قولغا  ئۆزۈم يىزىپ چىقمىغان بولسام، بكىتابنىڭ مهسىللىرىنى ئۆزۈم توپالپ،
ىلىشقا كىشلهرنى رىغبهتلهندۈرىدىغان سۆزلهرنى ئالدىن ئېيىتقان سېتىۋ كهلتۈرۈشكه،

 كىتابنى كۆككه كۆتۈرىدىغان ماختاش سۆزلىرىنى يازمىساممۇ،ۇنداق بولسىمۇ، ش .بوالتتىم
 ئاالھىدىلىكىنى كۆرسىتىغان، گۈزەللىكىنى ئۇچۇقاليدىغان سۆزلهرنى يېزىشىمدىن كىتابنىڭ

دەرلىرىمنى بۇ كىتابنى ئوقۇشقا ۋە ئۇنىڭدىكى توغرا ۋە مۆمىن بۇرا .توسالغۇ بولمىسا كېرەك
ھهقىقى مهسىلىلهرگه ئېتقاد قىلىشقا سهۋەب بولدىغان ۋە شۇنىڭغا قىزىقتۇرىدىغان بىر نهچچه 

  .ھهق گهپنى يازسام ھېچ گهپ بولماس
خۇسۇسهن بۇ كىتابىمنى مۆمىن قېرىنداشلىرىمنىڭ كۈچلۈك ئېهتىياجى بارلىقىنى 

چۈنكى ئۇالر بۇرۇنقى ئۆلىماالرنىڭ يېزىپ قالدۇرغان ئېتقاد  . يازدىمبىلگىنىم ئۈچۈنال
قىيىن بولۇشقا بىر . كىتابلىرىنى ئوقۇپ پايدىلىش قىيىن بولۇپ قالغان بىر دەۋردە ياشاۋاتىدۇ

  :قانچه سهۋەبلهر بار 
ابالردىن پايدىلىنىپ غان كىتابلىرىنى چۈشهنگۈدەك ۋە ئۇ كىتۇئوقوغۇچىالردا ئوق .1
يالىغىدەك، ھۆكۆملهرنى چۈشنهلىگۈدەك، مهقسىتىنى ھهل قىاللىغىدەك لىىرغىسنى توئهقىد

  .قابىلىيهتنىڭ ئاجىزلىقى
مهخپي  چوڭقۇرالپ تهتقىق قىلدىغان، بۇرۇنقى كىتابالردىن دەرىس بېرىدىغان، .2

مهسىلهرنى بىلىشنى مهقسهت قىلغان، مۈشكۈل مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشنى تهلهپ قىلدىغان 
  .مۇراجىئهت قىلدىغان يېتىشكهن ئالىمالرنىڭ ئازلىقى نىڭ،كىشلهر

 تائاال ئالىي ھىممهت بېرىشنى خالىغانالردىن هللاي ھىممهتلهرنىڭ يوقلىقى ئالى. 3
ئىلىم ۋە مهرىپهت قۇياشنى  باشقىالردا ئىلىم تهلهپ قىلىشتىكى قىيىنچىلىققا چىدىغىدەك،

  .ھىممهتنىڭ يوقلىقىئاشكارە قىلغۇدەك ئالىي 
بۈگۈنكى زاماننىڭ، كىشلهرنى نهق پايدىغا ئامراق بولۇشىغا، كېيىن كېلىدىغان پايدىنى . 4

 - ئېغىر ئىلىمنى ئۆز شارائىتى بىلهن قولغا كهلتۈرۈشتىن يهنى چىداملىق بولۇش، خالىماسقا،
مهتكه قىزىقىشتىن يۈز ئۆرۈشكه كۆندۈرۈپ ئشىدىكى نىې تاالئانىڭ قهللابېسىق بولۇش ۋە 

  .قويغانلىقتۇر
ياخشى ئىشالردىن قىلىپ مهيدانغا  مانا مۇشۇالر بۇ كىتابنى يېزىشقا ۋە ئۇنى پايدىلىق،

ھمىيىتىنى ھازىر بۇ كىتابنىڭ ئه .ڭ بىر قىسمىچىقىرىشقا سهۋەب بولغان ئامىلالرنى
 دەپ ئىسىم قويۇلغان بۇ كىتاب »مۆمىن ئهقىدىسى«: چۈن ئېيتىمهنكىكۆرسىتىش ئۈ
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قىدىنىڭ نىگىزىنى ۋە ئه.  ئالدۇهقىدىسىنى ئۆز ئىچىگڭ ئهھهقىقهتهن مۆمىن كىشىنى
نى ئهقدە ئاساسلىرى ئىچىدىكى ئهقىدىسىنى بۇزىدىغان نهرسىلهر . قىلىدۇتارماقلىرىنى بايان

بۇ . ىنى ئاجىزالشتۇرىدىغان كىچىك مهسىللهرنىمۇ كۆرسىتىدۇئهقىد. چاال قويماي كۆرسىتىدۇ
ئىشىنىشىدىكى غا هللاۆمىنلهرنىڭ غا ئىشىنىشنى ۋە دەلىللىرىنى ۋە مهللاكىتاب 

.  تائاالنى بىر دەپ بىلىشنى ۋە تهۋھىدنىڭ تۈرلىرىنى بايان قىلدۇهللامهرتىبىلىرنى ۋە 
شېرىكىنى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرىنى ۋە شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن مهسىللهرنى بايان قىلدۇ، 

تائاالنىڭ  هللاهپقهتلىك شاپائهت تىلهش يولىنى ش شاپائىتىنى،  قىلىش يولىنى،ۋەسىله ۋەسلىنى،
 بايان قىلىدۇ،) خۇدا ئالدىدىكى ھۆرمىتىنى(ىتى بهندىلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ كارام) نيىقى(ۋەلى 

شهيتاننىڭ يېقىنلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ پهسكهش قىلمىشلىرىنى بايان قىلىدۇ ۋە پهرىشتىلهرگه 
دىن قايسى ماددىقىلدىغان ئىشلىرى، ئهھۋالى ۋە  ئىشىنىشنى ۋە ئۇالرنىڭ مهرتىۋىلىرى،

جىن ھهققىدە ۋە ئۇالرنىڭ يارىتىلغان ماددا ھهققىدە ھهم  .يارىتىلدىغانلىقىنى بايان قىلدۇ
سىدا ۋە ىرشهيتان توغ. تى ھهققىدە سۆزلىندۇئاقۋى ئۇالرنىڭ ئهھۋالى، قىلدىغان ئىشلىرى،

ۇزىدىغان ئۇنىڭ خۇي ئادىتى ۋە ئىنساننى شهيتاندىن ساقاليدىغان، ئۇنىڭ سۇيقهستىدىن قۇتق
  .چارە ھهققىدە بايان بىرىلدۇ

 تائاال تهرەپتىن چۈشۈرۈلگهن كىتابالر ۋە كىتاب چۈشكهن پهيغهمبهرلهر ۋە شۇ هللا
كىتابالرنىڭ جهزمهن خۇدا تهرەپتىن چۈشكهنلىكى، كىتابالرنىڭ سانى ئۇالرنىڭ ئهمهلدىن 

ئۇالرنىڭ  ه ئىشىنىش،پهيغهمبهرلهرگ. لىرىنى بايان قىلدۇغانلىرى، ئهمهلگه ئاشۇرۇلدىغانقال
لىرىنى بايان ىۋە كاتت يۇرتلىرى، زامانلىرىسانى، ئىسىملىرى، ئۈممهتلهرنىڭ ئىسىملىرى،  

 تائاالدىن ۋەھىي كهلگهننىڭ دەلىللىرى، ۋەھىنىڭ راستىلىقىغا هللاپهيغهمبهرلهرگه . قىلىدۇ
 بارلىقى، دىنى ۋە ئهقلى دەلىللهر ۋە خهلىقلهرنىڭ خۇدا تهرەپتىن ۋەھىلىشىشكه ھاجىتى

ئۆلگهندىن كېيىن قايتا . ھېچقاچان ۋەھىدىن بىهاجهت بواللمايدىغانلىقى ھهققىدە سۆزلهيدۇ
بهندىلىرىنىڭ قىلمىشىغا اليىق چارە قىلىنىشى ۋە ئۇنىڭ راستلىقى ۋە  تىرىلىش كۈنى،

اق قاند ئۇنىڭغا ئىشىنىشنىڭ ۋەجىپلىقى، ئۆلۈكلهرنىڭ قانداق تىرىلىشى ۋە خهلىقلهرنىڭ
يامان  - ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى ياخشى لالردا بولۇشى، ئۇالرغا يۈرگۈزۈلدىغان مۇئامىللهر،ئهھۋا

، قۇتۇلىشىغا ئىشلىرىنىڭ ئۆلچىلىشى، دوزاخ ئۈستىدىكى كۆۋرۈكتىن ئۆتۈشى
قا تېگىشلىكلهرنىڭ ئوتقا يېقىلىشىنى تېگىشلىكلهرنىڭ تىنچ ئۆتۈپ دوزاختىن قۇتۇلىشى، ئوت

  .بايان قىلدۇ
لىق يۇرتى بولغان جهننهتنى ۋە ئۇنىڭدىكى مهڭگۈلۈك نېمهتنى ۋە ھاالكهت تىنىچ ئامان

  .يۇرتى بولغان دوزاخ ۋە ئۇنىڭدىكى ئوت ۋە قايناق سۇ ئازابىنى بايان قىلىدۇ
قازا ۋە قهدەرگه ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭغا ئىشىنىش ۋاجىپلىقىنىڭ دىن تهرەپتىن ئاڭلىغان ۋە 

 ئىرادە قىلىش، مهجبۇرلۇق، ئىختىيارلىق، .لدۇ دەلىللىرى كۆرسىتىئهقىل بىلهن بىلگهن
. ياخشىلىق ۋە يامانلىق مهسىللىرىنى بايان قىلدۇ خاالش، توغرا يول كۆرسىتىش، ئازدۇرۇش،
  .ى بايان قىلدۇنئاخىردا بۇ ئهقىدىنىڭ نهتىجىسى ۋە پايدىس

ىگه ئىسالم ئهقىدىسنىڭ ھهممه تارماقلىرىنى ئۆز ئىچ:بۇ كىتابنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى 
دە  مهسىللىرىنى ئىسپاتالشقا دىنى ۋە ئهقلى ئهقى.  ئايرىم سۆز ئاچىدۇ- ئايرىم. ئالىدۇ

دەلىىللهرنى بىرلىكته كۆرسىتىدۇ ۋە شۇنىڭ بىلهن بىرگه دەۋر تهلىپىگه ئۇيغۇن ھالدا 
 مهنپهت بهرسه ۋە هللائۈگهتكهن كىشلهرگه  بۇ كىتابنى ئوقۇغان، ئۈگهنگهن،. يېزىلىپ چىقىلدى

نىڭ هللا، قۇرۇق قويمىسا دەپ تىلهيمهن، بۇ ئهجرى هجىر بهرسهاپايىمغا ئهككهن جنىڭ چمى
  .غا تهشهككۈر ئېيتىمهنهللائالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى . ئىلتىپاتى ۋە مىنى ھۆرمهتلىشى بولىدۇ
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   محمد رسول اهللا هللاالالهاال

  .)نىڭ ئهلچىسىدۇرهللادىن باشقا ھېچ بىر ئىالھ يوقتۇر، مۇھهممهد هللابىر (

  

  گه مۇھتاجلىقى ۋە ئهقىدىنىڭ ئىنسانغا زۆرۈرلىكىنساننىڭ ئهقىدىئى

  
  ئىنسان قانداق نهرسه؟

 –، ئهقىل )يۇڭسىز(ئىنسان بىر جانلىق مهۋجۇتلۇقكى تهن قۇرلۇشى تۈز، بهدىنى ئوچۇق 
ك، ان، توغرا تۇيغۇلۇق، ساغالم سۆزلۈبىرىگه مېهرىب –بىر  ئېدراك ۋە گۈزەل ئهخالق ئىگىسى،

ئهۋالدىنى كىن ئۇنىڭ ئاال دەسلهپته اليدىن ياراتتى، لې تاهللائۇنى . ق بىر مهخلۇقتۇر تىللىرۇشهن
نى ياراتتى، ئادەمگه )ھهۋا( تائاال ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن ئۇنىڭ خوتۇنى هللا. مهنى سۇدىن ياراتتى

ھهممه پهرىشتىلهر . ئاسمان پهرىشتىلىرىنى ئادەمگه سهجدە قىلدۇردى .ئىسىمالرنى بىلدۇردى
  تائاال ئادەم ئهلهيهىسساالمنىهللا. پهقهت شهيتانال سهجدە قىلغىلى ئۇنىمىدى. جدە قىلدىسه

شۇ مېۋىدىن . جهننهتتىكى بىر دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يىيىشتىن توستى، ئادەم ئۇنى ئۇنۇتتى
 تاپشۇرۇپ ئىلىپ سۆزلىرىنى) تۆۋبه قىلىش( تائاالدىن هللا بولدى، يولدىن ئازدى، ييېدى، ئاسى
.  تائاال ئۇنىڭ تۆۋبىسنى قوبۇل قىلىپ توغرا يولغا باشلىدىهللا. پ تۆۋبه قىلدىئۇنى ئوقۇ

زېمىنگه خهلپه قلىپ چۈشۈردى، زېمىننى ئادەم ئۈچۈن تهييارالپ قويغان ئىدى، زېمىندىكى 
  .ھهممه نهرسىنى ئادەمگه بويسۇندۇردى

ز، بۇ مان بۇ بىز نىڭ ئىنسان قانداق مهخلۇق ئىكهنلىكى ھهققىدىكى ئېتقادىدىمى
 »ئادەم قانداق مهخلۇق؟«ئېتىقادنى بىز ئاسماندىن چۈشكهن ۋەھىيدىن قولغا كهلتۇردۇق 

 كۆرسىتىش دېگهن ھهقته قىياس بىلهن، پىكىرى قاراش بىلهن ۋە ياكى ئۇنىڭدىن باشقا دەلىل
  .سهۋەب، بۇنداق ئهھۋال پهقهت ۋەھىي ئارقىلىقال بىلىندۇ .بىلهن باھا بېرىشكه ئامال يوق

ئىنسان ئۆز ھۆرمىتىنى ئۆزى يوقاتمىسىال ئۆزى  :چه مۇنداقنىڭ ھوقوقى بىزنىڭئىنسان
 تۆكۈش ھارام، نىىياشىغان جهمىئهتنىڭ مهنپهتىگه زىيانكهشلىك قىلمىسىال، ئۇنىڭ قېن

.  تۆكۈش ھارام)ئىناۋىتىنى(ه چېقىلىش ھارام، ئىززەت ئابرويىنى ئىقتىسادى مۈلكىگ
 ھۆرمهت قىلىش، ئاالقه مۇناسىۋىتىگه ھۆرمهت قىلىش، هئىنساننىڭ ئهقلىگه، سهزگۈرلىكىگ

  .شهخسىي ئهركىنلىكىگه ئىتراپ قىلىش الزىم
سان توغۇرسىدىكى بىزنىڭ بۇ ئهقىدە ۋە تونۇشىمىز دەلىللرى بولسا ئىنساننى ياراتقۇچى نئى

، ئىنساننىڭ ئهقلى زاتنىڭ ئىنساننى قانداق ياراتقانلىقى ھهققىدە بهرگهن خهۋەرلىرى بولۇپ
ه يهتكهن زگقىلىشقا  مۇمكىن بولمايدىغان يول بىلهن بىيىشكه، ئىنكار ئۇنى يالغان دې
سۆزلىگهن تۆۋەندىكى ) قۇرئاندا(تائاال ئۆز كىتابىدا هللابۇ خهۋەرلهر بولسا . خهۋەرلىرىدۇر
يهنى ئادەم ( بىز ئىنسان ، شۈبهسىزكى- شهك«:  ئايهتلهرنىڭ تهرجىمىسى.ئايهتلهردۇر

قۇرۇق ) چهكسه جىرىڭاليدىغان( قارا اليدىن ياسىلىپ شهكىلگه كىرگۈزگهن نى) ئهلهيهىسساالم
  ) ئايهت- 26سۈرە ھىجر (» .اليدىن ياراتتۇق

مهن ھهقىقهتهن اليدىن بىر ئادەم 〈: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه ئېيتتى«
ۈزۈپ ئهزالىرىنى يهنى ئۇنى يهرىتىپ سۈرەتكه كىرگ(ئۇنى مهن راۋۇرۇس ياراتقان . يارىتىمهن
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ۋە ئۇنىڭغا جان كىرگۈزگهن ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا ) تولۇق مۇكهممهل ئىنسان ھالىتىگه كهلتۈرگهن
ئۇ ھهممه نهرسىنى چىرايلىق «)  ئايهتلهر-72، -71سۈرە ساد (گهن دې».〉سهجدە قىلىڭالر

سى ئادەم يهنى ئىنسانالرنىڭ ئاتى(دەسلهپته ئىنساننى . ياراتتى) ھېكمىتىگه مۇۋاپىق جايىدا(
يهنى (ئاندىن ئۇنىڭ نهسلىنى ئهرزىمهس سۇنىڭ جهۋھىرى . اليدىن ياراتتى) ئهلهيهىسساالمنى

  ) ئايهت- 8، -7سۈرە سهجدە (» .دىن ياراتتى) مهنى
دىن )يهنى ئهر بىلهن ئايالنىڭ مهنىسى( بىز ئىنساننى ئارالشما مهنى ،شۈبهىسىزكى«

ئۇنى ( شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى بىز ،سىنايمىز) هنشهرىئهت تهكلىپلىرى بىل( ئۇنى بىز ،ياراتتۇق
 كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكىگه دااللهت ،نازىل قىلغان ئايهتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن

سۈرە ئىنسان (» . كۆرىدىغان قىلىپ ياراتتۇق،ئاڭاليدىغان) قىلىدىغان دەلىللهرنى كۆرسۇن دەپ
  ) ئايهت-2

ئاندىن ئۇنى بىر پۇختا قارارگاھ . ن ياراتتۇقبىز ئىنساننى ھهقىقهتهن الينىڭ جهۋھىرىدى«
 ،ئاندىن ئابىمهنىنى لهخته قانغا ئايالندۇردۇق. ئابىمهنى قىلدۇق) جايالشقان(دا )يهنى بهچچىدان(

 ، ئاندىن پارچه گۆشنى سۆڭهككه ئايالندۇردۇق،ئاندىن لهخته قاننى پارچه گۆشكه ئايالندۇردۇق
 ،باشقا مهخلۇقاتقا ئايالندۇردۇق) جان كىرگۈزۈپ( ئۇنى  ئاندىن،ئاندىن سۆڭهككه گۆش قوندۇردۇق

ۇن مىنئۇ سۈرە م».ئۇلۇغدۇر) ھېكمهت ۋە قۇدرەت جهھهتتىن(هللا ئهڭ ماھىر ياراتقۇچى ا
  ). ئايهتلهر- 12،13،14

سىلهرنى بىر ! ئى ئىنسانالر «:نى قانداق ياراتقانلىقى توغۇرسىدا مۇنداق دېدى تائاال ھهۋاهللا
) يهنى ئۆز جىنسىدىن( شۇ ئىنساندىن ،ياراتقان) م ئهلهيهىسساالمدىنيهنى ئادە(ئىنساندىن 

 - نۇرغۇن ئهر) يهنى ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن(ياراتقان ۋە ئۇالردىن ) يهنى ھهۋۋانى(ئۇنىڭ جۈپتىنى 
 بىرىڭالردىن نهرسه سورىغاندا نامى - بىر،ئايالالرنى ياراتقان پهرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر

هللا ا. ب قويۇشتىن ساقلىنىڭالرۈزۈ رەھىمنى ئ- سىله،دىن قورقۇڭالرهللاان ابىلهن سورايدىغ
 - 1 سۈرە نىسا(» .كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر) يهنى پۈتۈن ئهھۋالىڭالرنى(ھهقىقهتهن سىلهرنى 

  ).ئايهت
ئادەم  (،ياراتتى) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن(ئۇ سىلهرنى بىر جاندىن «

ئۇنىڭ ئۆز ) يهنى ھهۋۋانى(لىشى ئۈچۈن خوتۇننى  ئۈلپهت ئې- ئۈنسى) ئهلهيهىسساالمنىڭ
پۈتۈن شهيئىلهرنىڭ ناملىرىنى ئادەمگه هللا ا«. ) ئايهت-189 سۈرە ئهئراف( »جىنسىدىن ياراتتى

خهلىپه بولۇشقا ئادەمگه قارىغاندا بىز ( 〈:  ئاندىن ئۇالرنى پهرىشتىلهرگه كۆرسىتىپ،ئۆگهتتى
 بۇ شهيئىلهرنىڭ ناملىرىنى ماڭا ،ساڭالرراستچىل بول) ھهقلىق دەيدىغان قارىشىڭالردا

  ). ئايهت-31ۈرە بهقهرە س( . دېدى». دېدى〉ئېيتىپ بېرىڭالر
ئۇنى ھىپزى قىلىشنى ۋە چۈشىنىشنى (قۇرئاننى تهلىم بهردى . هللامېهرىبان ا«

سۆزلهشنى ) مهقسىدىنى ئۇقتۇرۇش ئۈچۈن(ئۇنىڭغا . ئىنساننى ياراتتى). ئاسانالشتۇرۇپ بهردى
  ) ئايهتكىچه-4 ئايهتتىن -1سۈرە راھمان (» .ئۆگهتتى

مهن ھهقىقهتهن اليدىن بىر ئادەم «: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه ئېيتتى«
يهنى ئۇنى يهرىتىپ سۈرەتكه كىرگۈزۈپ ئهزالىرىنى (ئۇنى مهن راۋۇرۇس ياراتقان . يارىتىمهن

ان كىرگۈزگهن ۋاقتىمدا ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭغا ج) تولۇق مۇكهممهل ئىنسان ھالىتىگه كهلتۈرگهن
سهجدە ) ئادەم ئهلهيهىسساالمغا(پهرىشتىلهرنىڭ بىرىمۇ قالماي ھهممىسى .»سهجدە قىلىڭالر

ئى «: ئېيتتىهللا ا. پهقهت ئىبلىسال بۇيۇنتاۋلىق قىلدى ئۇ كافىرالردىن بولۇپ كهتتى. قىلدى
ساڭا نېمه توسقۇنلۇق مهن ئۆز قولۇم بىلهن ياراتقان ئىنسانغا سهجدە قىلىشتىن ! ئىبلىس
 ياكى يۇقىرى ئۇنىڭغا سهجدە قىلماسلىقىڭ تهكهببۇرلۇق قىلغانلىقىڭدىنمۇ(قىلدى 
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مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇق مېنى ئوتتىن «: ئىبلىس» )مهرتىۋىلىكلهردىن بولغانلىقىڭدىنمۇ
  ). ئايهتكىچه-76 ئايهتتىن -71سۈرە ساد (» .دېدى» ياراتتىڭ ئۇنى اليدىن ياراتتىڭ

 مېۋىسىنى يېيىشتىن توسقانلىقى ۋە ئادەم لۇم دەرەخاال ئادەم ئهلهيهىسساالمنى مه تائهللا
سىدا ىشهيتاننىڭ گوللىشى بىلهن يهپ قويۇپ  ئاسىي بولغانلىقى، ئېزىپ كهتكهنلىكى توغر

 ئۇ ،تهۋسىيه قىلدۇق) دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمهسلىكنى(بىز ئىلگىرى ئادەمگه «: مۇنداق دېدى
ئۆز ۋاقتىدا بىز .  ئۇنىڭدا ھېچقانداق چىڭ ئىرادە كۆرمىدۇق،ادىدىن چىقاردىي) بۇ تهۋسىيىنى(

 ئىبلىستىن ، دېدۇق〉سهجدە قىلىڭالر) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالمغا(ئادەمگه 〈: پهرىشتىلهرگه
بۇ ! ئى ئادەم〈: بىز دېدۇق. باش تارتتى) سهجدە قىلىشتىن( ئۇ ،باشقىسى سهجدە قىلدى

 ئۇ سىلهر ئىككىڭالرنىڭ ، خوتۇنۇڭنىڭ دۈشمىنىدۇر،ىڭدۇرھهقىقهتهن سېنىڭ دۈشمىن
 -سىلهر جاپا) ئۇ چاغدا (.جهننهتتىن چىقىپ كېتىشىڭالرغا سهۋەپچى بولۇپ قالمىسۇن

ھهمدە . جهننهتته سهن ھهقىقهتهن ئاچ قالمايسهن ۋە يالىڭاچ قالمايسهن. مۇشهققهتته قالىسىلهر
شهيتان ئۇنىڭغا ۋەسۋەسه .〉 كهتمهيسهنئۇنىڭدا ھهقىقهتهن ئۇسساپ كهتمهيسهن ئىسسىپ

ئۆلمهيدىغان دەرەخنى ۋە زاۋال تاپماس ) يېگهن ئادەم(ساڭا مهن ! ئى ئادەم〈: قىلىپ
 شۇنىڭ بىلهن ،ئۇالر ئۇ دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېدى.  دېدى〉؟پادىشاھلىقنى كۆرسىتىپ قويايمۇ

يۇپۇرماقلىرى بىلهن ) ڭدەرەخلىرىنى( ئۇالر جهننهت ،ئۇالرنىڭ ئهۋرەتلىرى ئېچىلىپ قالدى
 شۇنىڭ .خىالپلىق قىلدى) ئهمرىگه( ئادەم پهرۋەردىگارىنىڭ ،سهترى ئهۋرەت قىلىشقا كىرىشتى

 ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى ۋە ئۇنى ،ئاندىن پهرۋەردىگارى ئۇنى تاللىدى. بىلهن ئۇ ئازدى
 جهننهتتىن بهزىڭالر سىلهر ھهممىڭالر〈: ئېيتتى) ئادەم بىلهن ھهۋۋاغا(هللا ا. ھىدايهت قىلدى

 ئهگهر سىلهرگه مېنىڭ تهرىپىمدىن ھىدايهت ،بهزىڭالرغا دۈشمهن بولغان ھالدا چۈشۈڭالر
 »〉. ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئاخىرەتته شهقى بولمايدۇ، كىمكى مېنىڭ ھىدايىتىمگه ئهگهشسه،كهلسه

  ).ئايهتكىچه-123 ئايهتتىن -115سۈرە تاھا (
يهنى گۇناھنىڭ كهچۈرىلىشى ئۈچۈن (سۆز تهلىم ئالدى ئادەم پهرۋەردىگارىدىن بىر قانچه «

هللا ا. ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدىهللا ا) ئوقۇيدىغان دۇئا ئۇنىڭغا ئىلهام ئارقىلىق بىلدۈرۈلدى
سۈرە (» .ناھايىتى مېهرىباندۇر) بهندىلىرىگه(ھهقىقهتهن تهۋبىنى بهك قوبۇل قىلغۇچىدۇر 

  ) ئايهت-37بهقهرە 
 :هىسساالمغا تهلىم بهرگهن تۆۋبه سۆزلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدىي تائاال ئادەم ئهلههللا

 ئهگهر سهن بىزگه مهغفىرەت ،بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق! پهرۋەردىگارىمىز〈 :ئۇالر«
  ). ئايهت-23سۈرە ئهئراف (» .دېدى  〉 بىز چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز،قىلمىساڭ

قى، ئهۋالدى نېمىدىن دىن ئادەم دەسلهپته نېمىدىن يارىتىلغانلىرقى ئايهتلهرۇ يۇقامان
. يارىتىلغانلىقى، ئادەم قانداق ھۆمهتلهنگهنلىكى ھهققىدە ئوچۇق دەلىل مهلۇماتالرنى ئالدۇق

ئهلهيهى  سهلهھالھۇمىزنىڭ يهنه بىردەلىلى رەسۇلۇلال بىزنىڭ ئادەم توغۇرسىدىكى ئېتقادى
 تائاالدىن كهلگهن هللادۇركى، رەسۇلۇلال ئۇنى ) سۆزلىرى(ۋەسسهلهمنىڭ تۆۋەندىكى ھهدىس 

النىڭ شۇ  سۆزىنى  ۇلتى ئىمامى مۇسلىم ئۆز سهھىسىدە رەسۇلىرھهز. ۋەھىيى بويچه سۆزلىدى
 جانىنى يهنى دادىسى بولغان ئبلىس .پهرىشتىلهر نۇردىن يارىتىلدى«: رىۋايهت قىلدۇكى

ىلهرگه تونۇتىلغان نهرسىدىن يهنى تۇپراقتىن ئادەم س. تۈتۈندىن ئايرىلغان ئوتتىن يارىتىلدى
ئادەم ئهاليهىسساالم اليدىن يارىتىلدى دېمهكچى، قۇرئان  كهرىمدە بايان .  دېدى»يارىتىلدى

مۆمىنلهر «: قىلىنغاندەك يهنه بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە رەسۇلۇلال مۇنداق دېدى
شىدا  سىلهر ئۈچۈن شاپائهت  ېر  ق پهرۋاردىگارىڭالبىرىگه –قىيامهت كۈنى يىغىلىپ بىر 

 دېيىشىپ، ھهزرىتى ئادەم ئهلهيهىسساالم قېشىغا كېلدۇ ۋە ! قاراڭالر؟قىلدىغان كىشى بارمۇ
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 تائاال ئۆز قولى بىلهن يارىتىپ  هللائاتىسى، سىزنى سىز پۈتۈن ئىنساننىڭ ! ئى ئادەم: دېيىشىدۇ
  .ان، دەپ ئاخىرىغىچه گهپ سۆز قىلدۇقىلىشقا بۇيرۇغجان بهرگهن، پهرىشتىلهرنى سىزگه سهجدە 

 ئۆز قولى هللاال ئهلهيهىسساالمنىڭ سىزنى ۇلبىزنىڭ دەلىل قىلماقچى بولغىنىمىز، رەسۇل
هرنى  باشقا ئادەمل، تائاال ئادەمنى ئۆزى بىۋاسته ياراتمايهللائهگهر . بىلهن ياراتتى دېگهن سۆزىدۇر

ياراتتى دېيىشنىڭ پهرقى بولمايىتتى ياكى ئۆزى ئۆز قولى بىلهن  ى،دياراتقاندەك ياراتقان بولسى
يهنه بۇخارى ۋە مۇسلىم . ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ باشقا ئادەملهردىن ئارتۇقچىلىقى  بولمايىتتى

رىۋايهت قىلغان ھهدىسته مۇنداق دېدى، ئادەم ئهلهيهىسساالم بىلهن مۇسا ئهلهيهىسساالم 
سىزگه . تقانقولى بىلهن يارا  ئۆزهللانى سىز! مۇسا ئهلهيهىسساالم دېدى، ئى ئادەم. تهگهشتى

گۈزۈپ تىرىلدۈرگهن، سىز خهلىقنى ئازدۇرۇپ جهننهتتىن چىقاردىڭىز، ئۆزىنىڭ روھىدىن كىر
. ن ئىدىا تائاال ئۆزى بىلهن سۆزلىشىشكه تاللىغهللاسېنىمۇ : رىپئادەم ئهلهيهىسساالم جاۋاب بې

 بۇرۇن توختام قىلىپ يېزىۋاتقان بىر  يىل40 تائاال ئاسمان زېمىننى يارىتىشتىن هللاسهن ماڭا 
هم لھ سهللهلالھۇ ئهلهيهىۋەسسهلرەسۇلۇلالئىشنى قىلغىنىمغا تاپا ماالمهت قىالمسهن؟ 

 .دا يېڭىپ كهتتىاالم مۇسا ئهلهيهىسساالمنى داۋلىئادەم ئهلهيهىسس: ئېيىتتى
ال ۇل تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇتالر رىۋايهت قىلغان ھهدىسته رەسۇل،يهنه ئىمامى ئهھمهد

 تائاال ئادەم ئهلهيهىسساالمنى زېمىننىڭ ھهممه يېرىدىن هللا «:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
يىغىۋېلىنغان بىر چاڭگال توپىدىن ياراتتى، شۇڭا ئادەم باللىرىنىڭ ئىچىدە ئاق ۋە قىزىل، قارا 

خشى ۋە ئوتتۇرھال، مىجهزى سىلىق ۋە ئىچى پۇشۇق ۋە ئوتتۇرھال، نىيىتى بۇزۇق ۋە كۆڭلى يا
  ».ۋە ئوتتۇر ھاللىرى بار

رلىق ا تائاال بهللا: ئهلهيهىسساالم ئېيىتتىرەسۇلۇلاليهنه ئىمامى بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە 
.  گهز ياراتتى60ئىگىزلىكىنى . ئىنسانالرنى دەسلهپته ئادەم ئهلهيهىسساالم شهكىلدە ياراتتى

قىلغىن، تىلهرگه ساالم  تائاال ئادەمگه، بارغىن، مۇشۇ بىر بۆلۈك پهرىشهللائاندىن كېيىن 
ئۇالرنىڭ ساڭا بهرگهن جاۋابىنى ئوبدان ئاڭال، پهرىشتىلهرنىڭ ساڭا جاۋابهن قىلغان ساالمى 

ئادەم ئهلهيهىسساالم پهرىشتىلهرگه . كهلگۈسىدە سېنىڭ ۋە ئهۋالدىڭنىڭ ساالمى بولىدۇ، دېدى
ساڭىمۇ تېنىچ ئامانلىق المۇ ئهلهيكۇم يهنى سىلهرگه ساالم بولسۇن دېۋىدى، پهرىشتىلهر ائهسس

دېمهك؛ . دېدى» ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋە رەھمۇتۇلالھ«ۋە رەھمهت بولسۇن دېگهن مهزمۇندىكى 
كهلگۈسىدە جهننهتكه كىرىدىغان كىشلهر ئادەم . نى زىيادە قىلدى»رەھمۇتۇلال«

ازىرغا ئادەم ئهلهيهىسساالم زامانىسىدىن باشالپ ھ. ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈرىتىدە بولۇپ كىرىدۇ
  .قهدەر ئادەملهرنىڭ تهن قۇرلۇشى بارغانسىرى كىچىكلهشمهكته

قۇياش  «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدىرەسۇلۇلاليهنه ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتىدە 
ھهزرىتى ئادەممۇ جۈمه كۈنلۈكته يارىتىلغان، . چىقىدىغان كۈلهرنىڭ ياخشىسى جۈمه كۈنىدۇر

جۈمه كۈنلۈكته جهننهتتىن چىقىرىلغان، قىيامهتمۇ  ،جۈمه كۈنلۈكته جهننهتكه كىرگۈزۈلگهن
  ».باشقا كۈندە بولماي جۈمه كۈنلۈكته بولىدۇ

 تائاال ئۆزى هللائادەمنى  مانا يۇقىرقى ئايهتلهر ۋە ھهدىسلهر ھهممىسى ھۆكۈم قىلدۇكى،
ئۆزى جان كىرگۈزگهن، . بىراقال مۇكهممهل ئادەم قىلىپ ئۆز قولى بىلهن ياراتقان بىۋاسته،

 گهز ياراتقان، جهننهتته ئورۇنالشتۇرغان، توسقان دەرەختىن يهپ ئاسىي بولۇپ ئېزىپ 60ى بويىن
 تائاال ئۆز هللاكهتكهندىن كېيىن جهننهتتىن چىقىرىپ زېمىنغا چۈشۈرگهن ۋە ئايالى ھهۋۋەنىمۇ 

 تائاال بىر نهرسه هللانىڭ قۇدىرىتى شۇنداق ئۇلۇغكى، هللايرۇقى بىلهن ئادەمدىن ياراتقان، بۇ
  .ۋۇجۇدقا كېلىدۇئۇ  دەيدۇ،! ماقچى بولسا ئۇنىڭغا بوليارات

ىلهن ئادەم ئهۋالدىنى كامىل ئادەم بىلهن ھهۋادىن نهسىللىنىش ئارقىلىق ۋە تهدرىجى يول ب
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زېمىندىكى . رايلىق، ئوچۇق سۆزلۈك، ئهقىللىق يارىتىپ، زېمىنغا خوجايىن قىلدىۋە چى
، ئىنسانالرنىڭ دىالنسۇن دەپ بويسۇندۇرۇپ بهردىھهممه نهرسىنى ئىنسانالر دۇنيادا ھاياتىدا پاي

 نىڭهللاقىلىش ۋە ئادەملهر ئۆلگهندىن كېيىن  ئادەملىكىنى كامىل قىلىش، ھاياتىدا بهخىتلىك
 ئۇالرنىڭ ،رنى بهخىتىلىك قىلىشقا اليىق قىلىش ئۈچۈنلكى بولغان جهننهتته ئۇالۈئالىي م

يغهمبهرلهرنى تهيىنلىدى ۋە كىتابالرنى روھلىرىنى پاكالشقا، نهپسىنى سۈزۈكلهشتۈرۈشكه په
  .چۈشۈردى
 پۈتۈن مۆمىنلهر ئېتقاد قىلغان، چۈشكهن ھۆرمهتلىك ئىنسان مۇشۇنداق ئىنساندۇر،: مانا

دىن چىققان كاپىرالرنىڭ ئېتقاد قىلىشچه ئىنسان بولسا، بهزى يۇلتۇزدىن چۈشكهن »دىن«ئهمما 
گهن نهرسه بولۇپ، ئۇ زېمىندا ئۆسۈپ، ھۈجهيرىدىن ئىبارەت ئاددىي بىر ماددىدىن ئۆزگهر

چوڭىيىپ، ئاددىي شهكىلدىكى ناچار جانلىق بولغان، ئاندىن كېين زېمىندىكى تهبىئى تهسىر 
بهرگۈچى نهرسىلهر تۈپهيلىدىن ئۆزگهرگهندە بۇ ھايۋانمۇ ئۆزىنىڭ تۇرمۇش يولنى ئۆزگهرتىشكه 

ىن ئۇزۇن زامانالرنىڭ ئۆتىشى ۋە ئاندىن كېي.  ئۆزگهرگهنمهجبۇر بولغان ھهم ئۇنىڭ سۈپىتىمۇ
خىل  تهسىر كۆرسهتكۈچى نهرسىلهر سهۋەبىدىن بۇرۇنقى جىنىستىن باشقا بىر جىنىسقا  خىلمۇ

ش، بۇالرنىڭ گۇمانىچه ئۆسۈ. ان دەيدۇئاندىن كېيىن تهرەققى قىلىپ مايمۇن بولغ. ئۆزگهرگهن
مىليون يىلالر . ىشا ئاساسهن شۇنداق بولغانمپىرىنسىپق. ققى قىلىشتىن ئىبارەتتهرە

ئادەمسىمان (ئۆتكهندىن كېين مايمۇندىن ئۈستۈنرەك ئىنساندىن تۆۋەنرەك بىر خىل مهخلۇققا 
ز بولۇپ دۇنيادىن تۈگهپكهتكهنمىش، ، ئاندىن كېيىن بۇ مهخلۇق مۇنقهرئۆزگهرگهنمىش) مايمۇنغا

سىرى دۇنيادا بار مهخلۇقالر قاتارىدا ئۇنىڭ بىرەر ئه: تۈگهپ كهتكهننىڭ دەلىلى
تېپىلمىغانلىقمىش، بۇنىڭ تۈگهپ كېتىشى تهبىئى ھالدا ياخشىنى قالدۇرۇش ئوبداننى تالالش 

ز بولۇپ، تۈگهپ كهتكهن هن بولۇشى ئېهتىمالمىش ۋە مۇنقهرپىرىنسىپى بويچه تۈگهپ كهتك
  . ھازىرقى ئىنسانلىققا تهرەققىي قىلغانمىشھايۋاندىن ئىنسان

بۇ ئېتقادىنى مايمۇندىن ئۆزگهرگهن دېگهن قارىشىنى ىشىدىكى لبۇ دىنسىزالر ئۆزنىڭ يار
ش، ياخشىنى  بولۇپ، ئۇ نهزىرىيه تهبىئى تالالبىر ئۇچۇم نهزىريىلهرگه ئاساسهن قۇراشتۇرغان

ش، ئاتىدىن بالىغا ىپهيدا بولۇش، تهرەققىي قىلىش، تاساددىبى ئۇدۇل كىلىپ قىل قالدۇرۇش،
ۇ نهزىريىنىڭ بهزى قىسمى توغرا ۋە ئهقىل بىلهن ب. مىراس قىلىش قاتارلىقالردىن ئىبارەتمىش

 تائاال كۆپىنچه هللا : ئۇ بولسا.مۇمكىن ئهزاالر بىلهن بىلگىلى بولىشى يئويالپ ھىسسى
 ئىنسان دەسلهپته :مهسلهن. كى قانۇنىدۇر ۋە يولىدۇرمهخلۇقالرنى پهيدا قىلىشى، يارىتىشىدى

ل ئاندىن كېيىن ئوغۇ.  ئىجاد قىلىندۇلۇپئهر كىشى بىلهن ئايالنىڭ مهنىسىدە بىر ھۈجهيرە بو
 ئايالنىڭ - ئاندىن ئهر. ياكى قىز بولۇشىنى مهقسهت قىلغان بىر جانلىق مهخلۇق بولىدۇ

قالرنىڭ ئهركهك، چىشى ماددىسىنى چاڭالشتۇرۇشىدىكى مهخلۇ. سى باال ياتقۇدا چاڭلىشىدۇمهنى
جۇدى بىر ھالدىن بىر ھالغا ئاندىن كېيىن بالىنىڭ ۋە.  تائاالنىڭ قانۇنى شۇنداقتۇرهللا

 تائاالنڭ هللابۇ ئهھۋال . يۆتكۈلۈپ تولۇقلىنىپ كامىل ئىنسان قىلنىپ ئاندىن تۇغدۇرلىدۇ
ئابىمهنى ) جايالشقان(دا )يهنى بهچچىدان(ئاندىن ئۇنى بىر پۇختا قارارگاھ «: قۇرئاندىكى

اننى پارچه گۆشكه  ئاندىن لهخته ق،ئاندىن ئابىمهنىنى لهخته قانغا ئايالندۇردۇق .قىلدۇق
 ، ئاندىن سۆڭهككه گۆش قوندۇردۇق، ئاندىن پارچه گۆشنى سۆڭهككه ئايالندۇردۇق،ئايالندۇردۇق

هللا  ئهڭ ماھىر ياراتقۇچى ا.باشقا مهخلۇقاتقا ئايالندۇردۇق) جان كىرگۈزۈپ(ئاندىن ئۇنى 
، -13ىنۇن ئمۇسۈرە م (.دېگهن سۆزى بايان قىلدۇ» .ئۇلۇغدۇر) ھېكمهت ۋە قۇدرەت جهھهتتىن(

  ) ئايهتلهر-14
سىز ئىنسانالرنىڭ ھهر بىرڭالرنىڭ «:  ئهلهيهىسساالمنىڭرەسۇلۇلالشۇنىڭدەك بۇنى 
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ئاندىن قويۇق قانغا ئۆزگهرتىلىپ . ۋۇجۇدى ئانىسنىڭ قورسىقىدا قىرىق كۈن مهنىلىقدا تۇرىدۇ
غا بىر پهرىشته ئاندىن ئۇ باال قېشى.  كۈن تۇرىدۇ40زىرە گۆشكه ئۆزگىرىپ . قىرىق كۈن تۇرىدۇ

يهنى بالىنىڭ . دۇىيىزىشقا بۇيرۇل پهرىشتىنى تۆت جۈمله سۆز. كېلىدۇ ۋە جان كىر گۈزىدۇ
ىتسىز بولۇشىنى ، قىلىدىغان ئىشىنى، بهخىتلىك ياكى بهخرىزىقىنى، ئۆلىدىغان ۋاقتىنى

  . دېگهن سۆزى تهسىقاليدۇ»يېزىشقا بۇيرۇلدۇ
ال ئانىسىغا ياكى دادىسىغا ئوخشايدۇ، دەپ نىمىشقا با «: ئهلهيهىسساالمدىنرەسۇلۇلال
ئهگهر . سى رەھىمىگه بۇرۇن تۆكۈلسه باال دادىنى تارتىدۇي ئهرنىڭ مهنىرەسۇلۇلال. سورالغانىدى
دىسنى  بۇ ھه.دېدى» )ئانىغا ئوخشايدۇ( نى تارتىدۇى بۇرۇن تۆكۈلسه بالىسى ئانسىيئاننىڭ مهنى

  .ئىمامى بۇخارى رىۋايهت قىلدى
  .ئانىدىن بالىغا مىراس قىلىشىغا ئىشارەتتۇر - مىجهزلهرنىڭ ئاتا –ى خۇي بۇ ھهدىس بهز

ندىن ئۇ يىرىلىپ ئۇنىڭدىن يېشىل ئا. خورمىنىڭ ئۇرۇقى يهرگه جانسىز ھالدا تاشلىندۇ
تهدىرجىي ھالدائۆسۈپ، چىچهكلهپ مېۋە بىرىدىغان چوڭ ئاندىن . رەخ مايسىسى ئۈنۈپ چىقىدۇەد

 تائاالنىڭ هللا«: ئېيىتقاندا مهنۇبولسۇن ئۈچۈن، ئوم رىگه رىزىقىلىدىخۇدانىڭ بهن. دەرەخ بولىدۇ
ئىنكار . جىي ھالدا يارىتىش يولى راسىتتۇرىسۈملۈكلهرنى تهدىرنى، ھايۋانالرنى،ئۆئىنسان

 هللاشۇنىڭدەك ئهسلىدىكى خۇسۇسىيهتلىرى كېيىنكى ھالهتكه يۆتكۈلۈشتىكى . قىلىنمايدۇ
ۇن مهخلۇقتا ڭ ياخشىنى قالدۇرۇش قانۇنىمۇ نۇرغائاالنى تهللا. تائاالنىڭ قانۇنىمۇ راسىتتۇر

  .ئاشكارىدۇر
 هللا بۇ قانۇنالر ، تائاال ئۆزى ياراتقان ۋە بهلگىلىگهن بولغاچقاهللالېكىن بۇ قانۇنالرنىمۇ 

 تائاال پهيغهمبهرلهرگه هللاشۇڭا بۇ قانۇنالرنى . تائاالنىڭ ئىرادىسى ۋە ئىختىيارىغا باش ئىگىدۇ
ئهسلىدىكى قانۇنىيهتكىمۇ ئوخشايدىغان   ئارقىلىق ئۆزگهرتىدىغان،مۆجىزىلىرىبهرگهن  

دېگهن ئېالنىنىڭ راسلىقىغا » بىز پهيغهمبهر«ئۇ مۆجىزلهرنى ئۇالرنىڭ . ىمۇ قىلىدۇهتتھال
 تائاالنىڭ ئىيسا ئهلهيهىسساالمنى يارىتىشى باشقا هللا :مهسلهن. دەلىل قىلىپ بېرىدۇ

نىڭ هللا ا،شۈبهىسىزكى«:  تائاال قۇرئانداهللا. خشىمىدىئادەملهرنى يارىتىشدىكى قانۇنىغا ئو
يهنى ئادەم (ئادەمنىڭ ) ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن(نهزىرىدە ئىسانىڭ مىسالى 

 ئاندىن ،تۇپراقتىن ياراتتى)  ئانىسىز- ئاتا(هللا ئادەمنى ا. مىسالىغا ئوخشايدۇ) ئهلهيهىسساالمنىڭ
ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ ئىشىدىن (ا كهلدى  ئۇ ۋۇجۇدق، دە-دېدى» ۋۇجۇدقا كهل«: ئۇنىڭغا

  ) ئايهت-59سۈرە ئال ئىمران  (. دېدى»).ئهجهپلىنهرلىك ئهمهس
 تائاالنىڭ باشقا بالىالرنى هللا ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان ھهپتىسىدە گهپ قىلىشمۇ ئىسا

 چۈنكى باشقا بالىنى بىر مهزگىل ياشاپ بوۋاقلىق. سۆزلىتىشىدىكى قانۇنىغا ئوخشىمىدى
ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ بهدىنى ئوتتا . دەۋرىنى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن سۆزلىتىدۇ

كۆيۈشنى قوبۇل قىلدىغان جىسىم تۇرۇپ، كۆيمهي ساالمهت چىقىشىمۇ باشقا ئىنسانالردىكى 
  .قانۇنغا خىالپتۇر

دىغانلىقىنىڭ الىغاندا بىكار قىلى تائاال مهخلۇقالردا قويغان قانۇننى يهنه ئۆزى خهللا
 هللادىنسىزالرنىڭ تهبئهت قانۇنى دەپ ئۆزنىڭ : رى كۆپ، بۇنى سۆزلهشتىن مهقسهتىللامىس

 تائاالنىڭ هللارسه ئهمهس، ئۇ پهقهتال هى باشقا نكار قىلىشىغا دەلىل قىلغان نهرسىستائاالنى ئىن
انۇن ۇ قئ. بويچه ئۆزى خالىغاننى يارىتىدۇتۈزۈم بولۇپ، شۇ تۈزۈم  - پۈتۈن كائىناتتا قويغان قانۇن

نىڭ هللا« :تائاال قۇرئانداهللا. خالىسا جارى قىلدۇ، داۋام قىلدۇ، ئۆزگهرمهيدۇ. غا باش ئىگىدۇهللا
هللا  ا،يولىدا ھهرگىزمۇ ھېچقانداق ئۆزگىرىشنى كۆرمهيسهن) مهخلۇقاتالر ئۈستىدە قولالنغان(

يهنى ئازابنىڭ ئازابقا تېگىشلىك بولغانالر ئۈستىدىن (يولىدا ھهرگىز يۆتكىلىشنىمۇ 
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 دېگىنىدەك ۋە يهنه ) ئايهت-43سۈرە فاتىر (».كۆرمهيسهن) شقىالرنىڭ ئۈستىگه يۆتكىلىشىنىبا
 –ئۆزى خالىغاندا ئۇ قانۇننى توختۇتۇپ قويىدۇ، بىكار قىلدۇ، ئۆزى بىلىدىغان بىرەر سىر 

 ھهممىگه قادىردۇر ۋە ھهر نهرسىنىڭ ئاقۋىتىنى هللاچۈنكى . ھېكمهت بولغىنى ئۈچۈن
  .بىلگىچىدۇر
 . كامىل ئادەم قىلىپ ياراتتىال تائاال ئۆزى بىۋاسته ۋە بىراقهللا ئادەم بىلهن ھهۋۋانى نلېكى

بهلكى بۇ يالغان دېيىشكه . دىنسىزالر خىيال قىلغاندەك ياكى تهسهۋۇر قىلغاندەك ئهمهس
 خهۋەر قىلغىنى ئۈچۈن بۇنى رەسۇلۇلال تائاال ۋە هللامۇمكىن بولمايدىغان دەلىللهر بىلهن 

مانا بۇ مۆمىنلهرنىڭ دارۋىن نهزىريىسىگه قارىتا . ىنسان ئىنكار قىاللمايدۇھىچقانداق ئ
مۇنازىرسى بولۇپ، بۇ ئۆلىماالر ئاخىردا بۇ نهزىريىنى دارۋىنچىالر ئوتتۇرغا قويغان تهبىئىهت 

  .نهزىريىسىنىڭ ئۆز ئۆلچىمى بىلهن بىكار قىلىپ تاشلىدى
 بىكار قىلدىغان بهزى سۇئال ۋە ۇنىرۋىن نهزىريىسىگه قويۇلدىغان ۋە ئتۆۋەندە دا

  .مۇنازىرىمىزنى بايان قىلمىز  
لىشىدىغان بولسا تۆگه، كاال ئومۇم تهرەققى قىلىش نهزىريىسى ھهممه نهرسىگه -ش ۈئۆس. 1

دىن تهرەققى قىلدى؟ ئات، قىچىر، مىقويالردىن ئىبارەت ھايۋانالرنىڭ ئهسلى نېمه ئىدى؟ نې
  لۇق ھايۋانالر نىمىدىن تهرەققى قىلدى؟ ك تۆپۇت، يولۋاس، پىل ، بۆرە، ئىتتهئېشهك

بېرى  تهرەققىياتنىڭ كامىل بولۇشىغا چهكلىمه يوقتۇرۇپ بۇ ھايۋانالر ئوزۇن ئهسىرلهردىن. 2
. ، يولۋاس يهنه يولۋاس، بۆرە يهنه بۆرە ئىتتهرەققى قىلدىمۇ؟ ئىت يهنىال بۇرۇنقى ھالىتىدىن

رغا قهدەر داۋام قىلىۋاتىدىغۇ؟ ئۇزۇن ئهسىرلهردىن ئىنسان يهنه ئىنسانلىق ھالىتى بىلهن ھازى
 تارتىپ ھېچ ئۆزگهرگىنى يوققۇ؟

نېمىشقا ئىپتىدائىي مايمۇن يوقالماي ساقلىنىۋاتىدۇ؟ نېمىشقا ئىپتىدائىي مايمۇندىن . 3
تهرەققى قىلغان ۋە ئىنساننىڭ بارلىققا كىلىشىگه كۆرۈكلۈك رولنى ئوينىغان ئادەمسىمان 

 ۋە تهبئى ياخشى نهرسىنىڭ قېپقىلىشى«قۇرۇپ تۈگهپكهتكهن؟ ئهگهر مايمۇننىڭ نهسلى 
 ، ئىپتىدائىي مايمۇن يوقۇلۇپ تۈگهپ،ىي بولسائومۇم دېگهن نهزىرىيه ھهممىگه »تالالش

نىڭ )ئادەمسىمان مايمۇن(استه ھايۋان ئىپتىدائىي مايمۇنىدىن تهرەققى قىلغان ۋ
يه ىنهزىر. ايمۇندىن كامىل ۋە ياخشى ئىدى چۈنكى ئۇ ئهسلىدە م .يوقالماسلىقى الزىم ئىدى

 ياخشى نهرسه يوقالماي تۇرماقچىدىغۇ؟ ئۇنداق بولسا نېمىشقا بۇ يهردە ،جهھهتتىن ئېيىتقاندا
 تاللىنىش قانۇنى نىمىشقا بۇ يهردە ئىجرا يتهبىئى يارىماس مايمۇن يوقالماي قىلىپ قالدى؟

 تالالش قانۇنى ساقالپ قالدى؟ يهبىئىقىلىنمىدى؟ نېمىشقا ناچار ۋە كىرەكسىز مايمۇننى ت
 ز قىلدى؟پ مۇنقهرنېمىشقا كامىل ۋە ياراملىق مهخلۇقنى يوقۇتۇ

سىلهرنىڭ ماددىغا ئىشىنىش يولۇڭالر قىياسىقا، نهزىريىگه ئىنكار قىلىشنى ئاساس . 4
ھېس بىلهن بىلىنمىگهنگه ئىشهنمهيمىز دەيسىلهر، ئۇنداق بولسا ئادەم ۋە مايمۇن  .قىلدۇ
نېمىشقا ئۆز ! لىسىدە كۆرمىگهن، ھېس بىلهن بىلىنمىگهن نهرسىگه نېمىشقا ئېشهندىڭالرمهسى

قىياسقا ۋە بىر نهرسىنىڭ مهۋجۇتلۇقى ق قىلدىڭالر؟ نېمىشقا نهزىريىگه، يولۇڭالرغا خىالپلى
ڭالر؟ چۈنكى سىلهر بۇرۇنقى ئۇنى كۆرمهي تۇرۇپ قايىل بولدۇيهنه بىر نهرسىگه دەلىل قىلىشقا 

ۇلتۇزدىن چۈشكهن دەپ گۇمان قىلغان ھۈجهيرە ماددىنى كۆرمىگهن ئىدىڭالرغۇ؟ سىلهر ي بهزى
 ھايۋاننى ئۆز تۇرمۇشىنى ئۆزگهرتىشكه مهجبۇر قىلغان تهبىئى تهسىر يئىپتىدائى

هرەققى قىلغان ۋە ئادەمگه ۋاسته ت نهرسهڭالرنى كۆرمىگهنغۇ؟ مايمۇندىكۆرسهتكۈچىلهر دېگهن ن
دا نهزىرىيه، قىياس ۋە دەلىل ىغرننىمۇ كۆرمىگهن ئىدىڭالرغۇ؟ بۇ تومۇبولغان ئادەمسىمان ماي

! ئىزدەشكه قايىل بولۇپ قاپسىلهرغۇ؟ شۇنداق قىلىپ ئۆز يولۇڭالرنى ئۆزۈڭالر بۇزدىڭالر
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ۋىن نهزىرىيىسىنىڭ دادىسى دار ئىسپاتالندى، زلىقىڭالرئاجى. ولۇڭالردىن چىقىپ كهتتىڭالري
 . گهندىدىن ئىبارەتئانىسى ھهقىقهتنى يۆگهشتۇر،

ىقرار قىلىپ دا دارۋېن نهزىرىيىچىلىرىنىڭ چوڭلىرى ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىغا ئىرىئهڭ ئاخ
تهرەققى قىلىش نهزىرىيىسى پاكىت ئۈستىدە تۇرغان ئهمهس،  ،ئۆسۈش« :بىر ئىغىز دېيىشتىكى

يىتقاندا بۇ راستتىنى ئې. م دەلىل پاكىت بىلهن ئىسپاتالش مۇمكىن ئهمهسئۇنى ھه
 بۇالرنىڭ بۇ سۆزى بىلهن ». تائاالغا ئىشىنىشنىڭ ئورنىدا تۇرسۇن دەپال ئىشهندۇقهللازىرىيىگه نه

  .سۋا بولدى، جىنايهتلىرى ئاشكارە بولدى، خۇداغا شۇكرىەئوينىغان ئويۇنلىرى ر

  

  سېلىشتۇرما

  
. سىدىكى سۆزىمىزنى ئاياغالشتۇرىمىزكى سېلىشتۇرمىالر بىلهن ئىنسان توغۇرتۆۋەندى

رنىڭ تونۇشىدىكى ئىنسان بىلهن دارۋىنچى دىنسىزالرنىڭ قارىشىدىكى ئىنساننىڭ لهنمۆمى
  :سېلىشتۇرمىسى مۇنداق

 تائاال ئاسماندا ئۆزى بىۋاسته تۇپراقتىن ياراتقان، جان هللامۆمىنلهرنىڭ تونۇشىدا ئىنساننى 
دە رگهن، ئاسمان پهرىشتىلىرىنى سهجىنى بىلدۈرنىڭ ئىسىملىلهريئىكىرگۈزگهن، بارلىق شه

مدىكى مهخلۇقالر ئارىسىدىن ئىنساننى راتقان، ئالهقامهتته يا -  قىلدۇرغان، چىرايلىق قهددى
ئۇنىڭغا . شنى ھارام قىلغانئۇنىڭ قىنىغا، مىلىغا يولسىز چىقىلى. ھۆرمهتكه خاس قىلغان

ە بهر ئهۋەتكهن، كىتابالرنى چۈشۈرگهن، بۇنىڭ بىلهن ئۇنى كامىللىققا، ھازىرقى ۋپهيغهم
رگهن، ئۇنى ياراتقان، ھۆرمهتلىگهن سهۋەبتىن ئۇنىڭ تتىكى بهخىتكه اليىق يىتىشتۈئاخىرە

ئاقۋىتىنى، ياراتقۇچىسى ۋە ئۇنىڭغا ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهرلىرى ۋە ئۇنىڭ دۇنيادا قىلدىغان 
  .اتالرنى بهرگهن مهخلۇقتۇرا ئېنىق مهلۇمئىشلىرىنى تۇغۇرسىد

 تهرەققى قىلىش ئارقىلق ئهڭ قهبىهۆسۈش، ئ دىنسىزالرنىڭ تونۇشىدىكى ئىنسان بولسا،
هللىمۇ پهلله مايمۇنغا كېيىن مىليون يىلالر ئۆتۈشى بىلهن پ ئاندىن. شهكىلدە يارىتىلغان

مىليون يىلالر ئىچىدە مايمۇندىن ئۈستۈنرەك بىرھايۋانغا  ئاندىن كېيىن يهنه ،ئۆزگهرگهن
  .گهنئۆزگهرگهن يهنه مىليون يىلالردىن كېيىن ئىنسانغا ئۆزگهر

ىنى توغۇرسىدا مىدىن يارىتىلغانلىقى، قانداق ئۆسۈپ تهرەققى قىلغئىنسان نې
لىرى، بۇزۇقلىرى،  چىققان ئهسكىباشلىرى، ئىنسان قىلىپىدىندىنسىزالرنىڭ كاتتى

ۋىتى يوقۇلۇپ تۈگهرمىش، ئاخىرەتته ى خهۋەر قىلدۇكى ئۇالرنىڭچه ئىنساننىڭ ئاقىزوراۋانلىر
  .داۋاملىق ياشاش يوقمىش

ئىككى ئىنساننىڭ قايسى ھۆرمهتكه اليىق؟ قايسى ئىنساننى ! همدى ئى ئهقىللىقالرئ
نساننى ئى)يهنى مۆمىنلهرنىڭ قارشىدىكى (كىشلهر ئىتراپ قىلىشى الزىم؟ مۆمىنلهر دېگهن 

ئاتىزىمچىالرنىڭ ئىنساننىڭ (دارۋىنچىالر دېگهن ئىنساننىمۇ؟  مدۇ؟ ياكى دىنسىزئېتراپ قىال
ىنهزىرىنى قوبۇل قىلىش الزىممۇ؟ ياكى مۆمىنلهرنىڭ ئوغۇرسىدىكى نوقتبارلىققا كېلىش ت

ئىنساننىڭ ) ىنى قوبۇل قىلىش الزىممۇ؟ىنهزىرئننىڭ يارىتىلىش توغۇرسىدىكى نوقتئىنسا
بارلىققا كىلىش توغۇرسىدىكى دارۋىن نهزىرىيىسىگه قايىل بولۇش بولسا، ئهقلىدىن ئازغانلىق، 

ئانىسى نىجاسهت  ،كۇفرىنلىق بولۇپ، بۇ نهزىرىيىنىڭ دادىسى ئىنسانلىق خىسلىتىنى يوقاتقا
  .بولغان بۇزۇق، پاسكىنا نهزىرىيىدۇر
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 ئهقىدە ھهققىدە

  ئهقىدە دېگهن نىمه ؟
يهت بىلهن ىئهقىل بىلهن ۋە ئاڭالش بىلهن ۋە ئىنساننىڭ ۋۇجۇدىدىكى قابىل: ئهقىدە بولسا

 مهجمۇئهسىدىن ئىبارەت قىقى مهسىلىلهر ھهقايىل بولۇنغان ۋە تهسلىم بولۇنغان ئاشكارە ۋە
ئۇنىڭ توغۇرلىقىغا جهزىم قىلىپ مهۋجۇت ۋە . باغاليدۇ  ئۇنىڭغا ئىنسان ئۆز قهلبىنىبولۇپ،

. ئۇنىڭغا خىالپ بولغىننى توغرا كۆرمهيدۇ. سابىتلىقىغا قهتئىي ئىشنىپ ئۇنىڭغا ئىگىلدۇ
قىنى ۋە ئۇنىڭ ئىلمىنى،  بارلىنىڭ)هللا(مۇنداق ئېتقاد خۇددى ئىنسان ئۆزىنىڭ ياراتقۇچىسى 

ت بولۇشىغا قاال تائاالغا مۇهللا ، ئېتقاد قىلغاندەك ۋە ئۆلگهندىن كېيىن يهنه تىرىلىپقۇدرىتىگه
 ياخشى ئىشلىرىغا ئهجرى ۋە يامان ،ى قىلغانن كهسپىبىلهن ۋە ئىنساننىڭ ئۆزئىختىيارى

تائاالنىڭ كىتابلىرى ۋە  هللائىشلىرىغا يامان جازا بىرشىگه ئېتقاد قىلغاندەك، ئىنسانغا 
 ۋاجىپلىقىغا ،يسۇنۇشىوپهيغهمبهرلىرى ئارقىلىق يهتكهن بۇيرۇقلىرى ۋە چهكلىمىلىرىگه ب

ئېتقاد قىلغىنغا ئوخشاشكى، ئۇ بويسۇنۇش بىلهن ئىنساننىڭ ۋۇجۇدى پاكىز ۋە ياخشى بولىدۇ، 
  .تۇيغۇسى تۈزۈك ۋە سۈزۈك بولىدۇ، ئهخالقى مۇكهممهل بولىدۇ

غا مۇھتاجلىقىغا،  تائاالهللاا، بهلكى ئىنساننىڭ ىغ مهخلۇققا ھاجىتى يوقلۇق تائاالنىڭهللا
 چۈنكى ئىنساننىڭ .ا مۇھتاجلىقىغا ئېتقاد قىلغاندەكنىق ئېلىشىدھهتتا ھهربىر تې

.  تائاالدۇرهللائىنساننىڭ ئىشهنچىسى ۋە يۈزلىنىشى يالغۇز .  تائاال بىلهندۇرهللاتىرىكلىكى 
.  تائاال بىلهن خاتىرجهم بولىدۇهللاقورۇققاندا .  تائاالغا باغلىندۇهللائىنسان تاما قىلغان ئۈمىدى 

 هللا.  يامان كۆرگهننى يامان كۆرىدۇهللا.  تائاال ياخشى كۆرگهننى ياخشى كۆرىدۇهللاشۇڭا ئىنسان 
دىن باشقا هللا ى،مهئبۇد ئىنساننىڭ هللا. دىن باشقا ئىگىسى يوقهللابولسا ئىنساننىڭ ئىگىسى، 

باشقىسنىڭ تهربىيه ) ائهت قىلمايدۇ، باشقىغا ئۆزىنى بىغىشلىمايدۇباشقىغا ئىت(بۇد يوق ئمه
  .قىلىشنى ئويلىمايدۇ، باشقىسىغا بويسۇنمايدۇ

  

  هتىياجىئىنساننىڭ ئهقىدىگه ئې

  

ۋانى ئهمىليهت ئۇ دە. ادۇرۋگهن دەۋا بولسا ئاساسسىز باتىل دەن بىهاجهت دېدىئىنسان ئهقىدى
چۇنكى ئىنسانىيهت دۇنياسىنىڭ ئهمىليىتى . ن دەيدۇھهم ئىنسانالرنىڭ ئۇزۇن تارىخى يالغا

ئىنسان قهيهردە بولسا ۋە قاچان مهۋجۇت بولسا ۋە ئوخشاشمىغان ئهھۋال : شۇنى ئىسپاتاليدۇكى
 ھهرگىز خالىي باشقا بولۇپ تۇرپ ئهقىدىدىن -  تۇرۇپ ۋە ياشىغان زامانىسى باشقا بولۇپ

ۇغرا ياكى خاتا بولسۇن دىنغا ئهقىدە قىلغان،  راسىت بولسۇن ياكى يالغان بولسۇن، ت.بولمىغان
 دەپ داۋا قىلغۇچىالرمۇ ئهقىدىن »ئىلىم ئهقىدىن بىهاجهت قىلدۇ «:ھهتتا بۈگۈنكى كۈندە
غا هللاشۇڭا . شى زامانىدا ياشىماقتا ۋە ھاۋا ئۇرۇئىنسان ئاتۇم زامانىدا«: خالىي ئهمهس، ئۇالر

ا ۋە ئىنكار قىلىشىدا ھهددىن پىرلىقتئۇالر كا. دەپ داۋا قىلدۇ» ئىشىنىشكهھاجهت يوق
ئۇالرنىڭ دېمهكچى . ئىنسان مهبۇتنى ياراتتى، دەيدۇ.  ياراتمىدىدبۇئئىنساننى مه«: ئاشۇرۇپ

ئىنساننى ئهتراپىدىن قورشىغان دۇنيا  بولغىنى ئىنسان ئۆزى ياشىغان قىيىنچىلىق زامانالردا،
ىقتىن، ھاۋا گۈلدۈرلهشتىن، چاقماق پىقىرچىل قورقۇنىچلىرى ئارىسىدا قالغاندا، كېسهلدىن،

يامغۇر ياققاندىن، بوراندىن، يهر تهۋرىگهندىن، ھهتتا ھايۋاناتالردىن قورۇققاندا  چاققاندىن،
 كۈچكه، مهغلۇپ بولمايدىغان قۇۋەتكه ئىشىنىشكه غايىبھېچنىمىدىن ئاجىز كهلمهيدىغان 
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تىجا ل ئۇنىڭغا ئى، كهلگهندەبىشىغا خاپىلىق .تىغان دەپ ئابۇدئجبۇر بولغان ۋە ئۇنى مهمه
ن ساقلىنىش ئۈچۈن ىى توسۇش ۋە ھاالكهت ئورۇنلىرىدنئۆزىدىن يامانلىق. قىلىشقا ئالدىرغان

  . دەيدۇ»ئۇنىڭغا تۈرلۈك ئىبادەتالر بىلهن يېقىنالشقان
بۇ سۆز .  ياراتمىدى، دەيدۇمهئبۇدنى ئىنسان ياراتتى، ئىنسانى مهئبۇدشۇڭا بۇ كاپىرالر 

، رەسۋا بولغان بىلىمسىزلىك، ئاشكارە ھهقىقهتتىن تانغانلىق، ئېچىلىپ كۈلكىلىك سۆز
  .پهزلىك ۋە ئهقىلسىزلىكتۇرتىقالغان ساخ

راتقان دېگهن نى ئىنسان يامهئبۇدبۇ بۇزۇق نهزىرىيىنىڭ ئىزاھاتى شۇكى، ئهگهر ئۇالر 
ن ۋە ئىبادەت  قىلۋالغامهئبۇدىن، ياغاچتىن يوناپ ياساپ ى تاشترنىڭ ئۆزسۆزىدىن بۇت پهرەسله

قىلغان بۇتلىرىنى دېمهكچى بولسا ئۇ تۇغرا، چۈنكى ئۇ بۇتالرنى ئىنسان ياسايدۇ، ئۇ بۇتالر 
ئىنساننى ياراتقان . تىن ئاسمان، زېمىنى ياراتقانمهئبۇد، ئهمما ئهگهر ئۇالر ئىنساننى ياراتمىغان

ساننى ھۆرمهتلهپ مىن ئارىسىدىكى ھهممه نهرسىنى ياراتقان، ئىنېز –ۋە زېمىنى ۋە ئاسمان 
كىتابالرنى چۈشۈرگهن، پهيغهمبهرلهر تهيىنلىگهن، ئۆزىنى تونۇتقان ۋە ئۆزىنىڭ يولىنى ئىنسانغا 

 هللاسائادىتىنى ئهمهلگه ئاشۇرغان  -  تونۇتۇپ شۇ يول بىلهن ئىنساننى كامىل قىلغان بهخىت
. ۇرىدىغان سۆزتائاالنى دىمهكچى بولسا، ئۇالرنىڭ بۇ سۆزى كىشلهرنى ھهقىقهتتىن خاتاالشت

چۈنكى ئىنسان باشقا نهرسىنى ئهمهس . بىلىنسىزلىكتۇر، ئهقىلسىزلىكتۇر، يالغانچىلىقتۇر
قانداقمۇ ھهممه نهرسىنى ياراتقان، ھهممىنىڭ تهربىيچىسى ۋە ئىگىسى . ئۆزنىمۇ يارىتالمىدى

 ھهممىگه هللا . تائاال بۇنداق بۆھتانالردىن پۈتۈنلهي پاكتۇرهللا تائاالنى يارىتالىسۇن؟ هللابولغان 
  .قادىردۇر

دۇنيانىڭ مهخپى سىرلىرىنى كهشىپ ئۇالرنىڭ بۈگۈنكى كۈندە ئىنسان تهبىئهتنى تونۇدى، 
كهلكىندىنمۇ، يهر . شۇڭا كىسهلدىنمۇ پېقىرلىقتىنمۇ قورۇقمايدىغان بولدى. قىلدى

غا  تائاالهللاشۇڭا ئۇالرنىڭ . تهۋرەشتىنمۇ، ۋابادىنمۇ، ئاپهتتىنمۇ قورۇقمايدىغان بولدى
بولۇپ ئۇ داۋانىڭ ) ئورۇنسىز، دەلىلسىز(ئىشىنىشكه ھاجىتى يوق، دېگهن داۋاسى باتىل 

قىممىتى يوق، چۈنكى ئىنسان يۇقىرقىالردىن ھهمىشه قورقۇپ . يوق ھېچنىمىگه ئېتبارى
نى قولالنسىمۇ خاتىرجهم بولغىنى يوق، ۋە ئۆزىنى قوغداشقا كۈچى يهتكهنال ۋاستىكىلۋاتىدۇ 

قانداقمۇ ئامان بواللىسۇن؟ ھالبۇكى بۈگۈن ئىنساننىڭ . هم بواللمايدۇھهرگىز خاتىرج
: مهسلهن. ه يهردە زىيادە بولماقتاۋە روھى خاپىلىقى كۈندىن كۈنگه ھهمم تارتىۋاتقان جىسمانى

 كېسىلى ۋە باشقا ھهمىشه ئاق كىسهل، ھوشىنى يوقىتىش خولىرا ۋاباسى، راك كىسهللىرى،
دۇنيانىڭ نۇرغۇن ئاچارچىلىق ھادىسسى .  يوقۇتۇپ كهلمهكتهھهر يىلى مىڭالرچه ئادەمنى

.  سېلىۋاتىدۇ، كهلكۈنلهر نۇرغۇن شهھهر ۋە يىزىالرنى ۋەيران قىلىپ كهلدىيهرلىرىگه تهھدىت
ۈرۈپ ۋە يۇرتىدىن قوغالپ كهلدى، يهر تهۋرەش ئىشى بىر ۋاقىتتىن يهنه تمىڭالرچه ئادەمنى ئۆل

نى هللا. ى يۇقۇتۇپ مىڭالرچه ئىنساننى ھاالك قىلىپ كهلدىبىر ۋاقىتقىچه شهھهر ۋە يىزىالرن
نى ئىنسان ياراتتى دەپ دەۋا قىلغان ئىنسان بۇ ھاالكهتلهردىن ئۆزىنى مهئبۇدئىنكار قىلغان ۋە 

دىنى ئىلىش ياكى ئۇنىڭ پهيدا بولۇشنى لبۇ ھادىسلهرنىڭ ئا. قۇتقۇزۇشقىمۇ كۈچى يهتمىدى
، ئۆز دىنىگه تانغىنى ئۈچۈن بۇگۈنكى رەببىگه تانغىنىبهلكى ئۆز ! توختۇتۇش ئۇياقتا تۇرسۇن

نىمۇ چوڭقۇرالشتى ۋە ھادىسلهر يه. پ ئاشماقتانسانالرنىڭ جاپا مۇشهققىتى ھهسسلهئى
 چۈشكۈنلۈك، ئهخالقى چۈشكۈنلۈككه دۇچار بولۇپ شهخسى پاراكهندىچىلىك، روھى. قاتتىقالشتى

يۈزىدىن ھايا سۇيى . اتقىلى يىقىنالشتىلىقىنىڭ لهززىتىنى يوقرئۆز ھاياتىنىڭ تهمىنى، با
ئىنسانلىق  سىڭىپ كىتىپ يۈزى قىلىن، بهد ئهخالق ئاغزى يامان سهت قىلىق بولۇشتى،

قهلبىدە سهزگۈرلۈك، ھوشيارلىق يوق، ئادەمگهرچىلىك يوق  غهيرەتمۇ يوق،. ھۆرمىتى يوقالدى
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جىنايهتكه، . هتتىيالغان سۆزلهشكه، ساختىلىق قىلىشقا، خائىنلىققا كۆنۈپ ك. بولدى
شۇنىڭ بىلهن ئىنسانالر . هندىكهشلىككه ئادەتلقلىققا، كىشلهرنى ئازدۇرۇشقا، پهسمۇناپى
ھهتتاكى ئهقىللىق ئالىمالر . ھايات ناھايىتى تۆۋەنلهشتىيىتى بۇزۇلۇپ، ناچارلىشىپ، جهمئى

 ئىمانغا  تائاالنى ئىنكار قىلىشتىن، دىنسىزلىقتىن سهسكهنگهنلىكىنى جاكارالپ، دىنغا،هللا
ئۇالر . ىلىشتى، ھهتتا دىنسىزالرنىڭ كاتتىباشلىرىنىڭ بىشى چۈشۈپ كهتتىقايتىشنى تهلهپ ق

ئىنسانالر ھاياتى ۋە .  دېيىشتى»دىندىن بىهاجهت بولغىلى بولمايدىكهن«: ق سۆزلهپئوچۇ
ئهت ئهھۋالىغا تهئهللۇق ئىلىمالرنى بىلگۈچىالر، ئىنسانالرغا بىر دىن پهيدا قلىپ يجهمى

 تائاال هللا: غا ئىشهنمهيدىغان دىننى ئىزدىمهكچى، سهۋەبهللارىشنى تهلهپ قىلىشتى، لېكىن بى
. يرىدۇقا، يېقىنالرغا ياردەم بىرىشكه بۇبىرگه ياخشىلىق قىلىش - ئىنسانالرنى ئادالهتكه، بىر

ئۇالر ئادالهتنى . بىرىگه زۇلۇم قىلىشتىن توستى - ، بىرسهت قىلىقتىن، يامان ئىشالردىن
زۇلۇمدىن قول . بىرگه ياخشىلىق قىلىشنى خالىمايدۇ - ياخشى ئىش ۋە بىر. ايدۇخالىم

شۇڭا ئۇالر بىر سۈنئى . يىغىشنى، سهت قىلىقتىن، يامان ئىشالردىن قول يىغىشنى خالىمايدۇ
دىن پهيدا قىلىپ شۇ ئارقىلىق ئىنساننى تۈزەشنى، ئهخالقىنى كامىل قىلىشنى ) ياسالما(

 بۇيرۇغان ۋە توسقان ئىشالرنى ئهسلهشنى ۋە تىلغا هللانى ئهسلهشنى هللا ئۇ دىندا ،خااليدۇكى
زىشى، ۋۇجۇدىنى ئىسالھ سالما دىننىڭ ئىنسان ئهخالقىنى تۈئۇنداق يا. ئىلىشنى خالىمايدۇ

لىشى ئېهتىمالدىن يىراق، بهلكى قلىشى، سهزگۈرلۈكلىرىنى ياخشىلىشى، روھىنى پاكىز قى
بۇالر بىلىمسىز، ئازغۇن ھهم خهلىقنى . مهغرەر بولۇۋاتىدۇ. بۇالر ئالدىنىۋاتىدۇ. مكىن ئهمهسمۇ

غۇ ڭالشتىن گاس، ھهقنى كۆرۈشتىن قارى تائاال لهنهت قىلسۇن، ھهقنى ئاهللابۇالرغا . ئازدۇرغۇچى
  . قىلسۇن

 بىلهن ئىسپاتالنغان بىر ر قانۇناليبۇ سۆزلهرنى ئېيتىشىمزدىكى مهقسهت، ئهقلى ۋە شهرئى
 انغامئۇ ھهقىقهت بولسا، ئىنسانالرنىڭ داۋاملىق ئى. رەرلهشتۇرۇشتۇرئىلمىي ھهقىقهتنى مۇقهر

تۇتۇشقا، ئهقىدە قىلىشقا مۇھتاج، دىن ئىنساننىڭ مۇھتاج، دىن  )نىڭ دىنىغا ئىشىنىشكههللا(
ئىنسان ھېچ قاچان ئۆز ئىگىسى . زۆرۈر نهرسىلىرىدىن بىرى، ئۆز ئېهتىياجلىرىدىن بىرى

انداق ھالهتته ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشتىن بىهاجهت ھېچق. ت بواللمايدۇ بىهاجهدىنهللا
بواللمايدۇ، ئىنساننىڭ تۇنجى ئاتىسى ئادەم ۋە ئانىسى ھهۋۋا جهننهتتىن زېمىنغا چۈشۈشى 
بىلهن زېمىنغا ئادەم پهيدا بولغاندىن تارتىپ، ئىنسانالر ئۆزىنىڭ تهبىئى خۇيىنى ئادالهت بىلهن 

ز ھهركىتىگه چهكلىمه توختۇتۇپ بېرىدىغان، ىغان، سۆىدىغان يولنى تهرتىپلهيدتۈزىدىغان، ماڭ
ۋە ئاخىرەتتىكى ھاياتىدا كامىل ياشاشقا تهييارالنغان قانۇنالرغا مۇھتاج بولۇپ  ئىنساننى دۇنيا

مىندىن باشقا ئالهمدىكى يهنى پاكلىق ۋە سقا مۇددەتللىك ھاياتىمۇ ۋە بۇ زېدۇنيادىكى قى. كهلدى
 بىر يادا مۇكهممهل ياشاشقا ئىنساننى اليىقالشتۇرىدىغانسۈزۈكلۈك ئالىمىدەك، ئالىي دۇن

 هللازېمىندىن باشقا بىر ئالىي ئالهم بارلىقىنى ئىنساننىڭ پهرۋەردىگارى . قانۇنغا مۇھتاجدۇر
. تائاال ئۆزى چۈشۈرگهن كىتابالر ۋە ئۆزى تهيىنلىگهن پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق خهۋەر قىلدى

 نى ئادىتى-  ان شهرىئهتتىن باشقا ئىنساننىڭ خۇيلېكىن ئىنساننىڭ ئىگىسى يولغا قويغ
ھاياتىدا  يولنى مۇنتىزىملهشتۈرىدىغان، نىشاننى كۆرسىتىدىغان بىر قانۇن ،تۈزىدىغان
  .مكىن ئهمهستېپىلىشى مۇ. تېپىلمايدۇ

ا، يولغا قويۇشتا دۇنيا خهلقىنىڭ مۇناسىۋىتى ت تۈزۈپ بهرگهن قانۇننى تۈزۈپ چىقىشهللا
شهپقىتى، ئىشتىياقى، كۆڭۈل ئارزۇسى، پىكىرلىرى،  - ا ئۆزىنىڭ مېرىيوق، چۈنكى ئىنسانغ

بۇالردىن ئىنسان ئۆز .  تائاالدىن باشقا ھېچ بىر زات تونۇيالمايدۇهللائارزۇلىرى، تهلپۇنۈشلىرىنى 
پهقهت . قۇۋەت بىرەلمايدۇ -   تائالدىن باشقىسى كۈچهللا تهلىپىنى تولۇق قولغا كهلتۈرۈشكه
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شۇڭا ئىنسانغا قانۇن تۈزۈپ بىرىشكه، يول كۆرسىتىشكه .  ئۆزى قادىردۇرهللائىنساننى ياراتقان 
ئىنساننى .  كۆرسهتكهن يول ۋە قانۇنال ئىنساننى مۇكاممهل قىلدۇهللا تائاال ئۆزى ھهقلىق، هللا

  .كامىللىققا ۋە مهڭگۈلۈك بهخىتكه اليىقالشتۇرىدۇ
ئىچىدۇ، قىزىق ۋە  ئىنسان يهيدۇ، :ەبهۋس. ئۈچۈن ئىنسانغا دىن زۆرۆربولدىشۇنىڭ 

 تائاال يولغا قويغان قانۇن بىلهن هللاسوغۇقتىن ساقلىندۇ، بۇنىڭ تهييارلىقى ئۈچۈن 
اتناش ۋاستىسنى تۇرالغۇ جاينى، ئۆينى ۋە شۇنداقال ق كىيىمنى، يېمهكلىكنى، ئىچىملىكنى،

ۇرۈش ۋال ئىنساننى ئۆز ھاياتىغا كېرەكلىك بولغان نهرسىلهرنى قولغا كهلتبۇ ئهھ. ھهل قىلدۇ
  .بىرگه ياردەملىشىشكه چاقىرىدۇ - ئۈچۈن بىر

ئۆز رەببىنىڭ ياردەم . ئىنسان ئۆزىنىڭ تهبىتى بىلهن ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى سىزىدۇ
شۇڭا . مۇۋاپىقيهت ئاتا قىلىشىغا، ئاسرىشىغا، ساقلىشىغا مۇھتاجلىقىنى سىزىدۇ قىلىشىغا،

ه يېقىن بولۇشنىڭ ھهرخىل يوللىرى ئىگىسگ. يدۇئىنسان ئۆز پهرۋەردىگارىنى تونۇشىنى خاال
 . ئىبادەتلهر بىلهن يېقىنلىشىشنى خااليدۇ - بىلهن تائهت

 ئۆسۈشى، تهرەققى ئىنسان داۋاملىق ئۆزىگه بىرىلگهن پىكىر، تۇيغۇ، ھېسسياتلىرىنىڭ
شۇڭا . پىكىر ۋە تۇيغۇ جهھهتته بىر يهرگه بېرىپ توختاشنىمۇ خالىمايدۇ. قىلىشىنى ئىزدەيدۇ

  كۆرسهتكهن يولغاهللاۆزىنىڭ يۇقىرقى ئۈچ ئهھۋالىدىن دىنى يولغا مېڭىشقا مۇھتاج، ئىنسان ئ
مېڭىشقا مۇھتاجكى، ئۇ يول ئىنساننىڭ ئۆزى بىلهن بىر زاماندا ياشىغان ۋە ياردەملىشىشكه 

ھاياتنىڭ . ئېهتىياجى بولغان باشقا ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئاالقىسنى رەتلىك قىلدۇ
ئىچمهك،  - ى بۇ دۇنيادا ياخشى ياشاش ئۈچۈن سهۋەب بولغان يېمهكۋاستىلىرى بولغان يهن

بىرىنىڭ  - كىچهك، ئولتۇراق جاي، قاتناش ۋاستىلىرىنى تولۇقالش ئۈچۈن بىر - كىيىم
ياردىمىگه مۇھتاج بولىدىغان، باشقا ئادەملهر ئارىسىدىكى ئاالقىسى دىنى يول ئارقىلىق رەتلىك 

 ىنسانغا ئۆز رەببىنى ۋە ئۇ رەببى بىلهن ئۇچىرىشىش،ھهم دىن يولى ئ. ۋە ياخشى بولىدۇ
پهرۋەردىگارىغا قانداق قۇل بولۇش، ئۇنى قاندق . تونۇشۇش ۋە بىلدۈرۈش بىلهن ياردەم قىلدۇ

چاقىرىش، قانداق زىكىرى قىلىش، بويسۇنۇش ئارقىلىق ياخشى كۆرگهن ئىشلىرىنى ئورۇنداش 
ارقىلىق رەببىگه يېقىنلىشىشىنى يامان كۆرگهننى تاشالش، غهزىپىدىن ساقلىنىش ئ

ھاياتىنى، دۇنيانى بىلىشىمىزگه ياردەم قىلدۇكى، ئۇ . ئۆگىتىش ۋە تونۇش بىلهن ياردەم قىلدۇ
دۇنياغا پهيدا قىلىنىشى ھهم ياششىنىڭ . ىدۇبىلىم بىلهن مهۋجۇت ئالهمنىڭ تېگىنى چۈشۈن

  . ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلىدۇمهرتىۋىگهسهۋەبىنى، دۇنيادا ۋە ئاخىرەتته ئۇنىڭ بىلهن يۇقىرى 
ئىنسانغا ئۆز ھاياتىنى ساقالشنىڭ : يۇقىرقى دەلىللهرگه ۋە ئهمىليهتكه ئاساسهن ئېيتىمىز

 تهرەپتىن كۆرسىتىلگهن توغرا يول تېخىمۇ هللابىرىنچى مادىسى بولغان سۇ، غىزا، ھاۋادىنمۇ 
 .ھېچكىم ئىنكار قىلمايدۇبۇ ھهقىقهتنى ھهقتىن باش تارتىدىغان تهكهببۇردىن باشقا . زۆرۈردۇر

ئۇنىڭ ماجراسىغا قاراپمۇ . ھهقىقهتكه قارشى تۇرغۇچىنىڭ قارشىلىقىغا پهرۋا قىلىنمايدۇ
  .قويۇلمايدۇ
 تۈزەش، ياخشىالش ۋە بهخىتلىك قىلىشنىڭ يولنى كۆرسىتىشكه، ئىنساننىڭ ىئىنسانن

ز ۋە ئهمىليهتكه خىالپ ئهقلى مۇستهقىل ھالدا كۇپايه قىلدۇ، دەپ دەۋا قىلىش باتىل، ئېتبارسى
چۈنكى بىز نۇرغۇن . بولغۇنىدەك، دىنغا ھاجهت يوق دېگهن دەۋامۇ باتىل ۋە ئهمىليهتكه خىالپتۇر

 تهرەپتىن كهلگهن ۋەھىي باشلىغان يولىنى هللاۋە ئۈممهتلهرنى كۆردۇقكى ئۇالر  خهلىقلهر
ي يولدىن ئازدى، مايوقاتقاندىن كېيىن ئۇالرنىڭ ئهقلى باشلىغان يول ھېچ نىمىگه دال بول

يهنى ئاد (بىز ئۇالرنى «:  تائاالنىڭهللارىدا قۇرئان سۆزلىگهن سۆزلهرنىڭ بىرسى يوقالدى، بۇ توغ
سىلهرنى قادىر قىلمىغان نهرسىلهرگه قادىر )  قۇۋۋەت جهھهتته- مال كۈچ-پۇل) (قهۋمىنى
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نى هللابهرگۈچى ا بۇ ئارقىلىق نىئمهتلهرنى ،ئۇالرنىڭ شۇ نىئمهتلىرىگه شۈكرى قىلىپ. (قىلدۇق
نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار هللا ئۇالر ا،ئۇالرغا قۇالق كۆز قهلبلهرنى بهردۇق) تونۇشى ئۈچۈن

) نىڭ ئازابىدىنهللا( دىللىرى ئۇالردىن ، كۆزلىرى،قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قۇالقلىرى
گهن  دې». ئۇالر مهسخىرە قىلغان ئازاب ئۇالرغا نازىل بولدى،ھېچ نهرسىنى دەپئى قىلمىدى

  ) ئايهت-26سۈرە ئهھقاف  (.كاالمىدۇر
يا ۋە ئاخىرەتتىكى ئىككىال ھاياتىدا ئىنساننى ئهقلى دۇن: سهۋەبى بولسائۇنداق بولۇشنىڭ 

ئىنسانغا پايدىلىق بولغان نهرسىنى تونۇشقا ۋە ئىككىلى ھاياتىدا ئىنسانغا زىيانلىق بولغان 
 هللا تائاال كۆرسىتىپ بهرگهن يولنىڭ ۋە هللاپهقهت . نهرسىلهرنى تونۇشقا يېتهكچىلىك قىاللمايدۇ

تائاالنىڭ ۋەھىسىنىڭ نۇرى ۋە يورۇقلىقى بىلهنال ئىنسان زىيانلىق نهرسىلهردىن ساقلىنااليدۇ 
كۆز بولسا كۆرۈش قۇرالى . چۈنكى ئهقىللهر بىلىم قۇرالىدىن باشقا نهرسه ئهمهس. ۋە قۇتۇالاليدۇ

قاراڭغۇدا . يورۇق چۈشمىگهن نهرسىنى كۆرەلمهيدۇبولۇپ، ئۇ ھهرقانچه كۈچلۈك ۋە ساق بولسىمۇ 
ئهقىلمۇ كۆز بىلهن باراۋەر بىر قۇرال بولۇپ، يورۇق . مكىن ئهمهسر نهرسىنى كۆرۈش مۇبى

 تائاالنىڭ يولىدىن ئىبارەت هللاچۈشمىگهن كۆز ھېچقانداق نهرسىنى كۆرمىگهندەك ئهقىلمۇ 
 يولدىن »دىن«هيغهمبهرگه ۋەھىي قىلغان  تائاال پهللا. يورۇقلۇق بولماي بىرنهرسىنى بىلهلمهيدۇ

 بۇنىڭدىن باشقىچه تونىغان كىشى ئۆزىنى ئۆزى .ئىبارەت نۇر بىلهنال بىر نهرسىنى تاپااليدۇ
بىلهن  چۈنكى بۇ ھهقىقهت كۆز. چوڭ خاتالىق ۋە چوڭ ئازغۇنلۇققا دۇچار بولىدۇ. ئازدۇرىدۇ

ۇ ئىسالم دىنىدەك لىممشۇنىڭدەك ئى. كۆرۈلگهن ھېس بىلهن بىلىنگهن ھهقىقهتتۇر
 ۋەھىي ا يولىنى كۆرسهتكهنرمىغان، يهڭگۈشلهنمىگهن، توغزىيادە بول -  مئۆزگهرمىگهن، كه

  :مۇنداق ئىككى تهرەپتىن باتىل ئىالھىدىنمۇ بىهاجهت، دېگهن دەۋامۇ قهتئىي باتىلدۇر، خاتادۇر،
دىكى ئىلىمالر ئهخالق ھهققى - خهلىقتىكى بهزى پهننى ئىلىم ۋە تونۇشالر ۋە ئهدەپ.1 

ياكى ۋەھىنىڭ . ئىلىنغان ئىلىمدۇر) قۇرئاندىن ۋە ھهدىستىن(نىڭ ۋەھىسىدىن هللاجهزمهن 
رەھىي مهزمۇندىن چىقىرىلغان ئىلىم بولۇپ  ئوچۇق ئىبارىتىدىن ئېلىنغان ۋە ياكى ۋەھىنىڭ

قنى ئازدۇرۇشنى ۋە ئېزىقتۇرۇشنىال مهقسهت هزى شهخىسلهرگه دۆڭگهپ قويۇپ خهلئۇنى ب
  .انقىلغ
يېتهرلىك ئىنساننىڭ ماددى مهنپهتى ئۈچۈنمۇ ) پهننى، ئىجابى ئىلىمالر(ماددى ئىلىم . 2

بولۇپمۇ ئىنسانغا ئهڭ . لىپىنىمۇ ھهل قىاللمىدىئىنساننىڭ بهدىنى ۋە ئۇنىڭ ته. بواللمىدى
چۈنكى . بىرمۇ پايدا كهلتۇرمىدى. مۇھىم بولغان رەھىي تهرەپكه قىلچىمۇ خىزمهت قىاللمىدى

ى بىلىم دېگهن روھىي بولمىغاچ ۋە شۇنداقال روھقا ئۇيغۇن بولمىغاچ روھنىڭ ئېهتىياجى مادد
 تائاالنىڭ ۋەھىسىدىن خالىي بولغان هللائىنسانىيهتنىڭ . ئۈچۈن بىر نهرسه تهقدىم قىاللمىدى

ئىلىملىرى دۇنيانىڭ ماددى ۋە ئاشكارە تۇرغان نهرسىلىرىنىڭ بهزىسىنىال كهشىپ قىلىشتىن 
ئۇالر ھاياتىي دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنىشىنىال «:  تائاال قۇرئاندا دېگهنهللا. لمىدىاباس اباشقا ئالغ
يهنى ئاخىرەت ئىشلىرىدا ئويلىنىشتىن ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ( ئۇالر ئاخىرەتتىن ،بىلىدۇ

  ) ئايهت-7سۈرە رۇم (» .غهپلهتتىدۇر) ئىشلهشتىن
پ روھقا بىرەر خىزمهت تهقدىم  تۇرۇماددى دۇنيانىڭ سىرىنى ئاچالمىغانشۇنداق بولغاچ 

ھېچ  ھهقىقىتىنى ۋە ئۇنىڭ شۇنداقال ئىنسانالر تېخى دۇنيانىڭ. قىلىشقا قانداق كۈچى يېتىدۇ
  .اتىلىنىڭ سهۋەبىدىن تونۇيالمىدىببىر سىرىنى 

ماددى ئىلىم ئالىملىرى مۇشۇ دۇنيادىكى ئاشكارە مهخلۇقالردىن قانداق بىر مهخلۇقنىڭ 
: ئۇالر. ر قىلدىتلىشىنىڭ سهۋەبىنى تونۇشتىن ئاجىز كهلگىنىگه ئىقراسىرىنى ۋە ئۇنىڭ يارى

ەبتىن يارىتىلدى دەپ نېمه سهۋ! بىزدىن دۇنيادىكى نهرسىلهر قانداق يارىتىلدى، دەپ سوراڭالر«
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ڭالر هلدى دەپ سورىساپاالنى نهرسه قانداق ۋۇجۇدقا ك: دېمهكچى بولغىنى. دېدى» !سورىماڭالر
. هيمىز دېدىېرەلمب مما نېمىشقا بارلىققا كهلدە دەپ سورىساڭالر جاۋابهيمىز، ئه بىرەلبجاۋا

  .هھرۇم بولغاچقا جاۋاب بېرەلمهيدۇ تائاال ۋەھىسىنىڭ ئىلىملىرىدىن مهللائۇالر 
 مۇمكىن دۇنيا ئىلىملىرى نۇرغۇن باسقۇچالرنى بېسىپ ئۆتۈپ، : نهسه بار، ئۇ بولسابىر يهنه

 چېكىگه يېتىش بىلهن ئىنسانالر بهخىتسىزلىكىگه بولغان ساھالهرگه كىرىپ كامىللىقتا
. باسسا، ئىنسانالر بهخىتسىزلىككه قهدەم باسىدۇ  ئالغاماددى ئىلىم بىر قهدەم. ولماقتاسهۋەب ب

ئۇ . ئهمهلىيهت بۇنىڭغا گۇۋاھ، شۇڭا ھهقىقهتكه ئىقرار قىلماي ۋە تهسلىم بولماي چارە يوق
ئىنسان ھېچ قاچان دىندىن بىهاجهت بواللمايدۇ، ھهقىقهت بولسا دىن ئىنسانغا بهك زۆرۈر، 

دىنغا ئىشىنىشكه مۇھتاج، خۇددى  ئىنساننىڭ مۇكهممهل بولۇشى، بهخىتلىك بولۇشى
  . بولغاندەكجهۋەبكه مۇھتاسيارىتىلغۇچى يارتقۇچىغا مۇھتاج بولغاندەك، ھهر ئىش بىر 

 بهختى ۋە مۇكهممهللىكىئىنسانغا زۆرۈر بولغان ئىنساننىڭ : زىمكىئاخىردا شۇنى بىلىش ال
 تائاال ئۆزى يولغا قويغان هللا. غرا بولغان دىندۇر ۋە توئۇنىڭغا باغلىق بولغان نهرسه راسىت

ئهمما يالغان ۋە توقۇلما ۋە ھۆججهتسىز بولغان بۇددا دىنى، مهجۇسى دىنى ۋە بۇزۇلغان . دىندۇر
  دەپ ئاتالسىمۇ، ئۇ»دىن«ئۆزگهرتىلگهن ئىسرائىلىيه دىنى، خرىستىيان دىنى، گهرچه بۇالر 

نىڭ يولىنى ئۈلگه قىلمايدىغان، ئىنساننىڭ هللا.  تائاالنىڭ ۋەھىسىدىن خالى دىندۇرهللادىنالر 
 جىسمى ۋە روھىنى ئىسالھ قىلش ئۈچۈن مۇھتاج بولىدىغان ئىشالرنى ئىنسانغا تهقدىم

بۇنىڭ . نالردۇرقىاللمايدىغان، دۇنيادىمۇ ئاخرىتتىمۇ ئىنساننى بهخىتكه يهتكۈزەلمهيدىغان دى
ئوچۇق دەلىلى شۇكى خرىستىيان دىنىنى تۇتقان ياۋروپا ئهللىرى، ئۇزۇن زامان باغلىنىپ، 
ئېتقاد قىلىپ ياشىغان خرىستىيان دىنىنى ئىنكار قىلىپ، باش تارتىپ، ئۇنىڭغا قارشى 

لىپ، ئۇنىڭ يوللىرىدىن پۈتۈنلهي چىقىپ كهتمۈگىچه مهدىنيهتكه، تهرەققىياتقا ىكۆرەش ق
 خرىستىئان دىنىدىن ۋاز كهچكهندىن كېيىن ئۇالر مهلۇم جهھهتتىكى .تهلمىدىيې

توغرا يول كۆرسىتىدىغان ئهقىلگه ! ئهگهر ئىنسانالر. ئازغۇنلۇقتىن، باتىللىقتىن قۇتۇلدى
 تائاالنىڭ دىنىنى ئىزدىمهكچى بولسا، هللايىگانه  - مۇۋاپىق، توغرا ۋە راسىت بولغان يهككه

ئۇ دىننى .  جهزمهن پۈتۈن ئىنسانىيهتنىڭ دىنى بولغان ئىسالم دىنىدۇرئۇنداق دىن شهكسىز ۋە
 چۈشكهندىن تارتىپ  تائال تهرەپتىنهللاقۇرئان . ئۇنىڭ كىتابى قۇرئان كهرىم ئۆزئىچىگه ئالغان

مهيتىۋىتىلمىگهن، بىرەر ھهرپ قوشۇلۇپ قالمىغان، بىرەر سۆز ئۆزجايىدىن ېبىرەر ھهرپى ك
مىڭ تۆت  ىتى ئۆزى ئىپادىلهيدىغان مهنىدىن چىقىپ كهتمىگهن، بىربىرەر ئىبار. يۆتكهلمىگهن

يۈز يىل ئۆتكىنىگه قارىماي ھازىر ھۈشكهندەك ساقالنغان قۇرئاننى مهركهز قىلغان ئىسالم 
  .دىنىدۇر

بۈگۈنكى ئىنسانىيهت دۇنياسىنى قۇتقۇزىشقا، ئۇنى خاپىلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشقا، ئىنساننىڭ 
ماددى يولىنىڭ مىهنىتىدىن  نلىقىنى يوقاتقان،هتلىك ئىنساىل ئادەملىكىنى، پهزىلئېس

ىغا ئىشىنىش يولى ئىنسانىيهتنى دماد. دۇىخاالس قىلىشقا پهقهت ئىسالم دىنى كېپىللىك قىل
تاتلىقنى بايقىيالمايدىغان، قهدىرسىز، ھۆرمهتسىز  - ان، ئاچچىقىغبىر نهرسىنى چۇشهنمهيد

پ  ئهنه شۇنداق تۆۋەن ئورۇندىن كۆتۈرۈسالم ئىنسانالرنىئى. بىر سايمان ئورنىغا چۈشۈرۇپ قويدى
  .دۇىقىممهتكه، بهخىتكه ئىگه قىل - ئىلىپ چىقىپ ھۆرمهتكه، قهدىر

ئۇ سىلهرنىڭ ! ئىسالم دىنغا كىلىڭالر! ئىنسانالر ئى ئهقىللىق: شۇڭا ئېيتىمىزكى
ئىسالمغا . يولغا باشاليدۇ سىلهرنى ئازغان يىرىڭالردىن قۇتقۇزۇپ، توغرا .دەردىڭالرغا دەۋا بولىدۇ

ئۇنىڭ تۈزۈمىگه بويسۇنۇڭالر، ئۇ سىلهرنى قۇتقۇزىدۇ، . يۈزلىنىپ ئۇنىڭغا ئهقىدە قىلىڭالر
  . تهجىرىبه چوڭ ھۆججهتتۇر،رىبه قىلىپ بىقېڭالرئىشهنمىسهڭالر تهج. كه يهتكۈزىدۇبهخىت
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 تائاالغا هللاپۈتۈن كائىناتنىڭ ئىگىسى ۋە تهربىيه قىلغۇچىسى بولغان 

  ئىشىنىش

  
بۇدلىقى، تهربىيه قىلغۇچى ئىكهنلىكى توغۇرسىدا دەلىل ئ تائاالنىڭ بارلىقى ۋە مههللا

سۈرۈشتۈرۈش ئۈچۈن ئهڭ ئاسان ۋە توغرا يول بولسا ئىنساننىڭ ئۆز ئهقلىگه ھۆرمهت قىلىش 
لهرنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە ئۇنىڭ يوقۇلۇشى ھهققىدە ئهقىل چىقارغان يشهئى. يولىدۇر

  .ۇبۇل قىلىش يولىدۇرھۆكۈمىنى ق
تائاال  هللايسۇنۇش، يېقىنلىشىش،  تائاالنىڭ بارلىقىغا ۋە ئۇنى تونۇش، بوهللائالهمنى ياراتقان 

نىڭ ياخشى بهندىلىرى ماڭغان يولدا مېڭىش الزىملىقىغا هللاباشلىغان يولىنى چىڭ تۇتۇش، 
 .ھۆكۈمدىندۇرئهقىلنىڭ ئوچۇق ئاشكارە چىقارغان ھۆكىمىمۇ ئاشۇ قوبۇل قىلىندىغان توغرا 
مهقسىتىنى . ئهقىلنىڭ سۆزىگه قۇالق سااليلى، ئهقىل ئۆزىنىڭ دەلىللىرىنى ئوتتۇرغا قويسۇن

ه ئىشىنىش غا ۋە ئىسىملىرىگه، سۈپهتلىرىگهللائوچۇق بايان قىلسۇن، ئاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ 
لق لچىلىق قىلىش ۋە ئۇنىڭ ۋەھىيىسى ئارقىغا بويسۇنۇش، قۇهللامهسىلىسى توغرىسىدىكى ۋە 

، باشلىغان يولنى تۇتۇش ۋە ئهگىشىش الزىملىقى توغۇرسىدىكى ئاخىرقى ھۆكۈمىنى چىقارسۇن
  !قىنى

بىزگه سايه سېلىۋاتقان ۋە كۆزىمىز :  ئهقىل ئۆزىنىڭ ئېنىق سۆزى بىلهن مۇنداق دەيدۇ
ه يىراقلىقى ۋە ئىگىزلىكىنىڭ چېكى ۇنى بىز ساناپ بواللمايدىغان بىزگبىلهن كۆرۈۋاتقان ۋە ئ

شۇ .  ئهمهسمۇمكىن بار، ئۇنى ئىنكار قىلىش ھېچ قاچان هولمىغان مۇشۇ ئاسمان ئهمىليهتتب
  ئاسماننى كىم پهيدا قىلدى؟

. بىز ئۇنىڭ ئۈستىدە ياشاۋاتقان زېمىن ئهمىليهتته كۆز ئالدىمىزدا بار: يهنه ئهقىل ئېيتىدۇ
: ۇ يهنه  مۇنداق دەيدزېمىننى كىم پهيدا قىلدى؟ ئهقىل. ئۇنى ئىنكار قىلىشنىڭ مهنىسى يوق

باشقا، ئهڭ  -  ئايرىم ۋە تۇرلىرى باشقاندىىبىر - لۇقالر بىرئالهمدە بار بولغان جانلىق مهخ
يۇقىرسى بولغان ئىنساندىن تارتىپ ئهڭ تۆۋىنى بولغان ھېرى، چۈمۈله، ئۆمۈچۈككه قهدەر 

زگۈرلۈك ۋە ھهممىسى ئهمىليهتته دۇنيادا بار، ھهر قايسىنىڭ ئۆزىگه خاس مىجهزى ۋە سه
بار، بۇنى ئىنكار قىلىشقا  تهرتىپلىك ھايات تۇرمۇش يوللىرى ۋە ئۆز نهسلىنى ساقالش يولى

بۇالرنى كىم پهيدا قىلىدى؟ بۇالرغا ھاياتىنى كىم بهردى؟ رىزىقىنى كىم ياراتتى؟ . ئامال يوق
جۇدىنى ن پايدىلىنىپ ئۆز نهسلىنى، ئۆز ۋۇ كىم باشلىدى؟ رىزىقىتىرىزىق ئىزدەشنىڭ يولغا
  ساقالشنى كىم ئۆگهتتى؟

نلىق ى كىم؟ پىالرگۈچىق بهپهيدا قىلغۇچى كىم، ياراتقۇچى كىم؟ رىز :ئهقىل ئېيىتدۇ
باشقۇرغۇچى كىم؟ تهرتىپلىك ئىدارە قىلغۇچى كىم؟ ئۆز ھۆكۈمىگه بويسۇندۇرغۇچى كىم؟ 

 جان بىلهن ئالهمنى ياراتقان كىم؟ ھهر جانلىققا جان بهرگۈچى كىم؟ جان بهرگهندىن كېيىن،
جاننى قايتۇرۇپ ئالغان كىم؟ بۇنى سۈرۈشتۇرۇڭالر،  قىسقا مۇددەت پايدىالندۇرغاندىن كېيىن،

بۇ توغۇرسىدا ئىزدىنىڭالر، بار كۈچۈڭالر بىلهن تهكشۈرۈڭالر، شۇنى  تهپتىش قىلىڭالر،
 .ئالهمدە ھهرگىز ئۆزىنى ئۆزى پهيدا قىلدىغان بىرەر نهرسه تىپىلمايدۇ :بىلىشىڭالركى

ئۇ : ق بهرگۈچىسىنى، پىالنلىق باشقۇرغۇچىسنى ئىزدەڭالركىىئالهمنىڭ ياراتقۇچىسى، رىز
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ھىكمهت ئىگىسى، قۇدرەت ئىگىسى، بىلىم بىلهن قۇدرەت بىلهن  - زات ئىرادە ئىگىسى، ئىلىم
شۇنداق .  تهدبىر قىلدۇ. ئىنتىزامالشتۇرىدۇ. ئىرادە ۋ ەھىكمهت بىلهن پهيدا قىلدۇ. يارىتىدۇ
سىلهر بىلىسىلهركى، . هقىر كۆرمهڭالرھۈرۈشتۈرۈڭالركى ئهقلىڭالرنى ئاددى كۆرمهڭالر، زاتنى س

ئۆز اليىقىدا باھا . بىر نهرسىنى پىكىر قىاللمايدۇ. كىم ئهقلىنى يوقاتسا ساراڭ بولىدۇ
سىلهر ئهگهر ئالهمدىكى . نىشانغا ئالماي ئاتىدۇ. دۇىئىرادىسى ۋە تهدبىرى يوقىل. بىرەلمهيدۇ

 ر ياكى ياراتقۇچىسىز ئۆزىچه بارلىققائۆزىنى ئۆزى پهيدا قىلدۇ، دېسهڭالنهرسىلهرنى مهۋجۇت 
ھۆرمىتىڭالرنى يوقىتىدۇ، . ىڭالر سىلهرگه ھاقارەت كهلتۈرىدۇكهلدى دېسهڭالر، بۇ گىپ

چۈنكى ھهممه ئهقىللهر ھېچنهرسه ئۆزىنى . ۋىتىدۇىسىلهرنى ئاقىل ئىنسانالر قاتارىدىن چىقىر
اللمايدۇ ۋە ياراتقۇچىسىز تاساددىبى پهيدا بولۇپ قالمايدۇ، دەپ بىرلىكته قارار ئۆزى پهيدا قى

 ياكى ئۇالر ؟ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ« : تائاال قۇرئان كهرىمدەهللاچىقىرىدۇ، 
  ) ئايهت-35ۇر تسۈرە  (. دېدى»؟ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ

گهن نهرسىلهر ماددا، ماددا دېگهن قهتئى ھالدا كۆزگه كۆرۈنگهن ۋە سهزگۈ ئهزاالر بىلهن بىلىن
ئۆلۈك، ئۆلۈك نهرسه دېگهن تېرىكىنى يارىتالمايدۇ، ئۆلۈك دېگهن بىر كىمگه ھايات بىرىلمهيدۇ، 

  .ئۆزۈڭالر ئىقرار قىلىسلهر
ا بىر ئالهمدە بار قانداق مهخلۇقق. ئۆزىنى ئۆزى يارىتالمايدۇ ھهقىقهت ھېچنهرسهدەر

: لهشتۈرۈش ئۈچۈن ئېيتىمىزكىرۇشهن دېگهن ھهقىقهتنى تېخىمۇ مايدۇياراتقۇچى بولماي بول
ئالهمدە بار نهرسىلهرنى ئۆز ئىچىدىن ياراتقۇچى تاپالمىغانلىقىمىزدىن چهكسىز بىلىملىك، 

 تائاالنىڭ بارلىقىغا ئىشهنمهي هللا مهئبۇدھېكمهت ئىگىسى، ھهر نهرسىگه كۈچ يهتكۈچى بىر 
ئۇ ئۆزى چۈشۈرگهن كىتابلىرى ۋە .  تائاالدۇرهللاا  بولسمهئبۇدئۇ .  بولمىدىمۇمكىن

لهرنى ياراتقان ئىگىسى، ئاسمانالرنى، يپهيغهمبهرلىرى ئارقىلىق بىزگه ئۆزىنىڭ پۈتۈن شهئى
نلىق باشقۇرغۇچى سمان زېمىندىكى ھهممه ئىشنى پىال ئا،زېمىننى يوقتىن پهيدا قىلغۇچى

ھهر نهرسىگه كۈچى يېتىدىغانلىقىنى ئۆزىگه خاسلىقىنى، ئىكهنلىكى ۋە ھهممه ئىش ئۇنىڭ 
  .خهۋەر قىلدى

. بۇ ھهقىقهتنى تېخىمۇ مۇقهررەرلهشتۈرۈش ئۈچۈن بىز ياشاۋاتقان زېمىنغا نهزەر سالىمىز
ئهجىبا بۇالر ئارىسىدا ئۆزىنى . زېمىندا بار نهرسىلهرگه قارايمىز، ئۇالرنى ساناپ بولغىلى بولمايدۇ

ن بىرەر شهيئى بارمۇ؟ زېمىندىكى ئۆسۈملۈكلهر ئۆزىنىڭ ئۆزى ياراتقان ياكى باشقىسنى ياراتقا
شۇنچه كۆپلىكى ۋە جىنىسلىرى ۋە تۈرلىرىنىڭ ئوخشىماسلىقى بىلهن تۇرۇپ ئۇالرنىڭ بارلىققا 

ئۇ قانۇن . كىلىشى ئۈچۈن يولغا قويۇلغان ئومۇمىي قانۇننىڭ سىرتىغا چىقىپ كىتهلمهيدۇ
 بولىشى ۋە زىرائهتلهرنىڭ ئۈنۈپ ئۆسۈپ بولسا ياخشى تۇپراقنىڭ بولىشى، يېتهرلىك سۇ

ۆمۈلگهن ئۇرۇق يىتىلىشى ئۈچۈن ياخشى ھاۋا بولىشى ۋە بۇالردىن بۇرۇن مۇنبهت يهرگه ك
ئۇالر ئۇرۇق، تۇپراق، ھاۋا، . ېمهك ئۆسۈملۈكلهر نۇرغۇن ماددىالرغا مۇھتاجدبولۇشىدىن ئىبارەت، 

 مۇمكىنى ئۈچۈن ئۆزى پهيدا قىاللىشى سۇدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۆسۈملۈكلهر بۇ نهرسىلهرنى ئۆز
ئۇنداق بولسا ئۆسۈملۈكلهر ئۆزىنى ئۆزى پهيدا قىلدى دېسهك قانداق توغرا بولىدۇ؟ . ئهمهس

 ياكى ئاشكارە ئهمهلىي ھهقىقهتكه قهستهن كۆز يۇمۇپ ىن باشقا كىشىبۇنداق سۆزنى ساراڭد
ى جانلىق مهخلۇقالرغا زېمىندىك. ئىنكار قىلدىغان ئازغۇندىن باشقا كىشى سۆزلىمهيدۇ

بىرگه ئوخشىمىغان ۋە شۇنچه كۆپ بولغان تۇرۇپ، مهۋجۇتلۇق ئالىمىدە ئهڭ  –قارايلى، ئۇالر بىر 
. ئۈستۈن بولغانلىرىدىن تارتىپ ئهڭ تۆۋەنلىرىگىچه ھېچ قايسى ئۆزىنى ئۆزى يارىتالمايدۇ

پۈتۈن . الدا يارىتىلدۇھهممىسى ۋە ھهر قايسى ئۆزىدىكى يارىتىلىش قانۇنىغا بويسۇندۇرۇلغان ھ
 ئۇنى ،جانلىق مهخلۇقنىڭ ئۇلۇغى ۋە يۈكسهلگهنرەكى بولغان ئىنسانغا نىسبهتهن ئېيىتقاندا



 20

سى بولۇشى ۋە ئۇنىڭ ئانا رەھمىدە ئورۇن يارىتىشتىكى قانۇنىيهت بولسا ئاتا ۋە ئانىنىڭ مهنىي
 ئاخىردا تۇغۇلۇپ  ئهڭ،نىڭ بىر قانچه ھالهتكه ۋە باسقۇچالرغا يۆتكۈلىشىيئىلىشى، مهنى

ئىنسان يارىتىلىشىدا نهچه . بوۋاقلىق ھالهتتىن ئورتا ياش بولۇپ، قېرىپ ئۆلۈشتىن ئىبارەتتۇر
 ، قېرىپ،دىن ئارقىغا چىكىنىپ ئان،شىدا، ئۆسۈشتهيىباسقۇچالرنى بىشىدىن ئۆتكۈزىشته، چوڭى

 تۇرۇپ ئىنسان شۇنداق.  دۇنيادىن يوقۇلىشىدا، ھېچ قايسىنى ئۆزى خاالپ قىاللمايدۇئۆلۈپ
ئۆزىنى ئۆزى ياراتتى دېمهك ئهقىلگه سىغامدۇ؟ بۇ گهپ ئىنسانغا سىغمىسا ئىنساندىن تۆۋەن 

ئۇنداق بولسا . ھايۋانالرنى ئۆزىنى ئۆزى ياراتتى دېمهك توغرا بوالمدۇ؟ ھهرگىز توغرا بولمايدۇ
دېيىش ئهقىلغا  مۇمكىنياراتقۇچى ۋە ئىجات قىلغۇچى بولمىسىمۇ يارىتىلىش، بارلىققا كىلىش 

ىغمايدۇ، ھهتتا يارالغان نهرسه ھىرى بولسىمۇ ياكى چاي پىيالىسى سىغامدۇ؟ ھهرگىز س
 بىر چوڭ ئىمارەتتهك بولسىمۇ ئۆزىچه پهيدا بولدى دېيىشكه بوالمدۇ؟ ئىنسانالر دۇنياسىدا

نهرسىنى كۆرگهن ياكى بىر گىردە نان چاغلىق كىچىك بىر  نهرسىنى كۆزگهن، ئاندىن كېيىن 
تلىقىغا ئۆزىچه بارلىققا كهلدى دەيدىغان ۋە بۇ سۆزنىڭ راس. بۇنى پهيدا قىلغۇچى يوق

گۈچى ئۈستىنى كۆزى بىلهن كۆرمىگهننى دەلىل قىلدىغان بىر ئهقلى بار ئادەم بارمۇ؟ ئىشهن
 تائاالنى كۆزۈم بىلهن هللا ، تائاال ياراتقان كائىناتنى كۆرۈپ تۇرۇپهللائۇنداق بولسا . ئهلۋەتته يوق

نىڭ بارلىقىغا ئىنكار قىلىش ئهقىلگه سىغامدۇ؟ ھهر قانداق ئىنسان ئۆزىدە هللارمىدىم دەپال كۆ
ئادەمدە ئهقىل بارلىقىغا ھېچكىم . جان بارلىقىغا ئىشىندۇ، ھالبۇكى جاننى كۆرگهن ئادەم يوق

ئىنساندا ئهقىل بارلىقىغا ۋە جان . ئهمما ئهقىلىنى كۆرگهن ئادەم يوق. ئىنكار قىلمايدۇ
دۇنيادا . ه، ئاالمهتلىرىگه ئاساسهن ئىشىندۇنىشته ئهقىل بىلهن جاننىڭ تهسىرىگىقىغا ئىشىبارل

نۇرغۇن نهرسىلهر بار، ئۇ نهرسىلهرنى ياسىغان ھۇنهرۋەننى كۆرمىسىمۇ شۇ نهرسىلهرنى كۆرۈپال 
چۈنكى ئاشۇ نهرسىلهر ئۆزىنى . ئۇنى بىرەر ئۇستامنىڭ ياسىغىنىغا كىشلهر ئىشىندۇ

بىرەر نهرسىنىڭ پهيدا قىلغۇچىسىز ئۆزىچه پهيدا . ۇستامنىڭ بارلىقىغا دەلىلدۇرئىشلىگۈچى ئ
  .بولۇشىنى ئهقىل توغرا دەپ قارىمايدۇ

 »؟ئىنسان بىر يارتقۇچىسىز يارالغانمۇ؟ياكى ئۇالر ئۆزى يارتقۇچىمۇ«:  تائاال قۇرئانداهللا
  .دەيدۇ) ئايهت-35ۇر تسۈرە (

قالرنى يارىتىشتىكى  تائاالنىڭ بهزى مهخلۇهللار دىنسىزال: تېخىمۇ كۈلكىلىك بىر نهرسه
قائىدىسىنى تونۇپ قىلىشى ۋە شۇ قائىدىگه ئاساسلىنىپ بهزى مهۋجۇد بار نهرسىلهرنى ئىجاد 

 تائاالنىڭ بارلىقىنى ئىنكار هللاھهم شۇنى .  بىلهنال خۇش بولۇپ ئۇچۇپ كېتىشتىقىاللىشى
اق پهيدا بولۇشىنى، يامغۇرنىڭ قانداق ئۇالر بولۇتالرنىڭ قاند. قىاللىشىغا دەلىل قىلىشتى

نىڭ هللامهۋجۇد بولۇشى، چۈجىنىڭ قانداق رەۋىشته تۇخۇمدىن چىقىشىنى تونۇدۇق، ئهمدى 
لىق، ناھايتى زبۇنداق دېيىش ئاجايىپ ئهقىلسى. بارلىقىغا ئىشىنىشكه ھاجهت يوق، دېيىشتى

اد قىلىشتىكى  تائاالنىڭ شهئىيىلهرنى يارىتىشتىكى، ئىجهللابۇ بولسا  .ئهخمهقلىق
نىڭ بار ئهمهسلىكىگه دەلىل بولىدۇ؟ بهلكى هللائۇنى تونۇش قانداقسىگه . قانۇنىيىتىدۇر

نىڭ بارلىقىغا ۋە چهكسىز بىلىم ئىگىسى ئىكهنلىكىگه ھهر قانداق ئىشقا قادىر هللائهكسىچه 
نىڭ مۇشۇ بۇالر. ئهگهر بۇالردا بىر ئاز ئهقىل بولسىدى ئۇنداق تونۇمايتتى. ئىكهنلىكىگه دەلىلدۇر

ئالدىغا مېۋە ئهمهلى ھهقىقهتنى ئىنكار قىلىش ۋە تېنىشىدىكى ئهھۋالى خۇددى بىر ئادەمنىڭ 
 ئۇ ئادەم بۇ مېۋىنى كىم ئهتتى؟ دەپ سورىسا، ئۇ يغۇچه يېسه، ئاندىن كېيىنقويۇلسا ئۇنىڭدىن تو

ان مېۋىسىدىن ئىبارەت  تائاالنىڭ ياراتقهللا تائاال ياراتتى، دەپ جاۋاب بىرىلسه، ئۇ ئادەم هللائادەمگه 
نىڭ بارلىقىغا ئىشهنسه، ئاندىن ئۇ ئادەم بىر ۋاقىتتا مېۋىلىك باققا كىرىپ، هللاتهسىرىگه قاراپ 

مېۋە كۆچىتىنى قانداق تىلىشنى، قانداق ئۆستۈرۈلۈشىنى، قانداق نهسىللهندۇرۇشنى كۆرۈپ  
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ڭ مېۋىنىڭ ئۇرۇقىنى ۋە نىهللا ياراتمايدىكهن دەپ ئىنكار قىلغاندەك ۋە هللابىلىۋېلىپال مېۋىنى 
 ياراتقىننى، ۋانى پهيدا قىلغىننى ۋە باغۋەننىيى ۋە ھامېۋە ئۇرۇقى ئۈنگۈدەك تۇپرقنى، سۇ

نى، باغۋەنچىلىك ئىلمىنى بىلدۈرگىننى ۋە شۇنىڭ بىلهن باغۋەن ىرگىنئۇنىڭغا قابىليهت به
نى ىنگىپىششىقالشنى ئۆگهنئۇنى تىكىپ، سۇغۇرۇپ، ئۆستۈرۈپ، نهسىللهندۈرۈپ، مېۋە 

بۇ مىسال دۇنيادىكى شهئىيلهرنىڭ يارىتىلىشىدىكى بهزى ئۇسۇلالرنى . ئۇنۇتقاندەك ئىشتۇر
  .نىڭ بارلىقىنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ مىسالىدۇرهللاتونۇشى بىلهنال 

 سىلهر دۇنيادىكى شهيئىلهرنى يارىتىلىشىتىكى قانۇنالرنى ، ئۇالرغا سۇئال قويۇپ
 ڭم تۈزگهن؟ شۇ ئۇسۇلنى كىم ئىشقا ئاشۇرغان؟ شهيئىلهرنىتونۇياالپسىلهر، شۇ قانۇننى كى

ۋۇجۇدقا چىقىشىغا ۋاسته بولغان ماددىالرنى كىم پهيدا قىلغان؟ دېيىلسه، ئۇالر تهبىئهتنىڭ 
 تائاالغا ئىتائهت قىلىشتىن هللا تائاالغا ئىشىنىشتىن ۋە هللائىشى دەيدۇ، شۇنىڭ بىلهن 

ىگهن بولسا، سىلهر ماڭا ئىبادەت قىلىڭالر دېگهن  سۆزلىيهلئهگهر تهبىئهت. قاچماقچى بولىدۇ
نى ئىتراپ قىلمىغاندەك هللا.  چاغدا تهبىئىهتنى ئىنكار قىالتتى ئۇبولسا ئىدى، ئۇالر

:  تائاال ئۆزىنىڭ كىتابى قۇرئاندا ئۇالرغا خىتاب قىلىپهللا. تهبىئهتنىمۇ ئېتراپ قىلمايىتتى
يهنى ( سىلهرنى ۋە سىلهردىن بورۇنقىالر تهقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن! ئى ئىنسانالر«

سۈرە بهقهرە ( .دەيدۇ» .نى ياراتقان پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر)ئۆتكهنكى ئۈممهتلهر
  ).ئايهت-21

 كۆرسهتكهن يول ئىچىدە مېڭىشتىن هللا تائاالغا ئىتائهت قىلىشتىن، هللادىنسىزالر 
 تائاال ئالهمنى ياراتقۇچى، ئالهمنى هللا. دۇنىڭ بارلىقىنى ئىنكار قىلهللاقاچقانلىقى ئۈچۈنال 

ئىرادە قىلغۇچى دەپ ئىشىنىش بولسا، ئۆلۈك ھهم قارىغۇ ھهم پاڭ تهبىئهتنى ئالهمنى ياراتقۇچى 
ماددى ئالهمنىڭ ئىلمىنى بىلگهن . دەپ ئىشىنىشتىن قىيىن ئهمهس، ئهقىلدىن يىراق ئهمهس

 ئهلۋەتته يارىتىش مۇمكىن بولسا ئىدى،ئهگهر دۇنيا ئۆزىنى ئۆزى «بىر ئالىم شۇنداق دېگهن 
ئۆزىگه شۇ سۈپهتنى ئىگىلهپ، ئاندىن (ياراتقۇچنىڭ خۇسۇسىي سۈپهتلىرىدىن پايدىلىنىپ 

شۇنداق بولغاندا ئالهم ئۆزى خۇدا دېيىشكه مهجبۇر . ئۆزىنى ئۆزى يارتىشى الزىم بوالتتى
ئالهم ئۆزىگه ئۆزى خۇدا بوالر . يدۇئالهمنى ياراتقۇچىنىڭ بارلىقغا تهسلىم بولماي بولما. بوالتتۇق

شۇڭا . بولسا، ئۇ بىر تهرەپتىن ماددى نهرسه بولغان ئاجايىپ بىر خۇدا بولىشى توغرا كىلىدۇ
ماددى ئالهمنى ياراتقان ۋە ئۆزى ماددى ئالهمدىن بولمىغان بهلكى ئالهمدە ھاكىم بولغان، 

دارۋىنچىالر دېگهندەك . رىمهنغا ئشىنىشنى ئهال كۆهللاپىالنلىق ياراتقان، باشقۇرغان بىر ا
رۈرىيهت ۋە ۆتهبىئهت، ز«يهنى دىنسزالرنڭ . دەيدۇ» ئالدامچىلىق گهپكه ئىشىنشنى خالىمايمهن

تاسادىبى پهيدا بولۇش بۇ ئۈچ نهرسه دۇنيانى ياراتتى، شهيئلهرگه  ھاياتلق بهردى، قانۇن 
ن، چۈنكى بۇ تونۇش دېگهن ئالدامچىلىق سۆزلىرگه ئىشهنمهيمه» ئىنتزامنى تۈزۈپ چىقتى

ھازىر بىز  . دېدى» كۆپ تهرەپلىمىلىك، بىلمسزلىك ۋە ئهقىلنىڭ بۇزۇلغانلىقىدۇر«
دىنسزالرنىڭ تهبىئهت، زۈرۈرىيهت ۋە تاسادىبى پهيدا بولۇش قاتارلىقالر ئالهمنى ياراتقان، ئىدارە 

تۇرغا قويۇپ  پاكىتالرنى ئوت-قىلغان، تهدبىر قىلغان دېگهن سۆزلىرى ئۈستىدە ئىلمى دەلىل
  .مۇنازىرە قىلىمىز

  

  تهبىئهت دېگهن نېمه ؟

  

مىي كائىناتنىڭ بىردەك ئاتىلىشى ۇنۇرغۇن ماددىالردىن تۈزۈلگهن ئومتهبىئهت دېگهن 
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بولۇپ، ئۇ سوغۇقلۇق، ئسىسقلىق، ھۆللۈك، قۇرۇقلۇق ۋە بۇالردىن مۇرەككهپ بولغان ماددىالرنى 
 پارچىلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇ پىروتۇن، نىترون، ئۇ ماددا نۇرغۇن ئاتوم. ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ھۈجهيرە ۋە ئاتومدىن ئىبارەت بۇ نهرسلهر، بۇ . ئېلىكتىرون پارچىلىردىن ھاسىل بولغاندۇر
ماددىالر ئۆزىنى ۋە خۇسۇسيهتلىرنى ئۆزى پهيدا قىلىپ، ئاندىن كىيىن ئۇنىڭدىن تهبىئهت پهيدا 

ۇ نهزىريىنى ئهقىل قوبۇل قىلمايدۇ ۋە مۇمكىن ب. ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس! بولدىمۇ ؟ ياق
تهبىئهت ئاۋۋال ئۆزىنى ئۆزى پهيدا : بويالغان، ئهپسانه نهزىينىڭ مهقسىتى. دېمهيدۇ، ئهلۋەتته

 . قىلدى، ئاندىن كىيىن باشقامهۋجۇدادالرنى پهيدا قىلدى، دېمهكچى
كلهرگه ئىگه بولغان بىر قانچه ئۇششاق زەررىلهردىن مۇرەككهپ بولغان ۋە بهزى ئاالھىدىلى

ھهممىگه مهلۇملۇق تهبىئهت ئهنه شۇنداق بىر نهرسه، ئهلۋەتته، ئۇ ئۇنىڭ ئهسلى ئانىسى بولغان 
زەررىنى ۋە ھۈجهيرىنى پهيدا قىلغۇچىغا مۇھتاجدۇر ۋە ئۇنىڭغا خۇسۇسىيهتلهرنى قويغان بىر 

ى پهيدا قىلىنغان ۋە ئۇنداق بولغاندىن كىيىن تهبىئهت دېگهن نهرسه يېڭ. قۇدرەتكه مۇھتاجدۇر
بوالاليدۇ؟ بۇ نهزەرىيه » ئىالھ«ئۇ ھالدا قانداقمۇ ئالهمنى ياراتقۇچى . يارىتىلغان نهرسىدۇر

 ساالمهت بولغان ئهقىللهر ھۆكۈم قىلىدۇكى، -ساق . ئوچۇق ئاشكارا ئهقىلدىن ئازغانلىقتۇر
. ىلىنغان بولىدۇنۇرغۇن ھۈجهيرىدىن قوراشتۇرۇلغان ماددا دېگهن ھامان يېڭىدىن پهيدا ق
يېڭىدىن پهيدا .  چۈنكى، كۆپ نهرسىدىن قوراشتۇرۇلغان نهرسه يېڭىدىن پهيدا قىلىنىدۇ

پۈتۈن ئهقىللىق كىشىلهر . قىلىنغان نهرسىنىڭ پهيدا قىلغۇچىغا مۇھتاجلىقىدا گهپ يوق
سىز ماددىنىڭ بارلىققا كېلىشى ۋە ئۇنىڭ ھهركىتىمۇ سهۋەپ. سهۋەپ قانۇنىغا تهسلىم بولغاندۇر

دۇركى، ئۇ هللاماددىنىڭ پهيدا بولۇشىنى تهلهپ قىلغان سهۋەپ بولسا، ئهزەلدىن بار بولغان ا. ئهمهس
ئهزەلدىن بار بولمىسا ئىدى، ئۇمۇ يېڭىدىن پهيدا قىلىنغان هللا ئهگهر ا. ماددا ئهمهستۇرهللا ا

ك نهرسىنى ئۆلۈك نهرسه تىرى. ماددا دېگهن نهرسه ئۆلۈكتۇر. ئۇ چاغدا ئۇ ماددا بوالتتى. بوالتتى
  قانداق يارىتااليدۇ؟

مهيلى ھاياتتهك . ئهقىلگه ئوچۇق مهلۇمكى، ئۆزىدە يوق نهرسىنى كىشىگه بهرگىلى بولمايدۇ
ئهتىۋار نهرسه بولسۇن، مهيلى يوقۇلۇشتهك ئېتىۋارسىز نهرسه بولسۇن ھهممىسى ئوخشاشال 

  .ئۆزىدە بولمىسا باشقىالرغا بهرگىلى بولمايدۇ
نى مۇالھىزە قىلىشتىن خهۋەرسىز )قۇرئان(نىڭ كىتابى هللاە اتاالنى ئهسلهشتىن ۋهللا

قالغانلىقتىن كۆڭلى ۋە پىكرى ئىككىلىنىپ قالغان بىر بۆلۆك ئادەملهر ئالدىنىپ كهتكهن بۇ 
ۋە ھهق ناھهقنى ) يهنى ياراتقۇچى، ئىجاد قىلغۇچى ماددى دېگهن ئويدۇرمىنى(ئويدۇرمىنى 

ۇقۇلما نهزەرىيېسىنى بىكار قىلىدىغان ئهمهلىې ئارىالشتۇرۇپ، ئادەمنى ئېزىقتۇرىدىغان ت
پاكىت شۇكى، ئاسمان، زېمىندىكى بارىلىق مهخلۇقالر، زەررىدىن سهييارىلهرگه قهدىر 
شهيئىلهردىكى ئاجايىپ يارىتىلىش ۋە ئۇنىڭ تهرتىپى، بۇالرنىڭ قهتئىي ھالدا ئۆلۈك، قارىغۇ 

ن، پىالن، تهدبىردىن خالىي ھالدا تهبىئهت تهرەپىتىن يارىتىلىمىغانلىقىغا ياكى ئىلىمدى
هللا يارىتىلماستىن بهلكى ئىلىملىك، پىالنلىق، ھېكىمهتلىك ا) ئۆزىچىال، ئۈشتۇمتۇت(تاسادىپه 

تائاالنىڭ توغرا بىر مهقسهتته ياراتقانلىقىغا، ھۈجهيرە زەررىلهرنى يارىتىپ، ئۇنىڭدىن ئاجايىپ 
تىزاملىق يارىتىپ، كهسكىن قۇدرەت چوڭ ۋە كىچىك مهخلۇقالرنى ئۆزى خالىغان شهكىلدە ئىن

  .بىلهن باشقۇرۇۋاتقىنىغا دەلىلدۇر
  

  ىي پهيدا بولۇش دىگهن نىمه؟بىدتاساد
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دارۋىنچىالر، ئاسمان، زېمىندىكى ھهممه نهرسىلهر ئۆزىدىكى شۇ گۈزەللىك ئاجايىپلىق ۋە 
نداق پهيدا تهرتىپلىك ھالىتى بىلهن ئۇشتۇمتۇتال پهيدا بولۇپ قالغان، بۇ مهخلۇقالرنىڭ مۇ

  .بولۇشىدا بىرەر مهقسهت، ئىرادە، پىالن يوق، دېمهكچى بولىدۇ
بۇنىڭغا نهزەر سېلىپ يۈرۈشمۇ بىكار . بۇنداق سۆزلهرنى سۆزلهشتىن ئادەم خىجىل بولىدۇ

  .بىهۇدە ئىش
  :مىي مهزمۇنى شۇكىۇلكىلىك، ئاجايىپ نهزەرىيىنىڭ ئومبۇ كۈ

ئۆتۈشى بىلهن زەررىلهرنىڭ ئهسلى بولغان مىلىيۇن يىلالر بهلكى مىليارت يىلالرنىڭ «
 بىرى بىلهن ئهپلىشىپ قېلىپ، يهر يۈزىدە ھايات ھۈجهيرىلهر پهيدا -ھۈجهيرىلهر  ئۆزىچىال  بىر 

بولغانمىش، يهنه مىليۇن يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ھايات ھازىرقىدەك گۈزەل ۋە 
ان بولماستىن، ھۈجهيرىلهر  مۇكهممهللىشىپ قالغانمىش، بۇندىن باشقا بىرەر ئىرادە ۋە نىش

 بىرىگه ئۇچىرشىپ، ئهپلىشىپ، قۇرۇشۇپ قېلىش بىلهن ئالهم ۋە ھايات پهيدا -ئۇشتۇمتۇت بىر 
خۇداسىزالر بۇ كۆز قاراشنى، ۋەھىمى پهرەزلهرگه ۋە بۇزۇق قىياسالرغا ئاساسلىنىپ . »بولغانمىش

ن بولسا، خۇداسىزالر ئۆزى ھهرگىز ئويالپ چىققانكى بۇ گهپلهرنى ئهگهر باشقىالر ئوتتۇرىغا قويغا
كۆز بىلهن كۆرمهيدىغان ھېس بىلهن بىلىنمهيدىغان «خۇداسىزالر  : سهۋەپ. ئىشهنمهس ئىدى

دەپ ئۆزى دەۋا قىلىدۇ يۇ، يهنه ئۆزلىرى ئۆز پىرىنسىپىدىن چىقىپ » نهرسىگه ئىشهنمهيمىز 
هپسانه، باتىل سۆزلىرىنى بۇنىڭ بىلهن ئۆزىنىڭ ئ. پهرەز ۋە تهخمىنهن، مۆلچهرلهرگه ئشىندۇ

ئۇالر ئهقلىدىن ئازغانلىقتىن، شهئىيلهر ئۇشتۇمتۇت پهيدا بولغان، . راۋاجالندۇرماقچى
بۇ . ئۇشتۇمتۇت ئۆزىچىال پهيدا بولغانلىق تۇپهيلىدىن ھايات ۋە كائىنات پهيدا بولغان دېيىشىدۇ

ئىشىنىشتىن تائاالغا هللا كۈلكىلىك ئهخمىقانه سۆزلهرنى قىلىپ يۈرۈشنىڭ سهۋەبى، ا
تىن قېچىش ئۈچۈن غا بويسۇنۇش ۋە ئىسانىيهت ئىتىزامغا كىرىپ قېلىشهللا. قېچىشتۇر

 . نى ئىنكار قىلىشتۇرهللا)  بىر مهخلۇق بولۇۋېلىش ئۈچۈنىيباشباشتاق ياۋا(
ئۆلىماالر، ئالهمدىكى مهخلۇقالرنىڭ تاسادىپى پهيدا بولۇش نهزەرىيىسىدىن ئىبارەت بۇ 

ۈرۈپ تاشالش ئۈچۈن بىر مىسال بايان قىلىپ، بۇ مىسالالر ئارقىلىق بۇ ئويدۇرما، بۆھتاننى سۈپ
  . ئۆلۈك، قارىغۇ، ۋەھىمى، خىيال ئاساسىدىكى نهزەرىيىنى بىكار قىلىپ تاشلىدى

 بهلكى ،ئالهمدىكى ئاجايىپ مهخلۇقالر ھىچكىمنىڭ ئىرادە، تهدىبىرى بىلهن ئهمهس. 1
پ پهيدا بولغان، دېگۈچىلهرنىڭ ھالى بولسا ئۆزىچىال ماددىلىرى ئۇچىرشىپ، كېلىشىپ قېلى

بىر ساندۇققا . بىر يهردە بىر باسما زاۋۇتى بار ئىدى«: ئۇ ئادەم ئېيتىدۇ . بىر ئادەمگه ئوخشايدۇ
تۇيۇقسىزال يهر تهۋرەپ ساندۇقتىكى . كىتاب بېسىشقا يهتكۈدەك ھهرىپ قاچىالنغان ئىدى

پلهر قۇرۇشۇپ قېلىپ، ئىلمى بابالرغا، چىال ھهرئۆزى. ۈكۈلۈپتۇ بىرنىڭ ئۈستىگه ت-ھهرىپلهر بىر 
بىر قارىغۇ «ياكى . دېگهندەك»پهسىللهرگه بۆلۈنگهن بىر كىتاپ بېسلىپ مهيدانغا چېقىپ قالدى

ھىلىقى قارىغۇئادەمنىڭ . ئادەم بارىكهن، ئۇنىڭ ئالدىدىكى بىر تاختىغا بىر دانه يىڭنه قويۇلدى
ىغا چۇقۇپ قويغان يىڭنىگه ترىغۇ ئادەمگه تاخقولىغا مىڭ دانه يىڭنه تۇتقۇزۇلدى ۋە قا

 ،زىگه كىرىپۆبىرىنچىسى ئىككىنچىسىنىڭ ك. ېتىڭقولىڭىزدىكى يىڭنىلهرنى بىردىن ئ
قارىغۇ ئادەم ھىچنىمىنى كۆرمهي قارسىغىال . دېگهن ئىدى»رەتلىك تىزىلىپ قالسۇن 
رىپ رەتلىك تىزىلىپ  بىرىنىڭ كۆزىگه كى-يىڭنه ئۆزىچىال بىر . يىڭنىالرنى ئاتقىلى تۇردى

بۇ ئىككىلى تۈرلۈك ئىشقا ئهقلى بار . گهپتۇر  دېگهنگه ئوخشاشال كۈلىلىك ئهخمىقانه» قالدى
ئالهمدىكى ئاسمان، زېمىن، كۈن، ئاي، يۇلتۇز، «ئادەم ئىشنهمدۇ؟ بۇنى ئهقىل قوبۇل قىلمىسا 

نساناقسىز مهخلۇقالر ۋە ئىنسان، ھايۋان، ھاشارەت، دەرەخ، تاغ،  مهئدەن، ئۇچار قۇش قاتارلىق سا
 ئايرىم شهكىل، خۇسۇسىيهت، ئىنتىزامالرنى ئۇشتۇمتۇت ئۆزىچه پهيدا بولۇپ - ئۇالردىكى ئايرىم 
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دېمهك ئهقىلگه ئۇيغۇنمۇ؟  مۇنداق ئهپسانه » تهرتىپلىك ھالدا ئىنسانالرغا خىزمهت قىلىۋاتىدۇ
دارۋىنچىالرنىڭ كۆز . رەك ساراڭ ئادەم ئشهنسه كېۋە ئهخمىقانه گهپلهرگه ئهقلىدىن ئازغان

  .لىققا ئوخشاش نهزەرىيىدۇريىبدىددېگهن نهزەرىيىسمۇ تاسا) ئېهتىياج(قارشىدا زۆرۈرىيهت 
  

  رىيهت دېگهن نېمه؟  ۈرۆز

  
شهيئىلهرنىڭ پهيدا بولۇشىغا سهۋەپ بولغان نهرسىنىڭ بىرسى زۆرۈرىيهت «دىنسىزالرنىڭ 

 بىرىگه ئوخشىماسلىقى -ىلهرنىڭ بىر ئالهمدىكى شهيئ: بۇسۆزنىڭ مهنىسىى). ئېهتىياج(
ى بولۇشزۆرۈرىيهت تۈپهيلىدىن بولغان، مهسلهن، زىراپه دېگهن ھايۋاننىڭ بوينىنىڭ ئۈزۈن 

ئۇنىڭ ئېگىز دەرەخلهردىن ئۇزۇقلىشى زۆرۇر بولغانمىش، بېلىقنىڭ سۇ ئىچىدە ئۈزۈپ يۈرۈشىكه 
ت قىلتىرىقلىرىنىڭ پهيدا بولۇشىغا بولغان ھاجىتى ئۇنىڭغا سۇ ئۈزۈشكه ياردەم بېرىدىغان، قانا

  .ۋەھاكازا» سهۋەپ بولغانمىش
بۇالرنىڭ مۇنداق باتىل قااليمىقان گهپلهرنى قىلىپ جۆيلىشنىڭ سهۋەبى، ئالهمنى ياراتقان 

ئۇنداق بولماي راسىت، . تائاالغا ئىشنىشتىن ئىبارەت ھهقىقهتكه دۇچ كېلىشتىن قېچىشتۇرهللا ا
تائاالنىڭ مهخلۇقلىرىغا هللا زۆرۈرىيهت سهۋەبىدىن ئهمهس، ا. دىئهمهلىيهتنى سۆزلىگهن بولسا ئى

  . قىلغان ئىلتىپات ۋە مهرھهمىتى سهۋەبىدىن دېيشى كېرەك ئىدى
باال تۇققان ئانىنىڭ بالىسى تۇغۇلۇش بىلهن تهڭ ئهمچىكىدىن سۈت بېرىۋاتقىنغا : مهسلهن

ۇ؟ ياكى ئانىسى ئۆزى پهيدا قارىمامدۇ؟ بالىنىڭ سۈتكه بولغان ئېهتىياجى سۇتنى پهيدا قىلدىم
نىڭ شهپقهت ۋە مهرھهمىتى قىزىل قاننى ئاق سۈتكه هللاقىلدىمۇ؟ ياكى بالىغا بولغان ا

ئايالندۇرۇپ بهردىمۇ؟ كېيىن پهيدا بولىدىغان زۆرۈرىيهت ئۆزىدىن بۇرۇن ئهمچهكنى ۋە سۈتنى 
  ياراتقانمۇ؟ 

 نوكهش نهيچه ئارقىلىق تېخى تۇغۇلمىغان بالىنىڭ قورساقتا تۇرۇپ كىندىككه تۇتاشقان
 ئوزۇقالنغىنىنى ئويالپ كۆرمهمدۇ؟

باال تۇغۇلغاندىن كېيىن ئانىسى ئۇنىڭ غىزاسىنى ئهمچهكته كۆتۈرۈپ يۈرۈشىگه ۋە بوۋاقنىڭ 
تائاالنىڭ يول كۆرسهتكىنىگه، تاماق، مېۋە، كۆكتات هللا ئانىسىنىڭ ئهمچىكىنى شورىشى ئۈچۈن ا

  باقمامدۇ؟بىلهن ئوزۇقلىنىش ھالىتىگه يهتكهنگه 
ئورناتقان جىنسىي ئاالقه قىلىش تهبىئىتىنىڭ تۈرتكۈسى بىلهن هللا ئهركهك ھايۋانالرنىڭ ا

چىشى ھايۋانالرنى مهلۇم چاغدا قوغالپ بوغاز قلىشى، شۇنىڭ بىلهن ئىنساننى گۆش، سۈت، 
قايماق، سېرىق ماي بىلهن تهمىنلىشى، ئىنسان ھاياتى داۋامىدا ئېهتىياجلىق بولغان 

  تائاالنىڭ ئىلتىپاتىنى ئويالپ كۆرمهمدۇ؟هللا ىزاسىنى تولۇقالپ بېرىشىدىكى ائاساسىي غ
ياغا ئهڭ كېيىن يارىتىلغان ئىنساننىڭ ئېهتىياجى ئۆزىدىن بۇرۇن ئهركهك ھايۋانالرغا ندۇ

چىشى ھايۋانالرغا ئهمچهك، سۈت ياراتقاچ تۇرغانمۇ؟ ياكى، ھايۋانالر ئۆز تهبىئىتىنى ۋە . تهبىئهت
تائاال هللا  ئۆزى ياراتقانمۇ؟ ياق، ئىلىم پىالن، تهدبىر ۋە مهرھهمهت ئىگىسى ائۆز خىسلىتىنى

  .ئىنسان ئۈچۈن ئالدىن پىالنالپ ياراتقان دېسهك ئهمهلىي ھهقىقهت بولىدۇ، ئهلۋەتته
ئهنجۈر مېۋىسىنى چاڭالشتۇرۇش ئۈچۈن بىر ئهنجۈر مېۋىسىدىن يهنه بىرىگه ئۇچۇپ كىرىپ 

مېۋىسى يېتىشىتۈرۈشكه خىزمهت قىلىۋاتقان، بىر خىل ئىنسان ئۈچۈن تاتلىق ئهنجۇر 
 چىۋىنغا قاراپ باقمامدۇ؟ بۇ كىمنڭ ئىلتىپاتى؟  

ھاۋادىكى شامالغا قاراپ باقمامدۇ؟ بۇلۇتنى شامال قانداق ھهيدەپ يۈرۈيدۇ؟ بۇلۇت دېگهن يهر 
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لۇپ بۇنى يۈزىدىكى ھۆل نهرسىلهردىن، دېڭىزالردىن ھاۋا بوشلۇقىغا كۆتۈرۈلگهن قويۇق بۇس بو
ار قويۇقلىشپ، بىر مىقتار سۈزۈك، تاتلىق دھاۋادا مهلۇم مىق. ىغا تارقاتقانتائاال ھاۋا بوشلۇقهللا ا

بۇ سۇ بىلهن قۇرۇق زېمىنالر كۆكلهپ ئادەم ۋە . بۇيرۇغان يهرگه ياغدۇرىدۇهللا سۇنى كۆتۈرۈپ، ا
 كېچهك خام -كىيىم ئادەملهر ئۈچۈن دانلىق، مايلىق زىرائهتلهر، . ھايۋان يېمىلىكلىرى ئۈنىدۇ

  . ئهشيالىرى، مېۋە، كۆكتاتالر چىقىدۇ
ئهمچهككه سۈتنى قايسى زۆرۈرىيهت پهيدا قىلدى؟ ھايۋانالرنىڭ ! ئېيتىڭالرچۇ

  نهسىللىنىشىدە قايسى زۆرۈرىيهت بار؟
بىر خىل چىۋىن پهيدا بولۇپ، ئهنجۈرنىڭ ئهركهك ماددىسىنى چىشى مادىسىغا قوشۇپ، 

لدۇرشىدا قايسى زۆرۈرىيهت بار؟ دېڭزالردىن ئۆرلىگهن پارالرنى بۇلۇتقا نهسىلهندۈرۈپ ئهنجۈر بو
تامچىلىرىغا ئايالندۇرۇپ، شامالالرغا بۇلۇتنى ھهيدىتىپ،  سىڭدۈرۈپ، قويۇقلىشىپ، سۇ

 مۇئهييهن ۋاقىتالردا ياغدۇرۇپ، يهرنى كۆكلىتىپ ،ئېهتىياجلىق زېمىنالرغا پايدىلىق مىقتاردا
رنى چىقىرىشىنى قايسى زۆرۈرىيهت پىالنلىغان؟ بۇالر زۆرۈرىيهتنىڭ  خىل مېۋە، غىزاال-  خىلمۇ

ھه نهرسىگه هللا ا. تائاالنىڭ مېهرىبانلىق بىلهن قىلغان مهرھهمىتىدۇرهللا پهقهت ا. ئىشى ئهمهس
بۇ بهھسىمىزنى . ئۆزىگه اليىق جىسىم ۋە شهكىل بهرگهن ۋە ھهممىگه ھايات يولى كۆرسهتكهندۇر

  :كى ئهقلىى پاكىت بىلهن ئاخىرالشتۇرمىزتۆۋەندى) تهتقىقاتىمىزنى(
ئهزەلدىن بار «ئۆسۈملۈكلهر، ھايۋانالر، ئىنسانالردىن ئىبارەت بۇ ئۈچ خىل نهرسىنىڭ 

ئهمهس، يىڭىدىن پهيدا قىلىنغان نهرسه ئىكهنلىكىگه ماددىچىالرمۇ تهسلىم بولغان ۋە ئىنسان 
بۇالرنى كىم . نلىقىغىمۇ قايىلدۇربۇ ئۈچ تۈرلۈك مهخلۇقنىڭ ئىچىدە ئهڭ كېيىن پهيدا قىلىنغا

پهيدا قىلغان؟ دەپ سوئال قىلىنىدۇ، بۇسوئالغا ئۈچ تۈرلۈك جاۋابنىڭ بىرىنى بهرمهي مۇمكىن 
  . ئهمهس
  . تائاال پهيدا قىغان دەپ جاۋاب بېرىشهللا بۇالرنى ا. 1
ھمىيهت بۇ نهرسىلهر ئۆزىگه خاس ھۈجهيرە، زەررە، ماددىالردىن مهلۇم ئىرادە، مهقسهت ۋە ئه. 2

بېرىش ئارقىلىق پهيدا بولغان دەپ جاۋاب بېرىش، يهنى ماددىالر، سۈجهيرىلهر ئۆزى پىكىر 
قىلىش، پىالن قىلىشپ بىرلىككه كېلىپ، شهيئىلهرنى ئۆزىنىڭ ھازىرقى شهكلى ۋە 

  ».خۇسۇسىيىتى بىلهن ياساپ چىققان، دەپ جاۋاپ بېرىش
، يىبىد بولغان، زەررىلهردىن تاسادشهيئىلهر ئۇشتۇمتۇت، ئۆزىچىال مۇشۇنداق پهيدا. 3

 بىرىگه ئۇچرىشىپ مۇئهييهن مىقتاردا، مهخسۇس ۋەزىيهتته توپلىشىپ قېلىپال، -تۇيۇقسىز بىر 
  .ئىنسانالر، ھايۋانالر ۋە باشقىالر پهيدا بولۇپ قالغان، دەپ جاۋاپ بېرىش

ى دىنسىزالر ئۆزىمۇ جاۋابن-2بۇ ئۈچ جاۋابنىڭ قايسى توغرا؟ !     ئاقىلالر ئويالپ كۆرۈڭالر 
چۈنكى بۇ جاۋاب ماددىغا مهقسهت، ئىرادە ئىسپاتالپ . ئۇنىڭغا قايىل بولمايدۇ. رەت قىلىدۇ

جاۋابنى بېرىش - 3. ھالبۇكى دىنسىزالر ماددىدا مهقسهت، ئىرادە دېگهن نهرسه يوق، دەيدۇ. قويىدۇ
ۆزىچىال پهيدا بولۇش چۈنكى شهيئىلهرنىڭ غهرەزسىز، پىالنسىز، ئۇشتۇمتۇت، ئ. مۇمكىن ئهمهس

  .نهزەرىيىسىنىڭ باتىل ۋە بۇزۇق خىيال ئىكهنلىكى يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلدى
تائاال ئۆزىنىڭ ئومۇمىي قانۇنى هللا پهقهت بىرىنچى جاۋاب قالدى، ئۇ بولسا ھهممه شهيئىنى ا

هبىئهت، بۇنىڭ بىلهن دارۋىنچى دىنسىزالرنىڭ خۇداسى بولغان ت. بويىچه ياراتتى، دېگهن جاۋابدۇر
ئالهمنى ) يوققا چىقىرىپ(ىيلىق ۋە زۆزۈرىيهت دېگهن نهرسىلىرىنى ئىنكار قىلىپ بىدتاساد

  .غا ئىشىنىش الزىم بولدىهللاگه ئۇيغۇن ياراتقان بىر ا)پهلسهپه(ئىلىم، تهدبىر، ھېكمهت 
غا ھهممه هللاتائاالنىڭ بارلىقى ئهقلى دەلىللهر بىلهن ئىسپاتالنغاندىن كېيىن، اهللا ھازىر ا

ۇقنى تهربىيلهپ يېتىشتۈرگۈچى ۋە ھهممىنىڭ ئىتائهت قىلىشىغا تېگىشلىك مهئبود دەپ مهخل
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تائاالنى قهتئىي تونۇپ ئۇنىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكىگه هللا ئىشنىش كېرەك بولغاندىن كېيىن، شۇ ا
  !كهسكىن ئىشىنىشىمىز كېرەك

 
  

  جهلله جااللۇھۇنى تونۇش ۋە تونۇشتىكى مۆمىنلهرنىڭ دەرىجىلىرىهللا ا

  
تائاالنى تونۇشتا مۇكهممهللىك هللا تائاالنى تونۇشنىڭ بىر قانچه مهرتىۋىسى بار، مۆمىنلهر اهللا ا

تائاالدىن هللا نى تونۇشتا قانچىكى تهرەققىي قىلسا، اهللا. دەرىجىسىگه قاراپ تهرەققىي قىلىدۇ
شۇنچه قورقىدىغان، ئهيمىنىدىغان، سۆيىدىغان، بويسۇنىدىغان، يېقىنلىشىدىغان، يېقىنلىق 

  .دىغان بولىدۇئىزدەي
تائاالغا ئىشهنگهن پهننى بىلىم هللا تائاالنى تونۇشنىڭ بىرىنچى تۆۋەن دەرىجىسىدە اهللا ا

غا ئىشىنىشى ۋە ئۇنى تونۇشى ئاسمان زېمىندىكى هللائىگىلىرى بولۇپ، بۇالر ئۆزلىرىنىڭ ا
مهخلۇقالرنىڭ قانداق مۇكهممهللىكىدە ۋە ئهقىلنى ھهيران قالدۇرىدىغان دەرىجىدە 

شۇنىڭ بىلهن . نلىقىغا نهزەر سېلىش ۋە دەلىلنى ئاساس قىلىش بىلهن ھاسىل بولىدۇيارىتىلغا
تائاالنى ئىلىم، قۇدرەت، هللا ا. قۇدرەتلىك ۋە بىلىملىك، ئىرادىلىك بىر ياراتقۇچىغا ئىشىنىدۇ

لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . ئىرادە، ھېكمهت ۋە تهدبىر ئىگىسى دېگهن سۈپىتى بىلهن تونۇيدۇ
ئالدىدا مهرتىۋە هللا مهھهببىتىنى ۋە قورقۇشىنى ۋە يېقىنلىق ئىزدىشىنى اغا بولغان هللا

نىڭ كىتابىغا ۋە هللائۇالر ا. تېپىشىنى قولغا كهلتۈرىدىغان ئىسىم، سۈپهتلىرىنى بىلمهيدۇ
تائاالغا تهزىم هللا بۇالر ا. تائاالنى اليىقىدا تونۇيالمايدۇهللا پهيغهمبىرىگه ئىشهنمىگهنلىكتىن ا

. قىلغىنى ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ ئىمانىنىڭ بۇ دۇنيادا پايدىسىنى كۆرىدۇقىلغىنى ۋە مۇھهببهت 
  .ئاخىرەتته ئازابى يهڭگىلراق بولۇشقا پايدىىسى بولىدۇ

كىشىلهرگه ئهگىشىپ، : تائاالنى تونۇشنىڭ ئىككىنچى مهرتىۋىسى بولساهللا ا
تائاالنىڭ هللا ائىشهنگهنلهرنىڭ مهرتىۋىسى بولۇپ، ئۇالر ئۆزىدىكى تهبىئىي ھالدىكى ئىشىنىش ۋە 

. بارلىقىغا دااللهت قىلغان مهشهۇر خهۋەرلهرگه ئاساسهن ئىشىنىش بىلهن مۆمىن بولغانالردۇر
دىن هللابۇنداق كىشىلهردە ا. نى تونۇشىدىكى دەرىجىسى ئهڭ تۆۋەن دەرىجىدۇرهللابۇالرنىڭ ا

 بۇالر بولسا. غا مۇھهببهت قىلىشمۇ، ئهيمىنىشمۇ ئاز بولىدۇهللا. قورقۇش بهك ئاز بولىدۇ
  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممهتلىرىدىن ئاممىۋى كىشىلهردۇر

نى تونۇش هللانىڭ شهرىئىتىگه ئىشهنگۈچىلهرنىڭ تونۇشى بولۇپ، ئۇالر اهللائۈچىنچى مهرتىۋە ا
نىڭ هللاتائاالنى اهللا چۈنكى شهرىئهتكه ئىشهنگۈچىلهر ا. ۋە ئىشىنىشته ئهڭ ئۈستۈن مهرتىۋىدىدۇر

نىڭ ئهمرىنى باشقىالرغا يهتكۈزگۈچىلهرنىڭ هللاچى ۋە انى تونۇغۇهللائۆز خهۋىرى بىلهن ا
. ئۆزىنى تونۇتۇش ئۈچۈن تۇرغۇزغان دەلىل، ئىسپات بىلهن تونۇيدۇهللا ا. خهۋەرلىرى بىلهن تونۇيدۇ

نى بهك سۆيىدىغان، ئۇنىڭدىن بهك ئهيمىنىدىغان، ئۇنىڭغا ئىزچىل ھالدا هللابۇنداق كىشىلهر ا
تائاالنىڭ بهندىلىرى ئىچىدىن هللا ا«تائاال قۇرئاندا هللا نى ابهك بويسۇنىدىغان كىشىلهر بولۇپ، بۇالر

 ئايهتنىڭ -28سۈرە فاتىر . (دەپ بايان قىلدى» لهرال الالدىن بهك قورقىدۇ) بىلىملىك(ئۆلىما 
  )بىر قىسمى

نى تونۇش مهرتىۋىسى بولۇپ، الالغا هللاتۆتىنچى مهرتىۋە نهبى ۋە مۇرسهل پهيغهمبهرلهرنىڭ ا
نىڭ يولىدا ئۇدۇل مېڭىشىدا يۇقىرىقى هللا ، باش ئىگىش،ئىشىنىش، سۆيۈش، قورقۇش

نىڭ تهربىيهت هللاغا ھهقىقىي قۇل بولۇش اهللا. مهرتىۋىلهردىن تولۇق ۋە مۇكهممهل مهرتىۋىدۇر
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. قىلغۇچى ۋە ئىبادەت قىلىنغۇچى ئىكهنلىكىنىڭ ھهققىنى ئادا قىلىشىدا كامىل مهرتىۋىدۇر
چى بولۇشتىنمۇ بۇرۇن گۇناھقا بۇلغىنىشتىن غا ئهلهللاچۈنكى پهيغهمبهرلهر ئهخالقى ساپ ۋە ا

كىشىلهرگه ) يولىنى(نىڭ ئهمرىنى هللاساقلىنىش، ئهلچىلىككه تهيىنلهنگهندىن كېيىن ا
يهتكۈزۈش شهرىپىگه ئىگه قىلىنغاندىن كېيىنمۇ گۇناھ ۋە خاتالىقتىن ساقلىنىشنى قولغا 

تونۇشنى ۋە شهكسىز كهلتۈرگهن ھهم ئهقلى دەلىل ۋە ئويالش، چۈشىنىشتىن ھاسىل قىلغان 
تائاالدىن كهلگهن ۋەھىي ۋە بېرىلگهن هللا ئۇالرغا ا. بىلىشنى قولغا كهلتۈرگهن زاتالردۇر

نىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرىنى تونۇشتىن ئىبارەت كۆپ خۇسۇسيهتلهر ھاسىل هللامۆجىزىلهر ا
ۋە غا بهك مۇھهببهتلىك هللابولغاچقا، ئۇالر ئىشىنىشىدە بهك كامىل، جهزمىيىتى كۈچلۈك، ا

ھهممه پهيغهمبهرلهرنىڭ رەھبىرى . ئىتائهتچان، بهك قورقۇدىغان ۋە ئهيمىنىدىغان زاتالر بولغان
ئىشنى ئهڭ مۇكهممهل، تونۇشى : ۋە ئاخىرقىسى بولغان مۇھهممهد سهللهالھۇ ئهلهيهى ۋە سهللهم

هممهل ئهڭ يۇقىرى بولغان ۋە پهيغهمبهرلهردىن قالسا پۈتۈن خهلقىدىن ئىمان ۋە مهرىپهتته مۇك
نى ھهممىڭالردىن بهك هللامهن ا: غا قهسهم قىلىپ ئېيتىمهنكىهللا«بولغان ئهسهابلىرىگه قاراپ 

  .بۇخارى ۋە مۇسىم رىۋايىتى. دېگهن ئىدى» بىلىمهن ۋە ئۇنىڭدىن بهك قورقىمهن
  .تائاالنى تونۇشنىڭ ئالدىنقى يولى ئهقىل بىلهن توغرا يول تېپىشتۇرهللا ا

ۇيغۇ ئهزاالر بىلهن بىلىنىدىغان ياكى ئهقىل بىلهن  ساالمهت بولغان ئهقىل، ت-ساق 
ھېس بىلهن . بىلىنىدىغان بىرەر نهرسىگه ھۆكۈم چىقارسا ئۇنىڭ ھۆكمى ھهرگىز بۇزۇلمايدۇ

بىلهن قىلىنغان بهزى ھۆكۈملهر بۇزۇلۇپمۇ ) تهكشۈرۈش(ياكى ئادەت بىلهن ۋە ياكى ئىستىقرا 
 بار دەپ ياكى ھهركهتلىنىۋاتىدۇ دەپ ھۆكۈم مهسىلهن، كۆز بىر نهرسىنى كۆرۈپ ئۇنى. كېتىدۇ

قۇالق بىرەر ئاۋازنى ئاڭالپ، بۇ ئىنسان ئاۋازى ياكى ھايۋان . قىلسا خاتا ھۆكۈم قىلىپمۇ سالىدۇ
تېتىش، پۇراشمۇ . يۇ، ئهمهلىيهت ئۇنىڭ ئهكسىچه چىقىپ قالىدۇ -ئاۋازى دەپ ھۆكۈم قىلىدۇ

.  دەپ ھۆكۈم قىلىدۇ، ئهكسىچه چىقىپ قالىدۇئېغىز بىر نهرسىنى، ئاچچىق، تاتلىق. ئاشۇنداق
بۇ ھۆكۈم خاتا . دەپ ھۆكۈم قىلىدۇ» خۇشپۇراق ياكى سېسىق«پۇراش قۇۋۋىتى بىر نهرسىنى 

تهجرىبىنى ئاساس قىلغان ئادەملهرنىڭ قىلغان ھۆكىمىدىمۇ خاتالىق يۈز . چىقىپ قالىدۇ
چۈنكى ئىنسانغا . لىق بولىدۇتهكشۈرۈش ئارقىلىق قىلغان ھۆكۈمدە تېخىمۇ كۆپ خاتا. بېرىدۇ

شۇڭا تهجرىبه . ھهرقانچه كۆپ ئىلمىي قۇۋۋەت بېرىلسىمۇ ھهممه نهرسىنى بىلىپ كېتهلمهيدۇ
مۇالھىزە، سېلىشتۇرۇش ۋە تهخمىنىگه ئاساسلىنىپ ھۆكۈم قىلغان كىشىلهرنىڭ ھۆكمىدە 

  .خاتالق كۆپ بولىدۇ
بىر . ىڭ قىلغان ھۆكۈمى بۇزۇلمايدۇ ساالمهت بولسا، ئۇ ئهقىلن-ئهمما ئىنساندا ئهقىل ساق 

نهرسىگه بۇ نهرسه بار بولماي مۇمكىن ئهمهس دەپ ھۆكۈم قىلسۇن ياكى بولۇش بولماسلىقى 
. مۇمكىن ياكى بولۇشى مۇمكىن ئهمهس دەپ ھۆكۈم قىلسۇن، شۇ ھۆكۈم توغرا چىقىدۇ

هن  بىلب سهۋەدەپ قىلغان ھۆكۈمىدىن بىرسى» بۇ بار بولماي مۇمكىن ئهمهس«ئهقىلنىڭ 
  .    بولماي بولمايدۇ، دىگهن ھۆكۈمدۇربھاسىل بولىدىغان نهرسىگه سهۋە

ساغالم ئهقىلنىڭ خاتالىقىدىن ساقلىنىشى بولسا زۆرۈر بولغان ۋە نهزەرىيىۋى بولغان 
ئهقىلنىڭ زۆرۈرى بولغان ھۆكۈملىرىدىن بىرى، بىر دىگهن ئىككىنىڭ . ھۆكۈملهردە باراۋەردۇر

ل كىشى ئهمهس، توشقۇزۇلغان قاچا بىكار قاچىغا ئوخشىمايدۇ، دىگهن يېرىمى، ئهر كىشى ئايا
  .ھۆكۈملهر بولۇپ، بۇ ھۆكۈملهر ئويالنماستىن، دەلىل ئىزدىمهستىن بىلىنىدىغان ھۆكۈملهردۇر

 12 دېگهن 1 دىن بىرى، 8 نىڭ 24ئهقىلنىڭ نهزەرىيىۋى ھۆكۈملىرىدىن بىرى، ئۈچ دېگهن 
م يېڭىدىن پهيدا بولغان نهرسه، سهۋەبىتىن كېلىدىغان ئاله.  دىن بىرىنىڭ يېرىمى6نىڭ 

نهرسىگه سهۋەپ بولماي قالىدۇ دىگهن ھۆكۈملهر بولۇپ، ئهقىلنىڭ بۇ ھۆكۈملىرى ئوبدان ئويالپ  
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شۇڭا ئهقىل . لېكىن بۇ ھۆكۈمدە قهتئىي خاتالق يۈز بهرمهيدۇ. بېقىش بىلهن مهلۇم بولىدۇ
نى تونۇشقا ئهقىلنىڭ قانداق ھۆكۈم هللاغا ۋە اتائاالنىڭ بارلىقىهللا تاپقان توغرا يول ا

  .چىقارغانلىقى توغرىسىدىكى بىر قىسىم ئىلمىي يهكۈنلىرىنى بايان قىلىمىز
   قانۇنىب سهۋە- 1

ئهقلى بار ئىنساندا ئورنىشىپ كهتكهن بىر تونۇش بار، ئۇ بولسا، قانداق بىر جىسىمنىڭ 
ۆزگىرىشىگه بىر سهۋەب بولماي ياكى ھالهتنىڭ ياكى خۇسۇسيهتنىڭ بۇرۇنقى ھالىتىدىن ئ

چۈنكى ھهر كىم بىر . ھېچقاچان ھېچنهرسه بۇ قانۇندىن چىقىپ كېتهلمهيدۇ. مۇمكىن ئهمهس
يهردە قويۇلغان بىر قاچىنى ياكى ياسالغان بىر سايماننى ياسىغان كىشى چوقۇم بار دەپ ھۆكۈم 

لىپ قېلىشىنى قاچىنىڭ ئۆزىچه قۇيۇلۇپ قېلىشىنى، سايماننىڭ ئۆزىچه ياسى. قىلىدۇ
  . مۇمكىن ئهمهس دەپ تونۇيدۇ

دەپ كىشىنى ) ئۆزىچه بولغان(ئۇنداق ئهمهس . ھهر قانداق ئادەم جهزمهن شۇنداق ئىشىنىدۇ
چۈنكى ھهر قانداق سايماننى ياسىغۇچى ئۇستا بار، بىر ھالهتتىن يهنه . قانائهت قىلدۇرالمايدۇ

ۆزگهرتىلگهن ھهر نهرسىگه ئۆزگهرتكۈچى بىر بىر ھالهتكه ياكى بىر ئورۇندىن يهنه بىر ئورۇنغا ئ
بۇ قانۇن ياكى ئهقىلنىڭ ھۆكۈمى . سهۋەب بولماي مۇمكىن ئهمهس دەپ ئهقىل ھۆكۈم قىلىدۇ
ماددا بولسۇن، ھهرىكهت بولسۇن، . پۈتۈن ئالهمنىڭ ھهممه تارماقلىرىغا ئوخشاش ئىجرا بولىدۇ
ىشىدە بىر تهسىرلىك سهۋەبى بولماي قايسى تۈرلۈك مهخلۇق بولسۇن پهيدا بولۇشىدا ۋە ئۆزگىر

سهۋەبسىز ھېچنهرسه مهۋجۈت بولمايدۇ، . ئۇ سهۋەبنىڭ تولۇق يېتهرلىك بولۇشى الزىم. بولمايدۇ
  .ئۆزگهرمهيدۇ

 -ئاجايىپ، مهقسهتلىك، ئىنتىزاملىق يارىتىش ۋە ئىجاد قىلىشتىكى پۇختا 
ىتلىرىدىن قارىغاندا پۈتۈن مۇستهھكهملىك ۋە ئۆزگهرتىشتىكى پىالن تهدبىرنىڭ ئهمهلىي پاك

ئالهم ۋە ئۇنىڭدىكى ھهممه مهخلۇقنىڭ بارلىققا كېلىشىنى تهلهپ قىلغان سهۋەبنىڭ ئىرادە، 
چۈنكى ئالهمنى ياراتقۇچى سهۋەبىدە مهزكۇر . قۇدرەت، بىلىم، پهلسهپه ئىگىسى بولۇش الزىمدۇر

پ مۇنتىزىم، پۇختا، خۇسۇسىيهتلهر تولۇق بولمىغاندا مۇنداق مۇكهممهل يارىتىش، ئاجايى
ھهممه مهخلۇقنى يارىتىشقا يېتهرلىك بولغان . پىالنلىق يارىتىش ھاسىل بولمايتتى

سهۋەبنىڭ تهبىئهت بولۇشى مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى تهبىئهتته ئىرادە مهقسهت، بىلىم، پهلسهپه 
رلىق چۈنكى بۇنداق ئهقىلنى ھهيران قىال. يوق، تاسادىپىي پهيدا بولۇشمۇ سهۋەب بواللمايدۇ

ماددىالرنىڭ بۇنداق مۇكهممهل ۋە ئاجايىپ تهرتىپلىك . تهرتىپلىك يارىتىشتا ئۆزىچه بواللمايدۇ
  .يارىتىشتا ئۆزىچه توپلىشىپ، كېلىشىپ قېلىشى مۇمكىن ئهمهس

چۈنكى بۇ سهپسهتىنى ھهر قانداق ئهقىللىق . زۆرۈرىيهت ئېهتىياجمۇ سهۋەب بواللمايدۇ
ئالهم خهلقىنىڭ بارلىققا كېلىشىنى خىلمۇ خىل . اشاليدۇتۈكۈرۈپ ت. كىشى مازاق قىلىدۇ

تائاالدۇر، ساغالم ئهقىل، گۈزەل هللا بولۇشىنى تهلهپ قىلغان يېتهرلىك سهۋەب يالغۇز ا
تائاالنىڭ بارلىقىغا ئۆزىنىڭ بۇزۇلمايدىغان توغرا هللا ئىسىملىرى، ئالىي سۈپهتلىرى بولغان ا

توغرا ھۆكۈمى ئارقىلىق چىلهر ئهقىلنىڭ بۇ نىڭ بارلىقىغا ئىشهنگۈهللا. ھۆكۈمىنى چىقاردى
  . ئىشهندى

 سىلهر ئهقلىڭالرغا ھۆرمهت قىلىڭالر، ھهقىقهتكه قارىشى ،ئى يېڭى دەۋىر كىشىلىرى
چىققۇچىالر ھهر قانچه تهرسالىق قىلسىمۇ ئۇنى ھهرگىز يوق قىلۋىتهلمهيدۇ، غهلبه ھامان 

  !ھهقىقهتكه مهنسۇپ
   ۋاجىپلىق قانۇنى- 2

تائاالنىڭ بارلىقىغا ئهقلىي دەلىل كۆرسىتىش، ئىشىنىش، تونۇش ۋە هللا ا: ۇنىۋاجىپلىق قان
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بۇ قانۇننىڭ . بويسۇنۇش، يېقىنلىشىش الزىملىقىغا دەلىل كۆرسىتىشنىڭ يوللىرىدىن بىرىدۇر
پۈتۈن كائىنات ئاسمان ۋە زېمىن ۋە ئۇ ئىككىسى ئۆز «: ھهقىقىتى توغرىسىدا مۇنداق ئېيتىلىدۇ

ه جانلىقالر ۋە جانسىز مهخلۇقالر، ئۆسۈملۈكلهر، ھايۋانالر، ئادەملهردىن ئىچىگه ئالغان ھهمم
ياكى بار . ئىبارەت ھهممىنىڭ ئهزەلدىن بار بولۇشى الزىم ياكى ئهزەلدىن يوق بولۇشى الزىم

ساغالم ئهقىلنىڭ . بولۇشىمۇ، يوق بولۇشىمۇ مۇمكىن، بۇ ئۈچ خىلنىڭ بىرى بولماي بولمايدۇ
ئهزەلدىن بار بولۇشى الزىم . ئاقىلالرمۇ تهسلىم بولغان ھهقىقهتتۇرھۆكۈمى شۇ، بۇ ھهممه 

ئۇنىڭ بارلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلماسلىق ئهقىلگه زىت : بولغان نهرسىنىڭ ماھىيىتى شۇكى
  .  كېلىدۇ

ئۇنى بار دەپ خىيال : بار بولۇشى، يوق بولۇشى ھهرئىككىسى مۇمكىن بولغان نهرسه شۇكى
ئاالمدە بار : ئۇنداق بولسا. قىلىشمۇ ئهقىلگه زىت كهلمهيدۇقىلىشمۇ، يوق دەپ تهسهۋۋۇر 

كائىناتنىڭ ئهزەلدىن بار : مهخلۇقالرنىڭ ھهممىسى بۇ ئۈچىنىڭ قايسى قىسمىدىن؟ جاۋاپ
. چۈنكى بۇالر ئهسلىدە يوقلىقى تهسهۋۋۇر قىلىش ئهقىلگه زىت ئهمهس. بولۇشى الزىم ئهمهس

چۈنكى ئۇ مانا كۆز ئالدىمىزدا ئهمهلىي . ئهمهسكائىنات ئهزەلدىن ئهبهدكىچه يوق نهرسىمۇ 
مهۋجۈت تۇرۇپتۇ، ئالهمدىكى كائىناتنىڭ ئهزەلدىن بولۇشى ياكى ئهبهدى يوق بولۇشى الزىم 

  .ئهمهس ئىكهن، ئۇنىڭ بار بولۇشىمۇ، يوق بولۇشىمۇ مۇمكىن نهرسىلهردىن ئىكهنلىكى ئېنىق
ۇشىمۇ مۇمكىن بولغان نهرسىلهردىن كائىناتالر بار بولۇشىمۇ، يوق بول: بىز ئېيتىمىزكى

ئۇنداق بولسا ئۇنىڭ بارلىققا كېلىشىنى كىم تهلهپ قىلدى ۋە . ئىكهن ۋە ئهمهلىيهتته بار ئىكهن
  قوللىدى؟

. كائىناتنىڭ بارلىققا كېلىشىنى تهلهپ قىلغان سهۋەب بار ئهلۋەتته: جاۋاب بېرىمىزكى
ئۇنداقتا، . ر بولۇشى ئهقىلگه زىتتۇرچۈنكى سهۋەبكه باغلىق بولغان نهرسىنىڭ سهۋەبسىز با

كائىناتنىڭ بارلىققا كېلىشىنى تهلهپ قىلغان سهۋەب نېمه؟ تهبىئهتنىڭ سهۋەب بولۇشى 
چۈنكى ئىككى تهرەپنىڭ بىرىنى قوللىغۇچىدا مهقسهت ۋە ئىرادە بولۇشى . مۇمكىن ئهمهس

شۇنداق، . وق دەيدۇتهبىئهتچىلهر ئۆزىمۇ تهبىئهتته ئىرادە، مهقسهت دېگهن نهرسه ي. كېرەك
چۈنكى ئۇشتۇمتۇت، تاسادىپهن پهيدا بولۇپ قالغان . ئۇشتۇمتۇت پهيدا بولۇشىمۇ سهۋەب بواللمايدۇ

نهرسىدە مۇنداق گۈزەللىك، كېلىشهلمهسلىك، تهرتىپ ۋە ئىنچىكه ئۆلچهم، مۇستهھكهملىك 
ئۆتكۈر ئهقىل، بىر نهرسىنىڭ بار بولۇشىنىڭ ھهممه شارائىتىنىڭ مۇۋاپىق كېلىشى . بولمايدۇ

كاتتا ئىرادە، پىالن تهدبىر، پهلسهپه بولۇشىغا باغلىق، كائىناتنىڭ بارلىققا كېلىشىگه 
بۇ بهك ئورۇنسىز سۆز، چۈنكى زۆرۈرىيهتنى . زۆرۈرىيهت سهۋەب بولۇشىمۇ مۇمكىن  ئهمهس

هن زۆرۈرىيهت دېيىلگ. كائىناتنىڭ مهۋجۈت بولۇش سهۋەبى دېيىش بىر خىيالىي گۇماندۇر خاالس
تائاالنىڭ مهخلۇقالرغا قىلغان ئىلتىپاتى ۋە مهرھهمىتى ئىكهنلىكىنى باشتا هللا نهرسىنىڭ ا
ئۆز . تائاالنىڭ مهرھهمىتى بولسا، ھهر نهرسىگه ئۆزىگه اليىق تهن قۇرۇلۇش بهردىهللا ا. سۆزلىدۇق

ئۇنداق بولسا، . بارلىقىنى مۇكهممهل قىلىش، ھاياتىنى ئاخىرغىچه ساقالش يولىنى كۆرسهتتى
الدۇر، ئۇ تائاهللا كائىناتنىڭ بارلىققا كېلىشىنى تهلهپ قىلغان ۋە  قوللىغان سهۋەب پهقهت ا

تائاال بهك قۇدرەتلىك، ئىلىملىك، هللا كائىناتى بار بولغان ا. تۇربھهممدىن ئۇلۇغ ۋە غالى
 بولغانلىقتىن، ئۇنىڭ ياراتقان بۇ ئالىمى ۋە ب كهلگۈسىنى بىلگۈچى ھهممىگه غالىتهدبىرلىك،

 كۈتسىز بارلىققا -قلىرى شۇنچه گۈزەل، رەتلىك، پىالنلىق، مۇستهھكهم، پۇختا، كام مهخلۇ
  .كهلگهن
تائاالنىڭ ئالىم، قادىر، تهدبىرلىك، ھېكمهتلىك ئىكهنلىكىنىڭ نهمۇنىسى ۋە ئهمهلىي هللا ا

نى تونۇيدۇ ۋە هللاپاكىتى بولغان مهخلۇقالرنى ئويالپ كۆرگهن ئهقلى بار ئىنسان ئهلۋەتته ا
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  .ئۇنىڭغا مۇھهببهت باغاليدۇ، ئىتائهت قىلىدۇ، ئۆزىنى ئۇنىڭغا بېغىشاليدۇ. ئىشىنىدۇ
   يېڭىدىن پهيدا بولۇش قانۇنى- 3

ئالهمدىكى بارلىق جانلىق مهخلۇقالرنىڭ يېڭى پهيدا بولغانلىقى، ئىنساننىڭ ھهممىدىن 
، يهر كېيىن پهيدا قىلىنغانلىقى بۈگۈن شهكسىز ئىسپاتالندى، ئالهم تهكشۈرۈش ئالىملىرى

بۇ قارار بىلهن ئالهمدىكى ھهممه . قاتلىمىنى  تهكشۈرۈش ئالىملىرى بۇ قارارنى بېكىتتى
بىر شهيئى بىرال . كېيىن پهيدا قىلىندى، دېگهن سۆز مۇقىمالشتى. مهخلۇق ئهزەلدىن يوق ئىدى

ەلدە ۋاقىتتا ھهم ئهزەلدىن بار ھهم يېڭى پهيدا بولغان بولمايدۇ، بىر نهرسىنىڭ بىر بۆلىكى ئهز
پۈتۈن . بار، بىر بۆلىكى يېڭى پهيدا بولغانمۇ بولمايدۇ، مۇنداق بولۇشى ئهقىلگه زىتتۇر

قايىل بولماي بولمايدۇ، تهبىئهت (كائىناتنىڭ يېڭى پهيدا بولغانلىقىغا قايىل بولغان ئىكهنمىز 
ىغا ، ئۇ چاغدا ئالهمنى يوقتىن بار قىلغۇچى بىر يېتهرلىك سهۋەب بارلىق)پهرەسلهرمۇ قايىل

يېڭىدىن پهيدا بولغانال نهرسىنىڭ سهۋەبسىز پهيدا بولۇشى ئهقىلگه . تهسلىم بولۇشىمىز الزىم
. ئۇنىڭ ئۈستىگه يېڭىدىن بارلىققا كهلگهن. ئهقىل ئىگىسى بۇنى قوبۇل قىلمايدۇ. زىت كېلىدۇ

پهيدا بۇ ئالهمدىكى مىسلىسىز ئىنتىزام، پىالن يىراقنى ئويالش، ھهممىگه ئۇيغۇنلۇق، ئالهمنى 
قىلغان سهۋەبنىڭ ھهممىگه يېتهرلىك ۋە قۇدرەتلىك، ئىلىملىك، ئىرادە ۋە مهقسهتلىك، 
پهلسهپىلىك ۋە پىالنلىق بىر مۇكهممهل سهۋەب ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇ سهۋەبنىڭ ئهزەلدىن بار 

ئۇنداق بولمىسا . بولغانلىقىنى، ئىككىنچى بىر سهۋەبكه مۇھتاج ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدۇ
بلهرنىڭ سانى توختالماسلىقى، ياكى كېيىنكى سهۋەب ئۆزىدىن بۇرۇنقى سهۋەبكه ئىدى، سهۋە

شۇنىڭ بىلهن ئالهم . بۇنى ئهقىللهر راۋا كۆرمهيدۇ. سهۋەب بولۇپ قېلىشى الزىم بولىدۇ
ت بولۇپ ۇان، ئهزەلدىن بار ۋە ئهبهدى مهۋجمهخلۇقلىرىنىڭ بارلىققا كېلىشىگه يېتهرلىك بولغ

  .تائاال ئىكهنلىكى ئايدىڭالشتىهللا تۇرىدىغان سهۋەب، ا
تائاالنىڭ بارلىقىنى هللا يېڭى پهيدا بولۇش قانۇنىدىن ئىبارەت مۇشۇ خاس قانۇن بىلهن ا

شۇڭا الالغا پۈتۈن كائىناتنىڭ پهرۋەردىگارى ئىكهنلىكىگه ۋە ئالهم . ئهقىل ئىسپاتلىدى
ۇ ياخشى ئ. خهلقىنىڭ باش ئىگىشىگه اليىق بولغۇچى زات دەپ ئىشىنىش الزىم بولدى

كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىش بىلهن ۋە ئۇ يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى تاشالش بىلهن، رازىلىقىنى 
سائادەت تېپىشىنى، قىيامهت كۈنى مهرھىمىتىگه  - تهلهپ قىلىپ، ئۇنىڭ ئالدىدا بهخت

  .يېتىشنى ئىزدەپ ئىبادەت قىلىشىمىز الزىم بولدى
   تهرتىپ، تۈزۈم قانۇنى- 4

ات ئاسمان ۋە زېمىن ئۇنىڭ ئوتتۇرسىدىكى بارلىق شهيئىلهرگه تولۇق نهزەر بۇ پۈتۈن كائىن
سېلىپ ئويلىنىش ئىنكار قىلغىلى بولمايدىغان ياكى كۆز يۇمۇش، بىلمهس بولۇۋېلىش 

  .بېرىدۇ) چۈشۈندۈرۈپ(مۇمكىن بولمايدىغان چوڭ بىر ھهقىقهتنى ئىزاھالپ 
 ئاسمان پىالنىتلىرىغا قهدەر پۈتۈن ئالهم بۇ بولسا مۇشۇ ئىنچىكه ئىنتىزام بولۇپ، زەررىدىن

 - بۇنداق دەھشهتلىك ۋە ئهقىلنى ھهيران قىلىدىغان تهرتىپ . ئۇ ئىنتىزامغا باغالنغان
تۈزۈمنىڭ تاسادىپىي ئۆزىچه بولۇپ قېلىشىنى ياكى خىمىيىۋى تهسىراتتىن ۋە ياكى 

ماددا ھهركىتىنىڭ دارۋىنچىالر خىيال قىلغاندەك مىليون يىلالردىن بېرى داۋام قىلغان 
  .نهتىجىسى بولۇشىنى ئهقىل توغرا دەپ قارىمايدۇ

 تۈزۈمنىڭ ئىرادىسىز، مهقسهتسىز، -پۈتۈن مهخلۇقنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بۇ تهرتىپ 
بىلىمسىز، پىالنسىز، ئاقىۋەتنى ئويلىمايال ئۆزىچه بولۇپ قېلىشى ئهمهلىيهتكه ئۇيغۇن ئهمهس ۋە 

  .باتىلدۇر
نىغا، پۇختا، مهزمۇتلىقىغا، يهر يۈزىدىن قانچىلىك يىراقلىقتا ئاسماننىڭ يارىتىلغى
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ئىكهنلىكىگه، كهڭلىكىگه، يۇلتۇزالرنىڭ سانىغا، ئورۇنلىرىغا، ھاۋا بوشلۇقىدا ئايلىنىۋاتقان 
پىالنتالرغا، قۇياشنىڭ نۇرىغا، ئاينىڭ يۇرۇقلىقىغا چوڭقۇر نهزەر سېلىش، ئهقلى بار ئادەمگه 

نىڭ، ئىرادە، مهقسهت، كهسكىن پىالننىڭ ئهمهلىي پاكىتلىرىنى ئۇلۇغ قۇدىرەتنىڭ، ئىلىم
. بۇ پاكىت بىلهن ماددىچىالرنىڭ قااليمىقان جۆيلىگهن ئهپسانىلىرى يوقۇلىدۇ. كۆرسىتىدۇ

هللا ئهقىللىق ئىنسان مهخلۇقالرنى تهربىيلهش سۈپىتىگه ۋە ئىالھلىق سۈپىتىگه ئىگه ا
  .تائاالنىڭ بارلىقىغا تهسلىم بولىدۇ

ا دىققهت بىلهن قاراش، زېمىننىڭ قانداق يارىتىلغىنىغا، قۇرۇقلۇقنى قورشاپ زېمىنغ
تۇرغان دېڭىزالرغا، دەرياالرغا ۋە ئۇنىڭدىكى تاغالرغا، چۆللهرگه، ئېگىز دۆڭلهرگه، 
تۈزلهڭلىكلهرگه، ئۆسۈملۈكلهرگه، دەرەخلهرگه، ھهر تۈرلۈك ھايۋانالرغا، ئادەملهرنىڭ جىنىس، 

لىقلىرىغا نهزەر سېلىپ ئويالش، ئاقىل كىشىنى ئىنكار قىلىشقا، تىل، رەڭدە ئوخشاشماس
ئۇ ھهقىقهت بولسا، ئالهم . يوشۇرۇشقا، تېنىۋېلىشقا بولمايدىغان بىر ھهقىقهت ئالدىدا توختۇتىدۇ

خهلقى مۇشۇنداق ئاجايىپ مهۋجۈت بولۇپ تۇرغان يهردە ئهلۋەتته ياراتقۇچى، بىلىملىك، ھهر 
جاھاندا ئۇنىڭدىن باشقا . تائاالدۇرهللا چى بىر زات باردۇركى ئۇ زات انهرسىنىڭ كهلگۈسىنى بىلگۈ

ئۇالر ئاسماننى «: تائاال مۇشۇ مهزمۇنداهللا ا. ئۇنىڭدىن باشقا تهربىيه قىلغۇچى يوق. ئىالھ يوق
 ئۇنىڭدا ،بېزىگهنلىكىمىزگه) يۇلتۇزالر بىلهن( ئۇنى ،بهرپا قىلغانلىقىمىزغا) تۈۋرۈكسىز(قانداق 

كهڭ ) توغرىسىغا ۋە ئۇزۇنىسىغا سوزۇپ(يهر يۈزىنى  ؟چۇق يوقلىقىغا قارىمامدۇھېچ قانداق يۇ
تاغالرنى قىلدۇق ۋە ئۇنىڭدا تۈرلۈك ) ئۇنىڭ تهۋرەپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن( يهر يۈزىدە ،ياراتتۇق

) نىڭ قۇدرىتىنىهللا(غا قايتقۇچى ھهر بىر بهندىگه هللا .چىرايلىق ئۆسۈملۈكلهرنى ئۆستۈردۇق
سۈرە قاف » ).شۇنداق قىلدۇق(ئهسلىتىش ئۈچۈن ) نىڭ ئۇلۇغلۇقىنىهللا( ۋە كۆرسىتىش ئۈچۈن

  .دېدى) ، ئايهتلهر-8، -7، -6
ئالهمدىكى يۇرۇقلۇق ۋە قاراڭغۇلۇققا نهزەر سېلىش، ھاۋاغا، ھاۋانىڭ يهر شارى ئۈستىدىكى 

ېمىن خاسلىقىغا، سۇنىڭ ئهسلى ماددىلىرىغا، ھهر تۈرلۈك مهخلۇقالرغا، زېمىن يۈزىدىكى ۋە ز
ئىچىدىكى ھهممه نهرسىنىڭ ئهركهك، چىشى ئىكهنلىكىگه پىكىر قىلىپ قاراش ئهقىللىق 
ئادەمنى مهقسهت، ئىرادلىك، بىلىم، تهدبىرلىك، چهكسىز قۇدرەتلىك، بىپايان بىلىم ئىگىسى 

ىنىڭ ئۇ ئىالھ بولسا ھهمم. بولغان بىر ئىالھنىڭ بارلىقىغا قانائهت قىلدۇرىدۇ، ئهلۋەتته
تائاالدۇركى، ساغالم ئهقىلنىڭ ئىگىلىرى ئۇ زاتنىڭ بار هللا  ۋە ھاكىم ابغالىئۈستىدىن 

تائاالنىڭ ئىلىمىنى، هللا جاھاندىكى ھهر بىر زەررە پارچىسى، ئۇ ا. بولۇشىنى الزىم دەپ بىلىدۇ
  . قۇدرىتىنى، تهدبىرىنى، ھېكمىتىنى كۆرسىتىدۇ

   ئىنسانغا ئهھمىيهت بېرىش قانۇنى- 5
 تونۇشنى الزىم تۇتۇدىغان ئهقلى قانۇنالرنىڭ بىرى بولغان ئىنسانغا تائاالغا ئىشىنىش ۋەهللا ا

مهرھهمهت قىلىش قانۇنىنى ئوتتۇردا قويۇشتىن بۇرۇن پۈتۈن ئالهمدىكى ئومۇمىي قائىدىنى 
سۆزلهيمىزكى، بۇ قائىدە ئاسمان، زېمىن، ھهممه ئالهمگه پىكىر يۈرگۈزمىگهن ۋە تهتقىق 

ئىدە شۇكى، جاھاندا ئاساسسىز، پايدىسىز بىر ئىش يوق، ئالهم قا. قىلمىغانالرغا مهخپىي قالىدۇ
ھهممىسى راستلىق، ئادىللىق، ئىنتىزام ۋە پۇختىلىق بىلهن تۇرغۇزۇلغان، ئالهم 
. پارچىلىرىدىن بىرەر پارچىمۇ، بىرەر مهخلۇقمۇ مهقسهتلىك بىر پايدىدىن خالىي ئهمهس

ست ئهمهلىيهت ئاسمان، زېمىن، جىمى مهنپهئهتلىك سىردىن خالىي ئهمهس، جاھاندىكى بۇ را
تائاالنىڭ كىتابى هللا نهرسىگه نهزەر سالغان، ئويالنغان كىشىگه ئاشكارىدۇر، بۇ ھهقىقهتنى ا

  .قۇرئان كهرىم شۇنداق مۇقهررەرلهشتۈرگهن ۋە تهكىتلىگهن
 زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ،ئاسمانالرنى«:  ئايهتته-39،-38سۈرە دۇخان 
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ئۇالرنى بىز پهقهت ھهق ياراتتۇق ۋە لېكىن  .ياراتقىنىمىز يوق) يهنى بىكارغا(يناپ ئو
 زېمىننى ۋە ،ئاسماننى«:  ئايهتته-27سۈرە ساد . ».بىلمهيدۇ) بۇنى(ئىنسانالرنىڭ تولىسى 

يهنى ئۇالرنى بىكار يارىتىلغان دەپ ( ئۇ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شهيئىلهرنى بىكار ياراتمىدۇق
  .دېدى» !تىن ۋايدوزاخ كافىرالرغا ،افىرالرنىڭ گۇمانىدۇرك) قاراش

تائاالنى تونۇشنىڭ يوللىرىدىن بىر هللا تائاالنىڭ بارلىقىغا ئهقلى ھۆججهت ۋە اهللا ھازىر بىز ا
قانۇنىمۇ، » ئىنسانغا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىش«يول قىلىپ ئوتتۇردا قويماقچى بولغان 

قانۇنى » ئىنسانغا مهرھهمهت«.  ۋە مۇقهررەردۇرهنرۇشيۇقىردىكى ئومۇمىي ئالهم قانۇنىدەك 
  .ئىككى ھهقىقهتتىن تهركىپ تاپىدۇ

  .ىن خالىيلىقىقتن ئالهمنىڭ ھهر قانداق بىر بىهۇدلىپۈتۈ. 1
پۈتۈن دۇنيادىكى ھهممه نهرسه، ئالهمدىكى مهخلۇقالر ئىچىدىن قايسى بىر مهخلۇقنىڭ .2

  .خىزمىتىگه بويسۇندۇرۇلغاندۇر
چوڭ مهخلۇقتىن ئهڭ كىچىك مهخلۇققا قهدەر ھهممىسى شۇ بىر تۈرلۈك ئالهمدىكى ئهڭ 

شۇنچه چوڭ . بۇ بولسا كىشىنى ھهيران قىلىدىغان بىر ئهمهلىيهتتۇر. مهخلۇققا خىزمهت قىلىدۇ
ئالهم ئۆز ئىچىدىكى ئاسمان جىسىملىرى بىلهن، زېمىن مهخلۇقلىرى بىلهن قوشۇلۇپ 

ى ئىچىدىن، مهلۇم بىر تۈرلۈك مهخلۇققا مهخسۇس بىر يول بىلهن ئالهم مهخلۇقلىر
  .بويسۇندۇرۇلغان، بۇ تۈلۈك مهخلۇق بولسا ئىنساندۇر

دەسلهپته ئادەمگه باشقىچه بىر ئاڭلىنىدىغان بۇ ھهقىقهتنى ئوچۇقالشتۇرىدىغان بىر مىسال 
كاتتا پادىشاھالردىن بىرى ئالىي ئىمارەت ياساشقا بۇيرۇغاي، ئىمارەت پۇختا ھهم گۈزەل : شۇكى

ياسىلىپ  چىرايلىق زىننهتلهنگهي، ئىمارەت ئىچىگه راھهتلىنىش ۋە پايدىلنىش ۋاستىلىرنىڭ 
دۇنيادا پادىشاھالر قهسىرلىرى ئىچىدە ئاالھىدە چىرايلىق ۋە قواليلىق . ھهممىسى تولۇقالنغاي

قهسىر بولغاي، ئاندىن كېيىن قهسىرگه ھۆرمهتلىك بىر مېهماننى چۈشۈرۈپ، پادىشاھ مېهمانغا 
 نېمهت، ياخشىلىقالردىن -ۇ ئىمارەتنى سىزگه پۈتۈن ئۆمرىڭىز داۋامىدا بۇ قهسىردىن ۋە نازۇ ب«

تائاالدۇر، قهسىر بۇ ئالهمدۇر، هللا پادشاھ ا. دېگهي» پايدىلنىپ ياشىشىڭىز ئۈچۈن تهييارالپ بهردىم
  . مېهمان ئىنساندۇر

نىڭ هللا«:  ئايهتلهردە-13 ،-12بۇ ئهمهلىيهتنى قۇرئان كهرىم ھهم تهكىتلىگهن، سۈرە جاسىيه 
نىڭ پهزلىدىن تهلهپ هللا سىلهرنىڭ ا،ئهمرى بىلهن دېڭىزدا كېمىلهرنىڭ يۈرۈشى ئۈچۈن

 - دېڭىز ئاستىدىن ئۈنچه، بېلىق تۇتۇشۇڭالر،يهنى تىجارەت قىلىشىڭالر(قىلىشىڭالر ئۈچۈن 
ىلهرگه سهللا  ا،شۈكرى قىلىشىڭالر ئۈچۈن) غاهللا(ۋە ) مهرۋايىتالرنى سۈزۈۋېلىشىڭالر ئۈچۈن

ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى هللا ا .دېڭىزنى بويسۇندۇرۇپ بهردى
) قۇدرىتى ئىالھىينى( بۇنىڭدا ھهقىقهتهن ،پهزلىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى) كامالى(

) رۇشهن) (نىڭ قۇدرىتى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغانهللا(تهپهككۇر قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن 
  .دېدى» . بارردەلىلله

تىپات ۋە مهرھهمهتنىڭ ئهمهلىي پاكىتلىرىنى بايان لئهمدى ئالهمدە ئىنسانغا قىلىنغان ئى
  :قىلىمىز

  ئاسماندىكى ئىلتىپات. 1
ئاسماندا نۇرغۇن يۇلتۇزالر، قۇياش، ئاي بار، بىز ياشاۋاتقان زېمىننىڭ ئاي ۋە قۇياش بىلهن 

ۈچلۈكرەك، چاقناپ تۇرغان يۇلتۇرالر بىلهن بولغان مۇناسۋىتى باشقا يۇلتۇزالرنىڭكىدىن ك
ھاۋا بوشلۇقىدا ئايلىنىدىغان مۇئهييهن مېڭىش . زېمىن ئۆگزىسى بولغان ئاسمان زىننهتلهندى

ئىنچىكه ئۆلچهم بىلهن ئايلىنىدىغان نۇرلۇق ئاي بىلهن ئىنسانالرنىڭ كۆپ . يوللىرى بولغان
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كىچىك بولۇشى بىلهن  - ى، چوڭكېچىلىرى ئايدىڭ بولىدۇ، ھهم ئاينىڭ يېڭىدىن چىقىش
ئۆتكۈر يورۇق بولغان كۈن بىلهن ئىنسانغا . ئايالر، يىللالر، مۇئهييهن ھېساۋاتالر ئايدىڭلىشىدۇ

كۈندۈزى يورۇق بولىدۇ، كېچه بىلهن كۈندۈز ئايرىلىدۇ، زېمىن كۈندىن ئىسسىقلىق ئالىدۇ، كۈچ 
جانلىقالر ياشاش مۇمكىن . تىقۇۋۋەت تاپىدۇ، قۇياش بولمىسا ئىدى زېمىن توڭالپ قاالت

بولمايتتى، ئاسماندىكى بوشلۇقتا بۇلۇتالر توپلۇشۇپ، كىرىشىپ، تاتلىق سۇالر قار، يامغۇر بولۇپ 
ئېگىز ئاسمانالر، سانساناقسىز يۇلتۇزالر، . چۈشۈپ ئىنسانالرغا ھايات ۋە بهخىت بهخىش ئېتىدۇ

ەردىگارىنى تونۇشقا يول باشاليدىغان ئاسمان جىسىملىرى، ئاي ۋە قۇياش ئىنسانالرنىڭ ئۆز پهرۋ
مىتىنىڭ مۇكهممهللىكىنى كۆرسىتىدىغان دەلىلى ئرۋەردىگارىنىڭ ھهممىگه قادىر، نىۋە په

  .ھۆججهتلهردۇر
  زېمىندىكى ئىلتىپات.2

زېمىندا دېڭىزالر، دەرياالر، كان بايلىقلىرى، تاغالر، تۈزلهڭلىكلهر، دۆڭلهر باركى، بۇالردا سۇ 
زېمىندا زىرائهتلهر، كۆكتاتالر باركى، بۇالر ئىنسانغا . ۇقلۇق ھايۋانلىرى بارھايۋانلىرى، قۇر

ھهممىسى ئىنسانغا بېغىشالنغان، ئىنسانغا بويسۇندۇرۇلغان، زېمىندا ئىنساندىن . ئوزۇقلۇقتۇر
  .باشقىسىغا بېغىشالنغان بىرەر نهرسه يوق، ئىنسانغا پايدىسىز بىر نهرسىمۇ يوق

هممه مهخلۇق ئىنسانغا بويسۇندۇرۇلغان، ئىنسانغا خىزمهت يۇقىردا ئاسمان، يهر، ھ
قىلىدىغانلىقىنى يىغىندا قىلىپ بايان قىلدۇق، بۇ ئهلۋەتته ئىنسانغا قىلىدىغان ئىلتىپاتالر 

تائاال ئاۋۋال ئاسمان، زېمىن ۋە هللا ا. تائاالنىڭ بارلىقىغا دەلىلدۇرهللا ۋە جىمى ئالهمنى ياراتقۇچى ا
ئاندىن كېيىن ) مېهمان كېلىشتىن بۇرۇن، زىياپهت تهييارلىدى  (ھهممه مهخلۇقنى ياراتتى،

ئىنساننى ياراتتى، ئىنسانغا ئىلتىپات ۋە مهرھهمهت قىلىپ ئالهمدىكى ھهممه مهخلۇقنى 
  .ئىنساننى بهك ھۆرمهتلىدى. ئىنسانغا بويسۇندۇردى

ه بىر قېتىم تائاالنىڭ ئىنسانغا قىلغان ئىلتىپات ۋە مهرھهمهت قانۇنىنى يهنهللا بۇ يهردە ا
لهشتۈرۈش ئۈچۈن ئالهمدىكى ئىنسانغا بولغان مهرھهمهتنىڭ ئهمهلىي پاكىتىدىن بىرنى رۇشهن

بۇ ھهممه . ئۆسۈملۇك ۋە ھايۋانالردىكى نهسىللىنىش مهسىلىسىدۇر: ئۇ بولسا. سۆزلهيمىز
ھهر بىر ئۆسۈملۈكنىڭ ئهركهك، . ئهقىللىق كىشىلهر قۇبۇل قىلغان بىر ئهمهلىي دەلىلدۇر

ئۆسۈملۈكلهرنىڭ ئهركهك . بۇ ئۆزگهرمهيدىغان ئىالھى قانۇندۇر. شى بار، چاڭلىشىش ھهم بارچى
چىشىلىرى بىر بىرى بىلهن ئۇچرىشىپ نهسىللىنىش بىلهن ئىنسانغا دان، مېۋە، كۆكتات 

  . دىن ئىبارەت ئىنسان ھاياتىنىڭ ئاساسى بولغان غىزاسى ھاسل بولىدۇ) ئوتياش(
. تائاالنىڭ ئىنسانغا مهرھهمىتى تېخمۇ ئاشكارىراقهللا ىدىكى اھايۋانالرنىڭ نهسىللىنىش
ھهر . ئۆز چىشىسىنى ئىختىيارسىز ئارقىسىدىن قوغالپ يۈرۈيدۇ: قوشقار بىلهن بۇقا، مهسىلهن

 - قايسىسىنىڭ ئۆزىگه خاس ئاجايىپ ئاۋازى بار، نهسىللىنىش تامام بولغاندىن كېيىن بىر 
 تۇغۇپ قوينىڭ قوزىسى، كالىنىڭ موزىيى سۈتتىن بىرىدىن بىر ئايرىلغانچه چىشى ھايۋان

ئىككىنچى .  بىرىگه يېقىنالشمايدۇ-ئايرىلىپ قايتا نهسىللىنىش ۋاقتى كهلگهنگه قهدەر بىر 
. قېتىم نهسىللىنىش ۋاقتى كهلگهندە ئهركهك ھايۋاندا بىر خىل ئىنتىلىش كۈچى پهيدا بولىدۇ

. ئۆزىگه ئۆزى ئىگه بواللمايدۇ. ا باشاليدۇئىختىيارسىز چىشى ھايۋاننىڭ ئارقىسىدىن مېڭىشق
نېمىشىقا ۋە كىمنىڭ پايدىسى ئۈچۈن شۇنداق : سوراپ باقايلى. ئاخىرى نهسىللىنىپ توختايدۇ

  قىلىدۇ؟
ھايۋانالرنىڭ (ئىنسان ئۈچۈن پهقهت ئىنسان پايدىسى ئۈچۈن شۇندان قىلىدۇ، چۈنكى بۇ 

ئۆي ) يۇڭ( كېچهك - ماي، گۆش، كىيىم بىلهن ئىنسانغا سۈت، قايماق، سېرىق) نهسىللىنىشى
  .بىساتلىرى ھاسىل بولىدۇ
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ئاسمان، زېمىن ۋە ھهممه ئالهمدە ئاشكارا كۆرۈنۈپ تۇرغان ئىنسانغا شۇنچه : ئاخىرقى سۆز
نۇرغۇن ئىلتىپات ۋە مهرھهمهتلهر ھهم ئالهمنى ياراتقان، ئىرادىلىك، ئىختىيارلىق، ئىلىملىك، 

نىڭ ۋە ئىنساننى ياراتقان، ھهممه ئالهمنى ئىنسان هللاىك اقۇدرەتلىك، مهقسهت ۋە ھېكمهتل
تائاالنىڭ بارلىقىغا دەلىل بولماس بولسا، ھاياتى دۇنيادا ھېچ هللا مهنپهئهتىگه بويسۇندۇرغان ا

. سۆزلىگۈچى ئادەمگه دەلىل بواللمايدۇ) نۇتۇق(نهرسه ھېچ نهرسىگه دەلىل بواللمايدۇ، گهپ 
لىل بواللمايدۇ، بۇ چاغدا ئهقىلنىڭ نېمه ئهھمىيىتى بار؟ ھهرىكهت قىلىش جاننىڭ بارلىقىغا دە

  . ئالهم خاراب بولۇپ تۈگهيدۇ
نىڭ يوليۇرۇقى بىلهن يول »دىن«سۇبهانهھۇ ۋەتائاالنى تونۇشنىڭ ئىككىنچى يولى هللا ا

  تېپىش
نىڭ يول كۆرسىتىشى بىلهن يول تېپىش يولى ئهقلى، قىياس دەلىل بىلهن دىننىڭ »دىن«

   .نى بىرلهشتۈرىدىغان يول دەپ باشتا ئېيتقان ئىدۇقشهرئىي دەلىللىرى
تائاالنى تونۇش ۋە ئىشىنىشنىڭ ئىككى يولىنىڭ چوڭراقى، بۇ يول، يول هللا بۇ يول ا

تاپقۇچىنىڭ روھىنى پاكىز قىلىدىغان ۋە ئىككى ئالهملىك بهخىتنى تېپىشقا 
ىلهنال يول تېپىش اليىقالشتۇرىدىغان ئىشالرنى ئىشلهشكه تۈرتكه بولىدىغان يول، ئهقىل ب

بۇ يول توغرا يول تېپىشنىڭ ئىككى يولىنىڭ بىرىنچىسى بولۇپ، بۇ . بۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ
گهرچه يول تاپقۇچىنى شهخسى چېچىالڭغۇلۇق ۋە كۆڭۈل بىئاراملىقىدىن قۇتقازسىمۇ بۇ يول 

ئىككى ئالهملىك بهخىتكه . نى تۈزەلمهيدۇ)خۇي، ئادەت(ئهخالق . روھنى پاكلىيالمايدۇ
شۇنىڭدەك كىشىنى ئاخىرەت ئازابىغا دۇچار قىلىشنى ۋاجىپ قىلىدىغان . اليىقلىيالمايدۇ

  .كاپىرلىق دائىرىسىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىرالمايدۇ
بۇ يول بىلهن . ئارقىلىق ھىدايهت تېپىش يولىنى ئوتتۇردا قويىمىز» دىن«تۆۋەندە 
ش كىشىنى ئهقىدىدە، سۆزدە، بۇ تونۇ. تائاالنى توغرا تونۇشقا ئېلىپ بارىدۇهللا ماڭغۇچىنى ا

 سائادەتكه، ھازىر ۋە كهلگۈسىدە –بهخىت . ھهرىكهتته توغرا، تۈز بولۇشقا ئىنتىلدۈرىدۇ
  . مۇكهممهل بولۇشقا تهيياراليدۇ

بۇئىككى ھهقىقهت . سۆز باشالشتىن بۇرۇن بۇ يهردە ئىككى ھهقىقهتنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز
  .شىغا تېگىشلىك تائاالنى تونۇش ۋە تونۇشنىڭ يولى بولۇهللا ا

تائاال ئۆزىنى ئۆزى هللا ا. تائاال ئۆزىنى ئۆزى تونۇغاندەك باشقا بهندىلهر تونۇيالمايدۇ هللا ا.1
  .بهك ئۇلۇغ ، قهھرى غهلبىسى كاتتىدۇرهللا تونۇتقاندەك باشقا كىشى تونۇتالمايدۇ، ا

 ئۆزىنى تائاالهللا ا. نىڭ پهيغهمبىرىدۇرهللانىڭ كىتابى ۋە اهللاتائاالنى تونۇشنىڭ مهنبىئى اهللا ا.2
تائاالنى تونۇتۇشتا ئىنتايىن هللا رەسۇلۇلالھمۇ ا. ئۆزى كىتابىدا بهندىلىرىگه كهم قويماي تونۇتتى

نىڭ ئىسىم هللا. تهرەپتىن كهلگهن ۋەھىينى يهتكۈزدىهللا زور تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ا
نهتىجىدە ئۇالر رەببىگه . ئاخىرى مۆمىنلهرگه ئۆز رەببىنى تونۇتتى. سۈپهتلىرىنى سۆزلىدى

 .ببهت باغلىدى، ئىتائهت قىلدىهمۇھ
، بىز ئۇنى بولۇپتائاالنى تونۇتۇشتا ئوخشاشمىغان يولالر، تۈرلۈك ئۇسلۇبالر بار هللا قۇرئاندا ا

  .مۇشۇ يهردە ئېيتىپ ئۆتۈشنى اليىق تاپتۇق
تائاال مۆمىن ، كاپىر ھهممه بهندىلىرىگه قارىتىپ سۆزلهيدۇ هللا ا: ئۇسلۇبالرنىڭ بىرى شۇكى 

  .، توسىدۇۋە بۇيرۇيدۇ
رسهل پهيغهمبهرلهرگه ئۆزىنى تونۇتۇپ سۆزلهيدۇ، ۇتائاال نهبى ۋە مهللا ا: ىر ئۇسلۇپ يهنه ب

  .ۋەھىي چۈشۈرىدۇ
غا ۋە پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهنگهن بهندىلىرىگه قارىتا سۆزلهيدۇ، بۇيرۇيدۇ، هللا: بىر ئۇسلۇپتا 
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هيغهمبهرلهرنى ئۆزى بىلهن پ. توسىدۇ، خوش خهۋەر بېرىدۇ، ئاگاھالندۇرىدۇ، ھهزەر قىلدۇرىدۇ
بهندىلىرى ئارىسىدا ئهلچى قىلىدۇ، ئۇالرغا كىتابالر چۈشۈرۈشى، ئۇالرنى مۆجىزىلهر بىلهن 

  .كۈچلهندۈرۈشمۇ بىر تۈرلۈك ئۇسلۇبتۇر
مىسالنى . پهيغهمبهرلهرگه بېرىلگهن مۆجىزىلهردىن باشقا ئىنسانالر ئاجىز كېلىدۇ

  . ئىنتىزامغا بويسۇنمايدۇ–نۇن كۆرسىتهلمهيدۇ، مۆجزىلهر ئالهمدىكى قا
  :تائاال ئۆزىنى تۈرلۈك ئۇسلۇبدا تونۇتۇشنىڭ تهپسىلى مۇنداق هللا ا

ئى «) ئايهت - 22، -21سۈرە بهقهرە . (تائاالنىڭ ئومۇمىي بهندىلىرىگه قارىتا سۆزى هللا ا. 1
ۆتكهنكى يهنى ئ( سىلهرنى ۋە سىلهردىن بورۇنقىالر ،تهقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن! ئىنسانالر
شهك ۋە ۆسىلهرگه زېمىننى تهللا ا.  قىلىڭالرنى ياراتقان پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت)ئۈممهتلهر

 بۇلۇتتىن يامغۇر ،قىلىپ بهردى) يهنى يۇلتۇزالرنىڭ زىچلىقىدا بىناغا ئوخشاش(ئاسماننى بىنا 
 ئۆستۈرۈپ  سىلهرگه رېزىق بولۇش ئۈچۈن يامغۇر ئارقىلىق تۈرلۈك مېۋىلهرنى،ياغدۇرۇپ بهردى

بىلىپ ) نىڭ شېرىكى يوقلۇقىنىهللا( ھالبۇكى سىلهر ،غا شېرىك كهلتۈرمهڭالرهللائهمدى ا. بهردى
  ».تۇرىسىلهر

 قۇل ۆزىگىالتائاالنىڭ ھهممه بهندىلىرىگه بولغان چاقىرىقىدۇر، ئۇنىڭدا ئهللا بۇ ئككى ئايهت ا

 شېرىك مهخلۇقنى بىرەر ئىبادىتىمىزگه قىلىدىغان غاهللا .بۇيرۇيدۇ بولۇشىمىزنى

تائاالنىڭ ھهممه مهخلۇقىنى تهربىيه هللا  شۇنىڭدەك ا.قىلىدۇ مهزمۇن توسۇشنى قىلىشىمىزدىن
قىلغۇچى، ھهممىمزنىڭ بويسۇنىشمىزغا تېگىشلىك بولغۇچى، ياراتقۇچى تهدبىرلىك 
باشقۇرغۇچى، رىزىق بهرگۈچى ئىكهنلىكىنى تونۇتۇشنى ۋە پۈتۈن ئادەملهرنى ياراتقىنى، زېمننى 

غا مۇۋاپىق ئورۇن قىلىپ بهرگىنى، ئاسماننى مۇئهللهق توختاتقىنى، بۇلۇتتىن قار ياشىشىمىز
شۇنىڭدەك . ياغدۇرۇپ بىزگه رىزىق ۋە ھاياتىمىز ئاساسىنى ئۈندۈرۈپ بهرگىنىنى بايان قىلىدۇ

ھهممه مهخلۇقلىرىنىڭ يېڭىدىن . بۇ ئككى ئايهت ئىككى تۈرلۈك ئهقىلى دەلىلنى ئۇختۇرىدۇ
  .ىقىپهيدا قىلىنغانل

تائاالنىڭ ئىنسانغا قانچىلك ئىلتىپات ۋە مهرھهمهتلهر قىلغانلىقى ، بۇ سۆزلهر باشتا هللا ا. 2
  .ئىزاھالندى
سىلهرنى بىر ! ئى ئىنسانالر«: تائاالنىڭ ھهممه بهندىلىرىگه قاراتقان سۆزىهللا يهنه ا

) سىدىنيهنى ئۆز جىن(ياراتقان شۇ ئىنساندىن ) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن(ئىنساندىن 
 - نۇرغۇن ئهر) يهنى ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن(ياراتقان ۋە ئۇالردىن ) يهنى ھهۋۋانى(ئۇنىڭ جۈپتىنى 

 بىرىڭالردىن نهرسه سورىغاندا نامى - بىر،ئايالالرنى ياراتقان پهرۋەردىگارىڭالردىن قورقۇڭالر
هللا ا. ڭالر قويۇشتىن ساقلىنىۈپزۈ رەھىمنى ئ- سىله،دىن قورقۇڭالرهللابىلهن سورايدىغان ا
  ) ئايهت -1سۈرە نىسا (».كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر) يهنى پۈتۈن ئهھۋالىڭالرنى(ھهقىقهتهن سىلهرنى 
نىڭ هللا: قورقۇش. دىن قورقۇشقا بۇيرۇيدۇهللاتائاال پۈتۈن ئىنسىاننى اهللا بۇ چاقىرىقىدا ا

بۇيرۇغىنىنى تاشالپ قويۇش ياكى توسقاننى قىلىش قاتارلىق ئىتائهتتىن چىقىدىغان ئىشنى 
  .قىلماسلىقتىن ئىبارەت

تائاال ئىنسانالرغا ئۆزىنىڭ ئۇالرنى ياراتقۇچى ئىگسى، رىزىق بهرگۈچى، ھهممه ئىشنى هللا ا
شۇنىڭدەك ئىنسانالرغا ياراتقۇچىلىق . باشقۇرغۇچى ئىگسى ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىدۇ

ئالهمنىڭ يېڭىدىن پهيدا بولغانلىقىنىڭ ئهقلى . خۇسۇسىيىتى بىلهن بىرگه تونۇتىدۇ
  .لىلىنىمۇ كۆرسىتىدۇ، دېدۇق دە

يهنى ئالته (ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالته كۈندە هللا  پهرۋەردىگارىڭالر ا،شۈبهسىزكى«: تائاالهللا ا
هللا  ا، ئهرىش ئۈستىدە قارار ئالدى)زىنىڭ ئۇلۇغلۇقىغا اليىق رەۋىشتهئۆ( ئاندىن ،ياراتتى) دەۋردە
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 - كېچه بىلهن كۈندۈز بىر،ۈزنى ياپىدۇكۈند) يهنى كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقى بىلهن(كېچه بىلهن 
 ئاي ۋە يۇلتۇزالرنى ،قۇياشهللا  ا،)يهنى داۋاملىق ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇ(بىرىنى قوغلىشىدۇ 

يهنى كائىناتنى (قىلىش   يارىتىش ۋە ئهمىر،نىڭ ئهمىرىگه بويسۇنغۇچى قىلىپ ياراتتىهللا
نىڭ دەرىجىسى هللاپهرۋەردىگارى ا ئالهملهرنىڭ ،نىڭ ئىلكىدىدۇرهللاراستىنال ا) تهسهررۇپ قىلىش

  .دېدى)  ئايهت- 54سۈرە ئهئراف (» .كاتتىدۇر
سۇبهانهھۇ ۋە تائاالنى ئۆزىنىڭ يۇقىرى ۋە تۆۋەن ئالهمنى ياراتقان، هللا بۇ ئىالھى خهۋەردە ا

ئهرش ئۈستىدە ھهممىنى باشقۇرغان ئىگىلىك سۈپىتى بىلهن تونۇتۇش بار، يارىتش ئىدارە 
ق، بهندىلىرىنىڭ ئىبادىتىگه ھهقلىق بولۇشىدا، بهندىلىرىگه قانۇن قىلىش، ھوقۇقتا يالغۇزلۇ

  .بهلگۈلهشته يالغۇزلۇقىنى تونۇتۇش مهزمۇنلىرى سۆزلهنگهن 
ئۇ . تائاالنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالشقا ئهقلى دەلىل بارهللا شۇنىڭدەك بۇ قۇرئان خهۋىرىدە ا

تائاالنىڭ هللا چۈنكى ا. پلىكىدۇرتائاالنىڭ جىمى مهخلۇقنى يارىتىشقا يېتهرلىك سهۋەهللا بولسا ا
ياراتقىنى ۋە پىالنلىق باشقۇرۇۋاتقىنى ئالهمدە ئىككى كۆزى بار ئادەمگه ئاشكارا كۆرۈنۈپ 

ئۇنداق بولسا، ئالهمنى ياراتقۇچى باشقۇرغۇچى بولماي بولمايدۇ، ياراتقۇچى باشقۇرغۇچى . تۇرۇپتۇ
ئى «: تائاالنىڭهللا تتۇر ۋە ايوق دېيىش مۇمكىن ئهمهس، چۈنكى بۇنداق دېيىش ئهقىلغا زى

دىن باشقا سىلهرگه ئاسماندىن هللا ا،نىڭ سىلهرگه بهرگهن نىئمىتىنى ياد ئېتىڭالرهللا! ئىنسانالر
) بهرھهق(بۇد ئدىن باشقا ھېچ مههللا ا؟ۋە زېمىندىن رىزق بېرىپ تۇرىدىغان ياراتقۇچى بارمۇ

 - 3سۈرە فاتىر . (سۆزىدۇردېگهن » ؟قانداقمۇ باش تارتىسىلهر) نىڭ ئىبادىتىدىنهللا (،يوقتۇر
  )ئايهت

يارىتىش ۋە رىزىق بىرىش (تائاال ئىنسانالرغا نېمهت بىرىشكه ئۆزى ئىگه هللا بۇ چاقىرىقىدا ا
نىڭ نېمىتىنى ئهسلهپ، يالغۇز هللائىكهنلىكىنى تۇنۇتتى ۋە ئۇالردىن ا) نىممىتىگه ئۆزى ئىگه

چۈنكى . تهلهپ قىلدى) ىمهتنى قهدىرلهشنىئن(هت قىلىش بىلهن شۈكرى قىلىشنى غا ئىتائهللا
دىن باشقىسى ھهقلىق ئهمهس ۋە ئۇالرنى هللائىنسانالرنىڭ مۇھهببهت بىلهن  ئىتائهت قىلىشغا ا

نىڭ ئىبادىتىدىن يۈز هللاتائاال ئۇالرنىڭ ئىگىسى تۇرۇقلۇق، باشقا ئىگىسى يوق تۇرۇقلۇق اهللا ا
  .ئۆرىگىنىدىن ئهجهبلهندۈردى

نىڭ ئىلتىپات ۋە هللاقىنىڭ دەلىلى ۋە ئىنسانغا ائالهمنىڭ يېڭى پهيدا بولغانلى: بۇ چاقىرىق
ئى «: تائاالنىڭ هللامهرھهمىتىنىڭ دەلىلىدىن ئىبارەت ئىككى دەلىلنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ۋە 

بىر ) ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارەت(سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر بىر ئايالدىن ! ئىنسانالر
نۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق ئارا تو -   ئۆز،ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇق

نىڭ دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك هللا ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر ا،قىلدۇق
ى نهسهپ بىلهن ئهمهس بولۇش بىرىدىن ئارتۇق -يهنى كىشىلهرنىڭ بىر(ھېساپلىنىسىلهر 

» . ھهممىدىن خهۋەرداردۇر،ھهقىقهتهن ھهممىنى بىلگۈچىدۇرهللا  ا،)تهقۋالىق بىلهن بۇلىدۇ
  ) ئايهت-13سۈرە ھۇجۇرات . (دېگهن سۆزىدە

تائاالنى ياراتقۇچى ، تهدبىر قىلغۇچى ، ئىلىم ئىگىسى ۋە ھهممىدىن هللا ا: بۇ چاقىرىق
تائاالنىڭ ئىنسانالرنى تهدبىرلىك هللا ا. خهۋەردار دېگهن سۈپهتلىرى بىلهن تونۇتتى

ئىنسانالرنىڭ ھاياتىنى توپلۇشۇپ : كىباشقۇرغىنىنىڭ ئهمهلىي پاكىتىدىن بىرى شۇ
خالىسا ئىدى، ئىنسانالر ئۆز بهختىنى تېپىش ئۈچۈن تارقاق، يالغۇز هللا ا. ياشايدىغان قىلدى

ئۇ . ئۇچاغدا ئىنسانالردا ئائىله، جهمئىيهت، مىللهت بولمايتتى. ياشايدىغان قىلىپ قوياتتى
ىز، ئىنسانىيهتسىز ھايۋانالر ھالدا ئىنسانالر ئىلىمسىز، مهدەنىيهتسىز  بهلكى ھۆرمهتس

بۇ ئايهتمۇ ئالهمنىڭ يېڭى پهيدا قىلىنغانلىقى ۋە . تهقلىدىدە ياشاشقا مهجبۇر بوالتتى
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هللا  ئايهتلهردە ا-11، -10سۈرە لوقمان . ئىنسانىيهتكه مهرھهمهتنىڭ دەلىللىرىنى بايان قىلدى
 يهر تهۋرەپ ،تۇرۇۋاتىسىلهر سىلهر ئۇنى كۆرۈپ ،ئاسمانالرنى تۈۋرۈكسىز ياراتتىكىهللا ا«: تائاال

 زېمىندا تۈرلۈك جاندارالرنى ، يهردە تاغالرنى ئورناتتى،سىلهرنى خاتىرجهمسىز قىلمىسۇن دەپ
 ئۇنىڭ بىلهن زېمىندا تۈرلۈك پايدىلىق ، بۇلۇتتىن يامغۇر سۈيىنى چۈشۈرۈپ،تاراتتى

 ماڭا كۆرسىتىپ ،رمهخلۇقاتلىرىدۇ) ياراتقان(نىڭ هللامانا بۇالر ا. ئۆسۈملۈكلهرنى ئۆستۈردۇق
 بهلكى زالىمالر ئوپئوچۇق ؟بۇدلىرىڭالر زادى نېمىلهرنى ياراتتىئدىن باشقا مههللا ا،بېرىڭالركى

  .دېدى» .گۇمراھلىقتىدۇر
تائاالنى ئۆزىگه يالغۇز بولغان مۇكهممهللىك سۈپهتلىرى بىلهن هللا بۇ ئىالھىي خهۋەردە ا

ۇت ۋە ۋە تارتىشىش قۇۋۋىتى بىلهن ياراتقىنى، تونۇتۇش بار، ئۇ سۈپهتلهر بولسا، ئاسمانالرنى مهزم
 بىرنى تارتىپ، تۇتۇشۇپ تۇرغىنى، ئادەتته تونۇلغان تۈگۈرۈك -ئاسمان جىسىملىرىنىڭ بىر 

 يېنىكلىكىنى –ياكى دىرەكتهك بىر نهرسىگه مۇھتاج بولمىغىنى، زېمىن ئهتىراپىنىڭ ئېغىر 
، زېمىن سىڭايان بولۇپ كېتىپ يهر تهڭشهپ بېسىپ تۇرسۇن، زېمىن ئهھلى بىئارام بولمىسۇن

شارى ئاھالىسى ھاالك بولمىسۇن ئۈچۈن تاغالر بىلهن بېسىپ قويغىنى، يهر يۈزىگه مىڭالرچه 
تۈرلۈك شهكلى، خۇسۇسىيىتى، پايدىسى ئوخشاش بولمىغان ھايۋانالردىن پايدىالنغىنى ۋە ئېگىز 

مهخلۇقالرنىڭ ئهسلى ھاۋا قاتلىمىدىن سۇ چۈشۈرۈپ زېمىن ئۈستىدىكى پۈتۈن جانلىق 
  .غىزاسى بولغان ھهر تۈرلۈك ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈرۈپ بهرگىنىدىن ئىبارەت

سىلهرنىڭ «: تائاالدىن باشقا مهخلۇقالرنى ئۆزىگه ئىالھ تىكلىگهنلهرگههللا بۇ ئىالھىي خهۋەر ا
دېگهن مۇنازىرىنى مهزمۇن قىلىدۇ ھهم بۇ خهۋەردە » چوقۇنغانلىرىڭالر نېمىنى يارىتالىدى؟

ئالهمنىڭ يېڭىدىن پهيدا قىلىنغانلىقى، ئىنسانغا مهرھهمهت، ئالهمنىڭ تهرتىپلىك ئىدارە 
 -6، -5سۈرە زۇمهر . نىڭ ئهزەلدىن بارلىقىنىڭ دەلىللرىنى كۆرسىتىدۇهللاقىلىنىۋاتقىنى ۋە ا

كېچىنى كۈندۈزگه هللا ا. ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھهق ئاساسىدا ياراتتىهللا ا«: تائاالهللا ئايهتته ا
) بهندىلهرنىڭ مهنپهئهتىگه(كۈن بىلهن ئاينى هللا  ا،ۈزىدۇ ۋە كۈندۈزنى كېچىگه كىرگۈزىدۇكىرگ

) يهنى قىيامهتكىچه ئۆز ئوقىدا( ئۇالرنىڭ ھهربىرى مۇئهييهن ۋاقىتقىچه ،بويسۇندۇرۇپ بهردى
) بهندىلهرنىڭ گۇناھلىرىنى. (غالىبتۇر) ئۆز ئىشىداهللا يهنى ا( ئۇ ، بىلىڭالركى،سهير قىلىدۇ

 ئاندىن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ ،سىلهرنى بىر ئادەمدىن ياراتتىهللا ا. ۇ مهغفىرەت قىلغۇچىدۇرتولىم
سىلهرنى هللا  ا،ياراتتى ۋە ھايۋانالردىن سهككىزنى سىلهر ئۈچۈن ياراتتى) يهنى ھهۋۋانى(جۈپتىنى 

يهنى ئابىمهنى ئاندىن (ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن بىر ھالهتتىن يهنه بىر ھالهتكه تهرەققى قىلدۇرۇپ 
يهنى باال ھهمراھىنىڭ (ئۈچ قاراڭغۇلۇق ) لهخته قان ئاندىن پارچه گۆش باسقۇچلىرىغا بۆلۈپ

سىلهرنىڭ هللا  ئهنه شۇ ا،ئىچىدە يارىتىدۇ) پهردىسى بهچچىدان ۋە ئانىنىڭ قورسىقى
 قانداقمۇ ، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر،غا خاستۇرهللا پادىشاھلىق ا،پهرۋەردىگارىڭالردۇر

.                       دېدى»  .بۇرۇلۇپ كېتىسىلهر) بادەت قىلىشتىن ئۇنىڭدىن غهيرىيگه چوقۇنۇشقائۇنىڭغا ئى(
دىكى بۇ ئىككى ئايهتته بهندىلىرىگه ئۆزىنى ئالىي سۈپهتلىرى )قۇرئان(تائاال ئۆز كىتابى هللا ا

لسا، ھهممه ئالهمنى يوقدىن بار قىلغۇچى، ھهر ئىش، ھهر ئۇ سۈپهتلهر بو. بىلهن تونۇشتۇرىدۇ
نهرسىگه كۈچى يهتكۈچى، پىالنلىق ئىش قىلغۇچى، ھهممىگه غالىپ ۋە مهغپىرەت قىلغۇچى 
دېگهن سۈپهتلهر شۇنىڭدەك ئىنسانالرغا باشقا مهخلۇقلىرى ئارىسىدا بهرگهن نېمهتلىرىنى، 

 كۈننى زېمىن ئۈستىدە مۇناسىپ ئايالندۇرۇپ،  كۈندۈزنى ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش بىلهن ئاي،-كېچه 
ئاي بىلهن زېمىننى نۇرالندۇرۇپ، ئاي بىلهن يىل، ئايالرنى بىلگىلى بولىدىغان قىلىپ، كۈن 
بىلهن زېمىننى يورۇتۇپ ئىسسىتىپ، ھاياتقا يارايدىغان قىلىپ بېرىش بىلهن قىلغان 

ىچىدىغان، سهپهرلهدە ئۈستىگه مهرھهمىتىنى تونۇتىدۇ ھهم ئىنسانالر سۈت، قايماقلىرىنى ئ
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مىنىدىغان، ئېغىر يۈكلىرىنى ئارتىدىغان، گۆشلىرىنى يهيدىغان، يۇڭلىرىدا رەخىت ۋە بىسات 
  .توقۇپ پايدىلىنىدىغان تۆت پۇتلۇق ھايۋانالرنى يارىتىپ بهرگهن نېمىتىنى تونۇتىدۇ

ۆزىنى تونۇتىدۇ ۋە ئهللا مۇشۇنداق بۈيۈك سۈپهتلىرى ۋە كاتتا نىمهتلىرى بىلهن ئىنسانالرغا ا
ئىنسانالرنىڭ باقىدىغان ئىگىسى، باش ئىگىدىغان مهئىبۇدى ئىكهنلىكىنى، ئىنسانالرغا هللا ا
بۇد يوقلۇقىنى خهۋەر قىلىدۇ، شۇنداق تۇرۇپ، دىن باشقا مهئهللااشقا تهربىيىچى، ادىن بهللا

 دىن باشقىسىنىهللانى تونۇش، بويسۇنۇش، سۆيۈشتىن يۈز ئۆرۈگىنىدىن، اهللائىنسانالرنىڭ ا
نىڭ ئهزەلدىن بارلىقى، هللابۇ ئككى ئايهتته ا. سۆيۈپ باش ئىگىپ چوقۇنغىنىدىن ئهجهپلهندۈرىدۇ

ۋاجىبلىقى، پۈتۈن ئالهمنىڭ يېڭىدىن پهيدا قىلىنغانلىقى، ئالهمدىكى ئىنتىزام، تهرتىپ، 
ئىنسانالرغا ئاالھىدە غهمخورلۇق، ئالهمنىڭ سهۋەبسىز ئۆزىگه پهيدا بولۇشى مۇمكىن 

  .ن ئىبارەت ئهقلى دەلىللهر ئويالپ كۆرگهن كىشىگه ئاشكارىدۇرئهمهسلىكىدى
 جانسىز ،نى قانداقمۇ ئىنكار قىلىسىلهركىهللا«: زىدەۆتائاالنىڭ سهللا سۈرە بهقهردىكى ا

يهنى ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا ئاناڭالرنىڭ قارنىدا ئابىمهنى (سىلهرگه جان بهردى هللا  ا،ئىدىڭالر
 ، ئاندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ،جېنىڭالرنى ئالىدۇهللا ا) ندائهجىلىڭالر توشقا( كېيىن ،)ئىدىڭالر

يهريۈزىدىكى هللا ا. قايتۇرىلىسىلهر) ھېساب بېرىش ئۈچۈن(نىڭ دەرگاھىغا هللائاندىن كېيىن ا
 ئاندىن ئاسماننى يارىتىشقا ،ئۈچۈن ياراتتى) نىڭ پايدىلىنىشىڭالر(ھهممه نهرسىنى سىلهر

» .ھهر نهرسىنى بىلگۈچىدۇرهللا ا. پ تاماملىدى ئۇنى قۇسۇرسىز يهتته ئاسمان قىلى،يۈزلىنىپ
  ) ئايهتلهر-29، -28(

نى ئىنكار قىلغىنى ۋە هللاتائاال ئۆز كىتابى قۇرئاننىڭ بۇ ئككى ئايىتىدە، بهندىلىرىنىڭ اهللا ا
ئىنسانالرنىڭ ئهسلىدە يوقلۇقى، كېيىن نهسىللهندۈرۈش يولى . تانغىنىغا ئهجهبلىنىدۇ

يهنه ئۆلىدىغان، قىيامهت كۈنى يهنه ئارقىلىق تىرىلدۈرگهنلىكى، كېيىن 
ئالدىدا تۇرۇپ ھۆكۈم قىلىنىدىغانلىقى، رەھمىىتى بىلهن  ياكى هللا تىرىلدۈرىلىدىغانلىقى، ا

  .ئهدلى بىلهن چارە قىلىنىدىغانلىقىنى ئهسلىتىدۇ
تائاال ئۆزىنىڭ ئىنسانالرغا قانچىلىك غهمخورلۇق قىلغىنى، ئۇالرغا نۇرغۇن نېمهتلهرنى هللا ا

هن ياردەم قىلغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىپ تۇرۇشنى دەلىل قىلىپ، ئۆزىنى بېرىش بىل
  .تونۇتىدۇ

تائاالنىڭ خاس بهندىلىرى بولغان پهيغهمبهرلهرگه قارىتا سۆزلهپ ئۆزىنى تونۇتۇشى، هللا ا
ئۇالرغا ۋەھىي قىلىشى، ئۇالرغا پهرىشتىلهر چۈشۈرۈشى، جۈملدىن پۈتۈن ئىنسان ئاتىسى ئادەم 

) يهنى ھهۋۋا(سهن خوتۇنۇڭ ! ئى ئادەم〈): ئادەمگه(بىز «: يهىسساالمغا سۆزلىشى سۈرە بهقهرەدەئهله
 – جهننهتتىكى نهرسىلهردىن خالىغىنىڭالرچه كهڭتاشا يهپ! بىلهن جهننهتته تۇرۇڭالر

زۇلۇم ) ئۆزەڭالرغا( بولمىسا ،)يهنى مېۋىسىدىن يېمهڭالر( بۇ دەرەخكه يېقىنالشماڭالر،ئىچىڭالر
: تائاالنىڭ سۆزىهللا ۋە سۈرە تاھادىكى ا)  ئايهت-35(» . دېدۇق〉غۇچىالردىن بولۇپ قالىسىلهرقىل

بۇ ( ئۇ ،تهۋسىيه قىلدۇق) دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېمهسلىكنى(بىز ئىلگىرى ئادەمگه «
ئۆز ۋاقتىدا بىز .  ئۇنىڭدا ھېچقانداق چىڭ ئىرادە كۆرمىدۇق،يادىدىن چىقاردى) تهۋسىيىنى

 ئىبلىستىن ، دېدۇق〉سهجدە قىلىڭالر) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالمغا(ئادەمگه 〈: پهرىشتىلهرگه
بۇ ! ئى ئادەم〈: بىز دېدۇق. باش تارتتى) سهجدە قىلىشتىن( ئۇ ،باشقىسى سهجدە قىلدى

 ئۇ سىلهر ئىككىڭالرنىڭ ، خوتۇنۇڭنىڭ دۈشمىنىدۇر،ھهقىقهتهن سېنىڭ دۈشمىنىڭدۇر
 - سىلهر جاپا) ئۇ چاغدا (،پچى بولۇپ قالمىسۇنجهننهتتىن چىقىپ كېتىشىڭالرغا سهۋە

» .〉جهننهتته سهن ھهقىقهتهن ئاچ قالمايسهن ۋە يالىڭاچ قالمايسهن. مۇشهققهتته قالىسىلهر
 ) ئايهتكىچه-118 ئايهتتىن -115(
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ئادەمنى ئهر، خوتۇن جهننهتته : تائاال بىرىنچى ئايىتىدە ئادەم ئهلهيهىساالمغا سۆز قىلىپهللا ا
.  ئىچىشكه رۇخسهت قىلدى-جهننهتنىڭ ھهممه يېمهكلىكلىرىنى يهپ .  بۇيرۇدىئورۇنلۇشۇشقا

ئىككىنچى ئايهتته  پهرىشتىلهرنى  ئادەمگه . پهقهت بىر خىل دەرەختىن توساپ ھهزەر قىلدۇردى
سهجىدە قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى، پهرىشتىلهر سهجىدە قىلغان، ئىبلىس سهجىدە قىلمىغان،  باش 

ئهگهر ئادەم . تائاال ئادەمگه شهيتاننىىڭ دۈشمهنلىكىنى بىلدۈردىهللا ىن اتارتقانلىقىنى ئاند
شهيتاننىڭ گېپىگه ئۇنۇسا، ئادەم بىلهن ھهۋۋانى شهيتان جهننهتتىن چىقىرۋىتىدىغانلىقىدىن 
ئاگاھالندۇرغانلىقىنى، لېكىن ئادەم بۇ ئاگاھالندۇرۇشنى ئۇنتۇپ، چهكلهنگهن دەرەختىن يهپ 

  .لدىقويغانلىقىنى بايان قى
 ئهلهيهىساالمغا قىلغان نۇھتائاالنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه قىلغان چاقىرىقىدىن بىرسى هللا ا

ۋەھى ) مۇنداق(نۇھقا «: تائاال ئېيتتىهللا دا اھۇدسۈرە . چاقىرىقى ۋە چۈشهندۈرگهن ۋەھىيسىدۇر
قهۋمىڭدىن ئىلگىرى ساڭا ئىمان ئېيتقانالردىن باشقا يهنه ئىمان ئېيتقۇچىالر « :قىلىندى

: تائاال ئېيتتىهللا يهنه ا)  ئايهت-36(» . ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن قايغۇرمىغىن،مايدۇبول
زۇلۇم قىلغانالر توغرسىدا ) ئۆزلىرىگه(بىزنىڭ كۆز ئوڭىمىزدا ۋەھىمىز بويىچه كېمه ياسىغىن «

غهرق ) توپان باالسىدا(ئۇالر چوقۇم ) يهنى ئۇالرغا شاپائهت قىلمىغىن(ماڭا سۆز ئاچمىغىن 
ساڭا سهن ! ئى نۇھ〈 ):ئېيتتىهللا يهنى ا(ئېيتىلدى «: نىڭ سۆزىهللايهنه ا)  ئايهت-37(» ۇقىلىند
بىلله بولغانالرنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىغا بىز تهرەپتىن نازىل بولغان ئامانلىق ) كېمىدە(بىلهن 

) ھاياتى دۇنيادىن( ئۇالرنىڭ يهنه بىر قىسىم ئهۋالدىنى ،چۈشكىن) كېمىدىن(ۋە بهركهتلهر بىلهن 
  ) ئايهت-48(» 〉 ئاندىن ئۇالر بىزنىڭ قاتتىق ئازابىمىزغا دۇچار بولىدۇ،بهھرىمهن قىلىمىز

تائاالنىڭ ئىبراھىم ئهلهيهىساالمغا هللا پهيغهمبهرلهرگه قىلغان چاقىرىقالردىن بىرسى ا
قىلغان چاقىرىقى، ئىبراھىمغا ۋە ئوغىلى ئىسمائىلغا بهيتۇلالنى ياساشنى تاپشۇرۇشى ۋە 

اۋاپچىالرغا ۋە دائىم ئىبادەت قىلغۇچىالرغا پاكىز تۇتۇشنى تاپشۇرۇشى، ئىبراھىمغا بهيتۇلالنى ت
ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى «:  ئايهتته- 124نىدا قىلىشى، ۋەھيى قىلىشى، سۈرە بهقهرە 

 ئىبراھىم ،بىلهن سىنىدى) يهنى شهرىئهت تهكلىپلىرى(پهرۋەردىگارى بىر قانچه ئهمىرلهر 
 〉پېشىۋا قىلىمهن) دىندا(سېنى چۇقۇم كىشىلهرگه 〈): ئۇنىڭغا(هللا  ا،ىئۇالرنى بهجا كهلتۈرد

مېنىڭ 〈: هللا.  دېدى〉مېنىڭ بىر قىسىم ئهۋالدىمنىمۇ پېشىۋا قىلساڭ〈:  ئىبراھىم،دېدى
  ». دېدى〉ئېرىشهلمهيدۇ) يهنى كافىرالر(ئهھدەمگه زالىمالر ) پېشىۋا قىلىش(

»  يهقۇپ ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ۋەھىي قىلدۇقئىبراھىم، ئىسمائىل، ئىسهاق،« تائاالنىڭ هللا ۋە ا
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-140سۈرە بهقهرە . (دېگهن سۆزى

:  ئهلهيهىساالمغا چاقىرىقى ۋە ئۇنىڭغامۇساتائاالنىڭ هللا ۋە شۇ چاقىرىقالرنىڭ بىرسى ا
غا ئىبادەت قىلىشقا هللادەپ بىلدۈرۈشى ۋە مۇسانى ا» دىن باشقا مهئىبۇد يوقهللامۇسانىڭ رەببى ا«
ئوڭ قولۇڭدىكى «دىن مۇساتائاالنى هللا نى ئهسلهپ ناماز ئوقۇشىقا بۇيرۇشى ۋە اهللاۇيرۇشى، اب

 ئهلهيهىساالمنى مۇساتائاالنىڭ هللا نىڭ جاۋاب بېرىشى ۋە امۇسادەپ سوئال سورىشى ۋە » نېمه؟
تاغ  تائاال بىلهن تۇرهللا  ئهلهيهىساالمنىڭ امۇساقولىدىكى ھاسىنى تاشالشقا بۇيرۇشى، بۇ سۆزلهر 

  .نىدا سۆزلهشكهنلىرى ئىچىدە بايان قىلىنغانيې
ئى 〈مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا كهلگهندە نىدا قىلىندىكى «: تائاال مۇنداق دېدىهللا    سۈرە تاھادا ا

هقىقهتهن  سهن ھ، كهشىڭنى سالغىن،مهن ھهقىقهتهن سېنىڭ پهرۋەردىگارىڭدۇرمهن! مۇسا
 سهن ۋەھىگه قوالق ،تاللىدىم) رلىككهپهيغهمبه(مهن سېنى . ۋادا سهنۇمۇقهددەس ۋادى بولغان ت

) بهرھهق (مهئبۇد مهندىن باشقا ھېچ ،دۇرمهنهللا) ئىبادەتكه اليىق(مهن ھهقىقهتهن . سالغىن
 - 11(» .〉 مېنى زىكرى قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن،ماڭا ئىبادەت قىلغىن) يالغۇز (،يوق



 40

  ) ئايهتكىچه-14ئايهتتىن 
ئۇ مېنىڭ «: مۇسا ئېيتتى. »؟ئوڭ قولۇڭدىكى نېمه ئۇ! ئى مۇسا«: تائاالنىڭ سۆزىدەهللا ۋە ا

 ئۇنىڭغا مېنىڭ ، ئۇنىڭ بىلهن قويلىرىمغا غازاڭ قېقىپ بېرىمهن،ھاسام ئۇنىڭغا تايىنىمهن
مۇسا ئۇنى . دېدى» تاشلىغىن) يهرگه(ئۇنى ! ئى مۇسا«: هللا.»يهنه باشقا ئېهتىياجلىرىممۇ بار

 ،ئۇنى تۇتىۋالغىن«: ئېيتتىهللا ا. النغا ئايالندى ئۇ ناگاھان مېڭىۋاتقان بىر يى،تاشلىۋىدى
قولۇڭنى قولتۇقۇڭنىڭ . ھالىتىگه قايتۇرىمىز) يهنى ھاسىلىق( ئۇنى دەسلهپكى ،قورقمىغىن

) نۇرلۇق( نۇقسانسىز ھالدا ئاپئاق -  ئۇ ھېچقانداق ئهيىپ،)ئاندىن چىقارغىن(ئاستىغا سالغىن
چوڭ مۆجىزىلىرىمىزدىن بهزىسىنى ساڭا . ئىككىنچى مۆجىزىدۇر) بۇ (،بولۇپ چىقىدۇ
: مۇسا ئېيتتى.» ئۇ ھهقىقهتهن ھهددىدىن ئاشتى،فىرئهۋنگه بارغىن. كۆرسىتىمىز

هيغهمبهرلىك بىلهن يهنى ئىمان بىلهن ۋە پ(مېنىڭ قهلبىمنى كهڭ قىلغىن ! پهرۋەردىگارىم«
. ەتكىنتىلىمدىن كېكهچلىكنى كۆتۈرۈۋ. مېنىڭ ئىشىمنى ئاسانالشتۇرغىن. )نۇرالندۇرغىن

ماڭا ئائىلهمدىن قېرىندىشىم ھارۇننى ياردەمچى قىلىپ . ئۇالر مېنىڭ سۆزۈمنى چۈشهنسۇن
. مېنىڭ ئىشىمغا ئۇنى شېرىك قىلغىن. ئۇنىڭ بىلهن مېنى تېخىمۇ كۈچهيتكىن. بهرگىن

سهن ھهقىقهتهن . ساڭا كۆپ زىكرى ئېيتقايمىز. بۇنىڭ بىلهن بىز ساڭا كۆپ تهسبىه ئېيتقايمىز
سېنىڭ سورىغان نهرسىلىرىڭ ساڭا ! ئى مۇسا«: ئېيتتىهللا ا.»رۈپ تۇرغۇچىسهنبىزنى كۆ
ئۆز ۋاقتىدا ئاناڭنىڭ . ساڭا يهنه بىر قېتىم ئىنئام قىلغان ئىدۇق) بۇنىڭدىن باشقا. (بېرىلدى

يهنى (ئۇنى «) ئېيتتۇقكى.(»كۆڭلىگه پهقهت ۋەھى ئارقىلىق بىلىنىدىغان نهرسىلهرنى سالدۇق
 دەريا ئۇنى قىرغاققا ،دەرياغا تاشلىغىن) ساندۇق بىلهن( ئاندىن ئۇنى ،الغىنساندۇققا س) بالىنى

. »)باقسۇن(ئېلىپ ) فىرئهۋن( ئۇنى مېنىڭ دۈشمىنىم ۋە ئۇنىڭ دۈشمىنى بولغان ،تاشلىسۇن
مېنىڭ قوغدىشىم ئاستىدا تهربىيىلىنىشىڭ ئۈچۈن ساڭا مهن تهرەپتىن بولغان مۇھهببهتنى 

سىلهرگه ئۇنى «: بېرىپ) فىرئهۋننىڭ ئائىلىسىگه(ىڭ ھهمشىرەڭ ئۆز ۋاقتىدا سېن. سالدىم
 ،بىز سېنىڭ ئاناڭ خوش بولسۇن. دېدى» ؟باقىدىغان بىر كىشىنى كۆرسىتىپ قويايمۇ

 سېنى ، سهن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈپ قويدۇڭ، سېنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بهردۇق،قايغۇرمىسۇن دەپ
 سهن مهديهنلىكلهر ئارىسىدا ،الالر بىلهن سىنىدۇق سېنى تۈرلۈك با،بىز غهمدىن خاالس قىلدۇق

سېنى مهن مېنىڭ . كهلدىڭ) بۇ يهرگه(تهقدىر بىلهن !  ئاندىن ئى مۇسا،كۆپ يىلالر تۇردۇڭ
سهن ۋە !) ئى مۇسا. (تاللىدىم) يهنى پهيغهمبهر قىلىپ ۋەھى نازىل قىلىشىمغا(مۇھهببىتىمگه 

 مېنىڭ زىكرىمگه ،دىن ئېلىپ بېرىڭالرمېنىڭ مۆجىزىلىرىم) ھارۇن(سېنىڭ قېرىندىشىڭ 
.  ئۇ ھهقىقهتهن ھهددىدىن ئاشتى،فىرئهۋننىڭ يېنىغا بېرىڭالر. سۇسلۇق قىلىپ قالماڭالر

ھهددىدىن ( نهسىههتنى قوبۇل قىلىشى ياكى - ئۇ ۋەز،ئۇنىڭغا يۇمشاق سۆز قىلىڭالر
بىز ھهقىقهتهن ئۇنىڭ ! پهرۋەردىگارىمىز«: ئۇالر. قورقۇشى مۇمكىن) ئاشقانلىقنىڭ ئاقىۋىتىدىن

هللا ا. دېيىشتى» بىزنى ئالدىراپ جازالىشىدىن ياكى تېخىمۇ ھهددىدىن ئېشىشىدىن قورقىمىز
ئۇنىڭ سىلهرگه بهرگهن ( مهن ھهقىقهتهن سىلهر بىلهن بىلله ،سىلهر قورقماڭالر«: ئېيتتى
سىلهر . كۆرۈپ تۇرىمهن) ئۇنىڭ سىلهرگه قىلىدىغانلىرىنى (،ئاڭالپ تۇرىمهن) جاۋابىنى

 ئىسرائىل ،بىز ئىككىمىز پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئهلچىسى بولىمىز’: فىرئهۋننىڭ يېنىغا بېرىپ
ساڭا بىز ھهقىقهتهن .  ئۇالرنى قىينىمىغىن، بىز بىلهن كهتسۇن،ئهۋالدىنى قويۇۋەتكىن

نىڭ هللا( توغرا يولغا ئهگهشكهن ئادەم ،پهرۋەردىگارىڭنىڭ مۆجىزىسىنى ئېلىپ كهلدۇق
  ) ئايهتكىچه-47 ئايهتتىن -17سۈرە تاھا (» .مان قالىدۇئا) ئازابىدىن

تائاالنىڭ داۋۇت ئهلهيهىساالمغا هللا پهيغهمبهرلهرگه خاس بولغان چاقىرىقالردىن بىرسى ا
قىلغان چاقىرىقى ۋە داۋۇدنى خهلىپه قىلغانلىقىنى خهۋەر قىلىشى، داۋۇدنى ئهدلى قىلىشقا، 
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شى، كۆڭۈل ئارزۇسىنىڭ كهينىگه كىرىشتىن توغرا، راستلىق بىلهن ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇ
سېنى بىز ھهقىقهتهن يهر يۈزىدە خهلىپه ! ئى داۋۇد«: تائاالنىڭ سۈرە ساددىكى سۆزىهللا توسۇشى، ا
 نهفسى خاھىشقا ، كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم چىقارغىن،قىلدۇق

 ھېساب كۈنى دىن ئازغانالرنىڭ يولىهللا ا،نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇهللا ئۇ سېنى ا،ئهگهشمىگىنكى
» .نى ئۇنتۇغانلىقلىرى ئۈچۈن ھهقىقهتهن قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ)يهنى قىيامهت كۈنى(
  ) ئايهت-26(

تائاالغا ئۆزىدىكى هللا ئهييۇپ ئهلهيهىساالم ا: پهيغهمبهرلهرگه خاس چاقىرىقالرنىڭ بىرسى
هت قىلىپ زەرەرنى يوق قىلغىنى، بئىجاهللا دۇئا قىلغاندا، ايوق قىلىشقا ) خاپىلىقنى(زەرەرنى 

 مۈلۈكىنى بهرگىنى، كېسهلدىن شىپا تېپىش ئۈچۈن سۇ - چاقا ۋە مال -يوقالغان باال 
ئىشلىتىشكه، ئچىشكه يول كۆرسهتكهنلىكىنى، قهسىمىنى بۇزماسلىقىغا پهتىۋا يول 

ۇبنى بهندىمىز ئهيي«: تائاالنىڭ سۈرە ساددىكى سۆزىدە بايان قىلىنغانهللا كۆرسهتكىنى، ا
 - شهيتان ماڭا ھهقىقهتهن جاپا〈): ئىلتىجا قىلىپ( ئۇ ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىغا ،ئهسلىگىن

 ، دېدۇق〉پۇتۇڭ بىلهن يهرنى تهپكىن〈: ئۇنىڭغا.  دەپ نىدا قىلدى〉مۇشهققهت ۋە ئازاب يهتكۈزدى
 بۇ〈) بىز ئۇنىڭغا. ( سۈزۈك بىر بۇالق ئېتىلىپ چىقتى،ئۇ پۇتى بىلهن يهرنى تېپىۋىدى

كېسهل ۋاقتىدا (بىز ئۇنىڭ ). دېدۇق (〉يۇيۇنسىمۇ بولىدىغان ئىچسىمۇ بولىدىغان سوغۇق سۇدۇر
 ئۇالر بىلهن بىلله بىر ،بهردۇق) يېڭىدىن( ئهۋالدىنى - ئهھلى) ھادىسىگه ئۇچراپ يوق بولغان

 ئهقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ،بىزنىڭ نازىل قىلغان رەھمىتىمىزدۇر) بۇ (،باراۋەر ئارتۇق بهردۇق
) ئايالىڭنى(قولۇڭ بىلهن بىر باغالم چۆپنى ئېلىپ ئۇنىڭ بىلهن 〈) ئۇنىڭغا. ( نهسىههتتۇر-ۋەز

 ئۇ ،بىز ئهييۇبنى ھهقىقهتهن سهۋرچان بايقىدۇق). دېدۇق (〉قهسىمىڭنى بۇزمىغىن. ئۇرغىن
 - 44 ئايهتتىن - 41(» .تهۋبه بىلهن يۈزلهنگۈچىدۇر) غاهللا(ھهقىقهتهن ئۇ ! دېگهن ئوبدان بهندە نېمه

  )ئايهتكىچه
تائاالنىڭ زەكهرىيا ئهلهيهىساالمغا هللا    پهيغهمبهرلهرگه خاس بولغان نىداالر ئىچىدىن ا

قىلغان چاقىرىقى ۋە باال تىلىگهندە يهھيا ئىسىملىك پهرزەنت بېرىشكه خۇش خهۋەر قىلىشى ۋە 
ىدە تائاالنىڭ سۈرە مهرىيهمدىكى سۆزهللا بالىنىڭ تۇغۇلۇشىغا بهلگه كۆرسىتىپ بېرىشى، ا

پهرىشتىلهر (بىز ھهقىقهتهن ساڭا ! ئى زەكهرىيا〈) ئېيتتىكىهللا ا(«: شۇنداق بايان قىلىنىدۇ
 ئىلگىرى ھېچ ئادەمنى ،يهھيا ئىسىملىك بىر ئوغۇل بىلهن خۇشخهۋەر بېرىمىز) ئارقىلىق

 مهن قېرىپ مۈكچىيىپ ،ئايالىم تۇغماس تۇرسا〈: زەكهرىيا ئېيتتى.〉ئىسىمداش قىلمىدۇق
ئىش ئهنه 〈: ئېيتتى) نىدا قىلغان پهرىشته.(〉؟ مېنىڭ قانداقمۇ ئوغلۇم بولسۇن،مكهتكهن تۇرسا

 سهن ، ھالبۇكى، سېنى مهن ياراتتىم،بۇ مهن ئۈچۈن ئاساندۇر:  پهرۋەردىگارىڭ ئېيتى،شۇنداقتۇر
يهنى سېنى يوقتىن بار قىلغاندەك يهھيانى ئىككىڭالردىن تۆرەلدۈرۈشكه (بۇرۇن يوق ئىدىڭ 

ماڭا بىر ) ئايالىمنىڭ ھامىلدار بولغانلىقىغا! (پهرۋەردىگارىم〈: زەكهرىيا ئېيتتى .〉)قادىرمهن
 - ساق تۇرۇپ ئۈچ كېچه) شۇكى(سېنىڭ ئاالمىتىڭ 〈: ئېيتتىهللا ا. 〉ئاالمهت قىلىپ بهرسهڭ

  ) ئايهتكىچه-10 ئايهتتىن -7سۈرە مهريهم . (〉كۈندۈز كىشىلهرگه سۆز قىاللمايسهن
 ئهلهيهىساالمغا قىلغان نىداسى ۋە سۆز قىلىشى، ئىساانىڭ تائهللا ا: خاس نىدادىن بىرسى

 جىبرىئىل(نى روھۇلقۇددۇس ئىسائۇنىڭغا ۋە ئانىسىغا بهرگهن نېمهتلىرىنى ئهسلىتىشنى ۋە  
نى تاپشۇرۋېلىپ، ئۆزى تهرەپكه ئىسانى ھهمراھ قىلىپ بېرىپ كۈچهيتشى ۋە )ئهلهيهىساالم

  .قىلىشىكۆتۈرۈپ ئهچىقىپ كېتىدىغانلىقىدىن خهۋەر 
ساڭا ۋە سېنىڭ ئاناڭغا !ئى مهريهم ئوغلى ئىسا:ئېيىتتى هللا ئۆز ۋاقتىدا ا«: سۈرە مائىددە

بىلهن ) يهنى جىبرىئىل( ئهينى زاماندا ساڭا روھۇلقۇدۇس ،بهرگهن نېمىتىمنى ئهسلىگىن
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 ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-110. (»مهدەت بهردىم
 ،قهبزى روھ قىلىمهن) جىلىڭ يهتكهندەئه(مهن سېنى ! ئى مۇسا〈: ئېيتتىهللا ئۆز ۋاقتىدا ا«

ساڭا ئهگهشكهنلهرنى ) يهنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىمهن (،سېنى دەرگاھىمغا كۆتىرىمهن
 سىلهر ، ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلهر،قىيامهتكىچه كافىرالردىن ئۈستۈن قىلىمهن

» .〉ن ھۆكۈم چىقىرىمهن ئۈستىدە ئاراڭالردا مه)يهنى ئىسانىڭ ئىشى(ئىختىالپ قىلىشقان ئىش 
  ) ئايهت-55سۈرە ئىمران (

تائاالنىڭ ھهزرىتى مۇھهممهد هللا  پهيغهمبهرلهرگه خاس بولغان نىداالردىن بىرسى ا
ئۇنى بىر بۆلۈك ئىشالرغا . ئهلهيهىساالمغا قىلغان نىداسى ۋە خىتابى ۋە ئۇنى پهيغهمبهر قىلىشى

را يول كۆرسىتىشى، قۇرئاننىڭ كۆپ بۇيرۇشى، بىر بۆلۈك ئىشالردىن توسۇشى، ئۇنىڭغا توغ
تائاالنىڭ مۇھهممهد سهللهلالھى ئهلهيهى هللا قۇرئان ا. جايلىرىدا ئۇنىڭغا تهلىمات بىرىشىدۇر

  .ۋەسساالمغا چۈشۈرۈپ بهرگهن ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىگه ئاساسىي قانۇن قىلىپ بهرگهن كىتابدۇر
پىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان پهرۋەردىگارىڭ تهرى! ئى پهيغهمبهر«: تائاالهللا سۈرە مائىددە ا

تاپشۇرغان ۋەزىپىنى هللا  ا، ئهگهر تولۇق يهتكۈزمىسهڭ،ئهھكامالرنىڭ ھهممىسىنى يهتكۈزگىن
ھهقىقهتهن هللا  ا،سېنى كىشلهرنىڭ زىيانكهشلىكدىن ساقاليدۇهللا ا. ئادا قىلمىغان بولىسهن

  ) ئايهت-67. (دېدى».كافىر قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ 
 ،سېنى بىز ھهقىقهتهن گۇۋاھچى! ئى پهيغهمبهر«: اال مۇنداق دېدىتائهللا سۈرە ئهھزابتا ا

)  ئىبادىتىگه- بىرلىكىگه تائهت(نىڭ ئىزنى بىلهن ئۇنىڭ هللا ا، ئاگاھالندۇرغۇچى،بىشارەتچى
  ) ئايهت-46(» .دەۋەت قىلغۇچى ۋە نۇرلۇق چىراق قىلىپ ئهۋەتتۇق

غا تهقۋادارلىق قىلىشنى هللا! ئى پهيغهمبهر«:  تائاال ئېيتتىهللاسۈرە ئهھزابتا يهنه 
بهندىلهرنىڭ (ھهقىقهتهن هللا  ا، كافىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائهت قىلمىغىن،)داۋامالشتۇرغىن(

ساڭا پهرۋەردىگارىڭ تهرىپىدىن ۋەھى قىلىنغان نهرسىگه . بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئهمهللىرىنى
ھهممه . (لۇق خهۋەرداردۇرھهقىقهتهن قىلغان ئهمهلىڭالردىن توهللا ا. ئهگهشكىن) يهنى قۇرئانغا(

  ) ئايهتكىچه-3 ئايهتتىن -1(» .ھامىي بولۇشقا يېتهرلىكتۇر) ساڭا(هللا  ا،غا يۆلهنگىنهللا) ئىشىڭدا
دىن ئىشىدا !) ئى مۇھهممهد(ئاندىن سېنى بىز  «:تائاال سۈرە جاسىيهدە مۇنداق دېدىهللا يهنه ا

نىڭ نهفسى ) يهنى مۇشرىكالر(ر  بىلمهيدىغانال، شۇ يولغا ئهگهشكىن،بىر يولدا قىلدۇق) رۇشهن(
) ئۇالرنىڭ گۇمراھلىقىغا ماسلىشىدىغان بولساڭ (،شۈبهىسىزكى. خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن

) دۇنيادا (، شۈبهىسىزكى،دىن ھېچ نهرسىنى دەپئى قىاللمايدۇ) ئازابى(نىڭ هللائۇالر سهندىن ا
  ) ئايهتلهر-19، - 18( ».تهقۋادارالرنىڭ دوستىدۇرهللا  ا،زالىمالرنىڭ بهزىسى بهزىسىگه دوستتۇر

تائاالنىڭ مۆمىن بهندىلىرىگه قىلغان چاقىرىقى، ئۇالرنى بهزى ئشالرغا بۇيرۇشى، بهزى هللا ا.3
 . ئشالردىن توسۇشى، بهزى ئهھۋالالردىن خهۋەردار قىلىشىدۇر

غا مۇۋاپىق رەۋىشته هللا! ئى مۇئمىنلهر«: تائاال مۇنداق دېدىهللا سۈرە ئال ئىمراندا ا
ھهممىڭالر .  پهقهت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر،ىڭالرتهقۋادارلىق قىل

يهنى سىلهردىن ( ئايرىلماڭالر ،مهھكهم يېپىشىڭالر) نىڭ دىنىغاهللايهنى ا(نىڭ ئارغامچىسىغا هللا
نىڭ هللا ا،)ئىلگىرى يهھۇدىالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندەك دىندا ئىختىالپ قىلىشماڭالر

هللا  ا، ئارا دۈشمهن ئىدىڭالر- ئۆز ۋاقتىدا سىلهر ئۆز،ن نىئمىتىنى ئهسلهڭالرسىلهرگه بهرگه
 دوزاخ سىلهر ، ئارا قېرىنداش بولدۇڭالر-نىڭ نىئمىتى بىلهن ئۆزهللا ا،دىلىڭالرنى بىرلهشتۈردى

. ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى) ئىسالم ئارقىلىق(سىلهرنى هللا  ا،چوقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر
. »ئايهتلىرىنى سىلهرگه شۇنداق بايان قىلىدۇهللا شىڭالر ئۈچۈن اسىلهرنىڭ ھىدايهت تېپى

 ) ئايهتلهر-103، -102(
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بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن رۇكۇ ! ئى مۇئمىنلهر«: تائاال مۇنداق دېدىهللا سۈرە ھهجدە ا
پهرۋەردىگارىڭالرغا ) يالغۇز (،)يهنى تهزەررۇ بىلهن ناماز ئوقۇڭالر( سهجدە قىلىڭالر ،قىلىڭالر

 -  يېتىم، رەھىم قىلىش- ئهقرىباالرغا سىله- يهنى خىش( ياخشى ئىشالرنى ،ت قىلىڭالرئىبادە
)  كېچىسى تهھهججۇد نامىزى ئۆتهش قاتارلىق ئىشالرنى،يېسىرالرنىڭ بېشىنى سىالش

  ) ئايهت-77(» .قىلىڭالر
چ بۈگۈن سىلهرگه قورقۇن! بهندىلىرىم〈) ئۇالرغا(«:  تائاال مۇنداق دېدىهللافدە ۇخرۇسۈرە ز

ئۇالر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتقان ۋە مۇسۇلمان ). دېيىلىدۇ (〉 قايغۇمۇ يوق- غهم،يوق
 خۇرام ھالدا جهننهتكه - سىلهر ئاياللىرىڭالر بىلهن بىلله خۇشال〈) ئۇالرغا. (بولغانالر ئىدى

  ) ئايهتكىچه-70 ئايهتتىن -68(» ).دېيىلىدۇ (〉كىرىڭالر
نىڭ هللاتائاال تهرەپتىن اهللا نى تاللىشى ۋە ئۇالرنى خهلىقلهرگه اتائاال پهيغهمبهرلهرهللا ا. 4

نڭ ھۆكۈملىرنى ئۇقتۇرۇشقا، خۇدانىڭ دوستلىرى بولغان هللابۇيرۇق قانۇنلىرىنى يهتكۈزۇشكه، ا
ش خهۋەر قىلىشقا، خۇدانىڭ دۇشمهنلىرىگه خۇدانىڭ ۇلهرگه خۇدانىڭ رەھمىتى بار دەپ خبهندى

  .رسىدائازابى بار دەپ ئهۋەتكهنلىكى توغى
: تائاال مۇنداق دېدىهللا تا انۇھئهلهيهىسساالمنىڭ ئهلچى قىلىنغىنى، سۈرە  نۇھجۈملىدىن 

يهنى دۇنيادىكى چاغلىرىدا توپان (قهۋمىڭگه قاتتىق ئازاب 〈: بىز ھهقىقهتهن نۇھنى قهۋمىگه«
نۇھ  . دەپ ئهۋەتتۇق〉كېلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنى ئاگاھالندۇرغىن) باالسى ئاخىرەتته دوزاخ ئازابى

 .ئاشكارا ئاگاھالندۇرغۇچىمهن) ئهۋەتىلگهن(مهن ھهقىقهتهن سىلهرگه ! ئى قهۋمىم〈: ئېيتتى
ئۇ بهزى گۇناھكارالرنى  .غا ئىتائهت قىلىڭالرهللا ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر ۋە ا،غا ئىبادەت قىلىڭالرهللا

ۇن يهنى ئۆمرۈڭالرنى ئۇز( سىلهرنى مۇئهييهن مۇددەتكىچه كېچىكتۈرىدۇ ،مهغپىرەت قىلىدۇ
ئهجىلى كهلگهن چاغدا ) ئىنسانغا بېكىتكهن(نىڭ هللا ئهگهر بىلسهڭالر ا، شۈبهىسىزكى،)قىلىدۇ

  ) ئايهتكىچه- 4 ئايهتتىن -1(» .〉كېچىكتۈرۈلمهيدۇ) ئهجهل(
 ۋە ساله ئهلهيهىسساالمنى ۋە سهمۇد گوروھىغا ئهلچى قىلىپ ھۇدتائاالنىڭ هللا جۈملىدىن ا

ئاد قهۋمىگه ئۇالرنىڭ قېرىندىشى ھۇدنى «: نداق دېدىتائاال مۇهللا تا اھۇدتهيىنلىگىنى، سۈرە 
 مهئبۇددىن باشقا هللا سىلهرگه ا،غا ئىبادەت قىلىڭالرهللا! ئى قهۋمىم〈 :ئهۋەتتۇق ھۇد ئېيتتى

يالغاننى ) غاهللا(پهقهت ) دىن غهيرىيگه چوقۇنۇش بىلهنهللا( سىلهر ،يوقتۇر) بهرھهق(
 ماڭا ، سىلهردىن ئهجىر سورىمايمهنمهن تهبلىغ ئۈچۈن! ئى قهۋمىم〈 .〉توقۇغۇچىالر سىلهر

، -50(» .〉 سىلهر چۈشهنمهمسىلهر؟،ئۈستىگه ئالغانهللا ئهجىر بېرىشنى پهقهت مېنى ياراتقان ا
  ) ئايهتلهر- 51

) پهيغهمبهر قىلىپ(سهمۇدقا ئۇالرنىڭ قېرىندىشى سالهنى «: تائاالنىڭ سۆزىدەهللا يهنه ا
 مهئبۇددىن باشقا ھېچ هللا سىلهرگه ا،ىلىڭالرغا ئىبادەت قهللا! ئى قهۋمىم〈 :ئهۋەتتۇق ئۇ ئېيتتى

 سىلهرنى زېمىندا ،ياراتتى) يهنى تۇپراقتىن( ئۇ سىلهرنى زېمىندىن ،يوقتۇر) بهرھهق(
 پهرۋەردىگارىم ھهقىقهتهن ، ئاندىن ئۇنىڭغا تهۋبه قىلىڭالر،دىن مهغفىرەت تىلهڭالرهللا ا،تۇرغۇزدى
  ) ئايهت-61ھۇد سۈرە (» .〉ئىجابهت قىلغۇچىدۇر) دۇئانى (،يېقىندۇر

سا ئهلهيهىسساالمالرنى         ى، ئمۇسات، شۈئهييىپ، ۇم، لتائاالنىڭ ئىبراھىهللا شۇ جۈملىدىن ا
 ، ئىبراھىمنى،نىنۇھبىز ھهقىقهتهن «: تائاال مۇنداق دېگهنهللا ئهلچى قىلىشى، سۈرە ھهدىددا ا

 ،قىلدۇق) ئاتا(دىغا  پهيغهمبهرلىكىنى ۋە كىتابىنى ئۇالرنىڭ ئهۋال،پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتۇق
 - 26(» .نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇرهللا ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى ا،ئۇالردىن ھىدايهت تاپقانلىرى بار

  )ئايهت
ئۆز ۋاقتىدا لۇتنى ۋە ئۇنىڭ . لۇت ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلهردىندۇر«: تائاال سۈرە ساففاتتاهللا ا
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ۇپ ھاالك رنى قالدۇ) تنىڭ ئايالىيهنى لۇ(پهقهت موماي . تهۋەلىرىنىڭ ھهممىسىنى قۇتقۇزدۇق
ئى . (ھاالك قىلدۇق) يهنى ئۇنىڭ قهۋمىدىن بولغان كۇففارالرنى(ئاندىن قالغانالرنى . قىلدۇق

 سىلهر ، ئاخشامدا ئۆتۈپ تۇرىسىلهر- سىلهر ئۇالرنىڭ يهرلىرىدىن ئهتىگهن!) ئهھلى مهككه
  ) ئايهتكىچه-137 ئايهتتىن - 133(» ؟چۈشهنمهمسىلهر
) هگخهلقى(مهديهن  «:تائاالنىڭ سۆزىدە تۆۋەندىكىلهر بايان قىلنىدۇهللا افتىكى اسۈرە ئهئر

ئى 〈 :ئېيتتى) ئۆز قهۋمىگه( ئۇ ،)پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتتۇق(ئۇالرنىڭ قېرىندىشى شۇئهيىپنى 
سىلهرگه  .يوقتۇر) بهرھهق (مهئبۇددىن باشقا ھېچ هللا سىلهرگه ا،غا ئىبادەت قىلىڭالرهللا! قهۋمىم

 ،مۆجىزە كهلدى) مېنىڭ راستلىقمنى ئىسپاتاليدىغان(رىڭالردىن ھهقىقهتهن پهرۋەردىگا
هللا ا( . كىشلهرنىڭ نهرسىلىرىنى كهم بهرمهڭالر،ئۆلچهمنى ۋە تارازىنى توغرىالڭالر

) گۇناھالر قىلىپ( زېمىندا ،زېمىننى تۈزىگهندىن كېيىن) پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتىپ
 - 85(»  .〉 ئهنه شۇ سىلهر ئۈچۈن ياخشىدۇر،لساڭالر ئهگهر مۇئمىن بو،بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر

  )ئايهت
دىن نازىل بولغان هللايهنى ا(بىز مۇسانى ھهقىقهتهن ئايهتلىرىمىز «: تائاالنىڭ سۆزىدەهللا يهنه ا

بىلهن فىرئهۋنگه ۋە ئۇنىڭ قهۋمىنىڭ ) يهنى مۆجىزىلهر( دەلىللهر رۇشهنۋە ) دىنىي ئهھكامالر
 فىرئهۋننىڭ ، ئۇالر فىرئهۋننىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندى،ۋەتتۇقئه) پهيغهمبهر قىلىپ(چوڭلىرىغا 

قا دوزاخفىرئهۋن قىيامهت كۈنى باشالمچىلىق بىلهن ئۆز قهۋمىنى  .بۇيرۇقى توغرا ئهمهس ئىدى
 ) ئايهتلهر-98، - 97سۈرە ھۇد (» !. ئۇ جاي نېمدېگهن يامان،باشالپ كىرىدۇ

سۈرە .  ئىسرائىلغىمۇ ئهلچى قىلدىشۇنىڭدەك مۇسا ئهلهيهىسساالمنى ئۆز مىللىتى بهنى
نىڭ سىلهرگه هللامىنىڭ ا! ئى قهۋمىم〈: ئۆز ۋاقتىدا مۇسا قهۋمىگه«: تائاال مۇنداق دېدىهللا سهپته ا

 دېدى 〉؟ سىلهر ماڭا نېمىشقا ئازار بېرىسىلهر،ئهۋەتكهن پهيغهمبهر ئىكهنلىكىمنى بىلىپ تۇرۇپ
هللا  ا،نىڭ دىللىرىنى ھىدايهتتىن بۇرىۋەتتىئۇالرهللا  ا،بۇرۇلۇپ كهتكهندىن كېيىن) ھهقتىن(ئۇالر 

! ئى ئىسرائىل ئهۋالدى〈: ئۆز ۋاقتىدا مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسا .پاسىق قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ
 مهندىن ، مهندىن بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى تهستىقلىغۇچى،ئهۋەتكهنهللا مهن سىلهرگه ھهقىقهتهن ا

 〉هن خۇش خهۋەر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهنكېيىن كىلىدىغان ئهھمهد ئىسىملىك پهيغهمبهر بىل
» بۇ ئوپئوچۇق سېهىردۇر«:  ئۇالر، مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلگهن چاغدارۇشهنئىسا ئۇالرغا . دېدى
  ) ئايهت- 6، - 5سۈرە سهپ (» .دېدى
تائاالنىڭ پهيغهمبهر تاللىشى جۈملىدىن پهيغهمبهرلهر ئاخىرقىسى بولغان مۇھهممهد هللا ا

تائاالنىڭ رەھمهت ۋە ساالمى پۈتۈن هللا قىلىشى، ائهلهيهىسساالمنى ئهلچى 
ئى 〈ئېيتقىنكى !) ئى مۇھهممهد(«: تائاالنىڭ سۈرە ئهئرافدىكى سۆزىهللا پهيغهمبهرلهرگهبولسۇن، ا

 ،تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئهلچىمهنهللا مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ھهممىڭالرغا ا! ئىنسانالر
هللا  ا، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر،ۇرغا خاستهللائاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشالىقى ا

 ئۈممى ،غا ۋە ئۇنىڭ سۆزلىرىگه ئىمان كهلتۈرىدىغان ئهلچىسىهللا ا،تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ
 - 158(» .دېدى〉 ھىدايهت تېپشىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئهگشىڭالر،پهيغهمبهرگه ئىمان كهلتۈرۈڭالر

  )ئايهت
 ،سېنى بىز ھهقىقهتهن گۇۋاھچى! ئى پهيغهمبهر«: تائاال سۈرە ئهھزابتا مۇنداق دېگهنهللا ا

)  ئىبادىتىگه- بىرلىكىگه تائهت(نىڭ ئىزنى بىلهن ئۇنىڭ هللا ا، ئاگاھالندۇرغۇچى،بىشارەتچى
نىڭ بۈيۈك هللامۇئمىنلهرگه ئۇالرنىڭ ا .دەۋەت قىلغۇچى ۋە نۇرلۇق چىراق قىلىپ ئهۋەتتۇق
الرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائهت كافىر .ئېهسانىغا ئېرىشىدىغانلىقىدىن خۇش خهۋەر بهرگىن

غا تهۋەككۈل هللا( كۈلپهتلىرىگه پهرۋا قىلمىغىن -ئازار) ساڭا قىلغان( ئۇالرنىڭ ،قىلمىغىن
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  ) ئايهتكىچه-48 ئايهتتىن -46(» .ل قىلغانالرغا يېتهرلىكتۇرۈتهۋەكك) ئۇنىڭغا(هللا  ا،)قىلغىن
تائاال ۋەھىي قىلىپ هللا  ائۇالرغا) ئۇالردىن باشقىمۇ كۆپ(يۇقىرقى ھهممه پهيغهمبهرلهر 

تائاالنىڭ هللا ئۇالر ا. ئۇالرنى ئۈممهتلىرگهئهلچى قىلىپ ئهۋەتتى. ئۇالرمۇ تونۇدى. ئۆزىنى تونۇتتى
دىن هللا. يولىغا چاقىردىهللا نىڭ ئىزنى بىلهن خهلقنى اهللا. نامىدىن يهتكۈزدىهللا ئهلچىلىكىنى ا
يۇقىرقى . بهردىهللا تىلىدى، ادىن كاتتا مۆجىزىلهر بېرشىنى هللاغهلىبه بهردى، ا. غهلىبه سورىدى

غا هللانىڭ بارلىقىغا دەلىل ئىزدەمدۇ؟ اهللاھۆججهت، پاكىتالردىن كېيىنمۇ يهنه ئهقلى بار ئادەم ا
ئىشنىشكه، تونۇشقا، ئىبادەت قىلىشقا، يېقىنلىشىشقا يهنه باشقا دەلىل كېرەك بوالمدۇ؟ ئى 

  .ھهرگىزمۇ ھهرگىزمۇ كېرەك ئهمهس! خۇدا
تائاال چۈشۈرگهن كىتابالر بولۇپ، بۇ هللا ۇتۇشنىڭ بهشىنچى يولى اتائاالنىڭ ئۆزىنى تونهللا ا

بۇالر ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ . كىتابالرنى بىۋاسته ۋەھىي ئارقىلىق چۈشۈرگهن
 ئىساسهھىپىلىرى، مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهۋراتى، داۋۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ زەبۇرى، 

تائاال هللا ھهممىگه ا. سساالمنىڭ قۇرئانىدۇر ئهلهيهىمۇھهممهدئهلهيهىسساالمنىڭ ئىنجىلى، 
  !رەھىم قىلسۇن

نىڭ ۋەھىيسى ئارقىلىق تاپشۇرۇۋالغان، پهيغهمبهرلهرگه هللابۇ كىتابالرنى پهيغهمبهرلهر ا
ئهگهشكهنلهردىن . ئهگهشكۈچى ئۈممهتلهر بۇ كىتابالرنى ئۆز  پهيغهمبهرلهرىدىن تاپشۇرۇۋالغان

تائاالنىڭ هللا ەھىيلىكىگه، پهيغهمبهرلهرگهچۈشۈرگهن ادىن كهلگهن ۋهللاھېچكىم بۇ كىتابالرنىڭ ا
تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرى ۋە چهكلىمىلىرى، خهۋەرلىرى، هللا كىتابلىرى ئىكهنلىكىگه، ئۇ كىتابالردا ا

ياخشى ۋەدىلىرى، قورقۇتۇشلىرى، قانۇن بهلگۈلىمىلىرى، دىنىي ھۆكۈملىرى بارلىقىغا شهك 
 زىيادە قىلىنىش بىلهن - گهرچه ئۆزگهرتىش، كهم بۇ كىتابالرنىڭ بهزىلىرى. شۈبهه قىلمايدۇ

 ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن قۇرئان دن بۇزۇۋېتىلگهن بولسىمۇ، مۇھهممهئۈممهتلهر تهرەپتى
. كهرىم ئهڭ كىيىن چۈشۈرۈلگهن بولۇپ، ھازىر چۈشكهندەك ساق ساالمهت چىرايلىق تۇرماقتا

 قوشۇلمىدى، بۇ قۇرئان ئوقۇمىغان، خهت قۇرئاندىن بىر ھهرىپمۇ كۆپهيمىدى، بىرەر ھهرىپمۇ
 ئهلهيهىسساالمنىڭ راست دا ئولتۇرمىغان، ساۋاتسىز مۇھهممهيېزپ باقمىغان، ئۇستاز ئالدىد

 ئهلهيهىسساالمغاچۈشۈرۈلگهن قۇرئان ئهقىللهرنى دمۇھهممه. همبهرلىكىنىڭ دەلىلىدۇرپهيغ
 ئىلىم ۋە مهرىپهتلهرنى ئۆز ھهيران قىلىدىغان، يۈرەك ۋە سېزىمالرنى تارتىپ كېتىدىغان،

پۈتۈن ئىالھى ئىلىملهر ۋە ئىنسانىي ئىلىملهرنىڭ بىر تهرپى قۇرئاندا بار، . ئىچىگه ئالىدۇ
 ۋە چوڭ تهرەپلىرىگه قۇرئاندا ئىشارەت قىلىنغان، رۇشهنئىلىملهرنىڭ ئىنچىكه تهرەپلىرىگه باي 

 ئشارەت قىلىش بىلهن دەۋردىن قۇرئان تۈرلۈك ئىلىملهرگه ۋە زامانىۋى يېڭى ئىجادىيهتلهرگه
ئىلگىرلهپ كهتكهن، مهسلهن، قۇرئاندا ئاتوم پارچىلىرى ۋە شهيئىلهردىكى جۈپلۈك ئىنتىزامى 

شۇنىڭدەك قۇرئان ئالهمنىڭ كهڭرىلىكىگه، زېمىنىڭ . توغرىسىدا نۇرغۇن بايانالر ئېيتىلغان
. ە سۆزلهرنى ئۆز ئىچىگهئالغانيۇمۇالقلىقىغا، تهن سالهمهتلىك قائىدىلىرىگه دائىر ئىشارەتلهر ۋ

 ئهخالق ئاساسلىرىنى، ئىنسانىيهت -قۇرئان ھۆكۈم قىلىشتا ئادالهت قانۇننى ۋە ئالىي ئهدەپ 
  .دۇنياسى باشقا كىتابالردا كۆرمىگهن ئىنسانلىق پهزىلهتلىرىنى كۆرسىتىپ بهردى

ى ئىلىملهرنى ئۆز ئىلىملهرنى، قانۇن) سانائى(بۇ ئۇلۇغ كىتاب،ئىالھى ئىلىملهرنى، دۇنياۋى 
 ئهلهيهسسالمنىڭ ئۆز سۆزى دئاننى مۇھهممهئىچگه ئالدىكى، خهلىقلهردىن ھېچكىم بۇ قۇر

  .دېيشكه، ئۆزى قوراشتۇرۇپ توپلىغان كىتاب دېيشكه ئېغىز ئاچالمايدۇ
 دەلىل پاكىتالر بىلهن يۇغۇرۇلغان، ئهڭ مۇكهممهل، رۇشهنقۇرئان كهرىم ئهڭ يارقىن ۋە 

ىلىك كىتاب بولۇپ، ئۇ دۇنيادا ئادالهتنى بهرپا قىلىش، ئىنسانالر ئۆزئارا توغىرا ۋە ئىشهنچ
نىڭ هللاىيۈزلۇك ھالدا ائومۇمنىڭ كۆرسهتمىسى بىلهن هللاكۆيۇمچان بولۇش، ھهممه بىردەك ا
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  .مۇكاپاتىغا ئېرىشىش توغىرسىدا كۆرسهتمه بېرىدىغان  كىتابدۇر
  بۇ كىتان قايسى يهردە چىققان؟ كىم چۈشۈرگهن؟

لغا جاۋاب بهرمهي جىم تۇرۇۋېلشقا بوالمدۇ؟ ياكى يالغان سۆزلهپ، ئازغۇنالر دېگهندەك، بۇ سۇئا
ساۋاتسىز مۇھهممهدنىڭ ۋىجدانى قابىلىتىدىن چىققان دېيشكه بوالمدۇ؟ ياكى ئهقىللىق 

دەپ ئىقرار » نىڭ ۋەھيىسىهللانىڭ كىتابى، اهللاتائاالدىن چۈشكهن، اهللا بۇ كىتاب ا«ئىنساننىڭ 
چۈشۈرگهن، ئۇ ھهممىنى بىلگۈچى، هللا ېسىپ ئېيتىش كىرەككى قۇرئاننى اقىلىش كېرەكمۇ؟ ك

قۇرئان . ھهممىگه كۈچى يهتكۈچى، ھهممىگه غالىپ، ھهممىنىڭ كهلگۈسىنى بىلگۈچى
تائاالنىڭ ئهلچىسى، بۇ كىتابتا كهلگهن بارلىق هللا چۈشۈرۈلگهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ا

الرنىڭ توغرا يول تېپىشى مۇشۇ كىتابقا قاراشلىق، مهزمۇنالر ھهق، راسىت، توغرا، پۈتۈن ئىنسان
 سائادەتكه يېتىشى، بۇ كىتابقا ئىشىنشكه ۋە كۆرسهتمىسىنى چىڭ -ئىنسانىيهتنىڭ بهخىت 

  .تۇتۇپ ئهمهل قىلىشقا باغلىق، دەپ ئىقرار قىلىش الزىم كېلىدۇ
 قائدە يولالرغا،  پاكىتالر ئالهمدىكى-تائاال پهيغهمبهرلىرگه بهرگهن مۆجزە ۋە دەلىل هللا ا. 6

ھايات قانۇنلىرىغا ئوخشىمايدىغان بولۇپ، پهيغهمبهرلهرنىڭ راسىتلىقىغا، ئۇالرنىڭ 
ئهلچىلىكىنىڭ جهزىمهنلىكىگه دەلىل قىلىپ بېرىلگهن، شۇ جۈملىدىن پهيغهمبهرلهر ئاتىسى 
ۋە ئهھلى تهۋھىدنىڭ باش رەھبىرى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا ھهقنىڭ، تهۋھىدنىڭ 

ىرى بولغان مۇشرىكالر ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، ئاچچىقىنى ئېلىش ئۈچۈن ئوتقا دۈشمهنل
تاشلىغاندا بهرگهن مۆجىزىسى، شۇ مۆجىزە بىلهن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئوتتىن ساالمهت 

بۇ ئوتقا تاشالنسا ياكى . پۇت، قولىنى باغلىغان ئاغامچىدىن باشقا ھېچ نهرسه كۆيمىدى. چىقتى
  .بۇ نهرسىلهردىكى قانۇنغا خىالپ بىر مۆجىزە بولدى. سا كۆيۈش تهبىئىتى بارئوت تۇتاشتۇرۇل

شۇ جۈملىدىن مۇسا ئهلهيهىسساالمغا بېرىلگهن مۆجىزە، بۇ مۆجىزىنى سهپسهتچى ۋە 
ئهقىللىق ئادەملهر . ئهمهلىيهتكه قهستهن قارشى چىققۇچىدىن باشقا ھېچكىم ئىنكار قىلمايدۇ

تىبارى يوق، چۈنكى پۈتۈن بىر ئۈممهتنىڭ تامامهن ئۆتۈشى ئارسىدا مۇنداق ئىنكارنىڭ ئې
ئۈچۈن دەريانىڭ سۈيى ئىككى تهرەپكه ئايرلىپ يول ئېچىپ بېرىشى ھهر كىم باش ئىگىپ 

 بۇالق چىقىپ، ھهر بىر بۇالقتىن 12تاشتىن . ھۆرمهتلهپ، تهرىپلىشىگه اليىق بىر مۆجىزىدۇر
ر تهسلىم بولماي تۇرالمايدىغان ئادەتتىن بىر قهبىله ئادەم تولۇق سۇ ئىچىشىمۇ ئهقىلله

مۇسا ئهلهيهىسساالم يهرگه تاشلىسا يۈگۈرىدىغان، ئهجدىهاغا ئايلىنىپ . تاشقىرى مۆجىزىدۇر
رقى ئىككى مۆجىزىگه ۇهرنى يۈتۈپ كېتىدىغان ھاسىمۇ يۇقتۇرىدىغان ۋە ئالدىدا بار نهرسىل

  .ئوخشاشال ئۇلۇغ مۆجىزىدۇر
ساالمغا بېرلگهن قارىغۇنى، ئاق كېسهلنى ساقايتىشتهك،  ئهلهيهىسئىساشۇ جۈملىدىن 

نىڭ ئىزنى بىلهن ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈشتهك ۋە دەسلهپ تۇغۇلغان كۈنلهردە بۆشۈكته هللا
نىڭ ئهلچىسى هللا(سۆزلهشتهك مۆجىزىلهر ۋە شۇ جۈملىدىن مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلال 

تادەنىڭ كۆزى ئىنىكىگه گه بېرلگهن يۇقىرى ئاسمانالرغا ئهپچىقىلغاندەك ۋە قه)مۇھهممهد
ساڭگىالپ چۈشكهندىن كېيىن ئهسلىگه ياندۇرغاندەك ۋە خورمىنىڭ كۆتىكى سۆزلىگهن ۋە 
رەسۇلۇلالدىن ئايرلغىنىغا ئىشتىياق تارتىپ يېغلىغاندەك ۋە شېغىل تاشالر ۋە دەرەخلهرنىڭ 

ى ئارىسىدىن رەسۇلۇلالغا ساالم قىلغىنىدەك ۋە قاقاس، قۇرۇق چۆلدە رەسۇلۇلالنىڭ بارماقلىر
تاھارەت ئالغىنىدەك مۆجىزىلهر ۋە باشقا  نهپهر ئهسكهر ئىچىپ،1400سۇ بۇلدۇقالپ چىقىپ 

  .مىڭالرچه ئادەم كۆزى بىلهن كۆرگهن نۇرغۇن مۆجىزىلهر باردۇر
تائاالنىڭ هللا بۇالر ا. بۇ مۆجىزىلهرنىڭ ھهر بىرى ئالهمدىكى تۈزۈم، قائىدىدىن باشقىچىدۇر

لۇقنى ياراتقۇچى، تهربىيه قىلغۇچى، ھهممىنىڭ مهئبۇدى، كامللىقىدا بارلىقىغا ۋە ھهممه مهخ
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 ! چېكى يوق سۈپهتلهر ئگىسى ئىكهنلىكىگه دااللهت قىلمامدۇ؟
يۇقىرىقى مۆجىزىلهر سهندىن باشقىغا دااللهت قىلمايدۇ، سهندىن باشقىنى ! هللائى ا
الرنىڭ باش ئىگىپ مهخلۇق بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى! ئى پۈتكۈل كائىنات ئىگىسى. تونۇتمايدۇ

سېنى  (،سهنتانغۇچىالرنىڭ يۆگىۋىلىشىدىن پاكسهن ھهقىقهتكه ! بۇدىسهجدە قىلىدىغان مهئ
  .)ھېچكىم ۋە ھېچ نهرسه يۆگىۋااللمايدۇ، يۇشۇرالمايدۇ
ئهقىللىق كىشىلهرنىڭ كىمگه ئىشىنىشى ! ئهمدى، ئىنساپلىق ئىنسانالر ئېيتىپ باقسۇن

ۋە پۈتۈن مهخلۇققا رزىق بېردىغان، ئالهمنى پىالنلىق ھهممىنى ياراتقان . الزىم ئىكهن
باشقۇرىدىغان، تىرلدۈردىغان، ئۆلتۈرىدىغان، زەرەر يهتكۈزەلهيدىغان، مهنپهئهت يهتكۈزىدىغان، 
كىتابالرنى چۈشۈرۈپ پهيغهمبهرلهرنى ئهلچى قىلغان، شهرىئهت ۋە قانۇنالرنى بهلگىلهپ 

دۇرۋىتىشكىمۇ قادىر بولغان، بهختلىك قىلىدىغان، بېرىدىغان، توغرا يولغا باشاليدىغان، ئاز
بهختسىز قىالاليدىغان، دوست تۇتۇدىغان، دۈشمهن تۇتۇدىغان، مۆجىزىلهر بېرىدىغان، ياخشى 

 چىرايلىق ئىسىم سۈپهتلىرى بار، 99كۆرىدىغان، يامان كۆرىدىغان، كارامهتلهر بېرىدىغان 
ھهممىنى ئاڭالپ تۇردىغان، ئىجابهت سۆزلهيدىغان، ھهممه ئهھۋالنى بىلىپ تۇرىدىغان، 

قىلىدىغان، ئۈستۈن قىلىدىغان، پهس قىلىدىغان، ئهزىز قىلىدىغان، خار قىلىدىغان، ئادالهت ۋە 
  !تائاالغا ئىشنىشى الزىممۇ؟هللا ياخشىلققا بۇيرۇيدىغان، زۇلۇم ۋە تاجاۋۇزچىلىقتىن توسىدىغان ا

تىيارى يوق تهبىئهتكىمۇ؟ دۇئانى ياكى ئۆلۈك، قارىغۇ، پاڭ، گاچا، ئىرادىسى يوق، ئىخ
ئاڭلىمىغان، قىچقىرسا جاۋاپ بېرەلمهيدىغان، ياخشى كۆرەلمهيدىغان، يامان كۆرەلمهيدىغان، 
كىشىگه پايدىمۇ زىيانمۇ يهتكۈزەلمهيدىغان، ھېچ نېمىنى بىلمهيدىغان، سۆزلىيالمهيدىغان، 

مهيدىغان، قانۇن تۈزۈپ كىتاب چۈشۈرەلمهيدىغان، ئهلچى ئهۋەتهلمهيدىغان، يول كۆرىستهل
بېرەلمهيدىغان توغرا يولغا باشالپ قويالمايدىغان، يولدىن ئازدۇرالمايدىغان، ئىسمى يوق، 
خۇسۇسىيتى يوق، يېڭىدىن پهيدا بولغانلىقتىن ۋە ئۆلۈكلىكىدىن باشقا ئىسمى يوق، پاڭ، 

   ! !گاچا، قارىغۇلىقىدىن باشقا خۇسۇسىيىتى يوق تهبىئهتكه ئىشنىش الزىممۇ؟ 
  !بىزگه جاۋاپ بېرڭالر

بولسا، ئهرشى ئۈستىدە بولۇپ پۈتۈن كائىناتقا هللا ا. تائاالغا ئىشهندۇقهللا ئهمما بىز ا
ئادەمنى . پادىشاھلىق ھوقۇقىنى يۇرگۈزىدىغان، ئاسمان ۋە زېمىننى ئالته كۈندە ياراتقان
ىنى مهنى تۇپراقتىن ياراتقان، ئۇنڭغا جان كىرگۈزۈپ ئىنسان قىلغان، ئۇنىڭ ئۇرۇق ئهۋالد

ھهممه نهرسىنى بار قىلغان ۋە ئۆزى ئىگىدارچىلىق قىلىۋاتقان، ئۆز . ئىسپىرمىدىن ياراتقان
كهلگۈسىنى بىلىپ، تهدبىر بىلهن ئىدارە . قۇدىرىتى بىلهن ھهممه مهخلۇقنى ياراتقان

 دەپ قىچقىرىلسا مانا مهنهللا قىلىۋاتقان، كىتابالر چۈشۈرگهن، پهيغهمبهرلهرنى ئهلچى قىلغان، ا
دەپ جاۋاپ بېرىدىغان، بهندىلهر نېمه سورىسا شۇنى بېرەلهيدىغان، ياردەم سورىسا ياردەم ۋە غهلبه 
بېرىدىغان ئۆزى خالغان كىشىنى رەھمىتى بىلهن ئىسالم يولىغا باشاليدىغان، ئۆز ئادالىتى 

 . زاتتۇر) ئېزىشىغا ئىختىيار بېرىدىغان(بىلهن خالىغان كىشىنى ئازدۇرىدىغان 
ۇش ۋە دوست تۇتۇش بىلهن دىلالر ئاقىرىدۇ، كۆڭۇللهرگه بهخت ۋە خۇشلۇق توشۇپ نى تونهللا

غا هللا.  خۇرام  ۋە خاتىرجهم بولمايدۇ-نى ئهسلهشتىن باشقىسى بىلهن يۇرەك خۇشال هللا. كېتىدۇ
. غا ئىشهنمهي ياشىغان ھاياتلىق ئۆلۈمدۇرهللا. ئىتائهت قىلىشتىن باشقىسىدا سائادەت يوق

ئۈمىد قىلغۇچىالرنىڭ  ئۈمىدىنىڭ هللا ا. ي دۇنيادا بار تۇرۇش يوقلۇقتۇرغا ئىبادەت قىلماهللا
نىڭ ئورنىغا باشقىسىغا ئىشىنىشكه، هللا. غا ئىشهنگۈچىلهرنىڭ نىشان غايىسىدۇرهللا. رىزاسىدۇر

نى تونۇش هللا. نىڭ  ئىتائىتىدىن يۈز ئۆرۈشنى تهلهپ قىلمايمىزهللابويسۇنۇشقا رازى بولمايمىز، ا
بىزگه ساڭا ! هللائى ا.  مۇشهققىتى يوق بوستاندۇر-جاپا . جهننىتدۇرۋە سۆيۇش يۈرەكلهرنىڭ 
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ئىشىنىشنى ئىلتىپات قىلىپ بهرگىنىڭدەك ۋە سېنى تونۇشقا يول كۆرسهتكىنىڭدەك، بىزنى 
ئۆزۈڭگه ! سېنى دوسىت تۇتۇشقا نىسىپ قىلغىن! ساڭا ئىتائهت قىلىشقا كۆندۈرگىن

! ىقتىن ئىبارەت كېيىمنى بىزگه كهيگۈزگىن ئامانل-تىنىچ ! يىقىنالشتۇرۇپ ھۆرمهت قىلغىن
بۇ تهلهپلىرىمىزنى ئىجابهت ! (ئامىن! رازىلىقنىڭ زىننىتى بىلهن بىزنى زىننهتلىگىن

  ! )قىلغىن
  

  تائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرىهللا ا

  
تائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرىنى تونۇشتا ھهممىسى بىر هللا تائاالغا ئىشهنگۈچىلهر اهللا ا

تائاال ياراتقۇچى، تهدبىر قىلغۇچى، ھهر ئىش ۋە هللا چۈنكى ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە ا. ئهمهسدەرجىدە 
ھهر نهرسىنىڭ كهلگۈسى ئاقىۋىتىنى بىلگۈچى، ئىرادە ۋە ئىختىيار ئىگىسى، كامىللىقتا ۋە 

 تائاالغاهللا ئۇلۇغلۇقتا ۋە جامالدا چېكىگه يهتكۈچى دەپ تونۇيدىغانالرمۇ بار، بۇنىڭ سهۋەبى، ئۇالر ا
 پاكىلىرىنى تهتقىق قىلىش ئارقىلىق -تائاالنىڭ بارلىقىنىڭ دەلىل هللا ئهقلى بىلهن ئويالش، ا

ئىشهنگهن ۋە تونىغان، بۇ ئىشىنىش، دىن شهرىئهت كۆرسهتمىسىدىن خالىي بولغان خاس ئهقىل 
تائاال ياراتقۇچى، ئۆز هللا ئارقىلىق يول تېپىپ ئىشىنىشتۇر ۋە يهنه ئىنسانالر ئىچىدىن ا

ى بىلهن باشقۇرغۇچى، ھېكىمهت ئىگىسى، كامىللىق، ئۇلۇغلۇق ۋە جامالدا ھهممىدىن ئىرادىس
تائاالنىڭ پهيغهمبهر ئارقىلىق بىلدۈرگهن گۈزەل هللا ئۈستۈن زات، دەپ تونۇشتىن تاشقىرى، ا

بۇ كىشىلهر ھهم ئهقلى ھهم . ئىسىملىرى ۋە ئالىي سۈپهتلىرى بىلهن تونۇپ ئىشهنگهنلهرمۇ بار
چۈنكى . ەت ئىككى رەھبهرنىڭ توغرا يول باشلىشى بىلهن ھىدايهت تاپقانالردۇردىن ئىبار»دىن«
تائاالنىڭ ئىسىم، هللا چۈنكى ا. تائاالنىڭ توغىرا يولغا باشلىشى بىلهن ھىدايهت تاپقانالردۇرهللا ا

ئهقىل بىلهن (نىڭ ۋەھىي قىلىشى بىلهنال بىلىنىدىغان هللاسۈپهتلىرى ئىچىدىن ا
تائاال ئۆزىنىڭ ئىسىم، سۈپهتلىرىنى ئۆزى ھهر كىمدىن بهك هللا لىرىمۇ بار، ا)بىلمهيدىغان

نىڭ هللانىڭ ۋەھىيسى بىلهن توغرا يول تاپمىغان باشقا ئادەملهردىن اهللاپهيغهمبهرلهرمۇ ا. بىلىدۇ
  .ئىسىم، سۈپهتلىرىنى بهكراق بىلىدۇ

تائاالنىڭ سۆزىنى هللا تائاال نامىدىن يالغان گهپ قىلىپ سېلىشتىن ساقلىنىش ۋە اهللا ا
نىڭ ئىسىم، هللانىڭ ۋەھىيسىگه ئىشهنگۈچى ۋە اهللاغا چىقىرىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ايالغان

نىڭ ئىسىملىرى توغىرسىدا ۋە سۈپهتلىرى توغىرسىدا هللاسۈپهتلرىنى تونۇغۇچى مۆمىنلهر ا
چۈنكى بۇ ئىككى . بۇنىڭدىن ھېچقاچان چىقىپ كهتمهيدۇ. ئككى پىرىنسىپنى چىڭ تۇتىدۇ

غا قارىتا يالغان گهپ توقۇشقا هللاڭ سۆزىنى يالغان قىلىشقا انىهللاقائىدىگه رىئايه قىلماسلىق ا
 نازىل بولغان ،غا يالغاننى چاپلىغانهللا«: تائاال سۈرە زۈمهردەهللا ساقلىسۇن، اهللا ا. ئېلىپ بارىدۇ

 جهھهننهمدە ؟ئىنكار قىلغان ئادەمدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ) يهنى قۇرئاننى(راست سۆزنى 
 ) ئايهت-32. (ندېگه» ؟كافىرالرغا ئورۇن يوقمۇ

تائاال ئۆز كىتابىدا ياكى پهيغهمبهرلهرنىڭ تىلى بىلهن ئات هللا ا: پىرىنسىپ شۇكى.1
تائاالنى قىچقىرماقچى بولسا، هللا مۆمىنلهر ا. تائاالغا ئىسىم قويمايدۇهللا قويمىغان ئىسىم بىلهن ا

تائاال هللا اچۈنكى . چىرايلىق ئىسىملىرى بىلهن قىچقىرىدۇ) قۇرئان ۋە ھهدستىكى(تائاالنىڭ هللا ا
نىڭ گۈزەل هللا«:تائاال مۇنداق دېدىهللا سۈر ئهئرافتا ا. مۆمىنلهرنى شۇنداق قىلىشقا چاقىردى

 - نىڭ ئىسىملىرىنى كهلسه هللا ا،بىلهن ئاتاڭالر) گۈزەل ئىسىملىرى(نى شۇ هللا ا،ئىسىملىرى بار
قىلمىشلىرىنىڭ جازاسنى ) ئاخىرەتته( ئۇالر ،كهلمهس قوللىندىغانالرنى تهرك ئېتىڭالر
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  ) ئايهت-180(» .ارتىدۇت
تائاالنىڭ ياخشى هللا تائاالنى سۈپهتلىمهكچى بولسا ۋە تونماقچى بولسا، اهللا مۆمىنلهر ا

  .تائاالنىڭ قىلغان ئىشلىرى ۋە ئايهتلىرى بىلهن تونۇيدۇهللا سۈپهتلىرى بىلهن سۈپهتلهيدۇ ۋە ا
 ئىشلىرىدا تائاالنى زاتىدا ۋە سۈپهتلىرىدە ۋە قىلغانهللا مۆمىنلهر ا: پىرىنسىپ شۇكى .2

. مهخلۇقالرنىڭ ھۇجۇدىغا ياكى مهخلۇقالرنىڭ خۇسۇسىيتىگه ياكى قىلىقىغا ئوخشىمايدۇ
تائاال بىر نهرسىنىڭ ئوخشىمىقى مۇمكىن ئهمهس، هللا چۈنكى ئهقىل تهرەپتىنمۇ، شهرىئهتتىمۇ ا

غا تهڭ كېلهلمهسلىكى هللاتائاالغا ھېچ قانداق نهرسىنىڭ ئوخشىماسلىقى ۋە ھېچكىمنىڭ اهللا ا
ھېچ شهيئى «:  سۈرە شۇرادانىڭ كىتابىدا بىر قانچه يهردە خهۋەر قىلدى،هللارسىدا شهرىئهت اتوغى

» . ھهممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر،ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇرهللا  ا،غا ئوخشاش ئهمهستۇرهللا
!) ئى مۇھهممهد(«:تائاال سۈرە ئىخالستا مۇنداق دېدىهللا يهنه ا)  ئايهتنىڭ بىر قىسمى-11. (دېدى

.  تۇغۇلغانمۇ ئهمهس،باال تاپقانمۇ ئهمهسهللا ا. غا مۇھتاجدۇرهللاھهممه ا. بىردۇرهللا كى ئۇ ائېيتقىن
 ».ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ

ماددىنى  «:كىۇهڭداش يوق دەپ قارىشنىڭ سهۋەبى شغا ئوخشاش يوق، تهللائهقلىنىڭ ا
 ئوخشايدۇ؟ ماددا ئهمهس ماددا بولمىغان زات قانداقمۇ ماددىغا. ياراتقۇچى ئۆزى ماددا بولمايدۇ

نهرسه ماددا بولغان نهرسىگه ئوخشامدۇ؟ ياق، شۇڭا ئهقىل، ياراتقۇچىنىڭ يارىتلغۇچىغا ئوخشاپ 
  .قېلىشنى مۇمكىن ئهمهس دەيدۇ

هللا تائاالنى سۈپهتلهشته اهللا  مۆمىنلهر ئۆزىنىڭ تهربىيهت قىلغۇچى ئىگىسى ا،شۇ تهرەپتىن
 ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلى بىلهن ئۆزىنى سۈپهتلىگهن هدمۇھهممئۆز كىتابىدا ۋە ئۆز  پهيغهمبىرى 

  .مۇنداق سۈپهتلهشنى خاتا دەپ تونۇمايدۇ. سۈپهتلىرى بىلهن سۈپهتلهيدۇ
تائاال ئاڭاليدۇ، كۆرىدۇ، دوسىت تۇتىدۇ، يامان كۆرىدۇ، ئۆزىنىڭ قولى هللا ا«: يتىدۇمۆمىنلهر ئې

ت كۈنى بهندىلىرگه ھۆكۈم قىلىپ بىلهن يارىتىدۇ، ئۆزىنىڭ ئهرشىگه مۇستهۋى بولدى، قىيامه
مۇسا ئهلهيهىسساالمغا گهپ . ھهر كېچىسى دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشىدۇ. ئايرىش ئۈچۈن كېلىدۇ

تائاال ئۆزىنى مۇشۇ هللا ا: بىرسى. مۇنداق تونۇشى بىر قانچه سهۋەب ئۈچۈندۇر. قىلدى دەپ تونۇيدۇ
ممه ئادەمدىن بهكراق بىلىپ نىڭ پهيغهمبىرى ھههللاسۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلىگهندىن كېيىن ۋە ا

تائاالنى بۇ سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهشته هللا تۇرۇپ شۇ سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهنگهندىن  كېيىن، ا
ئهگهر بۇنداق سۈپهتلهش جائىز ۋە شهرىئهتته كۆرسىتلگهن بولمىسا . ھېچ بىر قىينىلىش يوق

قان ۋە رەسۇلۇلالنىڭ تىلى بىلهن تائاال ئۆز كىتابىدا بۇنداق سۈپهتلهشتىن توسهللا ئىدى، ئهلۋەتته ا
غا قارىتا يالغاننى هللانىڭ سۆزىنى يالغان دېمهكتىن ۋە اهللايهنى ا. ھارام قىلغان بوالتتى

نىڭ خوتۇنى هللاتائاالنى اليىق ئهمهس سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهشتىن توسۇپ، اهللا سۆزلهشتىن ۋە ا
سۈپهتلهشتىن توسۇپ ھارام بار، بالىسى بار ياكى شېرىكى بار دېگهندەك خاتا سۈپهتلهر بىلهن 

  .قىلغاندەك ھارام قىالتتى
تائاال ئۆزى سۈپهتلىگهن ياكى هللا تائاالنى، اهللا مۆمىنلهر پهرۋەردىگارى ا: ئىككىنچى تهرەپتىن

رەسۇلۇلال سۈپهتلىگهن سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلهشته شۇنى چوقۇم بىلىدۇكى، بۇ سۈپهتلهرنىڭ 
چۈنكى ياراتقۇچى بىلهن . لىشى مۇمكىن ئهمهسبىرەرسى مهخلۇقالرنىڭ سۈپىتىگه ئوخشاپ قې

تائاالنىڭ قولى هللا ا«تائاال ئۆزىنى هللا قانچىكى ا. يارىتلغۇچى ئارىسىدا چوڭ پهرق ۋە يىراقلىق بار
دەپ سۈپهتلسه، بۇنىڭ مهنىسى » تائاالنىڭ قولى بارهللا ا«دەپ سۈپهتلىسه، مۆمىن بهندىمۇ » بار

تائاال نامى بىلهن هللا وخشايدۇ دېگهن بولمايدۇ ۋە اتائاالنىڭ قولى ئىنسان قولىغا ئهللا ھهرگىز ا
قهسهمكى مۆمىن بهندىنىڭ خىيالىغا ياراتقۇچى بىلهن يارىتلغۇچىنىڭ قولى ئارىسىدا بىر ئاز 

تائاالنىڭ قولى بىلهن هللا ئوخشاپ قېلىش بارمىكى دەپ كېلىپ قالمايدۇ، چۈنكى ياراتقۇچى ا
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تائاال بىلهن هللا پهرق، ياراتقۇچى ايارىتلغۇچى مهخلۇق ئىنساننىڭ قولى ئارىسىدىكى 
غا هللايارىتلغۇچى ئىنساننىڭ ھۇجۇدى ئارىسىدىكى پهرققه ئوخشاشال، يهنى ئىنسان ا

ياراتقۇچى : شۇڭالشقا. تائاالنىڭ قولىغا ئوخشىمايدۇهللا ئوخشىمىغاندەك ئىنساننىڭ قولمۇ ا
 شۇ . ئهلۋەتته،ق بىرىگه ئوخشاپ قېلىش يو-بىلهن يارىتلغۇچىنىڭ قولى ئارىسىدا ھهرگىز بىر 

ئۆز مهنىسدىن باشقا مهنىگه (تائاالنىڭ سۈپهتلىرىنى بۇرمىلىمايدۇ هللا سهۋەپتىن مۆمىنلهر ا
 ،ئوخشاتقان بولۇپ قېلىشتىن قورقۇپ ياكى مهخلۇق سۈپىتىگه. ۋە ئۆزگهرتمهيدۇ) ئۆرىمهيدۇ

لهن بهزى سۈپهتلهرنى يوققا چىقارمايدۇ، ئۇالر بىلىدۇكى، ياراتقۇچىنىڭ سۈپهتلىرى بى
يارىتىلغۇچىنىڭ سۈپهتلىرى ئارىسىدا ئوخشىشىپ قېلىش ئهقىل ئالدىدىمۇ، شهرىئهت 

شۇڭا مۆمىنلهر بىرەر . ئالدىدىمۇ مۇمكىن ئهمهس، ئهمهلىيهتتىمۇ ئوخشاشلىق پهقهت يوق
دەپ ) ئاساسسىز(نى مهخلۇقالرغا ئوخشىتىشنى يالغان ۋە باتىل هللائىنساننىڭ باراتقۇچى ئۇلۇغ ا

نىڭ سۈپهتلىرنى مهخلۇقالر سۈپهتلىرگه ئوخشتىشنىمۇ يالغان ۋە هللانڭدەك اشۇ. ھېساباليدۇ
نىڭ قولى ئىنساننىڭ قولىغا هللا«باتىل ھېساباليدۇ، مهسىلهن، بىر يالغانچى، بۆھتانچى 

نىڭ ئهرشكه هللادېسه ياكى ا» نىڭ كۆزى ئنسان كۆزىگه ئوخشايدۇهللا«دېسه ياكى » ئوخشايدۇ
هختكه ئولتۇرغىنىغا ئوخشايدۇ دېسه، مۇنداق بۆھتانالر ئىستىۋا قىلىشنى ئنساننىڭ شاھلىق ت

توقۇلما سۆزدىن باشقا بىر . يالغان ۋە ئاساسسىز ۋە ئهمهلىيهتكه خىالپتۇر، ئوپئوچۇق يالغاندۇر
چۈنكى ئىنساندىكى ئهقىلمۇ ياراتقۇچى بىلهن يارتىلغۇچىنىڭ مهيلى ۋۇجۇدىدا . نهرسه ئهمهس

يلى قىلىدىغان ئىشالردا بىردە بىر يېرى ئوخشىشىپ  خۇسۇسىيهتلىرىدە، مه-مهيلى سۈپهت 
  .قىلىشى مۇمكىن ئهمهس دەپ ھۆكۈم قىلىدۇ

باشقىالرنىڭ زەھهرلىك تهسىرگه ئۇچىرىمىغان ئهركىن ئهقىللهر : ئۈچىنچى تهرەپتىن
سۈپهتنى ئۇقتۇرىدىغان بىر سۆزنى بىر كىشىگه ئشلهتكهندىن كىيىن شۇ سۆزنى يهنه باشقا بىر 

لهت قىلىدىغان مهنا بىلهن باشقا بىر كىشىگه ئىشلىتىشنى، ئىككى سۈپهتنىڭ سۈپهتكه داال
 بىرىدىن باشقا -پۈتۈنلهي ئوخشاشمايدىغان بولۇشىنى ۋە شۇ ئىككى سۈپهت ئىگىسىنڭمۇ بىر 

بۇ سۆز مالغىمۇ ئىشلىتىلدۇ، ئادەمگىمۇ . مهسىلهن، باش دېگهن سۆز. بولۇشىنى راۋا كۆرىدۇ
مال بېشى بىلهن ئادەم بېشى . ۋە ئادەمنىڭ بېشى دەيمىز) سهرمايه پۇل(ئىشلىتىلدۇ، مال بېشى 

دېگهن سۆز بىر قانچه » كۆز«دە، –ئهلۋەتته ئوخشاشمايدۇ چۈنكى مال بىلهن ئادەم ئوخشاشمايدۇ 
دېمهك، ئهيىن . زى دېگهندەك، ھايۋان كۆ)بۇالق(قۇياش كۆزى،سۇ كۆزى . مهنىگه ئىشلىتىلىدۇ

 بىراق بۇ نهرسىلهر ئىسىمدا ،چه نهرسىگه ئىشلىتىلگهن بولسىمۇدېگهن سۆز بىر نهچ) كۆز(
  .ئوخشاش بولغان بىلهن ماھىيهتته پهقهت ئوخشاشمايدۇ

» دىن«مۆمىنلهرنىڭ مۇشۇ ئهقىدە توغرىسىدا تاپقان توغرايولى ئهقىل ھهم : ئاخىرقى سۆز
ى بىلىش تائاالنىڭ نۇرىنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنهللا چۈنكى ا. ئارقىلىق تاپقان يولىدۇر

. تائاالنىڭ سۈپهتلىرنىڭمۇ ھهقىقى ماھىيىتىنى بىلىش مۇمكىن ئهمهسهللا مۇمكىن ئهمهس ۋە ا
نىڭ هللا. ماددا بولسا ئىدى بىلگىلى بوالر ئىدى. تائاالنىڭ زاتى ماددا ئهمهسهللا چۈنكى ا

تائاالنىڭ زاتىنىڭ هللا سۈپهتلىرمۇ ماددا ئهمهس، ماددا بولسا ئىدى بىلگىلى بوالر ئىدى، ا
ىتىنى بىلىش مۇمكىن بولمىغاندەك، سۈپهتلىرنىڭمۇ ماھىيىتىنى بىلىش مۇمكىن ماھىي
  .ئهمهس

غا هللا«غا ئوخشايدىغان نهرسه يوق هللادىننىڭ كۆرسهتمىسى بىلهن يول تېپىش بولسا، ا
دەپ » نىڭ زاتىنى بىلىشكه يېتىشمهيدۇهللامهخلۇقنىڭ ئىلمى ا«، » ھېچكىم تهڭ كېلهلمهيدۇ

ئاڭالش، كۆرۈش سۈپىتىنىڭ بارلىقى، قولى، كۆزى «تائاال ئۆزىنى هللا  اتائاال خهۋەر قىلغان ھهمهللا ا
بارلىقى، خۇشاللىقى ۋە ئاچچىقى بارلىقى، دوست تۇتۇش، يامان كۆرۈش سۈپىتى بارلىقىدەك 
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بىلهن » قولى«، »چۈشۈش«، »كېلىش«نهچچه تۈرلۈك زاتى سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلىدى ۋە 
مانا ئاشۇ . ئىلى سۈپهتلهر بىلهن سۈپهتلدىيارىتىش، ئهرشكه مۇستهۋى بولۇشتهك پى

  .يۇقۇرىقىالرنىڭ ھهممىسى قۇرئان ۋە ھهدىسته كهلگهن
 
 
  

  خۇالسه

  
: تائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرى ھهققىدىكى بۇ بىر ماۋزۇنىڭ خۇالسىسى شۇكىهللا ا

هللا  اتائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرىگه ئىشىنىدۇ، چۈنكىهللا توغرا يول تاپقان مۆمىنلهر ا
تائاالنى ئىسىملىرى هللا ا. تائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرى ئارقىلىق تونۇش ھاسىل بولىدۇ

. نىڭ سۈپهتلىرنى ھېچ بىر مهخلۇقنىڭ سۈپىتىگه ئوخشاتمايدۇهللا. بىلهن قىچقىرىدۇ
مۇستهھكهم ئېتىقادى . سۈپهتلهرنىڭ مهنىلىرنى باشقا مهنىلهرگه ئۆرىمهيدۇ، يوققا چىقارمايدۇ

نىڭ زاتى ۋە سۈپهتلىرنىڭ ھهقىقىي هللاغا ئوخشايدىغان بىر نهرسه يوق، اهللا ابار يهنى
  .ماھىيىتىنى بىلىشتىن تولۇق ئاجىز بىز، دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ

غا هللاشۇنىڭ بىلهن مۆمىنلهر ئۆزىنىڭ پهرۋەردىگارىنىڭ سۆزىنى يالغان قىلىشتىن ۋە ا
ئۆزىنى يالغان هللا ڭغا ئهگىشىپ اقارىتا يالغان گهپ قىلىپ سېلىشتىن تىنچ ئامان قالىدۇ، ئۇنى

  .غا يالغان سۆزلىگۈچىلهرگه ئاگاھالندۇرۇلغان ئازابتىن قۇتۇلۇپ قالىدۇهللادېگۈچى ۋە ا
 نازىل بولغان راست سۆزنى ،غا يالغاننى چاپلىغانهللا«: تائاال مۇنداق دېدىهللا سۈرە زۇمهردە ا

هننهمدە كافىرالرغا ئورۇن  جهھ؟ئىنكار قىلغان ئادەمدىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ) يهنى قۇرئاننى(
  ) ئايهت-32(» ؟ يوقمۇ
  

  بىزار بولۇش ۋە ئۆزرە ئېيتىش 

  
ساڭا تانغانالرنىڭ كاپىرلىقىدىن ۋە سېنىڭ ئىسىملىرىڭ، سۈپهتلىرىڭ توغرىسىدا ! هللائى ا

هلقىنى خاتاالشقان، توغرا يولدىن چىقىپ كهتكهنلهرنىڭ ئازغۇنلىقىدىن ۋە سېنىڭ ئالهم خ
كالرنىڭ ىدلۇق خۇسۇسىيىتىڭگه مهخلۇقنى شېرىك قىلىدىغان مۇشرۇ مهئبتهربىيهت قىلىش ۋە

  . قېچىپ سېنىڭ تهرىپىڭگه بېرۋاتىمهن،شېرىكىدىن بىزار بولۇپ
، سېنىڭ بارلىقىڭغا بهزى ئىش ۋە بهزى نهرسىلهرنى دەلىل قىلىپ سالغىنىم ئۈچۈن هللائى ا

. مگه ئۆزرە تىلهيمهنۋە سېنىڭ بارلىقىڭغا دەلىل قىلىپ بهزى قىياسالرنى سۆزلىگىنى
سېنى ۋە سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭنى، . ھالبۇكى سهن ئالهمدىكى ھهممه نهرسىنى بار قىلغۇچى سهن

. كامىللىقىڭنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئهكهلگهن دەلىل پاكىتلىرىم تهرەپتىن ئۆزرە تىلهيمهن
ىڭغا ۋە ئۆزۈڭنىڭ بارلىقىغا ئۆزۈڭ دەلىل سهن، ئۆزۈڭنىڭ ئۇلۇغلىق! چۈنكى سهن ئهي رەببىم

ججهت كهلتۈرۈش ۆججهتكه ھۆەلىلگه دەلىل ئىزدەش، ھد. كامىللىقىڭغا ئۆزۈڭ پاكىت سهن
  توغرا بوالمدۇ؟

بىز سېنى قىياس بىلهن تونۇمدۇق، پهقهت سهن بىزنىڭ . ، سهن بىلىپ تۇرىسهنهللائى ا
 ز بىلهن ساڭا ئىشهنچۋۇجۇدىمىزغا بىكىتكهن ئىشنىشىمىز بىلهن ۋە ساڭا مۇھتاجلىقىمى
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  .ش، ساڭا يۆلۈنۈشنى بىزگه ئورۇنالشتۇرۇشۇڭ بىلهنال تونۇدۇققىلى
بىزنىڭ يارىتىلىشىمىز سېنىڭ بارلىقىڭنى ھهقىقهتهن ئىسپاتاليدۇ، بىزنىڭ ئۆزگىرىپ 

! ئى رەببىمىز. ئالىمىشىپ تۇردىغان ئهھۋالىمىز سېنىڭ كامىللىقىڭغا گۇۋاھلىق بهرگۈچىدۇر
هن پۈتۈن ئىنساننى يوقتىن بار قىلغان سهن قىياس بىلهن تونۇلۇشتىن يىراق سهن، س
سهن ھهممه خهلقنىڭ ئىتائهت قىلىدىغان، . ئىگىمىز سهن، پۈتۈن خهلقنىڭ پادىشاھىدۇرسهن

باش ئىگىدىغان  مهئىبۇدىسهن، سهن دەلىلنى ۋە دەلىل كۆرسهتكۈچىنى ياراتقۇچى تۇرساڭ، 
  ساڭا دەلىل كېرەك بوالمدۇ؟

  

  تهۋھىد

  
  )يېگانه ئىكهنلىكى-خۇسۇسىيىتىدە تهڭداشسىز، مىسلىسىز، يهككهتائاالنىڭ زاتىدا ۋە هللا ا( 

  تهۋھىد دېگهن نىمه؟
شهرئهتنىڭ . دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ» يالغۇز دەپ تونۇش«تهۋھىد دېگهن سۆز لۇغهتته 

نىڭ زاتىدا، هللا. تائاالنىڭ تهڭدىشى يوق ۋە ئوخشىشى يوقهللا ا: بىلدۈرىشىدە تهۋھىد دېمهك
. ىغان ئىشلىرىدىمۇ بار بىرى يوق، ئالهمنى بار قىلشدىمۇ شېرىكچى يوقسۈپهتلىرىدە ۋە قىلىد

شۇڭا مهخلۇقالرنىڭ باش ئىگىپ سهجىدە قىلىشىغا، مۇھهببهت بىلهن يۈرەكنى باغلىشىغا 
  .ال ھهقلىق، باشقىسى ئاجىز مهخلۇق دەپ تونۇپ ئهقىدە قىلىشتۇرهللايالغۇز ا
تائاال سۈرە ئىخالستا هللا اوق دېگهن ھهقته تائاالغا ھېچ قانداق تهرەپتىن تهڭ كهلگۈچى يهللا ا

باال هللا ا. غا مۇھتاجدۇرهللاھهممه ا. بىردۇرهللا  ئۇ ا،ئېيتقىنكى!) ئى مۇھهممهد(«:مۇنداق دېدى
 ».ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ.  تۇغۇلغانمۇ ئهمهس،تاپقانمۇ ئهمهس

تائاال هللا دە ائىدلىقى توغىرسىدا سۈرە رەنىڭ شېرىكى يوقهللائالهمنى تهربىيهت قىلىشتا ا
ئاسمانالرنىڭ 〈) مۇشرىكالرنى مات قىلىش ئۈچۈن ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(«: مۇنداق دېدى

  ) ئايهت-16(» . دېگىن〉هللا) ئۇالرنىڭ پهرۋەردىگارى( 〈 دېگىن 〉؟زېمىننىڭ پهرۋەردىگارى كىم
دىن سىلهرگه ئاسمان〈 ،ئېيتقىنكى) مۇشرىكالرغا! ئى مۇھهممهد(«: سۈرە يۇنۇستاهللا يهنه ا

 سىلهرنىڭ ئاڭالش ۋە كۆرۈش كىم رىزق بېرىدۇ) گىيا ئۈندۈرۈپ(زېمىندىن ) يامغۇر ياغدۇرۇپ(
  تىرىك شهيئىلهرنى ئۆلۈك شهيئىلهردىن كىم پهيدا قىلىدۇقابىليتىڭالرنى كىم باشقۇرىدۇ

ئىشلىرىنى كىم ) خااليىقنىڭ (ئۆلۈك شهيئىلهرنى تىرىك شهيئىلهردىن كىم پهيدا قىلىدۇ
دىن غهيرىيگه چوقۇنۇش هللا(〈 ،ئېيتقىنكى. دەيدۇ 〉هللا〈): بۇالرغا جاۋابهن( ئۇالر 〉رە قىلىدۇئىدا

  ) ئايهت-31(» 〉؟قورقمامسىلهر) نىڭ ئازابىدىنهللابىلهن ا
هللا تائاالغا ئىبادەت قىلىشتا شېرىك يوق دېگهن مهزمۇن توغىرسىدا سۈرە مۇھهممهددە اهللا ا

 ئايهتنىڭ بىر -19(» يوقتۇر) بهرھهق (مهئبۇدھېچ دىن باشقا هللا بىلگىنكى، ا«: تائاال ئېيتتى
مېنىڭ نامىزىم 〈 ،ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد(«: يهنه سۈرە ئهنئامدا مۇنداق دېدى). قىسمى

)  ئىبادەتلىرىم- دۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائهت(قۇربانلىقىم ھاياتىم ۋە ماماتىم 
يهنى يالغۇز (شېرىكى يوقتۇر مهن مۇشۇنىڭغا نىڭ هللا. ئۈچۈندۇرهللا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا

 - 163، -162. (»〉بۇيرۇلدۇم مهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهۋۋىلىمهن) غىال خالىس ئىبادەت قىلىشقاهللا
  .شۇ سهۋەبدىن تهۋھىد ئۈچ قىسىم بولدى) ئايهتلهر

رى، خۇدانىڭ ئىسىملى(بىر هللا ئىسىمالر ۋە سۈپهتلهردە ا. 2. تائاال زاتىدا بىر دەپ تونۇشهللا ا. 1
ئالهم . 3. دەپ تونۇش) غا ئىسىم ۋە سۈپهتته ئوخشىمايدۇهللاسۈپهتلىرى ئۆزىگه خاس، ھېچكىم ا
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يالغۇز دەپ هللا خهلىقىنى يارتىش، رىزىق بىلهن تهمىن ئېتىش، ئىگىدارچىلىق قىلىشتا ا
تائاال ھهممه مهخلۇقنى يارتىشتا هللا تائاال رەبلىكىدە يالغۇز دېگهننىڭ مهنىسى، اهللا تونۇشتۇر، ا

.  ھهممه مۈلۈكىنى باشقۇرۇشتا يالغۇز، دېمهكتۇر،قنىرىزىق بېرىشته يالغۇز، پۈتۈن خهلۇز، يالغ
ھهممه مهخلۇقنىڭ ئىتائهت قىلىشىغا، : ئىالھلىقدا يهنى ئىبادەتته يالغۇز دېگهننىڭ مهنىسى

ھېچ قانداق مهخلۇققا چوقۇنۇپ باش (تائاالال ھهقلىق، باشقا كىشىگه هللا ئىبادەت قىلىشىغا ا
كه بولمايدۇ، مهيلى ماالئىكىلهر، پهيغهمبهرلهر، سالىهالر، كامىل ۋە شهرەپلىك كىشى ئىگىش

ئىبادەت قىلىشقا بولمايدۇ دەپ ) بولسۇن ياكى ئۇنڭدىن باشقا كىم ۋە نېمه بولسا بولسۇن ئۇنىڭغا
  .تونۇش

 دە يالغۇزلىقىنى يىغىندا قىلىپىرىا، سۈپهتلىرىدە ۋە ئىسىملىدنى زاتتائاالهللا يۇقىردا ا
 - تائاالنىڭ رەبلىكىدە ۋە ئىالھلىقىدا يالغۇز ئىكهنلىكىنى ئايرىم هللا ئهمدى ا. بايان قىلدۇق

بۇ باياندا تهۋھىدنىڭ ھهقىقىتىنى ۋە مۆمىن ئادەمگه تهۋھىد . ئايرىم بايان قىلىپ ئۆتىمىز
توغرىسىدىن نېمىلهرنى بىلىش، نېمىلهرگه ئېتىقاد قىلىشى اليىق ئىكهنلىكىنى ئوچۇق 

  .ىىزكۆرسىتىم
  

  توحيدالربوبية

  
  )تائاال ياالغۇز دەپ تونۇش ھهققىدەهللا  ئىگىدارچىلىق قىلىش ۋە تهربىيه قىلىشتا ا ئالهمگه( 

  دېگهن نېمه؟» تهۋھىدۇر رەبۇبىيهت«
بۇ سۇئالغا مهقسىهتىنى ئوچۇق ئۇقتۇرغىدەك  يېتهرلىك جاۋاب بېرىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن 

دېگهن سۆزدىن » رب«دېگهن سۆز » رەبۇبىيهت«. رەكدېگهن سۆزنىڭ مهنىسىنى بىلىش كې) رەب(
ئىگه، پهرۋىش ) خوجايىن(غۇجا : ئۇالر. دېگهن سۆزنىڭ بىر قانچه مهنىسى بار» رب«. تۈزۈلگهن

تائاالغا هللا رەب دېگهن سۆز، ا. قىلغۇچى، تۈزەتكۈچى، ئىبادەت قىلىنغۇچى دېگهنلهردىن ئىبارەت
» رەب«تائاالدىن باشقىسى هللا ا. لىتىلىدۇقارىتىلسا، ھهقىقىي راست مهنىسى بىلهن ئىش

  .ئىشلىتىلىدۇ) بىر تهرەپلىمه مۇناسىۋەت ئېتىبارى بىلهن(دېيىلسه، ماجاز يولى بىلهن 
يهنى يارتىش، رىزق بېرىش، . رەبۇبىيهت دېگهن ئىسىممۇ ئاشۇ كۆپ مهنىلهردە كېلىدۇ

ش دېگهن مهنىلهر ئىگىدارچىلىق قىلىش، خوجىلىق، تهربىيلهش، تۈزۈش، پىالنلىق باشقۇرۇ
تائاال پۈتۈن ئالهم خهلقنى ئهمهلىيهتته راست ئۆزى ياراتقان ئىگىسى هللا ا. كۆزدە تۇتۇلىدۇ
. ئۆزى يالغۇز ئىگههللا ا) تهربىيه قىلىش دېگهن خۇسۇسىيهتكه(» رەبۇبىيهتكه«بولغانلىقتىن 

ەپ تونۇش تائاال يالغۇز، شېركلهشكۈچى كىشى يوق دهللا دە ا»رەبۇبىيهت«يۇقىرىقى مهنىلهردىكى 
دىن باشقا بىر كىمنى، ياكى كىشىنىڭ روھىنى، ئالهمنى باشقۇرىدۇ ياكى دۇنيانىڭ هللا. (الزىم

  .) بهزى ئىشلىرغا تهسهررۇپ يۈرگۈزىدۇ ياكى ھهقىقىي مۇرەببى دەپ تونۇش خاتادۇر
ھهقىقىي تهربىيهت : نىڭ مهنىسى»تهۋھىدۇر رەبۇبىيهت«يۇقىرىقى چۈشهنچىلهرگه ئاساسهن 

يهنى يارتىش، رىزق بېرىش، . غا شېركلهشكۈچى يوقهللاۇسىيهتلىرىدە اقىلىش خۇس
ئىگىدارچىلىق قىلىش، تهدبىرلىك باشقۇرۇش ۋە بۇالرغا مۇناسىۋەتلىك بولغان تىرىكنى 
ئۆلتۈرۈش، ئۆلۈكنى تىرلدۈرۈش، ئۆزى خالىغاننى بېرىش، خالىسا بهرمهسلىك، زەرەر يهتكۈزۈش، 

غا هللابۇ ئىشالر ا. غا شېرىك يوقهللاقىلىشتهك سۈپهتلهردە اپايدا يهتكۈزۈش، ئهزىز قىلىش، خار 
  .دۇر»تهۋھىدۇر رەبۇبىيهت«خاس، ھېچقانداق بهندىنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ دەپ ئىشىنىش 

ئىگىسى، پاالنى ئۆز يۇرت خهلقىنىڭ ) ئۆيىنىڭ(ئهمما پاالن كىشى پاالن نهرسىنىڭ 
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اكى پاالنى مال باقىدۇ، باال باقىدۇ، ياكى غوجىسى، ياكى پاالن كىشى مۇنچه پۇلغا ئىگه بوالاليدۇ ي
چۈنكى بۇ سۆزلهر . ئىسالھ قىلىدۇ، ھۆكۈم قىلىدۇ دېگهن سۆزلهر تهۋھىدكه خىالپ ئهمهس

تائاال ھهممه نهرسىنىڭ هللا بهندىنىڭ خۇداغا شېرىك بولۇپ قىلىشىنى ئىپادە قىلمايدۇ، بهلكى ا
چىلىك ئىگىلىك ياكى خوجىلىق ئىگىسى ۋە ھهممىنى باققۇچى بولغاچقا بۇ كىشىلهرگه شۇن

بۇالر بۇ خۇسۇسىيهتلهردىن . ياكى تهربىيهتچىلىك، ئىسالھ قىلىش خۇسۇسىيتىنى بهرگهن
باشقىالرغا قارىغاندا بهندىلىك دائىرە ئىچىدە مۇنداق ئارتۇقچىلىقى . پايدلىنىدۇ دېگهن بولىدۇ

ھهقىقىي ئىگىلىك چۈنكى كۆز بىلهن كۆرۈلگهن ئهمهلىيهت، ئىنسانغا . بار دېگهنلىكتۇر
باشلىغان يولدىن باشقا بىر هللا ا. ئىسپاتلىمايدۇ ۋە ھهممه جهھهتتىن خوجىلىق ئىسپاتالنمايدۇ

نىڭ قانۇن ھۆكۈمنى يۈرگۈزۈشتىن باشقا، هللا. يول بىلهن تهربىيهت ياكى ئىسالھ قىاللمايدۇ
تهربىيهت نىڭ يولغا باشالشتىن باشقىسى هللاكىشىلهرگه ھۆكۈم ياكى ئىسالھ يۈرگۈزەلمهيدۇ، ا

  .نىڭ ھۆكۈمىدىن باشقىسى توغرا ھۆكۈم ئهمهسهللائهمهس، ا
  

تائاالنىڭ يالغۇز تهربىيهتچى ئىكهنلىكىگه ئىقرار قىلىش ئىنسانالرنىڭ هللا ا

  تهبىئىتى

  
دىن هللائىنسانالرنىڭ ھهر يهردىكى ۋە ھهر زاماندىكى ئاقىللىرى تهربىيهت قىلىش ئىشىنى ا

) ھهممىنى باققۇچى(ھهقىقى تهربىيه قىلغۇچى . دۇباشقىسىغا ئىسپاتالشتىن ھهمىشه ساقلىنى
چۈنكى ئىنسانلىق خىسلىتىنى . ۋە مهئبۇد يوق، دەپ تونۇيدۇ» رەب«دۇر، ئۇنىڭدىن باشقا هللابىر ا

يوقاتمىغان ئهقلى ساق ئىنسان، مهخلۇقالرنى تهربىيهت قىلىشقا مهخلۇقنىڭ يارىماسلىقىنى 
باشقا بىر زاتنىڭ . ىر نهرسه يارىتالمايدۇمهخلۇق ب: سهۋەب شۇكى. ۋە ئاجىزلىقىنى بىلىدۇ

ئۆزى ياراتقانلىقتىن هللا ھهممه مهخلۇقنى ا. مۈلكى بولغان مهخلۇق بىر نهرسىگه ئىگه بواللمايدۇ
بۇ ھهقىقهتكه قۇرئان چۈشكهن . ئۆزى ئىگه. ھهممىنى ئۆزى تهربىيهت قىلىدۇ، ئۆزى باقىدۇ

ئۇالرنى رەسۇلۇلال ۋە ئهسهابالر . دۇزاماندىكى ئهرەب مۇشركلىرىنىڭ ئىقرارى ھۆججهت بولى
غا ئىبادەت قىلىشقا چاقىرلغاندا ئۇالر ئۆزىنىڭ باتىل مهئبودلىرىغا قاتتىق هللاتهرەپتىن يالغۇز ا

ئهقىدە قىلغان، ئۇلۇغ بىلگهن تۇرۇقلۇق، مهبودلىرنىڭ بىرەر كىشىنى تهربىيهت قىلىشتىن 
مۇشرىكالر بۇت ۋە . قرار قىلشقانئاجىزلىقىغا، تهربىيهت قىلىشقا يارىمايدىغانلىقىغا ئى

ھهيكهللهر ئهمهس ھهتتا ھېچقانداق تىرىك ئىنساننىڭ تهربىيهت قىلغۇچى بولۇشقا 
شۇڭا ھېچ قانداق كاتتا، ئۇلۇغ ئادەمنىمۇ ۋە . يارىماسلىقىغا ئىقرار قىلىشتا ئىككىلهنمىگهن

 - ىي خۇي چۈنكى ئىنسان. دەپ تونۇمىغان» تهربىيهت قىلغۇچى«ئۇنىڭ مهئبودلىرنىمۇ 
تهبىئهتنىڭ ھۆكۈمى بويىچه مهخلۇقالرنىڭ بىر نهرسه يارتىشىدىن، رىزق بېرشىدىن، پىالنلىق 
باشقۇرۇشتىن، ئىگه بولۇشتىن ئاجىزلىقى ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدىدا ئورۇنلىشىپ كهتكهن تونۇش 

  .ئىدى
تۈردى، قۇرئان كهرىممۇ بىر قانچه ئايهتته ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقىنى ۋە ئىقرارىنى مۇقهررەرلهش

سىلهرگه 〈 ،ئېيتقىنكى) مۇشرىكالرغا! ئى مۇھهممهد(«: تائاال مۇنداق دېدىهللا سۈرە يۇنۇستا ا
 سىلهرنىڭ ئاڭالش ،كىم رىزق بېرىدۇ) گىيا ئۈندۈرۈپ(زېمىندىن ) يامغۇر ياغدۇرۇپ(ئاسماندىن 

 پهيدا  تىرىك شهيئىلهرنى ئۆلۈك شهيئىلهردىن كىم،ۋە كۆرۈش قابىليتىڭالرنى كىم باشقۇرىدۇ
ئىشلىرىنى ) خااليىقنىڭ (، ئۆلۈك شهيئىلهرنى تىرىك شهيئىلهردىن كىم پهيدا قىلىدۇ،قىلىدۇ
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دىن غهيرىيگه هللا(〈 ،ئېيتقىنكى. دەيدۇ〉هللا〈): بۇالرغا جاۋابهن( ئۇالر 〉؟كىم ئىدارە قىلىدۇ
 يهنه تافۇخرۇتائاال سۈرە زهللا ا).  ئايهت-31(» 〉؟قورقمامسىلهر) نىڭ ئازابىدىنهللاچوقۇنۇش بىلهن ا

:  ئۇالر، دەپ سورىساڭ〉ئاسمانالر ۋە زېمىننى كىم ياراتتى〈: ئهگهر سهن ئۇالردىن«: مۇنداق دېدى
 -9(» . دەيدۇ〉ياراتتى) هللا( ھهممىنى بىلگۈچى ،ئهلۋەتته ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى غالىب〈

ۇلۇغ ئهرشنىڭ يهتته ئاسماننىڭ ۋە ئ〈 ،ئېيتقىنكى«: ئمىنۇنداۇتائاال سۈرە مهللا يهنه ا). ئايهت
» .〉؟قورقمامسىلهر) ئازابىدىن(ئۇنىڭ 〈 ،ئېيتقىنكى.  دەيدۇ〉هللا〈:  ئۇالر〉؟پهرۋەردىگارى كىم

   )ئايهت-87، -86. (دەيدۇ
ئهگهر سهن ئۇالردىن ئۇالرنى كىم خهلق ئهتكهنلىكلىرىنى «: تائاال مۇنداق دېدىهللا يهنه ا
غا ئىبادەت قىلىشتىن بۇتالرغا ئىبادەت هللا( ئۇالر قانداقمۇ ، دەيدۇ〉هللا〈 ئۇالر چوقۇم ،سورىساڭ
  ) ئايهت-87سۈرە زۇخرۇف (» ؟بۇرۇلۇپ كېتىدۇ) قىلىشقا

يۇقىرقى ئايهتلهردە قۇرئان كهرىم مۇشرىكالرنىڭ ھېچ بىر ئىنسان بىر نهرسه 
  .يارتالمايدىغانلىقىغا ئىقرار قىلغىنىنى، ئىنساننىڭ ئاجىزلىقىنى بايان قىلدى

  

  نىزمچه دىنسىزلىق ۇكومم

 
 ئهسىردىن بۇرۇن - 19، -18: يۇقىرىقى ئهمهلىيهتكه يهنه بىر ئهمهلىيهت قوشۇلىدۇ، ئۇ بولسا

ئالهمنى ياراتقۇچىغا تانىدىغان، خۇداسىزلىق ئىدىيىسى ھېچقايسى مىللهت تارىخىدا 
خۇسۇسهن ماركسچه، لېنىنچه كومونىزم ۋە جاھاننى ۋەيران قىلغۇچى . تونۇلمىغان ئىدى

دا بولۇش بىلهن ياۋرۇپا ۋە دۇنيانىڭ نۇرغۇن تهرەپلىرى ئىنسانلىق خۇداسىزلىق يولى پهي
هللا ئورنىدىن دۈم يىقىلىشتىن بۇرۇن تارىختا خۇدانى ئىنكار قىلىش كۆرۈلمىگهن، گهرچه ا

شېرىك قىلىش ) مهخلۇقىنى بهزى ئىشالردا(غا هللاتائاالنىڭ نېمهتلىرگه كۆز يۇمۇش ۋە ا
 كۈچنىڭ غايىبالدىن ئىبارەت بىر تهڭداشسىز تائاهللا ئىدىيىسى مهۋجۇت بولسىمۇ، لېكىن ا

  .بارلىقىغا ئىتراپ قىلىش ھهر كىمنىڭ جان تېنىگه سىڭگهن تهبىئىي سېزىمدۇر
ۋاستىسى بىلهن يامانلىقتىن هللا تائاالدىن ياخشىلىقنى قولغا كهلتۈرۈش ۋە اهللا  كىشىلهر ا

  .اتتىغا يېقىنلىق ئىزدەپ كېلىۋاتهللاساقىلنىش ئۈچۈن ھهر تۈرلۈك چارە بىلهن ا
ئىنسانالر ئاساسىسز، يالغان ئىالھالرنى پهيدا قىلىپ، ئۇالرغا ئوخشاشمىغان ئىبادەتلهر ۋە 
تۈرلۈك ۋاسىتىلهر بىلهن يېقىنلىق ئىزدەشكهن بولسىمۇ، بۇنىڭدا ئهسلى سهۋەب ئالهمنى 

نىڭ بارلىقىنى ھېس قىلىش ھهر هللاياراتقۇچى، ھهممه مهخلۇقنى تهدبىرلىك باشقۇرغۇچى بىر ا
  .ىنساندا تهبىئىي بولغانلىقتىندۇربىر ئ
  ) ھهر تۈرلۈك باتىل ئىالھالرغا چوقۇنغان،ھهقىقىي ئىالھنى تونۇيالماي(

  

  دۇنيادا دىنسىزلىق پهيدا بولۇشىنىڭ سهۋەبلىرى

  
دۇنياغا خۇداسىزلىق ئىديىسىنىڭ تارىلىشى، ياۋرۇپا ۋە باشقا يهرلهرگه ۋەيران قىلغۇچ 

 يامرىشىنىڭ سهۋەبلىرى كۆپ بولسىمۇ، مېنىڭچه مۇھىم نىستىك يولنىڭۇلىق، كوممخۇداسىز
  . تۈرلۈكتۇر5سهۋەبلىرى 

نىڭ خىرىستىئان دىنىدىكى )باشلىقلىرى» دىن«(خىرىستىئانالر ئىبادەتخانىسىدىكى . 1
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نىڭ خىرىستىئان ھۆكۈمهت )دىن باشلىقلىرى(ئامما، خهلققه قىلغان ناھهقچىلىقى ۋە ئۇ 
قلهرنى قۇل  دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان خهلرىستىئانباشلىقلىرى بىلهن بىرلىشىپ، خى

قىلىشى، خارلىشى ۋە دىنى، روھىي كۈچ نامى بىلهن ئۇالرنىڭ بوينىغا كىشهن سېلىپ، بىچارە 
  .سهۋەب بولغان) خىرىستىئان دىندىن ۋاز كېچىشىگه(قىلىۋېتىشى 

بهرگهن ھالىتىدە تائاال تهلىم هللا  ئهلهيهىسساالم ئارقىلىق ائىسا(خىرىستىئان دىنىنىڭ . 2
بۇزۇلىشى ۋە ئهقىلگه زىت ۋە ئىنسانالرنىڭ تهبىئى ئېهتىياجلىرىغا قارمۇ قارشى ) ساقالنماي

ھالدا باتىل، ئاساسىسز بولۇپ كېتىشى، خىرىستىئان ئهللىرىنىڭ ئۇ دىننى ئىنكار قىلىشىنى 
ئۇنىڭ ئاسانالشتۇردى ۋە خىرىستىئان دىنىدىن باش تارتىدىغان ۋە ئۇنى تهنقىد قىلىپ 

خاتالىقلىرىنى كۆرىستىدىغان بىر كىم تېپىلسىال ئۇنىڭغا ئهگىشىپ، خهلىقلهر خىرىستىئان 
  .دىنىدىن تېنىشقا شارائىت تۇغدۇرىلدى

ئىلىملهرنىڭ يۇقىرى ئۆرلىشى، سانائهت، تهجىربه ئىلمى ۋە دۇنيالىق ) پهننى(دۇنياۋى . 3
قىالرلىق دەرىجىدە يۈكسىلىشى، تۇرمۇش ۋاسىتىسى بولغان ئىلىملهرنىڭ ئهقىلنى ھهيران 

خهلق ئاممىسىنى ئىلىم نامى بىلهن ئوتتۇرغا چىققان ھهر قانداق نهزەرىيىگه ئاشكارا ئويدۇرما، 
چۈنكى ئىنسان قانداق بىر . يالغان نهزەرىيه بولسىمۇ، ئىشىنىپ كېتىدىغان قىلىپ قويدى
 جىسمانى كۈچىنى يوقۇتۇپ، ماددىي كۈچ، ياكى روھى كۈچ ئالدىدا يېڭىلسه، ئۆزىنىڭ ئهقلى ۋە

ئاغزىغا نېمه سېلىپ بېرىلسه شۇنى ) باشقىالر تهرەپتىن( دە، ئۇنىڭغا -بېشى ئايلىنىدۇ 
نېمىگه چاقىرىلسا شۇنى قوبۇل قىلىدۇ، نېمه دېسه، قانداق خهۋەر قىلسا راسىت دەپ . سۆزلهيدۇ
 تېخنىكا - هت، پهن دېمهك، ئامما، خهلق بۈگۈنكى يېڭى كهشپىيات، يېڭى ئىجادىي. ئىشىنىدۇ

 ئهسرارىتى، ئۇسۇل قائىدىلىرنى بىلمىگهچكه، پهننى بىلىم ئادەملهرنى -بىلىملىرنىڭ سىر 
ئاجايىپ سىرلىق مهخلۇق دەپ تونۇپ، ئۇالرنىڭ كهشپىيات، ئىجادىيهت جهھهتتىكى ئهمهلىي 

هپسانه ئىشلىرىغا ئىشىنىشكه ئهگهشتۈرۈپ، دىن تهرەپتىن تارقاتقان پاكىتسىز، ئويدۇرما، ئ
ھالبۇكى پهننى ئىجادىيهت باشقا ئىش، دىن باشقا يول . نهزەرىيىلهرگىمۇ ئىشىنىپ كهتكهن

  .خهلق بۇنى تونۇيالمىدى. تهلىماتى ئىدىهللا پهن ئىنسان تهجىربىسى، دىن ا. ئىدى
ئۆزى خالىغان، تهبىئىتى تارتقان ئىشالردىن چهكلهيدىغان تۈزۈم ۋە مۇناسىۋەتلهردىن . 4

خۇسۇسهن ئىنساننىڭ دىندىن ئۆزىنى تارتىپ . ن ۋاز كېچىشكه سهۋەب بولدىدى»دىن«قېچىشى 
نىڭ چهكلىمىلىردىن ئۆزىنى خالى قويۇپ، ھهر قانداق قهبىه قىلىق، يامان سۆز، ھارام »دىن«

يىمهكلىكنى ئۆزىگه راۋا كۆرىدىغان بولۇشىغا ۋە ئهخالقى چهكلىمىلهردىن بوشۇنۇپ كېتىشكه، 
هسئۇللىقلىردىن ئاجىراپ كېتىشكه ياردەم قىلغۇچى ۋە دىنىي ۋەزىپه، شهرىئهت م

دىن ۋاز كهچكۈسى » دىن«جۈرئهتلهندۈرگۈچى بىر كىم تېپىلسا ئاڭسىز ئىنساننىڭ تېخىمۇ 
  .كېلىدۇ

نىڭ جهمىيهتتىن يوقۇلىشى، ئىسالم نۇرىنىڭ )يوليۇرۇقلىرى(ئىسالم ھۆكۈملىرى . 5
دۇنيانىڭ ھهر تهرپىدە ئىنسانىيهتكه روھى يۇشۇرنىشى، ئىسالم روھى غهلبىسىنىڭ ئاجىزالپ ۋە 

قىممهت بهرگهن، پهزىلهت ۋە ئېسىل ئهخالق بهرگهن دىنىي ئىسالمنىڭ دائىرسى تارىيىشقا 
 مىكرىلىرى ۋە ئىسالم - چۈنكى ئىسالم دۈشمهنلىرنىڭ سۈيقهست، ھېله . باشلىغانلىقتۇر

اپات ۋە ئازغۇنلۇقنىڭ قارا پهرزەنتلىرىنىڭ بىخودلىقى نهتىجىسىدە ئىسالم ئهقىدىلىرىگه خۇر
ئىسالم . ئىسالم مهملىكهتلىرگه پاراكهندىلىك ۋە چېكىنىش يۈز بهرگهن. داغلىرى چاپالشقان

مۇسۇلمانالر سىياسى ئۇيقۇ، . (ئىلىملىرىنىڭ، مائارىپلىرنىڭ بازىرى يېتىپ قالغان
هنگۈچى بىر مهزگىلدە ماددىغا ئىش.) ئىقتىسادىي كىرزىس، ئهخالقى چىرىكلىككه چۈشكهن

ئۆزىنىڭ خۇداسىزلىق يولىنى بازارغا سېلىشقا، . كوممونىستلىق ئېقىم ئوتتۇرغا چىقتى
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ئىنسانالرنى يولدىن چىقىرشقا، بۇزۇق خاتا ئىدىيىلهرگه كىرگۈزۈپ، كېلىشتۈرۈپ دۈم سېلىشقا 
خهلقتىكى بارلىق . شۇنىڭ بىلهن پۈتۈن دىنالرنى يوققا چىقاردى. كهڭ، ئازادە موھتنى تاپتى

دىنالرنى . دىنغا دۆڭگىدى، دىنغا قارشى ئۇرۇشتى. تهرسىزلىكنى، قاالقلىقنى دىنغا يۈكلىدىيې
غا قهسهمكى دىن ئىسالم ئهگهر يوقاتقان هللا! ئاگاھ بولۇڭالر. قوپاللىق بىلهن تهنقىد قىلدى

ھالىتىنى تاپقان بولسا، ئۆزىنىڭ ئىجادىيهت، كهشپىياتلىرنى ئهسلىگه كهلتۈرگهن بولسا، 
 ئىلمى، تېخنىكا ۋە قانۇن تۈزۈش جهھهتتىكى ۋە روھىي جهھهتتىكى ئىلمىي ھايات تهبىئهت

مهيدانلىردىكى ئۈستۈنلۈكنى تاپقان بولسا ۋە ئىسالم خهلقى ئىچىدىكى ئادالهتنى ۋە پۈتۈن 
خهلققه بولغان رەھىم شهپقىتىنى ۋە مۇسۇلمانالرنى چۆمدۈرگهن ھهتتا دۈشمهنلهرگىمۇ 

ەتنى ئهسلىگه كهلتۈرگهن بولسا، دىنسىزالرنىڭ دىنغا ھۇجۇم  سائاد-كهلتۈرگهن بهخىت 
لېكىن ئىش ئويلىغاندەك . قىلىشى ئهمهس، دىن ھهققىدە بىر نىمه دېيىشى مۇمكىن بولمايتتى

  .بولماي قالدى
يۇقىرقى بهش تۈرلۈك سهۋەبنىڭ ھهر قايسىسى بۈگۈن ئالهمنى قۇرۇتۇپ ۋەيران قىلىۋاتقان 

ىل بۇ ئىقىمغا ۋاقتىدا تىزلىك بىلهن تاقاب. ىشىغا ياردەم قىلدىخۇداسىزلىق ئېقىمىنىڭ تارل
تۇلمىسا، پۈتۈن ئىنسانالرنى ئهڭ تۆۋەن ھايۋانلىق ھالىتىگه ۇتتۇرۇلمىسا، ئۆز دائىرسىدە توخ

مهن بۇ دىنسىزلىق ئېقىمىغا ئىسالم دىنىدىن باشقا بىر يول ياكى ئېقىم . ئايالندۇرۇپ قويىدۇ
قاچانكى ئىسالمغا . ىل تۇرىدۇ ياكى توخىتتىدۇ، دەپ قارىمايمهنئۇنى يوقۇتۇش ئهمهس تاقاب

راست ئىشىنىدىغان ۋە ئىسالمنى ئېتىياتچانلىق ۋە قهتئىي ئىرادە بىلهن ئهمهلگه ئاشۇردىغان، 
ھاكىميهتنى، رەھبهرلىك ھوقۇقىنى دىن ئىسالمغا بېرىدىغان بىر چوڭ ئىسالم دۆلىتى 

ىزلىق ئاسى ئېقىمىنى چۇۋۇپ تاشاليدۇ ۋە ئۇنىڭ پىچهك قۇرۇلسا، ئاندىن كېيىن بۇ دۆلهت دىنس
تائاالنىڭ ھهق دىنىغا قارشى ھۆججهتسىز، باتىل دەۋالىرىنى خهلق هللا نهزەرىيىلىرنى ۋە ا

  .ئاممىسىغا كۆرسىتىدۇ
  

  خۇداسىزلىققا بىرىنچى قۇربان بولىدىغىنى ياۋروپا

  
رگهن ياۋرۇپا پات يېقىندا ئىنسانىيهت ئالىمىگه دىنسىزلىق بااليى ئاپىتىنى سۆرەپ ئهكى

. دىنسىزلىق، كوممونىستلىق ئېقىمىغا قۇربان بولۇپ تۈگىشىدۇ ۋە ئهمهلىيهتته شۇنداق بولدى
دۇنيا، : بىز ئېيتىمىزكى. بىز بۇ سۆزنى قىلساق ياۋرۇپاغا قارىتا جىنايهت قىلغان بولمايمىز

ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن خۇسۇسهن ياۋرۇپا خهلقى دۇنياغا ئىسالم ئاشكارا بولغان بىلهن ۋە 
ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالشتا ۋە پهزىلهتلىك ھاياتقا اليىقالشتۇرۇشقا، دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ 

 سائادىتىگه يهتكۈزۈشكه ياراملىق دىن ئىكهنلىكىنى تونۇغاندىن كېيىن، ئىسالم -بهخت 
تكۈزۈش يولى دەپ تونۇپ دىنىنى قوبۇل قىلىش ۋە ئۇنى ياخشىلىق ۋە بهخت يولى ۋە سائادەتكه يه

ئىسالمنىڭ قوينىغا كىرىشنىڭ ئورنىغا ئىسالمغا قارشى تۇردى، ئىسالمنىڭ ئىلگىرلىشىگه، 
 ۋە خىرىستىئان دىنى نامىدىن ئىسالم بىلهن ئىسا. دۇنياغا كېڭىيىشىگه توسالغۇ بولدى

نى ئهلچى خۇددى ئۇالر ئىسالم دىنىنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم. ئۇرۇشقىنى ئاجايىپ بولدى
نىڭ ھهققانىي دىنى ئىكهنلىكىنى هللاقىلىش ئارقىلق پۈتۈن ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگهن ا

  .بىلمىگهندەك، ھهققهتكه كۆز يۇمدى
چۈنكى . ئهمما خىرىستىئان دىنى بولسا پهقهت بىر ئىقلىم، بىر يۇرتقا خاس بولغان دىندۇر

 ئهلهيهىسساالم ئۆزى ئىسا. ن ئىدى ئهلهيهىسساالم ئىسرائىل ئهۋالدىغا خاس پهيغهمبهر بولغائىسا
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  ».مهن ئازغان بهنى ئىسرائىل مىللىتىگىال پهيغهمبهر قىلىندىم«: مۇنداق دېگهن
ئۆز ۋاقتىدا مهريهمنىڭ ئوغلى «:  ئهلهيهىسساالم توغرىسىدا قۇرئان كهرىم مۇنداق دېدىئىسا

ىن بۇرۇن كهلگهن  مهند،ئهۋەتكهنهللا مهن سىلهرگه ھهقىقهتهن ا! ئى ئىسرائىل ئهۋالدى〈: ئىسا
 مهندىن كېيىن كىلىدىغان ئهھمهد ئىسىملىك پهيغهمبهر بىلهن ،تهۋراتنى تهستىقلىغۇچى

 مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلگهن رۇشهنئىسا ئۇالرغا .  دېدى〉خۇش خهۋەر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن
  ) ئايهت-6سۈرە سهپ (» . دېدى〉بۇ ئوپئوچۇق سېهىردۇر〈: چاغدا ئۇالر

بۇنىڭغا . نىڭ ئهلچىسىدۇرهللالهيهىسساالم بولسا پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه ائهمما مۇھهممهد ئه
. بارچه پهيغهمبهر ئۆز قهۋمىگه خاس پهيغهمبهر قىلىنغان ئىدى«مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

تائاالنىڭ هللا دېگهن سۆزى دەلىل ۋە رەسۇلۇلالغا ا» مهن پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه پهيغهمبهر قىلىندىم
هللا مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ھهممىڭالرغا ا! ئى ئىنسانالر«تقىنكى ئېي!) ئى مۇھهممهد(«

ۋە )  ئايهتنىڭ بىر قىسمى-158سۈرە ئهئراف (دېگهن سۆزى » تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئهلچىمهن
خۇش ) مۇئمىنلهرگه جهننهت بىلهن(سېنى بىز پهقهت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن «تائاالنىڭ هللا ا

ۋە لېكىن . ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇق) زاب بىلهنكافىرالرنى ئا(خهۋەر بهرگۈچى ۋە 
هللا ھهم ا)  ئايهت-28سۈرە سهبهئ . (دېگهن سۆزى» .بىلمهيدۇ) بۇنى(ئىنسانالرنىڭ تولىسى 

 ئۆز بهندىسى ،پۈتۈن ئالهم خهلقىنى خۇدانىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇرسۇن ئۈچۈن«تائاالنىڭ 
چۈشۈرۈپ بهرگهن زات بهك ) ئايرىيدىغان كىتابنىھهق بىلهن ناھهقنى (كه قۇرئاننى )مۇھهممهد(

  .دېگهن سۆزى دەلىلدۇر» ئۇلۇغ
 ئهلهيهىسساالمغا قارشى ئۇرۇشقان ۋە ئىسا: بۇنىڭدىنمۇ ئاجايىپراق بىر ئهھۋال شۇكى

ئۇنىڭ ئهسهابلىرى بولغان ھاۋارىالرنى تاغ چوققىلىرىغا ۋە يىراق يهرلهرگه قېچىپ، دىننى 
. يهھۇدىالر باتىل خىرىستىئان دىنىنى ئويدۇرۇپ چىقتىقوغداشقا مهجبۇر قىلغان 

 ئىسايهھۇدىالر سهييىد . خىرىستىئانالر بۇ باتىل دىن ئۈچۈن ئىسالم بىلهن ئۇرۇشتى
ئهلهيهىسساالمنىڭ دىنى يوللىرنىڭ شهرقى ياۋروپادا كېڭهيگىلى باشلىغىنىنى كۆرگهندىن 

ىالر ھىله مىكرى قىلىپ يالغاندىن كىيىن ئۇ دىننى سۈرگۈن قىلىش ئۈچۈن بىر بۆلۈك يهھۇد
 ئهلهيهىسساالمنىڭ دىننى پاخالالشتۇرۇپ بۇت پهرەسلىك دىنىغا ئىساخىرىستىئان بولۇۋىلىپ، 

 ئهلهيهىسساالم دىنىنى ئۇنداق ئۆزگهرتىشتىن بىزار ئىدى ۋە ئىساھالبۇكى . ئۆزگهرتتى
» نىڭ بهندىسى مهنتائاالهللا مهن ا«:  ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنئىسابۆشۈكىدە يېتىپ 

مېنىڭ ۋە سىلهرنىڭ ! ئى ئىسرائىل ئهۋالدى«: پهيغهمبهر بولغاندىن كىيىن مۇنداق دېگهن
هللا تائاالغا بىر كىمنى شېرىك قىلسا اهللا ھهر كىم ا! غا قۇلچىلىق قىلىڭالرهللائىگىمىز بولغان ا

 ئۆز ئۇنىڭ جايى ئوت، بهندىنى خۇداغا شېرىك قىلىپ. ئۇ كىشىگه جهننهتنى ھارام قىلدى
 ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ خۇداغا قۇل ئىسا(» جېنىغا ۋاپال قىلغان زالىمالرغا ياردەمچى يوق

ئىكهنلىكنى، خۇدانىڭ ئوغلى ئهمهسلىكىنى، خۇداغا شېرىك ئهمهسلىكىنى ئۇقتۇرۇپ، تهۋھىد 
» خۇدا-3 ئىسا خۇدانىڭ ئوغلى، ئىسا« يهھۇدىالر خرىستىئانالرنى ئازدۇرۇپ . ئۆگهتكهن ئىدى

يدىغان شېرىك ئهقىدىنى ئۆگىتىپ، تهۋھىد دىنىنى بۇت پهرەسلىك دىنىغا ئۆزگهرتىۋەتكهن دە
بۇنى بىلمهي باتىل دىن ئۈچۈن ھهق ئىسالم دىنىغا قارشى ) خرىستىئانالر(ناساراالر . ئىدى

  .)ئۇرۇشتى
: خرىستىئانالرنىڭ دىنىنىڭ بۇزۇلغىنى، شېرىك دىن بولۇپ قالغىنىنىڭ دەلىلى شۇكى

هيهىسساالمغا خۇدادىن چۈشكهن بىر ئىنىجىلنى يهھۇدىالر گهپ قوشۇپ، ئۆزگهرتىپ بىر  ئهلئىسا
) دۇنيانى ئىسالھ قىلىشقا(ئىسالم دىنىنىڭ : مهن ئېيتىمهنكى. قانچه ئىنجىلغا كۆپهيتكهن

يارارلىق دىنلىقى، پۈتۈن ئىسانالرغا ئاق تهنلىك، قارا تهنلىك ۋە باشقا ئېرىقتىكىلهرنىڭ 
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ىڭ رەھمىتى ئىكهنلىكى، خاس ئهرەبلهرنىڭ دىنى ئهمهسلىكى ياكى ئافرىقا ۋە نهللاھهممىسىگه ا
ياۋروپا ئهللىرنىڭ دىنى بولماي، خاس ئاسىيا ئهللىرنىڭ دىنى ئهمهسلىكى بهلكى پۈتۈن دۇنيا 

ئىسالم :  بىلىنگهندىن كېيىن يهنه ئېيتىمهنكىرۇشهنئىنسانلىرنىڭ دىنى ئىكهنلىكى 
 يولغا يېتهكلهشكه يارارلىق ئىكهنلىكىنى ياۋروپالىقالر ئوچۇق دىنىنىڭ پۈتۈن خهلقنى توغرا

بىلگهندىن كېيىن ئىسالمغا يۈزلىنىپ قوبۇل قىلىشنىڭ، ئىسالم قوينىغا كىرىشنىڭ، ئىسالم 
بىلهن ئۆزىنى ۋە باشقا خهلقلهرنى بهخىتكه يهتكۈزۈشنىڭ ئورنىغا ئىسالمغا قارشى ۋە ئىسالمغا 

.  يولىغا ئهگهشكۈچىلهرگهقارشى ئۇرۇشقىلى باشلىدىئىشهنگۈچىلهرگه قارشى، ئىسالم
رەھىمسىز مۇستهملىكچىلىك ئۇرۇشىنى . نهتىجىدە، شهپقهتسىز سهلىپ ئۇرۇشىنى قوزغىدى

ئىسالم ئهقىدىسىنى بۇزۇش ئۈچۈن يهھۇدىالرنىڭ ھىله مىكرى، سۈيقهستچىلىك . ئېلىپ باردى
. هلىپىلىك ھۆكۈمىتىنى يىقىتتىئۇسۇلىنى قولالنغاندىن كېيىن بۇ ئۇرۇش بىلهن ئىسالم خ

الر، باتىنىيه تائىپى ۋە تهرىقهتچى سوپىالر ۋە دىن )دىنسىز(مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى زىندىق 
بۇ تائپه . ئىسالمدىن چهتنهپ كهتكهن ئازغۇنالر بىلهن مهخپىي ۋە ئاشكارا ئۆزئارا ياردەملهشتى

الر دىننى بۇزۇش، تۈگىتىش، ۋەيران الر ئۆزىنى مۇسۇلمان ھىسابالپ تۇرۇپ، ھالبۇكى، بۇ)گورۇھ(
  .قىلىشتا ئىسالمنىڭ ئهڭ قاتتىق دۈشمهنلىرى بولدى

ئاخىردا دەيدىغان سۆزۈم، ياۋروپالىقالر ئۆزلىرى مۇستهملىكه قىلغان ئىسالم 
مهملىكهتلىرىدىن ھېچ قانداق پايدا ئااللمىغاچ، مۇستهملىكلهرنى بىكارالپ چىقىپ كېتىشىنى 

ىن، مۇستهملىكه قىلىنغان مۇسۇلمان ئهللهر ئىچىدىن ياۋروپالىقالرغا قارار قىلىشقاندىن كېي
. كۆز، قۇالق، قول بولۇپ ئىشلهيدىغان بىر بۆلۈك خائىنالرنى يېتىشتۈرۈپ قويۇپ كهتتى

ئىسالمنى «. بۇالرنىڭ ئىسالم دىنىغا قارشى دۈشمهنلىكى تىرىسىگه پاتمايال قالدى
انۇنلىرنى مهسخىرە قىلىدىغان قول چوماقالرغا ھاقارەتلهيدىغان، ئىسالم پىرنسىپلىرى، ق

ياۋروپالىقالر دېرىزدىن كىرش ئۈچۈن . بۇالرغا يهرلىك ھوقۇقالرنى تاپشۇردى. ئايالندى
بۇ خائىنالر ياۋروپالىقالرغا بويسۇنۇپ ئىشلهشته ئىسالمغا ۋە . ئىشىكتىن چىقىپ كهتتى

دى، بۇالر شۇنداق بولدى ۋە شۇنداق مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇشتا ئىزباسارلىقنى داۋامالشتۇر
ئىسالم دىنىنىڭ كىتابى قۇرئاندىن . ئاخىرى ئىسالم دىنىنىڭ ئىسمىال قالدى. ئىشلىدى

ئىسالمنىڭ ئهقىدە، ئىبادەت، ئهخالقلىرى قاتارلىقالرنىڭ (قۇرئاننىڭ شهكلى ۋە خېتىال قالدى 
 ىكىرنىڭ ۋابالى پهقهت ھىيله م- ھىيله «:تائاالنىڭهللا ا). ھهممىسىنى بۇزدى، خۇراپاتالشتۇردى

 دېگهن ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-43سۈرە فاتىر  (». مىكىر ئىشلهتكهن ئادەمنىڭ ئۆزىگه بولىدۇ-
نىڭ ھهق دىنى بولغان ئىسالم هللاياۋروپالىقالر ا: ھېكىمهتلىك سۆزىگه ئاساسهن ئېيتىمىزكى

 - ە ئهڭ ئېغىر جاپا دىنىغا قارشى قىلغان جىنايىتى نهتىجىسىدە يېقىنقى كۈنلهرنىڭ بىرىد
كۆرۈپ . تائاال بۇالرغا زۇلۇم قىلمايدۇهللا ا. مۇشهققهتكه، تاقهتسىز خاپىلىققا دۇچار بولىدۇ

  . ئۇالر ئۆزلىرگه ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى،تۇرۇپتىمىزكى
  

سۈپىتىگه شېرىك قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئىسالم » رەب«تائاالنىڭ هللا ا

  ئۈممهتلىرىدىكى ئهمهلى كۆرۈنۈشلىرى ھهققىدە

  
تائاالغا هللا ز يۇقىرىدا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قىلىنغان زامانالردىكى ئهرەبلهر ابى

شۇ . تهربىيهت قىلىش سۈپىتىدە مهخلۇقتىن بىر كىمنى، يا بىر نهرسىنى شېرىك قىلمايتتى
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لىق » تهربىيهت قىلغۇچى«تائاالغا هللا بىر زامانالردىن كېيىن مۇسۇلمانالر جامائىتى ئىچىدە ا
تىدە مهخلۇقنى شېرىك قىلىدىغان ئهقىدە ۋە ھهركهتنىڭ ئاشكارا دەلىللىرى كۆرۈنۈشكه سۈپى

بۇ دېگىنىمىز ناھايىتى باشقىچه بىر گهپتهك كۆرۈنسىمۇ، ھهر بىر كىشى كۆپ . باشلىدى
ساندىكى مۇسۇلمانالر ھاياتىنىڭ ئوخشىمىغان ئهھۋالىرىدا شېرىكلىكنىڭ ئهمهلىي پاكىتلىرى 

  .ۇرغانلىقتىن ۋاقتپالنغاندىن كېىن بۇخىل ئهھۋال يوقۇلۇشقا باشلىدىئاشكارە كۆرۇنۇپ ت
تائاالنىڭ تهربىيهتچىلىك خۇسۇسىيىتىگه مهخلۇقنى شېرىكلهشتۈرۈشتىن هللا بىز بۇ يهردە ا

ۋە ) قۇرئاننى( تائاالنىڭ كىتابىنىهللا ھهزەر قىلدۇرۇش ئۈچۈن ۋە مۆمىننىڭ ئهقىدىسى ا
» شېرىك«س قىلىپ قۇرۇلغاچقا، ئهقىدىنىڭ انى ئاس)ھهدىسى(رەسۇلۇلالنىڭ سۈننىتى 

تهسىرىدىن، شېرىك ئهمهلىيهتلىرىدىن خالىي بولۇشنىڭ الزىملىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن بىر 
  .بۆلهك مۇسۇلمانالردىن شېرىك ئالهمهتلىرىدىن بىر قىسمىنى بايان قىلىمىز

بلهر، ئابدالالر دەپ بۇ ئالهمدە قۇتۇ: ئۇالر. بىر بۆلهك بىلمسىز ئاۋام مۇسۇلمانالر بار. 1  
ئاتالغان ئهۋلىياھ، سالىه بهندىلهر بار، بۇالردا ئىنسان ھاياتىدا مهلۇم تهسهررۇپ قىلىش ئىشى 

ھوقوقتىن ئېلىپ تاشلىيااليدۇ، كىشىلهرگه . ئۇالر كىشلهرنى مۈلۈككه ئىگه قىالاليدۇ. بار
، پايدا يهتكۈزىدۇ دەپ زىيانغا ئۇچۇرتىدۇ. تىلىگهن ھاجهتلرىنى بىرەلهيدۇ، مهنئى قىالاليدۇ

ئۇ دەپتهر . شۇ قۇتبىلهردە، ئابدالالردا بىر دەپتهر بار. ئېتىقات قىلىدۇ، يهنه مۇنداق ئهقىدە بار
پاالن كىشى پاالن ئىشتا پايدا (بۇ دەپتهردىن بهزى قارارالر . سالىهالر دەپتىرى دەپ ئاتىلىدۇ

دەيدىغان بهلگۈلىمىلهر ) ن تارتىدۇپاالن كىشى نائۈمىد بولىدۇ، زىيا. تاپىدۇ، غهلبه قىلىدۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپ ئىنسانالرنىڭ  قهلبى سالىه بهندىلهرگه . چىقىدۇ دەپ ئهقىدە قىلىدۇ

دەيدىغان، قاتتىقچىلىق كهلگهندە، ) داد پىرىم(سالىهالرنى غائىبانه تىلغا ئېلىپ . باغالنغان
لۇش ئۈچۈن ئۇالرنى قىچقىردىغان  مۇشهققهتلهردىن قۇتۇ-ئۇالرغا ناله پهريات قىلىدىغان، جاپا 

سۇپىتىدە تهربيهت قىلىشىدا شېرىك » رەب«غا هللابۇ ئىشالر شۇ سالىه بهندىلهرنى ا. ئىشالر بار
  .قىلغانلىقنىڭ ئهمهليى كۆرۈنۈشىدۇر

ئاتىۋالغان نۇرغۇن كىشىلهر، ئهۋلىياالر، سالىهالر ) بىلىملىك(ئۆزىنى ئهھلى ئىلىم . 2
وھلىنىڭ دۇنيا ئىشلىرىدا تهسهررۇپ قىلىشى بار دەپ ئهقىدە ئۆلگهندىن كېيىن ئۇالرنىڭ ر

قىلىشى بولۇپ، بۇ يالغان، باتىل ئهقىدە خهلق ئارسىدا تارقالغان ۋە نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنىڭ 
نهتىجىدە ئالىي قهۋرىلهر، گۈمبهزلهر، سۈمهلهر بىرەر ئىشتىن قورققان . روھىغا سىڭىپ كهتكهن

ىغان جايى، كېسهللهرنىڭ شىپاخانىسى بولۇپ قالغان، ھهر كىشىلهرنىڭ ئۆزىنى پاناھ ئالىد
كىمگه خاپىلىق يهتسه، زۇلۇمغا ئۇچرىسا، مۇسىبهت كهلسه دەرھال شۇ مازارالرغا، گۈمبهزلهرگه 

دەپ قىچقىرىپ خاپىلىقتىن » !داد غهۋسۇل ئهزەم«يۈگۈرۈپ بېرىپ، يوپۇغلىرغا ئېسىلىپ 
 .د قىلىدۇقۇتۇلدۇرۇشنى، ھاجىتىنى راۋا قىلىشنى ئۈمى

 ئاپهت ئىگىلىرى، -كۆپلىگهن بااليى . نۇرغۇن كېسهللهر شۇ قهبرىلهرگه ئېلىپ بېرىلدى
بۇ ئىشالرنىڭ . قهبرە بېشىدا يېتىپ كهتتى. ھاجهتمهنلهر قهبرىلهرنى مهقسهت قىلىپ باردى

ھهتتا .  مهنپهئهت ئۈمىد قىلغانلىقتىن بولدى-ھهممىسى مازارالرنىڭ ئهرۋاھلىرىدىن مهدەت 
. دېگهن سۆز تارقالدى» قىيىنچىلىق يۈز بهرسه، دەرھال قهبرستانغا بېرڭالر«: لق ئارسىداخه

دۇئا قىلدى، . شۇنىڭ بىلهن ئامما خهلق قهبرستانغا بېرىپ ئهرۋاھالدىن ياردەم تىلىدى
مۇشۇنداق ئىشالر ۋە ئهقىدىلهرنىڭ ئاشكارە شېرىك ئىكهنلىكىگه ئهقىللىق كىشى شهك 

ىڭدا ئهۋلىياالرنىڭ، سالىهالرنىڭ بۇ دۇنيا ئىشلىرىغا ئارلىشىش، تهسهررۇپ قىلمايدۇ، چۈنكى بۇن
قىلىش، كىشىلهرنىڭ ھاجىتىنى بىجىرىپ بېرش، پايدا ياكى زىيان كهتكۈزۈش ھوقۇقى بار دەپ 

سۈپىتىگه » رەب«تائاالنىڭ هللا بۇ ئىشالر ا. بۇ ئېتىقاد ئاشكارا شېرىكتۇر. ئېتىقاد قىلىش بار
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  .تائاالغا خاستۇرهللا الر خهلقنى ئىدارە قىلىش ئىشى بولۇپ بۇ ابۇ ئىش. خاس ئىشتۇر
جىندىن قورقۇش، ئهيمىنىش ۋە جىنالردىن دەردىگه يېتىشنى تهلهپ قىلىش، جىنالر . 3

ئۈچۈن مال بوغۇزالش، مهسلهن، قۇدۇق باشىغا توخۇ، كهپتهر بوغۇزلىغاندەك، يېڭى ئۆي پۈتكهندە 
لىغاندەك، ۋابا كېسىلى، ئاشقازان كېسىلى تارقالغاندا ۋە ئۆيدە ئولتۇرۇش ۋاختىدا مال بوغۇز

  .جىنالرنى خۇش قىلىش ئۈچۈن مال بوغۇزلىغاندەك ئىشالرنىڭ ھهممىسى شېرىكتۇر
تائاالنىڭ هللا بۇ ئىشالر بىلىمسىز مۇسۇلمانالر ئارسىدا مهۋجۇت بولغان ئىشالر بولۇپ، ا

بۇ ئىشالرنى قىلىشقا . شېرىكتۇرتهربىيهت قىلىش سۈپىتىگه جىنالرنى قوشۇپ ئالغان ئاشكارا 
نىڭ ئىرادىسى ۋە باشقۇرشىدىن تاشقىرى تهسهررۇپ ۋە ھوقۇق هللاجىنالردا ا: سهۋەب بولغان نهرسه 

  .بار دەپ تونۇپ ئهقىدە قىلغانلىقتۇر
بۇ ئهقىدە شهيتاننىڭ ئۆز دوستلىرى بولغان ئىنسانالرنىڭ قهلبىگه تاشلىغان يامان خىيالى 

ئاخىرى جاھىل، . ىرى بولغان ئىنسانالر بۇ ئهقىدىنى خهلققه يايدىبولۇپ، شهيتاننىڭ دوستل
غا هللابۇ بولسا جىنالرنىڭ شهيتانالرنى ا. بىلىمسىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىگه ئايالندى

بۇنداق ئهقىدىدىن ئۆز پاناھىدا هللا ا. رەبلىكته شېرىك قىلغانلىق ۋە ئۇالرغا ئىشهنگهنلىكتۇر
  !ساقلىسۇن

لىك سۈپىتىگه مهخلۇقنى شېرىك قىلىشنىڭ تۆتىنچى ئهمهلى تائاالنىڭ رەبهللا ا. 4
تهسهررۇپ ماشايىخلىرىنى، تهرىقهتچىلهرنى، مهككار ساھىرالرنى بهك ئۇلۇغ : كۆرۈنۈشى

تائاالنىڭ ۋە رەسۇلۇلالنىڭ ئىتائىتىگه خىالپ ئىشالردا ئۇالرغا هللا مۇقهددەس بىلىپ كېتىپ، ا
ىدئهت ئىشالرنى قوبۇل قىلىش، ئۇالر يولغا قويۇپ ئىتائهت قىلىش، ئۇالر يولغا قويۇپ بهرگهن ب

بهرگهن باتىل ئىشالرنى قىلىشقا ئادەتلىنىش، رەسۇلۇلالنىڭ سۈننهتلىرىنى تهرىك ئېتىشىدە 
، سۈننهت ئىشقا دەۋەت قىلغۇچىالنى )ئالىمنى(ئۇالرغا ئهگىشىش، سۈننهتنى، سۈننهت ئهھلىنى 
قىلىش، ئۆز ھاياتىغا، ئۆز جېنىغا ئۇالر ئىگه دەپ يامان كۆرۈش، ئۇالر نېمه دېسه خۇش دەپ قوبۇل 

 ئاشكارا ھهممه ئهھۋالالرنى بىلىپ تۇرىدۇ -تونۇپ، ھهممهئىشىغا ئۇالرنى خهۋەردار تونۇپ، مهخپى 
دەپ تونۇپ، ھهممه ئىشنى باشقۇرىدۇ، نازارەت قىلىدۇ دەپ ئۆزىنى ئۇالر ئالدىدا خار تۇتۇپ، 

  .ا، ئۇالرنى ئىگه قىلىش مۈلكىگه، ئابرويلىرىغ-جېنىغا، مال 
بۇ قهدەر باش ئىگىش، بويسۇنۇش، شهرتسىز بويسۇنۇش، تولۇق تهسلىم، ئېتىقات قىلىشىنى 

نىڭ تهربىيهت قىلغۇچى سۈپىتىگه ئۇالرنى شېرىك قىلغانلىق دەپ ھېسابالنمامدۇ؟ بۇ هللا
ى بولۋالغانلىق غا بۇ بىچارىلهرگه مهئبود ۋە مۇرەبب) مۇنچه قۇل بىچارە قىلىۋاتقانالر( الر ىسوپ

  ئهمهسمۇ؟ 
تائاالغا مهخلۇقنى شېرىك قىلىشنىڭ يهنهبىر ئهمهلىي كۆرۈنىشى بولسا، مۇسۇلمان هللا ا. 5

بولمىغان ھۆكۈمرانالرغا ھهقىقىي قهلبى بىلهن باش ئىگىپ ئۆزىنى خار تۇتۇپ تولۇق 
 بويسۇنۇش، ئۇالر مهجبۇر قىلمىسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىسالم دىنىغا خىالپ بولغان باتىل
ھۆكۈملىرىگه ئىختىيارى بىلهن بويسۇنۇش، كاپىرالرنىڭ سىياسىتى بويىچه باشقۇرۇشقا 

دىن شهرىئهت چهكلگىننى توغرا (بويسۇنۇپ، ھارامنى ھاالل دېسىمۇ، ھااللنى ھارام دېسىمۇ 
خوش دەپ قوبۇل قىلىش ئۇالرنى ئىنكار ) دېسىمۇ، دىن ئىسالم توغرا دېگهننى خاتا دىسىمۇ

بولماي، ئۇالر بىلهن مۇناسىۋىتىنى ئۈزمهي، مۇناسىۋەتنى داۋامالشتۇرىۋېرىش قىلماي، نارازى 
  .غا شېرىك كهلتۇرگهنلىكتىن ئىبارەتهللا

مۇنداق ھالهتنى ئىگىلهش، ئهمهلگه ئاشۇرۇش، رازى بولۇش، ئۇنى توغرا دەپ قانائهت قىلىش 
) ئىگىلىك(بلىك تائاالنىڭ رەهللا ئاشۇ غهيرى مۇسۇلمان ھوقوقدارالرنى ا. ئاشكارا شېرىكتۇر

غا ئاسىي بولدىغان ئىشالرنى قىلىشتا مهجبۇر هللاچۈنكى ا. ھوقوقىغا شېرىك قىلغانلىقتۇر
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  .بولۇنماي تۇرۇپ مهخلۇققا ئىتائهت قىلىش شۇ كىشىنىڭ كاپىرلىقىدۇر
بۇ سۆزنىڭ دەلىلى ئهدى ئىبنى ھاتهم ئىسىملىك ساھابىنىڭ نهقىل قىلغان ھهدىس 

كېيىن . ئىدى) خىرستىئان(ھىلالر زامانىسىدا نهسرانىي ئۇ كىشى مۇشرىك جا. شېرىپدۇر
تائاالنىڭ يهھۇدى، ناساراالر ھهققىدە هللا بۇ كىشى رەسۇلۇلالنىڭ قۇرئاندىكى ا. مۇسۇلمان بولغان

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھىبرلىرىنى «: سۆزلىگهن ئايىتىنى ئوقۇغىننى ئاڭلىدى، ئۇ ئايهت
ۋە مهريهم ) ڭ دىنىي باشلىقلىرىنى ئۆلمالىرىنىيهھۇدىيالر بىلهن ناساراالرنى(راھىبلىرىنى 

پهقهت بىر ) پهيغهمبهرلهر ئارقىلىق(ئۇالر ) ھالىبۇكى. ( قىلىۋالدىمهئبۇدئوغلى مهسىهنى 
يهنى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى (ئىالھقا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلغان ئىدى ئۇنىڭدىن باشقا 

» .ۇالرنىڭ شېرىك كهلتۈرگهنلىرىدىن پاكتۇرئهللا يوقتۇر ا) بهرھهق (مهئبۇدھېچ ) دىن باشقاهللا
بىز «ئهدى بۇ ئايهتنىڭ مهزمۇنىنى چۇشهنگهندىن كېيىن رەسۇلۇلالغا )  ئايهت-31سۈرە تهۋبه (

دەپ تونۇمىغان، ئۇالرنى خۇداغا شېرىك ) تهربىيهتچى(مولال، ئىشانلىرىمىزنى ئۆزىمىزگه رەب 
مولال، ئىنشانلىرىڭالر سىلهرگه : اب بېرىپرەسۇلۇلال جاۋ. دەپ سۇئال قويدى» قىلمىغان ئىدۇق

. ئهدى راسىت شۇنداق، دېدى. ھارامنى ھاالل دەپ بهرسه شۇنداق دەپ ئىشهنگهنغۇ؟ دېۋىدى
مهتنىڭ ھۆكۈمىنى توغرا كۆرۈش رى ھۆكۈفئسالمى ھۆكۈمنى قوبۇل قىلماي، كۇشهرئىتى 

  .رى دېمهكتۇرفكۇ
ردە كۆرۈنۈپ كهلگهن شېرىكلىكنىڭ يۇقۇرقى ئهھۋالالر مۇسۇلمان ئهلله: ئاخىرقى سۆز

  .ئهمهلىي ھۆججتىنىڭ بىر قىسمىدۇر
نىڭ پهرۋەردىگارلىق سۈپىتىگه باشقىالرنى هللائهگهر بىر كىم بىزدىن مۇسۇلمانالردىكى بۇ ا

شېرىك قىلىش نهدىن پهيدا بولغان دەپ سورىسا، جاۋابىمىز شۇكى؛ بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز 
نى ۋە ئۆز پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهاليهىسساالمنىڭ )انقۇرئ(نىڭ كىتابى هللاپهرۋەردىگارى ا
نى بىلمىگهنلىكتىن، قۇرئان، ھهدىس مهنىلىرىنى ئۆگىنشتىن ۋە )سۆزلىرى(ھهدىسلىرى 

ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشتىن ئۇزۇن زامانالردىن بېرى يىراقلىشىپ كهتكهنلىكتىن ۋە ئۇنىڭ 
انالرنىڭ ھىله مىكىر قىلىپ، ئۈستىگه  دىننى ئىسالمغا دۇشمهن ۋە ئۆچمهنلىك قىلىدىغ

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىنى، تهۋھىدىنى بۇزۇپ، بىلىش ۋە ئېتىقات قىلىشتىن ئىبارەت كۈچ 
قۇۋۋەت مهنبىيىدىن يىراقالشتۇرۇپ، بىدئهت، خوراپاتلىققا شۇڭغۇتقانلىقتىن كهلگهن 

 مهنىسىنى قۇرئان، ھهدىس، شهرىئهت كىتابلىرىنىڭ. ( ئاپهتتۇر-بۇزغۇنچىلىق ۋە بااليى 
بىلمىسىمۇ، ئهقىدە، ئىبادەتنىڭ مهزمۇنىنى، سهۋەبىنى چۇشهنمىسىمۇ، شهكلى جهھهتتىن 
دىننى پائالىيهتلهرنى قىلسا، توغرا بىلهن ناتوغرىنى، سۈننهت بىلهن بىدئهتنى، تهۋھىد بىلهن 
ن شېرىكنى، ھاالل بىلهن ھارامنى،  گۇناھ بىلهن ساۋابنى ئايرىيالمىسىمۇ، سۈرىتى مۇسۇلما

بولۇپ، شهكلىي ئىبادەت ۋە ئايهتلهرنى ئادا قىلسا مۇسۇلمان شۇ، ئىسالم دىنى شۇ، دەپ 
  .)چۇشهندۇرۇپ، دىننىڭ غازىڭىنى قالدۇرۇپ، يىلتىزىنى كېسىپ كهلگهنلىكىدىن بولدى

 

تائاالنى بهندىلهرنىڭ ئىبادىتىگه ھهقلىق بولۇشىدا يالغۇز  دەپ هللا ا

  ئىشىنىش

  
الغۇز دەپ ئهقىدە قىلىش بولسا، مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ موھىم بىر تائاالنى مهئبودلىقتا يهللا ا

تائاال مهخلۇقالرنى تهربىيه قىلىشتا يالغۇز دەپ ئهقىدە قىلىشنىڭ ۋە هللا چۈنكى ئۇ ا. قىسىمىدۇر
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تائاالنى بهندىلىرىنىڭ هللا ا. ئىسىملىرىدە، سۈپهتلىردە يالغۇز دەپ تونۇشنىڭ نهتىجىسىدۇر
غان كىشىدە، رەبۇبىيهت ۋە ئىسىم سۈپهتلىرىدىكى تهۋھىدنىڭ ئىبادىتىگه ھهقلىق دەپ تونۇمى

  .مهنىسى يوق، پايدىسىمۇ يوق
تائاال مهخلۇقالرنى تهربىيه قىلىشتا يالغۇز، ئىگىدارچىلىقتا يالغۇز دەپ ئهقىدە قىلىش هللا  ا

، تائاالنى تونۇشقا ۋە رەبلىكىنى تونۇشقا ۋە بۇنىڭدا شېرىكى يوق دەپ تونۇشقا باغلىقهللا بولسا، ا
تائاالنىڭ هللا نىڭ ئۆزىگه خاس دەپ تونۇش، اهللاتائاالنىڭ ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرى اهللا خۇددى ا

نىڭ ئىسىملىرى، سۈپهتلىرگه ھېچىكىم هللائىسىملىرى، سۈپهتلىرى بارلىقىنى ئىسپاتالشقا ۋە ا
نىڭ ئىسىم، سۈپهتلىرىنى مهخلۇقنىڭ ئىسىم، هللاشېرىك ئهمهسلىكىنى ئهقىدە قىلىشقا ۋە ا

نىڭ سۈپهتلىرىنى باشقا مهنىگه ئۆرىمهسلىككه ياكى هللائوخشاتماسلىققا ۋە اسۈپهتلىرگه 
ھهممه مهخلۇقنىڭ (سۈپهتلىرىنى يوققا چىقارماسلىققا باغلىق بولغاندەك، ئهمما مهئبودلىقتا 

تائاال يالغۇز هللا ا) ھۆرمهت بىلهن باش ئىگىپ ئىتائهت قىلىشىغا ھهقلىق كىشى ئىكهنلىكىدە
تائاال بىزگه ئىبادەت قىلشىمىز ئۈچۈن يولغا قويۇپ بهرگهن هللا  ادەپ ئهقىدە قىلىش بولسا

قهلبىمىزدىكى تونۇشلىرىمىز ۋە تاشقىرى ئهزالىرىمىز بىلهن قىلىنغان ئهمهللىرىمىز بىلهن 
  .تائاالغا ئىبادەت قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇهللا ا

سىنى تائاالغا باشقىهللا ئىدىيىۋى مۇھهببهت ۋە ئهمهلىي ھهرىكهت بىلهن بويسۇنۇشتا ا(
دىن باشقىسىغا بۇنداق بويسۇنۇش تىگىشلىك ئهمهس هللاشېرىك قىلماسلىقنى تهلهپ قىلىدۇ، ا

تائاالدىن هللا يالغۇز دەپ تونۇغانلىق بولسا اهللا دەپ ئىقرار قىلىشنى تهلهپ قىلىدۇ، مهئبودلىقتا ا
غا باغلىنىشى، هللاقورققان، ئهيمهنگهن، ئۈمىد قىلغان، تهمه قىلغانلىقتىن، يۈرەكنىڭ ا

دىن باشقا ھېچ هللاغا قۇربان قىلىش، بهندىنىڭ اهللاغا تاپشۇرۇش، پۈتۈن ھاياتىنى اهللاقىنى ابارلى
. دىن باشقىسى ئۈچۈن ھېچنىمىسى بولماسلىقىدىن ئىبارەتهللانهرسىسى بولماسلىقى ۋە ا

 ،مېنىڭ نامىزىم〈 ،ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد («: تائاالنىڭ شۇ سۆزى دەلىلكىهللا بۇنىڭغا ا
)  ئىبادەتلىرىم-  دۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائهت(ۋە ماماتىم  ھاياتىم ،قۇربانلىقىم

يهنى يالغۇز ( مهن مۇشۇنىڭغا ،نىڭ شېرىكى يوقتۇرهللا .ئۈچۈندۇرهللا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا
سۈرە ئهنئام (» .〉 مهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهۋۋىلىمهن،بۇيرۇلدۇم) غىال خالىس ئىبادەت قىلىشقاهللا

  )هر ئايهتل- 163، -162
تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئاشۇ سۆزنى ئاشكارا، ئۈنلۈك سۆزلهشكه بۇيرۇدى، هللا ا

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم . شۇنداق سۆزلهشكه ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىمۇ بۇيرۇغانىدى
 . جۇدامهن- الردىن ئادامهئبۇدمهن ھهقىقهتهن سىلهر شېرىك كهلتۈرگهن ! ئى قهۋمىم«: دېدىكى

 زېمىننى ياراتقان زاتقا ، ئاسمانالرنى،قهتهن باتىل دىنالردىن ھهق دىنغا بۇرۇلۇپمهن ھهقى
  ) ئايهتلهر-79، -78سۈرە ئهنئام (» . مۇشىرىكالردىن ئهمهسمهن،ۈزلهندىمي

تائاال بهندىلهرنىڭ ئىبادەت قىلىشىغا يالغۇز ھهقلىق هللا ا(مۇشۇ تهۋھىدۇل ئۇلۇھىيهت 
تائاال هللا ئىنسانالر ھاياتىدا تۇتقان ئورنى ۋە ئهھمىيىتى بار، ائاالھىدە دىن ۋە ) دېگهن ئهقىدىنىڭ

 مىللهتلهرگه ئهلچى قىلغان پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهر قايسىسى ئۆز ئۈممىتىنى دىنغا پۈتۈن
دىن باشقا باش هللا سىلهرگه ا،غا ئىبادەت قىلىڭالرهللا! ئى مىللىتىم«چاقىرىشتا دەسلهپته 

دەپ باشلىشى يۇقىرىقى سۆزنىڭ » .ىشى يوقئىگىپ ئىتائهت قىلىشىڭالرغا تىگىشلىك ك
راسىتلىقىدىن خهۋەر قىلىدۇ، ھهممه پهيغهمبهرنىڭ بۇ چاقىرقى ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر 

پهيغهمبىرىمىز . نىڭ مهزمۇنىدۇرهللا» الاله االا«مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم تهلىم بهرگهن 
ە ئۇنىڭ مهنىسىنى راسىت دەپ ئىقرار قىلىشقا ۋ) دىن باشقا مهئبۇد يوق دەپهللابىر ا(ئۈممىتىنى 

 يىل داۋامىدا مۇشۇ ئهقىدىدىن باشقىنى تهلهپ 10مهككىدە تۇرغان . ئېتىقاد قىلىشقا چاقىردى
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ئىنسانالرنىڭ مۇھهببهت، ئىخالس بىلهن باش ئىگىشىگه، (دىن باشقا مهئبۇد يوق هللا. قىلمىدى
 دەڭالر دېگهن چاقىرىقى )دىن باشقا بىر كىم يوقهللائۇلۇغ دەپ تونۇپ ئىتائهت قىلىشىغا بىر ا

دىن دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن ئۇرۇش . ئۈچۈن مۇھهممهد ئهلهيهىسسام دۈشمهن تۇتۇلدى
ئېچىلدى، شۇنىڭغا ئوخشاشال باشقا پهيغهمبهرلهر  ۋە ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان تاۋابىئاتلىرى بىلهن 

 دۈشمهن مۇشرىكالرنىڭ بۇنداق. كاپىرالر ئۇرۇشقان، دۈشمهن تۇتقان، ئازار بهرگهن ئىدى
دېمهك ئۈچۈن ۋە ئۇنىڭ مهزمۇنىنى توغرا دەپ ئېتىقاد قىلىش هللا الالهاالا: تۇتۇشنىڭ سهۋەبى

پهيغهمبهرلهر ۋاپات . ئۇچۈن مۇشرىكالر چوقۇنغان پۈتۈن مهئبۇدالردىن تىنىش الزىم كېلهتتى
نىڭ يوللىرىنى، قانۇنلىرىنى هللانى تونۇيدىغان اهللابولۇپ، ئىلىملىكلهر تۈگهپ كېتىپ ا

دىغانالر ئۆلۈپ كېتىپ، خهلقلهر پهيغهمبهرلهر كۆرسهتكهن ھىدايهت يولىنى يوقۇتۇپ، تونۇي
يولدىن ئېزىش بىلهن ئىبادەت قىلىپ كهتكهن باتىل مهئبۇدلىرىدىن يۈز ئۆرۈشى الزىم 

ئۇلۇغلۇقتا يالغۇز دېگهن هللا ا(دېگهن كهلىمه تهۋھىد هللا» الاله االا«بۇنىڭغا قوشۇلۇپ . كىلهتتى
انالرنىڭ ھوقوقتا ۋە ئۆتهشكه تېگىشلىك ۋەزىپىلهردە باراۋەر بولۇشنى تهلهپ پۈتۈن ئىنس) سۆز

خااليىق ئارىسىدا باشقىالردىن ئاالھىدە، ئايرىم، ئالىي كۆرۈلىدىغان ئۆزىنى ئۈستۈن . قىلىدۇ
تۇتۇدىغان، چوڭ كۆرىدىغان ياكى خهلقنى ئۆزىگه باش ئهگدۈرىدىغان ئۆزى خاالپ ھۆكۈم 

تاالنىڭ قانۇنىدىن باشقا بىر قانۇن تۈزۈپ ھۆكۈم هللا ئارىسىدا اقىلىدىغان ياكى خهلق 
بۇ سۆزنىڭ خۇالسه مهزمۇنى رەسۇلۇلالنىڭ روم پادىشاھى . قىلىدىغان بىر كىم قالمايدۇ

دەپ باشتا قىلىدىغان گهپلهرنى » بىسمىلالھ«گه يازغان خېتىدە بايان قىلىنغان، »ھىرەقلى«
يهھۇدىيالر ۋە  (بئى ئهھلى كىتا «:ققىلغاندىن كېيىن خهتنىڭ مهزمۇنى مۇندا

! بىزنىڭ ۋە سىلهرنىڭ ئوتتۇرىمىزدا ئوخشاش بولغان بىر سۆزگه قايىل بولۇڭالر) خىرىستىئانالر
غا ھېچكىم ۋە ھېچنهرسىنى شېرىك هللا. دىن باشقىسىغا قۇل بولمايمىزهللابۇ بولسا بىر ا

غىال هللا ا،)ئىنسانغا چوقۇنمايدۇئىنسان (بهزىلىرىمىز بهزىلىرىمىزنى رەب قىلمايمىز . قىلمايمىز
  .دېگهندىن ئىبارەت» چوقۇنۇنىمىز

دىن باشقا مهئبۇدالرغا تېنىشقا، ئىبادەت قىلىشنى هللاز ئىبادەت قىلىش اۇتاالغا يالغهللا
 پهيغهمبهرلهر بىلهن ئۈممهتلىرى ئارىسىدا ،تاشالشقا، بىزار بولۇشقا باشلىغانلىقى ئۈچۈن

 :دە شۇنداق دېدىهلە ئۆز كىتابى قۇرئاندا سۈرە مۇجادتائاالهللا ا. قاتتىق قارشىلىشىش بولدى
بىلهن ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىلهن هللا غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشىنىدىغان بىر قهۋمنىڭ اهللا«

 تۇغقانلىرى -  يا ئورۇق، يا قېرىنداشلىرى، ئوغۇللىرى، ئۇالرنىڭ ئانىللىرى_قارشىالشقانالرنى 
يهنى ئۇالرنى دوست تۇتۇشى مۈمكىن (ىنى كۆرمهيسهن  دوست تۇتقانلىق_بولغان تهقدىردىمۇ 

  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-22( »،)ئهمهس
تائاال ئۆزىنىڭ خهلىلى ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغان مۆمىنلهرنىڭ هللا ا

ئهھۋالىدىن خهۋەر قىلىپ ھهم بىزنى شېرىككه ۋە مۇشرىكالرغا قارشى تۇرۇشتا ئۇالرغا 
) مۇئمىنلهر(ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىلله بولغان «: ق دەيدۇئهگىشىشكه چاقىرىپ مۇندا

ھهقىقهتهن بىز سىلهردىن ۋە 〈:  ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قهۋمىگه،سىلهرگه ھهقىقهتهن ئوبدان نهمۇنىدۇر
 بىزنىڭ ئارىمىزدىكى ، جۇدامىز– نى قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتلىرىڭالردىن ئاداهللاسىلهر ا

 ئهبهدىي ،غا ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قهدەرهللاتاكى سىلهر يالغۇز بىر ائاداۋەت ۋە ئۆچمهنلىك 
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-4سۈرە مۇمتهھنه (» . دېدى〉ساقلىنىپ قالىدۇ

غا هللاغا يالغۇز ئىشىنىش، ئىبادەتنى اهللا: نىڭ مهزمۇنى بولسا» هللاالاله االا«
دىن باشقا، هللاق، اغا شېرىك قىلماسلىهللاقىلىش،مهخلۇقتىن بىر كىمنى ياكى بىر نهرسىنى ا

غا ئىبادەت قىلىشتىن ۋە رەسۇلۇلالغا ئىتائهت هللاكىشىلهر چوقۇنۇپ كهلگهن ۋە كىشىلهرنى ا
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بىز «: تائاالسۈرە نهھلىدە ئېيىتتىهللا ا. قىلىشتىن توسقان مهئبۇدالردىن تېنىشتىن ئىبارەت
بۇتالرغا يهنى شهيتانغا ( شهيتاندىن ،غا ئىبادەت قىلىڭالرهللا〈 :ھهقىقهتهن ھهربىر ئۈممهتكه

دەپ پهيغهمبهر 〉يىراق بولۇڭالر) قا ئىبادەت قىلىشتىنمهئبۇدكاھىنالرغا ئوخشاش ھهرقانداق 
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-36(» .ئهۋەتتۇق

تاغۇت نېمه؟ تاغۇت دېگهن، ئىنسانالر . دېدى» !تاغۇتقا ئىبادەت قىلىشتىن ساقلىنىڭالر«
لىپ، ئىخالس بىلهن باش ئهگكهن، بىر  كۈچى بار دەپ ئهقىدە قىغايىبشهرتسىز بويسۇنۇپ، 

غا ئىتائهت قىلىشتىن ياندۇرغان، هللاكىشىلهرنى ا. دىن باشقا كىم ۋە نېمه بولسا ئۇ تاغۇتتۇرهللا
غا ۋە رەسۇلۇلالغا ئىتائهت قىلىشقا خىالپ بولغان هللائۆزىگه چوقۇندۇرغان كىشى تاغۇتتۇر ھهم ا

تائاالنىڭ ۋە رەسۇلۇلالنىڭ هللا ا:  دېمهك.ئىشالردا ئىتائهت قىلىنغان ئهگهشكهن كىىشى تاغۇتتۇر
دىنى ۋە شهرىئىتىگه خىالپ يولغا باشلىغان كىشىگه ئۆز ئىختىيارى بويسۇنۇپ كهتكهن كىشى 

  . بويسۇنۇلغۇچى تاغۇتتۇر. تاغۇتقا ئىبادەت قىلغان كىشىدۇر
تائاال بارلىق ئىنسانالرنىڭ باش ئېگىپ ئىبادەت قىلىشىغا يالغۇز ھهقلىق دېگهن هللا
ىنىڭ ئورنى مۇھىم بولغىنى ئۈچۈن بۇنى يهنىمۇ ئوچۇقراق ئىزاھالپ ئۆتۈش الزىم ئهقىد

ئىككى )  قىلىشنىڭيالغۇزغا هللائىبادەتنى ا(تهۋھىدۇل ئۇلۇھىيهتنىڭ : بولغاچقا ئېيتىمىز
  .تهرىپى ۋە بىر ۋاسته  بار

ئۇ ئاجىز ۋە مۇھتاج، ئۇ ھهمىشه ئۆزىنىڭ . بۇ تهۋھىدنىڭ بىر تهرىپىدە مهخلۇق بار
اجىزلىقىنى كۈچلهندۈرۈپ تۇرىدىغان، مهنپهئهتنى قولغا كهلتۈرىدىغان، زىيان زەخمهتنى ئ

ئۇ كۈچلۈك، . ئىككىنچى تهرىپى، بىر پهرۋەردىگاردۇر. توسۇدىغان بىر كىمنى ئىزدەيدۇ
ھىچكىمگه، ھىچنهرسىگه ھاجىتى يوق، ھهممىنى ئاڭلىغۇچى، ھهممىنى بىلىگۈچى، غالىب، 

سۇبهانهھۇ هللا  زاتتۇر، ئۇ ئىبادەت قىلىشىمىزغا ھهقىقىي ھهقلىق اھېكمهتلىك ئىش قىلغۇچى
  .ۋە تائاالدۇر

بۇالر . ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان سۆزلهر، ئىشالر ۋە ئېتىقادالردۇرهللا ا: ۋاسته بولسا
  . تائاالغا ئىتائهت قىلىش ۋە يېقىنلىشىش ئۈچۈن ئوتتۇرغا قويۇلغان ئىبادىتىدۇرهللا بهندىنىڭ ا
  .هندۈرۈشكه ئاساسهن تۆۋەندىكىلهر مۇقهررەر بولىدۇبۇ چۈش

ئىنسان ئۆزىدە ئۇرۇن ئالغان ئاجىزلىق ۋە ھهمىشه مۇھتاجلىقى بىلهن ھىچقاچان .1
قۇلچىلىق خۇسۇسىيىتىدىن ئايرىلىپ كېتهلمهيدۇ، شۇڭا ئۇنىڭ پۈتۈن ئىسانىيهت تارىخىي 

غا ئىبادەت قىلغان، هللاتونۇغانلىرى انى هللا. دەۋرلىرىدە ئىبادەتتىن ئايرىاللمىغانلىقى كۆرىنىدۇ
دىن باشقا، هللانى تونۇيالمىغانلىرى اهللانى ئۆزىنىڭ مهئبۇدى ۋە ئىگىسى دەپ ئىشهنگهن، اهللا

 قۇۋۋىتى بار دەپ تونۇغان ھهر -ئىنسانغا پايدا كهلتۈرۈشكه، زەرەرنى توسۇشقا يېتهرلىك كۈچ 
  .چۈن ئىبادەت قىلغانتۈرلۈك كائىناتتىكى نهرسىلهرگه چوقۇنغان، مهلۇم سهۋەبلهر ئۈ

دىن هللاتائاالدىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلىشنى ئهقىلمۇ، شهرىئهتمۇ توغرا كۆرمهيدۇ، اهللا ا. 2
: سهۋەب شۇكى. اليىق ئهمهس) شهرىتسىز بويسۇنۇپ، باش ئۇرۇش(باشقىسىغا ئىبادەت قىلىش 

ھېكمهتلىك دىن باشقا ئهزەلدىن كۈچلۈك، بىهاجهت، ئاڭلىغۇچى، بىلگۈچى، غالىپ، هللائالهمدە ا
بۇ . ئىش قىلغۇچى بولغان، بۇ خۇسۇسىيهتلهرنى بىر كىمدىن ھاسىل قىلمىغان بىر كىم يوق

ئىنسان ھهممه مهخلۇقنىڭ خوجىسى، ھهممه «: لهشتۈرۈپ ئېيتىمىزكىرۇشهنمهزمۇننى 
مهخلۇقتىن شهرەپلىك ۋە ئهۋزەل، شۇنداق تۇرۇپ ئۆزىنىڭ تهن قۇرۇلۇشى، ئهخالقى، جىسمانى، 

بهلكى ئىنسانغا بۇ . تىكى مۇكهممهللىكلىرى ئۇنىڭدا ئهزەلدىن يوق ئىدىروھى جهھهت
تائاال تهرەپتىن بېرىلگهن، ئىنساننىڭ ھهقىقىي هللا مۇكهممهللىكلهر ياراتقان ئىگىسى ئۇلۇغ ا

  ».مهرھهمهت قىلىپ بهرگهنهللا مهئبۇدى ۋە تهربىيچى ئىگىسى ا
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ىلگهنلىكى ئۇنىڭ ئىنساندا تائاال تهرەپتىن بېرهللا ئىنسانغا ھهممه مۇكهممهللىكلهر ا
ئهسلىدىن يوقلۇقنىڭ دەلىلى شۇكى، ئىنسان دەسلهپ يارىتىلغاندا بۇ مۇكهممهللىكلهر ئۇنىڭدا 

كېيىن بېرىلىدۇ، بېرىلگهندىمۇ بهزى ئىنسانغا بېرىلىدۇ، بهزىسىگه بېرىلمهيدۇ، بهزىسىگه . يوق
ۇرۇن ئهقىللىق، كېيىن بهزى كىشى ب: بېرىلىپ بولۇپ يهنه قايتۇرۇپ ئېلىنىدۇ، مهسىلهن

بهزى كىشى بۇرۇن كۈچلۈك قابىلىيهتلىك، كېيىن ئاجىز  بولۇپ . ئهقىلسىز بولۇپ قالىدۇ
بۇالر ئىنساننىڭ كامىللىقى . بهزى كىشى بۇرۇن باي، كېيىن يوقسۇل بولۇپ قالىدۇ. قالىدۇ

ىز، شۇڭا ئۇ ھهمىشه ئاج. ئهسلىدىن بار ئهمهسلىكىنىڭ كېيىن بىرىلگهنلىكىنىڭ دەلىلى
هللا ئهمما  ا. تائاالدۇرهللا ئۇ ئىگىسى ا. بويسۇنغۇچى ۋە كامىللىقىنى بهرگهن ئىگىسىگه مۇھتاجدۇر

دىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلىشىمىز توغرا ئهمهس، هللاشۇڭا ا. تائاالنىڭ كامىللىقى ئهزەلدىن بار
  .اليىق ئهمهس

بهندە ئۇنى تولۇق تائاالغا يېقىنالشتۇرىشى ۋە ئىبادەت قىلغان هللا ئىبادەتنىڭ بهندىنى ا.3
ئوبدان ئادا قىلغاندا ئۇنىڭ بىلهن مهنپهئهت تېپىشىغا ۋاسته بولۇشنىڭ شهرتى ئالدى بىلهن 
هللا بهندە شۇ ئىبادەتنى بىلىشى ۋە ئۇنىڭ ئادا قىلىش ئۇسۇلىنى تونۇشى، شۇ ئىبادەتنى يالغۇز ا

ھاسىل بولىدۇ، دەپ شۇڭا بىلگهن ۋە ئىشهنگهن ئادەمدىن پايدىلىق ئىبادەت . تائاالغا قىلىشتۇر
نىڭ كىتابى قۇرئانغا ئىشهنگهن ۋە هللابىلىم نهدە ھاسىل بولىدۇ؟ بىلىم ا. تهسهۋۋۇر قىلىنىدۇ 

ئۇنىڭ مهنىسىنى ئوقۇغان ۋە ئۇنىڭدىكى ئهقىدە، ئىبادەت، ھۆكۈملهرنى تونۇغاندىن ھاسىل 
  .بولىدۇ

هتكهن يولنى تونۇش ئىبادەتنى ئادا قىلىشنى تونۇش بولسا، رەسۇلۇلالغا ئىشىنىش، ئۇ كۆرس
تائاالنى ئىبادىتىمىزگه يالغۇز قىلىش بولسا، هللا ا. ۋە ئۇ يولغا ئهگشىش بىلهن ھاسىل بولىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ تهۋھىدۇل . شېرىكنى تونۇش، شېرىكتىن قىچىش بىلهن ھاسىل بولىدۇ
بۇ . ىزئۇلۇھىيهتكه تهئهللۇق بولغان بۇ سۆزىمىزنى  قۇشۇمچه بىر پهسلى بىلهن ئاخىرالشتۇرىم

پهسلىدە ئىبادەتتىكى شېرىكنى ۋە ئۇنىڭ مۇسۇلمانالردىكى ئهمهلىي  ئىپادىسىنى، شهكلى 
مهقسىدىمىز، بۇ كىتاب ئۇقۇغۇچىالر ئهقىدىسىدە ئهقلىي . كۆرۈنۈشلىرىنى بايان قىلىمىز
كىتابىمىزنى يىزىشتىكى » ئهقىدە تۇل مۇئمىن«بۇ بولسا . قاراشقا ئىگه بولسۇن دىمهكتۇر

 .تائاال ھهممه ئىشنىڭ ئىگسى ۋە تهۋپىق بهرگۈچىدۇرهللا ا. غايىمىزدۇرئاخىرقى 
 

غا ئىبادەت قىلىشتا مهخلۇقنى قوشۇپ ئىبادەت قىلىش مهسىلىسى ۋە  هللا

 ئۇنىڭ مۇسۇلمانالردىكى ئهمهلىي كۆرۈنۈشلىرى

  
  شېرىكنىڭ لۇغهت مهنىسى نېمه؟

كىشىنى باشقۇرۇش، بىر كىشىنىڭ بىر . بىر كىمنى بىر كىمگه شېرىك قىلىش دېمهكتۇر
سهرپ قىلىش ھوقۇقىغا يهنه بىر كىمنى شېرىكلهشتۈرۈشتىن ئىبارەت، خۇداغا مهخلۇقنى 

نى بىلىدۇ، دەپ غايىب ئىلىمنى پاالن كىشى غايىبشېرىك قىلىش دېگهن خۇداغا خاس بولغان 
االن خۇداغا شېرىك قىلماق، بهندىگه مهنىۋى زەرەر ياكى پايدا يهتكۈزۈش خۇداغا خاس تۇرسا، پ

كىشى نهپهس قىلىپ پاالنىدىن باال قازانى توسىدۇ ياكى كهلتۈرىدۇ، دېگهن تونۇشتا بولۇشتهك 
كاپىرلىق مۆمىنلىق بىلهن . شېرىك دېگهن تهۋھىد بىلهن قارمۇ قارشىدۇر. ئىشالر شېرىكتۇر
نىڭ ئىسىملىرىغا مهخلۇقنى شېرىك هللاتائاالنىڭ رەبلىك سۈپىتىگه ياكى اهللا زىت بولغاندەك، ا
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تائاالغا قىلىدىغان ئىبادەتنى مهخلۇققىمۇ بىلله قىلىشتا، ئهگهر شۇ هللا ا.  بولىدۇكۇفرىلىش قى
ئىبادەت قىلغۇچى ئاشۇ ئىشنىڭ شېرىك بولۇشىنى بىلسىمۇ داۋاملىق قىلىۋەرسه كاپىر 

تائاال هللا ا: خۇداغا قىلىدىغان ئىبادەتنى مهخلۇققىمۇ بىلله قىلىش دېگهن سۆز. (بولىدۇ
دا ياكى رەسۇلۇلالنىڭ ۋاستىسى بىلهن پاالنى ئىشنى قىلش الزىم، بۇ ئىش ئىنساننى قۇرئان

كهسكىن قىلىشقا تېگىشلىك دەپ كۆرسهتسه، يهنه باشقا كىشى ئۇ پهرىز ئىشنى . پهرىز
قىلمىغىن دېسه، ياكى شهرىئهتكه خىالپ بىر ئىشنى قىلغىن دېسه، ئۇ كىشى قورقۇتۇپ مهجبۇر 

ى قىلىپ، بهزى ئۇ كىشى بۇيرۇغان دىنغا خىالپ ئىشنى قىلمىسىمۇ، بهزى خۇدا بۇيرۇغانن
قىلىپ، ئۇ كىشىنى رازى قىلىشنى خۇدا رىزاسىدىن ئۈستۈن كۆرۈپ كاتتا بىلىش ئىبادەتته ئۇ 

  .)كىشىنى خۇداغا شېرىك قىلغانلىق بولىدۇ
 99تائاالنىڭ هللا تائاالغا ئالهمنى تهربىيىلهش سۈپىتىدە مهخلۇقنى شېرىك قىلىش ياكى اهللا ا
تائاالنى هللا ىم، سۈپهتلىرىدىن پاالن سۈپىتى پاالن ئىنساندىمۇ بار دەپ ئهقىدە قىلىش بولسا ائىس

تائاالنى ئۆزىگه مهئبۇد هللا يالغانچى دېگهنلىكتۇر ۋە خۇدايى تائاالغا يالغان سۆزلىگهنلىكتۇر ۋە ا
دىن هللا. دىن باشقىسىنى ئۆزىگه مهئبۇد قىلغانلىقتۇرهللا) ئىبادەتلهردە(قىلىدىغان يهرلهردە 

هللا دىن باشقا مهئبۇد يوق دەپ اهللا(تائاالنىڭ هللا دۇر ۋە اكۇفرىباشقىسىنى ئۆزىگه مهئبۇد قىلىش 
دىن باشقا مهئبۇد يوقلىقىنى هللا(دېگهن سۆزىنى يالغان دېگهنلىكتۇر ۋە ) ئۆزى گۇۋاھلىق بهردى

ىز نىڭ سۆزىنى يالغان دېگهنلىك شهكسهللا. دېگهن سۆزىنى يالغانغا چىقارغانلىقتۇر) بىلگىن
  .كاپىرلىقتۇر

شېرىكنىڭ ئىچىدىن ئادەم كاپىر : نىڭ ئوخشىمايدىغان يىرى شۇكىكۇفرىشېرىك بىلهن 
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم . كىچىك شېرىك ۋە مهخپى شېرىككه ئوخشاش. بولمايدىغان شېرىك بار

بۇ ھهقته خهۋەر قىلغان ۋە كىچىك شېرىك بولىدىغان ئىشالرنى بهزى بهزى ساھابىنىڭ 
. دىن ياندى دەپ ھۆكۆم قىلمىغان»دىن«ىغىنىنى ئاڭالپ ئۇنى كاپىر ھېسابلىمىغان، قىلىد

سىلهرگه قارىتا بهك قورقىدىغىنىم كىچىك شېرىك دىگهنىدى، «رەسۇلۇلال بۇ توغرىدا 
خۇدا : ئى رەسۇلۇلال كىچىك شېرىك نېمه؟ دەپ سورىدى، رەسۇلۇلال جاۋاب بىرىپ: ئهسهابىالر 

ك ئىشنى كىشىلهر كۆرسۇن دەپ ئويالپ قىلىش كىچىك شېرىك ئۈچۈن قىلىشقا تىگىشلى
تائاال خالىغان ۋە سىلىمۇ خالىغان ئىش بولىدۇ، دېگهندە هللا ا: دېدى، يهنه بىر كىشى رەسۇلۇلالغا

تائاال خالىغان ئىشال بولىدۇ، هللا غا شېرىك قىالمسهن؟ يالغۇز اهللارەسۇلۇلال ئۇ كىشىگه مېنى ا
هابىالرنىڭ بهزىسى بهزىسىگه رەسۇلۇلال قىشىغا بىز بىلهن يهنه بىر قېتىم ئهس. دېگىن دېدى

مۇشۇ مۇناپىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن رەسۇلۇلالدىن دەردىمىزگه يىتىشنى تىلهيلى ! بىلله بېرىڭالر
هللا دەپ بارغاندا، رەسۇلۇلال مهندىن كىشىنىڭ مۇرادىغا يهتكۈزۈش تهلهپ قىلىنمايدۇ، يالغۇز ا

دىن باشقا كىشىنىڭ ئىسمى بىلهن هللا يهنه رەسۇلۇلال ھهر كىم ا.تائاالدىن تهلهپ قىلىنىدۇ، دېدى
مۇشۇ ! ئى ئىنسانالر: يهنه رەسۇلۇلال . قهسهم قىلسا ئۇ كىشىنى خۇداغا شېرىك قىلدى، دېدى

كىچىك شېرىكتىن ساقلىنىڭالر، كىچىك شېرىك چۈمۆلىنىڭ مىدىرلىشىدىنمۇ مهخپىي 
مۇ مهخپىي بولغان شېرىكتىن قانداق چۈمۆلىنىڭ مىدىرلىشىدىن: بىر كىشى سوراپ. دېدى

ساڭا بىر نهرسىنى بىلىپ تۇرۇپ هللا ئى ا: ساقلىنااليمىز ئى رەسۇلۇلال؟ دېۋىدى، رەسۇلۇلال
بىلمهي قىلىپ سالغان ) ساقلىشىڭنى تىلهيمىز. (شېرىك قىلىشىمىزدىن پاناھ تىلهيمىز

رەسۇلۇلال » .دېدى! رشېرىك ئىشلىرىمىزنى مهغپىرەت قىلىشىڭنى تىلهيمىز دەپ، دۇئا قىلىڭال
ياكى كاپىر دەپ ) دىندىن يانغۇچى(مۇشۇ ئىشالرنىڭ ھېچ قايسىسىدا بۇنى قىلغۇچى مۇرتهد 

ھۆكۆم قىلمىدى، شۇڭا بىز ئىبادەتتىكى شېرىك ئىشالرنى قىلغۇچىنىڭ كاپىر بولۇشىنى 
ئۇنىڭ شېرىكلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ قىلىشقا ۋە داۋاملىق قىلىشقا، ھهقتىن باش تارتىپ، 
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 ئابروي، ھوقوق، مهنسهپنى - مال، يۈز -قارشى تۇرۇپ قىلىشقا، دۇنيالىق مهنپهئهت بولغان پۇل 
بۇ مهزمۇننى كۆپرەك . ئهال كۆرۈپ تۇرۇپ شېرىك ئىشنى قىلىشقا باغلىق، دېدۇق

ۋە ئىشلىرى ۋە ) خۇسۇسىيهتلىرى(تائاالنىڭ زاتى ۋە سۈپهتلىرى هللا ئوچۇقالشتۇرۇش ئۈچۈن ا
 بۇالردىكى ،ك خۇالسه گهپلهرنى سۆزلهپهئىبادەتلىرىمىز ھهققىدە بىر بۆل خۇداغا قىلىدىغان

  . قاتارلىقالرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىشنى اليىق تاپتۇقكۇفرىتهۋھىد شېرىك، 
   

 
  

 تائاالنىڭ مۇقهددەس زاتى توغرىسىداهللا ا.1

  
تائاالنىڭ زاتى هللا ا: سىتائاالنىڭ زاتى توغرىسىدا قىلماقچى بولغان سۆزىمىزنىڭ مهنىهللا ا

تائاالنىڭ هللا قانداقراقكىن دەپ پىكىر يۈرگۈزۈشنىڭ چهكلهنگهنلىكىنى مۇقهررەرلهشتۈرۈش، ا
 قىلىشنىڭ چهكلهنگهنلىكىنى مهقسهتلىشنى، ھهقىقىتىنى تونۇشنى ماھىيىتىنى بى

دۇ؟ تائاالنىڭ تهن قۇرۇلۇشى نېمىدىن؟ ياكى قانچىلىك بار؟ نېمىگه ئوخشايهللا ا. (ئۇقتۇرۇشتۇر
ئىسالم ) دېگهندەك خىيالالرنى قىلىش ۋە بۇنى بىلىشنى قهست قىلىش توغرا ئهمهس دېمهكتۇر

تائاالنىڭ زاتىنى بىلىشنى هللا شهرىئىتى بۇنداق پىكىر، خىيال قىلىشتىن چهكلىدى، ھهم ا
هللا تائاالغا ئوخشايدىغان ھېچ نهرسه يوق، اهللا ئهقىلمۇ مۇمكىن ئهمهس دەپ قارايدۇ، چۈنكى ا

نىڭ زاتىنىڭ هللا. نى كۆرەلمهيدۇهللابۇ جىسمانى كۆزلهر ا. ھېچكىم باراۋەر كېلهلمهيدۇتائاالغا 
ئىنسان ئهقىللىرىنىڭ كۈچى يېتىدىغان . ھهقىقى ماھىيىتىنى ئهقىللهر بىلهلمهيدۇ

هللا ا. نهرسىلىرىنىڭ ئهڭ يۇقىرسى ماددا جۈملىسىدىن بولغان، ماددا دائىرسىدىكى نهرسىلهردۇر
ماددا دېگهن شهيئىدىن بار قىلىنغان ھېسسىي مهلۇم . ن ئهمهستائاال ماددا جۈملىسىدى

ئىنسان تونۇيالىغان، بىلهلىگهن ماددىالر . تائاالغا ھېچ نهرسه ئوخشىمايدۇهللا ا. نهرسىدۇر
تائاال ياراتقان نهرسىلهردۇر، ياراتقۇچى ھېچقاچان ئۆزى ياراتقان نهرسىنىڭ هللا ھهممىسى ا

ن نهرسىدىن بىرەرسىگىمۇ ھېچقاچان ئوخشىمايدۇ، شۇڭا جۈملىسىدىن بولمايدۇ ۋە ئۆزى ياراتقا
نىڭ زاتى مۇقهددەستۇر، هللاتائاالنىڭ زاتى توغرىسىدىكى ئهقىدىسى، اهللا غا ئىشهنگۈچىنىڭ اهللا

نىڭ زاتى بولسا، ھېچكىمنىڭ هللائوخشىمايدۇ، ا) تهن قۇرۇلۇشىغا(باشقا ھېچ نهرسىنىڭ زاتىغا 
تائاال ئۆزىنى بىر قانچه هللا ا.  سۈپهتلهنگهندۇرسۈپىتىگه ئوخشىمايدىغان ئالى سۈپهتلهر بىلهن

بىزنى شۇ ئىسىمالر بىلهن . ئىسىم بىلهن ئاتىدى، بىر قانچه ئالى سۈپهت بىلهن سۈپهتلىدى
:  تائاال مۇنداق دېدىهللا ا. غا يىقىنلىشىشقا بۇيرۇدىهللانى قىچقىرىشقا ۋە شۇ سۈپهتلهر بىلهن اهللا

 - 180سۈرە ئهئراف  (»!ئاتاڭالرر  بىلهن نى شۇ ئىسىمالهللانىڭ ياخشى ئىسىملىرى بار، اهللا«
تائاالنى شۇ ئىسىملىرى بىلهن چاقىرىمىز، شۇ ئىسىملىرى بىلهن خۇداغا هللا  شۇڭا بىز ا)ئايهت

هللا بىزنىڭ چاقىرىقىمىزنى ئاڭاليدۇ، قوبۇل قىلىدۇ، مۆئمىننىڭ اهللا يېقىنلىشىمىز، شۇ چاغدا ا
  .تائاالنىڭ زاتى توغرىسىدىكى ئهقىدىسى مۇشۇ

تائاالنىڭ هللا تائاالنىڭ زاتىنى بىرەر مهخلۇقنىڭ زاتىغا ئوخشاتسا ياكى اهللا  اھهر كىم
تائاالنىڭ زاتى توغرىسىدا قۇرئاندا ياكى هللا زاتىنىڭ ماھىيىتىنى بىلىمهن دەپ دەۋا قىلسا ياكى ا

رەسۇلۇلالنىڭ راست ھهدىسته بىلىنمىگهن گهپلهرنى بىلدىم دەپ يۈرسه، چوقۇم كاپىر، مۇشرىك 
 .بولىدۇ
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  تائاالنىڭ سۈپهتلىرى ۋە ئىسىملىرى توغرىسىداهللا ا.2

  
تائاال ئۆزىنى قۇرئاندا ۋە رەسۇلۇلال ئۆزىنىڭ ھهدىسلىرىدە ئالى سۈپهتلىرى بىلهن هللا ا

تائاالنى شۇ سۈپهتلهر بىلهن هللا سۈپهتلىدى ۋە مۇسۇلمانالرنى شۇ سۈپهتلهرگه ئىشىنىش بىلهن ا
تائاال هللا ا. ۈن ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇدىتائاالغا يېقىنالشماق ئۈچهللا سۈپهتلهش ئارقىلىق ا

شۇ ئىسىمالرغا ئىشىنىش، قوبۇل قىلىش ۋە شۇ .ئۆزىنى چىرايلىق ئىسىمالر بىلهن ئاتىدى
تائاالنى تونۇش هللا تائاال قايسى مهنانى ئىرادە قىلغان بولسا شۇ مهنا بىلهن اهللا ئىسىمالر بىلهن ا

دىن بىرەرسىنى خۇدادىن يوق قىلغان تائاال ئۆزىنى سۈپهتلىگهن سۈپهتلهرهللا ا. ۋاجىپ بولدى
تائاال ئۆزىنى ئاتىغان ئىسىمالردىن بىرەرسىنى يوق قىلغان كىشى چوقۇم كاپىر، هللا كىشى ياكى ا

تائاالنىڭ ئىسىملىرىنى ياكى سۈپهتلىرىنى قانداق بىر هللا شۇنىڭدەك ا. مۇشرىك بولىدۇ
شرىك بولىدۇ، چۈنكى بۇ مهخلۇقنىڭ سۈپىتىگه ياكى ئىسمىغا ئوخشاتسىمۇ چوقۇم كاپىر ۋە مۇ

تائاال سۆزلىمىگهن هللا تائاالنىڭ سۆزىنى يالغان دېدى، يهنه بىر قېتىم اهللا كىشى بىر قېتىم ا
  . ۋە چوڭ شېرىكتۇركۇفرىبۇ ھهر ئىككىسى . تائاال ئېيىتتى، دەپ يالغاننى توقۇدىهللا سۆزنى ا
ايدۇ دەپ كهمچىللىكتىن خالى تونۇش، مهخلۇققا ئوخشىم(تائاالنى تهنزىه قىلىش هللا ا

ئۇ ) باشقا مهنىگه ئۆرۈسه(تائاالنىڭ ئالى سۈپهتلىرىنى تهئۋىل قىلسا هللا مهقسىتى بىلهن ا) تونۇش
كىشى خاتاالشتى ۋە ھهقنى تونۇمىدى، ئۇالر شهرىئهت بۇيرۇمىغان يۈكنى ئۆزىگه يۈكلىدى، 

شتىن تائاالغا قولى بار دېيىهللا ا: تهئۋىل قىلغانلىق، مهسىلهن. بۇيرۇلمىغان ئىشنى قىلدى
نى قۇدرەتكه ئۆرۈش، قىيامهت كۈنى بهندىلهرگه ھۈكۈم قىلىش ئۈچۈن كېلىدۇ، »قول«قېچىپ 

دېگهن ئايهتنى تهئۋىل قىلغۇچىالرنىڭ كۆڭلىگه كېلىۋالغان ئۆزگۈرۈش، يۆتكۈلۈشتهك خاتا 
دېگهن مهنىگه تهئۋىل قىلىش ۋە » نىڭ ئهمرى كهلدى ياكى پهرىشته كهلدىهللا«مهنىدىن قېچىپ 

تائاالنى ئهرش ئۈستىگه ئۆرلىدى، دېگهن سۈپهت بىلهن سۈپهتلهشتىن قېچىپ هللا ا. شيهڭگۈشله
) ھهممىدىن ئالىيلىق(» علو«تائاالنىڭ هللا ئهرشكه ئىگه بولدى،دېگهن مهنىگه ئۆرۈش ۋە اهللا ا

تائاالنى تهرەپتىن ۋە ئورۇن ئىگىسى دېگهندەك ۋەھىمىدىن قېچىپ قهھرى هللا سۈپىتىنى ا
ئهسهابىالر ۋە (كىيىنكى زامان ئۆلىمالىرى ئادەت قىلغان، سهلهپلهر قىلغۇچىغا تهئۋىل قىلىش، 

تونۇمىغان يهنه باشقا بىر خىل مهنىگه تهئۋىل قىلىش، ئۆزگهرتىش ھهممىسى ) تاۋابىئاتالر
  .غا تۈزۈتۈش بهرگهنلىك بولۇپ قالىدۇهللاچۈنكى بۇنداق قىلىش ا. خاتالىقتۇر

  :بۇنىڭ ئىزاھاتى مۇنداق
تائاالغا هللا لهر ا)باشقا مهنىگه ئۆرۈگۈچى(تلىرىنى تهئۋىل قىلغۇچى تائاالنىڭ سۈپههللا ا. 1

سهلهم رازى بولغان رەسۇلۇلال سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەتائاالنى بهك تونۇغۇچى هللا پۈتۈن خهلقتىن ا
  .سۈپهتلهرگه رازى بولۇشمىدى

كهرىمدە تائاال ئۆزى ئۈچۈن ئىرادە قىلغان بولسىدى، ئهلۋەتته قۇرئان هللا بۇنداق تهئۋىلنى ا. 2
مۇشۇنداق تهئۋىل قىلىشقا بۇيرۇغان بوالر ئىدى ياكى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم تىلى بىلهن 

) باشقا مهنىگه ئۆرۈش(تائاالنىڭ سۈپهتلىرىنى تهئۋىل قىلىش هللا ئۇ چاغدا ا. ئىدىبوالر بۇيرۇغان 
الىق ۋە  تهئۋىل قىلىش خات، بهرمىگهچكهرۇخسهتتائاال تهئۋىلگه هللا لىكىن ا. ۋاجىپ بوالتتى

تائاالغا هللا چۈنكى تهئۋىل قىلىش ا.  جاپا ۋە تهنقىدكه اليىق ۋە چهكلهنگهن ئىش بولدى،پايدىسىز
  .ۋە رەسۇلۇلالغا تۈزۈتۈش بهرگهنلىكنى كۆرسىتىدۇ

تائاالنىڭ سۈپهتلىرىنى مهخلۇقنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىگه ئوخشۇتۇش ئېهتىمالىدىن هللا ا. 3
تائاالنىڭ هللا ا: ىر ھهقىقهتنى بىلهلمىگهن، ئۇ بولساقچىپ ۋە قورقۇپ تهئۋىل قىلغۇچىالر چوڭ ب
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تائاالنىڭ بهندىلىرىنىڭ سۈپهتلىرى ئارىسىدا ئوخشۇشۇپ قېلىش قهتئىي هللا سۈپهتلىرى بىلهن ا
تائاالنىڭ سۈپهتلىرى بىلهن بهندىلهرنىڭ هللا مومكىن ئهمهسلىكىدىن ئىبارەت، چۈنكى ا

غا هللا«: تائاال مۇنداق دېدىهللا ته ابۇ ھهق. سۈپهتلىرى ئارىسىدا پهقهت ئوخشاشلىق يوقتۇر
شۇڭا » .بىر، ئۇنىڭ تهڭدىشى يوقهللا ئاڭلىغۇچى، كۆرگۈچى، اهللا ئوخشايدىغان بىر نهرسه يوق، ا

تائاالنىڭ هللا تائاالنىڭ قولى پاالنى ۋە پاالنى ئىنساننىڭ قولىدەك دېسه ياكى اهللا ا: بىر كىشى
تائاالنىڭ ئهرشىگه هللا  اكېلىشى پاالنى ۋە پاالنىنىڭ كېلىشىگه ئوخشاش دېسه ۋە ياكى

ئىستىۋاسى پاالنى پادىشاھنىڭ تهخىتكه ئولتۇرۇشىغا ئوخشايدۇ دېسه، ئۇ ھالدا ياراتقۇچىنى 
بۇ چاغدا ئۇ ئادەم ياراتقۇچىنى . يارىتىلغۇچىغا ئوخشاتقان بولىدۇ، يالغانچى بولىدۇ

ىيهت دەل بۇنىڭ يارىتىلغۇچىغا ئوخشاتقان بولىدۇ، بۇ ئوپئوچۇق يالغانچىلىقتۇر، چۈنكى ئهمهل
تائاالنىڭ هللا ھهم ئۇنداق ئادەم ا) تائاال ھېچقانداق تهرەپتىن مهخلۇققا ئوخشىمايدۇهللا ا. (ئهكسىچه

ئۇ ئادەم . غا ئوخشايدىغان ھېچ نهرسه يوق، دېدىهللا: تائاالهللا ا. سۆزىنى يالغان دېگۈچى بولىدۇ
 بهندىلهرنى شېرىك تائاالنىڭ بهزى سۈپهتلىرىگه بهزىهللا مۇشرىك ۋە كاپىر بولىدۇ، چۈنكى ا

  .قىلغۇچى بولىدۇ
تائاالنىڭ سۈپهتلىرىنى تهئۋىل هللا ئوخشاتقان بولۇپ قېلىشتىن قېچىپ ۋە قورقۇپ ا.4

نىڭ سۈپهتلىرى بىلهن ئاجىز، بىچارە مهخلۇقالرنىڭ هللاقىلغۇچىغا ئهڭ ئالىي ۋە ئۇلۇغ ا
هللا خالىق ائهگهر ئۇ كىشى . سۈپهتلىرى ئارىسىدىكى بهك چوڭ پهرىق مهخپىي بولۇپ قالدى

تائاالنىڭ هللا تائاالنىڭ سۈپهتلىرى بىلهن مهخلۇقنىڭ خۇسۇسىيهتلىرى ئارىسىدىكى پهرقنىڭ ا
ئارىسىدىكى پهرقتهك ئىكهنلىكىنى بىلسه ئىدى، ) تهن قۇرۇلۇشى(زاتى بىلهن مهخلۇقنىڭ زاتى 

ئۇنداق ئوخشاتقان بولۇپ قاالرمهنمىكىن دېگهن ۋەھىمى خىيالنى ھهرگىز قىلمايتتى ۋە 
ئوخشۇتۇش خاتالىقىغا چۈشۈپ : شۇڭا بىز ئېيتىمىزكى. گىز تهئۋىلگه مهجبۇر بولمايتتىھهر

نىڭ سۈپهتلىرى هللانىڭ سۈپهتلىرىنى تهئۋىل قىلغۇچى ئېهتىمال ئۇلۇغ اهللاقېلىشتىن قورقۇپ، ا
بىلهن ئاجىز مهخلۇق ئارىسىدا بىر ئاز ئوخشاشلىق بارمىكىن، دەپ ئويالپ قالغان بولسا 

  .ن چوڭ خاتالىقتۇركېرەك، بۇ ئىنتايى
تائاالنىڭ سۈپهتلىرى بىلهن مهخلۇق سۈپهتلىرى هللا ئهمما تهئۋىل قىلمىغۇچى كىشى ا

ئارىسىدا بىرەر ئوخشاشلىق بارلىقىنى مۆلچهرلهشكه كۆڭلى ئۇنىمايدۇ ۋە خىيالىغا يول 
 - قويمايدۇ، چۈنكى ئهمهلىيهتته ھېچقانداق بىر ئوخشاشلىق بولۇشى شهرئى جهھهتتىنمۇ، ئۆرپ 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ كىشى خاتالىقتىن، پايدىسىز جاپادىن، نادانلىقتىن . ادەتتىمۇ مۇمكىن ئهمهسئ
  .دىن ساقالندىكۇفرىساقالندى ۋە ئۇنىڭغا ئهگىشىپ شېرىكتىن ۋە 

  

  تائاالغا ئىبادەت قىلىش توغرىسىداهللا ا. 3

  
نۇش قانداق؟ بۇالرنى تائاالنى يالغۇز دەپ توهللا تائاالغا قىلىدىغان ئىبادەتلهر ۋە ئىبادەتته اهللا ا

تائاال ئىنسان بىلهن جىننى باشقا بىر مهقسهتته هللا ا. بايان قىلىشتىن بۇرۇن شۇنى سۆزلهيمىز
نى ئهسلهش، شۈكرى قىلىش، ياخشى ئىبادەت قىلىشى بىلهن قۇلچىلىق هللائهمهس پهقهت ئۇالر ا

: دەلىلدۇرتائاالنىڭ كىتابىدىكى تۆۋەندىكى سۆزلهر هللا بۇنىڭغا ا. قىلسۇن ئۈچۈن ياراتتى
ئۇالردىن مهن رىزق . جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم«

ھهقىقهتهن ھهممىگه رىزق هللا ا. تىلىمهيمهن ۋە ئۇالرنىڭ مېنى ئۇزۇقالندۇرۇشىنى تىلىمهيمهن
 ئايهتتىن -56سۈرە زارىيات (» .قۇۋۋىتى ئارتۇقتۇر) نىڭهللا(بهرگۈچىدۇر قۇدرەتلىكتۇر 
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  )ئايهتكىچه-58
تائاالغا قانداق ئىبادەت قىلىشنى ئوچۇق هللا  ئىبادەتنىڭ تۈرلىرىنى ۋە ئۇ ئىبادەتلهر بىلهن ا

) كىتابالرنى شهرھىيلهش ۋە ئۆگۈتۈش ئۈچۈن. (كۆرسىتىش  ئۈچۈن، كىتابالر چۈشۈردى
پتىن تائاالغا ئىبادەت قىلش ئىشلىرى شهرىئهت تهرەهللا بۇنىڭ بىلهن ا. پهيغهمبهرلهر بهلگىلىدى

يهنى . توختۇتۇپ بېرىلدى، ئىبادەت ۋە ئۇنىڭ شهكلى ۋەھىي ئارقىلىقال بىلىدىغان ئىشالر بولدى
تائاال بهندىلىرىنى ئىبادەت قىلسۇن ئۈچۈن يولغا هللا ا. قۇرئان ۋە ھهدىس ئارقىلىقال يولغا قويۇلدى

شقا ئىش ئىشالردىن با) قۇرئان ۋە ئىشهنچىلىك ھهدىس بىلهن ئىسپاتالنغان(قويۇپ بهرگهن 
غا ئىبادەت قىلغۇچى ئهمهس، بهلكى ئۆزىنىڭ كۆڭۈل هللابىلهن ئىبادەت قىلغان كىشى ا

ئهقىدە بىلهن ئىتائهت (ئارزۇسىغا ياكى ئۇ كىشىنى ئازدۇرغان شهيتانغا ئىبادەت قىلغان 
  . كىشىدۇر) قىلغان
 ئۆزىنىڭ بهندىلىرىگه ئىبادەت ئۈچۈن كۆرسىتىپ بهرگهن ئهمهللهر بىلهن ئىبادەتهللا ا

رازىلىقىنى تىپىش هللا ا(غا بىرەر مهخلۇقنى شېرىك قىلغان هللاقىلسىمۇ، مهزكۇر ئىبادەتته ا
هللا كىشى چوقۇم ا) مهقسىتى بىلهن قىلماي، مهخلۇقنى رازى قىلىش مهقسىتى بىلهن قىلغان

  .تائاالغا مهخلۇقنى شېرىك قىلغان ۋە كاپىر بولغان كىشىدۇر
 كۆرسىتىپ بهرگهن ئىبادەتلهر ۋە ئۇ ئىبادەتلهردە تائاال بهندىلىرىگه ئىبادەت ئۈچۈنهللا ھازىر ا

غىال ئادا قىلسۇن ئۈچۈن يولغا قۇيۇپ بهرگهن هللاغا مهخلۇقنى شېرىك قىلماي يالغۇز اهللا
تائاال يولغا هللا تائاالغا ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن اهللا بهندىلهرنىڭ ا: ئىبادەتلهر قايسىالر؟ جاۋاب

شۇ ئىككىگه بىكىتىلگهن، شۇ ئىككىسىدە . ه بارقويۇپ بهرگهن ئىبادەتلهر قۇرئاندا ۋە ھهدىست
لهشتۈرۈش ئۈچۈن رۇشهنبىز ئهمدى مۆئمىن ئهقىدىسىنى . تهلهپ قىلىنىدۇ ۋە تونۇلىدۇ

ئىبادەتلهردىكى تهۋھىد بىلهن شېرىكنى بايان قىلغان ھالدا ئىبادەت تۈرلىرىدىن يېتهرلىك 
ولۇقالش ئۈچۈن قهلبنىڭ ئىبادەت ھهققىدىكى بهھسىمىزنى ت. بىر بۆلۈكىنى سۆزلهيمىز

ئهمهللىرى بولغان ئىبادەتتىن باشالپ، پۇت، قول ئهزا بىلهن قىلىنىدىغان ئىبادەتلهرنى بايان 
  .قىلىش بىلهن ئاخىرالشتۇرىمىز

  

  قهلب بىلهن قىلىنىدىغان ئىبادەتلهر.1

  
ئورۇنلىنىدىغان ) نىيىتى ۋە ئىدىيسى بىلهن(بهندىنىڭ قهلبى : قهلب ئهمهللىرى دېمهك

دىن قورقۇش، ئهيمىنىش، هللا، ا)نى سۆيۈشهللا(، مۇھهببهت )ئىشىنىش(بادەتلهر بولۇپ، ئىمان ئى
غا ئىشهنچ هللاغا قايتىش، اهللاتهرەپكه قىزىقىش، دىل، ئىدىيه، ھهركهتته اهللا ئۈمۈد قىلىش، ا

  :بۇنىڭ تهپسىلى بايانى تۆۋەندىكىچه. قىلىشتىن ئىبارەت
ممىنى تهربىيلىگۈچى ئىكهنلىكىگه ۋە تائاالنىڭ بارلىقىغا ۋە ھههللا ا: ئىمان دېمهك) 1

بۇرۇنقى ۋە كېيىنكى بارلىق ئىنسانالرنىڭ مۇھهببهت بىلهن باش ئىگىپ ئىتائهت قىلىشىغا 
تائاال ئىشىنىشكه ۋە ئهقىدە قىلىشقا هللا تېگىشلىك زات ئىكهنلىكىگه راست دەپ ئىشىنىش ۋە ا

دىن چۈشكهن كىتابالرغا، هللارغا ابۇيرۇغان ئىشالرغا يهنى پهرىشتىلهرگه، پهيغهمبهرلهرگه ۋە ئۇال
 ھهركهت، -ھهممه مهخلۇق ئۆلگهندىن كېيىن قايتا تىرىلىشكه، ئىنسانالرنىڭ دۇنيادىكى سۆز 

تونۇشلىرىغا چارە قىلىنىشىغا ئىشهنگهن ۋە بويسۇنغانالرنىڭ ئاخىرەتته ) ئىدىيه(ئهقىدە 
رنىڭ بهخىتسىز بولۇشىغا، نىئمهتكه، راھهتكه نىسىپ بولۇشىغا، ئىشهنمىگهن ۋە بويسۇنمىغانال

بويىچه ) قازا ۋە قهدەر(نىڭ ئالدىن توختاتقان توختامى ۋە ھۆكمى هللاھهر نهرسه ۋە ھهر ھادىسه، ا
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  .بولۇشقا ئىشىنىشتىن ئىبارەت
! ئى مۇئمىنلهر«: تائاال تۆۋەندىكى ئايهتته مهزكۇرالرغا ئىشىنىشكه بۇيرۇپ مۇنداق دېدىهللا ا

ۋە ئىلگىرى ) يهنى قۇرئانغا(ۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا ئهللا نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋە اهللاغا اهللا
ئىمان ) يهنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا(نازىل قىلغان كىتابالرغا 

 پهيغهمبهرلىرىنى ۋە ئاخىرەت ، كىتابلىرىنى،نىڭ پهرىشتىلىرىنىهللانى اهللاكىمكى ا. كهلتۈرۈڭالر
 )ئايهت-136سۈرە نىسا (» .قاتتىق ئازغان بولىدۇ ئۇ ،كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكهن

) تهربىيه قىلغۇچى(تائاالدىن باشقا بىرەرسىنى رەب هللا شۇنىڭغا ئاساسهن قانداق بىر بهندە ا
ئهقىدە ئىخالس بىلهن باش (دىن باشقا بىرەرسىنى مهئبۇد هللادەپ ئىتراپ قىلسا ياكى ا

 ئانا - ئاتا (ئهمما . كى مۇشرىك بولىدۇدەپ ئىقرار قىلسا، ئۇ كىشى چوقۇم كاپىر يا) ئۇرۇلغۇچى
ئۇستازالرنىڭ بىلىم ئۆگىتىشى، ئاش، نان بېرىپ بېقىشنى نهزەردە تۇتۇپ مۇرەببى يهنى تهربىيه 
قىلغۇچى، باققۇچى دېگهن سۆزلهر ئۇالرنىڭ سهۋەب ياكى ۋاستىلىقى تهرەپتىن ئېيتىلغان 

ئهمما بىر كىمنى ياكى بىر . ابلىنىدۇماجاز ھىس.  بولمايدۇكۇفرىبولۇپ، ئۇ سۆزلهر شېرىك ياكى 
هللا  قۇۋۋىتى بىلهن سهۋەب ۋە ۋاستىسىز تهربىيه قىلىدۇ، اغايىبكىمنىڭ روھىنى، پهۋقۇلئادە 

  .) بولىدۇكۇفرىبىلهن ئوخشاش تهسهررۇپ قىلىدۇ، دېيىش شېرىك ۋە 
دوست تائاال هللا تائاالنىڭ بهندىلىرى ئىچىدىن اهللا تائاالنى دوست تۇتۇش، اهللا ا. مۇھهببهت) 2

تائاال هللا تائاالنىڭ بهندىلىرىنىڭ ئهقىدىلىرى ئىچىدىن اهللا تۇتقان بهندىنى دوست تۇتۇش، ا
ياخشى كۆرگهن ئهقىدىنى دوست تۇتۇپ، ئهقىدە قىلىش ئىنسانالرنىڭ سۆزلىرى ۋە ئىشلىرى 

تائاال ياخشى كۆرگهن سۆز ۋە ئىشنى دوست تۇتۇپ ئهمهلى ھهركىتى بىلهن هللا ئىچىدىن ا
  .بارەتئورۇنداشتىن ئى

. دېدى» تائاالنى ھهممىدىن بهك دوست تۇتقۇچىالردۇرهللا مۆمىنلهر ا«: تائاال سۈرە بهقهرەدەهللا ا
 ،ئېيتقىنكى) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(«: يهنه سۈرە ئال ئىمراندا)  ئايهتنىڭ بىر قىسمى-165(
، سىلهرنى دوست تۇتىدۇهللا  ا، ماڭا ئهگىشىڭالركى،نى دوست تۇتساڭالرهللائهگهر سىلهر ا〈
 ناھايىتى ،ناھايىتى مهغفىرەت قىلغۇچىدۇرهللا  ا،گۇناھىڭالرنى مهغفىرەت قىلىدۇ) ئۆتكهنكى(

  ) ئايهت-31. (دېدى» .〉مېهرىباندۇر
ماڭا سېنى دوست ! هللائى ا«: لهم ئېيىتتىهلهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسۋە پ

بولغان دوست تۇتقىنىم، ماڭا سېنىڭ ئالدىڭدا پايدىلىق ! تۇتۇشۇمنى نىسىپ قىلغىن
مهن دوست تۇتقان نهرسىلهردىن نېمىنى ! هللائى ا! كىشىنى دوست تۇتۇشۇمنى نىسىپ قىلغىن

! هللائى ا!  قۇۋۋەت قىلىپ بهرگىن- ئۇنى سهن ياخشى كۆرگهن ئىشقا كۈچ ،ماڭا نىسىپ قىلساڭ
 -مهن ياخشى كۆرگهن نهرسىدىن نېمىنى مهندىن يىراق قىلساڭ، ئۇنىڭدىن ماڭا پىكىر 

  »!پىكرىمنى سهن ياخشى كۆرگهن نهرسىگه قاراتقىن، ي قىلىپخىيالىمنى خالى
دوست هللا تائاالنى دوست تۇتسا ۋە اهللا كىمكى ا: ئاشۇ ئايهت ۋە دۇئاغا ئاساسهن ئېيتىمىزكى

تۇتقان كىشىنى دوست تۇتسا ۋە بهندىلهرنىڭ ئېتىقادلىرى، سۆزلىرى ۋە قىلغان ئىشلىرى 
 ۋە ئىشالرنى ياخشى كۆرسه، بۇ دوست تۇتۇشتا تائاال ياخشى كۆرگهن ئهقىدە، سۆزهللا ئىچىدىن ا

دېگهن ئىبادەتته يالغۇز » مۇھهببهت«تائاالنى مۇشۇ هللا غا شېرىك قىلمىسا، اهللاھېچكىمنى ا
رۇخسهت هللا دىن باشقىسىنى اهللاتونۇغان بولسا، ئۇ كىشى مۇۋەھهىد بولىدۇ ۋە ھهر كىم ا

ھارام هللا ن يول بىلهن ياكى ايولغا قويمىغان بهلكى توسقاهللا قىلمىغان مۇھهببهت يولى بىلهن ا
دىن باشقا مهئبۇدنى ۋە رەئىسلهرنى ۋە دۇنيانى هللا: قىلغان مۇھهببهتته دوست تۇتسا، مهسىلهن

 پىكىر خاتىرسى -دوست تۇتقاندەك تۇتۇش، بۇ مۇھهببهتلهر دوست تۇتۇلغۇچىنىڭ  رىئايه ئوي 
ۇ دوست ش. نىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلىشنى كهلتۈرىدۇهللاغا ۋە اهللائۈچۈن ا
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تۇتۇلغۇچىالرنى تهزىم قىلىش، بهك كاتتا بىلش، ئۇنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى خار تۇتۇش، باش ئىگىش، 
دىن باشقىسىنى دوست تۇتقان هللامۇنداق مۇھهببهت بىلهن ا. خۇشامهت قىلىشنى كهلتۈرىدۇ

غا هللائۈچۈن دوست تۇتۇشتىن ئىبارەت بولغان ئىبادەتته اهللا نى دوست تۇتۇش ۋە اهللائادەم ا
  . نى شېرىك قىلغان بولىدۇباشقىسى

  )دىن ئهيمىنىش ۋە قورقۇشهللا(خهشيهت ۋە خهۋف ) 3
تائاالنىڭ بهگىلىگهن ئىبادەتلىرىدىن بىرى ئهيمىنىش ۋە قورقۇش بولسا مۆئمىن هللا

: تائاال سۈرە مائىدەدەهللاچۈنكى ا. غا قىلىدىغان ئىبادەتلهردىن بىر ئىبادەتتۇرهللابهندىلهرنىڭ ا
دېگهن سۆزى )  ئايهتنىڭ بىر قىسمى-44(» !هندىنال قورقۇڭالرم! كىشىلهردىن قورقماڭالر«

  .دىن باشقىسىدىن قورقۇشتىن توستىهللادىنال قورقۇشىمىزغا بۇيرۇدى، اهللابىلهن ا
قورقماڭالر، ) كاپىرالردىن(ئهگهر مۆئمىن بولساڭالر، ئۇالردىن «تائاال سۈرە ئال ئىمراندىكى هللا

دىن قورقۇشىمىزغا هللادېگهن سۆزى بىلهن ا) ىسمى ئايهتنىڭ بىر ق-175(» !مهندىنال قورقۇڭالر
  .دىن باشقىسىدىن قورقۇشىمىزدىن توستىهللابۇيرۇدى، ا

تائاالدىن قورققان بهندىلهرگه هللا ا) غايىب بولسىمۇ(تائاالنى كۆزى بىلهن كۆرمىسىمۇ هللا ا
 «: تائاال سۈرە مۈلۈكتههللا  خهۋەر قىلىپ ا- بېرىدىغان ساۋاب ۋە ئهجرى بىلهن خۇش 

 - 12. (دېدى» .ىدىن كۆرمهي تۇرۇپ قورققانالر مهغفىرەتكه ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇپهرۋەردىگار
دىن ئهيمىنىش ۋە قورقۇش بولسا مۇسۇلمانالرنىڭ يۈرەك ئىبادىتى هللا: شۇڭا ئېيتىمىزكى) ئايهت

تائاالدىن باشقىسىنى چوڭ بىلىپ هللا ا. غىال قىلىشىمىز ۋاجىپهللابولۇپ، بۇ ئىبادەتلهرنى يالغۇز ا
غا ئاسىي بولىدىغان ئىشالردا ئۇنىڭغا ھىچ بىر هللا ئالدىدا ئۆزىنى خار، بىچارە تۇتۇپ، ائۇنىڭ

  .غا شېرىك قىلغان بولىدۇهللامهجبۇرلىقسىز بويسۇنۇپ كهتكهن كىشى مۇشۇ ئىبادەتته ئۇنى ا
ئۈمۈد دېمهك، ياخشىلىقنى ئۈمۈد قىلىپ، ياخشىلىققا . ئۈمۈد قىلىش ۋە رىغبهتلىنىش) 4

ى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا قۇدرىتى يېتىدىغان كىشىدىن ئۇنىڭ قولغا كېلىشىنى ئىگه بولغان، ئۇن
  .كۈتۈش دېمهكتۇر

ياخشىلىقنى سۆيۈش ۋە ياخشىلىققا ئىگه بولغان ۋە ئۆزى خالىغان : رىغبهتلىنىش دېمهك
  .كىشىگه بېرىشكه قادىر بولغان كىشىدىن ئۇنىڭ ھاسىل بولۇشىنى تاما قىلىش دېمهكتۇر

تائاالغا ئىبادەت هللا بۇ ئىككىسىمۇ مۆئمىنلهرنىڭ ا. ۈدكه ئوخشاپ كىتىدۇرىغبهتلىنىشمۇ ئۈم
!) ئى مۇھهممهد ( «:تائاال سۈرە كهھفتههللا بۇ ھهقته ا. قىلىدىغان قهلىب ئىبادىتىدۇر

 سىلهرنىڭ ، ماڭا ۋەھى قىلىندۇكى،مهن پهقهت سىلهرگه ئوخشاش بىر ئىنسانمهن〈 ،ئېيتقىنكى
 پهرۋەردىگارىغا مۇالقهت بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكهن ، كىمكى،ئىالھىڭالر يالغۇز بىر ئىالھتۇر

 پهرۋەردىگارىغا ، ياخشى ئىش قىلسۇن،)يهنى ساۋابنى ئۈمىد قىلىپ ئازابتىن قورقىدىكهن(
  ) ئايهت-110. (دېدى» .〉قىلىدىغان ئىبادەتكه ھېچكىمنى شېرىك كهلتۈرمىسۇن

نى كۆپ ياد هللاد قىلغان ۋە اۈم كۈنىنى ئۈ ئاخىرەت،نىهللا ا–سىلهرگه «: تائاالهللا يهنه ا
  )  ئايهت- 21 سۈرە ئهھزاب. (دېدى» . رەسۇلۇلال ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر–ئهتكهنلهرگه 
د ۈئۈم) رەھمىتىمىزنى (،ئۇالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايتتى«: تائاالهللا يهنه ا
هن ئىبادەت  بىزگه كهمتهرلىك بىل،قورقۇپ بىزگه دۇئا قىالتتى) ئازابىمىزدىن (،قىلىپ
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-90سۈرە ئهنبىيا . (دېدى» .قىالتتى

تائاال ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۆزى تهرەپكه رىغبهت قىلىشقا هللا ا
» .ئىبادەت قىلىشقا تىرىشقىن) غاهللا( بۇشىغان چېغىڭدا ) دەۋەتتىن! ئى مۇھهممهد(«: بۇيرۇپ
  )ايهت ئ-7سۈرە ئىنشىراھ . (دېدى

دىن باشقا ھېچكىمدە پۈتۈن هللاتائاالنىڭ ئىلكىدە بولغىنى ئۈچۈن، اهللا اپۈتۈن ياخشىلىق 
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ياخشىلىق بولمىغانلىقى ئۈچۈن ۋە ھهرقانداق ياخشىلىقنى ئۆزى خالىغان بهندىسىگه بېرىشكه 
پادىشاھلىقنىڭ 〈 ،ئېيتقىنكى«: تائاالهللا تائاالال قادىر بولغىنى ئۈچۈن ۋە بۇ ھهقته اهللا يالغۇز ا

 خالىغان ئادەمدىن ،خالىغان ئادەمگه پادىشاھلىقنى بېرىسهن! هللائىگىسى بولغان ئى ا
 خالىغان ئادەمنى خار ، خالىغان ئادەمنى ئهزىز قىلىسهن،پادىشاھلىقنى تارتىپ ئالىسهن

سهن ھهقىقهتهن . سېنىڭ قولۇڭدىدۇر) نىڭ خهزىنىسى يالغۇز( ھهممه ياخشىلىق،قىلىسهن
تائاالدىن باشقا هللا دېگىنى ئۈچۈن ا)  ئايهت-26رە ئال ئىمران سۈ(» .〉ھهممىگه قادىرسهن

ھهرقانداق كىشىدىن ياخشىلىق ئۈمۈد قىلىش ۋە رىغبهتلىنىش توغرا يولدىن ئېزىپ 
هللا كهتكهنلىك ۋە باتىل ئىش قىلغانلىق بولىدۇ ۋە ئۇنداق قىلغۇچى مۇشۇ يۈرەك ئىبادىتىدە ا

  . تائاالغا باشقىسىنى شېرىك قىلغانلىق بولىدۇ

تائاالغا هللا ا. تهرەپكه قايتىش دېمهكتۇرهللا تائاالغا يۈزلىنىش، اهللا ا: ئىنابهت دېگهن. ئىنابهت) 5
سىلهرگه ئازاب «: تائاالهللا ا. تائاال بۇيرۇغان ئىبادەتلهرنىڭ بىر تۈرىدۇرهللا يۈزلىنىش بولسا، ا

ۋە ئۇنىڭغا  ياردەمگه ئېرىشهلمىگىنىڭالردىن بۇرۇن پهرۋەردىگارىڭالر تهرەپكه قايتىڭالر ،كېلىپ
  )ئايهت- 54سۈرە زۇمهر . (دېدى» .ئىتائهت قىلىڭالر

ولغا باشاليدىغانلىقىدىن خهۋەر قىلدى ۋە يتائاال توغرا هللا زلهنگهن كىشىنى اتائاالغا يۈهللا ا
غا يۈزلهنگهن كىشىلهرنىڭ يولىدا مېڭىشقا بۇيرىدى، بۇ مهزمۇنالرنىڭ ھهممىسى هللاباشقىالرنى ا

  .قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىندى
تائاالدىن ئىزنىسىز بىر كىمگه ئۆزى خاالپ بىر نهرسه بېرەلهيدىغان هللا پۈتۈن خهلق ئىچىدە ا

ياكى توساپ قاالاليدىغان ياكى كىشىنى بهخىتلىك قىالاليدىغان بهخىتسىز  قىالاليدىغان كىشى 
تائاالدىن باشقا بىر كىمگه يۈزلىنىپ ئۇنىڭغا كۆڭۈل هللا بولمىغاندىن كېيىن، ئىنساننىڭ ا

لىشى، رىغبهت قىلىشى، قورقۇشى، تاما قىلىشى ئهقىلگه مۇۋاپىق ئهمهس، مهقبۇل ئهمهس، باغ
هللا ا. تائاالدىن باشقىسىغا يۈرىكى ۋە ئهمهلىيىتى بىلهن بېرىلىشى خاتادۇر، شېرىكتۇرهللا ا

تهقسىرات (تائاالدىن باشقىسىغا ئالدىنى قىلىپ، ياخشىلىق ئۈمۈد قىلغان، كايىشلىقتىن 
تائاالغا شېرىك قىلغان هللا  قىلىشتىن قورققان كىشى مهزكۇرنى اازابئياكى ) قىلىشتىن

  .بولىدۇ
غا هللاتائاالغا تاپشۇرۇش، ھهممه ئىشنى اهللا ئۆزىنى ا: تهۋەككۇل قىلىش دېمهك. تهۋەككۇل) 6

تائاال ئۆزىنىڭ كىتابى هللا ا. غا باغلىنىش دېمهكتۇرهللاتائاالغا ئىشهنچ قىلىش ۋە اهللا تاپشۇرۇش، ا
ئايهتته تهۋەككۇل قىلىشقا بۇيرۇدى ۋە ئۇنى ئىماننىڭ ئاالمىتى قىلىپ قۇرئاندا بىر قانچه 

ساڭا ( ئۇالرنىڭ ،كافىرالرغا ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائهت قىلمىغىن«: كۆرسىتىپ مۇنداق دېدى
) ئۇنىڭغا(هللا  ا،)غا تهۋەككۈل قىلغىنهللا( كۈلپهتلىرىگه پهرۋا قىلمىغىن -ئازار) قىلغان

  )ئايهت-48سۈرە ئهھزاب (» .كتۇرتهۋەككۈل قىلغانالرغا يېتهرلى
سۈرە مائىد (» !قا تهۋەككۈل قىلىڭالرهللانىڭ ۋەدە قىلغان ياردىمىگه ئىشهنسهڭالر، اهللائهگهر «

كۇپايه هللا تائاالغا ئىشهنچ قىلغۇچىالرنىڭ ھهممه ئىشىگه اهللا ا). ئايهتنىڭ بىر قىسمى-23
» ،ىڭغا كۇپايه قىلىدۇنئۇهللا  ا،ەككۇل قىلساۋغا تههللاكىمكى  «:قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىپ

هللا يالغۇز ا) ئىشهنچىسى(ئىنساننىڭ تهۋەككۇلى ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-3الق هسۈرە ت. (دېدى
» غا تهۋەككۇل قىلسۇنهللاتهۋەككۇل قىلغۇچىالر پهقهت ا«: تائاالغا بولۇشى كېرەكلىكى ھهققىدە

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-12سۈرە ئىبراھىم . (دېدى
بۇ ئىبادەت بهندىنىڭ . تىقاد قىلىش يۈرەكنىڭ ئىبادىتىدۇردېمهك تهۋەككۇل قىلىش، ئې

تائاال هللا كۇپايه قىلىدىغانلىقىغا كۆڭۈلنىڭ ئارام ئېلىشى ۋە اهللا ھهرقانداق ھاجىتىگه ا
ھهممىنى بىلىدىغان ۋە هللا غا تاپشۇرۇش، اهللاھهممىسىگه يىتهرلىك بولغاچقا، ھهممه ئىشنى ا
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  .ۈشتىن ئىبارەتغا يۆلۈنهللاھهممىگه كۈچى يىتىدىغان بولغاچقا ا
هرسىنى نتائاالدىن باشقا ھهممه هللا ېيىن، اتائاالدىن باشقا كۇپايه قىلغۇچى بولمىغاندىن كهللا ا

تائاالدىن باشقىسىغا ئىشهنچ قىلىش، يۆلۈنۈش يولسىز، هللا بىلگۈچى بولمىغاندىن كېيىن، ا
اشقىسىغا تائاالدىن بهللا غا شېرىك قىلغانلىق بولىدۇ، اهللائاساسسىز ئىش بولىدۇ ۋە مهخلۇقنى ا

  .كۆڭلى تىنغان ۋە ئىشهنچ قىلغان، يۆلهنگهن كىشى مۇشرىك بولىدۇ
 
 
  

  پۇت، قول ئهزا بىلهن قىلىنىدىغان ئىبادەتلهر. 2

  
 ئىبادەتلهر بهك كۆپ، بىز بۇ يهردە ئهسلىتىش -پۇت، قول ئهزا بىلهن ئادا قىلىنىدىغان تائهت 

 مۇسۇلمانالر ئارىسىدا شېرىك ۋە ئۆگىتىش ئۈچۈن بىر بۆلىكىنىال سۆزلهيمىز، خۇسۇسهن
  :ئارىلىشىپ قالغان ئىبادەتلهرنى ئاساسلىق سۆزلهيمىز، ئۇالر تۆۋەندىكىچه

 زەرەر كۆڭلى تارتقان ئارزۇلىرىنى، تهلهپلىرىنى پايدا يهتكۈزۈشكىمۇ،: دۇئا دېمهك. دۇئا. 1
 ئىبادەتنىڭ دۇئا بولسا. يهتكۈزۈشكىمۇ ئىگه ۋە قۇدرەتلىك بولغان زاتتىن سوراشتىن ئىبارەت

دۇئا «. ئىبادەتنىڭ جهۋھىرى دۇئا. ئهمهلىي كۆرۈنۇشلىرىنىڭ چوڭى، ئىبادەتنىڭ ئوچۇق شهكلى
شۇڭا دۇئاسىز ئىبادەت ھىساب ئهمهس ياكى توغرا ۋە . دېگهن ھهدىسمۇ بار» ھهم ئىبادەتتۇر

تۇپ،  ئالدىدا ئۆزىنى خار تۇاهللامۇكهممهل بولمايدۇ، چۈنكى دۇئا قىلىشتا، دۇئا قىلغۇچى 
ھاجىتىنى ئوتتۇرغا قۇيۇپ باش ئىگىدۇ، تهزىم قىلىدۇ، دۇئا قىلىنغۇچىنىڭ ھهركىم ۋە ھهر 
نهرسىدىن ھاجهتسىز ئىكهنلىكىنى، ھهممه ئهھۋالىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى، نىمىنى 

بۇنىڭدىن باشقا . تىلىسه شۇ نهرسىنى بىرىشكه قۇدرەتلىك ئىكهنلىكىنى ئهقىدە قىلىدۇ
ئىبادەتته كۈرۇنمهيدىغان نۇرغۇن قۇلچىلىق ئهسهرلىرى سهجىدىدە ۋە دۇئادا ) دۇئادىن باشقا(

ۇپ دە قىلىپ تۇررلۈكى سهجۈككى تى ئهمهلىي ئىپادىسىدىن چوڭ ئشۇڭا ئىبادەتنىڭ. كۆرىنىدۇ
  .دىدە  قىلغان دۇئا ئىجابهت قىلىنىدىغان بولغان سهج،قىلغان دۇئادا كۆرۇنگهچكه

 قولغا كىلىشى، ھاجهتلىرىنىڭ راۋا بولىشى، دۇئا  ئارمانلىرىنىڭ–ئىنسان ئارزۇ 
 تهلهپلهرنى ھهل قىلىشقا ئىگه ۋە قۇدرەتلىك –قىلىنغۇچىنىڭ، تهلهپ قىلغۇچىنىڭ شۇ ئارزۇ 

بولىشىغا ۋە دۇئا قىلغۇچى ئىنساننىڭ ھهممه ئهھۋالىنى كۆرۈپ تۇرۇشى، ئورنىنى كۆرۇپ 
االدىن باشقا ھېچكىمدە بولمىغانلىقى ئۈچۈن،  تائاهللابۇ خۇسۇسىيهتلهر بىر . تۇرىشىغا باغلىقتۇر

شهرىئهتتىمۇ خاتا، ئهقىل ئالدىدىمۇ  خاتا ..)  پاالنى، داد ( تائاالدىن باشقىسىنى چاقىرىش  اهللا
 ئىتىبارى بىلهن ئىنساننىڭ قۇلىدىن كىلىدىغان ئىشالرنى تىرىك بولۇشئهمما سهۋەب ( 

 تائاال اهللا.) ېرىك ئهمهل قاتارىغا كىرمهيدۇش. ئادەمدىن تهلهپ قىلىش دۇئا قىلغانلىق ئهمهس
غا قوشۇپ ھېچكىمگه ئىبادەت هللاغا خاستۇر، اهللامهسجىدلهر ا«:   ئايهتته-18سۈرە جىن 

  .دېدى» .قىلماڭالر
 تائاالدىن باشقىسىنى مهيلى پهيغهمبهر بولسۇن، مهيلى ۋەلى بولسۇن هللاشۇنىڭ ئۈچۈن 

 تائاالنىڭ بهندىلىرىنىڭ ئىچىدىن هللا. مدۇر راۋا قىلىشقا چاقىرىش شېرىكتۇر، ھارا–ھاجهت 
 قۇدرىتى بار دەپ ئهقىدە قىلىپ ھاجىتىنى - كۈچ غايىب(قانداق بىر كىشىنى چاقىرغان 

كىشى مۇشرىك، كافىر، زالىم، بىلىمسىز، ئهخمهق كىشى بولىدۇ ياكى قهستهن )  تىلىگۈچى
 .ھهقتىن باش تارتقۇچى بولىدۇ
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  دەردىگه يېتىشنى تىلهش. 2
ئاچ، ئۇسسۇز قالغان ئادەمنىڭ بىر : بولسا) دەردىگه يىتىشنى تهلهپ قىلىش. (سهئستىغا

كىمدىن نان، سۇ تهلهپ قىلىشى ياكى دۈشمهنگه قارىشى ياردەم ۋە قۇۋەت تهلهپ قىلىشى ياكى 
بىر . ئستىغاسهمۇ دۇئا جۇملىسىدىندۇر. خاپىلىقتىن قۇتۇلىشنى تهلهپ قىلىشتىن ئىبارەت

ياردەم قىلىش كۈچى بولمىسا، چاقىرغۇچىنىڭ ئهھۋالىنى بىلمىسه، كىم كهمبهغهل بولسا، 
دەردىنى ئاڭلىمىسا، ئورنىنى بىلمىسه ئۇ كىشى چاقىرىلمىغاندەك بىراۋنىڭ دەردىگه يىتىشمۇ 

  .تهلهپ قىلىنمايدۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىنىڭ دەردىگه يېتىشىگه كۈچى يهتمهيدىغان، سۆزىنى ئاڭلىمايدىغان، 

 كىشىدىن غايىبايدىغان، ئهھۋالىنى بىلمهيدىغان، يىراقتىكى تىرىك ئورنىنى كۆرۇپ تۇرم
ياكى دۇنيادىن ئۇزاپ كهتكهن، ۋاپات بولغان كىشىدىن مهيلى ئۇ پهيغهمبهر بولسۇن، مهيلى سالىه  

 تائاالدىن تىلهشتىن اهللابولسۇن دەردىگه يىتىشنى تهلهپ قىلغان كىشى، دەردىگه يىتىشنى 
  .قاتنى خۇداغا شىرىك كهلتۇرگهن بولىدۇ، مۇشرىك، كافىر بولىدۇئىبارەت ئىبادەتته مهخلۇ

ھاجهتمهن كىشىنىڭ يېنىدا نهخ بار، تىرىك ۋە : مۆمىن ئادەم شۇنىمۇ بىلىشى الزىمكى
دەردىنى، ھاجىتىنى راۋا قىلشقا كۈچى يىتىدىغان، سۆزىنى ئاڭاليدىغان، ھاجىتىنىڭ جايىنى 

.  تائاال رۇخسهت قىلدىاهللاش، دەرد ئهھۋال قىلىشقا كۆرۈپ تۇرۇدىغان كىشىدىن ھاجىتىنى سورا
قا قىلىدىغان ئبادەت قاتارىدا  اهللاچۇنكى ھايات ئادەمدىن كۈچى يىتىدىغان نهرسىنى تىلهش 

بۇ بولسا دىن ئسالمنىڭ ئوچۇق . ئهمهس، شۇڭا ئۇنداق قىلىش مهنئىي قىلىنمايدۇ
  .كۆرسهتمىسى

اكى خاپىلىقتىن قۇتۇلۇشقا ياردەم تىلهشمۇ ياردەم تىلهش، ھاجىتىنى ھهل قىلىشقا ي. 3
دۇئانىڭ بىر تۈرلىكى، شۇڭا ياردەمگه كۈچى يهتمهيدىغان كىشىدىن يهنى ئۆلۈپ كهتكهن 

 - چۇنكى ئۇ ياردەم تهلهپ قىلغۇچىنىڭ ناله . كىشىنىڭ روھىدىن ياردەم تهلهپ قىلىنمايدۇ
ايدۇ، بىلمهيدۇ، ئهھۋالىنى پهريادىنى ئاڭلىيالمايدۇ، ئورنىنى كۆرمهيدۇ، ھاجىتىنى تونىم

 ئادەمدىن ياردەم غايىبشۇنىڭدەك ھايات بولسىمۇ، ھاجهتمهننىڭ قىشىدا ئهمهس . ئۇقمايدۇ
ئۆلمىگهن ئادەمنىڭ بهدىنى نهدە بولسا روھىمۇ شۇ يهردە بولىدۇ، ئۆلمهي (تىلهشكه بولمايدۇ 

ى راۋا قىلىشى ىنى ئاڭلىشى، ھاجىتىندتۇرۇپ روھ بهدەندىن ئايرىلىپ ھاجهتمهننىڭ دەر
مۇمكىن ئهمهس، ئۆلگهن ئۇلۇغالرنىڭ روھىدىنمۇ ياخشىلىق، يامانلىق كىلىشى مۇمكىن 

ىن ياردەم  تائاال مۆئمىن بهندىلىرىگه يالغۇز ئۆزىدىنال ياردەم سوراش، باشقىداهللا) ئهمهس
ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سهندىنال ياردەم ) رەببىمىز(« :سورىماسلىقنى كۆرسىتىپ

  .دەپ تهلىم بهردى)  ئايهت-5سۈرە فاتىهه (» .يمىزتىله
 تائاالدىنال ياردەم سوراشنى، باشقا اهللارەسۇلۇلال ئهلهيهىساالممۇ ئابباس ئوغلى ئابدۇلالھقا 

  .)تىرمىزى رىۋايهت قىلدى.(ھېچكىمدىن ياردەم سورىماسلىقنى تهۋسىيه قىلدى
 تىرىك ئادەمدىن ياردەم غايىبكى الشقا ياردمگه كۈچى يهتمهيدىغان تىرىك ئادەمدىن ياشۇڭ
مۇ خۇددى ئۆلگهنلهردىن ياردەم سورىغاندەكال )مهنىۋىي كۈچى بار دەپ ئهقىدە قىلىش(تىلهش 

  .قا مهخلۇقاتنى شىرىك قىلغان بولىدۇ اهللا، بۇنداق قىلغان كىشى ئبادەتته بولۇپئسالمغا خىالپ 
شهرىئهتكه مۇۋاپىق كىلىدىغان نهزرە قىلىش دىگهن شهرىئهت بۇيرىمىغان ئهمما . نهزرە. 4

 تائاالغا يېقىنلىشىش اهللاقىلىشتىن ئىبارەت، يهنى ) ۋەزىپه(بىرەر تائهتنى ئۆزىگه ئۆزى ۋاجىپ 
يۇزىسىدىن بىرەر نهپله ئبادەتنى ئادا قىلىشنى ئۆز ئۈستىگه يۈكلهش ياكى ئۆزى ھهل قىلىشى 

هرگهن تهقدىردە اهللا رازى بولىدىغان  تائاال ھهل قىلىپ باهللامۇمكىن بولمىغان بىرەر  ھاجىتىنى 
! ئى اهللا: مهسىلهن. بىرەر ساۋابلىق ئشنى قىلىشنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىشتىن ئىبارەت
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كىسىلىمگه شىپالىق بهرسهڭ ياكى يوقالغان نهرسهمنى قۇلۇمغا كهلتۈرۈپ بهرسهڭ ياكى پاالنى 
نىڭ ۋەزىپهم بولسۇن ھاجىتىمنى راۋا  قىلساڭ، سىنىڭ ئۈچۈن مۇنچه پۇل سهدىقه قىلىش مى

ياكى مۇنچىلىك ناماز ئوقۇيمهن، روزا تۇتىمهن دېگهندەك ئبادەت شهكىللىرى نهزرە 
  .ھېسابلىنىدۇ

اهللا . نهزرە قىلىشمۇ مۆئمىنلهرنىڭ اهللا تائاالغا قىلغان بىر خىل ئىبادىتى ھېسابلىنىدۇ
تاپشۇرغان هللا يهنى ا(نىڭ ئهھدىگه هللائۇالر ا«: هپھىيل نهزرىدە ۋاپا قىلغۇچىالرنى مهدتائاال

 تائاال يهنه اهللا)  ئايهت-20سۈرە رەئىد . ( دېدى». بهرگهن ۋەدىسنى بۇزمايدۇ،ۋاپا قىلدۇ) ئىشالرغا
نېمىنى ) نىڭ يولىداهللا( ئېهسان قىلماڭالر ياكى - نېمىنى خهيرى« :نهزرىگه رىغبهتلهندۈرۈپ

ر نى زاكاتنى مهنئى قىلغۇچىاليه(زالىمالر . ئۇنى ھهقىقهتهن بىلىپ تۇرىدۇهللا ۋەدە قىلماڭالر، ا
» .غا ھېچقانداق مهدەتكار چىقمايدۇ)  مېلىنى گۇناھ ئىشالرغا سهرپ قىلغۇچىالر- كى پۇلاي
  .)ئايهت-270بهقهرە سۈرە (

نهزرە ياخشىلىق «: نى ياخشى كۆرمىگهن ۋەىهمبهر ئهلهيهىساالم شهرتلىك نهزرپهيغ
 شۇنىڭ ،دېگهن» ىن ئايرىپ چىقىرىدۇ مۈلىكىد-كهلتۈرمهيدۇ، پهقهت ئۇنى بېخىلنىڭ مال 

 ئۈچۈنن بىرەر ئشى شهرت قىلماي نهزرە قىلىش ياخشى، ھهر ھالدا نهزرىنى اهللا تائاال ۈئۈچ
 اهللا تائاالدىن باشقا  ئادەمنىڭ ياكى ئۆلگهن كىشىنىڭ ئۈچۈنشۇنىڭ . خالىس قىلىش الزىم 

چۇنكى . ىرىك كهلتۈرگهن بولىدۇ نهزرە قىلغان كىشى اهللا تائاالغا مهخلۇقنى شئۈچۈنرازىلىقى 
 نهزرە قىلغۇچىنىڭ قېشىدىكى ياخشىلىقنى كۆزلهپ، ئۇ بولۇپنهزرە دېگهن ئاشكارە ئىبادەت 

ىڭ ئۇ كىشىگه نىكىنى ئهقىدە قىلىپ ئۆزىلىنىڭ قۇدرەتلىك ۋە بىهاجهت ئىكهنكىش
. بارەتزلىنىشىدىن ئىۈكىشىگه يمۇھتاجلىقىنى، ئاجىزلىقىنى تونۇپ تۇرۇپ، قهلبىنىڭ ئۇ 

بۇ نهزرەمنى اهللا تائاال قوبۇل : ە قىلماقچى بولغان ئادەم كۆڭلىدەۋاپات بولغان كىشى ئۈچۈن نهزر
قىلسا، مهندىن رازى بولسا، شۇ مىيتنىڭ گۇناھىنى ئهپۇ قىلسا دېگهن ئۈمىد بىلهن اهللا تائاالنى 

شال بولىدۇ دەپ ۇروھى خهۋەردار بولىدۇ، خكۆز ئالدىدا تۇتۇپ قىلسا بولىدۇ، ئهمما مىيتنىڭ 
ئويالپ نهزرە قىلسا شېرىك بولىدۇ، ھهقىقهتهن اهللا تائاالدىن باشقىسى ئۈچۈن نهزرە قىلىش 

مۇسۇلمانالردىن ۋاپات بولغان ئهۋلىياالرنىڭ ياكى تىرىك سالىهالرنىڭ روھى خوش . قهتئي خاتا
ىدۇ، بىلمهستىن ئۇالر تۇيماي ئۆزىنى ھاالك قىل! بولىدۇ دەپ قايناتقان نهزرىسىگه ۋاي ئسىت

  .ئۇلۇغ پهرۋەردىگارىغا ۋە سالىه بهندىلهرگه شېرىك قىلىدۇ
قۇربانلىق دېمهك اهللا تائاالغا يېقىنلىشىش مهقسىتى بىلهن . قۇربانلىق مال بۇغۇزالش. 5

ھهجىدە، قۇربان ھېيتتا، يىڭى تۇغۇلغان بۇۋاقنىڭ يهتتىنچى كۈنىدە، تويدا، پېقىر، 
بۇالر اهللا تائاال . ش مهقسىتىدە مال بوغۇزالشتىن ئىبارەتمىسكىنلهرگه گۆش سهدىقه قىلى

بۇ زەبهىلهر . قۇرئاندا ۋە رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلى بىلهن يولغا قويغان زەبهىلهردۇر
اهللا تائاالغا يېقىنلىشىش ۋە ئىبادەت بولغىنى ئۈچۈن اهللا تائاالدىن باشقىنى مهقسهت قىلىپ 

شقىنى ئۇلۇغالش ئۈچۈن ياكى بااليى ئاپهتتىن قورقۇپ ياكى مهنپهئهت اهللا دىن با. بوغۇزالنمايدۇ
  .ئۈمىد قىلىپ مال بوغۇزلىسا ئۇنىڭغا ئبادەت قىلغان ۋە خۇداغا شېرىك كهلتۈرگهن بولىدۇ

بهزى بىلىمسىز مۇسۇلمانالر بۇ كۈندە ئهۋلىياالرنىڭ، خوجايىنالرنىڭ قهبرىلىرىگه بهلگۈلۈك 
 بوغۇزالش بىلهن ئۇالرنىڭ ئهرۋاھىغا تهزىم بىلدۈرىشى، شاپائهت ۋە ۋاقىتالردا مال ئېلىپ بىرىپ

 قازانى دەپئى قىلىشنى تىلهشنىڭ قهتئىي خاتا -ھاجهت راۋا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىش، باال 
  .ئىكهنكلىكىنى ئاگاھالندۇرۇشىمىز ۋە ھهم قهتئىي ساقلىنىشىمىز الزىم

سىهرى قايتۇرۇش، رەدنامه ئۈچۈن مال شۇنىڭدەك پىرە ئويناپ، جىن ئۈچۈن مال بوغۇزالش، 
بوغۇزالش، جىندىن قورقۇپ بۇالق باشلىرىغا، يالغۇز دەرەخ تۈۋىگه، بوسۇغىغا مال بوغۇزالش 
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  .دۇر، بۇ مالالرنىڭ گۆشىمۇ ھهم ھارامدۇر، اهللا پاناھ بهرسۇنكۇفرىقاتارلىقالر شېرىك ئهمهل ۋە 
  روكۇ، سهجىدە قىلىش. 6

 ئۈچۈن قىلىدىغان ئىبادەتلىكى ھهممىگه مهلۇم، پۈتكۈل روكۇ، سهجىدىنىڭ اهللا تائاال
اهللا تائاال . مۇسۇلمانالر ھهر كۇنى اهللا قا روكۇ، سهجىدە قىلىپ ناماز ئوقۇپ ئىبادەت قىلىدۇ

 سهجدە قىلىڭالر ،بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن رۇكۇ قىلىڭالر! ئى مۇئمىنلهر«:مۇنداق دېدى
 ياخشى ،پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر) يالغۇز (،)ريهنى تهزەررۇ بىلهن ناماز ئوقۇڭال(

 يېسىرالرنىڭ بېشىنى -  يېتىم، رەھىم قىلىش- ئهقرىباالرغا سىله-يهنى خىش(ئىشالرنى 
سۈرە (دېدى » .قىلىڭالر)  كېچىسى تهھهججۇد نامىزى ئۆتهش قاتارلىق ئىشالرنى،سىالش

  )ئايهت-77ھهج
 سهجدە قىل ۋە رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلهن ،دىگارىڭغا ئىتائهت قىلپهرۋەر! ئى مهريهم«: اهللا تائاال

  )ئايهت-43سۈرە ئال ئىمران . ( دېدى»بىلله رۇكۇ قىل
، بۇ ئىشنى بىر اهللا بولۇپدېمهك، ئىگىلىش، يۈزىنى يهرگه قۇيۇپ تهزىم بىلدۈرۈش ئىبادەت 

 اهللا دىن باشقا بىر ھهر كىم. تائاالدىن باشقا ھهرقانداق كاتتا كىشىگىمۇ قىلىشقا بولمايدۇ
كىمگه ئۇلۇغالپ ياكى تهمه قىلىپ ياكى ئۆز ئىختىيارى بىلهن روكۇ قىلسا ياكى سهجىدە 
قىلغاندەك ئايىغىغا يىقىلسا، ئۇ كىشى ئۆز پهرۋەردىگارىغا شېرىك قىلغان ۋە اهللا قا قوشۇپ ئۇ 

 .كىشىگىمۇ ئىبادەت قىلغان بولىدۇ
. ۇن تۆۋبه قىلمىسا اهللا تائاال مهغفىرەت قىلمايدۇ ئۆلۈشتىن بۇربولۇپبۇ قىلىق چوڭ شېرىك 

يهنى (ئۆزىگه بىرەر نهرسىنىڭ شېرىك كهلتۈرۈلىشىنى هللا ا«: اهللا تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېدى
خالىغان ) ئۆزىهللا ا( بۇنىڭدىن باشقىنى ،ئهلۋەتته مهغفىرەت قىلمايدۇ) مۇشرىكلىك گۇناھىنى

 ئۇ ھهقىقهتهن قاتتىق ئازغان ،رىك كهلتۈرىدىكهنغا شېهللا ا، كىمكى،ئادەمگه مهغفىرەت قىلىدۇ
  .ئايهت-116سۈرە نىسا »  .بولىدۇ
بهيتۇلالنى تاۋاپ . ل ئهسۋەدنى سۆيۈشۇبهيتۇلالنى تاۋاپ قىلىش ۋە ھهجر. ئىبادەت.7      

بهرگهن  تائاال بهندىلهر ئۈچۈن يولغا قۇيۇپ اهللابولسا، ) ئهتراپىنى ئايلىنىش(قىلىش 
 - 29سۈرە ھهج (» .قهدىمىي ئۆي بهيتۇلالنى تاۋاپ قىلىڭالر« تائاال هللا ،بولۇپى ئىبادەتلهرنىڭ بىر

  .دېگهن سۆزى بىلهن تاۋاپ قىلىشىمىزنى بۇيرىدى) ئايهتنىڭ بىر قىسمى
شۇنىڭ ئۈچۈن بهيتۇلالدىن باشقا بىر كىمنىڭ قهبرىسىنى يا قهدەم باسقان جايىنى شۇ بهندىگه 

 ئارقىلىق باشقا كىشىگه يېقىنلىشىش، ھهتتا ئۇ  يا شۇ كىشى،يېقىنلىق ئىزدەش ئۈچۈن
ۇ تاۋاپ قىلىش بىدئهت ۋە لى قىلىش ئۈچۈن  بولسىمىكىشىنى اهللا قا يېقىنلىشىشنىڭ ۋەس

لۇپ، ھهر قانداق مهقسهت بىلهن بهيتۇلالدىن باشقىسىنى تاۋاپ قىلىش يولدىن وشېرىك ب
ىدىن ئىبادەت يولى پهيدا ىلىش يېڭچۈنكى ئۇنداق ق. ئازغانلىق ۋە چوڭ خاتالىق بولىدۇ

  .قىلغانلىقتۇر، ئىبادەتنى يولغا قۇيۇش يالغۇز اهللا تائاالنىڭال ھهققىدۇر
سۆيۈشمۇ اهللا تائاال ) جهنۇبىي تهرىپىدىكى بۇرجىكى _ بهيتۇلالنىڭ غهرىبىي(     رۇكنى يامانى 

د ئهلهيهىساالمنىڭ اهللا تائاال مۇھهممه. رەسۇلۇلالنىڭ تىلى بىلهن يولغا قويۇپ بهرگهن ئبادەتتۇر
دىن باشقا ھېچقانداق تاش، تام، قهبرە، گۈمبهز، »ھهجرۇل ئهسۋەد، روكنى يامانى«ئۈممۈتىگه 

ساۋاپلىق ئىش دەپ . مۇنار، جىنازا قاتارلىق نهرسىلهرنى سۆيۈشنى يولغا قۇيۇپ بهرمىدى
املىرىنى، كۆرسهتمىدى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئهۋلىياھ، سالىهالرنىڭ قهبرىسىنى، بوسۇغۇلىرىرىنى، ت

ئهگهر . دەرۋازىلىرىنى، گۈمبىزىنى، دەرىخىنى سۆيگهن ئادەم بىدئهت ئىش قىلغان ھېسابلىنىدۇ
 قازا، خاپىلىقنى -بۇالرنى ئۇلۇغ بىلىپ پايدا ئۈمىد قىلىپ، ھاجهت راۋا قىلىشنى ياكى باال 

  .مۇداپىئه قىلىشنى ئۈمىد قىلىپ سۆيسه شېرىك ئىش قىلغان بولىدۇ
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  رلۈك ئىبادەتباشقا ھهر تۈ. 8
بهندىلهر اهللا تائاالغا ئىبادەت قىلىپ يېقىنلىشىش ئۈچۈن اهللا تائاال بهندىلىرىگه يولغا قويۇپ 
بهرگهن ناماز، روزا، زاكات، ھهج، ئۆمرە، سهدىقه، ئىتىكاف، جىهاد ۋە جىهاد تهييارلىقى قاتارلىق 

يوقالپ خهۋەر ئېلىش، اهللا  ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، تۇغقانالرنى - تائهت ئىبادەتلهر ۋە ئاتا 
دۇئا قىلىش، باشقىالرنى ياخشى  ) سانا ئېيتىش-ئهسلهش ۋە ھهمدۇ (تائاالنى زىكرى قىلىش 

ئىشالرغا چاقىرىش، يامان ئشالردىن توسۇش، ئىلىم ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىش قاتارلىق ياخشى 
ھهدىس  _ منىڭ تىلى ئهلهيهىسساالئىشالر اهللا تائاال قۇرئان كهرىمدە ئۆز پهيغهمبىرى مۇھهممهد

بۇالرنىڭ قايسى بىرەسىنى اهللا تائاالدىن باشقىسى  ،بولۇپبىلهن يولغا قۇيۇپ بهرگهن ئىبادەتلهر 
باشقىسىنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەش بولسا، اهللا تائاالغا قىلىدىغان ئىبادەتته اهللا غا  ئۈچۈن قىلىش،

دېگهندىن ئىبارەت ) ادەت قىلغۇچى يوقاهللا دىن باشقا ئىب(، الالهاال اهللا بولۇپشېرىك قىلغانلىق 
ئىخالس سۆزىنى كۆرسىتىدىغان، تهۋھىد ئاساسىغا قۇرۇلىدىغان مۆمىن ئهقىدىسىگه زىت ۋە 

  .خىالپتۇر
قايسى بىر ئىنساندىن كىلىدىغان پايدىغا قىزىقىپ ياكى قورقۇپ اهللا تائاالغا ئىتائهت . 9

  .قىلىشنى تاشالش شېرىكتۇر
 ئۆزىگه ۋە پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىشنى بۇيرۇپ، سۈرە مۇھهممهد اهللا تائاال ئىنسانالرنى

 ، پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر،غا ئىتائهت قىلىڭالرهللا! ئى مۇئمىنلهر«: ئايهتته-33
  .دېدى» .بىكار قىلىۋەتمهڭالر)  نىفاق ۋە رىيا بىلهن،كۇفرى(ئهمهللىرىڭالرنى 

نىڭ پهيغهمبىرىگه  ردا  اهللا تائاالغا ۋە اهللاشۇڭا اهللا تائاال بۇيرىغان ۋە چهكلىگهن ئشال
اهللا نىڭ ئىشهنگۈچى بهندىلىرى بۇنىڭغا ئهمهل قلىش بىلهن اهللا غا  ،بولۇپبويسۇنۇش ئىبادەت 

كىمىكى اهللا تائاالدىن باشقا بىر كىمدىن كىلىدىغان پايدىنى كۆزلهپ ياكى  .ئبادەت قىلىدۇ
 اهللا تائاال بۇيرىغان ئىشنى تاشلىسا، اهللا زىيانكهشلىكتىن قورقۇپ ھېچ بىر مهجبۇرلىقسىز

بىر كىمدىن . توسقان ئىشنى قىلسا، ئۇ كىشى ھهقىقهتهن اهللا تائاالغا شېرىك قىلغان بولىدۇ
ئهيمىنىش ياكى ياخشى كۆرۈش سهۋەبىدىن، ئۇنىڭ يۇز خاتىرسىنى قىلىپ ھېچ بىر 

دىن . ىشنى تاشالش شېرىكتۇرمهجبۇرلىقسىز ھالدا اهللا تائاالغا ۋە رەسۇلۇلالغا ئىتائهت قىل
لۇش بىلهن واهللا غا ئاسىي ب. ۇنۇشقا بولىدۇ ئسالمغا توغرا بولغان ئىشالردىال ئىنسانغا بويس

  .لىش يوقىبهندىگه ئىتائهت ق
  قهسهمنى اهللا تائاالنىڭ ئىسمى بىلهن قىلىش ئارقىلىق اهللا تائاالغا تهزىم قىلىش. 10

ى اهللا نامىدا قىلىش بىلهن اهللا تائاالغا تازىم قىلىش اهللا  تائاالنى كاتتا بىلىش ۋە قهسهمن
 اهللا ئۈچۈنشۇنىڭ . بولسا، مۆمىن بهندىلهر اهللا تائاالغا قىلىدىغان ئىبادەتلهرنىڭ بىرسىدۇر

ھهر كىم اهللا تائاالدىن . تائاالدىن باشقىنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىش توغرا ئهمهس
چۈنكى . ى اهللا تائاالغا شېرىك قىلغان بولىدۇباشقىسىنىڭ  ئىسمى بىلهن قهسهم قىلسا ئۇن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ اهللا دىن باشقىسىنىڭ ئىسمى بىلهن قهسهم قىلىشتىن 
. توسقانلىقى ۋە ئۇنى شېرىك ئهمهلدىن سانىغانلىقى ئىشهنچىلىك ھهدىستىال كۆرسىتىلگهن

ۋاڭالرنىڭ و ب- تائاال سىلهرنى ئاتا ى، اهللائاگاھ بولۇڭالرك«: سىداىرەسۇلۇلال ئهلهيهسساالم بۇ  توغر
ئىسمى بىلهن قهسهم قىلىشىڭالردىن توستى، قهسهم قىلماقچى بولغان كىشى اهللا تائاالنىڭ 

  )مۇتتهپهقۇن ئهلهيه.(دېدى» !ئىسمى بىلهن قهسهم قىلسۇن ياكى جىم تۇرسۇن
هسهم قىلسا، كىمىكى اهللا تائاالدىن باشقىنىڭ ئىسمىغا ق«: يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهسساالم

تىرمىزى .(دېدى» يهنه بىر قېتىمدا كافىر بولىدۇ«. دېدى» .ئۇنى اهللا غا شېرىك قىلغان بولىدۇ
 دەرھال ،ھهر كىم الت ياكى ئۇززا نامى بىلهن قهسهم قىلسا«: يهنه رەسۇلۇلال ). رىۋايهت قىلغان
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  )مۇتتهپهقۇن  ئهلهيه. (دېگهن» !دېسۇن 〉 الالهاالالله〈
 ئىزدەش، ۋەسىلهزى مۇسۇلمانالردا يۇز بىرىدىغان كۆپۈنچه شېرىك ئىشالر، بۈگۈنكى كۈندە به

شاپائهت تىلهش، بهرىكهت ئىزدەش دېگهندەك نام بىلهن پهردىلهنگهن ئاساستا يۈز بهرگهچكه،  
 دېگهن نىمه ؟ ۋەسلىنى قاندەق ئىزدىش الزىم، ۋەسىله«مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ بۇ قىسمىنى 

ائهتنى قانداق تهلهپ قىلىش كېرەك، بهرىكهت دېگهنچۇ؟ ئۇنى قانداق شاپائهت دېگهن قانداق؟ شاپ
 يول دېگهن مهزمۇنالر ھهققىدە توختۇلۇپ، ھهقىقهتنى بايان قىلىش ۋە توغرا» ئىزدەش الزىم؟

  .مىزىكۆرسىتىش بىلهن ئاخىرالشتۇر
  

  ۋەسىله

  
اق، بىر بىر كىمگه يېقىنالشم« دېگهن سۆز ئهرەب تىلىدا ۋەسىله دېگهن نىمه؟ ۋەسىله

ئهبۇ تالىپ شېئىر ئۇقۇپ خااليىق ئۆز . دېگهن مهنىلهرنى ئىپادىلهيدۇ » تهرەپكه قىزىقماق
ئىشىنىڭ قهدرىنى بىلمهي كىتىۋاتقانلىقىنى كۆرىۋاتىمهن، بۇ توغرا ئهمهس، ھهر بىر دىندار 

سۆزىنى » ۋەسىله«ئۇ بۇ شېئىرىدا . دېگهن ئىدى» .كىشى اهللا تائاالغا يېقىنالشقىچىدۇر
  .ىشلهتكهنئ

  . دېگهن سۆز پادىشاھتىكى مهرتىبه، دەرىجه ۋە يېقىنلىق دېگهن مهنىلهردىمۇ كىلىدۇۋەسىله
مهن ئۈچۈن «: رەسۇلۇلال بۇ ھهقته .  دىيلىدۇۋەسىلهشۇنىڭدەك جهننهتتىكى ئالىي دەرىجىمۇ 

جاي اهللا  بولسا جهننهتتىكى ئالىي مهرتىۋە بولۇپ، ئۇ ۋەسىله!  تىلهڭالرۋەسىلهاهللا تائاالدىن 
ئۇ بهندە مهن بولۇپ قاالرمهنمىكىن . تائاالنىڭ بهندىلىرىدىن بىرال كىشىگه تىگىشلىك ئورۇن

ھهر كىم مهن ئۈچۈن  اهللا تائاالدىن شۇ ۋەسلىنى تىلىسه، شۇ كىشى . دەپ ئۈمىد قىلىمهن
  )ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان. (دېدى» .شاپائهت قىلىنىشقا تىگىشكىك بولىدۇ

بولسا مۆمىن ئادەم اهللا تائاالنىڭ بىرەر نىئىمهت بىرىشىگه قىزىقىپ » ۋەسىله «شهرىئىهتته
اهللا تائاالغا يېقىنلىشىش ۋاستىسى بىلهن مهقسىتىگه يېتىشنى تهلهپ قىلىپ، ئالدىن بىر 

  .ياخشى ئىش قىلىشتىن ئىبارەت
ئالدىدا ياكى زەرەر ، اهللا بولۇشئىنسان  اهللا تائاالغا يېقىنلىشىش، اهللا ئالدىدا نىسىۋىگه ئىگه 

 زەخمهتنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىن ئىبارەت ھاجىتىنىڭ راۋا بولۇشى ئۈچۈن اهللا تائاال ياخشى –
 ۋەسىلهكۆرىدىغان بىرەر ياخشى ئىش قىلىشتىن ئىبارەت بولغان شهرىئهتكه مۇۋاپىق توغرا 

  .بولسا تۆۋەندىكى ئۈچ شهرتتىن ھاسىل بولىدۇ
  . ئىنئام ئىگىسى بولغان اهللا تائاال بولىشى الزىم- ى يېقىنلىق ئىزدەلگۈچى زات پهزل. 1
ئىهتىياجىنى راۋا قىلىشنى تهلهپ قىلىدىغان ئاجىز بهندىنىڭ يالغۇز اهللا تائاالغىال  . 2

 .يېقىنلىق ئىزدىشى الزىم
اهللا (اهللا تائاالغا يېقىنلىق ئىزدەش ئۈچۈن ۋاسته قىلىدىغىنى پهقهت ئهمهلىي سالىه . 3

 . مانا مۇشۇالرۋەسىلهئىسالمغا مۇۋاپىق .  ئىش بولىشى الزىم)ياخشى كۆرىدىغان
ۋەسلىنىڭ پايدىلىق، نهتىجىلىك بولىشى، اهللا تائاالغا يېقىنلىق ھاسىل بولىشى ياكى 

  .ھاجىتىنىڭ راۋا بولىشى ئۈچۈن تۈۋەندىكى ئاساسلىق شهرتلهر تولۇق ھازىر بولىشى الزىم
  .منىڭ سالىه مۆمىن بولىشىاهللا تاالغا يېقىنالشماقچى بولغان ئادە. 1
اهللا تائاالغا يېقىنلىشىش ئۈچۈن  ۋاسته قىلىدىغىنى، اهللا تائاال يولغا قويغان سۈننهتكه . 2

 .ئۇيغۇن بولىشى
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 شهرىئهت كۆرسهتكهن ئهمهلىي سالىهنىڭ ،بهندىنىڭ اهللا تائاالغا يېقىنلىشىش ئۈچۈن. 3
ولۇشى، كهم ياكى زىيادە بولۇپ رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئادا قىلغان ئۇسۇل بويىچه ب

قالماسلىقى، رەسۇلۇلال يولغا قويغان ۋاقىتتا، رەسۇلۇلال كۆرسهتكهن ئورۇندا ئادا قىلىنىشى 
 .الزىم

شۇنىڭ ئۈچۈن دىن ئىسالمغا ئىشهنمهيدىغان ئادەمنىڭ ياخشى ئىشى اهللا تائاالغا 
رەسۇلۇلال قىلمىغان ھهر (ل شۇنىڭدەك بىدىئهت ئهمه.  بولمايدۇ، ئهلۋەتتهۋەسىلهيېقىنلىشىش،  

  .اهللا غا يېقىنلىشىش بولمايدۇ) قانداق ئىش
شهرىئهتكه مۇۋاپىق، سۈننهتكه توغرا بولغان يول بىلهن ئهمهلىي سالىهنى قىلىشقا ھهر 

مهقسهتكه ! ئى مۇئمىنلهر«:  ھهققىدە اهللا تائاالۋەسىلهيهردە ھهر زامان تهكلىپ قىلىنىدۇ، 
 ئىبادەت قىلىش گۇناھتىن - تائهت(غا هللادىن قورقۇڭالر ا)ئازابىنىڭ (هللائېرىششىڭالر ئۈچۈن ا

سۈرە مائىد . (دېدى» .يولىدا جىهاد قىلىڭالرهللا يېقىنچىلىقنى تىلهڭلهر ا)ساقلىنىش بىلهن
ئىبادەت ) نى قويۇپ ئىالھ دەپهللا(ئۇالر «:  ئايهتته-57يهنه اهللا تائاال سۈرە ئىسرا ) ئايهت-35

) پهرۋەردىگارىغا يېقىن بولۇشنى تىلهيدۇ) دەت ئارقىلىقئۆزلىرى ئىبا(قىلدىغانالرنىڭ 
ئازابىدىن قورقىدۇ پهرۋەردىگارىڭنىڭ ) ئۇنىڭ(پهرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ 
  .دېدى» .ئازابى ھهقىقهتهن ساقلىنىشقا تىگىشلىكتۇر

سهدىقىلهر ئالدىنقى ئايهتته مۆمىنلهر پهرىز، ۋاجىپتىن تاشقىرى، نهپلى ئىبادەتلهر، نهپلى 
چۈنكى اهللا تائاالدىن . قىلىش بىلهن اهللا تائاالغا يېقىنلىشىشقا بۇيرۇش ۋە تهرغىپ قىلىش بار

قورقۇش بولسا، اهللا تائاال تهرىپىدىن بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلىش، مهنئي قىلغان ئىشالرنى 
 ۋەسىله. ۇبۇنىڭ بىلهن ھهم ئازاپتىىن قۇتۇلۇش ئهمهلگه ئاشىد. تاشالش بىلهن ئىشقا ئاشىدۇ

يهنه اهللا تائاالغا يېقىنلىشىش ۋە اهللا ئالدىدا نهسهبدار بولۇشنى تهلهپ قىلىش بولسا، نهپلى ناماز، 
نهپلى روزا، نهپلى سهدىقه، ھهج، ئۆمرە، جىهاد ۋە باشقا نهپله ياخشىلىقالرنى قىلىش بىلهن، اهللا 

  .تائاالغا بويسۇنۇش بىلهن ھاسىل بولىدۇ
ۆلۈك جىنالرغا ئىبادەت قىلىدىغان بىر تۈركۇم ئهرەبلهر بولۇپ، ئىككىنچى ئايهتته بىر ب

ئۇالر پهرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلغان ۋە ياخشى ئىشالرنى . مهزكۇر جىنالر مۇسۇلمان ئىدى
ئىشلهش بىلهن اهللا تائاالغا يېقىنالشقاندىن كېيىنمۇ مهزكۇر ئهرەبلهر ئۇالرنىڭ مۇسۇلمان 

قورقۇپ تهزىم قىلىش، مهنپهئهت ئۈمىد ( ئىبادەت قىلىشتا  بولغىنىنى بىلمهي ئاشۇ جىنالرغا
چىڭ تۇرىۋەرگهن، اهللا تائاال بۇ ئايهتته ئۇالرنىڭ ئهھۋالىدىن ) قىلىش، باال كهلتۈرۈشتىن قورقۇشتا

خهۋەر قىلىش بىلهن خاتالىقىغا ۋە توغرا يولدىن ئازغانلىقىغا ئاگاھالندۇرۇپ، باشقىالرنى ھهزەر 
  .قىلدۇرىدۇ

    

  ۋەسىله ۋە مهنئىي قىلىنغان ۋەسىله توغرا

  
اهللا (شهرىئهت ئىگىسى . ۋەسىله ۋە چهكلهنگهن ۋەسىله ئىككى خىل بولىدۇ؛ توغرا ۋەسىله

شهرىئهت ئىگسى .  توغرا ۋەسلىدۇرۋەسىلهرۇخسهت قىلغان ۋە چاقىرىغان ) تائاال ۋە رەسۇلۇلال
  . خاتا ۋەسلىدۇرىلهۋەسيامان كۆرگهن ياكى مهنئي قىلغانلىقتىن رۇخسهت بهرمىگهن 

توغرا .  قىلىشقا بولمايدۇۋەسىلهخاتا ۋەسلىنى ئاخىرەت ئىشلىرىغىمۇ، دۇنيا ئىشلىرىغىمۇ 
 بولۇش ئۈچۈن شهرىئهت ئىگىسىنىڭ رۇخسىتى بولىشى كېرەك، بولمىسا مهنئىي ۋەسىله

  .قىلىنىدۇ
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  : قوللۇنىشنىڭ مىساللىرىۋەسىلهدۇنيالىق مهقسهت ئۈچۈن خاتا 
 ئىزدەيدۇ، ئاندىن ۋەسىله مالغا ئىگه بولغۇسى كىلىپ، بۇنىڭغا -ىڭ پۇل بىر ئادەمن) 1

 بىلهن ئۇنىڭ ئىقتىسادىغا ۋەسىلهكېيىن مىراسخورى يوق باي تۇغقىنىنى ئۆلتۈرۋېتىپ، بۇ 
 قىلىش ۋەسىله مالغا يېتىش ئۈچۈن بۇنداق يامان ئىشنى -ئىگه بولماقچى  بولىدۇ، پۇل 

  توغرىمۇ؟ 
  .ۇ پۈتۈنلهي خاتا ۋە ھارام ۋەسلىدۇرناھايتى ئىنىقكى ب -
خۇتۇن كىشى . بىر ئادەم بىر خۇتۇننى نىكاھىغا ئالغۇسى كىلىپ خېرىدار بولىدۇ) 2

ئاندىن ئۇ ئهر ساھىر قېشىغا ياكى يالغانچى جىن موللىسى قېشىغا بېرىپ شهكلى .ئۇنىمايدۇ 
م جىنكهشنىڭ ھارام تۇما يازدۇرۇش، ئامراق قىلىش يولى بىلهن ئالماقچى بولۇپ، ساھىر ھه

  .بۇمۇ  ئوخشاشال  شهرىئهتكه خىالپ، ھارام ۋەسلىدۇر......  قىلماقچى بولىدۇ ۋەسىلهئىشىنى 
كىشىلهر ئۇ .  مېلىنى ئوغىرى ئالىدۇ، ئۇ ئوغرىنى بىلهلمهيدۇ-بىر ئادەمنىڭ پۇل ) 3

ىرىدۇ، جىننى كۆرىدۇ سىزگه ئوغرىنى ئېيتىپ ب!  ئادەمگه، پاالنى چىراغچى قېشىغا بېرىڭ
چىراغچى جىندىن سوراپ ئوغرىنى كۆرسىتىپ بىرىدۇ، دەپ جىنكهش قېشىغا بېرىش . دەيدۇ

  .ياق، بۇ بولسا شهرىئهتته ھارام قىلىنغان ۋاسىلىدۇر..... توغرىمۇ؟
بهزىلهر ئۇ ئادەمگه .  دەۋا قىلدى، ساقايمىدى–بىر ئادەم كىسهل بولدى، ھهر خىل دوار ) 4

ئى پادىشاھى ! بېرىپ، شۇ مازانىڭ ئىگىسىدىن شاپائهت تىلىگىنپاالنى مازا غوجام قېشىغا 
ئۇ مازار كىسهلنى بهك تىز ساقايتىدۇ ! دەپ چاقىرغىن، دەردىڭگه يېتىشىنى تىلىگىن! ئالهم

    قىلىش توغرىمۇ؟ۋەسىلهدەيدۇ، كىسهلنىڭ ساقىيشىغا مازارنىڭ روھىنى 
  .لغانلىقتۇرچۈنكى بۇ مازارنى خۇداغا شېرىك قى! قهتئي خاتا: جاۋاب

بىر كىسهل بار، داۋا پايدا بهرمهيدۇ، كىشىلهر ئۇنىڭغا، پاالنى ھاراقنى يهتته كۈن ) 5 
كىسهل شىپاسى ئۈچۈن ھاراقتهك ھارام نهرسىنى . ئىچسىڭىز كىسىلىڭىز ساقىيدۇ دەيدۇ

  .مۇسۇلمانغا ھارام نهرسه  دورا بولمايدۇ!  ياق_ ۋاسته قىلىشى توغىرىمۇ؟  
 ھۆكۈمهتنىڭ ساقچى ئىدارىسىغا، پاالنى ئىت ئىشقا سېلىنسا، بىر مۇسۇلمان) 6

 ۋەسىلهبىلىنمىگهن جىنايهتچىنى پاش قىلىپ بىرىدۇ، دىيىلسه، ھۆكۈمهت مهلۇم ئىتنى 
قىلىپ، بىر كىمنى جىنايهتچى قىلسا توغرا بوالمدۇ؟ توغرا بولمايدۇ، بۇمۇ ئوخشاشال ھارام 

ن راسچىل ئىككى ئادەم گۈۋاھلىق بىرىش ياكى بىر كىمگه جىنايهت يۈكلهش ئۈچۈ. ۋەسلىدۇر
  .شهرىئهت ئىتنىڭ گۈۋاھلىقىنى قوبۇل قىلمايدۇ. جىنايهتچى ئۆزى ئىقرا قىلىشى كېرەك

پاالنى قېشىغا بېرىڭ، جىن «: بىر ئايال ئهرگه تهگمهكچى بولىدۇ، كىشىلهر ئۇنىڭغا) 7
. دەيدۇ»  بهرمىسه تهگمهڭئارقىلىق ھهر ئىشنى كۆرەلهيدۇ، شۇنىڭدىن سوارپ تىگىڭ، رۇخسهت

تهگمهكچى بولغان ئهرنىڭ كهلگۈسىگه باھا بىرىش ئۈچۈن جىنكهش، يۇلتۇزالرنى ۋاسته قىلىش  
  . شهرىئهتته ھارامۋەسىلهچۈنكى بۇنداق . توغرا بۇالمدۇ؟  بولمايدۇ

، چارىالرنى قوللىنىش ۋەسىلهئىقتىسادى مهنپهئهتنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ھهر قانداق 
، چارىنى قوللىنىشىقا ۋەسىله قىلغان رۇخسهترمهيدۇ، پهقهت ئىسالم شهرىئىتى بولىۋەتوغرا 
.  قىلشقا بولىدۇۋەسىله كهسىپنى، دېهقانچىلىقنى، كىراكهشلىكنى -تىجارەتنى، ھۈنهر . بولىدۇ

 تاراج قىلىشتهك يولالر بىلهن ئىقتىساد -جازانه قىلىش، ساختا قىلىش، ئوغۇرالش، بۇالش، تاالن 
  .ش خاتا ۋە جىنايهتتۇرتېپى

كىسهللهرگه پايدىلىق دورىالر بىلهن داۋاالشقا رۇخسهت بار، لېكىن زەھهرلىك، پاسكىنا 
  .دورىالر، ھارام نهرسىلهر بىلهن داۋاالش توغىرا ئهمهس
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  ۋەسىلهاهللا تائاالغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالردىكى 

  
. ىزدەشكه  بولىدۇ ئۋەسىلهئككى مهقسهتنىڭ بىرى ئۈچۈن خۇداغا يېقىنلىشىشقا، 

بىرىچىسى ھهم شهرەپلىكراقى بولسا، اهللا تائاالغا يېقىن بهندە بولۇش، اهللا تائاال ئالدىدا ئهجىر 
  . ئىزدە ۋەسىلهنهسىبىگه ئىگه بولۇش، يۇقىرى مهرتىۋىگه ئىرىشىش ئۈچۈن 

ئىككىنچىسى، پايدا ئېلىش ياكى زىياندىن ساقلىنىشتىن ئىبارەت ھاجىتىنى راۋا قىلىپ 
ئوچۇق قىلىپ ئېيتقاندا، دۇنيالىق .  ئىزدەشۋەسىلهرىشى ئۈچۈن، اهللا تائاالغا يېقىنلىشىشقا بى

ئارزۇسىنى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ياكى ئاخىرەتتىكى ئارزۇسىنى ھاسىل قىلىش ۋە دۇنيا ۋە 
  .ئاخىرەتته نىجاتلىققا يېتىش ئۈچۈن اهللا تائاالغا يېقىنلىق ئىزدەش

ائاال مۆمىن بهندىلىرىگه اهللا غا  ئىبادەت قىلىش ۋە يېقىنلىشىش قانداق بولسا بولسۇن، اهللا ت
 قىلىشقا ۋەسىلهئۈچۈن رەسۇلۇلال ئارقىلىق يولغا قۇيۇپ بهرگهن ئىشالردىن باشقا ئىشنى 

بولمايدۇ، اهللا غا يېقىنالشقىلى بولمايدۇ، اهللا تائاال يولغا قۇيۇپ بهرگهن ئىبادەت ۋە يېقىنلىشىش 
  . قىلىش باتىل ۋە پايدىسىزدۇرۋەسىلهىر ئىشنى ئهمهللىرىدىن باشقا ب

 قىلغۇچىالرغا پايدىلىق بولغان بىر ۋەسىلهشۇنىڭ ئۈچۈن شهرىئهتكه مۇۋاپىق بولغان، 
بۆلهك ياخشى ۋەسىلىلهرنى كۆرسىتىمىز، ئۇنىڭغا ئهگهشتۈرۇپ شهرىئهتته ھارام بولغان خاتا 

  .  چۈشهنچه بىرىمىزۋەسىلىلهرنىمۇ  ھهم كۆرسىتىپ، مۆمىن قېرىداشلىرىمىزغا
توغرا ۋە . شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئهقىدىنىڭ بىر قىسمىنى تولۇق ئىزاھلىغان بولىمىز

اهللا تائاال بهندىلىرىگه : ناتوغرا مهسىلىلهرنى تونۇشتۇرۇشتىن بۇرۇن شۇنىڭغا ئاگاھالندۇرىمىزكى
 ئىمان ۋە ياخشى يېقىنلىشىش ئۈچۈن يولغا قۇيۇپ بهرگهن تائهتلهر، ۋەسلىلهر كۆپ، ئۇالر بولسا

ئىشالرنىڭ ھهممىسىدۇر، ھهممىدىن چوڭ ۋەسىله اهللا تائاالغا ۋە پهيغهمبهرگه بولغان ئىمان ۋە 
ئاندىن . ئاندىن قالسا، اهللا تائاال بهندىلىرىگه پهرىز قىلغان ئىشالرنى ئادا قىلىشتۇر. ئىشهنچىدۇر

 ھارام قىلغان ئىشالردىن، شۇنىڭدەك اهللا تائاال. قالسا نهپله ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىشتۇر
بۇ ھهقته رەسۇلۇلال . نهرسىلهردىن ۋە شهرىئهتته يامان سانىلىدىغان ئىشالردىن ساقالنماقتۇر

اهللا تائاال «:  ئهلهيهىسساالم ئىمامى بۇخارى رىۋايهت قىلغان ھهدىس قۇددىستا مۇنداق دېگهن
ك ماڭا ياخشى كۆرۈلىدىغان بهندەم مهن ئۇنىڭغا پهرىز قىلغان ئىشتىن بهكرە〈: مۇنداق دېدى

)  رىمهنۆمىدىن بهك پهرىز ئهمهلنى ياخشى كھهم(بىرەر ئىش بىلهن ماڭا يېقىنلىشالمايدۇ ، 
ھهتتا ئۇ .بهندەم پهرىز ئهمهلدىن تاشقىرى نهپله ئىبادەتلهر بىلهن ماڭا يېقىنلىشىۋىرىدۇ 

  ).سهھىهۇل بۇخارى(» 〉.بهندىمنى مهن دوسىت تۇتىمهن 
  

  كهن توغرا ۋەسىلىلهر شهرىئهت كۆرسهت

  
 نگىنى ۋە پهرىشتىلهرگه، اهللا نىڭيهنى اهللا تائاالنىڭ بارلىقىغا ۋە بىرلىكىگه ئىشه.  ئىمان.1

كىتابلىرىغا ، پهيغهمبهرلىرىگه، قىيامهت كۈنىنىڭ بولىشىغا، قازا ۋە قهدىرگه ئشىنىش 

  . قىلىشتۇرۋەسىلهى قاتارلىق اهللا تائاال ئىشىنىشكه بۇيرىغانالرنىڭ ھهممىسىگه ئشهنگىنىن
 مهقسهتنى ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ياكى –  ئىمان بولسا ھهممه ئهمهلنىڭ ئهۋزىلى ۋە مۇارد 

 قىلىدىغان ۋەسىلىلهرنىڭ ۋەسىلهقورقۇنۇشلۇق ئاقىۋەتلهردىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن اهللا ئالدىدا 
ىرىدىن رازى  قىلىپ دۇئا قىلغان بهندىلۋەسىلهچۈنكى اهللا تائاال ئىماننى . شهرەپلىكراقىدۇر
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! پهرۋەردىگارىمىز〈): يهنى تهقۋادارالر( ئۇالر «:  ئايهتته-18بولۇپ ۋە مهدەھلهپ، سۈرە ئال ئىمران 
 دوزاخ بىزنى ، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مهغفىرەت قىلغىن،بىز شۈبهىسىز ئىمان ئېيتتۇق

  .دەپ دۇئا قىلىدۇ، دېدى» . دەيدۇ〉ئازابىدىن ساقلىغىن
بىز ! پهرۋەردىگارىمىز〈مۆمىنلهر «:  ئايهتته اهللا تائاال مۇنداق دېدى-193يهنه ئال ئىمران 

رەببىڭالرغا ئىمان 〈) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ(ھهقىقهتهن بىر چاقىرغۇچىنىڭ 
بىزنىڭ ! پهرۋەردىگارىمىز. دەپ ئىمانغا چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان ئېيتتۇق〉 ئېيتىڭالر

قىلغىن، يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقارغىن، بىزنى ياخشىالر گۇناھلىرىمىزنى مهغفىرەت 
 ۋەسىلهدېمهك اهللا تائاال بۇ ئايهتلهردە ئىماننى . دېدى»  دەيدۇ〉.قاتارىدا قهبزى روھ قىلغىن

  .قىلىپ دۇئا قىلىشنىڭ ئهڭ ئىتىبارلىق ئىكهنىنلىكى بايان قىلدى 
مهن ! ئى اهللا « قىلىپ دۇئا قىلىپ بىر ئادەم ئۆزىنىڭ ئىمانىنى ۋىسله:  ھهدىسته كهلدىكى

سىنىڭ اهللا ئىكهنلىكىڭگه، سهندىن باشقا ئىبادەت قىلغۇچى يوقلىقىغا، سېنىڭ تهڭداشسىز ۋە 
بىرلىكىڭگه، ھهممه ھاجهتنى ئۆزۈڭال راۋا قىلغۇچى ئىكهنلىكىڭگه، پهرزەنتىڭنىڭ يوقلىقىغا، 

ىنىمهن ۋە گۇۋاھلىق بىرىمهن، ئىش) ئهزەلدىن بارلىقىڭغا(بىر كىمدىن تۇغۇلمىغانلىقىڭغا 
دەپ دۇئا قىلغان ئىدى، » . قىلىپ سهندىن ھاجىتىمنى تىلهيمهنۋەسىلهمۇشۇ ئىشىنىشىمنى 

مېنىڭ «: رەسۇلۇلال . رەسۇلۇلال  ئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئاڭالپ تۇرىۋاتاتتى
تائاالنىڭ ئهڭ هللا ئادەم ابۇ جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان اهللا نىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، 

تائاال ئىجابهت هللا بۇ ئىسىمنى ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلىنسا ا.  قىلدىۋەسىلهئۇلۇغ ئىسمىنى 
  .تائاال بېرىدۇ، دېدىهللا بۇ ئىسىمنى ۋەسىله قىلىپ ھاجهت تىلىسه، ا. قىلىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن قايسى بىر مۆمىن ئهر كىشى، يا مۆمىن ئايال كىشى دۇنيالىق ھاجتىگه 
ساڭا ئىشهنگىنىمنى ۋە پهيغهمبىرىڭگه ! هللائى ا«:  قىلىپۋەسىلهزىنىڭ ئىمانىنى ئۆ

ئىشهنگىنىمنى ۋە سهندىن باشقا مهئبود يوق، سهنال ئىبادەت ۋە ئىتائهت قىلىشىمىزغا ھهقلىق 
دەپ بهرگهن گۇۋاھلىقىىمنى ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم سېنىڭ بهندەڭ ۋە سېنڭ ئهلچهڭ 

قىلىپ گۇناھلىرىمنى ) ۋاسته(ق بهرگهن ئىقرارىمنى ۋەسىله ئىكهنلىكىگه گۇۋاھىلى
كهچۈرىشىڭنى، رەھىم قىلىشىڭنى تىلهيمهن، ياكى پاالن ھاجهتلىرىمنى ھهل قىلىشىڭنى، 

ئىماننى ۋەسىله قىلىش ئهڭ . دەپ دۇئا قىلىشى الزىم» پاالنى ئاپهتتىن ساقلىشىڭنى تىلهيمهن
  .توغرا ۋە چوڭ ۋەسلىدۇر

  ناماز. 2
تائاالغا هللا اماز، نهپلى ناماز مۆمىنلهر قىلىدىغان ياخشى ئىشالرنىڭ ئهۋزىلى ۋە اپهرىز ن

تائاالغا بهك هللا چۈنكى پهيغهمبهردىن بهندىلهرنىڭ قايسى ئىشى ا. ياخشى كۆرۈلگۈچىراقتۇر 
» ھهر نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇش«: سۆيۈملۈك دەپ سورالغاندا، رەسۇلۇلال جاۋاپ بېرىپ

                                                                                                   .         دېگهنىدى
تائاال ئالدىدا مهرتىۋە تاپاي دېسه، بهش هللا شۇنىڭ ئۈچۈن ھهر قايسى مۆمىن ئهر ياكى ئايال ا

قايسى بىر . ىدۇنىڭ ئىزنى بىلهن مۇرادىغا يېتهللاۋاق نامازنى ئاسراپ، ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلسا ا
مۆمىن ئهر ياكى ئايالنىڭ ھاجىتى  بولۇپ، ئۇنىڭ ھهل بولۇشىنى ئارزۇ قىلسا، تاھارەت ئېلىپ 

نىڭ ئىزىنى بىلهن ھاجىتى هللاتائاالدىن ھاجىتىنى تىلىسه، اهللا ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ، ا
ېلىپ ئىككى چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۆزى ئاجىز ئادەمگه تاھارەت ئ. ھهل بولىدۇ

ئۇ كىشى شۇنداق . دىن تىلهشنى بۇيرىغان ئىدىهللارەكئهت ناماز ئوقۇپ، كۆزىنىڭ ئېچىلىشىنى ا
. تائاال كۆزىنى ئهسلىگه ياندۇرۇپ بهردىهللا قىلدى ۋە رەسۇلۇلالمۇ ئۇ كىشى ئۈچۈن دۇئا قىلدى، ا

  .) تىرمىز، ئهھمهد، ئىبنى ماجه رىۋايىتى، ئىشهنچىلىك ھهدىستۇر(
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  روزا . 3  
ئالدىدا مهرتىۋە تېپىشنى تهلهپ قىلىپ، ئىماننى ۋە ياخشى هللا غا يېقىن بولۇشنى، اهللا

چۈنكى روزا مهزكۇر . ئىشالرنى ۋەسىله قىلماقچى بولغان كىشى، روزا تۇتۇش الزىم
  .مهقسهتلىرىنىڭ ھهل بولۇشىغا ياخشى ۋەسلىدۇر

بۇ ئۇمامه ئه:  ئىمامى نهسهئى ئۆزىنىڭ ھهدىس توپلىمى كىتابىدا نهقلى قىلىدۇكى
ماڭا بىر ! ئى رەسۇلۇلال«: ئىسىملىك بىر ساھابه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ

روزىنى كۆپ «رەسۇلۇلال . دېۋىدى» ئىشنى كۆرسىتىپ قويغىن، ئۇنى قىلىپ جهننهتكه كىرىۋاالي
نهقل ) مئىمامى بۇخارا بىلهن ئىمامى مۇسلى. (دېدى» تۇتقىن، روزا تهڭدىشى يوق ياخشى ئهمهل

تائاال رازىلىقى ئۈچۈن بىر كۈن هللا ا«: قىلغان بىر ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئېيىتتى
تائاال شۇ كۈنى ئۇ كىشىنىڭ يۈزىنى دوزاختىن يهتمىش يىللىق هللا روزا تۇتۇدىغان بهندە بولسا، ا

ئالدىدا هللا روزا تۇتقان ئادەمنىىڭ كالپۇكىدىكى پۇراق ا«: يهنه مۇنداق دېدى» يىراق  قىلىدۇ
تائاالغا يېقىن بولۇش ئۈچۈن هللا بۇ ھهدىسالر ا» ).مۇتتهفهقۇن ئهلهيه(ئىپاردىن خۇش پۇراقتۇر 

 دۇئا ئىجابهت بولۇش ،ھاجهت راۋا قىلىش ئۈچۈن. روزىنى ۋەسىله قىلىش ھهققىدە سۆزلهنگهندۇر
هنهۇدىن ئۈچۈن روزىنى ۋەسىله قىلىش ھهققىدە ئىمامى تىرمىزى ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئ

ئۈچ تۈرلۈك ئادەمنىڭ دۇئاسى رەت «: نهقل قىلىدۇكى، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
روزا تۇتقان ئادەمنىڭ ئىپتار قىلغاندا قىلغان دۇئاسى، ئادالهتلىك مۇسۇلمان . قىلىنمايدۇ

يهنه بىر » .رەھبهرنىڭ دۇئاسى، زۇلۇم قىلىنغان بىچارىنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ
 .دېدى» روزا تۇتقۇچىنىڭ رەت قىلىنمايدىغان بىر دۇئاسى بار«رەسۇلۇلال : ىستهھهد

   سهدىقه قىلىش.4
رازىلىقى ئۈچۈن كۆڭۈل قىزغىنلىقى بىلهن ھاالل، پاكىز، مال مۈلكىدىن سهدىقه هللا ا

تائاالغا يېقىنلىشىش تهلىپىگىمۇ، دۇنيالىق، ئاخىرەتلىك مۇرادنىڭ ھاسىل هللا قىلىش، ا
، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى قورقۇنچتىن خاتىرجهم بولۇش تهلىپىگىمۇ بهك ياخشى بولۇشى ئۈچۈنمۇ

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم . توۋەندىكى ھهدىسلهر بۇنى كۆرسىتىدۇ ۋە تهكىتلهيدۇ. ۋەسىلىدۇر
سۇ «: يهنه» !يېرىم خورما سهدىقه قىلىش بىلهن بولسىمۇ ئوتتىن ساقلىنىڭالر«: مۇنداق دېدى

ئىنسانالرغا قىلغان «: يهنه. دېدى» سهدىقه قىلىش خاتالىقنى ئۆچۈرىدۇئوتنى ئۆچۈرگهندەك 
مهخپىي سهدىقه . ياخشىلىقالر، يامان كۈنلهرنىڭ كېلىپ قېلىشىدىن ساقالشقا سهۋەپ بولىدۇ

 تۇغقانالرنى يوقالپ ياخشىلىق -ئۇرۇق . تائاالنىڭ غهزىپىنى ئۇچۇرىدۇهللا قىلىش پهرۋەردىگار ا
                                            .ھهممىسى ئشهنچىلىك ھهدىسلهردۇر. دېدى» لىدۇقىلىش ئۆمرىنى زىيادە قى

  ھهج قىلىش.5
ڭراقى ۋە ھهج قىلىشمۇ بهندىنى خۇداغا يېقىنالشتۇرىدىغان ئىشالرنىڭ چو

بۇنىڭ دەلىلى ئۈچۈن مهقبۇل ھهجنىڭ ئهجرى جهننهت بولىدىغانلىقىنى، . شهرەپلىكراقىدۇر
ھهج داۋامىدا خوتۇنى بىلهن جىنسىي مۇناسىۋەتكه دائىر گهپ سۆز قىلمىغان، شهرىئهتكه خىالپ 

 كىچىك گۇناھ سادىر قىلمىغان ئادەم پۈتۈن گۇناھلىرىدىن، ئانىدىن تۇغۇلغان -چوڭ 
ئاخىرەتته خاپىلىق . ىكىدەك پاك بولىدىغانلىقىنى بىلىشىمىز يېتهرلىكتۇرۋاقىتت

تارتماسلىق ئۈچۈن ياكى دۇنيالىق مۇراد مهقسهت ئۈچۈن ھهجنى ۋەسىله قىلسا، ئىجابهت 
             .                                                                                            خالىساهللا بولىدۇ، ا

  قىلىش ) نهپله ھهج ( ئۆمرە . 6
ئۆمرە قىلىش دېمهك، پهرىز ھهجدىن باشقا بهيتۇلالنى زىيارەت قىلىپ تاۋاپ قىلىش، سهفا 

غا يېقىنلىشىش هللا بۇ ئىشمۇ ا،تېغى بىلهن مهرۋە تېغى ئارىسىدا مېڭىشتىن ئىبارەت بولۇپ
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بۇ . رۈم قىلىنىشى ئۈچۈن ۋەسلىدۇرئۈچۈن، دۇئانىڭ ئىجابهت بولۇشى ئۈچۈن، گۇناھالرنىڭ كهچۈ
چۈنكى ! ئارقىدىن ئادا قىلىڭالر-ھهج بىلهن ئۆمرىنى ئارقا«: توغرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بۇ ئىككىسى پېقىرلىقنىڭ يوقۇلۇشىغا، گۇناھالرنىڭ ئۆچۈرلىشىگه سهۋەپ بولىدۇ، خۇددى 
يرىپ چىقارغاندەك، بهندىنى  كۈمۈشنىڭ دۇغىنى ئا-تۆمۈرچىنىڭ ئوچىقى تۆمۈرنىڭ ۋە ئالتۇن 

  .) سهھىه ھهدىستۇر. (دېدى» گۇناھتىن ئايرىيدۇ
  جىهاد قىلىش ۋە جىهادنىڭ تهييارلىقى . 7
هللا جىهاد قىلىش ۋە جىهادقا تهييارلىق كۆرۈش بولسا، ا) دىن ئىسالم ئۈچۈن(تائاال يولىدا هللا ا

) يۈكسهك(غ ۋە ئهۋزەل بهك ئۇلۇ. تائاالغا يېقىنلىشىشنىڭ ئۇلۇغ ۋە شهرەپلىك ۋەسىلىسىدۇر
سهھىهۇل بۇخارى ۋە سهھىهۇل مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسته رەسۇلۇلال . ئهمهلدۇر

تائاال هللا تائاال يولىدا جىهاد قىلغۇچىالر ئۈچۈن جهننهتته اهللا ا«: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
مىن ئارىسىدەك ھهر ئىككى دەرىجه ئارىسى ئاسمان بىلهن زې.  دەرىجه بار100تهييارالپ قويغان 

يولىدا جهڭ قىلىش ئۈچۈن جهڭ سېپىدە تۇرىشى هللا مۇسۇلمان ئادەمنىڭ ا«: يهنه رەسۇلۇلال» بار
هللا ا«: يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى»  يىللىق ئىبادىتىدىن ئارتۇق60باشقا كىشىنىڭ 

 مېهمانلىرى تائاالنىڭهللا يولىدا جهڭ قىلغۇچى ۋە بهيتۇلالنى ھهج قىلغۇچى ۋە ئۆمرە قىلغۇچى ا
غا دۇئا قىلسا، ئىجابهت هللاشۇڭا ئۇالر ا. ئۇالرنى چاقىردى، ئۇالر خوش دەپ كهلدىهللا بولۇپ، ا

 .دېدى» قىلىدۇ، گۇناھقا ئهپۇ تىلىسه، كهچۈرىدۇ
بىر كۈن جهڭگه تهييارلىق كۆرۈش، ئاخىرەتته پۈتۈن دۇنيادىن ۋە دۇنيانىڭ «: يهنه رەسۇلۇلال

جهننهتتىن بىر قامچا ئورنىدەك يهرگه ئىگه بولۇش، پۈتۈن «،»بارلىق مهنپهئهتلىرىدىن ياخشى
كهچته بىر قېتىم جهڭگه قاتنىشىش ياكى ئهتىگهندە بىر قېتىم «، »دۇنيا نېمهتتىن ياخشى

هللا ا«: يهنه رەسۇلۇلال. دېدى» جهڭگه قاتنىشىش بهندە  ئۈچۈن پۈتۈن دۇنيا نېمىتىدىن ياخشى
) جهڭدە(خۇدا يولىدا . ز دوزاخقا ھارام قىلىندىتائاالدىن قورقۇپ يىغالپ ياش ئېيىتقان كۆ

. دېدى» دۈشمهنگه نازارەت قىلىپ ئۇخلىماي قاراپ تۇرغان كۆز دوزاخقا ھارام قىلىندى
  ) مۇتتهفهقۇن ئهلهيه(

  قۇرئان تىالۋەت قىلىش . 8
تائاالغا يېقىنلىشىش تهلهپ هللا ا. قۇرئان كهرىمنى تىالۋەت قىلىشمۇ شهرەپلىك ۋەسىله

چۈنكى قۇرئان كهرىمدىن بىر ھهرپ تىالۋەت . ن ياخشى ئىشالردىن بىرسىدۇرقىلىنىدىغا
بۇ ھهقته تىرمىزى ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇددىن ھهدىس . قىلىش ئون ياخشى ئهمهلگه تهڭدۇر

شۇنىڭدەك، قۇرئان تىالۋەت قىلغان ئورۇندا ئاڭالپ ئولتۇرۇش، قۇرئان . رىۋايهت قىلىدۇ
ماالئىكىلهر ئارىغا ئېلىپ . كۆڭۈل راھىتى چۈشىدۇمهنىسىنى ئۆگىنىش ئورۇنلىرىغا 

قۇرئاننى ئۆگىنىش، : سهھىه ھهدىسته مۇنداق مهزمۇن بار. رەھمهت قورشايدۇ. ئورىۋالىدۇ
. ئۆگىتىشمۇ كىشىگه باشقىالردىن ئۈستۈنرەك بولىدىغان مهرتىۋە ۋە ياخشىلىق كهلتۈرىدۇ

ئىسالمنىڭ ئىچىدىن ياخشىراقىڭالر سىلهر ئهھلى «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
شۇنىڭدەك قۇرئاننى » .ئۆگىنىپ باشقىالرغا ئۆگهتكهن كىشىدۇر) لهفزى ۋە مهنىسىنى(قۇرئاننى 

تائاالنىڭ ياخشى ۋە ھۆرمهتلىك هللا شۇ كىشىنى ا) مهنىسىنى مۇالھىزە قىلىش(كۆپ ئوقۇش 
ته رەسۇلۇلال ئىمامى مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىس. بهندىلىرى قاتارىغا قوشىدۇ

قۇرئان تىالۋەت قىلىشقا ماھىر كىشى ھۆرمهتلىك كاتىپ پهرىشتىلهر بىلهن «: ئهلهيهىسساالم
دۇنيادا تىالۋەت ! تهرەققىي قىلغىن! ئۇ كىشىگه جهننهتكه كىرگهندە، قۇرئان ئوقۇ. بىلله بولىدۇ

تنىڭ قىلغىنىڭدەك تىالۋەت قىلغىن، سېنىڭ مهرتىۋەڭ سهن ئوقۇغان ئهڭ ئاخىرقى ئايه
  .تىرمىزى رىۋايهت قىلدى، سهھىه ھهدىس. دېدى» قېشىدا بولىدۇ، دېيىلىدۇ



 87

  تهسبىه  -زىكرى.9
پاك، مۇقهددەس تونۇپ (ۋە تهسبىه ئېيتىش ) ئهسلهش ۋە سۆزلهش(تائاالنى زىكرى قىلىش هللا ا

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم تهلىم بهرگهن كهلىمه تهۋھىد، كهلىمه تهمجىدلهرنى ) تهئزىم قىلىش
تائاالغا يېقىنالشتۇرىدىغان ئهۋزەل هللا وقۇش، مهنىسىنى ئويالپ تهكرارالش، بهندىنى ائ

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق . ۋەسىلىدۇر
تائاال ئېيتىدۇ، مهن، بهندەم مېنى گۇمان قىلغان يهردە مهن بهندەم بىلهن بىلله، هللا ا«: دېدى

بهندەم مېنى كۆپچىلىك ئارىسىدا ياد ئهتسه، . ى كۆڭلىدە ياد ئهتسه، مهنمۇ ياد ئېتىمهنبهندەم مېن
ئىسالم «: يهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم» مهن ئۇنى ياخشىراق كۆپچىلىك ئىچىدە يات ئېتىمهن

يولغا قويغان ئىشالر كۆپ بولۇپ كهتتى، ماڭا چىڭ ئېسىلىپ ئهمهل قىلىشىمغا تېگىشلىك بىر 
تائاالنى زىكرى هللا تىلىڭ ا«: دېگهن ئادەمگه جاۋاب بېرىپ» !هۋەر قىلغىن، ئى رەسۇلۇلالئىشنى خ

ئادەم بالىسى، «: يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى» قىلىش بىلهن داۋاملىق ھۆل تۇرسۇن
» نى زىكرى قىلىشتىن بهكراق قۇتقۇزىدىغان بىر ئىش قىاللمايدۇهللائۇنى ئازابتىن قۇتقۇزۇشتا، ا

  .دېدى
رەسۇلۇلال ئۆگهتكهن، راست ھهدىسلهردە ۋە قۇرئاندا تهلىم بېرىلگهن زىكرىالرال توغرا 

: يهنه رەسۇلۇلال  ئهلهيهىسساالم. زىكرى ئهمهس) ھۆكمهتلهر، رەقىسلهر(بىدئهت زىكرى . زىكرىدۇر
» نى زىكرى قىلمايدىغان ئادەم ئۆلۈك ئادەمهللا. نى ئهسلهپ تۇرغۇچى ئادەم تىرىك ئادەمدۇرهللا«
   .دىدې

  تائاالنىڭ ساالم ۋە رەھمىتىنى تىلهش هللا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئوقۇش، يهنى ا. 10
تائاال ئالدىدا ئۈستۈن هللا بولسا، ا) نىڭ رەھمىتىنى تىلهشهللا(رەسۇلۇلالغا دۇرۇت ئوقۇش 

 .دەرىجىگه يېتىش ئۈچۈن ۋە ھاجهت راۋا بولۇش ئۈچۈن چوڭ ۋە شهرەپلىك ۋەسىلىلهرنىڭ بىرىدۇر
تائاال ئۇ هللا ھهركىم ماڭا بىر قېتىم دۇرۇد ئوقۇسا، ا«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بۇ توغرىدا

  ».كىشىگه ئون قېتىم رەھمهت ئېيتىدۇ 
: دېگهن كىشىگه» پۈتۈن ساالم ۋە رەھمهت تىلىشىمنى ساڭىال قارىتىمهن«: رەسۇلۇلال يهنه

. دېدى» غپىرەت قىلىنىدۇئۇ چاغدا بارلىق مهقسىتىڭ ھهل قىلىنىدۇ، گۇناھلىرىڭ مه«
  )ئىمامى ئهھمهد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى(

رەسۇلۇلال سىرتقا چىقىپ : رەسۇلۇلالنىڭ ساھابىلىرىدىن ئابدۇراھمان بىن ئهۋف ئېيتىدۇ
. ئارقىسىدىن ئهگىشىپ ماڭدىم، خورمىلىق باغقا كىرىپ ئۇزۇن سهجدە قىلدى. كهتتى

يېقىن كېلىپ قارىدىم، . دەپ قورقتىمروھىنى قهبزى قىلغانمىدۇ؟ هللا سهجدىدە تۇرۇپ، ا
مهن كۆڭلۈمگه . دېدى» ! ئى ئابدۇرەھمان،ساڭا نېمه بولدى«: رەسۇلۇلال بېشىنى كۆتۈرۈپ

 كېلىپ، ساڭا خۇش خهۋەر جىبرىئىلقېشىمغا «: رەسۇلۇلال ماڭا. كهلگهننى سۆزلىدىم
 رەھمهت تىلىسه، ئۇ ھهركىم سهن مۇھهممهدكه بىر قېتىم  مهندىن«: تائاالهللا قىلغىلى كهلدىم، ا

» بهندىگه ئون رەھمهت قىلىمهن، ھهركىم ساڭا ساالم قىلسا، مهنمۇ ئۇ بهندىگه ساالم قىلىمهن
  .دېدى» غا شۈكرى قىلىپ سهجدە قىلدىمهللا. دېدى، دېگهن ئىدى

  ئىستىغپار ئوقۇش. 11
تائاالدىن كهچۈرۈم تىلهش هللا ا: تائاالدىن گۇناھىغا ئهپۇ تىلهش، ئىستىغپارهللا يهنى ا
دېگهندەك ) ئى خۇدا گۇناھىمنى كهچۈرگىن(، )دىن ئهپۇ تىلهيمهنهللاگۇناھلىرىمغا ا. (دېمهكتۇر

ئىستىغپارالرنى ئوقۇش شهرىئهتكه مۇۋاپىق بولغان ) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆگهتكهن(
بهندىلىرىنى ) خۇدادىن ئهپۇ تىلىگهن(تائاال ئىستىغپار ئوقۇغان هللا ا. پهزىلهتلىك ۋەسىلىلهردۇر

سۈرە (» .مهغفىرەت تىلهيتتى) پهرۋەردىگارىدىن(ئۇالر سهھهرلهردە «: ھىيلهپ مۇنداق دەيدۇمهد
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سهۋر قىلغۇچىالردۇر، ) يهنى تهقۋادارالر(ئۇالر «: ئايهتته-17سۈرە ئال ئىمران ). ئايهت-18زارىيات 
سهرپ )  ماللىرىنى-ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل(ئىتائهت قىلغۇچىالردۇر، ) غاهللا(راستچىلالردۇر 

  .دېدى» .قىلغۇچىالردۇر ۋە سهھهرلهردە ئىستىغفار ئېيتقۇچىالردۇر
 تهقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلسا، «: تائاالهللا يهنه ا

دىن هللانى ياد ئىتىدۇ گۇناھلىرى ئۈچۈن مهغفىرەت تهلهپ قىلىدۇ، گۇناھنى كهچۈرىدىغان اهللا
سۈرە ئال ئىمران . (دېدى» .ىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ؟ ئۇالر قباشقا كىم بار

تائاالدىن مهغپىرەت تىلهيمهنكى، ئۇ هللا ا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى). ئايهت- 135
دىن باشقا ئىبادەت قىلىنغۇچى يوق، ئۇ دائىم ھايات، ئۇ پۈتۈن مهخلۇقنى ئىدارە هللابىر ا

، دېگهن كىشىنىڭ )جىنايىتىگه پۇشايمان قىلىپ قايتىمهن(قىلىمهن غا تۆۋبه هللاقىلغۇچى، ئۇ ا
  ».گهرچه جهڭدىن قاچقان جىنايىتى بولسىمۇ. گۇناھى كهچۈرىلىدۇ

داۋاملىق، (قانداق كىشى داۋاملىق ئىستىغپار ئېيىتسا «: يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
ھهر قانداق .  خاالس قىلىدۇتائاال ئۇ كىشىنى پۈتۈن غهمدىنهللا ا) خۇدادىن گۇناھىنى تىلىسه

ئهبۇ .دېدى» گۇمان قىلمىغان يهردىن رىزىق بېرىدۇ. قىيىنچىلىقتىن چىقىش يولى بېرىدۇ
  .ھهدىس سهھىهداۋۇت رىۋايىتى،

مهزكۇر ئايهتلهر ۋە ھهدىسلهرگه ئاساسهن ئېيتىمىزكى، خۇداغا يېقىن بولۇش ئۈچۈن ياكى 
ۇداغا ۋەسىله قىلماقچى بولغان مۇسۇلمان  مهقسهت ھاسىل بولۇش ئۈچۈن خ-دۇنيالىق مۇراد 

 پۇستانى ھهققى -پاالنى . ئادەم ئىستىغپار ئوقۇپ شۇنى ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلسا بولىدۇ
  .ھۆرمىتىدىن دېمهك سۈننهتكه مۇۋاپىق ئهمهس

  دۇئا.12
تائاالدىن ھاجهتنىڭ ھهل بولۇشىنى هللا ۋە ا) ئى پهرۋەردىگارىم دەپ چاقىرىش(دۇئا قىلىش 

 تهلهپ قانداقمۇ -دۇئا . ۈچۈن، خاپىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ۋەسىلىدۇرتىلهش ئ
قوبۇل قىلىمهن ) دۇئايىڭالرنى(ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مهن «: تائاالهللا ۋەسىله بولمايدۇ؟ ھالبۇكى ا

: تائاالهللا يهنه ا). ئايهتنىڭ بىر قىسمى-60سۈرە غافىر . (دېدى» )تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن(
رىم سهندىن مهن توغرىلىق سورىسا، ئۇالرغا ئېيتىپ قويغىن، مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا بهندىلى«

قاچان ماڭا دۇئا قىلسا ) يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمهن. (يېقىنمهن
 .)ئايهت-186سۈرە بهقهرە . (دېدى» ئىجابهت قىلىمهن

: تائاالنىڭهللا ، دېدى ۋە ا»تۇردۇئا ئۆز ئهينى ئىبادەت«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم
قوبۇل قىلىمهن ) دۇئايىڭالرنى(ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مهن 〈:پهرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ«
، شۈبهىسىزكى، مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش )تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن(

ن ئايىتىنى دېگه)  ئايهت-60سۈرە غافىر  (».〉تارتىدىغانالر خار ھالدا جهھهننهمگه كىرىدۇ
                                                                                                                                    .تىالۋەت قىلدى

تائاالنى هللا يهر يۈزىدىكى ھهر قانداق بىر مۇسۇلمان بهندە ا«: الميهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا
چاقىرىپ دۇئا قىلسا، گۇناھ ئىش قىلىشنى تهلهپ قىلمىسا ياكى تۇغقانلىرىدىن مۇناسىۋەت 

  .تىرمىزى رىۋايىتى. ، دېدى»ئۇنىڭ تىلىگهن مۇرادىنى بېرىدۇهللا ئۈزۈشنى تىلىمىسىال، ا
تائاالغا بېغىشالپ، هللا لمان بهندە بارلىق ۋۇجۇدىنى امۇسۇ«: يهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم

يا دۇنيادا نهخ بېرىدۇ يا ئاخىرەتكه زاپاس ساقالپ . ئۇنى بېرىدۇهللا بىرەر تىلهكنى تىلىسىال، ا
يهنى . ئۇ كىشىگه ئۈچ نهرسىنىڭ بىرىنى بېرىدۇهللا ا«يهنه بىر رىۋايهتته . ،  دېدى»قويىدۇ

هخ بېرىدۇ، ياكى ئاخىرەت ئۈچۈن ساقالپ قويىدۇ، يا ئۇ دۇئاسىنى نهخ ئىجابهت قىلىپ تىلىكىنى ن
ئۇنداق بولسا، دۇئا «: كىشىدىن تىلىكىگه تهڭ كهلگۈدەك بىر يامانلىقنى قايتۇرىدۇ، ئهسهابىالر
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. دېدى» نىڭ بېرىدىغىنى تېخىمۇ كۆپهللا«: دېۋىدى، رەسۇلۇلال»  بهك كۆپ قىلىنىپ كېتهر؟
بهندىسى قولىنى كۆتۈرۈپ . چىدۇر، ئىلتىپاتى كهڭدۇرتائاال ھايا قىلغۇهللا ا«: يهنه رەسۇلۇلال

  ».ھاجىتىنى تىلىسه، ئۇنىڭ ئىككى قولىنى قۇرۇق، نا ئۈمىد ياندۇرۇشتىن ھايا قىلىدۇ  دېدى
  مۆمىنلهرنىڭ دۇئاسى. 13

شهرىئهتكه مۇۋاپىق بولغان ھهم دەرىجىلهر يۇقىرى كۆتۈرلىدىغان، ھاجهتلهر راۋا 
 مۆمىن ئادەمنىڭ يهنه بىر مۆمىن قېرىندىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىنىدىغان ۋەسىلىنىڭ بىرسى

دەپ تهلهپ » بىزگه دۇئا قىلسىال«: چۈنكى ئهسهابىلهر رەسۇلۇلالنىڭ قېشىغا كېلىپ. قىلىشتۇر
ھاجهتلىرىنى راۋا . تائاال ئىجابهت قىالتتىهللا ا. رەسۇلۇلال ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىالتتى. قىالتتى
رەسۇلۇلالنىڭ دۇئاسىنى ۋەسىله قىلىپ يامغۇر تهلهپ ئهسهابىلهر كۆپ قېتىم . قىالتتى

بۇ ۋەقه سهھىه ھهدىسلهردە . تائاال ئىجابهت قىلىپ يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگهنىدىهللا ا. قىلغانىدى
بىر قارىغۇ كىشىنىڭ رەسۇلۇلالنىڭ دۇئاسىنى ۋەسىله قىلغانلىقى . شهكسىز ئىسپاتالنغان

كۆزۈمنى ! ئى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم«: لۇلالغايۇقۇرىدا سۆزلهپ ئۆتۈلدى، قارىغۇ كىشى رەسۇ
رەسۇلۇلال دۇئا . دېۋىدى» !تائاالغا دۇئا قىلىپ بهرسىلههللا ساقلىققا ياندۇرۇپ بېرىشى ئۈچۈن ا

. پهقهت زىيان يهتمىگهن كۆزدەك ساقايدى. ئىجابهت قىلىپ كۆزىنى قايتۇرۇپ بهردىهللا قىلدى، ا
  .تىرمىزى رىۋايىتى

زىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆمرە قىلغىلى بهيتۇلالغا ماڭماقچى بولغاندا، ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رە
دۇئايىڭدا بىزنى ئۇنۇتما، دۇئايىڭغا بىزنىمۇ شېرىك ! ئى قېرىندىشىم«: رەسۇلۇلال ئۆمهرگه

رەسۇلۇلالنىڭ ئهسهابىلىرى، رەسۇلۇلال ۋاپات قىلىنغاندىن كېيىن، . دېدى» قىلغىن
تائاال هللا وقۇپ قىلغان دۇئاسىنى ۋەسىله قىلىۋېدى، ارەسۇلۇلالنىڭ تاغىسى ئابباسنىڭ ناماز ئ
تىرىك كىشىنىڭ دۇئاسىنى ۋەسىله قىلىش توغرا، . (ئىجابهت قىلىپ يامغۇر ياغدۇرۇپ بهردى

ۋاپات بولغان كىشىنى ۋەسىله قىلىشقا بولمايدۇ، سهھىهۇل بۇخارى ھهدىس كىتابى شۇنى 
. ىڭ دۇئاسىنى ۋەسىله قىلىپ كهلمهكتهبىرىن-مۇسۇلمانالر بۇ كۈنگىچه بىر) ئوچۇق كۆرسىتىدۇ

بۇنداق قىلىشنىڭ شهرىئهتته . ، دېيىشىپ كهلمهكته»ئى بۇرادەر ماڭا دۇئا قىلىڭ«: بىرگه- بىر
ھهر كىم «: توغرىلىقىنى بىلگهچكه شۇنداق قىلىشسا كېرەك، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئى خۇدا : گه مهسئۇل پهرىشتهئۆزىنىڭ دىنى قېرىندىشى ئۈچۈن يوق يېرىدە دۇئا قىلسا، ئۇ كىشى
، »دەيدۇ ۋە ساڭىمۇ ئۇ كىشى ئۈچۈن تىلىگىنىڭنىڭ ئوخشىشى بولسۇن دەيدۇ! ئىجابهت قىل

  )ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتى. (دېدى
  تائاالنىڭ ياخشى ئىسىم ، سۈپهتلىرىهللا ا. 14
غا يېقىنلىشىشقا ۋەسىله هللاتائاالنىڭ ياخشى ئىسىملىرىنى، ئالىي سۈپهتلىرىنى اهللا ا
سۈپهتلىرىنى ۋەسىله قىلىپ -نىڭ ئىسىمهللاتااهللا ا. ىشىمۇ ياخشى ۋە پايدىلىق ۋەسىلىدۇرقىل

دۇئا قىلغان مۇسۇلمان ئىنسان ئۈمىدسىز يانمايدۇ، گۇناھ ئىشنى ياكى تۇغقانچىلىق 
تائاالنىڭ ئىسىم، هللا ا. مۇناسىۋەتنى ئۈزۇشنى تىلىمىسىال، ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابهت  قىلىنىدۇ

  :قىلىش ھهققىدە كهلگهن ھهدىسلهر مۇنداقسۈپهتلىرىنى ۋەسىله 
دېگهن دۇئانى قىلىشتۇر، تىرمىزى مۇئاز رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن » الجالل واالكرامذيا«) 1 

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بىر ئادەمنىڭ ئى ئۇلۇغلۇق ئىگىسى، ئى مۆمىن «: نهقىل قىلىدۇكى
ى ئاڭالپ، دۇئايىڭ ئىجابهت دەپ دۇئا قىلغىنىن! هللاسالىه بهندىلىرىنى ھۆرمهتلىگۈچى ا

  .، دېدى»قىلىندى، مۇردىڭنى تىلىگىن
ئهبۇ ئۇمامه . دېمهكتۇر!) هللائى رەھىملىكلهرنىڭ رەھىملىكراقى ا (»ياراحم الراحمين« )2

 »ياراحم الراحمين«: ئىسىملىك ساھابه نهقىل قىلدى، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
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. قىلغان پهرىشتىسى بار) مهسئۇل(تائاالنىڭ مۇئهككهل هللا ه اتائاالنى چاقىرغۇچى بهندىگهللا دەپ ا
تائاال هللا ا«: نى ئۈچ قېتىم ئېيىتسا، مهزكۇر پهرىشته»ئى ھهممىدىن رەھىملىك ئىگهم«ھهر كىم 

  .، دېدى»ساڭا يۈزلهندى، مۇرادىڭنى تىلهپ ئال، دەيدۇ
ى يوق، ئى پۈتۈن ھهمدۇ سانا ساڭا خاس، سهندىن باشقا ئىبادەت قىلىنغۇچ! هللائى ا) 3

مېهرىبان ئىگىمىز، ئى نىمهت بهرگۈچى، ئى ئاسمانالرنى زېمىننى ياراتقۇچى، ئى ئۇلۇغلۇق 
ئىگىسى ۋە  ھۆرمهتلهش ئىگىسى، ھاجىتىمنى سهندىن تىلهيمهن، دېيىش ئهڭ گۈزەل 

چۈنكى ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلدىكى، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئهبۇ . ۋەسىلىدۇر
! هللائى ا: ئۇ كىشى نامازدا.  ئىسىملىك ساھابىنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان ئىدىئىياش

هللا ا«:  قىلىپ  دۇئا قىلىۋاتقان ئىكهن، رەسۇلۇلال ئۇ كىشىگهۋەسىلهدەپ يۇقىرىقى سۈپهتلهرنى 
بۇ ئىسىم سۈپهتلهر ۋەسىله . تائاالنىڭ ئۇلۇغ ئىسىم ، سۈپهتلىرىنى ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلدىڭ

ئىمامى ئهھمهد . ، دېدى»تائاالدىن نىمه تىلىسه شۇنى بېرىدۇهللا  ئىجابهت قىلىنىدۇ، اقىلىنسا،
  .رىۋايهت قىلدى

چۈنكى ئائىشه . دەپ دۇئا قىلىشتۇر!) ئى مېهرىبان ئىگهم (»، ياَربب، ياَربياَر«) 4
مۆمىن بهندە ئى «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئېيىتتى: رەزىيهلالھۇ ئهنها رىۋايهت قىلىدۇكى

! قوبۇل قىلىمهن، ئى بهندەم، تىلىگىن: تائاالهللا دېسه، ا! رەببىم ئى رەببىم، ئى رەببىم
  .دېدى» مهقسىتىڭ ھهل قىلىنىدۇ  دەيدۇ

سهندىن باشقا ئىبادەت قىلىنغۇچى يوق، سېنى پاك، بارچه ئهيىپ ۋە نۇقساندىن هللا ئى ا) 5
بولدۇم، دېيىش ئهڭ گۈزەل ) ئاسىيالردىن(مهن زۇلۇم قىلغۇچىالردىن . مۇبهززەھ دەپ تونۇيمهن

چۈنكى سهئىد بىن ئهبى ۋەققاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ نهقىل قىلىدۇكى، رەسۇلۇلال . ۋەسلىدۇر
الاله «يۇنۇس ئهلهيهىسساالمنىڭ بېلىق قورسىقىدا قىلغان دۇئاسى «: ئهلهيهىسساالم ئېيىتتى

بۇ دۇئانى ). تهرجىمىسى يۇقىرىقى دۇئا شۇدۇر(» االانت سبحنك انى كنت من الظالمين
  .، دېدى»تائاال ئىجابهت قىلىدۇهللا مۇسۇلمان ئادەم قانداق بىر ھاجىتى ئۈچۈن قىلسا، ا

 ئىسىم، سۈپهتلىرىدىن يۇقىرىقىالرنى ياكى باشقا ھهر قايسى ئىسىم، 99ھ تائاالنىڭ هللا
تائاال دۇئا قىلغۇچىالرنىڭ دۇئاسىنى هللا سۈپهتلىرىنى ۋەسىله قىلىپ، دۇئا قىلىنسا بولىدۇ، ا

تائاال بهندىلىرىگه ياخشىلىق هللا ا. ھاجهت تىلىگۈچىلهرگه تىلىگىنىنى بېرىدۇ. ئىجابهت قىلىدۇ
يۇقىرقىالرنى نهمۇنه ئۈچۈن .  قىلغۇچى، رەھىم قىلغۇچى، سېخى ۋە مهرھىمىتى كهڭدۇر

: تائاال بۇ توغرۇسىداهللا ا. تائاالنىڭ ھهممه سۈپهتلىرىنى ۋەسىله قىلىنىدۇهللا ا. كۆرسهتتۇق
نىڭ هللابىلهن ئاتاڭالر، ا) گۈزەل ئىسىملىرى(نى شۇ هللاەل ئىسىملىرى بار، انىڭ گۈزهللا«

) ئاخىرەتته( كهلمهس قوللىندىغانالرنى تهرك ئېتىڭالر، ئۇالر - ئىسىملىرىنى كهلسه
  )ئايهت-180سۈرە ئهئراف . (، دېدى»قىلمىشلىرىنىڭ جازاسنى تارتىدۇ

  ھهرقانداق ياخشى ئىشالرنى قىلىش. 15
 تائاالغا ئىشهنگهن ۋە ساۋاب ئۈمۈد قىلغان ھالدا ئىشلىگهن شهرىئهتكه هللامۆمىن ئادەمنىڭ 

 تائاالغا ۋەسىله هللامۇۋاپىق ياخشى ئىبادىتى ياكى مۇسۇلمانالرغا قىلغان ياخشىلىقىنى 
 تائاالدىن هللائۇنى ۋەسىله قىلىپ ھاجىتىنى مېهرىبان  ئىگىسى . قىلىشى توغرا بولىدۇ

بۇنىڭ دەلىلى سهھىه بۇخارى .  ېرىدۇ، ئۈمۈدسىز قويمايدۇ  ئۇنىڭ  تىلىگىنىنى بهللا. تىلىسۇن
ئۈچ : رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى«: ۋە سهھىه مۇسلىمىدا كهلگهن ھهدىس بولۇپ

مۇساپىر تاغنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ  تۇرغانىدى، چوڭ بىر قۇرام تاش چۈشۈپ  غارنىڭ ئاغزىنى 
. كىشىلهرگه قىلغان ياخشىلىقىنى ۋسىله قىلدىنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن هللائىككى كىشى . ئهتتى

 تائاال ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى هللا. دىن قورقۇپ گۇناھىدىن يانغىنىنى ۋسىله قىلدىهللابىر كىشى 
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  ».ئىجابهت قىلىپ، خاپىلىقتىن قۇتقۇزدى، غاردىن ساالمهت چىقىپ كهتتى
تمىسۇن دەپ، شۇنىڭدەك بهنى ئىسرائىلدىن بىر ئادەم مۇسۇلمانالرنىڭ پۇتىغا كىرىپ كه

 تائاال  بۇ كىشىنىڭ مۇشۇ ئاز ئىشىغىمۇ هللايولدىن بىر تىكهنلىك شاخنى ئېلىپ تاشلىدى، 
  .، پۈتۈن گۇناھىنى كهچۈرۈم قىلىپ جهننهتكه كىرگۈزدىبولۇپخۇرسهن 

شۇنىڭدەك بهنى ئىسرائىلدىن بىر ئهخالقسىز پاھىشه ئايال، ئۇسسۇزلىقتىن ھۆل توپا 
، ئۇ بولۇپ  تائاال  بۇنىڭغا خۇرسهن هللا.  بىلهن سۇغۇرۇپ قويدى رىزاسىهللايېگهن بىر ئىتنى 

ئايالنى جهننهتكه كىرگۇزدى، بۇ ھهدىسلهر سهھىه بۇخارى ۋە سهھىه مۇسلىمغا يېزىلغان سهھىه 
  .ئىنكار قىلىشقا ئورۇن يوق. ھهدىسلهردۇر

 مهقسهتگهن ې رازى بوالر دهللا تائاالغا قىلغان ئىبادەتنى ياكى هللا قهلىب مۇھهببىتى بىلهن 
دۇئا قىلسا، ئىجابهت بىلهن ئىنسانالرغا، ھايۋانالرغا قىلغان ياخشىلىقنى ۋاسته قىلىپ 

  .  قىلىنىدۇ
  ھارامنى تاشالشتۇر.16
ىغا يېتىش ۋە دۇئاالرنىڭ ئىجابهت بولۇش  تائاالنىڭ رازى هللا تائاالغا يېقىنلىق ئۈچۈن هللا

ۋە شهرىئهتكه مۇۋاپىق بولغان بولىشى، ھاجهتلهرنىڭ  راۋا بولىشى ئۈچۈن پايدىلىق 
 هللامۆمىن ئادەم .   ئىسالمدا مهنئىي قىلىنغان يامان ئشنى تاشالشتۇر-ۋەسىلىلهرنىڭ  بىرى 

كېيىن قايتا (تائاالدىن ھايا قىلىپ ۋە قورقۇپ چوڭ گۇناھالردىن بىرەر گۇناھنى تاشلىسا 
 پهرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ،) ۋاسته(ئۇنى  ۋەسىله . ، بۇ ئىش  ياخشى ۋاسىلىدۇر)قىلمىسا

غارغا قامىلىپ قالغان مهزكۇر ئۈچ كىشىنىڭ بىرى ئۆزى قىلغىلى تهييار . قىلىشى الزىم
ئۆڭكۈرنىڭ ئاغزى بولغان بىر چوڭ گۇناھنى تاشلىغىنىنى ۋاسىله قىلىپ دۇئا قىلىۋىدى، 

  . تائاال قۇتقۇزدىهللائىتىلىپ قېلىپ ئۆلگىلى ئاز قالغاندا غاردىن 
تاغامنىڭ  بىر قىزى بارئىدى، ھهممه كىشىدىن ئۇنى ! هللائى «: دېگهنىدىئۇ كىشى مۇنداق 

بىر چاغدا ئۇالرغا . بهك ياخشى كۆرەتتىم، ئۇنى نهپسىمگه تهكلىپ قىلدىم، ئۇ ئۇنىمىدى
مېنىڭ تهلىپىمنى قۇبۇل قىلىش شهرتى بىلهن ئۇنىڭغا بىر يۈز . ئاچارچىلىق يۈز بهردى

ئۇنى ئۆز ئىختىيارىم ئاستىغا . منى قوبۇل قىلدىيىگىرمه ئالتۇن پۇل بهردىم، تهلىپى
، 〉مېنىڭ پىچىتىمنى يولسىز بۇزۇشىڭنى راۋا كۆرمهيمهن〈: ئالغىنىمدىن كېيىن ئۇ ماڭا

دەرھال بۇ گۇناھتىن  يۈرىكىم سىقىلىپ  ئۆزۈمنى تارتتىم، ھالبۇكى ئۇنى بهك سۆيهر . دېدى
مۇشۇ جىنايهتتىن يېنىش ئىشىمنى هللا ئىدىم، بهرگهن ئالتۇنۇمنى قايتۇرۇپ ئالمىدىم، ئى ا

دېۋىدى، غار ئاغزىدىكى ! سېنىڭ رازىلىقىڭ ئۈچۈن قىلغان بولسام بىزنى بۇ غاردىن قۇتقۇزغىن
  .دېدى» قۇرام تاش ئارقىغا ياندى، ئۇالر غاردىن خاالس تاپتى

 هللاشۇنىڭدەك مۆمىن ئادەم بېشىغا ئېغىرچىلىق كهلگهندە، قىيىنچىىلىقتا قالغاندا، 
ن قورقۇپ، ھايا قىلىپ، قىلىشنى قهست قىلغان گۇناھتىن ئۆزىنى ساقالپ قالغان تائاالدى

 ئىزنى بىلهن هللادۇئا قىلسا ئىجابهت قىلىنىدۇ، ) ئارىغا سېلىپ(ئىشنى ۋەسىله قىلىپ 
 .قىيىنچىلىقى ھهل قىلىنىدۇ ياكى ھاجىتى راۋا قىلىنىدۇ

  

  ايانۋەسىلىلهر ب) مهنئى  قىلىنغان(ئىسالمدا ھارام قىلىنغان 

  
يۇقىرىدا شهرىئهتكه مۇۋاپىق، پايدىلىق ۋاسىلىلهردىن بىر بۆلىكىنى سۆزلىگىنىمىزدىن 
كېيىن ئهمدى شهرىئهتته مهنئى قىلىنغان، نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنى توغرا ۋەسىلىلهردىن يۈز 
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 سهۋەبىدىن توغرا ۋەسىلىدىن مهھرۇم قېلىپ بولۇشئۆرۈتكهن، خاتا ۋەسىلىلهرگه مهشغۇل 
قان، ئهمدى، قۇرۇق قالغان بىر بۆلۈك باتىل ۋەسىلىلهرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز، زىيان تارت

ئىسالمنىڭ ئهلچىلىگىنى ) مهنپهتىگه كۆيۈنۈش(مهقسىتىمىز، مۇسۇلمانالرغا نهسىههت قىلىش
يهتكۈزۈش، بۇ ئهلچىلىكىنى قۇبۇل قىلىدىغان مۇسۇلمانالر بىلهن قۇبۇل قىلمايدىغان غهيرى 

  : قويۇشتىن ئىبارەت، شهرىئهتته چهكلهنگهن باتىل ۋەسىلىلهر مۇنۇالرمۇسۇلمانالرنى تونۇتۇپ
دۇئا قىلغاندا ئهۋلىياھ، سالىه بهندىلهرنىڭ روھلىرىغا خىتاب قىلىپ، ئۇالردىن . 1

 تائاال ئالدىدىكى مهرتىۋىسىنى ئارىسىغا سېلىپ دۇئا قىلىش هللاھاجىتىنى تىلهش، ئۇالرنىڭ 
غا هللا اغا يېقىنلىشىشمۇ بولمايدۇ، بهلكى بۇ ئىشهللا.  ئهمهس تائاالنىڭ دىنىدا ۋەسىلههللابولسا 

، ئۇئادەم دىندىن چىققان، دوززاختا مهڭگۈ بولۇپرىك قىلغانلىق ېقىلىدىغان ئىبادەتته ش
  .قېلىشى الزىم بولغان ئادەمدۇر

يا ! يا غهۋسۇل ئهزەم!ئى پاالنى غوجام«: بۈگۈنكى بهزى بىلىمسىز مۇسۇلمانالرنىڭ
مۇنداق ھاجىتىمنى راۋا قىلىڭ، ! قۇلۇمنى تۇتۇڭ، ماڭا مهدەت قىلىڭ! نهقشىبهندى پىرىم

، دېگهندەك دۇئالىرى باتىل، ھارام، ئازغۇنلۇق، »خۇدايىمدىن پاالن ھاجىتىمنى تىلهپ بېرىڭ
ئىسالم دىنىمىز بۇنداق ئىشالردىن بىزار، بۇنداق ئىشقا ئىسالم ھهرگىز رۇخسهت . شېرىكتۇر

غا شېرىك هللاكىمكى ا« : تائاالهللا ا ۋەدە قىلىپ ئازاب ئۇنىڭغا قىلمىدى، بهلكى چهكلىدى ۋە
ئۇنىڭغا جهننهتنى هللا ، ا)دىن غهيرىيگه ئىالھ دەپ ئېتىقاد قىلىدىكهنهللايهنى ا(كهلتۈرىدىكهن 

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-72سۈرە مائىدە . ( دېدى» بولىدۇدوزاخھارام قىلىدۇ، ئۇنىڭ جايى 
 بهزى ،ولسۇن دەپ بىر نهرسه نهزرە قىلىشئهۋلىياھ، سالىهالرنىڭ روھى خوش ب. 2

 كهتكهن ئهۋلىياھ سالىهالر رازىلىقى ئۈچۈن نهزرە بولۇپبىلىمسىز مۇسۇلمانالرنىڭ ۋاپات 
غا يېقىنلىشىش ئهمهس، ھاجهت راۋا هللا شهرىئهت يول قويغان ۋەسىله ئهمهس، ،قىلىشى

. هت ھارام شېرىكتۇربۇ پهق. بولۇشقىمۇ، دۇئا ئىجابهت قىلىنىشقىمۇ ۋەسىله بواللمايدۇ
ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىنى ) قۇرئاننى( تائاالنىڭ كىتابى هللا امۇسۇلمانالر

ئۆگىنىش، چۈشۈنۈشتىن يىراقلىشىپ كهتكهنلىكىدىن مۇشۇنداق ئىشالرغا دۇچار بولۇشتى، 
  . تائاال ئۈچۈن قىلىنىشى الزىم ئىدىهللائۇالر شۇنى بىلمىدىكى نهزرە دېگهن پهقهت 

پاالنى غوجام مۇنداق ئىشىم ھهل بولسا، ئۆزلىرى ئۈچۈن مۇنداق «: قانداق بىر كىشىنىڭ
دېگهندەك » بۇنداق مۇرادىم ھاسىل بولسا،  سىلىگه بۇنى نهزرە قىلدىم. نهرسىنى نهزرە قىلدىم

دىن غهيرى ئۈچۈن قىلىنغان هللا تائاالدىن باشقىسى ئۈچۈن قىلىنغان نهزرە ۋە هللانهزرىلىرى 
، بۇنى قىلغۇچى ئادەم شېرىكنىڭ چوڭ دەرۋازىسىدىن كىرگۈچى بولىدۇ، دىن بولۇپ ئىبادەت

 تائاالدىن باشقىغا يۈزلىنىش، باشقىسىنى قىچقىرىش، هللائىسالم بۇنداق ئىشتىن بىزار، چۈنكى 
ئۇنىڭغا مال زەبهى قىلىشنى ۋەدە قىلىش، ياكى ئۇنىڭ قهبرىسىگه گۈمبهز قاتۇرۇشنى، يوپۇق 

ىنى كۈتۈش قاتارلىقالر بولۇشلىش، شۇ ئارقىلىق مهقسىتىنىڭ ھاسىل يېپىشنى ۋەدە قى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىدىن ئهمهس، بهلكى بۇ تهۋھىدكه زىت، مۇسۇلمانالر ھهمىشه 

 - دىن ئىبارەت تهۋھىد سۆزىگه ۋە تهۋھىدتىن بولغان غهرەز» الاله االالله«سۆزلهيدىغان 
 تائاالدىن باشقىسىغا يېلىنىشنى ۋە هللانىڭ مهزمۇنى » الاله االالله«چۈنكى . مهقسهتكه زىتتۇر

  .ا ئىسپاتالشتىن ئىبارەتتائاالغهللا يۆلىنىشنى يوق قىلىش، بۇنى يالغۇز ا
بۇ كۈندە بىلىمسىز مۇسۇلمانالر . ئهۋلىياھالر روھلىرىغا ئاتاپ مال، جانۋار بوغۇزالش. 3 

 ئىىمامالرنىڭ مازىرىغا بېرىپ، تۇنۇغان ۋە كۆنۈپ قالغان بىر ئىش ئهۋلىياھ ماشايىخ، شهھىد
زىيارەت ۋاقىتلىرىدا كاال، قوي، توخۇ، كهپتهر ئاپىرىپ قهبرى بېشىدا بوغۇزالش -مهلۇم سهيله

 تائاال هللا. ئىشى بولۇپ، بۇ ئىشالرنى قىلىش ئىسالم دىنىدىن ئازغانلىقتۇر، باتىلدۇر
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، پهقهت بۇ ئىش بهندىلىرىنىڭ ۋەسىله قىلىشى ئۈچۈن يولغا قويغان ئىشالردىن ئهمهس
 تائاالغا هللا ا، ئىبادەتتهبولۇپئىسالمدىن بۇرۇنقى جاھىلىيهت دەۋرىنىڭ ئىشلىرىدىن 

 تائاالمۇ مۇنداق هللا ا.نىڭ بىرلىكىگه قارشى چىققانلىقتۇرهللائهۋلىياالرنى شېرىك قىلغانلىق ۋە 
رىكى نىڭ شېهللا(غا شېرىك كهلتۈرمهڭالر، ھالبۇكى سىلهر هللائهمدى ا«: ئىشالرنى مهنئي قىلىپ

  .دېدى» .بىلىپ تۇرىسىلهر) يوقلۇقىنى
ى الزىم، بولمىسا شېرىك بولىدۇ، بولۇش تائاال ئۈچۈن هللاساۋاب ئۈچۈن مال بوغۇزالش، يالغۇز 

  .شۇ مالنىڭ گۆشى ھارامدۇر
كېسهللهرنى ئهۋلىياھالر . سالىهالرنىڭ قهبرىسى قېشىدا ئىبادەت قىلىپ ئولتۇرۇشتۇر. 4

ئۈمۈد قىلىش شهرىئهت يولىغا قويغان ۋەسلىدىن ئهمهس، قهبرىسىگه ئاپىرىپ شىپالىق 
ئىبادەت قىلىپ ئولتۇرۇش، قهبرى بېشىدا ) دۇئاخانىدا(قهبرىلهر، سۈمهرلهر، گۈمبهزلهر ئهتراپىدا 
شاپائهت تىلهش، ئۇالرغا خىتاپ قىلىپ ) روھلىرىدىن(قونۇش، شۇنىڭدەك قهبرە ئىلگىرىدىن 

مهزكۇر ئىشالر . هرياد قىلىش ئىشلىرى شهرىئهتكه خىالپتۇرچاقىرىش، ئۇالردىن دۇئا تىلهش، داد پ
ئهقىلسىز ئادەملهر . ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش قهبرى مازارالردا قىلىنغان ئىشالر ھارامدۇر، شېرىكتۇر

بىر ) يهنى مۇھهببهت، ئىتائهت، ئۈمۈد، تهلهپلهرنى(ئىبادەتنى . قىلىدىغان بۇزۇق ئىشالردۇر
ن ئىبارەت تهۋھىددەك دىننىڭ چوڭ ئاساسىنى دىن باشقىسىغا قىلماسلىقىدىهللا

 هللامۇنداق باتىل ئىشنى داۋاملىق قىلغان ياكى توغرا دەپ تونىغان كىشىلهر . بىلمىگهنلىكتۇر
هللا تائاالغا مهىلۇقنى شېرىك قىلغۇچى ۋە مومىن بولغاندىن كېيىن دىندىن يانغۇچى بولىدۇ، ا

  !تائاال ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن
» پاالنى كىشىنىڭ ھهققى ھۆرمىتىدىن مۇنداق ھاجىتىمنى راۋا قىلغىن«:  تائاالدىنهللا. 5

  .)يهنى ياخشى ئىشنى ۋەسىله قىلماستىن ياخشى كىشىنى ۋەسىله قىلىشتۇر(دەپ تىلهشتۇر، 
تائاالنىڭ بهندىلىرىدىن بىر هللا ىنى تىلهشته ابولۇشتائاالغا تىلهش ياكى ھاجىتىنىڭ راۋا هللا ا

پاالن پهيغهمبهرنىڭ ! هللائى ا: مهسلهن.  توغرا ۋەسىله ئهمهسكىمنىڭ ھهققىدە ۋەسىله قىلىشى 
يا پاالن ۋەلى بهندىنىڭ ھهققى ھۆرمىتىدىن مۇنداق ھاجىتىمنى ھهل قىلىپ بهرگىن، 
دېگهندەك ۋەسىلىنى دىني ئىسالم تونۇمايدۇ، قۇرئاندىمۇ، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئىسالم بۇيرىغان، ئىسالم تونۇغان ۋە . دىمۇ مۇنداق ۋەسىله يوق)ھهدىسلىرى(سۈننهتلىرى 
، ئى رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ هللامۇسۇلمان ئادەمنىڭ ئى ا«: تهكلىپ قىلغان توغرا ۋەسىله بولسا

» !ئى داۋاملىق تىرىك ئىگهم! ئى ئۇلۇغلۇق ۋە ھۆرمهتلهش ئىگىسى! رەھىملىكراقى
هللا ئۇ چاغدا ا. شتۇرتائاالنىڭ ياخشى ئىسىملىرى ۋە سۈپهتلىرىنى ۋەسىله قىلىهللا دېگىنىدەك ا

سۈرە (» !نى شۇ گۈزەل ئىسىملىرى بىلهن ئاتاڭالرهللانىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار، اهللا«: تائاالنىڭ
  .دېگهن ئهمرىنى ئىجرا قىلغان ۋە بويسۇنغان بولىدۇ)  ئايهتنىڭ بىر قىسمى-180ئهئراف 

ى ئىجابهت پاالنى بهندەڭنىڭ ھهققى ھۆرمىتىدىن دۇئايىمن! ئى خۇدا«: تائاالدىنهللا ئهمما ا
ئهسهابىالر، . مۇنداق ۋەسىلىنى رەسۇلۇلال تهلىم بهرمىگهن. دېمهك بىدئهتتۇر» قىلغىن

، بۇنداق ئىشالر ۋەسىله بولۇپتابىئنالرمۇ تونۇمىغان يېڭى پهيدا قىلىنغان بىدئهت ئىشالر 
: ئايهتته-38تائاال سۇرە ئهنئام هللا  ھاجهت راۋا بولمايدۇ، امهقسهت - مۇراد . بواللمايدۇ

  .دېدى» )يهنى ھهممىنى تولۇق پۈتتۇق(لهۋھۇلمهھفۇزدا ھېچ نهرسىنى چۈشۈرۈپ قويمىدۇق «
ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ . رەسۇلۇلالنىڭ سهھىه ھهدىسلىرىدىمۇ ئۇنداق ۋەسىله كهلمىدى

ئىمام . (دېدى» ھهتتا تاھارەت تازىالشنىمۇ ئۆگهتتى. رەسۇلۇلال بىزگه ھهممىنى ئۆگهتتى«: ئهنهۇ
 پۇستان بهندىنى ۋەسىله قىلىش بولسا ئهسهابىالر -ئۇنداق بولسا، دۇئادا پاالن ) رىۋايىتىمۇسلىم 

ئىمام ئهزەم ئهبۇ ھهنىپه رەھمهتۇلال ئهلهيهىنىڭ . توسقان بىدئهت،  باتىل ۋەسىلىدىندۇر
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دەپ دۇئا قىلغان ئادەمنى قاتتىق ئىنكار قىلغانلىقى ۋە قارشى » پاالنىنىڭ ھهققى ھۆرمىتى«
تائاال بهندىلهرگه هللا ا.  دېگىنى نهقىل قىلىندى» دا ھهققى يوقهللاھېچكىمنىڭ ا«لىقى ۋە چىققان

هللا ا. ، دەپ تىلهش الزىم»پهزلى، ئىلتىپاتىڭنى تىلهيمهن! هللائى ا«ئىلتىپات ئىگىسى بولغاچقا، 
ھهقىقهتهن هللا ا). بېرىدۇهللا ا(دىن ئۇنىڭ پهزلىنى تىلهڭالر هللا«:  ئايهتته-36تائاال سۈرە نىسا 

  .                                                                                             دېدى» .نهرسىنى بىلگۈچىدۇرھهممه 
شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان بولغان بهندە ئۆز پهرۋەردىگارىدىن بىدئهت تهلهپ، مهنئى قىلىنغان 

رىئهت رۇخسهت قىلغان تىلهكنى تىلهكنى، ھهل بولمايدىغان تىلهكنى تىلىگهننڭ ئورنىغا شه
ئى «: ئۇنىڭ تىلىگىنىنى بېرىدۇ، توغرا ۋەسىله ۋە تىلهك مۇنداقهللا تىلىسه ئىجابهت قىلىنىدۇ، ا

غا )قۇرئان(ساڭا ئىشهنگىنىمنى ياكى پهيغهمبىرىڭگه ئىشهنگىنىمنى ياكى كىتابىڭ ! هللا
ىڭگه بولغان ئىشهنگىنىمنى ياكى ساڭا بولغان مۇھهببىتىمنى ياكى پاالن پهيغهمبىر

مۇھهببىتىمنى ۋەسىله قىلىپ مۇنداق ھاجىتىمنى ھهل قىلىشىڭنى تىلهيمهن ياكى 
سېنىڭ پهيغهمبىرىڭ رەھمهت ! هللائى ا«ياكى » خاپىلىقتىن خاالس قىلىشىڭنى تىلهيمهن

پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بولغان مۇھهببىتىمنى ۋەسىله قىلىپ تهلهپ 
» !تىن مىنى قۇتقۇزغىن، پاالن ھاجىتىمنى ھهل قىلىپ بهرگىنقىلىمهنكى پاالن خاپىلىق

ئۇ . تائاال ھهل قىلىدۇهللا بۇالر شهرىئهتكه مۇۋاپىق ۋەسىله بولۇپ، مۇنداق تهلهپنى ا. دېسه بولىدۇ
تائاال هللا كىشىنىڭ ئىسالمغا ئىشىنىشى ۋە بويسۇنىشى تۈپهيلىدىن دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ، ا

  .ق، ھهدىسته يوق يولسىز ۋەسىلىدىن بىهاجهت قىلىدۇمۆمىن بهندىنى قۇرئاندا يو
                                              

  مۇھىم ئاگاھالندۇرۇش

  
ۋەسىله توغرىسىدا سۆزلىگىنىمىزدە، مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىغا دۇچ كىلىۋاتقان ئۈچ چوڭ 

 .لهشتۇرۇپ ئۆتۈشىمىزنى ئهھمىيهتلىك دەپ قارايمىزرۇشهنگۇماننى 
لۇپ، كۆزى ئاجىز بىر وىدىكى ھهدىسنىڭ مهزمۇنى مۇنداق ببىر ئهما ساھهبه توغرىس .1

تائاالنىڭ كۆزۈمنى هللا ا! ئى رەسۇلۇلال«: ئادەم رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ
خالىساڭ دۇئا قىلىمهن، خالىساڭ «: دېدى، رەسۇلۇلال» ! ماڭا دۇئا قىلسىالئۈچۈنساقايتىشى 

دېۋىدى، » !دۇئا قىلىپ بهرسىله«: ئۇ كىشى. دېدى» .سهبرى قىلغىنىڭ ياخشى! سهبرى قىلغىن
رەسۇلۇلال ئۇنى ئوبدان تاھارەت ئېلىپ، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇپ، مۇنداق دۇئا قىلىشقا 

سېنىڭ پهيغهمبىرىڭ، يهنى رەھمهت پهيغهمبىرىنى ۋاسته قىلىپ تىلهيمهن ! هللائى ا«: بۇيرىدى
مۇھهممهد سهن ئارقىلىق پهرۋەردىگارىمغا يۈزلىنىپ مۇنداق ۋە ساڭا يۈزلىنىمهن، ئى 

» !رەسۇلۇلالنى ماڭا شاپائهتچى قىلىپ بهرگىن! هللائى ا. ھاجىتىمنى راۋا قىلىشنى تىلهيمهن
بۇ ) ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى(دەپ دۇئا قىلغىن دېۋىدى، ئۇ كىشى شۇنداق قىلدى، كۆزى ساقايدى، 

پهيغهمبىرىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ۋاسته هللا ى اھهدىسته رەسۇلۇلال مهزكۇر كىشىگه ئ
قىلىپ سهندىن ھاجىتىمنى تىلهيمهن دېگىن، دەپ رەسۇلۇلال تهلىم بهرگهن تۇرسا، بىز نېمىشقا 

بۇ ۋەسىله : رەسۇلۇلالنى ۋەسىله قىلمايدىكهنمىز؟ دېگهن گۇمان كېلىدۇ، بۇنىڭ جاۋابى شۇكى
بۇ شهرتلهرنىڭ بهزىسى . شهرتلهر تولۇق بولىشى الزىملۇپ، بۇ ون بىرلهشكهن ببىر قانچه تهرەپتى

رەسۇلۇلال ۋاپات قىلىنغانلىقتىن تېپىلمايدۇ، ئۇ بولسا بۈگۈنمۇ بىزگه رەسۇلۇلالنىڭ بىلله دۇئا 
بۇشهرتلهر . ، دۇئا قىلغاندا شاپائهت قىلىشتۇربولۇپقىلىشىپ بېرىشىدۇر ۋە رەسۇلۇلال ھايات 

  . مهۋجۇت ئهمهسرەسۇلۇلال ۋاپات بولغاندىن كىيىن
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تائاالغا دۇئا هللا ئهگهر بۈگۈن قايسى بىر كىشى، ئى رەسۇلۇلال مېنىڭ ھاجىتىم ئۈچۈن ا
چۈنكى، رەسۇلۇلال بۇسۆزنى ئاڭلىمايدۇ، . قىلىپ بهرسىله، دېسه بۇ سۆز بىكار گهپ ۋە خاتا بولىدۇ

رەسۇلۇلال ) هسرەسۇلۇلالنىڭ روھى دۇنيا ئىشلىرى بىلهن ئاالقىدا ئهم(ھهم ئۇكىشىنى كۆرمهيدۇ 
پهيغهمبىرىڭنى ۋاسته ! هللائى ا«: ئهگهر بۇگۈن قايسى بىرىمىز. ئۇ كىشىگه دۇئا كىلىپ بهرمهيدۇ

دېسه، ئۇ كىشى يالغانچى بولىدۇ، » قىلىپ سهندىن ھاجىتىمنى سورايمهن، ساڭا يۈزلىنىمهن
لمايدۇ، چۈنكى ئۇ كىشى دۇئا قىلىشتا رەسۇلۇلال ئۇ كىشىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ بىلله دۇئا قى

پهيغهمبىرىڭنى ساڭا ۋاسته ! هللارەسۇلۇلال ئالدىدا نهخ تۇرۇپ، دۇئا قىلىپ تۇرغاندا ئۇ كىشى ئى ا
قىلىپ ساڭا يۈزلىنىمهن، رەسۇلۇلالنىڭ شاپائىتىنى قۇبۇل قىلغىن دېسه، توغرا بولىدۇ، مهزكۇر 

ىله قىلىپ رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنى ۋەس.     ئهما كىشىنىڭ ۋەسىلىسىگه ئوخشاش بولىدۇ
دۇئا قىلىشنىڭ توغرا بولۇشىنىڭ شهرتى بولغان رەسۇلۇلالنىڭ دۇئا قىلىپ بېرىشىدىن 
ئىبارەت چوڭ شهرت ھازىر تېپىلمىغانلىقتىن بۇ كۈندە رەسۇلۇلالنىڭ ھهققى ھۆرمىتى دەپ 

ئهگهر بىر مۆمىن ئادەم . ۋەسىله قىلىش، سۈننهتكه مۇۋاپىق ۋەسىله بولماي بىدئهت بولىدۇ
ال ئهلهيهىسساالمنى ۋەسىله قىلىپ كىسىلىدىن ساقىيىپ قالغان ياكى ھاجىتى راۋا رەسۇلۇل

تائاالنىڭ هللا بولۇپ قالغان تهقدىردىمۇ، بۇ ۋەسىلىنىڭ توغرىلىقىغا ۋەسىله بولمايدۇ، پهقهت ا
بهزەن ئادەملهر ئۆلگهن : مهسلهن. ئىرادە تهقدىرىگه ئۇدۇل كېلىپ قالغانلىقىدىن بولىدۇ

ھاجىتى راۋا بولۇپ . ىنى چاقىرىدۇ، ھاجىتىگه ۋەسىله قىلىپ شاپائهت تىلهيدۇئادەملهرنىڭ روھ
. دەيدۇ! قىلىدۇ، ئى غوجام ھاجىتىمنى راۋا قىلىپ بهرسىله، دادا پادىشاھىم دەردىمگه يهتسىله

تاساددىيبى ھالدا ھاجىتى ھهل بولىدۇ، ھالبۇكى بۇنداق تهلهپلهر شهرىئهتته ھارام ھهم 
يهنى ئۇ كىشى ھېچ ئىش . ل بولىشى پهقهت قهدەرگه ئۇدۇل كېلىپ قالغانئۇنىڭ ھه. شېرىكتۇر

. ئۇ كىشىنىڭ ھاجىتىنى ھهل قىلىشنى ئىرادە قىلغانلىقىدىندۇرهللا قىلماي جىم تۇرسىمۇ، ا
مۇسۇلمان ئادەم ئهگهر . غوجامنىڭ ياكى پادىشاھنىڭ دۇئاسىنى ھهل قىلغانلىقىدىن ئهمهس

هللا ىسساالمنى ۋەسىله قىالي دېسه، مۇنداق ۋەسىله قىلىپ اتوغرا يول بىلهن رەسۇلۇلال ئهلهيه
تائاالغا يېقىنالشسا بولىدۇ، ئاۋۋال كامىل تاھارەت ئالىدۇ، ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇيدۇ، ئاندىن 

سهندىن ھاجىتىمنى تىلهيمهن ۋە ساڭا يۈزلىنىمهن، سېنىڭ ! هللائى ا«: كېيىن دۇئا قىلىپ
ممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىشهنگهن ئىمانىمنى ۋە پهيغهمبىرىڭ رەھمهت پهيغهمبىرى مۇھه

تائاالنىڭ ئىجابهت هللا تائاالغا ئېيتسا، اهللا دەپ ھاجىتىنى ا» مۇھهببىتىمنى ۋەسىله قىلىمهن،
  .ىن ۋە راۋا قىلىشىدىن ئۈمۈد بارقىلىشىد

تائاالنىڭ ماڭا بهرگهن نىمىتىنى سۆزلهش يۈزىسىدىن ئېتىمهنكى، مهن بۇ كىتابنى هللا ا
رامىزان . اۋزۇغا كهلگهن كۈنلهردە مهغرىبىستاننىڭ ئاق بىناسىدا ئىدىميېزىپ  مۇشۇ م

ئۆمرە ھهج قىلىش ئازۇيۇم پهيدا بولۇپ، ئايروپىالندىن ئورۇن . ئاخىرلىشاي دېگهنىدى
بۇ . ئۇالر مۇمكىن ئهمهس، سان توشۇپ بولدى، دېدى. تىزىملىتىشنى مهقسهت قىلىپ باردىم

. مىزان ئۆتۈپ كېتىپ، ئارزۇيۇمدىكىدەك ئۆمرە قىاللمايتتىمقېتىملىق ئايروپىالندىن قالسام را
! هللائى ا«: تائاالغا دۇئا قىلىپهللا ئاندىن ا. دەرھال تاھارەت ئېلىپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇدۇم

پهيغهمبىرىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىساالمغا بولغان ئىمانىم ۋە مۇھهببىتىمنى ۋەسىله قىلىپ ساڭا 
دىن ئورۇن بېرىشىڭنى، رامىزان ئېيىدا ئۆمرە قىلىشىمنى يۈزلىنىمهن، پاالن ئايروپىالن

ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ . دەپ دۇئا قىلدىم، ئايروپىالن شىركىتىگه قايتىپ باردىم» تىلهيمهن
  .تائاال ھهل قىلدى، ئهلههمدۇلىلالهللا ھاجىتىمنى  ا. بولغىچه قولۇمغا بېلهت تهگدى

 ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى ۋەسىله ھهززىتى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ھهززىتى. 2
مهدىنىدە ھهززىتى ئۆمهر خهلىپه : ھهدىسنىڭ مهزمۇنى مۇنداق. قىلىپ يامغۇر تهلهپ قىلىشدۇر
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ھهزرىتى ئۆمهر ئهسهابىلهر بىلهن دۇئا . ۋاقتىدا بىر يىل يامغۇر ياغماي قۇرغاقچىلىق بولدى
ئىجابهت . ىله قىلىپ دۇئا قىىالتتۇقرەسۇلۇلال ھايات چاغدا رەسۇلۇلالنى ۋەس! هللائى ا«: قىلىپ

قىلىپ يامغۇر بېرەتتىڭ، ئهمدى رەسۇلۇلالنىڭ تاغىسىنى ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلدۇق، بىزنى 
  . تائاال يامغۇر ياغدۇردىهللا. دېدى» سۇغارغىن

بۇ ھهدىستىن ھهزرىتى ئۆمهرنىڭ رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالمنى ۋەسىله قىلىشقا ئىقرارى ۋە 
بۈگۈن بىز . سۇلۇلالنى ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلغانلىقى مهلۇم بولۇپ تۇرىدۇئهسهابىالرنىڭ رە

  .نېمىشقا رەسۇلۇلالنى ۋەسىله قىلمايمىز ؟ دېگهن گۇمان تۇغۇلىدۇ
ئهسهابىالرنىڭ رەسۇلۇلالنى ۋەسىله قىلىشى رەسۇلۇلالنىڭ دۇئا قىلىپ بېرىشىنى : جاۋاپ

تائاال ئىجابهت هللا ا. هىساالم دۇئا قىالتتىتهلهپ قىلىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، رەسۇلۇلال ئهلهي
تائاالغا هللا بۇ ئىش بىر قانچه قېتىم بولغانىدى، ئهسهابىالر ا. قىلىپ يامغۇر يامغۇرۇپ بېرەتتى

رەسۇلۇلالنىڭ ئورنىنى ۋەسىله قىلمىغان ياكى رەسۇلۇلالنىڭ ھۆرمىتىنى ۋەسىله قىلمىغان، 
ىتىدىن پاالن ھاجىتىمىزنى راۋا قىلغىن، رەسۇلۇلالنىڭ ھۆرم! هللا رەسۇلۇلال يوق يهردە، ئى ا

پهقهت رەسۇلۇلالنىڭ دۇئاسىنى ۋەسىله قىلغان، ئهگهر ئۇنداق بولمىسا ئىدى، . دېمىگهن
رەسۇلۇلال ۋاپات قىلغاندىن كېيىنمۇ ئابباسنى ۋەسىله قىلماي رەسۇلۇلالنى ۋەسىله قىلغان 

  .بوالتتى
مۇۋاپىق بولغىنى ئۈچۈن ھازىرمۇ  ھايات كىشىنىڭ دۇئاسىنى ۋەسىله قىلىش شهرىئهتكه 

ھاجهتمهن مۇسۇلمان ئادەم سالىه مۆمىن كىشىنىڭ قېشىغا بېرىپ مېنىڭ مۇنداق مهقسىتىم 
تائاال خالىسا ئىجابهت قىلىدۇ، ئهمما هللا ئۈچۈن دۇئا قىلىپ بېرىڭ دېسه، ئۇ كىشى دۇئا قىلسا ا

پاالنى ئۈچۈن ياكى ئۇنىڭ هللا اۋاپات بولغان كىشى ياكى ئۇ يهردە يوق كىشىنى ۋەسىله قىلىپ، ئى 
دېيىش توغرا ئهمهس، يالغان، خاتا ۋەسىله ! ھۆرمىتى ئۈچۈن مېنىڭ دۇئايىمنى ئىجابهت قىلغىن

 ئادەم ھاجهتمهننىڭ ئهھۋالىنى بىلمهيدۇ، غايىبچۈنكى ئۆلگهن ئادەمنىڭ روھى ياكى . بولىدۇ
ن دۇئاسى قانداق ئىجابهت ئۇ كىشىنىڭ قىلمىغا. تهلىپىنى ئاڭلىمايدۇ، دۇئا قىلىپ بهرمهيدۇ

  !قىلىنىدۇ ؟ 
سهندىن تىلىگۈچىلهر ھهققى ! هللائى ا«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان . 3

پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مهزكۇر دۇئانى . دېمهكتۇر» بىلهن سهندىن ھاجىتىمنى تىلهيمهن
منى سهندىن تىلهيمهن قىلغاندىن كېيىن بىز نېمىشقا پاالنىنىڭ ھهققىدە پاالن ھاجىتى

بۇ ھهدىس زەئىپ ھهدىس، زەئىپ ھهدىس ھېچ بىر ئىشقا : جاۋاپ. دېمهيمىز ؟ دېگهن گۇماندۇر
ئهگهر بۇ دۇئانى . خۇسۇسهن ئهقىدىگه ئاالقىدار ھۆكۈمگه دەلىل بولمايدۇ. دەلىل قىلىنمايدۇ

االنىنىڭ ھهققىدە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ قىلغانلىقى راست بولغان تهقدىردىمۇ، پاالن پ
باشقا دۇئا قىلغۇچىالرنىڭ دۇئاسىنى ! هللا دەپ دۇئا قىلغانغا دااللهت قىلمايدۇ، چۈنكى، ئى ا

دۇئا قىلىڭالر، «: ئىجابهت قىلغىنىڭدەك مېنىڭ دۇئايىمنىمۇ ئىجابهت قىلغىن، چۈنكى سهن
. ىلىشقا بۇيرىدىتائاال بهندىلىرىنى دۇئا قهللا ا: دېگهن بولىدۇ، سهۋەپ» ئىجابهت قىلىمهن دېدىڭ،

  .ئىجابهت قىلىمهن دەپ ۋەدە قىلدى
تائاال ۋەدە قىلغىنىغا ئاساسهن دۇئا قىلىش ھهققى بار، هللا شۇڭا ھهر بىر بهندىنىڭ ا

سهندىن تىلىگۈچىلهرنىڭ ! هللارەسۇلۇلالمۇ ئۆيىدىن چىقىپ مهسجىدگه مېڭىۋېتىپ، ئى ا
الدىن ۋەدىسىنى نهخ بېرىشنى تائاهللا تىلهش ھهققى بولغانغا ئاساسهن مهنمۇ تىلهيمهن، دەپ ا

  .تىلىدى
تائاالنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغۇچى، تائهت، ئىبادەت هللا دېمهك، رەسۇلۇلال بۇ دۇئاسىدا ا

  . قىلغۇچىالرغا ساۋاپ بهرگۈچى دېگهن سۈپىىتىنى ۋەسىله قىلدى
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بۇ جاۋابىنى بىز گۇمان قىلغان مۆمىنلهرگه رىئايه، خاتىرە قىلىش يۈزىسىدىن بهردۇق، 
ولمىسا، بۇ ھهدىس زەئىپ بولغان ئىكهن، ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويۇلمايدۇ، بۇنى ھۆججهت ب

قىلغۇچىنىڭ سۆزىگىمۇ قۇالق سېلىنمايدۇ، بۇ ھهدىس ئاجىزلىقتا، ئادەم ئهلهيهىساالم جهننهتته 
» مۇھهممهد ئهلهيهىساالم ھهققىدە مهغپىرەت تىلهيمهن! ئى رەببىم«: خاتالىق سادىر قىلغاندا

  .ا قىلغان مهزمۇندىكى ھهدىستهك ئېتىبارسىز، ئىناۋەتسىزدەپ دۇئ
شۇنىڭ ئۈچۈن ھهزرىتى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئانىسى پاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ 

سهن ھهممىنى ! هللائى ا«قهبرىسىگه كېلىپ رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالمغا دۇئا قىلىپ، 
ن، ئۆلمهيسهن، ئانام پاتىمهنىڭ تىرىلدۈرگۈچى، ئۆلتۈرگۈچىسهن، ئۆزۈڭ دائىم ھايات سه

گۇناھىنى مهغپىرەت قىلغىن، ئۇنىڭ دەلىلىنى ئاغزىغا سېلىپ بهرگىن، ياتقان ئورنىنى 
كهڭرى قىلغىن، پهيغهمبىرىڭنىڭ ھهققى بىلهن ۋە مهندىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهققى 

ىۋايهتنى ۋە باشتا دەپ دۇئا قىلغان دېگهن ر» بىلهن سهن رەھىم قىلغۇچىالرنىڭ رەھىملىكراقى
ئۆتكهن ھهدىسلهرنى ھهدىس تهكشۈرگۈچى ئالىمالر زەئىپ، باتىل، بۇ ھهدىسالرغا قاراپ 
بېقىلمايدۇ، ئىشهنچى قىلىنمايدۇ، ھۆججهت قىلىنمايدۇ، دەپ ھۆكۈم قىلىشتى، رەسۇلۇلالدىن 

زەئىپ ھهدىسنى دەستهك . راست نهقىل قىلىنغان توغرا ۋەسىله ھهدىسلىرى يېتهرلىكتۇر
  .قىلىشقا ھاجهت يوق، سۈزۈكىنى تۇتۇشىمىز، دۇغىنى تاشلىشىمىز الزىم

  

  شاپائهت تىلهش

  
نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنىڭ بېشى قايمۇقۇپ چوڭ ۋە باتىل قاراشالرغا دۇچار بولغان 

. شاپائهت تىلهش، شاپائىتى قوبۇل قىلىنىش مهسىلىسىدۇر. مهسىلىلهرنىڭ بىرسى شاپائهت
.  تائاالدىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلغانلىق دەپ ھېسابلىمايدۇهللاشۇڭا بهزى مۇسۇلمانالر ا

بۇ توغرىدا بىر كىم . تائاالغا باشقىسىنى شېرىك قىلغانلىق دەپ ھېساپلىمايدۇهللا ئىبادەتته ا
نىڭ غهيرىنى چاقىرغانلىق ئهمهس، شېرىكمۇ ئهمهس، بۇ هللاتهنقىدىي پىكىر قىلسا، بۇ ئىش ا

  .پهقهت شاپائهت تىلىگهنلىكتۇر، دەيدۇ
شۇڭا بۇ مهسىلىنى شهرھىيلهپ، راست ياكى خاتاسىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ، توغرىسىنى 

  . ئۆگىتىپ خاتاسىدىن ھهزەر قىلدۇرۇپ ئۆتۈش الزىم، دەپ قارىدۇق
بىر ئادەم يهنه بىر ئادەمدىن پادىشاھ ياكى ھوقۇقدار ئالدىدا : شاپائهت تهلهپ قىلىش دېمهك

اكى گۇناھىدىن ئۆتۈشنى تهلهپ قىلىشىپ ئارىغا چۈشۈپ ھاجىتىنى ھهل قىلىشنى، ي
نىڭ تۈرلهنمىسى بولۇپ، » شفع«شاپائهت سۆزى . بېرىشنى ئىلتىلماس قىلىشتىن ئىبارەت

مهنىسىدە، يهنى ھاجهتمهن ئادەم ئارىغا چۈشكۈچىنى ئۆزىگه جۈپلهپ مهھكىمىگه » جۈپلىمهك«
  . هقسهتكه بېرلىشىدۇبارىدۇ، ھاجهت ئىگىسى بىلهن ئارىغا چۈشكۈچى بىر جۈپ بولۇپ بىر م

  شاپائهت تهلهپ قىلىش توغرىمۇ؟ 
بىر كىم بىر كىمدىن باينىڭ ياكى ئهمهلدارنىڭ ياكى پادىشاھنىڭ ئالدىغا بىلله بېرىپ، 

 دادىنى ئۇالرغا يهتكۈزۈپ بېرىشنى -ھاجىتىنى ئوتتۇرىدا قويۇشۇپ، ئۆزى ئېيتالمىغان ئهرز 
) كىشىلهر ئارىسىدا(كىمكى «: ئايهتته-85ىسا تائاال سۈرە نهللا چۈنكى ا. تهلهپ قىلىشى توغرا

ئۇنىڭ نېسىۋىسى ) يهنى ياخشى ئىشتىن(شاپائهت قىلسا، ئۇنىڭدىن ) ئىش ئۈچۈن(ياخشى 
ئۇنىڭ ) يهنى يامان ئىشتىن(شاپائهت قىلسا، ئۇنىڭدىن ) ئىش ئۈچۈن(بولىدۇ؛ كىمكى بىر يامان 

  .دېدى» .ھهممه ئىشقا قادىردۇرهللا ا. نېسىۋىسى بولىدۇ
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پائهت قىلىنغۇچىنىڭ ھاجىتى ھهل بولمىسىمۇ ياخشى ئىشقا شاپائهت قىلغۇچىغا شا
: چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ مۇسا ئهشئهرى نهقىل قىلغان ھهدىسته. ئهجرى بېرىلىدۇ

ئهجرى ) كىشىلهرنىڭ ھاجىتىگه ياردەملىشىڭالر! (مېنىڭ ئالدىمدا شاپائهت قىلىڭالر«
. دېدى» ز پهيغهمبىرىنىڭ تىلى بىلهن ئۆزى خالىغان ھۆكۈمنى قىلىدۇ،تائاال ئۆهللا بېرىسىلهر، ا

شاپائهت تهلهپ قىلىشنىڭ توغرا بولىشى ئۈچۈن، كىشىنىڭ يوقالغان ھهققى قولىغا كېلىشى 
ئۈچۈن بولۇشى، ياكى ھهققى يوقۇلۇشىدىن قورققان كىشىگه شاپائهت قىلىشى ياكى 

ئهمما بىر . ىشقا شاپائهت قىلىشى شهرتپايدىلىنىشىقا شهرىئهت رۇخسهت قىلغان بىر ئ
كىمنىڭ بىر كىمدىكى ھهققىنى يوق قىلىش ئۈچۈن شاپائهت قىلىش ياكى شهرىئهتته مهلۇم 
جازاغا تېگىشلىك جىنايهت قىلغان كىشىنىڭ جازاالنماسلىقى ئۈچۈن شاپائهت قىلىش توغرا 

ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققا ...«: ئايهتته-2تائاال سۈرە مائىدە هللا بۇ ھهقته ا. ئهمهس، جىنايهتتۇر
دېدى، » .نىڭ ئازابى ھهقىقهتهن قاتتىقهللاياردەملىشىڭالر، گۇناھقا ۋە زۇلۇمغا ياردەملهشمهڭالر، ا

ئهگهر بىر كىمنىڭ شهرىئهتته جازا كېلىدىغان جىنايىتىنىڭ خهۋىرى «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالم
ت قىلغۇچىغىمۇ، شاپائهت قىلىنغۇچى مۇسۇلمان پادىشاھقا يهتسه، پادىشاھ ئالدىدا شاپائه

  .دېدى» تائاال لهنهت قىلىدۇهللا جىنايهتچىگىمۇ ا
  

  خاتا ئوخشۇتۇش

  
هللا شۇنىڭ بىلهن ا. نۇرغۇن مۇسۇلمانالر ياراتقان ئىگىسىنى ھهقىقى بىلمهيدۇ، تونۇمايدۇ

 پۇقرانىڭ پادىشاھقا ئهرزى بولسا ۋاسىته بولغىلى(تائاالنى بهزى بهندىلهرگه قىياس قىلىپ 
 - ۋاپات بولغان ئهۋلىيا ) غىمۇ ۋاسته الزىم دەپ خىيال قىلىپهللاكىشى الزىم بولغاندەك ا
: تائاالغا ۋاسته قىلىپ ئېهتىياجى ئۈچۈن ئۇالردىن شاپائهت تىلهپهللا سالىهالرنىڭ روھلىرىنى ا

دەپ غوجىنى » !ئالدىدا شاپائهت قىلسىالهللا مۇنداق ھاجىتىم ئۈچۈن ا! ئى غوجام پىرىم«
قىلدىم، مۇنداق ھاجىتىم ) ۋاسته(خۇدايىمغا سىزنى ۋەسىله ! ئى مۇاليىم پاالنى«قىچقىرىدۇ، 

  .دەپ روھقا خىتاپ قىلىدۇ» !غا دۇئا قىلىپ بېرىڭهللائۈچۈن ا
تهۋھىدى ساغالم بىر كىم ئۇنىڭغا تۈزۈتۈش پىكىرى بېرىپ، بۇنداق قىلىشىڭىز خاتا 

ىرەلمىگهن ئادەم ۋاسته ئىزدەيدۇ، پادىشاھ قېشىغا ك«: بولىدۇ، دېسه ئۇ ئادەم قوبۇل قىلماي
تائاالنى ئىنسان يهنى پادىشاھقا ئوخشىتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئىككى چوڭ هللا دەپ ا» ئهمهسمۇ؟

  خاتالىقىنى بىرال سادىر قىلىدۇ، 
) خۇدانىڭ غهيرىنىڭ قولىدىن كهلمهيدىغان ھاجىتىگه(تائاالدىن باشقىسىنى هللا ا. 1

  . چاقىرىش بولۇپ، بۇ چوڭ شېرىكتۇر
هللا اراتقۇچىنى يارتىلغۇچىغا ئوخشۇتۇش، مهخلۇق پادىشاھقا ۋاسىته ئىزدىگهندەك اي. 2

  .تائاالغىمۇ ۋاسىته ئىزدەشتۇر
مهخلۇق پادىشاھ غهيىبىنى بىلمىگهچكه، كىشىنىڭ ئهھۋالىنى بىلىش ئۈچۈن خهۋەرچىگه 

هۋەردار تائاال بهندىلىرىنىڭ ھهممه ئهھۋالىدىن خهللا مۇھتاج بولىدىغانلىقىنى، پهرۋەردىگارى ا
بولۇپ، ھېچ نهرسه ئۇنىڭدىن مهخپىي بولمىغاچقا ۋاسىته كهتمهيدىغانلىقىنى بهزى ھاماقهت 

  .كىشىلهر بىلمهيدۇ
 ئهھۋالىنى ھوقۇقتارغا بىۋاسته يۈتكۈزەلمهي، ئارىغا -بهزى ئادەملهر ئۆز ھاجىتىنى دەرد 

تائاال ھهمىشه هللا قىچه، اتائاال پۈتۈنلهي باشهللا چۈشكىلى ۋاسته ئىزدەشكه مهجبۇر بولغان بىلهن ا
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تائاال بهندىگه بهك يېقىن ۋە ھهممه ئهھۋالىنى بىلىپ تۇرغۇچى بولغاچقا، هللا بهندە بىلهن بىلله، ا
ھهر قانداق . تائاالغا ئۆز ئارزۇسىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ۋاستىغا مۇھتاج بولمايدۇهللا ئىنسان ا

ئۆزىنىڭ ئىرادىسى ۋە قانۇنى . ئهرزىنى ئوخشاش ئاڭاليدۇ) پاسىق ياكى كاپىرنىڭمۇ(ئىنساننىڭ 
ئهمما مهخلۇق . بويىچه ئىنسانالرنىڭ ھهل قىلىشقا تېگىشلىك ھاجىتىنى ھهل قىلىدۇ

ھهرقانچه ھوقۇقدار بولۇپ كهتسۇن خهلقنىڭ ئىچكى ئهھۋالىنى بىلمىگهچ ۋە يېتهرلىك ھهل 
قىلىپ بېرەلمىگهچكه، كىشىلهر ئۇنىڭ يېقىنلىرىنى ۋاسته قىلىپ ئېهتىياجىنى ھهل 

شۇنىڭ ئۈچۈن . تائاالدا ھهرگىز مهۋجۇت ئهمهسهللا بۇ خىل ئهھۋال ا. قىلىشقا مۇھتاج بولىدۇ
. دىن تىلهش ئۈچۈن بىرەر مهخلۇقنى ۋاسته قىلىشى قهبىه ئىشتۇرهللابهندىنىڭ ئۆز ھاجىتىنى ا

تائاال سۈرە بهقهرەنىڭ هللا ا. ئهڭ ياخشىسى ئهرۋاھنى ۋاسته قىلماي بىۋاسته دۇئا قىلىشى كېرەك
مهن ) ئۇالرغا ئېيتقىنكى( مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرىلىق سورىسا «: يىتىدەئا-186

، ماڭا دۇئا )يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمهن(ھهقىقهتهن ئۇالرغا يېقىنمهن 
قىلسا، مهن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن، ئۇالر توغرا يول تېپىش ئۈچۈن 

يهنى ھهمىشه ئىمان بىلهن (ىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان ئېيتسۇن مېنىڭ دەۋ
  دېگهن تۇرسا، بىر كىمنى ۋاسىته قىلىشنىڭ نېمه ھاجىتى؟» ).بولسۇن

ماڭا دۇئا قىلىڭالر مهن 〈:  پهرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ«: ئايهتته-60تائاال سۈرە غافىر هللا يهنه ا
، شۈبهىسىزكى، مېنىڭ )ىڭالرنى بېرىمهنتىلىگىن(قوبۇل قىلىمهن ) دۇئايىڭالرنى(

  .دېدى» .〉ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جهھهننهمگه كىرىدۇ
غا دۇئا قىلىپ بېرىڭ، دېسه هللامهن ئۈچۈن ا! ئى پاالنى«: ئهگهر بىر كىم تىرىك ئادەمگه

بۇ : ىسا، جاۋابىمىز شۇكىدەپ سور» روھنى ۋاسته قىلسا نېمىشىا بولمايدىكهن؟. بولىدىكهن
 .ئۇنىڭغا ئىككى تهرەپتىن ئوخشىمايدۇ

چۈنكى . تىرىك ئادەمدىن دۇئا قىلىشنى تهلهپ قىلىشقا رەسۇلۇلال رۇخسهت قىلدى. 1
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن ئهسهابىالر دۇئا قىلسىال، دەپ تهلهپ قىلغانلىقى ۋە رەسۇلۇلالنىڭ 

 راست، شۇنىڭدەك رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئۆزى ئۆمهر ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلغانلىقى چوقۇم
دەپ تهلهپ قىلغىنى » !ئى قېرىندىشىم بىزنى دۇئايىڭدىن ئۇنۇتۇپ قالما«: ئىبنى خهتتابدىن

 بىرىدىن دۇئا قىلىشنى تهلهپ قىلىشتا ئىككىلهنمىگهن -  بىلهن ئهسهابىالر بىر راست، شۇنىڭ
: ئۇالردىن كېيىن كهلگهنلهر«: كۆرسىتىپتائاال قۇرئاندا شۇنداق قىلىشنى هللا ھهم ا

پهرۋەردىگارىمىز بىزگه ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قىرىنداشلىرىمىزغا مهغفىرەت 〈
قىلغىن دىلمىزدا مۇئمىنلهرگه قارشى دۈشمهنلىك پهيدا قىلمىغىن پهرۋەردىگارىمىز سهن 

 بىرىگه دۇئا -مانالر بىر دەپ مۇسۇل» .دەيدۇ〉ناھايىتى مهغفىرەت قىلغۇچىسهن مېهرىبانسهن
  )ئايهت-10سۈرە ھهشر . (قىلىشنى تهلىم بهردى

غا دۇئا قىلىشقا كۈچ هللابىزنىڭ سۆزىمىزنى ئاڭاليدىغان، بىزنى كۆرىدىغان، بىز ئۈچۈن ا. 2
يېتىدىغان تېرىك ئادەمدىن دۇئا تىلهپ قىلغىنىمىز بولسا پاالنى نهرسىنى سۇنۇپ بېرىڭ ياكى 

ىڭ، دېگهن بىلهن ئوخشاش، مۇنداق تهلهپلهر نېمىشىقا توغرا بولمايدۇ؟ پاالنى نېمىنى ماڭا بېر
شهكسىز توغرا بولىدۇ، ئۇنداق بولسا ئۆزى تىرىك بار، مۆمىن سالىه ناماز ئوقۇيدىغان، 

ئى «: سۆزىمىزنى ئاڭالپ، كۆرۈپ تۇرىدىغان بىزگه دۇئا قىلىپ بىرەلهيدىغان ئادەمگه
تائاالدىن هللا تائاالغا دۇئا قىلىڭ دېسهك، اهللا ۈچۈن امېنىڭ مۇنداق ھاجىتىم ئ! قېرىندىشىم

ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىشنى ئۈمىد قىلساق نېمه توسالغۇ بار؟ ئهلۋەتته توغرا، چۈنكى 
ئۇالر ئىبادەتكه، دۇئاغا . ئۇالر ۋاپات بولۇپ، دۇنيا ئىشلىرىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلگهن ئادەملهردۇر

نىڭ ھاجىتىنى ئاڭلىمايدۇ، شاپائهت تىلىگۈچىنىڭ قىچقىرغان كىشى. تهكلىپ قىلىنمايدۇ
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ئۆلگهنلهرنىڭ روھىنى چاقىرىش، ئۇنىڭدىن دۇئا تىلهش، شاپائهت تىلهش . كىملىكىنى تونۇمايدۇ
ئىسالم دىنى . ئهقلىدىن ئازغانلىقتۇر، خاتا پىكىر قىلىپ قالغانلىقتۇر، دىندا بۇزۇلغانلىقتۇر

هللا بولمىسا بۇ ئىشالر ا.  ئهڭ كىچىك بولغاندا شۇنداق.مۇنداق ئش ۋە مۇنداق ئادەملهردىن بىزار
تائاال بىزنى هللا ا. ئۇنى قىلغۇچى مۇشىرىكتۇر. تائاالغا ئىبادەتته مهخلۇقنى شېرىك قىلغانلىقتۇر

  !ئامىن. شېرىكتىن ۋە مۇشرىكالردىن ساقلىسۇن
  

  ئاخىرەتته شاپائهت مهسىلىسى

ئهت تىلهش مهسىلىسى دۇنيادىكى يۇقىرىدا بىز سۆزلهپ ئۆتكهن شاپائهت قىلىش ۋە شاپا
. ئهمما ئاخىرەتتىكى شاپائهت دۇنيادىكى شاپائهتتىن باشقىچىدۇر. شاپائهتنىڭ مهسىلىسىدۇر

دىن باشقا ھېچكىمدە هللا. تائاالدىال بولىدۇهللا چۈنكى قىيامهت كۈنى پۈتۈن ئش ۋە ئىختىيار ا
، 18، 17 سۈرە ئىنفىتار تائاال بۇ توغرىداهللا ا. قىلچىلىك ئىختىيار ۋە ئهركىنلىك بولمايدۇ

 قانداقلىقىنى قانداق بىلهلهيسهن؟) دەھشهتلىكلىكىنىڭ(قىيامهت كۈنىنىڭ «: ئايهتته- 19
كۈندە بىر  ؟ ئۇقانداقلىقىنى قانداق بىلهلهيسهن) دەھشهتلىكلىكىنىڭ(قىيامهت كۈنىنىڭ 

» .غا خاستۇرهللام ائادەمنىڭ يهنه بىر ئادەمگه ياردەم بېرىشى قولىدىن كهلمهيدۇ، بۇ كۈندە ھۆكۈ
  .دېدى

لېكىن ئۇ بۈگۈن دۇنيادا بولۇۋاتقان شاپائهتكه . قىيامهت كۈنى كۆپ شاپائهت قىلىشالر بولىدۇ
  :تۈپتىن ئوخشىمايدۇ، بايانى مۇنداق

قىيامهت كۈنى شاپائهت ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرسى پۈتۈنلهي يوق ۋە ئهمهلىيهتسىز 
  : يوق شاپائهتلهر مۇنداق.  بار شاپائهتتۇريهنه بىرى ئهمهلىيهتته راست. شاپائهتتۇر

بۇنداق . دىن باشقا مهئبۇدالرنىڭ شاپائىتىهللائىنسانالر باش ئهگكهن، ئۈمىد كۈتكهن بىر ا) 1
شاپائهت قىلىدۇ، دەپ ئۈمىد قىلىنغان مهئبۇد پهرىشته . شاپائهت ئهسلىدىنال مهۋجۇت ئهمهس

شهيتان بولسۇن، -لىه بولسۇن، باشقا جىنبولسۇن، ياكى پهيغهمبهر بولسۇن، ياكى ئهۋلىياھ، سا
ھايۋان ياكى جانسىز جىسىم بولسۇن، ھېچ قايسى مۇشرىكالرغا شاپائهت قىلمايدۇ ھهم 

نى قويۇپ هللابهلكى ا) ئۇالر پىكىر يۈرگۈزمىدى(«: تائاال مۇنداق دېدىهللا بۇ ھهقته ا. قىاللمايدۇ
ھېچ ) ى شاپائهتچى قىلىنغان بۇتالريهن(ئۇالر 〈ئېيتقىنكى، . شاپائهتچىلهرنى تۇتتى) بۇتالردىن(

ئۇالرنى شاپائهتچى (سهزمهيدىغان تۇرسىمۇ ) ھېچ نهرسىنى(نهرسىگه قادىر بواللمايدىغان ۋە 
تائاالدىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلغان ئادەم هللا ھهم ا) ئايهت-43سۈرە زۇمهر (» .〉؟)تۇتامدۇ

: تائاال بۇ ھهقتههللا ى يوق، امۇشرىك، كاپىر بولغاچقا كاپىرغا بىر كىمنىڭ شاپائهت قىلىش
نىڭ ئازابىدىن هللايهنى ئۇالرنى ا(شاپائهت قىلغۇچىالرنىڭ شاپائىتى ئۇالرغا پايدا بهرمهيدۇ «

قۇتقۇزىدىغان شاپائهتچى بولمايدۇ، ئۇالرغا پۈتۈن ئهھلى زېمىن شاپائهت قىلغان تهقدىردىمۇ، 
تائاال هللا يهنه ا) ئايهت-48ر سۈرە مۇددەسسى. (دېدى» ).ئۇالرنىڭ شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ

كىشى كىشىگه ئهسقاتمايدىغان، ھېچ كىشىنىڭ شاپائىتى قوبۇل «: مۇنداق دېدى
يهنى كافىرالر ۋە گۇناھكار (قىلىنمايدىغان، ھېچ كىشىدىن فىدىيه ئېلىنمايدىغان، ئۇالر 

بۇ ). ئايهت-48سۈرە بهقهرە (» .ياردەمگه ئېرىشهلمهيدىغان كۈندىن قورقۇڭالر) بهندىلهر
  .ئايهتتىكىلهر مۇشرىكالر، كاپىرالردۇر

تائاال رۇخسهت بهرمىسه ياكى شاپائهت قىلىنغۇچىنىڭ شاپائهت هللا شاپائهت قىلغۇچىغا ا) 2
: تائاال بۇ ھهقتههللا رازى بولمىسا، ھېچكىم ھېچكىمگه شاپائهت قىاللمايدۇ، اهللا قىلىنىشىغا ا

سۈرە بهقهرە . (دېدى» ؛سۇننىڭ ئالدىدا شاپائهت قىاللىهللانىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ اهللا«
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. دېدى» رازى بولغانالرغىال شاپائهت قىلىدۇهللا ئۇالر ا«: تائاالهللا يهنه ا) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-255
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-28سۈرە ئهنبىيا (

ئاسمانالردا نۇرغۇن پهرىشتىلهر بولۇپ، ئۇالرنىڭ شاپائىتى ھېچنهرسىگه «: تائاالهللا   يهنه ا
ئۆزى خالىغان ۋە رازى بولغان ئادەمگه شاپائهت قىلىشقا رۇخسهت قىلسىال هللا ت ائهسقاتمايدۇ، پهقه

  )ئايهت-26سۈرە نهجىم . (دېدى» .ئۇالرنىڭ شاپائىتى ئهسقاتىدۇ) ئاندىن(
  .قىيامهت كۈنى چوقۇم بولىدىغان شاپائهتمۇ ئىككى تۈرلۈك

  .قىيامهت كۈنى پهيغهمبىرىمز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شاپائىتى) 1
 .باشقا پهيغهمبهر، ۋەلىلهر، سالىهالرنىڭ شاپائىتى) 2

تائاالنىڭ هللا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شاپائىتى كۆپ، ئۇنىڭ بىرسى قىيامهت كۈنى ا
غا ئىلتىجا قىلىدىغان شاپائىتى هللابهندىلىرىدىن ھېساپ ئېلىپ ھۆكۈم قىلىشى ئۈچۈن ا

دەپ ) قهدىرلىك ئورۇن(ۇدىيه مهقامۇن مهھم« مهرتىۋىسى قۇرئاندا پ، بۇ شاپائهتبولۇ
بولۇشى ئۈچۈن كېچىنىڭ بىر ) ئىبادەت(ساڭا نهپله « :ئايهتته- 79، سۈرە ئىسرا »ئېيتىلىدۇ
پهرۋەردىگارىڭنىڭ سېنى !) ئى مۇھهممهد(ئويغانغىن، ) ناماز ئوقۇشقا قۇرئان ئوقۇشقا(قىسىمىدا 

  .دېدى» .ۇشى مۇھهققهتتۇرتۇرغۇز) يهنى بۈيۈك شاپائهت مهقامىغا(مهدھىيلىندىغان ئورۇنغا 
بۇ چوڭ شاپائهت بايانى توغرىسىدا سهھىهۇل بۇخارى ۋە سهھىهۇل مۇسلىمدا ئهبۇ ھۇرەيرە 

بىر كۈنى رەسۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا گۆش : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ
ه ئامراق ئىدى، رەسۇلۇلال قول گۆشك. روسۇلۇلالغا بىر قول گۆش سونۇپ بېرىلدى. كهلتۈردى

مهن قىيامهت كۈنى خهلقلهرنىڭ «: گۆشتىن بىر چىشلهم يېگهندىن كېيىن مۇنداق دېدى
تائاال قىيامهت كۈنى پۈتۈن بۇ هللا خوجىسى بولىمهن، نېمىشقا بۇنداق بولىدۇ، بىلهمسىلهر؟ ا

الرغا دۇنياغا بالدۇر كهلگهنلهرنىمۇ، كېيىن كهلگهنلهرنىمۇ ھهممىنى بىر مهيدانغا توپاليدۇ، ئۇ
قىچقۇرغۇچى ئۆز ئاۋازىنى ئاڭلىتااليدۇ، ئۇالرنى كۆزلهر كۆرەلهيدۇ، قۇياش يېقىنلىشىدۇ، 

 - بىر چاغدا ئىنسانالر بىر . خهلقلهرگه تاقهت قىاللمايدىغان ئىچ پۇشۇقى ۋە خاپىلىق كېلىدۇ
بىرىگه سىلهر دۇچار بولغان بۇ خاپىلىقنى كۆرمهمسىلهر؟ سىلهرگه نېمه ئهھۋال يهتتى 

دېيىشىپ، !  بىرىگه ئادەم ئهلهيهىساالمنىڭ قېشىغا بېرىڭالر-ئاندىن بىر . ىمامسىلهر؟ دەيدۇقار
تائاال بىۋاسته هللا سىز پۈتۈن ئىنساننىڭ ئاتىسى، سىزنى ا! ئادەم قېشىغا كېلىشىپ، ئى ئادەم

ياراتقان، سىزگه ئۆزىنىڭ روھىدىن كىرگۈزگهن پهرىشتىلهرنى سىزگه سهجدە قىلىشقا 
پهرۋەردىگار ئالدىدا ) ئالدىدا ھۆرمهتلىكهللا سىز ا. (ۇالر سىزگه سهجدە قىلغانىدىبۇيرىغان، ئ

بىز نېمه ئهھۋالدا؟ بىزگه نېمه ھادىسىلهر كهلدى، قارىمامسىز؟ ! بىزگه شاپائهت قىلىڭ
پهرۋەردىگارىم مېنى بىر تۈرلۈك دەرەختىن : ئادەم ئهلهيهىسساالم جاۋاپ بېرىپ. دېيىشىدۇ
مهندىن . ي بولدۇم، ھازىر ئۆزۈمنىڭ جېنىمدىن غهم قىلىپ قالدىممهن ئاسى. توسقانىدى

 نۇھئىنسانالر . دەيدۇ!  ئهلهيهىسساالم قېشىغا بېرىڭالرنۇھ! باشقىسىنىڭ قېشىغا بېرىڭالر
سىز زېمىن ئادەملىرىگه ئهلچى قىلىنغان !  ئهلهيهىسساالمنۇھپهيغهمبهر قېشىغا كېلىپ ئى 

پهرۋەردىگارىمىز . تائاال شۈكرى قىلغۇچى بهندە دېدىهللا  اپهيغهمبهرلهرنىڭ بىرىنچىسى سىزنى
بىزدىكى ئهھۋالغا قارىمامسىز؟ بىزگه يهتكهن . قېشىغا بېرىپ بىزگه شاپائهت قىلىڭ

پهرۋەردىگارىمنىڭ بۈگۈن :  ئهلهيهىسساالم ئۇالرغانۇھ. خاپىلىقنى كۆرمهمسىز؟ دېيىشىدۇ
تائاال هللا ا. ىنمۇ ئۇنداق غهزەپلهنمهيدۇمۇندىن كېي. بۇندىن بۇرۇن كهلمىگهن غهزىپى كهلدى

ئۇ دۇئانى مهن ئۆز قهۋمىمنى يوقۇتۇپ بېرىشى ئۈچۈن . ئالدىدا ئىجابهت بىر دۇئايىم بار ئىدى
دەيدۇ، ! ئۆزۈمدىن قورقىمهن، ئىبراھىم قېشىغا بېرىڭالر. قىلغانىدىم، ئۆزۈمدىن غهم يهيمهن

تائاالنىڭ پهيغهمبىرى ۋە زېمىن هللا سهن ا: ئۇالر ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم قېشىغا كېلىپ
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بىزنىڭ . رەببىڭ دەرگاھىدا بىزگه شاپائهت قىل. نىڭ خالس دوستىهللائىنسانلىرى ئىچىدىن ا
ئىبراھىم . ئېغىر ئهھۋالىمىزغا قارىمامسهن؟ بىزگه يهتكهن خاپىلىققا قارىمامسهن؟ دېيىشىدۇ

بۇرۇن بۇنداق . هزەبلهندىپهرۋەدىگارىم بۈگۈن بهك غ: ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ
بۇندىن كېيىنمۇ بۇنداق غهزەپلهنمهيدۇ، دەپ ئىبراھىم ئۆزىنىڭ بهزى . غهزەبلهنگهن ئهمهس

شهكىلدە يالغان سۆزلهپ سالغان كهمچىلىكىنى سۆزلهيدۇ ۋە ئۆزۈم بىلهن قالدىم، ئۆزۈم قانداق 
ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇسا ! مهندىن باشقىسىنىڭ قېشىغا بېرىڭالر. بوالرمهن، دەپ قورقىمهن

هللا سهن ا! ئى مۇسا : كىشىلهر مۇسا ئهلهيهىسساالم قېشىغا كېلىپ . دەيدۇ! قېشىغا بېرىڭالر
تائاالنى سېنى ئۆزىنىڭ دىنىنى خهلققه يهتكۈزۈش ئۈچۈن هللا تائاالنىڭ مۇرسهل پهيغهمبىرى، ا

. دىئهلچى قىلىشقا ۋە ئۆزىنىڭ بىۋاسته سۆزلىشىگه باشقىالردىن ئهۋزەل كۆرۈپ تاللى
بىزدىن ھېساب ئېلىپ بىر تهرەپ قىلىشى ئۈچۈن ! (پهرۋەردىگار ئالدىدا بىزگه شاپائهت قىلغىن

بىزنىڭ ئهھۋالىمىزغا ۋە بىزگه يهتكهن ئېغىرچىلىققا قارىمامسهن؟ ) دىن تىلهپ بهرگىنهللا
 پهرۋەدىگارىم بۇگۈن بهك غهزەپلهندى، بۇنىڭ ئالدىدا: مۇسا ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا. دېيىشىدۇ

ئۇنداق غهزەپلهنمىگهن، مۇندىن كېيىنمۇ ئۇنداق غهزەپلهنمهيدۇ، مهن ئۆلتۈرۈشكه بۇيرۇلمىغان 
بىر ئادەمنى ئۆلتۈرگهن ئىدىم، ئۆزۈمنىڭ غېمىدە مهن، ئۆزۈمنىڭ ئاقىۋىتىمدىن قورقىمهن، 

ئى : ئۇالر ئىسا ئهلهيهىسساالم قېشىغا كېلىپ. دەيدۇ! ئىسا پهيغهمبهرنىڭ قېشىغا بېرىڭالر
هللا نىڭ پهيغهمبىرى، بۆشۈكتىكى ۋاقتىڭدا كىشىلهرگه سۆزلىگهن كىشى سهن، اهللاسهن ا! ائىس

دېگهن بۇيرۇقنى ئاناڭ مهريهمگه تاشالپ بېرىشى بىلهن ئاناڭنىڭ » !بارلىققا كهلگىن«تائاال 
پهرۋەردىگار قېشىدا . تهرەپتىن تاشالنغان روھ سهنهللا قۇرسىقىدا پهيدا بولغان بهندە سهن ۋە ا

ائهت قىلغىن، بىزدىكى ئهھۋالغا، بىزگه يهتكهن ئېغىر ھادىسىگه قارىمامسهن؟ دەيدۇ، بىزگه شاپ
پهرۋەردىگارىمىز، مۇندىن بۇرۇنمۇ قىلمىغان، بۇندىن كېيىنمۇ : ئىسا ئهلهيهىسساالم ئۇالرغا

باشقىالرنىڭ گۇناھى توغرىسىدا بىر نهرسه . قىلمايدىغان غهزىپىنى بۈگۈن قىلدى، دەيدۇ
باشقىسى قېشىغا بېرىڭالر، مۇھهممهد . ۈم بىلهن قالدىم، ئۆزۈمنىڭ غېمىدە مهندېمهستىن، ئۆز

ئى مۇھهممهد : ئاندىن خهلقلهرنىڭ قېشىمغا كېلىپ. دەيدۇ! ئهلهيهىسساالم قېشىغا بېرىڭالر
تائاال سېنىڭ هللا نىڭ ئهلچىسى، پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى، اهللاسهن ا! ئهلهيهىسساالم

پهرۋەردىگارىمىز تهرەپكه بېرىپ . ر قىلغان گۇناھلىرىڭنى كهچۈردى كېيىن سادى-ئىلگىرى 
ھازىر بىز نېمه ئهھۋالدا نېمىلهر بىزگه يهتتى، قارىمامسهن؟ ! بىزگه شاپائهت قىلغىن

ئاندىن مهن ئهرشنىڭ ئاستىغا كېلىپ، پهرۋەردىگارىمغا يىقىلىپ سهجدە قىلىمهن، . دېيىشىدۇ
سانالىرىنى قهلبىمگه تاشالپ، قهلبىمنى ئېچىپ -همدۇتائاال ماڭا بىر بۆلۈك ھهللا ئاندىن ا

ئى : تائاالهللا  سانانى مهندىن بۇرۇن ھېچكىمه ئىلهام قىلمىغان، ئاندىن ا-بېرىدۇ، ئۇنداق ھهمدۇ 
بېرىلىسهن، شاپائهت قىلغىن ! سهجدىدىن بېشىڭنى كۆتۈرگىن، تىلىكىڭنى تىله! مۇھهممهد

! ئۈممىتىمگه رەھىم قىلغىن! ى پهرۋەردىگارىمبېشىمنى كۆتۈرۈپ ئ. قوبۇل قىلىنىدۇ، دەيدۇ
ئۈممىتىڭ ئىچىدىن ! ئى مۇھهممهد«: تائاال تهرەپتىنهللا ا. دەيمهن! ئۈممىتىمگه رەھىم قىلغىن

ھېساب ئېلىنماستىن جهننهتكه كىرىدىغانالرنى جهننهتنىڭ ئوڭ ئىشىكلىرىدىن جهننهتكه 
مېنىڭ . دەيدۇ» بىلهن شېرىك بولىدۇ،باشقا ئىشىكلىرىدىنمۇ كىرىشته ئۇالر باشقىالر ! باشال 

غا قهسهم قىلىمهنكى، جهننهت ئىشىكىنىڭ ئىككى يان هللاجېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ا
مهككه شهھىرى بىلهن ھهجهر دېگهن يۇرتنىڭ ) يهنى ئىشىكنىڭ كهڭلىكى(ياغىچىنىڭ ئارىسى 

  )پهقۇن ئهلهيه ھهدىسمۇتته . (دېدى» ياكى مهككه بىلهن بۇسىرا شهھىرىنىڭ ئارىسىدەك بار
مۇھهممهد ئهلهيهىساالمنىڭ يهنه بىر تۈرلۈك شاپائىتى ئۆز ئۈممىتىدىن بىر بۆلۈك 
كىشىلهرگه بولۇپ، ئۇالر بۇ شاپائهت بىلهن ھېساب سورالماستىن جهننهتكه كىرىدۇ، بۇنىڭ 
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رەسۇلۇلالغا سېنىڭ «: تائاالهللا يهنى ا. دىلىلى مهزكۇر چوڭ شاپائهت ھهدىسته ئۆتتى
ىتىڭدىن ھېساپسىز جهننهتكه كىرىدىغانالرنى جهننهتنىڭ ئوڭ ئىشىكىدىن ئۈمم

يهنه بىر تۈرلۈك شاپائىتى، ئۆز ئۈممىتىدىن گۇناھى سهۋەبتىن . دېگهن سۆزىدۇر» كىرگۈزگىن،
دوزاخقا تېگىشلىك بولۇپ قالغانالرغا بولۇپ ئۇالر رەسۇلۇلالنىڭ شاپائىتى بىلهن دوزاخقا 

   .كىرمهيدۇ
گۇناھى ) ئىمان بىلهن كهتكهن مۇسۇلمانالردىن(ۈك شاپائىتى، ئۆز ئۈممىتىدىن يهنه بىر تۈرل

. سهۋەبىدىن دوزاخقا تاشالنغانالرغا بولۇپ، ئۇالر شاپائهت بىلهن دوزاختىن قۇتۇلۇپ چىقىدۇ
ئىككى سهھىه ھهدىسلهر كىتابىدا ئهبۇ ھۈررەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلدىكى، رەسۇلۇلال 

ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ ئىجابهت قىلىنىدىغان بىر دۇئاسى «: م مۇنداق دېدىئهلهيهىسساال
بولغان باشقا پهيغهمبهلهر ئالدىراپ ئۇ دۇئانى بۇ دۇنيادا تىلىگهن ئىدى، مهن دۇئايىمنى قىيامهت 

تائاالغا هللا ا) خالىساهللا ا(كۈنى ئۈممىتىمگه شاپائهت قىلىشىم ئۈچۈن ساقالپ قالدىم، ئۇ دۇئايىم 
  .مهخلۇقنى شېرىك قىلمىغان ئهھلى تهۋھىد ئۈممهتلىرىمگه يېتىدۇھېچ بىر 

قىيامهت كۈنىدە چوقۇم شاپائهتنىڭ ئىككىنچىسى پهرىشتىلهرنىڭ ھهممه 
پهيغهمبهرلهرنىڭ، ئالىمالرنىڭ، شهھىدلهرنىڭ شاپائهت قىلىشى بولۇپ، بۇ شاپائهتلهر 

ان گۇناھكار مۆمىنلهرگه بۇالر تائاال رۇخسهت قىلغهللا شاپائهت قىلىشقا ا. (ھهقىقهتهن باردۇر
 «: ئايهتته-26تائاال سۈرە نهجىم هللا پهرىشتىلهرنىڭ شاپائهت قىلىشى ھهققىدە ا) شاپائهت قىلىدۇ

هللا ئاسمانالردا نۇرغۇن پهرىشتىلهر بولۇپ، ئۇالرنىڭ شاپائىتى ھېچنهرسىگه ئهسقاتمايدۇ، پهقهت ا
ئۇالرنىڭ ) ئاندىن( رۇخسهت قىلسىال ئۆزى خالىغان ۋە رازى بولغان ئادەمگه شاپائهت قىلىشقا

  . دېدى» .شاپائىتى ئهسقاتىدۇ
خالىغاندا ۋە رازى بولغاندا هللا دېمهك، شاپائهت قىلىنغۇچى بهندىنىڭ شاپائهت قىلىنىشىنى ا

  .رۇخسهت بهرگهندە بولىدۇهللا ھهم شاپائهت قىلغۇچىالرغا ا
ئۇالرنىڭ هللا ا«: دېدى تائاال پهرىشتىلهرنىڭ شاپائهت قىلىشى ھهققىدە مۇنداق هللا يهنه ا

رازى بولغانالرغىال شاپائهت هللا قىلغانلىرىنى ۋە قىلماقچى بولغانلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ، ئۇالر ا
  ) ئايهت-28سۈرە ئهنبىيا (» .نىڭ ھهيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇهللاقىلىدۇ، ا

پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋە ئىلمىگه ئهمهل قىلغان ياخشى ئالىمالرنىڭ ۋە شهھىدلهرنىڭ شاپائهت 
ىلىدىغانلىقى قۇرئاننىڭ ئومۇمىي مهزمۇنىدىن ۋە مهخسۇس كاپىرالرغا پايدىسى ق

نىڭ هللايهنى ئۇالرنى ا( شاپائهت قىلغۇچىالرنىڭ شاپائىتى ئۇالرغا پايدا بهرمهيدۇ «ئىسپاتلىنىدۇ، 
 ئۇالرغا پۈتۈن ئهھلى زېمىن شاپائهت قىلغان ،ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان شاپائهتچى بولمايدۇ

ئايىتى -48دېگهن سۈرە مۇددەسسىرنىڭ » ). ئۇالرنىڭ شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ،تهقدىردىمۇ
  .شاپائهت قىلغۇچىالرنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ

نىڭ ئهھدىگه ئېرىشكهنلهردىن هللامهرھهمهتلىك ا«: ئايهتته-87تائاال سۈرە مهريهم هللا يهنه ا
  .دېدى» .باشقىالر شاپائهت قىلىشقا قادىر بواللمايدۇ

نىڭ ئالدىدا شاپائهت هللانىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ اهللا«: ئايهتته-255 بهقهرە يهنه سۈرە
نىڭ ئىزنى بىلهن شاپائهت قىلىدىغانالرنىڭ بارلىقىنى هللابۇ ئايهتلهر ا. دېدى» ؛قىاللىسۇن
  .كۆرسىتىدۇ

 ئىبنى بهيههتى، بهرازدىن، بهززازالر رىۋايهت قىلغان ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم 
قىيامهت كۈنى ئۈچ تهبىقه كىشىلهر شاپائهت قىلىدۇ، پهيغهمبهرلهر، ئاندىن «: مۇنداق دېدى

  ».كېيىن ئۆلىماالر، ئاندىن كېيىن شهھىدلهردۇر
» شهھىد ئۆز جهمهتىدىن يهتمىش كىشىگه شاپائهت قىلىدۇ«: يهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم
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قۇرئان «: يهنه)  كىشى70ئىمان بىلهن دۇنيادىن كهتكهنلهردىن (ئهبۇ داۋۇت رىۋايىتى . دېدى
» شاپائهت قىلىدۇ) يهنى قۇرئانغا ئىشهنگهن قۇرئانغا ئهمهل قىلغانالرغا(كهرىم ئۆز ئهمىلىگه 

پهيغهمبهرلهرنىڭ بولسۇن، ئۆلىماالرنىڭ بولسۇن، شهھىىدلهرنىڭ بولسۇن : خۇالسه سۆز. دېدى
هللا لۇق بولماي تۇرۇپ، ھهركىمنىڭ شاپائهت قىلىشى ئۈچۈن ئۈچ تۈرلۈك شهرت بار، ئۈچ شهرت تو

  .                                       تائاالنىڭ ھېچ قانداق بهندىسىگه ھېچ قايسى بهندە شاپائهت قىلمايدۇ
 - 255سۈرە بهقهرە .  ھېچكىمگه شاپائهت قىاللمايدۇ-تائاالدىن ئىزنىسىز ھېچكىم هللا ا. 1

بۇ . دېدى» ؛دىدا شاپائهت قىاللىسۇننىڭ ئالهللانىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ اهللا«: تائاالهللا ئايهتته ا
  .                                                                                   نىڭ ئىزنىسىز شاپائهت يوق دېمهكتۇرهللاتااهللا ا

تائاال شاپائهت قىلىنغۇچى ئىنساننىڭ سۆز ۋە ھهركىتىگه رازى بولغان بولسا ئاندىن هللا  ا. 2
 قىلىنىشىغا رۇخسهت قىلىدۇ، ئۇ چاغدا  شاپائهت قىلغۇچى كىشى شاپائهت ئۇنىڭ شاپائهت

رازى بولغانالرغىال شاپائهت هللا ئۇالر ا...«: ئايهتته-28 سۈرە ئهنبىيا  تائاالهللا  ابۇ ھهقته. قىالاليدۇ
         .        رازى بولمىغان كىشگه شاپائهت يوق دېگهننى ئوچۇق سۆزلهيدۇهللا بۇ ئايهت ا. دېدى » ...قىلىدۇ،

. شېرىك ئهقىدە بىلهن ياكى كاپىرلىق بىلهن ئۆلگهن ئادەمگه ھېچكىم شاپائهت قىلمايدۇ. 3
هللا تائاال مۇشرىك، كاپىرالرنىڭ دوزاختا ئهبهدىي قېلىشىغا ھۆكۈم قىلغانلىقى ئۈچۈن اهللا ا

تائاال هللا ا. تائاالنىڭ ھۆكۈمىگه خىالپ بىر ئشقا بىر كىمنىڭ جۈرئهت قىلىشى مۇمكىن ئهمهس
ئهھلى كىتابتىن ۋە مۇشرىكالردىن كاپىر بولغانالر ھهقىقهتهن «:  ئايهتته– 6رە بهييىنه سۈ

شۇنىڭ . دېدى» .دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ، ئهنه شۇالر مهخلۇقاتالرنىڭ يامىنىدۇر. دوزاخقا كىرىدۇ
قا تائاالدىن باشهللا ا. تائاالدىن باشقىسىدىن ئۈمىد ۋە تهمهلىرىنى ئۈزۈشى الزىمهللا ئۈچۈن بهندە ا

دىن هللا. تائاالغا خاستۇرهللا پۈتۈن شاپائهتلهر ا. ھېچكىمدىن شاپائهت تىلىمهسلىكى الزىم
:  ئايهتته-44تائاال سۈرە زۇمهر هللا ا. سورىماي بىر كىمنىڭ بىر كىمگه شاپائهت قىلىشى يوق

، )نىڭ ئىزنىسىز شاپائهت قىاللمايدۇهللاھېچ ئادەم ا(نىڭ ئىلكىدىدۇر هللاشاپائهتنىڭ ھهممىسى ا«
نىڭ دەرگاھىغا هللائاندىن سىلهر ا. غا خاستۇرهللاالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ائاسمان

نىڭ هللانىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ اهللا« :  ئايهتته-255يهنه سۈرە بهقهرە . دېدى» .قايتۇرۇلىسىلهر
  .دېدى » ؛ئالدىدا شاپائهت قىاللىسۇن

تائاالدىن هللا ى، ئۇنى ارەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ شاپائهت  قىلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان كىش
» پهيغهمبىرىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ماڭا شاپائهتچى قىلغىن! هللائى ا«. تىلىشى الزىم

ياكى » !رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ماڭا شاپائهت قىلىشىنى نىسىپ قىلغىن! هللائى ا«ياكى 
دەپ » !ىلغىنمىنى سهن رەسۇلۇلالنى شاپائهت قىلدۇرغان كىشىىلهردىن ق! ئى پهرۋەردىگارىم«
تائاالغا ئىلتىجا قىلىش بىلهن بىلله شاپائهتكه اليىقالشتۇرىدىغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشى هللا ا

كىشىنى شاپائهت قىلىنىشقا اليىقالشتۇرىدىغان ياخشى ئىش ئۈچ  ئىشنىڭ . الزىم
     .                                بىرلهشمىسىدۇر

الىس قىلىش، تهربىيىچى دەپ تونۇشتا، ئىسىمدا، تائاالغا خهللا ئىبادەت، ئىتائهتنى ا.1
بۇ ھهقته بىر . غا بىر كىمنى شېرىك قىلماسلىقتۇرهللاسۈپهتلىرىدە، ئىبادەت قىلىشتا ا

سېنىڭ شاپائىتىڭ بىلهن بهخىتلىك بولغۇچى كىم «: رەسۇلۇلالدىن. ئىشهنچىلىك ھهدىس بار
ن باشقا باش ئىگىپ ئىبادەت دىهللاخالىس يۈرىكى بىلهن ا« : دەپ سورالغاندا، رەسۇلۇلال» ؟

.                         دېدى» قىلىشىمغا ھهقلىق كىشى يوق، دېگهن ئهقىدە ۋە ئهمهلىيهت بىلهن بولغان كىشى
رەسۇلۇلالنىڭ «: نامازنى كۆپ ئوقۇش، چۈنكى ئىشهنچىلىك ھهدىسته نهقىل قىلىنىدۇكى. 2

نهتته رەسۇلۇلالغا ھهمراھ بولۇشنى تهلهپ قىلىۋىدى ، رەسۇلۇلال ئۇ ئهسهابىلىرىدىن بىرسى جهن
نهپلى . (دېدى» كىشىگه سهجدىنى كۆپ قىلىش بىلهن ئۆزۈڭگه قارىتا ماڭا ياردەم قىلغىن
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  .)نامازنى كۆپ ئوقۇساڭ مېنىڭ شاپائهت قىلىشىمغا شهرت ھازىرلىيااليسهن، دېمهكتۇر
تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمىنى كۆپ هللا ۇلۇلالغا ارەس(رەسۇلۇلالغا دۇرۇدنى كۆپ ئوقۇش . 3
ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتىدە . دۇر ۋە رەسۇلۇلالغا يېقىنلىشىشنى خۇدادىن كۆپ تىلهشتۇر)تىلهش

ئابدۇلال ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رەسۇلۇلالنىڭ مۇنداق دېگىنىنى 
ندا، مۇئهززىن نېمه دېگهن بولسا شۇنى مۇئهززىننىڭ ئهزان ئوقۇغىنىنى ئاڭلىغا«ئاڭلىدىكى 

ھهر كىم ماڭا بىر ) نىڭ رەھمىتىنى تىلهڭالرهللا! (دەڭالر، ئاندىن كېيىن ماڭا دۇرۇد ئوقۇڭالر
تائاال ئۇ كىشىگه ئون رەھمهت قىلىدۇ، ئاندىن كېيىن مهن ئۈچۈن هللا قېتىم رەھمهت تىلىسه، ا

نىڭ بهندىلىرىدىن هللاتته بىر ئورۇن بولۇپ، ائۇ ۋەسىله بولسا جهننه. تائاالدىن ۋەسىله تىلهڭالرهللا ا
هللا مهن شۇ بهندە بولۇشۇمنى ئۈمۈد قىلىمهن، ھهر كىم مهن ئۈچۈن ا. بىر بهندىگىال اليىق

  .دېدى» .تائاالدىن شۇ ۋەسىلىنى تىلىسه ئۇ كىشىگه شاپائهت اليىق بولىدۇ
الرغا قىيامهت دۇنيادا دىن ئىسالمغا توغرا ئىشهنگهن ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلغان: خۇالسه

  .كاپىر، مۇناپىقالرغا شاپائهت يوق. كۈنى شاپائهت بار
  

  تهۋەررۇك مهسىلىسى

. تهۋەررۇك مهسىلىسىنىمۇ شاپائهت، ۋەسىله مهسىلىسىدەك كۆپ كىشىلهر خاتا چۈشهندى
نۇرغۇن مۇسۇلمانالر بۇنىڭ راستىنى بىلمهسلىك سهۋەبىدىن ئىسالم ئهقىدىسىگه زىيانلىق 

دېمهك تهۋەررۇك . ۈپ قېلىپ، ئىسالمى تۇرمۇشتا ئۇنى سۈي ئىستىمال قىلدىخاتالىقالرغا چۈش
ھارام ئىشالرنىڭ . دېگهن نام بىلهن دەرەخلهرگه، تاشالرغا ئىبادەت قىلىندى) بهرىكهت تېپىش(

. ۋاجىپالر ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى. پهرزلهر زايا قىلىندى. چهك ـ چېگرىسى بۇزۇپ تاشالندى
گۈمبهزلهردىن، تۇغ ئهلهملهردىن ئهيمىنىش، ھۆرمهتلهش، بهرىكهت ئىزدەپ يالغۇز دەرەخلهردىن، (

) ھاجهت تىلهش، مۇھهببهت، ئىخالس كۆرسىتىشلهر شۇ نهرسىلهرگه ئىبادەت قىلغانلىق بولىدۇ
تىرىك ئادەمنىڭ قولىدىن كهلمهيدىغان مهنىۋى مۇراد ـ مهقسهتلهرنى ئۇالردىن كۈتۈش ھارام 

تائاالدىن باشقىسى هللا سىله قىلىش، شاپائهت تىلهش نامى بىلهن اشۇنىڭدەك ۋە. ھهم شېرىكتۇر
  )شېرىك ئىشالر ئىشلهندى. (ئۈچۈن مال بوغۇزلۇنۇپ يېقىنلىق ئىزدەلدى، ھاجهت سورالدى

نىڭ مهنه ۋە )قۇرئان(يىغىپ ئېيتقاندا، مۇسۇلمانالردىن ئۆز پهرۋەردىگارىنىڭ كىتابى 
نى بىلمىگهن )ئهمهلىي يوللىرى(هن سۈننهت نىڭ پهيغهمبىرىنىڭ كۆرسهتكهللامهقسىدىنى ۋە ا

سهۋەب بىلهن يۈز بهرگهن شېرىك ئىشالر، شېرىك ئهقىدىلهرنىڭ توالراقى ۋەسىله ئىزدەش، 
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يهردە بۇ ئېتقادالر . شاپائهت تىلهش، بهرىكهت ئىزدەش يولىدىن سادىر بولدى

 قېرىنداش بۇ ئۈچ مهسىلىدە تولۇق ھهر بىر مۇسۇلمان. ئۈستىدە توختۇلۇشىمىزغا توغرا كهلدى
ۋەسىله بىلهن . ئىسپات ئىگىسى بولۇپ قالسۇن ئۈچۈن بايان قىلىمىز_ بىلىم ئىگىسى، دەلىل 

  .ئهمدى تهۋەررۇك ھهققىدە توختىلىمىز. شاپائهت ھهققىدە توختۇلۇپ ئۆتتۇق
شىلىق تهۋەررۇكنىڭ مهنىسى نېمه؟ تهۋەررۇك، كۆپ ياخشىلىق ئىزدەش، يوقالمايدىغان ياخ

تائاالنىڭ بىر نهرسىدە ئورناتقان هللا ا: دىن ئىسالم تىلىدا تهۋەررۇك. تهلهپ قىلىش دېمهكتۇر
تائاال شام هللا ا. قولغا كهلتۈرۈشنى قهست قىلىشتىن ئىبارەت) كۆپ ياخشىلىقىنى(بهرىكىتىنى 

 بهردۇق دەپ خهۋەر قىلدى ۋە ئۆزىنىڭ) كۆپ ياخشىلىق(زېمىنىغا بهرىكهت ) ھازىرقى سۈرىيه(
يهنى . كىتاب دەپ خهۋەر قىلدى) ياخشىلىقى كۆپ قىلىنغۇچى(نى مۇبارەك )قۇرئان(كىتابى 

ئىسا ئهلهيهىسساالم بۆشۈكته . يوقالمايدىغان دائىملىق، مۇقىم ياخشىلىقى بار دېمهكتۇر
تائاال ئۇنى قايسى يهردە بولسا هللا خهلقلهرگه سۆزلىگهندە ا)  كۈنلۈك بوۋاق چاغدا7(يېتىپ 
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 ـ ئايهتته ئىسا ئهلهيهىسساالمدىن 31تائاال سۈرە مهريهم هللا ا. دى، دەپ خهۋەر قىلدىمۇبارەك قىل
ماڭا نامازنى،  قهيهردە بوالي مېنى بهركهتلىك قىلدى، ھاياتال بولىدىكهنمهن،«: نهقىل قىلىپ

مېنى ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى، مېنى مۇتهكهببىر، . زاكاتنى ئادا قىلىشنى تهۋسىيه قىلدى
  .دېدى» .دىشهقى قىلمى

ماڭا بهرگهن ! هللائى ا«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن ئهسهر قالدۇرۇلغان دۇئاالردىن بىرسى
  .دېگهن مهنىدە كهلدى» بهرگىن) كۆپ ياخشىلىق(نېمىتىڭدە بهرىكهت 

شۇ دەلىللهرگه ئاساسهن بهرىكهت تىلهش شهرىئهتته ياخشى ئىش، ھېچكىم تهۋەررۇكتىن 
لېكىن بهرىكهت . نىڭ بهرىكىتىدىن ھاجهتسىز بواللمايدۇهللا) نبهرىكهت ياخشىلىق تىلهشتى(

  تىلهش نېمه بىلهن ۋە قانداق بولىدۇ؟
بىر نهرسىدە بهرىكهت بارلىقى قۇرئان، ھهدىستىن بىلىنگهن ۋە شهرىئهت ئىگىسى رۇخسهت 

ھهرەم ـ بهيتۇلالدەك، : مهسىلهن. قىلغان بولسا، ئۇ نهرسىدىن بهرىكهت ئىزدەشكه بولىدۇ
زەمزەم سۈيى تائام تهلهپ قىلغۇچىالرغا غىزا، كېسهللهرگه شىپا «: چۈنكى رەسۇلۇلال. مدەكزەمزە
  )سهھىه مۇسلىم رىۋايىتى. (دېگهن» بولىدۇ

ساۋاب ئۈمىدى بىلهن يۈك تاقىنى تېڭىپ، سهپهر قىلىپ بېرىشقا پهقهت ئۈچ مهسچىدگىال 
سۇلۇلالنىڭ مهدىنىدىكى دەپ ھهدىسته كۆرسىتىلگهنلىكى ئۈچۈن ، بهيتۇلال، رە. بولىدۇ

رازىلىقى ئۈچۈن ياسالغان هللا ا. مهسچىتى ۋە بهيتۇل مۇقهددەسلهردىن بهرىكهت ئىزدەشكه بولىدۇ
قا هللاپۈتۈن مهسچىدلهر، ئهرەبىستان، شامدەك مۇقهددەس يهرلهر، ئىلىم ئوقۇلغان، ئۆگۈتۈلگهن، ا

ىشىلهر بىلهن زىكىرى ئېيتىلغان، قۇرئان تىالۋەت قىلىنغان يهرلهر، ياخشى سالىه ك
ئولتۇرۇشقان ۋە ئۇالردىن دۇئا قىلىش تهلهپ قىلىنغان يهرلهردىن بهرىكهت ئىزدەش، ياخشىلىق 

  ئۈمىد قىلىشقا بولىدۇ، لېكىن قايسى يول ۋە قايسى ئۇسۇلدا بولىدۇ؟
بهيتۇلالدىن بهرىكهت ئىزدەش بولسا ھهج ياكى ئۆمرە ئۈچۈن بهيتۇلالھنى تاۋاب قىلىش 

ھهجرۇل ئهسۋەد بىله (بىلهن ۋە بهيتۇلالنىڭ ئىككى بۇرجىكىنى ) ىنىشئهتىراپىدىن ئايل(
بهيتۇلال، . قا دۇئا قىلىش بىلهن بولىدۇهللاسۆيۈش بىلهن ۋە بۇ يهردە ا) روكنى ياماننى

رەسۇلۇلالنىڭ مهسجىدى، مهسجىدى ئهقسادىن ئىبارەت ئۈچ مهسجىتتىن بهرىكهت ئىزدەش 
  . قىلىش مهقسىتى بىلهن سهپهر قىلىش بىلهن بولىدۇبولسا، ئۇ يهرلهردە ناماز ئوقۇش، ئىتكاپ

 -باشقا مهسجىتلهردىن تهۋەررۇك قىلىش بولسا مهسجىتلهردە ناماز ئوقۇش، ئىبادەت، زىكرى 
  .تهسبىه، قۇرئان تىالۋەت، ئىلىم ئۆگىنىش قاتارلىق ئىشالر بىلهن بولىدۇ

ىدە، ياخشى سۆز ـ مۇقهددەس يهرلهردىن بهرىكهت ئىزدەش بولسا شۇ يهردە ساغالم ئهق
ھهرىكهت بىلهن، كامىل ئهدەب ئهخالق بىلهن بولۇپ، شۇ يهردە ياشاش، شۇ يهردە ۋاپات بولۇش، شۇ 

  .يهرلهردە دەپنه قىلىنىش بىلهن بولىدۇ
) ئىسالم يولىغا خىالپلىق قىلىشتىن ساقالنغۇچى(كامىل ئىمانلىق، ئىلىملىك، تهقۋادار 

الردىن ئىلىم ئۆگىنىش بىلهن ئۇالرنىڭ نهسىههتلىرىنى كىشىلهردىن بهرىكهت كۈتۈش بولسا، ئۇ
ئاڭالش، باشلىغان يولىغا مېڭىپ، ئهمهل قىلىش ۋە ئۇالردىن دۇئا قىلىشنى تهلهپ قىلىش 

  .بىلهن بولىدۇ
يهنى مهسجىتلهرنىڭ تام تورۇسلىرى، مۇقهددەس تونۇلغان زېمىنالرنىڭ ئۆزى ياكى (

پهقهت . ئۇالردا بهرىكهت يوق. ۆزى ئۇلۇغ ئهمهسشهخسىي، ئالىم، سالىه، ئهۋلىياھالرنىڭ ئ
شۇ جايالردا قىلىنغان سۈننهتكه مۇۋاپىق ئىشالردا ۋە شۇ كىشىلهرنىڭ ) ياخشىلىق(بهرىكهت 

  .)ئىلىم ئۆگىتىشلىرىدە، نهسىههتلىرىدە، دۇئالىرىدا، ئىبادەتلىرىدە بار
ر بىلهن تهۋەررۇك ۋە نېمىله) ياخشىلىق ئىزدەش(شهرىئهتكه مۇۋاپىق بولغان تهۋەررۇك 
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  :قىلىشقا بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغاندىن كېيىن، شۇنى بايان قىلىمىزكى
بهرىكهت ئۈمىد قىلىش خاتا ئهمهس دېيىشكه بولىدىغان ئىشالر بىر ئىش ھهرقانچه چوڭ . 1

  .بولسا مۇستهھهب ئىش دېيىشكه بولىدىكى، ئۇنىڭدىن يۇقىرى بىر ئىش ئهمهس
ن ياكى بىرەر شهخىستىن بهرىكهت ئۈمىد قىلىش شهرىئهتته ياخشى ئهگهر بىرەر ئورۇندى. 2

كۆرۈلمهيدىغان بىر ئىشقا سهۋەب بولسا ياكى ھارام ئىش قىلىشقا سهۋەب بولسا، ئۇنداق 
چۈنكى يامان ئىشنىڭ ئالدىنى توسۇش ياخشى . تهۋەررۇكنى تاشالش الزىم، قىلماسلىق كېرەك

  .ئىش قىلىشتىن مۇھىم ۋە بىرىنچى
مۇسۇلمانالرنى توغرا يولغا يىتهكلىگۈچى (مىزگه خۇلىفهئۇل راشىدىن بۇ سۆزى
نىڭ بىرى بولغان ھهزرىتى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ قىلغان )خهلىفىلهر

ھهزرىتى . رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بۇالرغا ئهگىشىشىمىزنى تاپشۇرغان ئىدى. ئىشى دەلىلدۇر
ىن مهككىگه بېرىشىدا يولدا ھۈدەيبىيه ئىسىملىك يهردىكى ئۆمهر ئهسهابىالرنىڭ مهدىنىد

دەرەخنىڭ قېشىغا چۈشۈپ، تهۋەررۇك قىلىپ ) رەسۇلۇلال ساھابىلهردىن بهيئهت ئالغان يهردىكى(
كهلگۈسىدە پهيدا بولىدىغان . ئۆتكىنىنى كۆرۈپ، شۇ دەرەخنى كېسىپ تاشالشقا بۇيرىغاندى

رگهن، چۈنكى ئۇ دەرەخ تۇرىۋەرسه كېيىنكىلهردە بۇزۇق ئىشنى توسۇش مهقسىتى بىلهن كهستۈ
كىشىلهر ئۇنىڭدىن ئهيمىنىدىغان، ئۈمىد . (مهئبۇد بولۇپ قىلىشىنىڭ قورقۇنچىسى بار ئىدى
 نۇھبۈگۈنكى كۈندە ھهر يهر ۋە ھهر زاماندا ) كۈتىدىغان، ھاجهت تىلهيدىغان ئىالھ قىلىۋاالتتى

» تهۋەررۇك«الغۇز دەرەخلهر، گۈمبهزلهر، قهسىرلهر ئهلهيهىسساالم زامانىدىن ھازىرغىچه نۇرغۇن ي
  .نامى بىلهن مهئبۇد بولۇپ قالماقتا

پاالنى پادىشاھىمنى، پاالنى غوجامنىڭ «بىلىمسىز مۇسۇلمانالرنىڭ بۈگۈنكى كۈندە . 3
دەپ سهپهر قىلىپ بېرىشى، مازار » قهبرىسىنى، پاالنى ئهۋلىياھنىڭ مازىرىنى زىيارەت قىلىمهن

توپلۇشۇپ تۈنهك ئۆتكۈزۈشى، تهۋەررۇك ئىزدەيمهن دەپ دۇئاخانالردا ئىتكاپ قىلىپ ئهتىراپىدا 
ئىسالم دىنىمىز . ئولتۇرۇشى شهرىئهتته باتىل ئىش ۋە دىن ئىسالم مهنئىي قىلغان ئىشتۇر

مۇسۇلمانالرغا ئۇنداق ئىشالرنى يولغا قويۇپ بهرمىگهنلىكىدىن، ئۇ ئىشالر يولدىن ئازدۇرىدىغان 
چۈنكى ! تائاال ساقلىسۇنهللا ا. بۇ ئىشالر بهزەن كىشىلهرنى شېرىككه ئېلىپ بارىدۇ. بىدئهتتۇر

بهزى بىر بۆلۈك كىشىلهر شۇ قهۋرىدىكى ئهۋلىياھدىن، غوجىدىن دەردىگه يېتىشنى تىلهپ، ناله 
مىنى بااليى ـ ئاپهتتىن ساقاليدۇ، دەپ تونۇيدۇ، يالۋۇرىدۇ، باش ئىگىدۇ، ھاجهت . ـ پهرياد قىلىدۇ

ئاغزىدا . كاال، قوي، توخۇ، كهپتهرلهر بوغۇزالپ، مازار غوجامنى خوش قىلماقچى بولىدۇ. دۇسوراي
. ئهمهلىيهتته بۇ شېرىك قىلغانلىقتۇر. شاپائهت تىلهش دەيدۇ. ۋەسىله دەيدۇ. بۇنى تهۋەررۇك دەيدۇ

ھاجهت ۋە مهدەت تىلهش شېرىكتۇر، . شۇڭا يىراق مازارغا زىيارەت ئۈچۈن بېرىش بىدئهتتۇر
يېقىندىكى قهبرىستانغا ئۆلۈمنى ئهسلهپ، ئىبرەت ئىلىش ئۈچۈن زىيارەت قىلىش . كۇفرىدۇر
پاشىشىمالرغا، غازىالرغا، شهھىدلهرگه، سالىهالرغا . پهرقىنى ئايرىش كېرەك. سۈننهتتۇر

مۇھهببىتى بار كىشى مهسجىدتىن، يا ئۆزىنىڭ ئۆيىدىن ئىبارەت شهرىئهت ئىبادەت ئۈچۈن 
دا دۇئا قىلىش، ئۇالرنىڭ گۇناھىنى خۇدادىن تىلهش، خۇدادىن ئۇالرغا دەرىجه كۆرسهتكهن ئورۇن
سهپهر قىلىپ . ئۇالرنىڭ روھىدىن ياخشىلىق ـ يامانلىق كۈتۈشكه بولمايدۇ. تىلهشكه بولىدۇ

  .زىيارەت قىلىش بىدئهت ئىش بولۇپ، ئۇنىڭدا ساۋاب يوق
خسهت، ئهمما ياخشى ئادەمنىڭ تهۋەررۇك ئۈچۈن يوقالپ زىيارەت قىلىش شهرىئهتته رۇ. 4

. ھايات بار بولۇشى، ئىلىملىك، ئىمانى كامىل، گۇناھدىن ساقلىنىدىغان كىشى بولۇشى كېرەك
ئۇ كىشىنى زىيارەت قىلىش بىلهن ئىلىم ـ مهرىپهت ئۆگىنىش، توغرا يول سوراش، نهسىههت 

ۇ، ئىلىمسىز، ئاڭالش، باشلىغان يولىغا مېڭىش ئىشلىرى بىلهن بهرىكهت ئىزدەشكه بولىد
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) ياخشىلىق كۈتۈش(بىدئهتچى، تهقۋاسى يوق كىشىلهرنى زىيارەت قىلىشتىن بهرىكهت ئىزدەش 
  .توغرا ئهمهس

دەپ دەۋا قىلسا، كىشىلهرنى ئۆزىنىڭ ئهۋلىياھلىقىغا ئىقرار » مهن ۋەلى«بىر ئادەم . 5
اكى باشقا تهرەپتىن قىلىشقا چاقىرسا، بۇنىڭ بىلهن ئىقتىساد تهرەپتىن ياكى شهرەپ، ئىناۋەت، ي

بولۇپ، ئۇنداق ئادەم ) ناھهقنى ھهق كۆرسهتكۈچى(پايدا ئالماقچى بولسا، بۇنداق ئادەم دەججال 
شۇڭا ئۇنى زىيارەت قىلىشقا، قېشىدا ئولتۇرۇشقا، . قېشىدا بهرىكهت يوق، ياخشىلىق يوق

ئۇنىڭدا دىنىي ھۆرمهتلهشكه بولمايدۇ، ئۇنىڭدىن بهرىكهت كۈتۈشكه تېخىمۇ بولمايدۇ، چۈنكى 
دىن قورقۇشتىن ئىبارەت بهرىكهت ئامىللىرى يوق، ئۇنىڭدىن هللائىلىم، توغرا ئىمان، ا

  .ياخشىلىق كهلمهيدۇ
  

  »كارامهت«لىق ۋە »ۋەلىي«

  
مۆمىن ئهقىدىسى مهسىلىسىگه مۇستهھكهم مۇناسىۋىتى بولغان مهسىلىلهرنىڭ بىرى 

ئىككى ) دوستلۇق، يېقىنلىق(ق چۈنكى ۋەلىيلى. ئهۋلىياھلىق ۋە كارامهت مهسىلىسىدۇر
. تۈرلۈك بولۇپ، رەھمان تائاالنىڭ ۋەلىيسى بولۇش ۋە شهيتاننىڭ ۋەلىيسى بولۇشتىن ئىبارەت

تائاال ئۆزىنىڭ ئهقىدىسى تۈزۈك ۋە هللا كارامهتمۇ ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرسى راست كارامهت، ا
رمهتلىگهن راست بهندىلىرىنى ئۇنىڭ بىلهن ھۆ) يىقىن(ياخشى ئىش قىلغۇچى ۋەلىي 

  .كارامهتتۇر
يهنه بىر تۈرلۈكى بهزى ناچار ئادەملهرگه بېرىلگهن ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالر بولۇپ، ئۇنى 
بېرىش بىلهن ئۇ ئادەملهرنى خهلقلهرنى ئازدۇرغۇچى قىلىپ، جىنايىتىنى پهيدىنپهي 

. يىپ ئىشالردۇرئىغىرالشتۇرۇپ ئاخىرى ئازابقا، خارلىققا دۇچار قىلىش ئۈچۈن بېرىلگهن ئاقا
سالىه، مۆمىن بهندىگه بېرىلگهن راست كارامهت بىلهن، شهيتاننىڭ ھىله ـ مىكرىسىنى 
ئايرىيالماسلىق، كۆپ مۆمىنلهرنى باتىل ئىشالرغا ئهقىدە قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشقا 

  .ئېلىپ باردى
 كۆرسىتىش شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مهسىلىدە توختۇلۇش، بۇنىڭدىكى راست ۋە توغرىنى ئوچۇق

ئۇ چاغدا مۆمىنلهر ئۆزىنىڭ دىنىي ھاياتى بولغان بهلكى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك . الزىم بولدى
بۇ . بهختىنىڭ سهرمايىسى بولغان ئهقىدىدە كامىل، ئهقلى ھۆججهت، دەلىلگه ئىگه بولىدۇ

  .مهسىلىنى تۆۋەندىكى سۇئال بىلهن باشاليمىز
  لىق دېگهن نېمه؟»ۋەلىي«

لىق ئهرەب تىلىنىڭ ئادىتىدىن يېقىن بولۇش، بىلله تۇرۇش، بىر )ئهۋلىياھ(ۋەلىي 
. كىمنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرۇش، ياردەم بېرىش، دوست تۇتۇش دېگهن مهنىلهردە ئىشلىتىلىدۇ

ۋەلىي . بىر ـ بىرىگه سادىق ۋە ياردەمچى بولۇشماق مهنىسىدە: ۋەلىي بولۇشماق دېگهن سۆز
 ئىسالم دىنىنىڭ ئىشلىتىشىدىمۇ شۇ مهنىلهردە .دېمهك دۈشمهن دېگهن سۆزنىڭ ئهكسىدۇر

يهنى يېقىنلىق، دوستلۇق، ياردەم بېرىش، دوستىنىڭ ئىشىغا ئىگه بولۇش دېگهن . كېلىدۇ
تائاالنىڭ بىر بهندىگه ۋەلىي بولۇشى ئۇنى ئىمانغا هللا شۇ مهنىلهرگه ئاساسهن، ا. مهنلىلهردىدۇر

، مۇھهببهت باغلىشىغا، دىنغا ياردەم نى تونۇشىغا، ئىتائهت قىلىشىغاهللاھىدايهت قىلىش، ا
بېرىشىگه باشلىشى، بهلكى دىلىنى ئىسالمغا مايىل قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇ چاغدا بهندە 

هللا ا. ئۇنى ياخشى كۆرىدۇهللا ئاخىرى ا. پهرۋەردىگارىغا يېقىنلىشىدۇ. يۇقۇرقىالرغا ئهمهل قىلىدۇ
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ياردەم بېرىدۇ، . ئىگه بولىدۇهللا شىغا اھهممه ئى. ئۇنى ياخشى كۆرسه ئۇ بهندىگه يېقىنلىشىدۇ
 ـ 257تائاال بۇ توغرىدا سۈرە بهقهرە هللا ا. نىڭ ۋەلىيسى بولىدۇهللائاسرايدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇ بهندە ا

) ئىماننىڭ(زۇلمىتىدىن ) كۇفرىنىڭ(مۇئمىنلهرنىڭ ئىگىسىدۇر، ئۇالرنى هللا ا«: ئايهتته
يۇرۇقلۇقىدىن ) ئىماننىڭ(، ئۇالرنى يۇرۇقلۇقىغا چىقىرىدۇ؛ كافىرالرنىڭ ئىگىسى شهيتاندۇر

ته مهڭگۈ دوزاختۇر، ئۇالر دوزاخئهنه شۇالر ئهھلى . قاراڭغۇلۇقىغا چىقىرىدۇ) گۇمراھلىقنىڭ(
 .دېدى» .قالغۇچىالردۇر
تائاالدىن قورقۇش هللا تائاالغا ئىشىنىشى، اهللا تائاالغا ۋەلىي بولۇشى بولسا، اهللا بهندىنىڭ ا

تائاال ياخشى هللا ىتائهت ۋە ئىبادەت بىلهن يېقىنلىشى، ائ) ئهمرىگه خىالپلىق قىلماسلىقى(
تائاال يامان كۆرگهن كىشىلهرنى ۋە ئىشالرنى هللا كۆرگهن كىشىلهر ۋە ئىشالرنى ياخشى كۆرۈش، ا

تائاالنىڭ يېقىن دوست هللا نىڭ ئىرادىسىگه مۇۋاپىق كېلىشى، اهللايامان كۆرۈش بىلهن ا
تائاالنىڭ هللا رتلهرگه ئهمهل قىلىش بىلهن بهندە ابۇ شه. بهندىلىرىگه ياردەم بېرىشى بىلهن بولىدۇ

نىڭ دوسىتلىرىغا هللاراسىتال ا«:  ئايهتته- 64، 63، 62تائاال سۈرە يۇنۇس هللا ا. ۋەلىيسى بولىدۇ
. قايغۇرۇش يوقتۇر) دۇنيادا قولدىن كهتكۈزۈپ قويغانغا(قورقۇش ) نىڭ ئازابىدىنهللائاخىرەتته ا(

ئۇالرغا دۇنيا ۋە ئاخىرەتته خۇش خهۋەر . غانالردۇرئۇالر ئىمان ئېيتقان ۋە تهقۋادارلىق قىل
نىڭ رازىلىقى ۋە رەھمىتىگه ئېرىشىدىغانلىقى هللايهنى دۇنيادا جان ئۈزۈش ۋاقتىدا ا(بېرىلىدۇ 

هللا ا)  نىئمهتلىك جهننهتكه كىرىدىغانلىقى بىلهن خۇش خهۋەر بېرىلىدۇ- بىلهن ئاخىرەتته نازۇ
  .دېدى» .ا بهختتۇرۋەدىسىگه خىالپلىق قىلمايدۇ ئهنه شۇ كاتت

  

  تائاالنىڭ ۋەلىيسى بولۇش ئۈچۈن ئاساسىي شهرتهللا ا

  
تائاال بىلهن تهقۋادار مۆمىن بهندە ئارىسىدا بولۇشى الزىم بولغان ئاساسىي ئهھۋال هللا ئۇلۇغ ا

تائاال يامان كۆرگهننى يامان كۆرۈش، ئىخالس، هللا دوست تۇتقاننى دوست تۇتۇش، اهللا بولسا، ا
تائاالنىڭ دىنىغا ۋە دوستلىرىغا ياردەم قىلىش، هللا الغا يېقىنلىشىش، اتائاهللا ئىتائهت بىلهن ا

  .نىڭ دۈشمهنلىرىگه دۈشمهنلىشىشتىن ئىبارەتهللائۆزئارا دوست بولۇش، يېقىن بولۇش، ا
بهندىنىڭ ئهۋلىياھالردىن بولۇشىنىڭ تۈپ يىلتىزى ۋە ئاساسي شهرتى يۇقۇرقىالردىن 

ئىسالم دىنىنىڭ ( يىلتىزى ئىمان بىلهن تهقۋا، دېمهك، ۋەلىي بولۇشنىڭ تۈپ. ئايدىڭلىشىدۇ
ۋەلىي . كۆرسهتكىنىگه ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىشتىن، گۇناھدىن ساقلىنىشتۇر

تائاال يامان هللا تائاال ياخشى كۆرگهن ئىشالرنى ياخشى كۆرۈشته، اهللا بولۇشنىڭ شهرتى بولسا، ا
ىڭ دوستلىرى بىلهن دوست بولۇشتا ۋە نهللاكۆرىدىغان كىشىلهر ۋە ئىشالرنى يامان كۆرۈشته، ا

تائاال هللا نڭ دۈشمهنلىرى بىلهن دۈشمهنلىشىشته مۇۋاپىقلىشىش ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم اهللا
تهرەپتىن ئېلىپ كهلگهن ئهقىدىلهر، ئىبادەتلهر، ئهدەب ـ قائىدىلهر، ئهخالقالردا رەسۇلۇلالغا 

تائاالنى هللا چۈنكى ا. شىشتىن ئىبارەتتائاال ئۈچۈن خالىس نىيهت بىلهن ئهگىهللا ئهگىشىشته ا
تائاالنى دوست تۇتۇش رەسۇلۇلالغا ئهگهشمهي هللا ا. دوست تۇتمىغان كىشى ۋەلىي بواللمايدۇ

ئهگهر 〈ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(«: تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇهللا ا. ھاسىل بولمايدۇ
) ئۆتكهنكى(ىلهرنى دوست تۇتىدۇ، سهللا نى دوست تۇتساڭالر، ماڭا ئهگىشىڭالركى، اهللاسىلهر ا

〉 ناھايىتى مهغفىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇرهللا گۇناھىڭالرنى مهغفىرەت قىلىدۇ، ا
  ) ـ ئايهت31سۈرە ئال ئىمران . (» 

رەسۇلۇلالغا : تائاالنى سۆيۈشكه رەسۇلۇلالغا ئهگىشىش شهرت بولۇشىنىڭ سهۋەبىهللا ا
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ئىمان بىلهن ۋە ياخشى ئىشالر . ى تۈزۈشنىڭ يولىدۇرئهگىشىش روھنى پاكىزالشنىڭ، ئۆزىن
ئىشلهش بىلهن، شېرىكتىن يىراق بولۇش بىلهن گۇناھالردىن ساقلىنىش بىلهن روھىي پاكىز 

تائاالنىڭ ياخشى كۆرۈشىگه دوست بولۇشىغا اليىق بولىدۇ، هللا بولغان، نهپسى تازالنغان كىشى ا
  .والاليدۇتائاالنىڭ ۋەلىي بهندىسى بهللا ئاندىن ئۇ كىشى ا

  

  ئىككى يېقىنلىقنىڭ پهرقى

  
تائاالغا يېقىن بولۇشىنىڭ پهرقى هللا تائاالنىڭ بهندىگه يېقىن بولۇشىنىڭ ۋە بهندىنىڭ اهللا ا

تائاال بهندىگه يېقىن بولسا، دوست تۇتسا، بهندىگه ھاجىتى هللا ا. بار، بۇنى مۇالھىزە قىلىش الزىم
نهرسىگه ھاجىتى بولمىغاچقا، بهندىنى تائاالنىڭ ھېچكىم ۋە ھېچهللا ا. چۈشكهنلىكىدىن ئهمهس

» صمد«تائاالنىڭ هللا ا. يېقىنلىشىدۇ. پهقهت ھۆرمهتلهش، نېمهت بېرىش ئۈچۈنال دوست تۇتىدۇ
قا مۇھتاج دېگهن هللاتائاالنىڭ ھېچكىمگه مۇھتاج ئهمهس، پۈتۈن مهخلۇق اهللا سۈپىتى، ا) سهمهد(

  .مهنىدىدۇر
 ياكى بىچارىلىك سهۋەبىدىن دوست تائاال بهندىنى دوست تۇتسا، ھاجهت سهۋەبىدىنهللا ا

ئېيتقىنكى، «:  ـ ئايهتته مۇنداق دېدى111تۇتمايدۇ دېگهن مهزمۇندا سۈرە بهنى ئىسرائىل 
جىمى ھهمدۇسانا بالىسى بولۇشتىن پاك بولغان، سهلتهنىتىدە شېرىكى بولمىغان، خارلىقتىن 〈

) دەمچىگه مۇھتاج بولمىغانيهنى خار بولمىغان يار(قۇتۇلۇش ئۈچۈن دوسىتقا مۇھتاج بولمىغان 
تائاال تهۋپىق بهرگهن هللا ئهمما، ا. »〉نى مۇكهممهل رەۋىشته ئۇلۇغلىغىنهللا! غا خاستۇرهللا

تائاالغا ھاجىتى هللا تائاالنى دوست تۇتۇشى، يېقىنلىشىشى بولسا، بهندىنىڭ اهللا بهندىنىڭ ا
 ياردىمىگه، ياخشى چۈنكى بهندە داۋاملىق پهرۋەردىگارىنىڭ غهلبه بېرىشىگه،. بولغانلىقىدىندۇر

هللا چۈنكى بهندە ئىگىسى ا. كۆرىشىگه، رازى بولۇشىغا، ئۆزىگه يېقىن قىلىشىغا مۇھتاجدۇر
تائاال رەھمىتى بىلهن قورشىمىسا، ئىلتىپاتى ۋە هللا ا. تائاالغا يىقىنالشماي بهخىتلىك بواللمايدۇ

نىڭ بهندىسىنى دوست تائاالهللا دېمهك، ا. رازىلىقى بىلهن يۆگىمىسه، بهندە نېمهتكه ئېرىشهلمهيدۇ
ئهمما . تۇتۇشى، ۋەلىيلىققا قوبۇل قىلىشى بهندىگه قىلغان ئىلتىپاتى ۋە مهرھهمىتىدۇر

دەپ مىننهت قىلىشى، ئهكه دېيىشكه » مهن ۋەلىي بولدۇم، دوست تۇتتۇم«تائاالغا هللا بهندىنىڭ ا
ۇربان قىلسىمۇ، نىڭ تائىتى يولىدا ئىرىپ كهتسىمۇ، پۈتۈن ھاياتىنى قهللاھهرقانچه ا. ھهققى يوق

هللا مانا بۇ ا. دىن باشقا ئوي خىيالى قالمىسىمۇ تهمهننا قىلىش ھهققى بولمايدۇهللاھهتتا ا
) دوست(تائاالنى ۋەلىي هللا تۇتۇشى بىلهن، بهندىنىڭ ا) دوست(تائاالنىڭ بهندىنى ۋەلىي 

  .بۇنى ھهركىمنىڭ بىلىشى ۋە چۈشىنىشى كېرەك. تۇتۇشىنىڭ پهرقىدۇر
  

  ۋەلىي

  
نىسىپ قىلسا ئاسان هللا نۇغىنىمىزدىن كېيىن ۋەلىينى تونۇشىمىزمۇ اۋەلىيلىقنى تو

ئۆزىدىن باشقىسىغا _ ئهۋلىيا ۋەلىينىڭ كۆپلىكى بولۇپ، ۋەلىي دېگهن سۆز . بولىدۇ
ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى، باشقىسىنى ئۆزىگه يېقىن قىلغۇچى دېگهن مهنىدە كهلگهندەك، باشقا 

  .م ئۆزىگه يېقىن قىلغۇچى دېگهن مهنىدە كېلىدۇبىر كىم تهرەپتىن ئىگه بولغۇچى، بىر كى
بهندىنى ئىمان ـ ئىسالمغا باشلىغۇچى، ئىتائهت : تائاال مۆمىن بهندىنىڭ ۋەلىيسى دېمهكهللا ا
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قىلىش شارائىتىنى تۇغدۇرۇپ بهرگۈچى، مۆمىن بهندىسىنى ئۆزىگه يېقىن قىلغۇچى، ياخشى 
  .ئاال ئۇنىڭ مهۋالسى ۋە ۋەلىيسىدۇرتاهللا كۆرگۈچى، ياردەم بهرگۈچى دېگهن مهنىدە بولۇپ، ا

مېنىڭ هللا نازىل قىلغان ا) يهنى قۇرئاننى(ھهقىقهتهن كىتابنى «: تائاال بۇ توغرىداهللا ا
  ) ـ ئايهت196سۈرە ئهئراف . (دېدى» .ئىگهمدۇر، ئۇ ياخشىالرغا ئىگدارچىلىق قىلىدۇ

غا باشلىغان ۋە دوست تائاال ئۇنى ئىسالم يولىهللا ا: تائاالنىڭ ۋەلىيسى دېمهكهللا مۆمىن ئادەم ا
تائاالغا يېقىنالشتى، ئىشهندى، قورقتى، دوست هللا شۇنىڭدەك ئۇ بهندە ا. تۇتقان كىشى دېمهكتۇر
تائاال ياخشى كۆرگهن كىشىلهرنى ۋە ئىشالرنى ياخشى كۆرۈشته، هللا ھهم ا. تۇتتى، ئىتائهت قىلدى

هللا الغا مۇۋاپىقالشتى، يهنى اتائاهللا تائاال يامان كۆرگهن كىشىلهر ۋە ئىشالرنى يامان كۆرۈشته اهللا ا
تائاال ياخشى كۆرگهن هللا ا. دۈشمهنلىرىنى دۈشمهن تۇتتى. تائاالنىڭ دوستلىرىنى دوست بىلدى

شۇنىڭ . تائاال يامان كۆرگهن ئىشالر ۋە كىشىلهرنى يامان كۆردىهللا ا. ئىشالرنى ياخشى كۆردى
تائاال مۇنداق هللا ا. بولدى) يېقىن دوستى(تائاالنىڭ قۇلى، ۋەلىيسى هللا بىلهن ئۇ كىشى ا

راسىتال « : ۋەلىيلىقنى ئىسپاتالش ۋە ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى سۆزلهش توغرىسىدا مۇنداق دېدى
دۇنيادا قولدىن كهتكۈزۈپ (قورقۇش ) نىڭ ئازابىدىنهللائاخىرەتته ا(نىڭ دوسىتلىرىغا هللا

غا دۇنيا ۋە ئۇالر. ئۇالر ئىمان ئېيتقان ۋە تهقۋادارلىق قىلغانالردۇر. قايغۇرۇش يوقتۇر) قويغانغا
نىڭ رازىلىقى ۋە هللايهنى دۇنيادا جان ئۈزۈش ۋاقتىدا ا(ئاخىرەتته خۇش خهۋەر بېرىلىدۇ 

 نىئمهتلىك جهننهتكه كىرىدىغانلىقى -رەھمىتىگه ئېرىشىدىغانلىقى بىلهن ئاخىرەتته نازۇ
رە سۈ( » .ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلمايدۇ ئهنه شۇ كاتتا بهختتۇرهللا ا) بىلهن خۇش خهۋەر بېرىلىدۇ

 ) ـ ئايهتلهر64 ـ، 63 ـ، 62يۇنۇس 
بولغان ) دوستى، يېقىنى(تائاالنىڭ ۋەلىيسى هللا ئىنسانالر ئىچىدىن ا: يىغىپ ئېيىتقاندا

تائاال ئۇ كىشىنى هللا كىشى بولۇپ، ا) ئىسالم دىنىغا يۈرىكىدە ئاڭلىق ئىشهنگۈچى(كىشى مۆمىن 
هللا تائاالغا ئىشهنگهن ۋە اهللا ائىسالم يولىغا باشالش بىلهن ھۆرمهتلىگهنلىكىدىن، ئۇ كىشى 

تائاالغا ياخشى ئىشالر ئىشلهش هللا تائاالدىن قورقۇپ، خاتا ئهقىدە، يامان ئىشالردىن ساقالنغان ۋە ا
تائاال ياخشى كۆرگهن كىشىلهر ۋە خۇسۇسىيهتلهرنى ياخشى كۆرۈش هللا بىلهن يېقىنالشقان، ا

نىڭ دۈشمىنىنى دۈشمهن هللان، انىڭ دوستىنى دوست تۇتقاهللاتائاالغا مۇۋاپىقالشقان، اهللا بىلهن ا
ئۆزىگه يېقىن قىلىدۇ، ھهر خىل . تائاال دوست تۇتىدۇهللا شۇڭا ئۇ كىشىنى ا. تۇتقان كىشىدۇر

دۇئا قىلسا ئىجابهت قىلىدۇ، يامانلىقتىن ساقالشنى تىلىسه . كارامهتلهر بېرىپ ھۆرمهتلهيدۇ
  .ساقالپ قالىدۇ، تىلىگهن ھاجىتىنى بېرىدۇ

  

  كارامهت

  
  ن نېمه؟كارامهت دېگه

تائاال ھهر هللا كارامهت دېمهك، ھۆرمهتلىك بولۇش دېگهن مهنىدە بولۇپ، قايسى بىر بهندىنى ا
. تۈرلۈك ئىلتىپاتالر بىلهن ھۆرمهتلىسه، شۇ ئىلتىپات شۇ بهندىگه بېرىلگهن كارامهتتۇر

ى تائاال پۈتۈن ئىنسانالرنهللا ئومۇمىي كارامهت بولسا، ا. كارامهت ئومۇمىي ۋە خۇسۇسىي بولىدۇ
ئۇنىڭ بىلهن ھۆرمهتلىگهن، باشقا مهخلۇقالردىن ئهۋزەل قىلغان نېمهتلىرى بولۇپ ئىنساننىڭ 
تهن قۇرلۇشىنى ئۆرە، تۈز، چىرايلىق، مۇكهممهل يارىتىپ ئهقىللىق، سۆزلۈك قىلىپ، 
. تۇرمۇشىنى پىالنلىق ئىدارە قىالاليدىغان، بۇزۇلغان ئىشلىرىنى تۈزەيدىغان قابىلىيهت بهرگهن

بۇ . ىڭ ھهممه نهرسىسىنى ئىنسانغا بېغىشلىغان، مهنپهئهتلهندۈرگهنلهردىن ئىبارەتدۇنيان
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 شۈبهسىزكى، بىز ئادەم بالىلىرىنى ھۆرمهتلىك قىلدۇق، -شهك«: تائاال مۇنداق دېدىهللا توغرىدا ا
چىقاردۇق، ئۇالرنى شېرىن ) كېمىلهرگه(مىندۈردۇق، دېڭىزدا ) ئۇالغالرغا(ئۇالرنى قۇرۇقلۇقتا 

ىكلهر بىلهن رىزقالندۇردۇق، ئۇالرنى مهخلۇقاتلىرىمىزنىڭ نۇرغۇنىدىن ئۈستۈن يېمهكل
خۇسۇسىي بولغان كارامهت بولسا باشقا )  ئايهت- 70سۈرە بهنى ئىسرائىل (» .قىلدۇق

ئىمانغا . تائاال بهزى بهندىلىرىگه بهرگهن كارامهتتۇرهللا كىشىلهردىن ئۈستۈنرەك كارامهت بولۇپ، ا
تائاال توسقان ئىشالرنى تاشالش هللا تائاال بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلىش بىلهن، اهللا ھىدايهت قىلىش، ا

  .تائاالغا ئىتائهت قىلىشقا تهۋپىق بېرىش ئهنه شۇ كارامهتلهر جۈملىسىدىندۇرهللا بىلهن ا
تائاالغا ئىتائهت قىلىشقا توغرا، رۇس بولغانلىق بولسا ئهڭ هللا ئىسالم دىنىغا ئىشىنىشته ۋە ا

تائاال ئېيىتقان نامى ـ ئهمالى ئوڭ تهرەپتىن بېرىلىدىغان هللا نداق كىشىلهر ابۇ. چوڭ كارامهتتۇر
يهنى قىيامهت كۈنى نامه ـ ئهمهل دەپتىرى ئوڭ قولىدىن تىگىدىغان بهخىتلىك . كىشىلهردۇر
نى ) يهنى قۇرئان(ئاندىن بىز كىتاب «: تائاالنىڭهللا شۇنىڭدەك ئۇالر ا. كىشىلهردۇر

ئۇالرنىڭ بهزىسى ئۆزىگه . ن كىشىلهرگه مىراس قىلىپ بهردۇقبهندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغا
بهزىسى ئوتتۇرا ). يهنى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغان بىلهن ئهمهل قىلمايدۇ(زۇلۇم قىلغۇچىدۇر 

ۋە بهزىسى ) يهنى كۆپ چاغالردا قۇرئانغا ئهمهل قىلىپ قىسمهن چاغالردا ئهمهل قىلمايدۇ(ھالدۇر 
» .ئهنه شۇ كاتتا مهرھهمهتتۇر. شالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇرنىڭ ئىزنى بويىچه ياخشى ئىهللا
: تائاالنىڭهللا ئۇالر يهنه ا. دېگهن سۆزىدىكى ئوتتۇرھالدۇر)  ـ ئايهت32سۈرە فاتىر (
) كهلگۈسىدىن( دېگهن، ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا، شۈبهىسىزكى، 〉دۇرهللاپهرۋەردىگارىمىز ا〈«

ئهنه شۇالر ئهھلى جهننهتتۇر، ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ .  يوقتۇرقايغۇرۇش) كهتكهنگه(غهم قىلىش، 
 ـ، 13سۈرە ئهھقاف (» .ئهمهللىرىنى مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر) ياخشى(ئۇالرنىڭ قىلغان ) بۇ(قالىدۇ، 

  .دېگهن سۆزىدە جهننهت بىلهن خۇش خهۋەر بېرىلگۈچىلهردۇر)  ـ ئايهتلهر14
مۇ مهخسۇسراق بىر تۈرلۈك كارامهت بار، ئۇ مۆمىنلىق ۋە ئىسالم يولىدا توغرا مېڭىشتىن

تائاال بهزى بهندىلىرىگه ئىمان ۋە تهقۋالىق نىسىپ قىلغاندىن باشقا كىچىك هللا بولسا، ا
كهمچىلىكلهردىنمۇ ئېهتىيات قىلىش، رۇخسهت قىلىنغان ئىشالرنىمۇ ئاز قىلىش 

جىهادقا تهييارلىق نهپلى ناماز، نهپلى روزا، نهپلى سهدىقه، ) ئۇتۇقلۇقالرنى كۆپ ئىشلهش(
كۆرۈش، جىهادقا قاتنىشىش، ھهج قىلىشتهك ئىشالرنى قىلىش شارائىتىنى تۇغدۇرۇپ بېرىپ 

بۇ . تائاال بهزى بهندىلىرىنى ھۆرمهتلهپ نىسىپ قىلغان ئىشالردۇرهللا ئهمهل قىلدۇرۇشتهك ا
ىنغۇچى ۋە تائاالغا يېقىن قىلهللا دېگهن سۆزىدىكى ا» ۋالسابقون اسابقون«تائاالنىڭ هللا كىشىلهر ا

  .ياخشىلىقىدا ئىلگىرلهپ كهتكۈچىلهر دەپ سۈپهتلهنگۈچىلهردۇر
) يېقىن(ھهر كىم مېنىڭ ۋەلىي «: تائاالهللا سهھىهۇل بۇخارىدىكى ھهدىس قۇددۇستا ا

بهندەمگه ئازار قىلسا، ئۇنىڭغا مهن ئۇرۇش ئېالن قىلىمهن، بهندەم ماڭا، مهن پهرز قىلغان 
پهرزنى ئادا قىلىش . ( ئۇلۇغ ئىش بىلهن يېقىنلىشالمايدۇئهمهلنى ئادا قىلىشتهك باشقا بىر

. بهندەم ماڭا نهپلى ئىبادەتلهر بىلهن داۋاملىق يېقىنلىشىۋىرىدۇ) بىلهن ماڭا بهك يېقىنلىشىدۇ
ئاخىرى مهن ئۇ بهندەمنى ياخشى كۆرىمهن، مهن ئۇنى ياخشى كۆرگهندە ئۇنىڭ ئاڭاليدىغان 

ئۇ بهندىنىڭ بارلىقى . (قولى، ماڭىدىغان پۇتى بولىمهنقۇلىقى، كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان 
ئۇ بهندەم تىلىگهننى بېرىمهن، پاناھ تهلهپ قىلسا پاناھ بېرىمهن، مهن ) مهن ئۈچۈن بولىدۇ

قىلماقچى بولغان ئىشتىن مۆمىن بهندەمنىڭ جېنىنى ئىلىشتا تهرەددۇت قىلغىنىمدەك 
مهن ئۇ بهندەمنىڭ كۆڭلىنى ئاغرىتىشنى . تهرەددۇت قىلمايمهن، بهندەم ئۆلۈمنى خالىمايدۇ

دېگهن سۆزىدىكى كۆرسىتىلگهنلهر » ھالبۇكى ئۇنىڭغا ئۆلمهي ئامال يوق. خالىمايمهن
  .مۇشۇالردۇر
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بۇالر ۋەلىيلىقنىڭ ئهڭ يۇقىرى مهرتىۋىسىدىكى كىشىلهر بولۇپ، ئۇالر ئىسالم يولىدا 
 ئىجابهت قىلىشى بىلهن تائاال ئۇالرنىڭ تهلپىنىهللا ئۇدۇل، توغرا مېڭىش بىلهن ۋە ا

تائاالدىن بىر تاغنىڭ جايىدىن يوقۇلىشىنى تىلىگهن تهقدىردە تاغ هللا ئهگهر ئۇالر ا. تونۇلغانالردۇر
هللا تائاال ئۇالرنى قهسهمدە تۇرغۇزىدىغان، اهللا يوقۇلىدىغان، ئهگهر ئۇالر بىر ئىشقا قهسهم قىلسا، ا

دىن ئاز نهرسىنى كۆپهيتىش، كېسهلگه تائاال ئۇالرنىڭ دۇئاسىنىڭ بهرىكىتى بىلهن ئۇالر قولى
شىپالىق بېرىش، يوقسۇلنى كهسىپكه ئىگه قىلىش، ھاالكهتتىن قۇتقۇزۇشتهك ئادەت 

بۇنداق ئىشالر تهۋھىدى خالىس . (سىرتىدىكى ئىشالرنى ئاشكارە قىلىدىغان كىشىلهردۇر
 تهدرىجى بولمىسا سىهرى تاكى. مۆمىن، مۇتتهقى، سالىه كىشىلهردىن كۆرۈنسه كارامهتتۇر

  .)دىن ئىبارەتتۇر)جىنايىتىنى پهيدىنپهي ئىغىرالشتۇرۇش ئۈچۈن خاتاالشتۇر(تۇتۇش 
  

  ۋەلىيلهرنىڭ مهرتىۋىلىرى

  
يهنى، ئهڭ . يۇقۇرقى دەلىللهردىن قارىغاندا ئهۋلىياھالرنىڭ مهرتىۋىسى تۆت تۈرلۈك بولىدۇ

 مۇرسهل پهيغهمبهرلهر ئهڭ ئالىي مهرتىۋە نهبىي ۋە. ئالىي، ئالىي، تۆۋەن، ئوتتۇرھالدۇر
. تائاال ئۈچۈن ئىشقا سالىدۇهللا مهرتىۋىسى ۋە ئۇالرنىڭ كارامهتلىرى بولۇپ، ئۇالر بۇ كارامهتلهرنى ا

  .تائاالنىڭ خهلقلهرگه تاقايدىغان ھۆججىتى بولغان مۆجىزىلهردۇرهللا بۇ ئىشالر ا
توغرا ئهقىدىدە، ئالي مهرتىۋە بولسا پهيغهمبهرلهرگه ئهگهشكهن مۆمىن مۇسۇلمانالر ئىچىدىن 

ياخشى ئىشالرنى ئىشلهشته باشقىالردىن ئېشىپ كهتكهن ۋە خۇداغا يېقىنالشقانالر مهرتىۋىسى 
بولۇپ، بۇالر مهرتىۋىدە، دەرىجىدە، ئورنى ئۈستۈنلۈكته پهيغهمبهرلهر بىر ـ بىرىدىن پهرقلىق 

  .بولغاندەك ئۇالر ئۆزئارا پهرقلىق بولىدۇ
لىدا نورمال ماڭغان، نامه ئهمىلى ئوڭ تهرەپتىن بېرىلىدىغان، ئوتتۇرھالالر بولسا، ئىسالم يو

تۆۋەن دەرىجىدىكى ۋەلىيلهر بولسا ئىمانى، تهقۋاسى . ئىمان ۋە تهقۋا ئىگىسى بولغان كىشىلهردۇر
ئاجىزراق بولغانالر بولۇپ، بۇالر ئاز توال خاتالىقالردىن ) ئىسالمغا ئىشىنىشى ۋە ئهمهل قىلىشى(

نى ) يهنى قۇرئان(ئاندىن بىز كىتاب «: تائاالنىڭهللا يهنى ا. ن مۆمىنلهردۇرخالىي بواللمايدىغا
ئۇالرنىڭ بهزىسى ئۆزىگه . بهندىلىرىمىزدىن بىز تاللىغان كىشىلهرگه مىراس قىلىپ بهردۇق

بهزىسى ئوتتۇرا ) يهنى قۇرئاننى تىالۋەت قىلغان بىلهن ئهمهل قىلمايدۇ(زۇلۇم قىلغۇچىدۇر 
ۋە بهزىسى ) ردا قۇرئانغا ئهمهل قىلىپ قىسمهن چاغالردا ئهمهل قىلمايدۇيهنى كۆپ چاغال(ھالدۇر 

. ئهنه شۇ كاتتا مهرھهمهتتۇر. نىڭ ئىزنى بويىچه ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرىغۇچىدۇرهللا
ئۇالر جهننهتلهردە ئالتۇن بىلهيزۈكلهرنى . ئۇالر ھهمىشه تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرىدۇ

جىمى ھهمدۇسانا 〈: ئۇالر ئېيتتى.  ئۇالرنىڭ كىيىمى يىپهكتىن بولىدۇمهرۋايىتالرنى تاقايدۇ
بىزنىڭ پهرۋەردىگارىمىز ھهقىقهتهن ! غا مهنسۇپتۇرهللا قايغۇنى كهتكۈزۈۋەتكهن ا- بىزدىن غهم

مهرھهمىتىدىن هللا ا. ناھايىتى مهغفىرەت قىلغۇچىدۇر ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بهرگۈچىدۇر
. »〉ننهتته بىز ھهرگىز جاپا تارتمايمىز،ھهرگىز چارچىمايمىزجه. بىزنى جهننهتته تۇرغۇزدى

دېگهن سۆزىدىكى ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر دەپ )  ـ ئايهتكىچه35 ـ ئايهتتىن 32سۈرە فاتىر (
ئىمانى ۋە بىر بۆلۈك ياخشى  .كۆرسهتكهن يهنه بهزى گۇناھالردىن خالىي بواللمىغان مۆمىنلهردۇر

ناپىق، خائىن بولمىغىنى ئۈچۈن مۇنداق كىشىلهرمۇ ۋەلىيلهر ئهمهللىرى بولغىنى ئۈچۈن، مۇ
تائاال بۇ ئايهتته هللا بۇ ئايهت شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ا. قاتارىدا ھېسابلىنىدۇ) نىڭ دوستلىرىهللا(

ئۆزىگه زۇلۇم قىلغۇچىالر، ئوتتۇرھالالر، ياخشىلىقىدا ئىلگىرلهپ كهتكۈچىلهر دەپ مۆمىنلهرنى 
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ئالتۇن بىلهيزۈك، . هبىقىنىڭ ھهممىسى جهننهتكه كىرىدۇئۈچ تهبىقىگه بۆلدى ۋە ئۈچ ت
بۇ ئايهت ئىمانى ۋە . يىپهك كىيىم بېرىلىدۇ، دەپ ھۆكۈم قىلدى. مهرۋايىتالر بىلهن جابدۇلىدۇ

تائاالنىڭ ۋەلىي بهندىلىرى جۈملىسىدىن هللا ئهمهل قىلىشى ئاقىزراق بولغان مۆمىنلهرنىڭمۇ ا
ڭ دەرىجىسى ئىمان ۋە ئهمهلدە ئىلگىرلهپ لېكىن بۇالرنى. ئىكهنلىكىنى كۆرسهتتى

خاتالقتىن ( ئىمانى تهقۋاسى. ئوتتۇرھالالر دەرىجىسىگىمۇ يېتهلمهيدۇ. كهتكهنلهردىن تۆۋەندۇر
يۇقىرىقى ئۈچ : شۇنىمۇ ئويالش كېرەككى. يېتهرسىز بولغاچقا تۆۋەن مهرتىۋىدۇر) ساقلىنىشى

قلىق، ئهڭ ئالىي مهرتىۋىدىكىلهر ئالىي خىل مهرتىۋىدىكى ۋەلىي بهندىلهر سان جهھهتتىمۇ پهر
مهرتىۋىدىكىلهردىن ئاز، ئالىي مهرتىۋىدىكىلهر ئوتتۇرھال دەرىجىلهردىكىدىن ئاز، ئوتتۇرھال 

  .بۇنى شهرھىيلهشنىڭ ھاجىتى يوق. دەرىجىدىكىلهر تۆۋەن دەرىجىدىكىلهردىن ئازدۇر
  

  مۇقىم بىكىتىلىدىغان ھۆكۈملهر

  
تائاالنىڭ ۋەلىي بهندىسى بولۇشى، ئهۋلىياھالر قاتارىغا هللا ڭ اقايسى بىر ئىنساننى: بىرىنچى

تائاال بۇيرىغان ئىشالرنى قىلىش، مهنئى هللا تىزىلىشى، پهقهت توغرا، راست ئىشهنچ بىلهن ا
  .قىلغان ئىشالرنى تاشالش پىرىنسىپى ئاساسىدىكى تهقۋالىق بىلهنال قولغا كېلىدۇ

بهندىنىڭ . نلىقىدا بىر ـ بىرىدىن پهرقلىقتۇرتائاالغا يېقىهللا ۋەلىي بهندىلهر ا: ئىككىنچى
ئىمانى ۋە تهقۋاسىنىڭ تولۇق ۋە كۈچلۈك ـ ئاجىزلىقىغا قاراپ، مهرتىۋىدە ۋە كارامهت 

تائاال ۋە پهيغهمبىرى ياخشى كۆرگهننى ياخشى كۆرۈپ، يامان هللا ا. دە پهرقلىق بولىدۇ)ھۆرمهت(
  .ولىدۇكۆرگهننى يامان كۆرۈشته مۇۋاپىق كېلىشىدە پهرقلىق ب

تائاال بهزى ۋەلىي بهندىلىرىنىڭ قولى بىلهن مهيدانغا كهلتۈرىدىغان ئادەتتىن هللا ا: ئۈچىنچى
نىڭ ۋەلىي بهندىسى هللائىشالر كارامهت بولۇپ، بىر كىمنىڭ ا) تهبىئىي قانۇنغا خىالپ(تاشقىرى 

داق بهلكى ۋەلىيلهردىن مۇن. بولۇشى ئۈچۈن بۇنداق كارامهتنىڭ ئاشكارە بولۇشى شهرت ئهمهس
كارامهتلهرنىڭ سادىر بولۇشى ئۇالرنىڭ دەرىجىسىنى تۆۋەن چۈشۈرىدىغان بولغاچقا، ئىمان، 
تهقۋانىڭ ئهجرى ـ ساۋابى بۇدۇنيادا قولىغا بېرىلگهننىڭ ئورنىدا بولۇپ قالغاچقا، بهزى 

قا تهۋبه قىلغان، ئىستىغپار هللائهۋلىياھالر ئاشۇنداق كارامهت سادىر بولۇپ قالغاندا قورقۇپ ا
  .يىتقانئې

. پهيغهمبهرلهردىن باشقا ۋەلىيلهر خاتالىقتىن پۈتۈنلهي خالىي دېيىشكه بولمايدۇ: تۆتىنچى
لېكىن ئۇالرنىڭ ۋەلىيلىك شهرىپىگه داغ بولىدىغان . ئۇالرمۇ خاتالىشىدۇ، غهلهت ئىش قىلىدۇ

ر خاتالىق خاتالىقالردىن ساقلىنىشى كۆپرەك، ۋەلىيلهرمۇ خاتالىشىدىغان بولغاچقا، قاچانال بىرە
تائاال هللا ئاندىن ا. سادىر قىلپ سالسا، دەرھال تهۋبه قىلىپ، ئهپۇ تىلهپ ئۆزىنى تۈزىتىۋالىدۇ

شۇنىڭ بىلهن ئۆزىنىڭ ۋەلىيلىق مهرتىۋىسىدىن چۈشۈپ . تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ
  .كېتىشىدىن ساقلىنىپ قالىدۇ

غا كۆرە مۆمىنلهرنىڭ خهلقلهرنىڭ ئهھۋالىدىن بىزگه بىلىنگهن ئهمهلىي ئهھۋال: بهشىنچى
بۇ كىشى «ئىمانىي ۋە ئهمهلىيتى بار مۆمىن كىشىنى . يېرىمىنى ۋەلىي دەپ باھا بېرەلهيمىز

شۇڭا مۇتتهقىي مۆمىنلهرنى ھۆرمهت قىلىشىمىز، كۆڭلىنى . دېيهلهيمىز» ۋەلىي
ال چۈنكى ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رەسۇلۇل. رەنجىتىشتىن ساقلىنىشىمىز الزىم بولىدۇ

سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمدىن نهقىل قىلغان سهھىهۇل بۇخارىدىكى ھهدىسته رەسۇلۇلال 
تائاال ھهركىم مېنىڭ ۋەلىي بهندەمگه ئازار بهرسه، ئۇنىڭغا مهن ئۇرۇش ئېالن هللا ا«: مۇنداق دېدى
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  .دېدى» قىلىمهن
رنىڭ سۆزىگه بۇ ھهدىسنىڭ مهزمۇنىغا قايىل بولمايدىغانالرنىڭ دەلىلى بولمىغاچقا، ئۇال

  .قاراپ باقمايمىز
نۇرغۇن مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى كۈندە ۋەلىيلىقنىڭ راستىنى بىلمىگهن، ۋەلىينى : ئالتىنچى

تونۇمىغانلىقتىن، ئۆزى بىلهن بىلله ياشاۋاتقان مۆمىن تهقۋادار كىشىلهرنىڭ ۋەلىيلىقىغا 
سىگه ئالىي گۈمبهزلهر، تۇغ ئادەتتىن تاشقىرى كارامهت كۆرۈنمىسه ياكى قهبرى. ئىقرار قىلمايدۇ

مېنى مۇشۇ يۇرتتا بىر ۋەلىينىڭ «بىر كىم . ئهلهملهر قادالمىسا بىر كىمنى ئهۋلىياھ دېمهيدۇ
دېسه، ئۆزى بىلهن بىلله ياشاۋاتقان مۇتتهقى، مۆمىننى كۆرسىتىپ » قېشىغا باشالپ قويۇڭ

كى قهبرىدىكى ھالبۇ. قويماي، گۈمبهزدىكى ياكى سۈمهدىكى ئۆلۈكنى كۆرسىتىپ قويىدۇ
ئالىي ئىشلهنگهن . ھهتتا ئىسمىنىمۇ بىلمهيدۇ. ئۆلۈكنىڭ تارىخى تهرجىمىهالىنى بىلمهيدۇ

  .ھهيۋەتلىك گۈمبهزلهرگه قاراپال ئهۋلىياھ دەپ تونۇيدۇ
تائاالدىن باشقىسىنى ئۆزىگه هللا  ـ ئايهتته ئىنساننىڭ ا16تائاال سۈرە رەئىد هللا ا: يهتتىنچى

مۇشرىكالرنى ! ئى مۇھهممهد(«: ار قىلىشنى رەت قىلىپ ئېيتتىيېقىن دوست مهدەتك» ۋەلىي«
ئۇالرنىڭ (〈 دېگىن، 〉ئاسمانالرنىڭ زېمىننىڭ پهرۋەردىگارى كىم؟ 〈)مات قىلىش ئۈچۈن ئۇالرغا

نى قۇيۇپ ئۆزەڭالرغا پايدا يهتكۈزەلمهيدىغان هللاسىلهرا〈) ئۇالرغا. ( دېگىن〉هللا) پهرۋەردىگارى
  .» دېگىن〉؟لدىڭالرمۇغا شېرىك قىلىۋاهللاالرنى امهئبۇد

تائاالدىن باشقىسىنى ئۆزىگه هللا شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم دىنىغا ئىشهنگهن ئهر ـ ئايالالرنىڭ ا
 ئهلهم كهلگهندە ئۇنىڭغا ناله ـ پهرياد قىلىشى، -قىلىشى، بېشىغا دەرد ) دوست مهدەتكار(ۋەلىي 

، ئۇنىڭ دوستىغا يامان ھادىسىلهردىن ساقالشنى ئۈمۈد قىلىشى، ئۇنىڭغا ئىشهنچ قىلىشى
تائاالدىن باشقىسىغا هللا مۇنداق قىلىش ا. دوست، دۈشمىنىگه دۈشمهن بولۇشى توغرا ئهمهس

  !بۇنداق شېرىك ئىشالردىن ئدللدھ ساقلىسۇن. شېرىك بولىدۇ. ئىبادەت قىلغانلىق بولىدۇ
  

  شهيتاننىڭ ۋەلىيلىرى ۋە ئۇالر بىلهن بولۇش

  
تائاالنىڭ هللا بۇنى ا.  ئارسىدا دوستلۇق بارئىنسان شهيتانلىرى بىلهن جىن شهيتانلىرى

 .قۇرئان كهرىم بۇ توغرىدا يىتهرلىك دەلىللهرنى كهلتۈردى. كىتابى قۇرئان كهرىم ئسپاتلىدى
تولۇق ) ئىنسانالرنى جىنالرنى ھېساب ئۈچۈن(هللا ا«:  ـ ئايهتته128تائاال سۈرە ئهنئام هللا ا

سىلهر نۇرغۇن ! ئى جىنالر جامائهسى〈)ئېيتىدۇكىهللا بۇ كۈندە ا(يىغىدىغان كۈننى ئهسلىگىن، 
بىز ! ئى پهرۋەردىگارىمىز 〈:ئۇالرنىڭ ئىنسانالردىن بولغان دوسىتلىرى. 〉ئادەملهرنى ئازدۇردۇڭالر

) يهنى قىيامهت كۈنىگه( بىرىمىز دىن پايدىالندۇق، بىز ئهمدى سهن بهلگىلىگهن ۋاقىتقا- بىر
  .دېدى»  دەيدۇ〉يهتتۇق

يهنى بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا (شۇنىڭدەك «:  ـ ئايىتىدە112نىڭ سۈرە ئهنئامتائاال هللا يهنه ا
ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ شهيتانلىرىنى ھهر بىر پهيغهمبهرگه دۈشمهن ) دۈشمهن قىلغاندەك

  .دېدى»  بىرىگه ۋەسۋەسه قىلىدۇ-قىلدۇق، ئۇالر ئالداش ئۈچۈن شېرىن سۆزلهر بىلهن بىر
يهنه : بىر گۇرۇھنى ھىدايهت قىلدى) سىلهردىن(هللا ا«:  ـ ئايهتته30تائاال سۈرە ئهئراف هللا يهنه ا

نى قويۇپ شهيتانالرنى هللاشۈبهسىزكى، ئۇالر ا. بىر گۇرۇھقا گۇمراھلىق تېگىشلىك بولدى
مهزكۇر ئايهتلهر . (دېدى» .دوسىت تۇتقان تۇرۇقلۇق ئۆزلىرىنى توغرا يولدا دەپ گۇمان قىلىدۇ

 ئىبارەت ئىككى خىل شهيتانالرنىڭ ئۆز ئارا ئازغان ئىنسانالر بىلهن ئازدۇرغۇچى جىنالردىن
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بۇ يهردە ئىككى شهيتان ئوتتۇرسىدىكى . دوستلۇق ھهمكارلىقى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ
  .)دوستلۇق قانداق ھاسىل بولىدۇ؟ دېگهن بىر سۇئال چۈشۈشى مۇمكىن

جىنسى بىر خىل بولغان نهرسىلهرنىڭ بىرلىشىپ قىلىشى، بىر بىرىگه : جاۋاب
ن نهرسىلهرنىڭ ئۇچرىشىشى، ھهر نهرسه ئۆزىگه ئوخشايدىغان نهرسه تهرەپكه ئوخشۇشىدىغا

تائاالنىڭ قانۇنى بويىچه ئىنسان شهيتانلىرى بىلهن هللا ئۆزىچه كېتىپ قېلىشتىن ئىبارەت ا
تائاالغا ۋە هللا شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسان ا. جىن شهيتانلىرى ئارسىدا يېقىنلىق ھاسىل بولىدۇ

 قىلىۋېرىش بىلهن گۇناھ ۋە بۇزۇق ئىشالرغا چوڭقۇر چۆكۈپ ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق
كېتىش نهتىجىسىدە قهلبى ۋە قىلمىشى قهبىه، پاسكىنلىشىپ كهتسه، ئۇنىڭ جىن شهيتانلىرى 

 ئاغىنه بولۇشى، مهنپهئهت ئالماشتۇرۇشى -بىلهن بىرلىشىشى، بىلله ھهرىكهت قىلىشى، دوست 
امانلىققا باشالش ئىشلىرىدا بىر ـ بىرىگه ياردەملىشىشى ۋە باشقا ئادەملهرنى ئازدۇرۇش، بۇزۇش، ي

  .مۇمكىن بولىدۇ
ئىنسان شهيتانلىرى بىلهن جىن شهيتانلىرى ئارىسىدىكى مۇقىم دوستلۇق بويىچه جىن 
شهيتانلىرى ئىنسان شهيتانلىرىدىن ئىبارەت ئۆزىنىڭ بۇرادەرلىرى ۋە دوستلىرىغا خىزمهت 

ۋە تونۇش مۇمكىن بولغان غايىب ئهھۋالالرنى ئىنسان جىنالرغا خهۋەردار بولۇش . قىلىدۇ
شۇنىڭدەك يىراق نهرسىلهرنى يېقىنالشتۇرۇپ بېرىدۇ ياكى يىراق . شهيتانلىرىغا خهۋەر قىلىدۇ

يهرگه كۆتۈرۈپ ئاپىرىپ قويىدۇ، شۇنىڭدەك جىن شهيتانلىرى ئىنسان شهيتانلىرى ئۈچۈن بىر ـ 
جىن شهيتانلىرى ئىنسان . الپ بېرىدۇبىرىگه يىراق ئىككى كىشىنى بىر يهرگه قوغ

. يىراقتىكى شهخىسلهرنى كۆرسىتىدۇ. شهيتانلىرىغا گاھى چاغدا ئادەم شهكلىدە كۆرىنىدۇ
ئاۋازالرنى ئاڭلىتىدۇ، يىغىپ ئېيتقاندا، جىن شهيتانلىرى ئىنسان شهيتانلىرىغا ئادەتتىن 

ەم مۇنداق ئىشالرنى كارامهت بۇنىڭ تېگىنى بىلمىگهن ئاد. تاشقىرى بهزى ۋەقهلهرنى كۆرسىتىدۇ
تائاال بهزى ۋەلىي بهندىلىرىدىن كارامهت ئۈچۈن ئاشكارە قىلغان ئىشالرغا قىياس هللا گۇمانالپ، ا

يامان نىيهت، يامان قىلىقالردىن سادىر بولغان ئاجايىپ ئىشالر كارامهت . قىلىپ خاتالىشىدۇ
  .بولمايدۇ، ئۇ بولسا جىنالرنىڭ ئويۇنلىرىدىن ئىبارەت

  

ن ئهقىدىسىنىڭ ئاساسلىرىدىن ئىككىنچى ئاساس پهرىشتىلهرنىڭ مۆمى

  بارلىقىغا ئىشىنىشتۇر

  
ئهقىدە ئاساسلىرىدىن بۇ ئاساس ئۈستىدە توختۇلۇشتىن بۇرۇن تۆۋەندىكى ئۈچ ھهقىقهتنى 

  :بايان قىلىمىز
غايىب ئالهم . غايىب ئالهم، ئاشكارە ئالهم دەپ ئىككىگه بۆلىنىدۇ_ پۈتۈن ئالهم : بىرىنچى

دەپ » بار«ئالهمدە بار نهرسىلهردىن كۆرگۈچىلهرنىڭ كۆزىگه كۆرۈنمهيدىغان قهلبىدە : دېمهك
  .تونۇيدىغان، خىيالىدىن كهتمهيدىغان ھهم ئهمهلىيهتته بار نهرسىلهرگه ئوخشاش

ئاشكارە ئالهم غايىب ئالهمنىڭ ئهكسىچه بولۇپ، ئىنساننىڭ كۆز ئالدىدا بولغان، كۆزى 
ئاڭالش، سىالش، (هۋجۇت نهرسىلهردۇر ياكى كۆزىدىن باشقا سهزگۈ ئهزا بىلهن كۆرەلهيدىغان م
  .بىلهن بىلىنىدىغان نهرسىلهردۇر) كۆرۈش، پۇراش، تېتىش

ھاياتتىكى تهبىئهتنىڭ ھۆكىمى بىلهن ئىنسانغا غايىبقا ئىشىنىش مۇقىم : ئىككىنچى
پهقهت . رىاللمايدۇبولۇپ كهتكهن نهرسه بولۇپ، ئهقلى ساق ئىنسان غايىبقا ئىشىنىشتىن ئاي
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ئۆزىنى ئهقىلسىز ھېسابلىغان، ئادەملىك ھۆرمىتىدىن ئايرىلىشنى، ئىنسانلىق شهرىپىدىن 
ۋاز كېچىشنى خالىغان، ياخشىلىق كهلمهيدىغان، شهھۋاني ھايۋان بولۇپ قالغان ياكى ئاڭسىز، 

لسا قويۇق ئىنسان بو: سهۋەب. بىلىمسىز سايماندەك بولۇپ قالغان ئادەم غايىبقا ئىشهنمهيدۇ
بىر يهردە بولغاندا يهنه بىر . جىسىم بولۇپ، ئۇ قايسى يهردە بولسا، شۇ يهرنى ئىگىلهپ تۇرىدۇ

. شۇڭا ئۆزى بولمىغان باشقا يهرلهر ئۇنىڭغا غايىب بولىدۇ. يهردىمۇ بولىشى مۇمكىن ئهمهس
ۇمكىن ھالبۇكى ئۆزى تۇرغان يهردىن باشقا يهردە بار بولغان نهرسىلهرگه ئىشهنمهسلىكى م

باشقا يهردە بار بولغان، ئهمما ئۆزىنىڭ كۆزى كۆرمىگهن نهرسىلهرگه راست خهۋەر . ئهمهس
: مهسىلهن. (ئارقىلىق ياكى شۇ نهرسىنىڭ ئهسهرلىرى ئارقىلىق ئىشهنمهي بولمايدۇ

جۇڭگونىڭ سىرتىغا چىقمىغان بىر ئاتىزىمچى خهۋەر ياكى ئهسهر ئارقىلىق ۋاشىنگىتون 
  .) ئىنكار قىاللمايدۇ، كۆزۈم كۆرمىدى، دەپ تانالمايدۇشهھرىنىڭ بارلىقىغا

ئىنسانغا ئىلىم ھاسىل بولۇش قورالى بولغان سهزگۈ ئهزالىرىنىڭ كۈچى چهكلىك، بىلىشى 
ئىنساننىڭ ئاڭالش كۈچى ئۈنلۈك . ئۇنىڭ سىرتىغا چىقالمايدۇ. مهلۇم دائىرە ئىچىدە بولىدۇ

  .قداردا پهس بولسا، ئۇنى ئاڭلىشى مۇمكىن بولمايدۇئاۋازالرغا باغلىق بولۇپ، ئاۋاز مۇئهييهن مى
ئىنساننىڭ كۆرۈشى چوڭ جىسىمالرغا باغلىق بولۇپ، جىسىمالر بهك كىچىك ئىنچىكه 

ئۇمۇ قويۇق . تۇتۇپ بىلىش كۈچىمۇ شۇنىڭغا ئوخشايدۇ. بولسا، ئۇنى كۆرۈشتىن ئاجىز كېلىدۇ
ھهتتا ئىنساننىڭ ئهقلىمۇ . مهيدۇبهك يهڭگىل نهرسىنى سىالپ سېزەل. جىسىمالرنى سېزەلهيدۇ

ئهقىل بىلهن بىلىنىدىغان بهزى نهرسىلهرنى بىلىشتىن ھهتتا تهسهۋۋۇر قىلىشتىنمۇ ئاجىز 
  .كېلىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسانغا كۆز كۆرمىگهن، سېزىم ئهزاسىنىڭ ھهرقاندىقى بىلهن بىلهلمىگهن 
 -نسانلىق ئىززەت شهيئىلهرگه راست دەپ ئىشهنمهي ئامال يوق، ئىنسان ئۆزىنىڭ ئى

ھۆرمىتىنى ئازراق بولسىمۇ ساقلىماقچى بولسا، ئۇ شهيئىلهرگه ئىشهنمهسلىككه ئىنساندا 
  .ئىختىيارمۇ يوق

ئۇ شهھهردىن باشقا يۇرتقا چىقىپ باقمىغان تۇرۇپ، باشقا . بهزى ئادەم بىر شهھهردە ياشايدۇ
ۆزى كۆرمىگهندىن تاشقىرى، ئۇ باشقا شهھهرلهرنى ك. ئونالرچه يۇرتالرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدۇ

ئۇ ھالدا بۇ ھهقىقهتكه قانداق . شهھهرلهرنى كۆرگهنلهرنىمۇ كۆرمهي تۇرۇپ ئىشىنىدۇ
كۆرگهن كىشىنىمۇ . بهزى كىشىلهر پۈتۈن ئۆمرىدە پىل دېگهن ھايۋاننى كۆرمهيدۇ! تانااليمىز؟

  .كۆرمهي تۇرۇپ، پىل دېگهن ھايۋان بار دەپ ئىشىنىدۇ
شارى، قۇياش ۋە يۇلتۇزالردا بىر ـ بىرىنى تارتىش كۈچى بار دەپ بهزى كىشىلهر يهر 

  .ھالبۇكى تارتىش كۈچىنى كۆرۈش، سېزىش مۇمكىن ئهمهس. ئىشىنىدۇ
بهزى ئادەمنىڭ دادىسى ئۇ تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن ۋاپات بولغاچقا دادىسىنى كۆرمىگهن بولسىمۇ، 

  .دادام بار ئىدى، دەپ ئىشىنىدۇ، ھهرگىز تانالمايدۇ
كه ئىشهنمهستىن بكه ئىشهنمهسلىكى ياكى غهيىب غهيى ئۈچۈن ئىنساننىڭشۇنىڭ

  .ياشىيااليمهن دېيىشى كۈلكىلىك ئىشتۇر
ئىنسان ئۆز ئىلمىنى، ئۆزىنىڭ ئهقلى ۋە سېزىملىرى ئارقىلىق ئالهمدە بار : ئۈچىنچى

ل دېمهك، ئهقىل بىلهن تهسهۋۋۇر قىلىدىغان نهرسىلهرنى ئهقى. نهرسىلهردىن ھاسىل قىلىدۇ
كۆرىنىدىغان، ئاڭلىنىدىغان، پۇراش، تېتىش بىلهن سىالش، تۇتۇش بىلهن . بىلهن بىلىدۇ

راستلىقنىڭ . بىلىنىدىغان پۈتۈن ماددىي نهرسىلهرنى سېزىم ئهزالىرى بىلهن بىلىدۇ
مۇمكىن ئهمهس . ئهۋزەللىكىنى، يالغانچىلىقنىڭ رەزىللىكىنى، ئهقىل بىلهن بىلىدۇ

بىر يهردە بولغان نهرسىنىڭ شۇ . لىكىنىمۇ ئهقىل بىلهن بىلىدۇنهرسىلهرنىڭ مۇمكىن ئهمهس
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قانداق بىر . يهردە تۇرۇقلۇق يهنه بىر يهردە بولۇشى مۇمكىن ئهمهسلىكىنى ئهقىل بىلهن بىلىدۇ
جىسىمنىڭ ئىشغال قىلىدىغان بىر ئورنى بولماي مۇمكىن ئهمهسلىكىنى، يىڭىدىن ياسالغان 

. لماي مۇمكىن ئهمهسلىكىنى ئهقىل بىلهن بىلىدۇقانداقال نهرسىنىڭ ياسىغۇچىسى بو
كېسهلنىڭ ساقىيىشىمۇ، ساقايماسلىقىمۇ، يوقالغان كىشىنىڭ قايتىپ كېلىشىمۇ، قايتىپ 
  .كهلمهسلىكىمۇ ئېهتىمال بولغاندەك ئىككى ئېهتىماللىق نهرسىلهرنىمۇ ئهقىل بىلهن بىلىدۇ

ۇزۇنلۇقىنى، كهڭلىكىنى، كۆزنىڭ سېزىم كۈچى بىلهن كۆز كۆرىدىغان نهرسىلهرنىڭ ئ
  .سۈپهت، خۇسۇسىيهتلىرىنى بىلىدۇ

. قۇالقنىڭ سېزىم كۈچى بىلهن ئاۋازالرنى بىلىدۇ ۋە ھهرخىل ئاۋازنى پهرقلهندۈرەلهيدۇ
  .خهۋەرلهرنى، مهنىلهرنى بىلىدۇ

تېتىش سېزىمى بىلهن پۈتۈن تهملهرنى، تاتلىقنى، ئاچچىقنى، چۈچىمهلنى، باغالشنى 
  .بىلىدۇ

  .ى بىلهن خۇشبۇينى، سېسىقنى بىلىدۇپۇراش كۈچ
سىالش، تۇتۇش سېزىمى بىلهن جىسىمالرنىڭ يىرىك ـ يۇمشاق، ئىسسىق ـ سوغۇقلىقىنى 

ئهقىل ۋە سېزىم . مانا بۇالر ئىنساننىڭ ئىلىم ـ تونۇش ھاسىل قىلىشنىڭ يوللىرىدۇر. بىلىدۇ
ئىنسان بىر نهرسىگه . ئهزالىرى ئارقىلىق ئىنسان مهرىپهت ھاسىل قىلىشقا قابىلىيهتلىكتۇر

ئهقىل ئىشلهتكهندىن كېيىن، ئۇ نهرسىگه بار ياكى يوق ياكى بار بولماي مۇمكىن ئهمهس، ياكى 
  .بار بولۇشى مۇمكىن ئهمهس، ياكى ئىككىلىسى مۇمكىن دەپ ھۆكۈم قىالاليدۇ

ئىنسان بىر نهرسىگه قارىغاندىن كىيىن ئۇ نهرسه ئۇزۇن ياكى قىسقا، ئاق ياكى قارا دەپ 
ۆكۈم قىلىدۇ، بىرەر ئاۋاز ئاڭلىغاندا، بۇ پاالن كىشى ياكى پاالن نهرسىنىڭ ئاۋازى دەپ ھۆكۈم ھ

  .قىلىدۇ
 ئىبارەت ئىككى ۋە ھازىردىن غايىبشۇنىڭدەك ئىنسان ئۆزىنىڭ تونۇشىنى، ئالهمدىكى 

لېكىن مهۋجۇد . خىل مهۋجۇد نهرسىلهردىن ئهقىل ۋە سېزىم ئارقىلىق ھاسىل قىلىدۇ
 بولغانلىرىنى تونۇشنىڭ ۋە ئىشىنىشنىڭ يولى، پهقهت ئۇنىڭ غايىبن خالىس نهرسىلهردى

  .خهۋىرىنى ئاڭالش ياكى ئىز ـ ئهسهرلىرىنى كۆرۈش بىلهنال بولىدۇ
دېمهك، بىر ئادەمگه يهنه بىر ئادەم پاالنى ۋاپات بولدى ياكى سهپهرگه كهتتى ياكى سهپهردىن 

بولۇپ ئۇنى كۆرۈش مۇمكىن بولمىسىمۇ، ئۇنىڭ ۋاپات كهلدى دەپ خهۋەر قىلسا، ئۇ پاالنى يىراقتا 
قىلغان ياكى سهپهرگه كهتكهن ۋە ياكى كهلگهن ئهھۋالىنى بىلىش ئۇ كىشىگه ئهقىللىق 

  .ئادەمنىڭ خهۋىرى بىلهنال ھاسىل بولىدۇ
بهزى ئادەم كهلكۈن سۇ ئېقىتىپ كهتكهن يارلىقتىن ئۆتىدۇ ياكى تاغ جىلغىسىدا سۇ تولۇپ 

ئۇ . شۇ يهرگه يامغۇر ياققانلىقىنى يامغۇرنى كۆرمىسىمۇ دەرھال بىلىدۇ. ىدۇئاققىنىنى كۆر
كىشىگه بۇ بىلىم پهقهت جىلغىالردا سۇ ئېقىشى، ئېقىنالرنىڭ يارلىق بولۇپ كېتىشىدىن 

  .يامغۇر ئهسىرى بىلهن ھاسىل بولىدۇ_ ئىبارەت ئهسهر 
يدۇ، دەرھال بۇ يهردە ئهتىر بار بهزى ئادەم بىر يهردىن ئۆتكهندە خۇش پۇراق بىر ھاۋانى پۇرا

ئوخشايدۇ ياكى خۇش پۇراق ئۆسۈملۈك بار ئىكهن دەپ ئۇ نهرسىلهرنى كۆزى كۆرمىسىمۇ، بىر 
  .كىم خهۋەر قىلمىسىمۇ بىلىدۇ

ئىشهنچىلىك كىشىلهرنىڭ خهۋىرى بىلهن ياكى . شۇنىڭدەك ئىنسان نهرسىلهرگه ئىشىنىدۇ
ىش ھاسىل بولىدۇ، ئهسهر ئارقىلىق ئۇنىڭ شهيئىلهرنىڭ ئهسهرلىرى بىلهن چوقۇم ئىشىن

شۇنىڭ ئۈچۈن پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش ئهقىلگه . بارلىقىغا راست ئىشىنىدۇ
 غايىبچۈنكى پهرىشتىلهر گهرچه . سىغىدىغان بىر ئىش، ئاسان بىر مهقسهت بولۇپ قالدى
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سىلهرنى ئىسپاتاليدىغان  نهرغايىبمهخلۇقالر بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ بارلىقىغا، ئىنسان ئالدىدا 
ئۇ دەلىللهر بولسا، ئىشهنچىلىك كىشىلهرنىڭ خهۋىرى . دەلىللهرنىڭ ھهممىسى دااللهت قىلىدۇ

  .ۋە مهۋجۇت نهرسىلهرنىڭ ئهسهرلىرىدىن ئىبارەت
ئهقىللىق ئادەمگه راستچىل : بۇ ئهمهلىيهتنى تېخىمۇ ئوچۇق كۆرسىتىپ ئېيتىمىزكى

دى، دەپ خهۋەر قىلىدىغان ئاندىن ئۇ ئادەم ئۇ كىشىنىڭ كىشىلهر مۇنداق ھادىسه پهيدا بول
  خهۋىرىگه ئىشىنىپ شۇ ھادىسىنى راست دەپ ئهقىدە قىلىدىغان ئىش دۇنيادا يوقمۇ؟

ئهقىللىق ئادەم يىراق يهردىن ئاۋاز ئاڭاليدىغان، ئاۋاز چىققان يهرنى كۆرمهيدىغان، ئاندىن 
  لهن كۆرگهندەك ئىشىنىدىغان ئىش يوقمۇ؟شۇ ئاۋاز ئىگىسىنىڭ بارلىقىغا راست دەپ كۆزى بى

قويغان ئادەمنى . بىر ئهقىللىق ئادەم بىر ئۆيدە ئۈستهل، سافا قويۇلغىنىنى كۆرىدۇ
كۆرمىسىمۇ بۇ ئۈستهل، سافاالرنى بىر كىم قويغانلىقىنى، ئۆزىچه قويۇلۇپ قالمايدىغانلىقىنى 

  بىلمهمدۇ ۋە ئىشهنمهمدۇ؟
كۆرسه، ئۇنى يازغان مۇئهللىپنى، كىتاب باسقان مهتبهئهنى ئهقلى بار بىر ئادەم بىر كىتابنى 

مهلۇم باسمىخانىدا بېسىلغان دەپ بىلمهيدىغان . كۆرمىسىمۇ، بۇ كىتابنى بىر يازغۇچى يازغان
  ياكى شهك قىلىپ ئىككىلىنىپ قالىدىغان ئىشمۇ بوالمدۇ؟

خهۋەر . ئهلۋەتتهمۇنداق چوقۇم ئىشىنىشلهر ئادەمگه خهۋەر ياكى ئهسهردىن ھاسىل بولىدۇ، 
شۇڭا پهرىشتىلهر . بىلهن ئهسهر بولسا، ھهرقانداق غايىبقا ئىشىنىشنىڭ ئهقلىي دەلىلىدۇر

پهرىشتىلهرنىڭ . توغرىسىدا ئېغىزىمىزنى چوڭ ئېچىپ سۆزلهيمىز ۋە مۇقهررەر قىلىمىز
بارلىقى چوقۇم مۇقۇمالشقان ئهمهلىيهت بولۇپ، ھېچ قانداق ئهقىللىق ئىنساننىڭ بۇ 

  .هتنى يالغان قىلىشقا، يوققا چىقىرىشقا كۈچى يهتمهيدۇھهقىق
تائاالغا تانغان ۋە ئۆزىدە ئهقىل بارلىقىغىمۇ تانغان، ئۆزىنىڭ هللا ئهمما ئۆزىنىڭ ئىگىسى ا

ئادەملىك ئىززەت ھۆرمىتىدىن چۈشۈپ كهتكهن ھهتتا ئۆزىنىڭ بارلىقىغىمۇ ئىشهنمىگهن 
ر مهيلى ئىشهنسۇن، مهيلى تانسۇن، مهيلى ئۇال. ئىنسانالرنى مىسقال پوققا تهڭ قىلمايمىز
  .راست، مهيلى يالغان دېسۇن پهرۋا قىلمايمىز

مانا خهۋەر بىلهن ئهسهر پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىنىڭ دەلىلى بولۇپ، ئهقىللىق كىشىلهر نهخ 
ھازىر بولغان نهرسىلهر قاتارىدا بولۇشى مۇمكىن بولمايدىغان بارلىق غايىب نهرسىلهرگه خهۋەر 

  .ئهسهر ئارقىلىق ئىشىنىپ كهلمهكتهياكى 
 :خهۋەرلهر

هللا پۈتۈن ئالهمنىڭ ئىگىسى پهرىشتىلهرنى، جىنالرنى، ئىنسانالرنى ھهممىنى ياراتقۇچى ا. 1
چۈنكى ياراتقۇچى ئۆزى ياراتقان . تائاالنىڭ خهۋىرى يېتهرلىك دەلىلهللا ا. تائاالنىڭ خهۋەرلىرىدۇر

هللا  ـ ئايهتته ا30خهۋەرلىرىنىڭ بىرسى، سۈرە بهقهرە تائاالنىڭ هللا ا. مهخلۇقنى بهك ئوبدان بىلىدۇ
) يهنى ئۇرۇنباسار(مهن يهر يۈزىدە خهلىپه 〈: ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭ پهرىشتىلهرگه«: تائاالنىڭ
) شهخسنى(يهر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلىدىغان قان تۆكىدىغان 〈: پهرىشتىلهر.  دېدى〉يارىتمهن

لساق سېنى پاك دەپ مهدھىيلهيمىز مۇقهددەس دەپ  ھالبۇكى بىز بوخهلىپه قىالمسهن
 〉مهن ھهقىقهتهن سىلهر بىلمهيدىغان نهرسىلهرنى بىلىمهن〈: هللا.  دېدى〉مهدھىيلهيمىز

  .دېگهن سۆزىدۇر» .دېدى
تائاال بىلهن سۆزلهشكهنلىكىنى هللا بۇ خهۋەر پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ا

ئۆز ۋاقتىدا «: تائاالنىڭهللا يهنه ا. رلىقىغا قهتئىي دەلىلدۇرئۇ ئايهت پهرىشتىلهرنىڭ با. بىلدۈرىدۇ
ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سهجدە قىلدى .  دېدۇق〉ئادەمگه سهجدە قىلىڭالر〈: پهرىشتىلهرگه

» .باش تارتتى تهكهببۇرلۇق قىلدى ئۇ كافىرالردىن بولۇپ كهتتى) سهجدە قىلىشتىن(ئىبلىس 
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تائاال پهرىشتىلهرنى ھهزرىتى ئادەمگه هللا ئۇ ئايهتته ا) يهت ـ ئا34سۈرە بهقهرە . (دېگهن سۆزىدۇر
بۇيرۇغانلىقىنى ۋە شهيتاندىن باشقىسى ) ھۆرمهت قىلىپ ئىگىلىشىنى(سهجدە قىلىشنى 

پهرىشته بولمىسا، ئالهمدە يوق نهرسه بىر ئىشقا بۇيرۇالمدۇ؟ . سهجدە قىلغانلىقىنى خهۋەر قىلدى
  يوق نهرسه بۇيرۇقنى ئورۇنالمدۇ؟

غا بهندە هللايېقىن پهرىشتىلهرمۇ ا) غاهللا(مهسىهمۇ، «:  ـ ئايهتته172تائاال سۈرە نىسا هللا ايهنه 
هللا قا يېقىن پهرىشتىلهر اهللابۇ خهۋەردە ا. دېگهن سۆزىدۇر» بولۇشتىن ھهرگىز باش تارتمايدۇ

. تائاالغا ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتمايدىغانلىقى، ئۆزىنى چوڭ تۇتمايدىغانلىقى كۆرسىتىلدى
  هرسه بىر ئىشتىن باش تارتامدۇ؟ بىر كىمگه چوڭلۇق قىالمدۇ؟يوق ن

نىڭ بهندىلىرى بولغان هللائۇالر مهرھهمهتلىك ا«: تائاالهللا  ـ ئايهتته ا19يهنه سۈرە زوخرۇف 
 پهرىشتىلهرنى ياراتقاندا، ئۇالر ئۈستىدە بارمىدى؟هللا پهرىشتىلهرگه قىز دەپ ئېتىقاد قىلدى، ا

ئۇالرنىڭ گۇۋاھلىقى )  ئىكهنلىكىنى قايهردىن بىلىدۇ؟يهنى ئۇالر پهرىشتىلهرنىڭ قىز(
  .دېدى»  ئۇالر سوراققا تارتىلىدۇ) قىيامهت كۈنى(يېزىلىدۇ، )  ئهمالىغا-ئۇالرنىڭ نامه(

دېگهن يالغان ئويدۇرما » ...پهرىشتىلهر چىشى مهخلۇق «تائاال مۇشرىكالرنىڭ هللا بۇ خهۋەردە ا
ر پهرىشتىلهر مهۋجۇت بولمىسا، مۇشرىكالرنى بۇنداق ئهگه. سۆزىگه قارشى ئۇالرنى ئهيىبلهيدۇ

  !ئهيىبلهش ئهقىلغا سىغامدۇ؟
ئاسمانالردا نۇرغۇن پهرىشتىلهر بولۇپ، ئۇالرنىڭ «:  ـ ئايهتته26تائاال سۈرە نهجم هللا يهنه ا

ئۆزى خالىغان ۋە رازى بولغان ئادەمگه شاپائهت هللا پهقهت ا. شاپائىتى ھېچنهرسىگه ئهسقاتمايدۇ
تائاال بۇ خهۋەردە هللا ا. دېدى» ئۇالرنىڭ شاپائىتى ئهسقاتىدۇ) ئاندىن(ۇخسهت قىلسىال قىلىشقا ر

. تائاال رۇخسهت قىلمىغۇچه پهرىشتىلهرنىڭ بىر كىمگه شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ، دېدىهللا ا
پهرىشتىلهر مهۋجۇت بولمىسا، پهرىشته شاپائهت قىلىدۇ ، قىلمايدۇ دەپ خهۋەر قىلىشنىڭ نېمه 

   بار؟ئهھمىيتى
تائاالنىڭ پهرىشتىلهر توغۇرلۇق بهرگهن خهۋەرلىرى بهك كۆپ، ھهممىسى پهرىشتىلهرنىڭ هللا ا

مۇشۇنچه خهۋەرلهر . سۈپهتلىرى، ئهھۋالى، ئىبادەتلىرى، ئىش ۋەزىپىلىرى ھهققىدە سۆزلهيدۇ
  .پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا چوقۇم دااللهت قىلمامدۇ؟ ئهلۋەتته دااللهت قىلىدۇ

ئهلهيهىسساالمنىڭ پهرىشتىلهر توغۇرلۇق بهرگهن خهۋەرلىرى، پهرىشتىلهر پهيغهمبهر . 2
تهرەپتىن سۆزلهنگهنلىرى ئۇالرنى سۈپهتلىشى، ئۇالر ئارقىلىق ۋەھىي تاپشۇرۇۋېلىشى 

) گۇمانسىز قهتئىي راست(بۇنىڭدىن بىز مۇتهۋاتىر . قاتارلىقالر بولۇپ، مۇنداق ۋەقهلهر كۆپتۇر
نىڭ ئاخىرقىسى ۋە كاتتىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن نهقىل بولغانلىرىنى پهيغهمبهرلهر
  .قىلىپ ئوتتۇرىدا قويىمىز

. دېدى» ئىت بار ئۆيگه، سۈرەت بار ئۆيگه پهرىشته كىرمهيدۇ«: مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم
ئادەم بالىلىرى ئازار يېگهن «: يهنه رەسۇلۇلال) مۇتتهفهقۇن ئهلهيه، ئهللۇئلۇئۇۋەلمهرجان(

  )ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتى. (دېدى» پهرىشتىلهرمۇ ئازار يهيدۇنهرسىدىن 
تائاالنىڭ يهر يۈزىدە ساياھهت قىلىپ يۈرۈيدىغان هللا ا«: يهنه مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم

ئىمامى ئهھمهد، نهسهئى . (دېدى» پهرىشتىلىرى بار، ماڭا ئۈممۈتىمدىن ساالم يهتكۈزىدۇ
  )رىۋايىتى

ئىمام ئامىن دېگهندە سىلهرمۇ ئامىن دەڭالر، پهرىشتىلهرمۇ «: يهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم
كىمنىڭ ئامىن دېيىشى پهرىشتىلهرنىڭ ئامىن دېيىشىگه ئۇدۇل كهلسه ئۇ . ئامىن دەيدۇ

  )مۇتتهپهقۇن ئهلهيه، ئهللۇئلۇئۇۋەلمهرجان. (دېدى» كىشىنىڭ بۇرۇنقى گۇناھلىرى كهچۈرىلىدۇ
ئى جىبرىئىل، مىكائىل، ئىسرافىلالرنىڭ ! هللاى ائ«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم دۇئا قىلىپ
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ياراتقۇچى ئىگىسى، ئى ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقۇچى، ئى ھازىرنى ۋە غايىبنى بىلگۈچى، 
بهندىلىرىنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان مهسىلىلىرى ئۈستىدە ئۇالر ئارسىدا ئۆزۈڭ ھۆكۈم 

ئىزنىڭ بىلهن، پهقهت سهن . ىنقىلىسهن، بىزنى ئىختىالپ قىلىنمىغان ھهق يولغا باشلىغ
ئىمامى مۇسلىم ھهزرىتى ئائىشهدىن . (دەيتتى» ئۆزۈڭ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليسهن

  )رىۋايهت قىلدى
شۇنىڭدەك رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئۆلۈم پهرىشتىسى ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىلىرى بولغان 

وراق قىلىدىغان ئىككى پهرىشته پهرىشتىلهر توغرىسىدىن، روھ توغرىسىدىن ۋە قهبرىدە س
تهرەپتىن ۋە ئىنسانالرنى مۇھاپىزەت قىلغۇچى پهرىشتىلهر ۋە ئىنسانالرنىڭ ياخشى، يامان سۆز ـ 
ھهرىكهتلىرىنى خاتىرلىگۈچى ئۇلۇغ پهرىشتىلهر توغرىسىدىن ۋە جهننهت ئىشلىرىغا مهسئۇل 

ۇل قىلىنغان مالىك رىزۋان ئىسىملىك پهرىشته توغرىسىدىن ۋە دوزاخ ئىشلىرىغا مهسئ
ئىسىملىك پهرىشته تهرەپتىن ۋە باشقا پهرىشتىلهر تهرەپتىن نۇرغۇنلىغان راست، مۇتهۋاتىر 

تائاالنىڭ ۋە رەسۇلۇلال هللا ئهھۋال شۇنداق تۇرۇپ، بىرەر ئىنسانغا ا. ھهدىسلهر سۆزلهندى
ردەك راست ئهلهيهىسساالمنىڭ يۇقىرىقىدەك خهۋەرلىرى يهتكهندىن كېيىن، پۈتۈن ئالهمدە بۇال

خهۋەرلهرمۇ يوق تۇرۇقلۇق ئۇ ئىنساننىڭ پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ئىشهنمهسلىكى ئهقىلگه 
 .سىغامدۇ؟ قائىدىگه توغرا كېلهمدۇ؟ ياق، ھهرگىز توغرا كهلمهيدۇ

  

  ئهسهرلهر

  
ئۇنىڭ بىر . پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا كهسكىن دااللهت قىلىدىغان ئهسهرلهر بهك كۆپ

نىڭ كىتابى قۇرئاننىڭ سۈرىلىرى، هللاكۆز ئالدىمىزدا تۇرغان ا:  قىلىمىزقىسمىنىال بايان
ئايهتلىرى، ئىلىملىرى، مهرىپهتلىرى، ھهر كىمنى تاقابىل تۇرۇشتىن ئاجىز قىلىش كۈچى 

چۈنكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قۇرئان . بولسا، پهرىشتىلهر ئهسهرلىرىدىن بىر ئهسهردۇر
تائاالدىن رەسۇلۇلالغا چۈشۈشته هللا قۇرئان ا.  ئالغان ئىدىكهرىمنى ۋاسته ئارقىلىق تاپشۇرۇپ

ۋاستىسىز چۈشمىگهن، ۋاسته نېمه؟ ۋاستىنىڭ  جىبرىئىل پهرىشته ئىكهنلىكىنى، قۇرئاننى 
تائاال ئۆزى خهۋەر قىلىپ سۈرە هللا چۈشۈرگهن ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئهلچى قىلغان ا

شۈبهىسىزكى قۇرئان ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى «:  ـ ئايهتكىچه195 ـ ئايهتتىن 192شۇئهرا 
ۇڭ ئۈچۈن ئىشهنچلىك بولۇشئاگاھالندۇرغۇچىالردىن . تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر

نازىل (ئوچۇق ئهرەبى تىلدا ) قۇرئان. (جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قهلبىڭگه ئېلىپ چۈشتى
  .دېدى» ).بولدى

جېنىمىزنى بهدەندىن سۇغۇرۇپ . ىدۇئۆلۈم پهرىشتىسى بىزنى ھهركۈنى تۇيۇقسىز تۇتىۋات
ئۆلۈم پهرىشتىسىنىڭ بارلىقى ۋە ئۇنىڭ جان . ھاياتىمىزنى تۈگىتىۋاتىدۇ. ئېلىپ كېتىۋاتىدۇ

ئېلىشغا راست دەپ ئىشىنىشىمىز ئۈچۈن ئۇنى كۆز بىلهن كۆرۈش شهرتمۇ؟ ھالبۇكى ئۇنىڭ 
بۇ ئىشالرغا كۆز . تۇكۈندىلىك قىلىۋاتقان ئىشىنىڭ تهسىرى بىزگه ئاشكارە كۆرۈنۈپ تۇرۇپ

ئهگهر . ئهزرائىلنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش ئۈچۈن ئۇنى كۆرۈش شهرت ئهمهس. يۇمۇشقا بولمايدۇ
بىز بىزنى ياراتقۇچى ئىگىمىزدىن بىزنىڭ جانلىرىمىزنى كىم تاپشۇرۇپ ئالىدۇ؟ دەپ سورىساق 

مۇئهككهل ) اجېنىڭالرنى ئېلىشق(سىلهرنىڭ 〈ئېيتقىنكى، «: تائاال بىزگه جاۋاب بېرىپهللا ا
قىلىنغان پهرىشته سىلهرنىڭ جېنىڭالرنى ئالىدۇ، ئاندىن پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىغا 

  ) ـ ئايهت11سۈرە سهجدە (» .〉قايتۇرۇلىسىلهر
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مۇندىن باشقا جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم ۋە ئهزرائىل ئهلهيهىسساالم ساھابىالرغا بىر قانچه 
جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم . اتتا پهرىشتىلهردىندۇرقېتىم كۆرۈنگهن، ھالبۇكى بۇ ئىككىسى ك

بىر قېتىم مهدىنىدىكى رەسۇلۇلالنىڭ مهسجىدىگه كىرگهن، شۇ چاغدا ئونالرچه كىشى ناماز 
ئۇ مهسجىددە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ئولتۇرۇپ، تىزىنى . ئوقۇۋاتاتتى

ھۆرمهت بىلهن يۈكۈنۈپ (تىدە قويۇپ رەسۇلۇلالنىڭ تىزىغا تهككۈزۈپ، قولىنى يوتىسى ئۈس
يهنى ئىمان : رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن سۇئال سورىدى، رەسۇلۇلال جاۋاب بهردى) ئولتۇرۇپ

دېگهن نېمه؟ ئىسالم نېمه؟ ياخشىلىق قىلىش دېگهن نېمه؟ قىيامهتنىڭ ئالدىنقى شهرتلىرى 
، شۇنىڭدەك ئهزرائىلنى نېمىلهر دەپ سورىدى، جىبرىئىل بۇ چاغدا ئادەم سۈرىتىدە ئىدى

كېسهلنىڭ جېنىنى ئالغىلى يېقىنالشقاندا كېسهلنىڭ ئۇنى كۆرىدىغانلىقى توغۇرلۇق 
بهزى كېسهللهر ئۆلۈم . خهۋەرلهر كۆپ) مۇتهۋاتىر(بېرىلگهن گۇمانسىز، چوقۇم راست 

پهرىشتىسىنى كۆرگهنلىكىنى قېشىدا تۇرغانالرغا سۆزلهپ بهرگهندىن كېيىن جان ئۈزگهن 
  .لالرمۇ كۆپئهھۋا

  

پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش ئىسالم ئهقىدىسىنىڭ ئاساسلىرىدىن بىر 

  ئاساستۇر

  
پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا يۇقۇرقى دەلىللهرنى كۆرسىتىش بىلهن يهنه زىيادە دەلىللهرگه 
ھاجهت قالمىغاندىن كېيىن، پهرىشتىلهرگه ئىشىنىش مۆمىن ئهقىدە ئاساسلىرىدىن بىر 

تائاال ئىسالم هللا كهنلىكىنى مۇقهررەرلهشتۈرۈشكه باشالپ ئېيتىمىزكى، ائاساس ئى
جۈملىدىن پهرىشتىلهرگه . ئهقىدىسىنىڭ ئاساسلىرىنى ئۆز كىتابىدا بىر قانچه ئايهتته سۆزلىدى

سىلهرنىڭ كۈن «:  ـ ئايهتته مۇنداق دېدى177ئىشىنىش ئهقىدىسىنى سۆزلهپ سۈرە بهقهرە 
بهلكى . كه يۈز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه ياتمايدۇچىققان ۋە كۈن پاتقان تهرەپ

، )نازىل قىلغان كىتابالرغاهللا يهنى ا(غا، ئاخىرەت كۈنىگه، پهرىشتىلهرگه، كىتابقا هللا
 ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، -نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىشهللاپهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش، ا

 مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان - نى پۇليه(مىسكىنلهرگه، ئىبىن سهبىللهرگه 
 مال ياردەم قىلىش، ناماز -، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازاتلىققا ئېرىشىشىگه پۇل)مۇساپىرالرغا

نىڭ يولىدا هللا(ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئهھدىگه ۋاپا قىلىش، يوقسۇزلۇققا، كېسهللىككه ۋە 
يهنى يۇقىرىقى (ئهنه شۇالر . گه كىرىدۇئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرىش ياخشى ئهمهل) قىلىنغان

  ».راستچىل ئادەملهردۇر، ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادەملهردۇر) ئىماندا) (سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر
پهيغهمبهر پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل «:  ـ ئايهتته285تائاال سۈرە بهقهرە هللا يهنه ا

نىڭ پهرىشتىلىرىگه، هللاغا ۋە اهللاىڭ ھهممىسى اقىلىنغان كىتابقا ئىمان كهلتۈردى، ئۇالرن
نىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ هللا〈) ئۇالر. (كىتابلىرىغا ۋە پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان كهلتۈردى

يهنى ئۇالرنىڭ بهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ، بهزسىسىگه ئىمان (ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمهيمىز 
ئىتائهت قىلدۇق، ) ئهمرىڭگه(ق ۋە ئاڭلىدۇ) دەۋىتىڭنى(بىز 〈: ئۇالر.  دەيدۇ〉)ئېيتماي قالمايمىز

» .دەيدۇ〉مهغفىرىتىڭنى تىلهيمىز، ئاخىر يانىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر! پهرۋردىگارىمىز
  .دېدى

هللا نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋە اهللاغا اهللا! ئى مۇئمىنلهر«:  ـ ئايهتته136تائاال سۈرە نىسا هللا يهنه ا
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يهنى (ئىلگىرى نازىل قىلغان كىتابالرغا ۋە ) يهنى قۇرئانغا(ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا 
نى هللاكىمكى ا. ئىمان كهلتۈرۈڭالر) قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا

نىڭ پهرىشتىلىرىنى، كىتابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار هللا
  . دېدى» قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ

ۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلغان ھهدىسته رەسۇلۇلال شۇنىڭدەك ھهزرىتى ئ
ئهلهيهىسساالم ئىماننىڭ ئالته ئاساسىنى سۆزلهپ بهرگهندە، پهرىشتىلهرگه ئىشىنىشنى ئالته 

. جىبرىئىل ئهلهيهىسساالممۇ راست ئېيتتىڭىز دېدى. ئاساسنىڭ بىرى قىلىپ سۆزلهپ بهردى
 ئهلهيهىسساالمدىن يۈزلهرچه ساھابه بار يهردە ئادەم دمۇھهممهچۈنكى جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم 

جىبرىئىل قايتقاندىن كېيىن رەسۇلۇلال ساھابىالرغا . سۈرىتىدە بولۇپ كېلىپ سورىغان ئىدى
  .ھېلىقى سۇئال سورىغان كىشى جىبرىئىل ئىدى، دەپ خهۋەر بهردى

ىنىش مۆمىن يۇقىرىقى ئايهت ۋە ھهدىسلهرگه ئاساسهن پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ئىش
پهرىشتىلهرنىڭ . ئهقىدىسى ئاساسلىرىدىن بىر ئاساس دەپ تونۇماي ئىمان تولۇق بولمايدۇ

قارىغان ياكى كىشىگه شهك تاشلىغان ئادەم يالغانچى كاپىر بولۇپ، بارلىقىغا شهك بىلهن 
 هللائۇنىڭغا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئورۇن يوق، چۈنكى ئۇ ا. ئۇنىڭدا ئىسالمدىن بىر نهرسه يوق

تائاالنى، رەسۇلۇلالنى، مۆمىنلهرنى يالغانچى قىلدى ھهم ئهقىلىنىڭ ھۆكۈمىگه ۋە ئاشكارە 
  .قايىل بولىدىغان مهسىلىلهرگه قايىل بولمىدى

  

 پهرىشتىلهرنىڭ يارتىلىشى

  
دېگهن » الوكه«دېگهن سۆزنىڭ كۆپلىكى بولۇپ، ئهسلى » مهلهك«) پهرىشتىلهر(ماالئىكه 

ئهلچىلىك مهنىسىدە، پهرىشته دېمهك ئهلچى ) ئهلوكهت(ه الوك. سۆزدىن كېلىپ چىققان
تائاالدىن هللا پهرىشتىلهر بولسا چوڭ ھهم سانى كۆپ مهخلۇق بولۇپ، ئۇالرنىڭ سانىنى ا. دېمهكتۇر

ياخشىلىققا تهبئىي خۇيالندۇرغان، . تائاال ئۇالرنى نۇردىن ياراتقانهللا ا. باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇ
رسىنى تونۇمايدۇ، يامانلىق قىلمايدۇ، يامانلىق قېشىغا يېقىن شۇڭا ئۇالر يامانلىق دېگهن نه

  .كىشىنى يامانلىققا بۇيرۇمايدۇ. كهلمهيدۇ
نىڭ بۇيرۇقىغا ئاسىيلىق هللا. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ياراتقان ئىگىسىگه دائىم ئىتائهت قىلىدۇ

تائاالغا هللا ا. ۇكېچه ۋە كۈندۈز بوشاشماي تهسبىه ئېيتىد. قىلمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇسا شۇنى قىلىدۇ
ئۆزىنى چوڭ تۇتمايدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئىبادەت قىلىشتىن زېرىكىپ قالمايدۇ

جىنالر ئوت . پهرىشتىلهر نۇردىن يارتىلدى«: ئۇالرنىڭ يارتىلىشى تهرەپتىن خهۋەر قىلىپ
» ىيارتىلد) تۇپراقتىن(ئادەم بولسا سىلهرگه چۈشۈرۈلگهن نهرسىدىن . يالقۇنىدىن يارتىلدى

  )ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتى. (دېدى
  

  پهرىشتىلهرنىڭ بىر ـ بىرىدىن ئهۋزەللىكى

  
 بىرىدىن ئىنسانالردەك ياكى بهكراق -تائاالغا يېقىنلىقىدا بىر هللا پهرىشتىلهرنىڭ ا

:  ئايهتته– 172تائاال سۈرە نىسا هللا ا. پهرىشتىلهر ئارىسىدىن مۇقهررەبلهر بار. پهرىقلىقتۇر
غا بهندە بولۇشتىن ھهرگىز باش تارتمايدۇ، هللاېقىن پهرىشتىلهرمۇ اي) غاهللا(مهسىهمۇ، «
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غا بهندىچىلىك قىلىشتىن باش تارتىدىكهن ۋە كۆرەڭلهپ كېتىدىكهن، هللاكىملهركى ا
ئۆز ) قىيامهت كۈنى ھېساب ئېلىش ۋە جازاالش ئۈچۈن(ئۇالرنىڭ ھهممىسىنى هللا ا) بىلسۇنكى(

  .دېدى» .دەرگاھىغا توپاليدۇ
: تائاال بۇ ھهقتههللا تائاالنىڭ ئهرشىنى كۆتۈرىدىغانلىرىمۇ بار، اهللا ىن اپهرىشتىلهر ئىچىد

پهرىشتىلهر ئاسماننىڭ ئهتراپىدا تۇرىدۇ، بۇ كۈندە پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئهرشىنى سهككىز پهرىشته «
  ) ئايهت– 17سۈرە ھاققه . (دېدى» .ئۈستىدە كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ) باشلىرى(

 ۋە باشقىالر بار، پهرىشتىلهرنىڭ ئهۋزىلى جىبرىئىل، پهرىشتىلهر ئىچىدىن پهيغهمبهرلهر بار
ھهممىدىن شهرەپلىكراقى جىبرىئىل . مىكائىل، ئىسرافىل، ئهزرائىل ئهلهيهىسساالمالردۇر

  .ئهلهيهىسساالمدۇر

  پهرىشتىلهرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرى

  
ا ۋە تۆۋەندىكىلهر قۇرئاند. پهرىشتىلهرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرى بهك كۆپ ۋە كۆپ خىلدۇر

رەسۇلۇلالنىڭ ھهدىسلىرىدە بايان قىلىنغان، پهرىشتىلهرنىڭ ۋەزىپىلىرى ۋە ئىشلىرىنىڭ 
  .تائاال ئۇالرغا ئىبادەتته ۋە ئىتائهتته بولۇش ئۈچۈن تهيىنلىگهن ئىشالردۇرهللا يىغىندىسى بولۇپ، ا

ى تائاال بۇ پهرىشتىنهللا ا. ئۇنى مۇقهددەس روھ دەپمۇ ئاتىلىدۇ. جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم
ئىززەتلىك بىر ) نىڭهللا(قۇرئان ھهقىقهتهن «: كۈچلۈك، ئىشهنچىلىك بهندە دەپ سۈپهتلهپ

نىڭ دەرگاھىدا هللاكۈچلۈكتۇر، ا) ئهلچى(ئۇ . سۆزىدۇر) ئارقىلىق نازىل قىلىنغان(ئهلچى 
ئۇ ) يهنى ئاسماندا(بۇ يهردە . هت قىلغۇچىدۇرپهرىشتىلهر ئۇنىڭغا ئىتائ. مهرتىۋىلىكتۇر
  .دېدى)  ئايهتكىچه– 21 ئايهتتىن – 19سۈرە تهكۋىر (» .ئىشهنچىلىكتۇر

تائاال بىلهن هللا ئۇ بولسا، ا. تائاال جىبرىئىلنى ئهڭ شهرەپلىك ۋەزىپىگه خاس قىلدىهللا ا
جىبرىئىل پهيغهمبهرلهرگه . پهيغهمبهرلهر ئارىسىدا ئهلچىلىك، ۋاستىلىك قىلىشتىن ئىبارەت

شۈبهىسىزكى، قۇرئان «:  بۇ توغرىسىداتائاالهللا ا. تائاالدىن ۋەھىي ئىلىپ كېلهتتىهللا ا
ۇڭ بولۇشئاگاھالندۇرغۇچىالردىن . ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن ناھىل قىلىنغاندۇر

سۈرە شۇئهرا . (دېدى» .ئۈچۈن، ئىشهنچلىك جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قهلبىڭگه ئېلىپ چۈشتى
  ) ئايهتكىچه– 194 ئايهتتىن – 192

جىبرىئىل : ن رىۋايهت قىلىنغان ئىشهنچىلىك ھهدىستهپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدى
ئهلهيهىسساالم بارلىق ئالهمدىكى سهپهرلهرنىڭ ئهڭ چوڭىدا يهنى رەسۇلۇلالھ 
ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر كېچىدە مهككىدىن بهيتۇل مۇقهددەسكه، ئۇ يهردىن ئاسمانالرغا ئىلىپ 

  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (انچىقىلغان مىئراج سهپىرىدە رەسۇلۇلالغا ھهمراھ بولۇپ ماڭغ
تائاال تاپشۇرغان ۋەزىپه يامغۇر بىلهن ئۆسۈملۈككه مهسئۇل هللا ئۇنىڭغا ا. مىكائىل. 2

  .بولۇشتۇر
  .تائاال تاپشۇرغان ۋەزىپه قىيامهت كۈنىدە سۈر تارتىشتۇرهللا ئۇنىڭغا ا. ئىسرافىل. 3
ئۇنىڭغا . ۇلدۇرئۇ بولسا جانالرنى تاپشۇرۇۋېلىشقا مهسئ. ئۆلۈم پهرىشتىسى ئهزرائىل. 4

بهندىلىرىنىڭ ئۈستىدە قاھىردۇر هللا ا«: تائاالهللا بۇ توغرىدا ا. ياردەمچى باشقا پهرىشتىلهرمۇ بار
يهنى (، ئۇ سىلهرگه ساقلىغۇچى پهرىشتىلهرنى )بهندىلىرىنى تىزگىنلهپ تۇرغۇچىدۇرهللا يهنى ا(

ا ئۆلۈم كهلسه، ئۇنى ئهۋەتىدۇ، بىرىڭالرغ) ئهتكهننى خاتىرلهپ تۇرىدىغان پهرىشتىلهرنى-قىلغان
بىپهرۋالىق ) نىڭ ئهمرىنى ئورۇنالشتاهللا(ئۇالر .بىزنىڭ پهرىشتىلىرىمىز قهبزى روھ قىلىدۇ

  ) ئايهت– 61سۈرە ئهنئام . (دېدى» .قىلمايدۇ 
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بىر بۆلۈكى رەھمهت . ئۇالر ئىككى تۈرلۈك. ئۆلۈم پهرىشتىسىنىڭ ياردەمچىلىرى. 5
هللا ا. بۇالر ئۆلۈم پهرىشتىسى بىلهن بىلله بولىدۇ. ىشتىسىپهرىشتىسى، يهنه بىر بۆلۈكى ئازاب پهر

  .دېگهن سۆزىدىكى ئهلچىلهر بۇالردۇر) ئهلچىلىرىمىز تاپشۇرۇۋالىدۇ(تائاالنىڭ 
قىيامهت كۈنى بولغاندا بۇالرغا . بۇالر تۆت پهرىشتىدۇر. ئهرىشنى كۆتۈرۈپ تۇرغۇچىالردۇر. 6

ئهرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان ۋە ئهرشنىڭ «: تائاالنىڭهللا ا. يهنه تۆت قوشۇلۇپ سهككىز بولىدۇ
 ئايهتنىڭ بىر – 7سۈرە غافىر (» چۆرىسىدىكى پهرىشتىلهر پهرۋەردىگارىغا تهسبىه ئېيتىدۇ 

پهرىشتىلهر ئاسماننىڭ ئهتراپىدا تۇرىدۇ، بۇ «: تائاالنىڭهللا يهنه ا. دېگهن سۆزى دەلىلدۇر) قىسمى
سۈرە » .ئۈستىدە كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ) باشلىرى(كۈندە پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئهرشىنى سهككىز پهرىشته 

  .دېگهن سۆزى دەلىلدۇر).  ئايهت– 17ھاققه 
ئۇ بولسا جهننهتنىڭ ئىشلىرىغا مهسئۇل ھهم جهننهت خادىملىرىنىڭ .  رىزۋان7

  .باشلىقىدۇر
تائاالدىن باشقىسى هللا ئۇالرنىڭ سانىنى ا. جهننهتنىڭ رىزۋاندىن باشقا خادىملىرى. 8

ئۇالر مهڭگۈ تۇرىدىغان جهننهتكه «: تائاال بۇالر ھهققىدەهللا ا. پهرىشتىلهربىلمهيدىغان خادىم 
. كىرىدۇ، ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى خۇتۇنلىرى ۋە ئهۋالدىنىڭ ئىچىدىكى ياخشىالرمۇ جهننهتكه كىرىدۇ

. ھهر بىر دەرۋازىسىدىن كىرىدۇ) مۇبارەكلهش ئۈچۈن جهننهتنىڭ(پهرىشتىلهر ئۇالرنى 
! سهۋرنى دوسىت تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن〈 )پهرىشتىلهر ئۇ دۇنيادا(

  ) ئايهتلهر- 24، - 23سۈرە رەئىدە (»  .دەيدۇ 〉!ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى نېمدېگهن ئوبدان
ھهدىسته كهلدى، جهننهتكه كىرگهن ھهر بىر ئادەم ئۈچۈن خادىمالر بار، سانى سهكسهن 

بۇ خادىمالرنىڭ ۋەزىپىسى جهننهتتىكىلهرگه خىزمهت . ىتىتىرمىزى رىۋاي» مىڭدىن ئاز ئهمهس
  .قىلىشتۇر

تائاال دوزاخقا مهسئۇل قىلغان، دوزاخقا هللا  پهرىشته بولۇپ، ئۇالرنى ا19بۇالر . زەبانىيه. 9
  .مهھكۇم بولغانالرنى ئازاباليدۇ

اق سهقهرنىڭ نېمىلىكىنى قاند. سالىمهن) يهنى دوزاخقا(ئۇنى مهن سهقهرگه «: تائاالهللا ا
ئۇ ). بهلكى كۆيدۈرۈپ تاشاليدۇ (؟ ئۇ ھېچ نهرسىنى قالدۇرمايدۇ، قويمايدۇ بىلهلهيسهن

ئۇنڭغا ئون . كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ) كۆزلىرىگه يىراق مۇساپىلهردىن(ئىنسانالرنىڭ ) چوڭلۇقىدىن(
بىز دوزاخ مۇئهككهللىرىنى پهقهت پهرىشتىلهردىن قىلدۇق، بىز . توققۇز پهرىشته مۇئهككهلدۇر

 – 34 ئايهتتىن – 26سۈرە مۇدەسسىر (» .رنىڭ سانىنى كاپىرالرغا سىناق قىلدۇقئۇال
تائاال دوزىخىالر هللا ا. دەپ ئاتىلىدۇ» مالىك«بۇ پهرىشتىلهرنىڭ باشلىقى . دېدى) ئايهتكىچه

! ئى مالىك〈): قا مۇئهككهل پهرىشتىگهدوزاخ) (يهنى كۇففارالر(ئۇالر «: توغرىسىدا سۆزلهپ
سىلهر ئازابتا چوقۇم 〈: مالىك.  دەپ توۋاليدۇ〉زگه ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇنپهرۋەردىگارىڭ بى

نى كهلتۈردۇق ۋە لېكىن سىلهرنىڭ )دىن(بىز سىلهرگه ھهقىقهتهن ھهق .  دەيدۇ〉قالىسىلهر
 – 78، - 77خرۇف ۇسۈرە ز. (دېدى» .نى يامان كۆرگۈچىلهردۇر)دىن(كۆپچىلىكىڭالر ھهق 

  )ئايهتلهر
 –پهرىشتىلهر، بۇالرنىڭ ئىشى ئىنسانالرنىڭ سۆز ۋە ئىش يازغۇچى ھۆرمهتلىك . 10

دىن ئىشلىرىغا تهكلىپ قىلىنغان ھهر بىر . پائالىيهتلىرىنى يېزىپ خاتىرىگه بېكىتىشتۇر
ئادەمنىڭ ئوڭ تهرەپته بىر پهرىشته بولۇپ، ياخشى ئىشلىرىنى يازىدۇ، سول تهرەپته بىر پهرىشته 

ھالبۇكى سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردا سىلهرنى «ائاال بۇ توغرىدا تهللا بولۇپ، يامان ئىشلىرىنى يازىدۇ، ا
ھۆرمهتلىك پهرىشتىلهر بولۇپ ) نىڭ دەرگاھىداهللا(ئۇالر . كۆزىتىپ تۇرغۇچى پهرىشتىلهر بار

ئۇالر قىلمىشلىرىڭالرنى بىلىپ . نى يېزىپ تۇرىدۇ)سىلهرنىڭ سۆزلىرىڭالرنى ۋە ئهمهللىرىڭالر(
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  ) ئايهتكىچه– 12 ئايهتتىن – 10سۈرە ئىنفتار ( دېدى » .تۇرىدۇ
قايسى بىرىڭالر نامازغا تۇرغاندا ئۇدۇلۇڭالرغا : رەسۇلۇلال«: ئىشهنچىلىك ھهدىسته

. تائاال بىلهن سۆزلىشىدۇهللا تۈكۈرمهڭالر، چۈنكى ناماز ئوقۇغۇچى ناماز ئورنىدا تۇرغان داۋامدا ا
ار، چهپ تهرەپكه ياكى تاپىنى ئوڭ تهرىپىڭالرغىمۇ تۈكۈرمهڭالر، ئوڭ تهرەپته پهرىشته ب نامازدا

 ).مۇتتهفهقۇن ئهلهيه، ئهللۇئلۇئۇۋەلمهرجان( دېگهن » ئاستىغا تۈكۈرۈشى كېرەك
شهيتانالرنىڭ  - ئۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ئىنسانالرنى جىن. ساقلىغۇچىالر. 11

  . ئاپهتلهردىن ساقالشتۇر- زىيانكهشلىكىدىن ۋە بااليى
ر بىر ئادەمنىڭ ئالدى، كهينىدە الله تائاالنىڭ بۇيرۇقى ھه«:  ئايهتته-11تائاال سۈرە رەئىد هللا ا

ئابباس ئوغلى ئابدۇلال رەزىيهلالھۇ . دېدى» بىلهن ئۇنى قوغدايدىغان نۆۋەتچى پهرىشتىلهر بار
 ئارقىسىدىن مۇھاپىزەت قىلىدىغان -ئۇالر ئىنساننى ئالدى «ئهنهۇ بۇ ئايهتكه تهپسىر قىلىپ، 

تائاال قهدەردە بېكىتكهن بىر ھادىسه كهلگهندە ئۇالر ئىنساندىن هللا ئىنسانغا ا پهرىشتىلهر بولۇپ،
پهرىشتىلهر ئىنساننى ئۇيقۇدا ۋە ئويغاقلىقىدا : مۇجاھىد ئېيىتتى. دېدى» .ئايرىلىپ تۇرىدۇ

  .جىندىن، ئىنسانالردىن، زەھهرلىك ھاشارەتتىن ساقاليدۇ
ىشتىلهر، ئىمامى بۇخارى غا مهسئۇل قىلىنغان پهر)باال ياتقۇسى(ئايالالرنىڭ رەھىمى . 12

تائاال هللا ا«: بىلهن ئىمامى مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالتۇۋەسساالم
بۇ ! ئى رەببىم: تائاالغاهللا ئايال كىشىنىڭ رەھمىگه بىر پهرىشتىنى مهسئۇل قىلىدۇ، پهرىشته ا

ئاندىن . بۇ باال قويۇق قان، دەيدۇ! بىمباال مهنىلىق ھالهتته، دەيدۇ، مهنى قانغا ئايالنغاندا، ئى رەب
تائاال ئۇ مهنى هللا ا). ئۆز ۋەزىپىسىدىن دوكالت بېرىپ تۇرىدۇ(بۇ باال رىزە گۆش، دەيدۇ ! ئى رەببىم

بۇ باال ئوغۇل ! سۇنى رەسمى ئادەم سۈرتىگه كهلتۈرمهكچى بولغاندا، پهرىشته، ئى پهرۋەردىگارىم
بوالمدۇ؟ ) مۆمىن، سالىه(بوالمدۇ ياكى سهئىد ) كاپىر (بوالمدۇ ياكى قىز بوالمدۇ؟ بۇ باال شهقى

تائاال بۇيرۇغان هللا پهرىشته ا. بۇنىڭ رىزقى قانداق بولىدۇ؟ ئۆلۈم قارارى قانچه يىل؟ دەپ سورايدۇ
مۇتتهفهقۇن ئهلهيه، ئهللۇئلۇئۇۋەل (دېدى » بويىچه باال تۇغۇلۇشتىن بۇرۇن ھهممىنى يازىدۇ

  ).مهرجان
ئىمامى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىدە، رەسۇلۇلال . پهرىشتىلهرتاغالرغا مهسئۇل . 13
مهن تائىپتىن مهئيۇسگه قايتىپ كهلگهندە، تاغالرغا مهسئۇل قىلىنغان پهرىشته «: ئېيتتى

ئهگهر سهن . بۇ تاغ سهن خالىغان ئىشقا ئىشلىتىلىدۇ! ئى مۇھهممهد: مېنى قىچقىرىپ
  .دېدى» ى مۇشرىكالر ئۈستىگه باستۇرىمهنئىختىيار قىلساڭ مۇشۇ ئىككى تاغنى مهككىدىك

بۇالر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم . يهر يۈزىدە ساياھهت قىلىپ يۈرىيدىغان پهرىشتىلهر بار. 14
بۇ ھهقته . ئۈممهتلىرىنىڭ رەسۇلۇلالغا ئېيتقان ساالم ۋە رەھمهتلىرىنى رەسۇلۇلالغا يهتكۈزىدۇ

: ىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتتىئىمامى ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل رىۋايهت قىلغان ھهد
تائاالنىڭ يهر يۈزىدە مېڭىپ يۈرىيدىغان بىر بۆلۈك پهرىشتىلىرى بار، ئۇالر مېنىڭ هللا ا«

بۇ ھهدىسنى ئىمامى ئهھمهد ۋە نهسهئى رىۋايهت . (ئۈممىتىمنىڭ ساالمىنى ماڭا يهتكۈزىدۇ
  )قىلدى
تائاال تهرەپتىن هللا ، بۇالرنىڭ امۆمىنلهر ئۈچۈن دۇئا قىلىدىغان پهرىشتىلهر بولۇپ. 15

تاپشۇرۇلغان ۋەزىپىسى، بىر مۆمىن ئادەم يهنه بىر مۆمىن بۇرادىرىگه يوق يېرىدە دۇئا قىلسا، 
ساڭىمۇ ئاشۇ ! بۇ بهندەڭنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلغىن، ئى مۆمىن! هللائى ا«: پهرىشته ئېيتىدۇ

ھهدىسىدە رەسۇلۇلال دەپ، يهنه ئىمامى مۇسلىمنىڭ » تىلىكىڭنىڭ ئوخشىشى بولسۇن
بىر مۇسۇلماننىڭ ئۆز بۇرادىرى ئۈچۈن يوق يېرىدە قىلغان دۇئاسى «: ئهلهيهىسساالم ئېيتتى

مۇسۇلمان ئادەم . ھهر مۇسۇلمان قېشىدا دۇئاغا مۇئهككهل پهرىشته بار. ئىجابهت قىلىنىدۇ
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ت قىلغىن، ئى ئىجابه! هللامۇسۇلمان بۇرادىرىگه ياخشىلىققا دۇئا قىلسا، مهسئۇل پهرىشته، ئى ا
  .دېدى» دەيدۇ! مۇسۇلمان ساڭىمۇ سهن ئۇنىڭغا تىلىگهندەك ياخشىلىق بولسۇن

ئىنسانالر ئۆلگهندىن كېيىن جانلىرىنى يۇقرىغا كۆتۈرۈپ چىقىدىغان پهرىشتىلهر، . 16
مۆمىن بهندىنىڭ روھىي «: ئىمامى مۇسلىم ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئېيتتى

دېدى » ىككى پهرىشته جېنىنى تاپشۇرۇپ ئېلىپ يۇقىرىغا ئىلپ چىقىدۇبهدىنىدىن چىققاندا ئ
ئاسمان . ۋە رەسۇلۇلال مهزكۇر روھنى خۇش پۇراق ۋە ئىپار پۇراپ تۇرىدۇ، دېگهن ئىدى

تائاال هللا ا. زېمىندىن چىققان بۇ جان بهك ياخشى خۇش پۇراق ئىكهن: پهرىشتىلىرى ئالقىشالپ
ئاندىن مهزكۇر پهرىشته جاننى . دەيدۇ! هت قىلسۇنساڭا ۋە سهن ياشاتقان بهدەنگه رەھم
» !بۇ جاننى ئۆز ئورنىغىچه ئېلىپ بېرىڭالر«: تائاالهللا ا. پهرۋەردىگارى تائاال تهرەپكه ئېلىپ ماڭىدۇ

. رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم كاپىر ئىنساننىڭ روھى توغرىسىدا بۇنىڭ ئهكسىنى سۆزلىدى. دەيدۇ
  )ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتى(

بۇالرنىڭ ۋەزىپىسى ۋاپات بولغان ئادەملهردىن . نكهر، نهكىر ئىسىملىك پهرىشتىلهرمۇ. 17
» سېنى ياراتقان ئىگهڭ كىم؟ قايسى دىندا سهن؟ پهيغهمبىرىڭ كىم؟«: قهبرىدە سوئال سوراپ

ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن، رەسۇلۇلال سهللهالھۇ ئهلهيهى . دەپ سوراق قىلىشتۇر
مىيىت قهبرىگه قويۇلغاندا، ئۇنىڭغا قاپقارا، كۆك كۆز ئىككى پهرىشته : ق دېگهنۋەسسهللهم مۇندا

 نهكىر ئىككى پهرىشته مۇنداق –بۇ مۇنكهر . كېلىدۇ، بىرىنى مۇنكهر، بىرىنى نهكىر دىيىلىدۇ
نىڭ بهندىسى ۋە هللاسهن بۇ كىشى توغرىسىدا نېمه دەيسهن؟ ئۇ بهندە ئادىتى بويىچه ئۇ ا: دەيدۇ

نىڭ ئهلچىسى ۋە بهندىسى هللادىن باشقا ھهق ئىالھ يوق، ھهقىقهتهن مۇھهممهد اهللا ا. ئالچىسى
بىز سىنىڭ سۇنداق دېيىشىڭنى بۇرۇنال : دەپ گۇۋاھلىق بېرىمهن دەيدۇ، پهرىشتىلهر 

ئاندىن . گهز كهڭرى قىلىنىپ نۇرلىنىدۇ70 گهزدە 70ئاندىن ئۇنىڭ قهبرىسى . بىلهتتۇق، دەيدۇ
ئۇالر ئۇخال . يتىپ ئهھلى باللىرىمغا خهۋەر قىلىمهن دەيدۇئۇ مهن قا. دېيىلىدۇ! ئۇخال

، ئۇنى پهقهت !دېگهندىكىن، يېڭىدىن توي قىلغان، بهخىتلىك كىشى ئۇخلىغاندەك ئۇخال
سىنى بۇ جايىڭدىن تىرىلدۈرۈپ هللا ئهھلىدىن ئهڭ ياخشى كۆرۈدىغان كىشى ئويغۇتىدۇ، ا

ئهگهر ئۇ كىشى مۇناپىق بولسا، .  دېيىلىدۇ!قوپۇرغانغا قهدەر شۇنداق، بهخىتلىك ھالهتته ئۇخال
. مهن كىشىلهرنىڭ بىر سۆزنى دەۋاتقىنىنى ئاڭالپ شۇنداق دەپ قويغان، مهن بىلمهيمهن دەيدۇ

ئاندىن زېمىنغا . بىز سىنىڭ شۇنداق دېيىشىڭنى بىلهتتۇق، دەيدۇ: ئۇ ئىككى پهرىشته
 زىمىن شۇنداق تارىيدۇكى، ئۇنىڭ قهبرىسىدىن ئىبارەت. تارايغىن، گىرەلهشكىن دىيىلىدۇ

ئۇنى شۇ جايدىن تېرىلدۈرگهنگه، يهنى هللا ا.  بىرىگه كىرىشىپ كىتىدۇ–قوۋۇرغىلىرى بىر 
  )تىرمىزى توپلىغان. (قىيامهت كۈنىگه قهدەر ئۇ شۇنداق ئازابلىنىدۇ

پهرىشتىلهرنىڭ ئىشلىرى ھهققىدىكى ھهدىسلهرنى تهكشۈرسهك ۋە پهرىشتىلهرنىڭ 
ىنى كۆرسىتىدىغان ئايهتلهرنى ئويالپ كۆرسهك، چوقۇم ئېيتااليمىزكى، بارلىقىنى ۋە ئىشلىر

پۈتۈن ئالهم، ئاسمان جىسىملىرى ۋە يهر شارى مهخلۇقلىرىنىڭ ئىشلىرىنى داۋاملىق 
  .تائاالنىڭ رۇخسىتى ۋە ئىختىيارى بىلهن پهرىشتىلهرگه تاپشۇرۇلغانهللا باشقۇرۇش ا

ۋە شۇنداق قىلىشقا تېگىشلىك، چۈنكى ئاسمان ئىنجىقالپ كهتتى «: رەسۇلۇلال ئېيتتى
تائاالغا سهجدە هللا ئاسماندا ھهر تۆت بارماق ئورنى مىقتاردا يهردە بىر پهرىشته بېشىنى قويۇپ ا

  ».قىلىدۇ
  

  پهرىشتىلهرنىڭ بهزى سۈپهتلىرى
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پهرىشتىلهر تهن قۇرلۇشى تهرەپتىنمۇ، سۈپهت، خۇسۇسىيهت تهرەپتىنمۇ خاس غايىب 

جۈملىسىدىن بولۇپ، ئهقلىي دەلىل ۋە شهيئى ) لى بولمايدىغان مهخلۇقسىزىم ئهزالىرى بىلگى(
دەلىللهر ئۇالرنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ ۋە ئۇالرغا ئىشىنىش، ئۇالرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرى ۋە 

ئهقلىي دەلىل، شهرئىي دەلىل . ئهھۋالىغا راست دەپ ئىشىنىش الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ
شهرئىي دەلىلدىن ئىبارەت . ت خهۋەرلهر ۋە ئهسهرلهردىن ئىبارەتدېگىنىمىز، باشتا ئېيتقان راس

راست خهۋەرلهر ئارقىلىق پهرىشتىلهرنىڭ كۆپ سۈپهتلىرى ۋە ئهھۋالىنى بىلىۋالدۇق، ئۇنى بۇ 
 :يهردە مۇقهررەرلهشتۈرۈپ ئېيتىمىزكى

يىق دېمهك پهرىشتىلهر ئۆز ئهھۋالىغا ال. پهرىشتىلهر ئىنتايىن ھايالىق مهخلۇقالردۇر. 1
پهرىشتىلهر ھايا قىلغان ئادەمدىن مهن ھايا «: چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ھايا قىلىدۇ
بۇ راست خهۋەر . دېدى، ھهزرىتى ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى دېمهكچى ئىدى» قىلمايمهنمۇ؟

  .پهرىشتىلهردە ھايا قىلىش سۈپىتى بارلىقىغا دەلىلدۇر
ىلهرمۇ ئىنسانالردەك يامان سۆز، يامان ئىشتىن پهرىشت. پهرىشتىلهرنىڭ رەنجىشى. 2

ھهر كىم سامساق، پىياز، «: ئىمامى مۇسلىمنىڭ ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم. رەنجىيدۇ
كۈدە قاتارلىق ناچار پۇراقلىق كۆتاتنى يېسه، بىزنىڭ مهسجىدىمىزگه ھهرگىز يېقىن 

يهنه . دېدى» نهرسىدىن سهسكىنىدۇچۈنكى پهرىشتىلهر ئادەم بالىلىرى سهسكهنگهن ! كهلمىسۇن
: سهھىهۇل بۇخارى ۋە سهھىهۇل مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم

پهرىشتىلهرنىڭ ئىت بار، سۈرەت بار . دېدى» ئىت بار ئۆيگه، سۈرەت بار ئۆيگه پهرىشته كىرمهيدۇ«
دىغان نهرسىلهردىن ئازار ئۆيگه يامان كۆرۈپ كىرمهسلىكى ئۇالرنىڭ مۇشۇ يامان كۆرۈلى

  .يهيدىغان، سهسكىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ئادەمگه پهيدا بولىدىغان . ئادەمگه پهيدا بولىدىغان ئىشالرنىڭ پهرىشتىلهردە يوقلىقى. 3

قۇرئان . ئاچلىق، كېسهل، تاماق يېيىش، ئۇخالش، چارچاپ قىلىشتهك ئىشالر پهرىشتىلهردە يوق
هللا ئۇ بولسا، ا. ىش يولى بىلهن دااللهت قىلىدىغان دەلىللهر باركهرىمدە بۇنىڭغا الزىم كېل

  ) ئايهت– 20سۈرە ئهنبىيا (» . كۈندۈز تهسبىه ئېيتىدۇ، بوشاشمايدۇ-ئۇالر كېچه«تائاالنىڭ 
 كۈندۈز بوشاشماي تهسبىه ئېيتىش ئۈچۈن ئۇخلىماسلىق، يېمهسلىك، ھېرىپ –كېچه 

  .قالماسلىق الزىم
بۇنى قۇرئان . تائاالدىن قورقىدۇهللا پهرىشتىلهر ا. االدىن قورقۇشىتائهللا پهرىشتىلهرنىڭ ا. 4
غا هللا(غا سهجىدە قىلىدۇ، ئۇالر هللائاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھايۋاناتالر، پهرىشتلهر ا«: كهرىم

ئۇالر ئۆز ئۈستىدىكى پهرۋەردىگارىدىن . چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتمايدۇ) سهجىدە قىلىشتىن
دېگهن ئايهتته )  ئايهتلهر– 50، - 49ل سۈرە نهھ(» .رۇلغاننى قىلىدۇ بۇيقورقىدۇ، ئۆزلىرىگه

نىڭ قىلغانلىرىنى ۋە قىلماقچى )پهرىشتىلهر(ئۇالر هللا ا«: تائاالنىڭهللا يهنه ا. ئىسپاتاليدۇ
نىڭ ھهيۋىسىدىن هللارازى بولغانالرغىال شاپائهت قىلىدۇ، اهللا بولغانلىرىنى بىلىپ تۇرىدۇ، ئۇالر ا

  .دېگهن سۆزى ئىسپاتاليدۇ)  ئايهت– 28 ئهنبىيا سۈرە(» .تىترەپ تۇرىدۇ
تائاالغا دائىم بويسۇنىدۇ، ھېچ هللا پهرىشتىلهر ا. تائاالغا بويسۇنۇشىهللا پهرىشتىلهرنىڭ ا. 5

: تائاالهللا يهنه ا. بۇيرۇلغاننى قىلىدۇ. تائاالغا ئاسىي بولمايدۇهللا ا. ھالهتته ئاسىيلىق قىلمايدۇ
هللا ا.  دېيىشتى ئۇنداق ئهمهس〉بالىسى بار) ىشتىلهردىنپهر(نىڭ هللا〈): يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر «
غا ئالدى بىلهن سۆز هللائۇالر ا. ھۆرمهتلىك بهندىلىرىدۇر) نىڭهللاپهرىشتىلهر ا(پاكتۇر، ) بۇنىڭدىن(

 - 27، - 26سۈرە ئهنبىيا (» .نىڭ ئهمرى بويىچه ئىش قىلىدۇهللاقىلىشقا پېتىنالمايدۇ، ئۇالر ا
  .دېدى) ئايهتلهر
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هللا پهرىشتىلهر ا.  تائاال ياخشى كۆرگهن بهندىلهرنى ياخشى كۆرۈشىهللاپهرىشتىلهرنىڭ ا. 6
تائاال ياخشى كۆرگهن بهندىلهرنى ۋە ئىشالرنى ئۆز ھالىغا اليىق ۋە ئۆز ۋۇجۇدىغا اليىق ياخشى 

تائاال ياخشى كۆرگهن كىشىلهرنى پهرىشتىلهرنىڭمۇ ياخشى كۆرىدىغانلىقى هللا ا. كۆرىدۇ
. ل قىلىنغان ئىشهنچىلىك ھهدىسته بايان قىلىنغانسهھىهۇل بۇخارى ۋە مۇسلىمدا نهقى
تائاال بىر بهندىسىنى ياخشى كۆرسه، جىبرىئىل هللا ا«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

سهنمۇ ئۇنى دوست تۇتقىن، . تائاال پاالنى بهندىنى دوست تۇتتىهللا ئهلهيهىسساالمنى چاقىرىپ، ا
برىئىل پۈتۈن ئاسماندىكى پهرىشتىلهرنى ئاندىن جى. جىبرىئىلمۇ دوست تۇتىدۇ. دەيدۇ

پۈتۈن . دەيدۇ! تائاال پاالنى بهندىسىنى دوست تۇتتى، سىلهرمۇ دوست تۇتۇڭالرهللا چاقىرىپ ا
يهنى . (ئۇ كىشىگه يهر يۈزىدىمۇ مهقبۇللۇق بېرىلىدۇ. ئاسماندىكىلهر ئۇ بهندىنى دوست تۇتىدۇ

مۇتتهفهقۇن ئهلهيه، ) (ان بولىدۇئۇ بهندىنى دۇنيادىكى مۆمىن سالىهالر ياخشى كۆرىدىغ
  )ئهللۇئلۇئو ۋەلمهرجان

تائاالغا دۇئا هللا پهرىشتىلهر پهرۋەردىگارى ا. پهرىشتىلهرنىڭ دۇئا قىلىشى ۋە لهنهت ئوقۇشى. 7
ئهرشنى كۆتۈرۈپ تۇرغان ۋە ئهرشنىڭ چۆرىسىدىكى «: تائاالهللا بۇ ھهقته ا. قىلىدۇ ۋە تىلهيدۇ

 ئېيتىدۇ، ھهمدى ئېيتىدۇ، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدۇ، پهرىشتىلهر پهرۋەردىگارىغا تهسبىه
سېنىڭ رەھمىتىڭ ۋە ! پهرۋەردىگارىمىز〈) ئۇالر ئېيتىدۇ. (مۇئىمىنلهرگه مهغفىرەت تىلهيدۇ

ئىلمىڭ ھهممه نهرسىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، تهۋبه قىلغانالرغا ۋە سېنىڭ يولۇڭغا 
 - 7سۈرە غافىر (» .〉ىدىن ساقلىغىن ئازابدوزاخئهگهشكهنلهرگه مهغفىرەت قىلغىن، ئۇالرنى 

  .دېدى) ئايهت
تائاال مۇنداق هللا تائاال لهنهت قىلغانالرغا پهرىشتىلهرمۇ لهنهت قىلىدۇ، اهللا پهرۋەردىگارىمىز ا

نىڭ هللاشۈبهىسىزكى، كافىر بولۇپ كافىر پېتى ئۆلگهنلهر بار، ئهنه شۇالر چوقۇم ا«: دېدى
تا مهڭگۈ قالىدۇ، دوزاخئۇالر . نىتىگه ئۇچرايدۇپهرىشتىلهرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ھهممىسىنىڭ له

سۈرە بهقهرە (» .ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمهيدۇ، ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازاب كېچىكتۈرۈلمهيدۇ
  ) ئايهتلهر-162، -161

پهرىشتىلهرنىڭ . پهرىشتىلهرنىڭ تهن قۇرۇلۇشىنىڭ چوڭلىقى ۋە پهرىقلىقلىقى. 8
ئىشهنچىلىك .  بىرىدىن بهك چوڭ پهرىقلىق يارتىلغان-ىر ئۇالر ب. يارتىلىشى چوڭ مهخلۇق

پهرىشتىلهردىن . جىبرىئىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالته يۈز قانىتى بار«: ھهدىسته كهلدىكى
جىمى ھهمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى «: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا» .ئىككى قاناتلىقالرمۇ بار

ككى قاناتلىق، ئۈچ قاناتلىق، تۆت قاناتلىق ئهلچىلهر ئۆرنهكسىز ياراتقۇچى، پهرىشتىلهرنى ئى
ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه هللا يارىتىشتا خالىغىنىنى زىيادە قىلىدۇ، اهللا ا! غا خاستۇرهللاقىلغۇچى ا
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم : ئهبۇ داۋۇت رىۋايهت قىلدىكى).  ئايهت- 1سۈرە فاتىر (» قادىردۇر
رىشتىلهردىن بىر پهرىشته توغرىسىدا سۆزلهپ ماڭا ئهرىشنى كۆتۈرىدىغان په«: ئېيتتى

ئۇ پهرىشتىنىڭ ئىككى پۇتى زېمىندا، ئۇنىڭ چوقۇسىدا ئهرىش . بېرىشىمگه رۇخسهت بېرىلدى
بار، ئۇنىڭ قۇلىقىنىڭ يۇمشىقى بىلهن ئىككى مۆرىسىنىڭ ئارىسىنى تىز ئۇچار جانىۋار يهتته 

هيهردە بولساڭ سىنى پاك مۇقهددەس دەپ ق! هللاشۇ پهرىشته، ئى ا. يۈز يىلدىمۇ ئۇچۇپ بواللمايدۇ
  .دەيدۇ» تونۇيمهن

ھاكىم ۋە زەھهبىي ئىسىملىك ئالىمالر نهقىل قىلغان راست ھهدىسته رەسۇلۇلال 
تائاال ماڭا بىر خورازنىڭ ئهھۋالىدىن سۆزلهشكه رۇخسهت هللا ا«: ئهلهيهىسساالم ئېيتتى

ۇتى يهرنى تىشىپ كىرىپ كهتكهن، نىڭ ئىككى پ)خوراز سۈرەتلىك پهرىشته(ئۇ خوراز  : قىلدىكى
 مۇنهززەھ دەپ تونۇيمهن –پاك «: ئۇ پهرىشته. ئۇنىڭ بوينى ئهرش ئاستىدا ئىگىلىپ تۇرغۇچىدۇر
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: تائاال ئۇهللا ا.  سانا ئېيتىدۇ–دەپ ھهمدۇ » !هللاھهممىدىن ئۇلۇغ سهن ئى ا! هللاسېنى ئى ا
 ئۇلۇغلىقىمنى پهرىشتىگه مېنىڭ ئىسمىم بىلهن يالغان قهسهم قىلغان ئادەم مېنىڭ«

  .دەپ جاۋاب قايتۇرىدۇ» بىلمهيدۇ
  

  جىن ۋە شهيتانالر

  
مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ ئىككىنچى ئاساسى بولغان پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش 
. توغرىسىدىكى بهھس مۇناسىۋىتى بىلهن جىن ۋە شهيتان مهسىلىسىگىمۇ توختۇلۇپ ئۆتىمىز

نىشمۇ مۆمىن ئادەم ئهقىدە قىلىش الزىم بولغان چۈنكى جىن ۋە ۋە شهيتاننىڭ بارلىقىغا ئىشى
جىن بىلهن شهيتان بولسا مۆمىن ئادەم ئۇنىڭغا ئىشىنىشكه : سهۋەب. مهسىلىلهرنىڭ بىرىدۇر

تائاال ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ ئېيتقانلىرى راست دەپ ئىشىنىشكه هللا بۇيرۇلغان ۋە ئۇنىڭ توغرىسىدا ا
 مۆمىن ئهقىدىسىنى تېخىمۇ ئهگهر.  ئىشالر جۈملىسىدىندۇرغايىببۇيرۇلغان 

لهشتۈرۈشكه قىزغىنلىقىمىز بولمىسا ئىدى، بۇ مهسىلىنى ئاالھىدە بهھس قىلىشقا رۇشهن
  :ئىككى تۈرلۈك سهۋەبتىن بۇ مهسىله ئۈستىدە توختالدۇق. ئېهتىياج چۈشمهيتتى

هللا تائاالنىڭ بارلىقى، بىرلىكى، ئىلمى، قۇدرىتى، ھېكمىتىگه ئىشهنگهن كىشى اهللا ا. 1
نىڭ غايىب نهرسىه ياكى ھازىر بار نهرسه توغرىسىدا بهرگهن خهۋىرىگه ئىككىلهنمهي تائاال

بولۇپمۇ جىن، شهيتان مهسىلىسىدەك قۇرئاننىڭ ئونالرچه ئايهتلىرىدە ئىسپاتالنغان . ئىشىنىدۇ
  .مهسىلىگه ئهلۋەتته راست دەپ ئىشىنىدۇ

ن ئهقلىي دەلىل پهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش ئۈچۈن ئوتتۇرىدا قويغا. 2
  .ھۆججهتلهرنىڭ ئۆز ئهينىنى جىن شهيتانالرنىڭ بارلىقىغا دەلىل قىلىپ كهلتۈرلىدۇ

ئالهمدە بار نهرسىنىڭ ھهممىسى يا غايىب، يا كۆزگه كۆرۈنىدىغان نهرسىلهر : خۇالسه شۇكى
اندىن ئىنسان بىر يهردە بولسا، ئىنسان تۇرغان يهردىن باشقا يهرلهر ئۇ ئىنس. تهركىبىگه كىرىدۇ

يىراق بولغىنى ئۈچۈن ئىنسان كۆرمىگهن، ئاڭلىمىغان، سهزمىگهن، يىراق . خالىي بولىدۇ
ئىنساننىڭ غايىبقا . يهردىكى نهرسىلهرگه راست دەپ ئىشهنسه، غايبپقا ئىشهنگهن بولىدۇ

قانداق بىر . ئىشىنىشىنىڭ يولى شۇ غايىبنىڭ ئهسهرلىرى ياكى راست خهۋەرلىرىدۇر
 مهرىپهت –تېپىلسا، ئىنسان ئۇنى كۆرمىسىمۇ، ئاڭلىمىسىمۇ ياكى ئىلىم نهرسىنىڭ ئهسىرى  

ھاسىل قىلىشنىڭ قورالى بولغان سېزىم ئهزالىرىنىڭ بىرسى بىلهن سهزمىسىمۇ ئۇنىڭغا 
شۇنىڭدەك، ئىنسانغا ئىشهنچىلىك بىر ئادەم مۇمكىن ئىشالردىن . ئىشىنىشكه مهجبۇر بولىدۇ

بىرلىشىپ يالغان سۆزلىشى مۇمكىن . ەرگه ئىشىنىدۇبىرەر ئىشتىن خهۋەر قىلسا، ئۇ خهۋ
ئۇ . بولمايدىغان كۆپ كىشىلهر بىر ئىشتىن خهۋەر قىلسا، ئۇنىڭغا ئىشهنمهي ئامال يوق

بهلكى ئۇنداق خهۋەرنى يالغان دېگهن كىشىنى . خهۋەرنىڭ راستلىقىغا ھهرگىز ئىككىلهنمهيدۇ
ن، ئادەملىك ھۆرمىتىنى يوقاتقان ئادەم ئهقلى ئاجىز، ئىنسانىيهت مهرتىۋىسىدىن تۆۋەن چۈشكه

  .ھېسابلىنىدۇ
 بولغان غايىبئهسهر ۋە راست خهۋەردىن ئىبارەت ئىككى دەلىل ئارقىلىق خالىس 

 مهخلۇقلىقىدا پهرىشتىلهرگه غايىبپهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ئىشهنگهن ئادەم ئهلۋەتته 
  . شهيتانالرنىڭ دۇنياسىغا ئىشىنىدۇ–يېقىنلىشىدىغان جىن 

  

   شهيتانالرنىڭ بارلىقى توغرىسىدىكى دەلىللهر–جىن 
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 شهيتانالرنىڭ –پهرسىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا دەلىل كۆرسهتكىنىمىزدەك، جىن 

  .بارلىقىغىمۇ خهۋەر ۋە ئهسهردىن ئىبارەت ئىككى تۈرلۈك دەلىلنى ئوتتۇرغا قويىمىز
ئۇنىڭدىن . هر بهك توالجىن شهيتانالرنىڭ بارلىقىغا دەلىل بولىدىغان ئهسهرل. ئهسهرلهر. 1

  :تۆۋەندىكىلهرنى كۆرسىتىمىز
ھوشسىزلىنىش كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ قالغان كىشىلهر ھېچ بىر زامان ۋە ماكان ) 1

بۇ كېسهلنىڭ بىر تۈرلۈكى شهيتانالرنىڭ روھلىرىدىن . ئۇنىڭدىن خالىي بولماي كېلىۋاتىدۇ
نىڭ قااليمىقان ناچار يېمهكلىكلهر بۇ كېسهل. بولغان پاسكىنا روھالر سهۋەبىدىن بولىدۇ

. ئۇ باشقا بولۇپ ماددىي دورىالر بىلهن ساقىيىدۇ، ياكى ساقايمايدۇ. سهۋەبىدىن بولىدىغانلىرى بار
بىزنىڭ دېمهكچى بولغىنىمىز پاسكىنا ئهرۋاھالرنىڭ زىيانكهشلىكىدىن بولۇپ، شۇ ئادەمگه 

بۇنىڭغا ھېچ قانداق . شسىزلىنىشتۇرجىن، شهيتانالر ئارلىشىۋالغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان ھو
بۇ كىسهل چوقۇم جىن شهيتانالرنىڭ تهسىرى . تىۋىپ، دوختۇر ئىالج قىاللماي كېلىۋاتىدۇ

  .بولۇپ، جىن شهيتاننىڭ بارلىقىغا كهسكىن دەلىلدۇر
جىننىڭ ئادەم ئىچىگه كىرىۋېلىپ، شۇ ئادەمنىڭ تىلى بىلهن سۆزلىشى ۋە ئۇ ئادەم . 2

ھهتتا ساق ۋاقتىدا بىرەر ھهرىپنىمۇ .  بىلهن خهۋەر قىلىشىدۇربىلمهيدىغان ئىشالر
بىلمهيدىغان بهزى ئادەملهر جىن ئولىشىۋالغاندا ئۆزى بىلمهيدىغان ھهرخىل تىلدا سۆزلهپ 

  .كېتىدۇ
ئىچىگه جىن كىرىۋالغان جىنلىق ئادەمگه پاكىزە روھلۇق سالىه كىشىنىڭ دۇئا ئوقۇشى . 3

جىنكهش، (دوست بولۇشقان پاسكىنا روھلۇق كىشى بىلهن ياكى جىن شهيتان بىلهن 
نىڭ سۈپكۈشلىشى بىلهن جىننىڭ ئۇ ئادەمدىن چىقىپ كېتىشى ۋە جىن ئۆزىنىڭ )ساھىرالر

چىقىپ كېتىشى . چىقىپ كهتكهنلىكىنى ۋە قايتا چىقىلمايدىغانلىقىنى ئوچۇق سۆزلىشىدۇر
ھهتتا . لىمالر يات سانايدۇبۇ ئىشنى بهزى ئا. دۇئا ئوقۇغۇچىنىڭ قورقۇتۇشى بىلهن بولىدۇ

  .ئىنكارمۇ قىلىدۇ، لىكىن ئهمهلىيهت بۇنىڭ شهكسىز راستلىقىنى ئىسپاتلىدى
بۇمۇ ئىنكار قىلىش مۇمكىن . جىننىڭ بهزى ئادەمگه كۆرۈنىشى ۋە سۆزلىششىدۇر. 4

بولمايدىغان راست خهۋەر بولۇپ، بۇنىڭغا ئىشهنمهسلىك بولسا بىلىمسىزلىك، گالۋاڭلىق ياكى 
  .هن ئهمهلىي ھهقىقهتكه قارشى تۇرغانلىق بولۇپ، ئهقىل ئۇنىڭغا رازى بولمايدۇقهست
 پاھىشه، بهچچىۋازلىق، ئادەم –بهزى ئادەملهر خهلق ئارسىدا يۈز بېرىدىغان زىنا . 5

 ئانىنى –ئۆلتۈرۈش، ئوغۇرلۇق قىلىش، ھاراق ئىچىش، دىن ئىسالمغا ئىنكار قىلىش، ئاتا 
ۋەدىگه خىالپلىق قىلىش، ئهھدى توختامنى بۇزۇشتهك قهبىه رەنجىتىش، يالغان سۆزلهش، 

تائاالنىڭ هللا گه زىت بولغان ۋە ا)پىسخولوگىيسى(جىنايهتلهرنى ئىنساننىڭ خۇي تهبئىيتى 
قانۇنىي يولىغا خىالپ، دۆلهتلهر قانۇنلىرىغىمۇ خىالپ بولۇپ تۇرۇپ ئىنساندىن سادىر بولۇشى، 

  .رسىتىشىدۇر شۈبهىسىز شهيتانالرنىڭ تهسىر كۆ–شهك 
. قىزىقتۇرىدۇ. چۈنكى شهيتانالر مهزكۇر قهبىه قىلىقالرنى ئىنسانغا چىرايلىق كۆرسىتىدۇ

بولۇشى، ياكى بهخىتسىز ) ئهھلى جهننىتى(ئىنساننىڭ ئاخىرەتته بهخىتلىك : مهقسىدى
شهيتانالر ئىنسان روھىنى . بولۇشىنىڭ تۇتقۇسى بولغان ئىنسان روھىنى بۇزۇشتۇر) دوزىخى(

شتا ئىنساننىڭ تهن ساقلىقىنى بۇزۇدىغان مىكروبالرغا ئوخشاش رول ئويناپ ئىنسانالرنىڭ بۇزۇ
  .روھىنى چىرىكلهشتۈرىدۇ

: بىر كېسهل ئادەمگه بىز: دەيمىزكىهللا ا بۇ يهردە ئىنسانالردىن ئهجهپلىنىپ، سۇبهانه
خالىسا هللا  اسىزنىڭ كىسىلىڭىز پاالنى مىكروب سهۋەبىدىن بولۇپتۇ، پاالنى دورىنى ئىشلىتىڭ،«
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دېسهك، سۆزىمىزگه ئىككىلهنمهي ئىشىنىدۇ، شۇ دورىنى ئىشلىتىشكه » شىپا تاپىسىز
ھالبۇكى، ئۇ كېسهل مهزكۇر مىكروبنى كۆرمهيدۇ ۋە سېزىم . ئۇنى تهجرىبه قىلىدۇ. ئالدىرايدۇ

پهقهت مىكروبنىڭ ئۆز بهدىنىدە بولغان . ئهزاسىنىڭ ھېچ قايسى بىلهن ھېس قىاللمايدۇ
ئهگهر .  ئهلهمگه ئاساسهن بىزنىڭ سۆزىمىزگه ئىشىنىدۇ-ن ئىبارەت كېسهل ۋە دەرد تهسىرىدى

بىز بىر ئادەمگه سىزنىڭ روھىڭىز كېسهل، شۇڭا يالغان سۆزلهشنى خىيانهت قىلىشنى 
خااليسىز، جىنايهتكه قىزىقىسىز، پاسكىنا قىلىقالرغا بېرىلىسىز، سىزنىڭ بۇ روھىي 

ۇڭا سىز بۇ روھىي كىسهلدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مۇنداق چارە كېسىلىڭىزنىڭ سهۋەبى شهيتان، ش
خالىسا ساقىيسىز، دېسهك كۆپىنچه ئهھۋالدا بۇ سۆزىمىزگه هللا داۋاالرنى ئىشقا سېلىڭ، ا

بۇ بولسا جىسمانىي . ھالبۇكى بۇ ئىككى مهسىلىنىڭ دەلىلى بىر. قارشى چىقىدۇ. ئىشهنمهيدۇ
ئادەملهرنىڭ روھىي . غان تهسىردۇركېسهلنىمۇ، روھىي كېسهلنىمۇ ئوچۇق كۆرسىتىدى

كېسهللىرى شهيتاننىڭ تهسىرىدىن بارلىققا كېلىشىگه ئىشهنمهسلىكىمۇ، شۇ ئادەمدە شهيتان 
بارلىقىغا دەلىل، چۈنكى شهيتان ئۇ ئادەمنىڭ كۆڭلىگه شهك گۇمان تاشالپ، ئىشىنىشتىن 

. ئىنكار قىلمايتتى. هتتىتوسۇپ تۇرىۋالغان، ئۇنداق بولمىغان بولسا ئۇ ئادەم ئهلۋەتته ئىشىن
دېمهك، بهدەندە مىكروب بارلىقىنى ئىسپاتلىغان نهرسىمۇ، مىكروبنىڭ ئهسىرى بولغان كېسهل 
بولغاندەك ئادەمدە شهيتان بارلىقىنىڭ دەلىلىمۇ ئهسهردۇر، يهنى ئىنساننىڭ خاتالىققا بېرىلىپ 

  .كېتىشتىن ئىبارەت تهسىرىدۇر
  .خهۋەرلهر. 2

تائاالنىڭ خهۋەرلىرى ۋە رەسۇلۇلالنىڭ هللا لىقىنى ئىسپاتاليدىغان اجىن شهيتانالرنىڭ بار
تائاالنىڭ هللا ئۇنىڭدىن بىر بۆلۈكىنى سۆزلهيمىز، ئاۋۋال ا. راست سۆزلىرى بهك كۆپ
  .خهۋەرلىرىنى ئوتتۇردا قويىمىز

  تائاالنىڭ خهۋەرلىرىهللا ا
 كۆپ بولۇپ، تائاالنىڭ جىن شهيتانالرنىڭ بارلىقىنى ئوچۇق سۆزلهيدىغان خهۋەرلىرىهللا ا

يهنى ئاتاڭالر (ئىنساننى ) هللا(«: نىڭ ئىنساننى، جىننى ياراتقانلىقى ھهققىدەهللائۇنىڭ بىرى ا
ڭ جىنالرنى ئوتنى. ساپالدەك قۇرۇق اليدىن ياراتتى) چهكسه جاراڭاليدىغان) (ئادەمنى

رنى، جىنال«: يهنه . دېگهن سۆزىدۇر)  ئايهتلهر– 15، -14راھمان سۈرە (» .يالقۇنىدىن ياراتتى
ئۇالردىن مهن رىزق تىلىمهيمهن ۋە . ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم

ھهقىقهتهن ھهممىگه رىزق بهرگۈچىدۇر، هللا ا. ئۇالرنىڭ مېنى ئۇزۇقالندۇرۇشىنى تىلىمهيمهن
  .هندېگ)  ئايهتكىچه-58 دىن -56سۈرە زارىيات (» .قۇۋۋىتى ئارتۇقتۇر) نىڭهللا(قۇدرەتلىكتۇر، 
تائاالغا ئىتائهت قىلىدىغانلىقى، ئىبلىسنىڭ هللا تائاالنىڭ پهرىشتىلىرىنىڭ اهللا يهنه بىرى، ا

تائاالنىڭ ئهمرىدىن باش تارتقانلىقىدىن خهۋەر قىلىش توغرىسىدا ۋە ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ هللا ا
 ئۆز ۋاقتىدا«: ئهۋالدىغا يېقىن بولۇش، دوست تۇتۇشتىن توسقانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېگهن

دېدۇق، ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سهجىدە »ئادەمگه سهجىدە قىلىڭالر«:بىز پهرىشتىلهرگه
مېنى قۇيۇپ . ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقتى. قىلدى، ئىبلىس جىنالردىن ئىدى

؟ ھالبۇكى، ئۇالر سىلهرگه دۈشمهندۇر، ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىنى دوسىت قىلىۋاالمسىلهر
غا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا هللايهنى ا! (مالر ئۈچۈن نېمدېگهن يامان بهدەلئىبلىس زالى

  .دېدى)  ئايهت– 50سۈرە كهھف (» !).شهيتانغا چوقۇنۇش نېمدېگهن يامان
تائاالنىڭ ئىنساننى يوقتىن بار قىلىپ ياراتقانلىقى، ئىنساننى گۈزەل سۈرەتته هللا يهنه ا

 قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى، ئىبلىسنىڭ ئادەمگه ياراتقانلىقى، پهرىشتىلهرنى ئىنسانغا سهجدە
تائاالنىڭ كايىغانلىقى، هللا سهجدە قىلىشقا ئۇنىمىغانلىقى، سهجدە قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ا
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ئىبلىسنىڭ ئادەمگه سهجدە قىلماسلىققا سهۋەب كۆرسهتكهنلىكى، ئۇنىڭ سهۋەب كۆرسىتىشى 
ى جهننهتتىن قوغالپ، رەھمهت تائاالنىڭ ئىبلىسنهللا گۇناھىدىنمۇ قهبىهراق ئىش ئىكهنلىكى، ا

نهزىرىدىن ساقىت قىلغانلىقى، شهيتانغا ۋە ئۇنىڭغا ئهگهشكهن ئادەملهرگه دوزاخنى تهييارالپ 
 بىز سىلهرنى ياراتتۇق، ،شۈبهسىزكى«: قويغىنىنى خهۋەر قىلغانلىقى توغرىسىدا مۇندق دەيدۇ

ھۆرمهت (هر ئادەمگه سىل〈: ئاندىن سىلهرنى شهكىلگه كىرگۈزدۇق، ئاندىن پهرىشتىلهرگه
ئۇ . دېدۇق، ئىبلىستىن باشقىسى سهجىدە قىلدى〉سهجىدە قىلىڭالر) بىلدۈرۈش يۈزىسىدىن

سېنى سهجىدە قىلىشقا بۇيرۇغان چېغىمدا 〈 ):ئىبلىسقا(هللا ا. سهجىدە قىلغۇچىالردىن بولمىدى
ى مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇق مېنى ئوتتىن ئۇن〈 :ئىبلىس.دېدى 〉؟نېمىشقا سهجىدە قىلمىدىڭ

چۈشۈپ ) يهنى جهننهتتىن(سهن بۇ يهردىن  〈:ئېيتتى ) ئىبلىسقا(هللا ا.  دېدى〉اليدىن ياراتتىڭ
 . 〉كهت، بۇ يهردە ئۆزەڭنى چوڭ تۇتۇشۇڭغا بولمايدۇ، يوقال، سهن ھهقىقهتهن پهسكهشلهردىنسهن

مۆھلهت ) يهنى قىيامهت كۈنىگىچه(ماڭا كىشلهر قايتا تىرىلدۈرۈلدىغان كۈنگىچه 〈 :ئىبلىس
سېنڭ مېنى 〈 :ئىبلىس ئېيتتى.  دېدى〉ساڭا مۆھلهت بېرىلىدۇ〈 :هللا.  دېدى〉رگىنبه

ئۈچۈن ) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ۋەسۋەسه قىلىش(ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئۇالر 
ئاندىن ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن ئارقىسىدىن . چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمهن

شۈكرى قىلغۇچىالر ) نېمىتڭگه(لىدىن ھۇجۇم قىلىمهن، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ ئوڭىدىن سو
مهھرۇم ) رەھمىتىمدىن(جهننهتتىن ئهيىبلهنگهن ۋە 〈: ئېيتتىهللا ا. 〉ئهمهسلىكىنى كۆرىسهن

قىلىنغان ھالدا چىق، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ساڭا ئهگهشكهنلهرنى قوشۇپ ھهممىڭالر بىلهن 
  ) ئايهتكىچه- 18 ئايهتتىن -11سۈرە ئهئراف  (».〉م جهھهننهمنى تولدۇرىمهنچوقۇ

ۋە ) توغرا يولدىن چىقىپ كهتكهن ئازدۇرغۇچىلىرى(تائاالنىڭ جىن شهيتانلىرى هللا يهنه ا
 بىرىگه ئاساسسىز، يالغان تونۇش ۋە -بىر ) ئازغۇن، بۇزۇقلىرى(ئىنسانالرنىڭ شهيتانلىرى 

امانلىققا باشالش ئۈچۈن ئىلهام ۋە ئىشارەت قىلىقالرنى، ئىنسانالرنى ئازدۇرۇپ خاتاالشتۇرۇش، ي
يهنى بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا (شۇنىڭدەك «: لىقىنى خهۋەر قىلىپ)كۈشكۈرتىدىغان(قىلىدىغان 

ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ شهيتانلىرىنى ھهر بىر پهيغهمبهرگه دۈشمهن ) دۈشمهن قىلغاندەك
رىگه ۋەسۋەسه قىلىدۇ، ئهگهر  بى-قىلدۇق، ئۇالر ئالداش ئۈچۈن شېرىن سۆزلهر بىلهن بىر

قىلمايتتى، ) يهنى پهيغهمبهرلىرىگه دۈشمهنلىكنى(پهرۋەردىگارىڭ خالىسا، ئۇالر بۇ ئىشنى 
ساڭا ئۇالرغا قارشى هللا ا( مىكىرلىرى بىلهن قويۇپ بهرگىن -ئۇالرنى ئۆزلىرى تۈزگهن ھىيله

  .دېدى)  ئايهت-112سۈرە ئهنئام (» ).ياردەم بېرىدۇ
كز بهندىسى ۋە پهيغهمبىرى سۇاليمان ئهلهيهىسساالمغا بهرگهن نېمهتلىرى، تائاال ئهللا يهنه ا

جىن شهيتانالرنى ئۇنىڭغا بويسۇندۇرغانلىقى، سۇاليمان ئهلهيهىسساالمنىڭ جىن شهيتانالرنى 
بويسۇندۇرۇپ (سۇاليمانغا شامالنى «: ھهر تۈرلۈك ئىشالرغا ئىشلهتكهنلىكىنى خهۋەر قىلىپ

ئىلگىرى بىر ئايلىق مۇساپىنى، چۈشتىن كېيىن بىر ئايلىق ، شامال چۈشتىن )بهردۇق
بۇالقنى ئاققۇزۇپ بهردۇق، بهزى جىنالر ) چىقىدىغان(مۇساپىنى باساتتى، ئۇنىڭغا مىس 

پهرۋەردىگارىنىڭ ئهمرى بۇيىچه سۇاليماننىڭ ئالدىدا ئىشلهيتتى، ئۇالردىن كىمكى بىزنىڭ 
ئۇالر سۇاليمانغا ئۇ .  ئازابىنى تېتىتىمىزدوزاخ ئهمرىمىزگه خىالپلىق قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا بىز

ھهيكهللهرنى، كۆلدەك چوڭ )  ئهينهكتىن ئاجايىپ-مىستىن(خالىغان كاتتا سارايالرنى، 
ئى داۋۇد 〈) ئېيتتۇقكى(مىدىرلىمايدىغان قازانالرنى ياسايتتى، ) چوڭلۇقتىن(لېگهنلهرنى، 

 مېنىڭ بهندىلىرىمدىن ،〉رى قىلىڭالرشۈك) نىڭ بۇ چوڭ نىئمهتلىرىگههللا! (ئائىلىسىدىكىلهر
  .دېگهن)  ئايهتلهر–13، - 12سۈرە سهبهئ (» .شۈكرى قىلغۇچى بهك ئاز) نىڭ نىئمهتلىرىگههللا(

قۇرغۇچى ) كاتتا بىناالرنى ساالاليدىغان(ھهمدە ئۇنىڭغا «: تائاال ئېيتىدۇهللا يهنه بىر ئايهتته ا
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غهۋۋاس شهيتانالرنى ) قااليدىغان مارجانالرنى ئېلىپ چى-دېڭىزالرغا چۆكۈپ ئۈنچه(ۋە 
بىز سۇلهيمانغا . (يهنه نۇرغۇن شهيتانالرغا ئىشكهل سېلىنغاندۇر. بويسۇندۇرۇپ بهردۇق

) ئۇنىڭدىن سهن خالىغان كىشىگه(ئاتايىمىز، ) ساڭا بهرگهن كهڭ(بۇ بىزنىڭ «) ئېيتتۇقكى
 – 39 دىن -37ە ساد سۈر. (»ھېساب ئېلىنمايدۇ) بۇ ھهقته سهندىن(بهرگىن، ياكى بهرمىگىن، 

  ) ئايهتكىچه
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بىلهن بامدات نامىزىنى  دېگهن جايدىن كېلىپ» نىحيبين«يهنه 

بىلله ئوقۇپ، ئاندىن ئۆز قهۋمى قېشغا قايتىپ كېلىپ ئۇالرنى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ 
دۇچار ) دوزاخقا(ىك ئازابقا پهيغهمبهرلىكىگه ئىشىنىشكه چاقىرغان، ئىشهنمىگهن تهقدىردە دەرتل

ئى («: تائاالهللا بولىدىغانلىقىدىن ئاگاھالندۇرغان جىنالرنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر قىلىپ ا
ئۆز ۋاقتىدا بىر تۈركۈم جىنالرنى ساڭا قۇرئان تىڭشاشقا ئهۋەتتۇق، ئۇالر قۇرئان !) مۇھهممهد

تى قۇرئان تىالۋەت قىلىنىپ  دېيىش〉جىم تۇرۇڭالر〈):  بىرىگه- بىر(تىالۋىتىگه ھازىر بولغاندا 
ئى 〈: ئۇالر ئېيتتى. بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئۆز قهۋمىگه ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ قايتىشتى

ھهقىقهتهن بىز مۇسادىن كېيىن نازىل بولغان، ئۇنىڭدىن ئىلگىركى كىتابالرغا ! قهۋمىمىز
) نى قۇرئاننىيه(ئۇيغۇن كېلىدىغان ھهق دىنغا ۋە توغرا يولغا باشاليدىغان كىتابنى 

نىڭ ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم(غا دەۋەت قىلغۇچى هللا! ئى قهۋمىمىز〈.〉تىڭشىدۇق
بهزى گۇناھالرنى مهغفىرەت قىلىدۇ، هللا ا. غا ئىمان ئېيتىڭالرهللادەۋىتىنى قوبۇل قىلىڭالر ۋە ا

 -31 ئايهتتىن -29سۈرە ئهھقاف . (دېگهن» دېدى. 〉سىلهرنى قاتتىق ئازابتىن ساقاليدۇ
  )هتكىچهئاي

تائاال جىنالرنىڭ رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم قېشىغا كېلىپ قىرائهتنى هللا يهنه ا
 ھهرىكهتلىرى ۋە باشقا –تىڭشىغانلىقىنى ۋە جىنالر ئۆزئارا ئۆزىنىڭ ئهقىدىلىرى، سۆز 

ئهھۋاللىرى توغرىسىدا سۆزلهشكهن سۆزلىرىنى رەسۇلۇلالغا ۋەھىي قىلغانلىقىنى خهۋەر 
بىر قانچه نهپهر «ئېيتقىنكى ) قهۋمىڭگه! ئى مۇھهممهد(«: ى بۇيرۇپقىلىشقا رەسۇلۇلالن

قهۋمىگه (ماڭا ۋەھى قىلىندى، ئۇالر ) ئىمان ئېيتقانلىقى(تىڭشاپ ) مهندىن قۇرئان(جىننىڭ 
بىز توغرا يولغا باشاليدىغان ئاجايىپ قۇرئاننى ھهقىقهتهن : ئېيتتى) قايتىپ بارغاندىن كېيىن

» .پهرۋەردىگارىمىزغا ھېچكىمنى شىرىك كهلتۈرمهيمىز.  ئېيتتۇقئۇنىڭغا ئىمان. ئاڭلىدۇق
  .دېدى)  ئايهت-2،–1سۈرە جىن(

: تائاالنىڭ شهيتاندىن ساقالپ قېلىشىنى تىلهشكه بۇيرۇپهللا تائاالنىڭ ئۈچ ئايهتته اهللا يهنه ا
غا سېغىنىپ هللا) ۋەسۋەسىسىدىن(سهن قۇرئان ئۇقۇماقچى بولغىنىڭدا قوغالندى شهيتاننىڭ «

يهنى (شۈبهسىزكى مۇئمىنلهرنىڭ ۋە پهرۋەردىگارىغا تهۋەككۈل قىلغۇچىالر .  تىلىگىنپاناھ
يهنى پهرۋەردىگارىغا چىن (نىڭ ئۈستىدىن شهيتان ھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ ) يۆلهنگۈچىلهر

شهيتان پهقهت ئۆزىنى ). يۈلهنگهن مۇئمىنلهرگه شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى تهسىر قىاللمايدۇ
بىلهن مۇشرىك بولۇپ كهتكهنلهر ئۈستىدىنال ) ئىغۋا قىلىشى(ر ۋە ئۆزىنىڭ دوسىت تۇتىدىغانال

  ) ئايهتكىچه-100 ئايهتتىن -98ل سۈرە نهھ( ».ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ
شهيتاننىڭ (ئهگهر شهيتان ساڭا ۋەسۋەسه قىلسا «:  ئايهتته-200سۈرە ئهئراف . 2

ئاڭالپ ) سۆزۈڭنى (ھهقىقهتهنهللا ا. غا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىنهللا) ۋەسۋەسىسىدىن
  .دېگهن سۆزىدۇر» .بىلىپ تۇرغۇچىدۇر) ئىشىڭنى(تۇرغۇچىدۇر، 

غا )هللا(ئىنسانالرنىڭ پهرۋەردىگارى، ئىنسانالرنىڭ پادىشاھى، ئىنسانالرنىڭ ئىالھى 〈«. 3
سېغىنىپ، كىشىلهرنىڭ دىللىرىدا ۋەسۋەسه قىلغۇچى جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان 

  )سۈرە ناس(» . دېگىن〉ۋەسىسىنىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهيمهنيوشۇرۇن شهيتاننىڭ ۋەس
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  .تائاالنىڭ بهرگهن خهۋەرلىرىدۇرهللا  شهيتانالرنىڭ بارلىقىدىن ا–يۇقىرىقى ئايهتلهر جىن 
  

  رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالتۇۋەسهللهمنىڭ خهۋەرلىرى

  
ال رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ خهۋەرلىرى كۆپ بولۇپ، ئۇنىڭ بىرى بولسا رەسۇلۇل

: ھهر بىر ئادەمگه ھهمراھ قىلىنغان جىن ھهمراھى بارلىقىدىن خهۋەر قىلىپ: ئهلهيهىسساالم
ساڭىمۇ ھهمراھمۇ يا : ئهسهابىالر. دېدى» ھهر بىر ئادەمگه جىندىن بىرسى ھهمراھ قىلىندى«

تائاال ماڭا جىنغا قارشى هللا ماڭىمۇ بىر جىن ھهمراھ، لېكىن ا«: رەسۇلۇلال. دېۋىدى! رەسۇلۇلال
» شۇڭا مېنى ياخشىلىقتىن باشقا ئىشقا بۇيرۇيالمايدۇ. جىن ماڭا تهسلىم بولدى. ياردەم قىلدى

  .بۇ ھهدىسنى ئىمامى مۇسلىم رىۋايهت قىلدى. دېدى
يهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم، ھهركىم ئۆيىگه كىرسه شهيتان بىلله كىرىدىغانلىقى ۋە 

 ئىچىدىغانلىقىدىن خهۋەر قىلىپ -پ يهپ ئادەمنىڭ يىمهكلىك، ئىچىملىكلىرىگه شېرىك بولۇ
تائاالنى تىلغا ئالسا، تاماق يهيدىغان هللا ھهر بىر ئادەم تاشقىرىدىن ئۆيگه كىرەر چاغدا، ا :ئېيتتى

، شهيتان ئۆزىنىڭ باللىرىغا )تائاالنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن، دىسههللا ا(چېغدىمۇ تىلغا ئالسا 
 يهردە قونۇدىغان يهرمۇ يوق، كهچلىك تاماقمۇ يوق ۋە بىلله بولغان شهيتانالرغا سىلهرگه بۇ

تائاالنى هللا ئهگهر ئادەم ئۆيگه كىرگهندە، تاماق يېگىلى باشلىغاندا، ا. دەيدۇ!) قايتىڭالر(
» ئهسلىمىسه، شهيتان ئۆزىنىڭ تاۋابىئاتلىرىغا سىلهرگه قونغىلى يهرمۇ بار، كهچلىك تاماقمۇ بار

  .ايهت قىلدىبۇ ھهدىسنى ئىمامى مۇسلىم رىۋ. دەيدۇ
يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سول قول بىلهن تاماق يېيىشتىن، ئىچىشتىن توسۇپ ۋە 

ھېچ «: شهيتاننىڭ سول قول بىلهن يهيدىغان ۋە ئىچىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ ئېيتتى
چۈنكى شهيتان سول قولى بىلهن يهيدۇ، ! قايسىڭالر سول قولۇڭالر بىلهن يېمهڭالر، ئىچمهڭالر

  .ئىمامى مۇسلىم رىۋايهتى» .ۇئىچىد
يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۆمىنلهرنى قولىدا تاماقنىڭ يۇقىسى بار ھالهتته ئۇخالپ 
قالسا، شهيتان كېلىپ ئۇ كىشىنىڭ قولىنى ياالپ زەھهرلهپ قويۇشتىن ئېهتىيات قىلدۇرۇپ 

ھهر ! ىيات قىلىڭالرئۆزۈڭلهرگه ئېهت. شهيتان بهك سهزگۈر، بهك يالىغۇچى نهرسىدۇر«: ئېيتتى
» .كىم قولىدا تاماق يۇقى بار ھالهتته ئۇخالپ قىلىپ ئاپهتكه يولۇقسا، ئۆزىگه ماالمهت قىلسۇن

  .تىرمىزى رىۋايهت قىلدى
يهنه بىرى، جىنالر ئۆزىنىڭ يېمهكلىكى توغرىسىدىن رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن 

 دەپ يېگهن بولسا، 〉بىسمىلال〈ۆشكه ئىنسانالر يېگهن گ«: سورىغاندا، رەسۇلۇلال جاۋاب بېرىپ
ھايۋانالرنىڭ تېزەكلىرى . ئۇنىڭ سۆڭهكلىرى جىنالرنىڭ قولىغا كامىل گۆش بولۇپ چۈشىدۇ

بۇ ھهدىسنى ئىمامى بۇخارى رىۋايهت . دېگهن سۆزىدۇر» .جىننىڭ ئۇالغلىرىغا يېمهكلىكتۇر
ىلهن تاھارەت شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۆڭهك بىلهن تېزەك ب. قىلدى

سۆڭهك بولسا سىلهرنىڭ جىن «: تازالشتىن توستى ۋە توسۇشقا سهۋەب بايان قىلىپ
  .دېدى» . بۇرادەرلىرىڭالرنىڭ ئوزۇقلۇقى

ئۆتكهن كېچىدە بىر باشتوڭ جىن نامىزىمنى «: يهنه بىرى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
.  قۇۋۋەت بهردى-ىشقا كۈچ تائاال ماڭا ئۇنى تۇتۇۋېلهللا ا. بۇزۇش ئۈچۈن قېشىمغا كهلدى

مهسجىدنىڭ تۈرۈكلىرىدىن بىرىگه باغالپ قوياي، تاڭ ئاتقاندا سىلهرنى ئۇنى كۆرسۇن دەپمۇ 
قهست قىلدىم، لېكىن بۇرادىرىم سۇاليمان ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسىنى ئهسلهپ قويۇپ 
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  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (دېگهن» بهردىم
تائاالدىن هللا ىتىگه خورازنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا، ايهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈمم

تائاالدىن شهيتاننىڭ هللا ھاجىتىنى تىلهشنى، ئېشهكنىڭ ھاڭرىغىنىنى ئاڭلىغاندا، ا
هللا خورازنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىغاندا، ا«: زىيانكهشلىكىدىن قوغداشنى تىلهشنى تهلىم بېرىپ

ئېشهكنىڭ . رىشتىنى كۆرىدۇتائاالدىن ئىلتىپات، مهرھهمهت تىلهڭالر، چۈنكى خوراز په
چۈنكى ئېشهك ! تائاالنىڭ شهيتاندىن پاناھ بېرىشىنى تىلهڭالرهللا ھاڭرىغىنىنى ئاڭلىغاندا، ا

  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (دېگهن» شهيتاننى كۆرىدۇ
دەپ .. .ھا «:  ئهخالق يولىنى كۆرسىتىپ–يهنه بىرى، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهدەپ 

ئىمامى بۇخارى . (دېگهن سۆزىدۇر» .)از چىقىرىپ ئهسنىمهڭالرئاۋ( ئهسنهش شهيتاندىن
  ).رىۋايىتى

يهنه بىرى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىگه شهيتاننىڭ ئادەم كۆڭلىگه تاشلىغان 
 پىكىر، گۇمانى، قاراشلىرىغا قارشى قانداق كۈرەش قىلىش ۋە ئۇنى قايتۇرۇش -يامان ئوي 

پاالنى نهرسىنى كىم .  قايسىڭالر قېشىغا شهيتان كېلىدۇھهر«: توغرىسىدا يول كۆرسىتىپ
ياراتتى؟ مۇنداق نېمىنى كىم ياراتتى؟ دېگهن ئويالرنى كۆڭۈلگه تاشالپ ئاخىرىدا سېنىڭ 

شۇ خىيالنى تاشلىغان زامان ئۇ كىشى  دېگهن ئوينى ئهكىلىدۇ، ياراتتى؟پهرۋەردىگارىڭنى كىم 
  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (دېگهن سۆزىدۇر»  پىكىردىن يانسۇناهللا تائاالدىن پاناھ تىلىسۇن ۋە ئۇنداق

 ،كۈن كهچ بولۇپ كېچىنىڭ قاراڭغۇسى كهلگهندە«: يهنه بىرى رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالمنىڭ
 ».چۈنكى شۇ چاغدا جىن شهيتانالر سىرىتتا تارايدۇ! ئۇششاق بالىلىرىڭالرنى ئۆيگه يىغىڭالر

 )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه( دېگهن
  

  ننىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش الزىملىقى شهيتا-جىن 

  
 شهيتانالنىڭ - بىز يۇقىرىدا كۆرسهتكهن ئهقلى ۋە ئهمهلىي دەلىللهر سهۋەبىدىن جىن 

بهلكى، بۇ ئىشىنىش مۆمىن ئادەمنىڭ ئهقىدىسىنىڭ . بارلىقىغا ئىشىنىش الزىم بولدى
بارلىقىغا راست جىنالر، شهيتانالردىن ئىبارەت ئىككى ئالهمنىڭ . ئايرىلماس پارچىسى بولدى

دەپ ئىشىنىشتىن ئىسالم ئهقىدىسىنى خالىي قىلىشنى ئىرادە قىلىش ئوچۇق كاپىرلىق، 
چۈنكى بۇنىڭدا . مۇھهممهد ئهلهيهىساالمنىڭ دىنىدىن چىقىپ كهتكهنلىك ھېسابلىنىدۇ

ئهقىلغا تىنىش، ئهقىلنىڭ ئاشكارا مهلۇماتلىرىنى تاشالش ۋە اهللا تائاالنىڭ ھهم رەسۇلالنىڭ 
اهللا تائاالنىڭ خهۋىرىنى يالغان چىقىرىشمۇ كاپىرلىقتۇر، . ەرلىرىنى يالغان قىلىش بارخهۋ

  .ئاساسسىز يالغاندۇر. رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالمنىڭ خهۋىرىنى يالغان دېمهكمۇ كاپىرلىقتۇر
  

  جىنالر، شهيتانالر ھهققىدە ئومۇمىي مهلۇمات

  
ش پىرىنسىپىنى مۇقهررەر قىلىش تۆۋەندە جىنالرنىڭ، شهيتانالرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنى

ئۈچۈن اهللا تائاالنىڭ كىتابىدىن، رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالمنىڭ ھهدىسىدىن يىراقىلىشپ 
ياشىغانالرغا يىپىق بولغان مۇشۇ غايىب ئالهمنىڭ بهلگىلىرىنىڭ كۆپىنچىسىنى ئوچۇقالش 

  .تتۇرىدا قويىمىزئۈچۈن، جىن ۋە شهيتاندىن ئىبارەت ئىككى ئالهمنىڭ بهزى مهلۇماتلىرىنى ئو
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  جىننىڭ يارىتلىش ماددىسى.1
بۇ مهخلۇق ئوت ماددىسىدىن . جان ئىسىملىك مهخلۇق پۈتۈن جىننىڭ دادىسىدۇر

 شۈبهسىزكى -شهك«: اهللا تائاال بۇ توغرىسىدا. بۇنى اهللا تائاال ئادەمدىن بۇرۇن ياراتقان. يارىتىلغان
چهكسه (يدىن ياسىلىپ شهكىلگه كىرگۈزگهن نى قارا ال) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالم(بىز ئىنسان 

) يهنى شهيتانالر ۋە ئۇالرنىڭ باشلىقى ئىبلىس(جىنالر . قۇرۇق اليدىن ياراتتۇق) جىرىڭاليدىغان
  ). ئايهت-27، - 26سۈرە ھىجر .(دېدى».نى ئىلگىرى تۈتۈنسىز ئوت يالقۇنىدىن ياراتقان ئىدۇق

ۇسۇلى ئادەمنى ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىنى جىنالرنىڭ دادىسى ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىنى يارىتىش ئ
يارىتىش ئۇسۇلىغا ئوخشاشمۇ؟ يهنى ئادەمنى تۇپراقتىن ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىنى نهسىللىنىش يولى 
بىلهن مهنى سۇدىن ياراتقان، جاننى ئوتتىن ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىنى نهسىللىنىش يولى بىلهن باشقا 

 تائاال ھهقىقهتهن ھهممىنى  يېگانه اهللا. ماددىدىن ياراتقانمۇ؟ بۇ بىر ئىهتىماللىق ئىشتۇر
  .بىلگۈچىدۇر

  جىن نېمىشقا جىن دەپ ئاتالدى؟.2
جىنالر ئىنسانالرغا يۇشۇرۇن مهخلۇق . جىن دېگهن سۆز ئهرەب تىلىدا يۇشۇرۇن دېمهكتۇر

ئهرەبلهر جهڭچىلهر بېشىغا  كهيگهن قالقاننى، باشنى دۈشمهندىن . بولغاچقا جىن دەپ ئاتالغان
  .دەپ ئاتايدۇ» جۈننهتۇن«ن يۇشۇرغانلىقتى

نى جهننهت دېمهك، جهننهتتىكىلهرنىڭ دەرەخنىڭ كۆپلىكىدىن »جهننهت«ئاخىرەتتىكى
ئهرەبلهر ئايال قورسىقىدىكى بالىنى، . دەرەخ دالدىسىدا يىراقتىن كۆرۈنمىگهنلىكىدىندۇر

: ىيتتىاهللا تائاال جىن ۋە شهيتان توغرىسىدا ئ.دەيدۇ» جنين«كىشلهردىن يىپىق بولغاچقا 
» .شهيتان ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكىلهر سىلهرنى كۆرەلهيدۇ، سىلهر ئۇالرنى كۆرەلمهيسىلهر«
  ).ئايهتنىڭ بىر قىسمى-27سۈرە ئهئراف (

  جىننىڭ ئوزۇقلۇققا ئېهتىياجى بارلىقى.3
قا )ئۇزۇقلۇق(دۇنيادىكى ئىنسانالر ۋە باشقا جانلىقالر، ئۆسۈملۈكلهر ئۆزىگه مۇناسىپ غىزا

بىر تۈركۈم جىنالر .  شهيتانالرمۇ ئۆزىگه مۇناسىپ ئوزۇقلۇققا موھتاج-بولغاندەك، جىن موھتاج 
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم جاۋاب . رەسۇلۇلال ئهلهيىهىساالمدىن ئۆزىلىرىگه يېمهكلىك سورىدى

بىسمىلال، دەپ يىيىلگهن گۆشلهرنىڭ سۆڭهكلىرى جىنالرغا كامىل گۆش «: بىرىپ
شۇڭا مۇسۇلمانالرنى سۆڭهكته تاھارەت تازىالشتىن توستى ۋە . ردىبولىدىغانلىقنى بىلدۈ

شهيتان چهپ قولى «: دېدى ھهم» سۆڭهكلهر سىلهرنىڭ جىن بۇرادەرلىرىڭالرنىڭ ئۇزۇقلۇقى
 .دېدى» ! ئىچمهڭالر-سىلهر چهپ قول بىلهن يهپ . بىلهن يهيدۇ، ئىچىدۇ

 ئىشهنچىلىك ھهدىسلهر   ئىمامى بۇخارى ۋە ئىمامى مۇسلىم نهقىل قىلغان مهزكۇر
ئىسپاتلىدىكى جىنالر ئۆزىنىڭ اهللا تائاال ياراتقان تهن قۇرۇلۇشىغا اليىق غىزا بىلهن 

  . زۇقلىنىشقا ئىهتىياجى بار بولغانلىقى ئۈچۈن يهيدۇ، ئىچىدۇوئ
   بىرىدىن تۇغۇلىدۇ- جىنالرمۇ بىر  . 4    

تىگه اليىق تۇغۇش، تۇغۇلۇش    جىن، شهيتانالر ئارىسىدىمۇ ئۆزىنىڭ يارىتىلغان تهبىئى
ئهمهلىيىتى ھاسىل بولىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىمۇ باشقا جانلىقالردەك ئۇرۇق ئهۋالد 

ھهر بىر تۈرلۈك مهخلۇقتا اهللا تائاال .  شۈبهه يوق-بارلىققا كېلىش قانۇنى بارلىقىغا شهك 
ۋاھلىق بىرىدۇ ۋە مۇقهررەر بۇنىڭغا قۇرئان كهرىم گۇ. بىكىتكهن بىر تۈرلۈك يول ۋە قانۇن بار

ئادەمگه 〈 :ئۆز ۋاقتىدا بىز پهرىشتىلهرگه«: ئايهتته- 50بۇ توغرىدا اهللا تائاال سۈرە كهف . قىلىدۇ
 ئىبلىس جىنالردىن ، ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سهجىدە قىلدى،دېدۇق〉سهجىدە قىلىڭالر

سنى ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىنى مېنى قۇيۇپ ئىبلى. ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقتى. ئىدى
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 ئىبلىس زالىمالر ئۈچۈن ، ئۇالر سىلهرگه دۈشمهندۇر، ھالبۇكى،دوسىت قىلىۋاالمسىلهر
غا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا شهيتانغا چوقۇنۇش نېمدېگهن هللايهنى ا! (نېمدېگهن يامان بهدەل

  .دېدى» !).يامان
ىتابىدا كهلدىكى شۇنىڭدەك ئىمامى مۇسلىم نهقىل قىلغان ئىشهنچىلىك ھهدىس ك

ئادەم تائام يهيدىغان، ئىچىدىغان چاغدا ۋە خوتۇنى بىلهن «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم
بىسمىلال، (مۇناسىۋەتلىشدىغان چاغدا اهللا تائاالنى ئهسلهپ، اهللا نىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالمىسا 

» . ئىچمىكىگىمۇ، ئائىلىسىگىمۇ شېرىكلىشىدۇ-شهيتان ئۇنىڭ يېمهك ) دېمىسه
  .سهھىهۇل مۇسلىم.دېدى

ئهگهر مۇسۇلمانالرنىڭ ھهر قايسى ئۆز «: شۇنىڭ ئۈچۈن رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم دېدىكى
ناھايتى شهپقهتلىك ۋە مىهرىبان اهللا تائاالنىڭ 〈خوتۇنى بىلهن مۇناسىۋەتلىشىدىغان چاغدا 

 بىزگه رىزقراق قىلغىن، شهيتاننى ئىسمى بىلهن باشاليمهن، ئى اهللا مېنى شهيتاندىن يى
 ئايال -دەپ دۇئا قىلسا، ئاندىن ئهر 〉 !دىن يىراق قىلغىن)پهرزەنت ۋە باشقىالر(قىلغان 

 اهللا تائاال پهرزەنت نىسىپ قىلسا، ئۇ بالىغا شهيتان ھهرگىز ،ئارىسىدىكى شۇ مۇناسىۋەتته
  ».زىيانكهشلىك قىاللمايدۇ

  جىن بىلهن شهيتان ئارىسىدا پهرق بارمۇ؟. 5
 ئايدىڭالشسۇن رۇشهن بىلهن شهيتان ئارىسىدا چوڭ پهرق بار، مۇشۇ ھهقىقهت ئهلۋەتته، جىن

ئۈچۈن شۇنى سۆزلهيمىزكى، ئالىي دەرىجىلىك مهخلۇق تۆت تۈرلۈكتۇر، پهرىشتىلهر، ئىنسانالر، 
  .جىنالر ۋە شهيتانالردۇر

تلىرى، سۈپه پهرىشتىلهر بولسا روھانىي ئالهم بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئۆز ئالدىغا خۇسۇسىيهتلىرى،
بۇ ھۆرمهتلىك يۇقىرى ئالهم بهندىلىرى بولغان پهرىشتىلهرنىڭ ھهقىقىتىنى . ئهھۋالىرى بار

جىن ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، . بايان قىلىش توغۇرلۇق باشتا كهڭتاشا تهتقىق ئېلىپ بېرىلدى
بىر تۈركۈم جىنالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ . بىر بۆلۈكى شهيتان، بۇالردا قهتئىي ياخشىلىق يوق

شىلىرىمۇ بار، بۇزۇلغانلىرىمۇ بار، بۇالرنىڭ ئهھۋالى ئىنسانالرنىڭ ئهھۋالىدەك بولۇپ، ياخ
چۈنكى ئىبلىس جىن . لېكىن شهيتانالرنىڭ ئهسلى جىندۇر. ياخشى ئىش قىلغۇچىلىرىمۇ بار

ئادەمگه سهجىدە 〈: ئۆز ۋاقتىدا بىز پهرىشتىلهرگه«: قۇرئان كهرىم بۇ ھهقته. جۈملىسىدىن ئىدى
ئۇ .  ئىبلىس جىنالردىن ئىدى، ئىبلىستىن باشقا ھهممىسى سهجىدە قىلدى، دېدۇق〉قىلىڭالر

ئايهتنىڭ بىر -50سۈرە كهھف . (دەپ خهۋەر قىلدى» .پهرۋەردىگارىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقتى
  ).قىسمى

شهيتان ئۈمىدسىزلهندۈرۈلگهن ۋە اهللا تائاالنىڭ رەھمىتىىدىن قوغالنغان ۋە ياخشىلىقىدىن 
ۈلگهندىن كېيىن ئۇنىڭ ئهۋالدىمۇ مىراس ھۆكمى بىلهن شهيتان بىلهن ئوخشاش پۈتۈنلهي ئۈز

. شۇڭا ئۇالر يامانلىقتىن باشقىسىنى تونۇمايدۇ. ئۇالردىمۇ ھهرگىز ياخشىلىق يوق. بولدى
بۇنىڭغا يېقىن بىر مىسال يىالن دائىم يىالن . يامانلىقتىن باشقىسىغا كىشىنى چاقىرمايدۇ

يارتىلغاندىن تارتىپ ھازىرغىچه ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ئۆزگىرىش بولغىنى دۇنياغا يىالن . تۇغىدۇ
  .يوق، زەھىرى يوق، يامانلىقى يوق يىالن تۇغۇلغىنى يوق

ھهر كىمنىڭ ئىچكى دۇنياسى . جاننىڭ ئهۋالدىدىن بولسۇن، ئادەم ئهۋالدىدىن بولسۇن
 بولسا، شهيتانغا ياخشىلىقتىن ئۈزۈلگهن) ئىسالم يولىدىن چىققان(نىجىس، قىلىقى باشتوڭ 

ھهمىشه باشتوڭلۇق قىلسا، مارىد دېيىلىدۇ، باشتوڭلىقى ۋە ھهددىدىن ئېشىشى . ئايلىنىدۇ
  .زىيادە بولسا، ئۇ ئىپرىت دېيىلىدۇ

قۇرئاندا جىندىن بولغان . قۇرئان كهرىم بۇ ھهقىقهتلهرنىڭ ھهممىسىنى ئىسپاتلىدى
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اهللا تائاال سۈرە ئهنئامنىڭ . ېيىلگهنشهيتانالر بار، ئادەمدىن بولغان  شهيتانالرمۇ بار د
ئىنسانالر ۋە ) يهنى بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا دۈشمهن قىلغاندەك(شۇنىڭدەك «: ئايىتىدە-112

ئۇالر ئالداش ئۈچۈن شېرىن . جىنالرنىڭ شهيتانلىرىنى ھهر بىر پهيغهمبهرگه دۈشمهن قىلدۇق
يهنى (گارىڭ خالىسا، ئۇالر بۇ ئىشنى  بىرىگه ۋەسۋەسه قىلىدۇ، ئهگهر پهرۋەردى-سۆزلهر بىلهن بىر 

 مىكىرلىرى - ئۇالرنى ئۆزلىرى تۈزگهن ھىيله ،قىلمايتتى) پهيغهمبهرلىرىگه دۈشمهنلىكنى
  .دېدى» ).ساڭا ئۇالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇهللا ا(بىلهن قويۇپ بهرگىن 
اال سۈرە اهللا تائ. دېيىلگهن» جىننىڭ ياخشى ئىش قىلىدىغانلىرىمۇ بار«:شۇنىڭدەك قۇرئاندا

بىزدىن مۇسۇلمان ۋە ھهق يولدىن چىققۇچىالرمۇ «: جىندا جىنالرنىڭ سۆزىنى نهقىل قىلىپ
شۇنىڭدەك اهللا تائاال . دېدى)  ئايهت-14(» . مۇسۇلمان بولغانالر توغرا يولنى ئىزدىگهن بولىدۇ،بار

، سۈرە ئىنساننىمۇ، جىننىمۇ اهللا غا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ياراتقانلىقىنى خهۋەر قىلىپ
ئۇالردىن مهن . جىنالرنى ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم«: زارىياتتا

ھهقىقهتهن ھهممىگه هللا ا. رىزق تىلىمهيمهن ۋە ئۇالرنىڭ مېنى ئۇزۇقالندۇرۇشىنى تىلىمهيمهن
 - 58  ئايهتتىن-56. (دېدى» .قۇۋۋىتى ئارتۇقتۇر) نىڭهللا(رىزق بهرگۈچىدۇر، قۇدرەتلىكتۇر 

  )ئايهتكىچه
شۇنىڭدەك اهللا تائاال شهيتاننىڭ ھهمىشه قهبىه قىلقالرغا بۇيرۇلغانلىقىنى خهۋەر قىلىپ، 

يهنى ( يامان ئىشالرغا ،شهيتان سىلهرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ«:  ئايهتته-268سۈرە بهقهر 
زلىنى ۋەدە سىلهرگه ئۆز مهغفىرىتىنى ۋە پههللا بۇيرۇيدۇ، ا) بېخىللىققا زاكات بهرمهسلىككه

  .دېدى» .نىڭ مهرھهمىتى كهڭدۇر ئۇ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇرهللا. قىلىدۇ
 شۇنىڭدەك، اهللا تائاال شهيتانغا ئهگهشكهنلهرنى شهيتان يولدىن ئازدۇرىغانلىقىنى ۋە دوزاخ 

بهزى كىشىلهر «:  ئايهتته-4، -3ئازابى تهرەپكه باشالپ بارىدىغانلىقىنى خهۋەر قىلىپ سۈرە ھهج 
 ھهر بىر ،ئۈستىدە ھېچقانداق دەلىلسىز مۇنازىرىلىشىدۇ) نىڭ قۇدرىتى ۋە سۈپهتلىرى(هللا ا

هللا ا. ئهگىشىدۇ) يهنى ھهقتىن توسقۇچى كۇففارالرنىڭ كاتتىباشلىرىغا(سهركهش شهيتانغا 
 شهيتان ئۇنى ئازدۇرىدۇ ۋە جهھهننهمنىڭ ، كىمكى شهيتانغا ئهگىشىدىكهن،ھۆكۈم قىلىدۇكى
  . دېدى».ئازابىغا سۆرەيدۇ

بۇ بىر تۈرلۈكى جىننىڭ شهيتاننلىرىدىن بولۇپ، ئۇنىڭدا ھهرگىز ياخشىلىق يوق، ئۇ بولسا 
  .اهللا تائاالنىڭ لهنهتلىرىگه يولۇققان ئىبلىستۇر

  

  جىن، شهيتانالر ھهرخىل شهكلىدە بوالالمدۇ؟

  
شهيتانالرنىڭ ئوخشاشمايدىغان شهكىل ۋە ھهر تۈرلۈك رەڭدە بواللىشى بىر  جىن،

بۇنىڭغا قۇالق ئاڭلىغان، كۆز كۆرگهن دەلىللهر بار، ئهقىل ئالدىدىمۇ مۇمكىن . هتتۇرھهقىق
ئىش، مۇنداق بولۇشى مۇمكىن دەپ تهسهۋۋۇر قىلىشقا ئهقىل ئالدىدا زىت كېلىدىغان بىر نهرسه 

  .يوق
  :جىننىڭ ھهرخىل شهكىلدە بولىدىغانلىقىغا خهۋەر، دەلىللهر تۆۋەندىكىلهر

مهككىدە مۇشرىكالرنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىساالمنى يوقۇتۇش ) نىڭئىبلىس(شهيتاننىڭ .1
ئۈچۈن ئاچقان سىياسىي كىڭهش مهجلىسىگه قاتناشقانلىقى بولۇپ، مۇھهممهد 
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسالمغا چاقىرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، رەسۇلۇلالنى قاماش ياكى 

پىكىرلهر ئوتتۇرىدا يۇرتىدىن ھهيدەپ چىقىرىش ياكى ئۆلتۈرۈش توغرىسىدا ھهرخىل 
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قويۇلىۋاتقاندا ئىبلىس ئۇالر قېشىغا نهجدى ئۆلكىسىنىڭ ھۆرمهتلىك ئادەملىرىدىن بىر 
 سۆزگه ئارلىشىپ، كۆپرەك ئادەمنىڭ –ئادەمنىڭ سۈرىتىدە بولۇپ كىرىپ، يىغىنغا ۋە گهپ 

 پىكىرىنى قۇۋەتلىشىپ بهرگهن، ئۇ ئاخىرىسىدا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈرۈشتىن
  .ئىبارەت ئهڭ قهبىه ۋە بۇزۇق پىكىرگه باشقىالرنى كۆندۈرگهن

  بۇ ئىش شۇنچه مهشهۇركى، ئۇنى يالغانغا چىقىرىش مۇمكىن ئهمهس، ھهتتا گۇمانلىق 
  .قاراشقىمۇ ئورۇن يوق

مهدىنه شهھرىنىڭ جىنلىرىدىن بىر جىننىڭ يىالن سۈرىتى بولغانلىقىنى ئىمامى . 2
بىز «: بۇ كىشى دېدىكى. زىيهلالھۇ ئهبهۇدىن رىۋايهت قىلدىمۇسلىم ئهبۇ سهئىد خۇدەرى رە

بىز رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم . ئهسهابىالردىن يېڭىدىن ئۆيلهنگهن بىر ياش بىگىت بار ئىدى
) دۈشمهندىن قوغداش ئۈچۈن مهدىنه ئهتراپىغا خهندەك كوالشقا مهدىنىنى(بىلهن خهندەككه 

اھابه چۈش ۋاقتىدا رەسۇلۇلالدىن رۇخسهت سوراپ مهشغۇل بولغان كۈنلهردە، مهزگۈر ياش س
قورالىڭنى «: رەسۇلۇلال ئۇنىڭغا. بىر كۈنى يهنه رۇخسهت سورىدى. ئۆيىگه بېرىپ كېلهتتى

ئۇ . دېدى» قۇرەيزە كاپىرلىرىنىڭ ساڭا زىيانكهشلىك قىلىشىدىن ئهنسىرەيمهن. ئىلىۋالغىن
. تاشقىرى ئىشىكىدە ئۆرە تۇرغان ئىكهنبارسا، خوتۇنى . يىگىت قورالىنى ئېلىپ ئۆيىگه كهتتى

خوتۇنى . خوتۇنىنڭ يات ئادەملهرگه كۆرۈنگىنىگه غهزپلىنىپ خوتۇنىغا نهيزە تىقماقچى بولدى
مىنى سىرتقا چىقىشقا مهجبۇر قىلغان . ئاۋۋال ئۆيگه كىرىپ باق! ئۆزۈڭنى تۇتۇۋال: ئۇنىڭغا

ر يىالن كۆرپه ئۈستىگه يۇمۇالق  چوڭ بى. ئۇ يىگىت ئۆيىگه كىردى. دېدى! نهرسىگه قارىغىن
ئاندىن سىرتقا چىقىپ . يىالن نهيزىگه قاتار تىزىلدى. يىالنغا نهيزە تىقتى. بولۇپ ياتقان ئىكهن

يىالن چاچراپ يىگىتكه ئۆزىنى ئاتتى، . نهيزىنى يىالن بىلهن  بىلله يهرگه چوقۇپ قويدى
سهھىهۇل مۇسلىم . »لمىدىقايسى بۇرۇن ئۆلگىننى بىلگلى بو. يىگىتمۇ، يىالنمۇ ئۆلدى

  .ھهدىسى
ئىمامى بۇخارى . شهيتاننىڭ ئادەم سۈرىتىدە كېلىپ، سهدىقه خورمىدىن ئوغۇرلىغانلىقى. 3

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالتۇۋەسساالم ئهبۇ : ئهبۇھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن نهقىل قىلدىكى
) شهيتان(بىر جىن . ئىدىھۈرەيرىنى زاكاتقا يىغىلغان خورمىنى ساقالشقا مهسئۇل قىلغان 

ئهبۇ ھۈرەيرە ئۇنىڭ ئهدىپىنى . ئادەم  سۈرىتىدە بولۇپ كېلىپ سهدىقه خورمىنى ئالغىلى تۇردى
. ئۇ ئۆزى ۋە بالىلىرىنىڭ ئاچ قالغانلىقىنى سهۋەب قىلىپ ئۆزرە ئېيتتى. بهرمهكچى بولۇۋېدى

ئۈچىنچى . يهنه قويۇپ بهردى. ئىككىنجى قېتىم يهنه ئوغۇرلىدى. ئهبۇ ھۈرەيرە ئۇنى قويۇپ بهردى
ھۈرەيرە تۇتىۋىلىپ، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم  قېتىم يهنه كېلىپ خورما ئالغىلى تۇرغاندا ئهبۇ

لېكىن شهيتان ئۆزرە ئېيتىپ يالۋۇردى ۋە ئهپۇ قىلىشنى . قىشىغا ئېلىپ بارماقچى بولدى
نى ئوقۇغان كىشىگه شهيتان ئۇنىڭ ئورنىغا قۇرئاندىن بىر ئايهت ئۆگىتىپ قوياي، ئۇ«تىلىدى ۋە 

ئهبۇ . ئايهتۇل كۇرسىنى ئۆگىتىپ قويدى. دەپ ئهبۇ ھۈرەيرەگه ۋەدە قىلدى» يېقىن كىلهلمهيدۇ
ئاندىن ئهبۇ ھۈرەيرە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمغا ئۇچرۇشۇپ . ھۈرەيرە ئهپۇ قىلىپ قويۇپ بهردى

ئۆتكهن كىچه قولۇڭغا «: المئهبۇ ھۈرەيرە گهپ قىلىشتىن بۇرۇن رەسۇلۇلال ئهلهيهىسسا. قالدى
. ئهبۇ ھۈرەيرە يۈز بهرگهن ئهھۋالنى سۆزلىدى. دەپ سورىدى» چۈشكهن ئوغرى نېمه ئىش قىلدى؟
شهيتان دائىم يالغانچى تۇرۇپ، بىر قېتىم ساڭا راست گهپ «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

سهھىهۇل بۇخارى ) ىئايهتۇل كۇرسى ھهققىدىكى سۆزى راسىت، دىمهكچ. (دېدى» .قىلىپتۇ
  .ھهدىسى

  ئاگاھالندۇرۇش
پهرىشتىلهر ھهرخىل شهكىلدە بواللىغاندەك جىن، شهيتانالرمۇ ھهرخىل شهكىلدە 
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بوالاليدىغانلىقىنى  مۇقهررەر قىلغىنىمىزغا ئهگهشتۈرۈپ، شۇنىڭغا ئاگاھالندۇرىمىزكى، 
كه كىلىدىغانلىقى پهرىشتىلهر، جىنالر، شهيتانالرنىڭ قايسى ئوسۇلدا  ھهر تۈرلۈك سۈرەت

راست، ئېنىق بىر خهۋەرنى )  چارىلىرى ھهققىدە-سۈرىتى ئۆزگۈرۈشنىڭ ئۇسۇل (ھهققىدە 
ئىسپاتلىيالىغىنىمىز يوق، لېكىن ئۇالرغا اهللا تائاال بىر قانچه ئىسىملىرىنى ئۆگىتىپ قويغان، 

ىلغان دائىرە ئۇالر شۇ ئىسىمالرنى ئوقۇپ دۇئا قىلىدىغان، شۇ سهۋەپتن ئۇالر اهللا رۇخسهت ق
شهيتاننىڭ . ئىچىدە خالىغان شهكىلدە بوالاليدىغان بولۇشنى يىراق سانغىلى بولمايدۇ

چۈنكى رەسۇلۇلال . رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈرىتىدە بواللماسلىقى بۇنىڭ دەلىلىدۇر
چۈنكى شهيتان مىنىڭ . ھهركىم مىنى چۈشىدە كۆرسه، راستال مىنى كۆرىدۇ«: ئهلهيهىسساالم

  )مۇتتهفۇن ئهلهيه. (دېدى» رىتىمدە بواللمايدۇسۈ
  جىنالر نهدە ئورۇنلىشىدۇ؟.7

جىن شهيتانالر كۆپىنچه يىقىلىپ ۋەيران بولغان ئۆيلهردە، پاسكىنا ئهخلهت چاۋار بار 
يهرلهردە، خاال جايالردا، يۈندە ئازگاللىرىدا ماكانلىشىدۇ، چۈنكى ئىمامى ئهبۇ داۋۇت رىۋايهت 

خاال جايالردا ھهرخىل زىيانلىق «: سۇلۇلال ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدىقىلغان ھهدىسته رە
 نىجاسهتلهردىن ۋە پاسكىنا جىن شهيتانالردىن ،ھهر قايسىڭالر خاالغا كىرەر چاغدا. مهخلۇق بار

  »اهللا تائاالنىڭ ساقالپ قېلىشىنى تىلهيمهن، دېگهن دۇئانى ئوقۇسۇن
 بولۇپ، پاسكىنا يهرلهردە يۈرۈيدىغان بولغاچقا شهيتانال يامان نىيهتلىك زەھهرلىك مهخلۇق

ھهمىشه جىنايهت ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولىدىغان، يالغان بۆھتان توقۇيدىغان، گۇناھ بىلهن 
ھهمراھ . پاسكىنىالشقان، چوڭ جىنايهتلهرگهئادەتلهنگهن ئهر، ئايال ئادەملهرگه يېقىن كېلىدۇ

سىلهرگه ) مهككه كۇففارلىرىغا ئېيتقىنكى! مۇھهممهدئى («: اهللا تائاال سۈرە شۇ ئهرادا. بولىدۇ
ئۇالر ھهر بىر ئىغۋا توقۇغۇچى  ؟مهن شهيتانالرنىڭ كىمگه چۈشىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ

يهنى (ئاڭاليدۇ، ئۇالر ) پهرىشتىلهرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغرىلىقچه(ئۇالر  .گۇناھكارغا چۈشىدۇ
  ) ئايهتكىچه-223 ئايهتتىن -221. (ېدىد» .تولىسى يالغانچىالردۇر) شهيتانالرنىڭ

جىنالر يۇقىرى قاتالم پهرىشتىلهردىن ئوغۇرلۇقچه گهپ ئاڭالمدۇ؟ ھهئه، اهللا تائاال جىن، .8
شهيتانالرغا ئاسمان تهرەپكه يۇقىرى چىقىشقا كۈچ، قابىلىيهت بهرگهن، شۇڭا ئۇالر 

يهردىكى ئادەمدىن . راليدۇپهرىشلهردىن گهپ  ئوغۇ. پهرىشتىلهردەك يهردىن ئاسمانغا چىقىدۇ
شهيتاننىڭ دوستلىرى بولغان جىنكهش ئېزىتقۇ . بولغان يېقىن دوستلىرىغا يهتكۈزىدۇ

ئىنسانالر ئۇ گهپنى نهچچه ھهسسه كۆپهيتىپ خهلىقلهرگه سۆزلهپ بېرىپ خهلىقنى ئازدۇرىدۇ، بۇ 
: ىلىپ سۈرە جىنداراست ئهمهلىيهتنى اهللا تائاال قۇرئاندا ئىسپاتالپ جىننىڭ سۆزىنى نهقىل ق

) چىقىشنى(ئاسمانغا ) ئاسمان ئهھلىنىڭ سۆزلىرىنى تىڭشاش ئۈچۈن(بىز 〈) جىنالر ئېيتتى(«
) كۆيدۈرگۈچى(بىلهن ۋە ) يهنى پهرىشتىلهر( ئاسماننىڭ كۈچلۈك مۇھاپىزەتچىلهر ،تىلىدۇق

) ۈچۈنئوغرىلىقچه تىڭشاش ئ(بىز ھهمىشه  .يۇلتۇزالر بىلهن تولۇپ كهتكهنلىكىنى بايقىدۇق
ئاڭالشقا ) ئوغرىلىقچه(ئاسماننىڭ ئولتۇرۇشقا بولىدىغان جايلىرىدا ئولتۇراتتۇق، كىمكى ئهمدى 
) جىنالر جامائهسى(بىز . ئۇرىنىدىكهن، ئۇنى كۈزىتىپ تۇرغان كۆيدۈرگۈچى يۇلتۇزالرنى بايقايدۇ

ق ئىرادە زېمىندىكىلهرگه يامانلىق ئىرادە قىلىندىمۇ ياكى پهرۋەردىگارى ئۇالرغا ياخشىلى
  ) ئايهتكىچه- 10 ئايهتتىن -8. (دېدى» .〉 بىلمهيمىزقىلدىمۇ؟

شۇنىڭدەك بۇ ھهقىقهتنى سهھىهۇل بۇخارىدىكى ھهدىس قۇۋەتلهيدۇ، ھهدىسته پهيغهمبهر 
ئاسماندا ھۆكۈم قىلىنغان . پهرىشتىلهر بۇلۇتقا چۈشىدۇ«: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

ئاندىن ئۇنى . پنى شهيتانالر ئوغۇرلىقچه ئاڭلىۋالىدۇئىشالرنىڭ پارىڭىنى قىلىشىدۇ، ئۇ گه
جىنكهشلهر بىر گهپكه يۈز يالغاننى قورسىقىدىن . يهردىكى جىنكهش چىراقچىالرغا يهتكۈزىدۇ
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  ).جۈزئى-4سهھىهۇل بۇخارى (» قوشۇپ خهلقىگه سۆزلهيدۇ
جىنالر ھهتتا سالىه، . جىننىڭ قهدرى قىممىتى، ھۆرمىتى ئادەمنىڭكىدىن تۆۋەن.9

چۈنكى ئالهمنى ياراتقۇچى . ياخشىللىرىمۇ ئادەمدىن قهدرى ئاز، ھۆرمىتى تۆۋەن شهرىپى ئازدۇر
 –شهك «: ئايهتته-70اهللا تائاال ئىنساننىڭ ھۆرمىتىنى مۇقهررەر ئىسپاتالپ سۈرە ئىسرا 

) ئۇالغالرغا(ئۇالرنى قۇرۇقلۇقتا .  بىز ئادەم بالىلىرىنى ھۆرمهتلىك قىلدۇق،شۈبهسىزكى
ئۇالرنى شېرىن يېمهكلىكلهر بىلهن . چىقاردۇق) كېمىلهرگه(ۇق، دېڭىزدا مىندۈرد

  .دېدى» .ئۇالرنى مهخلۇقاتلىرىمىزنىڭ نۇرغۇنىدىن ئۈستۈن قىلدۇق. رىزىقالندۇردۇق
مۇنداق ھۆرمهتلهش جىنالرغا قۇرئاندىمۇ، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىدىمۇ يوق، 

  .ئىكهنلىكىنى ئوچۇق بىلۋالغىلى بولىدۇبۇنىڭدىن ئىنساننىڭ جىندىن شهرەپلىك 
جىنالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئىنساندىن يىتهرسىز، ئاجىز ئىكهنلىكىنى سهزگهنلىكىمۇ، بۇنىڭغا 

قوغداپ (جىنالرنىڭ باشلىقلىرىدىن پاناھ ) بهزى قورقۇنۇشلۇق يهرلهردە(ئىنسانالرنىڭ . دەلىل
پىرلىقىدا ھهددىدىن ئېشىپ قىلىشنى تىلىگهندە ئۇالرنىڭ كۆتۈرۈلۈپ، كۆرەڭلهپ كېتىپ كا

  .كىتىدىغانلىقى بۇنىڭغا دااللهت قىلىدۇ
ئىنسانالردىن بولغان بهزى كىشىلهر «: اهللا تائاال سۈرە جىندا جىنالر توغۇرلۇق سۆزلهپ

 شۇنىڭ بىلهن جىنالر تېخىمۇ ،جىنالردىن بولغان بهزى كىشىلهرگه سېغىناتتى
  ) ئايهت-6. (دېدى» .تهكهببۇرلىشىپ كهتتى

ئىنسان ئۇالرغا يىقىنلىشىشقا ۋاسىته ئىزدىسه ياكى : ڭ يهنه بىر دەلىلى شۇكىبۇنى
ئۇالرنىڭ چوڭلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى ۋەسىله قىلسا ياكى ئۇالرنىڭ شهرەپلىكلىرىنىڭ نامىغا 

بۇنىڭ ھهممىسى، جىنالر ئۆزىنىڭ . قهسهم قىلسا، قوبۇل قىلىپ ھاجىتىنى راۋا قىلىدۇ
هللا تائاالغا ئىشىنىپ، يالغۇز اهللا غا باش ئىگىپ، تهربىيه قىلىشقا ئاجىزلىقىنى سهزگهنلىكى، ا

ئاجىزلىقىنى سهزگهنلىكى، ئىبادەتكه ھهقلىقلىقىدا، ئىسىم سۈپهتلهردە اهللا تائاال يالغۇز دەپ 
ئىنسان ) مۆمىن مۇسۇلمان(ئهقىدە قىلىش يۈزىدىن اهللا تائاال ئالدىدا ھۆرمهتكه ئىگه بولغان 

ئهمما ئىمان، ئىسالمدىن خالىي ئىنسان . قىر، تۆۋەنلىكىنى  بىلگهنلىكىدۇرئالدىدا ئۆزىنىڭ ھه
  .جىن بىلهن ئوخشاش، جىننىڭ سالىه، ياخشىلىرى ئادەمنىڭ كاپىر مۇشرىكلىرىدىن ئهۋزەل

  جىننىڭ مۆمىن سالىهلىرى  جهننهتكه كىرەمدۇ؟. 10
ئىبلىس جىن (يۇقىرىدا ئوچۇق يايان قىلدۇقكى، جىنالر ئىبلىسنىڭ ئهۋالدى ئهمهس 

جىنالرمۇ  اهللا تائاالغا قۇلچىلىق قىلىش بويسۇنۇش ئۈچۈن يارىتىلغان، جىنالر بۇ ) نهسلىدىن
تهرەپته ئادەم بالىلىرى بىلهن ئوخشاش، جىننىڭ ياخشى سالىهلىرىمۇ بار، ئۇنىڭدىن 

ياخشى تۆۋەنلىرىمۇ بار، ئىسالم دىنىغا ئىشهنگهن اهللا تائاالغا ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقالنغان 
بىلهن ۋە ) اهللا تائاال تهڭداشسىز ئۇلۇغ دېگهن ئهقىدە(ئىمان ۋە تهۋھىد . جىنالر جهننهتكه كىرىدۇ

خۇدادىن قورقۇپ، ياخشى ئىشالر قىلىش بىلهن بولغان بولسا جهننهتكه كىرىپ، جهننهتته نىمهت 
 ،قىلغانالرئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى «: اهللا بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. بىرىلىدۇ

بۇ چوڭ .  ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه سازاۋەر بولىدۇ،شۈبهىسىزكى
بۇ ئايهت ئىمان ئىيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ) ئايهت-11سۈرە بۇرۇچ (» .بهخىتتۇر

  .بارلىق مۇكهللهپ بهندىلهرنى ئۆز  ئىچىگه ئالىدۇ
 ئۇنىڭ ،ن بولۇپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىدىكهنكىمكى مۇئمى«: يهنه اهللا تائاالنىڭ

چوقۇم خاتىرىلهپ )  ئهمالىنى-يهنى نامه(ئۇنىڭ ئهمهلىنى . زايا كهتمهيدۇ) ساۋابى(ئهمهلىنىڭ 
  )ئايهت-94سۈرە ئهنبىيا . (دېگهن سۆزى دەلىلدۇر» .قويىمىز

هغفىرەت ۋە كاتتا ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرغا مهللا ا«: يهنه اهللا تائاالنىڭ



 143

. دېگهن سۆز ئىنسانغىمۇ، جىنغىمۇ ئومۇمىيدۇر)  ئايهت- 9سۈرە مائىدە (» .ساۋاب ۋەدە قىلدى
ئىمان ۋە ئهمهلىي سالىه دېگهن شهرتىنى ئهمهلگه ئاشۇرغۇچى ئىنسان بولسۇن مهيلى جىن 

: رەھماندىكىسۈرە . ىدۇبولسۇن، ئهجرى مهغپىرەت ۋە جهننهتكه تېگىشلىك بول
» .قورققان ئادەمگه ئىككى جهننهت بار) ھېساب بېرىشتىن(دىگارىڭنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ پهرۋەر«
  .دېگهن ئايهت تىخىمۇ ئوچۇقراق دەلىلدۇر)  ئايهت-46(

  )زىيانكهشلىك قىالمدۇ؟(جىنالر ئىنسانالرغا ئازار بىرەمدۇ؟ . 11
هھۋال قۇالق جىننىڭ ئىنسانغا زىيانكهشلىك قىلىشى چوقۇم، كۆز يۇمغىلى بولمايدۇ، ئۇ ئ

ئهقىلمۇ ئۇنى يىراق سانىمايدۇ بهلكى ئىقرار . ئاڭلىغان ھهم سهزگهن دەلىل بىلهن سابىت
قىلىدۇ، ئهگهر اهللا تائاال ئىنسانالرنى مۇھاپىزەت قىلىشقا مهسئۇل قىلغان ۋە ئادەملهرگه 

ھېچكىم جىن شهيتانالرنىڭ . ئهگىشىپ يۈرۈيدىغان پهرىشتىلهر بولمىسا ئىدى
ئىنسان ئۇالرنى كۆرەلمىگهچكه ھهم ئۇالر تىز . ىدىن قۇتۇلۇپ قااللمايتتىزىيانكهشلىك

ئۆزگىرىدىغان، يۆتكىلىدىغان ئىقتىدارغا ئىگه بولغاچقا ھهم ئۇالرنىڭ جىسمىنى بىز ھېس 
شۇنىڭ ئۈچۈن بهزى . قىلىپ بواللمىغاچقا، بىزنىڭ قوغدىنىشىمىز مۇمكىن بولمايتتى

چۈنكى ئادەملهر جىنالرغا كۆرمهي . قىلىشتا شهك يوقجىننىڭ بهزى ئادەمگه زىيانكهشلىك 
قايناق سۇ تۆككهن ياكى ئۈستىگه سىيگهن  ياكى بىلمهستىن جىننىڭ ئورنىدا 
ئولتۇرۇۋالغاندەك ئىشالرنى قىلىپ سېلىپ رەنجىتكهنلىكتىن،  ئۇالر ئادەمدىن ئىنتىقام 

ەملهر ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان ئېلىپ زىيانكهشلىك قىلىدۇ ياكى ئىنسانغا زۇلۇم قىلىپ، بهزى ئاد
بۇ ھهقته ھىلىقى ياش ساھابه . بۇرادىرىگه ناھهق زۇلۇم قىلغاندەك، سهۋەپسىز ئاپهت سالىدۇ

ساھابه يىالن شهكلىدە بولۇپ ئۆيىگه كىرگهن . توغرىسىدا ئىشهنچلىك ھهدىس باشتا ئۆتكهن
ياش ساھابه «: سهئىدئهبۇ . جىنغا نهيزە تىققاندا، جىن ئۇنىڭدىن ئىنتىقامىنى ئالماي ئۆلمىدى

بۇ ئهمهلىيهتته ھهممىگه . دېدى»بۇرۇن ئۆلدىمۇ ياكى جىن بۇرۇن ئۆلدىمۇ، بىلگىلى بولمىدى
مهشهۇر بولغاچقا ۋە ھهممه كىشى ئۇنىڭغا قايىل بولغانلىقىدىن بۇنىڭغا باشقا دەلىل 

، يامان كهلتۈرمهيمىز ھهم ئۆز ئۆيىمىزدە يۈز بهرگهن ۋە بىز ئۇنىڭ دەردىنى تارتىپ ئۆتكهن
تهسىرىنى كۆزىمىز بىلهن كۆرگهن يهنه بىر ھادىسىنى سۆزلهش بىلهن سۆزىمىزنى 

  .ئاخىرالشتۇرىمىز
بىزنىڭ ھويلىدا بىر تۈپ خورما بار .   مىنىڭ بىر ئاچام بولۇپ، ئىسمى سهئىدىيه ئىدى

غامچىدىن يامىشىپ ئۆگزىگه چىقىپ ربىز كىچىك بالىالر خورمىنىڭ بىر پۇتىقىغا ئا. ئىدى
بىر كۈنى ئاچام ئۆگزىدە تۇرۇپ شاخقا باغالنغان ۋە بىز ئېسىلغان . ۈشۈپ ئوينايتتۇقچ

.  ئۆگزىدىن  يهرگه يېقىلىپ چۈشتى،كۈچى يهتمهي ئارغامچا سۆرەپ كېتىپ. ئاغامچىنى تارتتى
شۇڭا ئاچامدىن . جىن ئونىڭدىن قاتتىق ئازار يهپتۇ. نهخ جىننىڭ ئۈستىگه يېقىلغان ئىكهن

ھهر ھهپتىدە ئىككى قېتىم يا ئۈچ قېتىم كېچىدە ئاچام . ئېلىشقا باشلىدىجىن ئىنتىقام 
جىن ئاچامنىڭ گېلىنى سىققاندا ئاچام پۇت، .  گېلىنى سىققىلى تۇردى،ئۇخلىغاندا كېلىپ

تاڭ ئاتقاندا ئاچامنى ئۆلۈك . قولىنى يېغىپ سۇنۇپ، بوغۇزالنغان قويدەك جان تالىشاتتى
 ھېلىقى كۈنى خورما ، شۇ ئازابىنىاجىن ماڭ«: م بىر قېتىمئاچا. شهكىلدە تاشالپ كېتهتتى

دەپ ئۆز تىلى بىلهن ئوچۇق » تۈۋىدە ماڭا ئازار بهردىڭ، دەپ ئىنتىقام ئۈچۈن قېلىۋاتىدۇ
 گېلىنى سىقىپ ھۇشىدىن كهتكۈزۈپ ،مهزكۇر جىننىڭ ئاچام ئۇخلىغاندا كېلىپ. سۆزلىدى

اهللا ئاچامنى كهچۈرسۇن ۋە رەھىم قىلسۇن، . دى ئاخىرى ۋاپات بول،ئازابلىشى داۋام قىلىۋىرىپ
كۆرگۈچى بىلهن . بۇ ھادىسه مهن بىلله ياشىغان، كۆزۈم بىلهن كۆرگهن ھادىسىدۇر! ئامىن

  .ئاڭلىغۇچى ئوخشاش ئهمهس ئهلۋەتته
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  چوڭ بىر پايدا

  
جىن، شهيتانالر  ھهققىدىكى تهتقىقاتىمىزنى چوڭ بىر پايدىلىق سۆزنى ئوتتۇرىدا قويۇش 

شهيتانالردىن ساقلىنىش، ئۆزىنى قوغداش تۆۋەندىكى يهتته : ئۇ بولسا. ن ئاخىرالشتۇرىمىزبىله
چارە، قوغالندى قىلىنغان شهيتاننىڭ شهررىدىن -1. چارىنىڭ بىرىنى ئىشلهش بىلهن مۇمكىن

  .اهللا قا سىغىنىپ پاناھ تىلهيمهن دېگهن دۇئانى كۆپ ئوقۇش
يۇقۇرىقى خىسلهتنى ( سېنى ۋەسۋەسه قىلىپ ئهگهر شهيتان«: اهللا تائاال مۇنداق دېدى

هللا  ا،پاناھ تىلىگىن) شهيتاننىڭ شهررىدىن(غا سېغىنىپ هللا) ئۆزلهشتۈرمهسلىككه كۈشكۈرتسه
» .بىلپ تۇرغۇچىدۇر) ئىشلىرىنى (،ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر) بهندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى(ھهقىقهتهن 

  )ئايهت-36سۈرە فۇسسىلهت (دېدى 
مهن بىر سۆزنى بېلىمهنكى، ئهگهر شۇ سۆزنى ھهر كىم ئېيىتسا «: مرەسۇلۇلال ئهلهيهىسساال

سهھىهۇل . دېدى» اعذباهللا من الشيطان الرجيم«: ئۇ بولسا. شهيتاننىڭ زىيانكهشلىك يوقۇلىدۇ
  .بۇخارى، سهھىهۇل مۇسلغا يېزىلغان ئىشهنچىلىك ھهدىستۇر

وقۇش ئىمامى نهسهئى ۋە ئنى »قل اعوذ برب الناس« بىلهن » قل اعوذ برب الفلق«چارە، -2
باشقىالر رىۋايهت قىلغان ئىشهنچىلىك ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالتۇۋەسساالم ئابباس 

پاناھ تىلىگۈچىلهر پاناھ  تىلهيدىغان  ۋەسىله دۇئانىڭ ئهۋزىلىنى ! ئى ئىبنى ئابباس«: ئوغلىغا
  .دېدى» ! ئى رەسۇلۇلال،خهۋەر بهرسىله«: ئىبنى ئابباس. دېگهن ئىدى» سىزگه خهۋەر قىاليمۇ؟

قۇرئاننىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى سۈرە بهقهرە . (چارە، ئايهتۇل كۇرسىنى ئوقۇش-3 
  )ئايهتكه قارالسۇن-255

يۇقىرىدا سهھىهۇل مۇسلىمدىكى ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ زاكات خورما 
جىن، شهيتان يېقىن ئوغۇرلىغان شهيتان توغرىسىدىكى ھهدىسته ئايهتۇل كۇرسى ئوقۇغۇچىغا 

  .كهلمهيدىغانلىقى سۆزلهندى
ئىمامى مۇسلىم نهقىل قىلغان .  چارە، سۈرە بهقهرەنى باشتىن ئايغىغچه تولۇق ئوقۇش- 4

قۇرئان ئوقۇشتىن (ئۆيۈڭالرنى قهبرىستاندك «: ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسسالم مۇنداق دېدى
سۈرە بهقهرە تىالۋەت ) !تىالۋەت قىلىڭالرڭالردا قۇرئان يهنى ئۆيۈ! (قىلماڭالر) خالىي ئورۇن

  ».قىلىنغان ئۆيدىن شهيتان قاچىدۇ
باش ئىگىپ ئىبادەت قىلىشقا اهللا . (چارە، كهلىمه تهۋھىدنى ھهر كۈنى يۈز قېتىم ئوقۇش-5

يالغۇز، ئۇنىڭ شېرىكى يوق، بارلىق . اهللا تائاال تهڭداشسىز. تائاالدىن باشقا ھهقىلىق كىشى يوق
) ئۇ اهللا ھهر نهرسىگه كۈچى يهتكۈچى.  سانا ئۇنىڭغا خاس-ىلكىدە، ھهمدۇ ئالهم ئۇنىڭ ئ

ھهر كىم بۇ كهلىمىنى يۈز قېتىم ئوقۇسا، ئون قۇل ئازاد قىلغان «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم
يۈز كىچىك خاتالىقى . بىلهن باراۋەر ھهم ئۇ كىشىگه يۈز ياخشى ئىشنىڭ ساۋابى بولىدۇ

. بۇ كهلىمه شۇ كۈنى كهچكىچه شهيتاندىن قوغدىغۇچى بولىدۇئۆچۈرىلىدۇ ۋە ئۇ كىشىگه 
  .دېدى» ئۇنىڭدىن كۆپرەك ئوقۇغۇچىدىن باشقا كىشى بۇنىڭدىن ئهۋزەل ئىشنى قىاللمايدۇ

دىلدا ياد قىلىپ، تىلدا قۇرئان تىالۋەت، تهسبىه، (چارە، اهللا تائاالغا زىكرى ئېيتىش -6
  )تهھلىل ئوقۇش

زەكهرىيا «: دە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئېيتتىئىمامى تىرمىزىنىڭ رىۋايىتى
سىلهرنى اهللا تائاالنى زىكرى 〈:  ئوغلى يهھيا ئهلهيهىسساالم خااليىقالرغا ئېيىتتى،ئهلهيهىسساالم
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زىكرى ئېيىتقان كىشىنىڭ ئهھۋالى ئارقىسىدىن دۈشمهن قوغالپ ماڭغان . قىلىشقا بۇيرۇيمهن
ىرىۋىلىپ دۈشمهندىن ئۆزىنى قوغداپ قالغان ئادەم مۇستهھكهم ئېگىز سېىپىل ئېچىگه ك

كىشىگه ئوخشايدۇ، بهندە اهللا تائاالنى ئهسلهش، زىكرى ئېيتىشتىن باشقا چارە بىلهن ئۆزىنى 
  )بۇ ھهدىسنى ئىمامى تىرمىزى رىۋايهت قىلدى(» .〉شهيتاندىن ساقلىيالمايدۇ

  .چارە، ئاچچىقى كېلىپ قالغاندا تاھارەت ئېلىش-7
كېلىپ قالغاندا تاھارەت ئالسا، شهيتاننىڭ جىنايهت قىلدۇرىشىدىن ھهر كىم ئاچچىقى 

بۇ ھهقته پهيغهمبهر .  ھهرىكهتتىن ئۆزىنى ساقالپ قاالاليدۇ-ياكى ياخشى ئهمهس سۆز 
ئاچچىقى كېلىش شهيتاندىن، شهيتان ئوتتىن يارىتىلغان، ئوتنى سۇ بىلهن «: ئهلهيهىسساالم

ئهبۇ داۋۇت . (دېدى»  كېلىپ قالسا تاھارەت ئالسۇنقايسى بىرىڭالرنىڭ ئاچچىقى. ئۆچۈرىدۇ
  )رىۋايىتى

. دىنىنى، يۇرتىنى، ئېلىنى قوغداش يولىدىكى ئاچچىق شهيتاندىن ئهمهس: ئهسكهرتىش
ئۆزئارا تۇغقان، قوشنا، دوستالر ئارىسىدىكى تۇرمۇش مۇئامىلىرىدە . ئىماندىن، ۋىجداندىندۇر

ماجرا تۇغدۇرۇش شهيتاندىن، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئاچچىقى يامان بولۇپ زىدىيهت، ئاداۋەت، 
  .مۇشۇ تهرەپنى دېمهكچى، غالىبهن ۋەلالھۇ ئهئلهم

  

مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ ئاساسلىرىدىن ئۈچىنچى ئاساس اهللا تائاالنىڭ 

  پهيغهمبهرلهرگه چۈشۈرگهن كىتاپلىرىغا ئىشىنىشتۇر

  
ىلىك يېزىلغان مهنىلىك سۆزلهر كىتاب بىر قانچه تۈرلۈك مهقسهتنى ئىپادىلهش ئۈچۈن مهن

اهللا تائاالنىڭ ئىشىنىش الزىم بولغان كىتاپلىرى بولسا اهللا تائاالنىڭ پهيغهمبهرلهرگه . توپلىمىدۇر
بهزىلىرى كىتاب شهكىلدە، بهزىلىرى توپالنمىغان . ۋەھىي قىلغان سۆزلىرىنىڭ توپالملىرىدۇر

. ات، زەبۇر، ئىنجىل، قۇرئان كهرىمدۇركىتاب بولۇپ توپالنغانلىرى تهۋر. پارچه ۋاراقالردۇر
تهۋراتتىن (ساالمغا، مۇسا ئهلهيهىسساالمغا توپالنمىغانلىرى ئىبراھىم ئهلهيهىس

  .چۈشۈرۈلگهن سهھىپىلهردۇر)باشقا
  

  كىتابالرغا ئىشىنىشنىڭ ھهقىقىتى

  
مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ بىر تهركىبى قىسمى بولغان اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرىغا ئىشىنىشنىڭ 

اهللا تائاال ئۆزى تالالپ ئهلچى قىلغان پهيغهمبهرلىرىگه ۋەھىي قىلىنغان، ئاندىن توپالپ : هنىسىم
  .يېزىپ قالدۇرغان مهخسۇس كاالمىغا كهسكىن راست دەپ ئىشىنىشتىن ئىبارەت

اهللا ( ئايرىم ھالدا -تونۇلغانلىرىغا ئايرىم ) ئىسمى، نۇسخىسى، تارىخى(مهزكۇر كىتابالردىن 
بىز اهللا تائاال (تونۇلمىغانلىرىغا يىغىندى قىلىش يولى بىلهن . دەپ ئىشىنىش الزىم)نىڭ كىتابى

دەپ يىغىندا قىلىپ ئىشىنىش ) قايسى پهيغهمبهرگه قانداق كتاب چۈشۈرگهن بولسا، شۇ راست
  .الزىم

  

  اهللا تائاالنڭ كىتابلىرىنىڭ تونۇلغانلىرى ۋە تونۇلمىغانلىرى
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. پسىلىي تونۇشتا بىرال ئاساسىي مهنبه قۇرئان كهرىمدۇراهللا تائاالنىڭ كىتابىلىرىنى ته

چۈنكى اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرى ئىچىدە اهللا تائاالدىن چۈشكهن ئهسلى ھالىتىدىن كهمهيمىگهن، 
زىيادە بولمىغان، سۆز ۋە ھهرپ ئالماشتۇرۇلماي ئۆز ئهينى ساقالنغىنى پهقهت بىرال قۇرئان 

سۈرە ياكى بىر ئايهت چۈشكهندىن باشالپ، ئاخىرىغىچه چۈنكى قۇرئاندىن قىسقا . كهرىمدۇر
قۇرئاننى يېزىپ تۇرىدىغان، قهلبىدە يادالپ تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ئادەملهر تولۇق بولۇپ 

  .كهلگهن
 يىل ئىچىدە قۇرئان كهرىم تولۇق 23رەسۇلۇلال پهيغهمبهر قىلىنغان زاماندىن باشالپ 

لهرچه ھۇشيار ۋە ئىشهنچىلىك كىشلهر يادالپ يۈرىكىگه چۈشۈپ بولۇش بىلهن تهڭ، قۇرئاننى يۈز
  .ئورۇنالشتۇرغان

ئاندىن ئۇزۇن زامان ئۆتمهيال قۇرئاننى قهلبىدە يادالپ ئوقۇيدىغان ھاپىز ئهرلهر، ئايالالر بىر 
ھازىرغا قهدەر قۇرئان دىلالردا ياد ئېلىنغان، كىتابالرغا يېزىلغان ھالدا . قانچه ئون مىڭغا يهتتى

 - ساقالشقا، ئاسراشقا بىر . ر، مىللهتلهر، خهلقلهر، ھۆكۈمهتلهر مۇھاپىزەت قىلىۋاتىدۇدۆلهتله
بۇنىڭ چوڭ بىر ئىسپاتى . بىرىگه ۋارىس بولۇپ، ئهسىر داۋام قىلىپ بۇ كۈنگىچه كهلمهكته

قۇرئاننى قهلبىمدە تامام ياد بىلىمهن، داداممۇ، چوڭ ) مۇشۇ كىتابنى يازغۇچى(شۇكى، مهن 
دۇنيا . ۋامنىڭ دادىسىمۇ بىر تۇتاش قۇرئاننى تولۇق ياد ئوقۇيدىغان ھاپىزالر ئىدىداداممۇ، بو

اهللا . ھاياتى تۈگۈگهنگه قهدەر قۇرئان اهللا تائاالنىڭ ساقلىشى بىلهن شۇنداق ئاسراپ ساقلىنىدۇ
. دېدى» .قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز«: تائاال بۇ ھهقته

  ).ئايهت-9ە ھىجر سۈر(
قاتتىق ( قۇرئان كهلگهندە ئۇنى ئىنكار قىلغانالر ،شۈبهىسىزكى«: يهنه اهللا تائاال ئېيتتى

 ئارقىسىدىنمۇ ،ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ.  قۇرئان غالىب كىتابتۇر، شۈبهىسىزكى،)جازاغا ئۇچرايدۇ
 مهدھىيىگه ،ۇچى ئۇ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغ.باتىل يۈزلهنمهيدۇ) يهنى ھېچقايسى تهرىپىدىن(

  ). ئايهتلهر-42، - 41سۈرە فۇسسىلهت (» .تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇرهللا اليىق ا
لگهن سهھىپه رۈقۇرئان كهرىم بۇرۇنقى كىتابالردىن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈ

. الرنى، مۇسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن سهھىپىلهرنى ۋە ئۈچ كىتابنى سۆزلهپ بهردى)ۋاراق(
كىتاب بولسا، مۇسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن تهۋرات، داۋۇت ئهلهيهىسساالمغا ئۈچ 

چۈشۈرۈلگهن زەبۇر، ئىسا ئهلهيهىسساالمغا چۈشۈرۈلگهن ئىنجىل بولۇپ، قۇرئاندا بىر قانچه يهردە 
 بىز مۇساغا كىتاب ،شۈبهىسىزكى«: ئايهتتىكى اهللا تائاالنىڭ- 35تىلغا ئېلىندى، سۈرە فۇرقان 

» ئاتا قىلدۇق ھهمدە ئۇنىڭ قېرىندىشى ھارۇننى ئۇنىڭغا ياردەمچى قىلدۇق) تهۋراتنىيهنى (
بىزھهقىقهتهن مۇساغا «: يهنه اهللا تائاالنىڭ يهھۇدىالر ھهققىدە.  ئۇنىڭ بىرسىدۇردېگهن سۆزى

نىڭ هللا (،ھىدايهت ۋە نۇر بار) تۇغرا يولغا يىتهكلهيدىغان( تهۋراتتا ،تهۋراتنى نازىل قىلدۇق
 ،ھۆكۈم قىلىدۇ) تهۋرات بىلهن(يهھۇدىيالر ئارىسدا  بويسۇنغان پهيغهمبهرلهر) گهھۆكمى

ۇلغان كىتابۇلال ساقالشقا بۇير) ئۆزگهرتىشتىن(زاھىتلىرى ۋە ئۆلىمالىرىمۇ ) يهھۇدىيالرنىڭ(
نازارەتچى ) ئۆزگهرتىشتىن ساقالشقا( ئۇالرتهۋراتنى ،يىچه ھۆكۈم قىلىدۇوب) يهنى تهۋرات(

 مېنىڭ ، مهندىن قورقۇڭالر،كىشلهردىن قورقماڭالر!) ۇدىيالرنىڭ ئۆلىمالىرىئى يهھ.(ئىدى
 مال مهنسهپ ۋە پارا ئۈچۈن ئايهتلىرىمنىڭ - يهنى پۇل(ئايهتلىرىمنى ئاز پۇلغا تېگىشمهڭالر 

يىچه ھۆكۈم ونازىل قىلغان ئايهتلهر بهللا هركى ا كىمل،)ھۆكمىنى ئۆزگهرتىۋەتمهڭالر
  )ئايهت-44سۈرە مائىد . (دېگهن سۆزىدۇر» .دۇرقىلمايدىكهن ئۇالر كافىرالر

) ئهھۋالىنى(پهرۋەردىگارىڭ ئاسمانالردىكى زېمىندىكى بهندىلىرىنىڭ «: يهنى اهللا تائاالنىڭ
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 بىز ھهقىقهتهن پهيغهمبهرلهرنىڭ بهزىسىنى بهزىسىدىن ئۈستۈن ،ھهممىدىن ئوبدان بىلىدۇ
  ) ئايهت-55سۈرە ئىسرا . (دۇردېگهن سۆزى» . داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق،قىلدۇق

ئارقىدىن مهريهم . ئۇالردىن كېيىن پهيغهمبهرلىرىمىزنى داۋاملىق ئهۋەتتۇق«: يهنه اهللا تائاال
 ئايهتنىڭ - 27سۈرە ھهدىد . (دېگهن» . ئۇنىڭغا ئىنجىلنى ئاتا قىلدۇق،ئوغلى ئىسانى ئهۋەتتۇق

  )بىر قىسمى
 -  شۈبهىسىز بۇرۇنقى كىتابالردا-شهك) لهريهنى بۇ سۈرىدىكى ۋەز(بۇ «: يهنه اهللا تائاال

  .دېگهن)  ئايهت-18سۈرە ئهئال (» .ئىبراھىم ۋە مۇساالرنىڭ كىتابلىرىدا باردۇر
بۇ ئايهتالردە ئىبراھىم، مۇسا ئهلهيهىسساالمالرنىڭ سهھىپىلىرى بىلهن بىرلىكته اهللا 

ىدا شۇ كىتابالردا كهلگهن شۇنىڭدەك قۇرئاننى باشقا ئورۇنلىر. تائاالنىڭ ئۈچ كىتابى سۆزلهندى
يهنى ئىسرائىل (ئۇالر «: مهسىلهن، تهۋرات ھهققىدە اهللا تائاالنىڭ.بهزى خهۋەرلهر سۆزلهندى

 ،)يهنى ناھهق ئادەم ئۆلتۈرگهن ئۆلتۈرۈلىدۇ(غا تهۋراتتا شۇنداق بهلگىلدۇقكى جانغا جان )ئهۋالدى
 بۇرۇنغا ،)كۆزى قۇيۇۋېتىلىدۇيهنى كىشنىڭ كۆزنى ناھهق قۇيۇۋەتكهن ئادەمنىڭ (كۆزگه كۆز 

يهنى ( قۇالققا قۇالق ،)يهنى كىشنىڭ بۇرنىنى ناھهق كهسكهننىڭ بۇرنى كېسلىدۇ(بۇرۇن 
يهنى كىشنىڭ ( چىشقا چىش ،)كىشنىڭ قۇلىقنى ناھهق كهسكهننىڭ قۇلىقى كېسىلىدۇ

يهنى (ئهپۇ قىلسا ) جىنايهتچىنى( ۋە كىمكى،)چىشنى ناھهق تۆككهننىڭ چىشى تۆكۈلىدۇ
نازىل قىلغان ئايهتلهر هللا  ا، بۇ ئۇنىڭ گۇناھىغا كهففارەت بولىدۇ،)ئۇنىڭدىن قىساس ئالمىسا

بۇ يهردە اهللا ).  ئايهت- 45سۈرە مائىدە (دېگهن » .يىچه ھۆكۈم قىلمايدىغان كىشلهر زالىمالردۇروب
 شۇنىڭدەك اهللا. تائاال پۇت، قول ئهزاالرغا قىساس ئېلىش ھهققىدىكى ھۆكۈمنى بايان قىلدى

نىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه بولغان مۇئمىنلهر كۇففارالرغا هللامۇھهممهد ا«: تائاال
ئۇالر . ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، سهجدە قىلغان ھالدا كۆرىسهن.  ئارا كۆيۈمچاندۇر-ئۆز . قاتتىقتۇر

ر ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە سهجدىنىڭ ئهسىرىدىن نىشانال. نىڭ پهزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلهيدۇهللا
شاخ ) ئۇالر(ئۇالرنىڭ ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا . ئهنه شۇ ئۇالرنىڭ تهۋراتتىكى سۈپىتىدۇر. بار

چىقارغان، كۈچلىنىپ چوڭايغان، ئاندىن ئۆز غولى بىلهن ئۆرە تۇرغان بولۇقلىقى ۋە كۆركهم 
داق مۇئمىنلهرنى مۇن (،كۆرۈنىشى بىلهن دېهقانالرنى مهمنۇن قىلغان بىر زىرائهتكه ئوخشايدۇ

ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان هللا ا. كۇففارالرنى خاپا قىلىش ئۈچۈندۇر) زىرائهتكه ئوخشىتىش
سۈرە . (دېگهن».ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالرغا مهغفىرەت ۋە كاتتا ئهجىر ئاتا قىلىدۇ

  ) ئايهت-29فهته 
منىڭ ۋە پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساال: بۇ ئايهت شۇنى ئوچۇق كۆرسىتىدۇكى

ئۇنىڭ ئهسهابىلىرىنىڭ تهۋراتقا ۋە ئىنجىلدا بايان قىلىنغان سۈپهتلىرى، قۇرئاننىڭ مۇشۇ 
  .ئايىتىدە بايان قىلىنغاننىڭ ئۆزىدۇر

ئۇ مۇسانىڭ ۋە ئىبراھىمنىڭ سهھىپىلىرىدىكى «: شۇنىڭدەك اهللا تائاال سۈرە نهجمدە
 بىر گۇناھكار ئادەم يهنه بىراۋنىڭ ،دى؟ ئىبراھىم ۋاپادار كىشى ئىسۆزدىن خهۋەردار بولمىدىمۇ

). يهنى بىراۋ باشقا بىراۋنىڭ گۇناھى تۈپهيلىدىن جازاغا تارتىلمايدۇ(گۇناھىنى كۆتۈرمهيدۇ 
ئۇنىڭ قىلغان ئىشى . ئىنسان پهقهت ئۆزىنىڭ ئىشلىگهن ئىشىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرىدۇ

ئاندىن ئۇنىڭغا ).  توغرىلىنىدۇيهنى ئۇنىڭ ئهمهلى قىيامهت كۈنى ئۇنىڭغا(كهلگۈسىدە كۆرىلىدۇ 
  ) ئايهتكىچه-41 ئايهتتىن -36. (دېگهن سۆزىدۇر» .تۇلۇق جازا بېرىلىدۇ) ياكى(تۇلۇق مۇكاپات 

ئىبراھىم ۋە مۇسا : قۇرئان كهرىمنىڭ بۇ ئايهتلىرىنىڭ ئوچۇق كۆرسۈتىشىچه
هنه بىر كىم ئهلهيهىسساالمنىڭ سهھىپىلىرىدىمۇ قىيامهت كۈنى بىر گۇناھكارنىڭ گۇناھىنى ي

ھهر ئادەمگه ئۆزى قىلغان ئىشنىڭ نهتىجىسىدىن باشقا ساۋاب ياكى جازا . كۆتۈرۈشۈپ بهرمهيدۇ
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ئىنساننىڭ دۇنيادا قىلغان ياخشى، يامان ئىشلىرىنى قىيامهت كۈنى كۆرسىتىپ ئىقرار . يوق
گىشلىك جازا بېرىشكه تې.  مۇكاپاتقا تېگىشلىك بولسا تولۇق بېرىلىدۇ-ئهجىر . قىلدۇرىلىدۇ

  .بولسا تولۇق بىرىلىدۇ، دېگهن خهۋەر بار
قۇرئان كهرىمدە ئىسىملىرى بىلهن چۈشۈرۈلگهن، ئىلگىرى بولغان پهيغهمبهرلهرنىڭ 
ئىسىملىرى بىلهن سۆزلهنگهن مهزكۇر كىتابالر بولسا، ھهر بىر مۆمىن بۇ كىتابالرغا قۇرئاندا 

النىڭ قۇرئاندا سۆزلهنمىگهن كىتابلىرىغا اهللا تائا.  ئايرىم ئىشىنىدۇ-كۆرسىتىلگهندەك ئايرىم 
چۈنكى قۇرئاندا ئۇ كىتابالرمۇ ۋە . ئىشىنىدۇ) ھهممىسى اهللا نىڭ كىتابى دەپ( هن يىغىپ ئومۇم

اهللا . يىغىندى قىلىپ سۆزلهندى. ئۇالر چۈشۈرۈلگهن پهيغهمبهرلهرمۇ ئىسمى بىلهن سۆزلهنمىدى
 مۆجىزىلهر بىلهن رۇشهنپهيغهمبىرىمىزنى بىز ھهقىقهتهن «: ئايهتته-25تائاال سۈرە ھهدىد 

ئهۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلهن بىلله ئىنسانالر ئادالهتنى بهرپا قىلسۇن دەپ كىتابنى قانۇننى 
بىر ئۈممهت ) دەسلهپته(ئىنسانالر «: ئايهتته اهللا تائاال -213دېگهن ۋە سۈرە بهقهرە » چۈشۈردۇق

 ئىمان ئېيتىپ بهزىسى ئىمان ئېيتماي كېيىن ئۇالرنىڭ بهزىسى. (ئىدى) يهنى ھهق دىندا(
كۇففارالرنى (خۇش خهۋەر بهرگۈچى، ) مۇئمىنلهرگه جهننهت بىلهن(هللا ا). ئىختىالپ قىلىشتى

كىشىلهرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان ) هللا(ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتى، ) تىندوزاخ
  .دېدى» نى نازىل قىلدىنهرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن، ئۇالرغا ھهق كىتاب

پهيغهمبهر (دېمهك بۇ ئىككى ئايهتته پهيغهمبهرلهرگه چۈشۈرۈلگهن كىتابالر ئىخچام ھالدا 
ئىسمى، كىتاب ئىسمى كۆرسىتىلمهستىن، بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرگه كىتابالر چۈشۈرۈلگهنلىكى 

مۇ ئىسمىنى شۇڭا مۆمىنلهر ئۇ كىتابالرنىمۇ، پهيغهمبهرلهرنى. سۆزلهندى) يىغىندا ھالدا
  .ھالدا ئىمان ئېيتىدۇ) يىغىندا(بىلمىسىمۇ مۈجمهل 

مۆمىنلهرنىڭ اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرىغا ئىشىنىشىدىكى ئهقىدىسى شۇنداق خۇالسه 
اهللا تائاال ئۆزىنىڭ پهيغهمبهرلىرى ئىچىدىن ئۆزى خالىغان كىشىگه، اهللا تاپشۇرغان . قىلىنىدۇ

 بهندىلىرىگه يهتكۈزسۇن ئۈچۈن چۈشۈرگهن ھهممه ئهلچىلىكىنى ئۈستىگه ئالسۇن ۋە ئۇنى
يىغىپ .  ئايرىم ئىشىنىدۇ-قۇرئاندىن تونۇلغانلىرىغا ئايرىم . كىتابلىرىغا ئىشىنىدۇ

ئۆزىنىڭ پهيخهمبىرىگه ۋە كىتابىغا تهرەپبازلىق قىلىش . سۆزلهنگهنلىرىگه يىغىپ ئىشىنىدۇ
  .زىسىگه تانىدىغان ئىشنى قىلمايدۇيۈزىسىدىن بهزى پهيغهمبهر، بهزى كىتابقا ئىشىنىپ، به

 ساالمهت -ئۆزگهرتىلگهن تهۋراتقا، سۆزلىرى ئالماشتۇرۇلغان ئىنجىلغا ئىشىنىپ، ساق 
يهھۇدىالر، . ساقالنغان قۇرئانغا تانغان يهھۇدىالردەك، خىرىستئانالردەك ئىش قىلمايدۇ

ى، اهللا تائاال ئۇالرنىڭ خىرىستىئانالر شۇڭا يالغانغا ئىشىنىپ، راستقا تانغان ئادەملهر بولد
  .شۇنداقلىقىنى بىلىدۇ

  

مۆمىن ئادەم اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرىغا قايسى دەلىلگه ئاساسلىنىپ 

  ئىشىنىدۇ؟

  
 شۈبهه، گۇمان -مۆمىن ئادەم اهللا تائاالغا ۋە اهللا تائاالنىڭ پهرىشتىلىرىگه ئىشىنىشىدە شهك 

تالمايدىغان تهرىقىدە مۇستهھكهم  چاپقۇنلىرىمۇ مىدىرلى-ۋە خىيالنىڭ قاتتىق بوران 
ئىشهنگهندىن كېيىن، اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرىغا ئىشىنىش ئۈچۈن ئهقلىي دەلىللهرگىمۇ ياكى 

چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ ئېتىقادىنى . قۇالق ئاڭاليدىغان ھىسسي دەلىللهرگىمۇ موھتاج بولمايدۇ
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ئۇ . ىگه ئورۇنالشتۇرىدۇبىلىش ۋە تونۇش، ئاڭلىق تونۇش، ئاڭلىق چۈشىنىش ئاساسىدا قهلب
شۇڭا بىز بۇ يهردە . ھهرگىز كىشلهرنى دوراش ۋە بىلمهي ئهگىشىش يولى بىلهن ئهقىدە قىلمايدۇ

مۆمىن ئادەم باشقا ئهقىدىلىرىدەك ئۆزىنىڭ اهللا تائاالنىڭ كىتابىلىرىغا بولغان ئهقىدىسنى توغرا 
.  مهنبىئىنى سۆزلهيمىزقىلسۇن ئۈچۈن پۈتۈن دەلىللهرنىڭ يىلتىزىنى ۋە ھۆججهتلهرنىڭ

بۇ ئىككىسى بولسا، . چۈنكى بۇ ئهمهلدىن قالمايدىغان ۋە يېڭىلىپ قالمايدىغان ئىككى دەلىلدۇر
ئهسهر دەلىلى بىلهن خهۋەر دەلىلى بولۇپ، بۇ ئىككىسى بىلهن ھهممه غايىب ئىسپاتلىنىدۇ ۋە بۇ 

دەلىلدىن بىر ئهسهرگه ئهسهر . ئىككى دەلىلگه ئهقىللىق ئىنسانالرنىڭ ھهممىسى ئىشىنىدۇ
ئۇ بولسا قۇرئان كهرىم بولۇپ، قۇرئان كهرىمنىڭ بارلىقى ئۇنى چۈشۈرگۈچى . قانائهت قىلىمىز

اهللا تائاالنىڭ بارلىقىغا كۈچلۈك ۋە كهسكىن دەلىلدۇر ھهم ئۇ زاتنىڭ ئىلمىگه، قۇدرىتىگه، 
هيهىسساالمنىڭ ھهم قۇرئان چۈشۈرۈلگهن مۇھهممهد ئهل. ھىكمىتىگه، رەھمىتىگه دەلىلدۇر

پهيغهمبهرلىكىگه اهللا تائاالنىڭ دىنىنى ئىنسانالرغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن اهللا تائاالنىڭ ئهلچىسى 
ئىكهنلىكىگه ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىلمىگه، ھېكمىتىگه، پهزىلىتىگه، شهرىپىگه، 

ىڭ كىتابى، اهللا ئۇنىڭغا ئهگىشىپ قۇرئان ئۆزىنىڭ اهللا تائاالن. كامىللىقىغا دااللهت قىلىدۇ
شۇنىڭدەك قۇرئان . تائاالنىڭ ۋەھىيىسى، اهللا چۈشۈرگهن كىتاب ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۆزىدىن بۇرۇن چۈشۈرۈلگهن اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرىنىڭ اهللا تهرەپتىن چۈشكهنلىكىنى مۇقهررەر 
چۈنكى قۇرئان ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ سهھىپىلىرىنىڭ مۇسا . قىلىدۇ
 ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىساىسساالمنىڭ تهۋراتى، داۋۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ زەبۇرى، ئهلهيه

شۇنىڭدەك قۇرئان اهللا تائاالنىڭ بۇ كۈندە . ئىنجىلى توغرىسىدا نۇرغۇن بايانالرنى سۆزلىدى
  .خهلقلهر قولىدا ھېچ نهرسه قالماي يوقالغان كىتابلىرىمۇ بولغانلىقىنى كۆرسهتتى

 تائاالنىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكى توغرىسىدىكى ئهڭ ئىشهنچىلىك دېمهك، قۇرئان كهرىم اهللا
  .دەلىلدۇر ۋە ئهڭ مۇكهممهل قانۇندۇر

نىڭ )ئىنسانلىق تهبىئهت(چوقۇمكى، ئهقىلنىڭ ئاۋازىغا قۇالق سالغان، فىترەت
گۇۋاھلىقىنى تىڭشىغان، ئىنسانىي ۋىجداننىڭ دەلىللىرىنى ھۆكۈم قىلدۇرغان ۋە ئۇنىڭ 

ولغان كىشىگه اهللا تائاال پۈتۈن ئالهمنىڭ ياراتقان ئىگىسى دەپ ئىشىنىش، ھۆكمىگه رازى ب
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى اهللا تائاالنىڭ پهيغهمبىرى دەپ ئىشىنىش، قۇرئاننى پۈتۈن 
ئىنسانالرنىڭ يولىنى يورۇتۇپ بېرىدىغان نۇرلۇق مهشئهل، ھهممىگه ئادىل ھۆكۈم چىقارغۇچى 

نى توغرا، راست دىن ۋە قانۇن دەپ ئىشىنىشتىن باشقىسى قانۇن دەپ ئىشىنىش، ئىسالم
بۇنىڭ ھهممىسى ئۇلۇغ قۇرئاننىڭ كۆرسهتمسى بولۇپ، قۇرئاننىڭ دەلىللىرى . سىغمايدۇ

ئوخشاش بولمىغان، بىر قانچه تۈرلۈك ئاالھىدە دەلىللهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ ئۇ ھهر 
ر قانداق ئادەمنى ئاجىز قىلىپ، يهڭگۈچى چۈنكى، قۇرئان ھه. قانداق كىشنى قايىل قىلىدۇ

مۆجىزە كىتاب بولغان ھالدا ھېچقانداق شهخىسلهرگه، جامائهتلهرگه، مىللهتلهرگه، خهلقلهرگه 
ئۇنىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش مۇمكىن بولمايدىغان دەرىجىدىكى ئىلىملهر ۋە 

  .مهرىپهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كىتابدۇر
النىڭ ۋەھىيسى ئىكهنلىكىگه گۇمانلىق قارىغۇچىالرنى قۇرئان داۋاملىق قۇرئان اهللا تائا

: ئايهتته-88بۇ توغرىسىدا اهللا تائاال سۈرە ئىسرا . تاقابىل تۇرۇشقا چاقىرىپ كهلمهكته
 جىنالر بۇ قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ،ئهگهر ئىنسانالر«ئېيتقىنكى «

 ئۇنىڭ ئوخشىشىنى مهيدانغا ،ملهشكهن تهقدىردىمۇ بىرىگه ياردە- بىر،يىغىلىپ
  .دېدى» .»كهلتۈرەلمهيدۇ

ئهمهلىيىتى مۇشۇنداق بولغان بۇ قۇرئان كهرىمنىڭ اهللا تائاالدىن پهيغهمبهر مۇھهممهد 
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هرگىز ئىنسان ئۇ ھ. ئهلهيهىسساالمغا ۋەھىي بىلهن چۈشۈرۈلگهنلىكى چوقۇم ۋە مۇقهررەر
مۇھهممهد . ىق تۈزۈپ چىققان كىتاب ئهمهسپهككۇر قىلىش ئارقىلئويالش، ته

چۈنكى مۇھهممهد  .ئهلهيهىسساالمنىڭ پىكىرى ئىجادىيىتى بولۇشى تىخىمۇ مۇمكىن ئهمهس
ئىنسانالر . ئهلهيهىسساالم خهت تونۇمايدىغان، خهت يازالمايدىغان ساۋاتسىز كىشى ئىدى

مۇ ئوقۇتقۇچى ئالدىدا ئولتۇرۇپ ئادىتىگه ئۇنداق خهت ئوقۇيالمايدىغان، يازالمايدىغان بىر قىتىم
باقمىغان كىشىنىڭ قۇرئاندەك ئىلىم مهرىپهت بۇلىقى، ئهدەب، ئهخالق، تارىخ مهنبهئى بولغان 

بولۇپمۇ قۇرئان سۆزىدەك . كىتابنى ئۆز قورسىقىدىن ئويالپ چىقىشى مۇمكىن ئهمهس
ال  قوپۇپ ۋەھىيدىن بىر ئېغىز سۆزلهپ باقماي، قىرىق ياشنى ئۆتكۈزگهن كىشىنىڭ بىر

  .قۇرئاننى سۆزلىشى تىخىمۇ مۇمكىن ئهمهس
 اهللا تائاالنىڭ بارلىقىغا، ،يىغىپ ئېيتقاندا، قۇرئان كهرىمنىڭ بىز باشتا ئېيتقاندەك

 شهپقهتلىك بىر زات ئىكهنلىكىگه دااللهت -ئىلىملىك، ھىكمهتلىك، قۇدرەتلىك، رەھىم 
هىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكنى، اهللا ۋە مۇھهممهد ئهلهي) دەلىل بىلهن ئىسپاتلىشى(قىلىشى 

تائاالنىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى دەلىل بىلهن مۇقهررەر قىلىشى، مۇھهممهد 
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهۋزەللىكىگه، شهرىپىگه، كامىللىقىغا دااللهت قىلىشى ھهم قۇرئان 

هت قىلىشى، ئۆزىنىڭ اهللا تائاالدىن چۈشكهن ۋەھىي، اهللا تائاالنىڭ كىتابى ئىكهنلىكىگه داالل
قۇرئاندىن بۇرۇن پهيغهمبهرلهرگه چۈشكهن كىتابالرنىڭمۇ اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرى بولۇپ، 
پهيغهمبهرلهرگه اهللا تائاالدىن چۈشكهنلىكىگه دااللهت قىلىشى ئهقىلگه مۇۋاپىق ھهم ئهقىلى 

ۋە بىلهن بىلىنىدىغان، ھهم قائىدىگه ئۇيغۇن دااللهت بولۇپ، ھىچكىم رەت قىاللمايدۇ 
قۇرئاننىڭ يۇقىرىقىالرنى دەلىل بىلهن ئىسپاتلىشىغا كۆز . يېڭىلمهس ئهقىلىي ھۆججهتلهردۇر

يۇمۇپ، يوققا چىقارماقچى بولغان ئادەم بولسا، پۈتۈن ئهقىللهر ئىسپاتالش مۇمكىن ئهمهس دەپ 
 مۇمكىن. ھۆكۈم قىلغان ماھال نهرسىلهرنى ئىسپاتاليمهن دەپ پاتقاققا چۈشكهن ئادەم بولىدۇ

  :ئهمهس نهرسىلهر
  .سۆزلىگۈچى مهجۇت بولماستىن سۆز بارلىقىقا كېلىشى. 1
 .بىلگۈچى بولماستىن بىلىم بار بولۇشى. 2
 .ئهلچى قىلغۇچى ۋە ئهلچى قىلىنغۇچى بولماستىن ئهلچىلىك تېپىلىشى. 3
 .پهيغهمبهر قىلغۇچى ۋە پهيغهمبهر قىلىنغۇچى بولماستىن پهيغهمبهرلىك تېپىلىشى. 4
 .لهت قىلغۇچى بولماستىن دااللهت تېپىلىشىداال. 5
 .ئهسهر قالدۇرغۇچى بولماستىن ئهسهر تېپىلىشى. 6

بۇ مۇمكىن ئهمهس ئالته نهرسىنى، بېشىى ئايلىنىپ قالغان ئادەمال مۇمكىن ھىساباليدۇ، 
ئهقلى بار ئادەمنىڭ . ئاندىن قۇرئان كهرىمنىڭ مهزكۇر ئىسپاتلىرىنى يوققا چىقارماقچى بولىدۇ

داق ھاماقهتچىلىككه ئۇرۇنىشى اليىق بوالمدۇ؟ مۇنداق مۇمكىن ئهمهس نهرسىلهرنى مۇن
  .مۇمكىن ھىسابالمدۇ؟ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس

  

  خهۋەرنىڭ دەلىللىقى

  
خهۋەرلهر بهك كۆپ ۋە بهك ئېنىق بولغان ھالدا بىز ئۇنىڭدىن قانچىلىكنى ئوتتۇرىغا قويۇپ 

  بوالاليمىز؟
ل ئالدىدا بارلىقى ئوچۇق بولغان ۋە بولۇشى زۆرۈر بولغان ئهقلى بار تىرىك ئادەم ئهقى
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  .دەپ تۇرۇشتىن ئهلۋەتته خىجىل بولىدۇ! نهرسىلهرگه قارشى چىقىپ يوق
ئهگهر بىر كىم نۇرغۇن ئادەم ئارىسىدا تۇرۇپ يۈرەكلىكلىك قىلىپ، ئالهمدە ! ئېيتىپ بېقىڭ

سسىغان ئادەمنىڭ سۇغا ھاجىتى ئاي، كۈن، ئاسمان، زېمىن دېگهن نهرسىلهر يوق دېسه ياكى ئۇ
بارلىقىغا، ئاچ قالغان كىشىنىڭ تاماققا مۇھتاجلىقىغا ياكى كېسهلنىڭ داۋاغا، قوققۇچىنىڭ 
ئامانلىقىقا ھاجىتى بارلىقىغا قارشى تۇرسا، بۇ ئادەمنىڭ ئهھۋالى كىشلهرگه يات ۋە 

ه قارشىلىشىپ اهللا ئهجهبلىنهرلىك تۇيۇلمامدۇ؟ ئۇنداق بولسا، بىر كىم ئهقىللىق ئادەملهرگ
تائاالنىڭ پهيغهمبهرلهرگه كىتاب چۈشۈرگىنىگه كۆز يۇمسا، ھالبۇكى، ئۇ كىتابالرنى خهلقلهر 
ئوقۇۋاتسا، ئهمهل قىلىۋاتسا، ئۇ كىتابالر باشلىغان توغرا يول بىلهن مېڭىپ پايدىلىنىۋاتسا، ئۇ 

ۇنداق كىشىدىن كىتابالرنى ئىنسانالرنى ئىنسانلىققا اليىق شهرەپكه كۆتۈرۈۋاتسا، ئ
ئهجهبلىنىشىگه تېگىشلىك ئهمهسمۇ؟ ئالدىنقى ئادەمنىڭ ئىشىدىمۇ ياتراق بىر ئىش ئهمهسمۇ؟ 

  .ۋەلالھۇلمهستائان
شۇنداق بولسىمۇ، ئىنسانالر دۇنياغا كهلگهندىن تارتىپ ئاڭلىغان خهۋەرلهر ئىچىدىن ئهڭ 

همنى ياراتقان ھهممىنى ئۇ بولسا، ھهممه ئال. ئىشهنچلىك بر بۆلۈكىنى ئوتتۇرىدا قويىمىز
  .بىلگۈچى اهللا تائاالنىڭ خهۋەرلىرىدۇر

  كىم اهللا تائاالدەك راست سۆزلهيدۇ؟
اهللا تائاال ئۆزىنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا خهلق ئارىسىدا ھۆكۈم 

ئى («: قىلسۇن ئۈچۈن قۇرئاننى چۈشۈرۈرۈپ بهرگىنىنى مۇقهررەر قىلىشى توغرىسىدا ئېىيتتى
 ساڭا ،نىڭ كۆرسهتكىنى بويىچه ھۆكۈم قىلسۇن دەپهللاسېنى كىشىلهر ئارىسىدا ا!) مۇھهممهد

سۈرە نىسا (» .خائىنالرنىڭ تهرىپىنى ئالمىغىن. ھهقىقهتهن ھهق كىتابنى نازىل قىلدۇق
  )ئايهت-105

يهنه اهللا تائاال مۇھهمهد ئهلهيهىسساالمغا بهرگهن ئىنئام ۋە ئىلتىپاتىنى بايان قىلىپ 
نىڭ پهزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى، ئۇالردىن بىر هللائهگهر ساڭا ا!) ئى مۇھهممهد(«: ېيىتتىئ

ئۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىال ئازدۇرىدۇ، ساڭا . گۇرۇھ ئادەم چوقۇم سېنى ئازدۇرۇشنى قهستلهيتتى
) يهنى سۈننهتنى(ۋە ھېكمهتنى ) يهنى قۇرئاننى(ساڭا كىتابنى هللا ا. قىلچه زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

يهنى شهرىئهت ئهھكاملىرىنى ۋە غهيىب (ساڭا سهن بىلمىگهن نهرسىلهرنى . نازىل قىلدى
  )ئايهت-113سۈرە نىسا (» .نىڭ ساڭا پهزلى چوڭدۇرهللا. بىلدۈردى) ئىشالرنى

اهللا تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ مهئىبودلىقىدا يالغۇز ئىكهنلىكىدىن خهۋەر قىلىش ۋە بهندىلىرىگه 
ئارقىلىق ) مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم( ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرى ئىلتىپات ۋە ئىنئام قىلىپ

دىن چۈشكهنلىكىنى هللابۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرگه چۈشۈرۈلگهن كىتابالرنىڭ ھهققهتهن 
ئىسپاتاليدىغان قۇرئان كهرىمنى ۋە تهۋرات، ئىنجىلنى چۈشۈرۈپ بهرگهنلىكىنى، ھهق بىلهن 

 الم، ،ئهلف« : ىش توغرىدسىدا ئېيىتتىناھهقنى ئايرىيدىغان يول كۆرسهتكىنىنى بايان قىل
تىرىكتۇر، مهخلۇقاتنى ئىدارە ) ھهمىشه(هللا ا. يوقتۇر) بهرھهق (مهئبۇددىن باشقا ھېچ هللامىم، 

ئۆزىدىن ئىلگىرىكى كىتابالرنى تهسدىق قىلغۇچى ھهم !) ئى مۇھهممهد. (قىلىپ تۇرغۇچىدۇر
 كىشىلهرگه يول كۆرسهتكۈچى ئىلگىرى. ساڭا نازىل قىلدى) هللا) (يهنى قۇرئاننى(كىتابنى 

ھهق بىلهن باتىلنى ئايرىغۇچى كىتابنى . قىلىپ تهۋرات بىلهن ئىنجىلنى نازىل قىلغان ئىدى
نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار هللاشۈبهىسىزكى ا. نازىل قىلدى) يهنى بارلىق ساماۋى كىتابالرنى(

» .جازالىغۇچىدۇر) امانالرنىي (،غالىبتۇرهللا ا. قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ) ئاخىرەتته(قىلغانالر 
  ) ئايهتكىچه-4ئايهتتىن -1سۈرە ئال ئىمران (

يهنه اهللا تائاال ئۆزىنىڭ نهبى ۋە مۇرسهل پهيغهمبهرلىرىگه ۋەھىي چۈشۈرۈلگهنلىكى ۋە داۋۇد 
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ئهلهيهىسساالمغا زەبۇرنى بهرگهنلىكى، مۇسا پهيغهمبهرگه بىۋاسىته سۆز قىلغانلىقىنىڭ راس ۋە 
ئۇقتۇرۇش ۋە پهيغهمبهرلهرنى ئۆزىگه ئهلچى قىلىپ ئىنسانالرغا دىن ئۆگىتىش مۇقهرررلىكىنى 

!) ئى مۇھهممهد(«: ئۈچۈن ئهۋەتىشتىكى ھېكمهت ۋە سىرنى بايان قىلىش توغرىسىدا ئېيىتتى
 ھهقىقهتهن ساڭا ۋەھى ،بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پهيغهمبهرلهرگه ۋەھى قىلغاندەك

 ، ئىساغا، يهئقۇبنىڭ ئهۋالدلىرىغا، يهئقۇبقا، ئىسهاققا، ئىسمائىلغا، ھهمدە ئىبراھىمغا،قىلدۇق
بىز نۇرغۇن .  داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق، سۇاليمانغا ۋەھى قىلدۇق، ھارۇنغا، يۇنۇسقا،ئهييۇبقا

ساڭا بايان !) ئى مۇھهممهد( ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىلگىرى ،پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتۇق
. سۆز قىلدى) بىۋاسته(مۇساغا هللا  ا،ساڭا بايان قىلمىغانلىرىمىزمۇ بار ،قىلغانلىرىمىزمۇ بار

يهنى پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن بولسا (نىڭ ئالدىدا كىشىلهر هللائهۋەتىلگهن پهيغهمبهرلهردىن كېيىن ا
 ،گه باھانه بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن)ئهلۋەتته ئىمان ئېيتاتتىم ۋە ئىتائهت قىالتتىم دېگۈچىلهر

ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى (خوشخهۋەر بهرگۈچى ) چىالرغا جهننهت بىلهنئىتائهت قىلغۇ(
 ھېكمهت بىلهن ئىش ،غالىبتۇرهللا  ا،ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتۇق) تىندوزاخ

  ) ئايهتكىچه-165ئايهتتىن -163سۈرە نىسا (» .قىلغۇچىدۇر
ك خهۋەر ئاڭلىماقچى كۆپرە. اهللا تائاالنىڭ خهۋەرلىرىدىن مۇشۇنچىلىكنىال كۆرسىتىمىز
چۈنكى قۇرئاندا اهللا تائاالنىڭ . بولغان كىشىنى قۇرئان كهرىمدىن كۆرۈۋىلىشقا تهكىلپ قىلىمىز

پهيغهمبهرلهرگه ۋەھىي قىلغىنىنى، كىتابالر چۈشۈرگىنىنى، كىتابالرنىڭ ئىسىملىرىنى، 
  .ر باركىتابالر چۈشۈرۈلگهن پهيغهمبهرلهر ئىسىملىرىنى ئوچۇق سۆزلهيدىغان خهۋەرله

دىن چۈشكىنىگه هللانىڭ كىتابلىرى ھهققىدە، كىتابالرنىڭ هللائۇ خهۋەرلهر ئىنسان كۆڭلىدە 
ئىشىنىش ۋە كىتابلىرىدىكى خهۋەرلهر، ھۆكۈملهر، قانۇنالر، ئهدەبلهرگه ئىشىنىشىگه قارىتا 

  .گۇمانلىق قاراشقا ئورۇن قالدۇرمايدىغان دەلىل،  ئىسپاتلىق خهۋەرلهردۇر
  

كىتابلىرىغا ئىشىنىش الزىملىقى ۋە بۇنىڭ ئىمان اهللا تائاالنىڭ 

  ئاساسلىرىدىن بىر ئاساسلىقى

  
شۇنىڭدەك . اهللا تائاالنىڭ ئاسماندىن چۈشكهن كىتابلىرىغا ئىشىنىش ئىسالم قانۇنىدا الزىم

  .تۆۋەندىكى بۇنىڭ بايانى. ئهقىل ئالدىدىمۇ الزىم
قىنىڭ سهۋەبى، اهللا تائاال شهرىئهتته اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرىغا ئىشىنىش ۋاجىبلى

بۇ بۇيرۇق اهللا تائاالغا بويسۇنۇپ، . ئىنسانالرنى مهزكۇر كىتابالرغا ئىشىنىشكه كهسكىن بۇيرۇدى
  .ئاسىيلىقتىن ساقلىنىپ مهزكۇر كىتابالرغا شهكسىز ئىشىنىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ

نىڭ هللاغا اهللا! ئى مۇئمىنلهر«: كىتابالرغا ئىشىنىشكه بۇيرۇش توغرىسىدا اهللا ئېيتتى
ۋە ئىلگىرى نازىل قىلغان ) يهنى قۇرئانغا(ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا هللا پهيغهمبىرىگه ۋە ا

. ئىمان كهلتۈرۈڭالر) يهنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا(كىتابالرغا 
رەت كۈنىنى نىڭ پهرىشتىلىرىنى، كىتابلىرىنى، پهيغهمبهرلىرىنى ۋە ئاخىهللانى، اهللاكىمكى ا

  )ئايهت-136سۈرە نىسا (» .ئىنكار قىلىدىكهن ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ
اهللا تائاالنىڭ كىتابلىرىغا ئومۇمىي يۈزلۈك ئىشىنىش، ئىسالمنىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ 
كىتابى بولغان قۇرئانغا ئايرىماستىن ئىشىنىش الزىملىقىغا ۋە ئۇ كىتابالرنى يالغان دېيىش، 

تائاالنىڭ ۋەھىيسى ۋە كاالمغا راست دەپ ئىشهنمهسلىكنىڭ ھاراملىقىغا دەلىل ئۇالردىكى اهللا 
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  .بولۇشقا مۇشۇ بىر ئايهت كۇپايىدۇر
نىڭ بىرى بولۇپ، ئاساسئالته ، ئۇ  بهلكى،كىتابالرغا ئىشىنىش الزىم بولۇپال قالماستىن

. بولمايدۇئالته ئاساسىنىڭ ھهممىگه ئىشىنىشى تولۇق بولمىغان ئادەمنىڭ ئىمانى ئىمان 
كىتابالرغا ئىشىنىش ئالته ئاساسنىڭ ئۈچىنچىسى بولۇپ، ئالتىگه ئىشىنىش ئىسالم 

قۇرئاندا . قۇرئاندىمۇ، ھهدىستىمۇ شۇنداق بايان قىلىندى. ئهقىدىسىنىڭ قۇرۇلىشىدۇر
سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان «: ئايهتتىكى-177كهلگىنى اهللا تائالنىڭ سۈرە بهقهرە 

غا ئاخىرەت كۈنىگه هللابهلكى ا. ز كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه ياتمايدۇتهرەپكه يۈ
 ،پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش) نازىل قىلغان كىتابالرغاهللا يهنى ا(پهرىشتىلهرگه كىتابقا 

 ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبىن سهبىللهرگه –نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش هللا
، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ )مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا - يهنى پۇل(

 مال ياردەم قىلىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئهھدىگه ۋاپا - ئازاتلىققا ئېرىشىشىگه پۇل 
ئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرىش ) نىڭ يولىدا قىلىنغانهللا(قىلىش، يوقسۇزلۇققا، كېسهللىككه ۋە 

) ئىماندا) (يهنى يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر(ئهنه شۇالر . دۇياخشى ئهمهلگه كىرى
: يهنه اهللا تائاال ئېيىتتى. دېگهن سۆزىدۇر» .ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادەملهردۇر. راستچىل ئادەملهردۇر

. پهيغهمبهر پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان كهلتۈردى«
نىڭ پهرىشتىلىرىگه كىتابلىرىغا ۋە پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان هللاغا ۋە اهللاسى ائۇالرنىڭ ھهممى

يهنى ئۇالرنىڭ (نىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمهيمىز هللا〈) ئۇالر. (كهلتۈردى
بىز 〈: ئۇالر.  دەيدۇ 〉)بهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ بهزسىسىگه ئىمان ئېيتماي قالمايمىز

مهغفىرىتىڭنى !  پهرۋردىگارىمىز،ئىتائهت قىلدۇق) رىڭگهئهم(ئاڭلىدۇق ۋە ) دەۋىتىڭنى(
  ) ئايهت-285سۈرە بهقهرە  (». دەيدۇ〉تىلهيمىز ئاخىر يانىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر

 ئىمامى مۇسلىم ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ،ھهدىستىكى بايان بولسا
منىڭ االسورىغىنى ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسس ئهلهيهىسساالمدىن ئىمان توغرىسىدىن سوئال

 پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا، پهيغهمبهرلىرىگه، كېيىنكى نىڭهللائىمان بولسا اهللا تائاالغا، «
 قهدىرى بىلهن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىشتىن نىڭهللاكۈنگه، قهدەرگه ياخشىلىق، يامانلىق 

  .دەپ جاۋاب بهرگهنلىكىدۇر» ئىبارەت
بهندىلهرىنىڭ كىتابالرغا : ىنىش ئهقىل ئالدىدىمۇ الزىم بولۇشنىڭ سهۋەبى كىتابالرغا ئىش

ھاجىتى بارلىقىنى ۋە كىتابالرنى چۈشۈرۈش بىلهن بهندىلىرىگه ھۆججهت كۆرسىتىش 
  .الزىملىقىى ئويالپ كۆرگهن كىشىگه ئاشكارە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

دەملهرگه يهتكۈزگۈچى چۈنكى اهللا تائاال تهرەپتىن چۈشكهن قانۇنالرنى، ھۆكۈملهرنى ئا
دىن هللاپهيغهمبهر ئۆزىنىڭ اهللا تائاال ئهلچىسى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن كۆپىنچه، 

. چۈشكهن كىتابقا موھتاج، كىتاب بولغاندا شۇ پهيغهمبهر ئۆز ئۈممىتىگه ھۆججهت كۆرسىتىدۇ
گه ئهمهل ئېلىپ كهلگهن قانۇن شهرىئىتى. ئاندىن ئۇالر پهيغهمبهرگه ئىشىنىدۇ، ئهگىشىدۇ

  .قىلىدۇ
اهللا تائاال چۈشۈرگهن قانۇن شهرىئهت ئۆزىمۇ، شۇ قانۇننى ئۆز ئىچىگه ئالغان ۋە ئۇنى 
ئىسپاتاليدىغان كىتابقا موھتاج كىتاب بولغاندا، پهيغهمبهر ۋاپات بولغاندىن كېيىن، پهيغهمبهر 

دەملىرى ئۇنىڭغا ھهر زامان ئا. تهلىم بهرگهن قانۇن شهرىئهت ئاشۇ كىتاب ئارقىلىق ساقلىنىدۇ
يهنه بىر پهيغهمبهر كېلىپ، بۇرۇنقىسىنى ئهمهلدىن قالدۇرغىچه ياكى بۇرۇنقىنىڭ بهزى 

تهۋرات بىلهن ئىنجىلدا شۇنداق . ھۆكۈملىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرغىچه ئۇنىڭىغا ئهمهل قىلىدۇ
هللا تائاال ئىنجىل ئارقىلىق ا. ئىنجىل نازىل بولغىچه ئىنسانالر تهۋراتقا ئهمهل قىلدى. بولدى
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تهۋراتنىڭ بهزى ھۆكۈملىرىنى ئهمهلدىن قالدۇردى، قۇرئان چۈشۈرۈش بىلهن تهۋراتنىڭمۇ، 
  .ئىنجىلنىڭمۇ ھۆكۈملىرىنى ئهمهلدىن قالدۇردى

. پهيغهمبهر دۇنيادىن كهتكهندىن كېيىن، كىتاب قېلىپ قالىدىغان ئىش بولمىسا ئىدى
ئۇ چاغدا . تى ياكى كۆپ قىسمى يوقۇالتتىيوقالغان بوالت» دىن«پهيغهمبهرلهر تهلىم بهرگهن 

قانداق ئۇسۇلدا ئىبادەت قىلىمىز، اهللا . ئادەملهر اهللا تائاالغا نېمه ئىش بىلهن ئىبادەت قىلىمىز
ھهم . غا ئىبادەت قىلغىلى بىر نهرسه بولمىسا؟ دەيتتىهللاشهرىئىتىدىن بىزدە » دىن«تائاالنىڭ 

اهللا تائاال مۇنداق . ن باھانه سهۋەبلىرى بولغان بوالتتىئۇالرنىڭ اهللا تائاال ئالدىدا كۆرسىتىدىغا
بولۇشىنى خالىمىغاچقا پهيخهمبىرىمىزگه قىيامهتكىچه ئۆزگهرمهي، توغرا يول كۆرسىتىدىغان 

ئۇ بىزگه مهڭگۈ نۇرلۇق مهشئهلدۇر ۋە بىز دۇنيا خهلقلىرىنىڭ بىردىن بىر . كىتاب چۈشۈردى
نىڭ ئالدىدا كىشىلهر هللاۋەتىلگهن پهيغهمبهرلهردىن كېيىن ائه«: اهللا تائاال بۇ ھهقته. قانۇنىدۇر

گه )يهنى پهيغهمبهر ئهۋەتىلگهن بولسا ئهلۋەتته ئىمان ئېيتاتتىم ۋە ئىتائهت قىالتتىم دېگۈچىلهر(
خوشخهۋەر بهرگۈچى ) ئىتائهت قىلغۇچىالرغا جهننهت بىلهن(باھانه بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، 

هللا ا. ئاگاھالندۇرغۇچى پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتۇق) تىندوزاخئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى (
  ) ئايهت-165سۈرە نىسا . (دېدى» . ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر،غالىبتۇر

پهيغهمبهر قىلىنغان كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ اهللا تائاالغا . 1مۇشۇ ئۈچ مهسىله، يهنى 
ردىگارى تهرەپتىن ئهلچىلىكىنى ئىسپاتالش ۋە ئۆز قهۋمىگه ھۆججهت كۆرسىتىش ئۈچۈن پهرۋا

 شهرىئىتىنىڭ ئۇنى ئۆز ئىچىگه ئالغان -نىڭ قانۇن هللا -2. چۈشكهن بىر كىتابقا مۇھتاجلىقى
 شهرىئىتىنى كىتابقا - اهللا تائاالنىڭ قانۇن -3. ۋە ئىسپاتاليدىغان بىر كىتابقا مۇھتاجلىقى

باھانه سهۋەب ئورۇنالشتۇرۇپ، دائىم ساقالش ئارقىلىق ئادەملهرنىڭ اهللا تائاال ئالدىدا 
دىن كىتاب چۈشۈشنىڭ ئهقىل هللاكۆرسىتىشىگه ئورۇن قالدۇرماسلىقىدىن ئىبارەت ئۈچ سهۋەب 

شۇنىڭدەك، ئىنسانالرنىڭ ئىككى ئالهمدە . ئالدىدا بهك زۆزرۈر الزىملىقىنى تهلهپ قىلىدۇ
ج دىن چۈشكهن كىتابقا ئىشىنىش ۋە ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا موھتاهللابهختلىك ھاياتقا ئېرىشىشى، 

ۋە باغلىق بولغاچقا، ئۇ كىتابالرغا راست دەپ ئىشىنىش، ئهمهل قىلىش الزىملىقىنى 
  .كۆرسىتىدۇ

  

  اهللا تائاالنىڭ باشقا كىتابلىرى ئارىسىدا قۇرئاننىڭ تۇتقان ئورنى

 
قۇرئان كهرىمنى دەرس قىلىپ ئۆگهنگهن، ئۇنىڭ مهخپىي مهنىلىرىدىن سىرلىق 

ىگه ئالغان قانۇنى يول، ئۇسۇللىرىنى، قائىدىلهرنى مهزمۇنالرنى بىلگهن، قۇرئان ئۆز ئىچ
شۈبهه يوق ئهمهلىيهت شۇكى، اهللا تائاال تهرەپتىن قۇرئاندىن -چۈشهنگهن كىشلهر ئالدىدا شهك 

تۆۋەندىكى بهش نوقتىغا . بۇرۇن  چۈشكهن كىتابالر ئارىسىدا قۇرئاننىڭ ئاالھىدە ئورنى بار
  . ئاشۇ ئالىي مهرتىۋىسى ئاشكارا كۆرۈنىدۇچوڭقۇر ئويالپ نهزەر سالغاندا قۇرئاننىڭ

قۇرئاننىڭ باشقا كىتابالرنى ئىبادەت ۋە مهنىلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرغانلىقى بولۇپ، . 1
قۇرئان چۈشكهندىن كېيىن باشقا كىتابالر ئىبادەت ئۈچۈن ئوقۇلمايدۇ ۋە ئۇالردىكى قانۇن، 

  :بۇنىڭ سهۋەبىلىرى. ھۆكۈملهرگه ئهمهل قىلىنمايدۇ
اشقا كىتابالر ئۆزگهرتىلگهن، بهزى ھۆكۈملىرى يوقۇتۇلغان، ئۇنۇتۇلغان، قۇرئاندىن باشقا ب) 1

 قىلغىلى بولىدىغىنى مىىنىنىڭ ئۆز ئهينى ماۋۇ، دەپ جهزكىتابالر ئىچىدە اهللا تائاالدىن چۈشك
نىڭ )يهھۇدىالر، خىرىستىئانالر(بۇ ئهمهلىي ھهقىقهتنى تهۋرات، ئىنجىلغا ئىشهنگۈچى . يوق
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  . ساپلىق، راستچىل ئۆلىمالىرى ئىقرار قىلىدۇئىن
) يهھۇدىالر، خىرىستىئانالرغا(ئۇ كىتابالرنىڭ قانۇن شهرىئهتلىرى ئىسرائىل بالىلىرىغا ) 2

قۇرئاننىڭ بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرگه چۈشكهن . خاس ئىدى ۋە مۇئهييهن ۋاقتىدا كۈچكه ئىگه ئىدى
ەلىلى دۇنيا ئىنسانلىرى دىندا ئوخشاشمىغان كىتابالرنى ئهمهلدىن قالدۇرغانلىقىنىڭ چوڭ د

تۇرۇپ، اهللا تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى پۈتۈن خهلق ئارىسىدا قۇرئان ھۆكىمى بىلهن 
!) ئى مۇھهممهد(«: بۇنى بايان قىلىپ اهللا تائاال سۈرە مائىدەدە. ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىىدۇر
ابالرنى ئېتراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت كىت) ساماۋى(بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرىكى 

هللا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ا!) ئى مۇھهممهد.(نازىل قىلدۇق) يهنى قۇرئاننى(بولغۇچى ھهق كىتابنى 
 ساڭا كهلگهن ھهقتىن بۇرۇلۇپ ،بۇيىچه ھۆكۈم قىلغىن) ئهھكامى(ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان 

  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 48. (دېدى» .ئۇالرنىڭ نهفسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن
نىڭ كۆرسهتكىنى هللاسېنى كىشىلهر ئارىسىدا ا!) ئى مۇھهممهد(«: يهنه اهللا تائاال ئېيىتتى

خائىنالرنىڭ .  ساڭا ھهقىقهتهن ھهق كىتابنى نازىل قىلدۇق،بويىچه ھۆكۈم قىلسۇن دەپ
  .)ئايهت-105سۈرە نىسا (» .تهرىپىنى ئالمىغىن

شۇڭا، ئۇ . رىغا قۇرئاننىڭ گۇۋاھ ۋە نازارەتچى بولغانلىقىدۇربۇرۇنقى پهيغهمبهرلهر كىتابلى. 2
كىتابالرنىڭ ئايهتلىرى ۋە ھۆكۈملىرىدىن قۇرئان ئىتراپ قىلغانلىرى ۋە مۇقهررەر قىلغانلىرى 

چۈنكى ئۇ مهزكۇر كىتابالرغا . قۇرئان يوققا چىقارغىنى ئىناۋەتكه ئېلىنمايدۇ. راست ۋە مۇقهررەر
  .ئايهتته ئۆتتى- 48بۇنىڭ دەلىلى يۇقىرىقى سۈرە مائىد . رىدۇركېيىن قوشۇلۇپ قالغانلى

قۇرئان ئۆز ئىچىگه ئالغان ئىالھىي قانۇنالر ھهرقايسى زامان ۋە ھهر قايسى يهردىكى . 3
چۈنكى قۇرئان چۈشۈرۈلگهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ . پۈتۈن كىشلهرگه ئام بولغانلىقىدۇر

  .ئهلچىلىكى پۈتۈن دۇنياغا ئامدۇر
) نىڭ ئازابىدىنهللا(پۈتۈن جاھان ئهھلىنى «:  ئايهتته- 1هللا تائاال سۈرە فۇرقان ا

ھهق بىلهن ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا(ى ئۈچۈن بهندىسىگه بولۇشئاگاھالندۇرغۇچى 
: يهنه اهللا تائاال. دېدى» .نىڭ بهرىكىتى بۈيۈكتۇرهللاباتىلنى ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان ا

هللا مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ھهممىڭالرغا ا! ئى ئىنسانالر〈 ،ئېيتقىنكى!) هدئى مۇھهمم(«
 ،غا خاستۇرهللا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشالىقى ا،تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئهلچىمهن
غا ۋە ئۇنىڭ سۆزلىرىگه هللا ا،تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇهللا  ا،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر

 ھىدايهت تېپشىڭالر ،لچىسى ئۈممى پهيغهمبهرگه ئىمان كهلتۈرۈڭالرئىمان كهلتۈرىدىغان ئه
  )ئايهت- 158سۈرە ئهئراف . ( دېدى».〉ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئهگشىڭالر

) مۇئمىنلهرگه جهننهت بىلهن(سېنى بىز پهقهت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن «: يهنه اهللا تائاال
ۋە . ۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇقئاگاھالند) كافىرالرنى ئازاب بىلهن(خۇش خهۋەر بهرگۈچى ۋە 

  .)ئايهت-28سۈرە سهبهئ . (دېدى» .بىلمهيدۇ) بۇنى(لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى 
. ئۇ كىتابالر مهلۇم ئورۇنغا ۋە مهلۇم ۋاقىتقا خاس. قۇرئاندىن بۇرۇنقى كىتابالر ئۇنداق ئهمهس

  .ئۇالردا پهقهت ئومۇمىيلىق يوق
دەرگاھىغا كۆتۈرۈپ كهتكهنگه قهدەر ئۆزگۈرۈشتىن قۇرئاننى قىيامهت باشالنغاندا، اهللا . 4

قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز «: بۇ توغرىدا اهللا تائاال. ساقالشنى اهللا تائاال ئۆز ئۈستىگه ئالغانلىقتۇر
 )ئايهت-9سۈرە ھىجرى . (دېدى» .نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز

قاتتىق جازاغا (نى ئىنكار قىلغانالر  قۇرئان كهلگهندە ئۇ،شۈبهىسىزكى«: يهنه اهللا تائاال 
يهنى (ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ ئارقىسىدىنمۇ .  قۇرئان غالىب كىتابتۇر، شۈبهىسىزكى،)ئۇچرايدۇ

 مهدھىيىگه ، ئۇ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى،باتىل يۈزلهنمهيدۇ) ھېچقايسى تهرىپىدىن
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  ) ئايهتلهر-42، -41سۈرە فۇسسىلهت . (دېدى».تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇرهللا اليىق ا
 تائاال ئۇنىڭغا ئىشهنچىلىك ئادەملهرنى هللاقۇرئاننى اهللا تائاالنىڭ مۇھاپىزەت قىلىشى بولسا، 

زامان ئۆزىنىڭ . ساقالپ كهلدى) يېزىپ(كىتابالرغا ) يادالپ(ئۇالر ئۇنى دىلىدا . مهسئۇل قىلدى
ىرەر ھهرپ ئازايتىشقا، شۇم قولىنى قۇرئانغا سوزۇپ، قۇرئانغا بىرەر ھهرپ قۇشۇشقا ياكى ب

بابىللىق . باشقا كىتابالر خۇسۇسهن تهۋرات ئۇنداق ئاسرالمىدى. ئۆزگهرتىشكه كۈچى يهتمىدى
بۇختى نهسسهر دېگهن ئادەم بهنى ئىسرائىل يۇرتىغا قارشى ئۇرۇشقاندا تهۋرات پۈرتۈنلهي 

. وپالندىئاندىن كېيىن ت. كېيىنكى دەۋرلهردە يهنه بارلىقى بىلىندى. يوقالغان ئىدى
دەرھال ئۇنىڭغا ماددىغا .) توپالنغىنىنىڭ راستى قايسى، ئۆزگهرتىلگىنى قايسى اهللا بىلىدۇ(

  .چوقۇنغۇچىالر ئىگه بولۇۋېلىپ، ئۆز مهنپهئهتى ئۆز ئارزۇسىغا توغرىالپ ئۆزگهرتتى، ئالماشتۇردى
 بولۇپ ئىنجىل اهللا تائاالدىن چۈشكهندە بىر كىتاب بولۇپ، بۈگۈنكى كۈندە بهش ئىنجىل

  .قالغانلىقى ئۇنىڭ ئهسلى ھالىتىدە ساقالنمىغانلىقىنىڭ يىتهرلىك دەلىلىدۇر
قۇرئاننىڭ پۈتۈن ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالشنىڭ ئاساسى تۈپكى مهسىلىلىرىنى ۋە . 5

كىڭهيتىلگهن تارماق مهسىلىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقى ھهم ئىنسانالر قۇرئانغا ئىشىنىپ، 
 سائادەتكه ئېلىپ -تكىنىگه ئهمهل قىلسىال دۇنيادىمۇ، ئاخىرەتتىمۇ ئۇالرنى بهخت ئۇنىڭ كۆرسه

. بارىدىغان اهللا تائاال كۆرسهتكهن يول پروگراممىالرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقىدۇر
سىلهرگه سىلهر ) يهنى يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر! (ئى ئهھلى كىتاب«: اهللا تائاال مۇنداق دېدى

يۇشۇرغان نۇرغۇن نهرسىلهرنى بايان قىلىپ بىرىدىغان ۋە ) ئىنجىلدا ۋە تهۋراتتا(تا كىتاب
) ئاشكارالپ سىلهرنى پاش قىلمايدىغان(نۇرغۇنىنى كهچۈرىدىغان ) يۇشۇرغان نهرسىلهردىن(

 كىتاب رۇشهنۋە ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم(تهرىپدىن نۇر هللا  سىلهرگه ا،رەسۇلىمىز كهلدى
ئارقىلىق رازىلىقنى تىلىگهنلهرنى ) يهنى قۇرئان(شۇ كىتاب هللا ا .كهلدى) نيهنى قۇرئا(

يىچه وئىرادىسى ب. غا يېتهكلهيدۇ)ملىرىنىڭ شهرىئىتى ۋە ئۇنىڭ ئهھكاهللا(ساالمهتلىك يوللىرى 
نۇرىغا چىقىرىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا ھىدايهت ) ئىماننىڭ(قاراڭغۇلىقدىن ) كۇفرى(ئۇالرنى 
  )ئايهتلهر-16، -15 مائىدە سۈرە(» .قىلىدۇ
  

قۇرئاندىكى توغرا يول ۋە ياخشىلىقىنى بايان قىلىش بىلهن يورۇتۇلغان بىر 

  سهھنه

  
پۈتۈن ئىنسان ئهۋالدىغا ئۇلۇغ قۇرئان كهرىمدە كۆرسىتىلگهن توغرا يول ۋە ياخشىلىقنىڭ 

تۆۋەندىكى بىر بۇنىڭ بايانى ۋە ئهمهلىيىتى . ئوندىن بىر قىسمىمۇ باشقا كىتابتا تېپىلمايدۇ
  .نهچچه تهرەپتىن ئىسپاتلىنىدۇ

قۇرئان بولسا، ھهممه ياخشىلىققا يهتكۈزگۈچى، پۈتۈن كامىللىقىغا باشلىغۇچى، ئىككى . 1
: قۇرئاننى چۈشۈرگۈچى اهللا تائاال مۇنداق دېدى. ئالهمنىڭ بهختىگه يېتهكلىگۈچى كىتابىدۇر

» .تهقۋادارالرغا يېتهكچىدۇر) ئۇ(شهك يوق، ھېچ ) يهنى قۇرئاندا(ئهلىف،الم، مىم، بۇ كىتابتا «
  )ئايهتلهر-2، -1سۈرە بهقهرە (

قۇرئان رەھمهتتۇر، تولۇق مهنىسى بىلهن رەھمهت، ئىنسانالر، جىنالر، ھايۋانالرغا، چوڭغا، . 2
اهللا تائاال بۇ رەھمهتنى ئىسپاتالپ . كىچىككه، كاپىرغا، مۆمىنىگه، ئۆلۈككه، تىرىككه رەھمهتتۇر

تهئدىل ئهركان ) (ئۇ(. بۇ ھىكمهتلىك كىتابنىڭ ئايهتلىرىدۇر. ئهلىف، الم مىم«: دىمۇنداق دې
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 ،)نىڭ رىزاسىنى تىلهش يۈزىسىدىن كۆڭۈل ئازادىلىكى بىلهنهللا(ناماز ئوقۇيدىغان ) بىلهن
 ياخشى ئىش قىلغۇچى كىشىلهرگه ،زاكات بېرىدىغان ۋە ئاخىرەتكه جهزمهن ئىشىنىدىغان

  )ئايهت-1سۈرە لوقمان (» .ۇرھىدايهتتۇر ۋە رەھمهتت
پۈتۈن ئهقلىي كېسهللهرگه روھىي كېسهللهرگه، يۈرەك . قۇرئان مۇكهممهل شىپادۇر. 3

كىسهللهرگه شىپا، كاپىرلىقتىن، مۇشرىكلىقتىن ساقايتقۇچى، بىئاراملىق، ) ئىدىيىۋى(
، ھهيرانلىق، قورقۇنچ، تهكهببۇرلۇق، ھهسهتخورلۇق، ھورۇنلۇق، روھسىزلىق، بىخېللىق

اهللا تائاال بۇ شىپالىقنى ئىسپاتالپ . زالىملىق، خۇراپاتلىق كىسهللهرگه شىپالىق بهگۈچىدۇر
شىپا ۋە رەھمهت بولىدىغان قۇرئان ) يهنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا(بىز مۇئمىنلهرگه «: مۇنداق دەيدۇ

  )ئايهت- 82سۈرە ئىسرا (».ئايهتلىرىنى نازىل قىلىمىز
لهشتۈرگۈچى، روھىي جاھالهتلهرنى رۇشهنرىنى قۇرئان دىلىنىڭ قاراڭغۇلۇقلى. 4

اهللا تائاال . پۈتۈن ھهقىقهتلهرنى ۋە ئالهمنىڭ سىرلىرىنى ئۇچۇقالپ بهرگۈچى نۇردۇر. ساقايتقۇچى
سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالر ! ئى ئىنسانالر«: قۇرئاننىڭ نۇرلىقىنى مۇقهررەر قىلىپ ئېيتىدۇ

) ۈرۈلگهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن ئىبارەتشانلىق مۆجىزىلهر بىلهن كۈچلهند(تهرىپىدىن 
سۈرە نىسا (» .نازىل قىلدۇق) يهنى قۇرئاننى( نۇرنى رۇشهنسىلهرگه . ئوچۇق دەلىل كهلدى

 )ئايهت-174
قۇرئان ئىنسانالرنى پۈتۈن ئوتۇقلۇقنى قولغا كهلتۈرۈشكه چاقىرغۇچى، پۈتۈن . 5

 سىلهرگه !ئى ئىنسانالر« :ۇنداق دېدىتائاال مهللا ا. نهسىههتتۇر-پهسكهشلىكتىن توسقۇچى ۋەز
شىپا ) يهنى شهك ۋە نادانلىققا(كه دن نهسىههت بولغان دىلالردىكى دەرپهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدى

  )ئايهت-57سۈرە يۇنۇس ( ».كهلدى) قۇرئان(بولغان مۇئمىنلهرگه ھىدايهت ۋە رەھمهت بولغان 
.  بهختى بىلهن خوش خهۋەر بهرگۈچىدۇرقۇرئان بۇ دۇنيانىڭ ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقى ۋە. 6

يهنى كىشلهر (ھهممه نهرسىنى ) يهنى قۇرئاننى(ساڭا بىز كىتابنى «:تائاال ئېيتتى هللا بۇ ھهقته ا
) دىلالرغا(چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان ) مۇھتاج بولىدىغان دىنىي ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى

دەت بىلهن خۇشخهۋەر رەھمهت، مۇسۇلمانالرغا مهڭگۈلۈك سائا) بهندىلهرگه(ھىدايهت، 
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-89سۈرە نهھل (» .يهتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل قىلدۇق

ئۆزىدىن . ھهقلىقى ئۆزىدىن مهلۇم ۋە مۇقهررەر. تائاالنىڭ ھهق سۆزىهللا قۇرئان بولسا ا
باشقىمۇ پۈتۈن ھهقنى راست قىلغۇچى، ئىسپاتلىغۇچى، دېمهك، ھهممه ھهقنى قولاليدۇ ۋە 

  قۇرئانمۇ،قۇرئاننى بىز ھهقىقهت ئاساسىدا نازىل قىلدۇق« :تائاالهللا ا. ىلىدۇمۇقهررەر ق
 سېنى بىز پهقهت خۇشخهۋەر بهرگۈچى ،ھهقىقهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ھالدا نازىل بولدى

  )ئايهت-105سۈرە بهنى ئىسرائىل (دېدى » .ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇق
كىتابالرنى ئېتراپ ) ساماۋى(ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرىكى بىز !) ئى مۇھهممهد(«: تائاالهللا يهنه ا

. دېدى».نازىل قىلدۇق) يهنى قۇرئاننى(قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى ھهق كىتابنى 
يهنى قۇرئان ھهقىقهت بىلهن يۇغۇرۇلغان، ھهقىقهتنى ) (ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 48سۈرە مائىدە (

  )ان، مۇقهررەر قىلىدىغان كىتاب، دېمهكتۇرئۆز ئىچىگه ئالغان، ھهقىقهتنى قۇۋەتلهيدىغ
ئۇنى ئوقۇش بىلهن . ئۇنىڭ بىلهن يۈرەكلهر تىرىلىدۇ. تائاالنىڭ  زىكرىدۇرهللا قۇرئان ا. 8

ئۇ . ئۇنىڭ كۆرسهتكىنىگه ئهمهل قىلىش بىلهن ۋۇجۇد پاكىزلىنىدۇ. ئىنسان روھى راھهتلىنىدۇ
ۈزىدۇ، ياخشى بهندىلهر جامائهسىگه مۇقهددەس زات ھوزۇرىغا يهتك. كىشىگه شهرەپ كهلتۇرىدۇ

بۇ قۇرئان ھهقىقهتهن (شانلىق قۇرئان بىلهن قهسهمكى .  ساد«: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا. قوشىدۇ
 قۇرئان «: تائاال قۇرئان ھهققىدە سۆزلهپ مۇنداق دېدىهللا ا).  ئايهت-1سۈرە ساد (» ).مۆجىزىدۇر

) بۇ نىئمهت ئۈستىدە ( سىلهر كهلگۈسىدە ،شهرەپتۇر) ئۇلۇغ(ساڭا ۋە سېنىڭ قهۋمىڭگه ئهلۋەتته 
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  ) ئايهت-44سۈرە زۇخرۇف (».سورىلىسىلهر
دېمهك، مۇشۇ . قۇرئان پۈتۈن ئىنسانالر، جىنالر، ھايۋانالرغا ئومۇمى تهڭ ياخشىلىقتۇر. 9

تائاال هللا دۇنيادا ھايات نېمه بولسا، ئۇنىڭغا قۇرئاننىڭ ياخشىلىقى قۇرئان چۈشكهندىن تارتىپ، ا
پهقهت جىننىڭ ۋە ئىنساننىڭ شهيتانلىرىدىن . كۆتۈرۈلۈپ كهتكۈچه يېتىپ تۇرىدۇتهرەپكه 

تائاال هللا ئىبارەت قوغالندى ۋە ھهر قانداق ياخشىلىقتىن ئۈمىتسىز قىلىنغانالرغىال يهتمهيدۇ، ا
 〉نېمىلهرنى نازىل قىلدى؟) پهيغهمبىرىگه(پهرۋەردىگارىڭالر 〈: تهقۋادارالرغا«: مۇنداق دېدى

ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بۇ دۇنيادا . دېيىشىدۇ 〉ياخشى سۆزلهرنى نازىل قىلدى〈: ۇالردېيىلسه ئ
تهقۋادارالرنىڭ يۇرتى راسىتال . ياخشىدۇر) ئۇالر ئۈچۈن تېخىمۇ(مۇكاپاتلىندۇ، ئاخىرەت يۇرتى 

  ) ئايهت-30سۈرە نهھلى .(دېدى» !نېمدېگهن گۈزەل
ڭ دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك بهختى قۇرئان ئىنسان مۇھتاج بولىدىغان ۋە ئىنساننى. 10

هللا ا. ئۇنىڭغا باغلىق بولغان پۈتۈن ياخشىلىقنىڭ يوللىرىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرگۈچىدۇر
يهنى كىشلهر مۇھتاج (ھهممه نهرسىنى ) يهنى قۇرئاننى(ساڭا بىز كىتابنى «: تائاال مۇنداق دېدى

ھىدايهت ) دىلالرغا (،چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان) بولىدىغان دىنىي ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى
 مۇسۇلمانالرغا مهڭگۈلۈك سائادەت بىلهن خۇشخهۋەر يهتكۈزىدىغان قىلىپ ،رەھمهت) بهندىلهرگه(

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-89سۈرە نهھل (» .نازىل قىلدۇق
قۇرئان بولسا ئىنسان ئۇنىڭغا باغلىق بولغان روھدۇر، دېمهك، قۇرئان ئۇلۇغ ئهۋزەل ھاياتقا 

ئىنسانالرغا قۇرئاندىن ئىبارەت جان كىرمۈگۈچه ئىنسانالر ھهقىقهتهن . الزىملىق روھتۇر
تائاال هللا ا. ماددى ھاياتىدىنمۇ پايدا ئااللمايدۇ. ئۆلۈكتۇر، ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىدىن پايدا ئااللمايدۇ

يىچه ساڭا وئهمرىمىز ب)  ۋەھى قىلغاندەكيهنى باشقا پهيغهمبهرلهرگه(شۇنىڭدەك «: بۇ ھهقته
قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ) ۋەھىدىن ئىلگىرى( سهن ،ەھى قىلدۇققۇرئاننى ۋ

 ئۇنىڭ بىلهن بىز بهندىلىرىمىزدىن ، لېكىن بىز قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى،ئۇقمايتتىڭ
» . سهن توغرا يولغا باشاليسهن، شۈبهىسىزكى-شهك. خالىغان كىشىلهرنى ھىدايهت قىلىمىز

  )يهت ئا-52را ۇسۈرە ش.(دېدى

  قۇرئاندىكى ياخشىلىق ۋە توغرا يولدىن تولۇق پايدىلىنىشنىڭ شهرتلىرى

  
قۇرئاننىڭ نۇرى ۋە ھىدايىتى بىلهن يورۇتۇلغان ئاشۇ سهھنىگه مۇراجىئهت قىلىش بىلهن 

لىشىدۇكى، قۇرئاندا ئىنساننىڭ دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك بهختى سائادىتىگه رۇشهنبىزگه شۇ 
  .ا يول ۋە ياخشىلىق باركېپىللىك قىلىدىغان توغر

 قايتا نهزەر سالساق، قۇرئاندىكى ياخشىلىق ۋە توغرا يولنىڭ -لېكىن شۇ سهھنىگه قايتا 
غا هللائىشىنىش، بويسۇنۇش، كىشىلهرگه ياخشىلىق قىلىش، ا(ئىمان، ئىسالم، ئېهسان، تهقۋا 

ۈرگهن دىن ئىبارەت تۆت تۈرلۈك سۈپهتنى ئۆزىگه ئۆزلهشت)ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقلىنىش
تائاالنىڭ رەھمىتى هللا كىشىلهرگه خاس، بۇ تۆت سۈپهتنى ئۆزىگه توپلىغان كىشىلهر ا

تۆكۈلۈشىگه ئۆزىنى تهييارلىغان كىشىلهردۇر ۋە قۇرئاندىكى ياخشىلىق ھىدايهتنى قولغا 
بۇ تۆت سۈپهتته يېتهرسىز بولغان، ئۇنى تولۇق ھاسىل قىلمىغان . كهلتۈرگهن كىشىلهردۇر

  :تۆت سۈپهتنىڭ ئىزاھاتى. ى ھاسىل قىلغىنىغا چۇشلۇق بولىدۇكىشىنىڭ نهسىۋىس
تهرەپتىن يهتكۈگهن هللا تائاالنىڭ پهيغهمبىرى اهللا دېمهك، ئىنسان ا) ئىشىنىش(ئىمان ) 1

شهرىئهت ھۆكۈمىگه ئىشىنىش ۋە قۇرئاندىكى توغرا يول ۋە ياخشىلىققا قۇرئاندىن تونۇغان، 
مۇنداق . ئايرىماستىن ئىشىنىشتىن ئىبارەتقۇرئاندىن ئىزدىگهن ئاساستا، ھېچ بىرسىنى 
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 - ئىشىنىش قۇرئان مهنىسىنى ئۆگىنىش ۋە قۇرئاندىكى ئهقىدە، قانۇن، ھۆكۈم، ئهدەب 
  .ئهخالقالرغا ئهمهل قىلىش بىلهن ھاسىل بولىدۇ

تائاالغا تاپشۇرۇش، هللا بولسا، ئىنسان ئۆز قهلبىنى ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ا) بويسۇنۇش(ئىسالم ) 2
دىن باشقا هللاتائاالغا بويسۇندۇرۇش، اهللا ارلىق ماددىۋە مهنىۋىي كۈچ قۇۋۋىتىنى ائۆزىدىكى ب

تائاال رازى بولىدىغان هللا مهقسهت نىشان بولماسلىقتىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇ ھالدا ئىنسان ا
تائاالنىڭ غهزىپىنى كىلىدىغان ئهقىدە، سۆز، ئىش هللا ئېتقاد، سۆز ۋە ئىش ھهرىكهت ئىزدىگهن، ا

  .اقالنغان ھالدا ياشايدۇھهرىكهتلهردىن س
بولسا، ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىشىنىشىنى ۋە بويسۇنۇشىنى ) ياخشى ئىش قىلىش(ئىهسان ) 3

ياخشى قىلىش، يهنى قىلىدىغان ئىشالرنى قىلىشتا، تاشاليدىغان ئىشالرنى تاشالشتا، بۇرۇن 
هللا  كهلگهندە اتائاالنى كۆزدە تۇتۇش، گۇناھ ئالدىغاهللا قىلىدىغان كېيىن قىلىدىغان ئىشالردا ا

تائاالنى كۆز ئالدىدا تۇتۇش، يهنه بىر هللا غا ئىتائهت قىلىشتىمۇ اهللاتاالنى كۆز  ئالدىدا تۇتقاندەك، ا
تائاالنى هللا تائاال ياخشى كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىشتىمۇ، اهللا تۈرلۈك قىلىپ ئېيىتقاندا، ا

نارازى بولىدىغان تائاال هللا ا. نهزەردە تۇتۇپ ئۇ ئىشالرنى  راسىتلىق بىلهن ئوبدان قىلىش
تائاالنى نهزەردە تۇتۇپ ئۇ ئىشالرنى يامان كۆرۈش ۋە ئۇنىڭدىن هللا ئىشالردىن ساقلىنىشتىمۇ ا

  .تولۇق يىراق بولۇشتىن ئىبارەت
تائاالغا ھهر قانداق بىر مهخلۇقنى ئۇلۇغلۇقتا هللا بولسا، ا) خاتالىقتىن ساقلىنىش(تهقۋا ) 4

هدەت تىلهشتهك ئىشالر بىلهن شېرىك قىلىشتىن مهخلۇقتىن ھاجهت سوراش، م. باراۋەر كۆرۈش
تائاال مهنئىي قىلغان، هللا تائاال بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلماي قويۇش بىلهن ياكى اهللا ساقلىنىش، ا

  .يامان كۆرگهن ئىشالرنى قىلىش بىلهن ئاسىي بولۇشتىن ساقلىنىىشتىن ئىبارەت
اھلىغاندەك ئهمهلگه ئاخىرقى سۆز شۇكى، بۇ تۆت سۈپهتنى كامىل قىلغان، باشتا ئىز

ئاندىن . ئاشۇرغان كىشى قۇرئاندىكى ياخشىلىق ۋە توغرا يولنى كامىل قولغا كهلتۈرگهن بولىدۇ
. ئۇ  كىشىگه يۈرىكىگه، بهدىنىگه شىپالىق، قهلبىگه رەھمهت، ئهقلىگه نۇر ھاسىل بولىدۇ

بۇ ھاياتتا ھهم  نهسىههت ھاسىل بولۇپ، تىلغا گۈزەللىك، ھۆكۈمگه توغرىلىق، -يۈرىكىگه ۋەز 
  .ئاخىرەتته ھهم خۇش خهۋەر ھاسىل بولىدۇ

ئهمما مهزكۇر تۆت سۈپهتنى تولۇق قولغا كهلتۈرەلمىگهن كىشى قۇرئاندىكى ياخشىلىق ۋە 
بۇ بولسا قۇرئاننىڭ ياخشىلىقى ۋە توغرا يول . ھىدايهتتىن پايدا  ئااللمىغان كىشىدۇر

ۇ كىشىنىڭ قۇرئاندىن پايدىلىنىشقا  كۆرسىتىشى تۈگهپ قالغانلىقىدىن ئهمهس، پهقهت ش
مهسىلهن، بىر كىشى كېسهل بولسا، ئۇنىڭغا پايدىلىق دورا . الياقىتى بولمىغانلىقىدىندۇر

چۈشهندۈرۈلسه، دورا ئالدىدا قويۇلسا، دورىنى ئىشلىتىشنى قىيىن كۆرۈپ، ئىستىمال قىلمىسا، 
قاچان دورا مهجبۇرى . ۇكېسهلنىڭ دەردىنى تارتىۋېرىد. كېسهل ئۇ كىشىدە تۇرىۋېرىدۇ

كېسهلنىڭ . مهجبۇر قىلىنمىسا، دورىنى ئىشلهتمهيدۇ. ئىشلىتىلسه، كېسهلدىن ساقىيىدۇ
بۇ كىشى داۋاالنماي ئۆلسه، گۇناھ دورىدا بوالمدۇ؟ . دەردىنى تارتىۋېرىپ ئاخىرى ھاالك بولىدۇ

هھۋالى ئۇچىسىدا سۇ بۇ كىشىنىڭ  ئ. گۇناھ ئاشۇ دورا ئالدىدا تۇرۇپ ئىشلهتمىگهن كىشىدە! ياق
  .كۆتۈرۈپ  كېتىۋېتىپ ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلگهن كىشىگه ئوخشايدۇ

      

مۆمىننىڭ قۇرئان، تهۋرات،  زەبۇر، ئىنجىلدىن ئىبارەت تۆت كىتاب 

  .توغرىسىدىكى ئهقىدىسىنى ئاخىرقى مۇقهررەر قىلىش
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الردىن تائاالدىن پهيغهمبهرلهرگه چۈشۈرۈلگهن كىتابهللا دىن ئىسالمغا ئىشهنگۈچى ا

. تونۇلغانلىرىغا تهپسىلىي ئىشهندى ۋە ئىشىنىدۇ. تونۇلمىغانلىرىغا يىغىندا ھالدا ئىشهندى
 ئهلهيهىسساالمنىڭ لهۋھهلىرىگه ۋە مۇسادېمهك ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ سهھىپىلىرىگه، 

لغا ۋە   ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهن ئىنجىئىساتهۋراتقا، داۋۇت ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهن زەبۇرغا، 
) ھهقىقهتنى ئايرىپ كۆرسهتكۈچى قۇرئانغا( ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهن قۇرئانغا مۇھهممهد

  .تهپسىلىي ئىشىنىدۇ
هللا تائاالنىڭ كىتابى، ھهممه كىتابنىڭ كامىلراقى، قۇرئان بىلهن اهللا شۇنىڭدەك قۇرئان ا

. كېيىن چۈشكهنقۇرئان باشقا كىتابالردىن . تائاال بۇرۇنقى كىتابالرنى ئهمهلدىن قالدۇردى
ھهم رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ . كېيىنكىسى بۇرۇنقىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش قانۇنىيهتتۇر

ئهلچىلىكى دۇنيادىكى ئاق تهن، قىزىل تهن، سېرىق تهن، قارا تهنلىك پۈتۈن ئىنسانالرغا 
  .ىي بولۇپ، بىرەر مىللهتكه خاس ئهمهس ئىدىئومۇم

ار بولغان تهۋراتالر، زەبۇرالر، ئىنجىلالرغا ئۆزگهرتىش، شۇنىڭدەك قۇرئان چۈشكهن زاماندا ب
بۇ كىتابالرغا ئىشهنگۈچىلهر . سۆز ئالماشتۇرۇش، قوشۇش، كهمهيتىش ئىشلىرى يۈز بهرگهنىدى

ھهم ئۇ كىتابالر چۈشۈرۈلگهن پهيغهمبهرلهرگه . بۇ كىتابنىڭ نۇرغۇن يهرلىرىنى ئۇنۇتقان ئىدى
ىزغا نهقىل قىلغۇچىالر بىر تۇتاش بولماي ئۈزۈلۈپ  ئېغ-بارغۇچه ئارىلىقىدا ئېغىزدىن 

شۇ . بۇ ئهمهلىيهتكه ئۇالرنىڭ ئهقىللىقلىرى ۋە ئىنساپلىقلىرىمۇ ئىقرار بولىدۇ. قالغانىدى
 تائاالنىڭ كىتابلىرىنىڭ ھهقىقى ماھىيىتىنى ئهكس ئهتتۈرۈپ هللاسهۋەپتىن، ئۇ كىتابالر 

كى شۇ كىتابالرغا ئىشهنگۈچىلهرگىمۇ توغرا يول بېرەلمهيدىغان، پۈتۈن خااليىقالرغا ئهمهس، بهل
شۇنىڭ .  نهسىههت بواللمايدىغان بولۇپ قالغان-كۆرسۈتۈپ بېرەلمهيدىغان، نۇر، ھېكمهت، ۋەز 

 تائاال هللا تائاالنىڭ  بهندىلىرىگه رەھىم شهپقىتىنىڭ تهلىپى بويىچه، هللا ائۈچۈن
نيا ئهللىرى ئۈمۈد بىلهن كۈتۈپ دۇ. پهيغهمبهرلىكنىڭ  ئۆچۈپ كهتكهن زامانىسىنى يېڭىلىدى

ئۇنىڭ مهزمۇنغا . تۇرغان ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئهلچى قىلدى
شۇ كىتاب بىلهن باشقا كىتابالرنى ئهمهلدىن . باي، ئهڭ مۇكهممهل كىتابنى چۈشۈرۈب بهردى

 ئالهم بهختىنى تاپىدىغان ئاق تهن، قارا تهن،  ئهرەب، ئهجهم پۈتۈن خهلقىگه ئىككى. قالدۇردى
قۇرئان بولسا، ئۆزىدىن بۇرۇن چۈشۈرۈلگهن . توغرا يولنى قۇرئان ئىچىگه مهركهزلهشتۈردى

خاتا توغرىسىنى (كىتابالرنىڭ ئهسلىنى راست دەيدىغان ۋە ئۇ كىتابالرغا نازارەت قىلىدىغان 
مبىرى مۇھهممهد  تائاال ئۆزىنىڭ بهندىسى ۋە پهيغههللاكىتاب بولۇپ، ) ئايرىب بېرىدىغان

 هللابۇ ھهقته . ئهلهيهىسساالمنى ھهممه خهلق ئارىسىدا قۇرئان بىلهن ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرىدى
كىتابالرنى ) ساماۋى(بىز ساڭا ئۆزىدىن ئىلگىرىكى !) ئى مۇھهممهد(«: تائاال مۇنداق دېدى

. قىلدۇقنازىل ) يهنى قۇرئاننى(ئېتراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا شاھىت بولغۇچى ھهق كىتابنى 
بۇيىچه ھۆكۈم ) ئهھكامى(ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان هللا ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ا!) ئى مۇھهممهد(

سۈرە (» . ئۇالرنىڭ نهفسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن،ساڭا كهلگهن ھهقتىن بۇرۇلۇپ. قىلغىن
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-48مائىدە 

نىڭ هللاشىلهر ئارىسىدا اسېنى كى!) ئى مۇھهممهد(«:  تائاال مۇنداق دېدىهللايهنه 
. كۆرسهتكىنى بويىچه ھۆكۈم قىلسۇن دەپ، ساڭا ھهقىقهتهن ھهق كىتابنى نازىل قىلدۇق

مۇشۇ ئايهتلهرگه ئاساسهن  ) ئايهت-105سۈرە نىسا (» .خائىنالرنىڭ تهرىپىنى ئالمىغىن
ى قۇرئاننىڭ بۇرۇنقى كىتابالرنى ئهمهلدىن قالدۇرشى ۋە ئىسالم دىنىنىڭ باشقا  دىنالرن

غهيرى دىننى ) دىنىدىن( كىمكى ئىسالم «:  تائاالهللا. ئهمهلدىن قالدۇرۇشى مۇئهييهن بولدى
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ئۇ ئاخىرەتته زىيان . قوبۇل قىلىنمايدۇ) يهنى ئۇنىڭ دىنى(تىلهيدىكهن ھهرگىز ئۇ 
  ) ئايهت-85سۈرە ئال ئىمران  . (دېدى» .تارتقۇچىدۇر

 

  گه ئىشىنىشتۇرمۆمىن  ئهقىسىدىن تۆتىنچى ئاساس  پهيغهمبهرلهر 

  
  مۇقهددىمىلهر  

  ۋەھىي چۈشۈشنىڭ مۇمكىنلىكى. 1
  ۋەھىي دىگهن  نېمه؟

تېزلىكته . ۋەھىي دېمهك، ئۆز مهقسىتىنى بىر كىمگه مهخپىي ھالدا تېز بىلدۈرۈشتۈر
ۋەھىي قىلغۇچىنىڭ يېقىن بولۇشى . مهخپىي بىلدۈرۈش قايسى ۋاسته بىلهن بولسۇن ۋەھىيدۇر

 «:تائاالهللا ا. ۇشى، ياكى ئىككى تهرەپنىڭ بىر خىل بولۇشى شهرت ئهمهسياكى سۆز ئارقىلىق بول
تاغالرغا، دەرەخلهرگه ۋە «: پهرۋەردىگارىڭ ھهسهل ھهرىسىگه ئىلهام بىلهن بىلدۈردى

ئاندىن كېيىن  .ياسىغان ئۆيلىرىگه ئۇۋا تۈزگىن) كىشلهرنىڭ ھهسهل ھهرىلىرى ئۈچۈن(
پهرۋەردىگارىڭنىڭ يوللىرىغا . ن يېگىندى)  چېچهكلهر-يهنى گۈل(تۈرلۈك مېۋىلهر 

قارنىدىن ئىنسانالرغا شىپا ) ھهسهل ھهرىسىنىڭ(ئۇنىڭ . »ئىتائهتمهنلىك بىلهن كىرگىن
نىڭ هللا(بۇنىڭدا . چىقىدۇ) يهنى ھهسهل( خىل رەڭلىك ئىچىملىك -بولىدىغان خىلمۇ 

 - 69، -68نهھل سۈرە (» .پىكىر قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن ئىبرەت بار) قۇدرتىنىڭ چوڭلۇقىنى
  )ئايهتلهر

مۇسانى ئېمىتكىن، ئۇنىڭ «مۇسانىڭ ئانىسىغا ئىلهام بىلهن بىلدۈردۇقكى «:تائاالهللا يهنه ا
) يهنى نىل دەرياسىغا(دەرياغا ) ساندۇققا سېلىپ(زىيانكهشلىككه ئۇچرىشىدىن قورقساڭ، ئۇنى 

ئۇنى . قايغۇرمىغىن) ئۇنىڭ پىراقىدىن. (قورقمىغىن) ھاالك بوالرمىكىن دەپ(ئۇنى . تاشلىغىن
)  ئايهت-7سۈرە قهسهس . (دېدى» .»ساڭا چوقۇم قايتۇرىمىز ۋە ئۇنى پهيغهمبهرلهردىن قىلىمىز

. ھهرە چۈشهندى ۋە تولۇق ئىجرا قىلدى. تائاال ھهسهل ھهرىسىگه ئۆز مهقسىدىنى بىلدۈردىهللا ا
تائاال هللا شۇنىڭدەك ا. ىدىبۇ ئارىدا سۆزمۇ يوق ئ. تائاال ئارىسىدا يىقىنلىقمۇ يوقهللا ھهرە بىلهن ا

ئۇمۇ چۈشهندى ۋە كامىل ئىجرا . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسىغىمۇ مهقسىدىنى بىلدۈردىمۇسا
  .قىلدى

ئۇنى ئىنكار قىلىش مهنىسىز، بۇ سۆزنى شهك قىلغۇچىالرغا . بۇ مهنا بىلهن ۋەھىي مۇمكىن
 ئىنسان ئادەم قارىتا مۇرەسسه يۈزىسىدىن سۆزلىدۇق، بولمىسا ۋەھىي دۇنيادا بىرىنچى

  .ئهلهيهىسساالم بارلىققا كهلگهندىن تارتىپ ئهمهلىيهتته بار نهرسه
نى ئاجىز كهلگهن ىهېه ئىكهنلىكىنى بىلىش چۈشۈنۈشكه زبۇرۇنقى زاماندا ۋەھىينىڭ نىم

كىشىلهرنىڭمۇ، بۇ كۈندە سىملىق ۋە سىمسىز تېلىفۇن، تېلېگرامما، رادىئو، تېلۋېزورالرنى 
تۇرۇپ يهنه ۋەھىينى چۈشۈنۈشكه ئهقلىم يهتمىدى دەيدىغان باھانىسى كۆزى بىلهن كۆرگهن 

  .قالمىدى
بۇ كۈندىكى ئىلمىي كهشپىياتالر بىز مۇقهررەر قىلغان مهنىدىكى ۋەھىينىڭ، ھهتتا ھايۋان 
بىلهن ھايۋان ئوتتۇرسىدا بهلكى، چۈمۈله قاتارلىق ئۇششاق ھاشارەتلهر ئارىسىدىمۇ 

نه بىر ھايۋانغا خېلى يىراقتا تۇرۇپ ئۆز مهخسىتىنى تىزلىكته مهۋجۇتلىقىنى، بىر ھايۋان يه
  .مهخپى ئۇقتۇرىدىغانلىقىنى شهكسىز ئىسپاتلىغانلىقىنىڭ خهۋىرى ئۇالرغا ئاڭالندى

شۇڭا ئېيتىمىزكى، ۋەھىي مۇمكىن ھهم مهۋجۇت، ۋەھىينى ئىنكار قىلىش بولسا، كۆزى 
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  .الغان دېگهن بىلهن باراۋەركۆرگهننى ئىنكار قىلغان، ئهمهلىيهتتىكى نهرسىنى ي
تائاالدىن كىلىدىغان ۋەھىينىڭمۇ، هللا ۋەھىي كېلىشىنىڭ ۋاستىلىرى ئوخشاش بولمايدۇ، ا

  :ئىزاھاتى تۆۋەندىكىچه. ۋاستىللىرىمۇ بىرقانچه تۈرلۈك ۋە ئوخشاشمىغان ھالهتلهردە بولىدۇ
  

  تائاالنىڭ ۋەھىيسىنىڭ يوللىرىهللا ا

  
ائاالنىڭ خهۋەرلىرى راست، ھۆكۈملىرى ئادىل بولغان تهللا تائاالنىڭ ۋەھىيسى بولسا، اهللا ا

تائاال خااليىق ئىچىدىن ئۆزىگه ئهلچى قىلىشقا تاللىغان بهندىسىگه هللا سۆزلىرى بولۇپ، ئۇنى ا
ۋەھىي قىلىش يوللىرىنىڭ بىرى بىلهن ۋەھىي قىلىدۇ، ۋەھىينىڭ مۇمكىن ۋە مهۋجۇتلىقىغا 

، مۆمىنلهر ئادەم سۆزىنى ئارىالشتۇرماي خالىس بۈگۈنكى كۈنلهردە مۆمىنلهرنىڭ قولىدا تۇرغان
. نىڭ كاالمى قۇرئان كهرىمدىن چوڭ، كۈچلۈك گۇۋاھ، ئىسپات يوقهللاتىالۋەت قىلىۋاتقان، ا

 پارچه چۈشۈپ -قۇرئان كهرىم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئايهتلهر، سۈرىلهر بويىچه پارچه 
  .يىگىرمه ئۈچ يىلدا تولۇقالنغان

ياغا چاقنىغاندىن باشالپ قۇرئاننىڭ دۈشمهنلىرى ئۇنى ئۆز قۇرئاننىڭ نۇرى دۇن
ھهقىقىتىدىن يىراقالشتۇرۇشنى، ئۇنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۆز پهرۋەردىگارىدىن 

تائاال هللا ا. تاپشۇرۇپ ئالغان ۋەھىي ئىكهنلىكىدىن چىقىرىۋىتىشنى قهست قىلىپ كهلمهكته
هللا  ھهممىنى بىلگۈچى ا،لهن ئىش قىلغۇچىساڭا قۇرئان ئهلۋەتته ھېكمهت بى«: مۇنداق دېدى

دۈشمهنلهر قۇرئاننى ئۆزىنىڭ ھهقىقى ). ئايهت- 6سۈرە نهھل (» .تهرىپىدىن بېرىلىدۇ
قۇرئان «ۋە » قۇرئان شېئىر«، »قۇرئان سېهرى«ماھايىتىدىن چىقىرىۋەتمهكچى بولۇپ، 

ن ئۇالر ئۇزۇن ئۆتمهيال دېدى ۋە باشقا يالغانالرنىمۇ توقۇدى، لېكى» بۇرۇنقىالردىن قالغان چۆچهك
تائاالنىڭ سۆزلىرى، ۋەھىيسى بولۇپ، ئۇنى مهخلۇقالرنىڭ هللا ھهقكه باش ئهگدى، قۇرئان ا

تالالنغىنى، نهبى ۋە مۇرسهل پهيغهمبهرلهرنىڭ خوجىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋەھىي 
ۇرئان ق. ئىشهندى) نىڭ ۋەھىيسى دەپهللا(ئاندىن قۇرئانغا . قىلغانلىقىغا تهسلىم بولدى

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر كامىل، مۈكهممهل ئىنسانالر . باشلىغان توغرا يول بىلهن ئىش قىلدى
  .بولدى، بهخىتلىك بولدى، ئازاد، ئهركىن بولدى

تائاال قۇرئاندا هللا تائاالنىڭ ۋەھىيسىنى تاپشۇرۇپ ئېلىشنىڭ بىرقانچه يولى بولۇپ، ئۇنى اهللا ا
ئادەمگه پهقهت ۋەھى ئارقىلىق ياكى پهردە ھهرقانداق هللا  ا«: بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

 ئۆز ئىزنى بىلهن ئۇنىڭغا خالىغان ۋەھىنى ،ئارقىسىدىنال ياكى بىر پهيغهمبهرنى ئهۋەتىپ
ئۈستۈندۇر )مهخلۇقالرنىڭ سۈپهتلىرىدىن(ھهقىقهتهن هللا قىلىش ئارقىلىقال سۆز قىلغان ا
  ).ئايهت-51سۈرە شۇرا ( » .ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

  :تائاالدىن ۋەھىينى تاپشۇرىۋېلىشنىڭ يولى ئۈچ تۈرلۈكهللا ك ادېمه
تائاال پهيغهمبهر قىلماقچى بولغان بهندىسىنىڭ قهلبىنى هللا ئۇ بولسا ا. بىۋاسته ۋەھىي. 1

دۇغلىقتىن تازىالپ، روھىي يىتهرسىزلىكتىن پاكىز قىلىش ئارقىلىق ۋەھىي تاپشۇرىۋېلىشقا 
قهلبى پاكىز . لدۈرمهكچى بولغان سۆزىنى تاشالپ بېرىدۇئاندىن ئۇنىڭغا بى. اليىق تهيياراليدۇ

ئۇ . توغرا ۋە مۈكهممهل ھالدا ئېسىدە تۇتۇپ قالىدۇ. بولغان ئۇ پهيغهمبهر ۋەھىينى تاپشۇرىۋالىدۇ
خۇددى تېرىك ئادەم . تائاالدىن چۈشكهن ۋەھىي ئىكهنلىكىنى جهزمهن بىلىدۇهللا سۆزنىڭ ا

 ئانا، -ىقىنى مۇقىمالشقا ياكى ئادەم ئۆز ئاتا ئۆزىنىك ئادەملهر ئارىسىدا تېرىك بارل
قېرىنداشلىرىنىڭ ئاۋازىنى باشقىالرنىڭ ئاۋازىدىن ئايرىم بايقاشقا مهجبۇر بولغاندەك، 



 163

تائاالنىڭ سۆزى ئىكهنلىكىگه چوقۇم ئىشىنىشكه هللا پهيغهمبهرمۇ ئۆزىگه كهلگهن ۋەھىينىڭ ا
  .ئۆزلىكىدىن مهجبۇر بولىدۇ

لېكىن . رمهكچى بولغان پهيغهمبىرىگه سۆزىنى بىۋاسته ئاڭلىتىدۇتائاال ۋەھىي چۈشۈهللا ا. 2
سۆزلىگۈچىنى كۆرمهيدۇ، . پهيغهمبهر بولغان كىشى سۆزىنى ئاڭاليدۇ. پهردە سىرتىدا ئاڭلىتىدۇ

رەسۇلۇلال . بۇ ئىش مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغىمۇ مىئراج كېچىسى ئاسماندا ھاسىل بولغان
. تائاال رەسۇلۇلالغا سۆز قىلغانهللا ا. ئېلىپ چىقىلغانغىچه يۇقىرى »سىدرەتۇل مۇنتهھا«

لېكىن مۇھهممهد . مۇسۇلمانالر ھهر كۈنى ئوقىۋاتقان بهش ناماز شۇ چاغدا پهرىز قىلىنغان
  .ئهلهيهىسساالم پهرۋەردىگارىنى كۆرمىگهن

دەپ » تائاالنى كۆردىڭمۇ؟هللا ئى رەسۇلۇلال، مىئراجغا چىققاندا ا«: ئهسهابىالرنىڭ بىرسى
دەپ جاۋاب » قانداقمۇ كۆرەلهيمهن؟. تائاال نۇردۇرهللا ا«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم.غان ئىدىسورى

  .بهرگهن، بۇ ھهدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلىدى
 دىگهن »َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى ِعنَد ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى«نىڭ سۈرە نهجىمدىكى تائاالهللا ئهمما ا

ئۇ جىبرىئىلنى «يهنى . تائاالغا يانمايدۇهللا اغا يانىدۇ، جىبرىئىللماش ئا» َرآُه«كاالمىدىكى 
. دېگهن سۆزىدۇر» .يېنىدا كۆردى) دەرىخنىڭ(ھهقىقهتهن ئىككىنچى قېتىم سىدرەتۇلمۇنتهھا 

  ) ئايهتلهر-14، -13سۈرە نهجىم . (تائاالنى كۆردى دېگهنلىك ئهمهسهللا ا
ۆزىنى كۆرسهتمهي پهردە ئارقىسىدا تۇرۇپ تائاال مۇسا ئهلهيهىسساالمغىمۇ ئهللا شۇنىڭدەك ا

بىۋاسته سۆزلىگهن، يهنى مۇسا ئهلهيهىسساالم سىنا چۇلى قېشىدىكى تۇر تېغىدا كىتىۋاتقاندا 
ئهلچىلىككه تهيىنلهندى ۋە ۋەھىي قىلدى، پىرئهۋىن ۋە ئۇنىڭ . تائاال مۇسانى چاقىردىهللا ا

تائاالدىن هللا  مۇسا ئهلهيهىسساالم اگوروھىنى توغرا يولغا چاقىرىشقا ئهۋەتتى، بۇ سۆزلهرنى
لېكىن كۆرۈشكه ئىشتىياقى تۇتۇپ كېتىپ، . تائاالنى كۆرمىدىهللا ا. بىۋاسته ئاڭالپ تۇردى

. دەپ تىلىدى» !پهرۋەردىگارىم ئۆزۈڭنى ماڭا كۆرسهتكىن،سېنى بىر كۆرىۋاالي«پهرۋەردىگارىدىن 
تائاالنى كۆرۈشكه ئاجىزلىقىغا هللا ا. دەپ جاۋاپ بهردى» .ھهرگىز مېنى كۆرەلمهيسهن«: تائاالهللا ا

تائاالنىڭ نۇرى تاغقا چۈشىۋىدى، تاغ هللا مۇسانى قانائهتلهندۈرۈش ئۈچۈن تاغقا قاراشقا بۇيرىدى، ا
مۇسا . مۇسا تاغقا قاراپ بهرداشلىق بېرەلمهي ھوشىدىن كېتىپ يىقىلدى. پارتىالپ كهتتى

هخلۇقاتالرنىڭ سېنى م) ئى رەببىم(ئهلهيهىسساالم ھوشىغا كهلگهندىن كېيىن 
خۇسۇسىيىهتلىرىدىن پاك دەپ تونۇيمهن، ساڭا تۆۋبه قىلىمهن، ساڭا ئىشهنگۈچىلهرنىڭ 

  .دەپ ئهپۇ تىلىدى» ئهۋۋەلقىسىمهن
. تائاال پهيغهمبهرلىككه تاللىغان كىشىگه پهرىشته ئارقىلىق ۋەھىي چۈشۈرۈشتۇرهللا ا. 3

 ئهلهيهىسساالم مهسئۇل جىبرىئىلتائاالدىن ۋەھىي ئهكىلىشكه هللا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ا
  ئهلهيهىسساالم مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا مهككىدە ئهقسا مهسجىدىگهجىبرىئىل. ئىدى

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم . چىقىلغاندا ھهمراھ بولغانىدى پىلىئېلىپ بېرىلغاندا ۋە مىئراجغا ئ
) جىبرىئىل(هلچى پهرىشته ئ.  داۋاملىق ۋەھىي ئېلىپ كېلهتتىجىبرىئىلۋاپات بولغانغا قهدەر 

بهزى چاغدا ئادەم سۈرىتىدە . رەسۇلۇلال قېشىغا بهزى چاغدا پهرىشتىلىك سۈرىتى بىلهن كېلهتتى
نى جىبرىئىلمهريهم . شۇنىڭدەك مهريهمگىمۇ ئادەم سۈرىتىدە كۆرۈنگهن ئىدى. بولۇپ كىلهتتى

جىبرىئىل  «ىن كېيىن،تائاالنىڭ پاناھ بېرىشىنى تىلىگهندهللا  ا،ئادەم خىيال قىلىپ قورقۇپ
مهن ساڭا بىر پاك ئوغۇل بېرىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن پهرۋەردىگارىڭنىڭ 〈: ئېيتتى

 مهن پاھىشه قىلمىغان ،ماڭا كىشى يېقىنالشمىغان تۇرسا〈: مهريهم ئېيتتى. 〉ئهلچىسىمهن
ئهمهلىيهت سهن 〈: جىبرىئىل ئېيتتى. 〉؟تۇرسام قانداقمۇ مېنىڭ ئوغۇل باالم بولسۇن

 ئۇنى كىشىلهرگه قۇدرىتىمىزنى ،ئۇ ماڭا ئاساندۇر: لېكىن پهرۋەردىگارىڭ ئېيتتى(كتۇر دېگهندە
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 بۇ تهقدىر قىلىنىپ بولغان ،دەلىل ۋە بىز تهرەپتىن بولغان مهرھهمهت قىلدۇق) كۆرسىتىدىغان
 بهزى چاغدا ئادەم جىبرىئىلدېمهك، ).  ئايهتكىچه-21ئايهتتىن - 19سۈرە مهريهم (» .〉ئىشتۇر

  .ە بولۇپ كهلگهنتىدىسۈر
 مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قېشىغا دىهيهتۇل كۇلبى ئىسىملىك جىبرىئىلشۇنىڭدەك 

 ،تىدە كىلىپى بىر قېتىم سهھرالىق ئادەم سۈرجىبرىئىلساھابهنىڭ سۈرىتىدە كىلهتتى، 
مهسچىتكه كىرىپ، رەسۇلۇلال قېشىغا كىلىپ، تىزىنى رەسۇلۇلالنىڭ تىزىغا تهككۈزۈپ، قولىنى 

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن ) ھۆرمهت بىلهن يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇپ( ئۈستىگه قويۇپ يوتىسى
» راست ئېيىتتىڭىز«رەسۇلۇلالغا  جىبرىئىلسوئال سورىغان، رەسۇلۇلال جاۋاب بهرگهن، 

دەيدۇ، دېيىشىپ » ئۆزى گهپ سورايدۇ، ئۆزى راست ئېيىتتىڭىز«گهنلىكىدىن ئهسهابىالر ېد
، جىبرىئىلئۇ كىشى «: لالۇ قايىتقاندىن كىيىن رەسۇلئىلجىبرى. ئهجهبلىنىپ قالغان

  .سهھىهۇل مۇسلىم ھهدىسى. دېگهن» . سىلهرگه دىنىڭالرنى ئۆگۈتۈپ قويغىلى كهلگهن
  

ۋەھىي چۈشۈشنىڭ زۆرۈرلىكى ۋە خهلقلهرنىڭ ۋەھىيگه ئېهتىياجى بارلىقى 

  توغرىسىدا

  
زېمىن يۈزىدە . رسىدۇرتائاالدىن ۋەھىي چۈشۈش بىرقانچه زۆرۈرىيهتلهرنىڭ بىهللا ا

  .ئىنساننىڭ بار بولىشى ئۇنى تهلهپ قىلىدۇ
دۇنيا يوقالغانغا قهدەر ئىنسان . ئىنسان يهر يۈزىدە ئۇزۇن ھاياتنىڭ جاپاسىنى تارتىدىغان

تۈگىمهي داۋام قىلىدىغان، ئاندىن كىيىن يهنه بىر ئالهمگه يۆتكىلىدىغان بولغاچقا، بۇ ھاياتتا 
لىك ئۆتكۈزىشى، تۇرمۇش داۋامىدا توغرا يولدا مېڭىشى ئۈچۈن، ئىنسان ھاياتىنى تهرتىپ

ۋەھىي ئارقىلىق تهلىم بېرىلمىسه . ئىنسانغا پهرۋەردىگارى تهرتىپلىك تهلىمات بولۇشى الزىم
 يورۇق ئالىدۇ؟ شۇڭا ۋەھىي چۈشۈشى ئىنسان ئۇنىڭدىن -ئىنسان قهيهردىن يول 

  .ئايرىاللمايدىغان زۆرۈر نهرسىدۇر
ڭ جان بىلهن تهندىن بارلىققا كهلتۈرۈلگهنلىكىنى، ئالهمنىڭ ئاسمان ۋە بۇ ئىنساننى

زېمىندىن ئىبارەت ئىككى ئالهملىكىنى، ھاياتنىڭمۇ ئىككى ئىكهنلىكىنى، بىرىنچىسى 
تۈگهيدىغان، ئىككىنچىسى دائىم بار تۇرىدىغان، يوقالمايدىغان، كهمهيمهيدىغانلىقىنى، ئىككى 

لۇپ، ئىنسان ئۆلۈپ دۇنيادىن كهتكهندىن كىيىن ئىككىنچى ھايات ئارىسىدا بىر مهزگىل بو
ھايات ئۈچۈن تىرىلىشنىڭ ئارىسىدىكى بۇ بىر مهزگىلنى باشتىن ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى تونۇغان 

تائاالدىن ۋەھىي چۈشۈشكه ئېهتىياجى بارلىقىنى، ۋەھىينىڭ هللا چېغىمىزدا، ئىنساننىڭ ا
  .زۆرۈرلىكىنى ئوچۇق بىلهلهيمىز

تائاالدىن روھنىڭ خهۋىرىنى قىلىش ۋە هللا  شۇكى، ئىنساندا روھنىڭ بولىشى ابۇنىڭ بايانى
روھنىڭ سۈپهتلىرىنى، ھالهتلىرىنى، روھنىڭ كامىل بولىشىنى، يىتهرسىز بولىشىنى، 
بهخىتلىك ياكى بهخىتسىز بولۇشنىڭ سهۋەبلىرىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن ۋەھىي كىلىشىنى 

ۇ ئىنسانغا ئۆز جىسمىنى قوغداشنىڭ يوللىرىنى ئىنساننىڭ جىسىم بولۇشىم. تهلهپ قىلىدۇ
كۆرسىتىش، ئىنساننىڭ دۇنيادىكى مۇئهييهن مۇددىتىنى ياراملىق ھالدا ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن 

ئالهمنىڭ . ياردەم قىلىدىغان قانۇن كۆرسۈتۈپ بېرىش ئۈچۈن ۋەھىي كېلىشنى تهلهپ قىلىدۇ
) ئاسمان(شىمۇ، ئۈستۈنكى ئالهم ئۈستۈن ئالهم، تۆۋەن ئالهمدىن ئىبارەت ئىككى ئالهم بولى
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ئهھۋالىدىن خهۋەر قىلىش ئۈچۈن، ئىنسان ئۆزىنىڭ ۋاسته چارىلىرى بىلهن ئۇنى بىلىشتىن 
دىن ۋەھىي چۈشمىگۈچه بىلهلمىگهنلىكى ئۈچۈن، ۋەھىي چۈشۈشنى هللائاجىز كهلگهنلىكى ۋە ا

ۋالىنى، ئۇ ئىككى خىل ھاياتنىڭ بولۇشى ئىنسان ئىككىنجى ھاياتنىڭ ئهھ. تهلهپ قىلىدۇ
ھاياتتا ئىنسانغا نېمه ئىشالر بولىدىغانلىقىنى ۋەھىي ئارقىلىق بىلمهي مۇمكىن ئهمهسلىكى 

چۈنكى ئىنسان بۇ ھاياتنىڭ ئهھۋالىنى ۋەھىي ئارقىلىقال . ۋەھىي چۈشۈشنى تهلهپ قىلىدۇ
  .بىلىشى مۇمكىنكى، ئۆز ئهقلى بىلهن ھهرگىز بىلهلمهيدۇ

 چۈشۈشنى تهلهپ قىلىدىغان، ۋەھىي ئىنساننىڭ تائاالدىن ۋەھىيهللا مانا بۇالر ا
  .ئايرىاللمايدىغان ئېهتىياجلىرىدىن بىرسى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان زۆرۈرىيهتلهردۇر

دېمهك، ۋەھىي چۈشۈش مۇمكىن بولۇپال قالماي،بهلكى ئۇ ئىنسان ھاياتىغا زۆرۈر 
ر قىلىش، ئۇنى يالغان ۋەھىينى ئىنكا. ئىنسان ھاجهتلىرىدىن بىرىدۇر. نهرسىلهرنىڭ بىرسى

دەپ تونۇش چوڭ ئهقلى خاتالىق، بهك ئهيىپلىك بولغان پىكرىي ئاجىزلىق ۋە ئىنسان ئۆزىنىڭ 
چۈنكى ئهمهلىيهتته بار . ئىنسانلىق تهبىئىتىنى خهتهرلىك ھالدا بۇزغانلىق ھېسابلىنىدۇ

نى ئهقىل بهرسىنى ئىنكار قىلىش، ئۇنىڭ ئۈستىگه ھاياتقا زۆرۈر بولغان نهرسىگه تېنىشى
  .ھهرگىز ئهقىلگه مۇۋاپىق كهلمهيدۇ. ئىتراپ قىلمايدۇ

  

   پهيغهمبهرلىك

  
تائاالدىن كهلگهن ۋەھىينى هللا تائاال مهرتىۋىسىنى ئۈستۈن قىلغان ۋە اهللا نهبى دىگهن سۆز، ا

  .خهۋەر قىلغان كىشى دېمهكتۇر
ۋەھىي تائاال ئۇنىڭغا هللا ئهر كىشى بولىدۇ، ا. پهيغهمبهر ئادەم ئهۋالدىدىن بولىدۇ

تائاالدىن كهلگهن ۋەھىينى خهلقلهرگه يهتكۈزۈشكه هللا ا. چۈشۈرگهنلىكى ئۈچۈن نهبى دېيىلىدۇ
بۇيرۇلمىغان بولسا، نهبى بولىدۇ، رەسۇل بولمايدۇ، شۇنىڭ بىلهن نهبى بىلهن رەسۇلنىڭ پهرقى 
ه ئايدىڭلىشىدۇ، شۇڭا ھهربىر رەسۇلنى نهبى دىيىشكه بولىدۇ، ھهربىر نهبىنى رەسۇل دىيىشك

  .بولمايدۇ
ھهم نهبى ھهم رەسۇل بولغىنى بىزنىڭ پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئوخشاش، 

تائاالنىڭ پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه ئهلچى قىلغان پهيغهمبىرى، شۇنىڭدەك هللا چۈنكى رەسۇلۇلال ا
بۇ ھهقته تۆۋەندە . قۇرئاندا سۆزلهنگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى نهبى ھهم رەسۇل

  .ىزتوختىلىم
  

  كىشىنى پهيغهمبهرلىككه اليىقالشتۇرغۇچى شارائىتالر

  
بۇ يهردە بېلىشكه تېگىشلىك نهرسه شۇكى، پهيغهمبهرلىك ھهرگىز كهسپى يول بىلهن قولغا 

ئهگهر بىر ئادەم باشقا مهشغۇالتتىن پۈتۈنلهي ئۈزۈلۈپ ئىبادەتكه بېرىلسه، نهپسىنىڭ . كهلمهيدۇ
سا، قىزىقىدىغان، كۆڭلى تارتىدىغان ھهممه نهرسىدىن ۋاز نهسىبه مهنپهئهتلىرىدىن خالىي بول

كهچسه، ھاياتنىڭ پۈتۈن مهنپهئهت، لهززەتلىرىدىن ئايرىلسمۇ، بۇ ئىشالر ئۇ كىشىنى ھېچقاچان 
بولۇشقا ) نىڭ ۋەھىيسىنى خهلققه يهتكۈزگۈچىهللادىن ۋەھىي كهلگۈچى، اهللا(نهبى ياكى رەسۇل 
تائاال كىمگه بېرىشنى هللا سا مهخسۇس ھهدىيه بولۇپ، اپهيغهمبهرلىك بول. اليىقالشتۇرالمايدۇ
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  .خالىسا شۇ كىشىنى پهيغهمبهرلىككه اليىقالشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا بېرىدۇ
تائاال بهندىللىرىدىن بىر كىمنى پهيغهمبهر قىلىشنى ئىرادە قىلسا، ئۇنى مهخسۇس هللا ا

ۇ، ئهقىلدە نهپىسكه بېرىلىپ داغ تىگىشتىن ساقاليد. پهيغهمبهرلىككه اليىقالشتۇرىدۇ
ئىنسانلىق تهبىئىتىدىن، . ئېزىشتىن ساقاليدۇ، ئهخالقتا، خۇي ئادىتىدە بۇزۇلۇشتىن ئاسرايدۇ

ئۇنىڭغا قوشۇپ روھىي، ئهقلىي، ئهخالقىي . قابىلىيىتىدىن چهتنهپ كېتىشتىن قوغدايدۇ
 تهرەپتىن كامىللىق بېرىش بىلهن پهيغهمبهرلىك، شهرەپلىك ئورۇنغا اليىقالشتۇرۇپ، ۋەھىي

  .تاپشۇرۇۋېلىشقا ئىقتىدارلىق قىلىدۇ
بۇخىل ئۈلگىلىك . پهيغهمبهردىكى كامىللىقنىڭ بىرى ياخشىلىقتا ئۈلگه نهمۇنه بولۇش) 1

. بولسا، ئىنسانىي كامىللىق بولۇپ،ئۇنىڭغا پهيغهمبهرلىككه نىشانالنغان كىشىال يىتهلهيدۇ
  .باشقا بىر كىم ئۇ مهرتىۋىگه يىتهلمهيدۇ

  .ىڭ شهرەپلىك كىشىلهردىن بولۇشى بوۋىسىن-ئاتا ) 2
تائاال ئورناتقان ئېرسىيهت قانۇنى بويىچه هللا ئېرسىيهت ئامىلىنى ئىنكار قىلمايمىز، ا

شۇنىڭ .  ئانىدىن بالىغا يۆتكۈلىدۇ-نۇرغۇن سۈپهتلهر، خۇسۇسىيهتلهر، ئايرىم ئهھۋالالر ئاتا 
قتىن ئۆزىنى ئۈستۈن ناچار ئهخال. ئۈچۈن، پهيغهمبهرلهر شهرەپلىك كىشىلهردىن چىقىدۇ

تۇتىدىغان، ئادەمگهرچىلىككه خىالپ ئىشالردىن يىراق بولغان، ئىنساننىڭ قىممىتىنى تۆۋەن 
چۈشۈرىدىغان، ئىنسان تهبىئىتى ياقتۇرمايدىغان، پاك كۆڭۈللهر سهسكىنىدىغان ئىشالردىن 

  .يىراق بولغان كىشىلهردىن كېلىپ چىقىدۇ
  .زامان ئامىلى) 3

ىمىز، مۇئهييهن زاماندا پهيغهمبهر مهيدانغا چىقىشىنى تهلهپ زامان ئامىلى دېگىن
ئۇنىڭ بىرى بولسا، روھىي جهھهتتىكى بۇزۇلۇش بولۇپ، ئۇ . قىلىدىغان سهۋەبلهر دېمهكتۇر

بۇ ئهھۋال پهيغهمبهر كېلىپ . جهمىئيهت خهلقىنىڭ چوڭ بۇزۇلۇشىغا سهۋەب بولىدۇ
 -  كهلتۈرۈشنى، ئىنساننىڭ قهدىر جهمىئيهتنى تۈزۈشىنى، ھاياتنىڭ ئورنىنى ئهسلىگه

 ئىسامۇسا ئهلهيهىسساالمنى ئهلچى قىلىشتىن بۇرۇنقى، . قىممىتىنى تىكلهشنى تهلهپ قىلىدۇ
ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهر قىلىشتىن بۇرۇنقى، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهر 

ھۆكۈم سۈرگهن ناچار ر بۇ ئۈچ دەۋ. ه شۇنداق دەۋىر ئىدىقىلىشتىن بۇرۇنقى دەۋىر دەل ئهن
شنى قاتتىق تهلهپ ە تۈز، يۇرتالر ۋە ئادەملهرنى ئىسالھ قىلىپ،ئهھۋالالر پهيغهمبهر كېلىپ

ئۇ كۈنلهردە ئىنسانالر جهمىئىتىدە ھۆكۈم سۈرگهن بۇزۇق ۋەزىيهتلهرنى . قىلغان ئىدى
ئۆزگهرتىپ تۇتىدىغان پهيغهمبهرگه قاتتىق ئېهتىياجى بارلىقىنى بىلگهن فىرئهۋىن 
زامانىسىدا، گهرچه ئىسرائىل ئهۋالدى فىرئهۋىن گوروھىغا قۇل قىلىنغان، تۇرمۇش قىيىن، 
ھوقۇقسىز، كۈچسىز، بىچارە بولسىمۇ، خهلقلهر جهمىئيهتنىڭ بهك بۇزۇلغانلىقىنى، زۇلۇم، 
ئىستىبدادنىڭ چېكىدىن ئاشقانلىقىنى ۋە بۇ ئهھۋالنى تۈزۈش ئۈچۈن پهيغهمبهر كېلىشى زۆرۈر 

سېنىڭ پادىشاھلىقىڭ پات «: انلىقىنى بايقىغانلىقىدىن، كىشىلهر فىرئهۋىنگهبولۇپ قالغ
بۇ گهپ پالچىالر . دىگهن» يېقىندا ئىسرائىل ئهۋالدىدىن بىر ئادىمنىڭ قولى بىلهن يوقۇلىدۇ

يهنى فىرئهۋىننىڭ ھهددىدىن .  پاراڭالر بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته زامان ئامىلىدۇر-دېگهن سۆز 
رلىقى، ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتۇشى، يامانلىقىنى چېكىدىن ئاشۇرۇش ئېشىىشى، تهكهببۇ

تۈپهيلىدىن بۇزۇلغان يۇرتنى تۈزگۈچى بىر كىمنىڭ مهيدانغا چىقىشىغا ئېهتىياج 
  .چۈشكهنلىكىنى ئومۇمى خهلقنىڭ سهزگهنلىكىدۇر

شۇنىڭدەك، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇشتىن ئالدىدىكى زامانمۇ، شۇ زاماننى 
يهھۇدىالر، . ۈزەتكۈچى پهيغهمبهرلىكنىڭ يېقىنالشقانلىقىدىن بىشارەت بېرەتتىت
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بهلكى يېقىنالشقانلىقىنى ئوچۇق . خىرىستىئانالرنىڭ تولىسى پهيغهمبهر زامانىسىنى كۈتهتتى
شۇنىڭ ئۈچۈن نۇرغۇنلىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ نهبى، مۇرسهل . سۆزلهيتتى

رەسۇلىلالنىڭ پهيغهمبهرلىكى ئاشكارا بولىشى . الدىرىدىپهيغهمبهرلىكىگه ئىشىنىشكه ئ
، )ھهبهسىشتان پادىشاھى(خىرىستىئانالردىن نهجاشى . بىلهنال ئىككىلهنمهي مۆمىن بولدى

يهھۇدىالر ئالىملىرىدىن ئابدۇلال ئىبنى ساالم قاتارلىق بىرقانچه ئالىمالر ۋە خىرىستىئان 
ۇالر پۈتۈن دۇنيانى، خۇسۇسهن دۇنياغا ۋەكىللىك چۈنكى ب. راھىبلىرى ئىسالمنى قوبۇل قىلدى

قىلىدىغان ئهرەب يۇرتىنى، رۇم يۇرتىنى، پارىس يۇرتىنى قاپلىغان ئومۇمىي بۇزۇلۇشنى 
  .كۈزەتكهنلهر بولغاچقا، بىر تۈزگۈچىنىڭ مهيدانغا چىقىش ۋاقتى كېلىپ قالغانلىقىنى بىلهتتى

نىڭ رايۇنالرنى، هللاۈرگهن ھهممه ئادەم ايهر يۈزىدە ئومۇمىي بۇزۇلۇش ھۆكۈم س: خۇالسه گهپ
تائاال پۈتۈن هللا چۈنكى، ا. ئادەملهرنى تۈزەشكه باشاليدىغان بىر رەھبهر چىقىشىنى كۈتىدۇ

تائاال هللا نىڭ رەھىملىك ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىشىنى بېكىتكهن ۋە اهللائىنساننىڭ ۋۇجۇدىغا ا
سساپ قالغان ئادەم سۇغا يېقىندا ئۇنىڭدىن قۇتقۇزىدىغانلىقىنى سىزىش، ئىنسانالردا ئۇ

  .ھاجىتى بارلىقىنى سهزگهندەك مهۋجۇتتۇر
بۇگۈنكى ئىنسانالر دۇنياسىمۇ ئۆزىدىكى بۇزۇلۇشنى تۈزىدىغان ۋە بۈگۈنكى جاپاسىنى 
چېكىۋاتقان ماددىي ھاياتنىڭ بااليى ئاپىتىدىن قۇتقۇزىدىغان بىر پهيغهمبهرنىڭ يوليورىقىغا 

لېكىن بىز ھازىر شۇ پهيغهمبهر . زىر كۆز ئالدىمىزدا تۇرۇپتۇشۇنداق پهيغهمبهر يولى ھا. مۇھتاج
يولىغا بىزنى يېتهكلهيدىغان ۋە ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ھازىرقى ھاالكىتىمىزدىن قۇتۇلىدىغان، 

بىز بۈگۈن مۇھتاج بولغان . ھاياتىمىزدا بهخىتكه ئېرىشىدىغان بىر مۇكهممهل رەھبهرگه مۇھتاج
بولۇپ، ئۇنىڭغا بۇزۇلۇش، ) قانۇن يولى(منىڭ شهرىئىتى يول بولسا مۇھهممهد ئهلهيهىسساال

هللا ا. ناچار ئىشالر يېقىن كهلمىگهن ھالدا ساالمهت ساقالنماقتا. يالغان قوشۇلۇش يۈز بهرمىگهن
تائاال ئاالھىدە بىر مهخسهت بىلهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم شهرىئىتىنى سۈزۈك، پاكىز، 

. هتئىي ئۆزگهرمىگهن ھالدا ساقالپ كهلگهنياراملىق ھالدا، ئۇزۇن زاماندىن بىرى ق
تائاال بىزگه مۆمىن بهندىلىرى ئىچىدىن بىر بهندىنى ساقالپ قويغان بولسا، هللا ا: بىلمهيمىزكى

يهر يۈزى بۇزۇقلۇق، يامانلىققا توشقاندىن كىيىن شۇ بهندىسىنىڭ قولى بىلهن ئىسالم يولىنى 
ازىالپ، ئادالهت ۋە پاكىزلىققا توشقۇزسا جارى قىلىش ئارقىلىق زېمىن يۈزىنى بۇزۇقلىقتىن ت

  .ئهجهپ ئهمهس
  

  پهيغهمبهرلهرنىڭ سۈپهتلىرى

  
تائاالنىڭ ئهلچىلىكىنى خهلقلهرگه يهتكۈزۈش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئېلىشقا هللا ا

بۇ . اليىقالستۇرغۇچى سهۋەبلهرنىڭ بىرى ھهممه جهھهتته يېتىشكهن سۈپهت ئىگىسى بولۇشتۇر
چۈنكى، كامىل سۈپهتلىرىنىڭ ھهرقانداق . مبهردە مهۋجۇتسۈپهتلهر ھهرقايسى پهيغه

  :كامىل سۈپهتلهر. پهيغهمبهردە بولىشى الزىم
.  سۈپهت، راستچىللىق، يهنى نىيهت ئىرادە، سۆز ۋە ئىشتا راست ۋە توغرا بولىشىدۇر-1

تائاالغا ئهلچى بولۇشقا اليىق بولغان كىشىنىڭ راستچىللىقىنىڭ ئهكىسى بولغان هللا چۈنكى ا
لغانچىلىق، ئىككى يۈزلۈك، پايدىسىز يۈرۈش، پهرۋاسىزلىقتهك خۇسۇسىيهتلىرى بولۇشى يا

  .مۇمكىن ئهمهس
 ھهركىتىدە، ھۆكىمىدە، سۆز - سۆزىدە، ئىش -سۈپهت، ئىشهنچىلىك بولۇشى، يهنى گهپ . 2
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نىڭ ئهمرىنى يهتكۈزۈشته، ئىچكى، تاشقى ئهھۋالىدا ئىشهنچىلىك هللانهقىل قىلىشتا، رىۋايهتته، ا
دېمهك، پهيغهمبهردە . چۈنكى، پهيغهمبهرنىڭ خىيانهتچى بولۇشى مۇمكىن ئهمهس. بولۇشتۇر

ئهڭ ئۇششاق ئاددى ئىشالردىمۇ ئۇالردىن خىالپلىق سادىر بولمايدۇ، . قهتئىي خائىنلىق يوق
  .ئۇنداق ئىشالر پهيغهمبهرگه اليىق ئهمهس

تائاال خهلقلهرگه هللا ېمهك، اد. تائاالنىڭ ۋەھىيسىنى خهلقلهرگه يهتكۈزۈشهللا سۈپهت، ا. 3
بىر . يهتكۈزۈشكه بۇيرىغاننىڭ ھهممىسىنى يهتكۈزىدۇ، بىرەر نهرسىنىمۇ يوشۇرۇپ قالمايدۇ

قانداق نهرسىگه قىزىقىپ قېلىش ياكى قورقۇش پهيغهمبهرنى ۋەھىي قىلىنغان مهسىلىلهردىن 
ھىيسىنى يوشۇرىشى تائاالنىڭ ۋەهللا پهيغهمبهرنىڭ ا. بىرەرسىنى يوشۇرۇشقا مهجبۇر قىاللمايدۇ

تائاال ئۇالرنى هللا چۈنكى ا. ئۇالردا ئۇنداق ئىش ھهرگىز سادىر بولمايدۇ. مۇمكىن ئهمهس
. بهندىلىرىگه يهتكۈزۈشنى ئىرادە قىلغان توغرا يول ۋە ياخشىلىقىنى يهتكۈزۈشكه اليىق قىلدى

غهمبهرلىكى ئهگهر ئۇالردىن بىرەر ياخشى ئىشنى يوشۇرۇش يۈز بهرسه، شۇ چاغدا ئۇالرنىڭ پهي
  .نىڭ ئهلچىسى بواللمايدۇهللا. بىكار بولىدۇ

 سۆزنى چۈشۈنىدىغان ھوشيار بولۇپال قالماستىن، -سۈپهت،زېرەك، ھۇشيار بولىشى، گهپ . 4
بهلكى سهزگۈر، ئۆتكۈر،زىهنى سۈزۈك، ھىس قىلىشى توغرا، ئويالنماستىن تېز بىلىۋالىدىغان 

  .بولۇش خۇسۇسىيىتى بولىدۇ
ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه باشقا «:ىت مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ھهققىدەھهسسان ئىبنى ساب

دىگهن مهزمۇندا »دەلىل بولمىغان تهقدىردە، ئۇنىڭ ئويالنماستىن توغرا سۆزلىشى دەلىل بولىدۇ
  .شېئىر ئوقۇغان

دېمهك، زېرەكلىك كىشىنى ۋەھىي تاپشۇرۇۋېلىشقا ۋە ئهمىن بولۇشقا اليىقالشتۇرغۇچى 
گالۋاڭلىق، زېهنى قۇيۇق بولۇش، تهسراق چۈشۈنىدىغان بولۇش . شهرتلهرنىڭ بىرى

. تائاالنىڭ ۋەھىيسىنى تاپشۇرىۋىلىش شهرىپىگه زىتتۇرهللا پهيغهمبهرلىك مهرتىۋىسىگه ۋە ا
تۆتۋەندە بىز ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر توغرىسىدا سۆزلىگهندە، پهيغهمبهرلىككه 

. ىنىڭ ئاساسىي قىسمىنى ئايدىڭالشتۇرىمىزاليىقالشتۇرىلىدىغان شهرتلهرنى ۋە ئۇنىڭ مهنىلىر
دېمهكچىمىزكى، بۇ دەرسلهردىن ئاساسىي مهقسىتىمىز  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

سهۋەب، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهلچىلىكى . پهيغهمبهرلىكى ھهققىدە توختىلىشتۇر
  .خهلق ئالدىدا بار ۋە خهلقنىڭ ئۇنىڭغا ئېهتىياجى بار) ئىسالم يولى(

 

  )ئهلهيهىسساالم(پهيغهمبهرلهر  

  
  تارىختا ئۆتكهن پهيغهمبهرلهر

  
بىز يوقىرىدا چۈشۈنۈپ ئۆتتۇقكى، شهرىئهت ئاتالغۇسىدا پهيغهمبهر ئادەم نهسلىدىن ئهر 

مهخپىي . (ۋەھىي قىلىنىدۇ) قانۇن يولى(تائاالدىن شهرىئهت هللا كىشى بولۇپ، ئۇنىڭغا ا
دىن ۋەھىي كېلىش بىلهن هللا. ۈزۈشكه بۇيرۇلىدۇۋە ئۇنى ئىنسانالرغا يهتك) بىلدۈرىلىدۇ

  .بولىدۇ» رەسۇل«كىشىلهرگه يهتكۈزۈش يولى بىلهن . پهيغهمبهر بولىدۇ
ئىنسانالر : ھازىر بىز پهيغهمبهرلهر تارىخىدىن خۇالسىنى ئوتتۇرىدا قويۇپ ئېيتىمىزكى

هللا زغان بولسىمۇ، اتهرىپىدىن يېزىلغان تارىخ ھهرقانچه  ئىشهنچىلىك ۋە تارىخقا ئالىم كىشى يا
تائاال پهيغهمبهرلهرگه بهرگهن كامىللىقىنى تولۇق سۆزلهشتىن ناقىس ۋە ھهر بىر مىللهتكه 
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دۇنياغا ئادەم .  ئىزاھالشتىن قىسقىدۇررۇشهنكهلگهن نهبى ۋە مۇرسهل پهيغهمبهرلهرنى 
هنگهن يارىتىلغاندىن تارتىپ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا كهلگۈچه ھهر بىر مىللهتكه تهيىنل

  .پهيغهمبهرلهرنى تارىخ تولۇق، تهپسىلىي كۆرسۈتۈپ بېرەلمهيدۇ
ھهقىقهتهن «: تائاال ئېيتىدۇهللا پهيغهمبهر كهلمىگهن بىرمۇ مىللهت قالمىغانلىقى ھهققىدە ا

) كافىرالرغا (،خۇش خهۋەر بهرگۈچى) مۇئمىنلهرگه(بىلهن ) دىن(بىز سېنى ھهق 
 ئۇنىڭغا پهيغهمبهر ،ال بىر ئۈممهت بولمىسۇنقانداق. ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇق

  .)ئايهت-24سۈرە فاتىر (» .كهلگهن
تارىخ شۇنداق يېتهرسىز بولغاننىڭ ئۈستىگه، تارىخىي مهنبهلهرنىڭ ھېچبىرىگه ئىشهنچ 

خۇسۇسهن پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ يارقىن نامايهندىلىرى، ئىنسانالر خۇالسىسى . قىلغىلى بولمايدۇ
ر تارىخىدىن ئىبارەت مۇھىم تارىخ توغرىسىدا بىرال قۇرئان كهرىمدىن باشقا بولغان پهيغهمبهرله

قۇرئان كهرىم بىرال ئىشهنچىلىك مهنبه بولغاچقا، ئۇنى قويۇپ باشقا . ئىشهنچىلىك مهنبه يوق
هللا چۈنكى، پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهھۋالىنى، ئۇالرنى پهيغهمبهر قىلغان ا. تارىخالرغا قاراشقا  بولمايدۇ

شۇڭا، بۇ ھهقته قۇرئان كهرىم بىزگه يېتهرلىك . لگهندەك باشقا بىر كىم بىلمهيدۇتائاال بى
پهيغهمبهرلهرنىڭ سانى ۋە ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ ياشاپ ئۆتكهن ۋاقتى، ئىسىملىرى . ھۆججهتتۇر

ۋە ئىرادىلىك بولغان ئۇلۇغ پهيغهمبهرلهر ۋە ئۇالرنىڭ، يۇرتلىرى، مىللهتلىرى ۋە باشقا ھاياتى 
  .ي ھهققىدە قۇرئاندا بايان قىلىنغانلىرىنىال سۆزلهپ ئۆتىمىزتارىخى
  

  پهيغهمبهرلهرنىڭ سانى

  
 «: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا. پهيغهمبهرلهرنىڭ بهك كۆپ كىشى ئىكهنلىگىدە گۇمانىمىز يوق

يهنى شهيتانغا بۇتالرغا (غا ئىبادەت قىلىڭالر شهيتاندىن هللا〈 :بىز ھهقىقهتهن ھهربىر ئۈممهتكه
دەپ پهيغهمبهر  〉يىراق بولۇڭالر) قا ئىبادەت قىلىشتىنمهئبۇدرغا ئوخشاش ھهرقانداق كاھىنال
 ئۇنىڭغا ،قانداقال بىر ئۈممهت بولمىسۇن «:تائاالهللا يهنه ا) ئايهت-36سۈرە نهھل  (»ئهۋەتتۇق

لېكىن بىز پهيغهمبهرلهرنىڭ سانىنى مۇقىم ) ئايهت- 24سۈرە فاتىر . ( دېدى».پهيغهمبهر كهلگهن
انغا بېكىتهلمهيمىز، چۈنكى، پهيغهمبهرلهرنىڭ مۇقىم سانى توغرىسىدا قۇرئاندا ياكى بىر س

ھهنبهلنىڭ ئهھمهد ئىبنى : ئۇ بولسا. بىرال ھهدىس بار. ھهدىسته  مۇقهررەر بىر ھۆججهت يوق
ئى 〈: مهن رەسۇلۇلالغا«: ە ئهبۇزەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېدىىدتىكۈچلۈك بولمىغان رىۋاي

  . دېدى〉ئادەم〈: رەسۇلۇلال .  دەپ سورىدىم〉قايسى پهيغهمبهر ئىلگىرى؟! لالرەسۇلۇ
  . پهيغهمبهر ئىدى،ئادەم ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرمىدى؟ ھهئه

ىي پهيغهمبهر قانچه؟ بىر يۈز يىگىرمه ئومۇم. مۇرسهل پهيغهمبهر قانچه؟ ئۈچ يۈز ئونبهش نهپهر
  » . دېدى، ئونبهش نهپهربۇالردىن مۇرسهل پهيغهمبهر ئۈچ يۈز. تۆت مىڭ

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ خهۋىرى شۇنداق بايان قىلىدۇكى، ئادەم ئهلهيهىسساالم 
پهيغهمبهرلهر سانى . ۋەھىي قىلغان ئىدى. تائاال ئۇ كىشىگه سۆز قىلغانىدىهللا ا. پهيغهمبهر ئىدى

 ئېهتىمالدىن يىراق يۇقىرىقىدەك، بۇ خهۋەرنىڭ سهنىدى ئاجىز بولسىمۇ، راسىت خهۋەر بولىشى
  .چۈنكى بۇ خهۋەردە پهيغهمبهر بهرگهن  خهۋەرنىڭ پۇرىقى ۋە روھىي بار. ئهمهس

ئىسالم ئۆلىمالىرى پهيغهمبهرلهر سانى ھهققىدە بۇندىن باشقا دەلىل تاپالمىغاچقا ئادەم 
 سانىنى رئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ھۆكۈم قىلىش بىلهن بىلله پهيغهمبهرله

 ئۇالرنى ،بۇ خهۋەردىن ھېچ بىر زىيان كېلىپ چىقمىغانلىقى ئۈچۈن. دېيىشتى124000
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 ئۇنى نهقىل قىلىشقا، ئۇنىڭدىن ،بۇمۇ بهنى ئىسرائىلنىڭ رىۋايهتلىرىدەك. ئهيىبلىمهيمىز
شۇنداقتىمۇ . ئىسالمدا بۇ خهۋەرگه زىت كېلىدىغان باشقا خهۋەر يوق. ئىبرەت ئېلىشقا بولىدۇ
چۈنكى ئېتىقاد مهسىلىسىدە غهيرىي سهھىه . تىقاد قىلىشقا بولمايدۇپهقهت شۇ بويىچىال ئې

  .بولغان ھهدىسكه ئاساسلىنىشقا بولمايدۇ
  

  ھهر بىر پهيغهمبهرنىڭ ياشىغان زامانىسى

  
پهيغهمبهرلهر تارىخى ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن باشلىنىدۇ، ئادەمنىڭ دۇنياغا كېلىشى، ئۇرۇق 

چۈنكى، ئادەمنىڭ . ئاالدىن ۋەھىي چۈشۈشىنى تهلهپ قىالتتىتاهللا  ئهۋلهدلىرىنىڭ كۆپۈيىشى، ا-
كامىل ئادەم بولۇشى، شهرەپكه ئىگه بولۇشى، روھىي پاكىز بولۇشى، دۇنيا ۋە ئاخىرەت بهختىگه 

  .اليىق بولۇشى ۋەھىيگه ئهمهل قىلىش بىلهن بولىدۇ
هر بولغىنى ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆز پۇشتىلىرىدىن بولغان پهرزەنتلىرىدىن پهيغهمب

. شىس ئهلهيهىسساالم ئادەمنىڭ نهۋرىسى دېيىلگهن: بىر رىۋايهتته. شىس ئهلهيهىسساالمدۇر
شىسقا بىر قانچه سهھىپه ۋەھىي چۈشكهن، شىستىن كېيىن ئىدرىس ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر 

خهۋەرلهرنىڭ ئېيتىشىغا كۆرە ئىدرىس . ئۇ كىشىنىڭ ئىسمى قۇرئاندىمۇ بار. قىلىنغان
  .هىسساالم شىس ئهلهيهىسساالم ئهۋالدىدىنئهلهي

 بولسا مۇرسهل نۇھ.  ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قىلىنغاننۇھئاندىن كېيىن 
ئى («: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا. پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاۋالقىسى، بۇنى قۇرئان كهرىم ئوچۇق سۆزلىدى

قىلغاندەك ھهقىقهتهن ساڭا بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پهيغهمبهرلهرگه ۋەھى !) مۇھهممهد
ھهمدە ئىبراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسهاققا، يهئقۇبقا، يهئقۇبنىڭ ئهۋالدلىرىغا، . ۋەھى قىلدۇق

» .داۋۇدقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق. ئىساغا، ئهييۇبقا، يۇنۇسقا، ھارۇنغا، سۇاليمانغا ۋەھى قىلدۇق
  .)ئايهت-163سۈرە نىسا (

سالىه ئهلهيهىسساالم، ئاندىن   ئاندىن كېيىن، ئهلهيهىسساالمھۇدتىن كېيىن نۇھ
ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم، لۇت ئهلهيهىسساالم، ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم، ئىسهاق 

 مۇسائهلهيهىسساالم، ياقۇب ئهلهيهىسساالم، يۈسۈب ئهلهيهىسساالم، شۇئهيىب ئهلهيهىسساالم، 
، سۇاليمان ئهلهيهىسساالم، ئىلياس ئهلهيهىسساالم، ھارۇن ئهلهيهىسساالم، داۋۇت ئهلهيهىسساالم

ئهلهيهىسساالم، ئهييۇب ئهلهيهىسساالم، ئىليهس ئهلهيهىسساالم، زۇلكىفل ئهلهيهىسساالم، 
 ئهلهيهىسساالم، ئىسا ئهلهيهىسساالم، زەكهرىيا ئهلهيهىسساالم، يهھيا ئهلهيهىسساالم، يۇنۇس

  .مدۇرئاندىن كېيىن ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساال
 ئهلهيهىسساالم، ئهييۇب ئهلهيهىسساالم، زۇلكىفىل ئهلهيهىسساالم، ئىليهسه يۇنۇس 

ئهلهيهىسساالمالرنىڭ زامانىسى ھهققىدىكى مهخپىلىكنى ھېسابقا ئالمىغاندا يۇقىرقى تهرتىب 
راسىتنى ئېيىتقاندا بۇ پهيغهمبهرلهرنىڭ زامانىسى ۋە تهرتىپىنى . توغرا بولىشى غالىبراق

چۈنكى ئىنسانالرغا قويۇلغان . بىلمهسلىكمۇ زىيان ئهمهس. ئانچه زۆرۈر ئىشمۇ ئهمهسبىلىش 
تهلهپ، پهيغهمبهرلهرگه ئىشىنىش، ئۇالرنى ھۆرمهتلهش، قولالپ قۇۋەتلهش، ئهگىشىش، ئۇالرنى 
ئۈلگه قىلىش، ئۇالر قايسى زاماندا ۋە قايسى ئورۇندا ئۆتكهن بولسۇن، ئۇالر باشلىغان يولغا 

  .ېڭىشتىن ئىبارەتئهگىشىپ م
 

  پهيغهمبهرلهرنىڭ يۇرتلىرى
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قۇرئان كهرىمدە ئىسمى سۆزلهنگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ يۇرتى ئوتتۇرا 

شۇيهردە ۋاپات . شۇ يهردە ياشىغان. ئۇالر ئوتتۇرا شهرقته پهيغهمبهرلىككه تهيىنلهنگهن. شهرىقته
اھىم ئهلهيهىسساالم ئىراقتا پهيغهمبهر ئىبر: مهسىلهن. بولغان ۋە شۇ يهرگه دەپنه قىلىنغان

ئهرەبىستان، سۈرىيه  پهلهستىن . ئىراقتىن كهنئان زېمىنىغا ھىجرەت قىلغان. قىلىنغان
ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم شامدا تۇغۇلۇپ پهيغهمبهر . ئارىسىدا مېڭىپ يۈرۈپ ۋاپات قىلغان

. مهككىدە ۋاپات بولغانغا  ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىپ هللاقىلىنىپ، ئهرەپ قهبىلىلىرىنى ا
. ئىسهاق ئهلهيهىسساالم  سهئاد زېمىنىدا بولغان، ياقۇپ ئهلهيهىسساالممۇ شۇ زېمىندا تۇرغان

مىسىردا ۋاپات . بالىلىرى بىلهن مىسىردا ياشىغان. كېيىنراق مىسىرغا ھىجرەت قىلغان
. ىنغانياقۇپتىن كېيىن يۈسۈپ ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قىل. بولغان بولۇشى مۇمكىن

 بىلهن ھارۇن مۇساتائاال هللا ئاندىن كېيىن ا. مىسىردا ياشاپ مىسىردا ۋاپات بولغان
ئۇالردىن . ئۇالر مىسىر بىلهن سىنا ئارىسىدا ياشىدى. ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهر قىلدى

كېيىن داۋۇت ئهلهيهىسساالم بىلهن سۇاليمان ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قىلىنىپ، قۇددۇس 
 ئارقىدىن كېلىپ تۇرغان، بۇالردىن - شام زېمىنىدا پهيغهمبهرلهر ئارقا . اشىغانزېمىنىدا ي

تائاال ئۇ هللا دېگهن يهردە تۇغۇلۇپ، ا» بهيتى لهھمى« ئهلهيهىسساالم بولۇپ ئىسائاخىرقىسى 
ئاندىن . كىشىنى ئۆزى تهرەپكه كۆتۈرۈپ، ئاچىقىپ كهتكهنگه قهدەر قۇددۇس زېمىنىدا ياشىغان

غهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مهككىدە پهيغهمبهر كېيىن ھهممه پهي
يېشىغىچه مهككىدە تۇرغان، ئاندىن مهدىنىگه كۆچكهن، 53مهككىدە تۇغۇلۇپ . قىلىنغان
  .يىل  ياشاپ ۋاپات بولغان شهرەپلىك قهبرىسى مهدىنىدە10مهدىنىدە 
دا ئۆتكهن بولۇشى  ئهلهيهىسساالمنىڭمۇ ئوتتۇرا شهرق بىلهن شهرق ئارىسىنۇھ

. ھۇد، سالىه، شۇئهيىب ئهلهيهىسساالمالر ئهرەپ زېمىنىدا تۇرغان. ئېهتىمالدىن يىراق ئهمهس
سالىه بولسا . ئارىسىدا جهنۇب تهرەپته ئۆتكهن» شهھر«ھۇد بولسا، ھهزرىۋەت شهھرى بىلهن 

ىقىنىڭ غهربىدە شىمالدا ئهرەبىستان بىلهن شام ئارىسىدا ئۆتكهن، شۇئهيىب بولسا ئهرەب قۇرۇقل
لۇت ئهلهيهىسساالم تاغىسى . ئىوردانىيهنىڭ شهرقىي جهنۇبىدىكى مهديهن يۇرتىدا ئۆتكهن

هللا ئىبراھىم ئهلهيسىسساالم بىلهن ئىراقنىڭ بابىل ئۆلكىسىدىن كۆچۈپ كهتكهندىن كېيىن، ا
لۇپ، ئۇ يهر چوڭ بهش شهھهر بو. ئىسىملىك يهرگه پهيغهمبهر قىلغان» مۇئتهپكاپ«تائاال ئۇنى 

بۇ شهھهر خهلقى بهك بۇزۇلغان، پاسكىنا قىلىقالرغا كۆنۈپ . مهشهۇرراقى سهدۇم، ئهمۇرەلهر ئىدى
لۇت ئهلهيهىسساالم ۋە  مۆمىنلهرنى ھاالكهتتىن . تائاال ئۇالرنى ھاالك قىلدىهللا كهتكهنلىكتىن، ا

  .كېيىن شام زېمىنىغا كېتىپ، شۇ يهردە ياشىدى. ساقالپ قالدى
  بولغان پهيغهمبهر) ر ئىرادە ئىگىلىرىئۆتكۈ(ئۇلۇلئهزمى 

ئهزمى ئىگىلىرى بولغان پهيغهمبهرلهنى تونۇش بولسا، ئىسالم ئهقىدىسىنىڭ بىر قىسمى 
مۇشرىكالرنىڭ سالغان (سهن !) ئى مۇھهممهد(«: تائاال قۇرئانداهللا چۈنكى ا. ھېسابلىنىدۇ

سۈرە ئهھقاف . (ېدىد» ئىرادىلىك پهيغهمبهرلهر سهۋر قىلغاندەك سهۋر قىلغىن) جاپاسىغا
  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-35

تائاال بۇالرنىڭ سانى ۋە هللا ئايهتته ا-7سۈرە ئهھزاب . شۇڭا ئۇالرنى تونۇش الزىم بولدى
سهندىن، .  ئۆز ۋاقتىدا بىز پهيغهمبهرلهردىن ئهھدە ئالدۇق«:ئىسىمىلىرىنى بايان قىلىپ 

  .دېدى» .هھكهم ئهھدە ئالدۇقنۇھتىن، ئىبراھىمدىن، مۇسادىن، مهريهم ئوغلى ئىسادىن م
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى مهزكۇر تۆت پهيغهمبهردىن بۇرۇن سۆزلىشى رەسۇلۇلالنىڭ 

قالغان تۆت پهيغهمبهرنىڭ ئهۋزەللىكى ۋە زامانىسى ئاشۇ تهرتىب . ئهۋزەللىكىنى كۆرسىتىدۇ
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هيهىسساالم،  ئهلنۇھئهزمى ئىگىلىرى بولغان بهش پهيغهمبهرنىڭ ئاۋۋاللىقىسى . بويىچىدۇر
  !ئۇالرغا رەھمهت قىلسۇنهللا ئاخىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇر، ا

  

  پهيغهمبهرگه ئىشىنىشنىڭ ۋاجىپلىقى

  
ۋەھىي چۈشۈشنىڭ مۇمكىنلىكىنى، ۋەھىينىڭ نېمىلىكىنى، ۋەھىينىڭ مهخسۇس 
يوللىرىنى، ۋەھىينىڭ زۆرۈرلىكىنى، خهلىقنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ئېهتىياجىنى تونۇپ 

ىزدىن كىيىن، شۇنىڭدەك پهيغهمبهرلىكنى ۋە ئۇنىڭغا اليىقالشتۇرغۇچى شهرتلهرنى ۋە ئۆتكىنىم
پهيغهمبهرلهرنىڭ سۈپهت، خۇسۇسىيهتلىرىنى ۋە ئومۇمىي تارىخىنى تونۇغىنىمىزدىن كىيىن، بۇ 

پهيغهمبهرلهرگه . ئهقىدە توغۇرسىدىكى تهتقىقاتىمىزنى تولۇقالش ئۈچۈن شۇنى سۆزلهيمىز
ىشىنىش ۋە ئايرىم ھالدا ئىشىنىش بولسا، مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ ئايرىلماس ئومۇمى يۈزلۈك ئ

  .كامىل بولمايدۇ. بىر قىسمى، ئۇ بولماي مۆمىن ئهقىدىسى توغرا بولمايدۇ
تائاال كىمنى هللا پهيغهمبهرلهرگه ئومۇمىي يۈزلۈك ئىشىنىش دېمهك، مۆمىن ئادەمنىڭ ا

، مهيلى تونۇلمىغىنى بولسۇن ھهممىسى پهيغهمبهر قىلغان بولسا، مهيلى تونۇلغىنى بولسۇن
  .راست پهيغهمبهر دەپ بىر پۈتۈن ئىشىنىشتۇر

 ئايرىم ئىشىنىش دېمهك، قۇرئان ئارقىلىق ياكى ئىشهنچىلىك -پهيغهمبهرلهرگه ئايرىم 
 ئايرىم ئىشىنىشتىن -ھهدىس ئارقىلىق تونۇلغان پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهر قايسىسىغا ئايرىم 

 ئايرىم - رەسۇلۇلالغا ۋەھىي قىلىشى بىلهن ئىسمىنى بىلگهنلهرگه ئايرىم تائاالنىڭهللا ا. ئىبارەت
بۇالرنىڭ بهزىسىنى پهيغهمبهر دەپ ئىشىنىپ، بهزىسىنى ئىنكار قىلىشقا . ئىشىنىش الزىم

بولمايدۇ، بۇالردىن بىرسىنى ئىنكار قىلىش بولسا، ھهممه پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلغان بىلهن 
  .باراۋەر

سمى سۆزلهنگهن پهيغهمبهرلهر  يىگىرمه بهش بولۇپ، بۇالردىن ئون سهككىزى قۇرئاندا ئى
ئۆز قهۋمىگه رەددىيه بېرىش «: تائاال سۈرە ئهنئامدا مۇنداق دېدىهللا ا. سۈرە ئهنئامدا سۆزلهنگهن

خالىغان كىشمىزنى بىر قانچه دەرىجه . ئۈچۈن ئىبراھىمغا بهرگهن دەلىلىمىز ئهنه شۇدۇر
گارىڭ ھهقىقهتهن ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر، ھهممىنى پهرۋەردى. كۆتۈرىمىز

ئىلگىرى ) ئىبراھىمدىن. (بىز ئىبراھىمغا ئىسهاقنى، يهئقۇپنى ئاتا قىلدۇق .بىلگۈچىدۇر
 ئىبراھىمنىڭ ئهۋالدىدىن داۋۇد، سۇاليمان، ئهييۇب، يۈسۈف، مۇسا، ،نۇھنى ھىدايهت قىلدۇق

زەكهرىيا،  .لغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىزياخشى ئىش قى. ھارۇنالرنى ھىدايهت قىلدۇق
ئىسمائىل،  .ئۇالرنىڭ ھهممىسى ياخشىالردىندۇر. يهھيا، ئىسا ۋە ئىلياسالرنى ھىدايهت قىلدۇق

تامامى جاھان ) ئۆز زامانىدىكى(ئۇالرنى . ئىليهسه، يۇنۇس ۋە لۇتالرنى ھىدايهت قىلدۇق
  )ايهتكىچه ئ- 86 ئايهتتىن -83(» .ئهھلىدىن ئۈستۈن قىلدۇق

ئۇالر ئادەم، .  ئايرىم سۆزلىدى-لىرىدە ئايرىم  تائاال قۇرئاننىڭ بىرقانچه سۈرىهللانى ا7قالغان 
الر بولۇپ، ئهڭ )ئۇالرغا رەھمهت قىلسۇنهللا ا(ئىدرىس، ھۇد، سالىه، شۇئهيىپ، زۇلكىفىل 

  .ئاخىرقىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇر
تائاالغا ئىشهنگۈچىلهرگه هللا ۈر بولۇپ، ئۇ ازۆر) ئىشىنىش(پهيغهمبهرلهرگه ئىمان ئېيتىش 

تائاال ئۆزى پهيغهمبهر هللا چۈنكى، ئۇالرنى ا. قارىتا ئويالش، دەلىل سۈرۈشتۇرۈشكه باغلىق ئهمهس
ئۇالرغا . تائاال ئۆزى خهۋەر قىلدىهللا ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ا. قىلدى، ئهلچى قىلدى

تائاال بىزنى هللا ا.  ئۆزى بۇيرىدىهللائىشىنىشىمىزگه، ئۇالرنى راست دەپ ئهقىدە قىلىشىمىزغا ا
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تائاالنىڭ كىتابلىرىغا، پهيغهمبهرلىرىگه، هللا ئىشىنىشكه بۇيرىغانالرغا يهنى پهرىشتىلهرگه، ا
 - ئۆلگهندىن كىيىن قىيامهت كۈنى قايتا تىرىلىشىمىزگه، دۇنيادىكى تونۇش ۋە سۆز 

 ئىشىنىشكه بۇيرىغان تائاالهللا ھهركىتىمىزگه قارىتا چارە قىلىشىمىزغا، قهدەرگه، ھۆكۈمگه، ا
غا ئىشهنگۈچى هللا(تائاالغا ئىشىنىشتىن ئايرىلمايدۇ هللا پۈتۈن غهيىبلهرگه ئىشىنىش ا

تائاالنىڭ خهۋىرى ۋە پهيغهمبهرلهرگه هللا ا!  شۇڭا ئى مۆمىنلهر.)رقىالرغا ئىشهنمهي بولمايدۇۇيۇق
ئى « :ۇنداق دېدىتائاال مهللا ا. باشقا دەلىل كېرەك ئهمهس. دېگهن بۇيرۇقى يېتىدۇ! ئىشىنىڭالر
ۋە ) يهنى قۇرئانغا(ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا هللا نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋە اهللاغا، اهللا! مۇئمىنلهر

يهنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى (ئىلگىرى نازىل قىلغان كىتابالرغا 
ىنى، نىڭ پهرىشتىلىرىنى، كىتابلىرهللانى، اهللاكىمكى ا. ئىمان كهلتۈرۈڭالر) كىتابالرغا

رە ۈس (».پهيغهمبهرلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ قاتتىق ئازغان بولىدۇ
  .)ئايهت-136نىسا 
پهيغهمبهر پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان «: تائاال يهنه مۇنداق دېدىهللا ا

ىگه كىتابلىرىغا ۋە نىڭ پهرىشتىلىرهللاغا ۋە اهللاكىتابقا ئىمان كهلتۈردى، ئۇالرنىڭ ھهممىسى ا
نىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى هللا〈)ئۇالر. (پهيغهمبهرلىرىگه ئىمان كهلتۈردى

يهنى ئۇالرنىڭ بهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ بهزسىسىگه ئىمان ئېيتماي (ئايرىۋەتمهيمىز 
ئىتائهت قىلدۇق، ) ئهمرىڭگه(ئاڭلىدۇق ۋە ) دەۋىتىڭنى(بىز 〈: ئۇالر.  دەيدۇ〉)قالمايمىز

» . دەيدۇ〉مهغفىرىتىڭنى تىلهيمىز، ئاخىر يانىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر! ىگارىمىزپهرۋرد
  .)ئايهت-285سۈرە بهقهرە (

تائاالنىڭ هللا مۇشۇ ئىككى ئايهتنىڭ ۋە باشقا ئايهتلهر مهزمۇنىغا ئاساسهن مۆمىن ئادەم ا
 يهنه بىر پهيغهمبهرلهرگه ئىشىنىشته بىر پهيغهمبهر بىلهن. پهيغهمبهرلىرىگه ئىشىنىدۇ

يهھۇدىالر . يهھۇدىالر، ناساراالردەك قىلمايدۇ. پهيغهمبهرنى پهرىقلهندۈرمهي ئوخشاش ئىشىنىدۇ
 ئهلهيهىسساالم بىلهن مۇھهممهد ئىسا. بهنى ئىسرائىل پهيغهمبهرلىرىگه ئىشىنىدۇ
خىرىستىئانالر باشقا ھهممه پهيغهمبهرگه . ئهلهيهىسساالمغا ئىشهنمهي ئىنكار قىلىدۇ

  .ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئىنكار قىلىدۇ.دۇئىشىنى
تائاال كاپىر دېدى ۋە هللا پهيغهمبهرنىڭ بهزىسىگه ئىشىنىپ بهزىسىنى ئىنكار قىلغۇچىنى ا

 ،شۈبهىسىزكى«: تائاال سۇرە نىساداهللا ا.  بارلىقىدىن خهۋەر قىلدىئازابئۇنىڭغا خارلىغۇچى 
بىلهن ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ هللا نى ئىنكار قىلغانالر، انى ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىهللا

ئاجرىتىۋەتمهكچى ) غا ئىشىنىپ پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهنمهيمىز دېيىش بىلهنهللا(ئارىسىنى 
بهزىسىگه ئىشىنىمىز بهزىسىگه ئىشهنمهيمىز دېگۈچىلهر، ئۇنىڭ ) پهيغهمبهرلهرنىڭ(بولغانالر، 

ئىماننى (يول تۇتماقچى بولغانالر، ئهنه شۇالر ) ئوتتۇرا(ئارىسىدا ) يهنى ئىمان بىلهن كۇفرىنىڭ(
راستىنال كافىرالردۇر، كافىرالرغا خورلىغۇچى ئازاب ) دەۋا قىلغان تهقدىردىمۇ

  ) ئايهتلهر- 151، -150. (دېدى».تهييارلىدۇق
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتى دۇنياغا كېلىشى بىلهن باشقا پهيغهمبهرلهر 

ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقىدىن، باشقا پهيغهمبهرلهرگه ) ۇن ئىجرا قىلىش يولىقان(شهرىئىتى 
قارىتا مۆمىن ئادەمنىڭ ۋەزىپىسى ئۇالرنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشىنىش، ئۇالرنىڭ گۇناھىدىن 
پاكىز ۋە خالىي ئىكهنلىكىنى ۋە كامىللىقىنى ئهقىدە قلىش، ئۇالرنى ھۆرمهتلهش الزىم، دەپ 

  .تونۇشتىن ئىبارەت
شۇڭا بىز مۆمىنلهرنى پهيغهمبهرلهرگه ئهقىدە قىلىش ھهققىدىكى بايانىمىزنى ئهمدى 
يۇقىرىقى بىلهن ئاخىرالشتۇرۇپ پۈتۈن پهيغهمبهرلهر شهرىئىتىنى تولۇقلىغۇچى ۋە پۈتۈن دۇنيا 
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پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى مۇھهممهد مۇستهپا . خهلقىگه ئام بولغان شهرىئهت ئىگىسى
  .ئهلهيهى ۋەسهللهمگه مهخسۇس بولغان بايانىمىزغا كۆچىمىزسهللهلالھۇ 

  

م هتائاالنىڭ ئهلچىسى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهللا ا

  توغرىسىدا

  
  رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنى تونۇشتۇرۇش

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئابدۇلالنىڭ ئوغلى، ئۇ ئابدۇلمۇتتهلىپنىڭ : رەسۇلۇلالنىڭ نهسهبى
اشىمنىڭ ئوغلى، ئۇ ئابدۇمانابنىڭ ئوغلى، ئۇ قۇسهينىڭ ئوغلى، ئۇ كىالپنىڭ ئوغلى، ئوغلى، ئۇ ھ

ئۇ كهئىبنىڭ ئوغلى، مۇررەنىڭ، لۈئهينىڭ، غالىبنىڭ، فىهرىنىڭ، مالىكنىڭ، نهزىرنىڭ، 
  .مهئهدنىڭ، ئهدنانىڭ ئوغلى بولۇپ، ئهدنان بولسا، ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم ئهۋالدىدىندۇر

رەسۇلۇلالنىڭ . ىسساالم مهككه مۇكهررەمدە ئهبۈ يۈسۈب ھويلىسىدا تۇغۇلغانراسۇلۇلال ئهلهيه
ئۇ زۆھرەنىڭ ئوغلى، ئۇ ئابدۇمانابنىڭ، ئۇ قۈسهي ئىبنى . ئانىسى ئامىنه ۋەھىبىنىڭ قىزى

ئامىنه رەسۇللۇلال ئهلهيهىسساالمنى فىل ۋەقهسى  بولغان يىلى رەبىئۇل . كىالبنىڭ ئوغلىدۇر
.  يىلى ئاۋغۇسىت ئايلىرىغا توغرا كېلىدۇ-570بۇ مىالدىنىڭ .  تۇغقان كېچىسى-12ئهۋۋەلنىڭ 

. رەسۇلۇلالنىڭ دادىسى ئابدۇلال رەسۇلۇلال  ئانىسىنىڭ قورسىقى چېغىدا ۋاپات بولغان
رەسۇلۇلال ئالته ياشقا كىرگهن . رەسۇلۇلالغا چوڭ دادىسى ئابدۇلمۇتتهللىپ كېپىللىك قىلغان

رەسۇلۇلالنى ئابدۇلالنىڭ خادىمهسى ئۈممى ئهيمهن دىگهن . ولغانچاغدا ئانىسى ئامىنه ۋاپات ب
 .ئاندىن كېيىن ئهبۇ تالىپ كېپىل بولغان. ئايال باققان

  

  ڭ ئۆيلىنىشى ۋە بالىلىرىرەسۇلۇلالنى

  
 ياشقا كىرگهندە خۇۋەيلىدنىڭ قىزى خهددىچىنى نىكاھىغا 25رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم 

  .ئالدى
خهددىچه .  ئاياللىرىدىن شهرەپلىك ئاياللىرىدىن بىرسى ئىدىخهددىچه بولسا، قۇرەيىش 

پاتىمه، زەينهپ، رۇقىيه، ئوممۇ .رەسۇلۇلالدىن قاسىم، ئابدۇلال ئىسىملىك ئىككى ئوغۇل تۇغدى
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم .  تائاال رازى بولسۇنهللائۇالردىن . كولسۇم ئىسىملىك تۆت قىز تۇغدى

تائاال پهيغهمبهر هللا ا«: رەسۇلۇلال . قا ئىشقا مهشغۇل بولمىغانبۇ ھاياتتا قوي بېقىشتىن باش
ئۆزلىرىمۇ قوي باققانمۇ؟ : ئهسهابىالر. دېگهن ئىدى» قىلغان كىشىلهرنىڭ قوي باقمىغىنى يوق

  .دەپ سورىغان
ھهئه مهنمۇ قوي باققان، مهككىلىكلهرنىڭ قويىنى بىر قانچه قىرات پۇلغا بېقىپ : رەسۇلۇلال

 25. پهقهت توققۇز يېشىدا تاغىسى بىلهن بىر قېتىم شامغا بارغان. اۋاپ بهرگهندەپ ج» بېرەتتىم
يېشىدا بىر قېتىم خهدىچىنىڭ خادىمى بىلهن تىجارەتكه بېرىپ كهلگهن، شۇ قېتىم خهدىچىگه 

  .كۆپ پايدا قىلغان
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بۇ ھاياتتا ئهڭ ئهۋزەل ئهخالق ۋە گۈزەل خىسلهت بىلهن 

  .گهنئادەتلهن
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ئېسىل ئهخالققا مۇناسىپ كهلمهيدىغان بىرەر ئىش سادىر بولمىغان، رەسۇلۇلال ئۆز 
قهۋمىنىڭ بالىلىرىدىن سادىر بولىدىغان ناچار ئىشالردىن بىرەرىنى بىر قېتىممۇ قىلىپ 

ھاراق ئىچمىگهن، قىمار، قهرت ئوينىمىغان، تهلهي . دېمهك، بۇتقا باش ئهگمىگهن. سالمىغان
 مۈلكىگه - بىر كىمنىڭ ئابروي ئىناۋىتىگه مال ،قتىن بۇيرۇق تهلهپ قىلمىغانان ئوسىنايدىغ

رەسۇلۇلالنىڭ ئېسىل ئهخالقىدا ئۈلگه، . زىيانكهشلىك قىلمىغان، ناھهق قان تۆكمىگهن
  .نهمۇنىلىكىگه دۈشمهنلىرىمۇ  گۇۋاھلىق بېرەتتى

گهن نامنى بىرلىكته دې) ئىشهنچىلىك ئادەم(» ئهمىن«لالغا لۇپۈتۈن قۇرەيىش جامهسى رەسۇ
رەسۇلۇلال قهلبىدىمۇ ئىشهنچىلىك، . بۇ نامغا ئۆز يۇرتىدا ھېچكىم يېتىشهلمىگهنتى. بهرگهن

تاشقىرىدىمۇ ئىشهنىچىلىك، ئادەم بار يهردىمۇ ئىشهنچىلىك، كىشىلهر يوق يهردىمۇ 
  .ئىشهنچىلىك، ھهممىگه، ھهممىدە ئىشهنچىلىك ئىدى

دىگهن نامنى بېرىشكه مهجبۇر بولغان » لىك كىشىهنچئىش«:يىش جامهسى رەسۇلۇلالغا قۇرە
تائاال رەسۇلۇلال پهيغهمبهر قىلىنغان زاماننىڭ بېشىدىال رەسۇلۇلالنىڭ بهك ئۇلۇغ هللا بولسا، ا

تائاالنىڭ بۇ هللا ا. ئهخالق ئىگىسى ئىكهنلىگىنى  قهسهم بىلهن تهكىتلهپ ئېالن قىلدى
 قهلهم ،نۇن«: تااال سۈرە قهلهمدەهللا ا.  دۇگۇۇۋاھلىقىغا ھېچكىمنىڭ گۇۋاھلىقى تهڭ كېلهلمهي

سهن پهرۋەردىگارىڭنىڭ !) ھهممهدئى مۇ. (بىلهن ۋە ئۇالر يازغان نهرسىلهر بىلهن قهسهمكى
مۇقهررەركى سهن ئهلۋەتته . ئهمهسسهن) مۇشرىكالر ئېيتقاندەك مهجنۇن(مىتى بىلهن ىئن

» . بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهنسهن ھهقىقهتهن!) ئى مۇھهممهد. (ئۈكسىمهس ساۋابقا ئېرىشىسهن
  ) ئايهتكىچه-4 ئايهتتىن -1. (دېدى

  

  تائاالنىڭ رەسۇلۇلالغا قىلغان ئىلتىپاتىهللا ا

  
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قىلىنىشتىن بۇرۇن ئۇنىڭ بىلهن ياشىغان ۋە تونۇلغان 
كامىللىق ئانىسى بىلهن دادىسىنىڭ نهتىجىسى ئهمهس ياكى ئۇستاز تهلىمىنىڭ، 

تائاالنىڭ رەسۇلۇلالغا هللا پهقهت، ئۇ ا. هربىلىگۈچىنىڭ تهربىيىسىنىڭ تهسىرى ئهمهس ئىدىت
تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۆزى بىلهن هللا چۈكى، ا. ئهھمىيهت بهرگهنلىكىنىڭ تهسىرىدۇر

بهندىلىرى ئارىسىدا ۋاسته بولسۇن، شهرىئهت قانۇنىنى، دىننى بهندىلهرگه يهتكۈزسۇن دېگهن 
تائاال ئۆزى ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى پاسكىنا هللا ت بېلهن ياراتقانلىقى ئۈچۈن رەسۇلۇلالنى امهقسه

قىلىدىغان، سۈزۈك روھنى دۇغالشتۇرىدىغان بارلىق يارىماس ئىش خۇيالردىن ئاسراپ 
  .قوغدىغان

تائاالنىڭ مهخلۇقالرغا يهتكۈزىدىغان ئهلچىلىكىنى ئۈستىگه ئېلىشىغا اليىق هللا ا
 تهربىيلىگهن، مۇنداق ئهلچىلىكنى ئۈستىگه ئېلىش بولسا، ۋۇجۇدىدا يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ئۆزى

رەسۇلۇلال . كامىل بولۇشنى، باشقا خهلقلهرگه ئالىي ئۈلگه بولۇشنى تهلهپ قىلىدۇ
تائاالنىڭ رەسۇلۇلالغا ئاالھىدە ئهھمىيهت بهرگهنلىكىگه، هللا ا. ئهلهيهىسساالم شۇنداق بولدى

رىماس ئىشالردىن قوغدىغىنىغا ئىككى تۈرلۈك ھۆججهت رەسۇلۇلالنىڭ تۇغۇلغاندىن تارتىپ يا
  .ئونالرچه دەلىل ۋە مىسالغا موھتاج بولمايمىز. كۆرسىتىمىز

ئىمامى بهيهىقى مۇھهممهد ئىسهاقتىن، ئۇ ئهلى ئىبنى ئهبۇ تالىپ رەزىيهلالھۇ . ھۆججهت. 1
لهيهىسساالمنىڭ رەسۇلۇلال ئه«: ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئېيىتتى. ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلدى

جاھىلىيهت دەۋرىدىكى كىشىلهر قىزىقىدىغان ئىشالردىن : مۇنداق دېگهنلىگىنى ئاڭلىدىمكى
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ھېچ  بىر ئىشنى قىلىشنى خالىمىغان ئىدىم، پهقهت ئىككى قىتىم كىچىدە ئۇالرنىڭ 
تائاال مىنى ئۇنىڭدىن ساقالپ هللا ئويۇنلىرىغا ئىشتىراك ئېتىشنى ئويالرپ بارغان بولساممۇ، ا

بىر ئاخشامدا مهن بىلهن قوي باقىدىغان مهككىلىك بالىغا، مېنىڭ قويلىرىمغا : بىرسى. الدىق
قاراپ قويۇڭ، مهن مهككىگه كىرىپ بالىالر بىلهن پاراڭلىشىپ ئولتۇرۇپ چىقاي دېسهم، ئۇ باال 

ي دەسلهپ ئۇچرىغان بىر ئۆيلۈك قىشىغا بارسام داپ، سۇنا. ماقۇل، دېدى،  مهككه تهرەپكه ماڭدىم
چېلىشىۋاتقان ئىكهن، بۇ نېمه ئىش؟ دەپ سورىسام، پاالن ئوغۇل بىلهن پاالن قىزنىڭ تويى 

ئهتىسى . تائاال مېنى دەرھال ئۇخلۇتۇپ قويۇپتۇهللا بولدى، دېيىشتى، كۆرەي دەپ ئولتۇرسام، ا
) ئۇالرنىڭ ئويۇنلىرىدىن ھېچ نىمىنى كۆرمىدىم. (يۈزۈمگه ئاپتاپ ئۇرغاندا ئويغۇنۇپتىمهن

ھېچ . نېمه ئىش قىلىپ كهلدىڭ؟ دەپ سورىدى: يىم قېشىغا يېنىپ كهلدىم، ھهمرىيىمھهمرى
رەسۇلۇلال ماڭا يهنه بىر قېتىممۇ . ئىش قىلمىدىم، دېدىم كۆرگىنىمنى ئېيتىب بهردىم، دېدى

غا قهسهمكى، هللا«: ئاندىن كېيىن رەسۇلۇلال مۇنداق دېدى. ئاشۇنداق بولغىنىنى سۆزلهب بهردى
هللا  ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن ھېچ بىر ئىشنى قىلىشنى خالىمىدىم، ئاخىرى ائۇنىڭدىن كېيىن

  .»مېنى ئۆزىگه ئهلچى قىلىپ ھۆرمهتلىدى
ئىمامى مۇسلىم رىۋايهت قىلدىكى رەسۇلۇللال ئهلهيهىسساالم مهككه خهلقى . ئىمامى بۇخارى. 2

بهل (ئىشتان رەسۇلۇلالدا . بىلهن بىلله كهئىبىنى قايتا ياساش ئۈچۈن تاش يۆتكىگهن ئىدى
ئى قېرىندىشىمنىڭ : تاغىسى ئابباس رەسۇلۇلالغا. ال بار ئىدى)ئاستىغا يۆگهيدىغان رەخت

ئىشتىنىڭنى يېشىپ دوالڭغا قويۇپ تاش كۆتۈرگهن بولساڭ مۆرەڭ ئاغرىپ كهتمىگهن ! ئوغلى
رەسۇلۇلال بىلدىكى رەخىتنى يېشىپ ئېلىپ دولىسىغا قويغان ھامان ھۇشىدىن . بوالتتى دېدى

  .ئۇنىڭدىن كېيىن رەسۇلۇلال بىر كىمگه يالىڭاچ كۆرۈنمىگهن. ېتىپ يىقىلىپ چۈشكهنك
  

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر قىلىنىشى

  
تاالنىڭ پهيغهمبهرلهر تهيىنلهشتىكى ئادەت قىلغان يولى بويىچه مۇھهممهد هللا ا

تائاالدىن ھهق هللا ۇرغاندا اياشقا كىرگهندا ھېرا تېغىدىكى غاردا يالغۇز ئولت40ئهلهيهىسساالم 
 كېلىپ، رەسۇلۇلالنى قۇچاقالپ ئۈچ قېتىم قىسىپ، ئۈچ قېتىم قويۇپ جىبرىئىل. كهلدى
مهن ئوقۇيااليدىغان ئادەم «: رەسۇلۇلال. دېدى» !ئوقۇ«ھهر قېتىمدا رەسۇلۇلالغا . بهردى

ىڭ ئىسمى  ياراتقان پهرۋەردىگارىڭن!ئوقۇ«: جىبرىئىلتۆتىنچى قېتىمدا . دېدى» ئهمهسمهن
ئوقۇغىن پهرۋەردىگارىڭ ئهڭ . ئۇ ئىنساننى لهخته قاندىن ياراتتى! بىلهن ئوقۇغىن

  ) ئايهتكىچه-3 ئايهتتىن -1سۈرە ئهلهق (» .كهرەملىكتۇر
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بۇ ئايهتلهرنى ئېسىدە تۇتىۋېلىپ يۈرىكى تىترىگهن ھالدا ئۆزىدىن 

قورقماڭ اال تائاال ھهرگىز ! ئهنسىرىمهڭ(خهدىچه . ئهنسىرەپ ئايالى خهدىچه قېشىغا كهلدى
 تۇغقانلىرىڭىزغا سىله رەھىم قىلىسىز، كىشىلهرنىڭ -چۈنكى سىز ئۇرۇق . سىزنى خارلىمايدۇ

يوقسۇلنى كهسبگه ئورۇنالشتۇرۇپ قويىسىز، مېهماننى زىياپهت . ئېغىرىنى كۆتۈرىسىز
ئاندىن كېيىن خهدىچه . دېدى» .لىسىزقىلىسىز، توغرا بولغان ھادىسه چېقىمالرغا ياردەم قى

ئۇ ئادەم جاھىلىيهت زامانىدا . رەسۇلۇلالنى تاغىسى ۋەرەقه ئىبنى نهۋقىل قېشىغا ئېلىپ باردى
  .ئىبرانى تىلدا كىتاب يازاتتى. ناسارا دىنىغا كىرگهنىدى

قېرى ئادەم ئىدى، كېيىن كۆزى كۆرمهس بولۇپ . ئىنجىلدىن خۇدا خالىغاننى يازاتتى
: ۋەرەقه رەسۇلۇلالغا. دېدى! بۇرادىرىڭنىڭ ئوغلىدىن سۆز ئاڭال!  خهدىچه ئۇنىڭغا ئى تاغا.قالدى
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. رەسۇلۇلال كۆرگهن ئهھۋالالرنى سۆزلهپ بهردى. نېمه ئهھۋال كۆردۈڭ؟ دېدى! ئى بۇرادىرىم ئوغلى
 تائاالنىڭ دىنىنى، قانۇنىنىهللا ئاشۇ سىزنىڭ قېشىڭىزغا كهلگهن كىشى ا: ۋەرەقه مۇنداق دېدى

.  ئهلهيهىسساالمغىمۇ چۈشۈرگهنمۇساتائاال هللا ئېلىپ كېلىدىغان زات بولۇپ، ئۇ قانۇننى ا
كاشكى، مهن سىز پهيغهمبهرلىك ۋەزىپه ئۆتىگهن كۈنلهردە ياش بولسام، كاشكى سىزنى ئۆز 

ئۇالر مېنى «: رەسۇلۇلال ئۇ كىشىگه. جامائىڭىز يۇرتىدىن چىقارغاندا تىرىك بولسام ئىدىم، دېدى
ئۇ كىشى؟ ھهئه سهن ئېلىپ كهلگهن ھهق . دەپ سورىدى» ۇرتۇمدىن چىقىرىۋېتهرمۇ؟ئۆز ي

سېنىڭ شۇ كۈنلىرىڭدە مهن بولغان بولسام . دىننى كىم ئېلىپ كهلسه شۇ دۈشمهن تونۇلىدۇ
ئۇزۇن ئۆتمهي ۋەرەقه ۋاپات بولدى، رەسۇلۇلالغا ۋەھىي . ساڭا كۈشلۈك ياردەم بېرەتتىم، دېدى

  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (دىكېلىشمۇ توختاپ قال
 مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا جىبرىئىلبىر مهزگىل ۋەھىي توختۇتۇلغاندىن كېيىن، 

ئۆزىنىڭ پهرىشتىلىك سۈرىتى بىلهن دۇنيا ئهتراپىنى توسقان ھالدائالته يۈز قانىتى بىلهن 
ئاندىن . ئاندىن كېيىن تهدرىجىي يېقىنلىشىپ ياچاق ئوقى يىراقلىقتا يېقىنالشتى. كۆرۈندى

تائاالغا ئهلچى بولۇپ هللا شۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ا. ئاجايىب ئۇلۇغ ۋەھىي ئهكهلدى
  .كىشىلهرگه يهتكۈزۈشكه باشلىدى

  

  كىشىلهرنى دىن ئىسالمغا چاقىرىشى

  
نىڭ كىتابىغا، هللانىڭ پهيغهمبىرىگه، اهللاتائاالغا، اهللا رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم خهلقلهرنى ا

غا قىلىشقا هللابىلهن كۆرۈشۈشكه ئىشىنىشكه ۋە ئىبادەت، ئىتائهتنى يالغۇز اهللا قىيامهت كۈنى ا
رەسۇلۇلال ۋە .  بىردىن ئىشىنىشكه چاقىردى-كىشىلهرنى بىردىن . چاقىرىشنى باشلىدى

بهزى ساھابىالر  .  ئازار ۋە سىقىلىشالرغا ئۇچرىدى-ئۇنىڭغا ئىشهنگهنلهر ھهر تۈرلۈك دىل 
 تۇغقانلىرى ئهبۇ -رەسۇلۇلال ۋە ئۇرۇق . كېتىشكه مهجبۇر بولدىھهبهشىستانغا ۋە مهدىنىگه 

. قاتتىق ئاچلىق تارتتى. تالىب جىلغىسى ئىسىملىك تاغ جىلغىسىغا ئۈچ يىل قاماپ قويۇلدى
  .بهك ئېچىنىشلىق زۇلۇمالرغا ئۇچرىدى. دەرەخ غازاڭلىرىنى يېدى

النى بارلىق تىرىشچانلىقى شۇ ئارىدا مۆمىنلهر ئانىسى خهدىچه ۋاپات بولدى ھهم رەسۇلۇل
بۇ يىل . بىلهن قوغدىغان، دۈشمهنلهر سۈيقهستىدىن ئاسرىغان تاغىسى ئهبۇ تالىپمۇ ۋاپات بولدى

  .ئىچى پۇشقى يىلى دەپ ئاتالدى
يىلنىڭ -11يىلىنىڭ ئاخىرى، -10مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنىڭ 

هتتا جهننۇتۇل مهئىۋا قېشىدىكى سىدرەتۇل بېشىدا رەسۇلۇلال ئاسمانالرغا ئهپ چىقىلدى، ھ
ئۇنىڭدىنمۇ يوقىرىغا كۆتۈرۈلگهندىن كېيىن قهلهملهرنىڭ . مۇتتىهھاغىچه ئېلىپ بېرىلدى

  .شهپىسىنى ئاڭلىدى
پهرۋەردىگارى رەسۇلۇلالغا سۆزلىدى، نىدا قىلدى، رەسۇلۇلالغا ۋە ئۈممىتىگه بهش ۋاقىت 

 زامانالردا رەسۇلۇلال مهدىنىدىكى ئهۋىس، خهززەج قايتىپ چۈشتى ۋە شۇ. نامازنى پهرز قىلدى
قهبىلىلىرىنىڭ ھهجگه كهلگهن ئادەملىرى بىلهن ئىتتىپاق مهجلىسى ئېچىپ، مهدىنىگه 
ھىجرەت قىلىپ بارغان مۆمىنلهرنى ئۆزلىرىنىڭ جان، ماللىرىنى قوغدىغاندەك قوغداشقا 

بىرىنچى «ى خهۋەر قىلدى، بۇ بىرلىك تائاال قېشىدا جهننهت بارلىقىنهللا ئهھدى ئالدى ۋە ئۇالرغا ا
بۇ . دەپ ئاتالدى، يهنه بىر يىلى شۇ يهردە يىغىلىپ ئهھدى توختامالر قىلىندى» داۋان يىغىنى

  .دېيىلدى» ئىككىنجى داۋان يىغىنى«
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مهدىنىدە مۇسۇلمانالر كۆپۈيۈپ ئىسالم راۋاجالنغىلى باشلىغاندا رەسۇلۇلال مهدىنىگه 
رەسۇلۇلال . شهھىرى دەپ ئاتىالتتى» يهسرەب«ۇن مهدىنه مۇندىن بۇر. ھىجرەت قىلدى

. ئهلهيهىسساالم مهدىنىگه كهلگهندىن كېيىن پهيغهمبىرىمىزنىڭ شهھىرى دەپ ئات قويۇلدى
دىن ئىسالم ھۆكۈملىرى، جىنايى . دەپ ئاتىدى) نۇرلۇق شهھهر(» مهدىنه مۇنهۋۋەر«ئامما خهلق 

 ئىسالم تارىخىدا بىرىنچى ئىسالم دۆلىتى مهدىنىدە .ئىشالر قانۇنلىرى مهدىنىدە يولغا قويۇلدى
مۇسۇلمانالر مهدىنىدىن ھهق ۋە ئادالهت بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، يهر يۈزىنىڭ ھهر . قۇرۇلدى

 - تهرەپلىرىگه تارقىلىپ، كىشىلهرنى كاپىرلىقنىڭ قاراڭغۇلىقىدىن ئىماننىڭ نۇرىغا، ئادەم 
غا )هللا(ھهممه ئىنسانالر ئىگىسى ) تىنچوقۇنۇش، بويسۇنۇش(ئادەمگه ئىبادەت قىلىشتىن 

ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىشقا باشلىدى ۋە ھۆكۈمرانالر زۇلمىدىن ئىسالمنىڭ ئادالىتىگه 
  .چىقىرىشقا باشلىدى

رەسۇلۇلالنىڭ ئهلچىسى رەبئى ئىبنى ھىراشتىن ئىران پادىشاھى كىسرا گهپ 
پاتىدىن بۇرۇن ئهرەبىستان يېرىم رەسۇلۇلالنىڭ ۋا. سورىغاندارەبئى شۇنداق جاۋاب بهرگهن ئىدى
تائاالنىڭ هللا بۇھهقته ا. ئىسالم قانۇنى تولۇقالندى. ئارىلىغا ئىسالم دىنى پۈتۈن ئومۇمالشتى

ئىسالم دىنىنى  سىلهرگه نېمىتىمنى تاماملىدىم، . دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىمبۈگۈن«
  ) ئايهت-3ىدە سۈرە مائ. (دېگهن سۆزى چۈشتى» سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

رەسۇلۇلالنىڭ مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشقا ئون ئىككى يىل ئىككى ئاي ئۆتكهندىن كېيىن 
ھىجرەت ئىسالم تارىخىنىڭ  .رەبىئۇل ئهۋۋەل ئېيىدا دۈيشهنبه كۈنلۈكته رەسۇلۇلال ۋاپات بولدى

) پاتىدىنۋا(قوشۇلۇشتىن ) ئالىي ھهمراھقا(غا »رەپىقۇل ئهئال«رەسۇلۇلالغا  .باشلىنىشى بولدى
ئاگاھالندۇرمىغان بىرمۇ يامانلىق . بۇرۇن ئۈممىتىنى باشلىمىغان بىرمۇ ياخشىلىق قالمىدى

 تائاال بىزنى رەسۇلۇلالنىڭ جامالىنى كۆرسىتىشتىن ۋە شاپائهت قىلدۇرۇشتىن هللاقالمىدى، 
  !ئىبارەت بهختكه يهتكۈزگهنگه قهدەر رەسۇلۇلالغا رەھمهت قىلسۇن

 ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى ھهققىدە قىلىدىغان سۆزىمىز بۇ بايانىمىز، مۇھهممهد
مۇناسىۋىتى بىلهن رەسۇلۇلالنىڭ تارىخىغا تهۋەرۈك قىلىش يۈزىدىن ئوتتۇرىغا قويغان بىر نهزەر 

نىڭ هللاتاشالش بولۇپ، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى ۋە پۈتۈن دۇنيا ئهللىرىگه ا
 سائادىتى -للىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ۋە ئىنسانالرنىڭ بهخت ئهلچىسى ئىكهنلىكىنىڭ دەلى

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشىنىشى ۋە يولىغا ئهگىشىپ مېڭىشقا 
باغلىق ئىكهنلىكىنى مۇقهررەر  قىلىش ئالدىدا تهقدىم قىلغان قىسقىچه تهرجىمىهالى ئورنىدا 

  .بولدى
  

  همبهرلىكىنى تهلهپ قىلغۇچى شارائىتالرمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغ

  
بىز يۇقىرىدا پهيغهمبهرلىككه اليىقالشتۇرغۇچى ۋە تهلهپ قىلغۇچى شارائىتالر زامان 

ئهمدى، بۇ ئۈچ تۈرلۈك ئامىل . ئامىلى، ئۈلگىلىك ۋە نهسهپ يۇقىرىلىقى دەپ ئۆتكهن ئىدۇق
  . يوق؟ قاراپ باقايلى-مۇھهممهد ئهلهيسهىسساالمدا بارمۇ 

پارس، روما ئىككى چوڭ دۆلهتنىڭ مۇھهممهد . ن ئامىلىدىن باشالپ ئېيتىمىززاما
ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇشتىن بۇرۇنقى تارىخىنى يازغۇچىالرنىڭ بىرلهشكهن سۆزىگه 
قارىغاندا، بۇ ئىككى دۆلهت ھهممه تهرەپتىن بۇزۇلغان، دىندىمۇ، ئهخالقتىمۇ، قانۇن ھۆكۈمدىمۇ 

. ئىككى دۆلهتنىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ ھهممىسىگه ئاجىزلىشىش ئورۇن ئالغانبۇزۇلغانلىقتىن، بۇ 
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ئهمما باشقا دۆلهتلهردە ئهھۋال . مهدەنىي دۆلهت بولغان بۇ ئىككى دۆلهتته ئهھۋال شۇنداق ئىدى
تېخىمۇ يامان، ئىشالر تېخىمۇ ناچار، ھاياتلىقنىڭ ھهممه تهرىپىنى تېخىمۇ زۇلمهت قاپلىغان 

  .ئىدى
رىلىدا بولسا، بۇتالرغا باش ئۇرۇلغان، ھاراقالر ئىچىلگهن، قىزالر تىرىك ئهرەب يېرىم ئا

 - كۆمۈلگهن، پهيغهمبهر يولى ئورنىغا جىنكهشلهر يولى ئىز باسقان، قهبىله ئايماقالرنىڭ ئۆرپ 
بايالر، ئهمهلدارالرغا ھهر . تائاالنىڭ شهرىئىتى ئورنىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغانهللا ئادەتلىرى ا

. نامراتالردىن ئىقتىسادلىرى تارتىپ ئېلىنىۋاتقان ئهھۋالدا ئىدى.  بولۇۋاتقانتهرەپتىن كىرىم
ئۇ كۈنلهردە پۈتۈن . باشقا مىللهتلهرنىڭ ئهھۋالىمۇ ئهرەپلهر ئهھۋالىدىن ياخشى ئهمهس ئىدى

بۇ ئهھۋال . دۇنيا ئهللىرى قاراڭغۇ زۇلمهتته زۇلۇم، بۇرۇقتۇرمىلىق، يامانلىق ئىچىدە ياشايتتى
نىڭ پهيغهمبهر ئهۋەتىش ئارقىلىق، يۇرتالرنى، ئىنسانالرنى تۈزۈپ، ياخشىالپ بېرىشنى تائاالهللا ا

راستىنى ئېيتقاندا، پۈتۈن خهلق مۇشۇ پهيغهمبهرنى ئىنتىزارلىق بىلهن . تهلهپ قىالتتى
ئهرەبىستان قۇرۇقلىقىدا پهيغهمبهر كېلىش شارائىتىنىڭ ئاساسلىرى كۆپ . كۈتمهكته ئىدى
ھهر . يهھۇدىالر، خرىستىئانالر ئارىسىدا كۆپ خهۋەرلهر تارقالغان ئىدى. ىدىمهلۇم بولماقتا ئ

رايوندا مهخپىي ئاۋازالر، ئاسماندىن چۈشىدىغان يىڭى شهرىئهتنىڭ يېقىنالشقانلىقىنىڭ 
پۈتۈن دەلىللهر بۇ قېتىم پهيغهمبهرلىك ئهرەبلهردە بولۇشقا . ئارزۇلىرى كۆپهيمهكته ئىدى

. تاغلىرى ئارىسىدا چاقنايدۇ) مهككه(مبهرلىكنىڭ نۇرى پاران پهيغه. ئىشارەت قىالتتى
. دېگهن ئىشارەتلهر بولۇۋاتاتتى. ئهلچىلىكنىڭ قۇياشى خۇرمىلىق، سايىلىق مهدىنىدە تۇغىدۇ

مهدىنه بولسا كېلىش زامانىسى يېقىنالشقان پهيغهمبهرنىڭ كۆچۈپ بارىدىغان يېرى 
 شۇ سهۋەپتىن يهھۇدىالر، خىرىستىئانالرنىڭ .بولىدىغانلىقىغا ئىشارەت قىلىنىماقتا ئىدى

مهدىنىگه يهرلهشمهكته، بهزىلىرىدە خهۋەر .  بهسته ئهرەبىستانغا كۆچۈپ كهلمهكته-ياشلىرى بهس 
ئۇنىڭ . كۈچهيمهكته، ھهتتا ئۇالر ئهرەبلهرگه بىزنىڭ ئارىمىزدىن يېقىندا پهيغهمبهر چىقىدۇ

قىلىمىز دەپ قوشنىلىرى بولغان ئهرەبلهرگه بىلهن بىرلىكته سهنلهر بىلهن ئۇرۇشۇپ غهلبه 
  .تهھتىت سالماقتا ئىدى

 يىل مۇددەت مۇھهممهد 470 ئهلهيهىساالم تۇغۇلۇشتىن تارتىپ ئۆتكهن ئىسائهلهاسىل، 
كۈتۈپ . ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولۇپ كېلىشىنىڭ ئالدىنقى ئىشارەت ئاساسلىرى بولغان

 بولغان، شۇنىڭدەك دۇنيانىڭ كۆپ جايلىرىدا ئىنسانىيهت تۇرۇش زامانىسى، خهۋەرلهر زامانىسى
تارىخىنىڭ ئېقىمىنى ئۆزگهرتىدىغان، ئىنسانالرغا، يۇرتالرغا ئومۇمالشقان بۇززۇلۇشنىڭ 

  .دولقۇنىنى توختىتىدىغان بىر پهيغهمبهرلىك كېلىشىگه بهكمۇ ئىنتىزار ئىدى
 مۇشۇنداق پهيغهمبهرلىككه كىم اليىق دەپ ئوياليسىز؟ 

مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ . ۇمكى ئۇ پهيغهمبهر مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھ بولىدۇچوق
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ! پهرۋەردىگارىمىز«: تائاالغا دۇئا قىلىپهللا بولسا، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ا

يهنى (ھېكمهتنى ) يهنى قۇرئاننى(ئايهتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان كىتابىڭنى 
پاك قىلىدىغان بىر ) مۇشرىكلىك ۋە گۇناھالردىن(ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان ئۇالرنى ) ۈننهتنىپاك س

سۈرە  (»پهيغهمبهر ئهۋەتكىن ھهقىقهتهن سهن غالىبسهن ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىسهن
  . دەل پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدۇردېگىنى)  ئايهت-129بهقهرە 

هللا مهن سىلهرگه ھهقىقهتهن ا! ائىل ئهۋالدىئى ئىسر «: ئهلهيهىسساالم ئۆ قهۋمىگهئىسا
 مهندىن كېيىن كىلىدىغان ئهھمهد ، مهندىن بۇرۇن كهلگهن تهۋراتنى تهستىقلىغۇچى،ئهۋەتكهن

دەپ )  ئايهت-6سۈرە  سهف (»ئىسىملىك پهيغهمبهر بىلهن خۇش خهۋەر بهرگۈچى پهيغهمبهرمهن
  . ھتۇرخۇش خهۋەر بهرگهن پهيغهمبهر شۇ مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلال
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دەپ ئېالن قىلغان » تائاالنىڭ ئهلچىسىمهنهللا مهن ھهممىڭالرغا ا! ئى ئىنسانالر«
  .پهيغهمبهردۇر

! شۇ پهيغهمبهر مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ دۇنياغا مېهمان بولۇپ كهلگىنىگه مۇبارەك
ڭ تائاالنىهللا پۈتۈن مهخلۇقالرغا ا! پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه رەھبهر بولۇپ كهلگىنىگه مۇبارەك

  .رەھمىتى بولۇپ كهلگىنىگه مۇبارەك
پهيغهمبهر كېلىشنى تهلهپ قىلىدىغان زامان ئامىلىدىن پهيغهمبهر بولۇشنىڭ بىر ئامىلى 

دېمهك، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پۈتۈن ئىنسانغا رەھبهرلىك . گه ئۆتىمىز»نهمۇنىلىك«بولغان 
يىق بولغان، پۈتۈن دۇنيا ئهللىرىگه قىلىشقا اليىقالشقان ۋە ئاسماندىن ۋەھىي تاپشۇرىۋېلىشقا ال

دېمهك، . نىڭ ئهلچىسى بولۇشقا اليىق بولغان ئۇالرغا نهمۇنه ئىكهنلىكىگه بىر قاراپ ئۆتىمىزهللا
رەسۇلۇلالنىڭ بهدەن قۇرلۇشىدا نهمۇنىلىككه، ئاندىن ئهخالق تهرەپتىن، روھىي تهرەپتىن 

  .ئۈلگىلىكىگه نهزەر سالىمىز
ھاياتى توغرىسىدا تارىخ تهرجىمىهالى يازغۇچىالرنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

بىرلهشكهن سۆزى شۇكى، ئومۇمىي پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بهدەن قۇرلۇشىدا ھهممه 
بوي، قهددى گۈزەل ئىدى، راست . چىرايى ھهممىدىن چىرايلىق ئىدى. ئىنساندىن كامىل ئىدى

يهىسساالمنىڭ تهن قۇرلۇشىنى كۆرگهن، خهۋەر نهقىل قىلغۇچىالر بىزگه مۇھهممهد ئهله
تونۇغىنى بويىچه نهقىل قىلىپ بېرىدۇ، قۇالق سااليلى، ئىمامى مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىچه بهرا 

بهك ئېگىز (رەسۇلۇلالنىڭ تهن قۇرلۇشى ئوتتۇرھال «: ئىبنى ئازىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئېيتىدۇ
چېچى قويۇق بولۇپ، . ىقى كهڭ ئىدىئىدى، ئىككى مۈرىسىنىڭ ئارىل) ئهمهس، بهك پاكار ئهمهس

قىزىل تون كىيگهن ئىدى، ئۇنداق چىراي ئادەمنى . قۇلىقىنىڭ يۇمشىقىغا كېلهتتى
  ».كۆرمىدىم

رەسۇلۇلال ئاق سۈزۈك «: ئىمامى مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئېيتىدۇ
دا ئالدىغا بىر ئاز ئىگىلىپ يول ماڭغان. بهدىنىدىن تۆكۈلگهن تهرى مهرۋايىتتهك ئىدى. ئىدى

رەسۇلۇلالنىڭ ئالقىنىدەك يۇمشاق تاۋار ياكى يىپهك تۇتۇپ باقمىدىم، . ماڭار ئىدى
  ».رەسۇلۇلالنىڭ پۇرىقىدەك خۇشپۇراق ئىپار ياكى ئهنبهر پۇرىمىدىم

ۋەجههتهنىڭ ئوغلى ئىمامى ھهسهننىڭ سۆزىگه قوالق سااليلى، ئۇ هللا  كرم ا–ھهزرىتى ئهلى 
ئۇ . ئهبۇ ھالهنىڭ ئوغلى ھىندىدىن رەسۇلۇالنىڭ زىننىتى توغرىسىدىن سورىدىم«: زات ئېيتىدۇ

ماڭىمۇ چۈشهندۈرسه ئېسىمدە چىڭ تۇتىۋالسام دەپ . كىشى رەسۇلۇلالنى ئوبدان چۈشهندۇرەتتى
يۈزى . لالنىڭ ئۇستىخانلىرى غوللۇق ئىدىۇرەسۇل«: ىم، ئۇ كىشى مۇنداق دېدىئۈمىد قىالتت

بهك ئېگىز . ئوتتۇرا بويلۇق ئادەمدىن سهل پهل ئېگىزرەك ئىدى. ۇراتتىئايدەك پارقىراپ ت
چېچى بهك بۈدرىمۇ ئهمهس، بهك گىدىمۇ ئهمهس، . بهدىنى چوڭ ئىدى. ئادەمدىن پاكارراق ئىدى

ھهر ھالدا . چېچىنى بهزىدە ئىككى تهرەپكه ئايرىيتتى، بهزىدە ئايرىمايتتى. ئوتتۇرھال ئىدى
رەڭگى ئاق پىشماق، پىشانىسى كهڭ، قىشى ئهگمه، .  كهتمهيتتىقۇالق يۇمشىقىدىن پهسلهپ
بۇرنى قاڭشارلىق، نۇر چاقناپ . ئاچچىقى كېلىپ قالسا تهرلهيتتى. ئۇزۇن، ئۇالشما ئهمهس ئىدى

تۇراتتى، ساقىلى قويۇق، كۆزى يوغانراق، قارا كۆز، مهڭزى ئاق قىزىل، ئاغزى چوڭ، چىشلىرى 
مهيدىسىدە ئىنچىكه تۈكى بار . ىنىڭ ئارىسى ئوچۇق ئىدىچىشلىر.  پار ئىدى-ئىنچىكه پار 

گهردىنى ئاق قىزىل، تهن قۇرلۇشى ئوتتۇرھال، گۆشلۈك، بهدىنى چىڭ، ئۇچىسى بىلهن . ئىدى
كۆكسى بىلهن كىندىكى ئارىسىدا . قورسىقى باراۋەر، غولى كهڭ، بارماقلىرى توم، تۈكسىز ئىدى

 ئهمچىكى سهل چىققان، ئىككى بېلىكى تۈكلۈك، ئىنچىكه يول تارتقان تۈك بار ئىدى، ئىككى
. بېلىكى ئۇزۇن، ئالقىنى كهڭ، ئالقىنى تاپىنى سېمىز، بېلىكى توم، ئىزەڭگۈلىكى كاۋاك ئىدى
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ئىككى تهرەپكه بىر ئاز ئېغىناپ، . پۇتى تهرلهيتتى، يول ماڭسا ئېگىزدىن چۈشكهندەك ماڭاتتى
كىشىلهرگه . ه يۆتكهلسه، چاققان يۆتكىلهتتىسىلىق، تېز ماڭاتتى، بىر يهردىن يهنه بىر يهرگ

قارىسا، ھهممه كىشىگه ئوخشاش قارايتتى، يهرگه قاراپراق ماڭاتتى، ئاسمان تهرەپكه قارىشىدىن 
. نهرسىلهرگه كۆپىنچه مۇالھىزە قىلىش بىلهن قارايتتى. يهرگه قارىشى كۆپ ئىدى

» .ه ئاۋۋال ساالم قىالتتىئهسهابىلىرىدىن مهسلىههت پىالن سورايتتى، ئۇچرىغان ئادەمگ
بهرگهن نېمهت، هللا ارەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ تهن قۇرلۇشىدا يۇقىرىقىدەك بولۇش خاس 

ىسى يوق، چۈنكى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمغا ھېچكىمگه بېرىلمىگهن بهدەن ئىنساننىڭ ھهسس
. ڭدىشى يوق ئىدىقۇرۇلمىسى بېرىلدى، ھهتتا رەسۇلۇلال چىرايى گۈزەللىكتىمۇ ئۈلگه بولۇپ، ته

 - ئهمدى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالق جهھهتتىكى ئۈلگىلىكىنى، كامىللىقىنى بىر 
بىرلهپ ئويالپ كۆرىمىز، ھهر قانچه سۆزلىسهك، يازساقمۇ تولۇق سۆزلهپ، يېزىپ بواللمايمىز، 

  . شۇنداق بولسىمۇ سۆزلهيمىز
  

  رەسۇلۇلالنىڭ ئهقلىنىڭ كۈچلۈكلىكى

  
هيهىسساالمنىڭ ئهقلىنىڭ كامىل ۋە ئۆتكۈرلىكىنى كۆرسىتىدىغان ئونالرچه مۇھهممهد ئهل

ئىككىسى پهيغهمبهر قىلىنىشتىن ئاۋۋالقى، . مىسالدىن، بۇ يهردە تۆتنى ئوتتۇرىغا قويىمىز
رەسۇلۇلالنىڭ : بۇرۇنقى ئىككىسىنىڭ بىرىنچىسى. ئىككىسى كېيىنكى ئهمهلىي ۋەقهدۇر

غا »چىلىققا ئورتاق قارشى تۇرۇش ئىتتىپاق يىغىنىمهككىلىكلهرنىڭ زۇلۇم ۋە ناھهق«
ئابدۇلالھ ئىبنى جۇدئان ئۆيىدە ئېچىلغان ئىتتىپاق «: قاتناشقانلىقى ۋە بۇ يىغىن ھهققىدە

ئۇ يىغىنغا قاتناشقانلىقىمنىڭ ئورنىغا قىزىل تۆگه پايدا تاپقاننىمۇ . يىغىنىغا قاتناشتىم
بۆلۈم -1ئىبنى ھىسام تارىخى. (دېگهن» تنىشىمهنيهنه قىچقىرىلسام يهنه قا. ياخشى كۆرمهيمهن

زالىمدىن ھهققىنى ئېلىپ . بۇ دوستلۇق يىغىنى ئېزىلگهنلهرگه ياردەم بېرىش) بهت-143
بۇمۇ . رەسۇلۇلالنىڭ قاتنىشىشى ھهقنى قولالش ئىدى. بېرىش قارار قىلىنغان يىغىن ئىدى

  .رەسۇلۇلالنىڭ ئهقلى ئۆتكۈرلىكىنى كۆرسىتىدۇ
 مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهجهرۇل ئهسۋەدنى كۆتۈرۈش توغرىسىدىكى :ئىككىنچىسى

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇشتىن بهش يىل بۇرۇن يهنه «: ۋەقه مۇنداق. ھۆكۈمىدۇر
 يېشىدا مهككىلىكلهر كهئىبىنى چۇۋۇپ، قايتا يىڭىالپ ياسىماقچى بولۇپ، قايتا ئىشلهپ 35

نى بېكىتىدىغان يهرگه يهتكهندە قۇرەيش ئايماقلىرى ھهجهرۇل )قارا تاش(ھهجهرۇل ئهسۋەد 
ئهسۋەدنى كهئىبىنىڭ بۇرجىكىگه ئورنىتىشتىن ئىبارەت شهرەپلىك ئىشنى تالىشىپ ئۆز ئارا 

ھهجهرۇل «: قانلىق ۋەقه چىققىلى قوپقاندا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پىالن كۆرسىتىپ
بىله ئادەملىرى تهڭ باراۋەر كۆتۈرۈپ جايىدا ئهسۋەدنى چوڭ گىلهم ئۈستىگه قويۇپ ھهممه قه

شۇنداق قىلىنىش بىلهن چوڭ زىياننى تۈگىتىپ، كۆپ قان . دەپ مهسلىههت بهرگهن» قويۇڭالر
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ھېكمهتلىك پىالنى بىر نهرسىگه . تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئالغان

شهك كهلتۈرۈشكه ئورۇن . ەلىل بولىدۇدەلىل بوالر بولسا، چوقۇم ئهقىلنىڭ كۈچلۈكلىكىگه د
  .يوق

: ئهمما رەسۇلۇلالنىڭ ئهقلى كامىللىقىنىڭ پهيغهمبهرلىك مهزگىلىدىكى ئىككى مىسالى
 ،ۈزۈشكهندەترەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم مهككىلىكلهر بىلهن تىنچلىق شهرتنامىسى : بىرىنچىسى

زنى يېزىشقا مهككىلىكلهر دېگهن سۆهللا»رسۇل ا«دېگهن سۆز بىلهن » الرحمان الرحيم«خهتكه 
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: ۋەقه مۇنداق.  خهتتىن ئۆچۈرۈپ بهرگهنلىكتۇر، رەسۇلۇلال قوبۇل قىلىپ،ۋەكىلى نارازى بولغاندا
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىر بۆلۈك ساھابىالر بىلهن مهككىگه بېرىپ بهيتۇلالھنى ئۆمرە تاۋاپ 

ە، مۇشرىكالر رەسۇلۇلالنى قىلىپ كېلىش ئۈچۈن بارغاندا ھۈدەيبىيه دېگهن يهرگه يهتكهند
بۇ ئارىدا . تائاال رۇخسهت بهرمىگهنهللا ئۇالر بىلهن سوقۇشۇشقا ا. مهككىگه كىرىشتىن توسقان

رەسۇلۇلال .  يىللىق تىنىچلىق توختامنامه قىلىش تهلىپىنى قويغان10مۇشرىكالر رەسۇلۇلالغا 
« لۇلال ھهزرىتى ئهلىگه قوبۇل قىلىپ توختام قىلىشقان ئىشالرنى خهتكه يېزىش ۋاقتىدا، رەسۇ

دەپ باشالشنى بۇيرۇغاندا، مۇشرىكالر ۋەكىلى سۇھهيل ئىبنى ئهمرى » بسم اهللا الرحمن الرحيم
رەھمان، رەھىم دېگهن سۆزنى تونۇمايمهن، سېنىڭ ئىسمىڭ بىلهن ! توختاڭ«ھهزرىتى ئهلىگه 

دەپ ئۇالر بىلهن » ھه ماقۇل شۇنداق يېزىڭ«: رەسۇلۇلال. دېدى» دەپ يېزىڭ! هللايازىمهن ئى ا
بۇ توختام : ئاندىن رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ھهزرىتى ئهلىگه. مۇرەسسه قىلىشنى خالىدى

مۇشرىكالر ۋەكىلى ) نىڭ ئهلچىسى مۇھهممهد بىلهنهللا(مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلال بىلهن «
مهن سىزنىڭ ! توختاڭ«: دەپ يېزىڭ دېگهندە، سۇھهيل يهنه ئهلىگه» سۇھهيل ئارىسىدا

سىز بۇ خهت ئابدۇلالھ ئوغلى . هرلىكىڭىزنى تونۇغان بولسام سىز بىلهن سوقۇشمايتتىمپهيغهمب
رەسۇلۇلال ئهلهيهسساالم . دەپ يېزىڭ، دېدى» مۇھهممهد بىلهن سۈھهيل ئارىسىدىكى توختام

ھهزرىتى ئۆمهر ۋە ھهزرىتى ئهلى باشلىق . ئۇنىمۇ قوبۇل قىلىپ مۇرەسسه قىلىشنى خالىدى
دەپ خهتنى ئۆچۈرگىلى » دىنىمىز ئىشىدا ئۇالرغا بوزەك بولىمىزمۇ«بولۇپ، ساھابىلهر نارازى 

رەسۇلۇلالنىڭ بۇ مۇرەسهسىنىڭ كېيىنكى ياخشى نهتىجىلىرى . ئۇنۇماي تهسته ئۇنىدى
 پىكىرىنىڭ يېتهرلىك ئهمهسلىكىنى، رەسۇلۇلالنىڭ يىراقنى كۆرەرلىكى، -باشقىالرنىڭ ئوي 

رەسۇلۇلال ئهقلى ئۆتكۈرلىكىدە ئۈلگه ئۆرنهك . سهتتىئهقىلنىڭ كامىل كۈچلۈكلىكىنى كۆر
  .بولدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككىلىك ئۈستىدىن غهلبه قىلىپ، مهككىنى : ئىككىنچىسى
فهتهى قىلىپ ئالغاندىن كېيىن، مهككه ئادەملىرىنىڭ كهئبه ئهتراپىغا توپلۇشۇپ غالىپ، 

ئى «: شىنى كۈتۈپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ، ئۇالرغاقهھرىمان رەسۇلۇلالنىڭ ئۇالرغا نېمه ھۆكۈم قىلى
سىزنى «: ئۇالر. دېدى» مېنى سىلهرگه نېمه مۇئامىله قىالر دەپ ئوياليسىلهر؟! قۇرەش جامائهسى

قېرىندىشىمىز،  سىز ئېسىل مهرد چۈنكى. بىزگه ياخشى مۇئامىله قىلىدۇ دەپ ئوياليمىز
» !سىلهر ئازاد! كېتىڭالر«: الرغارەسۇلۇلال ئۇ. دىيىشتى» ئېسىل قېرىندىشىمىزنىڭ ئوغلى

  .دېدى
رەسۇللۇالغا بېرىلگهن . مانا بۇ رەسۇلۇلالنىڭ كاتتا ئادەملهر تارىخىدىكى ئۈلگىلىك ئورنى

  .كامىل ئهقىل، ئۆتكۈر پىكىرلىك ئىكهنلىكىنى ئوچۇق كۆرسىتىدۇ
  

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شىجائىتى

  
بۇ . هقلى ئۆتكۈرلىكىدىن كام ئهمهس ئىدى      رەسۇلۇلالنىڭ قورقماس يۈرەكلىكى، ئ
بۇ ئۇلۇغ ئهخالقنى چۈشهندۇرۈشته شۇ يېتهرلىك، . توغرىدىمۇ ھهقىقهتهن ئۈلگىلىك ئورۇندا ئىدى

ئهلى، زۈبهير، خالىد ۋە باشقا ساھابه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمالر، ئاالھىدە قورقماس يۈرەكلهر مۇنداق 
ىلىق قاتتىق كهلگهندە بىز رەسۇلۇلالنىڭ قېشىغا ئۇرۇش بهك قىزىپ كهتكهندە، خاپ«: دېگهندى

  ».كېلىۋېلىپ، رەسۇلۇلالنىڭ ھىمايىسىدە قوغدىناتتۇق
ئهسهابىالر ئهتراپقا . ھۈنهين ئۇرۇشىدا ئىسالم قوشۇنى قاتتىق مهغلۇپ بولغان ئىدى
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. چېچىلىپ كهتكهندە رەسۇلۇلال جهڭ مهيدانىدا يالغۇز قالغان بولسىمۇ تهۋرەنمهي تۇرغان
ئۇالر بىلهن قايتا ئۇرۇشۇپ دۈشمهنگه .  بىرلهپ كېلىپ رەسۇلۇلالغا قوشۇلغان-ابىالر بىر ئهسه

تىرىك قالغانلىرى رەسۇلۇلالنىڭ قولىغا چۈشۈپ، ھاكىمىيهتكه . قاقشاتقۇچ زەربه بهرگهن
بويسۇنغان، مۇنداق شىجائهتنىڭ ئوخشىشى بىر كىمدىن كۆرۈلمىگهن، قۇرئان كهرىمنىڭ 

نىڭ يولىدا جىهاد قىلغىن هللا!) ئى مۇھهممهد(«: ئىتىگه گۇۋاھلىق بېرىپرەسۇلۇلالنىڭ شىجا
 مۇناپىقالرنىڭ .ساڭا غهلىبه ۋەدە قىلىنغان. يهنى ئۆزەڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىهاد قىلغىن(

دېگهن بۇيرۇقىنىڭ ئهمهلىيىتى بۇ » ).جىهادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئهھمىيهت بېرىپ كهتمه
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 84 سۈرە نىسا. (يهردە كۆرۈلدى

يالغۇز بىر ئادەم كىملهر بىلهن ئۇرۇشۇشقا بۇيرۇلىۋاتىدۇ؟ بۇ ئۇرۇش پۈتۈن دۇنيا 
ئۇ كۈندە ئاز ساندىكى بىر ئۇچۇم ئهسهابىلهردىن باشقا پۈتۈن . ئىنسانلىرىغا قارشى ئۇرۇشتۇر

ىكراقى بولغان بىر دۇنيا ئادەملىرى كاپىر بولۇپ، ئۇالرنىڭ پۈتۈن يهرشارى خهلقىنىڭ شىجائهتل
  .شهخىسكه قارشى ئۇرۇشتۇر

  

  رەسۇلۇلالنىڭ سىياسىتى

  
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ سىياسىتى، مهيلى ئىسالھات ئېلىپ بېرىش ياكى ئهسكىرىي 
بولسۇن، تىنىچلىق ئورنىتىش ياكى ئۇرۇش قىلىش سىياسىتى بولسۇن، ئۈلگىلىك 

 كىشى بولسۇن رەسۇلۇلالدەك سىياسهت ئىجرا سىياسهتته ھهرقانچه كامىل بولغان. سىياسهتتۇر
رەسۇلۇلالنىڭ توغرا، زېرەك سىياسىتىگه ئۈلگه، نهمۇنىلىك . قىاللىشىدىن ئۈمىد قىاللمايدۇ

  :سىياسهتلىكىگه بىر قانچه مهشهۇر مىسال قىلىپ كۆرسىتىمىز
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهسهابىلىرىغا مۇشرىكالرنىڭ زىيهنكهشلىكى : مىسال-1

غىرالشقاندا رەسۇلۇلال ئهسهابىلىرىغا ھهبهشىستانغا ھىجرەت قىلىشقا رۇخسهت ئې
چۈنكى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئهسهابىلىرىنىڭ مۇشرىكالرنى مۇداپىئه . بهرگهنلىكىدۇر

قىاللماسلىقىنى ۋە ھهبهشىستاندا ئهسههمهتون نهجاشى ئىسىملىك بىر ياخشى پادىشاھ بولۇپ، 
ئهسهابىالرغا . ىلهن كۈتۈۋالغانلىقى، ياخشى قوغدايدىغانلىقىنى بىلهتتىئهسهابىالرنى ھۈرمهت ب

  .ھىجرەتكه رۇخسهت قىلىش تهقدىرلهشكه اليىق، تهدبىرلىك سىياسهتتۇر
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسالم چاقىرىقىنى مۇشرىكالر قىستىغان : مىسال-2

ىرىش مهركىزى قىلغانلىقى، شۇ كۈنلهردە ئهرقهم ئىسىملىك ساھابىنىڭ ئۆيىنى ئىسالمغا چاق
ئۆيدە ئهسهابىلىرىنى ئىلىم ۋە يۈكسهك ئاڭغا ئىگه قىلىپ تهربىلىگهنلىكى، بهك يىراق 
كهلگۈسىنى ئويلىغان پىالنلىق تهدبىر بولۇپ، رەسۇلۇلالنىڭ بهك ھۇشيار سىياسهتچى 

  .ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
بىلهن ئىككى قېتىم مهككىنىڭ ئهقهبه دېگهن يېرىدە مهدىنىلىكلهر :مىسال-3

بۇ ئىككى قېتىملىق مهخپىي ئۇرۇشۇشتا رەسۇلۇلال . ئىتتىپاقلىق توختام قىلىشقانلىقىدۇر
مهدىنىلىكلهردىن مهدىنىگه ھهجرەت قىلغاندا قوغداشقا ۋە ھىجرەت قىلىپ بارغان 

 ئاندىن كېيىن ئهسهابىلىرىنى. ئالغان) ئهھدى توختام(ئهسهابىالرنى ھىمايه قىلىشقا بهيئهت 
ئاندىن ئۆزى ھىجرەت قىلغان، شۇنىڭ بىلهن مهدىنه . مهدىنىگه ھىجرەت قىلىشقا بۇيرۇغان

ئىسالم يۇرتى، يهر يۈزى بويىچه خهلىپىلىك مهركىزى، فهتهى، غهلبه مهنبهئى، پۈتۈن ئىنسانالرغا 
  .توغرا يول كۆرسىتىش مهركىزى بولدى
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ر بىلهن ئهھدى توختام تۈزۈشى ۋە رەسۇلۇلالنىڭ مهدىنىدىكى ئۈچ جامائه يهھۇدىال: مىسال- 4
ئىسالم تهرغىباتى كۈچسىز ۋە پۈتۈن . بۇ توختامالرنىڭ ئىسالم چاقىرىقىغا بولغان پايدىلىرى

خهلق ئۇنىڭغا قارشى تۇرغان سهۋەپتىن، ئۇ كىشىلهرنىڭ ھىمايىسى ۋە خاتىرجهملىكىگه 
ه قىلىشىپ ئېهتىياجلىق كۈنلهردە بۇ ئهھدى توختامنىڭ ئىسالم چاقىرىقىنى ھىماي

  .بېرىشىدۇر
بىلهن ) مهككىدىن كهلگهنلهر(مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇھاجىرالر : مىسال-5

ئارىسىدا مۇستهھكهم دوستلۇق، قېرىنداشلىق ئورنۇتۇپ ) مهدىنىدىكى يهرلىكلهر(ئهنسارىالر 
هي بىئارام بىر ئادەمنىڭ بهدىنىدىكى بىر ئهزا ئاغرىپ قالسا قالغان ئهزاالر قىزىپ ئۇيقۇسى كهلم

مۇنداق قېرىنداشلىق يهر يۈزىدە . بىرىگه كۆيۈمچان دوست قىلىشتۇر-بولغاندەك، بىر
تائاالنىڭ ئىلتىپاتى بىلهن، ئاندىن كېيىن رەسۇلۇلالنىڭ هللا پهقهت ا. ئىككىنچى بولۇپ باقمىدى

  .مىسلىسىز دانالىقى ۋە سىياسىي تهجرىبىسىنىڭ نهتىجىسىدۇر
 ياشلىق خهدىچه 40 ياشلىق يىگىت ھالىتىدە 25المنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسسا: مىسال-6

ئاندىن كېيىن بىر قانچه تۇل ۋە يېشى چوڭ خوتۇنالرنى نىكاھىغا . بىلهن ئۆيلىنىشىدۇر
 يېشىدا نىكاھالپ 9سىددىقنى ) رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ(ئېلشىدەك ۋە مۆمىلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه 

كى رەسۇلۇلالنىڭ چوڭقۇر سىياسىلىقى، بهل) شهھۋانىلىق ئهمهس(بۇالر ھهممىسى . ئېلىشى
يىراققا نهزەر سالىدىغانلىقى، ئىشنى ياخشى باشقۇرۇشى، پىالنىنىڭ مۇكهممهللىكى بولۇپ، بۇ 

ۋەزىپىسىگه غهلبىلىك » خهلقنى ئىسالمغا چاقىرىش«ئارقىلىق ئۆز پهرۋەردىگارى تاپشۇرغان 
رەسۇلۇلالنىڭ شۇنداق .لدى قۇۋۋەت، ئىلگىرلهش ۋە كېڭىيىشتهك كۈچلۈك تۈرتكه بو- كۈچ 

  .ئاقىالنه سىياسىتى بولمىغاندا ئۇنداق غهلبه ۋە كېڭىيىشكه يهتكىلى بولمايتتى
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ سىياسى جهھهتتىكى ئۈلگىلىكىنىڭ يهنه بىر مىسالى 

رەسۇلۇلالنىڭ پارتىزان قوشۇن ۋە كۆپ قوشۇن ئارقىلىق قىلغان جهڭلىرى بولۇپ، بۇ : بولسا
هردىكى ئهمهلىيهتتىن رەسۇلۇلالنىڭ جهڭ ئىشلىرىدىن خهۋەردار ئىكهنلىكى ۋە جهڭگه جهڭل

بۇنىڭغا دوستالرمۇ، دۈشمهنلهرمۇ ئوخشاشال . رەھبهرلىك قىلىشىدا نهمۇنىلىقى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ
 يىل ئىچىدە پۈتۈن ئهرەب يېرىم ئارىلىغا دىن 10مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ . ئىقرار قىلىدۇ

 ئومۇمالشتۇرغان، ھهممه ئهرەب يۇرتىنى ئىسالم نۇرى بىلهن يورۇتقان مۇقهددەس ئىسالمنى
 يىللىق جهڭدە 10جىهادلىرى، ئهرەب يېرىم ئارىلىنى تولۇقى بىلهن ئىسالمغا بويسۇندۇغان 

 نهپهردىن ئاشمىغانلىقى رەسۇلۇلالنىڭ جهڭگه 2500ئىككى تهرەپتىن ئۆلگهن ئادەم سانى 
  .دەر ماھىر ۋە ھاكىملىقىغا يېتهرلىك دەلىلدۇررەھبهرلىك قىلىشتا نهقه

  

   شهپقىتى-رەسۇلۇلالنىڭ رەھىم 

  
.  شهپقهتتۇر-  شهپقهت ئۈلگىلىك رەھىم -مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قهلبىدىكى رەھىم 

رەسۇلۇلالنىڭ رەھىم . مۇنداق مېهرىبانلىق رەسۇلۇلالدىن باشقا ھېچقانداق ئادەمدە تېپىلمايدۇ
تائاالنىڭ هللامهلىي مىساللىرىدىن بهزى مىسالالرنى سۆزلىمهكچى بولساقمۇ، ا شهپقىتىنىڭ ئه-

شۈبهسىزكى !) ئى ئىنسانالر(«:تائاال مۇنداق دېدىهللا ا. سۆزلىگىنى ھهممىنى بېسىپ چۈشىدۇ
 ئۇنىڭغا ئېغىر ،سىلهرنىڭ كۈلپهت چىكىشىڭالر. سىلهرگه ئۆز ئاراڭالردىن پهيغهمبهر كهلدى

ھېرىستۇر، مۇئمىنلهرگه ئامراقتۇر، ناھايتى ) ىدايهت تېپىشىڭالرغاھ(تۇيۇلىدۇ، ئۇ سىلهرنىڭ 
  ) ئايهت-128سۈرە تهۋبه(» .كۆيۈمچاندۇر
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 شهپقىتىنىڭ ئهمهلىي كۆرۈنۈشلىرىنىڭ -بۇ يهردە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ رەھىم 
  :بهزىسىنى ئوتتۇرىغا قويىمىز

ۇلغان ئىبراھىم ئىسىمىلىك رەسۇلۇلالنىڭ مارىيه قۇتبىيه ئىسىملىك خوتۇنىدىن تۇغ.1
 ،ئوغلى كېسهل بولۇپ جان ئۈزگىلى يېقىنالشقاندا، رەسۇلۇلال ئۇ بالىسىنى ئالدىدا قويۇپ تۇرۇپ

 تارتىدۇ، ئهمما پهرۋەردىگارىمىز رازى بولىدىغان سۆزنىال دكۆز يىغاليدۇ، يۈرەك دەر«: ان ۋەيىغلىغ
  .دېگهن»  قايغۇرىمىزبىز سهندىن ئايرىلغىنىمىزغا! سۆزلهيمىز، ئى ئىبراھىم

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئانىسىنىڭ مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى قهبرىسىنى . 2
پهرۋەردىگارىمدىن «: زىيارەت قىلغاندا توختاپ تۇرۇپ ئۇزۇن يىغلىغان ۋە قايتىپ كېلىۋېتىپ

هت رۇخسهللا ئانامنىڭ گۇناھىنىڭ مهغفىرەت قىلىنىشىنى تىلىشىم ئۈچۈن رۇخسهت سورىسام، ا
دېگهن ئىمام مۇسلىم » ئانامنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت قىلىشىمغا رۇخسهت بهردى. قىلمىدى

  .رىۋايهت قىلدى
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم خهيبهر شهھىرىدىكى قهمۇس ئىسىملىك سېپىلنى فهتهى . 3

قىلغاندا ھۈبهي ئىبنى ئهختهب ئىسىملىك باشلىق يهھۇدىنىڭ قىزى سهفىيه بىلهن يهنه بىر 
ىنى ھهزرىتى بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆلتۈرۈلگهن يهھۇدىالرنىڭ قېشىدىن ئۆتكۈزگهن خوتۇن
سهفىيه بىلهن بىلله ئېلىپ مېڭىلغان ئايال يهھۇدىالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنى كۆرۈپ . ئىدى

بۇنى كۆرگهن . ۋارقىراپ يىغالپ، ئۆزىنى كاچاتالپ ئۇرغىلى تۇردى ۋە بېشىغا توپا چاچتى
سهن بۇ ئىككى ئايالنى ئۆلۈكلهر قېشىدىن ئۆتكۈزگهندە «االم بىاللغا رەسۇلۇلال ئهلهيهىسس

  .دېدى» ! شهپقهت تارتىۋېتىلغانمىدى، ئى بىالل-قهلبىڭدىن رەھىم 
بهلكى ھايۋانالرغىمۇ رەھىم .  شهپقىتى ئادەمگه خاس ئهمهس ئىدى-رەسۇلۇلالنىڭ رەھىم 

هر ئىگىسىگه، يهنى ھهرقانداق ھهرقانداق ھۆل جىگ«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم. قىالتتى
بىر خوتۇن بىر «: يهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم. دېگهن» جانلىققا رەھىم قىلىشتا ئهجرى بار

 قوڭغۇز تېرىپ يىگىلى -مۈشۈكنى باغالپ قويۇپ، يېمهكلىك بهرمهي ياكى قويۇپ بهرمهي، قۇرت 
  .دېدى»  قىلىندىئازابقويماي، ئاچ قويۇپ ئۆلتۈرگهن سهۋەپتىن 

:  شهپقهت قىلىشنىڭ پايدىسىنى بايان قىلىپ-يهنه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم رەھىم 
ئۇسسۇزلىقتىن ئۆلگىلى يېقىنالشقان بىر ئىت بىر قۇدۇق چۆرىسىدىن سۇ ئىچهلمهي «

چۆگىلهۋاتاتتى، بهنى ئىسرائىلنىڭ پاھىشه ئاياللىرىدىن بىرى بۇ ئىتنى كۆرۈپ، ئۆتۈكىنى 
 شهپقىتى -بۇ رەھىم . سۇ تارتىپ مهزكۇر ئىتنى سۇغۇرۇپ قويۇۋېدىسېلىپ، ئۆتۈككه قۇدۇقتىن 

  ».ئۈچۈن ئۇ خوتۇننىڭ گۇناھى مهغفىرەت قىلىندى
  

  لىقى)سېخى( رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆڭلىنىڭ كهڭ

  
. رەسۇلۇلالنىڭ گۈزەللىك بىلهن تولغان سېخىلىقىنى سۈپهتلهپ بولغىلى بولمايدۇ

دېمهيدىغان كىشى تۇرسا، » ياق«ولىدا بار نهرسىنى بىر كىم سورىسا رەسۇلۇلال پۈتۈن ھاياتىدا ق
قانداق تهسۋىرلهپ بولغىلى بولسۇن؟ رەسۇلۇلال بىر كۈنى چىرايلىق بىر تون كىيىپ سىرتقا 

ئهسهابىالردىن بىرى شۇ توننى رەسۇلۇلالدىن سوراپ ئېلىپ كىيىشنى، يهنى . چىققان ئىدى
مۇشۇ توننى «: نىگه تىگىشىنى ئارزۇ قىلىپ، رەسۇلۇلالغارەسۇلۇلال كىيگهن توننىڭ ئۆز بهدى

  .رەسۇلۇلال ئۆيىگه كىرىپال توننى ئۇ كىشىگه بهردى. دېدى» ماڭا بهرسىله
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ قېشىغا بىر ئادەم كهلگهنىدى، رەسۇلۇلال ئۇ ئادەمگه ئىككى تاغ 
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ئى «: مائىتى قېشىغا قايتىپ بېرىپئۇ ئادەم ئۆز جا. ئارىسىدىكى بىر يايالق قوينى بهردى
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم كهمبهغهل بولۇپ قېلىشتىن ! مۇسۇلمان بولۇڭالر! جامائىتىم

  .دېدى» قورقماي كۆپ بېرىدىكهن
ۋالغان بىر تۆگىنى رەسۇلۇلالغا بىر پىجابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ سهپهردە تې

الدىن تۆگىنىڭ پۇلىنى تاپشۇرىۋېلىش ئۈچۈن كهلگهندە رەسۇلۇل. قانچه يۈز تهڭگىگه ساتتى
  ).مۇتتهفهقۇن ئهلهيه.(رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم جابىرغا تۆگىنىمۇ بهردى، پۇلنىمۇ بهردى

رەسۇلۇلالنىڭ ساخاۋىتىنى قانداق سۆزلهپ بولغىلى بولسۇن؟ ) بۈيۈكتۇرهللا ا(» اكبرهللا ا«
  .غاندەك، سېخىلىقتىمۇ ئالىي ئۈلگىدۇررەسۇلۇلال باشقا سۈپهتلهردە ئهڭ ئالىي ئۈلگه بول

 
  

  رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئادىللىقى

  
 كۆرۈنۈپ رۇشهنرەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئادالهتته نهمۇنىلىكى بىر قانچه ئورۇندا 

بۇنىڭدىن رەسۇلۇلالدىن باشقا ھېچكىمدىن مهيدانغا كهلمىگهن ئىككى مىسالنىال . تۇرىدۇ
  .سۆزلهيمىز

 قهبىلىسىدىن بىر ئايال ئوغرىلىق قىلىپ پاش بولغاندىن كېيىن، قۇرەيىشتىن مهخزۇم. 1
نى ئهمهلدىن »قول كېسىش جازاسى«بىرمۇنچه ئادەملهر ئۇسامه زەيدنى مهزكۇر خوتۇنىدىن 

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم قاتتىق . قالدۇرۇش ئۈچۈن تىلىگىلى رەسۇلۇلال قېشىغا ئهۋەتتى
اال توختام قىلغان جازادىن بىرنى تىلهپ قالماقچىمۇ سهن، ئى تائهللا ا«: غهزەپلهنگهن ھالدا

بىلهن قهسهمكى، ئهگهر مهن مۇھهممهدنىڭ قىزى فاتىمه ئوغرىلىق قىلغان هللا ا! ئۇسامه
  .دېدى» تهغدىردە ئۇنىڭ قولىنى چوقۇم كېسىمهن

رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بهدرى جېڭى مهيدانىدا قولىغا بىر ياچاق ئوقنى ئېلىپ . 2
كهرنىڭ سېپىنى ئوق بىلهن ئىشارەت قىلىپ تۈزلهپ كېلىپ، سهۋۋاد ئىبنى غهزيه ئهس

. ئۇ كىشى سهپنىڭ سىرتىغا چىقىپراق تۇرغان ئىدى. ئىسىملىك كىشىنىڭ قېشىدىن ئۆتتى
: ئۇ كىشى. دېدى» !تۈز تۇرغىن سهۋۋاد«: رەسۇلۇلال ئۇ كىشىنىڭ قورسىقىغا ئوق بىلهن نوقۇپ

تائاال ھهق ۋە ئادىل دىن بىلهن پهيغهمبهر هللاى ئاغرىتتىڭ، سېنى ائى رەسۇلۇلال، قورسۇقىمن«
ئۇنداقتا «: شۇنىڭ بىلهن رەسۇلۇلال. دەپ تۇرۇۋالدى» قىلغان تۇرسا، ئهمدى قىساسىمنى ئالىمهن

ئۇ كىشى رەسۇلۇلالنىڭ قۇرسىقىغا . دەپ قورسىقىنى ئېچىپ بهردى» قىساسىڭنى ئېلىۋالغىن
هسمهن، پهقهت شهھىد بولۇش ئالدىدا ئاغزىم سېنىڭ مۇبارەك قىساس ئالماقچى ئهم«: سۆيدى ۋە

  .دېدى» بهدىنىڭگه تىگىۋالسۇن، دەپ ئۈمىد قىلدىم
  

   بېسىقلىقى-رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهپۇچانلىقى ۋە ئغىر 

  
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇلۇغ خىسلهتلىرىدىن تولۇقى بىلهن بايان قىلىپ بولۇش 

كىشىلهر  سېنىڭ سۈپهتلىرىڭنى خهلقلهرگه سۇ «: ر مۇنداق دېدىشائى. مۇمكىن ئهمهس
  .»يۇلتۇزالرنى ئهكس ئهتتۈرگهندەك ئهكس ئهتتۈرەلهيدۇ، خاالس

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز رەسۇلۇلالنىڭ ھهر تهرەپتىكى كامىللىقىنىڭ قىسمهن نهمۇنىلىرىنىال 
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لدىرماسلىقىدىن جۈملىدىن رەسۇلۇلالنىڭ ئهپۇ قىلىش ۋە جازاالشقا ئا. سۆزلهپ ئۆتىمىز
  .ئىبارەت خىسلىتىدىن تۆۋەندىكى مىسالالرنى سۆزلهپ ئۆتىمىز

سهھىهۇل ھهدىسته كهلدىكى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بىر جهڭدىن قايتىشىدا يولدا . 1
ئهسهابىالر دەم ئېلىش ئۈچۈن دەرەخلهرنىڭ . ئهسكهرلىرىگه ئىستىراھهت پۇرسىتى بهرگهن ئىدى

تى، رەسۇلۇلالمۇ بىر دەرەخ سايىسىغا ئورۇن ئېلىپ قىلىچىنى سايىلىرىغا تارقىلىپ كهت
ئاندىن سهھرالىق بىر مۇشرىك ئهرەب كېلىپ رەسۇلۇلالنىڭ . دەرەخكه ئېسىپ ئۇخالپ قالدى

ئى مۇھهممهد ھازىر  سېنى مهندىن كىم قوغداپ «قېلىچىنى غىالپتىن سۇغۇرۇپ، رەسۇلۇلالغا 
شۇ زامان مهزكۇر مۇشرىكقا . دېدى»  تائاال قوغدايدۇهللا«: رەسۇلۇلال. دېگهن ئىدى» قاالاليدۇ؟

: ئاندىن رەسۇلۇلال قولىغا قېلچنى ئېلىپ. قورقۇنچ كىرىپ قولىدىن قېلچ چۈشۈپ كهتتى
ئاندىن . دېدى» ھېچكىم يوق«: مۇشرىك ئهرەب. دېدى» سېنى مهندىن كىم قۇتقۇزااليدۇ؟«

مۇنداق ) مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (هتتىمۇشرىك قايتىپ ك. رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئهپۇ قىلدى
رمهتكه ۋە ۆلغان ئهپۇ بولۇپ، ئهپۇ قىلغۇچى ھ ئىنتىقام ئېلىشقا كۈچى يېىتپ تۇرۇپ قى،ئهپۇ

  .تهقدىرلهشكه سازاۋەردۇر
بىر سهھرالىق ئهرەب . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئهسهابىلىرىغا مال تهقسىم قىلىۋاتاتتى.2

بۇ « رەسۇلۇلالنى قاتتىق تارتتى ۋە ، تهرەپتىن تۇتۇپ رەسۇلۇلالنىڭ رىداسىنىڭ بىر،كېلىپ
هللا ا«: رەسۇلۇلال ئۇنىڭغا. دېدى» رىزالىقى مهقسهت قىلىنمىغان تهقسىمات بولدىهللا تهقسىمات ا

باشقا بىر ئىش . دېدى» تائاال ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى ئهدلى قىلمىسا، كىم ئهدلى قىلىدۇ؟
ا ئهلهيهىسساالمغا رەھىم قىلسۇن، چۈنكى ئۇنىڭغا تائاال مۇسهللا ا«: ئاندىن رەسۇلۇلال. قىلمىدى

  .دېدى» بۇنىڭدىن كۆپرەك ئازار قىلىنغانىدى، لېكىن ئۇ سهبرى قىلغان ئىدى
. ئۇنى كىچىك تهرەت قىستىدى. سهھرالىق بىر ئهرەب رەسۇلۇلالنىڭ مهسجىدىگه كىردى.3

ڭ ساھابىلىرى ئۇ رەسۇلۇلالنى. ئۇ ئادەم مهسجىدنىڭ بىر تهرىپىگه بېرىپ سىيگىلى تۇردى
ئۇنىڭ سۈيدىكىنى توختۇتۇپ قويماي «: رەسۇلۇلال ئۇالرغا. ئادەمگه كايىپ توۋلىشىپ كهتتى

 رەسۇلۇلال بىر ،ئۇ ئادەم ھاجىتىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن. دېدى» !سىيگىلى قويۇڭالر
رىچانلىقى رەسۇلۇلالنىڭ بۇ سهب. چېلهك سۇ ئهكىلىپ، سۈيدۈك ئۈستىگه قۇيۇۋېتىشنى بۇيرىدى

بىزدىن ! ماڭا ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا رەھىم قىلغىنهللا ئى ا«: ئۇ ئادەمگه تهسىر قىلىپ
تائاالنىڭ هللا ا«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئۇ ئادەمگه. ، دېدى»باشقا ھېچكىمگه رەھىم قىلمىغىن
  .دېدى» رەھمىتىنى توسۇۋالماقچى بولدۇڭ

بۇالر رەسۇلۇلالنى . ىدىن بىر قانچه نهمۇنىدۇريۇقىرىقىالر رەسۇلۇلالنىڭ ئۈلگىلىكلىك
بىرسى . پهيغهمبهرلىككه اليىقالشتۇرغان ئۈچ خىسلهتنىڭ بىرى بولۇپ، ئىككىسى باشتا ئۆتكهن

ئهمدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پاك . ئۇ بولسا نهسهپنىڭ شهرەپلىكلىكىدۇر. قالغان ئىدى
رەسۇلۇالنىڭ شهرەپلىك نهسهبىگه . لىپ ئۆتهيلىنهزەر سې)  بوۋىسىغا- ئاتا (ۋە ئېسىل ئهسلىگه 

. ئىنساپ بىلهن قارىغان ئادەم چوقۇم بىلىدۇكى، رەسۇلۇلالنىڭ نهسهبى مۇتلهق پاك نهسهپتۇر
. ئىنسانىيهت تارىخى رەسۇلۇلالنىڭ نهسهبىدەك سۈزۈك، ئېنىق، پاكىز نهسهپنى تونۇپ باقمىدى

ىڭ شهرەپلىكراقى ئىكهنلىكىگه چۈنكى قۇرەيش قهبىلىسى پۈتۈن ئهرەب قهبىلىلىرىن
. شۇنىڭدەك ھاشىم ئهۋالدى قۇرەيش ئىچىدە ئهڭ شهرەپلىك. ھېچكىمنىڭ قارشى پىكىرى يوق

ھهقىقهتهنمۇ پهيغهمبهرلهر ئۆزمىللىتى ئىچىدە ئهڭ شهرەپلىك ئايماق ۋە ئائىلىدىن پهيغهمبهر 
  .مان ئىمپىراتۇرى ھىرەقلىمۇ ئېيتقانۇمهلىيهتنى ربۇ ئه. قىلىنىدۇ

هللا ا«: ەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىگه قۇالق سااليلى، رەسۇلۇلال بۇ ھهقته سۆزلهپر
تائاال ئىسمائىل بالىلىرىدىن كهنانىنى، كهنانىدىن قۇرەيشنى، قۇرەيشتىن ھاشىم بالىلىرىنى، 



 188

دېمهك، پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهيهى . دېدى» ھاشىم ئهۋالدىدىن مېنى تالالپ چىقاردى
  .اخشىنىڭ ياخشىراقىنىڭمۇ ياخشىراقىدۇرۋەسسهللهم ي

پهيغهمبهرلىككه اليىقالشتۇرىدىغان يۇقىرىقى شهرتلهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدا تولۇق، 
شۇنداق تۇرۇقلۇق مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهر .  ھاسىل ئىدىرۇشهنھهم چوڭ، ھهم 

پهقهت بىلىمسىز، . توغرا كهلمهيدۇگۇۋاھكى، ھهرگىز هللا ئهمهس دېمهك، ئهقىلغا توغرا كېلهمدۇ؟ ا
ناھهق، تهرەپباز ياكى بۇزۇق تاماخور، ئهمهلىيهت ھهقىقهتكه كۆز يۇمۇپ قارشى تۇرىدىغان ئادەمال 

  .ئىنكار قىلىشى مۇمكىن
شۇنداق بولسىمۇ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ئهقلى ۋە 

تائاال هللا ئوتتۇرىغا قويۇپ، رەسۇلۇلالغا ئىشىنىش ۋە رەسۇلۇلال انهقلى دەلىللهرنىڭ بىر بۆلىكىنى 
تهرەپتىن كهلگهن توغرا يول ۋە ياخشىلىقالرغا ئىشىنىش الزىملىقىنى مۇقهررەر قىلىش ئۈچۈن 
ۋە ئۇنىڭغا ئهگىشىش ۋە ئۇ زاتنىڭ دىنىغا ئهگىشىپ، ھهقنى تهلهپ قىلىش ۋە ئازاپتىن 

ېمىتىگه يېتىشىپ، پهيغهمبهرلهر، سادىق مۆئمىنلهر، قۇتۇلۇشنى تهلهپ قىلىش ۋە ئاخىرەت ن
شهھىدلهر، سالىهالر بىلهن بىلله بولۇشنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا 

  .ئىشىنىپ ئهگىشىش الزىملىقىنىڭ دەلىللىرىنى بايان قىلىمىز
  

  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشىنىش الزىملىقى
  

ممهد ئهلهيهىسساالمغا تولۇق ھاسىل بولغان ئهقلىي ۋە دىنىي تهرەپتىن مۇھه
پهيغهمبهرلىككه اليىقالشتۇرغۇچى مهزكۇر شهرتلهر، ئهلۋەتته، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

لېكىن . دەپ ئىشىنىشنىڭ الزىملىقىغا يېتهرلىك دەلىلدۇر) نىڭ ئهلچىسىهللا(پهيغهمبهر 
همبهرلىكىنى تهكىتلهش ۋە مۇقهررەر قىلىش، ھهتتا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغ

 مىكىر قىلىش ياكى ئوچۇق ئهمهلىي ھهقىقهتكه -ئىشهنمهي مۇمكىن ئهمهسلىكىنى، ھىيله 
قهستهن قارشى تۇرۇپ، تىنىش ۋە باش تارتىشتىن باشقا يول بىلهن توسقىلى 

لهرنى بولمايدىغانلىقىنى ئوچۇق كۆرسىتىش ئۈچۈن تېخىمۇ زىيادە دەلىل ھۈججهت
  .ئهكىلىشتىن توسالغۇ يوق
  :دەلىللهر تۆۋەندىكىچه

بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهر كىتابلىرىنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه  . 1
گۇۋاھلىق بېرىشى ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولۇپ دۇنياغا 

  .ىدۇركېلىشى توغرىسىدا ئالدىن خوش خهۋەر بېرىش
  :    يۇھهننا ئىنجىلدا تۆۋەندىكىلهر سۆزلهنگهن

مهن ! سىلهر مېنى دوست تۇتۇدىغان بولساڭالر ۋەسىيتىمنى ئېسىڭالردا تۇتۇڭالر) 1
ئۇ سىلهر بىلهن داۋاملىق . بېرىدۇ) فارقۇلت(سىلهرگه يهنه بىر مۆجىزىنى . دىن تىلهيمهن)ئاتام(

» مۇھهممهد ياكى ئهھمهد«دېگهن سۆز » تفارقۇل«). جۈملىلهر-16،-15.(باب-14» تۇرىدۇ
دېگهن سۆز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ دىن ۋە » ئۇ سىلهر بىلهن دائىم تۇرىدۇ«. دېمهكتۇر

تائاالنىڭ هللا چۈنكى بۇالر ا. ھهمىشه تۇرىدۇ، دېمهكتۇر) ھهدىسلىرى(ۋە سۈننىتى ) قۇرئان(كىتاب 
ئىنجىلنىڭ ... ۋامىدا دائىم ساقلىنىدۇدۇنيا ھاياتى دا. ساقلىشى بىلهن ساق ساالمهت تۇرىدۇ

  .دېمهكچى بولغىنى شۇ
مېنىڭ دۇنيادىن كهتكىنىم سىلهر ئۈچۈن : لېكىن مهن سىلهرگه راستنى سۆزلهيمهنكى«) 2
لېكىن مهن . كهلمهيدۇ)  ئهلهيهىسساالممۇھهممهد(» فارقۇلت«چۈنكى مهن كهتمسهم . ياخشى
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تائاال ئاسمانغا هللا ئىيسا ئهلهيهىسساالمنى ا. فقرە -7 باب -16» كهتسهم ئۇنى سىلهرگه ئهۋەتىمهن
 ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهر قىلىپ مۇھهممهدكۆتۈرۈپ كېتىش بىلهن دۇنيادىن كهتمىسه 

 ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولۇشى دۇنيا مۇھهممهدچۈنكى . دۇنياغا كهلتۈرمهيتتى
يهنى يهھۇدىيالر ۋە ! (ئى ئهھلى كىتاب «:تائاالهللا بۇ ھهقته ا. پهيغهمبهردىن خالىي زاماندا بولىدۇ

 ئازابتىن ئاگاھالندۇرغۇچى كهلمىدى ،خوش خهۋەر بهرگۈچى) ساۋاب بىلهن(بىزگه ) ناساراالر
شهرىئهتنى ۋە (سىلهرگه   پهيغهمبهرلهر ئۈزۈلۈپ قالغان بىر زاماندا،دېمهسىلىكىڭالرئۈچۈن
 ھهقىقهتهن سىلهرگه خۇش ،كهلدىبايان قىلىپ بېرىدىغان رەسۇلىمىز ) ئۇنىڭ ئهھكاملىرىنى

ئهمدى سىلهرگه (كهلدى ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم(خهۋەر بهرگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى 
  ) ئايهت-19سۈرە مائىدە (» .ھهر نهرسىگه قادىردۇرهللا ا). ئۆزرە قالمىدى

ى مېنىڭ نامىمغا ئهلچ. فارقۇلت بولسا، مۇقهددەس روھ بولۇپ، ئۇنى ئاتا ئهۋەتىدۇ«) 3
ئۇ سىلهرگه مهن دېگهن . ئۇ سىلهرگه دىن ئىشلىرىڭالرنىڭ ھهممىنى ئۈگۈتىدۇ. قىلىدۇ

  .) ئايهت فقرە- 26 باب -14(» .سۆزلهرنى ئهسلىتىدۇ
تائاال پۈتۈن دۇنيا هللا ا ئهلهيهىسساالمدۇركى، ئۇنى مۇھهممهدمۇقهددەس روھ فارقۇلت بولسا 

هللا ا. ۇدىالر بىلهن خىرىستىئانالرمۇ باردۇنيا خهلقى ئىچىدە يهھ. خهلقىگه پهيغهمبهر قىلدى
سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالردىن ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم(پهيغهمبهر ! ئى ئىنسانالر« : تائاال

 ئهگهر ئىنكار ،سىلهر ئۈچۈن پايدىلىق) بۇ (، ئىمان ئېيتىڭالركى،ئېلىپ كهلدى) دىن(ھهق 
چۈنكى ئاسمانالردىكى ). سىلهردىن بىهاجهتهللا ا) (يهنى كۇفرىنى داۋامالشتۇرساڭالر(قىلساڭالر 

هللا ا). نىڭ مهخلۇقاتىدۇر مۈلكىدۇرهللايهنى ا(نىڭدۇر هللاۋە زېمىندىكى شهيئىلهرنىڭ ھهممىسى ا
 - 170سۈرە نىسا (» .بىلگۈچىدۇر ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر) بهندىلىرىنىڭ ئهھۋالىنى(

  )ئايهت
ىلهن كىلىشى مهلۇم پهيغهمبهر دېمهك دەپ ئهلىف الم ب» الرسۇل«قۇرئاننىڭ بۇ ئايهتته 

 ئهلهيهىسساالمنى مۇھهممهدبولۇپ، تهۋرات بىلهن ئىنجىلدا ئالدىن خۇش خهۋەر قىلىنغان 
شۇنىڭدەك تۈزۈك نىيهتلىك كىشىلهر، . يهنه سۆزلهيمىز. باشتىمۇ سۆزلىدۇق. كۆرسىتىدۇ

  .يهھۇدىالر، خىرىستىئانالرنىڭ ئىنساپلىق ئالىملىرىمۇ ئىقرار قىلىدۇ
پهرۋەردىگارىڭ سىنادىن كهلدى، «: تهۋراتنىڭ ئىككىنچى تومىدا مۇنداق يېزىلغان

ئۇنىڭ بىلهن مىڭالرچه پاكىز . فاراندىن ئۆزىنى ئاشكارە قىلدى. سائىردىن بىزگه نۇر تاشلىدى
  ). باب-33(» كىشىلهر بىلله بار

كىگه بهرگهن  ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى ۋە ئهلچىلىمۇھهممهدبۇالر تهۋراتنىڭ 
 مۇساتائاال هللا ا: چۈنكى تهۋراتتىكى مهزكۇر سۆزنىڭ مهنىسى. ئوچۇق گۇۋاھلىقىدۇر

ئىيسا . ئۇنىڭغا سىنا تېغىدا ۋەھىينى چۈشۈردى. ئهلهيهىسساالم بىلهن سۆزلهشتى
سائىر قۇددۇستىكى بىر . (دا پهيغهمبهر قىلىپ ۋەھىي چۈشۈردى»سائىر«ئهلهيهىسساالمنى 

نى ئېالن قىلغۇچى هللا» الاله االا« ئهلهيهىسساالمنى مۇھهممهد) ىتاغلىق جاينىڭ ئىسم
مهككىنى قورشاپ . پهيغهمبهر قىلىپ فاران تاغلىرى ئارىسىدىكى مهككه شهھرىدىن بهلگىلىدى

  .ھىرا ۋە باشقا تاغالر فاران تاغلىرى دەپ ئېيتىلىدۇ» ئهبۇ قۇبهيس«تۇرغان 
  اھلىقىيهھۇدىالر، خىرىستىئانالر ئالىملىرىنىڭ گۇۋ. 2

ئابدۇلال ئىبىن ساالم ۋە ئۇنىڭ ئىمان ئېيتقان ھهمراھلىرىغا («: تائاالهللاسۈرە شۇئهرادا ا
قۇرئاننىڭ (بهنى ئىسرائىل ئۆلىمالىرىنىڭ قۇرئاننى بىلىشى مۇشرىكالرغا ) ئوخشاش

  )ئايهت- 197. (دېدى››؟دەلىل بولمامدۇ) توغرىلىقىنى كۆرسىتىدىغان
ا ئىشهنمىگهن كاپىرلىرىغا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ تائاال ئهرەبلهرنىڭ ئىسالمغهللا ا
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نىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىنىڭ راستلىقىغا ئىسرائىل ئالىملىرىنىڭ ئېتراپ هللاپهيغهمبهرلىكى، ا
  .قىلىشى ۋە گۇۋاھلىق بېرىشىدىن ئىبارەت چوڭ دەلىل بار تۇرۇپ ئىشهنمىگهنلىكىگه كايىيدۇ

يهنى (ئۇنى ) يهنى يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر(هنلهر بىز كىتاب بهرگ«: تائاالهللا سۈرە بهقهرەدە ا
 ، شۈبهىسىزكى،ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى. ئۆز ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇيدۇ) پهيغهمبهرنى

 ھهرگىز شهك ،تهرىپىدىن كهلگهندۇرهللا ھهقىقهت ا. ھهقىقهتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرىدۇ
  )ئايهت-146.(دېدى» .كهلتۈرگۈچىلهردىن بولمىغىن

نهانهھۇۋەتهئاال بۇ ئايهتته تهۋرات، ئىنجىل بېرىلگهنلهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ سۇهللا ا
شۇنىڭدەك . پهيغهمبهرلىكىنى ئۆز ئهۋالدىنى تونۇغاندەك تونۇيدىغانلىقىنى خهۋەر قىلدى

ئۇالرنىڭ بىر بۆلىكى ھهقىقهتنى تونۇپ تۇرۇپ يوشۇرىدىغانلىقىنى، شۇنىڭ ئۈچۈن مۇھهممهد 
مۇھهممهد . ىڭ پهيغهمبهرلىكىگه تونۇپ تۇرۇپ ئىشهنمىگهنلىكىنى خهۋەر قىلدىئهلهيهىسساالمن

ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه يهھۇدىالرنىڭ خېلى كۆپ ئالىم ۋە راھىبرىلىرىنىڭ 
گۇۋاھلىقى بولسىمۇ، بۇنىڭ ئىچىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمنىڭ گۇۋاھلىقىنىال ئوتتۇرىغا 

كىتابىنىڭ ئهنبىياھ قىسمىدا ئهنهس ئىبنى » هھىهۇل بۇخارىس«ئىمامى بۇخارى . قويىمىز
ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمغا مۇھهممهد : مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن نهقىل قىلىدۇكى

ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككىدىن مهدىنىگه كهلگهن خهۋىرى يهتكهندە ئۇ كىشى رەسۇلۇلال قېشىغا 
بىلمهيدىغان ئۈچ مهسىله توغرىلىق سۇئال مهن سىزدىن پهيغهمبهردىن باشقا كىشى «: كېلىپ

ئهھلى جهننهتنىڭ دەسلهپ : سۇئال- 2قىيامهتنىڭ ئاۋۋالقى ئاالمىتى نېمه؟ : سۇئال-1سورايمهن، 
. دېدى»قايسى سهۋەپتىن باال دادىسىغا ئوشاپ قالىدۇ؟: سۇئال-3يهيدىغان تامىقى نېمه؟ 
ۇشۇ ھالهتته جىبرىئىل ماڭا خهۋەر بۇ سۇئالىڭىزنىڭ جاۋابىنى م«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم

جىبرىئىل بولسا پهرىشتىلهر ئىچىدىن «: دەل شۇ چاغدا ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم. دېدى» قىلدى
قىيامهت بولۇشنىڭ «: ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى» يهھۇدىالرنىڭ دۈشمىنى

ئهمما . كه سۈرۈپ ماڭىدۇشهرتلىرىنىڭ بىرىنچىسى بىر ئوت بولۇپ، ئۇ خااليىقنى شهرقتىن غهرپ
بالىنىڭ . ئهھلى جهننهتنىڭ دەسلهپته يهيدىغان تائامى بېلىق جىگىرىنىڭ ئهتراپى بولىدۇ

 دادىنىڭ ، ئايال مۇناسىۋەت قىلغاندا- يا ئانىسىغا ئوخشاپ قېلىشى بولسا، ئهر ،دادىسىغا
 باال ،ن تۆكۈلسهسى بۇرۇي باال دادىسىغا، ئهگهر ئانىنىڭ ئابى مهنى،سى بۇرۇن تۆكۈلسهيمهنى

نىڭ هللاسېنىڭ چوقۇم ا«: ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم. دەپ جاۋاپ بهردى» ئانىسىغا ئوخشايدۇ
ئاندىن كېيىن ئۇ . دەپ مۇسۇلمان بولدى» پهيغهمبىرى ئىكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىق ئېيتىمهن

ئى رەسۇلۇلال يهھۇدىالر بۆھتانچى خهلق، ئهگهر سهن مهن توغۇرلۇق ئۇالردىن گهپ «: كىشى
رۈشتۈرۈشتىن بۇرۇن مېنىڭ مۇسۇلمان بولغىنىمنى بىلىپ قالسا ماڭا بۆھتان توقۇيدۇ، دەپ سۈ

ئاڭغىچه ئىبنى ئابدۇلالھ ساالم ئۆيگه كىرىپ . تۇرغاندا يهھۇدىالر رەسۇلۇلال قېشىغا كهلدى
دەپ ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم سىلهر ئاراڭالردا قانداق ئادەم؟ «: رەسۇلۇلال ئۇالرغا. يوشۇرۇنۇپ تۇردى
ئۇ بىزنىڭ . ئۇالر ئابدۇلالھ بىزنىڭ بىلىملىك كىشىمىز ھهم ئالىمنىڭ ئوغلى. سورىغان ئىدى

ئهگهر ئابدۇلالھ ئىبنى «: رەسۇلۇلال. ئهڭ ياخشىراقىمىز ھهم ياخشىمىزنىڭ ئوغلى دىيىشتى
گۇۋاھلىق «: دەرھال ئابدۇلالھ ئۆيدىن چىقىپ. دېدى» ساالم مۇسۇلمان بولسا نېمه دەيسىلهر؟

تائاالنىڭ هللا دىن باشقا ئىبادەت قىلىنغۇچى يوق، مۇھهممهد بولسا اهللارىمهنكى، بىر ابې
مهزكۇر يهھۇدىالر ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم بىزنىڭ ئهڭ . دەپ گۇۋاھلىق بهردى» پهيغهمبىرى

سهھىهۇل . (يامانراقىمىز، يامان ئادەمنىڭ بالىسى، دېدى ۋە تۈرلۈك بۆھتانالرنى سۇۋىدى
  ).بهت-160 پارە-4بۇخارى

دېمهك، ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه بهرگهن 
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ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ گۇۋاھلىقىدىن قالسا ئهڭ چوڭ گۇۋاھلىقالردىن، شۇڭا هللا گۇۋاھلىقى ا
  .ئۇنىڭدىن باشقا يهھۇدىالرنىڭ گۇۋاھلىقىنى سۆزلهپ ئولتۇرمايمىز

ئۆلىمالىرىنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ) رخىرىستىئانال(ئهمما ناسارا
پهيغهمبهرلىكىگه بهرگهن كىتاب يۈزىگه سىغمىغۇدەك كۆپ گۇۋاھلىقلىرى بار، شۇڭا بىز 
بۇنىڭدىن قۇرئان مۇقهررەر قىلغان، قۇرئان سهھىپىسىگه يېزىلغان چوڭ بىر گۇۋاھلىقنىال 

سۈرە مائىدەدە . ۇۋاھلىقىدۇرئۇ بولسا ياخشى پادىشاھ ئهسههمه نهجاشىنىڭ گ. كۆرسىتمىز
يهھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مۇئمىنلهرگه ھهممىدىن قاتتىق !) ئى مۇھهممهد(«: تائاالهللا

 بىز ناسارا دېگهن كىشلهرنىڭ دوستلۇق جهھهتته ،دۈشمهن ئىكهنلىكنى چوقۇم بايقايسهن
 نىڭ ئىچىدە بۇ ناساراالر،مۇئمىنلهرگه ھهممىدىن يېقىن ئىكهنلىكىنىمۇ چوقۇم بايقايسهن

تهكهببۇرلۇق قىلمايدىغانلىقلىرى ) ھهقنى قوبۇل قىلىشتا(بولغانلىقى ۋە   راھىبالر،ئۆلىماالر
ئۇالر پهيغهمبهرگه نازىل قىلىنغان قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا ھهقىقهتنى . ئۈچۈندۇر

: دۇ ئۇالر ئېيتى،تۇنۇغانلىقلىرىدىن ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن ياش قۇيۇلغانلىقىنى كۆرىسهن
ئېتىراپ قىلغۇچىالر ) پهيغهمبىرىڭنى كىتابىڭنى( بىزنى ، بىز ئىمان ئېيتتۇق،رەببىمىز«

 بىز ، ھالبۇكى،غا بىزگه كهلگهن ھهقىقهتكه ئىشهنمهيلىهللابىز نېمىشقا ا. قاتارىدا قىلغىن
» .كىرگۈزۈشنى ئۈمىد قىلىمىز) جهننهتكه(پهرۋەردىگارىمىزنىڭ بىزنى ياخشى كىشلهر قاتارىدا 

دېگهن سۆزىدىن ئىسالمغا ۋە ئىسالم پهيغهمبىرىگه، ئىسالم )  ئايهتكىچه-84 ئايهتتىن -82(
  .كىتاۋىغا، ئىسالم ئۈممىتىگه بهرگهن چوڭ گۇۋاھلىقى ھېسابلىنىدۇ

بىز نهجاشىنىڭ پادىشاھلىق ئوردىسىدا تۇرغاندا رەسۇلۇلالدىن كهلگهن خهتكه بهرگهن 
بۇ مهكتۇپ ئهسههمه «: ئۇنىڭ جاۋاب خېتى مۇنداق. جاۋابىنى ۋە گۇۋاھلىقىنى ئاڭالپ باقايلى

نىڭ ساالمى سىزگه ئى هللاتائاال ئهلچىسى مۇھهممهدكه تهگسۇن، اهللائىبنى ئهبههر نهجاشىدىن ا
دىن باشقا هللابىر ا! نىڭ رەھمىتى ۋە بهرىكهتلىرى سىزگه بولسۇنهللاۋە ا! نىڭ پهيغهمبىرىهللا

 ئىسا! نىڭ پهيغهمبىرىهللائى ا. ت قىلدىمېنى ئىسالمغا ھىدايههللا ئۇ ا. ئىبادەت قىلىنغۇچى يوق
ئاسمان، زېمىننىڭ ئىگىسى نامىغا قهسهم . پهيغهمبهر ھهققىدە يازغان مهكتۇبىڭىز ماڭا تهگدى

سىزنىڭ بىزگه قايسى دىن بىلهن .  پهيغهمبهر سىز دېگهندىن زىيادە ئهمهسئىساقىلىمهنكى، 
لى جهئفهرنى ۋە ئۇنىڭ تاغىڭىزنىڭ ئوغ. پهيغهمبهر قىلىنغىنىڭىزنى چوقۇم تونىدۇق
سېنىڭ راست پهيغهمبهرلىكىڭگه ۋە راست . ھهمراھلىرىنى ئۆزىمىزگه يېقىن قىلدۇق

ساڭا ۋە سېنىڭ تاغاڭنىڭ ئوغلىغا بهيئهت . سۆزلىگۈچى ئىكهنلىكىڭگه گۇۋاھلىق بېرىمهن
تائاالنىڭ هللا ھهممه ئالهمنىڭ ئىگىسى ا) تهشهببۇسى بىلهن(قىلدىم ۋە ئۇنىڭ قولى بىلهن 

. سىزنىڭ قېشىڭىزغا ئوغلۇم ئهرھانى ئهۋەتتىم. مۇسۇلمان بولدۇم. لىكىگه تهسلىم بولدۇقبىر
ئۆزۈمدىن باشقىسىغا ئىگه بواللمايمهن، ئهگهر ھۇزۇرىڭىزغا بېرىشىمنى خالىسىڭىز باراي، ئى 

  ».رەسۇلۇلال
  مىليونالرچه مۇسۇلمانالرنىڭ گۇۋاھلىقى.3

گه راستى بىلهن ئىشىنىپ گۇۋاھلىق بهرگهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى
ئۇ يولدا جىهاد قىلغان  ۋە رەسۇلۇلال ئېلىپ كهلگهن ھهق دىن ۋە توغرا يولغا ئهگىشىپ،

مىليونالرچه ئىنسانالرنىڭ خۇسۇسهن بۇالر ئىچىدىكى ئۆلىماالر، پهيالسوپالر، سالىهالردىن 
رنىڭ سانى ئهڭ چوڭ ئىبارەت سانىنى مۇقىمداش مۇمكىن بولمايدىغان كۆپ كىشىله

گۇۋاھلىق بولۇپ، بۇ گۇۋاھلىق ئهقىللهرنى قانائهتلهندۈرىدۇ ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 
  .پهيغهمبهرلىكىگه ئىشهنگهن مۆئمىنلهرنىڭ يۈرىكىگه راھهت ۋە خاتىرجهملىك بېرىدۇ

 نىڭ ۋە پهرىشتىلهرنىڭ گۇۋاھلىقىهللان ئۇلۇغ ۋە بۈيۈك اىھهممىد. 4
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تائاال ۋە پهرىشتىلهر بهرگهن گۇۋاھلىق هللاساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه امۇھهممهد ئهلهيهىس
: تائاال سۈرە نىساداهللا ا. ئهلۋەتته بارلىق گۇۋاھلىقتىن بىهاجهت قىلىدىغان گۇۋاھلىقتۇر

) يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر سېنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭگه گۇۋاھلىق بهرمىسه گۇناھى ئۆزىگه(«
هللا ا. گۇۋاھلىق بېرىدۇ) پهيغهمبهرلىكىڭگه(رئان ئارقىلىق ساڭا نازىل قىلغان قۇهللا لېكىن ا

هللا ا(پهرىشتىلهرمۇ . ئىلىم بىلهن نازىل قىلدى) باشقىالر بىلمهيدىغان ئۆزىگه خاس(قۇرئاننى 
باشقىالر گۇۋاھلىق . (گۇۋاھلىق بېرىدۇ) ساڭا نازىل قىلغان قۇرئانغا ۋە پهيغهمبهرلىكىڭگه

  )  ئايهت-166سۈرە نىسا . (دېدى» .قى يېتهرلىكتۇرنىڭ گۇۋاھلىهللا) بهرمىگهن تهقدىردىمۇ
تائاالنى اليىقىدا هللا نۇرغۇن ئادەملهرنىڭ ئهخمهقلىقى ۋە ھهقىقهتتىن روھىي سىقىلىشى ۋە ا
تائاال مۇھهممهد هللا تونۇغىلى قويمايدىغان جاھالهت زۇلمىتىدە قالغانلىقى بولمىغان بولسا، ا

ۇۋاھلىقىغا باشقا گۇۋاھلىقنى قوشۇپ سۆزلهپ ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه بهرگهن گ
لېكىن يۇقىرىقىدەك ئهھۋالالرنى نهزەردە تۇتۇپ باشتىكى گۇۋاھلىقالرنى . ئوتۇرمايتتۇق

تائاالنىڭ گۇۋاھلىقىدىن ئىبارەت ھېچ بىر ئهقىللىق كىشى رەت هللا ئاندىن ا. ئوتتۇرىدا قويدۇق
  .قىاللمايدىغان گۇۋاھلىقنى سۆزلىدۇق

ۋاھلىقى ئىككى قىسم بولۇپ خهۋەر گۇۋاھلىقى ۋە مۆجىزىلهر تائاالنىڭ گۇهللا ا
مۇھهممهد ) قۇرئاندا(تائاالنىڭ ئۆز كىتابىدا هللا خهۋەر گۇۋاھلىقى بولسا، ا. گۇۋاھلىقىدىن ئىبارەت

ئهلهيهىسساالمغا ۋەھىي چۈشۈرگهنلىكى، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۆزىگه ئهلچى بولۇشقا 
ىنسانالر ئاممىسىغا ئهلچى قىلغانلىقى، ياردەم بهرگهنلىكى تاللىغانلىقى، ئۆزى تهرەپتىن ئ
  .توغرۇلۇق بهرگهن خهۋەرلىرىدۇر

تائاالنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قولى بىلهن ئاشكارا هللا: مۆجىزىلهر گۇۋاھلىقى بولسا
چۈنكى ھهر بىر ئادەم ئادەتتىن سىرت بولغان ئىشالر ھال . قىلغان ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالردۇر

بهندەم ۋە ئهلچهم مۇھهممهد مهن تهرەپتىن بهرگهن ھهر بىر «: تائاال تهرەپتىنهللا ى بىلهن اتىل
  .دەپ سۆزلهيدۇ» مېنىڭ ئۇنى ئۆزۈمگه ئهلچى قىلغانلىقىم راست. خهۋىرىدە راست سۆزلىدى

تائاالنىڭ خهۋەر بىلهن بهرگهن هللا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ا
  :ىكىدەكگۇۋاھلىقلىرى تۆۋەند

) تائاالنىڭ ئهلچىسىهللا مۇھهممهد ا(» محمد رسول اهللا«: ئايهتته-29 هىتائاال سۈرە فهتهللا)1
  .دېگهن سۆزى

مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ! ئى ئىنسانالر«ئېيتقىنكى !) ئى مۇھهممهد(« :سۈرە ئهئرافتا)2
  ) بىر قىسمى ئايهتنىڭ-158. (دېگهن سۆزى››تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئهلچىمهنهللا ھهممىڭالرغا ا

خۇش ) مۇئمىنلهرگه جهننهت بىلهن( بىز سېنى ھهقىقهتهن «:  ئايهتته-119سۈرە بهقهرە )3
بىلهن ) دىن(ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ھهق )  ئازابىدىندوزاخكافىرالرنى  (،خهۋەر بهرگۈچى

 توغرىسىدا جاۋابكار) يهنى كافىرالردىن ئىمان ئېيتمىغانالر (دوزاخسهن ئهھلى . ئهۋەتتۇق
  .دېگهن سۆزى».ئهمهسسهن

بىز نۇھقا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پهيغهمبهرلهرگه ۋەھى !) ئى مۇھهممهد («: سۈرە نىسادا) 4
  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-163. (دېگهن خهۋىرى» قىلغاندەك ھهقىقهتهن ساڭا ۋەھى قىلدۇق

 ،شارەتچى بى،سېنى بىز ھهقىقهتهن گۇۋاھچى! ئى پهيغهمبهر«: ئايهتته-45سۈرە ئهھزاب ) 5
دەۋەت قىلغۇچى )  ئىبادىتىگه-بىرلىكىگه تائهت(نىڭ ئىزنى بىلهن ئۇنىڭ هللا ا،ئاگاھالندۇرغۇچى

  .دېگهن خهۋىرى» .ۋە نۇرلۇق چىراق قىلىپ ئهۋەتتۇق
پهرۋەردىگارىڭ تهرىپىدىن ساڭا نازىل ! ئى پهيغهمبهر«:  ئايهتته-67سۈرە مائىدە ) 6

تاپشۇرغان هللا  ا، ئهگهر تولۇق يهتكۈزمىسهڭ،زگىنقىلىنغان ئهھكامالرنىڭ ھهممىسىنى يهتكۈ
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هللا  ا،سېنى كىشلهرنىڭ زىيانكهشلىكدىن ساقاليدۇهللا ا. ۋەزىپىنى ئادا قىلمىغان بولىسهن
  .دېگهن خهۋىرى» .ھهقىقهتهن كافىر قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدۇ 

) الميهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسسا(پهيغهمبهر ! ئى ئىنسانالر«:  ئايهتته- 170سۈرە نىسا ) 7
  .دېگهن خهۋىرىدۇر» ئېلىپ كهلدى) دىن(سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالردىن ھهق 

  

  دىكىنمۆجىزىلهر گۇۋاھلىقىدىن بىر قىسمى تۆۋە

  
تائاالدىن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋەھىي بولۇپ چۈشكهنلىكى، هللا قۇئان كهرىمنىڭ ا) 1

نكى ئادەتته خهت قۇرئان بولسا ئىنسانىيهت تونۇغان مۆجىزىلهرنىڭ كاتتىراقى، چۈ
ئوقۇيالمايدىغان، خهت يازالمايدىغان، ئۇستاز ئالدىدا ئولتۇرۇپ باقمىغان ياكى بىر كىمدىن 
تهربىيه ئالمىغان، ئىلىم ئۆگهنمىگهن بىر ساۋاتسىز ئادەمنىڭ بىرال قوپۇپ ئىلىمدىن، 

ۆز ئ.  مهرىپهتته ھهممىدىن ئۈستۈن بولۇشى مۇمكىن ئهمهس-مهرىپهتتىن سۆزلىشى، ئىلىم 
زامانىسىدا ھېچكىم مهيدانغا كهلتۈرەلمىگهن، ھهتتا دۇنيا ھاياتى داۋامىدا دۇنياغا كهلگهن 

 - كېيىنكى ئالىم، پهيالسوپ، دوكتۇرالردىن ھېچكىم مهيدانغا كهلتۈرەلمىگهن ئىلىم 
پهقهت پهيغهمبهرنىڭ ۋەھىي بىلهن . مهرىپهتلهرنى مهيدانغا چىقىرىشى قهتئىي مۇمكىن ئهمهس

  .مكىن دەپ ھۆكۈم قىلىدۇبىلىشى مۇ
قۇرئان كهرىم بولسا ئهڭ بۈيۈك قانۇننى ئۆز ئىچىگه ئالغان، بىر بۆلۈك ئىالھىي 
ئىلىملهرنى، ئهڭ مۇقهررەر ئىلمىي ھهقىقهتلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، مهخلۇقالرنىڭ دەسلهپ 

قهلىرىنى يارىتىلىشى مهسىلىسى ئۈستىدە توختالغان، ئۆتكهن زامانالرنىڭ ئاجايىپ تارىخى ۋە
 ئهھۋالالردىن خهۋەر قىلغان ۋە ئۇ خهۋەرلىرى بىر ھهرىپمۇ غايىبنۇرغۇنلىغان . بايان قىلغان

ئۆزگىرىش بولماي، ئۆز ئهينى رېئال ئهمهلىيهت بولۇپ مهيدانغا كهلگهن بىر كىتاب بولۇپ، ئۇ 
ۇرۇپ قۇرئانغا كىتابنى بىر ساۋاتسىز ئادەم ئوتتۇرىغا قويىدۇ ۋە ئۇنىڭغا باشقىالرنىڭ تاقابىل ت

ئوخشاش بىر كىتابنى ياكى قۇئان سۈرىلىرىدەك ئون سۈرە، ھهتتا بىرال سۈرىنىمۇ ئوتتۇرىغا 
لېكىن پۈتۈن ئىنسانالر، جىنالردىن ھېچكىم تاقابىل تۇرالماي . چىقىرىشنى تهلهپ قىلىدۇ

ۇھهممهد بۇ ئهھۋال قۇرئاننىڭ م. بېشىنى ئىگىپ جىم بولۇشۇپ قالىدۇ، ئهلۋەتته. ئاجىز كېلىدۇ
ئهلهيهىسساالمغا بېرىلگهن چوڭ مۆجىزە ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ ۋە رەسۇلۇلالنىڭ راست 

ھهر «: مۇھهممهد ئهلهيهىسساالممۇ مۇشۇنى بىلگهنلىكى ئۈچۈن. پهيغهمبهرلىكىنىڭ دەلىلىدۇر
تائاال ۋەھىيدىن هللا ماڭا ا. بىر پهيغهمبهرگه ئىنسانالر ئىشىنىدىغان بىر مۆجىزە بېرىلگهنىدى

شۇڭا قىيامهت كۈنى ماڭا ئهگهشكهن مۆئمىنلهر كۆپرەك بوالرمىكىن دەپ . ئىبارەت مۆجىزە بهردى
  .دېدى» ئۈمىد قىلىمهن

 ئايهتتىكى قۇئانغا تاقابىل تۇرۇشنى تهلهپ قىلىدىغان بۇ -23قۇئان كهرىم سۈرە بهقهرە 
گه بىز نازىل )هدمۇھهمم(بهندىمىز «: ئايهت قىيامهتكىچه قارشى تهرەپنى مهيدانغا چىقىرىدۇ

 ، قۇرئانغا ئوخشاش بىرەر سۈرىنى مهيدانغا چىقىرىپ بېقىڭالر،قىلغان قۇرئاندىن شهكلهنسهڭالر
 ،چاقىرىڭالر) ياردەمگه(دىن باشقا ياردەمچىڭالرنىڭ ھهممىسىنى هللا) قۇرئانغا تهئهررۇز قىلىشتا(
ر مۇنداق ئهگه. راستچىل بولساڭالر) قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى دېگهن گېپىڭالردا(

 كافىرالر ئۈچۈن تهييارالنغان ئىنسان ۋە تاشالر － ھهرگىزغۇ قىاللمايسىلهر－قىاللمىساڭالر 
  .) ئايهت-24، - 23سۈرە بهقهرە (» .تىن ساقلىنىڭالردوزاخيېقىلغۇ بولغان 

مۇھهممهدتهك ساۋاتسىز ئادەمدىن : دېگهن سۆزى» ھهرگىزمۇ قىاللمايسىلهر«تائاالنىڭ هللا ا
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ەك بىرەر سۈرىنى مهيدانغا چىقىرالمايسىلهر، دېمهك بولۇپ، بۇ ھۆكمى قۇرئان سۈرىسىد
بۇندىن . يىلغا يېقىن بولدى1400بۇ ھۆكۈم قىلىنغىلى . مهڭگۈلۈك ھۆكۈم بولۇپ كهلمهكته

كېيىنمۇ بىر كىم كېلىپ  مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدەك خهت ئوقۇش، يېزىش ساۋاتى يوق بىر 
 سۈرىنى مهيدانغا چىقىرىپ، قۇرئاننىڭ بۇ ھۆكۈمىنى بىكار ئادەمدىن قۇرئان سۈرىسىدەك بىرەر

دەپ ھۆكۈم » ھهرگىزمۇ ئۇنداق قىاللمايسىلهر«: تائاالهللا ا. قىلىشتىن ئۈمىد قىلغىلى بولمايدۇ
قىلىۋەتكهنلىكىدىن بىر كىمنىڭ قۇرئانغا تاقابىل بىرەر سۈرىنى سۆزلىيهلىشى مۇمكىن 

  .ئهمهسلىكىگه قهتئىي جهزمى قىلىش كېرەك
 كىشلىك 1400ھۈدەيبىيهدە رەسۇلۇلالنىڭ بارماقلىرى ئارىسىدىن سۇ بۇلدۇقالپ چىقىپ، ) 2

بۇ ۋەقهنى ئىمامى بۇخارى . قوشۇن قانغۇچه ئىچىپ، سۇ قاچىلىرىغا قاچىلىۋالغانلىقىدۇر
  . بېتىدە نهقلى قىلىدۇ- 234نىڭ »سهھىهۇل بۇخارى«

سى بىلهن ئاز تاماق كۆپۈيۈپ، ئۈچ كىلو مهدىنىدە خهندەك قازغان كۈندە رەسۇلۇلالنىڭ دۇئا) 3
ئارپا ئۇنى بىلهن بىر ئوغالق گۆشىدە مىڭدىن كۆپرەك ئهسكهر قوشۇنى تويغۇچه غىزالىنىپ يهنه 

 )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (ئېشىپ قالغانلىقىدۇر
. مهدىنىدىكى بىر مهسجىدنىڭ بىر تۆۋرۈكى رەسۇلۇلالغا ئىشتىياق تارتىپ يىغلىغان) 4

. بۇ يىغىنى يۈزلهرچه ياخشى ئادەم ئاڭلىغان. ن بېرىپ سىلىغاندا توختىغانرەسۇلۇلال يېقى
 )-11پارە -2سهھىهۇل بۇخارى(

قاته رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ كۆزىگه ئوھۇد ئۇرۇشىدا دۈشمهندىن زەربه تىگىپ بىر كۆزى ) 5
 ئۆز چانىقىدىن چىقىپ مهڭزىگه ساڭگىالپ قالغاندا رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم كۆزىنى سىالپ

 -235 جۈزئى -4ئىبنى ھېشام تارىخى . (جايىغا ياندۇرۇشى بىلهن بۇرۇنقىدەك ساقىيىپ قالغان
 )بهت
تائاالغا تهسبىه ئېيتقانلىقى، بۇنى كاتتا هللا رەسۇلۇلال ئالدىدا تۇرغان تائامنىڭ ا) 6

  )بهت- 235جۈزئى-4سهھىهۇل بۇخارى. (ساھابىلهردىن بىر قانچه كىشى ئاڭالپ تۇرغان
دە قۇرەيش مۇشرىكلىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن ئۆزىنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه مهككى) 7

دەلىل قىلىش ئۈچۈن ئاينىڭ ئىككىگه يېرىلىپ ئىككى پۇچۇق بولۇشىنى تهلهپ قىلغاندا، 
مهككه خهلقىنىڭ ھهممىسى كۆرۈپ . رەسۇلۇلالنىڭ ئىشارىتى بىلهن ئاي ئىككىگه بۆلۈنگهن

قىيامهت يېقىنالشتى، ئاي  «نى قۇرئان كهرىم ئىسپاتالپ بۇ ھادىسى. ئهجهپلىنىپ تۇرغان
 ) ئايهت-1سۈرە قهمهر . (دېدى» يېرىلدى

كۆپ ئادەم كۆرۈپ ۋە ئاڭالپ تۇرغان يهردە ئونالرچه قېتىم رەسۇلۇلالغا دەرەخلهر ۋە تاشالر ) 8
 )سهھىهۇل مۇسلىم ۋەسۇنهنۇ تىرمىزىدا رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسلهردۇر. (ساالم قىلغان

ئۇ . بىر كېچىدە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مهككىدىن مهسجىدى ئهقساغا ئېلىپ بېرىلغان) 9
غىچه » سىدرەتۇلمۇنتاھا«يهردىن يهتتىنچى ئاسمانغىچه، ئاندىن جهننهتۇل مهئۋا قېشىدىكى

هللا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ا. قهلهملهرنىڭ شىتىلدىغان ئاۋازى ئاڭالنغان. ئېلىپ چىقىلغان
بۇ مۆجىزىلهر . (رەسۇلۇلالغا ۋە ئۈممىتىگه بهش ۋاقىت ناماز پهرز قىلىنغان. ز قىلغانتائاال سۆ

 )مۇتىۋاتىر دەرىجىلىك خهۋەرلهر بىلهن سابىتتۇر
 ئىشالردىن خهۋەر قىلغان ۋە ئۇ خهۋەرلهر غايىبمۇھهممهد ئهلهيهىسساالم نۇرغۇن ) 10

ىن بىر خهۋەرنى مىسال قىلىپ ئۇ خهۋەرلهرد. رەسۇلۇلال دېگهندەك ئهمهلىيهتته كۆرۈلگهن
ئۇ بولسا رەسۇلۇلالنىڭ ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل راست ۋاستىلهر بىلهن نهقىل . سۆزلهيمىز

. يېقىندا ئۈممىتىم ئىچىدە ئادەملهر تۆگه توقۇمىدەك ئىگهرلهرگه مىنىدۇ«: قىلغان بۇ سۆزىدۇر
الرنىڭ خوتۇنلىرى ئۇ. ئۇالردىن چۈشمهي مهسجىدلهرنىڭ ئىشىكلىرى ئالدىغا كېلىپ چۈشىدۇ
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ئۇ خوتۇنالرنىڭ باشلىرى تۆگىنىڭ . كۆرۈنىشىدە ئىگىن كىيىكلىك، ماھىيهتته يالىڭاچ
چۈنكى ! ئۇ خوتۇنالرغا لهنهت ئوقۇڭالر) چېچىنى بۈدرە قىلىپ كاللهكلهشتۈرگهن(لۇككىسىدەك

 .دېدى» ئۇالر لهنهت قىلىنغۇچىالردۇر
 مىنىدىغان، رەسۇلۇلال ئالدىن خهۋەر رەسۇلۇلالنىڭ ئۈممهتلىرىدىن بىر بۆلۈك كىشىلهر

قىلغان ئۇالغالر قانداق ئۇالغ؟ ئۇالغنىڭ ئىگهرلىرى ئات، تۆگىنىڭ ئىگهرلىرىدەك، ئهمما ئۆزى 
ئهسىردە مهيدانغا كهلگهن ماشىنا -19ئات ئهمهس، تۆگه ئهمهس نېمه ئۇ؟ ئۇ ئۇالغ بولسا مىالدى

سائهتته بىر قانچه يۈز كىلومېتىر يول ئىكهنلىكى چوقۇم، ئۇ چاغدىكى ئادەملهر، بىر قانچه 
ماڭىدىغان ماشىنا ئاپتوموبىل پهيدا بوالر، ئۇنىڭغا مېنهرمىز، يۈكلىرىمىزنى يۈكلهرمىز، دەپ 

لېكىن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا چۈشكهن ۋەھىي، ئۇنى ! چۈشىدىمۇ كۆرگهنمۇ؟ ياق
 خهۋەرنىڭ ئهمهلگه مۆئمىنلهر بۇ. ئاڭلىغۇچىالر چۈشهنگىنىدەك ھالهتته خهۋەر قىلدى

. ئهسىر ئۆتكهندىن كېيىن رەسۇلۇلال بهرگهن خهۋەر مهيدانغا چىقتى13. ئېشىشىنى كۈتۈپ تۇردى
ماشىنا بىلهن مهسجىدنىڭ ئىشىكى ئالدىغا كېلىپ .ئادەملهر ئىگهردەك ئورۇنداقالردا ئولتۇردى

 ئۇ چاغدا بىر ئايال نى بىلهمتى؟»ئاپتوبۇس«رەسۇلۇلال خهۋەر قىلغان كۈندە دۇنيا خهلقى. چۈشتى
كىشىنىڭ لۇتىسىنى ئېچىپ، كوچىدا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا مېڭىشى، قولىدىن باشقا پۈتۈن 

 ئهسىر كهلگۈچه خوتۇنالر چاچلىرىنى -20 ئهزاسى ئوچۇق ھالهتته يۈرىشى ئهقىلغا سىغامتى؟
كاللهك قىلىشنى، ئورۇق تۆگىنىڭ لوككىسىدەك بۈدۈر قىلىشنى بىلهمتى؟ مۇسۇلمان 

وتۇنالرنىڭ شۇنداق ئىشالرنى قىلىشى ئهقىلغا سىغامتى؟ يالىڭاچ ھېساپتا رەستىلهردە خ
 يىل بۇرۇن 1300لېكىن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ! مېڭىشى تهسهۋۋۇر قىلىنامتى؟ ياق

هللا بۇ بولسا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ا.  خهۋەر ئهمدى ئهمهلگه ئاشتىغايىبسۆزلىگهن بۇ 
! هللائى ا. تائاال ۋەھىي بىلهن بىلدۈرگهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇرهللا ىكهنلىكى، اتائاالنىڭ ئهلچىسى ئ

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئهھلى ئهۋالدىغا، ئهسهابىلىرىغا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه 
) ئىسالم يولىدا(ئىشهنگۈچىلهرگه، يولىدا ماڭغۇچىالرغا ۋە قىيامهتكىچه سېنىڭ توغرا يولۇڭدا 

  !ەھىم قىلغىنئۇدۇل ماڭغۇچىالرغا ر
  

  پهيغهمبهرلىكنى ئاخىرالشتۇرۇش

  
پهيغهمبهرلهرگه ئىشىنىش ھهققىدىكى باياناتىمىزنىڭ ئاخىرىدا مۇھىم ئىككى مهسىله 

  :ئۇستىدە توختىلىمىز
  پهيغهمبهرلهرلىكنى ئاخىرالشتۇرۇش. 1
 .ئاخىرالشتۇرغۇچى پهيغهمبهر. 2

ال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ تائالهللا ا: ئهمما بىرىنچى مهسىله توغرىسىدا ئېيتىمىزكى
پهيغهمبهرلىكىدىن ئىبارەت ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهرلىك بىلهن پۈتۈن پهيغهمبهرلىكنى 

. ھېچكىمنىڭ پهيغهمبهرلىك دەۋاسى قىلىشتىن تهمه قىلىشقا ئورۇن قالمىدى. ئاخىرالشتۇردى
دەپ » ىكىنپهيغهمبهر بوالرمهنم«ياكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن كېيىن بىر كىمنىڭ 

ھهرگىز بۇ ھهقىقهتنى بىلمهي ياكى كىشىلهرنى گولالپ . ئۈمىد قىلىشقا ئورۇن قالمىدى
تائاالغا قارىتا هللا ئازدۇرۇش ئۈچۈن بىلمهس بولىۋېلىپ پهيغهمبهرلىك دەۋاسى قىلغان كىشى، ا

هر خهلقل. ئۇ كىشى ئۇزۇن ئۆتمهي رەسۋا بولىدۇ. چوڭ بۆھتان توقۇغان بولىدۇ. يالغان سۆزلىگهن
بۇرۇنقىالردىن مۇسهيلىمه كهززابقا، كېيىنكىلهردىن مىرازاغۇالمى . ئارىسىدا لهنهت ئوقۇلىدۇ
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  .ئهھمهد قادىيانىدەك يالغانچى، دەججالالرغا ئهھۋال شۇنداق بولدى
تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى بىلهن پۈتۈن پهيغهمبهرلىكنى هللاچۈنكى ا

مۇھهممهد ئاراڭالردىكى ئهرلهردىن «:  ئايهتته-40لىپ سۈرە ئهھزاب تۈگهتكهنلىكىنى خهۋەر قى
نىڭ پهيغهمبىرى ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ هللا) ئۇ(لېكىن . ھېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئهمهس

ئۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان ئۇنىڭدىن كېيىن هللا ا(ئاخىرقىسىدۇر 
 - سىلهرنىڭ سۆز(بىلگۈچىدۇر ھهممه نهرسىنى هللا ا). ھېچقانداق پهيغهمبهر كهلمهيدۇ

  .دېدى» ).غا مهخپى ئهمهسهللاھهركىتىڭالردىن ھېچ نهرسه ا
شۇ سهۋەپتىن قىيامهت كۈنىدىكى ئازاپتىن قۇتۇلۇش ۋە شۇ كۈندىكى مۇقىم نېمهتكه يېتىش 
ئۈچۈن   مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشىنىش ۋە ئۇنىڭ يولىغا ئهمهل 

  .الدىقىلىش الزىم بولۇپ ق
) تهلىم بهرگهن شهرىئىتىگه(قايسى بىر بهندە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهلچىلىكىگه 

ئىشهنمىسه ۋە ئۇنىڭ مهزمۇنىغا كۈچىنىڭ يېتىشىچه ئهمهل قىلمىسا، ئۇ كىشى قىيامهت كۈنى 
تائاالغا ۋە باشقا هللا ئۇنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىشهنمهي، ا. چۇقۇم زىيان تارتقۇچىدۇر

ئۇ كىشى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ . هيغهمبهرلهرگه ئىشهنگىنىنىڭ پايدىسى بولمايدۇپ
. ئهلچىلىكى بولغان ئهڭ ئاخىرقى ئىسالم شهرىئىتىگه ئهمهل قىلمىغانلىقىدىن شۇنداق بولىدۇ
. ئىسالم شهرىئىتى بولسا ئىنسانالر ۋۇجۇدلىرىنى پاكلىغۇچى، روھلىرىنى تازلىغۇچى يولدۇر

شهنمىگهن، ئۇنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه ئهمهل قىلمىغان كىشىنىڭ ۋۇجۇدى ۋە روھىي ئۇنىڭغا ئى
ۋۇجۇدى ۋە روھى پاكلىنىش بىلهنال ھهركىم ئوتتىن قۇتۇلۇشقا، ياخشىالر ماكانى . پاكالنمايدۇ

روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم «: تائاالهللابۇ ھهقته ا. بولغان جهننهتكه كىرىشكه اليىق بولىدۇ
كهمسىتكهن ئادەم چوقۇم نائۈمىد )  فۇجۇر بىلهن-كۇفرى ۋە پىسقى(نهپسىنى . ىدۇمۇرادىغا يېت

  ) ئايهت-10، -9سۈرە شهمس (دېدى » .بولىدۇ
تائاال هللا ا. پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى كهسكىن ھالدا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇر. 2

. ېچبىرىنىڭ ئاتىسى ئهمهس مۇھهممهد ئاراڭالردىكى ئهرلهردىن ھ«:  ئايهتته-40سۈرە ئهھزاف 
ئۇنىڭ بىلهن هللا ا(نىڭ پهيغهمبىرى ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسىدۇر هللا) ئۇ(لېكىن 

هللا ا). پهيغهمبهرلىكنى ئاخىرالشتۇرغان ئۇنىڭدىن كېيىن ھېچقانداق پهيغهمبهر كهلمهيدۇ
غا مهخپى هللا ھهركىتىڭالردىن ھېچ نهرسه ا-سىلهرنىڭ سۆز(ھهممه نهرسىنى بىلگۈچىدۇر 

  .دېدى» ).همهسئ
هللا ئىنسانالر دۇنياسىدىكى ھهر بىر ئادەمنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىشىنىشى ۋە ئۇ ا

تائاال هللا چۈنكى ا. تائاال تهرەپتىن ئېلىپ كهلگهن توغرا يول ۋە ھهقكه ئهگىشىشى ۋاجىپ ۋە الزىم
ېلىپ كهلگهن ئىنسانالرنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشىنىشكه ۋە ئۇ ئ

نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋە بىز هللاغا اهللا«:  ئايهتته- 8ھهق دىنغا ئهگىشىشكه بۇيرۇپ، سۈرە تهغابۇن 
قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق هللا  ا،ئىمان ئېيتىڭالر) يهنى قۇرئانغا(نازىل قىلغان نۇرغا 

ه كىرگۈزۈشتىن تائاال دوزاخ ئوتىدىن ساقالپ، جهننهتكهللا پهرۋەردىگارىمىز ا. دېدى» .خهۋەرداردۇر
تائاالغا ئىشهنگهن ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئېلىپ كهلگهن دىنغا هللائىبارەت رەھمىتىنى، ا

ئازابىم بىلهن « : ئىشهنگهن كىشىگه خاس قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ مۇنداق دېدى
 مېنىڭ رەھمىتىم مهخلۇقاتنىڭ ھهممىسگه ،خالىغان كىشنى ئازاباليمهن) بهندىلىرىمدىن(

زاكىتنى ) ماللىرىنىڭ(ساقالنغۇچىالرغا ) كۇفرىدىن ۋە گۇناھتىن(رەھمىتمنى . قتۇرئورتا
 ئۇالر ،بېرىدىغانالرغا ۋە بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتدىغانالرغا تېگىشلىك قىلىمهن

 ئۇالر ئۆز ئىلكىدىكى ،ئهگىشدۇ) يهنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا( ئۈممى پهيغهمبهرگه -ئهلچىگه
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ئۇ ئۇالرنى ياخشى ئىشقا . يېزىلغانلىقنى كۆرىدۇ) سۈپتىنىڭ(ئىنجىلالردا ئۇنىڭ تهۋرات 
 ناپاك ، ئۇالرغا پاك نهرسىلهرنى ھاالل قىلىدۇ، يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ،بۇيرۇيدۇ

 ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق ، ئۇالرنىڭ ئېغىر يۈكنى يېنىكلىتىدۇ،نهرسىلهرنى ھارام قىلىدۇ
 ،)يهنى ئۇالرغا يۈكلهنگهن ئېغىر ۋەزىپىلهرنى ئېلىپ تاشاليدۇ(وشتىدۇ  كىشهنلهردىن ب-كويزا

 ئۇنىڭغا نازىل ، ئۇنىڭغا ياردەم بهرگهنلهر،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقانالر ئۇنى ھۆرمهتلىگهنلهر
 سۈرە ئهئراف(» .غا ئهگهشكۈچىلهر بهخىتكه ئېرىشكۈچىلهردۇر) يهنى قۇرئان(قىلىنغان نۇر 

  ) ئايهت-157، -156
ائاال ئىنساننى كامىل ئىنسانلىققا يېتىش يولىغا باشلىشىنى ۋە ھهر شهخسنىڭ تهللا ا

دۇنيادىمۇ ئاخىرەتتىمۇ ئۇنى بهخىتكه اليىقالشتۇرىدىغان ئىشالرنى ھاسىل قىلىشىنى 
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئىشىنىشكه ۋە ئهگىشىشكه باغلىغانلىقى ئۈچۈن سۈرە ئهئرافنىڭ 

مهن ھهقىقهتهن سىلهرنىڭ ! ئى ئىنسانالر«ئېيتقىنكى !) هدئى مۇھهمم(«:  ئايىتىدە- 158
غا هللا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشالىقى ا،تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئهلچىمهنهللا ھهممىڭالرغا ا

غا ۋە ئۇنىڭ هللا ا،تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇهللا  ا، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر،خاستۇر
 ھىدايهت ،چىسى ئۈممى پهيغهمبهرگه ئىمان كهلتۈرۈڭالرسۆزلىرىگه ئىمان كهلتۈرىدىغان ئهل
 .دېدى»تېپشىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئهگشىڭالر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىلهن پهيغهمبهرلىك تۈگىگهنلىكىگه ھهم مۇھهممهد 
ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى ئىكهنلىكىگه قارىتا ئاڭالنغان دەلىللهرنىڭ 

رەسۇلۇلال . خارى ۋە سهھىهۇل مۇسلىمغا يېزىلغان تۆۋەندىكى ھهدىستۇربىرسى سهھىهۇل بۇ
مېنىڭ ئهھۋالىم ۋە مهندىن بۇرۇنقى پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهھۋالى بىر «: ئهلهيهىسساالم ئېيتىدۇ

. ئۇ ئۆي ياسىدى، ياخشى چىرايلىق قىلىپ زىننهتلىدى: ئادەمنىڭ ئهھۋالىغا ئوخشايدۇكى
كىشىلهر ئۆينى ئايلىنىپ . خىش قويىدىغان يهرنى چاال قويدىلېكىن ئۆينىڭ بۇرجىكىدىن بىر 

مهن دەل شۇ بىر خىش . ئهجهپلىنىپ نېمىشقا بىر خىش ئورنىنى چاال قويغاندۇ؟ دېيىشتى
  .دېدى» مهن پهيغهمبهرلهرنى ئاخىرالشتۇرغۇچىمهن. بولىمهن

ىگه دەلىل مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى بىلهن پهيغهمبهرلىك تۈگىگهنلىك
بولۇشىدا مهزكۇر ھهدىسقا ئوخشاش ئىككى سهھىهۇل كىتابتا بىر ھهدىس، رەسۇلۇلال 

 يالغانچى مهيدانغا چىقىپ 30يېقىندا مېنىڭ ئۈممىتىم ئىچىدە «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى
. مهن بولسام ھهممه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى. دەپ دەۋا قىلىدۇ› مهن پهيغهمبهر‹

ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل، تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇت نهقىل قىلدى (»  كېيىن پهيغهمبهر يوقمهندىن
  )ھهم مۇتتهفهقۇن ئهلهيه ھهدىستۇر
مهن مۇھهممهد، مهن ئهھمهد، . مېنىڭ بىر قانچه ئىسمىم بار«: يهنه رەسۇلۇلال مۇنداق دېدى

ىكى، خااليىق مېنىڭ مهن جۇغلىغۇچ. نى ئۆچۈرىدۇكۇفرىتائاال مهن بىلهن هللا ا. مهن ئۆچۈرگۈچى
مهن ئهڭ يېقىن كهلگۈچى پهيغهمبهرمهنكى مهندىن كېيىن ھېچكىم . ئهتراپىمغا جۇغلىنىدۇ

  ».پهيغهمبهر بولۇپ كهلمهيدۇ
تائاالنىڭ ئهلچىسى ۋە پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىنىڭ هللا ا

لۈك دەلىلىدىن بىرسى شۇكى، ھهممه پهيغهمبهرلىكنى ئاخىرالشتۇرغانلىقىنىڭ چوڭ ۋە كۈچ
مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكى بىلهن پهيغهمبهر كېلىشنىڭ تۈگىگهنلىكىنى 

شۇنچه ئۇزۇن زامان ئىچىدە راست بىر پهيغهمبهر .  يىلغا يېقىنالشتى1400ئېالن قىلىغىلى 
مانالردا ھهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر بولۇشتىن بۇرۇنقى زا. دۇنياغا كهلمىدى

ھهتتا بىر مىللهت ئىچىدىن، بىر شهھهردىن .ئهسىردە، ھهر يۇرتتا پهيغهمبهر كېلىپ تۇراتتى 
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بۇ ئهھۋالالر ئىنسانالر تارىخىدىن مهلۇم، خۇسۇسهن . بىر قانچه كىشى پهيغهمبهر قىلىنغان
  .دىنىي تهرەپتىن مهلۇمدۇر

  

  )يهنى قىيامهت( ئالهمنىڭ يوقۇلىشى

  
  لىشى مۇمكىنمۇ؟بۇ ئالهمنىڭ يوقۇ

ئهزەلدىن بار بولمىغان . چۈنكى بۇ ئالهم ھهرگىز ئهزەلدىن بار ئهمهس. ھهئه، ئهلۋەت مۇمكىن
. يىڭىدىن پهيدا بولغان نهرسه يوقۇلۇشتىن ئايرىاللمايدۇ. نهرسه يىڭىدىن پهيدا بولغۇچىدۇر

ۆرۈلۈپ كهلگهن يىڭىدىن پهيدا بولغان نهرسىلهرگه يوقۇلۇش يۈز بېرىشى بۇ ھهتتا كۆز بىلهن ك
  .دەلىلگه ھاجهت يوق. ئهمهلىيهتتۇر

. بۇ ئالهم يىڭى پهيدا قىلىنغانلىقى ئهقلىي ۋە ماددىي ھۈججهتلهر بىلهن بىكىتىلگهندۇر
ئالهملهردە داۋاملىق يۈز بېرىپ كېلىۋاتقان ئۆزگىرىشلهر ئالهملهرنىڭ يىڭىدىن پهيدا 

  .لىقى بولسا يۇقىلىدىغانلىقىغا دەلىلدۇريىڭىدىن پهيدا بولغان. قىلىنغانلىقىغا دەلىل بولىدۇ
ئۇ بۇ . شۇنىڭدەك توختام قىلىنغان قۇۋۋەت قانۇنى، بۇ بولسا راست بولغان ئىلمىي قاراشتۇر

ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ئهزەلدىن بار بولغان ۋە . ئالهمنىڭ يىڭىدىن پهيدا بولغانلىقىنى ئىسپاتلىدى
ئالهمنىڭ كېيىن پهيدا . قىنى ئىسپاتلىدىتائاالنىڭمۇ بارلىهللا ھهممه مهۋجۇتنى بار قىلغان ا

چۈنكى بۇ . بولغانلىقىنى ئىسپاتلىغاندەك، ئالهمنىڭ يوقۇلىشى مۇمكىنلىكىنىمۇ ئىسپاتلىدى
قىززىق  ھهمىشه )ئىنىرگىيه(قىززىقلىق چوڭ ئىلمىي قانۇننىڭ راست ئهمهلىيىتى شۇكى، 

 )ىرگىيسى تۆۋەنئىن( قىززىق ئهمهس) ئىنىرگىيىسى يۇقىرى جىسىمدىن(مهۋجۇتتىن 
بۇ ئهمهلىيهتنىڭ داۋام قىلىشى نهتىجىسىدە ئاخىرى جىمى . جىسىمغا يۆتكىلىپ تۇرىدۇ

بۇ چاغدا ھايات ۋە ھهرىكهتنى پهيدا .  باراۋەر بولىدۇ)ئىنىرگىيسى(قىززىقلىقى مهۋجۇتنىڭ 
ئۇ چاغدا . ئۇ چاغدا تهبىئىي ۋە خېمىيىۋى مالىكۇلىالر تۈگهيدۇ. قىلىدىغان بىرمۇ كۈچ قالمايدۇ

چۈنكى ئالهم ئهزەلدىن . بۇ قانۇن بويىچه ئالهمنىڭ ئهزەلدىن بار بولۇشى يالغان. ھايات تۈگهيدۇ
بار بولغان بولسا ئۇنىڭ كۈچى تۈگىمىگهن ۋە شۇنداقال بارچه ھاياتلىق تۈگىمهستىن 

ۇ ۋە داۋاملىشىۋەرگهن بوالتتى، بىراق ئهمهلىيهتته ھهر نهرسىدىكى كۈچنىڭ تاقىتى يوقىلىۋاتىد
  .ھاياتلىق تۈگهۋاتىدۇ

ئالهم ۋە ئۇنىڭدىكى نهرسىلهرنىڭ يوقۇلۇش ۋە ئاجىزلىنىش تهرىپىگه كېتىۋاتقانلىقى 
قىززىقلىق چۈنكى . ئۇنىڭ يوقۇلۇش ۋە ئاخىرلىشىشتىن ئايرىاللمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ

 سوغۇق يۇقىرى جىسىمالردىن )ئىنىرگىيسى(قىززىقلىقى  )ئىنىرگىينىڭ(كۈچىنىڭ 
قىززىقلىقى بىر كۈنى كېلىدۇكى، ھهممه جىسىمنىڭ . ىسىمالرغا يۆتكۈلىشى داۋام قىلماقتاج
. ئۇ ھالدا تهبىئىي ۋە خېمىيىۋى ئهمهلىيهتلهر توختاپ قالىدۇ.  باراۋەر بولىدۇ)ئىنىرگىيسى(

يهنه بىر دەلىل شۇكى، ھهر بىر ئالهمنىڭ . بۇ ئالهمنىڭ ھهممىسى يوقىلىدۇ. ھايات تۈگهيدۇ
ھهر بىر ئالهم پارچىلىرىنىڭ يوقۇلۇپ تۇرغانلىقىنى كۆزىمىز . ىرى، تارماقلىرى بارپارچىل

دېمهك، ئىنساندىن ئىبارەت ئالهم ۋە ھايۋان، ئۆسۈملۈك ئالهملىرىنىڭ . بىلهن كۆرۈپ تۇرىمىز
ئىنسانالر، ھايۋانالر، . ئاڭالپ كۆرۈپ تۇرىمىز. پارچىلىرى كۆز ئالدىمىزدا يوقۇلۇپ تۇرىدۇ

شۇنىڭدەك دۇنيادا يهر تهۋرەش بولۇپ . هر كهسكىن ھالدا بۇ ئالهمنىڭ پارچىلىرىدۇرئۆسۈملۈكل
ئالهم پارچىلىرىدىكى مۇشۇ يوقۇلۇش . شهھهرلهر، يۇرتالرنىڭ بهلگۈلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىدۇ

چۈنكى پارچىسىنىڭ يوقۇلىشى . ئهمهلىيىتى پۈتۈن ئالهمنىڭ يوقىلىدىغانلىقىغا دەلىلدۇر



 199

  .ىنىڭ ھهممىسى يوقۇلىشىمۇ مۇمكىنمۇمكىن بولغان نهرس
شۇنىڭغا ئاساسهن ئاخىرقى كۈننىڭ كېلىشى مۇمكىن ۋە ئۇنىڭ خهۋەرلىرى كۈتۈپ 

ئۇ كۈن بولسا ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ ھاياتلىقنىڭ كۈنلىرىدەك بىرەر كۈن . تۇرۇلغۇچىدۇر
لىرى قايتا ئالهم خاراپ بولغان ۋە يوقالغانلىقى ئۈچۈن بۇ ھاياتنىڭ كۈن. كهلمهيدىغان كۈندۇر

  .كهلمهيدۇ
  

  شنىڭ مۇمكىنلىكى لىقايتا تىرى

  
ھالبۇكى قايتا تىرىلىش . قايتا ھاياتقا كېلىش مۇمكىنمۇ؟ نېمىشقا مۇمكىن بولمايدۇ

. ھاياتقا كېلىش مۇمكىنلىكىنى ئىسپاتالشتا ئهقىلگه زىت كېلىدىغان ھېچ بىر ئىش يوق
يدىغان نهرسىلهر ئهمهلگه ئېشىشى ئهمهلگه ئېشىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش ئهقىلگه زىت كهلمه

  .مۇمكىن نهرسىلهردۇر
بۇ دۇنيا ھاياتى يوقالغاندىن كېيىن بۇ ھاياتتىن ئهۋزەلراق يهنه بىر ھاياتلىقنىڭ بارلىققا 

ئۇنداق بولسا . كېلىشىنى تهسهۋۋۇر قىلىش ئهقىلغا زىت كېهمدۇ؟ ياق، ھهرگىز زىت كهلمهيدۇ
هرگهن يوقۇلىشىدىن كېيىن قايتا تىرىلدۈرۈش مۇمكىن مهخلۇقالرنىڭ ئاۋۋالقى ھاياتىغا يۈز ب

  .ۋە يوللۇقتۇر
ئۆلۈكلهرنىڭ قايتا تىرىلىشى ماھالمۇ ئهمهس، ۋاجبمۇ ئهمهس بولسا، يهنى بولۇشى مۇمكىن 
ئهمهس نهرسه بولسا، بىر نهرسىنىڭ  پهيدا قىلغۇچىسىز ئۆزىچه پهيدا بولۇشىنى تهسهۋۋۇر 

ئۇ ھالدا ئۆلگهنلهرنىڭ قايتا تىرلىشى مۇمكىن . نهرسىدۇرقىلغاندەك ئهقىلگه زىت كىلېدىغان 
يۇقىرىقى ئهقلىي قىياس بىلهن ۋە ئهمهلىي ھۆججهت بىلهن ئۆلگهندىن كېيىن . ۋە جائىزدۇر

  .تىرىلىش مۇمكىنلىكى ئسپاتالندى
  

  قايتا تىرىلىشنىڭ دەلىللىرى

  
چى ھاياتنىڭ قۇرئان كهرىم ئۆلۈكلهرنىڭ قايتا تىرىلىشىنىڭ راستلىقىنى ۋە ئككىن

 رۇشهنئۇ دەلىللهر بهك . دەلىلىرىنى ئسپاتالشتا ئهقىلى دەلىل كهلتۇرۇش يولىنى ماڭدى
  .ئاساستۇر

بىر نهرسه ئهسلىدە بولمىسا، كىيىن بار قىلىنسا ۋە يوقۇتۇلسا، ئۇنى قايتا بار قىلىش . 1
  .دۇردەسلهپته بار قىلغان ئاندىن يوقاتقان كىشىگه بۇرۇنقىدىنمۇ ئاسان ۋە يهڭگىل

ئىنساننىڭ، ھايۋاننىڭ ئۇخلىشى، ئويغۇنۇشنى دەلىل قىلىش ئۇسۇلى، چۇنكى ئۇيقۇ . 2
ئويغۇنۇش ئهمهليىتى ھاسىل بولغاندەك ئۆلۇش تىرلىش ھاسىل . كىچىك ئۆلۇم ھىسابلىنىدۇ

 ،سىلهرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇهللا ا«: ئايهتتىكى -60تائاالنىڭ سۇرە ئهنئام هللا بۇ دەلىل ا.بولىدۇ 
 ئاندىن بهلگىلهنگهن مۇددەتكىچه ،كى قىلغان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇكۆندۈزىدى

 ئاندىن ،نىڭ دەرگاھىغا قايتىسلهرهللا  ئاندىن ا، كۈندۈزدە سىلهرنى ئويغۇتىدۇ،ياشىشىڭالر ئۈچۈن
  .دېگهن سۆزىدۇر» .سىلهرگه ئېيتىپ بېرىدۇهللا قىلغان ئهمهللىرىڭالرنى ا

پ ئۆسۇملۇكلهر ھاياتى پۇتۇنلهي يوقالغان ئاندىن قۇرغاقچىلىق سهۋەبىدىن قۇرۇپ كېتى. 3
يامغۇر يېغىش بىلهن ياكى ئېقىن سۇدا سۇغۇرۇش بىلهن تىرىلىپ گۇللهنگهن زېمىننى  دەلىل 
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) بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان(نىڭ هللا) بۇمۇ(«: تائاال سۇرە فۇسىسلهتتههللا قىلىپ  ا
 ، ئۇنىڭغا يامغۇر ياغدۇرغان ۋاقتىمىزدا،سهن سهن زېمىننى قاقاس كۆرى،ئاالمهتلهردىندۇركى

 زېمىننى تېرىلدۈرگهن زات ئۆلۈكلهرنى ئهلۋەتته ، شۈبهىسىزكى،زېمىن كۆتۈرۈلىدۇ ۋە كۆپۈشىدۇ
تائاال سۇرە هللا يهنه  ا) ئايهت-39. (دېدى» . ئۇ ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه قادىردۇر،تىرىلدۈرگۈچىدۇر

نىڭ هللا)  ۋە ئۆسۈملۈكلهرنى يۇقىرىقىدەك يارىتىشىتائاالنىڭ ئىنساننىهللايهنى ا(بۇ «: ھهجدە
ھهق ئىكهنلىكىنى ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرەلهيدىغانلىقىنى ۋە ھهر نهرسىگه قادىر ئىكهنلىكىنى 

شۇنداقال قىيامهتنىڭ شهكسىز بولىدىغانلىغىنى قهبرىلهردىكى  .بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر
نىڭ هللا) ىلهن تىرىلدۈرگهندەكئۆلۈك زېمىننى ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈرۈش ب(ئۆلۈكلهرنىڭ 

  )ئايهتلهر -7، -6. (دېدى» .تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر
تائاالنىڭ ئادەمنى تۇپراقتىن ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىنى ئابى مهنىدىن يارتىشقا يىتهرلىك هللا ا. 4

 چوقۇم بولغان قۇدرىتىنى ئۆلگهنلهرنى قايتا تىرىلدۇرۈپ قوپۇرۇشقا يىتىدىغانلىقىغا ۋە ئۇنىڭ
ئهگهر !  ئى ئىنسانالر«: تائاال سۇرە ھهجدەهللا بۇ ھهقته ا. ئهمهلگه ئاشىدىغانلىقىغا دەلىل قىلدى

گۇمانىڭالرنىڭ تۈگىشى ئۈچۈن ئهسلىدىكى (سىلهر قايتا تىرىلىشتىن شهكلهنسهڭالر 
دەم نىڭ قۇدرىتىنى بايان قىلىش ئۈچۈن ئاتاڭالر ئاهللا(بىز سىلهرگه ) يارىتىلىشىڭالرغا قاراڭالر

ئابىمهنىدىن ئاندىن لهخته ) ئالدى بىلهن(تۇپراقتىن ئۇنىڭ ئهۋالدىنى ) ئهلهيهىسساالمنى
بىز . قاندىن ئاندىن شهكىلگه كىرگۈزۈلگهن ۋە كىرگۈزۈلمىگهن پارچه گۆشتىن ياراتتۇق

ئاناڭالرنىڭ (خالىغان ئادەمنى بهچچىداندا مۇئهييهن مۇددەتكىچه قالدۇرىمىز ئاندىن سىلهرنى 
 قۇۋۋەتكه -  ئاستا كۈچ-ئاندىن سىلهرنى ئاستا(بوۋاقلىق ھالىتىڭالردا چىقىرىمىز ) ىنقارنىد

قىران ۋاقتىڭالرغا يېتىسىلهر بهزىلىرىڭالر ياشلىقىڭالردا ) كامالهت يېشى(سىلهر ) تولدۇرىمىز
بىلگهندىن كېيىن ھېچ نهرسىنى بىلمهس ) ئىلگىرى(ۋاپات بولۇپ كېتىسىلهر بهزىلىرىڭالر 

قالدۇرىلىسىلهر ) ھايات(رغا قايتۇرۇلۇشۇڭالر ئۈچۈن ناھايىتى قېرىپ كهتكۈچه ھالىتىڭال
تائاالنىڭ ئۆلگهنلهرنى قايتا تىرىلدۈرۈشكه قادىر ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان يهنه بىر هللا(

سهن زېمىننى قاقاس كۆرىسهن ئۇنىڭغا بىز يامغۇر ياغدۇرساق ئۇ جانلىنىدۇ ۋە ) دەلىل شۇكى
  )ئايهت-5.(دېدى >>.ىرايلىق ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈرۈپ بېرىدۇكۆپىشىدۇ تۈرلۈك چ

تائاالنىڭ پۇتۇن ئالهمنى يارىتىشقا قۇدرىتى يهتكهنلىكىنى خااليىقالر ئۆلگهندىن هللا ا. 5
 «:تائاال سۈرە غافىردا هللا ا. كىيىن ھاياتىنى قايتا ئهسلىگه كهلتۇرىدىغانلىقىغا دەلىل قىلىدۇ

 ئهلۋەتته ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر ۋە لېكىن ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى يارىتىش
  ) ئايهت-57. (دېدى» .ئۇقمايدۇ) بۇنى(ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى 

دېگۈچىگه » چىرىپ كهتكهن سۆڭهكلهرنى كىم تىرىلدۈرىدۇ؟ «:تائاال سۈرە ياسىنداهللا  يهنه ا
ىرىلدۈرىدۇ ئۇ ھهر مهخلۇقنى ئۇنى ئهڭ دەسلهپته ياراتقان زات ت〈 ئېيتقىنكى  «:رەددىيه قىلىپ

  ) ئايهت-79. ( دېدى».〉بىلگۈچىدۇر
 بۇزۇق، ھهر خىل يولدا مىڭىش بىلهن - يامان، تۈززۈك –بۇ دۇنيا ھاياتىدا ئىنسانالر ياخشى 

 بىرىگه ئوخشىماسلىقنى ۋە بۇ دۇنيادا ئۇ ئشلىرىغا تولۇق مۇكاپات ياكى جازابىرىلمهي -بىر 
اتلىقنىڭ  بارلىققا كىلىشىگه ۋە ئۇ ھاياتتا ھهر كىم ئۆزىنىڭ ئۆلۇپ كىتىشىنى يهنه بىر ھاي

 يامان ئشلىرىغا تىگىشلىك ئهجرى مۇكاپات ياكى جازا بېرلىشى الزىملىقىغا –قىلغان ياخشى 
ھهر بىر جان ئىگىسى ئۆلۈمنىڭ تهمىنى «:تائاال سۇرە ئال ئمراندا هللا ا. دەلىل قىلدى
قىيامهت كۈنى تولۇق ) ئهمهللىرىڭالرنىڭ ساۋابىيهنى (سىلهرنىڭ ئهجرىڭالر . تېتىغۇچىدۇر

 ئۇ مۇرادىغا ،تىن يىراق قىلىنغان ۋە جهننهتكه كىرگۈزۈلگهن ئىكهندوزاخ ، كىمكى،بېرىلىدۇ
يهنى ئالدايدىغان (دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇر . يهتكهن بولىدۇ
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  ) ئايهت- 185. (دېدى» ).كېيىن تۈگهيدۇنهرسه بولۇپ ئازغىنا بهھرىمهن بولغاندىن 
نىڭ دەرگاھىغا قايتىسلهر هللاھهممىڭالر ا) قىيامهت كۈنى («: تائاال سۇرە يۇنۇستاهللا يهنه ا

ئۇالرنى ھاالك (ياراتقان هللا نىڭ ۋەدىسى ھهقتۇر شۈبهسىزكى مهخلۇقاتنى دەسلهپته اهللا
هل قىلغانالرنى ئادىللىق ئىمان ئېيتقانالرنى ۋە ياخشى ئهم) قىلغاندىن كېيىن قىيامهت كۈنى

بىلهن مۇكاپاتالش ئۈچۈن قايتا تىرىلدۈرۈدۇ كافىرالر بولسا ئۆزلىرىنىڭ كۇفرى تۈپهيلىدىن 
ئىچىملىكى قاتتىق قاينىغان سۇ بولىدۇ ھهمدە ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار ) تىكىدوزاخ(

  )ئايهت-4. (دېدى» .بولىدۇ
 . خىلدۇر- شۈبهىسىز خىلمۇ-مهلىڭالر شهك سىلهرنىڭ ئه«: تائاال سۇرە لهيلىدەهللا يهنه ا

) كهلىمه تهۋھىدنى(سهرپ قىلغان تهقۋادارلىق قىلغان ) نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنهللا مېلىنى ا-پۇل(
 .تهستىق قىلغان ئادەمگه كهلسهك ئۇنىڭغا بىز ياخشى يولنى مۇيهسسهر قىلىپ بېرىمىز

 كهلىمه تهۋھىدنى ،غانئۆزىنى بىهاجهت ھېسابلى) نىڭ ساۋابىدىنهللا ا (،بېخىللىق قىلىپ
ئۇ  .بىز ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيهسسهر قىلىپ بېرىمىز ،ئىنكار قىلغان ئادەمگه كهلسهك

 - 11 ئايهتتىن -4. (دېدى» .تاشالنغان چاغدا ئۇنىڭ مېلى ھېچ نهرسىگه ئهسقاتمايدۇ) دوزاخقا(
  )ئايهتكىچه

ىپلهرنى يهنه بىر ھاياتنىڭ تهكل) قانۇنى(دىن ئىسالمدىكى ئىنسانالرغا قۇيۇلغان شهرئى .7
بارلىققا كېلىشىگه ۋە بۇ ھاياتتا تهكلىپلهرنى ئادا قىماي تاشلىغانالرغا جازا بېرىلىشىگه دەلىل  

 ئى «:تائاال سۈرە  مۆئمىنۇندا هللا ا. چۈنكى بۇ دۇنيادا تهكلىپلهرگه تولۇق چارە قىلىنمايدۇ. قىلدى
يهنى سىلهر بىزنى ھايۋاناتالرنى (ى بىزنى سىلهر ئۆزەڭالرنى بىكار ياراتت! ئىنسانالر

)  جازامۇ بهرمهيدىغان قىلىپ ياراتتى، بىز ھېچقانداق ساۋابمۇ بهرمهيدىغان،ياراتقىنىمىزدەك
 )ئايهت-36. (دېدى» ؟ دەپ ئويالمسىلهر،ئۆزەڭالرنى بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلمايدۇ

  

 يهنه باشقا دەللىللهر

  
ندىكى ھهر بىر مهدەنىيهتلىك ياكى مهدەنىيهتسىز پۈتۈن ھهر بىر ئهسىر ۋە ھهر بىر زاما.1

ئىنسانالر يهنه بىر ھايات بارلىقىنى، ئۇ ھاياتتا ھهر بىر ئادەم ئۆزىنىڭ بۇ دۇنيادا قىلغان ياخشى 
 بۇزۇق سۆزھهركىتىنىڭ مۇكاپات ياكى جازاسىغا ئۇچرۇشدىغانلىقىنى ھېس - يامان ، تۈزۈك -

ئۆلگهندىن كېيىن قايتا تىرىلىپ . ارلىقىغا دەلىلدۇربۇ ئىككىنچى ھاياتنىڭ ب. قىلغان
ئىككىنچى ھايات ئهمهلىيهتته بولماس بولسا ئىدى، ئۇنداقتا بۇنداق ھىسسىيات پۈتۈن ئىنسان 
. شهخسلىرىگه ئومۇملىشىپ كىېتىشى مۇمكىن بولمايتتى ۋە ئۇ ئهمهلىيهتته بار بولماتتى

يات خۇددى ئادەمنىڭ تاماققا ھاجىتى بۇ ھېسسى. ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ تهسىرى بولمايتتى
بارلىقىنى، سۇغا ھاجىتى بارلىقىنى ھېس قىلىغىنىغا ئوخشاش، ئهگهر تاماق، سۇ ئهمهلىيهتته 

  .بولمىسا ئىدى، ئىنسان ئۇنىڭغا ھاجىتى بارلىقىنى ھىس قىلمايتتى
 ئىنسانالرنىڭ بۇگۇنكى كۇندە روھالر  بىلهن سۆلهشكهنلىكى، روھالرنى كۆرگىنى بۇ. 2

  .ماددىي ھاياتتىن  كېيىن روھانى ۋە جىسمانىي ھايات بارلىقىغا دەلىلدۇر
ئادەملهر . ئىنسانالرنىڭ ئىنسانىي ھاياتى داۋامىدا ھهرخىل چۈشلهرنى كۆرۈپ تۇرىشى. 3

پ كهتكهنلهرنى كۆرۈشى، ئۇالر  ۈان يوقلىقى، ئادەملهر چۇشىدە ئۆلچۈش كۆرمهيدىغان بىرەر زام
رنىڭ ئهھۋالىنى تونۇشى، سۇئال سورىشى، چۈشىدە كۆرگهن ئۆلۈكلهر  بىلهن  سۆزلىشىشى، ئۇال

 ئشالردىن خهۋەر بىرىشى، ئۇ خهۋەرلهرنىڭ ئهمهلىيهتته راسىت چىقىشى، ئككىنچى غايىب
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  .ھاياتنىڭ بارلىقىغا قهتئي دەلىلدۇر
  

  ئاخىرقى دەلىل

  
ىرقى مهڭگۈ ئاخ.  يامان، ئشلىرىغا چارە قىلىنىشى-ئۆلگهنلهرنىڭ تىرىلىشى، ياخشى 

  . نىڭ رەسۇلىنىڭ خهۋەرلىرىدۇرهللاتائاالنىڭ ۋە اهللا ھاياتتا ياشىشىغا ئهڭ ئاخىرقى چوڭ دەلىل  ا
تائاالنىڭ پهرىشتىللىرىگه، كىتابلىرىغا، پهيغهمبهرلىرىگه ئشهنگهن كىشى هللاتائاالغا، اهللا ا

نلىنىشقا ۋە ئۇ ئۆلۈكلهر تىرلىپ قوپۇدىغان كۈنىگه ۋە ئۇ كۇندە بولىدىغان ھېساب ۋە چارىگه گۇما
تائاالنىڭ خهۋەرلىرى ھهممىسى هللا چۈنكى ا.  تارتىش قىلىشقا سهۋەب تاپالمايدۇ–توغرىدا تاالش 
ئهمهلىيهت . تائاال بىر قانچه مىڭ تۈرلۈك ئىشالردىن خهۋەر قىلدىهللا ا: سهۋەب. ھهق ۋە راسىت

هىسساالممۇ بىر تائاالنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهللا شۇنىڭدەك ا. خهۋەر قىلغاندەك چىقتى
تائاال ۋە هللا ئۇنداق بولسا ا. بىرسىمۇ ئهمهلىيهتكه خىالپ چىقمىدى. قانچه مىڭ خهۋەرنى قىلدى

ى توغرىسىدىن ىنچى ھاياتنىڭ چوقۇم مۇقهررەرلىكپهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىكك
ىسىدىن ۋە ئۇ كۇندە بولىدىغان ئۆلۈكلهر تىرىلىشى، ھېساب ئېلىنىش، چارە قىلىنىش توغر

يۈزلهرچه قېتىم خهۋەر قىلىنغان تۇرسا، ئۇ خهۋەرنىڭ راسىت بولماسلىقى، مۇقهررەر  
تائاال ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ خهۋەرلىرى هللا ا. بولماسلىقى ئهقىلگه سىغامدۇ؟ ھهرگىز سىغمايدۇ

  .راسىت ۋە ھهقىقهت، ئهمهلىيهت بولماسلىقى مۇمكىن ئهمهس
كىنچى قىتىم كامىل ھايات قايتىپ كىلىشى، بۇ دۇنيا ھاياتنىڭ چوقۇم يوقۇلىشى، ئىك

ئىسالم دىنىغا ئشهنگهن ۋە شهرىئهت بۇيرىغان ياخشى ئىشالرنى قىلغان ياخشى بهندىلهرگه 
غا شېرىك قىلغان ۋە يامان هللاتائاالنى ئىنكار قىلىغان ياكى مهخلۇقنى اهللا نېمهت بېرىلىدىغان، ا

هن جازالىنىدىغان ئادىل بىر ھاياتنىڭ قىلىقالرنى قىلغان  ناچار بهندىلهر  ئوت ئازابى بىل
تائاال خهۋەر قىلغان كىتابلىرىدا مۇقهررەر قىلغان ۋە ھهممه پهيغهمبهرلىرى هللا كېلىشى بولسا ا

بۇ خهۋەرگه شهك كهلتۇرۇش ئهقلىي كىسهللىك، . تىلى  بىلهن كهڭ خهۋەر قىلىنغان ئىشالردۇر
  !اناھىدا ساقلىسۇنتائاال مۇنداق شهكتىن ئۆز پهللا ا. شهخسىي چۇشكۇنلۇكتۇر

  

  )سىرى ۋە سهۋەبى(ئۆلۈكلهرنىڭ قايتا تىرىلىشىنىڭ ھېكىمىتى 

  
خااليىقالرنى ئۆلۈپ يوقالغاندىن كېيىن قايتىدىن ئاۋۋالقىدەك تىرىلدۈرۈپ قۇپۇرۇشتىن 
ئىبارەت ئىككىنچى ھاياتلىقنى بارلىققا كهلتۇرۇشنىڭ سهۋەبى، بهندىچىلىك ۋەزىپىللىرىگه 

نسانالرنى دۇنيادىكى چاغدا ئۆزىنىڭ ئىرادە ۋە ئختىيارى بىلهن قىلغان تهكلىپ قىلىنغان ئى
چۈنكى بۇ دۇنيا ئهمهل قىلىش ئورنى، ئاخىرەت بولسا . ئىشلىرىغا چارە كۆرۇشتىن ئىبارەتتۇر

ھهر «:  ئايهتته -185تائاال سۇرە ئال ئمران هللا ا. ئهجرى ساۋاب ئېلىش ياكى جازالىنىش ئورنىدۇر
يهنى (سىلهرنىڭ ئهجرىڭالر . ۈمنىڭ تهمىنى تېتىغۇچىدۇربىر جان ئىگىسى ئۆل
تىن يىراق قىلىنغان دوزاخ ، كىمكى،قىيامهت كۈنى تولۇق بېرىلىدۇ) ئهمهللىرىڭالرنىڭ ساۋابى

دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت . ۋە جهننهتكه كىرگۈزۈلگهن ئىكهن ئۇ مۇرادىغا يهتكهن بولىدۇ
الدايدىغان نهرسه بولۇپ ئازغىنا بهھرىمهن بولغاندىن يهنى ئ(ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇر 

  .دېدى» ).كېيىن تۈگهيدۇ
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 ھهرىكهت جهھهتته، بهخىتىلىك ۋە بهخىتسىزلىك -ئىنسانالر بۇ دۇنيا رېزىق، ئهجهل، ئش 
. دىمهك، ئىنسانالردىن زالىم، زوراۋان بار.  بىرىدىن  چوڭ پهرىقلىق ياشايدۇ-جهھهتته  بىر 

تېنى ساق، ئهيىپىسزلىرى بار ، كېسهل . دەپسهندە قىلىنغۇچى بارزۇلۇم قىلىنغۇچى، 
ھۆرمهتلىك غالىپلىرى بار، خارلىرى . بايلىرى بار، فىقىر جاپاكهشلىرى بار. ئهيىپلىكلىرى بار

بۇالردىن باشقىمۇ پهرىقلهر، . ياخشىلىق قىلغانالر بار، ئوساللىق قىلغۇچىالر بار. بار
  . ئوخشىماسلىقالر مهۋجۇت

 ئىنسانالر، ئهجىلى توشقاندىن كىيىن ئۆلۈپ كهتكهنچه قايتا تىرىلدۈرۈلمىسه، ھهق ئهگهر
) پهلسهپىگه(بىلهن ناھهق سوراق قىلىنىپ تېگىشلىك چارە قىلىنمىسا، بۇ ئىش ھېكىمهتته  

تائاال ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۇرۈشكه ۋە هللا شۇنىڭ ئۈچۈن ا. زىت، ئادالهتكه، رەھىم شهپقهتكه خىالپتۇر
بۇ ئككى ئىش چوقۇم .  تېگىشلىك چارە قىلىشقا ھۆكۇم قىلدى، توختام قىلدىھهر كىمگه

تائاال ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى بۇ ئىككى ئىشنىڭ هللا ا. بولىشى كېرەك
 : ئايهتته -7سۈرە تهغابۇن . چۇقۇملىقىنى قهسهم بىلهن تهكىتلهپ بايان قىلىشقا بۇيرۇدى

ھهرگىز ئۇنداق 〈: ئېيتقىنكى. دۈرۈلمهيمىز دەپ گۇمان قىلشتىكافىرالر ھهرگىز تىرىل«
ئهمهس پهرۋەردىگارىم بىلهن قهسهمكى سىلهر چوقۇم تىرىلدۈرىسىلهر ئاندىن سىلهرگه 

 .دېدى» .〉غا ئاساندۇرهللاقىلمىشىڭالردىن خهۋەر بىرىلىدۇ بۇ ا
اتتىق قهسهم دەپ ق〉ئۆلۈكنى تىرىلدۈرمهيدۇهللا ا〈: ئۇالر« :نهھلىدەتائاال سۈرە هللا يهنه ا
 ،ۋەدىسىنى چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىدۇهللا  ا،)يهنى ئۆلۈكنى تىرىلدۈرىدۇ( ئۇنداق ئهمهس ،ئىچىشتى

شۇڭالشقا ئۆلگهندىن كېيىن (بىلمهيدۇ ) نىڭ قۇدرىتىنىهللا(لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى 
يرىپ ئۇالر ئىختىالپ قىلىشقان ھهق بىلهن ناھهقنى ئۇالرغا ئاهللا ا). تىرىلىشنى ئىنكار قىلىدۇ

ئۇالرنى قايتىدىن (بېرىش ۋە كافىرالرغا ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ قۇيۇش ئۈچۈن 
ۋۇجۇتقا 〈: بىز بىرەر شهيئىنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرمهكچى بولساق ئۇنىڭغا.)تىرىلدۈرىدۇ

  ) ئايهتكىچه-40 ئايهتتىن -38. (دېدى» . ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ، دە-دەيمىز〉كهل
 

  نىشنىڭ الزىملىقىكېيىنكى كۈنگه ئشى

 
كىيىنكى كۇنگه ئىشىنىش بولسا، بۇ ئالهمدە بولىدىغان چوڭ ئۆزگىرىشنى ۋە بۇ ھاياتنىڭ 
تولۇق يوقۇلىدىغانلىقىنى، ئاخىرەتتىن ئىبارەت يهنه بىر ھايات باشلىنىدىغانلىقىنى ۋە 

ب ئىلىش، ئاخىرەتته يۈز بىرىدىغان ئۆلۈكلهرنى تېرىلدۈرۈش، قىيامهت مهيدانىغا توپالش، ھېسا
  .چارە قىلىش ئىشلىرىنى چوقۇم راست، دەپ ئهقىدە قىلىشتىن ئىبارەت

بۇ ئىمان ۋاجىپ بولۇپال  قالماستىن، مۆمىن ئادەمنىڭ ئهقىدىسى بارلىققا كېلىدىغان ئالته 
بۇنىڭسىز ئهقىدە توغرا . مۆمىنگه بۇنىڭسىز ئهقىدىسى پۈتۈنلهنمهيدۇ. ئاساسنىڭ بىرسىدۇر

سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تهرەپكه يۈز «:  ئايهتته-177 سۈرە بهقهرە تائاالهللا ا. بولمايدۇ
 ، پهرىشتىلهرگه،غا ئاخىرەت كۈنىگههللابهلكى ا. كهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئهمهلگه ياتمايدۇ

نى سۆيۈش هللا ا، پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش،)نازىل قىلغان كىتابالرغاهللا يهنى ا(كىتابقا 
 - يهنى پۇل( سهبىللهرگه -  ئىبىن، مىسكىنلهرگه، يېتىملهرگه، ئهقرىباالرغا-ن خىشيۈزىسىدى

 سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازاتلىققا ،)مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا
 ، ئهھدىگه ۋاپا قىلىش، زاكات بېرىش، ناماز ئوقۇش، مال ياردەم قىلىش- ئېرىشىشىگه پۇل

ئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرىش ياخشى ) نىڭ يولىدا قىلىنغانهللا(للىككه ۋە  كېسه،يوقسۇزلۇققا
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راستچىل ) ئىماندا) (رىقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهرۇيهنى يۇق(ئهنه شۇالر . گه كىرىدۇئهمهل
  .دېدى» . ئهنه شۇالر تهقۋادار ئادەملهردۇر،ئادەملهردۇر

 ھهر جهھهتته تۈز، توغرا  بۇ ئېتىقاتنىڭ ئادەم ھاياتىغا بهك مۇھىم ۋە ھهر شهخىسنىڭ
هللا ھهركهتلىنىشىگه، ياخشىلىنىشقا چوڭ تهسىرى بولغىنى ئۈچۈن، قۇرئان كهرىم بۇ ئهقىدىگه ا
هللا ا. تائاالغا ئىشىنىش ئهقىدىگه بهرگهن ئهھمىيهتتىن  كهم بولمايدىغان ئهھمىيهتنى بهردى

بهزى . رچه ئايهتته سۆزلىدىتائاال بۇ ئاخىرەت كۇنى ئهقىدىسىنى قۇرئاندا ئونالرچه سۈرىدە، يۇزله
تائاال سۈرە ھاققهدە  مۇنداق هللا ا: مهسلهن . يهردە قىيامهت كۇننىڭ سۈپىتىنى بايان قىلدى

) ئورۇنلىرىدىن( زېمىن ۋە تاغالر ،بىرىنچى قېتىملىق سۈر چېلىنغان چاغدا«: دىدى 
يهنى (ئىش  بۇ كۈندە چوڭ ،چاغدا) ئۇۋىلىپ كهتكهن (،ئورۇلۇپ)  بىرىگه- بىر (،كۆتىرىلىپ
ئاجىزلىشىپ ) قااليمىقانلىشىپ( بۇ كۈندە ئاسمان ،ئاسمان يېرىلىدۇ. يۈز بېرىدۇ) قىيامهت
 بۇ كۈندە پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئهرشىنى سهككىز ،پهرىشتىلهر ئاسماننىڭ ئهتراپىدا تۇرىدۇ. كېتىدۇ

) ش ئۈچۈنھېساب بېرى) (غاهللا(بۇ كۈندە سىلهر . ئۈستىدە كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ) باشلىرى(پهرىشته 
 ئهمالى ئوڭ -نامه. اللمايسىلهرتوغرىلىنىسىلهر سىلهر ھېچقانداق بىر سىرنى يوشۇرۇپ قا

 ، ئهمالىمنى ئېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالر- بۇ مېنىڭ نامه〈): خوشاللىقتىن(لىغا بېرىلگهن ئادەم وق
لۈك ئۇ كۆڭۈل.  دەيدۇ〉مهن ھېساباتىمغا مۇالقات بۇلىدىغانلىقىمغا مۇقهررەر ئىشهنگهن ئىدىم

 ، ئولتۇرغانمۇ،ئۆرە تۇرغانمۇ(ئۇنىڭ مېۋىلىرى . ئېسىل جهننهتته بولىدۇ. تۇرمۇشتا بولىدۇ
ئۆتكهنكى كۈنلهردە 〈) ئۇالرغا. (يېقىن بولىدۇ)  قولىنى سوزۇپال ئاالاليدىغان دەرىجىدە،ياتقانمۇ

 ،يهڭالر خۇرام -يهخشى ئهمهللهرنى قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن خۇشال) يهنى دۇنيادىكى چاغالردا(
 - ماڭا نامه〈 : ئهمالى سول قۇلىغا بېرىلگهن ئادەم ئېيتىدۇكى-نامه.  دېيىلىدۇ〉ئىچىڭالر

دۇنيادا .〉ھىسابىمنىڭ نېمه بولغانلىقىنى بىلمىسهم ئىدىم!. ئهمالىم بېرىلمىگهن بولسىچۇ
 -مېنىڭ مال! ئاخىرالشتۇرسىچۇ) ئاخىرەتته قايتا تىرىلمهس قىلىپ(ئۆلۈمىم ھاياتىمنى 

كه دوزاخهللا ا. (مېنىڭ ھوقۇقۇم قۇلۇمدىن كهتتى. م ماڭا ھېچ نهرسىگه ئهسقاتمىدىمۈلكۈ
 ئاندىن ئۇنى ، ئۇنىڭغا تاقاق سېلىڭالر،ئۇنى تۇتۇڭالر〈: ئېيتىدۇ) مۇئهككهل پهرىشتىلهرگه

ئۇنىڭ بۇنداق .(〉 گهز كېلىدىغان زەنجىر بىلهن باغالڭالر70كه تاشالڭالر ئۇزۇنلۇقى دوزاخ
. غا ئىمان ئېيتمىغان ئىدىهللائۇ ھهقىقهتهن ئۇلۇغ ا) ڭ ئۈچۈندۇركىئازابلىنىشى شۇنى

ئۇنىڭدىن ئازابنى (بۈگۈن ئۇنىڭغا بۇيهردە . مىسكىنگه تاماق بېرىشنى تهرغىپ قىلمايتتى
ئۇنى پهقهت ئازغان . ئۇنىڭغا يىرىڭدىن باشقا تاماق يوقتۇر . دوست يوقتۇر) كۆتۈرىۋېتىدىغان

 )ئايهتكىچه-37ئايهتتىن -13.(دېدى» .يهيدۇ) يهنى كافىرالرال(ئادەملهرال 
نى تهكىتلهپ تائاال قىيامهتنىڭ مۇقهررەرلىكىنى ۋە چوقۇم كىلىشىهللا يهنه بىر قىتىم ا

تائاالنىڭ ئىنساننى ۋە ئۆسۈملۈكلهرنى هللايهنى ا(بۇ «: ئايهتته-6رە ھهج ۈس: مهسىلهن. ئىيتىدۇ
نى تىرىلدۈرەلهيدىغانلىقىنى ۋە نىڭ ھهق ئىكهنلىكىنى ئۆلۈكلهرهللا) يۇقىرىقىدەك يارىتىشى

شۇنداقال قىيامهتنىڭ شهكسىز . ھهر نهرسىگه قادىر ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر
ئۆلۈك زېمىننى ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈرۈش (بولىدىغانلىغىنى قهبرىلهردىكى ئۆلۈكلهرنىڭ 

 .دىدې» .نىڭ تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈندۇرهللا) بىلهن تىرىلدۈرگهندەك
كافىرالر ھهرگىز تىرىلدۈرۈلمهيمىز دەپ گۇمان «:  ئايهتته-7تائاال سۈرە تهغابۇن هللا يهنه ا

ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس پهرۋەردىگارىم بىلهن قهسهمكى سىلهر چوقۇم «: قىلشتى ئېيتقىنكى
 .دېدى » .» غا ئاساندۇرهللاتىرىلدۈرىسىلهر ئاندىن سىلهرگه قىلمىشىڭالردىن خهۋەر بىرىلىدۇ بۇ ا

تائاال ئىنساننىڭ توغرا، تۈزۈك بولىشىنى ئاخىرەت كۇنىگه ئىشىنىشكه هللا هنه بىر قىتىمدا اي
نى هللانى ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە اهللا ا–سىلهرگه «: باغالپ سۈرە ئهھزابتا مۇنداق دېدى
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 ) ئايهت-21 (». رەسۇلۇلال ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر–كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه 
تائاال ئاخىرەت كۇنىگه چوقۇم ئىشهنگهنلهرنىڭ توغرا يول تاپقانلىقىنى ۋە هللا يهنه بىر قىتىم  ا

ئۇالر ساڭا نازىل «: ئايهتته مۇنداق دىگهن -4مۇرادىغا يېتىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ سۈرە بهقهرە 
نازىل قىلىنغان كىتابالرغا ئىشىنىدۇ ۋە ) پهيغهمبهرلهرگه(قىلغان كىتابقا سهندىن ئىلگىرىكى 

ئهنه شۇالر پهرۋەردىگارىنىڭ توغرا يولىدا بولغۇچىالردۇر ئهنه . ه شهكسىز ئىشىنىدۇئاخىرەتك
 ».شۇالر بهختكه ئېرىشكۈچىلهردۇر

ئاخىرەتكه بولغان ئىتىقادنىڭ مۇھىملىقىنى تهكىتلهيدۇ ۋە ئۇنى توغرا، گۈزەل ۋە 
اخىرەت ياخشىلىق بىلهن ھايات كهچۈرۈشنىڭ ئۇل ئاساسى قىلىدىغان دەلىلالرنىڭ بىرسى ئ

تائاال سۈرە بهقهردە هللا ا. تائاال ئېمان ئېيتىش بىلهن بىرلهشتۈرۈپ كهلتۈرگهنهللا ئىتىقادنى ا
ۋە پهرىشتىلهرگه ) ئارىسىدىن( مۇئمىنلهر يهھۇدىيالر ناساراالر ،شۈبهىسىزكى«: مۇنداق دېدى

 غا ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرگهن ۋە ياخشىهللايۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالر ئارىسىدىن ا
ئۇالرغا . ئهمهللهرنى قىلغانالر پهرۋەردىگارىنىڭ قېشىدا ئۆز ئهجرىدىن بهھرىمهن بولىدۇ

بۇنىڭ «: تائاال سۈرە تهالقتاهللا يهنه ا). ئايهت-62(» . قايغۇ يوقتۇر-قورقۇنچ ۋە غهم) ئاخىرەتته(
هت  نهسىه-غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان ئېيتقان كىشىگه ۋەزهللا) يهنى بۇ ھۆكۈم بىلهن(بىلهن 

 ئايهتنىڭ -2. (دېدى».لى بېرىدۇوئۇنىڭغا چىقىش يهللا رقىدىكهن ادىن قوهللاكىمكى ا. قىلىنىدۇ
  )بىر قىسمى
ئۇالر ماللىرىنى كىشىلهرگه كۆرسىتىش ئۈچۈن سهرپ «: ئايهتته-38تائاال سۈرە نىسا هللا يهنه ا

ننى ھهمراھ كىمكى ئۆزىگه شهيتا. غا ئىشهنمهيدۇ ئاخىرەت كۈنىگىمۇ ئىشهنمهيدۇهللاقىلىدۇ ئۇالر ا
 شهيتان نېمىدېگهن يامان ،)ئۇ شهيتاننىڭ بۇيرۇقى بويىچه ئىش قىلىدۇ(قىلىدىكهن 

زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئهرنىڭ ھهر بىرىنى يۈز «: تائاالهللا يهنه ا.دېدى »!ھهمراھ
نىڭ هللا ،غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان ئېيتىدىغان بولساڭالرهللا ئهگهر سىلهر ا،دەررىدىن ئۇرۇڭالر

 ، ئۇالرنى جازالىغان چاغدا،ئۇالرغا رەھىم قىلماڭالر) ئهھكامىنى ئىجرا قىلىشتا(دىنىنىڭ 
 ) ئايهت-2سۈرە نۇر ( دېدى ».مۇئمىنلهردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇن

ئىشىنىشكه ) غا ۋە قىيامهتكههللا(قۇرئان كهرىمنىڭ ئىمان ئاساسلىرىدىن بۇ ئىككىگه 
شى شۇنى كۆرسىتىدۇركى، بۇ ئىككى ئهقىدە روھىي ھاياتنىڭ شۇقهدەر ئهھمىيهت بېرى

بۇ . ئىنساننىڭ بۇ ھاياتتا تۈز ۋە توغرا بولىشى بۇ ئككى ئهقىدىگه باغلىقتۇر. مهنبهسىدۇر
بۇ . ئىككىسى بولمىغان ئىمان ئېتىبارسىز، بۇ ئىككىسى بولمىسا، پۈتۈن ياخشىلىق يوقىلىدۇ

لىرىنى ياخشىلىقنىڭ ۋە پهزىلهتنىڭ ماددىكى ئىككىگه ئىمانى بولمىغان ئادەم ئۆزىدى
 .ئىنسانالرنىڭ ئوسال ۋە ناچارراقى  بولۇپ قالىدۇ. يوقىتىدۇ

تائاالغا ۋە قىيامهت كۈنىگه ئىشىنىش ھهممه ئهقىدىنىڭ هللا ا: خۇالسه قىلىپ ئېيىتقاندا
ىنسان ئ. ئىنساننىڭ توغرا، تۈزۈك بولۇشى ئۇنڭغا باغلىق. ھهممه ئىماننىڭ ئۇلىدۇر. بېشىدۇر

بۇ ئهقىدسى بولمىغان ئادەم . ئهخالقى ياخشى بولۇشى، روھى پاك بولۇشى بۇ ئهقىدىگه باغلىقتۇر
. ئۇنىڭ ھهممه ئشى ياماندۇر. ئۆزىگىمۇ، باشقىالرغىمۇ ياخشىلىقى يوق بىر مهخلۇقتۇر

مۇنداق بولۇشى ئۇنىڭدا . ئۇنىڭ قېشىدا كۆڭۈل خۇش بولمايدۇ. ئۇنىڭدىن خاتىرجهم بولۇنمايدۇ
  .ياخشىلىقنىڭ ئۇلى، پهزىلهتنىڭ، ئىنسانى كامىللىقنىڭ بۇلىقى بولمىغانلىقىدىندۇر

  

      ئالهمنىڭ ئۆزگىرشىنىڭ ئهمهلىي كۆرۈنۈشلىرى ياكى قىيامهتنىڭ  

  شهرتلىرى
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ئادەمدەك ياكى ھايۋاندەك جانلىق مهخلۇقالرنىڭمۇ، دەرەخلهر، ئۆسۈملۈكلهردەك ئۆسكۈچى 

. قانلىقى، يوقۇلۇشى يېقىنالشقانلىقنىڭ ئوچۇق ئاالمهتلىرى بولىدۇنهرسىلهرنىڭمۇ ئهجىلى توش
بۇالر ئادەمنىڭ ئهجىلى . دېمهك، ئادەم قېرىيدۇ، كۈچىدىن قالىدۇ، كېسهل بولىدۇ، ئاجىزلىشىدۇ

  .يېقىنالشقانلىقنىڭ، ئۆلۈش ۋاقتى كهلگهنلىكنىڭ ئاالمىتى بولىدۇ
سهل بولىدۇ، كۈچى قالمايدۇ، بهدىنى  كې. ھايۋانمۇ توال ۋاقتىدا ئادەمدەك ئاجىزلىشىدۇ

زىرائهتلهرمۇ، دەرەخلهرمۇ سارغىيىدۇ قۇرىيدۇ، چېچىلىپ توزىيدۇ، . بوشايدۇ، ئاخىرى ئۆلىدۇ
  .تۆكۈلىدۇ

بۇالرمۇ ئالهمنىڭ پارچىلىرى، بۇالر ھاالك بولۇشىدىن بۇرۇن ھاالكهت ۋاقتى كهلگهنلىكىنى 
پۈتۈن ئالهم ئاسمان ۋە زېمىننىڭمۇ خاراب شۇنىڭدەك . بىلدۈردىغان ئاالمهتلىرى كۆرۈلىدۇ

تائاالدىن هللا ا. بولۇش، ۋەيران بولۇش، يوقۇلۇش ۋاقتى يىقىنالشقانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرى بولىدۇ
پهيغهمبهرلهرنى ئاگاھالندۇردى، ئېهتىيات قىلدۇرۇش ۋە . كهلگهن ۋەھى بۇ ئاالمهتلهرنى سۆزلىدى

قۇرئان كهرىمدە سۈرە . هرنىڭ نهزىرىنى قاراتتىبىلدۈرۈپ قويۇش ئۈچۈن ئۇ ئاالمهتلهرگه كېشىل
پهقهت ) يهنى مهككه كۇففارلىرى(ئۇالر «: تائاال مۇنداق دېدىهللا  ئايهتته ا-18مۇھهممهد 

قىيامهتنىڭ ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلىشىنىال كۈتىدۇ شۈبهىسىزكى قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى 
 - يهنى بۇ چاغدا ۋەز(نهسىههت ئالىدۇ  -كهلدى ئۇالرغا قىيامهت كهلگهندە ئۇالر قانداقمۇ ۋەز

  »).نهسىههت ئالغانلىقىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ
ۋەھىي  كۆرسهتكهن  ئاالمهتلهرنىڭ بىرسى، مۇھهممهد ئهلهيهىسسالمنىڭ  پهيغهمبهر بولۇپ 

چۈنكى مۇھهممهد . كىلىشىمۇ قىيامهت يىقىنالشقانلىقىنىڭ بىر ئاالمىتىدۇر
. تائاال پهيغهمبهر كىلىشىنى تۈگهتتىهللا لىشى بىلهن ائهلهيهىسسالمنىڭ  پهيغهمبهر  بو

مۇھهممهد ئهلهيهىساالمدىن كىيىن پهيغهمبهر كهلمهيدۇ، بۇ بولسا ھاياتنىڭ تۈگىشى 
يېقىنالشقانلىقىنى، مۇندىن كىيىنكى زامان قىسقا بولغاچقا يهنه باشقا پهيغهمبهرلهر تهيىنلهپ 

سهھىهۇل بۇخارى ۋە . ئېالن قىلىشتۇرشهرئهتنى يىڭىالشنى تهلهپ قىلمايدىغانلىقىنى 
مهن ۋە قىيامهت مۇشۇ «: سهھىهۇل مۇسلىم ھهدىسته رەسۇلىلالھ ئهاليهىسساالم مۇنداق دېدى

دېدى ۋە كۆرسهتكۈچ بارمىقى » ئىككى بارماقتهك يېقېن بولغان ھالدا پهيغهمبهر قىلىندىم
  .بىلهن ئوتتۇرا بارمىقىنى بىرلهشتۈرۈپ ئىشارەت قىلدى

چۈنكى . ىككى پارە بولىشىمۇ قىيامهتنىڭ يىقىنالشقانلىقىنىڭ ئاالمىتىدىندۇرئاينىڭ ئ
تائاال ئاينىڭ يىرىلىشىنى قىيامهتنى يىقىنالشقىنىنى خهۋەر قىلىشقا بىرلهشتۈرۈپ سۈرە هللا ا

بىرەر ) قۇرەيش كۇففارلىرى. ( ئاي يېرىلدى،قىيامهت يېقىنالشتى«: قهمهردە مۇنداق دېدى
ئۇالر . دېيىشىدۇ» داۋامالشقۇچى سېهىردۇر« بۇ ،يۈز ئۆرۈپ) ماندىنئى(مۆجىزىنى كۆرسىال 

ياخشىلىقتىن  (، خاھىشلىرىغا ئهگهشتى- نهفسى،ئىنكار قىلدى) پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى(
) كهدوزاخشۇ ئىشنىڭ ئهھلىنى جهننهتكه يا (ھهر ئىش ) يا يامانلىقتىن بولسۇن

  )تكىچه ئايه-3ئايهتتىن -1(» .ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر
قۇرەيىش كاپىرلىرى . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىسىدا ئاي ئهمهلىيهتته يېرىلدى

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن ئۆزىنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه دەلىل بولۇش ئۈچۈن ئاينى ئككى پارە 
ئىجابهت قىلىپ ئهبۇقۇيهبىس هللا ا. غا دۇئا قىلدىهللارەسۇلۇلال ا. قىلىشنى تهلهپ قىلغان ئىدى

مهككه ئادەملىرىنىڭ . اغ ئۈستىدە كۆرۈنۈپ تۇرغان ئاي ئىككى پۇچۇق بولۇپ ئايرىلدىت
 )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه  ھهدىستۇر. ( ھهممىسى كۆردى

تائاال ئىنسانالرنى بۇ دۇنيادا ۋە هللا ا: لهشتۈرۈپ ئېيتىمىزكىرۇشهنبۇ ھهقىقهتنى تىخىمۇ 
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ۇرۇش، بۇزۇلغان تهرەپلهرنى تۈزۈش، توغرا ئاخىرەتته ئۇالر ئۈچۈن ياراتقان كامىللىققا اليىقالشت
مۇھهممهد . يولغا باشالش ئۈچۈن داۋاملىق پهيغهمبهرلهرنى چىقىرىپ كهلگهن ئىدى

ئهلهيهىسساالمنى پهيغهمبهر قىلىش بىلهن بۇنىڭدىن كىيىن پهيغهمبهر كهلتۈرۈشنى 
بۇرۇنقى پۈتۈن بىلهن ) قانۇنى يولى(مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتى . ئاخىرالشتۇردى

ئۇنىڭدىن كىيىن . رەسۇلۇلالنى ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر قىلدى. شهرىئهتنى تولۇقلىدى
بۇ ئىشالر دۇنيانىڭ قېپقالغان ئۆمرى قىسقا . پهيغهمبهر كهلمهيدىغانلىقىنى خهۋەر قىلدى

ئىكهنلىكىنى كۆرسهتتى ۋە ئهڭ كىيىنكى ئهلچىلىك دىنىي ئىسالم دۇنيانى ئىسالھ قىلىشقا 
غرا يولغا باشالشقا يىتهرلىك بولۇپ، بۇ شهرىئهت بىلهن ئىنسانالر  يېڭى ۋەھىگه مۇھتاج تو

بولمايدىغانلىقىنى، باشقا شهرىئهتلهر مۇھتاج بولغاندەك ئىسالم شهرىئىتى ئۇنى ئهمهلدىن 
شۇنىڭ . قالدۇردىغان يىڭى قانۇن، يېڭى ھۆكۈملهرگه مۇھتاج بولمايدىغانلقىنى  كۆرسهتتى

ممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر بولۇپ كىلىش قىيامهت يىقىنالشقانلىقىنىڭ ئۈچۈن مۇھه
 .ۋە دۇنيا ھاياتى تۈگىشى يىقىنالشقانلىقىنىڭ ئاالمىتى بولدى

دۇنيادا ئادەتتىن تاشقىرى يۈز بىرىدىغان ۋە قىيامهتنىڭ يېقىنالشقانلىقىنىڭ ئاالمىتى 
اسماندىن چۈشۈپ زېمىندا بىر مهزگىل  ئهلهيهسساالم ئئىسابولىدىغان ئىشالرنىڭ بىرسى، 

: تائاال سۈرە زۇخرۇفداهللا ا. ئادىل ھاكىم بولۇپ تۇرىشى بولۇپ، بۇ ۋەقه قۇرئاندا كۆرسىتىلدى
 ناگاھان سېنىڭ ،مىسال كهلتۈرۈلسه) يهنى ئىسا ئهلهيهىسساالم(مهريهمنىڭ ئوغلى ) قۇرئاندا(«

بىزنىڭ ئىالھلىرىمىز ياخشىمۇ 〈: ئۇالر. سۈرەن سېلىشىپ كېتىدۇ) خۇشاللىقتىن(قهۋمىڭ 
 بهلكى ئۇالر ،ئۇالر بۇ مىسالنى پهقهت خۇسۇمهت قىلىش ئۈچۈنال كهلتۈردى.  دېدى〉؟ياكى ئىسامۇ

ناساراالر گۇمان قىلغاندەك ئىالھ ياكى ئىالھنىڭ ئوغلى ) (يهنى ئىسا(ئۇ . جىدەلخور قهۋمدۇر
 ئۇنى بىز ئىسرائىل ،هندىدۇرپهقهت پهيغهمبهرلىك نىئمىتىمىزگه ئېرىشكهن بىر ب) ئهمهس

 ئهلۋەتته ،ئهگهر بىز خالىساق. بىر دەلىل قىلدۇق) نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانهللا(ئهۋالدىغا 
) يهنى ئىسا(ئۇ . سىلهرگه زېمىندا ئورۇنباسار بولىدىغان پهرىشتىلهرنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرەتتۇق

شهك ) يهنى قىيامهتكه(ا  ئۇنىڭغ،ئاالمىتىدۇر) يېقىنالشقانلىقنىڭ(ئهلۋەتته قىيامهت 
مېنىڭ دەۋەت ( بۇ ،ماڭا ئهگىشىڭالر〈) ئۇالرغا ئېيتقىنكى! ئى مۇھهممهد (،كهلتۈرمهڭالر
 ) ئايهتكىچه-61 ئايهتتىن -57(» .〉توغرا يولدۇر) قىلغىنىم

دۇنيادا يۇزبىرىدىغان ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرنىڭ يهنه بىرى ئاجايىپ  بىر جانلىق 
تائاال سۇرە هللا بۇ ھهقته ا.  خااليىقالرغا سۆزلهيدۇ، خااليىقالر ھهيران قالىدۇمهخلۇق پهيدا بولۇپ،

ئۇ كاپىرالرغا ئالدىن سۆزلىگهن سۆزىمىز ئهمهلگه ئاشقاندا يهنى ئازاب ۋە قىيامهت «: نهملىدە 
يېقىنالشقاندا ئۇالرغا زېمىندىن بىر تۇرلۈك ھايۋاننى چىقىرىمىزكى ، ئۇ ھايۋان ئۇالرغا 

 ) ئايهت-82(» ڭ بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه  ئىشهنمىگهنلىكىنى سۆزلهيدۇئىنسانالرنى
يهجۈج، مهجۈج سېپىلىنىڭ ئىچىلىشى ۋە شۇ : ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالردىن يهنه بىرى

جاھاننى بۇزۇپ ۋەيران قىلىدىغان بىر گوروھ مهخلۇقنىڭ چىقىشى، خااليىقنى قاتتىق 
 ئۇالر ،ئېچىۋېتىلگهندە) توسمىسى( مهجۇج -يهجۇج«:تائاال هللا سۈرە ئهنبىيادا ا. قورقۇتۇشتۇر

يهنى قىيامهتنىڭ (راست ۋەدە . زېمىننىڭ ھهر بىر تۆپىلىكلىرىدىن ئالدىراپ چىقىپ كېلىدۇ
! ۋاي ئىست〈) ئۇالر (، ئۇ كۈندە كافىرالرنىڭ كۆزلىرى چهكچىيىپ قالىدۇ،يېقىنالشتى) ۋاقتى

» ).دېيىشىدۇ (〉ىمىزگه زۇلۇم قىلىپتۇق بهلكى بىز ئۆز،بۇنىڭدىن بىز غهپلهتته قېلىپتۇق
 ) ئايهت- 97، -96. ( دېدى

ھهدىسمۇ (رقىالر، ئهمما ھهدىسته ۇىڭ قۇرئاندا كۆرسهتىلگهنلىرى يۇقئاالمهتلىرىن قىيامهت
تائاال هللا ا(ئىمامى مۇسلىم ھۈزەيفه ئىبنى ئۇسهيدەل غىفارى ) تائاالنىڭ ۋەھىيسىدۇرهللا ا



 208

بىز ئهسهابىالر «: ئۇ كىشى مۇنداق دېدى. لدىدىن نهقىل قى)ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن
.  دېدى، نېمه توغرىلىق سۆزلىشىۋاتىسىلهر،پاراڭلىشىپ تۇرغاندا رەسۇلۇلال قىشىمىزغا چىقىپ

رەسۇلۇلال ئهلهيهسساالم سىلهر . دېدى» ئهسهابىالر قىيامهت كۈننىڭ گىپىنى قىلىشىۋاتىمىز
 دېدى ۋە قىيامهتنىڭ ئالدىدا يۈز ،ايدۇئون تۈرلۈك ئاالمهتنى كۆرمهي تۇرۇپ قىيامهت بولم

 ئىساىن چىقىشى ۋە مهريهم ئوغلى تل، ئاجايىپ ھايۋان، قۇياشنىڭ غهرببىرىدىغان تۈتۈن، دەججا
قته بىر، شهر( ج ،  ئۈچ قىتىم يهر يۈتۈشى  مهجۈ- جۈجسساالمنىڭ ئاسماندىن چۈشىشى، يهئئهلهيه

 ،، ئهڭ ئاخىرىدا يهمهندىن بىر ئوت چىقىپ)ىغهربته بىر، ئهرەب زېمىنىدا بىر قىتىم يهر يۈتۈش
 )بهت-179سهھىهۇل مۇسلىم  ( » .خااليىقالرنى بىر مهيدانغا يىغىشىنى سۆزلهپ بهردى

يۇقىرقىالر قىيامهتنىڭ چوڭ ئاالمهتلىرى بولۇپ، بۇالردىن  ئىلگىرى كۆپلىگهن كىچىك 
الپ ھازىرغىچه خىلى كۆپلىرى ئاالمهتلهر بار، بۇ كىچىك ئاالمهتلهردىن خهۋەر بىرىلگهندىن باش

ئۇالرنى ئوتتۇرىدا قويۇشتىن بۇرۇن شۇنى خهۋەر قىلىمىزكى، چوڭ . مهيدانغا كىلىپ ئۆتتى
 –ئاالمهتلىرى مهيدانغا كهلگىلى باشلىغاندا يېپى ئۈزۈلگهن تهسۋىنىڭ مارجىنىدەك ئارقا 

لهرنىڭ ئاۋۋالقىسى  چوڭ ئاالمهت. ئارقىدىن يۈز بىرىپ، قىسقا مۇددەتته ھهممىسى يۈز بىرىدۇ
ئىمامى مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر . كۈننىڭ غهرىبتىن چېقىشىدۇر

هتلىرىنىڭ  ئاۋالقىسى قىيامهت يىقىنالشقانلىقىنىڭ  ئاالم«: ئهلهيهسساالم مۇنداق دېدى
، بۇ بتىن چىقىشى ۋە ئاجايىپ ھايۋاننىڭ ئاش ۋاقتىدا خااليىقالرغا كۆرۈنىشى بولۇپكۈننىڭ غهر

 .دېدى» ئىككىنىڭ قايسى بۇرۇن بولسا، يهنه بىرى ئارقىسىدىنال بولىدۇ
شۇنى  بىلىشىمىز كېرەككى، چوڭ ئاالمهتلهر يۈز بىرىشكه باشلىغاندا تهۋبىنىڭ دەرۋازىسى 

. بۇرۇن ئىمان ئېيىتمىغان، بىرەر ئاالمهتتىن كىيىن ئېيتقان ئىمان مهقبۇل بولمايدۇ. تاقىلىدۇ
اخشى ئىش قىلمىغان ئادەمدىن ئاالمهتنى كۆرگهندىن كېيىن قىغان ياخشى شۇنىڭدەك بۇرۇن ي

) ئۆلۈم(ئۇالر پهقهت «: تائاال سۈرە ئهنئامداهللا بۇ ھهقته ا. ئىشى قوبۇل قىلىنمايدۇ
بهزى ) قۇياشنىڭ مهغرىبتىن چىقىشىدىن ئىبارەت(پهرىشتىلىرىنىڭ ياكى پهرۋەردىگارىڭنىڭ 

 ،پهرۋەردىگارىنىڭ بهزى ئاالمهتلىرى كهلگهن كۈندە. ئاالمهتلىرىنىڭ كېلىشىنىال كۈتىدۇ
ئىلگىرى ئىمان ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش قىلمىغانالرنىڭ ئېيتقان 

كۈتۈڭالر بىزمۇ ئهلۋەتته ) سىلهر ئۆزەڭالرغا كېلىدىغان ئىشالرنى( 〈. ئىمانى پايدىسىز بولىدۇ
  ) ئايهت-158(» . دېگىن〉كۈتىمىز

ى كىچىك ئاالمهتلهرنىڭ  تېزىمى بولۇپ، مۇندىن بۇرۇن ئاشكارە بولغانلىرىمۇ بار تۆۋەندىك
  .تىخى ئاشكارە بولمىغانلىرىمۇ بار

ئىككى چوڭ «رەسۇلۇلال ئهلهيهسساالم . راسىت ئىككى ھهدىس كىتابىدا نهقلى قىلىندى. 1
بۇ ئاالمهت  . دېدى»  بىرى بىلهن ئۇرىشىدۇ، ھالبۇكى ئىككى تهرەپنىڭ دەۋاسى بىر–جامائه بىر 

يهنى ئىككى جامائهتتىن ھهزرىتى ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە . رەسۇلۇلال دىگهندەك ئاشكارە بولدى
سۇففه . سهت قىلىنىدۇقھۇ ئهنهۇ ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرى مهئۇنىڭ ئادەملىرى ۋە مۇئاۋىيه رەزىيهلال

  .دىگهن يهردە چوڭ سوقۇش بولغان
ھهرەج «: هيهسساالم مۇنداق دېدىن ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلئىمامى مۇسلىم رىۋايهت قىلغا. 2

بۇ ئاالمهت . دېدى» ئادەم ئۆلتۈرۈش«رەسۇلۇلال . دىگهن ئىدى» مه؟ ئى رەسۇلۇلالېگهن نېد
چۈنكى بۇ زامانالردا يۇز بهرگهن ئۇرۇشالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنى ئون، يۈز، . ئهمهلىيهتته بولۇپ ئۆتتى

ھالبۇكى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم زامانىسىدا . سابلىنىدۇمىڭ ئهمهس ھهتتا يۇز مىڭالرچه ھى
ڭ ئۆلگهن ئادىمى ئىككى مىڭ بهش بولغان ئۇرۇشالرنىڭ ئىلگىرى ئاخىرى ھهممه ئۇرۇشنى

  .ججهتلهر بۇنى كۆرسىتىدۇۆبىر قانچه ئىشهنچىلىك تارىخى ھ. زدىن ئاشمايدۇۈي
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: دە رەسۇلۇلال مۇنداق دېدىبۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ئهبۇ ھۈرەيرىدىن قىلغان رىۋايىتى. 3
فورات دەرياسىدىن بىر ئالتۇن تاغ ئىچىلىپ، خااليىقالر ئۇنى تالىشىپ ئۇرۇشمىغىچه قىيامهت «

  .بۇ ئاالمهت تىخى ئاشكارە بولمىدى) مۇتتهفهقۇن ئهلهيه (» .بولمايدۇ
ئىراق «: سهھىهۇل مۇسلىم رىۋايىتىدە پهيغهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن دېدى. 4
مۇ ئۆزىنىڭ )سۈرىيه(نىڭ پۇلىنى ۋە ئاشلىقىنى سىلهردىن توسۇپ قويىدۇ، شۇنىڭدەك شام ئۆزى

ئاشلىقى ۋە تىلالسىنى سىلهردىن توسىدۇ، مىسىرمۇ ئۆزىنىڭ تىلالسىنى ۋە چوڭ ئاشلىق 
» .سىلهر ئاۋۋال ماڭغان ئېزىڭالر بىلهن قايتىسىلهر. كهمچىنى سىلهردىن مهنىئي قىلىدۇ

  )سهھىهۇل مۇسلىم(
 غىلىيوقال چۈنكى ئىسالم خهلىپىلىك ھۆكۈمى.  ئاالمهتمۇ تولۇقى بىلهن ئهمهلگه ئاشتىبۇ

ئىراق، شام، مىسىرالر ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل بولۇش بىلهن بۇ مهملىكهتلهردىن . خىلى بولدى
ئهرەبىستاننىڭ ئىشى بۇ مهملىكهتلهر فهتهى . ئهرەبىستانغا كىلىدىغان كىرىم توختاپ قالدى

بۇ ھهدسته مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ .  ئالدىدىكى ھالهتكه يىنىپ كهلدىقىلىنىشنىڭ
رەسۇلۇلال ئهلهيهسساالم ئىسالم تىخى ئهرەبىستاننىڭ . راسىت پهيغهمبهرلىكىگه چوڭ دەلىل بار

سىرتىغا كېڭهيمىگهن چاغدا، كهلگۈسىدە  ئىراق، سۈرىيه، مىسىرالر مۇسۇلمانالر قولىغا 
هردىن ئهرەبىستانغا نۇرغۇن ئىقتىسادىي كىرىملهر كىلىدىغانلىقى، ئۆتىدىغانلىقى ۋە بۇيهرل

ئۇنىڭدىن كىيىن بۇ مهملىكهتلهر ئهرەبىستانغا بىر نهرسه بهرمهيدىغان ھالهتكه 
 - ئهھۋالدىن ئالدىن خهۋەر قىلىغان ئهمهلىي ئهھۋال يۈ زدە غايىبكېلىدىغانلىقىدىن ئىبارەت 

بۇ خهۋەرنىڭ بىرەر تهرىپىمۇ خىالپ بولمىدى، راسىت ۋە . يۈز رەسۇلۇلال خهۋەر قىغاندەك بولدى
ئۇنى ئىنكار !  تائاال رەھمهتلهر قىلسۇنهللا ھهققانىي پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهسساالمغا ا

  !قىلغان، ئۇ ئېلىپ كهلگهن دىن شهرىئهتكه ئهگهشمىگهن ئادەمگه نېمه دىگهن چوڭ زىيان
يهت قىلنغان رەسۇلۇلال ئهلهيهسساالمنىڭ سهھىهۇل بۇخارى ۋە سهھىهۇل مۇسلىمدا رىۋا. 5

ئهرەبىستان زېمىنىدىن بىر ئوت چىقىپ ئۇنىڭ شولىسىدا بۇسرا «: تۆۋەندىكى سۆزىدۇر
بۇ ئاالمهت رەسۇلۇلال » .شهھرىنىڭ تۆگهنلىرىنىڭ گهدەنلىرى يورىمىغىچه قىيامهت بولمايدۇ

امادىيهل ئاخىر ئېيىنىڭ  يىلى ج-654. ئهلهيهسساالم   خهۋەر قىلغاندەك ئهمهلدە كۆرۈلدى
ئۈچۈنچى كۈنى چارشهنبه كېچىسى مهدىنىنىڭ شهرقىدىكى تاشلىق مهھهلىگه ئوت كىتىپ، 

  .ئۇنىڭ شولىسى بۇسرا شهھىرىگه كۆرۇنگهن . ئۇزۇن مۇددەت يالقۇنالپ كۆيگهن
دەۋىس قهبىلىسىنىڭ «: بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىدە  رەسۇلۇلال ئهلهيهسساالم. 6

 پهللهكلىرى زول خهلهسه بولسا ئىسالمدىن بۇرۇنقى جاھالىيهت دەۋىس خوتۇنلىرىنىڭ
  .دېدى» قهبىلىسى تهباله دېگهن يهردە ئىبادەت قىلىدىغان بۇت ئىدى

دېمهك شهيخى  توغرا مهيدانغا چىققان، - بۇ ئاالمهت رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم خهۋىرىگه توپ
نىڭ تهۋھىدگه چاقىرىشى ئوتتۇرىغا مۇھهممهد ئىبنى ئابدۇلۋەھهاب رەھمهتۇلال ئهلهيهى

 .چىقىشتىن بۇرۇن ئهرەب زېمىنىگه جاھىلىيهتنىڭ شېرىك ئىشلىرى قايتىپ كهلگهن ئىدى
 بۇ پاالنى ۋەلىنىڭ قهدەم جايى، يهنى ئۇلۇغ دەرەخ،( تاشالرغا ئىبادەت قىلىنغان دەرەخلهرگه،

گه شىپا، ھاجهتكه راۋا ئۈمىد يهردە تهلهپ ھاسىل بولىدۇ، دەپ دەرەخنى، تاشنى ئۇلۇغالپ، كېسهل
تائاالدىن تىلهيدىغاننى بۇالردىن ئۈمىد قىلىدىغان شېرىك ئهمهللهر پهيدا  هللاقىلىدىغان، ا
خۇسۇسهن ئايالالردىن  كۆپرەك يۈز بېرەتتى، بۇ شېرىك ئىشالر ئهرەبىستاندىال . بولغان ئىدى

لدىدا مال بوغۇزلىناتتى، دەرەخلهر، تاشالر ئا. ئهمهس، ھهممه ئىسالم يۇرتلىرىدا كېڭهيگهن
. مازارالر، قهبرىلهر، گۈمبهزلهر، سۈمهرلهرگه ئاتاپ نهزىر چىراغ قىلىناتتى. چىراغالر ياندۇرىالتتى

  .بۇنى شۇنچه كۆپ مۇسۇلمان ئۆلىماالر ئاڭاليتتى، كۆرەتتى
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راست سۆزلىگۈچى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېيىنكى ئهمهلىيىتىگه ئۇدۇل چىققان 
ججهت بولمايدىغانلىقىنى ۆ ھدېگهنگه» بۇ ئۈممهتتىن شېرىك ئىشالر سادىر بولمايدۇ «:خهۋەردە

شهيتان تهۋھىد بايراقلىرى ئهرەب زېمىنىنىڭ ھهممه يېرىدە لهپىلدىگىنىنى ۋە . چۈشىنهلمهپتۇ
ال اله اال اهللا، اهللا اكبر «رەسۇلۇلالنىڭ تهقۋا ساھابىلىرىنىڭ ئهرەب زېمىنىنىڭ ھهممه ئهتراپىدا 

لېكىن . ئاۋازلىرىنى ياڭراتقىنىنى كۆرگهندىن كېيىن ئۈمىدسىزلهنگهن ئىدى» بحان اهللاس
ئهگىشىپ ماڭغان سالىهالر زامانىسىدىن كېيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهربىيىسىنى 
تېتىپ باقمىغان، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم تهلىم بهرگهن توغرا يولنى، راستىنى تونۇمىغان 

زامانىسى كهلگهندە مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدە ۋە ئىبادەتلىرىگه شېرىك ۋە خاتالىق، ئادەملهرنىڭ 
ئۈمىدى . بۇنىڭ بىلهن شهيتاننىڭ بۇرۇنقى ئۈمىدسىزلىنىشى يوقالدى. ئازغۇنلۇقالر ئارىالشتى

مۇسۇلمانالرنىڭ شهخىسلىرىدە شېرىك ئهقىدە بارلىقىنى ۋە شېرىك ئىشالر . قايتىپ كهلدى
بۇ . ھهتتا مۇسۇلمانالردا تهۋھىدكه نىسبهتهن شېرىك كۆپهيدى. ىنى كۆردىئىشلىنىۋاتقانلىق

تائاال راست هللا سۆزىمىزنىڭ ئهمهلدە راستلىقىغا خهلقلهردىكى ئهمهلىيهت دەلىلدۇر ھهم ا
 -106سۈرە يۈسۈف(» .غا شېرىك كهلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىشىندۇهللائۇالرنىڭ تولىسى ا«: ئېيتتى
  .)ئايهت
قهھتان قهبىلىسىدىن بىر «: يىتىدە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمبۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋا. 7

بۇ ئاالمهت . دېدى» .ئادەم چىقىپ خااليىقنى تايىقى بىلهن ھهيدىمىگۈچه قىيامهت قايىم بولمايدۇ
  .تېخى ۋۇجۇتقا چىقمىدى

سىياسى (بېشىڭالرغا پىتنىلهر «: بۇخارى ۋە مۇسلىمدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. 8
پىتنىلهر كهلگهندە ئهتىگهن ! كېلىشتىن بۇرۇن ئهمهل قىلىشقا ئالدىراڭالر) رۋەيرانچىلىقال

ى ئهتتىگهندە كاپىر كهچته مۆئمىن ئادەم ئهتىس. مۆئمىنلىقتا قوپقان ئادەم كهچته كاپىر بولىدۇ
  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه(دېدى »  دۇنيا مهنپهئىتىگه تىگىشىدۇنىبولىدۇ، دىن

نۇرغۇن مۇسۇلمانالردىن بۇ خهۋەرنىڭ . ۈشكه باشلىدىبۇ ئاالمهت بۈگۈنكى كۈندە كۆرۈن
  .مهزمۇنى كۆرۈنگىلى باشلىدى

  

  قىيامهت بولۇشقا بهك يېقىن قالغاندا بولىدىغان ئاالمهتلهر

  
. تۆۋەندىكىلهر قىيامهت يېقىنالشقانلىقىغا دااللهت قىلىدىغان يهنه باشقا ئاالمهتلهردۇر

  .الردىن ھېچ قايسى تېخى ۋۇجۇتقا چىقمىدىلېكىن بۇالر قىيامهتكه بهك يېقىن، شۇڭا بۇ
مېنىڭ ئۈممىتىمدىن بىر «: رەسۇلۇلال سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسسهللهم مۇنداق دېدى. 1

 بقىيامهتكىچه بۇالر غالى.  قىلىدۇبۆلۈك كىشىلهر ھهقنى قوغداش ئۈچۈن كۈرەشته داۋام
 مهزكۇر ھهق قوشۇنلىرىنىڭ . چۈشىدۇئىسائاندىن مهريهم ئوغلى «: يهنه مۇنداق دېدى» .بولىدۇ

 ئىسا.  دەيدۇ،كېلىپ بىزگه ناماز باشالپ ئوقۇپ بېرىڭ:  ئهلهيهىسساالمغائىسارەھبىرى 
كه تائاالنىڭ بۇ ئۈممهتهللا بهزىڭالر بهزىڭالرغا ئهمىر بولۇسىلهر، بۇ بولسا ا! ياق: ئهلهيهىسساالم

  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه(» رمىتى، دەيدۇۆبهرگهن ھ
بهزى ئادەم سېغىن تۆگىسىنى «: ىم رىۋايىتىدە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمبۇخارى ۋە مۇسل. 2

سېغىپ، سۈتنى ئاغزىغا ئاپىرىپ بولغۇچه ۋە ئىككى ئادەم رەخت سودىسى قىلىشىپ، سودىنى 
توختام قىلىپ بولغۇچه، بهزى ئادەم كۆلنىڭ ئىچىنى سېغىزدا سۇۋىغىلى چۈشۈپ كۆلدىن 

  .دېدى» ۇچىقىپ بولغۇچه قىيامهت بولۇپ كېتىد
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غا قهسهمكى، مهريهم ئوغلى هللا«: سهھىهۇل بۇخارى ۋە مۇسلىمدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. 3
. ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى بولىدۇ، سهلىپىنى سىندۇرىدۇ.  ئهلهيهىسساالم چوقۇم چۈشىدۇئىسا

 ھېچكىم. ياش تۆگىلهرمۇ تاشلىۋېتىلىدۇ. چوشقىنى ئۆلتۈرىدۇ، جازانىنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ
پۇل مال ئېلىڭ دەپ . ئاداۋەت، ئۆچمهنلهك، ھهسهد قىلىشىشمۇ يوقىلىدۇ. ئۇنى ئىزدەپ ماڭمايدۇ

  .دېدى» كىشىلهرنى قىچقىرىسىلهر، لېكىن ھېچكىم قوبۇل قىلمايدۇ
تائاال يهمهن تهرەپتىن يىپهكتىن يۇمشاق هللا ا«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى. 4

بىر دانه مىقدارى ئىمانى بار ئادەمنى قويماي جېنىنى تاپشۇرۇپ قهلبىدە . بىر شامال ئهۋەتىدۇ
  )ب - 76  ج-1سهھىهۇل مۇسلىم(» ئالىدۇ
قىيامهت پهقهت يامان ئوسال ئادەملهر «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى. 5

  )سهھىهۇل مۇسلىم ۋە بۇخارى(» ئۈستىگىال قايىم بولىدۇ
  

  ھهقىقي ئۆزگىرىشنىڭ بېشى

  
تائاال بۇ ئالهمنىڭ يوقۇلىشىنى، بۇ بىرىنچى هللا ىناتنىڭ پادىشاھى ئۇلۇغ اپۈتۈن كائ

ھاياتنىڭ تۈگىشىنى ئېالن قىلغاندا ئىسرافىل ئىسىملىك بىر پهرىشتىنى بىر قېتىم سۈر 
سۈرنى بىر تارتىش بىلهن پۈتۈن ئاسمانالر، زېمىنالر قاتتىق تىترەت . تارتىشقا بۇيرۇيدۇ) كاناي(

قۇياش، يۇلتۇزالر ئارىسىدىكى ئىتتىرىش ۋە تارتىش كۈچىدىن ئىبارەت پارچىلىنىپ، زېمىن، 
تاغالر . يهر شارى قورقۇنچلىق قاتتىق تهۋرىگىلى تۇرىدۇ. مۇناسىۋەتلهر بۇزۇلۇپ كېتىدۇ

 - ئۆز . ئاسمانمۇ چوڭ پارچىلىنىدۇ. پارچىلىنىپ، پارتىالپ، ھاۋاغا چېچىلغان توزانغا ئايلىنىدۇ
. قۇياش تۇتۇق بولىدۇ. بولۇپ، يۇلتۇزالر پارچىلىنىپ چېچىلىدۇئارا تارتىش كۈچى بىكار 

ئاسمان جىسىملىرى . ھهممىسى ئۆز ۋۇجۇدىنى يۇقۇتىدۇ. ھهممىسىنىڭ يۇرۇقلۇقى يوقۇلىدۇ
بارلىق سامان يولى سېستىمىلىرى بىلهن ئېرىتىلگهن تۇچتهك ئېرىپ كېتىپ، ئالهم 

 ئاي، يۇلتۇز  قىلىپ يارىتىشتىن بۇرۇنقى تائاال بۇالرنى كۈن،هللا ھهممىسى قويۇق گاز بولۇپ ا
  .ھالىتىگه قايتىدۇ
  ئاگاھالندۇرۇش

ئالهمنىڭ قىيامهت بولۇش ئۈچۈن يۇقىرىقىدەك ئۆزگىرىش : شۇنىڭغا ئاگاھالندۇرۇمىزكى
 قاراشالر نهتىجىسى ئهمهس، خهلقلهرنىڭ سۆز -خهۋىرى ئالهمگه قارىتا بولغان تهھلىلى كۆز 

تائاالدىن جىبرىئىل هللا پهقهت بۇ خهۋەر ا. انمۇ ئهمهسخهۋەرلىرىدىن نهقىل قىلىنغ
ئهلهيهىسساالم ئارقىلىق مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قهلبىگه چۈشكهن ۋەھىي بىلهن مۇقىم 

  .بولغان جهزمهن راست خهۋەردۇر
تۆۋەندىكىلهر قىيامهت بولۇش ۋاقتىدىكى ئۆگىرىش ۋە چوڭ ھادىسىلهر ھهققىدە زىكرى 

  .تائاالنىڭ ئايهتلىرىدۇرهللا  ياراتقان ئىگىسى اقىلىنغان  پۈتۈن ئالهمنى
) يهنى ئازابىدىن(پهرۋەردىگارىڭالردىن ! ئى ئىنسانالر« :تائاال سۈرە ھهجنىڭ بېشىداهللا ا

ئۇ كۈندە ھهر بىر سۈت .  قىيامهتنىڭ زىلزىلىسى ھهقىقهتهن چوڭ ئىشتۇر،قورقۇڭالر
ئېمىتىۋاتقان بوۋىقىنى ) لهنقاتتىق قورقۇنچتىن تېڭىرقاپ قېلىش بى(ئېمىتىۋاتقان ئايال 

 ، ئىنسانالرنى مهس كۆرىسهن، ھهر بىر ھامىلدار ئايالنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ،ئۇنتۇيدۇ
 - دېمهك قىيامهتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئهس(مهس ئهمهس ) ھهقىقهتته( ئۇالر ،ھالبۇكى

  )ئايهت -2، -1. (دېدى» .نىڭ ئازابى قاتتىقتۇرهللا لېكىن ا،)ھوشىدىن كهتكۈزىۋەتكهن
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قىيامهتنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى . قىيامهت نېمىدۇر! قىيامهت«: تائاال سۈرە قارىئهدەهللا يهنه ا
تاغالر . ؟ شۇ كۈندە ئىنسانالر تارىلىپ كهتكهن پهرۋانىدەك بولۇپ كېتىدۇقانداق بىلهلهيسهن

  ) ئايهتكىچه-5 ئايهتتىن -1. (دېدى» .ئېتىلغان يۇڭدەك بولۇپ كېتىدۇ
كافىرالرغا چوقۇم ) يهنى نهزر ئىبنى ھارس(بىر تىلىگۈچى  «:اد مهئارىجتائاالهللا يهنه ا

) ئازاب(ئۇ . نى ھېچ ئادەم قايتۇرالمايدۇ)ئازاب(ئۇ . تىلىدى) چۈشۈشىنى(بولىدىغان ئازابنىڭ 
) يهنى جىبرىئىل(پهرىشتىلهر ۋە روھ . تهرىپىدن بولغانهللا ئاسمان شوتىلىرىنىڭ ئىگىسى ا

ئى . ( ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى ئهللىك مىڭ يىل كېلىدۇ،ۆرلهيدۇكىغا شۇنداق بىر كۈندە ئهللا
ئۇالر ئۇ ئازابنى . چىرايلىقچه سهۋر قىلغىن) قهۋمىڭنىڭ يهتكۈزگهن ئهرزىيهتلىرىگه! مۇھهممهد

ئۇ كۈندە ئاسمان ئېرىتىلگهن مىستهك بولۇپ . بىز ئۇنى يېقىن دەپ قارايمىز. يىراق دەپ قارايدۇ
ھهر ئادەم ئۆز ھالى بىلهن بولۇپ . (لىك يۇڭدەك بولۇپ قالىدۇتاغالر ئېتىلغان رەڭ. قالىدۇ

 گۇناھكار ئادەم ئۆز ،سورىمايدۇ) ھال(دوست دوستىدىن كۆرۈپ تۇرۇپ ) قالىدىغانلىقى ئۈچۈن
 قېرىنداشلىرىنى -  قېرىندىشىنى ۋە ئۆزى مهنسۇپ بولغان قهۋم، ئايالىنى،ئورنىغا ئوغۇللىرىنى

.  بۇ كۈندىكى ئازابتىن قۇتۇلۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ،بېرىپ بولسىمۇۋە يهر يۈزىدىكى جىمى ئادەمنى 
 پىدا قىلىنىغان ،يهنى بۇ گۇناھكار كافىر بۇنداق ئارزۇدىن يانسۇن. (تۇردوزاخياق ئۇ مۇقهررەر 

ئۇ ). ( يېنىپ تۇرىدۇدوزاخ ئۇنىڭ ئالدىدا ،ھېچقانداق نهرسه ئۇنى ئازابتىن قۇتقۇزالمايدۇ
  ) ئايهت16ئالدىنقى .(دېدى››.باشنىڭ تارىسىنى شىلىۋالىدۇ) نھارارىتىنىڭ قاتتىقلىقىدى

) قوينىدىكى( زېمىن ،زېمىن قاتتىق تهۋرىتىلگهندە«: تائاال سۈرە زەلزەلهدەهللا يهنه ا
يهنى (ئۇنىڭغا ) يهنى كاپىر( ئىنسان ،چىقارغاندا) يهنى مهدەنلهر ئوتالر ئۆلۈكلهرنى(يۈكلىرىنى 

يهنى ئۇنىڭ ئۈستىدە ( بۇ كۈندە زېمىن ئۆزىنىڭ خهۋەرلىرىنى ،ەدېگهند» ؟نېمه بولدى«): زېمىنغا
  )ئايهتكىچه-4 ئايهتتىن -1. (دېدى» .مهلۇم قىلىدۇ)  يامان ئىشالرنى- ئىشلهنگهن ياخشى

 بىرىگه -ئاسمان يېرىلغان چاغدا، يۇلتۇزالر تۆكۈلگهن چاغدا، دېڭىزالر بىر«: تائاالهللا يهنه ا
  ) ئايهت3ىفتار ئالدىنقى سۈرە ئىن. (دېدى» قوشۇلغان چاغدا

 تاغالر گۇمران ، يۇلتۇزالر تۆكۈلگهن چاغدا،كۈننىڭ نۇرى ئۆچكهن چاغدا«: تائاالهللا يهنه ا
 دېڭىزالر ، ياۋايى ھايۋانالر توپالنغان چاغدا، بوغاز تۆگىلهر تاشلىۋېتىلگهن چاغدا،بولغان چاغدا

سۈرە تهكۋىر . (دېدى» لغان چاغداقوشۇ) ئۆز قاياشلىرىغا( جانالر ،ئوت بولۇپ الۋۇلدىغان چاغدا
  ) ئايهت7ئالدىنقى 
زېمىن .  قىيامهت قايىم بولغان چاغدا، ھېچ ئادەم ئۇنى ئىنكار قىاللمايدۇ«: تائاالهللا يهنه ا

بهزىلهرنى ( قىيامهت ،قاتتىق تهۋرىتىلگهن، تاغالر پارچىلىنىپ تۇزاندەك تۇزۇپ كهتكهن چاغدا
ش بىلهن ۈزۈكه كىرگدوزاخبهزىلهرنى . ( كۆتۈرىدۇ)ش بىلهن دەرىجىسىنىۈزۈىرگجهننهتكه ك
  ) ئايهت6قىئه ئالدىنقى اسۈرە ۋ. (دېدى» .چۈشۈرىدۇ) دەرىجىسىنى

  
  بۇ دۇنيا ھاياتى تۈگىگهندىن كېيىن ئىككىنچى ھاياتنىڭ پهيدا بولۇشى

  
ئىككىنچى ھاياتنى تونۇش، چۈشىنىش ۋە ئۇنىڭ باشلىنىشى ۋە قانداق بارلىققا كېلىشىنى 

پهقهت ئىنسان ئهقلىي ئىككىنچى ھاياتنىڭ . ه ئىنسان ئهقلىنىڭ كۈچى يهتمهيدۇبىلىشك
بهلكى بۇ ھاياتتىن ئالىيراق بىر ھاياتنىڭ بارلىققا . بارلىققا كېلىشىنى مۇمكىن ھېساباليدۇ

بۇ ھاياتنى . چۈنكى بۇ ئالهمنى يوقتىن بارلىققا كهلتۈرگهن. كېلىشىنى مۇمكىن دەپ قارايدۇ
ۆزى ئىختىيار قىلغىنىنى قىلىدىغان قۇدرەت بۇ ئالهمدىن ئالىيراق، بۇ پهيدا قىلغان، ئ

  .ھاياتتتىن ئۈستۈنرەك بىر ئالهم ۋە ھاياتنى پهيدا قىالاليدۇ، دەپ تونۇيدۇ
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شۇنىڭغا ئاساسهن ئىككىنچى ھاياتنىڭ پهيدا قىلىنىشىنى ۋە ئۇنىڭ ئهھۋالىنى تونۇش 
  .تائاالنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه مۇناسىۋەتلىكتۇرهللا ۋە اتائاال ئۆز كىتابىدا قىلغان خهۋەرگه هللا پهقهت ا

بىزنىڭ ئىككىنچى ھاياتنىڭ قانداق پهيدا قىلىنىشىنى تونۇشىمىزنىڭ يىغىندىسى 
ئىسرافىل ئهلهيهىسساالم بۇ ئالهمنىڭ يوقۇلىشىنى ئېالن قىلىش ئۈچۈن سۈر تارتىشى : شۇكى

بۇ قىرىق يىلنىڭ ئايلىرى، . ئۆتىدۇ يىل 40بىلهن بۇ ئالهم ۋەيران بولۇپ يوقالغاندىن كېيىن 
كۈنلىرى مۇشۇ ھاياتىمىزنىڭ كۈنلىرى، ئايلىرى مىقتارىدىمۇ ياكى قۇياش ئىنتىزامىغا 

ھهر ھالدا، . بويسۇنمايدىغان باشقىچه كۈنلهر، ئايالر مىقدارى بىلهنمۇ بىزگه نامهلۇمدۇر
ئاندىن تۇپراق . دۇشۇنچىلىك زامان ئۆتكهندىن كېيىن ئاسمان تهرەپتىن بىر خىل سۇ چۈشى

بۇ ئۈنۈش مۇشۇ دۇنيادا ياشىغان ھهر بىر . ئاستىدىكى جىسىمالر كۆكتات ئۈنگهندەك ئۈنىدۇ
ئادەمنىڭ ئىنچىكه بېلىدە كىچىك بىر سۆڭهك بار، ئۇ سۆڭهك ئادەم ھاياتنىڭ ئۇرۇقى 

لۇق ئاسماندىن چۈشكهن سۇ ھهر بىر ئادەمنىڭ يهر ئاستىدا ساقالنغان شۇ ئۇرۇق. ھېسابلىنىدۇ
سۆڭهك بىلهن تېپىشقاندىن كېيىن ئادەم بهدىنى قايتىدىن ئۆسۈپ يېتىلىپ تولۇق ئادەم 

ئاندىن ئۇ ئادەم ھهيكىلى بولغان بهدەنگه ئۆلگهندە چىقىپ كهتكهن . بهدىنى ھالىتىگه كېلىدۇ
ئادەملهر ئۆلگهندە چىقىپ . ئادەم ھهرىكهتلىنىپ قوپۇپ يهردىن چىقىدۇ. جان قايتىپ كىرىدۇ

 جانالردىن مۆمىن بولغان ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىپ دۇنيادىن كهتكهن كىشىلهرنىڭ كهتكهن
پاك روھلىرى ئۈستۈنكى ئالهمدە ساقالنغان، ئهمما دۇنيادا كاپىر ياكى مۇشرىك كهتكهن، مۇناپىق 

مهزكۇر سۇ . بولغان، جىنايهت ئىشلهپ ئۆلگهنلهرنىڭ جانلىرى تۆۋەندىكى ئالهمدە ساقلىنىدۇ
چۈشۈپ ھهر ئادەمنىڭ يهر ئاستىدىكى ئۇرۇقلۇق سۆڭىكى بىلهن ئۇچرىشىش بىلهن ئاسماندىن 

ھهممه ئادەمنىڭ بهدەنلىرى تولۇق ئهسلىگه كهلگهندە، مهزكۇر ئىككى تۈرلۈك جانالر ئهسلىدىكى 
تائاال تهرەپتىن بىر هللا ئاندىن ا. ئۆز بهدىنىگه قايتىپ كېلىش بىلهن ھهممه ئادەم تىرىلىدۇ

ھهممىسى ئاڭاليدۇ، . دەپ ئاۋاز قىلىدۇ! ردىگارىڭالر تهرەپكه قوپۇپ كېلىڭالرپهرۋە: چاقىرغۇچى
بۇ . ئۇالر قهبرىدىن چىقىپ قىيامهت مهيدانىغا توپلىنىدۇ. ھهر ئادەم ئۈستىدىن يهر يېرىلىدۇ

مهلۇماتالر قۇرئائان ئايهتلىرى ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ راست ھهدىسلىرى سۆزلىگهن 
ۇپ، بۇنى ئىنكار قىلىش ياكى شهكلىك قاراشنىڭ ئورنى يوق، بىز بۇ ھهقتىكى مهلۇماتالر بول

  :ئايهتلهر ۋە ھهدىسلهرنى تۆۋەندە كهلتۈرىمىز
 زېمىن ۋە تاغالر ,بىرىنچى قېتىملىق سۈر چېلىنغان چاغدا«: تائاال سۈرە ھاققهدەهللا ا

اغدا، بۇ كۈندە چوڭ چ) ئۇۋىلىپ كهتكهن(ئۇرۇلۇپ )  بىرىگه-بىر (،كۆتىرىلىپ) ئورۇنلىرىدىن(
) قااليمىقانلىشىپ( بۇ كۈندە ئاسمان ،ئاسمان يېرىلىدۇ. يۈز بېرىدۇ) يهنى قىيامهت(ئىش 

بۇ كۈندە پهرۋەردىگارىڭنىڭ . پهرىشتىلهر ئاسماننىڭ ئهتراپىدا تۇرىدۇ. ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ
ھېساب ) (غاهللا (بۇ كۈندە سىلهر. ئۈستىدە كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ) باشلىرى(ئهرشىنى سهككىز پهرىشته 

» .سىلهر ھېچقانداق بىر سىرنى يوشۇرۇپ قااللمايسىلهر. توغرىلىنىسىلهر) بېرىش ئۈچۈن
  )ئايهت-18، -13.(دېدى

يېقىن جايدىن نىدا قىلىدىغان ) يهنى ئىسراپىل(نىدا قىلغۇچى «: تائاال سۈرە قافتاهللا يهنه ا
ئۇالر ھهقنى . قۇالق سالغىن) غانىدا(كۈندە ) يهنى ئۇنىڭ ئاۋازى ھهممىگه ئوخشاش يىتىدىغان(

كۈن ( ئهنه شۇ   _ئاڭلىغان كۈن) يهنى ئىككىنچى قېتىملىق سۇرنى(ئېلىپ كېلىدىغان ئاۋازنى 
 ،بىز ھهقىقهتهن كىشىلهرنى ۋاپات قىلدۇرىمىز ۋە تىرىلدۈرىمىز. چىقىش كۈنىدۇر) قهبرىلهردىن

تېز ) قهبرىللىرىدىن( ئۇالر ،ېرىلىپئۇ كۈندە يهر ي. ئاخىر بارىدىغان جاي بىزنىڭ دەرگاھىمىزدۇر
  ) ئايهتكىچه-44ئايهتتىن -41(» . ئهنه شۇ يىغىش بىزگه ئاساندۇر،چىقىپ كېلىدۇ

) يهنى ئىسرافىل( ئۇ كۈندە چاقىرغۇچى ،ئۇالردىن يۈز ئۆرىگىن«: تائاال سۈرە قهمهردەهللا يهنه ا
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تىكىلىپ ) قورقۇنچتىن(ئۇالر ). يهنى سۈر چالىدۇ (چاقىرىدۇ) يهنى ھېسابقا(ن ئىشقا قىيى
ئۇالر . قارىيالمىغان ھالدا، گويا تارىلىپ كهتكهن چېكهتكىدەك قهبرىلىرىدىن چىقىپ كېلىدۇ

 〉بۇ قىيىن كۈندۇر〈: كافىرالر. چاقىرغۇچىنىڭ ئالدىغا بويۇنلىرىنى سوزغان ھالدا يۈگرەيدۇ
  ) ئايهتكىچه-8ئايهتتىن -6. (دېدى» .دەيدۇ

ئۇ كۈندە ئۇالر قهبرىلىرىدىن چىقىپ خۇددى تىكلهپ قويغان «:اتائاال سۈرە مائارىجدهللا يهنه ا
. يۇقىرى قارىيالمايدۇ) دىن ئۇيىلىپهللا(ئۇالر . يۈگۈرىدۇ) مهھشهرگاھقا(بۇتلىرىغا يۈگۈرگهندەك 

  ) ئايهتلهر-44، -43. (دېدى» .ئهنه شۇ ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغان كۈندۇر. ئۇالرنى خورلۇق ئورىۋالىدۇ
سىلهر تاش ياكى تۆمۈر ياكى ھاياتلىقنى تهسهۋۋۇر قىلىش «: ە ئىسراداتائاال سۈرهللا يهنه ا

بىزنى 〈:  ئۇالر،)سىلهرنى تىرىلدۈرىدۇهللا ا(تېخىمۇ قېيىن بولغان نهرسه بولۇپ كهتسهڭلهرمۇ 
 ئۇالر ساڭا ،دېگىن 〉تىرىلدۈرىدۇهللا سىلهرنى دەسلهپته ياراتقان ا〈 ،دەيدۇ〉؟كىم تىرىلدۈرىدۇ

 〉ئۈمىدكى ئۇ يىقىندا بولىدۇ〈) سهن (، دېيىشىدۇ〉ۇ قاچان بولىدۇئ〈: باشلىرىنى لىڭشىتىپ
ئىجابهت قىلىسىلهر ۋە   سىلهر ئۇنىڭغا ھهمدى ئېيتىپ،سىلهرنى چاقىرىدۇهللا شۇ كۈندە ا. دېگىن

  ) ئايهت-52،- 51. (دېدى» .پهقهت ئازغىنا تۇرغاندەك ئوياليسىلهر) دۇنيادا(
يرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان ئىمامى بۇخارى ۋە ئىمامى مۇسلىم ئهبۇ ھۈرە

ئىسرافىل ئهلهيهىسساالم تارتىدىغان ئىككى «: ئىككى ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهليهىسساالم
.  دېگهنىدى؟ كۈنمۇ40ھهدىس ئاڭلىغۇچىالر ئهبۇ ھۈرەيرىگه . دېدى» سۈرىسىنىڭ ئارىسى قىرىق

ئهبۇ ھۈرەيرە جاۋاب . دېگهنىدى» مۇ؟ئاي40«: ئۇالر. دېدى» جاۋاب بېرەلمهيمهن«: ئهبۇ ھۈرەيرە
ئاندىن كېيىن «: ئاندىن كېيىن ئهبۇ ھۈرەيرە مۇنداق دېدى، رەسۇلۇلال.  دېدى،بېرەلمهيمهن

ئىنساننىڭ . ئاندىن قهبرىلهردىكى ئىنسانالر كۆكتات ئۈنگهندەك ئۈنىدۇ. ئاسماندىن سۇ چۈشىدۇ
دە ئاللىبۇرۇنال چىرىپ كهتكهن قۇيرۇق تۈۋىدىكى بىر سۆڭهكتىن باشقا ئۇستىخانلىرى قهبرى

. دېدى» قىيامهت كۈنى مهزكۇر سۆڭهكتىن ئادەملهر قايتا يارىتىلىپ قوراشتۇرىلىدۇ. بولىدۇ
  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه(

قىرىق يىل دەپ نهقىل » قىرىق« يهنه بىر رىۋايهتته ئهبۇ ھۈرەيرە جاۋاب بهرمىگهن
  .قىلىندى

  

  پلۇشۇپ تۇرۇشقىيامهت مهيدانىدىكى بهك قىيىن بولغان تو

  
خااليىقالرنى قهبرىدىن تىرىلدۈرۈپ چىقارغاندىن كېيىن ئهرەسات : ھهشرى دېمهك

 ئايرىم ھۆكۈم قىلىش، ھهر - بۇ توپالش ئايرىم . ئىسىملىك بىر مهيدانغا توپالشتىن ئىبارەت
ئىنسانالر . كىمگه بۇ دۇنيادىكى ئهقىدە ۋە ئىشلىرىغا چارە قىلىش ئۈچۈن توپالشتۇر

دىن تىرىلىپ قوپقاندا ياالڭ ئاياغ يالىڭاچ، خهتمه قىلىنمىغان ھالدا، يهنه دەسلهپته قهبرىلىرى
) پۈتۈكچى(ئۇ كۈندە ئاسماننى «: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا. ياراتقاندەك ھالىتىدە قهبرىدىن چىقىدۇ

مهخلۇقاتالرنى دەسلهپته قانداق ياراتقان . نهرسه يېزىلغان قهغهزنى يۆگىگهندەك يۆگهيمىز
چوقۇم ) ئۇنى (،بىز ئۈستىمىزگه ئالغان ۋەدىدۇر) بۇ. (ساق شۇ ھالىتىدە ئهسلىگه قايتۇرىمىزبول

  ) ئايهت-104سۈرە ئهنبىيا (» .ئىشقا ئاشۇرىمىز
قىيامهت كۈنى ئىنسانالر ئاق ناننىڭ يۈزىدەك «: يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

  )سهھىهۇل بۇخارى ۋە سهھىهۇل مۇسلىم رىۋايىتى(» .ئاق تۈلهڭ، نىشانسىز مهيدانغا توپلىنىدۇ
قىيامهت كۈنى ئىنسانالر ياالڭ «: يهنه شۇ ئىككى ھهدىس كىتابتا رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم



 215

ئى ) ئائىشه مۇنداق دېدى. (دېدى» ئاياغ، يالىڭاچ، خهتمه قىلىقسىز ھالدا مهيدانغا توپلىنىدۇ
 بىرىگه قارىشىپ تۇرامدۇ؟ دېسهم، - بىر  خوتۇنالر، ئهرلهر ھهممىسى يالىڭاچ!رەسۇلۇلال

 بىرىگه قاراشتىن -شۇ ۋاقىتتىكى ئهھۋال ئادەملهر بىر ! ئى ئائىشه: رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم
  .دېدى» ...ئېغىر، قاتتىق

. ھالدا مهيدانغا كهلتۈرىدۇ) دۈم ياتقۇزۇپ سۆرەلگهن(قىيامهت كۈنى كاپىرالرنى يۈزى بىلهن 
هللا ا. ھىدايهت قىلغان ئىكهن، ئۇ ھىدايهت تاپقۇچىدۇرهللا كىمكى ا«: اتائاال سۈرە ئىسرادهللا ا

ھېچ ياردەمچىلهرنى ) ئازابتىن قۇتۇلدۇرىدىغان(دىن باشقا هللاگۇمراھ قىلغان ئادەمگه ا
. كور گاچا گاس ھالدا يىغىمىز) سۆرەلگهن(قىيامهت كۈنى ئۇالرنى دۈم ياتقۇزۇپ . تاپالمايسهن

تېخىمۇ ) ئوتنى( ئۇالرغا ،ئوتى پهسلهپ قالسا) جهھهننهمنىڭ(. ئۇالرنىڭ جايى جهھهننهم بولىدۇ
چىرىگهن سۆڭهك ۋە 〈ئۇالرنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە . يالقۇنجىتىمىز

 〉توپىغا ئايالنغىنىمىزدىن كېيىن راسىتال قايتىدىن تىرىلىپ يېڭىدىن ئادەم بوالمدۇق؟
  ) ئايهت-98، -97.(دېدى››.زائهنه شۇدۇردېگهنلىكلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا بېرىلگهن جا

قىيامهت كۈنى كاپىرالرنى قانداقمۇ يۈزى بىلهن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئېيتىلدىكى
ئىنساننى دۇنيادا ئىككى پۇتى بىلهن «: رەسۇلۇلال جاۋاب بېرىپ» جهمئىي قىلىنىدۇ؟

ماڭدۇرۇشقا كۈچى ) ئۈستۈنبېشى ئاستىن پۇتى (ماڭدۇرغان زاتنىڭ، قىيامهت كۈنى يۈزى بىلهن 
  )مۇتتهفهقۇن ئهلهيه. (دېدى» يهتمهمدۇ؟

شۇڭا مهيدانغا قىزىقچىلىق . قىيامهت كۈنى كۈن خااليىقالرنىڭ بېشىغا يېقىن بولىدۇ
بۇ سۆزنى سهھىهۇل .  گهز يهرگىچه ئاقىدۇ70ھهتتا تهر . ئادەملهر تهرلهپ كېتىدۇ. قاتتىق بولىدۇ

المدىن مىقتاد ئىبنى ئهسۋەد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇسلىمدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا
قىيامهت كۈنى قۇياش ئادەملهرگه يېقىن «: رەسۇلۇلال مۇنداق دېدى. رىۋايهت قىلدى)ساھابه(

شلۇق ۇيىق ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا چخاال. ھهتتا بىر نهيزە بويى يېقىن بولىدۇ. كېلىدۇ
بهزىسى تهرگه چۆكۈپ تاكى . سى بهلگىچه بولىدۇبهزى. بهزىلىرى تىزغىچه تهرگه چۆكىدۇ. تهرلهيدۇ

» رەسۇلۇلال ئاغزىغا ئىشارەت قىلدى«: مىقتاد ئېيتتى. دېدى» تهر ئاغزىغا كىرىپ كېتىدۇ
  )بهت-158سهھىهۇل بۇخارى(

  

  ئىنسانالرنىڭ ھۆكۈملىرىنى بىر تهرەپ قىلىش ۋە شاپائهت مهسىلىسى

  
چلىق يامانلىقتىن ھهم ئىسسىق ۋە خااليىقالر قىيامهت مهيدانىغا توپلىنىپ، قورقۇن

ئۇسسۇزلۇقنىڭ يامانلىقىدىن ئۇ يهردە توختاپ ئۇزۇن مۇددەت تۇرۇشنىڭ مۇشهققىتىدىن 
تائاالنىڭ ھۆكۈم قىلىپ بىر تهرەپ قىلىشىنى، ھهركىم هللا تاقهتسىز بولغانلىقتىن، ئادەملهر ا

ىلىنىپ قىيامهت روھىنىڭ پاك ياكى پاسكىنىلىقىغا اليىق تهييارالنغان جايىغا ھۆكۈم ق
تائاال هللا بۇ ئهھۋالنىڭ راسلىقىنى ئىسپاتالپ ا. مهيدانىنىڭ جاپاسىدىن قۇتۇلۇشنى ئارزۇ قىلىدۇ

) ئۇالر بىلهن ئۈممهتلىرى ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىشقا(پهيغهمبهرلهرگه «: سۈرە مۇرساالتتا
هيغهمبهرلهرنىڭ پ) . (ۋەدە قىلىنغان قىيامهت مهيدانغا كېلىدۇ(ۋاقىت بهلگىلهنگهن چاغدا 

خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم ؟ يۈك كۈنگه كېچىكتۈرۈلدىۈقايسى ب) هۋملىرىگه ئائىت ئىشالرق
ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈننىڭ نېمىلىكىنى ). تهخىر قىلىندى(چىقىرىلىدىغان كۈن ئۈچۈن 

» !رغا ۋايئىنكار قىلغۇچىال) ئۇ كۈننى( بۇ كۈندە ؟قانداق بىلهلهيسهن) ڭ دەھشىتىنىيهنى ئۇنى(
  ) ئايهتكىچه-15ئايهتتىن - 11. (دېدى
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ئۇالرنىڭ ئۆزرە . بۇ كۈندە ئۇالر سۆز قىاللمايدۇ«: تائاال مهزكۇر سۈرىدەهللا شۇنىڭدەك ا
بۇ خااليىقنىڭ ! ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي) ئۇ كۈننى(بۇ كۈندە . ئېيتىشىغا ئىزنى بېرىلمهيدۇ

يهنى ئۆتكهنكى (سىلهرنى ۋە ئاۋالقىالرنى ) ندەئۇ كۈ (،ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىدىغان كۈندۇر
بىرەر ) ئازابتىن قۇتۇلۇشقا(ئهگهر . يىغىمىز) ئاراڭالردا ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن) (ئۈممهتلهرنى

. دېدى» !ئىنكار قىلغۇچىالرغا ۋاي) ئۇ كۈننى(بۇ كۈندە . چارەڭلهر بولسا چارە قىلىپ بېقىڭالر
  )ىچهئايهتك-40ئايهتتىن -35سۈرە مۇرسهالت (

قىيامهت مهيدانىغا توپالنغان ئىنسانالر ئۇ يهردە بهك ئۇزۇن تۇرۇپ كېتىپ، خاپىلىقى 
بۇ ئېغىر ئهھۋالىڭالرغا قارىمامسىلهر؟ سىلهرگه يهتكهن «: ئېغىرالشقاندا بهزىسى بىزىسىگه

تائاال ئالدىدا شاپائهت هللا دىيىشىپ ئادەم ئهلهيهىسساالمدىن ا» خاپىلىقنى كۆرمهمسىلهر؟
پهرۋەردىگارىم بۈگۈن «: ئادەم ئهاليهىسساالم ئۇالرغا ئۆزرى ئېيتىپ. ى تهلهپ قىلىدۇقىلىشىن

رەببىم مېنى . بۇندىن كېيىنمۇ بۇنداق غهزەپلهنمهيدۇ. بۇندىن بۇرۇن قىلمىغان غهزەپنى قىلدى
. مهن ئاسىيلىق قىلىپ سالغان ئىدىم. بىر خىل دەرەخكه يېقىن كېلىشىمدىن توسقان ئىدى

بۇ ئادەملهر پهيغهمبهرلهر . دەيدۇ» !باشقىالر قېشىغا بېرىڭالر. ھۋالىم بىلهن قالدىمھازىر ئۆز ئه
يهنى نۇھ ئهلهيهىسساالمغا، ئاندىن ئىبراھىم .  بىرلهپ شاپائهت تىلهپ بارىدۇ-قېشىغا بىر 

.  ئهلهيهىسساالم قېشىغا بارىدۇئىسائهلهيهىسساالم، ئاندىن مۇسا ئهلهيهىسساالم، ئاندىن 
ئۇالر ئاخىرىدا پۈتۈن . دەيدۇ» ئۆز ئهھۋالىم بىلهن قالدىم«: ۆزرە ئېيتىپھهممىسى ئ

پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاخىرقىسى ۋە رەھبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم قېشىغا كېلىپ شاپائهت 
دەپ كېلىپ ئهرش ئاستىدا سهجدىگه » شاپائهتكه مهن اليىق«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم. تىلهيدۇ

تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بىر هللا پهرۋەردىگارى ا. ىلىشقا باشاليدۇبېشىنى قويۇپ دۇئا ق
ئاخىرى .  سانا ئېيتىپ سهجدىگه داۋام قىلىدۇ-ھهمدۇ .  ساناالر ئىلهام قىلىدۇ-بۆلۈك ھهمدۇ 

بېرىلىسهن، ! بېشىڭنى سهجدىدىن كۆتۈرگىن، تىلهيدىغىنىڭنى تىله«: تائاال رەسۇلۇلالغاهللا ا
ئى تهربىيه «: رەسۇلۇلال سهجدىدىن بېشىنى كۆتۈرۈپ. دەيدۇ» بۇل قىلىنىدۇقو! شاپائهت قىلغىن
! ئى مۇھهممهد«: ئاندىن رەسۇلۇلالغا. دەيدۇ» !ئۈممىتىمگه رەھىم قىلغىن! قىلغۇچى ئىگهم

ئۈممىتىڭدىن ھېساب سورالماي جهننهتكه كىرىدىغانالرنى جهننهتنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى 
. دەيدۇ» قىالر بىلهن بىلله باشقا ئىشىكلهردىمۇ كىرەلهيدۇبۇالر باش. ئىشىكىدىن كىرگۈزگىن

ھېساب ئېلىپ، )  ھهرىكهتلهردىن-دۇنيادىكى چېغىدىكى ئهقىدە، سۆز (ئاندىن ئىنسانالردىن 
قىلغان ئىشلىرى پۈتۈلگهن ( ئهمهلى –ھهممه كىشىگه نامه . ھۆكۈم قىلىش باشلىنىدۇ

  .ھېساب ئېلىش باشلىنىدۇ. ىلىدۇقىلمىشلىرى ئۆلچهپ كۆرسىت. بېرىلىدۇ) خاتىرىسى
  .بۇ ۋەقهلهر سهھىهۇل بۇخارى ۋە سهھىهۇل مۇسلىمدا راست ھهدىسالردا سۆزلهنگهندۇر

  

  ھېساب،مىزان

  
 –ھهر بىر ئادەمدىن ئېلىنىدىغان ھېساب ھۆكۈم مهيدانىدا ھهر كىمگه بېرىلگهن نامه 

 ئهمهل -نامه . اساسىدا بولىدۇگه يېزىلغان ئىشالر ئ)قىلغان ئىشلىرى پۈتۈلگهن خاتىرى(ئهمهلى 
دەپتهرنى مهيدانغا توپالنغان ھهممه ئادەم، مهيلى ساۋاتلىق بولسۇن، مهيلى ساۋاتسىز بولسۇن 

بهزىلىرىگه ئوڭ . ئۇالرغا بۇ خهتنى بېرىش ئهھۋالى ئوخشاش بولمايدۇ. ھهممه ئادەم ئۆزى ئوقۇيدۇ
قولىغا . ۋە ئارقا تهرەپتىن بېرىلىدۇبهزىلىرىگه سول . تهرەپتىن ۋە ئالدى تهرەپتىن بېرىلىدۇ

بهزىلهر . تهگكهن خهتنىڭ مهزمۇنىغا قاراش بىلهنال ھهر كىم ئۆزىنىڭ بارىدىغان يېرىنى بىلىدۇ
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ئۆزىنىڭ دوزاختىن ساقلىنىپ جهننهتكه كىرىپ مۇرادىغا يېتىدىغانلىقىنى ۋە خوشاللىقىنى 
هللا ا.  زىيان تارتىشنى ئېالن قىلىدۇبهزىلهر ئۈمىدسىزلىكىنى، ئىچ پۇشىقىنى ۋە. ئېالن قىلىدۇ

 ئهمالى ئوڭ تهرىپىدىن بېرىلگهن -نامه«: تائاال بۇنى مۇقهررەر بايان قىلىپ سۈرە ئىنىشقاقتا
 - نامه.  خۇرام قايتىدۇ-ئائىلىسىگه خوشال) ئۇ جهننهتتىكى (،ئادەمدىن ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ

دوزاخقا ) يهنى ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىدۇ(اليدۇ دەپ توۋ» ۋاي«ئهمالى ئارقا تهرەپتىن بېرىلگهن ئادەم 
  )ئايهتكىچه-12دىن -7(دېدى ».كىرىدۇ

بۇ 〈): خوشاللىقتىن( ئهمالى ئوڭ قۇلىغا بېرىلگهن ئادەم -نامه«: تائاال سۈرە ھاققهدەهللايهنه ا
 ئهمالىمنى ئېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالر مهن ھېساباتىمغا مۇالقات بۇلىدىغانلىقىمغا -مېنىڭ نامه

. ئېسىل جهننهتته بولىدۇ. ئۇ كۆڭۈللۈك تۇرمۇشتا بولىدۇ.  دەيدۇ〉ئىشهنگهن ئىدىممۇقهررەر 
) ىجىدەئۆرە تۇرغانمۇ ئولتۇرغانمۇ ياتقانمۇ قولىنى سوزۇپال ئاالاليدىغان دەر(ئۇنىڭ مېۋىلىرى 

خشى ئهمهللهرنى اي) هنى دۇنيادىكى چاغالرداي(ئۆتكهنكى كۈنلهردە 〈) ئۇالرغا. (يېقىن بولىدۇ
 ئهمالى سول قۇلىغا -نامه.  دېيىلىدۇ〉 ئىچىڭالر، خۇرام يهڭالر- خۇشال،لىقىڭالر ئۈچۈنقىلغان

ېمه ھىسابىمنىڭ ن!.  ئهمالىم بېرىلمىگهن بولسىچۇ-ماڭا نامه〈 ،بېرىلگهن ئادەم ئېيتىدۇكى
ئاخىرەتته قايتا تىرىلمهس (دۇنيادا ئۆلۈمىم ھاياتىمنى ، بولغانلىقىنى بىلمىسهم ئىدىم

مېنىڭ .  مۈلكۈم ماڭا ھېچ نهرسىگه ئهسقاتمىدى-مېنىڭ مال! رالشتۇرسىچۇئاخى) قىلىپ
ئۇنى تۇتۇڭالر 〈: ئېيتىدۇ) كه مۇئهككهل پهرىشتىلهرگهدوزاخهللا ا (〉.ھوقۇقۇم قۇلۇمدىن كهتتى
 گهز كېلىدىغان زەنجىر 70كه تاشالڭالر ئۇزۇنلۇقى دوزاخ ئاندىن ئۇنى ،ئۇنىڭغا تاقاق سېلىڭالر

غا هللائۇ ھهقىقهتهن ئۇلۇغ ا) ئۇنىڭ بۇنداق ئازابلىنىشى شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى.(〉بىلهن باغالڭالر
بۈگۈن ئۇنىڭغا . مىسكىنگه تاماق بېرىشنى تهرغىپ قىلمايتتى. ئىمان ئېيتمىغان ئىدى

ئۇنىڭغا يىرىڭدىن باشقا تاماق . دوست يوقتۇر) ئۇنىڭدىن ئازابنى كۆتۈرىۋېتىدىغان(بۇيهردە 
  )ئايهتكىچه-37- 19.(دېدى» .يهيدۇ) يهنى كافىرالرال(ئادەملهرال ئۇنى پهقهت ئازغان . يوقتۇر 

 بىرلهپ ھېساب -ئادەملهر بىر . قويۇلىدۇ) ئۆلچهم(ئۇالر شۇنداق تۇرغاندا ئادىل مىزان 
ئاسان ھېساب ئېلىنىدىغانالرمۇ بار، ئاسان ھېساب بولسا، پهيغهمبهر . بېرىشكه كېلىدۇ

»  قىلىنىدۇئازابھېساب ئېلىنىدىغان كىشى «هاغا ئهلهيهىسساالم ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهن
دېدى » يېقىندا ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇ «:تائاالهللا دېگهندە ئائىشه رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن ا

» تائاالنىڭ ئاسان ھېساب ئېلىنىدۇهللا ا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئهمهسمۇ؟ دەپ سورىغان
ئۇ بهندىنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ئالدىغا قويۇپ پهقهت . دېگىنى رەسمىي ھېساب ئېلىش ئهمهس

ئهگهر رەسمىي ھېسابنى قايتىالپ ئېلىنغان ئادەم ئازاپقا دۇچار بولىدۇ، . ئۆتىشىدىنال ئىبارەت
  .دېگهن ھېساپتۇر

. دىيىلىدۇ» قىلمىشىڭنى سۆزله«. ئادەملهردىن قىيىن ھېساب ئېلىنىدىغانلىرىمۇ بار
ئهگهر . راست ۋە توغرا جاۋاپ بهرسه تېخى ياخشى. لىدۇچوڭ كىچىك ھهممه ئىشتىن سوئال سورى

گهپ قىاللماس . (يالغان سۆزلهش ياكى يوشۇرۇشنى قهست قىلسا ئاغزىنى تاقاپ قويۇلىدۇ
دۇنيادا قىلغان ئىشلىرىنى ئۆزىنىڭ قولى، پۇتى .  قول ئهزالىرىنى سۆزلىتىدۇ-پۇت ) بولىدۇ

ىڭ ئاغزى ئېچىلىپ، پۇت، قولىغا ماالمهت ئاندىن ئۇن. ھېچ نهرسىنى يوشۇرمايدۇ. سۆزلهيدۇ
ھهر نهرسىنى «: تائاال سۈرە فۇسسىلهتته ئېيتقاندەكهللا پۇت، قولى رەددىيه قىلىپ ا. قىلىدۇ

  ) ئايهتنىڭ بىر قىسمى-21. (دىيىشىدۇ» تائاال بىزنىمۇ سۆزلهتتى هللاسۆزلهتكهن ا
ئۇالرنىڭ )  قىيامهت كۈنىدەيهنى(شۇ كۈندە «: تائاال بۇ ھهقىقهتنى بايان قىلىپ سۈرە نۇرداهللا ا

 قوللىرى ۋە پۇتلىرى ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق ،تىللىرى
  )ئايهت-24. (دېدى» .بېرىدۇ
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شۇ كۈندە ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى «:  ئايهتته-65تائاال بۇ توغرىسىدا سۈرە ياسىن هللا يهنه ا
 پۇتلىرى گۇۋاھلىق ،رى بىزگه سۆزلهپ بېرىدۇ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى قوللى،پىچهتلىۋېتىمىز

ئىنسانالردىن . دېدى» ).يهنى ھهر ئهزا ئۇنىڭدىن سادىر بولغان ئىشنى سۆزلهپ بېرىدۇ(بېرىدۇ 
مۇنداق سۇئالغا جاۋاب تهلهپ قىلىش، سۆزلىتىش قاتتىق بىر قورقۇنچلىق ئهھۋالدا بولىدۇ، 

ئۆزرى، سهۋەپ كۆرسىتىشكه رۇخسهت ھېچكىمگه . چۈنكى ئۇيهردە گۈۋاھالر تهييار تۇرىدۇ
ئادەملهرنىڭ قىلمىشلىرى جانلىق ھالدا . زالىمنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ. قىلىنمايدۇ

نېمه . ھهر ئادەم ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى بىۋاسته ئۆزى كۆرىدۇ. كۆز ئالدىغا توغرا قىلىنىدۇ
  !!!دېگهن رەسۋاچىلىق

دە كىشىلهر قىلغان ئهمهللىرىنىڭ نهتىجىسىنى كۆرۈش بۇ كۈن«: تائاال سۈرە زەلزەلىدەهللا ا
كىمكى زەررىچىلىك .  توپ بولۇپ تارىلىپ كېتىدۇ- توپ،ئۈچۈن) يهنى نهتىجىسىگه ئېرىشىش(

كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش .  ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ،ياخشى ئىش قىلىدىكهن
  )ايهت ئ3ئاخىرقى . (دېدى» . ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ،قىلىدىكهن

ئاندىن ناھايىتى ئىنچىكىلهپ ئۆلچىنىدىغان ئۆلچهملهر قويۇلۇپ، ئىنسانالرنىڭ قىلغان 
ئهمهللهرنىڭ ئۆلچىمىگه قاراپ، بهخىتلىك بولۇش، . ئىشلىرىنىڭ سانى مۇقىملىنىدۇ

تائاال بۇ ئهمهلىي ھهقىقهتنى بايان قىلىپ سۈرە هللا ا. بهخىتسىز بولۇش بىلهن نهتىجه چىقىدۇ
 ھېچ ،ئادالهت تارازىسىنى ئورنىتىمىز) ئهمهللهر تارتىلىدىغان(ىيامهت كۈنى بىز ق«: ئهنبىيادا

يهنى ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلىقى كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ يامان (ئادەمگه قىلچه ئۇۋال قىلىنمايدۇ 
 ئۇنى ، ئهگهر ئۇنىڭ قىچا چاغلىق ئهمىلى بولسىمۇ،)ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرىۋېتىلمهيدۇ

. دېدى» .ھېساب ئېلىشقا بىز يېتهرلىكمىز) بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرىدىن (،زھازىر قىلىمى
  )ئايهت-47(

يهنى ياخشىلىقلىرى (تارازىسى ئېغىر كهلگهنلهر «: تائاال سۈرە مۆئمىنداهللا يهنه ا
تارازىسى يېنىك كهلگهنلهر . بهختكه ئېرىشكۈچىلهردۇر) يامانلىقلىرىنى بېسىپ كهتكهنلهر

 جهھهننهمدە ،زىيان تارتقۇچىالردۇر) خشىلىقلىرىنى بېسىپ كهتكهنلهريهنى يامانلىقلىرى يا(
 چىشلىرى ، كالپۇكلىرى قورۇلۇپ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئوت كۆيدۈرىدۇ. مهڭگۈ قالغۇچىالردۇر

مېنىڭ ئايهتلىرىم ئوقۇپ ) دۇنيادا(سىلهرگه «) ئۇالرغا. (بولۇپ قالىدۇ) بهتچىراي(ئېچىلىپ 
» .دېيىلىدۇ» ئىنكار قىلغان ئهمهسمىدىڭالر)  تۇرۇقلۇقچه رۇشهنشۇن( سىلهر ئۇنى ،بېرىلگهن

  )ئايهت-102(دېدى 
  

  )كۆۋرۈك(سىرات

  
       ئىنسانالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ئىشلىرىنى ئۆلچهشتىن بىكار بولغاندىن كېيىن ۋە 

الر ئاساسىي جهھهتتىن ئوچۇق بىلىنگهندىن )دوزىخى(بىلهن بهخىتسىز ) جهننىتى(بهخىتلىك 
بۇ كۆۋرۈك بهك ئىنچىكه بولۇپ، . يىن، ھهممه كىشى كۆۋرۈكتىن ئۆتۈشكه مهجبۇر قىلىنىدۇكې

بۇ كۆۋرۈك جهننهت تهرەپكه بارىدىغانالر يولىدىكى ئهڭ . دوزاخ ئۈستىگه تارتىلغان كۆۋرۈكتۇر
ئۆتكۈچى هللا ئى ا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆۋرۈك قېشىدا تۇرۇپ. خهتهرلىك داۋاندۇر

دەپ دۇئا قىلىپ تۇرۇشى كۆۋرۈكنىڭ نهقهدەر » نى ساالمهت قىلغىن، ساالمهت قىلغىنئۈممىتىم
خهلقلهرنىڭ بۇ كۆۋرۈكتىن ئۆتۈشى دۇنيادا قىلغان . خهتهرلىك ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

. بهزىلهر چاقماق تېزلىكىدە ئىنتايىن تېز ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئىشلىرىغا قاراپ پهرقلىق بولىدۇ
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بهزىلىرى يىقىلىپ، بهدبهخىتلىك، خارلىق، زىيان ئورنى . ئاستىراق ئۆتىدۇبهزىلىرى ئۇنىڭدىن 
ئى مۇھهممهد، «: تائاالنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغاهللا ا. بولغان دوزاخقا چۈشۈپ كېتىدۇ

تۇرغۇزىشى ) يهنى بۈيۈك شاپائهت مهقامىغا(پهرۋەردىگارىڭ سېنى مهدھىيلىنىدىغان ئورۇنغا 
دېگهن سۆزى توغرىسىدا رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ) ئايهت-79سراسۈرە ئى(» .مۇھهقىقهتتۇر

قېشىغا ) ئهلهيهىسساالم(ھهممه ئادەم مۇھهممهد «: سۆزلىگهندە كۆۋرۈك توغرىسىدا مۇنداق دېدى
ئىشهنچىگه . شاپائهتكه رۇخسهت بېرىلىدۇ. مهن ئورنۇمدىن تۇرىمهن. كېلىدۇ) مېنىڭ قېشىمغا(

ىرىغا سىله رەھىم قىلمىغانالرغا، بۇالرغا ئېسىلىۋېلىپ خائىنلىق قىلغان ياكى تۇغقانل
. بۇ ئىككىسى كۆۋرۈكنىڭ ئوڭ،سول ئىككى تهرىپىدە تۇرىدۇ. كۆۋرۈكتىن ئۆتكىلى قويمايدۇ

: ھهدىسنى نهقىل قىلغۇچى ساھابه ئېيتىدۇ» بۇرۇن ئۆتكهنلىرىڭالر چاقماقتهك ئۆتىسىلهر
دېسهم، » ۇنكى قانداق نهرسه چاقماقتهك ئۆتهلهيدۇ؟مهن رەسۇلۇلالغا ئانام، دادام ساڭا پىدا بولس«

نىڭ كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه ئۆتۈپ كېتىپ يهنه قايتىپ )ئال(چاقماق «رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم 
ئاندىن تۆۋەنراقلىرى . دېدى» )تېز ئۆتىدىغانالر شۇنداق تېز ئۆتىدۇ(كهلگىنىنى كۆردىڭالرمۇ؟ 

ھهركىم ئۆز . ندەك، ئاندىن ئادەملهر يۈگۈرگهندەك ئۆتىدۇئاندىن جانىۋار ئۇچقا. شامالدەك ئۆتىدۇ
شۇ ھالهتته پهيغهمبىرىڭالر كۆۋرۈك بېشىدا . ئهمهلى، قىلغان ياخشى ئىشلىرىغا چۇشلۇق ئۆتىدۇ

بهزى بهندىلهرنىڭ . دەپ دۇئا قىلىپ تۇرىدۇ» !تنچ ئامان قىل، تنچ ئامان قىل! هللائى ا«: تۇرۇپ
ماڭالماي . ۋرۈكتىن ساق ئۆتكۈزۈشتىن ئاجىز كېلىدۇياخشى ئهمهللىرى ئۇ بهندىسىنى كۆ

كۆۋرۈكنىڭ ئىككى تهرىپىگه ئېسىلغان ئىلمهك قاماقالر «: رەسۇلۇلال ئېيتتى. ئۆمىلهپ قالىدۇ
بهدەنلىرىنى قاماق ئىلىپ، . كىمنى ئىلىپ تارتىشقا بۇيرۇلسا، شۇنى ئېلىپ دوزاخقا تارتىدۇ. بار

قاماق ئىلغانچه دوزاخقا يىقىلىپ . غانالرمۇ بارتىتىلىپ بولۇپ، قۇتۇلۇپ ئۆتۈپ كېتىدى
  )ئىمامىي مۇسلىم رىۋايهت قىلدى. (دېدى» چۈشىدىغانالرمۇ بار

  

  جهننهت بىلهن دوزاخ ئارىسىدا يهنه بىر كۆۋرۈك بار

  
دوزاخ ئۈستىدىكى سىرات كۆۋرۈكىدىن دوزاخقا چۈشۈپ كهتمهي ساق ئامان ئۆتكهن 

بۇ يهردە ئۇالرنىڭ . رىسىدا يهنه بىر كۆۋرۈكته توختۇتىلىدۇمۆئمىنلهرنى جهننهت بىلهن دوزاخ ئا
غهيۋەت،ئازاردەك ( بىرىدىكى ھهققىيات -دۇنيادا چاغدىكى ئاداۋەت، ئۆچمهنلىكلىرىدىن ۋە بىر 

بۇ كۆۋرۈك . پاك قىلىنغاندىن كېيىن جهننهتكه كىرىشكه رۇخسهت قىلىنىدۇ) ھهقلىرىدىن
 ھهدىسىنى مۇھهممهد ئىبنى ئىسمائىل بۇخارى ھهققىدىكى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ

دوزاختىن «: ھهدىسنىڭ مهزمۇنى. كىتابىدا نهقىل قىلدى» سهھىهۇل بۇخارى«ئۆزىنىڭ
قۇتۇلۇپ ئۆتكهن مۆئمىنلهر جهننهت بىلهن دوزاخ ئارىسىدا بىر كۆۋرۈك بېشىدا تۇختۇتۇلۇپ، 

ۈن خاتالىقلىرىدىن پاكىز پۈت.  بىرىگه قىلغان ھهقلىرىدىن قىساس ئېلىشىدۇ-دۇنيادا بىر 
مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە . قىلىنغاندىن كېيىن جهننهتكه كىرىشكه ئىزنى بېرىلىدۇ

جهننهتكه كىرگهنلهر ئۆزىنىڭ تىگىشلىك جايىنى دۇنيادا ئۆز : غا قهسهم قىلىمهنكىهللابولغان ا
  )سهھىهۇل بۇخارى. (دېدى» ئۆيىنى تونۇغاندىن بهكراق تونۇپ، ئۆزى ئورۇنلىشىدۇ

  

  )جهننهت(ئامانلىق يۇرتى-تېنچ
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 ئامانىق يۇرتى بولغان جهننهت بىلهن ھاالكهت ئورنى بولغان دوزاخنىڭ ئهھۋالىنى -تېنچ 
هللا  ئايرىم ئوتتۇرىدا قويۇپ، كىشىلهرنى جهننهتنى قولغا كهلتۈرۈشكه قىزىقىدىغان، ا-ئايرىم 

قلىنىش بىلهن دوزاختىن تائاال ۋە رەسۇلۇلالغا ئاسىيلىق قىلىشنى تاشالپ، شېرىكتىن سا
يىراقلىشىشقا سهۋەب بولىدىغان تهرىقىدە جهننهت بىلهن دوزاخنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى 

لهشتۈرۈش ئۈستىدە توختىلىشىمىز بولسا، ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىشى، ئهقىدە ۋە رۇشهن
ولۇق ئهمهلىي ھهرىكهتكه قاراپ چارە قىلىنىشىدىن ئىبارەت مۆئمىن ئاساسلىرىدىن بىرىنى ت

  .بايان قىلىش جۈملىسىدىندۇر
ھهققىدە سۆزلهش، ئۇنىڭغا ئىشهنگۈچى مۆئمىنلهرگه )جهننهت( ئامانلىق يۇرتى-تېنچ 

شۇڭا . يېقىملىق سۆيۈملۈك ئاڭالنغاچقا بۇ ھهقته سۆزنى قىسقارتىشتىن ئۇزارتىش ياخشىراق
 تهڭلىرى،ئۆس ئىشىكلىرى، يهنى جهننهتنىڭ كهڭلىكى، .بۇ ھهقته تهپسىلىي سۆزلهيمىز

باشقا تۈرلۈك نېمهتلىرى ھهققىدە تهپسىلىي  ئىچىملىكلىرى، يېمهكلىرى، خادىملىرى،
  .سۆزلهيمىز

قۇرئان بىلهن . جهننهت ھهققىدىكى مهلۇماتىمىزنىڭ مهنبهئى قۇرئان، ھهدىستۇر
چۈنكى قۇرئان بولسا جهننهتنى، . ئىشهنچىلىك ھهدىسته سۆزلهنگهنلىرىنىال سۆزلهيمىز

مهتلىرىنى، جهننهتكه كىرىشكه اليىق بهندىلهرنى ياراتقان، ئۇالرنى توغرا يولغا جهننهتنىڭ نې
. تائاالنىڭ كىتابىدۇرهللا باشلىغان، جهننهتكه ئۇالرنى تهييارلىغان، جهننهتنى ئۇالرغا تونۇتقان ا

ھهدىس بولسا جهننهتكه كىرىپ كۆرگهن، جهننهت تۇپرىقىغا پۇتى بىلهن دەسسىگهن، جهننهت 
بۇ ھهقته . درەتۇلمۇنتهھاغا يهتكهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ خهۋەرلىرىدۇرقېشىدىكى سى

ئۇنىڭ كۆرگهنلىرى ئۈستىدە ئۇنىڭ بىلهن !) ئى مۇشرىكالر جامائهسى (« :تائاال سۈرە نهجمىدەهللا ا
مۇنازىرە قىلىشامسىلهر؟ ئۇ جىبرىئىلنى ھهقىقهتهن ئىككىنچى قېتىم سىدرەتۇلمۇنتهھا 

سۈرە . (دېدى» .جهننهتۇلمهئۋا بولسا سىدرەتۇلمۇنتهھانىڭ يېنىدىدۇر. كۆردىيېنىدا ) دەرىخنىڭ(
  ) ئايهتكىچه-15 ئايهتتىن -12نهجىم 
  

  رەھمهت يۇرتنىڭ كهڭلىكى ۋە خۇشپۇراقىلىقى

  
نېمه دېگهن ) جهننهت(شېرىك ئهقىدە ۋە جىنايهت ئىشالردىن ساقالنغۇچىالرنىڭ يۇرتى 

تنىڭ كهڭلىكى ئاسمانالر بىلهن زېمىننىڭ جهننه! كهڭرى نېمه دېگهن خۇشپۇراق؟
تائاال سۈرە هللا ا. جهننهتنىڭ پۇرىقى يۈز يىللىق يىراقلىقتىن دىماققا كېلىدۇ. كهڭلىكىدەكتۇر

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغفىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان كهڭلىكى «: ئال ئىمراندا
  )ئايهت-133سۈرە ئال ئىمران . (دېدى» .الر زېمىنچه كېلىدىغان جهننهتكه ئالدىراڭ-ئاسمان

  » .جهننهتنىڭ پۇرىقى يۈز يىللىق يىراقلىقتىن پۇرايدۇ« : رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم ئېيتتى
نېمهت يۇرتى بولغان جهننهتنىڭ دەرۋازىلىرى سهككىز بولۇپ، «: جهننهتنىڭ دەرۋازىلىرى

هرگه خاس، مۇھهممهد بىرىنىڭ ئىسمى رەيهان، بۇ دەرۋازا روزا تۇتقۇچى مۆمىنل
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممهتلىرىدىن سوراق سورالماستىن جهننهتكه كىرىدىغانالرغا مهخسۇس 

  .بېتىدە-19ل مهرجاننىڭ ۇبۇ ھهقتىكى ھهدىس لۇئلۇئ. زا باربىر دەرۋا
 يىللىق 40جهننهتنىڭ دەرۋازىلىرى بهك چوڭ بولۇپ، ھهر دەرۋازىنىڭ ئىككى يان ئارىسى 

.  تۇرۇپ، جهننهتكه كىرىۋاتقان گۇرۇھالر توشۇپ كىرىدۇ، ھهتتا قىستىشىدۇيول، شۇنچه كهڭ
دەرۋازىالر ئالتۇن تاختىدىن بولۇپ، ھالقىلىرى قىزىل ياقۇتتىن ئىكهنلىكى ئىشهنچىلىك 
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چۈنكى ئىمامى مۇسلىم ئهڭ راست سۆزلىگۈچى ۋە ئىشهنگۈچى . ھهدىسلهردىن مهلۇم
بىر .  يىللىقتۇر40زىلىرىنىڭ ئىككى يان ئارىسى جهننهت دەرۋا«مۇھهممهدۇن رەسۇلۇلالدىن 

: دېگهن ھهدىسنى ۋە» .ئىشىكلهردىن ئادەملهر توشۇپ ۋە قىستىلىپ كىرىدۇ. كۈن كېلىدۇ
دېگهن ھهدىسنى نهقىل » جهننهت دەرۋازىلىرى ئالتۇندىن بولۇپ ھالقىلىرى قىزىل ياقۇتتىن«

  .قىلىدۇ
  

  جهننهت دەرۋازىسى ئالدىدا نېمه بار؟
  

 دەرۋازىسى ئالدىدا چوڭ بىر دەرەخ بار بولۇپ، ئۇنىڭ تۈۋىدىن ئىككى بۇالق چىقىپ جهننهت
بىرىنى جهننهتكه كىرگۈچىلهر ئىچسۇن ئۈچۈن يهنه بىرىنى يۇيۇنۇپ، تازلىق قىلسۇن . تۇرىدۇ

بىرىنچى بۇالق سۈيىدىن ئىچكهن ھامان ئۇنىڭ چىرايلىرى گۈزەللىشىپ، . ئۈچۈن چىقىرىلغان
ئىككىنچىسىدىن .  پهقهت ئىچى پۇشمايدىغان، سهتلهشمهيدىغان بولىدۇ.ۋالىلداپ كېتىدۇ

قۇرئان كهرىمدە بۇنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتاليدىغان . يۇيۇنغاندىن باشالپ چاچلىرى چۇۋۇلمايدۇ
يېشىل كىيىملهر ) تهييارالنغان(ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا يىپهك ۋە قېلىن يىپهكتىن «: ئايهت

» . پهرۋەردىگارى ئۇالرنى پاك شاراپ بىلهن سۇغىرىدۇ،ئۈزۈكلهرنى تاقايدۇكۈمۈش ) ئۇالر(،بولىدۇ 
: ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى) ئايهت-21سۈرە ئىنسان . (دېگهن ئايهتتۇر

بىر بۇالقتىن سۇ . ئۇنىڭ تۈۋىدىن ئىككى بۇالق چىقىدۇ. جهننهتنىڭ ئالدىدا بىر دەرەخ بار«
ڭ چىرايلىرى گۈزەللىشىپ، ۋالىلداپ تۇرمۇشى راھهتلىك ئادەمدەك ئىچسه ئهھلى جهننهتنى

  ».يهنه بىرىدىن تاھارەت ئالسا، چېچى ئهسال چۇۋۇلمايدۇ. پارقىرايدۇ
  

  ئهھلى جهننهتنىڭ ئىستىقبالى

  
. بهزى خېلى ئۇزاق ئۈزۈكلىرىمۇ بولىدۇ.  ئارقىدىن كىرىدۇ- جهننهتكه كىرىدىغانال ئارقا 

» قتا ئۆتكهن مۆمىنلهر بايالردىن بهش يۈز يىل بۇرۇن جهننهتكه كىرىدۇدۇنيادا پېقىرلى«چۈنكى 
چۈنكى كهمبهغهل مۆمىنلهرنىڭ ھېساپ ۋە جازا مهيدانىدا بهك . دېگهن ئىشهنچىلىك ھهدىس بار

ئۇزاق تۇرۇشىنى تهلهپ قىلىدىغان ئىشى يوق، ئهمما بايالرنىڭ، ئهمهلدارالرنىڭ ھېساپ 
جهننهتكه كىرىشى پهقىرلهردىن بهش يۈز يىل كېيىن بولىدۇ، بېرىدىغان ئىشلىرى كۆپ بولغاچ 

 -پهرۋەردىگارىغا تهقۋادارلىق قىلغانالر جهننهتكه توپ«: تائاال سۈرە زۇمهردەهللا قۇرئان كهرىمدە ا
 ئۇنىڭ ، ئۇالر جهننهتكه يېتىپ كهلگهن چاغدا، ھالبۇكى،توپ بولغان ھالدا ماڭدۇرۇلىدۇ

سىلهرگه 〈:  جهننهتكه مۇئهككهل پهرىشتىلهر ئۇالرغا،دۇدەرۋازىلىرى ئېچىلىپ بولغان بولى
 جهننهتكه كىرىڭالر ،پاك بولدۇڭالر) گۇناھالرنىڭ كىرلىرىدىن( سىلهر ،ئامانلىق بولسۇن

  )ئايهت-73. ( دەيدۇ» . دەيدۇ〉مهڭگۈ قېلىڭالر) ئۇنىڭدا(
ۇلال ئىمامى بۇخارا ۋە ئىمامى مۇسلىمنىڭ ئىككى ئىشهنچىلىك ھهدىس كىتابىدا رەسۇل

جهننهتكه ئهڭ ئاۋۋال كىرىدىغانالر تولۇن ئاي «: ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايه قىلىنىدۇكى
ئارقىسىدىن كىرگهنلهر ئهڭ نۇرلۇق يۇلتۇزدەك مۇنهۋۋەر بولۇپ . سۈرىتىدە بولۇپ كىرىدۇ

 كىچىك تهرەت قىلمايدۇ، مىشقىرمايدۇ، تۈكۈرمهيدۇ، -جهننهتكه كىرگهنلهر چوڭ . كىرىدۇ
التۇندىن، بهدىنىدىن چىققان تهرلىرى ئىپار، بويسۇلغىلىرى سهندەل، ئاياللىرى تاغاقلىرى ئ
ھهممىسىنىڭ ئهخالقى بىر ئادەمنىڭ ئهخالقىدەك .  سۈزۈك بهدەنلىك خانىمالردۇر-يوغان ئاق 



 222

» بىر خىل ياخشى، ھهممىسى ئاتىسى ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاسماندىكى شهكىلدەك بولىدۇ
  )ىمسهھىهۇل مۇسل. (دېدى

ئهھلى جهننهتنىڭ جهننهتكه كىرىشىدىكى شهكلى، جامالى، گۈزەللىكىدىكى مۇنداق 
پهرىقلىق بولۇشى دۇنيادىكى ئىمانى ۋە ئهمهلنىڭ سان، سۈپىتى پهرىقلىق بولغانغا 

مۇنداق بولۇشى ھېچكىمگه مهخپىي ئهمهس، دۇنيادىمۇ ئىنسان ئۆزىنىڭ . مۇناسۋەتلىكتۇر
ىكىنى ۋە پاراغىتىنى دۇنيادا ئىمان ۋە ياخشى ئىشالر ئارقىلىق ياخشىلىقىنى، ئهخالقى گۈزەلل

  .روھىنى پاكلىغان سهۋەبتىن قولغا كهلتۈرىدۇ
تائاالنىڭ مىهمانلىرى بولغان ئهھلى جهننهت جهننهتكه كىرىش ۋاقتىدا پهرىشتىلهر هللا ا

. ن چىقىدۇئالدىدا جهننهتلهرگه مهسئۇل پهرىشتىلهر باشلىقى رىزۋا. ئالدىغا چىقىپ كۈتىۋالىدۇ
) يهنى قىيامهتنىڭ دەھشىتى(چوڭ قورقۇنچ «: تائاال بۇ ھهقتههللا ئارقىدىن باشقىالر چىقىدۇ، ا

ئۇالرنى ) دەپ (〉سىلهرگه ۋەدە قىلغان كۈن مۇشۇهللا ا〈:  پهرىشتىلهر،ئۇالرنى قايغۇغا سالمايدۇ
  )تئايه-103سۈرە ئهنبىيا . (دېدى» .قارشى ئالىدۇ) جهننهتنىڭ دەرۋازىلىرى ئالدىدا(

 خۇتۇنلىرى ، ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى،ئۇالر مهڭگۈ تۇرىدىغان جهننهتكه كىرىدۇ«: دەيهنه سۈرە رەئىد
مۇبارەكلهش ئۈچۈن (پهرىشتىلهر ئۇالرنى . ۋە ئهۋالدىنىڭ ئىچىدىكى ياخشىالرمۇ جهننهتكه كىرىدۇ

 سهۋرنى دوسىت〈) پهرىشتىلهر ئۇ دۇنيادا( .ھهر بىر دەرۋازىسىدىن كىرىدۇ) جهننهتنىڭ
ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى نېمدېگهن !  سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن،تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن

 ) ئايهت- 24، -23. (دېدى » .دەيدۇ〉!ئوبدان
  

 تىنىچلىق يۇرتىنىڭ مهخسۇس ئىمارەتلىرى ۋە بىنالىرىنىڭ پهرقلىرى

  
شىالر ياخ«جهننهتنىڭ مهخسۇس ئىمارەتلىرى ۋە پهرىقلىقلىقى توغرىسىدىكى سۆزۈمدە 

ئۇ . دېگهن رىسالهمدە يازغان ماقالهمنى سۆزلهيمهن» ئورنى جهننهت ۋە ئۇنىڭغا يهتكۈزگۈچى يول
تائاال ھۆرمهتلىگهن، نېمهت بهرگهن كىشىلهر هللا ئهھلى جهننهت ا :رىسالىدە مۇنداق دېگهن ئىدىم

 ئىمارەتلىرى، نېمهتلىرى، خۇرسهنلىكلىرىنى تولۇق -  ئۇالرنىڭ مهخسۇس ئۆي،بولغاچقا
نكى سهن قاچا« :تائاال ئۇالر ھهققىدەهللا  ا،چۈشۈندۈرۈشكه كىمنىڭ كۈچى يېتىدۇ؟ ھالبۇكى

نىئمهتلهرنى ۋە كاتتا ) تهسۋىرلهپ تۈگهتكىلى بولمايدىغان( بۇ يهردە ،قارايدىغان بولساڭ
) تهييارالنغان(ئۇالرنىڭ ئۇچىسىدا يۇپقا يىپهك ۋە قېلىن يىپهكتىن . پادىشاھلىقنى كۆرىسهن

 پهرۋەردىگارى ئۇالرنى پاك شاراپ ،كۈمۈش ئۈزۈكلهرنى تاقايدۇ) ئۇالر (،ىيىملهر بولىدۇيېشىل ك
 سىلهرنىڭ مېهنىتىڭالر ،شۈبهىسىزكى بۇ سىلهرگه بېرىلگهن مۇكاپاتتۇر. بىلهن سۇغىرىدۇ

  )ئايهتكىچه-22 ئايهتتىن -20سۈرە ئىنسان.(دېيىلىدۇ» .قوبۇل بولدى
ننهتنىڭ مهخسۇس ئىمارەتلىرى ۋە ئۇنىڭدىكى بىزگه جه: يهنه شۇنداق دېگهن ئىدىم

 نېمهتلهر توغرىسىدىن سۆزلىگۈچى بىرال كىشى بار، ئۇ بولسا ئۈممى ساۋاتسىز -مهڭگۈلۈك نازۇ 
چۈنكى رەسۇلۇلال ئۆزى جهننهتكه قهدەم تهشرىپ . پهيغهمبهر مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇر

چۈشىدە بىر . قىدا بىر قېتىم كۆرگهنئويغاقلى. قىلغان، دۇنيادىكى چېغىدا جهننهتنى كۆرگهن
رەسۇلۇلال . پهيغهمبهرلهرنىڭ چۈشى ۋەھىيدۇر، ئهمهلىيهتتۇر. قانچه قېتىم كۆرگهن

ئهلهيهىسساالم سۆزىگه قۇالق سااليلى، بىزگه جهننهت ئهھۋالىدىن ۋە ئهڭ ئاخىردا جهننهتكه 
كىرىدىغان ئادەم جهننهتكه ئهڭ ئاخىردا «. كىرىدىغان كىشى ئهھۋالىدىن سۆزلهپ بېرىدۇ

 ئاندىن يۈگۈرۈپ ،دەپ» !مېنىمۇ ئهھلى جهننهتكه قوشۇپ قويغىن! ئى پهرۋەردىگارىم«: ئېيتىدۇ
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غا يېقىلىپ هللائۇ ئادەم ا.  گۆھهردىن ياسالغان بىر ئىمارەت كۆرىنىدۇ،جهننهتلهرگه يېقىنالشقاندا
رەببىمنى «: ئۇ. دېيىلىدۇ» ساڭا نېمه بولدى؟! بېشىڭنى كۆتۈر«ئۇنىڭغا . سهجدە قىلىدۇ

بۇ سىنىڭ مهخسۇس . بۇ پهرۋەردىگارىڭ ئهمهس! بېشىڭنى كۆتۈر «:ئۇنىڭغا. دەيدۇ» كۆردۈم
دە ئۇنىڭغىمۇ سهج. ئاندىن بۇ كىشى بىر ئادەمگه ئۇچرىشىدۇ. دېيىلىدۇ» ئۆيلىرىڭدىن بىرسى

 سېنى پهرىشتىلهرنىڭ«ئۇ . دېيىلىدۇ» !ئۇنداق قىلما«:  ئۇنىڭغ. قىلغىلى تهييارلىنىدۇ
مهن سېنىڭ خادىملىرىڭنىڭ بىرسىمهن،  «:ئۇنىڭغا. دەيدۇ»  دەپ قارىدىمنبىرىمىكى

. يهنه بىر ئىمارەت ئېچىلىدۇ. ئاندىن ئۇ كىشى ئالدىغا ماڭىدۇ. دەيدۇ» قۇللىرىڭنىڭ بىرسىمهن
گۆھهردىن ياسالغان ئۆگىزىلىرىمۇ، ئىشىكلىرىمۇ، زەنجىر، قۇلۇپلىرىمۇ، ئاچقۇچلىرىمۇ 

ارەتنىڭ ئىچىدە يېشىل جاۋاھىرالردىن ياسالغان شىشىلهر ۋە ھهر خىل گۆھهردىن ئۇ ئىم
رەڭدىكى جاۋاھىر ئۆيلهر ئىچىدە كارۋاتالر، خانىمالر ۋە قىز خادىمالر باركى، ئۇالرنىڭ ئهڭ تۆۋىنى 

ئۈستىدە يهتمىش قات زىننهت كىيىملىرى بار، ئۇالرنىڭ پاچىقى . كۆزى يوغان ھۆرىلهردۇر
خانىمالرنىڭ جىگىرى ئهرنىڭ . ىدىن كۆرۈنىدىغان سۈزۈك بهدەندۇرئىچىدىكى يىلىكى سىرت

بىرسى يهنه بىرىدە ئۆز شولىسىنى ( .ئهينىكى، ئهرنىڭ جىگىرى خانىمالرنىڭ ئهينىكىدۇر
 ئاندىن قارىسا بۇرۇنقىدىن يهتمىش ھهسسه ،ئۆيۋاقىلىرىنى بىردەم كۆرمهي قالسا) كۆرىدۇ

: ئىگىزگه قارايدۇ، ئۇ كىشىگه. دېيىلىدۇ» !ه قاراڭئىگىزگ«: ئۇ كىشىگه. كهڭرىدەك كۆرىنىدۇ
. دېيىلىدۇ» ھهممىنى كۆزۈڭ كۆرۈپ تۇرىدۇ. ارىدۇردىڭ ئىگىلىكىڭ يۈز يىللىق يول مىقسېن«
  )تىبرانى ۋە ھاكىم رىۋايهت قىلغان(

ئهھلى جهننهتنىڭ دۇنيادىكى چېغىدا ئىماننىڭ كامىللىقى ۋە ياخشى ئىشلىرىنىڭ 
ىلىرى پهرقلىق بولىدىغانلىقى ھهققىدە تۆۋەندىكى راست ھهدىسنى كۆپلىكى بويىچه دەرىج

ئهھلى جهننهتلهر ئۆزئارا پهرقلىق بولغانلىقى ئۈچۈن، «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  كهلتۈرىمىز
ئۈستۈن قهۋەتتىكى بۇرادەرلىرىنى شهرقته ياكى غهربته پارقىراپ تۇرغان يۇلتۇزالرنى كۆرگهندەك 

بۇ ئېگىز مهرتىۋە باشقىالر يېتهلمهيدىغان پهقهت ! ئى رەسۇلۇلال«: ىالرئهسهاب. دېدى» كۆرىدۇ
ئۇنداق «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم. دېگهن ئىدى» پهيغهمبهرلهرگه خاس بولغان مهرتىبىمۇ؟

هيغهمبهرلهرنى راسىت دەپ تائاالغا ھهقىقى ئىشهنگهن، پهللا غا قهسهمكى، ئۇالر اهللائهمهس، ا
  .دېدى» غان ئۈممهتلهرۇتون

: ائاال مۇنداق دېدىتهللا  اەددىبۇ ھهدىسنىڭ راسىتلىقىنىڭ قۇرئاندىكى دەلىلى، سۈرە ھهد
رىڭالرنىڭ مهغپىرىتىنى كهڭلىكى ئاسمان زېمىندەك كېلىدىغان جهننهتنى قولغا پهرۋەردىگا«

غا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتقانالرغا تهييارالنغان بۇ هللا) جهننهت( ئۇ ،كهلتۈرۈڭالر
 -21(» .ئۇلۇغ پهزل ئىگىسىدۇرهللا ئۇنى خالىغان ئادەمگه ئاتا قلىدۇ ا) هللا (،هزلىدۇرنىڭ پهللا

  )ئايهت
  

  شراجهننهت زېمىنغا بىر قا

  
ئى كىتاب ئوقوغۇچى : مۇشۇ ماۋزۇ ئاستىدا، مهزكۇر رىسالهمدە مۇنداق دېگهن ئىدىم

اكى قېزىل بۇرادىرىم جهننهت زېمىنغا قارىتا نېمىنى ئوياليسهن؟ جهننهت زېمىننى ئاق ي
تۇپراقمىكىن دەمسهن؟ جهننهتنىڭ شىغىللىرى چىرايلىق رەڭلىك تاشتىنمىكىن دەمسهن؟ 
جهننهت ئىمارەتلىرىنىڭ تاملىرى چىرايلىق قويۇلغان قىشمىكىن دەپ ئويالمسهن؟ قىش 

سېنىڭ ! ئارىسىغا قويۇلغان الي سىمۇنىتتا ئېتىلگهن اليمىدۇ، دەپ ئويالمسهن؟ ئى بۇرادەر
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ا باشقا بىر كىم ئهمهس، پهقهت جهننهتنى كۆزى بىلهن كۆرگهن، جهننهتته بىرەر سۇئاللىرىڭغ
ئهسهابىالرنىڭ بىرسى سورىغاندا . سائهت تۇرۇپ باققان، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم جاۋاب بىرىدۇ

جهننهت ئىمارەتلىرىنىڭ بىر خىل قىشى ئالتۇندىن، «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم جاۋاب بىرىپ
كۈمۈشتىن، قىشالر ئارىسىغا سالىدىغان الي خۇشپۇراق ئىپاردىن، جهننهتنىڭ بىر خىل قىشى 

خاپىق . تۇپرىقى زەپهدىن، كىرگهن كىشى راھهتال كۆرىدۇ. شېغىللىرى ياقۇت بىلهن مهرۋايىت
» ياشلىقى يوقالمايدۇ.  كېچهكلىرى كونىرمايدۇ-كىيىم . تارتمايدۇ، داۋاملىق ياشايدۇ، ئۆلمهيدۇ

  )رىۋايىتىتىرمىزى . (دېدى
  

  جهننهتلهر ئارىسىدىكى ئهدنى جهننىتى

  
ئهدنى جهننىتىنى : ئۇ بولسا. ئهدنى جهننهتنىڭ باشقا جهننهتلهر ئارىسىدا ئاالھىدىلىكى بار

ئهدنى «بۇ ھهقته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم خهۋەر قىلىپ . تائاال ئۆزى بىۋاسته ياراتقانلىقىدۇرهللا ا
تىبرانى ۋە ئىبنى ئهبىد دۇنيا ئىسىملىك . دېدى» ن ياراتقانتائاال ئۆز قولى بىلههللا جهننهتنى ا

ئهدنى «: رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى: ھهدىس ئۆلمالىرى مۇنداق رىۋايهت قىلدۇكى
ئۇنىڭ بىر قىشى ئاق گۆھهردىن، بىر قىشى . تائاال ئۆز قولى بىلهن ياراتتىهللا جهننىتىنى ا

 چۆپلىرى -ل زەبهر جهددىن، لېيى ئىپاردىن، ئوت قىزىل ياقۇتتىن، يهنه بىر قىشى يېشى
» !سۆزله«: تائاال بۇ جهننهتكههللا ا. زەپهدىن، شېغىللىرى مهرۋايىتتىن، توپىسى ئهنبهردىندۇر

 مهقسىتىگه يهتتى -دىن ئىسالمغا ھهقىقىي ئىشهنگۈچىلهر بارلىق مۇراد «: دېگهندە بۇ جهننهت
  .دېدى» دەيدۇ

تائاالنىڭ ياراتقانلىقىنى، ئاسمان زېمىن ھهممه هللا سىنى ابىز ھهممه نهر: ئاگاھالندۇرۇش
تائاالنىڭ بارلىقىنى، بىر هللا ئالهمدىكى جهمئىي نهرسىنى يوقتىن بار قىلىپ تهربىلىگۈچى بىر ا

دىن باشقا ياراتقۇچى يوقلىقىنى، بۇرۇنقى ۋە كىيىنكىلهرنىڭ ھهممىسنىڭ مهئبۇدى، باش هللا
شۇنىڭ ئۈچۈن . تائاالنىڭ يالغۇزلىقىنى بىلىمىزهللا  ائىگىپ ئۇلۇغالشقا تېگىشلىك ئىالھى بىر

سېنى ئۆز قولۇم بىلهن ياراتقان ئىنسانغا سهجىدە قىلىشتىن نېمه «: تائاالنىڭ شهيتانغاهللا بىز ا
: دېگهن سۆزىنى ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ)  ئايهت-75سۈرە ساد (» توسقۇنلۇق قىلدى؟

هللا دېگهن خهۋىرىنى تىلغا ئالغىنىمىزدا، ا» ىلهن ياراتتىتائاال ئهدنى جهننىتىنى ئۆز قولى بهللا ا«
تائاال ئۆز قولى هللا ا. تائاالنىڭ بۇ يارىتىشى باشقا مهخلۇقالرنى يارىتىشتىكى ئۇسۇلغا ئوخشىمايدۇ

بۇ . بىلهن ياراتتى، دەپ خهۋەر قىلىنغان نهرسىلهرنىڭ ئايرىمىچه شهرىپى، ئۈستۈنلىكى بار
  .ته يارىتىشىتا دەپ تونۇيمىزئۈستۈنلۈك ئۆز قولى بىلهن بىۋاس

بىر پادىشاھ ياكى بىر : شتۇرۇش ئۈچۈن ئېيتىمىزكىهىنلهرگه يىقىنالېبۇ ھهقىقىقهتنى ز
ار ئىمارەت ياساشقا بۇيرۇسا، شۇ ئىمارەت سېلىنسا، گهرچه پادشاھ ئۆز قولى بىلهن دھوقوق

ادشاھ پۈتۈن سالمىسىمۇ، ئۇنىڭ بۇيرۇقى بىلهن سىلىنغاچقا ۋە قۇرۇلۇشچى ئۇستىالرغا پ
ئهگهر پادشاھ . دىيىلدۇ» پادشاھ قۇرلۇش سالدى «،ئىمكانىيهتلهرنى ھازىرالپ بهرگهچكه

پاالنى يهرگه پادشاھ ئۆز قولى «: ئىمارەتكه بىرەر تاشنى، يا بىرەر قىشنى ئۆز قولى بىلهن قويسا
ز قولى بىلهن بۇ سۆز ئهمهلىيهتته ئۆ. دېيىلىدۇ» بىلهن بىر تاش قويدى يا بىر قىش قويۇپ بهردى

تائاالنىڭ ئادەم ئهلهيهىسساالمنى هللا ا: شۇڭا ئېيتىمىزكى. قويغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ئهدنى جهنىتىنى يارىتىشمۇ شۇنداق، . يارىتىشىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۆز قولى بىلهن يارىتىشتۇر

هن تائاال پاالن نهرسىنى ئۆز قولى بىلهللا  اتهىس شهرىپ قۇرئان كهرىدە، ئىشهنچىلىك ھهد،دېمهك
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دەپ . ياراتتى دەپ كهلگهن خهۋەرلهرنىڭ ھهممىسىنى ئهمهلىيهتته ئۆز قولى بىلهن ياراتتى
  .شاتقانلىق بولمايدۇخالنى بىرەر تهرەپتىن مهخلۇققا ئوتائاهللا بۇ ھېچقاچان ا. چۈشنىمىز

  

  ئامانلىق يۇرتىدىكى بازارالر، چېدىرالر

  
ىلدىغان، كۆزلهر راھهتلىندىغان تائاالنىڭ خهۋىرى بويچه جهننهتته كۆڭۈللهر ھهۋەس قهللا ا

ھهممه نهرسه بار، جهننهتكه كىرگهنلهر نېمه تهلهپ قىلسا ھهممىسى بار، جهننهتته كۆزلهر كۆرۈپ 
. باقمىغان، قۇالقالر ئاڭلىمىغان، ئىنساننىڭ كۆڭلىگه كهچمىگهن كاتتا ۋە مۇقىم نېمهتلهر بار

تائاالدىن هللا لهيهىسساالمنىڭ اال ئه رەسۇلۇل،سهھىهۇل بۇخارى ھهمدە سهھىهۇل مۇسلىمدا
ئهقىدىسى خالىس، «: تائاال مۇنداق دېدىهللا  ا،هتپ سۆزلهپ بهرگهن تۆۋەندىكى ھهدىسنهقىل قىلى

 ھهرىكىتى ياخشى بولغان بهندىلىرىمگه كۆزى كۆرۈپ باقمىغان، قۇلىقى ئاڭلىمىغان، –سۆز 
  )بهت-143ۇل بۇخارىسهھىه(» ئىنساننىڭ كۆڭلىگه كهچمىگهن نېمهتلهرنى تهييارالپ قويدۇم

 - بۈگۈن سىلهرگه قورقۇنچ يوق غهم! بهندىلىرىم«) ئۇالرغا(«: تائاال قۇرئان كهرىمدەهللا يهنه ا
ئۇالر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتقان ۋە مۇسۇلمان بولغانالر ). دېيىلىدۇ(» قايغۇمۇ يوق

» الدا جهننهتكه كىرىڭالر خۇرام ھ-سىلهر ئاياللىرىڭالر بىلهن بىلله خۇشال«) ئۇالرغا( .ئىدى
جهننهتته . تۇتۇلىدۇ) شاراب(ئالتۇن جامالردا ) تائام(ئۇالرغا ئالتۇن لېگهنلهردە ). دېيىلىدۇ(

. كۆڭىللهر تارتىدىغان كۆزلهر لهززەتلىنىدىغان نهرسىلهر بار سىلهر جهننهتته مهڭگۈ قالىسىلهر
جهننهتته . ولغان جهننهت ئهنه شۇدۇرئهمهلىڭالر بىلهن ۋارىس ب) ياخشى(قىلغان ) دۇنيادا(سىلهر 

 ئايهتتىن -68سۈرە زۇخرۇف. (دېدى» .مېۋىلهر بار ئۇنىڭدىن يهيسىلهر) تۈرلۈك(نۇرغۇن 
  )ئايهتكىچه-73

 ئاندىن توغرا يولدا ، دېگهنلهر〉دۇرهللاپهرۋەردىگارىمىز ا〈 ،شۈبهىسىزكى«: تائاال هللا يهنه ا
 سىلهرگه ۋەدە قىلىنغان جهننهت ، قىلماڭالر غهم،قورقماڭالر〈: بولغانالرغا پهرىشتىلهر چۈشۈپ

 جهننهتته سىلهر ، ئاخىرەتته سىلهرنىڭ دوستلىرىڭالرمىز، بىز دۇنيادا،ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر
 ،ئۈچۈن كۆڭلۈڭالر تارتقان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ۋە تىلىگهن نهرسهڭالرنىڭ ھهممىسى بار

تهرىپىدىن بېرىلگهن ) هللا(ىبان  ناھايىتى مېهر،ناھايىتى مهغفىرەت قىلغۇچى) ئۇالر(
  ) ئايهت-30سۈرە فۇسسىلهت (» . دەيدۇ〉زىياپهتتۇر

 سائادەتنىڭ -جهننهتته روھىي نېمهتلهر ۋە جىسمانىي نېمهتلهر بهخىت : ئېيتىمهنكى
چۈنكى . ھهممىسى بولغاچقا، جهننهتته چىدىرالر، بازارالر بولۇشىغىمۇ يىراق سانىغىلى بولمايدۇ

بۇ ھهقىقهتنى ئوتتۇردا . بازاردىمۇ كۆڭۈل ئىچىشقا بولىدۇ. م مهنپهتلهر بارچېدىرالردىمۇ مهلۇ
دېگهن رىسالهمدىكى تۆۋەندىكى بىر » جهننهت ياخشىالر يۇرتىدۇر«قويۇش ۋە تهكىتلهش ئۈچۈن 

  .نهچچه جۈملىنى كهلتۈرۈش ۋە سۆزلهش كۇپايه
ت چېدىرلىرنى قانداقمۇ بولمىسۇن؟ ھالبۇكى جهننه. جهننهتته چېدىرالر چوقۇم بار

 - 72(» چېدىرالرنىڭ سىرتىغا چىقمايدىغان ھۆرلهر بار« :تائاال سۈرە ئهرراھمانداهللا ياراتقۇچى ا
تىلغان؟ ايسى خىلدا؟ قانداق ماددىدىن تاربۇ چېدىرالرنىڭ كۆرۈنىشى قانداق؟ ق. دەيدۇ) ئايهت

هن سۇئالالر جهننهت ئهھلىگه بېرىدىغان ھوزورى ۋە مهنپهئهتى، گۈزەللىكى قانچىلىك؟ دېگ
بۇ سۇئالالرنىڭ توغرا جاۋابىنى يهنىال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ پاك ئېغىزىدىن . كىلىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئېلىندۇ، رەسۇلۇلالنىڭ جاۋابى قهتئى راسىت ۋە ئوچۇق ھۆججهتتۇر
 60 ۇزۇنلۇقى مۆمىنگه جهننهتته ئىچى كاۋاك مهرۋايىتتىن ياسالغان چېدىر بولۇپ، ئ«: ئېيتىدۇ
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مىل بولغان بۇ چېدىردا مۆمىننىڭ  60كهڭلىكىمۇ )  كىلومىتىر مىقدارىدا100تهخمىنهن(مىل 
: يهنه دېدىم. سنى كۆرمهيدۇبهزىسى بهزى. ئاياللىرنى چۆرگىلهپ يوقالپ تۇرىدۇ. ئاياللىرى بولىدۇ

تائاالغا هللا  ا، ھالبۇكىقانداقمۇ بولمايدۇ؟. جهننهتته بازارالرمۇ بارمۇ؟ ئهلۋەتته بار! نهلالسۇبها
: ئىشهنگهن ۋە دىن يولىدا تۈز ماڭغان بهندىلىرىگه پهرىشتىلهر سۆزىنى نهقىل قىلىپ ئېيتىدۇ

سىلهرگه جهننهتته كۆڭلۈڭالر تارتقان  .بىز سىلهرنىڭ بۇ دۇنيادا ۋە ئاخىرەتته دوستۇڭالرمىز〈«
هرنىڭ بولۇپمۇ دۇنيادا مۆمىنل.  دېدى» دەيدۇ،〉ۋە تهلهپ قىلغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى بار

. بازاردا كۆنۈپ قالغانالرنىڭ جهننىتىمۇ بازارنى كۆڭلى تارتىپ قېلىشى ئهجهپلىنهرلىك ئهمهس
رلهر ئهسهابىلهردەك، راسىتلىق ۋە هۋە باشقا سودىگ) رەزىيهنالھۇئهنهۇ(ئابدىراخمان ئىبنى ئهۋف 

 بازار سىغىنىشى، بازار ئىشهنچىلىك بىلهن تىجارەت قلىپ، كۆپ پايدا تاپقانالرنىڭ كۆڭلى
مىتىنى تولۇق بېرىش ئۈچۈن جهننهتته بازار ىئتائاال ئۇالرغا نهللا شى مۇمكىن، اتهلهپ قىلى

ھهدىس ئۆلىمالىرىدىن ئىمامى مۇسلىم بىزگه جهننهتته بازار . يارتىپ بىرىشى يىراق ئهمهس
يهلالھۇ ئهنهۇ ئهنهس ئىبنى مالىك رەزى: بارلىقى ھهققىدىكى ھهدىسنى نهقىل قىلىپ ئىيتىدۇ

جهننهتته بازار بار، ئهھلى جهننهت ئۇ بازارغا بىر ھهپته « :ئېيتىدۇكى، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم
ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگه، . ئاندىن شىمال تهرەپتىن شامال چىقىدۇ. مىقدارىدا بىر كىلىدۇ

ۇنقىدىنمۇ بۇر. كىيىملىرىگه شامال تېگىش بىلهن ئۇالرنىڭ گۈزەللىكى تىخىمۇ زىيادىلىشىدۇ
 بىزدىن ،غا قهسهمكىهللا: باال چاقىسى ئۇالرغا. گۈزەلراق ھالدا خوتۇن باللىرى قىشىغا كىلىدۇ

ل مۇسلىم هۇسهھى. (دېدى» ئايرىلغاندىن كېيىن گۈزەللىكىڭ زىيادىلىشىپتۇ، دېيىشىدۇ
  )بهت-145

  

  ئىچمهكلهر-جهننهتتىكى يېمهك

  
جهننهتنىڭ . نهتكه بولغان تونۇشىدا ئازدىجهن پهيالسۇپالردىن، ناساراالردىن بىر بۆلهكلهر

نېمىتىنى خاس روھانىي بولۇپ، جهننهتته جىسمانىي نېمهتتىن ھېچ نهرسه يوق، دەپ گۇمان 
تائاال ۋە پهيغهمبهرلهر هللا بۇ تونۇش قهتئىي خاتا ۋە باتىل بولۇپ بۇنىڭ باتىللىقىغا ا. قىلىشتى

  .ايدۇتهرەپتىن بىر نهرسه بىلگهن، تونۇغان كىشى شهك قىلم
تۆۋەندىكى ئهقلىي ھۆججهتلهر ۋە ئاڭلىغان دەلىللهر بولۇپ، ئۇنى بۇ جانلىق، شهرەپلىك 

  :ئېتقادنىڭ راستلىقىنى دەلىللهش ئۈچۈن ئوتتۇرىدا قويىمىز، ئېيتىمىزكى
 پهقهت شۇ روھالرغا ،مهت بېرىلمهكچى بولغان روھالرغا راستتىن نېمهتلىشىشىئن. 1

الر ئورنىشىپ دائىم ياشايدىغان جىسىم بهدەن ئىچىدە بولغاندا مۇناسىپ بولغان ۋە ئۇنىڭدا رو
تائاال شهھىدلهرنى ھۆرمهتلىمهكچى، نېمهتلهندۈرمهكچى هللا اشۇنىڭ ئۈچۈن . ھاسىل بولىدۇ

روھالر شۇ بهدەنگه . بولغاندا ئۇالرنىڭ روھلىرىغا مهخسۇس، مۇناسىپ بهدەن جىسىم يارىتىدۇ
پهيغهمبهر . بىلهن قىيامهتكه قهدەر نېمهتلىنىدۇمهت ىئپ، شۇ تهييارالنغا نكىرىپ تۇرۇ

شهھىدلهرنىڭ روھلىرى يېشىل «: ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته خهۋەر قىلىپ ئېيتتى
ئۇچارلىقالرنىڭ پوكانلىرىدا بولىدۇ، جانۋارالر جهننهتته يايرايدۇ، ئهرش ئاستىغا ئېسىلغان 

 تائاالنىڭ هللاىغان ھۆججهت قۇرئاندا ابۇ خهۋەرنى راست دەيد. بالداق چىراغالرغا قونۇپ ئولتۇرىدۇ
 بهلكى ئۇالر ،يولىدا شېهىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىنهللا ا«: تۆۋەندىكى سۆزىدۇر

يهنى جهننهتنىڭ (نىڭ دەرگاھىدىكى رىزقتىن بهھرىمهن قىلىنىدۇ هللا ا،تىرىك بولۇپ
نىڭ ئۆزلىرىگه هللائۇالر ا). نىئمهتلىرىدىن ئهتىگهن ئاخشامدا مهڭگۈلۈك رىزقالندۇرۇلۇپ تۇرىلىدۇ
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يهنى شېهىت ( ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى يېتىپ كهلمىگهن ،بهرگهن پهزلىدىن خۇرسهندۇر
نه ) دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا(نه قورقۇنچ ) ئاخىرەتته(قېرىنداشلىرىغا ) بولماي تىرىك قالغان

 -170 ، -169ال ئىمران رە ئسۈ(» .ىشنى تىلهيدۇقايغۇ يوق ئىكهنلىكى بىلهن خۇش خهۋەر بېر
  )ئايهتلهر

ئىنساننى بۈگۈن بۇ دۇنيادا يارىتىشقا، رىزق بېرىشكه، ئىنسانغا دۇنيانىڭ پاك . 2
 ئىمارەتلىرى، –يېمهكلىكلىرى، تاتلىق ئىچىملىكلىرى، گۈزەل كىيىملىرى، ئالىي ئۆي 

هلۋەتته، بۇنداق  قۇدرەت، ئ– ئۇالغلىرىنى يارىتىپ بېرىشكه يېتهرلىك بولغان كۈچ –ئېسىل ئات 
  .نېمهتلهرنى جهننهتته تېخىمۇ كامىل، تېخىمۇ ئېسىل يارىتىپ بېرىشكه يېتىدۇ

قىسقا مۇددەتتىن كېيىن يوقۇلۇشى ئاساس قىلىنىپ يارىتىلغان بۇ دۇنيا ھاياتىنى، . 3
مهڭگۈ تۇرۇشى ئاساس قىلىپ يارىتىلغان ئاخىرەت ھاياتتىن ئهۋزەل كۆرۈش، يوقۇلىدىغاننى 

 مۇشهققهت –غاندىن ئهال كۆرۈش ئهقىل ئالدىدا رەت قىلىنىدۇ، شۇڭا بۇ دۇنيا جاپا يوقالمايدى
يۇرتى، مۇرادىغا يىتهلمهسلىك ۋە يوقۇلۇش يۇرتى تۇرسا، دۇنيادىكى ھهر نهرسه ۋاقىتلىق 
بارلىققا كهلتۈرۈلگهن تۇرسا، ئۇنىڭ نېمىتى ھهم جىسمانىي ھهم روھانىي بولۇشى جىسىم 

 –رىمان بولۇشى، ئاخىرەت ھاياتى دائىملىق تۇرۇپ ئۇنىڭ نازۇ بىلهن روھ ئورتاق بهھ
قهبرىدىكى ھايات . نېمهتلىرى خاس روھانىي بولۇشى، جىسمانىي بولماسلىقى ئهقىلغا سىغامدۇ

بولسا، ئىنسان ئۆلگهندىن باشالپ قىيامهت كۈنى قايتا تىرىلىپ قوپىدىغان كۈننىڭ 
تهن .  جاننىڭ تهن بىلهن ئاالقىسى ئۈزۈلمهيدۇئارلىقىدىكى بىر مۇددەت بولۇپ، بۇ مۇددەتته

. گهرچه چىرىپ تۇپراققا ئايلىنىپ كهتسىمۇ، روھنىڭ قهبرى بىلهن كامىل ئاالقىسى بولىدۇ
روھقا نىسبهتهن قهبرى سىمسىز تېلگېرامما مهركىزىگه ئوخشاش بولۇپ، قاچان خالىسا شۇ 

دا ئىشهنچىلىك ھهدىسته پهيغهمبهر بۇ توغرى. چاغدا قهبرىدىكى جهسهت بىلهن مۇناسىۋەتلىشىدۇ
مىيتنى زىيارەت قىلغىلى بىر كىم كهلسه، مىيت ئۇنى تونۇيدۇ ۋە ساالمغا «: ئهلهيهىسساالم

  )»كىتابۇ ئهزۋائىل بايان«ئىبنى ئابدۇلبهررى رىۋايىتى . (دېدى» جاۋاب قايتۇرىدۇ
كۆرسهتكهن ئاخىرەتتىكى نېمهتلهر ھهم روھانىي ھهم جىسمانىي ئىكهنلىكى يۇقىرىدا 

تائاالدىن ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن ئاڭالنغان دىنى، هللا ائهقلىي دەلىللىرىمىز بولسا، 
چۈنكى يارىتىلغان شهيئىنىڭ ئهھۋالىنى . شهرىئى دەلىللهر ئالدىدا ھېچ قانچه ئهمهس
جهننهت ئهھۋالىنى كۆزى بىلهن كۆرگهن . ياراتقۇچى بىلگهندەك باشقا بىر كىم بىلمهيدۇ

تائاالغا هللا تائاال ئۆزىنىڭ ئىسالمغا ئىشهنگۈچى ۋە اهللا ا.  بىلىدىغان ئىنسان يوقلۇلالدەكرەسۇ
ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقالنغۇچى، دىنغا بويسۇنغۇچى بهندىلىرىگه تهييارالپ قويغان 

بۈگۈن سىلهرگه قورقۇنچ يوق ! بهندىلىرىم〈) ئۇالرغا(«: نېمهتلىرىدىن خهۋەر قىلىپ ئېيتىدۇ
ئۇالر بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزگه ئىمان ئېيتقان ۋە مۇسۇلمان ). دېيىلىدۇ (〉يوق قايغۇمۇ -غهم

 خۇرام ھالدا جهننهتكه -سىلهر ئاياللىرىڭالر بىلهن بىلله خۇشال〈) ئۇالرغا. (بولغانالر ئىدى
. تۇتۇلىدۇ) شاراب(ئالتۇن جامالردا ) تائام(ئۇالرغا ئالتۇن لېگهنلهردە ). دېيىلىدۇ (〉كىرىڭالر
 كۆڭۈللهر تارتىدىغان كۆزلهر لهززەتلىنىدىغان نهرسىلهر بار سىلهر جهننهتته مهڭگۈ جهننهتته

ئهمهلىڭالر بىلهن ۋارىس بولغان جهننهت ئهنه ) ياخشى(قىلغان ) دۇنيادا(سىلهر . قالىسىلهر
 - 68سۈرە زۇخرۇف (» .مېۋىلهر بار ئۇنىڭدىن يهيسىلهر) تۈرلۈك(جهننهتته نۇرغۇن . شۇدۇر

  )ئايهتكىچه -73ئايهتتىن 
نهتكه كىرگهنلهرنىڭ جهننهتتىكى الھۇ ئهلهيهى ۋەسسهللهم جهنلرەسۇلۇلال سهلله

ئهھلى جهننهتلهر جهننهتته «: ۆرگهن تونۇغىنى بويىچه سۈپهتلهپ ئېيتىدۇكمهتلىرىنى ئۆزى ىئن
 يېگهن تائامالر نهگه «:، ئهسهابىلهر» كىچىك تهرەت قىلمايدۇ–يهيدۇ، ئىچىدۇ، تۈكۈرمهيدۇ، چوڭ 
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 بىلهن كىكىرىك بىلهن، ئىپاردەك تهرلهش«: دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم» كېتىدۇ؟
تىنىق .  دېمهك ئىلهام قىلىنىدۇئۇالرغا سۇبهانهلالھۇ، ئهلههمدۇلىلالھ. سىڭىپ يوقۇلىدۇ

  .دېدى» ئىلهام قىلىنغاندەك
جىدە بولغىنىغا ئون مىڭ ۋەن دەرىۆهتنىڭ ئهڭ تئهھلى جهنن: يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ھهر بىر خادىم قولىدا ئالتۇندىن بىر قاچا، كۈمۈشتىن بىر قاچا بولۇپ، . خىزمهتچى بېرىلىدۇ
بۇرۇن يېگهن، كېيىن يېگهن تاماقلىرى ھهممىسى . ھهر بىر لېگهندە بىر خىل غىزا بار

ىڭىپ يېگهن تاماقالر خۇش پۇراق ئىپاردەك كىكىرىك بىلهن س. ئىسسىق، لهززەتلىكتۇر
برانى هت. (دېدى» بۇرنىنى مىشقىرمايدۇ.  كىچىك تهرەت قىلمايدۇ–ئۇالر چوڭ . كېتىدۇ
  )رىۋايىتى

بولمىسا .  ھۆججهت ئۈچۈنال كۆرسىتىشتۇر–بىز يۇقىرىدا سۆزلىگهنلىرىمىز پهقهت دەلىل 
ئهھلى جهننهتنىڭ نېمهتلىرىنىڭ روھانىي ھهم جىسمانىي ئىكهنلىكىنى، نېمهتلهر يېمهك 

 زىننهت، كارىۋات، ساپاالردا –كىال خاس ئهمهس، بهلكى ئالىي كىيىملهر، ئالتۇن زىبۇ ئىچمهك
 بىرىنى –ئولتۇرۇشلىرى، ئايالالر، نهغمه ناۋادىن مهنپهئهتلىنىشلىرى، ئات مىنىش، بىر 

ھۆرمهتلهپ زىيارەت قىلىشلىرى، دوستانا ئۇچرۇشىشلىرىدىن ئېبارەت نېمهتلهر بارلىقىنى 
تۆۋەندىكى ئايهتلهر ۋە . دىغان ئونالرچه ئايهتلهر ۋە ئىشهنچىلىك ھهدىسلهر بارئوچۇق بايان قىلى

. تائاال ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم بىزگه خهۋەر بېرىدۇهللا ھهدىسلهرگه قۇالق سااليلى، 
ھهقىقهتهن مۇئمىنلهرنى ۋە هللا ا«: جهننهتتىكى زىننهتلىك كىيىملهر، ئالتۇن جابدۇقالر ھهققىدە

نى قىلغانالرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه ياخشى ئهمهللهر
 ئۇالر جهننهتلهردە ئالتۇن بىلهيزۈكلهرنى ۋە مهرۋايىتالرنى زىننهت بويۇملىرى ،كىرگۈزىدۇ

) يهنى كهلىمه تهۋھىدكه(ئۇالر ياخشى سۆزگه .  ئۇالرنىڭ كىيىمى يىپهكتىن بولىدۇ،قىلىدۇ
  ) ئايهتلهر-24، -23سۈرە ھهج (» .ا ھىدايهت قىلىندىنىڭ يولىغهللا ا،ھىدايهت قىلىندى

قىلغۇچىالر ) ئۈچىنچى پىرقه ياخشى ئىشالرنى(«: ۋاتالر توغرىسىداتائاال جهننهتتىكى كارهللا ا
غا هللا نىئمهتلىك جهننهتلهردە ا-ئۇالر نازۇ. ئهڭ ئالدىدا كىرگۈچىلهردۇر) ئۇالر جهننهتكه(بولۇپ 

،  كېيىنكىلهرنىڭ ئىچىدە ئازدۇر،كىلهرنىڭ ئىچىدە كۆپتۇربۇالر ئۆتكهن. يېقىن بولغۇچىالردۇر
 بىرىگه قارىشىپ - توقۇلغان تهختلهر ئۈستىگه يۆلهنگهن ھالدا بىر) ئالتۇندىن(ئۇالر 

ئۇالرنىڭ «: يهنه مۇنداق دېدى)  ئايهتكىچه-16 ئايهتتىن -10سۈرە ۋاقىئه (دېدى » .ئولتۇرۇشىدۇ
بىلهن ) لىباسالر(يىپهك ) ئۇ يهردىكى(نهت بىلهن ۋە ئۇالرنى جهنهللا  تاقهتلىرى ئۈچۈن ا-سهۋر

 ،ئۇالر جهننهتته قاتتىق ئىسسىقمۇ، ئۇالر جهننهتته تهخىتلهرگه يۆلىنىپ ئولتۇرىدۇ. مۇكاپاتاليدۇ
  ) ئايهتلهر-13، -12سۈرە ئىنسان (» .قاتتىق سوغۇقمۇ كۆرمهيدۇ

يېنىدا ئهرلىرىدىن غهيرىگه ئۇالرنىڭ «: تائاال ئېيتتىهللا جهننهتتىكى ئايالالر توغرىسىدا ا
يا قول تهگمهي وگ) ئاقلىقتا(ئۇالر . بولىدۇ) لهرجۈپتى( شهھال كۆزلۈك ،كۆز سالمايدىغان

  ) ئايهت-49، -48سۈرە ساففات (» .ساقالنغان تۆگىقۇشنىڭ تۇخۇملىرىغا ئوخشايدۇ
هھلى ئهگهر ئ«:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمهىستسهھىهۇل بۇخارىدا رىۋايهت قىلىنغان ھهد

جهننهتنىڭ ئاياللىرىدىن بىر ئايال بۇ زېمىنغا چىقسا ئىدى، پۈتۈن زېمىن خۇشپۇراققا توشۇپ 
لىچهك پۈتۈن  ېتهتتى، ئۇ ئايالالرنىڭ بېشىدىكىكېتهر ئىدى ۋە پۈتۈن زېمىننى نۇرالندۇرىۋ
: االم پهيغهمبهر ئهلهيهىسسهيهنه بىر ھهدىست. ېدىد» دۇنيادىن ۋە ئۇنىڭ مهنپهئهتلىرىدىن ياخشى

ئهگهر ئهھلى جهننهتنىڭ ئاياللىرىدىن بىرسى بۇ دۇنياغا كۆرۈنسه ئىدى، پۈتۈن زېمىن ئىپار «
  )برانى رىۋايىتىهت. (دېدى» ينىڭ يورۇقى يوقۇالتتىكۈن بىلهن ئا. پۇرىقىغا توشۇپ كېتهر ئىدى

شهھال جهننهتته «:  ناۋا، كۆڭۈل ئېچىش ھهققىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم–جهننهتته نهغمه 
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ئۇالر مۇندىن بۇرۇن ئاڭلىمىغان چىرايلىق .  سۈزۈك خانىمالر يىغىلىشى بولىدۇ–كۆزلۈك، ئاق 
 ئۇ بىزنىڭ ،بىز دائىملىق بارمىز، يوقالمايمىز، بىز ئۇنىڭ〈: ئاۋاز بىلهن ئۈنلۈك غهزەل ئوقۇپ
 ۋە تىرمىزى. (دېدى» وقۇشىدۇ دېگهن مهزمۇندا شېئىر ئ〉بولغان ئهرلهرگه مۇبارەك بولسۇن

  )قى رىۋايىتىهبهيه
ئۇنىڭ . جهننهتته جهننهتنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلهن تهڭ  بىر ئۆستهڭ بار«: يهنه بىر ھهدىسته

 چىرايلىق ئاۋاز بىلهن ناخشا ، ئۆرە تۇرۇپ، بىرىگه قارىشىپ–ئىككى قىرغىقىدا قىزالر بىر 
» هندەك بولىدۇھهممه كىشى ئاڭاليدۇ، ھهتتا جهننهتته مۇنداق گۈزەللىكنى كۆرمىگ. ئوقۇيدۇ
بۇ غهزەللهرنىڭ «: رەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىنۇۇ ھهدىسنى رىۋايهت قىلغان ئهبۇ ھب. دېدى

ئىنشائالال ئۇنىڭ مهزمۇنى، «: دەپ سورالغان ئىدى، ئهبۇ ھۇرەيرە جاۋاب بېرىپ» مهزمۇنى نېمه؟
قى هبهيه. (ىدېد»  ئېيتىشتىن ئىبارەت سانا–تائاالنى پاك، مۇقهددەس دەپ تونۇش، ھهمدى هللا ا

  )رىۋايىتى
مان ئىبنى ھە ھهدىسلهردە ئېيتىلىدۇ، ئابدۇراجهننهتتىكى ئاتالر ۋە ئۇنى مىنىش ھهققىد

مهن ئات مىنىشنى ياخشى كۆرىدىغان ئادەم ئىدىم، مهن «: سائىدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئېيتتى
  ئهگهر،مانھدۇرابائى ئ«: لۇلال، رەسۇ»جهننهتته ئارغى ئاتالرمۇ بارمۇ؟! ئى رەسۇلۇلال«: دېدىم

 سېنىڭ ياقۇتتىن ئىككى قاناتلىق، نهگه خالىساڭ سېنى ،تائاال جهننهتكه كىرگۈزسههللا سېنى ا
يهنه بىر ) برانى رىۋايىتى، ئىشهنچىلىك سهنهدلهر بىلهنهت. (دەيدۇ» رىدىغان ئېتىڭ بولىدۇئاپى

.  كىچهكلهر چىقىدۇ– جهننهتته بىر دەرەخ بار، ئۇنىڭ ئۈستۈن تهرەپتىن ئالىي كىيىم«: ھهدىسته
ئۇنىڭ يۈگهنلىرى گۆھهردىن، ياقۇتتىن . ئاستىن تهرەپتىن ئالتۇندىن يارىتىلغان ئاتالر چىقىدۇ

. تىزەكلىمهيدۇ، قاناتلىرى بار، كۆز يهتكۈدەك يهرگه بىر قهدەم سالىدۇ. ئۇ ئاتالر سىمهيدۇ. بولىدۇ
ئىبنى . (دېدى» يهرگه ئاپىرىدۇئهھلى جهننهت ئۇنى مىنگهندە، نهگه بارىمهن دېسه، ئۇچۇپ شۇ 

  )ئهبى دۇنيا رىۋايىتى
 بىرىنى يوقالپ، زىيارەت قىلىشى ھهققىدە پهيغهمبهر –ئهھلى جهننهتلهرنىڭ بىر 

 بهزىسى بهزىسىنى سېغىنىدۇ، ،جهننهتكه تېگىشلىكلهر جهننهتكه كىرگهندە«: ئهلهيهىسساالم
بىر يهرگه .  بۇنىڭ تهرىپىگه ماڭىدۇۋىتى ئۇنىڭ تهرىپىگه، ئۇنىڭ كارىۋىتىدىن بۇنىڭ كارئان

تائاال گۇناھىمىزنى قاچان هللا ا〈: ۇپ، بىرسى يهنه بىر ھهمراھىغا يۆلۈنۈپ ئولتۇرش،كېلىشىپ
تائاالغا دۇئا قىلدۇق، هللا پاالنى كۈنى، مۇنداق ھالهتته ا〈:  دەيدۇ، ھهمراھى〉 بىلهمسهن؟،كهچۈردى

  .دېدى»  دەيدۇ〉،مهغپىرەت قىلدىئاندىن 
   

  هتته ھاسىل بولغان ئهڭ چوڭ روھانىي نىئمهتئهھلى جهنن

  
 بىر ،جهننهتتىكىلهر جهننهتكه ئورۇنلىشىپ بولغاندىن كېيىن«: رەسۇلۇلال ئهلهيهىساالم

 دەيدۇ، ئۇالر 〉ۋاتىدۇۇرنى ئۆزىنى زىيارەت قىلىشقا بۇيرتائاال سىلههللا ا〈 :پهرىشته كېلىپ
ئۈنلۈك ئاۋاز بىلهن تهسبىه تهھلىل  ،تائاال داۋۇت ئهلهيهىىساالمنى بۇيرۇيدۇهللا ا .توپلىشىدۇ

 رەسۇلۇلالدىن .دېدى» دېيىلىدۇ 〉مهڭگۈلۈك داستىخان〈 ئاندىن كىيىن .ئوقۇيدۇ
ئۇ «: رەسۇلۇلال .دەپ ئهسهابىلهر سورىدى »مهڭگۈلۈك داستىخان دىگهن نىمه ئۇ؟«

ئهھلى  داستىخاننىڭ بىر بۇرجىكى مهشرىق بىلهن مهغرىب ئارىسىدىنمۇ كهڭ بولۇپ،
پهرۋەردىگارىمىز 〈: ئاندىن ئۇالر .لىدۇۈئاندىن كىيىم كهيگۈز هتكه تائام بىرىلىدۇ،جهنن

تائاال ئۇالرغا ئۆزىنى هللا ئاندىن ا .دېيىشىدۇ»〉جامالىنى كۆرۈشتىن باشقا ئارزۇيىمىز قالمىدى
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ئهمدى  سىلهر ئهمهل ئىبادەت جايىدا ئهمهس،〈: ئۇالرغا .ئۇالر سهجدىگه يىقىلىدۇ .كۆرسىتىدۇ
  )ئهبۇ نهئىم رىۋايىتى.(دېدى» .دىيىلىدۇ 〉ۇكاپات ئورنىدا سىلهرئهجرى م

 پاراغىتىدە -ئهھلى جهننهت ئۆزىنىڭ راھهت « :يهنه بىر ھهدىسته رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم
ئۇالر باشلىرىنى كۆتۈرۈپ ئۇلۇغ پهرۋەردىگارىنى  .بولۇپ تۇرغاندا تۇيۇقسىز بىر نۇر چاقنايدۇ

 !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم〈 :تائاال ئۇالرغاهللا ا .ا قاراپ تۇرغانلىقىنى كۆرىدۇپهرۋەردىگار ئۇالرغ .كۆرىدۇ
 باشقا نىئمهتلهرگه ،تائاالغا قاراپ تۇرغان داۋامىداهللا ئۇالر ا .دەيدۇ 〉!ئى جهننهت ئهھلى

تائاال جامالىنىڭ بهركىتى ۋە نۇرى هللا تائاال ئۆزىنى پهردىگه ئالىدۇ، ئۇالردا اهللا ئاندىن ا .قارىمايدۇ
  .دېدى ». قېلىپ قالىدۇداۋاملىق

 .دەيدۇ 〉!ئى ئهھلى جهننهت〈 :تائاالهللا ئهھلى جهننهتكه ا« :يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
هللا ا .دېيىشىدۇ 〉!ھهممه ياخشىلىق سىنىڭ ئىلكىڭدە !لهببهيك پهرۋەردىگارىمىز〈 :ئۇالر

ىڭغا بهرمىگهن بىزگه ھىچقانداق مهخلۇق〈 :ئۇالر .دەيدۇ 〉رازى بولدۇڭالرمۇ؟〈 :تائاال ئۇالرغا
سىلهرگه 〈: تائاال ئىيتىدۇهللا ا .دېيىشىدۇ 〉نىئمهتلهرنى بهرسهڭ يهنه نېمىگه رازى بولمايتتۇق؟

 .دېدى »دەيدۇ 〉.مۇندىن كېيىن سىلهرگه ھهرگىز كايىمايمهن رازىلىقىمنى چۈشۈرىمهن،
  )ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى)كسىتىېت(هفهقۇن ئهلهيه ئىباردىتىتمۇت(

 

 وزاخ د _ھاالكهت ئورنى

  
ھاالكهت يۇرتى بولسا دىن ئىسالمغا ئىشهنمىگهن كاپىرالرنىڭ ئورۇنلىشىدىغان يىرى بولغان 

دىن ئىسالمغا ئىشهنگۈچىنىڭ قىيامهت كۈنىگه ياكى ئۆلگهندىن كېيىن  .جهھهننهم ئوتىدۇر
 ھهركىتىگه قارتا چارە قىلىنىش كۈنىگه بولغان -قايتا تىرىلىپ قوپۇپ ئهقىدە ۋە ئهمهلىي ئىش 

 ئايرىم -لهشتۈرۈش ئۈچۈن جهننهت بىلهن دوزاخنى ئايرىم رۇشهنئهقىدە تونۇشىنى تولۇق 
ئوتتۇرىدا قويۇپ، جهننهتكه رىغبهتلهندۈرۈشكه دوزاختىن قورقۇتۇشقا سهۋەب بوالرلىق تهرىقىدە 

دىن ( ھهر قايسىسىنىڭ راستى ۋە ماھىيىتىنى بايان قىلىپ جهننهتنى ئىمان ۋە تهقۋا بىلهن
تهلهپ  ) ھهقىقى ئىشىنىپ، دىنغا خىالپ سۆز ھهركهتلهردىن ساقلىنىش بىلهنئىسالمغا

قىلىش كىرەكلىكىنى، دوزاختىن قۇتۇلۇشنى شېرىكتىن ساقلىنىش بىلهن، گۇناھ بولىدىغان 
 بىلهن تهلهپ قىلىش كېرەكلىكىنى ئوچۇق سۆزلهش الزىم، )قىلماسلىق( ئىشالرنى تاشالش

خالىسا هللا ا .غان جهننهتنى كهڭ تاشا چۈشهندۈرۈپ ئۆتتۈقتىنىچلىق يۇرتى بول .دىگهن ئىدۇق
كىتاب ئوقۇغۇچىالر بۇ بايانىمىزنىڭ ئاخىرىغا يهتكهندە جهننهتنى كۆزى بىلهن كۆرگهندەك، 

ئهمدى ھاالكهت يۇرتى دوزاخنى . تىنى بىلهن ياشاپ باققاندەك بولىدۇ جهننهتته جان،
ئۇنىڭ ئازابىدىن يىراق قىلسۇن، ! نبىزنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇهللا ا. چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمىز

ئىيتىمهنكى دوزاخ توغرىسىدا سۆزلىشىمىز ! ئامىن! جهننهتكه ۋە ئۇنىڭ نېمىتىگه يهتكۈزسۇن
دېمهك جهننهت توغرىسىدا كهڭ كهڭرى . جهننهت توغرىسىدا سۆزلىشىمىزگه ئوخشاش بولمايدۇ

چۈنكى نېمهتنى . كسۆزلهش ياخشى بولسا دوزاخ توغرىسىدا قىسقىراق سۆزلهشكه تىگىشلى
شۇڭا دوزاخ .  ئوقۇبهتنى ئاڭلىغاندا يۈرەك سىقىلىدۇ، قورقىدۇئازاب. سۆزلىگهندە تهن كهڭرىيدۇ

  .ھهققىدىكى بايانىمىزنى قىسقارتىپ سۆزلهيمىز
  

  قىيامهت مهيدانىدا جهھهننهمنىڭ ئىنسانالرغا يېقىن قىلىنىشى
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 ئايهتنىڭ -23سۈرە فهجىر . (دېدى» .ۇئۇ كۈندە جهھهننهم كهلتۈرۈلىد«: تائاالهللا بۇ ھهقته ا
  )ئايهت-91سۈرە شۈئهرا . (دېدى» .دوزاخ گۇمراھالرغا ئوچۇق كۆرسىتىلىدۇ«يهنه ) بىر قىسمى

بۇ زىمىن باشقا .  بۇ ئالهمدە چوڭ ئۆزگىرىش بولىدۇ،قىيامهت بولۇش ۋاقتى كهلگهندە
تائاال بۇ ھهقته سۈرە هللا  اقهھرىلىك بىر. زىمىنغا، ئاسمانالر باشقا ئاسمانغا يهڭگۈشلىنىدۇ

 ئاسمانالرمۇ باشقا بىر ئاسمانالرغا ،ئۇ كۈندە زېمىنمۇ باشقا بىر زېمىنغا«: ئىبراھىمدا
نىڭ هللا قۇدرەتلىك ا،يىگانه) يهنى پۈتۈن خااليىق قهبرىلىرىدىن چىقىپ(ئۇالر . ئايلىنىدۇ

  )ئايهت-48سۈرە ئىبراھىم . (دېدى» .ھازىر بولىدۇ) يهنى مهھشهرگاھىدا(دەرگاھىدا 
قىيامهت مهيدانىغا توپالنغان خااليىقالرغا ئاجايىپ بىر ۋەقه كۆرىنىدۇ، ئۇ بولسا دوزاخنىڭ «

ئۇالرغا ئاشكارە كۆرىنىشى، ئۇالرنىڭ ئۇنى كۆرىشى بولۇپ، دوزاخ پويىزنى سۆرىگهندەك زەنجىر 
) چۈنگۇناھكارالرنىڭ كۆرۈشى ئۈ(«: تائاال بۇ ھهقتههللا ا. بىلهن سۆرەپ ئېلىپ كېلىنىدۇ

) دۇنيادىكى قىلمىشلىرىنى) (يهنى كاپىر(جهھهننهم كهلتۈرۈلگهن چاغدا، شۇ كۈندە ئىنسان 
كاشكى مهن 〈: ئهسلىگهننىڭ ئۇنىڭغا نېمه پايدىسى بولسۇن؟ ئۇ ئېيتىدۇ) بۇ چاغدا. (ئهسلهيدۇ

  )ئايهت- 23سۈرە فهجىر . (»〉!ھايات ۋاختىمدا ياخشى ئىشالرنى قىلغان بولسامچۇ) دۇنيادىكى(
سىلهر 〈: ئۇالرغا. يولدىن ئازغانالرغا دوزاخ ئوچۇق كۆرسىتىلىدۇ«: تائاال مۇنداق دەيدۇهللا يهنه ا

؟ يا  ئۇالر سىلهرگه ياردەم بېرەلهمدۇ؟نى قۇيۇپ چوقۇنغان نهرسهڭالر قهيهردەهللائىلگىرى ا
 بۇتالر گۇمراھالر ۋە ئىبلىسنىڭ قوشۇنلىرىنىڭ.  دېيىلىدۇ〉؟ئۆزلىرىگه ياردەم بېرەلهمدۇ

  )ئايهتكىچه-95ئايهتتىن -91سۈرە شۈئهرا (» . ئۈستىلهپ تاشلىنىدۇ-قا ئۈستىدوزاخھهممىسى 
مىڭ تىزگهن 70 قىيامهت كۈنى جهھهننهم«: سساالمسهھىهۇل ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهى
ئىمام . (دېدى» . مىڭ پهرىشته سۆرەپ ئهكىلىدۇ70بىلهن كهلتۈرۈلىدۇ، ھهربىر تىزگهننى 

 )مۇسلىم رىۋايىتى
 

 جهھهننهمنىڭ دەرۋازىلىرى

  
ھاالكهت ئورنى دوزاخ بولسا بىر نهچچه قهۋەتلىك بهخىتسىزلىك ماكانىدىن ئىبارەت بولۇپ، 

ئۈستۈنكى قهۋەتتىكىنىڭ ئازابى يهڭگىلرەك بولىدۇ، .  ئوخشاش بولمايدۇئازابقهۋەتلهردىكى 
يرىم ئىسمى بار، ئايرىم بارغانچه ئاستىن قهۋىتىنىڭ ئازابى قاتتىق بولىدۇ، ھهر قهۋەتنىڭ ئا

 جهھهننهم شهيتان ۋە ئۇنىڭغا ،چوقۇمكى«: تائاال مۇنداق دېدىهللا دەرۋازىسى بار، ا
جهھهننهمنىڭ يهتته دەرۋازىسى بولۇپ، . ئهگهشكهنلهرنىڭ ھهممىسىگه ۋەدە قىلىنغان جايدۇر

  )ئايهت- 43 سۈرە ھىجىر(» .ئۇالرنىڭ ھهر بىرىدىن كىرىدىغان مۇئهييهن بىر بۆلۈك ئادەملهر بار
سىرتقى كۆرۈنۈشى مۇسۇلمان، قهلبىدە كاپىرالر (مۇناپىقالر «: تائاال مۇنداق دېدىهللا يهنه ا

  )ئايهت-145سۈرە نىسا (» .دوزاخنىڭ ئهڭ ئاستىقى تهرىپىدە بولىدۇ) تهرەپته بولغانالر
دوزاخ . دوزاخنىڭ چوڭقۇر قهۋەتلىرىنىڭ ئىسىملىرى قۇرئان كهرىمدە زىكرى قىلىندى

: تهرتىۋى مۇنداق. ە سۆزلهنگهن ئايهتلهرگه مۇناسىۋەتلىك ئونالرچه ئايهتته كهلدىھهققىد
ھاۋىيهدۇر،  مانا بۇ يهتته -7ھهجىم، -6سهقهر، -5سهئىر، - 4ھۇتهمه، -3لهزا، -2جهھهننهم، -1

جهھهننهم . تۇرب دوزاخ ئازابى مهڭگۈلۈك ئازا!بىزنى بۇنىڭدىن قوغداپ قالغىنهللا ئى ا«. قهۋەتتۇر
  ) ئايهت-65سۈرە فۇرقان (» .امان جايدۇرچوقۇم ي
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  دوزىخىالر ئۇنىڭغا قانداق كىرىدۇ؟

  
 ئارقىدىن ھهيدەپ دوزاخقا - گورۇھ ھالهتته ئارقا -دوزاخقا تىگىشلىك ئاسىيالرنى گورۇھ 

 توپ بولۇپ -كاپىرالر جهھهننهمگه توپ «:  ئايهتته-71تائاال سۈرە زۈمهر هللا ا. ئىلىپ بىرىلىدۇ
كافىر مۇناپىقالرنى دوزاخ يىراقتىن كۆرگهن ھامان ئۇالر دواخنىڭ كايىپ . دىدې» .ھهيدىلىدۇ

 ئۇالر ، ئۇالرنى يىراقتىن كۆرگهن چاغدادوزاخ«: بۇ ھهقتههللا ا. قىقىراپ كهتكىنىنى ئاڭاليدۇ
سۈرە . (دېدى» .ھاڭرىغان ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ) ئېشهكتهك(نىڭ غهزەپتىن قاينىغان ۋە دوزاخ

  )ئايهت-12فۇرقان 
هللا چىقىپ مهيداندىكى زالىمالر مۇشرىكالردىن ا) گهردەنلهر(اندىن كىيىن دوزاختىن بويان ئ

. بۇ ۋەقه تىرمىزى رىۋايهت قىلغان ھهدىسته ئوچۇق كهلدى. تائاال خالىغانالرنى يۈتۈپ كىتىدۇ
قىيامهت كۈنىدە دوزاخنىڭ كۆرىدىغان ئىككى كۆزى بار، «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتتى

مهن ھهق «: بويۇنالردىن چىقىپ. دىغان ئىككى قۇلىقى بار، سۆزلهيدىغان تىلى بارئاڭالي
تائاالغا باشقىالرنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغانالرنى، سۈرەت هللا دىندىن باش تارتقان زوراۋانالرنى، ا

بۇ گورۇھالر دوزاخقا . دەيدۇ» ياسىغۇچىالرنى دوزاخقا تارتىپ كىلىشكه مهسئۇل قىلىندىم
ئاندىن ئىشىكلىرى . ۇالر دوزاخقا يىتىپ بارغاندا ئىشىكلىرى تاقاغلىق بولىدۇئ. ھهيدىلىدۇ
ئۇ كۈندە ئۇالر «: تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېدىهللا ا. ئۇالرنى قاتتىق ئىتتىرىپ تاشاليدۇ. ئىچىلىدۇ

 〉،تۇردوزاخمانا بۇ سىلهر يالغانغا چىقارغان 〈) ئۇالرغا. (كه قاتتىق ئىتتىرىلىدۇدوزاخ
 ياكى سىلهر سېهىرمۇ) كۆزلىرىڭالر بىلهن كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان بۇ ئازاب(〈) ئۇالرغا(. دىيىلىدۇ

 ، مهيلى سهۋر قىلماڭالر،مهيلى سهۋر قىلىڭالر) ئازابقا (،كه كىرىڭالردوزاخكۆرمهيۋاتامسىلهر؟ 
 سىلهر پهقهت ،)ته مهڭگۈ قالىسىلهردوزاخچۈنكى سىلهر (بهرىبىر سىلهرگه ئوخشاش 

  )ئايهت-13سۈرە تۇر (» ).دېيىلىدۇ (〉ازاسىنى تارتىسىلهرقىلمىشىڭالرنىڭ ج
مانا بۇ دوزاخ ئهھلىنىڭ دوزاخقا كىرگهن ۋاقىتتىكى قىسمهن ئهھۋالى بولۇپ، دوزاخ 

ۋەدىمىزدە . توغرىسىدا سۆزلهيدىغىنىمىزدىن بىر بۆلۈكىنى بايان قىلىش ئۈچۈن سۆزلىدۇق
  .تائاال ياردەم سورالغۇچىدۇرهللا ىمىز، اتۇرۇش ئۈچۈن يهنه قىسقارتىپ سۆزلهشنى داۋامالشتۇر

  

  دوزىخىالرنىڭ دوزاختىكى ئازابى ۋە ماالمهت قىلمىشلىرى

  
بۇ ھاالكهتكه ئۇچرىغان، زىيان تارتقان جامائهلهر جهھهننهمگه تاشالنغان ۋە خار، ھهقىر، 

 دەككه ىش،ئۇ بولسا كاي.  يۈزلىنىدۇئازاببىچارە ھالدا دوزاخقا ئورۇنالشقان زامان، ئۇالرغا روھى 
سىلهرگه «: مهسىلهن. الشقا مهسئۇل پهرىشتىلهر تهرىپىدىن بولىدۇببىرىش ئازابى بولۇپ، ئازا

: يهنه. دەيدۇ) ئايهت- 8سۈرە مۈلۈك (» كهلمىگهنمىدى؟) پهيغهمبهر(ئاگاھالندۇرغۇچى 
ى  بۈگۈنك،ئاراڭالردىن سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئايهتلىرىنى سىلهرگه ئوقۇپ بېرىدىغان«

؟ مانا بۇ سىلهر رىدىغان پهيغهمبهرلهر كهلمىگهنمۇئۇچرىشىشنىڭ بارلىقىدىن ئاگاھالندۇ
يهنه )  ئايهتلهر- 14ئايهت ۋە سۈرە تۇر -71سۈرە زۇمهر . (دەيدۇ» .تۇردوزاخيالغانغا چىقارغان 
 ،اڭالر مهيلى سهۋر قىلم،مهيلى سهۋر قىلىڭالر) ئازابقا (،كه كىرىڭالردوزاخ «: پهرىشتىلهر ئۇالرغا

 سىلهر پهقهت ،)ته مهڭگۈ قالىسىلهردوزاخچۈنكى سىلهر (بهرىبىر سىلهرگه ئوخشاش 
زىيادە نىال ب ئازا پهقهت سىلهرگه!تىڭالرېت«، ».قىلمىشىڭالرنىڭ جازاسىنى تارتىسىلهر
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  )ئايهت - 30 سۈرە نهبهئايهت،  -16سۈرە تۇر . (دەيدۇ» مىزىقىل
قۇرئاندا كۆپ بولۇپ، بىز ئاز بىر قىسمىنى مۇنداق سىلكىشلهش، كايىشالرنىڭ بايانى 

 بىرىگه تاپا ماالمهت قىلىشى ھهققىدىكى قۇرئان - سۆزلىدۇق، ئهمما ئۇالرنىڭ بىر 
ئايهتلىرىنىڭ ئۇالرنىڭ مالهمهتلىرىنى راستلىق، ئىشهنچىلىك بىلهن 

ڭشايلى، تائاالنىڭ خهۋىرىنى يۈرىكىمىز بىلهن تىهللا مۇقهررەرلهشتۈرگهنلىرىگه قۇالق سااليلى، ا
سىلهردىن 〈: تائاال ئىيتىدۇهللا تائاالنىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغانالرغا اهللا ا«: تائاال ئىيتىدۇهللا ا

ئىلگىرىكى ئۆتكهن جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان ئۈممهتلهر بىلهن بىلله دوزاخقا 
دىن دوزاخقا كىرسه، ئۇ ئۆزى) بىر گورۇھ ئاسىيالر( ھهر قاچان بىر ئۈممهت 〉!كىرىڭالر

ئۇالرنىڭ ھهممىسى . لهنهت ئوقۇيدۇ) ئۇالرغا ئهگىشىپ يولدىن ئازغانلىقى ئۈچۈن(بۇرۇنقىالرغا 
بۇرۇن كىرگهنلهرگه يهنى ) ئهگهشكۈچىلهر(دوزاخقا كىرىپ جۇغالشقاندا، كىيىن كىرگهنلهر 

ه بۇالر بىزنى ئازدۇرغان، ئۇالرغا ئىككى ھهسس! ئى پهرۋەردىگارىمىز〈: باشلىقلىرىغا قارىتىپ
لېكىن سىلهر .  بىرىلىدۇئازاب قات - ھهممىگه قاتمۇ〈: تائاالهللا  دەيدۇ، ا〉ئوت ئازابى بهرگىن

ئۇالرنىڭ ئارسىدىكى ئىلگىرىكىلهر .  دەيدۇ〉نىڭ ئىغىرلىقىنى بىلمهيۋاتىسىلهربئازا
يهنى گۇمراھلىقتا ۋە (سىلهرنىڭ بىزدىن ھېچقانداق ئارتۇقچىلىقىڭالر يوق 〈: كېيىنكىلهرگه 

قىلمىشلىرىڭالر تۈپهيلىدىن ئازابنى )  بىرىمىزگه ئوخشايمىز-  تېگىشلىك بولۇشتا بىر ئازابقا
بۇ قۇرئانغا 〈: كافىرالر«: تائاال ئىيتىدۇهللا يهنه ا)  ئايهتلهر-39، -38سۈرە ئهئراف. (دەيدۇ 〉تېتىڭالر

ئهگهر زالىمالرنى .  دەيدۇ〉ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرىكى كىتابالرغا ھهرگىز ئىشهنمهيمىز
 بهزىسى بهزىسى بىلهن ،ەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا توختۇتۇپ قۇيۇلغان چاغداپهرۋ

بوزەك ). ئهلۋەتته قورقۇنۇچلۇق ھالنى كۆرەتتىڭ(جىدەللىشىۋاتقاندا كۆرسهڭ ئىدىڭ 
 بىز چوقۇم ئىمان ،ئهگهر سىلهر بولمىساڭالر〈: قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا

سىلهرگه ھىدايهت كهلگهندىن 〈:  بوزەك قىلىنغانالرغاچوڭچىلىق قىلغانالر.  دەيدۇ〉ئېيتاتتۇق
 ھهرگىز توسمىدۇق، سىلهر ئۆزەڭالر گۇناھ  بىز سىلهرنى ئۇنىڭدىن توستۇقمۇ؟،كېيىن

ھهرگىز ئۇنداق 〈: بوزەك قىلىنغانالر چوڭچىلىق قىلغانالرغا.  دەيدۇ〉قىلغۇچى بولدۇڭالر
بىزنى ئىماندىن ( مىكرىڭالر -  كۈندۈز قىلغان ھىيله-كېچه ) سىلهرنىڭ بىزگه(ئهمهس 
نى ئىنكار قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كهلتۈرۈشكه هللائۆز ۋاقتىدا سىلهر بىزنى ا). توستى

يهنى ھهر ئىككى گۇرۇھ ئىمان ( ئۇالر ،ئازابنى كۆرگهن چاغدا.  دەيدۇ〉بۇيرۇيتتۇڭالر
. اقاقالرنى سالىمىزئىچىدە پۇشايمان قىلىدۇ، كافىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا ت) ئېيتمىغانلىقلىرىغا

  )ئايهتكىچه-33ئايهتتىن -31 ئسۈرە سهبه (».ئۇالرغا پهقهت قىلمىشلىرىنىڭ جازاسى بېرىلىدۇ
ئهگهشكۈچىلهر .  بىرىگه قاراپ مۇنازىرىلىشىدۇ-ئۇالر بىر«: تائاال ئىيتىدۇهللا يهنه ا

دىن  بىزنى ئىمان،قهسهم ئىچىپ) سۆزۈڭالرنىڭ راستلىقىغا(سىلهر 〈: ئهگهشتۈرگۈچىلهرگه
ئۆز (سىلهر 〈: ئېيتىدۇ) ئهگهشتۈرگۈچىلهر ئهگهشكۈچىلهرگه. ( دەيدۇ〉تۇسۇيتتۇڭالر

زوراليدىغان ) بىزگه ئهگىشىشكه(بىزنىڭ سىلهرنى . مۆئمىن بولمىدىڭالر) ئىختىيارىڭالر بىلهن
پهرۋەردىگارىمىزنىڭ . ئازغان قهۋم ئىدىڭالر) بىزگه ئوخشاش(بهلكى سىلهر . كۈچىمىز يوق ئىدى

) يىچه ئازابنىوشۇ سۆز ب( بولدى، بىز ھهقىقهتهن سۆزى بىزگه تېگىشلىك) جازاالش (بىزنى
.  دەيدۇ〉سىلهرنى بىز ئازدۇردۇق، چۈنكى بىز ھهقىقهتهن ئازغان ئىدۇق. چوقۇم تېتىغۇچىمىز

ئازابتا ) يهنى قىيامهت كۈنىدە(بۇ كۈندە ) يهنى ئهگهشتۈرگۈچىلهر بىلهن ئهگهشكۈچىلهر(ئۇالر 
  )  ئايهتكىچه-33ئايهتتىن -27سۈرە ساففات (» .ئورتاقتۇر

) ئاخىرەتته بولىدىغان جايى( كافىرالرنىڭ ،)ھهقىقهتتۇر(بۇ «: تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇهللا ا
ئۇ جهھهننهمدۇر، ئۇالر جهھهننهمگه كىرىدۇ، ئۇ نېمه دېگهن يامان . ھهقىقهتهن ئهڭ يامان جايدۇر
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مۇشۇ ) ئۇالرغا(يهنه .  يېرىڭدۇر، ئۇالر بۇنى تېتىسۇن-قىزىق سۇدۇر، قان ) كۆيدۈرگۈچى(بۇ ! جاي
كه كىرگهن چاغدا دوزاخئهگهشكۈچىلىرى بىلهن . (خىلدىكى باشقا تۈرلۈك ئازابالر بار

. 〉بۇ جامائه سىلهر بىلهن بىرگه كىرگۈچىدۇر〈 )ئهگهشتۈرگۈچىلهرگه ئېيتىلىدۇ
ئازابنى ) بىزگه ئوخشاش( چوقۇم ئۇالر قارشى ئېلىنمايدۇ، ئۇالر〈) ئهگهشتۈرگۈچىلهر ئېيتىدۇ(

بهلكى سىلهر قارشى ئېلىنمايسىلهر، سىلهر ئازابنى 〈: ئهگهشكۈچىلهر ئېيتىدۇ. 〉تېتىغۇچىدۇر
 بۇ ،)كه كىرىشىمىزگه سهۋەپچى بولدۇڭالردوزاخيهنى بىزنى ئازدۇرۇپ (بىزگه ئېلىپ كهلدىڭالر 
بىزگه بۇ ئازابنى ! ردىگارىمىزپهرۋە〈): يهنى ئهگهشكۈچىلهر( ئۇالر 〉!نېمه دېگهن يامان جاي

يهنى (ئۇالر .  دەيدۇ〉 ئازابىنى ئىككى ھهسسه زىيادە قىلغىندوزاخئېلىپ كهلگهن ئادەمگه 
يامانالردىن ھېساباليدىغان ) دۇنيادىكى چاغدا(بىز 〈: ئېيتىدۇ) كافىرالرنىڭ كاتتىباشلىرى

) دۇنيادىكى چاغدا( بىز ؟ ئۇالرنىكۆرمهيمىزغۇ) تهدوزاخ) (يهنى مۇئمىنلهرنى(ئادەملهرنى 
ته بىز دوزاخيهنى ياكى ئۇالر  (؟ ياكى ئۇالردىن كۆزلهر ئېغىپ كهتتىمۇ؟مهسخىرە قىالتتۇقمۇ

نىڭ بۇ رەۋىشته ئۆزئارا جاڭجاللىشىشى دوزاخ ئهھلى 〉)؟بىلهن بىلله تۇرسىمۇ كۆرمهيۋاتامدۇق
 )ئايهتكىچه-64ئايهتتىن -55سۈرە ساد (» .چوقۇمدۇر

 

   ئىبلىسنىڭ دوزاخ ئهھلىگه سۆزلىشىدوزاخ ئىچىدە

  
دوزاخ ئهھلىنىڭ ئهھۋالىدىن ئهجهپلىنهرلىك بىر ئهھۋال بولسا ئىبلىسنىڭ دوزاختا ئۇالرغا 

هللا سۆزلىگۈچى ئىبلىسنى سۆز ئاڭلىغۇچى دوزىخىالرنى ا. تهسىرلىك تهشۋىق سۆزلىشىدۇر
ۇنبهر ئۈستىگه چىقىپ ئىبلىسقا ئوتتىن بىر مۇنبهر قويۇپ بىرىلىدۇ، م: تائاال خار قىلسۇن

غهم قايغۇسى قاتتىق . سۆزلهش بىلهن دوزىخىالرنىڭ دەرد ئهلىمى، ھهسرىتى زىيادە بولىدۇ
. چۈنكى ئىبلىسنىڭ سۆزى پۇشايمان، نادامهت ۋە ھهسرەت مهزمۇنىدا بولىدۇ. بولىدۇ

 سۈرە ئىبراھىمدا كهلگهن ئايهتكه. ئىبلىسنىڭ بۇ سۆزىنى قۇرئان كهرىم مۇقهررەر قىلىدۇ
يهنى ھېساب تۈگهپ جهننهتىلهر بىلهن دەۋزىخىالر ئايرىلىپ (ئىش پۈتكهندە «: قۇالق سااليلى

ئىتائهت قىلغۇچىنى مۇكاپاتالش ئاسىيلىق (ھهقىقهتهن سىلهرگه هللا ا«: شهيتان) بولغاندا
مهن ). ۋەدىسىگه ۋاپا قىلدى(راسىت ۋەدىنى قىلغان ئىدى ) قىلغۇچىنى جازاالشتىن ئىبارەت

ۋەدە قىلغان ) ۆلگهندىن كېيىن تىرىلىش ساۋاب جازا دېگهنلهر يوق دەپ يالغانئ(سىلهرگه 
) كۇفرىغا گۇناھقا زورلىغۇدەك(خىالپلىق قىلدىم، سىلهرگه مېنىڭ ) ۋەدەمگه(ئىدىم 

دەۋەت قىلدىم، سىلهر ) گۇمراھلىققىال(مهن سىلهرنى پهقهت . ھۆكۈمرانلىقىم بولغىنى يوق
 شۇنىڭ ئۈچۈن مېنى ئهيبلىمهڭالر، ئۆزەڭالرنى ئهيىبلهڭالر، مهن قوبۇل قىلدىڭالر،) دەۋىتىمنى(

سىلهرگه ياردەم بېرىپ قۇتقۇزالمايمهن، سىلهرمۇ ماڭا ياردەم بېرىپ قۇتقۇزالمايسىلهر، مهن 
شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئېتراپ قىلمايمهن، ) ئىبادەتته(غا هللاسىلهرنىڭ بۇرۇن مېنى ا

  )ئايهت-22سۈرە ئىبراھىم . (دەيدۇ» .ئازابقا دۇچار بولىدۇ زالىمالر چوقۇم قاتتىق ،شۈبهسىزكى
  

  جهھهننهمدىكى قىزىقلىقنىڭ دەرىجىسى

  
جهھهننهم ئوتىنىڭ قىزىقلىقى ناھايىتى زور دەرىجىدە قاتتىق بولغىنى ئۈچۈن، ئۇنىڭغا 

تائاال هللا ا. ھهمدە قىزىقلىق بارغانچه زىيادىلىشىپ تۇرىدۇ. تاشالنغان نهرسه ئىرىپ كىتىدۇ
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تائاال ئازدۇرغان هللا ا. تائاال ھىدايهت قىلغان كىشى توغرا يول تاپقۇچىدۇرهللا ا«: نداق دېدىمۇ
الرنى ت يىقىن دوس،بىرمۇ ياردەمچى) ئازاپتىن قۇتۇلدۇرىدىغان(تىن باشقا هللائادەمگه ا

تاپالمايسهن، قىيامهت كۈنى ئۇالرنى دۈم ياتقۇزۇپ سۆرەلگهن، قارىغۇ، گاچا، گاس بولغان ھالدا 
جهھهننهمنىڭ ئوتى پهسلهپ قالسا، ئۇالرغا ئوتنى . مىز، ئۇالرنىڭ جايى ئوت بولىدۇجۇغالي

تىخىمۇ يالقۇنلىتىمىز، ئۇالرغا بۇ جازا ئۇالرنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە 
چىرىگهن سۆڭهككه ۋە تۇپراققا ئايلىنىپ كهتكىنىمىزدىن كىيىن قايتىدىن تىرىلىپ، يىڭى 〈

ئاسمانالرنى ۋە .  دەپ قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغانلىقىنىڭ جازاسىدۇر〉ق؟ئادەم بوالمدۇ
؟ نىڭ ئۇالرغا ئوخشاش ئىنسانالرنى يارىتااليدىغانلىقىنى ئۇالر بىلمهمدۇهللازېمىننى ياراتقان ا

 ».ۇئهييهن ۋاقىت بهلگىلىدى شۈبهسىز م-شهك)ئۆلۈشى ۋە تىرىلىشى ئۈچۈن(ئۇالرنىڭ هللا ا
  ) ئايهتكىچه-99 ئايهتتىن -97سۈرە بهنى ئىسرائىل(

شۇنىڭ ئۈچۈن جهھهننهم ئوتىنىڭ قىزىقلىقىنى بۈگۈن دۇنيادا خهلىقلهر تونۇيدىغان ھهر 
قانداق قىزىق ئوت ياكى نهرسىگه ئوخشىتالمايمىز، لېكىن بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

الىلىرى ياققان سىلهر ئادەم ب«: ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان ھهدىسنى يهنى
. دېدى» ئوتۇڭالر جهھهننهم ئوتى قىزىقلىقىنىڭ يهتمىش بىر پارچىسىغا توغرا كىلىدۇ

 ھهسسه زىيادە 69دۇنيادىكى ئوتمۇ يېتهرلىك بوالتتى، شۇنداقتىمۇ دوزاخ ئوتى : ئهسهابىالر
دىگهن »  دەپ قورقۇشۇپ كهتتى،ھهر بىر ھهسسىسى دۇنيا ئوتىدەك قىزىق ئىكهن. قىلىنىپتۇ

 ھهسسىگه كۆپهيتسهك 70ھهدىسنى ئېتىبارىمىزغا ئالساق ۋە دۇنيا ئوتى قىزىقلىقىنى 
  .جهھهننهم ئوتىنىڭ قانچىلىك قىززىقلىقىنى بىلهلهيمىز

  

  جهھهننهمنىڭ بهك چوڭقۇرلىقى

  
ھاالكهت ئورنى دوزاخ قهۋەتلىرىنىڭ ئهڭ بىرىنچىسى ئۈستۈن قهۋىتى جهھهننهم بولۇپ، 

چۈنكى . تائاالنىڭ ۋەھىيسى بىلهنال تونۇشىمىز مۇمكىنهللا قىنى ائۇنىڭ قانچىلىك چۇڭقۇرلى
ھهتتا ئاتوم، . ئۇنى دۇنيانىڭ ھهرقانچه چوڭ خۇمدىنىغا، تونۇرىغا قىياس قىلغىلى بولمايدۇ

دۇنيا بىلهن ئاخىرەت ئوخشاشمىغانلىقتىن، تهبىئىيكى . ھىدروگىن تونۇرلىرىغىمۇ ئوخشىمايدۇ
چوڭ پهرق بولغىنى ئۈچۈن ھىچقانداق تهرەپتىن بىر بىرىدىن ياسىلىشى ئارىسىدا 

  . ئوخشىمايدۇ
جهھهننهنىڭ چۇڭقۇرلىقىنى بىر قهدەر تونۇشىمىز ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

يهتمىش يىل پهسكه . قورام تاش جهھهننهم قىرغىقىدىن تاشلىنىدۇ «:سۆزىنى نهقىل قىلىمىز
 يهنه ئهبۇ )تىرمىزى رىۋايىتى(.دېدى»  تىگىگه يىتىپ كىلهلمهيدۇچۈشۈپمۇ جهھهننهمنىڭ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله تۇرغان ئىدۇق، رەسۇلۇلال بىر : ھۈرەيرە رىۋايىتىدە
 ؟بىلهمسىلهر«: تاشنىڭ گوممىدە چۈشكهن ئاۋازىنى ئاڭلىدى، ئاندىن رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم

دىيىشتى، رەسۇلۇلال » همبىرى بىلىدۇۋە ئۇنىڭ پهيغهللا ا«: ئهسهابىالر. دېدى» بۇ نىمه ئاۋاز؟
»  يىل بۇرۇن دوزاخقا تاشالنغان تاش بولۇپ ئهمدى تىگىگه يهتتى70بۇ بولسا «: ئهلهيهىسساالم

دوزاخ ئوتىنى كۆپ «: ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆزىنىڭ بىر سۆزىدە. دېدى
. دېدى» . تۆمۈر قاماقلىرى بارئۇنىڭ قىزىقلىقى بهك قاتتىق، تىگى بهك چوڭقۇر،! ئهسلهڭالر

  )تىرمىزى رىۋايىتى(
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 جهھهننهمدىكى جىلغا، باياۋانالر

  
لېكىن . ھاالكهت ئورنى دوزاخ بهك چوڭ ئالهم، ئۇنىڭ يىراق چېتىنى بىلگىلى بولمايدۇ

دوزاخقا كىرگهن «: ئۇنىڭ كهڭ ۋە چوڭلىقىنى بىلمهكچى بولساق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
ئۇھۇت تېغى بولسا . نىڭ ھهر بىر دانه چىشى ئۇھۇت تېغىدەك چوڭىيىدۇھهر بىر كاپىر

دىگهن » ئۇزۇنلىقى بهش يىلدىن ئۇزۇنراق، ئېگىزلىكى كامىل بىر مىڭ يىل كېلىدىغان تاغ
بهدبهخىتلىك ئالهمى، ھاالكهت يۇرتى دوزاخ بىر قانچه جىلغا، . ھهدىستىن بىلهلهيمىز

قۇرئان كهرىمدىمۇ ھهر . ۋەھىي بۇنى ئۇقتۇردى. لتۈرۈلگهن يهرباياۋانالردىن تاغالردىن بارلىققا كه
تهپسىر قىلغۇچى ئالىمالر ئۇنى .  بارلىقىنى بىلدۈرىدىغان ئىبارىلهر كهلدىئازابتۈرلۈك 

« : تائاالنىڭهللا جۈملىدىن غهي بولۇپ ا.  ئويمانلىرى، دەپ تهپسىر قىلدىئازابجهھهننهمدىكى 
 - ئورنىنى باسقان ئورۇنباسارالر نامازنى تهرك ئهتتى، نهفسى )ئۇالرنىڭ (،ئۇالر كهتكهندىن كېيىن
سۈرە مهريهم (» .گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ) قىيامهتته(ئۇالر . خاھىشلىرىغا ئهگهشتى

  )ئايهت-59
» .ھهركىم بۇ جىنايهتنى قىلسا ئهسسامغا ئۇچرايدۇ«: تائاالهللا يهنه بىرى ئهسسام بولۇپ ا

ئۆلچهمدە ۋە تارازىدا كهم بهرگۈچىلهرگه ۋەيىل «: تائاالهللا يهنه بىرسى ا) ئايهت- 68سۈرە فۇرقان (
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋەيىلنى جهھهننهمدىكى بىر ).  ئايهت-1سۈرە مۇتهفففىن (» .بار

 يىل پهسكه چۈشىدۇ، دەپ تهپسىر 40 كاپىر ئۇنىڭ تېگىگه يهتمهي ،چوڭقۇر كاتاڭ بولۇپ
  ) تىرمىزى رىۋايىتى. (رقىلغىنى ئىشهنچىلىك ھهدىسته با

  

  جهھهننهمدىكى زەنجىرلهر ۋە بوينىغا سالىدىغان دەم كويزىالر

  
بوينىغا . ويزا سېلىشالر بولىدۇ بار يهردە ئادەتته زەنجىرلهردە باغالش، چىدە، كئازابقاتتىق 

ى الندبباغالنمىغان ئادەمنى قاتتىق ئازامۈر ھالقا سېلىنمىغان، چىدە سېلىنمىغان، زەنجىردە ۆت
شۇڭا جهھهننهمدە زەنجىرلهر، ئوچۇق ئوق ئىشكهنلهر، ھهر خىل ئازاب ئوقۇبهتلهر . دېيىلمهيدۇ

. تائاالنىڭ كىتابى قۇرئاندا بىر قانچه سۈرىدە ئايرىم ئايرىم بايان قىلىندىهللا بۇ ئهھۋال ا. بولىدۇ
ەنجىرلهرنى، ز) پۇتلىرىغا سېلىنىدىغان( بىز كاپىرالرغا ،شۈبهىسىزكى«: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا
سۈرە ئىنسان (» .تاقاقالرنى ۋە يېنىپ تۇرغان دوزاخنى تهييارلىدۇق) بويۇنلىرىغا سېلىنىدىغان(
  )ئايهت- 4

. ئىنكار قىلدى) يهنى قۇرئاننى(ئۇالر كىتابنى «: تائاال يهنه مۇنداق دېدىهللا ا
ا قالماي ئۇالر ئۇزاقق. پهيغهمبهرلىرىمىزگه بىز نازىل قىلغان مۆجىزىلهرنى ئىنكار قىلدى

ئۇالرنىڭ ) كه كىرگهندەدوزاخيهنى (ئۇ چاغدا . بىلىدۇ) ئىنكار قىلغانلىقلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى(
بويۇنلىرىدا تاقاقالر ۋە زەنجىرلهر بولىدۇ، ئۇالر قايناقسۇغا سۆرەپ كىرىلىدۇ، ئاندىن ئوتتا 

مۇئهككهل كه دوزاخ( تائاال هللا ا) ئايهتكىچه-72ئايهتتىن -70سۈرە غافىر (» .كۆيدۈرۈلىدۇ
كه دوزاخ ئۇنىڭغا تاقاق سېلىڭالر، ئاندىن ئۇنى ،ئۇنى تۇتۇڭالر«: ئېيتىدۇ) پهرىشتىلهرگه

ئۇنىڭ بۇنداق ئازابلىنىشى ( گهز كېلىدىغان زەنجىر بىلهن باغالڭالر، 70تاشالڭالر، ئۇزۇنلۇقى 
اق مىسكىنگه تام غا ئىمان ئېيتمىغان ئىدى،هللائۇ ھهقىقهتهن ئۇلۇغ ا) شۇنىڭ ئۈچۈندۇركى

  )ئايهتكىچه- 34ئايهتتىن -30سۈرە ھاققه (» .بېرىشنى تهرغىپ قىلمايتتى
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ئېغىر ) ئۇالرغا( بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ،شۈبهىسىزكى«: تائاال يهنه مۇنداق دېدىهللا ا
گالدىن ئۆتمهيدىغان تاماق ۋە ) زەققۇم زەرىدىن ئىبارەت. (دوزاخ بار) كۆيدۈرگۈچى(ئىشكهللهر ۋە 

  )ئايهت-13ۈرە مۇزەممىلس(» .قاتتىق ئازاب بار
زەنجىر كاپىرنىڭ «: ئىنساد ھهدىس نهقلى قىلغۇچىالر ئهسهابىلهردىن رىۋايهت قىلىدۇكى

  ».ىنىڭ مارجىنىدەك تىزىلىدۇۋزەنجىرگه تهس.  مهقىتىدىن چىقىدۇئېغىزىدىن كىرىپ
  

  جهھهننهمدىكى يىالن،چايانالر

  
نى، بهخىتسىزلىك جايى بولغاچقا  ئورئازابجهھهننهم ! تائاال بىزنى ئوتتىن ساقلىسۇنهللا ا

دۇنيادىمۇ ھهرخىل جاپاالر بار ئهمهسمۇ؟ ئهلۋەتته، ئاخىرەتته كۆز .  بارئازابھهرخىل، ھهر تۈرلۈك 
كۆرمىگهن، قۇالق ئىشىتمىگهن تۈرلۈك ئازابالر، خاپىلىقالر بولغاچقا دوزاختا زەھهرلىك يىالن 

. لهرنى چىشلهپ چېقىپ قىينىشى چوقۇم بارچايانالرنىڭ بولۇشى، ئۇالرنى ئازاپالشقا تىگىشلىك
كافىر بولغانالرغا ۋە «:تائاالنىڭ سۈرە نهھىلدىكىهللا ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ا

توسقانالرغا ئۇالرنىڭ قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ) يهنى دىنىدىن(نىڭ يولىدىن هللا) كىشلهرنى(
زىيادە قىلىنغان «: دېگهن سۆزدىكى» .زئۈچۈن ئازاب ئۈستىگه ئازاب قۇشۇپ زىيادە ئازاب قىلىمى

دەپ تهپسىر »  بولسا، بۇ دوزاختا يوغان قىچىرالردەك چايانالرنىڭ چېقىشىدىن ئىبارەتئازاب
ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ تهپسىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن نهقىل قىلىنغان . قىلىندى

اختا چوڭ تۆگىلهردەك دوز«: ھاكىم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن. بولۇشى يىراق ئهمهس
دوزاختا يوغان قىچىرالردەك .  يىل ئۇنىڭ ئازابىدىن قىزىپ كىتىدۇ70بىر چاقسا . يىالنالر بار

دېگهن ئىشهنچىلىك »  يىل داۋام قىلىدۇ40 ئهلىمى -چايانالر بار، بىر چاقسا ئۇنىڭ دەرد 
  .ھهدىسنى رىۋايهت قىلدى

  

  دوزاخ ئهھلىنىڭ يىمهكلىكلىرى

  
. ئام بارمۇ؟ ئۇالرنىڭ ھاياتى يىگىلى، ئىچكىلى ئىمكان بىرەمدۇ؟ ھهئه بىرىدۇدوزىخىالردا تا

.  ئىچمهك الزىم-چۈنكى ھاياتقا يىمهك . دوزىخىالرنىڭ يهيدىغان ئىچىدىغان كۆپ نهرسىلىرى بار
 ئوقۇبهتتىن - ئازابئۆلسه ئىدى، . ھهمىشه ھايات تۇرىدۇ. دوزىخىالر دوزاختا ئۆلمهيدۇ

ئهھلى دوزاخنىڭ تىرىلىرى كۆيۈپ پىشىپ «: تائاال ئېيىتتىهللا ا. كىن ئۆلمهيدۇلې. قۇتۇلۇۋاالتتى
  )ئايهت-46سۈرە نىسا (» . تارتسۇن دەپ باشقا تىرىگه يهڭگۈشلهيمىزئازابقالسا، 

ئۇالرنىڭ ئۆلۈم . لىكىن قوبۇل قىلىنمايدۇ. دوزىخىالر ئۆلۈمنى تهلهپ قىلىپ باقىدۇ
ئى «): قا مۇئهككهل پهرىشتىگهدوزاخ) (يهنى كۇففارالر(ر ئۇال. تىلهيدىغانلىقى قۇرئاندا كهلدى

سىلهر ئازابتا چوقۇم «: مالىك. دەپ توۋاليدۇ» پهرۋەردىگارىڭ بىزگه ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن! مالىك
تائاال دوزىخىالرنىڭ ئۆلمهيدىغانلىقىدىن خهۋەر هللا ا) ئايهت-77سۈرە زۇخرۇق . (دەيدۇ» قالىسىلهر

ئارام تېپىپ (ئۇالرنىڭ ئۆلۈپ .  ئازابىغا دۇچار بولىدۇدوزاخكافىرالر «: بېرىپ يهنه مۇنداق دېدى
كۇفرىدا . ۇ يېنىكلىتىلمهيدۇجانلىرى ئېلىنمايدۇ، ئۇالردىن ئازابم) قالماسلىقى ئۈچۈن

شۇنىڭدەك )  ئايهت-36سۈرە فاتىر (» دىن ئاشقان ھهر ئىنساننى ئهنه شۇنداق جازااليمىزىھهدد
ئاندىن ئۇ ئوتتا ئۆلمهيدۇ ۋە ئوبدان . ۇ چوڭ ئوتقا يهنى دوزاخقا كىرىدۇئ«:تائاال سۈرە ئهئالداهللا ا
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  .دەپ خهۋەر بهردى)  ئايهتلهر-13، -12(» .ياشىمايدۇ
  

  دوزىخىالر يىمهكلىكىنىڭ بهزى تۈرلىرى

  
ئۇ بولسا دوزاخنىڭ تېگىدىن ئۈنۈپ چىقىدىغان بىر خىل دەرەخ بولۇپ، تهمى : زەققۇم. 1

.  تۇرىۋالىدۇ، تازا قىزىغان قايناقسۇ ئىچمىگۈچه گالدىن ئۆتمهيدۇئىنتايىن ئاچچىق، گالغا
تائاال بۇنى بايان هللا ا. قورساققا كىرگهندىن كېيىن ھاكتهك پارتالپ كۆيۈپ قاينىغىلى تۇرىدۇ

ياخشى زىياپهتمۇ؟ ياكى زەققۇم دەرىخىمۇ؟ زەققۇمنى ) يهنى جهننهتنىڭ نېمهتلىرى(بۇ «: قىلىپ
 ئۇ ،شۈبهىسىزكى. ئازاب قىلدۇق) ئاخىرەتته(ئۈچۈن ) اھالريهنى گۇمر(بىز زالىمالر 

ئۇنىڭ مىۋىسى گويا شهيتانالرنىڭ باشلىرىغا . جهھهننهمنىڭ قهھرىدە ئۆسىدىغان دەرەختۇر
. ئۇنىڭ بىلهن قورساقلىرىنى تويغۇزىدۇ. ئۇالر شۈبهىسىز شۇ مىۋىلهردىن يهيدۇ. ئوخشايدۇ

ئاندىن . قايناقسۇنىڭ ئارالشمىسىنى ئىچىدۇ) يىرىڭ بىلهن(ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭ ئۈستىگه 
هللا ا). ئايهتكىچه-68ئايهتتىن -62سۈرە ساففات (» . بولىدۇدوزاخئۇالرنىڭ قايتىدىغان جايى چوقۇم 

ۇ ئېرىتىلگهن ئ. زەققۇم دەرىخى ھهقىقهتهن گۇناھكارالرنىڭ تامىقىدۇر«: تائاال يهنه مۇنداق دېدى
  ) ئايهتلهر-45، -44سۈرە دۇخان (» .ايناقسۇدەك قاينايدۇ ئۇ قورساقالردا ق،تۇر)قىزىق(مىستهك 

ئۇ بولسا دوزىخىالرنىڭ بهدىنىدىن ئاققان يىرىڭ، تهردىن ۋە زىناخور . غىسىلىن. 2
خوتۇنالرنىڭ بهدىنىدىن ئاققان يىرىڭ ۋە ھاراق ئىچكۈچىلهرنىڭ شالۇكلىرى، غهيۋەتخورالرنىڭ 

 سۆزلىگۈچىلهر، يالغان گۇۋاھلىق ئېغىزلىرىدىن ئاققان، يالغانچىالر، دەلىلسىز
 .بهرگۈچىلهرنىڭ ئېغىزلىرىدىن ئاققان مهينهتلهرنىڭ يىغىندىسىدۇر

ئۇنىڭدىن (بۈگۈن ئۇنىڭغا بۇيهردە «: تائاالهللا غىسلىننىڭ سۆزى سۈرە ھاققهدە كهلدى، ا
 ئۇنى پهقهت. ئۇنىڭغا يىرىڭدىن باشقا تاماق يوقتۇر. دوست يوقتۇر) ئازابنى كۆتۈرىۋېتىدىغان

  )ئايهتكىچه-37ئايهتتىن -35. (دېدى» يهيدۇ) يهنى كافىرالرال(ئازغان ئادەملهرال 
بۇ ئايهتتىكى خاتاالشقۇچىالردىن مهقسهت، كۆپ گۇناھ قىلغان، گۇناھلىرى ھهممه تهرەپتىن 

ئۇنداق «: تائاالهللا قورشىغان سهۋەبتىن دوزاخقا كىرگهن بولۇپ، بۇ مهزمۇندا سۈرە بهقهرەدە ا
 گۇناھ قىلغان ۋە گۇناھقا چۆمۈپ كهتكهنلهر ئهھلى ،) ئوتى كۆيدۈرىدۇدوزاخنى سىلهر(ئهمهس 
  )ئايهت-82. (دېدى» ته مهڭگۈ قالىدۇدوزاخ ئۇالر ،تۇردوزاخ
بۇ بولسا ناھايىتى ئاچچىق بىر تىكهن بولۇپ، ئۇنى يىگۈچىنىڭ گېلىغا . زەرىئ . 3

ئاندىن ئىچى سۈرۈلۈپ . ئۆتكۈزىدۇيىگۈچى ئۇنى قاتتىق قايناقسۇ بىلهن گېلىدىن . چوقۇۋالىدۇ
ئۇالر «: تائاال سۈرە غاشىيىدەهللا ا. ئاچلىقنى توسالمايدۇ. شۇڭا ئۇنى يىگۈچى سهمرىمهيدۇ. كىتىدۇ

زەرىئ كىشىنى . باشقا يېمهكلىك بولمايدۇ) يهنى بهتبۇي ئاچچىق تىكهندىن(ئۈچۈن زەرىئدىن 
 )ئايهتكىچه-7 ئايهتتىن-6. (دېدى».سهمرىتمهيدۇ، ئاچلىقنى پهسهيتمهيدۇ

  

  دوزىخىلهرنىڭ بهزى ئىچىملىكلىرى

  
دوزىخىالرمۇ ھۆل جىگهر . ئىچىملىك الزىم) جانلىق مهخلۇققا(ھۆل جىگهر ئىگىسىگه 
. كىلى ئىچىملىك بولۇشى الزىمگىلى تاماق الزىم بولغاندەك، ئىچئىگىلىرى، شۇڭا ئۇالرغىمۇ يى

خىالرنىڭ دوزاختا دائىم ھايات تۇرۇشى دوزى.  ئىچمهك ھاياتىنى ساقالش ئۈچۈن زۆرۈر-يىمهك 
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لېكىن يىيىشى ئىچىشى ئاچلىق بىلهن . ھۆكۈم قىلىنىپ كهتكهچ ئۇالرمۇ يهيدۇ، ئىچىدۇ
 تارتقۇزۇش ئۈچۈن ئازابئۇسسۇزلۇقنى توسۇش ئۈچۈن ئهمهس، جاپاسىنى زىيادە قىلىش، ئۇزۇن 

يىمهكلىكلىرى بايان ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇققا مۇپتىال قىلىنىدۇ، يۇقىرىدا ئۇالرنىڭ بهزى 
  :قىلىندى، تۆۋەندىكىلهر بهزى ئىچىملىكلىرى

ئۇ بولسا مۆلچهرلىگۈسىز قىزىق، قايناق بۇالقتىن ئېقىپ چىققان قايناق . قايناق سۇ. 1
سۇ بولۇپ، ئۇ ئۇنى ئىچكۈچىنىڭ قورسىقىدىكى ھهممه نهرسىنى ئېرىتىش، ئۈچهيلىرىنى ئۈزۈپ 

بۇ كۈندە نۇرغۇن ئادەملهر خار «:  مۇنداق دېدىتائاالهللا ا. تاشالش خۇسۇسىيىتىگه ئىگه
ئۇالر ھارارىتى . جاپا تارتقۇچىالردۇر) ئاخىرەتته(ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، . بولغۇچىدۇر

سۈرە غاشىيه (» .قايناپ تۇرغان بۇالقتىن سۇغىرىلىدۇ) سۇلىرى. (قاتتىق دوزاخقا كىرىدۇ
 )ئايهتكىچه-5ئايهتتىن -2

ته مهڭگۈ قالىدىغان قايناقسۇ بىلهن سۇغىرىلىپ دوزاخ) تهقۋادارالر مۇنداق(«: هنهتائاال يهللا ا
سۈرە . (دېدى» ؟ پارە قىلىنىدىغانالر بىلهن ئوخشاشمۇ-ئۈچهيلىرى پارە ) قىزىقلىقىدىن(

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-15 مۇھهممهد
قان جهھهتتىن ئۇ بولسا قويۇق الي سۇ بولۇپ، كۆپ يىرىڭ ئارالش. يىرىڭ ئارىالش سۇ. 2

 ئهلهم -ئۇنى ئىچكۈچى قاتتىق دەرد . ئىچكۈچىنىڭ گىلىغا تۇرىۋىلىپ ئۆتكىلى ئۇنىمايدۇ
دىن مهدەت تىلىدى، ھهربىر ئۇچىغا هللاپهيغهمبهرلهر ا«: تائاال سۈرە ئىبراھىمداهللا ا. تارتىدۇ

باش غا ئىتائهت قىلشقا گهدەنكهشلىك قىلىپ ھهقىقهتتىن هللايهنى ا( شهپقهتسىز ،چىققان تهرسا
ئۇنىڭ ئالدىدا جهھهننهم تۇرىدۇ، جهھهننهمدە ئۇ يىرىڭ ئارىالش سۇ . ھاالك بولدى) تارتقۇچى

 ئۆلۈم ،ئۇنى يۇتۇمالپ ئېچىپ تهسلىكته يۇتىدۇ) ئۇنىڭ ئاچچىقلىقىدىن. (بىلهن سۇغىرىلىدۇ
لېكىن ئۇ ھهرگىز ئۆلمهيدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ قاتتىق ئازابقا . ئۇنى قورشىۋالىدۇ

 )ئايهتكىچه-17ئايهتتىن -15سۈرە ئىبراھىم . (دېدى». ار بولىدۇدۇچ
بۇ بولسا ھهددېدىن ئارتۇق قىزىق . ئىرىتىلگهن مىتالدەك بىر خىل ئىچىملىك.3

ئۇنى ئىچىش ئۈچۈن ئاغزىغا يىقىن ئهكىلىپ . سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئېرىتىلگهن مىستهكتۇر
سۇ تهلهپ ) تهشنالىقتىن(ئۇالر «: بۇ ھهقتهتائاال هللا ا. بولغۇچه يۈزىنىڭ تىرىسىنى پىشىرىۋېتىدۇ

سۇ ) ناھايىتى قىزىق(قىلسا، ئۇالرغا مهدەن ئېرىتمىسىگه ئوخشاش يۈزلهرنى كۆيدۈرۋىتىدىغان 
سۈرە كهھف (» !جهھهننهم نېمىدېگهن يامان جاي! بېرىلىدۇ، بۇ نېمىدېگهن يامان شاراب

 )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-29
ۇنيادا زىناخورلۇق قىلغان خوتۇنالرنىڭ جىنسىي غۇته ئۆستىڭنىڭ سۈيى بولسا د. 4

لهيهىسساالمدىن ئهزاسىدىن ئاققان جۇغالنما سۇ، ئىمامى ئهھمهد ئىبنى ھهنبهل پهيغهمبهر ئه
ئۇ «: رەسۇلۇلالدىن غۇته سۈيى نىمه دەپ سورالغاندا، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمرىۋايهت قىلىدۇ، 

ئۇ خوتۇنالرنىڭ . ومۇس جايىدىن ئېقىپ چىقىدۇبىر ئۆستهڭ بولۇپ، زىناخور خوتۇنالرنىڭ ن
ئهمدى دوزىخىالرنىڭ . دېدى» نومۇس جايىنىڭ سېسىقلىقىدىن پۈتۈن ئهھلى دوزاخ رەنجىيدۇ

 ئىچمهكلىرى ھهققىدىكى سۆزىمىزنى ئىمامى تىرمىزىنىڭ ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ -يىمهك 
بۇ . هن ئاخىرالشتۇرىمىزئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان تهپسىلى ھهدىسنى كهلتۈرۈش بىل

ئهھلى دوزاخ «: ھهدىس مۇنداق. ھهدىسته دوزىخىالرنىڭ ئهھۋالى تولۇق ئوتتۇرىغا قويۇلغان
ئۇالر .  بولىدۇئازابالرغا باراۋەر كهلگۈدەك بئاچلىق باشقا ئازا. چار قىلىنىدۇئاچلىققا دۇ

. ئاچلىقنى توسالمايدۇ. دۇسهمرىتمهي. زەرىئ بىرىلىدۇ.  پهرياد قىلغىلى تۇرىدۇ- ئاچلىقتىن ناله
دۇنيادا تائام گىلىغا . گېلىغا تۇرۇپ قالىدىغان تائام بىرىلىدۇ.  پهرياد قىلغىلى تۇرىدۇ-يهنه ناله 
قىزىق تۆمۈر .  سۇ بىلهن ئۆتكزىدىغانلىقىنى ئهسلهپ سۇ تىلهپ ناله قىلىشىدۇ،تۇرۇۋالسا
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 ،ىڭ يۈزىگه يىقىن كهلسهسۇ ئۇالرن. قاچىالردا ھارارىتى يۇقىرى قايناق سۇ بىرىلىدۇ
قورساقلىرىغا كىرگهن زامان ئۈچهي باغرىنى . يۈزلىرىنىڭ تىرىلىرىنى پۇشۇرىۋىتىدۇ

دېيىشىپ  〉!جهھهننهمگه مهسئۇل پهرىشتىلهرنى چاقىرىڭالر〈: ئۇالر بىر بىرىگه. پارچىلىۋىتىدۇ
تالر بىلهن كېلىپ دۇنيادا سىلهرگه پهيغهمبهرلهر دەلىل ئىسپا〈: پهرىشتىلهر ئۇالرغا. توۋاليدۇ

ئۇنداق 〈: پهرىشتىلهر.  دېيىشىدۇ〉دەلىل بىلهن سۆزلىگهن〈 :ئۇالر.  دەيدۇ〉ئاگاھالندۇرمىغانمۇ؟
پهيغهمبهر .  دەيدۇ〉كاپىرالرنىڭ دات پهرياد قىلىشى بىكار! بولسا، ناله پهرياد قىلىۋېرىڭالر

ئى 〈 دېيىشىپ، 〉!ر بىرىگه مالىكنى چاقىرىڭال-دوزىخىالر بىر 〈 :ئهلهيهىسساالم ئېيىتتى
سىلهر 〈 :مالىك.  دەپ ئىلتىجا قىلىشىدۇ〉 پهرۋەردىگارىڭ بىزگه ئۆلۈم ھۆكۈم قىلسۇن!مالىك

هت قىلغۇچى بىلهن ئهئمهش  ھهدىسنى رىۋاي». دەيدۇ〉 تارتقۇچىالر سىلهرئازابداۋاملىق 
 ئۇالرنىڭ مالىكنى چاقىرىپ ئۆلۈم تهلهپ قىلىشى بىلهن ، خهۋەر بېرىلدىكى،ئېيتىدۇ

دوزىخىالر مالىكتىن «: رەسۇلۇلال ئېيتتى. الىكنىڭ مهزكۇر جاۋابى ئارىسىدا مىڭ يىل ئۆتىدۇم
پهرۋەردىگارىڭالرغا دۇئا قىلىڭالر، پهرۋەردىگاردىن 〈:ھېلىقى جاۋاپنى ئاڭلىغاندىن كېيىن

 بولغان ببهخلىكىمىز بىزگه غالى - بهد! ئى ئىگىمىز〈:  دېيىشىپ〉ياخشى كىشى يوق ئىكهن
بىزنى دوزاختىن چىقارغىن، ! ولدىن ئازغانالر بولغان ئىكهنمىز، ئى پهرۋەردىگارىمىزي. ئىكهن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېگىلى تۇرىدۇ 〉ئهگهر قايتا جىنايهت قىلساق بىز زالىم بولىمىز
شۇ .  دەيدۇ〉!دوزاخ ئىچىگه قايتىشقىن، ماڭا گهپ قىلىشمىغىن〈 :تائاال ئۇالرغاهللا ا«: ئېيتتى
قىقىراپ يېغلىشىپ، ھهسرەت . دى ئۈزۈلىدۇۈۇالرنىڭ ھهر قانداق ياخشىلىقتىن ئۈمچاغدا ئ

  .چهككىلى تۇرىدۇ
  

دوزىخىالرنىڭ جىسىملىرىنىڭ بهك چوڭىيىپ كېتىشى ۋە چىرايىنىڭ بهك 

  سهت بولۇپ كېتىشى

  
دوزىخىالرنىڭ جىسىملىرى بهك قوپال چوڭىيىپ، سهتلىشىپ كېتىشى توغرىسىدا 

 سۈرەت بولمىغان رۇشهنتائاالنىڭ ۋەھىيسى بىلهن سۆزلهپ بهرگهن هللا ساالم اپهيغهمبهر ئهلهيهىس
بولسا، بۇ ئهھۋالنى كۆڭۈلدە تهسهۋۋۇر قىلىش ياكى خهلىقلهرگه تهسۋىرلهپ چۈشهندۈرۈش 
مۇمكىن بوالرمىدى؟ ياق، ئىمامى بۇخارى ۋە ئىمامى مۇسلىمنىڭ بۇ ھهقته رىۋايهت قىلغان 

ھهر بىر كاپىرنىڭ ئىككى «: غهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتتىپهي!  ھهدىسىگه قۇالق سااليلى
» دولىسىنىڭ ئارىسى، تېز ئۇالغلىق ئادەم ئۈچۈن كۈن مېڭىپ ئۆتكۈدەك ئۇزاقلىقتا بولىدۇ

  )مۇتهفۇقۇن ئهلهيه ، ئهللۇئلۇئۇ ، ۋەلمهرجان(
ھهر بىر كاپىرنىڭ بىر ئېزىق «: ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتىدە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم

» تېرىسىنىڭ قېلىنلىقى ئۈچ كۈنلۈك يولدەك قېلىن بولىدۇ. چىشى ئۇھۇد تېغىدەك بولىدۇ
  .دېدى

كاپىرنىڭ ئېزىق «: ئهھمهد ئىبنى ھهنبهلنىڭ ھهدىس كىتابىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
كاپىرنىڭ . چىشى ئۇھۇد تېغىدەك بولىدۇ، ھهر بىر لۇتىسى بهيزاد تېغىدەك بولىدۇ

بهدەننىڭ . ئوت ئىچىدە قۇدەيد دېگهن يهر بىلهن مهككه ئارىسىدەك بولىدۇئولتۇرىدىغان يېرى 
ئهھمهت  ئىبنى ھهنبهل . ( دېدى»قېلىنلىقى چوڭ ئادەمنىڭ گېزىدە قىرىق ئىككى گهز بولىدۇ

  )رىۋايىتى
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رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم : يهنه ئىمامى ئهھمهد ۋە باشقىالر بىرگه رىۋايهت قىلىدۇكى
كىشىلهر . اختا تىلىنى ئىككى پهرسهخ يهردە ئارقىسىدىن سۆرەپ ماڭىدۇكاپىر دوز«: ئېيتتى

  .دېدى» ئۇنىڭ تىلىغا دەسسهيدۇ
 كالپۇكلىرى قورۇلۇپ ،ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئوت كۆيدۈرىدۇ«: تائاال سۈرە مۆمىندەهللا ا

دېمىگهن بولسا مۇنداق قهبىه ) ئايهت- 104(» .بولۇپ قالىدۇ) بهتچىراي(چىشلىرى ئېچىلىپ 
مهزكۇر ئايهتنى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم تهپسىر . نۈشنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايتتىكۆرۈ

ئاستىن . كاپىرنىڭ ئۈستۈن كالپۇكى تارتىشىپ باشنىڭ ئوتتۇرىسىغا چىقىدۇ«: قىلىپ
رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ تهپسىرىنى . دېدى» كالپۇكى ساڭگىالپ كىندىكىگه چۈشىدۇ

  ! )ئۇالرغا رەھىم قىلسۇنهللا ا. (زى ، ھاكىمالر رىۋايهت قىلدىئىمامى ئهھمهد، تىرمى
  

  دوزىخىالرنىڭ ئازابىنىڭ پهرقلىق بولۇشى

  
بۇ ئشهنچلىك ھهدىسالر . دوزىخىالر ئارىسىدا ئازاب ئوخشاش بولماسلىقى كهسكىن ئېنىقتۇر

 قاراپ  يامان ئىشلىرىغا-ئازاب ئۇالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ياخشى . ئارقىلىق بايان قىلىنغان
ياخشى ئىش قىلسىمۇ . ھهر كىمگه قىلمىشىغا قاراپ چارە قىلىنىدۇ«مۇنداق بولۇشى . بولىدۇ

تائاالنىڭ هللا دەپ ھۆكۈم قىلغۇچى ا» پايدىسى ئۆزىگه، يامان ئىش قىلسىمۇ زېيىنى ئۆزىگه
  .ئادىللىقىنىڭ تهلىپىدۇر

لهن ئىشلىگهن دوزىخىالرنىڭ دۇنيا ھاياتىدا ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئۆز ئىرادىسى بى
ئىمامى . ئىشلىرىغا قارىتا ئازاب ئوخشاش بولمايدىغانلىقى ھهققىدە مۇنداق ھهدىسلهر بار

دوزىخىالرنىڭ ئازابتا «: مۇسلىم سهھىهۇل مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
. گۈزىلىدۇئهڭ يهڭگىل بولىدىغىنى ئهبۇ تالىپ بولۇپ، ئۇنىڭغا ئوتتىن ئىككى پاي كېپىش كىي

ئهبۇ تالىپنىڭ ئازابى مۇنداق يهڭگىل بولۇشى مۇھهممهد . دېدى» مېڭىسى قاينايدۇ
ئىمامى بۇخارى .  ئۈچۈندۇرئهلهيهىسساالم توغرىسىدا ئىسالمغا تهقدىم قىلغان خىزمهتلىرى

ئهھلى دوزاخالرنىڭ ئازابتا يهڭگىلراقى بىر ئادەمكى، «:  رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمهھهدىست
بۇ چوغ سهۋەبىدىن . ئىككى تاپىنىنىڭ كاۋاك يېرىگه ئىككى دانه چوغ قويۇپ قويۇلىدۇئۇنىڭ 

  .دېدى» مېڭىسى مىس قازاندەك قايناپ كېتىدۇ
دوزىخىلهر ئىچىدە «: يىتىدە  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمشۇنىڭدەك ئىمامى مۇسلىم رىۋا

بېلىغىچه ئوتتا .  الر بارتىزىغىچه ئوتتا تۇرىدىغان. قىغىچه  ئوتتا تۇرىدىغانالر بارۇھوش
بوينى ئاستىدىكى ئهگرى سۆڭىكىگىچه  ئوتتا . بوينىغىچه ئوتتا تۇرىدىغانالر بار. تۇرىدىغانالر بار
بۇ ھهدىسلهردە دوزىخىالرنىڭ ئازابى ھهر خىل بولىدىغانلىقىغا ئوچۇق . دېدى» تۇرىدىغانالر بار

  .بايانالر بار
  

  ئهھلىنىڭ ئۈنلۈك يىغلىشى) دوزاخ(ئوت 

  
ئهلهم، خاپىلىق تارتىش بار يهردە يىغالش ئهلۋەتته بار، دوزاخ ۋە ئۇنىڭدا -قورقۇنچ، دەرت

ئۇالرنىڭ ئىچى پۇشىقىسى . ئهلهم قاتتىق ئازاب تارتىدۇ-ئورۇنالشتۇرۇلغانالر داۋاملىق دەرت
شۇڭا ئۇالرنىڭ يىغلىشى، توۋلىشى يات بىر . يهڭگىللهشمهيدۇ. داۋاملىق، ئازابى توختىمايدۇ
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ئۇالرنىڭ دوزاختا زارلىنىشى پهريات قىلىشى، ئۆزىگه ئۆلۈمنى تىلىشى، ھهسرەت . ش ئهمهسئى
  .چېكىشى، ئۆلۈم ئارقىلىق بۇ ئازابنىڭ ئاخىرلىشىشىنى تىلىشى تۇرغان گهپ

ئۇالر «: قۇرئان كهرىم بىزگه دوزىخىالرنىڭ توۋالپ يىغالپ ئېيتىدىغان سۆزىنى بايان قىلىدۇ
نىڭ تار يېرىگه تاشالنغان چاغدا، بۇ يهردە ئۇالر دوزاخ ھالدا زەنجىر بىلهن باغالنغان

ئۇالر «: تائاال يهنه ئېيتتىهللا ا) ئايهت-13سۈرە فۇرقان (».ئۆلىمىنى تىلهيدۇ) ئۆزلىرىنىڭ(
قىلغان ) دۇنيادىكى ۋاقىتتا(بىزنى چىقىرىۋەتسهڭ ! پهرۋەردىگارىمىز〈 :تادوزاخ

  ) ئايهت-37سۈرە فاتىر (» . دەپ يالۋۇرۇپ توۋاليدۇ〉ئهمهللىرىمىزدىن باشقا ئهمهللهرنى قىلساق
ئازابنىڭ . (ئۇالر دوزاختا ھهمىشه پهرياد چېكىدۇ«: تائاال يهنه مۇنداق دېدىهللا ا

تائاال هللا  ا) ئايهت- 100سۈرە ئهنبىيا (».ئۇالر دوزاختا ھېچ نهرسىنى ئاڭلىمايدۇ) قاتتىقلىقىدىن
ىلهرگه ئازابنىڭ ئۇشتۇمتۇت كېلىشىدىن سىلهر تۇيمىغان ھالهتته س«: يهنه مۇنداق دېدى

نىڭ هللا〈: ئىلگىرى سىلهرگه نازىل قىلىنغان ئهڭ گۈزەل قۇرئانغا ئهگىشىڭالر، ھهرقانداق ئادەم
مهسخىرە ) نىڭ شهرىئىتىنى ۋە دىنىنىهللا(مهن ! تائىتىدە كهتكۈزۈپ قويغانلىرىمغا ھهسرەت

نى ھىدايهت قىلغان بولسا مېهللا ا〈 دەپ قالماسلىق ئۈچۈن، ياكى 〉قىلغۇچىالردىن ئىدىم
 دەپ قالماسلىق ئۈچۈن، ياكى ئازابنى 〉ئهلۋەتته تهقۋادارالردىن بوالتتىم) ھىدايهت تېپىپ(

) غا ئىتائهت قىلىپهللائۇ چاغدا ا(كاشكى دۇنياغا قايتىشىمغا بولسا ئىدى، 〈: كۆرگهن چاغدا
مهر ۇسۈرە ز(» 〉).نسۇنەردىگارىغا بويسۇپهرۋ(دەپ قالماسلىق ئۈچۈن » ياخشىالردىن بوالر ئىدىم

  )ئايهتكىچه-58ئايهتتىن -55
ئىككى قولىنى چىشلهپ ) يهنى كافىر(شۇ كۈنى زالىم «:تائاال يهنه مۇنداق دېدىهللا ا

پاالنىنى دوست تۇتمىغان ! يولىنى تۇتسامچۇ ئىسىت) نىجاتلىق(پهيغهمبهر بىلهن ! ئىسىت〈
 -مېنى قۇرئاندىن شهك) نىيهنى پاال( قۇرئان ماڭا يهتكهندىن كېيىن ئۇنى بولسامچۇ

سۈرە (» .تاشلىۋېتىدۇ) ئازدۇرۇپ بولۇپ( شهيتان ئىنساننى ، دەيدۇ〉شۈبهىسىزكى ئازدۇردى
 )ئايهتلهر -28،-27فۇرقان 

ئاخىرىدا ھاكىم راست سهنهد بىلهن رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىدۇكى، 
ھهتتا ئۇالرنىڭ ياشلىرىدا .  يىغاليدۇدوزاخ ئهھلى«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

بىزنى ! هللائى بۈيۈك ئىگىمىز ا. دېدى» ياش ئورنىغا قان يىغاليدۇ. كىمىلهر ماڭدۇرۇلسا ماڭىدۇ
بهندىلىرىڭنى قهبرىدىن تىرىلدۈرگهن كۈندە بىزنى ئوتتىن ساقالپ، . ئازابىڭدىن ساقلىغىن

  !ئامىن! ياخشىالر بىلهن جهننهتكه كىرگۈزگىن
  

  )ۇنيا ۋە ئاخىرەت ئارىسىدىكى ئالهمد(بهرزەخ 

  
بهرزەخ سۆزى ئهرەب تىلىدىكى ئىككى نهرسه ئارىسىدىكى توسالغۇ، ئىككى دېڭىز 

ماھىيىتىنى ئايرىيدىغان  ئارىسىدىكى قۇرۇقلۇق، بهزىدە بهرزەخ ئىنسان ماھىيىتى ھايۋان،
ىدىكى پهرق بهرزەخ مهسىلهن، سۆزلهش، بهزىدە شهك بىلهن چوقۇم ئارىس. ئۆلچهم، پاسىله بولىدۇ

  .دېيىلىدۇ
جان تهندىن ئايرىلغان، جىسمانىي نېمهت، ياكى خاپىلىقتىن : دىن ئىستىمالدا بهرزەخ بولسا

بىرىنجىسى، دۇنيا ھاياتى، بۇ ھاياتتا جان تهن . چۈنكى ھايات ئۈچ تۈرلۈكتۇر. خالىي بىر ھاياتتۇر
  .بىلهن بىلله تۇرۇپ بهخىتلىك ياكى بهخىتسىز بولىدۇ

بۇ ھاياتتا جان بۇرۇن ئاۋات قىلغان بهدەندىن . ھاياتى) ئارىلىق(نچىسى، بهرزەخ ئىككى
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جانغا يۇقىرى ئالهمدە ئۆزىگه اليىق شهكىل . راھهتمۇ، ئازابمۇ جانغا بولىدۇ. ئايرىلىدۇ
شهھىدلهرنىڭ  جانلىرى يېشىل جانىۋار ئىچىدە بولىدۇ، . (بېرىلسىمۇ، بېرىلمىسىمۇ ئوخشاش

  .)دېگهن ھهدىستهك
جانالر دۇنيادا ياشىغان بهدەنلىرىگه قايتىپ  ئۈچىنجى ھايات ئاخىرەت ھاياتى بولۇپ،

ككىنچى ىئ) ئارىلىقىدىكى ھايات(بىرىنچى بىلهن ئۈچىنچى ھايات ئارىسىدىكى بهرزەخ . كىرىدۇ
بۇ ھايات كۈتۈپ . بۇ ھايات دۇنيا ھاياتى بىلهن ئاخىرەت ھاياتى ئارىسىدا پاسىلهدۇر. ھاياتتۇر
جانالرنىڭ توپلىنىشى ئاخىرەت ھاياتغا كىرىشكه : بۇ ھاياتتىن مهقسهت. ىن ئىبارەتتۇرۇشت

 ئارقىدىن پهيدا قىلىش ئاساسىدا -دۇنيا ھاياتى ئارقا : سهۋەب. كامىل تهييار بولۇپ تۇرۇشتۇر
ئاندىن بۇ مهخلۇق . تائاال مهخلۇقاتنىڭ جان تىنىقىنى مۇئهييهن تهرىقىدە يارىتىدۇهللا بولۇپ، ا
ئاندىن . ىش قىلىش ئۈچۈن يارىتىلغان بولسا شۇ ئىشنى قىلىپ بىر زامان ياشايدۇنىمه ئ

ئۇ ئهگهر ئىبادەتكه تهكلىپ قىلىنىش .  دە، ئۆلىدۇ-كېيىن ئۇنىڭ جىنى بهدىنىدىن ئايرىلىدۇ
يېتىشى بىلهن ئىش قىلىش ئىمكانىيىتى بېرىلسه، ئهقلى، كۆزى، ) باالغهتكه(دەرىجىسىگه 

ئاخىرەتته ئۇنىڭ ئىشلىرىغا چارە قىلىنىش ئۈچۈن ئۇنىڭ قىلغان قۇلىقى ساق ياشىسا، 
دۇنيادىكى يارىتىش بولسا، زاماندىن زامانغا ئۇلۇشۇپ . ئىشلىرى مهخسۇس دەپتهردە ساقلىنىدۇ

تائاال دۇنيا يارىتىشنى، پهيدا هللا تۇرىدىغان، بۇ ئۆلىدىغان، ئۇ تۇغۇلىدىغان ھايات بولۇپ، ا
. لۇقاتالر يارىتىلىپ تۈگىگهندە ئالهمدە چوڭ ئۆزگىرىش بولىدۇقىلىشنى مۇقهررەر قىلغان مهخ

  .دۇنيا ھاياتى تۈگهيدۇ، باشقا بىر ھايات باشلىنىدۇ
دۇنيادىكى يارىتىش يۇقىرىقى ئۇسۇلدا بولغاچقا، ئىككى ھايات ئارىسىدا ۋاسته : ئېيتىمهنكى

يا ھاياتىدىكى ۋەزىپىسىنى دا جانالر ئۆزىنىڭ دۇنىبۇ ئارلىقدىكى ھايات. بىر ھايات بولۇشى الزىم
ھهممىسى توپلىشىپ .  بىرلهپ توپلىشىدۇ-تۈگهتكهندىن كېيىن، بهدەندىن ئايرىلىپ بىر 

. تائاال ئۆزلىرىنىڭ ئۆلگهندە ئايرىلغان بهدىنىنى قايتۇرۇپ بېرىدۇهللا بولغاندا بۇ جانالرغا ا
 ئۈچۈن جانالرنى ئاخىرەتتىكى راھهت ياكى ئازابتىن ئىبارەت تېگىشلىك چارىسىگه ئۇچرىشىش

دۇنيا ھاياتى خاس ئىشلهش ھاياتى، ئاخىرەت بولسا چارە . تهنلىرى بىلهن تىرىلدۈرۈپ چىقىرىدۇ
ئىككى ھايات ئارىسىدا . ئىككى ھاياتىدۇر. ھاياتىدۇر) ئازاب، ياكى راھهت كۆرۈش(قىلىش 
ھهر «  :ال ئىمرانداتائاال سۈرە ئهللا ا. ھايات بولسا، كۈتۈپ تۇرۇش ھاياتىدۇر) ئارىلىقىدىكى(بهرزەخ

يهنى (سىلهرنىڭ ئهجرىڭالر . بىر جان ئىگىسى ئۆلۈمنىڭ تهمىنى تېتىغۇچىدۇر
تىن يىراق قىلىنغان دوزاخ كىمكى ،قىيامهت كۈنى تولۇق بېرىلىدۇ) ئهمهللىرىڭالرنىڭ ساۋابى

دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت .  ئۇ مۇرادىغا يهتكهن بولىدۇ،ۋە جهننهتكه كىرگۈزۈلگهن ئىكهن
يهنى ئالدايدىغان نهرسه بولۇپ ئازغىنا بهھرىمهن بولغاندىن (لدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇر ئا

ئۇ بولسا قهبرى ھاياتىدا جانالر . بۇ يهردە بىر سوئال بار) ئايهت- 185. (دېدى »).كېيىن تۈگهيدۇ
دا جانالرغا ئاخىرەتنى كۈتۈپ تۇرغان داۋامى. تهنلهردىن ئايرىم تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۇق

ھهئه شۇنداق  «:بۇ سوئالنىڭ جاۋابى. راھهتلىنىش ياكى ئازابلىنىش بوالمدۇ؟ دېگهندىن ئىبارەت
  .بۇ ھهقته تۆۋەندە تهپسىلىي توختىلىمىز. »بولىدۇ
    

 مهت ياكى ئازاب جارى بولۇشىئجانغا ن) ادقهبرى ھاياتى(رزەخته به

  مهزگىللىرى
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يهنى . دىن تارتىپ ئېلىش ۋاقتىدا بولىدۇبىرىنجى باسقۇچ ئۆلۈم ۋاقتىدا ۋە جاننى بهدەن
رەھمهت پهرىشتىلىرىنىڭ ياكى ئازاب پهرىشتىلىرى جاننى بهدەندىن تارتىپ ئالغان چېغىدا 

بۇ ھهقته ئىشهنچلىك خهۋەرلهر . جانغا نېمهت ھاسىل بولىدۇ، ياكى ئازاب ھاسىل بولىدۇ
بهدرى (پهرىشتىلهر « :داق دېدىتائاال مۇنهللا قۇرئان كهرىمدە ا. كهلدى) ئايهتلهر، ھهدىسلهردە(

 ئۇالرنىڭ يۈزلىرىگه ۋە ئارقىلىرىغا ،كافىرالرنىڭ جانلىرىنى ئېلىۋاتقاندا) ئۇرۇشىدا
پهرىشتىلهر ). (ئهلۋەتته قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرگهن بوالتتىڭ(ئۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرسهڭ ئىدىڭ 

سىلهرنىڭ قىلمىش ) ئازاب(ۇ ب). دەيتتى(〉!نىڭ كۆيدۈرگۈچى ئازابنى تېتىڭالردوزاخ〈: )ئۇالرغا
 ،- 50سۈرە ئهنفهل(» . بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلغۇچى ئهمهستۇرهللا ،جىنايىتىڭالر تۈپهيلىدىندۇر

  )ئايهت- 51
زالىمالرنى سهكراتقا چۈشكهن ۋاقىتلىرىدا !) ئى مۇھهممهد(« :تائاال سۈرە ئهنئامداهللا يهنه ا
) يهنى ئازاب پهرىشتىلىرى(تىلهر  پهرىش،)ئهلۋەتته قۇرقۇنچلۇق ھالىنى كۆرىسهن(كۆرسهڭ 

 توغرىسىدا ھهقسىز هللاسىلهر ! سىلهر جانلىرىڭالرنى چىقىرىڭالر〈: قوللىرىنى سوزۇپ
يهنى ئىپتىرا قىلغانلىقىڭالر شېرىك كهلتۈرگهنلىكىڭالر باال (سۆزلهرنى قىلغانلىقىڭالر 
ۈن بۈگۈن نىڭ ئايهتلىرىنى مهنسىتمىگهنلىكىڭالر ئۈچهللاۋە ) نىسبهت بهرگهنلىكىڭالر

بىز دەسلهپته سىلهرنى 〈): تائاال ئېيتىدۇهللا ا. ( دەيدۇ〉خورلىغۇچى ئازاب بىلهن جازالىنسىلهر
 سىلهرگه بىز ئاتا قىلغان . دەرگاھىمىزغا شۇنداق تهنها كهلدىڭالر،قانداق خهلق ئهتكهن بولساق

 تېگىشلىك ئىبادەت قىلىنىشقا(ر ،قويۇپ كهلدىڭال) يهنى دۇنيادا(نهرسىلهرنى ئارقاڭالردا 
نىڭ شېرىكلىرى دەپ گۇمان قىلغان شاپائهتچىڭالرنى سىلهر بىلهن بىلله هللا) بولۇشتا

 سىلهر ،ئۇالر بىلهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردىكى مۇناسىۋەت ھهقىقهتهن ئۈزۈلدى؟ كۆرمهيمىزغۇ
  )ئايهت-94،-93سۈرە ئهنئام. (دەيدۇ»〉.دەپ گۇمان قىلغان بۇتالر بهربات بولدى) شاپائهت قىلدۇ(

. دېگهن سۆزى» پهرىشتىلهر زالىمالرغا قولىنى سوزىدۇ«تائاالنىڭ هللا بۇ ئايهتلهردە ا
پهرىشتىلهرنىڭ ئۆلۈمگه ھازىر بولغان كاپىرنى، ياكى گۇناھكارنى يۈزىگه، دۈمچىسىگه ئۇرۇپ 

نىڭ سۈرە ئهنفالدا ئۆتكهن سۆزىنىڭ ئوچۇق هللابۇ سۆز . ئازاباليدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
ئازاب بولسا كاپىرالر، جىنايهتچىلهردىن ئىبارەت پاسكىنا روھ ئىگىلىرىگه جان بۇ . مهزمۇنىدۇر

غا هللائهمما دىن ئىسالمغا راستتىن ئىشهنگۈچى، ا. بېرىدىغان چېغىدا بولىدىغان ئازابتۇر
 مۆمىن«:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقالنغۇچى پاك روھ ئىگىلىرىگه 

) ئۆلىدىغان چاغدا(لۈشى، ئاخىرەتكه ئالدىنى قىلىش ۋاقىتتا بهندىنىڭ  دۇنيادىن ئۈزۈ
جهننهتنىڭ . يۈزلىرى قۇياشقا ئوخشايدۇ. ئاسماندىن ئاق يۈزلۈك پهرىشتىلهر چۈشىدۇ

ئۇالر مۆمىن كۆرگىدەك يهردە . كهپهنلىرىدىن، خۇشپۇراق نهرسىلىرىدىن  ئېلىپ چۈشىدۇ
مۆمىننىڭ بېشىنىڭ قېشىدا ) االم ئهزرائىل  ئهلهيهىسس(ئۆلۈم پهرىشتىسى. ئولتۇرىدۇ
دەپ » تائاالنىڭ مهغفىرىتى ۋە رازىلىقى تهرەپكه چىققىنهللا ئى پاك جان، ا«: ئېيتىدۇ. ئولتۇرىدۇ

ئهمما پاسكىنا جان .  دېدى»ئاندىن مۆمىننىڭ جىنى تۇلۇمدىن سۇ ئاققاندەك ئېقىپ چىقىدۇ 
ىقىنى ئىتراپ قىلغۇچىالر ۋە ئسالم دىنىنىڭ ھهقل(ئىگىسى بولغان كاپىرالر، مۇناپىقالر، 

ھهققىدە ) كۆرۈنۈشته مۇسۇلمان بولۇپ، دىن دۈشمهنلىرىگه مهخپىي خىزمهت قىلغۇچىالر
 ،كاپىر بهندە دۇنيادىن ئۈزۈلۈپ ئاخىرەتكه ئالدىنى قىلىش ۋاقىتىدا«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

كاپىردىن كۆز . ۈشىدۇئۇالر كونا لۆڭگه ئېلىپ چ. ئۇنىڭغا قارا يۈزلۈك پهرىشتىلهر چۈشىدۇ
ئى 〈 :ئاندىن ئۆلۈم پهرىشتىسى كېلىپ بېشىدا ئولتۇرۇپ. كۆرگهندەك يىراقتا ئولتۇرىدۇ

. جان بهدەنگه تارقىلىدۇ. دەيدۇ 〉!تائاالنىڭ غهزىپى، كايىشلىقى تهرەپكه چىقهللا پاسكىنا جان، ا
ھهنبهل ئهھمهت ئىبنى . ( دېدى»جاننى ھۆل يۇڭدىن ئىكهك تارتقاندەك تارتىپ ئالىدۇ
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  . )رىۋايىتى
 ئىككىنچى باسقۇچ قهبرىگه كىرگهندىن كېيىن راھهت ياكى ئازاب، قهبرى بولسا، 
ئىككىنچى ھاياتنىڭ ئاۋۋالىقى مهنزىلى، ئاخىرەتنىڭ بوسوۋغىسى قهبرىدە دەسلهپته راھهت 

ۇز ئاندىن كېيىن راھهتكىمۇ، ئازابقىمۇ جان يالغ. ياكى ئازاب جانغىمۇ، تهنگىمۇ بىلله بولىدۇ
قهبرىدە نېمهتكه ياكى ئازابقا  ئۇچرۇشۇش ئهقلىي، قىياسى دەلىل بىلهنمۇ ھهم . قالىدۇ

ئهقلىي . پهيغهمبىرىمىزدىن نهقىل قىلىنغان شهرىئهت دەلىلىي بىلهنمۇ ئىسپاتالنغۇچىدۇر
چۈنكى . بولۇشى جايىزمكىن بولغان نهرسىنىڭ ئهمهلدە ۇم. مكىنلىكىدۇرۇدەلىل بولسا ئۇنىڭ م

 ھهر ئادەم ئادەتته - 2. ئۆلۈككه نېمهت، ياكى ئازاب بولۇشى ئهقىلگه زىت كهلمهيدۇقهبرىدە 
ئويغانغاندا بۇ . پاراغهتكه چىقىپ قالىدۇ-چۈشىدە ئاجايىپ راھهت. نۇرغۇنلىغان چۈش كۆرىدۇ

.  ئوقۇبهتكه دۇچار بولىدۇ-ياكى چۈشىدە ئازاب. راھهتتىن ئايرىلغىنىغا ھهسرەت چېكىپ قالىدۇ
بهلكى ياخشى . ويغۇنۇش بىلهن تۈگهيدۇ، بۇ ئهھۋالنى ھهممه كىشى بىلىدۇ، تونۇيدۇبۇ ئازاب ئ

. كۆرگهن چۈشنىڭمۇ، يامان كۆرگهن چۈشنىڭمۇ تهسىرى كۆڭلىدە ئۇزاق ۋاقىت قېلىپ قالىدۇ
  .بۇ ئهھۋال روھقا راھهت، ياكى ئازاب بولۇشى مۇمكىنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۆلۈم «: هللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسسهللهم ئېيتتىپهيغهمبهر س: دىنىي نهقىل دەلىل بولسا
پهرىشتىسى مۆمىن بهندىنىڭ جىنىنى ئالسا، باشقا پهرىشتىلهر كۆز يۇمۇپ ئاچقۇچه ئۇنىڭ 

ئۇالر ھهر قاچان بىر . مهزكۇر جهننهتتىن، ئېلىپ چىقىدۇ. قولىغا قويماي تاپشۇرۇپ ئالىدۇ
دەپ سورايدۇ، ئۇالر بۇ »؟!ۇارق جان بۇنېمىدىگهن خۇش پ«جامائهت پهرىشتىلهر قېشىدىن ئۆتسه، 

ھهتتا . پاالنىنىڭ ئوغلى پاالنىنىڭ روھى دەپ دۇنيادىكى ئهڭ ھۆرمهتلىك ئىسمى بىلهن ئاتايدۇ
بۇ ئاسماننىڭ . ئىشىك قاقىدۇ، ئىشىك ئېچىلىدۇ. روھنى بىرىنىچى ئاسمانغا ئهپچىقىدۇ

شۇنداق . ئهگىشىپ بىلله چىقىدۇمۇقهررەپ پهرىشتىلىرى يهنه بىر ئاسمانغا چىققۇچه بۇ روھقا 
جهننهتىكى ئهڭ ئالىي «تائاال پهرىشتىلهرگه بۇ بهندەمنى هللا ا. قىلىپ يهتتىنچى ئاسمانغا يېتىدۇ

.  دەيدۇ»!چۈشۈپ بهدىنىگه ياندۇرۇڭالرئىلىپ ئاندىن زىمىنىغا ! دەرىجىگه تىزىمالپ يېزىڭالر
: ئاندىن كېيىن. پ ئولتۇرغۇزىدۇروھ قهبرىگه قايتىپ كىرگهندىن كېيىن ئىككى پهرىشته كېلى

ئىككى .  دەيدۇ»تائاالدۇرهللا ئېگهم ا« :مۆمىن.  دەپ سورايدۇ»سېنى ياراتقان ئېگهڭ كىم؟«
سىلهرنىڭ «: ئىككى پهرىشته.  دەيدۇ»دىنىم ئىسالم «:ئۇ كىشى.  دەيدۇ»دىنىڭ نېمه؟«:پهرىشته

تائاالنىڭ ئهلچىسى، هللا  ئۇ كىشى امۆمىن.  دەيدۇ»ئاراڭالرغا ئهلچى قىلىنغان بۇ ئادەم نېمه ئادەم؟
: ئاسمان تهرەپتىن بىر ئېالن قىلغۇچى.  دەيدۇ»ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه چوقۇم ئىشىنىمهن

جهننهتكه بىر ئېشىك ! ئۇنىڭغا جهننهتتىن ياتاق سىلىپ بىرىڭالر. راست سۆزلىدىبهندەم «
، خۇشپۇراقلىرى ئۇ كىشىگه جهننهتنىڭ راھهتلىرى. دەپ ئىالن قىلىدۇ! ئىچىپ بىرىڭالر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه . (قهبرىسى كۆز يهتكۈدەك يهرگىچه كهڭرىتىلىدۇ. كېلىدۇ
ئۇ مۆمىن قىشىغا گۈزەل يۈزلۈك، چىرايلىق كىيىم كىيگهن، خۇشپۇراق بىر ئادەم ) ئىيتتى

غا مۆمىن ئۇنىڭ. بۇ سىزگه ۋەدە قىلىنغان ياخشى كۈن دەيدۇ! كىرىدۇ ۋە خۇش خهۋەرلىك بولۇڭ
ئۇ كىشى . دەيدۇ» كىم سىز؟ چىرايىڭىز گۈزەل، ياخشىلىق كېلىپ تۇرىدىغان كىشى ئىكهنسىز

 ئهمدى قىيامهتنى !ئى رەببىم«: مۆمىن دۇئا قىلىپ. مهن سىزنىڭ ياخشى ئىشلىرىڭىز، دەيدۇ
يهنه شۇ ھهدىسنىڭ داۋامىدا . دەيدۇ» باال چاقىلىرىم، مال مۈلكىمگه قايتسام! قايىم قىلساڭ

 باشقا ،ئۆلۈم پهرىشتىسى كاپىر بهندىنىڭ جېنىنى ئالسا« :مبهر ئهلهيهىسساالم ئىيتتىپهيغه
ۋىلىپ جاننى ئاغرىتىدىغان ۇمۇپ ئاچقۇچىلىكمۇ قويماي تاپشۇرپهرىشتىلهر ئۇنىڭدا كۆز ي

بهدەندىن يهر يۈزىدە بولىدىغان ئهڭ سېسىقراق . يىرىك التىغا يۆگهپ يۇقىرى ئېلىپ ماڭىدۇ
 ،ن ھالدا چىققان بۇ جاننى ھهر بىر جامائه پهرىشتىلهر قېشىدىن ئۆتكۈزسهنهرسىدەك بولغا
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ئېلىپ ماڭغان پهرىشتىلهر، . دېيىشىدۇ» گهن پاسكىنا سېسىق جان بۇ؟ې نېمه د« :ئۇالر
ئاسمانغا . پاالنىنىڭ بالىسى پاالنىنىڭ جېنى دەپ دۇنيادىكى ئهڭ ناچار ئىسمى بىلهن ئاتايدۇ

تۆگه يىڭنىنىڭ تۆشىكىدىن ئۆتكىچه «.  ئىشىك ئېچىلمايدۇئهپچىقىپ ئىشىك قېقىلىدۇ،
 گۇناھكارالرغا مۇشۇنداق جازا ،)يهنى ئۇالر ھهرگىزمۇ جهننهتكه كىرمهيدۇ(جهننهتكه كىرمهيدۇ 

يهنى كاپىرالرنىڭ جهننهتكه كىرىشى ) (ئايهت-40سۈرە ئهئراف . (دېگهن ئايهتنى ئوقۇدى» بېرىمىز
تائاال مهزكۇر كاپىرنىڭ جىنىنى ئېلىپ چىققان هللا ندىن ائا) مۇمكىن ئهمهس دىگهن مهنىدە

 دېگهن يهرگه 〉سىججىن〈بۇنىڭ نامه ئهمالىنى زىمىننىڭ ئاستىدىكى «: پهرىشتىلهرگه
غا هللا «:دېدى ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالم» .ئاندىن بۇ جان تاشلىۋىتىلىدۇ. دەيدۇ! تىزىمالڭالر

غا شېرىك كهلتۈرىدىكهن، هللاتۈرمهڭالر، كىمكى اخالىس ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا شېرىك كهل
 قۇشالر ئۇنى ئېلىپ قاچقاندەك ياكى بوران ئۇنى ئېلىپ بېرىپ ،ئۇ گويا ئاسماندىن تاشلىنىپ

) ئايهت-31سۈرە ھهج . (دېگهن ئايهتنى ئۇقۇدى» يىراق جايغا تاشلىۋەتكهندەك بولۇپ قالىدۇ
ئىككى . نىڭ روھى بهدىنىگه ياندۇرۇلىدۇئاندىن كېيىن ئۇ كاپىر«:ئاندىن رەسۇلۇلال  ئېيتتى

. مهن، دەيدۇئۇ ھا، ھا، بىلمهي. دەيدۇ»ياراتقان ئىگهڭ كىم؟«: پهرىشته كىرىپ ئۇنى ئولتۇرغۇزۇپ
ئاسمان تهرەپتىن بىر ئېالن . ھا، ھا، بىلمهيمهن، دەيدۇ: دەيدۇ، كاپىر» مه؟ېدىنىڭ ن«پهرىشتىلهر 
دوزاخ تهرەپتىن ! تتىن ياتاق سېلىپ بىرىڭالربۇ يالغان سۆزلىدى، بۇنىڭغا ئو«: قىلغۇچى

شۇ زامان كاپىرغا ئوتنىڭ قىزىقلىقى ۋە . دەپ ئېالن قىلىدۇ» !ئىشىك ئىچىپ قويۇڭالر
ھهتتا قوۋۇرغىلىرى كىرىشىپ ئالمىشىپ . قهبرىسى تارالشتۇرۇلىدۇ. زەھهرلىك ئىسى كىلىدۇ

ئۇ ئادەم بۇ .  بىر ئادەم كىرىدۇچىرايىمۇ سهت، كىيىملىرىمۇ سهت، سېسىق پۇرايدىغان. كىتىدۇ
سهن بۇرۇن دۇنيادا . كاپىرغا ئىچىڭ پۇشىدىغان بىر ئهھۋالدىن خهۋەرلىك بولغىن

كاپىر ئۇنىڭغا سهن كىم؟ چىرايىڭ سهت، يامانلىق كىلىپ . ئاگاھالندۇرۇلغان كۈن مۇشۇ، دەيدۇ
كاپىر شۇ . ەيدۇئۇ ئادەم مهن سىنىڭ قىلمىش ئىشلىرىڭ، د. تۇرىدىغان ئادەمكهنسهن، دەيدۇ

ئاندىن ئۇ كاپىرغا قارىغۇ، گاس، گاچا بىر پهرىشته . قىيامهت قىلمىغىن، دەيدۇ! چاغدا، ئى رەببىم
ئهگهر بۇ توقماق بىلهن تاغنى بىرال ئۇرسا تاغ توپا بولۇپ . تۆمۈر توقماق بىلهن كىرگۈزۈلىدۇ

هللا يهنه كاپىرنى ا. تىدۇپهرىشته كاپىرنى ھهر بىر ئۇرسا، كاپىر توپىدەك مىجىلىپ كى. كىتىدۇ
كاپىرنىڭ ئالال . يهنه شۇنداق بولىدۇ. يهنه ئۇرىدۇ. تائاال بۇرۇنقى ساق ھالىتىگه ياندۇرىدۇ

بهرا ئىبنى ئازىپ رىۋايىتىدە رەسۇلۇلال . توۋىسىنى ئىنسان بىلهن جىندىن باشقىسى ئاڭاليدۇ
ئوتتىن ياتاق سېلىپ . ۇئاندىن كىيىن ئۇ كاپىرغا دوزاختىن ئىشىك ئىچىلىد«: ئهلهيهىسساالم

سوراقچى ئىككى «: يهنه بىر ئىشهنچىلىك ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دېدى »بىرىلىدۇ
بۇ ئىككى پهرىشتىنىڭ يهرنى ئۇرۇپ . پهرىشتىنىڭ بىرسى مۇنكهر، يهنه بىرىنى نهكىر دەيدۇ

رى ھاۋا ئاۋازلى. ماڭىدىغان مهرگهن چىشى، يهرنى كوالپ ماڭىدىغان كالپۇكلىرى بار
ئىمامى ئهھمهد ئىبنى . (دېدى»  چاقماقتهك ھالدا كىرىدۇ-گۈلدۈرلىگهندەك، كۆزلىرى ئال 

  )ھهنبهل رىۋايىتى
ئۈچىنچى باسقۇچ روھقا قهبرىدىن يىراق ۋە تهن ئايرىم تۇرغان، قهبرىگه مۇناسىۋىتىمۇ 

  .بولغان ھالهتتىكى راھىتى ياكى ئازابى
وراقالر، سىناقالر تۈگهپ، پهرىشتىگه بهرگهن جاۋابىدىن ئۆلگهن ئادەمگه قهبرىدە بولىدىغان س

ئۇ ئادەمنىڭ بهخىتلىك ياكى بهخىتسىز بولۇشى ئاشكارىلىنىپ بولغاندىن كىيىن، يهنى دۇنيادا 
زالىمالرنى . تائاال قهبرىدىمۇ ئىمانى بىلهن مۇقىم تۇرغۇزغانهللا ئىمان بىلهن بولغانالرنى ا

ننىڭ جىنى ئىلىيىندىكى رەھمهت ئۇرنىغا ياكى جاۋابىدىن ئازدۇرغاندىن كىيىن ئىنسا
تائاال چىرىپ يوقالغان جىسىمالرنى كىرىشكه هللا ا. سىججىندىكى ئازاب ئورنىغا تاپشۇرۇلىدۇ
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جانالر مهزكۇر ئىككى ئۇرۇننىڭ بىرىدە ) يهنى قىيامهت كۈنىگىچه(رۇخسهت بىرىدىغان كۈنگىچه 
ئىللىيىندىكى جانالرنىڭمۇ ھهر لىكىن ياخشىالرنىڭ جانلىرى ساقلىنىدىغان . تۇرىدۇ

. قايسىسىنىڭ قهبرىدە چىرىپ كهتكهن ئۇستىخانلىرى بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋىتى بولىدۇ
خۇددى بۇ كۈندە تىلفۇن بهرگۈچى بىلهن تىلفۇن ئالغۇچىنىڭ سىمسىز تىلفۇن ئارقىلىق 

ىنى شۇڭا قهبرىنى زىيارەت قىلىپ كهلگهن كىش. بولغان مۇناسىۋىتىگه ئوخشاپ كىتىدۇ
بهلكى روھنىڭ قهبرىدىكى چىرىگهن جىسىم . جاننىڭ تونۇپ ساالم قايتۇرۇشى ھاسىل بولىدۇ

بىلهن مۇناسىۋەتلىشىشى سهۋەبىدىن، روھنىڭ قهبرىدە لهززەتلىنىشى ياكى دەرد ئهلهم تارتىشى 
چۈنكى قۇرئان، ھهدىس . شهھىدلهر روھلىرىدىن باشقىالر بۇ ئهھۋالنىڭ سىرتىدا ئهمهس. بولىدۇ

ھىدلهرنىڭ روھلىرى يىشىل جانىۋارالر ئىچىدە بولۇپ، جهننهتته يايراپ يۈرىدىغانلىقىنى ۋە شه
« : تائاال سۈرە ئال ئىمرانداهللا ا. ئهرشكه ئېسىلغان چىراغالرغا قونۇپ ئۆلتۈرۈلىشىنى سۆزلىدى

نىڭ هللا ا،يولىدا شېهىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن، بهلكى ئۇالر تىرىك بولۇپهللا ا
يهنى جهننهتنىڭ نىئمهتلىرىدىن ئهتىگهن (دەرگاھىدىكى رىزقتىن بهھرىمهن قىلىنىدۇ، 
نىڭ ئۆزلىرىگه بهرگهن پهزلىدىن هللائۇالر ا). ئاخشامدا مهڭگۈلۈك رىزقالندۇرۇلۇپ تۇرىلىدۇ

  )ئايهتنىڭ بىر قىسمى-170ئايهت ۋە -169(» .خۇرسهندۇر
هىدلهرنىڭ ېشجهزمهن «: ئېيىتتىللهم ھۇ ئهلهيهى ۋەسهاللتائاالنىڭ پهيغهمبىرى سهللههللا ا

 پوكانلىرىدانىڭ قۇش لشىې يجانلىرى جهننهتنىڭ ئىچىدە خالىغان يهرگه ئۇچۇپ يۈرىدىغان
، كېلىپ قونىدۇ چىراغالرغا پ قويۇلغان پانۇسئېسىئاستىدىكى  نىڭ ئهرش ئۇ قۇش.بولىدۇ

سىلهر قانداق :ڭ نهزەر تاشالپىپهرۋەردىگارسېنىڭ ئۇالرغا . دە يايرايدۇجهننهتتىن خالىغان يهرلهر
 سهن مهخلۇقاتلىرىڭ !پهرۋەردىگارىمىزئې «:  ئۇالر.نهرسه تهلهپ قىلىسىلهر؟ دەپ سورايدۇ

ېمه تهلهپ قىالرمىز، ن) يهنه(ئىچىدىن ھېچكىمگه بهرمىگهن نهرسىنى بىزگه بهرگهن تۇرساڭ 
بىر نهرسه ) دىنتائاالهللا ا( ۇالرئ. بۇ سۇئالنى ئۇالرغا قايتا قويىدۇ) تائاالهللا ا( .رىدۇدەپ جاۋاب بې

نىڭ ئۇالرنى قويىۋەتمهيدىغانلىقىغا كۆزى يېتىپ، ئۇالر شېهىدلىقنىڭ )تائاالهللا ا(سورىمىسا، 
بىزنى دۇنياغا قايتۇرساڭ، بىز ) دىنتائاالهللا ا(ساۋابىنىڭ يۇقىرىلىقىنى كۆرگهنلىكى ئۈچۈن

ئاندىن . لتۈرۈلسهك دەپ سورايدۇئۇرۇش قىلساق، يهنه قايتا ئۆ) كاپىرالر بىلهن(سىنىڭ يولۇڭدا 
دۇنياغا قايىتماسلىقىنى پۈتۈۋەتكهن ) يهنى شېهىدالرنىڭ(مهن ئۇالرنىڭ : )ئۇالرغا( تائاالهللا ا

 )ئىمامى مۇسلىم رىۋايىتى(» . ئىدىم دەپ بېرىدۇ
  

مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ ئاساسلىرىدىن ئالتىنچى ئاساس قازا ۋە قهدەرگه 

  ئىشىنىش

  
ا چوڭ ئۆزگىرىش پهيدا قىلىپ، دۇنيانىڭ ئاساسلىرىنى تهۋرىتىپ، ئىسالم ئهقىدىسى دۇنياد

زور تهسىرلهرنى كۆرسهتكهن ۋاقتىدىن باشالپ ۋە ئىنسانالر مهۋجۇدىيىتىنى تىترىتىپ، 
باتىلنىڭ مۇستهھكهم قورغانلىرىنى ۋەيران قىلىپ، يامانلىقنىڭ، كاپىرلىقنىڭ، بۇزۇقلىقنىڭ 

يۋەتلىك ئۆزگىرىشلهرنى پهيدا قىلغاندىن تارتىپ، تهختىرۋانلىرىنى پاچاقالپ تاشالپ، ھه
تائاالغا ئىتائهت قىلمىغۇچىالردىن ئىبارەت دۈشمهنلهرنىڭ هللا يهھۇدىيالر، ناساراالر، مهجۇسالر، ا

چۈنكى ئۇالر . قاتتىق تهنىسىگه، قوپال، ئاچچىق تهنقىدلىرىگه نىشان قىلىنىپ كهلمهكته
ە ئۇالرغا ئهگهشكهن ياخشى مۆمىنلهرنىڭ رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهسهابىلىرى ۋ
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تىرىشچانلىقى بىلهن دۇنيادا يۈز بهرگهن چوڭ ئۆزگىرىشنىڭ ئىچكى سهۋەبى پهقهت ئىسالم 
شۇڭا دۈشمهنلهر ئىسالم ئهقىدىسىگه داۋاملىق شهك شۈبهه . ئهقىدىسى ئىكهنلىكىنى بىلدى

 ئهقىدىنى كۆپچىلىك ئاخىرى بۇ ئىسالم. پهيدا قىلىشقا، تهنه قىلىشقا ئۇرۇنۇپ كهلدى
شۇنىڭ بىلهن دۈشمهنلهرگه بۇ ئهقىدىنىڭ . مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭلىدە تهۋرىتىپ قويدى

. دولقۇنلىرىنى توختۇتۇش، نۇرلۇق چىرىغىنىڭ توك سىملىرىنى ئۈزىۋىتىش ئاسان بولدى
ئىنسانالر دۇنياسىنى قايتىدىن قاراڭغۇ ھاڭالرغا، ئىنسانالرنى ھاالكهت گىرداۋىغا ئېلىپ 

 ئوقۇبهتكه - ئازابئىنسانالرنى چىدىغۇسىز . ارىدىغان دەرىجىدە ئارقىغا چىكىنىش يۈز بهردىب
  .تاشلىدى

قازا ۋە قهدەرگه ئىشىنىش گهرچه ئىسالم : بۇ ھهقته مىسال ئۈچۈن شۇنى سۆزلهيمىزكى
ئهقىدىسىنىڭ پهقهت بىر پارچىسى بولسىمۇ، بۇ ئهقىدە ئاجايىپ مىسلسىز تهنىلهرگه، يالغان 

مۇسۇلمانالر ئارىسىدا قهدەرگه تىنىش، ئىنسان ھهر ئىشقا .  شۈبهىلهر تاشالشقا ئۇچرىدى-  شهك
مهجبۇر دەيدىغان بۇزۇق تونۇشقا قايىل بولۇش، مۇئىتهزىلهر، شىئه مهزھهبلىرىگه يۈرۈش 
قىلىش ئىشلىرى كۆرۈنگىلى باشالشتىن بۇرۇن، يهنى رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ۆلۈكلىرى دۇنيادا مهۋجۇد بولغان داۋامىدا دۈشمهنلهرنىڭ مۇھهممهد ئهسهابىلىرىدىن بىر ب
. ئهلهيهىسساالمنىڭ نۇرلۇق قوياشىنىڭ ئهسهرلىرىنى يوقۇتۇشى مۇمكىن بولمىغان ئىدى

مۇسۇلمانالر ئارىسىغا مهزكۇر بۇزۇق ئهقىدىلهر، ئازغۇن مهزھهبلهر پهيدا بولغاندىن كىيىن 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىگه، يۇرتلىرىغا، بارلىق . رقالدىھهققىدە بۇزۇق تونۇشالر تا» قهدەر«

ۋۇجۇدىغا قاتتىق تىنىچسىزلىقالر يۈز بېرىپ دۈشمهنلهرنىڭ زەربىسى، ئىنتىقامچىالرنىڭ 
دۇنيانى نۇرالندۇرغان ھاياتى يول ۋە ياخشىلىق بىلهن . تهنىلىرى ئاستىغا يىقىلىپ چۈشتى

ن كىيىن، دۈشمهن كاپىرالرنىڭ ئىسالم تهرەپتىن قورشىغان نۇرلۇق يۇلتۇز ئولتۇرۇپ كهتكهندى
يۈرىكى شىپا تېپىپ جىنايىتى چوڭقۇرلىشىپ، ئۇالر مۇسۇلمانالرنى قازا قهدەر ئهقىدىسى 
تۈپهيلىدىن ئىتتىپاقلىقى بۇزۇلۇپ، چوڭ ئاجىزلىشىشقا دۇچار بولۇشتىن تاشقىرى، 

 دۈشمهنلهرنىڭ بۇ .چۈشكۈنلىشىش، مهغلۇبىيهتلىرىمۇ شۇ ئهقىدىدىن بولدى، دېيىشتى
  .  سۆزلىرى پۈتۈنلهي ئهكىسچه سۆز، ھهقىقهتنى بۇرمىالپ كۆرسىتىدىغان يالغان توقۇلمىدۇر

ئىسالم دۈشمهنلىرى مۇسۇلمانالر ئارىسىغا سىڭىپ كىرىپ ئۇالرنىڭ ئهقىدىسىنى بۇزۇپ، 
دىسىدىن  شۈبهه قىلىشقا داۋام قىلىۋىرىش بىلهن بهزى مۇسۇلمانالرنى توغرا ئىسالم ئهقى- شهك 

: ئاندىن كېيىن دۈشمهنلهر تهنه قىلىپ. شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئاجىزالشتى. ئايرىدى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئاجىزلىشىشى ئىسالم ئهقىدىسىدە داۋام قىلغانلىقى تۈپهيلىدىن بولدى، 

كۆپىنچه مۇسۇلمانالر بۈگۈنكى دەۋرگىچه ئۆز كىسىلىنى : ئىچىنارلىق ئهھۋال شۇكى. دېيىشتى
دۈشمهنلهر يامان غهرەز . ۆزىدىكى بۇرمىلىنىپ كهتكهن خاتا كۆز قاراشنى تۈزەتمىدىئ. تونۇمىدى

چۈنكى بىز نۇرغۇن مۇسۇلمانالرنى قازا ۋە . بىلهن كىرگۈزگهن خاتا ئهقىدىلىرىنى تۈزەتمىدى
قهدەر ئهقىدىسى بىلهن تىللىرىنى مىدىرلىتىپ بىر قىتىم قازا ۋە قهدەرنى ئۆزىنىڭ ئىسالم 

 كهتكىنىگه سهۋەب قىلغىنىنى، دىنىي ئىشالر مهسئۇللىقىدىن قىچىشقا يولىدىن چىقىپ
باھانه قىلغىنىنى يهنه بىر قىتىم ئىنساننى ياراتقۇچى، باشقۇرغۇچى، ھهممه ئىشنى 

تائاالنى هللا تائاالغا قارشى جىنايهت ئىشلىگهنلىكىنى، اهللا ئاسانالشتۇرۇپ بهرگۈچى ئىگىسى ا
شۇنىڭ ئۈچۈن . ىگه قارشى چىققانلىقىنى كۆرىمىززالىم ھىسابالپ ئۇنىڭ ھۆكمى ۋە قهدر

. مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ قازا ۋە قهدەر قىسمىنى تهتقىق قىلىشقا كۆڭۈل بۆلۈشنى توغرا كۆردۈم
بۇ ئىزاھاتىمىزنى ئوقۇغان، ئىشىتكهنلهر ئىچىدىكى قازا ۋە قهدەر ھهققىدە تونۇشى بۇزۇلغان، 

مهنپهئهت بىرىپ، كۆڭلىدىكى ئىككىلىنىش هللا غا ادىلى بىر تونۇشقا ئورناشمىغان، ئاينىمىغانالر
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هللا يوقۇلۇپ، ئهندىشىلىك پىكىرلىرى تۈزۈلۈپ، قازا ۋە قهدەرگه توغرا ئىىشىنىپ، رازى بولۇپ، ا
تائالالغا، پهيغهمبىرىگه بويسۇنۇپ، ئازابتىن قۇتۇلۇپ، جهننهت بىلهن بهخىتلىك بولۇپ كېتىشنى 

  .ئۈمۈد قىلىمىز
ە قهدەر قىسىمىنى ئوتتۇرىدا قويۇشتىن بۇرۇن، بۇ ئهقىدىنى مۆمىن ئهقىدىسىنىڭ قازا ۋ

چۈشىنىشىكه ۋە راستىنى تۇنۇشقا ياردىمى بولسۇن ئۈچۈن، تهييارلىق مهزمۇنىدا ئۈچ سۆز 
  . تهقدىم قىلىمهن 

  .ئالهم ۋە ئۇنىڭدىكى تهرتىپ تۈزۈمىنىڭ كۆرۈنۈشلىرى.1
ە بۇالر ئىچىدىكى يۇقىرى، تۆۋەن ئالهم دېگهن سۆز، زېمىن، ئاسمان ۋە بۇالر ئارىسىدىكى ۋ

بۇ چوڭ ئالهم سانسىز ۋە ساناقسىز كۆپ شهيئىلهرنى ئۆز . بارلىق مهۋجۇداتالردىن ئىبارەت
بۇ ئالهمدىكى ھهر بىر تۈرلۈك شهيئى ئىنسان ئهقلىنى ھهيران قىلىپ . ئىچىگه ئالىدۇ

، بولۇپلتۇزالر  كىچىك يۇ-چۈنكى بىرىنچى ئاسماندا مىليۇنلىغان چوڭ . توختۇتۇپ قۇيىدۇ
بۇالرنىڭ جىسىملىرى ۋە ئىچىدىكى نهرسىلىرى، خۇسۇسىيهتلىرى ئوخشاشمىغاندەك 

بىز . ھهجىملىرى، ئارلىقالرنىڭ يىراقلىقى، ھهركهتلىنىش قانۇنىيهتلىرىمۇ ئوخشىمايدۇ
بولۇپ، چوڭلۇقتا گۈزەللىكته ) يهنى شهيئىلهر(ياشاۋاتقان مۇشۇ زېمىندا نۇرغۇن ئالهملهر 

كى ئالهملهردىن ئاز ئهمهس، مهسلهن، ئىنسانالردىن ئىبارەت ئالهمدىمۇ، ھايۋانالر، ئاسماندى
ئۆسۈملۈكلهر ئالىمىدەك يارىلىشىدا، سانىدا، كۆپلۈكته، خۇسۇسىيهتلىرىدە، تهبىئهتلىرىدە 

ئاسمانالردىن ، زېمىندىن ئىبارەت بۇ چوڭ ئالهم ئۆزىدىكى . ئهجهبلىنهرلىك ئهھۋالالر بار 
 تۈزۈملهرگه ھهممىسىنى باغلىغان بولۇپ، -تائالال ياراتقان ئىنچكه تهرتىپ هللا شهيئىلهرنى ا

 بىرىگه كېلىشكهن بىرلهشكهن ھالدا، تېخى يىتىپ بارمىغان مهلۇم نىشان - پۈتۈن ئالهم بىر 
هللا ا. نىشانغا يهتكهندە ئالهمنىڭ ھهركهتلىنىش كۈچى تۈگهيدۇ. تهرەپكه قاراپ ھهركهتلىنىۋاتىدۇ

اليدىن ياراتتى، ئاندىن ) يهنى سىلهرنىڭ ئاتاڭالر ئادەمنى(سىلهرنى هللا ا«: هنئامداتائالال سۈرە ئ
نىڭ دەرگاھىدا مهلۇمدۇر، هللاۋاقتىڭالر ا) سىلهرنىڭ تىرىلدىغان (،ئهجىلىڭالرنى بېكىتتى

 - 2. (دېدى» شهك كهلتۈرىسىلهر) ئۆلگهندىن كېيىن تېرىلىشكه! ( ئى كۇففارالر-ئاندىن سىلهر 
  )ئايهت

ھهر بىر .  ھهيران قالدۇرىدىغان بۇ چوڭ ئالهمدە چوڭ ھادىسىلهر بولۇپ تۇرىدۇئادەمنى
ھادىسىنىڭ سهۋەبلىرى بار، ئامىللىرى بار ۋە شۇ ھادىسىنىڭ يۈز بېرىشىنى تهلهپ قىلغۇچى 

مهسلهن، پىالنىتالرنىڭ ئايلىنىشى، يۇلتۇزالرنىڭ سهيرى قىلىشى، شامالالرنىڭ . ئىشالر بار
 بىرىگه گىرەلىشىشى، يامغۇر، قارالرنىڭ -سلىقى، بۇلۇتالرنىڭ بىر چىقىشى ۋە ئوخشاشما

يېغىشى، زىرائهتلهرنىڭ ئۈنۈشى، ئىنسانالرنىڭ، ھايۋانالرنىڭ تۇغۇلۇپ تۇرۇشى، ئۆلۈش 
.  تۈزۈمگه بويسۇنىدۇ- تائالال ئورناتقان قائىدە هللا  پات يۈز بېرىشى ھهممىسى ا-تۇغۇلۇشنىڭ پات 

شۇڭا بۇ شهيئىلهر ۋە .  مهقسهتلهرگه يېتهكلهيدۇرۇشهني ھېكمهتلهر  تۈزۈم ئۇالرنى ئالى-قانۇن 
ھاياتنىڭ ھهممه . ھادىسىلهر ئارىسىدا پهلسهپىسىگه ئۇيغۇن كهلمهيدىغان بىر نهرسه يوق

 تۈزۈمنىڭ سىرتىدا يۈز بېرىدىغان بىر - بىرىگه باغالشتۇرىدىغان بۇ قانۇن –تارماقلىرىنى بىر 
نىڭ ھهممىسىدە ئىجرا بۇلۇۋاتقان بۇ تهرتىپ تۈزۈم بار تۇرۇپ، ئالهم شهيئىلىرى. نهرسه يوق

تائالالنىڭ ئالهمنى ۋە هللا ئىلىملىك ئادەملهرنىڭ بۇ ئالهمنى ياراتقان كاتتا قۇدرەتلىك ا
ئۇنىڭدىكى بارلىق شهيئىلهرنى يارىتىشتىن بۇرۇن، ئۇ شهيىئلهرنى بىلىدىغانلىقىغا ۋە ئۇ 

تىپ تۈزۈملۈك ھهركهتلىنىشىنى ئالدىن شهيىئلهرنى پهيدا قىلماي تۇرۇپ، تهر
بېكىتىلگهنلىكىگه، شهيئلهرنى پهيدا قىلغاندىن كېيىن ھهممىسى شۇ تۈزۈمگه باغالنغانلىقىغا، 
شۇنىڭ ئۈچۈن ھهممه شهيئىنىڭ تهرتىپ تۈزۈملۈك ھهركهتلىنىۋاتقانلىقىغا، تۈزۈمدىن چىقىپ 
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 شۈبهىسى بار؟ بۇ تهرتىپ تۈزۈم -كېتهلمهيدىغان، خىالپلىق قىلمايدىغانلىقىغا قانداق شهك 
مانا بۇ بولسا . دۇنيا ھاياتى داۋام قىلىشى ۋە مهلۇم ۋاقىت چۇۋۇلماي تۇرۇشتىكى سىر سهۋەبىدۇر

تائالالنىڭ پهيغهمبهرلىرى ئىنسانالرنى ئۇنىڭغا ئىشىنىشكه ۋە ئۇنىڭ ياخشى ۋە يامان هللا ھهم ا
  . تهرتىپتۇر-ن ئىبارەت تۈزۈم قا چاقىرغان قازا ۋە قهدەردىبولۇشھهرخىل ھالدا جارى 

  ئالهم قانداق بارلىقا كهلگهن؟. 2
ئالهمنىڭ بارلىقىغا دەلىل كۆرسىتىش ھاجهتسىز، . ئالهم بار، ئۇنى يوق دېمهك مهنىسىز

پهقهت ئالهم توغرىىسىدا كونا يېڭى تهكشۈرگۈچىلهرنىڭ زېهنىنى مهشغۇل قىلىۋاتقان مهسله 
ئالىمالرنىڭ . كېيىن پهيدا بولغانمۇ؟ دېگهن مهسلىدۇربولسا ئالهم ئهزەلدىن بارمىدى ياكى 

كېيىن . دېگهن قاراشقا كهلگهن» كېيىن پهيدا بولغان. ئالهم ئهزەلدە يوق ئىدى«:كۆپچىلىكى 
. دېمهك ئالهم ئۆزگهرگۈچىدۇر. پهيدا بولغانلىقىغا ئۇنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرىشىنى دەلىل قىلىشقان

ئالهمنىڭ كېيىن پهيدا . ىن پهيدا بولدى دېيىشكهنكېي. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئهزەلدە يوق ئىدى
هسىرگىچه، ھهتتا تافهتى مۇتاھه ھارارەت كۈچىنىڭ  ئ-19بولغانلىقىغا ئالىمالرنىڭ دەلىللىرى 

.  يۆتكىلىش قانۇنى كهشىپ قىلىنغانغا قهدەر شۇنداق داۋام قىلىپ كهلگهن)ئىنىرگىينىڭ(
. سپاتلىدىكى ئالهم ھهرگىز ئهزەلدىن بار ئهمهسدۇنيا ئالىملىرى بۈگۈن ئېيتقاندەك بۇ قانۇن ئى

بهلكى ئۇ چوقۇم . شۇنىڭدەك ئۇ ھهرگىز ئهبهدىي تۇرمايدۇ. پهقهت ئۇ يېڭىدىن يارىتىلغان نهرسه
بۇنىڭ سهۋەبى ئالهمدە بېكىتىلگهن قىزىقلىق قۇۋۋەت . ئاخىرالشماي، يوقالماي قالمايدۇ

ئىنىرگىيسى (سوغۇق  جىسىمالردىن )ئىنىرگىيسى يۇقىرى(قىززىق  ھهمىشه )ئىنىرگىيه(
بۇرۇنال . بۇنىڭ ئهكسى بولىشى مۇمكىن ئهمهس.  جىسىمالرغا يۆتكۈلۈپ كېلىۋاتىدۇ)تۆۋەن

. چۈنكى ئهزەلدىن يوق نهرسه نهتىجه بېرەلمهيدۇ. مۇقهرەرلهشتۈرگۈچى بولماي مۇمكىن ئهمهس
شۇنىڭ بىلهن خۇداغا . مهسئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ قۇۋەتنى ياراتقۇچى ئهزەلدىن بار بولماي مۇمكىن ئه

 بولۇشئىشهنمهيدىغان پهيالسوپالرنىڭ بهزىسى دەۋا قىلغان ۋۇجۇد ئالىمىنىڭ ئهزەلدىن بار 
يارىتىلىشنىڭ باشلىنىشى بولغان نهرسىنىڭ تۈگىشى، .  چىقتىبولۇپنهزىرىيىسى يالغان 

ۇقهررەر غهرب ئالىملىرىنىڭ بىرسى بۇ ئىلىمىي ھهقىقهتنى م. يوقۇلىشىمۇ چۇقۇم بولىدۇ
غهرەرسىز ھالدىكى ئىلىمي تهكشۈرۈشلهر بۇ ئالهمنىڭ بارلىققا «: قىلغان ھالدا مۇنداق دېدى

هللا شۇنىڭ بىلهن ئىختىيارسىز ھالدا ا. كېلىشىنىڭ باشلىنىشى بارلىقىنى ئىسپاتلىدى
چۈنكى بارلىققا كېلىشنىڭ باشلىمى بولغانال نهرسىنىڭ . تائالالنىڭ بارلىقىنىمۇ ئىسپاتلىدى

ىكىدىن بارلىققا كېلىشى مۇمكىن ئهمهس، ئۇ ئۆزىنى دەسلهپ پهيدا قىلغۇچىغا مۇھتاج، ئۇ ئۆزل
قۇرئان كهرىمدە بۇ سۆزنىڭ . »تائالالدۇرهللا بولسا پۈتۈن ئالهمنى يوقتىن بار قىلغان ا

ئۇالرغا بىز تاكى ئۇالرغا «: تائالال سۈرە فۇسىسلهتتههللا ا. راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان ئايهت بار
ئهتراپىدىكى ۋە ئۆزلىرىدىكى )  زېمىن-ئاسمان (،ىڭ ھهق ئىكهنلىكى ئېنىق بولغۇچهقۇرئانن

 پهرۋەردىگارىڭنىڭ ھهممه ،ئاالمهتلهرنى كۆرسىتىمىز) قۇدرىتىمىزگه دااللهت قىلىدىغان(
ئۇالرغا كۇپايه ) سېنىڭ راستلىقىڭنىڭ دەلىلى بولۇشقا(نهرسىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقى 

قىززىقلىقى  جىسىمالرنىڭ )ئىنىرگىيسى يۇقرى(قىززىق .  دېدى) ئايهت-53(» .ئهمهسمۇ
 باشقا جىسىمالرغا يۆتكىلىشى ھازىرمۇ داۋام قىلىۋاتقان ئهمهلىيهت بولۇپ، بۇ )ئىنىرگىيسى(

ئۇ چاغدا .  كۈنلهرنىڭ بىرىدە تۈگهيدۇ)ئىنىرگىيه(قۇۋۋەت قانۇنىيهت ھۆكۈم قىلىدۇكى، بۇ 
بۇ بولسا خاتالىقىدىن خالىي بولغان توغرا . مۇ ئاشۇنداق دەيدۇدۇنيا ئالىملىرى. ھاياتمۇ تۈگهيدۇ

هللا تائالال بۇ ھاياتنىڭ تۈگىشى ئۆزىنىڭ اهللا لېكىن ئالهمنى ياراتقۇچى ا. قاراشتۇر
 )ئىنىرگىينىڭ(قىززىقلىق قۇۋۋىتىنىڭ . ئورۇنالشتۇرغان بهلگىلىك قارارى تۈگىگهندە بولىدۇ

ڭ تهرتىپ تۈزۈمى بۇزۇلۇشى بىلهن بولىدۇ، دەپ تۈگىشى بىلهن ئهمهس، ئاسمان جىسىملىرىنى
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 ھېچ ئادەم ئۇنى ،قىيامهت قايىم بولغان چاغدا«: تائالال بۇ ھهقته سۈرە ۋاقىئهدەهللا ا. خهۋەر قىلىدۇ
 تاغالر پارچىلىنىپ تۇزاندەك تۇزۇپ كهتكهن ،زېمىن قاتتىق تهۋرىتىلگهن. ئىنكار قىاللمايدۇ

بهزىلهرنى  (،كۆتۈرىدۇ) ش بىلهن دەرىجىسىنىۈزۈكىرگبهزىلهرنى جهننهتكه (ىيامهت  ق،چاغدا
هللا يهنه ا)  ئايهتكىچه-3ئايهتتىن -1. (دېدى» .چۈشۈرىدۇ) ش بىلهن دەرىجىسىنىۈزۈ كىرگقادوزاخ
 توزانغا -كۈننىڭ نۇرى ئۆچۈپ يۆگىلىپ قالغاندا، يۇلتۇزالر تۈكۈلگهن چاغدا، تاغالر چاڭ «: تائاال

ئاسمان «: يهنه) ئايهت -1سۈرە تهكۋىر . (دەيدۇ» يامهت بولىدۇئايالندۇرۇلۇپ ماڭدۇرۇلغاندا قى
  )ئايهت-1سۈرە ئىنفتار ().لىدۇوقىيامهت ب(» ،يېرىلغاندا، يۇلتۇزالر تۈكۈلگهندە

لېكىن بۇ ئالىمالرغا ئۆزىنىڭ مهخسۇس دەلىل كۆرسىتىش يولى بىلهن ئالهمنىڭ كىيىن 
بۇ دۇنيا  قالماي مۇمكىن ئهمهسلىكىنى،يو مهڭگۈ تۇرمايدىغانلىقىنى، پهيدا بولغانلىقىنى،

بۇنىڭدىن  .ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىغانلىقى يىتهرلىك دەلىلدۇر
دېگهن  ياكى ئۇ ئالهم قانداق بارلىققا كهلتۈرۈلگهن؟ ئالهمنىڭ پهيدا بولىشى قانداق بولغان؟

ىالردىن بولغان ماددىغا دۇنيا ئالىملىرى ئالىمالردىن ۋە باشق .بىر سۇئال كېلىپ چىقىدۇ
جاۋاپ . ئىشهنگۈچىلهرنىڭ تىللىرى بۇ سۇئالغا توغرا جاۋاپ بېرىشىدىن توختۇلۇپ قالدى

خىيال بىلهن، گۇمان بىلهن ياكى  ئۇالرغا ئهقلى بىلهن ئويلىماستىن تهخمىنهن،. بېرەلمىدى
  نهدە؟يالغاندىن كۆزىنى يۇمۇپال سۆزلهش بىلهن جاۋاپ بېرىشتىن باشقا توغرا جاۋاب 

زېمىن قۇياشتىن ئوت «: شۇنداق خىيالى  جاۋابتىن بىرسى ئۇالرنىڭ بهزىسىىنىڭ
 ئاستا سوۋۇغان، قاتقان، - ھالىتىدە ئۈزۈلۈپ چۈشكهن، ئاندىن مىليۇن يىلالردىن كىيىن ئاستا 

شۇنىڭ بىلهن مهخلۇقالر يارىتىلىشقا ۋە ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ياشىشىغا . توپا قاتلىمى پهيدا بولغان
زېمىندىكى ھايات «زېمىندىكى جانلىقالرغا كهلگهندە ئۇالر . دېگهن سۆزىدۇر»ىقالشقانالي

نهرسىلهر ئاددى ھۈجهيرە شهكلىدە باشالنغان، ئاندىن كىيىن تهرەققى قىلغان، ئۆزگهرگهن، 
زېمىن «: ئهمدى ئۇالردىن سۇئال قىلىپ. دەيدۇ» .كۆپهيگهن ۋە ھازىرقى ھالىتىگه يهتكهن

 چۈشكهن بولسا، ئۆزۈڭالرنىڭ مۆلچهرىڭالردا مىليۇنالرچه بولغان يۇلتۇزالر، قۇياشتىن ئۈزۈلۈپ
  دەپ سورالسا، نىمه دەپ جاۋاب بېرىدۇ؟» كۈن، ئايالر نىمىدىن ئۈزۈلۈپ چۈشكهن؟

غا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ )يهنى شهيتانالر(ئۇالر «: قۇرئاندا سۈرە كهھفىدە
يهنى مهزكۇرالرنى (تىلىشىنىمۇ كۆرسهتكىنىم يوق يارىتىلىشنىمۇ ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ يارى

ئازدۇرغۇچىالرنى ياردەمچى ) كىشلهرنى) (خهلق ئهتكهن چېغىمدا ئۇالرنى ھازىر قىلغىنىم يوق
چۈنكى !  سانا شۈكرىلهر بولسۇن-تائالالغا ھهمدۇ  هللا) ئايهت-51. (دېگهن» قىلۋالغىنىممۇ يوق

بهندىلىرىنى مۇنداق يالغان خىيال، ۋەسۋەسه، ) چىئىسالمغا ئىشهنگۈ(تائاال ئۆزىنىڭ مۆمىن هللا ا
ياراتقۇچىنىڭ خهۋىرى كۇپايه، ياراتقۇچى ئۆزى بارلىق . گۇمان تهخمىنىالردىن بىهاجهت قىلدى

مهخپى نهرسىلهرنى، ئهھۋالالرنى بىلگۈچى، ھهممىدىن خهۋەردار تۇرۇپ، ئۆزى ياراتقان 
 ، كافىرالر بىلمهمدۇكى«: تائاال ئېيتتىهللا ؟ انهرسىلهرنى ۋە قانداق ياراتقىنىنى بىلمهي قاالمدۇ

 - ھهممه جانلىق، ئۇالرنى ئايرىۋەتتۇق، بىرىگه تۇتاش ئىدى-ئاسمانالر بىلهن زېمىن بىر
 يهر تهۋرەپ ئۇالرنىڭ ؟ئىشهنمهمدۇ) نىڭ قۇدرىتىگههللا( ئۇالر ،مهۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق

كۆزلىگهن ) سهپهردە( ئۇالرنى ،ى ياراتتۇقخاتىرجهمسىز بولماسلىقى ئۈچۈن بىز زېمىندا تاغالرن
ئاسماننى بىز بىخهتهر ئۆگزە  .مهقسهتلىرىگه يېتىۋالسۇن دەپ تاغالردا كهڭ يولالرنى ياراتتۇق

نىڭ هللاكۈن ئاي يۇلتۇزالرغا ئوخشاش ا(ئاسماندىكى ) يهنى مۇشرىكالر( ئۇالر ، ھالبۇكى،قىلدۇق
كېچىنى ۋە كۈندۈزنى هللا ا .هردىن غهپلهتتىدۇرئاالمهتل) بارلىقىنى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان

سۈرە (» .پهلهكته سهير قىلىدۇ) ئۆزىگه خاس( ئۇالرنىڭ ھهر بىرى ،كۈننى ھهم ئاينى ياراتتى
سىلهر زېمىننى ئىككى 〈) سهن ئۇالرغا(«: تائاالهللا يهنه ا)  ئايهتكىچه-33ئايهتتىن  -30 ئهنبىيا
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؟  ئۇ ئالهملهرنىڭ نىڭغا شېرىك كهلتۈرەمسىلهرنى ئىنكار قىالمسىلهر ۋە ئۇهللاكۈندە ياراتقان ا
ئۇ زېمىننىڭ ئۈستىدە نۇرغۇن تاغالرنى ياراتتى، زېمىننى بهرىكهتلىك .  دېگىن〉پهرۋەردىگارىدۇر

زېمىننى يارىتىش بىلهن ئاھالىسىنىڭ  (،قىلدى، ئهھلى زېمىننىڭ رىزقىنى بهلگىلىدى
زېمىننىڭ ۋە ). (تاماملىدى(ۈندە باراۋەر تۆت ك)  زىيادىسىز-رىزقىنى بهلگىلهشنى كهم

ئاندىن ئۇ ). بۇ جاۋاپتۇر(سورىغۇچىالر ئۈچۈن ) ئۇنىڭدىكى نهرسىلهرنىڭ يارىتىلىش مۇددىتىنى
: ئاسمان بىلهن زېمىنغا. يۈزلهندى، ھالبۇكى ئۇ تۇمان ھالىتىدە ئىدى) يارىتىشقا(ئاسماننى 

. دېدى» )ىمنى قوبۇل قىلىڭالريهنى ئهمر(ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز ھالدا كېلىڭالر «
ھهر . يهتته ئاسماننى ئىككى كۈندە ياراتتىهللا ا«. دېدى» ئىختىيارىي كهلدۇق«ئىككىلىسى 

يهنى ھهر ئاسماننىڭ ئېهتىياجلىق ئىشلىرىنى (ئاسماننىڭ ئىشىنى ئۆزىگه بىلدۈردى 
 بۇ ئهنه شۇ ،دۇقئهڭ تۆۋەنكى ئاسماننى يۇلتۇزالر بىلهن زىننهتلىدۇق ۋە قوغدى). ئورۇنالشتۇردى

 - 12ئايهتتىن -9سۈرە فۇسسىلهت . (دېدى» .نىڭ تهقدىرىدۇرهللاغالىب ھهممىنى بىلگۈچى ا
  )ئايهتكىچه

ئهمما . تائاالنىڭ ئاسمان، زېمىنالرنى يارىتىش توغرىسىدىن بهرگهن خهۋىرىدۇرهللا مانا بۇالر ا
 توغرىسىدىن خهۋەر تائاال ئىنساننى، جىننى، ھايۋانالرنى، ئۈسۈملۈكلهرنى ياراتقانلىقىهللا ا

ساپالدەك ) چهكسه جاراڭاليدىغان) (يهنى ئاتاڭالر ئادەمنى(ئىنساننى ) هللا(«: قىلىپ ئېيتىدۇ
) ئايهت-15،- 14رەھمان سۈرە (».نىڭ يالقۇنىدىن ياراتتىجىنالرنى ئوت. قۇرۇق اليدىن ياراتتى

دىن ياسالغان، چهكسه قارا الي) ئادەم ئهلهيهىسساالمنى(شهكسىز بىز ئىنساننى«: تائاالهللا يهنه ا
جىننى، شهيتانالرنى ۋە ئۇنىڭ باشلىقى ئىبلىسنى . ئاۋاز چىقىدىغان قۇرۇق اليدىن ياراتتۇق

  )ئايهت- 27،-26سۈرە ھىجر . (دېدى» بۇندىن بۇرۇن تۈتۈنى يوق ئوت يالقۇنىدىن ياراتقان ئىدۇق
ى قورسىقى بىلهن ھهر بىر جاندارنى سۇدىن ياراتتى، ئۇالرنىڭ بهزىسهللا ا«: تائاالهللا يهنه ا

خالىغان هللا ا. ماڭىدۇ، بهزىسى ئىككى پۇتى بىلهن ماڭىدۇ، بهزىسى تۆت پۇتى بىلهن ماڭىدۇ
يهنه )  ئايهت-45سۈرە نۇر . (دېدى» ھهقىقهتهن ھهر نهرسىگه قادىردۇرهللا مهخلۇقالرنى يارىتىدۇ، ا

بىز . (قارىسۇن) لهنئىبرەت نهزىرى بى(ئىنسان ئۆزىنىڭ يېمهكلىكلىرىگه ) بۇ كاپىر(«: تائاالهللا ا
سىلهرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىڭ مهنپهئهتلىنىشى . زور مىقداردا يامغۇر ياغدۇردۇق) بۇلۇتتىن

 - ئۈچۈن زېمىندا ئاشلىقالرنى، ئۈزۈمنى، دەرەخلىرى قويۇق باغچىالرنى، تۈرلۈك مېۋىلهرنى، ئوت 
  ) ئايهتكىچه-35 ئايهتتىن – 24سۈرە ئهبهسه (» .چۆپلهرنى ئۆستۈردۇق

ئىنساننى ۋە ئاسمان زېمىننى ۋە پۈتۈن كائىناتنى قانداق ياراتقانلىقى توغرىسىدا ئىنساننى 
خاتالىقتىن ساقاليدىغان، بىلىمسىزلىك كېسىلىگه شىپا بېرىدىغان ئىشهنچىلىك بولغان بۇ 
سۆزلهر نهدە؟ يۇقىرىقى ئۆزى چاغالپ تهخمىن قىلىپ سۆزلىگهن پىچهك، قااليمىقان سۆز، بهلكى 

ن ئويدۇرما سۆزلهر نهدە؟ بۇ ئىككى سۆز ئارىسىدا يوق بىلهن بارنىڭ، ساق قۇالق بىلهن پاڭ يالغا
مۇسۇلمانالر نهدە؟ ئۇ ئىنكارچىالر نهدە؟ مۇسۇلمانالر بولسا . قۇالقنىڭ ئارىسىدىكىدەك پهرق بار

ئۇالر ھهقنى ئىختىيار . راستقا ئىشىنىشى سهۋەبىدىن راستنى تونۇشقا ھىدايهت قىلىندى
ئىنكارچىالر بولسا توغرىلىقتىن . ھهقنى تونىدى. كۆڭلى قانائهت قىلدى. قوبۇل قىلدى. دىقىل

ئىلىم بىلهن ئىسپاتالنغان . توغرا يولدا مېڭىشتىن قارىغۇلۇقنى ئهال كۆردى. ئېزىپ كهتتى
  .ئهمىلي ھهقىقهتكه گۇمان بىلهن قارشى تۇردى، رېئاللىقنى شهك ۋە يالغان بىلهن رەت قىلدى

ئۇالر . رگه بولسا، ھهقنى كۆرسهتكۈچى ۋەھىي ئۇالرغا ھهقىقهتنى يورۇتۇپ بهردىمۆمىنله
ۋەھىينىڭ نۇرى بىلهن قاراڭغۇلۇقتا قالغانالرنى، پىكىردە ۋە ئازغۇنلۇقتا بېشى ئايلىنىپ 

ئىنكارچىالرغا ھاۋايى ھهۋەس چۆلىدىكى پالپىلهك سهراپ سۇدەك . يۇرۋاتقانلىقىنى كۆردى
ه ۋە ئېنىق نهرسه خىيال قىلىپ ئۇنىڭ ئارقىسىدىن يۈردى، ھېرىپ، ئۇنى پهلسهپ. كۆرۈندى
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  .چارچاپ ئۇنىڭ يېنىغا بارغاندا ئۇنىڭ قۇرۇق ئۈمىد ۋە يامان ئاقىۋەت ئىكهنلىكىنى بىلدى
ئهمهللىرى باياۋاندىكى ) ياخشى ئهمهل دەپ ئويلىغان(كافىرالرنىڭ «: تائاال ئېيتتىهللا ا

ئۇنىڭ يېنىغا كهلسه ھېچ نهرسه . نى سۇ دەپ گۇمان قىلىدۇسهرراپقا ئوخشايدۇ، تهشنا ئادەم ئۇ
) كۆزىتىپ تۇرغۇچى(يېنىدا ) ئهمهلىنىڭ(نىڭ ئۆز هللائۇ ا) يهنى سۇ كۆرۈنمهيدۇ. (كۆرۈنمهيدۇ

تېز ھېساپ هللا ئۇنىڭ قىلمىشىغا تېگىشلىك جازا بېرىدۇ، اهللا ئىكهنلىكىنى بايقايدۇ، ا
ئهمهللىرى چوڭقۇر دېڭىزدىكى ) ىلغانياخشى دەپ گۇمان ق(ياكى ئۇالرنىڭ . ئالغۇچىدۇر

 قات دولقۇنالر ۋە دولقۇنالرنىڭ ئۈستىدىكى -قاتمۇ) يهنى دېڭىزنى( ئۇنى ،قاراڭغۇلۇققا ئوخشايدۇ
بۇ قاراڭغۇلۇققا گېرىپتار  (، قات قاراڭغۇلۇقالردۇر-قاتمۇ ) مانا بۇ. (قارا بۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ

نۇر ئاتا قىلمىسا، كىم بولمىسۇن نۇرنى هللا كۆرەلمهيدۇ، اقولىنى ئۇزاتسا بارماقلىرىنى ) بولغۇچى
، - 39سۈرە نۇر (» ).ھىدايهت قىلمىغان ئادەم ھهرگىز ھىدايهت تاپالمايدۇهللا يهنى ا(كۆرەلمهيدۇ 

  )ئايهت-40
ئاسمانالردىن ئىبارەت يۇقرى ئالهم، زېمىندىن ئىبارەت ئاستىن ئالهم بولسۇن پۈتۈن . 3

 تۈزۈمگه باغالنغانلىقى، قۇياشنى ئۆز ئىچىگه ئالغان ئهڭ -ىپ كائىناتنىڭ بهك ئىنىچكه تهرت
چوڭ يۇلتۇزالردىن تارتىپ، زەرە ھۈجهيرىسىدەك ئهڭ كىچىك نهرسىلهرگه قهدەر ھهممىسى 
ئاجايىپ قانۇنالرغا باغالنغانلىقى، ئۆزگهرمهيدىغان مۇقىم يولالرغا بويسۇندۇرۇلغانلىقى، ئالهم 

ال قۇرئان تائاهللا ته ابۇ ھهق. هلۇملۇق بىر نهرسه بولۇپ قالدىئهھۋالىنى بىلگۈچى ئالىمالرغا م
يولىدا ھهرگىزمۇ ھېچقانداق ئۆزگىرىشنى ) مهخلۇقاتالر ئۈستىدە قولالنغان(نىڭ هللا«:  كهرىمدە

يهنى ئازابنىڭ ئازابقا تېگىشلىك بولغانالر (يولىدا ھهرگىز يۆتكىلىشنىمۇ هللا كۆرمهيسهن، ا
ئايهتنىڭ -43سۈرە فاتىر . (دېدى»كۆرمهيسهن) ۆتكىلىشىنىئۈستىدىن باشقىالرنىڭ ئۈستىگه ي

  )بىر قىسمى
 پىرسهنتىىنى تهشكىل قىلغان 21  دە100ئاستىن ئالهم زېمىنىغا كهلسهك، ئهگهر ھاۋانىڭ 

 پىرسهنت بولۇپ قالسا، ئوتتىن كۆيىدىغانال نهرسىلهر ھهممىسى 50  دە100ئوكسىگىن كۆپۈيۈپ 
 ئىنسانالرنىڭ نهپهس ، دىن كهم بولۇپ قالسا21دە  100ىن شۇنىڭدەك ئوكسىگ. كۆيۈپ كېتىدۇ

تائاال بۇ ئالهمدە پهيدا قىلغان ۋە هللا بۇ ئهھۋالنى پهقهت ا. ئادەملهر ئۆلىدۇ. ئېلىشى قىيىنلىشىدۇ
  .ھاياتىنى ئۇنىڭغا باغلىغان ئومۇمىي تهرتىپ تۈزۈملىرىگه مىسالدۇر

 مهخسۇس ئىنتىزام بولسىمۇ ئهمما ھاياتتىكى ھهر بىر مهخلۇق ئۈچۈن بهلگۈلهنگهن
چۈنكى ھهر بىر مهخلۇق ئۈچۈن ئۇنىڭ بارلىققا . ئادەمنى ھهيران قىالرلىق ئىنتىزامدۇر

كېلىشى، چوڭىيىشى، ھاياتنىڭ ھهر خىل ھالهتكه ئۆزگىرىشى، ئۇنىڭ تۇرمۇش يوللىرى، 
لىشى، رىزىق قولغا كهلتۈرۈشى، نهسسىللىنىش قانۇنلىرى، ئۆز نهسلىنى ساقالش يوللىرى، ئۆ

جانلىقالرغا خاس بولغان يولالرنىڭ توالراقى . يوقۇلىشى قاتارلىقالردا ئۆزگه قانۇنىيهتلىرى بار
ئويالپ كۆرگهن كىشىلهرگه مهلۇم، بۇ يولالردىن مىسال ئۈچۈن، ئىنسان، ھايۋان، 

  .ئۆسۈملۈكلهرنىڭ نهسىلىنىشدىكى ئۈچ يولنى سۆزلهيمهن
ېرىگه مايىل بولۇپ نهسلى ئهۋالد ئۈچۈن، دۇنيادا ئهر كىشىنىڭ ئايالىغا، ئايال كىشىنىڭ ئ

ئادەمنى داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن جىنسى ئاالقه قىلىشى بولسا، ئادەم نهسلىنى داۋامالشتۇرۇش 
 بىرى بىلهن - ئايال بىر -ئهر . ئۈچۈن ئورنىتىلغان ئىالھى قانۇن بويىچه بولىدۇ

 ئايال دائىم - بولىشى، ئهر مۇناسىۋەتلىشىشكه ھهتتا ھامىلدارلىق ھالىتىدىمۇ مۇھتاج
 بىرىگه ياردەم بىرىشى ئارقىلىق ئهۋالدىنى ئاسىراش ۋە تهربىيلهشكه -مۇناسىۋەتلىشىپ بىر 

  .بىرلىكته ئېلىپ بېرىشتۇر
ئهمما ھايۋانالرنىڭ بۇنىڭ ئهكسىچه بولۇپ، چىشى ھايۋان بوغاز بولسا ئهركىكى ئۇنىڭدىن 
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 ئهركهك چىشى مۇناسىۋىتى خاس تهبىئى شهھۋىتى بۇ بولسا ھايۋاننىڭ. قاچىدۇ، تاشلىۋېتىدۇ
بهلكى نهسىل ئهۋالد . باللىرىنى بىلله بېقىشىپ بىرىش ئۈچۈنمۇ ئهمهس. ئۈچۈنمۇ ئهمهس

 ياغ، سۈت ۋە قايماق بىلهن تهمىنلىشى، يۇڭ، -يىتىشتۈرۈشى ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ گۆش 
ڭ بىر قىسىمىنى تهمىن  كېچهك ئېهتىياجىنى-تېرىلىرى بىلهن ئىنسانالرنىڭ كىيىم 

 بىرىنى -شۇڭا ئۇ نهسىللىنىش پهيتىدىن باشقا چاغدا بىر . قىلىش مهقسهت قىلىنغان
جاھاندىكى ھهر بىر مهخلۇققا ئۆزىگه اليىق تهن قۇرۇلۇش، مىجهز تهبىئهت بىرىپ، . ئىزدەشمهيدۇ

كى بۇ تهرتىپ چۈنكى ئىنسانالردىكى ھايۋانالردى! تائاال ئهڭ بۈيۈكتۇرهللا يولىنى كۆرسهتكهن ا
  . تۈزۈم ۋە ئورۇنالشتۇرۇشالر ئهقىلگه بهك مۇۋاپىق ۋە مهقبۇلدۇر

ئهنجۈر دەرىخىنى نهسىلىنىشىدىكى ئهمىلىيهت ئادەمنى ھهيران : ئۆسۈملۈككه كهلسهك
چوڭقۇر ئويلىغان كىشىنىڭ قهلبىنى ئۆزىگه جهلىپ قىلىدۇ، چۈنكى ئهنجۈر دەرىخى . قالدۇرىدۇ

ئهتىياز پهسلىدە ئۇنىڭ ئهركىكىمۇ، چىشىسىمۇ . غان بىر خىلى بارئىچىدە ئهركهك دەپ تۇنۇل
ئهركهك ئهنجۈرنىڭ . غازاڭ چىقارغاندىن كىيىن ھهر ئىككىسىدىن كىچىك بىر مىۋە چىقىدۇ

تائاال ئورناتقان قانۇن بويىچه چىشى ئهنجۈرنىڭ نهسىلىنىش هللا ا. مىۋىسى تىز چوڭىيىدۇ
باغۋەن . پىشىدۇ) دانچىسى(رنىڭ مهزكۇر مىۋىسى ۋاقتىنىڭ كىلىشى بىلهن تهڭ ئهركهك ئهنجۈ

. دېهقان ئهركهك ئهنجۈرنىڭ مىۋىسىنى ئېلىپ چىشى ئهنجۈرلهرنىڭ شاخلىرىغا ئېسىپ قويىدۇ
ئېسىلغان كىچىك مىۋىدىن بهك كىچىك چىۋىنلهر پهيدا بولۇپ، بۇ مىۋىدىن ئاق بىر خىل 

ىرىدىغان قاچىسىغا قويۇپ ماددىنى چىشلهپ ئېلىپ ئاپىرىپ، چىشى ئهنجۈرنىڭ مىۋە چىق
 - بىر . شۇنداق قىلىپ چىشى ئهنجۈرنىڭ نهسىللىنىشى ھاسىل بولىدۇ. قايتىپ كېتىدۇ

تائاال بهلگۈلىگهن هللا ئاندىن ئۇ چىۋىن ئۆزىنىڭ ا. بىرلهپ ھهمىسىنى نهسىللهندۈرۈپ چىقىدۇ
مانا بۇ . تتۇرمانا بۇ ئاجايىپ مۇرەككهپ بىر ئهمهلىيه. ۋەزىپىسىنى تۈگهتكهندىن كېيىن ئۆلىدۇ

تائاالنىڭ بارلىقىغا ۋە قۇدرىتىگه، ئىلىمىگه، تهدبىرىگه ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مهئبۇد هللا ئهمهلىيهت ا
يوقلىقىغا، ئۇنىڭدىن باشقا تهربىيه قىلغۇچى پهرۋەردىگارنىڭ يوقلىقىغا ) باش ئىگىلىگۈچى(

  .  كۈچلۈك دەلىلدۇر
يول بىلهن نهسىللىنىشى، ھهرگىزمۇ ئهنجۈر دىگهن بۇ بهرىكهتلىك دەرەخنىڭ يۇقرىقىدەك 

دىنسىزالر، تهبىئىهتچىلهر ئېيتقاندەك زۆرۈرىيهت تۈپهيلىدىن ياكى تاسادىپىي ياكى تهبىئهت 
بۇ پهقهت ياراتقۇچى ۋە ھهممىنى بىلگۈچى تهدبىرلىك . ھۆكمى بىلهن بولىشى مۇمكىن ئهمهس

مىننى ياراتقۇچى، ھهممه ئىش قىلغۇچى، ئاقىۋىتىنى بىلىپ ئىش قىلغۇچى، ئاسمانالرنى، زې
تائالالنىڭ يارىتىشى ۋە يارىتىشتىن بۇرۇن هللا مهخلۇقنىڭ ئىگىسى ۋە پادىشاھى ا

مهن چوقۇم بىلىپ ۋە ئىشىنىپ گۇۋاھلىق . قارارالشتۇرۇشى بىلهنال ھاسىل بولغاندۇر
 ۋە ھېكمهت بدائىم ئادىل، غالىهللا ى بولمىغان ابىرىمهنكى، شېرىكى بولمىغان، تهڭدىش

  .رئىگىسىدۇ
تائاالنىڭ تهقدىرى هللا ئاسمانالردىن، زېمىندىن ئىبارەت ئالهمدىكى بۇ تهرتىپ تۈزۈم پهقهت ا

ئالهمدە . ئهمىلىيىتىدۇر) ئالدىن قارارالشتۇرىشى، تهرتىپكه سېلىشى ۋە ھهممىنى بىلىشىنىڭ(
نمىگۈچى بۇنىڭغا ئىشه. مانا بۇ قازا ۋە قهدەر. بار بولغان نهرسه ئالالنىڭ تهقدىرى بويىچه بولىدۇ

  .تائاال تهۋپىق بهرگۈچى ۋە توغرا يولغا باشلىغۇچىدۇرهللا ا. بهندىنىڭ ئىمانى ھاسىل بولمايدۇ
  

  قازا ۋە قهدەر
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قازا ۋە قهدەرنى تونۇشىمىز ئاسان بولىسۇن ئۈچۈن بىز باشتا سۆزلىگهن ئۈچ سۆزنى قايتا 
ىگه باغلىغان تهرتىپ ئهسكه ئېلىشىمىز ۋە ئالهمنىڭ يارىتىلىشى، ئالهمدىكى مهخلۇقالرنى ئۆز

كۈم سۈرىۋاتقان قانۇن يوللىرى ھهققىدە ۆ ھتۈزۈم ۋە ھهر بىر مهخلۇق ئۈستىدە
سۆزلىگهنلىرىمىزنى ئهسلىشىمىز ۋە ئالهمدىكى ئىنسان، ھايۋان، ئۆسۈملۈك ۋە جانسىز 
نهرسىلهردىكى ئاجايىپ يارىتىش ۋە ئاجايىپ پىالنالشتىن ئىبارەت بىز ۋاقىپ بولغان ئهھۋالنى 

  .سلىشىمىزگه توغرا كېلىدۇئه
بىز قۇياش سېستىمىسىدىكى يۇلتۇزالرنىڭ ئاجايىپ ئىنىچكه تۈزۈمدە ئىكهنلىكىنى 

چۈنكى مىليۇنالرچه بولغان يۇلتۇزالرنىڭ ھهر بىرسىنىڭ ئۆزىگه خاس ماڭىدىغان . كۆرىمىز
ر يۇلتۇز ئۆز ھېچ بى. يولى ۋە ئايلىنىش ئورنى بار، يارىتىلغاندىن بېرى شۇنداق داۋام قىلۋاتىدۇ

ئهگهر ئۇنداق بولسىدى، بۇ . يولىدىن ۋە ئۆزىنىڭ ئايلىنىش دائىرىسىدىن چىقىپ كهتكىنى يوق
  . ئالهم خاراپ بوالتتى
تائاالنىڭ ئىنسانالر، ھايۋانالر، ئۆسۈملۈكلهرنىڭ پهيدا قىلىنىشى ۋە ئۆسۈپ هللا شۇنىڭدىن ا

شىدا ئورناتقان تۈزۈم ۋە تهرەققى قىلىشى، بىر مهزگىل تۇرىشى، ئاندىن كېيىن يوقۇلى
يوللىرىنى ۋە بۇنىڭ ئۆزگهرمهس قانۇنغا باغالنغانلىقىنى، شۇ قانۇن بىلهن ھهممىنىڭ ھاياتى 
تهرتىپلىك مېڭىۋاتقانلىقىنى ۋە مهلۇم نىشانغا قاراپ شۇنداق داۋام قىلىدىغانلىقىنى 

ڭا بىز قازا ۋە شۇ. شۇنىڭ بىلهن قهدەرنىڭ تېگىنى ۋە ئىزاھاتىنى بىلۋالدۇق.  تونۇۋالدۇق
تائاال ئۆزى بارلىققا كهلتۈرۈشنى ئىرادە قىلغان هللا قهدەرنى چۈشهندۈرۈشته قازا ۋە قهدەر بولسا، ا

ھادىسىلهرنى، شهيىئلهرنى بۇرۇنال بىلهتتى ۋە شۇنداق يارىتىپ، ) مهخلۇقالرنى(ئالهمنى 
ئاندىن يارىتىشنى تهرتىپكه سېلىشنى بۇرۇنال قارارالشتۇرۇپ، لهۋھۇل مهھپۇزغا يېزىپ بولۇپ، 

ئالهملهر، مهخلۇقالر، شهيئىلهر، ھادىسىلهرنى ئهمهلدە بارلىققا كهلتۈرۈشته، ساندا، . باشلىغان
سۈپهتته، يارىتىلىش زامانىسى، ئورنى، سهۋەبى، باشالنغۇچ ئىشلىرى، نهتىجىلىرى جهھهتته بۇرۇن 

ۇق بۇرۇن قارارالشتۇرغان ھېچ بىر مهخل. قارارالشتۇرغان، يازغان بويىچه بارلىققا كهلتۈرگهن
 زىيادە - ئالماشمىغان، ئۆزگهرمىگهن، كهم . ۋاقىتتىن  ئىلگىرى ياكى كىيىن بولمىغان

مۇنداق چۈشهندۈرىشىمىزنىڭ . بولمىغان، دەپ چۈشهندۈرسهك توغرا چۈشهندۈرگهن بولىمىز 
  :سهۋەبى 

هلمهيدىغان، ئهگهر بارلىققا كېلىپ بولغان ۋە كېيىن بارلىققا كېلىدىغان ۋە بارلىققا ك. 1
تائاالنىڭ بىلىشى كهڭ ۋە هللا بارلىققا كهلسه ئهھۋال باشقىچه بولىدىغان، ھهممه مهخلۇقنى ا

ئهتراپلىق بولغىنى ئۈچۈندۇر ۋە قۇدرىتى ھهدىسىز بولۇپ، ھېچ نهرسىدىن ئاجىز كېلىپ 
  .ندۇرخالىغان ئىش بولىدىغان، خالىمىغان ئىش بولمايدىغانلىقى ئۈچۈهللا قالمايدىغانلىقى، ا

ھهممىنى ئۆزىگه )  زېمىن ۋە بارلىق مهخلۇقنى-ئاسمان (تائاال ھهممه ئالهمنى هللا ا. 2
بۇ ئىككىسى قازا ۋە قهدەر . بويسۇندۇرىدىغان مۇقىم بىر قانۇنغا باغالپ ياراتقانلىقى ئۈچۈندۇر

بولۇپ، بىلىمسىز ۋە راست ئهمهلىيهتكه قهستهن كۆز يۇمۇدىغان تهكهببۇردىن باشقا ھېچكىم 
چۈنكى بۇ ئىككىسى پهلهكتىن نۇر ۋە زۇلمهتكىچه، ئىنساندىن ھايۋان ۋە . ىنكار قىلمايدۇئ

ئۆسۈملۈككىچه، ئۆسۈملۈكتىن جانسىزالرغىچه پۈتۈن مهۋجۇدنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مۇقىم قانۇن 
تائاالنىڭ ئۆز هللا بىلىملىك ياراتقۇچى، ھېكمهتلىك ياسىغۇچى ا. شهكلىدە كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ

 قازا ۋە قهدەردىكى ھېكمىتى ۋە خالىشى ۋە ھۆكۈم قىلىشى تهرەپتىن بهرگهن قۇدرىتى ۋە
  :  خهۋىرىگه قۇالق سااليلى

يهر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسىلهر ۋە ئۆزەڭالر ئۇچرىغان «:ئايهتته-22تائاال سۈرە ھهدىد هللا ا
 ،هىسىزكىشۈب) ئىش( بۇ ،مۇسىبهتلهر بىز ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن لهۋھۇلمهھفۇزغا يېزىلغان
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  .دېدى».غا ئاساندۇرهللا
يهر يۈزىنى يېيىپ كهڭ قىلدۇق، ئۇنىڭغا تاغالرنى ئورناتتۇق، يهر «:يهنه سۈرە ھىجىرىدە 

يهر يۈزىدە سىلهر ئۈچۈن ۋە . يۈزىدە ھهرخىل تهكشى ئۆلچهملىك ئۆسۈملۈكلهرنى ئۆستۈردۇق
ۈن تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرىنى ئۈچ) يهنى خادىمالر ۋە ھايۋانالر(سىلهر رىزقىنى بېرەلمهيدىغانالر 

قانداق نهرسه ).  ئىچمهكلىرىنى سىلهر ئهمهس بىز يارىتىمىز-ئۇالرنىڭ يېمهك(ياراتتۇق 
بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىدۇر، بىز ئۇنى ) يهنى خهزىنىنىڭ ئاچقۇچى(بولمىسۇن، ئۇنىڭ خهزىنىسى 

يهنه سۈرە ) تكىچهئايه-21ئايهتتىن -19سۈرە ھىجىر (» .پهقهت مهلۇم مىقداردىال چۈشۈرىمىز
: يهنه سۈرە تاھادا)  ئايهت-49(» .بىز ھهقىقهتهن ھهممه نهرسىنى ئۆلچهملىك ياراتتۇق«: قهمهردە

) بۇ يهرگه(تهقدىر بىلهن ! سهن مهديهنلىكلهر ئارىسىدا كۆپ يىلالر تۇردۇڭ، ئاندىن ئى مۇسا«
غا هللاېمىننىڭ پادىشاھلىقى ائاسمانالرنىڭ ۋە ز« :يهنه سۈرە فۇرقاندا)  ئايهت-40. (دېدى» كهلدىڭ
 ،ھهممه نهرسىنى ياراتتىهللا  ا، پادىشاھلىقتا شېرىكىمۇ يوقتۇر،نىڭ بالىسى يوقتۇرهللا ا،خاستۇر
سۈرە .(دېدى» ئۇنىڭغا مۇناسىپ ئۆلچهمنى بهلگىلىدى) يىچهوئۆزىنىڭ خاھىشى ب(ئاندىن 

. قا ھېچ گۇناھ بولمايدۇپهيغهمبهرگه ھاالل قىلغان ئىشهللا ا« :يهنه سۈرە ئهھزابتا) ئايهت-2قان فۇر
نىڭ ئهمرى ئهزەلدىنال بېكىپ هللا. تۇتقان يولىدۇر) پهيغهمبهرلهرگه(نىڭ ئۆتكهنكى هللا) بۇ(

ھهممىدىن ئۈستۈن «: تائاالهللا يهنه ا) ئايهت-38. (دېدى» .ھۆكۈمدۇر) ئۆزگهرمهس(كهتكهن 
) ئۇالرنى (،تىيارات) پۈتۈن مهخلۇقاتنى(ئۇ . پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىن

مهخلۇقاتقا پايدىلىق ئىشالرنى . قىلدى) يهنى چىرايلىق ۋە مۇناسىپ شهكىلدە(بېجىرىم 
ئايهتتىن -1سۈرە ئهئال . (دېدى» .كۆرسهتتى)  ئۇالرغا پايدىلىنىش يوللىرىنى،تهقدىر قىلدى(
  )ئايهتكىچه-3

بويسۇنۇشقا مهجبۇر تۇرۇپ، تائالال ياراتقان مهخلۇقالر تۇرۇپ، قهدەرنىڭ قانۇنىغا هللا ئىنسانالر ا
ئۇ قانۇندىن چىقىۋېلىشقا ھېچقاچان كۈچى يهتمهيدىغان تۇرۇپ نىمىشقا ئىنسانالر قهدەرگه 
ئىنكار قىلىدۇ؟ بىر ئادەم ئۆي سالماقچى بولسا، تېخى سالمىغان ئۆيىنىڭ سۈرىتىنى خهرىتىگه 

ئۆينىڭ . لىدۇبۇرۇن سىزىدۇ، ئاندىن ئۆينى خهرىتىدىكى سۈرىتىگه ئۇدۇل كهلتۈرۈپ سا
بۇ ئادەمنىڭ چهكلىك بولغان بىلمىگه، كۈچ . ھىچقانداق يېرى خهرىتىگه خىالپ بولمايدۇ

 يۇ، ئهجهبا ھهممه ئالهمنى ياراتقۇچى، ھهممىنى بىلگۈچى، -قۇۋىتىگه ھىچكىم ئىنكار قىلمايدۇ 
 تائاالنىڭ ئالهم مهخلۇقلىرىنى يارىتىشتىن بۇرۇن سانلىرى،هللا  قۇدرەت ئىگىسى ا-كۈچ 

سۈپهتلىرى، شهكىللىرى، ۋاقىتلىرى، قابىلىيهتلىرى، دۇنيادا تۇرۇش مۇدەتلىرىنى ئالدىن 
توختام ۋە قارار قىلۋېتىپ، لهۋھۇل مهھپۇز خهرىتىسىگه يېزىۋېتىپ، كېيىن شۇ بويىچه 
يارىتىشى ئهقىلگه يات تۇيۇالمدۇ؟ ۋە قهدەرنى ئىنكار قىلغۇچى، ئۇ توغرىدا جېدەللهشكۈچى 

  بوالمدۇ؟
بىر . قهدەر ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ: بۇ سۇئالغا جاۋاپ بېرىشتىن بۇرۇن ئېيتىمىزكىبىز 

تائاالغا ئىشهنگۈچىلهرنىڭ ھهممىسى تهسلىم بولىدىغان، ھېچكىم هللا تۈرلىكى ا
تاكالالشمايدىغان قهدەر بولۇپ، بۇ بولسا ئالهمنى ۋە ئۇنىڭدىكى ھهممه مهخلۇقنى يارىتىش، 

ۈم ۋە ئاالمدە يۈز بېرىدىغان، ئىنسان ئۇنى تۇسۇۋااللمايدىغان ئالهمدىكى قانۇن، تهرتىپ، تۈز
ئىنساننىڭ چىرايلىق ياكى سهت تۇغۇلۇشى، ئېگىز ياكى پاكار بولۇشى، : ئىشالر، مهسلهن

مۇنداق ۋاقىتتا تۇغۇلماي ئۇنداق ۋاقىتتا تۇغۇلۇشى، پاالنى يۇرتتا تۇغۇلماي پۇستانى يۇرتتا 
نىڭ بهخىتلىك ياكى بهخىتسىز بولىشىغا، رىزىقىغا، ئۆلۈم تۇغۇلىشىدەك ھادىسىلهر ۋە ئىنسان

تائاالنىڭ سۈرە هللا ا. تائاالنىڭ ھۆكمى ئىجرا بولىشىدەك ئىشالردىن ئىبارەت قهدەردۇرهللا قارارىغا ا
 يهر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسىلهر ۋە ئۆزەڭالر ئۇچرىغان مۇسىبهتلهر بىز ئۇالرنى «ھهدىدىكى 
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 -22(» .غا ئاساندۇرهللا ا،شۈبهىسىزكى) ئىش( بۇ ،زغا يېزىلغانيارىتىشتىن بۇرۇن لهۋھۇلمهھفۇ
ۋە پهيغهمبهر سهللهھۇ ئهلهيهى ۋەسهلهمنىڭ . دېگهن سۆزىدىنمۇ مهقسهت شۇنداق قهدەردۇر) ئايهت

 بىلىپ قويغىن، بىر جامه ئىنسانالر !ئى ئابدۇلال «: ئهنهۇغاهلالھۇئابدۇلال ئىبنى ئابباس رەزىي
تائاال سهن ئۈچۈن بۇرۇن يېزىۋاتقاندىن باشقا مهنپهئهت هللا ى بولسا، اساڭا مهنپهئهت يهتكۈمهكچ

يېزىۋاتقاندىن باشقا زەرەر هللا  ا،ئهگهر ئۇالر ساڭا زەرەر يهتكۈزمهكچى بولسا. يهتكۈزەلمهيدۇ
قهلهملهر كۆتۈرۈلۈپ بولغان، ۋاراقالر قۇرۇپ بولغاندىن كېيىن بولىدىغان ياخشى . يهتكۈزەلمهيدۇ

دېگهن سۆزىدىنمۇ  مهقسهت »  خاتىمه بېرىلىپ بولغان،ۇرۇنال يېزىلىپيامان ھادىسىلهر ب
تائاالغا هللا بۇ قهدەرگه ئىشىنىش ۋاجىپ بولغاندەك، ئۇنىڭغا رازى بولۇپ ا. مهزكۇر قهدەردۇر

تائاال خالىغان ۋە هللا تائاالنىڭ رىزىقىغا مۇۋاپىق بولۇپ، اهللا چۈنكى ئۇ ا. تهسلىم بولۇش الزىم
تائاالنىڭ ئۆز مۈلىكىنى پىالنلىق يارىتىپ، پىالنلىق باشقۇرۇش هللا ە ابىلگهنلىكىدىن بولغان ۋ
  .ئاساسىدا قارارالشتۇرۇلغان

تائاالنىڭ مهقسهتلىك ۋە ئالىي ھېكمىتى هللا ئالهمدە ھهرقانداق ھادىسه يۈز بهرسه ئۇنىڭدا ا
هرگه  تائاال تهرەپتىن ئۇنىڭغا ئالدىن مۇقهررەر قىلىنغان ھادىسىلهللا شۇڭا ئىنساننىڭ ا. بولىدۇ

ئۇ ھادىسىلهرگه نارازى بولىشى، . تولۇق رازى بولىشى، تهسلىم بولىشى ياخشى بولىدۇ
  .غهزەبلىنىشى قهبىه قىلىقتۇر

  

  قازاغا رازى بولۇشنىڭ پايدىسى

  
. قازا ۋە قهدەرگه رازى بولۇشنىڭ كىشىلهرنى خۇرسهن قىالرلىق ياخشى نهتىجىلىرى بار

هللا چۈنكى ا. ه مۇستهھكهم ئىرادە ھاسىل بولىدۇبۇنىڭ بىرسى قازاغا رازى بولغان كىشىگ
يهتمهيدىغىنى زادى . تائاالنىڭ قهدىردە ئىنسانغا يىتىدىغان ھادىسىلهر ھامان يهتمهي قالمايدۇ

دېگهن تونۇشقا كۆڭلى تىنغان ئادەم بىر ئىشقا ئىككىلىنىش، ھهيران بولۇشتىن . يهتمهيدۇ
ىشقا قهدەم قويۇشنى توغرا كۆرسه قورقماي بىر ئ. ھاياتتا بىئارام بولمايدۇ. خالىي بولىدۇ

. ھازىرقىغا قايغۇرمايدۇ. ئۆتكهن ئىشقا ھهسرەت چهكمهيدۇ. ئىككىلهنمهي قهدەم قويىۋېرىدۇ
شۇنىڭ بىلهن ئۇ كىشى بهخىتلىك ھالدا ئىشى تۈزۈك، . كهلگۈسىدىن غهم يهپ دەرت تارتمايدۇ

  . كۆڭلى ئارامىدا بولىدۇ
 - ن ئادەمنىڭ ئهقلى، پىكرى، يۈرىكى ئۆتكۈر، كۈچلۈك، گهپ يهنه بىرسى قازاغا رازى بولغا

چۈنكى ئىنساننىڭ ئهجىلى توختاملىق، رىزىقى مۇئهييهن . سۆزى ئېسىل، روھى ئۈستۈن بولىدۇ
بولۇپ، ئېهتىيات قىلىش ئۆمرىنى ئۇزارتالمايدىغان، بېخىللىقى رىزىقىنى كهڭرى 

ئۇلۇغ .  باشقىالر بىلهن بهسلىشىدۇقىاللمايدىغانلىقىنى تونۇغان كىشى قهھرىمانلىقىدا
  .ئىشالردا مۇسابىقىلىشىدۇ

 ۋە كۈچلۈك بولغان رۇشهنئىسالم ئۈممىتىنىڭ قازا ۋە قهدەرگه بولغان ئهقىدىسى كۆڭلىدە 
ئۇالر ئۇ چاغدا . زامانالردا بۇ ئالىي خۇسۇسىيهتلهر ئۇالردىن ئوچۇق كۆرۈلگهنلىكىدە شهك يوق

 مهرىپهتته - ى تاقهتته، ئېغىر بېسىقلىقتا، تونۇشتا، ئىلىم يۈرەكلىكىدە، ئېسىللىكىدە، سهبر
ھهممه كىشىدىن يۇقرى بولغاچقا ئۇزۇن زامان دۇنياغا ئىگىدارچىلىق قىلىش ۋە رەھبهرلىك 

  .قىلىشقا ئىگه بولغان ئىدى
ئهمدى يۇقرىدا جاۋابى كىچىكتۈرۈلگهن قهدەرنى ئىنكار قىلىدىغان، تاكاللىشىدىغان 

  . هيدا بولدى؟ دېگهن سۇئالغا جاۋاب بېرىمىزئادەملهر قانداق پ
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بىز بۇ سوئالغا جاۋاب بېرىشىمىزدىن  بۇرۇن يۇقرىدا سۆزلىگهنلىرىمىزدىن مهلۇم بولدىكى، 
كىشىلهر ئىنكار قىلغان، جېدەللهشكهن قهدەر بولسا پۈتۈن ئالهمگه ۋە ئىنسانالر قېچىپ 

چۈنكى بۇ . ئام بولغان قهدەر ئهمهسقۇتۇاللمايدىغان، مۇداپئه قىاللمايدىغان ھادىسىلهرگه 
تائاال هللا تائالال ئالهمدە ئورناتقان تهرتىپ تۈزۈم بويىچه ماڭىدىغان قهدەر بولۇپ اهللا ىي قهدەر ائومۇم

 يولىدا ھهرگىزمۇ ) ئۈستىدە قولالنغانالراتمهخلۇق(تائاالنىڭ هللا ا«: بۇ ھهقته سۈرە فاتىردا
  .دېگهن قهدىردۇر) سمى ئايهتنىڭ بىر قى-43(» ئۆزگىرىش تاپالمايسهن 

 - ئهمما بهزى ئادەملهر ئىنكار قىلغان قهدەر بولسا ئىنسانالردىن سادىر بولىدىغان ياخشى 
يامان ئېزىش ۋە ئېزىلىش قىلىقلىرىغا مۇناسىۋەتلىك مهخسۇس قهدەر بولۇپ، بۇ قهدەر بهزى گهپ 

ىز زامانىسىدا سۆزلهر  دەسلهپته بۇنى ئۇمهييه خهلىپىلىرىدىن ئۆمهر ئىبنى ئابدۇل ئهز
ھىجىرىيى تارىخىنىڭ بىرىنچى يۈز يىلى ئاخىرلىرىدا ئوتتۇرغا چىققان بۇ مهخسۇس قهدەرنى 
ئىنكار قىلىپ خهلىقلهرنى ئۆز پىكرىگه قوشۇلۇشقا چاقىرىپ، دەسلهپ ئوتتۇرغا چىققان ئادەم 
ھ دەمهشىقلىق غهيالن ئىسىملىك ئادەم بولۇپ، ئۇنى ھىشام ئىبنى ئابدۇل مهلىك پادىشا

قهدەرنى يوققا چىقىرىش كۆز قارىشى ئهسهابىالرنىڭ ئاخىرقى زامانىسىدا يۈز . ئۆلتۈرگهن
چۈنكى ئۇ چاغدا كىشىلهر ئىچىدە . بهرگهن ئىدى، دېگهن سۆزگه بۇ غهيالن ۋەقهسى زىت كهلمهيدۇ

 سۆزلهرنى قىلغان بولسىمۇ ئهسهابىالردىن ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ ئوغلى - مۇنچه گهپ -ئانچه 
 سۆزلهرنى ئۆز ۋاقتىدا رەدىيه -ۇلال ۋە ئابباس ئوغلى ئابدۇلال رەزىيهلالھۇ ئهنهۇالر ئۇ گهپ ئابد

بۇ مهخسۇس قهدەرنى ئىنكار قىلىش، بۇزۇق .  پاسات ئوتىنى ئۆچۈرگهن-پىتنه . بىرىپ تۈگهتكهن
نىڭ پىكىرنىڭ باش كۆتۈرۈپ ئۇلغۇيىشى مهزكۇر غهيالن ئارقىلىق بولغان، بۇ بىر ئوچۇم ئادەملهر

ئىنسانالرنىڭ قىلىدىغان «: مهخسۇس قهدەرنى يوققا چىقىرىشىدا ئوتتۇرغا قويغان سۆزى بولسا
لهۋھۇل . ئىشلىرى ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار ئىشالر ئهزەلدە بۇرۇنال توختام قىلىنىپ كهتمىگهن

 مهھپۇز دەپتىرىگىمۇ يېزىلىپ كهتمىگهن، ئىنسانالرنىڭ ئىشلىرى ئىنسانالردىن ئهمهلدە سادىر
دېگهن كۆز قاراشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ بىر ئوچۇم » تائاال بۇنى بىلمهيتتىهللا بولۇشتىن بۇرۇن ا

ئادەملهرنىڭ دەلىل ھۆجىتى ھهرگىز پۇت تىرەپ تۇرالماي ئۆز ۋاقتىدا ئاغدۇرۇلغان ۋە يالغانغا 
 قهدەرنى چۈنكى قۇرئان ۋە ھهدىسلهردە ئام  قهدەر ۋە خاس. ئاخىرىدا دۇنيادىن يوقالغان. چىققان

ئىسپاتالپ سۆزلىگهن ئىبارەت ۋە دااللهتلهر بهك كۆپ بولۇپ، مۇنداق ئۇچۇق دەلىلهرنى ئىنكار 
  .ئۇنىڭغا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئورۇن يوق. قىلغۇچى كاپىر ھېسابلىنىدۇ

بىز ئهمدى قهدەر ھهققىدىكى ئايهتلهر ۋە ھهدىسلهرنى ئوتتۇرغا قويۇپ، بهزى كىشىلهرنىڭ 
ولۇپ قالغان شۈبهىلهرنى ئايهت، ھهدىس بىلهن سۈپۈرۈپ چىقىپ قهدەر ئهتراپىغا كۆڭلىگه داغ ب

تائاال سۈرە هللا پهيدا بولغان ئازغۇن ئېغىۋاالرنى كۆڭۈللهردىن يىراق قىلىشنى باشاليمىز، ا
ئۇنىڭغا مۇناسىپ ) ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچه( ئاندىن ،ھهممه نهرسىنى ياراتتىهللا ا«: فۇرقاندا

ھهممىدىن ئۈستۈن «: يهنه سۈرە ئهئالدا) ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 2. (دېدى» .دىئۆلچهمنى بهلگىلى
) ئۇالرنى (،ياراتتى) پۈتۈن مهخلۇقاتنى(ئۇ . پهرۋەردىگارىڭنىڭ نامىنى پاك ئېتىقاد قىلغىن

مهخلۇقاتقا پايدىلىق ئىشالرنى . قىلدى) يهنى چىرايلىق ۋە مۇناسىپ شهكىلدە(بېجىرىم 
  )ئايهتكىچه-3ئايهتتىن -1. (دېدى» .كۆرسهتتى)  پايدىلىنىش يوللىرىنى ئۇالرغا،تهقدىر قىلدى(

يهر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسىلهر ۋە ئۆزەڭالر ئۇچرىغان مۇسىبهتلهر بىز «: يهنه سۈرە ھهدىدتا
» .غا ئاساندۇرهللا ا،شۈبهىسىزكى) ئىش( بۇ ،ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن لهۋھۇلمهھفۇزغا يېزىلغان

  )ئايهت-22. (دېدى
تائاال ئهزەلدىن بار ئىدى، هللا ا«: ىمامى مۇسلىم رىۋايىتىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتتىئ

تائاال هللا ئاندىن ا. نىڭ ئهرشى سۇ ئۈستىدە ئىدىهللا. دىن باشقا ھېچ نهرسه يوق ئىدىهللا
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. دېدى» ۇزغا يازدىف يارىتىدىغان ھهر نهرسىنى لهۋھۇلمهھ.ئاسمانالرنى، زېمىننى ياراتتى
  )بهت-152ۇخارى سهھىهۇل ب(

تائالال ھهممىدىن هللا ا« : يهنه ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
 نېمىنى !ئى ئېگهم〈: قهلهم.  دېدى〉!يازغىن〈: ئاندىن قهلىمىگه. بۇرۇن قهلهمنى ياراتتى

نىڭ مىقدارىنى قىيامهتكىچه يارىتىلىدىغان مهخلۇقالر، ھادىسىلهر〈 :تائاالهللا ا.  دېدى〉يازىمهن؟
يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بهزى ئاياللىرى رەسۇلالنىڭ خادىمى ئهنهس . دېدى» 〉!يازغىن

 ماالمهت قىلغاندا رەسۇلۇلال -رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا خىزمىتىدىكى يىتهرسىزلىكى ھهققىدە تاپا 
ھۆكۈم قىلىنغان بولسا، ماالمهتنى قويۇڭالر، ئهگهر بۇ ئىش قهدەردە «: ئهلهيهىسساالم ئۇ ئايالغا

  .دېدى» يېزىلغاندەك بوالتتى
هۇغا خهۋەر سهھىهۇل مۇسلىم رىۋايىتىدە ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهن

ك ئادەملهر قهدەر يوق، ھهر ئىش تاسادىپىي يېڭى باشتىن بارلىققا هبىر بۆل«: قىلىنىدۇكى
  ». دېيىشىدۇ ،كېلىدۇ

مهن !  ئۇالرغا ئېيتىپ قۇيۇڭالر،ملهرگه ئۇچراشساڭالرئۇنداق ئادە«: ئۆمهر ئوغلى ئېيتتى
غا قهسهمكى، ئهگهر ئۇالرنىڭ ھهر قايسىسىنىڭ ئۇھۇد هللا. ئۇالر مهندىن بىزار. ئۇالردىن بىزار

تائاال ئۇنى هللا  ا،يولىدا خهجلىسىمۇ، ئۇالر قهدەرگه ئىشهنمىسههللا تېغىدەك ئالتۇنى بولۇپ، ئۇنى ا
  . دېدى» قۇبۇل قىلمايدۇ

دىن كېيىن ئىنسانالرنىڭ ئىشلىرى قهدەرنىڭ سىرتىدا دەيدىغان ئادەملهر پهيدا ئۇ زامان
تائاال  بۇ ئىشالرغا هللا ا.  ھهركىتىنى ئۆزى يارىتىدۇ-ئىنسانالر ئۆزىنىڭ ئىش «: ئۇالر. بولدى

ئهمهلگه چىقىشتىن بۇرۇن (ئىنسانالرنىڭ قىلىقلىرى تهقدىر قىلىنمىغان . ئارىالشمايدۇ
» تائاال ئۇنى بىلمهيدۇهللا هردىن ئىش ھهرىكهت سادىر بولۇشتىن بۇرۇن ابهندىل) يېزىلمىغان
تائاال ئىنسانالرنى مهنىئي قىلىنغان قهبىه قىلىقالرنى يهنه ئۆزى هللا ا«: ئۇالر يهنه. دېيىشىدۇ

هللا بهندىلهرنىڭ ئىش ھهركهتلىرىنى ا«: بۇ خىل كۆز قاراش ئۇالرنىڭ. دەيدۇ»  تهقدىر قىالمدۇ؟
دېگهندەك قهدەرنى » ئىنسانالر ئۆز ئىشلىرىنى ئۆزى يارىتىدۇ. ۇ قىلمىدىتهقدىرم. ياراتمايدۇ

ئۇالر بۇ گۇمانغا يهنه بىر . ئىنكار قىلىش ئهقىدىسىنى پهيدا قىلىشتىكى ئاساسىي گۇمانىدۇر
تائاال بهندىلىرىنىڭ ئىشلىرىنى ئۆزى بۇرۇن تهقدىر قىلىپ هللا ئۇ بولسا ا. گۇماننىمۇ قوشتى

بۇالر .  بۇنى قىلدىڭ، ئۇنى قىلدىڭ دەپ جازاالمدۇ؟ دېگهندىن ئىبارەتبولۇپ يهنه بهندىلهرنى
  . دەپ تۇنۇلدى) قهدىرنى ئىنكار قىلغۇچىالر (مۇشۇنداق خاتا تونۇشى سهۋەبىدىن قهدەرىيه 

ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچه ئىنسانالر ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى ئۆزى پهيدا قىلىدىغان بولسا، 
ئۇ ھالدا . تااليدىغان پهرۋەردىگار بولۇپ قېلىشى الزىم كېلىدۇئىنساننىڭ ئۆزى خالىغاننى يارى

دىن ئىبارەت ئىسالم دىنىنىڭ ئۇل )يالغۇز دېگهن ئهقىدەهللا بىر نهرسه يارىتىشتا ا(تهۋھىد 
ئىنسان ئۆز ئىلىمى، ئۆز كۈچى بىلهن ئۆز ئىشىنى «: شۇڭا بۇ تائىپهنىڭ. ئاساسى بىكار بولىدۇ

دېگهن مهزھىپى بويىچه » ە قۇدرىتى بىلهن بولمايدۇنىڭ ئىلىمى ۋهللا. ئۆزى يارىتىدۇ
تائاالغا شېرىك قىلغىنى هللا  ئىنسانالرنى ا،ىنتنىڭ كۆپ بولۇشى الزىم كهلگهنلىكياراتقۇچى

ئۈچۈن بۇالرنى مۇسۇلمانالر ئىچىدىن چىققان مهجۇسالر، دىندىن ئايرىلغان كاپىرالر دەپ 
  .ئاتالدى
  

  يه مهزھىپى ۋە ئۇنىڭ ماھىيىتىىجهبهرىي
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دەپ » جهبهرىيىيه«يۇقىىرىقى قهدەرىيلهرنىڭ ئهكسىچه، مۆئتهزىلهلهر ئىچىدىن 
ھهممىدىن بۇرۇن مهيدانغا چىققىنى جهئدى . ئاتىلىدىغان بىر تائىپه ئادەملهر پهيدا بولدى

يهنى ئىنساندا پهقهت (ئىبنى دەرھهم ئىسىملىك ئادەم بولۇپ، ئۇ جهبهرىيىيه مهزھىبىنى 
شامنىڭ يهھۇدىلىرىنىڭ ) دەيدىغان ئهقىدىنى. شنى مهجبۇرى قىلىدۇئىختىيار يوق، ھهر ئى
جۇھهيمىييه تائىپنىڭ رەئىسى جهھمى ئىبنى سهقۋان دېگهن ئادەم بۇ . بىرىدىن تهلىم ئالغان

  .مهزھهپنى مهزكۇر جهئىدېدىن ئۆگهنگهن
بۇ يهردە ئهسكهرتىشكه تېگىشلىكى شۇكى قهدەرىييه مهزھىبىمۇ، جهبهرىييه مهزھىبىمۇ 
  .يهھۇدىالر تهرەپتىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىنى بۇزۇش ئۈچۈن ئىجاد قىلىنغان مهزھهبلهردۇر

بىز يۇقرىدا ئېيتقان ئىبنى ئابدۇل مالىك پادىشاھ تهرەپتىن ئۆلتۈرۈلگهن غهيالن 
ئىسىملىك ئادەمگىمۇ قهدەرگه ئىنكار قىلىش ئهقىدىسىنى يهھۇدىالر تهلىم بهرگهن بولىشى 

  .مۇمكىن
ييه مهزھىپىنىڭ ئهقدىسىچه ئىنسانالر ئۆزىنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىنى ئۆزى خاالپ جهبهرى
تائاال ئۇ ئىشنى هللا تائاالنىڭ قىلغان ئىشى بولۇپ، اهللا ئىنسان ھهر ئىش قىلسا ئۇ ا. قىاللمايدۇ

ئىنسان بىر . بهندىنىڭ ئىرادە ۋە ئىختىيارىسىز ھالدا بهندىنىڭ قولى بىلهن ئىشقا ئاشۇرىدۇ
شۇڭا ئىنسان ئۆز . دېگهندىن ئىبارەت» ي ياكى قىلماي دەيدىغان ئىختىيار يوقئىشنى قىال

قىلمىشىغا جاۋابكار بولماسلىقى، ھهر قانچه قهبىه بۇزۇق ئىشالرنى قىلسىمۇ  
  .دەيدۇ » ئهيىبلهنمهسلىكى، ماالمهت قىلىنماسلىقى الزىم كېلىدۇ

لېكىن بۇ مهزھهپ بهك . ۇرشۇڭا بۇ مهزھهپ قهدەرىييه مهزھىپىدىنمۇ بۇزۇقراق مهزھهبد
زەرەرلىك بۇزۇقچىلىق قىلغىنىغا قارىماي، مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئاشكارا ھالدا كېڭىيىپ 

بۇنىڭ سهۋەبى ئىنساننى ئۆزىنىڭ قىلمىش گۇناھلىرىنىڭ جاۋابكارلىقىدىن . كهتكهن
ىقادنىڭ ھهتتا بۇ خهتهرلىك ئېت. قۇتقۇزۇپ، قهدەرنى باھانه سهۋەپ قىلىدىغان قىلىپ قويىدۇ

مهندىن سادىر بولىشى ئىختىيار قىلىنغان ئىشتىن تهسىرلىنىدىغان «: پىداكارلىرىدىن بىرى
شۇڭا بۇ بۇزۇق ئېتىقاد مۇسۇلمانالرنى . دېگهن» شۇڭا مېنىڭ پۈتۈن قىلمىشىم تائهتتۇر. بولدۇم

ن  قۇۋىتىدى-بۇ سهۋەبتىن مۇسۇلمانالر كۈچ . جىددى پايدىلىق ئىشالردىن توختۇتۇپ قويدى
ھهتتا . بۇالڭچى، زالىم، مۇستهبىتالرنىڭ بېسىمىغا دۇچار بولدى. ئايرىلدى، خارالندى

مۇسۇلمانالر ئاجىزلىقتا، ھورۇنلۇقتا، ھهرىكهتتىن، نهتىجىلىك ئىشالردىن ۋاز كېچىشىدە، 
مۇنداق مۇسۇلمانالر سهۋەبىدىن كاپىر . ئارقىغا چىكىنىشته ئالدىنقى قاتاردا بولۇپ قالدى

ئىسالم ئهقىدىسىگه تهنه قىلىشقا ۋە مۇسۇلمانالرغا يهتكهن خارلىقنى ئىسالم دىنىغا دۈشمهنلهر 
جهبهرىييه ئهقىدىسى مۇسۇلمانالرنىڭ روھىنى ئۆلتۈرۈپ، . ئارتىپ دەلىل قىلىشقا كاۋاك تاپتى

مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىنىمۇ، دۇنيالىقىنىمۇ يوقاتقانلىقىدىن مۇسۇلمانالر ئۆزىنى ئۆلۈك دەپ 
ن، باشقىالر ئىشلهۋاتقان ياخشى ئىشالرنى ئىشلىمهي ئولتۇرۋېلىشتىن ئىبارەت قارايدىغا

  . مهنىۋىي ئۆلۈمگه تهن بهرمهي ئۆزىنى ئاقاليدىغان بولۇپ قالدى
قازا ۋە قهدەرنىڭ قهلىمى ئالهمدە «: جهبهرىييه ئهقىدىسىدىكىلهرنىڭ بىر شائىرى
ھهرىكهت قىلىش بىلهن جىم تۇرۇش شۇڭا . بولىدىغانال ئىشىنىڭ ھهمىسىنى يېزىۋېتىپ بولدى

باراۋەر،  ئوخشاش، قورساقتىكى باال باالياتقۇ ئىچىدە تۇرۇپ رىزىقى بىرىلىدىغان تۇرسا، سېنىڭ 
. دېگهن مهزمۇندا شىئر توقۇغان» رىزىقىڭ ئۈچۈن سهئىپى سهۋەپ قىلىشىڭالر ساراڭلىقتۇر

ندۇرۇدىغان، دۇنيادىمۇ، جهبهرىييه مهزھىپىنىڭ ئىنساننى كىرەكسىز قىلىپ ئۆلۈككه ئايال
ئاخىرەتتىمۇ زىيان تارتىشقىال ئېلىپ بارىدىغان بىر مهزھهبكه ئايالنغانلىقىنى ئويالپ 

خااليىقالر بۇ مهزھهبنى تۇتسا ھاياتقا نېمه ھادىسىلهر پهيدا بولىدۇ؟ ۋەيران . كۆرۈشىمىز كېرەك
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شىلهرنى نېمه ھالهتكه قىلغۇچ مهزھهبلهرنىڭ ئهھۋالى مۇشۇنداق بولسا، بۇ ئازدۇرۇشالر كى
  كهلتۈرەر؟ 

ئويالپ كۆرسهك شۇ ئاشكارىكى، مۇسۇلمانالر دۇنياسىنى ۋەيران قىلغان، پارچىلىغان 
  . مهزھهپلهرنىڭ ھهممىسى، ئىنسانىيهت دۈشمىنى بولغان يهھۇدىالرنىڭ ئويدۇرمىسىدۇر

ۇرۇپ شۇڭا جهبهرىييه مهزھىپىمۇ، قهدەرىييه ۋە شىئه مهزھهبلىرى ۋە كۆپۈنچه تهسهۋ
يوللىرىدەك ئوخشاشال يهھۇدىالر زاۋۇتىدا تۇقۇلۇپ چىققان ياكى يهھۇدىالر ئاشخانىسىدا 
پۇشۇرۇلۇپ، زەھهر ئارالشتۇرۇپ، مۇسۇلمانالر ۋەيران بولسۇن ئۈچۈن تهقدىم قىلىنغان مهزھهبلهر 

  . ۋە يولالر ئىكهنلىكىگه شهك قىلمايمهن
ئهمدى . شىلىققا ئۆزگىرىشكه كۈچ تاپااليمىزتائاالنىڭ ياردىمى بىلهنال يامانلىقتىن ياخهللا ا

  .قازا ۋە قهدەر ئهقىدىسىنى تهپسىلىراق ئوتتۇرغا قۇيۇپ، چهك چېگرىسىنى ئوچۇقلىماقچىمىز
  

  مهجبۇرلىقمۇ يوق ، قهدەرنى ئىنكار قىلىشمۇ يوق

  
تائاال ئىنساننىمۇ، هللا ا. ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىشلىگۈچىدۇر

ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى ئۆز ئىرادىسى، ئۆز . اننىڭ ئىشلىرىىنىمۇ ياراتقۇچىدۇرئىنس
 بىلهن چارە ئازابياخشى ئىشلىرىغا ساۋاب، يامان ئىشلىرىغا . ئىختىيارى بىلهن قىلىدۇ

تائاال ئىنساننىمۇ، ئۇنىڭ ياخشى يامان هللا قىلىنىشقا ئۆزىنى تهيياراليدۇ، دېگهن ئهقىدە بىلهن ا
تائاال ئادىل، ھېچكىمگه هللا  ياراتقۇچى دېگهن ئهقىدىنى بىرلهشتۈرۈپ تونۇش، ائىشلىرىنىمۇ

تائاال توغرا يولغا باشلىغانالردىن باشقىسىغا قىيىن ئىش بولۇپ هللا زۇلۇم قىلمايدۇ دەپ تونۇش، ا
ئىنسان «: بىر بۆلىكى. شۇڭا ئىنسانالر بىر قانچه تۈرلۈك ئهقىدە ۋە كۆز قاراشقا بۆلۈندى. قالدى
بۇالرنىڭچه ئىنسانالردىن سادىر . دەيدۇ» تائاال بۇنىڭغا ئارالشمايدۇهللا ا. شىنى ئۆزى يارىتىدۇئۆز ئى

غا يۆلهش توغرا هللاتائاال پاك ۋە بىزارمىش، ئۇنى اهللا بولغان يامان قهبىه ئىشالرنى يارىتىشتىن ا
هقىدە يوق دېگهن ئ) ئالدىن يېزىلىش(ئهمهسمىش، بۇنىڭغا ئاساسهن ئىنسانالر ئىشلىرىدا قهدەر 

بۇرۇن . تائاال بۇرۇن بىلمهيتتىهللا يهنى ئىنسانالرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىنى ا. كېلىدۇ
ئۇالرنىڭ بۇ ئېتىقادىغا كۆرە ئالهمدە . مۇقهررەرلهشتۈرۈپ يېزىۋاتمىغان، دېگهن ئهقىدە كېلىدۇ

قۇچى تائاال بولماستىن، ئىنسانالرمۇ خالىق ئۆز ئىشلىرىنى ئۆزى ياراتهللا خالىق ياراتقۇچى بىر ا
يهنى (يارىتىش ۋە ئهمىرقىلىش «: تائاالنىڭ سۈرە ئهئرافدىكىهللا بۇ بولسا ا. بولىشى الزىم كېلىدۇ

نىڭ هللا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا،نىڭ ئىلكىدىدۇرهللاراستىنال ا) كائىناتنى تهسهررۇپ قىلىش
ئهنه شۇ «: دېگهن سۆزىنى ۋە سۈرە ئهنئامدىكى)  ئايهتنىڭ بىر قىسمى-54(» .دەرىجىسى كاتتىدۇر

 ئۇ ھهممه ،يوقتۇر) بهرھهق (مهئبۇددىن بۆلهك ھېچ هللا ا،سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردۇرهللا ا
)  ئايهت-102(» .ر ئۇ ھهر نهرسىگه ھامىيدۇر، ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭال،نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر

اشقا  تائالالدىن يهنه بهللاشۇڭا ئۇالر ئالهمدە . دېگهن سۆزىنى ئاشكارە رەت قىلغانلىقتۇر
  . ياراتقۇچىالر بار دەپ شېرىك قىلغىنى ئۈچۈن مهجۇسالر بولدى

قهدەرىييه «: ئىمامى ئهھمهد ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
مهزھىبىدىكىلهر بۇ ئۈمهتتىن چىققان مهجۇسالر، ئۇالر كېسهل بولسا كۆرمهڭالر، ئۇالر ئۆلسه 

  .دېگهن » !بارماڭالر
: بۇ پىرقه ئېيتىدۇ.  قارىشىدۇر-ئۇالرغا قارىمۇ . هنه بىر پىرقه يۇقىرىقىالرنىڭ ئهكسىچىدۇري

ئىنساننىڭ ئۆز ئىشىدا ئۆزىنىڭ ئىرادىسىمۇ يوق، ئىختىيارىمۇ يوق، راستنى ئېيتقاندا «
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يهنه . دەيدۇ» تائاالنىڭ ئۆزىدۇرهللا ئىش قىلغۇچى پهقهت ا. ئىنسان ھېچ ئىش قىلغۇچى ئهمهس
چوقۇم «دېگهن سۆزى ۋە » تائالال ئۇنى بىلىدۇهللا تائاالنىڭ سىلهر نىمه ئىش قىلساڭالر اهللا ا«ئۇالر 

دېگهن سۆزىدە ئىش قىلىشنى ئىنسانغا نىسبهت » تائالال سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالرنى بىلىدۇهللا ا
ئۆزى هللا ماھىيهتته ھهممىنى ا. بىرىش مهجاز بولۇپ، ئىنساننىڭ سهۋەب بولغىنىغا كۆرەدۇر

بهندە ئۇنى قىلىشقا مهجبۇر، بۇ ئىشنى قىالي، قىلماي دەيدىغان . ولى بىلهن قىلىدۇبهندىنىڭ ق
بۇالرنىڭ ئېيتقانلىرىغا قارىتا ئىنساننىڭ ھېچ ئىشىدىن ھېساب . ئىختىيارى يوق دەيدۇ

ئۇنداق بولغاندا ئىنسانالرنى توغرا يولغا باشالش . ئېلىنماسلىقى، جازاالنماسلىقى الزىم كېلىدۇ
همبهرلهرنى ئهۋەتىشنىڭ، كىتابالر چۈشۈرۈشنىڭ، قانۇن، يول كۆرسىتىشنىڭ ھېچ ئۈچۈن پهيغ

 مهزھىپىدىنمۇ يامان، قهدەرىييهشۇڭا بۇ جهبهرىييه مهزھىپى . نىمىگه ئهھمىيىتى بولمايدۇ
  . قهبىه ۋە بۇزۇق مهزھهبتۇر

ىقهتهن ھهقهللا ا«: ئايهتته-40تائاال سۈرە نىسا هللا ئۈچىنچى بىر بۆلهك ئادەملهر ئېيتىدۇ، ا
ئۇنى ھهسسىلهپ هللا  ا،ئهگهر كىشىنىڭ زەررىچه ياخشىلىقى بولسا. زەررىچه زۇلۇم قىلمايدۇ

دېگهن سۆزىدە » .ئاتا قىلىدۇ) يهنى جهننهت( ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئهجىر ،زىيادە قىلىدۇ
ئۇنداق بولسا، ئىنساننىڭ قىلىدىغان . ئۆزىنىڭ زۇلۇم قىلمايدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى

ئهزەلدە يېزىۋاتقان تۇرسا، ئىنسان ئۇنى قىلماي تۇرالمىسا، ئىنساننى پاالنى ئىشلىرىنى 
بهلكى بۇنىڭدىنمۇ قهبىهراق . جىناياتنى ئشلىدىڭ دەپ جازلىسا، قانداق توغرا بولىدۇ؟ دەيدۇ

تائالال بهندىنىڭ ئاقىۋەتته بارىدىغان يېرىنى بىلسه، ئۆزى قارارالشتۇرسا، هللا ا«: سۆز قىلىپ
غا يېزىۋاتقان تۇرسا، ئىنسان ئۇنى خالىسۇن خالىمىسۇن، ياخشى كۆرسۇن يامان لهۋھۇل مهھپۇز

دىيىشنىڭ، ئىتائهت ! كۆرسۇن ھامان ئۇ يهرگه بارماي تۇرالمىسا، بهندىنى ئۇنى قىل، بۇنى قىلما
قىلىشنى، گۇناھنى تاشالشنى تهلهپ قىلىشنىڭ مهنىسى نىمه؟ بارىدىغان ئورنى بۇرۇنال 

هن بولسا ئىدى، ئاندىن ئىنسان بۇيرۇلغاننى ئادا قىلىپ، توسقاندىن مۇقهررەرلهشتۈرۈلمىگ
  )بۇنىڭ جاۋابى تۆۋەندە. (دىيىشىدۇ» .يېنىپ ئۆزىنىڭ ئاقىۋىتىنى ئۆزى بهلگىلىسه بوالتتى

  

  يهنه بىرسى ئىبلىسلىق مهزھىپى

  
ىش ئۇالر بولسا قهدەرگه ئىشتىراق قىل. بولغۇچىالرمۇ بار) ئهقىدىدە(ئۈچىنچى بىر يولدا 

بىلهن ئىنكار قىلىش ئارىسىدا جهبهرىييه مهزھىپىگه قايىل بولۇش بىلهن قايىل بولماسلىق 
ئارىسىدا ئىككىلىنىپ تۇرىدىغانالر بولۇپ، ئۇالر بۇ ئۈچىنچى خىل ئهقىدە سهۋەبىدىن 

تائاالنىڭ ئىشىغا هللا ئۇ يامان تۇنۇش بولسا ا. ئىبلىستىنمۇ يامانراق بولۇپ قالغانالردۇر
تائاال زۇلۇم قىلىشتىن هللا ھالبۇكى ا. تائاالنى زالىم دەپ تۇنۇشتۇرهللا لدۈرىشى، اقارشىلىق بى

پاكتۇر، كهمچىلىكتىن خالىي ۋە مۇنهززەھ بولغان بىرال مهئبودتۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ئىگىمىز 
  .يوق

هللا ا. دىيىشكه اليىق» ئىبلىس گوروھى«بۇ گوروھ گهرچه ئىبلىستىنمۇ يامانراق بولسىمۇ، 
نگهن، دىن ئىسالمنىڭ ھهممه تهرىپىگه روھالر ئىختىالپ قىلىشقان راست ۋە توغرا تائاالغا ئىشه

دېگهن سۈپىتىگهمهخلۇقالرنى شېرىك قىلغان » ياراتقۇچى«ئازغۇنالرنىڭ . يولغا باشلىغانىدى
يهنه بىر قىسمى ئهقىلنى ۋە شهرىئهتنى ئىنكار قىلىپ ئىنساندا ھېچ ئىشتا ئىختىيار يوق، ھهر 

تائاالنىڭ ئۆزى خالىغاننى قىلىشقا، ھهر ئىشنىڭ هللا دىگهن، يهنه بىر قىسمى ائىشقا مهجبۇر 
ئاقىۋىتىنى بىلىشكه، ئهدلى قىلىدىغانلىقىغا، رەھىمدىل ھۈكۈم قىلىشقا ئىنكار قىلىدىغان 
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تائاالغا ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقالنغان هللا ئىبلىسالر بولۇپ، دىن ئىسالمغا ئىشىنىپ، ا
هللا مۆئمىنلهر ا. داق ئازغۇنالردىن ئايرىپ ھهق، راست يولغا باشلىدىتائاال مۇنهللامۆئمىنلهرنى ا

تائاالنىڭ ھۆكمىگه رازى، قهدىرىگه، ئادالىتىگه، رەھىم قىلىشىغا، ئۆزى خالىغىنىنى قىلىشقا 
 .ھهر نهرسىنىڭ ئاقىۋىتىنى بىلىدۇ، ياخشى تهدبىر قىلىدۇ دەپ ئهقىدە قىلىدۇهللا ا. ئىشىنىدۇ

قازا ۋە قهدىرىگه ئىشهنمىگهن ئىنساننىڭ ئىمانى تولۇق بولمايدۇ، تائاالنىڭ هللا ا: مۆئمىنلهر
تائاالنىڭ ھهممىنى هللا قهدەر بولسا ھاياتتىكى تهرتىپ ئىنتىزامنىڭ سىرى، ئۇ ا. دەپ قارايدۇ

 يارىتىدىغاننى ئهزەلدىن بىلىشى، ھهر نهرسىنى ئۆلچهملىك، پىالنلىق يارىتىشى، كېيىن
  . ىبارەت دەپ ئهقىدە قىلىدۇۇزغا يېزىشتىن ئفئالدىن لهۋھۇلمهھ
) ۇ ئاتىلىدۇئهمهلىي ھهقىقهتنى ئاشكارىلىغۇچى رەھبهر دەپم(ۇزنى قۇرئاندا ف لهۋھۇلمهھ

 زىيادە بولمايدۇ، ئالهمدە يۈز بېرىدىغان چوڭ -ۇزغا يېزىلغاندىن كهم فھېچ نهرسه لهۋھۇلمهھ
زاتالرغا، جىسىمالرغا ھادىسىلهر، كىچىك ھادىسىلهرگه ئوخشاش سۈپهتلهر بىلهن ئهرزىلهرمۇ 

مۇندىن بۇرۇن بارلىققا كهلتۈرۈلگهن . غا مهلۇم ۋە بىلىنىپ بولغانهللائوخشاش ئهزەلدىن ا
نهرسىلهر ۋە مۇندىن كىيىن ئالهم ۋەيران بولغۇچه بارلىققا كهلتۈرىلىدىغان نهرسىلهرنىڭ 

رنىڭ سانى، تائاال ئهزەلدە بىلهتتى ۋە ئۇ نهرسىلهرنى يارىتىشتىن بۇرۇن ئۇالهللا ھهممىسىنى ا
غا مهلۇم ئىدى ۋە توختام، قارار قىلىنىپ هللا شهكىللىرى ھهممىسى ا-سۈپىتى، تۈرلىرى، سۈپهت 

ئاندىن كىيىن ھهممه نهرسه مهزكۈر . لهۋھۇلمهھپۇزغا يېزىلىپ بولغان ئىدى. بولغان ئىدى
 بىلىش، مۇقهررەرلهشتۈرۈش ۋە خاتىرلهشكه دەل مۇۋاپىق، ئۇدۇل بارلىققا كهلتۈرۈلدى ۋە

تائاال هللا ھهتتا بهزى ئادەملهرنىڭ ئهقلى ئاجىز، بهزىلىرى ئهقىللىق بولۇشنىمۇ ا. كهلتۈرىلىدۇ
ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن بىلهتتى ۋە شۇنداق يارىتىشنى مۇقهررەر قىلغان ئىدى ۋە يازغان 

  .ئىدى
 يهنى پهرزلهرنى ۋە شهرىئهت( بىز ئامانهتنى ،شۈبهىسىزكى«: تائاال سۈرە ئهھزابتاهللا ا

ئۇنىڭ .  زېمىنغا ۋە تاغالرغا تهڭلىدۇق، ئۇالر ئۇنى ئۈستىگه ئالمىدى،ئاسمانالرغا) تهكلىپلىرىنى
زۇلۇم ) ئۆزىگه( ئىنسان ھهقىقهتهن ، ئۇنى ئىنسان ئۈستىگه ئالدى،دىن قورقتى) ئېغىرلىقى(

  )ئايهت-72. (دېدى» .ر ھهقىقهتهن ناداندۇ،قىلغۇچىدۇر
  

  لهشتۈرۈشرۇشهنتېخىمۇ 

 
لهشتۈرۈش ئۈچۈن ئېيتىمىزكى، كۈن، ئاي، ئۈسۈملۈك، رۇشهنهتنى تېخىمۇ بۇ ھهقىق

تائاال تهربىيلهپ باقىدىغان، هللا تائاال ياراتقان، اهللا ھايۋانالرغا ئوخشاشال ئىنساننىمۇ ا
 تۈزۈملهرگه باغلىنىپ - تائاال ئورناتقان قانۇن هللا باشقۇرىدىغان مهخلۇق، باشقا مهخلۇقالرمۇ ا

 تۈزۈمگه بويسۇنۇپ -تائاال ئورناتقان قانۇن هللا نى ئۆتىگهندەك، ئىنسانمۇ ابويسۇنۇپ، ئۆز ۋەزىپىسى
ئىنسان بىلهن باشقا مهخلۇقالر ئارىسىدا پهرق شۇكى بىر بۆلۈك ۋەزىپىلهرنى ئادا . ئىش قىلىدۇ

قىلىش، بىر بۆلۈك ئىشالدىن ساقلىنىش ۋە شۇنىڭغا ئاساسهن ياخشى يامان چارە كۆرۈلۈش 
. ا ئهركىنلىك، ئىختىيار بېرىلگهن، باشقا مهخلۇقالر ئۇنداق ئهمهسمهخسىتى بىلهن ئىنسانغ

 ئۆتىمهسلىك ئىختىيارى بېرىلمىگهنلىكىدىن، بىر - باشقا مهخلۇقالرغا ئۆز ۋەزىپىسىنى ئۆتهش 
 - قىلماي دەيدىغان ئىختىيارى بولمىغانلىقدىن ئۆتىگهن ئىشلىرىغا ياخشى -ئىشنى قىالي 

شۇڭا . ئىككى نىشاننىڭ بىرىگه يېتىشمۇ يوق. كى ئازاپمۇ يوقيامان چارە قىلىشمۇ، ساۋاب يا
 ئىختىيار ئىگىسى بولغاچقا، ئىنسان باشقىالر تهرەپتىن بىر ئىشنى -يهنى ئىنسان ئىرادە 
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قىلىشقا مهجبۇر قىلىنسا، ئۇ ئىشتا ئۆزىنىڭ ئهركىنلىكىنى يوقاتقانلىقتىن ئۇنىڭ قىلغان 
دېمهك . غا ساۋاب، يامانلىقىغا ئازاب بېرىشمۇ يوقئىشىدىن ھېساب ئېلىشمۇ يوق، ياخشىلىقى

لېكىن ئۆز . تائاال ئهزەلدە يازغان، ھۆكۈم قىلغان ئىشنى ئۇ ھامان ئىشلهيدۇهللا بهندىگه ا
شۇڭا ياخشى ئىشىغا ساۋاب، يامان ئىشىغا ئازاب . ئىختىيارى، ئهركىنلىكى بىلهن ئىشلهيدۇ

  .ولدىبېرىلىدۇ، دەپ توغرا تونۇش مۆئمىنلهردە ھاسىل ب
تائاال هللا ئىنسان ئۆز ئىشلىرىنى ئۆزى قىلىدۇ، ئىنساننى ۋە ئۇنىڭ ئىشلىرىنى ا

هللا ياراتقۇچىدۇر، دېگهن ھهقىقهتنى ئوچۇقالش ئۈچۈن ئېيتىمىزكى، ئالهمنىڭ ھهممىسىنى ا
سىلهرنىڭ هللا ئهنه شۇ ا«: تائاال سۈرە غافىرداهللا تائاالدىن باشقا ياراتقۇچى يوق، اهللا تائاال ياراتقان، ا

 قانداقمۇ ،ۋەردىگارىڭالردۇر، ھهممه نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇرپهر
  )ئايهت-62. (دېدى» ر؟بۇرۇلۇپ كېتىسىله) غا ئىبادەت قىلىشتىن بۇتالرغا ئىبادەت قىلىشقاهللا(

ئاال تاهللا تائاالنىڭ مهخلۇقى، اهللا ياراتقان ئالهمنىڭ بىر قىسمى بولغاچقا ئۇمۇ اهللا ئىنسانمۇ ا
مهخلۇق بىر نهرسه يارىتاالمدۇ؟ ياق، . ئىنساننىمۇ، باشقا پۈتۈن ئالهمنىمۇ ياراتقان ئىگىدۇر

جانلىقالر ھهرىكهت قىلىدۇ، . پهلهكلهر چۆرگىلهيدۇ، يۇلتۇزالر ماڭىدۇ، دەرەخ ئۆسىدۇ!!! ھهرگىز
ىرىنى ئۆزى ئالهمدىكى مۇشۇ مهخلۇقالرنى ئۆز ئىشل. يهنى يهيدۇ، ئىچىدۇ، ئهۋالد يېتىشتۈرىدۇ

تائاال ياراتتىمۇ؟ هللا يارىتىدۇ دېگىلى بوالمدۇ؟ ياكى ئۇالرنى ۋە ئۇالرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىنى ا
تائاال ياراتتى، دېگهندىن ئىبارەت بولسا ئۇ ھالدا ئىنسان قايسى هللا بىرال جاۋاب ھهر ئىككىسىنى ا

ېتهلهيدۇ؟ ھالبۇكى قائىدە قايسى دەلىلگه ئاساسهن بۇ ئومۇمىي ھۆكۈمنىڭ سىرتىغا چىقىپ ك
ئىنسانمۇ ئالهم مهخلۇقلىرىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، پۈتۈن ئالهم باغالنغان تهرتىپ تۈزۈمگه 

ئىنسان ئۆز ئىشلىرىدا ئىختىيارلىق، ئىرادىلىك بولۇپ قېلىش ! ئىنسانمۇ باغالنغان تۇرسا
يار، بىلهنال بۇ ھۆكۈمدىن چىقىپ كېتهلهمدۇ؟ ئىنسانغا باشقىالرغا بېرىلمىگهن ئىختى

ئهركىنلىكنىڭ بېرىلىشى پهقهت ئىنساننىڭ ياخشى ئىشىغا ساۋاب، يامان ئىشىغا ئازاب بېرىش 
نىڭ بهندىسى، ئىتائهتلىك قۇلىنىڭ تهربىيه هللابۇ ئهركىنلىك ئىنساننى ا. ئۈچۈندۇر، خاالس

قىلغۇچىسى، ياراتقان مهخلۇقى بولۇشتىن سىرتقا چىقىرىۋىتهلمىگهندەك، ئىنساننىڭ 
ئۇنى قىلىشقا ئىنسانغا قۇدرەت بهرگهن بولۇشىنىڭ سىرتىغا هللا نىڭ مهخلۇقى، اهللائىشلىرىمۇ ا

  .چىقىپ كېتهلمهيدۇ
تائاال ئۆزىنىڭ يارىتىش، بار قىلىش يولى ۋە هللا ئاسمانالردىكى زېمىندىكى مهخلۇقالرنى ا

قانۇنى بويىچه يارىتىپ، تۈزۈمگه باغلىغىنىدەك، ئىنساننىمۇ ۋە ئۇنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىنىمۇ 
  .بهك ئۇلۇغ ياراتقۇچى ۋە بىلگۈچىدۇرهللا ياراتقان ۋە تۈزۈمگه باغلىغان، اهللا ا

يۇقىرىقى ئىزاھاتتىن مهلۇمكى، ئىنسان ئۆز ئىشىنى ئۆزى قىلغۇچى، ئهمما ئىشلىرىنى 
  .تائاال ئىنساننىمۇ ۋە ئۇنىڭ ئىشلىرىنىمۇ ياراتقۇچىدۇرهللا ا. ياراتقۇچى ئهمهس

. ۆزنى ئاڭاليدۇ، كۆرىدۇ، ئهقلىنى ئىشقا سالىدۇيهنه ئېيتىمىزكى، ئىنسان سۆزلهيدۇ، س
. تائاال ئهمهسمۇ؟ ئىنسان بارىدۇ، كېلىدۇ، ئالىدۇ، بېرىدۇهللا ئىنساننى ئاشۇنداق قىلغان يهنه ھهم ا

  تائاال ئهمهسمۇ؟هللا ئىنساننى شۇ ئىشالرغا كۈچى يېتىدىغان قىلغان ا
ئىنساننى . ر قىلىدۇ، خااليدۇئىنسان ياخشى كۆرىدۇ، يامان كۆرىدۇ، ئىرادە قىلىدۇ، ئىختىيا

  تائاال ئهمهسمۇ؟هللا شۇنداق قىلىشقا اليىق قىلغۇچى ھهم ا
ھهممه ئىشقا هللا  قۇدرەت بهرگهن، ا-كۈچ هللا تائاال ئاشۇنداق قىلغان، اهللا ئىنساننى ا… خوش

قابىليهتلىك قىلغان بولغاندىن كېيىن، ئىنساننى، ئىنساننىڭ ئىشلىرىنى، قىلىقلىرىنىمۇ 
پهقهت ئىنساندىكى ئاالھىدىلىك ئىنسان . كهنلىكىدە گهپ يوق، ئىختىالپ يوقياراتقۇچى ئىهللا ا

تائاال ئىنساننى سىناش هللا ا. ئۆز ئىشلىرىنى ئۆز ئىرادىسى، ئۆز ئىختىيارى بىلهن قىلىدۇ، خاالس
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  .بهرگهن» ئىختىيار«ئۈچۈن ۋە ياخشىلىقىغا مۇكاپات يامانلىقىغا جازا بېرىش ئۈچۈن ئاشۇندا 
ئى : ھاسىل قىاللماي ھهرخىل بۇزۇق خىيالدا بولغۇچىالرغا ئېيتىمىزكىئهمدى قانائهت 

سېنى ياراتقان ئىگهڭگه ھاكاۋۇرلىق ! ھهددىڭدىن ئاشما! توغرا يولغا قايت! نىڭ بهندىسىهللا
. سېنى ئۇ ياراتتى. سهن ئىگهڭنى سوراق قىاللمايسهن. تائاال سهندىن سوراق ئالىدۇهللا ا! قىلما

سېنى ئۇ بار قىلدى، سهن .  ئهزەلدە بار ئىدى، سهن ئهزەلدە يوق ئىدىڭئۇ. سهن ئۇنى ياراتمىدىڭ
  .ئۇنى بار قىلمىدىڭ
تائاالنىڭ ئىنسانغا ئۆزى خالىغاننى تهقدىر، توختام قىلىشى، ئۆزى هللا مۆئمىنلهر ا

خالىغىنىنى ھۆكۈم قىلىشى، ئاندىن ئىنساننى بهزى ئىشالرغا بۇيرۇشى، بهزى ئىشالردىن مهنئى 
) مۇكاپات ياكى جازا(ىغىنىنى قىلغان، قىلمىغانلىقىغا قارىتا چارە قىلىشى، بۇير

 :كۆرىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ
تائاال تولۇق ئىلىم ئىگىسى، ھىكمهت ۋە رەھمهت ئىگىسى بولغىنى ئۈچۈن نېمىنى هللا ا. 1

شى ھهممه ياخ. ھهممىگه ئۆزى ئىگه. ئۆز ئىرادىسى بويىچه ھۆكۈم قىلىدۇ. خالىسى قىلىدۇ
  .ئۇنىڭ قىلغان ئىشىدىن سوئال قىلىنمايدۇ. سۈپهتلهشكه ئۇ يالغۇز

تائاالنىڭ قىلىدىغان ئىشى، تهقدىرى، ھۆكمى ھهممىسى ئادالهت، ھهممىسى هللا ا. 2
. يامانلىق يوق. تائاالنىڭ ئىشلىرىدا، تهقدىرلهردە، ھۆكۈملىرىدە زۇلۇم يوقهللا ياخشىلىق، ا

  .ۇ، نهقىللهرمۇ راستتۇرشۇنداق ئىكهنلىكىگه ئهقىل ھۆكۈم قىلىد
يهنه سۈرە . دېدى) ئايهت-40(» ھهقىقهتهن زەررىچه زۇلۇم قىلمايدۇهللا ا«: تائاال سۈرە نىساداهللا ا

  )ئايهت-46. (دېدى»پهرۋەردىگارىڭ بهندىلهرگه زۇلۇم قىلغۇچى ئهمهستۇر«: فۇسسىلهتته
پۈتۈن !ەببىمئى ر«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ بۇ ھهقىقهتنى مۇقهررەر قىلىپ ئېيتتى
ئىمامى مۇسلىم (» .ياخشىلىق سېنىڭ ئىلكىڭدە، بىرمۇ يامانلىق ساڭا مهنسۇپ ئهمهس

  )رىۋايىتى
زۇلۇم قىلىش، يامانلىق قىلىش ۋە بۇ ئىككىسىنى ئىرادە قىلىش پهقهت مهخلۇقالرنىڭ 

ئهمما ئۇلۇغ ئهرش ئىگىسى، ئۆزى ئىرادە قىلغاننى قىلغۇچى، . خۇسۇسىيىتى ۋە بهلگىسى
تائاال بولسا زۇلۇمدىن بهك يىراق، يامان قىلىقتىن هللا لهردىن بىهاجهتلىك ئىگىسى ابهندى

تائاال سۈرە هللا ئۆزى ئىنسانالرنى ئادالهتكه بۇيرۇغان تۇرۇپ، قانداقمۇ ئۆزى زۇلۇم قىلىدۇ؟ ا. پاكتۇر
ياخشىلىق قىلىشقا، ) جىمى خهلققه(ئادىل بولۇشقا، ) كىشلهر ئارسىدا(ھهقىقهتهن هللا ا«: نهھلدە
دىن يامان )  ھهركهتلهر- سۆز( رەھىم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قهبىه - ئهقرىباالرغا سىله -خىش 

 - سىلهرگه پهند هللا ئىشالردىن ۋە زۇلۇم قىلىشتىن توسىدۇ، نهسىههتنى قوبۇل قىلسۇن دەپ، ا
 )ئايهت-90. (دېدى».نهسىههت قىلىدۇ

ۇلۇمنى ئۆزۈمگه ھارام ز! ئى قۇللىرىم«: تائاال ئۆزىنىڭ ھهدىس قۇددۇستىكى سۆزىدەهللا ا
» ! بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلىشماڭالر-بىر . سىلهرنىڭ ئاراڭالردىمۇ زۇلۇمنى ھارام قىلدىم. قىلدىم

  .دەپ زۇلۇمدىن توستى
ئۇنى هللا  ا،سىلهر قانداقلىكى ياخشى ئهمهلنى قىلساڭالر«: ئايهتته-197تائاال سۈرە بهقهرە هللا ا

بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ! ئى مۇئمىنلهر«: تتهئايه- 77يهنه سۈرە ھهج . دېدى»بىلىپ تۇرىدۇ
) يالغۇز(، )يهنى تهزەررۇ بىلهن ناماز ئوقۇڭالر(رۇكۇ قىلىڭالر، سهجدە قىلىڭالر، 

 رەھىم -  ئهقرىباالرغا سىله- يهنى خىش(پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر ،ياخشى ئىشالرنى 
ى تهھهججۇد نامىزى ئۆتهش قاتارلىق  يېسىرالرنىڭ بېشىنى سىالش، كېچىس-قىلىش، يېتىم

  .دەپ ياخشى ئىش قىلىشقا رىغبهتلهندۈرگۈچىدۇر» قىلىڭالر) ئىشالرنى
  زۇلۇم دېگهن نېمه؟ يامانلىق دېگهن نېمه؟. 3



 266

ئهقىللىق كىشىلهر زۇلۇم دېگهن سۆزنى بىر نهرسىنى ئۆز جايىدا قويماسلىق دەپ 
سىدىن زىيىنى كۆپ بولغان ئىش دەپ چۈشهنمهمدۇ؟ يامانلىقنى پايدىسىز ئىش ياكى پايدى

  چۈشهنمهمدۇ؟
ئۇنداق بولسا جىنايهت ئىشلىگۈچىنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن . ئهلۋەتته شۇنداق چۈشىنىدۇ

ئۆزىنىڭ ياراتقان ئىگىسىگه باشتۇڭلۇق قىلغۇچى، يولدىن چىقىپ كهتكۈچىنى، داۋاملىق 
جىنايهت قىلىشقا قهتئىي بهل ئاسىيلىق قىلىشقا ئىرادە باغلىغۇچىنى، زامانالر داۋامىدا 

تائاال بهرگهن قۇدرەت، هللا باغلىغۇچىنى، جىنايهتتىن تهۋبه قىلىشنى خالىمىغۇچىنى، ا
لىمىغۇچىنى ئازابالش زۇلۇم ئىختىيارى ئىرادىسى بىلهن جىنايهتتىن قايتىشنى خا

زۇلۇم قىلغانلىق، يامانلىق قىلغانلىق ھىسابلىنامدۇ؟ ئى ئهقىللىقالر ئېيتىڭالرچۇ؟ ھهرگىز 
  .بولمايدۇ

تائاال يااتقان، رىزقلىرىنى بهرگهن، پىالنلىق باشقۇرغانلىقى ئۈچۈن ھهممه هللا بهندىلهرنى ا. 4
تائاالنىڭ مۈلكى بولۇپ، ھهر نهرسىنى ئۆز ئىگىسى ئۆزى خالىغانچه هللا بهندىلهر، مهخلۇقالر ا

ئازابلىسىمۇ تائاال بهندىلىرىنىڭ ھهممىنى هللا شۇنىڭ ئۈچۈن ا. تهسهررۇپ قىلىش ھهققى بار
نىڭ رەھىم هللائهگهر ھهممىسىگه رەھىم قىلىۋەتسه، ئهلۋەتته ا. ھهرگىز زۇلۇم قىلغۇچى بولمايدۇ

بۇ مهزمۇندا رەسۇلۇلالھ . قىلىشى بهندىلهرنىڭ پۈتۈن ياخشى ئىشلىرىدىن ياخشىراق
ئىمامى ئهھمهد، ئهبۇ داۋۇت زەيىد ئىبنى سابىت . ئهلهيهىسساالمدىن ئىشهنچىلىك ھهدىس بار

هللا ئهگهر ا«: ەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىدىكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتتىر
. ئهززەۋەجهلله ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى مهخلۇقلىرىغا ئازاب قىالي دېسه، ئازاب قىلىۋېرىدۇ

ھمىتى تائاالنىڭ رەهللا ئهگهر ئۇالرغا رەھىم قىلىۋەتسه، ئهلۋەتته، ا. ئۇالرغا زۇلۇم قىلغان بولمايدۇ
ئهگهر سهن قازا ۋە قهدەرگه ئىشهنمهي ئوھۇد . ئۇالرغا ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىدىن ياخشىراقتۇر

قهدەردە . تائاال ئۇنى سهندىن قۇبۇل قىلمايدۇهللا  ا،يولىدا خهجلىسهڭمۇهللا تېغىدەك ئالتۇننى ا
هقهت ساڭا يېتىدىغان ھادىسه يهتمهي قالمايدىغانلىقىنى، قهدەردە ساڭا يهتمهيدىغان ھادىسه پ

ئهگهر بۇنىڭدىن باشقا ئهقىدە .  ئهمىلىڭ مهقبۇل بولمايدۇ،يهتمهيدىغانلىقىنى ئهقىدە قىلمىساڭ
  )بهت- 527جۈزئى -2سۈنهن ئهبۇ داۋۇد (» بىلهن ئۆلسهڭ چوقۇم دوزاخقا كىرىسهن

تائاال بهندىلىرىنىڭ ئۆمۈرلىرىنى، رىزقلىرىنى، بهختلىك بولۇشىنى، بهختسىز هللا ا. 5
ھهر قايسىسىنى ئۆزىنىڭ ئامىللىرىغا، ) ئالدىن قارارالشتۇرغاندا( قىلغاندا بولۇشىنى تهقدىر

ئالهمنىڭ . ھهر قايسىسى ئۆزىنىڭ سهۋەبىدىن ئايرىلمايدۇ. سهۋەبلىرىگه باغالپ تهقدىر قىلغان
ئالهمدىكى ئىنسان ۋە باشقىالر . ئىنسانالردىن باشقا قسىملىرىمۇ شۇنداقال سهۋەبكه باغالنغان

ئهڭ چوڭ ھهجىملىك . تائاال ئورناتقان يولالر ۋە قانۇنالرغا باغلىقتۇرهللا اھهممه نهرسه 
بۇ . مهخلۇقتىن تارتىپ زەررە، ھۈجهيرىگه قهدەر ھهممىسى تهرتىپ، سهۋەب، قانۇنغا باغالنغان

قايسى بىرىڭالر ئهھلى جهننهتنىڭ ئىشىنى بىر «ھهقىقهتكه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
تائاال ئهزەلدە هللا ت بىلهن ئۇ كىشى ئارىسى بىر گهزال قالىدۇ، ئاندىن ئۇ امهزگىل ئىشلهيدۇ، جهننه

بىلگهن ۋە يازغىنىغا مۇۋاپىق دوزىخىالر ئىشىنى ئىشلهپ ئۆلۈپ دوزاخقا كىرىدۇ ۋە يهنه قايسى 
بىرىڭالر بىر مهزگىل دوزىخىالر ئىشىنى ئىشلهيدۇ، دوزاخ بىلهن ئۇ كىشى ئارىسى بىر گهزال 

تائاال ئهزەلدە بىلگهن ۋە يازغىنى بويىچه جهننهتلهر ئىشىنى ئىشلهپ هللا ۇ كىشى اقالىدۇ، ئاندىن ئ
دېمهك جهننهتكه كىرىشنىڭمۇ . دېگهن سۆزى گۇۋاھ، ئىسپاتتۇر» تۇرۇپ ئۆلىدۇ، جهننهتكه كىرىدۇ

تائاال ھهربىر ئىنساننى يارىتىشتىن هللا ا. سهۋەبلىرى بار، دوزاخقا كىرىشنىڭمۇ سهۋەبلىرى بار
 ھهرىكىتىنى خااليدىغانلىقىنى، ئاخىرقى -هندىنىڭ قايسى ئهقىدە ۋە  قايسى سۆز بۇرۇن ئۇ ب

ھهر . ھىسابتا قايسى ئىش بىلهن مهشغۇل بولۇپ ئۆلۈشىنى ئالدىنئاال بىلگهچكه شۇنداق يازغان
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بهندە بىر مهزگىل باشقا ئىش بىلهن مهشغۇل بولسىمۇ ئاخىرىدا ئۆز ئىختىيارى بىلهن باشقا 
ھهر بىر بهندە . ۇل بولۇپ ئۆلۈشىنى بۇرۇن بىلگىنىگه ئاساسهن تهقدىر قىلغانئىش بىلهن مهشغ

نىڭ بىلگىنىگه ۋە يازغىنىغا ئۆز ئىختىيارى بىلهن مۇۋاپىق سهۋەپ هللائاخىرقى ھىسابتا ا
بهندىنى ئاخىرىدا دوزىخىالر ئىشىنى قىلىشقا ياكى . نهتىجىمۇ سهۋەبكه مۇۋاپىق بولىدۇ. قىلىدۇ

ھهر ئىككىسىنىڭ . قىلىشقا ھېچكىم ۋە ھېچنهرسه مهجبۇر قىلمايدۇجهننهتىلهر ئىشىنى 
  .سهۋەبىنى ئۆزى قىلىپ ئۆلۈپ سهۋەبكه مۇۋاپىق چارىگه ئۇچرايدۇ

هللا ئىززەت، غهلبه ئىگىسى، ئالىي مۈلۈك ئىگىسى، دائىم ھايات تۇرىدىغان، ئۆلمهيدىغان ا
  .كهمچىلىكتىن پاك ۋە مۇنهززەھتۇر. تائاال ئهجهب ئۇلۇغدۇر

: امى مۇسلىم ئهمرى ئىبنى ئاسدىن رىۋايهت قىلدى، رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم ئېيتتىئىم
 ھهرىكىتى، پائالىيىتىنىڭ -تائاال مهخلۇقالرنىڭ سانى، سۈپىتى، سۈرىتى، ھالىتى، سۆز هللا ا«

نىڭ ئهرشى هللا مىڭ يىل بۇرۇن يېزىپ بولغان، ا50ھهممىسىنى ئاسمان، زېمىننى يارىتىشتىن 
  )جۈزئى-8سهھىهۇل مۇسلىم (».ىسۇ ئۈستىدە ئىد

  

  تائاالنىڭ ئىرادىسى ۋە خالىشىهللا ا

  
تائاالنىڭ ئىرادە قىلىشى هللا قازا ۋە قهدەر مهسلىسىگه مۇناسىۋەتلىك مهسلىلهرنىڭ بىرسى ا

بۇ چوڭ مهسىله ھهققىدە بىزنى توغرا يولغا باشاليدىغان ۋە راستىنى . ۋە خالىشى مهسلىسىدۇر
مهزمۇن - 1ئۇ سۆز بولسا ئىككى مهزمۇندا بولۇپ، . الق سااليلىكۆرسىتىپ بېرىدىغان سۆزگه قۇ

تائاالنىڭ ئىرادە قىلىشى ۋە خالىشى بارلىقىنى ئهقلىي ۋە نهقلىي ھۈججهتلهر بىلهن هللا ا
تائاالنىڭ ئىرادە قىلىشى ۋە خالىشىنى خاتا چۈشىنىش هللا  مهزمۇن ا-2. ئىسپاتالشتۇر

قى ۋە ئاشكارا خاتالشقانلىقىنى بايان سهۋەبىدىن كۆپ كىشىلهرنىڭ ئهقىدىدە ئازغانلى
تائاال ۋە رەسۇلۇلالھ هللا تائاالنىڭ ئىرادە قىلىشى ۋە خالىشىنى ئىسپاتالشتا اهللا ا. قىلىشتۇر

سىلهرگه ئاسانلىقنى هللا ا«: تائاال سۈرە بهقهرەدەهللا ا. تهرەپتىن ئاڭالنغان خهۋەر كۇپايه قىلىدۇ
  .دېدى) ئايهت-185(» .خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ

ۋۇجۇتقا 〈: بىز بىرەر شهيئىنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرمهكچى بولساق، ئۇنىڭغا«: يهنه سۈرە نهھلدە
تائاالنىڭ ئىرادە هللا بۇ ئايهتلهر ا. دېدى) ئايهت-40(» . ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ، دە– دەيمىز 〉كهل

ئهگهر «: تائاال  ئۆزىنىڭ خالىشى ھهققىدە سۈرە ئهنئامداهللا ئهمما ا. قىلىشىنى كۆرسىتىدۇ
قىلمايتتى، ) يهنى پهيغهمبهرلىرىگه دۈشمهنلىكنى(ۋەردىگارىڭ خالىسا، ئۇالر بۇ ئىشنى پهر

ساڭا ئۇالرغا قارشى هللا ا( مىكىرلىرى بىلهن قويۇپ بهرگىن -ئۇالرنى ئۆزلىرى تۈزگهن ھىيله 
  .دېدى) ئايهت-112(» ).ياردەم بېرىدۇ

ىغاندىال، ئاندىن سىلهر خالهللا پهقهت ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا«: يهنه سۈرە تهكۋىردە
 - 29(» )خالىمىغىچه سىلهرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ ھېچ پايدىسى يوقهللا يهنى ا(خااليسىلهر 

  .دېدى) ئايهت
ساڭا پايدىلىق «: تائاالنىڭ خالىشىنى ئىسپاتالش توغرىسىدا رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالمهللا ا

! كهم ھىممهت بولما. لىگىنتائاالدىن ياردەم تىهللا كۈچۈڭ يهتمىسه ا! نهرسىگه ھېرىس بولغىن
! ئهگهر ساڭا بىرەر مۇسىبهت يهتسه، كاشكى مۇنداق قىلغان بولسام، مۇنداق بوالر ئىكهن دېمه

كاشكى، دېگهن سۆز !  تائاال نىمىنى خالىسا شۇ بولىدۇ، دېگىنهللا تائاالنىڭ قهدرى، اهللا لېكىن بۇ ا
  )ىۋايىتىئىمامى مۇسلىم ر. (دېدى» شهيتاننىڭ ئىشىغا يول ئېچىپ بېرىدۇ
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بىز باشتا سۆزلىگهن ئايهتلهر، ھهدىسلهر كۆپتىن تالالپ ئېلىنغان ئاز بىر قىسم بولسىمۇ، 
تائاالدىن ۋە هللا ا. تائاالنىڭ ئىرادە قىلىشى ۋە خالىشىنى ئىسپاتالشقا كۇپايه قىلىدۇهللا ا

غا رەسۇلۇلالدىن ئاڭالنغان مهزكۇر دەلىللهرگه قوشۇپ بىر بۆلۈك ئهقلىي دەلىللهرنى ئوتتۇرى
تائاال ھهممه مهخلۇقنى ياراتقان، تهربىيلهپ بېقىۋاتقان، ئىگىدارچىلىق هللا ا. قويىمىز

  .تائاالنىڭ ئۆزى ئىرادە قىلغانهللا قىلىۋاتقان زات ئىكهن، ئهلۋەتته، ا
يهنه بىر تۈركۈم ئادەملهر يهنى ھېچ نهرسىنى پىكىر قىاللمايدىغان باشقىالرغا قارىغۇالرچه 

تائاالنىڭ ئىرادىسى ۋە هللا ا:  مهدىنىيىتىگه تهقلىد قىلغانالر ئېيتىدۇئهگىشىدىغان بولۇپمۇ غهرب
بىز پۈتۈن ئىشىمىزنى ئۆزىمىزنىڭ . خالىشى بىز ئىنسانالرنىڭ ھېچ ئىشىمىزغا ئارىالشمايدۇ
خالىغاننى قىلىمىز، خالىمىغاننى . مۇستهقىل ئىرادىمىز ۋە ئىختىيارىمىز بىلهن قىلىمىز

دېگهن ئادەمنى كۆرسه »   ئهته پاالن ئىشنى قىلىمهن،خالىساهللا ا«ر شۇڭا ئۇال. قىلمايمىز، دەيدۇ
هللا ا! چوقۇم قىلىمهن دەڭ! خالىسا دېمهڭهللا ا«: ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ، غهزەبلهنگهن ھالدا

  .دېيىشىدۇ» خالىسا دېگهن گهپنى بىر چهتكه تاشلىۋېتىڭ، چوقۇم قىلىمهن دېسىڭىزال بولدى
قىنىڭ ئهمهلىي دەلىللىرىدىن بىرسى شۇكى، بهزىلهر بۇالرنىڭ ئهقىدىدە يولدىن ئازغانلى

هللا بىرەر خهۋەرنىمۇ ا. كهلگۈسىدە يۈز بېرىدىغان ئهھۋالالر توغرىسىدا ئالدىن خهۋەر قىلىدۇ
مهن ئهته سهپهر . خالىسا بۇ ئىش مۇنداق بولىدۇ دېمهيدۇهللا ا. تائاالنىڭ خالىشىغا باغلىمايدۇ

 ساتىمهن، ئۆي سالىمهن، ئۆي چاقىمهن، ئالىمهن، قىلىمهن دەيدۇ، پاالن نهرسه ئالىمهن ياكى
ئۆزىنىڭ ئىرادە قىلىشى، . بېرىمهن دېگهندەك  سۆزلهرنى كېسىپ ھۆكۈم قىلىپ سۆزلهيدۇ

ئهرەبلهردە ۋە باشقا . خالىشىدىن باشقىسىغا ئىشهنمهيدىغان ئادەمدەك مۇتلهق گهپ قىلىدۇ
 ھاۋارايىدىن ئالدىن مهلۇمات ئىسالم مهملىكهتلىرىنىڭ  تېلىۋىزىيهلىرىنىڭ كۆپىنچىسى

بهرگهندە كهلگۈسىدىن بهرگهن خهۋىرىنىڭ مهزمۇنىغا كېسىپ ھۆكۈم قىلىپ خۇددى ئهمهلىي 
ئهھۋال شۇالرنىڭ سۆزىگه بويسۇنىدىغاندەك، ئۇنى ئۆزگهرتكۈچى ھېچكىم يوقتىكىدەك 

الن ئۆلكىدە ئهته مۇنچه بال شهرق شامىلى ياكى غهرب شامىلى چىقىدۇ، پا«مهسىلهن، . سۆزلهيدۇ
دېگهندەك سۆزلهرنى كۈندىلىك » كۆپ ياكى ئاز يامغۇر ياغىدۇ، ھاۋا ئوچۇق ياكى بولۇتلۇق بولىدۇ

بۇ سۆزلهر . تائاال خالىسا ئهته مۇنداق ئىش بولىدۇ، دېمهيدۇهللا ا. ھاۋارايى خهۋەرلىرىدە سۆزلهيدۇ
هللا ىدىغانلىقىغا، اتائاالنىڭ خالىشى ۋە ئىرادە قىلىشى بىلهن بولهللا ئۇالرنىڭ ھهممه ئىش ا

خالىمىغان ئىش بولمايدىغانلىقىغا ئىشهنمهيدىغانلىقىنى هللا خالىغان ئىش بولىدىغان، ا
تاالنىڭ ئىرادە قىلىشى ۋە خالىشى بىلهنال هللا بۇالر ئارىسىدا ھهر ئىش ا. كۆرسىتىدۇ

بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانالر بولسمۇ، ئهتراپىدىكى دىنسىزالردىن قورقۇپ ياكى چىقىشىش 
شۇنىڭ بىلهن بۇ مۇسۇلمانالرمۇ .  دىگهن سۆزنى قوشۇپ سۆزلىمهيدۇ،خالىساهللا ئۈچۈن ا

  .مانا بۇ سولچىلالرنىڭ ئهھۋالى. دىنسىزالرغا شېرىكته ۋە ئازغۇنلۇقتا ئورتاقلىشىدۇ
هللا ئوڭچىلالرمۇ ئېزىشتا، ئاساسهن ئهقىدىدە سولچىلالردىن كهم ئهمهس، چۈنكى ئوڭچىلالر ا

هرگهن ئىرادە، ئىختىيارنى يوققا چىقىرىپ، ئىنساننى ئهركىن ئادەملىك تائاال ئىنسانالرغا ب
تائاال ئىنساننى ھۆرمهتلهپ، ئىنسانلىقىغا اليىق كۆرسىتىپ هللا ا. سۈپىتىدىن چىقىرىۋاتىدۇ

بهرگهن تهكلىپلهرنى ۋە ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىش ياكى ئهمهل قىلماسلىقى بىلهن دۇنيا ۋە ئاخىرەت 
شى ياكى يامان ئورنىنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن قولغا كهلتۈرۈشتىن ھاياتىدىكى ئۆزىنىڭ ياخ

ئىبارەت ئىنسانلىق ئىززەت، ھۆرمىتىنى، ئېتىبارىنى يوققا چىقىرىپ ئىنسانالرنى ھايۋانالر ۋە 
ئۇالر ئىنساندا ئىرادە، ئىختىيار يوق، ئىرادە قىلىش خاالش . جانسىزالر قاتارىدا قىلىپ قويىدۇ

يهنى . ئىنسانالردىكى جۈزئىي ئىختىيارنى ئىتىراپ قىلمايدۇ. اس دەيدۇتائاالغا خهللا يالغۇز ا
ئىنساندا ئۆز ئىشلىرىدا ئىرادە قىلىش، خاالش، خالىماسلىق ئهركىنلىكى بارلىقىنى ئىنكار 
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تائاالغا هللا نهتىجىدە بۇالر ا. بۇ بۇزۇق ئىتىقاد ئۇالرنى چهكسىز ئازغۇنلۇققا ئېلىپ بارىدۇ. قىلىدۇ
بۇالر ئالدىدا ھهممه ئىشى تهتۈر . ىنسىزالردىن يامانراق ئهھۋالغا دۇچار بولىدۇئىشهنمهيدىغان د

ۋە ئېلىشاڭغۇ بولۇپ، ياخشى ئىشالر قهبىه، يامان ئىشالر ياخشى، كاپىرلىق بىلهن مۆمىنلىك 
. ئوخشاش، دىن ئىسالم يولىدىن چىقىش بىلهن دىن ئىسالمغا ئهمهل قىلىش ئوخشاش بولىدۇ

الغا ئىتائهت قىلىشمۇ، ئاسىيلىق قىلىشمۇ، ساۋاپلىق ئىش قىلىشمۇ، گۇناھ تائاهللا بۇالرنىڭچه ا
تائاالغا بويسۇنغانلىق بولۇپ ھىچ قانداق گۇناھكار ئۆز هللا ئىشلهشمۇ باراۋەر، ئوخشاشال ا
گۇناھ دەيدىغان نهرسه يوق، شۇڭا . ئهيىبلهنمهيدۇ. گۇناھىدىن مهسئۇل بولمايدۇ

هللا ، ھهر كىم ياخشىمۇ، يامانمۇ قانداقال ئىش قىلسا اھىچكىمگهئازابمۇ يوق مۇكاپاتمۇ يوق
ئىنساننىڭ ئۆزىدە چوڭمۇ كىچىكمۇ . تائاالنىڭ ئىرادە قىلىشى ۋە خالىشى بىلهنال قىلىدۇ

هللا بۇ گورۇھتىن بىر ئادەم ئۆز ئېتىقادىنى شهرھىيلهپ ا. ھىچقانداق ئىختىيار يوق، دەيدۇ
مهن ھهر ئىشى تىلىسهم قوبۇل . ىمهنمىنىڭ قىلىشىمنى ئىختىيار قىلغان ئىشنى قىلىۋات

قىلىنىدىغان ئىشنى قىلىمهن، شۇڭا مىنىڭ قىلغىنىمنىڭ ھهممىسى ئىتائهت دىگهن 
  .مهزمۇندا شېئىر ئوقۇغان

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسى بۇزۇلۇشقا باشلىغان ۋە ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ ئالدى بىلهن 
 ئهخالقىنى بۇزۇپ، پارچىالش، ۋەيران مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقىدىسىنى بۇزۇپ پارچىالش، ئاندىن

قىلىشتىن ئىبارەت سۈيقهستلىك پىالنى ئهمهلگه ئېشىشقا باشلىغاندىن تارتىپ مۇسۇلمانالر 
. ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسى ھۆججىتى بولغان قۇرئان ھهدىستىن يىراقلىشىشقا باشلىغان

  .ولغانشۇندىن بېرى مهزكۇر بۇزۇق ئهقىدىلهر مۇسۇلمانالر ئارىسىغا پهيدا ب
بۇالرنىڭ مهزكۇر سۆزلىرى ئىلمى ئاساسىدا، ئاڭلىق چۈشىنىش ئاساسىدا بولغان توغرا 

تائاالنىڭ ئىرادىسىگه ۋە هللا ئىتىقادتىن كىلىپ چىققان بولسا ئىدى، ئۇالر راستى بىلهن ا
خالىشىغا چىن قهلبىدە بۇيسۇنىدىغانلىقىنى ئىپادىلهش ئاساسىدا بولسا ئىدى، ئهلۋەتته ياخشى 

پهقهت قهبىه قىلمىشلىرىنىڭ جازا . تائاال بىلهن ئاالقىسى يوقهللا بۇالرنىڭ قهلبىنىڭ ا. تىبوالت
شۇڭا . ۋە تهنقىدتىن ئۆزىنى قوغداش ئۈچۈن ئاغزىنىڭ ئۇچىدا سۆزلهپ قويغان گهپلىرىدۇر

ئهگهر 〈: مۇشرىكالر«: تائاال ئېيتتىهللا بۇالرنىڭ ئهھۋالى مۇشرىكالر ئهھۋالىغا ئوخشاشتۇركى، ا
 بوۋلىرىمىز شېرىك كهلتۈرمهيتتۇق ۋە ھېچ نهرسىنى ھارام -  بىز ۋە ئاتا ،ىسا ئىدىخالهللا ا

) بىزنىڭ ئازابىمىز نازىل بولۇپ(ئۇالردىن بۇرۇنقى كىشلهر تاكى .  دەيدۇ〉قىلمايتتۇق
يهنى مۇشرىكالر (مۇشۇنداق ) ئۆزلىرىنىڭ پهيغهمبهرلىرىنى (،ئازابىمىزنى تېتىغانغا قهدەر

ئايهتنىڭ بىر -148سۈرە ئهنئام . (دېدى» .ئىنكار قىلغان ئىدى) دەكسېنى ئىنكار قىلغان
  )قىسمى

بهھىرە «تائاال ھاالل قىلغان هللا تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا ۋە اهللا دىمهك، مۇشرىكالرنى يالغۇز ا
هللا دەپ ئاتالغان تۆگىلهرنى ھارام قىلىشنى تاشالشقا چاقىرىلغاندا، ئۇالر ئۆزىنىڭ ا» سائىبه

تائاال نامىدىن يالغان ھۆكۈم هللا رنىڭ روھلىرىنى شېرىك قىلغىنىنى ۋە اتائاالغا بۇتال
هللا يهنى ا. تائاالنىڭ خالىمىغانلىقىنى ھۆججهت قىلىشتىهللا ئويدۇرغىنىنى ئاقالش ئۈچۈن ا

ۋە بۇ تۆگىلهرنى ھارام . بىزنىڭ مۇشرىك بولماسلىقىمىزنى خالىغان بولسا مۇشرىك بولمايتتۇق
بۇ سۆزلهرنى ئۇالر ئۆزىنىڭ . دېيىشتى» .سا ھارام قىلمايتتۇققىلماسلىقىمىزنى خالىغان بول

هللا ھهرگىز ئۇالر ئۆزىنىڭ ا. باتىل ئازغۇن يولىنى قوغداپ قىلىش ئۈچۈن سۆزلىگهن ئىدى
نىڭ ئىرادىسىگه ئهمهل قىلىدىغانلىقىنى، هللاتائاالنىڭ قازا ۋە قهدرىگه بويسۇنىدىغانلىقىنى، ا

ئىرادىسىگه ۋە هللا زلىرىنىڭ ئىرادە ئارزۇسىنى انىڭ رازىلىقىنى ئىزدىگهنلىكىنى، ئۆهللا
خالىشىغا بۇيسۇندۇرىدىغانلىقىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن سۆزلىگهن توغرا ئىتىقادتىن كىلىپ 
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چۈنكى توغرا تونۇش بىلهن، يهنى ئىنساننىڭ ئىرادە قىلىش خاالش . چىققان سۆز ئهمهس ئىدى
دە ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت توغرا نىڭ ئىرادە قىلىشى، خالىشى دائىرىسى ئىچىهللائهركىنلىكى ا

هللا ئۇ چاغدا ئۇالرنىڭ ا. تونۇش بىلهن سۆزلىگهن بولسا ئىدى، ئۇالر راستچىل مۆمىنلهر بوالتتى
تائاال نامىدىن يالغان ھۆكۈم توقۇشنى هللا تائاالغا مهخلۇقنى شېرىك قىلىشىنى تاشلىشى، ا

ئۇالر ئۇنىڭغا ئهمهل . لدى، توستىتائاال بۇ ئىشالرنى ھارام قىهللا چۈنكى ا. تاشلىشى ئاسان بوالتتى
نامىدىن توقۇغان هللا تائاالغا شېرىك قىلىشى ۋە اهللا قىالتتى، ئهگهر ئۇالرنىڭ بۇتالر ئهرۋاھىنى ا

نىڭ مهقسىتىگه ئۇيغۇن بولسا ئىدى، ياخشى كۆرگهن بولسا ئىدى، ھهرگىز ئۇالرنى هللاسۆزلىرى ا
  .م تىلى بىلهن مهنئىي قىلمايتتىئۇنىڭدىن توسمايتتى، قۇرئاندا ۋە رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساال

تائاالنىڭ غهزىپىدىن قۇتۇلۇپ قالغۇچى ۋە ئوتتۇرا يولدا ماڭغۇچىالردىن ئىبارەت توغرا هللا ا
نىڭ ئىرادىسى ۋە تهقدىرىنى هللايول تاپقان مۆمىنلهر ئوتتۇرىدا قويغان ئۇلۇغ قائىدە شۇكى، ا

ن مۇسبهتلهرگه ئۇنى دەلىل لىكى. گۇناھالرغا ۋە خاتالىقالرغا ھۆججهت قىلىشقا بولمايدۇ
تائاال بهندىلىرىگه ھارام قىلغان ئىكهن، هللا دىمهك، گۇناھالر، جىنايهتلهرنى ا. قىلىشقا بولىدۇ

بهندىلهردىن ئۇنىڭ سادىر بولۇشىنى يامان كۆرگهن ئىكهن، ئۇ گۇناھالرنى مهنئي قىلىپ 
النىڭ ئالهمدە يۈز بىرىدىغان تائاهللا كىتابالر چۈشۈرگهن، پهيغهمبهرلهر ئهۋەتكهن ئىكهن، ئهلۋەتته ا

 يامان ئىشالر ھادىسىلهرنى ئهزەلدە بىلىشى ۋە ئالدىن مۇقهررەر قىلىشىدىن ۋە لهۋھۇل -ياخشى 
يهنى . مهھپۇزغا يېزىشىدىن ئىبارەت قازا ۋە قهدىرنى گۇناھالرغا ھۈججهت قىلىش توغرا بولمايدۇ

ىنسانالر ئۆزىنىڭ شهخسىي نى، شېرىكنى، مۇناپىقلىقنى، جىنايهتلهر ئىشلهشنى ئكۇفرى
تائاالنىڭ ئومۇمى هللا ئىشلىرىغا قارىتا بىرىلگهن ئىختىيارى ۋە ئىرادىسى ۋە ئهركىنلىكى بىلهن ا

. قهدەرگه دۆڭگهپ قويۇشقا بولمايدۇ. ئىرادىسى دائىرىسى ۋە ئهركىنلىكى ئىچىدە ئۆزى ئىشلهيدۇ
تائاالغا هللا هتلهرگه اچۈنكى ئىنسانالر مۇسىب. ئهمما مۇسبهتلهر بۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ

نىڭ ئالهمدە ئورناتقان قانۇنىغا ياكى شهرىئهت قانۇنىغا هللائىتائهتسىزلىك قىلىش ياكى ا
شۇڭا . ئىنساننىڭ بۇنىڭدا ئىختىيارى يوق. خىالپلىق قىلىشتهك سهۋەبلهرنى ئۆزى قىلمايدۇ

ادەمنىڭ مهسىلهن، بىر ئ.  ئىنسانالر مۇسبهتلهرگه قازا ۋە قهدەرنى ھۆججهت قىلسا بولىدۇ
ئۈستىگه تۇيۇقسىز تام يىقىلسا، ياكى يىالن چېقىۋالسا ياكى ماشىنا ئۆرۈلۈپ يىقىلسا، بۇ ئادەم 
تامنىڭ بىسىۋېلىشىنى، يىالننىڭ چېقىۋىلىشىنى، ماشىنىنىڭ دۈم كۆمتۈرۈلۈشىنى بىلمهي 

ه ئۆزى ئهمما بۇ ھادىسلهرگ. قالسا، ئۇ ھالدا بۇ ھادىسلهرنى قازا ۋە قهدەرگه يۈكلىسه بولىدۇ
بهلكى ئۆزى قىلغان . سهۋەب قىلسا، ئۇ چاغدا ئۇنى قازا ۋە قهدەرگه دۆڭگهپ قويۇشقا بولمايدۇ

تائاال ئالهمدە ئورناتقان هللا سهۋەبنىڭ ۋە جىنايهتنىڭ مهسئۇللىقىنى ئۆزى ئۈستىگه ئېلىشى، ا
ۆزىنى ئ. دىن كهلگهن جازانى تارتىشى الزىمهللا قانۇنىغا خالپلىق قىلغان سهۋەبىدىن ا- تۈزۈم 

  .ئهيىبلىشى الزىم
 بىرى بىلهن -مۇناسىۋەت ئېتىبارى بىلهن بۇ يهردە ئادەم ۋە مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر 

  .سۆزلىرىنى ئوتتۇرىدا قويىمىز) روھالر ئالىمىدە سۆزلهشكهن(زۇكۇنالشقان 
سهن بىزنىڭ ! ئى ئادەم«: مۇسا ئهلهيهىسساالم ئادەم ئهلهيهىسساالمغا ماالمهت قىلىپ

تائاالنىڭ رەھمهت ئورنىدىن مهھرۇم قىلدىڭ، جهننهتتىن هللا مىز، سهن بىزنى ائاتى
تائاال مىنى يارىتىشتىن هللا ا«: دېگهن ئىدى، ئادەم ئهلهيهىسساالم جاۋاب بىرىپ» چىقىرىۋەتتىڭ

دەپ ئادەم  »  يىل بۇرۇن مۇقهررەر قىلىپ يىزىۋەتكهن بۇ ئىشقا ماڭا ماالمهت قىالمسهن؟40
ئادەم . (لىدۇچۈنكى مۇسبهتلهرگه قازا ۋە قهدەرنى دەلىل قىلىشقا بو. مۇسانى يىڭىۋالدى
غا ئاسىي هللا توسقان ئىشنى ئۇنتۇپ قىلىپهللا مىنىڭ ا«مهكچى بولغىنى ېئهلهيهىسساالمنىڭ د

ئهزەلدە بىلگهچكه، بۇرۇنال شۇنداق قىلىشىمنى مۇقهررەر قىلىپ يازغان، مېنىڭ هللا بولۇشۇمنى ا
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» ئهزەلدە بىلگهنگه ۋە يازغانغا ئۇدۇل كهلمهي قالمايتتىهللا ان ا ھام،بۇ خاتالىقىمنى ئىشلىشىم
  .)دىگهندىن ئىبارەت مهندە خاتالىق يوق دىمهكچى

بۇ يهردە ئادەم ۋە مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ زۇكۇنالشقانلىقى ھهققىدىكى ھهدىسنى ئۆز 
لىم ئهبۇ ئىبارىتى بىلهن سۆزلهپ ئۆتۈشكه تىگىشلىك، ھهزرىتى ئىمام بۇخارى ۋە ئىمامى مۇس
ئادەم «: ھۈرەيرە رەزىيهللهھۇ ئهنهۇدىن نهقىل قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېيتتى

ئى ئادەم سهن بىزنىڭ ئاتىمىز، بىزنى رەھمهت : بىلهن مۇسا زۇكۇنالشتى، مۇسا ئهلهيهىسساالم
: ىرىپئادەم ئهلهيهىسساالم جاۋاب ب. دېدى» ئورنىدىن مهھرۇم قىلدىڭ، جهننهتتىن چىقاردىڭ

تهۋراتنى ساڭا ئۆزى بىلهن . تائاال سېنى ئۆزى بىۋاسته سۆزلىشىشكه تاللىدىهللا سهن مۇسا ا«
 يىل بۇرۇن مېنىڭ ئىشلىشىمنى 40تائاال مىنى يارىتىشتىن هللا يىزىپ چۈشۈرۈپ بهردى، ا

ئالدىن بىلىپ مۇقهررەر قىلىپ يازغان ئاسىيلىقىمغا قارىتا ماڭا ماالمهت قىالمسهن؟ دېدى، 
دىنال ياردەم هللا. (دېدى».ئادەم مۇسانى زۇكۇندا يىڭىپ كهتتى«: لال ئهلهيهىسساالمرەسۇلۇ

  .)سورىلىدۇ
  

تائاالنىڭ ئىرادىسىنى خاتا چۈشىنىشى ئۇالرنى هللا كۆپ كىشىلهرنى ا

  ھهيرانلىققا چۈشۈرۈپ خاتاالشتۇردى

  
» تگۈڭگۈر«تهجرىبه ۋە مۇالھىزە بىلهن شۇ ئېنىقكى ئهنگىلىيه، فىرانسىيه ئىشلىگهن 

ناملىق ئايروپىالن ياكى ئامېرىكىنىڭ بۇلۇت يارغۇچى ئايروپىالندەك چوڭ بىر جاھازىنىڭ 
. ئىچىدە ئاددى بىر سايمىنى بۇزۇلسا ئايروپىالن بۇزۇلۇپ ھاۋادىن يېقىلىپ ۋەيران بولىدۇ

) مۇقىم تونۇش(تائاالنىڭ ئىرادىسى ۋە خالىشىغا بولغان ئهقىدە هللا شۇنىڭدەك قازا ۋە قهدەرگه ا
  .زراق بۇزۇلسا، ئىنسانمۇ چهكسىز خاتالىققا دۇچار بولىدۇ، توغرا يولدىن ئازىدۇئا

نىڭ ئىرادىسى، خالىشى توغرىسىدا پىكرى، قهلبى هللامۇسۇلمانالر ئىچىدىن قازا ۋە قهدەر، ا
بىر تونۇشقا مۇقىم ئورناشمىغانالر، قازا ۋە قهدەرنىڭ ئالهم ۋە ھايات ئۇنىڭغا باغالپ يارىتىلغان 

 تۈزۈمدىن ئىبارەت ئىكهنلىكىدىن خهۋەرسىز قالغان ۋە ئۇ تهرتىپ تۈزۈم پۈتۈن - تهرتىپ 
تائاال ئورناتقان ۋە هللا  تۈزۈم ا-ئالهمگه، ھهممه مهخلۇقالرغا ھۆكۈم سۈرىدىغان، ئۇ تهرتىپ 

يىزىۋاتقان بويىچه ئىجرا قىلىنىدىغان، ئهگهر بۇ تۈزۈم ئازراق ئۆزگهرسه، ئالهم ۋە ھايات پۈتۈنلهي 
  . بولىدىغانلىقىدىن بىخهۋەر قالغان ئادەملهردۇرۋەيران

قانۇن ۋە ) بۈگۈنكى كۈندە تهبىئهت قانۇنى دېيىلگهن(تائاال بىكىتكهن هللا ھهر بىر بهندىنىڭ ا
ئۇنى ئىنكار قىلىشى، ئۇنداق، . تهرتىپ تۈزۈمدىن ئىبارەت قهدەرگه تهسلىم بولۇشى الزىم

ىپ، ھهر ئىشقا ئۆزىنىڭ سهۋەبىنى مۇنداق قارشىلىق كۆرسىتىشى، قهدەرگه يۆلىنىۋىل
قازا ۋە قهدەرنى مۇشۇنداق چۈشىنىشلهر توغرا، توغرىدىن باشقىسى . قىلماسلىقى خاتا بولىدۇ

  .خاتا
نىڭ ئىرادىسى، قهدىرى ئىككى تۈرلۈك، بىرىنچىسى پۈتۈن ئالهمنى، ھهممه هللادېمهك، ا

نالرغا قويۇلغان تهكلىپلهر مهخلۇقنى ئۇنىڭغا باغالپ ياراتقان تهقدىر، ئىرادە بولۇپ، ئىنسا
ۋە بويسۇنغانالرغا ساۋاب، مۇكاپات بىرىش، بويسۇنمىغانالرنى جازا ۋە ) ۋەزىپىلهر، چهكلىمىلهر(

بۇ ئىرادە ئالهمدىكى مۇقىم قانۇن . ئازابقا دۇچار قىلىش ئىشلىرى بۇ ئىرادىگه باغلىق ئهمهس
ننىڭ ئۇنىڭغا تهسلىم بولۇش، ئىنسا. ئۇنىڭغا پۈتۈن مهخلۇق مهجبۇرى بويسۇنىدۇ. تۈزۈمدۇر
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) ئومۇمى قانۇنغا(رازى بولۇشتىن باشقا ھهققى يوق، ئامالى يوق، ئهگهر ئىنسان بۇ خىل ئىرادىگه 
هللا ئۇ ئىنسان ئۆزى ا. تائاالغا قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلغان بولىدۇهللا بويسۇنمىسا، رازى بولمىسا، ا

تا ئۆزىنىڭ نهپهس تىنىقلىرىدا، تائاالغا مۇھتاج، ھهتهللا تائاالنىڭ مهخلۇقى ۋە ھهمىشه ا
ھاۋالىنىشىدا، شهيئىلهرنى كۆرۈش ئۈچۈن يورۇقلۇققا، ئۇخالش ئۈچۈن قاراڭغۇغا بولغان 

  .دىن ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتقان بولىدۇهللاتائاالغا مۇھتاج تۇرۇقلۇق، اهللا ئىهتىياجلىرىدا ا
لىكى ۋە تائاالنىڭ ئىنسانالرغا ئۆزلىرىنىڭ چهكلىك ئهركىنهللا  دىنى شهرئى ئىرادە ا

ئىختىيارى بىلهن تونۇشى ۋە ئهمهل قىلىشى ئۈچۈن بىر بۆلۈك ئىشالرنى قىلىپ بهرگهن ئىرادە 
يهنى بۇيرىغان، . بولۇپ، ئىنسانالرنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىجرا قىلىشقا تهكلىپ قىلىنغان

اسىيلىق توسقان ئىشالرنى ۋە ئۇنىڭغا ئهمهل قىلغانالرغا ساۋاب مۇكاپات، ئىتىراپ قىلمىغان، ئ
  . بىرىشنى بۇ ئىرادىگه باغلىغانئازابقىلغانالرغا جازا 

ئىنسانالرنىڭ بۇ ئىرادىگه ئۆز ئىختىيارى بىلهن بويسۇنۇشى، ياراتقان ئىگىسىگه ئىتائهت 
قىلىش الزىمكى، بۇ ئىرادىگه قارىتا باشتۇڭلۇق قىلىش، ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىشى مهنئى 

ىش ئاساسىدىكى بۇ ئىرادە، تهقدىرنى تهپسىلىي بايان ئىنسانالرغا ئىختىيار بىر. قىلىنىدۇ
تائاال بهندىلىرىگه كۆرسىتىپ هللا بۇ ئىرادە بولسا ا. قىلىش ئۈچۈن پهيغهمبهرلهر تهيىنلهندى

بهرگهن ئهقىدىلهر، ئىبادەتلهر، ھۆكۈملهر، قائىدە يوسۇنالر، ئهخالقالر بولۇپ، بۇالرنى ئهمهلگه 
 قۇۋۋەت، قابىلىيهت، ئىختىدار، -غا يىتهرلىك كۈچ تائاال ئىنسانالرهللا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ا
تائاال بهندىلهردىن ئىرادە قىلغان ئىبادەت، ئىتائهتلهرنى، ۋەزىپىلهرنى هللا ا. ئهركىنلىك بهردى

كىملهر توغرا تونۇپ ئهمهلگه ئاشۇرۇشى، كىملهر خاتا تونۇشىنى، ئاسىيلىق قىلىشنى سىناش 
بۇالرنى . ا، بۇ ئىشالردا ئىنسانالرغا ئىختىيار بهردىئۇسۇلى بىلهن مهجبۇرلۇقسىز يولغا قويغاچق

توغرا تونۇش، خاتا تونۇش، ئهمهل قىلىش، قىاللماسلىقىدا ئىنسانالر ئىختىيارى بولغاچقا، توغرا 
تونۇغان، ئهمهل قىلغانالر ساۋابقا، خاتا تونۇغان، ئاسىيلىق قىلغانالر جازاغا، ئازاپقا تىگىشلىك 

نى ئىنكار قىلىپ ياكى هللاختىيارىدا بولغان بۇ ئىشالردا ئىنسان ائىنساننىڭ ئۆز ئى. بولىدۇ
. ئاسىيلىق قىلىپ بولۇپ، ئۇنىڭ مهسئۇللىقىنى قازا ۋە قهدەرگه يۆلهپ قويۇشقا بولمايدۇ

ئىنسانالرنىڭ كاپىر، ئاسىي بولۇشى ياكى مۇسۇلمان، ئىتائهتچان بولۇشى ئۆز ئىختىيارى بىلهن 
گه ۋە ئالدىن يېزىپ قويغىنىغا ئۇدۇل كهلگهچكه قهدەر بويىچه نىڭ ئهزەلدە بىلگىنىهللابولسىمۇ، ا

ئىنسان ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئىشلىگهچكه مۇكاپاتقا ياكى جازاغا تىگىشلىك . بولدى دېيىلىدۇ
يهنى ئهر بىلهن ( بىز ئىنساننى ئارالشما مهنى ،شۈبهىسىزكى«: تائاال سۈرە ئىنسانداهللا ا. بولىدۇ

 شۇنىڭ ،سىنايمىز) شهرىئهت تهكلىپلىرى بىلهن( ئۇنى بىز ،تۇقدىن يارات)ئايالنىڭ مهنىسى
 كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ ،ئۇنى نازىل قىلغان ئايهتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن(ئۈچۈن ئۇنى بىز 

 كۆرىدىغان قىلىپ ،ئاڭاليدىغان) بىرلىكىگه دااللهت قىلىدىغان دەلىللهرنى كۆرسۇن دەپ
يولنى )  يامان-يغهمبهرنى ئهۋەتىش بىلهن ياخشىپه( ئۇنىڭغا بىز ،شۈبهىسىزكى. ياراتتۇق

 ،شۈكرى قىلغۇچىدۇر) نىڭ نېئمىتىگههللا( ئۇ مۇئمىن بولۇپ ياخشى يولدا مېڭىپ ،كۆرسهتتۇق
  .دېدى)  ئايهتلهر-3، -2(» .كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر) فاجىر بولۇپ يامان يولدا مېڭىپ(ياكى 

  

  سىداىرغووغرا يولغا باشالش ۋە ئازدۇرۇش تت

  
تائاالنىڭ ھىدايهت هللا ئاالنىڭ ئىراداسى ۋە خالىشىنى چۈشىنىشىدە خاتاالشقاندەك اتاهللا ا

تائاالنىڭ هللا نۇرغۇن كىشلهر ا. قىلىشى ۋە ئازدۇرۇشنى چۈشىنىشىدىمۇ كۆپ كىشلهر خاتاالشتى
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نىڭ هللا( ئۇنى بىز ئۆز قهۋمىگه ،قانداقال بىر پهيغهمبهرنى ئهۋەتمهيلى«: سۈرە ئىبراھىمدىكى
) سۆزلىشهلهيدىغان(ايان قىلىش ئۈچۈن پهقهت ئۆز قهۋمىنىڭ تىلى بىلهن ب) شهرىئىتىنى

 ، خالىغان ئادەمىنى ھىدايهت قىلىدۇ،خالىغان ئادەمنى گۇمراھ قىلىدۇهللا  ا،قىلىپ ئهۋەتتۇق
نىڭ هللايهنى پهيغهمبهرلهرنىڭ ۋەزىپىسى پهقهت تهبلىغ قىلىش بولۇپ ھىدايهت قىلىش ئىشى ا(

 دېگهن )ئايهت-4ىم ھسۈرە ئىبرا(».كمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇرغالىبتۇر ھېهللا ا). ئىلكىدىدۇر
  . ىسۆزىنى خاتا چۈشهند

شۇنىڭدەك بىز ھهر ئۈممهتكه «: ئايهتتىكى-108تائاالنىڭ سۈرە ئهنئام هللا شۇنىڭدەك ا
نىڭ هللا ئاندىن ئۇالرنىڭ قايتىپ بارىدىغان جايى ا،ئۆزلىرىنىڭ ئهمهلىنى چىرايلىق كۆرسهتتۇق

يهنى ياخشىغا مۇكاپات بېرىدۇ (الرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىدۇ ئۇهللا  ا،دەرگاھىدۇر
  .دېگهن سۆزىنى چۈشىنىشدە خاتاالشتى» ) .ياماننى جازااليدۇ

ئۆزىنىڭ يامان ئهمهلى چىرايلىق كۆرسىتىلگهن «:  ئايهتتىكى-8تائاالنىڭ سۈرە فاتىر هللا ۋە ا
) ؟دايهت تاپقان كىشى بىلهن ئوخشاشمۇھى(شۇنىڭ بىلهن ئۇنى چىرايلىق ھېسابلىغان كىشى 

 »).خالىغان كىشىنى ھىدايهت قىلىدۇ(ھهقىقهتهن خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ هللا ا
تائاال بهندىنى ئۆزى ئازدۇرۇپ بولۇپ، قانداق هللا ا«: شۇڭا ئۇالر. دېگهن سۆزىنى خاتا چۈشهندى

قانداق جازااليدۇ؟ مۇنداق ئازاباليدۇ؟ ئۆزى يامان قىلىقالرنى چىرايلىق كۆرسىتىپ بولۇپ 
 شهپقهت نهگه كىتىدۇ؟ دەيدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئۆزىنىڭ -قىلسا ئادالهت، رەھىم 

بىلىمسىزلىك . بىلىمسىزلىكى سهۋەبىدىن ياراتقان ئىگىسىگه قارشى تۇرغۇچىىالر بولىدۇ
رغا بىلىش ۋە ئهگهر ئۇال. خاتا چۈشۈنىش سهۋەبىدىن بهد بهخىت بولىدۇ. تۈپهيلىدىن ھاالك بولىدۇ

هللا ا. تائاالنىڭ ھۆكۆمىگه تهسلىم بوالتتىهللا ا. توغرا چۈشىنىشكه مۇيهسسهر قىلىنسا ئىدى
غا قارشىلىق هللاتائاالنىڭ ئۆز مهخلۇقلىرنىڭ ئىشلىرىنى تهدبىر قىلىشقا قارىتا ا

ئۆزى . غا خاسهللاغا خاس بولغاندەك باشقۇرۇش ھوقوقىمۇ اهللاچۈنكى يارتىش ا. كۆرسهتمهيىتتى
تائاالنىڭ قىلغان ئىشى هللا ا. ئۆز دائىرسى بىلهن ھۆكۈم قىلدۇ. ئىش قىلدۇخالىغانچه 

ھهممنىڭ كهلگۈسى ئاقۋىتىنى . غالىپ ۋە ھىكمهتلىكتۇرهللا ا. توغىرسىدىن سۇئال سورالمايدۇ
هللا لېكىن بهزى ئادەملهرگه بۇنى توغرا تونۇتۇش توغرا كهلمىگهنلىكتىن، ئۇالر ا. بىلگۈچىدۇر

تىشته ئىبلىس ماڭغان يولدا ماڭدى، شۇنىڭ بىلهن ياخشىلىقتىن تائاالغا قارىشىلىق كۆرسى
تائاالنىڭ ئۆزى خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشلىشى، خالىغان كىشىنى هللا ئۇالر ا. ئايرىلدى

تائاال تهرەپكه هللا ئهگهر ئۇالرغا تهۋپىق بېرىلگهن بولسا ئۆزىنى ا. ئازدۇرۇشىنى تونۇغان ئىدى
توغرا يولغا . ئازابىدىن قورقار ئىدى. رەھمىتىدىن ئۈمىد قىالتتىنىڭ هللا. يۈلهندۇرگهن بوالتتى

تائاال ھهممىنىڭ هللا چۈنكى ا. ئېزىپ كېتىشىدىن پاناھ تىلهيىتتى. باشلىنىشنى تىلهيىتتى
ئهلۋەتته ئۇالر . ئهگهر ئۇالرغا تهۋپىق بىرىلگهن بولسا ئىدى. ئىگىسى، ھهر نهرسىگه قادىردۇر

نىڭ پاناھىغا كىرىپ ئۆزىنى هللاھاجىتىنى تىلهيىتتى، انىڭ رەھمهت ئىشىكىگه كېلىپ هللا
هللا  ا،كىمكى«: تائاال سۈرە كهھفتههللا ا. چۇق ئىدىقوغدايىتتى، چۈنكى ئۇالرغا توغرا يول ئو

قىلغان يامان ئهمهلى ( كىمنىكى ،ھىدايهت تاپقۇچىدۇر) ھهقىقىي( ئۇ ،ھىدايهت قىلىدىكهن
 ».هتكۈچى دوسىتنى ھهرگىزمۇ تاپالمايسهن ئۇنىڭغا يول كۆرس،ئازدۇرىدىكهنهللا ا) تۈپهيلىدىن

  )ئايهت-17. (دېدى
. ئۇالر ئىزىپ كهتكهن!!! بۇالرنىڭ ئهھۋالى نېدىگهن يامان؟ ئاقىۋىتى نېمىدىگهن زىيانلىق

تائاال بىر كىمنى ئازدۇرار بولسىمۇ ئالدى بىلهن ئۇنىڭغا هللا چۈشنهلمهي قالغان ھهقىقهت شۇكى ا
ىڭ سهۋەب كۆرسىتىشىگه ئورۇن قالدۇرماي، ھهممىنى توغرا يولنى ئوچۇق كۆرسىتىپ، ئۇن

 قۇۋەت ۋە شارائىت بىرىپ، ئۇ بهندە -ئۇقتۇرۇپ، ئهگهر ئۇ توغرا يولداماڭاي دىسه ماڭغۇدەك كۈچ 
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توغرا يولنى بىلىپ، تونۇپ بولغاندىن كىيىن ئۆزى توغرا يولدىن ۋاز كىچىپ، يولدىن ئىزىشىنى 
ىيىن ئۇنى ئۆزى ياخشى كۆرگهن خاتا، ئازغۇن يولغا ئۆزى ئىختىيار قىلىپ تۇرۇۋالغاندىن ك

تائاالنىڭ بۇ ئىشنى زۇلۇم ئهمهس هللا مېڭىشقا يول قويۇدىغانلىقتىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى ۋە ا
  .ئادالهت ئىكهنلىكىنى ئۇالر بىلمىدى

دېمهك، كىمكى توغرا يولدا مىڭىشنى ئهال كۆرۈپ قىزىقسا، ئۇنى ئۆزى تهلهپ قىلسا، توغرا 
ئۇنى ھاسىل . ىشنىڭ سهۋەبلىرىنى ئىشلىسه ئۇ كىشىگه توغرا يول ھاسىل بولىدۇيول تىپ

تائاالنىڭ ياردەم قلىشى بولسا هللا ا. تائاال ياردەم قىلدۇهللا قلىشقا، ئهمهلگه كهلتۇرۇشكه ا
كىمكى يولدىن ئېزىشنى ئهال . ھىدايهتنى خالىغان بهندىلىرىگه رەھمىتىنى ۋە ئىلتىپاتىدۇر

پ قىلىپ، ئېزىشنىنىڭ سهۋەبلىرىنى ئىشلىسه، ئۇ كىشى توغرا يولدىن  كۆرۈپ، قىزىقىپ تهله
توغرا يولنى، ئازغۇن يولنى ۋە ھهر . (تائاال ئۇنى بۇ ئازغۇن يولدىن ياندۇرمايدۇهللا ا. ئېزىپ كىتىدۇ

ئىككىسنىڭ ئاقۋىتىنى چۈشىنىپ، بىلىپ تۇرۇپ ئۆزى يولدىن ئېزىشنى ياخشى 
يولدىن ياندۇرۇپ قويماي تاشالپ قويۇشى ئادالهتتۇر ۋە تائاالنىڭ خاتا هللا ا) كۆرگهنلىكىدىن
تائاالنىڭ بۇ قانۇنى يولىنى بىلمهي، يهنى ھهر كىمگه هللا بىر بۆلۈك ئادەملهر ا. ياخشى تهدبىردۇر

هللا قانۇنىيىتىنى بىلمهي، ا. ئۆزى ئهال كۆرگهن ئىشنى چىرايلىق كۆرسىتىشتىن ئىبارەت
بهندىگه يامان ئىشنى چىرايلىق كۆرسىتىپ، هللا ا«: تائاالنىڭ بۇ ئىشىنى ئىنكار قىلدۇ ۋە 

بۇالر بىلمهيدۇكى مۇنداق . دەيدۇ» ئارقىدىن يامان ئىش قىلدىڭ دەپ جازالىسا قانداق بولىدۇ؟
يهنى ئىنسان قايسى ئىشىنى ئۆزى ئىختىيار . نىڭ ئۆزگهرمهس يولىهللاچىرايلىق كۆرسىتىش ا

ڭدىن ئايرىلغىلى ئۇنۇماي، ئۇزۇن قىلىپ، چىن كۆڭلى بىلهن ئۇ ئىشنى ياخشى كۆرۈپ، ئۇنى
گهرچه . زامان چاپلىشىۋالسا، ئۇ ئىش ئۇنىڭغا چىرايلىق كۆرۈندىغان ياخشى كۆرىلدىغان بولىدۇ
بۇنداق . ئۇ ئىش باشقىالر ئالدىدا يامان، قهبىه ئىش بولسىمۇ، كۆنۇپ قالغاچقا چىريلىق كۆرۈندۇ

ى ئىش ئۇنى خاالپ قىلغۇچىغا بولۇشتا ياخشى ئىش بىلهن يامان ئىش ئوخشاش، ھهر قايس
  .چىرايلىق كۆرسىتىلدۇ
تائاال بهندىلىرىگه رەھىم قىلىپ، چوڭ ئىلتىپات قىلىپ، بهندىلىرگه هللا شۇنداق بولسىمۇ ا

كىتابالرنى چۈشۈرۈش، پهيغهمبهرلهنى نهسىههت قىلدۇرۇش ئارقىلىق يامان ئىش، قهبىه 
بۇزۇق ئهقىدە ۋە گۇناھ . قا چاقىردىقىلىقالردىن ساقلىنىشقا، خۇسۇسهن داۋام قىلدۇرماسلىق

يامان ئىش چىرايلىق كۆرۈندىغان، يانالمايدىغان، . ئىشالرنى تاشالشقا، تۆۋبه قىلىشقا ئۈندىدى
قهلىبكه داغ بولۇپ ناھايىتى يېتىپ ئۇنى تاشالش مومكىن بولمايدىغان ھالهتكه يېتىشىپ 

  .چاقىردىقىلىشتىن بۇرۇن دەرھال توغرا يولغا قايتېۋىلىشقا تهكرار 
 ئۆزىنىڭ يامان ئهمهلى چىرايلىق كۆرسىتىلگهن شۇنىڭ «: تائاال سۈرە فاتىردەهللا بۇ ھهقته ا

. دېدى» )ھىدايهت تاپقان كىشى بىلهن ئوخشاشمۇ؟(بىلهن ئۇنى چىرايلىق ھېسابلىغان كىشى 
  ) ئايهت-8(

لىنى شۇنىڭدەك بىز ھهر ئۈممهتكه ئۆزلىرىنىڭ ئهمه«: تائاال سۈرە ئهنئامداهللا يهنه ا
  ) ئايهت-108. (دېدى» چىرايلىق كۆرسهتتۇق

تائاالنىڭ ئاگاھالندۇرۇشىنى قوبۇل قىلغان، يامان، ناچار ئىشالرنى تاشلىغان كىشى  هللا ا
ئاگاھالندۇرۇشنى ئاڭلىماس، بىلمهس بولىۋالغان، ئازغۇن يولدا . نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلىدۇهللا

تائاالنىڭ رەھىم هللا  قۇتۇلغان كىشى ائازابتىن. داۋاملىق مېڭىۋەرگهن كىشى ھاالك بولىدۇ
تائاال ئۇ كىشىگه قۇتۇلۇشنىڭ هللا چۈنكى ا. قىلىشى، ئىلتىپات قىلىشى بىلهن قۇتۇلىدۇ

  .سهۋەبلىرىنى تهييارالپ بهردى، سهۋەبلهرنى ئىشقا سىلىشقا ياردەم قىلدى
چۈنكى . تائاالنىڭ ئهدلى بىلهن ھاالك بولىدىهللا ئازابقا دۇچار بولۇپ ھاالك بولغان كىشى ا
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لېكىن ئۇ ئۆزى توغرا . تائاال ئۇنى خاتا يولدىن، يامان قىلىقتىن توستى، ئاگاھالندۇرۇردىهللا ا
. ئۇنى گۇناھتىن تۆۋبه قىلىشقا چاقىردىهللا ا. يولغا كىرىشتىن، ئېزىپ كىتىشنى ئهال كۆردى

ۇق ئاخىرى ئۇنىڭ بۇز. خىالپلىق قىلىشقا داۋام قىلدى. لىكىن ئۇ چاقىرىقىنى قوبۇل قىلمىدى
تائاال هللا شۇڭا ا. ئهقىدىسى، يامان قىلىقلىرى ئۇنىڭغا چىرايلىق كۆرۈندىغان دەرىجىگه يهتتى

شۇنىڭ بىلهن ئۇ ياخشىلىق ۋە . ئوبدان ئىش قىلدىم دەپ قارايدۇ. ئۇنى چىرايلىق كۆرسىتىدۇ
بۇ دەرىجىگه يهتكهن . توغرا يولغا چاقىرغان تهكلىپنى قوبۇل قىلىش قابىلىيىتىنى يوقاتتى

تائاالنىڭ قانۇنى ئادىتى هللا شىگه ئۆز قىلمىشىنى چىرايلىق  كۆرسىتىشتىن ئىبارەت اكى
مۇنداق زالىمالرنىڭ باشقىسىغا تاجاۋۇز قىلىش . ھاالك بولدى. ئهمهلگه ئاشتى، ئاخرى يوقالدى

تائاال زۇلۇم قىلمىدى، لېكىن ئۇالر ئۆزىگه ئۆزى زۇلۇم هللا ئۇالرغا ا«: تائاال ئېيىتتىهللا ا. يوق
  )ئايهت-33سۈرە نهھلى (» .قىلدى
  

ساۋاب ۋە ئازابتىن ئىبارەت چارە رەھىم قىلىش ۋە ئهدلى قىلىش ئاساسىدا 

  بارلىققا كهلگۈچىدۇر

  
بهندىلىرىگه دۇنيادىمۇ، ئاخىرەتتىمۇ يۈرگۈزۈلدىغان ساۋاب ۋە ئازاب قانداق ئىجرا بولۇشتىن 

. ىدەل ماجراغا دۇچار بولدىخهۋەرسىز قالغان بهزى مۆمىنلهر نۇرغۇن بىمهنه ئىختىالپ ۋە ج
ھهتتا . ئادالهت بىلهن زۇلۇم مهسىلىسىدە مۇنداق ئىختىالپنىڭ ئورنى ۋە سهۋەبى يوق ئىدى

ئۇالرنىڭ ئېزىشى قازا ۋە قهدەردىن ئىبارەت قانۇنى تهرتىپ، . نۇرغۇن كىشلهر ئېزىپ كهتتى
  .تۈزۈمىنى چۈشهنمهسلىكىدىن كىلىپ چىقتى

ئاالنىڭ ئىنساننىڭ ئۆز ئىرادىسى، ئۆز ئىختىيارى بىلهن تاهللا ا«: بۇنىڭ بايانى مۇنداق
ساۋاب بىرىش ياكى ئازابالشتىن . قىلغان ئىشلىرى ئۇنىڭ قهلبىگه تهسىر قىلدىغان قىلدى

شۇڭا ئۇنتۇپ قېلىپ قىلغان ياكى سهۋەن قىلغان ياكى . ئىبارەت چارە ئاشۇ تهسىرگه كۆرە بولىدۇ
قىلغان ئىشىنىڭ قهلبىگه تهسىرى يوق، ئادەمنىڭ مهجبۇرى قىلغان ئىشالرنىڭ ۋە ساراڭنىڭ 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنداق ئىشالرغا ساۋابمۇ يوق، . قهلبىگه، روھىغا ئۇنداق ئىشالر تهسىر قىلمايدۇ
  .جازامۇ يوق

ئهمما ئىنساندىن ئۆز ئىرادىسى ئۆز ئىختىيارى بىلهن سادىر بولغان ئىشالر ئۇ كىشىنىڭ 
 ئهگهر ئىنساننىڭ قىلغان ئىشى ياخشى ئىش بولسا، روھىغا تهسىر قىلماي مۇمكىن ئهمهس،

نىڭ رەھمىتىگه اليىقالشتۇرۇش ئۈچۈن، هللاتائاال بهندىلىرىنىڭ روھلىرىنى پاكالپ، اهللا يهنى ا
يولغا قويۇپ بهرگهن ئىشالر بولسا، ئۇ ئىشالر ئۇ كىشىنىڭ روھىغا ياخشى تهسىر قىلىپ تهبىئى 

ياخشى ئىشنى . ۇ سۇپهتنى ياخشىلىق دەپ ئاتىلدۇمۇش. ئادەتكه ئايلىنىپ، ياخشى سۈپهت بولىدۇ
داۋامالشتۇرۇش، ياخشىخۇي، ياخشى سۈپهتكه سهۋەب بولغانلىقتىن ياخشى ئىشنى ياخشىلىق 

  .دەپمۇ ئاتىلدۇ
تائاال ئۆزىنىڭ قانۇنى هللا ئهگهر ئىنساننىڭ قىلغان ئىشى يامان، قهبىه ئىش بولسا، يهنى ا

لۇق، پاسكىنىلىق ئىزالشتۇرىدىغان ۋە شۇ ئىش بىلهن يولى بويچه، ئىنساننىڭ روھىغا قاراڭغۇ
ئىنسان دوزاختا شهيتانالرغا يولداش بولىدىغان يامان ئىش بولسا، شۇ ئىشنىڭ ئىنسانغا قىلغان 

مۇنداق ئادەتلىنىپ كېتىشى . تهسىرى ئۇ كىشىنىڭ روھىغا خۇي، ئادەت ۋە سۈپهت بولۇپ قالىدۇ
ىش شۇنداق خۇش، ئادەتلىنىپ كېتىشكه سهۋەب بولغىنى بهزىدە يامان ئ. يامانلىق دەپ ئاتىلىدۇ
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  .بۇ ھهقته قۇرئاندا بىر قانچه ئايهتلهر بار. ئۈچۈن، يامان ئىشنىڭ ئۆزىمۇ يامانلىق دەپ ئاتىلدۇ
. روھنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادقا يېتىدۇ«: تائاالنىڭهللا بىرسى سۈرە شهمسىدىكى ا

دېگهن » كىنا قىلغان ئادەم چوقۇم زىيان تارتىدۇپاس) كاپىرلىق، ئاسىيلىق بىلهن(روھنى 
  )ئايهت-10. (سۆزىدۇر

 . شۈبهىسىز جهننهتته بولىدۇ- مۇئمىنلهر شهك«: تائاالنىڭ سۈرە ئىنفتاردىكىهللا يهنه ا
  )ئايهت-14، -13. (دېگهن سۆزىدۇر» . شۈبهىسىز دوزاختا بولىدۇ-كاپىرالر شهك

يلىنىپ قىلىشى، ھۆكۈمگه، چارىگه سهۋەب دېمهك، بىر ئىشنىڭ ئادەمگه خۇي، ئادەتكه ئا
  .ئىتائهتچانلىق بىلهن ئاسىيلىق ئىككىسى جهننهت بىلهن دوزاخ ئازابىغا سهۋەب بولىدۇ. بولىدۇ

تائاالنىڭ رەھىم قىلىشى، هللا  ئوقۇبهتكه چارە قىلىش ا- ساۋاب، مۇكاپات بىلهن ياكى ئازاب
دەيدىغان نهرسىنىڭ بولۇشى مۇمكىن ناھهقلىق، زۇلۇم . ياكى ئهدلى قىلىشى ئاساسىدا بولىدۇ

ئهگهر . ھهقىقهتهن زەررىچه زۇلۇم قىلمايدۇهللا ا«: ئايهتته- 40تائاال سۈرە نىسا هللا ا. ئهمهس
 ئۆز دەرگاھىدىن ،ئۇنى ھهسسىلهپ زىيادە قىلىدۇهللا  ا،كىشىنىڭ زەررىچه ياخشىلىقى بولسا

  .دېدى» .ئاتا قىلىدۇ) يهنى جهننهت(بۈيۈك ئهجىر 
  

  تائاالدىن ياكى ئادەمنىڭ ئۆزىدىنهللا مانلىق اياخشىلىق ۋە يا

  
ئۆلۈم ) ئهجهل كهلگهندە (،قهيهردە بولماڭالر«: ئايهتتىكى-78تائاالنىڭ سۈرە نىسا هللا ا

) يهنى مۇناپىقالر(ئهگهر ئۇالر .  سىلهر مۇستهھكهم قهلئهلهردە بولغان تهقدىردىمۇ،سىلهرنى تاپىدۇ
 زەخمهتكه - ر بىرەر زىيان ئهگهر ئۇال، دەيدۇ〉دىن بولدىهللابۇ ا〈بىرەر ياخشىلىققا ئېرىشسه 

ئى . ( دەيدۇ〉)يهنى سېنىڭ دىنىڭغا كىرگهنلىكىمىزدىن بولدى(بۇ سهندىن 〈 ائۇچرىس
هللا ھهممىسى ا) ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ(〈 ،ئېيتقىنكى) بۇ ئهخمهقلهرگه! مۇھهممهد

لدىكىن ئۇالر ھېچبىر بۇ قهۋمگه نېمه بو. 〉)ياراتقاندۇرهللا يهنى ھهممىسىنى ا(تهرىپىدىندۇر 
»  ؟.چۈشهنمهيدۇ) نىڭ تهقدىرى بىلهن بولىدىغانلىقىنىهللايهنى ھهممه شهيئىنىڭ ا(سۆزنى 

ساڭا يهتكهن ياخشىلىق !) ئى ئىنسان(«: ئايىتىدىكى-79دېگهن سۆزىگه ۋە شۇ سۈرە نىسانىڭ 
ىڭ قىلمىشلىر( ساڭا يهتكهن يامانلىق ،تهرىپىدىندۇرهللا ا) مهرھهمهت قىلىش يۈزىسىدىن(

ئىنسانالرغا پهيغهمبهر قىلىپ ) پۈتۈن(سېنى بىز !) ئى مۇھهممهد. (ئۆزەڭدىندۇر) تۈپهيلىدىن
دېگهن سۆزىگه قارىغاندا » .يېتهرلىكتۇرهللا شاھىتلىققا ا) سېنىڭ پهيغهمبهرلىكىڭگه(ئهۋەتتۇق 

تائاالدىن، هللا تائاالدىنمۇ، ياكى ياخشىلىق اهللا ياخشىلىق، يامانلىق ھهرىكهت ئىككىسى ا
نلىق ئادەم نهپسىدىنمۇ؟ دېگهن ھهقته سۆز قىلىشتىن بۇرۇن، يهنى مۆمىن ئهقىدىسىگه ياما

دائىر مهسىللهرنىڭ چوڭ بىر قىسمى بولغان، قازا ۋە قهدەر مهسىلىسىگه مۇستهھكهم 
باغلىنىشى بولغان ۋە ئىنسان مهجبۇرمۇ، ئىختىيارلىقىمۇ، ئىرادىسى، خالىشى بارمۇ؟ جازا 

دېگهن مهزمۇندا بىز باشتا . ن، ئهدلى قىلىش ئاساسىدا بولىدۇبىرىش رەھىم قىلىش بىله
رازى بولدىغان، ئوتتۇرھال توغرا ئهقىدىگه مۇناسىۋەتلىك بولغان هللا ا. تهپسىلى سۆزلىگهن

ياخشىلىق ئىنسان ياخشى كۆرگهن، : مهزكۇر سۆزىنى تهھستىقالشتىن بۇرۇن ئېيتىمهنكى
ان ياكى بهدىنى راھهتلىندىغان نهرسىدىن مىجهزىگه مۇناسىپ كهلگهن، كۆڭلى خوش بولىدىغ

ئىبارەت بولغاندا، مۇنداق ياخشىلىق ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرىنچىسى ئىماندىن ئىبارەت 
تائاالنىڭ پهيغهمبىرى هللا تائاالغا ۋە اهللا بولغاندا، ئىمان ۋە ياخشى ئهمهل سهۋەبىدىن كهلگهن ياكى ا

تائاال هللا ئىككىنچىسى ا. ياخشىلىقتۇرمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بويسۇنۇشتىن ئىبارەت 
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 - بهندىسنىڭ بهدىنىنى ئاغرىقتىن قۇتقۇزۇشى، كۆڭلىنى غهم قايغۇدىن خاالس قىلىشى، مال 
مۈلۈك بىرىشى، دۈشمىنىگه قارشى ياردەم بىرىشى، غهلبه قىلىشى، شهرەپكه ئىگه قىلىشدەك 

  .ئىنئام ئىهسانلىرىدىن ئىبارەت ياخشىلىقتۇر
شىلىقنىڭ ئهكسىچه، ئىنساننىڭ مىزاجىغا ياقمايدىغان، ئىچىنى يامانلىق بولسا ياخ

پۇشۇرىدىغان، تهن ساقلىقىغا زىيانلىق بولغان، روھىي ئازابقا دۇچار قىلدىغان نهرسىلهر بولۇپ، 
  . ولىدۇبيامانلىقمۇ، ئىككى تۇرلۈك 

 قىلىش  غا ئاسىيلىقهللاتائاالغا مهخلۇقنى شېرىك قىلىش، ياكى اهللا ئىبادەتته، ئىتائهتته ا) 1
ى قانۇنى بويچه ئومۇمنىڭ هللاشېرىك بىلهن ئاسىيلىق ا. سهۋەبىدىن كهلگهن يامانلىقتۇر

ئىنساننىڭ قهلبىگه قارىلىق، پاسكىنىلىق پهيدا قىلىپ مهنىۋى كېسهل قىلدىغان، ئاخىر 
  . بهخىتسىز قىلدىغان نهرسىدۇر

، ئهركىنلىكتىن تائاال بهندىدىن ئىنتىقام ئىلىش ئۈچۈن مهغلۇپ قىلىش، ئىززەتهللا ا) 2
  .ئايرىلىشدەك يامانلىقالردۇر

هللا تائاال بهندىگه مۇۋاپىق شارائىت بېرىپ، اهللا ياخشىلىقنىڭ بىرىنچى قىسمى بولغان، ا
غا، رەسۇلالغا ئىتائهت قىلىشتىن ئىبارەت هللاتائاال يولغا قويغان تهرىقىدە ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان ا

هللا تائاال شۇنداق قىلدۇردى، اهللا ا. هن بېرىلدۇتائاالغا نىسبهتهللا ئۇنى يالغۇز ا: ياخشىلىق بولسا
تائاال يولغا قويۇپ هللا چۈنكى ئۇ تائهت ئىبادەتنى، ياخشى ئىشالرنى ا. ئاسان قىلدى دېيلىدۇ

تائاال پهيغهمبىرى ئارقلىق تهلىم بهرگهن، ئۇنى ئۆتهشكه بۇيرىغان، ياردەم بهرگهن، هللا بهرگهن، ا
تائاالدىن باشقىسىغا دۆڭگهشكه هللا  ياخشىلىقنى ائۇنىڭغا تهرغىپ قىلىپ بېكىتكهن بولغاچقا بۇ

ئۇ ئىتراپ . دىن باشقىسىغا مۇناسىۋەتلهشتۈرۈش ئېغىر خاتالىق بولىدۇهللائۇنى ا. بولمايدۇ
  .قىلىنمايدۇ

تائاال ۋە رەسۇلالنىڭ هللا ا. تائاال بۇيرىغان، رەسۇلۇلال ئهلهيهىسساالمغا ئاسىيلىق قىلىشهللا ا
ىلىشتىن ئىبارەت يامانلىقنى، ئىنسان ئۆز ئىرادىسى بۇيرىغان، توسقانلىرىغا خىالپلىق ق

تائاال هللا بىلهن، ئۆز ئىختىيارى بىلهن قىلسا، ئىتائهت قىلىشتىن ئاسىيلىقنى ئهال كۆرسه، ا
بۇيرىغاننى قېلىشتىن ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلىشنى ئۈستۈن كۆرسه مۇنداق يامانلىقنى 

ئۇنى خۇدايىم ) ۆزىدىن بولدى دىيلىدۇئىنسان ئۆزى قىلدى، ئ. (ئىنساننىڭ ئۆزىگه يۈكلىندۇ
چۈنكى مۇشرىكلىقنى، . قىلدۇردى دېيىشكه ياكى قازا ۋە قهدەرگه دۆڭگهپ قويۇشقا بولمايدۇ

. بۇيرىمىدى، تهرغىپ قىلمىدىهللا ا. تائاال يولغا قويۇپ بهرمىدىهللا مۇناپىقلىقنى، جىنايهتلهرنى ا
امانلىقالر ئىنسان ئۆزىگه بېرىلگهن ئاگاھالندۇردى، بۇ ي. بهلكى ھارام قىلدى، مهنئى قىلدى

تائاالغا قازا ۋە هللا ئۆزى ئىشلىدى، شۇڭا بۇالرنى ا. ئهركىنلىك، ئىختىيارى بويچه ئۆزى پهيدا قىلدى
ساڭا !) ئى ئىنسان( «:ئايىتىدە-79تائاال سۈرە نىسانىڭ هللا ا. قهدەرگه يۈكلهپ  قويۇشقا بولمايدۇ

تهرىپىدىندۇر ساڭا يهتكهن يامانلىق هللا ا) مهرھهمهت قىلىش يۈزىسىدىن(يهتكهن ياخشىلىق 
  .دېدى» .ئۆزەڭدىندۇر) قىلمىشلىرىڭ تۈپهيلىدىن(

 چاقا، باغ، ئۆي ۋە تۇرالغۇ جاي، تهن ساالمهتلىك، -  مۈلۈك بىرىش، باال-ئهمما مال 
خاتىرجهملىك بېرىش، دۈشمىنىگه قارشى مهنىۋى ياردەم بېرىش، غهلبه بېرىش، ئهركىنلىك، 

هللا قاتارلىقالر نېمهت ۋە ياخشىلىق بىلهن سىناشتىن ئىبارەت ياخشىلىق اھۆرلىك بېرىش 
 مۈلۈكتىن ئايرىلىش، - شۇنىڭدەك مال ) خۇدايىم بهردى دېيىلىدۇ. (تائاالغا نىسبهتهن بېرىلدۇ

 چاقا ئۆلۈپ كېتىش، ئۇرۇشتا يېتهرلىك تهييارلىق بار تۇرۇپ مهغلۇپ بولۇش -     باال    ئانا-ئاتا 
تائاال بهندىنى ياخشىلىق هللا چۈنكى ا. تائاالدىندۇرهللا ى ئاپهتلهر، مۇشهققهتلهرمۇ، اقاتارلىق باالي

بىلهن سىناپ مهزكۇر نېمهتلهرنى بهرسه، يامانلىق بىلهن سىناپ كېيىنكى خاپىلىقالرنى 
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هللا ا. ئۆزى پىالنلىق ئىش قىلىدۇ، بهندىنى تهربىيلهيدۇ. بۇنىڭ سهۋەبىنى ئۆزى بىلىدۇ. بېرىدۇ
قىيامهت كۈنى . سىلهرنى يامانلىق بىلهنمۇ ياخشىلىق بىلهنمۇ سىنايمىز «:تائاال ئېيتتى

  )ئايهت-35سۈرە نىسا . (دېدى» ھهممىڭالر بىزنىڭ ئالدىمىزغا كېلىسىلهر
پهرۋەردىگارى ئىنساننى سىناپ ئهزىز قىلسا ۋە ئۇنىڭغا «: تائاال سۈرە فهجرىدەهللا يهنه ا

نى سىناپ پهرۋەردىگارى ئىنسان.  دەيدۇ〉 قىلدىپهرۋەردىگارىم مېنى ئهزىز〈: نىئمهت بهرسه ئۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن مهدىنىدىكى » . دەيدۇ〉پهرۋەردىگارىم مېنى خار قىلدى〈: رىزقىنى تار قىلسا ئۇ

ياخشىلىق ) كۆرۈنىشى مۇسۇلمان ئىچكى جهھهتته كاپىرالرغا خىزمهت قىلغۇچىالر(مۇناپىقالر 
هت كهلسه مۇھهممهدنىڭ كاساپىتىدىن يامان ھادىسه ئاپ. كهلسه خۇدايىمدىن كهلدى دېگهن

تائاال رەت قىلىپ، ئۇالرنى خاتا چۈشهنگۈچىلهر بىلىمسىز ھاماقهتلهر هللا كهلدى دېگهن سۆزنى ا
تائاال تهرىپىدىن هللا بۇ خىلدىكى ياخشىلىقمۇ، يامانلىقمۇ ھهر ئىككىسى ا. دەپ ئهيىبلىدى

بۇ ! ئى مۇھهممهد(«: ايهتته ئ-78تائاال سۈرە نىسا هللا ا. كېلىدىغانلىقىنى مۇقهررەر قىلدى
يهنى (تهرىپىدىندۇر هللا ھهممىسى ا) ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ(〈 ،ئېيتقىنكى) ئهخمهقلهرگه

يهنى ھهممه (بۇ قهۋمگه نېمه بولدىكىن ئۇالر ھېچبىر سۆزنى . »〉.)ياراتقاندۇرهللا ھهممىسىنى ا
  .دېدى» ؟.چۈشهنمهيدۇ) نىڭ تهقدىرى بىلهن بولىدىغانلىقىنىهللاشهيئىنىڭ ا

خۇداغا شۈكرىكى كۆپىنچه مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ مهسىله توغرىسىدا بېشى چۆرگىلهپ مهزكۇر 
ئىككى ئايهت مهزمۇنىدا قارمۇ قارشىلىق باردەك گۇمانالپ توختاپ قالغان مۈشكۈللىكى بۇ 

ئىككى ئايهتنىڭ مهزمۇنى قارمۇ قارشى ئهمهسلىكى ھهر . لهشتىرۇشهنئىزاھاتىمىز بىلهن 
نىڭ كىتابى قارمۇ قارشىلىقتىن هللا. سى باشقا ئىكهنلىكى ئايدىڭالشتىقايسىنىڭ نىشانى

تائاال ئۆزى سۆزلىگهن، ئۆزى چۈشۈرگهن تۇرسا قانداقمۇ ئۇنىڭدا هللا قۇرئان كهرىمنى ا. پاكتۇر
  !!!قارمۇ قارشىلىق بولسۇن

قاتتىق ( قۇرئان كهلگهندە ئۇنى ئىنكار قىلغانالر ،شۈبهىسىزكى«: تائاال مۇنداق دېدىهللا ا
 ئارقىسىدىنمۇ ،ئۇنىڭغا ئالدىدىنمۇ.  شۈبهىسىزكى قۇرئان غالىب كىتابتۇر،)ازاغا ئۇچرايدۇج
 مهدھىيىگه ، ئۇ ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى،باتىل يۈزلهنمهيدۇ) يهنى ھېچقايسى تهرىپىدىن(

  ) ئايهت-42، -41سۈرە فۇسسىلهت . (دېدى» .تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇرهللا اليىق ا
تائاالغا ۋە رەسۇلۇلالغا ئاسىيلىق هللا ا: كهرتىشكه تېگىشلىك بىر نهرسه شۇكىبۇ يهردە ئهس

. ئىنسان ئۆزى قىلدى دېيىلىدۇ. قىلىشتىن ئىبارەت يامانلىق ئىنساننىڭ ئۆزىگه يۈكلىنىدۇ
هللا تائاالغا قازا ۋە قهدەرگه دۆڭگهپ قويۇشقا بولمايدۇ، دېگهنلىكىمىز ھهرگىزمۇ ئۇنى اهللا ئۇنى ا

ازمىغان، قهدەردە مۇقهرەر قىلىنمىغان، ئۇنى ئىنسان يېڭىدىن ئۆزى ئىجاد قىلدى، تائاال ئهزەلدە ي
تائاال ئهزەلدە بىلگهن، پاالن بهندە بۇنى قىلىدۇ دەپ هللا دېگهنلىكىمىز ئهمهس، ئىنسان پهقهت ا

تائاالنىڭ هللا بهندىنىڭ ئۆز ئىختىيارى بىلهن قىلغان ئاسىيلىقى ا. يازغان ئىشنىال قىلىدۇ
  .هن، يازغىنىغا ئۇدۇل سادىر بولىدۇئهزەلدە بىلگ

ئىنسان جىنايهتلهرنى ئۆز ئىختىيارى بىلهن قىلىدۇ، دېگهن سۆز ھهرگىز ئىنسان ئۆز 
 يامان ئىشلىرىنى -بهلكى بهندىنى ئۇ ئۇنىڭ ياخشى . ئىشىنى ئۆزى يارىتىدۇ، دېگهن بولمايدۇ

ىيار، ئهركىنلىك بهرگهچكه، ھۆرمهتلهپ ئىرادە ئىختهللا ئىنسانغا ا. يارىتىدۇهللا ھهممىنى يالغۇز ا
هللا ا. مهجبۇرسىزلىقتىن ئۆزى ئىشلىگهچكه، مهسئۇللۇق ئىنساننىڭ ئۆزىگه يۈكلىنىدۇ

ئىنساننىڭ ھهممه ئىشىنى، ھهممه ئهھۋالىنى ئهزەلدە بىلگهچكه، بىلىپ يازغاچقا، بىلىپ 
زغىنىغا تائاال ياهللا مۇقهررەرلهشتۈرگهچكه ئىنساننىڭ ھهممه ئىشى قهدەر دائىرىسى ئىچىدە، ا

 .ئۇدۇل سادىر بولىدۇ
تائاالغا دۆڭگهلمهي، هللا تائاالغا ۋە رەسۇلۇلالغا ئاسىيلىق قىلىشتىن ئىبارەت يامانلىقنى اهللا ا
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تائاال ئۇنى ھارام قىلغان، مهنئى قىلغان، هللا ئاسىيلىق قىلغان ئىنساننىڭ ئۆزىگه دۆڭگىلىشى ا
  .ۇرجىنايهت قىلغۇچىالرنى قورقۇتۇپ ئاگاھالندۇرغانلىقى ئۈچۈند

بهندىلىرىنىڭ كافىر بولۇشىغا رازى بولمايدۇ ئهگهر سىلهر هللا ا«: تائاال سۈرە زۇمهردەهللا ا
  )ئايهت- 7. (دېدى» سىلهرنىڭ قىلغان شۈكرۈڭالردىن رازى بولىدۇهللا شۈكرى قىلساڭالر ا

شۇڭا ئىنسانغا ئىرادە، ئىختىيار بهردى، ھهر ئادەم ئۆزىگه بېرىلگهن ئىختىيار ۋە 
ئۆزى خاالپ ماڭغان . توغرا يولنى يا ئازغۇن يولىنى ئۆزى تالالپ ماڭااليدۇئهركىنلىكى بىلهن 

تائاالنىڭ قانۇن، توختىمى بويىچه بهخىتلىك بولۇش، ياكى ئۆزىنى هللا توغرا ياكى خاتا يول بىلهن ا
  .بهخىتسىز رەسۋا قىلىشتىن ئىبارەت غايىگه بارىدۇ

يولىدا ھهرگىزمۇ ) ە قولالنغانمهخلۇقاتالر ئۈستىد(نىڭ هللا«: تائاال سۈرە فاتىرداهللا ا
يهنى ئازابنىڭ ئازابقا (يولىدا ھهرگىز يۆتكىلىشنىمۇ هللا  ا،ھېچقانداق ئۆزگىرىشنى كۆرمهيسهن

. دېدى ».كۆرمهيسهن) تېگىشلىك بولغانالر ئۈستىدىن باشقىالرنىڭ ئۈستىگه يۆتكىلىشىنى
  )ئايهت- 43(

  

  خاالش توغرىسىدا مۇھىم بىر ئېنىقالش

  
نسان خالىغان ۋە قولغا كهلتۈرۈشكه قىزىققان بىر ئارزۇسىنى قولغا بهزى كىشىلهر ئى

  . بۇ گۇمان قهتئىي خاتا. كهلتۈرۈشكه شۇ ئادەمنىڭ خالىشى كۇپايه قىلىدۇ، دەپ گۇمان قىلىدۇ
كۆز بىلهن كۆرۈلگهن ۋە ھېس قىلغان ئهمهلىيهت شۇنى ئىسپاتلىدىكى ئىنسان كۆپ ) 1

قولغا . قولغا كهلتۈرۈشكه قىزىقىدۇ. قىلىدۇ، خااليدۇئىشالرنىڭ قولىغا كېلىشىنى ئىرادە 
كهلتۈرۈشكه يارايدىغان يېتهرلىك سهۋەب ۋاستىلهرنى ئىشقا سالىدۇ، لېكىن قىلغان سائىي، 

  .ھهرىكىتى بىكار بولۇپ، مهقسىتىگه يېتهلمهي قالىدۇ
ۇقهررەر بۇئالهمدە قىيامهتكىچه بارلىققا كېلىدىغان ھهممه نهرسه ھهممه ئىش بۇرۇنال م) 2

شۇڭا ئالهمدە ھهر نهرسه، ھهر ھادىسه مۇقىملىنىپ كېلهر بولسا . توختام قىلىنىپ بولغان
. ئهزەلدە يېزىلىپ بولغان ۋە بارلىققا كېلىشى مۇقىملىنىپ بولغان نهرسىال بارلىققا كېلىدۇ

بۇنىڭدىن مهلۇمكى ئىنساننىڭ ئۆز ئىختىيارى ئىرادە قىلغان خالىغان نهرسىنى ئهزەلدە شۇ 
ئىنساندىن سادىر بولۇشى يېزىلىپ بولغان نهرسه بولىدۇ ۋە ئۆز ۋاقتى كهلگهندە شۇ ئادەمدىن 
بارلىققا كېلىشى ئهزەلدە ھۆكۈم قىلىنغان نهرسه بولۇپ، ئىنسان شۇنى ئۆزىچه خاالپ ئهمهلگه 

  .باشقىسىنى خالىماي شۇنى خااليدۇ. كهلتۈرىدۇ
خالىسا، شۇ ئىش ئهزەلدە شۇ ئىنساندىن دېمهك، ئىنسان بىر مهقسهتنىڭ ھاسىل بولۇشىنى 

سادىر بولۇشى ۋە ئۆز ۋاقتى كهلگهندە ئهمهلگه ئاشمىقى ئهزەلدە مۇقهررەر قىلىنىپ يېزىلغان 
باشقىسىنى خالىماي شۇنى ياخشى . نهرسىنى خااليدۇ، مهقسهت قىلىدۇ ۋە ئهمهلدە ئىشلهيدۇ

 ،خالىغاندىالهللا لهرنىڭ پهرۋەردىگارى اپهقهت ئالهم«: تائاال سۈرە تهكۋىردەهللا كۆرىدۇ، بۇ ھهقته ا
الىغىنىڭالرنىڭ ھېچ پايدىسى خالىمىغىچه سىلهرنىڭ خهللا يهنى ا(ئاندىن سىلهر خااليسىلهر 

تائاال يازغاندىن باشقا بىر هللا ئىنساننىڭ ئهزەلدە ا: ئوچۇقراق قىلىپ ئېيتقاندا. دېدى» .)يوق
  .نهرسىنى خالىشى، تاللىشى مهۋجۇت ئهمهس

پاالن ئىش پاالن ئادەم قولى بىلهن بارلىققا كېلىدۇ، دەپ يېزىلغان «: دەپتىرىگهقازا ۋە قهدەر 
تائاال شۇ ئادەمنىڭ قهلبىگه شۇ ئىشنى خااليدىغان، ئهمهلدە ئىشلهشكه تۈرتكه هللا بولسا، ا

ئۇ ئادەم شۇ ئىشنى قىلماي قويۇشتىن . بولىدىغان بىر ھهۋەس ۋە قىزغىنلىق پهيدا قىلىدۇ
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ئۇ ئادەم ئۆز ئىختىيارى، ئۆز .  كۆرىدىغان بىر ئىختىيارىنى پهيدا قىلىدۇقىلىش تهرىپىنى ئهال
پىكرى بىلهن شۇ ئهزەلدە يېزىلغان ئىشنى قىلىدۇ، ئۇنىڭ بىلهن چوڭ بىر  ھهقىقهت ئاشكارا 

ئۇنىڭ مهخلۇقى بولغان ئىنسان باشقا، . تائاال باشقاهللا بولىدۇ، ئۇ  بولسا ئالهمنى ياراتقۇچى ا
لىشى ئىختىيارى چهكسىز، مهخلۇقنىڭ ئىختىيارى، ئهركىنلىكى چهكلىك، ياراتقۇچىنىڭ خا

هللا شۇڭا ئىنساننىڭ ا. ئىرادىسىنىڭ دائىرىسى ئىچىدە بولىدۇهللا ئىنساننىڭ ئىرادىسى ا
نېمىشقا «تائاالدىن هللا خالىمىغان نهرسىنى مۇستهقىل ھالدا خالىشى يوق، ھهم ئىنساننىڭ ا

  .دەپ سوراش ھهققى يوق» ىلمىدىڭ؟بۇنى مۇنداق قىلدىڭ؟ نېمىشقا مۇنداق ق
 سوراق قىلىنمايدۇ ئۇالردىن -نىڭ قىلغانلىرىدىن سوئالهللا«: تائاال سۈرە ئهنبىياداهللا ا
ئالهمدە پهقهت ئىختىيار «يۇقىرقى ئىزاھاتتىن )  ئايهت-23. (دېدى» . سوراق قىلىنىدۇ-سوئال

  .دېگهن مهنا چىقمايدۇ» همهسيوق، ھهممه ئىشقا مهجبۇر، ساۋابقىمۇ ياكى ئازابقىمۇ تېگىشلىك ئ
نىڭ ئىرادە ئىختىيارى دائىرىسى ئىچىدە بولسىمۇ سۆز ھهركهتته ئۆز هللائىنسان ا

. ئىختىيارلىقى بولغاچقا، ياخشىالرغا مۇكاپات، ئاسىيالرغا جازا بېرىش ناھايىتى توغرا بولىدۇ
  .مهسئۇللۇققا تارتىلىشقا تېگىشلىك بولىدۇ

  

  كىتابنىڭ ئاخىرقى خۇالسىسى

  
تائاالنىڭ بارلىقىغا، هللا ماننىڭ ئاساسى بولغان ھهممه تارمىقىغا ئىشىنىش يهنى ائى

نىڭ پهيغهمبهرلىرىگه، قىيامهت هللاتائاالنىڭ كىتابلىرىغا، اهللا بىرلىكىگه، پهرىشتىلهرگه، ا
تائاالنىڭ سۈرە نىسا هللا ا. كۈنىگه، قازا ۋە قهدەرگه ئىشىنىش بىۋاسته مهقسهتتۇر، تۈپ غايىدۇر

ئۇنىڭغا نازىل قىلغان هللا نىڭ پهيغهمبىرىگه ۋە اهللاغا اهللا! ئى مۇئمىنلهر«:  ئايهتتىكى-136
يهنى قۇرئاندىن ئىلگىرى نازىل (ۋە ئىلگىرى نازىل قىلغان كىتابالرغا ) يهنى قۇرئانغا(كىتابقا 

نىڭ پهرىشتىلىرىنى هللانى اهللاكىمكى ا. ئىمان كهلتۈرۈڭالر) قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا
رلىرىنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار قىلىدىكهن ئۇ قاتتىق ئازغان كىتابلىرىنى پهيغهمبه

دېگهن سۆزى ۋە پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهاليهىسساالمنىڭ ئىمان دېگهن نېمه؟ دەپ » .بولىدۇ
تائاالغا، پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرغا، هللا ئىمان بولسا ا: سورىغان كىشىگه جاۋاب بېرىپ

، قهدەرگه ياخشىلىق ۋە يامانلىق قهدەر بويىچه بولۇشىغا پهيغهمبهرلىرىگه، كېيىنكى كۈنىگه
  .دېگهن سۆزى شۇنى كۆرسىتىدۇ» ئىشىنىشىڭدىن ئىبارەت

تائاالدىن دوست تۇتۇش، ئۇلۇغ بىلىش، ئهيمىنىپ قورقۇش، پۈتۈن قهلبى بىلهن هللا لېكىن ا
 كۆرىدىغان يامانهللا تائاال ياخشى كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىش بىلهن اهللا تائاالغا قايتىش، اهللا ا

تائاالنىڭ پهيغهمبىرىنى دوست تۇتۇشى، هللا تائاالغا بويسۇنۇش، اهللا ئىشالرنى تاشالش بىلهن ا
ئۇلۇغالش، ئىتائهت قىلىش، ئهگىشىشتىن ئىبارەت چوڭ ئىشالرنىڭ ئىمانغا ئهگىشىپ 

  .ئاخىرقى غايه ئهمهستۇر. كېلىدىغانلىقىنى كۆز ئالدىدا تۇتقاندا ئىمان ۋاستىدۇر، سهۋەبدۇر
تائاالغا ئىتائهت هللا تائاال تهلىم بهرگهن ئىسالم يولىدا ئۇدۇل توغرا مېڭىش بىلهن اهللا نكى اچۈ

تائاالنىڭ خۇش خهۋىرىگه ۋە جازاالش خهۋىرىگه هللا قىلىشقا ئادەمنى قۇرغۇچى ئامىل پهقهت ا
تائاالغا ۋە رەسۇلۇلالغا هللا چۈنكى يۇقارقى ئىشىنىشالر بولمىغاندا ھېچكىمدە ا. ئىشىنىشتۇر

شۇڭا ئىماننى قولغان كهلتۈرۈش ۋە ئىمان ئارقىلىق ئىسالم . هت قىلىش ھاسىل بولمايدۇئىتائ
 سائادەتنىڭ ۋاستىسى، ئامىلى دەپ قاراش توغرا كېلىدۇ، بۇنىڭ - يولىدا ئۇدۇل مېڭىش، بهخىت 

 :بايانى مۇنداق
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 دوست نىهللاتائاالنى ئىسىملىرى، سۈپهتلىرى بىلهن تونۇشنىڭ، اهللا تائاالغا ئىشىنىش اهللا ا. 1 
تائاال ياخشى كۆرىدىغان هللا تۇتۇش، تازىم قىلىش، ئىتائهت قىلىش، ئهيمىنىپ قورقۇشنىڭ ۋە ا

تائاالغا هللا تائاال مهنئى قىلغان ئىشالردىن ساقلىنىش بىلهن اهللا ئىشالرنى قىلىش بىلهن، ا
:  ئايىتىدىكى-1تائاالنىڭ سۈرە ئهنفال هللا بۇنىڭغا ا. يېقىنلىشىشنىڭ ۋاستىسى ۋە ئامىلىدۇر

 دېگهن سۆزى ».تائاالغا ۋە پهيغهمبىرگه ئىتائهت قىلىڭالرهللا سىلهر ئهگهر مۆمىن بولساڭالر، ا«
تائاال ئىنسانالردىن تهلهپ قىلغان ياخشى ئىتائهتنىڭ ھاسىل بولۇشىنى هللا چۈنكى ا. دەلىلدۇر

 .ئۇالرنىڭ ئىمانىغا باغلىدى
تائاالغا هللا ىش ئۇالرنىڭ اپهرىشتىلهرنىڭ بارلىقىغا ۋە ئۆتهيدىغان ۋەزىپىلىرىگه ئىشىن. 2

! ئى مۇئمىنلهر«چۈنكى . قىلغان ئىتائىتىدىن ئىبرەت، تهجرىبه، ساۋاق ئېلىشقا ۋاستىدۇر
 رەھىم قىلمايدىغان ، چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان-ئۆزەڭالرنى ۋە باال

نىڭ هللاتىلهر ا ئۇ پهرىش،تىن ساقالڭالردوزاخقاتتىق قول پهرىشتىلهر مۇئهككهل بولغان 
ھهم ) ئايهت- 6سۈرە تهھرىم (» . نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ،بۇيرىقىدىن چىقمايدۇ

مۆمىن ئىنسان ئۆزىنىڭ ئوڭ ۋە سول تهرىپىدە پهرىشتىلهر بارلىقىنى، ئۇالر ئىنساننىڭ ياخشى 
لگهچكه، يامان ھهممه ئىشلىرىنى يازىدىغانلىقى، ئىنساندىن پهقهت ئايرىلمايدىغانلىقىنى بى

پهرىشتىلهردىن ھايا قىلىپ خالىي يهرلهردىمۇ خاتالىق سادىر قىلماسلىققا ۋە پهرىشتىلهر 
هللا ھهم پهرىشتىلهرگه ئىشىنىش ا. بىلهن غايىبانه ئۇلپهتلىشىپ، كۆنۈشۈپ قېلىشقا ۋاستىدۇر

  .تائاالنىڭ ئۇالرنى ياراتقان قۇدرىتىنىڭ قانداق ئۇلۇغلىقىنى تونۇشقا ۋاستىدۇر
 ،ئۇالر ئۆز ئۈستىدىكى پهرۋەردىگارىدىن قورقىدۇ«: ئايهتته-50 سۈرە نهھلى تائاالهللا ا

  .دېدى» .ئۆزلىرىگه بۇيرۇلغاننى قىلىدۇ
تائاالغا ئىشىنىشكه هللا تائاالنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه چۈشۈرگهن كىتابلىرىغا ئىشىنىش اهللا ا. 3
ھهم . نۇشقا ۋاستىدۇرتائاالنىڭ ئىلمىنى، ئىسىملىرىنى، ۋەدىسىنى، ئاگاھالندۇرۇشنى توهللا ۋە ا

نىڭ هللاشۇ كىتابالر چۈشۈرۈلگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ كىتابالرنى خهلقلهرگه يهتكۈزۈشكه، ا
تائاالنىڭ دىن ئىسالمدا هللا ھهم ا. ئهلچىلىرى ئىكهنلىكىگه راست دەپ ئىشىنىشكه ۋاستىدۇر

ن ئهقىدىلهر، تائاال ياخشى كۆرىدىغان، رازى بولىدىغاهللا يولغا قويغان تهكلىپلىرىنى تونۇشقا ۋە ا
تائاال يامان كۆرىدىغان، غهزەبلىنىدىغان ئهقىدىلهر، سۆزلهر، هللا سۆزلهر، ئىشالرنى تونۇشقا ۋە ا

  . ئهھۋالالرنى، ئاخىرەت ئهھۋاللىرىنى تونۇشقا ۋاسته ۋە ئامىلدۇرغايىبئىشالرنى تونۇشقا ۋە 
 ئىشالرنى تائاال ئىنسانالرغا يولغا قويۇپ بهرگهنهللا پهيغهمبهرلهرگه ئىشىنىش، ا. 4

ئهمهلىيىتىگه تهدبىقالپ، ئىبادەتلهرنى قانداق ئادا قىلىش يوللىرىنى ئوچۇق تونۇشقا ھهم 
پهيغهمبهرلهرنى دوست تۇتۇش ئارقىلىق ئۇالرغا بويسۇنۇشقا ۋە ئهگىشىشكه ئۇالر باشلىغان يولغا 

  .مۇستهھكهم چاپلىشىشقا ۋاستىدۇر
ىشلهشكه يامان ئىشالرنى تاشالشقا قىيامهت بولۇشقا ئىشىنىش، ياخشى ئىشالرنى ئ. 5

تائاال ئالدىدىكى بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەت هللا چۈنكى قىيامهتكه ئىشهنگۈچىنىڭ قهلبىدە ا. ۋاستىدۇر
بۇيرىغاننى قىلىدۇ، هللا شۇڭا ئۇ ا. تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقۇش باردۇرهللا ياخشىلىققا قىزىقىش، ا

  .مهنئى قىلغاندىن ساقلىنىدۇ
ىنىش بۇ دۇنيا مهنپهئهتلىرىنىڭ قولدىن كهتكىنىگه ھهسرەت قازا ۋە قهدەرگه ئىش. 6

قولغا كهلسه تهكهببۇرلىشىپ، ) بايلىق، مهنسهپ(چېكىپ قالماسلىقىغا، دۇنيالىق مهنپهئهت 
ھهق يولدا چىداپ چىڭ تۇرۇپ، يامان . چات كېرىپ خۇدىنى يوقاتماسلىققا سهۋەب بولىدۇ
ىلهن چىرايلىق مۇئامىله قىلىش كۆڭلى ھالهتلهر يۈز بهرگهندىمۇ كىشىلهرگه ئىنسان ب

  .ئارامىدا ياشاشقا ۋاسته ۋە ئامىل بولىدۇ
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يۇقىرىقى بايانىمىزدىن ئوچۇق مهلۇمكى، دىن ئىسالمغا ئىشهنگۈچىنىڭ ئهقىدىسى، ئىمانى 
 ئايرىم -بارلىققا كېلىدىغان مهزكۇر ئالتىگه ئىشىنىشنىڭ ھهر بىرسى مۆمىن بهندىگه ئايرىم 

نى دوست تۇتۇشنى، ئۇلۇغ بىلىشنى هللاتائاالغا ئىشىنىش بولسا اهللا ېمهك، اد. نهتىجه بېرىدۇ
  .ئىتائهت قىلىشنى ۋە قورقۇشنى نهتىجه بېرىدۇ

تائاالغا قىلغان ئىتائىتىدىن ئىبرەت ئېلىپ هللا پهرىشتىلهرگه ئىشىنىش ئۇالرنىڭ ا
بانه ئاالقه ئۆگىنىشنى ئۇالردىن ھايا قىلىپ قهبىه ئىشالردىن ساقلىنىشنى، ئۇالر بىلهن غايى

تائاالغا هللا كىتابالرغا، پهيغهمبهرلهرگه ئىشىنىش، ا. مۇناسۋەت قىلىشنى نهتىجه بېرىدۇ
تاپشۇرغان هللا تائاال كۆرسهتكهن يولالرنى، اهللا ھهم ا. ئىشىنىشنىڭ كۈچلىنىشىنى نهتىجه بېرىدۇ

  .ۋەزىپىلهرنى قانداق ئادا قىلىشنى ئۆگىنىشنى نهتىجه بېرىدۇ
ش ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا قىزىقىشنى، يامان ئىشالردىن قىيامهت بولۇشقا ئىشىنى

  .قېچىش ۋە سهسكىنىشنى نهتىجه بېرىدۇ
تائاالنىڭ باشقۇرۇشىغا رازى بولۇپ، كۆڭۈل ئارامىدا تۇرۇشنى، هللا قازا ۋە قهدەرگه ئىشنىش ا

چۈنكى قهدەرگه ئىشنىش سهۋەبىدىن بۇ دۇنيا مهنپهئهتىگه . توغرا يول تېپىشنى نهتىجه بېرىدۇ
بهك خۇش بولۇپ كېتىپ، مهغرۇر بولۇپ، ئۆزىنى چوڭ كۆرىشتىن، ئۆتۈپ كهتكهن ئىشالرغا 

 . ھهسرەت نادامهت چېكىپ قېلىشتىن قۇتۇلغىلى بولىدۇ
بۇ نهتىجىلهرنى ئويالپ كۆرگهندە شۇنى بىلىمىزكى ئىمان يۇقىرىقى نهتىجىلهرنى قولغا 

. مىقى ئۆزىگه خاس نهتىجىلهرنى بېرىدۇئىماننىڭ ھهر بىر تار. كهلتۈرۈشكه ئامىل ۋە ۋاستىدۇر
شهرەپلىك غايه بولسا ئىنساننىڭ . ھهم بۇ نهتىجىلهر ئهڭ شهرەپلىك غايىگه يېتىشكه ئامىلدۇر

.  سائادەتكه يېتىشتۈرىدۇ-روھىي، مهنىۋى تهرەپتىن كامىل بولۇپ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بهخىت 
تائاالغا ۋە رەسۇلۇلال هللا چۈنكى ئىنساننىڭ كامىل بولۇپ بهخىتكه يېتىشى پهقهت ا
 ئامانلىق يۇرتى بولغان -ئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت قىلىش بىلهن روھنى پاكالش، تىنچ 

  .جهننهتكه كىرىشكه ئۆزىنى اليىقالشتۇرۇشقا باغلىقتۇر
نهپسىنى . روھىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ«: تائاال سۈرە شهمسىدەهللا ا

 -10، - 9. (دېدى» .كهمسىتكهن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ)  بىلهن فۇجۇر-كۇفرى ۋە پىسقى(
  )ئايهتلهر

) ئاخىرەتته( ئۇالر ،غا ۋە پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلدىكهنهللا ا،كىملهركى«: يهنه سۈرە نىسادا
يهنى يۇقىرى دەرىجىلىك پهيغهمبهرلهر ( سىددىقالر ،نىڭ نىئمىتىگه ئېرىشكهن پهيغهمبهرلهرهللا

» . ئۇالر نېمىدېگهن ياخشى ھهمراھالر،شېهىتالر ۋە ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ ،)ۋە شېهىتالر
  ) ئايهت-69. (دېدى
 سائادەت ماكانى -بهخت ! ھهممىمىزگه ساغالم تونۇش، مۇستهھكهم ئىمان ئاتا قىلسۇنهللا ا

  ! بولغان جهننهتكه كىرىشنى نىسىپ ئهتسۇن، ئامىن
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  :ئىلكىتاب ياسىغۇچىدىن

  :مۇ ئهلهيكۇم ھۆرمهتلىك كىتابخانئهسساال
توردا ئىلكىتاب نۇسخىسىنىڭ كهم بولۇش ۋە » مۆمىنلهر ئهقىدىسى« ئۇشبۇ كىتاب 

لىرى بيىن زۆرۈر بولۇشتىن ئىبارەت سهۋەكىتابنىڭ مۇسۇلمان قىرىنداشالرغا ئىنتا
ن  قولىمىزدىكى ئهسلى نۇسخىسى ۋە مهلۇم قىرىندىشىمىزنىڭ سايىلهپ يوللىغا،تۈپهيلىدىن

  .  ئۇشبۇ ئىلكىتاب نۇسخىسى ياسالدى،ئىلكىتاب نۇسخىسىدىن پايدىلىنىپ
 قۇرئان كهرىمدىن باشقا كىتابالردا مهيلى قانچىلىك ئىنچىكه ،ھهممىمىزگه مهلۇم

بولۇشتىن قهتئىينهزەر مهلۇم دەرىجىدە ئىمال خاتالىقى ۋە مهزمۇن خاتالىقىدىن ساقالنغىلى 
شۇڭا كىتابنى . ى بولغان قۇرئان بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇرپهقهت ئالالھنىڭ كاالم. بولمايدۇ

لېكىن . ىق ئىمال خاتالىقى بولغاچقا تۈزۈتۈلدىانىدا كىتابتا بهزى جايالردا ئىنئوقۇش جهري
كىتابخانالرنىڭ تۈزۈتۈپ . گهن بولۇشۇم مۇمكىنمهنمۇ يهنه باشقا ئىمال خاتالىقى ئۆتكۈز

  .پايدىلىنىشىنى سورايمهن
 ،هريانىدا ئاپتۇرنىڭ ياكى تهرجىمه قىلغۇچىنىڭ روخسىتىنى ئالماستىنكىتابنى ئۇرۇش ج

قۇرئان كهرىم  «تهرجىمه قىلغانسالىه دامولالم  دكى قۇرئان ئايهتلىرىنى مۇھهممهكىتابتى
 يۇمشاق  قۇرئانكۆپ تىللىق« مۇنبهر تورى تهمىنلىگهن ،گه ئاساسهن» ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى

سىدا تهرجىمه قىلغۇچىدىن كهچۈرۈم ىرۇ توغۋەتتىم، بۇردىن پايدىلىنىپ ئالماشت»دىتالى
  .سورايمهن ۋە توغرا چۈشۈنىشىنى ئۈمۈد قىلىمهن

 قايسى ئايهتتىن ئىلىنغانلىقى ،ئهسلى كىتابتا قۇرئان ئايهتلىرىنىڭ بهزىسى قايسى سۈرە
  .ئهسكهرتىلمىگهچكه، مهن تولۇق ھالهتته ئهسكهرتىپ قويدۇم

 لېكىن قانداق تۈزۈتۈشنى بىلمىگهچ ھهم ،اتالىقى بايقىدىميهنه بهزى جايالردا مهزمۇن خ
بولۇپمۇ ھهدىسلهرنى  شۇ پىتى ئالدىم، ، ئهرەبچه نۇسخىسىغا سىلىشتۇرۇشقا سهۋىيهم يهتمىگهچ

  . ئۆزگهرتمىدىم ،ئالدىم ئاپتۇرنىڭ تهرجىمىسى بويىچه
ناسىۋەت رقى ئۆز بىشىمچىلىقىمنى ئالالھنىڭ كهچۈرىشىنى تىلهيمهن ۋە مۇشۇ مۇۇيۇق

 ھىدايهت نىبىلهن ئاپتۇردىن ۋە تهرجىمه قىلغۇچىدىن كهچۈرۈم سورايمهن، ئالالھ ھهممىمىز
  !!!ئامىن!  قىلسۇنسىپ ياشاشقا نىئىماننىڭ تهمىنى تېتىپ !قىلسۇن

  


