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4 

 ىش سۆزكېر
   

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان جانابى ئالالهنىڭ شانى      
ئالالهقا ئىتائهت ۋە . ساناالر بولسۇن-شهۋكىتىگه اليىق ههمدۇ

مهخلۇقاتالر ئالاله . بويسۇنغان هالدا ئۇنىڭغا شۇكرى ئېيتىمهن
ههققىدە بىلدۈرۈشنى خالىغاندىن باشقا هېچ نهرسىنى  ئۆزى تائاال

نلىقى ئۈچۈن، ئۇالر ئالاله تائاالنى ئۆز شهنىگه اليىق بىلمهيدىغا
 .ئۇلۇغالشتىن ئاجىز كېلىدۇ دەپ مۇئهييهنلهشتۇرىمهن

دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئۇنىڭ كونتروللىقىدا بولغان، بارلىق      
يېگانه هېچ شېرىكى يوق، -ئىشالر ئۇنىڭغا قايتىدىغان، يهككه

ه ئاتا قىلغان ئىبادەتكه ههقلىق مهبۇد بهرههقنىڭ بهندىلهرگ
چهكسىز نېمهتلىرىنىڭ شۈكرى ههرقانچه قىلىنسىمۇ ئۆز 

مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى . اليىقىدا ئادا قىلىنمايدۇ
 .ۋەسهللهمگه دۇرۇت ۋە ساالمالر يولاليمهن

شۈبهىسىزكى، كائىناتتىكى بارلىق مهخلۇقالتالرنىڭ جانابى     
ى بولسا، ئالاله يېگانىلىقىنى ئىقرار قىلىش-ئالالهنىڭ يهككه

تائاالنى ئۇلۇغالش ئهڭ زۆرۈر بولغان ئىشالردىن ئىكهنلىكىنى 
بۇ ههقىقهتنى ههر بىر ئىنسان ئۆز جىسم ۋە . مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ

ئهزالىرىغا قايتىدىن قاراپ چىقىش ئارقىلىق، ياراتقۇچىسىنىڭ 
نهقهدەر بۈيۈك ماهارەت، سهنئهت ۋە بهدىئىيىلىككه ئىگه زات 

، شۇنداقال ئۇنىڭ چهكسىز قۇدرىتىنى تونۇپ ئىكهنلىكىنى
 . يېتىدۇ

ونَ ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ       ُُدرِصُ  ََ فَ
َ
ُ�مر َ ِِ ُُ ن

َ
َ ِِ  ﴾َو

نىڭ قۇدرىتىنى ۋە بىرلىكىنى ئالالهئۆزۈڭالردا « :تهرجىمىسى
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سۈرە [ »ركۆرسىتىدىغان نۇرغۇن ئاالمهتلهر بار، بۇنى كۆرمهمسىله
 ].ئايهت-٢١زارىيات 

ئالاله تائاال نۇه ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆز قهۋمىگه دېگهن       
 ﴿ :سۆزىنى قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

َ
ّما طَُ�مر ال

َواًرا، تَ�رُجوَن لِلّـِه َوَقاًرا  طر
َ
نېمه ئۈچۈن سىلهر « :تهرجىمىسى ﴾َوقَ ر َخلََقُ�مر َ

 ئالالههالبۇكى ، لهر؟نىڭ بۈيۈكلۈكىدىن قورقمايسىئالاله
-١٣سۈرە نۇه [ »سىلهرنى بىر قانچه باسقۇچالرغا بۆلۈپ ياراتتى

 ].ئايهتلهر -١٤
ئىبنى ئابباس ۋە مۇجاهىد رەزىيهلالهۇ ئهنهۇالر يۇقىرىدىكى      

سىلهر نېمىشقا ئۇلۇغ «: ئايهتته توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ
-290 توم-8ئهددۇلمهنسۇر [» .ئالالهدىن ئۈمىد قىلمايسىلهر

 ].بهتكه مۇراجىئهت قىلىنسۇن -291
ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ يۇقىرىقى ئايهتنىڭ       

نېمه ئۈچۈن سىلهر ئالاله تائاالنى «: تهپسىرىدە مۇنداق دەيدۇ
تهبهرىنىڭ . [»بۈيۈك شانى شهۋكىتىگه اليىق ئۇلۇغلىمايسىلهر؟

، بهغهۋىينىڭ 23/296جامىئۇل بايان ناملىق ئهسىرى 
 ].بهت-156توم -5ئالىمۇتتهنزىل ناملىق ئهسىرى مه

نۇه ئهلهيهىسساالم قهۋمىگه ئۆزلىرىنىڭ دۇنياغا كۆز      
ئىچىشتىن ئىلگىرىكى تهدرىجى يارىتىلىش ئههۋاللىرىنى 
تهپهككۇر قىلىشقا چاقىرىش ئارقىلىق، ئالالهنىڭ ئۇالر 

 .ئۈستىدىكى ههققىنى بىلدۈرۈشنى مهقسهت قىلغان ئىدى
سان ئۈچۈن ئۆزىنىڭ تهدرىجى يارىتىلىش ئههۋالىغا قاراپ ئىن     

چىقىش، ئالاله تائاالنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭ چهكسىز ئىالهى 
، كائىناتتىكى ۋە -قۇدرىتىنى بىلىش ئۈچۈن يېتهرلىك ئىكهنۇ
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زېمىندىكى ئالالهنىڭ مهخلۇقاتلىرى ئۇستىدە ههقىقهتكه -ئاسما
انداقمۇ ئۇ زاتنىڭ يېتىش ئۈچۈن ئىزدىنىش ئىلىپ بېرىلسا، ق

 !.تهڭداشسىز قۇدرىتى نامايهن بولمىسۇن
ئهمما ئىنسانالر، ئالاله تائاالنىڭ ئىالهى قۇدرىتىگه دااللهت      

قىلىدىغان مهخلۇقاتلىرىغا، ههقىقهت ۋە توغرىغا يېتهكلىنىش 
ئۈچۈن تهپهككۇر ياكى پىكىر يۈرگۈزمهستىن، ئهتراپىدىكى 

قارىماستىن، بهلكى ئۇ  شهيئىلهرگه قهلب كۆزلىرى بىلهن
نهرسىلهرگه هۇزۇرلىنىش ۋە لهززەتلىنىش غهرىزى بىلهنال 
قارىغانلىقى سهۋەبلىك، ياراتقۇچى زاتنىڭ تهڭداشسىز قۇدرىتىنى 

 :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. بىلىشتىن مههرۇم قالىدۇ
ُمّ�و﴿ ََ  ِِ رر

َ ر
ِِ َواأل َماَوا ِّ نر ةيَةف ِ  ال يِ ن ِم 

َ
ِ ََ  ﴾َن َبلَمرَها وَُهمر َ�نرَها ُمار�ُِضونَ َو

) نىڭ قۇدرىتىنىڭئالاله(ئاسمانالردا ۋە زېمىندا «: تهرجىمىسى
نۇرغۇن ئاالمهتلىرى باركى، ئۇالر ئۇنىڭ يېنىدىن دىققهت 

 ].ئايهت-١٠٥سۈرە يۇسۇپ [» .قىلماستىن ئۆتۈپ كېتىدۇ
 ههقىقهتكه قارشى پىكىر قىلغۇچىالر ۋە قهلبلىرى غهپلهت    

باسقان ئىنسانالر ئۈچۈن، ئالاله تهرىپىدىن مۆجىزە كهلتۈرۈلگهن 
ئالالهقا كۇپرىلىق ۋە . تهقدىردىمۇ ئۇالرغا مهنپهئهتى بولمايدۇ

ئاسىيلىق قىلىدىغان ههتتا ههددىدىن ئاشقانلىقتىن ئۇ زاتقا 
تىل ئۇزاتقان ئىنسانالر قهلبىدە، ياراتقۇچىسىنى ئۇلۇغالش ۋە 

 . ئىستىكى ئاجىزاليدۇ ياكى يوقايدۇ ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش
كىمىكى بۈيۈك ئالالهنىڭ ئۇلۇغلىقىنى بىلىشتىن نهقهدەر      

جاهىل قالسا، ئۇ زاتقا ئۇنىڭ مىقدارىدا ئاسىي بولۇش ۋە 
كۇپرىلىق قىلىش بىلهن بىرگه، قهلبىدە ئالالهنى ئۇلۇغالشنى 

 مۇههببهتنىڭ نهقهدەر تۆۋەن بولىشىغا-ئۇنىڭغا بولغان سۆيگۈ
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مهنىۋىيىتى زەئىپ ئىنسان ئالالهقا . قارىتا ئىنكار قىلىدۇ
ئالالهنى . ئىتائهت قىلىشتا، ئۆز جاهىللىقىغا كۆرە بويسۇنىدۇ

-ئۇلۇغالش ۋە ئىبادەت قىلىش ئۇنىڭغا بولغان سۆيگۈ
 .مۇههببهتنىڭ زىيادە بولىشىنىڭ باراۋېرىدە بولىدۇ

ا ئىبادەت قىلدى مۇشرىكالر ياراتقۇچى ئالالهنى قويۇپ بۇتالرغ     
ۋە قىيامهت كۈنى چىرىپ كهتكهن سۆڭهكتىن تىرىلدۇرگۈچى 

ئالاله تائاال بۇ ئارىدىكى چۈشهنچه بوشلۇقىنى . زاتقا كاپىر بولدى
ُُ ُضَِب َمثٌَل ﴿: بايان قىلىپ كاپىرالرغا مۇنداق دەيدۇ ّّا َها ا َّ

َ
يَا ّ

 ُ
َ
ََِمُاوا ل ْر ُبوَن ِمن دُ   فَا يَن تَ ر ِ

ّ
ُ َِّن اَ

َ
َََمُاوا ل ُُبَابًا َولَِو اجر رلُُقوا  ََ   وِن اللّـِه طَن 

تَنِقُذوُه ِمنرهُ  ِر َ � 
ّ
ًا ال بَاُب َشًْر َّ لُدرُهُم ا ِر َ لُوُب   َو ِن � َمرر

ر
ََ اطّراِطُب َوال َما ،  َضُا

رِهِ  َّ قَ ر ٌّ َبِ � ٌ   قََ ُروا اللّـَه َح ئى « :تهرجىمىسى ﴾َِّن اللّـَه طََقِو
بىر مىسال كهلتۈرۈلىدۇ، !) يهنى مۇشرىكالر جامائهسى! (الرئىنسان

نى قويۇپ ئالالهئۇنىڭغا قۇالق سېلىڭالر، شۈبهىسىزكى، سىلهر 
چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنىڭ ههممىسى يىغىلغان تهقدىردىمۇ بىر 

ئهقلى بار ئادەم قانداقمۇ مۇشۇنداق (چىۋىننى يارىتالمايدۇ 
، چىۋىن ئۇالرنىڭ !)چوقۇنىدۇبۇتالرنى مهبۇد قىلىۋېلىپ ئۇالرغا 

يهنى بۇتقا سۈركهپ قويۇلغان خۇش (بهدىنىدىن بىر نهرسىنى 
ئېلىپ قاچسا، ئۇنى چىۋىندىن تارتىپ ) پۇراق بىر نهرسىنى

ئۇالر . چوقۇنغۇچىمۇ ئاجىزدۇر) ئۇنىڭغا(ئااللمايدۇ، بۇتمۇ ۋە 
نى ئالاله) قا شېرىك قىلىۋېلىپئالالهئهرزىمهس بۇتالرنى (

 ئالالهرەۋىشته ئۇلۇغالشمىدى، شۈبهىسىزكى، تېگىشلىك 
-٧٤-٧٣سۈرە ههج [ ».غالىبتۇرۋە  ههقىقهتهن كۈچلۈكتۇر

 ].ئايهتلهر
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ئالاله تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىم ۋە ئالى سۈپهتلىرىنى بىلىش،      
كائىناتتىكى ئىالهى قۇدرەتكه دااللهت قىلىدىغان شهيئىلهر 

ىلهرگه ئاتا قىلغان ئۇستىدە پىكىر يۈرگۈزۈش، ئالالهنىڭ بهند
چهكسىز نېمهتلىرى ههققىدە مۇالهىزە قىلىش، ئىلگىرىكى 
ئۈممهتلهرنىڭ ئههۋالىغا نهزەر سىلىش، ئالالهقا ئىمان 
كهلتۈرگهن مۆمىنلهر ياكى كۇپرى قىلغان يالغانچىالرنىڭ 
ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قاتارلىقالر ئالاله تائاالنى 

 .ئۇلۇغالشنىڭ تۈرىگه كېرىدۇ
شهرىئهت پرىنسىپلىرىدىكى چهكلىمه ۋە يوليورۇقالرنى      

بىلىش، ئۇنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭ تهقهززاسى بويۇنچه ئهمهل 
نهتىجىدە ئىماننىڭ . قىلىش بولسا، قهلبدە ئىماننى ئۇرغۇتىدۇ

كىمىكى ئالاله تائاالنىڭ . هارارىتى يالقۇنجايدۇ ۋە تاۋلىنىدۇ
ىش بىلهنال بۇيرۇق ۋە چهكلىمىلىرىگه ئىمان ئېيت

كۇپايىلىنىپ، مهزكۇر ئىماننىڭ تهقهززاسى بويۇنچه ئهمهل 
قىلمىسا، ئۇ شهخسنىڭ قهلبىدىن ئىمان نۇرى ئۆچۈشكه باشاليدۇ 

 . ۋە ههقىقهتكه ئىنتىلىشى تهدرىجى سۇسلىشىدۇ
مر َشَااَِِ� اللّـِه ﴿: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ       َاِي  َُ ََ َوَمن  ِ ل

ل َُ

 َّ ُقلُوِب فَِِ
ر
َوى اط َُقر ىش مانا شۇنداق، كىمكى ئ« :تهرجىمىسى ﴾َها ِمن 

جۈملىدىن ههجنىڭ ئهمهللىرىنى (دىنىي ئىشالرنى 
 »دىلالرنىڭ تهقۋادارلىقىدىندۇر، ئۇلۇغاليدىكهن، بۇ) ربانلىقالرنىقۇ
 ].ئايهت-٣٢سۈرە ههج [

ئالالهنىڭ بۇيرۇقى ۋە چهكلىمىسىنى چوڭ بىلىش، ئۇ زاتنى      
ۇغلىغانلىق بولۇپ، ئالالهنىڭ بۇيرۇق ۋە چهكلىمىسىنى ئۇل

كاتتا بىلگهندە، ئۇنىڭغا كۇپرى قىلىش سادىر بولمىغاندەك، 
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ئۇنىڭ بۇيرۇق ۋە چهكلىمىسىگه بويسۇنمىغاندا ۋە ئههمىيهت 
بهرمىگهندە، ئۇ زاتقا كۇپرى ۋە ئىنكار قىلىش، ههتتا تىل ئۇزىتىش 

 .ېلىدۇقاتارلىق قهبىه قىلمىشالر بارلىققا ك
يىقىنقى زاماندىن بىرى ئالاله ۋە ئۇنىڭ دىنىغا بهزى ئىنسانالر     

مۇسۇلمان  نىئۆزى بۇ هالهت ههتتا. تىل ئۇزىتىلماقتا تهرىپىدىن
 نىڭلمانالر، نامازمۇ ئوقۇپ قويىدىغان ئاتالمىش مۇسۇسانايدىغان

شهنىگه اليىق بولمىغان الالهنىڭ ئ ،شهيتان كهينىگه كېرىپ
ئاهانهت ۋە ئۇنىڭغا  شبىلمهي ئۇنى سۈپهتله-بىلىپ لهنسۆزلهر بى

ئۇالر دىققهت  !.بارلىققا كهلمهكته ىرىئىسيانكارلىقلقىلىشتهك 
قىلماستىن ئالاله توغرىسىدا مۇسۇلمان ئاڭلىسا ياكى دېيىلسه 

مهزكۇر  ، گهرچه ئۇالردە-چۆچۈيدىغان سۆزلهرنى دەپ تاشاليدۇ
ۇرۇش نىيىتى بىلهن ئالالهنى هاقارەت قىلىش ياكى چۇش سۆزنى

ۋە ئۇنىڭ دىنىغا  ئالالهئوخشاشال دېمىدۇق دېگهن تهقدىردىمۇ، 
 . هاقارەت قىلغان بولىدۇ

مهزكۇر سۆزلهرنىڭ قايسى ئۇسلۇب ياكى قايسى نىيهتته    
دېيىلىشىدىن قهتئىي نهزەر، بارلىق ساماۋى دىنالردا ئالالهنى 

امچىسىنى ئۇلۇغالپ، شهيتاننىڭ قۇتراتقۇلىقى ۋە ئۇنىڭ ئارغ
كېسىپ تاشالش ئۈچۈن، يۇقىرىقىدەك ئىشالرنىڭ خهتىرى ۋە 
ساغالم ئهقىلگه كۆرسىتىدىغان سهلبىي تهسىرىنى بايان 

 .قىلىشقا ئېهتىياجلىق دەپ قارىلىدۇ
 :بۇ ههقته تۆۋەندە قىسقىچه چۈشهنچه بىرىمهن    



 

10 

بۇنىڭدىن ئالاله تائاالنى : ئالالهنىڭ زاتى ئىالهىغا تىل ئۇزىتىش
سىتىدىغان ياكى ئۇنى كۆزگه ئىلمايدىغان ههرقانداق ئىش ۋە كهم
-ههرىكهت كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ، مهزكۇر سۆزلهرنى ئويۇن-سۆز

چاقچاق قىلىپ ياكى جىددىيلىك بىلهن بىلىپ بىلمهي دېسۇن، 
بۇ مهسىلىدە مهقسهت ياكى نىيهت ئېتىبارغا ئىلىنماستىن 

ئىلىنىپ، بۇ ئالالهقا  بهلكى ئىنساندىن سادىر بولغىنى ئېتىبارغا
 .قىلىنغان كۇپرىلىق دىيىلىدۇ
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 تىلالشنىڭ ههقىقىتى ۋە مهنىسى
 

ئادەتته تۆۋەن كۆرۈش ياكى كۆزگه ئىلماسلىق، تىلالش -ئۆرپ     
ياكى مهسخىرە قىلىشقا ئوخشىغان، ئىنسانالر نهزىرىدە ئاهانهت 
سانىلىدىغان بارلىق ئىشالر شهرىئهتتىمۇ شۇنداق قارىلىپ، 

لهنهت ۋە : مىسالغا ئالساق. ئادەتكه ئېتىبار بېرىلىدۇ-رپئۆ
ئاهانهت، يامان سۆز، ئىشارە ئارقىلىق ياكى ههرىكهت بىلهن 
ئىپادىلهش، شۇنىڭدەك بىرەر مىللهت تهرىپىدىن مهسخىرە ۋە 
تىلالش دەپ قارىلىدىغان سۆزلهر، باشقا بىر مىللهتته تىلالش 

مۇ، مهزكۇر سۆز مهسخىرە قىلىش هېسابالنمىغان تهقدىردى
 .تىلالش ۋە مهسخىرە قىلىش دەپ قارىلىدۇ
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 ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىشنىڭ هۆكمى
 

ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىشنىڭ كۇپرىلىقى ۋە ئۇنىڭغا تىل     
ئۇزاتقۇچىنىڭ ئۆلتۈرىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئىسالم ئههلى 

ى قوبۇل بوالمدۇ؟ ئهگهر ئۇ ئهمما ئۇنىڭ تهۋبىس. ئىختىالپالشمايدۇ
تهۋبه قىلسا ئۆلتۈرۈلۈشتىن ساقلىنىپ قىلىنامدۇ؟ ياكى 
ئۆلتۈرۈلهمدۇ؟، بۇ ههقته ئۆلىماالر مهشهۇر ئىككى تۈرلۈك 

 .كۆزقاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان
ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىش ۋە مهسخىرە قىلىش، ئۇ زاتقا      

ههقته ئالاله تائاال  قىلىنغان ئهڭ بۈيۈك ئهزىيهت بولۇپ، بۇ
ُ طََانَُهُم اللّـُه ِ  اّلَرمَا ﴿: مۇنداق دەيدۇ

َ
ول ُْ ُُوَن اللّـَه َوَر َر يَن يُ ِ

ّ
َِّن اَ

ِ َما 
ِِ بَِغ�ر ِمنَا َر ُم

ر
ِمِنَ� َوال َر ُم

ر
ُُوَن ال َر يَن يُ ِ

ّ
َبّ  لَُهمر َبَذابًا ّمِهمنًا، َواَ

َ
ِخَ�ِة َوَ

ر
َوار

دُوا َ�َقِ  احر  َِ تَ
ر
ْرًما ّمِدْنًااك ََانًا َو ِ

ُُهر ئالالهنى ۋە «: تهرجىمىسى ﴾َََملُوا 
ۋە رەسۇلۇلاله  ئالالهيهنى (ئۇنىڭ پهيغهمبىرىنى رەنجىتىدىغانالر 

دۇنيا ۋە  ئالالهنى ) يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىدىغانالر
رغا خار قىلغۇچى ئاخىرەتته رەهمىتىدىن يىراق قىلىدۇ ۋە ئۇال

مۆمىنلهر ۋە مۆمىنهلهرگه قىلمىغان . اليدۇرئازابنى تهييا
بۇهتاننى ۋە ) شۇ(ئۇالرنى رەنجىتىدىغانالر ) چاپالپ(ئىشالرنى 

-٥٧سۈرە ئههزاب [» روشهن گۇناهنى ئۈستىگه ئارتىۋالغان بولىدۇ
 ].ئايهتلهر -٥٨
ئالاله تائاالغا ئهزىيهت بېرىش دېگهنلىك، ئۇ زاتقا زىيان      

 : ئهزىيهت ئىككى تۈرلۈك بولۇپ. هرمهيدۇيهتكۈزۇش دېگهن مهنانى ب
 . زىيان سالىدىغان ئهزىيهت: بىرىنچى     
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 . زىيان سااللمايدىغان ئهزىيهت: ئىككىنچى    
ههدىس . ئالاله تائاالغا هېچ شهيئى زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ    

سىلهر ! ئى بهندىلىرىم«: قۇدسىيىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ
ۈشكه ئۇرۇنساڭالرمۇ ههرگىز زىيان ماڭا زىيان يهتكۈز

 ].ههدىس-٢٥٧٧مۇسلىم رىۋايىتى [» يهتكۈزەلمهيسىلهر
ئالاله تائاال ئۆزىگه ئهزىيهت بهرگهنلهرگه دۇنيا ۋە ئاخىرەتته     

 .لهنهت قىلدى
لهنهت؛ بهندىنىڭ ئالاله تائاالنىڭ رەهمىتىدىن دۇنيا ۋە     

كى رەهمهتتىن ئاخىرەتته قوغلىنىشى دېگهنلىك بولۇپ، بۇ ئىك
ئالالهقا كاپىر بولغۇچى ئىنسانالرال ئۇ زاتنىڭ لهنىتىگه ئۇچراش 

ئهمما يۇقىرىقى ئايهتته كىمىكى . سهۋەبلىك مههرۇم قالىدۇ
مۆمىن ئهرلهر ۋە مۆمىنه ئايالالرغا ئهزىيهت بهرسه، ئۇنىڭ دۇنيا ۋە 
ئاخىرەتته ئالالهنىڭ رەهمىتىدىن قوغالندى بولىدىغانلىقى 

بىرىگه -چۈنكى ئىنسانالر ئارىسىدىكى بىر. نمىدىزىكىر قىلى
تىل ئۇزىتىش ۋە لهنهت قىلىش، يالغاننى چاپالش قاتارلىق 
ئىشالر كۇپرىلىق بولماستىن، بهلكى ئۇالرنىڭ ههققىدە 

 . قىلىنغان روشهن  بوهتان ۋە ئېغىر  گۇناهتۇر
ت ئالاله تائاال يۇقىرىقى ئايهتته ئۆزىنىڭ زاتى ئىالهىغا ئهزىيه     

 .بهرگۈچىگه خار قىلغۇچى ئازاب تهييارلىغانلىقىنى بايان قىلدى
َبّ  لَُهمر َبَذابًا ّمِهمنًا﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

َ
 ﴾َوَ

سۈرە [» ئۇالرغا خار قىلغۇچى ئازابنى تهيياراليدۇ« :تهرجىمىسى
دېگهن " خار قىلغۇچى ئازاب" ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٥٧ئههزاب 

ز قۇرئان كهرىمدە ئالاله تائاالغا كاپىر بولغۇچىالرنىڭ بۇ سۆ
 .ههققىدىال بايان قىلىنىدۇ
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ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىش، كۇپرىلىقنىڭ كۇپرىسى بولۇپ،      
. بۇتقا ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ كاپىر بولىشىدىنمۇ ئېغىردۇر

چۈنكى بۇتقا چوقۇنغۇچىالر بۇتلىرىنى ئۇلۇغالشنى ئالالهنى 
ئۇالر ئالالهنىڭ قهدرى . الشنىڭ جۈملىسىدىن دەپ قارايدۇئۇلۇغ

ۋە هۆرمىتىنى چۇشۇرۇش ۋە ئهزىيهت قىلىش نىيىتى بىلهن 
ئالالهنى بۇتلىرى بىلهن باراۋەر دەپ قارىماستىن، بهلكى 
چوقۇنغۇچىلىرىنى ئالاله بىلهن باراۋەر قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ 

الر دوزاخقا مانا بۇ مۇشرىك. هۆرمىتىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ
ٍف ّمِد�ف ﴿: كىرگهندىن كىيىن مۇنداق دەيدۇ

ََ ،  تَاللّـِه َِن ُكنّا طَِف َض
َاالَِم�َ 

ر
�ُ�م بَِ�ِب  اط ِو  َِ ُ ُر � بىلهن قهسهمكى،  ئالاله« :تهرجىمىسى ﴾َِ

بىز ئوپئوچۇق گۇمراهلىقتا ئىدۇق ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلهرنى 
بىلهن ئوخشاش ئورۇندا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ) ئىبادەتته(

 ].ئايهتلهر-٩٨-٩٧سۈرە شۇئرا [» .قوياتتۇق
مۇشرىكالر بۇتلىرىنى ئىالهلىق دەرىجىسىگه كۆتۈردى ئهمما      

ئالالهنىڭ شهنى ۋە هۆرمىتىنى تاش بىلهن باراۋەر دەرىجىگه 
ئۇالر بۇتلىرىنى ئۇلۇغالش ۋە چوقۇنۇشنى، ئالالهنى . چۈشۈرمىدى

كىمىكى ئالاله . پ ئېتىقاد قىلىدۇئۇلۇغالشتىن ئىبارەت دە
تائاالغا تىل ئۇزىتىدىكهن، ئالاله تائاالنىڭ قهدرى ۋە هۆرمىتىنى 
. مۇشرىكالرنىڭ چوقۇنغۇچىسىدىنمۇ تۆۋەن ئورۇندا قويغان بولىدۇ

مۇشرىكالر ئۆزلىرىنىڭ خۇداسىنى ئۇلۇغلىغانلىقىدىن 
شۇنىڭ . ئوينىشىپ ياكى چاقچاق قىلىپ بولسىمۇ تىللىمايدۇ

چۈن كىمىكى ئۇالرنىڭ خۇداسىنى تىللىسا، ئۇالرمۇ ئۈ
بۇ ههقته ئالاله تائاال . تىللىغۇچىنىڭ ئىالهىغا تىل ئۇزىتىدۇ
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ُبوَن ِمن ُدوِن اللّـِه ﴿: قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ يَن يَ ر ِ
ّ
ّدوا اَ ُِ َ  ب

َ
َوال

مف 
ر
ِ ِبل

ًوا بَِغ�ر ّدوا اللّـَه َب ر ُِ رنىڭ خۇدانى مۇشرىكال«: تهرجىمىسى ﴾فََْ
ئۇنداق (قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان بۇتلىرىنى تىللىماڭالر، 

ئۇالر بىلمىگهنلىكلىرىدىن ههددىدىن ئېشىپ ) قىلساڭالر
 ].ئايهت-١٠٨سۈرە ئهنئام [» .نى تىلاليدۇئالاله

مۇشرىكالر كاپىر تۇرۇقلۇق، ئالاله تائاال پهيغهمبهر      
. الشتىن چهكلىدىئهلهيهىسساالمنى ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنى تىل

چۈنكى ئۇنداق بولمىغاندا، ئۇالر كاجلىقىدىن مۇههممهد 
ئهلهيهىسساالمنىڭ پهرۋەردىگارىغا تىل ئۇزىتىپ كۇپرىلىق 

 .ئۇستىگه كۇپرىلىق ئۆتكۈزگهن بوالتتى
ئالاله تائاالغا تىل ئۇزۇتۇپ دېيىلگهن بهزى سۆزلهرنىڭ      

ۈنكى مۇلهىد، جىنايىتى كۇپرىلىقتا مۇلهىدلىقتىنمۇ ئېغىر، چ
ئالاله تائاال ئۇلۇغلىنىپ ئۇنىڭ مهۋجۇتلىقى ئىقرار قىلىنغاندا، 
كائىناتنى ياراتقۇچى  ۋە بارلىق مهخلۇقاتالرغا رىزىق بهرگۈچى بۇ 

ئهمما ئالالهقا ئىمان كهلتۈرگهنلىكنى داۋا . زاتنى ئىنكار  قىلىدۇ
شى قىلىپ تۇرۇپ، پهرۋەردىگارىغا تىل ئۇزاتقانلىقى، ئۇنىڭغا قار

 .تۇرۇپ جهڭ ئىالن قىلغانلىقىدىن ئىبارەتتۇر
بىرەر يۇرتتا چوقۇنغۇچىلىرى تهرىپىدىن بۇتالرنىڭ     

تىكلىنىشى، ئۇالرنىڭ ئۇنى تاۋاپ قىلىشى، سهجدە قىلىشى ۋە 
ئۇنىڭدىن بهرىكهت هاسىل قىلىمىز دەپ ئېتىقاد قىلىشىغا 

زاتى قارىغاندا، ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالهنىڭ 
-كۆي ۋە بازارالردا، ئوپ-ئىالهىغا ئىجتىمائىي سورۇنالردا، كوچا

ئازادە هاقارەت قىلىپ تىل ئۇزىتىلىشى بولسا،  -ئوچۇق ۋە ئهركىن
. يېگانه ئالالهنىڭ نهزىرىدە بۈيۈكراق جىنايهتتۇر-يهككه
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يۇقىرىقى ئىشالرنىڭ ئىككىلىسى ئالالهقا قىلىنغان 
ئوچۇق تىل -نههۇ ۋەتهئاالغا ئوپئهمما ئالاله سۇبها. كۇپرىلىقتۇر

ئۇزىتىش بولسا، ئۇ زاتقا ئىبادەتته شېرىك كهلتۈرگهندىن 
چۈنكى مۇشرىك شېرىك ئىبادىتىنى ئالالهنى . ئېغىرراقتۇر

ئۇلۇغاليمهن دەپ ۋاسىته قىلىدۇ، تىل ئۇزاتقۇچى بولسا ئالالهنى 
 ).جانابى ئالاله ئۇالرنىڭ سۈپهتلهشلىرىدىن پاكدۇر. (كهمسىتىدۇ

پاهىشه هاالل سانىلىپ قانۇنلۇق يولغا -بىرەر يۇرتتا زىنا     
قويۇلغاندىن، ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىش نورمال ئههۋالغا 

چۈنكى، پاهىشه ئىشالرنى . ئايالنغىنى ئېغىر جىنايهتتۇر
ئىنسانىي ئهركىنلىك شوئارى ئاستىدا هاالل ساناپ، قانۇنلۇق 

پرىلىق بولۇپ، بۇنىڭ يولغا قويۇشى ئالالهقا قىلىنغان كۇ
ئاساسلىق سهۋەبى، شهرئى پرىنسىپالرغا ئىنكار قىلغانلىق ۋە 

 . ئالالهنىڭ ئهمرىنى مهنسىتمىگهنلىكىدۇر
ئوچۇق كۇپرىلىق بولۇپ، -ئهمما ئالالهقا تىل ئۇزىتىش ئوپ      

بۇنىڭ ئاساسلىق سهۋەبى، شهرئى پرىنسىپالرنى يولغا قويغۇچى 
شهرىئهتنى يولغا . ۇزاتقانلىقتىندۇربولغان زاتنىڭ شهنىگه تىل ئ

-قويغۇچى زات ئالالهقا كۇپرى قىلىش، ئۇنىڭ بارلىق قانۇن
پرىنسىپلىرىغا كۇپرى قىلغانلىق ۋە ئۇنى كۆزگه ئىلمىغانلىق 

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككىال ئىش ئوخشاشال . بولىدۇ
ئالالهقا كۇپرى قىلغانلىق بولۇپ، ئهمما كېيىنكىسىنىڭ 

ئىمان يۈكسهكلىكته دەرىجىگه . ئېغىرراقتۇرجىنايتىى 
 .ئايرىلغاندەك، كۇپرىمۇ ئېغىرلىقتا دەرىجىگه ئايرىلىدۇ

ناساراالرنىڭ ئالالهقا كۇپرى قىلىپ، ئۇ زاتقا پهرزەنت نىسبهت      
بېرىشى، ئالالهنىڭ زاتى ئىالهىغا تىل ئۇزاتقانلىقى 
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 ئالاله تائاال ئۇالرنىڭ بۇ جىنايىتىنىڭ. هېسابلىنىدۇ
تهسىرىنىڭ يۇلتۇز ۋە بۇتالرغا ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ شېرىك 
ئېتىقادىدىن ئېغىرراق جىنايهت ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ 

ا﴿: مۇنداق دەيدۇ ً
َ
ُن َول ـل َ ْر ََذ الّ�

ّ
ًا َِّدا،  َوقَالُوا اذ

ُمر َشًْر تََ�اُد ،  طَّق ر ِجًَر
 َّ َن ِمنرُه َوتَشَش ّر�ر َُ ََ ََ  ُِ َماَوا ِّ ٍُ َهّ ا ال دَا ِ

ر
ّ� اْ ِ

َ
ُِ َوذ رر

َ ر
ِن ،  األ ـل َ ْر ن َدَبورا لِلّ�

َ
َ

ا ً
َ
ا،  َول ً

َ
َذ َول ِِ َّ ََ ن 

َ
ِن َ ـل َ ْر ِِ لِلّ�

ِِ ،  َوَما يَشدَ رر
َ ر
ِِ َواأل َماَوا ِّ ّ َمن ِ  ال ُّ َِن 

ِن َ�درً ا ـل َ ْر  ةِ  الّ�
ّ
َااُهمر وََبّ ُهمر َبّ ا،  َِال حر

َ
 ،  طَّق ر َ

ّ ُُ ِقمَاَمِة َو
ر
َ  اط ُِمِه يَور ُهمر ة

. دېيىشتى "نىڭ بالىسى بارئالاله": ئۇالر«: تهرجىمىسى ﴾فَ�رًدا
بۇ  .شۈبهىسىز قهبىه بىر سۆزنى قىلدىڭالر -سىلهر شهك 

ئاسمانالر پارچىلىنىپ كهتكىلى، يهر ) يامانلىقىدىن(سۆزنىڭ 
بۇ  .ىيېرىلىپ كهتكىلى، تاغالر گۇمران بولۇپ كهتكىلى تاس قالد

 .نىڭ بالىسى بار دەپ دەۋا قىلدىئالالهشۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئۇالر 
ئاسمانالردا ۋە زېمىندا . قا اليىق ئهمهستۇرئالالهبالىسى بولۇش 

-قا بهندە بولۇپ بويسۇنمايدىغان هېچ مهخلۇق يوقتۇر شهكئالاله
ئۇالرنى تولۇق ئىگهللىدى ۋە سانىنى  ئالاله شۈبهىسىزكى،

نىڭ ئالالهمهت كۈنى ئۇالرنىڭ ههممىسى قىيا. مۇكهممهل بىلدى
-٩٥ئايهتتىن -٨٨سۈرە مهريهم [» .دەرگاهىغا تهنها كېلىدۇ

 ].ئايهتكىچه
ئالاله تائاالغا پهرزەنت نىسبهت بېرىش، ئۇ زاتنىڭ ئىالهلىق     

شهۋكىتىنى كهمسىتكهنلىك ۋە ئالالهقا تىل -شانۇ
الالهقا ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرى ماهىيهتته ئ. ئۇزاتقانلىقتۇر

مۇشرىكالرنىڭ مهخلۇقنى . شېرىك كهلتۈرگهندىن ئېغىرراقدۇر
يېگانه ئالالهقا پهرزەنت -ئالالهنى ئۇلۇغلىغاندەك ئۇلۇغالپ، يهككه
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. نىسبهت بېرىشى ياراتقۇچىنى مهخلۇققا ئوخشاتقانلىقىدۇر
ئۇالرنىڭ ئالالهنىڭ غهيرىگه ئىبادەت قىلىشى، مهخلۇقنى 

رتىۋىدە قويغانلىقى بولۇپ، ئالالهنىڭ ياراتقۇچى بىلهن باراۋەر مه
مهرتىۋىسىنى ئىالهلىق ئورنىدىن چۇشۇرۇشى، مهخلۇقنىڭ 
دەرىجىسىنى ئىالهلىق مهرتىۋىسىگه كۆتۈرگهنلىكتىن كۇپرىدا 

 .ئېغىر ۋە بۈيۈك جىنايهتتۇر
ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىش بولسا؛ ئۇ زاتقا ئىشىنىش، ئۇنىڭ      

رۈش ۋە ئىبادەتتىكى ههققىنى مهۋجۇتلىقىغا ئىمان كهلتۈ
ئېتىراپ قىلىشقا ئوخشىغان ئىشالر چهكلىمىگه ئۇچراش بىلهن 
بىرگه، ئالاله سۆيگۈسى، ئالالهنى ئۇلۇغالش ۋە هۆرمهتلهش، 
ئۇنىڭدىن هايا قىلىش ۋە قورقۇش، ئۈمىد قىلىش قاتارلىق 
ئىشالرغا ئاالقىدار بولغان قهلب ئهمهللىرىمۇ ئۇ سهۋەبلىك 

بىرەر كىشىنى تىلالپ تۇرۇپ، مهن ئۇنى . چرايدۇچهكلىمىگه ئۇ
هۆرمهت قىلىمهن دېگهن سۆز قوبۇل قىلىنمىغاندەك، ئالالهنى 

ئانىغا هۆرمهت قىلىشغا ئوخشىغان ئىشالردىمۇ، -ئۇلۇغالش، ئاتا
ئانىسىنى هۆرمهتلهيمهن دەپ تۇرۇپ، ئۇالرنى تىلالپ -كىمىكى ئاتا

استىن قاخشاتسا، ئۇ ياكى مهسخىرە قىلسا، ئۇالرغا ئېهسان قىلم
شۇنىڭدەك پهرۋەردىگارنىڭ . كىشى مهزكۇر سۆزىدە يالغانچىدۇر

زاتى ئىالهىغا تىل ئۇزىتىش، ئىمان تهقهززا قىلغان ئهمهللهرنى 
ئىشلىگهن تهقدىردىمۇ، ئۇ سهۋەبلىك ئهمهللىرى بىكار قىلىنىدۇ 

 .ۋە ئالالهنى ئۇلۇغاليمهن دېگىنى يالغاندۇر
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غا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقى ئالاله تائاال
 توغرىسىدا ئۆلىماالرنىڭ بىردەك كۆزقارىشى

      
ئىمان؛ تىل بىلهن ئىقرار قىلىش ۋە بهدەن بىلهن ئهمهل      

قىلىش، قهلب بىلهن تهستىقالش دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان 
ههرقانداق كىشىنىڭ، ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىشى ۋە ئۇ زاتنى 

ئوچۇق كۇپرىلىق بولۇپ، تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ -ىتىشى ئوپكهمس
هېچقانداق ئۆزرىسى ئېتىبارغا ئىلىنمايدىغانلىقىغا بارلىق 

 .مهزههب ئۆلىماالرى بىرلىككه كهلگهن
ناملىق ئهسىرىدە، ئۆمهر '' مهسائىل''ههرب ئۆزىنىڭ      

: رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ
الهقا تىل ئۇزىتىدىكهن ياكى  ئالالهنىڭ كىمكى ئال«

»  .پهيغهمبهرلىرىدىن بىرەرسىگه تىل  ئۇزىتىدىكهن ئۆلتۈرۈڭالر
 ].بهت-102سارىمۇل مهسلۇل ناملىق ئهسهر [

لهيىس مۇجاهىدنىڭ ئبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ      
قايسى مۇسۇلمان «: مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

پهيغهمبهرلهرنىڭ بىرەرسىگه تىل ئۇزىتىدىكهن، ئۇ ئالالهقا ياكى 
ئۇ بولسا . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىنكار قىلغان بولىدۇ

بولۇپ، ئهگهر ئۇ قىلغان ) يهنى دىندىن چىقىش(مۇرتهدلىك 
ئىشىغا پۇشايمان قىلىپ توۋە قىلسا قىلدى، بولمىسا 

سىگه شۇنىڭدەك كېلىشىم بىلهن ياشىغۇچى ئههدى. ئۆلتۈرۈلىدۇ
خىالپ هالدا، تهرسالىق قىلىپ ئالالهقا ياكى پهيغهمبهرلهرنىڭ 

ئوچۇق تىل ئۇزاتسا، ئۇ مۇسۇلمانالر بىلهن -بىرەرسىگه ئوپ
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تۈزۈلگهن كېلىشىمنى بۇزغان بولىدۇ، بۇنداق ئههۋالدا ئۇنى 
 ]. بهت-201سارىمۇل مهسلۇل ناملىق ئهسهر [» .ئۆلتۈرۈڭالر

دىن، ئالالهقا تىل ئۇزاتقۇچى ئىمام ئههمهد رەهىمههۇلاله     
ئۇ بولسا مۇرتهد ئۇنىڭ «: توغرىسىدا سورالغاندا، جاۋاپ بېرىپ

مهسائىل ناملىق . [دەيدۇ» بىشى قىلىچ بىلهن ئىلىنىدۇ
 ]. بهت- 431ئهسهر

ئالاله تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كافىر بولىدىغانلىقى،      
باشقا ئۆلتۈرۈلۈشكه ههقلىق ئىكهنلىكىنى بىر كىشىدىن 

 . بارلىق ئۆلىماالر بايان قىلغان

مۇنداق ) ئالاله ئۇنىڭغا رەهمهت قىلسۇن(ئىبنى راههۋەيهى      
كىمىكى ئالالهقا ۋە ئالالهنىڭ رەسۇلىغا تىل ئۇزاتسا «: دەيدۇ

ياكى ئالاله تهرىپىدىن چۇشۇرۇلگهن شهرئى پرىنسىپالردىن 
نغان بىرەرنى ئىنكار قىلسا ئالاله تهرىپىدىن نازىل قىلى

شهرىئهتنى ههق دەپ بىلگهن تهقدىردىمۇ، ئالالهقا كاپىر 
ئىبنى ئابدۇل [» .بولىدىغانلىقىغا مۇسۇلمانالر بىرلىككه كهلگهن

بهت، -226توم -4ناملىق ئهسهر '' ئهلتهمهىد''بهرنىڭ 
 ]. بهت150توم -2ناملىق ئهسهر '' ئهلئىستىزكار"

: مۇنداق دەيدۇ) ئالاله ئۇنىڭغا رەهمهت قىلسۇن(قازىي ئىياد     
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن ئالالهقا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كافىر «
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بولۇشى، ئۇنىڭ قېنىنىڭ هاالل بولىدىغانلىقىدا ئىختىالپ 
 ]. بهت-270توم -2ئهششىفا ناملىق ئهسهر . [»يوق

ئهبى زەيد ئهلقهيرىۋانى ۋە ئىبنى  ئىبنى ههزم رەهىمههۇلاله،     
پىر ئالالهقا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كا نىڭ،قۇدامه قاتارلىق ئىمامالر

ئىبنى . [بولىدىغانلىقىغا بىرلىككه كهلگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ
 ].بهت-411توم -11ناملىق ئهسىرى ''ئهلمههلى''ههزمنىڭ 

شۇنىڭدەك بارلىق ئۆلىماالر كىمكى ئالالهقا تىل ئۇزاتسا      
كافىر بولىدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئۆزرىسىنىڭ قوبۇل 

چۈنكى ئاددى ئهقىل . قىلىنمايدىغانلىقىنى قهيت قىلىدۇ
ئىگىسىمۇ تىل بىلهن باشقىنى، هاقارەت بىلهن مهدهىيهنى پهرق 
ئېتهلهيدۇ، لېكىن ئۇالر بۇ ئىشقا كهلگهندە جاسارەت بىلهن 

 .ئالالهنىڭ شهنىگه تىل ئۇزىتىدۇ

بىر كىشى يهنه بىر «ئىبنى ئهبى زەيد ئهلقهيرىۋانىدىن،      
گه ئالالهنى قوشۇپ لهنهت قىلسا، ئاندىن كىيىن ئۇ ئادەم ئادەم

كهچۈرۈڭ، مهن ئهسلى شهيتانغا لهنهت قىلماقچى : ئۆزرە ئېيتىپ
ئۆززىسى قوبۇل  ئۇنىڭ ئىدىم، تىلىم خاتا كېتىپ قالدى دىسه

مهيلى چاقچاق : قىلىنامدۇ؟ دەپ سورىغان ئىدى، ئىبنى ئهبى زەيد
غزىدىن ئاشكارا كۇپۇرلۇق قىلىپ دېسۇن ياكى جىددى دېسۇن، ئا

سۆزى چىققانلىقى ئۇچۇن ئۇنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ 
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'' ئهششىفا''ئىيادنىڭ [» .ههمدە ئۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ، دەپ جاۋاپ بهرگهن
 ]. بهت-271توم -2ناملىق ئهسىرى  

شۇنىڭدەك تۆت مهزههبتىكى بارلىق فىقهىشۇناس ئالىمالر،      
ا تىل ئۇزاتقۇچى، ئۆز نېيىتىدە پهرۋەردىگارنىڭ زاتى ئىالهىغ

ئالالهنى تىلالش ئهمهسلىكىنى ئېيتقان تهقدىردىمۇ، ئۇالر 
مهسىلىنىىڭ زاهىرىغا يهنى ئاشكارا بولغان تهرىپىگه قاراپ تۇرۇپ 

 . هۆكۈم چىقىرىدۇ

ئهگهر ئۆلىماالر مهسىلىنىڭ ئاشكارا بولغان تهرىپىنىڭ      
قارغان بولسا ئىدى، ئهكسىچه نىيهتكه قارىتا كهسكىن قارار چى

چېگرا، جازا ۋە مۇكاپات قاتارلىق -شهرىئهت يولغا قويغان چهك
-قانۇنالرنىڭ ههممىسى ئورۇنسىز پرىنسىپقا ئايلىنىپ، ئىززەت

هوقۇقالرنىڭ ههممىسى تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچراپ، -هۆرمهت، ههق
مۇسۇلمان بىلهن كاپىرنىڭ، مۆمىن بىلهن مۇناپىقنىڭ پهرقى 

ۋە هايات بولسا ئهخمهق ۋە مهنىۋى كېسهللىككه قالماستىن، دىن 
گىرىپتار بولغانالرنىڭ قولىدىكى ئويۇنچۇقىغا ئايلىنىپ قالغان 

 .بوالتتى
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ئالالهنىڭ زاتىغا تىل ئۇزىتىش، كۇپرىلىقنى مهقسهت 
 قىلمىغان تهقدىردىمۇ كۇپرىدۇر

ئالالهنىڭ زاتىغا تىل تهككۇزۇشنىڭ كۇپرىلىقى مۇنازىرە      
تىل ئۇزاتقۇچى بۇ سۆزنى مهقسهتسىز . تهلهپ قىلمايدىغان ئىشتۇر

قىلغان تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ دىققهتسىزلىكى ئېتىبارغا 
چۈنكى ئالالهنىڭ ههققىدە مهقسهتلىك ياكى . ئېلىنمايدۇ

مهقسهتسىز ئېيتىلغان ههرقانداق يامان سۆزنىڭ، ئۇ زاتقا 
 .ۇرقىلىنغان  كۇپۇرلۇق ئىكهنلىكىدە ئىختىالپ يوقت

كىمىكى بۇ ئىشنى سادىر قىلغاندىن كىيىن ئۇنىڭ ئۇچۇن       
نادامهت چېكىپ ئۆزرە ئېيتىشى، ئۇنىڭ نادانلىقىدىن بولۇپ، 
ئۇنىڭ بۇ ههقتىكى ئۆزرىسىنى، ئىماننى قهلبتىال تهستىقلىسا 
كۇپايه قىلىدۇ دەپ، ئىماننىڭ تىل بىلهن ئىقرار، دىل بىلهن 

ىش دېگهنلىك بولىدىغانلىقىنى تهستىق، بهدەن بىلهن ئهمهل قىل
ماهىيهتتىن بىلمىگهن، جههمىيه ئىبنى سهپۋان 
باشچىلىقىدىكى مۇرجىئه ئهقىدىسىدىكىلهردىن باشقا هېچكىم 

 . قوبۇل كۆرمهيدۇ

مۇرجىئه مۇتهئهسسىپلىرى، ئهمهل ئارقىلىق ئىمان       
مۇستههكهم بولمايدۇ، ئۇنداق بولغانىكهن نىيهتكه قارىشىمىز 

 .يدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇچهكلهنمه
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شۈبهىسىزكى، ئىمان زاهىر ۋە باتىن دەپ ئىككى تۈرگه       
ئايرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى يهنه بىر قىسمىنى تولۇقالپ 

بىرىنى مۇستههكهملهيدۇ، ئهگهر بۇ ئىككىسىدىن بىرەرسى -بىر
چهكلىمىگه ئۇچرىسا، ئىماننىڭ ههممىسى چهكلىمىگه 

ىر ئالالهقا تىل ئۇزىتىشنى قهلبىدە نىيهت خۇددى، كاپ. ئۇچرايدۇ
قىلىپ، كۇپرى سۆزنى تىلى بىلهن دېمىگهن ياكى ئهمهلىيىتى 
بىلهن ئىشلىمىگهن تهقدىردىمۇ كاپىر بوالۋەرگهندەك، ئىنسان 
كۇپرى قىلىشنى قهلبىدە نىيهت قىلماستىن، ئهمىلىدە 

شۇنىڭدەك، . ئىشلىمهستىن سۆزى ئارقىلىقمۇ كاپىر بولىدۇ
كۇپرىلىقنى تىلى بىلهن سۆزلىمهي، قهلبىدىمۇ  كىمىكى

ههرىكىتى بىلهن ئىپادىلىسىمۇ -مهقسهت قىلماي، ئىش
 .ئوخشاشال ئالالهقا كۇپرى قىلغان بولىدۇ

ههرىكىتى ئارقىلىق كۇپرى ئىشالرنى -ئهگهر كىمىكى ئىش     
قىلسا، ئۇنىڭ هېسابى سورىلىدۇ، ئهمما ئۇنىڭ نىيىتىنىڭ 

قهلبتىكى بارلىق نىيهتلهر ئالالهقا . دۇهېسابىنى ئالاله ئالى
تاپشۇرۇلىدىغان بولۇپ، ئاشكارا بولغان ئىشالردىنال كىشىلهردىن 

 .بۇ دۇنيادا هېساب ئىلىنىدۇ

 كى ئالالهنى ۋە ئۇنىڭ كىتابىنى، پهيغهمبهرىكىم     
ئهلهيهىسساالمنى مهسخىرە قىلسا، مهزكۇر سۆز ياكى قىلمىشنى 

قىلسۇن، ئۇنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل مهقسهتلىك ياكى مهقسهتسىز 
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بولماستىن بهلكى كاپىر بولىدىغانلىقىنى ئالاله بايان قىلىپ 

َاُب ﴿: مۇنداق دەيدۇ
ر
ُِ َونَل ُو

َ
ََّما ُكّنا � َُقوطُّن َِ

َ
َُهمر ق

ر
ُ
َ
َ َْ بِاللّـِه  ۚ َوطَِأ 

َ
قُلر َ

ِ ُِوَن  ََهر ِر َ وِلِ ُكنَُمر ب ُْ ََِذُروا قَ ، َوةيَاتِِه َوَر َُار  
َ
َ  َِيَمانُِ�مر ال َُار تُم  �ر َُ  ﴾ ر َ�

مهسخىرە (ئهگهر سهن ئۇالرنىڭ !) ئى مۇههممهد(« :تهرجىمىسى
، پهقهت ئىچ )راست ئهمهس(بىز «: سورىساڭ، ئۇالر) قىلغانلىقىنى

) بۇ مۇناپىقالرغا. (دەيدۇ» پۇشۇقى قىلىپ ئوينىشىپ دەپ قويدۇق
يهنى (نىڭ ئايهتلىرىنى ئالالهنىڭ دىنىنى، ئالالهسىلهر «

» نىڭ پهيغهمبىرىنى مهسخىرە قىلدىڭالرمۇ؟ئالالهۋە ) كىتابىنى
ئۆزرە ئېيتماڭالر، سىلهر ) يالغان قهسهم ئىچىپ(سىلهر  .دېگىن

پهيغهمبهرنى مهسخىرە (ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن، 
راست (سىلهردىن بىر گۇرۇهنى كاپىر بولدۇڭالر، ) قىلىش بىلهن

هپۇ قىلساق، يهنه بىر گۇرۇهنى ئ) تهۋبه قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن
يهنى مۇناپىقلىق بىلهن گۇناهنى (گۇناهكار بولغانلىقلىرى 

-٦٦-٦٥سۇرە تهۋبه [» .ئۈچۈن جازااليمىز) داۋامالشتۇرغانلىقلىرى
 .]لهرئايهت

بىرسىنىڭ يهنه بىرىنى زىناخور دەپ تۆهمهت قىلىشى،     
گهرچه  پادىشاهنى تىللىشى ۋە لهنهت قىلىشىغا ئوخشاش سۆزلهر،

مهقسهتسىز دېيىلگهن تهقدىردىمۇ ئۇنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل 
قىلىنمايدىغانلىقى ۋە مهزكۇر قىلمىش ياكى سۆزنىڭ هېسابى 

 .ئېلىنىدىغانلىقىغا ئهقىلمۇ دااللهت قىلىدۇ
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ئىسپاتىسز يالغاننى ئويدۇرۇپ بىراۋغا تۆهمهت قىلغۇچىغا،        
نۇشۇپ دېگهن تۆهمهت قىلغۇچى مهيلى چاقچاق قىلىپ ياكى ئوي

بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئۆزرسىنى قوبۇل قىلماستىن، بهلكى شهرىئهتته 
شۇنىڭدەك، راست ياكى چاقچاق . سهكسهن دەررە ئۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ

ئابرۇيى كىشىلهرنىڭ خالىغانچه -بولسۇن پادىشاهنىڭ ئىززەت
ئويۇن قىلىپ، مازاق ۋە مهسخىرە قىلىشلىرىغا جازا ياكى 

تاشالپ قويۇلسا، ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئېتىراز بىلدۇرۇلمهستىن 
 .ئۇنىڭ ههيۋىتى ۋە  هۆرمىتى چۈشىدۇ

ئالاله تائاالنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە بۈيۈكلىكىنى بىلىش، ئىنسانغا      
ئهقلى ۋە شهرئى دەلىللهردە روشهن كۆرۈنۈپ تۇرسىمۇ، ئۇنى 
بىلىشكه ئههمىيهت بهرمىگهنلىك ئۆز نهپسىگه قىلىنغان زۇلۇم 

لىنىپ، ئۇنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل ۋە جىنايهت هېساب
 .قىلىنمايدىغانلىقى قۇرئان ۋە سۈننهتته تهكىتلىنىدۇ

سههىه ههدىسته بايان قىلىنىشىچه، ئهبى هۇرەيرە       
رەزىيهلالهۇئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق 

بهندە ئويلىماستىن ئالالهنىڭ « :ت قىلىپدېگهنلىكىنى رىۋايه
ىن بىرنى قىلىدۇ، شۇ سهۋەپتىن غهزىپى كىلىدىغان سۆزد

. دېگهن، دەيدۇ »دوزاخنىڭ يهتمىش يىللىق قههرىگه چۈشىدۇ
 ].رىۋايىتى -2988، مۇسلىم -6378بۇخارى [
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ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ تېگىگه يهتمهستىن ۋە ئېغىرلىقىنى      
تهسهۋۋۇر قىلماستىن، بىپهرۋالىق قىلىپ ئالالهنىڭ غهزىپى 

ىنىڭ ئۆزرە ئېيتساق ياكى تۆۋە كىلىدىغان سۆزلهرنى قىلغۇچ
دېمىسۇن ئۈچۈن، قۇدرەتلىك ئالاله ئۇالرغا  -قىلساق بولىدىغۇ

ئهگهر ئۇالر دەۋاتقان سۆزلىرىنى ياخشى . بۈيۈك ئازابنى تهييارلىدى
مۇالهىزە قىلىپ، ئازراق ئويالنغان بولسا ئىدى، سۆزلىرىنىڭ 

دە ئۇنىڭ نهقهدەر يامان ۋە قهبىه ئىكهنلىكى ئايدىڭلىشاتتى، ههم
 .ئۈچۈن بۇنچه ئېغىر بهدەل تولىمىگهنمۇ بوالتتى

بىالل ئىبنى هارس رىۋايهت قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهر      
. ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى بايان قىلىنىدۇ
: رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

تىن ئالاله سىلهرنىڭ بىرىڭالر گېپىنىڭ مهنىسنى ئويلىماس«
غهزەپلىنىدىغان بىر سۆزنى قىلىپ سالىدۇ، شۇ سۆزى سهۋەبىدىن 
ئالاله ئۆزى بىلهن ئۇچراشقۇچه قهدەر مهزكۇر ئىنسانغا غهزىپىنى 

نومۇرلۇق -15852بهت،  -469توم -3مۇسهد ئههمهد [ ».يېزىۋىتىدۇ
 ].نومۇرلۇق ههدىس-280سههىه ئىبنى ههببان . ههدىس

ۇبهانههۇ ۋەتهئاالغا تىل ئۇزىتىشى ۋە ئىنساننىڭ ئالاله س     
لهنهت قىلىشى مهقسهتلىك ياكى مهقسهتسىز بولسۇن، ئۇ زاتنىڭ 

شهۋكىتىگه قهستهنلىك -بۈيۈكلىكىنى كهمسىتكهنلىك ۋە شانۇ
شهيتان، ئهقلى ياكى شهرئى . بىلهن ئاهانهت قىلغانلىق بولىدۇ
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سۆز ههۋىسىگه ئهگىشىدىغان،  -تهرەپتىن ئاجىز، ئۆزىنىڭ هاۋايى
ههرىكهتلىرىنى شهرئى ۋە ئهقلى ئۆلچهمگه سىلىپ -ۋە ئىش

چۈشهنمهيدىغان، مهسىلىگه توغرا مۇئامىله قىاللمايدىغان 
ئىنساننى تىپىپ، مهزكۇر قىلمىش ئۈچۈن ئۆزرە ئېيتسا 

دە، نهتىجىدە ئۇ ئالالهقا كۇپرى -بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ
 .قىلىپ ئۆزىگه زۇلۇم قىلغان بولىدۇ

شهيتان : نىڭ ئىنساننى ئالداپ گۇمانغا سىلىشىشهيتان    
-كۇپرى ۋە گۇناه ئىشالرنى قىلىۋاتقان ئىنسانغا، ئۇنىڭ تائهت

ئىبادەتلىرى ۋە ياخشى ئهمهللىرىنى كۆز ئالدىغا ئهكهلدۈرۈپ، 
. مهئسىيهتنىڭ ههسرىتى ۋە ئازابىنى قهلبىدىن كهتكۈزىدۇ-گۇناه

ياخشىلىق  ئانىسىغا-شاهادەت كهلىمىسى ئېيتقان ۋە ئاتا
قىلىدىغان، ههتتا نامازالرنىمۇ ئادا قىلىپ تۇرۇپ، ئالاله تائاالغا 
تىل ئۇزىتىدىغان ئىنسانالرنىڭ قىلمىشلىرى، خۇددى 
جاهىلىيهت دەۋرىدە مهككىدىكى ئازغۇن ئهرەب مۇشرىكلىرىنىڭ 

-ئالالهقا شېرىك كهلتۈرۈپ بۇتالرغا چوقۇنغاندا، هاجىالرغا يېمهك
رەم مهسجىدىنى ياساش ۋە گۈللهندۈرۈش، ئىچمهك تارقىتىش، هه

كهبىنىڭ يوپۇقىنى ئالماشتۇرۇش قاتارلىق بۈيۈك خىزمهتلهرنى 
ئۇستىگه ئالغانلىقىدەك ياخشى ئهمهللىرىنى قهلبلىرىدىن 

ئىبادەت قىلغانلىقى ئالالهنىڭ  شېرىك كهچكۈزۈپ تۇرۇپ
چۈنكى ئۇالرنىڭ . دەرگاهىدا مهنپهئهت بهرمىگىنىدەك ئىشتۇر

ا ئىبادەتته شېرىك كهلتۈرۈشى، ئۇ زاتنى ئۇلۇغلىشىنى ئالالهق
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ئۇالر بهيتۇلالهنى ئۇلۇغالپ، يهنه بىر تهرەپتىن . چهكلهپ قويىدۇ
كهئبه شېرىپ بولسا !. ئۇنىڭ ئىگىسىگه كۇپۇرلۇق قىالمدۇ

ئۇنىڭ رەببى ئۇچۇن ئۇلۇغلىنىدۇ، ههرگىزمۇ رەب كهئبه شېرىپ 

َُمر ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ههقته ئالاله . ئۇچۇن ئۇلۇغالنمايدۇ
ر
َجَال

َ
َ

ِخِ� وََجاَهَ  ِ  
ر
ِ  ار َور

ر
ََ�اِ  َكَمنر ةَمَن بِاللّـِه َواق

ر
ِ ِ  ار ِر َم

ر
َاِو  وَِبَماَرةَ ال

ر
َقايََة ار ِْ

ِِمِل اللّـهِ  ََُووَن ِبنَ  اللّـهِ  ۚ َْ ِر َ � 
َ
َ  اطّيالِِم�َ  ۗ ال َقور

ر
ََهرِ ٌ اط  

َ
 ﴾َواللّـُه ال

سىلهر هاجىالرنى سۇ بىلهن تهمىنلهشنى، « :سىتهرجىمى
قا، ئاخىرەت كۈنىگه ئالالهمهسجىدى ههرەمنى ئاۋات قىلىشنى 

نىڭ يولىدا جىهاد قىلغانالرنىڭ ئالالهئىمان ئېيتقان ۋە 
نىڭ نهزىرىدە ئۇالر ئالالهئوخشاش هېسابالمسىلهر؟ ) ئىمانىغا(

سۈرە [ »ۇدزالىم قهۋمنى هىدايهت قىلماي ئالاله. ئوخشاش ئهمهس
 ]. ئايهت-19تهۋبه 

ئىماننىڭ تهقهززاسى بويۇنچه  كۆپىنچه هالهتلهردە ئىنسان      
ياشىمىغانلىقى سهۋەبلىك، ئۇنىڭ ئىماننى دەۋا قىلىشى قۇرۇق 

:  ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ

ٍُ ةَمّنا بِاللّـِه وَ ﴿ ُقو ََ ُِ َمن  ّّا ِمِن�َ َوِمَن ا َر ِخِ� َوَما ُهم بُِم
ر
ِ  ار َور

ر
 ﴾ِِاق

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئالالهكىشىلهر ئارىسىدا « :تهرجىمىسى
يهنى (ئىشهندۇق دېگۈچىلهر بار، ههقىقهتته ئۇالر ئىشهنمهيدۇ 

سۈرە [» .)ئاغزىدا ئىشهندۇق دېگىنى بىلهن، كۆڭلىدە ئىشهنمهيدۇ
 ].ئايهت-٨بهقهرە 
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تائاالغا ئىمان ئېيتتىم دەپ تۇرۇپ، ئۇ زاتقا ۇنىڭدەك ئالاله ش     
تىل تهككۇزۇش  ۋە ئۇنى مهسخىرە قىلىش بولسا، مهزكۇر 
شهخسنىڭ ئالالهنى ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش 

 .دەۋاسىنىڭ ئېتىبارغا ئېلىنمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
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 ئالالهقا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ جازاسى

ئاالغا تىل ئۇزاتقۇچىنىڭ كاپىر ئۆلىماالر، ئالاله تا     
بولىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا شهرىئهتته ئۆلۈم جازاسى 

تاراش، -بېرىلىدىغانلىقىغا، ئۇ ئۆلتۈرۈلگهندىن كىيىن، يۇيۇپ
كېپهنلهش، نامىزىنى چۇشۇرۇش، دەپنه ۋە دۇئا قىلىش قاتارلىق 
مۇسۇلمانالرغا قىلىنىشى كېرەك بولغان بهزى دىنى 

. مهن بواللمايدىغانلىقىغا بىرلىككه كهلگهنئههكامالردىن بههرى
ئۇ مۇسۇلمان بولمىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ جىنازا : ئۇالر يهنه

تارالمايدۇ، كېپهنلهنمهيدۇ، -نامىزى چۇشۇرۇلمهيدۇ، يۇيۇپ
مۇسۇلمانالر قهبرىستانلىقىدا دەپنه قىلىنمايدۇ، ئۇنىڭغا 

 .ۇمهغپىرەت تىلهپ دۇئا قىلىشمۇ جايىز ئهمهس دەپ قارايد

ئۆلىماالر، ئالاله تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچى پهرۋەردىگارنىڭ زاتى    
ئىالهىغا ئاالقىدار بولغان مهزكۇر يامان سۆز ۋە قهبىه 
قىلمىشىدىن تهۋبه قىلسا، ئۇنىڭ تهۋبىسى قوبۇل قىلىنامدۇ 
ياكى قىلىنمامدۇ؟، ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن ئىلگىرى تهۋبه 

ايمىنى ۋە تهۋبىسىنىڭ قىلدۇرىالمدۇ؟، ئۇنىڭ قهلبىدىكى پۇش
هېسابى ئالالهقا دەپ، بۇ دۇنيادا ئۇنىڭ تهۋبىسى ئېتىبارسىز 
قالدۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ ههققىدە شهرئى هۆكۈم ئىجرا قىلىنامدۇ ياكى 

بۇ مهسىله . قىلىنمامدۇ؟ دېگهن مهسىلىدە ئىختىالپلىشىدۇ
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تۆۋەندىكىدەك مهشهۇر ئىككى خىل كۆزقاراشنى ئۆز ئىچىگه 
 :ئالىدۇ

ئۆمهر ئىبنى خهتتاب ۋە ئىبنى ئابباس : رىنچى كۆزقاراشبى    
رەزىيهلالهۇ ئهنهۇالرنىڭ، شۇنداقال ههنبهلى مهزههب ئۆلىمالىرى 
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بهزى پىقهىشۇناش ئالىمالرنىڭ كۆزقارىشىدا، 
ئۇنىڭ تهۋبىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ ۋە تهۋبىمۇ قىلدۇرۇلمايدۇ، 

بۇ سۆز ئههمهد . ۇ دەپ قارايدۇئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ۋاجىب بولىد
 .ئىبنى ههنبهلنىڭ مهشهۇر قارىشى هېسابلىنىدۇ

شهۋكىتىگه -ئالالهنىڭ شانۇ: يۇقىرىقى هۆكۈمنىڭ سهۋەبى      
تىل ئۇزىتىش ۋە ئۇنى مهسخىرە قىلىشقا ئوخشىغان، بهزى 
كىشىلهر تهرىپىدىن يېنىك هېسابلىنىپ ئىشلىنىدىغان 

. لىق كهچۈرۈم قىلىنمايدۇروشهن جىنايهتلهر تهۋبه ئارقى
يۇقىرىقىدەك ئېغىر جىنايهتلهرنىڭ سورىقى، شهخسنىڭ تهۋبه 
قىلىشى بىلهنال كۇپايىلهنگهندە، كۆپلىگهن ئىنسانالر مهزكۇر 
بۈيۈك گۇناهنى يېنىك ساناپ، هۆكۈم ئالدىدا تهۋبىنى ئىزهار 

بۇنداق بولغاندا ئۇ . دە، كىيىن ئۆزى بىلگهن يولغا ماڭىدۇ-قىلىدۇ
الرنىڭ كۇپرىغا كۆرۈك بولۇشىغا ۋە ئۇالرنىڭ مهزكۇر گۇناهنى ئىش

شهرىئهتته جىنايهت . كۆزگه ئىلماسلىقىغا سهۋەپ بولىدۇ
بهلگىلهنگهن جازا، جىنايهت ئۆتكۈزگۈچىنى ئهدەپلهش ۋە ئۇنى 
گۇناهتىن پاكالش، باشقىالرنى ئۇ جىنايهتچى سادىر قىلغان سۆز 
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مهنئى قىلىشنى ۋە ههرىكهتنىڭ ئوخشىشىنى ئىشلهشتىن 
ئالالهنىڭ زاتى ئىالهىغا تىل ئۇزىتىشتىن . مهقسهت قىلىدۇ

ئىبارەت بۇ كۇپرىلىق، تهۋبه بىلهن كهچۈرۈم قىلىنغاندا، شهرئى 
جازانىڭ يولغا قويۇلىشىدىكى ئىككى ئاساسى مهقسهت 

 .ماهىيىتىنى يوقاتقان بولىدۇ

پىقهىشۇناس ئالىمالرنىڭ : ئىككىنچى كۆزقاراش      
ىكى، ئۇنىڭ تهۋبه قىلدۇرىلىدىغانلىقى، ئىلگىرىكى كۆپچىل

جىنايىتىگه قايتماسلىق شهرتى بىلهن تهۋبىسىدە تۇرسا، 
 .تهۋبىسى قوبۇل بولىدۇ دەپ قارايدۇ

ئالاله : ئۇالرنىڭ تهۋبىسىنىڭ قوبۇل بولىشىدىكى سهۋەب     
ئالالهقا ئىبادەتته شېرىك . تائاالغا تىل ئۇزاتقۇچى كاپىردۇر

بۇتپهرەس، ئالالهنىڭ بارلىقىغا ئىنكار قىلغۇچى  كهلتۈرگۈچى
قاتارلىق كىشىلهرنىڭ كۇپرىنىڭ قايسى تۈرىنى سادىر 
قىلغانلىقىدىن قهتئىي نهزەر، ئۇالرنىڭ ئىسالمغا كېرىشى 
سهۋەبلىك تهۋبىسى ئېتىبارغا ئىلىنىپ، كۇپرىلىق هاياتىدىن 

قوبۇل كىمكى تهۋبه قىلسا، ئالاله ئۇنىڭ تهۋبىسىنى . ئۆچۈرۈلىدۇ
ئالاله تائاالغا تىل ئۇزىتىش ئۇ زاتنىڭ . قىلىدۇ ۋە ئۇنى كهچۈرىدۇ

ههققىگه قىلىنغان تاجاۋۇز بولۇپ، مهزكۇر كۇپرىلىق سهۋەبى 
بىلهن ئۆز نهپسىگه زۇلۇم قىلغۇچىنى ئالاله كهچۈرۈم قىلىدۇ ۋە 

 .ههرقانداق مۇشرىكنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا تىل  يۇقىرىدىكى هۆكۈم بولسا،      
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى . ئۇزاتقۇچىنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ

بولغانلىق سهۋەبلىك، ئۆزىگه تىل ئۇزاتقۇچىنى  ۋەسهللهم ۋاپات
بۇ رەسۇلۇلالهنىڭ ههققى بولۇپ، ئۇ زاتقا تىل . ئهپۇ قىلمىغان

 .ئۇزاتقۇچىدىن ئىنتىقام ئىلىش ۋاجىب بولىدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا تىل ئۇزىتىش كۇپرىلىق بولۇپ،      
ئۇنىڭ شهخسىيىتىگه تىل ئۇزاتقۇچىدىن هېسابىنى ئىلىش ۋە 

 .ئۇنى ئۆلتۈرۈش ۋاجىب بولىدۇ

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه هاقارەت      
قىلىنىشى، ئۇنىڭ ئىنسانالر نهزىرىدىكى هۆرمىتى ۋە قهدرىگه 

ىش بىلهن بىرگه، قهلبلهردىكى ئورنى ۋە سۆيگۈ تهسىر كۆرسىت
ئۇنىڭ ئهكسىچه ئالاله تائاالغا . مۇههببىتىنى ئاجىزالشتۇرىدۇ

تىل ئۇزاتقۇچى بولسا، ئالاله تائاالغا هېچ زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ، 
 .بهلكى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئۆزى زىيان تارتىدۇ

كى ئالاله كىم: يۇقىرىدىكى كۆزقاراشالرنىڭ ئهڭ كۈچلىكى      
تائاالغا تىل ئۇزىتىدىكهن، تهۋبه قىلىش تهكلىپى بېرىلمهستىن، 

ئهگهر ئۇ تهۋبه قىلغان بولسا، ئالاله . ئۇنى ئۆلتۈرۈش ۋاجىپ بولىدۇ
ئالاله . بىلهن ئۇچراشقاندا قىلمىشىنىڭ هېسابىنى بېرىدۇ
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ئۇنىڭغا ئۆز ئادالىتى ياكى كهرەملىك مهرههمىتى بىلهن مۇئامىله 
 .كىنقىلىشى مۇم

شهرئى  پهرۋەردىگارنىڭ زاتى ئىالهىغا تىل ئۇزاتقان كىشى،     
مههكهمه تهرىپىدىن قولغا ئېلىنىشتىن ئىلگىرى تهۋبىسىنى 
ئاشكارىلىسا ۋە تهۋبىنىڭ تهقهززاسىنى داۋامالشتۇرۇشقا قادىر 
بولسا، ئۇنىڭ تهۋبىدىكى راستچىللىقى ئېتىبارغا ئىلىنىپ، 

الالهقا تىل ئۇزاتقان ئهمما ئۆز ئىسالمغا كىرىشتىن ئىلگىرى ئ
ئىختىيارلىقى بىلهن ئىسالمغا كىرگهن كاپىرالرنىڭ هۆكمىدە 

 .بولىدۇ

ئالاله تائاالنىڭ زاتىغا تىل ئۇزىتىش تۆۋەندىكىدەك ئىككى      
 :تۈرلۈك بولىدۇ

بىۋاسته تىل ئۇزىتىش؛ ئالاله تائاالغا لهنهت ۋە : بىرىنچى     
قىلىش، ئۇنىڭ زاتى  ئاهانهت قىلىش، ئۇنى مهسخىرە

ئىالهلىقىنى كهمسىتىشتهك ئىشالر بولۇپ، ئۇنىڭ ههممىسى 
ئىلگىرىكى هۆكۈمنىڭ ئىچىگه يهنى ئالاله تائاالغا تىل 
ئۇزىتىشنىڭ هۆكمى توغرىسىدىكى مهزمۇننىڭ ئىچىگه كىرىپ 

 .كېتىدۇ

ۋاستلىق تىل ئۇزىتىش؛ ئالاله تائاالنىڭ : ئىككىنچى     
رغا ئاالقىدارلىق بولغان ۋاقىت ۋە زامان، كائىنات ۋە مهخلۇقاتال
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كۈن ۋە سائهت، ئاي ۋە يىل، ئاسمان جىسىملىرىنىڭ 
ههرىكهتلىنىشى قاتارلىق ئىنساننىڭ تاللىشى ياكى ئىختىيار 
قىلىشى بولمىغان ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرىشىدىن نارازى بولۇپ، 
ئۇنىڭدىن هاسىل بولغان نهتىجىلهرنى تىللىشى، ئهگهر 

ۋە ئۆچمهنلىك بىلهن ئالالهقا نىسبهت بېرىپ  قهستهنلىك
تىللىمىغانال بولسا، ئۇ ئالالهقا تىل ئۇزۇتۇپ كاپىر بولغۇچىدىن 
بولمايدۇ ۋە ئۆلتۈرۈش هۆكمى بىرىلگهن جىنايهت دائىرىسىگه 

 .كىرمهيدۇ

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلغان ههدىس      
م ئالاله تائاالدىن بايان قىلىپ قۇدسىيدا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساال

ئادەم پهرزەنتى، زاماننى تىلالپ ماڭا ئهزىيهت «: مۇنداق دەيدۇ
بېرىدۇ، مهن زاماننى ياراتتىم ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق ئىشالر 

بۇخارى . [»مېنىڭ قولۇمدا، كېچه ۋە كۈندۈزنى مهن ئايالندۇرىمهن
 ].ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

ەم پهرزەنتى، ئى زاماندىن ئاد«: يهنه بىر رىۋايهتته     
دەپ، ماڭا ئهزىيهت بېرىدۇ، سىلهرنىڭ ! ئۈمىدسىزلهنگۈچى

دېمىسۇن، مهن زاماننى ! بىرىڭالر، ئى زاماندىن ئۈمىدسىزلهنگۈچى
ياراتتىم، ئۇنىڭدىكى ئىشالرنى مهن تهسهررۇپ قىلىمهن، كېچىنى 
كۈندۈزگه، كۈندۈزنى كېچىگه ئايالندۇرىمهن، ئهگهر خالىسام 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».ىڭ ئايلىنىشىنى چهكلهپ قويىمهنئۇالرن
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قۇياش ۋە ئايغا ئوخشىغان ئاسمان جىسىملىرى، ئۇنىڭ      
ۋاقىت ئۆز -كۈندۈز ۋە زامان-سهۋەبلىك بارلىققا كهلگهن كېچه

ئىختىيارلىقى بىلهن ههرىكهتلهنمهستىن، ئالالهنىڭ 
ا ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە ئىرادىسىدىن چىقماستىن ئۆز ئوقىد

مهزكۇر شهيئىلهرنىڭ تالالش ۋە ئىختىيار قىلىش . ئايلىنىدۇ
 .ساالهىيىتى ۋە ئالاله تائاالنىڭ بۇيرۇقىدىن چىقىش ههققى يوق

يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك، ئالالهنىڭ مهزكۇر     
مهخلۇقاتلىرىنى تىلالش، ئۇالرنى بۇيرۇغۇچى ۋە ئورۇنالشتۇرغۇچى 

قىلغانلىق بولۇپ، مهزكۇر  زات ئالالهنىڭ هۆرمىتىگه تاجاۋۇز
نهرسىلهرنى مۇئهييهن ئىشالر ئۈچۈن ئىرادە قىلىشى ۋە 
ئورۇنالشتۇرۇشىدىكى هېكمهتكه ئىتىراز بىلدۈرگهنلىك بولۇپ 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالاله تائاال زاماننى تىللىغاننى . هېسابلىنىدۇ
 .ئۆزىگه ۋاسىتىلىق تىل ئۇزاتقانلىق دەپ بايان قىلدى

ش بىلهن پهرۋەردىگارغا تىل ئۇزىتىشنىڭ ئىنساننى تىلال     
ئالاله تائاال ئىنسانغا ئۇنىڭ . ماهىيىتى ئوخشاش ئهمهس

بۇ ههقته . خۇسۇسىيىتىگه اليىق ئىختىيار ۋە تالالش بهردى

ن �ََشاَ  الّلـُه رَّب ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ
َ
َ 

ّ
َوَما بََشاُ وَن َِال

َاالَِم�َ 
ر
 ئالالهئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى  پهقهت«: تهرجىمىسى ﴾اط

خالىمىغۇچه  ئالالهيهنى (خالىغاندىال، ئاندىن سىلهر خااليسىلهر 
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سۈرە تهكۋىر [» .)سىلهرنىڭ خالىغىنىڭالرنىڭ هېچ پايدىسى يوق
 ].ئايهت-٢٩

ان ئاسمان جىسىملىرىنىڭ  ئهمما قۇياش ۋە ئايغا ئوخشىغ     

 ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ههققىدە
َ
رَِك ال ن تُ ر

َ
ِِ لََها َ

ُُ يَشدَ  الّشمر

َّّهارِ  َُ ا ابِ
َْ  اللّمرُل 

َ
َقَمَ� َوال

ر
دَُحونَ  ، اط ِر َ َف �

ّ ِ  فَلَ ٌُ  :تهرجىمىسى ﴾َو
يهنى ئىككىسىنىڭ جهم بولۇپ (كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشى «

يهنى ۋاقتى (، كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى )قېلىشى
مۇمكىن ئهمهس، ههر ) ورنىنى ئېلىشىكهلمهستىن كۈندۈزنىڭ ئ

 ].ئايهت -٤٠سۈرە ياسىن [» .بىرى پهلهكته ئۈزۈپ تۇرىدۇ

. ئالاله ۋە ئۇنىڭ سۈپهتلىرىنى ئۇلۇغالش ۋاجىبتۇر     
پهرۋەردىگارنىڭ كائىناتتىكى ئورۇنالشتۇرۇشلىرىنى، بۇيرۇق ۋە 
چهكلىمىرىنى ئۇلۇغالش، ئهمرىگه ئىتائهت قىلىپ، توسقىنىدىن 

نىش، ئالالهنىڭ ههققىدە بىلمهي تۇرۇپ سۆزلىمهسلىك چهكلى
 .قاتارلىقالر ئالاله تائاالنى ئۇلۇغلىغانلىق بولۇپ هېسابلىنىدۇ

ئالاله تائاالنى زىكىر قىلىش، ئۇنىڭغا دۇئا قىلىش ۋە      
ئۇنىڭدىن تىلهكلىرىنى سوراش، كائىناتتىكى كۆز ئالدىمىزدا يۈز 

دەتته شېرىكى يوق، تهسهررۇپ بېرىۋاتقان بارلىق ئىشالرنى، ئىبا
يېگانه، يارىتىشتا چهكسىز قۇدرەتلىك -قىلىشتا يهككه

ئالالهنىڭ تهقدىرىگه باغالپ چۈشىنىشىمىز ئۇ زاتنى ئۇلۇغلىغان 
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َوَما ﴿ :ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ بۇ. بولۇپ هېسابلىنىدۇ
مًاا َ�در  ُِ َجِ رر

َ ر
رِهِ َواأل َّ قَ ر ُِ قََ ُروا اللّـَه َح َماَوا ِّ ِقمَاَمِة َوال

ر
َ  اط َضَُُه يَور

 ُِمَِممنِهِ 
ٌِ ِوّ�ا ونَ  ، َمرر َُ ِ

ل َ�ّما �ُشر
َ
ََُاال درَحانَُه َو ئۇالر « :تهرجىمىسى ﴾ُْ

قىيامهت كۈنى زېمىن . نى ههقىقىي رەۋىشته تونۇمىدىئالاله
نىڭ ئوڭ ئالالهنىڭ چاڭگىلىدا بولىدۇ، ئاسمانالر ئالالهپۈتۈنلهي 
نىڭ ) يهنى مۇشرىكالر(ئۇالر ئالاله تلىنىپ تۇرىدۇ، قولىدا قا

سۈرە [» .شېرىك كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن پاكتۇر ۋە ئۈستۈندۇر
 ].ئايهت-٦٧زۇمهر 

مهخلۇقاتالرنى توغرىغا يېتهكلهشته ۋە ياردەم بېرىشته هېچ 
ئالاله سۇبهانههۇ ۋەتهئاالدىن بۇ  يېگانه-شېرىكى يوق يهككه

 قىلىپ  ئۈچۈن رازىلىقى ئۆزىنىڭ كىچىككىنه ئهمىلىمىزنى
-دۇنيا مۇسۇلمانالرغا باشقا ۋە بىزشۇنداقال بۇ ئهسهرنى بېرىشىنى، 

 .سورايمىز بېرىشىنى قىلىپ مهنپهئهتلىك ئاخىرەتته

ئالاله تائاالدىن پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى      
تاۋابىئاتلىرى ۋە سههابه -ۋەسهللهمگه ئۇ زاتنىڭ ئائىله

قىيامهتكه قهدەر . كىراملىرىغا ساالم ۋە دۇرۇتالر يولاليمىز
ياخشىلىقتا ئۇالرغا ئهگهشكهنلهرگه ئالالهنىڭ رەهمىتى ۋە 

 .مهرهىمىتى بولسۇن

 ئابدۇلئهزىز ئىبنى مهرزۇق تۇرەيپى 

 ىهىجر – ١٤٣٤مۇههررەم  ٢١


