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ْكتَاب ِِبَي ِدي ِهم ُُثَّ يـ ُقولُو َن هـٰ َذا ِمن ِع ِ
ِ
ِِ
ند اللَّ ِـه
ين يَ ْكتُـبُو َن ال َ ْ ْ َ
َ ْ
﴿فَـ َويْ ٌل لِّلَّذ َ
ت أَيْ ِدي ِه ْم َوَويْ ٌل ََّّلُم ِِِّمَّا
لِيَ ْش ََتُوا بِ ِه ََثَنًا قَلِ ًيًل ۖ فَـ َويْ ٌل ََّّلُم ِِِّمَّا َكتَـبَ ْ
يَ ْك ِسبُو َن﴾
«كىتابنى ئۆز قوللىرى بىلەن يېزىپ ئۇنى ئاز پۇلغا سېتىش ئۈچۈن ،بۇ
ئالالھ تەرىپىدىن نازىل بولغان دېگۈچىلەرگە ۋاي! قولى بىلەن يازغانلىرى
ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي! ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي!»
ئااااالالھ تائاااااال ئالاااادىنقى ئااااايەتلەردە ،بەنااااى ئىساااارائىل ئۆلىمالىرىنىااااڭ
ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرىنى ساااانائ كېلىاااپ ،ئەھلاااى كىتاااابنى ئااااۋام ۋە ئۆلىماااا
دەئ ئىككاااى گۇرىپپىغاااا بۆلاااۈئ باياااان قىلغاااان ئىااادى .باااۇ ئاااايەتتىمۇ بەناااى
ئىسااارائىل ئۆلىمالىرىغاااا مۇناسااااى ەتلى بەزى مەساااىلىلەرنى تىلغاااا ئېلى اتىاااادى.
قۇرئااااان كەرىماااادە ئەھلااااى كىتابنىااااڭ ئەيىاااا -نۇقسااااانلىرى ۋە ئۆتكااااۈزگەن
ااتالىقلىرىنىااااڭ بايااااان قىلىنىشااااى ،بىاااازگە نىسااااكەتەن يۈكسااااە دەرىجىاااادە
ئەسااااكەرتىش ھېسااااابلىنىدى .ئەھلااااى كىتااااا ئىچىاااادىكى يەھااااۇدىيالر ئېغىاااار
ااتاالشاااقان بولغاچقاااا ،ئالالھنىاااڭ غەزىپاااى ئۇالرغاااا پۈتاااۈۋېتىلگەن .ئەگەر بىاااز
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بەناااى ئىسااارائىل ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقنى ئۆتكۈزساااە  ،ئاااۇالر ئۇچرىغاااان لەنەت،
اارلىق ۋە غەزەپكە دىچار بولىمىز.
باااۇ ئاااايەت يەھاااۇدىيالر ئارىساااىدىكى ساۋاتساااىزالر يااااكى بىلىاااپ تاااۇرىئ
كىتااااابنى ئااااۆز قااااوللىرى بىاااالەن ئۆزگەرتىااااپ «بااااۇ ئالالھنىااااڭ دەرگاھىاااادىن
كەلاااگەن» دەئ تۇرىۋالىااادىغان كىشاااىلەر توغرىساااىدا نازىااال بولغاااان .ئاااايەتتىكى
«كىتااابنى ئاااۆز قااوللىرى بىااالەن يېاازىش» ،دىنغاااا ئائىاا بولمىغاااان نەرساااىلەرنى
دىنغاااا قەساااتەن كىرگاااۈزدئ ،ئاااۇنى دىنغاااا نىساااكەت بېرىشااانى كۆرساااىتىدى .ئاااۇالر
بۇنىااااڭ بەدىلىااااگە ئااااازغىنە مااااا -دىنيااااا ۋە نوپۇزغااااا ئېرىشااااىش ،ھۆكۈماااادار-
بااااايالردىن بىاااار نەرسااااە تەمە قىلىااااش ياااااكى گۇناااااھ قىلى اتقااااان ۋە زىلااااۇم
ساااېلى اتقانالرغا ھارامنىاااڭ ئىشاااىكىنى ئېچىاااپ بېااارىش ئاااارقىلىق ،مەناااپەئەتكە
ئېرىشااىش قەسااتىدە بولىاادى .بااۇ ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان كىشااىلەر ،يااۈز-ئااابرىي
ۋە باشاااقىالرنىڭ قوللىشاااىغا ئېرىشىشاااتە مەنىااا ىي مەناااپەئەت يااااكى مااااددىي
مەناااپەئەت ھېساااابىغا ،دىنااادا بولمىغاااان نەرساااىلەرنى دىااان نامىااادا كۆرساااىتىپ،
دىننااااى سۈيىىسااااتىما قىلغااااان بولغاچقااااا ،ئااااايەت فَل َويْل ل ٌ «دوزااقااااا مەھكااااۇم
بولساااۇن ،ۋاي ھالىغالرغاااا» دېگەنااادە ئۇقۇمغاااا ئىاااگە دەھشاااەتلى بىااار ئىكاااارە
بىلەن باشالنغان.

قۇرئاننىااااڭ باشااااقا ئايەتلىرىاااادىمۇ ﴿َيٌويللَتَلنَل ل ا
ٌال ل ل َ ٌ ْ اتَ ل ل ا
اب ٌََلٌيلُغَل للا ا ُ ٌ
لاٌِل للاَ َ
َ َْ َ
ا
ا
لااا « 1ۋاي بىااازگە! باااۇ ناااامە-ئەمەلاااگە چاااو -كىچىااا
هل َ
لًَوٌاََلٌْ ْ
ََ َ
َ
صللغ ًََو ٌَوََلٌ ٌَبل َ
ۋە
»
ااااااتىرىلىنىپتىغۇ
ا
ا
اااااى
ا
ھەممىس
اااااڭ
ا
گۇناھنى
﴿َي ٌَويْللَنَ ل للاٌَُل ل ل ْغٌ ُ نَل للاٌا ٌ َ ْ لَل ل ل اٌِل ل ل ْ ٌ
َ
َا ل َ «ٌ2ۋاي ئىسااى ! بۇنىغاادىن بىااز غەپلەتااتە قاااپتۇق» دېيىلىااپَ ،ويْل ٌ سااۆزى
ئىشاالىتىلگەن .بااۇ ئااايەتلەردىكى َويْل ٌ دېااگەن سااۆزلەرنىڭ مەنىسااى ،ئااازا كااۆز
ئالاادىغا كېلىااپ ،چۈشۈشااى ئېنىااق بولغاناادىن كېيىنكااى ھەساارەتنى ئىپادىلەياادى.
ئەممااااا بەزى تەپسىرشۇناسااااالر « َويْل ل ٌ جەھەننەماااادىكى بىاااار جىلغااااا بولااااۇئ،

 1سۈرە كەھف-49 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
 2سۈرە ئەنكىيا-97 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ئىنساااان ئۇنىغغاااا چۈشاااۈئ  40يىااال ئازابلىنىااادى» دەئ تەپساااىر قىلغاااان .باااۇ
ئاااايەتتە ئالالھنىاااڭ كىتاااابىنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن ئۆزگەرتىااادىغان كىشاااىلەر،
قىيااااااااامەتتىكى ئازابىنىااااااااڭ ھەسسااااااااىلەئ ئېغىرلىشااااااااىدىغانلىقى بىاااااااالەن
ئاگاھالنااادىرىلغان .چاااۈنكى ئاااۇالر كىتاااابنى ئاااۆزگەرتىش ۋە كاااۆز بوياااامچىلىق
قىلىاااش ساااەۋەبىدىن گۇناھقاااا كىرىاااپ قالغاااان ھەر ئادەمنىاااڭ گۇناھىغاااا شاااېرى
بولىاااادى ۋە قىيااااامەت كااااۈنى ئۇالرنىااااڭ گۇناااااھىنى بىلاااالە كۆتااااۈردئ ،ئااااازابى
ھەسسىلەئ ئاشىدى.

ِ
﴿فَـويـ َِّ ِ
ـاب ِِبَيْـ ِـدي ِه ْم﴾ « كىتاااابنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن
ين يَ ْكتُـبُــو َن الْكتَـ َ
ـل لِّلــذ َ
َْ ٌ
ا
يازغۇچىالرنىاااڭ ھالىغاااا ۋاي!» .ئاااايەتتىكى اِبَيْللغي ا «ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن»
دېاااگەن ئىكاااارە دېيىلمىساااىمۇ مەنە چۈشاااىنىلەتتى .ئەمماااا ناااېمە ئۈچاااۈن «ئاااۆز
قاااوللىرى بىااالەن» دېيىلىااادى چاااۈنكى بەزى ئىاااش-ھەرىكەتااالەر باااۇيرىق بىااالەن،
يەنە بەزىلىاااارى ئااااۆزى ااااااالئ قىلىااااش بىاااالەن تاماملىنىاااادى .مەسااااىلەن بىاااار
دۆلەتنىااڭ رەئىسااى ئۆزىنىااڭ مىنىسااتىرلىرىنىڭ بىاارىگە تېلې ااون قىلىااپ «مېنىااڭ
نامىماادا پاااالنى رەئىسااكە بىاار پااارچە اەت يااازغىن» دېسااە ،بااۇ اەتنااى رەئىاا
ئااۆزى قااولى بىاالەن يازماااي ،بااۇيرىقى بىاالەن يازدىرغااان بولىاادى .ئەگەر اەتنااى
رەئىااا ئاااۆز قاااولى بىااالەن يازساااا ،ئاااۇ ئىشاااقا نەقەدەر كۆ اااۈ باااۆلگەنلىكىنى
ئىپادىلەيااااادى .تىلىمىااااازدا باشاااااقىالر ئۈچاااااۈن مەاساااااۇس ھازىرلىغاااااانلىقىنى
بىلاااااااددرد ئۈچاااااااۈن «باااااااۇنى ئاااااااۆز قولاااااااۇم بىااااااالەن قىلغاااااااان» دەئ،
ئەساااتايىدىللىقىمىزنى ئىپاااادىلىگەنگە ئواشاااا  ،ئاااالالھ تائااااال «ئاااۆز قاااوللىرى
بىااالەن» دېاااگەن ئىكاااارىنى قاااوللىنىش ئاااارقىلىق ،بۇالرنىاااڭ گۇناھقاااا قانچىلىااا
دەرىجىاااادە قەسااااتەن كىرگەنلىكىنااااى ۋە ئالالھنىااااڭ كىتااااابىنى ااتااااالىق ياااااكى
غەپااالەت ساااەۋەبىدىن ئەمەس ،بەلكاااى بىلىاااپ تاااۇرىئ بى اساااىتە قاااو ساااېلىپ
ئاااۆزگەرتكەنلىكىنى باياااان قىلىاااپ بەرگەن .باااۇ بىااار مەزگىللىااا ئۆتكاااۈنچى ئىاااش
بولماساااتىن ،بەلكاااى ئۆزگەرتىشاااتە ئىزچىااال چىاااڭ تاااۇرىئ ،پاااۇ -ماااا  ،نوپاااۇز ۋە
ھۆكۈمرانلىققا ئېرىشمەكچى بولغانلىقنىڭ ئىپادىسىدىر.
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يەھااۇدىي ۋە ناسااارا ئۆلىمااالىرى ئالالھنىااڭ كىتااابىنى ئااۆز قااوللىرى بىاالەن
يېزىااپ ،باااۇنى «ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادىن كەلاااگەن» دەئ مۇقەددەسااالى تاااونىنى
كيااددردئ ،ئۆزئااارا زىاا پەتىاا االرنى چىقىاارىش ئااارقىلىق پاياادا-مەنااپەئەتلەرگە
ئېرىشااااەتتى .شااااۇنىڭ بىاااالەن ئواشااااا مەسااااىلىلەردىمۇ بىاااار-بىاااارىگە زىاااا
ھۆكااۈملەر ئوتتۇرىغااا چىقاااتتى .ئەگەر ئااۇالر «بااۇ مېنىااڭ گېااپى » دېسااە ،باشااقىالر
قوبااۇ قىلماساالىقى ئېنىااق ئىاادى .ئەممااا «بااۇ ئاسااماندىن چۈشااكەن ئالالھنىااڭ
ساااۆزى» دېيىلساااە ،مۇقەددەسلىشاااىپ كىشاااىلەر مۇنازىرىساااىز قوباااۇ قىلىشااااتتى.
شااۇنىڭ بىاالەن ئااۇالر ئااالالھ نامىاادىن قااانۇن چىقىرىاادىغان ۋە ئااۇنى االىغااانچە
يېزىااپ كىتااا شااەكلىگە كەلتۈرىاادىغان ھالغااا كەلااگەن .شااۇ سااەۋەبلى ئەھلااى
كىتااا دىنىااي ھۆكۈملەرنىااڭ بىاار-بىاارىگە زىتلىقىنااى بايقااائ ،ھۆكااۈم ھوقااۇقىنى
چېركاۋنىاااڭ كونتروللۇقىاااادىن چىقىرىشااانى تەلەئ قىلىشااااقا باشااالىدى .نەچااااچە
ياااۈز يىااال ئىلگىرىكاااى دىنناااى چېركااااۋدىال قالااادىرىئ ،جەمىىااايەت ۋە سىياساااىيغا
ئارىالشتۇرماسااالىقنى مەقساااەت قىلغاااان ئاقاااارتىش ھەرىكەتلىااارى باااۇ ساااەۋەبتىن
يۈز بەرگەن.
دېااامە  ،بىااار دىنااادىكى دىنىاااي زاتاااالر ئالالھنىاااڭ دىنىناااى ئاساااماندىن
چۈشااااكەن پېتااااى ئىجاااارا قىلماااااي ،ئۆزىنىااااڭ شەاسااااىي ھەۋەس ۋە مەنپەئەتااااى
ئۈچاااۈن اىااازمەت قىلدىرغانااادا ،باااۇ اىااال قااليمىقانچىلىقنىاااڭ كېلىاااپ چىقىشاااى
ئېنىااااق .بىااااز ئۆزىمىزنىااااڭ ئۇيغااااۇر جەمىىيىااااتىگە قااااارائ باقساااااق ،بااااۇ اىاااال
مەسااااىلىلەرگە ئااااازدىر-كۆپتااااۇر چۈشااااۈئ قالغااااانلىقىمىزنى بايقااااايمىز ۋە شااااۇ
ااتااااالىقالر تۈپەيلىاااادىن جااااازالىنى اتىمىز ھەم تېخىمااااۇ ئېغىاااار جازالىنىشااااىمىز
ماااۇمكىن .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن باااۇ نۇقتىالرغاااا قااااتتىق دىقاااقەت قىلىاااپ ،ئالالھنىاااڭ
ئايەتلىرىنى دىنيالىق ئۈچۈن سېتىشتىن يېراق تۇرىشىمىز كېرە .
ئاااۇ كىشاااىلەر ناااېمە ئۈچاااۈن كىتاااابنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن يېزىاااپ ،باااۇنى
«ئااااالالھ تەرەپااااتىن چۈشااااكەن» دەئ دەۋا قىلىشااااىدى ئااااالالھ تائاااااال بۇنىااااڭ
شـ َـَتُوا بِـ ِه ََثَنًــا﴾ «ئااۇنى ئاااز پۇلغااا سااېتىش ئۈچااۈن»
سااەۋەبىنى بايااان قىلىااپ ﴿لِيَ ْ
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دېاااگەن .يەناااى باااۇ« ،ئۇنىاااڭ بەدىلىاااگە پاااۇلنى ساااېتى ېلىش ئۈچاااۈن» دېاااگەن
مەنىناااى بىلددرىااادى .ئەمەلىيەتاااتە ئىنساااان پاااۇلنى ساااېتى المايدى ،بەلكاااى پاااۇلنى
سااەرئ قىلىااپ مەھسااۇالت سااېتى الىدى .لااېكىن بااۇ ئااايەتتە پااۇلنى مااا ئورنىاادا
ساااااېتى ېلىش ئىپادىساااااى قوللىنىلغاااااان .ئاااااالالھ تائااااااال ئاااااااىرەتتە نۇرغاااااۇن
نەرساااىلەرنى بېرەتتاااى ،ئەمماااا ئاااۇالر ۋاقىتلىاااق پاااۇ -ماااالنى ئاااېلىش ئۈچاااۈن،
ئاااۆزگەرتىش ۋە ئالماشاااتۇرى ئاااارقىلىق ئالالھنىاااڭ ھاااۆكمى ۋە ياااولىنى قولااادىن
بېرىااپ ،ئااۇنى ئەرزىاامەس نەرسااىلەرگە تېگىشااى ەتتى .كىشااىلەرنىڭ دىننااى ئااۆزى
ۋە باشااااااقىالرنىڭ مەنپەئەتااااااى ئۈچااااااۈن بويسااااااۇندىرىئ بېرىااااااپ ،ئالغااااااان
مەنپەئەتلىاااااارى قانچىلىاااااا دەرىجىااااااگە يېتىااااااپ كەتسااااااۇن ،ئالالھنىااااااڭ
دەرگاھىدىكىگە نىسكەتەن ناھايىتى ئاز ھېسابلىنىدى.
ـت أَيْـ ـ ِـدي ِه ْم﴾ « قاااااوللىرى بىااااالەن
ـل ََّّل ـُ ــم ِِِّمَّـ ــا َكتَـبَ ـ ـ ْ
ئاااااالالھ تائااااااال ٌ﴿فَـ َويْـ ـ ٌ
ِ
يازغااااانلىقى ئۈچااااۈن ئۇالرنىااااڭ ھالىغااااا ۋاي!»﴿ ،فَـوي ـ َِّ ِ
ـاب
ين يَ ْكتُـبُ ــو َن الْكتَ ـ َ
ـل لِّل ــذ َ
َْ ٌ
ِ
ِ
ـل ََّّل ـُـم ِِّمَّــا
ِِبَيْــدي ِه ْم﴾ « كىتاااابنى ئاااۆز قاااوللىرى بىااالەن يازغىنىغاااا ۋاي!» ۋە َ
﴿وَويْـ ٌ
يَ ْك ِســبُو َن﴾ « ئېرىشاااكەن نەرساااىلىرى ئۈچاااۈن ئۇالرغاااا ۋاي!» دەئ ،بىااار ئاااايەتتىال
ئااۈق قېااتى َويْل ٌ سااۆزىنى تىلغااا ئالغااان .يەن اى ،يازغاناادا ،ساااتقاندا ۋە ئۇنىغاادىن
مەناااااپەئەت ئالغانااااادا« ،ھالىغاااااا ۋاي» دېااااايىلگەن .باااااۇ اىااااال مەساااااىلىلەر
چېركااااۋالردىكى ،كىااا پاااۇ بەرساااە شاااۇنىغغا بېرىلىااادىغان «مەغپىااارەت اېتاااى»
شااااەكلىدە كااااۆئ تارقالغااااان بولااااۇئ ،اىرىسااااتىيانالردا بىاااار ئااااادەم جىنااااايەت
ئۆتكاااۈزدئ قالساااا ،چېركاۋغاااا بېرىاااپ پوپقاااا ئېيتااااتتى .پاااوئ ئەھ الغاااا قاااارائ
چەكااااكە «مەغپىاااارەت اېتااااى» يېزىااااپ بېرەتتااااى .پوپنىااااڭ نااااېمە دەئ يېزىشااااى
كۆپىنچە ئۇنىغغا بېرىلىدىغان مەنپەئەتكە باغلىق ئىدى.
ئاااااايەتتىكى س ل ل دېاااااگەن ساااااۆز ،كىشاااااى تەر ئااااااققۇزىئ ئىشااااالەئ
ئېرىشااااكەن يااشااااىلىق ياااااكى مەنپەئەتنااااى كۆرسااااىتىدى .كىشااااى دىرىس ئىااااش
قىلىااپ ،بۇنىغاادىن مەنااپەئەتكە ئېرىشسااە ۋە ئىچكااى دىنياسااى قىلى اتقااان ئىشااى
بىاالەن مۇناسااىپ كەلسااە س ل سااۆزى بىاالەن ،ئەممااا ھااارام ئىشااالرنى قىلىااپ
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مااا ئۈنددردۋالسااا ،ئىچكااى دىنياسااى بىاالەن قىلى اتقااان ئىشااى زىاا بولغاچقااا،
تسل ل بىاااالەن ئىپادىلىنىاااادى .ئەممااااا بااااۇ ئااااايەتتە ۋە بۇنىغاااادىن كېيىنكااااى
ـَ َ﴾ـ ـيَِِّ ً﴾ « كىااا گۇنااااھ قىلساااا نكىااا يامانلىققاااا ئېرىشساااە »
سـ َ
﴿بَـلَ ـ ٰـم َم ــن َك َ
دېاااگەن ئاااايەتتە ،ھااااال كەساااىپ قىلىاااپ ئېرىشىشااانى ئىپادىلەيااادىغان َ َس ل ٌَ
كەلىمىساااى قوللىنىلغاااان .بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ئۆلىماااالىرى كىتاااابنى ئۆزگەرتىاااپ،
دىننااى سېتىشااتە ھااارام ئىشااالرنى قىلىااپ مەنااپەئەتكە ئېرىشااى اتقان بولغاچقااا،
تس ل دەئ قوللىنىلىشاااى كېااارە ئىااادى .ئەمماااا ئۇالرنىاااڭ ئۆلىماااا ،پاااوئ ۋە
راھىكلىرىنىااڭ دىنىااي غااورىرى پۈتااۈنلەي ئۆلااۈئ ،قەلكااى ھااارام مەنپەئەتنااى ھااې
س ل ٌَ كەلىمىساااى
ئىككىلەنمەساااتىن قوباااۇ قىلىااادىغان بولاااۇئ كەتكەچاااكەَ َ ،
قوللىنىلغان.
س ل ل ٌَ  -ساااااۆز ،ئىاااااش ۋە ئەمە ئاااااارقىلىق
باااااۇ يەردە ساااااۆزلەنگەن َ َ
بولىااادى .ساااۆز تىلنىاااڭ اىزمىتاااى ،ئىاااش پاااۇت-قولالرنىاااڭ اىزمىتاااى ۋە ئەمە
تىلاادىن چىققااان سااۆزگە ،پااۇت-قااوللىرى قىلغااان ئىشاانىڭ ماااس كېلىشااى بىاالەن
ا
ٌُِنُللو ٌاٌَتَل ُقوُللو َ ٌَِللاٌ
﴿َيٌٌَْيلُّ َ للاٌ َل ي َ َ
بولىاادى .شاااۇ ا ئااالالھ تائااااال قۇرئااان كەرىمااادە ٌ َ
ََلٌتَل ْ علُللو ٌَ ٌٌَ .ل ٌِ ْقتَ ل ا
لاٌَلٌتَل ْ َعلُللو َ «ٌ1ئاااى ماااۇئمىنلەر! ساااىلەر
لاٌان ل َلغٌ لَل ل الوٌَْ ٌتَل ُقوُللو ٌَِ ل َ
َ
َُ َ
نااااېمە ئۈچااااۈن قىلماياااادىغان ئىشاااانى قىلىمىااااز دەيسااااىلەر نئەمەلاااادە سااااىلەر
قىلماياادىغان يااشااى ئىشااالرنى نااېمە ئۈچااۈن ئاااغزىغالردا قىلىمىااز دەيسااىلەر .
ساااىلەرنىڭ قىلمايااادىغان ئىشااانى نقىلىمىاااز دېيىشاااىغالر ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا
ئە ئۆق نكۆردلىدىغان نەرسىدىر » دېگەن.
ئىنساااان ئەزالىرىناااى تاااوغرا يولغاااا ئىشلەتساااە ،سااااغالم ئەمە قىلى اتقاااان
بولىااااادى .ئەگەر نااااااتوغرا ئىشااااااالرغا يۆتكەلساااااە ،ئەزالىااااارى ئەمە قىلغااااااان
بولماساااتىن ،بەلكاااى ئەمە قىلى اتقاااان شاااەكىلگە كىرى الغاااان بولىااادى .ئۇنىاااڭ
ئىچكااى تۇيغااۇلىرى ئۆزئااارا توقۇنۇشااۇئ ،ئەزالىاارى كاللىسااىدا ئااويلىغىنى بااويىچە
 1سۈرە سەف-3 ،2 ،ئايەتلەر
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ئىشااالىمەيدى .مەساااىلەن ئىنساااان اەقنىاااڭ بىخەتەرلىااا سااااندىقىنى ئاچقانااادا،
كاللىسااىدىكى ئااوي بىاالەن قىلى اتقااان ئىشااى زى ا بولغاچقااا ،ئەنسااىزلى ئىچىاادە
قالىاااادى ۋە ئىشاااالىرى سۈنىىيلىشااااىدى .شااااۇ ا بااااۇ اىاااال ھااااالەتلەردە تسل ل
قوللىنىلىدى.
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سۈرە بەقەرە -80ئايەت

ود ًة ۚ قُ ْل أ َََّّتَ ْذ ُْت ِعن َد اللَّ ِـه َع ْه ًدا
﴿وقَالُوا لَن ََتَ َّ
َّار إََِّّل أ َََّّي ًما َّم ْع ُد َ
سنَا الن ُ
َ
ِ
ِ
َّ
َّ
ف اللـهُ َع ْه َدهُ ۖ أ َْم تَـ ُقولُو َن َعلَم اللـه َما ََّل تَـ ْعلَ ُمو َن﴾
فَـلَن ُُيْل َ
«ئۇالر بىزنى دوزاخ ئوتى ساناقلىق كۈنلەرال كۆيددرىدى ،دەيدى .نئۇالرغا
سىلەرگە ئالالھ شۇنداق قىلىشقا ۋەدە بەرگەنمۇ ،ئالالھ ۋەدىسىگە
ھەرگىزمۇ اىالپلىق قىلمايدى ،ياكى ئۆزد الر بىلمەيدىغاننى ئالالھ
نامىدىن دەۋاتامسىلەر  ،دېگىن»
باااۇ ئاااايەتتە ئەھلاااى كىتاااا شاااۇنچە گۇنااااھ قىلغىنىغاااا قارىمااااي ،دوزاخ
ئوتىنىاااااااڭ ئاااااااۆزلىرىنى پەقەت نەچاااااااچە كاااااااۈنال كۆيددرىااااااادىغانلىقىنى دەۋا
قىلى اتىاااادى .ئالاااادىنقى ئااااايەتتە ئوقااااۇئ ئااااۆتكىنىمىزدە  ،ئىنسااااان ااتااااالىق
ئۆتكۈزگەناادە پىسخىكىساااىدا ئااۆزگىرىش بولىااادى .قىلغاااان گۇناااھى ئاااۇنى بىىاااارام
قىلىااپ ،ااااتىرجەم ياشاشااقا توسااقۇنلۇق قىلىاادى .مەسااىلەن بىاار كىشااى كېچىاادە
ماشاااىنا ھەيااادەئ كېتى ېتىاااپ ،بىااار كىچىااا باااالىنى ساااوقۇئ ئۆلتاااۈردئ قوياااۇئ
قېچىااااپ كېتىپتااااۇ .ئەممااااا قىرىاااااق كااااۈنگىچە كەيپىياااااتى نورمالسىزلىشاااااىپ،
قورقاااۇنچتىن ئۇالىيالماااااي ،پىسااااخى دواتۇرىنىااااڭ قېشااااىغا بېرىااااپ ،بولغااااان
ئىشااالرنى دېگەناادە ،دواتااۇر بالىنىااڭ ئااۆيىگە بېرىااپ دىاايەت ھەققىنااى تااۆلەئ
بېرىشااكە بۇيرىپتااۇ .ئااۇ كىشااى دىاايەت ھەققىنااى بەرگەناادىن كېاايىن ،پىسخىكىسااى
بارا-بارا نورماللىشىشقا باشالپتۇ.
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بىااار ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلى اتقاااان ئىشاااىنىڭ ااتاااالىقىنى بىلاااگەن ۋاقىتتاااا،
ئىچكااااى دىنياسااااىدا قاااااتتىق داۋالغااااۇ يااااۈز بېرىاااادى .بااااۇ اىاااال ئەھ الاااادىن
قۇتۇلاااۇ ئۈچاااۈن ،قىلى اتقاااان گۇناھىااادىن قاااو ئاااۈزدئ تاااوغرا يولغاااا قايتىشاااى
ياااكى شااۇ قىلى اتقااان ااتااا ئىشااىغا پەتى ا ا تېپىااپ ،ئااۆز-ئااۆزىنى ئالداش اقا موھتااا
بولىاادى .ئەينااى ۋاقىتتااا ئەھلااى كىتااابمۇ ئۆزلىرىنىااڭ قىلى اتقااان گۇناااھلىرىنى ۋە
دوزااقاااا كىرىااادىغانلىقىنى بىلەتتاااى .شاااۇ ا كاااۆ لىنى ئاااارام تااااپقۇزى ئۈچاااۈن
ئاااۆزلىرىنى ئالااادائ «گۇنااااھىمىز تۈپەيلىااادىن دوزااقاااا كىرساااەكمۇ ،دوزاخ ئاااوتى
بىزنااااى نەچااااچە كااااۈنال كۆيااااددردئ بولاااادى قىلىاااادى» دېگەناااادە تەسااااەللىي
ااراكتېرىااادىكى ئاساسساااىز نەزەرىيەلەرناااى تىكلىااا ېلىش ئاااارقىلىق ،ئۆزلىرىنىاااڭ
گۇناھكار قەلكىگە مەلھەم قىلىشقا ئۇرىنغان.
شااەيتان ئۇالرغااا ھاراماادىن تاپقااان پااۇ -مااا ۋە يااۈز-ئااابرىيلىرىنى يوللااۇق
كۆرساااااىتىپ ،ئاااااااىرەتتە ناھاااااايىتى يېنىااااا ۋە ئااااااز مۇددەتلىااااا ئاااااازا
تارتىاااااادىغانلىقىنى ئويالياااااادىغان ھالغاااااااا ئەكىلىااااااپ قويغااااااان .ااااااااۇددى
جەمىىيىتىمىزدىكااااى ھاااااال -ھااااارامنى ئايرىماياااادىغان باااااي-ھوقۇقاااادارالرنىڭ
«ااااۇدايى يااشاااى كاااۆرگەن بەندىساااىگە بېرىااادى .بىزنىاااڭ ئالالھقاااا يارىغاااان
تەرىپىمىااااز بولغاچقااااا مۇشااااۇنداق ياشاااااۋاتىمىز» دېيىشااااى ،بااااۇ اىاااال ئااااۆزىنى
بەزلە پىسخىكىسىغا كىرىدى.
بااااۇ ئااااايەتتە ئىشاااالىتىلگەن مل ل ل كەلىمىسااااى «يە گىاااال تېگىشااااىش»
دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادىغان بولااۇئ ،ئااادەتتە بىاار كىشااى يەنە بىرىنىااڭ قولىغااا
بااارمىقىنى يېنىاا تەگكۈزسااە ،بۇنىااڭ بىاالەن قارشااى تەرەپنىااڭ قااو ھااارارىتى ۋە
تېرىساااىنىڭ يۇمشااااق-قااااتتىقلىقىنى بىلگىلاااى بولمىساااا ،ئەرەبچىااادە مل ل دەئ
ئاتىلىاادى .لااېكىن ئەرەبچىاادە لم ل دەئ يەنە بىااار ئىكااارە بولااۇئ ،بااۇ تولاااۇق
س ــنَا
﴿وقَــالُوا لَــن َتََ َّ
ھاااې قىلغاااۇدە دەرىجىااادە تېگىشااانى بىلددرىااادى .ئاااايەتتە َ
ود ًة﴾ٌدەئ «يېااانىكال تېگىاااپ ئۆتاااۈئ كېاااتىش» مەنىساااىدىكى
ـار إََِّّل أَ ََّّي ًم ــا َّم ْعـ ـ ُد َ
النَّـ ُ
ملل ل ساااااۆزىنى ئىشااااالىتىش ،ئۇالرنىاااااڭ «ئازابالنسااااااقمۇ ئە يېنىااااا ئاااااازا
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تااااارتىمىز ،ئااااازا ۋاقتىمىزمااااۇ ساااااناقلىقال نەچااااچە كااااۈن» دېااااگەن ئېتىقااااادنى
كاللىسىدا تۇرغۇزىۋالغانلىقىنى ئىپادىلەيدى.
ود ًة﴾ «سااااناقلىق كاااۈنلەر» دېاااگەن كەلىمىااادىن،
ئاااايەتتىكى ﴿أَ ََّّي ًم ــا َّم ْعـ ـ ُد َ
﴿و َش ل َلهْوٌُِمال ل َ َم ٌ ََبْل ل ٌ َ َ اال ل ٌَ
ئااااۇ كۈنلەرنىااااڭ ئااااازلىقىنى بىلەلەيمىااااز .مەسااااىلەن َ
َِ ْع ل ُلغوَو « 1ئااااۇالر يۈسااااۈفنى ساااااناقلىق بىاااار قااااانچە تە گىااااگە ئەرزان باھااااادا
سااااېتى ەتتى» دېااااگەن ئااااايەتتىكى ﴿ َِ ْع ل ُلغوَو ٌ«ساااااناقلىق»نىااااڭ مەنىسااااىمۇ
ئاااااازلىقنى بىلددرىااااادى .يەھۇدىيالرنىاااااڭ «ئاااااوت بىزناااااى سااااااناقلىق كاااااۈنال
كۆيددرىااادى» دېاااگەن ساااۆزى ،ئۇالرنىاااڭ دۆتلۈكىنىاااڭ ئىپادىساااى .چاااۈنكى ئاااۇالر
ئىشاااالەتكەن ملل ل دېااااگەن كەلىاااامە ،نەچااااچە سااااېكۇنتلۇق تېگىااااپ ئۆتااااۈئ
كېتىشااانى بىلاااددرەتتى .ئەمماااا ئاااۇالر «نەچاااچە كاااۈنال تاااۇرىمىز» دەئ ،ملل ل
كەلىمىسااااىگە مۇناسااااىپ كەلمەياااادىغان سااااۆزنى قىلغااااان .بااااۇ پەقەت شااااەيتان
ئۇالرنىااڭ كاللىسااىغا كەلتااۈردئ قويغااان اااام-اىيالاادىن ئىكااارەت .ئااالالھ تائاااال
ـف اللَّ ــهُ َع ْه ـ َدهُ﴾ «نئۇالرغاااا
ـل أ َََّّتَـ ْذ ُْت ِعن ـ َد اللَّ ـ ِـه َع ْه ـ ًدا فَـلَــن ُُيْلِـ َ
باااۇ توغرىساااىدا ﴿قُـ ْ
سااىلەرگە ئااالالھ ش اۇنداق قىلىشااقا ۋەدە بەرگەنمااۇ ،ئااالالھ ۋەدىسااىگە ھەرگىزمااۇ
اىالپلىااق قىلماياادى» دېاايىش ئااارقىلىق ،ئۇالرنىااڭ بااۇ اااام-اىياللىرىغااا رەددىاايە
بەرگەن .يەناااى ،ئاااالالھ تائااااال رەساااۇلىنى ئۇالرغاااا «ساااىلەر ئالالھنىاااڭ قاناااداق
ھۆكاااۈم چىقىرىااادىغانلىقىنى بەلگىلىگاااۈچى ئەمەسساااىلەر .بەلكاااى ئاااالالھ تائااااال
ئۈستۈ الردىن ھۆكۈم چىقىرىدى» دېيىشكە بۇيرىغان.
َم تَـ ُقولُــو َن َعلَــم اللَّ ـ ِـه َمــا ََّل تَـ ْعلَ ُمــو َن﴾ «ن ئاااى رەسااۇلۇلالھ ،ئۇالرغاااا يااااكى
﴿أ ْ
ئااۆزد الر بىلمەياادىغاننى ئااالالھ نامىاادىن د ەۋاتامسااىلەر ندېگىاان » .بااۇ سااۆز
«ساااىلەر ئالالھقاااا بوھتاااان چاپالۋاتىساااىلەر ،ئالالھقاااا يالغاااان توقۇۋاتىساااىلەر»
دېااااگەن رەددىيەنىااااڭ ئورنىاااادا دېيىلىشااااكە بۇيرىلغااااان .بااااۇ پەيغەمكەرلىاااا
ئەدەبلىرى ۋە كاتتا ئەاالقنىڭ ئىپادىسىدىر.
 1سۈرە يۈسۈف-20 ،ئايەت
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يالغاااااننى توقۇغااااۇچى ئە ئاااااۋۋا ئۆزىنىااااڭ توقۇغىنىنىااااڭ يالغااااانلىقىنى
بىلگەچاااكە ،باشاااقىالرنى ئۇنىغغاااا ئىشاااەنددرد ئۈچاااۈن پااااكىتالرنى ئويااادىرىئ
چىقىرىاااادى .رەسااااۇلۇلالھ اََّنَللاٌْ ٌَََم َ للهٌواتَللو ا
ه ل ل ٌُفَللَ َع ل ل ٌَملَ ْع َ ل ل ُ ْ ٌَْ ْ ٌيَ ُ للو َ ٌ
ٌَْت ل الٌَ ََّْ ْ
َ َ َُ

ا
َْمللَل للن اٌِ ل ل ٌملعل للٌَفَََ اس ل ل ٌَْتَل ل ٌلوٌ ا
ا
ٌِ ْسل لللا ٌ
صل للا أٌفََُْ ا ل للٌََل للوٌُمال ل َ َ
ْ َ ْ َْ
ْ ُ ُ َ
ٌَفَ َم ل ل ْ ٌَُ َ ل لْ ُ ٌَل للوٌٌُِبَل ل الُ ُ
1
ا
اَ ا
ا
لاٌا ل للٌَُااْ َع ل ل ل ٌِل ل ل ْ ٌ نَ ل للا ا ٌفَل ْلَ ْ ُ ل ل ل ْ َااٌْ َْوٌ َ ْ ُْ َ ل للا «مەن بىاااااار ئىنسااااااان ،ما ااااااا
فَإَّنَل ل َ
دەۋاگەرلەر كېلىاادى .بەلكىاا بەزىغااالر بەزىغالردىاان نگەپااكە ئۇسااتىراق .شااۇنىڭ
بىااااالەن مەن راسااااا دەئ ئاااااويالئ ،شاااااۇ باااااويىچە ھۆكاااااۈم قىلىااااامەن .مەن
مۇسااۇلماننىڭ ھەققىنااى ھۆكااۈم قىلىااپ بەرگەن كىشااىگە نىسااكەتەن ،ئ اۇ بىاار ئااوت
پارچىسااااىدىر .شااااۇ ا ئااااۇنى االىسااااا ئالسااااۇن؛ االىسااااا تاشلىسااااۇن» دېااااگەن.
دېاامە  ،بىاار يالغاااننى توقۇغااان ئااادەم بۇنىااڭ توقۇلمااا ئىكەنلىكىنااى بىلگەچااكە،
دەۋالىشااااااىپ كەلگەناااااادە كۆ لىنىااااااڭ تېگىاااااادە ئۆزىنىااااااڭ ناااااااھەق ئىااااااش
ـار إََِّّل أَ ََّّي ًم ــا
﴿وقَــالُوا لَــن َتََ َّ
س ــنَا النَّـ ُ
قىلى اتقاااانلىقىنى ھاااې قىالاليااادى .يەھاااۇدىيالر َ
ود ًة﴾ « بىزنااااى دوزاخ ئااااوتى ساااااناقلىق كااااۈنلەرال كۆيددرىاااادى» دېااااگەن
َّم ْع ـ ـ ُد َ
بولسااااىمۇ ،بۇنىااااڭ يالغااااانلىقىنى بىلەتتااااى .ئەممااااا بااااۇ يالغاااااننى ،كىتااااابنى
ئۇقمايدىغان ئاۋامنى ئالدا ئۈچۈن دېيىشەتتى.

 1بۇاارى رى ايەت قىلغان
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اب النَّا ِر ۖ
َحاطَ ْ
ت بِ ِه َخ ِطيَـتُهُ فَأُولَـِٰ َ
كأ ْ
َص َح ُ
َ َ﴾يَِِّ ً َوأ َ
سَ
﴿بَـلَ ٰم َمن َك َ
ُه ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن﴾
«ئۇنداق ئەمەس ،گۇناھ قىلغان ۋە گۇناھقا چۆمۈئ كەتكەنلەر ئەھلى
دوزااتۇر ،ئۇالر دوزااتا مە گۈ قالىدى»
ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ئۇالرنىااااڭ يالغااااانچىلىقلىرىنى ئاشااااكارىالئ
بەرمەكچااى بولااۇئ ،ئەرەبچىاادىكى تع ل «ھەئە ،شااۇنداق»قااا ئواشااا  ،جاااۋا
بەرگەناااادە ئىشاااالىتىلىدىغان ملَلَل ل ٌ كەلىمىسااااىنى كەلتااااۈردى .ملَلَل ل ٌ بولۇشسااااىز
سااوئالالرغا جاااۋا بولااۇئ كېلىااپ ،ئالدىاادىكى جااۈملىنى ئىنكااار قىلىاادى .يەنااى،
ئااۇالر «بىزنااى دوزاخ ئااوتى ساااناقلىق كااۈنلەرال كۆيددرىاادى» دېگەناادە ،قۇرئااان

اب النَّـ ــا ِر ۖ ُهـ ـ ْـم فِ َيهـ ــا
َحاطَـ ـ ْ
ـت بِـ ـ ِـه َخ ِطيَـتُـ ــهُ فَأُولَـ ـ ـِٰ َ
كأ ْ
ـح ُ
َصـ ـ َ
ـَ َ﴾ ـ ـيَِِّ ً َوأ َ
سـ ـ َ
﴿بَـلَـ ـ ٰـم َمـ ــن َك َ
َخالِ ـ ُدو َن﴾ «ئۇناااداق ئەمەس ،گۇنااااھ قىلغاااان ۋە گۇناھقاااا چۆماااۈئ كەتكەنااالەر
ئەھلااى دوزااتااۇر ،ئااۇالر دوزااتااا مە گااۈ قالىاادى» دەئ ،ملَلَ ل ٌ بىاالەن ئىنكاااار

قىلااادى .مەساااىلەن بىااار كىشاااى «قېشاااىمدا نەرساااىغىز يوققاااۇ » دەئ سورىساااا،
تعل ل دېسااااە «ھەئە ،قېشااااىغىزدا نەرسااااەم يااااوق» دېگەنلىاااا بولىاااادى .ئەگەر
ملَلَل ل ٌ دەئ جاااااۋا بەرسااااە « ،ئۇنااااداق ئەمەس ،قېشااااىغىزدا نەرسااااەم بااااار»
دېگەنلىااا بولىااادى .شاااۇ ا ئەھلاااى كىتابنىاااڭ «بىزناااى دوزاخ ئاااوتى سااااناقلىق
كاااۈنلەرال كۆيددرىااادى» دېاااگەن گېاااپىگە تع ل كەلاااگەن بولساااا« ،ھەئە شاااۇنداق
نسااااناقلىق كاااۈنلەرال كۆيددرىااادى » دېاااگەن مەنىناااى ئىپاااادىلەيتتى .ئەمماااا ملَلَ ل ٌ
كېلىپ ئۇالرنىڭ سۆزى ئىنكار قىلىندى.
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اب النَّــا ِر﴾ « دوزاانىاااڭ ھەمراھاااى» دېاااگەن ئىكاااارە باااار.
ئاااايەتتە ﴿أ ْ
ـح ُ
َصـ َ
ابٌ ساااۆزى هللبب دىااان چىققاااان بولاااۇئ ،لاااۇغەتتە «ھەماااراھ ،دوسااا »
ْْ
لب ُ
َصل َ
دېاااگەن مەنىلەرناااى ئىپادىلەيااادى« .دوزاانىاااڭ ھەمراھاااى» دېگەنلىااا  ،دوزاخ ۋە
ئۇالرنىڭ ئايرىلمايدىغان ئىككى ھەمراھ ئىكەنلىكىنى بىلددرىدى.
ـت بِـ ـ ِـه َخ ِطيَـتُـ ــهُ﴾ «گۇناااااھ قىلغااااان ۋە
َحاطَـ ـ ْ
ـَ َ﴾ ـ ـيَِِّ ً َوأ َ
سـ ـ َ
ئااااايەتتىكى ﴿ َك َ
گۇناھقااا چۆمااۈئ كەتكەناالەر» دېااگەن ئىككااى ئىكااارە ناھااايىتى ماااس كەلااگەن
بولااۇئ ،بىاار كىشااى ااتااالىقنى قەلكىاادە تەسااتىقالئ قىلى ەرسااە ،ئۇنىغغااا چۆكااۈئ
كېتىااپ چىقالماياادىغان ھالغااا كېلىااپ قالىاادى .شااۇ ا بااۇ اىاال ئااادەملەر پەقەت
ئاساااىيال بولاااۇئ قالماساااتىن ،كااااپىر ۋە مۇشااارى دەرىجىساااىگە يېتىاااپ بارىااادى.
چاااۈنكى ئىنسااااان شااااېرىككە چۆكااااۈئ كەتكەناااادە ،ئۇنىااااڭ ئۈچااااۈن مەغپىاااارەت
بولماياادى .ئاااالالھ تائااااال سااۈرە «نىساااا»دا ﴿ا َ ٌ لَللوَ ٌََلٌيلَ ْغ ا ل ُلهٌَْ ٌيُ ْ ل َلهَ ٌمال اٌلو ٌَويلَ ْغ ال ُله ٌَِللاٌ
ا
لٌَا َم ل ل ٌيَ َ للا ُ «ٌ1ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ئالالھقااااا شااااېرى كەلتااااۈرد
ُو َ ٌ َذ ل َ
گۇناااھىنى مەغپىاارەت قىلماياادى ،االىغااان ئادەمنىااڭ ئۇنىغاادىن باشااقا گۇناااھىنى
﴿هـ ـ ْـم فِ َيه ــا َخالِـ ـ ُدو َن﴾
مەغپىاااارەت قىلىاااادى» دېااااگەن .ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادىكى ُ
«ئۇالر دوزااتا مە گۈ قالىدى» دېگەن بۆلە بۇنىغغا دەلىل بوالاليدى.
چاااو يااااكى كىچىااا گۇنااااھ ئىگىلىااارى چىااان قەلكىااادىن تەۋبە قىلساااا
ئاااالالھ كەچۈرىااادى .شاااۇ ا ئاساااىي دوزااتاااا مە گاااۈ قالمايااادى .لاااېكىن ئالالھقاااا
شاااېرى كەلتااااۈردئ تەۋبە قىلمىغاااانالر ۋە مااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا ئىمااااان
﴿وَِ ل ٌ
ئېيتمىغاااانالر دوزااتاااا مە گاااۈ قالىااادى .قۇرئاااان كەرىمااادە ئاااالالھ تائااااال َ
يلبلتَ ل ل انٌ َ ل للًٌ ْادنل ل َللانٌ اينَل للاٌفَللَ ل ل ٌيل ْقب ل ل اٌِْنل ل ٌلوٌوال للوٌا ٌ َْ ا ل للهوا اٌِ ل ل ٌ َّْ ا
ان ل ل اهي َ «ٌ2كىمكاااااى
َ َ َ
َْ
َْ ْ
ُ َ َ ُ َُ َ
ئىسااااالمدىن غەيرىااااي دىننااااى تىلەياااادىكەن ،نئۇنىااااڭ دىنااااى ھەرگىااااز قوبااااۇ

 1سۈرە نىسا-48 ،ئايەت
 2سۈرە ئا ئىمران-85 ،ئايەت
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قىلىنماياادى ،ئااۇ ئااااىرەتتە زىيااان تارتقۇچىاادىر» دېااگەن .شااۇ ا كىمكااى تەۋراتقااا
ياكى ئىنجىلغا ئەگەشكەنلىكىنى دەۋا قىلسا ،قىيامەتتە قوبۇ قىلىنمايدى.
ئاااۆزىنى كاااونترو قىاللمااااي گۇنااااھ قىلىاااپ ساااېلىپ پۇشاااايمان قىلغاااان
ئىنسااان بىاالەن ،گۇناااھ قىلىااپ اۇشااا بولغااان ئىنساااننىڭ ئوتتۇرىاادا پەرق بااار.
ٌالَ ل ٌ لَ ل الوٌالَ ل اي َ ٌيلَ ْع َملُللو َ ٌ ُّسللوٌَا َ َ اَل ٌ
قۇرئاااان كەرىمااادە ئاااالالھ تائااااال ٌ﴿ٌاََّنَلاٌ تل َْومَل ُ َ
ُثٌَُيلتُوم ل للو َ ا
ٌِ ل ل ل ٌَُ اهي ل ل ل «ٌ1ئااااااالالھ قوبااااااۇ قىلىشاااااانى ۋەدە قىلغااااااان تەۋبە -
َ ُ
يامااااانلىقنى نااااادانلىقتىن قىلىااااپ سااااېلىپ ،ئاناااادىن ئۇزىنغااااا قالماااااي تەۋبە
قىلغانالرنىاااڭ تەۋبىساااىدىر» دەئ ،گۇناھىغاااا قەلكىااادىن تەۋبە قىلىاااپ ،قىلغاااان
ااتالىقىغااااا قايغۇرغااااان كىشااااىلەرنى مەغپىاااارەت قىلىاااادىغانلىقىنى سااااۆزلىگەن.
ئەممااا ئۆتكااۈزگەن جىنااايىتى بىاالەن اۇشااا بولااۇئ ،ئىچكااى دىنياسااىدا گۇناھقااا
قارشاااىلىقى بولمىغاااان كىشاااىنىڭ مەئساااىيىتى ئاشساااا ئاشاااىدىكى ،مەغپىااارەتكە
ئېرىشەلمەيدى.

 1سۈرە نىسا-17 ،ئايەت
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﴿والَّ ِذين آمنُوا و َع ِملُوا َّ ِ
اِل ِ
اب ا ْْلَنَّ ِ ۖ ُه ْم فِ َيها
ات أُولَـِٰ َ
كأ ْ
َص َح ُ
الص َ
َ َ َ َ
ِ
َخال ُدو َن﴾
«ئىمان ئېيتقان ۋە يااشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ئەھلى جەننەتتۇر .ئۇالر
جەننەتتە مە گۈ قالىدى»
ٌ
ئالاااادىنقى ئااااايەتلەردە بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ ئۆلىمااااالىرى ۋە ئاممىسااااىنىڭ
ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرى ،شاااۇنداقال ئۇچرايااادىغان جاااازالىرى تىلغاااا ئېلىنغاااان
بولسااا ،بااۇ ئااايەتتە مااۇئمىنلەر ۋە ئااۇالر ئېرىشااىدىغان مۇكاپاااتالر تىلغااا ئېلىنغااان.
قۇرئااااان دوزاخ ۋە ئااااازابنى تىلغااااا ئالغىنىاااادا ،ئۇنىااااڭ قارشىسااااىدا جەناااانەت ۋە
نېىمەتنااااى ،مااااۇئمىن ۋە مۇسااااۇلماننى تىلغااااا ئالغاناااادا ،مۇشاااارى ۋە كاااااپىرنى
قوشاااۇئ تىلغاااا ئالىااادى .باااۇ قۇرئاننىاااڭ باياااان ئۇساااۇلى بولاااۇئ ،ياماااانلىقتىن
توسااقاندا يااشااىلىققا تەرغىاا قىلىاادى ،بىاار يااولنى چەكلىگەناادە ،يېغااى يولاادىن
بىرنى ئېچىپ بېرىدى ۋە قورقۇتۇ بىلەن ئۈمىدلەنددرد بىللە كېلىدى.
ابٌ دېاااااگەن ساااااۆز «ھەماااااراھ ،ئايرىلمااااااس
ئالااااادىنقى ئاااااايەتتە ْ ْ
لب ُ
َصل ل َ
دوسااا » دەئ تەرىپلىنىاااپ ،كااااپىرالر بىااالەن دوزاانىاااڭ ھەماااراھ بولاااۇئ ،بىااار-
بىرىااادىن ھەرگىاااز ئايرىلمايااادىغانلىقىنى ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن ئىااادىق .باااۇ ئاااايەتتىمۇ
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ابٌ دېاااگەن ساااۆز كەلاااگەن بولاااۇئ ،جەننەتماااۇ ماااۇئمىنلەردىن ئايرىلمااااي،
ْْ
لب ُ
َصل َ
ئۇالرغاااا مە گۈلاااۈ ماكاااان بولىااادى .بىااار نەرساااىنىڭ قارشىساااىنى تىلغاااا ئاااېلىش،
ئوتتۇرىاااادىكى پەرقنااااى كۆرسااااىتىپ بېرىاااادىغان بولغاچقااااا ،بااااۇ سېلىشااااتۇرى
ماااۇئمىنگە بەاااا -ساااائادەت تۇيغۇساااىنى بېرىااادى .چاااۈنكى ماااۇئمىن ئاااااىرەت
ئازابىاااادىن قۇتۇلااااۇئ ،جەننەتااااتە مە گۈلااااۈ قااااېلىش ئۈچااااۈن يااااو ئالغااااان
ٌا ل ا ٌ نَللا ا ٌَوُْ ْ ا ل ٌَ ََْنَ ل ٌَفَل َق ل ْغٌ
يولۇچىااادىر .باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ٌ﴿فَ َم ل ٌُْ َْ لَ َاِ َ
لاْ «ٌ1كىمكااااى دوزااااااتىن يىااااراق قىلىنغااااان ۋە جەناااانەتكە كىرگااااۈزدلگەن
فَ ل َ
ئىااكەن ،ئااۇ مۇرادىغااا يەتااكەن بولىاادى» دېااگەن .يەنااى ،ئااالالھ تائاااال «كىمكااى
دوزااااتىن يىااراق قىلىنسااا ئۇتااۇق قازانغااان بولىاادى» ياااكى «كىمكااى جەناانەتكە
كىرساااااە ئۇتاااااۇق قازانغاااااان بولىااااادى» دېمەساااااتىن ،بەلكاااااى «دوزاااااااتىن
يىراقالشااتۇرىلۇئ ،جەناانەتكە كىرسااە بۈيااۈ ئۇتااۇق قازانغااان بولىاادى» دەئ ،بااۇ
ئىككى سائادەتتىن اەۋەر بەرگەن.
دوزاانىاااڭ ئۈساااتىگە قۇرىلغاااان ساااىراتتىن ئۆتاااۈئ ،ئاااۇ يەردىكاااى تۈرلاااۈ
ئااازابالرنى كۆردشااىنىڭ ئااۆزى ،دوزاااااتىن قۇتۇلۇشاانىڭ چااو نېااىمەت ۋە كاتتاااا
غەلىااكە ئىكەنلىكىنااى بىلىشااكە يېتىاادى .مەسااىلەن بىااز يولاادا كېتىااپ بارغاناادا،
چاااو ياااۈ ئااااپتوموبىلى نەچاااچە ساااانتىمېتىر ئاااارىلىق تاشاااالئ ،يېنىمىااازدىن
ئااوقتە ئۆتااۈئ كەتتااى .ئەگەر بىاار غېاارى ئۇياقتااا تۇرغااان بولساااق ،بەدىنىمىااز
چۇۋىلااۇئ كەتااكەن بااوالتتى .بااۇ چاغاادىكى ئۆلۈماادىن قۇتۇلااۇ ھااې -تۇيغۇسااى
ۋە اۇشاللىقىنى تىل بىلەن تەس ىرلىگىلى بولمايدى.

 1ئا ئىمران-185 ،ئايەت
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ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
َِ
س ًاَن
يل ََّل تَـ ْعبُ ُدو َن إ ََّّل اللـهَ َوِبل َْوال َديْ ِن إ ْح َ
﴿وإ ْذ أَ َخ ْذ ََن ميثَا َق بَِِن إ ْ﴾ َرائ َ
ِ
َوِذي الْ ُق ْرَ َٰب َوالْيَـتَ َام ٰم َوال َْمساكِ ِ
ني َوقُولُوا لِلن ِ
الص ًَل َة
يموا َّ
َّاس ُح ْسنًا َوأَق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َوآتُوا َّ
ضو َن﴾
الزَكا َة ُُثَّ تَـ َولَّْيـتُ ْم إ ََّّل قَل ًيًل ِّمن ُك ْم َوأَنتُم ُّم ْع ِر ُ
ٌ

«ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ئالالھتىن باشقىغا ئىكادەت
قىلماسلىققا ،ئاتا-ئانىغا ،اىش-ئەقرىكاالرغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە
يااشىلىق قىلىشقا ،كىشىلەرگە يااشى سۆز قىلىشقا ،ناماز ئۆتەشكە،
زاكات بېرىشكە ئەھدە ئالدىق .ئارا الردىكى ئازغىنە كىشىدىن باشقىغالر
ئەھدىدىن يېنى الدىغالر ،سىلەر ھەمىشە يېنى الىسىلەر»
باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ااتاااالىقلىرىنى ئەسااالىتىپ
ئۆتۈۋاتىااادى .چااااۈنكى ئاااايەت ا ْذٌ كەلىمىسااااى بىااالەن باشااااالنغان بولاااۇئ ،بااااۇ
كەلىمىنىاااڭ ئۆتمۈشاااتىكى ۋەقەلىكلەرناااى ئەسااالىتىش ئۈچاااۈن كېلىااادىغانلىقىنى
ئوقااۇئ ئااۆتكەن ئىاادىق .ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە بەنااى ئىساارائىلدىن سااەككىز
لاأ دېاااگەن ساااۆز «ناھااااايىتى
ئەھااادە ئالغاااان .ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغااااان اِ َل ٌَ
مەزماااۇت ،ئىااانچىكە شاااەكىلدە بېكىاااتىلگەن چىاااڭ ۋەدە» دېگەنلىااا بولىااادى .باااۇ
ئىنسااااان تەبىىىتىاااادىكى ئەھاااادە ياااااكى زەررە ھالىتىاااادە ئېلىنغااااان ئەھدىاااادىر.
لَ اٌِ ل ل ٌمَل ل الٌَُ َ َن اٌِ ل ل ٌ ٌُ ُ ل للوااا ْ ٌذُ ايلَ ل لتَل ُ ْ ٌ
﴿وا ْذٌَْ َ ل ل َ ٌ َمُّل ل َ
ئاااااالالھ تائااااااال باااااۇ ھەقاااااتە َ
اا
س ل ُ ٌمال َلهما ُ ْ ٌٌَُللاُو ٌملَلَ ل «ٌ1ئاااۆز ۋاقتىااادا پەرۋەردىگارىاااڭ
َوَْ ْش ل َ َغ ُا ْ َ
ٌالَ ل ٌَْت ُس ل ْ ٌََْ ْ
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ئاااادەم باااالىلىرىنى ئۇالرنىااااڭ نئاتىلىرىنىاااڭ پۇشااااتىدىن چىقااااردى ۋە ئااااۇالرنى
ئااۆزلىرىگە گااۇۋاھ قىلىااپ مەن سااىلەرنىڭ پەرۋەردىگااارىغالر ئەمەساامۇ  ،دېاادى.
ئاااااۇالر ھەئە ،ساااااەن بىزنىاااااڭ پەرۋەردىگارىمىزدىرساااااەن ،دېااااادى» دېاااااگەن.
بۇنىغااااادىن ئىنسااااااننىڭ ۋىجۇدىااااادا ئەسااااالىدىنال ئاااااالالھ تائااااااالنى ئېتىااااارائ
قىلىدىغان بىر تەبىىەت بارلىقىنى بىلى االاليمىز.
لاأ دېاااگەن باااۇ كەلىااامە «مۇساااتەھكەم» دەئ ساااۈپەتلىنىپ
قۇرئانااادا اِ َل ٌَ
﴿وا ْ ٌََْ ُُّّتٌُ ْن ل للتاْب َغ ََ ٌَْْوكٌ َِ َ ل للا َ ٌَْْوك ٌَوُتَلْ ل للتُ ْ ٌ
كەلاااااگەن بولاااااۇئ ،ئاااااالالھ تائااااااال َ

ا
ٌُْ ُ ُ وتَل للوٌُ
ٌشل ل لْلَاٌٌْ ََُْ ُ ُ وتَل للوٌُ ُْتَ ل ل ٌَ
لاَ ٌَواْْثَل ل ُّ
لْ َ
ا َْ ل ل َلغ ُا َ ٌُناَل للا َ ٌفَل ل َلل َ
ٌُْ ُ ل ل ُ و اٌِْن ل للوُ َ
لاٌِبا نَل للاَ ٌ.وَ ْ ل ل َ
وَُل ل ل ل ْغٌَْفْ ل ل ل ل ٌملع ل ل ل ل ُ ٌا َ ٌملعل ل ل للٌَوَْ ل ل ل ل ْ َ اٌِل ل ل للن ُ ا
ٌِ َاَُل ل ل للاٌ َلا َل ل ل للا «ٌ1ئەگەر بىااااااااار
َ َْ ُ ْ َْ
َ َ
َ
اوتااااۇننى قويۇۋېتىااااپ ،ئورنىغااااا يەنە بىاااار اوتااااۇننى ئالماااااقچى بولسااااا الر،
ئۇالرنىاااڭ بىااارىگە نمەھااارى قىلىاااپ كاااۆئ ماااا بەرگەن بولساااا الرمۇ ئۇنىغااادىن
ھېچنەرساااىنى قايتۇرىۋالماااا الر .ئاااۇنى نئايالغاااا قاااارا چااااپالئ ۋە ئوچاااۇق زىلاااۇم
قىلىااااپ ئاالمسااااىلەر ئۆزئااااارا اىلاااا ەتتە بولۇشااااقان تۇرسااااا الر ۋە ئايااااالالر
سااااااىلەردىن مۇسااااااتەھكەم ئەھاااااادە ئالغااااااان تۇرسااااااا ،ئااااااۇنى قانااااااداقمۇ
قايتۇرىۋالىسااااىلەر » دەئ ،ئەر-ئايااااا مۇناسااااى ىتىنى «مۇسااااتەھكەم ئەھاااادە»
قاتارىدا تەس ىرلىگەن.

بااۇ ئەھاادە ئايالنىااڭ ،دادىسااى ،ئاكىسااى ۋە باشااقا ھەركىاا ئۈچااۈن ھاااال
بولمىغااان نۇرغااۇن نەرسااىلىرىنى يولدىشااىغا ھاااال قىلىااپ بېرىاادى .شااۇ ا ئااالالھ
﴿ا ل َ ٌابَللاٌَُ ُ ل ْ ٌَوَْتللتُ ْ ٌابَللاٌُ َُل َ ٌ2
تائااااال ئەر-ئاياااا مۇناساااى ىتىنى تەسااا ىرلەئ ُ
«ئااۇالر سااىلەر ئۈچااۈن كىيىماادىر ،سااىلەرمۇ ئااۇالر ئۈچااۈن كىيىمسااىلەر» دېااگەن.
چااااۈنكى ئەر-ئايالنىااااڭ ھەربىاااارى ،قارشااااى تەرەپنىااااڭ ئەۋرىتىنااااى يامااااانلىقتىن
يۆگەياااادى ۋە يوشااااۇرىدى .بىاااار ئااااادەم قىزىنىااااڭ قېشااااىغا كىرگەناااادە ،ئۇنىااااڭ
پاچاااقلىرى ئوچااۇق بولسااا ،دەرھااا يۆگى الىاادى .ئەممااا يولدىشااى كىرسااە ئۇنااداق
 1سۈرە نىسا-21 ،20 ،ئايەتلەر
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قىلماياااادى .دادا بولغااااۇچى قىزىنااااى باشااااقىالردىن قاااااتتىق قوغداياااادى ،ئەممااااا
يولدىشاااىغا راھەت ھالااادا تاپشاااۇرىدى .شاااۇ ا ئەر-ئاياااا ئارىساااىدىكى ئەھااادە،
«مۇستەھكەم» دەئ سۈپەتلەنگەن.

ئاااااايەتتە ﴿وإِ ْذ أ َ ِ
ِ ِ
يل ََّل تَـ ْعبُـ ـ ـ ُدو َن إََِّّل اللَّـ ـ ــهَ﴾ «ئاااااۆز
َ
َخـ ـ ـ ْذ ََن ميثَـ ــا َق بَـ ـ ِـِن إ ْ﴾ ـ ـ َـرائ َ
ۋاقتىاادا بىااز ئىساارائىل ئەۋالدىاادىن ئااالالھتىن باشااقىغا ئىكااادەت قىلماساالىققا
لاأ سااااۆزى ئىشاااالىتىلگەن .بااااۇ سااااۆز ئالالھنىااااڭ
ئەھاااادە ئالاااادىق» دەئ ،اِ َل ٌَ
«قىااال» يااااكى «قىلماااا» دېاااگەن باااۇيرىقى بولاااۇئ ،ئىنساااان «ئاااالالھتىن باشاااقا
ئىااااالھ يااااوق» دەئ ئىمااااان ئېيتقااااان ۋاقتىاااادا ،ئااااالالھ بۇيرىغاااااننى قىلىااااش،
چەكلىگەناادىن يېاانىش ئەھدىسااىگە كىاارگەن بولىاادى .ئااايەتتىكى بااۇ «ئەھاادە»
يااااالغۇز ئااااالالھقىال ئىكااااادەت قىلىااااش ،تەۋراتقااااا ۋە مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ
پەيغەمااكەرلىكىگە ئىمااان ئېيااتىش قاتااارلىق ئااۈق شااەرتنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى.
ئىنساااان ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش مەنھىجىناااى ئاااۆزى بېكىتەلمەيااادى .چاااۈنكى
ئىكاااادەت مەنھىجىناااى بېكىتىااادىغىنى ئىكاااادەت قىلغاااۇچى بولماساااتىن ،ئىكاااادەت
قىلىنغۇچىااادىر .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااۇالر ئاساااماندىن چۈشاااۈردلگەن تەۋراتاااتىن
ئىكااارەت بىاار مەنھەجااگە ۋە ئىكادەتنىااڭ تااوغرا يااولىنى بايااان قىلىااپ بېرىاادىغان
مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پەيغەماااكەرلىكىگە ئىماااان ئېيتىشاااى كېااارە  .باااۇ ئاااۈق
شاااەرت ئورىندالمىساااا ،بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ئىكاااادىتى تاااوغرا بولمايااادى .بىزنىاااڭ
ئىكااااادىتىمىزمۇ ھەم ،ئالالھنىااااڭ بىرلىاااا -بارلىقىغااااا ،قۇرئانغااااا ۋە پەيغەمااااكەر
ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتماستىن توغرا بولمايدى.
﴿وِِبل َْوالِ ـ ـ َديْ ِن
ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ئالغاااااان ئەھدىساااااىنىڭ ئىككىنچىساااااى َ
ِ
ـاَن﴾ «ئاتااااا -ئانىغااااا يااشااااىلىق قىلىااااش» .بااااۇ ئااااايەتتە «يااشااااىلىق»
سـ ـ ً
إ ْح َ
لاٌَ كەلىمىسااااااى قوللىنىلغااااااان بولااااااۇئ ،ئااااااۇ بۇيرىلغااااااان
مەنىسااااااىدە ا َْ َس ل ل َ

مەجكاااۇرىيەتتىن ئاشاااۇرىئ ،تېخىماااۇ يااشاااى قىلىنغاااان ئىشاااالرنى كۆرساااىتىدى.
ئاتاااا-ئانىنىاااڭ بالىنىاااڭ دىنياغاااا كېلىشاااىگە بى اساااىتە ساااەۋە بولغاااانلىقى ۋە
باااااالىالرنى كىچىكىااااادىن تەربىااااايەلەئ ئۆساااااتۈرگەنلىكى ،ئۇالرغاااااا يااشاااااىلىق
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قىلىشاااقا يېتەرلىااا ساااەۋەبتۇر .ئاااالالھ تائااااال ئاتاااا-ئانىمىزغاااا ئۈساااتىمىزدىكى
مەساااىۇلىيەت ۋە مەجكاااۇرىيەتتىن ئاشاااۇرىئ ئېھساااان قىلىشااانى بۇيرىيااادى .شاااۇ ا
ئۇالرغا كۈچىمىزنىڭ يېتىشىچە ئاشۇرىئ يااشىلىق قىلىشىمىز كېرە .

ا
ا
لاٌَُ ُا ل ل ْ ٌ َ ُُّل ل ْ ٌٌا َُل ل ْ ٌ
ليٌا ٌ َ نَل لات ٌَواُُل لو ٌ ٌُ.ا ل ل ي َ ٌَِ ل َ
ئااااالالھ تائاااااال ﴿ا َ ٌ ْ ُمتَق ل َ
ا
ا ا
ٌال ل ل ل ْ ٌ
لٌَ ُْ اس ل ل للنا ٌَ
َ ل ل للاتُو ٌَُلْبل ل ل ل ٌَ َذ ل ل ل َ
لبا ا ُ
ي ٌٌَ .ل ل للاتُو ٌَُلل ل ل ل َلٌِل ل ل ل َ ٌ لَْل ل ل ل ا ٌَِ ل ل للاٌيلَ ْ َ عُ ل ل للو ٌََ ٌ.واِبْْل ْ
َن ل ل ل َ
يسل ل لتل ْغ ا هو ٌَ ٌ.وا ٌَِْ ل للو اا ٌَ ل ل ل ٌُِال َس ل للاِا ا ٌو ْمب ل لله ا
ون «ٌ1شۈبھىسااااااىزكى ،تەقاااااا ادارالر
َْ َ ُ َ ْ َ ْ َ
َ َْ ُ
جەناااانەتلەردە ۋە بۇالقالرنىااااڭ ئارىسااااىدا بولىاااادى .ئااااۇالر پەرۋەردىگااااارى ئاتااااا
قىلغاااان نەرساااىلەرنى قوباااۇ قىلىااادى ،ئاااۇالر بۇنىغااادىن ئىلگىااارى يااشاااى ئىاااش
قىلغاااۇچىالر ئىااادى .ئاااۇالر كېچىساااى ئااااز ئاااۇااليتتى ،ساااەھەرلەردە مەغپىااارەت
تىلەيتتاااى .ئۇالرنىاااڭ پاااۇ -ماللىرىااادا ساااائىلالر ۋە موھتاجالرنىاااڭ ھەققاااى باااار
ئىااادى نيەناااى ئاااۇالر ساااائىلالرغا ۋە موھتاجالرغاااا ساااەدىقە قىالتتاااى » دېاااگەن.
ئىنسااان ئىكااادەتنى ئااۆزىگە بەلگىلەنااگەن مىقااداردا قىلسااا ،ۋەزىپىنااى ئااادا قىلغااان
بولىاااادى .ئەممااااا پەرز قىلىنغاناااادىن ئاشااااۇرىئ ئە گااااۈزە شااااەكىلدە روياپقااااا
چىقىاااارىش «ئېھسااااان» دەئ ئاتىلىاااادى .مەسااااىلەن بىاااار كىشااااى نامااااازنى پەرز
قىلىنغااان مىقااداردا ئوقۇسااا ،ئۈسااتىدىكى مەجكااۇرىيەتلەرنى ئااادا قىلغااان بولىاادى.
ئەممااا نەپاالە نامااازالرنى ئوقااۇئ ،كېچىلىاارى قىياماادا تۇرغااان بولسااا ،ئىكااادەتتە
ئېھسان دائىرىسىگە كىرگەن بولىدى.

ئاااالالھ تائااااال ئاتاااا-ئانىغاااا يااشاااىلىق قىلىشاااقا بۇيرىغانااادىن كېااايىن،
﴿و ِذي الْ ُقـ ـ ْـرَ َٰب﴾ «ئااااۇرىق-
ئااااۇرىق-تۇغقانالرغااااا كۆ ااااۈ بۆلۈشاااانى تاااااپىالئ َ
تۇغقانالرغاااا ئېھساااان قىلىاااش» دەئ ،ئاااۈچىنچى ئەھااادىنى باياااان قىلىاااپ بەردى.
ئەگەر ھەربىاااار كىشااااى ئاتااااا-ئانااااا ،ئااااۇرىق-تۇغقانالرغااااا يااشااااىلىق قىلىااااپ،
موھتاجالرغاااااا كېپىااااال بولساااااا ،كەمكەغەللىااااا ۋە ئااااااداۋەتتىن ااااااالىي بىااااار
جەمىىيەت بەرپا بولغان بوالتتى.
 1سۈرە زارىيات-19 ~ 15 ،ئايەتلەر
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ـام ٰم﴾ « يېااااتىملەرگە ئېھسااااان
﴿والْيَـتَ ـ َ
ئېلىنغااااان ئەھاااادىنىڭ تۆتىنچىسااااى َ
قىلىااااش» .يېااااتى  ،تېخااااى قۇرامىغااااا يەتاااامەي تااااۇرىئ دادىسااااىدىن ئايرىلىااااپ
قالغااااانالرنى كۆرسااااىتىدى .دادىسااااىنى يوقاتقااااان يېااااتى باااااال ،ئۇنىااااڭ ئۈچااااۈن
تىرىشاااىدىغان ۋە ئاااۇنى قوغدايااادىغان كىشىساااىدىن ئايرىلغاااان بولىااادى .ئاااالالھ
تائاااال ئااانىنى باااال تەربىيەلەياادىغان ۋە پەرۋىااش قىلىاادىغان ،دادىنااى ئائىلىنىااڭ
ئېھتىياااااجلىرىنى قاماااادا ئۈچااااۈن تىرىشااااىدىغان قىلاااادى .لااااېكىن ھااااازىرقى
جەمىىيىتىمىااازدە ئەھااا ا ئۆزگىرىاااپ كەتاااكەن بولاااۇئ ،شاااائىر ئەھااامەد شاااەۋقى
شېىىرىدا

َْ َ ٌ ٌَْتا ٌُ َِ ا ٌ تْلتَل َ ٌَْملَ َو ُِ اٌِ ْ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ َا ا ٌ ْْلََاوا ٌَو َ لَ َ اٌُِ َذا ل ٌ
ا
اٌَتَلَ ْ ٌْ َْوٌْ ََِب ٌَِ ْ غُوَل ٌ
ٌا َوٌ َ ايٌتَل ْل َق ٌَوٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌُْ ًُِّ َ
ا َ ٌ َْت َ ُ
«ئاتاااا-ئانىساااى ئۆلاااۈئ كېتىاااپ ،ااااار تاشاااالئ قويۇلغاااانالر يېاااتى ئەمەس.
ھەقىقىااااي يېااااتى  ،بالىسااااىغا كۆ ااااۈ بۆلمەياااادىغان ئانااااا ۋە ئااااائىلىگە كۆ ااااۈ
بۆلمەياااادىغان دادىسااااى بولغااااانالردىر» دەئ يازغااااان .بااااۇ شااااېىىردا ھااااازىرقى
جەمىىيىتىمىزدىكااااااى ئااااااائىلىلەر تەساااااا ىرلەنگەن بولااااااۇئ ،بەزى ئانىالرنىااااااڭ
كاللىسااىغا بااالىلىرى كىرىااپ چىقماااي سااىرتالردا قاتراياادى .بااالىلىرى ئۆياادە ئانااا
مېھرىااادىن مەھااارىم ھالااادا چاااو بولىااادى .بەزى دادىاااالر ئاااائىلە ۋە بالىلىرىنىاااڭ
قاناااداق ياشااااۋاتقانلىقى بىااالەن كاااارى ياااوق ،ئۆزىنىاااڭ ئىشاااى بىلەناااال مەشاااغۇ
بولۇئ ئۆتىدى .مانا مۇشۇنداق ئائىلىدە چو بولغان باال ھەقىقىي يېتىمدىر.
يااااردەم بېرىااادىغان كىشاااىلىرىنى يوقاتقاااانلىقى ئۈچاااۈن ،يېتىمنىاااڭ كاااۆ لى
ساااۇنۇق بولىااادى .ئىساااالمىي جەمىىيەتتىكاااى كىشاااىلەردىن يېتىمناااى ئاااۆز دادىساااى
يېتىشااااااتۈرگەندە يېتىشااااااتۈرد تەلەئ قىلىنىاااااادى .شااااااۇ ا مااااااۇئمىن دادا
ئۆلگەنااادىن كېااايىن ،بالىساااىنىڭ ياردەمچىساااىز ياااالغۇز تاشاااالئ قويۇلىشاااىدىن
ئەنسااااااىرىمەيدى .ئەگەر بىاااااار يېتىمنىااااااڭ مېلااااااى بولسااااااا ،ئااااااۇنى ئااااااۆزى
قوغااادىيالمىغانلىقى ساااەۋەبىدىن ،باشاااقىالرنىڭ ئۇنىغغاااا كاااۆزى چۈشاااىدى .شاااۇ ا
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جەمىىيەتنىااڭ يېااتىمگە كۆ ااۈ بۆلۈشااى ،بىرىنچااى بولااۇئ يېتىمنىااڭ ھەقلىرىنااى
ھىماااايە قىلىاااش ۋە ئىجتىماااائىي كاپاااالەتنى ئومۇمالشتۇرىشاااتىن باشااالىنىدى .باااۇ
اىااال كاپاااالەت جەمىىيەتتىكاااى ئااااداۋەتنى يوقىتىاااپ ،كىشاااىلەرنى بالىلىرىااادىن
اااااتىرجەم قىلىااادى .جەمىىيەتنىاااڭ ئىللىقلىقاااى ئاساااتىدا چاااو بولغاااان باااااال،
كەلگۈسااااىدە شااااۇنداق يااشااااىلىقالرنى قىلىشااااقا تىرىشااااىدىغان ئااااادەم بولااااۇئ
يېتىلىااادى .ئەكساااىچە يېاااتى باااالىالر جەمىىيەتاااتە اارالنساااا ،چاااو بولغانااادىن
كېااايىن كىچىكلىكىااادىكى شاااۇ اورلاااۇق ۋە ئااااداۋەت تەساااىرىدە ،جەمىىيەتاااتىن
ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈن تۈرلۈ يامانلىقالرنى قىلىشتىن يانمايدى.
ئااااالالھ تائاالنىااااڭ بەنااااى ئىساااارائىلدىن ئالغااااان بەشااااىنچى ئەھدىسااااى
﴿وال َْمســاكِ ِ
ني﴾ « مىساااكىنلەرگە ئېھساااان قىلىاااش» .ئىلگىااارى كىشاااىلەر ھېچكىااار
َ َ
نەرسااىگە ئىااگە بواللمىغااان ئىنساااننى مىسااكىن دەيتتااى .سااۈرە «كەھااف»تە ﴿ََِْللاٌ
ا
ا ا
بل ل اه «ٌ1كااااېمىگە كەلسااااە  ،ئااااۇ دېغىاااازدا
َسل ل نَ ٌُفَ َ اتلَ ل ْ ٌ َم َسل لٌا َ
يٌيلَ ْع َملُ للو َ ٌا ٌ ْبَ ْ
ئىشااالەيدىغان بىااار قاااانچە نەپەر مىساااكىننىڭ كېمىساااى ئىااادى» دېاااگەن ئاااايەت
نازىاال بولغاناادىن كېاايىن ،مىسااكىننىڭ بىاارەر نەرسااىگە ئىااگە بولسااىمۇ ،لااېكىن
ئۆزىنىاااااڭ زۆردر ئېھتىيااااااجلىرىنى قامدىيالمايااااادىغان كىشاااااىلەر ئىكەنلىكىناااااى
بىلااادىق .مىساااكىنلەرگە كۆ اااۈ بۆلاااۈ ئىجتىماااائىي كاپالەتنىاااڭ بىااار تاااۈرى
بولاااۇئ ،پۈتاااۈن جەمىىيەتنىاااڭ پااااراۋانلىقى ئۈچاااۈن ،باااۇ كاپاااالەت تۈزدلمىساااى
مەۋجااۇت بولااۇئ تۇرىشااى كېاارە  .مەسااىلەن سااەن مىسااكىن بولسااا  ،بىاار باااي
تۇرمۇشااۇ غا ياااردەملەردە بولسااا ،سااەن ئااۇ بايغااا يااشااىلىق يېتىااپ تۇرىشااىنى
ئۈمىااد قىلىسااەن .چااۈنكى ئۇنىغغااا يەتااكەن يااشااىلىق سااا ىمۇ يېتىااپ تۇرىاادى.
ئەگەر باااااي سااااا ا ھېچنەرسااااە بەرمىسااااە ۋە ئااااۆزى تېخىمااااۇ بېيىااااپ ،سااااەن
كەمكەغەللىكااااتىن قۇتۇاللمىسااااا  ،سااااېنىڭ ئۇنىغغااااا بولغااااان ئۆچمەنلىكىاااااڭ
ئېشااااىپ بارىاااادى .بااااۇ ئىككااااى ئادەمنىااااڭ ئارىسااااىدا بولغاناااادا چااااو مەسااااىلە
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ئەمەسااااتە بىلىنسااااىمۇ ،جەمىىيەتااااتە ئومۇملىشااااىپ كەتكەناااادە ئىجتىمااااائىي
توقۇنۇ ۋە قااليمىقانچىلىق كەلتۈردئ چىقىرىدى.

﴿وقُولُـ ــوا لِلنَّـ ـ ِ
س ـ ــنًا﴾ «كىشاااااىلەرگە
ـاس ُح ْ
ئېلىنغاااااان ئاااااالتىنچى ئەھااااادە َ
يااشااااى سااااۆز قىلىااااش» .ئااااايەتتىكى «يااشااااى» مەنىسااااىنى ئىپادىلەياااادىغان
ا
لٌَ
ٌنل لبا ا ٌ َما ل َ
َُ ْس للنَا كەلىمىسااااىدىكى ِ ھەرپااااى پەشاااالى ئوقۇلااااۇئْ ﴿ ،عٌُ َ َ
ا
ا
ا
ا ا
اِب ْْلا ا
س ل ل ل ُ « 1پەرۋەردىگارىغنىاااااااڭ
ْم ل ل ل ٌَو ْ َم ْوا َل ل ل ٌ ْْلَ َسل ل للنَ ٌ ٌَو َ ل ل للا ُْ ٌ اِبَل ل ل ا ٌال ل ل َلٌَْ ْ
َ
ََ َ
يولىغاااا ھېكمەتلىااا ئۇسااالۇبتا يااشاااى ۋەز-نەساااىھەت بىااالەن دەۋەت قىلغىااان،
ئااااۇالر بىاااالەن چىرايلىااااق رەۋىشااااتە مۇنازىرىلەشااااكىن» دېااااگەن ئااااايەتتىكى،
َس ل «گاااۈزە  ،بەلەن ،يااشاااى» دېاااگەن ساااۆز بىااالەن مەنىااادا
زەۋەرلىااا ٌَ
كەلگەن.
بىاار قىسااى ئۆلىماااالر «شااەرىىەت يااشااى دەئ قااارىغىنى يااشااىمۇ ياااكى
ئەقىااال يااشاااى دەئ قاااارىغىنىمۇ » دېاااگەن مەساااىلە ھەققىااادە ئواشاااىمىغان
كااۆز-قاراشااتا بولغااان .بىااز بااۇ ھەقااتە «شااەرىىەت يااشااى دەئ قااارىغىنى يااشااى
ئىااااش .ئەقلىمىااااز يااشااااى دەئ قارىغااااان ئىشااااالرنى شااااەرىىەت چەكلىمىگەنااااال
بولساااا ،ئۇماااۇ يااشاااى ئىاااش» دەئ قاااارايمىز .چاااۈنكى ئەقىلنىاااڭ بىااار ئىاااش
توغرىساااىدىكى قارىشاااى اىلماااۇ-اىااال بولىااادى .بىرساااى يااشاااى دەئ قارىغاااان
ئىشاانى ،يەنە بىاارى يامااان دەئ قاراياادى .شااۇ ا ئەقلىمىااز يااشااى دەئ قارىغااان
نەرساااىلەرگە ،شاااەرىىەتتىن ھۆكاااۈم تېپىاااپ بولغاااۇچە يااشاااى كاااۆزىمىز بىااالەن
قارايمىز.

ِ
الص ـ َـًل َة﴾ «ناماااااز ئوقااااۇ الر» .بااااۇ
يم ــوا َّ
﴿وأَق ُ
يەتتىنچاااى ئەھاااادە بولسااااا َ
ئورىنااادا «ئوقاااۇ الر» مەنىساااىدىكى صلللو دېاااگەن ساااۆز قوللىنىلمااااي« ،پۈتاااۈن
شاااەكىلدىكى نامااااز ئۇقاااۇمىنى شاااەكىللەنددرد الر» دېاااگەن مەنىااادىكى َُْا ُم للو
كەلىمىساااى قوللىنىلغاااان .ناماااازنى ئاااالالھ تەلەئ قىلغاااان شاااەكىلدە ئوتتۇرىغاااا
 1سۈرە نەھل-125 ،ئايەت

25

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ئېلىاااپ چىقىاااش ،ئىنسااااندىن مە گاااۈ سااااقى بولمايااادىغان دىننىاااڭ ئاساساااىي
ه ل ل ل َل ٌَو «نامااااااااز ئوقاااااااۇ الر» دەئ
تەلىپىااااااادىر .شاااااااۇ ا قۇرئانااااااادا صل ل لللٌو ٌ َ
ه ل َلل ٌَو «ناماااازنى پۈتاااۈن شاااەكىللىرى بىااالەن ئوتتۇرىغاااا
قويۇلماساااتىنَُْ ،ا ُم للو ٌ َ
ئېلىپ چىقىغالر» دېيىلگەن.

﴿وآتُـ ــوا َّ
الزَكـ ــا َة﴾ « زاكاااااات بېااااارىغالر».
ساااااەككىزىنچى ئەھااااادە بولساااااا َ
اىااش-ئەقرىكااا ،يېااتى ۋە مىسااكىنلەر كەمااكەغە بولااۇئ قالسااا ،ئۇالرنىااڭ زاكاتتااا
ھەققاااى بولىااادى .چاااۈنكى زاكاااات ئاااارقىلىق ئاااۇالر كاپالەتلىااا ۋە ماااۇكەممە
ئىماااانىي مۇھىتتاااا ياشااااۋاتقانلىقىنى ھاااې قىالاليااادى .دېااامە  ،زاكاااات ھەربىااار
كەمكەغەلنىااااڭ ھەق-ھوقااااۇقى بولغاچقااااا ،يېااااتى ياااااكى تۇغقااااان بولمىغااااان
كەمكەغەللەرگىمۇ بېرىلىدى.
ئااالالھ تائاااال بااۇ سااەككىز تۈرلااۈ ئەھاادە-مىيساااق تااۈرىنى بايااان قىلىااپ
ض ـ ـ ـ ــو َن﴾
بەرگەناااااااااادىن كېاااااااااايىن ُ
﴿ُثَّ تَـ ـ ـ ـ ـ َـولَّْيـتُ ْم إََِّّل قَلِ ـ ـ ـ ـ ً
ـيًل ِِّم ـ ـ ـ ــن ُك ْم َوأَن ـ ـ ـ ــتُم ُّم ْع ِر ُ
«ئااارا الردىكى ئااازغىنە كىشااىدىن باشااقىغالر ئەھدىاادىن يېنى الاادىغالر ،سااىلەر
ھەمىشاااە يېنى الىساااىلەر» دېاااگەن .ماناااا باااۇ بەناااى ئىسااارائىلنىڭ تارىخىااادا ياااۈز
بەرگەن ھەقىقەت.
ئااايەتتىكى تَل َلوٌَ «يااۈز ئااۆرددى ،ئىتااائەت قىلمىاادى» دېااگەن مەنىلەرنااى
ئىپادىلەيااادى .چاااۈنكى ئۇالرنىاااڭ بەزىساااى ئەھااادىگە ۋاپاااا قىلساااا ،بەزىساااى ياااۈز
ئاااۆرىگەن ئىااادى .قۇرئاااان يەھۇدىيالرغاااا ئەمەس ،بەلكاااى ئۇالرنىاااڭ ئارىساااىدىكى
ھەقاااكە قارشاااى چىققۇچىالرغاااا ھۇجاااۇم قىلااادى .شاااۇ ا باااۇ رېىاللىققاااا ئېھتىااارام
قىلىااااش يۈزىسااااىدىن« ،ئەھاااادە الردىن يېنى الاااادىغالر» دەئ ئومۇمالشااااتۇرىئ
قويماسااتىن ،اََلٌَُلال َلٌ «ئاااز بىاار قىسااىمى»نىااڭ ۋاپااا قىلغااانلىقى تىلغااا ئېلىنىااپ،
ئەھدىدە تۇرغان يەھۇدىيالرنى يۈز ئۆردگۈچىلەردىن ئايرىپ بايان قىلدى.
يااااۈز ئۆردشاااانىڭ ئىپادىسااااى ھەراىاااال بولااااۇئ ،قۇرئااااان كەرىمااااگە نەزەر
سالساااااق ،مااااۇئمىن بىاااالەن كاپىرنىااااڭ ئۇرىشااااتا ئۇچراشااااقاندىكى ھالىتىنىااااڭ
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اا
ا ا
اا ا
ا
ٌِب ٌَماغَ َ ل ل ل اٌِل ل ل َ ٌ
ٌِتَ َب اهفَ ل للاٌ قتَ ل للاٌَْ َْو ُ
﴿وَِل ل ل ٌيلُ ل ل َلو ْ ٌيلَ ْوَِ ل ل ل ٌ ُملُ ل ل َلهٌُِ ََل ُ
ٌِتَ َبا ل ل َلٌَ َ ٌفَل ل ل ٌفَل َقل ل ل ْغ َ
َ
لَ ل الو « 1كىمكاااى قايتاااا ئۇرىشاااۇ يااااكى مۇساااۇلمانالر جامائەساااىگە قوشاااۇلۇ
مەقسااىتىدە بىاار تەرەپااكە يۆتكىلىشااتىن باشااقا ئەھ الاادا ،ددشاامەنگە ئارقىسااىنى
قىلىاااادىكەن نيەناااااى قاچىااااادىكەن  ،ئاااااۇ ھەقىاااااقەتەن ئالالھنىاااااڭ غەزىاااااپىگە
ئۇچرايااااادى» دېاااااگەن شاااااەكىلدە ئىااااانچىكە ئىپاااااادىلەنگەنلىكىنى بايقاااااايمىز.
ئااايەتتىكى يُل َلواا ٌْ بىاالەن تَل َلوٌَ «يااۈز ئااۆرد » دېااگەن سااۆزنىڭ يىلتىاازى بىاار.
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە «ياااۈز ئاااۆرد »تىكاااى مەقساااەتنىڭ اىلماااۇ-اىااال
بولىاااادىغانلىقىنى بايااااان قىلغااااان .ئەسااااكەر ئااااۇرى كااااۈنى قورقااااۇئ قاچسااااا،
ئالالھنىااااڭ غەزىااااپىگە ئۇچراياااادى .ئەممااااا جە اااادىن قااااېچىش نىيىتااااى بىاااالەن
ئەمەس ،يەنە بىااااار ساااااەپكە بېرىاااااپ يااااااكى كاااااۆئ ددشااااامەنگە يولۇققاااااان
قېرىنداشاااالىرىغا ياااااردەم بېاااارىش ئۈچااااۈن كېااااتىش ،ئۇرىشااااتىن يااااۈز ئااااۆردئ
كېتىشكە ئواشىمىغانلىقتىن ،غەزەپكە ئۇچرىمايدى.

ئاااادەتتە تَ ل َلوٌَ «ياااۈز ئاااۆرد  ،ياااۈزىنى باااۇرا » مەنىساااىدە كەلساااىمۇ،
ئادەمنىاااڭ نىيىاااتىگە قاااارائ ئايرىلىااادى .ئەگەر قارشاااى تەرەپاااتە ساااىزگە قەرزدار
بىرەيلەننااى كۆرگەناادە ،ئۇنىغاادىن يااۈزىغىزنى بااۇرائ باشااقا تەرەپااكە كەتسااىغىز،
بااۇ ئااۇنى يامااان كااۆرگەنلىكتىن بولماسااتىن ،بەلكااى اىجىاال قىلىااپ قويۇشااتىن
ساااقلىنىش ئۈچااۈن بولغاچقااا« ،رەھاامەت يۈزىسااىدىن يااۈزىنى بااۇرا » بولىاادى.
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە يەھۇدىيالرنىاااڭ باشاااقا نىااايەت ۋە نىشاااان بىااالەن
ئەمەس ،بەلكااااى قەسااااتەنلى بىاااالەن ئەھدىاااادىن يااااۈز ئااااۆرىگەنلىكىنى بايااااان
قىلىااااپ بەرگەن .بەنااااى ئىساااارائىلدىن ئېلىنغااااان سااااەككىز اىاااال ئەھاااادىنىڭ
ھەممىسااااااى بىااااااز مۇسااااااۇلمانالردىنمۇ ئېلىنغااااااان .ئالالھنىااااااڭ غەزىپىاااااادىن
ساقلىنىشاااىمىز ئۈچاااۈن ،باااۇ ئەھااادە-مىيسااااقالرغا ئەھمىااايەت بېرىاااپ ،اليىقىااادا
ئورىنلىشىمىز الزى .

 1سۈرە ئەن ا -16 ،ئايەت
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ِ
ِ
ِ
ِ
س ُكم ِِّمن
﴿ َوإ ْذ أَ َخ ْذ ََن ميثَاقَ ُك ْم ََّل تَ ْسف ُكو َن د َماءَ ُك ْم َوََّل َُّتْ ِر ُجو َن أَن ُف َ
ِد ََّي ِرُك ْم ُُثَّ أَقْـ َر ْرُتْ َوأَنتُ ْم تَ ْش َه ُدو َن﴾
«ئۆز ۋاقتىدا بىر-بىرىغالرنىڭ قېنىنى تۆكمەسلىككە ،بىر-بىرىغالرنى
يۇرتلىرىغالردىن ھەيدەئ چىقارماسلىققا ،سىلەردىن چىن ئەھدە ئالغان
ئىدىق .كېيىن بۇنى ئېتىرائ قىلغان ئىدىغالر ،بۇنىغغا ئۆزد الر
گۇۋاھسىلەر»
ٌ

بىاااز ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ياااالغۇز ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش ،ئاتاااا-ئاناااا،
ئاااۇرىق-تۇغقاااان ،مىساااكىنلەرگە يااشاااىلىق قىلىاااش ،كىشاااىلەرگە چىرايلىاااق ساااۆز
قىلىاااش ،نامااااز ئوقاااۇ  ،زاكاااات بېااارىش قاتاااارلىق بىااار بۆلاااۈ باااۇيرىقالر ۋە
ئەھاااادىلەرنىڭ« ،قىاااال» دېااااگەن بااااۇيرىق شااااەكلىنى ئوقااااۇئ ئااااۆتكەن .شااااۇ
ئەھااادىنىڭ تولۇقلىماااا شاااەكلىدە ،باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ بەناااى ئىسااارائىلدىن تەلەئ
قىلغااااان «قىلمااااا» دېااااگەن چەكلىاااامە ااااااراكتېردىكى بااااۇيرىقلىرىنى بايااااان
قىلى اتىدى.

ِ
ِ
ـاء ُك ْم﴾ «ئۆزد الرنىاااڭ
ئاااالالھ تائااااال بەناااى ئىسااارائىلدىن ﴿ ََّل تَ ْســف ُكو َن د َمـ َ
سـ ـ ـ ُكم ِِّم ـ ــن ِد ََّي ِرُك ـ ـ ْـم﴾ «ئاااااۆزد الرنى
قېنىناااااى تاااااۆكمە الر» ۋە َ
﴿وََّل َُّتْ ِر ُج ـ ــو َن أَن ُف َ
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يۇرتااۇ الردىن قااوغالئ چىقارمااا الر» دەئ ئەھاادە ئالغااان .ئااالالھ نااېمە ئۈچااۈن
ا َِ للا َ ُ ٌْ «ئۆزد الرنىااااڭ قېنىنااااى» دەياااادى ئااااادەم ئۆزىنىااااڭ قېنىنااااى ئااااۆزى
تۆكەماادى ئااۆزىنى ئااۆزى يۇرتىاادىن قااوغالئ چىقىراماادى ئەلاا ەتتە ،ياااق! قۇرئااان
بىااازگە ئىساااالم ئۈممىتىنىاااڭ بىااار پۈتاااۈن گەۋدە ئىكەنلىكىناااى ۋە باااۇ گەۋدىنىاااڭ
ئىچىاادىن كىمنىااڭ قېنااى تۆكۈلسااە ،پۈتااۈن ئۈممەتنىااڭ قېنااى تۆكااۈلگەن ۋە كىاا
ھەياااادەئ چىقىرىلسااااا ،ئااااۈممەت ھەياااادەئ چىقىرىلغااااان ھېسااااابلىنىدىغانلىقىنى
بايااااان قىلىااااپ بېرى اتىاااادى .بااااۇ ھەقااااتە پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم ئومااااۇمىي
مۇساااااااۇلمان جەمىىيىتىناااااااى تەسااااااا ىرلەئ ِ َل ل ل ٌ ْم ل ل ل ْ اِنايٌا ٌتَل ل للو ا اا ٌوتَل ل لٌله ُا
ُح ا ْ ٌ
َ ُ ُ َ
َ َْ َ
ا
ا
ا
اا
اا
ٌن ل ل للاِ ُهٌ ََْ َس ل ل للغٌ اِب َسل ل ل ل َ اهٌ
َوتَل َع ل ل للا ُ ٌَْ َِ ٌ،ل ل ل ل ٌُ ََْ َس ل ل للغٌ َذ ٌ ْش ل ل للتَ َ ٌِْن ل ل للوٌُاُ ْ ل ل للوٌتَل ل ل َلغ َا ٌَل ل للوُ َ
َو ْْلُ َمل ل «ٌ1بىاااار-بىاااارىگە كۆيۈنااااۈ ۋە مېھرىكانلىقتااااا مااااۇئمىنلەر بىاااار تەنااااگە
ئواشااااايدى .تەناااادىن بىاااار ئەزا ئاغرىسااااا ،باشااااقا ئەزاالر قىززىااااپ ئۇيقۇسااااىزلىق
بىااالەن ئازابلىنىااادى» دېاااگەن .باااۇ ئىساااالم بىااازدىن تەلەئ قىلغاااان جەمىىيەتنىاااڭ
ئاااۆرنىكى بولاااۇئ ،باااۇ ئاااۆلچەمنى تەتكىقلىمىسااااق ،نە غەلىاااكىگە ،نە ئالالھنىاااڭ
رەھمىتىگە ئېرىشەلمەيمىز.

لوٌَفَ َس لللا ُمو ٌ َالَل ل ٌٌَْت ُ اسل ل ُ ٌٌْ َاَتَل ل ٌٌَ اِل ل ٌٌْ اان ل الغٌٌ لَل ل اٌلوٌ
ئااااالالھ تائاااااال ﴿فَل لاإ َذ ٌ َ َ ْل للتُ ٌملُُ ل ٌَ
ُِبَا ََ ل ل ٌٌَ َابَل ل ٌَ «ٌ2سااااىلەر ئااااۆيلەرگە كىاااارگەن چااااېغىغالردا ئۆزد الرغااااا نيەنااااى
ئۆيااادىكى كىشاااىلەرگە ئاااالالھ بەلگىلىاااگەن مۇباااارە  ،پاااا سااااالمنى بېااارىغالر»
دېااگەن ئااايەتتىمۇ «ئۆزد الرغااا ساااالم قىلىغااالر» دەئ ،مااۇئمىنلەرگە بىاار پۈتااۈن
بىرلى شەكلىدە اىتا قىلى اتىدى.

ِ
ِ
ـاء ُك ْم﴾ « قااااانلىرىغالرنى تااااۆكمە الر» .بىاااار ئااااادەم يەنە
﴿ ََّل تَ ْس ــف ُكو َن د َم ـ َ
بىاااار ئااااادەمنى ئۆلتۈرسااااە ،ئۆلتۈرگۈچىاااادىن قىساااااس ئېلىنىااااپ ئۆلتۈردلىاااادى.
ئاااقى ەتتە ئااادەم باشااقىالرنى ئۆلتااۈرد سااەۋەبلى ئااۆزىنى ئۆلتااۈرگەن بولىاادى.
ئااااايەتتىكى نل ل َ دېااااگەن سااااۆز «قااااان تۆكااااۈ اۇمااااارى»نااااى ،ا َِ للا َ ُ ٌْ ٌ
 1مۇسلى رى ايەت قىلغان
 2سۈرە نۇر-69 ،ئايەت
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«ئادەمنىااڭ ھاياااتى ئۈچااۈن زۆردر بولغااان قااان»نااى كۆرسااىتىدى .بااۇ ئەھاادىلەرگە
بەناااى ئىسااارائىلنىڭ ماااۇئمىنلىرى ئااااۋاز قوشاااقان بولاااۇئ ،باااۇ ھەقاااتە ﴿ ُُثَّ أَقْ ـ َـرْرُْت
شـ َـه ُدو َن﴾ «كېاايىن بااۇنى نيەنااى ئەھااادىنى ئېتىاارائ قىلغااان ئىااادىغالر،
َوأَنــتُ ْم تَ ْ
بۇنىغغااااا ئااااۆزد الر گۇۋاھسااااىلەر» دېاااايىلگەن .ئااااايەتتىكى تَ ْ ل ل َ ُغو ٌَ «گااااۇۋاھ
بولاااۇ » ئىپادىساااى ،ئاااۆزى كاااۆرگەن بىااار ئىشااانى باشاااقىالرغا اەۋەر قىلىشااانى
كۆرسااىتىدىغان بولااۇئ ،بااۇ اااۇددى ئەھاادىنى ئا لىغااان كىشااىلەرنىڭ نەزىرىاادە،
كۆز ئالدىدىن ئۆتكەن ئەمەلىي رېىاللىقتە تەس ىرلەنگەن.
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ِ
س ُك ْم َوَُّتْ ِر ُجو َن فَ ِري ًقا ِِّمن ُكم ِِّمن ِد ََّي ِرِه ْم
ُ
﴿ُثَّ أَنتُ ْم َهـُٰؤََّلء تَـ ْقتُـلُو َن أَن ُف َ
ِ
وه ْم َو ُه َو ُُمََّرٌم
ار ٰى تُـ َف ُ
اد ُ
تَظَ َ
اه ُرو َن َعلَْي ِهم ِِب ِْْل ُِْث َوالْعُ ْد َوان َوإِن ََيْتُوُك ْم أ َ
ُ﴾ َ
ض ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَـ ْع ٍ
اج ُه ْم ۚ أَفَـتُـ ْؤِمنُو َن بِبَـ ْع ِ
ض ۚ فَ َما
َعلَْي ُك ْم إِ ْخ َر ُ
ِ
جزاء من يـ ْفعل َٰذلِ َ ِ
ِ
الدنْـيا ۖ ويـوم ال ِْقيام ِ
ي ِِف ا ِْلَيَاة ُّ َ َ َ ْ َ َ َ
ك من ُك ْم إََِّّل خ ْز ٌ
ََ ُ َ َ َ ُ
يُـردُّو َن إِ َ َٰل أَ َش ِِّد ال َْع َذ ِ
اب ۗ َوَما اللَّـهُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَـ ْع َملُو َن﴾
َ
«كېيىن سىلەر ئۆزد الرنى ئۆلتۈردد الر ،ئىچىغالردىن بىر تۈركۈم
كىشىلەرنى يۇرتىدىن ھەيدەئ چىقاردىغالر ،گۇناھ ۋە ددشمەنلى قىلىش
بىلەن ئۇالرنىڭ قارشى تەرىپىدىكىلەرگە ياردەم بەردىغالر ،ئۇالر ئەسىر
چۈشۈئ كەلسە ،فىدىيە بېرىپ قۇتقۇزىۋالىسىلەر ،ھالكۇكى ،ئۇالرنى
يۇرتلىرىدىن ھەيدەئ چىقىرىش سىلەرگە ھارام قىلىنغان ئىدى نيەنى
بىر-بىرىغالرنى ئۆلتۈرد

ۋە يۇرتىدىن ھەيدەئ چىقىرىشنى راۋا

كۆردسىلەيۇ ،ئۇالرنىڭ ئەسىرگە چۈشۈئ ددشمەنلىرىغالرنىڭ قولىدا بولۇئ
قېلىشىنى راۋا كۆرمەيسىلەر  .سىلەر كىتابنىڭ بىر قىسى ئەھكاملىرىغا
ئىشىنىپ ،بىر قىسى ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىالمسىلەر سىلەردىن شۇنداق
قىلغانالرنىڭ جازاسى پەقەت ھاياتىي دىنيادا اارلىققا قېلىش ،قىيامەت
كۈنى قاتتىق ئازابقا دىچار بولۇشتۇر .ئالالھ قىلمىشىغالردىن غاپىل
ئەمەستۇر»
33
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يەھاااۇدىيالر ئۆزىنىاااڭ كۆ اااۈ ااھىشاااىغا تاااوغرا كەلگىنىناااى تەتاااكىقالئ،
كەلمىگىنىااادىن يااااۈز ئااااۆرديتتى .شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ئۇالرنىااااڭ
قىلمىشاالىرىنى بايااان قىلىااپ رەساا ا قىلاادى .بۈگااۈنكى كۈنىمىزدىمااۇ بىاار قىسااى
كىشاااااىلەر ئۆزىنىاااااڭ ئىشاااااىغا تاااااوغرا كەلاااااگەن يەرگە ئاااااايەت-ھەدىسااااالەرنى
ئەكىلىاااپ ،دىنااادار قىيااااپەتكە كىرى ېلىاااپ مەساااىلىنى ھە قىلمااااقچى بولىااادى.
لااااېكىن ئىشااااىغا تااااوغرا كەلمىگىنىاااادە ،قااااۇالقلىرىنى يوپۇرىۋالىاااادى .بااااۇ گەرچە
يەھاااااۇدىيالردا كاااااۆردلگەن ئەھااااا ا بولساااااىمۇ ،ئەيناااااى شاااااەكىلدە بىزنىاااااڭ
ئەھ الىمىزغا چۈشىدى.
باااۇ ئاااايەت پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادە ،يەھاااۇدىيالردىن بىااار
ئاياااا زىناااا قىلغاااان ۋاقىتتاااا نازىااال بولغاااان بولاااۇئ ،ئەمەلىيەتاااتە ئۆزلىرىنىاااڭ
كىتااابى بولغااان تەۋراتتااا ،زىنااا قىلغااان ئايالنىااڭ جازاسااى چالمااا-كېسااە قىلىااش
ئىاادى .يەھااۇدىيالر كۆ ااۈ ااھىشااىغا ئەگىشااىپ «بااۇ ئايااالنى چالمااا-كېسااە
قىلىاااش جازاساااىنى يۈرگاااۈزمەي ،باشاااقىچە ئۇساااۇلدا ھە قىلغىلاااى بوالرماااۇ »
دەئ ،رەسااااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااااا پەتىاااا ا سااااورا ئۈچااااۈن بارغااااان .رەسااااۇلۇلالھ
ئۇالرغاااااا «ساااااىلەرنىڭ كىتاااااابىغالردا بۇنىاااااڭ ھۆكاااااۈمى باااااارغۇ» دېگەنااااادە،
يەھاااۇدىيالر «بىزنىاااڭ تەۋراتتاااا زىناااااور ئەر يااااكى ئايالنىاااڭ ياااۈزىگە نىجاساااەت
سااااۈركەئ كىشااااىلەرنىڭ ئارىسااااىدا ئايالناااادىرىمىز» دەئ جاااااۋا بەرگەناااادە،
رەساااۇلۇلالھ «يااااق ،ئۇناااداق ئەمەس .تەۋراتتاااا چالماااا-كېساااە قىلىاااش ئاااايىتى
بااار» دېااگەن .رەسااۇلۇلالھنىڭ جاااۋابى ئۇالرنىااڭ ئويلىغااان يېرىاادىن چىقمىغااان
بولغاچقا ،ئالدى-كەينىگە قارىماي چىقىپ كەتكەن.

ِ
سـ ـ ُك ْم﴾ « كېاااايىن سااااىلەر ئەھاااادىنى بااااۇزىئ،
ُ
﴿ُثَّ أَن ــتُ ْم َه ـ ـٰ ُؤََّلء تَـ ْقتُـلُ ــو َن أَن ُف َ
ئااۆزد الرنى ئۆلتااۈردد الر» .بىاار كىشااى يەنە بىرىنااى ئۆلتۈرسااە ،قاتىاال شااەرىىەت
بويىچە ئۆلتۈردلىدى .ھېسابتا قاتىل ئۆزىنى ئۆلتۈرگەن بولىدى.
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﴿و َُّتْ ِر ُج ـ ــو َن فَ ِري ًق ـ ــا ِِّم ـ ــن ُكم ِِّم ـ ــن ِد ََّي ِرِه ـ ـ ْـم﴾
ئااااااالالھ تائاااااااال بااااااۇ ئااااااايەتتە ٌ َ

«ئىچىغالردىااان بىااار تۈركاااۈم كىشاااىلەرنى يۇرتىااادىن ھەيااادەئ چىقااااردىغالر»
ا
س ل ُ ٌ اِ ل ٌ ا ََي اُ ل ٌْ «بىااار-
دېاااگەن بولساااا ،ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ﴿ َوََلٌٌ َُتْه ُ للو ٌٌََْت ُ َ
بىرىغالرنى يۇرتلىرىغالردىن ھەيدەئ چىقارما الر» دەئ ئەسكەرتكەن.
اج ُه ْم﴾ «ئااااااۇالر
ـار ٰى تُـ َفـ ـ ـ ُ
ـاد ُ
وه ْم َو ُهـ ـ ـ َـو ُُمَـ ـ ـ َّـرٌم َعلَـ ـ ـ ْـي ُك ْم إِ ْخـ ـ ـ َـر ُ
﴿ َوإِن ََيْتُـ ـ ــوُك ْم أ َ
ُ﴾ـ ـ ـ َ
ئەسااىر چۈشااۈئ كەلسااە ،فىاادىيە بېرىااپ قۇتقۇزىۋالىسااىلەر ،ھااالكۇكى ،ئااۇالرنى
يۇرتلىرىاادىن ھەياادەئ چىقىاارىش سااىلەرگە ھااارام قىلىنغااان ئىاادى نيەنااى بىاار-
بىرىغالرناااى ئۆلتاااۈرد ۋە يۇرتىااادىن ھەيااادەئ چىقىرىشااانى راۋا كۆردساااىلەريۇ،
ئۇالرنىااڭ ئەسااىرگە چۈشااۈئ ددشاامەنلىرىغالرنىڭ قولىاادا بولااۇئ قېلىشااىنى راۋا
كۆرمەيساااىلەر » .يەھاااۇدىيالر جە ناااى ئاااۆزلىرى قوزغاااائ ،قايساااى بىااار يەھاااۇدىي
ئەسااىر بولااۇئ قولغااا چۈشااۈئ قالسااا ،فىاادىيە ئېلىااپ قويااۇئ بېرەتتااى .دېاامە ،
يەھاااااۇدىيالر ئاااااۇرى قوزغايااااادىغان ۋاقىتتاااااا ،تەۋراتتىكاااااى «ئۆلتاااااۈرمە الر،
ھەيااادەئ چىقارماااا الر» دېاااگەن بۇيرىقالرغاااا پەرۋا قىلمااااي ،ئەساااىرگە چۈشاااۈئ
قالغانااادا بولساااا ،دىننىاااڭ باااۇيرىقىنى ئىجااارا قىلغاااان قىيااااپەتتە فىااادىيە ئاااېلىش
ئااارقىلىق بىاار-بىرىاادىن مااا -دىنيااا ئۈنااددردئ ،ئۆزىنىااڭ ماااددىي مەنپەئەتىنااى
قانااادىراتتى .يەھاااۇدىيالر بىااار دىنااادا تاااۇرىئ ،دىنيااااۋىي مااااددىي مەناااپەئەتلەر
ئۈچۈن بىر قانچە تەرەپكە بۆلۈنگەن ئىدى.
يەھااااۇدىيالر ئاساسااااەن «بەنااااى قەينۇقااااا»« ،بەنااااى نەزىاااار» ۋە «بەنااااى
قااااۇرەيزە» قاتااااارلىق ئااااۈق چااااو قەبىلىنااااى تەمسااااىل قىالتتااااى .مەدىنىاااادە
ئەرەبلەردىااان «ئەۋس» ۋە «اەزرە » دەئ ئىككاااى قەبىااالە باااار بولاااۇئ ،ئىساااالم
كېلىشاااتىن باااۇرىن ئىككاااى قەبىااالە ئارىساااىدا دائىااا ئاااۇرى بولاااۇئ تاااۇراتتى.
يەھااااااۇدىيالر ئىككااااااى قەبىاااااالە ئوتتۇرىسااااااىدىكى ئاداۋەتنىااااااڭ ئااااااۈزدلمەي
داۋاملىشىشاااى ئۈچاااۈن ،ئاااۆزلىرىنى ئىككاااى تەرەپاااكە بۆلاااۈئ ،بىااار تەرەئ ئەۋس
قەبىلىسااااى ،يەنە بىاااار تەرەئ اەزرە قەبىلىسااااى بىاااالەن ئىتتىپاقاااادا ئىاااادى.
ئااۇرى پەسااىيىپ قالسااا ،ئىككااى تەرەپنىااڭ بىرىنااى يەنە بىاار تەرەپااكە ئااۇرى
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ئااااچقۇزى ئۈچاااۈن قۇترىتااااتتى .باااۇ ،يەھۇدىيالرنىاااڭ ئەسااالىدىنال باااار بولغاااان
تەبىىىتااااى بولااااۇئ ،بۈگااااۈنگە قەدەر يەھااااۇدىيالر دۆلەتاااالەر ئااااارا قۇتراتقۇلااااۇق
قىلىاااااپ ،ئاااااۇرى قوزغاااااائ كەلمەكاااااتە .مەساااااىلەن دىنياااااادا كومماااااۇنىزم ۋە
كاپىتااالىزمنى ئوتتۇرىغاااا چىقىرىاااپ ،داۋاملىااق گاااۇرىپپىالر ئوتتۇرىساااىدا ئااااداۋەتنى
قاااوزغىغىنى يەھاااۇدىيالر ئىااادى .مەدىنىااادىمۇ ئەھااا ا شاااۇنداق بولاااۇئ« ،بەناااى
نەزىااار» ۋە «بەناااى قەينۇقاااا» اەزرە بىااالەن بىااار تەرەپاااتە« ،بەناااى قاااۇرەيزە»
ئەۋس بىاااالەن بىاااار تەرەپااااتە ئىاااادى .ئەگەر ئەۋس بىاااالەن اەزرە توقۇنۇشسااااا،
ھەربىااارى ئاااۆز ئىتتىپاقداشااالىرى يېنىااادا تاااۇراتتى .ئاااۇرى تۈگىگەنااادە بولساااا،
بەناااى نەزىااار ۋە بەناااى قەينۇقاااادىن ئەساااىر ئېلىنغاااانالرنى ،بەناااى قاااۇرەيزەلىكلەر
ياااردەم بېرىااپ قۇتۇلاادىرىئ قاااالتتى .ئەگەر ئەۋس غەلىااكە قىلىااپ ،اەزرەجاادىن
يااااكى ئۇالرنىاااڭ يەھاااۇدىي ئىتتىپاقداشااالىرىدىن ئەساااىر ئالساااا ،بەناااى نەزىااار ۋە
بەناااى قەينۇقاااا كېلىاااپ ،يەھااااۇدىي ئەساااىرنى قويۇۋېتىشاااكە يااااردەم قىالتتااااى.
چاااۈنكى تەۋراتتاااا «بەناااى ئىسااارائىلدىن ھەرقاناااداق بىااار يەھاااۇدىي ئەساااىرگە
چۈشاااۈئ قالساااا ،چوقاااۇم قۇتقاااۇزى كېااارە » دېااايىلگەن ئىااادى .ئاااالالھ تائااااال
ئۇالرنىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااىنى ئەيىااااكلەئ «سااااىلەرنىڭ ئۆزئااااارا ئۇرىشااااۇئ قااااان
تۆكىاااادىغان بااااۇ ئىشااااىغالر ،ئااااالالھ سااااىلەردىن ئالغااااان ئەھاااادىگە ئۇيغااااۇن
كەلمەيااادى .بەلكاااى باااۇ ساااىلەرنىڭ دىنيااااۋى مەنپەئەتىغالرغاااا ئۇيغاااۇن ئىشاااتۇر.
ساااىلەر بىااار-بىرىغالرناااى ئۆلتۈردساااىلەر ،ئەكساااىچە ئاااالالھ ساااىلەرنى بۇنىغااادىن
توسقان» دېگەن مەزمۇندا ئايەت نازىل قىلغان.

ـاهرو َن َعلَـ ـ ْـي ِهم ِِب ِْْل ُِْث والْع ـ ـ ْدو ِ
ان﴾ «گۇنااااااھ ۋە ددشااااامەنلى قىلىاااااش
َ ُ َ
﴿تَظَـ ـ َ ُ
بىاالەن ،ئۇالرنىااڭ قارش اى تەرىپىاادىكىلەرگە ياااردەم بەردىغااالر» .ئااۇالر بىاار دىن ادا
تاااۇرىئ ،ئاااۆز قېرىنداشااالىرىغا قارشاااى ،كىشاااىلەر نوماااۇس قىلغاااۇدە دەرىجىااادە
گۇناھ ۋە ۋەھشىيلى بىلەن تاجاۋىزغا ياردەم بېرەتتى.
اج ُه ْم﴾ «ئااااااۇالر
ـار ٰى تُـ َفـ ـ ـ ُ
ـاد ُ
وه ْم َو ُهـ ـ ـ َـو ُُمَـ ـ ـ َّـرٌم َعلَـ ـ ـ ْـي ُك ْم إِ ْخـ ـ ـ َـر ُ
﴿ َوإِن ََيْتُـ ـ ــوُك ْم أ َ
ُ﴾ـ ـ ـ َ
ئەسااىر چۈشااۈئ كەلسااە ،فىاادىيە بېرىااپ قۇتقۇزىۋالىسااىلەر ،ھااالكۇكى ،ئااۇالرنى
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يۇرتلىرىاادىن ھەياادەئ چىقىاارىش سااىلەرگە ھااارام قىلىنغااان ئىاادى» .ئااايەتتىكى
ُن للا َ ٌ ٌدېااااگەنٌسااااۆز ْن للً نىااااڭ كۆپلااااۈكى بولااااۇئ كەلااااگەن .لااااېكىن بااااۇ
َْ
مورفولاااوگىيە قائىدىساااىگە چۈشااامەيدى .ئەسااالى ْن للً نىاااڭ كۆپلاااۈكى ْن لله ٌ
ا
َن ل ل َله ٌٌ ََ ل ل َلٌٌّيُل ل ل ْ ا ٌٌَا ٌٌ
بولااااااۇئ كېلەتتااااااى .شااااااۇ ا ﴿ َِ ل للا ٌٌَ ل للا ٌٌَ نَل ل لا ٌٌَْ ٌيَ ُ ل للو ٌٌََل ل ٌلوٌُْ ْ
ْْلَْ اٌ
ض «ٌ1پەيغەمااااكەرگە زېمىناااادا ددشاااامەننى كااااۆپرە ئۆلتااااۈرمەي تااااۇرىئ
نيەنااااى مۇشااااارىكلىكنىڭ ھەي ىساااااىنى يوقىتىااااپ ،ئىساااااالمغا قاااااۇۋۋەت بەرمەي
تااۇرىئ  ،ئەسااىرلەردىن فىاادىيە ئااېلىش اليىااق ئەمەس ئىاادى» دېااگەن ئااايەتتە،
ْنه كەلىمىسى كەلگەن.
ئەرە تىلىااادىكى ھەربىااار ئاااۆزگىرىش ،بىااار مەنىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالىااادى.
بەزى ۋاقىتتااااا ،باشااااقا بىاااار مەنىااااگە دىققەتنااااى تااااارتىش ئۈچااااۈن ئۆلچەمنىااااڭ
قارشىسااى قوللىنىلىاادى .مەسااىلەن سللل نىااڭ كۆپلااۈكى سللا بولااۇئ ،بااۇ
سااااۆز «ھەرىااااكەت قىلىااااش ۋە ئىشاااالە اۇشااااياقمايدىغان ئااااادەملەر»ناااااى
كۆرساااااىتىدى .ئەساااااىرگە چۈشاااااۈئ قالغاااااان ئاااااادەم االىغاااااانچە ھەرىاااااكەت
ُن ل للا َ ٌ غاااااا كۆپلاااااۈ قىلىاااااش« ،ھەرىكىتىناااااى
قىاللمىغاچقااااااْ ،ن ل للً ناااااى ْ َ
كىشااەنلە » دېااگەن مەنىااگە ئىشااارەت قىلىاادى .قۇرئاناادا ْنللً نىااڭ كۆپلااۈكى
ُنل ل للا َ ٌ ٌ
ْن ل لله ٌۋە ْ َ
ُن ل للاٌَ ٌ ٌدەئ ئىككااااااى اىاااااال قوللىنىلغااااااان .لااااااېكىن ْ َ
ئىشااالىتىلگەن ۋاقىتتاااا ،ااااۇددى سللا غاااا ئواشاااا ھەرىكىتىناااى چەكلىاااگەن
بىاار اىاال ھااالەتنى ئىپادىلەياادىْ .نلله بولسااا ،جە اادە ددشاامىنىنى ئۆلتااۈردئ،
ئەسااااىر ئېلىشاااانى كۆرسااااىتىدى .ددشاااامەنلەر بىاااار-بىاااارى بىاااالەن ئۇچراشااااقان
ۋاقىتتىكاااى ھاااارارەت ۋە شاااىددەتنى تاااۆۋەنلىتىش يۈزىساااىدىن ْن للا دېاااگەن
سااااااۆز قوللىنىلىاااااادى .ئااااااالالھ كىشااااااىلەرنى ئااااااۇرى ۋاقتىاااااادا ،نەپسااااااىنىڭ
ۋەھشااااىيلىكىدىن ھىمااااايە قىلىااااپ «ئەسااااىر ئااااېلىغالر ،ئۆلتااااۈرمە الر .چااااۈنكى
سااااىلەر ئااااۇالردىن فىاااادىيە ئالىسااااىلەر ،بۇنااااداق قىلىشااااىغالر سااااىلەر ئۈچااااۈن
پايااادىلىق .ئەگەر ئۆلتۈردشاااكە مەجكاااۇر باااولغىنىغالردا ئۆلتاااۈرد الر» دېگەنااادە
 1سۈرە ئەن ا -67 ،ئايەت
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ئۇقاااۇم بېرى اتىااادى .ئەگەر ئەساااىر ئاااېلىش يولغاااا قويۇلمىغاااان بولساااا ،ئىككاااى
گۇرىپپااا ئۇرىشااۇئ قالغااان ۋاقىتتااا ،چوقااۇم بىاار-بىرىنااى ئۆلتۈردۋېتىشااى كېاارە
بااااوالتتى .مانااااا بااااۇ ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىنسااااانالرغا قىلىااااپ بەرگەن رەھاااامەت
قانۇنلىرىدىن بىر قانۇندىر.
ئاااالالھ تائااااال بۇالرغاااا «باااۇ ناااېمە قىلغىااانىغالر بىااار يەردە دىنغاااا چىاااڭ
ئېسىلىساااااااىلەر ،يەنە بىااااااار يەردە بولساااااااا قاااااااۇالق يوپۇرىۋالىساااااااىلەر» دەئ،
ض ال ِ
ْكتَ ـ ِ
ـاب َوتَ ْك ُف ـ ُـرو َن بِـ ـبَـ ْع ٍ
﴿أَفَـتُـ ْؤِمنُــو َن بِـ ـبَـ ْع ِ
ض﴾ «ساااىلەر كىتابنىاااڭ بىااار قىساااى
ئەھكاملىرىغاااا ئىشاااىنىپ ،بىااار قىساااى ئەھكااااملىرىنى ئىنكاااار قىالمساااىلەر »
دېااگەن ئااايەتنى كەلتااۈرگەن .ھااالكۇكى يەھااۇدىيالر بىاار ئىااالھ ،بىاار پەيغەمااكەر ۋە
بىااار كىتابقاااا ئىشاااىنىپ تاااۇرىئ ،بىااار قىسااامى ئەۋس تەرەپاااكە ،يەنە بىااار قىسااامى
اەزرە تەرەپاااكە ئايرىلااادى .ئۇالرنىاااڭ دىناااى ۋە پەيغەمكىرىنىاااڭ بۇناااداق ئىشاااقا
بۇيرىشى ئەسال مۇمكىن ئەمەس ئىدى.
يەھۇدىيالرنىااااڭ بااااۇ قىلمىشااااى دىننااااى دىنيااااا مەنپەئەتااااى ئاساسااااىدا
چۈشااااىنىپ ،دىاااان بىاااالەن ئويناشااااقانلىق ۋە ئااااۆز مەنپەئەتااااى ئۈچااااۈن دىننااااى
ئۆزگەرتكەنلىاااا بولااااۇئ ،ئىنتااااايىن ئېغىاااار جىنااااايەت ھېسااااابلىنىدى .بۇنىااااڭ
ِ
جازاساااااااى ٌ﴿فَمـ ـ ــا جـ ـ ــزاء مـ ـ ــن يـ ْفعـ ـ ــل َٰذلِـ ـ ـ َ ِ
ي ِِف ا ِْلَيَـ ـ ــاةِ الـ ـ ـ ُّـدنْـيَا﴾
ـك مـ ـ ــن ُك ْم إََِّّل خـ ـ ـ ْـز ٌ
َ َ ََُ َ َ ُ
«سااىلەردىن شااۇنداق قىلغانالرنىااڭ جازاسااى ،پەقەت ھاياااتىي دىنيااادا اارلىققااا
قېلىشاااتۇر» .ئاااالالھ تائااااال يەھاااۇدىيالرنى مۇشاااۇ دىنيانىاااڭ ئۆزىااادىال اارلىققاااا
مااۇپتىال قىلىاادى .ئەممااا بااۇ جااازا دىنيااادىال ئااىرالشاامايدى .بااۇ ھەقااتە ٌ﴿ َويَـ ـ ْو َم
ال ِْقيَ َامـ ـ ِ يـُ ــردُّو َن إِ َ َٰل أَ َش ـ ِِّـد ال َْعـ ـ َذ ِ
اب﴾ «قىيااااامەت كااااۈنى قاااااتتىق ئازابقااااا دىچااااار
َ
بولۇشاااتۇر» دېااايىلگەن .بۇالرغاااا دىنياااادىكى ااااارلىق پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم
ۋە مۇئمىنلەرنىاااااڭ قاااااولى ئاااااارقىلىق يەتاااااكەن بولاااااۇئ« ،بەناااااى قەينۇقاااااا»
يۇرتلىرىاااادىن قوغالنغااااان ۋە «بەنااااى قااااۇرەيزە» ۋەدىااااگە اىالپلىااااق قىلىااااپ،
رەسااااۇلۇلالھ ۋە مااااۇئمىنلەرگە اىيااااانەت قىلغااااانلىقى ئۈچااااۈن ئۆلتااااۈردلگەن.
يۇقىرىاااادىكىگە ئواشااااا  ،ئااااالالھ ئۆتكااااۈزدلگەن گۇناھنىااااڭ ۋە دىنيااااادىكى
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زىلۇمنىاااڭ جازاساااىنى ئاااااىرەتكە كېچىكتۈرمەيااادى .چاااۈنكى مەزلاااۇم ،زالىمنىاااڭ
ئۆلتااااۈردلگەن ۋە جااااازاالنغىنىنى كۆرسااااە ،قەلكااااى ئااااارام تاپىاااادى .مۇشااااۇنداق
بولغانااااااادا ،كىشاااااااىلەر ئالالھنىاااااااڭ باااااااارلىقىنى ،ھەر زالىمناااااااى كۆزىتىاااااااپ
تۇرىدىغانلىقىنى بىلىدى ۋە دىنيانىڭ قانۇنىيىتى نورماللىشىدى.
بەزىااااالەر «يەھۇدىيالرنىاااااڭ دىنياااااادىكى باااااۇنچە تارتقاااااان ااااااارلىقى،
ئااىرەتنىااااڭ ئازابىغااااا كەف ااااارەت بولماماااادى » دېيىشااااىدى .ياااااق! ئەلاااا ەتتە
بولماياااادى .چااااۈنكى دىنيااااادا بۇالرغااااا يەتااااكەن ئااااازا  ،بۇالرنىااااڭ قىلغااااان-
ئەتكەنلىاااارىگە بېاااارىلگەن جازانىااااڭ ھەممىسااااى ئەمەس ،ھەماااادە ئالالھنىااااڭ
بۇالرغااااا بېكىااااتكەن جازاسااااىنىڭ نەتىجىسااااىمۇ ئەمەس .ئىنساااااننىڭ دىنيااااادىكى
تارتقاااان ئاااازابى ،ئالالھنىاااڭ بېكىاااتكەن ھۆكۈملىرىااادىن بىااار ھۆكاااۈم ساااۈپىتىدە
يەتساااە ،ئااىرەتنىاااڭ ئازابىااادىن كەچاااۈردم قىلىنىااادى .مەساااىلەن بىااار ئاااادەم
ئوغرىلىاااق قىلىاااپ قاااولى كېسىلساااە ،زىناااا قىلىاااپ چالماااا-كېساااە قىلىنساااا ،باااۇ
ئالالھنىاااڭ شاااۇ گۇناھقاااا قارىتاااا بېكىاااتكەن ھۆكاااۈمى ساااۈپىتىدە يەتاااكەن ئاااازا
بولغاچقاااا ،ئاااااىرەتتە جازاغاااا ئۇچرىمايااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن دىنياااادا جىناااايەت
ئۆتكاااۈزگەن بەزى كىشاااىلەر ،گەرچە ئۆزلىرىنىاااڭ گۇنااااھىنى باشاااقىالر بىلمىاااگەن
بولساااىمۇ ،ئاااااىرەت ئازابىااادىن قۇتۇلاااۇئ قاااېلىش ئۈچاااۈن ،ئاااۆزلىرىگە دىنياااادىال
ھۆكۈم ئىجرا قىلىشتا چىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرىمىز.
دىنيااااادىكى اااااارلىق زالىمالرنىااااڭ جىنااااايىتىگە كەف ااااارەت بواللماياااادى.
ئۇالرغاااا دىنياااادا ئاااازا ۋە زەرەر يەتتاااى ،لاااېكىن ئاااااىرەتتە ئاااۇالرنى بۇنىغااادىمۇ
قااااتتىق ئاااازا كۈتاااۈئ تۇرىااادى .چاااۈنكى دىنياااادا ئىنسااااننىڭ كاااۈچى بىااالەن
كەلااااگەن ئااااازا  ،ئالالھنىااااڭ كااااۈچى بىاااالەن بولىاااادىغان ئااااازا ئالدىاااادا
پەۋقۇلىااااددە يە گىااال ھېساااابلىنىدى .ھەمااادە باااۇ دىنياااادىكى ئاااازا ئىنسااااننىڭ
ئۆلاااۈمى بىااالەن ئااىرلىشاااىدى .ئاااااىرەتتە ئۆلاااۈم بولمىغاچقاااا ،ئازابتاااا مە گاااۈ
قالىاااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن زالىمالرنااااى كۈتااااۈئ تۇرىاااادىغىنى دىنيااااا ئااااازابى
بولماستىن ،ئااىرەت ئازابىدىر.
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﴿ َوَم ـ ــا اللَّـ ـ ــهُ بِغَافِ ـ ـ ٍـل َع َّم ـ ــا تَـ ْع َملُـ ــو َن﴾ «ئاااااالالھ قىلمىشاااااىغالردىن غاپىااااال
ئەمەسااااتۇر» .ئااااالالھ تائاااااال ئااااۆزىنى مۈگاااادە ۋە ئۇيقااااۇ تۇتماياااادىغانلىقى،
يوشااااۇرىن ۋە ئاشااااكارا ھەر شااااەيىىنى بىلىااااپ تۇرىدىغانلىقىاااادىن بەناااادىلەرنى
ئەساااكەرتىپ ،ئەھااادىگە اىالپلىاااق قىلىاااش ۋە ياماااانلىقالرنى داۋامالشتۇرىشاااتىن
ئاگاھالندىرىۋاتىدى.
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﴿أُولَـِٰ َ َّ ِ
َتُوا ا ِْلَيَا َة ُّ
اب
الدنْـيَا ِِب ْْل ِخ َرةِ فَ ًَل ُُيََّف ُ
ف َع ْنـ ُه ُم ال َْع َذ ُ
ين ا ْش ََ
ك ا لذ َ
نص ُرو َن﴾
َوََّل ُه ْم يُ َ
«ئەنە شۇالر ئااىرەتنى بېرىپ ،دىنيا تىرىكچىلىكىنى سېتى الغان
كىشىلەردىر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالردىن ئازا يېنىكلىتىلمەيدى ،ئۇالرغا
ياردەممۇ قىلىنمايدى»
﴿أُولَـ ـ ـِٰ َ َّ ِ
ـَتُوا ا ِْلَيَـ ــا َة الـ ـ ُّـدنْـيَا ِِب ْْل ِخـ ـ َـرةِ﴾ «ئەنە شااااۇالر ئااااااىرەتنى
ين ا ْشـ ـ ََ
ك الـ ــذ َ
بېرىاااپ ،دىنياااا تىرىكچىلىكىناااى ساااېتى الغان كىشاااىلەردىر» .باااۇ ئاااايەتتە بىااازگە
يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئاااااااىرەتنى ئۆزىنىاااااڭ ھااااااۋايى-ھەۋىساااااى ۋە دىنياااااادىكى
نوپاااۇزلىرى ئۈچاااۈن پۇلنىاااڭ ئورنىااادا بېرى ېتىاااپ ،پەقەت دىنيااااغىال ئەھمىااايەت
بېرىاااادىغانلىقى بايااااان قىلىنغااااان .ئىنسااااان دىنياغااااا ئوباااادان نەزەر سااااالغىنىدا،
دىنياااادىن ھۇزىرلىنىااادىغان ۋاقتىنىاااڭ ئىنتاااايىن قىساااقا ۋە پاااانىي ئىكەنلىكىناااى
ھااااې قىلىااااپ ،دىنيااااادىكى ھااااۇزىر-ھاالۋەتنىااااڭ ئەتىااااگە قالماياااادىغانلىقى ۋە
«بۈگاااااۈن» زېمىااااان ئۈسااااااتىدە مېغى اتقانالرنىاااااڭ« ،ئەتە» ھاااااې ئىزناسااااااى
قالمايدىغانلىقىنى بىلىدى.
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سااىز ئالالھنىااڭ بارلىقىغااا ئىشااىنىڭ ياااكى ئىشااەنمە  ،يااۈز يىلاادىن كېاايىن
زېمىااان يۈزىااادە قالمايااادىغانلىقىغىزغا چوقاااۇم ئىشىنىساااىز .دىنيانىاااڭ ئاااۆمرىنى
«ماااانچە مىلياااون يىااال» دېااامە  .چاااۈنكى دىنيانىاااڭ ساااىزگە نىساااكەتەن ئاااۆمرى،
ساااىزنىڭ دىنياااادا ياشاااىغان ۋاقتىغىااازدىر .ماناااا باااۇ نۇقتىغاااا قارىغاااان ئىنساااان،
دىنيااااانى ئاساساااالىق نىشااااانى قىلماياااادى .بىااااز دىنيااااادا ئېھتىماااااللىق ئىچىاااادە
ياشااااايمىز .مەسااااىلەن ئانىنىااااڭ قورسااااىقىدا تااااۇرىئ ئۆلااااۈئ كېتىاااادىغانالر،
تۇغۇلااۇئ بىاار نەچااچە سااائەتال ياشااايدىغانالر ۋە ئااۇزىن ئۆمااۈر كۆرى ادىغانالر بااار.
ئاااااىرەتتە دائىملىاااق نېاااىمەت ۋە ئەبەدىاااي بىااار ھاياااات بولغاچقاااا ،ئاااااىرەتكە
يۈزلىنىپ ياشىشىمىز كېرە .
ئاااااالالھ ئاااااااىرەتنى دىنياااااا بەدىلىاااااگە ساااااېتى ەتكەنلەرنىڭ جازاساااااى
نصـ ـ ُـرو َن﴾ «شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن،
ھەققىاااادە ﴿فَـ ـ َـًل ُُيََّفـ ـ ُ
اب َوََّل ُهـ ـ ْـم يُ َ
ـف َع ـ ـ ْنـ ُه ُم ال َْع ـ ـ َذ ُ
ئااۇالردىن ئااازا يېنىكلىتىلمەياادى ،ئۇالرغااا ياااردەممۇ قىلىنماياادى» دەياادى .بىاار
ئاااادەم ساااەۋەنلى يااااكى ئىنساااانىي ئااااجىزلىقى ساااەۋەبلى ااتاالشساااا ،باااۇنى
كەچۈردشااكە بولىاادى .لااېكىن مەسااىلىنىڭ پىرىنسااىپ نۇقتىسااىدا ۋە يااو تالالشااتا
ااتاالشااااقان ئىنسااااانالردىن ئااااازا يېنىكلىتىلمەياااادى ۋە ياااااردەممۇ قىلىنماياااادى.
شاااۇ ا ئاااۇالر «ئاااااىرەتتىكى ئاااازا يە گىللىتىلىاااپ ،دەرىجىساااى تۆۋەنلىتىلىااادى»
دەئ اام-اىيا قىلماسلىقى كېرە .

نصـ ُـرو َن﴾ «ئۇالرغاااا يااااردەممۇ قىلىنمايااادى» .ئاااايەتتىكى ته للهو
﴿ َوََّل ُهـ ْـم يُ َ

«مەغلاااۇئ بولمايااادىغان كاااۈق» ۋە «يااااردەم بېرىااادىغان كاااۈق» دېاااگەن ئىككاااى
اىاال مەنىنااى بىلددرىاادى .دېاامە  ،ئالالھنىااڭ ھااۆكمىگە قارشااى چىقىااپ ،بۇالرغااا
ياردەمااادە بوالاليااادىغان ھاااېچكى بولمايااادى .ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ئىشاااىدا
غالىاا زاتتااۇر .ھااېچكى ئۆزىنىااڭ پاياادا-مەنااپەئەتىگە ئىااگە بواللماياادى .لااېكىن
ئىنسااااانالر ئۈچااااۈن پاياااادا-زىياننىااااڭ ئىگىسااااى بولغااااان ئااااالالھ ئىنسااااانالرنى
اااااالىغىنى بااااويىچە يارىتىشااااقا قااااادىر بولااااۇئ ،ھەتتااااا ئۆزىنىااااڭ سااااۆيۈملۈ
ا
لٌٌَانَل ْ اس للٌَتلَ ْ َع للاٌ
پەيغەمكىاااارى بولغااااان مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا ﴿ُل ل ٌََلٌٌْ َِْل ل ُ
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ضل ًّلهٌاََلٌٌ َِللاٌ َشللا ٌٌَ لَ ل ٌلوُ «ٌ1ئااالالھ االىمىغااان ئەھاا ا ئاسااتىدا ،ئااۆزدمگە پاياادا
َوََلٌٌ َ
يەتكااااۈزد ۋە زىياااااننى ئۆزدماااادىن دەپىااااى قىلىااااش قولۇماااادىن كەلمەياااادى،
دېگىااان» دېاااگەن .ناااوھ ئەلەيھىسسااااالمدە كاتتاااا پەيغەمكەرماااۇ ﴿ َوََيٌٌَُ ل ْلواٌنٌ َِ ل ٌ
نه ل ل ُلها ٌٌ اِل ل ل ٌٌَ لَل ل ل الوٌ «ٌ2ئااااااى قەۋمىاااااا ! ئالالھنىااااااڭ ئازابىاااااادىن مېنااااااى كىاااااا
يَ ُ
قۇتقۇزااليااادى » دېاااگەن .دوزااتاااا ئازابلىنى اتقاااان كىشاااىنى ئاااالالھتىن باشاااقا
كىممۇ قۇتقۇزالىسۇن!
اب﴾ «شاااااۇنىڭ ئۈچاااااۈن ،ئاااااۇالردىن ئاااااازا
﴿فَـ ـ َـًل ُُيََّف ـ ـ ُ
ـف َع ـ ـ ْنـ ُه ُم ال َْعـ ـ ـ َذ ُ
يېنىكلىتىلمەيااادى» .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە كەلگۈساااىدە بولىااادىغان ئىاااش
توغرىساااااىدا ساااااۆزلىگەن .كەلگۈساااااىدىكى ئىشاااااالر ۋە كائىنااااااتتىكى پۈتاااااۈن
ھادىسااىلەر ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە بېكىتىلىااپ ،ھۆكااۈم قىلىنىااپ بولغااان .قۇرئااان
س لتَل ْع ا لُوٌُِ «ٌ3ئالالھنىاااڭ ئەمااارى
كەرىمااادىكى باشاااقا ئاااايەتتە ﴿َْتَل ٌٌْ َِْل ُلهٌٌ لَ ل الوٌٌفَل ٌَ
للٌتَ ْ
نيەنااى قىيااامەت كەلاادى ،ئۇنىغغااا ئالاادىرائ كەتمە ااالر» دېاايىلگەن .ئااايەتتىكى
وُِ ٌدېاااگەن ساااۆز كەلگۈساااى
َْتَ ل ٌ دېاااگەن ساااۆز ئاااۆتكەن زامااااننىََ ،لتَ ْس لتَل ْع ا لُ ٌ
زامااااننى ئىپادىلەيااادى .ئالالھنىاااڭ «قىياااامەت بولاااۇئ بولااادى ،ئالااادىرىما الر»
دېگىنااى ،بىاازگە نىسااكەتەن كەلگۈسااى ئىااش بولسااىمۇ ،ئالالھقااا نىسااكەتەن بولااۇئ
بولغااان ئىشااتۇر .دېاامە  ،ھااېچكى ئالالھنىااڭ بۇيرىقلىرىغااا قارشااى چىقالماياادى.
ئاااااازا ئۇالرغاااااا شەكساااااىز كېلىااااادى .ھېچكىمنىاااااڭ باااااۇنى يە گىللىتىشاااااكە
ئىمكانىيىتى ۋە ھوقۇقى بولمايدى.
ئىنساااننىڭ يارىتىلىشااىدىكى ئەساالى نىشااان ،دىنيااادىكى ۋەزىپىسااىنى ئااادا
قىلىشاااتۇر .ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم دىنياغاااا چۈشۈردلۈشاااتىن ئىلگىااارى ،ئاااالالھ
ھازىرلىغااااان جەننەتااااتە سااااىناق مەزگىلىنااااى ئۆتكااااۈزدى .بااااۇ جەرياناااادا ئااااادەم
ئەلەيھىسسااااالم ئىكلىسااانىڭ ئاااۆزىگە قاناااداق ددشااامەن ئىكەنلىكىناااى ۋە قاناااداق
 1سۈرە ئەئراف-118 ،ئايەت
 2سۈرە ھود-30 ،ئايەت
 3سۈرە نەھل-1 ،ئايەت
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ئازدىرىااادىغانلىقىنى ئاااۆز كاااۆزى بىااالەن كاااۆردى .دىنياااادىكى ۋەزىپىساااىنى ئاااادا
قىلىشاااتا شاااەيتانغا قارشاااى ئىممۇنىااا كاااۈچى ھاااازىرال ۋە ئېزىاااپ كەتسااااە
ئالالھقااااا قانااااداق تەۋبە قىلىااااش قاتااااارلىق ئىشااااالرنى ئەمەلىااااي تەجرىكىاااادىن
ئۆتكۈزگەنااادىن كېااايىن ،دىنياغاااا چۈشاااۈردلدى .دېااامە  ،دىنيانىاااڭ قاااانۇنىيىتى
مۇشااااۇ تەرتىااااپ بااااويىچە ما ىاااادى .ئەگەر ئىنساااااننىڭ شەاسااااىيىتى ۋە دىنيااااا
ھەۋەساااالىرى غالىاااا كېلىااااپ يولاااادىن چىقسااااا ،پەيغەمااااكەرلەر ۋە ئالالھنىااااڭ
كىتابلىرى ئۇنى توغرا يولغا باشاليدى.
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سۈرە بەقەرە -87ئايەت

ِ
ِ
ِ ِِ ِ
يسم
و﴾م الْكتَ َ
﴿ َولََق ْد آتَـ ْيـنَا ُم َ
اب َوقَـ َّف ْيـنَا من بَـ ْعده ِب ُّلر ُ﴾ ِل ۖ َوآتَـ ْيـنَا ع َ
ابن مرَيَ الْبيِنَ ِ
وح الْ ُق ُد ِ
س ۗ أَفَ ُكلَّ َما َجاءَ ُك ْم َر ُ﴾ ٌ
ول ِِبَا ََّل
ات َوأَيَّ ْد ََنهُ بُِر ِ
ْ َ َ ْ َِّ
ا﴾تَ ْك َ َْبُْت فَـ َف ِري ًقا َك َّذبْـتُ ْم َوفَ ِري ًقا تَـ ْقتُـلُو َن﴾
س ُك ُم ْ
ََتَْو ٰى أَن ُف ُ
«شە -شۈبھىسىزكى ،بىز مۇساغا كىتا بەردىق .ئۇنىغدىن كېيىن
ئارقىمۇ-ئارقا پەيغەمكەرلەر ئەۋەتتۇق ،مەريەم ئوغلى ئىساغا مۆجىزىلەر
بەردىق ،ھەمدە ئۇنى روھۇلقۇددىس بىلەن يۆلىدىق .ھەرقاچان بىرەر
پەيغەمكەر كۆ لۈ الرغا ياقمايدىغان بىرنەرسە ئېلىپ كەلسە،
تەكەبكۇرلۇق قىلى ېرەمسىلەر بىر قىسى پەيغەمكەرلەرنى ئىنكار
قىلدىغالر ،يەنە بىر قىسى پەيغەمكەرلەرنى ئۆلتۈردد الر»
بەناااى ئىسااارائىلنىڭ دىااان يولىغاااا قىلغاااان قارشاااىلىقلىرى ئىنتاااايىن كاااۆئ
بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،مۇساااااا ئەلەيھىسساااااالمدىن ئىسااااا ئەلەيھىسسااااااالمغىچە
بولغاااان ئارىلىقتاااا ،ئاااالالھ تائااااال بۇالرغاااا داۋىد ،ساااۇاليمان ،زەكەرىياااا ۋە يەھياااا
قاتااارلىق نۇرغااۇن پەيغەمكەرلەرنااى ئەۋەتااكەن ئىاادى .بااۇ ئااايەتتە شااۇنچە كااۆئ
پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئىچىااادىن ،ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنى تىلغاااا ئالااادى .چاااۈنكى
ئىسااالمدىن ئىلگىرىكااى ئىككااى چااو دىاان يەھااۇدىي دىنااى بىاالەن اىرىسااتىيان
دىنااى ئىاادى .ھەربىاار مەزگىلاادە بەنااى ئىساارائىل دىناادىن يىراقلىشااىپ ،گۇناااھ-
مەئسااىيەت ۋە پاسااىقلىققا قايتقاناادا ،ئااالالھ بىاار پەيغەمكەرنااى ئەۋەتىااپ ،ئااۇالرنى
توغرا يولغا يېتەكلەيتتىٌ .
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ِ
ـاب﴾ «شااە -شۈبھىسااىزكى ،بىااز مۇساااغا كىتااا
و﴾ــم الْكتَـ َ
﴿ َولََق ـ ْد آتَـ ْيـنَــا ُم َ
ِ
ِِ
﴾ـ ـ ِـل﴾ «ئۇنىغااااادىن كېااااايىن
نيەناااااى تەۋرات بەردىق»َ ﴿ ،وقَـ َّف ْيـنَـ ــا مـ ــن بَـ ْعـ ــده ِِب ُّلر ُ
ئاااارقىمۇ-ئارقاااا پەيغەماااكەرلەر ئەۋەتتاااۇق» .ئاااايەتتىكى َُل َ ْلنَللا دېاااگەن پېىىااال،
ُ للا دىاان چىقىرىلغااان بولااۇئ ،بىاار نەرسااىنىڭ كەينااى ُ للا ٌدېيىلىاادى .مەسااىلەن
ُ للوتٌف لللَ «ئۇنىاااڭ ئارقىساااىغا ئەگەشاااتى » دېگەنااادە  .باااۇ ،ئاااالالھ تائااااال
مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم ۋاپااااات بولغاناااادىن كېاااايىن «مۇسااااا شااااەرىىىتىغالرنى
ساااىلەرگە باياااان قىلىاااپ بەردى ،مۇشاااۇ ياااولنى تۇتاااۇئ ماااېغىغالر» دەئ ،ئىشااانى
بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ ئااااۆزىگە قويااااۇۋەتمەي ،پەيغەمكەرلەرنااااى ئااااارقىمۇ-ئارقااااا
نەقەدەر كااااااۆئ ئەۋەتكەنلىكىنااااااى بىلددرىاااااادى .پەيغەمكىرىمىااااااز مااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالم ئۆلااۈئ كەتكەناادىن كېاايىن پەيغەمااكەر كەلمىاادى ،ئۆلىمااالىرىمىز
ئالالھنىااااڭ رەھمىتااااى بىاااالەن قۇرئااااان-ھەدىسااااكە تااااا بۈگااااۈنگە قەدەر ئەمە
قىلىپ ،يېتەكلەئ كېلى اتىدى .لېكىن بەنى ئىسرائىل ئۇنداق قىلمىدى.
بەناااااى ئىسااااارائىلغا پەيغەمكەرنىاااااڭ كاااااۆئ كەلگەنلىكاااااى ،ئۇالرنىاااااڭ
يااشاااىلىقى ۋە ئېساااىللىقىدىن بولماساااتىن ،بەلكاااى زىيىنىغاااا بولغاااان گۇۋاھلىاااق
ۋە دۆتلۈكىنىاااااڭ ئىساااااپاتىدىر .ئاااااۇالر ئاااااۆزلىرىنى «پۈتاااااۈن ئۈممەتلەرنىاااااڭ
ئىچىاادىكى پەيغەمكىاارى ئە كااۆئ ئااۈممەت» دەئ پەاىرلىنىااپ ،بااۇنى ئۆزىنىااڭ
ئاالھىااااادىلىكى ھېسابلىشاااااىدى .لاااااېكىن ئاااااۇالر پەيغەماااااكەر ۋە ئەلچىلەرنىاااااڭ
كۆپلاااۈكى ،شاااۇ ئۈممەتنىاااڭ ئىچىااادە پاسااااتچىلىقنىڭ كاااۆئ بولغانلىقىنىاااڭ ۋە
قەۋمنىااااڭ پەيغەمااااكەر كېتىااااپ بااااولغىچە يولاااادىن چىققانلىقىنىااااڭ ئىپادىسااااى
ئىكەنلىكىاااادىن ئىكااااارەت بىاااار نااااۇقتىنى چۈشااااەنمىگەن ئىاااادى .پەيغەمااااكەرلەر
ئىنسااااااانىيەتنى پاساااااااتچىلىقتىن ،مەنىاااااا ىي كېسااااااەلدىن ۋە بەاتسااااااىزلىكتىن
قۇتقاااۇزى ئۈچاااۈن كېلىااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن
كېااايىن ئاااۇالرنى غەپلەتاااتە تاشاااالئ قويماساااتىن ،يۇشاااە ،ئەشااامۇيە ،شاااەمىۇن،
داۋىد ،ساااۇاليمان ،شاااۇئەيىپ ،ئەرمىياااا ،ھەزقىيااال ،ئىليااااس ،يەساااەۇ ،يۇناااۇس،
زەكەرىيا ۋە يەھيا قاتارلىق پەيغەمكەرلەرنى كەينى-كەينىدىن ئەۋەتكەن.
46

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ئەرە تىلىاااادىكى تل ل «پەيغەمااااكەر» بىاااالەن ن للوَ «رەسااااۇ » دېااااگەن
ئىككااااى سااااۆزنىڭ پەرقااااى بااااار .يېغااااى كىتااااا ۋە يېغااااى شااااەرىىەتنى ئېلىااااپ
كەلگەناااالەر هن للوَ  ،يېغااااى كىتااااابى ۋە يېغااااى شااااەرىىىتى يااااوق ،ئۆزىاااادىن
ئىلگىرىكاااااى شاااااەرىىەت ۋە كىتاااااابنى ئەمەلىاااااي ھايااااااتى بىااااالەن ئاااااۈممەتكە
كۆرسااىتىپ ،يااشااىلىققا بااۇيرىئ ،يامااانلىقتىن توسااۇ ئۈچااۈن كەلگەناالەر ت ل ٌ
دېيىلىااااادى .تل ل نىاااااڭ ۋەزىپىساااااىنىڭ ھەممىساااااى ن ل للوَ دا باااااار بولغاچقاااااا،
نللوَ نااى ت ل ٌدېگىلااى بولىاادى .ئەممااا ت ل ٌيېغااى شااەرىىەت ۋە يېغااى كىتااابنى
يەتكۈزدشاااكە بۇيرىلمىغاچقاااا ،ئاااۇنى نللوَ دېگىلاااى بولمايااادى .ت ل ٌۋە ن للوَ ٌ
ئىككىلىسااى ئااالالھ تەرىپىاادىن ئەۋەتىلىاادى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال ﴿ َوَِللاٌَْْ َنل ْلنَاٌ
لوٌَ َوََلٌٌتَل لا ٌ «ٌ1بىااااز سااااەندىن ئىلگىاااارى ئەۋەتااااكەن قايسااااىكىر
لٌَ اِل ل ٌ َ ُن ل ٌ
اِل ل ٌَُلْبلا ل ٌَ
رەسااااۇ  ،قايسااااىكىر پەيغەمااااكەر بولمىسااااۇن» دەئ ،رەسااااۇ ۋە پەيغەمكەرنااااى
ئايرى -ئايرى تىلغا ئالغان.
ئااااالالھ تائاااااال ئەۋەتااااكەن ئەلچااااى ۋە پەيغەمااااكەرلەر قىسسىسااااىنىڭ بىاااار
قىساامىنى تىلغااا ئېلىااپ ،بىاار قىساامىنى تىلغااا ئالمىغااان .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال

﴿و ن ل َللٌٌَُل ل ْغٌٌَُهه للنَاا ٌٌالَ ل َ ا
ون ل ل ٌٌ
ه ل ل ُ ٌٌْ َالَْ ل َ
هْ
َ ْ ُْ َ ْ
لٌٌَِ ل ل ٌَُلْب ل ل ٌٌُ َوُ ُن ل َللٌٌ ٌٌَْتلَ ْق ُ
َُ ُ
لٌٌٌَ َوَ لَل ل ٌٌَ لَل ل ٌلوٌُ ٌُِ َ
تَ ْلا َمل للا «ٌ2بىاااااز نۇرغاااااۇن پەيغەمكەرلەرناااااى ئەۋەتتاااااۇق ،ئۇالرنىاااااڭ ئارىساااااىدا
ئىلگىاارى سااا ا بايااان قىلغااانلىرىمىزمۇ بااار ،سااا ا بايااان قىلمىغااانلىرىمىزمۇ بااار.
ئااالالھ مۇساااغا سااۆز قىلاادى» دەياادى .دېاامە  ،بەنااى ئىساارائىلغا نۇرغااۇن ئەلچااى
ۋە پەيغەماااااكەرلەر ئەۋەتىلاااااگەن .ئەمماااااا ئاااااايەتتە پەيغەماااااكەرلەر ئىچىااااادىكى
ئەگەشاااااكۈچىلىرى ئە كاااااۆئ دەئ قارالغاااااان ئىساااااا ئەلەيھىسسااااااالمال تىلغاااااا
ئېلىنغااان .ئااالالھ تائاااال ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااالالھ تەرەپااتىن ئەۋەتىلااگەن
يەتكۈزگاااۈچى ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەياااادىغان دەلىلااالەر بىااالەن كۈچلەنااااددردئ
﴿وآتَـ ْيـنَـ ـ ــا ِعيسـ ـ ــم ابـ ـ ــن مـ ـ ــرَيَ الْبيِنَـ ـ ـ ِ
وح الْ ُق ـ ـ ـ ُد ِ
س﴾ «مەريەم ئااااااوغلى
ـات َوأَيَّـ ـ ـ ْد ََنهُ بِـ ـ ـ ُـر ِ
َ ْ َ َ ْ َِّ
َ
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ئىسااااغا ماااۆجىزىلەر بەردىق ،ھەمااادە ئاااۇنى روھۇلقاااۇددىس بىااالەن يۆلىااادىق»
دەيدى.
بەنااااى ئىساااارائىل پەقەت ئااااۆز كااااۆزى بىاااالەن كااااۆرگەن ،قااااۇلىقى بىاااالەن
ئا لىغاااان ۋە قاااولى بىااالەن تۇتالىغاااان مااااددىي نەرساااىلەرنىال ئېتىااارائ قىالتتاااى.
ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم دە بەناااى ئىسااارائىلنى قاپلى الغاااان مااااددىزىمچىلىقنى رەت
قىلىااش ئۈچااۈن كەلااگەن ئىاادى .ئۇالرنىااڭ ئەقىاال ۋە قەلكلىاارى غەيىااككە قارىتااا
تاقىلىاااپ كەتاااكەن بولاااۇئ ،ھەتتاااا مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا ﴿َْ اٌٌََ لَ ل ٌلوٌَ َ ْ ل َلهٌَو ٌ1
«بىاااازگە ئااااالالھنى ئاپىاشااااكارا كۆرسااااەتكىن» دېااااگەن .بۇالرغااااا ئاسااااماندىن
تەرەنجىااااااكىن بىاااااالەن بااااااۆددنە چۈشۈردلسااااااە ،بااااااۇ رىزىقنااااااى «قەيەردىاااااان
كېلىااادىغانلىقى ئېنىاااق ئەمەس غەيكىاااي رىااازىقكەن ،ئۈزدلاااۈئ قېلىشاااى ماااۇمكىن»
دەئ ئەنساااااىرەئ ،يەرگە تېرىاااااپ يەيااااادىغان ئۆساااااۈملۈكلەرنى تەلەئ قىلغاااااان.
دېاامە  ،بىاار مىلاالەت قايسااى نۇقتىاادىن بۇزىلسااا ،شااۇ نۇقتىغااا قارشااى پەيغەمااكەر
كېلىااادى .بۇالرنىاااڭ ئەھااا الى باااۇ قەدەر بولغاچقاااا ،ھايااااتى ۋە ياااولى پۈتاااۈنلەي
غەيكىي بولغان بىر پەيغەمكەر كېلىشى كېرە بولغان.
ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تۇغۇلۇشاااى ،ئۆلاااۈمى ،ئاسااامانغا كۆتۈردلۈشاااى ۋە
كېساااەللەرنى بىااار ساااىالپال ساقايتىشاااى ،دىئاااا قىلىاااپ ئالالھنىاااڭ ئىزناااى بىااالەن
ئۆلااۈكلەرنى تىرىلددردشااى قاتااارلىق مۆجىزىلىرنىااڭ ھەممىسااى غەيكىياادىر .ئىسااا
ئەلەيھىسساااااالم بەنااااى ئىساااارائىلنى ماددىزىمچىلىقنىااااڭ ئىگىاااالەئ كېتىشااااىدىن
روھىااي پاكلىققااا كۆتااۈرد ئۈچااۈن ،بااۇ شااەكىلدە ئەۋەتىلااگەن ئىاادى .ئااادەتتە
ئىنساااانالر ئوتتۇرىساااىدىكى كاااۆپىيىش ئەر-ئايااااللىق مۇناساااى ەت ياااولى ئاااارقىلىق
بولىااادى .ئاااالالھ تائااااال بەناااى ئىسااارائىلنىڭ زېھنىااادىن مااااددىي ساااەۋەبلەرنىڭ
ھۆكاااۈمرانلىقىنى يۇلاااۇئ ئېلىاااپ ،ئۆزىنىاااڭ ساااەۋەبنىڭ ھۆكۈمااادارى ئىكەنلىكىناااى
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بىلااددرمەكچى ئىاادى .شااۇ ا ئىسااا ئەلەيھىسساااالم نورمااا كااۆپىيىش يااولى بىاالەن
كەلمەي ،بى اسىتە ئىالھىي قۇدرەت يولى ئارقىلىق كەلگەن.
ياااارىتىش مەسىلىساااىدە ،ئاااالالھ تائااااال ئەقىلاااگە ساااەۋە مەسىلىساااىنى
لٌَ َسللماو ا
ا ا
تٌٌ
چۈشىنىشااانى ئىااارادە قىلااادى .قۇرئاااان كەرىااا باااۇ ھەقاااتە ﴿ لَ ل ٌلوٌ ُِ ْلل ٌُ َ َ

ضٌٌ ََيْلُل ل ل ل ُلٌٌُ َِل ل ل للاٌيَ َ ل ل ل للا ٌٌٌُيلَ َ ل ل ل ل
َو ْْلَْ اٌ
يُل ل َلَاو ُ ُ ٌٌْذُ ْ ل ل َله ٌٌََ َوا ََ ٌَثٌٌ َوََْي َع ل ل ٌٌُ َِ ل ل

ٌٌُا َم ل ل ل ل ٌيَ َ ل ل ل للا ٌٌُا ََ َثٌٌ َويلَ َ ل ل ل ل ٌٌُا َم ل ل ل ل ٌيٌَ َ ل ل ل لا ٌٌُ ل ل ل ل ُّ ُ وٌٌَْ َْوٌٌ
يه «ٌ1ئاسااااامانالرنىڭ
ٌيَ َ ل للا ٌٌُ َا اق َمل للاٌٌاتَل ل ٌلوٌُ َاال ل ل ٌ ٌَُل ل الغ ٌ

ۋە زېمىننىاااڭ پادىشااااھلىقى ئالالھقاااا ااساااتۇر ،ئاااالالھ نېمىناااى االىساااا شاااۇنى
يارىتىااادى ،االىغاااان ئاااادەمگە قىاااز پەرزەنااا ئاتاااا قىلىااادى ،االىغاااان ئاااادەمگە
ئوغااۇ پەرزەناا ئاتااا قىلىاادى ،ياااكى ئوغااۇ  ،قىزنااى ئااارىال بېرىاادى ،االىغااان
ئااااادەمنى تۇغماااااس قىلىاااادى ،ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ھەممىنااااى بىلگۈچىاااادىر،
ھەممىاااگە قاااادىردىر» دېاااگەن .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە بالىنىاااڭ تۇغۇلۇشاااىنى
سااەۋەبنىڭ نەتىجىسااى قىلىااپ بېكىتتااى .ھەماادە مااۇتلەق قۇدرىتىنىااڭ سااەۋەبنىڭ
ئۈسااتىدە ھۆكاااۈمران ئىكەنلىكىنااى باياااان قىلاادى .ئاياااا كىشااى ،ئاااالالھ االساااا
تۇغىااادى ،االىمىساااا تۇغمايااادى .دېااامە  ،بەزىااادە ئەر-ئايااااللىق ساااەۋەبمۇ كارغاااا
كەلمەيدى.

وح الْ ُقـ ـ ُد ِ
س﴾ «روھۇلقااااۇددىس
ئااااالالھ تائاااااال نااااېمە ئۈچااااۈن ﴿ َوأَيَّـ ـ ْد ََنهُ بِ ـ ُـر ِ
نيەناااى جىكرىىىااال بىااالەن يۆلىااادىق» دەيااادى باشاااقا پەيغەماااكەرلەر جىكرىىىااال
بىاااااااالەن كۈچلەنااااااااددردلمىگەنمۇ جىكرىىىاااااااال ئەلەيھىسساااااااااالم ئىسااااااااا
ئەلەيھىسساااالمنىڭ تۇغۇلۇشااى ،مۆجىزىسااى ۋە ئۆلۈمىاادىن تارتىااپ ھەماامە ئىشااتا
ساااەۋەبتىن ھالقىغاااان شاااەكىلدە ئوتتۇرىغاااا چىققاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ تائااااال
ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنى جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن كۈچلەناااددرگەنلىكىنى
تىلغاااا ئالغاااان .قارىماققاااا ئىنساااانالرنىڭ تۇغۇلۇشاااىغا ئەر-ئاياااا ساااەۋەبچىدە
كۆردنساااااىمۇ ،ئەمەلىيەتاااااتە ئالالھنىاااااڭ قاااااۇدرىتى بىااااالەن تۇغۇلىااااادى .ئىساااااا
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ئەلەيھىسسااااااالم نورماااااا كىشاااااىلەر ئاااااادەتلەنگەن شاااااەكىلدە تۇغۇلمىغاچقاااااا،
باشاااااقىالر تەرىپىااااادىن ھۇجۇمغاااااا ئاااااۇچرايتتى .جىكرىىىااااال ئەلەيھىسسااااااالم
كىشاااااىلەرنىڭ ھۇجۇمىغاااااا رەددىااااايە قاااااايتۇرى ئۈچاااااۈن ،داۋاملىاااااق ئىساااااا
ئەلەيھىسساالمدىن ئايرىلمايتتى.
ئااايەتتىكى َْيَل ْغ ٌََ «يۆلىاادىق»نىااڭ ئەساالى يىلتىاازىٌ ُللوو «قااۇۋۋەت»تىاان
چىقىرىلغاااان بولاااۇئ« ،ھەر ئىشاااتا جىكرىىىااال بىااالەن كۈچلەناااددردىق» دېاااگەن
مەنىنااااى بىلددرىاااادى .ئااااايەتتىكى ُوِاٌ ٌدېااااگەن سااااۆز ئادەمنىااااڭ بەدىنىاااادىكى
«جااااان» ۋە ئىنساااااننى پائالىيەتچااااان ،ئاكتىااااپ قىلىاااادىغان «قىماااامەت قااااارا
روھااى»دىاان ئىكااارەت ئىككااى اىاال مەنىاادە كېلىاادى .شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال
ا
وَ للاٌ اِل ل ٌٌْْ َِْل ل اهٌََ ٌ1
ٌٌَْ َْو ََْلنَ للاٌاَْ ل ٌَ
قۇرئااااان كەرىمنااااى «روھ» دەئ ئاتااااائ ﴿ َوَ ل ل ٌَ َ
لٌَ ُ َ
«شاااۇنىغدە ئەمرىمىاااز باااويىچە ساااا ا روھناااى نقۇرئااااننى ۋەھىاااي قىلااادىق»
دېاااگەن .قۇرئاااان  -قىمااامەت قاااارا روھاااى بولاااۇئ ،قۇرئانغاااا ئەمە قىلمىغاااان
ئادەمنىڭ ھاياتى قىممەتسىز بولىدى.
ئااااايەتتىكى ُ للغُ دېااااگەن سااااۆزنى بەزىاااادە «أ» ھەرپىنااااى پىااااش» « ،
ھەرپىنااااى ساااااكىن قىلىااااپ ُ ،ل ل ْغُ دەئ ئوقااااۇيمىز .بەزىاااادە ُ ل ُلغُ ٌدەئ ھەر
ئىككىساااىنى پىاااش ئوقاااۇيمىز .ئىككىلىساااى تاااوغرا بولاااۇئ ،ھەرقاناااداق ئەيىااا -
نۇقسااااااندىن پاااااا دېاااااگەن مەنىناااااى بىلددرىااااادىُ ﴿ .وِاٌ بىااااالەن ﴿ ْ ُقل ل ُلغ اٌُ ٌ
ئىككىسى بىرلىشىپ جىكرىىىل ئەلەيھىسساالمنى كۆرسىتىدى.
ئۆلىمااااالر ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاسااامانغا كۆتاااۈردلگەنلىكى ھەققىااادە،
«تىرىااا كۆتۈردلااادىمۇ يااااكى ئۆلاااۈئ ئانااادىن كېااايىن كۆتۈردلااادىمۇ » دېگەناااگە
ئواشاااا اىلماااۇ-اىااال قاراشاااالردا بولغاااان .ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تىرىااا
ياااااكى ئۆلااااۈئ ئاناااادىن كۆتااااۈردلگەنلىكىنى بىلسااااە  ،بىزنىااااڭ يااااولىمىزدىن
ھېچناااېمە ئۆزگەرمەيااادى .ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم ئۆلۈمااادىن سااااقلىنىپ قالىااادىغان
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بىاااااار ئىنسااااااان ئەمەس ،باشااااااقا ئىنسااااااانالر ئۆلااااااۈئ كەتكەناااااادە ئىسااااااا
ئەلەيھىسساااااالممۇ ئۆلااااۈئ كېتىاااادى .لااااېكىن بااااۇ يەردىكااااى مەسااااىلە ،ئىسااااا
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئۆلااۈمى تەبىىىااي بولاادىمۇ ياااكى باشااقىچە ھااالەتتە بولاادىمۇ
دادىساااىز يارىتىلغاااان ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم ئاسااامانغا تىرىااا پېتاااى كۆتۈردلاااۈئ،
كېاااايىن زېمىنغااااا چۈشسااااە ،ئەجەبااااا بۇنىااااڭ ھەيااااران قااااالغۇدە نەرى بااااار !
پەيغەمكىرىمىااز مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالممۇ ئاساامانغا تىرىاا پېتااى كۆتۈردلااۈئ،
زېمىنغااا تىرى ا پېتااى چۈشااتىغۇ! دېاامە  ،بااۇ ئواشااا پىرىنسااىپ .نااېمە ئۈچااۈن
ساااىلەر ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاسااامانغا چىقىاااپ ئانااادىن ئاااااىرقى زامانااادا
چۈشۈشاااىنى قوباااۇ قىاللمايساااىلەر پەيغەمكىرىمىاااز ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم
بىاااالەن ئىسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئوتتۇرىسااااىدىكى پەرق بولسااااا ،رەسااااۇلۇلالھ
ئاسااامانغا چىقىاااپ ئاااۇزىن تۇرماااايال چۈشاااتى ،ئەمماااا ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم بىااار
مەزگىااال تاااۇرىئ قالااادى .ۋاقىتنىاااڭ ئاااۇزىن-قىساااقىلىقى ئاساساااىي پىرىنساااىپنى
بۇزمايدى.
ئىكنااااى مۇسااااەييە ئەبااااۇ ھااااۇرەيرە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇنىااااڭ مۇنااااداق
دېگەنلىكىناااى رىااا ايەت قىلىااادى ،پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم َو َ ل ايٌتلَ ْ اسللٌَماَل الغِاٌ
َ ا
وشل ل ل َ َ ٌَْ ْ ٌيلْنل ل لٌاٌَََفال ل ل ُ ٌ مل ل ل ٌِ ل للهًٌََ َ مل ل لاٌَِ ْق اس ل للااٌٌَ،فَل ا
ه ل لللا ٌََ ٌ،ويلَ ْقتُل ل ل ٌُ َّْاْن اَي ل ل َلهٌٌ،
ْس ل ل ُلهٌ َ
ُ
ُ ْ ُ َ َْ َ
ُ
َ
َ
ا
ا
ََل ٌلغ «ٌ1ئاااالالھ بىااالەن قەساااەمكى ،ئىساااا
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َ
ٌ
َوَ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئارا الرغااا ئادىاال ھاااكى پېتااى چۈشااۈئ ،كىاارى بەلگىسااىنى
چېقىشااى ،چوشااقىنى ئۆلتااۈردئ ،جىزيەنااى ئەمەلاادىن قالدىرىشااىغا ئاااز قالاادى .ئااۇ
ۋاقىتتاااا ماااا -مۈلاااۈ كۆپىيىاااپ ،ئاااۇنى ھاااېچكى قوباااۇ قىلمايااادىغان ھاااالەتكە
يېتىاادى» دېااگەن .ئااالالھ تائاااال بەنااى ئىساارائىلغا ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنى مىسااا
لٌابَل ل الٌٌَا ْنل ل َله ِا ٌَ «ٌ2ئاااااۇ پەقەت
لاٌُِ َِ ل ل ٌََ
قىلىاااااپ ﴿ا ٌٌْ ُال ل َلوٌٌاََلٌٌ َاْبل ل ٌلغٌَْتْل َع ْمنَل للاٌ َالَْل ل اٌلوٌ َو َ َع ْلنَل ل ٌ
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پەيغەمكەرلىااا نېىمىتىمىااازگە ئېرىشاااكەن بىااار بەندىااادىر ،ئاااۇنى بىاااز ئىسااارائىل
ئەۋالدىغا بىر دەلىل قىلدىق» دېگەن.

﴿وآتَـ ْيـنَ ــا ِعيس ــم اب ــن م ــرَيَ الْبيِنَ ـ ِ
ـات﴾ «مەريەم ئااااوغلى ئىساااااغا مااااۆجىزىلەر
َ ْ َ َ ْ َِّ
َ
بەردىق» .ئااااااايەتتىكى ْبَانَ ل للات قااااااارىغۇ ۋە ئاااااااق كېسااااااەلنى ساااااااقايتىش،
ئۆلااااۈكلەرنى ئالالھنىااااڭ ئىزنااااى بىاااالەن تىرىلااااددر قاتااااارلىق مااااۆجىزىلەرنى
كۆرسااااااىتىدى .بااااااۇ مۆجىزىلەرنىااااااڭ ھەممىسااااااى ئىسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ
پەيغەماااااكەرلىكىگە روشاااااەن دەلىلىااااادىر .بۇالرنىاااااڭ ئىچىااااادىكى ئۆلاااااۈكلەرنى
تىرىلددردشااكە ئواشااا بىاار قىساا مااۆجىزىلەر بى اسااىتە ئالالھنىااڭ قااۇدرىتىگە
نىساااااكەت بېرىلىااااادى« .ئۆلاااااۈكنى تىرىلاااااددردى» دېاااااگەن ساااااۆزدىن كېيىااااانال
ئالالھنىااڭ ئىزنااى بىاالەن دېااگەن سااۆز ھەمىشااە بىلاالە كېلىاادى .يەنە بىاار قىسااى
مااااۆجىزىلەر پەيغەمكەرنىااااڭ ئااااۆزىگە نىسااااكەت بېرىلىاااادى .ئااااالالھ تائاااااال ئىسااااا
ئەلەيھىسساااااااالمنى كائىناتنىااااااڭ قااااااانۇنىيىتىگە زىاااااا مااااااۆجىزىلەر بىاااااالەن
كۈچلەنااااددرگەن .پەيغەمااااكەرلەرگە بايقااااا ااراكتېرلىاااا بېاااارىلگەن مااااۆجىزە
بىاالەن ئااالالھتىن بى اسااىتە تاماملىنىاادىغان مۆجىزىنىااڭ ئوتتۇرىسااىدا پەرق بااار.
لوَلٌا ٌٌَمَل الٌٌَا ْن ل َله ِا ٌٌََْا ٌٌَُ ل ٌْغٌ ا ْل لٌتُ ُ ٌ اِبيَل ٌٌ اِ ل ٌ َما ُ ل ٌٌٌْ
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿ َوَ ُن ل ٌَ

ا ا
ا
ا ا
ا َ ا
ا
لً ٌِباا ْذ اٌٌ لَل ل ل اٌلوٌٌ َوُْمْل ل ل اه ٌٌُ
َْ ٌٌَْ ْ لُل ل ل ٌُلٌَُ ُ ل ل ل ٌِ ل ل ل ٌٌَ ا ل ل ليٌ ٌٌَ َ ْلَ ل ل ل ٌٌ ال ل ل ْلًٌٌفَل ل ل َت ُ ٌٌُف ل ل ل ٌلوٌفَلَ ُ ل ل للو ٌٌُ َل ل ل ْ َ
َُال ل للٌَ ْ َم ل ل ل ْلوتَ ٌٌِباا ْذ اٌٌ لَ ل ل ل اٌلوٌٌ َوُْتَبا ل ل لُ ُ ٌاِبَل ل للاٌ َُْ ُ لُل ل للو ٌٌَ َوَِ ل ل للاٌتَ ل ل ل َغ ا ُهو ٌٌَا ٌٌ
ْْلَ ْ َم ل ل ل ٌلوٌَ َو ْْلَمْ ل ل ل َله ٌٌَ َوْ ْ
اا
يٌ «ٌ1ئااااااۇنى بەنااااااى ئىساااااارائىلغا
ملُُ ل للوتا ُ ٌٌٌْا ٌٌَا ٌٌ َذال ل ٌَ
لٌَََيَل ل ل ٌٌََ ُ ل ل ل ٌٌْا ٌٌُ ن ل للتُ ٌ ُِّل ل ل ْ ِن َ
پەيغەمااااكەر قىلىااااپ ئەۋەتىاااادى .ئااااۇ شۈبھىسااااىزكى ،سااااىلەرگە مەن رەبااااكىغالر
تەرىپىاادىن بولغااان بىاار مااۆجىزە ئېلىااپ كەلاادى  ،مەن سااىلەرگە الياادىن قۇشاانىڭ
شااەكلىدە بىاار نەرسااە ياسااايمەن ،ئاناادىن ئۇنىغغااا پااۈۋلەيمەن-دە ،ئالالھنىااڭ
ئىزنااى بىاالەن ئااۇ قااۇ بولىاادى .تۇغمااا كااورنى ،بەرەس كېسااىلىنى ساااقايتىمەن،
ئالالھنىااااڭ ئىزنااااى بىاااالەن ئۆلااااۈكلەرنى تىرىلااااددرىمەن ،سااااىلەر يەياااادىغان ۋە
ئۆيااااۈ الردا ساااااقاليدىغان يااااېمەكلىكلەردىن اەۋەر بېاااارىمەن .شۈبھىساااااىزكى،

 1سۈرە ئا ئىمران-49 ،ئايەت

52

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ئەگەر سااىلەر ئالالھنىااڭ مااۆجىزىلىرىگە ئىشااەنگۈچى بولسااا الر ،بۇنىغاادا سااىلەر
ئۈچاااااۈن ئەلااااا ەتتە روشاااااەن ئااااااالمەت باااااار» دەيااااادى .ئاااااايەتتىن ئىساااااا
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ كىشاااىلەر يەۋاتقاااان ۋە ئۆيلىرىااادە سااااقالۋاتقان نەرساااىلەرنى
اەۋەر قىلىشااااىنىڭ ،ئااااالالھتىن بولغااااان ئىلھااااام شااااەكلىدىكى بىاااار مااااۆجىزە
ئىكەنلىكىناااى بىلىااا االاليمىز .لاااېكىن ئۆلاااۈكنى تىرىلاااددرد  ،پەقەت ئالالھنىاااڭ
ئىزنى بىلەن بولىدى.
ئاااااااالالھ تائااااااااال بەناااااااى ئىسااااااارائىلنىڭ پەيغەماااااااكەرلەرگە تۇتقاااااااان
پوزىتسىيەسااااىنى تەنقىااااد قىلىااااپ ٌ﴿أَفَ ُكلَّم ــا َج ــاء ُك ْم ر ُ﴾ـ ـ ٌ ِ
س ـ ـ ُك ُم
َ َ
َ
ـول ِبَــا ََّل ََتْ ـ َـو ٰى أَن ُف ُ
ت﴾ «ھەرقاچااان بىاارەر پەيغەمااكەر كۆ لۈ الرغااا ياقماياادىغان بىرنەرسااە
ا﴾ــتَ ْك ََْبُْ
ْ
ئېلىاااپ كەلساااە ،تەكەبكۇرلاااۇق قىلى ېرەمساااىلەر » دېاااگەن .ئاااايەتتىكى َْفَ ُ لَ َمللا ٌ
ئىلگىرىكااى جااۈملىنى كېيىنكااى جااۈملىگە باغالياادىغان ئىنكااار سااوراق ئىپادىسااى
بولاااااۇئ« ،ھەر قاچاااااان ،دائىااااا نقىلى ېرەمساااااىلەر » دېگەنناااااى بىلددرىااااادى.
َا ل َلو ٌ « ،و» ھەرپااااى زەۋەرلىاااا ئوقۇلسااااا ،بىاااار نەرسااااىنىڭ پەسااااكە چۈشااااۈئ
كەتكىنىناااى« ،و» ھەرپاااى َا ل اوي دەئ زىرلىاااق ئوقۇلساااا ،بىااار نەرساااىنى يااشاااى
كاااۆرگەن ،ئىشاااتىھا قىلغااااننى ئىپادىلەيااادى .يەناااى« ،ساااىلەرگە پەيغەماااكەر ئېلىاااپ
كەلاااگەن ياااو ئۇيغاااۇن كەلمىساااە ،ئاااۆزد الرنى پەس قىلىااادىغان ئاااارزى-اىياااا ،
ھاااااۋايى-ھەۋەساااالەرنى قىلىسااااىلەر» دېگەنلىاااا بولىاااادى .يەھااااۇدىيالر مانااااا
مۇشاااۇنداق ئالالھنىاااڭ دىنىناااى ئۆزىنىاااڭ كۆ اااۈ -ااھىشاااىغا قارىتاااا ئۆزگەرتىاااپ
قاااانۇن چىقىرىااادىغان ئىنساااانالر ئىااادى .ئاااايەتتىكى ْن للتَ ْ َُُّْْتٌ ئاااۆزىنى اليىاااق
بولمىغاااان ياااۇقىرى ئورىنغاااا قويۇشااانى كۆرساااىتىدى .ئاااۇالر ئاااۆزلىرىنى چاااو دەئ
دەۋا قىلاادى ،ئەجەبااا ئااۇالر شااەرىىەتكە چو چىلىااق قىلغااۇدە شااەرىىەت بىاالەن
تە ئورىندىمۇ ياراتقۇچى بىلەن يارىتىلغۇچى قانداقمۇ تە بواللىسۇن!
پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم دىننىاااااڭ بىزناااااى جەھەنااااانەمگە چۈشاااااۈئ
كېتىشاااااتىن سااااااقاليدىغانلىقىنى تەسااااا ىرلەئ اَّنل للاٌِ لل للٌَوِ ل ل ٌِْ ل ل ٌ م ل ل ٌ ل ل ٌ
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ف للا «ٌ1مېنىااڭ ۋە ئۈممىتىمنىااڭ مىسااالى ئااوت ياققااان بىاار ئااادەمگە ئواشااايدى.
ھاشااااارات ،كېپىاااانەكلەر ئوتقااااا ئااااۆزىنى ئاتىاااادى .مەن سااااىلەرنىڭ بااااېلىغالردىن
تۇتااۇۋالىمەن ،لااېكىن سااىلەر شااۇ ئوتقااا كىرىشااكە قاااتتىق قىزىقىسااىلەر» دېااگەن.
ھەدىساااتىكى ُ ل ل ٌِب للَ  ،كەمەر باغاليااادىغان ئاااورىننى كۆرساااىتىدى .يەناااى،
بىاااز ھااااۋايى-ھەۋەساااكە ئەگىشىشاااىمىز ساااەۋەبلى ااااۇددى ئوتقاااا كىرى اتقاااان،
رەسااۇلۇلالھ بىزنااى ئالالھنىااڭ يااولى ئااارقىلىق قۇتقۇزىۋېلىشااقا ئۇرىنۇۋاتقااان بىاار
تەس ىر قوللىنىلغان.
﴿فَـ َف ِري ًقـ ــا َكـ ـ َّـذبْـتُ ْم﴾ « بىاااار قىساااامىنى يالغانغااااا چىقاااااردىغالر» .چااااۈنكى
پەيغەمااااكەرلەر ئېلىااااپ كەلااااگەن يااااو  ،ئۇالرنىااااڭ كااااۆ لى ئااااارزى قىلى اتقااااان
نەرسااااىلەرگە قارشااااى كېلەتتااااى .يالغااااان گەئ رېىاللىققااااا ئۇيغااااۇن كەلمەياااادى.
پەيغەمكەرلەرناااى يالغانغاااا چىقارغاااانلىق ،پەيغەمكەرناااى «رېىاللىققاااا ئۇيغاااۇن گەئ
قىلمىدى» دېگەنلى بولىدى.
﴿وفَ ِري ًقــا تَـ ْقتُـلُــو َن﴾ « بىاار بۆلااۈ پەيغەمكەرلەرنااى ئۆلتااۈردد الر» .تارىختااا
َ
بەنااى ئىساارائىل يەھيااا ،زەكەرىيااا قاتااارلىق بىرقااانچە پەيغەمكەرنااى ئۆلتااۈرگەن.
باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال پەيغەمكەرناااى ئىنكاااار قىلىشااانىڭ ناھاااايىتى
ئېغىااار جىناااايەت ئىكەنلىكىناااى ،ئەمماااا پەيغەمكەرناااى ئۆلتۈردشااانىڭ ئۇنىغااادىنمۇ
قەبىاا بىاار جىنااايەت ئىكەنلىكىنااى ئوتتۇرىغااا قويغااان .سااىز بىاار ئادەمنىااڭ ئااۆز
رەقىكىنااى ئۆلتاااۈرد ئاااارقىلىق قۇتااۇلغىنىنى كاااۆرگىنىغىزدە ،قااااتىلنى رەقىكىنىاااڭ
ئالدىااادا دەلىااال جەھەتاااتە ئااااجىزكەن ،دەئ بىلساااىغىز بولىااادى .چاااۈنكى ئۇنىاااڭ
كۈچى ،رەقىكىنىڭ مەۋجۇت بولۇئ تۇرىشىغا تاقەت قىاللمايدى.
يەھيااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئۆلتۈردلۈشااااااى ھەققىاااااادە« ،سااااااالۇمى»
ئىسااااىملى گااااۈزە بىاااار ئۇسسااااۇلچى ئايالنىااااڭ قىسسىسااااى بااااار .بااااۇ گااااۈزە
ئۇسسااااااۇلچى يەھيااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنى ئازدىرماااااااقچى بولغاناااااادا ،يەھيااااااا
 1تىرمىزى رى ايەت قىلغان ھەدى
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ئەلەيھىسسااااالم كەساااكىن رەت قىلغاااان .شاااۇنىڭ بىااالەن باااۇ ئاياااا كىااا يەھياااا
ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ كاللىساااااىنى ئېلىاااااپ كەلساااااە ،شاااااۇنىڭ بىااااالەن تاااااوي
قىلىاااادىغانلىقىنى ئااااېالن قىلغااااان .قەۋم يەھيااااا ئەلەيھىسساااااالمنى ئۆلتااااۈردئ،
كاللىساااىنى كۈمۈشاااتىن بولغاااان لاااېگەنگە ساااېلىپ ساااالۇمىنىڭ ئالااادىغا ئېلىاااپ
بارغاااان .گەرچە باااۇ قىسساااىنى كەساااكىن تاااوغرا دېيەلمىساااەكمۇ ،ئەمماااا يەھياااا
ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئۆلتاااااۈردلگەنلىكى راسااااا بولاااااۇئ ،بەناااااى ئىسااااارائىلنىڭ
ئۆتكااااۈزگەن جىنااااايەتلىرى ئاااااددىي ئەمەس ئىاااادى .ئااااالالھ بىزنااااى مااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۈممىتى بولااۇ سااۈپىتىمىز بىاالەن ،بەنااى ئىساارائىل سااادىر
قىلغان ااتالىق ۋە جىنايەتلەرنى ئۆتكۈزدئ قېلىشتىن ساقلىسۇن.
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ْف ۚ بَل لَّ َعنَـ ُه ُم اللَّـهُ بِ ُك ْف ِرِه ْم فَـ َقلِ ًيًل َّما يُـ ْؤِمنُو َن﴾
﴿وقَالُوا قُـلُوبُـنَا غُل ٌ
َ
«ئۇالر دىللىرىمىز پەردىلەنگەن ،دېدى .ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ
كۇفرىلىقى سەۋەبلى ئالالھ ئۇالرغا لەنەت قىلدى ،ئۇالردىن ئىمان
ئېيتىدىغانالر ناھايىتى ئاز»
ئالااادىنقى ئاااايەتلەردە مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەگەشاااكۈچىلىرى بولغاااان
يەھۇدىيالرنىاااااااڭ قەلكلىااااااارى ۋە ئەمەلىاااااااي ھەرىكەتلىرىااااااادە ياااااااۈز بەرگەن
ااتاااالىقلىرى باياااان قىلىنااادى .باااۇ ئاااايەتتە يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااۆزلىرىنى ئااااقال
ئۈچۈن كۆرسەتكەن باھانە-سەۋەبلىرى بايان قىلىنىدى.

﴿ا ل َلغ ٌ
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ھىااادايىتى ئىككاااى اىااال بولاااۇئ ،بىاااز باااۇنى ُ
ا ا
لي  1دېاااگەن ئاااايەتتە ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن ئىااادىق .بىااارى ،تاااوغرا-ااتاااانى
ْل ُمتَق ل َ

كۆرساااىتىش ئاااارقىلىق ھىااادايەت قىلىاااش .ئاااالالھ تاااوغرا-ااتاااانى كۆرساااىتىپ
بولغاناادىن كېاايىن ،ئىنسااانالرغا تااالال ئىختىيااارلىقىنى بېرىاادى .ئەگەر ئىنساااان
ئاااالالھ كۆرساااەتكەن تاااوغرا ياااولنى تاللىساااا ،ئاااالالھ ئۇنىغغاااا ئىككىنچاااى ياااو
بولغاااااان «يااااااردەم بېااااارىش ھىااااادايىتى»ناااااى ئاسانالشاااااتۇرىئ ،ئىشااااالىرىنى
 1سۈرە بەقەرە-2 ،ئايەت
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قواليالشاااتۇرىئ بېرىااادى .ئەگەر ئىنساااان بىرىنچاااى تالالشاااتا تاااوغرىنى تاللىمااااي
ااتاااا ياااولنى تاااالالئ قالساااا ،ئاااالالھ ئاااۇنى تاللىغاااان يولىااادا تاشاااالئ قويىااادى.
شاااااۇنىڭ بىااااالەن ئاااااۇالر ئالالھنىاااااڭ يااااااردىمىگە ۋە ياااااو كۆرسىتىشاااااىگە
ئېرىشەلمەيدى.
بىاار ئااادەم مەناادىن بىاار ئىشااتا مەساالىھەت سااورائ كەلسااە ،مەن ئۇنىغغااا
«ئىككاااى ياااو باااار .قايساااىنى تاااالال ئۆزىغىزنىاااڭ ئىختىياااارى .لاااېكىن مەن باااۇ
ياااولىنى تەۋساااىيە قىلىااامەن .ئىشاااىغىزنى باااۇ ياااو بىااالەن قىلساااىغىز نەتىاااجە
قازىنااليساااىز» دېساااەم ،ئاااۇ ئاااادەم مېنىاااڭ دېگىااانى باااويىچە تاللىساااا ،تەبىىيكاااى
مەن ئۇنىغغاااا ئىككىنچاااى قەدەمااادە ياااو كۆرسىتىشاااكە باشااااليمەن ۋە ئىشااالىرىدا
ياردەمااادە باااولىمەن .ئەكساااىچە مەن دېاااگەن يولااادا ما مااااي ،ئاااۆزى تاللىغاااان
يولاااادا ما غااااان بولسااااا ،مەن ئۇنىغغااااا ياااااردەممۇ بەرمەياااامەن ،ھەم كااااارىممۇ
بولماياااادى .چااااۈنكى ئااااۇ مەن تەۋسااااىيە قىلغااااان يولاااادا ئەمەس ،بەلكااااى ئااااۆزى
تاللىغااان يولاادا ما اادى .مانااا بااۇ ئىنسااانالر ئوتتۇرىاادىكى مۇئااامىلە ئەھاا اللىرى.
ئااالالھ تائاااال ئالااادىمىزغا ئىمااان ۋە كۇپاااۇردىن ئىكااارەت ئىككاااى يااولنى قوياااۇئ،
تالالشاااانى بەردى .ئىنساااااننىڭ تااااوغرا-ااتااااانى تالالشااااتىن باشااااقا ھېچقانااااداق
ئورىناادا تاللىشااى بولماياادى .ئىنسااان تااوغرا يااولنى تااالالئ ما سااا ،ئااالالھ ئۇنىااڭ
ياااولىنى قەدەمماااۇ-قەدەم ئېچىاااپ بېرىااادى ۋە تاااوغرا ياااولنى تاللىغاااان ئىنسااااننىڭ
يااااو باشچىسااااى بولغااااان قۇرئااااانمۇ ئااااۇ ئىنسااااانغا ئېچىلىاااادى .ئەگەر ئىنسااااان
تااوغرىنى تاللىماااي ،ااتااا يااولنى تااالالئ ما غااان بولسااا ،ئااالالھ ئااۇنى بااۇ يولاادىن
قايتقانغا قەدەر ئۆز ھالىغا تاشالئ قويىدى.
بەنااااى ئىساااارائىل ئۆزلىرىنىااااڭ ئىمااااان ئېيتمىغااااانلىقى ،پەيغەمكەرلىرىنااااى
ـف﴾
ئۆلتاااۈرگەنلىكى ۋە باشاااقا جىناااايەتلەرنى قىلغاااانلىقىنى ئااااقالئ ﴿قُـلُوبـُنَــا غُ ْل ـ ٌ
لْ دېاااگەن ساااۆز «قاااائ ،غىاااالئ»
« بىزنىاااڭ قەلكلىرىمىاااز تاقااااق» دەيااادىُْ .لل ٌ
لْ ۋە ُلُ لٌْ دەئ ئىككاااى اىااال
دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى .باااۇ ساااۆزنى ُْلل ٌ
ئوقۇشااااقا بولىاااادى .يەھۇدىيالرنىااااڭ بۇنااااداق دېگىنااااى «بىزنىااااڭ قەلكلىرىمىااااز
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ساااىرتتىن مەلۇماااات قوباااۇ قىلمايااادى ،قەلكلىرىمىزدىكاااى ئىلىااا -مەرىاااپەت بىااازگە
يېتىاااپ ئاشاااىدى ،بىزنىاااڭ پەيغەماااكەر ۋە ئالىمالرنىاااڭ كېلىاااپ دەرس ئۆگىتىشاااىگە
ئېھتىيااااجىمىز ياااوق» دېاااگەن مەنىااادە ،يااااكى «بىزنىاااڭ قەلكلىرىمىزناااى ئاااالالھ
پاااېچەتلەئ تامغاااا بېساااى ەتكەن ،شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قەلكلىرىمىااازگە ھىااادايەتنىڭ
شاااوئارلىرى ئۆتمەيااادى ،ئۇنىاااڭ ئىچىااادىكى كۇپاااۇر ساااىرتقا چىقىاااپ كەتمەيااادى»
دېاااگەن مەنىااادە بولۇشاااىمۇ ماااۇمكىن .ئاااۇالر يەنە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ﴿فَ لاإ َ ٌ لَ للوٌَ
ا
ا
يٌِ ل ل ٌيَ َ للا ُ « 1ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن االىغااااان كىشااااىنى
يُ ل ل ُّ ٌَِ ل ل ٌيَ َ للا ُ ٌَويلَ ْ للغ َ
گااۇمراھ قىلىاادى ،االىغااان كىشااىنى ھىاادايەت قىلىاادى» دېااگەن ئااايىتىنى دەلىاال
قىلىااپ «مېنىااڭ ھىاادايەت تاپالماساالىقى ئالالھنىااڭ االىشااى ،سااەن ئالالھنىااڭ
االىغىنىغااا قارشااى تۇرماااقچىمۇ ئااالالھ مېنىااڭ مۇسااۇلمان بولۇشااۇمنى االىسااا
مۇسۇلمان بولىمەن ،كاپىر بولۇشۇمنى االىسا كاپىر بولىمەن» دېيىشىدى.
«ئااااالالھ نااااېمە ئۈچااااۈن ئۇالرنىااااڭ قەلااااكىگە بااااۇ دەرىجىاااادە پىااااچەت
سااااېلى ەتكەن » دەئ سورىشااااىغالر مااااۇمكىن .ئااااالالھ تائاااااال بۇنىغغااااا جاااااۋا
ـيًل َّم ـ ــا يـُ ْؤِمنُ ـ ــو َن﴾ «ئۇنااااااداق ئەمەس،
بېرىااااااپ ﴿بَـ ــل لَّ َعـ ـ ـنَـ ُه ُم اللَّـ ـ ــهُ بِ ُك ْفـ ـ ـ ِرِه ْم فَـ َقلِ ـ ـ ً
ئۇالرنى اڭ ك اۇفرىلىقى س اەۋەبلى ئااالالھ ئۇالرغااا لەنەت قىلاادى ،ئ اۇالردىن ئىمااان
ئېيتىااادىغانالر ناھاااايىتى ئااااز» دېاااگەن .ئاااايەتتىكى م ل دېاااگەن ساااۆز ئەرە
تىلىااااادا ئالدىااااادىكى ساااااۆزنىڭ تاااااوغرا ئەمەسااااالىكىنى بىلددرىااااادى .ئاااااۇالردا
پەيغەمكەرلەرنىااڭ يولىغااا ئېھتىياااجى بولمىغااۇدە ئىلىاا يااوق .ئااۇالر ئالالھنىااڭ
رەھمىتىااادىن قوغلىنىاااپ لەنەتلەناااگەن كىشاااىلەر بولاااۇئ ،ھىااادايەتنىڭ ناااۇرلىرى
ئۇالرنىااڭ قەلكلىاارىگە ئۆتمەياادى .ئااالالھ تائاااال ئۇالرنىااڭ قەلكلىرىنااى سەۋەبسااىز
پېچەتلىاااا ەتمىگەن ،ھەم سەۋەبسااااىز پېچەتلى ەتمەياااادى .پەقەت ئااااۇالر كەلااااگەن
ھىااادايەت ۋە ناااۇرنى ئۆزلىرىااادىكى كۇپۇرلاااۇق بىااالەن توساااى ەتكەنلىكى ئۈچاااۈن،
ئااااالالھ قەلكلىرىنااااى پېچەتلىاااا ەتكەن .يەھۇدىيالرغااااا نۇرغااااۇن پەيغەمااااكەرلەر ۋە
چاااو سااااماۋىي كىتاااابالر چۈشاااكەن بولساااىمۇ ،لاااېكىن ئۇالرنىاااڭ ھېچكىرىناااى
 1سۈرە فاتىر-8 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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قوبااااۇ قىلمىاااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااۇالر ئالالھنىااااڭ لەنىااااتىگە ئااااۇچرائ،
رەھمىتىدىن قوغالندى.
قۇرئااان كەرىماادە ئااالالھ تائاااال ھىاادايەت قىلماياادىغان ئااۈق اىاال كىشااى
ٌَلٌٌيلَ ْ ل الغيٌ ْ َقل ْلوَنٌ ْ َ للافا اهي َ « 1ئاااالالھ كااااپىر قەۋمناااى ھىااادايەت قىلمايااادى»،
﴿و لَ للوُ َ
َ
﴿و لَ للو ٌََلٌيل ل الغيٌ ْ َقللونٌ َللاا ا
ي « 2ئاااالالھ زالىااا قەۋمناااى ھىااادايەت قىلمايااادى»
م
َ
َ ُ َْ
َْ
3
ا
ا
ا
ي «ئااااااالالھ پاسااااااىق قەۋمنااااااى نيەنااااااى
﴿و لَل ل للوُ ٌََلٌيلَ ْ ل للغيٌ ْ َق ل ل ْلوَنٌ ْ َ ان ل للق َ
ۋە َ
ئالالھنىااااڭ دىنىنىااااڭ چە -چېگراسااااىدىن چىقىااااپ كەتكااااۈچىلەرنى ھىاااادايەت
قىلمايااادى» دېااااگەن ئاااۈق ئااااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغااااان .ئاااالالھ تائاااااال ئۆزىنىااااڭ
ھىاادايىتىنى بااۇ ئااۈق اىاال كىشااىلەردىن دەساالەپتىال چەكلىگەنمااۇ ياااكى ئاااۇالر
ئااااۆزلىرى قىلغااااان گۇناھالرنىااااڭ چو لۇقىاااادىن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ھىاااادايىتىگە
اليىق بواللمايدىغان دەرىجىگە بېرىپ قالغانمۇ
ئااالالھ تائاااال كاپىرنىااڭ ئۆزىاادە ۋە ئەتراپىاادا ئىمااان ئېيتىشااىغا يېتەرلىاا
دەرىجىااادە پاكىااا ۋە ماااۆجىزىلەرنى قويغاااان بولساااىمۇ ،ئاااۇ ئاااالالھ تائاالنىاااڭ
كائىنااااتتىكى ماااۆجىزىلىرى ھەققىااادە تەپەككاااۇر قىلىشااانى رەت قىلىاااپ ،ئاااالالھ ۋە
ئەلچىسااىنى ئىنكااار قىلغااان ،ئااۆزىگە كۇپۇرلااۇقنى راۋا كااۆردئ ،ئااازغۇنلۇق يااولىنى
تاللىغان ئادەمدىر .شۇ سەۋەبلى ئالالھ ئۇنىڭ قەلكىنى پېچەتلى ەتكەن.
ئىككىنچااى ئااايەتتىكى زالىاا بولسااا ،ئىنسااانالرغا زىلااۇم قىلىااپ ،ئااالالھتىن
قورقمايااااااادىغان ۋە باشاااااااقىالر ئالالھنىاااااااڭ قاااااااۇدرىتىنى ئەسلەتساااااااە ،پەرۋا
قىلماياااادىغان ئادەماااادىر .بااااۇ شااااۇنچىلى چااااو جىنااااايەتلەرنى قىلغااااانلىقى
ئۈچاااۈن ،ئالالھنىاااڭ ھىااادايەت يااااردىمىگە اليىاااق بولمىغاااان ۋە ئاااالالھ تائااااال
ئۇنىڭ قەلكىنى پېچەتلى ەتكەن.

 1سۈرە تەۋبە-37 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ئاااااۈچىنچى ئاااااايەتتە تىلغاااااا ئېلىنغاااااان پاساااااىق ،ھەرقاناااااداق گۇنااااااھ-
مەئساااىيەتلەرگە ئالدىرايااادىغان ئاااادەم بولاااۇئ ،ئاااالالھ ئاااۇ ئاااادەمنى ھىااادايەت
قىلمايااادى .ئاااالالھ تائااااال بۇالرنىاااڭ قەلكىناااى دەسااالەپتىال پېچەتلى ەتمەساااتىن،
بەلكااى ئۇالرغااا كىتاااا ۋە پەيغەمااكەر ئەۋەتااكەن .لاااېكىن بااۇالر كىتااابنى قوباااۇ
قىلماااااااي ،پەيغەمااااااكەرگە ئىتااااااائەت قىلمىغااااااانلىقى ۋە ئااااااالالھ تائاالنىااااااڭ
ماااۆجىزىلىرىگە پەرۋا قىلمىغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ھىااادايىتىنى
ئۇالردىن چەكلەئ ،قەلكلىرىنى پېچەتلى ەتكەن.
ئاااالالھ تائااااال االىغاااان ئاااادەمنى ھىااادايەت قىلىاااش ۋە االىغاااان ئاااادەمنى
ئااااازدىرى ئااااارقىلىق ،ئۆزىنىااااڭ مااااۇتلەق قااااۇدرىتىنى ئىسااااپاتاليدى .لااااېكىن
كااااپىرالرنى ،پاساااىقالرنى ۋە زالىمالرناااى ھىااادايەت قىلمايااادى .باااۇ اىااال كىشاااىلەر
ھىااادايەتتىن ياااۈز ئاااۆردئ ،ئالالھنىاااڭ جازاساااىغا اليىاااق بولغاااان .ئەگەر كىشاااى
پاساااىقلىق ،كااااپىرلىق ۋە زالىملىقىناااى تاشلىساااا ،ئانااادىن ئالالھنىاااڭ ھىااادايىتىگە
ئېرىشىدى.
ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ماااۇتلەق قاااۇدرىتىنى بىزنىاااڭ تۇغماااا يارىتىلغاااان
بەزى تەرەپلىرىمىااازدە ۋە كائىناتتاااا ياااۈز بېرىااادىغان ھادىساااىلەردە ئىساااپاتاليدى.
مەسااااىلەن ئىچكااااى ئەزالىرىمىااااز بىزنىااااڭ ئورىنالشتۇرىشااااىمىزغا بويسااااۇنماي،
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئورىنالشتۇرىشاااى باااويىچە اىااازمەت قىلىااادى .شاااۇ ا بىاااز «باااۇ
ئەزا يااشااااااى ئىشلىسااااااۇن ،بااااااۇ بۈگااااااۈن ئىشلىمىسااااااۇن» دەئ ،ئۇالرنىااااااڭ
ھەرىكەتلىرىناااى كاااونترو قىاللماااايمىز .بۇنىغااادىن باشاااقا ئىنسااااننىڭ دىنياااادا
ھايااات تۇرىشااى ياااكى ئۆلااۈئ كېتىشااى ،ساااغالم تۇرىشااى ياااكى كېسااە بولۇشااى
ئۆزىنىااڭ باشقۇرىشااىدىكى ئىااش ئەمەس .ئەقىللىااق ئىنسااان بااۇ ئىشااالرغا قااارائ
ئۆزىنىاااااڭ ناھاااااايىتى ئااااااجىز ئىكەنلىكىناااااى ،پۈتاااااۈن ئىشااااالىرىنىڭ رەبكىنىاااااڭ
باشقۇرىشىدا بولىدىغانلىقىنى چۈشىنەلەيدى.
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ئىنساااااانغا ئىختىياااااارلىق پەقەت ھەق يااااااكى باتىااااال ياااااولنى تالالشاااااتا
بېرىلىااادى .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ ئىختىياااارلىقنى ئىنساااانغا بېرىشااانىڭ ساااەۋەبى،
قىيااااامەتتىكى ھېسااااابنىڭ ئادىاااال بولۇشااااى ئۈچۈناااادىر .چااااۈنكى ئااااادەم ئااااۆزى
تاللىغااااان ،قىلىااااش ئىمكااااانىيىتى بولغااااان ئىشااااالردىن ھېسااااابقا تارتىلىاااادى.
مەسااىلەن مەن قااارىغۇ يارىتىلغااان بولسااام ،ئااالالھ تائاااال مەناادىن ئىككااى كااۆزى
سااااق ئاااادەملەر قىلىااادىغان ئىشاااالرنى قىلىشاااىمنى ساااورىمايدى .دىنياغاااا قايساااى
شاااەكىلدە يارىتىلغاااان بولساااام ،قىياااامەتتە شاااۇ شاااەكىلدىن ھېساااا بېااارىمەن.
ئىنسااان ھەرگىزمااۇ ئۆزىنىااڭ ئىمكانىيىتىاادىن سااىرت بولغااان ئىشااالردىن ھېسااا
بەرمەياادى .ئىنسااان كاااپىر بولۇشاانى تاللىسااا ،ئااالالھ تائاااال مۇسااۇلمان بولۇشااقا،
زىلاااۇمنى تاللىساااا ،ئادىااال بولۇشاااقا ۋە پاساااىقلىقنى تاللىساااا ،ئىتاااائەت قىلىشاااقا
مەجكۇرلىمايدى.
ئاااالالھ تائااااال ئىنساااانالرغا «ئىماااان ئېيتىاااپ قااااالرمىكىن» دەئ ،ئۆزىنىاااڭ
يېقىنچىلىقاااااى ۋە دوساااااتلۇقىنى ئىپادىلىمەيااااادى .ھەمااااادە پەيغەمكەرلىرىنىاااااڭ
كىشااااااىلەرنى ئىمانغااااااا مەجكااااااۇرالئ ،چارچااااااائ قېلىشااااااىنى االىماياااااادى.
پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ۋەزىپىساااى پەقەتاااال يەتكاااۈزد بولاااۇئ ،ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ٌالَل لْ ا اٌِ ل ل َ ٌ َس ل َلما ا ٌ
ٌِ ل ل ْ اِنا ٌَ
ٌِب ا للاٌتلَ ْ َس ل ل َ
ھەقااااتە ﴿َ َعلَ ل َ
يٌ.ا ٌتَ َ ل ل ٌْتلُنَل ل اََْ َ
لَ َ
ٌََََْلٌيَ ُ وتُللو ُ
ا ا
ي « 1نئااااااى مااااااۇھەممەد! ئۇالرنىااااااڭ ئىمااااااان
ُيلَ ل ل ٌَفَ َلَل ل ل ْ ٌْ َْانَ ل للاُل ُ ْ ٌ ََل للاٌ َ اض ل للع َ
ئېيتمىغانلىقىااادىن ئاااۆزد نى تۈگەشتۈردۋېلىشاااىڭ ماااۇمكىن .ئەگەر بىاااز االىسااااق،
ئۇالرغااا ئاسااماندىن بىاار ئااايەتنى نمااۆجىزىنى نازىاال قىالتت اۇق-تە ،ئۇنىغغااا ئااۇالر
باااا ئەگاااكەن باااوالتتى» دېاااگەن .يەناااى ،ئاااالالھ تائااااال «بىاااز ئىنساااانالرغا
ئىختىيااارلىق بېرىشاانى االىاادىق .ئىنساااننىڭ ئىمااان ئېيتىشااى ئااۆزىگە پاياادىلىق،
ئالالھقااا بولسااا ھېچقانااداق پايدىسااى يااوق» دەۋاتىاادى .بااارلىق كىشااىلەرنىڭ َلٌ
ا للوٌاَلٌهللاٌ م للغٌ ن للوٌَهللا دېگىنااااى ياااااكى ئااااۇنى ئىنكااااار قىلغىنااااى ،ئالالھنىااااڭ
ئەرشااااىگە ھېچقانااااداق تەسااااىر يەتكۈزەلمەياااادى .بىااااز پەقەت َلٌا للوٌاَلٌهللاٌ م للغٌ
 1سۈرە شۇئەرا-4 ،3 ،ئايەت
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ن ل للوٌَهللا نااااااى قىيااااااامەت كااااااۈنى بىاااااازگە گااااااۇۋاھ بولۇشااااااى ،قىيامەتنىااااااڭ
قورقۇنچىسااااىدىن ۋە ئالالھنىااااڭ غەزەپلىرىاااادىن بىزنااااى قۇتقۇزىشااااى ئۈچااااۈن
دەيمىز.
ئااااالالھ تائاااااال ئېنىااااق قىلىااااپ ﴿بَـ ــل لَّ َع ـ ـنَـ ُه ُم اللَّ ـ ــهُ بِ ُك ْف ـ ـ ِرِه ْم﴾ «ئۇنااااداق
ئەمەس ،ئۇالرنىااااڭ كااااۇفرىلىقى سااااەۋەبلى ئااااالالھ ئۇالرغااااا لەنەت قىلاااادى»
دېاااگەن« .لەنەت» ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمىتىااادىن قاااوغلىنىش ۋە يىراقلىشىشااانى
كۆرسااااىتىدى .ئااااادەتتە قااااوغلىنىش قوغلىغۇچىنىااااڭ كااااۈچىگە قااااارائ بولىاااادى.
مەسااىلەن كىچى ا باااال بىاار تااا تاشاانى ئاتسااا ،ئۇنىااڭ تاش انى قانچىلى ا يىراققااا
ئاتالىشاااى شاااۇ بالىنىاااڭ يېشاااى ۋە كاااۈق-قۇۋۋىتىنىاااڭ مىقااادارى باااويىچە بولىااادى.
ئەگەر باااال چااو راق بولسااا ،تېخىمااۇ يىراققااا ئاتىاادى .دېاامە  ،ئااۆز رەھمىتىاادىن
قوغلىغااۇچى ئالالھنىااڭ كااۈچىگە نىسااكەتەن ئېيىتقاناادا ،ئۇالرنىااڭ قاااوغلىنىش ۋە
يىراقلىشىش مىقدارىنى مۆلچەرلەشكە ئىنساننىڭ ئەقلى يەتمەيدى.
ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادىكى م للها «كۇفرىلىاااق ساااەۋەبلى » دېاااگەن ساااۆز
بىاازگە مااۇھى بىاار نااۇقتىنى شااەرھىيلەئ بېرىاادى .يەنااى ،ئااالالھ تائ ااال بااۇ ئااارقىلىق
بىاااازگە ئۆزىنىااااڭ شااااېرىكتىن بىھاااااجەت ئىكەنلىكىنااااى ،كىاااا ئالالھقااااا شااااېرى
كەلتۈرسااااااە ،شااااااۇ ئااااااادەمنى شااااااېرى قىلغااااااان نەرسىسااااااىگە تاشااااااالئ
قويىدىغانلىقىاااادىن اەۋەر بېرى اتىاااادى .ئااااالالھ تائاااااال ھەدىاااا قۇدسااااىيدا ٌَْ
ْ ل للكٌ ل لله ا ٌال ل ل ٌ ل لله ٌِ،ل ل ل ٌامل ل ل ٌام ل لللٌْش ل لله ٌف ل للوٌ ل للًيٌته ت ل للوٌ ٌوش ل لله و « 1مەن
شاااېرى كەلتۈرگىچىلەرنىاااڭ شاااېرىكىدىن ئە بىھااااجەت ،كىااا قىلغاااان ئىشاااىدا
ما ااا شااېرى كەلتۈرسااە ،مەن ئااۇ ئااادەمنى شااۇ نەرسىسااىگە تاشااالئ قااويىمەن»
دېااگەن .ئااالالھ تائاااال ئۆزىنىااڭ يەكااكە-يىگااانە ئىكەنلىكىااگە گۇۋاھلىااق بېرىااپ
ٌا ل َلو « 2ئااااالالھ نئااااادالەتنى بەرپااااا قىلغااااان ھالاااادا
َ
﴿شل ل ا َغٌ لَل للوٌَُْتَللوُ ٌََلٌاَ ل لوٌَاََل ُ
گۇۋاھلىاااق بەردىكاااى ،ئۇنىغااادىن باشاااقا ھاااې مەباااۇد نبەرھەق يوقتاااۇر» ۋە يەنە
 1مۇسلى رى ايەت قىلغان
 2سۈرە ئا ئىمران-18 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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بااااۇ ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا ﴿ َشـ ـ ِه َد اللَّـ ــهُ أَنَّــهُ ََّل إِلَ ـ ـٰهَ إََِّّل ُه ـ َـو َوال َْم ًَلئِ َكـ ـ ُ َوأُولُــو ال ِْع ْل ـ ِـم
قَائِمــا ِِبل ِْقسـ ِ
ـ﴾﴾ «ئااالالھ ئااادالەتنى بەرپااا قىلغااان ھالاادا گۇۋاھلىااق بەردىكااى،
ْ
ً

ئۇنىغاااادىن باشااااقا ھااااې مەبااااۇد نبەرھەق يوقتااااۇر .پەرىشااااتىلەرمۇ ،ئىلىاااا
ئەھلىلىرىماااۇ شاااۇنداق گۇۋاھلىاااق بەردى» دېاااگەن .دېااامە  ،ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ئاااايەتتە ئاااۆزىگە ئاااۆزى گۇۋاھلىاااق بەردى .پەرىشاااتىلەر ۋە ئىلىملىااا كىشاااىلەر
ئىلىااا بىااالەن ئالالھنىاااڭ بىرلىااا بارلىقىغاااا گۇۋاھلىاااق بەردى .ئەمماااا ئاااالالھ
تائاالنىاااڭ ئاااۆزىگە ئاااۆزى بەرگەن گاااۇۋاھلىقى ئەھلاااى كىتابنىاااڭ كاللىساااىدىن
ئۆتمەي ،ئىمان ئېيتمىدى.

ـيًل َّم ــا يـُ ْؤِمنُــو َن﴾ «ئاااۇالردىن ئىماااان ئېيتىااادىغانالر ناھاااايىتى ئااااز».
﴿فَـ َقلِـ ً
يەھۇدىيالرنىااڭ كۆپىنچىسااى كۇپۇرلۇقتاااا داۋام قىلسااىمۇ ،ئاااز بىااار قىساامى تاااوغرا
يولغااا قايتىااپ ئىمااان ئېيتىااپ قېلىشااى مااۇمكىن .چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ھەر ۋاقى ا
بەنااادىلىرىگە تەۋبە ئىشاااىكىنى ئوچاااۇق قوياااۇئ قويغاااان .بىاااز ياااا ۋاقىتلىرىااادا
ھەددىااادىن ئېشااااىپ گۇناااااھ قىلغاااان كىشااااىلەرنىڭ ئۆمرىنىااااڭ ئااىرىاااادا تەۋبە
قىلغااااانلىقىنى كااااۆرىمىز .ئااااۇالر ئااااۆزلىرىگە زىلااااۇم قىلغااااان بولسااااىمۇ ،لااااېكىن
ااتاااالىقلىرىنى توناااۇئ ،تەۋبە قىلىاااپ تاااوغرا يولغاااا قايتقىنىااادا ،ئاااالالھ تائااااال
ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇ قىلىدى.
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﴿ولَ َّما جاءهم كِتَ ِ ِ ِ ِ
ص ِِّد ٌق لِ َِّما َم َع ُه ْم َوَكانُوا ِمن قَـ ْب ُل
َ َ َُ ْ ٌ
اب ِّم ْن عند اللَّـه ُم َ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ُروا فَـلَ َّما َجاءَ ُهم َّما َع َرفُوا َك َف ُروا بِ ِه ۚ فَـلَ ْعنَ ُ
يَ ْستَـ ْفت ُحو َن َعلَم الذ َ
ِ
ِ
ين﴾
اللَّـه َعلَم الْ َكاف ِر َ
«ئۇالرغا ئالالھ تەرىپىدىن ئۇالردىكى كىتا نتەۋرات نى تەستىقاليدىغان
كىتا نقۇرئان نازىل بولغان چاغدا نئىشەنمىدى  .ئىلگىرى ئۇالر
كاپىرالرغا قارشى ئۆزلىرىگە ياردەم كېلىشىنى تىلەيتتى ،ئۇالر بىلىدىغان
پەيغەمكەر كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلدى .ئالالھ كاپىرالرغا لەنەت قىلدى»
ئالاااادىنقى ئااااايەتتە ئااااالالھ تائاااااال بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ «قەلكلىرىمىااااز
تاقالغااااان ،ئۇنىغغااااا ئىمااااان كىرمەياااادى» دېااااگەن سااااۆزلىرىنى بايااااان قىلىااااپ
بولغانااادىن كېااايىن ،باااۇ ئاااايەتتە ئۇالرنىاااڭ كۇپۇرلىقىنىاااڭ يەنە بىااار شاااەكلىنى
باياااان قىلىاااپ بېرى اتىااادى .ئاااالالھ تائااااال تەۋراتناااى تەساااتىقاليدىغان قۇرئااااننى
چۈشاااۈردى .ئەگەر باااۇ كىتاااا ئۇالرنىاااڭ كىتابىااادىن پەرقلىاااق بولغاااان بولساااا،
«ئۆزلىرىنىاااڭ كىتابىغاااا ئواشاااىمىغانلىقى ئۈچاااۈن ئىماااان ئېيتمىااادى» دېساااە
بااوالتتى .ئەممااا تەۋراتنىااڭ ئاساسااىي پىرىنسااىپلىرى بىاالەن قۇرئاننىااڭ ئاساسااىي
پىرىنسىپلىرى ئواشا بولسىمۇ ،ئۇالر ئىنكار قىلدى.
پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم مەككىااااادىن مەدىااااانىگە ھىجااااارەت قىلىاااااپ
كېلىشاااتىن ااااېلىال ئىلگىااارى ،مەدىنىااادىكى كاااۆپىنچە كىشاااى ئىماااان ئېيتىاااپ،
رەسااۇلۇلالھقا ئىتااائەت قىلىااپ بولغااان ئىاادى .نااېمە ئۈچااۈن مەدىاانىگە كەلاامەي
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تاااۇرىئ نۇرغاااۇن ئاااادەم ئىماااان ئېيتىااادى مەدىنىااادىكى يەھۇدىيالرنىاااڭ يېقىنااادا
كېلىااادىغان ئەلچىااادىن ئالااادىنىاال اەۋەر بېرىشاااى ،ئاااۆزلىرى بىلىاااپ-بىلااامەي
ئىسالمغا قىلغان ياردىمى بولۇئ قالغان.

ِ
َّ ِ
ِ
ين َك َف ـ ـ ُـروا﴾ «ئىلگىاااااارى ئااااااۇالر
ـل يَ ْسـ ـ ـتَـ ْفت ُحو َن َعلَ ـ ــم ال ـ ــذ َ
َ
﴿وَك ـ ــانُوا م ـ ــن قَـ ْب ـ ـ ُ
كاپىرالرغااااا قارشااااى ئااااۆزلىرىگە ياااااردەم كېلىشااااىنى تىلەيتتااااى» .يەھااااۇدىيالر
«كىتاااابىمىزدا ساااۆزلەنگەن پەيغەمكەرنىاااڭ كېلىااادىغان ۋاقتاااى يېقىنالشاااتى .ئەگەر
شااۇ پەيغەمااكەر كەلسااە ،بىااز ئۇنىااڭ بىاالەن بىرلىشااىپ ھەممىغالرنااى ئۆلتااۈردئ
تاشااااليمىز» دەئ مەدىنىلىكلەرناااى قورقۇتااااتتى .شاااۇ ا مەدىنىااادىكى ئەرەبااالەردە
«ئەگەر پەيغەمااااكەر كەلسااااە ،يەھااااۇدىيالر بىزنااااى ئۆلتۈردۋېتەرمااااۇ » دەياااادىغان
قورقاااۇن باااار ئىااادى .ئەكساااىچە يەھاااۇدىيالر «بىزنىاااڭ ئىچىمىااازدىن چىقىااادى»
دەئ دەۋا قىلغاااان پەيغەماااكەر مەككىااادىن چىقتاااى .شاااۇنىڭ بىااالەن يەھاااۇدىيالر
سااااۆزلىرىدىن يېنى ېلىااااپ ئىمااااان ئېيتىشاااانى رەت قىلاااادى .ھە مەۋسااااۈمىدە
مەدىنىاااادىن كەلااااگەن ئااااون نەچااااچە كىشااااى ،رەسااااۇلۇلالھ بىاااالەن كۆردشااااۈئ
ساااۆھكەتتە بولااادى ۋە ئۆزلىرىنىاااڭ ئىماااان ئېيتقاااانلىقىنى بىلددردشاااتى .ئانااادىن
رەسااۇلۇلالھ ئۇالرغااا ئىسااالمنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن بىاار ساااھابىنى قوشااۇئ قوياادى.
ئااااۇ ساااااھابە مەدىاااانىگە كېلىااااپال ئىماااااننى تارقىتىشااااقا باشاااالىدى ۋە نۇرغااااۇن
مەدىنىلىكلەر ئىمان ئېيتتى.
َ َّ ِ
ين َك َفـ ُـروا﴾ «كاپىرالرغاااا قارشاااى» دېاااگەن ساااۆزنى ،يەھاااۇدىيالر
﴿علَــم الــذ َ
ئەۋس ۋە اەزرە قەبىلىساااىگە ئىشااالەتكەن .چاااۈنكى ئاااۇالر شاااۇ ۋاقىتتاااا تېخاااى
ئىمااااان ئېيتمىغااااان ئىاااادى .ئەممااااا ئااااالالھ تائاااااال كاپىرالرنىااااڭ يەھااااۇدىيالر
ـاء ُهم َّمـ ــا َع َرفُـ ــوا َك َفـ ـ ُـروا بِـ ـ ِـه ۚ فَـلَ ْعنَ ـ ـ ُ اللَّ ـ ـ ِـه َعلَ ـ ـم
ئىكەنلىكىنااااى ئىاااازاھالئ ﴿فَـلَ َّمـ ــا َجـ ـ َ
ِ
ين﴾ «ئ اۇالر بىلىاادىغان پەيغەمااكەر كەلااگەن چاغاادا ،ئ اۇنى ئىنكااار قىلاادى.
الْ َكــاف ِر َ
ئالالھ كاپىرالرغا لەنەت قىلدى» دېگەن.
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﴿بِْسما ا ْش َ ِ ِ
َنز َل اللَّـهُ بَـغْيًا أَن يُـنَ ِِّز َل اللَّـهُ
س ُه ْم أَن يَ ْك ُف ُروا ِِبَا أ َ
ََ َ
َتْوا به أَن ُف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضٍ
ضٍ
َۚ
ضلِ ِه َعلَ ٰم َمن يَ َ
ِمن فَ ْ
َ َعلَ ٰم غَ َ
شاءُ م ْن عبَاده ۖ فَـبَاءُوا بغَ َ
ِ ِ
ني﴾
اب ُّم ِه ٌ
ين َع َذ ٌ
َول ْل َكاف ِر َ
«يەھۇدىيالرنىڭ ئالالھ نازىل قىلغان قۇرئاننى ئىنكار قىلىشى ئالالھنىڭ
ئۆز پەزلىنى االىغان بەندىسىگە چۈشۈرگەنلىكىگە ھەسەت قىلىش
يۈزىسىدىندىر .ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى كۇفرىغا سېتىشى ئەجە يامان ئىشتۇر.
ئۇالر ئۈستى-ئۈستىگە غەزەپكە تېگىشلى بولدى .كاپىرالر اارلىغۇچى
ئازابقا دىچار بولىدى»
ئالااادىنقى ئاااايەتلەردە ئەھلاااى كىتابنىاااڭ ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقلىرى ۋە شاااۇ
ااتالىقالرنىااڭ سااەۋەبلىرى ھەققىاادە ئوقااۇئ ئااۆتكەن ئىاادىق .قۇرئااان كەرىاا بااۇ
قىسساااىلەرنى ساااۆزلە ئاااارقىلىق ،بىااار تەرەپاااتىن رەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىااادىكى
ئەھلاااى كىتاااابالرنى ئاگاھالنااادىرغان بولساااا ،يەنە بىااار تەرەپاااتىن مۇساااۇلمانالرنى
ئەھلااااااااى كىتااااااااا ئۆتكااااااااۈزگەن ااتالىقالرغااااااااا چۈشااااااااۈئ قىلىشااااااااتىن
ئاگاھالندىرىۋاتىدى.
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ئەھلااااى كىتابنىااااڭ ئەجاااادادلىرى ااتااااالىقالرنى ئۆتكااااۈزگەن بولسااااىمۇ،
ئەۋالدلىرىغااااا ھەقنااااى تااااالال پۇرسااااەتلىرى كېلىااااپ تۇرغااااان .بااااۇ پۇرسااااەت
رەسااااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىاااادىكى ئەھلااااى كىتااااابالرغىمۇ كەلااااگەن بولااااۇئ ،ئااااالالھ
تائااااال قىسساااىلەر ئارىلىقىااادا ،رەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىااادىكى ئەھلاااى كىتابنىاااڭ
ئااااۆزلىرىگە كەلااااگەن بىاااار قېتىملىااااق يااشااااى پۇرسااااەتنى قولاااادىن بېرىااااپ
قويغااااانلىقىنى تىلغااااا ئالغااااان .بااااۇنى تىلغااااا ئالمىغاناااادا «ئەجاااادادلىرىمىزنىڭ
ااتاااالىقلىرى بىااالەن بىزنىاااڭ ناااېمە ئىشاااىمىز ااتاالشساااا ئاااۆزىگە ،ئۇالرنىاااڭ
ااتااالىقلىرى بىاالەن مۇناسااى ىتىمىز يااوق» دېيىشااى مااۇمكىن ئىاادى .ب اۇ ھەرگىزم اۇ
باااااااۇرىنقىالر ئۆتكاااااااۈزگەن ااتالىقالرنىاااااااڭ بەدىلىناااااااى كېيىنكاااااااى ئەۋالدالر
تۆلەيااادىغانلىقىنى بىلددرمەيااادى .بىاااز باااۇرىنقى ئەھلاااى كىتابالرنىاااڭ اااااراكتېرى
ۋە ئۆتكااااۈزگەن جىنااااايەتلىرىنى رەسااااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىاااادىكى ۋە كااااۈنىمىزدىكى
يەھۇدىيالرغااااااا سېلىشتۇرساااااااق ،ئۇالرنىااااااڭ شااااااۇ ااتالىقالرنىااااااڭ ئەينىنااااااى
تەكرارالۋاتقانلىقىنى بايقىيالمايمىز.
«ساااېتى ېلىش» دېاااگەن ساااۆز ،كېرەكلىااا نەرساااىنى
ئاااايەتتىكى ش ل
ئېلىااااپ ،ئۇنىااااڭ ئورنىغااااا پااااۇ بېرىشاااانى كۆرسااااىتىدى .يەھااااۇدىيالر دىنيانىااااڭ
ئەرزىااامەس نەرساااىلىرىنى ئېلىاااپ ،ئاااااىرەتنى قولااادىن كەتكاااۈزدۋەتتى .ش ل
«سااېتى ېلىش» بىاالەن شلله «سااېتىش» دېااگەن ئىككااى پېىىلنىااڭ پەرقااى بااار.
1
ا
ا ا
ا اا
﴿و َش ل ل َلهْوٌُِما ل ل َ َم َ
ئاااااالالھ تائااااااال َ
ٌَبْل ل ل ٌ َ َ ال ل ل َ ٌَِ ْع ل ل ُلغوَو ٌَوَ ل للاتُو ٌف ل للوٌِل ل ل َ ٌ َا ل للغي َ
«ئاااۇالر يۈساااۈفنى سااااناقلىق بىااار قاااانچە تە گىاااگە ئەرزان باھاااادا ساااېتى ەتتى،
چااۈنكى ئااۇالر يۈسااۈفكە قىزىقمىغااان ئىاادى» دېااگەن .بااۇ ئااايەتتە شلله دېااگەن
ساااااۆز «ئەرزان پۇلغاااااا سااااااتتى» دېاااااگەن مەنىااااادە ئىشااااالىتىلگەن .ش ل ل
«ساااېتى الدى» دېاااگەن مەنىااادە كەلگەنااادىن باشاااقا ،بەزىااادە «سااااتتى» دېاااگەن
مەنىااادىمۇ كېلىااادى .مەساااىلەن ساااەن دورىغاااا جىاااددىي ئېھتىيااااجلىق ،لاااېكىن
س اەندە پ اۇ يااوق .ئەممااا پۇلنى اڭ ئورنىاادا بېرىاادىغان سااائەت ،يااشااى بىاار قەلەم،
 1سۈرە يۈسۈف-20 ،ئايەت
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تېلې ااون دېگەناادە باشااقا مااالالر بااار .سااەن ئااۇ مااالالرنى دورىنىااڭ قارشااىلىقىغا
دېگەن سۆز ئىشلىتىلىدى.
«ساتسا » ،بۇ ۋاقىتتا ش
يەھاااااۇدىيالر ھەر دائىااااا مااااااددىي نەرساااااىلەرگە ئىشاااااىنىپ ئاااااااىرەتنى
قولااادىن بېرىاااپ قويغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ھەمااادە مااااددىي نەرساااىلەرنىڭ ئاساساااى
ئېلىاااپ-ساااېتىش بولغاچقاااا ،ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا ئاااۆزلىرى يااشاااى بىلىااادىغان
ئااېلى -سااېتى يااولى بىاالەن اىتااا قىلىااپ ﴿بِْســما ا ْشـ َ ِ ِ
سـ ُـه ْم﴾ «ئااۇالر
َ
ََ
ـَتْوا بــه أَن ُف َ
ئاااۆزلىرىنى سااااتتى» دېاااگەن .ئەگەر ئاااۇالر باااۇ قېتىمقاااى ساااودىنىڭ مااااھىيىتىنى
بىلااااااگەن بولسااااااا ،ئالالھنىااااااڭ ئەلچىسااااااى مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالمغا
چۈشاااۈردلگەن قۇرئااااننى تەساااتىقالئ ،ئاااااىرەتنى ساااېتى الغان باااوالتتى .لاااېكىن
ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئااىرىتىنى سېتىپ ،كۇپۇرلۇقنى سېتى الدى.
ئااااااىرەتكە ئىشااااەنمەيدىغانالرنىڭ «دىنيااااادا ھېچقانااااداق ئااااازا يااااوق
ئىاااكەن» دەئ ،زىلاااۇم قىلى ېرىشااانىڭ ئالااادىنى ئاااېلىش ۋە دىنياااا ئىشااالىرىنىڭ
نورماااا داۋاملىشىشاااى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ تائااااال زالىااا كاپىرالرنىاااڭ جازاساااىنى باااۇ
دىنيااادىمۇ بېرىااپ ،كىشااىلەرگە ئىكاارەت قىلىاادى .بااۇ ھااالەتتە زالىاا ئۆزىنىااڭ ۋە
باشااااقىالرنىڭ جازالىنى اتقااااانلىقىنى كااااۆردئ ،يامااااانلىقتىن ۋە زىلااااۇم قىلىشااااتىن
يېنىااپ ،بااۇ دىنيااادا ساااۋا ۋە جااازا پىرىنسااىپلىرىنىڭ بااارلىقىنى تونااۇئ يېتىاادى.
شااۇندىال دىنيانىااڭ پىرىنسااىپلىرى بۇزىلماااي داۋاملىشااىدى .مەسااىلەن بىاار قىسااى
كىشااىلەرنىڭ يااا ۋاقىتلىرىاادا باشاااقىالرغا زىلااۇم قىلىااپ ،ھاياتىنىااڭ ئااىرىااادا
ااااار ھالااادا دىنياااادىن كەتكەنلىكىناااى ،بەزى ئايالالرنىاااڭ ھارامااادىن ماااا -دىنياااا
تااوپالئ ،ھاياتىنىااڭ ئااىرىاادا دورا سااېتى ېلىش ئۈچۈنمااۇ پااۇ تاپالماااي ئۆلاااۈئ
كەتكەنلىكىناااى كاااۆرىمىز .باااۇ اىلااادىكى ھادىساااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئىنساااانالر
ئۈچۈن ئىكرەتتۇر.
ياماااانلىق قىلىااادىغانالر باااۇ دىنياااادا جازاالنغاااان ۋاقىتتاااا ،ياماااان ئىشاااالرنى
قىلىشاااتىن ئەنساااىرەئ ،نىيىتىااادىن يانىااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال قىساساااانىڭ
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ا
ُوبٌ ْْلَْبل ا
لابٌ
﴿وَ ُ ل ْ ٌا ٌ ْق َ
ٌَيٌْ ا َ
ٌََللاو َ
هللا ا َ
جازاساااىنى باااۇ دىنياااادىال يولغاااا قوياااۇئ َ
َ َعلَ ُ ل ْ ٌتَلتَل ُقللو َ « 1ئااى ئەقىاال ئىگىلىاارى! سااىلەرگە قىساسااتا ھاياااتلىق بااار ،نيەنااى
كىشاااى بىراۋناااى ئۆلتاااۈرگەن تەقااادىردە ئۆزىنىغماااۇ ئۆلتۈردلىااادىغانلىقىنى بىلساااە،
ئااااۇ ،ئااااادەم ئۆلتۈردشااااتىن يانىاااادى ،شااااۇنىڭ بىاااالەن ،ئۇنىااااڭ ئۆزىمااااۇ ،ئااااۇ
ئۆلتاااۈرمەكچى بولغاااان ئاااادەممۇ ئۆلۈشاااتىن سااااقلىنىپ قالىااادى  .ننااااھەق قاااان
تۆكۈشااتىن ساقلىنىشااىغالر ئۈچااۈن نقىساااس يولغااا قويۇلاادى » دېااگەن .ئااالالھ
تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە كىشااااىلەرنىڭ دىققىتىنااااى ھاياااااتىي دىنيانىااااڭ جازاسااااىغا
تارتى اتىاااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىااااز «ئااااى ئااااالالھ! سااااېنىڭ رەھىماااادىللىكىڭ
كىشاااىلەرنى ئالااادائ قويااادى .كىشاااىلەر ،ئاااااىرەت يېقىنااادا كەلمەيااادىكەن ،دەئ
ئويلىااادى .شاااۇ ا زېمىنااادىكى پىرىنساااىپالرنىڭ بۇزىلاااۇئ كەتمەسااالىكى ئۈچاااۈن
زالىمالرنى جازاالئ قويغىن» دەئ دىئا قىلىشىمىز كېرە .

بۈگاااااۈن قەيەردە ئاااااۇرى بولساااااا ،ئۇنىاااااڭ كەينىااااادە يەھۇدىيالرنىاااااڭ
سىماساااى باااارلىقىنى بايقىياااااليمىز .ئۇالرنىاااڭ مەقساااىتى ،ئاااۆزىگە اىااارى دەئ
قارىغااااان كااااۈچلەرنى يااااوقىتىش ۋە ئۆزىنىااااڭ قااااوراللىرىنى سېتىشااااتۇر .ئەينااااى
ۋاقىتتااااا مەدىنىاااادىمۇ ئەھاااا ا شااااۇنداق بولسااااىمۇ ،لااااېكىن ئااىرىاااادا ئااااۇالر
مەدىنىااادىن قوغلىنىاااپ ،ئاياااا ۋە باااالىلىرى ئەساااىر ئېلىنااادى .ماناااا باااۇ ااااارلىق
ئەمەساامۇ! ھااازىرمۇ ئۆزىنىااڭ اەزىنىلىرىنااى تولاادىرى  ،قااورا سااېتىش ئۈچااۈن
نۇرغاااااۇن كىشاااااىلەرنىڭ ئۆلتۈردلاااااۈئ ،ياااااۇرت-ماكانلىرىااااادىن قوغلىنىشاااااىنى
كەلتاااۈردئ چىقارغاااان يەھۇدىيالرنىاااڭ ااااار بولغاااانلىقىنى ئالالھنىاااڭ يااااردىمى
بىلەن پات يېقىندا كۆرىمىز .ئىنشائالالھ!
﴿أَن يَ ْك ُف ـ ُـروا ِِبَــا أَن ـ َـز َل اللَّـ ــهُ بَـغْيً ــا﴾ «ئاااۇالر ھەددىااادىن ئېشاااىپ نھەساااەت
قىلىااپ ئااالالھ چۈشااۈرگەن قۇرئانغااا كاااپىر بولاادى» .ئااايەتتىكى مٌلَ ْغللَ دېااگەن
سااااۆز« ،چە -چېگاااارادىن ئۆتااااۈئ كېااااتىش»نااااى كۆرسااااىتىدى .ئااااالالھ تائاااااال
 1سۈرە بەقەرە-179 ،ئايەت
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ھەرقانااااداق نەرسااااىگە ھاااااال -ھاراماااادىن ئىكااااارەت چە -چېگاااارا بېكىااااتكەن
بولاااۇئ ،باااۇالر بەزىااادە باااۇيرىق شاااەكلىدە كەلساااە ،بەزىااادە چەكلىااامە شاااەكلىدە
كېلىااادى .كىااا بىااار سااااھەدە ھەددىااادىن ئېشاااىپ كەتساااە ،مٌلَ ْغ للَ «ھەددىااادىن
ٌَ ل ُلغو ٌُ لَ ل الوٌفَل َللٌ
ئاشاااقۇچى» بولىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇيرىق تەرىقىساااىدە ﴿تاْلل َ
لَ ُ
واا « 1ئەنە شاااۇالر ئالالھنىاااڭ بەلگىلىمىلىرىااادىر ،باااۇ چەكاااتە تواتاااا الر»
تَل ْعتَل ُلغ َ
ا
وا للا « 2ئەنە شاااۇالر ئاااالالھ
ۋە چەكلىااامە تەرىقىساااىدە ﴿تاْلل َ
ٌَل ُلغو ٌُ لَ للوٌفَل َللٌتَل ْقَهمُ َ
لَ ُ
بەلگىلىاااااگەن چېگااااارىالردىر نيەناااااى مەنىاااااى قىلغاااااان ئىشاااااالردىر  ،ئۇنىغغاااااا
يېقىنالشما الر» دېگەن.
يەھااااۇدىيالر «ئىلگىرىكااااى نۇرغااااۇن پەيغەمااااكەرلەر بىزنىااااڭ ئىچىمىاااازدىن
چىققاااان ،شاااۇ ا يېغاااى كېلىااادىغان پەيغەمكەرماااۇ بىااازدىن چىقىااادى .چاااۈنكى بىاااز
ئالالھنىاااڭ تالالنغاااان بەنااادىلىرى» دەئ ئاااويالئ قالغاااان .لاااېكىن ئەمەلىااايەت
ئۇالرنىاااڭ ئويلىغىنىنىاااڭ ئەكساااىچە بولاااۇئ ،پەيغەماااكەر ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادىن
چىققاااان .شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااۇالر چو چىلىاااق ۋە ھەساااەت دەردىااادە پەيغەماااكەرگە
قارشاااااى تۇرغاااااان .دېااااامە  ،يەھاااااۇدىيالر تاااااارىختىن بېااااارى پەيغەمكىااااارىگە
ئەگەشاامەي ،پەيغەمكىاارىگە سااادىق بااولمىغىنى ئۈچااۈن ،ئااااىرقى پەيغەمكەرلىاا
نېسى ىساااى ئاااۇالردىن تارتى ېلىنىاااپ ،باشاااقا مىللەتاااكە بېرىلااادى .يەر يۈزىااادىكى
پۈتااااۈن مىللەتاااالەر ئالالھنىااااڭ بەندىسااااى بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،ئااااالالھ تائاااااال
نېىمەتلىرىناااى باااارلىق مىللەتااالەر ئارىساااىدا ئايالنااادىرىئ تۇرىااادى .ئەگەر نېاااىمەت
ئىگىسااى بولغااان مىلاالەت ئۆزلىرىنىااڭ شۈكرىسااىنى يااشااى ئااادا قىلمىسااا ياااكى
نېااااىمەتكە بولغااااان الياااااقىتىنى يوقاتسااااا ،ئااااالالھ تائاااااال نېىمىتىنااااى ئااااۇالردىن
ئېلى الىاااادى .مانااااا بااااۇ ئىالھىااااي قااااانۇنىيەتتۇر .شااااۇ ا نېااااىمەت باشااااقىالرنىڭ
ئىلىكىااگە يۆتكەلسااە ،نېااىمەت ئىگىلىاارىگە زىيانكەشاالى قىلىااپ ،ھەقااتىن بااا
تارتىشقا بولمايدى.
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ش ـ ــاء ِم ـ ــن ِعب ـ ـ ِ
﴿بـغْي ـ ــا أَن يـنَـ ـ ـ ِز َل اللَّـ ـ ــهُ ِم ـ ــن فَ ْ ِ ِ
ـادهِ﴾ «بااااااۇالر
ُ ِّ
ض ـ ــله َعلَـ ـ ـ ٰم َم ـ ــن يَ َ ُ ْ َ
ًَ
ئالالھنىاااااڭ ئاااااۆز پەزلىناااااى بەنااااادىلىرى ئىچىااااادىن االىغاااااان كىشاااااىگە
چۈشاااۈرگەنلىكىگە قارشاااى چىقىاااپ ھەددىااادىن ئاشاااتى» .ئەلچىلەرناااى تاااالال
ئااالالھ تائاالنىااڭ پەزلااى بولااۇئ ،بااۇنى ئااۆزى االىغااان ئااادەمگە بېرىاادى .قايسااى
مىللەتاااتە بۇنىغغاااا اليىاااق سااااالھىيەت ھازىرالنساااا ،شاااۇ مىلااالەت ئەلچىلىكناااى
ئۈسااتىگە ئالىاادى .ھەرقانااداق ئىمكااانىيەت بىزنىااڭ قااولىمىزدا مە گااۈ تۇرماياادى.
ئااالالھ تائاااال بىزنااى ئىمكااانىيەتكە ئىااگە قىلغاناادا ،بااۇ ۋاقىتلىااق ئىمكااانىيەتلەرگە
ئالدانماسااااتىن ،مەجكااااۇرىيەتنى تولااااۇق ئااااادا قىلىااااپ ،ئالالھقااااا بويسۇنۇشااااىمىز
كېااااارە  .مەساااااىلەن دىنياااااادا تەنتەربىااااايە ۋە باشاااااقا سااااااھەلەردە نۇرغاااااۇن
چېمپىيااااونالر بااااار .ئااااۇالرنى مۇشااااۇ ساااااھەدىكى مۇكەممەللىكنىااااڭ تەمسااااىلى
دېيىشااكە بولىاادى .لااېكىن چېمپىيونلااۇقنى ئىقتىاادار جەھەتااتە بۇنىغاادىن يااۇقىرى
بولغااااان بىاااارى كېلىااااپ تارتى ېلىشااااى ياااااكى كېسااااەللى ۋە باشااااقا سااااەۋەبلەر
تۈپەيلىاادىن ئايرىلىاااپ قېلىشااى ماااۇمكىن .دېااامە  ،ئااۇ كىشاااىدىكى چېمپىيونلاااۇق
ئۆزىنىااااڭ ئىلىكىاااادىكى ئىااااش ئەمەس .ئااااۇنى ئااااالالھ تائاااااال بەرگەن بولااااۇئ،
االىسااا تارتى ېلىااپ باشااقىالرغا بېرىاادى .شااۇنىڭ ئۈچااۈن تارىخقااا قااارائ باقساااق،
ئااااۇزىن داۋامالشااااقان سااااەلتەنەت ۋە مۇكەممەللىكنىااااڭ يااااوقلىقىنى بايقااااايمىز.
مە گۈلۈ مۇكەممەللى پەقەتال ئالالھقا ااستۇر.
يەھااااااااۇدىيالر ۋەزىپىسااااااااىنى يااشااااااااى ئىجاااااااارا قىاللمىغانالرنىااااااااڭ
يوقۇلىدىغانلىقىااادىن ئىكاااارەت بىااار قاااانۇنىيەتنى ئۇنتاااۇئ ،رەساااۇلۇلالھقا ئىماااان
ئېيتىااپ ااتااالىقلىرىنى تۈزىتىشاانىڭ ئورنىغااا ،ئىمااان ئېيتماااي كاااپىر بولاادى .شااۇ
ضـ ٍ
ضـ ٍ
ـَ﴾
ـَ َعلَـ ٰـم غَ َ
ساااەۋەبتىن ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا غەزەئ قىلىاااپ ﴿فَـبَــاءُوا بِغَ َ
«ئۇالر ئۈستى-ئۈستىگە غەزەپكە تېگىشلى بولدى» دېگەن.

ِ ِ
ـني﴾ « كااااااپىرالر ااااااارلىغۇچى ئازابقاااااا دىچاااااار
اب ُّم ِهـ ـ ٌ
ين َع ـ ـ َذ ٌ
َ
﴿ول ْل َكـ ــاف ِر َ
بولىااادى» .قۇرئاااان كەرىمااادىكى ئاااازابالر َا ل َ بٌٌٌَْالٌْ ٌ«قااااتتىق ئاااازا »َ ،ا ل َ بٌٌ
َاٌ ا ل ل لٌْ ٌ«بۈياااااااۈ ئاااااااازا »َ ،ا ل ل ل َ بٌ ٌُِ ا ل ل ل ْيٌ «ااااااااارلىغۇچى ئاااااااازا » دەئ
72

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ساااااۈپەتلەنگەنَ .ا ل ل َ بٌٌْ ل ل «قااااااتتىق ئاااااازا » ،كىشاااااىلەرنىڭ بەدىااااانىگە
يېتىااااادىغان ،يوشاااااۇرى ماااااۇمكىن بولمايااااادىغان ئېغىااااار دەرت يەتكۈزگاااااۈچى
ئاااازابنى كۆرساااىتىدىَ .ال ل َ بٌٌ ٌَا ا لٌْ ٌ«بۈياااۈ ئاااازا » ،ئالالھنىاااڭ قاااۇدرىتىگە
قارىتاااا ئېيتىلغاااان .چاااۈنكى ئاااادەم ئاااادەمنى ھەرقاااانچە ئازابلىساااىمۇ ،ئۆلگاااۈچە
ئازابلىيااليااااادى .ئۆلگەنااااادىن كېااااايىن ئازابالشاااااقا قاااااۇربى يەتمەيااااادى .ئەمماااااا
ئالالھنىااڭ ئاااازابىنى ھېچنەرسااىگە قىيااااس قىلغىلاااى بولماياادى .ئىنساااان دىنياااادا
كاپىرالرنىااااڭ بېشااااى بولااااۇئ ،ئارقىسااااىدىكىلەرنى كۇپۇرغااااا باشاااالىغان بولسااااا،
ئاااالالھ تائااااال ئاااۇالرنى َا ل َ بٌ ِ للي «ااااارلىغۇچى ئاااازا » بىااالەن جازااليااادى.
يەنااى ،ئااالالھ ئۇناااداق كىشااىلەرنى قاااتتىق ئاااازا بىاالەن جازالىغاناادىن ساااىرت،
باشااقىالرنىڭ ئالدىاادا اااار قىلى ېتىاادى .شااۇ ا َا ل َ بٌ ِ للي ئااۆزىنى ھەممىاادىن
چاااو كۆرىااادىغان ۋە ئاااۆزىنى دىنيانىاااڭ ئىگىساااى ،دەئ ئوياليااادىغان كىشاااىلەر
ئۈچااۈن بولىاادى .بااۇ ئااازا َا ل َ بٌْ ل دىاان ئېغىاار بولىاادى .ئااالالھ تائاااال ﴿ُثٌَُ

ا
اا
َنَنل ل اَا َ اٌِل ل ٌ ُ ل ل ا ا
ٌال ل ْ ٌْ َْوَ ٌ ا َللاٌ
ٌشل ل َع ٌَْيلُّ ُ ل ل ْ ٌْ َ
َ
َش للغ َ
ٌُّالَل ل ٌ َه ُْحَل ل ا ٌاتًّ للاٌُ.ثٌََُللنَ ْب ُ ٌْ َْالَل ل ٌُ اِبَل ل ٌي َ ُ
اا 1
ص لللًّا «ئانااادىن ھەربىااار گۇرىھنىاااڭ ئىچىااادىن مەرھەمەتلىااا ئالالھقاااا ئە

ئاسااىي بولغااانلىرىنى تارتىااپ چىقىرىمىااز .ئاناادىن بىااز دوزاخ ئازابىغااا ئە اليىااق
بولغااانالرنى ئەلاا ەتتە ئوباادان بىلىمىااز» دېااگەن .يەنە بىاار ئااايەتتە بولسااا ﴿ذُ ْأٌ
لٌََْت ل ل ل َ ٌ ٌْ َع اَيل ل ل ُلٌَ ْ َ ل ل ل اهًُ « 2نئۇنىغغاااااااا ااااااااارال ۋە مەساااااااخىرە قىلىاااااااش
اتَل ل ل َ
يۈزىساااىدىن  ،نباااۇ ئاااازابنى تېاااتىغىن ،ساااەن ھەقىاااقەتەن ئىززەتلىااا ئۇلاااۇغ زات
ئىاادىڭ» دېااگەن .بااۇ شااەكىلدىكى ئااازا قاااتتىق بولغاناادىن باشااقا ،ئاھانەتلىاا
بولىدى .يەھۇدىيالرغا بېرىلىدىغان ئازابمۇ دە َا َ بٌ ِ ي دىر.

 1سۈرە مەريەم-70 ،69 ،ئايەتلەر
 2سۈرە دىاان-49 ،ئايەت
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ِ
ِ ِ
َنز َل اللَّـهُ قَالُوا نُـ ْؤِم ُن ِِبَا أُن ِز َل َعلَْيـنَا َويَ ْك ُف ُرو َن
يل ََّلُ ْم آمنُوا ِِبَا أ َ
َ
﴿وإ َذا ق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ِّدقًا ل َِّما َم َع ُه ْم ۗ قُ ْل فَل َم تَـ ْقتُـلُو َن أَنبيَاءَ اللـه من
ِِبَا َوَراءَهُ َو ُه َو ا ِْلَ ُّق ُم َ
ِ
ني﴾
قَـ ْب ُل إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
ٌ

«ئۇالرغا ئالالھ نازىل قىلغان كىتابقا نيەنى قۇرئانغا ئىمان كەلتۈرد الر،
دېيىلسە ،ئۇالر ئۆزىمىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا نيەنى تەۋراتقا ئىمان
كەلتۈرىمىز ،دەيدى .ئۇنىغدىن باشقىسىغا ئىشەنمەيدى ،ھالكۇكى ،ئۇ نيەنى
قۇرئان ھەقتۇر ،ئۇالرنىڭ قولىدىكى كىتابنى تەستىق قىلغۇچىدىر.
نئۇالرغا سىلەر نتەۋراتقا ئىشىنىدىغان بولسا الر ،ئىلگىرى نېمە ئۈچۈن
ئالالھنىڭ پەيغەمكەرلىرىنى ئۆلتۈردد الر  ،دېگىن»
﴿وإِ َذا قِي ــل ََّل ــم ِ
آمنُ ــوا ِِبَــا أَن ـ َـز َل اللَّـ ــهُ﴾ «ئۇالرغااااا ئااااالالھ نازىاااال قىلغااااان
َ ُْ
َ
كىتابقااا نيەنااى ق ۇرئانغااا ئىمااان كەلتااۈرد الر ،دېيىلسااە» .رەسااۇلۇلالھ ئااۇالرنى
ئالالھقاااا ۋە قۇرئانغاااا ئىماااان ئېيتىشاااقا چاقىرساااا ،ئاااۇالر ئىمااااننى رەت قىلىاااپ
﴿قَــالُوا نُـ ْـؤِم ُن ِِبـَـا أُنـ ِز َل َعلَْيـنَــا﴾ « ئااۇالر ئااۆزىمىزگە نازىاال قىلىنغااان كىتابقااا نيەنااى
تەۋراتقاااااا ئىماااااان كەلتاااااۈرىمىز» دېيىشاااااكەن .باااااۇ يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئىماااااان
ئېيتماسلىق باھانىلىرىنىڭ بىرىدىر.
ئاااااالالھ تائااااااال بەناااااى ئىسااااارائىلغا ناھاااااايىتى كۈچلاااااۈ پااااااكىتالرنى
كۆرساااااىتىپ ﴿قُـ ــل فَلِـ ــم تَـ ْقتـلُـ ــو َن أَنبِيـ ـ َّ ِ ِ
ـل﴾ «نئۇالرغاااااا ساااااىلەر
ْ َ ُ
َ َ
ـاء الل ـ ــه م ـ ــن قَـ ْبـ ـ ُ
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نتەۋراتقااااا ئىشااااىنىدىغان بولسااااا الر ،ئىلگىاااارى نااااېمە ئۈچااااۈن ئالالھنىااااڭ
پەيغەمكەرلىرىناااى ئۆلتاااۈردد الر دېگىااان» ،يەناااى« ،ساااىلەرنىڭ باااۇ اىلااادىكى
پوزىتساااىيەرىغالر ئىلگىااارى كەلاااگەن ھەرقاناااداق پەيغەمكەرنىاااڭ يولىغاااا قارشاااى.
ئەگەر مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ھاياااات بولغاااان بولساااا ،باااۇ ئىشاااىغالرنى ئېااانىقال
چەكلەيتتاااى .ئەگەر ساااىلەر ئىمااااننى كە ااارى قەلاااكلەر بىااالەن قوباااۇ قىلغاااان
بولساااا الر ،ناااېمە ئۈچاااۈن پەيغەمكەرلەرناااى ئۆلتاااۈردد الر ساااىلەرنىڭ تەۋراتتاااا
ئالالھنىااااڭ ئەلچىلىرىنااااى ئۆلتااااۈرد بااااارمۇ » دەۋاتىاااادى .تەبىىىيكااااى ئااااۇالر
بۇنىغغاااا ھەرگىزماااۇ دەلىااال كەلتۈرەلمەيااادى .چاااۈنكى ئاااۇالر قۇرئاااانغىال ئەمەس،
ئۆزلىرىگە چۈشۈردلگەن تەۋراتقىمۇ كاپىر بولغان كىشىلەردىر.

ِ
اءهُ﴾ «ئۇنىغاااادىن باشقىسااااىغا ئىشااااەنمەيدى» دېااااگەن
﴿ َويَ ْك ُفـ ـ ُـرو َن ِبـَــا َوَر َ
ئااايەتتىكى لله نىااڭ لااۇغەت مەنىسااى ،بىاار نەرسااىنى يااۆگە ۋە يوشۇرىشاانى
بىلددرىااادى .ئەگەر رەساااۇلۇلالھ تەۋراتتىكاااى مەزمۇنالرغاااا قارشاااى بىااارەر مەزماااۇن
ئېلىاااپ كەلاااگەن بولساااا ،ئەلااا ەتتە ئاااۇالر «باااۇ بىزنىاااڭ دىنىمىزناااى يىقىاااتىش
ئۈچااۈن كەپتااۇ .شااۇنىڭ ئۈچااۈن بىااز بۇنىغغااا ئىمااان ئېيتمااايمىز» دېسااە بااوالتتى.
لااااېكىن رەسااااۇلۇلالھ تەۋراتتىكااااى مەزمااااۇننى تەسااااتىقلىغان ھااااالەتتە كەلاااادى.
چااااۈنكى بااااۇ ئىككااااى كىتااااا ئااااالالھ تەرىپىاااادىن چۈشااااۈردلگەن ساااااماۋى
كىتااابالردىر .دېاامە  ،بۇالرنىااڭ قۇرئاااننى ئىنكااار قىلغااانلىقى ،تەۋراتنىمااۇ ئىنكااار
قىلغانلىق ھېسابلىنىدى.
ئاااااااالالھ تائااااااااال «ناااااااېمە ئۈچاااااااۈن ئالالھنىاااااااڭ پەيغەمكەرلىرىناااااااى
ئۆلتاااۈردۋەتتىغالر » دېمەساااتىن﴿ ،فَلِــم تَـ ْقتـلُــو َن أَنبِيـ َّ ِ ِ
ـل﴾ «ئىلگىااارى
َ ُ
َ َ
ـاء الل ــه مــن قَـ ْبـ ُ
نااااېمە ئۈچااااۈن ئالالھنىااااڭ پەيغەمكەرلىرىنااااى ئۆلتااااۈردۋەتتىغالر » دېااااگەن.
ئاااايەتتىكى اِ ل ٌَُلْب ل ٌُ «ئىلگىااارى» دېاااگەن ساااۆز دىققىتىمىزناااى تارتىااادى .ئاااالالھ
تائاالنىااڭ بااۇ سااۆزنى قوشااۇئ كەلتۈردش اىنىڭ بىاار سااەۋەبى ،يەھااۇدىيالر ئىلگىاارى
پەيغەمكەرلىرىنااااااى ئۆلتااااااۈرگەن بولسااااااىمۇ ،رەسااااااۇلۇلالھقا ھەرگىااااااز زىيااااااان
يەتكۈزەلمەيااادىغانلىقىنى باياااان قىلىاااپ ،رەساااۇلۇلالھنى اااااتىرجەم قىلىاااش .يەنە
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بىااااار ساااااەۋەبى ،يەھۇدىيالرنىاااااڭ قەلكىااااادىكى «رەساااااۇلۇلالھنىمۇ ئۆلتاااااۈردئ
قۇتۇلااااۇ » ئااااوي-پىكرىنااااى بەربااااات قىلىااااش ۋە مۇئمىنلەرنىااااڭ قەلكىاااادىكى
رەسااۇلۇلالھنىڭ بىخەتەرلىكىاادىن ئەنسىرەشاانى يااوق قىلىااش ئۈچۈناادىر .لااېكىن
ئااااۇالر بااااۇ ئااااايەت چۈشااااكەندىن كېيىنمااااۇ ئۆزلىرىنىااااڭ نىيىتىاااادىن يانماااااي،
رەسااۇلۇلالھنى بىاار قېااتى ئۈسااتىدىن تااا تاشااالئ ،يەنە بىاار قېااتى زەھەرلەئ
ئۆلتۈردشااكە ئۇرىنغااان بولسااىمۇ ،ئەممااا ھەر قېااتى مەغلااۇئ بولغااان .دېاامە  ،بااۇ
ئااااااايەت ئۇالرنىااااااڭ قەلكلىاااااارىگە ئۈمىدسااااااىزلى تاشااااااالئ ،رەسااااااۇلۇلالھ ۋە
مااۇئمىنلەرگە تەسااەللىي بېرىشااكە يېتەرلىاا  .يەھااۇدىيالر قانچىلىاا سۇيقەسااى
قىلسااااااۇن ،ئااااااالالھ ئااااااۇالرنى ھەرگىااااااز مەقسااااااەتلىرىگە يەتكااااااۈزمىگەن ۋە
يەتكۈزمەيدى.
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﴿ولََق ْد جاء ُكم ُّمو﴾ ٰم ِِبلْبيِنَ ِ
ات ُُثَّ َّاَّتَ ْذ ُتُ ال ِْع ْج َل ِمن بَـ ْع ِدهِ َوأَنتُ ْم
َ َِّ
َ ََ
ِ
ظَال ُمو َن﴾
ٌ
«مۇسا سىلەرگە ھەقىقەتەن ئېنىق مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى .مۇسا نتۇر
تېغىغا كەتكەن دىن كېيىن ،ئۆزد الرغا زىلۇم قىلىپ موزاينى مەبۇد
قىلى الدىغالر»

ٌ
ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتلەردە يەھۇدىيالرنىاااااڭ پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغا
چۈشاااۈردلگەن قۇرئاااان كەرىماااگە ئىماااان ئېيتىشااانى« ،بىاااز تەۋراتقىاااال ئىماااان
ئېيتىمىااز» دېااگەن باھااانە بىاالەن رەت قىلغااانلىقىنى ئوقااۇئ ئااۆتكەن ئىاادىق .بااۇ
ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ ساااۆزىنىڭ يالغاااان ئىكەنلىكىناااى ،اااااراكتېرىگە
ئىنكار قىلىش ۋە دىنسىزلىقنىڭ ئورنائ كەتكەنلىكىنى بايان قىلىپ بەرگەن.
ئااااالالھ تائاااااال مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنى نۇرغااااۇن پاكىاااا ۋە مااااۆجىزىلەر
بىاالەن كۈچلەنااددرگەن .بااۇ مااۆجىزىلەر يەھۇدىيالرنىااڭ قەلكىنىااڭ ئىمااان بىاالەن
تولااۇئ ،ئالالھقااا ئىمااان ئېيتىشااىغا يېتەرلىاا ئىاادى .مەسااىلەن ئااالالھ ئۇالرنىااڭ
كاااۆز ئالدىااادا دېغىزناااى يېرىاااپ بەردى ۋە ئاااۇالر ئۇنىغااادىن ئاااۆتتى .باااۇ ماااۆجىزە
ئااۇالر ئۈچااۈن غەيىاا ئەمەس ئىاادى .ئەممااا بەنااى ئىساارائىل دېغىاازدىن ئۆتااۈئ،
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مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ بىااالەن مۇالقاااات بولاااۇ ئۈچاااۈن كېتىاااپ ئاااۇزاق
ئااۆتمەيال ،موزاياادىن بىرنااى ئااۆزلىرىگە ئىااالھ قىلىااپ تىكلى الاادى .ئااۇالر شااۇنچە
ئېغىاااار گۇناااااھنى قىلىااااپ تااااۇرىئ ،ئااااۆزلىرىگە چۈشااااۈردلگەن تەۋراتقااااا ئىمااااان
ئېيتقااااانلىقىنى قانااااداق دەۋا قىالالياااادى ! ئەجەبااااا ئااااالالھنى قويااااۇئ موزايغااااا
ئىكاااادەت قىلىاااش تەۋراتتاااا باااارمىتى ! ئەگەر بەناااى ئىسااارائىل تەۋراتقاااا ھەقىقىاااي
ئىمان ئېيتقان بولسا ،موزاينى ئىالھ قىلى المىغان بوالتتى.
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ،يەھۇدىيالرنىاااڭ «تەۋراتقاااا ئىماااان ئېيتىمىاااز»
دېاااگەن دەۋاساااىنى ياااوق قىلىااا ەتكەن .شاااۇنىڭ بىااالەن بىااازگە يەھۇدىيالرنىاااڭ
پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم ۋە قۇرئانغااااا ئىمااااان ئېيتىشااااى ئۇياقتااااا تۇرسااااۇن،
ئااااااۆزلىرىگە چۈشااااااۈردلگەن تەۋرات ۋە مۇسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمغىمۇ ئىمااااااان
ئېيتمىغااااااان كىشااااااىلەر ئىكەنلىكىنااااااى كۆرسااااااىتىپ قويغااااااان .ئەگەر ئااااااۇالر
چۈشاااۈردلگەن كىتابقاااا ھەقىقىاااي ئىماااان ئېيتىااادىغان بولساااا ،پەيغەمكەرلىرىناااى
نااااھەق ئۆلتاااۈرمىگەن ،مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئەكەلاااگەن يىالنغاااا ئايلىنىااادىغان
ھاساااا ،ئواشىشاااى بولمىغاااان ئاپىااااق قاااو  ،پىااارئەۋن قەۋمىااادىن قۇتۇلااادىرى
ئۈچاااۈن يېرىاااپ بېااارىلگەن دېغىاااز ۋە بوغۇزالنغاااان كالىنىاااڭ بىااار قىسااامى بىااالەن
ئۇرىلغانااااادىن كېااااايىن تىرىلاااااددردلگەن ئۆلاااااۈ قاتاااااارلىق نۇرغاااااۇن روشاااااەن
مااۆجىزىلەرنى كااۆردئ تااۇرىئ ،مۇسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ رەبكااى بىاالەن مۇالقااات
قىلىشااااقا كېتىشااااى بىلەنااااال ،مااااوزاينى ئىااااالھ قىلى المىغااااان بااااوالتتى .ئااااۇالر نە
ئااۆزلىرىگە چۈشااۈردلگەن تەۋراتقااا ،نە كېاايىن چۈشااۈردلگەن ھەرقانااداق كىتابقااا
ئىمااااااان ئېيتىاااااادىغان كىشااااااىلەر ئەمەس .ئااااااۇالر كۆرسااااااىتى اتقان باھااااااانە-
سەۋەبلەرنىڭ ئاساسى مەقسىتى ئىمان ئېيتماسلىقتىن ئىكارەتتۇر.

ِ
ُ َّ
ـل ِم ـ ــن بَـ ْع ـ ـ ِـدهِ َوأَن ـ ــتُ ْم ظَـ ــالِ ُمو َن﴾ « مۇساااااا نتاااااۇر تېغىغاااااا
﴿ُثَّ اَّتَـ ـ ـ ْذ ُتُ الْع ْج ـ ـ َ
كەتكەن دىاان كېاايىن ،ئۆزد الرغااا زىلااۇم قىلىااپ مااوزاينى مەبااۇد قىلى الاادىغالر».
ئاااااايەتتىكى ََتَل ل ٌ ْعا ْ ل ل ٌَ «ماااااوزاي قىلىااااا ېلىش» دېاااااگەن مەنىااااادە بولاااااۇئ،
چوقۇناااۇ كاااۆزدە تۇتۇلغاااان .يەر ھەيااادە يااااكى ئۆلتاااۈردئ گۆشاااىنى يېااايىش
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ئۈچااۈن مااوزاي قىلىااپ قويااۇ ھەرگىااز گۇناااھ ئەمەس ،لااېكىن مااوزاينى مەبااۇد
قىلى ېلىشااانىڭ ئاااۆزى گۇنااااھتۇر .باااۇ ئاااايەتتە «ماااوزاينى ئىاااالھ قىلى الااادىغالر»
دېااااايىلمەي« ،ماااااوزاي قىلى الااااادىغالر» دېيىلىشاااااى ،باااااۇ مەساااااىلىنىڭ پۈتاااااۈن
يەھااااۇدىيالر بىلىاااادىغان مەشااااھۇر مەسااااىلە بولغانلىقىاااادا ۋە ئۇالرنىااااڭ موزايغااااا
يوشااااۇرىن ئىكااااادەت قىلماسااااتىن ،ئوچااااۇق-ئاشااااكارا ئىكااااادەت قىلغانلىقىاااادىن
بولغااااان .بااااۇ پۈتااااۈن كىشااااىلەرنىڭ ئالدىاااادا يااااۈز بەرگەن ،گااااۇۋاھچى ياااااكى
گۇۋاھلىققااا موھتااا بولماياادىغان ئىااش بولغاچقااا ،ئااالالھ ئۇالرنىااڭ گۇناااھلىرىنى
ھاااې قىلااادىرىئ قوياااۇ ئۈچاااۈن ،موزاينىاااڭ ھېكايىساااىنى تىلغاااا ئالغاااان .باااۇ
ااااۇددى بىااار ئىنسااااننىڭ چاااو ااتاااالىق ئۆتكاااۈزدئ ،مەلاااۇم ۋاقىتاااتىن كېااايىن
ئااااۆزىنى تااااۇيمىغىلى تۇرغاناااادا ،ئااااۇنى ئاگاھالناااادىرى يۈزىسااااىدىن قىلغااااان
ئىشىنى ئەسكەرتىپ قويغانلىققا ئواشائ قالىدى.
﴿وأَنـ ـ ــتُ ْم ظَـ ـ ــالِ ُمو َن﴾ « ئۆزد الرغااااااا زىلااااااۇم
ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادىكى َ
قىلاااادىغالر» دېگەنلىاااا « ،ئالالھقااااا كۇپۇرلااااۇق قىلىااااش بىاااالەن ئۆزد الرغااااا
ئۆزد الر قىلدىغالر» دېگەن مەنىنى بىلددرىدى.
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سۈرە بەقەرە -93ئايەت

﴿وإِ ْذ أَ َخ ْذ ََن ِميثَاقَ ُكم ورفَـعنَا فَـوقَ ُكم الطُّور ُخ ُذوا ما آتَـيـنَا ُكم بُِق َّوةٍ
َ ْ
ْ ََ ْ ْ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ص ْيـنَا َوأُ ْش ِربُوا ِِف قُـلُوِب ُم الْع ْج َل ب ُك ْف ِره ْم ۚ قُ ْل
َو ْ
اْسَعُوا ۖ قَالُوا َْس ْعنَا َو َع َ
ِ
ِ
ِ
ني﴾
س َما ََي ُْم ُرُكم بِه إِميَانُ ُك ْم إِن ُكنتُم ُّم ْؤمنِ َ
بْ َ
«ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلەردىن چىن ۋەدە ئالغان ئىدىق ،سىلەرگە مەن نازىل
قىلغان كىتابنى مەھكەم تۇتۇ الر نبولمىسا ئۈستۈ الرغا تاغنى تاشاليمىز ،
دەئ تۇر تېغىنى ئۈستۈ الرغا تىكلىدىق ۋە قۇالق سېلىغالر ندېدىق .
ئۇالر سۆزد گە قۇالق سالدىق ،ئەمرىغگە ئاسىيلىق قىلدىق ،دېيىشتى.
ئۇالرنىڭ كۇفرى تۈپەيلىدىن دىللىرىغا موزاينىڭ مۇھەبكىتى سىغىپ
كەتتى .ئۇالرغا ئەگەر سىلەر مۇئمىن بولسا الر ،ئىمانىغالر سىلەرنى
ئەجە يامان ئىشقا بۇيرىيدىكىنا دېگىن»
ئااااالالھ تائاااااال يەھۇدىيالرنىااااڭ موزايغااااا چوقۇنااااۇئ كاااااپىر بولغااااانلىقىنى
ئەسااااالەتكەندىن كېااااايىن ،ئۇالرنىاااااڭ ئىمانىنىاااااڭ تاااااۇر تېغىنىاااااڭ ئۈساااااتىگە
چۈشۈشااىدىن ئەنسااىرەئ ئېيتىلغااان ئىمااان ئىكەنلىكىنااى زىكىاار قىلاادى .ئەساالى
تااااغ ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە چۈشااامەيتتى .باااۇنى «ئاااۇالرنى قورقۇتاااۇئ مەجكاااۇرى
ئىماااان ئېيتقاااۇزى ئۈچاااۈن بولغاااان» دەئ قاراشاااقا بولمايااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ
تائااااال تاااۇر تېغىناااى ئاااۇالر قەيەرگە بارساااا ،ھاياااات باااويى ئۈساااتىدە تۇرىااادىغان
قىلىااااپ قويمىاااادى .تااااۇر تېغااااى ئۇالرنىااااڭ ئۈسااااتىدە تۇرغاناااادا مەجكۇرالنغااااان
83

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
دېاايىلگەن تەقاادىردە ،تاااغ جايىغاااا قايتقاناادىن كېاايىن ،مەجكۇرالياادىغان ئامىااال
يااوق بولغااان بولىاادى .مەجكۇرالنغااان ئىمااان ،ئىمااان ھېسااابالنمايدى .ئااالالھ تائاااال
ئاااۆز مەالۇقاتلىرىنىاااڭ سااااماۋىي مەنھەجساااىز ياشىشاااىنى االىمىغاچقاااا ،ئۆزىنىاااڭ
كاااۈق-قاااۇدرىتىنى بىلاااددردئ قوياااۇ ئۈچاااۈن ،تاااۇر تېغىناااى ئۇالرنىاااڭ ئۈساااتىگە
كۆتۈرگەن .ئۇالر ئۈستىدە تۇر تېغىنى كۆردشى بىلەنال ئىمان ئېيتقان.

ئااااايەتتە ِ
﴿ميثَ ــاقَ ُك ْم﴾ «ئەھاااادە الر» دېاااايىلگەن .ئۇنااااداقتا بااااۇ ئەھاااادە
ئااالالھنىغمۇ ياااكى ئۇالرنىغمااۇ ئەلاا ەتتە ئااالالھ تائاالنىااڭ ئەھدىسااىدىر .لااېكىن
يەھاااۇدىيالر ئېلىنغاااان ئەھااادىنىڭ يەنە بىااار تەرىپىااادە بولغاچقاااا ،باااۇ ئەھااادە
ئۇالرنىغماااۇ ئەھدىساااى بولغاااان .ئىنسااااننىڭ ئىماااان ئېياااتىش يااااكى ئېيتماسااالىق
ئىختىيااااارى بولسااااىمۇ ،ئەممااااا ئىماننىااااڭ ئااااۆزى بىاااار تواتاماااادىر .تواتامغااااا
كىرگەندىن كېيىن ،ئۇنىغغا چوقۇم ئەمە قىلىش كېرە .
يەھااااۇدىيالر ماددىاااادىن باشااااقىغا ئىشااااەنمەيدىغان ،كاللىسااااىغا ماااااددىي
ئۇقاااۇم ساااىغىپ كەتاااكەن كىشاااىلەر بولغاچقاااا ،ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا مااااددىي
پاااكىتالرنى كااۆئ كۆرسااىتىپ ،شااۇ ئااارقىلىق ئااالالھتىن قورقااۇئ ،ئااالالھنى ياااد
ئېاااتىش تەرەپاااكە يۈزلىنىشاااى ئۈمىاااد قىلىنغاااان .ئاااۇالر مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا
ئەگىشااااىپ ئىمااااان ئەھاااادىگە كىرگەناااادىن كېاااايىن ،ئىماننىااااڭ تەلەپلىرىنااااى
ئورىنلىشاااى كېااارە ئىااادى .ئەمماااا ماااۆجىزە ئااىرالشاااقاندىن كېااايىن «ئىماااان
ئېيتتااااۇق» دەئ قويااااۇئ ،تەلەئ-ئەھاااادىلەرنى ئورىناااادىماي قايتىاااادىن گۇناااااھ-
مەئسااااىيەتكە قايتى الغااااان .ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلىرىنىڭ ئەھاااادىگە اىالپلىااااق
قىلغىنىناااى كۆرگىنىااادە ،ئاااۇالرنى ئاگاھالنااادىرىئ قوياااۇ ۋە ئىمانغاااا قايتىشاااى
ئۈچااااۈن كىچىاااا ئااااازابالر بىاااالەن جااااازاالئ قويىاااادى .بااااۇ ئااااالالھ تائاالنىااااڭ
بەنااادىلىرىنى يااشااااى كۆرگەنلىكىاااادىن بولغاااان .بەزى ااااااپىلىقالر ئۆزىمىزنىااااڭ
قەيەردە ااتاالشاااااااااقانلىقىمىز ھەققىااااااااادە ئويالندىرىااااااااادى ۋە ااتاااااااااالىقتىن
قايتىشىمىزنى ئەسكەرتىدى.
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﴿خـ ـ ُذوا َم ــا آتَـ ْيـنَ ــا ُكم بُِق ـ َّـوةٍ﴾ « ساااىلەرگە بەرگەنناااى
ئاااايەتتىكى ئالالھنىاااڭ ُ
چىاااڭ تۇتاااۇ الر» دېاااگەن ساااۆزى «بەرگەن تەۋرات ،باااۇيرىق ،پىرىنساااىپ ۋە باااۇ
يااولنى ۋىجااۇدى الردىن چىقىرىااپ چىااڭ تۇتااۇ الر» دېگەنلىاا بولىاادى .چااۈنكى
ۋىجۇدىاادىن چىقىرىااپ ئەسااتايىدىل مۇئااامىلە قىلغااان نەرسااىنىڭ نەتىجىسااى تېااز
كۆردلىااادى .بىااار ئىشااانى ئەساااتايىدىللىق بىااالەن قىلىاااش ،شاااۇ ئىشاااقا بولغاااان
ماااۇھەبكەتنى بىلددرىااادى .ماااۇئمىن ھەق يولغاااا ئاشاااىق بولساااا ،چوقاااۇم ئۇنىاااڭ
تەلەپلىرىنااى ئەسااتايىدىللىق بىاالەن ۋىجۇدىاادىن چىقىرىااپ ئااادا قىلىاادى .ئىنسااان
ئاااااۆزى يااشاااااى كۆرمەيااااادىغان ئىشاااااالرنى قىلغانااااادا ،قولىنىاااااڭ ئۇچىااااادا ۋە
بىپەرۋالىااق بىاالەن قىلىااپ قالىاادى .شااۇنىڭ ئۈچااۈن ھەر ئىنساااننىڭ بااۇ يااو  ،بااۇ
دەۋادا قانچىلىاااا كااااۈق چىقىرىشااااى ،ئۇنىااااڭ ئەسااااتايىدىللىقى ۋە مااااۇھەبكىتىگە
باغلىقتۇر.

ِ
صـ ـ ْيـنَا﴾ «ئاااا ال الر ،دېااادىق ،ئاااۇالر ساااۆزد گە
﴿و ْ
اْسَعُ ــوا ۖ قَــالُوا َْس ْعنَــا َو َع َ
َ
قاااۇالق ساااالدىق ۋە ئاساااىي بولااادىق ،دېااادى»« .دېااايىش» تىلنىاااڭ« ،ئىاااش-
ھەرىااااكەت» پااااۇت-قولنىااااڭ ئىشااااىدىر .بىاااار ئىشاااانى قىلغاناااادا ،سااااۆز ،ئىااااش-
ھەرىاااكەت ۋە ئەمەلااادىن ئىكاااارەت ئاااۈق ھاااالەت شاااەكىللىنىدى .ساااۆزنى ئېغىاااز
سااۆزلەيدى ،ئىااش-ھەرىكەتنااى بەدەن ئەزالىاارى ئىجاارا قىلىاادى ،ئەمە ئېغىاازدىن
چىققااان سااۆزنىڭ قىلى اتقااان ئىااش-ھەرىااكەت بىاالەن ماااس كېلىشااىدىر .شااۇ ا
قىلى اتقااان ئىااش بىاالەن ئېغىااز ۋە قەلكتىكااى سااۆز بىااردە بولسااا ،سااالى ئەمە
تامغىسااى ئۇرىلااۇئ يۇقىرىغااا ئۆرلەياادى .ئااالالھ تائاااال ئۇالرنىااڭ ئااا الئ ئىتااائەت
قىلىشاااااىنى تەلەئ قىلغاااااان ئىااااادى .ئاااااۇالر ئېغىزىااااادا «ئاااااالالھ بۇيرىغااااااننى
ئا لىدىق» دېگىنى بىلەن ،ئەمەلىي ئىپادىسىدە ئاسىيلىق قىلدى.
ِِ ِ
ِ
ـل بِ ُك ْف ـ ـ ِرِه ْم﴾ « كۇپااااۇر تۈپەيلىاااادىن ئۇالرنىااااڭ
َ
﴿وأُ ْش ـ ـ ِربُوا ِف قُـلُـ ــوِب ُم الْع ْجـ ـ َ
قەلكلىااارىگە موزاينىااا ڭ ماااۇھەبكىتى ساااىغىپ كەتتاااى» .ئاااايەتتىكى ُْ ْش ل اهمُو نىاااڭ
ئەساالى مەنىسااى «ئىچۈردلاادى» دېگەنلىاا بولىاادى .بااۇ اااۇددى مااوزاي ئۇالرنىااڭ
ئىچكاااى ۋىجۇدىغاااا ئىچۈردلاااۈئ كەتكەنااادە بىااار تۇيغاااۇنى بېرىااادى .ئەسااالى باااۇ
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يەردىكااااى ئىكااااارە َوا ْشل ل اهمو ٌَل ل ٌ ْعا ْ ل ل «موزاينىااااڭ مااااۇھەبكىتى ئىچۈردلاااادى»
بولۇشااى كېاارە ئىاادى .مااۇھەبكەت مەنىاا ى بولااۇئ ،ھااې قىلغىلااى بولىاادىغان
ماااددىي بىاار ئىااش ئەمەس .بااۇ ئورىناادىكى سااۆزلىگۈچى ئااالالھ تائاااال بولغاچ ااا،
ئەلاا ەتتە ھەربىاار ئىكارىنىااڭ ئااۆزىگە ااااس مەنىسااى بولىاادى .بااۇ تەساا ىر بىاازگە
ماددىزىمچىلى نىاااڭ ،ساااۇ كىرىاااپ پۈتاااۈن بەدەناااگە ساااىغىپ كەتكەنااادە  ،بەناااى
ئىساارائىلنىڭ قەلااكىگە موزاينىااڭ مااۇھەبكىتى ناھااايىتى چو ااۇر سااىغىپ كىرىااپ
كەتكەنلىكىناااى ئىپاااادىلەئ بەرگەن .ئاااايەتتىكى كۇپۇرلاااۇق ،ماااوزاينى ئۇالرنىاااڭ
قەلكلىااارىگە كىرگاااۈزدۋەتكەن .ماااوزاي ئۇالرنىاااڭ قەلاااكىگە كىرىشاااتىن باااۇرىنال،
ئاااۇالر كۇپاااۇردا ئىااادى .شاااۇنىڭ بىااالەن ماااوزاي ئۇالرنىاااڭ قەلاااكىگە كىرىاااپ ،ئاااۇ
قەلكلەرنى پېچەتلى ەتكەن.

ِ
ِ
﴿قُـ ِ
ني﴾ « ئەگەر ساااىلەر ماااۇئمىن
س ـ َـما ََي ُْم ـ ُـرُكم بِــه إِميَــانُ ُك ْم إِن ُكن ــتُم ُّم ـ ْـؤمنِ َ
ْ
ـل ب ْ َ
بولسااااا الر ،ئىمااااانىغالر سااااىلەرنى ئەجە يامااااان ئىشاااا ا بۇيرىياااادىكىنا ».
يەھااۇدىيالر «بىااز ئااۆزىمىزگە چۈشااۈردلگەن تەۋرات ااا ئىمااان ئېيتىمىااز ،ئۇنىغاادىن
باشااا ا كىتابالرغاااا ئېيتماااايمىز» دېيىشاااكەندە ،قۇرئاااان «ئۇناااداق بولساااا ،ساااىلەر
ئىمااان ئېيت ااان كىتااا موزايغااا ئىكااادەت قىلىشااتە يامااان ئىشاا ا بۇيرىماادى »
دەئ ساااوئا قويۇۋاتىااادى .باااۇ قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ ئۇالرغاااا قىلغاااان كىنايىساااىدىر.
شااۇنىغدە قۇرئااان كەرىاا لااۇت ئەلەيھىسساااالمنىڭ قىسسىسااىنى سااۆزلەئ ،لااۇت
ئەلەيھىسسااااااالم قەۋمىاااااگە ئەرگە ئەر كېلىشاااااتە قەبىااااا ۋە مەيااااانەت ئىشااااا ا
يې ىنالشماساااالى نى بۇيرىغاناااادا ،قەۋمىنىااااڭ «لااااۇت ۋە ئەگەشااااكۈچىلىرى بە
پااااكىز بولغانااادىكىن شاااەھەردىن چى ىرىااا ېتىغالر» دېاااگەن شاااەكىلدە كىناااايە
ٌٌَُ ل ل للوِ ا
ٌِل ل ل ل ٌَُل ل ل ل ْلهيَتا ْ ٌىٌَا ص ل ل ل ل ْ ٌا ٌََُيلَتَاَ ص ل ل للهو َ «ٌ1لۇتنىااااااااڭ
قىلىااااااااپ ﴿اَ ْ اه ل ل للو َ
تەۋەلىرىناااى شاااەھىرىغالردىن ھەيااادەئ چى ىااارىغالر ،ئاااۇالر پاااا كىشاااىلەردىر»
دېگەنلىكىناااى باياااان قىلغاااان .ئەمەلىيەتاااتە لاااۇت ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پااااكىزلى ى
ۋە پاكىزلى ااااا تەرغىاااا قىلىشااااى ،لااااۇت ئەلەيھىسساااااالمنى بااااۇ شااااەھەردىن
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چىقىرى ېتىاادىغان سااەۋە ئەمەس .لااېكىن بااۇ كىنااايە ۋە ئىنكااار ئۇسااۇلىدىر .بااۇ
اااااۇددى بىاااارى جەمىىيەتااااتە كە تارقىلىااااپ كەتااااكەن گۇناااااھنى توسااااقاندا،
ئۇنىغغاااا «مااااۋى بە تەقااا ا بااااال ئواشاااىمامدى » دەئ كۈلۈشاااۈئ كەتكەنااادە ،
بوشااا لىق قاااپالئ كەتااكەن بىاار جەمىىيەتااتە ،ئەسااتايىدىللىق ئەيىاا شااەكلىدە
كۆرسىتىلگەندە بىر ئىشتۇر.
يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئىمااااااانى ھەقىقەتاااااتە يامانلىققااااااا بۇيرىماياااااادى .ئەگەر
ئۇالرنىاااڭ ئىماااانى ھەقىقىاااي ئىماااان بولغاااان بولساااا ،ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم
ئېلىااپ كەلااگەن رىسااالەتكە ئىمااان ئېيتقااان بااوالتتى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال

﴿و ْ ت ل ل ٌَنَ للاٌا ا ا
ا
لاٌَا ل ل َ ا ٌْ ا
ُص ل ل ُ ٌمال ل الوٌ
ٌَا ل ل ْغ ٌََاَْ ل َ
لٌٌََُ ل َ َ
َ
اٌَ َس للنَ َ ٌَوا ٌٌ َْ ل ل َلهواٌاَ ُ
ٌا ل ل ٌٌِ ل ُّلغتْلَ َ
َ ُ ْ
ا
ا
ا
ا
ٌشل ل ْلَ ٌٌفَ َس ل ل َ ْ تُلبُل َ اٌ لَ ل ل ي َ ٌيلَتَل ُقل للو َ ٌَويلُ ْ تُل للو َ ٌ ََ ل للا َو ٌَو َل ل ي َ ٌ
َشل للا ٌُ ٌَوَ ُْحَل ل ا ٌَونل ل َلع ْ ٌ ُ ل ل َ َ
َِ ل ل ْ ٌْ َ
يٌَي ُغوتَ للوٌِ ْتُ للوِب ا
ا
ا ا
ٌانل ل َلغ ُا ْ ٌا ٌ
ُا ل ل ٌ اِب ََيتانَ للاٌيلُ ْ اِنُل للو َ ٌ َل ل اي َ ٌيلَتَباعُ للو َ ٌ َه ُنل ل َ
لوٌَ نَل لا ٌَ ْْلُِ ل َلٌَ َل ل َ ُ َ َ
ٌو ْاد اجن ل ل ل ا ٌَِْل ل للها ٌ اِبْمعل ل للهو ا ٌويلْنل ل ل للاا ٌا ل ل ل ا ٌ ْمن َ ل ل ل اهٌوُا ل ل ل ٌُّ َ ل ل ل ٌ اَابل ل ل ا
لات ٌَوَُ ل ل ل اهُنٌ
تَل ل ل ْلوَ وا ٌَ
ُُ َ
َ ُ ُُ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ
َ
ا
ا
ٌُِنُل للو ٌمال ل الوٌ
ص ل ل َلهُا ْ ٌَو ْْلَ ْ ل ل َلل ٌََ َل ل ل ا ٌ َ اتَل ل ل ْ َ
َالَل ل لْ ا ٌُ ََّْبَاِل ل ل َ ٌَويَ َ ل ل ُلا َ
ٌال ل لْنٌل ُ ْ ٌا ْ
ٌالَل ل لْ ا ْ ٌٌفَاَل ل ل ي َ َ
ا
ا
ب للو َ «ٌ1بىاااازگە بااااۇ
ه ل ُلهٌوُِ ٌَو تلَبَلعُ للو ٌ نُّ للوَ ٌ َل ل يٌُْتل ل اَََ ٌَِ َع للوٌُلٌُْوَل لا َ
َُ
َو َال لَُوُِ ٌَوتَ َ
ٌال ل ٌُ ْ ُم ْ ل ُ
دىنياااادا ۋە ئاااااىرەتتە تېگىشااالى يااشاااىلىق قىلغىااان ،بىاااز ھەقىاااقەتەن ساااا ا
تەۋبە قىلاااادىق ،دېاااادى .ئااااالالھ ئېيتتااااى ئااااازابى بىاااالەن االىغااااان كىشااااىنى
ئاااااازاباليمەن ،مېنىاااااڭ رەھمىاااااتى مەالۇقاتنىاااااڭ ھەممىساااااىگە ئورتااااااقتۇر.
رەھمىتىمناااااااى سااااااااقالنغۇچىالرغا ،زاكىتىناااااااى بېرىااااااادىغانالرغا ۋە بىزنىاااااااڭ
ئاااايەتلىرىمىزگە ئىماااان ئېيتىااادىغانالرغا تېگىشااالى قىلىااامەن .ئاااۇالر ئەلچىاااگە-
ئااۈممى پەيغەمااكەرگە نيەنااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئەگىشااىدى ،ئااۇالر ئااۆز
ئىلىكىااادىكى تەۋرات ،ئىااانجىلالردا ئۇنىاااڭ ساااۈپىتىنىڭ يېزىلغاااانلىقىنى كۆرىااادى.
ئااۇ ئااۇالرنى يااشااى ئىااش قىلىشااقا بۇيرىياادى ،يامااان ئىااش قىلىشااتىن توسااىدى،
ئۇالرغاااا پاااا نەرساااىلەرنى ھااااال قىلىااادى ،ناپاااا نەرساااىلەرنى ھاااارام قىلىااادى،
ئۇالرنىااااڭ ئېغىاااار يااااۈكىنى يېنىكلىتىاااادى ،ئااااۇالرنى سااااېلىنغان تاقاااااق ،كااااويزا-
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كىشااەنلەردىن بوشااىتىدى نيەنااى ئۇالرغااا يااۈكلەنگەن ئېغىاار ۋەزىپىلەرنااى ئېلىااپ
تاشاااليدى  ،ئۇنىغغااا ئىمااان ئېيتقاااانالر ،ئااۇنى ھااۆرمەتلىگەنلەر ،ئۇنىغغااا يااااردەم
بەرگەنااالەر ،ئۇنىغغاااا نازىااال قىلىنغاااان ناااۇر نيەناااى قۇرئان غاااا ئەگەشاااكۈچىلەر
بەاااتكە ئېرىشااكۈچىلەردىر» دېااگەن بولااۇئ ،بااۇ ئۇالرنىااڭ ئىمااانى بۇيرىياادىغان
ئىشااااالردىر .ئۇالرنىااااڭ ئىمااااانى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا ئىمااااان ئېيتىشااااقا
بۇيرىياااادى ۋە ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ ئىمانىنىااااڭ نااااېمىگە بۇيرىياااادىغانلىقىنى
ئەلاااا ەتتە بىلىاااادى .شااااۇ ا ئااااۇالر «بىااااز تەۋراتقااااا ئىمااااان ئېيتقااااان ،باشااااقىغا
ئېيتمااااايمىز» دېگەناااادە ،ئااااالالھ ئۇالرغااااا كىنااااايە سااااۈپىتىدە «ئەگەر سااااىلەر
ماااۇئمىن بولساااا الر ،ئىماااانىغالر ساااىلەرنى ئەجە ياماااان ئىشاااقا بۇيرىيااادىكىنا »
دېگەن شەكىلدە رەددىيە بەرگەن.

ِ
ني﴾ « ئەگەر ماااااااااۇئمىن
ئايەتنىاااااااااڭ ئااىرىااااااااادىكى ٌ﴿إِن ُكنـ ـ ـ ــتُم ُّم ـ ـ ـ ـ ْؤمنِ َ
بولسااا الر» دېااگەن بااۆلە  ،ئۇالرنىااڭ مااۇئمىن ئەمەساالىكىنىڭ دەلىلااى .چااۈنكى
ئۇالرنىاااڭ قەلكىااادە تاااېخىچە شاااېرى  ،كۇپاااۇر ۋە ئىكاااادەت قىلغاااان موزاينىاااڭ
مۇھەبكىتى بار ئىدى.
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الدار ْاْل ِخرةُ ِعن َد اللَّ ِـه َخالِص ً ِمن ُد ِ
ون الن ِ
َّاس
﴿قُ ْل إِن َكانَ ْ
َ ِّ
ت لَ ُك ُم َّ ُ َ
ت إِن ُكنتُم ِ ِ
ني﴾
َّوا ال َْم ْو َ
صادق َ
ْ َ
فَـتَ َمنـ ُ
ٌ

«ئۇالرغا ئەگەر ئااىرەت يۇرتى نيەنى جەننەت ئالالھنىڭ قېشىدا
باشقىالرغا ئەمەس ،يالغۇز سىلەرگىال ااس بولسا ،ئۆلۈمنى ئارزى قىلىپ
بېقىغالر! راستچىل بولسا الر ،دېگىن»
يەھااااۇدىيالر ئۆزىنىااااڭ دوزااقااااا كىرمەياااادىغانلىقىنى ،كىرىااااپ قالسااااىمۇ
ئااااازراقال تېگىااااپ ئۆتااااۈئ كېتىاااادىغانلىقىنى دەۋا قىلغىنىاااادە  ،بااااۇ قېتىممااااۇ
جەننەتنىااااڭ ئااااۆزىگە ااااااس ئىكەنلىكىنااااى دەۋا قىلى اتىاااادى .ئااااالالھ تائاااااال
ئااااۇالردىن «جەناااانەتكە بىاااازال كىرىمىااااز» دېااااگەن دەۋاسااااى ھەقىقىااااي بولسااااا،
جەنااانەتكە ئۇالشاااتۇرىدىغان ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىاااپ بېقىشاااىنى تەلەئ قىلااادى.
مۇئمىنلەرنىااڭ شااېھىد بولسااا جەناانەتكە كىرىشااىگە تولااۇق ئىشااەنچى بولغاچقااا،
جىھادالرغااا قاتنىشااىپ شاااھادەت ئىزدەياادى .ئااۇالردىكى كامىاال ئىمااان ،ئااۇالرنى
شېھىد بولۇشتىن قورقمايدىغان ھالەتكە ئەكەلگەن.
ـل﴾ٌرەسااااۇلۇلالھقا قارىتىلغااااان سااااۆز بولااااۇئ،
ئايەتنىااااڭ بېشااااىدىكى ﴿قُـ ْ
« ئاااى ماااۇھەممەد ،ئېياااتقىن» دېگەنناااى بىلددرىااادى .باااۇ يەھۇدىيالرنىاااڭ ﴿الـ َّـد ُار
ِ ِ
ِ ِ
صـ ـ ً﴾ « جەناااانەت ئالالھنىااااڭ قېشااااىدا بىاااازگىال ااااااس»
ْاْلخ ـ َـرةُ عنـ ـ َد اللَّـ ــه َخال َ
ا
ه ل ٌَ دېاااگەن ساااۆز «اااااس ،ساااائ،
دېاااگەن ۋاقتىااادا دېااايىلگەن .ئاااايەتتىكى َ ا َ
ھېچنەرساااە قوشاااۇلمىغان ۋە شاااېرىكتىن ااااالىي» دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادى.
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ئاااۇالر جەننەتنىاااڭ شېرىكساااىز ۋە مۇنازىرىساااىز ئاااۆزىگىال تەۋەلىكىناااى داۋا قىلىاااپ،
ا
هل ل ل كەلىمىسااااااىنى قولالنغااااااان .ئەگەر جەناااااانەت پەقەت ئااااااۇالرغىال تەۋە
َا َ
بولساااا ،ئاااااىرەتكە تەلپۈنىشاااى كېااارە ئىااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال ٌ﴿إِن ُكنــتُ ْم
ِِ
ني﴾ « ئەگەر راساااتچىل بولساااا الر نئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىغاااالر » دېاااگەن.
صــادق َ
َ
يەنااى ،مە گۈلااۈ جەناانەتكە بېاارىش ئۈچااۈن ،ئااۇالر ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىشااى الزى ا
ئىاادى .ئااۇالر جەناانەتكە ئااۆزلىرى يااالغۇز كىرىاادىغانلىقىغا ئىشااەنگەن ئىااكەن ،بااۇ
دىنيااادا ياشااائ تااۇرىئ قېلىشااقا سااەۋە بولىاادىغان نەرسااە نااېمە نااېمە ئۈچااۈن
مۇسااۇلمانالر شاااھادەت بىاالەن جەناانەتكە كىرىشاانى ئۈمىااد قىلغاناادە  ،ئۇالرمااۇ
ئۆلۈمنى ئارزى قىلمايدى
بااااۇ يەھۇدىيالرنىااااڭ ئااااالالھ نامىاااادا قىلغااااان تااااۇنجى تااااۆھمىتى ئەمەس.
﴿وَُللاُو ٌَل ٌيَل ْغ ُ ٌَ ََْنَ ل ٌَاََل ٌَِ ل ٌ
قۇرئاااان ئۇالرنىاااڭ باشاااقا تاااۆھمەتلىرىنى ساااۆزلەئ ٌ َ

اا
ا
ي
هل ل ل للا َ ٌٌۗتاْلل ل ل ل َ
ٌصل ل ل للا ُ َ
لٌَْ ََِل ل ل للاتُّل ُ ْ ٌٌُۗ ل ل ل ل ْ َ
َ ل ل ل للا َ ُ
ٌال ل ل للاتُو ٌملُْهَال ل ل للاتَ ُ ْ ٌا ٌ ُ نل ل ل للتُ ْ َ
ٌال ل ل للوَ ٌْ َْوٌتَ َ

1

«ئاااۇالر يەھاااۇدىي يااااكى ناساااارا بولمىغاااان ئاااادەم نيەناااى يەھاااۇدىيالر يەھاااۇدىي
بولمىغاااان ئاااادەم ،ناسااااراالر ناساااارا بولمىغاااان ئاااادەم ھەرگىزماااۇ جەنااانەتكە
كىرمەيااادى ،دېيىشاااتى .باااۇ ئۇالرنىاااڭ قاااۇرىق ئارزىساااىدىر .ئەگەر نساااۆزد الردا
راساااتچىل بولساااا الر ،دەلىلىغالرناااى كەلتاااۈرد الر ،دېگىااان» دېاااگەن .ئۇالرنىاااڭ
ھەربىااارى ئاااۆزىنى جەنااانەتكە اااااس قىلى الىااادى .زادى جەنااانەتكە كىااا ياااالغۇز
كىرىاادى اىرىسااتىيانمۇ ياااكى يەھۇدىيمااۇ ئااالالھ تائاااال بۇنىغغااا ئۇالرنىااڭ ئااۆز
ا
ا
ٌشل ل ْلَ ٌ
ٌالَ ل ل َ
َهل للا َ َ
﴿وَُاَل ل ٌ َْل ُ ل للو ٌَُْ َس ل ل ٌ ن َ
تىللىاااارى بىاااالەن جاااااۋا بېرىااااپ ٌ َ
ا
ا
ٌش ل ل للَ « 2يەھاااااااۇدىيالر ناسااااااااراالرنىڭ
َه ل ل للا َ ٌَْ َس ل ل ل ٌ َْل ُ ل ل للو ُ َ
َوَُاَ ل ل ل ٌ ن َ
ٌالَ ل ل ل َ ْ
ھېچقانااااداق ئاساسااااى يااااوق نيەنااااى ئااااۇالر تااااوغرا دىناااادا ئەمەس  ،دېاااادى.
ناساااراالرمۇ يەھۇدىيالرنىااڭ ھېچقانااداق ئاساسااى يااوق نيەنااى ئااۇالر تااوغرا دىناادا
ئەمەس  ،دېاادى» دېااگەن .ئەمەلىيەتااتە يەھۇدىيالرمااۇ ،ناساااراالرمۇ تااوغرا يولاادا
 1سۈرە بەقەرە-111 ،ئايەت
 2سۈرە بەقەرە-113 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ئەمەس .دېاامە  ،يااۇقىرىقى سااۆزلەر ،يەھااۇدىيالر بىاالەن ناساااراالرنىڭ بىاار-بىاارى
ھەققىدە دېگەن ئە راس سۆزلىرىدىر.

ا
ٌَل ل ُ ٌَْمْلنَ للا ٌُ لَل ل الو ٌَوْ اََبَ للا ٌٌُُِ
َه للا َ َْ
﴿وَُاَل ل ٌ َْل ُ للو ُ ٌَو ن َ
ئااااالالھ تائاااااال قۇرئاناااادا َ
ا
ا
ا ا
ا
ا ا
ب ٌَِ ل ل ٌ
ُ ل ل ْ ٌفَل ل ل ٌَيلُ َع ل ل مُ ُ ٌم ل ل ُ تُوما ُ ٌٌمَل ل ْ ٌَْت ل للتُ ٌمَ َ ل للهٌََل ل ْ ٌ َ لَل ل َلٌٌُيلَ ْغ ل ل ُلهٌ َم ل ل ٌيَ َ ل للا ُ ٌَويلُ َع ل ل ُ
ا
ا ا
ضٌوِ ل للاٌمل لنَل مل ل ل اٌٌواَ ل ل الوٌ ْم ا
ه ل للًُ «ٌ1يەھااااااۇدىيالر
ٌِ ْل ل ل ُ
يَ َ ل للا ٌٌُ ٌَو لَل ل للو ُ
لٌَ َس ل ل َلم ٌَاو ت ٌَو ْْلَْ ا َ َ َْ ُ َ َ ْ َ
ۋە ناسااااراالر بىاااز ئالالھنىاااڭ ئوغۇللىرىااادىرمىز نيەناااى ئاتاااا-بالىااادە يېقىنمىاااز
ۋە نبىااااز ئالالھنىااااڭ دىنىاااادا بولغاچقااااا دوسااااتلىرىدىرمىز ،دېاااادى .ئېيتقىنكااااى
نئۇنااداق بولسااا ئااالالھ نااېمە ئۈچااۈن سااىلەرگە گۇناااھىغالر تۈپەيلىاادىن ئااازا
قىلىاااادى بەلكااااى سااااىلەر باشااااقا كىشااااىلەرگە ئواشااااا ئااااالالھ ياراتقااااان
ئىنسانساااىلەر ،ئاااالالھ االىغاااان ئاااادەمگە مەغپىااارەت قىلىااادى ،االىغاااان ئاااادەمگە
ئاااااازا قىلىااااادى .ئاسااااامانالرنىڭ ،يەر يۈزىنىاااااڭ ۋە ئۇالرنىاااااڭ ئارىساااااىدىكى
نەرساااىلەرنىڭ پادىشااااھلىقى ئالالھقاااا ااساااتۇر ،ئە ئاااااىرى بارىااادىغان جااااي
ئالالھنىاااااااڭ دەرگاھىااااااادىر» دەئ ،يەھاااااااۇدىي ۋە ناسااااااااراالرنىڭ يالغاااااااان
توقۇلمىلىرىغا رەددىيە بەرگەن.

يااااۇقىرىقى ئااااايەتكە قااااارىغىنىمىزدا ،ئۇالرنىااااڭ «بىااااز قانچىلىاااا گۇناااااھ
قىلساااقمۇ ،قىيااامەت كااۈنى ئازابالنمااايمىز» دېااگەن دەۋاسااىنىڭ ئاساسسااىز اااام-
اىيااااا ئىكەنلىكىنااااى بىلىمىااااز .چااااۈنكى ئالالھنىااااڭ ئااااادالىتى بۇنىغغااااا يااااو
قويمايااادى .ئاااالالھ تائااااال قاناااداقمۇ باشاااقا كىشاااىلەرنى گۇنااااھى تۈپەيلىااادىن
ئااازابالئ ،يەھااۇدىيالر قانچىلىاا گۇناااھ قىلىااپ كەتسااىمۇ ئازابلىماااي ،ئااااىرەتتە
جەنااااانەتكە كىرگۈزىااااادى ! ھاااااالكۇكى ،ئاااااالالھ ئاااااۆز رەھمىتىناااااى ماااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئااااۈممىتىگە ۋە ئىسااااالم رىسااااالىتىگە ئىمااااان ئېيتقانالرغااااا
بېرىاااادىغانلىقىنى بايااااان قىلغااااان تۇرسااااا ،قانااااداقمۇ ئااااااىرەتتە جەننەتنااااى
يەھۇدىيالرغىال ااس قىلىپ بەرسۇن !
 1سۈرە مائىدە-18 ،ئايەت
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لًٌ ْاد ْن ل َللانٌ اينَ للاٌفَللَل ل ٌيلُ ْقبَل ل َ اٌِْن للوُ ٌَوُا ل َلوٌا ٌ ٌَْ ا ل َلهواٌ
ئااااالالھ تائاااااال ٌ َ
﴿وَِل ل ٌيلَْبلتَل ل انٌ َ ل ْ َ
اِل ل ٌ َّْ ا
انل ل اهي َ «ٌ1كىمكااااى ئىسااااالمدىن غەيرىااااي دىننااااى تىلەياااادىكەن ،ھەرگىااااز
َ َ
قوبااۇ قىلىنماياادى ،ئااۇ ئااااىرەتتە زىيااان تارتقۇچىاادىر» دەئ ،ئۇالرغااا كەسااكىن
رەددىااايە بەرگەن .ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ ئاااۆزلىرى ئېيتقانلىرىنىاااڭ يالغاااانلىقىنى
بىلىااپ تااۇرىئ ،بىاار-بىرلىرىنااى ئالااداۋاتقانلىقىنى بايااان قىلىااپ بەردى .دېاامە ،
ئەقىدىااادە باشاااقىالرنى ئاااازدىرى ۋە ئاااۆز ئىشااالىرىنى يۈردشاااتۈرد ئۈچاااۈن،
ئۆزلىرىنىاااڭ گېپىناااى ئالالھقاااا نىساااكەت بېااارىش ،ناھاااايىتى ئېغىااار زىياااان ئېلىاااپ
كېلىدىغان جىنايەتتۇر.

 1سۈرە ئا ئىمران-85 ،ئايەت
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-58دەرس
سۈرە بەقەرە -95ئايەت

ِ
ِ
﴿ولَن يـتَمنـَّوهُ أَب ًدا ِِبَا قَ َّدم ْ ِ
ني﴾
يم ِِبلظَّال ِم َ
َ
َ ََ ْ َ
ت أَيْدي ِه ْم ۗ َواللَّـهُ َعل ٌ
ٌ
«ئۇالر قىلغان يامان ئەمەللىرى سەۋەبلى  ،ئۆلۈمنى ھەرگىزمۇ ئارزى
قىلمايدى .ئالالھ زالىمالرنى ئوبدان بىلگۈچىدىر»
يەھاااۇدىيالر دەۋاساااىدا راساااتچىل بولغاااان بولساااا ،ئاااۆزىگىال اااااس بولغاااان
جەناانەتكە كىاارىش ئۈچااۈن ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلغااان بااوالتتى .ئەممااا ئۆزىنىااڭ نااېمە
گۇناااااھالرنى قىلىاااا اتقىنىنى بىلگەچااااكە ،ئۆلااااۈمنى ئااااارزى قىلىشااااقا جااااۈرئەت
﴿ولَــن يَـتَ َمنَّـ ـ ْـوهُ﴾ « ئاااۇالر ئۆلاااۈمنى ھەرگىاااز ئۈمىاااد
قىاللمايااادى .ئاااالالھ تائااااال َ
قىلماياادى» دېااگەن ئااايەتنى نازىاال قىلغااان ۋاقىتتااا ،دىناادا شااە پەياادا قىلىااش
پۇرساااىتى يەھۇدىيالرنىاااڭ قولىااادا ئىااادى .باااۇ قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ مۆجىزىساااىدىر.
يەھااۇدىيالر ئااېالن قىلىنغااان بااۇ جە نااى ئويلىنىااپ «بىااز ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىمىااز
ۋە ئاااالالھتىن ئۆلاااۈم تىلەۋاتىمىاااز» دېيەلىشاااى ماااۇمكىن ئىااادى .لاااېكىن بۇناااداق
دېااايىش ئۇالرنىاااڭ زېھنىگىماااۇ كەلمىااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ تائااااال ئىختىياااارلىق
بېاارىلگەن بىاار ئىشااتا ھۆكااۈم قىلسااا ،دىاان ددشاامەنلىرىنىڭ دىنغااا ھۇجااۇم قىلىااش
ئۈچۈن ئىشلىتىشى مۇمكىن بولغان پۈتۈن ئىمكانىيىتىنى ئېلىپ تاشاليدى.
پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇيرىقى بىااالەن قىكلىناااى
بەيتۇلمۇقەددەساااتىن بەيتاااۇ ھەرەماااگە يۆتكىگەنااادە ،ئاااالالھ تائااااال بەزى ناااادان
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وٌَ ُّس ل ل َ َ ا ُ اٌِ ل ل َ ٌ نَ ل ا
لاُ ٌَِل للاٌ
﴿ن ل لَل ُق ُ
كىشااااىلەرنىڭ گەئ تاپىاااادىغانلىقى توغرىسااااىدا ٌ َ
ا ا
ٌالَْل َ ل للا «ٌ1بەزى ئەقىلساااااىزلەر ئاااااۇالرنى نيەناااااى
ٌال ل ل ٌُْبللَ ل للت ا ٌُ َل ل ل ا ٌ َ ل للاتُو َ
َوََل ُال ل ل ْ َ
پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم بىاالەن مااۇئمىنلەرنى قااارائ كېلى اتقااان قىكلىسااىدىن
نيەناااى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن ناااېمە ياااۈز ئۆردگۈزگەنااادى دەيااادى» دەئ ،تېخاااى
بولمىغااااان ئىشااااتىن ئالااااادىنىاال اەۋەر بەرگەن .چااااۈنكى ئااااايەتتە كەلگۈساااااى
وٌَ «كەلگۈسااااىدە
زاماااااننى ئىپادىلەياااادىغان ُ ھەرپااااى قوللىنىلىااااپَ ،ن ل لَل ُق ُ
دەيااادى» دېااايىلگەن .ئاااالالھ تائااااال باااۇ گەپناااى دەيااادىغانالرنى «ئەقىلساااىز» دەئ
ساااۈپەتلەئ بولغاااان بولساااىمۇ ،ئاااۇالر يەنە ئاااۇ گەپناااى قىلااادى .ئەگەر ئۇالرنىاااڭ
ئااازراق ئەقلااى بولغااان بولسااا ،ھېچنااېمە دېاامەي سااۈكۈتتە تۇرىۋېلىااپ «ھااېچكى
<ئاااۇالرنى قىكلىساااىدىن ناااېمە ياااۈز ئۆردگۈزگەنااادى > دېمىااادى .ئەمىساااە ئۇناااداق
دەياادىغان ئەقىلسااىزلەر قېنااى » دېيىشااكەن بولسااا ،بااۇ قۇرئانغااا قىلىنغااان بىاار
ھۇجۇم ھېسابلىناتتى.

ئااااالالھ تائاااااال ئااااۇالرنى ئۆلااااۈمنى ئۈمىااااد قىلىااااپ ئوتتۇرىغااااا چىقىشااااقا
چاقىرغاناااادا ،ئەگەر سااااۆزىدە راسااااتچىل بولغااااان بولسااااا ،مە گۈلااااۈ نېااااىمەت
تەرەپاااكە كېاااتىش ئۈچاااۈن ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلغاااان باااوالتتى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ئىشااانىڭ قەتىىاااي بولمايااادىغانلىقى توغرىساااىدىكى ھۆكاااۈمنى ئالااادىنىاال بېكىتتاااى.
چااااۈنكى ئااااۇالر يالغااااانچى ،ھەم ئۆزىنىااااڭ يالغااااانچى ئىكەنلىكىنااااى بىلىاااادىغان
كاااززاپالردىن بولغاچقااا ،ئۆلۈماادىن قورقىاادى ۋە ئااۇنى ئۈمىااد قىاللماياادى .ئۈمىااد
ساااۆز يااااكى قەلكاااتە ئاااويال بىااالەن بولىااادى .شاااۇ ا ئاااۇالر ئېغىزىااادا دېااامەي،
قەلكىااادە ئويلىغاااان بولساااىمۇ ،ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ جېنىناااى شاااۇ ۋاقىتاااتىال
ئالغان بوالتتى.
بىاااز سااااھابىلەرنىڭ تارىخىغاااا قاااارائ باقسااااق ،جەنااانەت بىااالەن ااااۇ
بېشاااارەت بېااارىلگەن ئاااون سااااھابىنىڭ بىااارى ئەمماااار ئىكناااى ياساااىر ساااى ىن
 1سۈرە بەقەرە-142 ،ئايەت
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جېغىااادە شاااېھىد بولۇۋېتىاااپ ،ناھاااايىتى اۇشاااا ھالااادا «مەن ھاااازىر مەھكاااۇبەم
ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم ۋە سااااااھابىلىرىگە ئۇچرىشاااااىمەن »...دەئ شاااااېىىر
ئوقۇغاااان .چاااۈنكى ئاااۆزى شاااۇ يارىااادار ھالىتىااادە شاااېھىد بولساااا ،جەننەتتىكاااى
ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىلىرىنىڭ قېشاااىغا كېتىااادىغانلى ىنى ئېنىاااق
بىلەتتى.

ئاباااادىلالھ ئىكنااااى راۋاھە جىھادقااااا ما غاناااادا َيٌََ ل للب ٌ َن ل ل ٌو ُ م ل ل اٌٌ-
َل ل ٌوم للا ٌشه للا «ۋاھ ،گاااۈزە جەنااانەت ۋە ئۇنىاااڭ ئېساااىل ساااوغۇق شاااارابلىرى

يې ىنالشااماقتا» دېااگەن شااېىىرنى ئوقااۇيتتى .چااۈنكى ئۇنىغاادا «شااەھىد بولسااامال
جەنااانەتكە كىااارىمەن» دېاااگەن كامىااال ئىشاااەن بولغاچ اااا ،اااااتىرجەم ھالااادا
جىھاد قىاللىغان.

ئەلااى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ھااۇنەين غازىتىغااا ئۈسااتىگە ئااوق ياااكى نەيزىنااى
توسااااۇيالمايدىغان ئااااادەتتىكى كىيىمىنااااى كىيىااااپ چى ااااان .ئااااوغلى ھەسااااەن
رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ «دادا ،باااااۇ جە كىيىماااااى ئەمەس» دېگىنىااااادە ،ئەلاااااى
رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ ئۆزىنىاااڭ جەنااانەتكە كېتىاااپ بارغانلى ىغاااا ئىشاااەنچى كامىااال
بولغاچ اااا «بااااالم ،دادا ئۆلۈمنىاااڭ ئۈساااتىگە چۈشاااەمدى يااااكى ئۆلاااۈم ئۇنىاااڭ
ئۈستىگە چۈشەمدى ،پەرۋايى پەلە » دېگەن.

ھااۇزەي ە ئىكنااى يەمااان رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ سااەكراتتا تااۇرىئ ََ ل ٌ للا ٌ
الل ل ٌَُ ل ل  ٌ ٌ،م ل ل ٌِ ل ل ٌت للغن «تۆگىنىااااڭ ئۈسااااتىدە مەھكااااۇ نئۆلااااۈم كەلاااادى،
پۇشاااايمان قىلغاااان كىشاااى پايااادا تاپمااااس» دېاااگەن شاااېىىرنى ئوقۇغاااان .باااۇالر
ئااااىرىتىگە ئىشااەنچى بولغااان كىشااىلەر بولغاچ ااا ،ئۆلااۈمنى شااۇنچىلى يااشااى
كااۆرەتتى .چااۈنكى بۇالرنىااڭ ئااااىرەتتىكى سااائادىتىدىن توسااۇئ تۇرغااان نەرسااە
پەقەتال ئۆلۈم ئىدى.
بەدر غازىتىااادا سااااھابىلەردىن بىااارى رەساااۇلۇلالھتىن «ئاااى رەساااۇلۇلالھ،
مەن ئاااااۇالر بىااااالەن ئۇرىشاااااۇئ ئۆلتۈردلساااااەم جەنااااانەتكە كىرەمااااادى » دەئ
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سااااورىغاندا ،رەسااااۇلۇلالھ «ھەئە ،شااااۇنداق» دەئ جاااااۋا بەردى .ئااااۇ ساااااھابە
قولىاادىكى اااورمىنى يەئ بااولغىچە جەناانەتكە كېچىكىااپ قېلىشااتىن ئەنساااىرەئ،
ااااورمىنى تاشاااالئ ئۇرىشاااقا كىاااردى ۋە شاااېھىد بولااادى .ئەنە شاااۇالر ئاااااىرەتتە
ئالالھنىڭ ھۇزىرىدىكى جەننەتكە كىرىشكە ئىشەن قىلغان كىشىلەردىر.

ِ
ت أَيْـ ِـدي ِه ْم﴾ «ئاااۇالر قىلغاااان ياماااان ئەمەللىااارى ساااەۋەبلى ».
﴿ِبَــا قَـ َّـد َم ْ
ئۇالرنىااااڭ قىلغااااان يامااااان ئىشاااالىرى ئۆلۈماااادىن قورقۇشااااقا سااااەۋە بولىاااادى.
ھاياتىاادا يااشااى ئەمەللەرنااى قىلغااان ئىنسااان ئۆلااۈم بىاالەن اۇشااا بولىاادى ۋە
شاااۇ ئەمەللىااارى ئاااارقىلىق ئالالھنىاااڭ رەھمىاااتىگە ئېرىشاااىدىغانلىقىغا ئىشاااىنىدى.
شاااۇ ا بىاااز ساااالى ئەمەللەرناااى قىلغاااان بەزى كىشاااىلەرنىڭ ئاااۆلگەن ۋاقتىااادا
چىرايىنىاااڭ تولااااۇن ئايااادە نۇرلىنىااااپ كەتكىنىنااااى كاااۆرىمىز .ئۆلااااۈم سااااائىتى
يېقىنلىشااااىپ ،روھنااااى رەھاااامەت ياااااكى ئااااازا پەرىشااااتىلىرى تاپشااااۇرىۋالغىلى
كەلگەنااادە ،ئىنسااااننىڭ قىلغاااان ئىشااالىرى كاااۆز ئالدىااادىن تېاااز لېنتاااا شاااەكلىدە
ئۆتىااادى .ماناااا باااۇ ۋاقىتتاااا ،ئۆزىنىاااڭ جەنااانەتكە يااااكى دوزااقاااا كىرىااادىغانلىق
ئااااقى ىتىنى بىلىااادى .ئالالھقاااا ئىتاااائەت قىلىاااپ ،يااشاااى ئەمەللەرناااى قىلغاااان
كىشاااااىلەر ،رەھااااامەت پەرىشاااااتىلىرى بىااااالەن ااااااۇ بېشاااااارەت بېرىلىااااادى ۋە
ئاااااااىرەتتە مە گۈلاااااۈ نېاااااىمەتكە ئېرىشاااااىدىغانلىقىغا ئىشاااااىنىپ ،چىراياااااى
ئېچىلىااااپ اۇشااااا بولىاااادى .ئالالھنىااااڭ غەزىپىنااااى كەلتۈرىاااادىغان ئىشااااالرنى
قىلغاااانالر ،تەۋبە قىلىاااش ۋە ئەمەللىرىناااى تاااۈزىتىش پۇرساااىتى بولمىغاااان ھالااادا
ئاااالالھ دەرگاھىغاااا كېتىاااپ بېرى اتقاااانلىقىنى ۋە ئاقى ىتىنىاااڭ دوزاخ ئىكەنلىكىناااى
بىلىااااپ ،جېنااااى چىرايلىاااارى تااااۈردلگەن شااااەكىلدە چىقىاااادى .شااااۇ ا «پاااااالنچى
ئۆلگەنااادە ياااۈزلىرى قارىااادائ ،پۈردشاااۈئ كېتىپاااتىكەن» دەيااادىغان گەپلەرناااى
ئا الئ تۇرىمىز.
دىنيااادا يامااانلىق قىلغااان ئىنسااان ھەرگىزمااۇ ئۆلااۈمنى ئااارزى قىاللماياادى.
ئەممااا يااشااى ئىشاااالرنى قىلغااان ئااادەم ئالالھنىاااڭ ھوزىرىغااا كېتىشاانى ئۈمىاااد
قىلىاادى ۋە ئۆلۈماادىن اااۇ بېشااارەت ئالىاادى .لااېكىن پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم
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ليٌَْللغ ٌ ملللوتٌوَلٌيللغاوٌمللوٌِ ل ٌُب ل ٌ
ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىشاااتىن توساااۇئ َلٌيلَتَ َمنَل َ َ
ْ ٌَت ل ل للوٌاَلٌْ ٌي ل ل للو ٌُ ل ل للغٌو ل ل للٌُمعلم ل ل للو « 1ئۆزىنىااااااااڭ ئەمىلىااااااااگە ئىشااااااااەن
قىلغاااانالردىن باشاااقا ،ئاااارا الردىن ھاااېچكى ئۆلاااۈم كېلىشاااتىن باااۇرىن ئۆلاااۈمنى
تىلىمىسااااۇن» دېااااگەن .بااااۇ يەردىكااااى ئۆلااااۈمنى ئااااارزى قىلىااااش ،ھاياااااتتىن
ئۈمىدسااااىزلىنىپ مۇسااااىكەتلەرگە قارشااااى تۇرالماساااالىق شااااەكلىدىكى ئۆلااااۈمنى
ئاااارزى قىلىشااانى كۆرساااىتىدى .ئىنساااانغا ئېغىااار كاااۈلپەت ،اااااپىلىق ۋە مۇساااىكەت
كەلگەناادە ،ئالالھنىااڭ تەقاادىرىگە بەرداشاالىق بېاارەلمەي ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلغااان
بولسااا ،بااۇ ھەدىسااتە چەكلەنااگەن ئۆلااۈمنى ئااارزى قىلىااش بولىاادى .ئەممااا يااشااى
ئىشاانى كااۆئ قىلغااان كىشااىلەرنىڭ ئااالالھ بىاالەن بالاادىرراق ئۇچرىش اىپ ،پەزلااى-
مەرھەمىاااتىگە ئېرىشاااىش ئۈمىدىااادە ئۆلاااۈمنى ئاااارزى قىلىشاااى توغرىااادىر .ئاااالالھ
بٌَُ ل ْغٌُتَل لتَل الَ اٌِ ل ٌ ْم ْلل ا
تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە يۈساااۈف ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ٌ﴿ ا
لٌَ
ْ
َ ُ
َ

والَمتل ل ل ل الَ اٌِ ل ل ل ل ٌ َُْ اوي ل ل ل ل ا ٌ ْْلََا اي ل ل ل ل ا ٌٌفَل ل ل للا ا هٌ َس ل ل ل للماو ا
ت ٌَو ْْلَْ ا
ضٌَْت ل ل ل ل َ ٌَواال ل ل للٌَا ٌ ل ل ل ل ُّلغتْلَاٌ
َ َ َْ
َ
ََ
َ
2
ا
اا
ا
ا
ي ٌ«پەرۋەردىگااااارى ! ما ااااا ھەقىااااقەتەن
اٌوْ ْ
َْل ْق ل الٌٌَ اِب َ
ه للاْل َ
َو َْ ل َلهواٌٌتَل ل َلوفَاَ ُ
ٌِ ْس للل َم َ
پادىشااااھلىق ئاتاااا قىلااادىڭ ،چاااۈ تەبىرىناااى بىلاااددردد  ،ئاااى ئاسااامانالرنى ۋە
زېمىنناااى ئۆرنەكساااىز يااااراتقۇچى زات! دىنياااا ۋە ئاااااىرەتتە مېنىاااڭ ئىگەمساااەن،
مېنااى مۇسااۇلمان پېااتىمچە قەباازى روھ قىلغىاان ،مېنااى يااشااى بەناادىلەر قاتارىاادا
قىلغىااان» دېاااگەن دىئاساااىنى ساااۆزلە ئاااارقىلىق ،مۇساااۇلمان پېتاااى ئالالھقاااا
ئۇچرىشااااىش ئۈچااااۈن ،جېنىنااااى ئېلىشااااىنى تىاااالەئ دىئااااا قىلىشااااتىكى گااااۈزە
نەمۇنىنى كۆرسىتىپ بەرگەن.

ِ
ِ
ني﴾ « ئااااالالھ زالىمالرنااااى ئوباااادان بىلگۈچىاااادىر».
ـيم ِِبلظَّ ــال ِم َ
﴿واللَّـ ــهُ َعل ـ ٌ
َ
ئااالالھ تائاااال زالىمالرنىااڭ زىلااۇمىنى ۋە گۇناااھلىرىنى بىلىاادى .ئۇالرنىااڭ بااۇ زىلااۇم
ۋە گۇنااااھلىرى ،ئاااۇالرنى ئۆلۈمااادىن قورقىااادىغان ۋە ئاااۇنى ئاااارزى قىاللمايااادىغان
قىلىپ قويغان.
 1ئىمام ئەھمەد رى ايەت قىلغان.
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ٍ ِ َّ ِ
ص الن ِ
َح ُد ُه ْم
﴿ولَتَ ِج َد ََّّنُ ْم أ ْ
ين أَ ْش َرُكوا ۚ يَـ َو ُّد أ َ
َح َر َ
َ
َّاس َعلَ ٰم َحيَاة َوم َن الذ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َّ
ِ
لَ ْو يُـ َع َّم ُر أَل َ
ْف َ﴾نَ َوَما ُه َو ِبَُز ْح ِزحه م َن ال َْع َذاب أَن يُـ َع َّم َر ۗ َواللـهُ بَصريٌ
ِِبَا يَـ ْع َملُو َن﴾
ٌ

«شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنى ھاياتقا ھەممە كىشىدىن ،ھەتتا مۇشرىكالردىنمۇ
ھېرى

كۆرىسەن؛ ھەر بىرى مىڭ يىل ئۆمۈر كۆردشنى ئارزى قىلىدى،

ئۇزىن ئۆمۈر كۆرد

ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدىرىئ قااللمايدى .ئالالھ

ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئېنىق كۆردئ تۇرغۇچىدىر»
يەھااااۇدىيالر ئىنسااااانالر ئىچىاااادىكى ھاياتقااااا ئە ھېرىساااامەن كىشااااىلەر
بولاااااۇئ ،ھېرىسااااامەنلىكى ھەتتاااااا مۇشااااارىكالرنىغكىدىنمۇ ئېشاااااىپ كەتاااااكەن.
مۇشاااارىكنىڭ غايىسااااى پەقەتااااال دىنيااااا بولغاچقااااا ،ئۆلااااۈئ كەتسااااە ھەماااامە
تۈگەيااادىغانلىقىغا ئىشاااىنىدى .ئەمماااا يەھاااۇدىيالر ئۆزلىرىنىاااڭ قىلىاااپ قويغاااان
ياماااان ئىشااالىرى ساااەۋەبىدىن ئۆلۈمااادىن قورقىااادى ۋە ئاااااىرەتتىكى ئاااازابتىن
قورقاااۇئ ،باااۇ دىنياااادا مىاااڭ يىلاااالرچە ياشاااائ قېلىشااانى ئاااارزى قىلىااادى .ئاااۇالر
ھايااااتى ئاااۇزىن بولغانااادىال ،ئااىرەتنىاااڭ ئازابىااادىن يىاااراق بوالاليااادىغانلىقىغا
ئىشااااىنىدى .ئۇالرنىااااڭ ھاياتقااااا بولغااااان ھېرىساااامەنلىكى ،دىنيااااا مااااۇھەبكىتى ۋە
ئااااىرەتكە بولغااان قورقۇنچىاادىن كەلااگەن .شااۇ ا يەھااۇدىيالر مەيلااى اااار ياااكى
بىچارە ياشىسۇن ،ئۇالر ئۈچۈن مۇھى بولغىنى ھايات تۇرىشتۇر.
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ـف َ﴾ ـ ـنَ ٍ﴾ «ھەر بىاااارى مىااااڭ يىاااال ئۆمااااۈر
َح ـ ـ ُد ُه ْم لَـ ـ ْو يـُ َع َّمـ ـ ُـر أَلْـ ـ َ
﴿يَـ ـ َـو ُّد أ َ
كۆردشاانى ئااارزى قىلىاادى» .ئااايەتتىكى يَل َلوٌُّ «يااشااى كااۆرد » دېااگەن مەنىنااى
ئىپادىلەياادى .يەنااى ،ئااۇالر مىااڭ يىاال ياااكى ئۇنىغاادىن ئااارتۇق ياشاشاانى ااالي ادى.
لااېكىن ئااۇالر ھەرقااانچە ئااۇزىن ئۆمااۈر كۆرسااىمۇ ،بەرىكىاار ئااازابتىن قۇتۇاللماياادى.
چااااۈنكى ئۆمۈرنىااااڭ ئااااۇزىن بولۇشااااى ،ئااىرلىشىشااااتىن ئىكااااارەت ھەقىقەتنااااى
يوقىتالمايااادى .ئىنساااان مەيلاااى قانچىلىااا ئاااۇزىن ياشىساااۇن ،ئاااااىرى ھاماااان
ئالالھنىااڭ دەرگاھىغااا ھااازىر بولىاادى .نىھااايەت ئواشاشااال ئۆلااۈم بولغاچغااا ،ئااون
نەچچە يىل ياشا بىلەن مىغالرچە يىل ياشىغاننىڭ ھې پەرقى يوقتۇر.
ئۆمااااۈر ئىنساااااننىڭ قولىاااادا بولمىغااااانلىقتىن ،ئااااايەتتەٌ﴿يـُ َع َّم ـ ُـر﴾ «ئۆمااااۈر
بېااارىلىش» مەنىساااىدىكى مەجھاااۇ پېىىااال قوللىنىلغاااان .باااۇنى يلُ َع ام ل ٌُه «ئۆماااۈر
بېاااارىش» دەئ« ،م» ھەرپىنااااى زىرلىااااق ھااااالەتتە ئوقۇشااااقا بولماياااادى .چااااۈنكى
ئۆمااۈر بېاارىش ئااالالھتىن باشااقا ھېچكىمنىااڭ ئىلىكىاادىكى ئىااش ئەمەس .ئااالالھ
تائااااال ئۆماااۈرنى بېرىااادىغان ھەم ئااىرالشاااتۇرىدىغان زاتتاااۇر .عم لله «ئۆماااۈر»
بولسااااا ،ئىنسااااان تۇغۇلااااۇئ ۋاپااااات بااااولغىچە بېسااااىپ ئۆتىاااادىغان يىلالرنااااى
كۆرسااىتىدى .بااۇ سااۆز مورفولااوگىيە قائىدىسااى بااويىچە «گااۈللىتىش ،ياشاانىتىش،
ئاااۋات قىلىااش» دېااگەن مەنىاادىكى عم لا سااۆزىدىن چىققااان .چااۈنكى بەدەننااى
ھاياااتلىق ئاااۋات قىلىاادى .ھاياااتلىق ئااىرلىشىشااى بىاالەن بەدەن بىاار جەسااەتكە
ئايلىنىپ ،اارا بولۇئ تۈگەيدى.
ـف َ﴾ــنَ ٍ﴾ «مىاااڭ يىااال» دېاااگەن ئىكاااارە ئىشااالىتىلگەن .ھەر
ئاااايەتتە ﴿أَلْـ َ
مىللەتنىااااڭ كۆپلااااۈكنى ئىپادىلەياااادىغان سااااانلىرى بولااااۇئ ،ئەرەباااالەر ئااااادەتتە
يەتمىاااش ،يەتاااتە ياااۈز ،مىاااڭ دېاااگەن ساااانالرنى كۆپلاااۈكنى ئىپاااادىلە ئۈچاااۈن
قوللىنىااادى .باااۇ ئاااايەتتە مىاااڭ ماااۇئەييەن سااااننى ئەمەس ،كۆپلاااۈكنى ئىپاااادىلەئ
كەلااگەن .چااۈنكى مىااڭ ئەرەباالەر ئەينااى زاماناادا بىلىاادىغان پۈتااۈن ساااننىڭ ئە
يااۇقىرى چېكااى ئىاادى .ئىلگىاارى بولغااان بىاار جە اادە ئەرەبااتىن بىاارى كىساارانىڭ
سىغلىساااىنى ئەساااىر ئالغاااان .باااۇ چاغااادا ئاااۇ ئاياااا «قاااانچە پاااۇ ئېلىاااپ مېناااى
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قويۇۋېتىسااەن » دېگىنىاادە ،ئااۇ «مىااڭ دەرھەم» دېااگەن .باشااقىالر قااانچە پۇلغااا
قويااااۇۋەتكەنلىكىنى سااااورىغاندا ،مىااااڭ دەرھەمااااگە قويااااۇۋەتكەنلىكىنى ئېيتقااااان.
باشااقىالر «ئااۇ ئىمپېراتورنىااڭ سىغلىسااى تۇرسااا ،ئەگەر سااەن مىغاادىن ئااارتۇقنى
تەلەئ قىلغااان بولسااا مۇ بېرەتتىغااۇ!» دېگەناادە ،ئااۇ «ئااالالھ بىاالەن قەسااەمكى،
مەن مىغااادىن ئاااارتۇق سااااننى بىلاااگەن بولساااام ئەلااا ەتتە دەيتاااتى » دېاااگەن.
بۇنىغغاااا قارىغانااادىمۇ ،مىاااڭ شاااۇ زامانااادىكى ئەرەبااالەر بىلىااادىغان ئە چاااو
پۈتاااۈن ساااان بولاااۇئ ،ئاااۇالر مىلياااوننى ئىپاااادىلىمەكچى بولساااا ،مىغناااى ئىككاااى
قېاااتى تەكراراليتتاااى .شاااۇ ا باااۇ ئاااايەتتىكى «ئاااۇالر مىاااڭ يىااال ئۆماااۈر كۆردشااانى
ئاااارزى قىلىااادى» دېگەنلىااا  ،ناھاااايىتى ئاااۇزاق ياشاشااانى ئاااارزى قىلىااادىغانلىقىنى
بىلددرىدى.

﴿وَمـ ــا ُهـ ـ َـو ِِبَُز ْح ِزِحـ ـ ِـه ِم ـ ـ َن ال َْع ـ ـ َذ ِ
اب أَن
ئااااالالھ تائاااااال ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا َ
يـع َّم ــر واللَّـ ــهُ ب ِ
ص ــريٌ ِِبَــا يَـ ْع َملُ ــو َن﴾ «ئااااۇزىن ئۆمااااۈر كااااۆرد ئااااۇالرنى ئااااازابتىن
َ
َُ َ َ
قۇتۇلاااادىرىئ قااللماياااادى .ئااااالالھ ئۇالرنىااااڭ قىلمىشاااالىرىنى ئېنىااااق كااااۆردئ
تۇرغۇچىاادىر» دېااگەن بولااۇئ ،يەھااۇدىيالر مىااڭ يىاال ياااكى ئۇنىغاادىن ئااارتۇق
ياشىساااىمۇ ،بەرىكىااار ئاااازابتىن قۇتۇاللمايااادى .ئاااالالھ ئۇالرنىاااڭ قىلمىشااالىرىنى
بىلىپ تۇرىدى ۋە قىلغان يامان ئەمەللىرىگە قارىتا ئازاباليدى.
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-59دەرس
سۈرە بەقەرە -97ئايەت

ك ِبِِ ْذ ِن َِّ
ِِ
ص ِِّدقًا لِِّ َما
يل فَِإنَّهُ نَـ َّزلَهُ َعلَ ٰم قَـ ْلبِ َ
اَّلل ُم َ
﴿قُ ْل َمن َكا َن َع ُد ًّوا ِّْل َِْب َ
بني ي َدي ِه وه ًدى وب ْشر ٰى لِل ِ
ني﴾
ْم ْؤمنِ َ
َْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ
ٌ
«ئېيتقىنكى ،جىكرىىىلغا ددشمەن بولغان ئادەم نئالالھقا ددشمەندىر ،
چۈنكى ئۇ ئالالھنىڭ ئەمرى بىلەن ئۆزىدىن ئىلگىرىكىنى تەستىق
قىلغۇچى ،توغرا يو كۆرسەتكۈچى ۋە مۇئمىنلەرگە بېشارەت بەرگۈچى
قۇرئاننى سېنىڭ قەلكىغگە نازىل قىلدى»
بااۇ ئااايەتتە ئەھلااى كىتابنىااڭ يۇقىرىاادا بايااان قىلىنغااان ئەيىاا -نۇقسااان،
كەمچىلىااااا ۋە ااتالىقلىرىااااادىن باشاااااقا ،ئەقىااااادە نۇقتىساااااىدىكى ناھاااااايىتى
اەتەرلىاا بىاار پىكرىنااى ئوقااۇئ ئااۆتىمىز .بااۇ ئواشاشااال ئىلگىرىكااى ئااايەتلەردە
ئوقاااۇئ ئاااۆتكىنىمىزدە  ،ئەھلاااى كىتاااابنى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ تاااارىختىن بۇياااان
لەنەت قىلىاااپ ااااار-زەبۇنلۇققاااا مەھكاااۇم قىلى ېتىشاااىنىڭ ساااەۋەبلىرىدىن بىااارى.
ئااااۇالر ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئۈسااااتىدىن ئااااۆزى بىلمىااااگەن ناھااااايىتى اەتەرلىاااا
ساااۆزلەرنى ساااۆزلەئ ،دىااان نامىااادىن اەتەرلىااا ئىااادىيە-پىكىااارلەردە بولغاااان
ئىدى.
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باااااۇ ئاااااايەتتە ئاااااالالھ تائااااااال يەھۇدىيالرنىاااااڭ پەقەت پەيغەمكەرلەرناااااى
ئۆلتااااۈردئ ،تەۋراتنااااى ئۆزگەرتىااااپ ،تەۋراتنىااااڭ ئااااايەتلىرىنى دىنيااااا نوپااااۇزى ۋە
مەنپەئەتلىااااارىگە تېگىشاااااىپال بولااااادى قىلماساااااتىن ،بەلكاااااى مااااااالئىكىلەرنىمۇ
ددشااامەن كاااۆرگەنلىكىگە دىققىتىمىزناااى تارتى اتىااادى .ھەممىمىاااز بىلگىنىمىااازدە ،
پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغا ۋەھىاااااي جىكرىىىااااال ئەلەيھىسسااااااالم ئاااااارقىلىق
كەلاااگەن .بەناااى ئىسااارائىل باااۇنى باھاااانە قىلىاااپ «بىاااز جىكرىىىلناااى ياماااان
كااۆرىمىز .سااا ا جىكرىىىلاادىن باشااقا ماااالئىكە كەلااگەن بولسااا ئىمااان ئېيتاااتتۇق»
دەئ ،ئۆزىنىااااااڭ ئىمااااااان ئېيتماساااااالىقىغا دەلىلسااااااىز ھالاااااادا «جىكرىىىاااااال
ددشااااامەنلىكى»ناااااى باھاااااانە قىلىااااادى .ئاااااۇالر جىكرىىىااااال ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ
ئالالھنىاااڭ ۋەكىلاااى ۋە قاااۇلى ئىكەنلىكىناااى بىلمەيااادى ،يااااكى بىلساااىمۇ بىلمەساااكە
سېلى ېلىپ ،ھەراىل باھانىلەرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدى.
كىاا بىاار ھەقىقەتنااى يوقاتماااقچى بولسااا ،ئۇنىااڭ مەنكەسااىگە ئۆچمەنلىاا
بىااالەن ھۇجاااۇم قىلىااادى .يەھاااۇدىيالر دىنغاااا زىيانكەشااالى قىاللمااااي ،دىنغااااا
مۇناساااى ەتلى بولغاااان تەرەپااالەرگە نيەناااى جىكرىااال ئەلەيھىسسااااالمغا تاااۆھمەت
قىلىاااش ئاااارقىلىق دىنناااى چۆكتاااۈرمەكچى بولغاااان .ئاااالالھ تائااااال ئاااۆز پەزلاااى-
مەرھەمىتاااى بىااالەن مىللەتااالەر ئىچىااادىن ئەرەبلەرناااى تاااالالئ ،قۇرئااااننى ئەرە
تىلىااادا نازىااال قىلىاااپ ،پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنى ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادىن
چىقارغاااان .ئاااارىمىزدىكى بەزى كىشاااىلەر دىنغاااا بى اساااىتە ھۇجاااۇم قىاللمىغاچقاااا،
ئەينااااى زاماناااادىكى يەھۇدىيالرغااااا ئواشااااا دىنغااااا مۇناسااااى ەتلى تەرەپاااالەر
ئااارقىلىق دىنغااا ھۇجااۇم قىلى اتىاادى .يەنااى ،بۈگااۈنكى ئەرەبلەردىكااى پاسسااىپلىق
ۋە ساااەلكىي تەرەپلەرناااى تۇتۇۋېلىاااپ ،ئەرەبلەرناااى تىلاااال ئاااارقىلىق دىنىمىزناااى
اۇنۈكلەشااااتۈرمەكچى بولىاااادى .دىناااادا ھېچقانااااداق بىاااار مىلاااالەت يەنە بىاااار
مىللەتااااتىن ئۈسااااتۈن ئەمەس ،ئەرەبنىااااڭ ئەجەماااادىن ،ئەجەمنىااااڭ ئەرەبااااتىن
ئاااارتۇق يېااارى ياااوق .مىللەتااالەر ئوتتۇرىساااىدىكى پەرق ئەدە -ئەااااالق ،ياراتقاااان
مەدەنىااااايەت ۋە ھاااااازارىتىگە قاااااارائ بولىااااادى .يااااااپونىيەدە تىككىاااااي سااااااھەدە
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ئوقۇماااقچى بولغااان ئااادەم ياااپون تىلىنااى ،ياۋروپااا ئەللىاارىگە بېرىااپ ئوقۇماااقچى
بولغااان ئااادەم بارماااقچى بولغااان شااۇ دۆلەتنىااڭ تىلىنااى ئۆگىنىاادى .بااۇ بىاار ئاااددىي
ساااۋات .دىننىااڭ مەنكەسااى بولغااان قۇرئااان ۋە ھەدىاا ئەرە تىلىاادا بولغاچقااا،
بىااااز ئەرەباااالەرگە مەلااااۇم جەھەتااااتە باااااغلىنىمىز .ئەممااااا دىنغااااا قىلىاااادىغان
ددشااااامەنلىكىنى ئاشاااااكارا قىاللمااااااي ،ئەرەبلەرنىاااااڭ ساااااەلكىي تەرەپلىرىناااااى
ئوتتۇرىغااا چىقىرىااپ ،كىشااىلەر ئارىسااىدا پىتاانە-پاسااات تېاارىش يااشااى نىيەتااتىن
دېاارە بەرمەياادى .ھەرقانااداق مىللەتااتە سااەلكىي تەرەپاالەر بولغاچقااا ،ئااۇنى ئااۆز
نۇقتىساااىدىن تەنقىاااد قىلىشاااقا بولىااادى .ئەمماااا ئاااۇنى دىنغاااا ھۇجاااۇم قىلىشااانىڭ
ۋاسىتىسى قىلى ېلىش ئېغىر ااتالىققا ئېلىپ بارىدى.
يەھۇدىيالرنىااااااڭ ئالىملىرىاااااادىن بىاااااارى بولغااااااان ئىكنااااااى جورىيااااااا
رەسااۇلۇلالھقا «سااا ا ۋەھىينااى كىاا ئېلىااپ چۈشااىدى » دېگەناادە ،رەسااۇلۇلالھ
«جىكرىىىاااال!» دېااااگەن .يەھااااۇدىي «ئەگەر جىكرىىىلاااادىن باشقىسااااى بولغااااان
بولسااا بىااز سااا ا ئىمااان ئېيتاااتتۇق .جىكرىىىاال داۋاملىااق يەر يۇتۇشااقا ئواشااا
ئااازا -ئوقااۇبەتلەرنى ئېلىااپ چۈشااىدىغان پەرىشااتە بولغااانلىقى ئۈچااۈن بىزنىااڭ
ددشااااامىنىمىز .مىكائىااااال بولساااااا رەھااااامەت ،ياااااامغۇر ۋە ماااااولچىلىقنى ئېلىاااااپ
چۈشىدى» دېگەن .ئەمەلىيەتتە بۇ تۇتۇرىقسىز بىر باھانىدىر.
يەھۇدىيالرنىااااڭ جىكرىىىلناااااى ددشاااامەن كۆردشاااااىگە بەزى رىااااا ايەتلىرى
سااااەۋە بولغااااان .رىاااا ايەت قىلىنىشااااىچە ،بەيتۇلمۇقەددەساااانى بۇاتۇننەسااااىر
ئىساااىملى بىااار ئاااادەم ۋەياااران قىالرمىاااش .شاااۇنىڭ بىااالەن يەھاااۇدىيالر ئاااۇنى
ئۆلتۈردشااكە بىاار ئااادەمنى ئەۋەتىاادى .ئۆلتااۈرگىلى ما غااان يەھااۇدىي يولاادا بىاار
كىچىااا بالىغاااا ئۇچرايااادى ۋە بااااال «ناااېمە قىلغىلاااى ما ااادىڭ » دەئ ساااورايدى.
يەھاااۇدىي «مەن بۇاتۇننەساااىرنى ئۆلتاااۈرمەكچى ،چاااۈنكى ئاااۇ بىزنىاااڭ تەۋراتتاااا
بەيتۇلمۇقەددەساانى اااارا قىلىاادىغان ئااادەم ئىكەنلىكااى يېزىلغااان» دېگەناادىن
كېاايىن ،ھېلىقااى باااال «ئەگەر سااەن دەۋاتقااان ئااۇ ئادەمنىااڭ بەيتۇلمۇقەددەساانى
ۋەيااران قىلىشااى لەۋھۇلمەھ ااۇزدا پۈتااۈلگەن بولسااا سااەن ئااۇنى توسۇيالمايسااەن.
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چااۈنكى تەقاادىر قىلىنغااان ئىااش ،بىااز رازى بااواليلى ياااكى بولمااايلى چوقااۇم يااۈز
بېرىااادى .ئەگەر ئاااۇ لەۋھۇلمەھ اااۇزدا تەقااادىر قىلىنمىغاااان بولساااا ،بىااار بىگۇنااااھ
جاااننى نېمىشااقا ئۆلتۈرىسااەن » دېااگەن .كىچى ا بالىنىااڭ بااۇ گېپىاادىن يەھااۇدىي
تەساااىرلىنىپ ،ئاااۇ ئاااادەمنى ئۆلتاااۈرمەي كەيااانىگە قايتقاااان .يەھاااۇدىي قەۋمىاااگە
قايتقااااان ۋاقىتتااااا قەۋمااااى بۇنىغغااااا «جىكرىىىاااال كىچىاااا بالىنىااااڭ سااااۈرىتىگە
كىرىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرمەسلىككە قانائەتلەنددردپتۇ» دېيىشكەن.
ھەزرىتااى ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ مەدىنىنىااڭ ئۈسااتى تەرىپىاادە بىاار
يېاارى بااار ئىاادى .شااۇ يەرگە بېاارىش يولىاادا يەھۇدىيالرنىااڭ سااۆھكەت سااورىنى
بولااۇئ ،ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ شااۇ سااورىندا ئولتااۇرىئ قاااالتتى .يەھااۇدىيالر
ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ سااورىندا ئولتۇرغىنىاادىن« ،ئااۆمەر بىزنااى يااشااى
كۆرىااادىكەن» دەئ ئاااويالئ «ئاااۆمەر ،ساااېنى يااشاااى كاااۆرىمىز ۋە ھاااۆرمەتلەيمىز.
سااەندىن چااو ئۈمىااد-ئااارزىالرنى كااۈتىمىز» دېاادى .ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ
ئۇالرنىاااڭ مەقساااىتىنى چۈشاااىنىپ «ئاااالالھ بىااالەن قەساااەمكى ،مەن ساااىلەرنى
يااشااى كااۆردئ ئولتۇرمىاادى  .لااېكىن رەسااۇلۇلالھنىڭ سااىلەر ھەققىاادە دېااگەن
سااااۆزلىرىنى تېخىمااااۇ بەكاااارە چۈشااااىنىش ،ھەماااادە كىتااااابىغالردا نېمىلەرنىااااڭ
باااارلىقىنى بىلىاااش ئۈچاااۈن ئولتاااۇردىم» دېااادى .يەھاااۇدىيالر ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ
ئەنھااااۇدىن «مااااۇھەممەدكە بىزنىااااڭ سااااىرلىرىمىزنى كىاااا دەئ بېرىاااادى » دەئ
ساااورىدى .ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ «جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم ساااىلەرنىڭ
اەۋىرىغالرنااااى ئاسااااماندىن ئېلىااااپ چۈشااااىدى» دېااااگەن ئىاااادى ،يەھااااۇدىيالر
«جىكرىىىااااال بىزنىاااااڭ ددشااااامىنىمىز» دېااااادى .ئاااااۆمەر رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ
يەھاااۇدىيالردىن «جىكرىىىلنىاااڭ ئالالھنىاااڭ نەزىرىااادىكى ئاااورنى قاناااداق » دەئ
سااورىغاندا ،يەھااۇدىيالر جاااۋا بېرىااپ «جىكرىىىاال ئالالھنىااڭ ئااو تەرىپىاادە،
مىكائىاااال سااااو تەرىپىاااادە ئولتۇرىاااادى» دېاااادى .ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ
«دېااامە  ،باااۇ ئىككىساااىنىڭ بىااارى يەنە بىااارىگە ددشااامەن ئەمەس .چاااۈنكى باااۇ
ئىككىيلەننىااڭ ئااو -سااو تەرەپااتە ئولتااۇرغىنى ،ئالالھنىااڭ نەزىرىاادىكى ئااورنىنى
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بىلددرىاادى .كىاا بااۇ ئىككىيلەننىااڭ بىاارىگە ددشاامەن بولىاادىكەن ،ئااۇ ئالالھنىااڭ
ددشاامىنى ھېسااابلىنىدى .سااىلەرنىڭ جىكرىىىلغااا ددشاامەنلى قىلىااپ ،مىكااائىلنى
يااشااااااى كااااااۆرگىنىغالر سااااااىلەرگە ھەرگىزمااااااۇ شاااااااپائەت قىاللماياااااادى .ھەر
ئىككىسااااااىنىڭ دەرىجىسااااااى ئالالھنىااااااڭ نەزىرىاااااادە بۈيۈكتااااااۇر» دېاااااادى.
يەھۇدىيالرنىااڭ جىكرىىىلنااى يامااان كۆردشااى ،ماااددىزىمچە تەسااەۋۋىر قىلىشاانىڭ
مەھساااۇلى بولاااۇئ ،بىااار دۆلەت رەئىساااىنىڭ ئاااو تەرىپىااادە ئولتۇرغاااان ئاااادەم
بىاااااالەن سااااااو تەرىپىاااااادە ئولتۇرغااااااان ئادەمنىااااااڭ مەرتىاااااا ە تالىشااااااىپ،
رىقابەتلەشاااكىنىگە ئواشاااا  ،ئىككاااى پەرىشاااتىنى ئىنساااانغا قىيااااس قىلغاااان.
ئااىرىاااادا ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ يەھۇدىيالرغااااا «سااااىلەر ئېشااااەكتىنمۇ
بەكرە كاپىر ئىكەنسىلەر» دېگەن.
ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ رەسااااۇلۇلالھنىڭ قېشااااىغا بارغااااان ۋاقىتتااااا،
رەسااۇلۇلالھ ئااۇنى كااۆرە-كۆرمەسااتىنال «ئااالالھ سااا ا مۇۋاپىااق كەلاادى» دېاادى
ِِ
ـك
ـل فَِإنـَّـهُ نَـ َّزلَــهُ َعلَـ ٰـم قَـ ْلبِـ َ
ۋە بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاالنىااڭ ﴿قُـ ْ
ـل َمــن َكــا َن َع ـ ُد ًّوا ِّْل َِْبيـ َ
ِبِِ ْذ ِن اللَّ ـ ـ ـ ِـه مص ـ ـ ـ ِِّدقًا لِِّمـ ـ ــا بـ ـ ــني ي َديـ ـ ـ ِـه وه ـ ـ ـ ًدى وب ْشـ ـ ــر ٰى لِل ِ
ني﴾ «ئېيتقىنكاااااااى،
َ َ َْ َ ْ َ ُ
ْمـ ـ ـ ْـؤمنِ َ
ُ َ
َُ َ ُ
جىكرىىىلغاااا ددشااامەن بولغاااان ئاااادەم نئالالھقاااا ددشااامەندىر  ،چاااۈنكى ئاااۇ
ئالالھنىااڭ ئەماارى بىاالەن ئۆزىاادىن ئىلگىرىكىنااى تەسااتىق قىلغااۇچى ،تااوغرا يااو
كۆرسااەتكۈچى ،مااۇئمىنلەرگە بېشااارەت بەرگااۈچى قۇرئاااننى سااېنىڭ قەلااكىغگە
نازىاال قىلاادى» دېااگەن ئااايىتى نازىاال بولاادى .ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ «ئااى
رەسااااۇلۇلالھ ،مۇشااااۇ ئىشااااتىن كېاااايىن ئىمانىماااادا تاغاااادىنمۇ مەزمااااۇت بولااااۇئ
كەتتى » دېگەن.
قۇرئااان تەۋراتنااى تەسااتىقاليدىغان ،مااۇئمىنلەرگە تااوغرا يااولنى كۆرسااىتىپ
ااااۇ بېشاااارەت بېرىااادىغان تۇرساااا ،يەھاااۇدىيالر ناااېمە دەئ ۋەھىيناااى ئېلىاااپ
چۈشااكەن جىكرىىىلنااى يامااان كۆرسااۇن دېاامە  ،بااۇ يەھااۇدىيالردىكى ااااراكتېر
مەسىلىسااى بولااۇئ ،ئۇالرنىااڭ بااۇ يولاادا ما غۇسااى يوقلۇقنىااڭ ئىپادىسااى ئىاادى.
يەھۇدىيالرنىاااڭ جىكرىىىلناااى يامااااان كاااۆرگىنى ،ئەمەلىيەتااااتە ئاااالالھنى يامااااان
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كۆرگەنلىااا ھېساااابلىنىدى .چاااۈنكى ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى ئالالھنىاااڭ باااۇيرىقى
بىلەن بولىدى.
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سۈرە بەقەرە -98ئايەت

َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ال فَِإ َّن اللَّـهَ َع ُدو
يل َوِمي َك َ
﴿ َمن َكا َن َع ُد ًّوا لِّلـه َوَم ًَلئ َكته َوُر ُ﴾له َوج َِْب َ
ِ ِ
ين﴾
لِّ ْل َكاف ِر َ
«كىمكى ئالالھنى ،ئالالھنىڭ پەرىشتىلىرىنى ،پەيغەمكەرلىرىنى،
جىكرىىىلنى ،مىكائىلنى ددشمەن تۇتىدىكەن نئالالھنى ددشمەن تۇتقان
بولىدى  ،شۈبھىسىزكى ،ئالالھ كاپىرالرنى ددشمەن تۇتىدى»
ھەقناااااى ئىااااازدىگەن ئاااااادەم ،ھەقاااااكە مۇناساااااى ەتلى ھەربىااااار تەرەئ
ھەققىااادە بوشاشاااماي ئىزدىنىااادى .ھەقناااى يااشاااى كاااۆرمىگەن ئاااادەم ،ئۆزىنىاااڭ
ھەقناااى يااشاااى كۆرمەيااادىغانلىقىنى ئاشاااكارا ئېتىااارائ قىاللمىساااىمۇ ،ھەر دائىااا
ياااوقىال باھاااانىلەرنى كۆرساااىتىپ ھەقاااكە بوياااۇن ئەگمەيااادى .بەندىااادىكى باااۇ
اىاال بويۇنتاااۋلىق ،نەپسااى-ااھىشاانىڭ غالىاا كەلگەنلىكىاادىن پەياادا بولىاادى.
بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال ئىسااالمدىكى بااارلىق مەسااىلىلەرنىڭ بىاار-بىاارى بىاالەن
مۇناساااااااى ەتلى ئىكەنلىكاااااااى ۋە پارچىالنمايااااااادىغانلىقىنى ،پەيغەمكەرناااااااى،
جىكرىىىااال ۋە مىكائىااال قاتاااارلىق مااااالئىكىلەرنى ياماااان كۆرگەنلىكنىاااڭ ئاااالالھنى
يامان كۆرگەنلى بىلەن ئواشاشلىقىنى بايان قىلى اتىدى.
ئاااااالالھ تائااااااال باااااۇ ئاااااايەتتە َِ َلِا َ ل ل «پەرىشاااااتىلەر»ٌدەئٌبولاااااۇئ،
جىكرىىىاال بىاالەن مىكااائىلنى ئاااايرى ئىسااى بىاالەن تىلغاااا ئېلىااپ ،ئااۇالر بىااالەن
مااااالئىكىلىرى ۋە ئەلچىلىااارى ئوتتۇرىساااىدىكى ھەقنىاااڭ بىرلىكىناااى ئىساااپاتلىدى.
دېاااامە  ،كىمكااااى جىكرىىىاااال ۋە مىكائىاااال باشاااالىق بااااارلىق پەرىشااااتىلەرگە،
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ئالالھنىاااڭ ئەلچىلىااارىگە ددشااامەن بولىااادىكەن ،ئاااۇ باشاااتىن ئاااااىر ئالالھنىاااڭ
ددشااامىنىدىر .يەھاااۇدىيالر جىكرىىىلناااى ددشااامەن تۇتقاااانلىقى ۋە پەيغەمكەرلەرناااى
ئىنكاااار قىلىاااپ ،بەزىساااىنى ئۆلتاااۈرگەنلىكى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ ۋە پەيغەمكەرلەرنىاااڭ
ددشمىنى بولغان.
دىننىااااڭ مەنكەسااااى ئااااالالھ تائاااااال بولااااۇئ ،جىكرىىىاااال ماااااالئىكىلەردىن
بولغاااااان ئەلچاااااى ،پەيغەماااااكەر ئىنساااااانالردىن بولغاااااان ئەلچاااااى ۋە مىكائىااااال
يااشااىلىق ،مااولچىلىقنى ئېلىااپ چۈشااىدىغان پەرىشااتىدىر .ئااايەت بااۇالرنى يامااان
كۆردشاااانى ئااااادەتتىكى يامااااان كااااۆرد دەئ ئاتىماسااااتىن« ،ئالالھقااااا كاااااپىر
بولغاااااانلىق» دەئ ھۆكاااااۈم قىلغاچقاااااا ،كىااااا مااااااالئىكىلەرگە ،ئەلچىااااالەرگە،
جىكرىىىاال ۋە مىكائىلغااا ددشاامەن بولىاادىكەن ،ئواشاشااال كاااپىر بولىاادى .ئااالالھ
تائااااااال باااااۇ ھۆكاااااۈم ئاااااارقىلىق ،يەھۇدىيالرنىاااااڭ گەرچە سااااااماۋىي دىنغاااااا
ئەگەشكەنلىكىنى دەۋا قىلسىمۇ ،كاپىر ئىكەنلىكىنى ئېچىپ بەرگەن.
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ات ۖ وما ي ْك ُفر ِِبا إََِّّل الْ َف ِ
ٍ
ك ٍ
ا﴾ ُقو َن﴾
﴿ َولََق ْد أ َ
آَّيت بَيِِّنَ َ َ َ ُ َ
َنزلْنَا إِلَْي َ َ
«شە -شۈبھىسىزكى ،سا ا بىز روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدىق ،ئۇالرنى
پەقەت توغرا يولدىن چىققانالرال ئىنكار قىلىدى»
ئااااااالالھ تائاااااااال يۇقىرىاااااادىكى مەزمااااااۇنالردىن كېاااااايىن ،مااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئەلچىلىكىنىااااااڭ راساااااا ئىكەنلىكىنااااااى تەكىتلەشااااااكە
يۆتكەلااادى .ئاااايەتلەر ناھاااايىتى روشاااەن بولاااۇئ ،ئىماااان ئېيتىشااانى اااليااادىغان
ئەقلاااى جايىااادا ھەرقاناااداق ئىنساااان باااۇ ئاااايەتلەرگە ئىماااان ئېيتىااادى .لاااېكىن
لات
َُيتٌمَانَل ٌ
پاساااىقلىقنى مەقساااەت قىلىااادىغانالر ئىماااان ئېيتمايااادى .ئاااايەتتىكى َ
پاكىاااااا ۋە ئاجايىااااااپ ئىشااااااالرنى كۆرسااااااىتىدىغان بولااااااۇئ ،پەيغەمااااااكەر
ئەلەيھىسساااااالمغا چۈشااااۈردلگەن نەرسااااىلەرنىڭ ھەممىسااااى مااااۆجىزە بولغاچقااااا،
َُيت دېيىلىااااادى .ھاااااېچكى
َ
َُيتٌ دېيىلىااااادى .قۇرئاننىاااااڭ ئاااااايەتلىرىمۇ ھەم َ
ئىخاااتىالئ قىلمايااادىغان ،ئاااۇنى باياااان قىلمىساااىمۇ بولىااادىغان ئوچاااۇق ۋە ئېنىاااق
مەسىلىلەر ٌمَانَات دېيىلىدى.

﴿وم ـ ــا ي ْك ُف ـ ــر ِِب ـ ــا إََِّّل الْ َف ِ
ا﴾ـ ـ ـ ُقو َن﴾ «ئاااااۇالرنى پەقەت پاساااااىقالرال نتاااااوغرا
ََ َ ُ َ
ا
يولااادىن چىققاااانالرال ئىنكاااار قىلىااادى» .فَان ل ُقو ٌَ دېاااگەن ساااۆزنىڭ ئەسلىساااى
مېاااا ە-چې ىنىااااڭ پىشااااىپ پوسااااتىدىن ئااااايرىلغىنىنى كۆرسااااىتىدى .مې ىلەرنىااااڭ
غورىسااى پىشااىپ ھااۆ ھااالەتكە كېلىشااتىن ئىلگىاارى ،پوسااتىنى سااويۇئ ئااالغىلى
بولماياااادى .لااااېكىن يۇمشااااائ ،مەي باغلىغااااان ۋاقتىاااادا ،پوسااااتىنىڭ مې ىاااادىن
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ئۆزلۈكىااادىن ئاجرىغاااانلىقىنى كاااۆرىمىز .ماناااا مۇشاااۇ فس للق ٌ ه ب ل دېيىلىااادى.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ يولىااادىن ۋە ئىتائىتىااادىن ئۆزلىكىااادىن ئايرىلىاااپ
چىقىپ كەتكەن ئادەمنى «پاسىق» دەيمىز.
ئااااالالھ تائاااااال پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمنى كۈچلەنااااددردئ ئەۋەتااااكەن
دەلىاااااال-پاكىتالرنىااااااڭ ناھااااااايىتى روشااااااەن ئىكەنلىكىنااااااى ۋە پەيغەمااااااكەر
ئەلەيھىسسااااالمدە ھاياتىااادا ئوقاااۇئ باقمىغاااان ئىنسااااننىڭ لەۋزىاااي ۋە مەنىااا ىي
جەھەتاااتىن ماااۆجىزە بولغاااان قۇرئااااننى ئېلىاااپ كەلگەنلىكىنىاااڭ ئاااۆزى ،دەلىلاااگە
موھتاااااا بولمايااااادىغان ھەقىاااااقەت ئىكەنلىكىناااااى كۆرساااااىتىدى .ئالالھنىاااااڭ
رەساااۇلىنى دىنياااا قىزىقتۇرالمايااادى .دىنياغاااا قىزىققاااان بولساااا ،قۇرەيشااالەر پۈتاااۈن
مااااا -مااااۈلكىنى پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمغا بېرىااااپ باااااي قىلى ېتىشااااكە رازى
بولۇشاااقان ئىااادى .بۇنىاااڭ ئۆزىماااۇ رەساااۇلۇلالھنىڭ پىرىنساااىپ ۋە ئاساااماندىن
كەلگەن بىر رىسالەت ئىگىسى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلىدىر.
پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم قۇرئااااان ئااااارقىلىق ،مۇناااااپىق-كاپىرالرنىااااڭ
قەلكىااادىكى ئاااوي-پىكىااارلەردىن اەۋەر بېااارىش بىااالەن بىااارگە ،كەلگۈساااىدە ياااۈز
بېرىااااادىغان ھادىساااااىلەر ۋە كائىناااااات قانۇنىيەتلىرىااااادىن ئالااااادىن بېشاااااارەت
بەرگەن .ئۇنىغااادىن باشاااقا قۇرئاااان ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان تۈرلاااۈ ئاساااتىرونومىيە
ئىلىماااى ۋە دىنياغاااا مۇناساااى ەتلى ھەراىااال مۆجىزىلەرنىاااڭ ھەممىساااى روشاااەن
پاكىاا بولااۇئ ،ھااېچكى بااۇالرنى ئىنكااار قىاللماياادى .بااۇ نۇقتىاادىن قۇرئاننىااڭ
ئااااالالھ تەرەپااااتىن كەلگەنلىكىنااااى ،تىاااال ۋە ئىلمىااااي جەھەتااااتە مااااۆجىزىلەرگە
تولغاااانلىقىنى ۋە كەلگۈساااى ئەۋالدالر ئۈچاااۈن يېغاااى شاااەكىلدە ماااۆجىزە پېتاااى
قالىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
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اه ُدوا َع ْه ًدا نَّـبَ َذهُ فَ ِري ٌق ِِّم ْنـ ُهم ۚ بَ ْل أَ ْكثَـ ُرُه ْم ََّل يُـ ْؤِمنُو َن﴾
﴿أ ََوُكلَّ َما َع َ
«ھەر قاچان ئۇالر بىرەر ئەھدە تۈزدشسە ،بىر تۈركۈمى ئۇنى بۇزىدى،
بەلكى ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدى»
يەھاااۇدىيالر بىااار ئىالھقاااا ئىماااان ئېياااتىش ۋەدىساااىنى باااۇزىئ ،موزايغاااا
ئىكااادەت قىلاادى .شااەنكە كااۈنى بېلىااق تۇتماساالىق ئەھدىسااىگە ھىاايلە ئىشاالەتتى.
بەيتۇلمۇقەددەساااكە كىرىشاااكە بۇيرىلغانااادا ،ئەھااادىگە ۋاپاااا قىلماساااتىن ،مۇساااا
ئەلەيھىسساااااااالمغا ٌ﴿فَا ْذا ل ل ل ٌٌَْت ل ل ل ٌٌو مُّل ل ٌَ ا
لٌا ٌٌََااانَ ل للاٌَُ ا
اا ل ل ُلغو ٌَ «ٌ1سااااااەن
لٌَفَل َق ل للات ٌَ َ ُ
َ ْ َ ََ
پەرۋەردىگارىاااڭ بىااالەن بىلااالە بېرىاااپ ئىككىغاااالر ئۇرىشاااۇ الر ،بىاااز باااۇ يەردە
ئولتااااۇرىئ تااااۇرايلى» دېاااادى .اەناااادە غااااازىتى بولغاناااادا ،مۇشاااارىكالرنىڭ
مۇسااۇلمان قوشااۇنىنىڭ كەينااى تەرىپىاادىن ھۇجااۇم قىلىااش ئۈچااۈن يااو ئېچىااپ
بېرىشااكە ئۇرىنااۇئ ،مۇسااۇلمانالر بىاالەن بولغااان ئەھدىسااىنى بااۇزدى .بۇنىغاادىن
باشاااااقا ئاااااۇالر جە  ،ئەساااااىرلەر ۋە ئىكاااااادەت ھەققىااااادە ئېلىنغاااااان نۇرغاااااۇن
ئەھدىلەرنى بۇزغان.
يەھۇدىيالرنىاااڭ ئىساااالمغا تۇتقاااان پوزىتسىيەساااى ،تەۋراتتىكاااى پەيغەماااكەر
ئەلەيھىسسااااالم ھەققىااادە كەلاااگەن مەزماااۇنالرنى يوشۇرماسااالىققا ۋە پەيغەماااكەر
ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتىشااقا بەرگەن ۋەدىسااىگە قارشااى قىلىااپ قوياادى .بااۇ
ليٌَم للاٌُتَل للتُ ُ ٌ اِ ل ٌٌاتَل ٌ ا
ْم ل ٌٌ
ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ﴿ َوا ْذٌٌَْ َ ل ٌٌَ لَ ل ٌلوٌُ اِ َل ٌَ
لاأٌ نَباال ٌَ َ ْ
لابٌ َوَ َ
 1سۈرە مائىدە-24 ،ئايەت
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لوٌَ ُِّ ا ا
ا اا
لاٌَََُْْْ ل ل َلهْ ٌُُّْتٌ َوَْ َ ل ل ْ ٌُُّْتٌ َالَل ل ل ٌٌ
نه ل ل ُلهتَوٌٌٌَُُل ل ٌَ
ه ل للغأٌٌ َم ل للاٌ َِ َع ُ ل ل ٌٌَْتُل ل ل ْ ِنُ ٌٌَم ل للوٌٌ َوَتَ ُ
ُُثٌٌَ َ ل للا َ ٌُ ٌٌْ َ ُن ل ل ٌ َ
لاٌَفَا ْشل ل ل ل غو ٌوٌٌََِْع ُ ل ل ل ل ٌ اِل ل ل ل ٌٌ َ ل ل ل ا
ا
لاا اغي ٌَ «ٌ1ئااااااااۆز
صل ل ل ل اهيٌٌَُل ل للاُو ٌَُْْل ل ل ل َلهْ ٌٌٌَََُل ل ل ٌَ
َذ ُ ل ل ل ل ٌٌْا ْ
َ ُ َ َ ََ
َ
ۋاقتىاادىال ئااالالھ پەيغەمااكەرلەردىن چىاان ئەھاادە ئېلىااپ سااىلەرگە مەن كىتااابنى
ۋە ھېكمەتنااى ئاتااا قىلاادى  ،كېاايىن سااىلەرگە ،سااىلەردىكىنى ئېتىاارائ قىلغااۇچى
بىااار پەيغەماااكەر نيەناااى ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم كەلساااە ،ئۇنىغغاااا ئەلااا ەتتە
ئىماااان ئېيتىشاااىغالر كېااارە ۋە ئۇنىغغاااا ئەلااا ەتتە يااااردەم بېرىشاااىغالر كېااارە ،
ندېاادى  .ئااالالھ بااۇ ئەھاادىنى ئېتىاارائ قىلاادىغالرمۇ بااۇ ئىااش ئۈچااۈن مېنىااڭ
ئەھااادەمنى قوباااۇ قىلااادىغالرمۇ  ،دېااادى .ئاااۇالر ئېتىااارائ قىلااادىق ،دېااادى.
ئااااااالالھ گااااااۇۋاھ بولااااااۇ الر ،مەنمااااااۇ سااااااىلەر بىاااااالەن بىلاااااالە گااااااۇۋاھ
بولغۇچىالردىنااادىرمەن ،دېااادى» دەيااادى .دېااامە  ،مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن باااۇ
ئەھدە ئېلىنغان ۋە بەنى ئىسرائىلغا بۇ ئەھدىنى يەتكۈزگەن.
﴿نـَّبَـ ـ َذهُ فَ ِريـ ـ ٌق ِِّمـ ـ ْنـ ُهم﴾ «نبىااارەر ئەھااادە تۈزدشساااە بىااار تۈركاااۈمى ئاااۇنى
بۇزىااادى» .ئۇالرنىاااڭ ئىچىااادە ئالالھقاااا قىلغاااان ۋەدىساااىگە ئەمە قىلغاااانالر ۋە
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتماااقچى بولغااانلىرىمۇ بااار ئىاادى .لااېكىن
كاااۆئ ساااانلىقى ئەھااادىگە ۋاپاااا قىلماااايتتى .ئەگەر «يەھۇدىيالرنىاااڭ ھەممىساااى
ئەھدىساااىنى بۇزىااادى» دېااايىلگەن بولساااا ،يەھاااۇدىيالر «ئاااالالھ بىااازگە ھۆكاااۈم
قىلىاااپ بوپتاااۇ .ئەسااالىدە بىاااز ئىماااان ئېيتىاااپ ،ۋەدىمىااازدە تۇراتتاااۇق» دېيىشاااى
ـل أَ ْكثَـ ـ ُـرُه ْم ََّل يـُ ْؤِمنُـ ــو َن﴾
مااااۇمكىن ئىاااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااالالھ تائاااااال ﴿بَـ ـ ْ
«بەلكى ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدى» دېگەن.

 1سۈرە ئا ئىمران-81 ،ئايەت
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﴿ولَ َّما جاءهم ر﴾ ٌ ِ ِ ِ ِ
ص ِِّد ٌق لِ َِّما َم َع ُه ْم نَـبَ َذ فَ ِري ٌق ِِّم َن
ول ِّم ْن عند اللَّـه ُم َ
َ َ َُ ْ َ ُ
ْكتَ ِ
ِ
َّ ِ
اب اللَّ ِـه َوَراءَ ظُ ُهوِرِه ْم َكأَ ََّّنُ ْم ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن﴾
اب كتَ َ
ين أُوتُوا ال َ
الذ َ
«ئۇالرغا ئالالھ تەرىپىدىن قوللىرىدىكى كىتابنى تەستىقاليدىغان بىر
پەيغەمكەر كەلسە ،بىلمەيدىغاندە  ،ئالالھنىڭ كىتابىنى ئارقىسىغا
چۆردۋېتىدى»
ئااااااالالھ تائاااااااال پەيغەمااااااكەر ئەلەيھىسساااااااالمغا ئىمااااااان ئېيتىشااااااقا
مۇناسااى ەتلى ئەھاادىنى ،بىلىااپ تااۇرىئ بۇزغااان يەھااۇدىيالر ھەققىاادە سااۆزلەئ
بولغاناااادىن كېاااايىن ﴿ولَ َّمـ ــا جـ ــاءهم ر﴾ـ ـ ٌ ِ ِ ِ ِ
صـ ـ ِِّـد ٌق لِ َِّمـ ــا َم َع ُهـ ـ ْـم﴾
ـول ِّمـ ـ ْـن عنـ ــد اللَّ ـ ــه ُم َ
َ َُ ْ َ ُ
َ
«ئۇالرغااااا ئااااالالھ تەرىپىاااادىن قوللىرىاااادىكى كىتااااابنى تەسااااتىقاليدىغان بىاااار
پەيغەمااااكەر كەلسااااە» دېااااگەن .قۇرئااااان ۋە تەۋرات ئالالھنىااااڭ دەرگاھىاااادىن
چۈشاااكەن بولساااىمۇ ،لاااېكىن يەھاااۇدىيالر تەۋراتنىاااڭ بىااار قىسااامىنى يوشاااۇرىئ،
ئۆزگەرتىااپ ،ئۇنىغغااا ئااۆز ااھىشااىنى قوشااۇۋەتكەن ئىاادى .قۇرئااان تەۋراتتىكااى
يەھااۇدىيالر يوشاااۇرغان يەرنااى ئاشاااكارىالئ ،يوشااۇرمىغان ئاااورىنالرنى تەكىاااتلەئ
كەلگەن.

َّ ِ
ْكتَ ـ ِ
ِ
ِ َّ ِ
اء ظُ ُه ــوِرِه ْم﴾ «كىتااااا
ـاب كتَ ـ َ
ين أُوتُــوا ال َ
ـاب اللـ ــه َوَر َ
﴿نَـبَـ ـ َذ فَ ِريـ ـ ٌق ِّم ـ َـن ال ــذ َ
بېاارىلگەنلەردىن بىاار تۈركااۈمى ئالالھنىااڭ كىتااابىنى ئارقىسااىغا چۆردۋېتىاادى».
ئاااۇالر تەۋراتناااى چاااۆردئ تاشااالىغاندە  ،ئاااااىرقى كىتاااا بولغاااان قۇرئااااننىمۇ
چااااۆردئ تاشاااالىدى .ئااااايەتتىكى تلَبَل ل ٌَ ٌبىاااار نەرسااااىنى يىراققااااا چۆردۋېتىشاااانى
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كۆرسااىتىدى .يەھااۇدىيالر ئەرەباالەرگە «پااات يېقىناادا بىاار پەيغەمااكەر كېلىاادى .بىااز
ئۇنىغغااااا ئىمااااان ئېيتىااااپ ،سااااىلەرنى ئاااااد ،ئىاااارام قەۋمىنااااى ئۆلتۈرگەناااادە
ئۆلتااااۈرىمىز» دەئ قورقااااۇن ساااااالتتى .ئەممااااا ئااااۇالر پەيغەمكەرنىااااڭ ئۆزىاااادىن
چىقمىغاااااااانلىقىنى كاااااااۆردئ ،تەۋراتتىكاااااااى پەيغەماااااااكەر ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ
سۈپەتلىرىنى ،ھەمدە كېلىدىغان اۇ بېشارەتلىرىنىمۇ چۆردئ تاشلىدى.
﴿نَـبَ ـ َذ فَ ِري ـ ٌق﴾ « ئۇالرنىااڭ بىاار قىساامى چااۆردۋەتتى» .ئەگەر قۇرئااان كەرىاا
«باااارلىق يەھاااۇدىيالر كىتاااابنى چاااۆردۋەتكەن» دېاااگەن بولساااا ،ئىماااان ئېيتقاااان
يەھۇدىيالرغاااااا ئىنساااااائ قىلمىغاااااانلىق باااااوالتتى .يەھۇدىيالرنىاااااڭ ئارىساااااىدا،
ئۇالرنىاااڭ چاااو ئالىملىرىااادىن بولغاااان ئىكناااى سااااالم ۋە كەئااا ئەلىەھكارغاااا
ئواشاااا  ،پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمغا ئىماااان ئېيتقاااان بىااار بۆلاااۈ جاماااائەت
بولغاچقا ،قۇرئان بۇ نۇقتىنى ئىنچىكە ئىپادىلەئ بەرگەن.
اء ظُ ُه ـ ــوِرِه ْم﴾ «ئارقىساااااىغا» چۆرىااااا ەتكەن .بىااااار
ئاااااۇالر كىتاااااابنى ﴿ َوَر َ
نەرسااااىنى ئالاااادىغىمۇ ،كەينىگىمااااۇ تاشاااالىغىلى بولىاااادى .نەرسااااىنى ئالاااادىغا
تاشااالىغاندا ،تاشااالىغان نەرساااە كۆردناااۈئ تۇرغاچقاااا ،بەلكىااا قايتاااا بىااار قېاااتى
قولغاااا ئېلىاااپ ،ئويلىنىاااپ بېقىشاااقا قىزىقتاااۇرىئ قويۇشاااى ماااۇمكىن .لاااېكىن ئاااۇالر
زادى قااااارائ قالماساااالىق ئۈچااااۈن كەياااانىگە «تاشاااالى ەتكەن» .بااااۇ ئۇالرنىااااڭ
نەقەدەر ئەقىلسىز ۋە چو چىلىقىنى بىلددرىدى.
﴿ َكـ ـأَ ََّّنُ ْم ََّل يَـ ْعلَ ُم ــو َن﴾ « اااااۇددى بىلمەيدىغاناااادە » .ئەمەلىيەتااااتە ئااااۇالر
رەسااااااۇلۇلالھنىڭ بېشااااااارەت ۋە سااااااۈپەتلىرىنى بىلسااااااىمۇ ،بىلمەيدىغاناااااادە
قىياااااپەتكە كىرى الغااااان .چااااۈنكى َ ل ل َ ٌَُْ «ئااااۇالر اااااۇددى» دېااااگەن ئىپااااادە،
يەھۇدىيالرنىاااڭ بىلىااادىغانلىقىنىڭ دەلىلاااى .ئۇناااداقتا ئاااۇالر ئالالھنىاااڭ كىتاااابىنى
تاشااااالئ نااااېمىگە ئەگەشااااتى ئۇنىااااڭ تەپسااااىالتى كېيىنكااااى ئااااايەتتە بايااااان
قىلىنىدى.
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﴿واتَّـبـعوا ما تَـ ْتـلُو َّ ِ
ني َعلَ ٰم مل ِ
ْك ُ﴾لَْي َما َن ۖ َوَما َك َف َر ُ﴾لَْي َما ُن
الشيَاط ُ
ُ
َ َُ َ
الشي ِ
اطني َك َفروا يـعلِِّمو َن النَّاس ِ
ِ
الس ْح َر َوَما أُن ِز َل َعلَم ال َْملَ َك ْنيِ
َولَـٰك َّن َّ َ َ ُ ُ َ ُ
َ ِّ
ِ ِِ
ِ ِ
َّت يَـ ُقوََّل إِ ََّّنَا ََْن ُن فِ ْتـنَ ٌ
ار َ
ار َ
َح ٍد َح َّ ٰ
وت ۚ َوَما يُـ َعلِّ َمان م ْن أ َ
وت َوَم ُ
ببَاب َل َه ُ
ِ
ِ
ني ال َْم ْرِء َوَزْو ِج ِه ۚ َوَما ُهم
فَ ًَل تَ ْك ُف ْر ۖ فَـيَـتَـ َعلَّ ُمو َن م ْنـ ُه َما َما يُـ َف ِِّرقُو َن بِه بَ ْ َ
ضا ِر ِ ِ
ِ
ض ُّرُه ْم َوََّل يَن َفعُ ُه ْم ۚ
َح ٍد إََِّّل ِبِِ ْذ ِن اللَّ ِـه ۚ َويَـتَـ َعلَّ ُمو َن َما يَ ُ
ين بِه م ْن أ َ
ب َ ِّ َ
ِ ِ ِِ
ِ
ٍ ِ
س َما َش َرْوا بِِه
َولََق ْد َعل ُموا لَ َم ِن ا ْش ََ
َتاهُ َما لَهُ ِف ْاْلخ َرة م ْن َخ ًَلق ۚ َولَب ْ َ
س ُه ْم ۚ لَ ْو َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن﴾
أَن ُف َ
«ئۇالر سۇاليماننىڭ پادىشاھلىق زامانىدىكى شەيتانالرنىڭ
نسېھىرگەرلىكىگە ئائى

سۆزلىرىگە ئەگەشتى .سۇاليمان كاپىر بولغىنى

يوق ،لېكىن شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى .ئۇالر
بابىلدىكى ھارىت-مارىت دېيىلىدىغان ئىككى پەرىشتىگە نازىل قىلىنغان
سېھىرنى ئۆگىتەتتى .نبۇ ئىككى پەرىشتە بىز كىشىلەرنى سىنايمىز كاپىر
بولمىغىن ،دېمىگىچە ھې كىشىگە سېھىر ئۆگەتمەيتتى .ئۇالر بۇ
ئىككىسىدىن ئەر-اوتۇننى بىر-بىرىدىن ئايرى ېتىدىغان ئىشالرنى نيەنى
سېھىرگەرلىكنى ئۆگىنەتتى ،ئۇالر ئالالھنىڭ رىاسىتىسىز ھې كىشىگە
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زىيان يەتكۈزەلمەيتتى .ھالكۇكى ،ئۇالر ئۆزلىرىگە زىيىنى بار ،پايدىسى يوق
نەرسىنى ئۆگىنەتتى .يەھۇدىيالر نتەۋراتنى تاشالئ سېھىرنى
سېتى الغۇچىغا ئااىرەتتە ھې نېسى ە يوق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلەتتى،
ئۇالر جانلىرىنىڭ بەدىلىگە سېتى الغان نەرسىسىنىڭ نيەنى ئۆزلىرى
ئۈچۈن سېھىر ئۆگىنىشنى تاللىشىنىڭ ئەجەبمۇ يامان ئىش ئىكەنلىكىنى
كاشكى بىلسە ئىدى»
ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااالم زېمىنااااادىكى ۋەزىپىساااااىنى باشاااااال ئۈچاااااۈن،
جەننەتاااااتە قىساااااقا مۇددەتلىااااا تەجااااارىكە دەۋرىناااااى ئۆتكاااااۈزگەن .تەجااااارىكە
مەزگىلىااادە ،ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم ۋە ھەۋۋا ئانىمىزغاااا شاااەيتاننىڭ ددشااامەنلى
قىلغااانلىقىنى ،زېمىنغااا چۈشااكەندىن كېاايىن ،شااەيتانالرنىڭ ئااۇالر بىاالەن مە گااۈ
جە قىلىااادىغانلىقىنى ۋە ددشااامەنلىكىنىڭ تواتاااائ قالمايااادىغانلىقىنى ئوقاااۇئ
ئاااۆتكەن ئىااادىق .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە بەناااى ئىسااارائىلنىڭ دە ئاااادەم
ئەلەيھىسسااااالم زېمىنغاااا چۈشاااۈردلگەندە ئەساااكەرتىلگەن ئىنسااااننىڭ ئەبەدىاااي
ددشااامىنى بولغاااان شاااەيتانغا ۋە ئۇنىاااڭ ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادە
ئوقاااۇئ بەرگەن نەرساااىلىرىگە نيەناااى ساااېھىرگەرلىككە ئەگەشاااكەنلىكىنى باياااان
قىلغااااان .ئىنسااااان ۋە جىناااادىن بولغااااان شااااەيتانالر ئۈزلۈكسااااىز ھەرىكەتااااتە
بولغااااااانلىقى ئۈچااااااۈن ،ئىنسااااااان ئۆزىنىااااااڭ جە ئىچىاااااادە ئىكەنلىكىنااااااى
ئۇنۇتماسلىقى كېرە .
باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال يەھۇدىيالرنىاااڭ ئېزىاااپ كېتىشااانىڭ ئاساساااىي
ساااەۋەبىنى زىكىااار قىلغانااادىن ساااىرت ،ئۇالرنىاااڭ تاااۆھمەتلىرىنى ۋە ئالالھنىاااڭ
پەيغەمكىااارىگە تۇتقاااان پوزىتسىيەساااىنى كۆرساااىتىپ بېرى اتىااادى .بەناااى ئىسااارائىل
ئىچىااااااااادىن چىققاااااااااان داۋىد ئەلەيھىسسااااااااااالمنىڭ ئاااااااااوغلى ساااااااااۇاليمان
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ئەلەيھىسساااالمنىڭ دىئاسااىغا بىنااائەن ،ئااالالھ ئۇنىغغااا ھااېچكىمگە بېاارىلمىگەن
مۈلاااۈ  ،ئىقتىااادار ۋە نېىمەتلەرناااى ئاتاااا قىلغاااان .شاااۇنىڭ قاتارىااادىن ساااۇاليمان
ئەلەيھىسسااااااالمنى ئاااااۆز قەۋمىاااااگە پادىشااااااھ قىلىاااااپ ،قۇشاااااالرنىڭ تىلىناااااى
چۈشاااىنەلەيدىغان ،شااااما ۋە جىنالرناااى باااۇيرىقى ئاساااتىدا قىلىاااپ بەرگەن .ئاااۇ
دەۋىااااردە سااااېھىرگەرلى كە تارقالغااااان بولااااۇئ ،رىاااا ايەتلەردە دېيىلىشااااىچە،
ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالم ساااېھىرگەرلەرنىڭ كىتاااابلىرىنى يىغىاااپ كۆماااۈۋەتكەن.
كېااايىن يەھاااۇدىيالر كۆماااۈۋەتكەن كىتاااابالرنى چىقىرىاااپ «ساااۇاليمان ئىنساااان،
جىاااان ۋە باشااااقىالرنى ئەساااالى مۇشااااۇ سااااېھىر كىتااااابلىرى بىاااالەن كااااونترو
قىلىپاااتىكەن» دەئ ،ئۆزىنىااااڭ پەيغەمكىاااارى ھەم پادىشاااااھى بولغااااان سااااۇاليمان
ئەلەيھىسساااااالمغا تااااۆھمەت قىلغااااان .بۇنىغاااادىن باشااااقا بەنااااى ئىساااارائىلنىڭ
پەيغەمكەرلىااارىگە قارىتاااا «ھااااراق ئىچاااكەن ،زىناااا قىلغاااان» دېگەنااادە  ،ئاااادەم
تىلغا ئېلىشتىنمۇ قورقىدىغان تۆھمەتلىرى بار ئىدى.
رىاااا ايەتلەرگە قارىغاناااادا ،فااااۇرات دەرياسااااىنىڭ بىاااار تەرىااااپىگە تااااوغرا
كېلىاااادىغان بااااابىلون شااااەھىرىدە ئااااۆزىنى پەرىشااااتە دەئ ئاتىغااااان ھااااارىت ۋە
مااااارىت ئىسااااىملى ئىككااااى سااااېھىرگەر بولااااۇئ ،بااااۇالر باشااااقىالرغا سااااېھىر
ئۆگىتىشااانىڭ ئالدىااادا «ئاااالالھ ساااېنى بىاااز ئاااارقىلىق ساااىنايدى .بىااازدىن ساااېھىر
ئۆگەنسااااە كاااااپىر بولىسااااەن» دەيتتااااى .ئەممااااا كىشااااىلەر بااااۇالردىن سااااېھىر
ئۆگىنىاااپ ،ئەر-ئايالنىاااڭ ئوتتاااۇرىنى ئاااايرىش ۋە باشاااقىالرغا زىياااان-زەاااامەت
يەتكاااااۈزد يااااااكى پايااااادا ئەكىلىاااااش مەقساااااىتى بىااااالەن ساااااېھىرگەرلىكنى
داۋامالشاااتۇرى ەرگەن .تەپسىرشاااۇناس ئۆلىمااااالر باااۇ ۋەقەلىااا ھەققىااادە ئىككاااى
اىاال چۈشااەنچىدە بولغااان .بااۇ ئىككااى اىاال چۈشااەنچىنىڭ ئەتراپىاادا نۇرغااۇن
رىاا ايەتلەر بااار .بىاار اىاال كااۆز قاراشااتا بااۇ ئىككىسااى پەرىشااتە بولااۇئ ،ئااالالھ
تائاااال ئىنسااانالرنى سااىنا ئۈچااۈن ئىككىيلەننااى سااېھىردىن ئىكااارەت بىاار كۇپااۇر
ئەمە بىاااالەن زېمىنغااااا چۈشااااۈرگەن .ئااااۇالر سااااېھىر ئۆگىتىشاااانىڭ ئالدىاااادا،
ئىنسااااانالرنى ئاگاھالناااادىرغان بولسااااىمۇ ،ئىنسااااانالر سااااېھىر ئۆگىنىااااپ كاااااپىر
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بولغااان ۋە ئااااىرەتتىكى نېسى ىسااىدىن قااۇرىق قالغااان .يەنە بىاار اىاال قاراشااتا،
ھااارىت ۋە مااارىت پەرىشااتە بولمىسااىمۇ ،ئااۆزلىرىنى پەرىشااتە دەئ ئاتى الغااان .بااۇ
ااااۇددى جەمىىيىتىمىزدىكاااى ساااېھىرگەرلى بىااالەن شاااۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ كااااپىر
بولسااىمۇ ،دىنىااي تونغااا ئورىنى الغىنىغااا ئواشااايدى .ئەمەلىيەتااتە ئااالالھ ئۇالرغااا
ھېچقاناااداق ساااېھىر چۈشاااۈرمىگەن .ئۇالرنىاااڭ «بىاااز ساااىلەر ئۈچاااۈن ئىمتىھاااان،
باااۇنى ئۆگىنىاااپ كااااپىر بولماااا» دەئ ئاگاھالنااادىرغىنى ،باشاااقىالرنىڭ ئالدىااادا
ئۆزىنىااڭ يااشااى ئااادەم ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتىدىغان سااااتىپەزلىكى ئىاادى .بااۇ
ئىككىلااى اىاال چۈشااەنچىدە ھەقىقەتنىااڭ بىاار ئىكەنلىكااى ،ئىنسااانالر قارىماققااا
پاياااادىلىقتە  ،لااااېكىن دىنيااااا-ئااااااىرىتىگە زىيااااانلىق ئىشااااالرنى ،ماااااھىيىتىنى
چۈشەنمەي داۋامالشتۇرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.

﴿واتَّـبـعـ ــوا مـ ــا تَـ ْتـلُـ ــو َّ ِ
ني﴾ « ئااااۇالر شااااەيتانالر ئوقااااۇئ بېرى اتقااااان
الشـ ــيَاط ُ
َ َُ َ
نەرسااااىگە ئەگىشااااىدى» .ئىنسااااان بىاااار نەرسااااىنى تاشاااالىغان بولسااااا ،ئۇنىااااڭ
قارشىساااىدا چوقاااۇم يەنە بىااار نەرساااىگە ئەگەشاااكەن بولىااادى .يەناااى ،يەھاااۇدىيالر
ھەق يااااولنى تاشااااالئ ،سااااۇاليمان ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دەۋرىاااادىكى شااااەيتانالر
كۆرسااااەتكەن يولغااااا ئەگەشااااتى .ئااااالالھ تائاااااال كىشااااىلەرنىڭ مەسااااىلىنى نەق
مەيدانااادا بااااردە تەساااەۋۋىر قىلىشاااى ئۈچاااۈن« ،ئوقاااۇئ بېرى اتقاااان» دېاااگەن
ئىپاااااادىنى قولالنغاااااان .دېااااامە  ،ئاااااايەتتىكى تىلغاااااا ئېلىنى اتقاااااان شاااااەيتانغا
ئەگىشىشاااانىڭ مااااۇئەييەن بىاااار زامانغااااا ااااااس ئەمەساااالىكى ،بەلكااااى ئااااادەم
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادىن قىياااامەتكە قەدەر ھاااې تواتاااائ قالمايااادىغانلىقى
ۋە ئىنسااااااانالرنىڭ ئىچىاااااادىكى بىااااااار گۇرىپپىنىااااااڭ داۋاملىااااااق شاااااااەيتانغا
ئەگىشاااىدىغانلىقى باياااان قىلىنىاااپ ،باااۇ ۋەقەنىاااڭ بىااازگە بېااارىلىگەن ئاااۆرنە
ئىكەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.
جىنالرنىااااڭ ئىچىاااادە ئىتائەتچااااانلىرى ۋە ئاسااااىي گۇناھكااااارلىرى بااااار.
شاااەيتانالر جىنالرنىاااڭ ئىچىااادىكى ئاساااىي گۇناھكاااارلىرى ئىااادى .باااۇ ھەقاااتە
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هل ل ل ا
لاْلُو ٌٌَ َواِنَل ل للاٌ ُو ٌٌَ َذال ل ل ٌَ
لٌَ ٌٌُ نَل ل للاٌ ََه ِال ل ل َلٌٌُُال ل ل َلغ َ ٌ1
قۇرئاااااااان كەرىمااااااادە ﴿ َوَْ ٌٌََ اِنَل ل للاٌ َ

«بىزنىااڭ ئىچىمىاازدە يااشااىالرمۇ ۋە ئۇنىغاادىن تااۆۋەن تۇرىاادىغانالرمۇ بااار ،بىااز
ٌ2
تۈرلاااااۈ يولالرغاااااا بۆلۈنااااادىق» ۋە يەنە ٌ﴿وَْ ٌٌََ اِنَل للاٌ ْمسل لللامو ٌٌَواِنَل للاٌ ْ َق ا
ان ل لاُو ٌَ
ُْ ُ َ
َ
«بىااااازدىن مۇساااااۇلمانالر ۋە ھەق يولااااادىن چىققۇچىالرماااااۇ باااااار» دېااااايىلگەن.
شاااەيتانالر ئەسااالى ئالالھنىاااڭ يولىغاااا قارشاااى چىققاااان بىااار بۆلاااۈ جىنالرناااى
كۆرسااىتىدىغان بولااۇئ ،ئالالھنىااڭ يولىغااا قارشااى چىققااان ئىنسااانمۇ «شااەيتان»
ا
يٌ
ٌٌَ َ َع ْلنَللاٌا ُ ل اٌٌتَلا ٌٌ َال ُلغ ًّو ٌ َش لَا ا ٌَ
دەئ ئاتىلىااادى .باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ﴿ َوَ ل َ َ
ْادتل ل ل ل اٌٌو َْال ل ل ل اٌٌي ل ل ل ا
لوٌََملَ ْع ُل ل ل ل ُ ٌٌْا ٌٌَملَ ْع ل ل للٌٌَ ُْ ْ ل ل ل ُله ٌٌَ ْ َق ل ل ل ْلواٌ
ٌَ ُ ل ل ل ُلهوَ «ٌ3شااااااااۇنىغدە
ُ
َ
ئىنسااانالر ۋە جىنالرنىااڭ شااەيتانلىرىنى ھەربىاار پەيغەمااكەرگە ددشاامەن قىلاادىق،
ئااۇالر ئالاادا ئۈچااۈن شااېرىن سااۆزلەر بىاالەن بىاار-بىاارىگە ۋەس ەسااە قىلىاادى»
دېگەن.

﴿واتَّـبـع ــوا م ــا تَـ ْتـلُ ــو َّ ِ
ِ
﴾ـ ـلَْي َما َن﴾ «ئااااۇالر سااااۇاليماننىڭ
الش ــيَاط ُ
ني َعلَ ـ ٰـم ُم ْل ــك ُ
َ َُ َ
پادىشاااھلىق زامانىااادىكى شاااەيتانالرنىڭ نسااېھرىگەرلىكىگە ئائىااا ساااۆزلىرىگە
ئەگەشااااتى» .پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم كېلىشااااتىن ئىلگىاااارى ،ئااااالالھ تائاااااال
شااەيتانالرنى ئاساامان بااۇيرىقلىرىنى ئااا ال ئىمكااانىيىتىگە ئىااگە قىلغااان .ئااۇالر
ئا لىغاااان باااۇ بۇيرىقالرغاااا بىااار قىساااى يالغاااان اۇراپااااتالرنى قوشاااۇئ ،ئۆزىنىاااڭ
كااااپىر كاتتىكاشااالىرىغا يەتكاااۈزەتتى .شاااۇ ا ئۇالرنىاااڭ ئااااز سااااندىكى ساااۆزىنى
ھېساااابقا ئالمىغانااادا ،كۆپىنچىساااى يالغاااان چىقااااتتى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە
وَ ل للو ٌٌَا ٌٌَْ َْواَ ل للاِا ا ٌٌْاُ َ ل للا ا ُوُ ٌْ «ٌ4شۈبھىسااااااىزكى ،شااااااەيتانالر
﴿ َوا ٌٌَ َ ل ل لَا ا ٌَ
يٌَُ ُ
ئاااۆز دوساااتلىرىنى نمۇشااارىكالرنى ساااىلەر بىااالەن دەتااااال قىلىشاااقا ۋەس ەساااە
قىلىااادى» دېاااگەن .باااۇ يولنىاااڭ قىياااامەتكە قەدەر پاااا -پااااكىز ساااائ ھاااالەتتە
 1سۈرە جىن-11 ،ئايەت
 2سۈرە جىن-14 ،ئايەت
 3سۈرە ئەنىام-112 ،ئايەت
 4سۈرە ئەنىام-121 ،ئايەت
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ساقلىنىشاااااى ئۈچاااااۈن ،پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئەۋەتىلگەنااااادىن كېااااايىن،
شاااااەيتانالرنىڭ ئاسااااامان باااااۇيرىقلىرىنى ئاااااا ال ئىمكاااااانىيىتىنى پۈتاااااۈنلەي
چەكلەنااادى .ئاااالالھ باااۇ ھەقاااتە ﴿وَْ ٌََ ٌٌُ نَللاٌتلَ ْقع ل ٌُلغٌ اِْنل للاٌِ َق ا
اا ل ٌَلغٌال َس ل ْلم ٌاٌفَ َم ل ٌيَ ْس للتَ ام ٌاٌ
ُ َ َ
َ
ا
ا
ص ل َلغ «ٌ1بىااااز ھەمىشااااە نئااااوغرىلىقچە تىغشااااا ئۈچااااۈن
َْ ٌٌَ ََيل ل ٌْغٌَ للوٌٌُشل ل َ َاِبٌٌ َ َ
ئاساااماننىڭ ئولتۇرىشاااقا بولىااادىغان جايلىرىااادا ئولتۇراتتاااۇق ،كىمكاااى ئەمااادى
نئاااوغرىلىقچە ئا الشاااقا ئۇرىنىااادىكەن ،ئاااۇنى كۆزىتىاااپ تۇرغاااان كۆياااددرگۈچى
يۇلتاااۇزالرنى بايقايااادى» دەيااادى .قۇرئاااان نازىااال بولغانااادىن كېااايىن ،شاااەيتان
ئاسااااماندىن چۈشااااىدىغان ۋەھىيلەرنااااى ئا الشااااقا ئۇرىنسااااا ،ئااااالالھ تائاااااال
كۆيااااددرگۈچى يۇلتااااۇزالرنى ئەۋەتىااااپ كۆيددردۋېتىاااادىغان بولغااااان .شااااۇنىڭ
ئۈچااۈن ئاااۋام اەلقنىااڭ ئارىسااىدا« ،ئاقااار يۇلتااۇز ئالالھنىااڭ دىاان ددشاامەنلىرىگە
ئاتقان ئوقياسى» دېگەندە سۆزلەر تارقالغان.

ا
ا
يغ ٌ
ئااااااااالالھ تائاااااااااال ﴿ َوَْ ٌٌَََ َم ْس ل ل للنَاٌ َس ل ل ل َلما ٌٌَفَل َو َ ل ل ل ل ْغ ََ َااٌ ُِلَل ل ل ل ٌٌْ َََه َن ل ل للاٌ َش ل ل للغ َ

ش ل ُ بَا «ٌ2نجىااانالر ئېيتتاااى بىاااز نئاسااامان ئەھلىنىاااڭ ساااۆزلىرىنى تىغشاااا
َو ُ
ئۈچاااۈن ئاسااامانغا نچىقىشااانى تىلىااادىق ،ئاساااماننىڭ كۈچلاااۈ مۇھااااپىزەتچىلەر
نيەنااااى پەرىشااااتىلەر بىاااالەن ۋە نكۆيااااددرگۈچى يۇلتااااۇزالر بىاااالەن تولااااۇئ
َش ل لِهٌٌُْاي ل َلغٌٌاِبَل ل ٌا ٌٌ ْْلَْ اٌ
ضٌْ ٌَْنٌََْ ٌٌَ اال ل ٌٌْ
كەتكەنلىكىنااااى بايقىاااادىق» ۋە ﴿ َوَْ ٌٌٌََََلٌتَل ل ْغ ايٌْ َ
َ ُّ لُ ل ٌٌْ َ َش ل َلغ «ٌ3بىااااز نجىاااانالر جامائەسااااى زېمىناااادىكىلەرگە يامااااانلىق ئىاااارادە
قىلىنااااادىمۇ يااااااكى پەرۋەردىگاااااارى ئۇالرغاااااا يااشاااااىلىق ئىااااارادە قىلااااادىمۇ
بىلمەيمىز» دېگەنٌ .
يەھاااۇدىيالر ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالمغا ئالالھنىاااڭ نۇرغاااۇن نېىمەتلەرناااى
بەرگەنلىكىناااى بىلىاااپ تۇرىقلاااۇق« ،ساااۇاليماننىڭ تۇتقاااان يولىماااۇ ساااېھىر ياااولى»
دېاااگەن ۋەھىمىناااى تارقاتمااااقچى بولۇشاااتى .ئاااالالھ تائااااال ﴿ َوَم ــا َك َف ـ َـر ُ﴾ـ ـلَْي َما ُن
 1سۈرە جىن-9 ،ئايەت
 2سۈرە جىن-8 ،ئايەت
 3سۈرە جىن-10 ،ئايەت
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ولَـ ـٰ ِك َّن َّ ِ
ني َك َفـ ُـروا﴾ «ساااۇاليمان كااااپىر باااولغىنى ياااوق ،لاااېكىن شاااەيتانالر
الشــيَاط َ
َ
نكىشاااىلەرگە سااااېھىر ئۆگىتىاااپ كاااااپىر بولااادى» دېااااگەن ئاااايەت ئااااارقىلىق،
ساااااۇاليمان ئەلەيھىسسااااااالمنى «كىشاااااىلەرنى ساااااېھىر بىااااالەن باشاااااقۇردى ۋە
كۇپۇرلۇقنى تارقاتتى» دېگەن تۆھمەتتىن ئاقلىغان.
ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائااااالدىن ئۆزىااادىن كېااايىن ھاااېچكىمگە
بېرىلمەيااادىغان مۈلاااۈكنى بېرىشااانى تەلەئ قىلغاااانلىقىنى قۇرئاااان كەرىااا ھېكاااايە
ا ا
ا
لٌٌََْت ل ل ٌٌَ
بٌ َوَا ل ل ٌٌْا ٌ
بٌ ْ ا ل ل ٌْلهٌا ٌ
لاٌٌَ َ اٌ
قىلىاااااپ ﴿َُل ل َ
ََ ل ل ٌلغٌ اِ ل ل ٌملَ ْع ل للغيٌاتَل ل َ
بٌ ُِ ْل َ ل للاٌََلٌٌيَنبَغ ل لٌَْل َ

ْ َوَال ل ل ٌُ
ي ٌٌُ ل ل ل ٌٌَملَنَل ل للا ٌٌ
لابٌ َو َ ل ل لَا ا ٌَ
َصل ل ل ٌَ
لابٌفَ َس ل ل ل َ ْهٌٌَََل ل للوٌٌُ ل ل ل اه ٌَ
يدٌ ََْت ل ل ل اهيٌ اِب َِْ ل ل ل اهِاٌٌ ُ َ ل ل للا ٌٌَ ََْ ل ل ل ٌٌُْ َ
ا
َص ل َ ا اٌ «ٌ1ساااۇاليمان ئېيتتاااى پەرۋەردىگاااارى ! ما اااا
َو َ ل َو ٌٌ َوُ َ ل اهي ٌٌَ ُِ َق لَهت َ
يٌ ٌا ٌٌ ْْل ْ
مەغپىااااارەت قىلغىااااان ،ما اااااا مەنااااادىن كېااااايىن ھاااااې ئاااااادەمگە مۇيەسساااااەر
بولماياااادىغان پادىشاااااھلىقنى ئاتااااا قىلغىاااان ،سااااەن ھەقىااااقەتەن كااااۆئ ئاتااااا
قىلغۇچىساااااەن .بىاااااز ساااااۇاليمانغا شاااااامالنى بويساااااۇندىرىئ بەردىق .شااااااما
ساااۇاليماننىڭ باااۇيرىقى باااويىچە ئاااۇ االىغاااان تەرەپاااكە لەرزان ما ااااتتى .ھەمااادە
ئۇنىغغاااا نكاتتاااا بىنااااالرنى سااااالاليدىغان قۇرغاااۇچى ۋە ندېغىزالرغاااا چۆكاااۈئ
ئاااااااۈنچە-مارجاااااااانالرنى ئېلىاااااااپ چىقااليااااااادىغان غەۋۋاس شاااااااەيتانالرنى
بويساااااۇندىرىئ بەردىق .يەنە نۇرغاااااۇن شاااااەيتانالرغا ئىشاااااكە ساااااېلىنغاندىر»
دەيااادى .ساااۇاليمان ئەلەيھىسسااااالمغا ئىنساااان ،جىااان ،شااااما  ،ئۇچاااار قاااۇ ۋە
ئۇنىغدىن باشقا مەالۇقاتالرنى باشقۇرااليدىغان پادىشاھلىق بېرىلگەن.
كۇپاااۇرنى تارقاتقاااانالر ئەمەلىيەتاااتە شاااەيتانالر بولاااۇئ ،ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ِ
ھەقاااتە ﴿ولَـ ـٰ ِك َّن َّ ِ
ِ
ـحر َوَم ــا أُنـ ـ ِز َل َعلَ ــم ال َْملَ َك ـ ْ ِ
ـني
الش ــيَاط َ
ني َك َف ـ ُـروا يـُ َعل ُ
َ
ـاس ِّ
ِّم ــو َن النَّ ـ َ
الس ـ ْ َ

وت ۚ وم ــا يـعلِ ِ ِ
ِ ِ
ـَّت يَـ ُقـ ـوََّل إِ ََّّنَــا ََْن ـ ُـن فِ ْتـنَـ ـ ٌ فَـ َـًل تَ ْك ُف ـ ْـر ۖ
ـار َ
َح ـ ٍـد َح ـ َّ ٰ
ِّم ــان م ـ ْـن أ َ
ـار َ َ َ ُ َ َ
وت َوَم ـ ُ
ـل َه ـ ُ
ببَاب ـ َ
ض ــا ِر ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َح ـ ٍـد
فَـيَـتَـ َعلَّ ُم ــو َن م ْنـ ُه َم ــا َم ــا يـُ َف ِِّرقُ ــو َن بِ ــه بَـ ْ َ
ين بِ ــه م ـ ْـن أ َ
ـني ال َْم ـ ْـرء َوَزْوج ــه ۚ َوَم ــا ُه ــم ب َ ِّ َ
ض ـ ـ ـ ُّـرُه ْم َوََّل يَ ـ ـ ــن َفعُ ُه ْم﴾ «لااااااااېكىن شااااااااەيتانالر
إََِّّل ِبِِ ْذ ِن اللَّـ ـ ـ ـ ِـه ۚ َويَـتَـ َعلَّ ُم ـ ـ ــو َن َم ـ ـ ــا يَ ُ
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كىشااىلەرگە سااېھىر ئۆگىتىااپ كاااپىر بولاادى .ئااۇالر بابىلاادىكى ھااارىت-مااارىت
دېيىلىااادىغان ئىككاااى پەرىشاااتىگە نازىااال قىلىنغاااان ساااېھىرنى ئاااۆگىتەتتى .نباااۇ
ئىككااى پەرىشااتە بىااز كىشااىلەرنى سااىنايمىز كاااپىر بااولمىغىن ،دېمىگىااچە ھااې
كىشاااىگە ساااېھىر ئاااۆگەتمەيتتى .ئاااۇالر باااۇ ئىككىساااىدىن ئەر-اوتاااۇننى بىااار-
بىرىاااادىن ئايرى ېتىاااادىغان ئىشااااالرنى نسااااېھىرگەرلىكنى ئااااۆگىنەتتى ،ئااااۇالر
ئالالھنىااڭ رىاسىتىسااىز ھااې كىشااىگە زىيااان يەتكااۈزەلمەيتتى .ھااالكۇكى ،ئااۇالر
ئۆزلىرىگە زىيىنى بار ،پايدىسى يوق نەرسىنى ئۆگىنەتتى» دېگەن.
ئااااااايەتتىكى «سااااااېھىر» ن ل للبه دىاااااان چىققااااااان بولااااااۇئ ،كېچىنىااااااڭ
ئااىرلىشاااىپ كۈناااددزنىڭ باشااالىنىش ۋاقتىناااى نيەناااى ،تاااا ئېاااتىش ئالدىااادىكى
بىاار تەرىپاااى ياااورىق بىااار تەرىپاااى قااارا غۇ ۋاقىتناااى كۆرساااىتىدى .ساااېھىر كاااۆزنى
باااااغال ۋە اىيااااا قىلدىرىشااااتىن ئىكااااارەت ئىككااااى ئىشااااقا ئاساساااالىنىدى.
ليٌ
لب ُهو ٌْ َْا ل ٌَُ
ساااېھىرنىڭ كاااۆزنى بااااغال ئاااارقىلىق بولىااادىغانلىقى ھەققىااادە ﴿ َن ل َ
ا
نَل ا
لبهٌٌ َا ا ل ٌ «ٌ1ئاااۇالر ھاساااا ،ئارغاااامچىالرنى تاشاااالئ
لاٌٌُ َو ْن ل َْ َابُ ُ
وا ٌٌْ َو َ للا ُو ٌماس ل ْ
كىشااااىلەرنىڭ كااااۆزلىرىنى باغلىاااادى ،ئااااۇالرنى نيەنااااى كىشااااىلەرنى قاااااتتىق
چۆچۈتااۈۋەتتى ،ئااۇالر نكىشااىلەرنىڭ كااۆزلىرىگە چااو نكۆردنىاادىغان سااېھىرنى
كۆرساااەتتى» دېااايىلگەن .دېااامە  ،ساااېھىرگەر ساااېھىرلەنگەن ئادەمنىاااڭ كاااۆزىنى
كاااونترو قىلىاااش ئاااارقىلىق ،رېىاااا بولمىغاااان نەرساااىنى رېىالااادە كۆرساااىتىدى.
لاٌٌَمَل ل ٌٌْ
سااااېھىرنىڭ اىيااااا قىلاااادىرى ئااااارقىلىق بولىاااادىغانلىقى ھەققىاااادە ﴿َُل َ
ا ا
اا
ه ل لُّل ُ ٌٌ ٌَُيََل ل ٌٌاَْ ل اٌلوٌ اِل ل ٌ ان ل ْ ا َ
س ل َلع ٌ «ٌ2مۇسااااا بەلكااااى
لب اها ٌٌَْْ َللاٌتَ ْ
َْْ ُق للو ٌٌفَل لإ َذ ٌَبَ للا ٌٌُُْ َوا ْ ُ
ساااىلەر ئااااۋۋا تاشاااال الر! دېااادى .نئاااۇالر تاشااالىغان ئىااادى ئارغاااامچىلىرى،
ھاسااااىلىرى ئۇالرنىااااڭ سااااېھىرىدىن ئۇنىغغااااا ھەرىكەتلىنىااااپ مېغى اتقاناااادە
تۇيۇلاااادى» دېاااايىلگەن .يەنااااى ،مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنڭ ئالدىاااادىكى يىااااالن
ئەمەلىيەتتە ما مىغان بولسىمۇٌ،ھەرىكەتلىنىپ مېغى اتقاندە تۇيۇلغان.
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ساااااااېھىرگەرلەر ئارغامچاااااااا ۋە تايااااااااقلىرىنى تاشااااااالىغاندىن كېااااااايىن،
سااااورىندىكىلەرنىڭ ھەممىسااااىگە مېغى اتقااااان يىالنااااالردە كۆردناااادى .شااااۇنىڭ
بىااااالەن مۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالم ئالالھنىاااااڭ باااااۇيرىقى بىااااالەن ھاسىساااااىنى
تاشاالى ېدى ،ئۇالرنىااڭ سااېھرى شااۇ ھامااان بەربااات بول ادى .بااۇنى قۇرئااان ھېكااايە
لٌِْل للاٌص ل لنَلعو ٌٌاََّنَل للاٌص ل لنَلعو ٌٌَ ل ل ُلغٌٌنل ل ا
لدٌ
لاَهٌٌٌ َوََلٌٌيلُ ْ لال ل ٌُ
قىلىاااااپ ﴿ َوَْْل ل اٌلٌُ َِ ل للاٌا ٌٌََيا نال ل ٌَ
لٌَتَل ْل َق ل ل ٌْ َ َ ُ
َ ُ ْ َ

ا
ا
ا ا
ون ل ل ل ل ٌ ٌ1
َس ل ل للاَ ٌُهٌ ََْ ل ل ل ل ٌٌَُْتَل ل ل ل ٌٌفَل ل ل ل ُْق ٌٌََ َس ل ل ل َ
لبَهوٌٌُ ُن ل ل ل ل َ َغ ٌَُ ل ل للاُو ٌ َُِنَ ل ل للاٌم ل ل ل َلهبٌٌ َا ل ل للا ُو ٌٌَ ٌَوُِ َ

«قولۇ اادىكىنى تاشاالىغىن ،ئااۇ ئۇالرنىااڭ كۆرسااەتكەن سااېھىرلىرىنى دەم تارتىااپ
يۇتۇۋېتىااااادى ،ئۇالرنىااااااڭ كۆرسااااااەتكەنلىرى سااااااېھىرگەرلەرنىڭ ھىيلىسااااااىدىر،
ساااېھىرگەرلەر قەيەرگە بارساااا ماااۇۋەپپەقىيەت قازىنالمايااادى .نمۇساااا ھاسىساااىنى
تاشاااالى ىدى ،ئۇالرنىااااڭ كۆرسااااەتكەن سااااېھىرلىرىنى دەم تارتىااااپ يۇتااااۇۋەتتى
شااۇنىڭ بىاالەن سااېھىرگەرلەر نسااەجدە قىلغااان ھالاادا يىقىلىااپ ھااارىن بىاالەن
مۇسانىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىمان ئېيتتۇق ،دېيىشتى» دېگەن.
ساااېھىرگەرلەر ناااېمە ئۈچاااۈن ساااەجدە قىلىااادى چاااۈنكى ئۇالرنىاااڭ يەرگە
تاشااالىغان ئارغامچاااا ۋە تايااااقلىرى ساااېھىرلەنگەن كاااۆزلەردە يىالنااادە تۇيغاااۇ
بەرگەن بىااالەن ،ئۆزلىرىنىاااڭ كۆزىااادە ھاااېلىھەم ئارغامچاااا ۋە تايااااق پېتاااى ئىااادى.
ساااېھىرگەرلەر ئاااۇ نەرساااىلەرنى ئاااۆز ھەقىقىتاااى بىااالەن كاااۆرگەچكە قورقمىغاااان.
ئەممااااا مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ھاسىسااااى ھەقىقىااااي يىالنغااااا ئۆزگەرگەناااادە،
بۇنىاااڭ ساااېھىر ئەمەس بەلكاااى ئىنسااااننىڭ ئىقتىدارىااادىن تاشاااقىرى بىااار ماااۆجىزە
ئىكەنلىكىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن سەجدە قىلغان.
شااااەيتانالرنىڭ ھەراىاااال شااااەكىلگە ئااااۆزگىرىش ئىقتىاااادارى بولغااااانلىقى
ئۈچااااۈن ،شااااەيتاننى ئەساااالى سااااۈرىتىدە كااااۆرەلمەيمىز .ئەممااااا ئااااۇ نااااېمىگە
ئۆزگەرسااە ،شااۇ نەرسااىنىڭ قااانۇنىيىتى ئۇنىغغااا تەتكىقلىنىاادى .مەسااىلەن نورمااا
ئەھ الاادا جىنغااا ئااوق ۋە پىچاااق كااار قىلماياادى .لااېكىن ئىنسااان ياااكى ھاي انغااا
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ئۆزگەرگەناادە ،ئااوق ئاتساااق ياااكى پىچاااق سۈرسااە ئۆلىاادى .مانااا بااۇ جىننىااڭ
باشاااقا نەرساااىنىڭ ساااۈرىتىگە كىرمەسااالىكىنىڭ ۋە كىااارگەن تەقااادىردىمۇ ئاااۇزىن
تۇرماسلىقىنىڭ سىرى.
شااەيتان ئىنسااان سااۈرىتىدە كەلاااگەن ۋاقىتتااا ،پەيغەمااكەر ئەلەيھىسسااااالم

فلق ل للغٌنم ل ل ٌْ ٌْ ما ل للوٌا ٌ نل ل ل ٌن ل للا ي ٌِ ل ل ٌن ل للو يٌ ملسل ل ل غٌَ ل للٌّته ل للببو ٌتن ل للهو ٌ
ا ل للوٌْوع ل للو ٌْوٌ ل ل ل ل ٌُثٌذ ل للهتٌُ ل للوٌَْ ل للٌَن ل للل ما ٌ بٌ ل للهٌبٌوا ل ل ل ٌبٌِل ل للاٌَلٌ
ينبغل للٌَْلَل للغٌِ ل ل ٌمعل للغيٌ.فل لله ِ « 1مەن شااااەيتاننى مەساااااچىتنىڭ تۈۋردكلىرىنىاااااڭ
بىااارىگە بااااغالئ ،كىشاااىلەر كاااۆردئ تاماشاااا قىلساااۇن دەئ ئويلىااادى  .لاااېكىن
قېرىندىشااااى سااااۇاليماننىڭ ئااااى ئااااالالھ ،ما ااااا مەناااادىن كېاااايىن ھااااېچكىمگە
بەرمەيااااادىغان مۈلاااااۈكنى بەرساااااىلە ،دېاااااگەن دىئاساااااىنى ئەسااااالەئ ئۇناااااداق
قىلمىااادى » دېاااگەن .شاااەيتان باشاااقا شاااەكىلگە كىرگەنااادە ،دىنياااا قاااانۇنىيىتى
كونتروللىقىغاااا كىرىاااپ قېلىشاااى ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمەتلىرىااادىن بىرىااادىر.
ئەگەر ئۇنااااداق بولمىسااااا ئىاااادى ،ئىنسااااانالرنى قورقۇتااااۇئ ،نورمااااا ھاياااااتنى
قااليمىقان قىلى ەتكەن بوالتتى.

ساااېھىر شاااەيتانالر دىنياساااىدىن كەلاااگەن بىااار قاااانۇنىيەت بولغاچقاااا ،بىاااز
ياشااااااۋاتقان دىنياغاااااا ئېلىاااااپ كېلىنگىنىااااادە ،تە پۇ لۇقنىاااااڭ بۇزىلۇشاااااىنى
كەلتاااۈردئ چىقىرىااادى .ئاااالالھ تائااااال ساااېھىرنىڭ زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى ئېنىاااق
باياااان قىلغاچقاااا ،ساااېھىر ئۆگەنگاااۈچى يااشاااى ئىشاااالرغا ئىشلىتىشااانى مەقساااەت
قىلى اپ ئۆگەنسااىمۇ ،نەتىااجە يەنىااال يامااان ئىشااقا سااەۋە بولااۇئ قالىاادى .چااۈنكى
ئىنسااان باشااقىالردا يااوق كااۈچكە ئىااگە بولغااان ھامااان ،تۇيماسااتىن ھەددىاادىن
ئېشاااىش يولىغاااا قاااارائ ما ىااادى .كىشاااىلەر ئارىساااىدا باراۋەرلىااا بولمىغىنىااادا،
جەمىىيەتنىااااڭ ئەمىنلىكااااى بۇزىلىاااادى .ئااااالالھ تائاااااال جەمىىيەتنىااااڭ تىنچلىقااااى
ئۈچاااۈن ،ئىنساااانالرغا كاااۈچلەرنى تە پاااۇ شاااەكىلدە تارقىتىااادى .كائىنااااتتىكى
 1مۇسلى رى ايەت قىلغان ھەدى
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ھېچكىااار مەالاااۇق ئۆزىنىاااڭ كاااۈچى بىااالەن مەغرىرلىنالمايااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ
تائاال دىنيادا ئۇنىڭ كۈچىنى باسىدىغان يەنە بىر كۈچنىمۇ بىللە ياراتقان.
ئاااۆز ۋاقتىاااادا ئىااااكلى ئاااادەم ئەلەيھىسساااااالمغا سااااەجدە قىلىشاااانى رەت
لٌَ اِ ل ل ٌ ََ ٌٌ َو َ لَ ْقتَ للوٌٌُ اِ ل ل ٌ ا لليٌ «ٌ1مەن ئۇنىغاااادىن
لًٌ اِْن ل ٌلوٌُ َ لَ ْقتَ ل ا ٌ
ٌََ َ ل ٌْ
لاٌٌَْ ٌَ
قىلىااااپ ﴿َُ ل َ
ئااارتۇق .مېنااى ئااوتتىن ،ئااۇنى الياادىن ياراتتىااڭ» دېااگەن .يەنااى ،شااەيتان ئااۆزىنى
ئىنساااندىن ئااارتۇق كااۆردئ ،قەلااكىگە كىكىرلىاا كىرىااپ ئاسااىي بولاادى .ئااالالھ
تائااااااال ئاااااوتتىن يارىتىلغاااااان شاااااەيتاننى ،تاااااۇپراقتىن يارىتىلغاااااان ئىنساااااانغا
بويسااااۇنۇ بااااۇيرىقىنى بېاااارىش ئااااارقىلىق ،مەالۇقاااااتلىرىنى بىاااار-بىرىاااادىن
ئاالھىااادە قىلااادى .بۇالرنىاااڭ ھېچقايسىساااى بەنااادىنىڭ ئاااۆز ئىرادىساااى بىااالەن
بولماستىن ،بەلكى ئالالھ تائاال ااالئ ئورىنالشتۇرغان ئاالھىدىلىكتۇر.
ئااااالالھ تائاااااال ماالئىكىلەرنىااااڭ ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يارىتىلىشااااى
ََت َع ل ل ٌٌُفا َ ل للاٌ َِ ل ل ٌيلُ ٌْ اسل ل ُلغٌٌفا َ ل للاٌ
ھەققىااااادىكى ساااااۆزلىرىنى ھېكاااااايە قىلىاااااپ ﴿َُل للاُو ٌْ َْ
ا
لَ «ٌ2پەرىشاااااتىلەر يەر يۈزىااااادە
ٌَُل ل ٌَ
ٌٌَ ل ل اٌلغ َِا ٌٌَ َوََْ ل ل ٌٌُتُ َس ل لبا ٌُدٌاِبَ ْمل ل الغ ٌٌَ َوتلُ َقل ل الغ ٌُ
َويَ ْس ل ل ُ
بۇزىقچىلىااااق قىلىاااادىغان ،قااااان تۆكىاااادىغان ئىنساااااننى زېمىناااادا ھۆكۈماااادار
قىالمسااااەن ھااااالكۇكى بىااااز سااااېنى پااااا  ،مااااۇقەددەس دەئ مەدھىيەلەيمىااااز»
دېااااگەن .بىاااار قىسااااى تەپسااااىر كىتابلىرىاااادا «ئااااالالھ تائاااااال ماااااالئىكىلەردىن
ئىككىساااااىنىڭ زېمىنغاااااا چۈشۈشاااااىنى تەلەئ قىلغاااااان ۋە ھاااااارىت ۋە ماااااارىت
تالالنغااااان .بااااۇ ئىككىاااايلەن زېمىنغااااا چۈشااااكەندە ،بىاااار ئايااااا تەرىپىاااادىن
ئااااااازدىرىلۇئ چااااااو جىنااااااايەتلەرنى قىلغااااااان» دېگەناااااادە قىسسااااااىلەر
كەلتااااۈردلگەن .بااااۇ اىاااال قىسسااااىلەرنىڭ ھېچكىاااار ئاساسااااى يااااوق .چااااۈنكى
مااااالئىكىلەر ياااارىتىلىش قاااانۇنىيىتى باااويىچە ،ئالالھقاااا ئاساااىيلىق قىلمايااادى ۋە
ئالالھ تەرىپىدىن تەكلىپ قىلىنغان بارلىق ۋەزىپىنى تولۇق ئادا قىلىدى.
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ھااارىت ۋە مااارىت سااېھىرنى كىشااىلەرگە «بااۇ بىاار پىتاانە ،ئۆگەنسااە كاااپىر
بولىساااەن» دەئ تاااۇرىئ ئاااۆگەتكەن .پىتااانە دېاااگەن بىااار ساااىناق بولاااۇئ ،ئاااالالھ
تائااااال ئاااۇنى تەسااا ىرلەئ ﴿وم ــا يـعلِ ِ ِ
ـَّت يَـ ُقـ ـوََّل إِ ََّّنَــا ََْن ـ ُـن فِ ْتـنَـ ـ ٌ فَـ َـًل
َح ـ ٍـد َح ـ َّ ٰ
ِّم ــان م ـ ْـن أ َ
َ َ َُ َ

ِ
ِ
ين بِـ ِـه ِم ـ ْـن
ـني ال َْم ـ ْـرِء َوَزْو ِج ـ ِـه ۚ َوَم ــا ُه ــم بِ َ
تَ ْك ُف ـ ْـر ۖ فَـيَـتَـ َعلَّ ُم ــو َن م ْنـ ُه َم ــا َم ــا يـُ َف ِِّرقُــو َن بِــه بَـ ْ َ
ض ــا ِِّر َ
َحـ ـ ٍد إََِّّل ِبِِ ْذ ِن اللَّـ ـ ِـه﴾ «نھاااارىت ۋە ماااارىت بىاااز كىشاااىلەرنى ساااىنايمىز كااااپىر
أَ

بااااولمىغىن ،دېمىگىااااچە ھااااې كىشااااىگە سااااېھىر ئااااۆگەتمەيتتى .ئااااۇالر بااااۇ
ئىككىساااااىدىن ئەر-اوتاااااۇننى بىااااار-بىرىااااادىن ئايرى ېتىااااادىغان ئىشاااااالرنى
نسااېھىرگەرلىكنى ئااۆگىنەتتى ،ئااۇالر نسااېھىر ئااارقىلىق ئالالھنىااڭ رىاسىتىسااىز
ھاااې كىشاااىگە زىياااان يەتكاااۈزەلمەيتتى» دەيااادى .دېااامە  ،باااۇ ئىككاااى پەرىشاااتە
ئااۆزلىرى ئۆگىتى اتقااان سااېھىرنىڭ كىشااىلەرنى كۇپۇرغااا ئېلىااپ بارىاادىغان پىتاانە
ئىكەنلىكااااااااااى ۋە ئۇنىااااااااااڭ پەقەت يامااااااااااانلىققىال ئەسااااااااااقاتىدىغانلىقىدىن
ئاگاھالناادىردى .ئەممااا بۇنىااڭ زىيىنااى پەقەت ئالالھنىااڭ رىاسااەت دائىرىسااىدە
بولىدى.

ِ
ـَتاهُ َم ـ ــا لَ ـ ــهُ ِِف
﴿ويَـتَـ َعلَّ ُم ـ ــو َن َم ـ ــا يَ ُ
ض ـ ـ ُّـرُه ْم َوََّل يَـ ــن َفعُ ُه ْم ۚ َولََقـ ـ ـ ْد َعل ُم ـ ــوا لَ َمـ ـ ـ ِن ا ْش ـ ـ ََ
َ
ِ ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ف
َن
أ
ـه
ـ
ب
ا
و
ـر
ـ
ش
ـا
ـ
م
س
ـ
ب
ل
و
ۚ
ق
ـًل
ـ
خ
ـن
سـ ُـه ْم ۚ لَـ ْـو َك ــانُوا يَـ ْعلَ ُم ــو َن﴾ «يەھاااۇدىيالر
ْاْلخـ َـرة مـ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ
َُ

نتەۋراتناااى تاشاااالئ ساااېھىرنى ساااېتى الغۇچىغا ئاااااىرەتتە ھاااې نېساااى ە ياااوق
ئىكەنلىكىنااااى ئوباااادان بىلەتتااااى ،ئااااۇالر جانلىرىنىااااڭ بەدىلىااااگە سااااېتى الغان
نەرسىسااىنىڭ نيەنااى ئااۆزلىرى ئۈچااۈن سااېھىر ئۆگىنىشاانى تاللىشااىنىڭ ئەجەبمااۇ
ياماااان ئىاااش ئىكەنلىكىناااى كاشاااكى بىلساااە ئىااادى» .ئاااالالھ بىااازگە ساااېھىرنىڭ
زىيااااااانلىق ۋە مەنپەئەتسااااااىز ئىكەنلىكىاااااادىن اەۋەر بەردى .سااااااېھىر بىاااااالەن
شاااۇغۇلالنغان ئاااادەمگە ،ساااېھىر مااااددىي يااااكى مەنىااا ى جەھەتاااتىن ھەرگىزماااۇ
مەنااااپەئەت ئېلىااااپ كەلمەياااادى .شااااۇ ا سااااېھىر بىاااالەن شااااۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ
باشااااقىالردىن مەرتىاااا ە جەھەتااااتە ئۈسااااتۈن ۋە باااااي بولماسااااتىن ،ھەمىشااااە
تۇرمۇشاااىدا باشاااقىالرغا تايىنىاااپ ياشاااايدىغانلىقىنى ،ھەمااادە چىاااراي شاااەكلى ۋە
يااااۈرد -تۇرىشااااىنىڭ نورمااااا ئەمەساااالىكىنى ،بالىلىرىنىااااڭ «ئېگىااااز-پەس»
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چىقىااااااپ قالىاااااادىغانلىقىنى كااااااۆرىمىز .سااااااېھىر بىاااااالەن شااااااۇغۇلالنغانالرنىڭ
كۆپىنچىساااى پېقىااار ھاااالەتتە يااااكى ھەراىااال كېساااەللەرگە گىرىپتاااار بولاااۇئ،
ئااىرقى ھاياتىدا باشقىالرغا ئىكرەت بولۇئ ئۆلۈئ كېتىدى.
كااااااااۆپىنچە ۋاقىااااااااتالردا ،سااااااااېھىرگەرلەر پاياااااااادىالنغان جىاااااااانالر،
ساااېھىرگەرلەرنىڭ ئاااۆزىگە قارشاااى چىقىاااپ ،نەتىجىااادە ئۇالرغاااا بااااال بولىااادى.
سااااېھرىگەرلەرنىڭ سااااەۋەبىدىن بەزى جىنالرنىااااڭ تەكەبكۇرلىشااااىپ ھەددىاااادىن
ئاشااااىدىغانلىقى ھەققىاااادە ﴿ َوَْتَل ٌلوُ ٌٌَ للا ٌٌَ ا َ للاٌٌَ اِل ل ٌٌَ ْادت ل ل اٌٌيلَعُ للوذُو ٌٌَما اه َ للاٌٌَ اِ ل ل ٌٌَ َْال ل اٌٌ
وا ٌٌْ َ َا َق ل للا «ٌ1ئىنساااااانالردىن بەزى كىشاااااىلەر جىااااانالردىن بولغاااااان بەزى
فَ ل ل َلَ ُ ُ
كىشااااىلەرگە سااااېغىناتتى ،شااااۇنىڭ بىاااالەن جىاااانالر تېخىمااااۇ تەكەبكۇرلىشااااىپ
كەتتااى» دېاايىلگەن .شااۇنىڭ ئۈچااۈن سااېھىردىن ئىكااارەت ھەددىاادىن ئېشااىش ۋە
دىنياااااا-ئااىرەتلىااااا اارلىققاااااا ساااااەۋە بولىااااادىغان كۇپۇرلاااااۇقتىن يىاااااراق
تۇرىشىمىز كېرە .

 1سۈرە جىن-6 ،ئايەت
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﴿ولَو أَ ََّّنُم آمنُوا واتَّـ َقوا لَمثُوب ٌ ِمن ِع ِ
ند اللَّ ِـه َخ ْريٌ ۖ لَّ ْو َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن﴾
َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ْ
«ئەگەر ئۇالر ئىمان كەلتۈرسە ،نئالالھنىڭ ئازابىدىن ساقالنسا ،نئۇالر
ئۈچۈن ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى ساۋا ئەل ەتتە يااشى ئىدى ،كاشكى
ئۇالر بۇنى بىلسە ئىدى»
ئااالالھ تائاااال ئىلگىرىكااى ئااايەتلەردە سااېھىرنى تىلغااا ئېلىااپ ،سااېھىر بىاالەن
شااااۇغۇلالنغان ئادەمنىااااڭ قىيااااامەت كااااۈنى كاااااپىر ھالىتىاااادە تىرىلااااددردلۈئ،
جەھەنااانەمگە مە گۈلاااۈ تاشااالىنىدىغانلىقىنى زىكىااار قىلغانااادىن كېااايىن ،ساااېھىر
ئۆگىنىشاااتىن تواتاشااانىڭ ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا يااشاااى ئىكەنلىكىناااى باياااان
قىلغااان .چااۈنكى سااېھىرنى ئااۆگىتىش ئۈچااۈن چۈشااكەن ئىككااى پەرىشااتىمۇ «بااۇ
دېاااگەن ساااىناق ،پىتنىااادىر ،ساااەن باااۇنى ئاااۆگىنىش ئاااارقىلىق كااااپىر بولىساااەن»
دەيتتاااااى .ئەسااااالى كىشاااااىلەر پەرىشاااااتىلەرنىڭ ساااااۆزىنى ئاااااا الئ ،ساااااېھىرنى
ئاااۆگەنمىگەن بولساااا يااشاااى باااوالتتى .ئەگەر ئاااۇالر ساااېھىرنىڭ كۇپۇرلۇقنىااااڭ
قاتارىااادىن ئىكەنلىكىاااگە ئىشاااىنىپ ئاااالالھتىن قورققاااان بولساااا ،ئاااالالھ تائااااال
ئۇالرغا دىنيا ۋە ئااىرەتتە كاتتا ئەجىرلەرنى بەرگەن بوالتتى.
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آمنُــوا َواتَّـ َقـ ْـوا﴾ « ئەگەر ئااۇالر ئىمااان ئېيتقااان
﴿ولَـ ْـو أَ ََّّنـُ ْـم َ
ئااالالھ تائاالنىااڭ َ
ۋە ساااقالنغان بولسااا» دېااگەن سااۆزىگە دىقااقەت قىلساااق ،ئىنسااان ئااۆزى بىاالەن
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ «قەھااار قىلغاااۇچى» ساااۈپىتىنىڭ ئوتتۇرىغاااا« ،سااااقلىنىدىغان
پەردە» قىلىشاااااى كېرەكلىكىناااااى بىلى االاليااااادى .ئىنساااااان «قەھااااار قىلغاااااۇچى»
بولغاااان كاتتاااا زاتنىاااڭ ئالدىااادا جىناااايەت ئۆتكۈزدشاااتىن ساقلىنىشاااى كېااارە .
ئەگەر جىناااايەت ئۆتكۈزدشاااتىن سااااقالنمىغاندا ،ئاااالالھ تائااااال ئىنساااانغا ئۆزىنىاااڭ
كاتتىلىقىغا يارىشا جازا بېرىپ ،جەھەننەمگە تاشاليدى.

ِ
ـن ِعنـ ِـد اللَّ ـ ِـه َخـ ْـريٌ﴾ «نئاااۇالر ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادىكى
﴿لَ َمثُوبَـ ٌ ِّمـ ْ
سااااۋا ئەلااا ەتتە يااشاااى ئىااادى» دېاااگەن ئاااايەتتىكى َ َم ُومَل ٌ دېاااگەن ساااۆز،
يااشااى ئەمەللەرنااى قىلغااان كىشااىلەرگە بېرىلىاادىغان ساااۋابنى كۆرسااىتىدى .بااۇ
سااااۆز ثب «قايتقااااان» دېااااگەن سااااۆزدىن ياسااااائ چىقىرىلغااااان .ئۇنااااداقتا
«قايتقاااان» دېاااگەن ساااۆز بىااالەن «سااااۋا » دېاااگەن ساااۆزنىڭ ناااېمە مۇناساااى ىتى
باااار مەن بىااار ئورىنااادا ئىشااالەئ ،ئاينىاااڭ ئااىرىااادا ئالغاااان مائاشاااى  ،مېنىاااڭ
قىلغااان ئىشااى ئۈچااۈن ما ااا قايتىااپ كەلااگەن نەتىااجە بولىاادى .بااۇ نۇقتىسااىدىن،
كىشاااىنىڭ دىنياااادا قىلغاااان يااشاااى ئەمىلاااى ،ئاااۇ كىشاااىگە جەننەتناااى قاااايتۇرىئ
كېلىاااااادىغانلىقى ئۈچااااااۈنَ َ ،م ُومَل ل ل ٌ «قايتقااااااان ،قااااااايتىش» دېااااااگەن سااااااۆز
ئىشلىتىلگەن.
َ َم ُومَ ل ٌ دېاااگەن ساااۆز ،للوب «كىااايى -كاااېچە » دېاااگەن ساااۆز بىااالەن
يىلتىااازدا  .ئۇناااداقتا َ َم ُومَ ل ٌ بىااالەن للوب نىاااڭ قاناااداق مۇناساااى ىتى باااار
بااۇرىنقى زاماناادا كىشااىلەر قويلىرىنىااڭ يااۇ لىرىنى قىرقىااپ باشااقىالرغا ئەۋەتسااە،
ئۇسااتامالر ئااۇنى يىااپ قىلىااپ ئىگىرىااپ ،چىققااان يىپالرنااى توقااۇئ كىاايى قىلىااپ
ئىگىسااىگە قااايتۇرىئ بېرەتتااى .دېاامە  ،بااۇ يەردىمااۇ «قااايتىش» دېااگەن ئۇقااۇم
بااار .يەنااى ،ئاپىرىااپ بەرگەن يااۇ  ،ئىگىسااىگە كىاايى سااۈپىتىدە قايتىاادى .ئااادەتتە
مەسااچىتلەردە ناماااز ئوقۇۋاتقااان ۋاقىتتااا ،ئىمامنىااڭ ئاااۋازى ئارقىغااا ئا النمىسااا،
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بىااار كىشاااى باشاااقىالرنىڭ ناماااازنى تاااوغرا شاااەكىلدە داۋامالشتۇرىشاااى ئۈچاااۈن،
ئۇنى يۇقىرى ئاۋازدا تەكراراليدى ،بۇمۇ ئەرە تىلىدا ٌُِ َلٌ ٌاوب دەئ ئاتىلىدى.

لً دېااگەن سااۆز ئىككااى اىاال مەنىاادە كېلىاادى.
ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان َ ل ٌْ
بۇنىااڭ بىاارى ئاشااۇرما سااۈپەت بولااۇئ ،بااۇ ۋاقىتتااا «بىاار نەرسااىدىن يااشااىراق»
دەئ تەرجىاااامە قىلىنىاااادى .يەنە بىاااار اىاااال مەنىاااادە كەلااااگەن ۋاقىتتاااااَ ،ش لله
لً ئەرە
«يامااان»نىااڭ قارشااى مەنىسااى بولغااان «يااشااى»نااى بىلددرىاادى َ .ل ٌْ
تىلىاااادىكى بىردىنكىاااار ئاشااااۇرما سااااۈپەت بولۇپمااااۇ ۋە بولمااااايمۇ كېلەلەياااادىغان
سااۆزدىر .بىااز «بىاار ئىشاانى يااشااى ،يەنە بىرىنااى ئۇنىغاادىن يااشااىراق» دەيمىااز.
باااۇ ئىككىلىساااىدە يااشاااىلىق مەقساااەت قىلىنساااىمۇ ،لاااېكىن دەرىاااجە جەھەتاااتە
پەرقلىنىااادى .بەزىااالەر يااشاااىغا ئالدىرىساااا ،يەنە بەزىااالەر تېخىماااۇ يااشىساااىغا
ئالدىراياادى .مەسااىلەن ئىككااى قېرىنداشاانىڭ بىاارى سااەھەردە ئورنىاادىن تااۇرىئ
مەكاااتەپكە بارىااادى .يەنە بىااارى چۈشاااكىچە ئاااۇاالئ ،ئۆيااادىن چىقىاااپ ئاااۇدى
قەھ ەاانىغاااا بارىااادى .ھاااورىن ئاااادەم كاااۆز ئالدىااادىكى يااشاااىلىققا ئېرىشىشااانى
اااليااادى ۋە بەلەن ئاااۇاال  ،كۆ اااۈ ئاااېچىش قاتاااارلىق ئىشاااالرنى يااشاااىلىق
دەئ قاراياادى .تىرىشااچان ئااادەم ئااۆزىگە كېاايىن كېلىاادىغان يااشااىلىقالر ئۈچااۈن
ھاااازىر جاپاااا تارتىااادى ،چارچايااادى ۋە ئوقاااۇ پۈتتۈرگەنااادىن كېااايىن ئاااۆزىگە
گاااۈزە بىااار كەلگۈساااى ياااارىتىش ئۈچاااۈن تىرىشاااىدى .دېااامە  ،باااۇ ئىككىساااى
يااشااىلىقنى االىسااىمۇ ،لااېكىن بىاارى كااۆز ئالدىاادىكى يااشااىلىقنى ،يەنە بىاارى
كېااايىن كېلىااادىغان تېخىماااۇ گاااۈزە بولغاااان يااشاااىلىقنى تالاليااادى .بەزىااالەر
بۈگۈننىڭ ھۇزىرىنى االىسا ،بەزىلەر ئەتىنىڭ ھۇزىرى ئۈچۈن ئىشلەيدى.
ئااااالالھ تائاااااال بۇيرىغااااان يااشااااىلىقالر ،بىزنااااى روھىااااي ۋە جىساااامانىي
جەھەتلەردىاااان چارچىتىااااپ قويۇشااااى مااااۇمكىن .لااااېكىن بۇنىااااڭ نەتىجىسااااىدە
ئېرىشااااااىدىغىنىمىز مە گۈلااااااۈ جەناااااانەت ۋە ھااااااۇزىر بولىاااااادى« .ھەقىقىااااااي
يااشااااااىلىق» بۈگۈننىااااااڭ يااشااااااىلىقى ئەمەس ،بەلكااااااى كەلگۈسااااااىمىزنىڭ
يااشاااىلىقىدىر .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن شاااەرىىەت ئېلىاااپ كەلاااگەن نەرساااە ھەقىقىاااي
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يااشاااىلىقتۇر .دەسااالەپكى باساااقۇچلىرىدا يااشاااىلىق بولاااۇئ ،كېااايىن يامانلىققاااا
مااااۇپتىال قىلىاااادىغان ئىااااش ھەرگىزمااااۇ يااشااااىلىق دەئ قارالماياااادى .ئااااادەتتە
ئىنسااان ئۆزىنىااڭ كېيىنكااى ھاياتىاادا يااشااى ياشااا ئۈچااۈن ،يااا ۋاقىتلىرىاادا
تىرىشااااچانلىق كۆرسااااىتىپ ،ھەرقانااااداق جاپاغااااا چىداياااادى« .ھااااازىر يااشااااى
ياشااائ ،كېاايىن نااېمە بولسااام مەيلااى» دەياادىغان كىشااىلەر ئەااامەق ۋە ھااورىن
ھېسااااابلىنىدى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىااااز بااااۇ دىنيااااادىكى يااشااااىلىقالرنى دەئ،
ھەرگىزماااااۇ مە گۈلاااااۈ يااشاااااىلىق بولغاااااان جەننەتناااااى قولااااادىن بېرىاااااپ
قويماسلىقىمىز كېرە .
﴿لَّـ ْـو َكــانُوا يَـ ْعلَ ُمــو َن﴾ « كاشااكى ئااۇالر بااۇنى بىلسااە ئىاادى» .ئااۇالر سااېھىر
ئۆگىنىشاانىڭ ااتااالىقىنى بىلااگەن بولسااا ،ھەرگىزمااۇ ئااۆگەنمىگەن بااوالتتى .ئااۇالر
قىساااقا ھاياتىااادا ساااېھىر ئۆگىنىاااپ يااشاااى ياشاااىماقچى بولااادى ،ئەمماااا باااۇنى
ئۆگىنىش ئارقىلىق مە گۈلۈ جەننەتتىن قۇرىق قالدى.

ٌالا ُمل للو ٌَ َم ل ل ا ٌ ْش ل ل ََ ُِ ٌَِل للاٌَل للوٌُا ٌ َْ ا ل ل َلهوا اٌِ ل ل ْ ٌ َ ل ل َللأ
﴿وََق ل ل ْغ َ
بىاااااز ئىلگىرىكاااااى َ

1

«يەھاااۇدىيالر نتەۋراتناااى تاشاااالئ ساااېھىرنى ساااېتى الغۇچىغا ئاااااىرەتتە ھاااې
نېساااى ە ياااوق ئىكەنلىكىناااى ئوبااادان بىلەتتاااى» دېاااگەن ئاااايەتتە ،يەھۇدىيالرنىاااڭ
ساااېھىرنىڭ ياماااانلىقىنى بىلىااادىغانلىقىنى ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن .باااۇ ئاااايەتتە بولساااا
«كاشاااكى بىلاااگەن بولساااا ئىااادى» دېااادىق .ئۇناااداقتا باااۇ ئىككاااى ئايەتنىااااڭ
ئوتتۇرىااادا زىتلىاااق چىقىاااپ قالمامااادى ئىنساااان نۇرغاااۇن مەلۇمااااتنى ئىگىلىاااگەن
بولسااااىمۇ ،ئااااۆزىنى ئااااۇ بااااويىچە ئىاااادارە قىلمىغىنىاااادا ،ھېچنەرسااااە بىلمىااااگەن
بولىااادى .بۇنااااداق ئىلىااا قىيااااامەت كااااۈنى ئىگىساااىنىڭ قارشىسااااىغا ھااااۆججەت
بولىاادى .ئىگىساااىمۇ «كاشااكى باااۇ ئىلىمناااى بىلمىااگەن بولساااامچۇ» دەئ قالىااادى.
ئااااۇالر بىلىااااپ تااااۇرىئ ئەمە قىلمىغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،بىلمىااااگەن كىشااااىلەرنىڭ
قاتارىدا تىلغا ئېلىنغان.
 1سۈرە بەقەرە-102 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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بۇ ھەقتە شائىر بەزى سەلكىي تەرەپلەرنى قامچىالئ مۇنداق دەيدى

ُْو ٌوِاٌ ُْو ٌمساٌِيغٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌف

ٌ ُْو ٌوِاٌ ُْو ٌ

ٌٌ لقو ٌوِاٌ لقو ٌمل هِ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌف

ٌ لقو ٌوِاٌ لقو ! ٌ

«ئاااۇالر كە قورسااااقلىقتىن باشاااقا نۇرغاااۇن نەرساااىگە ئېرىشاااتى ،ئۇالرنىاااڭ
ئېرىشاااكىنى بىااالەن ئېرىشااامىگىنىنىڭ پەرقااااى ياااوق .ئاااۇالر يارىتىلااادى لااااېكىن
شااااەرەپلى ھااااالەتتە ئەمەس ،ئۇالرنىااااڭ يااااارىتىلغىنى بىاااالەن يارىتىلمىغىنىااااڭ
پەرقى يوق».
ئىنساااانغا مەناااپەئەت بەرمىاااگەن ئىلىااا  ،ئىگىساااىگە نىساااكەت بېرىلمەيااادى.
ئااااالالھ تائاااااال ﴿َْ ْ َل ل َلهٌ نَ ل ا
ٌَلٌيلَ ْعلَ ُم للو َ « 1كىشااااىلەرنىڭ تولىسااااى بىلمەياااادى»
لاُ َ
دېاااگەن .يەناااى ،ئەمەلىيەتاااتە كىشاااىلەر بىلىااادى ،لاااېكىن بىلاااگەن نەرساااىلىرى
ئاااۇالرنى تاااوغرا يولغاااا يېتەكلىيەلمىگەنلىكاااى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ تائااااال ئاااۇالرنى
«بىلمەيدىغان كىشىلەر» دەئ ئاتىغان.

ا
ا
ا
﴿ِ َ ل ل ل ل ٌ َ ل ل ل ل اي ُا
ٌُحلُل ل ل للو ٌ تَ ل ل ل ل ْلوَ َوٌُثٌَُ ٌَْ َْملُ َ
وا ل ل ل للاٌ َ َم َ ل ل ل ل ا ٌ ْْل َم ل ل ل للا اٌ ٌَْم ل ل ل ل ٌُْ ْ
َن ل ل ل ل َ ا َ
َ
َ ُ

ٌ2

«تەۋراتنااااى كۆتۈردشااااكە نئەمە قىلىشااااقا تەكلىااااپ قىلىنغااااان ،ئاناااادىن ئااااۇنى
كۆتاااااۈرمىگەنلەر نئۇنىغغاااااا ئەمە قىلمىغاااااان ۋە ھىااااادايەتتىن پايااااادىالنمىغان
يەھااۇدىيالر اااۇددى كىتااا يااۈكلەنگەن ئېشااەككە ئواشااايدى نيەنااى پاياادىلىق
چاااو -چاااو كىتاااابالرنى ئۈساااتىگە ئارتى الغاااان ،چارچاشاااتىن باشاااقا ،ئاااۇالردىن
ھېچقاناااداق پايدىلىنالمايااادىغان ئېشاااەككە ئواشاااايدى » دېاااگەن ئاااايەتتە تىلغاااا
ئېلىنغااان ئەھلااى كىتااا  ،تەۋراتنااى يااو ۋە ئەمە سااۈپىتىدە ئەمەس ،بىاار ئىلىاا
ساااۈپىتىدە قوباااۇ قىلااادى .ساااېھرىگەرلەرمۇ ساااېھىر بىااالەن شاااۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ
كاااپىر بولىااادىغانلىقىنى بىلااادى ،لاااېكىن بىلگەنلىااارىگە ئەمە قىلمىااادى .دېااامە ،
يۇقىرىااادىكى ئاااايەتلەردە ،كاتتااااا ئىلىااا سااااھىكى بولااااۇئ كەتساااىمۇ ،بىلااااگەن
 1سۈرە رىم-6 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
 2سۈرە جۈمە-5 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ئىلىملىااااارىگە ئەمە قىلمىغاااااان كىشاااااى ،بىلىمساااااىز دەئ ئاتالااااادى .چاااااۈنكى
بىلىمنىااااڭ ھەقىقىتااااى ئااااۇنى بىلىشااااال ئەمەس ،بەلكااااى بىلگەنلىاااارىگە ئەمە
قىلىش بىلەن بولىدى.
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سۈرە بەقەرە -104ئايەت

﴿َّي أَيُّـها الَّ ِذين آمنوا ََّل تَـ ُقولُوا ر ِ
ِ ِ
ين
اعنَا َوقُولُوا انظُْرََن َو ْ
َ َُ
َ َ
َ
اْسَعُوا ۗ َول ْل َكاف ِر َ
َع َذ ِ
يم﴾
ٌ
اب أَل ٌ
ٌ

«ئى مۇئمىنلەر! نپەيغەمكەرگە رائىنا دەئ اىتا قىلماي ،ئۇنزىرنا دەئ
اىتا قىلىغالر ،نسۆزىگە قۇالق سېلىغالر ،كاپىرالر قاتتىق ئازابقا دىچار
بولىدى»
َّ ِ
آمنُ ــوا﴾ « ئااااى مااااۇئمىنلەر» دەئ
ين َ
ئااااالالھ تائاااااال قاچااااان َ
﴿َّي أَيُّـ َه ــا ال ــذ َ
اىتاااا قىلساااا« ،ئاااالالھ بىااازگە ۋەزىاااپە بېرىااادىكەن» دەئ چۈشەنساااە بولىااادى.
ئېنىقكاااى ،ئاااالالھ تائااااال ھەرگىزماااۇ كااااپىر يااااكى مۇناپىققاااا ۋەزىاااپە يۈكلىمەيااادى،
ۋەزىپىناااى پەقەتاااال ئالالھقاااا ئىشااااەنگەن ماااۇئمىنلەرگە يۈكلەيااادى .مۇئمىننىااااڭ
ھاياااااتتىكى ئىااااش-پائالىيەتلىرىنىااااڭ ھەممىسااااى ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ بااااۇيرىقى
ئاساااتىدا بولىااادى .چاااۈنكى ماااۇئمىن ئاااالالھ تائاالغاااا ئىماااان ئېيتىاااپ ،ئاااۆزىنى
ئالالھنىاااڭ ئىختيارلىقىغاااا تاپشاااۇرغان .شاااۇ ساااەۋەبتىن ئاااالالھ تائااااال ئىماااان
ئېيتقااان بەناادىگە ھاياتتااا ما ىاادىغان يااو -پىرىنسااىپالرنى نازىاال قىلىاادى .لااېكىن
كاااپىر ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشااۇرمىغاچقا ،ئااالالھ تائاااال ئااۇنى بىاارەر ئىشااقا تەكلىااپ
قىلمايدى ۋە ھاياتلىقتا ما ىدىغان يو -پىرىنسىپالرنى بەرمەيدى.
ئاااايەتتە ئىماااان ئېيتقاااان كىشاااىلەرنىڭ رەساااۇلۇلالھقا َ اانَللا دەئ اىتاااا
قىلىشااى چەكلەنااگەن .بااۇ سااۆزنى ئااالالھ تائاالنىااڭ چەكلىگەنلىكىااگە قارىغاناادا،
ساااااھابىلەرنىڭ بااااۇ سااااۆزنى كااااۆئ ئىشاااالىتىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىااااز .ئۇنااااداقتا
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َ اانَللا دېاااگەن ساااۆزنىڭ مەنىساااى ناااېمە باااۇ ساااۆز تىلىمىااازدا «بىااازگە قاااارائ
قويسااااىال ،بىاااازگە كۆ ااااۈ بۆلسااااىلە ،ئىشاااالىرىمىزغا ئىگىاااادارچىلىق قىلسااااىال»
دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادى .ئەسااالى باااۇ ساااۆز ااي ل «رىىاااايە قىلىاااش» ۋە
ا للَ «پااااادىچى» دېااااگەن سااااۆزدىن ئېلىنغااااان .رەسااااۇلۇلالھ مەسااااىۇلىيەت
اا ا 1
وٌَا ل ل ْ ٌ َاَتل ل ٌلو
ھەققىااااادە كەلاااااگەن بىااااار ھەدىساااااىدە ُ لُّ ُ ل ل ْ ٌ َع ٌَوُ لُّ ُ ل ل ْ ٌَِ ْس ل ل َ
«ھەممىغاااااالر پادىچىغاااااا ئواشايساااااىلەر ،ئۆزد الرنىاااااڭ پادىساااااىدىن ساااااوئا
قىلىنىسااىلەر» دېااگەن .پااادىچى قااويالرنى سااۇ ،ئااوت-چااۆئ مااو جايالرغااا ئېلىااپ
بارىااادى ۋە ئاااۇالرنى يىرتقۇچالرنىاااڭ ھۇجۇمىاااادىن قوغدايااادى .رەساااۇلۇلالھ بااااۇ
ساااااۆزنى ئىشااااالىتىپ ن ل ل ٌْ ااا ل للاٌال ل ل ٌُ ل لله ي ٌْلا ل ل ٌِ ل ل ٌ"« 2مەن مەكاااااكە
ئەھلااى ئۈچااۈن ئااازغىنە پۇلغااا قااوي باقاااتتى » دېااگەن .ئۇنااداقتا نااېمە ئۈچااۈن
َ اانَللا دېااايىش چەكلىنىاااپ ،بۇنىاااڭ ئورنىغاااا ت ُل ْلهٌََ دېاااگەن ساااۆز ئالماشاااتۇرىئ
بېرىلىدى
مۇساااۇلمانالر ئەيناااى ۋاقىتتاااا ،ئىكااارانىيە ۋە ساااىريانىيە تىلاااى ئىشااالىتىدىغان
يەھاااۇدىيالر بىااالەن بىااارگە ياشاااايتتى .ئەسااالى ٌَ اٌانَللا ناھاااايىتى يااشاااى ساااۆز
بولاااۇئ ،ت ُل ْلهٌََ بىااالەن ھېچقاناااداق پەرقاااى ياااوق ئىااادى َ .اانَللا يەھۇدىيالرنىاااڭ
تىلىاادىكى اوت ل «دۆت ،شااالالق» دېااگەن سااۆز بىاالەن تەلەپپااۇزدا ئواشىشااىپ
كېتەتتاااى .باااۇ ساااۆز مۇساااۇلمانالرنىڭ ئىچىااادە «ئاااى رەساااۇلۇلالھ ،بىااازگە كۆ اااۈ
بۆلاااااۈئ قويساااااىال» دېاااااگەن مەنىااااادە ئىشااااالىتىلگەن بىااااالەن ،يەھاااااۇدىيالر
رەسااااۇلۇلالھنى ئاشااااكارا تىلالشااااقا پېتىنالماااااي ،ساااااھابىلەرنىڭ بااااۇ سااااۆزنى
ئىشااالەتكىنىنى باھاااانە قىلىاااش ئاااارقىلىق رەساااۇلۇلالھنى تىلالشاااقا ئۇرىنغاااان.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالردىن باااۇ ساااۆزنى تاشالشااانى تەلەئ
قىلىااااپ َ ،اانَ للا غااااا مەنىاااادا بولغااااان ت ُل ْلهٌََ دېيىشااااكە بۇيرىاااادى .ھەربىاااار
مۇسااۇلمان قىلىاادىغان سااۆز ۋە ئىااش-ھەرىكەتلىاارىگە دىقااقەت قىلمىسااا ،بىلىااپ-
 1بۇاارى ،تىرمىزى ،ئىكنى ماجە ،ئەبۇ داۋىت رى ايەت قىلغان
 2بۇاارى رى ايەت قىلغان
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بىلااامەي ئىساااالمغا ددشااامەنلى قىلىااادىغان ۋە زىياااان يەتكۈزىااادىغان ئىشاااالرنى
پەيااادا قىلىاااپ قويىااادى .شاااۇ ا مۇساااۇلمانالر كاپىرالرنىاااڭ ئىساااالمنى تىللىشاااىغا،
مۇساااۇلمانالرنى مەساااخىرە قىلىشاااىغا ساااەۋە بولىااادىغان ھەرقاناااداق ئىاااش ۋە
سۆزنى قىلماسلىقى كېرە .
سااااەئىد ئىكنااااى مۇئاااااز رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ يەھۇدىيالرنىااااڭ بىرىنىااااڭ
رەسااۇلۇلالھقا َ اانَللا دېگەنلىكىنااى ئااا الئ قالاادى .ئااۇ يەھۇدىينىااڭ مەقسااىتىنى
چۈشااااەنگەنلىكى ئۈچااااۈن ،ئۇنىااااڭ يېنىغااااا بېرىااااپ «ئەگەر بۇناااادىن كېاااايىن
سااەندىن بااۇ سااۆزنى ئااا الئ قالسااام ،بوينااۇ نى ئااۈزدۋېتىمەن» دېاادى .يەھااۇدىي
ئۇنىغاادىن «سااىلەر بااۇ سااۆزنى پەيغەمكىرىغالرغااا دېمەمااتىغالر ئااۇ سااۆز بىاازگە
﴿َّل تَـ ُقولُــوا ر ِ
اعنَــا َوقُولُــوا
ھااارام ،سااىلەرگە ھااااللمۇ » دەئ سااورىدى .شااۇ ۋاقىتتااا َ
َ
انظُـ ْـرََن﴾ «نپەيغەماااكەرگە رائىناااا دەئ اىتاااا قىلمااااي ،ئۇنزىرناااا دەئ اىتاااا
قىلىغالر» دېگەن ئايەت نازىل بولغان.
اْسَعُ ــوا﴾ « قااااۇالق سااااېلىغالر» دېاااايىش
﴿و ْ
ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە َ
ئاااارقىلىق ،ماااۇئمىنلەر بىااالەن يەھۇدىيالرنىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى پەرقاااكە ئىشاااارەت
قىلى اتىااااادى .ئالااااادىنقى ئاااااايەتتە يەھاااااۇدىيالر مسعنل للا «ئا لىااااادىق» دېاااااگەن
بولسااىمۇ ،لااېكىن ئىااش-ھەرىكەتلىاارى «ئاسااىي بولاادىق» دېگەننااى ئىپادىلىاادى.
اْسَعُــوا﴾ «ن بااۇنى ئىتااائەت ۋە ئىجاارا قىلىااش
﴿و ْ
شااۇ ا ئااالالھ تائاااال مااۇئمىنلەرگە َ
پوزىتسىيەسى بىلەن ئا ال الر» دەۋاتىدى.

﴿ولِ ْل َك ــافِ ِرين َعـ ـ َذ ِ
ـيم﴾ «كااااپىرالر قااااتتىق ئازابقاااا دىچاااار بولىااادى».
ٌ
اب أَل ـ ٌ
َ
َ
ا
كىمكااى رەسااۇلۇلالھ ۋە دىننااى ھاقااارەتلە ئۈچااۈن َ انَللا دېسااە ،بااۇ كىشااىگە
قاتتىق ئازا بولىدى .قىيامەتنىڭ ئازابى ناھايىتى قاتتىقتۇر.
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ِ
﴿ما يـو ُّد الَّ ِذين َك َفروا ِمن أ َْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ني أَن يُـنَـ َّز َل َعلَْي ُكم
اب َوََّل ال ُْم ْش ِرك َ
َ ُ ْ
َّ َ َ
ض ِل
ِِّم ْن َخ ٍْري ِِّمن َّربِِّ ُك ْم َواللَّـهُ َُيْتَ ُّ
شاءُ ۚ َواللَّـهُ ذُو الْ َف ْ
ص بَِر ْْحَتِ ِه َمن يَ َ
ال َْع ِظ ِيم﴾
«ئەھلى كىتا ۋە مۇشرىكالردىن بولغان كاپىرالر پەرۋەردىگارىغالر
تەرىپىدىن سىلەرگە بىرەر يااشىلىقنىڭ چۈشۈشىنى ياقتۇرمايدى ،ئالالھ
ئۆزىنىڭ االىغان بەندىسىنى مەرھەمىتىگە نائىل قىلىدى ،ئالالھ بۈيۈ
پەزلى ئىگىسىدىر»
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئەھلااى كىتااا ۋە مۇشاارىكالرنىڭ ددشاامەنلىكى
ۋە مۇسااااۇلمانالرغا تۇتقااااان مۇئامىلىسااااىنى بايااااان قىلى اتىاااادى .ئااااۆز ۋاقتىاااادا
سااااھابىلەر ئەھلاااى كىتاااا بىااالەن بىااارگە ياشاااايتتى ،كۈنااادىلى تۇرماااۇ ۋە
تىجاااارەتلىرى ئاااۇالر بىااالەن بىااارگە باااوالتتى .گەرچە شاااۇنداق بولساااىمۇ ،ئاااۇالر
كۆ لىاادە ئىمااان ئېيتقااان كىشااىلەرنى يامااان كااۆردئ ،مۇسااۇلمانالرغا يااشااىلىق
يېتىشىنى ھەرگىز االىمايتتى.
ئااااالالھ تائاااااال  1400يىاااال ئىلگىاااارىال ،ئەھلااااى كىتااااا ۋە مۇشاااارى -
كاپىرالرغاااا قاناااداق مۇئاااامىلە قىلىاااش كېرەكلىكىااادىن اەۋەر بەرگەن .ئەپساااۇس،
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دىنيااااااادا ئااااااۆزىنى «ئىسااااااالم دۆلەتلىاااااارى» دەئ ئاتى الغااااااان دۆلەتلەرنىااااااڭ
باشااالىقلىرى ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ساااۆزلىرىنى ئۇنتاااۇئ ،كىتابىااادىن يىراقلىشاااىپ
كەتكەنلىكاااى ئۈچاااۈن ،ئەھلاااى كىتاااا ۋە كااااپىرالرنى دوسااا تۇتاااۇئ ،بىااارلىكتە
مۇساااۇلمانالرنى قىرى اتىااادى .ئەسااالىدە مۇساااۇلمانالر شەاساااىي يااااكى دۆلەتااالەر
ئارا مۇناسى ەتلەردە ،ئۇالرغا ھەرگىزمۇ ئىشەنمەسلىكى كېرە ئىدى.
ئاااايەتتىكى يلَ ل َلو ٌُّ دېااااگەن سااااۆز ٌَو ٌَ دىاااان چىققااااان بولااااۇئ ،كۆ لىنىااااڭ
چو قاااۇر قاتلىمىااادىن يااشاااى كۆردشااانى بىلددرىااادى .بىاااز قەلكىمىااازدىن يااشاااى
كاااۆرگەن كىشاااىلىرىمىزگە ماااۇھەبكىتىمىز بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ئاااۇالر ئېرىشاااكەن
يااشااىلىقتىن اااۇددى بىااز ئېرىشااكەندە سااۆيۈنۈئ كېتىمىااز .بىرسااىنى يااشااى
كااۆرد بىاالەن يااشااىلىق قىلىااش ئااايرى مەسااىلە بولااۇئ ،يااشااىلىقنى يااشااى
كاااۆرگەن ۋە كاااۆرمىگەن ئاااادەمگە قىلىمىاااز .ئەمماااا ماااۇھەبكەتنى پەقەت يااشاااى
كاااۆرگەن ئاااادەمگە بېرىمىاااز« .يااشاااى كاااۆرد » قەلكنىاااڭ چو قاااۇر قاتلىمىااادىن
﴿َل َا
چىقىاااادىغان بولغاچقااااا ،ئااااالالھ تائاااااال َ
ٌَت ل ُلغٌَُل ْوَِ للاٌيلُ ْ اِنُ للو َ ٌ اِب لَل ل الو ٌَو َْل ل ْلوانٌ َْ ا ل ل اهٌ

ٌُِب َ ُا ل ل ل ل ل ْ ٌْ َْوٌَْمْلنَل ل ل ل للا َ ُا ْ ٌْ َْوٌا ْ ل ل ل ل ل َلو َُْ ٌْ َْوٌ
ٌَل ل ل ل للا ٌَ لَ ل ل ل ل للوَ ٌَوَ ُنل ل ل ل للوَوُ ٌَوَل ل ل ل ل ْلوٌ َ ل ل ل ل للاتُو ٌَ
يُل ل ل ل ل َلو ُّو َ ٌَِ ل ل ل ل ل ْ َ
ا
لًَمُْ « 1ئالالھقاااا ۋە ئاااااىرەت كاااۈنىگە ئىشاااىنىدىغان بىااار قەۋمنىاااڭ ئاااالالھ
َا ل َ

ۋە ئۇنىاااااڭ پەيغەمكىااااارى بىااااالەن قارشىالشاااااقانالرنى -ئۇالرنىاااااڭ ئااااااتىلىرى،
ئوغاااۇللىرى ،ياااا قېرىنداشااالىرى ،ياااا ئاااۇرىق-تۇغقاااانلىرى بولغاااان تەقااادىردىمۇ-
دوساا تۇتقااانلىقىنى كۆرمەيسااەن نئااۇالرنى قەلكىاادىن يااشااى كۆردشااى مااۇمكىن
﴿وا ٌ
ئەمەس » دېاااگەن .ئاااالالھ تائااااال يەنە بىااار ئاااايەتتە ئاتاااا-ئاناااا ھەققىااادە َ

لٌَمال ل الو ا
ٌا ْل ل ل ٌفَل ل َللٌتُ ااع مل للاٌٌوصل ل ا
لاَْبل ُ َماٌا ٌ ل ل ُّلغتْلَاٌ
ٌالَ ل ل ٌَْ ٌتُ ْ ل ل اهَ ٌا ٌَِل للاٌَل لْ َ ٌَل ل َ
اال ل َلغ َ َ
ََ
َُْ َ َ
َِ ْعٌُهوفَللا « 2ئەگەر ئاتااا-ئانااا سااېنى سااەن بىلمەياادىغان نەرسااىنى ما ااا شااېرى
كەلتۈردشاااكە زورلىساااا ،ئۇالرغاااا ئىتاااائەت قىلمىغىااان ،ئۇالرغاااا دىنياااادا يااشاااى

 1سۈرە مۇجادەلە-22 ،ئايەت
 2سۈرە لوقمان-15 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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مۇئامىلىاااادە بااااولغىن ندىنىغغااااا زىيااااان يەتمەياااادىغان ئاساسااااتا يااشااااىلىق
قىلغىن » دېگەن.
دىاان ددشاامەنلىرى بولغااان شەرقشۇناسااالر «يۇقىرىاادىكى ئااايەتتە ،ئااالالھ
ۋە رەساااۇلىغا قارشاااى چىققاااان ئاتاااا-ئاااانىنى يااشاااى كۆرمەسااالى بۇيرىلغاااان.
كېيىنكااى ئااايەتتە بولسااا ،ئۇالرغااا دىنيااادا يااشااىلىق قىلىااش بۇيرىلغااان .بااۇ بىاار-
بىااارىگە زىااا ئەمەسااامۇ » دەئ ،ئىككاااى ئاااايەت ئوتتۇرىساااىدا زىتلىاااق باااارلىقىنى
دەۋا قىلىشاااىدى .باااۇ ئىككاااى ئاااايەت بىااار-بىااارىگە زىااا ئەمەس .چاااۈنكى بىاااز
يۇقىرىاادا ئوقااۇئ ئااۆتكىنىمىزدە  ،ئىنسااان ئااۆزى يااشااى كااۆرگەن ۋە كااۆرمىگەن
ئااادەمگە يااشااىلىق قىلىاادى .شااۇ ا ئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا قارشااى چىققااان ئاتااا-
ئااااانىنى يااشااااى كۆرمىسااااىمۇ ،ئۇالرنىااااڭ قىيىنچىلىقتااااا قالماساااالىقى ئۈچااااۈن
يااشااىلىق قىلىااش ،ناھااايىتى نورمااا بىاار ئەھ ا ا  .شااۇ ا يااشااى كااۆرد بىاالەن
يااشاااىلىق قىلىشااانى ئارىالشاااتۇرىۋېتىپ ،ئاااايەتنى بىااار-بىااارىگە زىتالشاااتۇرى
توغرا ئەمەس.

ِ
﴿م ـ ْـن َخ ـ ٍْ
ـري﴾ «يااشااااىلىقتىن» دېااااگەن سااااۆزدىكى اِل ل ٌْ «دىاااان ،تىاااان»
مەنىساااااىنى بىلددرىااااادى .ئەمماااااا بولۇشساااااىز پېاااااىىلالردا كەلاااااگەن ۋاقىتتاااااا
«ھېچنەرساااە» دېاااگەن مەنىناااى ئىپادىلەيااادى .مەساااىلەن بىااار ئادەمااادىن پاااۇ
سورىساااق ،ئااۇ ئادەماادە ئااازراق پااۇ بولسااىمۇ ،بىااز سااورىغان مەباالەغ بولمىسااا،
ل ٌانللغيٌِللاَ «مەنااادە پاااۇ يااوق» دەئ جااااۋا بېرىااادى .ئەگەر ئاااۇ ئادەمااادە
بىااار تىيىنماااۇ بولمىساااا ،ل ٌانللغيٌِ ل ٌِللاَ «مەنااادە پۇلااادىن ھېچناااېمە ياااوق»
دەئ ،اِ ل ٌْ «ھېچنەرساااە» دېااگەن قوشاااۇمچىنى قوشاااۇئ جااااۋا بېرىااادى .ئاااالالھ
تائااااال باااۇ قوشاااۇمچىنى كەلتاااۈرد ئاااارقىلىق ،ئەھلاااى كىتاااا ۋە مۇشااارىكالرنىڭ
مۇسااااااۇلمانالرغا قىلچىلىاااااا يااشااااااىلىق كېلىشااااااىنىمۇ االىماياااااادىغانلىقىنى
بىلددردۋاتىدى.
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ئاااايەتتە تىلغاااان ئېلىنغاااان ِ
﴿م ــن َّربِِّ ُكـ ْـم﴾ «رەباااكىغالردىن» دېاااگەن ساااۆز،
يااشاااىلىقنىڭ مەنكەساااىنىڭ ئاااالالھ تائااااال ئىكەنلىكىناااى ئوتتۇرىغاااا قويۇۋاتىااادى.
ئااااااۇالر مۇسااااااۇلمانالرغا پەرۋەردىگااااااار تەرىپىاااااادىن چۈشااااااكەن ھەرقانااااااداق
يااشىلىقنى االىمايدى.
شــاءُ﴾ «ئاااالالھ ئۆزىنىاااڭ االىغاااان بەندىساااىنى
﴿واللَّ ــهُ َُيْــتَ ُّ
ص بَِر ْْحَتِـ ِـه َمــن يَ َ
َ
مەرھەمەتاااكە نائىااال قىلىااادى»ََ .يْللتَ ٌُّ مەلاااۇم ئىشااانى مەلاااۇم ئاااادەمگە اااااس
قىلىشاانى كۆرسااىتىدى .ئااالالھ تائاااال بااۇ دىنيااادا كىمنااى بىاارەر ۋەزىااپە ئۆتەشااكە
تاللىساااا ،رەھمەتناااى شاااۇالرغا چۈشاااۈرىدى .كاپىرالرنىاااڭ ئالالھنىاااڭ ااھىشاااىغا
ناااارازى بولاااۇ ھەققاااى ۋە ئاااۇنى ئاااۆزگەرتىش كاااۈچى بولمايااادى .ئاااالالھ تائااااال
رەساااۇلۇلالھقا پەيغەمكەرلىااا كېلىااااپ ،قۇرئاااان چۈشااااكەن ۋاقىتتىكاااى مەكااااكە
ٌالَ ل ٌ َ ُ ل اٌِل ل َ ٌ
ٌا ل ل َ ٌ ْ ُق ل ْلهُ ُ َ
﴿وَُللاُو ٌَل ْلوََلٌتُل اَََ َ
مۇشااارىكلىرىنىڭ ساااۆزلىرى ھەققىااادە َ

ٌ ٌَِعا َ ل ل لتَل ُ ْ ٌا ٌ ْْلََ ل للاواٌ
لاٌنل ل ل ْ اهًَّيٌ ٌَۗوَ ُْحَل ل ل ُ ٌ
َ لل ُ

ْ َق ل للهيلَتَ ْ ا
لٌَ َْ
ٌا ا ل ل ل ٌَُ ٌْ.ال ل ل ْ ٌيلَ ْق اس ل ل ُلمو َ ٌ َ ُْحَل ل ل َ ٌ َما ل ل َ
ي َ
ٌَل ل ل ُ ٌَُ َس ل ل ْلمنَاٌملَْ ل ل لنَل ُ
ْ
ل ل ُّلغتْلَاٌ ٌَوَفَل ْعنَ ل للاٌملَ ْع َ ل ل ل ُ ْ ٌفَل ل ل ْلو َأٌملَ ْع ل للٌَ َ َ َ ل للاتٌاَلتَ ا ل ل ل َ ٌملَ ْع ُل ل ل ُ ٌملَ ْع
ا
لاٌَي َمعُللو َ « 1ئاااۇالر باااۇ قۇرئاااان نېمىشاااقا ئىككاااى شاااەھەر نمەكاااكە
َمال َ
لٌَ َ ل ْلًٌََل َْ

بىاااالەن تااااائى تىن بىاااارەر كاتتااااا ئااااادەمگە نازىاااال قىلىنمىاااادى  ،دېيىشااااتى.
پەرۋەردىگارىغنىاااڭ رەھمىتىناااى ئاااۇالر تەقساااى قىلىاااپ بېرەمااادى بىاااز ئۇالرنىاااڭ
ھايااااتىي دىنياااادىكى رىزقىناااى ئۇالرنىاااڭ ئارىساااىدا تەقساااى قىلااادىق ،ئۇالرنىاااڭ
بەزىساااى بەزىساااىنى ئىشاااقا سالساااۇن دەئ ،ئۇالرنىاااڭ بەزىساااىنىڭ دەرىجىساااىنى
بەزىسااىدىن ئۈسااتۈن قىلاادىق ،پەرۋەردىگارىغنىااڭ رەھمىتااى ئۇالرنىااڭ توپلىغااان
نەرساااىلىرىدىن يااشاااىدىر» دېاااگەن .يەناااى ،ئاااالالھ تائااااال ئىنساااانالر ئىچىااادىن
رەساااۇلۇلالھنى تاااالالئ ،رەھمىتىناااى ئۇنىغغاااا چۈشاااۈردى .شاااۇنداقال كىشاااىلەر
ئىچىاادىن بەزىلىرىنااى دىننااى يەتكۈزدشااكە تااالالئ ،ئااۇالرنى دىناادا ئااالى قىلاادى.
بەزىلىرىناااااى سىياساااااىي رەھاااااكەر بولۇشاااااقا تاااااالالئ ،ئۇالرغاااااا تېگىشااااالى

 1سۈرە زىارىف-32 ،-31 ،ئايەت
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ئىمكاااااانىيەتلەرنى بەردى .دېااااامە  ،ئاااااالالھ تائااااااال يااشاااااىلىقنى االىغاااااان
بەندىسىگە بېرىدى.

ض ـ ـ ِـل ال َْع ِظ ـ ـ ِ
ـيم﴾ «ئاااااالالھ چاااااو پەزلاااااى ئىگىساااااىدىر».
﴿واللَّـ ـ ــهُ ذُو الْ َف ْ
َ
ْ َ ْ ل دېاااگەن ساااۆز ئاااادەتتە بىااار ئادەمنىاااڭ زۆردر ھاجەتلىرىااادىن ئاااارتۇق
بولغاااان نەرساااىلىرىنى كۆرساااىتىدى .رەساااۇلۇلالھ ِ ل ٌ للا ٌِع للوٌف ل ٌ للهٌفلَلعُ ل ْغٌ
1
مل للوٌال ل ل ٌِ ل ل ٌَلٌ ل للهٌ ل للوٌ،وِ ل ل ٌ ل للا ٌ ل للوٌف ل ل ٌِ ل ل ٌْ ٌفل عل للغٌمل للوٌال ل ل ٌِ ل ل ٌَلٌْ ٌ ل للو
«كىمااادە ئاااارتۇق ئاااۇالغ بولساااا ،ئاااۇنى ئاااۇالغى ياااوق ئاااادەمگە بەرساااۇن .كىمااادە
ئاااارتۇق يېمەكلىااا بولساااا ،ئاااۇنى يېمەكلىكاااى ياااوق ئاااادەمگە بەرساااۇن» دېاااگەن
ھەدىساااىدە« ،ئاااارتۇق» مەنىساااى فَ ْ ل دېاااگەن ساااۆز بىااالەن ئىپاااادىلەنگەن.
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ھېچنەرساااىگە ئېھتىيااااجى ياااوق ۋە پۈتاااۈن مەالۇقاتلىرىااادىن
ضـ ـ ِـل ال َْع ِظـ ـ ِ
ـيم﴾ «ئاااااالالھ چاااااو پەزلاااااى
﴿واللَّ ـ ــهُ ذُو الْ َف ْ
بىھااااااجەت بولغاچقااااااَ ،
ئىگىسااااىدىر» دەيمىااااز .ئىنسااااان ئۆزىاااادىكى ئااااارتۇق نەرسااااىنى تاشاااالى ەتمەي،
كېاااايىن الزىاااا بولۇشااااى مااااۇمكىن دەئ ساااااقاليدى .ئەممااااا ھەرقانااااداق نەرسااااە
ئالالھقااااا نىسااااكەتەن زىيادىاااادىر .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااالالھ تائاااااال پەزلااااى-
مەرھەمەتنااااى ئااااۆزى االىغااااان بەناااادىلىرىگە بېرىااااپ ،مەالااااۇقالر ئارىسااااىدا
ئايالندىرىئ تۇرىدى.

 1مۇسلى ۋە ئەھمەد رى ايەت قىلغان

145

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە

-63دەرس
سۈرە بەقەرە -106ئايەت

﴿ما نَنس ْخ ِمن آي ٍ أَو نُ ِ
نس َها ََن ِ
ْت ِِبَ ٍْري ِِّم ْنـ َها أ َْو ِمثْلِ َها أَََلْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
َن اللَّـهَ
َ َ ْ َ ْ
ٍ
ِ
َعلَ ٰم ُك ِِّل َش ْيء قَد ٌير﴾
«قانداقال بىر ئايەتنى ئەمەلدىن قالدىرساق ياكى ئۇنتۇلدىرساق ،نئورنىغا
ئۇنىغدىن ئارتۇق ياكى شۇنىغغا ئواشا

بىر ئايەتنى كەلتۈرىمىز.

ئالالھنىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن »

ٌ
باااۇ ئااااايەت ئىسااااالم ئەقىدىسااااى ۋە دىنىااااي مەسااااىلىلەرنىڭ ااااااراكتېرىنى
چۈشىنىشااااتە ناھااااايىتى مااااۇھى ئەھمىاااايەتكە ئىااااگە .قۇرئااااان كەرىاااا نازىاااال
بولغانااادىن كېااايىن ،ئەھلاااى كىتاااا پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن
شاااەرىىەتنىڭ ،مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ۋە ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن
شااااەرىىەتتىن يااشااااى ئىكەنلىكىنااااى ھااااې قىلغااااان بولسااااىمۇ ،پەيغەمكەرنىااااڭ
ئۆزلىرىااادىن چىقمىغانلىقىغاااا ھەساااەت قىلىاااپ ،رەساااۇلۇلالھقا قااااتتىق قارشاااى
چىقتى ۋە مۇسۇلمانالرغا يااشىلىق كېلىشىنى االىمىدى.
رەسااااۇلۇلالھنىڭ ئىلگىرىكااااى پەيغەمكەرلەرنىااااڭ شااااەرىىىتىنى ئەمەلاااادىن
قالاااادىرىئ ،ئاساسااااىي پىرىنسااااىپلىرى ئىلگىرىكااااى كىتااااابالر بىاااالەن ئواشااااا
بولغاااان قۇرئاااان كەرىمناااى ئېلىاااپ كېلىشاااى ۋە قۇرئانااادىكى ئىلگىااارى نازىااال
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بولغاااان ئاااايەتلەرنى ،كېيىنكاااى ئايەتلەرنىاااڭ ئەمەلااادىن قالدىرىشاااى قاتاااارلىق
نس ـ ْخ ِمـ ْـن آيَـ ٍ أ َْو
بۇيرىقالرنىاااڭ اااااراكتېرىنى ئاااالالھ تائااااال چۈشاااەنددردئ َ
﴿مــا نَ َ
ِ
نســها ََن ِ
ْت ِِبَـ ٍْ
ـري ِِّم ْنـ َهــا أ َْو ِمثْلِ َهــا﴾ « قانااداقال بىاار ئااايەتنى ئەمەلاادىن قالدىرساااق
نُ َ
ياااكى ئۇنتۇلدىرساااق ،نئورنىغااا ئۇنىغاادىن ئااارتۇق ياااكى شااۇنىغغا ئواشااا
بىااار ئاااايەتنى كەلتاااۈرىمىز» دېاااگەن .مەنساااۇخ قىلىاااش ئەسااالى باااار ئاااايەتتىن
يااشاااااىراقى ۋە ئواشىشاااااىنى ئەكىلىاااااش بىااااالەن بولىااااادى .باااااۇ ئىلگىرىكاااااى
پەيغەماااكەرلەر ئەكەلاااگەن شاااەرىىەتنى ۋە قۇرئانااادىكى ئەمەلااادىن قالااادىرىلغان
ئاااايەتلەرنى چۆكتۈردشااااكە ئۇرىنغااااانلىقنى ئىپادىلىمەيااادى .بەزىاااالەر «مەنسااااۇخ
ئااااايەتتىنمۇ يااشااااىراق ئااااايەت بولسااااا ،ئااااالالھ ئااااۇنى چۈشااااۈرمىگەن ئەھاااا ا
باااارمۇ » دېيىشاااىدى .ئەلااا ەتتە ئۇناااداق ئەھااا ا ياااوق .چاااۈنكى مەنساااۇخ بولغاااان
ئااااايەتمۇ ،ئارقىاااادىن كەلااااگەن ھۆكۈممااااۇ ئواشاشااااال ئااااالالھ تائاااااال بېكىتىااااپ
بەرگەن زامانىدا يااشىدىر.
قۇرئاناااادا ئىسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بەنااااى ئىساااارائىلغا ئەۋەتىلگەناااادە

ا
ا ا
﴿وِه ل الغَُاٌام للاٌم لليٌي ل َلغ َ ا
ٌالَل لْ ُ ْ ٌ ٌَوا ْل للتُ ُ ٌ
يٌَ ل ل اهَن َ
يٌِ ل ل َ ٌ تَل ل ْلوَ و ٌَواْلَُ ل ل ٌََ ُ ل ل ٌملَ ْع ل َ
َُ َ
لٌَ َل ل ُ
َ َ َْ َ
ا ٌ1
ا
«مەن ئىلگىااارى كەلاااگەن تەۋراتناااى تەساااتىق
اِبيَل اٌِ ل ٌ َما ُ ل ْ ٌفَللاتلَ ُقو ٌ لَل لوَ ٌَوَْ عُللو
قىلغاااان ھالااادا ،ساااىلەرگە ھاااارام قىلىنغاااان بەزى نەرساااىلەرنى ھااااال قىلىاااش
ئۈچااااۈن نكەلاااادى  .سااااىلەرگە پەرۋەردىگااااارىغالر تەرىپىاااادىن دەلىاااال ئېلىااااپ
كەلاااادى  .ئااااالالھتىن قورقااااۇ الر ۋە ئىتااااائەت قىلىغااااالر» دېگەنلىكااااى بايااااان
قىلىنغااااااان .بااااااۇ ئااااااايەتتىن ئىسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ تەۋراتنىااااااڭ بەزى
ئەھكاااملىرىنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ ،يېغااى ئەھكااامالرنى ئېلىااپ كەلگەنلىكىنااى
بىلىااا االاليمىز .شاااۇنىغدە رەساااۇلۇلالھمۇ ئىلگىرىكاااى كىتاااابالرنى تەساااتىقلىغان
ھالدا ،قىيامەتكىچە داۋاملىشىدىغان يېغى رىسالەت ئېلىپ كەلگەن.
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ئىلگىرىكااااااى پەيغەمااااااكەرلەرگە ئىمااااااان ئېيتقااااااانالر ،كەلااااااگەن يېغااااااى
پەيغەماااكەرگە ئەگەشساااە ،بىااار يااشاااىلىقتىن يەنە بىااار يااشاااىلىققا ياااۆتكەلگەن
بولىااااادى .زاماااااان ۋە ماكاننىاااااڭ ئۆزگىرىشاااااىگە ئەگىشاااااىپ ،بەزى مەساااااىلىلەر
ئۆزگىرىااااادى .مەساااااىلەن مۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئەگەشاااااكۈچىلىرى ئىساااااا
ئەلەيھىسسااااالمغا ئەگەشساااە ،بىااار يااشاااىلىقتىن يەنە بىااار يااشاااىلىققا كاااۆچكەن
بولىاااادى .ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمدىن مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغىچە كەلااااگەن
پۈتااۈن رىساااالەتلەر ئالالھنىاااڭ بىرلىااا بااارلىقى ،كاماااالى ماااۇتلەقلىقى ۋە زاتىااادا،
سااااۈپىتىدە ،ئىااااش-ھەرىكەتلىرىاااادە پااااا ئىكەنلىكىااااگە ئواشااااا ئەقىاااادە
نۇقتىلىرىااادا ئورتااااقتۇر .ئەمماااا ھاياااات مەنھىجىاااگە مۇناساااى ەتلى تەرەپااالەردە،
تېخىمۇ يااشى ھۆكۈملەر چۈشۈردلىدى.
ھايااااااات مەسىلىسااااااىنىڭ تەرەققىيااااااات ئۆزگىرىشاااااالىرىگە قارىغاناااااادا،
ئىلگىرىكاااى ئەساااىرلەردە ئۇچرىمىغاااان مەساااىلىلەرنىڭ كېااايىن پەيااادا بولۇشاااى
تەبىىىياااادىر .بىاااار رىسااااالەتنىڭ ۋاقىتلىااااق قىماااامەت قارىشااااى بىاااالەن كېيىنكااااى
ئەسااااىرلەردە كەلااااگەن ھايااااات مەسااااىلىلىرىگە يۈزلىنەلىشااااى مااااۇمكىن ئەمەس.
ئەمماااا ئاااااىرقى پەيغەماااكەر ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن ئىساااالم
دىنااى مەلااۇم زاماناادىكى ئااايرى قەۋماالەرگە چۈشمەسااتىن ،پۈتااۈن ئااالەم ئۈچااۈن
چۈشاااااكەن ئاااااااىرقى دىااااان بولغاچقاااااا ،قىياااااامەت كاااااۈنىگىچە ئاااااۆزگەرمەي،
عٌَ ُ ل اٌِ ل َ ٌ ل الغي ا ٌَِ لاٌ
ئالماشااماي قېلىااپ قالىاادى .بااۇ ھەقااتە بىااز ئالالھنىااڭ ٌ َ
﴿شل َله َ

صل ل ٌما ل الوٌتُوَ للاٌو َل ل ايٌَْوَ لن للاٌاَ للٌَوِ للاٌو َ ا ا ا ا
ٌو اا َسل ل ٌٌَْ ْ ٌَُْا ُم للو ٌ
ونل ل ٌَ
َو َ
صل لْلنَاٌم للوٌ مْل ل َلها َ ٌَوُِ َ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
َ َ
ا
ا ا
ا
ا
ٌَيتَل لا ٌاٌَْ ل الو ٌَِل ل ٌيَ َ للا ٌُ
وا ْ ٌاَْ للوٌٌ لَل للوُ َْ
للغي َ ٌَوََلٌتَلتَل َ َهُ للو ٌف للوٌٌ َ ل ل َُ َ
ٌالَل ل ٌ ْ ُم ْ ل ل اه َ
ي ٌَِ للاٌتَل ل ْغاُ ُ
ا ا ا
ٌِ ل ٌيُنا ل ُ «ٌ1ئاااالالھ ساااىلەرگە دىنااادىن نوھقاااا تەۋساااىيە قىلغااااننى،
َويلَ ْ للغيٌ َْللو َ
بىاااز ساااا ا ۋەھىاااي قىلغااااننى ،ئىكراھىمغاااا ،مۇسااااغا ۋە ئىسااااغا بىاااز تەۋساااىيە
قىلغااااننى باياااان قىلااادى .ساااىلەر دىنناااى بەرپاااا قىلىغاااالر ،دىنااادا تەپرىقىچىلىااا
قىلماااا الر ،مۇشااارىكالرغا ساااەن ئاااۇالرنى دەۋەت قىلغاااان نەرساااە ئېغىااار كەلااادى،
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ئاااااالالھ تەۋھىااااادكە االىغاااااان ئاااااادەمنى تالاليااااادى ،ئالالھنىاااااڭ نتاااااائىتىگە
قايتىااااادىغان ئاااااادەمنى تەۋھىااااادكە باشااااااليدى» دېاااااگەن ساااااۆزىدىن جااااااۋا
تاپاااااليمىز .يەناااى ،باااۇرىنقى پۈتاااۈن پەيغەماااكەرلەر ئېلىاااپ كەلاااگەن شاااەرىىەتلەر،
مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم ئېلىااااپ كەلااااگەن ئىسااااالمدا مۇجەسسەملەشااااكەن.
ئاسااماندىن چۈشااكەن رىسااالەتلەردىكى پىرىنسااىپا ئورتاااق مەسااىلە ،ئەقىاادە ۋە
ياااالغۇز ئالالھقاااا ئىماااان ئېيتىشاااتىن ئىكاااارەتتۇر .ئەمماااا ھاياتقاااا مۇناساااى ەتلى
تەرەپاالەردە ،كېغىاايىش ۋە يېغىلىقالرنىااڭ پەياادا بولۇشااىغا قااارائ ئەھكامالرنىااڭ
ھەراىاال شااەكىللىرىنى بايقااايمىز .شااۇ ا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم كەلگەناادىن
كېااايىن ،ئىلگىرىكاااى پەيغەماااكەرلەر دەۋرىااادە بولمىغاااان نۇرغاااۇن مەساااىلىلەرنىڭ
ھە قىلىش چارىلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

﴿مـ ــا نَنس ـ ـ ْخ ِمـ ــن آي ـ ـ ٍ أَو نُ ِ
نسـ ـ َـها﴾ « قانااااداقال بىاااار ئااااايەتنى ئەمەلاااادىن
ْ َ ْ
َ َ
نسل ل ٌْ دېاااااگەن كەلىااااامە
ىكى
ااااايەتت
ا
ئ
.
»
اااااق
ا
تۇلدىرس
ن
ۇ
ئ
اااااكى
ا
قالدىرسااااااق ي
ت
ََ
«مەنساااۇخ قىلىاااش» دەئ تەرجىااامە قىلىنغاااان .باااۇ ساااۆز تس ل ٌ للم ٌ ل
«قۇياااا ساااايىنى يوقااااتتى» ،تس ل ٌ تللاب «كىتاااا كۆچاااۈرددم» ۋە تس ل ٌ
ل ٌ للباب «قېرىلىاااق ياشاااالرنى ئۆزگەرتىااا ەتتى» دېگەنااادە بىااار قاااانچە
مەنىاالەردە كېلىاادى .ئەممااا تس ل دېااگەن سااۆز ،بااۇ ئااايەتتە «بىاار ئااايەتنى يەنە
بىاار ئااايەت بىاالەن ئەمەلاادىن قالاادىرى » دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادى .تُ ا
نس ل َ ا
«ئۇنتۇلدىرساااق» دېااگەن سااۆزنىغمۇ بىاار قااانچە مەنىسااى بولااۇئ ،ئااالالھ تائاااال
بااااااۇ يەردە ئىنساااااااننىڭ سااااااەۋەنلى ئۆتكااااااۈزدئ ياااااااكى غاپىاااااال بولااااااۇئ
قالىدىغانلىقىنى مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىن.
بىااار بۆلاااۈ كىشاااىلەر «قۇرئانااادا قەتىىاااي مەنساااۇخ ياااوق» دەئ قارايااادى.
چاااۈنكى مەنساااۇخ «مەساااىلىنىڭ كېااايىن ئايدىغلىشىشاااى» دېگەنلىااا بولغاچقاااا،
«ئىلگىاارى بىاار مەسااىلىنى تەتااكىقالئ باققاناادىن كېاايىن ،ئۇنىااڭ مەسااىلىنى ھە
قىلىشااااتا كەمچىلىكااااى ئىسااااپاتلىنىپ ھۆكااااۈم ئالماشااااقان» دېااااگەن مەنىنااااى
ئىپادىلەياااادى .بااااۇ ئىنسااااانالردا بولىاااادىغان ئەھاااا ا بولااااۇئ ،ئااااالالھ تائاالغااااا
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نىسااكەتەن مااۇمكىن بولماياادىغان بىاار ئىشااتۇر .شااۇ ا ئااۇالر قۇرئاناادا «مەنسااۇخ
بااااااار» دېگەنلىاااااا « ،بەزى مەسااااااىلىلەر ئالالھقااااااا كېاااااايىن ئايدىغالشااااااتى»
دېگەنلىكنااااى بىلااااددردئ قويىاااادى ،دەئ قاراياااادى .بىااااز تەبىىىيكااااى مەنسااااۇانى
«ئايدىغلىشاااىش» دەئ قارىماااايمىز .چاااۈنكى بىااار ھۆكاااۈمنى يولغاااا قوياااۇئ ،ئاااۇ
قامالشمىساااا يەنە بىرناااى يولغاااا قوياااۇ ئالالھنىاااڭ زاتىغاااا قەتىىاااي مۇناساااىپ
كەلمەياادى .ئااالالھ تائاااال مەلااۇم ۋاقىتتااا بىاار ھۆكااۈمنى چۈشااۈرگەن بولسااا ،ئااۇ
ھۆكۈمنىااااڭ ئااىرلىشااااىدىغان ۋاقتىنااااى بىلىاااادى ۋە ئااااۇ ۋاقىاااا ئااىرالشااااقاندا،
يېغى بىر ھۆكۈمنى چۈشۈرىدى.
شااااارائى ئىشااااالرنىڭ تەدرىجىااااي بولۇشااااىنى تەلەئ قىلىاااادى .كىمكااااى
«ئاااالالھ تائااااال بىااار ھۆكاااۈمنى يولغاااا قوياااۇئ ،كېااايىن ئاااۇ ھۆكۈمنىاااڭ كەمتاااۈ
ئىكەنلىكااااى بايقىلىااااپ ،يەنە بىاااار ھۆكااااۈمنى يولغااااا قويغااااان» دېسااااە ،چااااو
ااتالىققااا كىاارگەن بولىاادى .مەنسااۇانى چۈشااىنىش ئۈچااۈن بىاار مىسااا ئااااليلى.
بىااارى دواتۇرغاااا كېساااە كۆرساااەتكىلى بارساااا ،دواتاااۇر ئەھ الغاااا قاااارائ دورا
يېزىااپ بېرىاادى .بىمااار دواتۇرنىااڭ بااۇيرىقى بااويىچە شااۇ دورىنااى بىاار قااانچە كااۈن
يېگەناااادىن كېاااايىن ،دواتااااۇر بىمارنىااااڭ باسااااقۇچلۇق داۋاالشااااقا تېگىشاااالى
ئىكەنلىكىناااى بىلگەچاااكە «ئەمااادى ئاااۇ دورىناااى تواتىتىاااپ ،مااااۋى دورىناااى يە »
دەئ بۇيرىيااادى .باااۇ ھەرگىزماااۇ دواتۇرنىاااڭ دەسااالەپتە بىلااامەي بىااار دورىناااى
بېرىااااپ ،ئۇنىااااڭ مەنااااپەئەت قىلمىغىنىنااااى بايقااااائ ،يەنە باشااااقا بىاااار دورىنااااى
بەرگەنلىكىنى بىلددرمەيدى.
ئااااالالھ تائاااااال دەساااالەئ ھۆكااااۈم چۈشااااۈرگەن ۋاقىتتااااا ،ئااااۇ ھۆكۈمنىااااڭ
تەتكىقلىنىااادىغان زامانىنىاااڭ قانچىلىااا ئىكەنلىكىناااى بىلىااادى .ۋاقتاااى كەلگەنااادە،
ئىلگىرىكااى ھۆكااۈمنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ يېغااى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرىدى .ئەممااا
ئىنسااااانالرنىڭ ھۆكااااۈم ۋە قااااانۇنلىرى رېىااااا مەسااااىلىلەرگە قااااارائ ئالمىشااااىپ
تۇرىااادى .چاااۈنكى ئاااۇالر تاااۈزگەن قاااانۇنالر رېىاااا مەساااىلىلەرنى ھە قىلىشاااتىن
ئااااجىز كېلىاااپ قالغانااادا ،ئۆزگەرتىلىشاااكە موھتاااا بولىااادى .ئىنساااانالر ھۆكاااۈمنى
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يولغااا قويغاناادا ،بىاار بۆلااۈ نەرسااىلەرنى بىلىااپ يولغااا قويغااان بىاالەن ،يەنە بىاار
بۆلاااۈ ئىشاااالر قاااارا غۇ پېتاااى قالىااادى .باااۇ قاااانۇن رېىاللىققاااا تەتكىقالنغانااادا،
قاااارا غۇ قالغاااان يەرلەر ئوتتۇرىغاااا چىقىاااپ ،ئۆزگەرتىلىشاااكە موھتاااا بولىااادى.
لااااېكىن ئااااالالھ تائاااااال ھەرئىشاااانى بىلگۈچىاااادىر ،ھااااېكمەت بىاااالەن ئىااااش
قىلغۇچىدىر.
ئااالالھ دەساالەئ ھۆكااۈمنى ۋاقىتلىااق ئىجاارا قىلىنىاادىغان قىلاادى ،ئاناادىن
ئالماشاااااتۇرىئ بەردى .مەساااااىلەن ئاااااالالھ تائااااااال ئالدىااااادا مۇساااااۇلمانالرنىڭ
قىكلىساااااىنى بەيتۇلمۇقەددەساااااكە قىلىاااااپ بەرگەن ئىااااادى ،كېااااايىن كەبىاااااگە
يۆتكىااادى .ئەيناااى ۋاقىتتىكاااى رېىااااللىق ،قىكلىناااى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبىاااگە
يۆتكەشاااكە ھاااې مەجكۇرلىمىغاااان .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئىلىماااى ۋە شاااەرىىىتىدە،
قىااكلە مەلااۇم مەزگىلاادىن كېاايىن كەبىااگە ئااۆزگەرتىلىش ھااۆكمى ئەزەلاادىن بااار
ئىاااادى .بااااۇ ئالالھنىااااڭ بۇيرىغااااان ئىشاااالىرى قاتارىاااادىن بولغاچقااااا ،قىااااكلە
ئۆزگەرتىشااااااتە ئىمااااااانىي نىشااااااان بولۇشااااااى مااااااۇمكىن .شااااااۇ چاغاااااادىكى
بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارا بىااالەن كەبىاااگە قاااارا  ،مۇساااۇلمانالرغا ئىماااانىي
جەھەتاااتە ھېچكىااار يېغىلىاااق ئېلىاااپ كەلمىاااگەن .ئەمماااا باااۇ يەردە بۇيرىقنىاااڭ
ئاااالالھ تەرىپىااادىن بولغانلىقىااادىن ئىكاااارەت ئىماااانىي ساااىناق باااار .ماااۇئمىنلەر
ئااالالھ بەيتۇلمۇقەددەسااكە قاراشااقا بۇيرىغاناادا ،ئۇياققااا قااارائ ئىكااادەت قىلاادى،
كەبىااگە قاراشااقا بۇيرىغاناادا ،كەبىااگە قارىاادى .بااۇ ئىككىسااىنىڭ ھااې قايسىسااىدا
مۇقەددەساالى يااوق ،ئەممااا مااۇقەددەس بااولغىنى ئالالھنىااڭ بۇيرىقىاادىر .ئااالالھ
تائاااال پەرىشااتىلەرنى ئااادەم ئەلەيھىسساااالمغا سااەجدە قىلىشااقا بۇيرىغاناادا ،ئااۇالر
ئادەمنىاااااڭ ماااااۇقەددەس بولغانلىقىااااادىن ساااااەجدە قىلغاااااان ئەمەس ،بەلكاااااى
ئالالھنىڭ سەجدە قىلىش بۇيرىقى كەلگەنلىكى ئۈچۈنال سەجدە قىلغان.
ئااالالھ تائاااال كەبىنااى ئااۆزى ئۈچااۈن ئااۆي ۋە مەسااچى قىلىااپ ،ئااورنىنى
مۇسااۇلمانالرنىڭ نەزىرىاادە ئااالىي قىلاادى .بااۇ ئااالىي ماقااام ھەرگىزمااۇ ئىكااراھى
ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ بىناااااا قىلغاااااانلىقى ،پەيغەماااااكەرلەر ۋە كىشاااااىلەرنىڭ ھە
152

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
قىلغىنااى ئۈچااۈن ئەمەس ،بەلكااى ئااالالھ تاللىغااان بەيتااۇلالھ نئالالھنىااڭ ئااۆيى
بولغانلىقىاااادىن كەلااااگەن .زېمىناااادىكى پۈتااااۈن مەسااااچى ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى
بولساااىمۇ ،ئاااۇالرنى ئالالھنىاااڭ بەنااادىلىرى تاللىغاااان .شاااۇ ا ئىنساااانالر تاللىغاااان
پۈتااۈن مەسااچىتلەرنىڭ قىكلىسااى ،ئااالالھ ئااۆزى تاللىغااان مەسااچىتكە يۈزلىنىشااى
كېرە .
بىاار ئىشاانىڭ ئالالھنىااڭ بااۇيرىقى بولغااانلىقى ،بىزنىااڭ ئااۇنى قىلىشااىمىزغا
تولااۇق سااەۋە بوالالياادى .مەسااىلەن ئااالالھ تائاااال كۈنلااۈ بە ۋاق ناماااز پەرز
قىلاادى .بىااز ئۇنىااڭ سااەۋەبىنى ئىاازدەئ« ،نااېمە ئۈچااۈن بە ۋاق » دېمەسااتىن
ئىجااارا قىلىمىاااز .زاكاااات ،روزا ۋە ھە مەسىلىساااىمۇ ئواشاااا ئالالھقاااا ئىتاااائەت
قىلىاااش بىااالەن تاماملىنىااادى .قىكلىنىاااڭ ئۆزگىرىشاااى ئالالھقاااا ئىماااانىي جەھەتاااتە
ئىتااائەت قىلىشاانىڭ بىاار سااىناق شااەكلىدىر .بىرەرسااى «نااېمە ئۈچااۈن كەبىگىااال
قارايساااىلەر ئاااالالھ كەبىااادىال باااارمۇ » دېساااە ،بىاااز «يااااق ،ئاااالالھ ھەر جايااادا
بااار .ئااۇ بىزنااى كەبىااگە يۈزلىنىشااكە بۇيرىغااان ،بىااز پەقەت ئالالھنىااڭ بااۇيرىقىنى
ئىجرا قىلىش ئۈچۈن كەبىگە يۈزلىنىمىز» دەيمىز.
مەنسااۇخ بولغااان ئااايەت ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە مەلااۇم ۋاقىاا تەتكىقلىنىااپ،
ئاناااادىن ئۆزگەرتىلىاااادى .مەنسااااۇخ بولىاااادىغان ھۆكااااۈم ،ئالىاااادىغان ۋاقىاااا ۋە
ئۇناادىن كېاايىن كېلىاادىغان ھۆكۈمنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ تائاالغااا مەلااۇم بولااۇئ،
دىنياااا يارىتىلىشاااتىن باااۇرىنال ئېنىاااق بېكىتىلىاااپ بولۇنغاااان .بەيتۇلمۇقەددەساااكە
يااااۈزلىنىش ،كېيىاااانچە بەلكىاااا مۇسااااۇلمانالرغا قىيىنچىلىااااق ۋە مۈشااااكىالتالرنى
پەيااادا قىلىشاااى يااااكى ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنى بەيتۇلمۇقەددەساااكە بىاااز
مەزگىاااال يۈزلەنااااددردئ ،كېاااايىن كەبىنااااى قىيااااامەتكىچە يۈزلىنىاااادىغان قىااااكلە
قىلىاااادىغانلىقىنى االىغااااانلىقى ئۈچااااۈن بولۇشااااىمۇ مااااۇمكىن .بااااۇ ئااااۆزگەرتىش،
بىااازگە ئىساااالم دىنىنىاااڭ ئىلگىرىكاااى پۈتاااۈن سااااماۋىي دىنالرناااى ئاااۆز ئىچىاااگە
ئالىااادىغان ۋە بەيتۇلمۇقەددەسااانىڭ ئىساااالمدىكى ئاااورنىنى بىلددرىااادىغان بىااار
ئۇچااۇرنى بېرى اتىاادى .شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئااۆز رەسااۇلىنى مەككىاادىن يەھااۇدىيالر
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ۋە اىرىسااااتىيانالرنىغمۇ قىكلىسااااى ھېسااااابلىنىدىغان بەيتۇلمۇقەددەسااااكە سااااەير
قىلاااادىرغان .مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئالالھنىااااڭ مۇقەددەساااالىرىدىن بىاااارى بولغااااان
بەيتۇلمااۇقەددەس تەرەپااكە قااارائ ئااون ئااالتە-ئااون يەتااتە ئاااي ئىكااادەت قىلىشااى،
ئىساااالمنىڭ ئىلگىرىكاااى پۈتاااۈن سااااماۋىي دىنالرغاااا سااااھى چىققاااانلىقى بولىااادى.
ھەماااادە ،مۇسااااۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمۇقەددەسااااكە ئىااااگە بولۇشااااى كېرەكلىكىنااااى
ئەسكەرتىپ تۇرىدى.

ا
ٌَ ل ٌَُتلُ َقاتال الوٌ
﴿َيٌَْيلُّ َ للاٌ َ ل ي َ َ
ٌُِنُللو ٌ تلَ ُق للو ٌ لَ للوَ َ
ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە ٌ َ
سل لللا ُمو َ «ٌ1ئاااااى ماااااۇئمىنلەر! ئالالھقاااااا اليىاااااق رەۋىشاااااتە
َوََلٌََتلُللوتُ َ ٌاََل ٌَوَْتل للتُ ُّ
ٌِ ْ
تەق ادارلىاااااق قىلىغاااااالر ،پەقەت مۇساااااۇلمانلىق ھاااااالىتىغالر بىلەناااااال ۋاپاااااات
بولاااۇ الر» دېاااگەن .ئالالھقاااا ھەقىقىاااي اليىاااق رەۋىشاااتە تەق ادارلىاااق قىلىاااش،
ساااھابىلەرگە قىاايىن كېلىااپ «ئااارىمىزدىن ھااېچكى ئالالھقااا ھەقىقىااي رەۋىشااتە
تەق ادارلىاااااق قىاللمايااااادى» دېگەنااااادە﴿ ،فَل للاتلَ ُقو ٌ لَ ل للوَ ٌَِ ل لاٌ ْنل للتَاَ ْعتُ ْ ٌ َو ْمسَعُل للو ٌَوٌَْ ا عُل للو ٌ

ا
ٌا ل ل ل ل ل ٌُ ْ ُم ْ لا ُبل ل ل ل للو َ ٌ2
لً اٌْلَت ُ اس ل ل ل ل ل ُ ْ ٌ ٌَۗوَِ ل ل ل ل ل ٌيُل ل ل ل ل َ
لوأ ُ
ٌش ل ل ل ل ل َدٌتلَ ْ اس ل ل ل ل الوٌفَ ُوَل ل ل ل ل لا َ
َُ
َوَْت ُقل ل ل ل للو ٌ َ ل ل ل ل ل ْ َ
«تاقىتىغالرنىاااڭ يېتىشاااىچە ئالالھقاااا تەق ادارلىاااق قىلىغاااالر ،ئاااا ال الر ،ئىتاااائەت
قىلىغااااالر ،سااااەرئ قىلىغااااالر ،نبااااۇ ئااااۆزد الر ئۈچااااۈن پاياااادىلىقتۇر ،كىمكااااى
نەپسااااىنىڭ بېخىللىقىاااادىن ساااااقلىنىدىكەن ،ئااااۇ مەقسااااىتىگە ئېرىشااااكۈچىدىر»
دېاااگەن ئاااايەت نازىااال بولغاااان .ئالااادىنقى ئاااايەتتە «ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە
تەق الىااق قىلىغااالر» دېاايىلگەن بولسااا ،كېيىنكااى ئااايەتتە «تاااقىتىغالر يېتىشااىچە
ئالالھقااااا تەق الىااااق قىلىغااااالر» دېاااايىلگەن .ئااااالالھتىن ھەقىقىااااي رەۋىشااااتە
قورقاااۇ  ،ئاااالالھتىن تااااقىتى يېتىشاااىچە قورقۇشاااتىن تېخىماااۇ يااشاااى تۇرساااا،
ئاااالالھ تائااااال ناااېمە ئۈچاااۈن يااشىساااىنى مەنساااۇخ قىلىاااپ ئۇنىغااادىن تاااۆۋەنرە
ھۆكۈمنى كەلتۈرىدى

 1سۈرە ئا ئىمران-102 ،ئايەت
 2سۈرە تاغابۇن-16 ،ئايەت
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باااۇ ساااوئالنى ساااورىغۇچى ئالالھنىاااڭ «ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە تەق الىاااق
قىلىغاااالر» دېاااگەن ساااۆزى بىااالەن «تااااقىتىغالر يېتىشاااىچە ئالالھقاااا تەق الىاااق
قىلىغااااالر» سااااۆزىنىڭ مەنىسااااىنى چۈشااااىنەلمىگەن بولىاااادى .بىااااز بىاااار ئىشاااانى
باھالىماااقچى بولساااق ،ئۇنىااڭ نەتىجىسااىگە قااارايمىز .مەسااىلەن بىاار ساااودىگەر
ئەللىااا پىرساااەن پايااادا چىقمىساااا مااااللىرىنى سااااتمايدى .شاااۇ چاغااادا يەنە بىااار
سااودىگەر كېلىااپ ،مااالالرنى ئااون بە پىرسااەن پاياادا ئېلىااپ ساتسااا نااېمە ئىااش
ياااۈز بېرىااادى كىشاااىلەر تەبىىىاااي ئاااون بە پىرساااەن پايااادا ئېلىاااپ سااااتقان
كىشااااىگە يۈزلىنىاااادى .ئەللىاااا پىرسااااەن پاياااادىغا ساااااتىدىغان سااااودىگەرنىڭ
پايدىسااى چااو بولسااىمۇ ،ئەممااا يەنە بىاار سااودىگەر ئاااز پاياادا بىاالەن كااۆئ مااا
ساااتقانلىقى ئۈچااۈن ،نەتىجىاادە كااۆئ پاياادا ئالىاادى .بااۇ مىسااا بااويىچە تەھلىاال
قىلسااااق« ،ئالالھقاااا اليىاااق رەۋىشاااتە تەق الىاااق قىلىغاااالر» دېاااگەن ئاااايەتنى ئاااۆز
ھاياتىغاااا تەتكىقلىيالىغاااان ئىنساااان ،ئە چاااو يااشاااىلىققا ئېرىشاااكەن بولىااادى.
ئەممااااا ئىنسااااان ناھااااايىتى چەكلىاااا ئىشااااالردىال ئالالھقااااا اليىااااق رەۋىشااااتە
تەق ادارلىاااق قىالاليااادى .ئۇناااداقتا بۇنىغااادىن ئېرىشاااىدىغان يااشاااىلىق ناھاااايىتى
كااااۆئ بولسااااىمۇ ،بااااۇ ئااااايەت تەتكىقلىنىاااادىغان ئەمەلاااالەر ناھااااايىتى چەكلىاااا
بولىاادى .ئەممااا «تاااقىتىغالر يېتىشااىچە ئالالھقااا تەق ادارلىااق قىلىغااالر» دېااگەن
ئااايەت بااويىچە ئەمە قىلغاناادا ،ساااۋائ ئاااز بولسااىمۇ ،قوبااۇ قىلىنىاادىغان ئىااش
ناھايىتى كۆئ بولغاچقا ،ئااىرىدا ئالىدىغان ئەجىرمۇ ئەل ەتتە كۆئ بولىدى.
يااااۇقىرىقى نەتىجىنااااى كۆرگەناااادىن كېاااايىن ،سااااىزچە ئەجاااارى بۈيااااۈ
بولساااىمۇ ،ساااانى چەكلىااا ئىاااش بىااالەن ئەجااارى ئااااز بولساااىمۇ ،ساااانى كاااۆئ
ئىشاانىڭ قايسىسااى يااشااىدى ئەلاا ەتتە ئەجاارى ئااازراق بولسااىمۇ ،ئااۆزى كااۆئ
بولغااااان ئەمەلنىااااڭ ساااااۋابى ئااااااىرى ئېشااااىپ كېتىاااادى .ئەگەر ئااااۆمرىمىزدىكى
پۈتاااااۈن ئىشاااااالردا تااااااقىتىمىز يېتىشاااااىچە تەق ادارلىاااااق قىلسااااااق ،ئۆمۈرنىاااااڭ
ئاااااىرىغىچە ساناقساااىز ئىشاااالرنى قىلغاااان باااولىمىز ۋە ساناقساااىز يااشاااىلىقالرغا
ئېرىشااااەلەيمىز .يااااۇقىرىقى ئىككااااى ئايەتنىااااڭ زاھىرىغااااا نەزەر تاشاااالىغىنىمىزدا،
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ئالااادىنقى ئاااايەت يااشاااىدە كۆردنساااىمۇ ،ئەمەلىيەتاااتە ئاااالالھ تېخىماااۇ يااشاااى
ئايەتنى نازىل قىلىپ بەرگەن.

ئااااايەتتىكى ٌ﴿نُ ِ
نس ـ َـها﴾ «ئۇنتۇلدىرساااااق» دېااااگەن كەلىمىنىااااڭ مەنىسااااى
ناااېمە بەزى ئۆلىمااااالر «مەنساااۇخ» بىااالەن «ئۇنتۇلااادىرى » بىااار مەنىااادە دەئ
قاراياادى .لااېكىن ئااالالھ تائاااال بىرىنچااى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرگەندە ،ئااۆز ئىرادىسااى
ۋە ئىلمىاادە بىاار مااۇددەتتىن كېاايىن چۈشااىدىغان يەنە بىاار ھۆكۈممااۇ بااار بولااۇئ،
ۋاقتاااى كەلگەنااادە ئالالھنىاااڭ ئىرادىساااى بىااالەن ئۇماااۇ نازىااال بولىااادى .بىرىنچاااى
ھۆكااۈم كەلااگەن ۋاقتىاادا ،ئىككىنچااى ھۆكااۈم بىرىنچااى ھۆكۈمنىااڭ ئااىرلىشااىش
ِ
ـن آيَـ ـ ٍ﴾ « قاناااداقال بىااار ئاااايەتنى
نسـ ـ ْخ م ـ ْ
ۋاقتىناااى سااااقالۋاتقان بولىااادىَ .
﴿م ــا نَ َ
ئەمەلااااادىن قالدىرسااااااق»دىكاااااى ئاااااايەت ،مەنساااااۇخ بولغاااااان يااااااكى ئەمە
قىلىنمايااادىغان ئاااايەتلەرنى كۆرسەتساااە﴿ ،أَو نُ ِ
نس ـ َـها﴾ «يااااكى ئۇنتۇلدىرسااااق»
ْ
دېاااگەن ئاااايەت بولساااا ،ئاااالالھ ئاااۆز ئىلمىااادە بولساااىمۇ ،ۋەھىاااي ياااولى ئاااارقىلىق
رەسۇلى ۋە مۇئمىنلەرگە يەتكۈزمىگەن نۇقتىالرنى كۆرسىتىشى مۇمكىن.
﴿أ َْو ِمثْلِ َهــا﴾ «شاااۇنىغغا ئواشاااا نبىااار ئاااايەتنى كەلتاااۈرىمىز » .ئاااالالھ
تائاالنىاااڭ بىااار ئاااايەتنى ئۇنىغااادىن يااشاااى يەنە بىااار ئاااايەت بىااالەن مەنساااۇخ
قىلىشااىنى ئاسااان چۈشااىنەلەيمىز .ئەممااا بىاار ئااايەتنى ئااۆزىگە ئواشااا ئااايەت
بىااااالەن ئەمەلااااادىن قالدىرىشااااانىڭ ناااااېمە ھااااااجىتى باااااار ئەگەر ئەمەلااااادىن
قالاادىرىلغان ئااايەت ئىلگىرىكااى ئااايەت بىاالەن ئواشااا بولسااا ،نااېمە ئۈچااۈن
ئەمەلااادىن قالدىرىلىااادى بىاااز بۇنىغغاااا قىكلىناااى بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبىاااگە
ئااااۆزگەرتىش مەسىلىسااااىنى مىسااااا ئېلىااااپ كۆرسااااىتەلەيمىز .ئااااالالھ تائاااااال
مۇساااۇلمانالرنى كەبىاااگە يۈزلىنىشاااكە بۇيرىغانااادا ،ئىلگىرىكاااى ھۆكاااۈم ئواشاااا
بولغاااان يەنە بىااار ھۆكاااۈمگە ئالماشاااقان .چاااۈنكى بەيتۇلماااۇقەددەس بىااالەن كەبە
ئااااۆز زاتىاااادا ئواشااااا بولااااۇئ ،مۇسااااۇلمانالرنىڭ بەيتۇلمۇقەددەسااااكە قااااارائ
قىلغاااان ئىكاااادىتى بىااالەن كەبىاااگە قاااارائ قىلىااادىغان ئىكادىتىااادە ھېچكىااار پەرق
يااوق .چاااۈنكى شااىمالغا يااااكى جەنۇبقاااا قارىغااان ئاااادەم ئواشااا كاااۈق ساااەرئ
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قىلغىنىاااادە  ،كەبە تەرەپااااكە يااااۈزلىنىش مۇسااااۇلمانالرنى ئااااارتۇق مۇشااااەققەتكە
تەكلىااپ قىلماياادى .ئااالالھ تائاااال ھەماامە يەردە بااار .لااېكىن قىااكلە ئالماشااتۇرى ،
ئىماااانىي ئىتائەتنىاااڭ قانچىلىااا ئىكەنلىكىناااى ئاشاااكارا قىلىااادى .چاااۈنكى ئاااۇ
ئىشااانى ئاااالالھ تائااااال بۇيرىغاااانلىقى ئۈچاااۈنال قىلااادىق .ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزىگە
بولغااااان بەناااادىچىلىكىنىڭ ھەقىقااااى سااااۆيگۈ ۋە ئىختىيااااار بىاااالەن بولۇشااااىنى
االىغاچقااا ،ئااالالھ بۇيرىغاااننى قىلىااپ ،چەكلىگەنلىرىاادىن يااانىمىز .ئۆزىمىزنىااڭ
ماااۇراد-مەقساااەتلىرىنى ئاااۆز ئىختىياااارلىقىمىز بىااالەن ئاااالالھ تائاالنىاااڭ تەلىاااپىگە
بويسااۇندىرىمىز .قىااكلە ئالماشتۇرىشاانىڭ ئەلاا ەتتە بۇنىغاادىن باشااقا بىااز بىلااگەن
ۋە بىلەلمىگەن نۇرغۇن ھېكمەتلىرى بولۇشى مۇمكىن.
مەنسااااااۇخ ،ئەقىاااااادە مەسااااااىلىلىرى ۋە ئااااااالالھ تائاااااااالدىن كەلااااااگەن
اەۋەرلەردىااااان ئىكاااااارەت ئىككاااااى نۇقتىااااادا بولمايااااادى .چاااااۈنكى مەنساااااۇخ
«ئۆزگااۈرد » دېااگەن گەئ بولااۇئ ،ئەقىاادە مەسااىلىلىرى ئااادەم ئەلەيھىسساااالم
دەۋرىااادىن قىياااامەتكىچە ئاااۆزگەرمەي ماااۇقى تۇرىااادى .ئاااالالھ تائااااال يەتكاااۈزگەن
قىسسااىلەر شەرتسااىز چىاان ھەقىااقەت بولغاچقااا ،يەنە بىاار ئااايەت بىاالەن مەنسااۇخ
بولمايااادى .يەناااى ،ئاااالالھ تائااااال «پىااال ۋەقەساااى»ناااى بىااازگە رىااا ايەت قىلىاااپ،
كېاايىن ئااۇنى ئەمەلاادىن قالاادىرىئ ،باشااقا بىاار رى ا ايەتنى نازىاال قىلىشااى مااۇمكىن
ئەمەس.
مەنساااۇخ ،بەنااادىلەرنىڭ ئۈساااتىدىكى ۋەزىاااپىلەردە بولىااادى .ئاااالالھ تائااااال
اا
ٌَ ل ل اه ا
ٌالَ ل ل ٌ ْ اقتَ ل ل ااٌٌَا ٌيَ ُ ل ل اٌِ ل للن ُ ْ ٌ
ي َ
ضٌ ْ ُم ل ل ْ ِن َ
﴿َيٌَْيلُّ َ ل للاٌ نَ ل لا ُّ َ
قۇرئاااااان كەرىمااااادە ٌ َ

يٌٌوا ٌي ُ ل ل ل اٌِ ل للن ُ اٌِاَِل ل ل ٌيل ْغلاب ل للو ٌَْْ َ ل ل ا
ا ا
اا ْ ل للهو َ ٌ ا
لاٌِل ل ل َ ٌ َل ل ل اي َ ٌ َ َ ل ل ُلهو ٌ
ُ َ
َ ُ
ص ل للام ُهو َ ٌيلَ ْغلبُ ل للو ٌِ ل للاَِلتَ ْ ا َ َ
اِبَ َُل ل ْ ٌَُ ل ل ْلون َ
ٌَلٌيلَ ْ َق ُ ل للو َ «ٌ1ئاااااى پەيغەماااااكەر! ماااااۇئمىنلەرنى ئاااااۇرى قىلىشاااااقا
رىغكەتلەنااااددرگىن ،ئەگەر سااااىلەردە چىااااداملىق يىگىاااارمە ئااااادەم بولىاااادىغان
بولساااا ،نددشااامەندىن  200ناااى يېغەلەيااادى؛ ئەگەر ساااىلەردە نچىاااداملىق 100
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ئاااادەم بولىااادىغان بولساااا ،كااااپىرالردىن  1000ناااى يېغەلەيااادى؛ چاااۈنكى ئاااۇالر
نجاھىااال قەۋم بولاااۇئ ،نئالالھنىاااڭ ھېكمىتىناااى چۈشاااەنمەيدى» دېاااگەن .باااۇ
ئااايەت بااويىچە مااۇئمىنلەر ئۆزىاادىن ئااون ھەسسااە كااۆئ مۇشاارىكقا ئۇچراشااقاندا،
چېكىنىش اكە بولمااايتتى .لااېكىن بااۇ مااۇئمىنلەر ئۈچااۈن قىاايىن ئىاادى .شااۇ ا ئااالالھ
ا
ا
ٌضل ْلع َ اٌٌفَ لاإ ٌ
ٌاللن ُ ْ ٌَو َال ل ٌََْ َ ٌف ل ُ ْ َ
تائااااال ئاااۇنى مەنساااۇخ قىلىاااپ ٌ﴿ َْ َ ٌ َ َ ل َ
لٌْ لَ للوُ َ

يٌٌوا ٌيَ ُ ل ل ٌاِل للن ُ ٌَْْل للٌْيلَ ْغلابُل للو ٌَْْ َ ل ل ْ ا
يَ ُ ل ل اٌِل للن ُ اٌِاَِ ل ل َ ا ا ا ا
ليٌِباا ْذ ا ٌ لَ ل ل الوٌٌۗ
ْ
ٌصل للامَهوٌيلَ ْغلبُل للو ٌِل للاَِلٌتَ ْ َ
هل للاما اهي َ «ٌ1ئاااااالالھ ئەمااااادى ساااااىلەرگە يېنىكلەتتاااااى ،ساااااىلەرنىڭ
َو لَ ل للوُ ٌَِل ل َلاٌ َ
ئاااااجىزلىقىغالرنى بىلاااادى ،ئەگەر سااااىلەردە چىااااداملىق  100ئااااادەم بولىاااادىغان
بولسااااا 200 ،نددشاااامەن نى يېغەلەياااادى ،ئەگەر سااااىلەردە نچىااااداملىق 1000
ئااااادەم بولىاااادىغان بولسااااا ،ئالالھنىااااڭ ئىزنااااى بىاااالەن  2000نددشاااامەن نى
يېغەلەيااادى .ئاااالالھ چىاااداملىقالر بىااالەن بىللىااادىر» دېاااگەن ئاااايەتنى نازىااال
قىلاادى .مۇئمىنلەرنىااڭ ئارىسااىدا ئاااجىزالر بولغاچقااا ،ئۇالرنىااڭ ھەربىرىنىااڭ ئااون
ددشاااامەننى يېغىشااااى قىاااايىن ئىاااادى .شااااۇنىڭ بىاااالەن ئااااالالھ بااااۇ ھۆكااااۈمنى
يە گىللىتىاااااپ بەردى .دېااااامە  ،باااااۇ ھۆكاااااۈم ئەقىااااادە ۋە اەۋەر بابىغاااااا تەۋە
ئەمەس ،بەلكى مەنسۇخ ھۆكۈم چۈشىدىغان ۋەزىپە بابىغا تەۋەدىر.

قۇرئاااان كەرىااا نازىااال بولغاااان دەسااالەپكى ۋاقىتتاااا ،ئاياااا كىشاااى زىناااا
قىلىاااپ تاااۆت ئاااادەم گۇۋاھلىاااق بەرساااە ،ئاااۇ ئاياااا ئاااۆلگىچە ئۆيااادە سااااقلىنىپ،
ساااىرتقا چىقىرىلماااايتتى .باااۇ ھەقاااتە قۇرئاااان كەرىااا ٌ﴿و ل َللاَيٌَْتالليٌ ْ َ ا
اَ َ ل َ اٌِ ل ٌ
َ َ
َ

ا ا
ٌاٌلَل ل لْ ا َ ٌَْْملَ َع ل ل ل َ اٌِ ل للن ُ ْ ٌٌفَل ل لاإ
انتَ ْ ل ل ل ا ُغو َ
ت َس ل للاِ ُ ْ ٌفَ ْ
ٌنل ل ل لبا َل
تٌْ َْو َْ
لاا َ ٌ ْ َم ل ل ل ْلو ُ
يلَتَل َوفَل ل ل ُ
ٌَيٌ َعل ل ل ل ٌَ لَل ل ل للوٌُ َ لُل ل ل َ َ

ا
ا
ٌَ ل ل َلٌّ
َ
ٌش ل ل ل ا ُغو ٌفَ َِْس ل ل ل ُ ُ
وا َ ٌا ٌ ْبُلُ ل للوت َ
«ٌ2ئاياااااااااللىرىغالردىن پاھىشااااااااە

قىلغاااانالرنى نئىساااپاتال ئۈچاااۈن ئاااارا الردىن تاااۆت گاااۇۋاھچى كەلتاااۈرد الر،
ئەگەر ئااۇالر گۇۋاھلىااق بەرسااە ،تاااكى ۋاپااات بولغانغااا ياااكى ئااالالھ ئۇالرغااا بىاار
چىقىااااش يااااولى بەرگەنااااگە قەدەر ئااااۇالرنى ئۆياااادە تۇتااااۇ الر» دەئ بۇيرىغااااان.
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كېيىاانچە ئىسااالم كېغىيىااپ ،قەلىااكلەر ئىمانغااا تولغاناادىن كېاايىن ،رەجىاا ياااكى
قامچىلىنىشاااتىن ئىكاااارەت يېغاااى ھۆكاااۈم چۈشاااتى .بىرىنچاااى ھۆكاااۈم چۈشاااكەن
ـل
ۋاقىتتااا ،ئىككىنچااى ھۆكۈممااۇ ئالالھنىااڭ ئىلمىاادە بااار ئىاادى .يەنااى﴿ ،أ َْو ََْي َعـ َ
يًل﴾ «ئااالالھ ئۇالرغااا بىاار چىقىااش يااولى بەرگەنااگە قەدەر» دېااگەن
اللَّــهُ ََّلـُ َّـن َ﴾ ـبِ ً
ئاااايەتتە ،ئاااالالھ تەرىپىااادىن كېلىااادىغان ،ئالالھنىاااڭ ئىلمىااادە بولغاااان يەنە بىااار
باااۇيرىق ئىشاااارەت قىلىنغاااان .دېااامە  ،ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ئالااادىنقى ھۆكاااۈمنى
يەتكااۈزگەن ۋاقىتتاااا ،بۇنىااڭ ئاااااىرقى ھۆكاااۈم ئەمەساالىكىنى ،يېغاااى ھۆكۈمنىاااڭ
يېقىنااادا نازىااال بولىااادىغانلىقىغا ئىشاااارەت بەرگەن .ئىنساااانالر بىرىنچاااى ھۆكاااۈم
بىااالەن ئاااۆز نەپساااىلىرىنى چېنىقتۇرىااادى .ئانااادىن ئاااالالھ ئىككىنچاااى ھۆكاااۈمنى
چۈشۈرىدى.
مااا -دىنيااانى ئاتااا-ئانىغااا ۋەسااىيەت قىلىشااقا بااۇيرى  ،ئااالالھ تائاالنىااڭ
ا
ا
تٌا ٌ
بۈيۈكلىكىااااادىن بولاااااۇئ ،قۇرئانااااادا ٌ﴿ ُ ت ل ل َ َ
ََ ل ل َغ ُ ٌُ ْ َمل ل ْلو ُ
ٌَ َ ل ل ٌَلهٌْ َ
ٌالَ ل لْ ُ ْ ٌ َذ َ
ا
ا ا ا
ا
لي «ٌ1ئەگەر
ٌَ ًّقل ل ل ل َ
لاٌالَ ل ل ل ل ٌ ْ ُمتَقل ل ل ل َ
لً ٌ ْ َوص ل ل ل لٌٌَُ ْل َو ل ل ل ل َلغيْ ا ٌَو ْْلَُْل ل ل ل َلهما َ
يٌ اِبْ َم ْعل ل ل ل ُلهو ٌ َ
تَل ل ل ل َلهٌٌَ َ ل ل ل ل ْ َ
ساااىلەردىن بىااارەيلەن ئۆلاااۈ ئالدىااادا كاااۆئ ماااا قالدىرساااا ،ئۇنىاااڭ ئاتاااا-
ئانىسااااىغا ۋە اىااااش-ئەقرىكالىرىغااااا ئاااااادىللىق بىاااالەن ۋەسااااىيەت قىلىشاااااى،
تەق ادارالرنىااڭ ئۆتەشااكە تېگىشاالى بااۇرچى سااۈپىتىدە بېكىتىلاادى» دېاايىلگەن.
ئااالالھ تائاااال نااېمە ئۈچااۈن مىااراس مەسىلىسااىنى ئاااۋۋا ۋەسااىيەت دەئ ئاتىاادى
ئىنسااان ئۆلسااە ،ئۇنىااڭ بالىلىرىغااا ئاتااا-ئانىسااى ئىااگە بولااۇئ ،نەۋرىاالەر بااوۋا-
مومىساااىغا باغلىنىاااپ ھالقاااا ھاساااىل قىلىااادىغان بولغاچقاااا ،ئاااالالھ ۋەساااىيەت
ئاااارقىلىق ھاااالقىالرنى بىااار-بىااارىگە ئۇلىغاااان .ھۆكاااۈملەر قەلىاااكلەردە ئاااورىن
ئېلىااپ ،ئالالھنىااڭ بۇيرىقىغااا يۈزلىنىشااكە باشااالنغاندا ،ئااالالھ تائاااال ٌ﴿ي ا
وص ل ُ ٌُ
ُ

ا ا
ا
ٌَ ل الفٌ ْْلُت َلَ ل ْ ا
ليٌٌفَل لاإ ٌ ُ ل ل َ ٌتاس للا ٌفَ ل لو َأٌ ْلنَلتَ ل ْ ا
لاٌِ للاٌ
ليٌفَللَ ُ ل ل َ ٌ لُلَُ ل َ
لَل للوٌُا ٌْ َْوََل ُ ل ل ْ ٌٌ ل ل ل َ َ اهٌِ ْل ل ُ َ
َ َ ْ
ا اا
ا ا
ا
ا
ُ اٌََل للاٌتَ ل ل َلهَ ٌ
هلل ُ
تَ ل ل َلهٌٌَ ٌَوا ٌ َ اتَ ل ل ْ ٌَو َ ل ل َلغ َوٌفَللَ َ ل للاٌ ن ْ
لٌْ ٌَوْلَملَ َويْل للوٌ ُ ل ل ا ٌَو َ ل للغٌِْنل ُ َم ل للاٌ ُّس ل ل ُلغ ُ
ا ٌ َ ل للا َ ٌَل للوُ ٌَوَل للغٌٌفَ ل لاإ ٌ ٌَْيَ ُ ل ل ٌَل للوُ ٌَوَل للغ ٌَوَواَل للوٌَُْمَ ل ل َلو ٌُِفَا اُِ ل ل الوٌ لُّلُ ل ل ٌٌٌُفَ ل لاإ ٌ َ ل للا َ ٌَل للوٌُا ْ ل ل َلووٌ
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ا ا
فَا اُِ ل ل الوٌ ُّس ل ل ُغ ا
ا ا
ٌُِۗب ُ ُ ل ل ْ ٌَوَْمْلنَل للا ُ ُ ْ ٌََلٌتَ ل ل ْغ ُو َ ٌَْيلُّ ُ ل ل ْ ٌ
ٌٌُِ ل ل ٌملَ ْع ل للغ ٌَوص ل لَ ٌيُوص ل للٌَ َل للاٌْ َْوٌ َيْ ل ل ٌ َ
ُ
َُْْل ل ل للهبٌَ ُ ل ل ل ل ٌتلَ ْ ع ل ل للاٌٌفَ اهي ل ل ل ل َ اٌِل ل ل ل ٌ لَل ل ل ل الوٌٌۗا َ ٌ لَل ل ل للوٌ َ ل ل للا َ ٌالا
ل
ل
ل
م
لاٌَ ا َم ل ل للا «ٌ1ئااااااااالالھ
َ
َ
ْ َ
َُ
َ َ َ
َ
بالىلىرىغالرنغاااا تېگىااادىغان مىاااراس ھەققىااادە تەۋساااىيە قىلىااادىكى ،بىااار ئەرگە
ئىككاااى ئايالنىاااڭ ھەسسىساااى تېگىااادى .ئەگەر مېيىتنىاااڭ قىااازى نئىككاااى يااااكى
ئىككىاااادىن كااااۆئ بولسااااا ،ئااااۇ چاغاااادا ئۇالرغااااا مىراساااانىڭ ئااااۈچتىن ئىككااااى
ھەسسىسااى تېگىاادى ،ئەگەر نۋارىاا بىاار قىااز بولسااا ،ئۇنىغغااا مىراساانىڭ يېرىمااى
تېگىاادى ،ئەگەر مېيىتنىااڭ باااالىلىرى بولسااا ،بااۇ چاغااادا ئۇنىااڭ ئاتااا-ئانىساااىنىڭ
ھەر بىاارىگە مىراساانىڭ ئالتىاادىن بىاارى تېگىاادى .ئەگەر ئۇنىااڭ بااالىلىرى بولماااي
مىراساااقا پەقەت ئۇنىاااڭ ئاتاااا-ئانىساااى ۋارىسااالىق قىلىااادىغان بولساااا ،باااۇ چاغااادا
ئۇنىااڭ ئانىسااىغا مىراساانىڭ ئااۈچتىن بىاارى تېگىاادى نقااالغىنى ئاتىسااىغا تېگىاادى .
ئەگەر مېيىتنىااڭ نئاتااا-ئانىسااىدىن باشااقا يەنە قېرىنداشاالىرى بولسااا ،ئانىسااىغا
مىراساانىڭ ئالتىاادىن بىاارى تېگىاادى نقااالغىنىنى ئاتىسااى ئالىاادى  .نبااۇ تەقسااىمات
مېيىتنىاااڭ ۋەساااىيىتى ئورىنالنغاااان ۋە قەرزى تۆلىنىاااپ بولغانااادىن كېااايىن ئېلىاااپ
بېرىلىااااادى .ئاتاااااا-ئانااااااا الر ۋە باااااالىلىرىغالردىن قايسىساااااىنىڭ مەنااااااپەئەت
جەھەتاااتىن ئۆزد الرغاااا ئە ياااېقىن ئىكەنلىكىناااى بىلمەيساااىلەر ،باااۇالر ئاااالالھ
تەرىپىاادىن بېكىااتىلگەن بەلگىلىمىاادىر .ئااالالھ ھەقىااقەتەن ھەممىنااى بىلگااۈچى،
ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغۇچىاادىر» دېااگەن ئااايەت بىاالەن ۋەسااىيەتنى پەرزگە
ئۆزگەرتتى.

ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادىكى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ﴿أَ ََلْ تَـ ْعلَـ ـ ْـم أ َّ َّ
ـل
َن الل ـ ــهَ َعلَـ ـ ٰـم ُكـ ـ ِِّ
ٍ ِ
ير﴾ «ئالالھنىاااڭ ھەر نەرساااىگە قاااادىر ئىكەنلىكىناااى بىلمەمساااەن »
َش ـ ْـيء قَــد ٌ
دېاااگەن ساااۆزى ،ھەر ئىشااانىڭ ئالالھنىاااڭ ئىرادىساااى ۋە قاااۇدرىتى دائىرىساااىگە
كىرىاااادىغانلىقىنى بىلددرىاااادى .ئااااالالھ تائاااااال مەلااااۇم دەۋرگە بىاااار ھۆكااااۈمنى
ئەكەلسااە ،ئۇمااۇ يۈكسااە يااشااىلىق ھېسااابلىنىدى .شااۇ ھۆكااۈم ئااۆز دەۋرىاادىكى
ۋەزىپىساااىنى ئاااادا قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن ،كېلىااادىغان يەنە بىرىماااۇ يۈكساااە
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يااشاااىلىقنى بىلددرىااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ ھەر ئىشاااقا قاااادىر ،ھەر ئەساااىردە شاااۇ
دەۋردىكاااى كىشاااىلەرگە ئە مااااس كېلىااادىغان ھۆكاااۈمنى چۈشاااۈردئ بېرىااادى.
ا
ٌشل ل ْلَ ٌَُل ل الغيه ٌ
ٌالَ ل ل ٌ ُ ل ل ا َ
شاااااۇ ا باااااۇ ئايەتنىاااااڭ اەۋەر شاااااەكلىدىكى ٌ﴿ٌ َ ٌ لَ ل للوَ َ
«ئاااالالھ ھەر ئىشاااقا قاااادىر» دەئ كەلتاااۈردلمەي ،اىتاااا شاااەكلىدە ٌ﴿أَ ََلْ تَـ ْعلَ ـ ْـم
ٍ ِ
أ َّ َّ
ير﴾ «ئالالھنىاااڭ ھەر نەرساااىگە قاااادىر ئىكەنلىكىناااى
ـل َشـ ْـيء قَــد ٌ
َن الل ــهَ َعلَـ ٰـم ُكـ ِِّ
بىلمەمسااااەن » دەئ كەلتۈردشااااى ،ئالالھنىااااڭ بۈيۈكلىكىدىناااادىر .چااااۈنكى بااااۇ
ئايەتنى ئا لىغان ھەممە كىشى «ھەئە ،بىلىمەن» دەئ جاۋا بېرىدى.
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ض ۗ وما لَ ُكم ِمن ُد ِ
ْك َّ ِ
﴿أَ ََلْ تَـ ْعلَ ْم أ َّ
ون اللَّ ِـه
َن اللَّـهَ لَهُ ُمل ُ
ِّ
الس َم َاوات َو ْاْلَ ْر ِ َ َ
ِمن وٍِل وََّل نَ ِ
ص ٍري﴾
َ ِّ َ
«ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھقا مەنسۇئ ئىكەنلىكىنى
بىلمەمسەن سىلەرگە ئالالھتىن باشقا ھېچقانداق دوس ۋە مەدەتكار
يوقتۇر»
ئااااالالھ تائاااااالٌئالاااادىنقى ئااااايەتتە مەنسااااۇخ قىلىنغااااان ھۆكۈملەرنىااااڭ
بااارلىقىنى بايااان قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن ،ئۆزىنىااڭ كائىناتتااا االىغااانچە ئىااش
قىلىااادىغان ماااۇتلەق قاااۇدرەت سااااھىكى ئىكەنلىكىناااى باياااان قىلى اتىااادى .شاااۇنىڭ
ئۈچاااۈن ئايەتنىاااڭ بېشاااى ﴿أَ ََلْ تَـ ْعلَـ ْـم﴾ «بىلمەمساااەن» دېاااگەن قۇرىلماااا بىااالەن
باشاااالنغان .باااۇ ساااوئالنى ئا لىغاااان ھەر ئاااادەم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ساااۆزلىگىنىنى
ئىقاارار قىلىااپ «بىلىاامەن ئااى رەبااكى  ،سااىلى ۋە سااۆزلىرى ھەقتااۇر» دەئ جاااۋا
بېرىدى.
لَ كەلىمىسااااى ،ھوقااااۇق ساااااھىكى بولااااۇ  ،تەۋەلىكىاااادە
ئااااايەتتىكى ُِْل ل ٌُ
مااااا -مۈلااااۈ بولاااااۇ  ،پادىشاااااھلىقىنىڭ زاۋا تاپماساااالىقى ،ئىگىااااادارچىلىق
قىلىاااادىغان بىاااار زات ۋە ئۇنىااااڭ ئىگىدارچىلىقىاااادىكى كىشااااىلەرنىڭ بولۇشااااىنى
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تەقەززا قىلىاادى .دېاامە  ،ئااالالھ تائاااال مااۇتلەق قااۇدرەت ساااھىكىدىر .ئىنساااننىڭ
بولساااا ،ھاااې ئىگىااادارچىلىق قاااۇدرىتى ياااوق .كائىنااااتتىكى ھەر شاااەيىى ئىنساااانغا
ئامااانەت سااۈپىتىدە بېاارىلگەن .ئااۇ ئامااانەت مەلااۇم سااەۋەبلەر تۈپەيلىاادىن ياااكى
ئۆلااۈم ئااارقىلىق يەنە بىرىنىااڭ قولىغااا ئۆتىاادى .شااۇ ا ئىنسااان ئااۆز ئىلىكىاادىكى
ھېچقانداق بىر نەرسىنى مە گۈ ساقالئ قېلىشقا قۇربى يەتمەيدى.
ھەربىااار مەۋجاااۇدات ئالالھنىاااڭ ماااۈلكى بولاااۇئ ،ئاااالالھ ماااۈلكىنى ئاااۆز
قااۇدرىتى بىاالەن تەسااەررىئ قىلىاادى .شااۇ ا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم مەدىاانىگە
ھىجاارەت قىلغااان ۋاقتىاادا ،ئااۇ يەردىكااى يەھااۇدىيالر مااا -دىنيااا ۋە بىاار قىسااى
دىنيااا بىلىملىرىنىاااڭ ئىگىساااى بولغاچقاااا ،مەدىنىناااى كاااونترو قىلى الغاااان ئىااادى.
ھىجااارەتتىن كېااايىن يەھاااۇدىيالر رەساااۇلۇلالھ ۋە مۇساااۇلمانالرغا ھىااايلە-مىكىااار
ئىشلىتىشااااكە باشاااالىغاندا ،ئااااالالھ تائاااااال «ئاساااامان-زېمىننىااااڭ پادىشاااااھلىقى
ئالالھقاااا مەنساااۇئ ئىكەنلىكىناااى بىلمەمساااەن » دېااايىش ئاااارقىلىق ،رەساااۇلىنى
ااتىرجەم قىلدى.
كائىناااااااتتىكى پۈتااااااۈن قااااااۇدرەت بىاااااار ئااااااالالھ تائاالغااااااا ااسااااااتۇر.
يەھۇدىيالرنىاااڭ ماااا -ماااۈلكى كاااۆئ بولساااىمۇ ،داۋام قىاللمايااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ
مۈلااۈكنى االىغااان كىشااىدىن ئېلىااپ ،االىغااان كىشااىگە بېرىاادى .ئااالالھ تائاااال
باااارلىق مۈلۈكنىاااڭ ئىگىساااى بولغاچقاااا ،يەھاااۇدىي ۋە باشاااقىالرنىڭ ئىلكىااادىكى
مااااا -دىنيااااانى تارتى ېلىشااااقا قااااادىر .مەسااااىلە مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئالالھنىااااڭ
باااۇيرىغىنىنى قىلىاااپ ،چەكلىگەنلىرىااادىن يېنىشاااىدىر .مۇساااۇلمانالر باااۇ شاااەرتنى
ھازىرلىغىنىااادا ،ااااۇددى ئەيناااى ۋاقىتتاااا پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم مەدىنىنىاااڭ
ااااااوجىلىرى بولغاااااان يەھاااااۇدىيالرنى ساااااۈرگۈن قىلغانااااادە  ،ددشااااامەنلىرى
ئۈسااااتىدىن غالىاااا كېلەلەياااادى .ھااااازىر باشااااقىالرنى «ئۇنااااداق باااااي ،بۇنااااداق
كۈچلاااۈ » دەئ ساااۆزلەئ كېتىمىاااز ،ئەمەلىيەتاااتە ئاااۆزىمىز ئاااالالھ بۇيرىغااااننى
قىاللمىغاااااااان ،چەكلىگەنااااااادىن يانالمىغاااااااان ۋە ددشااااااامەنلەرگە ساااااااېتىلىپ
مۇنااااپىقلىقنى كاااۆئ قىلغاااان بولغاچقاااا ،ددشااامەن كۈچىيىاااپ ئۇالرنىاااڭ كاااۆزىگە
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تىكىلىااپ قارىيالماياادىغان ھالغااا كېلىااپ قالاادىق .قىيااامەت كااۈنى ئااالالھ زېمىاان
ۋە ئۈساااتىدىكى پۈتاااۈن نەرساااىلەرنى ھااااال قىلىااادىغان ۋاقىتتاااا ،ئاااالالھ تائااااال ٌ
ا
لٌَ َْ ل ْلوَن «ٌ1بۈگاااۈن پادىشااااھلىق كىماااگە اااااس » دەيااادى ۋە ئاااۆزى ٌ
﴿ َم ل ا ٌ ْ ُم ْلل ُ
﴿الَل الوٌ ْ َو اَل الغٌ ْ َق َ للا ا «ٌ2غالىاا بىاار ئالالھقااا ااسااتۇر» دەئ جاااۋا بېرىاادى .ئااۇ
كۈناااادە «دىنيااااا ئالىقىنىماااادا» دەئ يااااۈرگەن ئىنسااااانالر بېشااااىنى كۆتۈردپمااااۇ
قارىيالمايدى.
ئۆلىمااااالر بىااازگە ھېكاااايە قىلىاااپ مۇناااداق دەيااادى بىااار كىشاااى كېچىااادە
كىشااىلەرنىڭ ئەھاا الىنى چارالياادىغان ئەسااكەرلەرنى كااۆردپال ،ئارقىغااا بۇرىلااۇئ
قاچقاااان .ئەساااكەرلەر ئۇنىاااڭ كەينىااادىن قاااوغالئ ،بىااار تاشاااالندىق اارابىيلىققاااا
كەلگەناادە ئااۇنى تۇتۇۋالغااان ۋە شااۇ يەردە بىاار جەسااەتنى بايقىغااان .ئەسااكەرلەر
«ساااەن قاتىااال ،بىزناااى كۆرگەنااادە بىكاااار قاچماپتىكەنساااەن» دەئ ،ئاااۇنى ئېلىاااپ
ما غاااان .ئانااادىن ئاااۇ ئاااادەم ئىككاااى رەكەت نامااااز ئوقاااۇۋېلىش ئۈچاااۈن ئىزناااى
ساااورائ ،نامااااز ئوقۇغاااان ۋە قاااولىنى كۆتاااۈردئ «ئاااى ئاااالالھ ،ئاااۆزلىرى بىلىاااال،
مېنىاااڭ پاكلىقىمغاااا ساااىلىدىن باشاااقا گاااۇۋاھچى ياااوق ،ساااىلى بىزناااى ھەقىقەتناااى
يوشۇرماساالىققا بااۇيرىدىال ،ئەماادى مەن شااۇنى سااىلىدىن سااورايمەن» دەئ دىئااا
قىلغاااان .شاااۇئان بىااار كىشاااى كېلىاااپ «ئااااۋى ئاااادەمنى مەن ئۆلتاااۈرگەن ،مەن
گۇنااااھىمنى ئىقااارار قىلىااامەن» دېاااگەن .باشاااقىالر ھەياااران قېلىاااپ «نېمىشاااقا
ئىقاارار قىلىسااەن سااېنى ھااېچكى كااۆرمىگەن ۋە گۇمانالنمىغااان تۇرسااا» دېسااە،
ئااۇ «ئااالالھ بىاالەن قەسااەمكى ،مېنىااڭ ئىقاارار قىلغااۇم يااوقتى .ئەممااا بىاار ئاااۋاز
كېلىاااپ تىلىااا ئاااۆزى ساااۆزلەئ كەتتاااى» دېاااگەن .باااۇ ئىشاااالرغا شااااھىد بولغاااان
ئۆلگۈچىنىااڭ دادىسااى «ئااالالھنى شااۇنىغغا گااۇۋاھ قىلىمەنكااى ،مەن ئوغلۇمنىااڭ
قاتىلىدىن دىيەت ۋە قىساسنى ئەپۇ قىلى ەتتى » دېگەن.

 1سۈرە غافىر-16 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
 2سۈرە غافىر-16 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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باااۇ ۋەقەدىااان ئالالھنىاااڭ بۈياااۈ قاااۇدرىتىنى كاااۆردۋاالاليمىز .قارىالنغاااان
ئادەمنىااڭ دىئااا قىلىااپ سااورىغان سااوئالىنىڭ نازىكلۇقىغااا قااارا  .بااۇ ئااادەم ئېغىاار
غەماااگە پېتىاااپ قالغانااادا ،پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئاااۆگەتكىنى باااويىچە ئاااالالھ
ئۈچاااۈن ئىككاااى رەكەت نامااااز ئوقاااۇئ ،ئاااالالھتىن گاااۇۋاھلىقنى ئاجايىاااپ گاااۈزە
بىاااار شااااەكىلدە سااااورىغان .ھااااازىر قېرىنداشاااالىرىمىز پەقەتااااال چىقىااااش يااااولى
قالمىغاناادە  ،روھااى چۈشااكۈن ۋە ئۈمىدسااىزلى ئىچىاادە ياشااىماقتا .ئەگەر بىااز
ئالالھنىااڭ بااۇيرىق ۋە چەكلىمىلىاارىگە بويسااۇنۇئ ،ئالالھقااا ئەرزىگااۈدە ھالغااا
كەلساااە  ،ماااۇتلەق قااااۇدرەت سااااھىكى بولغاااان ئااااالالھ پۈتاااۈن غەملىرىمىزنااااى
كۆتۈردئ ،بىزگە چىقىش يولى بېرىشكە ئەل ەتتە قادىردىر.

﴿وم ـ ــا لَ ُك ـ ــم ِم ـ ــن ُدو ِن اللَّـ ـ ـ ِـه ِم ـ ــن وٍِل وََّل نَ ِ
صـ ـ ـ ٍ
ري﴾ «ساااااىلەرگە ئاااااالالھتىن
ِّ
ََ
َ ِّ َ
ب سااا ا ئىااگە
باشااقا ھېچقانااداق دوساا ۋە مەدەتكااار يوقتااۇر» .ئااايەتتىكى َوا ٌ
چىقىاااپ ،ساااېنى يااشاااى كۆرىااادىغان بىرىناااى كۆرسەتساااە ،تَ ا
هللً ساااا ا يااااردەم
بېرىشاااكە كاااۈچى يېتىااادىغان بىرىناااى كۆرساااىتىدى .باااۇ يەردىكاااى َوابٌ باشاااقا،
تَ ا
ه للً باشااااقىدىر .يەنااااى ،بىاااازگە ياااااردەم قىلغااااان كىشااااى بىزنااااى يااشااااى
كۆرمەسااالىكى ،يااشاااى كاااۆرگەن كىشاااى بىااازگە يااااردەم قىاللماسااالىقى ماااۇمكىن.
ئەممااا ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە «مەن سااىلەرنىڭ ئىگە ااالر ۋە مەدەتكااارىغالر،
سااااىلەرنى يااشااااى كااااۆرىمەن ۋە ددشاااامىنىغالرغا قارشااااى سااااىلەرگە ياااااردەم
قىلىاامەن» دەۋاتىاادى .بااۇ نۇقتااا كاااللىمىزدا ئېنىااق بولغاناادا ،بېشااىمىزغا كەلااگەن
ھەراىااال كاااۈلپەتلەرگە بىااار ئۆتكاااۈنچى مەساااىلە ساااۈپىتىدە مۇئاااامىلە قىلىاااپ،
ئۇنىغدىن نورما ئۆتۈئ كېتەلەيمىز.
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ِ
و﴾ ٰم ِمن قَـ ْب ُل ۗ َوَمن يَـتَـبَ َّد ِل
﴿أ َْم تُ ِري ُدو َن أَن تَ ْسأَلُوا َر ُ﴾ولَ ُك ْم َك َما ُ﴾ َل ُم َ
الْ ُك ْفر ِِب ِْْلميَ ِ
السبِ ِ
يل﴾
ض َّل َ﴾ َواءَ َّ
ان فَـ َق ْد َ
َ
ٌ

«ئىلگىرى مۇسادىن سورالغىنىدە  ،سىلەرمۇ پەيغەمكىرىغالردىن سوئا
سورىماقچى بوالمسىلەر كىمكى ئىمانىنى كۇفرىغا تېگىشسە ،ئۇ
ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدى»
ِ
ِ
ـل﴾ «ئىلگىاااارى
﴿أ َْم تُ ِري ـ ـ ُدو َن أَن تَ ْس ـ ـأَلُوا َر ُ﴾ـ ــولَ ُك ْم َك َمـ ــا ُ﴾ ـ ـ َل ُم َ
و﴾ـ ـ ٰـم مـ ــن قَـ ْبـ ـ ُ
مۇساااادىن ساااورالغىنى دە  ،ساااىلەرمۇ پەيغەمكىااارىغالردىن ساااوئا ساااورىماقچى
بوالمسااىلەر » دېااگەن ئااايەتتە ،ئااالالھ تائاااال «يەھااۇدىيالر ئىلگىاارى مۇسااادىن
ِ
ِ
ـل﴾ «ئىلگىاااارى
سااااوئا سااااورىغاندە » دېمەسااااتىنَ ﴿ ،ك َم ــا ُ﴾ـ ـ َل ُم َ
و﴾ ـ ٰـم م ــن قَـ ْب ـ ُ
مۇساااا ساااورالغىنىدە » دېاااگەن ئىپاااادىنى قوللىنىاااپ ،رەساااۇلۇلالھقا ئەگەشاااكەن
مااااااۇئمىنلەرنى يەھۇدىيالرغااااااا ئواشىتىشاااااانى االىمىاااااادى .بااااااۇ ئالالھنىااااااڭ
مااااۇئمىنلەرگە قىلغااااان ھااااۆرمىتى بولااااۇئ ،ھەتتااااا ئاااااددىي بىاااار سااااوئالدىمۇ
مۇئمىنلەرنى يەھۇدىيالرغا ئواشاتمىدى.
قۇرئااااان كەرىاااا يەھۇدىيالرنىااااڭ مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمدىن سااااورىغان
ا
ٌَْ َْا ل ل ٌ ْ اتَ ل ا
لاِب اٌِ ل ل َ ٌ
لابٌَْ ٌتلُنَ ل ل اَََ َ
ٌالَل لْ ا ْ ٌ تَ ل َ
سااااوئاللىرىنى ھېكااااايە قىلىااااپ ٌ﴿يَ ْس ل ل َُ َ ُ

ا
ا
هل ل ا
لاا َق ٌُ
لٌَفَل َق ل للاُو ٌَْ اٌََ لَ ل للوٌَ َ ْ ل ل َلهَوٌفََ َ ل ل َ ْمٌُُ َ
ون ل ل ٌٌَْ ْ ل ل ََ اٌِ ل ل ٌ َذ ل ل َ
ٌن ل ل َُو ُ
َسل ل َلما ٌٌفَل َق ل ل ْغ َ
ٌِ َ
ا
ا
ا
ا
لٌَ ٌَوُتَلْلنَل ل للاٌ
ما ُْل ام ا ل ل ل ْ ٌ ُ
ٌا ل ل ل ٌ َذ ل ل َ
لاتٌفَل َع َ ل ل ْلو ََ َ
ٌُثٌٌَ ََتَل ل ل ُ و ٌ ْع ْ ل ل ل ٌَِ ل ل ل ٌملَ ْع ل للغ ٌَِ ل ل لاٌ َ ل للا َ ْمٌُُ ْبَانَ ل ل ُ
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ٌِبا نَ للا «ٌ1ئەھلاااى كىتاااا ساااەندىن ئاااۆزلىرىگە ئاساااماندىن بىااار
اَ ُّ
ٌنل ل ْلاَ َ
ون ل ُ
ُِ َ
كىتااا چۈشۈردشاانى سااورايدى ،ئااۇالر مۇسااادىن بۇنىغاادىنمۇ چااو راقىنى سااورائ
بىاازگە ئااالالھنى ئاشااكارا كۆرسااەتكىن ،دېااگەن ئىاادى .شااۇنىڭ بىاالەن ئۇالرنىااڭ
زىلااااۇمى سااااەۋەبلى ئااااۇالرنى چاقماااااق سااااوقتى ئااااۇالر روشااااەن مااااۆجىزىلەر
كەلگەنااادىن كېااايىن ماااوزاينى نمەباااۇد قىلى الااادى .كېااايىن بىاااز ئاااۇالرنى ئەپاااۇ
قىلااادىق .بىاااز مۇسااااغا روشاااەن پاكىااا ئاتاااا قىلااادىق» دېاااگەن ئايىتىااادە باياااان
قىلىنغان.
قۇرئااان بايااان قىلىااپ بەرگەناادە  ،ئەھلااى كىتااا ۋە كاااپىرالر پەيغەمااكەر
لٌََ ل ل َلٌّتَل ْ ل للهٌَنَ ل ل ا
ا
لاٌِ ل ل ل َ ٌ ْْلَْ ا
وا ل للا ٌ2
ضٌيٌَنبُ َ
﴿وَُ ل للاُو ٌَل ل ل ٌتُّل ل ل ْ ِ َ ٌَ ل ل َ َ
ئەلەيھىسساااااااالمغا َ
َُ
«ئاااۇالر ئېيتتاااى تااااكى ساااەن بىااازگە يەر ئاساااتىدىن بىااار باااۇالقنى ئېتىلااادىرىئ
ا
لاٌْ َا ْمل ل َ ٌ
چىقااااارمىغىچە سااااا ا ھەرگىااااز ئىشااااەنمەيمىز» ۋە ﴿ْ َْوٌتُ ْس للق َ ٌ َس ل َلما ٌَ َ َم ل َ

ٌُْاَيٌَ اِب لَ ل ل الو ٌَو ْ َم َلِا َ ل ل اٌَُبا ل ل ٌَ
لٌَملَْ ل ل اٌِ ل ل ٌ ُْ ْ ل ل ُله ٌْ َْوٌتَل ْهَُ ل ل ٌ
َالَْلنَل للاٌ ا َس ل ل َ اٌْ َْو َ
لَْ ٌْ.وٌيَ ُ ل للو َ ٌَل ل َ
ا
اا
ا
لاِبٌتلَ ْق ل ل َلهُُِ «ٌ3ياااااااكى سااااااەن
ا ٌ َس ل ل َلما ٌَوَل ل ل ٌتلُّ ل ل ل ْ اِ َ ٌ ُهُا ل ل َ
ٌَل ل ل َلٌّتلُنَل ل ل اَََ َ
لَ َ
ٌالَْلنَ ل للاٌ تَل ل ل َ
ئېيتقانااادە ئۈساااتىمىزگە ئاساااماننى پاااارچە-پاااارچە قىلىاااپ چۈشاااۈرگىن ،يااااكى
نپەيغەماااكەرلىكىغگە گاااۇۋاھچى قىلىاااپ ئاااالالھنى ۋە پەرىشاااتىلەرنى ئالااادىمىزغا
كەلتاااۈرگىن .يااااكى ساااېنىڭ ئالتۇنااادىن ئۆياااۈ بولساااۇن ،يااااكى ساااەن ئاسااامانغا
چىققىاان ،تااااكى بىاااز ئوقۇياالياادىغان بىااار كىتاااابنى ئېلىااپ چۈشااامىگىچە ساااېنىڭ
ئاسمانغا چىققانلىقىغغا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېگەندە گەپلەرنى قىلغان.

﴿ومــن يـتَـبـ َّـد ِل الْ ُك ْف ــر ِِب ِْْلميَـ ِ
ـان﴾ «كىمكاااى ئىماااانىنى كۇفرىغاااا تېگىشساااە».
ََ َ َ
َ
ئىككاااى نەرساااىنى ئالماشاااتۇرغاندا ،قولااادىن بېرىااادىغان نەرساااىنىڭ ئالااادىغا ب
ھەرپااااى كىرىاااادىغانلىقىنى ئۆگىنىااااپ ئااااۆتكەن ئىاااادىق .يەنااااى ،بااااۇ ئااااايەتتىكى
ْ ُ ْ ل ٌَله «كۇپاااۇر» ئېلىاااپ قالىااادىغان ،ب ھەرپاااى كىااارگەن اِبْادَيلَلا اٌ «ئىماااان»
 1سۈرە نىسا-153 ،ئايەت
 2سۈرە ئىسرا-90 ،ئايەت
 3سۈرە ئىسرا-93 ،92 ،ئايەتلەر
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بېرى ېتىاادىغان نەرسااىنى كۆرسااىتىدى .بااۇ ئىماااننى تەر ئېتىااپ ،كۇپااۇرنى قوبااۇ
قىلغاااانلىقنى بىلددرىااادى .يەھاااۇدىيالر كۇپاااۇرنى قوباااۇ قىلىاااپ ،ئىمااااننى تەر
ئەتكەچاااااكە ،مۇساااااا ئەلەيھىسسااااااالمغا ﴿َْ اٌََ لَ ل للوٌَ َ ْ ل ل َلهَو ٌ«ئاااااالالھنى بىااااازگە
ئوچۇق كۆرسەت» دېگەن.

السـ ـبِ ِ
يل﴾ «ئااااۇ ھەقىااااقەتەن تااااوغرا يولاااادىن ئازغااااان
اء َّ
ض ـ َّ
﴿فَـ َقـ ـ ْد َ
ـل َ﴾ ـ َـو َ
ض ل ٌَ «ئېاازىش» ،كىشاااىنى نىشااانغا ئېلىاااپ بارالمايااادىغان
بولىاادى» .ئاااايەتتىكى َ
ا
يولااااادا مېغىشااااانى كۆرساااااىتىدىَ .نل ل َلو ٌَ َس ل لب اٌ «ئوتتاااااۇرا ياااااو »ناااااىَ ،ن ل َلو ٌَ
«ئوتتاااۇرا» دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ كەلىمىناااى باشاااقا
ٌن ل َلو ا ٌ ََْ اب ل ل ا « 1ئااااۇ قاااااراپال ئااااۇنى نيەنااااى كاااااپىر
ئااااايەتتە ﴿فَ للا َلَ َاٌٌفَل ل َلهٌُُِا َ
دوسااااتىنى دوزاانىااااڭ ئوتتۇرىسااااىدا كۆرىاااادى» دەئ ئىشاااالەتكەن بولااااۇئ ،بااااۇ
«ئىككىاااااال تەرەپاااااكە يىاااااراق ،دوزاانىاااااڭ دە ئوتتاااااۇرى» دېاااااگەن مەنىناااااى
س ل لبا ا ٌدېگەنلىاااا  ،ئوتتااااۇرا يولاااادىن
ٌن ل َلو ٌَ َ
بىلددرىاااادى .شااااۇ ا ﴿فَل َق ل ل ْغ َ
ٌض ل ل َ َ
چەتاااانەئ چىقىااااپ كەتكەنلىكنااااى بىلددرىاااادى .يەنااااى ،كىمكااااى ئوتتااااۇرا يااااولنى
تاشااااالئ چىقىااااپ كەتسااااە جاپااااادا قالىاااادى ۋە ااتالىشااااىدى .ئااااالالھ تائاااااال
مۇئمىنلەرنىااڭ دىنيااا-ئااىرەتلىاا سااائادەتكە يېتىاادىغان ئوچااۇق داغاادام يولاادا
ئازماي مېغىشىنى اااليدى.

 1سۈرە ساف ات-55 ،ئايەت
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سۈرە بەقەرە -109ئايەت

﴿و َّد َكثِري ِمن أ َْه ِل ال ِ
ِ ِ ِ
ْكتَ ِ
س ًدا
َ ٌ ِّ ْ
اب لَ ْو يَـ ُردُّونَ ُكم ِّمن بَـ ْعد إِميَان ُك ْم ُك َّف ً
ارا َح َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اص َف ُحوا َح َّ ٰ
ني ََّلُ ُم ا ِْلَ ُّق ۖ فَا ْع ُفوا َو ْ
ِّم ْن عند أَن ُفسهم ِّمن بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
َّت ََيِِْتَ
اللَّـهُ ِِب َْم ِرهِ ۗ إِ َّن اللَّـهَ َعلَ ٰم ُك ِِّل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير﴾
ٌ

«ئەھلى كىتا ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزلىرىگە ھەقىقەت ئاشكارا
بولغاندىن كېيىن ،ھەسەت يۈزىسىدىن سىلەرنى ئىمانىغالردىن قايتۇرىئ
كاپىر قىلىشنى ئارزى قىلىدى .ئالالھنىڭ ئەمرى كەلگەنگە قەدەر ئۇالرنى
ئەپۇ قىلىغالر ۋە كەچۈرد الر نپىسەن قىلما الر  .ئالالھ ھەقىقەتەن ھەر
نەرسىگە قادىردىر»
باااۇ ئاااايەت كەرىااا ئوھاااۇد غازىتىااادىن كېااايىن ياااۈز بەرگەن ھادىساااىلەر
سااەۋەبىدىن نازىاال بولغااان بولااۇئ ،ئوھااۇد غازىتىاادا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم
ئوقياااااااچىالردىن ،قانااااااداق ئەھاااااا ا بولۇشااااااىدىن قەتىىياااااانەزەر تاغاااااادىكى
ئورىنلىرىااادىن يۆتكەلمەسااالىكنى تەلەئ قىلااادى .غەلىاااكە ئااااالمەتلىرى كۆردلۈشاااى
بىاالەن ،ئوقياااچىالردا غەنىاايمەت تاماساااى قوزغىلىااپ ،رەسااۇلۇلالھنىڭ بۇيرىقىغاااا
اىالپلىاااااق قىلىاااااپ تاغااااادىن چۈشاااااتى ۋە باااااۇ ساااااەۋەبتىن ئاااااالالھ ئاااااۇالرنى
مەغلااااۇبىيەتكە دىچااااار قىلاااادى« .مۇسااااۇلمانالر مەغلااااۇ بولاااادى» دېاااايىلگەن
بىاااالەن ،كاااااپىرالر غەلىااااكە قىاللمىاااادى .چااااۈنكى ھەقىقىااااي غەلىااااكە زېمىننااااى
ئىگىاالەئ ،ئااۇ يەردە مەۋجۇتلااۇقىنى ساقالشاانى كۆرسااىتىدى .كۇپپااارالر جە اادىن
كېااايىن مەككىاااگە قايتىاااپ كەتتاااى .ھەتتاااا ئىككىنچاااى كاااۈنى مۇساااۇلمانالر ئاااۇالر
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بىااالەن قايتاااا ئۇرىشاااۇ
كېلىشتى.

ئۈچاااۈن چىقىاااپ ،بىرماااۇ ددشااامەننى تاپالمااااي قايتىاااپ

مەدىاااانە يەھااااۇدىيلىرى بااااۇ ھادىسااااىدىن پاياااادىلىنىپ مۇسااااۇلمانالرنىڭ
قەلكىاادىكى ئىمااان-ئەقىاادىنى تەۋرىااتىش ئۈچااۈن ،ھااۇزەي ە ئىكنااى يەمااان ،تااارىق
ۋە باشااقا ساااھابىلەرگە «سااىلەر ھەقىقىااي مااۇئمىن بولغااان بولسااا الر مەغلااۇ
بولماااايتتىغالر ،يااشىساااى مۇھەممەدنىاااڭ دىنىناااى تاشاااالئ ،بىزنىاااڭ دىنىمىزغاااا
قااااايتىغالر» دېگەناااادە گەپاااالەر بىاااالەن شااااۈبھى پەياااادا قىلىشااااقا ئۇرىنغااااان.
ھاااۇزەي ە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااالالھ ۋە مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم
بىاااالەن بولغااااان ئەھاااادىلىرىنى تىلغااااا ئېلىااااپ «سااااىلەرنىڭ دىاااانىغالر ئەھاااادە
بااۇزى ھەققىاادە نااېمە دەياادى مەن مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم بىاالەن بولغااان
ئەھااااادەمنى ھاياااااات باااااويى بۇزماااااايمەن» دېااااادى .تاااااارىق «مەن ئاااااالالھنى
پەرۋەردىگااااار ،مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنى پەيغەمااااكەر ،قۇرئاااااننى ئىمااااامى ،
كەبىنااااى قىااااكلەم ۋە مااااۇئمىنلەرنى قېرىندىشااااى دەئ ئىمااااان ئېيتااااتى  .ھاياااااتال
بولىااااادىكەنمەن مۇشاااااۇ يولااااادا ماااااا ىمەن» دەئ جااااااۋا بەردى .پەيغەماااااكەر
ئەلەيھىسسااااالمغا ھاااۇزەي ە ۋە تاااارىق ئىكناااى ياساااىرنىڭ ساااۆزلىرى يەتكەنااادە،
ناھايىتى اۇشا بولدى.

ِ
﴿و َّد َكثِ ــري ِم ــن أ َْه ـ ِـل ال ِ
ِ ِ
ْكتَ ـ ِ
سـ ـ ًدا ِِّم ـ ْـن
ٌ ِّ ْ
ـاب لَـ ْـو يَـ ـ ُـردُّونَ ُكم ِّم ــن بَـ ْع ــد إِميَــان ُك ْم ُك َّف ـ ً
َ
ـارا َح َ
ِ
ني ََّلـُ ُـم ا ِْلَــقُّ﴾ «ئەھلاااى كىتاااا ئىچىااادىكى نۇرغاااۇن
ِعنـ ِـد أَن ُف ِس ـ ِهم ِِّمــن بَـ ْعــد َمــا تَـبَ ـ ََّ

كىشاااىلەر ئاااۆزلىرىگە ھەقىاااقەت ئاشاااكارا بولغانااادىن كېااايىن ،ھەساااەت قىلىاااش
يۈزىسااىدىن سااىلەرنى ئىمااانىغالردىن قااايتۇرىئ كاااپىر قىلىشاانى ئااارزى قىلىاادى».
ھەق ئاشااكارا بولغاناادا كىشااىلەردە ئااۈق اىاال ئىنكاااس پەياادا بولىاادى .بىرىنچااى
اىاااال كىشااااىلەر ،ئۆزىنىااااڭ قىلغااااان گۇناھلىرىغااااا تەۋبە قىلىااااپ ھەقىقەتااااكە
قايتىااادى .ئىككىنچاااى اىااال كىشاااىلەر ،نئەتراپىمىااازدا كاااۆردۋاتقىنىمىزدە باشاااقا
مااااااۇئمىنلەرنى ئەيىااااااكلە ئااااااارقىلىق ،ئۆزىاااااادىكى گۇناااااااھ پىسخىكىسااااااىنى
تۆۋەنلىتىااادى .ئاااۈچىنچى اىااال كىشاااىلەر ،قىلى اتقاااان ئىشاااىنى باتىااال ئەقىااادە،
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ااتااا پەتىاا االر بىاالەن زىناانەتلەئ ،ئااۆزىنى تااوغرا شااەكىلدە ئوتتۇرىغااا چىقىرىشااقا
ئۇرىنىااادى .باااۇ ئە اەتەرلىااا پوزىتساااىيە بولاااۇئ ،ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنى اتقاااان
يەھۇدىيالردا بۇ اىل پوزىتسىيە بار ئىدى.

ِ
﴿م ـ ــن أ َْه ـ ـ ِـل ال ِ
ْكتَ ـ ـ ِ
ـاب﴾ « ئەھلاااااى كىتاااااا ئىچىااااادىكى بەزى
ئاااااايەتتە ِّ ْ
كىشاااااىلەر» دەئ ،پەقەت بەزىساااااىنىڭ ماااااۇئمىنلەرنى دىنىااااادىن ياندىرىشاااااقا
ئۇرىنىااادىغانلىقى ساااۆزلەنگەن .ئۇالرنىاااڭ ئىچىااادىمۇ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا
ئىمااان ئېيااتىش توغرىسااىدا ئويلىنى اتقااان بىاار بۆلااۈ كىشااىلەر بااار ئىاادى .ئەگەر
باااۇ ئورىنااادا ئاااالالھ تائااااال «پۈتاااۈن ئەھلاااى كىتاااا ئواشاااا » دەئ ھۆكاااۈم
قىلغااان بولسااا ،ئاااز بىاار قىسااى ئىمااان ئېيتماااقچى بولغانالرنىااڭ يااولى ئېتىلىااپ
قالغاااان باااوالتتى .بىاااز باااۇ ئىالھىاااي اىتاااا ئۇساااۇلىنى ھاياتىمىزغاااا تەتاااكىقالئ،
مەساااىلىلەرگە ماااۇتلەق ھۆكاااۈم قىلماساااتىن ،ئېھتىمااااللىققىمۇ ئاااورىن قويۇشاااىمىز
كېااارە  .ئەھلاااى كىتابنىاااڭ كۆپىنچىساااى مۇساااۇلمانالرنىڭ دىنىااادىن قايتىشاااىنى
يااشااااى كااااۆرگەچكە ،ئااااايەتتە ٌ﴿وٌَ َ ا للً اٌِل ل ٌْ َْال ل ا ٌ ْ اتَ ل ا
لاب «ئەھلااااى كىتااااا
ْ
َ
ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر» دەئ ئىكارە كەلتۈردلگەن.
ِ
ِ ِ
ـارا﴾ « ئىمااااان ئېيتىااااپ بولغاناااادىن كېاااايىن كاااااپىر
ِّ
﴿م ــن بَـ ْع ــد إِميَــان ُك ْم ُك َّف ـ ً
قىلىااااش» .ئااااۇالر مۇسااااۇلمانالرنىڭ دىاااان تەلەئ قىلى اتقااااان ئىشااااالرغا كاااااپىر
بولۇشااااىنى ئااااارزى قىلىاااادى .بااااۇ ،ئەھلااااى كىتابنىااااڭ مەلااااۇم پىرىنسااااىپ ياااااكى
مۇسااۇلمانالرنىڭ پايدىسااى ئۈچااۈن بولغااان مەلااۇم ئەقىاادە نۇقتىسااىدىن ئېيتقااان
سااااۆزلەر ئەمەس ،بەلكااااى ﴿َس ل َلغ اٌِ ل ل ا
ٌان ل الغٌَْت ُ اس ل ل ا «ئااااۇالردىكى ھەسااااەت»
ْ
ََ
تااااۈپەيلى دېااااگەن سااااۆزلەردىر .چااااۈنكى مۇسااااۇلمانالردىكى ئىمااااان نېىمىتااااى،
ئىلگىاارى تارماااق ۋە گۇرىھالرغااا بۆلااۈنگەن كىشااىلەرنى بىاار-بىرىنااى سااۆيىدىغان
بىاار گەۋدە قىلىاا ەتكەن ئىاادى .بااۇ سااەۋەبتىن ئااۇالر ھەسااەت قىلىشاااتتى ۋە بااۇ
نېىمەتنىاااااڭ يوقىلىشاااااىنى ئۈمىاااااد قىالتتاااااى .ھەساااااەت ياماااااان كۆرىااااادىغان
كىشىساااىدىن نېىمەتنىاااڭ يوقۇلاااۇئ ،ئۆزىااادە بولۇشااانى ئاااارزى قىلىشاااتۇر .شاااۇ ا
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ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ٌ ا
ٌش ل اه ا ا
س ل َلغ « 1ھەساااەتخورنىڭ ھەساااەت
﴿وِ ل َ َ
ٌَان للغٌ َذ َ
َ
ٌَ َ
قىلغاااان چاغااادىكى شاااەررىدىن ساااۈبھىنىڭ پەرۋەردىگاااارى نئالالھ قاااا ساااېغىنىپ
پاناھ تىلەيمەن» دېگەن ئايەتنى ئۆگەتكەن.
دىنىااااي نۇقتىاااادىن ،قىلسااااا گۇناااااھ بولماياااادىغان «ھەسااااەت»لەر بااااار.
ا
ٌَس ل َلغٌاََلٌا ٌ ْلنَلتَ ل ْ ا
ٌالَل ل ٌ
ليٌ َ ُ ل ل ٌ َ
ٌَُُِ ََّللُ ٌَِ ل َلاَلٌفَ ُس للل َ َ
پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم ََل َ َ
ا ا
ا
لاٌويلُ َعلا ُم َ ل للا « 2ئاااااالالھ ماااااا -
َالَ َ تال ل الوٌا ٌ ْْللَ ل الُ ٌَوَ ُ ل ل َ
ٌٌَُُِ ََّللٌُ ْْل َ
ْم ل ل ٌَفَل ُ ل ل َلوٌيلَ ْق ل للٌَ لَل َ
مۈلاااۈ بېرىاااپ ،ئاااۇنى ھەق يولىااادا ساااەرئ قىلغاااان ۋە ئىلىااا -ھاااېكمەت بېرىاااپ،
ئاااۇنى كىشاااىلەرگە ئۆگىتىاااپ ،ئۇنىاااڭ بىااالەن ھۆكاااۈم قىلغاااان ئىككاااى تۈرلاااۈ
كىشاااىدىكى نېىمەتنىااااڭ ھاااااال بولۇشااااىنى ئااااارزى قىلماسااااتىن ،تەلەئ قىلىااااش
ھەسەت بولمايدى» دېگەن .بۇ ئىككى اىلدىن باشقا ھەسەت ھارامدىر.

ِ
ِ
ـني ََّلـُ ُـم ا ِْلَــقُّ﴾ «ھەقىاااقەت ئاشاااكارا بولغانااادىن كېااايىن».
﴿مــن بَـ ْعــد َمــا تَـبَـ َّ َ
ِّ
يەھاااۇدىيالر تەۋراتاااتىن پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ شەاساااىيىتى ۋە ئاااااىرقى
پەيغەمكەرلىكىنى بىلىپ بولغاندىن كېيىن ،بۇ ئىشالرنى قىلغان.
حوا﴾ «ئاااااۇالرنى ئەپاااااۇ قىلىغاااااالر ۋە كەچاااااۈرد الر».
﴿فَـ ــا ْع ُفوا َو ْ
اصـ ـ ـ َف ُ
لاا ُو لاااۇغەتتە ،ا ل ٌ لهيدٌ َل لله «شااااما ئىزناااى ئۆچاااۈردۋەتتى» مەنىساااىدە
فَل ْ
قوللىنىلىاادى .يەنااى ،بىاار ئااادەم قۇماادا ما غاناادا قالغااان ئىزنااى ،شاااما كېلىااپ
پۈتاااۈنلەي ياااوق قىلىااا ەتكىنى ع للو دېيىلىااادى .باااۇ بىااار ئىشااانىڭ تەساااىرىنى،
قەلكاااتىن ھااااې ئىاااش يااااۈز بەرمىگەنااادە ئۆچۈردشاااانى كۆرساااىتىدى .هل ل د
«بەتنااى ئااۆرد » مەنىسااىدە كېلىاادىغان بولااۇئ ،بااۇ «ماااۋزىدىن ئۆتااۈئ كېااتىش،
كۆ لىااادىن چىقىرىااا ېتىش» مەنىلىرىناااى بىلددرىااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن بىرەرساااى
ھەسااااااەت تىلىنااااااى ۋە يامااااااانلىق قااااااولىنى ئۇزارتقاناااااادا ،ئااااااۇنى پۈتااااااۈنلەي
كەچۈردۋېتىپ ۋە ئۆتكۈزدۋېتىپ ،ئۆز يولىمىزدا كېتى ېرىشىمىز كېرە .
 1سۈرە فەلەق-5 ،ئايەت
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ـَّت ََيِِْتَ اللَّ ـ ــهُ ِِب َْم ـ ـ ِرهِ﴾ «ئالالھنىااااڭ ئەماااارى كەلگەنااااگە قەدەر» .بااااۇ
﴿حـ ـ َّ ٰ
َ
ئاااااااااايەتتىن يەھۇدىيالرنىاااااااااڭ ماااااااااۇئمىنلەرگە قىلغاااااااااان ئىشااااااااالىرىنىڭ
داۋامالشاامايدىغانلىقى ،بىاار كااۈن كەلگەناادە جىنااايەتلىرى تۈپەيلىاادىن ئااۇالردىن
ھېساااا ئېلىنىااادىغانلىقى ۋە ئاااۇ كۈننىاااڭ يىاااراق ئەمەسااالىكىنى بىلىااا االاليمىز.
«ئالالھنىاااڭ ئەمااارى كەلگىاااچە ،دېيىلىپتاااۇ .بەلكاااى كەلمەسااالىكىمۇ ماااۇمكىن»
دەئ ئااويالئ قېلىشااقا بولماياادى .چااۈنكى ئالالھنىااڭ ئەماارى شەكسااىز كېلىاادى ۋە
ئالالھ مۇسۇلمانالرغا چوقۇم ياردەم بېرىدى.

ٍ ِ
ِ َّ
ير﴾ « ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ھەر نەرسااااىگە
ـل َشـ ـ ْـيء قَـ ــد ٌ
﴿إ َّن الل ـ ــهَ َعلَـ ـ ٰـم ُكـ ـ ِِّ
قاااادىردىر» .باااۇ ئاااايەت ئالالھنىاااڭ ئاااۆز مۈلكىااادە ماااۇتلەق قاااۇدرىتى باااارلىقى ۋە
ھەر نەرساااىگە قاااۇدرىتى يېتىااادىغانلىقىنى ئىپادىلەيااادى .ئاااالالھ تائااااال ئۆساااە
ساااۆز تارقىتىاااپ ،دىنااادا شاااۈبھە پەيااادا قىلى اتقانالرنىاااڭ ئىشااالىرىدىن بىاااخەۋەر
ئەمەس .كائىناتتاااا ئالالھنىاااڭ قۇدرىتىااادىن باشاااقا كاااۈق-قاااۇۋۋەت ياااوق ،ئاااالالھ
ئىاااارادە قىلمىغااااان ھااااې ئىااااش بولماياااادى ،ھەر ئىااااش ئالالھنىااااڭ ئىلىمااااى
دائىرىسىدىدىر.
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ِ
ِ
الص ًَل َة َوآتُوا َّ
يموا َّ
الزَكا َة ۚ َوَما تُـ َق ِِّد ُموا ِْلَن ُف ِس ُكم ِّم ْن َخ ٍْري ََِت ُدوهُ
﴿وأَق ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
عن َد اللـه ۗ إ َّن اللـهَ ِبَا تَـ ْع َملُو َن بَصريٌ﴾
«نامازنى ئادا قىلىغالر ،زاكاتنى بېرىغالر ،ئۆزد الر ئۈچۈن قىلغان
ھەرقانداق يااشى ئەمەلنىڭ ساۋابىنى ،ئالالھنىڭ دەرگاھىدا تاپىسىلەر،
ئالالھ ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىغالرنى كۆردئ تۇرغۇچىدىر»
ئاااالالھ تائااااال ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ،ئەھلاااى كىتابنىاااڭ ئارزىساااىنىڭ بىزناااى
كۇپۇرلۇققاااا قاااايتۇرى ئىكەنلىكىناااى ،بۇنىاااڭ پەقەت ئۇالرنىاااڭ بىااازگە قىلغاااان
ھەساااەتلىرى ساااەۋەبىدىن بولۇۋاتقاااانلىقىنى اەۋەر بەرگەن ئىااادى .باااۇ ئاااايەتتە
ئااااالالھ تائاااااال مااااۇئمىنلەرنى ئىماناااادا مۇسااااتەھكەم تۇرىشااااقا ۋە بۇيرىلغااااان
ۋەزىااپىلەرگە يۈزلىنىشااكە بۇيرىاادى .مانااا بااۇ ئەھلااى كىتابالرغااا قايتۇرغااان ئە
يااشى جاۋابتۇر.
ئىساااالم ئېلىاااپ كەلاااگەن ۋەزىپىلەرنىاااڭ ئىچىااادە ناھاااايىتى ئااااز ۋاقىااا
ئالىاادىغانلىرى ۋە بىرئاااز كااۆئ ۋاقىاا ئالىاادىغانلىرى بااار .ئااادەم ئۆمرىاادە َلٌا للوٌ
اَلٌهللاٌ م للغٌ ن للوٌَهللا دەئ ،كەلىااامە شااااھادەتنى بىااار قېاااتى ئېيتىاااپ ئىمانغاااا
كىرسااە ،ئۇنىااڭ ئۈچااۈن يېتەرلىاا بولىاادى .زاكااات ۋە روزا ھەر يىلااى بىاار قېااتى ،
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ھە قااادىر بولغااان ئااادەملەر ئۈچااۈن ئۆمرىاادە بىاار قېااتى بولىاادى .بااۇالر يىلاادا
ياااكى ئۆمرىاادە بىاار قېااتى قىلىاادىغان ،ئاااز ۋاقىاا ئالىاادىغان ئىكااادەتلەر .لااېكىن
ئىكادەتلەرنىاااڭ ئىچىااادە ھەركاااۈنى تەكرارلىنىااادىغان بە ۋاق نامااااز باااار .نامااااز
كۈناااادە تەكاااارارلىنىش ئااااارقىلىق ،مااااۇئمىنگە ئىشااااەن ۋە ئىمااااان ئېنىرگىيەسااااى
تولۇقالياادى .ئالدىااادا توساااالغۇالر كۆپىيىاااپ ،كۆ اااۈ يېااارى بولغانااادا ،قۇتۇلۇشاااقا
ياااردەم بېرىاادى .بااۇ سااەۋەبلەر تۈپەيلىاادىن ،ناماااز ئىكااادىتى بەندىاادىن ھەرگىااز
سااااقى بولمايااادى .ئاااادەم ناماااازنى ھەرقاناااداق ۋاقىتتاااا تواتىتىاااپ قويمايااادى.
تۇرالمىسااا ئولتااۇرىئ ،ئولتۇرالمىسااا يېتىااپ ئوقۇياادى .دېاامە  ،ناماااز ھەر ۋاقىاا
مۇئمىننىاااڭ قەلكىااادە بولىااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ناماااازنى ئاااادا
ِ
الص ـ ـ َـًل َة﴾ «ناماااااا از ئىكااااااادىتىنى مەياااااادانغا
يم ـ ــوا َّ
﴿وأَق ُ
قىلىشااااااقا چاقىرىااااااپ َ
چىقىاااارىغالر» دەۋاتىاااادى .مۇئەززىننىااااڭ هللاٌ ل ل دېااااگەن سااااۆزى ،مااااۇئمىنلەر
ئۈچااۈن «نامازغااا كېلىااپ ،ئالالھقااا يااۈزلىنىغالر» دېااگەن چاقىرىقىاادىر .ئااادەتتە
بىاازگە بىاارى تېلې ااون قىلىااپ ،تېااز كېلىشااىمىزنى ئېيتسااا ،تېااز بااارىمىز .بەناادىنىڭ
چااااقىرىقىنى باااۇنچە تېاااز ئورىنااادىغان ئاااادەم ،ئالالھنىاااڭ چااااقىرىقىنى قانچىلىااا
دەرىجىدە ئورىندىشى كېرە
ھەدىسااااتە اذ ٌََم للوٌِْ للهٌص للل « 1رەسااااۇلۇلالھ بىاااارەر قىيىنچىلىققااااا دىق
كەلساااە نامااااز ئوقاااۇيتتى» دېااايىلگەن .ھەدىساااتىكى ََم للوٌِْ لله چىقىاااش ياااولى
ياااااكى سااااەۋەبلىرىنى تاپالماياااادىغان بىاااارەر قىيىنچىلىااااق يولۇققاناااادا ،ئالالھقااااا
يېلىنىشاااانى بىلددرىاااادى .ئىنسااااان بىاااارەر قىيىنچىلىققااااا ئۇچرىغاناااادا ،تاھااااارەت
ئېلىااپ ئىككااى رەكااىەت ناماااز ئوقااۇئ ،ئااالالھ تائاالغااا دىئااا قىلسااا ،ئااالالھ االىسااا
ه ل َلل َو دېاااگەن چااااقىرىق ،بىزناااى
﴿وٌَُْا ُم للو ٌ َ
ئاااۇ قىيىنچىلىقناااى كۆتۈردۋېتىااادىَ .
دىنااادىن ئاجرىتىشاااقا ئۇرىنغانالرغاااا بېااارىلگەن ئە مۇناساااىپ جااااۋا  .باشاااقىالر
بىزنااى دىناادىن ياندىرىشااقا ئۇرىنسااا ،بىااز ناماااز ئااارقىلىق ئۆزىمىزنىااڭ دائىاا بااۇ
يولاااادا ئىكەنلىكىمىزنااااى ۋە بااااۇ يااااولنى ئۈزلۈكسااااىز داۋامالشااااتۇردىغانلىقىمىزنى
 1ئەبۇ داۋىد رى ايەت قىلغان ھەدى
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ئىپااادىلەيمىز .ئىسااالم دىنياسااىنىڭ باشااپاناھى بولغااان اەلىپىلىاا يىقىلغاناادىن
كېاااايىن ،كاپىرالرنىااااڭ ئارزىسااااى بااااويىچە ،مۇسااااۇلمانالر ئىلگىاااارى ئااااۆتكەن
ئىمپېراتورلاااۇقالردە يوقاااائ كەتساااە باااوالتتى .لاااېكىن ئەكساااىچە مۇساااۇلمانالر
يوقالماساااتىن كۈنااادىن-كاااۈنگە كۆپىيىاااپ ،دىنيانىاااڭ ھەرقايساااى تەرەپلىرىااادە
ئۆزلىرىنىااااڭ مەۋجۇتلااااۇقىنى ساااااقالئ تۇرىۋاتىاااادى .مۇسااااۇلمانالرنى يوقۇلااااۇئ
كېتىشاااتىن سااااقالئ تۇرىااادىغان نەرساااە ناماااازدىر .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ھەركاااۈنى
بە قېاااتى نامااااز ئوقاااۇ  ،ئۆزىمىزنىاااڭ كىملىكىناااى باشاااقىالرغا بىلاااددرد ۋە
ئىنساننىڭ ئالالھ تائاالغا بولغان ئىمانىي مەنسۇپلۇقىنىڭ ئېالنىدىر.

﴿وآتُــوا َّ
الزَكــا َة﴾ « زاكااااتنى بېااارىغالر» .ئاااادەتتە زاكاااات ،ئېھتىيااااجىمىزدىن
َ
ئااارتۇق مېلىمىااز بولغاناادا بېرىلىاادى .شااۇ ا ئااالالھ تائاالنىااڭ «زاكااات بېاارىغالر»
دېااگەن ئەماارى ،بىزنىااڭ تىرىشااچانلىق بىاالەن ئۆزىمىزنىااڭ ئېھتىياااجىنى ئااۆزىمىز
قامدىشااااىمىز كېرەكلىكىنااااى ئەسااااكەرتىدى ْ .ل للات «ئۆسااااۈ  ،كااااۆپەيتىش»
دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئ ،كۆردنۈشاااتە پاااۇللىرىمىزنى باشاااقىالرغا بېرى ېتىشاااتە
كاااااۆردنگەن بىااااالەن ،ئاااااۇ ئەمەلىيەتاااااتە پۇلنىاااااڭ بەرىكىتىنىاااااڭ ئارتىشاااااى
ھېساااابلىنىدى .جاااازانە كۆردنۈشاااتە پاااۇ كۆپەيگەنااادە كاااۆردنگەن بىااالەن ،ئاااۇ
پۇلنىاااڭ بەرىكىتىناااى يوقىتىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿َيَْ َبل ُلٌُ لَ للوٌُ ل اهَِب ٌَويُل ْلها ٌ
ه ل َلغَُ ا
ات « 1ئااااالالھ جازانىنىااااڭ نبەرىكىتىنااااى ئۆچۈردۋېتىاااادى ،سااااەدىقىنىڭ
َ
نبەرىكىتىنى زىيادە قىلىدى» دېگەن.
مۇسااااااااۇلمانالر ئىقتىساااااااااد تېااااااااپىش ئااااااااارقىلىق ،ددشاااااااامەنلەرنىڭ
كونتروللىقىاااادىن چىقىااااپ كېتىشااااى كېاااارە  .ئەگەر مۇسااااۇلمانالر ددشاااامەننىڭ
كونتروللىقىااادىن چىقىاااپ كېتەلمىساااە ،ااااارلىقتىن ھەرگىاااز قۇتۇاللمايااادى .زاكاااات
بېرىااادىغان ماااۇئمىن ،ئۆزىنىاااڭ ۋە باشاااقىالرنىڭ ئېھتىياجىااادىن چىققاااان بولىااادى.
كەماااكەغە مۇساااۇلمانالر زاكاااات بىااالەن ئۆزىنىاااڭ ئېھتىيااااجىنى قاندىرغىنىااادا،
 1سۈرە بەقەرە-276 ،ئايەت
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ددشااامەنلەرنىڭ ئالااادىغا قەرز ۋە جاااازانە ئۈچاااۈن بېرىشاااتىن سااااقلىنىپ قالىااادى.
زاكاااات بېااارىش ئاااارقىلىق مۇساااۇلمانالر بىااار-بىرىناااى يۆلەيااادى .باااۇ ساااەۋەبتىن،
ئااااالالھ تائاااااال مۇسااااۇلمانالرنىڭ ماااااللىرىنى ھەسسااااىلەئ كۆپەيتىااااپ بېرىاااادى.
لاَ ٌَِ للاٌ
رەسااااۇلۇلالھ زاكاتنىااااڭ مااااالنى كېمەيتمەياااادىغانلىقىنى تىلغااااا ئېلىااااپ َُل َ

ا
ا
ٌَّللاٌاََلٌ َفَل َعل ل ٌلوٌُ
ََل للغ اَ
ٌاْبل ل َلغ ٌما َع ْ ل للوٌاََلٌال ل ًّلَ ٌَوَِل للاٌتَل َو َ
ٌصل ل َلغَُ ٌِ ل ل ْ ٌَِل للاَ ٌَوَِل ل َ
لاٌْ ٌَ ََّللُ َ
هلل ْ َ
تلَ َق َ
ضل ل َلاٌْ َ
َّللُ « 1زاكااااات بېاااارىش بىاااالەن مااااا -دىنيااااا كېمىيىااااپ كەتمەياااادى ،ئەپۇچااااان
ٌَ
بەناااادىگە ئااااالالھ ئىااااززەت ئاتااااا قىلىاااادى ،ئااااالالھ تائاااااال كەمااااتەر كىشااااىنىڭ
دەرىجىسىنى كۆتۈرىدى» دېگەن.

﴿وَم ــا تُـ َقـ ـ ِِّـد ُموا ِْلَن ُف ِس ـ ـ ُكم ِِّمـ ـ ْـن َخـ ـ ٍْ
ـري ََِت ـ ـ ُدوهُ ِعن ـ ـ َد اللَّـ ـ ِـه﴾ «ئااااۆزد الر ئۈچااااۈن
َ
قىلغااااان ھەرقانااااداق يااشااااى ئەمە بولسااااا ،ئالالھنىااااڭ دەرگاھىاااادا ئۇنىااااڭ
سااااۋابىنى تاپىساااىلەر» .ماااۇئمىن نامااااز ئوقۇساااا ،روزا تۇتساااا ،زاكاااات-ساااەدىقە
بەرساااە ۋە باشاااقا يااشاااى ئەمەللەرناااى قىلساااا ،ئۇالرنىاااڭ ھەممىساااىگە ئاااالالھ
تائاااااال ئااااايرى -ئااااايرى ئەجىاااار بېرىاااادى .بااااۇ ئەجىاااارلەر بىزنىااااڭ قىلغااااان
ئەمەللىرىمىااازگە قاااارائ بولماساااتىن ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمىتاااى بىااالەن نەچاااچە
ھەسساااە كاااۆئ بولىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿ َِ َل ٌُ َل اي َ ٌيُن ا ُقللو َ ٌْ َِْل َلو َُْ ٌا ٌ

ا
ا
ن ل لبا ا ٌ لَ ل ل الوٌ َ م َ ل ل ا ٌَبَ ل ل ٌَْتبلتَ ل ل ْ ٌن ل ل ْلبا ا
ٌْ
ٌَبَ ل ل ٌ ٌَۗو لَ ل للوٌُيُ َ ل للااٌ ُ
ٌن ل للنبُللَ ٌِاَِ ل ل ُ َ
َ َ َ
َ َ َ
ٌن ل للنَام ٌَا ٌ ُ ل ل ا ُ
َ
ام ل ل ٌي َ ل للا ٌٌۗو لَ ل للوٌو ا
ٌالا ل ل « 2ئالالھنىاااااڭ يولىااااادا پاااااۇ -مېلىناااااى ساااااەرئ
لا
ل
ل
ن
َ
َ َ ُ َ َُ
قىلغانالرنىاااااڭ مىساااااالى ،نيەرگە تېرىلىاااااپ يەتاااااتە باشااااااق چىقارغاااااان ،ھەر
باشاااىقىدا  100دان تۇتقاااان بىااار دانغاااا ئواشاااايدى .ئاااالالھ االىغاااان بەندىساااىگە
ھەسساااىلەئ سااااۋا بېرىااادى .ئالالھنىاااڭ مەرھەمىتاااى كە رىااادىر نماااا ساااەرئ
قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدىر» دېگەن.

مااۇئمىنگە بېرىلىاادىغان ئەجىاار ،قىلغااان ئەمىلىااگە قارىتااا ئەمەس ،بەلكااى
ھەسسااااىلەئ بولىاااادى .بەرگۈچىنىااااڭ كۆرسااااەتكەن تىرىشااااچانلىقىغا ئاساسااااەن
 1مۇسلى  ،ئەھمەد ،تىرمىزى ئەبۇ ھۈرەيرەدىن رى ايەت قىلغان
 2سۈرە بەقەرە-261 ،ئايەت
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ئەجىااار كاااۆئ-ئااااز بولىااادى .ئۇناااداقتا بىااازگە ئەجىااار بېرىااادىغىنى ئالەملەرنىاااڭ
رەبكااااى ئااااالالھ بولغااااان ئىااااكەن ،بېرىاااادىغان ئەجىاااار قانچىلىاااا بااااوالر بىااااز
ئالالھنىااااڭ كااااۈق-قااااۇدرىتىنى تەسااااەۋۋىر قىاللمىغااااان ئىكەنمىااااز ،بېرىاااادىغان
ئەجرىنىمااااۇ تەسااااەۋۋىر قىاللمااااايمىز .ئااااالالھ ھەرگىزمااااۇ قىلغااااانلىرىمىزنى زايااااا
قىلى ەتمەيدى .ھەرگىزمۇ ئىش-ھەرىكەتلىرىمىزدىن غاپىل قالمايدى.

﴿واللَّ ـ ـ ـ ــهَ ِِبـَ ـ ـ ــا تَـ ْعملُـ ـ ـ ــو َن ب ِ
صـ ـ ـ ــريٌ﴾ «ئاااااااااالالھ ھەقىاااااااااقەتەن قىلغاااااااااان
َ
َ
ئەمەللىرىغالرنااى كااۆردئ تۇرغۇچىاادىر» .ئااالالھ تائاااال ھەماامە نەرسااىنى كااۆردئ
تۇرىااادى ،ئۇنىغغاااا ھېچنەرساااە مەاپىاااي قالمايااادى .ھەتتاااا قەلكتىكاااى ھاااېچكىمگە
بىلاااددرمەي سااااقالئ كېلى اتقاااان ساااىرالرنىمۇ بىلىاااپ تۇرىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ھەقاااااتە ﴿ ملَنل للاٌاتَل للٌَتَلعلَ ل ل ٌِل ل ُ ا
ٌشل ل ْلَ ٌا ٌ
لٌَوَِل للاٌتلُ ْعلا ل ل ُ ٌ ٌَۗوَِل ل َ
ََ
ٌالَ ل ل ٌ لَ ل ل الو اٌِ ل ل َ
لاٌَيْ َ ل ل َ
َ ْ َُ
لاٌنْ ل ل َ
ا 1
ْْلَْ ا
ض ٌَوََلٌا ٌ َسل َلما
«پەرۋەردىگاااارىمىز! ساااەن بىزنىاااڭ يوشاااۇرىن ۋە ئاشاااكارا
قىلغاااانلىرىمىزنى بىلىاااپ تۇرىساااەن ،ئاسااامان-زېمىنااادىكى ھېچنەرساااە ئالالھقاااا
مەاپىااااي ئەمەس» دېااااگەن .دېاااامە  ،بىااااز ئالالھنىااااڭ ھەرقانااااداق نەرسااااىنى
كااۆردئ تۇرىاادىغانلىقىنى بىلىااپ ،يااشااى ئەمەللەرنااى چااو -كىچىاا دېمەسااتىن
قىلىشقا تىرىشىشىمىز كېرە .

 1سۈرە ئىكراھى -38 ،ئايەت
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ْك أ ََمانِيُّـ ُه ْم ۗ
ار ٰى ۗ تِل َ
﴿وقَالُوا لَن يَ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّ َ إََِّّل َمن َكا َن ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
صَ
َ
ِ
ِ
ِ
ني﴾
صادق َ
قُ ْل َهاتُوا بُـ ْرَهانَ ُك ْم إن ُكنتُ ْم َ
«ئۇالر يەھۇدىي ياكى ناسارا بولمىغان ئادەم ھەرگىزمۇ جەننەتكە
كىرمەيدى ،دېيىشتى .بۇ ئۇالرنىڭ قۇرىق ئارزىسىدىر .ئەگەر راستچىل
بولسا الر ،دەلىلىغالرنى كەلتۈرد الر ،دېگىن»
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااۆزى ۋە قىياااامەت ھەققىااادە
توقۇغااااان تۆھمەتلىرىاااادىن اەۋەر بېرىااااپ ٌ﴿ َوقَ ــالُوا لَ ــن يَـ ـ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّـ ـ َ إََِّّل َم ــن َك ــا َن
ى﴾ «ئااۇالر يەھااۇدىي ياااكى ناسااارا بولمىغااان ئااادەم ھەرگىزمااۇ
ـار ٰ
ُهـ ً
ـودا أ َْو نَ َ
صـ َ
جەنااانەتكە كىرمەيااادى ،دېيىشاااتى» دېاااگەن .دېااامە  ،ئاااۇالر بىااار-بىااارىگە «مەن
جەناانەتكە كىاارىمەن ،سااەن كىرمەيسااەن» دەئ ،قااۇرىق مۇنااازىرە قىلىشااىدى .بااۇ
ئواشاااىمىغان دىااانالر ئارىساااىدا بولىااادىغان ئەھااا ا بولساااىمۇ ،لاااېكىن ھاااازىر
ئاااۆزلىرىنى مۇساااۇلمان دەئ تاااۇرىئ ،ئاااۆزىنىغكىنىال تاااوغرا بىلىاااپ ،باشاااقىالرنى
كاااااپىرلىق بىاااالەن ئەيىكلەياااادىغان كېسااااەللەر كىشااااىلىرىمىز ئارىسااااىدا اېلااااى
تارقىلى اتىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق ،يەھاااۇدىي ۋە ناسااااراالرنىڭ
ئەھاا الىنى بايااان قىلىااپ ،بىزنااى ئااۇ اىاال ئااۆزىمىزنى ئالداياادىغان يالغااان سااۆز
ۋە ئىش-ھەرىكەتلەردىن قايتىشقا بۇيرىۋاتىدى.

ـك
ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ سااااەئ-سااااەتىلىرىگە جاااااۋا بېرىااااپ ﴿تِْلـ ـ َ
أ ََمــانِيُّـ ُه ْم﴾ « باااۇ ئۇالرنىاااڭ قاااۇرىق ئارزىساااىدىر» دېااادى .يەناااى ،يەھۇدىيالرنىاااڭ
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«جەنااااااانەتكە يەھاااااااۇدىيالر كىرىااااااادى» ،اىرىساااااااتىيانالرنىڭ «جەنااااااانەتكە
اىرىسااااتىيانالر كىرىاااادى» دېااااگەن سااااۆزلىرى ،ئۇالرنىااااڭ اااااام-اىياللىرىاااادىر.
ْ َِ للاا ٌ  ،رېىاللىقتااااا ئەمەلااااگە ئېشىشااااىغا ھااااې ئاساسااااى بولمىغااااان ئااااارزىنى
ـل َهــاتُوا بـُ ْرَهــانَ ُك ْم﴾ «نيۇقىرىاادىكى
كۆرسااىتىدى .شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئۇالرغااا ﴿قُـ ْ
داۋالىااارىغالر راسااا بولساااا دەلىااال -پااااكىتلىرىغالرنى كەلتاااۈردئ باااېقىغالر»
دېاااگەن .دەلىااال-پاكىااا  ،كاااۆز-قاراشااالىرى ئواشاااا بولمىغاااان كىشاااىلەردىن
تەلەئ قىلىنىااااادىغان ئىساااااپاتتۇر .ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ دەلىااااال-پاكىااااا تەلەئ
قىلىشاااى ،قارشاااى تەرەپنىاااڭ ساااۆزىنىڭ يالغاااان ئىكەنلىكىاااگە ،ئۇنىاااڭ ھەرگىزماااۇ
دەلىل تاپالمايدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدى.
بەزىااالەر «ااااام-اىياااا ئەمەلاااگە ئاشااامىغان بىااالەن ،كۆ اااۈلنى ئاااارام
تاپقۇزىاااادى» دەياااادى .ئىنسااااان ئەمەلااااگە ئاشاااامايدىغان ،يالغااااان ئارزىالرغااااا
باغالنغاااان ۋاقىتتاااا ،قىساااقا بىااار ماااۇددەت اۇشاااا ئۆتۈشاااى ماااۇمكىن .ئەمماااا ئاااۇ
ئويغااااق ھاااالەتتە كاااۆرگەن چۈشاااتە  ،ئاااادەمگە ھەقىقەتاااتىن يىراقلىشىشاااتىن
باشقا ھېچنەرسە ئېلىپ كەلمەيدى .شائىر بۇ ھەقتە

ا
ا
اٌِْناٌ غ ٌ
ٌَ َقاٌت ٌَْس ٌ
ملكٌٌٌٌواََلٌفقغٌا ٌْنَاٌ َ َ
ِكٌ ٌت َ
َ
ھەق بولغىنى يااشى ئارزى ھەم اىيا ،
بولمىسا ئۆزد نى ئازۋاقى قىلىسەن اۇشا .
ئااارزى-ئارمااان ھەقىقىااي بولااۇئ قالسااا ياااكى ھەقىقەتااكە تايانسااا ،ئااۇ سااەن
بىااالەن بىااارگە ياشاااايدى ۋە بىااارگە كېتىااادى .شاااائىرمۇ شاااېىىرىدا يالغاااان ئاااارزى-
ئارماننىڭ ۋاقىتلىق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان.
ئەھلااى كىتااا ھەرگىزماااۇ دەلىاال-پاكىاا كەلتۈرەلمەيااادى .چااۈنكى ئاااۇالر
ئالالھنىاااااڭ كىتاااااابى ۋە پەيغەمكەرلىرىنىاااااڭ ساااااۆزلىرىدىن دەۋاساااااىنى راساااااتقا
چىقىرىاادىغان بىاارەر ئىسااپات تاپالماياادى .ئەگەر دېااگەن سااۆزلىرىگە كىچىككىاانە
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دەلىاال-ئىسااپاتلىرى بولغااان بولسااا ،ئااالالھ تائاااال ھەرگىزمااۇ ئااۇالردىن دەلىاال-
ئىسااااپات كەلتۈردشاااانى تەلەئ قىلمااااايتتى .ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ يالغااااانچى
ئىكەنلىكىناااى ۋە مە گاااۈ دەلىااال-پاكىااا كەلتۈرەلمەيااادىغانلىقىنى بىلگەچاااكە،
ِِ
ني﴾ « ئەگەر راسااااااتچىل بولسااااااا الر
ص ـ ــادق َ
ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادا ﴿إِن ُكن ـ ــتُ ْم َ
ندەلىل-پاكى كەلتۈرد الر » دېگەن.
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ِ
ِِ
ف
َج ُرهُ ِعن َد َربِِِّه َوََّل َخ ْو ٌ
َ﴾لَ َم َو ْج َههُ للَّـه َو ُه َو ُُْمس ٌن فَـلَهُ أ ْ
﴿بَـلَ ٰم َم ْن أ ْ
َعلَْي ِه ْم َوََّل ُه ْم ََْي َزنُو َن﴾
ٌ

«ئۇنداق ئەمەس ،كىمكى يااشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى
ئالالھقا تاپشۇرىدىكەن ،پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋابتىن بەھرىمەن
بولىدى ۋە نئااىرەتتە ھې قورقۇن ۋە غەم-قايغۇ بولمايدى»
ئاااالالھ تائااااال يەھاااۇدىي ۋە ناسااااراالرنىڭ پەقەت ئاااۆزلىرىنىغال جەنااانەتكە
كىرىااااادىغانلىقى توغرىساااااىدىكى ساااااۆزلىرىنىڭ يالغاااااانلىقىنى باياااااان قىلىاااااپ
بولغانااادىن كېااايىن ،قاناااداق كىشاااىنىڭ جەنااانەتكە كىرىااادىغانلىقى ھەققىااادىكى
ھۆكۈمنى بەردى.
ئايەتنىاااڭ بېشاااىدىكى مل ل دېاااگەن ساااۆز ،ئاااادەتتە ئىاااش-ھەرىكەتنىاااڭ
ئۇناااداق ئەمەسااالىكىنى باياااان قىلىاااش ئۈچاااۈن كېلىااادى .مەساااىلەن بىااار ئاااادەم
ساااىزگە «مەنااادە پۇلاااۇ يوقتاااۇ » دېساااە ،ساااىز ئۇنىغغاااا تع ل دېساااىغىز« ،ھەئە،
سااىزدە پۇلااۇم يااوق» دېگەننااى ،ئەگەر مل ل دېسااىغىز« ،ئۇنااداق ئەمەس ،سااىزدە
﴿وَُللاُو ٌَل ٌ
پۇلااۇم بااار» دېگەننااى ئىپادىلەياادى .ئااالالھ تائاااال بەنااى ئىساارائىلنىڭ َ
ه للا َ « 1يەھاااۇدىي يااااكى ناساااارا بولمىغااااان
يلَ ل ْغ ُ ٌَ ََْنَل ل ٌَاََل ٌَِل ل ٌ َ للا َ ُ
ٌا للوَ ٌْ َْوٌتَ َ
ئااااادەم ھەرگىزمااااۇ جەناااانەتكە كىرمەياااادى» دېااااگەن سااااۆزىگە ،ملل ل «ئۇنااااداق
ئەمەس ،ساااىلەرنىڭ ساااۆزد الر يالغاااان» دەئ رەددىااايە بەرگەن .چاااۈنكى ئىساااالم
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كەلگەنااادىن كېااايىن ،جەنااانەتكە مۇساااۇلمانالردىن باشاااقىالر كىرەلمەيااادى .ئاااالالھ
لًٌ ْاد ْن ل ل َللانٌ اينَ ل للاٌفَللَ ل ل ٌيلُ ْقبَ ل ل َ اٌِْن ل للوُ ٌَوُا ل ل َلوٌا ٌ َْ ا ل لٌَهوا اٌِل ل ل َ ٌ
باااااۇ ھەقاااااتە َ
﴿وَِ ل ل ٌيلَْبلتَ ل ل انٌ َ ل ل ْ َ
َّْ ا
ان ل اهي َ « 1كىمكاااى ئىساااالمدىن غەيرىاااي دىنناااى تىلەيااادىكەن ،ھەرگىاااز قوباااۇ
َ
قىلىنمايدى ،ئۇ ئااىرەتتە زىيان تارتقۇچىدىر» دېگەن.

ِ
ِ ِ
ـن﴾ «كىمكااااى
﴿م ـ ْـن أ ْ
َ﴾ـ ـلَ َم َو ْج َه ــهُ للَّـ ــه َو ُه ـ َـو ُُْمس ـ ٌ
ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە َ
يااشاااى ئەمەللەرناااى قىلغاااان ھالااادا ئاااۆزىنى ئالالھقاااا تاپشاااۇرىدىكەن ،نئاااۇ
جەناااااانەتكە كىرىاااااادى » دېاااااادى .ئەگەر «جەناااااانەتكە پەقەت مااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسسااااااالمغا ئىماااااان ئېيتقاااااان كىشاااااىلەرال كىرىااااادى» دېاااااگەن بولساااااا،
ئىلگىرىكاااى پەيغەمكىااارىگە ئەگىشاااىپ ،ھەقاااتە چىاااڭ تۇرغاااان كىشاااىلەرگە ئاااۇۋا
بااوالتتى .چااۈنكى مۇسااا ۋە ئىسااا ئەلەيھىسساااالمغا ئەگەشااكەن ۋە دىاان ئۈسااتىدە
تااۇرىئ ،رەسااۇلۇلالھ كېلىشااتىن ئىلگىاارى ئۆلااۈئ كەتااكەن كىشااىلەرمۇ بااار .ئااۇالر
جەنااانەتكە كىرمەمااادى قىلغاااان يااشاااى ئەمەللىرىنىاااڭ مۇكاپااااتىنى ئااللمامااادى
ئەلااا ەتتە ئۇناااداق ئەمەس ،ئاااۇالر ئۆزلىرىنىاااڭ قىلغاااان ئەمەللىااارىگە قارىتاااا ئە
يااشااى شااەكىلدە مۇكاپاتلىنىاادى .ئااالالھ تائاااال ھااې كىشااىگە زىلااۇم قىلماياادى.
لاااېكىن رەساااۇلۇلالھ كېلىاااپ ،قۇرئاااان چۈشاااكەندىن كېااايىن ئىماااان ئېيتمىغاااان
ھەرقانداق ئادەم جەننەتكە كىرەلمەيدى ،بەلكى جەننەتنىمۇ كۆرەلمەيدى.
َ﴾ـ ـلَ َم َو ْج َه ــهُ لِلَّـ ـ ِـه﴾ «قانااااداق ئااااا دەم ئااااۆزىنى نيااااۈزىنى ئالالھقااااا
﴿م ـ ْـن أ ْ
َ
بويسۇندىرسااااا» .ئااااايەتتىكى َو ْ َ ل ٌلوُ «يااااۈزى»نااااى «ئااااۆزى» دەئ تەرجىاااامە
قىلاااادىق .چااااۈنكى يااااۈز ئىنسااااانغا ۋەكىللىاااا قىلىاااادى .ئىنساااااننى يۈزىاااادىن
پەرقلەنااددرىمىز .ئىنساااننىڭ بەلگىسااى ۋە ااااراكتېرى يۈزىاادە ئىپادىلىنىاادى .بىاار
ئااادەم يااۈزىنى ئالالھقااا تاپشۇرسااا ،ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشااۇرغان بولىاادى .شااۇنىڭ
ئۈچاااۈن بەنااادىنىڭ ئالالھقاااا ئە ياااېقىن بولغاااان ھاااالىتى ،ھۆرمەتلىااا بولغاااان
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يااااۈزىنى پااااۇتى بىاااالەن تە ئورىناااادا قويااااۇئ ،ئالالھقااااا سااااەجدە قىلى اتقااااان
ھالىتىدىر.
َجـ ـ ُـرهُ ِعن ـ ـ َد َربِِّـ ـ ِـه﴾ «ئااااۇ پەرۋەردىگارىنىااااڭ دەرگاھىاااادا ساااااۋابتىن
﴿فَـلَـ ــهُ أ ْ
بەھااارىمەن بولىااادى» .ئاااالالھ تائااااال بىزناااى مەجكاااۇرىي ئىكاااادەت قىلىااادىغان
شااەكىلدە ياراتمىاادى ،بەلكااى ئىختىيااارلىق ۋە تااالال ھوقااۇقى بېرىااپ ،ئاناادىن
ئۈساااتىمىزگە ۋەزىاااپە يۈكلىااادى .ئەگەر ۋەزىپىناااى ئاااادا قىلسااااق ،ئاااالالھ تائااااال
بىاازگە ئەجىاار بېرىاادى .مەنااتىقە جەھەتااتىن ئېيتقاناادىمۇ ،ۋەزىپىنااى ئااالالھ تائاااال
بەرگەچااكە ،ئۇنىااڭ ئەجرىنىمااۇ ئااالالھ ئااۆزى بېرىاادى .شااۇ ا بىاازدە «ئااالالھ تائاااال
ئەجرىناااى بىرەرماااۇ بەرمەسااامۇ » دەيااادىغان ئەندىشاااە ۋە قورقاااۇن بولمايااادى.
ئااااالالھ تائاااااال ھېچقانااااداق كىشااااىنىڭ ھەققىنااااى ئىنكااااار قىلماياااادى ،بەلكااااى
ھەسساااىلەئ زىيادىساااى بىااالەن بېرىااادى .ئىنسااااننىڭ ئىنسااااندا ئەجااارى بولساااا،
ئااللماسااالىقىدىن ئەنسىرىساااە بولىااادى .چاااۈنكى ئااااچكۆز ئىنساااان باشاااقىالرنىڭ
ھەققىنااااى يې ىلىشااااى مااااۇمكىن .لااااېكىن ئااااالالھ تائاااااال پۈتااااۈن دىنيااااادىكى
نەرسااااىلەردىن بىھاااااجەت ۋە مە گااااۈ يوقالماياااادىغان باااااقىي زاتتااااۇر .شااااۇنىڭ
ف َعلَـ ْـي ِه ْم َوََّل ُهـ ْـم ََْي َزنُــو َن﴾
﴿وََّل َخ ـ ْـو ٌ
ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا َ
« ئۇالرغااا ھااې قورقااۇن ۋە ئەندىشااە بولماياادى» دەئ ،مااۇئمىنلەرنى ااااتىرجەم
قىلغان.
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ٍ
َّصار ٰى لَْيس ِ
ِ
ود لَْيس ِ
ِ
ت
ت الن َ
َّص َ
َ
ار ٰى َعلَ ٰم َش ْيء َوقَالَت الن َ َ َ
﴿وقَالَت الْيَـ ُه ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٰ
َّ
ين ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن
ك قَ َ
اب ۗ َك َذل َ
الْيَـ ُه ُ
ود َعلَ ٰم َش ْيء َو ُه ْم يَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
ال الذ َ
ِمثْ َل قَـ ْوَّلِِ ْم ۚ فَاللَّـهُ ََْي ُك ُم بَـ ْيـنَـ ُه ْم يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام
ِ
يما َكانُوا فِ ِيه َُيْتَلِ ُفو َن﴾
فَ
ٌ
«يەھۇدىيالر ناساراالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق نيەنى ئۇالر توغرا
دىندا ئەمەس  ،دېدى .ناساراالرمۇ يەھۇدىيالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى
يوق نيەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس  ،دېدى .ھالكۇكى ،ئۇالر كىتابنى
ئوقۇيدى .بىلىمسىز ئادەملەر نيەنى ئەرە مۇشرىكلىرى مۇ ئۇالر دېگەندە
دېدى ،ئالالھ قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئۆزئارا ئىختىالئ قىلىشقان
نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدى»
يەھااااۇدىي ۋە ناساااااراالر بىاااار-بىرىنااااى ئەيىااااكلەئ ،تااااۆھمەت قىلىشااااتى.
ئەسااالىدە ئاااۇالر سااااماۋىي كىتاااا ئىگىلىااارى بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،مەساااىلىلەرگە
تااااوغرا مۇئااااامىلە قىلىااااپ بىاااار-بىرىنااااى ئەيىكلىمەساااالىكى ،ئالالھنىااااڭ بىاااار
شااااااااەرىىەتتىن كېاااااااايىن يەنە بىاااااااار شااااااااەرىىەتنى چۈشااااااااۈردئ دىننااااااااى
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تولۇقالياااادىغانلىقىنى بىلىااااپ ،كىتااااا چۈشاااامىگەن ئىنسااااانالردىن پەرقلىنىشااااى
كېااارە ئىااادى .لاااېكىن ئۇالرنىاااڭ كىتاااا چۈشااامىگەن بىلىمساااىز ئاااادەملەردىن
ھېچقاناااداق پەرقاااى بولمىااادى .ھەم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ قىياااامەت كاااۈنى كىمنىاااڭ
ھەق ،كىمنىڭ باتىل ئىكەنلىكىنى ئايرىيدىغانلىقىنى ئۇنتۇئ قېلىشتى.
كىتاااا چۈشااامىگەن مۇشااارىكالر ،كىتاااا چۈشاااكەن ئەھلاااى كىتاااابالرنى
«ھېچنەرساااە ئەمەس» دەئ ئەيىكلەشاااكە باشااالىدى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە
ِ
ك قَـ ـ َ َّ ِ
ـل قَ ـ ـ ْـوَّلِِ ْم﴾ «بىلىمساااااىز ئاااااادەملەر نيەناااااى
﴿ َك ـ ـ َٰذلِ َ
ـال الـ ــذ َ
ين ََّل يَـ ْعلَ ُمـ ــو َن مثْـ ـ َ
ئەرە مۇشاارىكلىرى مۇ ئااۇالر دېگەناادە  ،دېاادى» دېااگەن .دېاامە  ،يەھاااۇدىي
ۋە اىرىسااتىيانالر يۇقىرىااادىكى ساااۆزلىرى ئاااارقىلىق مۇشااارىكالر بىااالەن ئواشاااا
ئورىندا بولۇئ قالدى.
يەھۇدىيالرنىااااڭ «اىرىسااااتىيانالرنىڭ ما غاااااان يااااولى تاااااوغرا ئەمەس»،
اىرىسااااتىيانالرنىڭ «يەھۇدىيالرنىااااڭ ما غااااان يااااولى تااااوغرا ئەمەس» دېااااگەن
ساااۆزلىرى ،بىااار-بىااارى ھەققىااادە دېيىشاااكەن ئە تاااوغرا ساااۆزدىر .باااۇ يەردىكاااى
ئەجەبلىنەرلىااا ئىاااش ،ئۇالرنىاااڭ ھەر ئىككىلىساااىنىڭ ئەھلاااى كىتاااا تاااۇرىئ،
بىاااار-بىرىنااااى ئىمانسااااىز دېيىشااااىدىر .ئۇالرنىااااڭ بىاااار-بىرىنااااى ئەيىكلىشااااىپ،
دىنلىرىنااااى يوققااااا چىقارغانلىقىغااااا قارىغاناااادا ،ئااااۇالر ئىسااااالم دىنىنىمااااۇ يوققااااا
چىقىرىااادى .چاااۈنكى ئاااۇالر بۇرىنااادىن سااااماۋىي دىنالرناااى يوققاااا چىقىرىاااپ ،بىااار-
بىرىنااى ئەيىااكلەئ كەلاادى .ئىسااالم دىنىغااا قارشااى چىقىاادىغان ئااۈق اىاال گۇرىپپااا
بااااار .ئااااۇالردىن بىاااارى ،ساااااماۋى يااااو ۋە پەيغەمااااكەرلىككە ئىشااااەنمەيدىغان
مۇشااارىكالر .قالغاااان ئىككاااى گۇرىپپاااا بولساااا ،ئاااازراق بولساااىمۇ چۈشەنچىساااى،
كىتابى ۋە پەيغەمكەرلىرى بولغان ناسارا ۋە يەھۇدىيالر ئىدى.
ئۇالرنىااااااڭ بىاااااار-بىرىنااااااى دىنسااااااىز دەئ ئاتىغااااااانلىقى ،ئارىسااااااىدىكى
ئىختىالپنىااااڭ ھەرگىزمااااۇ كىچىاااا ئەمەساااالىكىنى ئىپادىلەياااادى .بۇنااااداق چااااو
تاااااال -تارتىشااااالرغا ئااااالالھ تائاااااال ھۆكااااۈم قىلىااااپ ،ئارىسااااىدىكى تاااااال -
192

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
تارتىشااىنى ھەق بىاالەن ئايرىياادى .بااۇ ئااايرىش دىنيااادا ئەمەس ،قىيااامەت كااۈنى
ئالالھنىااڭ پۈتااۈن مەالۇقلىرىنىااڭ ئالدىاادا بولىاادى .چااۈنكى بااۇ دىنيااا ئىمتىھااان
دىنياسااى ،قىيااامەت ھېسااا دىنياسااىدىر .ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە ﴿فَاللَّــهُ ََْي ُكـ ُـم
ِ ِِ
يمــا َك ــانُوا فِيـ ِـه َُيْتَلِ ُفــو َن﴾ «ئاااالالھ قىياااامەت كاااۈنى ئۇالرنىاااڭ
بَـ ْيـ ـنَـ ُه ْم يَـ ْـو َم الْقيَ َام ـ ف َ
ئۆزئااارا ئىخااتىالئ قىلىشااقان نەرسااىلىرى ئۈسااتىدە ھۆكااۈم چىقىرىاادى» دېااگەن.
ئۇالرنىاااااڭ ھەممىساااااىنىڭ تۇتقاااااان ياااااولى ،ئىساااااالم رامكىساااااىدىن چىقىاااااپ
كەتكەنلىكااااى ئۈچااااۈن ااتااااادىر .قىيااااامەت كااااۈنى ئۇالرنىااااڭ ئالاااادىغا مۇشااااۇ
ااتالىقلىرى ھەققىدىكى ھۆكۈم كېلىدى ۋە ئېغىر ئازا بىلەن جازالىنىدى.
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﴿ومن أَظْلَم ِِمَّن َّمنَع مس ِ
اْسُهُ َو َ﴾ َع ٰم ِِف َخ َر ِاِبَا ۚ
اج َد اللَّ ِـه أَن يُ ْذ َك َر فِ َيها ْ
ََ ْ ُ
َََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ۚ ََّلُ ْم ِِف ُّ
ي َوََّلُ ْم ِِف
أُولَـِٰ َ
ك َما َكا َن ََّلُ ْم أَن يَ ْد ُخلُ َ
وها إ ََّّل َخائف َ
الدنْـيَا خ ْز ٌ
ِ
ِ ِ
يم﴾
ْاْلخ َرة َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
«ئالالھنىڭ مەسجىدلىرىدە ئالالھنىڭ نامىنىڭ ياد قىلىنىشىنى توسقان ۋە
ئۇالرنى ۋەيران قىلىشقا ئۇرىنغانالردىنمۇ زالى كىشى بارمۇ مەسجىدلەرگە
ئۇالرنىڭ پەقەت قورققان ھالدىال كىرىشى اليىق ئىدى ،ئۇالر دىنيادا اار
بولىدى .ئااىرەتتە چو ئازابقا دىچار بولىدى»
ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان مەساااجىد ،زېمىنااادىكى ئاااالالھ تائاالغاااا ساااەجدە
قىلىشااااقا بولىاااادىغان ئورىنالرنىااااڭ ھەممىنااااى كۆرسااااىتىدى .ئىسااااالم كېلىشااااتىن
ئىلگىااااارى ھەرقاناااااداق دىننىاااااڭ ئەگەشاااااكۈچىلىرى پەقەت ئاااااۆزلىرى ئۈچاااااۈن
بەلگىلەنااااگەن ئااااورىنالردىال ئىكااااادەت قىالتتااااى .لااااېكىن ئىسااااالم كەلگەناااادىن
كېااايىن ،ئاااالالھ تائااااال زېمىننىاااڭ ھەممىساااىنى نامااااز ئوقۇشاااقا بولىااادىغان پاااا
قىلىاااپ بەردى .ئالالھنىاااڭ زېمىنناااى پاااا قىلىاااپ بەرگەنلىكاااى ،بەنااادىلەرنىڭ
ئالالھقااااا ئۇچرىشااااىدىغان ئااااورىنلىرىنى كە اااارى قىلىااااپ ،ئالالھقااااا ھەرزامااااان
ئۇچرىشىشااااقا ئىمكااااانىيەت يارىتىااااپ بەرگەنلىكىاااادىر .شااااۇ ا ئىنسااااان ئااااۆزى
االىغان ۋاقىتتا ،االىغان شەكىلدە ئالالھ تائاال بىلەن ئۇچرىشااليدى.
رەسااااۇلۇلالھ بااااۇ ھەقااااتە ُْاا ل ل ُ ٌملس للاٌ ٌيلُ ْعاَ ُ ل ل ٌَْ للغٌِل ل ٌ ْلتب للا ٌُبل للَ.
ا ا
ضٌِس ل ل ل غ ٌو ل ل للو ٌف َيل ل للاٌ ل ل ل ٌِ ل ل ل ٌ
تُهل ل ل ْله ُ
ٌبٌ ْل ُ
تٌِب ها ل ل ل ٌِسل ل للًَوٌش ل ل ل هٌ،و ُ علَ ل ل ل ْ َ
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ِْ ل ل ل ل ٌْ ت ل ل ل للوٌ ه ل ل ل لللوٌفل ه ل ل ل ل ٌوْ اَُلَ ل ل ل ل ْ ا
ٌبٌ غن ل ل ل للاِ ٌُو ٌَت ل ل ل ل ٌْلَ ل ل ل للغٌُبل ل ل ل للٌَوْ ُْا اا ل ل ل ل ُ ٌ
َ
ل ل ل اا ٌَو ل ل للا ٌ ن ل ل ل ٌيلُْبل َع ل ل ل ُ ٌا ٌُوِل ل للوٌ اص ل ل ل ٌَومُعا ْ ل ل ل ُ ٌا ٌ نل ل ل ا
لاٌُااِ ل ل ل «ٌ1ما اااااااا
ئىلگىرىكاااااى ھېچقاناااااداق پەيغەماااااكەرگە بېرىلىاااااپ باقمىغاااااان بە تۈرلاااااۈ
ئاالھىاااادىلى بېرىلاااادى -1 .بىاااار ئااااايلىق مۇساااااپىدىكى ددشاااامەنگە قورقااااۇن
ساااېلىش -2 .ما اااا زېمىننىاااڭ ھەممىساااى پاااا قىلىنااادى ،كىشاااى نامااااز ۋاقتىناااى
قەيەردە تاپساااا ،شاااۇ يەردە نامااااز ئوقۇساااا بولىااادى -3 .غەنىمەتااالەر ما اااا ھااااال
قىلىنااادى ،مەنااادىن ئىلگىااارى ھاااېچكىمگە ھااااال قىلىنمىغاااان ئىااادى -4 .ما اااا
شاااااپائەت قىلىااااش ھوقااااۇقى بېرىلاااادى -5 .ئىلگىاااارى پەيغەمااااكەرلەر ئۆزىنىااااڭ
قەۋمىاااگە اااااس قىلىنىاااپ ئەۋەتىلەتتاااى ،مەن پۈتاااۈن ئىنساااانالرغا ئەۋەتىلااادى »
دېگەن.

ئىلگىرىكااااى ئااااۈممەتلەرگە مەاسااااۇس ئااااورىنالرنى قىلىااااپ بەرگەنلىاااا ،
ئىكااااادەت قىلىاااادىغان ئااااورىنلىرى ۋە پۇرسااااەتلىرىنىڭ ئااااازلىقىنى بىلددرىاااادى.
چااااۈنكى كىشااااى ئىكااااادەت ۋاقىتلىرىاااادا دائىاااا مەاسااااۇس ئااااورىننى تېپىااااپ
بواللماياااادى .لااااېكىن ئااااۈممىتى مااااۇھەممەدىيەگە زېمىننىااااڭ ھەممىسااااى پااااا
قىلىنىااااپ ،ئۇالرغااااا ھەرۋاقىاااا ئىكااااادەت قىلىااااش ۋە ئااااالالھ تائاااااال بىاااالەن
ئۇچرىشىش پۇرسىتى بېرىلدى.
ئىسااالم ئەقىاال تەرەققىااي قىلىااپ ،نۇرغااۇن كەشااپىياتالر بارلىققااا كەلااگەن
بىاااار دەۋىاااارگە تااااوغرا كەلاااادى .شااااۇنىڭ بىاااالەن ئىنسااااانالر ھەماااامە نەرسااااىنى
ئۆزلىرىنىااااڭ ئىمكانىيىتىاااادە دەئ ئااااويالئ ،دىناااادىن يىراقلىشااااىپ ،سااااەۋەبنى
ياراتقاااان ئاااالالھ تائااااالنى قوياااۇئ ،ساااەۋەبكە مايىااال بولاااۇئ كەتتاااى .شاااۇنىڭ
ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال ئااۈممىتى مۇھەممەدىيەنىااڭ ئىكااادەتلىرىنى قااوالي قىلىاااپ،
بىزناااااى «مااااااددا ھەممىناااااى قىالاليااااادى» دەيااااادىغان ئىااااادىيەگە ئەگىشاااااىپ،
ئازغۇنلۇققااا قااارائ مېغىشااتىن ساااقالئ قېلىشاانى االىاادى .ئااالالھ تائاااال مۇشااۇ
 1بۇاارى ،مۇسلى ۋە تىرمىزى رى ايەت قىلغان
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تەرەققىياتالرنىااااااااڭ زېھنىمىزنااااااااى ۋە ۋاقتىمىزنااااااااى ئېلىااااااااپ ،سااااااااەجدىنى
ئۇنتۇلدىرماساالىقى ئۈچااۈن ،بىاازگە زېمىننىااڭ ھەماامە يېرىنااى ناماااز ئوقۇياادىغان
يەر قىلىااااپ ،ئىكااااادەت سااااورىنلىرىنى كە اااارى قىلىااااپ بەردى .شااااۇ ا ئىنسااااان
تواتىمااااي تەرەققىاااي قىلىشاااى ،يېغاااى كەشاااپىياتالرنى مەيااادانغا كەلتۈردشاااى ۋە
ھارماااااي-تالماااااي تىرىشىشااااى ۋە بااااارلىق ئىشااااالرنىڭ كەينىاااادە بىاااار ئىالھىااااي
كۈچنىڭ بارلىقىنى ئۇنتۇئ قالماسلىقى كېرە .
قىياااامەت كاااۈنى ئالالھنىاااڭ باااارلىق مەالاااۇقلىرى بىااار يەرگە يىغىلىاااپ،
ئۆزلىرىنىاااڭ ھېساااا -كىتاااابلىرىنى كۆرىااادى .باااۇرىنقى ئىنساااانالرغا «قىياااامەتتە
ھەركىمنىاااڭ قىلغاااانلىرى كاااۆز ئالدىااادا ناماياااان بولىااادى» دېيىلساااە ،غەيىاااككە
ئىشاااەنگەن بىااالەن ئەقىااال نۇقتىساااىدىن ئىشاااىنەلمەيتتى .لاااېكىن دىنياااادا چاااو
تەرەققىيااااااتالر ياااااۈز بېرىشاااااكە باشااااالىغاندىن كېااااايىن ،ئىنساااااانالر بۇنىغغاااااا
ئىشىنىشااكە باشاالىدى .مەسااىلەن ئىنسااانالرنىڭ قىلغااان ئىشاالىرى ،ئورنىتىلغااان
كااااامېرا ئااااارقىلىق ااتىرلىنىاااادى .بىاااار ئېلېكتىرونلااااۇق ئۈسااااكىنىنىڭ ئالدىاااادا
ئولتاااۇرىئ ،نۇرغاااۇن ئاااادەملەرگە ئۇچاااۇر تارقىتااليااادى ۋە ئاااۇالرنى باشاااقۇرااليدى.
ئااااجىز ئىنساااان باااۇ دەرىجىااادە قىاللىغاااان ئىاااكەن ،ئىنساااانالرنى ياراتقۇچىنىاااڭ
قاااااۇدرىتى قانچىلىااااا باااااوالر ! قىياااااامەت ۋە غەيكىياااااات مەساااااىلىلىرى ،باااااۇ
تەرەققىيااااتالر ئااااارقىلىق بىزنىااااڭ زېھنىمىاااازگە ئاسااااتا-ئاسااااتا يېقىنلىشااااى اتىدى.
ئااالالھ تائاااال بااۇ تەرەققىيااات ۋە كۆردنۈشاالەرنى ئىلگىرىكااى ئااۈممەتلەرگە ئېچىااپ
بەرمىاااگەن ئىااادى ،لاااېكىن ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۈممىتىگە ئېچىاااپ
بېرى اتىدى.
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە كائىنااااتتىكى ساااىرالرنى ئېچىاااپ بەرگەنلىكىناااى
كاااۆرگىنىمىزدە ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ كاتتىلىقىغاااا ساااەجدە قىلىشااامىز الزىااا بولىااادى.
دائىاا سااەجدە قىلىااپ تااۇرى  ،زېمىننىااڭ ھەماامە يېرىنىااڭ مەسااجىد بولۇشااىنى
تەقەززا قىلىااادى .ئەگەر ساااەجدە قىلىااادىغان ئاااورىنالر مەاساااۇس بولاااۇئ قالساااا
يااااكى يىاااراق بولساااا ،كىشاااى بېرىاااپ بواللماسااالىقى يااااكى «كېااايىن قىاااالي» دەئ
197

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ساااەجدىنى ئۇنتاااۇئ قېلىشاااى ماااۇمكىن .باااۇ ھاااالەتتە ئاااالالھ تائاالغاااا ساااەجدە
قىلىااش دائىاا روياپقااا چىقماياادى .ئااالالھ تائاااال بەناادىلەرنىڭ االىغااان ئورىناادا
سااەجدە قىلىشااىغا قواليلىااق يااارىتىش ئۈچااۈن ،زېمىننىااڭ ھەماامە يېرىنااى سااەجدە
قىلىدىغان ئورىن قىلىپ بەرگەن.

﴿ا ٌملُُل ل ل للوتٌْ اَذ َ ٌ لَ ل ل ل للوٌَُْ ٌتلُ ْهفَل ل ل ل َلا ٌَويُل ل ل ل ْ َ َهٌفا َ ل ل ل للاٌ ْمسُل ل ل للوٌُيُ َس ل ل ل لبا ُدٌَل ل ل للوٌُفا َ ل ل ل للاٌ اِبْغُل ل ل ل ُلغ اوٌ
و َْصل ا
لاَ « 1ئالالھنىاااڭ ئۇلۇغلىنىشاااى ۋە ئىسااامىنىڭ يااااد ئېتىلىشاااى بۇيرىلغاااان
َ َ
ئاااۆيلەردە نماااۇئمىنلەر ئەتىاااگەن-ئااشاااامدا تەساااكى ئېيتىاااپ تۇرىااادى» دېاااگەن
ئااااايەتتىكى ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىساااامى كۆتۈردلىاااادىغان يەر مەسااااجىدلەردىر.
مەسااجىدنى ئاااۋات قىلىاادىغان ،ھەر دائىاا ناماااز ئۈچااۈن مەسااجىدكە كېلىاادىغان
كىشااااىلەر بولسااااا ،قىيااااامەت كااااۈنى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ نااااۇرىنى كۆرىاااادىغان
مۇئمىنلەردىر.

﴿وم ــن أَظْلَـ ــم ِِمَّــن َّمنَـ ــع مسـ ـ ِ
اْسُ ــهُ َو َ﴾ـ ـ َـع ٰم ِِف َخ َر ِاِبـَــا﴾
ـاج َد اللَّـ ـ ِـه أَن يُـ ـ ْذ َك َر فِ َيهـ ــا ْ
ََ ْ
َََ
ُ

«ئالالھنىااڭ مەسااجىدلىرىدە ئالالھنىااڭ نامى نىااڭ ياااد قىلىنىشااىنى توسااقان ۋە
ئ اۇالرنى ۋەيااران قىلىشااقا ئۇرىنغااانالردىنمۇ زالى ا كىشااى بااارمۇ » .بىاار قەۋمنىااڭ
ئااااااالالھ تائاالنىااااااڭ ئىساااااامىنى زىكىاااااار قىلىشااااااتىن چەكلىگەنلىكااااااى ،شااااااۇ
مەساااجىدلەرنىڭ ئىگىلىااارى بولغاااان مۇساااۇلمانالرنىڭ ئىمانىنىاااڭ ئاجىزلىقىااادىن،
سااااەجدە قىلىشااااتىن چەكلىااااگەن ددشاااامەنلەرگە قارشااااى تۇرىشااااقا جااااۈرئەت
قىاللمىغااانلىقىنى بىلددرىاادى .چااۈنكى ئۇالرنىااڭ ئىمااانى كۈچلااۈ بولغااان بولسااا،
ددشاااامەنلەر مەسااااجىدلەردە ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئىساااامىنىڭ تىلغااااا ئېلىنىشااااىنى
چەكلىيەلمەيتتااى ياااكى مەسااجىدلەرنى يىقىتىااپ ،ناماااز ئوقۇلماياادىغان ھااالەتكە
ئەكىلەلمىااگەن بااوالتتى .بىاار ئااادەم ئالالھنىااڭ ئۆيلىرىاادىن بىاار ئااۆينى يىقىااتىش
ئۈچااااۈن ئوتتۇرىغااااا چىققاناااادا ،مۇسااااۇلمانالر ئااااۇنى چەكلىيەلىسااااە ،ئاناااادىن
كىشااااىلەرنىڭ ئىمااااانى چىااااڭ بولغااااان بولىاااادى .ئەگەر مۇسااااۇلمانالر بۇنااااداق
 1سۈرە نۇر-36 ،ئايەت
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ئاااادەمگە قارشاااى چىقمااااي تاشاااالئ قويساااا ،ددشااامەنلەر تەرىپىااادىن اارلىققاااا
قالىااادى .چاااۈنكى كااااپىر ئاااالالھ تائاالنىاااڭ نۇرىنىاااڭ تارقىلىااادىغان ئاااورنىنى ياااوق
قىلىشاانى ااالياادى .ئااۇالر زېمىناادىكى ئالالھنىااڭ نااۇرى تارقىلىاادىغان ئااورىنالرنى
يوقاتقانسااااىرى ،ئۇالرنىااااڭ يامااااانلىقلىرى كۈچىيىاااادى .لااااېكىن ئۇالرغااااا قارشااااى
ماااۇداپىيەگە ئۆتاااۈئ ،ئاااۇالرنى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئاااۆيىگە ياااېقىن كەلتۈرمىساااە ،
ك َمــا َكــا َن
ياماااانلىقلىرى پەسىيىشاااكە باشااااليدى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿أُولَـ ـِٰ َ
ِ
ني﴾ «مەساااجىدلەرگە ئۇالرنىاااڭ نكاپىرالرنىاااڭ پەقەت
ََّلُـ ْـم أَن يَـ ـ ْد ُخلُ َ
وها إََِّّل َخ ــائِف َ
قورققان ھالدىال كىرىشى اليىق ئىدى» دېگەن.

ِ
ِ
ِ ِ
ـيم﴾ «ئاااۇالر دىنياااادا ااااار
ي َوََّلـُ ْـم ِِف ْاْلخـ َـرة َع ـ َذ ٌ
﴿ ََّلـُ ْـم ِِف الـ ُّـدنْـيَا خـ ْـز ٌ
اب َعظـ ٌ
بولىااادى .ئاااااىرەتتە چاااو ئازابقاااا دىچاااار بولىااادى» .ئاااالالھ تائااااال مەساااجىدكە
ھۇجااۇم قىلغااان كىشااىلەرنى دىنيااا ۋە ئااااىرەتتە تاشااالئ قويماسااتىن جازاسااىنى
بېرىاادى .ئۇالرغااا دىنيااادا ئااۆزلىرى كۆردشاانى االىماياادىغان اااارلىقالر بېرىلىاادى.
بااۇنى بىلمەكچااى بولساااق ،ئالالھنىااڭ مەسااجىدلىرىنى اااارا قىلىشااقا ئۇرىنغااان
مەدىااانە يەھۇدىيلىرىغاااا ئالالھنىاااڭ ناااېمە تېتىتقانلىقىغاااا قاااارائ باقسااااق بولىااادى.
ئۇالرنىااااڭ پااااۇ -ماااااللىرى ئېلىناااادى ،يۇرتلىرىاااادىن اااااار ھااااالەتتە قوغالناااادى.
ئەبااارەھە قوشاااۇنلىرى بىااالەن كەبىناااى يىقىاااتىش ئۈچاااۈن كەلاااگەن ۋاقىتتىماااۇ،
ئااالالھ قااۇ ئەۋەتىااش ئااارقىلىق ئااۇالرنى ۋەيااران قىلىاا ەتتى .مانااا بااۇالر دىنيااادا
بېاااارىلگەن اارلىقنىااااڭ ئىپادىسااااى .ئەماااادى ئااااااىرەتتىكى ئازابقااااا كەلسااااە ،
ئالالھنىاااااڭ مەساااااجىدلىرىگە تىااااال تەككاااااۈزگەن ۋە ھۇجاااااۇم قىلغاااااانالردىن
قىياااامەتتە قااااتتىق ھېساااا ساااورىلىدى ۋە بۇنىغغاااا ساااۈكۈت قىلىاااپ ،ئالالھنىاااڭ
دىنىغااااا ياااااردەم بېرىشااااكە تىرىشاااامىغان ئااااادەملەردىنمۇ ھېسااااا سااااورىلىپ،
ئۇالرنىغمۇ تېگىشلى جازاسى بېرىلىدى.
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﴿ولِلَّ ِـه الْم ْش ِر ُق والْمغْ ِرب ۚ فَأَيـنَما تُـولُّوا فَـثَ َّم وجهُ اللَّ ِـه ۚ إِ َّن اللَّـهَ و ِ
ا﴾ ٌع
َْ
َ
َ
َ
َ َ ُ َْ َ
ِ
يم﴾
َعل ٌ
«مەشرىقمۇ ،مەغرىكمۇ ئالالھنىغدىر ،قايسى تەرەپكە يۈزلەنسە الر ،ئۇ
ئالالھنىڭ تەرىپىدىر .ئالالھ ھەقىقەتەن كە دىر ،ھەممىنى بىلگۈچىدىر»
ئااالالھ تائاااال ئىلگىرىكااى ئااايەتتە پۈتااۈن ئىسااالم ددشاامەنلىرى بىرلىشااىپ
مەسااااااجىدلەرنى يىقىتىااااااپ ،مۇسااااااۇلمانالرنىڭ ئىكااااااادەتلىرىنى چەكلىسااااااىمۇ،
ئىساااااااالمنى ۋە مۇساااااااۇلمانالرنى يوقۇتالمايااااااادىغانلىقىنى باياااااااان قىلغاااااااان.
كاپىرالرنىاااڭ «مەساااجىدلەرنى ااااارا قىلىااامەن» دېگەنلىكاااى« ،پۈتاااۈن زېمىنناااى
ااااارا قىلىااامەن» دېگەنلىااا بولىااادى .كااااپىرالر بىزنىاااڭ باااارلىق تىرىشاااچانلىق
كۆرسىتىشاااىمىزگە قارشاااى مەساااجىدلەرنى يىقىتى ەتساااىمۇ ،بىاااز باشاااقا ئاااورىنالردا
سااااەجدە قىلىاااا ېرىمىز .چااااۈنكى بىزنىااااڭ سااااەجدە قىلغااااان ئورىنلىرىمىزنىااااڭ
ھەممىسااااى مەسااااجىد ،بىااااز ئااااۇ ئورىنالرنىااااڭ ھەممىسااااىدە ئااااالالھ تائاااااالنى
تاپااليمىز.

ئاااااايەتتە ِ ِ
ب﴾ « مەشااااارىق ۋە مەغرىااااا ئاااااالالھ
﴿وللَّ ـ ــه ال َْم ْش ـ ـ ِر ُق َوال َْمغْ ـ ـ ِر ُ
َ
ئۈچۈناااادىر» دېااااايىلگەنگە قاااااارائ« ،ئىككااااى تەرەپاااااال ئالالھنىاااااڭ ئىاااااكەن»
دېگەناادە اىيااالالرنى قىلىشااقا بولماياادى .بااۇ ئىككااى تەرەئ زېمىننىااڭ ھەماامە
تەرەپلىرىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالىااادى .بەزى قېرىنداشاااالر «ئاااالالھ تائااااال قۇرئانااادا
ئىككااى تەرەپنااى تىلغااا ئالسااا ،بااۇنى ھەماامە تەرەئ دەئ تەپسااىر قىلاادىغىزغۇ »
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دەئ سورىشاااى ماااۇمكىن .بىاااز ئاااادەتتە تەرەپلەرناااى بەلگىلىاااگەن ۋاقىتتاااا ،شاااەرق
ۋە غەربناااى بېكىتىااا الىمىز .چاااۈنكى دەسااالەپتە كاااۈن چىقىاااش ۋە كاااۈن پېتىشااانى
بېكىتى الغىنىمىزدا ،قالغان تەرەپلەر ئاندىن ئېنىق ئايرىلىدى.
بەزى كىشاااااىلەر «ئەرە تىلاااااى قائىدىساااااىدە ،اەۋەرنىاااااڭ جۈملىنىاااااڭ
ئالدىااااادا كەلتۈردلۈشاااااى ااسااااالىقنى ئىپادىلەيااااادى .ا ا
ب
﴿و لَ ل للوٌ ْ َم ْ ل ل اه ُأ ٌَو ْ َم ْغ ل ل اه ُ
َ
دېاااااگەن ئاااااايەتتىمۇ الَل ل ل اوٌ ئالدىااااادا كەلتۈردلۈپتاااااۇ .باااااۇ ،ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ
ئىگىاااادارلىقىنىڭ شااااەرق ۋە غەربكىااااال ااساااالىقىنى بىلددرەماااادى » دېگەناااادە
ساااوئالالرنى ساااورايدى .لاااېكىن ئاااايەت ئاااۇ قائىااادىگە چۈشااامەيدى .باااۇ يەردىكاااى
ااسااااالىق شاااااەرق ۋە غەربكىاااااال بولغاااااان ااسااااالىق بولماساااااتىن ،بەلكاااااى
ئىگىاااادارلىقنىڭ پەقەت ئااااالالھ تائاالغااااا ااساااالىقىنى بىلددرىاااادى .مەسااااىلەن
قىكلىنىااااڭ بەيتۇلمۇقەددەسااااتىن كەبىااااگە يااااۆتكەلگەنلىكى ،ئالالھنىااااڭ بااااۇرىن
بەيتۇلمۇقەددەساااتە تاااۇرىئ ،كېااايىن كەبىاااگە ياااۆتكەلگەنلىكىنى بىلددرمەيااادى.
قىكلىنااى بىاارلىككە كەلتۈردشاانىڭ مۇسااۇلمانالرنىڭ بىاار يۆنىلىشااكە قااارائ ناماااز
ئوقۇشاااااىدىن باشاااااقا پايدىساااااى ياااااوق .باااااۇ پەقەت نىشااااااننى ۋە مەقساااااەتنى
بىرلەشااااتۈرد ئۈچۈناااادىر .نامااااازدا كىشااااىلەرنىڭ ھەممىسااااى ئااااالالھ تائاااااال
بېكىاااتكەن كەبىاااگە قارايااادى .كەبىنىاااڭ ئاااورنى ئۆزگەرمىساااىمۇ ،لاااېكىن بىزنىاااڭ
كەبىااگە قاراياادىغان يۆلىنىشاالىرىمىز ئۆزگىرىااپ تۇرىاادى .مەسااىلەن سااومالىدىكى
بىااارى شاااىمالغا قارىساااا ۋە ساااۈرىيەدىكى بىااارى جەنۇبقاااا قارىساااا ،ئواشاشاااال
كەبىاااگە قارىغاااان بولىااادى .دېااامە  ،كىشاااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئۆزىنىاااڭ تۇرغاااان
ئورنىغااا ئاساسااەن ،اىلمااۇ-اىاال تەرەپااكە قاراياادى .لااېكىن قاراياادىغان نىشااانى
پەقەت ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى كەبىاااادىر .شااااۇ ا ئااااايەتتە ﴿تُـ َولُّ ــوا فَـ ــثَ َّم َو ْج ــهُ اللَّـ ـ ِـه﴾
«قايسى تەرەپكە يۈزلەنسە الرمۇ ،ئۇ ئالالھنىڭ تەرىپىدىر» دېيىلگەن.
بىاااااز مەشااااارىقنى بىااااارال تەرەئ دەئ قارىماسااااالىقىمىز كېااااارە  .چاااااۈنكى
مەشااارىق ۋە مەغرىااا زېمىننىاااڭ ئۆزگىرىشاااى بىااالەن ئۆزگىرىاااپ تۇرىااادى .يەناااى،
تااۈركىيە شااەرقتىكى ياااپونىيە ئۈچااۈن غەر ھېسابالنسااا ،ياۋروپااا ئۈچااۈن شااەرق
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ھېساااااابلىنىدى .ئەگەر يەرشاااااارىغا يىاااااراقتىن نەزەر تاشلىسااااااق ،يەرشاااااارىنىڭ
ھەربىااار تەرىپىنىاااڭ مەشااارىق ۋە مەغرىااا ئىكەنلىكىناااى كاااۆرىمىز .چاااۈنكى بىااار
شاااەھەردە قۇياااا پېتى اتقاااان بولساااا ،يەنە بىااار يېااارى شااااردىكى باشاااقا بىااار
شااااەھەردە قۇيااااا چىقى اتقااااان بولىاااادى .دېاااامە  ،مەشاااارىق بىاااالەن مەغرىاااا
زېمىننىڭ ھەر تەرىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدى.

ِ
ِ
ـيم﴾ «ئاااااالالھ ھەقىاااااقەتەن كە ااااادىر ،نئاااااالالھ
﴿إِ َّن اللَّـ ـ ــهَ َوا﴾ ـ ـ ٌـع َعل ـ ـ ٌ
ھەممىناااى بىلگۈچىااادىر» .بىاااز ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ھەر دائىااا بىاااز بىااالەن بىااارگە
ئىكەنلىكىناااى بىلىاااپ ،ئاااالالھ بىااالەن ئۇچرىشاااىدىغان يەرلەرناااى تارالشاااتۇرىئ
قويماساالىقىمىز كېاارە  .چااۈنكى ئااالالھ تائاااال كائىناتنىااڭ ھەماامە تەرىپىاادە بااار،
ھەممىناااى بىلىاااپ تۇرغۇچىااادىر ،ئاااالالھ تائااااالنى ھېچقاناااداق نەرساااە مەشاااغۇ
قىلىااپ قويماياادى .شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئەلااى رەزىيااالالھۇ ئەنھااۇدىن «ئااالالھ تائاااال
بىااارال ۋاقىتتاااا ھەمااامە بەندىساااىدىن قاناااداق ھېساااا ئېلىاااپ بوالاليااادى » دەئ
ساااورالغاندا ،ئاااۇ زات «ئاااالالھ تائااااال ھەمااامە بەندىساااىگە بىااارال ۋاقىتتاااا قاناااداق
رىزىق بەرگەن بولسا ،شۇنداق ھېسا ئالىدى» دەئ جاۋا بەرگەن.
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السماو ِ
َّ
َّ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ض ۖ ُكل
﴿ َوقَالُوا اَّتَ َذ اللَّـهُ َولَ ًدا ۗ ُ﴾ ْب َحانَهُ ۖ بَل لهُ َما ِِف َّ َ َ
لَّهُ قَانِتُو َن﴾
ٌ
«ئۇالر ئالالھنىڭ بالىسى بار ،دەيدى .ئالالھ پاكتۇر ،ئۇنداق ئەمەس،
ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىغدىر،
ھەممىسى ئۇنىغغا بويسۇنغۇچىدىر»
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە «ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار» دېاااگەن پىكىرناااى
ئوتتۇرىغااااا قويغااااان كىشااااىلەرگە رەددىاااايە بېرى اتىاااادى .ئااااايەتتىكى ئالالھنىااااڭ
حانَهُ﴾ «ئاااالالھ
بەرگەن رەددىيەساااى ئاااۈق نۇقتىغاااا يىغىنچاقالنغاااان .بىااارى﴾ُ ﴿ ،ـ ْـب َ
الس ــماو ِ
َّ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض﴾
بالىسااااى بولۇشااااتىن پاااااكتۇر» .ئىككىنچىسااااى﴿ ،ل ــهُ َم ــا ِِف َّ َ َ
«ئاساااامانالردىكى ۋە زېمىناااادىكى نەرسااااىلەرنىڭ ھەممىسااااى ئالالھنىغاااادىر»
نئاسااامان-زېمىنااادىكى پۈتاااۈن نەرساااىلەر ئالالھنىاااڭ ماااۈلكى بولغانااادىن كېااايىن،
قانااااداقمۇ ئالالھنىااااڭ بالىغااااا ئېھتىياااااجى بولسااااۇن  .ئۈچىنچىسااااىُ ﴿ ،ك ــل لَّ ــهُ
قَــانِتُو َن﴾ «ئاسااامان -زېمىنااادىكى باااارچە مەالاااۇقالر ئالالھنىاااڭ ئىالھلىقىناااى
ئېتىرائ قىلى پ ،ئۇنىغغا بويسۇنىدى».
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«ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار» دېاااگەن تاااۆھمەت ،قۇرئاااان كەرىمااادە ئاااون
توققااۇز قېااتى تەكرارلىنىااپ ،ئااون توققااۇز قېااتى رەددىاايە بېاارىلگەن .چااۈنكى بااۇ
ئەقىدىاادىكى مااۇھى مەسااىلە بولااۇئ ،ئۇنىااڭ تەكرارلىنىااپ كەلگەنلىكااى ،قۇرئااان
كەرىمنىااااڭ ئاالھىاااادە كۆ ااااۈ بااااۆلگەن تېمىسااااى ئىكەنلىكىنااااى ئىسااااپاتاليدى.
«ئالالھنىااڭ بالىسااى بااار» دېااگەن كىشااىلەرگە قااارىغىنىمىزدا ،ئۇالرنىااڭ نەچااچە
اىااال ئىكەنلىكىناااى بايقاااايمىز .ئاااالالھ تائااااال مۇشااارىكالرنىڭ باااۇ ھەقاااتە دېاااگەن
ََلٌا َُل ل ٌ اِل ل ٌٌافْ ا ا ل ل ٌٌَ ل ُقوُ للو ٌٌَوَ ل ٌَلغٌ لَل ل ٌلوٌوا َُل ل ٌٌَ َ ل ا
لاذمُو ٌٌَ
سااااۆزىنى ھېكااااايە قىلىااااپ ﴿ٌَْ
ْ َ
ْ
َُ ْ
َ
َْص لاََ ٌ ْبلنَل ا
لاتٌٌ َالَ ل ٌ ْبَنال ٌَ
لي «ٌ1بىلىغالركاااى ،ئاااۇالر ھەقىاااقەتەن يالغااااننى توقاااۇئ
ْ
َ
ئالالھنىااااڭ بالىسااااى بااااار ،دەياااادى .ئااااۇالر ئەلاااا ەتتە يالغااااانچىالردىر .ئااااالالھ
ئوغااااااۇلالرنى تاللىماااااااي ،قىزالرنااااااى تاللىغااااااانمۇ » دېااااااگەن .يەھااااااۇدىي ۋە
اىرىساااتىيانالرنىڭ ساااۆزىنى ھېكاااايە قىلىاااپ ﴿ َوَُاَل اٌٌ َْل ُ للو ٌٌُاََُيْللهٌٌ مْل ٌٌُ لَ ل اٌلوٌ َوَُاَ ل اٌٌ
دٌ مْل ٌٌُ لَ ل الوٌ «ٌ2يەھاااۇدىيالر ئاااۈزەير ئالالھنىاااڭ ئوغلىااادىر ،دېااادى.
َهللا َ ٌ ْ َم اس ل ٌُ
نَ
ناسااااراالر مەساااى نيەناااى ئىساااا ئالالھنىاااڭ ئوغلىااادىر ،دېااادى» دەيااادى .ئىساااا
ئەلەيھىسساااااااااالمنىڭ مەريەم ئەلەيھىسساااااااااالمدىن دادىسااااااااىز يااااااااارىتىلىش
مەسىلىساااىدە ئۇالرنىاااڭ ساااۆزىنى ھېكاااايەت قىلىاااپ ﴿ َوَُللاُو ٌ ََتَل ٌٌَ َه ُْحَل ل ٌٌُ َوَل َلغ ٌََق ل ٌْغٌ

ا
ا
لاٌٌَ َال ل ل ًّلغ ٌَْ ٌ
ضٌٌ َوَاَتل ل ل ُّلهٌٌ َْابَل ل ل ُ
ْ ل ل للتُ ٌٌْ َش ل ل لْلَاٌا ًّ ٌتَ َ ل ل للا ٌٌُ َسل ل ل َلم َاو ُ
تٌٌيلَتَل َ اَل ل ل ْله ٌٌَِْنل ل ل ٌلوٌُ َوتَن َ ل ل ل ُّلٌٌُ ْْلَْ ُ
ا ل ل للو ٌالَه ُْح ل ل ل ل اٌٌوَ ل ل ل َلغ ٌوِ ل ل للاٌينبغا ل ل للٌَالَه ُْح ل ل ل ل اٌ ٌَْ ٌيلتَ ا ل ل ل ل ٌٌَوَ ل ل ل َلغ ٌا ٌٌُ ل ل ل ل ٌٌُِّل ل ل ل ٌا ٌٌ َس ل ل للماو ا
تٌٌ
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ََ َ َ
ََ
َ
3
ضٌاََلٌٌ اَُيٌٌ َه ُْحَل ل اٌٌ َاْبل َلغ ٌ«ئااۇالر ئالالھنىاااڭ بالىساااى بااار ،دېيىشاااتى .ساااىلەر
َو ْْلَْ اٌ
شاااە -شۈبھىساااىز قەبىااا بىااار ساااۆزنى قىلااادىغالر .باااۇ ساااۆزنىڭ نيامانلىقىااادىن
ئاساامانالر پارچىلىنىااپ كەتكىلااى ،يەر يېرىلىااپ كەتكىلااى ،تاااغالر گااۇمران بولااۇئ
كەتكىلااى تاااس قالاادى .بااۇ شااۇنىڭ ئۈچااۈنكى ،ئااۇالر ئالالھنىااڭ بالىسااى بااار دەئ
دەۋا قىلاادى .بالىسااى بولااۇ ئالالھقااا اليىااق ئەمەسااتۇر .ئاساامانالردا ۋە زېمىناادا
ئالالھقااا بەناادە بولااۇئ بويسااۇنمايدىغان ھااې مەالااۇق يوقتااۇر» دەياادى .سااۈرە

 1سۈرە ساف ات-153 ~ 151 ،ئايەتلەر
 2سۈرە تەۋبە-30 ،ئايەت
 3سۈرە مەريەم-93 ~ 88 ،ئايەتلەر
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«مەريەم»دىكااى بااۇ ئااايەتلەر ،دېيىلى اتقااان تۆھمەتنىااڭ ئىنتااايىن قەبىاا ۋە رەت
قىلىنىشقا تېگىشلى ئىكەنلىكىنى بايان قىلى اتىدى.

ا
االلاٌا َ ٌَِل ْلهًََ ٌ1
﴿وَ ل َمتُللوٌَُْْ َق َ
قۇرئاااان كەرىااا ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم ھەققىااادە َ

«ئااااالالھ مەريەم ئەلەيھىسساااااالمغا تاشاااالىغان سااااۆز» دەياااادى .بااااۇ ئالالھنىااااڭ
ھەرنەرسااىنى يارىتىشااتىكى ل «بااولغىن» دېااگەن سااۆزىدىر .ئااالالھ تائاااال بااۇ
لاٌَ
مەسااااىلىنى ئىاااازاھالئ ﴿ا ٌٌَ َِ َل ل ٌٌَ اا َسل ل ٌٌ اان ل َلغٌٌ لَل ل الوٌ ٌٌَ َم َل ل اٌٌُ َ َنٌٌ َ لَ َق للوٌٌُ اِل ل ٌتلُ ل َله بٌٌ ُُثٌٌََُل ٌَ
َل ٌلوُ ٌٌُ ل ٌفَلَ ُ للو ٌُ «ٌ2شۈبھىساااىزكى ،ئالالھنىاااڭ نەزىرىااادە ئىساااانىڭ مىساااالى ئاااادەم
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ مىسااااالىغا ئواشااااايدى .ئااااادەمنى ئااااالالھ نئاتااااا-ئانىسااااىز
تاااۇپراقتىن يااااراتتى ،ئانااادىن ئۇنىغغاااا ۋىجۇدقاااا كە  ،دېااادى-دە ،ئاااۇ ۋىجۇدقاااا
كەلااادى» دەيااادى .ئەگەر ئاااۇالر «ئىساااا دادىساااىز يارىتىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ئىاااالھ
بولۇشاااى ۋە ئىالھنىاااڭ بالىساااى بولاااۇ كېااارە » دېاااگەن ساااۆزىدە راساااتچىل
بولساااا ،ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمنىڭ يارىتىلىشاااىغا ناااېمە دەيااادى چاااۈنكى ئىساااا
ئەلەيھىسساااااالم پەقەت دادىسااااىز يارىتىلغااااان بولسااااا ،ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالم
دادىساااااىز ۋە ئانىساااااىز يارىتىلغاااااان .ئۇناااااداقتا ئاااااۇالر ناااااېمە ئۈچاااااۈن ئاااااادەم
ئەلەيھىسسااااااالمنى ئىاااااالھ يااااااكى ئىالھنىاااااڭ بالىساااااى دېمەساااااتىن ،ئىساااااا
ئەلەيھىسسااااالمنى ئۇناااداق دەيااادى دېااامە  ،ئۇالرنىاااڭ باااۇ ساااۆزىدە ئەقىلااادىن
ئۆتكىااادە يوللاااۇق باھانىساااى ۋە تايىنىااادىغان ھېچكىااار تاياااانچى ياااوق .ئاااالالھ
تائاااااااال يەھااااااۇد ۋە ناساااااااراالرنىڭ يالغااااااانچىلىقى ھەققىاااااادە پەيغەمااااااكەر
ٌََََْو ٌٌَُ ْ َعامال ل ل ل الغي ٌَ «ٌ3ئەگەر
ئەلەيھىسسااااااااااالمغا ﴿ُل ل ل ل ل ٌٌْا ٌٌَ ل ل ل للا ٌٌَالٌَه ُْحَل ل ل ل ل اٌٌ َوَل ل ل للغٌٌفَل ل ل ل ل ٌَ
مېھرىكاااان ئالالھنىاااڭ بالىساااى بولىااادىغان بولساااا ،مەن ئىكاااادەت قىلغۇچىالرنىاااڭ
ئەۋۋىلااى بااوالتتى  ،دېگىاان» دەياادى .ئااالالھ تائاالنىااڭ بالىسااى بولۇشااى ،ئالالھقااا
زىيااااان يەتكۈزمەياااادى .لااااېكىن ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلەرنى بااااۇ ئوياااادىرىئ
 1سۈرە نىسا-171 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
 2سۈرە ئا ئىمران-59 ،ئايەت
 3سۈرە زىارىف-81 ،ئايەت
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چىقىرىلغاااااان يالغاااااان ساااااۆزلەر ئاااااارقىلىق ئالالھقاااااا شاااااېرى كەلتۈردشاااااتىن
ئاگاھالندىرىۋاتىدى.
حانَهُ﴾ « ئااااالالھ پاااااكتۇر» دېااااگەن سااااۆز ،ئالالھنىااااڭ
﴿﴾ـ ـ ْـب َ
ئااااايەتتىكى ُ
يۇقىرىااادا دېااايىلگەن ۋە كېااايىن دېيىلىااادىغان ساااۆزلەردىن پاكلىقىغاااا ئالااادىنىاال
ئااورىن ھااازىرال ئۈچاااۈن كەلااگەن .ئىنسااان مە گاااۈ ياشااىمىغاچقا ،نەساااەبى ۋە
ئىشاااالىرىنىڭ ئۈزدلااااۈئ قالماساااالىقى ئۈچااااۈن باااااال يااااۈزى كۆردشاااانى ااالياااادى.
پەرزەناا كۆردشاانىڭ تااۈئ مەقسااىدى ،ھاياااتلىقنى داۋام قىلىااش ئۈچااۈن بولىاادى.
ئىالھقاااا نىساااكەتەن بالىنىاااڭ بولۇشاااى ،كاااۈق-قاااۇدرەت كۆردنۈشااالىرىدىن بىااارەر
شاااااەكىلنى بېرەلمەيااااادى .چاااااۈنكى كائىناااااات ئىالھنىاااااڭ ئاتاااااالمىش بالىساااااى
بولۇشاااىدىن ئىلگىرىماااۇ يااااكى كېيىنماااۇ ھاااې ئۆزگەرمىااادى .ئالالھنىاااڭ كاااۈق-
قاااۇۋۋىتى ئاجىزالشااامايدىغان تۇرساااا ،ئۇناااداقتا بااااال بولغاننىاااڭ ناااېمە پايدىساااى
ئەجەبااا پەرزەناا كېيىنكااى ھاياتنىااڭ كاپااالىتىمۇ ئالالھنىااڭ ھاياااتى ئەزەلىااي
ھاياااات .چاااۈنكى ئاااالالھ ھايااااتلىقىنى ياراتقاااان ۋە باشاااقىالرغا بەرگەن .ئاااالالھ
ھەر دائىااا تىرىااا تۇرىااادىغان بولغاچقاااا ،ھەرقاناااداق ھاياااات كاپاااالىتىگە ھاااې
ئېھتىياااجى چۈشاامەيدى .پۈتااۈن نەرسااىلەر ئۇنىغغااا بويسااۇنىدى ۋە ئۇنىااڭ ئۈچااۈن
ھەرىكەتلىنىااادى .ئاااالالھ ھەر نەرساااىنى ئۆزىنىاااڭ ھۆكمىنىاااڭ تەقەززاساااى باااويىچە
ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىقىشقا قادىر.
ئاااالالھ تائااااال مەالۇقااااتالرنى يارىتىشاااتىن ئىلگىااارى يااااراتقۇچى ،رىزىاااق
بېرى اتقاااان كىشاااىلەر بولۇشاااتىن ئىلگىااارى رىزىاااق بەرگاااۈچى ،بويساااۇندىرىدىغان
ۋە غەزە قىلىاااادىغان كىشااااىلەر بولۇشااااتىن ئىلگىاااارى قەھاااار قىلغااااۇچى ،تەۋبە
قىلىاادىغان كىشااى بولۇشااتىن ئىلگىاارى تەۋبىنااى قوبااۇ قىلغااۇچى ئىاادى .دېاامە ،
ماااۇكەممە ساااۈپەت بىااالەن يارىتىلغاااان باااۇ كائىناااات ،ئالالھقاااا مۇكەممەللىااا
ساااااۈپەتلىرىدىن ھېچكىااااار ساااااۈپەتنى قوشاااااالمايدى .ئاااااالالھ تائااااااال ھەدىااااا
ا
ا ا
ا
ا
ٌو اَل للغٌ
ٌصل للعا غ ٌَ
لاِو ٌا َ
قۇدسااااىيدا ََيٌابَل للا يٌَل ل ْلوٌَْ َ ٌََْوَ ُ ل ل ْ ٌَوُ ل للهُ ْ ٌَو تْ َس ل ل ُ ْ ٌَو ل لنَ ُ ْ ٌَُل ل ُ

َ
فَسل ل ل َُوا ٌفََااَ ل ل ل ٌ ُ ل ل ل ٌَاتْس ل للا ٌِسل ل ل ََت ٌو ٌِ،ل للاٌتلَ َقل ل ل ٌ َذا
لَ اٌََل ل ا
لاٌاْن ل ل الغيٌاََلٌ َ َم ل للاٌيَل ل لْنل ُق ُ ٌ
ل
ل
َ َ
ْ ْ ُ
َ َ ْ َُ َ
َ
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ا
ا
ب ل ل ٌَله « 1بەناااااادىلىرى  ،ئەگەر سااااااىلەرنىڭ ئەۋۋىلىغااااااالر ۋە
ْم ْ ل ل لَ ٌَا َذ ٌا ْ ل ل ل ٌَ ََْ ْ
ئاااااىرىغالر ،ئىنساااان ۋە جىنلىااارىغالر بىااار يەرگە توپلىنىاااپ مەنااادىن سورىساااا،
ھەر ئىنساااانغا ساااورىغىنىنى بەرساااەم ،ااااۇددى بىااار يىغااانە دېغىزغاااا چۆكۈردلاااۈئ
ئېلىنىساااا ،دېغىزغاااا ھېچ اناااداق تەساااىر كۆرساااەتمىگەندە  ،مېنىاااڭ مۈلكۈمااادىن
ھېچنەرسىنى كەملىتەلمەيدى» دېگەن.
الس ـ ــماو ِ
َّ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض﴾ « ئاساااااامانالردىكى ۋە زېمىناااااادىكى
﴿بَـ ــل ل ـ ــهُ َم ـ ــا ِِف َّ َ َ
نەرساااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئالالھنىغااادىر» دېاااگەن ئاااايەتتىن دىنياااادىكى پۈتاااۈن
نەرساااىنىڭ ئىگىااادارلى ىنىڭ ئالالھ اااا ئائىااا ئىكەنلىكىناااى بىلەلەيمىاااز .ئاااالالھ
ھەر نەرساااىنىڭ يارات ۇچىساااى ۋە پەيااادا قىلغۇچىساااى بولغاچ اااا ،تەبىىىيكاااى باااۇ
نەرسااااىلەرنىڭ ئالالھنىااااڭ بىاااار قىساااامى بولۇشااااى مااااۇمكىن ئەمەس .چااااۈنكى
ياسااالغان نەرساااە ھەرگىاااز ياساااىغۇچىنىڭ بىاار پارچىساااى بواللمايااادى .مەساااىلەن
ماشاااىنا ،ئااااايروپىالن ،ئورىناااادىق ۋە باشااا ا ھەماااامە نەرسااااىلەر ،ياسااااىغۇچىنىڭ
جىسااامىنىڭ بىااار قىسااامىدىن ئېلىاااپ ياساااالمايدى .دېااامە « ،ياساااىغۇچى ئىجااااد
قىلغاااان نەرساااىنى ئاااۆز جىنساااىدىن پەيااادا قىلااادى» دېگىلاااى بولمايااادى .چاااۈنكى
ھاااېچكى ئاااۆز جىنساااىدىن بىااار نەرساااىنى پەيااادا قىاللمايااادى .ھەرقاناااداق بىااارى
ئۆزىدىن تۆۋەن نەرسىنى ئىجاد قىلىدى.
ئۇالرنىااااڭ تااااۆھمىتىگە ئاساسااااەن ،ئالالھنىااااڭ بالىسااااى ياااااكى ئايااااالى
بولىاادىغان ئىااش بولسااا ،كىاا بااۇرىن پەياادا بولغااان ئەگەر ئااالالھ بااۇرىن پەياادا
بول اۇئ ،ئاناادىن ئايااا -بالىسااىنى پەياادا قىلغااان بولسااا ،ئااالالھ يااارات ۇچى ،ئايااا
ۋە باااالىلىرى ياااارىتىلغۇچى بولىااادى .ئەگەر ئۇالرنىاااڭ ھەربىااارى ئاااۆزىنى ئاااۆزى
پەيااادا قىلغاااان بولساااا ،ئۈچىلىساااى ئىاااالھ بولىااادى .ئۇناااداقتا ئەھلاااى كىتاااا ۋە
مۇشاارىكالر دەۋا قىلغااان باااال ،ياااكى يااارىتىلغۇچى ،ياااكى ئىااالھ بولۇشااى كېاارە .
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ئاااالالھتىن باشاااقا ئىاااالھ بولمىغانلىقىااادىن« ،ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار» دېاااگەن
سەپسەتە مەنتىقىي جەھەتتىمۇ پۇت تىرەئ تۇرالمايدى.
ئااالالھ تائاااال ئۆزىنىااڭ مەالۇقااااتلىرى بىاالەن زاتىاادا ،سااۈپەتلىرىدىن بىااار
سااۈپەتتە ،ھېچكىاار ئىااش-ھەرىكەتااتە ئواشىشااىپ قېلىشااتىنمۇ پاااكتۇر .ئااالالھنى
تٌ
تەسااااەۋۋىر قىلىااااش مااااۇمكىن ئەمەس .ئەھلااااى كىتااااا ﴿َل للوٌٌُ َِل للاٌا ٌٌ َسل ل َلم َاو اٌ
َو ْْلَْ ا
ضٌ ٌ«ئاساااااااامانالردىكى ۋە زېمىناااااااادىكى نەرسااااااااىلەرنىڭ ھەممىسااااااااى
ئالالھنىغاادىر» دېااگەن ئااايەتنى ئېتىاارائ قىلسااا ،بااۇ «ئالالھنىااڭ بالىسااى بااار»
دېاااگەن گېاااپىگە قارشاااى كېلىااادى .چاااۈنكى ئاسااامان-زېمىنااادىكى ھەمااامە نەرساااە
ئالالھقا بويسۇنىدى.
﴿ ُك ــل لَّــهُ قَ ــانِتُو َن﴾ « ھەممىسااااى ئۇنىغغااااا بويساااۇنغۇچىدىر» .بااااۇ بىاااازگە
كائىناتنىاااااڭ ئالالھنىاااااڭ ئىلكىااااادە ئىكەنلىكاااااى ۋە ئالالھنىاااااڭ بۇيرىقىغاااااا
ئىختىيارىي ياكى مەجكۇرىي شەكىلدە بويسۇنىدىغانلىقىنى بىلددرىدى.
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ٌ

ِ
السماو ِ
ات َو ْاْلَ ْر ِ
ول لَهُ ُكن
ض ٰم أ َْم ًرا فَِإ ََّّنَا يَـ ُق ُ
ض ۖ َوإِ َذا قَ َ
﴿بَد ُ
يع َّ َ َ
فَـيَ ُكو ُن﴾
«ئالالھ ئاسمانالر ۋە زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچىدىر .بىر ئىشنى
ۋىجۇدقا كەلتۈردشنى ئىرادە قىلسا ،ۋىجۇدقا كە  ،دەيدى-دە ،ئۇ ۋىجۇدقا
كېلىدى»
ئاااالالھ تائااااال «ئالالھنىاااڭ بالىساااى باااار» دېاااگەن ساااۆزىنىڭ تاااۆھمەت
ئىكەنلىكىناااى باياااان قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن ،دىقاااقەت نەزىرىمىزناااى ئۆزىنىاااڭ
ِ
الســماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض﴾ «ئااالالھ ئاساامانالر
بىاار قىسااى قااۇدرىتىگە تارتىااپ ﴿بَــد ُ
يع َّ َ َ
ۋە زېمىننااى يااوقتىن بااار قىلغۇچىاادىر» دەۋاتىاادى .ئاساامان-زېمىاان ۋە ئۇالرنىااڭ
ئىچىااادىكى پۈتاااۈن مەالۇقااااتالر ھاااې ئۆرنەكساااىز ياااوقتىن يارىتىلااادى .ئاااالالھ
تائاااااال ئىنسااااانالرنى يارىتىشااااتا ،قېلىااااپ ۋە ئەناااادىزىگە موھتااااا بولماياااادى.
مەساااىلەن ئىساااتاكان ياساااايدىغان ئاااادەم تاااۇنجى بولاااۇئ قېلىاااپ ياساااى الىدى.
ئانااادىن ئېاااارىتىلگەن ئەينەكنىااااڭ اااااام ماتېرىياااالىنى قۇيااااۇئ ،بىاااار-بىرىاااادىن
پەرقلەنااددرگىلى بولماياادىغان ئىسااتاكانالرنى ياسااائ چىقىاادى .ئەممااا سااانائەتتە
مۇكەممەللىااا بولمايااادى .نااااۋاي قېلىاااپ ئىشااالەتمىگەن بىااالەن ،ئۇستىساااىدىن
ئااااۆگەنگەن ئەناااادىزە بااااويىچە نااااان ياقىاااادى .لااااېكىن شااااەكىل ۋە ئېغىرلىقتااااا
ئواشاشلىقنى ساقلىيالمايدى.
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ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن تارتىاااپ قىياااامەتكە قەدەر يارىتىلغاااان پۈتاااۈن
ئىنساااااان بىااااار-بىااااارىگە ئواشاااااايدى .بەدەنلىرىااااادىكى ھەر ئەزا ھايااااااتتىكى
اىزمىتىناااى ئواشاااا ئۆتەيااادى .لاااېكىن باااۇ ئواشاشااالىق يۇقىرىااادا مىساااالغا
ئااااالغىنىمىزدە  ،ئەناااادىزە بىاااالەن ئەمەس ،بەلكااااى ئالالھنىااااڭ ل ل «بااااو »
دېااگەن سااۆزى بىاالەن بولىاادى .شااۇنچە ئواشاشاالىق بولسااىمۇ ،ھەممەياالەن يەنە
بىاااااار كىشااااااىدىن ئااااااايرىغىلى بولىاااااادىغان شااااااەكىلدە پەرقلىااااااق .ھەتتااااااا
قوشاااااكىزەكلەرنىمۇ پەرقلەناااااددرگىلى بولىااااادى .يەناااااى ،ھەربىااااار ئادەمنىاااااڭ
چىرايىااادىن باشاااقا ،ئاااۆزىگە اااااس پاااۇرىقى ،بارمااااق ئىااازى ۋە ئااااۋازى پەرقلىاااق
بولىاااادى .ئااااادەتتە بااااۇنى بىااااز بايقىيالمىساااااقمۇ ،ساااااقچىالرنىڭ كۆنااااددردلگەن
ئىتلىاااارى نۇرغااااۇن ئادەمنىااااڭ ئارىسااااىدىن پۇراقنىااااڭ ئىگىسااااىنى دە تېپىااااپ
بارااليااادى .بەدەن ئەزالىااارى ئىچىااادىمۇ بىااار-بىرىناااى تونۇيااادىغان ئىااازالر بولىااادى.
مەساااىلەن بىااار ئادەمنىاااڭ بەدىااانىگە يەنە بىااار ئادەمنىاااڭ تېرىساااىنى كۆچۈرساااە،
ئاسااان ماااس كەلمەياادى .ل اېكىن شااۇ بەدەننىااڭ باشااقا بىاار يېرىاادىن كۆچۈردلسااە،
دەرھااا بىرلىشااىپ جاااراھەتلىرى ساااقىيىدى .مانااا بۇنىااڭ ئااۆزى ئااالالھ تائاالنىااڭ
يارىتىشتىكى مۆجىزە ۋە كائىناتتىكى مۇتلەق قۇدرىتىنىڭ دەلىلىدىر.
باااۇالر تاسااااددىپىي يااااكى پىالنساااىز بولاااۇئ قالغاااان ئىاااش بولماساااتىن،
بەلكااى ئالالھنىااڭ قااۇدرىتى بىاالەن ئالاادىن ھازىرالنغااان ئىشااالردىر .بااۇ ھەقااتە
ئااااالالھ تائاااااال ﴿واِ ل ل ٌَُيتلا ل الوٌ ْل للٌُ َسل للماو ا
ت ٌَو ْْلَْ ا
ض ٌَو ْ للتا َل ُ ٌَْْ اسل للنَتا ُ ْ ٌَوَْْل ل َلو تا ُ ْ ٌٌ
َ ْ َ ٌ َ ُ ََ
ا
ا اا
ي « 1ئالالھنىااااڭ ئاساااامانالرنى ،زېمىننااااى ياراتقااااانلىقى،
ا َ ٌا ٌ َذ ل َ
لَ ٌََ ََيتٌ ْل َع للا م َ
تىللىرىغالرنىاااڭ ،رە لىرىغالرنىاااڭ اىلماااۇ-اىااال بولۇشاااى ئالالھنىاااڭ نكاماااالى
قااااۇدرىتىنى كۆرسااااىتىدىغان ئاالمەتلىرىدىناااادىر ،بۇنىغاااادا بىلىملىاااا كىشااااىلەر
ئۈچاااۈن ھەقىاااقەتەن نۇرغاااۇن ئااااالمەتلەر باااار» دېاااگەن .يارىتىشاااتىكى اىلماااۇ-
اىللىاااااق ،ئالالھنىاااااڭ ھېچقاناااااداق ئەنااااادىزە-ئاااااۆلچەم قولالنمااااااي تاااااۇرىئ
يارىتىشااااتىكى مااااۇتلەق قااااۇدرىتىنى ئىپادىلەياااادى .ئەگەر ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالم
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دەۋرىاااادىن قىيااااامەتكە قەدەر بولغااااان بااااارلىق ئىنسااااانالرنى تااااوپال مااااۇمكىن
بولساااا ،ئۇالرنىاااڭ شاااەكلىنىڭ بىااار اىااال بولساااىمۇ ،ھەربىرىنىاااڭ يەنە بىرىااادىن
ا
ياٌ «ئىنتااااايىن نااااازى
پەرقلىنىاااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىااااز .بااااۇ ،ئااااايەتتىكى مَللغ ُ
شەكىلدە يارىتىش»نىڭ ئىپادىسىدىر.

ئااااالالھ تائاااااال ﴿َُل ل ْغٌالامنَ للاٌِ للاٌتَللن ُق ٌ ْْلَ ا
ا
ا
ٌَ ا ل ل ف ٌ1
ُ ْ ُ
ضٌِل لْنل ُ ْ ٌٌ َوان ل َلغ ٌََ تَ للاب َ
َْ َ

«ئاااۇالرنى زېمىننىاااڭ كېمەيتكىنىااادىن نيەناااى ئۇالرنىاااڭ جەساااەتلىرىنى يەر يەئ
كەتكىنىااادىن بىاااز ھەقىاااقەتەن اەۋەردارمىاااز ،بىزنىاااڭ دەرگااااھىمىزدا ھەممىناااى
ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان كىتاااا نيەناااى لەۋھۇلمەھپاااۇز باااار» دەيااادى .ئە مااااھىر
ھۈنەرۋەنماااۇ بىااار ياساااىغان نەرساااىنى ئىككىنچاااى قېاااتى ياساااىغاندا ،ساااۈپەت ۋە
ئۆلچەماااادە ئالدىنقىسااااىغا ئوپمااااۇ-ئواشااااا قىلىااااپ ياسىيالىشااااى مااااۇمكىن
ئەمەس .ئاااالالھ تائااااال يارىتىشاااتىكى ماااۇتلەق قاااۇدرىتى بىااالەن بىزناااى يااااراتتى.
قايتااااا يارىتىشااااتىكى مااااۇتلەق قااااۇدرىتى بىاااالەن ،ئۆلگەناااادىن كېاااايىن مۇشااااۇ
شااااااەكلىمىز ،گۆشااااااىمىز ،سااااااۈپىتىمىز ۋە ھەر زەررىچىمىااااااز بىاااااالەن بىلاااااالە
تىرىلددرىدى .بۇنىغدىنمۇ ئارتۇق ئىنچىكىلى بوالمدى !

ـول لَـ ــهُ ُكـ ــن فَـيَ ُكـ ــو ُن﴾ «بىاااار ئىشاااانى ۋىجۇدقااااا
ضـ ـ ٰـم أ َْمـ ـ ًـرا فَِإ ََّّنـَــا يَـ ُقـ ـ ُ
﴿وإِ َذا قَ َ
َ
كەلتۈر دشاانى ئىاارادە قىلسااا ،ۋىجۇدقااا كە  ،دەياادى -دە ،ئااۇ ۋىجۇدقااا كېلىاادى».
ئااايەتتىكى ُ ل دېااگەن سااۆزنىڭ بىاار قااانچە مەنىسااى ۋە ھەماامە مەنىنااى ئااۆز
ئىچىاااگە ئالغاااان بىااار مەنىساااى باااار﴿ .فَ لاإ َذ ٌَُ ل لتُ ٌ َِنَ ا
ان ل َ ُ ٌٌْفَللاذْ ُ ُهو ٌ لَ ل ٌلوَ ٌٌَ ل ا ْ اهُ ٌٌْ
َْ
َش ل ٌَغٌ اذ ْ لٌَله «ٌ2ساااىلەر ھەجاااگە ئائىااا ئىكاااادەتلەرنى ئاااادا قىلغانااادىن
ُِب َ ُ ل ٌٌْْ َْوٌٌْ َ
َ
كېااايىن ،ئاااالالھنى ئاتاااا-باااوۋا الرنى يااااد ئەتكەنااادە يااااكى ئۇنىغااادىنمۇ زىياااادە
ٌَ
يااااد ئېاااتىغالر» دېاااگەن ئاااايەتتىكى ُ ل «ئاااادا قىلىاااش» مەنىساااىدە﴿ ،فَللاُْ اٌ
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َِللاٌَْت ل ٌٌََُللاضٌٌٌاََّنَللاٌتَل ْق ا للٌَ َا ل ل اِاٌٌ ْْلََللاٌَوٌ ل ُّلغتٌْلَا «ٌ1نېمىناااى ھۆكاااۈم قىلساااا  ،شاااۇنى
ھۆكااااۈم قىلغىاااان ،سااااېنىڭ ھۆكمىااااڭ پەقەت بااااۇ دىنيااااادىال ئۆتىاااادى» دېااااگەن
ا ا
ٌِ ْ اِنَ ل ٌا َذ ٌَُ َ ل ٌ لَ للوٌُ
﴿وَِللاٌ َ للا َ ٌ ُم ل ْ ِ ٌَوََل ُ
ئاااايەتتە «قىلىاااش ،ئېاااتىش» مەنىساااىدەَ ،
و نل للوُوٌَِْل للهٌَْ ٌي ُ ل للو َ ٌ َ ل ل ٌ َّْال للًوُ ا
ٌِ ل ل ْ ٌْ َِْ ل ل اهاا ْ «ٌ2ئاااااالالھ ۋە ئۇنىاااااڭ پەيغەمكىااااارى
ََ ُ ُ ْ َ َ
ُ ُ ََ
بىااارەر ئىشاااتا ھۆكاااۈم چىقارغاااان چاغااادا ،ئەر-ئاياااا مۇئمىنلەرنىاااڭ ئاااۆز ئىشاااىدا
ئىختىيااارلىقى بولماياادى» دېااگەن ئااايەتتە «ھۆكااۈم قىلىااش ،دېاايىش» مەنىسااىدە،
لاٌَاتَ ُ ل ل ل ل ٌ َِ ل ل للا ا ُو ٌَ «ٌ3ئاااااااۇالر نيەناااااااى
لٌٌٌََُل ل ل ٌَ
لٌَا ل ل لَل ْق اٌ
﴿ َو ََ َ ْو ٌ ََيٌٌ َِاال ل ل ٌُ
ٌَ َالَْلنَ ل ل للاٌ َمُّل ل ل َ
كۇف ااارالر ندوزااقااا مااۇئەككە پەرىشااتىگە ئااى مالىاا ! پەرۋەردىگارىااڭ بىاازگە
ئۆلااۈم ھۆكااۈم قىلسااۇن ،دەئ توۋالياادى .مالى ا سااىلەر ئازابتااا چوقااۇم قالىسااىلەر،
لاٌٌَ َ لْاَا ٌٌَُ َم للاٌ
دەيااادى» دېاااگەن ئاااايەتتە «جېنىناااى ئاااېلىش» مەنىساااىدەَ ﴿ ،وَُل َ
ُ ا ل ٌَ
لٌَ ْْل َِْ ل ُلهٌ «ٌ4ئىاااش پۈتكەنااادە نيەناااى ھېساااا تاااۈگەئ ،جەنااانەتىلەر بىااالەن
دوزىخىاااالر ئايرىلىاااپ بولغانااادا  ،شاااەيتان دەيااادىكى» دېاااگەن ئاااايەتتە «بىكاااار
ون ل ٌ
بولااادى ،ئىاااش پۈتاااۈئ ھېساااا جاااازا چۈشاااتى» مەنىساااىدە﴿ ،فَللَ َمللاٌَُ َ ل ٌٌ ُِ َ
ْْلَ َ ل ل ٌٌَ َو َن للا ٌٌَ اِب َْالا ل الوٌ «ٌ5مۇسااااا نئۆزئااااارا كېلىشااااكەن مااااۇددەتنى توشااااقۇزغاندىن
كېااايىن ئاياااالىنى ئېلىاااپ نمىساااىرغا قاااارائ يولغاااا چىقتاااى» دېاااگەن ئاااايەتتە
«تاااۈگەتتى ،تاماملىااادى» مەنىسااااىدەَ ﴿ ،وُ ا ل َلٌٌَملَْ ل لنَل ُ ٌ اِبْ اق ْسل ل اٌٌٌ َوُال ل ٌٌٌََْلٌيُ ْلَ ُم للو ٌَ ٌ6
«ئۇالرنىااااڭ ئارىسااااىدا ئااااادىللىق بىاااالەن ھۆكااااۈم چىقىرىلىاااادى ،ئۇالرغااااا زىلااااۇم
قىلىنماياااادى» دېااااگەن ئااااايەتتە «ھۆكااااۈم قىلاااادى ،ئايرىاااادى» مەنىسااااىدە ۋە
ضٌ َِ ل ل لَهتَ ْ ا
لابٌَتُل ْ اس ل ل ل ُلغ ٌٌَا ٌٌ ْْلَْ اٌ
لٌَا ْن ل ل ل َله ِا ٌٌَا ٌٌ ْ اتَل ل ل اٌ
﴿ َوَُ َ ل ل لْلنَاٌا ٌٌَمَل ل ل ا ٌ
يٌ «ٌ7ئىسااااااارائىل
ئەۋالدىغااا كىتابتااا نيەنااى تەۋراتتااا پەلەسااتىن زېمىنىاادا چوقااۇم ئىككااى قېااتى
 1سۈرە تاھا-72 ،ئايەت
 2سۈرە ئەھزا -36 ،ئايەت
 3سۈرە زىارىف-77 ،ئايەت
 4سۈرە ئىكراھى -22 ،ئايەت
 5سۈرە قەسەس-29 ،ئايەت
 6سۈرە يۇنۇس-54 ،ئايەت
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بۇزغۇنچىلىاااق قىلىساااىلەر» دېاااگەن ئاااايەتتە «بىلاااددردىق» مەنىساااىدە كېلىااادى.
دېااامە  ،ياااۇقىرىقى مىساااالالردىن َُ َ ل ٌ دېاااگەن ساااۆزنىڭ تۈرلاااۈ مەنىساااىنىڭ
بااااارلىقىنى كااااۆردۋاالاليمىز .ئەممااااا پۈتااااۈن مەنىلەرنااااى ئورتاااااق ئااااۆز ئىچىااااگە
ئالىاااادىغان بىاااار مەنە بااااار ،ئااااۇ بولسااااىمۇ َ ل ل «ھۆكااااۈم قىلاااادى» دېااااگەن
مەنىسىدىر.
ـول لَ ــهُ ُك ــن﴾ «ۋىجۇدقااااا كە  ،دەياااادى-دە»
ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە ﴿يَـ ُق ـ ُ
دەئ اىتاااا ئۇساااۇلى ئىشااالەتكەن .دېااامە  ،ياااوق نەرساااىگە اىتاااا قىلغىلاااى
بولمايااادى .شاااۇ ا يارىتىلى اتقاااان ئىنساااانالر ،بولۇۋاتقاااان ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى
ئالالھنىااااڭ ئىلمىاااادە ئەساااالى بااااار ئىاااادى .ئااااۇالر ئااااالالھ «بااااو » دېگەناااادە،
ئوتتۇرىغاااا چىقىااادى .ئەمماااا ئاااۇالر پەقەتاااال ئالالھنىاااڭ ئىلمىااادە بولغاچقاااا ،بىاااز
ئۇنىغاااادىن ھېچنەرسااااىنى بىلەلمەيمىااااز .ئالالھنىااااڭ ئىلمىاااادە ھەماااامە نەرسااااە
يارىتىلىااپ بولۇناادى .چااۈنكى قەلەماالەر كۆتۈردلااۈئ ،سااەھىپىلەر قااۇرىئ بولاادى.
ئەمما بىز ئالالھ ئاشكارىلىغاندا ئاندىن بىلەلەيمىز.
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-68دەرس
سۈرە بەقەرە -118ئايەت

ال
ال الَّ ِذ
ك قَ َ
﴿ َوقَ َ
ين ََّل يَـ ْعلَ ُمو َن لَ ْوََّل يُ َكلِِّ ُمنَا اللَّـهُ أ َْو ََتْتِينَا آيَ ٌ َك َٰذلِ َ
َ
َّ ِ
وِبم قَ ْد بـيَّـنَّا ْاْلَّي ِ
ت لَِق ْوٍم
ين ِمن قَـ ْبلِ ِهم ِِّمثْ َل قَـ ْوَّلِِ ْم تَ َ
ش َاِبَ ْ
ت قُـلُ ُُ ْ َ
َ
الذ َ
يُوقِنُو َن﴾
«بىلمەيدىغانالر نيەنى قۇرەيش كاپىرلىرى ئالالھ نېمە ئۈچۈن بىز بىلەن
سۆزلەشمەيدى ياكى نېمە ئۈچۈن بىزگە بىرەر مۆجىزە كەلمەيدى  ،دەيدى.
ئۇالردىن بۇرىن ئۆتكەنلەرمۇ شۇنداق سۆزنى قىلغان ئىدى؛ ئۇالرنىڭ
دىللىرى بىر-بىرىگە ئواشايدى .جەزمەن ئىشىنىدىغان نيەنى ھەقىقەت
ئىزدەيدىغان قەۋم ئۈچۈن ئايەتلىرىمىزنى ھەقىقەتەن بايان قىلدىق»
ِ
َّ ِ
ِّمنَـ ــا اللَّـ ــهُ﴾ « بىلمەياااادىغانالر ئااااالالھ نااااېمە
ين ََّل يَـ ْعلَ ُمـ ــو َن لَـ ـ ْـوََّل يُ َكل ُ
﴿الـ ــذ َ
ئۈچااااۈن بىااااز بىاااالەن سۆزلەشاااامەيدى » .مۇشاااارىكالر ،مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم
ئالالھنىااااڭ سااااۆزىنى بى اسااااىتە ئا لىغاناااادە  ،پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمدىن
ئالالھنىاااڭ ئاااۆزلىرىگە بى اساااىتە سۆزلىشاااىنى تەلەئ قىلااادى .قارىغانااادا ،ئاااالالھ
تائااااال قۇرئاااان ۋە رەساااۇلىنى كۈچلەناااددرد يۈزىساااىدىن چۈشاااۈرگەن پۈتاااۈن
مۆجىزىلەر ،بۇالرنىڭ قانائەت قىلىشىغا يەتمىگەندە قىالتتى.
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زاماااانىمىزدا ئاااالىي بىلىااا ياااۇرتلىرىنى پۈتتاااۈرگەن ،ياااۇقىرى ئۈنااا انالرنى
ئالغااان بىلىملىاا كىشاالەرمۇ تەتقىقااات ئااوبىكتى قىلىااپ تااېگىگە يېتەلمەي اتقااان
بۈياااۈ بىااار كىتابنىاااڭ ،رەساااۇلۇلالھتە ئوقۇمىغاااان بىااار پەيغەماااكەر تەرىپىااادىن
ئېلىااااپ كېلىنگەنلىكااااى كاتتااااا مااااۆجىزە ئەمەساااامۇ قۇرئااااان كەرىاااا ھەتتااااا
كەلگۈسااااااىدە يااااااۈز بېرىاااااادىغان ھادىسااااااىلەر ۋە ئىنسااااااانىيەتنىڭ ئىچكااااااى
دىنياساااىدىكى ساااىرالردىن اەۋەر بەردى .ئەگەر ئىنساااائ ۋە ھەقىاااقەت ئىااازدە
پوزىتسىيەسااى بىاالەن مۇئااامىلە قىلىنسااا ،رەسااۇلۇلالھ ئېلىااپ كەلااگەن دەلىاال ۋە
ماااۆجىزىلەر كاپىرالرنىاااڭ ئىماااان ئېيتىشاااىغا يېتەرلىااا ئىااادى .لاااېكىن ئۇالرنىاااڭ
مەقساااىتى ھەقىقەتناااى ۋە تاااوغرا ياااولنى تېاااپىش بولمىغاچقاااا ،قاچاااان بىااار دەلىااال
كەلسە ،ئۇنى ئىنكار قىلىپ باشقا دەلىل تەلەئ قىالتتى.
ئىنساااااااان تەبىىىتىنىاااااااڭ ئالالھنىاااااااڭ ساااااااۆزىنى بى اساااااااىتە قوباااااااۇ
قىاللماياااادىغانلىقى ھەققىاااادە ﴿ َوَِ للا ٌٌَ للا ٌٌَابَ َ ل ٌلهٌَْ ٌيُ َ لا َم ل ٌلوٌُ لَل ل ٌلوٌُاٌََلٌ َو ََْ للاٌْ َْوٌٌ اِل ل ٌ َوَ اٌٌ
ا
ا
اَ َ ل ٌ
لوٌٌََِباا ْذتال ل اٌوٌ َِ للاٌيَ َ للا ٌُ «ٌ1ئااااالالھ ھەر قانااااداق ئااااادەمگە
لابٌْ َْوٌٌيلُْهنل ل ٌٌَ َ ُن ل َلوَلٌٌفَلُ ل َ
پەقەت ۋەھىااي ئااارقىلىق ياااكى پەردە ئارقىسااىدىنال ياااكى بىاار ئەلچااى ئەۋەتىااپ
ئااۆز ئىزنااى بىاالەن ئۇنىغغااا االىغااان ۋەھىينااى قىلىااش ئااارقىلىقال سااۆز قىلىاادى.
ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ئۈسااااتۈندىر» دېاااايىلگەن .دىنيااااادىمۇ بەزى چاسااااتوتىالر
ئۈچااۈن ھازىرالنغااان ئۈسااكۈنىلەر ،يەنە بىاار چاسااتوتىنى قوبااۇ قىاللماياادى .ھەر
نەرسااااە ئااااۆزىگە اليىااااق شااااەكىلدە ھازىرالنغااااان بولااااۇئ ،ئىنساااااننىڭ ھااااالىتى
ئااااالالھتىن بى اسااااىتە قوبااااۇ قىلىااااش دەرىجىسااااىگە يەتمەياااادى .پەيغەمااااكەر
ئەلەيھىسسااااالم جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم ئاااارقىلىق كەلاااگەن ۋەھىيناااى قوباااۇ
قىلغاناااادا ،تەرلەئ ،قىزىرىااااپ ،چىرايااااى ئۆزگىرىااااپ كېتەتتااااى .دېاااامە  ،ئااااالالھ
ئۆزىنىااااااڭ دوسااااااتى بولغااااااان پەيغەمااااااكەر ئەلەيھىسساااااااالمغىمۇ بى اسااااااىتە
سااۆزلىمىگەن ،بەلكااى ۋەھىااي بىاالەن ،ئىلھااام شااەكىلدە ،مۇسااا ئەلەيھىسساااالمغا

 1سۈرە شۇرا-51 ،ئايەت
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سااۆزلىگىنىدە پەردىنىااڭ كەينىاادە ۋە ياااكى كىشااىلەرگە ئالالھنىااڭ مەنھىجىنااى
يەتكۈزىدىغان ئەلچىدىن بىرنى ئەۋەتىش ئارقىلىق سۆزلىگەن.
﴿أ َْو ََتْتِينَــا آيَـ ٌ﴾ « يااااكى ناااېمە ئۈچاااۈن بىااازگە نراسااا پەيغەمكەرلىكنىاااڭ
دەلىلاااى ساااۈپى تىدە بىااارەر ماااۆجىزە كەلمەيااادى » دېاااگەن ئاااايەتتە كااااپىرالر
دەلىااال-پاكىااا تەلەئ قىلااادى .لاااېكىن ئاااالالھ تائااااال نۇرغاااۇن ماااۆجىزىلەرنى
روياپقااااا چىقىرىااااپ بەرسااااىمۇ ،ئااااۇالر ئىشااااەنمىگەن .بەلكااااى دەلىاااال-پاكىاااا
كەلگەنساااېرى كۇپۇرلاااۇقى ۋە قارشاااىلىقى تېخىماااۇ ئاشاااقان .باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ
تٌاٌََلٌَْ ٌٌَ ل ل َ ٌَ
تائااااااال ﴿ َوَِ ل للاٌ َِنَل َعنَل للاٌَْ ٌتل ُّْهان ل ل ٌٌَ اِبٌَْ ََي اٌ
بٌ ا َل للاٌ ْْلََوُل للو ٌٌٌَ َوُتَلْلنَل للاٌَْثُل للوٌٌَ نَاَُ ل ل ٌٌَ
ِب ا
ه ل َلهَوٌٌفَ َلَ ُم للو ٌ ا َللا «ٌ1نقااااۇرەيش مۇشاااارىكلىرى تەلەئ قىلغااااان مااااۆجىزىلەرنى
ُْ
مەياااااادانغا كەلتۈرمەساااااالىكىمىز پەقەت بااااااۇرىنقىالر مااااااۆجىزىلەرنى يالغانغااااااا
چىقارغااانلىقى ئۈچۈناادىر ،بىااز سااەمۇدقا چىشااى تااۆگىنى روشااەن نمااۆجىزە قىلىااپ
بەردىق ،ئاااۇالر ئاااۇنى ئىنكاااار قىلااادى» دەيااادى .كااااپىرالر پاكىااا -دەلىللەرنىاااڭ
ئالالھنىااااڭ قېشااااىدىن كەلگەنلىكىنااااى ئېنىااااق بىلااااگەن تەقاااادىردىمۇ ئىمااااان
ئېيتماياادى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال پىاارئەۋن گااورىھىنى ھېكااايە قىلىااپ ﴿فَللَ َمللاٌ

ا
ا
لبهٌٌ ُِّبال للي ٌَو َ َب ل ل ُلغو ٌ ا َل للاٌ َو ْن ل لتَلْل َقنَلْتل َ اٌَْت ُ ُس ل ل ُ ٌٌْ ُْل َم ل للاٌ
َُيتلُنَل للاٌ ُِْبه ل ل َلهٌَوٌَُل للاُو ٌ َا ل ل ل َ ٌن ل ل ْ
َ ل للا َ ْمٌٌُْ َ
لٌْ ٌٌَ للا ٌٌَ َااُابَل ل ٌٌُ ْ ُم ْ اس ل الغي ٌَ «ٌ2ئۇالرغااااا بىزنىااااڭ نۇرغااااۇن روشااااەن
َواُلُل ًّلو ٌٌفَللات ُْهٌ ٌٌَ ْ ل َ
پاااكىتلىرىمىز كەلتااۈردلگەن چاغاادا ،ئااۇالر بااۇ روشااەن سااېھىردىر ،دېاادى .ئااۇالر
ئااااۇ پاااااكىتالرنى ئىچىاااادە ئېتىاااارائ قىلاااادى ،لااااېكىن ئااااۇالر ئااااۇنى زىلااااۇم ۋە
تەكەبكۇرلااۇق قىلىااش يۈزىسااىدىن ئىنكااار قىلاادى .بۇزغۇنچىالرنىااڭ ئاقى ىتىنىااڭ
قاناااداق بولىااادىغانلىقىغا قاااارىغىن» دېاااگەن .مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم دۆلەتتىكاااى
قاااۇ مىللەتاااتىن چىققاااان ئاااادەم بولغاچقاااا ،دۆلەتنىاااڭ ئاقساااۆ ەكلىرى بولغاااان
پىااارئەۋن گاااورىھى پااااكىتالرنى ئىچىااادە ئېتىااارائ قىلغىناااى بىااالەن ،تەكەبكۇرلاااۇق
سااااەۋەبىدىن ئىنكااااار قىلغااااان .شااااۇنىغدە  ،مۇشاااارىكالرنىڭ رەسااااۇلۇلالھتىن

 1سۈرە ئىسرا-59 ،ئايەت
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«ئااالالھ بىاازگە سۆزلىسااۇن ياااكى بىاازگە ئېنىااق پاكىاا كەلتۈرسااۇن» دېگەناادە
تەلەپلىااارى ،ئاااۆزلىرىنى قايىااال قىلىاااش ئۈچاااۈن قىلىنغاااان تەلەپااالەر بولماساااتىن،
بەلكاااى قارشاااىلىق ،كۇپۇرلاااۇق ۋە قىيىنچىلىاااق تۇغااادىرى ئۈچاااۈن دېااايىلگەن
تەلەپلەردىر.

ِِ ِ
ـال الَّـ ـ ـ ِـذ ِ
ـل قَ ـ ـ ـ ْـوَّلِِ ْم﴾ «ئااااااۇالردىن بااااااۇرىن
ك قَـ ـ ـ َ
﴿ َك ـ ـ ـ َٰذلِ َ
َ
ين مـ ـ ــن قَـ ـ ـ ْـبلهم ِّمثْـ ـ ـ َ
ئۆتكەنلەرمااااۇ نپەيغەمكەرلىاااارىگە شااااۇنداق سااااۆزنى قىلغااااان ئىاااادى» .بەنااااى
ئىساااارائىل مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا «ئااااالالھنى بىاااازگە ئاشااااكارا كۆرسااااەت»
دېااگەن .بەنااى ئىساارائىل تەۋراتقااا ئىشااەنگەچكە ،ئىالھىااي مەنھەجنااى بىلىاادىغان
كىشاااااىلەر ھېساااااابلىناتتى .لاااااېكىن قۇرئاااااان مۇشااااارىكالرنى «بىلمەيااااادى» دەئ
سااااۈپەتلىدى .ئۇنااااداقتا نااااېمە ئۈچااااۈن بىلىاااادىغانالر بىاااالەن بىلمەياااادىغانالر
ئواشااااائ قالاااادى مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالم دەۋرىاااادىكى تەۋراتنااااى بىلىاااادىغان
كىشاااىلەر بىااالەن پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم دەۋرىااادىكى مۇشااارىكالرنىڭ ئىنكاااار
قىلىااااش ۋە قارشىلىشااااىش ئىدىيەسااااى ئواشااااا بولغاچقااااا ،ئااااالالھ تائاااااال
ـوِبُ ْم﴾ «ئۇالرنىاااڭ دىللىااارى بىااار-بىااارىگە ئواشاااايدى» دېاااگەن.
ـاِبَ ْ
﴿تَ َ
ت قُـلُـ ُ
شـ َ
ئەگەر بىلاااگەن ئاااادەملەر ئاااۇ گەپناااى دېااامەي ،بىلمىگەنااالەر دېاااگەن بولساااا ،باااۇ
ۋاقىتتاااا «ئۇالرنىاااڭ بىلمەسااالىكى باااۇ گەپناااى دېگاااۈزدى» دېاااگەن بوالتتاااۇق.
دېاامە  ،بااۇ بىلىااش-بىلمەساالى مەسىلىسااى بولماسااتىن ،بەلكااى ئااۇالردىكى ئااۆز
ااھىشىغا ئەگىشىش مەسىلىسىدىر.
ئىنساااانالرنىڭ ئەمەلىاااي ھەرىكەتلىرىنىاااڭ تاااۈئ يىلتىااازى قەلكاااتە بولاااۇئ،
باشاااقا ئەزاالر قەلكتىكىناااى ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىااادى .بىلىااادىغان يەھاااۇدىي ۋە
بىلمەيااادىغان مۇشااارى ئىككىلىساااىنىڭ قەلكاااى ئالالھقاااا ااااالى بولمىغاچقاااا،
بىلىااادىغان ۋە بىلمەيااادىغىنىنىڭ ھاااې پەرقاااى قالمىغاااان .بۈگاااۈنكى زامانااادىمۇ
ئواشاشاااال ،بىااار ئادەمنىاااڭ ئوقۇغاااان-ئوقۇمىغاااانلىقى بىلاااگەن-بىلمىگەنلىكىناااى
ئىپادىلىمەيااادى .بەلكاااى قەلكىااادىكى ھەق يولغاااا تۇتقاااان پوزىتسىيەساااى ،بىلاااگەن
ياكى بىلمىگەنلىكىنى ئىسپاتاليدى.
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يەھااۇدىيالر مۇسااا ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتقااان تااۇرىئ ،ئااۆزىگە اليىااق
لٌَ ََ ل ل َلٌٌّتلَ ل ل َله ٌ لَل ل ل ٌلوٌَ َ ْ ل ل َلهَوٌ «ٌ1ئااااااالالھنى
بولمىغااااااان شااااااەكىلدە ﴿َل ل ل ٌتُّل ل ل ْ اِ ٌٌََ ل ل ٌَ
ئوپىوچاااۇق كاااۆرمىگىچە ساااا ا ھەرگىاااز ئىشاااەنمەيمىز» دېاااگەن .اىرىساااتىيانالر
لٌٌََْ ٌيلُنَل ل اٌٌَََ َالَْلنَ للاٌ َِاِال َلغ َوٌٌ اِ ل ل ٌٌَ َس ل َلما اٌ ٌ2
ئىسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا ﴿ َا ل ل ٌٌْيَ ْس للتَ اا ٌُاٌ َمُّل َ
«رەبكىااااڭ بىاااازگە ئاسااااماندىن ئۈسااااتىدە تاماااااق بااااار داسااااتىخان چۈشااااۈردئ
بېرەلەمااادى » دېگەنااادە ،ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم جااااۋا قاااايتۇرىئ ﴿ تلَ ُقللو ٌ لَ ل ٌلوٌَا ٌ
ي ٌ«ئەگەر نئالالھنىااااااڭ قااااااۇدرىتىگە ئىشەنسااااااە الر نمۇنااااااداق
ُ ن ل للتُ ٌ ُِّ ل ل ل ْ اٌِنا ٌَ
سااااوئالالرنى سوراشااااتا ئااااالالھتىن قورقااااۇ الر» دېااااگەن .بااااۇالر پەيغەمااااكەر ۋە
كىتابقاااا ئەگەشاااكەنلەر تاااۇرىئ ،كاپىرالرنىاااڭ ئاااالالھنى كۆردشااانى ۋە مااااددىي
مۆجىزىلەرنى تەلەئ قىلىشىغا يو ئېچىپ بەرگەن.

﴿قَـ ـ ـ ـ ْد بـيَّـنَّ ـ ـ ــا ْاْلَّي ِ
ت لَِق ـ ـ ـ ْـوٍم يُوقِنُ ـ ـ ــو َن﴾ « جەزمەن ئىشاااااااىنىدىغان نيەناااااااى
َ
َ
ھەقىااااقەت ئىزدەياااادىغان قەۋم ئۈچااااۈن ئااااايەتلىرىمىزنى ھەقىااااقەتەن بايااااان
قىلااادىق» .ئاااايەتتىكى يقللي «جەزمىااايەت» ،بىااار مەساااىلە ئادەمنىاااڭ قەلاااكىگە
ئورىنلىشاااىپ ،ئاااۇنى ساااىرتقى ئاااامىلالر ئۆزگەرتەلمەيااادىغان ھالغاااا كېلىشاااىنى
ئىپادىلەياادى .ئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا ھەقىقىااي ئىشااەنگەن ئااادەم ،ئۇالرنىااڭ ھەربىاار
سااااۆزىنىڭ ھەقلىقىااااگە جەزم قىلىاااادى .ئەبااااۇ بەكاااارى رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇغااااا
«ھەمراھىااااااڭ نرەسااااااۇلۇلالھ يەتتىنچااااااى قااااااات ئاساااااامانغا چىقىپااااااتىمىش.
بەيتۇلمۇقەددەساااكە بىااار كېچىااادە بېرىاااپ كەپاااتىمىش» دېااايىلگەن ،ئاااۇ «ئەگەر
مااۇھەممەد ئەلەيھىسس ااالم شااۇ گەپنااى دېااگەن بولسااا ،ئااۇ راسااتتۇر!» دەئ جاااۋا
بەرگەن .ئەبااااۇ بەكاااارى رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇنىااااڭ رەسااااۇلۇلالھقا بولغااااان بااااۇ
ئىشااااەنچىنى ال ل ل ٌ ق للي «جەزمىاااايەت بىاااالەن ھاسااااىل بولغااااان مەلۇمااااات»،
ئىشااااەنچلى بىاااارى دەئ بەرگەن گەپنااااى كااااۆز بىاااالەن ئېنىااااق كۆردشاااانى ا لليٌ
ق للي «جەزمىااايەت بىااالەن ھاساااىل بولغاااان كاااۆرد » ،ياااۈز بەرگەن ئىشااانىڭ
 1سۈرە بەقەرە-55 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
 2سۈرە مائىدە-112 ،ئايەت
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پېرساااااۇناژى بولۇشااااانى َل للٌُ قل للي «جەزمىااااايەت بىااااالەن ھاساااااىل بولغاااااان
ھەقىقەت» دەئ ئاتايمىز.
قۇرئااان كەرىاا بااۇ ئااۈق يقللي غااا ،ئااۈق اىاال مۇئااامىلە قىلغااان .ئاااالالھ
للٌ َن ل ل ْلو ٌٌَ
تائاااااااال الل ل ل ٌ ق ل للي ھەققىاااااادە ﴿َْ َْل للا ُ ٌٌُ تَ َ ل للا لٌُُهٌ ََ ل ل َلٌٌّ ُْْ ٌُُّتٌُ ْ َم َق ل للاماَهٌٌ َ ل ل ٌَ
يٌَل ل ََُو ٌٌَ ََْ اب ل ل ٌَ «ٌ1تاااااكى
للٌَ ل ٌْلوٌتَل ْعلَ ُم للو ٌٌَ اا ْلل ل ٌٌَ َْ اقل ل اٌ
للٌ َن ل ْلو ٌٌَتَل ْعلَ ُم للو ٌٌَ َ ل ٌَ
تَل ْعلَ ُم للو ٌٌَ ُُثٌٌَ َ ل ٌَ
قەبرىلەرنااااى زىيااااارەت قىلغىنىغالرغااااا نيەنااااى قەباااارىلەرگە كۆمۈلگىنىغالرغااااا
قەدەر ،نپااۇ -مااا  ،بااالىالر بىاالەن پەاىاارلەنمە سااىلەرنى غەپلەتااتە قالاادىردى.
راساااتال كەلگۈساااىدە بىلىساااىلەر .ئانااادىن راساااتال كەلگۈساااىدە بىلىساااىلەر .ئەگەر
سااااىلەر راسااااتال ھەقىقىااااي بىلسااااە الر نغەپلەتااااتە قالمااااا الر  .سااااىلەر چوقااااۇم
جەھەننەمناااى كۆرىساااىلەر» دەيااادى .ئانااادىن ئىككىنچاااى باساااقۇچتا ﴿ ٌُُثٌََََُوََللاٌ
يٌ َْ اقل ل اٌ
ي «ٌ2ئاناااادىن ئااااۇنى چوقااااۇم ئااااۆز كااااۆزد الر بىاااالەن كۆرىسااااىلەر»
َال ل ْ ٌَ
دېااايىلگەن .يەناااى ،قىياااامەت كاااۈنى دوزاانىاااڭ ئۈساااتىگە قويۇلغاااان ساااىراتتىن
ئاااۆتكەن ۋاقىتتاااا ،ئۆزىمىزنىاااڭ كاااۆزى بىااالەن كاااۆرگىنىمىز ا لليٌ ق للي بولىااادى.
ا
يٌفَلنُل ل ُلٌََ
﴿وََِْ للاٌا ٌ َ للا َ ٌ اِل ل َ ٌ ْ ُم َ ل ل اما ٌَ
يٌ َ للا َ
ئااااالالھ تائاااااال َ للٌُ ق للي ھەققىاااادە َ
ٌُح ل ٌوتَ ا ا
ا ا
ٌَ ل ُّلٌُ َْ اق ل ا
ي «ٌ3ئەگەر ئاااۇ تىرىلىشااانى ئىنكاااار
ِل ْ َ َ ْ
ه لللَ ٌُ َ ب ل ٌا َ َ
ٌا ل ل َ ٌ َ لُ َلو َ
قىلغااااۇچى گااااۇمراھالردىن بولىاااادىغان بولسااااا ،يااااۇقىرى ھارارەتلىاااا قايناقسااااۇ
بىااالەن كۈتۈۋېلىنىااادى .جەھەننەمااادە كۆيددردلىااادى .شاااە -شۈبھىساااىزكى ،باااۇ
ئېنىااااق ھەقىقەتتااااۇر» دەياااادى .مااااۇئمىن دوزاانااااى سااااىراتتىن ئااااۆتكەن ۋاقىتتااااا
سااىرتتىن كۆرىاادى .ئەممااا كاااپىر َللٌُ قللي شااەكىلدە ،دوزااقااا ئااۆزى كىرىااپ
تۇرىئ كۆرىدى.

 1سۈرە تەكاسۇر-6 ~ 1 ،ئايەتلەر
 2سۈرە تەكاسۇر-7 ،ئايەت
 3سۈرە ۋاقىىە-95 ~ 92 ،ئايەتلەر
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سۈرە بەقەرە -119ئايەت

ِ
َص َح ِ
اب ا ْْلَ ِح ِيم﴾
ريا َونَ ِذ ًيرا ۖ َوََّل تُ ْسأ ُ
﴿إِ ََّن أ َْر َ﴾لْنَ َ
َل َع ْن أ ْ
اك ِِب ِْلَِِّق بَش ً
«بىز سېنى ھەقىقەتەن اۇشخەۋەر بەرگۈچى ،ئاگاھالندىرغۇچى قىلىپ
ھەق بىلەن ئەۋەتتۇق .سەن ئەھلى دوزاخ توغرىسىدا جاۋابكار
ئەمەسسەن»
ئىلگىرىكااااااى مەزمااااااۇنالردا ئۈزلۈكسااااااىز ئەھلااااااى كىتااااااا ۋە مەكااااااكە
مۇشااارىكلىرىنىڭ قارشاااىلىقلىرى ھەققىااادە ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن ئىااادىق .باااۇ اىااال
قارشاااااىلىق دەۋەت ئىگىساااااىگە تەساااااىر كۆرساااااىتىدىغان بولاااااۇئ ،پەيغەماااااكەر
ئەلەيھىسسااااالممۇ ئىنساااان بولاااۇ ساااۈپىتى بىااالەن بۇنىاااڭ تەساااىرىگە ئاااۇچرائ،
ياااۈرىكى ئاغرىغاااان ۋە ئۇالرغاااا ئىچاااى ئاغرىاااپ ،ئاااۆزىنى تۈگەشاااتۈردۋالغىلى تاساااال
قالغااااان .شااااۇنىڭ بىاااالەن ئااااالالھ تائاااااال رەسااااۇلۇلالھقا اااااۇ بىشااااارەت ۋە
ِ
ـح ِ
تەسااااەللىي بېرىااااپ ٌ﴿إِ ََّن أ َْر َ﴾ ـ ـلْنَ َ ِ
اب
ـريا َونَـ ـ ِـذ ًيرا ۖ َوََّل تُ ْس ـ ـأ ُ
َل َعـ ـ ْـن أ ْ
َصـ ـ َ
اك ِب ِْلـَ ـ ِِّـق بَشـ ـ ً
ا ْْلَ ِحـ ِ
ـيم﴾ «بىااز سااېنى ھەقىااقەتەن اااۇ اەۋەر بەرگااۈچى ،ئاگاھالنااادىرغۇچى
قىلىااااپ ھەق بىاااالەن ئەۋەتتااااۇق .سااااەن ئەھلااااى دوزاخ توغرىسااااىدا جاۋابكااااار
ئەمەسسەن» دېگەن.
ئاااالالھ تائااااال ئۆزىنىاااڭ ئىاااش-ھەرىكەتلىرىااادىن اەۋەر بەرگەن ۋاقىتتاااا،
َ ل ل ٌٌُتلََْنَل للاٌ ل ل ا ْ ٌَهٌ َوا ٌٌَََل للوٌٌُ َْلَل للافا ُو ٌَ «ٌ1قۇرئااااااننى ھەقىاااااقەتەن بىاااااز نازىااااال
﴿ا ٌٌََ َْ
قىلااادىق ۋە چوقاااۇم ئاااۇنى قوغااادايمىز» دېاااگەن ئاااايەتتە كەلگىنىااادە  ،داۋاملىاااق
 1سۈرە ھىجر-9 ،ئايەت
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كۆپلااۈ شااەكىلدە «بىااز» دېااگەن ئىپااادىنى قوللىنىاادى .لااېكىن ئالالھنىااڭ يااالغۇز
ئىالھلىقاااى ۋە يەكاااكە-يېگاااانە ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىاااش بابىغاااا كەلگەنااادە،
هل ل ل َللٌَوٌال ل ل ا ْ اهي «ٌ1مەن ھەقىاااااااقەتەن
﴿اتلَ ل ل الٌٌَْ ٌَ
اابُ ل ل ل ْغا ٌٌ َوَُْا ل ل ل اٌٌ َ
ٌََ لَ ل ل ل ٌلوٌٌََُلٌاَل ل ل ل ٌوٌَاٌََلٌْ ٌٌَََفَ ْ
نئىكااادەتكە اليىااق ئالالھاادىرمەن ،مەناادىن باشااقا ھااې مەبااۇد نبەرھەق يااوق،
نيااالغۇز ما ااا ئىكااادەت قىلغىاان ،مېنااى زىكىاار قىلىااش ئۈچااۈن ناماااز ئوقااۇغىن»
دېاااگەن ئاااايەتتە كەلگىنىااادە « ،مەن» دېاااگەن ئالماشااانى ئىشااالىتىدى .دېااامە ،
ئاااالالھ تائااااال ئىاااش-ھەرىكەتاااتە كۆپلاااۈ شاااەكىلدە «بىاااز» ،ئىكاااادەت-تەۋھىاااد
مەسااااىلىلىرىدە يەكااااكە شااااەكىلدە «مەن» ئالمىشااااىنى قوللىنىاااادى .ئالالھنىااااڭ
ئىشاااالىرىغا ،مااااۇتلەق قااااۇدرەت ۋە مۇكەممەللىاااا سااااۈپەتلىرىنىڭ ھەممىسااااى
مۇجەسسەملەنگەن بولغاچقا ،كۆپلۈ شەكىل كەلتۈردلگەن.
ـق﴾ « بىااااز سااااېنى ھەقىااااقەت بىاااالەن ئەلچااااى قىلىااااپ
﴿إِ ََّن أ َْر َ﴾ـ ـلْنَ َ
اك ِِب ِْلَـ ِِّ
ئەۋەتتاااااۇق» .ئاااااايەتتىكى «ھەقىاااااقەت» ئاااااۆزگەرمەس ،ماااااۇقى مەساااااىلىلەرنى
كۆرسااااىتىدى .رەسااااۇلۇلالھ ھەق بىاااالەن ئەۋەتىلااااگەن بولااااۇئ ،ھەقنااااى بىاااازگە
قانداق يەتكۈزگەن بولسا ،قىيامەتكە قەدەر شۇ پېتى يەتكۈزىشىمىز كېرە .

ِ
ِ
يرا﴾ « اااااۇ بېشااااارەت بەرگااااۈچى ۋە ئاگاھالناااادىرغۇچى».
﴿بَش ـ ً
ـريا َونَــذ ً
«ااااۇ بېشاااارەت» كىشاااىنى اۇشاااا قىلىااادىغان كەلگۈساااىدىكى بىااار ئىشااانى،
«ئاگاھالنااادىرى » كىشاااىنى بىىاااارام قىلىااادىغان كەلگۈساااىدىكى بىااار ئىشااانى
كۆرسااىتىدى .ئۇنااداقتا رەساااۇلۇلالھ نېمىاادىن اااۇ بېشاااارەت بېرىااپ ،نېمىااادىن
ئاگاھالندىرىااااادى رەساااااۇلۇلالھ ئىماااااان ئېيتقاااااان كىشاااااىلەرگە جەننەتنىاااااڭ
نېىمەتلىاارى بىاالەن اااۇ بېشااارەت بېرىااپ ،ئااالالھنى ئىنكااار قىلغااان كاااپىرالرنى
دوزاانىااڭ ئااازابى بىاالەن ئاگاھالندىرىااادى .اااۇ بېشااارەت ۋە ئاگاھالنااادىرى
سېسااتېمىلىق مااۇئەييەن بىاار يااولنى تەلەئ قىلىاادىغان بولااۇئ ،بااۇ يولاادا مااېغىش
تۈرلۈ مۇكاپاتالرغا ،تەر ئېتىش ئېغىر جازاغا ئېلىپ بارىدى.
 1سۈرە تاھا-14 ،ئايەت
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ـح ِ
اب ا ْْلَ ِحـ ـ ِ
ـيم﴾ «سااااەن ئەھلااااى دوزاخ توغرىسااااىدا
﴿وََّل تُ ْس ـ ـأ ُ
َل َعـ ـ ْـن أ ْ
َصـ ـ َ
َ
جاۋابكااار ئەمەسسااەن» .ئااايەتتىكى ب ل سااۆزى «دوزاخ»نااى كۆرسااىتىدى .بااۇ
ئەرە تىلىااااادىكى ب ل للون «توقۇنۇشاااااتى ،يالقۇنجىااااادى» دېاااااگەن ساااااۆزدىن
ئېلىنغااان .ئااوت قاااتتىق يالقۇنجااائ ئۆچااۈرگىلى بولماياادىغان ،بىاار نەرسااە بارغااان
ھاماااانال كۆياااددردئ كاااۈ قىلىااادىغان ھاااالەت بم ل ٌ نللا دېيىلىااادى .ئاااالالھ
تائااااااال رەساااااۇلى ۋە ئىساااااالمغا دەۋەت قىلى اتقانالرنىاااااڭ ،كاپىرنىاااااڭ دىنغاااااا
كىرمىگەنلىكىاااادىن سااااورالمايدىغانلىقىنى بايااااان قىلىااااش ئااااارقىلىق ،ئۇالرنىااااڭ
كۆ لىگە تەسەللى بېرىپ ،ااتىرجەم قىلى اتىدى.
بولاااۇئ ،باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ

رەساااۇلۇلالھنىڭ ۋەزىپىساااى پەقەت يەتكاااۈزد
يٌا ٌتَ َ ل لٌٌْتلُنَل ل اٌٌََْ َالَل لْ ا ٌ اِل ل ٌٌَ َس ل َلما اٌٌُيَل ل ٌٌَ
ََلٌيَ ُ وتُللو ٌ ُِل ل ْ اِنا ٌَ
لٌٌََْ
لٌَ َِب ا ل ٌلاٌتلَ ْ َس ل ٌَ
تائاااااال ﴿َ َعلَ ل ٌَ
فَ َلَ ل ل ل ٌٌْ َْانَل ل للاُل ٌٌ َ ل ل للاٌ ا
اضل ل للعا ٌَ
ي «ٌ1نئاااااااى ماااااااۇھەممەد! ئۇالرنىاااااااڭ ئىماااااااان
ْ
ُْ َ َ
ئېيتمىغانلىقىااادىن قاااايغۇرىئ ئاااۆزد نى تۈگەشتۈردۋېتىشاااىڭ ماااۇمكىن .ئەگەر بىاااز
االىساااااق ،ئۇالرغااااا ئاسااااماندىن نئىمانغااااا مەجكۇرالياااادىغان بىاااار ئااااايەتنى
نئاااالمەتنى نازىاال قىالتتااۇقتە ،ئۇنىغغااا ئااۇالر بااا ئەگااكەن بااوالتتى» دېااگەن.
دېاامە  ،ئەگەر ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ مااۇئمىن بولۇشااىنى االىسااا ،ھااېچكى
كاااپىر بواللمااايتتى .لااېكىن ئااالالھنى يااشااى كۆرىاادىغان قەلاا بىاالەن ئىمانغااا
ئۆزلاااۈكىمىزدىن كېلىشاااىمىز ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ئىماااان ئېياااتىش ۋە
ئېيتماسااالىق ئىختىياااارلىقىنى بەردى .شاااۇ ا پەيغەمكەرنىاااڭ كىشاااىلەرنى بېساااى
بىاااالەن ئىمااااان ئېيتقااااۇزى مەجكااااۇرىيىتى يااااوق ،پەقەت تااااوغرىنى كۆرسااااىتىپ
قويۇ مەجكۇرىيىتى بار.
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َّت تَـتَّبِ َع ِملَّتَـ ُه ْم ۗ قُ ْل إِ َّن
ض ٰم َع َ
﴿ َولَن تَـ ْر َ
ار ٰى َح َّ ٰ
نك الْيَـ ُه ُ
ود َوََّل الن َ
َّص َ
ت أ َْه َواءَ ُهم بَـ ْع َد الَّ ِذي َجاءَ َك ِم َن
ُه َدى اللَّ ِـه ُه َو ا َّْلَُد ٰى ۗ َولَِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ِ
ك ِمن اللَّ ِـه ِمن وٍِل وََّل نَ ِ
ص ٍري﴾
َ ِّ َ
الْعل ِْم ۙ َما لَ َ َ
«سەن يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگىچە ئۇالر سەندىن
ھەرگىزمۇ رازى بولمايدى .نئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئېيتقىنكى ،توغرا يو
پەقەت ئالالھنىڭ يولىدىر .سا ا ئىلى كەلگەندىن كېيىن نيەنى پاكىتلىق
ھەقىقەت سا ا ئاشكارا بولغاندىن كېيىن  ،ئۇالرنىڭ نەپسى ااھىشلىرىغا
ئەگىشىدىغان بولسا  ،سېنى ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان
ھېچقانداق دوستمۇ بولمايدى ،مەدەتكارمۇ بولمايدى»
مۇساااااۇلمانالردىكى ئىساااااالمنىڭ كۈچىيىشاااااىگە بولغاااااان مۇھەبكەتنىاااااڭ
تەساااىرىدىن ،بەزىااادە «ئەھلاااى كىتابقاااا يېقىنالشساااام ،ئاااۇالر مۇساااۇلمان بولاااۇئ
قاااالرمىكىن» دېااگەن ئۈمىاادتە ،ااتااا قەدەملەرنااى بېسااىپ سااالىدى .ئااالالھ تائاااال
ـع ِملَّ ـ ـتَـ ُه ْم﴾ «سااااەن
ضـ ـ ٰـم َعنـ ـ َ
ـار ٰى َحـ ـ َّ ٰ
ئااااايەتتە ﴿ َولَـ ــن تَـ ْر َ
ـك الْيَـ ُهـ ـ ُ
ـود َوََّل الن َ
ـَّت تَـتَّبِـ ـ َ
َّصـ ـ َ
يەھااۇدىيالر ۋە ناساااراالرنىڭ دىنىغااا كىاارمىگىچە ئااۇالر سااەندىن ھەرگىزمااۇ رازى
بولماياااادى» دەئ ،مەسااااىلىنى كەسااااكىن بايااااان قىلىااااپ بەرگەن .يەھااااۇدىيالر
پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ قېشاااىغا يااشاااىلىق ئاااا لىغىلى يااااكى ھەقىقەتناااى
چۈشاااەنگىلى ئەمەس ،بەلكاااى ھىااايلە-مىكىااار قىلىاااش ئۈچاااۈن كىرەتتاااى .شاااۇ ا
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دىاااان ۋە دەۋەت ئىگىلىاااارى ئااااۇالر بىاااالەن مۇئااااامىلە قىلغاناااادا ،مەسااااىلىنىڭ
ااراكتېرىنى بىلىشى كېرە .

لٌّتَلتَبا ل َلاٌٌ اِلَل لتَل ُ ٌْ دېااااگەن ئااااايەتتە
َه للا َ ٌٌ ََ ل ٌَ
ضل ل ٌٌ َان ل ٌَ
﴿ َوَل ل ٌتَل ْه َ
لٌَ َْل ُ للو ٌٌُ َوٌََلٌ ن َ
َل دېاااگەن ساااۆز تهللا نىاااڭ ئالدىااادا كەلاااگەن .بىاااز بۇنىغااادىن يەھاااۇدىيالر
بىااالەن ناسااااراالرنىڭ ئورتااااق نۇقتىساااى ياااوقلىقىنى ،بىااازدىن بىااار نەرساااە تەلەئ
قىلىاااش ۋە ھىااالە-مىكىااار ئىشلىتىشاااتە ئاااايرى -ئاااايرى ئىكەنلىكىناااى چۈشاااىنىمىز.
يەناااى ،يەھاااۇدىيالرنى رازى قىلسااااق ناساااارا ،ناساااارانى رازى قىلسااااق يەھاااۇدىي
لٌَ َْل ُ للو ٌٌُ
ضل ل ٌٌ َان ل ٌَ
رازى بولماياااادى .ئەگەر ئااااايەتتە َل سااااۆزى كەلاااامەي َوَل ل ٌتَل ْه َ
َه للا َ ٌ ٌدېااايىلگەن بولساااا ،ئىككىساااىنىڭ باااۇ يولااادا ئىتتىپااااق ئىكەنلىكىناااى
َو ن َ
بىلااااددرەتتى .ئۇالرنىااااڭ ئااااايرى -ئااااايرى ئىكەنلىكااااى ھەققىاااادە ئااااالالھ تائاااااال

ا
ا
ا
َه ل للا َ ٌٌَْ َسل ل ل اٌٌ َْل ُ ل للو ٌٌُ َالَل ل ل ٌٌ
َه ل للا َ ٌٌ َالَل ل ل ٌٌ َش ل ل ْلَ ٌٌ َوَُاَل ل ل ٌٌ ن َ
﴿ َوَُاَل ل ل ٌٌ َْل ُ ل للو ٌٌَُْ َسل ل ل ٌٌ ن َ
َش للَ ٌ «ٌ1يەھاااۇدىيالر ناسااااراالرنىڭ ھېچقاناااداق ئاساساااى ياااوق نيەناااى ئاااۇالر
ْ

تااوغرا دىناادا ئەمەس  ،دېاادى .ناساااراالرمۇ يەھۇدىيالرنىااڭ ھېچقانااداق ئاساسااى
يوق نيەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس  ،دېدى» دېگەن.

ـع ِملَّـ ـتَـ ُه ْم﴾ «ئۇالرنىااااڭ دىنىغااااا ئەگەشااااكەنگە
ئااااالالھ تائاااااال ﴿ َح ـ َّ ٰ
ـَّت تَـتَّبِ ـ َ
قەدەر» دېااايىش ئاااارقىلىق ،يەھاااۇدىي يااااكى اىرىساااتىيان دىنىغاااا ئەگەشااامىگۈچە
ئااااۇالرنى رازى قىلغىلااااى بولماياااادىغانلىقىنى دەۋاتىاااادى .ئەرە تىلىاااادا «ئۆزئااااارا
مااااايللىقى بااااار كىشااااىلەرنىڭ بىاااار يەرگە توپلىشىشااااى» ِلل ل دېيىلىاااادى .شااااۇ
نۇقتىااادىن دىااان ِل ل دەئ ئاتالغاااان .ئاااالالھ تائااااال ﴿ َوََلٌٌَْت للتُ ٌٌْ َاامال ُلغو ٌٌَ َِ للاٌْ َْابُل ٌُلغٌ
ا
ا
ا
بٌٌ اي ل ل اٌ « 2ساااااىلەر
ٌََ َاامال للغٌٌ َِل للاٌ َابَل ل ٌُّْ
َوٌََلٌْ ٌَ
لغُّتٌ َوََلٌٌَْتل للتُ ٌٌْ َاامل ل ُلغو ٌٌَ َِ ل للاٌْ َْابُل ل ُلغٌٌَ ُ ل ل ٌٌْ ي ل للنُ ُ ٌٌْ َو َ
چوقۇنغااااان بۇتالرغااااا مېنىااااڭ چوقااااۇنغىنى يااااوق .سااااىلەرنىغمۇ مەن ئىكااااادەت
قىلغاااان ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلغىااانىغالر ياااوق .ساااىلەرنىڭ دىااانىغالر ئاااۆزد الر
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ئۈچاااااۈن ،مېنىاااااڭ دىنىمماااااۇ ئاااااۆزدم ئۈچاااااۈن» دېاااااگەن ئاااااايەتتە ،كااااااپىر ۋە
مۇشرىكالرنىڭ ئېتىقادىنىمۇ دىن سۈپىتىدە تىلغا ئالغان.
يەھااۇدىي-ناساااراالرنىڭ دىنىغااا ئەگىشااىپ قېلىشااتىن بىزنااى ساااقاليدىغان
بىردىنكىااار ياااو ﴿ا ٌٌَ ْ لُ َلغ ٌٌ ُا ل َلغ ٌ لَ ل الوٌ «ٌ1تاااوغرا ياااو ئالالھنىاااڭ يولىااادىر».
نىشااانغا ئە قىسااقا يااو بىاالەن يەتكۈزىاادىغان نەرسااە ۋە يېااتەكلەئ مااا غۇچى
ُال َلغ دېيىلىااادى .ئالالھنىاااڭ ياااولى پەقەت بىااار! ئىنساااانالر ئۆزىنىاااڭ ااھىشاااى
بااويىچە مېغىااپ نۇرغااۇن تۇيااۇق يولالرغااا كىرىااپ قالاادى .تۇيااۇق يااولالر بىاالەن
قاپالنغاااان باااۇ دىنياااادا ،ئاااااىرقى نىشاااانغا سااااالمەت يېتىاااپ بېااارىش ئۈچاااۈن،
ئالالھنىڭ يولىدا چېكىنمەي مېغىش كېرە .
ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ بېشاااىدا ئۇالرنىاااڭ ياااولىنى ِل ل «دىااان» دېاااگەن
بولساااا ،ئااىرىااادا ْ َْال َلو َ ُا «نەپساااى-ااھىشاااى» دېاااگەن .باااۇ ئاااايەت يەھاااۇدىي
ۋە اىرىساااتىيانالرنىڭ دىنناااى ئاااۆز ااھىشاااىغا ئايالنااادىرىۋالغانلىقىغا ئىشاااارەتتۇر.
َّ ِ
ـاء َك ِم ـ َـن
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ ئاااالالھ ﴿ َولَـ ـِ ِن اتَّـبَـ ْع ـ َ
اء ُهم بَـ ْعـ ـ َد ال ــذي َج ـ َ
ـت أ َْه ـ َـو َ
ِ
ـك ِم ــن اللَّـ ـ ِـه ِم ــن وٍِل وََّل نَ ِ
صـ ـ ٍ
ري﴾ «ساااا ا ئىلىااا كەلگەنااادىن كېااايىن
َ ِّ َ
الْع ْل ـ ِـم ۙ َم ــا لَـ َ َ
نيەناااى پااااكىتلىق ھەقىاااقەت ساااا ا ئاشاااكارا بولغانااادىن كېااايىن  ،ئەگەر ساااەن
ئۇالرنىاااڭ نەپساااى-ااھىشااالىرىغا ئەگىشاااىدىغان بولساااا  ،نساااېنى ئالالھنىاااڭ
ئازابىاااادىن قۇتقۇزىاااادىغان ھېچقانااااداق دوسااااتمۇ بولماياااادى ،مەدەتكااااارمۇ
بولماياادى» دېاااگەن .باااۇنى رەسااۇلۇلالھقا قىلىنغاااان اىتاااا دەئ قارىماسااالىقىمىز
كېااارە  .ئاااالالھ تاللىغاااان ئەلچاااى قاناااداقتۇر يەھاااۇدىي ۋە اىرىساااتىيانالرنىڭ
يوللىرىغاااا ئەگىشاااىپ ،دىننىاااڭ پىرىنسااااىپىدىن چۈشاااۈئ بەرمەيااادى .شااااۇنداقال
پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يولاااادىن چىقىااااپ كېتىشااااى مااااۇمكىن ئەمەس
تاااۇرىئ« ،ساااەن يولااادىن چىقساااا ئاااالالھ ساااېنى تاشااالى ېتىدى» دېااايىلگەن .باااۇ
يەردىكااى مەقسااەت ،رەسااۇلۇلالھنىڭ ئۈممىتىاادىر .بىااز قاچااان يولاادىن چىقساااق،
ئاااالالھ بىزناااى تاشااالى ېتىدى .ئاااۈممەت  1400يىلااادىن بۇياااان ئىساااالمدا چىاااڭ
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تاااۇرىئ ئىاااززەت تاپقاااان ،يىراقلىشاااىپ ااااار بولغاااان .باااۇ ئۈممەتنىاااڭ ئىززىتاااى
پەقەت ئالالھنىڭ يولىدا تەۋرەنمەي مېغىش بىلەن بولىدى.
ئااااااالالھ رەسااااااۇلۇلالھنىڭ قىلىشااااااىنى قوبااااااۇ كااااااۆرمىگەن ئىشاااااانى،
ھېچكىمااادىن قوباااۇ كۆرمەيااادى .رەساااۇلۇلالھتىن كېااايىن بىااار ئاااادەم چىقىاااپ
«مەن چاااو ئاااالى  ،تەتقىقاتلىرىمغاااا ئاساساااەن يەھاااۇدىي ۋە اىرىساااتىيانالرنىڭ
يوللىرىغااااا كېلىااااپ ،ئۇالرغااااا چىرايلىااااق كۆردنااااۈ ئااااارقىلىق ،ئىززىتىمىزنااااى
تاپااااااليمىز» دېسااااە ،ئۇنىغغااااا جاااااۋابەن «ئااااالالھ ئۆزىنىااااڭ دوسااااتى بولغااااان
پەيغەمكىرىنىااااڭ قىلىشااااىنى قوبااااۇ كااااۆرمىگەن بااااۇ ئۇساااالۇبنى ،باشااااقىالرنىڭ
قىلىشاااىنى ئەساااال قوباااۇ كۆرمەيااادى» دېيىشاااىمىز كېااارە  .ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ئاااااايەتنى نازىااااال قىلىاااااش ئاااااارقىلىق ،باتىااااال باھاااااانىلەر بىااااالەن دىننىاااااڭ
پىرىنسىپلىرىدىن چۈشۈئ بەرگۈچىلەرنى قاتتىق ئاگاھالندىرىۋاتىدى.
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-69دەرس
سۈرە بەقەرە -121ئايەت

ِ
َّ ِ
ك يُـ ْؤِمنُو َن بِ ِه ۗ َوَمن
اب يَـ ْتـلُونَهُ َح َّق تًَِل َوتِِه أُولَـِٰ َ
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
﴿الذ َ
اْلَ ِ
ك ُه ُم ْ
ا﴾ ُرو َن﴾
يَ ْك ُف ْر بِ ِه فَأُولَـِٰ َ
«بىز ئاتا قىلغان كىتابنى تېگىشلى رەۋىشتە ئوقۇيدىغانالر بار ،ئەنە
شۇالر ئۇنىغغا ئىشىنىدى .كىملەركى كىتابنى نيەنى قۇرئاننى ئىنكار
قىلىدىكەن ،ئۇالر زىيان تارتقۇچىالردىر»
ٌ
ھەرقانااداق ئىااش مااۇتلەق بولمىغاناادە  ،ئەھلااى كىتااا ئارىسااىدىمۇ ئاااز
بىاار قىسااى دىناادا چىااڭ تۇرغااان ،شااەرىىەت بااويىچە ما غااان كىشااىلەر بااار ئىاادى.
ِ
َّ ِ
ك
ـاب يَـ ْتـلُونَـ ـهُ َح ـ َّـق تًَِل َوتِـ ِـه أُولَ ـ ـِٰ َ
ين آتَـ ْيـنَ ـ ُ
ـاه ُم الْكتَ ـ َ
بااااۇ ھەقااااتە ئااااالالھ تائاااااال ﴿ال ــذ َ
يـُ ْؤِمنُــو َن بِـ ِـه﴾ «بىااز ئاتااا قىلغااان كىتااابنى تېگىشاالى رەۋىشااتە ئوقۇياادىغانالر بااار،
ئەنە شاااۇالر ئۇنىغغاااا ئىشاااىنىدى» دېاااگەن .ئاااۆزگەرتىلمىگەن ئەسااالى تەۋرات ۋە
ئىنجىلنااااى بىلگەناااالەر ،مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم ۋە ئااااۇ ئېلىااااپ كەلااااگەن
رىسالەتكە ئىمان ئېيتقان.
جەئااا ەر ئىكناااى ئەباااۇ تالىااا بىااالەن ساااىينادىن  40نەچاااچە يەھاااۇدىي
كېلىااااپ ،ئۆزلىرىنىااااڭ ئااااۆزگەرتىلمىگەن تەۋراتنااااى ئوقۇغااااانلىقى ۋە رەسااااۇلۇلالھ
ئېلىااپ كەلااگەن رىسااالەتكە ئىمااان ئېيتقااانلىقى قەي ا قىلىنغااان .ئااالالھ تائاااال بااۇ
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كىشااااىلەرنى ۋە بۇنىغغااااا ئواشااااىغان ئەھلااااى كىتااااابتىن ئىمااااان ئېيتماااااقچى
ا
ا
ٌَل ل ٌَُتاَل َوتال الو ٌ«بىااااز
بولغانالرغااااا ئېكاااارام قىلىااااپ ٌ﴿ َل ل ي َ ٌُتَلْلنَ ل ُ
لاا ٌُ ْ تَ ل َ
لابٌيلَْتللُوتَللوُ َ
ئاتاااا قىلغاااان كىتاااابنى تېگىشااالى رەۋىشاااتە ئوقۇيااادىغانالر باااار» دېااااگەن ۋە
ئۇالرغا اۇ بېشارەت بەرگەن.

﴿ح ـ ـ َّ
ـق تًَِل َوتِـ ـ ِـه﴾ «تېگىشااااالى رەۋىشاااااتە ئوقۇيااااادىغانالر»
ئاااااايەتتىكى َ
دېاااااگەن ساااااۆز« ،ئاااااۆزگەرتمىگەن ۋە ئالماشاااااتۇرمىغان شاااااەكىلدە تىاااااالۋەت
قىلىاااادىغانالر»نااااى كۆرسااااىتىدى .يەنااااى ،ئىنسااااان ااھىشااااى ئارىالشاااامىغان ۋە
ھەقىقەتااااالەر ئاااااۆزگەرتىلمىگەن كىتاااااابالرنى ئوقۇغاااااان كىشاااااىلەر ئىساااااالمنى
بىلەلەيدى.
اْلَ ِ
ك ُه ـ ُـم ْ
ا﴾ ـ ُـرو َن﴾ «ئەنە شاااۇالر
ك يـُ ْؤِمنُ ــو َن بِـ ِـه ۗ َوَم ــن يَ ْك ُف ـ ْـر بِـ ـ ِه فَأُولَـ ـِٰ َ
﴿أُولَـ ـِٰ َ
ئۇنىغغااا ئىشااىنىدى .كىملەركااى كىتااابنى نيەنااى قۇرئاااننى ئىنكااار قىلىاادىكەن،
ئاااۇالر زىياااان تاااارتقۇچىالردىر» .باااۇ ئاااايەتتە ئەھلاااى كىتاااا ئارىساااىدىكى ئاااۆز
كىتاااااابلىرىنى ئاااااۆزگەرتمەي ئەگەشاااااكەنلەرنىڭ دىنياااااادا ئىساااااالم ۋە ئىماااااان
نېىمىاااتىگە ئېرىشاااىپ ،ئاااااىرەتتە مە گۈلاااۈ جەنااانەتكە نائىااال بولىااادىغانلىقى،
كىتاااابلىرىنى ئۆزگەرتىااااپ ھەقاااتىن بااااا تارتقانالرنىاااڭ ئوچااااۇق ھەساااارەت ۋە
دوزااتاااا مە گاااۈ قالىااادىغانلىقى باياااان قىلىنغاااان .قۇرئاااان كەرىااا مەساااىلىلەرنى
دائىاااا بااااۇ اىاااال سېلىشااااتۇرما شااااەكلىدە بايااااان قىلىاااادى .بااااۇ سېلىشااااتۇرما
ماااۇئمىنلەرگە ئېكااارام كۆرساااىتىش ۋە كاززاپالرنىاااڭ قەلاااكىگە ھەسااارەت تاشاااال
ئۈچۈندىر.
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سۈرە بەقەرە -122ئايەت

ِ
ِ ِ
َِن فَ َّ
ضلْتُ ُك ْم َعلَم
ِت الَِِّت أَنْـ َع ْم ُ
ت َعلَْي ُك ْم َوأِِّ
َ
﴿َّي بَِِن إ ْ﴾ َرائ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ْع َم ِ َ
ِ
ني﴾
ال َْعالَم َ
ٌ

«ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! سىلەرگە بەرگەن نېىمىتىمنى ۋە سىلەرنى ھەممە
جاھان ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىغالر»
ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتىمۇ ئااااۆز نېىمەتلىرىنااااى ئەساااالىتىپ ،بەنااااى
ئىساااارائىلنى نۇرغااااۇن مەالۇقاتلىرىاااادىن ئااااارتۇق قىلىااااپ ،نېىمەتلەرنااااى كااااۆئ
بەرگەنلىكىناااى باياااان قىلااادى .باااۇ نېاااىمەتلەر ئىچىااادىكى ئە بۈياااۈ نېاااىمەت،
تەۋراتتاااااا ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم بىااااالەن ااااااۇ بېشاااااارەت بېااااارىلگەن
ئايەتلەرنىڭ بارلىقىدىر.
باااۇ ئاااايەتتىكى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يەھۇدىيالرغاااا ئۆزىنىاااڭ نېىمەتلىرىناااى
ئەسلىتىشاااى ،ئېغىااار دەرىجىااادىكى ئەيىكلەشااانى بىلددرىااادى .چاااۈنكى پەيغەماااكەر
ئەلەيھىسسااااالم ئۇالرنىاااڭ تەۋراتىااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان بولساااىمۇ ،ئاااۇالر ئىماااان
ئېيتمىااادى .ئەسااالى رەساااۇلۇلالھ ئۇالرغاااا نىساااكەتەن ئاااالالھ تەرەپاااتىن كەلاااگەن
چاااو پەزلاااى-مەرھەمەت ھېساااابلىناتتى .باااۇ ھەقتىكاااى مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم
رەبكىااادىن رەھااامەت تەلەئ قىلغاااان ۋەقەلىكناااى قۇرئاااان كەرىااا ھېكاااايە قىلىاااپ ٌ

﴿و ْ ت ل ل ٌَنَ للاٌا ا ا
ا
لاٌَا ل ل َ ا ٌْ ا
ُص ل ل ُ ٌمال ل الوٌ
ٌَا ل ل ْغ ٌََاَْ ل َ
لٌٌََُ ل َ َ
اٌَ َس للنٌََ ٌَوا ٌ َْ ل ل َلهواٌاَ ُ
َ
ٌا لٌل ٌِ ل ُّلغتْلَ َ
َ ُ ْ
ا
ا
ا
ا
ٌشل ل ْلَ ٌٌفَ َس ل ل َ ْ تُلبُل َ اٌ لَ ل ل ي َ ٌيلَتَل ُقل للو َ ٌَويلُ ْ تُل للو َ ٌ ََ ل للا َو ٌَو َل ل ي َ ٌ
َشل للا ٌُ ٌَوَ ُْحَل ل ا ٌٌ َونل ل َلع ْ ٌ ُ ل ل َ َ
َِ ل ل ْ ٌْ َ
يٌَي ُغوتَل للوٌِ ْتُل للوِب ا
ا
ا ا
ُا ل ل ا
ٌان ل ل َلغ ُا ْ ٌ
ٌِب ََيتانَل للاٌيلُ ْ اِنُل للو ٌَ َ ٌ.ل ل اٌي َ ٌيلٌَتَباعُل للو َ ٌ َه ُن ل ل َ
لوٌَ نَ ل لا ٌَ ْْلُِ ل ل َلٌَ َ ل ل َ ُ َ َ
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ا ٌ تَ ل للو واٌو ْاد اجن ل ل ا ٌَِْ ل للها ٌ اِبْمعل للهو ا ٌويلْنل ل للاا ٌا ل ل ا ٌ ْمن َ ل ل اهٌوُا ل ل ٌُّ َ ل ل ٌ اَاب ل ل ا
لات ٌَوَُ ل ل اهُنٌ
ُُ َ
َْ َ
َ ُ ُُ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ
َ
الَل ل ل ا ٌ َّْباِال ل ل َ ٌوي ل للاٌال ل لْنل ٌاص ل للها ٌو ْْلَ ْ ل ل َلل ٌََ َل ل ل ا ٌ َ اتَل ل ل ٌالَل ل ل ا ٌٌفَاَل ل ل اي ٌُِنُل للو ٌمال للوٌا
َ ْ ُ ََ
َ َ
ْ َ ْ ْ
ََ َ ُ َ ُ ْ ْ َُ ْ َ
1
ا
ا
ا
ب ل للو َ ٌ«مۇسااااااا
ه ل ل ُلهوُِ ٌَو تلَبَلعُل ل ل و ٌ نُّل للوَ ٌ َل ل ل يٌُْتل ل ل اَََ ٌَِ َع ل للوٌُلٌُْوَل ل ل َ
َُ
َو َال ل لَُوُِ ٌَوتَ َ
ٌال ل ل ٌُ ْ ُم ْ ل ُ
بىاازگە بااۇ دىنيااادا ۋە ئااااىرەتتە تېگىشاالى يااشااىلىق قىلغىاان ،بىااز ھەقىااقەتەن
سااا ا تەۋبە قىلاادىق ،دېاادى .ئااالالھ ئېيتتااى ئااازابى بىاالەن االىغااان كىشااىنى
ئاااااازاباليمەن ،مېنىاااااڭ رەھمىاااااتى مەالۇقاتنىاااااڭ ھەممىساااااىگە ئورتااااااقتۇر.
رەھمىتىمناااااااى نكۇفرىااااااادىن ۋە گۇنااااااااھتىن سااااااااقالنغۇچىالرغا ،زاكىتىناااااااى
بېرىااادىغانالرغا ۋە بىزنىاااڭ ئاااايەتلىرىمىزگە ئىماااان ئېيتىااادىغانالرغا تېگىشااالى
قىلىاااااامەن .ئااااااۇالر ئەلچىااااااگە-ئااااااۈممى پەيغەمااااااكەرگە نيەنااااااى مااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااااالمغا ئەگىشااااىدى ،ئااااۇالر ئااااۆز ئىلكىاااادىكى تەۋرات ،ئىاااانجىلالردا
ئۇنىااڭ نسااۈپىتىنىڭ يېزىلغااانلىقىنى كۆرىاادى .ئااۇ ئااۇالرنى يااشااى ئىااش قىلىشااقا
بۇيرىيااادى ،ياماااان ئىاااش قىلىشاااتىن توساااىدى ،ئۇالرغاااا پاااا نەرساااىلەرنى ھااااال
قىلىااااادى ،ناپاااااا نەرساااااىلەرنى ھاااااارام قىلىااااادى ،ئۇالرنىاااااڭ ئېغىااااار ياااااۈكىنى
يېنىكلىتىاادى ،ئااۇالرنى سااېلىنغان تاقاااق ،كااويزا-كىشااەنلەردىن بوشااىتىدى نيەنااى
ئۇالرغاااا ياااۈكلەنگەن ئېغىااار ۋەزىپىلەرناااى ئېلىاااپ تاشااااليدى  ،ئۇنىغغاااا ئىماااان
ئېيتقاااانالر ،ئاااۇنى ھاااۆرمەتلىگەنلەر ،ئۇنىغغاااا يااااردەم بەرگەنااالەر ،ئۇنىغغاااا نازىااال
قىلىنغاااان ناااۇر نيەناااى قۇرئان غاااا ئەگەشاااكۈچىلەر بەااااتكە ئېرىشاااكۈچىلەردىر»
دېااگەن .دېاامە  ،ئااالالھ تائاااال ئىنجىاال ۋە تەۋراتتااا پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالمغا
ئەگەشاااااكەنلەرنىڭ بەااااااتكە ئېرىشاااااىدىغانلىقى توغرىلىاااااق ئوچاااااۇق جااااااۋابنى
بەرگەن .باااۇ ااااۇددى ئىمتىھانغاااا كىرىشاااتىن باااۇرىن ،جااااۋابنى دەئ بەرگەنااادەكال
بىاار ئىااش ھېسااابلىناتتى .ئەممااا ئەھلااى كىتااا بااۇ بۈيااۈ پەزىلەتنىااڭ قەدرىنااى
بىلمىدى.

 1سۈرە ئەئراف-157 ،156 ،ئايەتلەر
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سۈرە بەقەرە -123ئايەت

س َعن نَّـ ْف ٍ
س َش ْيـًا َوََّل يُـ ْقبَ ُل ِم ْنـ َها َع ْد ٌل َوََّل
َ
﴿واتَّـ ُقوا يَـ ْوًما ََّّل ََتْ ِزي نَـ ْف ٌ
نص ُرو َن﴾
تَن َفعُ َها َش َف َ
اع ٌ َوََّل ُه ْم يُ َ
ٌ

«بىراۋغا بىراۋ قىلچىلى ياردەم قىاللمايدىغان ،ھې كىشىنىڭ فىدىيەسى
قوبۇ قىلىنمايدىغان ،ھې كىشىنىڭ شاپائىتى پايدا قىلمايدىغان ،ئۇالرغا
ياردەم قىلىنمايدىغان كۈندىن قورقۇ الر»
بااۇ ئااالالھ تائاالنىااڭ بەنااى ئىساارائىلغا قىلغااان يەنە بىاار ئاگاھالندىرىشااى
﴿و تلَ ُقللو ٌيلَ ْوَِل َ
ٌَت ل اَيٌ
لاٌَل َْ
بولاااۇئ ،باااۇ ئاااايەت ساااۈرە «بەقەرە»نىاااڭ -48ئايىتىااادىكى ٌ َ

ا
ٌا ل ل ل ل ْ ٌ
اٌوََلٌيلُ ْقبَ ل ل ل ل ُ اٌِْنل َ ل ل ل ل َ
ٌا ل ل ل ل ٌتلَ ْ ل ل ل ل َ
لاٌش ل ل ل ل َ َ
اا ٌَوََلٌيلُ ْ َ ل ل ل ل ُ ٌِْنل َ ل ل ل ل َ
تلَ ْ ل ل ل ل َ
لاٌا ل ل ل ل ْغَ ٌَوََل ُ
ٌش ل ل ل لْلَ َ
نهل ُلهو َ ٌ «كىشاااى كىشاااىگە ئەساااقاتمايدىغان ،ھاااې كىشاااىنىڭ شااااپائىتى قوباااۇ
يُ َ
قىلىنماياااادىغان ،ھااااې كىشااااىدىن فىاااادىيە ئېلىنماياااادىغان ،ئااااۇالر ياااااردەمگە
ئېرىشاااەلمەيدىغان كۈنااادىن قورقاااۇ الر» دېاااگەن مەزماااۇن بىااالەن ئواشىشاااىپ
كېتىااادى .ئەمماااا ئىككاااى ئايەتنىاااڭ شاااەكلى ئواشاااا باااولغىنى بىااالەن مەنىساااى
پەرقلىنىدى.

اا ٌَوََلٌيلُ ْ َ ل ل ل ُ اٌِْنل َ ل ل للاٌ
﴿وََلٌيلُ ْقٌبَ ل ل ل ُ اٌِْنل َ ل ل ل َ
اٌش ل ل ل َ َ
«بەقەرە»نىااااااڭ -48ئايىتىاااااادە ٌ َ
َال ل ْغَ ٌ«ھااااې كىشاااىنىڭ شاااااپائىتى قوبااااۇ قىلىنماياااادىغان ،ھااااې كىشااااىدىن

فىااادىيە ئېلىنمايااادىغان» دەئ ،شااااپائەت ئالدىااادا كەلاااگەن بولساااا ،باااۇ ئاااايەتتە
﴿وََّل يـ ْقبـ ِ
اع ٌ﴾ « ھاااې كىشاااىنىڭ فىدىيەساااى قوباااۇ
ـل م ْنـ َهــا َع ـ ْد ٌل َوََّل تَن َفعُ َهــا َش ـ َف َ
َ َُ ُ
قىلىنمايااادىغان ،ھاااې كىشاااىنىڭ شااااپائىتى پايااادا قىلمايااادىغان» دەئ ،فىااادىيە
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باشاااتا كەلاااگەن .ئىككىاااال ئاااايەتتە َّ
ـس َع ــن نـَّ ْف ـ ٍ
ـس َشـ ـ ْيـًا﴾ «كىشاااى
﴿َّل ََتْـ ـ ِزي نَـ ْف ـ ٌ
كىشااىگە ياااردەم قىاللماياادىغان» دەئ ،ئىككااى كىشااى تىلغااا ئېلىنغااان .يەنااى ،بااۇ
ئىككااااى كىشااااىنىڭ بىاااارى شاااااپائەت قىلماااااقچى بولغااااان كىشااااى ،يەنە بىاااارى
گۇناھكااااردىر-48 .ئاااايەتتە شااااپائەت قىلمااااقچى بولغاااان ئاااادەم ھاااې ئىاااش
قىاللمىغاناادىن كېاايىن ،شاااپائەتكە ئېرىشاامەكچى بولغااان كىشااى يەنە باشااقا ئااارا
تۇرغىااادە ئاااادەم ئىزدەيااادى ،ئەمماااا تاپالمايااادى .شاااۇ ا شااااپائەت قىلمااااقچى
بولغاااان كىشاااى ئۈچاااۈن ،ئااااۋۋا شااااپائەت قوباااۇ قىلىنمايااادىغانلىق ساااۆزلىنىپ،
ئانااااادىن فىااااادىيەمۇ ئېلىنمايااااادىغانلىقى ساااااۆزلەنگەن .ئەمماااااا -123ئاااااايەتتە
گۇناھكاااااااردىن ئاااااااۋۋا فىاااااادىيە ئېلىنماياااااادىغانلىقى سااااااۆزلىنىپ ،ئاناااااادىن
شاپائەتنىڭ پايدا بەرمەيدىغانلىقى سۆزلىنىدى.
باااۇ مەزماااۇنالر -48ئايەتنىاااڭ تەپساااىرىدە ساااۆزلەنگەن بولغاچقاااا ،كاااۆئ
تواتالماااايمىز .مەزماااۇننى تولاااۇق چۈشاااەنمەكچى بولغاااانالر ،ئۇشاااكۇ ئايەتنىاااڭ
تەپسىرىگە قايتا مۇراجىىەت قىلغاي.
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سۈرە بەقەرە -124ئايەت

ال إِِِن ج ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ٍ
ك لِلن ِ
َّاس
اعلُ َ
يم َربُّهُ بِ َكل َمات فَأَََتَُّه َّن ۖ قَ َ ِّ َ
َ
﴿وإذ ابْـتَـلَ ٰم إبْـ َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ني﴾
ال ََّل يَـنَ ُ
ال َومن ذُ ِِّريَِِّت ۖ قَ َ
إ َم ًاما ۖ قَ َ
ال َع ْهدي الظالم َ
«ئۆز ۋاقتىدا ئىكراھىمنى پەرۋەردىگارى بىر قانچە بۇيرىقالر نشەرىىەت
تەكلىپلىرى بىلەن سىنىدى ،ئىكراھى ئۇالرنى بەجا كەلتۈردى .ئالالھ
ئۇنىغغا سېنى چوقۇم كىشىلەرگە ندىندا پېش ا قىلىمەن ،دېدى ،ئىكراھى
مېنىڭ بىر قىسى ئەۋالدىمنىمۇ پېش ا قىلسا  ،دېدى .ئالالھ مېنىڭ نپېش ا
قىلىش ئەھدەمگە زالىمالر نيەنى كاپىرالر ئېرىشەلمەيدى ،دېدى»
ئاااايەت ئەھلاااى كىتاااا توغرىساااىدا كېتى اتقىنىااادا ،ئاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى
ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ قىسسىسااااااىنى كەلتااااااۈرد ئااااااارقىلىق ،يەھۇدىيالرغااااااا
ئەرەبلەرنىاااڭ ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ۋە كەبە بىااالەن بولغاااان مۇناساااى ىتىنى
بايااااااااان قىلىااااااااپ بېرى اتىاااااااادى .چااااااااۈنكى مۇسااااااااۇلمانالرنىڭ قىكلىسااااااااى
بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبىااااگە يۆتكەلگەناااادە ،يەھاااۇدىيالر «نېمىشااااقا قىكلىنااااى
يۆتكەيسااااىلەر زادى قىااااكلە بەيتۇلمۇقەددەساااامۇ ياااااكى كەبىمااااۇ » ۋە «بىااااز
ئالالھنىااااڭ تالالنغااااان بەناااادىلىرى ،شااااۇ ا پەيغەمااااكەرلەر بىاااازدىن چىقىشااااى
كېرە » دېگەندە جېدەللەرنى قىلغان ئىدى.
اذ بىاااارەر ئىشاااانى ئەساااالىتىش ئۈچااااۈن قوللىنىلىاااادىغان بولااااۇئ ،بااااۇ
ئااايەتتە «ئااۆز ۋاقتىاادا» دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادىغان رەۋىااش بولااۇئ كەلااگەن.
ه ل ُلهٌ لَ ل الو ٌَو ْ َ لْت ُدٌَ ٌ.وََْيْ ل َ ٌ
اذ بولساااا اذ دىااان پەرقلىنىااادى .مەساااىلەن ﴿ا َذ ٌ َ للا ٌَتَ ْ
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لاٌُيَل ل ل ْغ ُ لُو َ ٌا ٌ اي ل ل ل ا ٌ لَل ل ل الوٌَْفْل َو َ ل للا «ٌ1ئالالھنىااااااڭ ياااااااردىمى ۋە غەلىكىسااااااى
نَ ل ل َ
كەلاااگەن ۋە ئالالھنىاااڭ دىنىغاااا كىشاااىلەرنىڭ تاااوئ-تاااوئ بولاااۇئ كىرگەنلىكىناااى
كۆرگىنىغاااادە» دېااااگەن ئااااايەتتە ،اذ شااااەرت مەنىسااااىدىكى رەۋىااااش بولااااۇئ
كەلگەن.

﴿وإِ ِذ ابـتَـلَـ ـ ٰـم إِب ـ ــر ِاهيم ربُّـ ــهُ بِ َكلِمـ ـ ٍ
ـات فَـ ـأَََتَُّه َّن﴾ «ئااااۆز ۋاقتىاااادا ئىكراھىمنااااى
َ ْ
َ
َْ ََ
پەرۋەردىگاااارى بىااار قاااانچە ئەمىااارلەر نيەناااى شاااەرىىەت تەكلىپلىااارى بىااالەن
ساااىنىدى ،ئىكاااراھى ئاااۇالرنى بەجاااا كەلتاااۈردى» .ئاااايەتتىكى مْلتَللَ ل ٌ «ساااىناق،
ئىمتىھاااان» دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئ ،تىلىمىزدىكاااى «بااااال-قاااازا» ساااۆزى بىااالەن
يىلتىاازدا  .ئااادەتتە باااال-مۇسااىكەت تىلغااا ئېلىنسااا ،سااەلكىي مەنىنااى بىلااددردئ
قالىاااادى .ئەمەلىيەتااااتە باااااال-مۇسااااىكەت بىاااار ئىمتىھااااان بولااااۇئ ،ئۇنىغاااادىن
ئۆتەلىساااە بىاااز ئۈچاااۈن يااشاااى ،ئۆتەلمىساااە ئانااادىن ھەقىقىاااي «بااااال-قاااازا»
بولىااااادى .شاااااۇ ا مْلتَللَ ل ل ٌ «ئىمتىھاااااان ،ساااااىناق» يااشاااااى بىااااالەن يامااااااننى
ئۆلچەياادىغان بىااار ئاااۆلچەم .بىااازدىن ئىمتىھاااان ئېلى اتقاااان زات ،پەرۋەردىگااااردىر.
پەرۋەردىگااااار «پەرۋىشااااكار ،الزىاااا نەرسااااىلەرنىڭ ھەممىنااااى بېرىااااپ كامىاااال
تەربىاااايەلەئ چىققااااۇچى» دېااااگەن مەنىلەرنااااى ئىپادىلەياااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن
تەربىيەلىگۈچىنىااااڭ ئااااۆزى تەربىيەلەۋاتقااااان كىشااااىلەردىن ئىمتىھااااان ئېلىشااااى
ناھايىتى نورما .
ئاااااايەتتىكى ٌَلا َمل للات «ساااااۆزلەر»نىاااااڭ بىرلىكاااااى لم ل ل «ساااااۆز»دىر.
﴿ويُن ل ا َ ٌ
ئەرە تىلىاادا «ساااۆز» ئااادەتتە تااااق سااۆزنىال كۆرساااەتمەيدى .مەسااىلەن ٌ َ

ا
اا ا
ا ا
ٌَتْل ل ُله ُك اٌِ ل ل ْ ٌ
تٌ َ لا َم ل ل َ َ
َ ل ل ي َ ٌَُل للاُو ٌ ََتَ ل ل َ ٌ لَ ل ل ٌلوُ ٌَوَل ل َلغ َِ ٌ.ل للاٌ َُل ل ٌمال للوٌِ ل ل ْ ٌا ْل ل ل ٌَوََلٌَ َِبِ ا ل ل ْ ٌٌ َ ل ل َُ ْ
َْفْل ل ل َلو اا ا ٌٌٌْا ٌيلَ ُقوُ ل للو َ ٌاََلٌ َ ل ل ل ا َِب «ٌ2ئالالھنىااااااڭ بالىسااااااى بااااااار دېگااااااۈچىلەرنى
ئاگاھالندىرىاادى .ئااۇالر ۋە ئۇالرنىااڭ ئاتااا-بااوۋىلىرى بااۇ بوھتانلىرىاادا ھېچقانااداق
مەلۇماتقاااا ئىاااگە ئەمەس ،ئۇالرنىاااڭ ئېغىزلىرىااادىن چىققاااان ساااۆز نېمىااادېگەن

 1سۈرە نەسىر-2 ،1 ،ئايەتلەر
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چااو ! ئااۇالر پەقەت يالغاااننىال ئېيتىاادى» دېااگەن ئااايەتتە ،دىنسااىزالرنىڭ نۇرغااۇن
سااااۆزلىرى لم ل ل «سااااۆز» دەئ بىرلىاااا شااااەكىلدە ئىپااااادىلەنگەن .ئۇيغااااۇر
تىلىااادىمۇ «ساااۆز» كەلىمىساااى ،كاااۆئ ساااۆزلەرنى ئىپادىلەشاااكىمۇ ئىشااالىتىلىدى.
يەنااى ،نەچاااچە ساااائەتتىن بۇياااان ساااۆزلەنگەن نۇرغاااۇن ساااۆزلەرنى« ،ساااۆزىغىزنى
ئا لىدى » دەئ بىرلى شەكلىدە ئىپادىلىگىلى بولىدى.
ئاااايەتتىكى «ساااۆز» ئالالھنىاااڭ «قىااال ۋە قىلماااا» دېاااگەن باااۇيرىقلىرىنى
كۆرسااااىتىدى .بىاااازدىن تەلەئ قىلىنغااااان ۋە ئااااادا قىلىشااااىمىز كېاااارە بولغااااان
ئالالھنىااااڭ كەلىمىلىاااارى َ لا َم للات «سااااۆزلەر» دەئ ئېلىنغااااان .شااااۇ ا ئااااالالھ
تائاالنىاااڭ ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنى نۇرغاااۇن «ساااۆزلەر» بىااالەن ساااىنىغانلىقى،
نۇرغاااااۇن ۋەزىپىلەرناااااى ياااااۈكلىگەنلىكىنى بىلددرىااااادى .ئۆلىمااااااالر ئىكاااااراھى
ئەلەيھىسساااالم رەبكىاادىن تاپشااۇرىئ ئالغااان ۋەزىااپىلەر توغرىسااىدا ئواشااىمىغان
قاراشاااالردا بولغاااان .شۇنىساااى ئېنىقكاااى ،باااۇ ۋەزىاااپىلەر پەيغەماااكەرلەر ئاتىساااى
بولغاااان ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ماقامىغاااا اليىاااق ۋەزىاااپىلەردىر .چاااۈنكى
ئىمتىھاااان-ساااىناق كىشاااىنى ئاااۆز ۋەزىپىساااىگە اليىاااق قىلىاااپ يېتىلددرىااادىغان
بولغاچقا ،ئىكراھى ئەلەيھىسساالمغىمۇ تەبىىىي ئېغىر سىناقالر كەلگەن.
بەزى ئۆلىماااااالر «ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمغا كەلااااگەن سااااىناق ئااااون
ئىاااادى» دېسااااە ،بەزىسااااى «قىرىااااق ئىاااادى ،ئۇنىااااڭ ئااااونى سااااۈرە تەۋبەدە
ساااااااۆزلەنگەن» دېيىشاااااااكەن .يەناااااااى ٌ﴿ تَل ل للاِابُو َ ٌ ْ َعامال ل ل ُلغو َ ٌ ْْلَ ااِل ل ل ُلغو َ ٌ َسل ل للاِا ُبو َ ٌ

َه اع ل ل للو َ ٌ َس ل ل للا ا غو َ ٌ َْ اِ ل ل للهو َ ٌ اِبْ ٌمع ل ل للهو ا ٌو نَل ل ل لااو َ ٌال ل ل ل ا ٌ ْمن َ ل ل ل ل اهٌو ْْل ل ل للافا ُو َ ا
ٌْلُل ل ل ُلغواٌ
ُ
َْ ُ َ ُ َ
ُ
َ َ
ُ
ُ
لَ ل ل الو «ٌ1نگۇناھلىرىااااادىن تەۋبە قىلغاااااۇچىالر ،نئىخاااااالس بىااااالەن ئىكاااااادەت

قىلغاااااۇچىالر ،نئالالھقاااااا ھەمدىساااااانا ئېيتقاااااۇچىالر ،روزا تۇتقاااااۇچىالر ،رىكاااااۇ
قىلغااااۇچىالر ،سااااەجدە قىلغااااۇچىالر ،يااشااااى ئىشااااالرغا دەۋەت قىلىااااپ ،يامااااان
ئىشااالردىن توسااقۇچىالر ،ئالالھنىااڭ بەلگىلىمىلىاارىگە رىىااايە قىلغااۇچىالر نيەنااى
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ئالالھنىااااڭ بېكىااااتكەن پەرزلىرىنااااى ئااااادا قىلىااااپ ،چەكلىااااگەن ئىشاااالىرىدىن
ياااانغۇچىالر ھەم ئەھلاااى جەننەتتاااۇر » دېاااگەن ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان ئاااون
اىااال ۋەزىاااپە ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمغا ياااۈكلەنگەن نباااۇ ئابااادىلالھ ئىكناااى
ئابكاسااتىن كەلااگەن رىاا ايەت  .يەنە بەزىاالەر «سااۈرە مۇئمىنۇناادا ئااون ئىككىسااى
بااااار» دېيىشااااكەن .يەنااااى ٌ﴿َُل ل ْغٌَْفْللَ للدٌ ْم ْ اِنُ للو ٌََ ٌ.ل ل اي ٌا ل ل ٌا ٌص ل َللماا ٌ ا
اش للعُو ٌٌَ.
َ ُْ َ ْ َ
َ ُ

ا
ا
ا
ا ا ا
ٌا ل ل ل ْ ٌاُل ل ل ُلهوا ا ْ ٌ
ٌِ ْع اه ُ
ٌا ل ل ل ْ َ
ٌا ل ل ل ْ ٌ لََ ل ل للاوٌٌفَ ل للاالُو ٌََ ٌ.و َل ل ل ي َ ُ
ض ل للو ٌََ ٌ.و َل ل ل ي َ ُ
َو َل ل ل ي َ ُ
ٌا ل ل ل ا ٌ لَ ْغ ل ل ل او ُ
َل ل للافا ُو ٌٌَ.اََلٌالَ ل ل ل ٌْ َْْو ا ا ل ل ل ٌَْوٌِل ل للاٌِلَ َ ل ل ل ٌََْْيَل للا ُُ ٌفَل ل لاإ َُ ٌ َل ل للًٌِلُل ل ل ا
لوِ ٌَ
يٌ.فَ َم ل ل ل ا ٌ مْلتَلغَ ل ل ل ٌ
َ ْ ْ َ َ ْ
َ
ْ ُْ َ
َ
ْ
ا
ا
ا
اا
ا
ا
ا
ا
َ
َ
ٌال ل ل ْ ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ف
ٌ
ٌ
.
ل
ل
ل
ٌا
َ
ل
ل
ل
ُو
لَ
ل
ل
ذ
لو
ل
ل
ا
و
لا
ل
ل
ع
ي
ل
ل
ل
و
ي
ل
ل
ل
و
.
م
لاَ
ل
ل
َِ
ٌْل
ل
ل
ل
ٌا
ا
لغ
ل
ل
ا
ٌو
َوَ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ُ
اا ا
ٌال ل ٌُ ْ َو اُللو َ «ٌ1مااااۇئمىنلەر ھەقىااااقەتەن بەاااااتكە
ٌصل للَ َو م ْ ٌ َُ للاف ُو ٌٌَُْ.وَل لا َ
َُ
َالَل ل َ
ئېرىشااتى .نشااۇنداق مااۇئمىنلەركى ئااۇالر نامازلىرىاادا نئالالھنىااڭ ئۇلۇغلۇقىاادىن
ساااۈر بېساااىپ كەتكەنلىكاااتىن ئەيمىنىاااپ تۇرغاااۇچىالردىر .ئاااۇالر بىھاااۇدە ساااۆز،
بىھاااۇدە ئىشاااتىن يىاااراق بولغاااۇچىالردىر .ئاااۇالر زاكاااات بەرگاااۈچىلەردىر .ئاااۇالر
ئەۋرەتلىرىنااااى نھاراماااادىن ساااااقلىغۇچىالردىر .نيەنااااى ئەۋرەتلىرىنااااى پەقەت
اوتۇنلىرىاااااادىن ،چۆرىلىرىاااااادىن باشااااااقىالردىن ساااااااقلىغۇچىالردىر .بۇنىااااااڭ
سااااىرتىدىن نجىنسااااىي تەلەپنااااى قاندىرىشاااانى تەلەئ قىلغااااۇچىالر ھەددىاااادىن
ئاشاااقۇچىالردىر .ئاااۇالر نيەناااى ماااۇئمىنلەر ئاااۆزلىرىگە تاپشاااۇرىلغان ئاماااانەتلەرگە
ۋە بەرگەن ئەھااااادىگە رىىاااااايە قىلغاااااۇچىالردىر .ئاااااۇالر ناماااااازلىرىنى نۋاقتىااااادا
تەئاااادىل ئەركااااان بىاااالەن ئااااادا قىلغااااۇچىالردىر .ئەنە شااااۇالر نيەنااااى يااااۇقىرى
سااااۈپەتلەرگە ئىااااگە مااااۇئمىنلەر نااااازى-نېمەتلىاااا جەننەتنىااااڭ ۋارىساااالىرىدىر»
دېااگەن ئااايەتتىكى مااۇئمىنلەردە بولۇشااقا تېگىشاالى ئااون ئىككااى اىاال ۋەزىااپە
ئىكراھى ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن.

لاتٌو ْ َقل ل ل ل ل للاتاتايٌو ْ َقاتاتل ل ل ل ل ل ا
ا ا
ا ا
اا
اا
لاتٌ
ََ َ
ي ٌَو ْ ُم ْسل ل ل ل ل للل َمات ٌَو ْ ُم ل ل ل ل ل ل ْ ِن َ
﴿ا َ ٌ ْ ُم ْسل ل ل ل ل لللم َ
ي ٌَو ْ ُم ْ ِنَل ل ل ل ل ل َ
اتٌو ْمت ا ا
ا ا
هل ل ل للاما اهي ٌو َ ا
هل ل ل للا ا اُيٌو َ ا ا
ا ا
يٌ
َو َ
هل ل ل للغُ َ
هل ل ل للاماَه ت ٌَو ََّْاشل ل ل للع َ
ي ٌَو ََّْاشل ل ل ل َلع َ ُ َ َ
ََ
هل ل ل للا ٌَُات ٌَو َ َ َ
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اتٌو ْْلل ل للافا ا يٌفُل ل للهو ٌو ْْلافا َل ل ل ا
يٌو َ ا ا
و ْمت ا ا
اتٌو َ ا ا
لات ٌَو ل ل ل َ ا اهي َ ٌ لَل ل للوٌَ
َ َُ َ
هل ل للاِ َم َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ
هل ل للاِم ٌَ َ
ه ل للغَُ َ
1
ا
ا
ا
ا
ا
ٌا َم ل ل للا ٌ«مۇساااااااۇلمان ئەرلەر ۋە
لً ٌَو ل ل ل َ َه تٌْ ََا ل ل لغٌَ لَ ل ل للوٌُ َُل ل ل ٌ َِ ْغ ل ل ل َلهَو ٌَوَْ ْ ل ل ل َله َ
َ للل َ

مۇساااۇلمان ئايالالرغاااا ،ماااۇئمىن ئەرلەر ۋە ماااۇئمىن ئايالالرغاااا ،تاااائەت-ئىكاااادەت
قىلغاااۇچى ئەرلەر ۋە تاااائەت-ئىكاااادەت قىلغاااۇچى ئايالالرغاااا ،راساااتچىل ئەرلەر ۋە
راساااتچىل ئايالالرغاااا ،ساااەۋر قىلغاااۇچى ئەرلەر ۋە ساااەۋر قىلغاااۇچى ئايالالرغاااا،
ااااااۇدادىن قورققاااااۇچى ئەرلەر ۋە ااااااۇدادىن قورققاااااۇچى ئايالالرغاااااا ،ساااااەدىقە
بەرگاااۈچى ئەرلەر ۋە ساااەدىقە بەرگاااۈچى ئايالالرغاااا ،روزا تۇتقاااۇچى ئەرلەر ۋە روزا
تۇتقاااااااۇچى ئايالالرغاااااااا ،نەپساااااااىلىرىنى ھارامااااااادىن سااااااااقلىغۇچى ئەرلەر ۋە
نەپسااااىلىرىنى ھاراماااادىن ساااااقلىغۇچى ئايالالرغااااا ،ئااااالالھنى كااااۆئ زىكاااارى
قىلغااااۇچى ئەرلەر ۋە ئااااالالھنى كااااۆئ زىكاااارى قىلغااااۇچى ئايالالرغااااا ئااااالالھ
مەغپىاااارەت ۋە كاتتااااا ساااااۋا تەييارلىاااادى» دېااااگەن ئااااايەتتىكى ئەر-ئايااااا
مااااۇئمىنلەر ھەققىاااادە دېاااايىلگەن ۋەزىااااپىلەر ،يەنە ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمغا
يۈكلەنگەن.

اا
ا
﴿اََلٌ ْمه ل ل لللا ٌ ا
اا ا
ٌَ ل ل ل ل ٌُِ
ٌا ل ل ل ل ْ َ
ُ َ َ
يَ ٌ.ل ل ل ل ي َ ُ
ٌاٌلَل ل ل ل َ
ٌص ل ل ل َللم ْ ٌ ٌَ ِ ُم ل ل للو ٌََ ٌ.و َل ل ل ل ي َ ٌا ٌْ َِْ ل ل ل َلو ْ َ
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا ا
ا
ٌا ل ل َ ا
بٌ َ ا ل ل ٌ
ٌال ل ٌِ ل ل ْ َ
هل للغُو َ ٌماَل ل ْلونٌ للغي اٌَ ٌ.و َل ل ي َ ُ
َِ ْعلُ للونٌ ٌ.ل َس للاٌِ ا ٌَو ْ َم ْبل ل ُلهونٌَ ٌ.و َل ل ي َ ٌيُ َ
ا
ا
ا ا
ا
ا
ٌالَل ل ل ل ٌ
ٌَ ل ل للاف ُو ٌٌَ.اََل َ
ُِّ ْ ل ل ل ل ُقو ٌٌَ.ا َ َ
ٌال ل ل ل َ َ
بٌ َ ا ل ل ل ل ْ ٌ َ ل ل ل ْلًُ ٌَِل ل ل ل ْ ُِو ٌَ ٌ.و َل ل ل ل ي ٌٌَ ُال ل ل ل ْ ٌ ُ ل ل ل ٌُلهو ا ْ َ
ا
ْ َْْو ا ا ل ل ٌَْوٌِل للاٌِلَ َ ل ل ٌََْْيلَ للا ٌُُ ٌفَل لاإ َُ ٌ َل للًٌِلُل ل ا
ٌا ل ل ٌُ
لوِ ٌَ
لٌَفَ ُوَل ل لا َ
يٌ.فَ َم ل ل ا ٌ مْلتَلغَ ل ل ٌَوَ ٌَ َذ ل ل َ
َ ْ ْ َ َ ْ
َُ
ْ ْ ُْ َ
اا
ا
ا
ا
اا
ا
ا
ا
لاَم ْ ٌَو َا ْ ل ل للغا ْ ٌ َ اُ ل ل للو ٌََ ٌ.و َل ل ل ل ي ٌٌَ ُال ل ل ل ٌما َ ل ل ل ل َ ا َ م ْ ٌَُل ل للاِ ُمو ٌٌَ.
ٌال ل ل ل ْ ٌْل ََِ ل ل ل َ
ْ َع ل ل للا ُو ٌَ َ ٌ.و َل ل ل ل ي َ ُ
ا
ٌص ل ل ل َللماا ْ ٌ َُ ل ل للافا ُو َ «ٌ2پەقەت نتۆۋەناااااااادىكىلەر بۇنىغاااااااادىن
ٌال ل ل ل ْ َ
َو َل ل ل ل ي َ ُ
ٌالَل ل ل ل َ
مۇستەسااانا ئاااۇالر نامازغاااا ھەمىشاااە رىىاااايە قىلغاااۇچىالردىر .ئاااۇالر ماللىرىااادىن
تىلەيااادىغان پېقىرغاااا ۋە تىلىمەيااادىغان پېقىرغاااا ماااۇئەييەن ھەق نيەناااى زاكاااات
بېرىاااااادى .ئااااااۇالر قىيااااااامەت كااااااۈنىگە تەسااااااتىق قىلىاااااادىغانالردىر .ئااااااۇالر
پەرۋەردىگارىنىااااااڭ ئازابىاااااادىن قورققااااااۇچىالردىر .شۈبھىسااااااىزكى ،ئۇالرنىااااااڭ
 1سۈرە ئەھزا -35 ،ئايەت
 2سۈرە مەئارىج-34 ~ 22 ،ئايەتلەر
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پەرۋەردىگارىنىاااڭ ئاااازابى نئاااالالھ ئەمىااان قىلغانااادىن باشاااقا ھېچكىااار ئاااادەم
ئۈچاااااۈن ئەمىااااان باااااولغىلى بولمايااااادىغان نەرساااااىدىر .ئاااااۇالر ئەۋرەتلىرىناااااى
ھارامااااادىن سااااااقلىغۇچىالردىر .پەقەت اوتاااااۇنلىرى ۋە چاااااۆرىلىرى بۇنىغااااادىن
مۇستەسااااانا ،نئۆزلىرىنىاااااڭ اوتاااااۇنلىرى ۋە چاااااۆرىلىرى بىااااالەن يېقىنچىلىاااااق
قىلغااااانالر ماااااالمەت قىلىنماياااادى .نجىنسااااىي تەلىپىنااااى قاندىرىشاااانى بۇنىااااڭ
ساااااىرتىدىن ئىزدىگاااااۈچىلەر ھەددىااااادىن ئاشاااااقۇچىالردىر .ئاااااۇالر ئاااااۆزلىرىگە
تاپشاااۇرىلغان ئاماااانەتلەرگە ۋە بەرگەن ئەھااادىگە رىىاااايە قىلغاااۇچىالردىر .ئاااۇالر
تااوغرا گۇۋاھلىااق بەرگااۈچىلەردىر .ئااۇالر نااامىزىنى ئااادا قىلغااۇچىالردىر» دېااگەن
ئاااااايەتلەردە يەنە بىااااار تۈركاااااۈم تەكلىاااااپلەر تىلغاااااا ئېلىنغاااااان .ئىكاااااراھى
ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ سااااىناق-ئىمتىھااااانالردىن جايىاااادا ئۆتااااۈئ« ،پەيغەمااااكەرلەر
ئاتىسى» دېگەن يۇقىرى مەرتى ىگە ئېرىشكەن.
ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم ئوتقااااا تىرىاااا ھالاااادا تاشاااالىنىش ئااااارقىلىق
ئىمتىھاااان قىلىنغانااادا ،جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم كېلىاااپ «ھاجىتىاااڭ باااارمۇ »
دەئ ساااورىدى .ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم «ساااا ا ياااوق ،ئەمماااا ئاااالالھ تائااااال
ئەھااا الىمنى بىلىاااپ تۇرىااادى ،شاااۇ ا سورىمىسااااممۇ بولىااادى» دەئ ،ئاااالالھتىن
باشاااقا ھاااېچكىمگە يۈزلەنمىااادى .يەنە ئە بۈياااۈ ئىمتىھاااان بولغاااان ئاااوغلىنى
بوغۇزالشااااقا بۇيرىلغاناااادىمۇ ،قەتىىااااي ئىككىلەنمىاااادى .دېاااامە  ،ئااااۇ ئااااۆزىگە
چۈشاااكەن باااارلىق ۋەزىپىلەرناااى ماااۇھەبكەت ۋە ئالالھقاااا بولغاااان ساااۆيگۈ بىااالەن
ئادا قىلدى .شۇ ا ئالالھ تائاال تەكلىپلەرنىڭ تۈرىنى كۆپەيتىپ بەردى.
ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم يااااۇقىرىقى بااااارلىق سااااىناق-ئىمتىھااااانالردىن
ئااۆتتى .بااۇ سااىناقالرنىڭ نەتىجىسااىدە ئااالالھ تائاااال ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالمنى
ـال إِِِن ج ِ
ـك لِلنَّـ ِ
امــا﴾ «ئاااالالھ ئۇنىغغاااا ساااېنى چوقاااۇم كىشاااىلەرگە
اعلُـ َ
ـاس إِ َم ً
﴿قَـ َ ِّ َ
ندىنااادا پېشااا ا قىلىااامەن ،دېااادى» دېاااگەن ئاااايەتتە دېيىلگىنىااادە  ،پۈتاااۈن
كىشاااىلەرگە پېشااا ا قىلىاااش بىااالەن مۇكاپاتلىغاااان .شاااۇ ا كىشاااىلەر «مىللىتىاااڭ
نااېمە » دېااگەن سااوئالغا« ،ئىكااراھى مىللىتىاادىن» دەئ جاااۋا بېرىاادى .يەنااى،
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ئاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمغا ئىنساااانىيەتنىڭ رەھكىااارى بولۇشااانى
تاپشاااۇردى .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ياااېقىن بەنااادىلىرىنى قاناااداق تالاليااادىغانلىقىنى ۋە
رەھكەرلەرنىاااڭ دەۋاغاااا قاناااداق باااا بولىااادىغانلىقىنى بىلى ېلىشاااىمىز ئۈچاااۈن،
ئىكراھى ئەلەيھىسساالمدىن شۇ اىل سىناق-ئىمتىھانالر ئېلىندى.
ـال َوِمـ ــن ذُ ِِّريَّـ ـ ِِت﴾ «مېنىااااڭ بىاااار قىسااااى
ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم ٌ﴿قَـ ـ َ
ئەۋالدىمنىمااااااۇ پېشاااااا ا قىلسااااااا » دېاااااادى .ئااااااايەتتىكى ذُ ايلَ ل ل  ،ئىكااااااراھى
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ شاااۇ ۋاقىتتىكاااى ۋە كېااايىن كېلىااادىغان نەسااالىنى كۆرساااىتىدى.
چااااۈنكى يااشااااىلىقنىڭ ئااااۆز بااااالىلىرى ۋە ئەۋالدلىرىغااااا بولۇشااااىنى ااااااال
ئىنسااااننىڭ تەبىىىتىااادىر .شاااۇ ا ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ئىنساااانىيەتكە رەھاااكەر
بولاااۇ ئىشاااىنىڭ ئەۋالدلىرىغاااا يۆتكىلىشاااىنى تەلەئ قىلغاااان .چاااۈنكى ئىكاااراھى
ئەلەيھىسساااااااالم ئەۋالدلىرىنىااااااڭ ئىمااااااانىي قىماااااامەت قاراشااااااتىن مەھاااااارىم
قالماسااالىقىنى ۋە ئاااۇنى قوغااادائ مە گۈلاااۈ نېاااىمەتكە يېتىشاااىنى ئاااارزى قىلغاااان
ـال َع ْهـ ـ ِـدي
ـال ََّل يَـنَـ ـ ُ
ئىاااادى .ئەمماااااا ئاااااالالھ تائااااااال ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا ٌ﴿قَـ ـ َ
ِ
ني﴾ «مېنىاااڭ نپېشااا ا قىلىاااش ئەھااادەمگە زالىماااالر نيەناااى كااااپىرالر
الظَّــال ِم َ
ئېرىشاااەلمەيدى ،دېااادى» دېااايىش ئاااارقىلىق ،ئاااۆز ئىماااان قىمااامەت قارىشاااىنى
تاشاااالى ەتكەن كىشااااىلەرنىڭ ۋەدە قىلىنغااااان ئورىنغااااا ئېرىشااااەلمەيدىغانلىقىنى
ئەساااااكەرتكەن .باااااۇ ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ نەسااااالىدىن پاساااااىق ۋە
زالىمالرنىغماااااۇ چىقىااااادىغانلىقى توغرىساااااىدىكى غەيكىاااااي اەۋەر ھېساااااابلىنىدى.
ھااااارىن ئەلەيھىسساااااالمنىڭ تىلااااى راۋان بولغاچقااااا ،مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا
ياااردەمچى بولااۇئ كەلااگەن ئىاادى .ئەممااا ئااالالھ تائاااال پەيغەمكەرلىكنااى مۇسااا
ئەلەيھىسساااااااااالمنىغكىدىن ئەمەس ،بەلكااااااااى ھااااااااارىن ئەلەيھىسساااااااااالمنىڭ
ئەۋالدىااادىن قىلىشااانى االىااادى .بۇنىغااادىن دىنىاااي ۋەزىاااپە ۋە رەھكەرلىكنىاااڭ
نەسااااە ئااااارقىلىق مىااااراس قالماياااادىغانلىقىنى ،بەلكااااى اليىااااق ساااااالھىيەتنى
ھازىرلىغان كىشىلەرگە يۆتكىلىدىغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
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پەيغەماااااكەر ئەۋالدى ئاتىلىرىااااادىن ئىمااااااننى قوباااااۇ قىلىاااااپ قەلاااااكىگە
ئورناتقاااان بولساااا ،دىنىاااي رەھكەرلىااا ئورنىغاااا ھەقلىاااق بولىااادى .ئەگەر ئۇناااداق
بولمىسااااا ،يااااۇقىرى نەسااااەبنىڭ ھااااې پايدىسااااى بولماياااادى .مەسااااىلەن نااااوھ
ئەلەيھىسسااااالم ئاااوغلى توپانااادا غەرق بولاااۇئ كېتى اتقانااادا ،قاااولىنى كۆتاااۈردئ ٌ
﴿ ا
بٌا َ ٌ مْل الَ اٌِ ل ْ ٌْ ٌْ
َالاللَ «ٌ1پەرۋەردىگاااارى ! ئوغلاااۇم مېنىاااڭ ئائىلەمااادىكىلەردىن
َ
ئىااادى نساااەن ما اااا ئۇالرنىاااڭ نىجاااات تېپىشاااىنى ۋەدە قىلغاااان ئىااادىڭ » دەئ
ا
ٌا َم ل ٌ
دىئااا قىلغاناادا ،ئااالالھ تائاااال رەددىاايە قااايتۇرىئ ٌ﴿اتلَلوٌَُلْ َ اٌِ ل ْ ٌْ َْالل َ
لٌٌَاتلَلوُ َ
ٌص للااد «ٌ2ئاااۇ نمەن نىجاااات تېپىشاااىنى ۋەدە قىلغاااان ئائىلە ااادىكىلەردىن
َ ل ْلًُ َ
ئەمەس ،ئۇنىاااااڭ ئەمەلاااااى يامانااااادىر» دەئ جااااااۋا بەرگەن .دېااااامە  ،بىااااار
پەيغەمااكەر ياااكى دىنىااي رەھكەرنىااڭ بااالىلىرى اليىااق ساااالھىيەتنى ھازىرلىمىسااا،
ٌصللااد ٌ«ئۇنىااڭ
الياقەتلىاا ئىزباسااار بواللماياادى .ئااالالھ تائاااال ﴿اتلَلوُ َ
ٌا َم ل ٌ َل ْلًُ َ
ئەمەلااى ياماناادىر» دېااگەن گەپنااى دېمىاااگەن بولسااا ،بەزى كىشااىلەر «ئااۇ بااااال
نااوھ ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۆز ئەھلىاادىن بولمىغااان ئااۆگەي باااال ئواشااايدى» دەئ
ئاااويالئ قالغاااان باااوالتتى .لاااېكىن ئاااۇ ،ناااوھ ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۆز پۇشاااتىدىن
بولغاااان ئاااوغلى بولساااىمۇ ،ياماااان ئەمەللەرناااى قىلغاچقاااا ،دادىساااىغا نىساااكەت
بېرىلمىگەن.
يەھاااۇدىيالر ئاااۆزلىرىنى «بىاااز پەيغەماااكەر ئەۋالدلىااارى ،پەيغەماااكەر كەلساااە
بىاازدىن كېلىاادى .بىااز ئالالھنىااڭ تالالنغااان بەناادىلىرى ،شااۇ سااەۋەبتىن جەناانەت
بىااازگە اااااس» دېاااگەن دەۋاساااىغا ئىشاااىنىپ ،ھەق ياااو ۋە ئىماننىاااڭ قىمااامەت
قاراشااالىرىدىن نەقەدەر يىراقلىشاااىپ كەتكەنلىكىناااى ئۇنۇتقاااان ھالااادا غەپلەتاااكە
پېتىااااپ كەتااااكەن .ئااااالالھ تائاااااال ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنىڭ قىسسىسااااىنى
كەلتاااۈرد ئاااارقىلىق ،كىااا بولۇشاااىدىن قەتىىيااانەزەر ،ئالالھنىاااڭ ئەھدىساااىنىڭ
ھەقاااااتە ما غاااااان ۋە ئىماااااان قىمااااامەت قارىشاااااىدا چىاااااڭ تۇرغاااااان كىشاااااىگە
 1سۈرە ھود-45 ،ئايەت
 2سۈرە ھود-46 ،ئايەت
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يېتىااااادىغانلىقىنى ،زالىمالرنىاااااڭ ئاااااۆزلىرىنى باااااۇ ئەھااااادىگە اليىاااااق دەئ داۋا
قىلغانلىقىنىاااڭ ھاااې پايدىساااى ياااوقلىقىنى باياااان قىلىاااپ بەرگەن .بىاااز ئۇيغاااۇر
مۇساااۇلمانلىرىمۇ ئواشاااا بولاااۇئ ،مەيلاااى كىمنىاااڭ ئەۋالدلىااارى بولۇشاااىمىزدىن
قەتىىاااااي نەزەر ،ئىمااااااان قىماااااامەت قارىشاااااىدىن يىراقالشساااااااق ،ئالالھنىااااااڭ
ۋەدىلىرىگە ھەرگىز ئېرىشەلمەيمىز.
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-70دەرس
سۈرە بەقەرە -125ئايەت

َِّ ِ
ِِ ِ
ت َمثَابَ ً لِِّلن ِ
صلًّم ۖ
﴿وإِ ْذ َج َعلْنَا الْبَـ ْي َ
يم ُم َ
َ
َّاس َوأ َْمنًا َواَّت ُذوا من َّم َقام إبْـ َراه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرَّك ِع
ني َو ُّ
ني َوال َْعاكف َ
ِت للطائف َ
َو َعه ْد ََن إ َ َٰل إبْـ َراه َ
يم َوإ ْْسَاع َ
يل أَن طَ ِّه َرا بَـ ْي ِ َ
السج ِ
ود﴾
ُّ ُ
«ئۆز ۋاقتىدا بىز كەبىنى كىشىلەر ئۈچۈن جەم بولىدىغان جاي ۋە ئامان
جاي قىلىپ بەردىق .نكىشىلەرگە ماقامى ئىكراھىمنى نامازگاھ قىلىغالر
نيەنى شۇ يەردە ناماز ئوقۇ الر دېدىق  .ئىكراھى بىلەن ئىسمائىلغا
ئۆيۈمنى نيەنى كەبەمنى تاۋائ قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر ،رىكۇ
قىلغۇچىالر ،سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پا تۇتۇشنى بۇيرىدىق»
ئالااادىنقى ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال دىااان يولىااادىكى رەھكەرنىاااڭ نەساااە
ئاااارقىلىق بولماساااتىن ،پەقەتاااال ئىماااان قىمااامەت قارىشاااىدا مۇساااتەھكەم تاااۇرى
بىاالەن بولىاادىغانلىقىنى بايااان قىلىااپ بەردى .بااۇ يەھۇدىيالرغااا قىلىنغااان ئېغىاار
ئاگاھالنااادىرى بولاااۇئ ،ئاااۇالر ئاااۆزلىرىنى «ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى
ئىساااااھاق ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئەۋالدى ،ئالالھنىااااااڭ تالالنغااااااان بەناااااادىلىرى،
زېمىناااادىكى ئۇلااااۇغ مىلاااالەت» دەئ پەاىرلىنەتتااااى .ئەمەلىيەتااااتە ئەرەبلەرمااااۇ
ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدلىااارى
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بولغاچقاااا ،يەھاااۇدىيالر دەۋاتقاااان شاااەرەپكە نائىااال بولاااۇ ھەققاااى باااار ئىااادى.
ئىكااااااراھى ئەلەيھىسساااااااالم ئااااااۆزىگە بېاااااارىلگەن پېشاااااا الىق نېىمىتىنىااااااڭ
ئەۋالدلىرىغىماااۇ بېرىلىشاااىنى ساااورىغاندا ،ئاااالالھ تائااااال ھەق يولااادىن چىققاااان
زالىمالرغاااا باااۇ ۋەدىنىاااڭ بېرىلمەيااادىغانلىقىنى ئېنىاااق باياااان قىلااادى .شاااۇنىغدىن
كااااۆردۋاالاليمىزكى ،ھەق يولاااادىن چىققااااان يەھۇدىيالرنىااااڭ ئااااۆزىنى ئىكااااراھى
ئەلەيھىسساالمغا نىسكەت بېرىش ھەققى يوق.

ـت َمثَابَـ ـ ً لِِّلنَّـ ـ ِ
ـاس َوأ َْمنًـ ــا﴾ «ئااااۆز ۋاقتىاااادا بىااااز كەبىنااااى
﴿وإِ ْذ َج َعلْنَـ ــا الْبَـ ْيـ ـ َ
َ
كىشاااىلەر ئۈچاااۈن جەم بولىااادىغان جاااااي ۋە ئاماااان جااااي قىلىااااپ بەردىق».
ئاااايەتتىكى ْبَلْ ل بولساااا م ت للوتو دېاااگەن ساااۆزدىن چىققاااان بولاااۇئ ،ئەسااالى
لاااۇغەتتە «پاناھگااااھ ،ئارامگااااھ» دېاااگەن مەنىلىااارى باااار .كەبىااادە ئالالھنىاااڭ
بااارلىق بەناادىلىرى ئااارام ئاالالياادىغان بولغاچقاااْ ،بَلْ ل دەئ ئاتالغااانَ َِ .امَل
ئەسااالى لاااۇغەتتە «قايتىااادىغان ئاااورىن» دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى .يەناااى،
بەيتۇلالھقااا بىاار قېااتى بارغااان ئااادەم ،رەبكىنىااڭ ئۆيىاادە ھااۇزىر ھااې قىلغاچقااا،
كېاايىن قايتااا-قايتااا كااۆئ قېااتى بارغۇسااى كېلىااپ تۇرىاادى .شااۇ ا بەيتۇلالھتااا
بەناااادىلەرنىڭ زېھنااااى ئااااالالھنى ئەساااالە  ،كاااااالمىنى تىااااالۋەت قىلىااااش ۋە
نامىزىنى ئوقۇشتىن باشقىغا چېچىلمايدى.
ئىنساااان كەبىاااگە قارىغاااان ھاماااان ،دىنياااا ئىشااالىرى ئۇنتۇلاااۇئ ،قەلكتىكاااى
غەم ۋە بىىااااراملىق يوقىلىااادى .ھە قىلغۇچىنىاااڭ ئەقلاااى ۋە قەلكىااادىن دىنيانىاااڭ
چىقىاااپ كېتىشاااى ،ئالالھنىاااڭ بىااار رەھمىتىااادىر .چاااۈنكى ھااااجىالر رەبكىنىاااڭ
ئۆيىاادە بولغاچقااا ،قانااداق ااااپىلىق ۋە غېمااى بولسااا پەرۋەردىگارىغااا يۈزلىنىاادى.
شاااۇنىڭ بىااالەن غەم-مۇساااىكەتلەر كۆتۈردلاااۈئ كېتىااادى .بىااار قېاااتى ھە قىلغاااان
ئادەمااادىن پەرز ئاااادا بولىااادى-ياااۇ ،ئەمماااا ئىنساااان قايتاااا-قايتاااا ھە قىلىشااانى
ئۈمىااد قىلىاادى .ئەگەر كىشااىلەر قەلكىاادىكى بەيتۇلالھنىااڭ جەلااپ قىلىااش كااۈچى
داۋامالشاااااقان بولساااااا ،كىشاااااىلەر باااااارلىق دىنياااااالىق ئىشااااالىرىنى تاشاااااالئ،
بەيتۇلالھنىااڭ ئەتراپىغااا ئولۇشااى الغان بااوالتتى .ئەممااا ئۇنااداق قىلغاناادا ،دىنيااا
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ئىشاااالىرى نورمااااا داۋامالشاااامايدى .شااااۇ ا ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ ھە
پائااالىيىتى ئااىرالشااقاندا ،ھاااجىالرنى ۋەتىنااى ۋە بالىلىرىنىااڭ قېشااىغا قايتىشااقا
قىزىقتۇراتتى.

﴿مثَابَـ ـ ـ ً لِِّلنَّ ـ ـ ِ
ـاس َوأ َْمنً ـ ــا﴾ «كىشاااااىلەر ئۈچاااااۈن جەم
ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ َ
بولىااااادىغان ۋە ئاماااااان جااااااي قىلىاااااپ بەردىق» دېاااااگەن ئايىتىااااادىكى ْ َِْنَل للا
«بىااخەتەر ،ئامااان» دېگەنلىاا بولااۇئ« ،كىشااىلەر بااۇ يەردە ئامااان ۋە بىااخەتەر
قىلىنىااادى» دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى .ئەرەبااالەر ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
دىنىااادىن چىقىاااپ بۇتقاااا چوقۇناااۇئ مۇشااارى بولاااۇئ كەتاااكەن ۋاقىتلىرىااادىمۇ،
ھە قىلغىلاااااى كەلاااااگەن كىشاااااىلەرنى ئەمىااااان قىالتتاااااى .ھەتتاااااا بىراۋنىاااااڭ
دادىساااىنىڭ قااااتىلى بەيتۇلالھتاااا ئاااۇچرائ قالساااا ،ھەرەم دائىرىساااىدىن چىققىاااچە
ئۇنىغغااا چېقىلمااايتتى .ئااالالھ تائاااال بەيتااۇلالھ ھەققىاادە نۇرغااۇن شااەرىىەتلەرنى
يولغااا قويغااان .بااۇ ئااارقىلىق كىشااىلەرنى ئۆزئااارا ئۇرىشۇشااتىن اااالىي قىلغااان ۋە
باااۇ ماكانغاااا كىااارگەن كىشاااىلەرنىڭ غاااۇرىرىنى سااااقلىغان .ھە ئېياااى كىااارگەن
ۋاقىتتااا ،ئااالالھ ئااۇ ئاااينى ئااۇرى بولماياادىغان «ئامااان ئاااي» قىلىااپ بېاارىش
ئارقىلىق ،ئىنسانالرغا تىنچلىق ۋە مۇاليىملىقنىڭ تەمىنى تېتىتقان.
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ ئاااايەتتىكى «ئاماااان» ساااۆزى ،ئالالھنىاااڭ كەبىنىاااڭ
ئامااان جاااي ئىكەنلىكىاادىن اەۋەر بەرگەنلىكىمااۇ ياااكى بىاازدىن كەبىنااى ئاماااان
قىلىشاااىمىزنى تەلەئ قىلغاااانلىقىمۇ ئاااالالھ تائااااال بىااازگە كەبىنىاااڭ ئامانلىقىااادىن
اەۋەر بەرمىااااادى ،لاااااېكىن ئاااااۇ يەردىكاااااى ھەر بىرىمىااااازدىن كەبىناااااى ئاماااااان
قىلىشااااىمىزنى تەلەئ قىلاااادى .رەبااااكىگە ئىتااااائەت قىلىاااادىغان ھەربىاااار كىشااااى
كەبىنىااڭ ااااتىرجەملىكىنى ساااقاليدى .رەبااكىگە ئىتااائەت قىلماياادىغان ئااادەم ئااۇ
يەرنىاااااڭ اااااااتىرجەملىكىنى سااااااقلىمايدى .تارىختاااااا بىااااار بۆلاااااۈ كىشاااااىلەر
قااليمىقااااانچىلىق پەياااادا قىلىااااپ ،ھەرەمنااااى ئااااۆزىنى قوغداياااادىغان توساااااق
قىلى الغااان ۋە بەيتۇلالھقااا ھۇجااۇم قىلىااپ كىشااىلەرنى قىرىاا ەتكەن ئەھ الالرمااۇ
﴿ِ َاملَ ل ٌَالنَل ا
ٌوْ َِْنَ للا ٌ«كىشااااىلەر
ياااۈز بەرگەن .باااۇ مەسااااىلە ئاااالالھ تائاالنىااااڭ ٌ َ
لاُ َ
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ئۈچااۈن جەم بولىاادىغان ۋە ئامااان جاااي قىلىااپ بەردىق» دېااگەن ئااايىتىگە زىاا
كەلمەيااادى .چاااۈنكى ئەمىااان قىلىاااش اەۋەر ساااۈپىتىدە ئەمەس ،بەلكاااى ۋەزىاااپە-
قاااانۇن ساااۈپىتىدە دېااايىلگەن .باااۇ قاااانۇننى ئالالھقاااا بويساااۇنىدىغان كىشاااىلەر
ئورىناليااادى ،بويساااۇنمىغانالر ئورىندىمايااادى .شاااۇ ا بىاااز مەكاااكە ،كەبە ۋە ھەرەم
مەسااااچىتىنى «يامااااانلىق بولماياااادىغان ئامااااان جاااااي» دەئ ئويلى الماسااااتىن،
بەلكاااااى «ئاااااالالھ ماااااۇئمىنلەرگە ئاماااااان قىلىشااااانى بۇيرىغاااااان جااااااي» دەئ
چۈشىنىشىمىز كېرە .

َِّ ِ
ِِ ِ
ص ـ ـلًّم﴾ « ماقاااااامى ئىكراھىمناااااى نامازگااااااھ
يم ُم َ
َ
﴿واَّت ـ ـ ُذوا مـ ــن َّم َقـ ــام إبْ ـ ـ َـراه َ
قىلىغاااالر»َ ِ .قللان دىكاااى «م» ھەرپاااى زەۋەر بىااالەن ٌَِ َقللان  ،پىاااش بىااالەن ٌُِ َقللان
دەئ ئىككاااى اىااال ئوقۇلىااادى .باشاااقا ئاااايەتتە ٌُِ َق للان كەلىمىساااى ئىشااالىتىلىپ
لانٌَ ُ ل ل ْ «ٌ1ئاااااى يەسااااارىكلىكلەر! باااااۇ يەردە تۇرماااااا الر»
ٌِ َقل ل َ
﴿َيٌْ َْا ل ل ٌَيلَ ْ ل ل اه َ
َ
ب ٌََل ُ
دېااايىلگەن .باااۇ ئىككىلىساااى «ئاااورىن» دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئَ ٌَِ ،ق للان كىشاااى
تۇرغااان ئااورىننى ئىپادىلىسااەَ ٌُِ ،قللان تۇرغۇزىلغااان ئااورىننى ئىپادىلەياادى .شااۇ ا
اا ا
َا ا
هل للًّ ٌ«ماقااااامى ئىكراھىمنااااى نامازگاااااھ قىلىغااااالر»
ٌِ َ
﴿و َتل ل ُ و ٌِل ل ٌ َِ َق للانٌ مْل ل َلها َ ُ
َ
دېااااگەن ۋاقتىمىاااازدا ،ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم كەبىنىااااڭ ئااااۇلىنى كۆتااااۈرد
ئۈچۈن دەسسەئ تۇرغان ئورىننى نامازگاھ قىلىدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز.
ئاااالالھ تائااااال ناااېمە ئۈچاااۈن بىااازگە ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم دەسساااەئ
تۇرغااان ئااورىننى نامازگاااھ قىلىشاانى بااۇيرىدى چااۈنكى ئااۆز ۋاقتىاادا مۇسااۇلمانالر
ماقااااامى ئىكراھىمنىااااڭ ئارقىاااادا ناماااااز ئوقۇغاناااادا ،كەبە توسااااۇلۇئ قالغاناااادە
ھااااې قىلىااااپ ،ئااااۇ يەرنااااى بااااو قالاااادىراتتى .ئااااۆمەر رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ
بەيتاااۇلالھتىكى نامازاانالرنىاااڭ ئارىساااىدا يوچاااۇق قېلىشاااىنى االىماااايتتى .شاااۇ ا
پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمدىن «ماقاااامى ئىكراھىمناااى نامازگااااھ قىلمامااادىق »
دەئ ساااورىدى .باااۇ كەبىناااى ماقاااامى ئىكراھىمنىاااڭ توساااۇۋالغانلىقى ساااەۋەبىدىن،
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باشاااااقىالرنىڭ ئۇنىاااااڭ ئارقىساااااىدا نامااااااز ئوقۇمىغانلىقىااااادىن ئەجەبلىااااانىش
﴿و َاَت ل ُ و اٌِ ل ٌ
سااەۋەبىدىن سااورالغان سااوئا ئىاادى .شااۇنىڭ بىاالەن ئااالالھ تائاااال َ
اا ا
ه للًّ ٌ«ماقااامى ئىكراھىمنااى نامازگاااھ قىلىغااالر» دېااگەن ئااايەتنى
ٌِ َ
َِ َقللانٌ مْل َلها َ ُ
نازىل قىلدى.
ئاااالالھ تائااااال ماقاااامى ئىكراھىمناااى نامازگااااھ قىلىشاااىمىزنى بۇيرىغاااانلىقى،
ئۇنىااااڭ كەبە بىاااالەن نامازاااااان ئارىسااااىنى ئايرىااااپ تۇرغااااان شااااۇ ئااااورنىنى
اا
لانٌامْل ل َله اا َ ٌ1
ٌَُيتٌمَانَ للاتٌ َِ َق ل ُ
مۇقىمااادىغانلىقىنى بىلددرىااادى .ئاااالالھ تائااااال ﴿ف للو َ
«ئۇنىغااادا نكەبىااادە ئوچاااۇق ئااااالمەتلەر بااااركى ،ماقاااامى ئىكاااراھى شاااۇالرنىڭ
بىاارى» دېااگەن ئااايەت ئااارقىلىق ،بىاازگە ئۇنىااڭ ئااادەتتىكى تااا ئەمەساالىكىنى
بىلااااددردئ قويغااااان .چااااۈنكى ئااااۇ تااااا كەبىنىااااڭ قۇرىلااااۇ قىسسەسااااىگە
باغلىنىشااالىق بولاااۇئ ،ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ئاااۇ ئورىنااادا تاااۇرىئ ،ئالالھنىاااڭ
باااۇيرىقى بىااالەن كەبىنىاااڭ ئاااۇلىنى ئېگىااازلەتكەن ئىااادى .شاااۇ ا ھەر ۋاقىاااا
ماقااااامى ئىكراھىمنااااى كااااۆرگىنىمىزدە ،كەبىنااااى بىنااااا قىلىااااش ھېكايىسااااى كااااۆز
ئالدىمىزغا كېلىدى.
بەيتۇلالھنىاااڭ بىناااا قىلىااانىش تاااارىخى توغرىساااىدا ،ئۆلىمااااالر ئارىساااىدا
ھەراىاااال كااااۆز-قاراشااااالر بااااار .بەزى ئۆلىماااااالر «بەيتۇلالھنىااااڭ قۇرىلۇشااااى
ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىاادا بولغااان» دەئ قارىسااا ،بەزىلىاارى «ئااادەم
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادە بولغاااان» دەيااادى .ئاااۈچىنچى قاراشاااتىكى كىشاااىلەر
«بەيتاااۇلالھ ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن باااۇرىنال باااار ئىااادى» دېيىشاااىدى .بىاااز
بەيتۇلالھنىااااڭ بىنااااا قىلىاااانىش مەسىلىسااااىنى تەتقىااااق قىلغاناااادا ،چوقااااۇم بااااۇ
ھەقتىكاااى پۈتكاااۈ ئاااايەتلەرنى بىااار يەرگە ئەكىلىاااپ ماااۇالھىزە قىلىشاااىمىز الزىااا .
بىااااز ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ﴿وا ْذٌيلهفَللاٌامل لله اا ٌ ْ َقو اا ل َلغ اٌِل ل ٌ ْبل ل ل ا ٌوا ْمس ا
اا ل ل ٌُ َملَنَ للاٌتَل َقبَل ل ْ ٌ
َ َْ َ َ
َ َْ ُ ْ َ ُ َ
س ل الم ُاٌ ْ َعلا ل ل ُ «ٌ2ئااااۆز ۋاقتىاااادا ئىكااااراھى بىاااالەن ئىساااامائىل
لٌََْت ل ل َ ٌ َ
اِنَ للاٌٌاتَل َ
 1سۈرە ئا ئىمران-97 ،ئايەت
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كەبىنىااااڭ ئااااۇلىنى قوپۇرىۋېتىااااپ پەرۋەردىگااااارىمىز بىزنىااااڭ ناىزمىتىمىزنااااى
قوبااااۇ قىلغىاااان ،سااااەن ھەقىااااقەتەن ندىئااااايىمىزنى ئااااا الئ تۇرغۇچىسااااەن،
ننىيىتىمىزنااااااى بىلىااااااپ تۇرغۇچىسااااااەن» دېااااااگەن ئايىتىاااااادىن نەتىجىنااااااى
بايقىيااااااليمىز .ئااااايەتتىكى يلَ ْهفَ ل ُلاٌ دېااااگەن كەلىاااامە «قوپااااۇرى  ،كۆتااااۈرد »
دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادىغان بولاااۇئ ،ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم كەبىناااى
«ساااالدى» دېيىلمەساااتىن« ،كۆتاااۈردى» دېااايىلگەن .باااۇ بەيتۇلالھنىاااڭ ئىكاااراھى
ئەلەيھىسساااااالم قوپۇرىشااااتىن بااااۇرىنال مەلااااۇم ئېگىزلىاااا ۋە كە لىكااااكە ئىااااگە
ئىكەنلىكىناااى بىلددرىااادى .شاااۇ ا بەيتاااۇلالھ ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمدىن باااۇرىن
بااااار ئىاااادى .نااااوھ ئەلەيھىسساااااالمنىڭ زامانىاااادا زېمىننااااى توپااااان بېسااااىپ،
بەيتۇلالھنىااڭ ئاااالمەتلىرىنى ئۆچااۈردۋەتكەن .ئااالالھ تائاااال كىشااىلەرنى باشااالئ
كېلىااااادىغان بەلاااااگە-ئااااااالمەت قوياااااۇ ئۈچاااااۈن ﴿وا ْذٌملَ ل ل َوْ ََ اا
ٌدمْ ل ل َله اا َ ٌَِ َ ل للا َ ٌ
َ
ْبٌَلْ ل ا «ٌ1ئاااۆز ۋاقتىااادا ئىكراھىمغاااا بەيتۇلالھنىاااڭ ئاااورنىنى تەيىااانلەئ بەردىق»
دەئ ،ئۆزىنىاااڭ ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمغا بەيتۇلالھنىاااڭ ئاااورنىنى كۆرساااىتىپ
قويغانلىقىنى بايان قىلىپ بەرگەن.
ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالم ئاياااااالى ھااااااجەر ۋە ساااااۈتتىن ئايرىلمىغاااااان
ئىسااااامائىلنى بەيتۇلالھنىاااااڭ ئورنىغاااااا تاشاااااالئ قوياااااۇئ ما غانااااادا ٌ﴿ َملَنَل للاٌاا ٌ

ا
ٌذٌيٌْع ا
ا
ا
هل ل ل َلل َو ٌ2
لٌَ ْ ُم َب ل ل لَهانٌ َملَنَل ل للاٌاُ اق ُمل ل للو ٌ َ
ٌانل ل ل َلغٌملَْتال ل ل َ
ْْ
َن ل ل ل َ ن ُ ٌِ ل ل ل ٌذُ ايَل ل ل ا ٌمل ل ل َلو ٌ َل ل ل ْالً َ ْ
«پەرۋەردىگاااارىمىز! ئەۋالدىمنىاااڭ بىااار قىساااىمىنى نيەناااى بااااالم ئىسااامائىل بىااالەن
ئايااالى ھاااجەرنى ناماااز ئوقۇسااۇن نيەنااى سااا ا ئىكااادەت قىلسااۇن دەئ سااېنىڭ
ھۆرمەتلىااا ئۆيۈ نىاااڭ قېشاااىدىكى ئېكىنساااىز بىااار ۋادىغاااا نيەناااى مەككىاااگە
ئورىنالشاااتۇردىم» دەئ دىئاااا قىلغاااان .يەناااى ،ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالم باااوۋاق
ۋاقتىاااادىال بەيتااااۇلالھ بااااار بولااااۇئ ،ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دىئاسااااىدا
«ئاااۇالرنى ھۆرمەتلىااا ئۆيلىرىنىاااڭ قېشاااىغا قوياااۇئ قويااادىم» دېاااگەن .لاااېكىن
 1سۈرە ھە -26 ،ئايەت
 2سۈرە ئىكراھى -37 ،ئايەت
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كەبىنىاااڭ ئاااۇ -تااااملىرى ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالم كەبىناااى سېلىشاااتا دادىساااىغا
ياردەملەشكۈدە يا يىگى بولغان ۋاقتىدا سېلىنغان.

ئاااااااالالھ تائااااااااال ٌ﴿ا َ ٌََْو ٌََملْ ل ل ل ٌو اضل ل ل ٌلاٌالنَل ل ل ا ا ا
لاٌوُال ل ل َلغ ٌ
َ
لاٌَُلَ ل ل ل يٌمبَ َ ل ل ل َ ُ
ُ َ
ٌِبَا ََ ل ل ل َ
ا ا
ي «ٌ1ھەقىااااقەتەن ئىنسااااانالرغا نئىكااااادەت ئۈچااااۈن تااااۇنجى سااااېلىنغان
ْل َع للاَم َ
ئااۆي نيەنااى بەيتااۇلال مەككىدىاادىر ،مۇبااارەكتۇر ،جاھااان ئەھلىااگە ھىاادايەتتۇر»
دەئ ،ئىنسااااانالر ئۈچااااۈن قۇرىلغااااان تااااۇنجى ئااااۆي توغرىسااااىدا سااااۆزلىگەن.
ئىنساااانالر دېگىنىمىاااز ،ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن تااااكى قىياااامەتكىچە باااارلىق
كىشااااىلەرنى كۆرسااااىتىدى .دېاااامە  ،بەيتااااۇلالھ بااااۇرىنال ئااااالالھ تەرىپىاااادىن
قۇرىلاااۇئ ،كېااايىن ئاااورنى بەلگىااالەئ بېااارىلگەن .مااااالئىكىلەر ئاااالالھ قۇرىشااانى
ئىاااارادە قىلغااااان يەرگە ،ئالالھنىااااڭ بااااۇيرىقى بىاااالەن بەيتااااۇلالھنى سااااالغان.
شااۇنىڭ بىاالەن ئااالالھ تائاااال ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنى زېمىنغااا چۈشااۈرد بىاالەن
بىااارگە ،تەۋبە قىلىاااش پىرىنسااااىپىنى يولغاااا قوياااۇئ ،بااااۇ ئاااۆينى ئادەملەرنىااااڭ
رەباااكىگە تەۋبە قىلىااادىغان ،نامااااز ئوقۇيااادىغان ۋە ئىكاااادەت قىلىااادىغان ئاااورنى
قىلىپ بەلگىلەئ بەرگەن.
كەبە ئالالھنىااااااڭ ئۆيىنىااااااڭ ئااااااورنىنى كۆرسااااااىتىپ بېرىاااااادىغان بىاااااار
سااااىم ولدىر .ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى نبەيتااااۇلالھ  ،كەبىنىااااڭ تېگىاااادىكى ئۇلىاااادىن
ئەرشااااكە تاقاشااااقان پۈتااااۈن ئااااارىلىقنى كۆرسااااىتىدى .بۇنىااااڭ دەلىلااااى ،ھااااازىر
كەبىنىاااڭ ئەتراپىااادا ئېگىاااز ئىماااارەتلەر ساااېلىندى .ئۇنىاااڭ ئۆگزىساااىدە نامااااز
ئوقۇغاااان كىشاااىلەر كەبىاااگە يۈزلىنەلمەيااادى ،بەلكاااى ياااۇقىرىقى ھااااۋا بوشااالىقىغا
يۈزلىنىاااپ ئوقۇيااادى .ھەرەمنىاااڭ يەر ئاساااتىدا نامااااز ئوقۇغاااان كىشاااىمۇ كەبىنىاااڭ
ئااااۆزىگە يۈزلىنەلمەياااادى ،بەلكااااى ئاسااااتىنقى ئۇلىغااااا يۈزلىنىاااادى .ئەممااااا ھەر
ئىككىلىسى ئالالھنىڭ ئۆيىگە يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇغان بولىدى.
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ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالم بەيتۇلالھنىاااااڭ تېمىناااااى ئاااااۆز ئېگىزلىكاااااى
مىقاادارىغا يەتكۈزسااە يېتەرلىاا بااوالتتى .ئەممااا ئااۇنى بىاار ئاااز ئېگىاازرە قىلىااش
ئۈچاااۈن ،تاشاااتىن بىرناااى ئەكىلىاااپ كەبىناااى ئاشاااۇ تاااا مىقااادارى ئېگىزلەتتاااى.
ئااالالھ تائاااال ئااۇ تاشاانى كەبىنىااڭ قېشااىدا قويۇشاانى ۋە نامازگاااھ قىلىشاانى ئىاارادە
قىلاادى .چااۈنكى ئااالالھ تائاااال مۇئمىننىااڭ ۋەزىپىنااى مااۇھەبكەت بىاالەن ئاشااۇرىئ
قىلىشااااااىنى يااشااااااى كۆرىاااااادى .ئىكااااااراھى ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ رەبكىنىااااااڭ
باااۇيرىقلىرىنى ئورىنداشاااتىكى ماااۇھەبكىتى ۋە ئاشاااۇرىئ قىلىشاااقا ئۇرىنۇشاااىنىڭ
دەلىلاااى ساااۈپىتىدە ،ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پاااۇت شاااەكلى بولغاااان تاااا
ھاااېلىھەم ئورنىااادا تۇرماقتاااا .بەزىااالەر «باااۇ تاااا ئاااالالھتىن قورققانلىقىااادىن
يۇمشاااائ كەتكەچاااكە ،ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پاااۇت شاااەكلى چۈشاااكەن»
دېسااە ،بەزىاالەر «ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالم تاشااتا تااۇرىئ كەبىنااى ئېگىاازلەتكەن
ۋاقتىاادا ،تە پۇ لااۇقنى ساااقالئ تېيىلىااپ كەتمەساالى ئۈچااۈن ،تاشااقا ئااۆز پااۇت
شەكلىنى ئويغان» دەئ قارايدى.

ِ
ـِت﴾ «پاااا تۇتۇشااانى باااۇيرىدىق» دېاااگەن
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ٌ﴿طَ ِّه ـ َـرا بَـ ْي ـ ِ َ
ساااۆزى ،بەيتۇلالھنىاااڭ ئاالمەتلىرىنىاااڭ يوقۇلاااۇئ ،باشاااقا يەرلەردىااان پەرقساااىز
بولاااۇئ كەتكەنلىكىنىاااڭ دەلىلاااى .كىشاااىلەر مااااللىرىنى بوغاااۇزالئ ،ئەالەتلىرىناااى
تاشاااالئ بەيتاااۇلالھنى بۇلغىااا ەتكەن .شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال ئىكاااراھى
ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالمنى مەينەتچىلىكناااى تاااازىالئ،
ئااۇ يەرنااى ئااۈق اىاال كىشااىنىڭ ئىكااادەت قىلىشااىغا اليىااق ھااالەتكە ئەكىلىشااكە
بۇيرىغاااان .بىرىنچىساااى «تااااۋائ قىلغاااۇچىالر ،چۆرگۈلىگاااۈچىلەر» مەنىساااىدىكى
ِ
ني﴾ ساااااۆزى بولاااااۇئ ،سااااااقچىالرنىڭ كەچاااااتە ئەتراپناااااى چاااااارالئ
﴿الطَّـ ــائِف َ
چۆرگۈلىشاااىگىمۇ مۇشاااۇ كەلىااامە قوللىنىلىااادى .باااۇ كەلىااامە قۇرئانااادىكى ٌ﴿فَاَللا َ ٌ
ٌَوال ل َ ا
ا ا ا
هل ل اهاً «ٌ1ئااااۇالر ئۇاالۋاتقاناااادا،
َص للبَ َب ْ ٌ َ ا َ
ٌَِ ُم للو ٌٌَ.فَ ْ
َالَْل َ للاٌ َللاٌِِْل ل ٌ َمل ل َ َ ُ ْ
باغقاااا پەرۋەردىگارىاااڭ تەرىپىااادىن ئاااازا نيەناااى ياااانغىن نازىااال بولاااۇئ ،بااااغ
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نكۆياااۈئ قاپقاااارا كۈلااادە بولاااۇئ قالااادى» دېاااگەن ئاااايەتتە ،ئوتنىاااڭ باغنىاااڭ
پۈتااااۈن يېرىنااااى چااااۆرگىلەئ كۆيااااددردئ كااااۈ قىلغااااانلىقى تەساااا ىرلەنگەن.
ِِ
﴿الرَّكـ ـ ِع
ني﴾ « ئېتىكاپتااااا ئولتۇرغااااۇچى» .ئۈچىنچىسااااىُّ ،
ئىككىنچىسااااى﴿ ،ال َْع ــاكف َ
الس ــج ِ
ود﴾ «نامااااز ئوقۇغاااۇچىالر»دىر .شاااۇ ا بەيتاااۇلالھ قىياااامەتكىچە باااارلىق
ُّ ُ
تاۋائ ،رىكۇ ۋە سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پا يەر ۋە قىكلە ھېسابلىنىدى.
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ب اجعل هـٰ َذا بـلَ ًدا ِ
آمنًا وارُز ْق أ َْهلَهُ ِمن الثَّمر ِ
ات
ال إِبْـ َر ِاه
﴿وإِ ْذ قَ َ
َْ
يم َر ِِّ ْ َ ْ َ َ
َ
َ ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ال َوَمن َك َف َر فَأ َُمتِّعُهُ قَل ًيًل ُُثَّ
آم َن م ْنـ ُهم ِبللـه َوالْيَـ ْوم ْاْلخ ِر ۖ قَ َ
َم ْن َ
اب النَّا ِر ۖ وبِْس الْم ِ
ضطَُّرهُ إِ َ َٰل َع َذ ِ
صريُ﴾
أَ ْ
َ َ َ
ٌ

«ئۆز ۋاقتىدا ئىكراھى پەرۋەردىگارى ! بۇ يەرنى نيەنى مەككىنى تېن
شەھەر قىلىپ بەرگىن ،ئاھالىسىدىن ئالالھقا ۋە ئااىرەت كۈنىگە ئىمان
ئېيتقانالرنى تۈرلۈ مې ىلەر بىلەن رىزىقالندىرغىن ،دېدى .ئالالھ كاپىر
بولغان ئادەمنىمۇ نرىزىقتىن ئازغىنە مۇددەت نيەنى ھاياتلىقىدا
بەھرىمەن قىلىمەن ،ئاندىن كېيىن ئۇنى نئااىرەتتە دوزااقا ھەيدەيمەن،
دېدى .نبۇ نېمىدېگەن يامان ئاقى ەت!»
﴿وا ْذٌ َ َع ْلنَ للاٌ ْبَلْل ل َ ٌَِ َاملَ ل ٌَالنَل ا
لاُ ٌَوْ َِْنَ للا ٌ
ئاااالالھ تائااااال ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە َ

«ئ اۆز ۋاقتىاادا بىااز كەبىنااى كىشااىلەر ئۈچااۈن جەم بولىاادىغان ج ااي ۋە ئامااان جاااي
قىلىاااپ بەردىق» دەئ ئەمىااان قىلىاااپ بولغاااان تۇرساااا ،باااۇ ئاااايەتتە ئىكاااراھى
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ «مەككىناااى ئەمىااان شاااەھەر قىلىاااپ بەرساااىلە» دەئ دىئاااا
قىلغىنىنىاااڭ ناااېمە ئەھمىيىتاااى باااار نەرساااىنى قايتاااا تەلەئ قىلىشااانى كاااۆرگەن
ۋاقتىمىاااازدا ،مەقسااااەتنىڭ ئۇنىااااڭ داۋاملىشىشااااى ئىكەنلىكىنااااى چۈشىنىشااااىمىز
كېااارە  .شاااۇ ا باااۇ ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بەيتاااۇلالھتىكى ئەمىنلىكناااى
داۋامالشتۇرىئ بېرىشنى تەلەئ قىلغانلىقىنى بىلددرىدى.
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بااااۇ اىاااال شااااەكىلنى قۇرئاننىااااڭ باشااااقا ئايەتلىرىاااادىمۇ ئااااۇچرىتىمىز.
ٌُِن للو ٌ اِب لَ ل ل اوٌو ن للوااوٌو ْ ات ل ا ا
ا
ٌالَل ل ٌ َ ُن للوااوٌ
ٌُِنُ للو ا ُ
ََ ُ َ َ
لابٌ َل ل ٌيٌتَل لَََ َ
﴿َيٌَْيلُّ َ للاٌ َل ل ي َ َ
مەسااااىلەن َ
لابٌ َل ل ل ايٌَْت ل للَََ ا
و ْ اتَ ل ل ا
ٌِ ل ل ل ٌَُلْبل ل ل ُ «ٌ1ئااااااى مااااااۇئمىنلەر! ئالالھقااااااا ،ئالالھنىااااااڭ
َ
َ
پەيغەمكىااارىگە ۋە ئاااالالھ ئۇنىغغاااا نازىااال قىلغاااان كىتابقاااا نيەناااى قۇرئانغاااا ۋە
ئىلگىااارى ئاااالالھ نازىااال قىلغاااان كىتابالرغاااا نيەناااى قۇرئانااادىن ئىلگىااارى نازىااال
قىلىنغاااان سااااماۋى كىتابالرغاااا ئىماااان كەلتاااۈرد الر» دېاااگەن ئاااايەتتە« ،ئاااى
مااۇئمىنلەر!» دەئ اىتااا قىلىنىااپ بولغانااادىن كېاايىن« ،ئالالھقااا ،رەساااۇلىغا ۋە
كىتابلىرىغاااا ئىماااان كەلتاااۈرد الر» دەئ ئىماااان تەلەئ قىلىنغاااان .يەناااى ،ئاااالالھ
مۇئمىنلەرنىڭ ئىمانىدا داۋاملىشىشى كېرەكلىكىنى بۇيرىغان.

ب اجع ـ ــل ه ـ ـ ـٰ َذا بـلَـ ـ ـ ًدا ِ
آمنً ـ ــا﴾
﴿ر ِِّ ْ َ ْ َ َ
شااااااۇ ا ئىكااااااراھى ٌئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ٌ َ

«پەرۋەردىگااارى ! بااۇ يەرنااى نيەنااى مەككىنااى تېاان شااەھەر قىلىااپ بەرگىاان»
دېاااگەن دىئاساااى« ،ئاااى رەباااكى  ،ساااىلى ئىلگىااارى بەيتاااۇلالھنى ئەمىااان قىلىاااپ
بەردىااالە ،باااۇ ئەمىنلىكناااى قىياااامەت كاااۈنىگىچە قىلىاااپ بەرگەياااال» دېگەنلىااا
بولىااادى يااااكى ا
ُِنَللا كەلىمىساااىنى «ئەمىااان قىلىاااش» دەئ تەرجىااامە قىلمااااي،
«ئىمااااان ئېيتقااااان» دەئ تەرجىاااامە قىلىااااپ« ،بەيتۇلالھقااااا كىاااارگەن كىشااااىنى
ئىماااانلىق قىلىاااپ بەرساااىلە ،ئىماااان نېىمىتىناااى بەرساااىلە» دېساااەكمۇ بولۇشاااى
مۇمكىن.

ب اجع ــل ه ـ ـٰ َذا بـلَـ ـ ًدا ِ
آمنً ــا﴾ «پەرۋەردىگااااارى ! بااااۇ
ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ﴿ َر ِِّ ْ َ ْ َ َ
يەرنااى نيەنااى مەككىنااى تېاان شااەھەر قىلىااپ بەرگىاان» دېااگەن ئااايىتى ،يەنە
بٌ ع ل ٌال ل َ ٌ ْبللَل َلغ ا
ا
ٌُِنَللا ٌ2دەئ تەكااارار كەلاااگەن .باااۇ ئىككاااى
بىااار ئورىنااادا ٌ﴿ َ ْ َ ْ َ َ
ئايەتنىاااڭ بىرىنچىساااىدە ملَلَ للغ ساااۆزى ئېنىقساااىز كەلاااگەن بولساااا ،ئىككىنچاااى
ئااااايەتتە ْبَللَ للغ دەئ ئېنىااااق كەلااااگەن .ئېنىااااق شااااەكىلدە كەلگەناااادە ،ئااااالالھ
تائاااالدىن تۇرغااان يېرىنااى شااەھەر قىلىااپ بېاارىش ۋە بااۇ يەرنااى ااااتىرجەم قىلىااپ
 1سۈرە نىسا-136 ،ئايەت
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بېرىشاااتىن ئىكاااارەت ئىككاااى اىااال ئىشااانى ساااورىغان بولىااادى .لاااۇغەتتە قاااوي
تېرىسااااىدىكى باشااااقا جاياااادىن پەرقلىااااق ئااااورىن ملَلَل لغ دەئ ئاتىلىاااادى .يەنااااى،
ئاپىااااق قوينىاااڭ پاااۇتى قاااارا بولساااا ،ئەرەبااالەر ئاااۇ پەرقلىاااق يەرناااى ملَلَللغ دەئ
ئاتىشاااىدى .باااۇ ساااۆز ناااېمە ئۈچاااۈن شاااەھەرگە ئىشااالىتىلگەن ئەرە دىيارىنىاااڭ
كۆپىنچىسااى قۇملااۇق ۋە قاقاساالىق بولغاچقااا ،كىشااىلەر يىغىلىااپ ئاااۋات بولغااان
يەر باشاااقا زېمىااانالردىن ئاالھىااادە پەرقلىاااق كۆردنىااادى .شاااۇ ا ئاااۇالر شاااەھەرنى
ملَلَغ دەئ ئاتىغان.

ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئاااااايەتتىكى ٌ﴿وارُز ْق أ َْهلَـ ــهُ ِمـ ــن الثَّمـ ــر ِ
ات﴾
َْ
َ َ َ

«ئىمااان ئېيتقااانالرنى تۈرلااۈ مېاا ىلەر بىاالەن رىزىقالناادىرغىن» دېااگەن سااۆزىمۇ
ئەمىنلىكنىاااڭ تەلەپلىرىااادىن بىرىااادىر .چاااۈنكى ھاياتلىققاااا زۆردر بولغاااان رىزىاااق
ۋە مېااا ە-چېااا ە ھازىرالنغاااان شاااەھەردە ،ئىنساااانالر تاااۇرىئ قاالاليااادى ۋە ئەمىااان
بوالاليااادى .ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ باااۇ دىئاساااىدىن پەقەت ماااۇئمىنلەرگىال
رىزىاااق تىلىگەنااادە مەنە چىقىااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ تائااااال ﴿اا ٌ ا
لٌَالنَل ا
لاٌُ
االُل َ
َ
ا
اِ للا «ٌ1سااااېنى چوقااااۇم كىشااااىلەرگە ندىناااادا پېشاااا ا قىلىاااامەن» دېگىنىاااادە،
َِ َ
﴿واِل ل ٌذُ ايَل ل ا ٌ«مېنىااااڭ بىاااار قىسااااى ئەۋالدىمنىمااااۇ
ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم َ
ٌا ْ ل الغيٌ
﴿َلٌيلَنَ ل ُ
پېشااا ا قىلساااا » دېاااگەن .ئاااالالھ تائااااال بۇنىغغاااا جااااۋابەن َ
لاَ َ
اا
ي ٌ«مېنىااااڭ نپېشاااا ا قىلىااااش ئەھاااادەمگە زالىمااااالر نيەنااااى كاااااپىرالر
َللا م َ
ئېرىشاااەلمەيدى» دېاااگەن ئىااادى .ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بىااار دىئاساااى رەت
قىلىنغاچقااا ،رىزىااق دىئاسااىغا كەلگەناادە« ،مەككىاادىكى زالىمالرغااا ئااالالھ رىزىااق
ِ
ِ
آم ـ ـ َـن ِمـ ـ ـ ْنـ ُهم﴾
﴿و ْارُز ْق أ َْهلَ ـ ــهُ م ـ ـ َـن الث ََّم ـ ـ َـرات َم ـ ـ ْـن َ
يەتكۈزمەياااااادى» دەئ ئااااااويالئ ٌ َ
«ئاااااااىرەت كااااااۈنىگە ئىمااااااان ئېيتقاااااانالرنى تۈرلااااااۈ مېاااااا ىلەر بىاااااالەن
رىزىقالنااااادىرغىن» دەئ دىئاااااا قىلغاااااان .لاااااېكىن ئاااااالالھ تائااااااال ئىكاااااراھى
ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ نەزىرىناااااى ئۇلاااااۇھىيەت نېىمىتاااااى بىااااالەن رىباااااۇبىيەت
نېىمىتىنىااااڭ پەرقلىااااق بولىاااادىغانلىقىغا تارتى اتىاااادى .دىناااادىكى پېشاااا الىق ۋە
 1سۈرە بەقەرە-124 ،ئايەت
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ئىمامەتچىلىااا ئۇلاااۇھىيەت نېىمىتاااى بولغاچقاااا ،پەقەتاااال ماااۇئمىنلەرگە اااااس
قىلىناادى .ئەممااا رىزىااق ئااالالھ تائاالنىااڭ رىبااۇبىيەت نېىمىتااى بولغاچقااا ،مااۇئمىن
ۋە كاپىرغاااا ئورتااااق بېرىلىااادى .چاااۈنكى ماااۇئمىن ۋە كااااپىر ھەر ئىككىلىساااىنى باااۇ
ھاياتقا ئالالھ تائاال ئەكەلگەن بولغاچقا ،رىزقىغا ئالالھ ئۆزى كېپىل بولغان.
ـيًل﴾ « كاااااپىر بولغااااان ئااااادەمنىمۇ
﴿وَم ــن َك َف ـ َـر فَأ َُمتِِّعُ ــهُ قَلِ ـ ً
ئااااالالھ تائاااااال َ
نرىاازىقتىن ئااازغىنە م اۇددەت نيەنااى ھاياتلىقىاادا بەھاارىمەن قىلىاامەن» دېااگەن
سااااۆزىدە ,ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنىڭ چۈشەنچىسااااىنى توغااااۇرالئ ،ئۆزىنىااااڭ
ماااااۇئمىن يااااااكى كااااااپىر دېمەساااااتىن ،ياراتقاااااان باااااارلىق مەالۇققاااااا رىزىاااااق
بېرىااادىغانلىقىنى باياااان قىلااادى .ئاااايەتتىكى ت َمتُّ لا ساااۆزى ،ئىنساااان يااشاااى
كۆرىااادىغان ،داۋاملىشىشاااى ۋە تەكرارلىنىشاااىنى ئاااارزى قىلىااادىغان نەرساااىلەرنى
كۆرساااىتىدى .ئاااالالھ باااۇ دىنياغاااا ئەكەلاااگەن ئىاااكەن ،رىزقىغاااا ئەلااا ەتتە كېپىااال
بولىاااادى .ئااااالالھ تائاااااال ھەرگىزمااااۇ قۇياشااااقا «مۇئمىنلەرنىااااڭ يەرلىاااارىگىال
چۈشاااااكىن» ،ھاۋاغاااااا «زالىماااااالر ساااااەندىن نەپەسلەنمىساااااۇن» دېمەيااااادى.
دىنيادىكى نېىمەت ئومۇمغا بولىدى.
ئااالالھ تائاالنىاااڭ ٌ﴿فَأ َُمتِِّعُــهُ﴾ «نرىااازىقتىن بەھاارىمەن قىلىااامەن» دېاااگەن
سااااۆزى ،بەھاااارىمەن قىلىشاااانىڭ بااااۇ دىنيااااادا داۋام قىلىاااادىغانلىقىنىڭ دەلىلااااى.
تائااام ،ئىچىملىاا ۋە جىنسااىي مۇناسااى ەت قاتااارلىق ھەرقانااداق نېىمەتنىااڭ ئااۆز
ئالاادىغا ھااۇزىرى بولىاادى .دىنيااادا نۇرغااۇن نەرسااىلەردىن ھۇزىرالنساااقمۇ ،ئەممااا
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھاااۇزىرنى َُلا ل َلٌ «ئاااازغىنە» دەئ ساااۈپەتلىدى .چاااۈنكى باااۇ
دىنيااادىكى نېااىمەتلەر قانچىلىاا كااۆئ بولااۇئ كەتسااۇن ،ئااااىرەتكە نىسااكەتەن
ناھايىتى ئاز ھېسابلىنىدى.

اب النَّـ ــا ِر ۖ وبِـ ـ ْس الْم ِ
ض ـ ـطَُّرهُ إِ َ َٰل َع ـ ـ َذ ِ
صـ ــريُ﴾ «ئاناااادىن كېاااايىن ئااااۇنى
ُ
﴿ُثَّ أَ ْ
َ َ َ
نئااااىرەتتە دوزااقااا ھەياادەيمەن ،دېاادى .نب اۇ نېمىاادېگەن يامااان ئاااقى ەت!».
َض ل لاَُّهِ «ھەياااادەيمەن ،قىسااااتايمەن» دېااااگەن سااااۆز ،ئااااااىرەتتە
ئااااايەتتىكى ْ ْ
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ئىنساااااااننىڭ پۈتكااااااۈ تااااااالال ھوقۇقىنىااااااڭ ئېلىااااااپ تاشاااااالىنىدىغانلىقىنى
بىلددرىااااادى .ھەتتاااااا ئىنساااااان دىنياااااادىكى گۇنااااااھ ئىشاااااالردىمۇ بويساااااۇنغان
ئەزالىرىغاااا ،ئاااااىرەتتە ئىاااگە بواللمايااادى .باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ٌ﴿يَل ْلوَنٌتَ ْ ل َ ُغٌ
ا ا
اا
ٌوَْْ ُ لُ ُ ل ل اٌِبَل لاٌ َ ل للاتُو ٌيلَ ْع َملُل للو َ «ٌ1شاااااۇ كۈنااااادە ئۇالرنىاااااڭ
َالَ ل لْ ْ ٌَْْس ل لنَلتُل ُ ْ ٌَوَْيْل للغي ْ َ
تىللىااارى ،قاااوللىرى ۋە پاااۇتلىرى ئۇالرنىاااڭ قىلمىشااالىرىدىن ئۇالرنىاااڭ زىيىنىغاااا
گۇۋاھلىااق بېرىاادى» دېااگەن .ئەمەلىيەتااتە ئىنسااان ئەزالىرىنىااڭ گۇناااھ قىلغۇسااى
بولمىساااااىمۇ ،دىنياااااادا ئىگىساااااىگە بويسۇنۇشاااااى ئەمىااااار قىلىنغاچقاااااا ،گۇنااااااھ
ئىشااالردىمۇ ئىگىساااىگە بويسااۇنىدى .كۇپاااۇر سااۆزلىگەن تىااال ،ھاااراق ساااورىنى ۋە
بۇزىقچىلىققاااا ما غاااان پاااۇت ،ئۆلتاااۈرگەن ۋە ئوغرىلىاااق قىلغاااان قاااو قىياااامەت
كاااۈنى ئىگىساااىنىڭ زىيىنىغاااا گاااۇۋاھ بېرىااادى .نەتىجىااادە دوزاخ ۋە قااااتتىق ئازابقاااا
مۇپتىال بولىدى.
ئااااالالھ ھەممىمىزنااااى ئااااااىرەتتە بەدەن ئەزالىاااارى زىيىنىغااااا گۇۋاھلىااااق
بېرىااادىغان كىشاااىلەردىن قىلمىساااۇن ،دىنياااادا بېااارىلگەن ئەركىنلىااا نېىمىتىناااى
ئالالھ تائاالغا ئىتائەت قىلىشقا ئىشلىتىدىغان كىشىلەردىن قىلسۇن!

 1سۈرە نۇر-24 ،ئايەت
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ت وإِ ْْس ِ
ِ ِ
ِ ِ
َِ
ك
اعي ُل َربَّـنَا تَـ َقبَّ ْل ِمنَّا ۖ إِنَّ َ
يم الْ َق َواع َد م َن الْبَـ ْي ِ َ َ
﴿وإ ْذ يَـ ْرفَ ُع إبْـ َراه ُ
ِ
َنت َّ ِ
يم﴾
أ َ
السم ُ
يع ال َْعل ُ
ٌ

ٌ«ئۆز ۋاقتىدا ئىكراھى بىلەن ئىسمائىل كەبىنىڭ ئۇلىنى قوپۇرىۋېتىپ
پەرۋەردىگارىمىز بىزنىڭ ناىزمىتىمىزنى قوبۇ قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن
ندىئايىمىزنى ئا الئ تۇرغۇچىسەن ،ننىيىتىمىزنى بىلىپ تۇرغۇچىسەن»
ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم بىاااالەن ئااااوغلى
ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بەيتۇلالھنىااااڭ ئااااۇلىنى قوپااااۇرى جەريااااانىنى
ھېكااااايە قىلىااااپ بېرى اتىاااادى .زېھنىمىاااازگە ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم كەبىنىااااڭ
ئاااۇلىنى قوپۇرىۋاتقاااان شاااۇ ھالەتنىاااڭ تەساااەۋۋىرىنى ئەكىلىاااش ۋە ئاااۇ ئىشاااالرنى
كااۆز ئالاادىمىزدا يااۈز بېرى اتقاناادە تەساا ىرلەئ بېاارىش ئۈچااۈن ،يلَ ْهفَل ُلاٌ ٌدېااگەن
ھازىرقى زامان پېىىلى قوللىنىلغان.
ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالم كەبىنىاااااڭ تېمىناااااى قوپاااااۇرىئ ،ئېگىزلىكاااااى
بويىااادىن ئاشاااقاندا ،ئاااوغلى ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن بىااارگە پۇتىغاااا
قويىااادىغان تاااا ئىااازدەئ ما ااادى .ئاااۇالر ئىككاااى ئاااادەمنى كۆتۈرەلەيااادىغان
تاشاااااتىن بىرناااااى تااااااپتى ۋە كەبىنىاااااڭ يېنىغاااااا ئېلىاااااپ كەلااااادى .ئىكاااااراھى
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ئەلەيھىسساااالم تاشاانىڭ ئۈسااتىگە چىقتااى ،ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالم ئاسااتىدىن
تااا سااۇنۇئ بېرىشااكە باشاالىدى .ئااالالھ تائاااال بىاازدىن مۇشااۇ قىيىنچىلىقالرنااى
ئەساااااكە ئېلىشاااااىمىزنى تەلەئ قىلى اتىااااادى .ئاااااۇالر قىيىنچىلىاااااق تارتى اتقاااااان
بولسااااىمۇ ،ئااااالالھ تائاااااالدىن پەقەت «ئااااى ئااااالالھ! بىااااز بااااۇيرىقلىرىنى بەجااااا
كەلتااااۈرد ئۈچااااۈن قىلى اتقااااان ئىشااااىمىزنى قوبااااۇ قىلسااااىال ،بىاااازگە ئۇنىااااڭ
ئەجرىنى بەرسىلە» دېگەندىن باشقا ھېچقانداق نەرسە تەلەئ قىلمىدى.

ِ
ت َّ ِ
ـيم﴾ «ساااەن ھەقىاااقەتەن ندىئاااايىمىزنى ئاااا الئ
﴿إِنَّـ َ
ك أَن ـ َ
الســم ُ
يع ال َْعلـ ُ
تۇرغۇچىساااەن ،ننىيىتىمىزناااى بىلىاااپ تۇرغۇچىساااەن» دېاااگەن ئاااايەت« ،ئاااى
ئاااالالھ ساااەن بىزنىاااڭ دىئاااايىمىزنى ،گەئ-ساااۆزلىرىمىزنى ئاااا الئ تۇرىااادىغان،
نىيىتىمىزنااى بىلىااپ تۇرىاادىغان زات .بىااز بااۇ ئىشاانى سااېنىڭ رازىلىقىااڭ ئۈچااۈن
قىلاااادىق ،بىزنىااااڭ بۇنىغاااادىن باشااااقا ئۈمىاااادىمىز يااااوق» دېگەنلىاااا بولىاااادى.
ئەمەللەرنىااڭ ھەممىسااى نىاايەتكە باااغلىق .ئىككااى ئااادەم ئواشااا بىاار ئىشاانى
قىلساااىمۇ ،ئۇالرنىاااڭ بىااارى ئالالھنىاااڭ رازىلىقىناااى كاااۆزلەئ ئىاااش قىلغاااانلىقى
ئۈچاااۈن ئەجىااارگە ئېرىشاااىدى .يەنە بىااارى ئىشااانى پەقەت دىنيااااۋى مەناااپەئەت
ئۈچۈن قىلغاچقا ،ھېچقانداق ئەجىرگە ئېرىشەلمەسلىكى مۇمكىن.
ئااالالھ تائاااال نىيەتلەرنااى بىلىااپ تۇرغۇچىاادىر .ھەرقانااداق ئەمە اااالى
ئاااالالھ تائااااال ئۈچاااۈن بولساااا ،قوباااۇ قىلىنىااادى .رەساااۇلۇلالھ باااۇ ھەقاااتە اَّنللاٌ
ْلامل ل للاٌَِب ن ل ل للاتٌ،واَّنل ل للاٌ ل ل ل ٌ ِل ل لله ٌِل ل للاٌتل ل للو ٌ،فم ل ل ل ٌ ات ل ل ل ٌا هتل ل للوٌا ٌهللاٌو نل ل للو وٌ،
ف هت ل للوٌا ٌهللاٌو ن ل للو وٌ،وِل ل ل ٌ اتل ل ل ٌا هت ل للوٌ ل للغت اٌيهل ل ل ب اٌْوٌ ِل ل لهْوٌين ب ل للاٌ،ف هت ل للوٌ
ا ٌِ للاٌا للا هٌا للو « 1بااااارلىق ئەمەلاااالەر پەقەت نىاااايەتكە باااااغلىقتۇر .ھەرقانااااداق
ئىنساااان پەقەت نىااايەت قىلغاااان نەرسىساااىگە ئېرىشاااىدى .كىمكاااى ئالالھنىاااڭ ۋە
ئۇنىاااڭ پەيغەمكىرىنىاااڭ رازىلىقاااى ئۈچاااۈن ھىجااارەت قىلساااا ،ئۇنىاااڭ ھىجرىتاااى
ئالالھنىاااڭ ۋە ئۇنىاااڭ پەيغەمكىرىنىاااڭ رازىلىقاااى ئۈچاااۈن بولىااادى .كىمكاااى باااۇ
 1بۇاارى ،مۇسلى  ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋىد ،نەسەئى ،ئىكنى ماجە قاتارلىقالر رى ايەت قىلغان
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دىنيااادا پاااۇ مالغااا ئېرىشاااىش يااااكى اوتااۇن ئاااېلىش ئۈچااۈن ھىجااارەت قىلساااا،
ئۇنىاااڭ ھىجرىتاااى نىااايەت قىلغاااان نەرسىساااى ئۈچاااۈن بولىااادى» دېاااگەن .ئەگەر
ئەمە االى ئالالھ تائاال ئۈچۈن بولمىسا ،ئۇنىغغا ساۋا بېرىلمەيدى.
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ني لَ َ ِ
ِ
ك وأَ ِرََن منَ ِ
ِ
اج َعلْنَا ُم ْسلِ َم ْ ِ
ا﴾ َكنَا
﴿ربَّـنَا َو ْ
ك َومن ذُ ِِّريَّتنَا أ َُّم ً ُّم ْسل َم ً لَّ َ َ َ
َ
الرِ
يم﴾
ح
َنت التـ َّ
َ َعلَْيـنَا ۖ إِنَّ َ
كأ َ
َّو ُ
َوتُ ْ
اب َّ ُ
«پەرۋەردىگارىمىز! ئىككىمىزنى ئۆزد گە ئىتائەتمەن قىلغىن ،بىزنىڭ
ئەۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزد گە ئىتائەتمەن ئۈممەت چىقارغىن ،بىزگە
ئىكادىتىمىزنىڭ قائىدىلىرىنى بىلددرگىن ،تەۋبىمىزنى قوبۇ قىلغىن،
چۈنكى سەن تەۋبىنى ناھايىتى قوبۇ قىلغۇچىسەن ،ناھايىتى
مېھرىكانسەن»
ۋەزىپىناااى اۇشااااللىق بىااالەن ئاااادا قىلىاااش بىااالەن مەجكاااۇرىي قىلىشااانىڭ
پەرقاااى باااار .باااۇ ئىككاااى اىااال ھاااالەتتە قىلغاااان ئواشاااا ئىشاااقا بېرىلىااادىغان
ئەجىرمااااۇ ،يارىتىاااادىغان نەتىجىمااااۇ پەرقلىااااق بولىاااادى .يۇقىرىاااادىكى ئااااايەت
ئىكااراھى ۋە ئااوغلى ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالمالرنىڭ كەبىنااى سااېلىپ پۈتتااۈردئ
بولغاناادىن كېاايىن قىلغااان دىئاسااىدىر .ئااادەتتە ئىنسااان ئىشااىنى تۈگىتىااپ ،شااۇ
ئىشااااتىن ھااااۇزىر ۋە راھەت ھااااې قىلغااااان ۋاقىتتااااا ،يەنە باشااااقا بىاااار ئىشاااانى
قىلىشاااانى تەلەئ قىلىاااادى .ئەگەر ئىنسااااان قىلغااااان ئىشااااىدىن ھااااۇزىر ھااااې
قىلمىساااا يااااكى ئىشااانى قىلىاااش جەريانىااادا بىااارەر قىيىنچىلىققاااا ئاااۇچرائ قالساااا،
ئىشاااانى پۈتتااااۈردپال «ئۈسااااتۈمدىكى ۋەزىااااپە ئااااااىرى تۈگىاااادى» دەئ بولاااادى
قىلىدى.
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ئىكااااراھى ۋە ئااااوغلى ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالم ئالالھنىااااڭ بااااۇيرىقى
اج َعلْنَــا
﴿ربَّـنَــا َو ْ
بىاالەن ،شااۇنچە قىيىنچىلىقتااا كەبىنااى پۈتتااۈردئ بولااۇپال ئالالھقااا َ
ُم ْس ــلِ َم ْ ِ
ني﴾ « ئاااى ئاااالالھ ،بىزناااى ساااىلىگە ئىتاااائەت قىلىااادىغان كىشاااىلەرنىڭ
قاتارىااادىن قىلساااىال» دەئ دىئاااا قىلااادى .ئاااادەتتە ئىنساااان قىلغاااان ئىشاااىنىڭ
مۇكاپاااتىنى ئويلىغااان ۋاقىتتااا ،قىلغااان ئىشااىدىن ھااۇزىر ھااې قىلىاادى .بااۇ يەردە
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بېرىااادىغان مۇكاپااااتى مە گۈلاااۈ جەننەتتاااۇر .ئىكاااراھى ۋە
ئاااااوغلى ئىسااااامائىل ئەلەيھىسسااااااالم ئالالھنىاااااڭ بۇيرىقلىرىنىاااااڭ ھاااااۇزىرى ۋە
مۇكاپاااااتىنى بىلگەنلىكااااى ئۈچااااۈن ،ئالالھنىااااڭ بۇنااااداق ئەمىرلەرنااااى ئۆزىنىااااڭ
﴿وِم ــن ذُ ِِّريَّتِنَ ــا أ َُّمـ ـ ً ُّم ْس ــلِ َم ً
ئەۋالدلىرىغىمااااۇ نېسااااى قىلىشااااىنى ئۈمىااااد قىلىااااپ َ
ـك﴾ «بىزنىااڭ ئەۋالدلىرىمىزدىنمااۇ ئااۆزد گە ئىتااائەتمەن ئااۈممەت چىقااارغىن»
لَّـ َ
دېاااادى .بااااۇ يەردە تىلغااااا ئېلىنغىنااااى بىااااز بىلىاااادىغان ئااااادەتتىكى مۇسااااۇلمان
ئەمەس ،بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئەمىرلىرىناااى اۇشااااللىق بىااالەن تاپشاااۇرىئ
ئېلىپ ،سۆيۈئ تۇرىئ ئىجرا قىلىدىغان بىر ئۈممەتتۇر.
ئاااايەت بىااازگە پەرزەنااا تەربىيەساااىدىن ساااىگنا بېرى اتىااادى .پەرزەنتاااى
يااشااااى تەربىاااايەلەنمىگەن بىاااار ئااااادەمگە نۇرغۇنلىغااااان بااااايلىق بېاااارىلگەن
تەقاااادىردىمۇ ،ھېچقانااااداق نېااااىمەت بېاااارىلمىگەن بولىاااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن
پەرزەنااااا تەربىيەساااااى ،ئاتاااااا-ئانىنىاااااڭ بەاااااا -ساااااائادىتى ۋە بايلىقىنىاااااڭ
ئىپادىسااااى .ئاتاااااا-ئاناااااا ئۆزىنىاااااڭ پۈتاااااۈن ئاااااارزى-ئارماااااانلىرىنى بالىلىرىغاااااا
باغالياااادىغان بولغاچقااااا ،پەرزەناااا تەربىيەسااااى يااشااااى بولمىسااااا ،بەااااا -
ساااائادەتتىن ساااۆز ئااااچقىلى بولمايااادى .بىاااز ئاااايەتتىن شاااۇنى كاااۆردۋاالاليمىزكى،
ئاتااااا-ئانىنىااااڭ ئە چااااو مەسااااىۇلىيىتى ئەۋالدلىرىنىااااڭ مۇسااااۇلمان ھااااالەتتە
قېلىشااااااىدىر .شااااااۇ سااااااەۋەبتىن ئىكااااااراھى ئەلەيھىسساااااااالم كەلگۈسااااااىدىكى
ئەۋالدلىرىنىڭ مۇسۇلمان ھالەتتە قېلىشىنى ااالئ ،ئالالھقا دىئا قىلغان.

ئىكاااااااراھى ئەلەيھىسسااااااااالم ﴿وأَ ِرََن منَ ِ
ا﴾ـ ـ ـ ـ َكنَا﴾ «بىااااااازگە ئىكاااااااادەت
َ َ
قائىاااادىلىرىنى بىلااااددرگىن» دېااااگەن .ئىكااااادەت  -ناماااااز ،روزا ،زاكااااات ۋە ھە
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قاتارلىقالرغااااا ئواشااااا ھەر تۈرلااااۈ بولىاااادى .ئىكادەتلەرنىااااڭ ھەممىسااااىنىڭ
ئىنسااااااننى پااااااكال  ،روھىيىتىناااااى چېنىقتاااااۇرى  ،ئەۋالدالرغاااااا يااشاااااىلىق،
ئاااااىرەتكە نېاااىمەت ئىكەنلىكىناااى ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم بىلەتتاااى ،شاااۇنىڭ
ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااالدىن ئىكادەتنىاااڭ ئىشاااىكلىرىنى ئاااۆزىگە ئېچىاااپ بېرىشاااىنى
تەلەئ قىلغان.

ِ
يم﴾ «تەۋبىمىزناااى قوباااۇ قىلغىااان،
ـَ َعلَْيـنَــا ۖ إِنَّـ َ
ـك أَن ـ َ
ـت التَّـ ـ َّـو ُ
﴿وتُـ ْ
َ
اب ال ـ َّـرح ُ
چاااااۈنكى ساااااەن تەۋبىناااااى ناھاااااايىتى قوباااااۇ قىلغۇچىساااااەن ،ناھاااااايىتى
مېھرىكانسااااەن» .ئەساااالىدە تەۋبە ،ئااااادەم قىلغااااان بىاااارەر جىنااااايىتى ئۈچااااۈن
كەچۈردلۈشااااانى تەلەئ قىلىشاااااتۇر .ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالم ۋە ئاااااوغلى تەۋبە
تەلەئ قىلىاااااادىغانغا بىاااااارەر جىنااااااايەت ئۆتكااااااۈزمىگەن .لااااااېكىن ئىكااااااراھى
ئەلەيھىسساااااالم كەلگۈساااااىدىكى ئەۋالدلىرىنىاااااڭ ئىچىاااادە گۇناھقاااااا چۈشاااااۈئ
قالىااادىغانالرنىڭ باااارلىقىنى بىلگەچاااكە ،تەۋبىناااى ئاااۇالر ئۈچاااۈن تەلەئ قىلغاااان.
بەزى قېرىنداشاااالىرىمىز «ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم ئىنسااااان تۇرسااااا ،قانااااداق
كەلگۈساااىدىكى ئىشاااالرنى بىلىااادى » دەئ سورىشاااى ماااۇمكىن .ئالااادىنقى ئاااايەتتە
ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم ئالالھقااااا دىئااااا قىلىااااپ «ئااااى ئااااالالھ! مەككىنىااااڭ
مۇسااۇلمان ئاھااالىلىرىگە رىزىااق بەرگىاان» دېااگەن ۋاقىتتااا ،ئااالالھ تائاااال ﴿ َوَِ ل ٌ
ا
ٌال ل ل َ ا
بٌ نَ ل للا اٌ « 1كاااااااپىر بولغااااااان ئااااااادەمنىمۇ
َ َ ل ل َلهٌفَ َُِتاعُ ل للوٌَُُلل ل ل َلٌُثٌَُْ ْ
َضل ل لاَُّهٌُِا َ َ
نرىاازىقتىن ئااازغىنە مااۇددەت نيەنااى ھاياتلىقىاادا بەھاارىمەن قىلىاامەن ،ئاناادىن
كېااايىن ئاااۇنى نئاااااىرەتتە دوزااقاااا ھەيااادەيمەن» دەئ ،ئۇالرنىاااڭ ئارىسااااىدا
كاپىر بولىدىغانالرنىڭ بارلىقىدىن اەۋەر بەرگەن.
ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلىرىنىڭ ئىچىاااادىن تەۋبە قىلغااااانلىرىنى يااشااااى
كۆرىااادى .ئاااالالھ تائااااال ماااۇئمىن بەندىساااىنىڭ تەۋبىساااىگە ،قۇملۇقتاااا تۆگىساااىنى
يۈتتاااۈردئ قوياااۇئ ،كېااايىن تېپى الغاااان ئادەمنىاااڭ اۇشاااا بولغىنىااادىن بەكااارە
 1سۈرە بەقەرە-126 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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اۇشاااا بولىااادى .گۇنااااھ ئاااادەمنى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادىن باشاااقا بىااار يولغاااا
تارتىاااادى .ئەگەر ئادەمنىااااڭ ئىمااااانى ھەقىقىااااي بولمىسااااا ،ئالالھنىااااڭ يولىاااادىن
چىقىااپ ،گۇناااھ تەرەپااكە كېتىااپ قالىاادى .بىاار ئااادەم قىلغااان ئىشاالىرىغا ھەقىقىااي
تەۋبە قىلغاااان بولساااا ،ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئادەمنىاااڭ گۇنااااھىنى كەچۈرگەنااادىن
باشاااقا ،ياماااانلىقلىرىنى يااشاااىلىققا ئايالنااادىرىئ بېرىااادى .ئالااادىنقى ئاااايەتلەردە
«ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم ساااەۋەبلى تەۋبەنىاااڭ ئىشاااىكلىرى ئېچىلااادى .باااۇ تەۋبە
ئىشااىكىنىڭ ئېچىلىشااى ،جەمىىيەتنااى يامااانلىق ۋە ئەزىيەتااتىن ساااقالئ قالىاادى»
دەئ ،ئوقاااااۇئ ئاااااۆتكەن ئىااااادىق .ئەمەلىيەتاااااتە تەۋبە  -چىقىاااااش ياااااولى ۋە
پۇرساااەتتۇر .ئەگەر ئىنساااان بىااار گۇنااااھ ئۆتكاااۈزد ساااەۋەبىدىن جەھەننەمااادە
مە گااااۈ قالىاااادىغان بولااااۇئ قالسااااا ،جىنااااايەت ئۆتكااااۈزگەنلەر ئااااااىرەتتىن
ئۈمىاااادىنى ئااااۈزدئ ،تېخىمااااۇ ھەددىاااادىن ئېشااااىپ كېتەتتااااى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن
رەساااۇلۇلالھ ل ل ٌم للكٌُ نٌ ا للا ٌ،و للًٌ َّا للاِيٌ تو م للو « 1ئاااادەم بالىلىرىنىاااڭ
ھەممىسااااااى ااتاالشااااااقۇچىدىر ،ااتاالشااااااقۇچىالرنىڭ ئە يااشىسااااااى تەۋبە
قىلغۇچىالردىر» دېگەن.

 1تىرمىزى ،ئىكنى ماجە ،دارىمى قاتارلىقالر رى ايەت قىلغان.
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ث فِي ِهم ر﴾وًَّل ِم ْنـهم يـ ْتـلُو َعلَي ِهم آَّيتِ َ ِ
ِ
اب
ك َويُـ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
﴿ربَّـنَا َوابْـ َع ْ ْ َ ُ ِّ ُ ْ َ
ْ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
َوا ِْل ْك َم َ َويُـ َزِّكي ِه ْم ۚ إنَّ َ
كأ َ
َنت ال َْع ِز ُيز ا ِْلَك ُ
«پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايەتلىرىغنى ئۇالرغا تىالۋەت
قىلىپ بېرىدىغان ،كىتابىغنى نيەنى قۇرئاننى  ،ھېكمەتنى نيەنى پا
سۈننەتنى ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان ،ئۇالرنى نمۇشرىكلى ۋە گۇناھالردىن
پا قىلىدىغان بىر پەيغەمكەر ئەۋەتكىن ،ھەقىقەتەن سەن غالىكسەن،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن ،دېدى»
بااااۇ ئااااايەت ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنىڭ دىئاسااااىدىن بىاااارى بولااااۇئ،
ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالم ئااالالھ تائاااالدىن ئەۋالدلىرىغااا رەھاامەت ئاتااا قىلىشاانى،
ئۇالرغااااااا ئۆزلىرىنىااااااڭ ئىچىاااااادىن ساااااااماۋىي رىسااااااالەت ئەۋەتىلىاااااادىغان
پەيغەمكەرلەرنى چىقىرىپ بېرىشنى تەلەئ قىلىپ دىئا قىلدى.
﴾ ـوًَّل ِِّمـ ـ ْنـ ُه ْم﴾ « ئۇالرنىاااڭ ئارىساااىدىن پەيغەماااكەر نچىقىرىاااپ
﴿ر ُ
ئاااايەتتە َ
بەرسااىلە » دېاايىلگەن .يەھااۇدىيالر ئەينااى ۋاقىتتااا «پەيغەمااكەر يەھااۇدىيالردىن
بولىااادى» دەئ قارىغاچقاااا ،رەساااۇلۇلالھنىڭ ئەرەبلەردىااان كەلگەنلىكاااى ئاااۇالرنى
قاااتتىق بىىااارام قىلاادى .ئااالالھ تائاالنىااڭ نەزىرىاادە ھەماامە ئىنسااان ئواشاشااتۇر.
كىااا ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادا ما ساااا ،شاااۇ جەنااانەتكە اليىاااق ،كىمكاااى يولااادىن
چىقسااا ،شااۇ دوزااقااا اليىقتااۇر .يەھااۇدىيالر زېمىناادا باشااقىالرغا زىلااۇم قىلغاچقااا،
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ئااااالالھ تائاااااال ئااااۇالردىن پەيغەمكەرلىكنااااى ئالاااادى .ھەق يولنىااااڭ ئىگىلىاااارى،
ھەرگىزمۇ زالىمالردىن چىقمايدى.
ـك﴾ « ئااااااايەتلىرىغنى ئۇالرغااااااا تىااااااالۋەت قىلىااااااپ
آَّيتِـ ـ َ
﴿يَـ ْتـلُ ـ ــو َعلَ ـ ـ ْـي ِه ْم َ
لٌَ سااااۆزى ،ئااااالالھ تائاااااال ئاسااااماندىن
َُيتال َ
بېرىاااادىغان» دېااااگەن ئااااايەتتىكى َ
چۈشۈرگەن قۇرئان ۋە باشقا كىتابالرنىڭ ئايەتلىرىنى كۆرسىتىدى.
ئايەتنىااااڭ بېشااااىدا «سااااېنىڭ ئااااايەتلىرىغنى تىااااالۋەت قىلىااااپ بېرىاااادى»
ِ
ِ
ـاب َوا ِْلِ ْك َمـ ـ ـ َ﴾
ِّم ُه ـ ـ ُـم الْكتَ ـ ـ َ
﴿ويـُ َعل ُ
دېاااااايىلگەن بولسااااااا ،ئااىرىغااااااا كەلگەناااااادە َ
« كىتاااابنى ۋە ھېكمەتناااى ئۆگىتىااادىغان» دېااايىلگەن .دېااامە  ،تىاااالۋەت قىلىاااش
بىاالەن ئۆگىتىشاانىڭ پەرقااى بااار .تىااالۋەت قىلىااش ،پەقەتااال بىاار نەرسااىنى ئوقااۇ .
ئاااۆگىتىش بولساااا ،كىتابنىاااڭ مەنىلىرىناااى ئاااۆگىتىش ۋە ئاااۇنى تەتكىقالشاااتۇر .باااۇ
يەردىكاااى كىتاااا قۇرئاااان كەرىااا بولغاااان ئىاااكەن ،ھاااېكمەت رەساااۇلۇلالھنىڭ
ھەدىسااااالىرىگە قارىتىلىااااادى .ئاااااالالھ تائااااااال پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ
ئاياللىرىغااااااا قىلغااااااان اىتابىاااااادا ﴿و ذْ ُ ل لله َ ٌِ ل للاٌيلْتللَل ل ل ٌا ٌمل ل للوتا ُ َ اٌِل ل ل ٌَُي ا
تٌ لَل ل ل الوٌ
ْ َ
ُُ
َ ْ َ ُ
ا
ْم ل ل اٌ « 1ئاااااۆيلىرىغالردا ئالالھنىاااااڭ ئايەتلىرىااااادىن ۋە ھاااااېكمەت نيەناااااى
َو ْْل َ
پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ھەدىسااالىرى دىن ئوقۇلۇۋاتقاااان نەرساااىلەرنى يااااد
ئېتىغالر» دېگەن.
﴿ويـُ ـ ـ ـ ـ َزِّكِي ِه ْم﴾ « ئااااااااۇالرنى پاكالياااااااادىغان» .پەيغەمااااااااكەر ئااااااااۇالرنى
َ
يامانلىقالردىن پاكالئ ،يااشىلىق ۋە ئىمان يولىغا يېتەكلەيدى.

ِ
ـيم﴾ « ھەقىاااقەتەن سااااەن غالىپسااااەن ،ھااااېكمەت
﴿إِنَّـ َ
ـك أَن ـ َ
ـت ال َْع ِزي ـ ُـز ا ِْلَك ـ ُ
بىاالەن ئىااش قىلغۇچىسااەن» .ئااالالھ تائاااال بااارلىق ئىشااالرنىڭ ئۈسااتىدىن ھۆكااۈم
چىقىرىااااادىغان زات ،ئالالھنىاااااڭ ھۆكمىنىاااااڭ ئۈساااااتىدىن ھاااااېچكى ھۆكاااااۈم
چىقىرالمايدى .ئالالھ غالى  ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدىر.
 1سۈرە ئەھزا -34 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ٌ

ِ
ِ
َ َعن ِِّملَّ ِ إِبْـر ِاه ِ
اصطََف ْيـنَاهُ ِِف
سهُ ۚ َولََقد ْ
َ
﴿وَمن يَـ ْرغَ ُ
َ َ
يم إ ََّّل َمن َ﴾فهَ نَـ ْف َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُّ
ني﴾
الدنْـيَا ۖ َوإنَّهُ ِِف ْاْلخ َرة لَم َن َّ
الصاِل َ
ٌ

«ئۆزىنى ئەامەق قىلغانالردىن باشقا كى ئىكراھىمنىڭ دىنىدىن يۈز
ئۆرديدى! ھەقىقەتەن بىز ئۇنى بۇ دىنيادا نپەيغەمكەرلىككە تاللىدىق.
شە -شۈبھىسىزكى ،ئااىرەتتە ئۇ يااشىالر قاتارىدا بولىدى»
ئااااايەتتە ئااااالالھ تائاااااال ئەامەقلەرنىغااااال ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنىڭ
يولىاادىن يااۈز ئۆردياادىغانلىقىنى بايااان قىلغااان .چااۈنكى ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالم
ئېلىاااپ كەلاااگەن ياااو ئىنسااااننى ئىنساااانغا قاااۇ بولۇشاااتىن قۇتۇلدىرىااادىغان،
ھېچقاناااااداق شاااااېرىكى بولمىغاااااان ئالالھقاااااا ئىكاااااادەت قىلىااااادىغان ،ئاااااالالھ
چۈشاااۈرگەن باااۇيرىقالرنى ساااۆيۈئ تاااۇرىئ ،اۇشااااللىق بىااالەن ئورىندايااادىغان
ئىمااان يولىاادىر .ئااالالھ تائاااال ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالمنى يااالغۇز ئااوغلى بولغااان
ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنى بوغۇزالشااااقا بۇيرىغاناااادا ،ھااااې ئىككىلەنمىاااادى.
ئىتاااائەت ۋە ساااىناقالرغا ساااەۋرچانلىق بىااالەن يۈزلىنىاااپ ،ۋەزىپىلەرناااى ساااۆيۈنۈئ
تااۇرىئ ئىجاارا قىلاادى .ئااىرىاادا بااۇ تااوغرا يولنىااڭ كەلگۈسااىدىكى ئەۋالدلىرىنىااڭ
قولىدا قېلىشىغا ۋەسىلە بولدى.

ِ
﴿وَم ــن يَـ ْرغَ ــَ َع ــن ِِّملَّـ ـ ِ إِبْـ ــر ِاه ِ
س ــهُ﴾ «ئااااۆزىنى ئەااااامەق
َ
ُ
يم إ ََّّل َم ــن َ﴾ ــفهَ نَـ ْف َ
َ َ
قىلغااانالر دىن باشااقا كىاا ئىكراھىمنىااڭ دىنىاادىن يااۈز ئۆردياادى! » .ئااايەتتىكى
يلَ ْه َ ل ٌُ « ،رەت قىلىاااش ،ياااۈز ئاااۆرد » دېاااگەن مەنىااادە كەلاااگەن .باااۇ ساااۆز
273

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
كەينىااادە كەلاااگەن قوشاااۇمچىالرغا قاااارائ ،ئىككاااى اىااال تەرجىااامە قىلىنىااادى.
يەنااى ،بااۇ سااۆزنىڭ ئارقىسااىدا ىف ھەرئ كەلسااە« ،قىاازىقىش» دېااگەن مەنىاادە،
ا ل قوشۇمچىسااى كەلسااە« ،يااۈز ئااۆرد » دېااگەن مەنىاادە كېلىاادى .ئااايەتتىكى
َن ل ا ٌوَ « ،پاياادا بىاالەن زىياننىااڭ ئوتتااۇرىنى ئايرىيالماياادىغان ،ئەقلااى ۋە پىكىاارى
پىشااىپ يېااتىلمىگەن» دېااگەن مەنىنااى بىلددرىاادى .مەسااىلەن بىاار بالىغااا ئاتااا-
ئانىسااىدىن بااايلىق مىااراس قالغااان .ئااۇ باااال كىچى ا  ،ئەقلااى پىشااىپ يېااتىلمىگەن
ا
ياااكى مااا -دىنيااانى زايە قىلىااش ئېھتىمااالى بولااۇئ قالسااا ،بۇنااداق باااال َن ل ٌوَ
دەئ قارىلىااااپ ،مىااااراس بااااۇ بالىنىااااڭ االىغااااانچە ئىشلىتىشااااىگە تاپشااااۇرىئ
بېرىلمەسااااتىن ،بالىغااااا ئىااااگە بولىاااادىغان كىشااااىلەرگە ئامااااانەت تەرىقىسااااىدە
تاپشۇرىلىدى.
ئاااالالھ تائااااال بۇناااداق ئەقلاااى يېاااتىلمىگەن ئاااادەملەرگە ماااا -دىنياااالىرىنى
بەرمەسااااالى ھەققىااااادە ﴿ َوََلٌتلُ ْ تُل للو ٌ ُّس ل ل َ َ ا ٌَْ َِْ ل ل َلو َ ُ ٌُ َ ل ل ا ٌ َ َع ل ل ٌَ لَ ل للوٌَُ ُ ل ل ْ ٌُاَ َاِ ل للاٌ
و ُْ ل ا
ٌوُوُل للو ٌ َ لُ ل ْ ٌَُل ل ْلوََلٌ َِ ْع ُهوفَل للا « 1ئااااالالھ تىرىكچىلىكىغالرنىااااڭ
لاٌو ْ ُس ل ُ
َ ُْ ُ
لوا ْ َ
لوا ْ ٌف َ ل ل َ
ئاساساااى قىلغاااان مااااللىرىغالرنى ئەامەقااالەرگە تۇتقاااۇزىئ قويماااا الر ،ئاااۇالرنى
ي اېمە -ئىچاامە  ،كىاايى -ك اېچەكلەر بىاالەن تەمىاانلە الر .ئۇالرغااا چىرايلىااق سااۆز
قىلىغااالر» دېااگەن .ئااالالھ تائاااال ئەقىلسااىز ئادەملەرنىااڭ مااا -مااۈلكىنى ،ئۇالرغااا
ئىاااگە بولۇۋاتقاااان كىشاااىلەرنىڭ ماااا -ماااۈلكى دەئ ئاتىااادى .چاااۈنكى ئەقىلساااىز
كىشاااىنىڭ ئاااۆز ماااا -ماااۈلكىنى باشاااقۇرى ئىقتىااادارى بولمايااادى .باااۇ ماااالالر
ئەقىلساااااىزلەرگە ئىاااااگە بولۇۋاتقاااااان ،ھاااااېكمەت بىااااالەن ئىاااااش قىلىااااادىغان
كىشااىلەرنىڭ نااازارىتى ئاسااتىدا بولىاادى .شااۇ ا مااالالرنى نااازارەت ئاسااتىغا ئالغااان
كىشاااى ،مالالرغاااا ااااۇددى ئۆزىنىاااڭ مېلىغاااا قارىغانااادە قاااارائ ،كۆ اااۈ بۆلاااۈئ
ساقلىشااى كېاارە  .كېيىاانچە باااال چااو بولااۇئ ئەقلىااگە كەلسااە ياااكى ئەقىلسااىز
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ئەااامەق كىشااى ئو شااىلىپ مااالالرنى باشااقۇرى
مۈلكى تاپشۇرىئ بېرىلسە بولىدى.

ئىقتىاادارىغا ئىااگە بولسااا ،مااا -

ئەقىلسااااىز ياااااكى كىچىاااا بالىالرنىااااڭ مااااا -دىنياسااااىغا ئىگىاااادارچىلىق
قىلى اتقااااااان كىشااااااىلەرنىڭ ،ئۇالرنىااااااڭ مااااااا -دىنياسااااااىنى ئااااااۆزىنىغكىگە
قوشۇۋېلىشاااااى ،باشاااااقا ئىشاااااالرغا اەجلى ېتىشاااااى ھەرگىزماااااۇ دىرىس ئەمەس.
بۇنىغغاااا قۇرئاااان كەرىمااادە ئىككاااى ھۆكاااۈم باااار .بىااارى ،ئەگەر ماااا -دىنياااانى
سااااقلىغان كىشاااى كەماااكەغە بولاااۇئ قالساااا ،ئاااۇ مالااادىن ئاااازراق ئىشلەتساااە
بولىاادى .يەنە بىاارى ،ئەگەر كىشااى باااي بولااۇئ قالسااا ،مااالنى ساااقالئ بەرگەنااگە
ھېچقانااداق نەرسااە ئالماياادى ۋە ئااۇنى ئۆزىنىااڭ تۇرمۇشااىغا ياااكى باشااقا ئىشااالرغا
ا
ٌٌْ
ئىشلىتى الساااا بولمايااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿ َوَِ ل ٌ َ للا َ ٌ َناًّللاٌفَل ْلَ ْس لتَل ْع ْ
ا
لً ٌفَل ْلَ ْ ُ ل ْ ٌ اِبْ َم ْع ل ُلهو اٌ « 1كىمكاااى بااااي ئىاااكەن ،نۋەساااى بولغاااانلىق
َوَِ ل ٌ َ للا َ ٌفَق ل َ
ھەققااااى ئۈچااااۈن يېتىمنىااااڭ مااااا -مااااۈلكىنى يېيىشااااتىن ئااااۆزىنى ساقلىسااااۇن،
نساااىلەردىن كىمكاااى يوقساااۇ ئىاااكەن ،ئاااۇ نئاااۆز ئەمگىكىنىاااڭ ھەققاااى ئۈچاااۈن
مۇۋاپىق رەۋىشتە يېسۇن» دېدى.

ِ
ني﴾
اص ـ ـ ـ ـ ـ ـطََف ْيـنَاهُ ِِف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـدنْـيَا ۖ َوإِنـَّ ـ ـ ـ ـ ــهُ ِِف ْاْل ِخـ ـ ـ ـ ـ ـ َـرةِ لَ ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن َّ
﴿ولََقـ ـ ـ ـ ـ ــد ْ
الص ـ ـ ـ ـ ـ ـاِلِِ َ
َ

«ھەقىاااقەتەن بىاااز ئاااۇنى باااۇ دىنياااادا نپەيغەماااكەرلىككە تاللىااادىق .شاااە -
شۈبھىساااىزكى ،ئااااااىرەتتە ئاااۇ يااشااااىالر قاتارىاااادا بولىااادى» .ئااااالالھ تائاااااال
ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنى رەھااااكەر ۋە ئىمااااام قىلىااااپ تاللىاااادى ۋە نۇرغااااۇن
ساااىناقالردىن ئۆتكاااۈزدى .بەزى كىشاااىلەر «دىنياااادا ياااۇقىرى ئورىنغاااا ئېرىشاااكەن
ۋە ئىشااالىرى يۈردشاااۈئ كەتاااكەن ئااااادەملەرنى ،قىياااامەتتىمۇ ياااۇقىرى ئورىنغااااا
ئېرىشاااىدى» دەئ ئوياليااادى .ئەمەلىيەتاااتە دىنياااادىكى شاااەرەئ-نەتىجىااالەر بىااالەن
ئاااااىرەتتىكى دەرىجىنىاااڭ ھېچقاناااداق ئاالقىساااى ياااوق .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال
ا
ص ل لاََ ْلنَاٌُِا ٌ ل ٌُّلغتْلَا «ھەقىااااقەتەن بىااااز ئااااۇنى بااااۇ دىنيااااادا
ئااااايەتتە ﴿ َوََق للغٌ ْ
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ي «شاااە -شۈبھىساااىزكى ،ئاااااىرەتتە ئاااۇ
هللاْلاا ٌَ
تاللىااادىق» ۋە ﴿ا ٌ َْ ا ل َلهواٌَ ام ل َ ٌ َ
يااشاااااىالر قاتارىااااادا بولىااااادى» دەئ ،ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ياااااۇقىرى
مەرتى ىسااااىنى ،دىنيااااا ۋە ئااااااىرەت ھەر ئىككىلىسااااىدە ئااااايرى -ئااااايرى تىلغااااا
ئالدى.
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-72دەرس
سۈرە بەقەرە -131ئايەت

ال أَ﴾لَم ُ ِ
ال لَه ربُّه أ ِ
ني﴾
ب ال َْعالَ ِم َ
ت ل َر ِِّ
﴿إِ ْذ قَ َ ُ َ ُ ْ
َ﴾ل ْم ۖ قَ َ ْ ْ
«ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارى ئۇنىغغا نپەرۋەردىگارىغنىڭ ئەمرىگە
ئىتائەت قىلغىن ،دېدى .ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىتائەت قىلدى ،
دېدى»
َ﴾ـ ـ ــلِ ْم﴾
ئاااااااالالھ تائااااااااال ئاااااااايەتتە ئىكاااااااراھى ئەلەيھىسسااااااااالمغا ﴿أ ْ

«بويسااااۇنغىن» دەئ ،بويسۇنۇشاااانى تەلەئ قىلاااادى .چااااۈنكى بااااۇ يەردە كىمااااگە
بويسااۇنۇ ناھااايىتى ئېنىااق ،شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال «ما ااا بويسااۇنغىن»
دەئ قوشااااااااۇئ كەلتااااااااۈرمىگەن .ئىكااااااااراھى ئەلەيھىسساااااااااالممۇ كىمااااااااگە
بويسااااۇنىدىغانلىقىنى ئېنىااااق بىلگەنلىكااااى ئۈچااااۈن ﴿أَ﴾ ـ ـلَم ُ ِ
ني﴾
ب ال َْعـ ــالَ ِم َ
ت لـ ـ َـر ِِّ
ْ ْ
«ئالەملەرنىااااڭ پەرۋەردىگارىغااااا ئىتااااائەت قىلاااادى » دەئ جاااااۋا بەرگەن .بااااۇ
ئااااارقىلىق ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كائىناااااتتىكى مەالااااۇقلىرى بىاااالەن بىرلىشااااىپ،
ئۆزىنىااااڭ ئالالھقااااا بويسۇنۇشااااتا يااااالغۇز ئەمەساااالىكىنى ئىپااااادىلىگەن .چااااۈنكى
ئااااالالھ ئالەملەرنىااااڭ ۋە ئۇنىغاااادىكى بااااارچە مەۋجۇداتنىااااڭ پەرۋەردىگارىاااادىر.
كائىنااااتتىكى نەرساااىلەرنىڭ ھەممىساااى ئالالھقاااا بويساااۇنغانلىقى ئۈچاااۈن بىااازگە
اىااازمەت قىلىااادى .ئەگەر باااۇ نەرساااىلەر ئاااالالھ تائاالغاااا بويساااۇنمىغان بولساااا،
ھەرگىزمۇ ئاجىز ئىنسانغا اىزمەت قىلمىغان بوالتتى.
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«مەن ئاااااالالھ تائاالغاااااا ئىتاااااائەت قىلااااادى » دېگەنلىااااا « ،ئاااااۆزدمنى
ھەممىاادىن غالىاا  ،ھااېكمەت بىاالەن ئىااش قىلغااۇچى بولغااان زاتقااا تاپشااۇردىم»
دېگەنلىااا بولىااادى .چاااۈنكى كاااۈچى ۋە ئىقتىساااادى باااار كىشاااىلەرنىڭ ھەممىساااى
زاماننىااڭ ئۆتۈشااى بىاالەن يوقاياادى .لااېكىن ئااالالھ تائاااال قااۇدرىتى تۈگىمەياادىغان
«قاااادىر» ،مەغلاااۇ بولمايااادىغان «غالىااا » ۋە باااارلىق رىزىقالرناااى بېرىااادىغان
«راززاق»تۇر.
ئااااۆزىنى كۈچلااااۈ سااااانائ ،باشااااقىالرنى بويسۇندىرىشااااقا ئۇرىنغانالرغااااا
قارىسااااق ،ئاااۇالر ئاااۆزىنى كۈچلاااۈ دەئ ئويلىساااىمۇ ،لاااېكىن كائىنااااتتىكى ئە
ئاااجىز مەالااۇقالر ھېسااابلىنىدى .چااۈنكى ئااۇالر بۈگااۈن كۈچلااۈ بولسااا ،ئەتىسااى
ئاجىزلىشااىدى .بۈگااۈن باااي بولسااا ،ئەتىسااى كەمااكەغە بولىاادى .شااۇنىڭ ئۈچااۈن
مە گاااۈ يوقالمايااادىغان ۋە كەماااكەغە بولاااۇئ قالمايااادىغان زاتقاااا بويساااۇنۇ
ئە ئاقىللىقتۇر.
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سۈرە بەقەرە -132ئايەت

ِن إِ َّن اللَّـهَ اصطََف ٰم لَ ُكم ِِّ
ص ٰم ِِبا إِبـر ِاه ِ ِ
ين
وب ََّي بَِ َّ
ْ
يم بَنيه َويَـ ْع ُق ُ
َ
الد َ
ُ
﴿وَو َّ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
فَ ًَل ََتُوتُ َّن إ ََّّل َوأَنتُم ُّم ْسل ُمو َن﴾
«ئىكراھى ۋە يەئقۇ ئۆز ئوغۇللىرىغا ۋەسىيەت قىلىپ ئى ئوغۇللىرى !
ئالالھ سىلەرگە مۇشۇ دىنىنى نيەنى ئىسالم دىنىنى تاللىدى ،پەقەت
مۇسۇلمان پېتىغالرچە ئۆلۈ الر نيەنى ئىمانىغالردا مەھكەم تۇرى الر،
ئااىرىغىچە ئىمان بىلەن كېتىغالر  ،دېدى»
صل ل ٌ دېااااگەن سااااۆز ،يېشااااى چو ايغااااان ياااااكى دىنيااااادىن
ئااااايەتتىكى َو َ
كېاااتىش كاااۆزىگە كۆردناااۈئ قالغاااان بىااار ئادەمنىاااڭ ،باشاااقىالرغا بىااارەر يااشاااى
ئىشاانى تەۋسااىيە قىلىشااى ياااكى مەلااۇم ئامااانەتنى قويۇشااىنى كۆرسااىتىدى .ئىنسااان
ۋەسىيەت ۋە ئامانەتنى ئە يېقىن ئادەملىرىگە قىلىدى.

﴿َّي
ئىكاااراھى ۋە يەئقاااۇ ئەلەيھىسسااااالم بالىلىرىغاااا ۋەساااىيەت قىلىاااپ َ
ِ
ين﴾ «ئاااى ئوغاااۇللىرى ! ئاااالالھ ساااىلەرگە مۇشاااۇ
بَـ ِ َّ
ـِن إِ َّن اللَّـ ــهَ ْ
اصـ ـطََف ٰم لَ ُك ـ ُـم ال ـ ِّـد َ
دىنىنااى نيەنااى ئىسااالم دىنىنااى تاللىاادى» دېااگەن .ۋەسااىيەت قىلىنغااان بااۇ دىاان،
ئىكاااراھى يااااكى يەئقاااۇ ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئۆزلىرىنىاااڭ تاللىشاااى بولماساااتىن،
بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ تاللىشاااىدىر .باااۇ ااااۇددى پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئاااالالھ
تائااااالدىن ۋەزىپىناااى تاپشاااۇرىئ ئېلىاااپ ،ئاااۇنى اۇشااااللىق بىااالەن ئىجااارا قىلىاااپ
بولغانااااادىن كېااااايىن ،باااااۇ ئىشاااااالرنىڭ ئەۋالدلىااااارى قولىااااادا داۋاملىشىشاااااىنى
االىغانلىقىنى ئىپادىلەيدى.
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ئااااايەتتە ئىكااااراھى ۋە يەئقااااۇ ئەلەيھىسساااااالم ئەۋالدلىرىغااااا ۋەسااااىيەت
قىلغاااان .ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم يەھۇدىيالرنىاااڭ بى اساااىتە ئاتىساااى بولغاااان
يەئقااااااۇ ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ بوۋىسااااااى ھېسااااااابلىنىدى .دېاااااامە  ،يەئقااااااۇ
ئەلەيھىسساااالم ئەۋالدلىاارى بولغااان يەھۇدىيالرغااا ۋەسااىيەت قىلىااپ ﴿فَـ َـًل ََتـُـوتُ َّن
سـ ـ ــلِ ُمو َن﴾ «پەقەت مۇسااااااۇلمان پېااااااتىغالرچە ئۆلااااااۈ الر نيەنااااااى
إََِّّل َوأَن ـ ــتُم ُّم ْ
ئىمااانىغالردا مەھااكەم ت اۇرى الر ،ئااااىرىغىچە ئىمااان بىاالەن كې اتىغالر » دېااگەن.
ئۇناااداقتا يەئقاااۇ ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدلىااارى ئۆزلىرىنىاااڭ ئۆلاااۈمىگە ئىاااگە
بوالالماادى ياااق ،ھااېچكى ئۆزىنىااڭ ئۆلااۈمىگە ئىااگە بواللماياادى ،ئۆلااۈم ئىنسااانغا
تۇيۇقسااىزال كېلىاادى .بااۇ يەردىكااى مەقسااەت «سااىلەر بااۇ دىننااى چىااڭ تۇتااۇ الر،
ئۆلۈم كەلگەنگە قەدەر ئۇنىغدىن ھەرگىزمۇ ئايرىلما الر» دېگەنلى بولىدى.
ئااالالھ تائاااال ئۆلۈمنىااڭ ۋاقتااى ،سااەۋەبى ۋە ئااورنىنى مەاپىااي قىلغااان .بااۇ
«ساااەن ھەرۋاقىااا ئۆلۈشاااۈ ماااۇمكىن» دېاااگەن بىااار ئېالنااادىر .شاااائىر باااۇنى
ئىپادىلەئ مۇنداق دېگەن

ا ٌَنٌانٌَف ٌ

ٌَفاٌٌٌٌٌٌٌْوٌ ٌين ٌفا ا ٌِ ٌْذَمو ٌ

سا ا ئەجە كەلمىگەن ۋاقىتتا ،دورا مەنپەئەت قىلىدى.
ئەگەر ئەجە كېلىپ قالسا،

دورا ئۆلۈمگە سەۋە بولىدى.

ئىنساااان ئەجىلىنىاااڭ ۋاقتاااى ئېنىاااق بولمىغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ھەق ياااولنى
چىااااڭ تۇتۇشااااى ،ھەرۋاقىاااا ئااااۇنى ھاياتىغااااا تەتااااكىقالئ مېغىشااااى كېاااارە .
ئەجەلنىااااڭ بىزنااااى مۇسااااۇلمان بولمىغااااان ھالاااادا ئېلىااااپ كېتىشااااىدىن ئااااالالھ
ساقلىسااااۇن .ئااااالالھ تائاااااال ھاياتىمىزنىااااڭ ئااااااىرىنى يااشااااىلىق ئۈسااااتىدە
ئااىرالشتۇرىشقا نېسى قىلسۇن.
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سۈرە بەقەرە -133ئايەت

ال لِبَنِ ِيه َما تَـ ْعبُ ُدو َن ِمن
ت إِ ْذ قَ َ
وب ال َْم ْو ُ
﴿أ َْم ُكنتُ ْم ُش َه َداءَ إِ ْذ َح َ
ض َر يَـ ْع ُق َ
ك إِبـر ِاه ِ ِ
ِ
ك وإِلَـٰهَ ِ
يل َوإِ ْ﴾ َحا َق إِلَـٰ ًها
بَـ ْعدي قَالُوا نَـ ْعبُ ُد إِلَـٰ َه َ َ َ
آِبئ َ ْ َ َ
يم َوإ ْْسَاع َ
وِ
اح ًدا َوََْن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن﴾
َ
ٌ

«يەئقۇ جان ئۈزدۋاتقان ۋاقتىدا سىلەر يېنىدا بارمىدىغالر شۇ چاغدا
يەئقۇ ئوغۇللىرىدىن مەن ئۆلگەندىن كېيىن سىلەر كىمگە ئىكادەت
قىلىسىلەر  ،دەئ سورىدى .ئۇالر سېنىڭ ئىالھىڭ ۋە ئاتا-بوۋىلىرىڭ
ئىكراھى  ،ئىسمائىل ،ئىسھاقالرنىڭ ئىالھى بولغان بىر ئالالھقا ئىكادەت
قىلىمىز ،بىز ئۇنىغغا ئىتائەت قىلغۇچىمىز ،دېدى»
باااۇ يەئقاااۇ ئەلەيھىسسااااالمدىن ئەۋالدلىرىغاااا قىلىنغاااان اىتاااا بولاااۇئ،
بااۇنى كېيىنكااى بااارلىق يەھۇدىيالرغااا تەتكىقالشااقا بولىاادى .ئەينااى ۋاقىتتااا يەئقااۇ
﴿مـ ــا تَـ ْعبُ ـ ـ ُدو َن ِمـ ــن بَـ ْعـ ـ ِـدي﴾ « مەنااااادىن كېااااايىن
ئەلەيھىسسااااااالم بالىلىرىااااادىن َ
ك
كىمااگە ئىكااادەت قىلىسااىلەر » دەئ سااورىغاندا ،ئوغااۇللىرى ﴿قَــالُوا نَـ ْعبُ ـ ُد إِلَـ ـٰ َه َ

اعي ـ ـ ــل وإِ﴾ ـ ـ ــحا َق إِلَـ ـ ـ ـٰها و ِ
ِ
وإِلَـ ـ ـ ـٰه آِبئِـ ـ ـ َ ِ ِ
احـ ـ ـ ـ ًدا َوََْن ـ ـ ـ ُـن لَـ ـ ــهُ ُم ْس ـ ـ ــلِ ُمو َن﴾
يم َوإِ ْْسَ َ َ ْ َ
َ َ َ
ً َ
ـك إبْـ ـ ـ ـ َـراه َ

«ساااېنىڭ ئىالھىاااڭ ۋە ئاتاااا-بوۋىلىرىاااڭ ئىكاااراھى  ،ئىسااامائىل ،ئىساااھاقالرنىڭ
ئىالھاااى بولغاااان بىاااار ئالالھقاااا ئىكاااادە ت قىلىمىااااز ،بىاااز ئۇنىغغاااا ئىتااااائەت
قىلغۇچىمىز» دەئ جاۋا بەرگەن.
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بااۇ ئاااايەت يەئقااۇ ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بالىلىرىنىااڭ ۋە ئاتاااا-بوۋىلىرىنىاااڭ
مۇساااۇلمان ئىكەنلىكىاااگە ئىساااپات بولىااادى﴿ .تلَ ْعبل ُلغٌٌاَل ل َ َ ا
لَ «ساااېنىڭ
ٌُِبِال ٌَ
َ ٌَو َل لوَ َ
ُ
ۋە ئاتىلىرىغنىاااڭ ئىالھىغاااا ئىكاااادەت قىلىمىاااز» دېاااگەن ئاااايەتكە قاااارىغىنىمىزدا،
ئۇالرنىاااااڭ بىااااار ئىالھلىاااااق ھەق دىنىااااادا ئاااااۈق ئەۋالدقىاااااچە مۇساااااتەھكەم
تۇرغانلىقىنى بىلى االاليمىز.

ا
لاٌَام ل ل لله اا اٌْلَما ل ل ل الو ٌ ا
ا
ٌضل ل ل َللٌَ
َصل ل للنَ َاِاٌُ َل ل ل ٌٌٌَاا ٌََْ ٌَ ٌَوَُل ْوَِل ل ل َ
لٌَا َ
َ
ٌَُْ ٌَْتَلتَ ل ل ل ُ ٌْ ْ
﴿ َو ْذٌَُل ل ل َ ْ َ ُ

ُِّبال ل ٌ
لي « 1ئاااااۆز ۋاقتىااااادا ،ئىكاااااراھى ئاتىساااااى ئاااااازەرگە باااااۇتالرنى مەباااااۇد
قىلى االمسااااەن مەن ساااااېنى ۋە قەۋمىغناااااى ھەقىاااااقەتەن ئېنىاااااق گۇمراھلىقتاااااا
كاااۆرىمەن ،دېااادى» دېاااگەن ئاااايەتتە ،ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن ئاتىساااى
ئازەرنىاااڭ ۋەقەلىكاااى ساااۆزلەنگەن .بىاااز رەساااۇلۇلالھنىڭ نەساااەبىنىڭ ئىسااامائىل
ئەلەيھىسسااااااالم ئاااااارقىلىق ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالمغا تۇتۇشاااااىدىغانلىقىنى
بىلىمىااز .ئەگەر ئااازەر ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالمنىڭ دادىسااى بولسااا ،رەسااۇلۇلالھ
ٌَْْش لله ٌ ن للاٌَُس للباٌوَلٌف لله «ٌ2مەن كىشااااىلەرنىڭ نەسااااە جەھەتااااتە ئە
ئۇلاااااۇغى ،لاااااېكىن پەاىااااار قىلماااااايمەن» ۋە ٌَْن ل ل غٌو ل للغٌُ ن « 3مەن ئاااااادەم
بالىلىرىنىاااڭ شاااەرەپلىكى» دېاااگەن تاااۇرىئ ،نەساااەبى قاناااداق بولاااۇئ ئاااازەردە
چو مۇشرىكقا تۇتۇشىدى

لاٌَامل لله اا ا
ا
ٌْلَما ل اٌلو «ئااااۆز ۋاقتىاااادا ،ئىكااااراھى
يۇقىرىاااادىكى ئااااايەت ﴿ َوٌ ْذٌَُل َ ْ َ ُ
دادىساااااىغا دېااااادى» دەپاااااال تواتىغاااااان بولساااااا ،ئاااااۇ كىشاااااىنى ئىكاااااراھى
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۆز دادىسااى دەئ قارىساااق بااوالتتى .ئەممااا ئارقىغااا ئااۇالپال،
ا ا
ٌٌَُْ «ئااازەر دادىسااىغا» دەئ ئىسااى تىلغااا ئېلىنغااان .بىااز بااۇنى ئااۆزىمىز
﴿ْلَما للو َ
بىلىاااادىغان تىاااال ئۇقۇمىاااادا چۈشااااىنىپ باقااااايلى .مەسااااىلەن بىااااز دادىمىزنااااى
چاقىرماااقچى بولساااق ،ئىساامىنى قوشااماي «دادا» دەپااال چاااقىرىمىز .لااېكىن ئاتااا-
 1سۈرە ئەنىام-74 ،ئايەت
 2دەيلەمىي رى ايەت قىلغان
 3ئىمام مۇسلى رى ايەت قىلغان
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ئانىمىزنىااااڭ قېرىنداشاااالىرىغا بولسااااا ،ئااااۇدى «دادا» دېمەسااااتىن ،ئىساااامىنىڭ
ئااىرىغاااا «دادا» ساااۆزىنى قوشاااۇئ چااااقىرىمىز .باااۇ نۇقتىااادىن« ،دادا» ساااۆزى
ياااالغۇز ئىشلىتىلساااە ،ئۆزىنىاااڭ دادىساااى ،ئىساااىمنىڭ ئارقىغاااا قوشاااۇلۇئ كەلساااە،
تاغىساااى يااااكى دادىساااى دېمەتلىااا كىشاااىلەرنى بىلددرىااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىاااز.
ئااااايەتتە «ئىكااااراھى ئۆزىنىاااااڭ ئااااازەر دادىسااااىغا دېااااادى» دېااااگەن ئىپاااااادە
قوللىنىلغااااان .دېاااامە  ،ئااااازەر ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنىڭ تاغىسااااى ياااااكى
دادىسى دېمەتلى بىر كىشىدىر.

ٌَ
تاغىساااااىنى «دادا» دەئ چاقىرىشاااااقا بولىااااادىغانلىقىغا ﴿َُل للاُو ٌتلَ ْعبُل ل ُلغٌاَل ل ل َ َ
اأٌاَل ل ل ا
واَل ل لوٌَُِبِال ل َ ا ا ا ا ا
س ل لللا ُمو ٌَ «ئااااااۇالر
لٌَ مْل ل ل َلها َ ٌَو ْمسَاا ل ل ل َ ٌَو ْن ل ل َ
اٌو َ ل ل َلغ ٌَوََْل ل ل ُ ٌَل للوُ ُ
َ
ٌِ ْ
لب َ َ َ
َ
ساااېنىڭ ئىالھىاااڭ ۋە دادىلىرىاااڭ ئىكاااراھى  ،ئىسااامائىل ،ئىساااھاقالرنىڭ ئىالھاااى
بولغاااان بىااار ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىمىاااز ،بىاااز ئۇنىغغاااا ئىتاااائەت قىلغاااۇچىمىز»
دېاااگەن ئاااايەت دەلىااال بوالاليااادى .يەناااى ،يەئقاااۇ ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دادىساااى،
تاغىسى ۋە بوۋىسىنى «دادىلىرىڭ» دەئ« ،دادا» كەلىمىسى قوللىنىلغان.
رىااااااا ايەتلەردە كېلىشاااااااىچە ،ئىسااااااامائىل ئەلەيھىسسااااااااالم ئىساااااااھاق
ئەلەيھىسساااالمدىن ئااون تااۆت يااا چااو ئىااكەن .شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااايەتلەردە
يااااا پەرقااااى بااااويىچە ،ئىساااامائىل ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئىساااامى ئىكااااراھى ۋە
ئىساااااھاق ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ئىساااااىملىرىنىڭ ئوتتۇرىااااادا كەلاااااگەن بولۇشاااااى
مۇمكىن.
يۇقىرىاااااادىكى ئااااااايەتتە تىلغااااااا ئېلىنغااااااان «ئىكااااااراھى  ،ئىساااااامائىل،
ئىسااھاقالرنىڭ ئىالھىغااا» دېااگەن سااۆزدىن كااۆئ ئىالھلىااق مەنىسااى چىقماياادى.
ا
اٌو اَل َلغ «بىاار ئىااالھ» دېااگەن
چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ئايەتنىااڭ ئااىرىاادا ﴿ َل ل َ َ
ساااۆزنى ئاالھىااادە تىلغاااا ئالغاااان .ھەم پەيغەماااكەرلەر باشاااقا-باشاااقا ئىالھاااالر
ئۈچاااۈن ئەمەس ،بەلكاااى بىااار ئىالھناااى كىشاااىلەرگە بىلاااددرد ۋە ئىلگىرىكاااى
پەيغەمكەرنىڭ يولىنى داۋامالشتۇرى ئۈچۈن كېلىدى.
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س ْبـتُ ْم ۖ َوََّل تُ ْسأَلُو َن َع َّما
سبَ ْ
ْك أ َُّم ٌ قَ ْد َخلَ ْ
﴿تِل َ
ت َولَ ُكم َّما َك َ
ت ۖ ََّلَا َما َك َ
َكانُوا يَـ ْع َملُو َن﴾
«ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى ئۆزلىرى ئۈچۈندىر.
سىلەرنىڭ ئەمەلىغالر ئۆزد الر ئۈچۈندىر ،ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا سىلەر
جاۋابكار ئەمەس»
ـت﴾ دېاااگەن ساااۆز «ئاااۆتكەن نئاااۈممەت » دەئ تەرجىااامە
ئاااايەتتىكى ﴿ َخلَـ ْ
قىلىناادى .لااېكىن بااۇ سااۆزنىڭ ئەساالى مەنىسااى «يااالغۇز قااېلىش» بولااۇئ ،ئەرە
تىلىااادا لللٌفللل ٌم للل «بىااار ئاااادەم يەنە بىااار ئاااادەم بىااالەن ياااالغۇز قالااادى»
دەئ قوللىنىلىاااادى .دىكااااان ۋە ئاشااااخانىدا اېرىاااادار بولمىسااااا ،لللٌ مل للا ٌِل ل ٌ
تَيلللو «ئاااورىن باااو قااااپتۇ» دېاااگەن مەنىااادە بولىااادى .باااۇ پېىىااال ئىلگىرىكاااى
ا
ا
ا
ا اا
اَ
س ل ل لتَل ْ اَُِو ٌَ «ٌ1شااااااااياتۇنلىرى
﴿ َو َذ ٌ َ لَل ل ل ْلو ٌ ٌٌَ َش ل ل لَا ن ٌٌَُْل ل للاُو ٌ ٌٌََ َِ َع ُ ل ل ل ٌٌْ َّنلَ ل للاٌ ََْ ل ل ل ٌٌُ ُِ ْ
نمۇنااااپىق كاتتىكاشااالىرى بىااالەن ياااالغۇز جايااادا تېپىشاااقاندا بىاااز ھەقىاااقەتەن
سااىلەر بىاالەن بىللىمىاااز ،پەقەت نتىلىمىزنىااڭ ئۇچىاادىال ئىماااان ئېيتىااپ قوياااۇئ
مۇئمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز ،دەيدى» دېگەن ئايەتتە قوللىنىلغان.
 1سۈرە بەقەرە-14 ،ئايەت
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ت﴾ «ئااااۇالر ئااااۆتكەن بىاااار ئۈممەتتااااۇر» .ئىلگىاااارى
ـك أ َُّمـ ـ ٌ قَـ ـ ْد َخلَـ ـ ْ
﴿تِْل ـ َ
ئااااۆتكەن پەيغەمكەرلەرنىااااڭ ياشااااىغان زامااااان ۋە ماكااااانى پەرقلىااااق بولسااااىمۇ،
ھەممىساااىنىڭ قىلغاااان تەشەبكۇساااى ،ئېلىاااپ كەلاااگەن ياااولى ۋە ئەقىدىساااىنىڭ
بىرلىكااى بىاالەن بىاار ئااۈممەت ھېسااابلىنىدى .ئااالالھ تائاااال پۈتااۈن ئۈممەتنىااڭ بىاار
ئاااااااۈممەت ئىكەنلىكاااااااى ھەققىااااااادە ﴿ا ٌٌَ َا ل ل ل ل اِاٌٌَُِْ ل ل لٌلتُ ُ ٌٌَُِْْل ل ل ل ٌٌَ َو اَ ل ل ل َلغ َوٌٌ َوْ ٌٌَََ َمُّ ُ ل ل ل ل ٌٌْ
اابُل ُلغو اٌ «ٌ1نئاااى ئىنساااانالر! ساااىلەرنىڭ دىااانىغالر ھەقىاااقەتەن بىااار دىنااادىر
فَ ْ
نساااىلەر بىااار ئۈممەتساااىلەر  .مەن ساااىلەرنىڭ پەرۋەردىگاااارىغالردىرمەن ،ماااا ىال
ئىكادەت قىلىغالر» دېگەن.
ـت﴾ «ن ئىلگىرىكااااى ئااااۈممەتلەر كەتتااااى» دېگەناااادىن بولغااااان
﴿قَـ ـ ْد َخلَ ـ ْ
مەقسااااااەت ،يەھۇدىيالرنىااااااڭ ئااااااۆزلىرىنى ئىكااااااراھى  ،ئىسااااااھاق ۋە يەئقااااااۇ
ئەلەيھىسساااااالمالرغا نىسااااكەت بېرىشااااىنىڭ قىيااااامەت كااااۈنى ھااااې مەنااااپەئەت
يەتكۈزەلمەياااادىغانلىقىنى ئىپادىلەشااااتۇر .چااااۈنكى پەيغەمكەرلەرنىااااڭ نەسااااەبى
قانااادىن بولغاااان تەۋەلىااا نەساااەبى بولماساااتىن ،بەلكاااى پەيغەماااكەرگە ئىماااانىي
بااااغلىنىش ،يولىغاااا ۋە ئېلىاااپ كەلاااگەن ئەقىدىساااىگە ئەگىشاااىش بىااالەن بولىااادى.
يەھاااۇدىيالر گەرچە پەيغەماااكەرلەرگە قاااان جەھەتاااتە تۇتاشساااىمۇ ،لاااېكىن تۇتاااۇئ
ما غان يولى باشقا بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا تەۋە بواللمايدى.
س ـ ـ ْبـتُ ْم﴾ «ئۇالرنىاااااڭ ئەمەللىااااارى ئاااااۆزلىرى
سـ ــبَ ْ
ت َولَ ُكـ ــم َّمـ ــا َك َ
﴿ ََّلـَــا َمـ ــا َك َ
ئۈچۈناااادىر .سااااىلەرنىڭ ئەمەلىغااااالر ئااااۆزد الر ئۈچۈناااادىر» .ئىنسااااانالرنىڭ
ھەممىساااى بىااار ئاااۈممەت بولساااىمۇ ،ھەركىااا ئاااۆزى قىلغاااان ئىشاااتىن ئاااۆزلىرى
ھېسا بېرىدى.
بىااار قىساااى شەرقشۇناساااالر قىياااامەتتىكى دەرىجىاااگە نەساااەبنىڭ تەساااىرى
َْلَْقنَ للاٌ اال ل ٌٌْذُ ايَل لتَل ُ ٌٌْ
بولىاااادىغانلىقى ھەققىاااادە ﴿ َو َل ل اي ٌٌَ َُِنُ للو ٌ َو تلَبَل َعل لْتل ُ ٌٌْذُ ايَل لتُل ُ ٌِبااَيَللا ٌٌْ ْ
 1سۈرە ئەنكىيا-92 ،ئايەت
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لاا ٌ اِ ل ل ٌٌْ َا َملا ا ل ل ٌ اِ ل ل ٌ َش للَ ٌ «ٌ1ئااااۆزلىرى ئىمااااان ئېيتقااااان ،ئەۋالدلىرىمااااۇ
َوَِ للاٌََْْتلنَ ل ُ
ْ
ئەگىشااااىپ ئىمااااان ئېيتقانالرنىااااڭ ئەۋالدلىرىنااااى ئااااۇالر بىاااالەن تە دەرىجىاااادە
قىلىمىااز ،ئۇالرنىااڭ ئەمەللىرىاادىن قىلچىمااۇ كېمەيتىاا ەتمەيمىز» دېااگەن ئااايەتنى
َْلَْقنَ للا ٌدېااااگەن سااااۆزى «كەمچىاااال نەرسااااىنى
دەلىاااال قىلىااااپ ،ئالالھنىااااڭٌ﴿ْ ْ
مااۇكەممە نەرسااىگە قوشااۇ »نااى بىلااددرگەچكە ،ئااالالھ ئاتااا-ئانىنىااڭ ئېيتقااان
ئىماااااانى يۈزىساااااىدىن ،بالىلىرىنىاااااڭ دەرىجىساااااىنى زىياااااادە قىلىااااادىغانلىقىنى
دېيىشاااىدى .ئاتاااا-ئاناااا بىااالەن بااااال دىنياااادا ئواشاااا ئەمە قىلىشاااى ناتاااايىن.
ئۇناااداقتا بااااال ئاتاااا-ئانىنىاااڭ تەساااىرىدىن ياااۇقىرى دەرىجىاااگە ئېرىشاااەمدى بىاااز
دەيمىزكاااى ،ئىماااان بىااالەن ئىماننىاااڭ تەلىپاااى باااويىچە ئەمە قىلىاااش پەرقلىاااق
بولىااادى .دادا بىااالەن بااااال ئواشاااا ئىماااان ئېيتقاااان بولساااىمۇ ،دادا پىاااداكارلىق
بىاااالەن يااشااااى ئەمەللەرنااااى كااااۆئ قىلغااااان ،باااااال كەمچىللىاااا ئۆتكااااۈزدئ
ئەمەللەرنااى ئاااز قىلغااان بولۇشااى مااۇمكىن .لااېكىن ئااالالھ تائاااال قىيااامەت كااۈنى
ھەماااامە مۇئمىننىااااڭ دەرىجىسااااىنى كۆتۈرىاااادى .باااااال مااااۇئمىن بولمىسااااا ،ئاتااااا-
ئانىساااىنىڭ ئۇنىاااڭ بىااالەن ھاااې ئاالقىساااى بولمايااادى .ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەت
ئىمااان-كۇپااۇر پەرقااى تۈپەيلىاادىن ئۈزدلىاادى .ئىككىلىسااى مااۇئمىن بولسااا ،ئىمااانى
لاا ٌ
بىاار بولغااانلىقى ئۈچااۈن ،بىاارلىكتە جەناانەتكە كىرىاادى .ئايەتنىااڭ ﴿ َوَِللاٌََْْتلنَل ُ
«ئۇالرنىاااڭ ئەمەللىرىااادىن ھېچنەرساااىنى كەملەتمىااادىق» دېاااگەن بۆلىكىااادىن،
ئاتاااا-ئاناااا ۋە باااالىالر ئۆزلىرىنىاااڭ ئىمانىااادىن ساااورىلىپ ،ئىماااانى ساااەۋەبىدىن
جەنااانەتكە كىرىااادىغانلىقىنى بىلىاااا االاليمىز .بالىالرنىاااڭ ئەمەلااااى ئااااز تااااۇرىئ،
ئاتا-ئانىسى بىلەن بىر دەرىجىدە بولۇشى ئالالھنىڭ پەزلى-مەرھەمىتىدىر.

لي ٌ2
بىاااار قىسااااى كىشااااىلەر ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ﴿ ُ ل ل ٌٌُّ ِْل ل اه ٌٌاِبَللا ٌٌَ َسل ل ٌٌَ َ اا ل ٌ
َ اا
تسل للا اٌٌاََلٌٌ َِل للاٌ
«ھەر ئااااادەم ئۆزىنىااااڭ قىلمىشااااىغا مەسااااىۇلدىر» ۋە ﴿ َوَْ ٌ ل لْ ٌٌَ ْْل َ
َنل َلع ٌ «ٌ3ئىنساااان پەقەت ئۆزىنىاااڭ ئىشااالىگەن ئىشاااىنىڭ نەتىجىساااىنى كۆرىااادى»
 1سۈرە تۇر-21 ،ئايەت
 2سۈرە تۇر-21 ،ئايەت
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دېاااگەن ئاااايەتنى دەلىااال قىلىاااپ ،ئااااز ئەمە قىلغاااان بااااال كاااۆئ ئەمە قىلغاااان
ئاتاااا-ئانىساااى بىااالەن ئواشاااا دەرىجىااادە بواللمايااادىغانلىقىغا ،ئىماننىاااڭ بىااار
بولغااااانلىقى ۋە ئالالھنىااااڭ پەزلىنااااى سااااەۋە قىلىشاااانىڭ تااااوغرا ئەمەساااالىكىنى
دېيىشاااىدى .ئاااايەتلەرنى ئوبااادان چۈشاااىنىپ ،ئانااادىن تەتاااكىقال كېااارە  .يەناااى،
باااۇ ئىككاااى ئاااايەت ئاااادالەت مەسىلىساااىنى ئىپادىلەيااادى .ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى
االىغان بەندىگە بېرىدىغان پەزلى بولسا ،ھېسابسىز بولىدى.
ئااالالھ تائاااال ئااااىرەتتە نۇرغااۇن ئىشااالرنىڭ ئۆزىنىااڭ پەزلااى-مەرھەمىتااى
ا
ٌا ل َلوٌ
بىاااالەن بولىاااادىغانلىقى ھەققىاااادە ﴿ُ ل ل ْ ٌماَ ْ ل ل ا ٌ لَل ل الو ٌَوماَه ُْحَتا ل الوٌفَبال ل َ َ
ٌَفٌَلْلَل ْ َه َُ للو ُ
ا
لاٌَي َمعُل للو َ «ٌ1ئېيتقىنكاااااى ،ئاااااۇالر ئالالھنىاااااڭ پەزلاااااى ۋە رەھمىتىااااادىن
َ ل ل ْلًٌَلَ ل َْ
اۇشاااا بولساااۇن ،باااۇ ئۇالرنىاااڭ توپلىغانلىرىااادىن يااشاااىدىر» دەيااادى .يەناااى،
ئىنسااان ئااااىرەتتە ،قىلغااان يااشااى ئەمەللىرىاادىن بەكاارە ئالالھنىااڭ پەزلااى-
مەرھەمىتااااى بىاااالەن اااااۇ بولىاااادى .پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ َن ل الغ ُو ٌ
ا
ا
ا
لاٌَ ٌ
لوٌَ ََّللاٌَُ ل َ
ٌا َملُ للوٌَُُ للاُو ٌ َوََلٌَْتْل ل ٌَ ٌ ََيٌ َ ُن ل َ
ََ ل َلغ َ
َوَُ للا امُو َ ٌ،وَْمْ ل ٌُلهو ٌ،فَإتَللوٌَُل ل ْ ٌيُل ل ْغ ٌَ ََْنَل ل ٌَْ َ
وََلٌْ ٌٌَََ،اََلٌَْ ْ ٌيلتَلغَ َم ل ل َلغا ٌ ََّلل ا
ٌِْن ل للوٌُماَه ُْحَل ل ل ٌ « 2تااااااوغرا يولاااااادا مااااااېغىغالر ،توغرىغااااااا
َ
َ ُ
َ
يېقىنلىشاااىغالر ۋە ااااۇ بېشاااارەت ئاااېلىغالر .جەنااانەتكە ھېچكىمناااى قىلغاااان
ئەمىلااااى كىرگۈزمەياااادى ،دېگەناااادە ،ساااااھابىلەر ئااااى رەسااااۇلۇلالھ! سااااىلىنىمۇ
ئەمەللىاارى جەناانەتكە كىرگۈزمەماادى دې ىاادى ،رەسااۇلۇلالھ ياااق ،ئەممااا ئااالالھ
مېناااى ئاااۆز رەھمىاااتىگە ئېلىاااپ ،پەزلاااى-مەرھەمەت قىلساااا ئانااادىن كىااارىمەن»
دېااگەن ھەدىسااى ،جەناانەتكە كىرىشاانىڭ ئالالھنىااڭ پەزلااى-مەرھەمىتااى بىاالەن
بولىدىغانلىقىنى تەستىقاليدى.
بەزى كىشاااىلەر «ھېچكىمنىاااڭ ئەمىلاااى باشاااقىالرغا پايااادا يەتكۈزەلمىساااە،
مېيىااا ناااامىزى ئوقۇغاننىاااڭ مېيىتقاااا ناااېمە پايدىساااى پايدىساااى بولساااا ،باااۇ
باشااااااقىالرنىڭ قىلغااااااان ئەمىلىنىااااااڭ باشااااااقىالرغا پايدىسااااااى بولغااااااانلىقىنى
 1سۈرە يۇنۇس-58 ،ئايەت
 2مۇسلى رى ايەت قىلغان
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كۆرساااەتمەمدى » دېيىشاااىدى .شاااەرىىەت بىااازگە مېيىااا ناااامىزى ئوقۇشااانى يولغاااا
قويغااان ئىااكەن ،چوقااۇم پايدىسااى بااار .ئەمەلىيەتااتە بىااز ئوقۇغااان مېيى ا نااامىزى،
مېيىتنىاااڭ ئەمەلاااى ساااەۋەبىدىن بولىااادى .چاااۈنكى مېيىااا ماااۇئمىن بولغاچقاااا،
ئۇنىاااڭ ئىماااانى بىزناااى نامااااز ئوقۇتىااادى .مېيىااا ئىماااان ئېيتىاااپ يااشاااى ئەمە
قىلمىغااان بولسااا ،بىااز ئۇنىغغااا ناماااز ئوقۇمااايتتۇق .دېاامە  ،يااۇقىرى مەرتىاا ىگە
ئېرىشاااىش ،پەقەت قەلكاااتە ھەقىقىاااي چىااان ئىماننىاااڭ يىلتىاااز تارتىشاااى بىااالەن
بولىدى.
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ِ َّ ِ ِ
يم َحنِي ًفا ۖ َوَما
﴿وقَالُوا ُكونُوا ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
صَ
َ
ار ٰى ََتْتَ ُدوا ۗ قُ ْل بَ ْل مل َ إبْـ َراه َ
ِ
ِ
ني﴾
َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ٌ

«ئۇالر يەھۇدىي ياكى ناسارا بولۇ الر ،توغرا يو تاپىسىلەر ،دەيدى.
ئۇنداق ئەمەس ،بىز ئىكراھىمنىڭ ئىسالمغا ئۇيغۇن دىنىغا ئەگىشىمىز ،ئۇ
مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى ،دېگىن»
ئااااايەتتىكى ﴿قَـ ــالُوا﴾ «ئااااۇالر دېاااادى» دېااااگەن بااااۆلەكتىكى «ئااااۇالر»،
ـار ٰى
يەھاااۇدىي يااااكى ناسااااراالرنى كۆرساااىتىدى .ئۇالرنىاااڭ ﴿ ُكونُــوا ُه ـ ً
ـودا أ َْو نَ َ
صـ َ
ََتْتَ ـ ُدوا﴾ «يەھاااۇدىي يااااكى ناساااارا بولاااۇ الر ،تاااوغرا ياااو تاپىساااىلەر» دېاااگەن
اىتابىاااااادىن بولغااااااان مەقسااااااەتنى «مااااااۇئمىنلەر» دەئ قارىساااااااقمۇ ،ياااااااكى
يەھاااۇدىيالر ماااۇئمىن ،ناساااارا ۋە مۇشااارىكالرنى «يەھاااۇدىي» بولۇشاااقا ،ناسااااراالر
مااۇئمىن ،يەھااۇدىي ۋە مۇشاارىكالرنى «ناسااارا» بولۇشااقا چاقىرغااان اىتااابى دەئ
قارىسااااقمۇ بولىااادى .چاااۈنكى ھەر دىنااادىكى كىشاااىلەر يااشاااىلىقنىڭ ئۆزلىرىااادە
ئىكەنلىكىنى دەۋا قىلىدى.
ئىسااالم ئىلگىرىكااى ساااماۋىي دىنالرنىااڭ ئااۆزگەرتىلمىگەن تااوغرا تەرىپىنااى
ئېتىاارائ قىلىااپ ،ااتاسااىنى ئىنكااار قىلىاادى .لااېكىن يەھااۇدىي-ناساااراالر ئۆزىنىااڭ
دىنىاادىن باشااقا ھەممىناااى رەت قىلاادى .ئۇالرنىااڭ اااااراكتېرى بىاالەن ئىساااالمىي
ََ للغٌ
تەشەبكۇساااانىڭ ااراكتېرىاااادە پەرق بااااار .شااااۇ ا مااااۇئمىنلەر َ
﴿َلٌتلُ َ ل ل اه ُأٌمَل ْ َ
ليٌْ َ
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ا
ن لللا او «ٌ1ئالالھنىاااڭ پەيغەمكەرلىرىنىاااڭ ھېچكىرىناااى ئاااايرى ەتمەيمىز نيەناااى
ِ ل ٌ ُّ ُ
ئۇالرنىاااڭ بەزىساااىگە ئىماااان ئېيتىاااپ ،بەزىساااىگە ئىماااان ئېيتمااااي قالماااايمىز »
دېااااگەن ئااااايەتتە دېيىلگىنىاااادە  ،بااااارلىق پەيغەمااااكەرلەرگە ئىمااااان ئېيتىاااادى.
چۈنكى ئىسالمنىڭ مەقسىتى تەۋەلى ئەمەس ،بەلكى ھەقىقەتتۇر.
يەھااااۇدىي ۋە اىرىسااااتىيان ھەر ئىككىسااااى ،ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنى
پەيغەمااااكەر دەئ قارىغاچقااااا ،ئااااۇ ھەقااااتە ئىخااااتىالئ قىلىشاااامايدى .شااااۇنداقال
ھەربىااارى ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنى ئاااۆزىگە تەۋە قىلى الىااادى .ئاااالالھ تائااااال
پەيغەماااااااكەر ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ ئىكاااااااراھى ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ دىنىغاااااااا
ئەگىشااااىدىغانلىقىنى ئااااېالن قىلىشااااىنى بااااۇيرىئ ﴿قُــل ب ـ ِ َّ ِ ِ
يم َحنِي ًف ــا﴾
َْ ْ
ـل ملـ ـ َ إبْـ ـ َـراه َ
«بىااز ئىكراھىمنىااڭ ئىسااالمغا ئۇيغااۇن دىنىغااا ئەگىشااىمىز ،دېگىاان» دېااگەن ۋە بااۇ
ئارقىلىق ئەھلى كىتابالرغا رەددىيە بەرگەن.
ئااايەتتىكى ََنا َ للا نىااڭ ئەساالى لااۇغەت مەنىسااى «قېاايىش ،ئەگاارى بولااۇئ
قااېلىش» دېگەنلىاا بولااۇئ ،پااۇت قاااتتىق قايرىلىااپ كېتىشاامۇ ََنا َ للا دېيىلىاادى.
ئەممااا بااۇ كەلىاامە ئااايەتتە «تااوغرا يااو » دەئ تەرجىاامە قىلىناادى .قانااداق بولااۇئ
«ئەگاارى» مەنسااىدىكى سااۆز «تااوغرا يااو »نااى ئىپااادىلەئ قالاادى جەمىىاايەت تااۈز
يولااادىن چىقىاااپ بولغانااادا ،پەيغەماااكەر كېلىاااپ جەمىىيەتناااى رىساااال ئۈچاااۈن
قارشاااى يۆلىنىشاااكە «بۇرايااادى» .يەناااىََ ،نا َ للا «بىااار يولااادىن قېيىاااپ يەنە بىااار
يولغااا چىقىااش» دېااگەن ئۇقۇماادا بولااۇئ ،ااتاالشااقان كىشااىلەرنى ئېگىااپ تااوغرا
يولغااا ئېلىااپ كىرىشاانى كۆرسااىتىدى .ئااالالھ تائاااال «تااوغرا يااو »غااا بااۇ سااۆزنى
ئىشااالىتىش ئاااارقىلىق ،ئىنسااااننى قاچاااان غااااپىللىق قاپلىساااا ،ئالالھنىاااڭ ئاااۇنى
ااتا يولدىن قايدىرىئ ،توغرا يولغا تارتىدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن.
يەھاااۇدىي-ناسااااراالرنىڭ نەزىرىااادىكى تاااوغرا ياااو چۈشەنچىساااى ،ھااااۋايى-
ھەۋىسااىگە ئەگىشىشااتۇر .يەنااى ،ئۇالرنىااڭ تەلىپىنااى قاناادىرغىنى ،ئااۇالر ئۈچااۈن
 1سۈرە بەقەرە-285 ،ئايەت
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لٌَ
ضل ٌٌ َانل ٌَ
تااوغرا يااو ھېسااابلىنىدى .شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئااۇالر ھەققىاادە ﴿ َوَل ٌتٌَل ْه َ
َه ل للا َ ٌٌ ََ ل ل َلٌٌّتَلتَبال ل َلاٌٌ اِلَ ل لتَل ُ ٌْ «ٌ1ساااااەن يەھاااااۇدىيالر ۋە ناسااااااراالرنىڭ
َْل ُ ل للو ٌٌُ َوٌََلٌ ن َ
دىنىغا كىرمىگىچە ئۇالر سەندىن ھەرگىزمۇ رازى بولمايدى» دېگەن.

ئااااااااىرقى پەيغەمااااااكەر مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئۈممىتىاااااادە
قىيااامەتكە قەدەر يااشااىلىق ئااامىلى بولااۇئ ،ئىلگىرىكااى ئااۈممەتلەرگە ئواشااا
بىاااار پۈتااااۈن بۇزىلماياااادى .يەنااااى ،بىاااار تەرەئ بۇزىلسااااا ،يەنە بىاااار تەرەپااااتىن
ئىسااالھاتچىالر چىقىاادى .چااۈنكى ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااۈممەتنى سااۈپەتلەئ ﴿ ُ نللتُ ْ ٌ

ا
لًٌَُِْل ل ل ٌُْ ْ اه َ ل ل ل ْ ٌالنَ ل ل ا
ٌال ل ل ا ٌ ٌْ ُمن َ ل ل ل اه ٌَوتلُ ْ اِنُ ل للو َ ٌ اِب لَل ل ل الو ٌ2
لاُ َ
ٌُْ ُِ ل ل ُلهو َ ٌ اِبْ َم ْع ل ل ُلهو ٌَوتَلْنل َ ل ل ْلو َ َ
َ ل ل َْ

«نئاااى ماااۇھەممەد ئاااۈممىتى! ساااىلەر ئىنساااانالر مەنپەئىتاااى ئۈچاااۈن ئوتتۇرىغاااا
چىقىرىلغاااان ،يااشاااىلىققا باااۇيرىئ ياماااانلىقتىن توساااىدىغان ،ئالالھقاااا ئىماااان
ئېيتىااااادىغان ئە يااشاااااى ئۈممەتساااااىلەر» دېاااااگەن .دېااااامە  ،ماااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئااااۈممىتىگە بااااۇ يااااو ئامااااانەت قويۇلاااادى .بااااۇ ئااااۈممەت
يااشاااىلىققا باااۇيرىئ ،ياماااانلىقتىن توساااۇئ ،بىااار-بىرىناااى ھەقاااكە دەۋەت قىلىاااپ
تۇرىدى.

ِ
ِ
ني﴾ «ئااااااۇ مۇشاااااارىكالردىن ئەمەس ئىاااااادى».
﴿وَم ـ ــا َك ـ ــا َن م ـ ـ َـن ال ُْم ْشـ ـ ـ ِرك َ
َ
ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ئۇالرنىاااڭ دەۋا قىلغىنىااادە يەھاااۇدىي-ناساااارا يااااكى
مۇشاارى ئەمەس ،بەلكااى ھەقىقااى مااۇئمىن ئىاادى .بااۇ ئااايەت ئااارقىلىق ئەھلااى
كىتابنىااااڭ ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالمنى ئااااۆزلىرىگە تەۋە قىلى ېلىشااااىنىڭ تااااوغرا
ئەمەسلىكى بايان قىلىنغان.

 1سۈرە بەقەرە-120 ،ئايەت
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-74دەرس
سۈرە بەقەرە -136ئايەت

﴿قُولُوا آمنَّا ِِبللَّ ِـه وما أُن ِز َل إِلَيـنا وما أُن ِز َل إِ َ َٰل إِبـر ِاه ِ ِ
يل
َْ ََ
ََ
َ
َْ َ
يم َوإ ْْسَاع َ
ِ
ِ
ِ
يس ٰم َوَما أ ِ
وب َو ْاْلَ ْ﴾بَاط َوَما أ ِ
ُوِتَ النَّبيُّو َن
َوإِ ْ﴾ َحا َق َويَـ ْع ُق َ
ُوِتَ ُم َ
و﴾ ٰم َوع َ
ِ
َح ٍد ِِّم ْنـ ُه ْم َوََْن ُن لَهُ ُم ْسلِ ُمو َن﴾
من َّرِِِّبِ ْم ََّل نُـ َف ِِّر ُق بَ ْ َ
ني أ َ
ٌ

«ئېيتىغالركى ،ئالالھقا ئىمان ئېيتتۇق ،بىزگە نازىل قىلىنغان ۋەھيىگە،
ئىكراھىمغا ،ئىسمائىلغا ،ئىسھاققا ،يەئقۇبقا ۋە ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرىغا نازىل
قىلىنغان ۋەھيىگە ،مۇساغا بېرىلگەن نتەۋراتقا  ،ئىساغا بېرىلگەن
نئىنجىلغا ۋە پەيغەمكەرلەرگە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بېرىلگەن
نكىتابالرغا ئىمان ئېيتتۇق ،ئۇالردىن ھېچكىرىنى ئايرى ەتمەيمىز نيەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا ئواشا  ،ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ
بەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز  ،بىز ئالالھقا بويسۇنغۇچىالرمىز»
ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە ئاااااادەم ئەلەيھىسسااااااالمدىن تارتىاااااپ ماااااۇھەممەد
ئەلەيھىسسااااالمغىچە باااارلىق پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئېلىاااپ كەلاااگەن يولىنىاااڭ بىااار
ئىكەنلىكاااى ،ئاااۇ بولساااىمۇ ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ھەق مەيدانىااادا جاااارا لىق
ھالااادا ئاشاااكارا ئىپاااادىلىگەن َلٌا للوٌاَلٌٌهللا «ئاااالالھتىن باشاااقا ئىاااالھ ياااوق»
دېااگەن شااوئار ئىكەنلىكااى ئوتتۇرىغااا قويۇلااۇئ ،بەنااى ئىساارائىلغا ئېغىاار رەددىاايە
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بېاارىلگەن .بااۇ ئااايەت پەيغەمااكەرلەر ئېلىااپ كەلااگەن دىاانالر ئارىسااىدا زامااان ۋە
ماكااااااان سااااااەۋەبىدىن بەزى پەرقاااااالەر بولسااااااىمۇ ،مەنكەسااااااى ۋە ئومااااااۇمىي
پىرىنساااىپىنىڭ ئواشاااا ئىكەنلىكىناااى ئوتتۇرىغاااا قويۇۋاتىااادى .يەناااى ،شېرىكساااىز
ھالاادا يااالغۇز ئالالھقااا ،بااارلىق پەيغەمااكەرلەرگە ،ئااالالھ نازىاال قىلغااان قۇرئااان،
تەۋرات ،ئىنجىااال ۋە باشاااقا پەيغەماااكەرلەرگە بېااارىلگەن پۈتاااۈن كىتابالرغاااا ئىماااان
ئېيتىشِ ،ل ٌامه ا «ئىكراھى مىللىتى»نىڭ ئىزاھاتىدىر.
يەھۇدىيالرنىااااڭ دىاااان نامىاااادا توقۇۋاتقااااان يالغانلىرىنىااااڭ ۋە ئوتتۇرىغااااا
ئېلىاااپ چىقى اتقاااان ددشااامەنلىكلىرىنىڭ ،دىااان ۋە سااااماۋىي شاااەرىىەت بىااالەن
يٌََل ٌلوُ «بىااار ئاااالالھتىن
ھېچقاناااداق ئاالقىساااى ياااوقَ .لٌاَللوٌَاَلٌَهللاُ ٌَو َْ ل َلغُِ َ
ٌَلٌش ل اه َ
باشااقا ئىااالھ يااوق ،ئالالھنىااڭ شااېرىكى يااوق» ،ھەماادە «ئااالالھ تائاااال كائىناااتنى
ياااااراتقۇچى ،ئورىنالشااااتۇرغۇچى ،پۈتااااۈن شااااەيىىلەرنىڭ ئىگىسااااىدىر» دېااااگەن
ئېتىقااااد پۈتاااۈن پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئورتااااق ئەقىدىساااى ئىااادى .باااۇ ئېتىقاااادتىن
سااااىرتقا چىقىااااپ كەتااااكەن ھەرقانااااداق چۈشااااەنچە ،ئىلگىرىكااااى دىنالردىكااااى
ئۆزگاااااۈردئ كەتاااااكەن تەرەپااااالەر بولاااااۇئ ،ئالالھقاااااا نىساااااكەتەن تاااااۆھمەت
ھېساااااااابلىنىدى .ئۇالرنىاااااااڭ ئاااااااۆزىنى ئىكاااااااراھى  ،ئىساااااااھاق ۋە يەئقاااااااۇ
ئەلەيھىسسااااااالمالرنىڭ ئىزباساااااارى كۆرسىتىشاااااىنىڭ ھاااااې ئاساساااااى ياااااوق.
پەيغەمكەرلەرنىاااڭ ئىزباساااارى ئۇالرنىاااڭ ئەۋالدى بولاااۇ بىااالەن ئەمەس ،بەلكاااى
ئۇالر ئېلىپ كەلگەن ھەق يولدا مېغىش بىلەن بولىدى.

﴿قُولُــوا آمنَّ ــا ِِبللَّـ ـ ِـه وم ــا أُنـ ـ ِز َل إِلَيـن ــا وم ــا أُنـ ـ ِز َل إِ َ َٰل إِبـ ــر ِاه ِ ِ
ـحا َق
ـل َوإِ ْ﴾ ـ َ
َْ ََ
ََ
َ
َْ َ
يم َوإ ْْسَاعي ـ َ
ِ
ُوِت مو﴾ـ ــم و ِ
ِ
ِ
يسـ ـ ٰـم َوَمـ ــا أ ِ
ِ
ُوِتَ النَّبِيُّـ ــو َن مـ ــن َّرِِِّبـ ـ ْـم ََّل نـُ َف ـ ـ ِِّر ُق
ع
أ
ـا
ـ
ـ
م
و
اط
ـوب َو ْاْل ْ
َويَـ ْع ُقـ ـ َ
َ﴾ـ ــبَ َ َ
َُ َ ٰ َ َ
َح ـ ٍـد ِِّم ـ ـ ْنـ ُه ْم﴾ «ئېيتىغالركااااى ،ئالالھقااااا ئىمااااان ئېيتتااااۇق ،بىاااازگە نازىاااال
بَـ ْ َ
ـني أ َ

قىلىنغااان ۋەھاايىگە ،ئىكراھىمغااا ،ئىساامائىلغا ،ئىسااھاققا ،يەئقۇبقااا ۋە ئۇالرنىااڭ
ئەۋالدلىرىغااا نازىاال قىلىنغااان ۋەھاايىگە ،مۇساااغا بېاارىلگەن نتەۋراتقااا  ،ئىساااغا
بېاارىلگەن نئىنجىلغااا ۋە پەيغەمااكەرلەرگە پەرۋەردىگااارى تەرىپىاادىن بېاارىلگەن
نكىتابالرغاااا ئىماااان ئېيتتاااۇق ،ئاااۇالردىن ھېچكىرىناااى ئاااايرى ەتمەيمىز نيەناااى
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يەھاااۇدىيالر ۋە ناسااااراالرغا ئواشاااا  ،ئۇالرنىاااڭ بەزىساااىگە ئىماااان ئېيتىاااپ
بەزىسااىنى ئىنكااار قىلمااايمىز » .بااۇ ئااايەتتە ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالمدىن تارتىااپ
ئىساااااا ئەلەيھىسسااااااالمغىچە بولغاااااان باااااارلىق تەلىماااااات ۋە شاااااەرىىەتلەرنىڭ
ئالالھنىاااڭ ۋەھىيساااى ئىكەنلىكىاااگە ،ھەمااادە باااۇ رىساااالەتلەرنىڭ ھەممىساااىنىڭ
شااااېرىكى بولمىغااااان يااااالغۇز ئالالھقااااا ئىكااااادەت قىلىشااااقا چاقىرىاااادىغانلىقى
ئىپااادىلەنگەن .بىااز قۇرئانغااا ئىمااان ئېيتقااان ئىكەنمىااز ،تەبىىىيكااى قۇرئانغااا زىاا
بولغان ھېچقايسى كىتابقا تە ئىمان ئېيتالمايمىز.
سـ ــلِ ُمو َن﴾ «بىااااز ئالالھقااااا بويسااااۇنغۇچىالرمىز» .ئىكااااراھى
﴿ َوََْنـ ـ ُـن لَـ ــهُ ُم ْ
ئەلەيھىسساااااالم ۋە باشااااقا پەيغەمكەرلەرنىااااڭ ھەممىسااااى ،ئااااۆزلىرىنى ئالالھقااااا
تاپشااااااۇرغان بويسااااااۇنغۇچىالردىن ئىاااااادى .ئىسااااااالمنىڭ لااااااۇغەت مەنىسااااااى
«بويساااۇنۇ ۋە ئاااۆزىنى تاپشاااۇرى » دېاااگەن ئىككاااى ئۇقاااۇمنى ئاااۆز ئىچىاااگە
ئالىااااادى .ئالالھقاااااا بويساااااۇنۇ  ،ئىنساااااانالر ئوتتۇرىساااااىدىكى بويسۇنۇشاااااتىن
ھالقىغااااان .چااااۈنكى بىااااز ئۆزىمىزنىااااڭ ئۆتمۈشااااى ،بۈگااااۈنى ۋە كەلگۈسااااىمىزنى،
پۈتاااااۈن مەالۇقااااااتالردىن بىھااااااجەت ۋە اەلقىاااااگە ھەر تۈرلاااااۈ نېاااااىمەت ۋە
يااشاااىلىقالرنى بېرىااادىغان ئالالھقاااا تاپشاااۇرىمىز .ئەگەر ياااۇقىرىقى ئىشاااالرنىڭ
بىرەرساااىدە ئاااۆزىمىزنى ئالالھقااااا تاپشۇرىشاااتا شاااە قىلساااااق ،بىاااز ئىسااااالمغا
ھەقىقىي كىرگەن بولمايمىز.
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ِ
آمنتُم بِ ِه فَـ َق ِد ْاهتَ َدوا ۖ َّوإِن تَـ َولَّ ْوا فَِإ ََّّنَا ُه ْم ِِف
آمنُوا ِِبثْ ِل َما َ
﴿فَِإ ْن َ
ِ
اق ۖ فَسي ْك ِفي َك ُهم اللَّـهُ ۚ و ُهو َّ ِ
ِش َق ٍ
يم﴾
ََ
السم ُ
َ َ
يع ال َْعل ُ
ُ
ٌ

«ئەگەر ئۇالر سىلەر ئىمان ئېيتقاندە ئىمان ئېيتسا ،ئەل ەتتە ،توغرا يو
تاپقان بولىدى .ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆردسە ،نسەن بىلەن ئاداۋەتتە بولغان
بولىدى ،ئۇالرغا قارشى ئالالھ سا ا كۇپايىدىر .ئالالھ نئۇالرنىڭ
سۆزلىرىنى ئا الئ تۇرغۇچىدىر ،نھىيلە-مىكرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدىر»
ِ
اهتَ ـ َدوا﴾ «ئەگەر ئاااۇالر نيەناااى ئەھلاااى
آمنــتُم بِـ ِـه فَـ َقـ ِـد ْ
آمنُــوا ِِبثْـ ِـل َمــا َ
﴿فَ ـِإ ْن َ
كىتااا سااىلەر ئىمااان ئېيتقاناادە ئىمااان ئېيتسااا ،ئەل ا ەتتە ،تااوغرا يااو تاپقااان
بولىاادى» .بااۇ ئىپااادىگە قارىغاناادا ،ئىمااان بىاار بوالماادى ياااكى ئىككىمااۇ يەنااى،
ٌَهللا دەئ ئىمااااااان ئېيتتىغىااااااز،
ٌهللاٌوٌٌَْ ٌٌَ ٌُ َمل ل ل ٌَغٌٌََ ُنل ل ل ٌْو ٌُ
سااااااىز َْ ْشل ل ل َ ُغٌَْ ْ ٌََلٌٌٌاَل ل ل ٌوٌٌَاٌََل ٌَ
ئەماادى باشااقا بىاارى مۇسااۇلمان بولااۇ ئۈچۈنمااۇ سااىز دېااگەن سااۆزنى دەماادى
ياااكى شااۇنىغغا ئواشااا سااۆزنى دەماادى تەبىىيكااى ئواشااا سااۆزنى دەياادى.
چااۈنكى ھەركىاا ئېيتقااان ئىمااان ئااۆزىگە ئااائىتتۇر .ئااۇالر شاااھادەت كەلىمىسااىنى
ئااايرى -ئااايرى ئېيتقااان بولسااىمۇ ،ئااالالھ ۋە رەسااۇلىغا ئېيتقااان ئىمااانى بىااردىر.
مەساااىلەن پااااالنى ساااەدىقە قىلغانااادە ساااەدىقە قىلىاااش ،پاالنىنىاااڭ ساااەدىقە
قىلغاااان پۇلنىاااڭ ئاااۆزىنى قىلىاااش ئەمەس ،شاااۇنىغغا بااااراۋەر پاااۇلنى ساااەدىقە
قىلىشنى كۆرسىتىدى.

299

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
﴿ َّوإِن تَـولَّــوا فَِإ ََّّنَــا ُهــم ِِف ِش ـ َق ٍ
اق﴾ «ئەگەر ئاااۇالر نئىمانااادىن ياااۈز ئۆردساااە،
َ ْ
ْ
نساااەن بىااالەن ئااااداۋەتتە بولغاااان بولىااادى» .ئاااايەتتىكى اش ل َقاأ دېاااگەن ساااۆز
ِ للق دىاااان چىققااااان بولااااۇئ« ،يېاااارىلىش ،دەتاااااال  ،ئىخااااتىالئ» دېااااگەن
مەنىااالەردە كېلىااادى .ئەگەر ئاااۇالر ئىمانااادىن ياااۈز ئۆرىساااە ،مۇساااۇلمانالر بىااالەن
ياااكى ئۆزئااارا قارشااىلىققا چۈشااۈئ قالغااان بولىاادى .چااۈنكى بىزنىااڭ كااۆزىمىزگە
كاپىرالرنىاااڭ ھەممىساااى ئواشاشاااتە تۇياااۇلغىنى بىااالەن ،ئۇالرنىاااڭ ھەربىرىنىاااڭ
كۇپۇرلۇققااا سااەۋە بولىاادىغان ئااامىلالردا ئااۆزىگە يارىشااا قارىشااى ۋە تااوغرا دەئ
تاللىغاااان ياااولى بولىااادى .باااارلىق ئىنساااان ئىالھناااى ئېتىااارائ قىلىااادىغان ئەسااالى
فىتااارەت ئۈساااتىدە تۇغۇلىااادى .ئەگەر ئىنساااان ئىساااالم ياااولىنى تاللىساااا ،ئۆزىنىاااڭ
تەبىىىتااااى بااااويىچە ما غااااان بولىاااادى .ئەممااااا بااااۇ يااااولنى تاللىمىسااااا ،ئەساااالى
تەبىىىتىگە قارشى يو تۇتقان بولىدى-دە ،تە پۇ سىزلىق كۆردلىدى.
ســيَ ْك ِفي َك ُه ُم
ئاااالالھ تائااااال پەيغەماااكەر ئەلەيھىسساااالمغا اىتاااا قىلىاااپ ٌ﴿فَ َ

اللَّ ــهُ﴾ «ئۇالرغااا قارشااى ئااالالھ سااا ا كۇپايىاادىر» دېاادى .يەھااۇدىي ،ناسااارا ۋە
مۇناااااپىقالر ئااااالالھ تائاالنىااااڭ پەيغەمكىاااارىگە ھىاااايلە-مىكىاااار قىلماااااقچى ۋە
مااااۇئمىنلەرگە ئەرزىاااايەت بەرمەكچااااى بولسااااا ،ئااااالالھ كۇپايىاااادىر .يەھااااۇدىيالر
پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنى نۇرغاااۇن قېاااتى ئۆلتاااۈرمەكچى ۋە ساااېھىر قىلىاااش
ئاااااارقىلىق ئەرزىااااايەت بەرمەكچاااااى بولۇشاااااقاندا ،ئاااااالالھ تائااااااال ئۇالرنىاااااڭ
سۈيقەساااتىنى بىكاااار قىلىاااپ ،مەاپىيەتلىكىناااى ئاشاااكارىلى ەتتى .ئاااۇالر قانچىلىااا
ئاشاااكارا-يوشاااۇرىن ۋاساااتىلەرنى ئىشلەتساااۇن ،ئاااالالھ ئۇالرنىاااڭ يامانلىقىااادىن
لٌٌَ
رەساااۇلۇلالھنى سااااقلىدى .باااۇ ھەقاااتە يەنە ﴿ََْ لْ ٌٌَ لَل ل ٌلوٌُما َ للا ٌٌ َاْب ل َلغٌٌٌُِ َوَُيَ اوفُوتَل َ
اِبَل ل ل اي ٌٌَ اِل ل ل ٌ ُوتال ل الوٌٌٌ َوَِل ل ل ٌيُ ْ ل لللا اٌٌ لَل ل ل ٌلوٌُفَ َم ل للاٌَ ل للوٌٌُ اِل ل ل ٌٌْ َا ل للا ٌ «ٌ1ئااااااالالھ بەندىسااااااىگە
يېتەرلىاا ئەمەساامۇ ئااۇالر سااېنى ئااالالھتىن باشااقا مەبااۇدالر بىاالەن قورقۇتىاادى،
ئالالھ گۇمراھ قىلغان ئادەمنى ھې ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدى» دېگەن.

 1سۈرە زىمەر-36 ،ئايەت
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ئااااالالھ تائاااااال ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا رەسااااۇلۇلالھنى ااااااتىرجەم قىلىااااپ
س ل الم ٌُاٌ ْ َعلال ل ٌُ ٌ«ئااااالالھ نئۇالرنىااااڭ سااااۆزلىرىنى ئااااا الئ تۇرغۇچىاااادىر،
﴿ َوُا ل َلوٌٌ َ
نھىاااااايلە-مىكرىنااااااى بىلىااااااپ تۇرغۇچىاااااادىر» دېااااااگەن .بااااااۇ پەيغەمااااااكەر
ئەلەيھىسساااااالمغىال بېاااارىلگەن تەسااااەللى بولماسااااتىن ،بەلكااااى رەسااااۇلۇلالھنىڭ
يولىدا ما غان ھەربىر ئادەمگە بېرىلگەن تەسەللىدىر.
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ٌ

ِ
َحسن ِمن اللَّ ِـه ِ
ِ
ص ْبـغَ ً ۖ َوََْن ُن لَهُ َعابِ ُدو َن﴾
﴿ص ْبـغَ َ اللَّـه ۖ َوَم ْن أ ْ َ ُ َ
ٌ

«ئالالھ بويىغان نئىسالم رە گىدە چىڭ تۇرى الر ،ئالالھتىنمۇ گۈزە
شەكىلدە رە گە كەلتۈرددىغان كى بار بىز ئالالھقا ئىكادەت
قىلغۇچىالرمىز»
ئاااايەتتىكى ا
ص لْبلغٌََ «بوياااا » دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇئ ،رە نىاااڭ پااتاااا
يااااكى يۇ ااادە تەبىىىاااي تاااااللىق ئىااانچىكە كااااۋاكلىرى بولغاااان نەرساااىلەرنىڭ
ئىاا -ئىچىگىااچە سااىغىپ كىرىشااىنى كۆرسااىتىدى .مەسااىلەن كىگىزنااى بويىساااق،
رە كىگىزنىااڭ قااات-قېتىغااا ،قااانچە يۇيسااىمۇ چىقمىغىاادە دەرىجىاادە سااىغىپ
كېتىاااادى .ئەممااااا سااااۈنىىي تاااااالنى بويىساااااق ،ئۈسااااتىنكى قىساااامىال سااااىرلىنىپ،
ئىچىااگە ئۆتمەياادى ۋە رە گااى بااارا-بااارا ئۆ ااۈئ كېتىاادى .بويااا بىاالەن سااىرال
پەرقلىااق بولىااادى .بىااار نەرساااىنىڭ قااات-قېاااتىغىچە ساااىغددرد بوياااا بولساااا،
ئۈستىگە يېپىشتۇرى سىرال دېيىلىدى.
ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال ئىمااااننى ﴿ ِ
صـ ـ ْبـغَ َ اللَّـ ـ ِـه﴾ « ئالالھنىاااڭ بويىشاااى»
دەئ ئىپادىلىاااااااادى .يەنااااااااى ،پەيغەمااااااااكەر ئەلەيھىسساااااااااالمغا ،ئىكااااااااراھى
ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ يولىغاااااااا ۋە ئاااااااالالھ پەيغەمكەرلىااااااارىگە چۈشاااااااۈرگەن
تەلىماتلىرىغاااا ئىماااان ئېياااتىش ،ئالالھنىاااڭ ئىنسااااننى «بويىشاااى» ھېساااابلىنىدى.
بااۇ اااۇددى رەاتلەرنااى بويىساااق ،رە رەااا تااللىرىنىااڭ قااات-قېتىغااا كىرىااپ
كەتكىنىااادە  ،ئىماااان ئىنسااااننىڭ پۈتاااۈن ۋىجۇدىغاااا ساااىغىپ كېتىااادىغانلىقىنى
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ئىپادىلەيااااادى .دېااااامە  ،ئالالھنىاااااڭ نەزىرىااااادە قوباااااۇ بولىااااادىغان ئىماااااان،
ئىنسااااننىڭ قەلاااكىگە ساااىغىپ ،ئاااۇنى پۈتاااۈنلەي ئاااۆزگەرتكەن ئىمانااادىر .لاااېكىن
ئىمااان پۈتااۈن ۋىجۇدىمىزغااا سىغمىسااە ،بااۇ ئااالالھ دېگەناادە ا
ص لْبلغٌََ «بويااا »
بولماسااتىن ،بەلكااى يۇقىرىاادا بايااان قىلغىنىمىاازدە «سااىرال » بولىاادى .مانااا بااۇ
مۇناپىقالرنىڭ ئەھ الىدىر.
ئالالھنىاااڭ بىزناااى ئىماااانىي شاااەكىلدە بويىشاااى ،قاناااداقتۇر ساااىرتىمىزدىن
بېاااارىلگەن رە ئەمەس ،ئەكسااااىچە ۋىجۇدىمىزغااااا سااااىغگەن رە اااادىر .چااااۈنكى
ئىنساااااان يارىتىلغانااااادا ۋىجۇدىااااادا ئىماااااان تەبىىىتاااااى بولىااااادى .پەيغەماااااكەر
ا
ٌاْن للوٌُا َس للاتُوٌُ
ب َ
ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ ھەقااااتە ٌٌُ ل ل ُّ ٌَِ ْوُللو ٌيُوَل ُلغ َ
ٌَ ل َلٌّيلُ ْعل ل اه َ
ٌالَل ل ٌ ْ اْ ل َلهوا َ
ا ا ا ا اا ا
س للاتااوٌ « 1ھەرقاناااداق باااوۋاق ئەسااالى تەبىاااىەت
فَلَل ُق ل ُ
لوٌَ ٌَْمَ ل َلو ٌُِيلُ َ وَ ت للو ٌَويلُنَه ل َله تو ٌَوَُيَ َ
ئاساساااىدا تۇغۇلىااادى .ئۇنىاااڭ تىلاااى چىقىاااپ گەئ قىلغىااادە بولغانااادا ،ئاتاااا-
ئانىسااااى ئااااۇنى يەھااااۇدىي ،اىرىسااااتىيان ياااااكى مەجۇسااااى قىلىاااادى» دەياااادى.
دىنياااادىكى قايساااى بىااار مىللەتاااكە قاااارائ باقسااااق ،ھەمااامە كىچىااا بالىنىاااڭ
تەبىىىتىنىااااااڭ ئاساسااااااەن ئواشااااااايدىغانلىقىنى ھااااااې قىلىمىااااااز .ئااااااۇالر
ئەتراپىاااادىكىلەرنىڭ تەسااااىرىنى قوبااااۇ قىلغاناااادىن كېاااايىن ،ئاسااااتا-ئاسااااتا
ئۆزگىرىشكە باشاليدى.
بااۇ ھەدىسااتىن ئىماننىااڭ ئىنسااان ۋىجۇدىاادا ئەساالىدىنال بولغااان بىاار رە
ئىكەنلىكىنااى بىلەلەيمىااز .ئەگەر ئاتااا-ئانااا مۇسااۇلمان بولسااا ،باااال شااۇ رە پېتااى
ئۆسااۈئ يېتىلىااادى .ئەگەر يەھااۇدىي يااااكى اىرىسااتىيان بولساااا ،بااالىمۇ شاااۇنىغغا
يارىشاااااا ئۆساااااۈئ يېتىلىااااادى .اىرىساااااتىيانالرنىڭ كىچىااااا باااااالىالرنى ساااااۇغا
چۆكتااااۈردئ ئېلىشااااى ،ئىچكااااى جەھەتااااتىن رە بېرەلمەياااادى .چااااۈنكى ئىمااااان
ساااىرتتىن كېلىااادىغان نەرساااە ئەمەس ،بەلكاااى ئاااۇ ئىچكاااى تەرەپاااتىن چىقىااادى.
شاااۇ ا قەلىكاااتە ئىماااان ھەقىقاااى ئاااورىن ئالغانااادا ،ئىنسااااننىڭ پۈتاااۈن ۋىجۇدىغاااا
 1شەيكان رى ايەت قىلغان ھەدى
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ََ َس ل ٌٌَ
سااىغىپ ھاياتىغااا تەسااىر كۆرسااىتىدى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال ﴿ لَل ٌلوٌُتَلٌٌَََْ ْ
ا ا ا
ليٌ ُ لُ ل ل ٌو ُ ُا ٌٌْ
لاِبٌٌ ُِّتَ َ ل للا ا َاٌ َِ َل للاا ٌٌَتَل ْق َ ل للعاٌُّهٌ اِْنل ل ٌلوٌُ ُ لُل للو ٌٌُ َ ل ل اي ٌٌَ ََيْ َ ل ل ْلو ٌٌَ َ َُل ل ٌٌْ ُُثٌٌَتَلال ل ٌُ
ْْلَل للغي ٌ ٌٌ تَل ل َ
َوُللُ للوٌٌٌُُْا ٌٌَ اذ ْ ل ل اهٌٌ لَل ل اٌلوٌٌ َذال ٌَ
لٌَ ُا ل َلغ ٌ لَل ل اٌلوٌيلَ ْ ل الغيٌما ل اٌلوٌ َِل ل ٌيَ َ للا ٌٌٌُ َوَِل ل ٌيُ ْ لللا اٌٌ لَل للوٌٌُفَ َم للاٌَ للوٌٌُ
اِ ل ل ٌٌْ َا للا ٌ «ٌ1ئااااالالھ سااااۆزلەرنىڭ ئە چىرايلىقااااى بولغااااان قۇرئاااااننى نازىاااال
قىلاااااادى .ئااااااايەتلىرى ئۆزئااااااارا ئواشااااااايدى ۋە تەكرارلىنىاااااادى ،ئۇنىغاااااادىن
پەرۋەردىگارىاااادىن قورقىاااادىغان كىشااااىلەرنىڭ بەدەنلىاااارى تىترەياااادى ،ئاناااادىن
ئالالھنىاااڭ زىكااارى ئۈچاااۈن ،ئۇالرنىاااڭ بەدەنلىااارى ۋە دىللىااارى يۇمشاااائ نئاااارام
تاپىاادى  ،ئەنە شااۇ نقۇرئااان ئالالھنىااڭ ھىدايىتىاادىركى ،ئۇنىااڭ بىاالەن نئااالالھ
االىغااان ئااادەمنى ھىاادايەت قىلىاادى ،ئااالالھ ئازدىرغااان ئااادەمگە ھااې ھىاادايەت
قىلغااۇچى بولماياادى» دېااگەن .مانااا بااۇ ئااالالھ تائاااال ئىنساااننىڭ قەلكىاادە قويغااان
«بويىقى»نىڭ تەسىرىدىر.

َحس ــن ِم ــن اللَّـ ـ ِـه ِ
صـ ـ ْبـغَ ً﴾ « ئاااالالھتىنمۇ گاااۈزە شاااەكىلدە رە اااگە
﴿ َوَم ـ ْـن أ ْ َ ُ َ
كەلتۈرىااادىغان كىااا باااار » .باااۇ ئاااايەتتىكى ساااوئا شاااەكلىدىكى جااااۋابتىن،
قەلكناااى ئاااالالھ ۋە ئالالھنىاااڭ دىنىااادىن باشاااقا ،گاااۈزە رە اااگە كەلتۈرىااادىغان
ھېچكىمنىڭ بولمايدىغانلىقىنى بىلى االاليمىز.
ـن لَـ ــهُ َعابِ ـ ـ ُدو َن﴾ « بىاااااز ئالالھقاااااا ئىكاااااادەت قىلغاااااۇچىالردىرمىز».
﴿ َوََْنـ ـ ُ
ئالالھنىااااڭ بااااۇيرىغىنىنى قىلىاااادىغان ،توسااااقىنىدىن يانىاااادىغان ئااااادەم َاامال ُلغٌ
دېيىلىااادى .باااۇيرىقالر بەزى ۋاقىاااتالردا قىيىنچىلىاااق بىااالەن بولساااا ،چەكلىمىااالەر
كاااۆپىنچە بىااازگە ساااۆيۈملۈ كۆردنىااادىغان ئىشاااالردا بولىااادى .چاااۈنكى ئىنساااان
ھەر دائىاااا نەق ئالىاااادىغان يااااۈزەكى مەنپەئەتنااااى ئىزدەياااادى .نەق مەنااااپەئەت
ۋاقىتلىااق ھااوزىر بېرىشااى مااۇمكىن ،ئەممااا ئااۇ بەناادىنى ئااااىرەتتىكى مە گۈلااۈ
نېىمەتاااااتىن توساااااۇئ قالىااااادى .مەساااااىلەن ئەزانناااااى ئا لىغاااااان ۋاقتىغىااااازدا،
كىچىككىااانە ئۇيقاااۇنى دەئ ،جىاااددىي شاااەكىلدە نامازغاااا تۇرمىااادىغىز .شاااۇنىڭ
 1سۈرە زىمەر-23 ،ئايەت
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بىااالەن ساااىز جەنااانەتكە ئېلىاااپ بارىااادىغان ھەقىقاااى مەنپەئەتناااى ،كىچىككىااانە
ياااوقىال ھاااوزىر ساااەۋەبىدىن تاشااالىدىغىز .ئاااالالھ تائااااال نامااااز ھەققىااادە ﴿ا َ لَلاٌ
َ َ با ل للًٌوٌاََلٌٌالَل ل ل ٌ َّْ ا
يٌ َل ل ل اي ٌٌَيَ ُنُّ ل للو ٌٌََْ َ لُل ل ٌ ُِّ َلُ ل للوٌ َ اال ل ل ٌْ «ٌ1ناماااااااز ئااااااالالھتىن
اش ل للعا ٌَ
َ
َ َ
قورققااااۇچىالردىن باشااااقىالرغا ھەقىااااقەتەن مۇشااااەققەتلى ئىشااااتۇر .ئااااالالھتىن
قورققاااۇچىالر پەرۋەردىگارىغاااا چوقاااۇم مۇالقاااات بولىااادىغانلىقىغا ۋە ئالالھنىااااڭ
دەرگاھىغااااا چوقااااۇم قايتىااااپ بارىاااادىغانلىقىغا جەزمەن ئىشااااىنىدى» دېااااگەن.
بااااۇيرىق ئېغىاااار كەلسااااىمۇ قىلغىنىمىااااز ۋە يااشااااى كۆرىاااادىغان ئىشااااالردىن
توسۇلغاندا ،ئۇنى تاشلىغىنىمىز ئىكادەتتۇر.
بىاااز ئالالھنىاااڭ بۇيرىقىغاااا ئىتاااائەت قىلغىنىمىااازدا ،ئاااالالھ تائااااال ئېغىااار
ئىشااالرنى سااۆيۈملۈ ۋە چەكلىمىلەرنااى قااوالي قىلىااپ بېرىاادى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ
تائااااااال ﴿ َو ْالَ ُمل للو ٌَْ ٌٌَفا ل ل ُ ٌٌْ َ ُنل ل ٌَ
لوٌَ لَ ل ل اٌلوٌٌَل ل ٌْلوٌيُ اا ل ل عُ ُ ٌٌْا ٌ ٌٌَ ال للًٌٌ اِ ل ل ٌٌَ ْْل َِْ ل ل اٌهٌَ َعنا ل لتُّ ٌٌْ َوَل ل ل ا ٌٌَ

لَل ل للوٌٌَبَل ل ل ٌٌاَل ل ل ُ ٌٌ ْادَيَل للا ٌٌٌَوْيلَنَ ل ل ٌلوٌا ٌٌُللُ ل للوما ُ ٌٌوَ ل ل لَهٌٌِاَل ل ل ُ ٌٌ ْ ُ ْ ل للهٌٌو ْ ُس ل ل ٌَ ا
ه ل ل لَا ٌٌٌَ
لوأٌ َو ْع ْ
ََ ُ
َْ َ ْ ُ
َ َ َ ْ ُ
ََ ُ
ٌَ ُال ل ٌٌُ َه اش ل ُلغو ٌَ «ٌ2بىلىغالركااااى ،ئىچىغااااالردا رەسااااۇلۇلالھ بااااار ،ئەگەر ئااااۇ
ُْوَل لا ٌَ
نۇرغااۇن ئىشااالردا سااىلەرگە ئىتااائەت قىلىاادىغان بولسااا ،چوقااۇم قىاايىن ئەھ الاادا
قااااالتتىغالر ،لاااېكىن ئاااالالھ ساااىلەرگە ئىمااااننى قىااازغىن ساااۆيگۈزدى ۋە ئاااۇنى
قەلكىغالرغاااا چىرايلىاااق كۆرساااەتتى ،ساااىلەرگە پىساااقىنى ،كاااۇفرىنى ۋە گۇنااااھنى
يامااان كۆرسااەتتى ،ئەنە شااۇالر ئالالھنىااڭ پەزلااى ۋە نېىمىتااى بىاالەن تااوغرا يولاادا
بولغااۇچىالردىر» دېااگەن .دېاامە  ،ئااالالھ تائاااال «ئىمااان بااويىقى» بىاالەن بىزنااى
يااشاااىلىقىالرغا ئىنتىلىااادىغان ،ياماااانلىقالردىن سااااقلىنىدىغان ھاااالەتكە ئېلىاااپ
كېلىدى .شۇندىال بىز ئىماننىڭ ھەقىقىي لەززىتىنى تېتىيااليمىز.
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-75دەرس
سۈرە بەقەرە -139ئايەت

اجونَـنَا ِِف اللَّ ِـه َو ُه َو َربُّـنَا َوَربُّ ُك ْم َولَنَا أَ ْع َمالُنَا َولَ ُك ْم أَ ْع َمالُ ُك ْم
﴿قُ ْل أ َُُتَ ُّ
ِ
صو َن﴾
َوََْن ُن لَهُ ُُمْل ُ
ٌ

«بىز بىلەن ئالالھ توغرىلۇق مۇنازىرىلىشەمسىلەر ھالكۇكى ،ئۇ ھەم
بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز ،ھەم سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىغالردىر .بىزنىڭ
ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈندىر ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىغالرمۇ ئۆزد الر
ئۈچۈندىر ،بىز ئالالھقا سادىقمىز ،دېگىن»
ئااااالالھ تائاااااال رەسااااۇلۇلالھقا ۋەزىپىنىااااڭ مااااۇھىملىقىنى ئاگاھالناااادىرى
ئۈچااۈن ،ئااايەتنى ُ ل ٌْ «دېگىاان» دېااگەن بااۇيرىق بىاالەن نازىاال قىلغااان .ئااالالھ
تائاااااال «دېگىاااان» دېااااگەن بااااۇيرىقنى پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمغا قىلغاچقااااا،
رەسااااۇلۇلالھ «دېگىاااان»نااااى تەكرارلىماسااااتىن بۇيرىقنىااااڭ ئااااۆزىنى يەتكۈزسااااە
يېتەرلىاا بااوالتتى .سااەن ئوغلۇ غااا «ئاكا نىااڭ قېشااىغا بېرىااپ ،دادام بااۇ ئىشااقا
بۇيرىااادى ،دېگىااان» دېاااگەن ۋاقتىغااادا ،ئوغلاااۇ ئاكىساااىنىڭ قېشاااىغا بېرىاااپ،
«دېگىااان» ساااۆزىنى قايتىلىماساااتىن بۇيرىغاااان ئىشااانىال دەيااادى .رەساااۇلۇلالھنىڭ
ئالالھنىااااڭ «دېگىاااان» اىتااااابىنى تەكرارلىشااااى ،بااااۇ سااااۆزنىڭ رەسااااۇلۇلالھ
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تەرىپىاااااادىن ئەمەس ،ئااااااالالھ تەرىپىاااااادىن دېيىلگەنلىكىنىااااااڭ دەلىلىاااااادىر.
رەسۇلۇلالھ پەقەتال ئالالھنىڭ سۆزىنى ئۆز پېتى يەتكۈزدئ بەرگۈچى ااالس.
اجونَـنَــا ِِف اللَّ ـ ِـه َو ُهـ َـو َربُّـنَــا َوَربُّ ُكـ ْـم﴾ «بىاااز بىااالەن ئاااالالھ توغرىلاااۇق
ـل أ َُُتَ ُّ
﴿قُـ ْ
م ۇنازىرىلىشەمساااااىلەر ھاااااالكۇكى ،ئاااااۇ ھەم بىزنىاااااڭ پ ەرۋەردىگاااااارىمىز ،ھەم
سااااىلەرنىڭ پ ەرۋەردىگااااارىغالردىر ،دېگىاااان» دېااااگەن ئااااايەتتە قوللىنىلغااااان
ملا ل ل دېاااااگەن كەلىااااامە «مۇنازىرىلىشاااااىش ،ھاااااۆججەت كەلتاااااۈرد » دەئ
ٌَ
تەرجىاامە قىلىنىاادى .شااۇنداقال بااۇ ھەربىاار مۇنازىرىلەشااكۈچى ئااۆز كااۆز-قارىشااىنى
ھاااۆججەت بىااالەن ئوتتۇرىغاااا قويۇشااانى ئىپادىلەيااادى .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ٌ﴿ٌََْْتَل َلهٌ
ا ا
كٌٌامْل ل َله اا َ ٌا ٌ َما ل الو «ٌ1پەرۋەردىگااااارى توغرىسااااىدا ئىكااااراھى بىاااالەن
يٌَ للا َ
َ ٌ َل ل َ
مۇنازىرىلەشاااكەن ئاااادەم نيەناااى نەمرىد ناااى كۆرمىااادىغمۇ » دېاااگەن ئاااايەتتىمۇ
ك پېىىلاااى ئىشااالىتىلگەن بولاااۇئ ،بۇنىغااادىن ھەربىرىنىاااڭ ئاااۆز تەرىپىناااى
ََ للا ٌَ
كۈچلەنددرىااااااادىغان ھاااااااۆججەتلەرنى قوللىنىاااااااپ مۇناااااااازىرە قىلغاااااااانلىقىنى
بىلى االاليمىز.
ملا ل ل «مۇناااااازىرە» ھەق بىااااالەن ھەق ئوتتۇرىساااااىدا بولمايااااادى .باااااۇ
ٌَ
ا
ا
ھەقااااتە ئااااالالھ تائاااااال ٌ ا
اا
ٌَ َ ل لتُل ُ ْ ٌ
﴿و َل ل ي َ ٌ َُ للا ُّ و َ ٌا ٌ لَل للوٌِل ل ٌملَ ْع للغ ٌَِ للاٌ ْن للتُ َ ٌَللوُ ُ
َ
اَ ل ل ا
ٌشل ل الغيغ «ٌ2كىشاااااىلەر ئالالھنىاااااڭ
ب
ل
ل
ا
ل
ل
ٌو
ل
ل
ٌ
ٌانل ل َلغٌٌَ اا ل ل ْ ٌَو َالَ ل لْ ا ْ ٌ َ َ َ َُ ْ َ َ َ
َ َ
دىنىناااى قوباااۇ قىلغانااادىن كېااايىن ،نكىشاااىلەرنى ئىمانااادىن توساااۇ ئۈچاااۈن
ئالالھنىاااااڭ دىنىااااادا اۇساااااۇمەت قىلىشاااااقانالرنىڭ دەلىللىااااارى ئالالھنىاااااڭ
دەرگاھىاادا باتىلاادىر ،ئااۇالر ندىنيااادا غەزەپااكە ئۇچراياادى ،نئااااىرەتتە قاااتتىق
ئازابقااا دىچااار بولىاادى» دېااگەن بولااۇئ ،ئااايەتتىكى ََللا َكٌ پېىىلااى «اۇسااۇمەت
قىلىشااقان» دەئ تەرجىاامە قىلىنغااان .چااۈنكى ئالالھنىااڭ دىنىغااا كىرىااپ بولااۇئ،
ئاااۇ ھەقاااتە مۇناااازىرە قىلىاااش باتىلنىاااڭ ئىپادىساااىدىر .مۇئمىنلەرنىاااڭ ئاااالالھنى
«پەرۋەردىگاااار» دېيىشاااى بىااالەن ،ئەھلاااى كىتابنىاااڭ ئاااالالھنى «پەرۋەردىگاااار»
 1سۈرە بەقەرە-258 ،ئايەت
 2سۈرە شۇرا-16 ،ئايەت

308

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
دېيىشااىنىڭ ھەر ئىككىسااى ھەق بولغااان بولسااا ،ئارىاادا مۇنااازىرە يااۈز بەرمىااگەن
باااوالتتى .چاااۈنكى ھەق دېاااگەن بىااار ،ئەمماااا باتىلغاااا مىاااڭ ياااو باااار .ئارىااادا
ئالالھنىااااڭ پەرۋەردىگااااار ئىكەنلىكااااى توغرىسااااىدا مۇنااااازىرە بولغااااان ئىااااكەن،
مۇئمىنلەر ھەق ئۈستىدە ،ئەھلى كىتا باتىلدا بولغان بولىدى.

﴿ولَنَــا أَ ْع َمالُنَــا َولَ ُك ـ ْـم أَ ْع َم ــالُ ُك ْم
ئاااالالھ تائااااال قاااۇرىق تالىشىشااانى توساااۇئ ٌ َ
ِ
ص ــو َن﴾ «بىزنىااااڭ ئەمەللىرىمىااااز ئااااۆزىمىز ئۈچۈناااادىر ،سااااىلەرنىڭ
َوََْن ـ ُـن لَ ــهُ ُُمْل ُ
ئەمەللىرىغالرمااۇ ئااۆزد الر ئۈچۈناادىر ،بىااز ئالالھقااا سااادىقمىز» دېااگەن سااۆزنى
ماااۇئمىنلەرگە ئاااۆگەتكەن .ئاااالالھ تائااااال پۈتاااۈن بەنااادىلەرنىڭ رەبكاااى بولغاچقاااا،
ھېچكىمنااى ھېچكىماادىن ئااارتۇق قىلغااان ئەمەس .پەقەتااال كىاا ئىخااالس بىاالەن
يااشااى ئەمە قىلسااا ،شااۇنى باشااقىالردىن ئااارتۇق قىلغااان .شااۇ ا كىاا يااشااى
ئەمەللەرنااى ئااالالھ رازىلىقااى ئۈچااۈن اااالى قىلسااا ،ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا شااۇ
كىشااىنىڭ مەرتى ىسااى ئۈسااتۈن بولىاادى .ئواشااا ئىشاانى بىااز ئالالھقااا بولغااان
ئىخااااالس بىاااالەن قىلساااااق ،ئەھلااااى كىتااااا ئااااۆز ااھىشااااى بىاااالەن قىلسااااا،
كىشاااىلەرگە بىااار اىااال كۆردنۈشاااى ماااۇمكىن .ئەمماااا بىاااز سااااۋا ئاااالىمىز ،ئاااۇالر
ئااللماياادى .چااۈنكى ئەمەلنىااڭ قوبااۇ بولۇشااى ،ئالالھقااا اااالى بولااۇ بىاالەن
بولىدى.

بەزى كىشاااااىلەر «ئىخالسااااانىڭ ئاااااورنى قەلكتاااااۇر .شاااااۇ ا بىااااار ئاااااادەم
باشااقىالرغا ئەزىاايەت بەرمەي ،يامااان ئىااش قىلماااي ،نىيىتىنااى اااالى قىلسااىال،
نامااااز ئوقۇمىساااىمۇ بولغاااۇدە » دېيىشاااى ماااۇمكىن .ئەمماااا باااۇ يەردە نىااايەت ۋە
ئەمەلاادىن ئىكااارەت ئىككااى مەسااىلە بااار .رەسااۇلۇلالھ ھەدىسااتە ،نىيەتنااى ئەمە
بىاااالەن بىاااارلىكتە تىلغااااا ئېلىااااپ اَّن للاٌ ْلام للاٌَِب ن للات «ئەمەلاااالەر نىاااايەتكە
بااااغلىق» دېاااگەن .شاااۇ ا ئەمەلااادىن باااۇرىن نىااايەت بولۇشاااى كېااارە  .نىااايەت
ئااۆزىمىز پايدىلىنىاادىغان نەرسااە بولسااا ،ئەمە باشااقىالر پايدىلىنىاادىغان ئىشاانى
كۆرسااااىتىدى .يەنااااى ،نىيىتىمىاااازگە سااااەدىقە قىلىشاااانى پااااۈككەن بولساااااق ،بااااۇ
نىيىتىمىاازگە ئااالالھ ئەجىاار بېرىاادى ،قىلغااان سااەدىقىمىزدىن كەمااكەغەللەر پاياادا
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ئالىاادى .ئەممااا نىيىتىمىاازدە ئااالالھ رازىلىقىنااى كااۆزلىمەي ،كىشااىلەر ئارىسااىدىكى
ناااام-شاااۆھرەتنى يااااكى رىياااااورلۇقنى كاااۆزلىگەن بولسااااق ،كەماااكەغەللەر باااۇ
مالااادىن مەناااپەئەت ئالغاااان بىااالەن ،بىاااز ھېچقاناااداق سااااۋابقا ئېرىشاااەلمەيمىز.
ئااااالالھ تائاالنىااااڭ مەقسااااىتى ،ئەمەلنىااااڭ ئالالھقااااا بولغااااان ئىخااااالس بىاااالەن
لاٌوَ ُ ل ل ْ ٌْ َْا َم للاُ ُ ْ ٌ
بىرلىشىشااااىدىر .شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە َ
﴿وَنَ للاٌْ َْا َماُنَ ل َ
«بىزنىاااااڭ ئەمەللىرىمىاااااز ئاااااۆزىمىز ئۈچۈنااااادىر ،ساااااىلەرنىڭ ئەمەللىرىغالرماااااۇ
﴿وََْ ل ل ُ ٌَ للوٌُ
ئااااۆزد الر ئۈچۈناااادىر» دېگەناااادىن كېاااايىن ،ئىخااااالس توغرىسااااىدا َ
ا
هو َ ٌ«بىز ئالالھقا ئخالسمەنلەرمىز» دەئ كەلتۈرگەن.
ُمُْل ُ
ئەمە  -كىشاااى ھايااااتىي دىنياااادا قىلغاااان ئىشااالىرىنى كۆرساااىتىدى .نىااايەت
ئاشاااۇ ئىشاااقا قارىتاااا ،سااااھىكىغا سااااۋا بېرىااادى يااااكى سااااھىكىدىن سااااۋابنى
اتٌفَناعا َمل ا
هل َلغَُ ا
واللاٌ
لاٌاللٌَ ٌَوا ُ
چەكلەيااادى .باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ﴿ا ٌتلُْبل ُلغو ٌ َ
ٌَتْ ُ َ

َ
ا
ا
ٌن ل ل لاَاتا ُ ْ ٌ ٌَۗو لَ ل ل للوُ اٌِبَل ل للاٌتَل ْع َملُل ل للو َ ٌ
وا ل ل للاٌ ْ ُ َق ل ل ل َله ٌَفَل ُ ل ل ل َلوٌ َ ل ل ل ْلًٌَ ُ ل ل ل ٌْ ٌَويُ َ ل ل ل ُله َ
َوتلُ ْ تُ َ
ٌا ل ل للن ُ ٌِ ل ل ل َ
َ باللً «ٌ1ساااەدىقىنى ئاشاااكارا بەرساااە الر ،باااۇ يااشاااىدىر ،ئەگەر ئاااۇنى مەاپىاااي
بەرسااااە الر ۋە يوقسااااۇلالرغا بەرسااااە الر ،تېخىمااااۇ يااشااااىدىر .بااااۇ سااااىلەرنىڭ
بەزى گۇناھلىرىغالرغاااااا كەف اااااارەت بولىااااادى ،ئاااااالالھ ساااااىلەرنىڭ قىلغاااااان
ئەمەلىغالردىاااان اەۋەرداردىر» دېااااگەن .بىااااز ساااااۋابنى ئىاااارادە قىاليلااااى ياااااكى
قىلماااايلى ،باشاااقىالر ئاااۇ ساااەدىقىدىن پايدىلىنى ېرىااادى .مەساااىلەن بىاااز مەيلاااى
قانااداق نىاايەت بىاالەن بىاار بىنااا سېلىشااقا تۇتااۇ قىلساااق ،ئەتراپتىكااى يااۈزلەرچە
كىشااااى بااااۇ ئىشااااتىن مەنپەئەتلىنىاااادى .يەنااااى ،چېرتيااااوژىنى سااااىزغان ،تېگىنااااى
كوالتقاااااان ،ئاساساااااىنى قۇرغاااااان ،بىناااااانى قوپۇرغانااااادىن تارتىاااااپ باشاااااقا
ئىشاااالىرىغىچە ،ئەتراپتىكااااى كىشااااىلەر مەنااااپەئەت ئالىاااادى .دېاااامە  ،ئىشاااانىڭ
بېشااىدىن ئااااىرىغىچە نىيىتىمىاازدە ئااالالھ بولسااۇن ياااكى بولمىسااۇن ،كىشااىلەر
پايدىساااىنى ئېلى ېرىااادى ۋە باااۇ ئىاااش ساااەۋەبىدىن رىزقىناااى تېپىاااپ يەۋېرىااادى.
ئەمماااا بىاااز نىيىتىمىاااز قاناااداق بولساااا ،شاااۇ نىااايەت قىلغىنىمىزغاااا ئېرىشاااىمىز.
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ئىنساااننىڭ نىيىتىاادە نااېمە بولسااا شااۇنىغغا ئېرىشىشااى ،ئالالھنىااڭ ئادالىتىنىاااڭ
مىسالىدىر.
بەزى كىشااااىلەر «ئالالھقااااا ئىمااااان ئېيتمىغااااان ،ئەممااااا كەشااااپىياتلىرى
بىاااااالەن ئىنسااااااانىيەتكە چااااااو تااااااۆھپە قوشااااااقان كىشااااااىلەرمۇ دوزااقااااااا
كىرەمدىغاناادى » دەئ ئەجەبلىنىاادى .بىااز «شااۇنداق ،چااۈنكى ئااۇ ئەمە قىلغااان
بولسااىمۇ ،نىيىتىاادە ئااالالھ رازىلىقااى بولمىغاچقااا دوزااتااا كۆيىاادى» دەئ جاااۋا
بېرىمىاااز .چاااۈنكى ئاااۇالر ئاااااىرەتتىكى سااااۋابنى ئۈمىاااد قىلىاااپ باقمىغاااان ،ھەم
ئااااااىرەتكىمۇ ئىشااااەنمىگەن .ئااااۇالر ھاياااااتىي دىنيااااادا قىلغااااان ئىشاااالىرىنىڭ
مۇكاپااااتىنى ئالىااادى .يەناااى ،ئۇنىاااڭ ئۈچاااۈن ھەيكەلااالەر تۇرغۇزىلىااادى ،ئىسااامى
كوچاااا-مەيااادانالرغا قويۇلىااادى ۋە قىلغاااان يااشاااىلىقلىرى ئۈچاااۈن دىنياااادا يااااد
ئېتىلىاادى .ئەممااا ئۇالرنىااڭ نىيىتىاادە ئااالالھ بولمىغاچقااا ،ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا
مۇكاپاتقااا ئېرىشااەلمەيدى .ھەركىاا ئااۆزى نىاايەت قىلغىنىغااا يېتىاادى .شااۇ ا كاااپىر
قىيااامەتتىكى ساااۋا ۋە مۇكاپاااتنى نىاايەت قىلمىغااان بولغاچقااا ،قىيااامەت كااۈنى
«مەن نېمە ئۈچۈن ئەجىرگە ئېرىشەلمەيمەن» دېيىش ھوقۇقى بولمايدى.
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﴿أَم تَـ ُقولُو َن إِ َّن إِبـر ِاه ِ ِ
ط َكانُوا
وب َو ْاْلَ ْ﴾بَا َ
ْ
يل َوإِ ْ﴾ َحا َق َويَـ ْع ُق َ
َْ َ
يم َوإ ْْسَاع َ
اد ًة
ار ٰى ۗ قُ ْل أَأَنتُ ْم أَ ْعلَ ُم أَِم اللَّـهُ ۗ َوَم ْن أَظْلَ ُم ِِمَّن َكتَ َم َش َه َ
ُه ً
ودا أ َْو نَ َ
صَ
ِعن َدهُ ِم َن اللَّ ِـه ۗ َوَما اللَّـهُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَـ ْع َملُو َن﴾
ٌ

«ياكى ئىكراھى  ،ئىسمائىل ،ئىسھاق ،يەئقۇ ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدى يەھۇدىي
ئىدى ياكى ناسارا ئىدى ،دەمسىلەر ئېيتقىنكى نئۇالرنىڭ قايسى دىندا
ئىكەنلىكىنى سىلەر ئوبدان بىلەمسىلەر ياكى ئالالھ ئوبدان بىلەمدى
قولىدا ئالالھ نازىل قىلغان دەلىل-ئىسپات تۇرىئ ،ئۇنى يوشۇرغان
ئادەمدىن زالى كى بار ئالالھ سىلەرنىڭ قىلمىشىغالردىن غاپىل
ئەمەستۇر»
ئۆتمۈشااااااتە ئااااااۆتكەن پەيغەمااااااكەرلەر توغرىسااااااىدا ،ناساااااااراالر «ئااااااۇ
پەيغەماااكەرلەر ناساااارا ئىااادى» دېساااە ،يەھاااۇدىيالر «ئاااۇالر يەھاااۇدىي ئىااادى»
ـل أَأَن ــتُ ْم أَ ْعلَ ـ ُـم أَِم
دېيىشااااەتتى .ئااااالالھ تائاااااال ئۇالرنىااااڭ سااااۆزىگە جاااااۋابەن ﴿قُـ ْ
اللَّ ــهُ﴾ «نئۇالرنىاااڭ قايساااى دىنااادا ئىكەنلىكىناااى ساااىلەر ئوبااادان بىلەمساااىلەر
يااااكى ئاااالالھ ئوبااادان بىلەمااادى » دېااادى .باااۇ يەردىكاااى ساااوئالنىڭ جااااۋابى
ئىنتااااايىن ئېنىااااق .چااااۈنكى ھااااېچكى «بىااااز ئااااالالھتىن بەكاااارە بىلىمىااااز»
دېيەلمەياادى .قۇرئاناادا مۇشااۇ اىاال شااەكىلدە سااوئا سورالسااا ،تەبىىىااي بۇنىااڭ
جاااۋابى بېرىلىااپ بولغااان بولىاادى .ئالالھنىااڭ ئە يااشااى بىلىاادىغانلىقى ،شااە
كەتمەيدىغان ھەقىقەتتۇر.
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ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااۇ مەساااىلىنى ساااوئا شاااەكلىدە تاشلىشاااى ،بىااازدىن
سااااوئا سااااورا ئۈچااااۈن بولماسااااتىن ،بىزنااااى مەسااااىلىدىن اەۋەردار قىلىااااش
ئۈچۈنااادىر .ئاااايەتتە ئىكاااراھى  ،ئىسااامائىل ،ئىساااھاق ،يەئقاااۇ ئەلەيھىسسااااالم ۋە
ئۇالرنىاااڭ ئەۋالدلىااارى بىااارلىكتە تىلغاااا ئېلىنغاااان .باااۇ ئىماااانىي مەنكەنىاااڭ بىااار
ئىكەنلىكىناااااى بىلددرىااااادى .چاااااۈنكى ئىسااااامائىل ئەلەيھىسسااااااالم ئىكاااااراھى
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااوغلى بولاااۇئ ،ئەرەبلەرنىاااڭ ئەجااادادى .ئىساااھاق ۋە يااااقۇئ
ئەلەيھىسسااااالمالرمۇ ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئەۋالدى بولاااۇئ ،ئاااۇالر بەناااى
ئىسااارائىلنىڭ ئەجااادادى ئىاااادى .شاااۇ ا قۇرئاناااادا يەئقاااۇ ئەلەيھىسساااااالمنىڭ
ٌَواَ ل لوٌُِبِا ل َ ا ا ا ا
اا ل ل ٌوا ْن للب َ ا
ا
اٌو اَ ل َلغ ٌ
لٌَ مْل ل َلها َ ٌَو ْمسَ َ َ َ
ئوغااااۇللىرى ٌ﴿َُ للاُو ٌتلَ ْعبُ ل ُلغٌ َ ل ل َ َ َ َ َ
اأٌ َ ل ل َ َ
س ل لللا ُمو َ «ٌ1ساااااېنىڭ ئىالھىاااااڭ ۋە ئاتاااااا-بوۋىلىرىاااااڭ ئىكاااااراھى ،
َوََْل ل ل ُ ٌَل للوُ ُ
ٌِ ْ
ئىساامائىل ،ئىسااھاقالرنىڭ ئىالھااى بولغااان بىاار ئالالھقااا ئىكااادەت قىلىمىااز ،بىااز
ئۇنىغغا ئىتائەت قىلغۇچىمىز» دېگەن.
ئىسااامائىل ۋە ئىسااااھاق ئەلەيھىسساااااالمنى پەيغەماااكەر قىلىااااپ ئەۋەتااااكەن
بىااار ئاااالالھتۇر .ئىاااالھ بىااار بولغاااانىكەن ،ئىالھىاااي مەنھەجماااۇ بىااار بولۇشاااى ۋە
يەھااۇدىيالر بىاالەن باشااقا مىللەتاالەر باااراۋەر بولۇشااى كېاارە  .ئەگەر ئىنسااانىيەت
ئارىسااىدا دىاان توغرىلىااق ئواشىماساالىق ۋە ئىخااتىالئ يااۈز بەرسااە ،بااۇ ئۇالرنىااڭ
ئااااۆز مەنپەئەتلىاااارى ۋە ھەۋەساااالىرىنى قولغااااا كەلتااااۈرد ئۈچااااۈن ،ئالالھنىااااڭ
يولىنى ئۆزگەرتى ەتكەنلىكتىن بولغان.
ھەر ئااادەم ئۆزىنىااڭ قىلغىنىغااا ئېرىشاااىدى .ھېچكىمنىااڭ نەسااەبى ئۇنىغغاااا
ئاااااىرەتتە مەناااپەئەت يەتكۈزەلمەيااادى .شاااۇ ا يەھۇدىيالرنىاااڭ «بىاااز ئىكاااراھى ،
ئىسااامائىل ۋە ئىساااھاق ئەلەيھىسسااااالمالرنىڭ ئەۋالدلىااارى» دېيىشاااى ،قىياااامەت
كۈنى ئۇالرغا ھې پايدا-مەنپەئەت يەتكۈزەلمەيدى.

 1سۈرە بەقەرە-133 ،ئايەت
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س ْبـتُ ْم ۖ َوََّل تُ ْسأَلُو َن َع َّما
سبَ ْ
ْك أ َُّم ٌ قَ ْد َخلَ ْ
﴿تِل َ
ت َولَ ُكم َّما َك َ
ت ۖ ََّلَا َما َك َ
َكانُوا يَـ ْع َملُو َن﴾
ٌ

«ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى ئۆزلىرى ئۈچۈندىر.
سىلەرنىڭ ئەمەلىغالرمۇ ئۆزد الر ئۈچۈندىر ،ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا سىلەر
جاۋابكار ئەمەس»
ا
لاٌَ
تٌا ْذٌَُ ل َ
بااااۇ ئااااايەت ئىلگىرىكااااى ﴿ْ َْنٌ ُ ن للتُ ْ ُ
وبٌ ْ َم ل ْلو ُ
ٌَ َ ل َلهٌيلَ ْع ُقل ل َ
ٌشل ل َ َغ ٌَ ْذ َ
ا
ا
اا ا
ٌَواَ ل لوٌَُِبِال َ ا ا ا ا ا
ا
لب ٌَ
اأٌ
لٌَ مْل ل َلها َ ٌَو ْمسَاا ل ل َ ٌَو ْن ل َ
بَن للو ٌَِ للاٌتَل ْعبُ ل ُلغو َ ٌِ ل ل ٌملَ ْع للغيٌَُ للاُو ٌتلَ ْعبُ ل ُلغٌ َ ل ل َ َ َ َ
اَ ل ل اٌو اَ للغ ٌوََل ل ٌَ للو ا
لاٌِ للاٌ َ َس للبَ ْ ٌَوَ ُ ل ل ٌ َِل لاٌ َ َسل لْبلتُ ْ ٌٌ
ٌِ ْس للل ُمو ٌٌَ.تاْل ل َ
لٌََُِْل ل ٌَُل ل ْغٌ َ َلل ل ْ ٌٌ ََل َ
َ َ َ َْ ُ ُُ
1
ٌا َم للاٌ َ للاتُو ٌيلَ ْع َملُ للو َ «يەئقااااۇ جااااان ئۈزدۋاتقااااان ۋاقتىاااادا سااااىلەر
َوََلٌتُ ْسل ل َُو َ َ
يېنىاااادا بارمىاااادىغالر شااااۇ چاغاااادا يەئقااااۇ ئوغۇللىرىاااادىن مەن ئۆلگەناااادىن
كېااايىن ساااىلەر كىماااگە ئىكاااادەت قىلىساااىلەر  ،دەئ ساااورىدى .ئاااۇالر ساااېنىڭ
ئىالھىااااڭ ۋە ئاتااااا-بوۋىلىرىااااڭ ئىكااااراھى  ،ئىساااامائىل ،ئىسااااھاقالرنىڭ ئىالھااااى
بولغاااان بىااار ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلىمىاااز ،بىاااز ئۇنىغغاااا ئىتاااائەت قىلغاااۇچىمىز،
دېااادى .ئاااۇالر ئاااۆتكەن ئۈممەتتاااۇر ،ئۇالرنىاااڭ ئەمەللىااارى ئاااۆزلىرى ئۈچۈنااادىر.
سااااىلەرنىڭ ئەمەلىغااااالر ئااااۆزد الر ئۈچۈناااادىر ،ئۇالرنىااااڭ قىلمىشااااىغا سااااىلەر
جاۋابكاااار ئەمەس» دېاااگەن ئاااايەتتە بىااار قېاااتى ئەيناااى شاااەكىلدە تەكرارالنغاااان
ئىدى.

 1سۈرە بەقەرە-134 ،-133 ،ئايەتلەر
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يااااۈزەكى چۈشەنسااااە «ئواشااااا مەنىاااادىكى ۋە شااااەكىلدىكى ئااااايەت
تەكرارلىنىپتااااۇ» دېيىشااااىمىز مااااۇمكىن .ئەممااااا قۇرئاناااادا شااااەكىل جەھەتااااتە
ئواشااا ئااايەت بولسااىمۇ ،مەنە جەھەتااتە تەكاارار ئااايەت يااوق .يەنااى ،ئىككااى
ئايەتنىاااڭ شاااەكلى ئواشاااا بولساااىمۇ ،كەلاااگەن يېرىااادە ئاااۆزگىچە مەنىناااى
ئىپادىلەيااادى-134 .ئاااايەتتە ،يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاااۆزلىرىنى ئىكاااراھى ۋە ئىساااھاق
ئەلەيھىسسااااالمغا نىساااكەت بېرىشاااى ،تەۋراتناااى ئۆزگەرتىااا ەتكەن جىناااايەتلىرىنى
يېنىكلىتەلمەياااادىغانلىقى ،ئاتااااا-بوۋىسااااىنىڭ يااشااااى ئەمەللىرىنىااااڭ ئۇالرغااااا
پايدىسى بولمايدىغانلىقى ئىپادىلەنگەن.
-141ئاااايەتتە ئىكاااراھى  ،ئىسااامائىل ۋە ئىساااھاقالر يەھاااۇدىي يااااكى ناساااارا
بولغاااااان تەقااااادىردىمۇ ،ئۇالرنىاااااڭ باااااۇ ااتاااااا يولااااادا مېغىشاااااىغا ساااااەۋە
بواللمايااادىغانلىقى ،ھەتتااااا ئااااۇ پەيغەمكەرلەرناااى يەھااااۇدىي ياااااكى ناسااااارا دەئ
كۆرسااااەتكەن دەلىللىرىمااااۇ قوبااااۇ قىلىنماياااادىغانلىقى ،ئااااۇ پەيغەمكەرلەرنىااااڭ
قىلغاااان ئەمەللىرىنىاااڭ ،ئازغاااان ئەھلاااى كىتابقاااا مەناااپەئەت بېرەلمەيااادىغانلىقى
ئىپادىلەنگەن.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن باااۇ ئىككاااى ئايەتنىاااڭ مەنىساااى ئواشاااىمايدى .بىرىنچاااى
ئاااايەتتە مەزماااۇن نەساااەبكە باغالنغاااان بولاااۇئ ،نەساااەبنىڭ ئۇالرغاااا ھېچقاناااداق
پاياادا بەرمەياادىغانلىقىنى سااۆزلەنگەن ئىاادى .ئىككىنچااى ئااايەتتە مەزمااۇن دىاان
يولىغااااا باغالنغااااان .يەنااااى ،ئىلگىرىكااااى پەيغەمكەرلەرنااااى ئەھلااااى كىتااااا دەۋا
قىلغىنىاادە اىرىسااتىيان ياااكى يەھااۇدىي دەئ تۇرساااقمۇ نئەمەلىيەتااتە ئۇنااداق
ئەمەس  ،ئاااۇ پەيغەمكەرلەرنىاااڭ قىلغاااان تاااوغرا يااااكى ااتاااا ئىشااالىرى بىااالەن
ئەھلاااااااى كىتابنىاااااااڭ ااتاااااااالىقلىرى ئاقالنمايااااااادى .لاااااااېكىن ئىلگىرىكاااااااى
پەيغەمكەرلەرنىاااڭ قايساااى يولااادا ئىكەنلىكىناااى ئەھلاااى كىتاااا بىلەمااادى يااااكى
ئالالھ بىلەمدى ئەل ەتتە ئالالھ تائاال ئە يااشى بىلگۈچىدىر.
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شااااەكلى ئواشااااا كەلااااگەن ئىككااااى ئااااايەتنى ،ھەرگىااااز «بىاااار ئااااايەت
تەكرارلىنىپتاااۇ» دېمەسااالى كېااارە  .بىرىنچاااى ئايەتنىاااڭ ساااىياقىغا قارىسااااق،
ئۇنىغاادا قىيااامەت كااۈنى ئەھلااى كىتابنىااڭ ئااۆز نەسااەبىنى ئىكااراھى  ،ئىساامائىل
ۋە ئىساااااھاق ئەلەيھىسسااااااالمالرغا تۇتاشاااااتۇرغانلىقى ھېچقاناااااداق شااااااپائەتكە
ساااااەۋە بواللمايااااادىغانلىقى ،ئىككىنچاااااى ئاااااايەتتە ،قىياااااامەت كاااااۈنى ئاااااۇالر
ئىلگىرىكاااااى پەيغەمكەرلەرناااااى «يەھاااااۇدىي يااااااكى ناساااااارا ئىااااادى» دېاااااگەن
ساااااۆزلىرىگە ھاااااې ھاااااۆججەت كەلتۈرەلمەيااااادىغانلىقى ساااااۆزلەنگەن بولاااااۇئ،
قىياااااامەت كۈنىااااادىكى تاماااااامەن ئواشاااااىمايدىغان ئىككاااااى اىااااال ھاااااالەت
تەس ىرلەنگەن.
ئوقۇغاااااان ئاااااايەتلىرىمىزدىن ئۆزىمىزنىاااااڭ ئەھااااا اللىرىنى تۈزىتى السااااااق
بولىاادى .بىزنىااڭ قايسااى دامااولال ھاااجى  ،قايسااى ئۆلىمانىااڭ ئەۋالدى بولۇشااىمىز
قىيااامەت كااۈنى بىاازگە ھااې مەنااپەئەت بەرمەياادى« .بىزنىااڭ يااو باشااچىلىرىمىز
ااتااالىق ئۆتكااۈزدپتىكەن ،بىزمااۇ شااۇالرنىڭ يولىاادا ما اادىق ،ئااۇالر نااېمە بولسااا
بىزماااۇ شاااۇنى كاااۆرىمىز» دېگەنااادە ساااۆزلىرىمىز ،قىياااامەتتىكى ئەھ الىمىزغاااا
ھاااې ئاااۆزرە بواللمايااادى .ھەر ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلغاااان ئىشااالىرىدىن ساااورىلىدى.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ھەر ئاااادەم باااۇ نۇقتىغاااا قااااتتىق دىقاااقەت قىلىاااپ ،ئالالھنىاااڭ
ئااۆزىنى تااوغرا يولغااا سېلىشااىنى داۋاملىااق تىاالەئ تۇرىشااى ۋە قۇرئااان-ھەدىااا
بىلىملىرىنى كۈچى يېتىشىچە ئۆگىنىپ مېغىشى كېرە .
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-76دەرس
سۈرە بەقەرە -142ئايەت

الس َف َهاءُ ِم َن الن ِ
َّاس َما َوََّّل ُه ْم َعن قِ ْبـلَتِ ِه ُم الَِِّت َكانُوا َعلَْيـ َها ۚ
﴿﴾يَـ ُق ُ
ول ُّ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
شاءُ إ َ َٰل ص َراط ُّم ْستَق ٍيم﴾
ب ۚ يَـ ْهدي َمن يَ َ
قُل لِّلـه ال َْم ْش ِر ُق َوال َْمغْ ِر ُ
«بەزى ئەامەق كىشىلەر ئۇالرنى نپەيغەمكەر ئەلەيھىسساالم بىلەن
مۇئمىنلەرنى قارائ كېلى اتقان قىكلىسىدىن نبەيتۇلمۇقەددەستىن نېمە
يۈز ئۆردگۈزگەندى  ،دەيدى .نئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى ،مەشرىق ۋە
مەغرى نيەنى ھەممە تەرەئ ئالالھنىغدىر ،ئالالھ االىغان كىشىنى
توغرا يولغا باشاليدى»
بااااااااۇ ئااااااااايەت پەيغەمااااااااكەر ئەلەيھىسساااااااااالم ۋە مۇسااااااااۇلمانالرنىڭ
بەيتۇلمۇقەددەسااانى قوياااۇئ ،كەبىاااگە ياااۈزلىنىش مەسىلىساااىنى ئايدىغالشاااتۇرى
ئۈچااااۈن چۈشااااكەن بولااااۇئ ،قۇرئاناااادىكى تااااۇنجى «مەنسااااۇخ» 1ئايىتىاااادىر.
مۇسااااۇلمانالر مەدىاااانىگە كېلىااااپ  17 ،16ئاااااي ئەتراپىاااادا بەيتۇلمۇقەددەسااااكە
قاااارائ نامااااز ئوقۇغانااادىن كېااايىن ،كەبە قىاااكلە بولاااۇئ ئاااۆزگەرتىلگەن .مەكاااكە
مۇشاااارىكلىرى مۇسااااۇلمانالر كەبىااااگە قااااارائ ناماااااز ئوقۇغااااان ۋاقتىاااادا «كەبە
ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى ئەمەس ،ئااااۇ دىنىمىزنىااااڭ مااااۇقەددەس جااااايى» دېگەناااادە
 1ئەمەلدىن قالدىرىلغان
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ساااۆزلەرنى قىلغاااان .مۇساااۇلمانالر بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ نامااااز ئوقۇۋاتقاااان
ۋاقىتتاااا ،يەھاااۇدىيالر «ئاااۇالر دىنىمىزناااى ئەيىكلەيااادى ،لاااېكىن قىكلىمىااازگە قاااارائ
نامااااز ئوقۇيااادى» دېيىشاااكەن .ئاااالالھ ئۆزىنىاااڭ پەيغەمكىرىناااى كەبىاااگە تەكااارار
يۈزلىنىشاااكە بۇيرىغانااادىن كېااايىن ،يەھاااۇدىيالر يەنە ئوتتۇرىغاااا چىقىاااپ «ھېلاااى
ئۇياققاااا ،ھېلاااى بۇياققاااا قارىغاااان .زادى ئىككىساااىنىڭ قايسىساااى قىاااكلە ئەگەر
كەبە قىاااكلە بولساااا ،بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ ئوقۇغاااان ناااامىزىغالر ھېساااا
بولماياااادى .ئەگەر بەيتۇلمااااۇقەددەس قىااااكلە بولسااااا ،كەبىااااگە قااااارائ ئوقۇغااااان
ناااامىزىغالر ھېساااا بولمايااادى» دەئ ،باااۇنى مۇساااۇلمانالرغا شاااە تاشالشااانىڭ
پۇرسىتى دەئ بىلگەن.
ئااااالالھ تائاااااال ئااااۇالر بااااۇ سااااۆزلەرنى دېيىشااااتىن ئىلگىاااارىال مەسااااىلىنى
السـ ـ َف َهاءُ ِم ـ َـن النَّ ـ ِ
ـاس َم ــا َوََّّل ُه ـ ْـم َع ــن قِ ْبـلَ ــتِ ِه ُم الَّـ ِـِت َك ــانُوا
ئايدىغالشاااتۇرىئ ﴿ َ﴾ـ ـيَـ ُق ُ
ول ُّ
َعلَْيـ َهــا﴾ «بەزى ئەااامەق كىشااىلەر ئااۇالرنى نپەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم بىاالەن
مااۇئمىنلەرنى قااارائ كېلى اتقااان قىكلىسااىدىن نبەيتۇلمۇقەددەسااتىن نااېمە يااۈز
ئۆردگۈزگەناادى دەياادى» دېااگەن ئااايەتنى نازىاال قىلغااان .بااۇ ئااايەت چۈشااكەن
ۋاقىتتاااا مۇساااۇلمانالر تېخاااى قىكلىناااى ئاااۆزگەرتمىگەن ئىااادى .كۈنىمىزدىماااۇ بىااار
قىساااااى كىشاااااىلەرنىڭ باشاااااقىالرنى ئۈزلۈكساااااىز شاااااۈبھىلەنددرد ئاااااارقىلىق،
ئۆزىنىڭ باتىل يوللىرىغا دەۋەت قىلى اتقانلىقىنى كۆردۋاتىمىز.
لاُ ٌ«ئەقىلساااىز ئىنساااانالر بىااار
وٌَ ُّسل ل َ َ ا ٌٌُ اِل ل َ ٌ نَل اٌ
﴿ن لَل ُقٌ ُ
ئاااالالھ تائااااال َ
بۆلااۈ سااۆزلەرنى دەياادى »...دېااگەن ئااايەتتىكى ُ ھەرپااى كەلگۈسااى زاماااننى
ئىپادىلەيااادى .يەناااى« ،تېخاااى بولمىااادى ،بۇنىغااادىن كېااايىن بولىااادى» دېاااگەن
مەنىناااااى بىلددرىااااادى .باااااۇالر ھەقىقەتەنماااااۇ ئەقىلساااااىز ئىنساااااانالر بولاااااۇئ،
ئەمەلىيەتتىماااااۇ باااااۇ ئاااااايەت چۈشاااااكەندىن كېااااايىن يەھاااااۇدىي ،مۇشااااارى ۋە
مۇناااپىقالر ئااالالھ اەۋەر بەرگىنىاادە شااۇ گەپلەرنااى دېيىشااتى .ئەگەر ئااۇالر بااۇ
ھەقاااتە ھېچقاناااداق ئىنكااااس بىلاااددرمىگەن بولساااا ،قۇرئاااان بەرگەن مەلۇماااات
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يالغانغااا چىقاااتتى .لااېكىن ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ نېمىنااى دەياادىغانلىقى ۋە
نېمىلەرنى قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرغۇچى زاتتۇر.
قۇرئانااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان ئەقىلساااىز ئەاااامەق ئىنساااان قاناااداق بولىااادى
ا
ا َ ا ا ا اَ
سل ل ٌلوُ «ٌ1ئاااااۆزىنى
ئاااااالالھ تائااااااال ﴿ َوَِ ل ل ٌيلَ ْه َ ل ل ٌٌُ َا ل ل ٌِل ل ل ٌٌ مْل ل َلها ٌٌَ ٌَلٌ َِ ل ل ٌ َن ل ل ٌوٌَتلَ ْ َ
ئەااااامەق قىلغااااانالردىن باشااااقا كىاااا ئىكراھىمنىااااڭ دىنىاااادىن يااااۈز ئۆردياااادى»
دېاااگەن .كەلگۈساااىدىكى نىجااااتلىقى بولغاااان ياااولنى قوياااۇئ ،گۇمراھلىاااق ياااولىنى
تاللىغاااااان ئاااااادەمگە قۇرئاااااان «ئەقىلساااااىز ،ئەاااااامەق» دەئ تەبىااااار بەرگەن.
جەمىىيىتىمىاااازدە ئۆزىنىااااڭ ئىمكااااانىيىتى يېتىشااااىچە تىرىشااااىپ اىزمەتلەرنااااى
قىلى اتقاااانالرنى ،ئاااۆزىچە «ئىلمىاااي تەنقىااادلە ھەققىمىاااز باااار» دەئ قاااارائ،
ئوتتۇرىغااااا چىقىااااپ ناااااھەق ئەيىكلەياااادىغانالر بااااار .قۇرئااااان بااااۇ اىلاااادىكى
ئىنسااااانالرنى ن ل ل ا «ئەقىلسااااىز» دەئ ئاتىاااادى .بااااۇ اىلاااادىكى كىشااااىلەر
ئىمكاااانىيىتى ياااار بەرساااە ،ئەمەلىيىتاااى ئاااارقىلىق ئىقتىااادارىنى ناماياااان قىلىشاااى،
ئىمكااانىيىتى يااار بەرمىسااە ،ھااې بولمىغاناادا باشااقىالر ھەققىاادە يااشااى گۇماناادا
بولىشى كېرە ئىدى.
ئىسااااالمنىڭ دەساااالەپكى دەۋرىاااادە مۇسااااۇلمانالر كەبە تەرەپااااكە قارىماااااي
بەيتۇلمااۇقەددەس تەرەپااكە قااارائ ناماااز ئوقۇغااان .ئااالالھ تائاااال مۇسااۇلمانالرنى
كەبىااااگە تەكاااارار قااااارىتىش ئااااارقىلىق ،كەبە ۋە بەيتۇلمۇقەددەساااانىڭ ئىسااااالمغا
ئائىااااا ئىكەنلىااااا ئىشاااااارىتىنى بېرى اتىااااادى .ئەيناااااى ۋاقىتتاااااا كەبە بۇتقاااااا
توشاااقۇزىۋېتىلگەن بولساااىمۇ ،مۇساااۇلمانالرغا ئائىااا ئىااادى .بۈگاااۈنكى كۈنااادە
بەيتۇلمااااۇقەددەس يەھۇدىيالرنىااااڭ قولىاااادا بولسااااىمۇ ،يەنىااااال مۇسااااۇلمانالرغا
ئائىااا ھېساااابلىنىدى .ئاااالالھ ئىسااارا كېچىساااى ئۆزىنىاااڭ رەساااۇلىنى مەككىااادىن
بەيتۇلمۇقەددەسااااكە ئېلىااااپ بېاااارىش ئااااارقىلىق ،كەبە ۋە بەيتۇلمۇقەددەساااانىڭ
ئىسااااااالمنىڭ مااااااۇقەددەس ئورىنلىرىاااااادىن ئىكەنلىكىنااااااى ئااااااېالن قىلىااااااپ،
 1سۈرە بەقەرە-130 ،ئايەت
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بەيتۇلمۇقەددەسااانى يەھۇدىيالرنىاااڭ قولىااادىن ،كەبىناااى مۇشااارىكالرنىڭ قولىااادىن
ئالدى.
مۇشااارىكالر مۇقەددەسااالىكنى كەبىاااگە ااسالشاااتۇرىۋېلىپ ،ئاااۆزلىرى ئىاااالھ
قىلى الغااان بااۇتالرنى كەبىنىااڭ ئىچىااگە ئەكىرى الغااان ئىاادى .ئىسااالم «كەبە بىاار
ئاااۆي ،بەيتۇلمۇقەددەسااامۇ بىااار مەساااچى  ،ئاااالالھتىن باشاااقا ھاااې شاااەيىىنىڭ
زاتىااااادا مۇقەددەسااااالى بولمايااااادى» دەيااااادى .ئاااااۆمەر رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ
«ھەجەرىلىەسااا ەد»كە قاااارائ تاااۇرىئ «ساااېنى رەساااۇلۇلالھ ساااۆي دېمىاااگەن
بولساااااا ساااااۆيمەيتتى » دېاااااگەن .باااااۇ يەردىكاااااى مۇقەددەسااااالى ئالالھنىاااااڭ
بۇيرىقىاادىر .ئەگەر ئااالالھ تائاااال «كەبىااگە قااارائ ئىكااادەت قىاال» دېاامەي ،بىاار
دەرەانااى بەلگىلىااگەن بولسااا ،قانااداقتۇر دەرەخ مااۇقەددەس بولغااانلىقى ئۈچااۈن
ئەمەس ،بەلكاااى ئىالھىاااي بۇيرىقنىاااڭ مۇقەددەسااالىكى ئۈچاااۈن ،دەرەااااكە قاااارائ
ئىكادەت قىلغان بوالتتۇق.
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ،ئىسااالمنى ئېتىاارائ قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن،
ئاااالالھ تەرىپىااادىن كەلاااگەن ھەرقاناااداق باااۇيرىقنى شەرتساااىز قوباااۇ قىلىاااش
كېرەكلىكىناااى تەكىتلەۋاتىااادى .ئەگەر ئاااالالھ تائااااال بىااازگە قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش
يااااكى باشاااقا ئىشاااتا بىااار باااۇيرىقنى قىلىاااپ ،ساااەۋەبىنى دەئ بەرگەن بولساااا ،باااۇ
ئىكااادەت بولماساااتىن ،بەلكااى قاناااائەت قىلاادىرى بولىااادى ۋە بۇنىغاادا ئالالھقاااا
ئىتاااائەت ۋە ماااۇھەبكەت گەۋدىلەنمەيااادى .مەساااىلەن بىااار كىشاااىگە «باااۇ نەرساااە
ئااااچچىق ،ياااېمە » دېساااىغىز ،يېمەيااادى .باااۇ كىشاااىنىڭ يېااايىش-يېمەسااالىكى
سااااىزگە ئىتااااائەت قىلىشااااتىن ئەمەس ،قانااااائەت بولااااۇ -بولماساااالىققا باااااغلىق
بولىااااادى .بىاااااز ئىساااااالمغا كىااااارگەن ھاماااااان تواتاااااام پۈتاااااۈئ ،ئۇنىغااااادىن
كېيىنكىسااىنىڭ ھەممىسااى ئىكااادەت ااااراكتېرىنى ئالىاادى .ئىكااادەت ااااراكتېرىنى
ئالغاااان ھەرقاناااداق ئىشااانىڭ ساااەۋەبى ساااورالمايدى .بىاااز ئالالھنىاااڭ «قىااال» ۋە
«قىلمااا» دېگىنىنىااڭ ساااەۋەبىنى سۈردشتۈرمەسااتىن قىلساااق ،ماناااا بااۇ ئەجىااارگە
ئېرىشااااتۈرىدىغان ئىكااااادەتتۇر .مەسااااىلەن ھاااااراقنى «ئادەمنىااااڭ ساااااغالملىقىغا
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زىياااانلىق ،جىگەرناااى بۇزىااادى» دەئ ئىچمىساااە  ،بۇنىغغاااا ئەجىااار بېرىلمەيااادى.
چااااۈنكى نۇرغااااۇن مۇسااااۇلمان بولمىغااااان كىشااااىلەر ھاااااراقنى زىيااااانلىق دەئ
ئىچمەيااادى« .چوشاااقا گۆشاااىدە زور دەرىجىااادە ئىنساااانغا زىياااانلىق اولىساااترىن
ماددىساااى باااار» دەئ يېمىساااە ،بۇنىغغىماااۇ ئەجىااار بېرىلمەيااادى .لاااېكىن «ئاااالالھ
ھاااارام قىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ھااااراق ئىچمەيااامەن ،چوشاااقا گۆشاااى ياااېمەيمەن»
دېسە ،ئىكادەت ھېسابلىنىپ ئەجىر بېرىلىدى.

ص ــر ٍ
﴿قُــل لِِّلَّـ ـ ِـه الْم ْشـ ـ ِر ُق والْمغْـ ـ ِرب يـ ْه ـ ِـدي مـ ـن ي َ ِ ِ
اط ُّم ْس ــتَ ِق ٍ
يم﴾ «نئااااى
َ َ
َ َ ُ َ
َ
ش ــاءُ إ َ َٰل َ
ماااااۇھەممەد! ئېيتقىنكاااااى ،مەشااااارىق ۋە مەغرىااااا نيەناااااى ھەمااااامە تەرەئ
ئالالھنىغااااادىر ،ئاااااالالھ االىغاااااان كىشاااااىنى تاااااوغرا يولغاااااا باشااااااليدى».
بەيتۇلماااۇقەددەس ۋە كەبىاااگە ياااۈزلىنىش بىاااز ئۈچاااۈن ئواشاشاااال تاااوغرا ياااو .
چاااۈنكى بەيتۇلماااۇقەددەس ،كەبە يااااكى كائىنااااتتىكى قايساااى تەرەپاااكە قارىسااااق،
ھەممىسااااى ئالالھقااااا ئااااائىتتۇر .شااااۇ ئااااورىنالرنى مااااۇقەددەس قىلغىنااااى پەقەت
ئالالھنىڭ بۇيرىقىدىر.
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ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّم ً َو َ﴾طًا لِِّتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَم الن ِ
َّاس َويَ ُكو َن
﴿وَك َٰذلِ َ
َ
ِ
ِ
َّ
ِ
نت َعلَْيـ َها إ ََّّل لنَـ ْعلَ َم َمن
الر ُ﴾ ُ
َّ
ول َعلَْي ُك ْم َش ِهي ًدا َوَما َج َعلْنَا الْق ْبـلَ َ ال ِِت ُك َ
َّ ِ
ول ِِمَّن يَن َقلَِ َعلَ ٰم َع ِقبَـ ْي ِه وإِن َكانَ ْ ِ
ين
الر ُ﴾ َ
يَـتَّبِ ُع َّ
َ
ريًة إََِّّل َعلَم الذ َ
ُ
ت لَ َكب َ
َّاس لَرء ٌ ِ
ِ ِ
يم﴾
َه َدى اللَّـهُ َوَما َكا َن اللَّـهُ ليُض َ
وف َّرح ٌ
يع إِميَانَ ُك ْم إِ َّن اللَّـهَ ِِبلن ِ َ ُ
ٌ

ٌ« شۇنىغدە نسىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندە

كىشىلەرگە

شاھى بولۇشۇ الر ئۈچۈن ۋە پەيغەمكەرنىڭ سىلەرگە شاھى بولۇشى
ئۈچۈن ،بىز سىلەرنى ئوتتۇراھا ئۈممەت قىلدىق .سەن يۈز كەلتۈردئ
كېلى اتقان تەرەپنى نيەنى بەيتۇلمۇقەددەسنى قىكلە قىلغانلىقىمىز،
پەيغەمكەرگە ئەگەشكەنلەرنى ئاسىيلىق قىلغانالردىن ئايرى ېلىشىمىز
ئۈچۈنال ئىدى .ئالالھ ھىدايەت قىلغانالردىن باشقىالرغا بۇ نيەنى
قىكلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى ھەقىقەتەن ئېغىردىر .ئالالھ سىلەرنىڭ
ئىمانىغالرنى نيەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقەددەسكە قارائ ئوقۇغان
نامىزىغالرنى بىكار قىلى ەتمەيدى .ئالالھ كىشىلەرگە ھەقىقەتەن
مېھرىكاندىر ،ناھايىتى كۆيۈمچاندىر»
باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال ماااۇئمىنلەرگە «ساااىلەرنى ئوتتۇراھاااا ئاااۈممەت
قىلاادىق» دېاايىش ئااارقىلىق ،يولغااا قويغااان ھەربىاار ئىشاانىڭ ،ئۆزىنىااڭ نېىمىتااى
ئىكەنلىكىنااااى ئەساااالىتى اتىدى .ئااااالالھ تائاااااال قىكلىنااااى بەيتۇلمۇقەددەسااااتىن
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كەبىااااگە ئۆزگەرتىشاااانى ،مااااۇئمىنلەرنى پاسااااىقالردىن ئايرىياااادىغان ۋە ھەقىقىااااي
ھىدايەت ساھىكلىرىنى مەيدانغا ئېلىپ چىقىدىغان بىر نېىمەت قىلدى.
ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنى «ئوتتۇراھاااا ئاااۈممەت» دەئ ساااۈپەتلىدى.
ئەرە تىلىاااادا ئوتتۇرىاااادىكى نەرسااااە ونل ل دېيىلىاااادى .بىااااز قانااااداق بولااااۇئ
«ئوتتۇراھااااا ئااااۈممەت» دەئ ئاتالاااادىق كىشااااىلەرنىڭ ئىچىاااادە ئالالھنىااااڭ
بااارلىقىنى ئىنكااار قىلىاادىغانالر ۋە كااۆئ ئىالھالرنااى ئوتتۇرىغااا ئېلىااپ چىققااانالر
بااار .ئەممااا بىااز ئااالالھنى يەكااكە-يېگااانە ۋە ھېچكىاار شااېرىكى يااوقلىقىنى ئېتىاارائ
قىلىااپ ،ئىمااان ۋە ئەقىدىاادە ئوتتۇراھااا يااو تااۇتىمىز .ئااالالھ تائاااال كائىناااتتىكى
پۈتااۈن نەرسااىلەرنى ياااراتتى .پەيغەمكەرلەرنااى ئەۋەتىااپ ،كىتااابالرنى چۈشااۈردى.
شااااۇ ا ھېچكىاااارى «بااااۇ كائىناااااتنى مەن ياااااراتتى » دەئ ئوتتۇرىغااااا چىقىااااپ
باقمىاااادى ۋە بۇنىغاااادىن كېيىنمااااۇ چىقالماياااادى .دېاااامە  ،يااااارىتىش دەۋاسااااى
﴿ِللاٌ ََتَل َ ٌ لَ للوُ اٌِ ل ٌَوَللغ ٌَوَِللاٌ
ااااالى ئالالھقاااا ئاااائىتتۇر .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە َ

ا
ا
ٌالَ ل ل ل ٌملَ ْع ل ل للَ ٌ1
َ ل ل للا َ ٌَِ َع ل ل للوٌُِل ل ل ل ْ ٌاَل ل ل لوٌا َذ ٌَ ل ل ل َ َا َ ٌ ُ ل ل ل ل ٌُّاَل ل ل لوٌِبَل ل للاٌ َ لَل ل ل َلُ ٌَوَ َع ل ل ل َللٌملَ ْع ُل ل ل ل ُ ْ َ

«ئالالھنىاااڭ بالىساااى ياااوق ،ئۇنىغغاااا بااااراۋەر باشاااقا بىااار ئىالھماااۇ ياااوق ،ئەگەر
بۇنااداق بولسااا ئىاادى ،ئااۇ چاغاادا ھەر ئىااالھ ئااۆزى ياراتقااان مەالااۇقنى يااالغۇز
ئىگىلەيتتااى ،بەزىسااى بەزىسااىدىن غالىاا كېلەتتااى» دېااگەن .ئىسااالم دىنسااىزلىق
بىاالەن كااۆئ ئىالھلىقنىااڭ ئوتتۇرىاادا تۇرىاادىغان دىاان بولغاچقااا ،بااۇ نۇقتىاادىن
مۇسۇلمانالر ئوتتۇراھا ئۈممەت ھېسابلىنىدى.
بۇنىغااااادىن باشاااااقا ،مۇساااااۇلمانالرنى ئوتتۇراھاااااا ئاااااۈممەت دېيىشااااانىڭ
سااەۋەبى دىنيااادا روھىااي قىماامەت قاراشاانى پۈتااۈنلەي تاشااالئ ،ھەماامە نەرسااىدە
ماااددىنى ئااۆلچەم قىلىااپ ياشااايدىغانالر ۋە ماااددىنى پۈتااۈنلەي تاشااالئ ،روھىااي
قىماامەت قاراشااقا ئېسااىلى الىدىغان ئىنسااانالر بااار .ئىسااالم ماااددا بىاالەن روھنىااڭ
ئوتتۇرىااادا كەلاااگەن دىااان بولغاچقاااا ،ھەرگىزماااۇ روھ ماددىااادىن يااشاااى يااااكى
 1سۈرە مۇئمىنۇن-91 ،ئايەت
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مااااددا روھاااتىن يااشاااى دېمەيااادى .چاااۈنكى روھ ئاااايرى ئۇقاااۇم ،مااااددا ئاااايرى
ئۇقۇماادىر .ماااددا بىاالەن روھ بىرلەشااكەن ۋاقىتتااا ،ئالالھقااا ئىكااادەت قىلىاادىغان
ۋە دىنيالىقنىمۇ تاشلى ەتمەيدىغان مۇسۇلمان ئوتتۇرىغا چىقىدى.
ئااالالھ تائاااال مۇئمىنلەرنىااڭ ماااددىنى ئىتىكارغااا ئېلىااپ ،روھىااي قىماامەت-
قاراشااانى تاشاااالئ قويۇشاااىنى ۋە روھىاااي قىمااامەت-قاراشاااقىال بېرىلىاااپ ،مااااددىنى
تاشاااااالئ قويۇشاااااىنى االىمايااااادى .باااااۇ ئاااااايەت تىلغاااااا ئالغاااااان ئىساااااالمنىڭ
ئوتتۇراھاللىقىاادىر .ئىسااالم ئىالھىااي قىماامەت قااارا بىاالەن قوغاادالغان ماااددىي
ھاياااتنى ئوتتۇرىغااا ئېلىااپ چىقىشاانى تەشااەبكۇس قىلىاادى .ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە
بىزنااااى «ئوتتۇراھااااا ئاااااۈممەت» دېااااگەن ۋاقىتتاااااا ،ئىنساااااننى ااھىشاااااىدىن
قوغااادىماقچى بولغاااانلىقىنى بىلىمىاااز .ئىنساااان مااااددا ھەم روھقاااا تەۋە مەالاااۇق
بولغاچقااا ،ئااۆزىنى مااااددىي تەرەپااكە تاشاااالئ بېرىشااكە بولمايااادى .ئااالالھ تائااااال
كائىناتنىااااڭ ماااااددىي تەرەپلىرىاااادە ،ئىنسااااانىيەتكە تەرەققىيااااات ،پاااااراۋانلىق ۋە
كاااۈق-قاااۇۋۋەت بېغىشااااليدىغان روھىاااي ئۇقاااۇم بىااالەن مېغىشاااىمىزنى اااليااادى.
ئىنساااانغا ئىختىياااارلىق بېااارىلگەن ۋە ياااو تاااالال مەسىلىساااىدە ئاااالالھ بىااازگە
قااااانۇنىيەت ۋە پىرىنسااااىپالرنى ئەۋەتااااكەن .ئەگەر بىااااز ئىالھىااااي پىرىنسااااىپنى
تاشااالئ ،ئۆزىمىزنىااڭ ااھىشااى بااويىچە ما ساااق ،بەاتسااىز كااۈنىمىز باشاالىنىدى.
شاااۇ ا بەاااا تۇيغۇساااىنى ھاااې قىلىاااش ئۈچاااۈن ،ئىنساااان ئاااۆز ااھىشاااىدىن
چىقىشى كېرە .
بىااار قىساااى كىشاااىلەر «بىااار يېااارى ئەساااىردىن بۇياااان مەيااادانغا چىققاااان
سوتسااااىيالىزم ئااااۆز اەلقىنااااى تەرەققىااااي قىلدىرالىاااادىمۇ » دەئ سورىشااااىدى.
سوتىسااااىيالىزمچىالر كۆتااااۈردئ چىققااااان دەۋا ۋە ئىنسااااانىيلىقنىڭ يالغااااانلىقىنى،
سوتسااىيالىزمنى ئۆزىنىااڭ تۈزدلمىسااى قىلغااان دۆلەتلەرنىااڭ كەياانىگە چېكىنىااپ،
پاسااااااتچىلىققا تولغانلىقىااااادىن بىلەلەيمىاااااز .سوتىساااااىيالىزم دىنياااااادا ۋەياااااران
بولغانااادەكال كاپىتاااالىزممۇ ئواشاشاااال ۋەياااران بولىااادى .لاااېكىن بىاااز مۇساااۇلمانالر
ئوتتۇرىاااادا تۇرغاچقااااا ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ دىنيااااا-ئااىرەتلىاااا يااشااااىلىقىغا
327

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ئېرىشااىمىز .سوتسااىيالىزم ئوتتۇرىغااا چىققااان ۋاقىتتااا ،بايالرنىااڭ پااۇ -ماااللىرىنى
تارتى ېلىاااپ ،كەماااكەغەللەرگە تارقااااتتى .بۈگاااۈن بايالرنىاااڭ مېلىناااى مۇساااادىرە
قىلىااپ تاااۈگەتكەنلەر ،ئەتىسااى كەماااكەغەللەرگە قەيەردىااان پااۇ تېپىاااپ بېرىااادى
شاااۇ زاماااانالردا ئۆزىنىاااڭ پۈتاااۈن مااااللىرىنى ھااااراق ،قىماااار ۋە ئاياااا كىشاااىگە
اەجاااالەئ تااااۈگەتكەن ئادەمنىااااڭ ئەھاااا الى ،تىرىشااااىپ ئىشاااالەئ ئىقتىساااااد
توپلىغااان ئادەمااادىن يااشااى بولغاااان .ھېسااابتا ،بىكاااار تەلەپاالەر جاپاااا چېكىاااپ
ئىشااالىگەنلەرنىڭ قاااان-تەرى بەدىلىاااگە كەلاااگەن ئىقتىساااادقا زوراۋانلىاااق بىااالەن
ئىگە بولى الغان .بۇ سوتىسىيالىزمنىڭ ھەقىقى ماھىيىتىدىر.
ئىسااااالمدا ئااااالالھ تائاااااال ھەر دائىاااا ئىقتىسااااادنى ئاشااااۇرىئ تۇرىشااااقا
بۇيرىياادى .بااۇ ساااەۋەبتىن ھەر يىلااى قاااو ئىلىكىمىاازدە بولغاااان مااا -مۈلاااۈكتىن
 2.5پىرساااەنتىنى زاكاااات بېرىمىاااز .ئەگەر بىااار ئاااادەم ئىقتىساااادنى يۈردشتۈرمىساااە،
قىرىااااق يىلغىااااچە ئىقتىسااااادى اااااورائ تۈگەياااادى .شااااۇ ا ئىسااااالم ئىنساااااننىڭ
ئۈزلۈكساااىز ئىشلىشاااىنى تەلەئ قىلىااادى .تىرىشاااىپ ئىشااالەئ نەتىجىساااىنى كاااۆرەي
دېگەنااادە ،سوتساااىيالىزمچىالر كېلىاااپ پاااۇ -مالنىاااڭ ھەممىساااىنى تارتى الغاااانلىق،
جەمىىيەتااااتە ئىشاااالە  ،تىجااااارەت قىلىااااش ۋە قىماااامەت يااااارىتىش ئۇقااااۇمىنى
ئۆلتۈرىدى .بۇ سوتسىيالىزمنىڭ نەتىجىسى!
ئىسااااالم تەر تۆكااااۈئ ئىشاااالىگەن ئادەمنىااااڭ مااااا -مااااۈلكىنى قوغداياااادى.
ئانااادىن باااۇ كىشاااىنىڭ ماااا -مۈلكىااادىن زاكاااات ئېلىاااپ ،ئىشااالىيەلمەيدىغانالرغا
بېرىشاااااكە باااااۇيرى ئاااااارقىلىق جەمىىيەتتىكاااااى ئىقتىساااااادىي تە پۇ لاااااۇقنى
تە شەيدى .بۇ ئىسالمنىڭ ئوتتۇراھاللىقىدىر.

ِ
اء َعلَـ ـ ــم النَّـ ـ ـ ِ
ـاس﴾ «كىشااااااىلەرگە نيەنااااااى ئااااااۆتكەنكى
﴿لِّتَ ُكونـُ ـ ــوا ُشـ ـ ـ َـه َد َ
ئاااۈممەتلەرگە شااااھى بولۇشاااۇ الر ئۈچاااۈن» .مۇساااۇلمانالر دىنياااا ئەھلىاااگە
گااۇۋاھچى بولىاادى .گەرچە بااۇ ئااايەت بىاازگە پۈتااۈن دىنيانىااڭ ئىسااالمغا قايتىااپ،
ئايەتنىااااڭ ھااااۆكمىگە كېلىدىغانلىقىاااادىن اەۋەر بەرگەن بولسااااىمۇ ،بااااۇ ئىشااااالر
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پەقەت ئااااادالەت ۋە ھەقىااااقەت شاااااھادىتىنى ئوتتۇرىغااااا ئېلىااااپ چىقىااااپ ،سااااۆز
ساھىكى قىاللىغاندىال ئاندىن روياپقا چىقىدى.

ـول ِِمَّـ ــن
الر ُ﴾ ـ ـ َ
ـت َعلَْيـ َه ـ ــا إََِّّل لِـ ـ ـنَـ ْعلَ َم َم ـ ــن يَـتَّبِ ـ ـ ُـع َّ
﴿ َوَم ـ ــا َج َعلْنَ ـ ــا ال ِْق ْبـلَـ ـ ـ َ الَّ ـ ـ ِـِت ُكن ـ ـ َ
ِ
ـَ َعلَـ ـ ـ ٰـم َع ِقبَـ ْيـ ـ ـ ِـه﴾ «سااااااەن يااااااۈز كەلتااااااۈردئ كېلى اتقااااااان تەرەپنااااااى
يَن َقلـ ـ ـ ُ
نبەيتۇلمۇقەددەساااانى قىااااكلە قىلغااااانلىقىمىز پەيغەمااااكەرگە ئەگەشااااكەنلەرنى
ئاسااىيلىق قىلغااانالردىن ئايرى ېلىشااىمىز ئۈچااۈنال ئىاادى» .ئالالھنىااڭ نەزىرىاادە
مااۇئەييەن بىاار تەرەپنىااڭ مۇقەددەساالىكى يااوق .ئالالھنىااڭ بىاازگە «يااۈزلىنىغالر»
دەئ ،ئاااورىن بەلگىااالەئ بەرگىنىنىاااڭ ئاااۆزى مۇقەددەسااالىكتۇر .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ
قىكلىناااى ئۆزگەرتىشاااى قاناااداقتۇر يەھاااۇدىي ۋە مۇشااارىكالر دەۋا قىلغانااادە  ،بىااار
تەرەپنىاااااڭ مۇقەددەسااااالى مەسىلىساااااى بولماساااااتىن ،بەلكاااااى مۇئمىنلەرنىاااااڭ
بۇيرىققاااا بولغاااان ئىتاااائىتىنى ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىاااش ئۈچاااۈن ئېلىنغاااان بىااار
ئىمتىھانىاااادىر .ئەمەلىيەتااااتە ئااااالالھ ،ھااااازىر ۋە كەلگۈسااااىدە كىمنىااااڭ قانااااداق
ئويالنغااااانلىقىنى بىلگۈچىاااادىر .ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااارقىلىق قىيااااامەت كااااۈنى
ئىنساننى ئۆزىگە ئۆزىنى گۇۋاھچى قىلدىرىدى.

َّ ِ
ـت لَ َكبِ ـ ـ ِ
ين َهـ ـ ـ َدى اللَّـ ـ ــهُ﴾ « ئااااااالالھ ھىاااااادايەت
﴿ َوإِن َكانَـ ـ ْ
ـريًة إ ََّّل َعلَ ـ ــم ال ـ ــذ َ
َ
قىلغاااانالردىن باشاااقىالرغا باااۇ نيەناااى قىكلىنىاااڭ ئۆزگەرتىلىشاااى ھەقىاااقەتەن
ئېغىاااااردىر» .ماااااۇئمىنلەرگە ئالالھنىاااااڭ باااااۇيرىقىنى ئىجااااارا قىلىاااااش قىااااايىن
كەلمەياادى .لااېكىن كاااپىر ۋە مۇنااااپىقالر «زادى قىااكلە بەيتۇلمۇقەددەساامۇ يااااكى
كەبىماااۇ ھەقىقىاااي قىاااكلە كەبە بولساااا ،بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ ئوقۇغاااان
نااااامىزىغالر ھېسااااا ئەمەس .ئەگەر قىااااكلە بەيتۇلمااااۇقەددەس بولسااااا ،كەبىااااگە
قاااارائ ئوقۇغاااان ناااامىزىغالر ھېساااا ئەمەس» دېاااگەن تەش ىشااالەرنى ئوتتۇرىغاااا
تاشاالىدى .ھەر ئىااش ئااۆز زامانىغااا ئائىاا  .بەيتۇلمااۇقەددەس ئااۆز زامانىاادا قىااكلە
ئىاادى .ئااالالھ ئۇنىااڭ ئورنىغااا كەبىنااى قىااكلە قىلىااپ بەردى .بۈگااۈنكى كۈناادىمۇ
ئاااااااۆزى مېغى اتقاااااااان يولنىاااااااڭ ۋە قىلى اتقاااااااان دەۋانىاااااااڭ اااااااااراكتېرىنى
چۈشاااەنمىگەنلەر ،كېلى اتقاااان بۇيرىقالرغاااا بىپەرۋالىاااق قىلى اتىااادى .ئەمەلىيەتاااتە
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باااۇ باااۇيرىقالر بىااازگە نىساااكەتەن ئىمتىھاااان بولاااۇئ ،بىاااز بەجاااا كەلتۈردۋاتقاااان
ئالالھنىڭ ھەربىر بۇيرىقىغا ئەجىر بېرىلىدى.
بەيتۇلمۇقەددەساااااكە قاااااارائ نامااااااز ئوقۇۋاتقاااااان مەزگىلااااالەردە ئۆلاااااۈئ
كەتاااكەن ماااۇئمىنلەر ھەققىااادە مۇنااااپىقالر «ئۇالرنىاااڭ ئوقۇغاااان ناااامىزى قوباااۇ
ئەمەس» دېااااگەن سااااۆز-چااااۆچەكنى تارقاتقااااان .ئااااالالھ بۇنىغغااااا رەددىااااايە
ِ ِ
ـيع إِميَــانَ ُك ْم﴾ «ئاااالالھ ساااىلەرنىڭ ئىماااانىغالرنى
قاااايتۇرىئ ﴿ َوَم ــا َك ــا َن اللَّـ ــهُ ليُض ـ َ
نيەناااى ئىلگىااارى بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ ئوقۇغاااان ناااامىزىغالرنى بىكاااار
قىلى ەتمەياادى» دېااگەن .ئااالالھ تائاااال ئاشااۇ مۇئمىنلەرنىااڭ ئەمەللىرىنااى بىكاااار
قىلى ەتمىگىنىاااادە  ،ھەرقانااااداق شااااارائىتتا كااااۈچىنى دىاااان اىزمىتااااى ئۈچااااۈن
چىقارغانالرنىاااڭ ئەمەللىرىناااى بىكاااار قىلى ەتمەيااادى .شاااۇنىغغا جەزم قىلىمىزكاااى،
كېچىساااااى قىيامااااادا تۇرغاااااانالر بىااااالەن يوتقانااااادا ئۇالىغانالرنىاااااڭ ،جىھااااااد
مەيدانلىرىاااادا قااااان تااااۆككەنلەر بىاااالەن ئىسسااااىق ئۆيلىرىاااادە ئولتۇرغانالرنىااااڭ
ئەھ الى ھەرگىزمۇ ئواشا بولمايدى.

ـاس لَـ ــرء ٌ ِ
ِ َّ
ـيم﴾ «ئاااااالالھ كىشاااااىلەرگە ھەقىاااااقەتەن
وف َّرح ـ ـ ٌ
﴿إ َّن اللـ ـ ــهَ ِِبلنَّـ ـ ِ َ ُ
مېھرىكاناااادىر ،ناھااااايىتى كۆيۈمچاناااادىر» .ئااااالالھ تائاااااال دىنيااااا-ئااااااىرەتتە
مېھرىكان ،شەپقەتلى ۋە ئۆز بەندىلىرىگە كۆيۈمچان زاتتۇر.
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اها ۚ فَـ َوِِّل
ك ِِف َّ
الس َم ِاء ۖ فَـلَنُـ َولِِّيَـن َ
َ َو ْج ِه َ
َّك قِ ْبـلَ ً تَـ ْر َ
ضَ
﴿قَ ْد نَـ َر ٰى تَـ َقلُّ َ
وه ُك ْم َشط َْرهُ ۗ
ك َشط َْر ال َْم ْس ِج ِد ا ِْلََر ِام ۚ َو َح ْي ُ
َو ْج َه َ
ث َما ُكنتُ ْم فَـ َولُّوا ُو ُج َ
ِ
َّ ِ
اب لَيَـ ْعلَ ُمو َن أَنَّهُ ا ِْلَ ُّق ِمن َّرِِِّبِ ْم ۗ َوَما اللَّـهُ بِغَافِ ٍل
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َوإِ َّن الذ َ
َع َّما يَـ ْع َملُو َن﴾
«بىز سېنىڭ نكەبە قىكلە بولۇشىنى تىلەئ قايتا-قايتا ئاسمانغا
قارىغانلىقىغنى كۆردئ تۇرىۋاتىمىز .سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان
قىكلىگە يۈزلەنددرىمىز .ننامازدا يۈزد نى مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە
قىلغىن .نئى مۇئمىنلەر! قەيەردە بولما الر ننامازدا يۈزد الرنى
مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قىلىغالر .ھەقىقەتەن كىتا بېرىلگەنلەر
نيەھۇدىيالر ۋە ناساراالر بۇنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن
ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى چوقۇم بىلىدى ،ئالالھ ئۇالرنىڭ قىلمىشىدىن غاپىل
ئەمەس»
ئاااالالھ تائااااال ئايەتنىاااڭ بېشاااىدا ،ئەرە تىلىااادىكى تەكىاااتلە ئۈچاااۈن
قوللىنىاااادىغان ُ للغ سااااۆزىنى« ،قااااارا »نىااااڭ ئىزچىاااال يااااۈز بەرگەنلىكىنااااى
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بىلددرىااادىغان ت لله پېىىلاااى بىااالەن بىااارلىكتە قولالنااادى .باااۇ ئىككاااى ساااۆز
بىرلىشاااىش ئاااارقىلىق رەساااۇلۇلالھنىڭ قىكلىنىاااڭ ئۆزگىرىشاااىنى ئۈمىاااد قىلىاااپ
تۇرغاااانلىقىنى ۋە «ئاااالالھ تائااااال تەرەپاااتىن قىاااكلە ئۆزگەرتىشاااكە دائىااار ۋەھىاااي
چۈشاااۈئ قااااالرمۇ » دەئ ئىزچىااال ھالااادا ئاسااامانغا قارىغاااانلىقىنى ئىپاااادىلەئ
بەرگەن.
بۇنىغاااادىن «رەسااااۇلۇلالھ بەيتۇلمااااۇقەددەس تەرەپااااكە قاراشااااقا نااااارازى
بولغانمىااادى » دېاااگەن ااتاااا ئۇقاااۇم چىقىاااپ قېلىشاااى ماااۇمكىن .ئەمەلىيەتاااتە
ھەرگىزماااۇ ئۇناااداق ئەمەس .باااۇ ھېساااىياتقا مۇناساااى ەتلى مەساااىلىدىر .ئادەمااادە
ئەقىااال ۋە ھېسساااىياتنى مەناااكە قىلغاااان ئىككاااى اىااال ماااۇھەبكەت بولىااادى .باااۇ
ماااااۇھەبكەتلەر ئاااااادەمنى قىزىقىشاااااقا ئېلىاااااپ بارىااااادى .بۇرىنااااادىن باشاااااالئ
رەساااۇلۇلالھنىڭ كەبىاااگە قاااارائ نامااااز ئوقاااۇ قىزىقىشاااى باااار ئىااادى .لاااېكىن
ئاااالالھ تائااااالدىن كەلاااگەن ۋەھىاااي رەساااۇلۇلالھنىڭ بەيتۇلمۇقەددەساااكە قاااارائ
نامااااز ئوقۇشاااىنى تەلەئ قىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،رەساااۇلۇلالھ بەيتۇلمۇقەددەساااكە
قااارائ ناماااز ئوقااۇئ ،ئالالھنىااڭ كەبىااگە قااارائ ناماااز ئوقااۇ ھەققىاادە ۋەھىااي
چۈشۈردشااااىنى ئىزچىاااال ئۈمىااااد قىلاااادى .بااااۇ يەردە رەسااااۇلۇلالھنىڭ ئااااالالھ
بۇيرىغاااااانلىقى ئۈچاااااۈن ئۆزىنىاااااڭ قىزىقىشاااااىدىن ۋاز كېچىاااااپ ،ئالالھنىاااااڭ
باااۇيرىقلىرىنى ئىجااارا قىلغاااانلىقى ئىپاااادىلەنگەن .باااۇ قاناااداقتۇر رەساااۇلۇلالھنىڭ
بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراشقا رازىلىقى يوقلىقىنى ئىپادىلىمەيدى.
ـاها﴾ « سااېنى چوقااۇم سااەن ياقتۇرىاادىغان قىااكلىگە
﴿فَـلَنُـ َولِِّيَـنَّـ َ
ـك قِ ْبـلَ ـ ً تَـ ْر َ
ضـ َ
يۈزلەنااددرىمىز» .رەسااۇلۇلالھ كەبىااگە قااارائ ناماااز ئوقۇشااقا قاااتتىق تەلپااۈنگەن
بولسااااىمۇ ،ئەگەر ئااااالالھ تائاااااال كەبىااااگە قاراشااااقا بۇيرىمىغااااان بولسااااا ،ھااااې
ئىككىلەنمەسااتىن ئااالالھ تائاالنىااڭ بااۇيرىقىنى ئىجاارا قىلىااپ ،بەيتۇلمااۇقەددەس
تەرەپكە قارائ ناماز ئوقۇشنى داۋامالشتۇرىۋەرگەن بوالتتى.
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ئااااالالھ تائاااااال مەسااااجىدى ھەرەمنااااى قىااااكلە قىلىشاااانى بااااۇيرىئ ﴿فَـ ـ َـو ِِّل
ـك َشـ ـ ـطْر الْمس ـ ـ ِ
ـج ِد ا ِْلَـ ـ َـر ِام﴾ «ن نامااااااازدا يااااااۈزد نى مەسااااااجىدى ھەرەم
َو ْج َه ـ ـ َ
َ َْ
تەرەپاااكە قىلغىااان» دېااادى .ئاااايەتتىكى و للو ئەرە تىلىااادا ئادەمنىاااڭ ياااۈزىنى
كۆرساااىتىدىغان بولاااۇئ ،ياااۈزدىن پۈتاااۈن بەدەن مەقساااەت قىلىنىااادى .ئاااايەتتىكى
شللاه دېاااگەن ساااۆز «قىاااكلە تەرەئ»ناااى كۆرساااىتىدى .ئەگەر باااۇ يەردە «قىاااكلە
تەرەئ» دېاامەي قىكلىنىااڭ ئااۆزى دېاايىلگەن بولسااا ،نۇرغااۇن قيىاانچىلىقالر پەياادا
بولغاااان باااوالتتى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قىكلىنىاااڭ ئاااۆزىگە قاااارا شاااەرت ئەمەس،
بەلكى قىكلە تەرەپكە قارىسا كۇپايە.

ئىلگىرىكااااى ۋاقىااااتالردا ئىكااااادەت ااااااس ئااااورىنالردا بااااوالتتى .لااااېكىن
رەساااۇلۇلالھ كەلگەنااادىن كېااايىن ،ئاااالالھ تائااااال زېمىننىاااڭ ھەمااامە تەرىپىناااى
بىاااازگە مەسااااجىد قىلىااااپ بەردىِ .سل ل غ ئەرەبااااچە سااااۆز بولااااۇئ ،سااااەجدە
قىلىااااادىغان ئاااااورىننى كۆرساااااىتىدى .ساااااەجدە ئاااااالالھ بىااااالەن بەنااااادىنىڭ
ئوتتۇرىساااىدىكى يۈكساااە ئاالقىنىاااڭ ۋە ئاااۆزىنى ئالالھقاااا بېغىشالشااانىڭ ياااارقىن
ئىپادىسااى .ئەگەر ساااەجدە قىلىااادىغان ئاااورىن مەاساااۇس نامااااز ئوقاااۇ ئۈچاااۈن
ھازىرالنغااااان بولسااااا ،بااااۇ ئااااورىن مەسااااجىد دەئ ئاتىلىاااادى ۋە بااااۇ ئورىناااادا
ئىكاااادەتتىن باشاااقا ھەرقاناااداق ئىاااش چەكلىنىااادى .كەبە ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى
تاللىغااااان «ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى» ،لااااېكىن كەبىاااادىن باشااااقا ھەماااامە مەسااااجىد
بەناااادىلەر تاللىغااااان «ئالالھنىااااڭ ئااااۆيى» .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئااااالالھ تاللىغااااان
ئالالھنىااڭ ئااۆيى ،بەناادىلەر تاللىغااان ئالالھنىااڭ ئۆيىنىااڭ قىكلىسااى بولىاادى .مانااا
بۇ بىز چۈشەنددرمەكچى بولغان قىكلە ئۇقۇمىدىر.
ـث َمــا ُكنــتُ ْم﴾ « زېمىننىاااڭ قاناااداق يېرىااادە بولساااا الر ،نياااۈزد الرنى
﴿و َح ْيـ ُ
َ
مەسااجىدى ھەرەمااگە قااارىتىغالر » .ئااايەت نازىاال بولغااان ۋاقىتتااا ،مۇسااۇلمانالر
«بەناااى ساااەلەمە» 1مەھەللىساااىدىكى بىااار مەساااجىدتە نامااااز ئوقۇۋاتقاااان بولاااۇئ،
 1مەدىنىدىكى بىر مەھەللە
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ئااۇالر ناماااز ئەسناسااىدا رەسااۇلۇلالھنىڭ كەبىااگە يااۈزلەنگەنلىكىنى كااۆردئ ،شااۇ
ۋاقىتااااتىال كەبە تەرەپااااكە بۇرىلغااااان .بااااۇ ئەھ الاااادا كىشااااىلەرنىڭ كاللىسااااىغا
«كەبىااگە قااارا بااۇ مەسااجىدكە ااااس ئواشااايدى» دېااگەن اىيااالالر كېلىاااپ
وه ُك ْم َشـ ـط َْرهُ﴾
قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،ئااااالالھ تائاااااال ﴿ َو َح ْي ـ ُ
ـث َم ــا ُكن ــتُ ْم فَـ َولُّ ــوا ُو ُجـ ـ َ
« قەيەردە بولماااااا الر نناماااااازدا ياااااۈزد الرنى مەساااااجىدى ھەرەم تەرەپاااااكە
قىلىغالر» دەئ ،بارلىق مۇسۇلمانالرنى كەبە تەرەپكە يۈزلىنىشكە بۇيرىغان.

ِ
ِ َّ ِ
ـاب لَيَـ ْعلَ ُمـ ــو َن أَنَّـ ــهُ ا ِْلَـ ـ ُّ
ـق ِمـ ــن َّرِِِّبِـ ـ ْـم﴾ «ھەقىاااااقەتەن
ين أُوتُـ ــوا الْكتَـ ـ َ
َ
﴿وإ َّن الـ ــذ َ
كىتااا بېاارىلگەنلەر نيەنااى يەھااۇد ىيالر ۋە ناساااراالر بۇنىااڭ نقىكلىنىااڭ كەبىااگە
ئۆزگەرتىلىشااىنىڭ پەرۋەردىگااارى تەرىپىاادىن كەلااگەن ھەقىااقەت ئىكەنلىكىنااى
چوقاااۇم بىلىااادى» .ئەھلاااى كىتاااا رەساااۇلۇلالھنىڭ ئاااااىرقى ھەق پەيغەماااكەر
ئىكەنلىكىنااااااااى ،قىكلىنىااااااااڭ ئۆزگىرىشااااااااىنى ۋە رەسااااااااۇلۇلالھنىڭ تەۋرات-
ئىنجىلاادىكى سااۈپەتلىرىنى ئوباادان بىلسااىمۇ ،قىااكلە ئۆزگەرتىشاانى پۇرسااەت دەئ
بىلىاااپ ،مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدا شاااە -شاااۈبھى پەيااادا قىلىشاااقا تىرىشاااتى .ئەگەر
رەسااااۇلۇلالھ كەبىااااگە يااااۈزلەنمىگەن بولسااااا ،ئااااۇالر «تەۋرات ۋە ئىنجىلاااادا بااااۇ
ئاااااااااىرقى زاماااااااان پەيغەمكىااااااارى ئىككاااااااى قىاااااااكلە ئىگىساااااااى بولىااااااادى،
بەيتۇلمۇقەددەساااتىن كەبە تەرەپاااكە قارايااادى ،دېااايىلگەن .لاااېكىن باااۇ پەيغەماااكەر
قارىمىااادى ،شاااۇ ا باااۇ ھەق پەيغەماااكەر ئەمەس» دەئ پىتااانە-پاساااات تارقاتقاااان
بوالتتى.
﴿وَمـ ــا اللَّ ـ ــهُ بِغَافِـ ـ ٍـل َع َّمـ ــا يَـ ْع َملُـ ــو َن﴾
ئاااااالالھ تائااااااال ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا َ

«ئااالالھ ئۇالرنىااڭ قىلم ىشااىدىن غاپىاال ئەمەس» دېاايىش ئااارقىلىق ،رەسااۇلۇلالھ
ۋە مۇئمىنلەرنىااااڭ كااااۆ لىنى ااااااتىرجەم قىلىااااپ ،ئەھلااااى كىتابنىااااڭ تۇتقااااان
پوزىتساااىيەلىرىنىڭ ھېچنەرساااىگە ھاااۆججەت بواللمايااادىغانلىقى باياااان قىلغاااان.
چااااۈنكى ئۇالرنىااااڭ مەقسااااىتى پەقەتااااال ھەق يولغااااا توسااااقۇنلۇق قىلىشاااااتىن
ئىكارەتتۇر.
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ِ
﴿ولَِن أَتَـي َ َّ ِ
َنت
اب بِ ُك ِِّل آيٍَ َّما تَبِعُوا قِ ْبـلَتَ َ
ك ۚ َوَما أ َ
َ ْ ْ
ين أُوتُوا الْكتَ َ
ت الذ َ
ض ُهم بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَ َ بَـ ْع ٍ
ت أ َْه َواءَ ُهم ِِّمن
بِتَابِ ٍع قِ ْبـلَتَـ ُه ْم ۚ َوَما بَـ ْع ُ
ض ۚ َولَِ ِن اتَّـبَـ ْع َ
ِ
ني﴾
بَـ ْع ِد َما َجاءَ َك ِم َن ال ِْعل ِْم ۙ إِنَّ َ
ك إِ ًذا لَّ ِم َن الظَّال ِم َ
ٌ

«كىتا بېرىلگەنلەرگە بارچە دەلىلنى كەلتۈرسە مۇ ،ئۇالر سېنىڭ
قىكلە گە بويسۇنمايدى ،سەنمۇ ئۇالرنىڭ قىكلىسىگە بويسۇنمايسەن؛ ئۇالر
نيەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ھەم ئۆزئارا بىر-بىرىنىڭ قىكلىسىگە
بويسۇنمايدى .سا ا ئىلى نۋەھىي كەلگەندىن كېيىن ،مۇبادا ئۇالرنىڭ
نەپسى-ااھىشلىرىغا بويسۇنسا  ،ئۇ چاغدا سەن چوقۇم زىلۇم
قىلغانالردىن بولىسەن»
ئەمەلىيەتاااااتە قىاااااكلىگە قاااااارا دىنااااادىكى ئىماااااانىي كۆردنۈشااااالەرنىڭ
قاتارىدىناااادىر .ئەگەر سااااەن دىنىغغااااا ئىشەنسااااە  ،چوقااااۇم ئااااالالھ بېكىااااتكەن
قىااااكلىگە قارىشااااىڭ كېاااارە  .چااااۈنكى ئەھلااااى كىتااااابمۇ ئۆزلىرىنىااااڭ دىنىغااااا
ئىشااااەنگەنلىكى ئۈچااااۈن ،ئااااۆز قىكلىسااااى بولغااااان بەيتۇلمااااۇقەددەس تەرەپااااكە
قارايدى.
﴿وَل لا ا دىكااااى «وٌ،ٌَ،ا »دىاااان ئىكااااارەت ئااااۈق ھەرپنىااااڭ ھەممىسااااى
َ
قەسااەمنى بىلددرىاادى .ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە قەسااەم قىلىااپ ،ئەھلااى كىتابنىااڭ
رەسااااااااۇلۇلالھ ئېلىااااااااپ كەلااااااااگەن دەلىاااااااال-پاكىتالرغااااااااا ۋە قىااااااااكلىگە
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ئەگەشاااامەيدىغانلىقىنى بايااااان قىلى اتىاااادى .ئااااۇالر بااااۇ دىننىااااڭ تااااوغرا ۋە ھەق
ئىكەنلىكىاااااگە قاناااااائەت قىلىشااااانى ھەرگىزماااااۇ االىمايااااادى .ئەگەر ئۇالرنىاااااڭ
مەقسىتى دەلىلگە ئېرىشىش بولغان بولسا ،چوقۇم ئىمان ئېيتقان بوالتتى.
ـت بِتَـ ـ ـ ــابِ ٍع قِ ْبـلَ ـ ـ ـ ـتَـ ُه ْم﴾ «سااااااااە نمۇ ئۇالرنىااااااااڭ قىكلىسااااااااىگە
﴿وَمـ ـ ـ ــا أَنـ ـ ـ ـ َ
َ
بويسۇنمايساااەن» .باااۇ ئاااايەت قىاااكلە ئۆزگەرتىلگەنااادىن كېااايىن ئاااۈچىنچى بىااار
تەرەپنااااى قىااااكلە قىلىشااااقا بولماياااادىغانلىقىنى ۋە قىيااااامەتكە قەدەر پەيغەمااااكەر
ئەلەيھىسساااااااالم بىاااااالەن يەھااااااۇدىي-ناساااااااراالرنىڭ ئوتتۇرىاااااادا بىرلىاااااا
بولماياااادىغانلىقىنى بايااااان قىلغااااان .شااااۇ ا دىنالرنااااى بىرلەشااااتۈرد ياااااكى
يېقىنالشتۇرى نامى ئاستىدىكى ھەرقانداق ئۇرىنۇ توغرا ئەمەس.

ـت أ َْهـ ـ ــو ِ
ِ
ِ
ـك إِ ًذا لَّ ِمـ ـ ـ َـن
ـاء َك ِم ـ ـ َـن ال ِْع ْلـ ـ ـ ِـم ۙ إِنَّـ ـ َ
َ
اء ُهم ِّم ـ ــن بَـ ْعـ ـ ــد َم ـ ــا َجـ ـ ـ َ
﴿ولَـ ـ ـ ِن اتَّـبَـ ْع ـ ـ َ َ َ
ِ
ني﴾ « ساااا ا ئىلىااا نۋەھىاااي كەلگەنااادىن كېااايىن ،مۇباااادا ئۇالرنىاااڭ
الظَّــال ِم َ
نەپسااى-ااھى شاالىرىغا بويسۇنسااا  ،ئااۇ چاغاادا سااەن چوقااۇم زىلااۇم قىلغااانالردىن
بولىسااەن» .ئااالالھ بااۇ ئااايەتتە رەسااۇلۇلالھقا اىتااا قىلىااپ «ئۇالرنىااڭ يولۇ غااا
ئەگەشاااامەيدىغانلىقىنى ۋە قىااااكلە گە قارىماياااادىغانلىقىنى بىلىااااپ بولغاناااادىن
كېااايىن ،ئاااۆز ااھىشاااىغغا ئەگىشاااىپ يولۇ ااادىن قايتساااا يااااكى ئاااۇالر تەرەپاااكە
مايىل بولسا  ،زالى ۋە ئۆزد گە ئۆزد زىلۇم قىلغان بولىسەن» دەۋاتىدى.

ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادىكى اىتاااابالرنى ئۆزىنىاااڭ دوساااتى ۋە ئەلچىساااى
بولغااااان رەسااااۇلۇلالھقا دېااااگەن بولسااااىمۇ ،لااااېكىن بااااۇ رەسااااۇلۇلالھقا ئەمەس،
بەلكاااى بىاااز مۇساااۇلمانالرغا قىلىنغاااان اىتاااابتۇر .ئاااالالھ تائااااال باااۇ اىتابىااادا،
بىزنىاااااااڭ ئاااااااۇالر تەرەپاااااااكە مايىااااااال بولماسااااااالىقىمىزنى ،ئاااااااۇالر بىااااااالەن
بىرلەشمەساااالىكىمىزنى ،ئەگەر بىااااز بىرلەشسااااەكمۇ ئۇالرنىااااڭ بىاااازگە يااشااااىلىق
ئېلىااااپ كەلمەياااادىغانلىقىنى ۋە دىنىمىزغااااا كىرمەياااادىغانلىقىنى ئېنىااااق بايااااان
قىلىاااااپ بەرگەن .چاااااۈنكى ئاااااالالھ تائااااااال رەساااااۇلۇلالھنىڭ ئاااااۆز ااھىشاااااىغا

336

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ئەگەشاااامەيدىغانلىقىنى ۋە ئااااۇالر تەرەپااااكە مايىاااال بولماياااادىغانلىقىنى يااشااااى
بىلىدى.
باااۇ يەردە كاللىمىزغاااا «ئەھلاااى كىتابنىاااڭ ااھىشاااى ناااېمە » دېاااگەن بىااار
ساااوئا كېلىااادى .ئۇالرنىاااڭ ااھىشاااى ،ئۆزلىرىنىاااڭ ئاااۆزگەرتىلگەن كىتاااابلىرىنى
«ئااااالالھ چۈشااااۈرگەن» دەئ دەۋا قىلىااااپ ،باشااااقىالرنى شااااۇنىغغا چاقىرىشااااتۇر.
ئۇالرنىاااڭ كىتاااابلىرىنى ئاااالالھ چۈشاااۈرگەن بولساااىمۇ ،كېااايىن ئاااۆزگەرتىلگەن.
ئەگەر بىاااز «ساااىلەر بىااالەن بىزنىاااڭ كىتاااابلىرىمىز بىااار مەناااكەدىن كەلااااگەن،
ئىككىلىساااى سااااماۋىي كىتاااا » دېااايىش ئاااارقىلىق ئۇالرنىاااڭ كاااۆ لىنى ااااۇ
قىلىااپ بىرلىشىشااكە ئۇرىنساااق ،بااۇ ئۇالرنىااڭ ااھىشااىغا ئەگەشااكىنىمىز بولىاادى.
ئااالالھ تائاااال بۇنااداق ئىشااالرنى ھەتتااا رەسااۇلۇلالھ قىلغااان تەقاادىردىمۇ قوبااۇ
قىلمايااااااادىغانلىقى ۋە كەچۈرمەيااااااادىغانلىقىنى باياااااااان قىلىاااااااش ئاااااااارقىلىق،
مۇسۇلمانالرغا ئاگاھالندىرى بېرى اتىدى.
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ِ
َّ ِ
اب يَـ ْع ِرفُونَهُ َك َما يَـ ْع ِرفُو َن أَبْـنَاءَ ُه ْم ۖ َوإِ َّن فَ ِري ًقا
ين آتَـ ْيـنَ ُ
اه ُم الْكتَ َ
﴿الذ َ
ِِّم ْنـ ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمو َن ا ِْلَ َّق َو ُهم يَـ ْعلَ ُمو َن﴾
ٌ

«بىز كىتا بەرگەنلەر نيەھۇدىيالر بىلەن ناساراالر ئۇنى نپەيغەمكەرنى
ئۆز ئوغۇللىرىنى تونۇغاندە تونۇيدى .ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى،
شۈبھىسىزكى ،ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرىئ يوشۇرىدى»
ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە «ئەھلاااى كىتاااا رەساااۇلۇلالھ كېلىشاااتىن باااۇرىن
<ئااااۇنى> ئۆزلىرىنىااااڭ بااااالىلىرىنى بىلگەناااادە بىلەتتااااى» دەئ ،ئېنىااااق ئىسااااى
كەلتااااۈرمەي «ئااااۇ» ئالمىشااااىنى كەلتااااۈرگەن .بااااۇ يەردىكااااى «ئااااۇ» دېااااگەن
ئالماشااااتىن «ئەھلااااى كىتابنىااااڭ بىلىاااادىغىنى رەسااااۇلۇلالھنىڭ سااااۈپەتلىرىمۇ
قىكلىنىاااڭ ئاااۆزگىرىش مەسىلىساااىمۇ يااااكى رەساااۇلۇلالھنىڭ پەيغەماااكەر بولاااۇئ
كېلىااادىغانلىقى ۋە ئۆزلىرىنىاااڭ ئاااۇنى ئىنكاااار قىلىااادىغانلىقىمۇ » دېاااگەن بىااار
نەچچە اىل سوئا چىقىدى.
لاٌاَهفُللو ٌ َ َ ل ُلهو ٌما ل الو « 1ئااااۇالر بىلىاااادىغان نيەنااااى تەۋراتتااااا
﴿فَللَ َم للاٌ َ للا َ ُا ٌ َِ ل َ
ساااۈپىتى باياااان قىلىنغاااان پەيغەماااكەر كەلاااگەن چاغااادا ئاااۇنى ئىنكاااار قىلااادى»ٌ
دېاااگەن ئاااايەتتە« ،ئاااۇ» دېاااگەن ئالماااا رەساااۇلۇلالھنى كۆرساااەتكەن .چاااۈنكى
ئەھلى كىتا رەسۇلۇلالھنىڭ پەيغەمكەر بولۇئ كېلىدىغانلىقىنى بىلەتتى.

 1سۈرە بەقەرە-89 ،ئايەت
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تەۋرات ۋە ئىنجىلاااااادا رەسااااااۇلۇلالھنىڭ ھەق ئىكەنلىكااااااى ۋە ئۇالرنىااااااڭ
رەسااۇلۇلالھقا ئىمااان ئېيتىشااى كېرەكلىكااى بايااان قىلىنغااان .بۇنىغغااا ئىشااەنگەن
كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھقا ئىمااااان ئېيتىااااپ مۇسااااۇلمان بولغااااان .لااااېكىن كاااااپىر
بولغاااانالر ،رەساااۇلۇلالھنىڭ ھەق ئىكەنلىكىناااى بىلىاااپ تاااۇرىئ كااااپىر بولغاااان ۋە
يوشااۇرغان .بىاار كااۈنى ئااۆمەر ئىكنااى اەتتااا رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ يەھۇدىيالرنىااڭ
ئالىملىرىاادىن بىاارى بولغااان كەئىاا ئىكنااى ئەھكاااردىن «سااىلەر رەسااۇلۇلالھنى
نرەسااااااۇلۇلالھنىڭ پەيغەمكەرلىكىنااااااى ۋە سااااااۈپەتلىرىنى بىلەمااااااتىغالر » دەئ
ساااورىدى .كەئىااا «مەن ماااۇھەممەدنى باالمااادىنمۇ بەكااارە يااشاااى بىلىااامەن»
دەئ جااااۋا بەردى .شاااۇ ۋاقىتتاااا ئەتاااراپتىكىلەر «ساااەن قانداقساااىگە بۇناااداق
دەيساااەن » دەئ ساااورىغاندا ،كەئىااا «ئاياااالى ما اااا اىياااانەت قىلىاااپ ،بااااالم
مېنىاااااڭ بولمااااااي قاااااېلىش ئېھتىماااااالى باااااار .لاااااېكىن تەۋراتتاااااا ماااااۇھەممەد
نئەلەيھىسسااااااالم نىڭ ساااااۈپەتلىرى ئېنىاااااق باياااااان قىلىنغاااااان ،باااااۇ ھەقاااااتە
ااتالىشىشىمىز مۇمكىن ئەمەس» دەئ جاۋا بەرگەن.

﴿إِ َّن فَ ِري ًقــا ِِّم ـ ْنـ ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمــو َن ا ِْلَـ َّ
ـق َو ُهــم يَـ ْعلَ ُمــو َن﴾ «ئۇالرنىاااڭ بىااار پىرقىساااى،
شۈبھىسااىزكى ،ھەقىقەتنااى بىلىااپ تااۇرىئ يوش اۇرىدى» .ئااادەتتە ئاشااكارا بولىشااى
كېااارە بولغاااان بىااار نەرساااىنى قەساااتەن ئاشكارىلىماسااالىق« ،يوشاااۇرى » دەئ
ئاتىلىااادى .ئاااۇالر ئۆزلىرىنىاااڭ كىتابلىرىااادىكى رەساااۇلۇلالھ ھەققىااادە كەلاااگەن
باااااۆلەكلەرنى يوشاااااۇرمىغان بولساااااا ،رەساااااۇلۇلالھنىڭ ساااااۈپەتلىرى ئۇالرنىاااااڭ
ئارىساااىدا تونۇلاااۇئ ،ھەممىساااى ئىماااان ئېيتقاااان باااوالتتى .لاااېكىن ئاااۇالر ھەقناااى
يوشاااۇرىۋالغانلىقى ئۈچاااۈن ،ئەھلاااى كىتابنىاااڭ كۆپىنچىساااى ئىماااان ئېيتمىغاااان.
مەساااىلىلەرگە ئىااانچىكە قارايااادىغان كىشاااىلەر ھەرقاناااداق ھەقنىاااڭ يوشاااۇرىن
قېلىشااىنى االىماياادى ۋە ھەقىقەتلەرنااى ئوتتۇرىغااا چىقىاارىش ئۈچااۈن تىرىشااىدى.
بۇنىاااڭ ئەكساااىچە ،يەھاااۇدىيالر ساااۈپەتلىرى ئاشاااكارا بولغاااان ھەق پەيغەمكەرناااى
يوشۇرى ئۈچۈن نۇرغۇن كۈق سەرئ قىلغان.
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﴿لَيَ ْكتُ ُمـ ــو َن ا ِْلَـ ـ َّ
ـق َو ُهـ ــم يَـ ْعلَ ُمـ ــو َن﴾ «شۈبھىساااااىزكى ،ھەقىقەتناااااى بىلىاااااپ
تاااۇرىئ يوشاااۇرىدى» .ئۇناااداقتا ئاااۇالر ئاااالالھ تائااااالدىن كەلاااگەن ھەقىقەتلەرناااى
يوشاااۇراالمدى تەبىىيكاااى يوشاااۇرالمايدى .چاااۈنكى ھەقىاااقەت ھاماااان بىااار كاااۈنى
چوقااۇم ئاشااكارا بولىاادى .كېسااە بەدەننىااڭ ھەماامە تەرىااپىگە تارقااائ كەتكەنااگە
ئواشاااااا  ،يالغاااااانچىلىق ۋە بااااااتىلمۇ جەمىىااااايەتكە تارقاااااائ كېتىااااادى .ئە
اەتەرلىااا كېساااە  ،دەسااالەپكى باساااقۇچىدا ھاااې قىلىنمايااادىغان ،ئاااااىرقى
باساااقۇچىدا مەيااادانغا چىقىااادىغان كېساااەلدىر .بىاااز كېساااە مەيااادانغا چىققانااادا،
تېااز سااۈرئەتتە شىپاسااىنى ئىاازدەئ ،ئااۇنى داۋاالشااقا ئااۇرىنىمىز .شااۇنىغدە باتىاال
مەياااادانغا چىققاناااادا ،ئۇنىااااڭ شىپاسااااى بولغااااان ھەقنااااى ئىزدىشااااىمىز كېاااارە .
1
رەسااااۇلۇلالھ بااااۇ ھەقااااتە َلٌي ل ل ِ ٌَْ للغ ٌَ للٌّي للو ٌا للو ٌِتبع للاٌمل للاٌ ل ل ٌم للو
«بىرىغالرنىااااڭ ااھىشااااى ،مەن ئېلىااااپ كەلااااگەن ھەقىقەتااااكە ئەگەشاااامىگۈچە،
مۇئمىن بواللمايدى» دېگەن.

 1دەيلەمى رى ايەت قىلغان
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ِ
ين﴾
﴿ا ِْلَ ُّق ِمن َّربِِّ َ
ك ۖ فَ ًَل تَ ُكونَ َّن م َن ال ُْم ْم ََِت َ
ٌ

«ھەقىقەت ئالالھ تەرىپىدىن كەلگەندىر ،ھەرگىز شە
كەلتۈرگۈچىلەردىن بولمىغىن»
ٌ
ئاااااالالھ تائااااااال تەرىپىااااادىن كەلاااااگەن ھەق چوقاااااۇم غەلىاااااكە قىلىااااادى.
بۇنىغاادىن قىلچىمااۇ شااۈبھىمىز يااوق .لااېكىن ھەقنىااڭ غەلىااكە قىلىشااى ئۈچااۈن،
ھەقنااى قوغداياادىغان كااۈق-قااۇۋۋەت بولۇشااى كېاارە  .ئەگەر بااۇ كااۈق-قااۇۋۋەت
بولمىسااا ،ھەقنىااڭ غەلىااكە قىلىشااى قىيىنغااا تواتاياادى .بىااز مۇسااۇلمانالر ھااازىر
ھەقنااااى ھىمااااايە قىلىاااادىغان كاااااۈق-قااااۇۋۋەتنى ھازىرلىمىغاچقااااا ،كاااااۆپىنچە
ۋاقىتالردا ھەقنى زايە قىلى ېتىپ ،ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىقالماي اتىمىز.

﴿فَـ ـ َـًل تَ ُكـ ــونَ َّن ِمـ ـ َـن ال ُْم ْمـ ـ َِ
ين﴾ « ھەرگىزماااااۇ شاااااە كەلتۈرگاااااۈچىلەردىن
ـَت َ
بااولمىغىن» .ئااادەتتە شااە بىاارەر ئىشااقا بولغااان ئىشااەنچىمىز ،ئەللىكااتە ئەللىاا
بولاااۇئ قالغانااادا ياااۈز بېرىااادى .بۇناااداق ئىككاااى اىااال ئېھتىمااااللىق بولىااادىغان
ئىشااالر ،بەناادىلەر ئارىسااىدا كۆرىلىاادى .لااېكىن ئااايەتتە سااۆزلەنگەن ھەق ئااالالھ
تەرەپااتىن بولغاچقااا ،بۇنىغغااا قارشااى ھېچقانااداق ئېھتىماااللىق بولماياادى .شااۇنىڭ
ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال بىزنااى بااۇ توغرىسااىدا باشااقىالر بىاالەن قااۇرىق ۋە پايدىسااىز
مۇنازىرە قىلماسلىققا چاقىرى اتىدى.
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ِ
ِ
ات أَين ما تَ ُكونُوا َي ِ
اْلَ ْ ِ
ِّيها ۖ فَ ْ ِ
ْت بِ ُك ُم
﴿ول ُك ٍِّل ِو ْج َه ٌ ُه َو ُم َول َ
ري ْ َ َ
َ
َ
ا﴾تَب ُقوا ْ َ
ٍ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
اللـهُ ََج ًيعا إ َّن اللـهَ َعلَ ٰم ُك ِِّل َش ْيء قَد ٌير﴾
«ھەر نئۈممەت نىڭ يۈز كەلتۈرىدىغان تەرىپى نقىكلىسى بار ،نئى
مۇئمىنلەر! يااشى ئەمەللەرنى قىلىشقا ئالدىرا الر ،قەيەردە بولما الر،
نقىيامەت كۈنى ئالالھ ھەممىغالرنى يىغىدى ،ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممە
نەرسىگە قادىردىر»
ئىنسااااننىڭ ئىماااان ئېياااتىش يااااكى ئېيتماسااالىق ،ھەقاااكە يااااكى باتىلغاااا
ياااردەم بېاارىش ،يااشااى ياااكى يامااان ئىشااالرنى قىلىشااتا تااالال ھوقااۇقى بااار.
ئەمەلىيەتاااتە باااۇ تالالشاااالرنىڭ ھەممىساااى ئاااالالھ تائااااال تەرىپىااادىن كەلاااگەن
ئىمتىھاناادىر .ئىنسااان دىنيااادا بااۇ «ئىمتىھااان»غااا چوقااۇم كىرىاادى ۋە ئىختىيااارى
ھالااااادا «جااااااۋا يازىااااادى» .ئەمماااااا دىنياااااادىكى ھېچنەرساااااە مە گۈلاااااۈ
بولمىغىنىدە  ،بۇ ئىمتىھاننىغمۇ ئااىرلىشىش ۋاقتى بولىدى.
دىنيااااادا ياشااااىغان ھەر ئااااادەم ئۆمۈرلااااۈ يااااولىنى تاللىياالياااادى .يەنااااى،
ئىنسااااان ھاياتىاااادا ئىماااااننى ياااااكى كۇپااااۇرنى ،ئىكااااادەتنى ياااااكى مەئسااااىيەتنى
تالاليااااادى .پەقەت ئاااااالالھ تائااااااال ھىااااادايەت قىلغاااااان كىشاااااىال يااشاااااىلىققا
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ئالدىرايااادى .چاااۈنكى يااشاااىلىققا ئالااادىرىغان كىشاااى ،ئۆزىنىاااڭ يااشاااىلىقلىرىغا
نۇرغاااااااۇن ئەجىرلەرناااااااى قوشاااااااىدى ۋە ئىمتىھاااااااان تۈگىگەنااااااادىن كېااااااايىن
اْلَـ ـ ْـري ِ
يااشاااااىلىقالرنىڭ مۇكاپااااااتىنى ئالىااااادى .باااااۇ ھەقاااااتە ﴿فَ ْ ِ
ات﴾
ا﴾ ـ ــتَب ُقوا ْ َ
«يااشااااىلىققا ئالاااادىرا الر» دېاااايىلگەن .بااااۇ ئااااايەتتە ،مااااۇئمىنلەردىن ئەجە
كېلىشتىن ئىلگىرى يااشىلىقالرنى قىلى ېلىش تەلەئ قىلىنغان.
ھېچقاناااداق كىشاااى «مەن قىياااامەتتىكى ساااوئا -ساااوراقالردىن قۇتۇلاااۇئ
قاااالىمەن» دەئ ئاااويالئ قالمىساااۇن .چاااۈنكى ئاااالالھ تائااااال﴿ :أَيــن مــا تَ ُكونُــوا َي ِ
ْت
ََْ
َ
ِ
يعــا﴾ «قەيەردە بولماااا الر ،نقىياااامەت كاااۈنى ئاااالالھ ھەممىغالرناااى
بِ ُكـ ُـم اللَّ ــهُ ََج ً
نھېساااا ئۈچاااۈن يىغىااادى» دېاااگەن .يەناااى ،قاناااداق يەردە قايساااى شاااەكىلدە
ئۆلسااە  ،بىااز ھەرگىزمااۇ ئااالالھ تائاالغااا مەاپىااي قالمااايمىز .چااۈنكى ھېچنەرسااە
ئااااالالھ تائاالغااااا مەاپىااااي قالماياااادى .بىااااز قەيەردە بولساااااق ،ئااااالالھ تائاااااال
﴿ويَل ْلوَنٌتُ َسل الًٌُ
ھەممىمىزنااى ھېسااا مەياادانىغا يىغىاادى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال َ
ا ا
ََ ل َلغ « 1ئاااۇ كۈنااادە نيەناااى
َْابَل َ
لاَ ٌَوتَل ل َله ٌ ْْلَْ َ
ضَ
ٌِب اََْوٌ َو ََ َ ل ْلهََ ُا ْ ٌفَللَل ل ٌٌْتلُغَ للا ْ ٌِ لْنل ُ ْ ٌْ َ
قىيااااامەت كۈنىاااادە بىااااز تاااااغالرنى يااااوق قىلىمىااااز ،زېمىننااااى ئوچااااۇق ،تۈپتااااۈز
كۆرىساااەن نيەناااى ئاااۇنى توساااۇئ تۇرىااادىغان تااااغ ،دەرەخ ،بىنااااالر بولمايااادى ،
ئاااااۇالرنى نمەھشاااااەرگاھقا يىغىمىاااااز ،ئاااااۇالردىن بىااااار كىشاااااىنىمۇ قالااااادىرىئ
ٌِبا ل ل للي «ٌ2نئااااااااى
قويمااااااااايمىز» ۋە يەنە ﴿فَا ل ل ل ُّلهو ٌا َ ٌ لَل ل ل ل الوٌٌاا ٌَ ُ ل ل ل ل اٌِْن ل ل للوٌُتَل ل ل ل ايه ُّ
ماااۇھەممەد! ئېيتقىنكاااى ،ئاااالالھ تەرەپاااكە قاااېچىغالر نيەناااى ئالالھقاااا ئىلتىجاااا
قىلىغاااالر  ،مەن ھەقىاااقەتەن ساااىلەرگە ئاااالالھ تەرىپىااادىن نكەلاااگەن ئوچاااۇق
ئاگاھالناادىرغۇچىمەن» دېااگەن .ئااالالھ تائاااال بىزنىااڭ ئۆزىاادىن ،قۇدرىتىاادىن ۋە
ئىلمىاااااااادىن قاچالماياااااااادىغانلىقىمىزنى بىلىشااااااااىمىز كېرەكلىكىنااااااااى تەلەئ
قىلى اتىااادى .چاااۈنكى بىزنىاااڭ ئالااادىمىزدىكى بىردىنكىااار قاااېچىش ياااولى ،ئاااالالھ
تائاال تەرىپىگە قېچىش ۋە ئۇنىغدىن پاناھلىق تىلەشتۇر.
 1سۈرە كەھڧ-47 ،ئايەت
 2سۈرە زارىيات-50 ،ئايەت
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ئىنساااااانالر ئىمتىھاااااان دەۋرىااااادە بېااااارىلگەن نېاااااىمەت ۋە پۇرساااااەتلەرگە
ئىشااىنىپ «باااۇ نېاااىمەتلەر ئىزچىااال داۋاملىشاااىدى ،بىااازدىن ھېساااا ئېلىنمايااادى»
دەئ ئااااويالئ قېلىشااااى مااااۇمكىن .بىااااز ئۇالرغااااا «قىيااااامەت كااااۈنى چوقااااۇم
دەھشاااەتلى بىااار مەنزىرىناااى ئۇچرىتىاااپ ،ھېساااا  ،جەنااانەت ۋە دوزاانىاااڭ ھەق
ئىكەنلىكىنااااى بىلگىاااانىغالردا ،قاااااتتىق ھەيااااران قالىسااااىلەر .دىنيااااادا ئىمااااان
ئېيتمىغاااان ،يااشاااىلىققا ئالااادىرىمىغان كىشاااىلەرنىڭ قىياااامەتتە قااااتتىق ئازابتاااا
قالىاادىغانلىقىنى بىلىسااىلەر .مانااا بااۇ كااۆز ئالاادىغالردا سااىلەرنى كۈتااۈئ تۇرغااان
دەھشەتلى ئازا » دەيمىز.

ٍ ِ
ِ َّ
ير﴾ « ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن ھەمااامە نەرساااىگە
ـل َشـ ْـيء قَــد ٌ
﴿إ َّن الل ــهَ َعلَـ ٰـم ُك ـ ِِّ
قاااادىردىر» .باااۇ ھېساااابتىن ھېچكىااار كىشاااى قۇتۇاللمايااادى .ھەتتاااا ئادەمنىاااڭ
بەدىنىااادىكى كىچىااا ھۈجەيرىلەرماااۇ ئالالھنىاااڭ ئالدىااادا ھېساااا بېرىشاااتىن
قۇتۇاللماياادى .ئااالالھ تائاااالدىن غالىاا كېلىاادىغان ھېچقانااداق كااۈق يااوق .ھەر
ئىشقا ئالالھنىڭ كۈق-قۇدرىتى يېتىدى.
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ِِ
ْح ُّق
﴿وِم ْن َح ْي ُ
ت فَـ َوِِّل َو ْج َه َ
ث َخ َر ْج َ
ك َشط َْر ال َْم ْسجد ا ِْلََر ِام ۖ َوإِنَّهُ لَل َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ك ۗ َوَما اللـهُ بغَاف ٍل َع َّما تَـ ْع َملُو َن﴾
من َّربِّ َ
ٌ

«قەيەردىن سەپەرگە چىقمىغىن ،ننامىزىغدا يۈزد نى مەسجىدى ھەرەم
تەرەپكە قىلغىن؛ بۇ ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن كەلگەن
ھەقىقەتتۇر ،ئالالھ سىلەرنىڭ قىلمىشىغالردىن غاپىل ئەمەستۇر»
باااااۇ ئاااااايەت ۋە ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتلەردە ،قۇرئاااااان كەرىمنىاااااڭ قىاااااكلە
ئاااااۆزگىرىش مەسىلىساااااىنى تەكااااارار تەكىتلىگەنلىكاااااى ،بىزنىاااااڭ دىققىتىمىزناااااى
تارتىاااادى .چااااۈنكى قىااااكلە ئااااۆزگىرىش مەسىلىسااااى مۇئمىنلەرنىااااڭ قەلكىاااادە زور
تەۋرىااانىش پەيااادا قىلغاااان ئىااادى .ئاااالالھ تائااااال مۇئمىنلەرنىاااڭ قەلكىااادىكى باااۇ
تەۋرىنىشاااااانى يااااااوق قىلىااااااپ ،قىااااااكلە مەسىلىسااااااىنى ئىمااااااانىي مەسااااااىلىگە
ئايالندىرىشااانى االىااادى .قىاااكلە مەسىلىساااى ئارقاااا-ئارقىااادىن كەلاااگەن ئاااۈق
ئاااايەتتە تەكىاااتلەنگەن .بىرىنچىساااى ،مەساااجىدنىڭ ئىچىااادە تۇرغاااان ئاااادەمنى
كەبىاااگە قاااارىتىش ئۈچاااۈن ،ئىككىنچىساااى ،مەساااجىدنىڭ ساااىرتىدىكى ئاااادەمنى
قىااكلىگە قااارىتىش ئۈچااۈن ،ئۈچىنچىسااى بولسااا ،زېمىننىااڭ ھەرقانااداق يېرىاادىكى
كىشىالرنى قىكلىگە قارىتىش ئۈچۈن كەلگەن.

ـك َش ـ ـطْر الْمسـ ـ ِ
ـج ِد ا ِْلـَ ـ َـر ِام﴾ «قەيەردىاااان
﴿وِمـ ـ ْـن َح ْيـ ـ ُ
ـت فَـ ـ َـو ِِّل َو ْج َهـ ـ َ
ـث َخ َر ْجـ ـ َ
َ َْ
َ
سااااەپەرگە چىقمىغىاااان ،ن نامىزىغاااادا يااااۈزد نى مەسااااجىدى ھەرەم تەرەپااااكە
قىلغىاان»ٌدېااگەن ئااايەت ،ئەينااى ۋاقىتتااا قىااكلە ئااۆزگەرتىش مەسااىلىدە شااە -
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شاااااۈبھىلەرنى پەيااااادا قىلغاااااان ئەھلاااااى كىتابقاااااا رەددىااااايە بېااااارىش ئۈچاااااۈن
چۈشاااۈردلگەن .ئاااۇالر قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش مەسىلىساااىنى تۇتقاااۇ قىلىاااپ «ئىككاااى
قىكلىنىااڭ نااېمە پەرقااى بااار سااىلەر نېمىشااقا قىكلىنااى ئۆزگەرتىسااىلەر سااىلەرنىڭ
قىكلىناااااى ئاااااۆزگەرتكەنلىكىغالر ئۈچاااااۈن باااااۇرىن بەيتۇلمۇقەددەساااااكە قاااااارائ
ئوقۇغاااان ناااامىزىغالر بىكاااار بولىااادى» دېگەنااادە شاااە -شاااۈبھىلەرنى تارقاتقاااان
ئىدى.
باااۇ اىااال شاااە -شاااۈبھىلەر قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش مەسىلىساااىدە ھېچقاناااداق
ـك ۗ َوَمــا
ْحـ ُّـق ِمــن َّربِـِّ َ
دەلىاال-پاكىاا بواللماياادى .ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە ﴿ َۖوإِنَّــهُ لَل َ
اللَّ ـ ــهُ بِغَافِـ ـ ٍـل َع َّمـ ــا تَـ ْع َملُـ ــو َن﴾ «باااااۇ ھەقىاااااقەتەن ،پەرۋەردىگارىاااااڭ تەرىپىااااادىن
كەلااگەن ھەقىقەتتااۇر ،ئااالالھ ساااىلەرنىڭ قىلمىشااىغالردىن غاپىاال ئەمەساااتۇر»
دېاااگەن .مۇساااۇلمانالر ئىلگىااارى بەيتۇلمۇقەددەساااكە قارىغاااان ۋاقىتتاااا ئاااالالھ
بىلىااپ تااۇراتتى ،كېاايىن كەبىااگە قارىغااان ۋاقىتتىمااۇ ئااالالھ بىلىااپ تۇرىاادى .شااۇ ا
مۇسااۇلمانالر ئااالالھتىن كەلااگەن ھەقاااكە ئەگىشااىپ ،ااااتىرجەم ھالاادا كەبىاااگە
قاراشنى داۋامالشتۇرىشى كېرە .
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ث َما
ك َشط َْر ال َْم ْس ِج ِد ا ِْلََر ِام ۚ َو َح ْي ُ
﴿وِم ْن َح ْي ُ
ت فَـ َوِِّل َو ْج َه َ
ث َخ َر ْج َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُّ
ِ
وه ُك ْم َشط َْرهُ لَ ًَّل يَ ُكو َن للن ِ
ين
ُكنتُ ْم فَـ َولوا ُو ُج َ
َّاس َعلَْي ُك ْم ُح َّج ٌ إ ََّّل الذ َ
ش ْوِِن َوِْلُِتَّ نِ ْع َم ِِت َعلَْي ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم
ش ْو ُه ْم َوا ْخ َ
ظَلَ ُموا ِم ْنـ ُه ْم فَ ًَل ََّتْ َ
ََتْتَ ُدو َن﴾
ٌ

«كىشىلەر نيەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالر گە سىلەرگە قارشى دەلىل-ئىسپات
بولماسلىقى ئۈچۈن ،نئى مۇھەممەد! قەيەردىن چىقمىغىن ،ننامىزىغدا
يۈزد نى مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە قىلغىن .نئى مۇئمىنلەر! سىلەرمۇ
قەيەردە بولما الر ،ننامىزىغالردا يۈزد الرنى مەسجىدى ھەرەم تەرەپكە
قىلىغالر .پەقەت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زىلۇم قىلغۇچىالرال نقىكلىنىڭ
ئۆزگەرگەنلىكىنى سىلەرگە قارشى دەلىل قىلى الىدى  ،ئۇالر نزالىمالر دىن
قورقما الر ،مەندىن قورقۇ الر .بۇ سىلەرگە بەرگەن نېىمىتىمنى كامالەتكە
يەتكۈزدشۈم ۋە توغرا يولدا بولۇشۇ الر ئۈچۈندىر»
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ئەلچىساااى ۋە مۇساااۇلمانالرغا تەكااارار شاااەكىلدە
مەسااجىد ھەرەمااگە قاراشاانى تەكىااتلەئ «سااىلەر مەدىنىاادە ،مەدىنىااڭ سااىرتىدا
يااااكى زېمىننىاااڭ قاناااداق يېرىااادە بولاااۇ الر ،مەساااجىد ھەرەماااگە قاااارائ نامااااز
ئوقۇ الر .بۇ سىلەرنىڭ قىكلە الر» دېگەن.
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ِ َّ ِ
﴿لِـ ـ ـَ ًَّل يَ ُك ـ ــو َن لِلنَّـ ـ ِ
ين ظَلَ ُم ـ ــوا ِمـ ـ ـ ْنـ ُه ْم﴾ «كىشاااااىلەر
ـاس َعلَـ ـ ْـي ُك ْم ُح َّجـ ـ ـ ٌ إ ََّّل ال ـ ــذ َ
نيەنااااى يەھااااۇدىيالر ۋە مۇشاااارىكالر گە سااااىلەرگە قارشااااى دەلىاااال-ئىسااااپات
بولماساااالىقى ئۈچااااۈن ،نيااااۈزد الرنى مەسااااجىدى ھەرەم تەرەپااااكە قىلىغااااالر .
پەقەت ئۇالرنىاااڭ ئىچىااادىكى زىلاااۇم قىلغاااۇچىالرال نقىكلىنىاااڭ ئاااۆزگەرگەنلىكىنى
ساااىلەرگە قارشاااى دەلىااال قىلى الىااادى » .ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنى ئەھلاااى
كىتابقااااا ئەساااالى مەسااااىلىنىڭ بەيتۇلمااااۇقەددەس ۋە كەبە بولماسااااتىن ،بەلكااااى
ئالالھنىاااڭ بۇيرىقىغاااا ئىتاااائەت قىلىاااش ئىكەنلىكىناااى بىلددردشااانى باااۇيرىدى.
ئەھلاااى كىتاااا ۋە مۇشااارىكالر «قىاااكلە ئاااۆزگەرتىش مەسىلىساااى»دە ھەددىااادىن
ئاشااقانلىقى ۋە ھەقنااى ئىنكااار قىلغااانلىقى ئۈچااۈن ،ئااالالھ تائاااال ئااۇالرنى زالىاا
دەئ ئاتىاادى .چااۈنكى زالىاا ھەقىقەتنااى ئىنكااار قىلغااان ياااكى ھەقنااى باتىلغااا،
باتىلنى ھەقكە ئۆزگەرتكەن كىشىنى كۆرسىتىدى.
ش ـ ْـو ِن﴾ «ئااااۇالر نزالىمالر دىاااان قورقمااااا الر ،مەناااادىن
ش ـ ْـو ُه ْم َوا ْخ َ
﴿فَـ َـًل ََّتْ َ
قورقااااۇ الر» .ئااااالالھ تائاااااالدىن قورققااااان مااااۇئمىن ھەرقانااااداق ئىنساااااندىن
قورقماياااادى .چااااۈنكى ئااااۇ پۈتااااۈن كااااۈق-قۇۋۋەتنىااااڭ ئااااالالھ تائاالغااااا ئائىاااا
ئىكەنلىكىناااى بىلىااادى .شاااۇ ا ماااۇئمىن ھەر ئىشاااتىن باااۇرىن ئاااالالھ تائاالنىاااڭ
بۇيرىقىنى ئىجرا قىلىدى.
﴿ َوِْل ُِتَّ نِ ْع َم ـ ِـِت َعلَـ ـ ْـي ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ـ ْـم ََتْتَـ ـ ُدو َن﴾ «نقىكلىنااااى ئۆزگەرتىشااااكە ئەماااار
قىلىشاااى ساااىلەرگە بەرگەن نېىمىتىمناااى كاماااالەتكە يەتكۈزدشاااۈم ئۈچاااۈن ۋە
تااااوغرا يولاااادا بولۇشااااۇ الر ئۈچۈناااادىر» .ئالالھنىااااڭ نېىمەتنااااى كامااااالەتكە
يەتكۈزىشاااى ،ئىساااالمنى ھاياااات ياااولىمىز قىلىاااپ تاااالال ۋە ئىماااان تەلەپلىرىناااى
ئىجاارا قىلىشااىمىز بىاالەن بولىاادى .ئااالالھ تائاااال بىزنااى ئىمانغااا ھىاادايەت قىلغااان
بولسااااا ،بااااۇ ئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن نېىمىتىنىااااڭ تولااااۇق بولغانلىقىاااادىر.
ئىماننىاااڭ قوباااۇ قىلىنىشاااى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ بىااازگە قايساااى ئىشااانى بۇيرىساااا،
ئىككىلەنمەساااتىن شاااۇنى قىلىشاااىمىز كېااارە  .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااارەر ئىشااانى
ئىجااارا قىلىشاااقا بۇيرىغاااانلىقى ،بىااازگە بېااارىلگەن كاتتاااا نېىمەتتاااۇر .ئەگەر بىااازگە
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ئااااالالھ تائاااااال تەرىپىاااادىن بااااۇيرىق كەلسااااە ،ئااااۇنى ئېغىاااار كااااۆردئ ياااااكى
ياقتۇرماساااتىن ئىجااارا قىلمىسااااق ،ۋەدە قىلىنغاااان نېاااىمەتلەرگە ئېرىشاااەلمەيمىز.
تەبىىىيكاااااى بەزى باااااۇيرىقالر ئىنساااااانغا ئېغىااااار كېلىشاااااى ماااااۇمكىن .لاااااېكىن
مۇئمىننىااااڭ كاللىسااااىدا بااااۇ بۇيرىقالرنىااااڭ ئەجاااارى جىل ىلىنىااااپ ،قىيااااامەتتە
ئالىاااادىغان مۇكاپاااااتالر كۆردنۈشااااكە باشلىسااااا ،ھەرقانااااداق بااااۇيرىق ئېغىاااار
كەلمەيدى.
گۇنااااھمۇ شاااۇنىغغا ئواشاااا بولاااۇئ ،كااااللىمىزدا گۇناھنىاااڭ جاااازالىرى
شەكىللەنسااااە ،ئۇنىغغااااا ھەرگىزمااااۇ يېقىنالشاااامايمىز .قاچااااانىكى گۇناھالرنىااااڭ
جازاساااى ئۇنتۇلساااا ،گۇنااااھالر ياماااان كۆردلمەيااادىغان ھاااالەت شااااەكىللىنىدى.
ه ل َللواٌٌوا ََللاٌَ َ با للًوٌاََلٌالَل ل ٌ َّْ ا
اش للعا ٌَ
يَ ٌ.ل ل اي َ ٌ
ه ل ل ْا ٌَو َ
﴿و ْن للتَعا نُو ٌ اِب َ
َ
َ َ
َ
ئااااالالھ تائاااااال َ
اا
ٌوَْ َُل ْ ٌاَْ ل الوٌ َ ا عُللو َ « 1بەرداشااالىق بېااارىش ،نامااااز ئوقاااۇ
يَ ُنُّللو َ ٌَْ َُل ُّ
ٌِ َلُللوٌ َ ل ْ َ
ئااااارقىلىق نئااااالالھتىن ياااااردەم تىلە ااااالر .ناماااااز ئااااالالھتىن قورققااااۇچىالردىن
باشاااااقىالرغا ھەقىاااااقەتەن مۇشاااااەققەتلى ئىشاااااتۇر .ئاااااالالھتىن قورققاااااۇچىالر
پەرۋەردىگارىغااااا چوقااااۇم مۇالقااااات بولىاااادىغانلىقىغا ۋە ئالالھنىااااڭ دەرگاھىغااااا
چوقاااۇم قايتىاااپ بارىااادىغانلىقىغا جەزمەن ئىشاااىنىدى» دېاااگەن .ئاااايەتتە تىلغاااا
ئېلىنغااان َّْ ا
اشللعاي «قورققااۇچىالر» ،ئىتااائەت بىاالەن مۇكاپاااتنى ،گۇناااھ بىاالەن
َ
ئاااازابنى بىااار-بىااارىگە باغاليااادى .ئىكاااادەت بىااالەن سااااۋابنى ئاااايرى ېتىش ،بىزناااى
ئىكادەتنىاااااڭ مۇشاااااەققەتلىرىگە چىااااادىماس قىلىااااادى .گۇنااااااھنى جازاساااااىدىن
ئايرى ېتىش بولسا ،بىزنى گۇناھ-مەئسىيەتلەرگە ئېلىپ بارىدى.

ا
ٌالَ ل ل لْ ُ ْ ٌتا ْع َم ل ل ل ا ٌَوَ اض ل ل ل ُ ٌَ ُ ل ل ل ٌُ ْاد ْنل ل ل َلل َنٌ
﴿ َْ ل ل ل ْلوَنٌَْ ْ َم ْل ل ل ل ُ ٌَ ُ ل ل ل ْ ٌ يل ل للنَ ُ ْ ٌَوََْْتَ ْم ل ل ل ُ َ

اينَللا « 2بۈگاااۈن ساااىلەرنىڭ دىنىغالرناااى پۈتاااۈن قىلااادى  ،ساااىلەرگە نېىمىتىمناااى
تاماملىااادى  ،ئىساااالم دىنىناااى ساااىلەرنىڭ دىااانىغالر بولۇشاااقا تاللىااادى » دېاااگەن

 1سۈرە بەقەرە-46 ،45 ،ئايەت
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ئاااايەتتە ،باااۇيرىقالر «نېاااىمەت» دەئ تىلغاااا ئېلىنااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ
تائاالنىڭ ھەربىر بۇيرىقى ،بىز ئۈچۈن نېىمەتتۇر.
بەزىااالەر «ئىكاااادەتلەر ھاااازىرقى تۇرماااۇ رېتىمىااادا ،كىشاااىلەرگە ئېغىااار
كېلىشاااكە باشااالىدى .نۇرغاااۇنلىرىمىز اىااازمەت ۋە باشاااقا ساااەۋەبلەر تۈپەيلىااادىن
ئىكاااادەتلەرنى قىاللمااااي اتىمىز» دېيىشاااىدى .ئاااالالھ بىزناااى ھېچقاچاااان تااااقىتىمىز
يەتمەيااادىغان ئىشاااالرغا بۇيرىمىااادى .ئەگەر ئاااالالھ تائااااال بىزناااى بىااار ئىشاااقا
بۇيرىساااااا ،ئۇنىغغاااااا چوقاااااۇم تااااااقىتىمىز يېتىااااادى .ئەگەر مەلاااااۇم ساااااەۋەبلەر
تۈپەيلىاااادىن تاااااقىتىمىز يەتاااامەي قالسااااا ،ئااااالالھ تائاااااال سااااەپەردە نامااااازنى
قىساااقارتىپ ئوقاااۇ  ،ساااۇ تاپالمىغانااادا تەيەمماااۇم قىلىاااش ۋە كېساااە بولاااۇئ
قالغاندا روزا تۇتماسلىققا ئواشا ئىشالر بىلەن يە گىللىتىپ بەردى.
﴿ولَ َعلَّ ُك ـ ـ ْـم ََتْتَـ ـ ـ ُدو َن﴾ «ھىاااااادايەت تېپى شااااااىغالر ئۈچااااااۈن» .ھىاااااادايەت،
َ
مەقساااەت ۋە غاااايىلىرىمىزگە ئېلىاااپ بارىااادىغان تاااوغرا ياااولنى كۆرساااىتىدى .باااۇ
دىنيااا بىزنىااڭ ئااااىرەت نېىمەتلىاارىگە يېتىشااىمىزدىكى بىاار ئۆتكااۈنچى مۇساااپە.
بىزنىاااڭ نىشاااانىمىز ،ئاااالالھ تائااااال ھاياااات ھەرىكەتلىرىمىزناااى كاااونترو قىلىاااش
ئۈچااااۈن بەرگەن سااااەۋە -ۋاسااااىتىلەرنى قوللىنىااااپ ،ھېچقانااااداق سااااەۋە ۋە
ۋاسىتە كەتمەيدىغان بىر ھاياتقا ئېرىشىشتۇر.
ھىاااادايەت  -بااااۇ دىنيااااانى «ئۆتكااااۈنچى ۋاسااااىتە» ۋە كېيىنكااااى دىنيااااانى
«يەتمەكچاااى بولغاااان مە گۈلاااۈ نىشاااان» دەئ تونۇشاااتۇر .چاااۈنكى ئەقىللىاااق
كىشاااى باااۇ دىنياااانى ۋاقىتلىاااق نەرساااە قاتارىااادا ساااانائ ،مە گۈلاااۈ بولغاااان
ئاااااااىرەتكە ئېرىشىشااااانى ئۈمىاااااد قىلىااااادى .بەزى كىشاااااىلەر باااااۇ دىنيانىاااااڭ
سااەپىرىمىزدىكى بىاار ئۆتكااۈنچى ئااورىن ئىكەنلىكىنااى ئۇنتااۇئ ،مە گااۈ قېلىشاانى
ئااارزى قىلىاادى ۋە ھاااال -ھاراماادىن مااا -دىنيااا تااوپالئ ،گۇناااھ-مەئسااىيەتلەرنى
قىلىدى .بۇنداق كىشىلەر ئالالھنىڭ ھىدايىتىنى قوبۇ قىلمىغانالردىر.
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سۈرە بەقەرە -151ئايەت

ِ
ِ
آَّيتِنَا َويُـ َزِّكِي ُك ْم َويُـ َعلِِّ ُم ُك ُم
﴿ َك َما أ َْر َ﴾لْنَا في ُك ْم َر ُ﴾وًَّل ِّمن ُك ْم يَـ ْتـلُو َعلَْي ُك ْم َ
ِ
اب َوا ِْلِ ْك َم َويُـ َعلِِّ ُم ُكم َّما ََلْ تَ ُكونُوا تَـ ْعلَ ُمو َن﴾
الْكتَ َ
ٌ

ٌ«شۇنىغدە نسىلەرگە بەرگەن نېىمىتىمنى كامالەتكە يەتكۈزگىنىمدە
ئۆز ئىچىغالردىن سىلەرگە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى تىالۋەت قىلىپ
بېرىدىغان ،سىلەرنى نمۇشرىكلى ۋە گۇناھدىن پا قىلىدىغان ،سىلەرگە
كىتابنى نقۇرئاننى ۋە ھېكمەتنى ندىنىي ئەھكامالرنى ئۆگىتىدىغان،
سىلەرگە بىلمىگەنلىرىغالرنى بىلددرىدىغان بىر پەيغەمكەر ئەۋەتتۇق»
﴾ـ ـوًَّل ِِّم ــن ُك ْم﴾ « ئىچىغالردىااان بىااار ئەلچىناااى» دېاااگەن
﴿ر ُ
ئاااالالھ تائااااال َ
ئاااااايەت ئاااااارقىلىق ،باااااۇ پەيغەمكەرنىاااااڭ باشاااااقا جىنساااااتىن ئەمەس ،بەلكاااااى
ئااااارىمىزدىكى ئىنسااااانالردىن ئىكەنلىكىنااااى بايااااان قىلغااااان .ئەگەر بااااۇ ئەلچااااى
پەرىشااااتە بولااااۇئ ،ئىنسااااانالرنى روزا تۇتااااۇ ۋە ناماااااز ئوقۇشااااقا بۇيرىسااااا،
كىشااىلەر «سااىز پەرىشااتە بولغااانلىقىغىز ئۈچااۈن ئېغىاار كەلمىااگەن بىاالەن ،بىاازگە
ئېغىاار كېلىاادى» دېيىشااى مااۇمكىن ئىاادى .شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال بىاازگە
پەيغەمكەرناااى ئىنساااااندىن ئەۋەتتاااى .ئااااۇ پەيغەمكەرمااااۇ بىزناااى قانااااداق ئىشااااقا
بۇيرىسا ،ئۆزىمۇ قىلدى .قانداق ئىشتىن چەكلىسە ،ئۆزىمۇ چەكلەندى.
كىشاااااىلەر باااااۇ پەيغەمكەرناااااى ئەلچىلىااااا ۋەزىپىساااااى ۋە ئەلچىلىكىاااااگە
ھاااااۆججەت كېلىشاااااتىن ئىلگىااااارى توناااااۇئ بولغاااااان .چاااااۈنكى رەساااااۇلۇلالھقا
پەيغەمكەرلىااا كېلىشاااتىن ئىلگىااارى ،قوۋمنىاااڭ ئىچىااادە ِْ للي «ئىشاااەنچلى ،
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سااااادىق ،ئامانەتاااادار» دېااااگەن نااااامالر بىاااالەن مەشااااھۇر ئىاااادى .ھەتتاااااكى
رەساااااۇلۇلالھقا پەيغەمكەرلىااااا كەلگەنااااادىن كېيىنماااااۇ ،ئىماااااان ئېيتمىغاااااان
ددشااامەنلىرى ئاماااانەتلىرىنى سااااقالئ بېرىشاااى ئۈچاااۈن رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا
ئېلىااپ كېلەتتااى .باشااقىالردىن ئااللمىغااان قەرزلىرىنااى ئېلىشااىپ بېاارىش ئۈچااۈن،
رەسۇلۇلالھتىن ياردەم سورايتتى.
رەساااۇلۇلالھقا تاااۇنجى بولاااۇئ ئىماااان ئېيتقاااان كىشاااىلەر رەساااۇلۇلالھنى
ناھاااايىتى يااشاااى تونۇيااادىغانالر بولاااۇئ ،ئاااۇالر ئەباااۇ بەكااارى ساااىددىق ،ئاياااالى
اەدىااجە ۋە جىيەنااى ئەلااى نئااالالھ ئااۇالردىن رازى بولسااۇن قاتااارلىقالر ئىاادى.
ئااااۇالر رەسااااۇلۇلالھنى ناھااااايىتى يااشااااى تونىغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،ھېچقانااااداق
دەلىاااال-پاكىاااا تەلەئ قىلماسااااتىن ،دەرھااااا ئىمااااان ئېيتتااااى .چااااۈنكى ئااااۇالر
رەسااااۇلۇلالھنىڭ بىاااارەر قېااااتى يالغااااان ئېيتمىغااااانلىقىنى ۋە ئىنسااااانغا يالغااااان
ئېيتمىغااااااان كىشااااااىنىڭ ئااااااالالھ تائاااااااال نامىاااااادىن ھەرگىزمااااااۇ يالغااااااان
ئېيتماياااادىغانلىقىنى ئوباااادان بىلەتتااااى .پەيغەمكەرنىااااڭ ئۆزىمىزنىااااڭ ئىچىاااادىن
بولغاااان بىااار ئىنسااااندىن ئەۋەتىلگەنلىكاااى ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە قىلغاااان
ا
ا
ٌالَْل الوٌ
ٌا اَيللَ َ
رەھمىتىاادىر .ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە ﴿ََق ل ْغٌ َ للا َ ُ ْ ٌ َ ُنللوٌَِ ل ْ ٌَْت ُس ل ُ ْ َ
ِلللل ا
اا
يٌ َ ُو ٌ َ اَل ل ل ل ل ٌ « 1نئااااااااااى ئىنسااااااااااانالر!
َ َ
ٌَل ل ل ل ل اهي َ
ٌالَل ل ل ل لْ ُ ٌ اِبْ ُمل ل ل ل ل ْ ِن َ
لاٌانل ل ل ل لتُّ ْ َ
شۈبھىسااااىزكى ،سااااىلەرگە ئااااۆز ئااااارا الردىن پەيغەمااااكەر كەلاااادى .سااااىلەرنىڭ
كاااۈلپەت چېكىشاااىغالر ئۇنىغغااااا ئېغىااار تۇيۇلىااادى؛ ئااااۇ ساااىلەرنىڭ نھىاااادايەت
تېپىشااااىغالرغا ھېرىسااااتۇر ،مااااۇئمىنلەرگە ئااااامراقتۇر ،ناھااااايىتى كۆيۈمچاناااادىر»
دېگەن.
آَّيتِنَ ـ ــا َويُـ ـ ـ َزِّكِي ُك ْم﴾ «بىزنىاااااڭ ئاااااايەتلىرىمىزنى تىاااااالۋەت
﴿يَـ ْتـلُـ ــو َعلَـ ـ ْـي ُك ْم َ
قىلىااپ بېرىاادىغان ،سااىلەرنى نمۇشاارىكلى ۋە گۇناااھتىن پااا قىلىاادىغان نبىاار
پەيغەماااكەر ئەۋەتتاااۇق » .باااۇ ئاااايەتتە پەيغەماااكەر قۇرئاااان كەرىمناااى تىاااالۋەت
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قىلىااااپ بېاااارىش ئااااارقىلىق ،كىشااااىلەرنى مەياااانەتچىلىكلەردىن پاكالياااادىغانلىقى
باياااان قىلىنغاااان .رەساااۇلۇلالھ كەلاااگەن ۋاقىتتاااا ،ئەرەبلەرنىاااڭ ئىچىااادە بۇتقاااا
ئىكااااادەت قىلىااااش ،ھاااااراق ئىچىااااش ۋە قىااااز بااااوۋاقالرنى ئۆلتااااۈرد قاتااااارلىق
يامانلىقالرنىاااڭ ھەممىسااااى بااااار ئىاااادى .كېااايىن رەسااااۇلۇلالھ ئۇالرغااااا قۇرئااااان
كەرىمنىااڭ ئااايەتلىرىنى تىااالۋەت قىلىااپ بېاارىش ئااارقىلىق ،بااۇ يامااانلىقالرنى يااوق
قىلدى.

ِ
ِ
ـاب َوا ِْلِ ْك َمـ ـ ـ ﴾ «سااااااىلەرگە كىتااااااابنى نقۇرئاااااااننى ۋە
ِّم ُك ـ ـ ُـم الْكتَ ـ ـ َ
﴿ويـُ َعل ُ
َ
ھېكمەتناااى ندىنىاااي ئەھكاااامالرنى ئۆگىتىااادىغان نبىااار پەيغەماااكەر ئەۋەتتاااۇق »
دېااگەن ئااايەتتە تىلغااا ئېلىنغااان كىتااا  ،مااۇتلەق قۇرئااان كەرىمنااى كۆرسااىتىدى.
قۇرئاااان كىشاااىلەرنى يااشاااى ئىشاااالرغا باااۇيرىئ ،ياماااان ئىشاااالردىن توساااۇئ،
نۇرغااااۇن زىيااااانالردىن ساااااقالئ قالىاااادى .يااشااااىلىققا ئېرىشااااىپ ،يامااااانلىقتىن
ساااااقلىنىش ھااااېكمەت ھېسااااابلىنىدى .شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال رەسااااۇلۇلالھنىڭ
ھەدىسااالىرىنى «ھاااېكمەت» دەئ تىلغاااا ئېلىاااپ ﴿ َو ذْ ُ ل ْله َ ٌَِ للاٌيلُْتللَ ل ٌا ٌملُُللوتا ُ َ اٌِ ل ْ ٌ
َُي ا
ا
ا
تٌ لَل ل ل الو ٌَو ْْلا َ ا ا َ
لً « 1ئااااااۆيلىرىغالردا ئالالھنىااااااڭ
َ
ْم ل ل ل ٌٌ َ ٌ ل ل ل للوٌَ َ ل للا َ ٌَا َ ل للاٌ َ ب ل ل ٌَ
ئايەتلىرىااااااادىن ۋە ھېكمەتاااااااتىن نيەناااااااى پەيغەماااااااكەر ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ
ھەدىسااالىرىدىن ئوقۇلۇۋاتقاااان نەرساااىلەرنى يااااد ئېاااتىغالر ،ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن
سىرالرنى بىلگۈچىدىر ،ھەممىدىن اەۋەرداردىر» دېگەن.
ِ
ِّم ُكـ ـ ــم َّمـ ـ ــا ََلْ تَ ُكونُـ ـ ــوا تَـ ْعلَ ُمـ ـ ــو َن﴾ «ساااااااىلەرگە بىلمىگەنلىرىغالرناااااااى
﴿ويـُ َعل ُ
َ
بىلددرىااادىغان نبىااار پەيغەماااكەر ئەۋەتتاااۇق » .رەساااۇلۇلالھ كەلاااگەن ۋاقىتتاااا،
ئەرەباالەر ھېچقانااداق نەرسااە بىلمەياادىغان ساۋاتسااىز كىشااىلەر ئىاادى .ئىلگىاارى
ئىنساااانالر ئاااۇالرنى ھەراىااال مەدەنىااايەتلەر بىااالەن ھەياااران قالااادىرغان بولساااا،
ئەماادى ئااۇالر ئىسااالم مەدەنىيىتااى بىاالەن باشااقىالرنى ھەيااران قالدىرىاادى .ئااۇالر
باااۇرىن شاااەرق تەرەپتىكاااى پېرساااىيە ئىمپېرىيەساااى بىااالەن غەر تەرەپتىكاااى رىم
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ئىمپېرىيەسااااىنىڭ ئاسااااتىدا ئۇرىلااااۇئ-سااااوقۇلۇئ ،بىچااااارە ھااااالەتتە ياشااااىغان
بولسااا ،ئەماادى رەسااۇلۇلالھ ئېلىااپ كەلااگەن ئىمااانىي يااو بىاالەن ھەممىسااىدىن
ئۈساااتۈن ياشاااايدى .چاااۈنكى ئاساااماندىن كەلاااگەن باااۇ ياااو  ،زېمىنااادىكى باااارلىق
مەدەنىيەتلەرنىاااڭ ئۈساااتىدە تۇرىااادى .شاااۇ ا ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ «ئەگەر
ئىسالم بولمىغان بولسا ،ئۆمەرنىڭ بۇ ھالىتى بولمايتتى» دېگەن.
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﴿فَاذْ ُكر ِوِن أَذْ ُكرُكم وا ْش ُكروا ِل وََّل تَ ْك ُفر ِ
ون﴾
َ
ُ
ْ َْ ُ
ُ
«مېنى ياد ئېتىغالر ،مەنمۇ سىلەرنى ياد ئېتىمەن .ما ا شۈكۈر قىلىغالر،
ناشۈكۈرلۈ قىلما الر»
ئايەتنىاااااااڭ بېشاااااااىدىكى ﴿فـ ـ ــاذكروىن﴾ «ساااااااىلەرگە ئىلگىااااااارى بەرگەن
نېىمەتلەرناااى ۋە شاااۇ نېىمەتلەرناااى بەرگەن زاتناااى دائىااا ئەسااالە الر» دېگەنلىااا
بولىاادى .ئااالالھ تائاااال بەناادىلەرنىڭ ئااۆزىنى دائىاا ئەساالەئ تۇرىشااىنى ااالياادى.
بەناادىلەر ئااالالھ تائاااالنى قااانچە كااۆئ ئەسلىسااە ،ئااالالھ نېىمەتلىرىنااى تېخىمااۇ
زىيااادە قىلىااپ بېرىاادى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال بىاار ھەدى ا قۇدسااىيدا ٌَْانللغٌ
ل ل ل ل ٌابل ل ل للغيٌ ٌ،وٌَِْعل ل ل للوٌاذ ٌذ ل ل ل لله ٌ،فل ل ل للإ ٌذ ل ل ل لله ٌ ٌت سل ل ل للوٌذ هتل ل ل للوٌ ٌت سل ل ل للٌَ،وا ٌ
ذ ل لٌله ٌ ٌِ ل للْلٌذ هت ل للوٌ ٌِل للْلٌ ل للًٌِ ل للن ٌ،وا ٌتق ل للهبٌابٌم ل ل ٌتقهم ل ل ٌا ل للوٌذ ا ل للاٌ،وا ٌ
تقل للهبٌابٌذ ا ل للاٌتقهم ل ل ٌا ل للوٌِبال للاٌ،وا ٌَْ ٌَي ل للٌَْت تل للوٌاهو ل ل « 1بەنااااادەم مېناااااى
قانااداق ئويلىسااا ،شااۇنداقمەن .مېنااى ئەسلىسااە ،ئۇنىااڭ بىاالەن بىللىاامەن .بەناادە
مېنااى كۆ لىاادە ئەسلىسااە ،مەنمااۇ ئااۇنى كۆ لۈماادە ئەساالەيمەن .مېنااى جامااائەت
ئىچىاااادە ئەسلىسااااە ،مەن ئااااۇنى تېخىمااااۇ يااشااااىراق بىاااار جامااااائەت ئىچىاااادە
ئەساااالەيمەن .ئاااااۇ ما ااااا بىااااار غېاااارى يېقىنالشساااااا ،مەن ئۇنىغغااااا بىااااار گەز
 1بۇاارى ،مۇسلى  ،ئەبۇ داۋىد ،نەسەئى ۋە ئەھمەد قاتارلىقالر رى ايەت قىلغان
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يېقىنلىشاااىمەن .ئەگەر ئاااۇ ما اااا بىااار گەز يېقىنالشساااا ،مەن ئۇنىغغاااا بىااار غاااۇالق
يېقىنلىشااااىمەن .ئااااۇ ما ااااا پىيااااادە مېغىااااپ كەلسااااە ،مەن ئۇنىغغااااا يۈگااااۈردئ
بااارىمەن» دېااگەن .بااۇ ئااايەت ۋە ھەدىاا ئااالالھ تائاالنىااڭ بەناادىلەرگە نېااىمەت
بېرىشااتىكى رىغكىتىنىااڭ ئىپادىسااى بولااۇئ ،بااۇ ئااالالھنى ئەساالەئ نېىمەتلىاارىگە
شۈكۈر ئېيتىشنى تەلەئ قىلىدى.
ئااالالھنى نېىمەتاااتە ،رەھمەتاااتە ،ئىتاااائەتتە ،تەۋبىااادە ۋە باشاااقا ئىشاااالرنىڭ
ھەممىسااااااىدە ئەساااااالە الزىاااااا  .بەزى سااااااالىھالر ساااااااھابىلەرنىڭ «سااااااەن
ئىچمەكچاااى بولغاااان ساااۈيۈ نى ئاااۈچكە باااۆلگىن .بىرىنچاااى قېتىمااادا مس ل ٌهللا
دەئ باشااال ،ئىچىااپ بولغاناادىن كېااايىن ْلمللغٌهللا دېگىاان .ئىككىنچااى قېتىمااادا
مسل ل ل ٌهللا دەئ باشااااااال ،ئىچىااااااپ بولغاناااااادىن كېاااااايىن ْلم ل للغٌهللا دېگىاااااان.
ئاااۈچىنچى قېتىمااادىمۇ مس ل ٌهللا دەئ باشاااال ،ئىچىاااپ بولغانااادىن كېااايىن ْلمللغٌ
هللا دېگىاااان .بااااۇ سااااۇ سااااېنىڭ قورسااااىقىغدا تۇرغااااان مااااۇددەتكىچە ،سااااەن
ھېچقانااااااداق گۇناااااااھ-مەئسااااااىيەتكە كىرىااااااپ قالمايسااااااەن» دېگەنلىكىنااااااى
ئا لىغاااانلىقىنى رىااا ايەت قىلغاااان .باااۇ ئەساااەر بىااازگە سااااھابە ۋە ساااالىھالرنىڭ
ئااااالالھنى دائىاااا ئەساااالەئ تۇرىاااادىغانلىقىنى ئىپااااادىلەئ ،بىزنىغمااااۇ شااااۇنداق
قىلىشاااىمىز كېرەكلىكىناااى تەۋساااىيە قىلىااادى .بىاااز مۇشاااۇنداق قىلىاااش ئاااارقىلىق،
كاتتاااا زات بىااازگە بەرگەن نېىمەتناااى قارشاااى ئالغاااان ۋە ئاااۆزىمىزدىكى تەمەنناااانى
يوق قىلغان بولىمىز.

﴿وا ْش ـ ـ ُكروا ِل وََّل تَ ْك ُفـ ــر ِ
ون﴾ «ما اااااا شاااااۈكۈر قىلىغاااااالر ،ناشاااااۈكۈرلۈ
َ
َ
ُ
ُ
قىلماااا الر» دېاااگەن ئاااايەتتە «شاااۈكۈر» تىلغاااا ئېلىنغاااان .شاااۈكۈر ئالالھنىاااڭ
نېىمەتلەرنااى تېخىمااۇ زىيااادە قىلىااپ بېرىشااگە سااەۋە بولىاادى .ئااالالھ بااۇ ھەقااتە
ٌش ل َ ْهُُّْت ٌَْلَ اْيل َلغتَ ُ ٌْ « 1نېىمىاااتىمگە شاااۈكۈر قىلساااا الر ،نئاااۇنى تېخىماااۇ زىياااادە
﴿َ لا َ
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قىلىاااامەن» دېااااگەن .ئالالھقااااا شااااۈكۈر ئېيااااتىش ،ئىنساااااندىكى مەغرىرلااااۇقنى
يوقىتىدى.

ئەگەر بىااااز ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ھەرقانااااداق نېىمىتىنااااى ِاش للا ٌهللاٌَلُ للووٌاَلٌ

ِبهلل «ئالالھنىاااااڭ ااااااالىغىنى بولىااااادى ،ئالالھنىاااااڭ مەدەتكاااااارلىقى بولمىساااااا
قااااولىمىزدىن ھااااې ئىااااش كەلمەياااادى» دەئ قارشااااى ئالساااااق ،بااااۇ نېااااىمەتلەر
ھەرگىزماااۇ بىزنىاااڭ قاااولىمىزدىن چىقىاااپ كەتمەيااادى .بىاااز باااۇ ساااۆزنى دېااايىش
ئااااارقىلىق ئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن نېىمەتلىرىنىااااڭ ھەققىنااااى ئااااادا قىلغااااان
باااولىمىز .ئەگەر بىاااز شاااۈكۈر ئېيتمىسااااق ،نېاااىمەت بەرگاااۈچىنى ئۇنۇتقاااانلىقىمىز
ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ تائااااال ئاااۇنى بىااازدىن تارتى الىااادى .ئاااالالھ بىزناااى نېاااىمەتكە
تانىدىغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇئ قېلىشىمىزدىن ساقلىسۇن!
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َّ ِ
الص ًَلةِ ۚ إِ َّن اللَّـهَ َم َع
ا﴾تَ ِعينُوا ِِب َّ
لص َِْب َو َّ
آمنُوا ْ
ين َ
َ
﴿َّي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ين﴾
َّ
الصاب ِر َ
ٌ
«ئى مۇئمىنلەر! بەرداشلىق بېرىش ۋە ناماز ئارقىلىق ياردەم تىلە الر.
ئالالھ ھەقىقەتەن سەبىر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدىر»
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە بىزنىاااڭ «ساااەبىر قىلىاااش ۋە نامااااز ئوقاااۇ »
ئااااارقىلىق ياااااردەم سورىشااااىمىزنى تەلەئ قىلى اتىاااادى .بىااااز مېغى اتقااااان ئىمااااان،
ئىساااالم يولىااادا ۋە ئاااالالھ تائااااال بىااازدىن تەلەئ قىلغاااان ھەرقاناااداق ئىشاااالرنى
ئىجااارا قىلىشاااتا« ،ساااەبىر قىلىاااش ۋە نامااااز ئوقاااۇ » ئاااارقىلىق يااااردەم تەلەئ
قىلىمىااز .چااۈنكى دىنغااا مۇناسااى ەتلى ئىشااالرنىڭ ھەممىسااىدە سااەبىرنى الزىاا
تۇتمىغانااادا ،داۋامالشاااتۇرىئ ماااا غىلى بولمايااادىغانلىقى ئۈچاااۈن ساااەبىر تەلەئ
قىلىنغان.
ئەلاااى رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇدىن قوشااانا ھەققاااى توغرىساااىدا ساااورالغاندا ،ئاااۇ
زات «ساااىلەر قوشاااىنىغا ئەزىااايەت بەرمەسااالىكنى بىلىساااىلەر شاااۇنداقمۇ » دەئ
ساااورىغان .ئاااۇالر «شاااۇنداق بىلىمىاااز» دەئ جااااۋا بەرگەنااادىن كېااايىن ،ئەلاااى
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ «قوشاانىنىڭ ھەققااى ئۇنىااڭ ئەزىيەتلىاارىگە سااەبىر قىلىااش»
دەئ جااااااااۋا بەرگەن .قوشااااااانا ھەققاااااااى مەسىلىساااااااىدە ساااااااىزدىن تەلەئ
قىلىنىاااادىغىنى ،قوشاااانىغا ئەزىاااايەت بەرمەساااالىكال ئەمەس ،بەلكااااى قوشاااانىنىڭ
ئەزىيەتلىرىگە سەبىر قىلىشتۇر.
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يىغىاااااپ ئېيتقانااااادا ،ساااااەبىر ئاااااالالھ بۇيرىغاااااان ئىشاااااالرنى قىلىشاااااتا،
چەكلىاااگەن ئىشاااالردىن يېنىشاااتا ئىنساااانغا يااااردەم بېرىااادىغان روھتاااۇر .ئاااالالھ
مۇشاااۇ روھنىاااڭ يېتىلىشاااىنى تەلەئ قىلى اتىااادى .ئاااالالھ تائااااال بىزناااى كاااۆ لىمىز
تارتىااادىغان نۇرغاااۇن ئىشاااالردىن توساااۇئ ،بىااازگە ئېغىااار كېلىااادىغان نۇرغاااۇن
ئىشااالرنى قىلىشااقا بۇيرىغااان .بۇالرنىغمااۇ ھەممىسااى سااەبىرگە ئېھتىياااجلىق .بىااز
ساااااەبىرچانلىق بىااااالەن ئاااااالالھ تائااااااال بۇيرىغاااااان ياااااولنى داۋامالشاااااتۇرىئ
مېغى ەرگەندىال ،بۇ يو بىزنىڭ ئادىتىمىزگە ئايلىنىدى.
ئىكاااادەتلەر رەساااۇلۇلالھ ئۈچاااۈن ناھاااايىتى ساااۆيۈملۈ ئىااادى ۋە بىاللغاااا
ْ َن للاٌ للاٌَيٌم لللَ « ئااااى بىااااال  ،بىزنااااى ئەزان ئااااارقىلىق راھەتلەنااااددرگىن»
دەيتتاااى .بەزى ئىنساااانالر بىااارەر كاااۈنى ااااۇپتەننى باااۇرىنراق ئوقۇغاااان بولساااا
«ئاااۇھ ،باااۇرىنراق ئوقۇۋېلىاااپ ئەجەئ يە گىلااالەئ قالااادى » دەيااادى .ئاااۇالر نامااااز
ئوقااۇ ئااارقىلىق راھەتلەناامەي ،بەلكااى ئۈسااتىدىن بىاار يااۈكنى ئېلى ەتكەناادە
تۇيغاااۇالردا بولۇۋاتىااادى .باااۇ ناھاااايىتى اەتەرلىااا ئەھااا ا  .چاااۈنكى ئىنسااااننىڭ
ئىكااااادەت قىلغااااانلىقى ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ئالدىاااادا تۇرىۋاتقانلىقىاااادىن دېاااارە
بېرىاادى .ئااادەم ئالالھنىااڭ ئالدىاادا ئەساالى ھااوزىر ئىچىاادە تااۇرىئ ،ھېچقانااداق
نەرسااە ئېغىاار كۆردنمەساالىكى كېاارە ئىاادى .ئابىاادالرنىڭ بىاارى «مەن ئالالھقااا
بەنااادە ھالىتىمااادە ياااۈزلەنمەيمەن ،بەلكاااى ئالالھنىاااڭ پەرۋەردىگاااار ئىكەنلىكاااى
بىااالەن ياااۈزلىنىمەن» دېاااگەن .يەناااى« ،مەن ئالالھنىاااڭ ئالااادىغا ئىكاااادەتلىرىمنى
ئېلىاااپ ئەمەس ،بەلكااااى ما اااا بەرگەن نېىمەتلىاااارىگە شاااۈكۈر قىلىااااش ئۈچااااۈن
بارىمەن» دېگەن.

﴿إِ َّن اللَّ ــهَ َمـ َـع َّ ِ
ين﴾ «ئااالالھ ھەقىااقەتەن سااەبىر قىلغااۇچىالر بىاالەن
الصــاب ِر َ
بىللىاادىر» .ئااالالھ تائاااال بىاالەن بىاارگە بولغااان كىشااى غەلىااكە قازىنىاادى .شااۇ ا
سااەبىر قىلغااۇچىالر ھامااان غەلىااكىگە ئېرىشااىدى .كااۈق-قااۇدرەت ساااھىكى بولغااان
ئاااالالھ تائااااال بىاااز بىااالەن بىااارگە بولساااا ،ئالااادىمىزغا ئۇچرىغاااان ھەرقاناااداق
قىيىنچىلىاااق بىااازگە چاااو كۆردنمەيااادى ۋە شاااىجائەت بىااالەن ئالغاااا ئىلگىااارىلەئ
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ماااا ىمىز .ئۇناااداق بولمااااي ئەتراپىمىااازدا بولۇۋاتقاااان ئىشاااالر بىزناااى قورقۇتۇشاااقا
باشلىساااا ،باااۇ رەبكىمىزنىاااڭ پەرۋىشاااىدىن ئااااجرائ قالغاااانلىقىمىزنى ۋە ئاااالالھ
تائاالنىاااڭ بىاااز بىااالەن بىااارگە ئەمەسااالىكىنى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى .بىاااز ئاااالالھ
تائاااااالنى دائىاااا يېنىمىاااازدا قىلغىنىمىاااازدا ،شااااەيتان بىاااازگە زىيااااان سېلىشااااقا
ھەرگىزمۇ جۈرئەت قىاللمايدى.
ئەمەلىيەتاااتە شاااەيتان ناھاااايىتى ئااااجىز ۋە قورقۇنچااااق .شاااەيتان ئااااجىز
بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ تائااااال بىااالەن جە اااگە كىرەلمەيااادى .بەلكاااى بىاااز
ئااالالھتىن يىراقالشااقان ۋاقتىمىاازدا ،بىااز بىاالەن جە ااگە كىرىاادى .ھەماادە ئااالالھ
يېنىمىاازدا بولمىغااانلىقى ئۈچااۈن ،بىزنااى بااۇ جە اادە ئاسااانال مەغلااۇ قىالالياادى.
ئاااالالھ تائااااال شاااەيتاننىڭ كىمااالەرگە ھۇجاااۇم قىلىااادىغانلىقىنى باياااان قىلىاااپ
ا
ا
ا
لي « 1ئىااااااااكلى
َوَعا ل ل ل ٌَ
﴿َُ ل ل ل َ
لَ ٌَْلُ ْ ل ل ل ل اويلَنَل ُ ْ ٌْ ْ
لاٌَفَباعاَتا ل ل ل َ
ليٌ.اََلٌابَل ل ل للا َ َ ٌِ ل ل ل لْنل ُ ٌُ ْ ُم ْ لَه ل ل ل َ
ئېيتتااى ئىززىتىااڭ بىاالەن قەسااەمكى ،ئۇالرنىااڭ ھەممىسااىنى چوقااۇم ئااازدىرىمەن.
ئاااۇالردىن پەقەت تالالنغاااان بەنااادىلىرىغال بۇنىغااادىن مۇستەسااانا نيەناااى ئاااۇالرنى
ئازدىرالمايمەن » دېگەن.
كېسااااەللىكمۇ سااااەبىر تەلەئ قىلىاااادىغان سااااىناقالرنىڭ بىرىاااادىر .ئااااالالھ
تائااااال ساااەبىر قىلغاااۇچىالر بىااالەن بىااارگە بولغاچقاااا ،كېساااە بولغانااادا ساااەبىرنى
ئااۆزىمىزگە ھەمااراھ قىلىشااىمىز كېاارە  .ئااالالھ تائاااال بىاار ھەدىاا قۇدسااىيدا ََيٌ

ا
لاٌََيٌ ا
ا
لاٌَْ ََِ ل للاٌ
يٌَُ ل ل َ
لٌَْْاُ ل للو ُ َ ٌَوَْتْل ل ل َ ٌ َ ُّ
مْل ل ل َ ٌُ َ َن ٌَِ اه ْ
بٌ ٌٌَ ْ ل ل َ
بٌ ْ َع ل للاَم َ
ضل ل ل ُ ٌفَللَل ل ل ْ ٌتَلعُل ل ل ْغ ٌَُ ل ل َ َ َ
2
الام ل ل ٌَْ َ ٌاب ل الغيٌفُل ل َللٌَِ ل ل اهضٌفَللَ ل ل ٌتَلع ل ل ْغٌَِِْل ل ا
ا
لاٌال ْم ل ل َ ٌَْتلَ ل َ
ََ َ ْ ُ ُ َ َ
َ ْ َ َْ
لٌََ ل ْلوٌاُ ْغتَل للوٌٌََُو َ ل ل ْغتَاٌَاْنل ل َلغٌُِ

«ئاااى ئاااادەم بالىساااى ،مەن ئاغرىاااپ قالااادى  ،ساااەن ياااوقالئ كەلمىااادىڭ ،دېساااە،
ئاااادەم ئاااى ئاااالالھ ،ساااەن ئالەملەرنىاااڭ رەبكاااى تۇرساااا  ،مەن ساااېنى قاناااداق
يااوقاليمەن ،دەياادى .ئااالالھ ئۇنىغغااا پاااالنى بەناادەم ئاغرىااپ قالاادى ،سااەن ئااۇنى
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ياااوقالئ بارمىااادىڭ .ئەگەر ساااەن ئاااۇنى ياااوقالئ بارغاااان بولساااا  ،مېناااى ئۇنىاااڭ
يېنىدا تاپاتتىڭ» دېگەن.
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سۈرە بەقەرە -154ئايەت

﴿وََّل تَـ ُقولُوا لِ َمن يُـ ْقتَ ُل ِِف َ﴾بِ ِ
َحيَاءٌ َولَـٰ ِكن ََّّل
يل اللَّ ِـه أ َْم َو ٌ
ات ۚ بَ ْل أ ْ
َ
تَ ْشعُ ُرو َن﴾
ٌ

«ئالالھنىڭ يولىدا ئۆلتۈردلگەنلەرنى ئۆلۈ دېمە الر ،بەلكى ئۇالر
تىرىكتۇر ،لېكىن سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەر»
ٌ
ئااااالالھ تائاااااال دىاااان ددشاااامەنلىرىنىڭ مۇسااااۇلمانالرغا ناھااااايىتى ئېغىاااار
مۇشااااەققەتلەرنى ئېلىااااپ كېلىاااادىغانلىقى ۋە مۇسااااۇلمانالرنىڭ پااااۇ -ماللىرىغااااا
تەھااادى ساااالىدىغانلىقىنى ئوبااادان بىلگەچاااكە ،باااۇ ئاااايەتتە كاپىرالرغاااا قارشاااى
مۇسااۇلمانالرغا روھىااي كااۈق بېرىااپ ،ئااالالھ يولىاادا شااېھى بولااۇ ھەققىاادىكى
كاتتا رىغكەتنى بېرى اتىدى.
دىنياااادا پاااۇ -مااااللىرىمىز زىيانغاااا ئۇچرىشاااى ،بااااال-چااااقىلىرىمىز ئۆلاااۈئ
كېتىشااااى ،رىزىقلىرىمىااااز كېسااااىلىپ ئاااااق قېلىشااااىمىز ،كېسااااە بولااااۇئ يېتىااااپ
قېلىشااااىمىز مااااۇمكىن .لااااېكىن بۇالردىنمااااۇ يااااۇقىرى تۇرىاااادىغان مۇساااااىكەت،
كىشاااىنىڭ ئۆلتۈردلۈشاااىدىر .ئاااالالھ تائااااال قۇرئانااادا ئۆلاااۈمنى مۇساااىكەت دەئ
ٌِ ا
ٌض ل ل َلهمْلتُ ْ ٌا ٌ ْْلَْ ا
ت « 1ئەگەر ساااااىلەر
هل ل ل بَ ٌُ ْ َم ل ل ْلو اٌ
َص ل للاملَْت ُ ُّ
ئاتاااااائ ﴿ا ْ ٌَْت ل للتُ ْ َ
ضٌفَ َ
سەپەردە بولۇئ ،بېشىغالرغا ئۆلۈم مۇسىكىتى كەلگەندە» دېگەن.
ئااااالالھ تائاااااال ئۆزىنىااااڭ يولىاااادا ئۆلتااااۈردلگەن كىشااااىلەرگە ئۆلۈمنىااااڭ
مۇساااىكەت ئەمەس ،بەلكاااى ساناقساااىز نېىمەتنىاااڭ ئااااچقۇچى ۋە يېغاااى ھاياااات
 1سۈرە مائىدە-106 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ِ
ـل ِِف َ﴾ ـ ـبِ ِ
ات﴾
يل اللَّ ـ ـ ِـه أ َْمـ ـ َـو ٌ
ئىكەنلىكىناااااى باياااااان قىلىاااااپ ﴿وََّل تَـ ُقولُـ ــوا ل َمـ ــن يـُ ْقتَـ ـ ُ

«ئالالھنى اڭ يولىاادا ئۆلت اۈردلگەنلەرنى ئۆل اۈ دېمە االر» دېااگەن .ئااالالھ يولىاادا
ئۆلتاااۈردلگەن كىشاااىلەر كااااپىر ۋە مۇشااارىكالرنىڭ نەزىرىااادە ئۆلاااۈئ تاااۈگىگەن
بولىااادى .لااااېكىن ئااااۇالر ھەرگىزمااااۇ ئۆلمەياااادى ،بەلكااااى ياشااااىغان ھاياتىاااادىنمۇ
بەاتلىااااا ھاياتقاااااا بارىااااادى .كااااااپىرالر پەقەت ئاااااۇنى ياشااااااۋاتقان چەكلىااااا
نېىمەتااتىن ،چەكسااىز بىاار نېااىمەتكە يااۆتكەئ قويىاادى .ئااالالھ قىيااامەتتە ھەماامە
ئىنساااننى تىرىلااددردئ بىاار يەرگە يىغىاادى .ھېسااا قىلىنىااپ بولغاناادىن كېاايىن،
ھەركىااا ئاااۆزىنى جەننەتاااتە يااااكى دوزااتاااا كۆرىااادى .لاااېكىن شاااېھى ساااوئا -
سوراقسىز جەننەتكە كىرىدى.
تاااارىختىن بۇياااان ھەقناااى ھىماااايە قىلىاااش يولىااادا نۇرغاااۇن ماااۇئمىنلەر
شااېھى بولاادى .مااۇئمىن شااېھى بولغااان ۋاقىتتىكااى ئاققااان ھەر تااامچە قاننىااڭ،
كېيىنكاااى ئەۋالدالرنىاااڭ روھىناااى سۇغۇرىشاااتا ماااۇھى تەساااىرى باااار .ھاااازىرقى
دەۋردىكاااى ئىمااااننى ھىماااايە قىلىاااش ئۈچاااۈن ئېلىاااپ بېرىلغاااان ھەرىكەتلەرنىاااڭ
ھەممىسى ،شۇ تەسىرنىڭ ئىسپاتى بوالاليدى.
ئاااالالھ تائااااال بىااازگە ئۆزىنىاااڭ يولىااادا شاااېھى بولغاااان كىشاااىنىڭ دىنياااا
ھاياتىاااادىن بى اسااااىتە ئااااااىرەت ھاياتىغااااا يۆتكىلىاااادىغانلىقىنى بىلااااددرگەن.
يەناااى ،شاااېھى بولغاااان كىشاااىگە قىياااامەتكە قەدەر ئۆلاااۈم يېزىلمايااادى .لاااېكىن
تەبىىىاااي ئاااۆلگەن كىشاااىلەرگە ئۆلاااۈم يېزىلىااادى .باشاااقىالر ئۆلاااۈئ تىااارىلگەنگە
قەدەر تۇرىااادىغان بەرزەخ ھاياتىااادا تۇرساااا ،شاااېھىتلەر ئاااۆلمىگەچكە ئاااۇ يەردە
تۇرماياادى .ئااالالھ تائاااال ئىنسااان شااېھى بولغاناادىن كېاايىن ياشااايدىغان يېغااى
ھاياتنىااااڭ تەپسااااىالتلىرىنى بىاااازگە مەاپىااااي قىلاااادى .چااااۈنكى بااااۇ ئااااااىرەت
ھاياتىغااااا تەۋە ئىااااش بولااااۇئ ،ئااااااىرەت ھاياااااتى ھەممىمىاااازگە مەاپىياااادىر.
ئىنسااااان ھەر قااااانچە تىرىشسااااىمۇ ،ئەقىاااال ۋە ھااااې -تۇيغااااۇلىرى ئااااارقىلىق
شاااېھىتنىڭ يەنە بىااار ھايااااتتىكى ئەھااا الىنى بىلەلمەيااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال
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شــعُ ُرو َن﴾ «بەلكاااى ئاااۇالر تىرىكتاااۇر،
َحيَــاءٌ َولَـ ـٰ ِكن ََّّل تَ ْ
ـل أ ْ
ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا ﴿بَـ ْ
لېكىن سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەر» دېگەن.
كىشاااااىلەرنىڭ نەزىرىااااادە ئاااااادەم شاااااېھى بولغانااااادىن كېااااايىن روھاااااى
بەدىنىااادىن چىقىاااپ كېتىااادى .لاااېكىن ئالالھنىاااڭ نەزىرىااادە شاااەھىتنىڭ روھاااى
چىقىااپ كەتمەياادى ،بەلكااى يېغااى بىاار ھاياااتنى باشاااليدى .بىااز شااېھى بولغااان
ئادەملەرنىاااڭ قەبرىساااىنى ئاچقاااان ۋاقىتتاااا ،ئۇنىاااڭ جەساااىتىنىڭ چىرىماساااتىن
ئەسااالى ھاااالىتى باااويىچە تۇرغاااانلىقىنى كاااۆرىمىز .لاااېكىن ئاااۇ بىزنىاااڭ ئالااادىمىزدا
مېيىاا ھېسابالنسااىمۇ ،ئەممااا ئااۇ باشااقا بىاار يېغااى دىنيااادا ياشاااۋاتقان بولىاادى.
ئاااالالھ تائااااال ئاااۇالر ھەققىااادە ﴿م ل ٌََْ للا ا
ٌان ل َلغٌ َ اال ل ْ ٌيلُْهَُْ للو ٌَ « 1بەلكاااى ئاااۇالر
َ ْ َْ
تىرىاااا بولااااۇئ ،ئالالھنىااااڭ دەرگاھىاااادىكى رىاااازىقتىن بەھاااارىمەن قىلىنىاااادى»
دېاااگەن .يەناااى ،ئاااالالھ ئاااۇالرنى «دىنياااادا ئەمەس ،بەلكاااى رەبكىنىاااڭ يېنىااادا
تىرىاااا » دېااااگەن .دىنيااااادىكى بەدەن ،روھ ۋە سااااېزىملەر بىرلەشااااكەن ھايااااات
بىااااالەن كېيىنكاااااى بەدەن ،روھ ۋە ساااااېزىملەر ئايرىلىااااادىغان ھاياااااات تاااااۈپتىن
ئواشاااىمايدى .بىاااز باااۇنى ئۆزىمىزنىاااڭ ئىنساااانىي ئاااۆلچەم بىااالەن ئەمەس ،بەلكاااى
ئالالھ تائاالنىڭ ئىالھىي قۇدرىتى بىلەن ئۆلچىشىمىز كېرە .
ئۇاالۋاتقانااااااادا بەدىنىغىزدىكاااااااى جاراھەتنىاااااااڭ ئااااااااغرىقىنى ھاااااااې
قىاللمايساااااىز .ئااااااغرىقنى ھاااااې قىلىاااااش ئەزاغاااااا ئەمەس ،بەلكاااااى ساااااېزىمغا
مۇناساااى ەتلى  .ساااىز ئۇالىغاااان ۋاقىتتاااا بەدىنىغىاااز كاااارى ات ئۈساااتىدە قالىااادى،
ئااااغرىقنى ھاااې قىلىااادىغان تۇيغاااۇلىرىغىز بولساااا ،باشاااقا بىااار دىنياغاااا كېتىااادى.
ئااالالھ تائاااال غەيكىااي مەسااىلىلەرنى زېھنىمىزغااا يېقىنالشااتۇرى ئۈچااۈن ،بىاازگە
ا
ا
لاٌو َل ل ا ٌ ٌَََْتلُل ْ ٌا ٌَِنَ ااِ َ للاٌٌ
ئۇيقااااۇنى مىسااااا قىلىااااپ ﴿ لَل للوٌُيلَتَل ل َلو َىفٌ ْْلَت ُل ل َ ٌَ ل َ
لي ٌَِ ْومَل َ
ا
ا
سل ل ًّلم « 2ئىنساااااانالر
فَلُ ْم اسل ل ُ
لٌَ َل ل ا ٌَُ َ ل ل َ
ٌالَْل َ ل للاٌ ْ َمل ل ْلو َ
ت ٌَويٌلُْهن ل ل ٌُ ْْلُ ْ ل ل َله ٌ َ ٌَْ َ ل ل ٌٌ ُِّ َ
ئۆلىااادىغان چاغلىرىااادا ،ئاااالالھ ئۇالرنىاااڭ جاااانلىرىنى ئالىااادى ،ئۆلمىگەنلەرنىاااڭ
 1سۈرە ئا ئىمران -169ئايەت
 2سۈرە زىمەر-42 ،ئايەت
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جاااانلىرىنى ئۇالىغاااان چاغلىرىااادا ئالىااادى ،ئۆلاااۈمگە ھۆكاااۈم قىلىنغاااان نئەجىلاااى
يەتكەنلەر نىاااڭ جاااانلىرىنى تۇتاااۇئ قېلىاااپ ،قالغانالرنىاااڭ جاااانلىرىنى ماااۇئەييەن
ۋاقىتقىچە نئەجىلى يەتكۈچە قويۇئ بېرىدى» دەيدى.
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-80دەرس
سۈرە بەقەرە -155ئايەت

﴿ولَنـبـلُونَّ ُكم بِ َ ٍ ِ
اْلَو ِ
ص ِِّم َن ْاْلَ ْم َو ِال َو ْاْلَن ُف ِ
وع َونَـ ْق ٍ
س
ف َوا ْْلُ ِ
ش ْيء ِّم َن ْ ْ
َ َْ َ
والثَّمر ِ
ش ِر َّ ِ
ين﴾
ات َوبَ ِِّ
الصاب ِر َ
َ ََ
«بىز سىلەرنى بىرئاز قورقۇن  ،قەھەتچىلى ۋە ماللىرىغالرغا،
جانلىرىغالرغا ،بالىلىرىغالرغا ،زىرائەتلىرىغالرغا يېتىدىغان زىيان بىلەن
چوقۇم سىنايمىز .سەبىر قىلغۇچىالرغا اۇ

اەۋەر بەرگىن»

ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ،ئاااالالھ يولىااادا ئۇچرايااادىغان ئە چاااو ساااىناقنىڭ
ھايااااتنى تەقااادى قىلىاااش ئىكەنلىكىناااى ۋە ھەق يولااادا شاااېھى بولغانالرنىاااڭ
ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا ھايااات ئىكەنلىكىنااى ئوقااۇئ ئااۆتكەن ئىاادىق .بااۇ ئااايەتتە،
ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان ھاياتىاااادا ئۇچراياااادىغان تۈرلااااۈ سااااىناقالرنى ۋە بااااۇ
ساااىناقالردىن ئاااۆتكەن ئىرادىلىااا  ،ساااەۋرچان مۇئمىننىاااڭ ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا
ئېرىشىدىغان مۇكاپاتىنى تىلغا ئالدى.
سااااااەپەرگە چىقىشاااااانىڭ ئالدىاااااادا يېتەكچااااااى ،ئالاااااادىمىزدا تۈرلااااااۈ
قىيىاااانچىلىقالر بااااارلىقىنى ئاگاھالناااادىرغان بولسااااا ،تەييااااارلىقىمىز بولغاچقااااا
ئۇچرىغااان قىيىاانچىلىقالر ئېغىاار كەلمەياادى .اااۇددى بااۇ ئااايەت بۈگااۈنكى كۈناادە
بىااازگە چۈشاااكەندەكال .چاااۈنكى بىاااز باااۇرىن بااااي-باياشاااات ياشاااىغان ئىااادىق،
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كەمااااااكەغە بولااااااۇئ قالاااااادىق .نۇرغااااااۇن قېرىنداشاااااالىرىمىزدىن ۋە يااااااۇرت-
ماكاااانلىرىمىزدىن ئايرىلااادىق .مۇساااىكەتكە ساااەبىر قىلىاااپ بواللمااااي ئۇھساااىنغان
ۋاقىتلىرىمىزماااۇ بولااادى .ئەمماااا ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە «ساااەبىر قىلغۇچىالرغاااا
اااااۇ اەۋەر بولسااااۇن» دەۋاتىاااادى .ئەمەلىيەتااااتە بىاااازگە كەلااااگەن سااااىناقنىڭ
ھەممىسااااى يامااااانلىق ئېلىااااپ كەلمەياااادىغان بولااااۇئ ،ئە يامااااان بولىاااادىغىنى
ئۈستىمىزگە كەلگەن سىناقتىن ئۆتەلمەسلىكىمىزدىر.
﴿ولَنَـ ْبـلُـ َـونَّ ُكم﴾ « ساااىلەرنى چوقاااۇم ساااىنايمىز» .ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە تىلغاااا
َ
ئېلىنغاااان ساااىناقتا ئىنساااان ھاياتىااادىن ئايرىلىاااپ ،ئالالھنىاااڭ دەرگاھىااادا يېغاااى
بىااار ھاياتقاااا ئېرىشاااەتتى .ئوقۇۋاتقاااان باااۇ ئاااايىتىمىزدىكى ساااىناقتا ،ئىنساااان ھەر
ھالاااادا ھايااااات قالىاااادى .مەسااااىلەن تۇرمۇشااااتا قىينىلىااااپ قااااېلىش ،ھادىسااااە
سااااەۋەبلى ماللىرىمىزغااااا زىيااااان-زەامەتلەرنىااااڭ يېتىشااااى قاتااااارلىقالر بىاااار
ئادەمنىااااڭ ھاياتىاااادىن ئايرىلىشااااىغا نىسااااكەتەن تااااۆۋەن ئىمتىھاناااادىر .ئىنسااااان
ئااااۆزى يااشااااى كۆرىاااادىغان ئىشااااالردىن ۋە كىشااااىلىرىدىن ئايرىلىشااااقا سااااەبىر
قىلىااش ،يااشااى كۆرمەياادىغان ئىشااالرنى چىاادامچانلىق بىاالەن قىلىااش ئااارقىلىق
ئىمتىھان ئېلىنىدى.

اْلَــو ِ
ف﴾ «قورقاااۇن »تاااۇر.
ئاااايەتتە تاااۇنجى تىلغاااا ئېلىنغاااان ئىمتىھاااان ﴿ ْ ْ
ئادەمنىاااڭ قەلكىااادە ااتىرجەمساااىزلى بولساااا ،ھاياااات اىزمىتاااى بىااالەن تولاااۇق
ماسلىشااااىپ ما الماياااادى .شااااۇ ا ھاياتىغنىااااڭ نورمااااا داۋاملىشىشااااى ئۈچااااۈن،
ئالدىغاااادىكى «قورقااااۇن » توسااااىقىدىن ئالالھقااااا تەۋەككااااۈ قىلىااااش ،ئااااالالھ
تەقااادىر قىلغانااادىن باشاااقا ھېچقاناااداق مۇساااىكەتنىڭ ئىنساااانغا يەتمەيااادىغانلىقى
ۋە ئالالھنىااڭ ئىنساااننى ھىمااايە قىلىدىغانلىقىاادىن ئىكااارەت ئەقىاادىگە تايىنىااپ
تاااۇرىئ ئۆتكىنىغااادە ،ئانااادىن نورماااا ھايااااتىغنى داۋامالشتۇرااليساااەن .ئەمماااا
«قورقاااۇن »قاااا بويسۇنساااا  ،كىچىككىااانە توساااالغۇالرغىمۇ تاقابىااال تۇرالمااااي،
قىلغاااۇ باااار ئىشااانىمۇ جۈرئەتلىااا ھالااادا قىاللمايااادىغان بولاااۇئ قالىساااەن.
شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن داۋاملىااااق ئۆزىاااادىن ئەنسااااىرەئ ،ھاياتقااااا ئىشااااەن بىاااالەن
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باقالماي اتقااااان قېرىنداشااااالرغا ،بااااۇ «قورقااااۇن »نااااى يېغىااااپ چىقاالياااادىغان
بىردىنكىااار مەنكەنىاااڭ «ئاااۆزى» ئىكەنلىكىناااى ئەساااكەرتىمىز .ساااەن بىااار ئىشاااتىن
قااورق ياااكى قورقمااا ،سااا ا كېلىاادىغان سااىناق كېلى ېرىاادى .قورققااان شااۇ ئىشااالر
بولۇشاااى يااااكى بولماسااالىقىمۇ ماااۇمكىن .شاااۇ ا ھەرگىزماااۇ بىااار ئىاااش كېلىشاااتىن
ئىلگىااااارى قورقۇنچتاااااا ياشاشاااااقا بولمايااااادى .قۇرئاننىاااااڭ بىااااازدىن كاااااۈتكىنى،
ئىمكانىيىتىمىزنىااااڭ يېتىشااااىچە قورقااااۇنچنى يوقىتىااااپ ،ئىشااااالرنى كائىناتنىااااڭ
ياراتقۇچىسىغا قالدىرىشىمىزدىر.
مۇساااۇلمان گەئ-سااااۆزى ۋە ئىااااش-پائاااالىيەتلىرى ئااااارقىلىق باشااااقىالرنى
ئىساااالمغا دەۋەت قىلسااااا ،ئەلاااا ەتتە بۇنىغغاااا قارشااااى چىقىاااادىغان ددشاااامەنلەر
بولىاااادى .ددشاااامەنلەر ئۈزلۈكسااااىز ھىاااايلە-مىكىرلەرنااااى ئااااويالئ ،ھەر اىاااال
ھۇجااااۇمالرنى ھازىرلىغاچقااااا ،تەبىىىيكااااى قورقااااۇن بولىاااادى .ئااااالالھ تائاالنىااااڭ
مۇئمىنااادىن مۇشاااۇ اىااال ئەھ الغاااا چۈشاااكەندە ئۈمىاااد قىلىااادىغىنى ،قورقاااۇنچنى
ياااوق قىلىاااپ ئااااكتىپلىق بىااالەن دەۋەتناااى داۋام قىلىشاااتۇر .ئەگەر ماااۇئمىن مۇشاااۇ
شەكىلدە داۋام قىاللىسا ،بۇ سىناقتىن ئۆتكەن بولىدى.
ـوع﴾ «ئاچاااارچىلىق» ئاااايەتتىكى ئىككىنچاااى ساااىناق بولاااۇئ ،ئاااادەم
﴿ َوا ْْلُـ ِ
ھاياااااتىنى ساااااقال ئۈچااااۈن ،يااااېمەكلىككە ئېھتىياااااجى چۈشااااىدى .ئالالھنىااااڭ
ئىنسااانغا قىلغااان كاتتااا رەھمەتلىرىاادىن بىاارى ،ئىنساااننىڭ يااېگەن نەرسااىلىرىنى
گاااۆ -مااااي شاااەكلىدە بەدەنااادە زاپااااس سااااقلىنىدىغان قىلىشاااىدىر .مەساااىلەن
بىاار كااۈن تاماااق يااېمەي ئاااق قالسااام ،ھالسااىزلىنىپ كېتىشااى مااۇمكىن ،لااېكىن
ھايااااتى ئااىرالشااامايدى .شاااۇ ا ئىنساااان ئاااۇزىن مەزگىااال يېمەكلىااا ئازالتساااا،
ئاااورىقالئ بىاااار تېاااارە بىاااار ئۇساااتىخان بولااااۇئ قالغااااان تەقاااادىردىمۇ ،ھاياااااتى
داۋاملىشااااى ېرىدى .ئەگەر ئىنسااااان ماشااااىنىالرغا ئواشااااا بېنزىنااااى تااااۈگىگەن
ھامااااان تواتااااائ قالسااااا ،نۇرغااااۇنلىرىمىز بارغااااان يېرىمىاااازدىن كااااېلەلمىگەن
بوالتتۇق.
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ئىنسااااان بەدىنااااى ھەراىاااال ئەزاالردىاااان تااااۈزدلگەن .بااااۇ ئەزاالرنىااااڭ
ئىچىاااادىكى رەئىسااااىي ئەزا «مااااېغە» ھېسااااابلىنىدى« .مااااېغە» ھۈجەيرىلىرىاااادە
ھايااااتلىقال بولساااا ،ئىنسااااننىڭ پۈتاااۈن ئەزاساااى نورماااا ئىشااالەيدى .لاااېكىن باااۇ
ھااۈجەيرىلەر ئۆلسااە ،پۈتااۈن ئەزاالر تۈگىشااىدى .شااۇ ا بىمارنىااڭ مېغىسااى ساااغالم
بولساااىال ،قالغاااان ئەزاالرنىاااڭ نورماااا ئىشااالە ئېھتىماااالى بولغاچقاااا ،نەپەس
تواتاااائ قالغانالرنىاااڭ ياااۈرىكىنى تاااو ئاااارقىلىق ھەرىكەتلەناااددردئ ئەسااالىگە
كەلتاااااۈرگەنلىكىنى ئاااااا اليمىز .ھاي انالرنىاااااڭ رەئىساااااى ئەزاساااااىمۇ «ماااااېغە»
ھېسااااابلىنىدى .ئەممااااا ئۆسااااۈملۈكلەرنىڭ رەئىاااا ئەزاسااااى يىلتىزىاااادا بولىاااادى.
مەسااىلەن دەرەانىااڭ تااۇنجى بولااۇئ يوپااۇرمىقى ،ئاناادىن شاااخ-غااوللىرى ،ئە
ئااىرىااادا يىلتىااازى قۇرىيااادى .يىلتىاااز قۇرىشاااتىن ئىلگىااارى ساااۇ كېلىاااپ قالساااا،
قايتىدىن ياشىرىپ ،غوللىرى ،شاالىرى ۋە يوپۇرماقلىرى ئەسلىگە كېلىدى.
ئاچااااارچىلىق ئىنسااااانغا يېگۈسااااى كەلمەياااادىغان نەرسااااىلەرنىمۇ ،ھەتتااااا
دەرەخ يوپۇرماقلىرىاااادە ئاااااادەتتە يېيىلمەيااااادىغان نەرساااااىلەرنىمۇ يېگۈزىااااادى.
شااااۇ ا ئەرەباااالەردە «ئاچقااااا بېاااارىلگەن ھەر تاماااااق سىغىشاااالى  ،چارچىغااااان
ئاااادەمگە ھەر يەر راھەتلىااا » دەيااادىغان ماقاااا -تەمساااىل باااار .ماااۇئمىن ھاياااات
مەيدانىاادا پۇاتااا ھااازىرلىق بىاالەن تۇرىشااى ۋە ئاچلىققااا سااەبىر قىلىشااى ئۈچااۈن،
يىلاادا بىاار قېااتى روزا تۇتااۇ پەرز شااەكىلدە ،باشااقا ۋاقىااتالردا نەپاالە شااەكىلدە
يولغااا قويۇلغااان .ئەگەر بىاازدە ئاچلىققااا نىسااكەتەن مەلااۇم دەرىجىاادە تەييااارلىق
ۋە مەشاااىقلىنىش بولمىساااا ،ئااااق قالغاااان ۋاقىاااتالردا ھاياتقاااا نورماااا قارىيالمااااي
ئۆزىمىزنى تۈگەشتۈردۋالىمىز.

ـص ِِّمـ ـ ـ َـن ْاْل َْمـ ـ ـ َـو ِال َو ْاْلَن ُفـ ـ ـ ِ
ئاااااااايەتتىكى ئاااااااۈچىنچى ئىمتىھاااااااان ﴿ َونَـ ْقـ ـ ـ ٍ
ـس
والثَّم ــر ِ
ات﴾ «ماللىرىغالرغاااا ،جانلىرىغالرغاااا ،بالىلىرىغالرغاااا ،زىرائەتلىرىغالرغاااا
َ ََ
يېتىاااادىغان زىيااااان بىاااالەن چوقااااۇم سااااىنايمىز» .تەبىىىيكااااى ئىسااااالم يولىاااادا
ما غاااانالر پۈتاااۈن ھايااااتىنى دىنياااالىق ئۈچاااۈن ئاتىيالمايااادى ،ھەم باااۇ يولنىاااڭ
ددشااامەنلىرى ئاااۇالرنى ئارامىااادا قويمايااادى .باااۇ ۋاقىتتاااا دىااان ئۈچاااۈن ھاياااات ۋە
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تۇرمۇشاااىمىزنى قۇرباااان قىلىشاااقا تاااوغرا كېلىااادى .باااۇ ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال
مااااۇئمىنلەرنى ھەرقانااااداق قىيىنچىلىقااااتىن ئاااااتالئ ئۆتەلەياااادىغان شااااەكىلدە
شـ ـ ـ ِر
ھازىراليااااادى .ئەگەر باااااۇ ساااااىناقالردىن ھالقىاااااپ ئاااااۆتەلىگىنىمىزدەَ ﴿ ،وبَ ِِّ
َّ ِ
ين﴾ « سااەبىر قىلغۇچىالرغاااا ااااۇ بىشاااارەت بەرگىاان» دېاااگەن ئاااايەتتە
الصــاب ِر َ
دېيىلگىنىااادە  ،ااااۇ بېشاااارەتكە ئېرىشاااىمىز .ماااۇئمىن ئاااۆزى دىق كېلى اتقاااان
ساااىناقالرنىڭ ئۆتكاااۈنچە ئىكەنلىكىناااى بىلگىنىااادە ،باااۇ دىنياااادىكى ئاچاااارچىلىق،
ئىقتىساااادىي قىيىنچىلىاااق ۋە جانلىرىااادىن ئاااايرىلىش ئېغىااار تۇيۇلمايااادى ۋە «باااۇ
دىنيااادا ھااۇزىر ئااللمىساااق ،ئااااىرەتتە ئااالىمىز» دېااگەن ئىاادىيەدە ياشااائ ،بااۇ
سىناقالردىن ئۆتەلەيدى.
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سۈرە بەقەرە -156ئايەت

َّ ِ
صيب ٌ قَالُوا إِ ََّن لِلَّ ِـه وإِ ََّن إِلَْي ِه ر ِ
ِ
اجعُو َن﴾
ين إِ َذا أ َ
َصابَـ ْتـ ُهم ُّم َ
َ
َ
﴿الذ َ
ٌ

«ئۇالرغا بىرەر مۇسىكەت كەلگەن چاغدا ،ئۇالر بىز ئەل ەتتە ئالالھنىڭ
ئىگىدارچىلىقىدىمىز نيەنى ئالالھنىڭ بەندىلىرىمىز  ،چوقۇم ئالالھنىڭ
دەرگاھىغا قايتىمىز ،دەيدى»
مااۇئمىنلەرگە ھەرقانااداق بىاار مۇسااىكەت يەتسااە ،ئااۆزىنى تامااامەن ئالالھقااا
تاپشااااۇرىئ «بااااۇ دىنيااااادىكى ااااااپىلىق ،ئاچااااارچىلىق ۋە قورقااااۇن ئۆتكااااۈنچە.
ئااالالھ تەرىپىاادىن كەلاادىق ،يەنە ئااالالھ تەرەپااكە قااايتىمىز» دەياادى .مااۇئمىنلەر
ھاياتقاااا مۇشاااۇ اىااال چۈشاااەنچە ۋە ئەقىااادە بىااالەن قاااارائ ،چۈشكۈنلەشااامەي
نىشانغا يېتىش ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز تىرىشىدى.
ئاااالالھ تائااااال يەنە بىااار ئاااايەتتە مۇئمىنلەرنىاااڭ قورقمااااس ،جاساااارەتلى
ا ا
ٌِ للاٌ َ تَل ل َ ٌ لَل للوٌَُنَ للا «ٌ1ئېيتقىنكااااى،
ئىكەنلىكىنااااى سااااۈپەتلەئ ﴿ُل ل ٌَل ل ٌيُهل ل بَلنَاٌ ََل َ
بىااازگە پەقەت ئالالھنىاااڭ تەقااادىر قىلغاااان نەرسىساااى يېتىااادى» دېاااگەن .يەناااى،
مااااۇئمىنلەر باااااۇ ھاياتتاااااا قورقۇنچسااااىز ۋە ااتىرجەملىااااا بىااااالەن ياشاااااايدى.
ئااااايەتتىكى َنَ للا ٌ«بىاااازگە» دېااااگەن مەنىاااادە بولااااۇئ ،ئەرە تىلاااادا «بىاااازگە»
دېااااگەن سااااۆزنى َنَ للا ٌۋە َالَْلنَ للا ٌدەئ ئىككااااى اىاااال ئىپااااادىلىگىلى بولىاااادى.
ئىككىسااىنىڭ مەنىسااى پەرقلىااق بولااۇئَ ،نَللا ٌپاياادا-مەنااپەئەتَ ،الَْلنَللا ٌزىيااان-
مۇسااااىكەت ئۈچااااۈن قوللىنىلىاااادى .دېاااامە  ،ئااااايەتتىكى َنَ للا ٌ،مۇئمىنلەرنىااااڭ
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ھەرقاناااداق مۇساااىكەتنى يااشاااىلىق ئورنىااادا قوباااۇ قىلىااادىغانلىقىنى ۋە ئاااالالھ
پۈتكەن ھەر ئىشنى مەنپەئەتلى ئىش ئورنىدا كۆرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدى.
ئەمەلىيەتاااتە بىاااز ئالالھنىاااڭ بەندىساااى ۋە ماااۈلكى ،ئالالھنىاااڭ ھاااېچكىمگە
ئااادا قىلىشااقا تېگىشاالى مەجكااۇرىيىتى يااوق .ئااالالھ بەندىسااىگە يااشااىلىق ياااكى
يامااااانلىق بەرسااااە ،ئااااۆز مااااۈلكىگە بېرىاااادى .ئەگەر ئىنسااااان ئااااۆزىگە مۇسااااىكەت
كېلىشاااىنى االىمىساااا ،كاااۈچى يەتساااە مۇساااىكەتنى قاااايتۇرىئ باقساااۇن! لاااېكىن
دىنيااااادا ھااااېچكى بۇنااااداق قىاللماياااادى ،ھەماااادە مۇسااااىكەتلەرگە ئۇچرىماااااي
ياشااىيالمايدى .دېاامە  ،ئااالالھ تائاالنىااڭ ئااۆز مۈلكىاادە االىغااان ئىشاانى قىلىشااى،
ئىنساااننىڭ ااھىشااىغا باقماياادى .بىااز مااۇئمىن بولااۇ سااۈپىتىمىز بىاالەن «بىااز
ئالالھنىااااڭ مااااۈلكى ،ھااااېچكى ئااااۆز مااااۈلكىگە يامااااانلىقنى ئويلىماياااادى» دەئ،
سااااىناقالرغا ﴿إِ ََّن لِلَّـ ـ ِـه وإِ ََّن إِلَْيـ ـ ِـه ر ِ
اجعُـ ــو َن﴾ « بىااااز ئالالھنىااااڭ مااااۈلكى ،ئااااالالھ
َ
َ
تەرىااپىگە قااايتىمىز» دېااگەن ئىنكاساانى قااايتۇرىئ ،بىاازگە كەلااگەن ھەرقانااداق
مۇسىكەتنى نورما قوبۇ قىلىمىز.
ئىنسااااانالرنىڭ ئىچىاااادە ئااااۆز مااااۈلكىنى قااليمىقااااان بۇزغااااان ۋە زىيااااان
ساااالغانالرنى كاااۆردئ بااااقتۇقمۇ ھەرقاناااداق ئىنساااان ئاااۆز ماااۈلكىگە يااشاااىلىق
ئېلىااااپ كېلىاااادىغان ئىشااااالرنى قىلىاااادى .گەرچە كېلى اتقااااان ئىشااااالر بىاااازگە
زىيااااانلىقتە تۇيۇلغااااان بىاااالەن ،ئەمەلىيەتااااتە ئىشااااالرنىڭ ھەممىسااااى بىزنىااااڭ
مەنپەئەتىمىااااز ئۈچۈناااادىر .ئىنسااااان ئااااۆز مااااۈلكىنى بۇزمىغااااان يەردە ،ھااااېكمەت
بىاالەن ئىاااش قىلغاااۇچى زات ئاااۆز ماااۈلكىگە زىياااان يەتكۈزەرماااۇ ! ساااىناقالرنى باااۇ
شااەكىلدە قوبااۇ قىلغىنىمىاازدا ،ھېچنېمىاادىن ئاغرىنمااايمىز ،اىزمىتىمىااز نورمااا
داۋام قىلىااااپ ،ھاياااااتىمىز گااااۈزە بولىاااادى ۋە داۋاملىااااق ئۈمىااااد كااااۆزى بىاااالەن
ئالاادىمىزغا قااارائ مااا ىمىز .ئەگەر دىنيااادا ناااھەق مۇسااىكەتكە ئااۇچرائ ،بۇنىااڭ
نەتىجىساااااىنى دىنياااااادا ئااللمااااااي قالسااااااق ،ھېچكولمىغانااااادا ﴿ا ٌٌََالَ ل ل الوٌٌ َوا ٌٌََاَْل ل اٌلوٌ
َ ا عُل للو ٌَ ٌدېاااااگەن رازىمەنلىكىمىاااااز ساااااەۋەبىدىن ،زىلاااااۇم قىلىنغانلىقىمىزنىاااااڭ
ساااااۋابىنى ئااااالىمىز .بۇنىغاااادىن باشااااقا يەنە ل ل ل ٌْ لله ٌ ٌِهل ل ب ٌ،و ل للٌْبٌ
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للً ٌِن للا «ئااى ئااالالھ ،مەن ئۇچرىغااان بااۇ مۇسااىكىتىمدە ما ااا ئەجىاار بەرسااىلە.
بۇنىغدىن يااشىسىنى ما ا بەرسىلە» دېگەن دىئانى ئوقۇيمىز.
ئۇممااۇ سااەلەمە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا يولدىشااى ئەبااۇ سااەلەمە ۋاپااات بولااۇئ
كەتكەنااااااادە ،پەۋقۇلىااااااااددە چۈشكۈنلىشاااااااىپ كەتتاااااااى .شاااااااۇنىڭ بىااااااالەن
ئەتراپىاااادىكىلەر «رەسااااۇلۇلالھ بىاااازگە مۇسااااىكەتكە بااااۇ اىاااال پوزىتسااااىيەدە
بولۇشاااانى ئااااۆگەتمىگەن» دېگەناااادە ،ئۇممااااۇ سااااەلەمە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھاااااا
«رەساااۇلۇلالھ قاناااداق ئاااۆگەتكەن » دەئ ساااورى ىدى ،ئەتراپىااادىكىلەر جااااۋا
بېرىاااپ «رەساااۇلۇلالھ بىااازگە مۇشاااۇنداق مۇساااىكەت كەلاااگەن ۋاقىتتاااا ،اٌَهللٌواٌَ
ا ل للوٌ ع ل للو  ٌ،ل ل ل ٌْ ل لله ٌ ٌِه ل ل ب ٌ،و ل ل للٌْبٌ ل للً ٌِن ل للا ٌ<بىاااااز ئالالھنىاااااڭ
مااااۈلكى ،ھەر ئىااااش كەلسااااە ئااااالالھ تەرىپىاااادىن كېلىاااادى .ئااااااىرەتتە ئااااالالھ
تەرىاااپىگە قاااايتىمىز .ئاااى ئاااالالھ ،مېنىاااڭ مۇشاااۇ مۇساااىكىتىمدە ما اااا ئەجىااار
بەرساااىلە ،ما اااا بۇنىغااادىن يااشىساااىنى بەرساااىلە> دەئ ئاااۆگەتكەن» دېاااگەن.
ئۇممااۇ سااەلەمە رەزىيەلالھااۇ ئەنھانىااڭ ئىااددىتى توشااقاندىن كېاايىن ،رەسااۇلۇلالھ
ئۇنىااڭ قېشااىغا تااوي قىلىااش تەكلىپااى قويااۇئ باااردى .دېاامە  ،بىاار يامانلىقنىااڭ
كەينىاادە ،چوقااۇم بىاار يااشااىلىق بولىاادى .بىااز «بۈگااۈن» ئېغىاار بىاار مۇسااىكەتكە
يولۇققاااان بولسااااق« ،ئەتىساااى» چوقاااۇم بىزناااى كۈتاااۈئ تۇرىۋاتقاااان يااشاااىلىق
بولىدى.
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ك ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن﴾
صلَ َو ٌ
﴿أُولَـِٰ َ
ات ِِّمن َّرِِِّبِ ْم َوَر ْْحَ ٌ َوأُولَـِٰ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
ٌ

ٌ«ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ مەغپىرىتى ۋە رەھمىتىگە
ئېرىشكۈچىلەردىر ،ئەنە شۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردىر»
ئااااالالھ تائاالنىااااڭ دىنيااااادىكى مەنھىجىنااااى قوغاااادائ ،دەۋەت يولىاااادىكى
مۇشاااااەققەتلەرگە چىااااادا ۋە زالىمالرنىاااااڭ ھۆكاااااۈمرانلىقىنى ياااااوق قىلىاااااش
ئااااارقىلىق ،ئااااااىرقى نىشااااان بولغااااان ئالالھنىااااڭ رەھمىتااااى ،مەغپىرىتااااى ۋە
بەرىكىاااتىگە ئېرىشاااىمىز .بىاااز قىلى اتقاااان پۈتاااۈن ئىشااالىرىمىزنىڭ ئە ئاااااىرقى
نەتىجىساااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ رازىلىقاااى ۋە رەھمىتىااادىر .ساااەيىد قۇتاااۇ نئاااالالھ
رازى بولساااۇن «ساااەن قانچىلىااا چاااو ئىاااش قىلىاااپ كەتساااە مۇ ،ئالالھنىاااڭ
ساااااالمى ،رەھمىتااااى ،بەرىكىتااااى ۋە مەغپىرىتىنااااى ئېسااااىغدىن چىقارمااااا .بااااۇالر
ئېسااىغدىن چىقىااپ كەتسااە ،قىلغااان بۈيااۈ ئىشاالىرىغنىڭ نەتىجىسااى بولماياادى»
دېگەن.
باااااۇ دەۋا يولىااااادا مېغىشاااااىمىزنىڭ ئە ئاااااااىرقى نىشاااااانى ،ئالالھنىاااااڭ
ات ِِّم ـن َّرِِِّبِـ ْـم
ص ـلَ َو ٌ
رەھمىاااتىگە ئېرىشىشاااتۇر .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال ٌ﴿أُولَـ ـِٰ َ
ك َعلَـ ْـي ِه ْم َ
َوَر ْْحَـ ـ ـ ـ ٌ﴾ «ئەنە شاااااااۇالر پەرۋەردىگارىنىاااااااڭ مەغپىرىتاااااااى ۋە رەھمىاااااااتىگە
صل ل للَ َو تٌ ٌسااااااۆزىنى ئەزان-
ئېرىشااااااكۈچىلەردىر» دېااااااگەن .بااااااۇ ئااااااايەتتىكى َ
تەككىرلىرىمىااازدە كاااۆئ ئاااا اليمىز .باااۇ ساااۆز لاااۇغەتتە «دىئاااا» دېاااگەن مەنىناااى
بىلددرىااادى .ئەمماااا ساااۆزنىڭ ئاااوبىكتىگە قاااارائ ،مەنىساااىدە ئاااۆزگىرىش بولىااادى.
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صل للَ َو تٌ ٌمااااۇئمىنلەردىن پەيغەمااااكەرلەرگە يولالنسااااا «دىرىت-ساااااالم»،
يەنااااىَ ،
ماااااالئىكىلەردىن يولالنسااااا «مەغ ىاااارەت تەلەئ قىلىااااش» ،ئالالھقااااا يولالنسااااا
«دىئاااااا» بولىااااادى .ئاااااالالھ تەرىپىااااادىن كەلساااااە «رەھااااامەت ،مەغپىااااارەت ۋە
بەرىااكەت»نااى بىلددرىاادى .شااۇ ا بىااز رەسااۇلۇلالھقا " ل ل ٌصلللٌَال ل ٌ مللغ «ئااى
ئاااالالھ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا رەھااامەت ،مەغپىااارەت ۋە بەرىاااكەت ئاتاااا
قىلساااىال» دەئ دىئاااا قىلىمىاااز .چاااۈنكى رەساااۇلۇلالھقا ئېيتىلغاااان دىرىت-سااااالم
قىيامەت كۈنى يەنە بىزگە قايتىپ ،شۇ ئارقىلىق شاپائەتكە ئېرىشىمىز.
ْم ْهتَـ ـ ُدو َن﴾ « ئەنە شاااۇالر ھىاااادايەت
ئايەتنىاااڭ ئااىرىاااداَ ﴿ٌ:وأُولَـ ـِٰ َ
ك ُه ـ ُـم ال ُ
تااااااااپقۇچىالردىر» دېااااااايىلگەن .بۇنىغااااااادىن دەۋاناااااااى ئااىرىغاااااااا ئېلىاااااااپ
چىقىاااادىغانالرنىڭ ،ھەق يولغااااا قااااارائ تااااوغرا ئىلگىاااارلىگەنلەر ئىكەنلىكىنااااى
بىلى االاليمىز.
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ت أَ ِو ا ْعتَ َم َر فَ ًَل
﴿إِ َّن َّ
الص َفا َوال َْم ْرَوَة ِمن َش َعائِ ِر اللَّ ِـه فَ َم ْن َح َّج الْبَـ ْي َ
ِ ِ
يم﴾
اح َعلَْي ِه أَن يَطََّّو َ
ف ِبِِ َما َوَمن تَطََّو َ
ُجنَ َ
ريا فَِإ َّن اللَّـهَ َشاك ٌر َعل ٌ
ع َخ ْ ً
«سەفا بىلەن مەرۋە ھەقىقەتەن ئالالھنىڭ ندىنىنىڭ ئاالمەتلىرىدىر .ھە
قىلغان ياكى ئۆمرە قىلغان ئادەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سەئيى قىلسا ھې
گۇناھ يوق .كىمكى ئۆز ئىختىيارى بىلەن بىرەر يااشىلىق قىلىدىكەن
نئالالھ ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدى  ،ئالالھ ئەل ەتتە شۈكۈرنىڭ مۇكاپاتىنى
بەرگۈچىدىر ،ئالالھ ھەممىنى بىلگۈچىدىر»
بااۇ ئااايەتتە ھە پائالىيىتىنىااڭ مااۇھى قىساامى بولغااان «سااەفا ۋە مەرۋە»
ھەققىاااادە تواتىلىااااپ ئااااۆتىمىز« .سااااافا بىاااالەن مەرۋە»دىاااان ئىكااااارەت ئىككااااى
كىچىاااا تاغنىااااڭ ھېكايىسااااى مۇنااااداق ئىكااااراھى ئەلەيھىسساااااالم ئالالھنىااااڭ
بااۇيرىقى بىاالەن ئايااالى ھاااجەر ئااانىمىز ۋە ئااوغلى ئىساامايىلنى ،قىيااامەتكە قەدەر
ئىمااانىي تەربىاايە ۋە سااەۋە يااوللىرىنى تۇتااۇئ تەۋەككااۈ قىلىشاانىڭ سااىم ولى
بولغاااان ھاااازىرقى زەم-زەم قۇدىقىنىاااڭ يېنىغاااا قوياااۇئ كېتىااادى .شاااۇ ۋاقىتتاااا
ھاااجەر ئاااانىمىز «بىزنااى كىماااگە تاشااالئ قويىساااەن ئااالالھ ساااېنى مۇشاااۇنىغغا
بۇيرىااادىمۇ » دېگەنااادە ،ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم «ھەئە» دەئ جااااۋا بېرىااادى.
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ھاااجەر ئااانىمىز «ئااالالھ بىزنااى زايە قىلى ەتمەياادى» دەئ ،ئالالھنىااڭ ھااۆكمىگە
رازى بولاااۇئ چۆلااادە قالىااادى .شاااۇ ۋاقىتتاااا ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ﴿ َملَنَللاٌاا ٌ

ا
ٌذيٌْع ا
ا
ا
هل ل ل َلل َو ٌ1
لٌَ ْ ُم َب ل ل لَهانٌ َملَنَل ل للاٌاُ اق ُمل ل للو ٌ َ
ٌانل ل ل َلغٌملَْتال ل ل َ
ْْ
َن ل ل ل َ ن ُ ٌِ ل ل ل ٌذُ ايَل ل ل ا ٌمل ل ل َلو ٌ َل ل ل ْالً َ ْ
«پەرۋەردىگااارىمىز! ئەۋالدىمنىااڭ بىاار قىسااىمىنى نباااالم ئىساامائىل بىاالەن ئايااالى
ھاااجەرنى ناماااز ئوقۇسااۇن نسااا ا ئىكااادەت قىلسااۇن دەئ سااېنىڭ ھۆرمەتلىاا
ئۆيۈ نىااااڭ قېشااااىدىكى ئېكىنسااااىز بىاااار ۋادىغااااا نمەككىااااگە ئورىنالشااااتۇردىم»
دېگەن.
نورمااا ئەھ الاادا بىاار ئايااا يولدىشااىنىڭ ئااۆزى ۋە يااۈرە پارىسااى بولغااان
بالىسااىنى قاقاااس چۆلاادە ئااوزىق-تۈلۈكسااىز تاشااالئ قويۇشااىغا رازى بولمايااادى.
بااۇ ھاااجەر ئااانىمىزدىكى پەۋقۇلىاااددە ئىمااانىي كااۈق بولااۇئ ،ئالالھقااا تااايىنىش
ئاااارقىلىق ھەممىاااگە رازى بولغاااان ئىااادى .بااااال ئۇسساااائ يىغالشاااقا باشااالى ىدى،
ئانااا «سااۇ تېپىلىااپ قاااالر» دېااگەن ئۈمىاادتە ئەتااراپتىن سااۇ ئىزدەشااكە باش الىدى.
ئااادەتتە قاقاااس چااۆللەردە سااۇ بااار جاااينى قۇشااالر بىلگەچااكە ،ھاااجەر ئااانىمىز
«سااەفا» ۋە «مەرۋە» تېغىغااا چىقىااپ ،قۇشااالرنى كااۆزەتتى ۋە ئااۇ ئىككااى تاغنىااڭ
ئارىسااىدا يەتااتە قېااتى يۈگۈردپمااۇ سااۇ تاپالماااي ،ئااااىرى ئامالسااىز بالىسااىنىڭ
يېنىغا قايتىپ كەتتى.
ھاااجەر ئااانىمىز سااۇ ئىاازدەئ سااەفا-مەرۋىنىااڭ ئارىسااىدا يۈگااۈردئ سااەۋە
قىلاادى .ئەممااا بااۇ سااەۋە ئۈنااۈم بەرمىاادى .ئىكااراھى ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئايااالى
ۋە بالىساااااىنى سۇساااااىز ،گىياھساااااىز زېمىنغاااااا تاشاااااالئ قويۇشاااااى ۋە ھااااااجەر
ئانىمىزنىاااڭ «ئاااالالھ بىاااز بىااالەن بىااارگە» دەئ قوياااۇئ ئولتۇرماساااتىن ،بەلكاااى
ئىمااانىي ئىشااەن بىاالەن سااۇ ئىاازدەئ سااەۋە قىلىشاالىرىنىڭ ھەممىسااى ،بىاازگە
ئىماننىاااڭ ئەسااالى مااااھىيىتىنى ئېچىاااپ بېرىااادى .ھااااجەر ئانىمىزنىاااڭ «بىزناااى
ئااالالھ تاشااالئ قويماياادى» دېااگەن سااۆزىدىن ،سااەۋە ۋاسااتىلىرىنىڭ ھەممىنااى
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قايرىاااپ تاااۇرىئ ،ساااەۋەبنىڭ ئىگىساااىگە باغالنغاااانلىقىنى كاااۆردۋاالاليمىز .كاااۆئ
ھااااالالردا ئىنسااااان تىرىشااااىپ نەتىااااجە قازانغىنىاااادا ،ئالالھقااااا ئەمەس ،بەلكااااى
ئۆزىنىااااڭ تىرىشااااچانلىقىغا بەكاااارە ئىشااااىنىپ قالىاااادى .ئەگەر ھاااااجەر ئااااانىمىز
ئىككااى تاغنىااڭ ئارىسااىدا يۈگااۈردئ سااۇ تاپالىغااان بولسااا ،بەزى كىشااىلەر ھاااجەر
ئانىمىزنىاااڭ «ئاااالالھ بىزناااى تاشاااالئ قويمايااادى» دېاااگەن ساااۆزى بىااالەن ساااۇ
ئىااازدەئ ساااەۋە قىلىشاااى ئارىساااىنى باغلىيالماسااالىقى ماااۇمكىن ئىااادى .ئەمماااا
ئاااالالھ تائااااال ھاااېكمەت يۈزىساااىدىن يەتاااتە قېاااتى ئىككاااى تاغنىاااڭ ئارىلىقىااادا
يۈگۈردشااانى نەتىجىساااىز قويااادى .ئانااادىن ھااااجەر ئاااانىمىز قايتىاااپ بارغىنىااادا،
بالىنىاااڭ پاااۇتىنى يەرگە ئۇرىشاااىدىن ئىكاااارەت كىچىككىااانە ساااەۋە بىااالەن ساااۇ
چىققااانلىقىنى كااۆردى .ھاااجەر ئااانىمىز ئالالھقااا بولغااان ئىشەنچىسااىنى ئەمەلىااي
رېىاللىقتااااا كااااۆردئ ،ئالالھنىااااڭ ئااااۆزلىرىنى زايااااا قىلى ەتمەياااادىغانلىقىغا چىاااان
پااااۈتتى .بىااااز بااااۇ ئااااارقىلىق ئىمااااانىي ئىشااااەنچنىڭ نەقەدەر مااااۇھىملىقىنى ۋە
ئىشەنچنى يوقاتماسلىقنىڭ ئىماننىڭ ئاساسىي ئىكەنلىكىنى بىلەلەيمىز.
ْمـ ْـرَو َة ِمــن َشـ َـعائِ ِر اللَّ ـ ِـه﴾ «ساااەفا بىااالەن مەرۋە
ئاااالالھ تائااااال ﴿إِ َّن َّ
الص ـ َفا َوال َ
ھەقىااااقەتەن ئالالھنىااااڭ ئاالمەتلىرىاااادىر» دەئ ،ئااااۇ ئىككااااى تاااااغ ئارىسااااىدا
«ساااااەئيى قىلىاااااش»نىاااااڭ بەلگىلەناااااگەن ھە پائالىيىتىنىاااااڭ بىااااار تاااااۈرى
ئىكەنلىكىنااى بايااان قىلغااان .ھەر قېااتى ئىنسااان «سااەفا بىاالەن مەرۋە» ئارىسااىدا
«سااااەئيى» قىلغىنىاااادا ،شااااۇ ۋەقەلىكنااااى ئەساااالەئ ،قوللىنىاااادىغان سااااەۋەبنىڭ
ماااااۇھىملىقىنى ئۇنۇتمااااااي مۇئەييەنلەشاااااتۈرىدى .بىااااار قىساااااى كىشاااااىلەرنىڭ
«ئالالھقااااا تەۋەككااااۇ قىلىاااامەن» دەئ قويااااۇئ ھااااې سااااەۋە قىلماساااالىقى،
ئالالھنىااااڭ قااااانۇنىيىتىگە زىاااا بىاااار ئىااااش .چااااۈنكى بااااۇ تەۋەككااااۈ قىلىااااش
بولماسااااتىن ،بەلكااااى تەييارتاااااپلىقتۇر .دېاااامە  ،مااااۇئمىن ھەرقانااااداق ئىشاااانى
قىلغانااادا« ،ئاااالالھ تىرىشاااچانلىقىمنى يەردە قويمايااادى» دېاااگەن ئىشاااەن بىااالەن
ئۈزلۈكسااااىز ئىشاااالەئ ،قەلكىاااادە ئااااالالھ تائاااااالنى ئەساااالە بىاااالەن بىاااارگە
تەۋەككااۈ قىلىشااى كېاارە  .ھاااجەر ئااانىمىزمۇ سااۇ ئىاازدەئ ھەرىااكەت قىلاادى،
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ئە ئااىرىاااادا ئااااالالھ تائاااااال سااااەۋەبنىڭ ساااااھىكى ئىكەنلىكىنااااى بىلااااددرد
ئۈچاااۈن ،بالىنىاااڭ كىچىككىااانە ساااەۋەبى بىااالەن ساااۇ چىقااااردى .ماناااا مۇشاااۇ
ۋاقىتااتىن تارتىااپ« ،سااەفا بىاالەن مەرۋە»نىااڭ ئوتتۇرىسااىنى يەتااتە قېااتى سااەئيى
قىلىااااش ،قىيااااامەتكە قەدەر ھە پائالىيىتىنىااااڭ ئاساسااااىي رىكنااااى سااااۈپىتىدە
قىلىپ قالدى.
ئىسااامايىل ئەلەيھىسسااااالمدىن كېااايىن ،ئەرە يېااارى ئارىلىااادا كىشاااىلەر
ئالالھقااا ئىكااادەت قىلىشااتىن غاپىللىشااىپ ،بۇتقااا ئىكااادەت قىلىااش ئەۋ ئالغااان
ۋە سااااەفانىڭ ئۈسااااتىگە «ئىسااااافا» ئىسااااىملى بااااۇتنى ،مەرۋەنىااااڭ ئۈسااااتىگە
«ناااائىلە» ئىساااىملى باااۇتنى قوياااۇئ ،ئىككاااى بۇتنىاااڭ ئارىلىقىااادا يۈگۈرەيااادىغان
بولغاااان .ئىساااالم كەلگەنااادىن كېااايىن ،بىااار قىساااى مۇساااۇلمانالر كەبىاااگە ھە
قىلغىلاااى مېغىاااپ ،كەبىناااى تااااۋائ قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن« ،ساااەفا بىااالەن
مەرۋە»نىاااڭ ئوتتۇرىااادا «ساااەئيى» قىلىاااش تاااوغرا كەلگەنااادە ،ئاااۇالر جااااھىلىيەت
دەۋرىاادە «ئىسااافا» بىاالەن «نااائىلە»نىااڭ ئوتتۇرىاادا «سااەئيى» قىلغىنااى يادىغااا
كېلىااپ ،يااۈرىكى سااىقىلدى .بااۇ ۋاقىتتااا ئااالالھ تائاااال ئااۇالرنى ااااتىرجەم قىلىااپ ٌ
ف ِبِِ َم ــا﴾ «سااااەفا بىاااالەن مەرۋەنىااااڭ ئوتتۇرىسااااىنى
ـاح َعلَْي ـ ِـه أَن يَطَّ ـ َّـو َ
﴿فَ ـ َـًل ُجنَ ـ َ
سااەئيى قىلسااا ،گۇنااااھ يااوق» دېاااگەن .يەنااى ،بااۇ ئاااايەت مااۇئمىنلەرگە «ساااەفا
بىااالەن مەرۋە»نىاااڭ ئوتتۇرىساااىنى ساااەئيى قىلىشااانىڭ ،قاناااداقتۇر ئىككاااى باااۇت
ئارىسااااىدا قىلغااااان تاااااۋائ بولماسااااتىن ،بەلكااااى ئىكااااادەت ۋە دىننىااااڭ ئەساااالى
ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان.
مۇساااۇلمانالر «ساااەفا بىااالەن مەرۋە»نىاااڭ ئوتتۇرىااادا ،نىيەتناااى ئالالھقاااا
ااااالى قىلىاااپ تاااۇرىئ ساااەئيى قىلىااادى .چاااۈنكى باااۇ ئىككاااى ئاااورىن باااۇت
قويۇلۇشاااتىن باااۇرىنال ،ھە ئىكادىتىااادىكى ماااۇقەددەس ئاااورىن بولاااۇئ بولغاااان.
شاااااۇ ا نكاااااۈچىمىز يەتمىاااااگەن شاااااارائى ئىچىااااادە دىااااان ددشااااامەنلىرى
مەساااجىدلىرىمىزگە كىملەرنىاااڭ «ساااۈرەت» ۋە «باااايراق»لىرىناااى ئېسى الساااۇن،
نىيىتىمىااز ۋە سااەجدە قىلغااان بېشااىمىز ئالالھقااا ئىگىلگەنااال بولسااا ،ھېچقانااداق
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نەرساااااە تەساااااىر قىاللمايااااادى .ماااااۇقەددەس ئورىنالرغاااااا باااااۇت قويۇۋالغاااااان
تەقاااادىردىمۇ ،ئالاااادىمىزغا قااااارائ يەكااااكە-يېگااااانە ئالالھقااااا نىاااايەت قىلىااااپ
نامىزىمىزنى ئوقۇۋېرىمىز.
ـت أَ ِو ا ْعتَ َمـ َـر﴾ «ھە قىلغاااان يااااكى ئاااۆمرە
ئاااالالھ تائااااال ﴿فَ َمـ ْـن َحـ َّ
ـج الْبَـ ْيـ َ
قىلغااان ئااادەم» دېاايىش ئااارقىلىق ،ھەجنىااڭ «پەرز» ۋە «نەپاالە»دىاان ئىكااارەت
ئىككااااى تااااۈرىنى بايااااان قىلغااااان« .پەرز» ،ھە ئايلىرىاااادا ھە پائااااالىيەتلىرىنى
قىلىااااش بىاااالەن ئااااادا بولىاااادى« .نەپاااالە» بولسااااا ،ئااااالالھ تائاااااال ئۈسااااتىمىزگە
بەلگىلىااگەن ھەجنااى ئااادا قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن ،ئااۆزىمىزنى ئااالالھ تائاالغااا
يېقىنالشاااتۇرى ئۈچاااۈن ،باااۇ ئىكاااادەتنى ياااۈ كاااۆرمەي قايتاااا-قايتاااا قىلىشااانى
كۆرسىتىدى.

ِ ِ
ـيم﴾ «ئااااالالھ ئەلاااا ەتتە شااااۈكۈرنىڭ مۇكاپاااااتىنى
﴿فَـ ـِإ َّن اللَّـ ــهَ َشـ ــاك ٌر َعلـ ـ ٌ
بەرگۈچىااادىر ،ئاااالالھ ھەممىناااى بىلگۈچىااادىر» .ئاااالالھ قىياااامەت كاااۈنى بىاااز
قىلغااااان ئەمەللەرنىااااڭ چااااو -كىچىاااا ھېچقايسىسااااىنى تاشااااالئ قويماااااي،
مۇكاپااااتىنى كااااۆز ئالااادىمىزدا بېرىلىاااادىغانلىقىنى باياااان قىلىااااپ ،مااااۇئمىنلەرنى
ااتىرجەم قىلى اتىدى.
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ِ
﴿إِ َّن الَّ ِذين ي ْكتُمو َن ما أَنزلْنَا ِمن الْبيِنَ ِ
ات َوا َّْلَُد ٰى من بَـ ْع ِد َما بَـيَّـنَّاهُ
َ َ ُ َ َ َ َِّ
اس ِِف ال ِ
ْكتَ ِ
ك يَـل َْعنُـ ُه ُم اللَّـهُ َويَـل َْعنُـ ُه ُم َّ
لِلنَّ ِ
الًل ِعنُو َن﴾
اب أُولَـِٰ َ
«بۇ كىتابتا نيەنى تەۋراتتا كىشىلەرگە توغرا يولنى ئېنىق بايان
قىلغىنىمىزدىن كېيىن ،بىز نازىل قىلغان روشەن دەلىللەرنى ۋە توغرا
يولنى يوشۇرىدىغانالرغا ئالالھ لەنەت قىلىدى نرەھمىتىدىن يىراق قىلىدى ؛
پۈتۈن لەنەت قىلغۇچىالرمۇ ئۇالرغا لەنەت قىلىدى»
لەنەت قىلىنىاااااپ ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ رەھمىتىااااادىن قاااااوغلىنىش ،پەقەت
ئەھلاااااى كىتابقاااااا اااااااس ئەمەس ،بەلكاااااى ئاااااۇالردا ياااااۈز بەرگەن كىتاااااا ۋە
ھەقىقەتلەرنااااى يوشااااۇرى كىماااادە يااااۈز بەرسااااە ،شااااۇ كىشااااى ئالالھنىااااڭ
رەھمىتىااادىن قوغلىنىاااپ ،پۈتاااۈن مەالۇقاتالرنىاااڭ لەنىاااتىگە ئۇچرايااادى .ئاااالالھ
تائاااال بااۇ ئااارقىلىق ،مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتقااان كىشااىلەرنى ،بااۇ
اىل لەنەت قىلىنىشتىن ئاگاھالندىرىۋاتىدى.
ع ل «لەنەت» دېااگەن سااۆز قۇرئااان كەرىماادە قىرىااق بىاار ئورىناادا تىلغااا
ئېلىنغاااان .باااۇ ساااۆز «ئاااازا » ۋە «ئەدەپااالە » دەئ ئىككاااى مەنىااادە كېلىااادى.
«ئاااازا » مەنىساااىدە كەلاااگەن ۋاقىتتاااا« ،غەزەئ بىااالەن ئۆزىنىاااڭ رەھمىتىااادىن
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قااااااوغال » دېگەنلىكنااااااى« ،ئەدەپاااااالە » مەنىسااااااىدە كەلااااااگەن ۋاقىتتااااااا،
«ئەدەپااالە يۈزىساااىدىن بىااار مەزگىااال ئۆزىااادىن يىراقالشاااتۇرى » دېگەنلىكناااى
ئىپادىلەياااادى .ئااااالالھ تائاااااال باشااااقىالرنى ئەدەپلىسااااە ،لەنەت قىلماياااادى .پەقەت
ااتاالشااقۇچىنىڭ ااتااالىقىنى تونۇشااى ئۈچااۈن ئۆزىاادىن يىراقالشااتۇرىدى .لااېكىن
بىرىنچااى اىاال شااەكلىدە ،غەزەپاااكە ئۇچرىغۇچىنىااڭ ھېچقانااداق قااايتىش ياااولى
بولماياادى .ئااالالھ تائاااال بۇنااداق ئااادەمنى جەھەناانەمگە تاشاااليدى ۋە ئااۇ كىشااى
ئۇنىغاادىن مە گااۈ قايتىااپ چىقالماياادى .جەھەناانەم ئااۇ ئادەمنىااڭ ئاااغرىقلىرى ۋە
نالە-پەريادلىرىنى تۇيمايدى.

ٌَ َ ل َلَ ُ ُا ْ ٌَْ َ ٌ
بااۇ دەرسااتە ئوقۇۋاتقااان ئااايەت« ،ئااا ئىمااران»دىكااى ﴿ُْوَل لا َ
لاٌُْ ْ ا
َالَ ل لْ ا ْ ٌَ ْعنَل ل ل ٌَ لَل ل ل الو ٌَو ْ َم َلِا َ ل ل ل ا ٌَو نَل ل ا
لي «ٌ1ئالالھنىاااااڭ ،پەرىشاااااتىلەرنىڭ ۋە
َوَع ل ل َ
ئىنساااانالرنىڭ ھەممىساااىنىڭ لەنىاااتىگە ئاااۇچرا ئۇالرغاااا بېااارىلگەن جاااازادىر»
دېاااااگەن ئاااااايەتتىن مەنە جەھەتاااااتە كە ااااارە كەلاااااگەن .چاااااۈنكى «ئاااااا
ئىماااران»دىكاااى ئاااايەتتە پەقەت «ئالالھنىاااڭ ،پەرىشاااتىلەرنىڭ ۋە ئىنساااانالرنىڭ
لەنىتاااااى» دېااااايىلگەن بولساااااا ،ئوقۇلۇۋاتقاااااان ئاااااايەتتە «لەنەت قىلىااااادىغان
ھەرقاناااداق لەنەت قىلغۇچىنىاااڭ لەنىتاااى» دېااايىلگەن .باااۇ ئاااايەتتە ھەرقاناااداق
لەنەت قىلغۇچىنىااااااڭ لەنىتااااااى دېاااااايىش ئااااااارقىلىق ،لەنەت قىلىاااااادىغانالرنىڭ
دائىرىساااى كېغىيىاااپ ،ئالالھنىاااڭ پۈتاااۈن مەالۇقااااتلىرىنى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالااادى.
مەساااىلەن بىااار قەۋم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ لەنىاااتىگە ئۇچرىغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ
تائاااال ئااۇالردىن سااۇنى تواتاااتتى .شااۇنىڭ بىاالەن قۇرغاااقچىلىق يااۈز بەردى .بااۇ
سااەۋەبتىن ئۇالرنىااڭ زېمىنىاادىكى ئۆسااۈملۈكلەر ئۇالرغااا لەنەت قىلىاادى .چااۈنكى
ئۆساااۈملۈكلەر ئاااۇالر تۈپەيلىااادىن ساااۇدىن مەھااارىم قالااادى .ھااااي انالرمۇ ئۇالرغاااا
لەنەت قىلىااادى .چاااۈنكى ھااااي انالر ئۇالرنىاااڭ ساااەۋەبىدىن ئااااق قالااادى .ھەتتاااا
زېمىنمااۇ لەنەت قىلىاادى .چااۈنكى زېمىاان ئۇالرنىااڭ سااەۋەبىدىن قااۇرىئ ،ئالالھقااا
تەساااكى ئېيتالمايااادىغان بولاااۇئ قالااادى .ماناااا باااۇالر دىنياااادىكى لەنەت ئېياااتىش
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ئەھااااا اللىرى .ئاااااااىرەتتە ئۆساااااۈملۈ ۋە ھاي اناااااات قاتاااااارلىق مەالاااااۇقالر
بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،لەنەت ئالالھ ۋە پەرىشتىلەر تەرىپىدىن بولىدى.
سااۈرە «ئااا ئىمااران»دىكااى «پۈتااۈن كىشااىلەر» ،ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنىڭ
زامانىااادىن باشاااالئ قىياااامەتكە قەدەر ،مۇساااۇلمان يااااكى كااااپىر بولساااۇن ،لەنەت
قىلىاادىغانالرنىڭ ھەممىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى .بااۇ يەردە بىزنىااڭ ئەقلىمىاازگە
«مۇئمىنغاااۇ لەنەت قىلساااۇن ،لاااېكىن ناااېمە ئۈچاااۈن ئىماااان ئېيتمىغاااان كااااپىرالرمۇ
لەنەت قىلىااادى » دېاااگەن ساااوئا كېلىااادى .دىنياااادا ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يولىااادىن
ئاداشاااقان كىشاااىلەر ئىككاااى اىااال بولىااادى .بىااارى ،باشاااقىالرنى ئالااادائ ئىماااان
يولىااادىن چىقاااارغۇچىالر .يەنە بىااارى ،باشاااقىالرغا ئەگىشاااىپ ئىماااان يولىااادىن
چىقىااااپ كەتكەناااالەر .قىيااااامەت كااااۈنى مەسااااىلە ئايدىغلىشااااىپ ،ئالاااادىغۇچىالر
رەساااا ا بولىاااادى ۋە ئەگەشااااكۈچىلىرىدىن مۇناسااااى ەتلىرىنى ئااااۈزدئ ،ئااااۇالرنى
تاشااالى ېتىدى .ئالااادانغۇچىالر ئۇالرنىاااڭ يالغاااانچىلىقلىرىنى بىلگەنااادىن كېااايىن،
ئۇالرغاااا ئەگەشاااكەنلىكىگە پۇشاااايمان قىلىشاااىپ ،ئاااۆزىنى ئالااادائ مۇشاااۇ كاااۈنگە
قويغاااان كىشاااىلەرگە لەنەت قىلىااادى .ئالااادىغۇچىالر بولساااا ،ئاااۆزىگە ئەگىشاااىپ
گۇناھلىرىنىاااااڭ كۆپىيىشاااااىگە ساااااەۋەبچى بولغاااااان ئەگەشاااااكۈچىلەرگە لەنەت
قىلىاادى .دېاامە  ،ئااىرىاادا كۇپااۇر بىاار-بىاارىگە لەنەت قىلىشااىدى .ئااالالھ تائاااال بااۇ
ھەقاااتە ﴿ا ْذٌتَ ل ٌََْ َ ل اي ٌ تُّباعللو ا
ٌِ ل َ ٌ َ ل اي َ ٌ تلَبَلعُللو « 1ئاااۇ ۋاقىتتاااا ئەگەشاااتۈرگۈچىلەر
َ
َ ُ
ئااازابنى كااۆردئ ،ئەگەشااكۈچىلەردىن ئااادا-جااۇدا بولىاادى» ۋە ﴿ ُ لَ َمللاٌ َ َ لَ ل ْ ٌَُِْ ل ٌ
َ َعنَ ل ْ ٌُْ ْ تَل َ للا « 2ھەرقاچاااان بىااار ئاااۈممەت دوزااقاااا كىرىااادىكەن ،ئاااۇ ئۆزىااادىن
ئىلگىرىكاااى ئاااۈممەتكە نئۇنىغغاااا ئەگىشاااىپ گاااۇمراھ بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن لەنەت
ئوقۇيدى» دېگەن.
ئىككىنچىسااااى ،كىشااااىنى جەھەننەماااادە مە گااااۈ قالدىرىاااادىغان ئەمەس،
بەلكااااى ئەدەپاااالە ئۈچااااۈن ئۆزىاااادىن يىراقالشااااتۇرىدىغان لەنەت .مەسااااىلەن
 1سۈرە بەقەرە-166 ،ئايەت
 2سۈرە ئەئراف-38 ،ئايەت
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پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم تەبااااۇ جااااېغىگە چىقماااااي ،مەدىنىاااادە قالغااااان
ساااااھابىلەرنى مۇشااااۇ اىاااال شااااەكىلدە جااااازاالئ ،ئااااۇالرنى مەلااااۇم مەزگىاااال
مۇسااااااۇلمانالر جەمىىيىتىاااااادىن ئايرىغااااااان .تەبااااااۇ جېغااااااى ل للَووٌ عس ل للهو
«قىيىنچىلىااااق جېغااااى» دەئ ئاتالغااااان .چااااۈنكى تەبااااۇ بىاااالەن مەدىنىنىااااڭ
ئارىساااىدىكى مۇسااااپىنىڭ يىراقلىقاااى ،ئاااۇالغ ۋە ئاااوزىق-تۈلۈكنىاااڭ كەمچىللىكاااى،
ساااۇنىڭ ئازلىقىااادىن تاااۆگىنى بوغۇزلىغاااان ۋاقىتتاااا ئىچىااادىن چىققاااان ساااۇالرنى
ئىچىاااش قاتاااارلىق ئېغىااار قىيىااانچىلىقالر بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،قەلكىااادە ساااائ
ئىماااانى بولغاااانالردىن باشاااقىالر باااۇ جە اااگە چىقمىغاااان .باااۇ جە شاااۇ ۋاقىتتاااا
كىشىلەرنىڭ قەلكىدىكى ئىماننى سىنايدىغان بىر ئىمتىھان بولغان.
رەساااۇلۇلالھ جە ااادىن قايتقانااادىن كېااايىن ،جە اااگە قاتناشااامىغان بىااار
قىسااااى كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھقا ئااااۆزدرلىرىنى بايااااان قىلىشااااتى .رەسااااۇلۇلالھ
بۇالرنىااڭ سااۆزلىرىگە ئاساسااەن ئااۆزدرلىرىنى قوبااۇ قىلىااپ ،ئىچكااى دىنياسااىنى
ئالالھقاااا قويااادى .باااۇالردىن ئاااۈق كىشاااى راسااا ساااۆزلەئ «ئاااى ئالالھنىاااڭ
ئەلچىسااى ،بىزنىااڭ جە ااگە بارماساالىققا ھېچقانااداق باھااانە-سااەۋەبلىرىمىز يااوق.
بىاااز پەقەت ۋەس ەساااىلىرىمىزگە ئەگىشاااىپ بارالمىااادىق» دېيىشاااتى .رەساااۇلۇلالھ
بااۇ ئااۈق ئااادەمنى باشااقىالرغا ئىكاارەت قىلىااش ئۈچااۈن ،كىشااىلەرنى ئااۇالر بىاالەن
مۇئااااامىلە ۋە گەئ-سااااۆز قىلماساااالىققا بااااۇيرىئ ،مۇسااااۇلمانالر جەمىىيىتىاااادىن
ئااايرىش ئااارقىلىق جازالىاادى .بااۇ ئااۈق ئادەماادىن ھىااال ئىكنااى ئااۇمەييە ۋە مااۇرار
ئىكنااى رەبىااىە ئۆيىاادە ئولتااۇردى .لااېكىن ئااۈچىنچى كىشااى بولغااان كەئى ا ئىكنااى
مالىااا ساااىرتقا چىقىاااپ ئايلىنىاااپ ياااۈردئ باشاااقىالرغا سااااالم قىالتتاااى .نامااااز
ئوقااااۇ ئۈچااااۈن مەسااااجىدكە باااااراتتى .ئااااوغرىلىقچە رەسااااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااااا
بېرىاااپ سااااالم قىالتتاااى .لاااېكىن رەساااۇلۇلالھ سااااالمنى قايتۇرماااايتتى ۋە كاااۆزىنى
يۇمااۇئ باشااقا تەرەپااكە قااارى االتتى .ھەتتااا كەئىاا «مەن رەسااۇلۇلالھنى ساااالم
قايتۇرارمىكىن دېگەن ئۈمىد بىلەن ،ئۇنىڭ كالپۇكىغا قارايتتى » دېگەن.
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جەمىىيەتااااتىن ئااااايرىلىش نەتىجىسااااىدە ،بااااۇ ئااااۈق ئااااادەمگە دىنيااااا تااااار
كېلىشااكە باشاالىدى .كەئىاا ئىكنااى مالىاا تاغىسااىنىڭ ئااوغلى ئەبااۇ قەتادەنىااڭ
ئاااۆزىگە ئىشاااىكنى ئاچمايااادىغانلىقىنى بىلگەچاااكە ،ئاااۆيىگە تامااادىن ئارتىلىاااپ
كىااردى .ئەممااا تاغىسااىنىڭ ئااوغلى ئۇنىااڭ ساااالمىغا جاااۋا قايتۇرمىاادى .كەئىاا
ئۇنىغغاااا ْت للغ ٌهللا «ئالالھنىاااڭ ناااامى بىااالەن ساااورايمەن» دەئ ئاااۈق قېاااتى
دېااااگەن بولسااااىمۇ ،تاغىسااااىنىڭ ئااااوغلى يەنىااااال جاااااۋا قايتۇرمىاااادى .كەئىاااا
ئااىرىااادا «ساااەن مېنىاااڭ رەساااۇلۇلالھنى يااشاااى كۆرىااادىغانلىقىمنى بىلىساااەن»
دېاااادى .تاغىسااااىنىڭ ئااااوغلى يەنە جاااااۋا قايتۇرمىاااادى .كېاااايىن قايتااااا-قايتااااا
يااااال ىرىئ «رەسااااۇلۇلالھ بىزنااااى قاچااااان كەچۈرىاااادىكەن» دەئ سااااورىغاندا،
تاغىساااااىنىڭ ئاااااوغلى «باااااۇنى ئاااااالالھ ۋە ئەلچىساااااى بىلىااااادى» دەئ جااااااۋا
قااااايتۇردى .بەزى كىشااااىلەر «نااااېمە ئۈچااااۈن رەسااااۇلۇلالھ راساااا سااااۆزلىگەن
ئااااااادەملەرگە شااااااۇنچىلى ئېغىاااااار جااااااازا بېرىاااااادى » دېيىشااااااى مااااااۇمكىن.
رەسااااۇلۇلالھنىڭ مەقسااااىتى ،جەمىىيەتاااااتىن ئااااايرىش ئااااارقىلىق جازاالشااااانىڭ
قانداق بولىدىغانلىقىنى مۇسۇلمانالرغا ئىزاھالئ بېرىش ئىدى.
جەمىىيەتاااتىن يىراقالشاااتۇرى قىرىاااق كاااۈن داۋامالشاااتى .رەساااۇلۇلالھ باااۇ
ئەدەپلەشااانى تېخىماااۇ ياااۇقىرى پەللىاااگە كۆتاااۈردئ ،ئەلچاااى ئاااارقىلىق ئاااۇالرنى
ئاياللىرىغاااا يېقىنالشماسااالىققا باااۇيرىدى .كەئىااا ئىكناااى مالىااا رەساااۇلۇلالھقا
«ئاياااالىمنى تااااالق قىالمااادى » دې ىااادى .رەساااۇلۇلالھ ئۇنىغغاااا «يااااق ،پەقەت
ئايالىغغاااا يېقىنالشمىساااا بولىااادى» دېااادى .باشاااقىالر كەئىاااككە «ھىاااال ئىكناااى
ئۇمەييەنىاااڭ ئاياااالىمۇ رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا بېرىاااپ ،يولدىشاااىنىڭ ياشاااىنىپ
قالغااان ئااادەم ئىكەنلىكىنااى دەئ ،اىزمىتىنااى قىلىشااقا رىاسااەت ئاااپتۇ ،سااەنمۇ
شااۇنداق قىلغىاان» دەئ يااو كۆرسااەتكەندە ،كەئىاا «ئااالالھ بىاالەن قەسااەمكى،
ھەرگىزماااۇ ئۇناااداق قىلماااايمەن ،چاااۈنكى ھىاللنىاااڭ ئاياااالى ھىاللنىاااڭ ياشاااىنىپ
قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن رىاسااااەت سااااورىغان .لااااېكىن مەن رىاسااااەت ئالسااااام،
رەساااۇلۇلالھ چەكلىاااگەن ئىشااانى قىلىاااپ سېلىشاااى ماااۇمكىن» دەئ ،رىاساااەت
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ئېلىشااقا ئۇنىمىغااان .ئااىرىاادا ئۇالرنىااڭ سااائ نىيىتااى ۋە ساااداقىتى سااەۋەبىدىن
تەۋبىسااى قوبااۇ بولاادى .ئىككىنچااى ئەمىاار چۈشااۈئ ئااون كۈناادىن كېاايىن ،ئااالالھ
ا ا ا
ض اٌِبَل للاٌ
ٌَ ل ل َلٌّا َذ َ
ٌض ل للاَُ ْ َ
ٌالَل ل لْ ا ٌُ ْْلَْ ُ
﴿و َالَل ل ل ٌ ََل لَ ل ل ٌ َل ل ل ي َ ٌ ُ ل ُ ل للو َ
تائااااااال ئۇالرغاااااا َ

َب ل ل ل ٌوضل ل للاَُ ٌالَ ل ل ل ا ٌَْت ُس ل ل ل ٌو َنُّل ل للو ٌَْ ٌََلٌِ ْل ل ل ل ا
ٌالَ ل ل لْ ا ْ ٌ
ٌَِ ل ل ل َ ٌ لَل ل ل الوٌاََلٌاَْل ل ل الوٌُثَُ َ
ب َ
ٌَ َ
َ َ
َ َُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ
1
ا
بٌ ل ل َهاَ ُ «جىھادقاااااا چىقمىغاااااان ئاااااۈق كىشاااااىنىڭ
َلتُومُل للو ٌٌا َ ٌ لَ ل للوَ ُ
ٌال ل َلوٌ تَل ل ل َو ُ
تەۋبىسااىنىمۇ ئااالالھ قوبااۇ قىلاادى .شااۇنچە كە زېمىاان ئۇالرغااا تااار تۇيۇلغااان،
ئۇالرنىااڭ جااانلىرى سااىقىلغان ،ئااۇالر ئالالھقااا تەۋبە قىلماااي تااۇرىئ ئالالھنىااڭ
غەزىپىاااادىن قۇتۇلااااۇ مااااۇمكىن ئەمەساااالىكىگە ئىشااااەنگەن ئىاااادى .ئاناااادىن
ئۇالرنىااااڭ تەۋبە قىلغااااۇچىالردىن بولۇشااااى ئۈچااااۈن ،ئااااالالھ ئااااۇالرنى تەۋبىااااگە
مااااۇۋەپپەق قىلاااادى .ئااااالالھ تەۋبىنااااى بەكمااااۇ قوبااااۇ قىلغۇچىاااادىر ،ناھااااايىتى
مېھرىكاندىر» دەئ اۇ بېشارەت بەرگەن.

لەنەت يۇقىرىااادىكى ئىككاااى اىلنىاااڭ قايسىساااى بولساااۇن ،ئاااالالھ تائااااال
ئىنسااااااننىڭ ئالدىااااادا ھەقنىاااااڭ ئىشاااااىكىنى تاقاااااائ قويغاااااان ئەمەس .ساااااەن
قانچىلىاااا جىنااااايەت ئۆتكااااۈزگەن بولسااااا مۇ ،ھەرگىااااز «ئااااالالھ تائاااااال ھەق
ئىشااىكىنى تاقااائ قويغانمىاادى » دەئ گۇمااان قىلمىغىاان .اااۇددى ئااالالھ تائاااال
يۇقىرىااادىكى ئاااۈق ئاااادەمگە تەۋبە بەرگەناااگە ئواشاااا  ،بىزنىاااڭ ئالااادىمىزدىمۇ
تەۋبە ئىشىكلىرى ئوچۇقتۇر.

 1سۈرە تەۋبە-118 ،ئايەت
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َّ ِ
اب
وب َعلَْي ِه ْم ۚ َوأ َََن التـ َّ
َصلَ ُحوا َوبَـيَّـنُوا فَأُولَـِٰ َ
ين ََتبُوا َوأ ْ
َّو ُ
ك أَتُ ُ
﴿إََِّّل الذ َ
َّ ِ
يم﴾
الرح ُ
ٌ
«پەقەت تەۋبە قىلغانالر ،نئەمەلىنى تۈزەتكەنلەر ،ھەقىقەتنى بايان
قىلغانالرال بۇنىغدىن مۇستەسنا .ئەنە شۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇ
قىلىمەن ،مەن تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇ قىلغۇچىدىرمەن .ناھايىتى
مېھرىكاندىرمەن»
ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە ،بەنااادە تەۋبىناااى ئاشاااكارا ئاااېالن قىلىاااپ ،باااۇرىن
قىلغااان ااتالىقلىرىنىااڭ ئااورنىنى تولدىرسااا ،تەۋبىسااىنى قوبااۇ قىلىاادىغانلىقىنى
باياااان قىلااادى .مەساااىلەن باااۇرىن كىشاااىلەردىن ھەقىقەتناااى يوشاااۇرغان بولساااا،
ھاااازىر شاااۇ ھەقىقەتلەرناااى ئاشاااكارا قىلىشاااى كېااارە  .چاااۈنكى ھەقناااى ئۆزىنىاااڭ
ئورنىغاااا قاااايتۇرى تەۋبىنىاااڭ شاااەرتىدىر .ئىنساااان جىناااايەتلىرىگە تەۋبە قىلىاااپ
بولغانااااادىن كېااااايىن ،شاااااۇ جىنايەتلىرىنىاااااڭ ئاااااورنىنى تولااااادىرىئ ئۆزىنىاااااڭ
يوشاااۇرغان ھەقلىرىناااى باشاااقىالرغا ئاشاااكارا قىلىاااپ يەتكۈزساااە ،ئاااالالھ تائااااال
ئۇنىااڭ ئەجرىنااى بېرىاادى .ئااالالھ تائاااال بەناادىلەرگە تەۋبە بېرىشااكە ھېرىساامەن
ٌالَل لْ ا ْ ٌاَلتُومُللو « 1ئاناااادىن ئۇالرنىااااڭ تەۋبە قىلغااااۇچىالردىن
بولغاچقااااا ﴿ُثَُ َ
ب َ
ٌَ َ
بولۇشى ئۈچۈن ،ئالالھ ئۇالرنى تەۋبىگە مۇۋەپپەق قىلدى» دېگەن.
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ئااااايەتتىكى َب «تەۋبە قىلاااادى» دېااااگەن سااااۆزنىڭ ئەساااالى مەنىسااااى
«قااايتىش» بولااۇئ ،ئااۆزى بااۇرىن قىلغااان ااتالىقالرنىااڭ كەچۈردلىشااىنى ئۈمىااد
قىلىاااپ ،ئاااالالھ تەرەپاااكە قايتىشااانى بىلددرىااادى .ئالالھنىاااڭ تەۋبە بەرگەنلىكاااى،
بەنااادىنىڭ تەۋبىساااىنى قوباااۇ قىلىاااپ ،ئۇنىاااڭ گۇنااااھىنى مەغپىااارەت قىلىاااپ،
ئازابالشااااتىن قايتقااااانلىقىنى بىلددرىاااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن «تەۋبە قىلاااادى» ۋە
«تەۋبە بەردى» دېاااگەن ئىككاااى ساااۆزگە «قاااايتىش» مەنىساااىنى ئاااۆز ئىچىااااگە
ئالغان َب دېگەن پېىىل ئىشلىتىلگەن.
تەۋبە قىلىشاااانىڭ بىاااار قااااانچە باسااااقۇچلىرى بااااار بولااااۇئ ،ئااااۇالر -1
ئالالھنىااااڭ تەۋبە قىلىشاااانى يولغااااا قويۇشااااى-2 .بەناااادىنىڭ تەۋبە قىلىشااااى-3 .
ئالالھنىاااڭ تەۋبىناااى قوباااۇ قىلىشاااى .ئەگەر كىشاااى يوشاااۇرىن گۇنااااھتىن بىرناااى
قىلغاااان بولساااا ،ئۇنىغغاااا يوشاااۇرىن تەۋبە قىلساااا بولىااادى .ئەمماااا ئالالھنىاااڭ
چەكلىمىلىرىااااادىن بىرناااااى بۇزساااااا ،تەۋبىساااااىنى ئاشاااااكارا قىلىشاااااى كېااااارە .
مەسااىلەن بىاار كىشااى بىاارەر گۇن ااھنى ئاشااكارا قىلىااپ ،باشااقىالرنى شااۇ گۇناااھنى
قىلىشاااقا كۆناااددردئ ،ئۇنىغااادىن كېااايىن مەاپىاااي تەۋبە قىلمااااقچى بولساااا ،باااۇ
ھەرگىزمااااۇ تااااوغرا تەۋبە بولماياااادى .چااااۈنكى ئاشااااكارا قىلغااااان جىنايەتنىااااڭ
تەۋبىسااااىمۇ چوقااااۇم ئاشااااكارا بولۇشااااى كېاااارە  .بااااۇ ھەقااااتە ت ل لهمكٌىفٌش للا عٌ
وته للاْلكٌىفٌَ للا و «مېنااااى كوچىاااادا ئااااۇرىئ ،ئۆياااادە كەچااااۈردم سورامسااااەن »
دېگەن ماقا -تەمسىل بار.
ئىساااالم گۇماااانلىق ئىشاااالردا ھاااېچكىمگە جاااازا بەرمەيااادى .ئەمماااا ئىاااش
ئاشااكارا بولغاناادا ،ئۇنىااڭ بەدىلااى بولغااان جااازا چوقااۇم ئاشااكارا بولۇشااى كېاارە .
تاااۆت گاااۇۋاھچى گاااۇۋاھ بولغاااان زىناااا قىلغۇچىغاااا «تەۋبىناااى يوشاااۇرىن قىلساااا
بولىاااادى» دېاااايىش ئەقىلااااگە سااااىغمايدى .چااااۈنكى بااااۇ ئىشااااالرنى كىشااااىلەرنىڭ
ئالدىااادا قىلغاااان ئىاااكەن ،جازاساااىمۇ باشاااقىالرغا ئىكااارەت بولىااادىغان دەرىجىااادە
ئاشكارا بولۇشى كېرە .
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تەۋبىنااى قوبااۇ قىلىااش ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاازگە قىلغااان رەھمەتلىرىنىااڭ
قاتارىدىناااادىر .بىااااز ئالالھقااااا تەۋبە قىلساااااق ،ئااااالالھ چوقااااۇم گۇناااااھلىرىمىزنى
كەچۈرىاااادى .شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە َب «ئااااالالھ تەۋبە بەردى» ۋە
َْتُللوب «تەۋبىناااى قوباااۇ قىلىااامەن» دېاااگەن ساااۆزنى ئىشااالەتتى .ئاااالالھ تائااااال
بەنااااادىنىڭ ھېچنەرسىساااااىگە موھتاااااا ئەمەس تۇرساااااا ،نېمىشاااااقا بەنااااادىنىڭ
تەۋبساااىگە باااۇ قەدەر ھېرىسااامەن بولىااادى چاااۈنكى بەنااادە گۇنااااھ قىلغانااادىن
كېااايىن «گۇنااااھ كەچاااۈردم قىلىنمايااادى ،مەن جەھەنااانەمگە ھۆكاااۈم قىلىنااادى »
دەئ ئاااويالئ ،گۇنااااھ-مەئساااىيەتكە تېخىماااۇ چو قاااۇرالئ كىرىااادى .ئاااالالھ تائااااال
بەندىساااىنىڭ گۇناھقاااا پېتىاااپ كېتىشاااىنى االىمىغاچقاااا ،دائىااا تەۋبە ئىشاااىكىنى
ئېچىپ بېرىدى.

ِ
يم﴾ «مەن تەۋبىناااى بەكماااۇ قوباااۇ قىلغۇچىااادىرمەن.
﴿وأ َََن التَّـ ـ َّـو ُ
َ
اب ال ـ َّـرح ُ
بٌ دېااااگەن سااااۆز ئەرە تىلىاااادا ئاشااااۇرما
.
»
ن
ە
رم
ى
اااد
ا
ھرىكان
ې
م
اااايىتى
ناھا
و
ل
ل
ت
َ
َ ُ
سااااۈپەت بولااااۇئ« ،چااااو -كىچىاااا ھەرقانااااداق گۇناااااھ قىلغااااان كىشااااىنىڭ
تەۋبىسااىنى قوبااۇ قىلىاامەن» دېگەننااى ئىپادىلەياادى .شااۇ ا گۇناااھ ئۆتكۈزسااە
ئۈمىدساااىزلەنمەي ،مېھرىكاااان ئاااالالھتىن گۇنااااھىمىزنى كەچۈردشاااىنى تىلىشاااىمىز
كېرە .
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ك َعلَي ِهم لَعنَ ُ اللَّ ِـه والْم ًَلئِ َك ِ
َّ ِ
ار أُولَـِٰ َ ْ ْ ْ
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َو ُه ْم ُك َّف ٌ
َ َ
﴿إِ َّن الذ َ
َّاس أ ْ ِ
َوالن ِ
ني﴾
ََجَع َ
ٌ
«شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇئ ،كاپىر پېتى ئۆلگەنلەر بار ،ئەنە شۇالر چوقۇم
ئالالھنىڭ ،پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ لەنىتىگە
ئۇچرايدى»
تەۋبە قىلمااااي كېتىاااپ قالغاااان كاپىرالرنىاااڭ جازاساااى ،قىياااامەت كاااۈنى
ئالالھنىااااڭ ،پەرىشااااتىلەرنىڭ ۋە پۈتااااۈن ئىنسااااانالرنىڭ لەنىااااتىگە ئۇچراشااااتۇر.
چاااۈنكى باااۇالر ھەقناااى يوشاااۇردى ۋە ئاااااىرغىچە تەۋبە قىلمااااي كەتتاااى .ئاااالالھ
بٌٌ َوََلٌ
تائااااال باااۇ ھەقاااتە كېيىنكاااى ئاااايەتتە ﴿ َ اال الغي َ ٌفا َ للاٌ ٌََل ُ
ٌَيََ ل ُ
لْ َ
ٌا لْنل ُ ٌُ ْ َع ل َ ُ
ُا ل ْ ٌيُن َل ُلهو َ «ئااۇالر دوزااتااا مە گااۈ قالىاادى ،ئااۇالردىن ئااازا يېنىكلىتىلمەياادى،
ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئازا كېچىكتۈردلمەيدى» دېگەن.
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ِِ
اب َوََّل ُه ْم يُنظَُرو َن﴾
ين فِ َيها ۖ ََّل ُُيََّف ُ
ف َع ْنـ ُه ُم ال َْع َذ ُ
﴿ َخالد َ
«ئۇالر دوزااتا مە گۈ قالىدى ،ئۇالردىن ئازا يېنىكلىتىلمەيدى ۋە ئۇالر
مېھرى-شەپ ەتكە ئېرىشەلمەيدى»
ئااااالالھ تائاااااال داۋاملىااااق كاپىرنىااااڭ جازاسااااى ۋە جەھەناااانەم ھەق ىاااادە
«ئاااازا » دېاااگەن ساااۆزنى ئىشااالىتىپ ،ۋاقىتناااى ل للو «مە گۈلاااۈ » دېاااگەن
سااۆز بىاالەن تەكىتلەياادى ۋە بااۇنى تېخىمااۇ چىغىتىااپ امغي ل «ئەبەدىااي» دېااگەن
ساااۆزنى قوللىنىااادى .لاااېكىن ئااااالالھ تائاالنىاااڭ رەھمىتاااى غەزىپىنىاااڭ ئالدىاااادا
بولغاچ اااا ،جەھەننەمناااى «ئەبەدىاااي» دېاااگەن ساااۈپەت بىااالەن ساااۈرە «جىااان»دا
ٌَ َ ٌ َ َ لنص ٌَ َ اال الغي َ ٌفا َ للاٌ
﴿وَِ ل ٌيلَ ْع ل ا ٌ لصللوَ ٌَوَنللوَوٌفَلاإ ص ٌَللو َ
بىاار قېااتىمال تىلغاااا ئېلىااپ َ
اَمَل َغ « 1كىمكاااى ئالالھ اااا ۋە ئۇنىاااڭ پەيغەمكىااارىگە ئاساااىيلىق قىلىااادىكەن ،ئاااۇ
دوزاخ ئازابىغا دىچار بولىدى ،دوزااتا مە گۈ قالىدى» دېگەن.
بەزى چۈشەنچىساااى يااشاااى بولمىغاااان كىشاااىلەر ساااۈرە «ھاااود»تىكاااى
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لًٌ َْ ل للبوذ « 2قىيااااااامەت كااااااۈنى
صس ل ل َلم َاو ت ٌَو ْْلَْ ضٌَاص ٌَِ ل ل َ
لاٌش ل للا ٌَ َمُّل ل ل َ ٌ َ
ىٌااَ ل للا ٌَ َل ل ل ْ َ
بولغاناااادا ،ھەرقانااااداق ئااااادەم ئااااالالھتىن ئىجااااازەت بولغاناااادىال سااااۆزلەيدى،
 1سۈرە جىن-23 ،ئايەت
 2سۈرە ھود-108 ~ 105 ،ئايەتلەر
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ئۇالرنىااااڭ بەزىلىاااارى بەتكەااااا بولىاااادى ،بەزىلىاااارى سااااائادەتمەن بولىاااادى.
بەتكەاااااتلەرگە كەلسااااە  ،ئااااۇالر دوزااقااااا كىرىاااادى ،ئااااۇالر دوزااتااااا نئېشااااە
ھا رىغانااادە تاااوۋالئ ناااالە-پەريااااد چېكىااادى .ئاسااامان-زېمىااان يوقالمىغاااان
مااااۇددەتتە ،ئااااۇالر دوزااتااااا پەرۋەردىگارىااااڭ االىغااااان زامااااانغىچە داۋاملىااااق
تۇرىۋېرىاااااااادى ،پەرۋەردىگارىااااااااڭ ئەلاااااااا ەتتە اااااااااالىغىنىنى قىلغۇچىاااااااادىر.
سااااائادەتمەنلەرگە كەلسااااە  ،ئااااۇالر جەناااانەتكە كىرىاااادى ،ئاساااامان-زېمىاااان
يوقالمىغاااان ماااۇددەتتە ،ئاااۇالر جەننەتاااتە پەرۋەردىگارىاااڭ االىغاااان زاماااانغىچە
داۋاملىاااااق تۇرىۋېرىااااادى باااااۇ ئۈزدلاااااۈئ قالمايااااادىغان ئىنىامااااادىر» دېاااااگەن
ئااااايەتلەردىن «ئىنسااااانالر جەننەتااااتە ياااااكى جەھەننەماااادە مە گااااۈ تۇرماياااادى،
بەلكاااااى ئاااااالالھ تائااااااال االىغاااااان ۋاقىاااااتقىچە تۇرىااااادى» دېاااااگەن ئۇقاااااۇم
چىقىاااادىغانلىقىنى ئېيتىااااپ ،ئااااايەتلەردە ئۆزئااااارا توقۇنااااۇ پەياااادا قىلماااااقچى
بولىدى.
بااۇ ھەقتىكااى بىرىنچااى مااۇالھىزە ئااالالھ تائاااال ئااۇ مااۇددەتنى «ئاساامان-
زېمىااان يوقالغاااان ماااۇددەتكىچە» دەئ بەلگىااالەئ بەردى .دىنياااادىكى ئاسااامان-
زېمىااان قىياااامەت بولغانااادا يوقىلىااادى .ئەمماااا قىياااامەتتىكى ئاسااامان-زېمىااان ،باااۇ
دىنياااادىكى ئاسااامان-زېمىنااادىن پەرقلىنىااادىغان بولاااۇئ ،يوقالمايااادى .باااۇ ھەقاااتە
لًٌ ْْلَْ ا
تٌ ٌَوملَ ل ل َلهُْو ٌالَل ل ل الوٌ ْ َو اَ ل ل الغٌ
ئااااااالالھ تائاااااااال ﴿يلَ ل ل ْلوَنٌتلُبَل ل لغ ُ
ض ٌَو َس ل ل َلم َاو ُ
ٌََ ْْلَْ ُ
ضٌ َ ل ل ْ َ
ْ َق َ للا ا « 1ئاااۇ كۈنااادە زېمىنماااۇ باشاااقا بىااار زېمىنغاااا ،ئاسااامانالرمۇ باشاااقا بىااار
ئاسااامانالرغا ئايلىنىااادى ،ئاااۇالر نيەناااى پۈتاااۈن ااااااليىق قەبرىلىرىااادىن چىقىاااپ
يېگااااانە ،قۇدرەتلىاااا ئالالھنىااااڭ دەرگاھىاااادا نيەنااااى مەھشااااەرگاھدا ھااااازىر
بولىااادى» دېاااگەن .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن «جەنااانەتكە ۋە جەھەنااانەمگە كىرىااادىغانالر
چەكلى مۇددەت تۇرىدىكەن» دەئ چۈشىنىش توغرا ئەمەس.

 1سۈرە ئىكراھى -48ئايەت
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ئىككىنچااااى مااااۇالھىزە ئااااايەتتە «ئىككااااى ئورىناااادىكى كىشااااىلەر ئااااالالھ
االىغاااان ماااۇددەتكىچە تۇرىااادى» دېاااگەن مەزماااۇن باااار .جەھەننەمااادە ئاااالالھ
االىغااان مااۇددەتكىچە قالىاادىغان كىشااىلەر ،ئااۆزى مۇسااۇلمان تااۇرىئ جىنااايەت
ئۆتكاااۈزگەن ئاساااىيالردىر .ماااۇئمىن دىنياااادا ئاااۆزى ئۆتكاااۈزگەن جىنايەتلەرنىاااڭ
جازاساااااىنى تاااااارتىش ئۈچاااااۈن جەھەنااااانەمگە كىرىاااااپ ،جازاساااااى تاااااۈگىگەن
ماااۇددەتكىچە تۇرىااادى .جااااازا تۈگىگەنااادىن كېااايىن ،ئااااالالھ االىغاااان ۋاقىتتااااا
جەننەتكە چى ىدى.
اب﴾ «ئااااۇالردىن ئااااازا يېنىكلىتىلمەياااادى» .بىااااز
َ
﴿َّل ُُيََّفـ ـ ُ
ف َعـ ـ ْنـ ُه ُم ال َْعـ ـ َذ ُ
دىنيااادىكى چۈشااەنچىمىز بااويىچە ،ھەرقانااداق ئىااش بىاار مەزگىاال داۋام قىلىنسااا،
ئىنسااان ئۇنىغغااا كۆنااۈئ قالىاادى .مەسااىلەن ئېغىاار جىنااايەت ئۆتكااۈزدئ تااۈرمىگە
كىاارگەن كىشااىگە ،تااۈرمە ھاياااتى باشااتا قاااتتىق ئېغىاار كېلىشااى مااۇمكىن .لااېكىن
ۋاقىااا ئۆتكەنساااىرى ئۇنىغغاااا نورماااا تۇرمۇشاااتە كۆناااۈئ قالىااادى .شاااۇ ا بەزى
كىشاااىلەر «جەھەنااانەمگە كىرساااە  ،ئاااازا بېشاااىدا ئېغىااار بىلىااانگەن بىااالەن
كېااايىن كۆناااۈئ قاااالىمىز» دەئ ئويلىشاااى ماااۇمكىن .باااۇ ئايەتنىاااڭ مەزمۇنىااادىن
«سااااااەن جەھەناااااانەمگە كىاااااارگەن ۋاقىتااااااتىن باشااااااالئ چى انغااااااا قەدەر
جەھەننەمنىاااااڭ ئاااااازابى ،ساااااەن تاااااۇنجى كىااااارگەن ۋاقىتاااااتىكىگە ئواشاااااا
داۋاملىشىدى ،ھەرگىزمۇ يە گىللىتىلمەيدى» دېگەن ئۇقۇم چى ىدى.

﴿وََّل ُهـ ْـم يُنظَـ ُـرو َن﴾ «ئاااۇالر مېھااارى-شاااەپ ەتكە ئېرىشاااەلمەيدى» .ين َللهو ٌَ
َ

دېااگەن سااۆز «باشاا ىالرغا قااارا  ،كۆيۈنااۈ  ،مېھرىكااانلىق يەتكااۈزد » دېااگەن
مەنىلەرناااى ئىپادىلەيااادىَ ﴿ .وَ ٌا ل ْ ٌين َللهو ٌَ بولساااا« ،ئۇالرغاااا ھېچكىمماااۇ قاااارائ
قويماياادى ۋە ھەرگىزمااۇ مېھاارى-شااەپ ەتكە ئېرىشااەلمەيدى» دېااگەن بولىاادى .بااۇ
﴿وَ ٌي ٌَلام ل ٌ لص للو ٌَوَ ٌيَن للهٌَاَ لْ ا ْ ٌيَل ْلوَنٌ ْ انَ َاِ ل اٌ
ئىپاااادە ساااۈرە «ئاااا ئىماااران»دىماااۇ َ
ا
ٌا ل َب ٌاَال « 1قىياااامەت كاااۈنى ئاااالالھ ئۇالرغاااا نئاااۇالرنى ااااۇ
َوَ ٌيل لَِ ا ْ ٌَوَ ل ْ َ
 1سۈرە ئا ئىمران-77 ،ئايەت
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قىلىاااادىغان سااااۆز قىلماياااادى ،ئۇالرغااااا نرەھاااامەت كااااۆزى بىاااالەن قارىماياااادى،
ئاااۇالرنى نگۇناھلىرىااادىن پاكلىمايااادى ،ئاااۇالر قااااتتىق ئازابقاااا قالىااادى» دېاااگەن
شەكىلدە تىلغا ئېلىنغان.
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الر ْْحـٰن َّ ِ
ِ
يم﴾
َ
﴿وإِلَـٰ ُه ُك ْم إِلَـٰهٌ َواح ٌد ۖ ََّّل إِلَـٰهَ إََِّّل ُه َو َّ َ ُ
الرح ُ
ٌ

«سىلەرنىڭ ئىالھىغالر بىر ئىالھتۇر ،ئۇنىغدىن باشقا ھې مەبۇد
نبەرھەق يوقتۇر؛ ئۇ ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر ،ناھايىتى مېھرىكاندىر»
باااۇ ئاااايەتتە بىااار مەنە ئىككاااى اىااال شاااەكىلدە ئىپاااادىلەنگەن بولاااۇئ،
بىرىنچىسااااى ﴿وإِلَ ـ ـٰه ُكم إِلَ ـ ـٰهٌ و ِ
احـ ـ ٌد﴾ « سااااىلەرنىڭ ئىالھىغااااالر بىاااار ئىالھتااااۇر»،
َ ُ ْ
َ
ئىككىنچىسااااى َّ
﴿َّل إِلَ ـ ـٰهَ إََِّّل ُه ـ َـو﴾ « ئااااۇ ئااااالالھتىن باشااااقا ھېچقانااااداق ئىااااالھ
ياااوق»دىر .نېمىشاااقا بىااار مەزماااۇن ئىككاااى اىااال قۇرىلمىااادا كېلىااادى ئىنساااان
يارىتىلغاناااادىكى فىترىتااااى بۇزىلمىغااااان ۋە باشااااقا ئىااااالھ ئۇقااااۇمىنى بىلمىااااگەن
ۋاقىتتاااا ،ئۇالرغاااا ا
ا
ٌو اَ للغ «ساااىلەرنىڭ ئىالھىغاااالر بىااار ئىالھتاااۇر»
﴿و َل ل ُ ُ ْ ٌ َل لو َ
َ
دېااگەن سااۆز يېتەرلىاا بولىاادى .كىشااىلەر غاپىللىشااىپ قەلكااى باتىاال ئىالھالرغااا
قااارائ ما غااان ياااكى كىشااىلەرنىڭ كاللىسااىغا كااۆئ ئىااالھ ئۇقااۇمى كىرى الغااان
ۋاقىتتاااااَ ،
ٌا ل َلو «ئااااۇ ئااااالالھتىن باشااااقا ھېچقانااااداق ئىااااالھ يااااوق»
﴿َلٌاَل لوٌَاََل ُ
دېيىلىدى.
﴿واَل ل ُ ُ ْ ٌاَل لوٌ َو اَ للغ ٌدېاااگەن يېرىااادەٌ َو اَ للغٌ «بىااار» دېاااگەن
ئايەتنىاااڭٌ َ
ََل للغ «نئااااى
سااااۈپەت قوللىنىلغااااان .سااااۈرە «ئىخااااالس»تااااا ﴿ُ ل ل ْ ُ
ٌال ل َلوٌ لَل للوٌُْ َ
ََ للغٌ «بىااار» دېاااگەن
ماااۇھەممەد! ئېيتقىنكاااى ،ئاااۇ  -ئاااالالھ بىاااردىر» دەئَ ْ ،
سااۈپەت قوللىنىلغااان .تەرجىاامە قۇرئاناادا بااۇ ئىككااى سااۆز «بىاار» دەپااال تەرجىاامە
قىلىنغاااااان .ئەرە تىلاااااى نۇقتىساااااىدىن ئېيتقاناااااداَ ،و اَل للغٌ سااااااناق سااااااننىڭ
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بىرىنچىساااى بولاااۇئ ،ئاااايەتتىكى «ئاااالالھ بىاااردىر» دېاااگەن ساااۆز« ،باااۇ ئىاااالھ
ََ ل ل للغٌ تىلىمىزدىكااااااااى «يەكااااااااكە،
بىااااااااردىر» دېگەننااااااااى بىلددرىاااااااادىَ ْ .
پارچىالنماياادىغان ،ئواشىشااى يااوق ،بىردىنكىاار» دېااگەن مەنىلەرنااى كۆرسااىتىدى.
مەساااىلەن نۇرغاااۇن ئواشاااا ماشاااىنىالر بولغاچقاااا ،ماشاااىنىنىڭ بىااارىگە َو اَللغٌ
دېااگەن سااۆز ئىشاالىتىلىدى .لااېكىن باشااقا ھېچقانااداق ئواشىشااى يااوق نەرسااىگە
ََغٌ دېگەن سۆزى ئىشلىتىلىدى.
َْ
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ات و ْاْلَر ِ ِ ِ
﴿إِ َّن ِِف َخل ِْق َّ ِ
َّها ِر والْ ُفل ِ
ْك الَِِّت
الس َم َاو َ ْ
ض َوا ْخت ًَلف اللَّْي ِل َوالنـ َ َ
ََتْ ِري ِِف الْبح ِر ِِبَا ين َفع النَّاس وما أَنز َل اللَّـه ِمن َّ ِ ِ ٍ
َحيَا
َْ
الس َماء من َّماء فَأ ْ
َ ُ َ ََ َ
ُ َ
بِ ِه ْاْلَرض بـع َد موَِتَا وب َّ ِ ِ
ٍ
ص ِر ِ
يف ال ِِّرََّي ِح
ث ف َيها من ُك ِِّل َدابَّ َوتَ ْ
ْ َ َ ْ َ ْ ََ
ٍ
اب الْمس َّخ ِر بني َّ ِ
ض َْلَّي ٍ
ت لَِِّق ْوم يَـ ْع ِقلُو َن﴾
َو َّ
الس َح ِ ُ َ َ ْ َ
الس َماء َو ْاْلَ ْر ِ َ
«ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈنددزنىڭ
نۆۋەتلىشىشىدە ،كىشىلەرگە پايدىلىق نەرسىلەرنى ئېلىپ دېغىزدا ئۈزدئ
يۈرگەن كېمىلەردە ،ئالالھ بۇلۇتتىن ياغدىرىئ بەرگەن ،ئۆلگەن زېمىننى
تىرىلددرىدىغان يامغۇردا ،يەر يۈزىگە تارقىتى ەتكەن ھاي اناتالردا ،شاما
يۆنۈلۈشلىرىنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرىشىدا ،ئاسمان-زېمىن ئارىسىدا
بويسۇندىرىلغان بۇلۇتالردا ،چۈشىنىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئەل ەتتە
نئالالھنىڭ بارلىقىنى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان دەلىللەر باردىر»
ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ئالالھنىاااڭ باااارلىقى ۋە بىرلىكاااى ھەققىااادە تواتىلىاااپ
ئااۆتكەن .ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئۆزىنىااڭ ئىنىااام قىلغااۇچى ،ئىنساااننىڭ ئىنىااام
قىلىنغاااۇچى ئىكەنلىكاااى ،ئاااۆز رەھمىتاااى بىااالەن زېمىنااادىكى باااارچە نەرساااىلەرنى
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ئىنساااااااننىڭ مەنپەئەتااااااى ئۈچااااااۈن يارىتىااااااپ ،ئااااااۇالرنى ئىنسااااااان ئۈچااااااۈن
بويساااااۇندىرغانلى ى ۋە بۇنىاااااڭ تەپەككاااااۇر قىلىااااادىغان ئەقىللىاااااق قەۋماااااگە
نىسكەتەن بۈيۈ بىر ئاالمەت ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالغان.
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە بىاازگە دىنيااادىكى ھادىسااىلەرنى بايااان قىلىااش
ئااارقىلىق ،ئۆزىنىااڭ بىرلىاا -بارلى ىغااا دەلىاال كەلتۈردۋاتىاادى .ئاساامان-زېمىننااى
تەمسااىل قىلى ات ااان بااۇ ئاجايىااپ كائىناااتتىكى كااېچە-كۈنااددزنىڭ ئالمىشىشااى،
دېغىااااازدا كېتى ات ااااااان پااااااارااوتالر ،ئاساااااامان-زېمىننىااااااڭ ئوتتۇرىاااااادا قەيەر
ئېھتىياااجلىق بولسااا ،شااۇ يەرگە يااامغۇر ياغاادىرى ئۈچااۈن تەيىاانلەنگەن بۇلااۇت
ۋە ياااامغۇر ئاااارقىلىق قاقاسااالى نى ماااۇنكەت زېمىنغاااا ئايالنااادىرى قاتارلى الرنىاااڭ
ھەممىسى ،يارات ۇچىنىڭ بۈيۈكلىكىگە دااللەت قىلىدى.
ئاااالالھ تائااااال بىااازگە بېااارىلگەن ھەر نېاااىمەتكە ئىكااارەت كاااۆزىمىز بىااالەن
قارىشااااااىمىزنى ئەسااااااكەرتى اتىدى .شااااااۇنداق قىلغىنىمىاااااازدا ،ئەتراپىمىزدىكااااااى
ھادىساااىلەردىن ا
ا
ٌو اَ للغ « 1ساااىلەرنىڭ ئىالھىغاااالر بىااار ئىالھتاااۇر»
﴿وََللا ْ ٌََللاو َ
َ
دېااااگەن ئااااايەتتە ئىپادىلەنگىنىاااادە  ،ئىالھىمىزنىااااڭ بىاااار ئىااااالھ ئىكەنلىكىنااااى
ھەقى ىاااي بىلەلەيمىاااز .دىنياااادا ئالالھ اااا تانغاااان تەكەبكاااۇر ئىنساااانالر بولساااىمۇ،
ئەمماااا ھېچكىااارى «باااۇ كائىنااااتتىكى ھەر نەرساااىنى مەن يااااراتتى  ،مەن كاااونترو
قىلىاااامەن» دەئ ئوتتۇرىغااااا چى ىااااپ باقمىاااادى .دېاااامە  ،ئاساااامان-زېمىناااادىكى
پۈتاااۈن ئىگىااادارچىلىق قىياااامەتكە قەدەر ئاااالالھ تائاالغاااا تەۋەدىر .باااۇ ھەقاااتە
ئااااالالھ تائاااااال ﴿ ََّ ْل للٌٌُ صس للماو ا
تٌٌ َو ْْلَْ ا
لاٌُ
لاٌُ َوَ للا ا صٌٌاَ ِْ َل ل ٌَلهٌ نص ل اٌ
ضٌٌاَ ِْل ل ٌٌَ اِل ل ٌٌْ َ ْل ل الٌٌُ نص ل اٌ
َ
ََ
ٌٌَيلَ ْعلَم ل للو ٌَ «ٌ2ئاسااااامانالرنى ۋە زېمىنناااااى ياااااارىتىش ئەلااااا ەتتە ئىنساااااانالرنى
يارىتىشااااتىن كااااۆئ قىيىناااادىر ۋە لااااېكىن ئىنسااااانالرنىڭ كااااۆپچىلىكى بااااۇنى
ئۇقمايااادى» دېاااگەن .بىاااز ئاااۆزىمىزنى ئاااۆزىمىز ئىااادارە قىلىاااپ ،ئاااالالھ بەرگەن
ئىختىياااارلىق بىااالەن« ،قىلىااامەن» دېاااگەن ئىشااانى قىاللىغاچ اااا« ،ھەرقاناااداق
 1سۈرە بەقەرە-163 ،ئايەت
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ئىشااانى قىالاليااادىغان ئواشاااايمەن ،ما اااا ھېچكىمنىاااڭ كاااۈچى يەتمەيااادى» دەئ،
ئااااۆزىمىزگە ئىشااااىنىپ قااااالىمىز .ئەمەلىيەتااااتە بۇالرنىااااڭ ھەممىسااااى ئالالھنىااااڭ
ئىنسانغا بەرگەن مۆھلىتىدىر.
يااااۇقىرىقى ئااااايەتتە ئااااالالھ تائاااااال ئاساااامان-زېمىننىااااڭ يارىتىلىشااااىنىڭ
ئىنساااااندىن بۈيااااۈكلىكىنى بايااااان قىلاااادى .چااااۈنكى ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان
يارىتىلغاااان تاااۇپراقنى ئىنسااااندىن باااۇرىن ياراتقاااان ۋە ئىنساااانالرنىڭ ئاااوزىق-
تۈلااااۈكىنى زېمىناااادىن كېلىاااادىغان قىلغااااان .قۇرئاناااادا ئىنساااااننىڭ يااااارىتىلىش
مەسىلىسااااى ئوتتۇرىغااااا قويۇلغاناااادا ،ئاسااااان چۈشااااىنىلىش ئۈچااااۈن داۋاملىااااق
ئىنساندىن بۈيۈ نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش مەسىلىسى بىللە سۆزلىنىدى.
ئىنسااااان مەالۇقاااااتالر ئىچىاااادىكى ئىختىيااااارلىق بېاااارىلگەن ،كائىنااااات
ھەققىااادە تەپەككاااۇر قىالاليااادىغان ۋە ئاااويلىغىنىنى ئاساساااەن قىالاليااادىغان بىااار
مەالاااۇق بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،بەزىااادە ئاااۆزىنى ئاااالالھ ياراتمىغانااادە ئاالھىااادە
تەسااەۋۋىر قىلىاادى .بااۇ سااەۋەبتىن ،ئىنساااندا ئااالالھنى ئىنكااار قىلىااش ااھىشااى
تۇغۇلىااادى .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئاسااامان-زېمىااان ۋە مەالۇقااااتالرنى يارىتىشاااىنىڭ
ھەممىسااى ،ئىنسااانغا نىسااكەتەن غەيكىااي ئىااش .بىااز ياشاااۋاتقان رېىااا دىنيااادىكى
ئاالھىاادىلى بولسااا ،غەيىااكلەر بىزنىااڭ بااېلىش دائىرىمىاازدىن يىراقالشااتۇرىلغان.
شاااۇ ا غەيكىاااي ئىشاااالرنى ،غەيكنىاااڭ سااااھىكى بولغاااان ئاااالالھ تائااااال بەرگەن
مەلۇمااااتتىن ئېلىشاااىمىز كېااارە  .ئەگەر ئىنساااان دىننىاااڭ پۈتاااۈن تەلىمااااتلىرىنى
ئىنكااااار قىلسااااا ،ئۆزىنىااااڭ ئەساااالىنى ،قەيەردىاااان كەلگەنلىكىنااااى ۋە ئۆلااااۈمىنى
چۈشاااىنەلمەيدى .مەساااىلەن ئىنسااااننىڭ يارىتىلىشاااى ،تۇغۇلۇشاااى ،ھاااې -تۇيغاااۇ
پەياادا بولااۇ  ،مۇسااتەقىل بىاار ئىشااالرنى قىلىااش ،كااۈچىيىش ،ئاجىزلىشااىش ۋە
دىنياااادىن كېاااتىش قاتاااارلىق ئىشاااالرغا ،ئىنساااان رېىاااا دىنياااادىن ھاااې تەبىااار
بېرەلمەيااادى .بۇنىاااڭ تەبىااارى ،باااۇ ئىشاااالرنى غەيكىيلەشاااتۈردئ يوشاااۇرغان زات
ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ئىلكىدىااااادىر .شاااااۇ ا ئاااااالالھ تائااااااال ﴿ َِل للاٌَْ ْش ل ل َ ُّ
غمٌٌُْ َ ْلل ل ٌَلٌُ
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ا ا
ا
ا
يٌٌ َا ل ل ل ل ل َلغ ٌ1
تٌ َو ْْلَْ اٌ
صس ل ل ل ل ل َلم َاو اٌ
ضٌ َوٌٌَ َ ْل ل ل ل ل ل َلٌٌُاَت سل ل ل ل ل ل ا ٌٌْ َوَِ ل ل ل ل للا ٌٌِنل ل ل ل ل ل ٌٌِتص ل ل ل ل ل ل َبٌٌ ْم ل ل ل ل للل َ

«ئۇالرغااااا ئاساااامانالرنىڭ ۋە زېمىننىااااڭ يارىتىلىشااااىنىمۇ ،ئۇالرنىااااڭ ئۆزلىرىنىااااڭ
يارىتىلىشااااااااىنىمۇ كۆرسااااااااەتكىنى يااااااااوق ،ئااااااااازدىرغۇچىالرنى ياااااااااردەمچى
قىلى الغىنىممااااۇ يااااوق» دېااااگەن .دېاااامە  ،ئىنساااااننىڭ ئىدراكىاااادىن ھال ىغااااان
ھالااادا« ،ئاسااامان-زېمىااان تاشااا ى پىالنىااا ئاااادەملىرى تەرىپىااادىن يارىتىلغاااان،
ئىنسااااان مايمۇناااادىن يارىتىلغااااان ،زېمىاااان قۇياشااااتىن ئايرىلىااااپ چى اااااان»
دېگەناااادە ئااااازغۇن پىكىرلەرنااااى دەلىاااال-پاكىتسااااىز جۆيلااااۈئ ،ئىنسااااانالرنى
ئازدىرىاادىغانالردىن ئېھتىيااات قىلىشااىمىز كېاارە  .چااۈنكى ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال ٌ
ا ا
ا
يٌٌ َا ل ل ل َلغ «ٌ2نكىشااااااااىلەرنى ئااااااااازدىرغۇچىالرنى
﴿ َوَِ ل ل للا ٌٌِن ل ل ل ل ٌٌِتص ل ل ل ل ٌَبٌ ْم ل ل للل َ
ياااااردەمچى قىلى الغىنىممااااۇ يااااوق» دەئ ،ئازدىرغۇچىالرنىااااڭ بااااارلى ىنى تىلغااااا
ئالغان.
بۈگاااااۈنكى كۈنااااادە پەن-تېخنىكاااااا ئاااااارقىلىق ئىساااااپاتالنغان كاااااۆپىنچە
نەزەرىاااايەلەر ،دىنسااااىزالرغا قارشااااى گۇۋاھلىااااق بولااااۇ ئۈچااااۈن ،شااااۇالرنىڭ
قولىاادىن چى ى اتىاادى .ئااۇالر ئىنساااننى تەت ىااق قىلغاناادا ،ئااادەم بەدىنىنىااڭ ئااون
ئااااالتە ئېلىمېنتااااتىن تەركىاااا تاپ ااااانلى ىنى ،بۇنىااااڭ زېمىناااادىكى ئااااون ئااااالتە
ئېلىمېنىااا بىااالەن مااااس كېلىااادىغانلى ىنى ئوتتۇرىغاااا قويغاااان .ئاااالالھ تائااااال
«ئىنساااننى الياادىن ياااراتتى » دېگەناادە ،بىااز «ئااى ئااالالھ ،ئۆزلىرىنىااڭ سااۆزلىرى
تااوغرا ،ئااۆزلىرى راسااتچىل ،ھەتتااا ئااوزىق-تۈلۈكلىرىمىزنىمااۇ الياادىن چى ىاادىغان
قىلىااااااپ بېاااااارىپال» دېاااااامەي تۇرالمااااااايمىز .دېاااااامە  ،ئاساااااامان-زېمىننىااااااڭ
يارىتىلىشاااىنىڭ ئاااۆزىال كاتتاااا بىااار مۆجىزىااادىر .ئەگەر بىااارى بىزناااى ئازدىرمااااقچى
بولاااۇئ ،باتىااال ئىالھالرناااى كۆتاااۈردئ چى ساااا« ،ئاااالالھتىن باشااا ا ئىاااالھ ياااوق»
دېگەن شوئار بىلەن بۇ يولدا مۇستەھكەم تۇرىمىز.

 1سۈرە كەھف-51 ،ئايەت
 2سۈرە كەھف-51 ،ئايەت
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ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااان ھەققىاااادە سااااۆزلىگەندە ،كائىناااااتتىكى باشااااقا
نەرسااااىلەر ھەققىاااادىمۇ ھەم سااااۆزلەيدى .كائىناااااتتىكى نەرسااااىلەر «ماكااااان» ۋە
«زاماااان»غاااا ئېھتىيااااجلىق بولىااادى« .ماكاااان» بىاااز ما ىااادىغان ،ياشاااايدىغان،
تۇرىااادىغان ئاااورىننى« ،زاماااان» كاااېچە-كۈناااددزنىڭ ئالمىشىشاااىنى كۆرساااىتىدى.
﴿وُال َلوٌ َ ل ايٌ َ َع ل ٌَ لَْ ل َ ٌَو نٌَل َ للا َ ٌ ا ْل َ ل ٌَا َم ل ْ ٌََْ ٌََْ ٌيَل َ َ َهٌ
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە َ
ٌش ل ُ وَ « 1ئاااالالھ نئۆزىنىاااڭ قاااۇدرىتىنى ئەسااالىمەكچى بولغاااانالر يااااكى
ْ َْوٌََْ َ ُ
نئۆزىنىااااڭ نېىمىااااتىگە شااااۈكۈر قىلماااااقچى بولغااااانالر ئۈچااااۈن كااااېچە بىاااالەن
كۈنااااددزنى ئالمىشااااىپ تۇرىاااادىغان قىلىااااپ بەردى» ۋە ﴿ُل ل ٌٌَََْْْيْل للتُ ٌٌْا ٌ ٌَ َعل ل ٌٌَ لَل ل ٌلوٌُ

َالَل لْ ُ ٌٌُ لَْل ل ٌٌَ َن ل ْلهَِ َغ ٌا ٌٌَيلَ ل ْلوانٌٌ ْ اقَ َاِل ل اٌٌ َِل ل ٌٌْاَ ل ل ٌوٌ َ ل ٌْ
لًٌُ لَل ل الوٌٌ ََْتلا ل ُ ٌما ا ل لَا ٌٌَْفَل َللٌٌتَ ْس ل َلمعُو ٌٌَُل ل ٌٌْ
َََْْيْ ل للتُ ٌٌْا ٌ َ َع ل ل ٌٌَ لَ ل ل ٌلوٌُ َالَ ل لْ ُ ٌٌُ نَل َ ل للا ٌٌَ َن ل ل ْلهَِ َغ ٌا ٌٌَيَل ل ْلواٌنٌ ْ اقَ َاِ ل ل اٌٌ َِ ل ل ٌٌْاَل ل لوٌٌ َ ل ل ًٌٌُْ لَ ل ل الوٌٌ ََْتا ل ل ُ ٌ
اا
للٌتلُب ا
ه ل ُلهو ٌَ «ٌ2ئېيتىاااپ بېقىغالرچاااۇ! ئەگەر ئاااالالھ كېچىناااى
مالَْ ل ٌٌتَ ْس ل ُ نُو ٌٌَف للوٌٌَْفَل ٌَ ْ
سااىلەر ئۈچااۈن قىيااامەت كااۈنىگىچە ئااۇزىن سااوزىدىغان بولسااا ،ئااالالھتىن بااۆلە
قايساااى ئىاااالھ ساااىلەرگە يورىقلاااۇق ئېلىاااپ كېلەلەيااادى ،ساااىلەر ئا لىمامساااىلەر
دېگىاان .ئېيتىااپ بېقىغالرچااۇ ئەگەر ئااالالھ كۈنااددزنى سااىلەر ئۈچااۈن قىيااامەت
كااۈنىگىچە سااوزىدىغان بولسااا ،ئااالالھتىن بااۆلە قايسااى ئىااالھ سااىلەرگە ئااارام
ئېلىشااااىغالر ئۈچااااۈن كېچىنااااى ئېلىااااپ كېلەلەياااادى سااااىلەر كۆرمەمسااااىلەر
دېگىن» دېگەن.

ھەرقاناااداق جانلىقنىاااڭ ئاااارام ئالىااادىغان بىااار ۋاقتاااى بولۇشاااى كېااارە .
شااۇ ا بىاار كااۈن ،ھەرىااكەت قىلىاادىغان كۈنااددز ۋاقتااى ۋە ئااارام ئالىاادىغان كااېچە
ۋاقتااى دەئ ئىككىااگە بۆلااۈنگەن .ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە ﴿ َوُال َلوٌٌ َل ايٌ َ َع ل ٌٌََ ُ ل ٌٌُ
ا
اٌٌَ َو َ َع ل ل ٌٌَ نَل َ ل للا ٌٌَتُ ُ ل للوَ «ٌ3ئاااااالالھ ساااااىلەرگە كېچىناااااى
ان ل للاٌ َو نَ ل ل ْلوَنٌٌ ُن ل للبَ َ
لَْ ل ل ٌٌَ بَ َ

 1سۈرە فۇرقان-62 ،ئايەت
 2سۈرە قەسەس-72 ،71 ،ئايەت
 3سۈرە فۇرقان-47 ،ئايەت
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لىكااااس ،ئۇيقاااۇنى راھەت قىلااادى ،كۈناااددزنى نتىرىكچىلىااا ئۈچاااۈن زېمىنااادا
تارقىلىدىغان ۋاقى قىلدى» دېگەن.
كىشاااااىلەرنىڭ ئىچىااااادە كېچىساااااى ئىشااااالەيدىغانالر بولغاچقاااااا ،ئاااااالالھ
تائاالنىاااڭ رەھمىتاااى بىااالەن كاااېچە يااااكى كۈناااددزى ئۇالىسااااقمۇ بولىااادى .باااۇ
ھەقاااااتە ئاااااالالھ تائااااااال ﴿واِ ل ل ٌٌ ا ا
لاِ ُ ٌ اِب لَْ ل ل اٌٌ َو نَل َ ل للا اٌ «ٌ1ساااااىلەرنىڭ
َ ْ َ
َُيت ل للوٌٌ ٌَِنَ ل ل ُ
كېچىساااااى ۋە كۈناااااددزى ئۇالىشاااااىغالر ،ئالالھنىاااااڭ نكاماااااالى قاااااۇدرىتىنى
كۆرسااااىتىدىغان ئاالمەتلىرىدىناااادىر» دېااااگەن .ئااااالالھ تائاااااال كااااېچە كېتىااااپ،
لب ٌٌ َو لَْ ل اٌٌا َذ ٌ
كۈنااددز باشااالنغان چاشااگاھ ۋاقتااى بىاالەن قەسااەم قىلىااپ ﴿ َو ُّل َ
َن ل ل ٌَ ٌ «ٌ2چاشاااااگاھ ۋاقتاااااى بىااااالەن قەساااااەمكى ،قاااااارا غۇلۇقى نئەتراپناااااى
قاپلىغااااان چاغاااادىكى كااااېچە بىاااالەن قەسااااەم» دېااااگەن .چاشااااگاھ ۋاقتااااى
ھەرىكەتنىاااڭ باشااالىنىدىغان ۋاقتاااى بولساااا ،كاااېچە ھەرىكەتنىاااڭ تواتايااادىغان
ۋاقتىااادىر .ئەگەر كاااېچە-كۈناااددز ئالمىشاااىپ تۇرمىغاااان بولساااا ،ھاياااات رېتىماااى
بۇزىلغان بوالتتى .شۇ ا ھاياتتا ھەر ئىككىلىسى بولۇشى كېرە .
ئااالالھ تائاااال دېغىاازدا ما ىاادىغان پااارااوتالرنى چااو نېااىمەت سااۈپىتىدە
بايااااان قىلىااااپ ﴿والْ ُف ْلـ ـ ِ
حـ ـ ِر﴾ «دېغىاااازدا ئااااۈزدئ يااااۈرگەن
ـك الَّ ـ ِـِت ََتْـ ـ ِري ِِف الْبَ ْ
َ
كاااېمىلەردە دەلىلااالەر بااااردىر» دېاااگەن .ئەگەر ساااۇ بىاااز بىلىااادىغان شاااەكىلدە
ساااۇيۇق بولمىغاااان بولساااا ،پاااارااوت ما المىغاااان باااوالتتى .ئاااايەتتىكى فُلْل للَ ٌ
دېااگەن سااۆز «بىرلىاا ھەم كۆپلااۈ » مەنىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان .يەنااى ،كااۆئ
پااااااارااوتالرمۇ ۋە بىاااااار پااااااارااوتمۇ فُل ْل ل للَ ٌدېيىلىاااااادى .مەسااااااىلەن نااااااوھ
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بىاااار كااااېمە ياسااااىغانلىقى ھەققىاااادىكى مەزمااااۇنالر تىلغااااا
َاُنانَللا «ٌ3بىزنىااڭ كۆ ااۈ بۆلۈشااىمىز بىاالەن
لٌَ اِب ْ
صللنَاٌ ْ ُ ْلل َ
﴿و ْ
ئېلىنغااان ئااايەتتە َ
كېمە ياسىغىن» دېگەن.
 1سۈرە رىم-23 ،ئايەت
 2سۈرە زىھا-2 ،1 ،ئايەت
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ساااۇ  -دەرياااا ۋە دېغىاااز ساااۈيى دەئ ئىككىاااگە بۆلۈنىااادى .دەرياااا ساااۇلىرى
داۋاملىااق ئۈسااتۈن ئېقىناادىن تااۆۋەنگە قااارائ ئاقىاادى .دەريااادا كااېمە قااوللىنىش
تااوغرا كېلىااپ قالسااا ،ساااۇنىڭ ئېقىنىغااا قااارائ ماااېغىش كېاارە  .ئەممااا بىزنىاااڭ
يۆنىلىشاااىمىز ئېقىننىاااڭ قارشىساااىدا بولساااا ،پاااارااوتنى ما ااادىرالمايمىز .لاااېكىن
ئااالالھ تائاااال ئىنساااننىڭ مەنپەئەتااى ئۈچااۈن ،پااارااوتنى ئەكسااى ئېقىنغااا ئېلىااپ
ما ىاااادىغان شااااامالدىن ئىكااااارەت بىاااار كااااۈچنى بەردى .ئااااالالھ تائاااااال كااااۈق-
قاااۇۋۋەتنى «شااااما » ئىكارىساااى بىااالەن ئىپاااادىلەئ ﴿ َوََلٌٌتَلنَل َلاْاُو ٌفَلتَل ْ َ للُو ٌ َوتَ ل ْ َا ٌٌَ
ا ُ ُ ل ٌْ «ٌ1ئىخاااتىالئ قىلىشاااما الر ،بولمىساااا ،نددشااامەن بىااالەن ئۇچرىشىشاااتىن
قورقااۇئ قالىسااىلەر ،شااامىلىغالر نكاااۈق-قااۇۋۋىتىغالر كېتىااپ قالىاادى» دېاااگەن.
بۈگااۈنكى كۈناادە پااارااوتالر موتااور بىاالەن ھەرىكەتلىنىاادىغان بولغاچقااا ،ۋاقىاا
ئۆتكەنساااىرى كااااللىمىزدا «ئىنساااانالر موتاااور ياساااائ پاااارااوتنى ما ااادىردى»
دەيااادىغان پىكىااار شاااەكىللىنىپ قالغاااان .لاااېكىن موتاااور ياسىلىشاااتىن ئىلگىرىماااۇ
ئااااالالھ پاااااارااوتنى شاااااامالنىڭ كاااااۈچى بىاااالەن ئۈساااااتۈن ئېقىنغاااااا قااااااراپمۇ
ما االياادىغان قىلغااان .بۇالرنىااڭ ھەممىسااىدىن ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاازگە بەرگەن
نېىمەتلىرىنى ھې قىالاليمىز.

ٍ
﴿ومـ ـ ــا أَنـ ـ ــز َل اللَّ ـ ـ ــه ِمـ ـ ــن َّ ِ ِ
ِ
ض بَـ ْع ـ ـ ـ َد َم ْوَِتـَ ـ ــا﴾
َحيَـ ـ ــا بِـ ـ ــه ْاْل َْر َ
السـ ـ ـ َـماء مـ ـ ــن َّمـ ـ ــاء فَأ ْ
َ
ََ
ُ َ

« ئااااالالھ بۇلااااۇتتىن ياغاااادىرىئ بەرگەن ،ئااااۆلگەن زېمىننااااى تىرىلددرىاااادىغان
ياااامغۇردا ،دەلىلااالەر بااااردىر» .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ياااامغۇردىن ئىكاااارەت
نېىمىتىناااى ئەسااالىتى اتىدى .بىااار قساااى كىشاااىلەر باااۇ ئاااايەتنى ئوقاااۇئ «ياااامغۇر
ئاسااماندا پەياادا بوالماادى » دەئ سورىشااى مااۇمكىن .يااامغۇر ئەساالى زېمىناادىكى
ساااۇدىن پەيااادا بولىااادى .ئاااالالھ تائااااال ساااۇنىڭ پارغاااا ئاااايلىنىش اىزمىتىناااى
قواليالشااتۇرىئ ،زېمىناادىكى سااۇ يااۈزىنى زېمىننىااڭ تااۆتتىن ئااۈچىنى ئىگىلىااگەن
ھااالەتتە ياراتقااان .چااۈنكى سااۇ يااۈزى قانچىلىاا كە اارى بولسااا ،سااۇنىڭ پارغااا
ئايلىنىشااى شااۇنچە تېااز بولىاادى .يەر يۈزىاادىكى سااۇالر ھورغااا ئايلىنىااپ ئاساامانغا
 1سۈرە ئەن ا -46 ،ئايەت
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كۆتۈردلاااۈئ ،بىااار يەرگە توپلىنىااادى .ئانااادىن بۇلاااۇت ئالالھنىاااڭ باااۇيرىقى بىااالەن
ساااۇنى كۆتاااۈردئ ئاپىرىاااپ ،ئېھتىيااااجلىق يەرلەرگە ياااامغۇر شاااەكلىدە تۆكىااادى.
ئىنسااانالر مۇشااۇ شااەكىلدە يااامغۇر ياغاادىرىئ بېقىشااقا ئۇرىنااۇئ ،بىاار داس سااۇنى
ھاااوردىن ئايرىاااپ ئاااېلىش ئۈچۈنماااۇ ،كاااۆئ ئېنىااارگىيە چىقىااا بولىااادىغانلىقىنى
ھاااااې قىلغاااااان .ئەمماااااا ئىالھىاااااي زاۋىت تواتىماساااااتىن اىزمىتىناااااى داۋام
قىلى اتىدى.
ئىچكىااااارلەئ كىرگىنىمىااااازدە ،بۇالرنىاااااڭ ھەممىساااااىدە ئەقلىمىزناااااى ال
قىلىاادىغان مەسااىلىلەر بااارلىقىنى بايقااايمىز .دېغىزدىكااى سااۇ تۇزلااۇق بولغاچقاااا،
زىرائەتلىرىمىزنااااى سااااۇغۇرى ياااااكى ئۆزىمىزنىااااڭ ئىشلىتىشااااىگە يارىماياااادى.
تااااتلىق ساااۇنىڭ زاپىساااى ئااااز ،ھەم كاااۆئ يەرلەردە تېپىلمايااادى .دېااامە  ،ئاااالالھ
تائااااال ساااۇنى دېغىااازدىن ئۆزىنىاااڭ ئىااانچىكە ھېكمىتاااى بىااالەن ئايرىاااپ ئېلىاااپ
چىقىااپ ،تاااتلىق شااەكىلدە چۈشااۈردئ بېرى اتىاادى .سااۇ ئاسااماندىن چۈشااكەندىن
كېااايىن يىغىلىاااپ ،دەرياااا ۋە ئۆساااتە لەر شاااەكىللىنىدى .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە
قىلغاااان رەھمەتلىرىااادىن بىااارى ،تااااتلىق ساااۇ ئېقىناااى دېغىزغاااا ئاقىااادى ،ئەمماااا
تۇزلااۇق دېغىزنىاااڭ سااۈيى تااااتلىق ساااۇغا ئاقماياادى .چاااۈنكى ئااالالھ تااااتلىق ساااۇ
ساقلىنىدىغان دەرياالرنىڭ ئورنىنى دېغىزدىن يۇقىرى قىلىپ بەرگەن.
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئاسااماندىن يااامغۇرنى قانااداق چۈشااۈرگەنلىكىنى
ۋە سااۇ ئااارقىلىق ئااۆلگەن زېمىننااى تىرىلااددرگەنلىكىنى بايااان قىلىااپ بېرى اتىاادى.
ھېچنەرسااااە ئۈنمەياااادىغان زېمىننااااى ئااااۆلگەن زېمىاااان دەيمىااااز .يامغۇرنىااااڭ
چۈشۈشااااى بىاااالەن قااااۇرىئ كەتااااكەن زېمىاااان قايتىاااادىن كۆپااااۈئ ،ئۇنىغاااادىكى
ضٌٌ
ئاااۇرىقچىالر ياشاااىرىپ ئۈناااۈئ چىقىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿ َوتَل َله ٌ ْْلَْ َ
ا
تٌٌ َوَمَ ل ٌْ «ٌ1نئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئۆلگەنلەرنىاااڭ
َتَْنَللاٌ َالَْل َ للاٌ ْ َم للا ٌٌَ ْاتَل لَ ْ
َااِ ل َلغ ٌَوٌفَ لاإ َذ ٌْ َ
قايتااااا تىرىلددردشااااكە قااااادىر ئىكەنلىكىنااااى كۆرسااااىتىدىغان يەنە بىاااار دەلىاااال
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شااۇكى سااەن زېمىننااى قاقاااس كۆردسااەن ،ئۇنىغغااا بىااز يااامغۇر ياغدىرساااق ئااۇ
جانلىنىااااادى ۋە كۆپۈشاااااىدى» ۋە يەنە ﴿ ٌَوَْتبَلتَ ل ل ٌٌْ اِ ل ل ٌٌُ ل ل اٌٌ َْْوكٌٌ َا ل ل ٌ «ٌ1تۈرلاااااۈ
چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈنددردئ بېرىدى» دېگەن.

الس ـ َ ِ
الس ـ َـم ِاء َو ْاْل َْر ِ
س ـ َّ
ض﴾ «ئاسااامان-زېمىااان ئارىساااىدا
ـني َّ
﴿ َو َّ
ـخ ِر بَـ ْ َ
ـحاب ال ُْم َ
بويسااااۇندىرىلغان بۇلااااۇتالردا ،دەلىلاااالەر باااااردىر» .بۇلۇتالرغااااا ئەركىنلىاااا
بېااارىلمىگەن ۋە ۋەزىپىساااى ئېنىاااق بەلگىلەناااگەن .بۇلاااۇت ئالالھنىاااڭ باااۇيرىقى
بىااالەن ئىنساااانالرنىڭ ئېھتىياجىغاااا قاااارائ ،شااااما ئاااارقىلىق يۆتكىلىاااپ تۇرىااادى.
ا
َتَْنَ للاٌما ل الوٌٌ
لب َاِبٌٌ اَق ل ٌَ
ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ھەقااااتە ﴿ا َذ ٌََُْللَل ل ٌٌْ َن ل ٌَ
لاَلٌ ُنل ل ْقنَ ٌاٌُِ بَللَ للغٌٌ َِال ل ٌٌفَ َ
ْ َم للا ٌَ «ٌ2شااااامالالر ئېغىاااار بۇلااااۇتالرنى كۆتااااۈرگەن چاغاااادا ،ئااااۇالرنى ئۆلااااۈ
نقاغجىرائ كەتكەن گىياھسىز جايالرغا سۈرىمىز» دېگەن.
ئاااايەتتىكى مەزماااۇن ئاسااامان-زېمىنااادىن باشااالىنىپ ،كاااۆز ئالااادىمىزدىكى
ئااااددىي بۇلۇتقاااا كېلىاااپ تواتىااادى .بۇنىغااادىن ئىنسااااننىڭ ئېرىشاااى اتقان پۈتاااۈن
نېااىمەت ،ھااوزىر-ھاااالۋەت ۋە نەپسااىدىن تارتىااپ پاياادىلىنى اتقان نەرسااىلەرنىڭ
ھەممىساااى ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئورىنالشتۇرىشااادىن بولغاااانلىقىنى بىلىااا االاليمىز.
﴿ْلَّي ٍ
ت لَِِّقـ ـ ْـوٍم يَـ ْع ِقلُ ــو َن﴾ «ئەلاااا ەتتە نئالالھنىااااڭ
شااااۇ ا ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا َ َ
بىرلىكىنااى كۆرسااىتىدىغان دەلىلاالەر باااردىر» دېاايىلگەن .ئااالالھ تائاااال بىزنااى
ھەمىشاااە مۇشااااۇ شااااەكىلدە تەپەككااااۇر قىلىشااااىمىزغا قىزىقتااااۇرىئ ﴿يلَتَل َ َ ل ُلهو ٌَ ٌ
﴿يلَتَ ل ل َلغملَُهو ٌَ ٌ﴿يلَتَل ل ل َ َ ُهو ٌَ ٌ﴿يلَ ْع اقلُ ل للو َ ٌدەياااااادى .ئويلىنىشااااااقا قىزىقتۇرىاااااادىغان،
ئىسااالمدىن باشااقا يەنە بىاار دىننااى تاااپقىلى بولماياادى .ئەگەر كائىنااات ھەققىاادە
ئويالنغىنىغىزدا ،ئااىرىدا بۈيۈ ياراتقۇچى بىر ئالالھنى تاپىسىز.
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-84دەرس
سۈرە بەقەرە -165ئايەت

ِ
َّاس من يـت ِ
َّخ ُذ ِمن ُد ِ
ون اللَّ ِـه أَن َد ً ِ
َ اللَّ ِـه
﴿وم َن الن ِ َ َ
َ
ادا َُيبُّو ََّنُ ْم َك ُح ِِّ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ
ِ
َّ
اب أ َّ
َن
ين ظَلَ ُموا إ ْذ يَـ َرْو َن ال َْع َذ َ
ين َ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِّلـه َولَ ْو يَـ َرى الذ َ
َوالذ َ
الْ ُق َّوَة لِلَّ ِـه َِ
َن اللَّـهَ َش ِدي ُد ال َْع َذ ِ
َج ًيعا َوأ َّ
اب﴾
«بەزى ئادەملەر ئالالھتىن باشقىالرنى ئالالھقا شېرى قىلى الىدى ،ئۇالرنى
نمۇئمىنلەرنىڭ ئالالھنى دوس تۇتقىنىدە دوس تۇتىدى ،نيەنى
ئۇلۇغاليدى ۋە ئۇالرغا بويسۇنىدى  .مۇئمىنلەر ئالالھنى ھەممىدىن بە
دوس تۇتقۇچىالردىر ،زالىمالر نقىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە تەييارالنغان
ئازابنى كۆرگەن چاغدا پۈتۈن كۈق-قۇۋۋەتنىڭ ئالالھقا مەنسۇئ
ئىكەنلىكىنى ۋە ئالالھنىڭ ئازابىنىڭ قاتتىق ئىكەنلىكىنى كاشكى بىلسە
ئىدى ندىنيادا ئالالھقا شېرى كەلتۈرگەنلىكلىرىگە ھەددىدىن زىيادە
پۇشايمان قىالتتى »
دىنياااااادا مۇشااااارىكالرنىڭ ئالااااادىغا قۇرئاااااان قويۇلغاااااان ۋە ماااااۆجىزىلەر
بېااااارىلگەن .لاااااېكىن ئاااااۇالر قۇرئااااااننى ۋە ئەتراپىااااادىكى ئالالھنىاااااڭ سانساااااىز
ماااۆجىزىلىرىنى تەپەككاااۇر قىلىشاااقا ئۇنىمااااي ،ئۆزىنىاااڭ باتىااال يولىااادا ما غاااان.
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ئاااالالھ تائااااال ُِ
َ اللَّ ـ ِـه﴾ « ئاااۇالر ئىالھلىرىناااى ماااۇئمىنلەر ئاااالالھنى
﴿َيبُّ ـو ََّنُ ْم َك ُح ـ ِِّ
سااااۆيگەندە سااااۆيىدى» دېاااادى .مۇئمىننىااااڭ ئالالھقااااا بولغااااان سۆيگىسااااى
ھەرگىزمااااۇ ئۆزگەرمەياااادى .ااااااتىرجەم ۋاقىتتىمااااۇ ،قىيىنچىلىااااق ۋە مۇسااااىكەت
ۋاقىتىلىرىاادىمۇ ئااالالھ تائاااالنى سااۆيىدى .ئەممااا كاپىرالرنىااڭ سااااتا ئىالھلىرىغااا
بولغاااان سۆيگۈساااى ،مۇئمىنالرنىاااڭ سۆيگۈساااىدىن پەرقلىنىااادى .ئاااۇالر تۇرمۇشاااى
يااشااى ،ااااتىرجەم ۋاقىتلىرىاادا ئااالالھنى قويااۇئ ،باشااقىغا ئىكااادەت قىلىشااىدى.
لااېكىن بىاارەر ااااپىلىق ياااكى مۇسااىكەت يەتكەناادە ،ئۆزىنىااڭ سااااتا ئىالھلىرىنااى
قوياااۇئ ،ئاااالالھ تائاالغاااا يېلىنىشاااكە باشااااليدى .بېشاااىغا كەلاااگەن قىيىااانچىلىقالر
ئۆتااااۈئ كەتكەناااادىن كېاااايىن ،ئااااۇالر يەنە ئااااالالھ تائاااااالنى ئۇنتااااۇئ ،سااااااتا
ئىالھلىرىناااى قايتاااا ئۇلۇغالشاااقا باشااااليدى .ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ باااۇ اىااال
ٌَنبا ل الوٌَْوٌَُ ا
مىجەزىنااااى تىلغااااا ئېلىااااپ ﴿وا َذ ٌِل ل َ ٌ ْادتس للا َ ٌ ُّ ل ُّلهٌ ا ل َ ا
اا ل َلغ ٌْ َْوٌَُاِا َم للاٌ
ََ
لاَ َ ْ
َ َ
َ
ا
اٌ
ن
ا
س للوُ « 1ئىنساااانغا بىااارەر زىياااان-
له
ل
ٌض
ِ
ٌ
ٌض لَهُِ ٌَِ لٌَهٌ َ ل َ ٌ ٌَْيَل ْغ َُ َ ُ َ َ
اٌاْن للوُ ُ
فَللٌَ َم للاٌ َ َ ل ْ نَ َ
زەااامەت يەتسااە ،ياتسااىمۇ ،ئولتۇرسااىمۇ ،تۇرسااىمۇ ،نئااۇنى دەپىااى قىلىشااىمىزنى
تىاالەئ بىاازگە دىئااا قىلىاادى؛ ئۇالرغااا يەتااكەن زىيااان-زەامەتنااى كۆتۈردۋەتسااە ،
گويااا ئااۇنى كۆتۈردۋېتىشااىمىزنى تىاالەئ بىاازگە دىئااا قىلمىغاناادە  ،يامااان ئىشاانى
يەنە داۋامالشتۇرىدى» دېگەن.
كااااااپىرالر بۇناااااداق ئىككاااااى يۈزلىمىچىلىااااا قىلىاااااش ئاااااارقىلىق ،پەقەت
َّ ِ
ين ظَلَ ُمــوا إِ ْذ
ئاااۆزلىرىگە زىلاااۇم قىلىااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااايەت َ
﴿ولَـ ْـو يَـ َـرى الــذ َ
َن الْ ُق ـ ـ ـ َّـو َة لِلَّـ ـ ـ ـ ِـه َِ
َن اللَّـ ـ ـ ــهَ َش ـ ـ ـ ِـدي ُد ال َْعـ ـ ـ ـ َذ ِ
َج ًيع ـ ـ ــا َوأ َّ
اب أ َّ
اب﴾ «زالىماااااااالر
يَـ ـ ـ ـ َـرْو َن ال َْعـ ـ ـ ـ َذ َ
نقىياااامەت كاااۈنى ئاااۆزلىرىگە تەييارالنغاااان ئاااازابنى كاااۆرگەن چاغااادا ،پۈتاااۈن
كاااۈق-قۇۋۋەتنىاااڭ ئالالھقاااا مەنساااۇئ ئىكەنلىكىناااى ۋە ئالالھنىاااڭ ئازابىنىاااڭ
قاااااتتىق ئىكەنلىكىنااااى كاشااااكى بىلسااااە ئىاااادى ندىنيااااادا ئالالھقااااا شااااېرى
كەلتۈرگەنلىكلىرىگە ھەددىدىن زىيادە پۇشايمان قىالتتى » دېگەن.

 1سۈرە يۇنۇس-12 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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قىياااااامەتتە ئاااااۇالر ۋە ئىالھلىااااارى ئالالھنىاااااڭ ئالااااادىغا كەلتۈردلاااااۈئ،
ئىالھلىااارى جەھەنااانەمگە ئوتاااۇن بولىااادى .ئاااۇالر جەھەننەمااادە ئاااۆزلىرى ئىاااالھ
تۇتۇۋالغاااان نەرساااىلىرى بىااالەن جازالىنىااادى .قۇتقۇزغاااۇچى ساااۈپىتىدە ئىكاااادەت
قىلىاااپ ئۈمىاااد كاااۈتكەن بۇتلىرىنىاااڭ ،ئۇالرنىاااڭ ئازابلىنىشاااى ئۈچاااۈن يېقىلغاااۇ
بولۇشاااى ،ئۇالرغاااا قااااتتىق دەرد-ئەلەم بولىااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال
ا ا
ا
ا
لاٌو اُو َ « 1نئااااااااى
ٌَ َ
﴿ تَ ُ ل ل ل ل ْ ٌَوَِ ل ل للاٌتَل ْعبُ ل ل ل ُلغو َ ٌِل ل ل ل ٌ ُو ٌ لَل ل ل للو َ
هل ل ل ل ُ ٌ َ َ ل ل ل لنَ ٌََْت ل ل للتُ ْ ٌ ََل ل ل َ
مۇشاارىكالر! ھەقىااقەتەن سااىلەر ئااالالھنى قويااۇئ ئىكااادەت قىلغااان نەرسااە الر
﴿وُو ُ َاللاٌ
بىااالەن دوزااقاااا يېقىلغاااۇ بولىساااىلەر ،ساااىلەر دوزااقاااا كىرىساااىلەر» ۋە َ
ٌو ْْلا َ ا َوُ « 2تاشالر يېقىلغۇ بولغان دوزااتىن ساقلىنىغالر» دېگەن.
َاُ َ
ن ُ
شاااۇ ۋاقىتتاااا كاپىرالرنىاااڭ «ئىالھلىرىمىاااز كېلىاااپ بىزناااى قۇتۇلدىرىااادى»
دېاااگەن ئۈمىااادلىرى يىلتىزىااادىن يوقۇلىااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااايەتتە ئاشاااكارا
اب﴾ « ئااااازابنى كااااۆرگەن چاغاااادا» دېاااايىلگەن .يەنااااى ،ئااااۇالر
﴿إِ ْذ يَـ ـ َـرْو َن ال َْعـ ـ َذ َ
ئاااۆزلىرى ۋە بۇتلىرىنىاااڭ كۆيۈۋاتقاااانلىقىنى كاااۆرگەن ۋاقىتتاااا ،كاااۈق-قۇدرەتنىاااڭ
ۋە ئىالھلىقنىااڭ ئاااۇالردا ئەمەس ،بەلكاااى يەكااكە-يېگاااانە ئالالھتاااا ئىكەنلىكىناااى،
ئۆزلىرىنىاااڭ ااتاااا يولااادا ما غاااانلىقىنى بىلىااادى .لاااېكىن ئاااۇ ۋاقىتتاااا ناھاااايىتى
َن الْ ُقـ َّـو َة لِلَّ ـ ِـه َِ
كاااېچىككەن بولىااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا ﴿أ َّ
َج ًيعــا
َن اللَّ ـ ــهَ َشـ ـ ِـدي ُد ال َْع ـ ـ َذ ِ
َوأ َّ
اب﴾ «پۈتااااۈن كااااۈق-قۇۋۋەتنىااااڭ ئالالھقااااا مەنساااااۇئ
ئىكەنلىكىناااى ۋە ئالالھنىاااڭ ئازابىنىاااڭ قااااتتىق ئىكەنلىكىناااى كاشاااكى بىلساااە
ئىاادى» دېاايىلگەن .كاااپىرالر ئااازابنى دىنيااادا بىلااگەن بولسااا ،ئالالھقااا شااېرى
كەلتااۈرد ئەمەس ،بەلكااى شااېرى كەلتۈردشاانىمۇ ئويلىمىغااان بااوالتتى .لااېكىن
ئااااۇالر ئااااۇنى بىلىشااااكە ۋە ئىتااااائەت قىلىشااااقا تىرىشاااامىغانلىقتىن ،ئااااۇ اىاااال
ئاقى ەتكە دىچار بولىدى.

 1سۈرە ئەنكىيا-98 ،ئايەت
 2سۈرە بەقەرە-24 ،ئايەت
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َبأَ الَّ ِذ ِ ِ َّ ِ
ت ِبِِ ُم
اب َوتَـ َقطَّ َع ْ
ين اتَّـبَـعُوا َوَرأ َُوا ال َْع َذ َ
ين اتُّبعُوا م َن الذ َ
﴿إِ ْذ تَ ََّ َ
اب﴾
ْاْلَ ْ﴾بَ ُ
ٌ

«ئەينى ۋاقىتتا ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئازابنى كۆردئ ،ئەگەشكۈچىلەردىن
ئادا-جۇدا بولىدى .ئۇالرنىڭ ئۆزئارا مۇناسى ىتى ئۈزدلىدى»
باشاااقىالرغا كۇپرىلىاااق ۋە گۇنااااھ-مەئساااىيەتلەرنى چىرايلىاااق كۆرساااىتىپ،
شاااۇ يولغاااا باشااالىغان كىشاااىلەر قىياااامەتتە ئەگەشاااكۈچىلىرىدىن پۈتاااۈنلەي ۋاز
كېچىااادى .ھەتتااااا باشاااقىالرنى ئااااازدىرى پىاااارى بولغاااان شااااەيتانمۇ ئۆزىنىااااڭ
ئەگەشاااااااااكۈچىلىرىدىن ۋاز كېچىاااااااااپ ﴿ا َ ٌ ََّللَ ٌَو َا ل ل ل ل َغ ُ ْ ٌَو ْا ل ل ل ل َلغٌ ْْلَل ل ل ل اُ ٌَوَو َا ل ل ل للغتُّ ُ ْ ٌ

ا
فَل ل ل ل َ ْ لَ ْ تُ ُ ْ ٌ ٌَوَِل ل ل للاٌ َ ل ل ل للا َ ا
انل ل ل للتَ َ ْبلتُ ْ اٌبٌٌفَل ل ل ل َللٌ
ٌب َ
ٌن ل ل ل ل ْلاَا ٌاََلٌَْ ٌ َ َال ل ل ل ْلوتُ ُ ْ ٌفَ ْ
ٌالَ ل ل ل لْ ُ ٌِ ل ل ل ل ُ
َ
تَللُوِ ل ل ل للوا ٌوُوِ ل ل للو ٌَْت ُس ل ل ل ل ُ ٌٌ َِ ل ل ل للاٌْ َََ اٌِبُ ا
ا
ه ل ل ل ل اها ََ « 1ئاااااااااالالھ
ه ل ل ل ل اه ُ ْ ٌَوَِ ل ل ل للاٌَْت ل ل ل للتُ ٌِبُ ْ
ْ
ُ
َ ُ
َ
ھەقىااقەتەن سااىلەرگە راساا ۋەدىنااى قىلغااان ئىاادى ،نۋەدىسااىگە ۋاپااا قىلاادى .
مەن ساااىلەرگە نئۆلگەنااادىن كېااايىن تىااارىلىش ،سااااۋا  ،جاااازا دېگەنااالەر ياااوق،
دەئ يالغاااان ۋەدە قىلغاااان ئىااادى  ،نۋەدەماااگە اىالپلىاااق قىلااادى  ،ساااىلەرگە
مېنىاااڭ نكۇفرىغاااا ،گۇناھقاااا زورلىغاااۇدە ھۆكاااۈمرانلىقى باااولغىنى ياااوق ،مەن
سااااىلەرنى پەقەت نگۇمراھلىققااااا دەۋەت قىلاااادى  ،سااااىلەر ندەۋىتىمنااااى قوبااااۇ
قىلاادىغالر ،شااۇنىڭ ئۈچااۈن مېنااى ئەيىااكلىمە الر ،ئااۆزد الرنى ئەيىااكلە الر ،مەن
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سااىلەرگە ياااردەم بېرىااپ سااىلەرنى قۇتقۇزالمااايمەن ،سااىلەرمۇ ما اا ياااردەم بېرىااپ
مېنى قۇتقۇزالمايسىلەر» دەيدى.
شااااااەيتان ۋە باشااااااقا ئاااااااازدىرغۇچىالر مۇشاااااارىكالردىن ھېچكىرىناااااااى،
مۇشااارىكالرمۇ ئاااۇالردىن ھېچكىرىناااى قۇتقۇزالمايااادى .تېخاااى ئاااۇالر بىااار-بىرىااادىن
ئاااادا-جاااۇدا بولاااۇئ مۇناساااى ەتلىرىنى ئۈزىااادى .يولكاشاااچىالر ئەگەشاااكۈچىلىرىگە
«مەن سااااىلەرنى زورالئ ئۆزدمنىااااڭ يولىغااااا ئەكىرمىاااادى  ،ھەم مېنىااااڭ ئۇنااااداق
كۈچۈمماااااۇ ياااااوق .پەقەت ئاااااۇ ياااااولنى كۆرساااااىتىپ قويااااادىم ،ساااااىلەر ئاااااۆز
ئىختىياااارلىقىغالر بىااالەن ما ااادىغالر ،بۇنىاااڭ ئۈچاااۈن مېناااى باااۇ ئازغۇنلۇقنىاااڭ
سەۋەبچىساااى قىلماااا الر» دەيااادى .قىياااامەت كاااۈنى ئىمكانىيەتلەرنىاااڭ ھەممىساااى
تۈگەيااادى .شاااەيتانمۇ ئۆزىنىاااڭ ھېچقاناااداق كۈچىنىاااڭ ياااوقلىقىنى ،پۈتاااۈن كاااۈق-
قۇۋۋەتنىاااڭ ئاااالالھ تائاالغاااا تەۋە ئىكەنلىكىناااى ئېتىااارائ قىلىااادى .ئاااۇ ۋاقىتتاااا
ھەمااامە ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ قىلغاااان ئىشااالىرىنىڭ ھېساااابىنى بېااارىش بىااالەن بولاااۇئ
كېتىااادى .ئەگەر ئەمەللىااارى يااشاااى بولاااۇئ قالساااا جەنااانەتكە ،ياماااان بولساااا
جەھەننەمگە ما ىدى.
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َّ ِ
ين اتَّـبَـعُوا لَ ْو أ َّ
ك
َبأَ ِم ْنـ ُه ْم َك َما تَ ََّ
َن لَنَا َك َّرًة فَـنَـتَ ََّ
َبءُوا ِمنَّا ۗ َك َٰذلِ َ
َ
﴿وقَا َل الذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يُ ِري ِه ُم َّ
ني م َن النَّا ِر﴾
س َرات َعلَْي ِه ْم ۖ َوَما ُهم ِبَا ِرج َ
اَّللُ أَ ْع َما ََّلُ ْم َح َ
ٌ

«ئەگەشكۈچىلەر كاشكى بىزلەرگە ندىنياغا قايتىش پۇرسىتى بولسا
ئىدى ،ئۇالر بىزدىن ئادا-جۇدا بولغاندە بىزمۇ ئۇالردىن ئادا-جۇدا
بوالتتۇق ،دەيدى .ئالالھ ئۇالرغا نيامان ئىشلىرىنىڭ ھەسرەت بولغانلىقىنى
مۇشۇنداق كۆرسىتىدى ،ئۇالر دوزااتىن چىقمايدى»
باتىلغاااا ئەگەشاااكەن كىشاااىلەر پۈتاااۈن ئەھااا الالرنى كۆرگەنااادىن كېااايىن،
ئاااۆز-ئاااۆزىگە «كاشاااكى دىنياغاااا بىااار قېاااتى قاااايتىش ماااۇمكىن بولغاااان بولساااا
ئىاادى ،بىااز ئااۇالردىن مۇناسااى ەتلىرىمىزنى ئااۈزدئ ئااادا-جااۇدا بولااۇئ ياشااىغان
بوالتتاااۇق» دېيىشاااىدى .لاااېكىن ئاااۇ ۋاقىتتاااا ھېچقاناااداق ھەساااىرەتلىنىش پايااادا
بەرمەياااادى .ئااااالالھ ئۇالرنىااااڭ قىلغااااان ئىشاااالىرىنى ئالاااادىغا ئااااازا شااااەكلىدە
تاشاااااليدى .ئااااۇالر ھەرقااااانچە قىلسااااۇن﴿ ،وم ــا ه ــم ِِبَــا ِرِج ِ
ـن النَّ ــا ِر﴾ «ئااااۇالر
ََ ُ
َ
ني م ـ َ
دوزااااتىن چىقماياادى» دېااگەن ئااايەتتە دېيىلگىنىاادە  ،دوزااتااا مە گااۈ قالىاادى.
چاااۈنكى دىنياااادىكى ئىمتىھاااان تاااۈگەئ ،ۋاراقاااالر يېپىلااادى ،پۇرساااەت كەتتاااى.
نەتىجە قانداق چىقسا ،كۆرىدىغىنى شۇ بولىدى.
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ِ
ض ح ًَل ًَّل طَيِبا وََّل تَـتَّبِعوا ُخطُو ِ
ات
ًِّ َ ُ
َّاس ُكلُوا ِمَّا ِِف ْاْلَ ْر ِ َ
َ
َ
﴿َّي أَيُّـ َها الن ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ني﴾
الش ْيطَان ۚ إنَّهُ لَ ُك ْم َع ُدو ُّمب ٌ
ٌ
«ئى ئىنسانالر! يەر يۈزىدىكى ھاال -پاكىز نەرسىلەردىن يە الر،
شەيتاننىڭ يوللىرىغا ئەگەشمە الر ،چۈنكى شەيتان سىلەرگە ئوچۇق
ددشمەندىر»
ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە ماااۇئمىنلەرگىال ئەمەس ،پۈتاااۈن ئىنساااانالرغا اىتاااا
قىلااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ زېمىنااادىكى نەرساااىلەرنىڭ ھەممىناااى باااارلىق ئىنساااانالر
ئۈچاااااۈن ياراتقاااااان .باااااۇ ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ ئىنساااااانغا قىلغاااااان رىباااااۇبىيەت
سوۋغىساااىدىر .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائاالنىاااڭ كااااپىر ۋە ماااۇئمىنگە ئواشاااا
«ئااااى ئىنسااااانالر!» دەئ اىتااااا قىلىشااااى تەبىىىااااي ئەھ الاااادىر .بااااۇ ئااااايەت
كااااااپىرالرغىمۇ «ئىماااااان ئېيتمىغاااااان بولساااااا الرمۇ ،ماااااۇئمىنلەردە ھااااااال
نەرسااىلەرنى ئااېلىغالر ۋە ھاااال نەرسااىلەرنى ئىسااتېما قىلىغااالر .بااۇ سااىلەرگە
پاياادىلىق ،ئااالالھ تائاااال پەقەت زىيااانلىق نەرسااىلەرنىال سااىلەرگە ھااارام قىلاادى»
دەۋاتقاندە مەزمۇننى ئىپادىلىگەن.
بەزى كىشااااىلەر «نااااېمە ئۈچااااۈن ئااااالالھ تائاااااال نۇرغااااۇن نەرسااااىلەرنى
يارىتىاااپ بولاااۇئ ،ئۇنىغااادىن بەزىساااىنى ھاااارام قىلىااادى ئاااۇنى يارىتىاااپ بولاااۇئ
ھاااارام قىلغاااۇچە ،ياراتماااايال قويساااا بولمامااادى » دېيىشاااىدى .باااۇ «زېمىنااادىكى
نەرساااااىلەرنىڭ ھەممىساااااى ئىساااااتېما قىلىااااانىش ئۈچاااااۈن يارىتىلغاااااان» دەئ
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قارايااااادىغان ئىااااادىيەدە ساااااورالغان ساااااوئالدىر .زېمىنااااادىكى نەرساااااىلەرنىڭ
ھەممىساااى ئىساااتېما قىلىاااش ئۈچاااۈن يارىتىلغاااان ئەمەس ،بەلكاااى ئۇالرنىاااڭ
ئااۆزىگە يارىشااا اىزمەتلىاارى بااار .مەسااىلەن بۈگااۈنكى كااۈنىمىزدە يىااالن ،چايااان
قاتاااارلىق زەھەرلىااا جاااانلىقالرنى تۇتاااۇئ ،ئۇنىاااڭ زەھىرىناااى ئايرىاااپ چىقىاااپ،
ئىنساااااانالرنىڭ بەدىنىااااادىكى بااااااكتېرىيەلەرنى ئۆلتۈردۋاتىااااادى .زەھەر بىااااالەن
زەھەرنااى قااايتۇرى مەياادانغا چىقىشااتىن بااۇرىن ،ئااۇ اىاال كىشااىلەر «ئااالالھ
نااااېمە ئۈچااااۈن زەھەرلىاااا ھاااااي انالرنى ياراتقااااان ،ئااااۇالر ئااااادەمنى چېقى السااااا
ئۆلتاااۈردئ قويىااادى ،ئاااۇنى ئىساااتېما قىلغىلاااى بولمىساااا» دېيىشاااەتتى .ئاااالالھ
تائااااال بۈگاااۈنكى كاااۈنىمىزدە «ئاااالالھ بۇناااداق نەرساااىلەر نېمىشاااقا ياراتقانااادى »
دېگەن كىشىلەرنى ،شۇ نەرسىلەرگە موھتا قىلىپ قويۇۋاتىدى.
ھەرقاناااداق مەالۇقنىاااڭ ئىنساااانالرغا پايدىساااى باااار ،ھەم ئاااۇ پايااادىالر
كۈنااااادىن-كاااااۈنگە ئېچىلى اتىااااادى .بۇنااااادىن كېيىنماااااۇ ئالالھنىاااااڭ نۇرغاااااۇن
مەالۇقلىرىنىااااڭ سااااىرى بايقىلىاااادى .مەسااااىلەن بارماااااقچىلىكمۇ كەلمەياااادىغان
باااېلىقالر بولاااۇئ ،ئاااۇنى ئىساااتېما قىلغىلاااى بولمايااادى .ئەمماااا ئاااالىمالر باااۇ
بېلىقالرنىاااڭ ئاااۆزلىرى تۇرىۋاتقاااان ساااۇالرنى ۋە چاااو بېلىقالرنىاااڭ ئېغىزىااادىكى
مىكروبالرنااااى تازىاليااااادىغانلىقىنى ئىساااااپاتالئ چىققاااااان .دېااااامە  ،بۇنچىلىااااا
كىچىااا بېلىقناااى بىزنىاااڭ ئىساااتېما قىلىشاااىمىز شاااەرت ئەمەس ،ئۇنىاااڭ تېخاااى
بىز بايقىمىغان پايدىلىرى بولۇشى مۇمكىن.
ئاااۆيلەردىكى زىيانااادا ھاشاااارەتلەرنى «ھاشاااارات ياااوقىتىش دورىساااى»
ياردىمىااااادە يوقاااااۇتىمىز .لاااااېكىن كىچىااااا بالىلىرىمىزغاااااا ئۇنىغغاااااا قەتىىاااااي
يېقىنالشماسااااالىقنى ئەساااااكەرتىمىز .يۇقىرىااااادىكى كىشاااااىلەرنىڭ ساااااوئالى دە
«ھاشااارات دورىسااىنى يېگىلااى بولمىسااا ،نېمىشااقا ياسااايدى » دېگەناادە سااوئا
بولاااۇئ قالااادى .ھەمااادە «باااۇ نەرساااىلەرنى بىزنىاااڭ ئىساااتېما قىلمىغاااانلىقىمىز
ئۈچاااۈن يارىتىلماسااالىقى كېااارە ئىااادى» دېگەنااادە بىااار مەنتىقىساااىز مەزمۇنماااۇ
چىقىپ قالىدى.
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ئاااالالھ تائااااال «باااۇنى يېيىشاااكە بولىااادى ،ئاااۇنى بولمايااادى» دېساااە ،بىاااز
«بۇنىغمااۇ ،ئۇنىغمااۇ تااۆت پااۇتى بااار ئىااكەن ،نېمىشااقا بىرىنااى يەئ ،يەنە بىرىنااى
يېگىلااااى بولماياااادى» دەئ تەتااااۈر سااااوئا سورىساااااق بولماياااادى .چااااۈنكى بىااااز
ئالالھنىااڭ قىلغااان ئىشاالىرىدىن سااوئا -سااوراق قىاللمااايمىز .دىنيااادىكى پۈتااۈن
مەالۇقالرنىاااڭ ئىااانچىكە ئورىنالشتۇرىلىشاااى باااار .باااۇالرنى «ھەمااامە نەرساااىنى
بىلگاااۈچى ،ھاااېكمەت بىااالەن ئىاااش قىلغاااۇچى» ئاااالالھ تائااااال ئورىنالشاااتۇرغان.
كىچىاااا ۋاقىتلىرىمىاااازدا ،ئېتىاااازالردا نۇرغااااۇن كىچىاااا قۇشااااالرنى كۆرەتتااااۇق.
كېااايىن بىاااز زىااارائەتلەرگە چۈشاااكەن قاااۇرتالرنى دورا بىااالەن يوقااااتتۇق .شاااۇنىڭ
بىااالەن تە قۇشااااالرمۇ يوقالااادى .ئۇناااادىن كېاااايىن زىرائەتناااى قااااۇرت بېسااااىپ
كەتتااااى .ئەساااالىدە ئااااۇ كىچىاااا قۇشااااالرنىڭ ۋەزىپىسااااى زىرائەتلىرىمىزدىكااااى
قاااۇرتالرنى تاااازىال ئىاااكەن .ئاااادەتتە بىاااز چىااا ىنلەرنى مەينەتچىلىااا ئېلىاااپ
كېلىااادى ،دەئ قاااارايمىز .ئەمەلىيەتاااتە چىااا ىن مەينەتچىلىااا ساااەۋەبىدىن پەيااادا
بولغان مىكروبالرنى تازىال ئۈچۈن كېلىدى.
ئاااالالھ تائااااال ئاااۆزى ئۆلاااۈئ قالغاااان ھااااي انالرنى ئىساااتېما قىلىشاااتىن
چەكلىااادى .چاااۈنكى ئۇناااداق ھااااي انالر ئاااادەم بەدىااانىگە زىياااانلىق .ئاااادەم ۋە
ھاي انااادا ئىككاااى دانە چاااو توماااۇر بولىااادى .بۇنىاااڭ بىااارى بەدەنااادىكى باااۇزىق
قااانالرنى ،يەنە بىاارى ساااغالم قااانالرنى ئېلىااپ ما ىاادى .ھاااي ان بوغۇزالنماسااتىن
ئۆلتاااۈردلگەن ۋاقىتتاااا ،تازىالنمىغاااان مەيااانەت قاااان ھاي اننىاااڭ بەدىنىااادە تاااۇرىئ
قالىاااادى .ئەممااااا بوغۇزالنغااااان ۋاقىتتااااا ،بااااۇزىق قانالرنىااااڭ ھەممىسااااى چىقىااااپ
كېتىپ ،پاكىزە ۋە زىيانسىز بولغان گۆشى قېلىپ قالىدى.

الشـ ـ ـ ْـيطَ ِ
﴿وََّل تَـتَّبِعـ ـ ــوا ُخطُـ ـ ــو ِ
ات َّ
ـني﴾ «شاااااااەيتاننىڭ
ان ۚ إِنَّـ ـ ــهُ لَ ُكـ ـ ـ ْـم َع ـ ـ ـ ُدو ُّمبِـ ـ ـ ٌ
َ ُ
َ
يوللىرىغاااا ئەگەشااامە الر ،چاااۈنكى شاااەيتان ساااىلەرگە ئوچاااۇق ددشااامەندىر».
شااەيتان بىزنااى ھەرگىااز يااشااىلىققا باشاالىمايدى .ئااۇ بىاازگە يااشااىلىق قىلغااان
قىيااااپەتتە كەلساااىمۇ ،ياماااان نىيىتىناااى بىلىاااپ ،ئۇنىغغاااا باشاااتىن-ئاااااىر ياماااان
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نەزەردە قارىشاااىمىز كېااارە  .چاااۈنكى شاااەيتان ئاااادەمنى ئاااۆزىگە ددشااامەن دەئ
قارىغانلىقى ئۈچۈن ،بىزگە يااشىلىق قىلىشى ھەرگىزمۇ مۇمكىن ئەمەس.
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لس ِ
ش ِاء َوأَن تَـ ُقولُوا َعلَم اللَّ ِـه َما ََّل تَـ ْعلَ ُمو َن﴾
﴿إِ ََّّنَا ََي ُْم ُرُكم ِِب ُّ
وء َوالْ َف ْح َ
«ھەقىقەتەن شەيتان سىلەرنى يامانلىقالرغا ،قەبى گۇناھالرغا ۋە ئالالھ
نامىدىن ،يالغاندىن سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئېيتىشقا بۇيرىيدى»
ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال ئوماااۇمىي ئىنساااانالرغا اىتاااا قىلىاااپ،
شاااەيتانغا ئەگەشمەسااالىكنى ۋە ئۇنىاااڭ ئوچاااۇق-ئاشاااكارا ددشااامەن ئىكەنلىكىناااى
ئەساااكەرتكەنلىكىنى ئوقاااۇئ ئاااۆتكەن .باااۇ ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال شاااەيتاننىڭ
كىشااااااىلەر كااااااۆئ دىقااااااقەت قىلماياااااادىغان يامانلىقالرنىااااااڭ ھەممىسااااااىگە
بۇيرىيدىغانلىقىدىن ئەسكەرتكەن.
ئااااايەتتىكى ُّن للو «يامااااانلىق» دېااااگەن سااااۆز ،قارىماققااااا كىشااااىلەر بە
چااو گۇناااھ ھېسااابالئ كەتمەياادىغان ئىشااالرنى كۆرسااىتىدى .چااۈنكى ئىسااالمدا
زىناااا ۋە ئوغرىلىاااق قاتاااارلىق بىااار قىساااى ئېغىااار جىنايەتلەرنىاااڭ بەلگىلەناااگەن
جازاسااى بااار .ئەممااا بااۇالردىن جىنااايەت جەھەتااتە قېلىشاامايدىغان ،لااېكىن نەق
جازاسااى بولمىغااانلىقتىن كىشااىلەرنىڭ ئېغىاادا ئاااددىي سااانىلىدىغان ياااكى پەرۋا
قىلىنماياااادىغان سااااۇاەنچىلى ۋە غەياااا ەت قاتااااارلىق ئىشااااالرنىڭ ھەممىسااااىگە
شەيتان بۇيرىيدى.

429

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە

سۈرە بەقەرە -170ئايەت

ِ
ِ ِ
ِ
آِبءَ ََن
يل ََّلُ ُم اتَّبِعُوا َما أ َ
َنز َل اللَّـهُ قَالُوا بَ ْل نَـتَّب ُع َما أَلْ َف ْيـنَا َعلَْيه َ
َ
﴿وإ َذا ق َ
ِ
آِب ُؤ ُه ْم ََّل يَـ ْعقلُو َن َش ْيـًا َوََّل يَـ ْهتَ ُدو َن﴾
أ ََولَ ْو َكا َن َ
ٌ

«ھەرقاچان ئۇالرغا نيەنى مۇشرىكالرغا ئالالھ نازىل قىلغان نەرسىگە
ئەگىشىغالر دېيىلسە ،ئۇالر ياق ،ئاتا-بوۋىلىرىمىزدىن قالغان دىنغا
ئەگىشىمىز دېيىشىدى .ئاتا-بوۋىلىرى ھېچنەرسىنى چۈشەنمىگەن ۋە توغرا
يولدا بولمىغان تۇرسا ،يەنە ئۇالرغا ئەگىشەمدى »
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئىنسااانالرنىڭ دەۋەتااكە تۇتقااان پوزىتسىيەسااىنى
بىااازگە ئېچىاااپ بېرىاااپ ،كىشاااىلەردىكى ئاتاااا-بوۋىلىرىنىاااڭ قىلغاااان ئىشااالىرى ۋە
ئااااادەتلىرىگە ئەگىشااااىش مەسىلىسااااىنى چۈشااااەنددردئ بېرى اتىاااادى« .دورا »
ئىنساااااندىكى بىاااار تەبىااااىەت بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،كىشااااى داۋاملىااااق ئۆزىاااادىن
ئىلگىرىكىلەرنىاااڭ ياااولى باااويىچە ما ىااادى .مەساااىلەن كىچىااا بااااال ئەتراپىااادىكى
ماااۇھىتتىكى ئىنساااانالرغا قاااارائ ،بىااار ئىشاااالرنى ئۆگۈنىااادى ۋە دورائ قىلىااادى .باااۇ
نۇقتىاادىن كىچىاا بالىغااا مۇھىاا چااو تەسااىر كۆرسااىتىدى .بااوۋا-مومىسااى بااار
ئائىلىااادە چاااو بولغاااان بالىااادا ،دىنيالىققاااا مۇناساااى ەتلى ئىاااش-ھەرىكەتااالەر
يېااتىلىش بىاالەن بىاارگە ،ئااااىرەتكە مۇناسااى ەتلى روھىااي قىماامەت قااارا تە
يېتىلىاادى .دادا كااۆپىنچە ۋاقىتتااا ئۆياادە بواللماياادى .ئۆياادە بولغااان تەقاادىردىمۇ،
بااااال دادىساااىنى دىنياااا ئىشااالىرى بىااالەن مەشاااغۇ بولۇۋاتقاااان ھاااالەتتە كۆرىااادى.
دادا روھىااايەتكە ئااااز ئەھمىااايەت بەرگەنلىكاااى ئۈچاااۈن ،بالىااادا ئىالھىاااي قىمااامەت
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قاراشااانىڭ ئىپادىساااى بە كۆردنمەيااادى .باااۇ نۇقتىااادىن دادىساااى بىلەناااال بىلااالە
چااو بولغااان بالىنىااڭ دىنياغااا بولغااان كااۆز-قارىشااى كۈچلااۈ بولىاادى .ئەممااا
كىچى ا باااال دادىسااى بىاالەن بىاارگە بوۋىسااىنى كااۆردئ ياشىسااا ،بوۋىساادىن دىنىااي
مۇھىتنىاااڭ تەساااىرىنى ئىگىلەيااادى .چاااۈنكى ئادەمنىاااڭ يېشاااى چو ايغانساااېرى،
ئۆزىااادە ئۆلاااۈمگە يېقىنالشاااقاندە بىااار تۇيغاااۇ پەيااادا بولاااۇئ ،ياااا ۋاقتىااادا
قىلمىغااان ئىكااادەتنى قىلىاادى .بااۇ اىاال شااەكىلدىكى ئااائىلە مااۇھىتى سااەۋەبلى
باال دىنىي قىممەت-قاراشنىڭ تەسىرىنى ئالىدى.
ئااااايەتتە دېيىلگىنىاااادە  ،ئىنسااااانالر ئاتااااا-بوۋىلىرىغااااا ئەگەشااااكەنلىكىنى
دەلىاال كەلتۈردشااى مااۇمكىن .ئەمەلىيەتااتە بااۇ ،ئااۆزىنى ئاقالشااتىن باشااقا نەرسااە
ئەمەس ئىاااادى .ئەگەر ئۇالرنىااااڭ دېگىنااااى راساااا بولااااۇئ ،كېيىنكااااى ئەۋالدالر
ئەجااادادلىرىغا ئەگىشاااىدىغان ئىاااش بولساااا ،ئىالھىاااي مەناااھە بىااالەن زېمىنغاااا
چۈشااكەن ئااادەم ئەلەيھىسساااالمدىن كېاايىن ،پەيغەمااكەر ئەۋەتىلمىااگەن ،كىتااا
چۈشاااۈردلمىگەن ۋە ئىالھىاااي مەناااھە بۈگاااۈنگە قەدەر ئۆزگەرمەساااتىن شاااۇ پېتاااى
يېتىاااپ كەلاااگەن باااوالتتى .لاااېكىن ئاااۇالر ئىالھىاااي مەنھەجناااى ئاااۆزگەرتتى .باااۇ
ئۇالرنىااااڭ «بىااااز ئاتااااا-ئانىمىزنىااااڭ دىنىغااااا ئەگىشااااىمىز» دېااااگەن دەۋاسااااىنىڭ
يالغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدىر.

ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە ِ ِ
ـل ََّلـُ ُـم اتَّبِعُــوا﴾ «ھەرقاچااان ئۇالرغااا نيەنااى
َ
﴿وإ َذا قيـ َ
مۇشاارىكالرغا ئەگىشااىغالر دېيىلسااە» دېاايىش ئااارقىلىق ،بەناادىنىڭ ھەق يولغااا
ئەگەشااااكۈچى بولۇشاااانى ئەسااااكەرتى اتىدى .لااااېكىن ئىنسااااانالر بااااۇ يااااولنى ئااااۆز
ااھىشاااى باااويىچە ئۆزگەرتىااا ەتتى .مەساااىلەن بۈگاااۈنكى كۈنااادە باااالىالر ئاتاااا-
ئانىسااى كىاايگەن كىيىمنااى ،ئولتۇرغااان ئااۆيىنى ياراتماي اتىاادى ،ئااۆرئ-ئااادەت ۋە
باشاااقا ئىشاااالردا ئاتاااا-ئاناااا قىلغاااان ئىشاااالرنى قىلماي اتىااادى .ئەھااا ا شاااۇنداق
تۇرىقلااااۇق ،دىاااان مەسىلىسااااىگە كەلگەناااادە« ،ئاتااااا-بااااوۋىمىز ما غااااان يولاااادا
ما اتتۇق» دەئ يالغان دەۋاالرنى قىلىشى ئەقىلگە ئۇيغۇن ئەمەس.
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آِب ُؤ ُهـ ْـم ََّل
ئاااالالھ تائااااال ئۇالرنىاااڭ باااۇ دەۋاساااىنى رەت قىلىاااپ ﴿أ ََولَـ ْـو َكــا َن َ
يَـ ْع ِقلُ ــو َن َشـ ـ ْيـًا َوََّل يَـ ْهتَـ ـ ُدو َن﴾ «ئاتااااا-بااااوۋىلىرى ھېچنەرسااااىنى چۈشااااەنمىگەن ۋە
تااوغرا يولاادا بولمىغااان تۇرسااا ،يەنە ئۇالرغااا ئەگىشااەمدى » دېااگەن .ئااالالھ تائاااال
باااۇ ئاااايەتتە ،ئاتاااا-بوۋىالرنىاااڭ مەساااىلىلەرنى تاااوغرا چۈشىنەلمەسااالىكى ۋە تاااوغرا
ياااولنى تاپالماسااالىقىدىن ئىكاااارەت ئىككاااى ساااەۋەبنى كۆرساااىتى اتىدى .ئەگەر باااۇ
ئىككاااى ناااۇقتىنى بىلىاااپ تاااۇرىئ يەنە ئاتاااا-بوۋىغاااا ئەگەشساااە ،باااۇ قاااارىغۇالرچە
ئەگىشاااىش بولىااادى .ئىنساااان ئاااۆزى بىااالەن ئواشاااا ئىنساااانغا قاااارىغۇالرچە
ئەگەشسااە بولماياادى .بىااز جەزمىاايەت بىاالەن ئىشااىنىدىغان ،مااۇتلەق تااوغرا سااۆز
ۋە تاااوغرا ياااو سااااھىكى بولغاااان ئىالھىاااي تەلىماتقاااا «قاااارىغۇالرچە» ئەگىشاااىمىز.
چاااۈنكى قۇرئاااان ۋە پەيغەماااكەرگە ئاااۆزىمىزنى تاپشۇرسااااق ،بىزناااى ھەرگىاااز ااتاااا
يولغا باشلىمايدى.

ئىنسااان مۇسااتەقىل كااۆز قاراشااقا ئىااگە بولۇشااى ،ئەقىلااگە تايىنىااپ تااۇرىئ
ئۆزىنىاااڭ ياااولىنى تاللىشاااى كېااارە  .ئاتاااا-ئاناااا بالىنىاااڭ دىنياغاااا كېلىشاااىگە
سااااەۋەبچى بولغااااان ۋە كىچىاااا ۋاقتىاااادا باققااااان بىاااالەن ،ئەممااااا ئااااااىرىتىگە
كېپىللىاا قىاللماياادى .ئااالالھ تائاااال بىزنااى بااۇ اىاال ئەگىشىشاانىڭ ئاسااارىتىدىن
ٌَي ل ل اَ ا
اا
﴿و ْ َ ل ْلو ٌيلَ ْوَِ ل َ
ٌا ل َلوٌ َ للاٌْ
يٌو للغ َ
ٌا ل ل ٌَوَ للغِ ٌَوََل ٌَِ ْوُ للو ُ
قۇتقۇزماااااقچى بولااااۇئ َ
لاٌَل َْ َ
اا
ٌشل لْلَا « 1شااااۇنداق بىااار كۈناااادىن قورقااااۇ الركى ،نئاااۇ كۈناااادە ئاتااااا
َال ل ٌَو للغِا َ
بالىساااىغا ئەساااقاتمايدى ،باااالىمۇ ئاتىساااىغا ئەساااقاتمايدى» دېاااگەن ۋە ﴿ َوا َذ ٌُا ل ٌٌَ

ا
ا
ا
ا
ُِب َ ٌٌََْ ََوَ ل ْلوٌ ٌٌَ ل للا ٌٌَ
َ لُل ٌٌْتَل َع للاَ ْو ٌ ٌٌَ َِ للاٌَْت ل َلٌٌَََ لَل ل ٌلوٌُ َو ٌٌَ َه ُن للوٌٌََُ للاُو ٌ ََ ْس ل لبُلنَاٌ َِ للاٌ َو َ ل ل ْغ ٌٌََ َالَْ للوٌٌ َ
ُِب ُ ُا ل ٌٌََْلٌٌيلَ ْعلَ ُمللو ٌٌَ َش لْلَاٌ َوََلٌٌيلَ ْ تَل ُلغو ٌَ «ٌ2ئۇالرغاااا ئاااالالھ نازىااال قىلغاااان ھۆكاااۈمگە،
َ
پەيغەماااكەر باياااان قىلغاااان ھۆكاااۈمگە ئەمە قىلىغاااالر دېيىلساااە ،ئاااۇالر ئاتاااا-
بوۋىلىرىمىزنىااااڭ دىنااااى بىاااازگە كۇپااااايە ،دەياااادى .ئۇالرنىااااڭ ئاتااااا-بااااوۋىلىرى
ھېچنەرساااە بىلمەيااادىغان ۋە ھىااادايەت تاپمىغاااان تۇرساااىمۇ نيەنىاااال ئۇالرنىاااڭ
 1سۈرە لوقمان-33 ،ئايەت
 2سۈرە مائىدە-104 ،ئايەت
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دىنىغااااا ئەمە قىالماااادى » دەئ ،دىناااادا ئاتااااا-بوۋىسااااىغا ئەگىشااااىدىغانالرنى
ئاالھىدە ئەسكەرتكەن.
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سۈرە بەقەرە -171ئايەت

َّ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
َ
﴿وَمثَ ُل الذ َ
ين َك َف ُروا َك َمثَ ِل الذي يَـ ْنع ُق ِبَا ََّل يَ ْس َم ُع إََِّّل ُد َعاءً َون َداءً
ِ
صم بُ ْك ٌم عُ ْم ٌي فَـ ُه ْم ََّل يَـ ْعقلُو َن﴾
ُ
ٌ

«كاپىرالرنى ھىدايەتكە دەۋەت قىلغۇچى اۇددى مەنىسىنى چۈشەنمەي
تاۋىشىنى ۋە نىدانىال ئا اليدىغان چاھارپايالرنى چاقىرغان ئادەمگە
ئواشايدى .نكاپىرالر ھەقنى ئا الشتىن گاستۇر ،نھەقنى سۆزلەشتىن
گاچىدىر ،نھەقنى كۆردشتىن كوردىر ،ئۇالر نۋەز-نەسىھەتنى
چۈشەنمەيدى»
ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەتتە ھەق يااااولنى رەت قىلغااااان كاپىرالرنىااااڭ ،ۋە
پەيغەمكەرنىااااااااڭ ئااااااااۇالرنى چاقىرى اتقااااااااان چاقىرىقىنىااااااااڭ ااااااااااراكتېرىنى
چۈشااەنددردئ ،بااۇنى قااوي-كااالىلىرىنى چاقىرى اتقااان پادىچىغااا ئواشااىتى اتىدى.
پااادىچى قااوي-كالىلىرىغااا مەلااۇم ئىشااارەت ۋە سااۆزلەرنى قىلغىنىاادا ،پااادىالر شااۇ
ئىشاااارەت ۋە ساااۆزنىڭ مەنىساااىنىڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى بىلمىگەناااگە ئواشاااا ،
كاپىرالرمۇ ھەم دەۋەتنىڭ نىشانىنى چۈشەنمەيدى.
پەيغەمكەرنىااڭ ئىنساااانالرغا قىلى اتقاااان دەۋىتاااى بىااالەن پادىچىنىاااڭ قاااوي-
كااااالىلىرىنى چاقىرى اتقااااان چاقىرىقلىرىنىااااڭ بىاااار ئورىناااادىن باشااااقا نۇرغااااۇن
تەرەپااتە ئواشاشاالىقى بااار .ئااۇ بولسااىمۇ پااادىالر پادىچىنىااڭ سااۆزىنىڭ مەنىسااىنى
چۈشاااەنمەيدى .ئەمماااا ئىنساااانالر پەيغەمكەرنىاااڭ ساااۆزىنى چۈشاااىنىدى .لاااېكىن
پەيغەمكەرنىااڭ دەۋىتىنااى رەت قىلغانالرنىااڭ شااۇ قااوي-كالىاادىن ھېچكىاار پەرقااى
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ياااوق ئىكەنلىكىناااى ۋە بىااار نەرساااە چۈشاااەنمەيدىغانلىقىنى ئايەتنىاااڭ ئااىرىااادا
ـي﴾ «نكاااپىرالر ھەقنااى ئا الشااتىن گاسااتۇر،
بىاازگە سااۈپەتلەئ ﴿ ُ
صــم بُ ْكـ ٌـم عُ ْمـ ٌ
نھەقنااااى سۆزلەشااااتىن گاچىاااادىر ،نھەقنااااى كۆردشااااتىن كااااوردىر» دېااااگەن.
ئۇالرنىااڭ كااۆز ،قااۇالق ۋە تىللىاارى ساااغالم .لااېكىن بااۇ ئەزالىاارى دىاان دەۋىتىنااى
ئا لىغان ۋاقىتتا ،ئۆز ۋەزىپىسىنى ئادا قىلمايدى.
قااۇالق ۋە كااۆز ،ئا لىغااان ۋە كااۆرگەن نەرسااىنىڭ چۈشەنچىسااىنى مااېغىگە
يەتكۈزىااادى .باااۇ ئاااارقىلىق كاللىمىزغاااا پەيااادا بولغاااان چۈشاااەنچىلەر تىلىمىااازدا
ئىپادىلىنىااادى .ئاااا ال سۆزلەشااانىڭ ئالااادىنقى باساااقۇچى بولاااۇئ ،بىااار ئۇقاااۇم
ئاااا ال ئاااارقىلىق زېھىااانگە ئورىنلىشاااىپ ،ئانااادىن تىااال ئاااارقىلىق ئىپادىلىنىااادى.
مەسااااىلەن ئىنگلىااااز مۇھىتىاااادا ياشااااىغان ئەرەبنىااااڭ بالىسااااى ،كىچىكىاااادىن
ئىنگلىاازچە ئا لىغاچقااا ،ئېغىاازدىن ئىنگلىاازچە سااۆز چىقىاادى .شااۇ ا ئااالالھ تائاااال
ص ل ٌِ ٌ«گاااس» دېااگەن .چااۈنكى ئااۇالر ئا لىيالمىغااان ئىااكەن،
ئاااۋۋا كاااپىرالرنى ُ
ئېنىقال سۆزلىيەلمەيدى.
﴿فَـ ُه ـ ْـم ََّل يَـ ْع ِقلُ ــو َن﴾ «ئااااۇالر ۋەز-نەسااااىھەتنى چۈشااااەنمەيدى» .ئۇالرنىااااڭ
تەپەككااۇرى بۇزىلغااان بولااۇئ ،ھەقىااقەت ھەققىاادە ئويالنماياادى .ئااالالھ تائاااال بااۇ
ھەقااااااااتە ﴿ا ٌٌَا ٌٌ ْل ل ل ل الٌٌُ َس ل ل للماو ا
تٌٌ َو ْْلَْ اٌ
وبٌ
ضٌ َو ْ ل ل للتا َل اٌٌ لَْ ل ل ل ل اٌٌ َو نَل َ ل ل للا اٌٌََ ََيتٌٌاْلٌُ ا ٌ
َ
ََ
لاب «ٌ1شۈبھىسااااىزكى ،ئاساااامانالرنىڭ ۋە زېمىننىااااڭ يارىتىلىشااااىدا ،كااااېچە
ْْلَْبَ ل اٌ
بىاالەن كۈنااددزنىڭ نۆۋەتلىشااىپ تۇرىشااىدا ئەقىاال ئىگىلىاارى ئۈچااۈن ،ئەلاا ەتتە،
روشاااەن دەلىلااالەر باااار» دېاااگەن .باااۇالر كائىناااات ھەققىااادە ئويالنغاااان بولساااا،
دېيىلى اتقان ھەقىقەتلەر ئاز بولسىمۇ تەسىر قىلغان بوالتتى.

 1سۈرە ئا ئىمران-190 ،ئايەت
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-86دەرس
سۈرە بەقەرە -172ئايەت

﴿َّي أَيُّـ َها الَّ ِذين آمنُوا ُكلُوا ِمن طَيِب ِ
ات َما َرَزقْـنَا ُك ْم َوا ْش ُك ُروا لِلَّ ِـه إِن
َِّ
َ َ
َ
ِ
ُكنتُ ْم إ ََّّيهُ تَـ ْعبُ ُدو َن﴾
«ئى مۇئمىنلەر! بىز سىلەرنى رىزىقالندىرغان ھاال نەرسىلەردىن يە الر،
ئەگەر ئالالھقىال ئىكادەت قىلىدىغان بولسا الر ،ئالالھقا شۈكۈر قىلىغالر»
ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە ئاااااالالھ تائااااااال پۈتاااااۈن ئىنساااااانالرنىڭ ياااااېمە -
لاُ «ئااااى
ئىچمىكىنااااى پاااااكىزال ۋە ھاااااال يېاااايىش ھەققىاااادە َ
﴿َيٌَْيلُّ َ للاٌ نَ ل ُ
َّ ِ
ين
ئىنساااانالر!» دەئ ئوماااۇمىي اىتاااا قىلغاااان بولساااا ،باااۇ ئاااايەتتە َ
﴿َّي أَيُّـ َهــا الــذ َ
آمنُوا﴾ «ئى مۇئمىنلەر!» دەئ ااس اىتا قىلى اتىدى.
َ
لاُ ٌ«ئاااى ئىنساااانالر» دەئ اىتاااا قىلغانااادا،
ئاااالالھ تائااااال َ
﴿َيٌَْيلُّ َ للاٌ نَل ُ
ا
ٌُِنُ للو ٌ«ئااااى مااااۇئمىنلەر!»
﴿َيٌَْيلُّ َ للاٌ َل ل ي َ َ
ئىنسااااانالرنى ئىمااااان مەسىلىسااااىگەَ ،
دەئ اىتاااا قىلغانااادا بولساااا ،ماااۇئمىنلەرنى ھۆكاااۈم مەسىلىساااىگە قارىتى اتىااادى.
ئالالھنىااااااڭ ئااااااادالىتى شااااااۇكى ،ئااااااالالھ ۋەزىااااااپە-ھۆكااااااۈملەرنى ئااااااۆزىگە
ئىشااەنگەنلەرگە چۈشااۈرىدى .بااۇ ئىنسااانالر ئوتتۇرىسااىدىكى مەسااىلىنىڭ ئەكسااى.
چاااااۈنكى ئىنساااااانالر ۋەزىپىناااااى ئۆزىنىاااااڭ رەھاااااكەرلىكىگە رازى بولغااااااان ۋە
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بولمىغانالرغااا بېسااى بىاالەن چۈشااۈردۋېرىدى .ئەممااا ئااالالھ تائاااال ئااۆزىگە ئىمااان
ئېيتقانالرغا ۋەزىپە چۈشۈردئ ،قالغانالرغا چۈشۈرمەيدى.

ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ﴿ ُكلُـ ــوا ِمـ ــن طَيِبـ ـ ِ
ـات َمـ ــا َرَزقـْنَـ ــا ُك ْم﴾ «بىاااااز ساااااىلەرنى
َِّ
رىزىقالنااادىرغان ھااااال نەرساااىلەردىن يە اااالر» دېاااگەن ساااۆزى ،مۇئمىنلەرنىاااڭ
«ئااالالھ تائاااال بىزنااى ياااراتتى ،بىاازگە رىزىااق بېرىاادى» دېااگەن ئېتىقااادىنى ئەكاا
ئەتتۈردئ بېرىدى.
﴿وا ْش ـ ـ ـ ُك ُروا لِلَّ ـ ـ ـ ِـه إِن ُكنـ ـ ــتُ ْم إِ ََّّيهُ تَـ ْعبُ ـ ـ ـ ُدو َن﴾ «ئەگەر ئااااااالالھقىال ئىكااااااادەت
َ
قىلىاااادىغان بولسااااا الر ،ئالالھقااااا شااااۈكۈر قىلىغااااالر» .مۇئمىناااادە «ئالالھقااااا
ئىكاااادەت قىلىااامەن» دېاااگەن ئىااادىيە بولىااادىكەن ،ئالالھقاااا ھەر دائىااا شاااۈكۈر
قىلىشى كېرە .
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سۈرە بەقەرە -173ئايەت

﴿إِ ََّّنَا َح َّرَم َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيـتَ َ َو َّ
الد َم َو َِلْ َم ْ
اْلِن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل بِ ِه لِغَ ِْري اللَّ ِـه فَ َم ِن
اد فَ ًَل إِ ُْث علَي ِه إِ َّن اللَّـه غَ ُف ِ
ضطَُّر غَ ْري ِب ٍغ وََّل َع ٍ
يم﴾
اْ
َ َْ
َ ٌ
ور َّرح ٌ
ََ َ
«ئالالھ سىلەرگە ئۆزى ئۆلۈئ قالغان ھاي اننى ،قاننى ،چوشقا گۆشىنى،
ئالالھتىن غەيرىنىڭ نيەنى بۇتالرنىڭ نامى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان
ھاي اننى يېيىشنى ھارام قىلدى ،كىمكى ئۆز ئىختىيارىچە ئەمەس،
ئىالجىسىزلىقتىن نيۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن ھاياتىنى
ساقالئ قالغۇدە يېسە ،ئۇنىغغا ھې گۇناھ بولمايدى .ھەقىقەتەن ئالالھ
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدىر ،ناھايىتى مېھرىكاندىر»
ئەرە تىلىااااادا ئۆلاااااۈ ساااااۆزى َِال ل ل ۋە ِ ت ل ل دەئ ،تەشااااادىدلى ۋە
تەشدىدساااىز ئىككاااى اىااال شاااەكىلدە قوللىنىلىااادى .مەساااىلەن ﴿فَ ُس ل ْقنَاٌُِا َ ٌملَلَللغٌٌ
1
َِا ل
لَ ٌَِا ل ٌَوا َُل ٌ
«ياااامغۇر بىااالەن ئاااۆلگەن زېمىنناااى تىرىلاااددرىمىز» ۋە ﴿اتَل َ
َِاتُللو َ « 2ساااەن ھەقىاااقەتەن ئۆلىساااەن ،ئۇالرماااۇ ھەقىاااقەتەن ئۆلىااادى» دېاااگەن
ئاااايەتلەردە تەشااادىدلى َِال ل كەلىمىساااى قوللىنىلغاااان .ئەمااادى ﴿إِ ََّّنَــا َح ـ َّـرَم
ْم ْيـتَ ـ ـ ـ َ َوالـ ـ ـ َّـد َم﴾ٌدېااااااگەن ئايەتتىكىاااااادە ٌ َِْلتَ ل ل ل دەئ تەشدىدسااااااىز
َعلَـ ـ ـ ْـي ُك ُم ال َ
شاااەكىلدە كەلساااە ،باشاااقىالر تەرىپىااادىن ئۆلتاااۈردلمەي ،ئاااۆزى ئۆلاااۈئ قالغاااان
جاااانلىقنى كۆرساااىتىدى .ئەگەر َِاتَ ل دەئ تەشااادىدلى ئوقۇسااااق« ،دىنياااادىكى
 1سۈرە فاتىر-9 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
 2سۈرە زدمەر-30 ،ئايەت
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جاااانلىقالر گەرچە ھاااازىر ھاياااات بولساااىمۇ ،ئەجىلاااى توشساااا ھەممىساااى ئۆلىااادى»
دېگەن مەنىنى بىلددرىدى.
ئىنسااااان ۋە ھاااااي ان بەدىنىاااادىكى مىكروبالنغااااان قااااانالر جىااااگەر ،تااااا ،
باااۆرەككە ئواشاااا ئەزاالر بىااالەن تازىلىنىاااپ ،بەدەناااگە قايتىااادىن تارقىلىااادى.
ھااااي انالرنى بوغۇزلىغانااادا ،بەدەنااادىكى قاااانالر ئېقىاااپ چىقىاااپ كېتىاااپ ،بىااازگە
پەقەت ساااااغالم گۆشااااىال قالىاااادى .ھاااااي انالر ئااااۆزى ئۆلااااۈئ قالغاناااادا بولسااااا،
بەدىنىااادىكى قاااان شاااۇ پېتاااى قالىااادى .مەساااىلەن بىااار توااااۇنى ئۆلچەملىااا
بوغاااۇزالئ ،قااااننى ئااااقتۇرىئ بولغانااادىن كېيىنكاااى گۆشاااىنىڭ ھاااالىتى بىااالەن،
بوغۇزالنماااي ئااۆزى ئۆلااۈئ قالغااان ھالىتىنىااڭ پااۇرىقى ،رە گااى ،ھەتتااا تەمىگىااچە
ھەممىساااى ئواشاااىمايدى .شاااۇ ا كاااۆپىنچە دىنساااىزالر ،گەرچە شاااەرئىي شاااەكىلدە
ئۆلتۈرمىسىمۇ ،لېكىن قاننى ئاقتۇرىدى.
ئااااالالھ تائاااااال ئااااۆزى ئۆلااااۈئ قالغااااان نەرسااااىلەرنى ھااااارام قىلاااادى.
ھېچكىمنىااڭ بىاار نەرسااىنى ،بىاارەر سااەۋە كۆرسااىتىپ تااۇرىئ ،ئااالالھ نامىاادىن
ھااارام قىلىااش ھەققااى يااوق .ئااالالھنى «ياااراتقۇچى ،رىزىااق بەرگااۈچى ،ئااالالھتىن
باشاااقا ئىاااالھ ياااوق» دەئ ئېتىااارائ قىلغاااان ئىكەنمىاااز ،ئۇنىاااڭ ئارقىساااىدىكى
«قىاااال» ۋە «قىلمااااا»الرنىااااڭ ھېكمىتىنااااى بىلەيلااااى ياااااكى بىلمەيلااااى ،ئىجاااارا
قىلىشااىمىز كېاارە  .ئالالھنىااڭ «يااېمە الر» دېااگەن سااۆزى بىاازگە يېتەرلىكتااۇر.
مەساااىلەن توااااۇ ،قاااوي ،كااااال يارىتىلمىغاااان بولساااا ،بىاااز باااۇالرنى بىلمىاااگەن ۋە
بااااۇالر ھەققىاااادە ھېچنەرسااااىنى سااااورىمىغان بوالتتااااۇق .لااااېكىن ئااااالالھ تائاااااال
باااااۇالرنى يارىتىاااااپ «ئاااااۆزى ئۆلاااااۈئ قالغاااااانلىرىنى ياااااېمە الر» دېگەنااااادە،
«نېمىشااااقا » دەئ سااااورا ھوقااااۇقىمىز بولماياااادى .ئەمەلىيەتااااتە ئالالھنىااااڭ
«يااااېمە الر» دېگىنااااى بىزنىااااڭ مەنپەئەتىمىااااز ئۈچۈناااادىر .ئەگەر «ئالالھنىااااڭ
چەكلىشاااىدىكى ساااەۋەبىنى بىلساااە  ،ئانااادىن يېمەيمىاااز» دېاااگەن ۋاقتىمىااازدا،
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئىالھلىقىناااى ئېتىااارائ قىلمىغاااان ۋە ئىماااانىمىزنى ساااەۋە ۋە
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ئىللەتااالەرگە گاااۆردگە قويغاااان باااولىمىز .ئاااالالھ تائااااال مۇئمىنااادىن باااۇ اىااال
سۆزنىڭ چىقىشىنى االىمايدى.
ْم ْيـتَ ـ َ َوالـ َّـد َم﴾ « ئااالالھ سااىلەرگە ئااۆزى ئۆلااۈئ قالغااان
﴿إِ ََّّنـَـا َحـ َّـرَم َعلَـ ْـي ُك ُم ال َ
ھاااي اننى ،قاااننى ھااارام قىلاادى» .پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم َْ ل ٌ ل ٌِ تتللا ٌ
س للمٌَو َ لله ٌوٌ للغِا ٌ ب للغٌوٌ اب للاَ «سااااىلەرگە ئااااۆزى ئۆلااااۈئ قالغااااان
ئىككااى تۈرلااۈ نەرسااە ھاااال بىاارى بېلىااق ،يەنە بىاارى چااېكەتكە .ئىككااى اىاال
قااان ھاااال بىاارى جىااگەر ،يەنە بىاارى تااا » دېااگەن .بىزنىااڭ ئااۆرئ-ئااادىتىمىزدە
بېلىاااق گاااۆ تاااۈرىگە كىرمەيااادى .مەساااىلەن ساااىزگە بىااارى «گاااۆ ئالغااااق
كېلىااڭ» دېااگەن بولسااا ،ھەرگىزمااۇ بېلىااق گۆشااىنى مەقسااەت قىلماياادى .شااۇ ا
فىقھاااى كىتاااابلىرىمىزدا« ،بىااار ئاااادەم <گاااۆ ياااېمەيمەن> دەئ قەساااەم قىلساااا،
بېلىااق گۆشااى يېسااە قەسااىمى بۇزىلماياادى» دېاايىلگەن .بااۇ نۇقتىاادىن ھەدىسااكە
ۋە ئاااۆرئ-ئاااادەتتىكى ئاتالغۇالرنىاااڭ ئاااۆز ئىچىاااگە ئاااېلىش دائىرىساااىگە قاااارائ،
«ئاااۆزى ئۆلاااۈئ قالغاااان ھاي اننىاااڭ گۆشاااىنى ھاااارام قىلااادى» دېاااگەن ئايەتنىاااڭ
ئىچىااگە بېلىقنااى ئەكىرمەيمىااز .چااۈنكى بېلىقتااا باشااقا ھاي انالرغااا ئواشااا قااان
يوق بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۆزى ئۆلۈئ قالسىمۇ يېسە بولىدى.
ئاااالالھ تائااااال قااااننى ھاااارام قىلااادى .چاااۈنكى قاااان ئىنساااان بەدىنىااادىكى
مىكروبالرناااى يۆتكەيااادىغان ساااۇيۇقلۇق .باااۇ نۇقتىااادىن قاننىاااڭ قايساااى تاااۈرى
پايااادىلىق ،قايساااى تاااۈرى زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى بىلمەيمىاااز .لاااېكىن «جىاااگەر»
بىاالەن «تااا » قااان قېتىشمىسااى بولااۇئ ،بۇنىغاادا قاناادىكى زەھەرلىاا ماااددىالر
بولمىغاچقااا ،يۇقىرىاادىكى ھەدىسااكە تايىنىااپ تااۇرىئ ،ئااۇالرنى ئااايەتتىكى ھااارام
قىلىنغان نەرسىلەرنىڭ قاتارىدىن چىقىرى الىمىز.

﴿و َِلْـ َـم ْ
اْلِن ِزي ـ ِر﴾ «سااىلەرگە چوشااقا گۆشااى ھااارام قىلىناادى» .كااۈنىمىزدە
َ
پەن-تېخنىكااا تەرەققىااي قىلىااپ ،ئااالىمالر چوشااقا گۆشااىدە زور دەرىجىاادە تاسااما
قاااۇرىت ۋە ئىنساااانغا زىياااانلىق باشاااقا ماددىالرنىاااڭ باااارلىقىنى ئېااانىقالئ چىقتاااى.
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ئەمماااا بىاااز ماااۇئمىنلەر ئىنساااانغا ئاااالالھ تائااااالدىنمۇ بەكااارە كۆيۈنگۈچىنىاااڭ
يوقلااۇقىنى بىلگەنلىكىمىااز ئۈچااۈن ،چوشااقىنىڭ گۆشااىدە زىيااانلىق ماااددا بااارلىقى
ئىسپاتلىنىشااتىن ئىلگىاارىال ،چوشااقىنىڭ گۆشااىنى يېمىاادىق .مانااا بااۇ مۇئمىننىااڭ
سۈپىتىدىر.
ئاااالالھ تائااااال قىلىشاااىمىزنى چەكلىاااگەن بەزى ئىشاااالردا ،بىااازگە نىساااكەتەن
زىياااان بولماسااالىقى ماااۇمكىن .ئاااالالھ تائااااال بەناااى ئىسااارائىلغا ئىلگىااارى ھااااال
قىلغااان نەرسااىلەرنى ،كېاايىن ئەدەپاالە يۈزىسااىدىن ھااارام قىلغااان .بااۇ ھەقااتە
ا ا
ٌاللا ُو ٌ َََهِْنَللاٌ
قۇرئااان كەرىاا ئۇالرنىااڭ ئەھاا الىنى بايااان قىلىااپ ﴿فَلبا ُْل ٌِ ل َ ٌ َل ي َ َ
الَل ل ا ٌ َاب للاتٌْ ا
َُلَل ل ْ ٌ َ لُل ْ « 1يەھۇدىيالرنىااااڭ قىلغااااان ھەقسااااىزلىقلىرى نيەنااااى
َ ْ ْ َ
زىلماااى ۋە قىلغاااان گۇنااااھلىرى ئۈچاااۈن ،ئۇالرغاااا نئىلگىااارى ھااااال قىلىنغاااان
پاااكىز نەرسااىلەرنى ھااارام قىلاادىق» دېااگەن .دېاامە  ،قۇرئاناادا ھااارام قىلىنغااان
نەرساااااىلەرنى كاااااۆرگەن ۋاقتىمىااااازدا« ،چوقاااااۇم زىياااااانلىق نەرساااااىكەن» دەئ
ئويلىماسلىقىمىز كېرە .

ـل بِـ ِـه لِغَـ ِْ
ـري اللَّ ـ ِـه﴾ «ئااالالھتىن غەيرىنىااڭ نيەنااى بۇتالرنىااڭ نااامى
﴿وَمــا أ ُِهـ َّ
َ
ئېيتىلىاااپ بوغۇزالنغاااان ھااااي اننى يېيىشااانى ھاااارام قىلااادى» .ئاااايەتتىكى ْ اُا ل ٌَ
ھااااي اننى ئۆلتاااۈرگەن ۋاقىتتاااا ،ئېغىااازدا ئالالھنىاااڭ غەيرىنىاااڭ ناااامىنى ئاتاشااانى
كۆرساااىتىدى .باااۇ ماااا -ۋارانالرناااى بىااازلەرگە يېااايىش ئۈچاااۈن رىزىاااق قىلىاااپ،
بويساااۇندىرىئ بەرگىناااى ئاااالالھ تائااااالدىر .بىااار غېااارى يىالنااادىن قاااورقىمىز-ياااۇ،
يىالنااادىن نەچاااچە ھەسساااە چاااو بولغاااان تاااۆگىلەردىن قورقماااايمىز .چاااۈنكى
ئااالالھ تائاااال ئااۇالرنى بىاازگە بويسااۇندىرىئ بەرگەن .ئۇنااداق بولغااان ئىااكەن ،ئااۇ
مااالالرنى نااېمە ئۈچااۈن ئالالھنىااڭ غەياارىگە بوغااۇزاليمىز! مااۇئمىنلەر قۇربااانلىق
قىلىااااپ ،گۆشااااىنى يېاااايىش ئااااارقىلىق ئالالھقااااا يېقىنلىشااااىدى .ئەممااااا كاااااپىرالر
قۇربانلىق قىلىپ ،گۆشىنىڭ ھەممىسىنى ئىالھلىرىغا ئاتايدى.
 1سۈرە نىسا-160 ،ئايەت
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بىاااز ساااەپەر ئۈساااتىدە ئااااچلىقتىن ئۆلاااۈ اەۋپىاااگە دىق كەلگىنىمىااازدە،
يېنىمىاازدا ئااۆزى ئۆلااۈئ قالغااان نەرسااىدىن باشقىسااى بولمىسااا ،ئۆلااۈكنى يېسااە
تېخاااى زىياااان ،ئاااۇنى ياااېمەي ئۆلاااۈئ كەتساااە تېخىماااۇ چاااو زىياااان .بۇناااداق
ئەھااا ا ئاساااتىدا رىاساااەت بېااارىلمىگەن بولساااا ،ئااااچلىقتىن ئاااۆلگەن بوالتتاااۇق.
ضـ ـ ـطَُّر غَ ـ ـ ْـري ِب ٍغ وََّل َع ـ ـ ٍ
ـاد فَـ ـ َـًل إِ ُْثَ َعلَْي ـ ـ ِـه﴾
ئەمماااااا ئىالھىاااااي ئاااااادالەت ﴿فَ َمـ ـ ـ ِن ا ْ
ََ َ
«كىمكااااى ئااااۆز ئىختىيااااارىچە ئەمەس ،ئىالجسااااىزلىقتىن نيااااۇقىرىقى ھاااااارام
قىلىنغاااان نەرساااىلەردىن ھايااااتىنى سااااقالئ قاااالغۇدە يېساااە ،ئۇنىغغاااا ھاااې
گۇناااھ بولماياادى» دېااگەن .بااۇ ھاااال دېگەنلىاا بولماياادى .ئەممااا كااۆز ئالدىاادا
ھااااارام قىلىنغااااان نەرسااااىلەرنى يېيىشااااتىنمۇ چااااو بولغااااان ئۆلااااۈم بولغاچقااااا،
ھايااااتنى سااااقالئ قاااالغۇدە دەرىجىااادە يېااايىش رىاساااەت قىلىنغاااان .ھااااال
رىزىاااق باشاااقىالرنىڭ ھەققىاااگە مۇناساااى ەتلى بولاااۇئ قالغىنىااادا ،بەزىااادە ھاااارام
بولىااادى .مەساااىلەن چۆلااادە كېتىاااپ بارغاااان ئىككاااى كىشاااىنىڭ بىرىااادە ئاااۆزىنى
ساااقالئ قااالغۇدە ئوزىقلااۇق بولسااا ،يەنە بىاارى ئااۆز ھاياااتىنى ساااقالئ قااېلىش
ئۈچاااۈن ،ئۇنىاااڭ ئاااوزىقىنى رىاسەتساااىز ئېلى ېلىشاااى ھاااارام بولىااادى .دېااامە ،
ئىمااااانىي نۇقتىاااادىن ئېلىااااپ ئېيتقاناااادا ،ئااااۆلچەم «ئېھتىيااااا » دائىرىسااااىدە ۋە
باشااااقىالرنىڭ ھەق-ھوقۇقىغااااا ھااااۆرمەت قىلغااااان شااااەكىلدە بولسااااا ،گۇناااااھ
بولمايدى.

﴿إِ َّن اللَّ ـ ــه غَ ُفـ ـ ِ
ـيم﴾ «ھەقىاااااقەتەن ئاااااالالھ ناھاااااايىتى مەغپىااااارەت
َ
ٌ
ـور َّرحـ ـ ٌ
قىلغۇچىااادىر ،ناھاااايىتى مېھرىكانااادىر» .مەغپىااارەت قىلىاااش ئۈچاااۈن ،قىلىنغاااان
گۇنااااھ بولۇشاااى كېااارە  .ئاااۆزى ئاااۆلگەن نەرساااىنى ۋە چوشاااقا گۆشاااىنى يېااايىش
ئەمەلىيەتاااتە ھاااارام ،ئەمماااا ئاااالالھ تائااااال ھاياتقاااا اەۋئ يېتىااادىغان ئەھااا ا
ئاستىدا ،بۇ اىل ھارامنى يېيىشنىڭ گۇناھىنى ئەپۇ قىلدى.
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﴿إِ َّن الَّ ِذين ي ْكتُمو َن ما أَنز َل اللَّـهُ ِمن ال ِ
ْكتَ ِ
اب َويَ ْش ََتُو َن بِ ِه ََثَنًا قَلِ ًيًل ۙ
ََ ُ َ َ
َ
ِِ
َّار َوََّل يُ َكلِِّ ُم ُه ُم اللَّـهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِ َوََّل
أُولَـِٰ َ
ك َما ََيْ ُكلُو َن ِِف بُطُوَّن ْم إََِّّل الن َ
يـ َزِّكِي ِهم وََّلم َع َذ ِ
يم﴾
ٌ
اب أَل ٌ
ُ ْ َ ُْ
«ئالالھ كىتابتا نازىل قىلغان نەرسىلەرنى يوشۇرىدىغان ۋە ئۇنى ئازغىنە
پۇلغا ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغا يېگىنى پەقەت ئوتتۇر ،قىيامەت كۈنى
ئالالھ ئۇالرغا سۆز قىلمايدى ،ئۇالرنى نگۇناھلىرىدىن پاكلىمايدى ،ئۇالر
قاتتىق ئازابقا دىچار بولىدى»
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ پەيغەماااكەرلەر ئاااارقىلىق بىااارەر ھۆكاااۈمنى چۈشۈردشاااى،
مەالۇقاتالرنىااااڭ ئىااااش-ھەرىكەتلىرىنااااى رەتااااكە سااااېلىش ئۈچۈناااادىر .ئااااالالھ
تائااااال ئەھكاااام ۋە پىرىنساااىپالر ئاااارقىلىق ھوقاااۇق ۋە مەجكاااۇرىيەتنى كاپاااالەتكە
ئىاااگە قىلىااادى .يەناااى ،ھەر بىرىمىزنىاااڭ ئۈساااتىگە مەجكاااۇرىيەتلەرنى ياااۈكلە
ئارقىلىق ،ھەق-ھوقۇقلىرىمىزنى قوغدايدى.
ئىنساااانالر ئارىساااىدا «ئاااالىمەن ،ئەمماااا بەرمەيااامەن» دەيااادىغان بىااار تاااوئ
بولاااۇئ ،باااۇ اىااال كىشاااىلەر ئاااالالھ تائاالنىاااڭ پۈتاااۈن ئىنساااانالرنىڭ ئورتااااق
مەنپەئەتىناااااى قوغااااادا ئۈچاااااۈن چۈشاااااۈرگەن ئەھكااااااملىرىنى يوشاااااۇرىدى ۋە
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ئۆزگەرتىااادى .بۇالرنىاااڭ ئەھكاااامالرنى يوشۇرىشاااى ،ئۇنىاااڭ زېمىنااادا تارقىلىشاااى
ئۈچااۈن چااو توسااالغۇ بولىاادى .شااۇنىڭ بىاالەن زېمىناادا توقۇنااۇ يااۈز بېرىااپ،
ھاياتنىاااااڭ رېتىماااااى بۇزىلاااااۇئ كېتىااااادى .ئاااااۇ كىشاااااىلەر ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ
ئەھكاااملىرىنى ئاااددىي ئااويالئ ،ئااۇنى دىنيااادىكى ئااازغىنە مەنپەئەتلىاارى ئۈچااۈن
يوشااااۇرىدى ۋە ئااىرىاااادا ئە چااااو زىيااااان تااااارتقۇچىالردىن بولااااۇئ قالىاااادى.
چاااۈنكى ئالالھنىاااڭ بېرىااادىغانلىرى مە گۈلاااۈ  ،ئىنسااااننىڭ دىنياااادا ئېرىشاااكەن
پايدىلىرى چەكلى بولىدى.
ئااااالالھ تائاااااال چۈشااااۈرگەن ئااااايەتلەرنى يوشااااۇرىئ ،ئااااازغىنە مەنااااپەئەت
ك َم ــا ََيْ ُكلُـ ـو َن ِِف بُطُـ ـوَّنِِ ْم
بەدىلىاااگە ساااېتى ەتكەنلەرنىڭ جازاساااى ،ئاااايەتتە ﴿أُولَـ ـِٰ َ
ـار﴾ «ئۇالرنىاااڭ قارنىغاااا يېگىناااى پەقەت ئوتتاااۇر» دەئ تەسااا ىرلەنگەن.
إََِّّل النَّ ـ َ
نااېمە ئۈچاااۈن باااۇ ئورىناادا قورسااااق تىلغاااا ئېلىنغااان چاااۈنكى قورسااااق ئىنساااالر
ئە بېشاااىدا ئوياليااادىغان ئورىنااادىر .باااۇ ھەقاااتە رەساااۇلۇلالھ
للافهٌَ ل ٌ ٌ
نللبع ٌِْعللا ٌ،و مل ل ِ ٌَ ل ٌ ٌِع ل ٌو َللغ « 1كااااپىر يەتاااتە ئاااۈچەيگە ،ماااۇئمىن بىااار
ئااااۈچەيگە يەياااادى» ۋە َس ل ل ٌ م ل ل ٌُ نٌ ق م للاتٌيقم ل ل ٌْو ِ « 2ئااااادەم بالىسااااى
بېلىناااى رىسااالىيالىغۇدە يېمەكلىااا يېساااە بولىااادى» دېاااگەن .ماااۇئمىن دىنياااا ۋە
ئاااااىرەتتىكى نىشاااانلىرىغا يېاااتىش ئۈچاااۈن يەيااادى .ئەمماااا كااااپىر پەقەت ھاياتتاااا
لەززەت ئااااېلىش ئۈچااااۈن يەياااادى .ئااااايەتتە تىلغااااا ئېلىنغااااان ااتالىقالرنىااااڭ
ھەممىساااى لەززەتلىااانىش ۋە قاااارنىنى تويغاااۇزى ئۈچاااۈن ئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقالر
بولغاچقا ،جازامۇ شۇنىغغا ئواشا قارنىغا ئوت تولدىرى بىلەن بولىدى.

ِ
ِّم ُه ـ ُـم
﴿وََّل يُ َكل ُ
بااااۇ اىلاااادىكى ئىنسااااانالرنىڭ ئىككىنچااااى اىاااال جازاسااااى َ

اللَّـ ــهُ﴾ « ئاااالالھ تائااااال ئۇالرغاااا ساااۆزلىمەيدى» .باااۇنى تۇرمۇشاااىمىزغا ساااېلىپ
چۈشاااۈنۈئ باقسااااق ،مېنىاااڭ «بىااار ئاااادەمگە گەئ قىلماااايمەن» دېگىااانى  ،مېنىاااڭ
ئااااۇ ئااااادەمگە غەزەپلەنگەنلىكىمنااااى ئىپااااادىلەئ بېرىاااادى .ئىنساااااننىڭ باشااااقىالر
 1مۇسلى رى ايەت قىلغان
 2تىرمىزى رى ايەت قىلغان
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بىاااالەن سۆزلىشىشااااى دوستلىشااااىش ئۈچۈناااادىر« .ئااااالالھ ئۇنااااداق ئااااادەملەرگە
ساااۆزلىمەيدى» دېگەنلىااا « ،ئاااالالھ ئاااۇالرنى ياماااان كۆرىااادى ،غەزەئ قىلىااادى»
ٌالَْلنَللاٌ
دېگەنناااى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿َُللاُو ٌ َملَنَللاٌ َلَبَ ل ْ َ

ا
ي ٌ.ملَنَل للاٌَْ اه نَل ل ا
لاٌَ ْ َس ل لُو ٌ
لاٌِْنل َ ل للاٌفَ ل لاإ ْ ٌاُ ل ل ْغ ٌََفَ ل لاإٌََ َل للاٌا ُمو ٌٌََُ.ل ل َ
اش ل ل ْق َوتلُنَ
اٌوُ نَل للاٌَُل ْوَِ ل ل َ
ْ ْ
لاٌض ل للا ٌَ َ
َ
ا
لاٌوََلٌتُ َ لا ُم ل للو ا « 1ئااااااۇالر ئېيتىاااااادى پەرۋەردىگااااااارىمىز! بەتكەاتلىكىمىااااااز
ف َ لل َ
ئۈساااااتىمىزدىن غالىااااا كېلىاااااپ گاااااۇمراھ قەۋم بولاااااۇئ قالغاااااان ئىااااادىق.
پەرۋەردىگاااارىمىز! بىزناااى دوزاااااتىن چىقاااارغىن نئانااادىن دىنياغاااا قاااايتۇرغىن ،
ئەگەر بىاااز نشاااۇنىغدىن كېااايىن يەنە گۇنااااھ قىلسااااق ،بىاااز ھەقىاااقەتەن زالىااا
بولااۇئ قااالىمىز .ئااالالھ ئېيتىاادى جەھەننەماادە اااار ھالاادا قااېلىغالر ،ما ااا سااۆز
ئاچمااااااا الر» دېااااااگەن .ئىككااااااى ئادەمنىااااااڭ بىاااااار-بىاااااارىگە مااااااۇھەبكىتى
كۈچەيگەنسااااااىرى ،ئارىسااااااىدىكى پااااااارا لىرى كۆپىيىاااااادى ۋە پارا لىشىشاااااامۇ
مۇھەبكەتنى كۈچەيتىشنىڭ بىراىل ۋاسىتىسىدىر.

ٌَيٌ
لٌَماَ ام نال َ
﴿وَِللاٌتاْلل َ
لَ َ
ئاااالالھ تائااااال تاااۇر تېغىااادا مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن َ
ون ل «ٌ2ئااى مۇسااا! ئااو قولۇ اادىكى نااېمە ئااۇ » دەئ سااوئا سااورىغان .بىااز
ُِ َ
باااۇ ئاااايەتنى تېخىماااۇ چۈشاااىنىش ئۈچاااۈن بىااار مىساااا ئاااااليلى .يېقىنىمىزنىاااڭ
بالىساااىنىڭ قولىااادا بىااار نەرساااە بولساااا ،بىاااز ئۇنىاااڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى ئوبااادان
بىلساااەكمۇ ،باااالىنى ئەركىلىتىاااپ ماااۇھەبكىتىمىزنى بىلاااددرد ئۈچاااۈن «بااااالم،
قاااولىغىزدىكى ناااېمە » دەيمىاااز .دېااامە  ،ئاااالالھ تائااااال بىلىاااپ تاااۇرىئ ساااورا
ئااااااارقىلىق ،مۇسااااااا ئەلەيھىسساااااااالمغا بولغااااااان مااااااۇھەبكەت ۋە يېقىنلىقنااااااى
ئىپادىلىاادى .مۇسااا ئەلەيھىسساااالممۇ «بااۇ مېنىااڭ ھاسااام» دەئ ئاااددىي جاااۋا
بېرىشاانىڭ ئورنىغااا« ،بااۇ مېنىااڭ ھاسااام ،مەن ئۇنىغغااا تايىنىااپ يااو مااا ىمەن،
قويلىرىمغاااا يوپۇرمااااقالرنى قېقىاااپ بېااارىمەن ۋە باشاااقا ئىشاااالرغا ئىشااالىتىمەن»

 1سۈرە مۇئمىنۇن-108 ~ 106 ،ئايەتلەر
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دەئ تەپساااىلىي جااااۋا بەردى .چاااۈنكى ساااۆزلە
ئىپادىسىدىر.

ماااۇھەبكەت ۋە يېقىنلىقنىاااڭ

ٌوَلٌين ل للهٌا ل ل ل ٌ

رەسااااااۇلۇلالھ ل ل ل ل ٌَلٌي لم ل ل ل ٌهللاٌيل ل للونٌ ق اِ ل ل ل ٌوَلٌيل ل للَ
و ل ل ل ٌال ل ل بٌْ ل ل ل ٌشل ل ل ٌْ ٌٌ،وِل ل للٌَ ل ل ل بٌ،وااِل ل ل ٌِس ل للت « 1ئااااااالالھ تائاااااااال
قىياااامەت كاااۈنى ياشاااىنىپ قالغاااان زىناااااور ،يالغاااانچى پادىشااااھ ۋە تەكەبكاااۇر
كەمااااكەغە قاتااااارلىق ئااااۈق اىاااال كىشااااىگە سااااۆز قىلماياااادى ،قارىماياااادى ۋە
پاكلىماياااادى .ئااااۇالر قاااااتتىق ئازابقااااا دىچااااار بولىاااادى» دېااااگەن .ئەگەر ياشااااالر
ياشاالىقى ئۇرغااۇئ تۇرغااانلىقى ئۈچااۈن شااەيتاننىڭ كەياانىگە كىرىااپ زىنااا قىلسااا،
باااۇ ھەۋەسااانىڭ كەيااانىگە كىرىاااپ ئېزىاااپ قالغاااانلىقى بولىااادى .ئەمماااا ياشاااىنىپ
قالغااان ئادەمنىااڭ ئىدىيەسااىدە مەسااىلە بولمىسااا ،ھەرگىزمااۇ بااۇ ئااازغۇن يولغااا
كىرمەيااادى .يالغاااانچى پادىشااااھ ئۆزىنىاااڭ پۇقرالىرىغاااا يالغاااان ئېيتىااادى .پۈتاااۈن
ئااادەملەر ئۇنىااڭ قااو ئاسااتىدا تۇرسااا ،ئۇنىااڭ باشااقىالردىن قورقمىغااان شااارائىتتا
يالغاااااان ئېيتقاااااانلىقى ،ئاااااۇ پادىشااااااھنىڭ ئەاالقىنىاااااڭ باااااۇزىق ۋە رەزىااااال
ئىكەنلىكىناااى ئىپاااادىلەئ بېرىااادى .كەماااكەغە ئادەمنىاااڭ ئائىلىساااى ۋە باااالىلىرى
ئاچلىقتااا قالسااىمۇ ،بۇنىغغااا پەرۋا قىلماااي ،تەكەبكۇرلااۇقى سااەۋەبىدىن باشااقىالر
بەرگەن نەرساااىنى قوباااۇ قىلمايااادى .ھەتتاااا ئائىلىساااى ۋە باااالىلىرى ئاااۇ ئاااادەم
سااەۋەبلى ھاااال بولىاادى .شااۇ سااەۋەبتىن ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااۈق اىاال كىشااىگە
سۆز قىلمايدى.

ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادا ئۇالرنىاااڭ ساااۆز قىلىاااش ۋە رەھمەتاااكە ئېرىشاااىش
ئۈمىااادلىرىنى يوققاااا چىقارغانااادىن كېااايىن ،ئاااۇالرنى ھەرگىزماااۇ گۇناھلىرىااادىن
پاكلىمايااادىغانلىقىنى باياااان قىلىاااپ ٰ﴿وََّل ي ـ ـ َزِّكِي ِهم وََّل ــم َعـ ـ َذ ِ
ـيم﴾ «ئاااۇالرنى
ٌ
اب أَل ـ ٌ
َ ُ ْ َ ُْ
نگۇناھلىرىااادىن پاكلىمايااادى ،ئاااۇالر قااااتتىق ئازابقاااا دىچاااار بولىااادى» دېاااگەن.
چاااۈنكى ئاااۇالر ئە چاااو ااتاااالىق بولغاااان ئالالھنىاااڭ زېمىنناااى تەرتىاااپلە
 1مۇسلى رى ايەت قىلغان
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ئۈچااۈن ئەۋەتااكەن ئەھكاااملىرىنى يوشااۇرغان .ئااۇالر بااۇ ئەھكااامالرنى يوشااۇرى
ئااااارقىلىق ئااااۆزىال ااتاالشماسااااتىن ،بەلكااااى باشااااقا ئىنسااااانالرنىمۇ ئااااازدىرىئ
يولاادىن چىقارغااان .ئەگەر بىاار ئااادەم ئااۆزى ااتااالىق ئۆتكااۈزدئ ،بااۇ ئىشااى ئااۆزى
بىلەناااال قالساااا ،بىااار كىشاااىلى جازاغاااا تارتىلىااادى .ئۇناااداق بولمااااي ااتاااالىقنى
باشااااقىالرغىمۇ تارقاتسااااا ،ئۇنىغغااااا ئەگەشااااكەن بااااارلىق ئادەمنىااااڭ جازاسااااىنى
بىرلىكتە تارتىدى.
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﴿أُولَـِٰ َ َّ ِ
اب ِِبل َْمغْ ِف َرةِ ۚ فَ َما
َتُوا الض َ
ًَّللَ َ ِِب َّْلَُد ٰى َوال َْع َذ َ
ين ا ْش ََ
ك ا لذ َ
َبُه ْم َعلَم النَّا ِر﴾
أْ
َص ََ
ٌ

ٌ«ئەنە شۇالر ھىدايەتنى گۇمراھلىققا ،مەغپىرەتنى ئازابقا تېگىشتى ،ئۇالر
دوزاخ ئازابىغا نېمىدېگەن چىداملىق!»

ئاااالالھ كااااپىرالرنى شاااۇنچە ئاگاھالنااادىرغان بولساااىمۇ ،ئاااۇالر ئۆزىنىاااڭ
ئازغۇنلىقىاااااادىن پەقەت قايتمىاااااادى .ئااااااۇالر بااااااۇ دەرىجىاااااادە ئازىاااااادىغانغا،
جەھەننەمنىاااڭ ئوتلىرىغاااا بە چىداملىقمىااادى ئاااايەتتە ئازابنىاااڭ پەۋقۇلىااااددە
ئېغىرلىقاااى باياااان قىلىنى اتقاااان تۇرساااا ،ئاااۇالر يەنە ئىكااارەت ئالمامدىغانااادى بىاااز
ئېغىااار جاااازانى كاااۆرگەن ۋاقتىمىااازدا ،ئۇنىاااڭ جىناااايىتىگىمۇ كاااۆز تاشلىشاااىمىز
كېاارە  .بىااز جىنااايەتنى بىلمىسااە  ،جىنااايەتچىگە ۋە جازانىااڭ ئېغىرلىقىغااا ئىاا
ئااااغرىتقىمىز كېلىااادى .ئەگەر جىناااايەتنى بىلساااە  ،ئۇالرغاااا بېااارىلگەن جازانىاااڭ
ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇالرنىغمۇ شۇ جازاغا اليىق ئىكەنلىكىنى بىلىمىز.
ـَبُه ْم َعلَ ـ ــم النَّ ـ ــا ِر﴾ «ئااااااۇالر دوزاخ
ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادىكى ﴿فَ َم ـ ــا أ ْ
َص ـ ـ ََ
ئازابىغاااا نېمىااادېگەن چىاااداملىق!» دېاااگەن ئىپاااادە ،ئۇالرنىاااڭ ئازابىنىاااڭ باااۇنچە
ئېغىرلىقىناااى بىلىاااپ تاااۇرىئ ،ااتاااا يولااادىن تواتىمىغاااانلىقىنى ،شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن
ئۇالرغااا ئازابىنىااڭ ئېغىاار بولىاادىغانلىقىنى بىلددرىاادى .بۇنااداق ئااازا ئالالھنىااڭ
زېمىننااااى تەرتىااااپكە سااااېلىش ئۈچااااۈن چۈشااااۈرگەن ئەھكاااااملىرىنى بااااۇزىئ،
قااليمىقانچىلىق چىقارغان ۋە ھەقىقەتنى يوشۇرغان كاپىرالرغا بېرىلىدى.
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ْكتَاب ِِب ِْل ِِّق ۗ وإِ َّن الَّ ِذين ا ْختَـلَ ُفوا ِِف ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
ك ِِب َّ
اب
﴿ َٰذلِ َ
َن اللَّـهَ نَـ َّز َل ال َ َ َ
َ
اق ب ِع ٍ
ِ ِ ٍ
يد﴾
لَفي ش َق َ
ٌ
ٌ«بۇ نقاتتىق ئازا شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئالالھ ھەقىقەتەن ھەق كىتابنى
نتەۋراتنى نازىل قىلدى نئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى يوشۇردى ۋە
ئۆزگەرتى ەتتى  ،كىتا توغرىسىدا ئىختىالئ قىلغۇچىالر چو قۇر
نىزادىدىر»
ئۇالرغاااا شاااۇنچىلى ئېغىااار جاااازا بېرىلىااادىغانلىقىنى بىلىاااپ تاااۇرىئ ،ناااېمە
ئۈچاااۈن ئۆزلىرىنىاااڭ يوللىرىااادىن قايتمايااادى ناااېمە ئۈچاااۈن ھەقناااى يوشاااۇرىدى
چااۈنكى ئااۇالر بااۇ ئىشااالرنى مەنپەئەتلىاارىگە كاپالەتلىاا قىلىااش ،باشااقىالرنىڭ
ئەمگىكاااى ئۈساااتىگە ماااا -دىنياغاااا ئېرىشاااىش ئۈچاااۈن قىلى اتقاااان بولغاچقاااا،
ھەقىاااقەت ئۇالرغاااا ھەرگىزماااۇ ياقمايااادى .ئەكساااىچە ئاااۇالر ھەقىقەتاااكە قارشاااى
چىقىاااادى .شااااۇ ا پاياااادا-مەنپەئەتلىرىنىااااڭ يوقىلىااااپ كېتىشااااىدىن ئەنسااااىرەئ،
ئاااازغۇن ياااوللىرىنى داۋامالشاااتۇرىدى .ئاااالالھ تائااااال چۈشاااۈرگەن ئەھكامالرنىاااڭ
ھەممىساااى ھەقىاااقەت ،ئۇالرنىاااڭ قىلى اتقاااانلىرى ئاااازغۇنلۇقتۇر .ھەقىاااقەت بىااالەن
ئازغۇنلۇق سۇ بىلەن ئوتقا ئواشا بىر-بىرى بىلەن كېلىشمەيدى.

﴿وإِ َّن الَّ ـ ِـذين ا ْختَـلَ ُف ــوا ِِف ال ِ
ـاب لَِف ــي ِشـ ـ َق ٍ
ْكتَ ـ ِ
اق بَِعي ـ ٍـد﴾ « كىتااااا توغرىسااااىدا
َ
َ
ئىخااااتىالئ قىلغااااۇچىالر چو قااااۇر نىزادىاااادىر»ٌ.ئالالھنىااااڭ كىتااااابى ھەققىاااادە
ئىخاااتىالئ قىلىشاااقان كىشاااىلەر ،ئىالھىاااي مەنھەجااادىن پەۋقۇلىااااددە يىراقلىشاااىپ
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كېتىاااادى .ئىالھىااااي يولاااادا ئىختىالپلىشااااىپ قالغااااانالر ،ئااااازغۇنلۇق ۋە تاااااال -
تارتىشااتا كېتى ېرىاادى .لااېكىن تااوغرا-ااتانىااڭ ھۆكااۈمىنى قىيااامەت كااۈنى ئااالالھ
لاٌا ل ْ ٌفا ل الوٌ
تائاااال ئااۆزى بېرىاادى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال ﴿ا َ ٌ لَللوٌَ َْ ُ ل ٌُملَْ لنَل ُ ْ ٌا ٌَِل ُ
ََيْتَلا ُ ل للو ٌَ « 1ئاااااالالھ ھەقىاااااقەتەن نقىياااااامەت كاااااۈنى ئۇالرنىاااااڭ ئىخاااااتىالئ
قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدى» دېگەن.

 1سۈرە زىمەر-3 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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وه ُك ْم قِبَل ال َْم ْش ِر ِق َوال َْمغْ ِر ِ
﴿لَّْي
َْب َم ْن
س الِ َّ
ب َولَـٰ ِك َّن الِ َّ
َْب أَن تُـ َولُّوا ُو ُج َ
َ
َ
آمن ِِبللَّ ِـه والْيـوِم ْاْل ِخ ِر والْم ًَلئِ َك ِ وال ِ
ْكتَ ِ
ال َعلَ ٰم
ني َوآتَم ال َْم َ
اب َوالنَّبِيِِّ َ
َ َْ
َ
َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السب ِ
ني َوِِف
يل َو َّ
ني َوابْ َن َّ
السائل َ
ساك َ
ُحبِّه َذ ِوي الْ ُق ْرَ َٰب َوالْيَـتَ َام ٰم َوال َْم َ
ِ
ال ِِّرقَ ِ
الص ًَل َة َوآتَم َّ
اه ُدوا
ام َّ
الزَكا َة َوال ُْموفُو َن بِ َع ْه ِده ْم إِ َذا َع َ
اب َوأَقَ َ
الصابِ ِرين ِِف الْبأْ﴾ ِاء والض َّ ِ ِ
ْس أُولَـِٰ َ َّ ِ
ني الْبَأ ِ
ص َدقُوا
َّراء َوح َ
ين َ
َو َّ َ َ َ َ
ك الذ َ
ك ُه ُم ال ُْمتَّـ ُقو َن﴾
َوأُولَـِٰ َ
«سىلەرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تەرەپكە يۈز كەلتۈردشۈ الرنىڭ
ئۆزىال يااشىلىق ئەمەس .بەلكى ئالالھقا ،ئااىرەت كۈنىگە،
پەرىشتىلەرگە ،كىتابقا ،پەيغەمكەرلەرگە ئىمان كەلتۈرد  ،ئالالھنى
سۆيۈ

يۈزىسىدىن اىش-ئەقرىكاالرغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە،

مۇساپىرالرغا ،سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىشىگە پۇ -ما
ياردەم بېرىش ،ناماز ئوقۇ  ،زاكات بېرىش ،ئەھدىگە ۋاپا قىلىش،
يوقسۇزلۇققا ،كېسەللىككە ۋە نئالالھنىڭ يولىدا قىلىنغان ئۇرىشقا
بەرداشلىق بېرىش يااشى ئەمەلگە كىرىدى .ئەنە شۇالر نئىمانىدا
راستچىلالردىر ،ئەنە شۇالر تەق ادارالردىر»
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ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتنى چۈشاااۈرگەن ۋاقىتتاااا ،مۇنااااپىق ۋە يەھاااۇدىيالر
ئاساسااىي مەسااىلىنى بىاار تەرەپااكە قايرىااپ قويااۇئ ،مااۇھى بولمىغااان نااۇقتىالرنى
قىزىااق نۇقتىغااا كۆتااۈردئ چىقىااپ ،مۇسااۇلمانالرنىڭ دىققىتىنااى چاچقااان .ئااالالھ
تائااااال باااۇ ئىشاااالرغا رەددىااايە بېرىاااپ ،مەساااىلىنىڭ مېغىزىناااى باااۇ ئاااايەتتە باياااان
قىلىپ بەرگەن.
مۇسااااااۇلمانالر بەيتۇلمۇقەددەسااااااتىن كەبىااااااگە قاراشااااااقا بۇيرىلغاناااااادا،
يەھااااۇدىي ۋە مۇناااااپىقالر بااااۇنى پۇرسااااەت بىلىااااپ ،كىچىاااا ئىشاااانى ئاساسااااىي
نۇقتىغاااا كۆتاااۈردئ غوۋغاااا چىقارغاااان .شاااۇنىڭ بىااالەن مۇساااۇلمانالر كەبىاااگە،
يەھااااۇدىيالر بەيتۇلمۇقەددەسااااكە ،اىرىسااااتىيانالر مەشاااارىققە قارىغااااان .ئەھلااااى
كىتاااااا بۇنىغااااادىن «يااشاااااىلىق ۋە دىننىاااااڭ ئاساساااااىي پىرىنساااااىپلىرىنى
قىلىااا اتىمىز» دەئ پەاىرلىنەتتاااى .ئاااالالھ تائااااال ياااۈزىنى قىاااكلىگە قارىتىشاااتىن
ئىكااارەت ھېچقانااداق جاپاسااى يااوق مەسااىلىدە ،ئۇالرنىااڭ ئااۆزلىرىنى ھەق يولاادا
كېتى اتقانااااادە كۆرسەتمەسااااالىكىنى ۋە قىكلىناااااى ئۆزگەرتىشااااانى مەساااااىلىنىڭ
نېگىاازى قىلى الماساالىقنى تەكىتلىاادى .ئەمەلىيەتااتە ئە مااۇھى بااولغىنى ،ئااالالھ
تائاااال بىاار ئىشااقا بۇيرىغااان ۋاقىتتااا ،ئااۇنى چىاان دىلاادىن سااۆيۈئ تااۇرىئ ئىتااائەت
قىلىاااش ،تەق الىاااق قىلىاااش ۋە راساااتچىللىق قىلىشاااتۇر .يااشاااىلىق چاااو بىااار
مەساااىۇلىيەت بولاااۇئ ،باااۇ يولااادا كېتى اتقاااان ئاااادەم دەۋاساااىدا راساااتچىل يااااكى
ئەمەسااالىكىدە ساااىنىلىدى ۋە باااۇ ساااىناق مەلاااۇم دەرىجىااادە جاپاااا-مۇشاااەققەتلەر
ئۈسااتىگە قۇرىلغااان بولىاادى .مااۇئمىن شااۇ سااىناقالردىن ھالقىااپ ئۆتااۈ ئۈچااۈن،
گەرچە كاااۆ لى تارتىاااپ تۇرساااىمۇ قىلغۇساااى باااار نۇرغاااۇن ئىشاااالردىن يېنىشاااى
كېاارە  .مانااا بۇالرنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ بىاازدىن تەلەئ قىلغااان يااشاااىلىق ۋە
ئىماننىڭ تەقەززاسى.
ئااااالالھ تائاااااال ئااااايەتتە ْل لا ٌَ ٌ«يااشااااىلىق» سااااۆزىنى تىلغااااا ئالغااااان.
لوگىكىااادا «يااشاااىلىق» ساااۆزى «ئۇقاااۇم» ھېساااابلىنىدىغان بولغاچقاااا« ،پااااالنى
يااشااااىلىق ئااااادەم» دەئ ،كىشااااىنى «يااشااااىلىق» بىاااالەن سااااۈپەتلىيەلمەيمىز.
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سااااۈپەت ۋىجااااۇتتىن ئااااايرى سااااانىلىدىغان نەرسااااە ھېسااااابلىنىدى .ئەممااااا شااااۇ
ساااۈپەت ۋىجۇدىغاااا ساااىغىپ كەتاااكەن ۋاقىتتاااا ،ئىنساااان شاااۇ ساااۈپەتنىڭ ئاااۆزىگە
ئايلىنىاادى .مەسااىلەن «مەن ئادىاال» دېااگەن ۋاقتىماادا ،ئااادالەت سااۈپىتى بىاالەن
ساااۈپەتلەنگەن باااولىمەن .ئەمماااا «مەن ئادالەتنىاااڭ ئاااۆزى» دېگىنىمااادە ،ئاااادالەت
ۋىجۇدىمغاااا ساااىغىپ كەتكەنلىكىناااى بىلددرىااادى .دېااامە  ،يااشاااىلىق بىزنىاااڭ
سااااۈپىتىمىز بولااااۇپال قالماااااي ،ۋىجۇدىمىزغااااا سااااىغىپ كېتىشااااى كېرەكلىكىنااااى
ئىپااااادىلە ئۈچااااۈن ،ئااااالالھ تائاااااال ْل لا ٌَ ٌ«يااشااااىلىق» دېااااگەن ئۇقااااۇمنى
ئىشلەتكەن.
ـن ِِبللَّ ـ ـ ِـه﴾ « بەلكااااى ئالالھقااااا ئىمااااان كەلتااااۈرد
﴿ولَـ ـ ـٰ ِك َّن الْـ ـ ِ َّ
ـَب َمـ ـ ْـن َ
َ
آمـ ـ َ
يااشاااى ئەمەلاااگە كىرىااادى» .ئاااۆزىنى تاااوغرا يولااادا دېگەنااالەرگە نىساااكەتەن،
ئالالھقااا ئىمااان ئېيااتىش ئىماننىااڭ ئە يۈكسااە تەرىپىاادىر .بۇنىغاادىن كېاايىن
﴿ َوالْيَـ ـ ْـوِم ْاْل ِخ ـ ـ ِر﴾ « ئااااااىرەت كااااۈنىگە ئىمااااان ئېيااااتىش نيااشااااى ئەمەلااااگە
كىرىاااادى » دېااااگەن .ئالالھقااااا ئىشااااىنىش بىاااالەن ئااااااىرەتكە ئىشااااىنىش بىاااار
تااااۈردىكى ئىااااش ئەمەس ،چااااۈنكى ئاااااۋۋا ئالالھقااااا ،ئاناااادىن ئااااالالھ بەرگەن
اەۋەرگە قااااارائ تااااۇرىئ ئااااااىرەتكە ئىشااااىنىمىز .ئااااااىرەتكە ئىمااااان ئېيتىااااپ
ْم ًَلئِ َك ـ ِ﴾ « مااااالئىكىلەرگە ئىماااان ئېيتىمىاااز» .بۇالرنىاااڭ
بولغانااادىن كېااايىن ﴿ َوال َ
ھەممىسااى غەيكىااي مەسااىلە بولغاچقااا ،ئىنساااننىڭ ئىاادراكى بااۇالرنى بىلەلمەياادى.
ئەمەلىيەتاااتە ئەقىااادە كاااۆز ئالااادىمىزدىكى رېىاااا نەرساااىگە بولمايااادى .بەلكاااى
ئىنسااان ئىدراكىاادىن ھالقىغااان غەيكىااي نەرسااىگە باغلىنىااپ ،ئۇنىغاادىن ئاااجرائ
كەتمەسلىكنى كۆرسىتىدى.
ئىماااان  -ئالالھقاااا ،ئاااااىرەتكە ،مااااالئىكىلەرگە ،كىتابقاااا ،پەيغەماااكەرلەرگە
ۋە ئاااالالھ اەۋەر بەرگەن پۈتاااۈن نەرساااىلەرگە ئىماااان ئېيتىشااانى ئاااۆز ئىچىاااگە
ئالىاادى« .كىتااا » بىاالەن «پەيغەمااكەر»لەر غەياا ئەمەس ،چااۈنكى قۇرئااان كااۆز
ئالااادىمىزدا باااار ،پەيغەماااكەرلەر ھەققىااادە بىااازگە ئىشاااەنچلى اەۋەرلەر يېتىاااپ
كەلااااگەن .بااااۇ ئىككىسااااى غەياااا بولمىغااااان بىاااالەن ،ئالالھنىااااڭ كىتااااابنى
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چۈشااااۈرگەنلىكى ۋە ئىنساااااننى پەيغەمااااكەر قىلىااااپ ئەۋەتكەنلىكىنىااااڭ ئااااۆزى
غەيكتۇر.
ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادىكى غەيكىاااي ئىشاااالرغا ئىماااان ئېيتىشاااتىن ئىكاااارەت
ئەقىاااادە مەسىلىسااااىنى بايااااان قىلغاناااادىن كېاااايىن ،ئىنسااااانالرنىڭ زېمىناااادىكى
ھاياااات رېتىمىناااى ئاااۆزى چۈشاااۈرگەن تەلىماااات باااويىچە داۋام قىلىشاااى ئۈچاااۈن،
ـال
ئىماااان ۋە ئەقىااادە مەسىلىساااىدىن دىنيااااۋى مەساااىلىگە يۆتكىلىاااپ ﴿ َوآتَــم ال َْمـ َ
َعلَـ ٰـم ُحبِِّـ ِـه﴾ «ئاااالالھ نى ساااۆيۈ يۈزىساااىدىن ماااا -مۈلاااۈ ساااەرئ قىلىاااش»
دېاادى .مااۇئمىن مەلااۇم ئىقتىسااادقا ئىااگە بولغاناادىن كېاايىن ،ئااۇنى ئىشلىتىشااكە
تېگىشاالى يااشااى يولالرغااا سااەرئ قىلىاادى .ئااايەتتىكى ْ َمللاَ  ،كااۆپىنچە ھالاادا
پااااۇلنى كااااۆز ئالاااادىمىزغا كەلتۈرىاااادى .ئەمەلىيەتااااتە قىممىتااااى بااااار ،پۇلغااااا
ئايالندىرغىلى بولىدىغان ھەرقانداق نەرسە «ما » ھېسابلىنىدى.
سااەرئ قىلىااش  -قىلى اتقااان يااشااىلىقنى سااۆيۈئ تااۇرىئ سااەرئ قىلىااش
ۋە ماااالالرنى يااشاااى كۆرساااىمۇ ،نەپساااىدىن كېچىاااپ ساااەرئ قىلىشاااتىن ئىكاااارەت
ا
ٌَبال الوٌ
لان َ
﴿ويُاْع ُم للو َ ٌ اَ َع ل َ
ٌالَ ل ُ
ئىككاااى اىااال بولىااادى .باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال َ
ا
اِسل ل ا نَ ا
لً « 1ئااااۆزى موھتااااا تۇرىقلااااۇق مىسااااكىنگە ،يېااااتىمگە ۋە
َ
ْ
اٌويَت َم للاٌ َوَْن ل َ
ئەساااىرگە تائاااام بېرىااادى» ۋە يەنە ﴿َ ل ٌتَلنَللاُو ٌ ْ لا ٌََ ل َلٌّتُن ا ُقللو اٌََل ُا
لاٌَتبُّللو ٌَ َوَِللاٌتُن ا ُق للو ٌ
َ
ا
ٌالا ل ل « 2يااشاااااى كاااااۆرگەن نەرساااااە الردىن ساااااەرئ
اِ ل ل َ
ٌش ل ل ْلَ ٌفَ ل لاإ َ ٌ لَل ل لوٌَمال للو َ
قىلمىغااۇچە ھەرگىااز يااشااىلىققا نيەنااى جەناانەتكە ئېرىشەلمەيسااىلەر» دېااگەن.
لااېكىن يااۈرىكى سااىقىلىپ تااۇرىئ مااا سااەرئ قىلىشاانى ئااالالھ تائاااال ئەيىااكلەئ
اَ ا
ْهُا للو ٌَ « 3ئااااۇالر ئااااۆزلىرى يامااااان كۆرىاااادىغاننى ئالالھقااااا
﴿ َوََْي َعلُ للو َ ٌ لل للو ٌَِ للاٌيَ َ
مەنسۇئ قىلىدى» دېگەن.

 1سۈرە ئىنسان-8 ،ئايەت
 2سۈرە ئا ئىمران-92 ،ئايەت
 3سۈرە نەھل-62 ،ئايەت
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﴿ َذ ِوي الْ ُقـ ـ ْـرَ َٰب﴾ « تۇغقانلىرىغاااااا نساااااەرئ قىلىااااادى » .كىشاااااى ئىشااااالەئ
ئااۆزىنى تولااۇق قاماادائ بولغاناادىن كېاايىن ،قىاايىن كۈناادە قالغااان تۇغقااانلىرىنى
يااوقالئ يااشااىلىق قىلىااپ تۇرىشااى كېاارە  .ئەمەلىيەتااتە مااۇئمىن ھەماامە ئااادەم
بىاالەن تۇغقاناادىر .بااۇ ھەقااتە مۇنااداق بىاار ھېكااايە بااار .مۇئاااۋىيە رەزىيەلالھااۇ
ئەنھاااۇ اەلىاااپە ۋاقتىااادا ،ئىشاااى باقاااارى كېلىاااپ «ساااىلىنى بىااار قېرىنداشااالىرى
ئىشاااى ئالدىااادا سااااقالۋاتىدى» دېگەنااادە ،ئاااۇ «ساااەن مېنىاااڭ قېرىنداشااالىرىمنى
تونۇمامتىاااڭ دەرھاااا كىرگاااۈز» دەئ باااۇيرىق قىلىااادى .ئاااۇ كىشاااى كىرگەنااادىن
كېااايىن ،مۇئااااۋىيە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ «ساااەن مېنىاااڭ قايساااى قېرىندىشاااى »
دې ىاااااادى ،ھېلىقااااااى كىشااااااى «مەن ئااااااادەم ئەلەيھىسساااااااالمدىن بولغااااااان
قېرىندىشاااىڭ» دەئ جااااۋا بەرگەن .مۇئااااۋىيە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ ئاااۇ كىشاااىنىڭ
ساااۆزىدىن تەساااىرلىنىپ ،ساااورىغان نەرسىساااىنى بېرىاااپ ساااىلە-رەھىااا قىلغاااان.
تەبىىيىكااااى« ،ھەماااامە كىشااااى ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالمنىڭ بااااالىلىرى» دېااااگەن
نۇقتىااادىن ،پۈتاااۈن ئىنساااانالر بىااار-بىااارىگە ساااىلە-رەھىااا قىلىاااپ بواللمايااادى.
لااااېكىن نەساااااە جەھەتاااااتىن ئۇلىشاااااىدىغان قېرىنداشاااااالرغا ساااااىلە-رەھىااااا
قىاللمامااادى تەبىىىيكااااى قىالالياااادى .مۇئمىننىاااڭ ئىمااااانى ،قېرىنداشاااالىرى ئاااااق
ھالەتتە تۇرسا ،ئۆزى باياشات ياشاشقا يو قويمايدى.
ئاااالالھ تائااااال ئىنساااانالر ئوتتۇرىساااىدا ئۆزئاااارا كېپىللىكناااى يولغاااا قوياااۇئ،
يااشااااىلىق ۋە ئىقتىسااااادنى ئومااااۇمىي جەمىىاااايەتكە تااااارقىتىش نۇقتىسااااىدىن،
ئاااائىلە مۇناساااى ىتىنى بەرپاااا قىلااادى .ئەر-ئايالااادىن باااالىالر ۋە باااۇ باااالىالردىن
نەۋرىاااالەر ئوتتۇرىغااااا چىقىااااپ ،تۇغقااااانلىق مۇناسااااى ىتى شااااەكىللەنگەن بىاااار
جەمىىااايەت ھاساااىل بولىااادى .نىكااااھلىنىش كىشاااىلەرنىڭ ئىقتىساااادىي جەھەتاااتە
بىااار-بىرىناااى كاپاااالەتكە ئىاااگە قىلىاااش ئۈچاااۈن ئېلىنغاااان بىرىنچاااى قەدەمااادىر.
ئائىلىسااىز ھامىلىاادار بولغاناادا ،ھااامىلىنى چۈشااۈردۋېتىش ياااكى بااالىنى تاشااالئ
قاااېچىش ئەھااا اللىرى كېلىاااپ چىقىااادى .نەتىجىااادە بالىنىاااڭ ئىگىساااى چىقمااااي،
جەمىىيەتاااتە ھېچقاناااداق تۇغقاااانلىق ئاالقىساااى ياااوق ھاااالەتتە ياشاااايدى .بۇنىاااڭ
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نەتىجىساااىدە جەمىىيەتاااتە بۇزىلاااۇ ئوتتۇرىغاااا چىقىااادى .جەمىىيەتنىاااڭ پااااكىز،
مۇناسااى ەتلەرنىڭ مۇسااتەھكەم ،ھەر ئىشاانىڭ كاپااالەتكە ئىااگە بولۇشااى ئۈچااۈن،
ئاااالالھ تائااااال نىكااااھتىن ئىكاااارەت پااااكىز مۇناساااى ەتنى تەشاااەبكۇس قىلىااادى .باااۇ
ئاااارقىلىق شاااەكىللەنگەن تۇغقانالرنىاااڭ تۇرمۇشاااىغا كاپالەتلىااا قىلىاااش ئۈچاااۈن،
﴿ َذ اويٌ ْ ُق ْهَبٌ ٌ«تۇغقانلىرىغا نسەرئ قىلىش » تەلىماتى كەلگەن.

ـام ٰم﴾ «يېااااااتى »لەرگە يااشااااااىلىق قىلىشااااااقا
ئااااااالالھ تائاااااااال ﴿ َوالْيَـتَـ ـ ـ َ
بۇيرىۋاتىااادى .دادىساااى ئۆلاااۈئ كەتاااكەن ،بااااالغەت يېشاااىغا يەتمىاااگەن باااالىالر
«يېاااااتى » دېيىلىااااادى .باااااۇالر جەمىىيەتتىكاااااى زاپااااااس ئىقتىساااااادنىڭ ساااااەرئ
قىلىنىدىغان ئورىنلىرىدىن بىرىدىر.

﴿والْم ِ
ني﴾ « مىسااااكىنلەرگە يااشاااااىلىق قىلىغااااالر» .باااااۇ ساااااۆزنىڭ
سـ ــاك َ
َ ََ
يىلتىااازى« ،جىمىاااپ قالغاااان ،تاااۇرىئ قالغاااان» دېاااگەن مەنىلەرناااى بىلددرىااادى.
يەنااى ،بااارار جااايى ،تۇرالغۇسااى ،يااېمە -ئىچمىكااى يااوق ئااادەم مىسااكىن بولىاادى.
ئۆلىمااااالر ِس ل ي «مىساااكىن» بىااالەن فقللً «پېقىااار»نىاااڭ پەرقىناااى ئايرىشاااتا
ھەراىااال ئواشاااىمىغان پىكىرلەرناااى ئوتتۇرىغاااا قويغاااان .بىااار قىساااى ئۆلىمااااالر
ِس ل ي ناااى ھېچنېمىساااى ياااوق ،فق للً نىاااڭ ئاااازراق بىااار نەرسىساااى بولساااىمۇ،
ئااۆزىگە يەتمەياادى ،دېااگەن شااەكىلدە چۈشااەنددرگەن .يەنە بىاار قىسااى ئۆلىماااالر
ِس ل ي نىااڭ ئااازراق بىاار نەرسىسااى بااار ،لااېكىن ئااۆزىگە يەتمەياادى ،فقللً نىااڭ
ھېچنېمىسااااى يااااوق دەئ چۈشااااەنددرگەن .گەرچە ئىخااااتىالئ بولسااااىمۇ ،لااااېكىن
قۇرئانااادا ئىككىلاااى اىااال كىشاااىگە يااشاااىلىق يوللىرىغاااا اەجلىنىااادىغان پاااۇ -
مالالردىن نېسى ە ئۈلەشتۈردلگەن.
السـ ـبِ ِ
يل﴾ « مۇسااااپىرالرغا يااشاااىلىق قىلىغاااالر» .ئەمەلىيەتاااتە باااۇ
﴿ َوابْـ َـن َّ
سااۆز «يولنىااڭ بالىسااى» دېااگەن مەنىاادە بولااۇئ ،سااەپەردە مااا -مۈلۈكلىرىاادىن
ئايرىلىااااپ ،يولاااادىن باشااااقا پاناھلىنىاااادىغان ھېچنېمىسااااى قالمىغااااان ئااااادەمنى
ئىپااااادىلە ئۈچااااۈن قوللىنىلغااااان .بااااۇ ئادەمنىااااڭ قىيىنچىلىقااااتىن قۇتۇلااااۇئ،
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ئىساااالم جەمىىيىتىنىاااڭ ھىمايىساااىدە ئىكەنلىكىناااى ھاااې
ئۇالرغىمۇ زاپاس ئىقتىسادتىن بېرىلىدى.

قىلااادىرى

ئۈچاااۈن،

﴿و َّ ِ
ني﴾ « بىااار نەرساااە ساااورائ كەلگەنااالەر» .بىااار قىساااى كىشاااىلەر
الســائِل َ
َ
تىلەمچىلىكناااى كەساااپكە ئايالنااادىرىۋالغان .لاااېكىن ئالااادىمىزغا ساااورائ كەلاااگەن
كىشاااىلەرگە بېرىشاااىمىز كېااارە  .باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ْ َْااُللو ٌ
ا
ٌالَ ل ل ٌ ل للهٌفَ ل ل َلهٌُ « 1ساااااورىغۇچى ئاااااات ئۈساااااتىدە كەلساااااىمۇ
َسل للاِ َ ٌَوا ْ ٌ َ ل للا َ َ
بېااارىغالر» دېاااگەن .بەلكىااا راساااتىنال تىلەمچىلىكناااى كەساااپ قىلى الغاااان بولساااا،
شااۇ بىاار قېتىملىااق بېرىشااىمىز سااەۋەبلى  ،قىلى اتقااان ئىشااىدىن يېنىااپ قېلىشااى
مۇمكىن .دېمە  ،بېرىپ ااتاالشقانلىق ،بەرمەي ااتاالشقاندىن يااشىدىر.
﴿وِِف ال ِِّرقَـ ـ ـ ِ
ـاب﴾ «د دشااااااامەنلەرنىڭ قولىغاااااااا چۈشاااااااۈئ قالغاااااااانالر»،
َ
ئىقتىساااادىي جەھەتاااتە يۆلەشاااكە تېگىشااالى كىشاااىلەرنىڭ بىرىااادىر .ئاااايەتتىكى
َُل ل ا
لابٌ دېاااااگەن ساااااۆز «بوياااااۇن ،گەدەن» دېاااااگەن مەنىلەرناااااى بىلددرىااااادى.
بويۇننىااااڭ ئىگىلىشااااى ئىنساااااننىڭ باشااااقىالرنىڭ قولىغااااا چۈشااااۈئ قېلىشااااىنى
ئىپادىلەياااادىغان بولغاچقااااا ،قۇرئاناااادا مۇشااااۇ اىاااال شااااەكىلدە كەلتااااۈرگەن.
لٌَ ََُلبَل ل ٌ «ٌ2داۋان ئېشىشااااىنىڭ نېمىلىكىنااااى
مەسااااىلەن ٌ﴿ َوَِ للاٌَْ ْ َ ٌٌَ َِ للاٌ ْ َع َقبَل ل ٌٌُفَ ل ٌُّ
قاناااداق بىلەتتىاااڭ نداۋان ئېشاااىش دېاااگەن قاااۇ ئاااازاد قىلمااااقتۇر» دېاااگەن
ئايەتتىكى قۇ ئازاد قىلىش« ،بويۇننى ئازاد قىلىش» دەئ ئىپادىلەنگەن.
الص ـ َـًل َة﴾ « ناماااازنى بەرپاااا قىلىغاااالر» .ناماااازنى شاااەرىىەت تەلەئ
ـام َّ
﴿ َوأَقَـ َ
قىلغاااان شاااەكىلدە ئاااۆز ۋاقتىااادا ،شاااەرتلىرى بىااالەن ئوتتۇرىغاااا ئېلىاااپ چىقىاااپ،
مۇكەممە شەكىلدە ئورىندىغان كىشى ،يااشىلىق قىلغانالر قاتارىدا بولىدى.
ئاااالالھ تائاااااال ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا يااشااااىلىق يوللىرىنىااااڭ قاتارىاااادىن
﴿ َوآتَــم َّ
ٌالَ ل ٌ
الزَك ــا َة﴾ «زاكااااتنى بېااارىش» دەۋاتىااادى .يۇقىرىااادىكى ٌَ
﴿وُتَ ل ٌ ْ َم ل َ
لاَ َ
 1ئىمام مالىكنىڭ «مۇۋەتتا» دېگەن كىتابىدا رى ايەت قىلىنغان
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اا
ا
ا
يٌوا ٌ اهَُل ل ل ل ل ا
ا
لاب ٌ
ي ٌَ
لاِ ٌَو ْ َم َس ل ل ل ل للا َ
َُبا ل ل ل ل للوٌ َذ اويٌ ْ ُق ل ل ل ل ل ْلهَب ٌَو َْلتَ ل ل ل ل ل َ
ٌومْل ل ل ل ل ل َ ٌ َسل ل ل ل ل لب ا ٌَو َس ل ل ل ل للاِل َ َ
«ئااااااالالھنى سااااااۆيۈ يۈزىسااااااىدىن اىااااااش-ئەقرىكاالرغااااااا ،يېااااااتىملەرگە،
مىساااكىنلەرگە ،مۇسااااپىرالرغا ،ساااائىلالرغا ۋە قۇلالرنىاااڭ ئازادلىققاااا ئېرىشىشاااىگە
پاااۇ -ماااا يااااردەم بېااارىش» دېاااگەن ئاااايەتتە ،بىااار قاااانچە تۈرلاااۈ كىشاااىلەرگە
يااشااىلىق قىلىااش بىاالەن زاكااات بېاارىش بىاار ئورىناادا كەلااگەن بولسااىمۇ ،بااۇالر
ئاااايرى -ئاااايرى مەساااىلىلەردىر .چاااۈنكى زاكاااات بېااارىش پەرىاااز بولاااۇئ ،بۇنىاااڭ
سااەرئ قىلىنىاادىغان ئااورنى ھەققىاادە قۇرئااان سااەككىز ئااورىننى تىلغااا ئالغاااان.
يۇقىرىاااادا تىلغااااان ئېلىنغااااان بېشااااى تۇغقانلىرىغااااا ياااااردەم بېرىشااااتىن تارتىااااپ
ئاااااىرى قاااۇ ئاااازات قىلىشاااقىچە ھەممىساااى ئېھساااان بابىااادىن بولاااۇئ ،كىشاااى
ئالالھقاااا تېخىماااۇ يېقىنلىشاااىش ئۈچاااۈن قىلغاااان ھەرقاناااداق ئىكاااادەت ئېھساااان
ھېسااااابلىنىدى .پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمدىن «ئىقتىسااااادتا زاكاااااتتىن باشااااقا
ھەق باااااارمۇ » دەئ ساااااورالغىنىدا ،باااااۇ ياااااۇقىرىكى ئاااااايەتنى ئوقاااااۇئ بەرگەن.
دېاامە  ،يۇقىرىاادىكى پااۇ اەجاالە تەكىااتلەنگەن ئااورىنالر زاكاااتتىن سااىرتقى
ئىشالردىر.

ئاااالالھ تائاالنىاااڭ يۇقىرىااادىكى ئىشاااالرنى يااشاااىلىق بابىااادا ئەكىلىاااپ،
ئانااادىن «پاااۇ اەجااالە» دېمەساااتىن «ما اااا قەرز بېااارىغالر» دېاااگەن ئىپاااادە
ا
بىااااالەن ﴿ َِ ل ل ٌ َذ ٌ َ ل ل ايٌيل ْق ل ل اهضٌ لَ ل للوٌَُلهضل للاٌَسل للنَاٌفَل ل ل ا
لًَوٌٌ َو لَ ل للوٌُ
لاا َ وٌَُل للوٌُْ ْ
ُ ُ َ َْ ََ َُ
َضل ل َلعافَاٌ َ ل ل َ
ٌواَْ ل الوٌتلُ ْه َ عُللو َ « 1كىمكاااى ئالالھقاااا قەرزىاااي ھەساااەنە بېرىااادىكەن
يلَ ْق لبا ُ
َ ٌَويلَْب ُس ل ُ َ
نيەنااى ئالالھنىااڭ يولىاادا پااۇ -مېلىنااى اۇشاااللىق بىاالەن سااەرئ قىلىاادىكەن ،
ئاااالالھ ئۇنىغغاااا نەچاااچە ھەسساااە كاااۆئ قايتۇرىااادى .ئاااالالھ نساااىنا ئۈچاااۈن،
بەزى كىشاااىلەرنىڭ رىزقىناااى تاااار قىلىااادى ،نبەزى كىشاااىلەرنىڭ رىزقىناااى كە
قىلىااادى ،نقىياااامەت كاااۈنى ئالالھنىاااڭ دەرگاھىغاااا قايتۇرىلىساااىلەر» دېاااگەن.
ئااااالالھ تائاااااال سااااا ا ئېھتىياجىغاااادىن ئااااارتۇق مااااالنى بېرىااااپ ،شااااۇ مالغااااا
ئېھتىياااااجلىق ئىنسااااانالرنى ياراتقىنىنىااااڭ ئااااۆزى ،سااااېنىڭ نېااااىمەت ساااااھىكى
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ئىكەنلىكىغنىاااڭ ئىساااپاتىدىر .ئەگەر ئاااالالھ تائااااال ھەمااامە كىشاااىنىڭ ئەھااا الىنى
بااااراۋەر قىلغاااان بولساااا ،ھېچكىمنىاااڭ ھاااېچكىمگە ئېھتىيااااجى چۈشااامىگەن ۋە
ئىنسااانالر بىاار-بىاارى بىاالەن مۇناسااى ەت ئورناتمىغااان بااوالتتى .بىاار كىشااى يەنە
بىااارىگە قەرز بەرساااە ،باااۇ ئىككىيلەننىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەت باغلىنىااادى.
قەرز ئااالغۇچى قەرز بەرگااۈچىگە يااشااى مۇئااامىلە قىلىاادى .ئااالالھ تائاااال ئااۆزىنى
قەرز ئاااااالغۇچى ئورنىغاااااا چۈشاااااۈردئ تاااااۇرىئ ،ئىنسااااااننى نەقەدەر يااشاااااى
كۆرىااااادىغانلىقىنى ۋە ئېھساااااان قىلىشااااانىڭ بۈياااااۈ ئىكاااااادەت ئىكەنلىكىناااااى
ئىپادىلىگەن.

﴿وال ُْموفُــو َن بِ َع ْه ـ ِـد ِه ْم
ئااااايەتتە سااااۆزلەنگەن يااشااااىلىقىالردىن يەنە بىاااارى َ
اه ـ ـ ُدوا﴾ « ئەھاااادە قىلسااااا ئۇنىغغااااا ۋاپااااا قىلىااااش» بولااااۇئ ،كىشااااىلەر
إِ َذا َع َ
ۋەدىلەشكەن بولسا ،ئۇنىغغا ئەمە قىلىشى كېرە .

الص ـ ـ ـ ــابِ ِرين ِِف الْبأ ِ
ـاء و َّ ِ ِ
ـني الْبَـ ـ ـ ـ ـأ ِ
ْس﴾ « يوقسااااااااااۇزلۇققا،
﴿ َو َّ
الض ـ ـ ـ ـ َّـراء َوح ـ ـ ـ ـ َ
َ َ َ
ْ﴾ ـ ـ ـ ـ َ
كېساااەللىككە ۋە نئالالھنىاااڭ يولىااادا قىلىنغاااان ئۇرىشاااقا بەرداشااالىق بېااارىش»
ه ل للاما اهي ٌَ ٌدېاااااگەن ساااااۆز ،ئۇيغۇرچىااااادىكى «ساااااەبىر
دېاااااگەن ئاااااايەتتىكى َ
قىلىاااش»تىااان كە ااارە مەنىناااى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالىااادى .ئىنساااان ئالالھقاااا ئىماااان
ئېياااتىش بىااالەن ،پۈتاااۈن ھاياااات پىروگراممىلىااارى ئۆزگىرىااادى .ئاااايەتتە باياااان
قىلىنغاااان ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى بىااازدىن مەلاااۇم دەرىجىااادە تىرىشاااچانلىق تەلەئ
قىلىااادى .ئاااايەت باشاااتىن باشاااالئ «باااا كاااېلىش» ھالىتىااادە كەلاااگەن .ئەمماااا
ه ل للاما اهي ٌَ ٌدېااااااگەن ئورىنغااااااا كەلگەناااااادە ،ئايەتنىااااااڭ گىرامماااااااتىكىلىق
﴿ َو َ
قۇرىلمىساااى ئۆزگىرىاااپ« ،چۈشاااۈم كاااېلىش» ھاااالەتتە كەلاااگەن .بۇناااداق كاااېلىش
ئەرە تىلىااادا باااۇ جۈملىنىاااڭ ئاالھىااادە ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەيااادى .بۇنىغااادىن
ئالالھقااااا ئىمااااان ئېيتىشااااتىن تارتىااااپ ،ئااااااىرى ئەھاااادىگە ۋاپااااا قىلىشااااقىچە
ه ل للاما اهي ٌَ ٌ«سااااااەبىر قىلغااااااۇچىالر»نىااااااڭ دەرىجىسااااااىنىڭ
ھەممىسااااااىدەَ ﴿ ،و َ
ئااارتۇقلىقىنى بىلەلەيمىااز .چااۈنكى بااۇ يولاادا قىلغااۇمىز بااار ئىشااالرنى قىاللمااايمىز،
قىلغاااۇمىز ياااوق ئىشاااالرنى قىلىمىاااز .تەساااتە تاپقاااان پاااۇللىرىمىزنى يااشاااىلىق
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يوللىرىغاااا اەجلەيمىاااز .ساااوغۇقالردا يوتقانااادىن چىقىاااپ نامااااز ئوقاااۇيمىز .دە
مۇشااۇالرنىڭ ھەممىسااىنى سااەبىر قىلغااۇچىالر قىالالياادى .چااۈنكى ئىنسااان جاپااا-
مۇشاااااەققەتكە چىااااادىمىغان ۋاقىتتاااااا ،يۇقىرىااااادىكى ئىشاااااالرنىڭ ھېچكىرىناااااى
قىاللماياادى .بااۇ نۇقتىاادىن سااالىھالردىن بولۇشااىمىز ۋە دىاان يولىاادا مۇسااتەھكەم
مېغىشاااىمىز ئۈچاااۈن ،ئىقتىساااادىي جەھەتتىكاااى قىيىنچىلىقالرغاااا ساااەبىر قىلىاااش،
ئاغرىااااپ قالغاناااادا ۋايسىماساااالىق ۋە جە نىااااڭ جاپاسااااىغا بەرداشاااالىق بېاااارىش
روھىنى يېتىلددردشىمىز كېرە .
ئاااالالھ تائااااال يۇقىرىااادىكى يااشاااىلىق ساااۈپەتلەرنىڭ ھەممىناااى ئۆزىااادە
ۖ
مۇجەسسااااەملىگەن كىشااااىلەرنى ﴿أُولَ ـ ـِٰ َ َّ ِ
ك ُه ـ ُـم ال ُْمتَّـ ُقـ ــو َن﴾
صـ ـ َدقُوا َوأُولَ ـ ـِٰ َ
ين َ
ك الـ ــذ َ
« ئەنە شاااااۇالر نئىمانىااااادا راساااااتچىل ئاااااادەملەردىر ،ئەنە شاااااۇالر تەقااااا ادار
ئااااادەملەردىر» دەئ سااااۈپەتلىگەن .ئااااۇالر ئېغىاااازدا دېااااگەن سااااۆزى بىاااالەن
ئەمەلىيىتاااى ئاااۇدى كەلاااگەن ،ئاااالالھ بىااالەن ئىماااان تواتاااامى تاااۈزدئ ،قىلغاااان
تواتامىغاااا ئەمە قىلغاااانالر ،ئىشااانى ئااىرىغاااا ئېلىاااپ چىققاااانالر ۋە ئالالھنىاااڭ
ئازابىدىن ساقلىنىدىغانالردىر.
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ِ
َّ ِ
ِ
اص ِِف الْ َق ْتـلَم ۖ ا ِْلُُّر ِِب ِْلُِِّر
َ َعلَْي ُك ُم الْق َ
ين َ
ص ُ
َ
﴿َّي أَيُّـ َها الذ َ
آمنُوا ُكت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوال َْع ْب ُد ِبل َْع ْبد َو ْاْلُنثَ ٰم ِب ْْلُنثَ ٰم ۚ فَ َم ْن عُف َي لَهُ م ْن أَخيه َش ْيءٌ فَاتِّبَاعٌ
ِ
وف وأ ََداء إِلَْي ِه ِبِِحس ٍ
يف ِِّمن َّربِِّ ُك ْم َوَر ْْحَ ٌ ۗ فَ َم ِن
ك ََّتِْف ٌ
ان ۗ َٰذلِ َ
ِِبل َْم ْع ُر َ ٌ
َْ
ك فَـلَه َع َذ ِ
ِ
يم﴾
ا ْعتَ َد ٰى بَـ ْع َد َٰذل َ ُ
ٌ
اب أَل ٌ
«ئى مۇئمىنلەر! ئۆلتۈردلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگە پەرز
قىلىندى ،ھۆر ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمدىن ،قۇ ئۈچۈن قۇلدىن ،ئايا
ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدى .قاتىل ئۈچۈن ندىنىي قېرىندىشى
تەرىپىدىن بىرنەرسە كەچۈردم قىلىنسا نئۆلتۈردلگۈچىنىڭ ئىگىسى
قاتىلدىن دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇئ قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە،
جىنايەتچىدىن دىيەتنى چىرايلىقچە تەلەئ قىلىشى الزى  ،نجىنايەتچىمۇ
دىيەتنى يااشىلىقچە نكېچىكتۈرمەستىن ،كېمەيتى ەتمەستىن تولۇق
بېرىشى الزى  .بۇ نھۆكۈم پەرۋەردىگارىغالر تەرىپىدىن نسىلەرگە
بېرىلگەن يېنىكلىتىشتۇر ۋە رەھمەتتۇر .شۇنىغدىن ندىيەتنى قوبۇ
قىلغاندىن كېيىن ،چېكىدىن ئېشىپ كەتكەن نقاتىلنى ئۆلتۈرگەن ئادەم
قاتتىق ئازابقا دىچار بولىدى»
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ِ
َّ ِ
ِ
ـاص ِِف الْ َق ْتـلَـ ـ ـ ــم﴾ «ئااااااااى
ـَ َعلَـ ـ ـ ـ ْـي ُك ُم الْق َ
ين َ
صـ ـ ـ ـ ُ
َ
آمنُـ ـ ـ ــوا ُكتـ ـ ـ ـ َ
﴿َّي أَيُّـ َهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــذ َ
مااۇئمىنلەر! ئۆلتااۈردلگەنلەر ئۈچااۈن قىساااس ئااېلىش سااىلەرگە پەرز قىلىناادى».
«سااااىلەرنىڭ ئۈسااااتىغالردىكى مەجكااااۇرىيەت» دېگەننااااى
ئەرە تىلىاااادا الل ل
ا
ٌََللاو «1ئەقىااال ئىگىلىااارى!
﴿وَ ُ ل ْ ٌا ٌ ْق َ
هللا ا َ
ئىپاااادىلەئ بېرىااادى .كېيىنكاااى َ
ساااىلەرگە قىساساااتا ھايااااتلىق باااار» دېاااگەن ئاااايەتتىكى ل «ھەق-ھوقاااۇق ۋە
ئېرىشىدىغان پايدا-مەنپەئەت»نى كۆرسىتىدى.
﴿ا ِْلُـ ُّـر ِِب ِْلـُ ـ ِِّر َوال َْع ْبـ ـ ُد ِِبل َْع ْب ـ ِـد َو ْاْلُنثَـ ٰـم ِِب ْْلُنثَـ ٰـم﴾ «ھاااۆر ئاااادەم ئۈچاااۈن ھاااۆر
ئادەماادىن ،قااۇ ئۈچ اۈن قۇلاادىن ،ئايااا ئۈچااۈن ئايالاادىن قىساااس ئېلىنىاادى».
دىنياااادا مۇساااتەقىل ياشاااايدىغان ،ھېچقاناااداق ئاااادەمگە باغالنمىغاااان ئىنساااان
ھاااۆر دېيىلىااادى .ئايەتنىاااڭ كۆردنىشاااىگە قارىسااااق ،ھاااۆر ئاااادەم ھاااۆر ئادەمنىاااڭ
باراۋىرىاادە ،قااۇ قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە ،ئايااا ئايالنىااڭ باراۋىرىاادە قىساااس ئااېلىش
ئۈچااااۈن ئۆلتۈردلىاااادىغانلىقى دېاااايىلگەن .بۇنىغاااادىن ھااااۆر ئااااادەم قااااۇلنى ،ئەر
ئايااااالنى ئۆلتااااۈردئ قالسااااا« ،ھااااۆر ئااااادەم قۇلنىااااڭ باااااراۋىرىگە ،ئەر ئايالنىااااڭ
بااااراۋىرىگە ئۆلتۈردلمەيااادى» دېگەنااادە بىااار ئىپاااادە چىقىاااپ قالىااادى .ھەم باااۇ
اىااال قاراشااانى كۈچلەنددرىااادىغان ئۆلىمااااالر ھاااازىرمۇ باااار .لاااېكىن شاااەئراۋىنىڭ
قارىشااىچە« ،ھااۆر ھۆرنىااڭ باراۋىرىاادە ،قااۇ قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە ،ئايااا ئايالنىااڭ
باراۋىرىاااادە» دېااااگەن ئااااايەت باشااااقا بىاااار ئەھاااا النى ئىپادىلەياااادى .ئەينااااى
زامااااانالردىكى بەزى ئەرە رايونلىرىاااادا جەمىىيەتنىااااڭ تەبىااااقە پەرقااااى ئېنىااااق
ئاااايرىغلىق ئىااادى .مەساااىلەن بىااار قەبىلىااادىكى كاتتاااا بىااار كىشاااىنى ،باشاااقا
قەبىلىااادىكى ئاااادەتتىكى بىااار ئاااادەم ئۆلتاااۈردئ قويساااا ،ئاااۇ كاتتاااا كىشاااىنىڭ
تۇغقاااانلىرى بىااار ئادەمنىاااڭ ئورنىغاااا قارشاااى تەرەپاااتىن بىااار قاااانچە ئاااادەمنى
ئۆلتاااۈردۋېتەتتى .يااااكى «ئۆلتاااۈردلگەن ئاااادەم بىزنىاااڭ قەبىلىااادىكى كاتتاااا ئاااادەم
ئىاادى ،بىزمااۇ سااىلەرنىڭ قەبىلىاادىن كاتتااا ئااادەمنى ئۆلتااۈرىمىز» دەئ ،قاااتىلنى
تاشااالئ قويااۇئ باشااقا ئااادەمنى ئۆلتۈرىاادىغان ۋە باشااقا يااولالر بىاالەن ئىنتىقااام
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ئېلىشاااتا ھەددىااادىن ئاشاااۇرىۋېتىدىغان ئەھااا الالر باااار ئىااادى .ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ئىشااااالرنىڭ ئالاااادىنى ئااااېلىش ئۈچااااۈن ،مەسااااىلىنى كەسااااكىن شااااەكىلدە ھە
قىلىاااپ «ھەددىغالردىااان ئېشاااىپ قىسااااس ئېلىشاااىغالر تاااوغرا ئەمەس ،شاااۇنىڭ
ئۈچااۈن ھااۆر ئااادەم ھااۆر ئادەمنىااڭ باراۋىرىاادە ،قااۇ قۇلنىااڭ باراۋىرىاادە ،ئايااا
ئايالنىااڭ باراۋىرىاادە قىساااس ئېلىنىاادى» دېااگەن .تەبىىىيكااى ھااۆر ،قااۇ  ،ئايااا
دەئ تىلغاااا ئاااېلىش ،تاااۈرگە ئاااايرىش ئۈچاااۈن ئەمەس ،بەلكاااى كىااا ئۆلتۈردلساااە
باااراۋەر شااەكىلدە قاااتىللىق قىلغااان شااۇ كىشااى ئۆلتۈردلىشااى ئۈچااۈن دېاايىلگەن.
يەناااى ،ئۆلگاااۈچى ۋە ئۆلتۈردلگاااۈچى كىااا بولۇشاااىدىن قەتىىيااانەزەر ،بىااار جانغاااا
قاتىلنىڭ بىر جېنى ئېلىنىدى ،دېگەن مەنىنى ئىپادىلە ئۈچۈن كەلگەن.
بىاااز يۇقىرىااادىكى مەزمۇنغاااا ئواشاااا يەنە بىااار ئاااايەتكە قاااارائ باقسااااق،
لاٌالَل لْ ا ْ ٌفا َ ل ل ٌَْ َ ٌٱ ل لنَل ْ ٌٌ
﴿وَ تَلْبلنَ ل َ
بااااۇ تېخىمااااۇ مۇئەييەنلىشااااىدى .ئااااالالھ تائاااااال َ

َ
يٌ ٌَوٱْْلَتل ل ل ل ٌَ
ليٌما ل ل ل لٱْ َع ْ اٌ
لٌْما ل ل ل لٱْْل اٌ
ما ل ل ل لٱ نَل ْ اٌٌ ٌَوٱْ َعل ل ل ل ْ ٌَ
وٌِ
َتٌْ ٌَوٱْْلُذُ ٌٌَما ل ل ل لٱْْلُذُ اٌٌ ٌَوٱ اس ل ل ل ل ٌٌَمٌاٱ اس ل ل ل ل اٌٌ ٌَوٱ َُْل ل ل ل ُله ٌَ
۟
ا
ٌا ل ل ٌُ
ه ل لغ َ
َأٌمال ل الوٌۦٌ فَل ُ ل ل َلوٌ َ َ ل للا َوٌَل ل ٌلوُۥٌ ٌَوَِ ل ل ٌ ٌَْ َْ ُ ل ل اٌِبَل ل ٌَْتل ل َلٌَََٱ لَ ل ل ٌلوٌُفَ ُوَل ل لا َ
َُ
هل للا ٌٌفَ َم ل ل ٌتَ َ
َُ
ٱ َل ل للا ُمو ٌَ « 1ئااااااۇالر نيەنااااااى ئىساااااارائىل ئەۋالدى غااااااا تەۋراتتااااااا شااااااۇنداق
بەلگىلىااادىقكى ،جانغاااا جاااان ،كاااۆزگە كاااۆز ،بۇرىنغاااا باااۇرىن ،قۇالققاااا قاااۇالق،
چىشااقا چىااش ۋە نباشااقىالرنى قانااداق يارىاادار قىلغااان بولسااا شااۇنداق يارىاادار
قىلىاااانىش بىاااالەن قىساااااس ئېلىنىاااادى ،كىمكااااى نجىنااااايەتچىنى ئەپااااۇ قىلسااااا
نئۇنىغ ادىن قىساااس ئالمىسااا  ،ب اۇ ئۇنى اڭ نگۇناھى غااا كەف ااارەت بولىاادى ،ئااالالھ
نازىااال قىلغاااان باااويىچە ھۆكاااۈم قىلمايااادىغان كىشاااىلەر زالىماااالردىر» دېاااگەن.
يەنااى ،ئااالالھ تائاااال «ئۆلگااۈچى ياااكى ئۆلتۈرگااۈچى كىاا بولسااۇن ،پەرق ،تەبىااقە
ۋە جىااانى ئايرىماساااتىن ،قاتىااال ئۆلتۈردلىااادى .كىااا كىمناااى قاناااداق شاااەكىلدە
جاراھەتلەنددرساااە ،باااۇ ئاااادەم شاااۇ شاااەكىلدە جاراھەتلەنددردلىااادى .بىااار ئاااادەم
باشقىالرنى قانداق قىلسا ،ئۇ ئادەممۇ شۇ شەكىلدە جازالىنىدى» دەۋاتىدى.

 1سۈرە مائىدە-45 ،ئايەت
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اۇالساااە قىسااااس مەسىلىساااىدە جىااان  ،ئىرىاااق ،ياااا ۋە جەمىىيەتتىكاااى
ئاااورىن ھەرگىاااز ئايرىلمايااادى .بىااار ئاااادەم ئۆلتۈردلساااە ،قىسااااس ئۈچاااۈن قاتىااال
ئۆلتۈردلىاااادى .ئىسااااالمدا قاااااتىلنى ئۆلتۈردشاااانىڭ سااااەۋەبى ،ئۆلتۈردلگۈچىنىااااڭ
ئااااائىلە-تاۋابىىاتلىرىنىااااڭ ئىچىاااادىكى غەزەئ-نەپاااارەت ئااااوتىنى ئۆچااااۈرد ۋە
جەمىىيەتااااتە قاااااتىللىق ۋە يارىالندىرىشاااانىڭ تارقىلىااااپ كېتىشاااانىڭ ئالاااادىنى
ئېلىشااااتۇر .ئەگەر بااااۇ ئىااااش قىساااااس ئااااارقىلىق تواتىتىلمىسااااا ،ئىككااااى تەرەئ
ئوتتۇرىااادا قىرغىنچىلىاااق چىقىاااپ ،بىگۇنااااھ جاااانالر ئۆلىااادى .باااۇ ئەۋالدماااۇ-ئەۋالد
داۋاملىشاااىپ ،ئاااۆچمەس ئااااداۋەتكە ئايلىنىااادى .ئىساااالم باااۇ مەساااىلىنى يااشاااى
شااەكىلدە تااۈگىتىش ئۈچااۈن يۇقىرىاادىكى ھۆكااۈمنى چۈشااۈرگەن .ئىشااالر ئااالالھ
تائاااال بۇيرىغااان شااەكىلدە ئىجاارا قىلىنغااان ۋاقىتتااا ،قارشااى تەرەپنىااڭ غەزەئ-
نەپرەت ۋە ئاداۋەتلىرى پەسلەيدى ۋە ئىشالر چىرايلىقچە ھە بولىدى.
ئۆلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلە-تاۋاباتلىرىغاااا قااااتىلنى ئۆلتاااۈرد يااااكى كەچاااۈرد
ئىختىيااارلىقى بېاارىلگەن بولااۇئ ،قاااتىلنى ئۆلتااۈرد ئااارقىلىق قىساااس ئالسااىمۇ
يااااكى «باااۇ دىنىاااي قېرىندىشاااىمىزكەن ،ااتاااالىق ئۆتكۈزدپتاااۇ ،كەچاااۈرۋېتەيلى»
دېساااااىمۇ بولىااااادى .ئاااااالالھ تائااااااال قااااااتىلنى ئۆلتۈردلگۈچىنىاااااڭ ئااااااائىلە-
تاۋابىىاتلىرىنىاااڭ قولىغاااا تۇتقۇزغانااادىن كېااايىن ،ئىككاااى تەرەپنىاااڭ ئوتتۇرىااادا
دىاان قېرىنداشاالىقى بااارلىقىنى ،بااۇ ئادەمنىااڭ قاااتىللىق قىلىشااى بىاالەن ئىمااانىي
قېرىنداشااااالىقنىڭ يوقالمايااااادىغانلىقىنى تىلغاااااا ئاااااېلىش ئاااااارقىلىق ،ئىساااااالم
قېرىنداشااالىقىنى ئەسااالىتى اتىدى .ئاااۇالر باااۇ ھاااې -تۇيغاااۇ ئاااارقىلىق بىااار-بىرىناااى
كەچۈرەلىسااااە ،ئارىساااااىدا ئاااااۆچمەنلىكتىن ئەساااااەر قالمايااااادى ۋە ئۆچمەنلىااااا
مېھىااار-ماااۇھەبكەتكە ئايلىنىااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمان قېرىندىشاااىنى
كەچاااااۈردۋەتكەن قاااااان ئىگىلىااااارىگە ﴿فَم ـ ــن ع ِف ـ ــي لَـ ــه ِم ـ ــن أ ِ
َخي ـ ـ ِـه َش ـ ـ ْـيءٌ فَاتِِّبَـ ــاعٌ
َ ْ ُ َ ُ ْ
ِِبلْمعـ ــر ِ
وف﴾ «قاتىاااال ئۈچااااۈن ندىنىااااي قېرىندىشااااى تەرىپىاااادىن بىرنەرسااااە
َْ ُ
كەچااۈردم قىلىنسااا نئۆلتۈردلگۈچىنىااڭ ئىگىسااى قاتىلاادىن دىاايەت ئېلىشااقا رازى
بولااااۇئ قىساااااس ئېلىشااااتىن ۋاز كەچسااااە ،ئااااۇ ،جىنايەتچىاااادىن دىيەتنااااى
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چىااارايلىقچە تەلەئ قىلىشاااى الزىااا » دېاااگەن بولساااا ،كەچۈردشاااكە ئېرىشاااكەن
كىشاااىگە ﴿وأ ََداء إِلَْيـ ِـه ِبِِحسـ ٍ
ـان﴾«نجىناااايەتچىمۇ دىيەتناااى يااشاااىلىقچە نيەناااى
َ ٌ
َْ
كېچىكتۈرمەستىن ،كېمەيتى ەتمەستىن تولۇق بېرىشى الزى » دېگەن.
مۇسااااۇلماننىڭ قېرىنداشاااالىقى بەزىاااادە قااااان قېرىنداشااااتىن مۇسااااتەھكەم
تۇرىااادى .باااۇ ھەقاااتە بىااار ھېكاااايە باااار .مۇساااىە ئىكناااى ئاااۇمەيىر مۇساااۇلمان
بولۇشااتىن ئىلگىاارى كاتتااا باينىااڭ ئەركە بالىسااى بولااۇئ ،ئەتىاار پااۇرىقى چىقىااپ
تۇرىااادىغان يىاااپە كىيىملەرناااى كىيىاااپ ياااۈرەتتى .ئىساااالمغا كىرگەنااادىن كېااايىن
پۈتااااۈن ئەھ اللىرىاااادا ئااااۆزگىرىش يااااۈز بەردى .بااااۇ ساااااھابە قاتناشااااقان بەدرى
جېغىااادە مۇساااۇلمانالر غەلىاااكە قىلىاااپ ،مۇشااارىكلەرنىڭ  70ئاااادىمىنى ئەساااىرگە
ئالغاااان .ئەساااىرلەر ئىچىااادە مۇساااىەبنىڭ ئاااۆز قېرىندىشاااى ئەباااۇ ئەزىاااز ئىكناااى
ئۇمەيىرماااۇ باااار ئىااادى .ئەساااىرلەر تارقىتىلغانااادا ،مۇساااىەبنىڭ قېرىندىشاااى ،ئەباااۇ
يۇساارى دېااگەن بىاار ئەنسااارىنىڭ باشقۇرىشااىغا بېرىلاادى .ئاناادىن مۇسااىە ئااۇ
ئەنسااارىغا «سااەن بااۇنى چىااڭ تااۇتقىن ،بۇنىااڭ ئاتااا-ئانىسااى باااي .ئااۇالر سااا ا
كاااۆئ ماااا -دىنياااا بېرىاااپ ئاااۇنى قۇتقۇزىۋالىااادى» دېاااگەن .ئەباااۇ ئەزىاااز بولساااا
مۇساااىەبتىن «ساااېنىڭ قېرىندىشاااىغغا قىلىااادىغان مۇئاااامىلە مۇشاااۇمۇ » دەئ
سااااورىغاندا ،مۇسااااىە «ھااااازىر سااااەن مېنىااااڭ قېرىندىشااااى ئەمەس ،مېنىااااڭ
قېرىندىشااااى بااااۇ» دەئ ئەنسااااارىنى كۆرسااااەتكەن .دېاااامە  ،قاناااادىن بولغااااان
نەساااەبتىن ،ئىماااانىي قېرىنداشااالىق كۈچلاااۈ تۇرىااادى .باااۇ يەردىكاااى مەساااىلە
ھەرگىزماااۇ قېرىنداشاااالر ئوتتۇرىساااىدىكى ساااىلە-رەھىمناااى ئاااۈزد مەسىلىساااى
ئەمەس ،بەلكاااى ئىماااانىي قېرىنداشااالىقنىڭ ئاساساااىي ئورىنااادا تۇرىااادىغانلىقى ۋە
ھەر دائى كۈچىنى يوقاتمايدىغانلىقىدىر.
ئۆلتۈردلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلە-تاۋابااااتلىرى ئالىااادىغان دىااايەت مەسىلىساااىگە
كەلساااە  ،پاااۇ -ماااا ئىنساااانالرنىڭ قەلكىناااى مايىااال قىلىاااش ئۈچاااۈن بېرىلىااادى.
دىاااايەت ئۆچمەنلىاااا ۋە ئاداۋەتنىااااڭ كۈچىيىااااپ كېتىشاااانىڭ ئالاااادىنى ئالىاااادى.
شااۇنىڭ ئۈچااۈن قاتىاال دىاايەتكە سااە قارىماسااتىن ۋاقتىاادا ،ئااۆلچەم بااويىچە ئااادا
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قىلىشاااى كېااارە  .ئەممااااا قاتىااال ۋە ئۇنىاااڭ تۇغقانلىرىنىااااڭ ئەھااا الى يااشااااى
بولماااااااي قالسااااااا ،ئۆلتۈردلگۈچىنىااااااڭ ئااااااائىلە-تاۋاباااااااتلىرى «مەن جاااااااننى
كەچااۈرۋەتتى  ،جاننىااڭ ئالدىاادا پااۇ -مااا نااېمە ئىاادى» دەئ ،دىاايەت ۋاقتىنااى
ئۇزارتىااپ بەرسااە ،تېخىمااۇ كاتتااا يااشااىلىق قىلغااان ھېسااابلىنىدى .بااۇ ئىشااالردا
ئىككااااى تەرەئ ئاكتىااااپ بولااااۇئ ،بىاااار-بىاااارىگە قېرىنداشاااالىق مېھاااارى بىاااالەن
مۇئاااامىلە قىلىشاااى كېااارە  .ئەگەر ئۆلتۈردلگۈچىنىاااڭ ۋەلىلىااارى «بىاااز چوقاااۇم
قىسااااس ئاااالىمىز ،ھەرگىزماااۇ كەچاااۈرمەيمىز» دېساااە ،قاتىااال تەرەپتىكىلەرنىاااڭ
قەلكىااادە ئۆچمەنلىاااا قالىااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن ئىشاااالر دىاااايەت بىاااالەن ھە
قىلىنسااا ،ھېچكىمنىااڭ كۆ لىاادە ئااۆق-ئاااداۋەت قالماياادى .قۇرئاناادىمۇ ئىشااالرنى
ا
ا
لٌَ
ََ َس ل ل ُ ٌفَل لاإ َذ ٌ َل ل يٌملَْلنَ ل َ
چىاااارايلىقچە ھە قىلىااااش ھەققىاااادە ﴿ ْ فَ ل ْلاٌ اِبَل ل ا ٌا ل َلٌَْ ْ
ومل لنَللوٌال َلغ ووٌ َ َتَللوٌوابِ َا
ٌُح ل « 1يااشاااى اىسااالەت ئاااارقىلىق نياماااان اىسااالەتكە
َ َْ ُ َ َ ُ َ
تاقابىاال تااۇرغىن ،نشااۇنداق قىلسااا سااەن بىاالەن ئۆزىنىااڭ ئارىسااىدا ئاااداۋەت
بار ئادەم گويا سىردا دوستۇ دە بولۇئ قالىدى» دېگەن.
ـف ِِّم ـ ــن َّربِِّ ُك ـ ـ ْـم َوَر ْْحَ ـ ـ ٌ﴾ «باااااۇ نھۆكاااااۈم پەرۋەردىگاااااارىغالر
ـك ََّتِْفي ـ ـ ٌ
﴿ َٰذلِـ ـ َ
تەرىپىاااادىن نسااااىلەرگە بېاااارىلگەن يېنىكلىتىشااااتۇر ۋە رەھمەتتااااۇر» .چااااۈنكى
تەۋراتتااااا دىاااايەت يااااوق بولااااۇئ ،بىاااار ئااااادەم قاااااتىللىق قىلسااااا ،شەرتسااااىز
ئۆلتاااۈردلەتتى .ئىنجىلااادا قىسااااس ھەم دىااايەت دەيااادىغان نەرساااە بولمىغاچقاااا،
ئااۆلگەن ئااادەم شااۇ ھااالەتتە كېتى ېرىاادى ،ئۇنىااڭ قىساسااى ۋە دىيىتااى ئېلىنماياادى.
اىرىسااتىيانالرنىڭ «بىرسااى ئااو يااۈزد گە ئۇرسااا ،سااو تەرەپنااى تۇتااۇئ بەر»
دەياااادىغان ماقااااا -تەمسااااىلىمۇ بااااار .لااااېكىن ئىسااااالم جەمىىاااايەت تەرتىپىنىااااڭ
بۇزىلااۇئ كەتمەساالىكى ئۈچااۈن ،قىسااااس ئالسااىمۇ ،كەچۈردۋەتسااىمۇ بولىااادىغان
ئوتتۇراھااا شااەكىلدە كەلاادى .بااۇ ئىسااالمنىڭ ھەممىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادىغان،
كە رى دىن ئىكەنلىكىنىڭ ئىپادىسىدىر.

 1سۈرە فۇسسىلەت-34 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ـك فَـلَ ـ ــه َعـ ـ ـ َذ ِ
ِ
ـيم﴾ «شااااااۇنىغدىن كېاااااايىن
﴿فَ َمـ ـ ـ ِن ا ْعتَـ ـ ـ َد ٰى بَـ ْعـ ـ ـ َد َٰذل ـ ـ َ ُ
ٌ
اب أَل ـ ـ ٌ
ندىيەتناااى قوباااۇ قىلغانااادىن كېااايىن  ،چېكىااادىن ئېشاااىپ كەتاااكەن نقااااتىلنى
ئۆلتاااۈرگەن ئاااادەم قااااتتىق ئازابقاااا دىچاااار بولىااادى» .بۇناااداق دېيىلىشاااتىكى
ساااەۋە  ،ئەيناااى ۋاقىتتاااا بەزى كىشاااىلەر «بىاااز قااااتىلنى كەچۈرۋەتتاااۇق ،ئىشاااالر
دىااايەت بىااالەن تۈگىااادى» دەئ گەئ تارقىتى ېتىاااپ ،قاتىااال ئاشاااكارا مەيااادانغا
چىققانااادىن كېيىااانال ئۆلتۈردۋېتىااادىغان ئەھااا الالر باااار ئىااادى .ئاااۇالر دىيەتناااى
ئېلىااپ كەچااۈرگەنلىكىنى ئااېالن قىلغاناادىن كېاايىن تاجاااۋىز قىلغااانلىقى ئۈچااۈن،
ھەرگىزماااۇ كەچۈردلمەيااادى ،قااااتىللىقى ئۈچاااۈن دىيەتماااۇ قوباااۇ قىلىنمايااادى ۋە
دىنيا-ئااىرەتتە ئېغىر جازا بېرىلىدى.
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سۈرە بەقەرە -179ئايەت

ِ
ُول ْاْلَلْبَ ِ
اص َحيَاةٌ ََّي أ ِ
ص ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن﴾
﴿ولَ ُك ْم ِِف الْق َ
َ
«ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلەرگە قىساستا ھاياتلىق بار .نناھەق قان
تۆكۈشتىن ساقلىنىشىغالر ئۈچۈن نقىساس يولغا قويۇلدى »
ا
ا
ا
ه للا ٌٌُا ٌ ْ َقْت ل ل ٌَ
ٌُِنُ للو ٌ ُ ت ل ل َ َ
ٌالَل لْ ُ ٌُ ْق َ
ئالاااادىنقى ئااااايەتتە ﴿ ََيٌَْيلُّ َ للاٌ َل ل ي َ َ

«ئااااى مااااۇئمىنلەر! ئۆلتااااۈردلگەنلەر ئۈچااااۈن قىساااااس ئااااېلىش سااااىلەرگە پەرز
ِ
صـ ِ
ـاص َحيَــاةٌ﴾ «ساااىلەرگە قىساساااتا
﴿ولَ ُكـ ْـم ِِف الْق َ
قىلىنااادى» دەئ ،باااۇ ئاااايەتتە َ
ھايااااتلىق باااار» دېااايىلگەن .باااۇ ئىككاااى ئاااايەتتە مەجكاااۇرىيەت ۋە ھەق-ھوقاااۇق
تەرتىاااپ باااويىچە كەلاااگەن .چاااۈنكى ئىنساااان ھەق-ھوقاااۇقىنى قوغااادا ئۈچاااۈن،
چوقاااۇم مەجكاااۇرىيەتلەرنى ئاااادا قىلىشاااى كېااارە  .ماناااا باااۇ ماااۇتلەق ئادالەتنىاااڭ
ئىپادىسىدىر.
ئااااۆزىمىز ۋە باشااااقىالرنىڭ ھاياتىاااادىن ااااااتىرجەم ياشىشااااىمىز ئۈچااااۈن،
چوقااۇم قىساااس تااۈزدمى يولغااا قويۇلىشااى كېاارە  .چااۈنكى بااۇ ھۆكااۈمنى يولغااا
قويغاااۇچى ،پۈتاااۈن ئىنساااانالرنىڭ رەبكاااى بولغاااان ئاااالالھتۇر .ھېچقاناااداق ئاااادەم
بەنااادىلى ۋە جاااان نۇقتىساااىدىن ئالالھقاااا يەنە بىااار ئادەمااادىن ياااېقىن يااااكى
ئاالھىااادە ئەمەس .ئىماااانىي مەجكاااۇرىيەتلەر بىزناااى زىلۇمااادىن توساااۇئ ،ھەقاااكە
يااااردەم بەرگاااۈزدئ ،ئىنسااااننىڭ جېناااى ،ماااا -دىنياساااى ۋە ئىاااززەت-ئاااابرىيىنى
قوغداياااادى .ئەمەلىيەتااااتە ئىنسااااان ئۆزىنىااااڭ ھەق-ھوقااااۇقىنى تولااااۇق قولغااااا
كەلتۈردشاااانىال ئااااويالئ ،مەسااااىۇلىيەتتىن قېچىشااااقا ئۇرىنىاااادى .يەنااااى ،ھەق-
ھوقااااۇقنى تولااااۇق ئېلىااااپ ،ھېچقانااااداق مەسااااىۇلىيەتنى ئۈسااااتىگە ئېلىشاااانى
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االىماياااادى .ئىسااااالم مەسااااىۇلىيەت ۋە مەجكااااۇرىيەتنى تولااااۇق ئااااادا قىلىشااااقا
بۇيرىيدى.
قىسااااس قاتىااال ۋە ئۆلتۈردلگۈچىنىاااڭ ئاااائىلە-تاۋابااااتلىرى ئۈساااتىگە پەرز
قىلىناااادى .قاتىاااال مااااۇئمىن بولااااۇ سااااۈپىتى بىاااالەن قىلغااااان جىنايىتىنىااااڭ
مەسااااااىۇلىيىتىنى ئۈسااااااتىگە ئېلىااااااپ ،ئااااااۆزىنى ئۆلتۈردلگۈچىنىااااااڭ ئااااااائىلە-
تاۋابىىاتلىرىغاااااا تاپشۇرىشاااااى ۋە قاتىلنىاااااڭ ئاااااۇرىق-تۇغقاااااانلىرىمۇ قااااااتىلنى
يوشۇرماساااتىن ئاااادالەت ئالااادىغا چىقىرىشاااى كېااارە  .شاااۇنداق بولغانااادا ،ئاااادەم
ئۆلتااااااۈرمەكچى بولغااااااان كىشااااااى ،ئااااااۇرىق-تۇغقانلىرىنىااااااڭ قوغدىشااااااىغا
ئېرىشاااەلمەيدىغانلىقىنى بىلىاااپ ،قااااتىللىق قىلىشاااتىن تواتايااادى .باااۇ ئاااارقىلىق
جەمىىيەتاااتە كىشاااىلەرنىڭ ھايااااتى بىخەتەرلىكاااكە ئېرىشاااىدى .ھاااازىر اەلقىاااارادا
ئىنسااااان ھەقلىرىنىااااڭ نااااېمە ئىكەنلىكىنااااى بىلمەياااادىغان كىشااااىلەر «قاااااتىلنى
ئۆلتۈرساااە بولمايااادى ،ئاااادەم ئۆلتاااۈرد ۋەھشاااىيلى  ،شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئۆلاااۈم
جازاسااااىنى يااااوق قىلىااااش كېاااارە » دەئ دەۋا قىلىشااااىدى .ئۆلتااااۈرد ھەقلىااااق
بولغاااان كىشاااىلەر ئۈچاااۈن باااۇ دەۋاناااى قىلغاااانالر ،بىگۇنااااھ ئۆلاااۈئ كەتاااكەن
كىشااااىلەر ئۈچااااۈن نااااېمە دەياااادى بىاااار ئااااادەم ھەقلىااااق شااااەكىلدە جازاالنسااااا
غەزەپلىنىاااپ ،ھەراىااال دەۋاالرناااى ئاچىااادى .لاااېكىن بىگۇنااااھ ئۆلاااۈئ كەتاااكەن
كىشاااىگە ھېچقاناااداق ئىپاااادە بىلددردشااامەيدى .بىگۇنااااھ ئۆلتاااۈردلگەن كىشاااىنىڭ
ھېچقانداق ھەق-ھوقۇقى يوقمۇ !
ئاااالالھ تائااااال ھەربىااار ھۆكاااۈمنى بەنااادىلەرنىڭ مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن يولغاااا
قويىااادى .شاااەرئىي ھۆكۈمنىاااڭ مەقساااىتى ،قىسااااس ئېلىاااپ قاتىلااادىن ئااااچچىقىنى
چىقىاااارىش ئەمەس ،بەلكااااى ناااااھەق ئااااادەم ئۆلتۈردشاااانىڭ ئالاااادىنى ئېلىشااااتۇر.
ھەرقانااداق ئااادەم بىاارەر يامااانلىق قىلماااقچى بولااۇئ ،قارشىسااىدا جااازا بااارلىقىنى
بىلسااە ،ھەرگىزماااۇ ئاااۇ ئىشااانى قىلماياادى .قااااتىلمۇ شاااۇنىغغا ئواشاااا ئۆزىنىاااڭ
ئۆلىااادىغانلىقىنى بىلساااە ،ھەرگىزماااۇ قااااتىللىق قىلمايااادى .ئەمەلىيەتاااتە قااااتىلنى
ئۆلتۈرگەنلىاا  ،پۈتااۈن جەمىىيەتنااى قاااتىللىقتىن قوغاادىغانلىق ھېسااابلىنىدى .بااۇ
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ئاااالالھ تائاالنىاااڭ قىساسااانى يولغاااا قويۇشاااتىن بولغاااان مەقساااىتىدىر .شاااۇنىڭ
ِ
صـ ِ
ـاص َحيَــاةٌ﴾ «ساااىلەرگە قىساساااتا ھايااااتلىق
﴿ولَ ُكـ ْـم ِِف الْق َ
ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ َ
باااار» دېاااگەن ساااۆزى ،بىزناااى يالغاااان كۆيۈناااۈ  ،ساااااتا ئىنساااانپەرۋەرلى ۋە
ئەامەقلەرچە مېھرىكانلىقتىن ئاگاھالندىرىدى.

ُول ْاْلَلْبَـ ـ ِ
﴿أ ِ
ـاب﴾ « ئەقىاااال ئىگىلىاااارى» .ئەقىلناااااى ئىشاااالىتىپ دىنياغاااااا
قاااارائ باقسااااق ،دىنياااادا قااليمىقاااانچىلىق چىقماسااالىقى ئۈچاااۈن ،تە پۇ لاااۇق
قاااانۇنىيىتى يولغاااا قويۇلغاااانلىقىنى بايقاااايمىز .ئەگەر دىنياااادىكى بىااار كۈچنىاااڭ
قارشىسااىدا باشااقا كااۈق تۇرالمىسااا ،زىلااۇم ئېغىاار دەرىجىاادە ئاشااىدى .دۆلەتاالەر
ئاااارا ئىشاااالرغا قاااارائ باقسااااقمۇ ،ئىككاااى دۆلەتنىاااڭ كاااۈچى ئواشاااا بولغاااان
ۋاقىتتااااا ئااااۇرى بولماياااادى .بەلكااااى بىاااار تەرەئ يەنە بىاااار تەرەپنااااى يااااوق
قىلى ېتىشااكە ئىشااەنگەن ۋاقتىاادا ،تاجاااۋىز قىلىااپ زىلااۇم قىلىاادى .ئەگەر ھۇجااۇم
قىلسااا ئۆزىنىغمااۇ ۋەيااران بولىاادىغانلىقىنى بىلگىنىاادە تواتااائ قالىاادى .مانااا بااۇ
دىنيادىكى دۆلەتلەر ۋە ئىنسانالرنىڭ ئەھ الى.
زىناااااور تىلغاااا ئېلىنغاااان ئاااايەتكە قارىسااااق ﴿ َ تاَل ل ُ ٌَو ل لَا ٌفَا ْ لا ل ُلغو ٌ ُ ل ل ٌَ
و اَ ل للغ اٌِْنل م ل ل ا
ٌُْ ُ ل ل ْ ُ ٌ اا َم ل للاٌ َْفَ ل ل ٌا ٌ اي ل ل ا ٌ لَ ل ل الوٌا ٌ ُ ن ل للتُ ْ ٌتلُ ْ اِنُل للو َ ٌ اِب لَ ل ل اٌلوٌ
لاٌِاَِ ل ل ٌَ َ ْل ل ل َلغوٌ ٌَوََل َ
َ
َُ
1
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ي «زىنااااا قىلغااااۇچى ئايااااا ۋە
َو َْل ل ْلونٌ َْ ل لهٌ ٌَوَْ ْ ل ل َ ْغ َ
ٌال ل َ ََُماٌ َاِ َ ل ل ٌِل ل َ ٌ ْ ُمل ل ْ ِن َ
زىناااا قىلغاااۇچى ئەرنىاااڭ ھەر بىرىناااى ياااۈز دەررىااادىن ئاااۇرى الر ،ئەگەر ساااىلەر
ئالالھقااااا ۋە ئااااااىرەت كااااۈنىگە ئىمااااان ئېيتىاااادىغان بولسااااا الر ،ئالالھنىااااڭ
دىنىنىااااڭ نئەھكااااامىنى ئىجاااارا قىلىشااااتا ئۇالرغااااا رەھىاااا قىلمااااا الر ،ئااااۇالرنى
جازالىغااان چاغاادا م اۇئمىنلەردىن بىاار تۈرك اۈم كىش اى ھااازىر بولس اۇن» دېاايىلگەن.
بااۇ ئااايەتتە زىنااورغااا بېاارىلگەن جازانىااڭ تىلغااا ئېلىنىشااى ،كىشااىلەرنى بۇنااداق
ئىشااانى قىلىشاااتىن تاااواتىتىش ،جەمىىيەتنىاااڭ ماااۇقىملىقىنى سااااقال ئۈچاااۈن
بولااۇئ ،يااۈز دەررە ئااۇرى جازاسااى قااارائ تۇرغااان كىشااىلەرگە بەكاارە تەسااىر
قىلىااادى .دېااامە  ،ئىساااالمنىڭ ھەرقاناااداق بىااار ھۆكاااۈمنى يولغاااا قويۇشاااىنىڭ
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ساااەۋەبى ،ياماااانلىقنى يوقىتىاااپ يااشاااىلىقنى روياپقاااا چىقىااارىش ئۈچۈنااادىر .باااۇ
ھۆكاااۈمنى بۇزىشاااقا ئۇرىنغاااانالر ئالالھنىاااڭ ئەمااارىگە قارشاااى چىققاااان بولىااادى.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ ئەمىااار-پەرماااانلىرىنى ئىماااان جۈملىساااىدىن چوقاااۇم
ئورىندا كېرە .
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-90دەرس
سۈرە بەقەرە -180ئايەت

ِ
ت إِن تَـر َك َخ ْريا الْو ِ
صيَّ ُ
َح َد ُك ُم ال َْم ْو ُ
َ َعلَْي ُك ْم إِذَا َح َ
ض َر أ َ
ً َ
﴿ ُكت َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ني﴾
ني ِِبل َْم ْع ُروف َح ًّقا َعلَم ال ُْمتَّق َ
لل َْوال َديْ ِن َو ْاْلَقْـ َربِ َ
«ئەگەر سىلەردىن بىرەيلەن ئۆلۈ

ئالدىدا كۆئ ما قالدىرسا ،ئۇنىڭ

ئاتا-ئانىسىغا ۋە اىش-ئەقرىكالىرىغا ئادىللىق بىلەن ۋەسىيەت قىلىشى
تەق ادارالرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلى بۇرچى سۈپىتىدە پەرز قىلىندى»
ئاااايەتتە كىشاااى ۋاپاااات بولۇشاااتىن ئىلگىااارى ،ئۆزىنىاااڭ ماااا -مۈلاااۈكلىرىنى
ۋەساااااىيەت شاااااەكىلدە تەقساااااىملە ئاااااارقىلىق ھەق ئىگىلىااااارىگە ھەققىناااااى
بېرىشااانىڭ ،ئاااۆق ئااااداۋەتتىن ۋە بىااار-بىااارىگە غاااۇم ساقالشاااتىن ااااالىي بولغاااان
ئىناق جەمىىيەتنى بەرپا قىلىشنىڭ ئاساسىي ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان.
ئااااايەتتە ٌَتَل ل ٌَ «ئۈسااااتۈ الرغا يااااازدى ،پەرز قىلاااادى ،يۈكلىاااادى» دەئ
ِعل للون «ئېنىااااق» شااااەكىلدە ئەمەس ،بەلكااااى ُ تال ل ٌَ «يېزىلاااادى ،يۈكلەناااادى،
پەرز قىلىنااااادى» دەئ
ل للوَ «ئېنىقساااااىز» شاااااەكىلدە قوللىنىلغاااااان .بىاااااز
بۇنىغااااادىن ،ئاااااالالھ تائااااااال بەنااااادىلەرگە ھېچكىااااار ئىكاااااادەتنى زورالئ پەرز
قىلمايااادىغانلىقىنى چۈشاااىنى االاليمىز .ئاااالالھ بەنااادىلەر بىااالەن تاااۇنجى بولاااۇئ،
ئىماااان تواتاااامىنى تۈزىااادى .بەنااادىلەر باااۇ تواتاااامنى قوباااۇ قىلساااا ،ئانااادىن
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ئىماننىاااڭ تەلەئ-تەقەززالىرىغاااا ئۆتىااادى .ئەگەر بەنااادە ئىمااااننى قوباااۇ قىلمااااي
كاااپىر ھااالەتتە قالسااا ،ئۇنىغغااا قىيااامەت كااۈنى جەھەننەماادىن باشااقا «ۋەزىااپە»
يۈكلەنمەيدى.
ئىمااااانىي تواتامغااااا كىاااارگەن ئىنسااااان ،ھاياااااتتىكى قااااانۇن-تااااۈزدمنى
تەتكىقالشاااتا ،تواتامنىاااڭ بىااار تەرىپاااى ھېساااابلىنىدى .باااۇ نۇقتىااادىن ،ئوتتۇرىغاااا
قويۇلغااااان تەلىماتالرنىااااڭ ھەممىسااااى ،ئااااالالھ بىاااازگە پەرز قىلغااااان تەرەپااااتىن
ئەمەس ،بەلكاااااى ئىككاااااى تەرەئ تاااااۈزگەن تواتامنىاااااڭ تەلىپاااااى ئاساساااااىدا
چۈشااكەن بولىاادى .شااۇ ا ئااالالھ تائاااال بااۇ اىاال ئەھكااامالرنى بەناادىگە «تواتااام
بااويىچە ئۆتەشااكە تېگىشااالى مەجكااۇرىيىتى » دېااگەن شاااەكىلدە قوبااۇ قىلىاااش
للوَ شاااەكىلدە
تۇيغۇساااىنى بېااارىش ئۈچاااۈن ُ ،تا ل ٌَ «پەرز قىلىنااادى» دەئ
كەلتۈرگەن.
ئااااالالھ تائاااااال پەقەت ئااااۆزىگە ئىمااااان ئېيتقااااان ،سااااۆيگەن« ،جاااااال » ۋە
«كامااا » سااۈپەتلىرىنى تەسااتىقلىغان كىشااىنى ئىكااادەتكە بااۇيرىئ ،ۋەزىپىلەرنااى
يۈكلەياااادى .بااااۇ نۇقتىاااادىن مااااۇئمىن ئااااالالھ تەرىپىاااادىن كەلااااگەن ئىمااااانىي
ۋەزىپىلەرنااى ،ئااۆزىگە نىسااكەتەن شااەرەئ بىلىااپ قوبااۇ قىلىشااى كېاارە  .ئااالالھ
بىاااالەن مۇئمىننىااااڭ ئوتتۇرىسااااىدا ئىمااااانىي سااااۆيگۈ بولغاچقااااا ،بىااااز ئىمااااان
ئىشااااىكىدىن كىاااارگەن ھامااااان ئااااالالھ تائاااااال ھاياتىمىزغااااا تۈرلااااۈ ئىشااااالرنى
بەلگىااالەئ ،ئۈزلۈكساااىز دىنىاااي تەلىماااات ۋە ۋەزىپىلەرناااى ئۈساااتىمىزگە ياااۈكلەئ
تۇردى .كاپىرالرغا بولسا ۋەزىپە يۈكلىمەي ،ئۆز ھالىغا تاشالئ قويدى.
ئاااالالھ تائااااال مۇشاااۇ شاااەكىلدە بەنااادىلەرگە كۆ اااۈ بۆلاااۈئ ،پىرىنساااىپ-
تااااۈزدلمىلەرنى يولغااااا قويااااۇئ بەرمىااااگەن بولسااااا ،ھايااااات رېتىمااااى بۇزىلااااۇئ،
قااليمىقااااانچىلىق يااااۈز بەرگەن بااااوالتتى .تارىخقااااا قاراياااادىغان بولساااااق ،پەقەت
ئالالھنىااااڭ كۆرسەتمىسااااىگە ئېسااااىلىپ ما غااااان جەمىىاااايەت ۋە مەدەنىاااايەتلەر
ئااااۇزىن مااااۇددەت يوقىلىااااپ كەتاااامەي داۋامالشااااقان .ئەكسااااىچە ئالالھنىااااڭ
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كۆرسەتمىسااىگە ئېسااىلمىغانلىرى بولسااا ،ۋەيااران بولااۇئ يوقالغااان .بەناادە ئىمااان
ئېياااتىش ئاااارقىلىق ئالالھقاااا ئۆزىنىاااڭ سۆيگۈساااىنى ئىپادىلەيااادى .ئانااادىن ئاااالالھ
بەنااااادىنى ئىكاااااادەتكە باااااۇيرى ئاااااارقىلىق بەنااااادىگە بولغاااااان سۆيگۈساااااىنى
ئىپادىلەياااادى .ئەمەلىيەتااااتە بەناااادىنىڭ ئىمااااان ئېيتقىنىنىااااڭ ئالالھقااااا ھااااې
پايدىسااى يااوق ،بۇالرنىااڭ پۈتااۈن مەنپەئەتااى ئااىرىاادا بەناادىگە قايتىاادى .شااۇ ا
ئااالالھ مااۇئمىننى بىاار ئىشااقا بۇيرىغاناادا ،ئالالھنىااڭ تەلىماتىنىااڭ ئااۆزىگە ئېلىااپ
كېلىااادىغان شاااەرەئ ۋە ئىاااززىتىگە ئاالھىااادە دىقاااقەت قىلىشاااى كېااارە  .شاااۇ ا
ئاااالالھ تائااااال «مەن پەرز قىلااادى » دېااامەي ،بىااازگە شاااەرەئ بەرگەن ئاساساااتا
ِ
َ َعلَْي ُك ْم﴾ « سىلەرگە پەرز قىلىندى» دېگەن ئىپادىنى قولالنغان.
﴿ ُكت َ

ئاااااااايەتتە اذ «ۋاقتىااااااادا» ۋە ا «ئەگەر» دەئ ،ئىككاااااااى شاااااااەرت
ۋاستىساااى قوللىنىلااادى .ئەرە تىلىااادا چوقاااۇم ياااۈز بېرىااادىغان ئىشااانىڭ ۋاقتاااى
كەلگەناااادە اذ  ،ئېھتىماااااللىق ئىشااااالردا ا ھەرپااااى ئىشاااالىتىلىدى .يەنااااى،
ئىنسااااااان مااااااۇقەررەر ئۆلىاااااادىغان بولغاچقااااااا اذ  ،ئەممااااااا بەزى ئىنسااااااانالر
كەمكەغەللىكااااااتىن ھېچنەرسااااااە قالدىرالماياااااادىغان ،يەنە بەزىلىاااااارى مەلااااااۇم
ئىقتىساد قالدىرىدىغان بولغاچقا ا كەلتۈردلگەن.

ِ
ـريا﴾
ئاااايەتتە ئاااالالھ تائااااال «ئەگەر ماااا قالدىرساااا» دېااامەي﴿ ،إن تَـ َـر َك َخـ ْ ً

« ئەگەر يااشااااىلىق قالدىرسااااا» دېااااگەن .كااااۆردۋاتقىنىمىزدە  ،پااااۇ -مالنىااااڭ
قىممىتااى ۋاقىتنىااڭ ئۆتىشااىگە ئەگىشااىپ ئۆسااۈئ-چۈشااۈئ تۇرىاادى .بااۇ ئااايەتتە
ئاااالالھ تائااااال قىمااامەت ئۇقاااۇمىنى ئاسااااس قىلىاااپ تاااۇرىئ ،مەلاااۇم دەرىجىااادە
قىممىتاااى باااار نەرساااىنى ۋەساااىيەت قىلىاااش ئاااارقىلىق ھەق ئىگىلىااارىگە تەقساااى
قىلىشااقا بۇيرىغااان .ئەگەر قىممىتااى يااوق نەرسااە بولااۇئ قالسااا ،ئااۇنى ۋەسااىيەت
قىلىشااانىڭ ھااااجىتى ياااوق .باااۇ ئاااايەت مىاااراس ئاااايىتى چۈشۈشاااتىن ئىلگىااارى
چۈشاااكەن بولاااۇئ ،مىاااراس ئاااايىتى چۈشاااكەندىن كېااايىن ،پۈتاااۈن مەساااىلە ھە
بولدى.
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ئاااالالھ تائااااال ئىنساااان تەبىىىتىااادە ئاااۆز بالىلىرىغاااا قارىتاااا بىااار ساااۆيگۈنى
ياراتقاااان .باااۇ ساااۆيگۈ تۈپەيلىااادىن كاااۆپىنچە كىشاااىلەر بالىلىرىنىاااڭ كەلگۈساااىنى
بەكااارە ئاااويالئ ،ئاتاااا-ئانىساااىنىڭ كەلگۈساااىنى كاااۆئ ئاااويالئ كەتمەيااادى .باااۇ
ئەمەلىيەتااتە تااوغرا ئەمەس .چااۈنكى ئاتااا-ئانااا دىنياغااا كېلىشااىمىزنىڭ ئاساسااى
سەۋەبچىسااى .بااۇ نۇقتىاادىن قۇرئاناادا ئاتااا-ئانىالرغااا يااشااى قااارا ھەققىاادە
ئاالھىاادە تەۋسااىيەلەر بااار .بااۇ ئااايەتتە مەاسااۇس شااەكىلدە ۋەسااىيەتنىڭ مەلااۇم
قىسااامىنى ئاتاااا-ئاناااا ۋە تۇغقانلىرىغاااا قىلىشااانى تەكىاااتلەئ ،باااۇ ئىككاااى تۈرلاااۈ
كىشىنى ئۆزىنىڭ نېسى ىسىدىن قۇرىق قالدىرماسلىق ئەسكەرتىلگەن.
مىااااراس ئااااايىتى چۈشۈشاااااتىن ئىلگىاااارى ،كىشاااااىلەر مااااا -مۈلكىنىاااااڭ
ھەممىسااىنى بااالىلىرىغىال قالاادىراتتى .ئەگەر بالىلىرىاادىن كۆ ااۈ ئاغرىسااا ئااۆزى
االىغااااان باشااااقا كىشااااىلەرگە ۋەسااااىيەت قىلىاااا ېتەتتى .بىاااار ئادەمنىااااڭ مااااا -
مۈلكىااادە ،شاااۇ ئادەمنىاااڭ باااالىلىرى ،ئاتاااا-ئاااانىلىرى ۋە تۇغقانلىرىنىاااڭ مەلاااۇم
دەرىجىاااادە ھەققااااى بولىاااادى .كااااۆئ ھااااالالردا كىشااااى ۋەسااااىيەتنى بالىلىرىغااااا
قالاادىرىئ ،ئاتااا-ئانااا بىاالەن تۇغقااانلىرىنى ئۇنتااۇئ قالىاادىغان بولغاچقااا ،ئااالالھ
تائاااااال ۋەسااااىيەت قىلىشاااانى ئاالھىاااادە تەۋسااااىيە قىلغااااان .مىااااراس ئااااايىتى
چۈشااااكەندىن كېاااايىن ،ھەر ئادەمنىااااڭ ئۈلۈشااااى ئااااايرى -ئااااايرى بەلگىلەناااادى.
مەسااىلەن بىاار ئادەمنىااڭ ئوغااۇ -قىاازى ۋە ئاتااا-ئانىسااى بااار ئەھاا ا ئاسااتىدا،
بىاار تااۇغقىنى مىااراس ئالماياادى .ئەممااا ئومااۇمىي مااا -مۈلكىنىااڭ ئااۈچتىن بىرىنااى
ياكى بۇنىغدىن ئازراقىنى تۇغقانلىرىغا ۋە باشقىالرغا ۋەسىيەت قىلسا بولىدى.
مىاااراس ئالىااادىغان ھەرقاناااداق ئاااادەم ۋەساااىيەت دائىرىساااىدىن چىقىاااپ
كېتىااادى .شاااۇ ا ئاتاااا-ئانىغاااا ۋەساااىيەت قىلىنمايااادى .ئەگەر ئاتاااا-ئاناااا مۇشااارى
بولاااۇئ قالساااا ،بالىساااىدىن مىاااراس ئالمايااادى .لاااېكىن ۋەساااىيەت قىلساااا بولىااادى.
چااۈنكى قۇرئااان بىاازگە ئاتااا-ئانااا مۇشاارى بولغااان تەقاادىردىمۇ يااشااىلىق بىاالەن
مۇئااااامىلە قىلىشااااقا بااااۇيرىئ ﴿وو َ ا
لاٌالَل ل ٌَوْال ل ٌ
تس للا َ ٌماَو ا َغيْل الو َ
ٌُحَلَْت للوٌُْ ُُِّ للوُ ٌَوْانَ ل َ
ََ
صل لْلنَاٌ ْد َ

اا
ا
ٌَا ََ ا
لاِ ْ ا
ٌالَل ل ل ٌَْ ٌتُ ْ ل ل ل اهَ ٌ
يٌَْ ا ٌ ْش ل ل ل ُ ٌْه اٌب ٌَو َو ل ل َلغيْ َ
ه ل للاُوٌُا َ
اال ل ل َلغ َ َ
بٌ ْ َمه ل للًٌَُ ٌ.وا ٌ َ َ
َوف َ
ٌا ل ل َ
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ٌا ْل ل ل ٌفَل ل َللٌتُ ااع م ل للاٌو ا
لٌَمال ل الو ا
ا
ٌن ل لبا َ ٌَِ ل ل ْ ٌ
ا ٌَِ ل للاٌَ ل لْ َ ٌَل ل َ
َُْ َ َ
ص ل للاَْبل ُ َماٌا ٌ ل ل ُّلغتْلَ َ
اٌِ ْع ُهوفَل للاٌٌ َو تَب ل ل ْلا َ
1
بٌا ٌََ
ٌِ ل ْلها عُ ُ ْ ٌفَل ل ُتَباُ ُ اٌِبَل لاٌ ُ ن للتُ ْ ٌتَل ْع َملُ للو َ «ئىنساااااننى ئاتااااا-ئانىسااااىغا
بٌُثٌَُا ََ
ْ َََ َ
بَ
يااشاااىلىق قىلىشاااقا باااۇيرىدىق .ئانىساااى ئاااۇنى نقورساااىقىدا ئۈساااتى-ئۈساااتىگە
ئااااجىزلىق بىااالەن كۆتاااۈردى .ئىككاااى يىلااادا ئاااۇنى ئەمچەكاااتىن ئايرىااادى .نئاااى
ئىنسااان! ما ااا ۋە ئاتااا-ئانا غااا شااۈكۈر قىلغىاان ،ئااااىر قايتىاادىغان جاااي مېنىااڭ
دەرگاھىمااادىر .ئەگەر ئاتاااا-ئاناااا ساااېنى ساااەن بىلمەيااادىغان نەرساااىنى ما اااا
شاااېرى كەلتۈردشاااكە زورلىساااا ،ئۇالرغاااا ئىتاااائەت قىلمىغىااان ،ئۇالرغاااا دىنياااادا
يااشاااى مۇئامىلىااادە باااولغىن نيەناااى دىنىغغاااا زىياااان يەتمەيااادىغان ئاساساااتا
يااشااىلىق قىلغىاان  ،ما ااا تااائەت بىاالەن قايتقااان ئادەمنىااڭ يولىغااا ئەگەشااكىن،
ئاناااادىن مېنىااااڭ دەرگاھىمغااااا قايتىسااااىلەر ،سااااىلەرگە قىلمىشااااىغالرنى ئېيتىااااپ
بېرىمەن» دېگەن.

بااااال-چااااقىلىرىنى باشاااقىالرغا موھتاااا بولمايااادىغان شاااەكىلدە قوياااۇئ
قوياااۇ  ،ئىنساااانغا نىساااكەتەن ئە يااشاااىدىر .ساااەئىد بىااان ئەباااى ۋەققااااس
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىاا ايەت قىلىااپ مۇنااداق دېااگەن مەككىاادىكى ۋاقتىماادا
پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم مېناااى ياااوقالئ كېلىاااپ «ئاااالالھ ساااا ا رەھااامەت
قىلساااااۇن» دېااااادى .مەن پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمغا «ئاااااى رەساااااۇلۇلالھ،
مېلىمنىاااااااڭ ھەممىساااااااىنى يااشاااااااىلىق يوللىرىغاااااااا ۋەساااااااىيەت قىلىاااااااپ
اەجلىاااا ېتەيمىكىن» دېسااااەم ،پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم «ياااااق» دې ىاااادى،
«ئەمىساااە يېرىمىناااى ۋەساااىيەت قىلساااامچۇ » دېساااەم« ،يااااق» دېااادى« .ئاااۈچتىن
بىرىناااى ۋەساااىيەت قىلساااامچۇ » دېساااەم« ،بولىااادى ،لاااېكىن بۇماااۇ كاااۆئ .ئە
يۇقىرىسااى ئااۈچتىن بىاارى بولسااۇن .سااېنىڭ بااالىلىرىغنى كىشااىلەردىن بىاار نەرسااە
ساااورايدىغان موھتاااا ھاااالەتتە تاشاااالئ قويغىنىغااادىن ،باشاااقىالرغا ئېھتىيااااجى
چۈشمەيدىغان ھالدا قالدىرغىنىڭ يااشى» دېگەن ئىدى.
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سۈرە بەقەرە -181ئايەت

ِ
َّ ِ
ِ
ِ
يع
ين يُـبَ ِّدلُونَهُ إِ َّن اللَّـهَ َْس ٌ
﴿فَ َمن بَ َّدلَهُ بَـ ْع َد َما َْس َعهُ فَِإ ََّّنَا إِ َْثُهُ َعلَم الذ َ
ِ
يم﴾
َعل ٌ
«ۋەسىيەتنى ئا لىغاندىن كېيىن ،كىمكى ئۇنى ئۆزگەرتىدىكەن ،ئۇنىڭ
گۇناھى ئۆزگەرتكەنلەرگە يۈكلىنىدى .ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى ئا الئ
تۇرغۇچىدىر ،ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدىر»
ئىلگىرىكاااااى ئاااااايەتتە ۋەساااااىيەتنىڭ يولغاااااا قويۇلۇشااااانىڭ ساااااەۋەبى،
ئەتراپتىكىلەرنىااااااڭ قەلكىنااااااى مېھىاااااار-مااااااۇھەبكەت بىاااااالەن تولاااااادىرى ۋە
ماااۇھەبكەتنى ئومۇمالشااااتۇرى  ،دەئ ئاااۆتكەن ئىاااادىق .بىااار كىشااااى ۋەسااااىيەت
قىلغاااان بولساااا ،بۇنىغغاااا گاااۇۋاھ بولاااۇئ تاااۇرىئ ،ئاااۆز نەپساااىگە چاااوغ تارتىاااپ
ۋەساااىيەتنى ئاااۆزگەرتكەنلەرگە ،ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ئاالھىااادە تەھااادى
بىااالەن «كىمكااااى بااااۇ ۋەسااااىيەتنى ئا لىغاناااادىن كېاااايىن ئۆزگەرتسااااە ،بۇنىااااڭ
گۇنااااااھى ئاااااۆزگەرتكەنلەرگە بولىااااادى .ئاااااالالھ ھەممىناااااى ئاااااا الئ ،بىلىاااااپ
تۇرغۇچىدىر» دەۋاتىدى.
بۈگااۈنكى زاماناادا ئااېلى -سااېتى ياااكى باشااقا ئىشااالردا ھااۆججەت يېاازىش
ئومۇمالشاااااتى .ئىلگىرىكاااااى ۋاقىاااااتالردا يېزىقچىلىاااااق بە ئومۇمالشااااامىغاچقا،
ۋەسااىيەت ئېغىاازچە بااوالتتى .بااۇ يەردىكااى ھەق مەسىلىسااى ۋەسااىيەت قىلغااۇچى،
ۋەسااىيەت قىلىنغااۇچى ،مىراسااخور قاتااارلىق بىاار قااانچە تەرەپااكە مۇناسااى ەتلى
بولغاچقاااا ،ۋەساااىيەت قىلىنغاااۇچى ئەگەر ناچاااار ئىنساااان بولاااۇئ قالساااا ،ئااااۆز
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نەپساااىگە چاااوغ تارتىاااپ جىقاااراق ئېلىشااانى ئوياليااادى .مىراساااخور ناچاااار بولاااۇئ
قالساااا ،ئاااۆزىگە ئااااز تېگىاااپ قېلىشاااتىن ئەنساااىرەئ ۋەساااىيەت قىلىنغۇچىنىاااڭ
ھەققىنااااى ئېلى ېلىشاااانى قەساااا قىلىاااادى .ۋەسااااىيەت قىلغااااۇچى بالىلىرىنىااااڭ
ھەققىااااگە تاجاااااۋىز قىلمىغااااان ھالاااادا ۋەسااااىيەت قىلغااااان بولسااااا ،ۋەزىپىسااااى
تااااۈگىگەن بولىاااادى .شااااۇ ا ۋەسااااىيەت قىلىنغااااۇچى بىاااالەن مىراسااااخور ئااااۆزىگە
تېگىشااالى بولمىغااااننى ئالماسااالىقى كېااارە  .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق
ۋەساااىيەت قىلغاااۇچى ئۆلاااۈئ كەتكەنااادىن كېااايىن ياااۈز بېرىااادىغان جېااادەلنىڭ
ئالدىنى ئالغان.
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سۈرە بەقەرە -182ئايەت

اف ِمن ُّم ٍ
َصلَ َح بَـ ْيـنَـ ُه ْم فَ ًَل إِ ُْثَ َعلَْي ِه إِ َّن
﴿فَ َم ْن َخ َ
وص َجنَـ ًفا أ َْو إِ َْثًا فَأ ْ
اللَّـه غَ ُف ِ
يم﴾
َ ٌ
ور َّرح ٌ
«كىمكى ۋەسىيەت قىلغۇچىنىڭ سەۋەنلىكى ياكى قەستەن ناتوغرا
قىلغانلىقىنى بىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەئ قويسا ،ئۇنىغغا ھې گۇناھ
بولمايدى ،ئالالھ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدىر ،ناھايىتى
مېھرىكاندىر»
ۋەسااااىيەت قىلغااااۇچى سااااەھ ەنلى ياااااكى قەسااااتەن بىاااار ااتااااالىقنى
ئۆتكااۈزگەن بولسااا ،بىاارى ئااالالھ رىزالىقااى ئۈچااۈن كېلىااپ ،شااەرىىەتنىڭ تەلىپااى
باااويىچە ھەق ئىگىلىرىنىاااڭ ئارىساااىنى ئىساااالھ قىلساااا ھاااې گۇنااااھ بولمايااادى.
بالىلىرىاادىن ئاغرىنىااپ قالغااان ئااادەم ،بالىلىرىغااا كااۆئ مىااراس قالدىرماساالىقنى
ئااويالئ ،مېلىنىااڭ ئااۈچتىن بىرىاادىن ئااارتۇقىنى ۋەسااىيەت قىلسااا ،مىراسااخورالرغا
زىلااۇم قىلغااان بولىاادى .مۇشااۇنداق ئەھ الاادا ،ھەقنااى ئىگىلىاارىگە ئااادالەت بىاالەن
قااااايتۇرى ئۈچااااۈن ،ئااااارىنى تااااۈزەئ قويۇشاااانىڭ ااتااااا ئەمەساااالىكى بايااااان
قىلىنغان.
ئااااايەتتىكى ﴿خ ــاف﴾ «قورقسااااا» دېااااگەن سااااۆز ،جەمىىيەتااااتە ئەدلااااى-
ئادالەتنىااااڭ يۈرگۈزدلۈشااااى ئۈچااااۈن قورقماسااااتىن تىرىشااااچانلىق كۆرسااااىتىش
كېرەكلىكىناااى تەكىتلەيااادى .بىااارى مىاااراس يااااكى ۋەساااىيەت مەسىلىساااىدە ،ھەق
ئىگىلىاارىگە زىلااۇم قىلغااان بولسااا ،گەرچە ئۇالرنىااڭ ما ااا نىسااكەتەن ھېچقانااداق
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پاياادا-زىيىنااى بولمىسااىمۇ ،مااۇئمىن بولااۇ سااۈپىتى بىاالەن يااۈز بەرگەن ھەربىاار
ئادالەتسااااىزلىككە قااااارائ تۇرماسااااتىن ،ئااااارىنى ئو شااااا مەسااااىۇلىيىتى بااااار.
پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم مۇئمىنلەرنىااااڭ بىاااار تەن ،تەننىااااڭ قايسااااى بىاااار
تەرىاااااپىگە ئەرزىااااايەت يەتساااااە ،يەنە بىااااار تەرىپىنىغماااااۇ ئازابلىنىااااادىغانلىقىنى
ئېيتقااان .بااۇ نۇقتىاادىن ،جەمىىيەتااتە بولۇۋاتقااان ئىشااالردىن شااۇ جەمىىيەتتىكااى
ھەممە مۇئمىن سورىلىدى.
باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ئوماااۇمىي ماااۇئمىنلەر جەمىىيىتىناااى
پارااوتقااااا ئواشااااىتىپ ِ ل ل ٌ ق للاِ ٌ ٌَ للغو ٌهللاٌو و ُ للاٌف للاٌ م ل ل ٌُ للونٌ نل للت مو ٌ
الل ل ل ٌنل ل ل ن ٌ،ف ص ل للابٌمع ل ل ل ٌْالا ل للاٌومع ل ل ل ٌْن ل ل ل ل اٌ،و ل للا ٌ ل ل ل ي ٌ ٌْن ل ل ل ل اٌاذ ٌ
ن للتقو ٌِل ل ٌ مل للا ٌِ للهو ٌالل ل ٌِل ل ٌف للوُ ٌ،فق للا و ٌ للوٌٌَْ هُن للاٌ ٌتهل ل بناٌ هَُللاٌو ٌتل ل اذ ٌَِل ل ٌ
فوُن ل ل للا ،ف ل ل للإ ٌته ل ل للوا ٌوِ ل ل للاٌْ و ٌال ل ل للو ٌو َع ل ل للاٌ،وا ٌْ ل ل ل ل و ٌالل ل ل ل ٌْي ل ل للغي ٌجن ل ل للو ٌوجن ل ل للو ٌ
و ع للا « 1ئاااالالھ تائااااال بەلگىلىاااگەن چە -چېگااارادا تۇرىااادىغان ئاااادەم بىااالەن
ئۇنىغغاااا رىىاااايە قىلمىغاااان ئادەمنىاااڭ مىساااالى كېمىااادە ئورىنلىشاااىش ئۈچاااۈن
چە تاشاااالئ ،ئۇالرنىاااڭ بەزىلىااارى كېمىنىاااڭ ئۈساااتىگە ،بەزىلىااارى كېمىنىاااڭ
ئاساااتىغا ئورىنالشاااقان كىشاااىلەرنىڭ مىساااالىغا ئواشاااايدى .كېمىنىاااڭ ئاساااتىغا
ئورىنالشاااااقانلىرى ئۈساااااتىگە چىقىاااااپ ساااااۇ ئالغاااااان ۋاقىتتاااااا ،ئۈساااااتىدىكى
ئادەملەرنىااڭ قېشااىدىن ئۆتۈشااكە تااوغرا كېلىاادى ،ش اۇنىڭ بىاالەن ئ اۇالر <ئااۆزىمىز
ئولتۇرغاااان جاااايىمىزدىن بىااار تۆشاااۈ ئېچىاااپ ،ساااۇنى شاااۇ يەردىااان ئالسااااق،
ئۈساااتىدىكىلەرگە ئەزىااايەت بەرمىساااە > دېيىشاااىدى .نئۈساااتۈنكى قەۋەتاااتىكىلەر
ئاسااااتىنقى قەۋەتتىكىلەرنىااااڭ ااھىشااااىغا قويااااۇئ بەرسااااە ھەممىسااااى ھاااااال
بولىااااادى .ئەگەر ئاساااااتىنقى قەۋەتتىكىلەرناااااى توسىساااااا ،ئۇالرنىاااااڭ ھەممىساااااى
بىردە قۇتۇلىدى» دېگەن.
ماااۇئمىن جەمىىيىتاااى دە مۇشاااۇ پارااوتقاااا ئواشاااا بولاااۇئ ،بىااار قىساااى
ئىشاااالر بىااازگە بى اساااىتە مۇناساااى ىتى بولمىغانااادە كاااۆردنگەن بىااالەن ،ئىساااالم
 1بۇاارى رى ايەت قىلغان ھەدى
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جەمىىيىتىاادە يااۈز بېرى اتقااان ھەر ئىشاانىڭ بىاازگە تەسااىرى بااار .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ
هل ل ل َ َ ا
صل ل ل ٌَ و الَم ل للو ٌَْ َ ٌ لَل ل للو ا
ا
ا
ا
يغٌ
ٌش ل للغ ُ
َ َ
﴿و تلَ ُق ل للو ٌفْتلنَل ل ل َ ٌََلٌتُ َ
لٌ ل ل ل ي َ ٌ َلَ ُم ل للو ٌِ ل للن ُ ْ ٌ َ ا َ َ ْ ُ
تائااااااال َ
ْعا َق ل ا
لاب « 1سااااىلەرنىڭ ئااااارا الردىكى زىلااااۇم قىلغانالرنىااااڭ بېشااااىغا كااااېلىش
بىلەنااااال چەكلىنىااااپ قالماياااادىغان باااااال-قااااازادىن ساااااقلىنىغالر ،بىلىغالركااااى،
ئالالھنىاااڭ ئاااازابى قااااتتىقتۇر» دېاااگەن .باااۇ ھەقاااتە پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم
ا
ا
هل ل ا
ا
ويْ ل ل ٌاْلعل لله ا
لاٌَ ٌاذَ ٌ َ ُل ل َلهٌ
لاْلٌُو ٌَ ٌَُل ل َ
لَ ٌَوفا نَل للاٌ َ
ب اٌِ ل ل ْ َ
بٌٌ...،فَقْ ل ل ٌََل للوٌَُْ َْلل ل ُ
ٌشل ل ٌلهٌَُل للغٌ ُْ ل ل ََ َ
َ
ََ
ََّْبَ ل ٌُ «ئەرەبلەرنىاااڭ ھالىغاااا ۋاي! ياماااانلىقتىن ھااااالكەت يېقىااانالئ كەلااادى»
دې ىااادى ،باشاااقىالر «ئاااارىمىزدا شاااۇنچە يااشاااى ئاااادەملەر تۇرساااا ،يەنە ھااااال
بوالمااادىق » دەئ ساااورىدى .پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم «شاااۇنداق ،ياماااانلىق
كۆپىيىپ كەتسە ،ھەممە كىشى ھاال بولىدى» دەئ جاۋا بەردى.

 1سۈرە ئەن ا -25 ,ئايەت
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َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِمن
َ َعلَْي ُك ُم ِِّ
الصيَ ُ
ين َ
َ
َ َعلَم الذ َ
﴿َّي أَيُّـ َها الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُوا ُكت َ
ِ
قَـ ْبل ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن﴾
«ئى مۇئمىنلەر! نگۇناھالردىن ساقلىنىشىغالر ئۈچۈن ،سىلەردىن
ئىلگىرىكىلەرگە نيەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە روزا پەرز قىلىنغاندە ،
سىلەرگىمۇ نرامىزان روزىسى پەرز قىلىندى»
َّ ِ
آمنُ ــوا﴾ٌ«مەن بىاااالەن ئىمااااان تواتااااامى تااااۈزگەن ،مېنااااى
ين َ
َ
﴿َّي أَيـُّ َه ــا ال ــذ َ
سااۆيگەن ،ما ااا ئىتااائەت قىلغااان كىشااىلەر» دېگەنلىاا « ،سااەن مېنااى ئۆزد نىااڭ
رەبكاااى ،ئالەملەرنىاااڭ پەرۋەردىگاااارى ،قىياااامەت كۈنىنىاااڭ يېگاااانە ئىگىساااى دەئ
قارىسااا  ،بۇيرىغااانلىرىمنى قىلغىاان ،بااۇ سااا ا پاياادا-مەنااپەئەت ئېلىااپ كېلىاادى»
دېااگەن مااۇھەبكەت تۇيغۇسااىنى ئىپااادىلەئ بېرىاادى .ئىمااان ئېيتقانالرغااا قىلىنغااان
اىتااااابالردىن كېاااايىن ،ئااااالالھ تائاااااال مەجكااااۇرىيەت ۋە چەكلىمىلەرنااااى يولغااااا
قويىاادى .بۇالرنىاااڭ قارشااىلىقىدا مە گۈلاااۈ بەاااا -سااائادەت بولغاااان جەنااانەت
ۋەدە قىلىنغاچقا ،بىز بۇالرنى سۆيۈئ تۇرىئ ئىجرا قىلىشىمىز كېرە .
روزا ئەرە تىلىاااااادا ص ل للون  ،صل ل ل ان دېيىلىاااااادىغان بولااااااۇئ ،لااااااۇغەتتە
ا
ا
ََل َلغ ٌ
«تواتاااا » دېاااگەن مەنىناااى بىلددرىااادى .مەساااىلەن ﴿فَإ َِللاٌتَل َلهيا َ ٌِ ل َ ٌ ٌْبَ َ ل اهٌْ َ
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فَل ُقل ل ل الوبٌاا ٌتَل ل ل َ تٌالَه ُْحل ل ل ل ا ٌصل ل للوِاٌفَللَ ل ل ل ٌُْ َ لا ل ل ل ٌ ْ ل ل للونٌا ا
تس ل ل لًّا « 1بىااااااارەر ئاااااااادەمنى
َ َ َْ
ْ ُ َ َ َْ ْ
كۆرسااە نئااۇ باااال توغرىلااۇق سورىسااا مەن ھەقىااقەتەن مەرھەمەتلىاا ئالالھقااا
ۋەدە بەردىاا  ،بۈگااۈن ھااې ئااادەمگە سااۆز قىلمااايمەن ،دېگىاان» دېاايىلگەن .بااۇ
ئااايەتتە تىلغااان ئېلىنغااان صللون  ،بىااز يۇقىرىاادا تىلغااا ئالغااان «روزا» سااۆزىگە،
يېااازىلىش ۋە تەلەپپاااۇز جەھەتاااتە ئواشاااا بولساااىمۇ ،باااۇ يەردە روزا مەنىساااىدە
ئەمەس ،بەلكاااى «ھەر قاناااداق ئاااادەمگە گەئ قىلىشاااتىن تواتاااا » مەنىساااىدە
كەلگەن.
روزىنىااااڭ شااااەرىىەتتىكى مەنىسااااى  -تااااا ئاتقاناااادىن باشااااالئ قۇيااااا
پاااتقىچە بولغااان ئارىلىقتااا ،يااېمە -ئىچاامە ۋە جىنسااىي مۇناسااى ەتتىن ئااۆزىنى
چەكلەشااااتۇر .روزا رەسااااۇلۇلالھ كېلىشااااتىن ئىلگىاااارىال نورمااااا بىاااار ئىكااااادەت
شاااەكلىدە مەۋجاااۇت ئىااادى .ئاااۇ ۋاقىتتىكاااى روزا شاااەكىل ۋە ۋاقىااا جەھەتاااتە
ئىسااااااالمدىكى روزىاااااادىن پەرقلەنسااااااىمۇ ،لااااااېكىن پىرىنسااااااىپ جەھەتااااااتە
پەرقلەنمەيتتااااى .مەسااااىلەن اىرىسااااتىيانالرنىڭ روزىسااااى ،مەلااااۇم تاماااااقالردىن
چەكلىااانىش بىااالەن بولغاااان .دېااامە  ،روزا ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالمدىن باشاااالئ
قىيااااامەتكە قەدەر« ،تواتااااا ۋە چەكاااالە » ئااااارقىلىق ئااااادەملەرنى مەنىاااا ى
جەھەتتىن تەربىيەلەيدىغان بىر ئىكادەتتۇر.
﴿لَ َعلَّ ُكـ ْـم تَـتَّـ ُقــو َن﴾ « ساااىلەرنىڭ ساقلىنىشاااىغالر ئۈچاااۈن» .بىاااز ئىلگىرىكاااى
ئااايەتلەردە تەق الىقنىااڭ مەنىسااىنى «زىياناادىن ،گۇناااھتىن ساااقلىنىش» دېااگەن
ئىاادىق .يەناااى ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ جااااال ساااۈپىتى بىااالەن ئۆزىمىزنىاااڭ ئوتتۇرىااادا
پەردە قويۇشاااىمىز ،ئاااۆزىمىزنى ئالالھنىاااڭ شاااۇ ساااۈپىتىگە يېقىنالشتۇرماسااالىقىمىز
كېااارە  .چاااۈنكى ئالالھنىاااڭ جااااال ساااۈپىتى جەھەننەمناااى ۋە غەزەئ-نەپرىتىناااى
ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى .بااۇ يەردىكااى ﴿َ َعلَ ُ ل ْ ٌتَلتَل ُقللو ٌَ ٌبولسااا« ،سااىلەر مۇشااۇ روزا
ئاااارقىلىق ئۆزد الرنىاااڭ ئەااااالق ،ئىاااش-ھەرىاااكەت ۋە ياااۈرد -تۇرىشاااۇ الرنى
پاااااااكىزالئ ،جىساااااامانىي جەھەتتىكااااااى ھەۋىسااااااىغالرنى بېسااااااىپ ،گۇناااااااھ-
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مەئساااىيەتلەردىن يىراقلىشىشاااىغالر ۋە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ غەزىاااپىگە ئۇچراشاااتىن
ساقلىنىشااىغالر ئۈچااۈن» دېااگەن مەنىنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادى .روزا بىزنااى روھااى
جەھەتاااااتىن تەربىيەلەيااااادى .مااااااددىي جەھەتاااااتىن گۇناھقاااااا ھەيدەيااااادىغان
كاااااۈچلەرنى ئاجىزالشاااااتۇرىدى .باااااۇ ئاااااارقىلىق ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ غەزىپاااااى ۋە
جەھەناااانىمىگە چۈشااااۈئ قېلىشااااتىن ساااااقلىنااليمىز .بااااۇ روزىنىااااڭ ئااااااىرقى
نەتىجىسااااىدىر .پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم روزىنىااااڭ روھىااااي ۋە جىساااامانىي
ياماااااانلىقالردىن سااااااقاليدىغانلىقىنى ئىپاااااادىلەئ َيٌِ ْع َ ل للهٌ َ ل للب ا
اعٌ
اب ٌَِ ل ل ْ ٌ ْنل للتَاَ َ
َ َ َ َ
ا
كٌ،فَاإتَل ل للوٌَْ َ ل ل ل ُّ ا
ك ،وِ ل ل ل ٌ َ ٌيس ل ل للتَ اااٌفَلعلَ ل ل للوٌا
ِ ل ل لن ُ ٌ ْبَل ل للا َوٌَفَل ْلَلتَ ل ل ل َلََو ٌْ
ه ل ل ل ُ ٌ ْل َ ل ل ل ْلهاٌ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ
ه ل ل ل اٌهَ ٌ،وْ ْ
ُ
لٌَ ْلبَ َ
ََ َ
هل ْلوانٌفَاإتَللوٌَُللوٌُ او َ للا ٌ « 1ئاااى ياشاااالر جامائەساااى ،ئاااارا الردا كىااا تاااوي قىلىشاااقا
اِب َ
قاااادىر بواللىساااا ،تاااوي قىلى الساااۇن .چاااۈنكى تاااوي قىلىاااش كاااۆزنى يىغىااادى ۋە
ئەۋرەتنااى نزىنااادىن ساااقاليدى .قااادىر بواللمىغااانالر ،روزا تۇتسااۇن .چااۈنكى روزا
ئۇنىغغا نگۇناھتىن ساقاليدىغان قالقاندىر» دېگەن.
ئىنسااااننىڭ بىااار ئااااي روزا تۇتقاااانلىقى ،ئۇنىاااڭ تاااوغرا ،دىرىس بىااار ئااااي
ياشااىغانلىقى ھېسااابلىنىدى .ئااادەم بااۇ شااەكىلدە بىاار ئاااي ياشىسااا ،دىرىس ئااادەم
بولۇشااااانىڭ ھاااااوزىرىنى ساااااۈردئ ،رامىزانااااادىن كېيىنماااااۇ ئاااااالالھ االىغاااااان
ماااۇددەتكىچە رامىزاندىكىااادە ياشاااايدى .ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىااازگە يىلااادا بىااار
ئااااينى رامىااازان قىلىاااپ بېكىتىشاااى ،ئاااۇنى دىرىس ياشاشااانىڭ مەشاااىق مەيااادانى
قىلىشىمىز ئۈچۈندىر.
ئالالھنىااااڭ ئااااايالر ئىچىاااادىن رامىزاننااااى ،ماكااااانالر ئىچىاااادىن كەبىنااااى،
ئىنساااااانالر ئىچىااااادىن رەساااااۇلۇلالھنى تاللىغاااااانلىقى ،بىزناااااى تەربىااااايەلە ۋە
ھايااااتىمىزگە ئاااۈلگە قىلىاااش ئۈچۈنااادىر .ساااەن بەيتۇلالھنىاااڭ يېنىااادا ئىكاااادەت
قىلى اتقاااااان بولساااااا  ،باااااۇ ئىكاااااادەتنى باشاااااقا ئورىندىكىااااادىن ئاالھىااااادە
پەرقلەنددرىساااااەن .رەساااااۇلۇلالھنىڭ قەبرىساااااىگە بارغانااااادا ،رەساااااۇلۇلالھنىڭ
ئەاالقلىرىنااااى ئەساااالەئ چىقىسااااەن .ئەزاننااااى ئا لىغااااان ھامااااانال مەسااااجىدگە
 1بىرلىككە كەلگەن ھەدى

491

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ما ىسااەن ۋە ھااې كىشااىگە ئەزىاايەت بەرمەيسااەن .ئااالالھ تائاالنىااڭ مەقسااىتى،
ھااااجىالرنى تەربىااايەلەئ ،باااۇ ئىشاااالرنى پۈتاااۈن ماكانالرغاااا ئومۇمالشتۇرىشاااتۇر.
ئەكسااااىچە ،ئىنسااااان كەبىااااگە بېرىشااااى بىاااالەن تەق الىشااااىپ ،ئااااۇ يەردىاااان
قايتقانااادىن كېااايىن باااۇرىنقى ھاااالىتىگە قايتساااا ،باااۇ ئاااادەم ئالالھنىاااڭ مەلاااۇم
ۋاقىااا ۋە زاماااانالرنى تاللىشاااىدىكى ھاااېكمەتلەردىن پايااادا ئااللمىغاااان بولىااادى.
شاااۇنىغدە  ،رامىزانناااى تەساااكى ۋە قۇرئاااان تاماااام قىلىاااش ئاااارقىلىق ئۆتكاااۈزدئ،
رامىااازان تۈگىگەنااادىن كېااايىن باااۇ ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااىنى ئۇنتاااۇئ ،ئەسااالى
ھاااالىتىمىزگە قايتسااااق ،ئالالھنىااااڭ رامىزانناااى روزا ئېيااااى قىلىاااپ بېكىتىشااااتىن
بولغان مەقسەتلىرى ئادا بولمىغان بولىدى.
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سۈرە بەقەرە -185 ،184ئايەتلەر

ود ٍ
ضا أ َْو َعلَ ٰم َ﴾ َف ٍر فَ ِع َّدةٌ ِِّم ْن أ َََّّيٍم
ات ۚ فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َّم ِري ً
﴿أ َََّّي ًما َّم ْع ُد َ
أُ َخر ۚ و َعلَم الَّ ِذ ِ
ِ
ام ِم ْس ِك ٍ
ريا فَـ ُه َو
ني ۖ فَ َمن تَطََّو َ
ين يُطي ُقونَهُ ف ْديَ ٌ طَ َع ُ
َ َ
َ
ع َخ ْ ً
ِ
ضا َن الَّذي
وموا َخ ْريٌ لَّ ُك ْم ۖ إِن ُكنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َنَ .ش ْه ُر َرَم َ
َخ ْريٌ لَّهُ ۚ َوأَن تَ ُ
صُ
أُن ِز َل فِ ِيه الْ ُقرآ ُن ُه ًدى لِِّلن ِ ِ ٍ
ات ِمن ا َّْلَُد ٰى والْ ُفرقَ ِ
ان ۚ فَ َمن َش ِه َد
َ ْ
ْ
َّاس َوبَيِّنَ ِّ َ
ِ
ِ
ِمن ُك ُم َّ
ضا أ َْو َعلَ ٰم َ﴾ َف ٍر فَع َّدةٌ ِّم ْن أ َََّّيٍم
ص ْمهُ ۖ َوَمن َكا َن َم ِري ً
الش ْه َر فَـلْيَ ُ
أُ َخ َر ۗ يُ ِري ُد اللَّـهُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوََّل يُ ِري ُد بِ ُك ُم الْعُ ْس َر َولِتُ ْك ِملُوا ال ِْع َّدةَ
َولِتُ َكَِِّبُوا اللَّـهَ َعلَ ٰم َما َه َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرو َن﴾
«نبۇ پەرز قىلىنغان روزا ساناقلىق كۈنلەردىر ،سىلەردىن كىمكى كېسە
ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇئ نروزا تۇتمىغان بولسا  ،تۇتمىغان كۈنلەرنى
نقازاسىنى باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن ،روزىنى نقېرىلىق ياكى ئاجىزلىق
تۈپەيلىدىن مۇشەققەت بىلەن ئاران تۇتىدىغان كىشىلەر تۇتمىسا،
نكۈنلۈكى ئۈچۈن بىر مىسكىن تويغۇدە تاماق فىدىيە بېرىشى الزى .
كىمكى فىدىيىنى نبەلگىلەنگەن مىقداردىن ئارتۇق بەرسە ،بۇ ئۆزى
ئۈچۈن يااشىدىر ،ئەگەر بىلسە الر ،روزا تۇتۇ

سىلەر ئۈچۈن نئېغىز

ئوچۇق يۈردشتىن ۋە فىدىيە بېرىشتىن يااشىدىر .رامىزان ئېيىدا قۇرئان
نازىل بولۇشقا باشلىدى ،قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدىر ،ھىدايەت
قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردىر،
سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن؛
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كىمكى كېسە ياكى سەپەر ئۈستىدە نمۇساپىر بولۇئ نتۇتمىغان بولسا،
تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن .ئالالھ سىلەرگە
ئاسانلىقنى اااليدى ،تەسلىكنى االىمايدى ،نئاغزىغالر ئوچۇق يۈرگەن
كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان روزىسىنىڭ سانىنى
تولدىرىشۇ الرنى ،سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ئالالھنى
ئۇلۇغلىشىغالرنى ،نئۇنىڭ ئىنىاملىرىغا شۈكۈر قىلىشىغالرنى اااليدى»
ئاااالالھ تائااااال رامىااازان ئېيىنىاااڭ ۋاقتىناااى بىااار ئااااي قىلىاااپ بەلگىااالەئ،
ئىنسااااننىڭ رامىااازان ئېيىااادا ساااەپەردە يااااكى كېساااە بولاااۇئ قالساااا قاناااداق
قىلىااااادىغانلىقىنى ۋە رىاساااااەتلەرنىڭ تەپساااااىالتلىرى قاتاااااارلىق بىااااار تۈركاااااۈم
ئىشااالرنى بايااان قىلىااپ بەردى .چااۈنكى ئىنسااانالر «قېرىلىااق ياااكى كېسااەللى
تۈپەيلىاادىن بىاار ئاااي روزا تۇتۇشااقا تاااقىتىمىز يەتمەياادى» دېگەناادە بىاار قاتااار
باھاااانە-ساااەۋەبلەرنى كۆرسىتىشاااى ماااۇمكىن ئىااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ
ئىنساااااننى تاااااقىتى يېتىاااادىغان دائىرىاااادە روزا تۇتۇشااااقا ،يەتمىسااااە رىاسااااەتنى
تۇتۇشقا بۇيرىغان.
ُخـ ـ ـ َـر﴾ «سااااااىلەردىن
﴿وَمـ ـ ــن َكـ ـ ــا َن َم ِري ً
ضـ ـ ــا أ َْو َعلَـ ـ ـ ٰـم َ﴾ ـ ـ ـ َف ٍر فَ ِع ـ ـ ـ َّدةٌ ِِّمـ ـ ـ ْـن أَ ََّّيٍم أ َ
َ
كىمكى رامىازان ئېيىادا ھاازىر بولساا رامىازان روزىساىنى تۇتساۇن؛ كىمكاى كېساە
ياااكى سااەپەر ئۈسااتىدە نيەنااى مۇساااپىر بولااۇئ نتۇتمىغااان بولسااا ،تۇتمىغااان
كااۈنلەر ئۈچااۈن باشااقا كااۈنلەردە تۇتسااۇن» دېااگەن ئااايەتكە قااارائ باھااانە-
سااااەۋە تېپى الساااااق بولماياااادى .بەزى ئىنسااااانالر «كېسااااە بولسااااا رىاسااااەت
بااااركەن» دەئ ،روزىغاااا ھېچقاناااداق تەساااىر قىلمايااادىغان كېساااەللەرنى باھاااانە
قىلىاااپ روزا تۇتماياااادى .باااۇ ھەرگىزمااااۇ ئاااايەتكە تااااوغرا كېلىااادىغان راسااااتچىل
مۇئمىننىااڭ ئىشااى ئەمەس .ئەگەر بىاار ئااادەم كېسااە بولسااا ،چوقااۇم ئىشااەنچلى
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مۇساااۇلمان دواتاااۇردىن مەسااالىھەت ئېلىشاااى الزىااا  .ئەگەر دواتاااۇر «ساااەن روزا
تۇتساااا كېساااىلىڭ تېخىماااۇ ئېغىرلىشاااىپ كېتىااادى» دېساااە ،ئاااايەتكە ئۇيغاااۇن
كېلىدىغان شەكىلدە ،رىاسەتنى تۇتسا بولىدى.
ن ل ه دېاااگەن ساااۆزنىڭ ئەسااالى مەنىساااى «ئاااېچىلىش ،ئايدىغلىشاااىش»
دېگەنلىاا بولااۇئ ،ئااايەتتە ئااۆزى تۇرىۋاتقااان بىاار ئورىناادىن يەنە بىاار ئورىنغااا
يۆتكىلىشااانى كۆرساااىتىدى .بەزىااالەر «ساااەپەر جەريانىااادا قىيىنچىلىاااق بولىااادى.
لااېكىن سااەن بىاار ئورىنغااا بىاار نەچااچە قېااتى بارسااا  ،ئااۇ ئااورىننى بىلىاادىغان ۋە
قىينالماياادىغان بولااۇئ كېتىسااەن ،شااۇ ۋاقىتتااا چوقااۇم روزىنااى تولااۇق تۇتۇشااۇ
كېاارە » دېيىشااى مااۇمكىن .لااېكىن كااۆپىنچە ئەھاا الالردا شااارائىتالر ئۆزگىرىااپ،
شااااۇنىغغا قارىتااااا ھەراىاااال قىيىاااانچىلىقالر پەياااادا بولىاااادى .ئااااالالھ مۇشااااۇ
قىيىنچىلىقالرناااى كاااۆزدە تۇتاااۇئ «ساااەپەر ئۈساااتىدە نيەناااى مۇسااااپىر بولاااۇئ
نتۇتمىغااااان بولسااااا ،تۇتمىغااااان كااااۈنلەر ئۈچااااۈن باشااااقا كااااۈنلەردە تۇتسااااۇن»
دەۋاتىااادى .تەبىىىيكاااى ئەيناااى زامانااادىكى ساااەپەرلەر بىااالەن ھازىرقىنىاااڭ پەرقاااى
باااار .لاااېكىن يەنىاااال ساااەپەر بولغاااانلىقى ئۈچاااۈن مەلاااۇم دەرىجىااادە قىيىنچىلىقاااى
بولىاااادى .بەزى كىشااااىلەر ھااااازىر قىيىنچىلىااااق ئاااااز قالغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،بااااۇ
رىاساااەتنى بىكاااار قىلمااااقچى بولىااادى .بۇناااداق قىلىشاااقا ئۇرىنغاااان كىشاااىلەر
ھەددىاااادىن ئاشااااقان ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كىتااااابىنى ئااااۆز ااھىشااااى بااااويىچە
چۈشااىنىدىغان كىشااىلەر ھېسااابلىنىدى .ئااالالھ قۇرئااان كەرىماادە ھۆكااۈم بەرگەن
ۋاقىتتااا ،ئۇنىااڭ رىاسااىتىنى بەردى .شااۇنىڭ ئۈچااۈن بىاازدىن بۇنىااڭ ھۆكااۈمىنى
ۋە رىاساااىتىنى تۇتاااۇ تەلەئ قىلىنىااادى .باااۇنى ھەرقاناااداق باھاااانە-ساااەۋە
بىاااالەن ئەمەلاااادىن قالدىرىشااااقا ،ئااااۆزى االىغااااانچە چۈشىنىشااااكە ھەرگىزمااااۇ
بولمايدى.
رەسااااۇلۇلالھ بىاااار سااااەپەردە كىشااااىلەرنىڭ بىاااار ئادەمنىااااڭ ئەتراپىغااااا
توپلىشاااااىپ ،ساااااايە چۈشااااااۈرد ۋە ئۈساااااتىگە سااااااۇ تۆكاااااۈ ئااااااارقىلىق،
ئۇسساااۇزلىقىنى پەسااالىتى اتقانلىقىنى كاااۆردئ «باااۇ يەردە ناااېمە ئىاااش بولااادى »
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دەئ سااااورىغان .كىشااااىلەر رەسااااۇلۇلالھقا «ئااااۇ ئااااادەم روزىاااادار ئىااااكەن» دەئ
جاااااۋا بېرى ىاااادى ،رەسااااۇلۇلالھ «سااااەپەردە روزا تۇتااااۇ يااشااااى ئەمەس»
دېااااگەن .بااااۇ قۇرئاناااادا كەلااااگەن رىاسااااەتنىڭ ئەمەلىاااايەتكە تەتكىقالنغااااان
ئىپادىسى.

ئااااااپتور ﴿وِ ل ل ٌ َ ل للا َ ٌِ اهي ل للاٌَْوٌاٌلَ ل ل ٌن ل ل َ هٌفَعا ل لغَو ا
ٌِ ل ل ْ ٌْ َََينٌُْ َ ل ل َله ٌ«كىمكاااااى
ََ
َ َ ْ َ َ
كېساااە يااااكى ساااەپەر ئۈساااتىدە نيەناااى مۇسااااپىر بولاااۇئ نتۇتمىغاااان بولساااا،
تۇتمىغااان كااۈنلەر ئۈچااۈن باشااقا كااۈنلەردە تۇتسااۇن» دېااگەن ئااايەتنى ئاساااس
قىلىااپ تااۇرىئ« ،كېسااە ۋە سااەپەردە قەتىىااي روزا تۇتۇشااقا بولماياادى» دېااگەن
ھۆكااۈمنى ئالغااان .ئاااپتور بۇنىغغااا دەلىاال قىلىااپ «رەسااۇلۇلالھ بىاازگە ناھااايىتى
يااشااى ئااۈلگە .ئااۇ زات روزا ھېياا كااۈنى روزا تۇتۇشاانى چەكلەيتتااى .چااۈنكى ئااۇ
كاااۈن ئىنسااااننىڭ بىااار ئااااي ئىمتىھانااادىن كېيىنكاااى مۇكاپاااات كۈنىااادىر .شاااۇنىڭ
ئۈچااۈن روزا ھېيتنىااڭ بىرىنچااى كااۈنى روزا تۇتااۇ گۇناااھ ،ئىككىنچااى كۈنىاادىن
باشاااااالئ روزا تۇتاااااۇ دىرىس .ھەدىساااااتە ل ل ٌا ل ل ٌص ل ل انٌي ل للوِي ٌي ل للونٌ ا ل للهٌ
و ْلضللب « 1رەسااۇلۇلالھ ئىككااى كۈناادىكى روزىاادىن توسااتى .بىاارى روزا ھېياا
كاااۈنى ،يەنە بىااارى قۇرباااان ھېيااا كاااۈنى» دېااايىلگەن .باااۇالر قۇرئانااادا كەلاااگەن
«كېسااە ياااكى سااەپەردە بولااۇئ قالسااا  ،باشااقا كااۈنى روزا تااۇتقىن» دېگەنااگە
ئواشاااايدى .دېااامە  ،بىااار كىشاااى ساااەپەردە يااااكى كېساااە بولاااۇئ قېلىاااپ روزا
تۇتساااا ،ياااۇقىرىقى ئىككاااى كۈنااادە روزا تۇتساااا ااتاااا بولغانغاااا ئواشاااا ااتاااا
بولىاااادى» دېااااگەن .بۇنىغاااادىن باشااااقا «كېسااااە ياااااكى سااااەپەردە روزا تۇتسااااا
بولىاادى» دەياادىغان ئۆلىماااالرمۇ بااار .لااېكىن ئاااپتور بااۇ يەردە ئۆزىنىااڭ پىكىرىنااى
كۈچلەنددرگەن.
بەزىاااالەر «رامىزاناااادا كېسااااە بولااااۇئ قالسااااا ياااااكى سااااەپەردە بولغااااان
ھااااالەتتىمۇ تاااااقىتى يەتسااااىال روزا تۇتااااۇ كېاااارە  .رامىزاناااادا قىلغااااان ئەمە -
ئىكاااادەت بىااالەن باشاااقا ۋاقىتتاااا قىلغاااان ئىكادەتنىاااڭ ئەجرىااادە پەرق بولىااادى.
 1بۇاارى رى ايەت قىلغان
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چاااۈنكى رامىااازان قۇرئاااان كەرىااا نازىااال بولۇشاااقا باشااالىغان ئۇلاااۇغ ئااااي .ھەم
ئىكااادەتنى ئااۆز ۋاقتىاادا قىلىااش بىاالەن قازاسااىنى قىلىااش پەرقلىنىاادى » دېيىشااى
مااۇمكىن .رامىاازان قۇرئااان چۈشااكەنلىكى ئۈچااۈن ئۇلااۇغ ئاااي ھېسااابلىنىدى .شااۇ
رامىزانناااى ئۇلاااۇغ قىلغاااان قۇرئاننىاااڭ ئاااۆزى <ساااەپەردە يااااكى كېساااە بولاااۇئ
قالسااا ،باشااقا كۈناادە تۇتسااۇن> دېاادى .دېاامە  ،مەسااىلە كۈننىااڭ ياااكى ئاينىااڭ
مۇقەددەسااالى مەسىلىساااى ئەمەس ،بەلكاااى ئاااالالھ تائااااال تەرىپىااادىن كەلاااگەن
بااۇيرىق مەسىلىسااىدىر .بااۇيرىق <باشااقا كااۈنى تۇتسااۇن> دېااگەن ئىااكەن ،ئەجىاار
ۋە شاااەرەپلەر باشاااقا ۋاقىتتىماااۇ رامىزانااادىكىگە ئواشاااا بېرىلىااادى .ئۇنىغااادىن
باشاااقا ،ساااەپەر يااااكى كېساااە ساااەۋەبلى روزا تۇتمىغاااانالر پىتااانە تېرىماسااالىق
ئۈچاااااۈن ،ئۆزىنىاااااڭ روزا تۇتمىغاااااانلىقىنى يوشۇرىشاااااى يااشاااااى .ئەگەر ئاااااۇالر
رامىزانااادا ئاشاااكارا ھالااادا تامااااق يېساااە ،كىشاااىلەر بۇنىغااادىن ئەكااا تەساااىر
ئېلىپ ،ئۇالرنى ئەيىكلەئ گۇناھكار بولۇئ قېلىشى مۇمكىن.
ئەگەر ماااۇئەييەن بىااار كاااۈن يااااكى بىااار ئاينىاااڭ ئاالھىااادىلىكى بولغاااان
بولسااا ،رامىاازان ئېيااى يااۆتكەلمەي بىاار ۋاقىتتااا تۇرغااان بااوالتتى .ئەممااا رامىاازان
ئېيااى يىلاادا  12كااۈن ئالاادىغان سااۈردلۈئ ،تەامىاانەن  33يىلاادا بىاار ئايلىنىاادى.
دېااامە  ،يىلنىاااڭ ئىچىااادىكى ھەمااامە كاااۈن رامىااازان بوالاليااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن
مۇئەييەن بىر كۈننى رامىزاننىڭ كۈنى دەئ بېكىتكىلى بولمايدى.

﴿و َعلَ ــم الَّ ـ ِـذين ي ِطي ُقونَــهُ فِ ْديـ ـ ٌ طَع ــام ِمس ـ ِ
ـك ٍ
ني﴾ «روزىنااااى نقېرىلىااااق ياااااكى
َُ
َ َ ُ ْ
َ
ئاااجىزلىق تۈپەيلىاادىن مۇش اەققەت بىاالەن ئاااران تۇتىاادىغان كىشااىلەر تۇتمىسااا،
نكۈنلاااۈكى ئۈچاااۈن بىااار مىساااكىن تويغاااۇدە تامااااق فىااادىيە بېرىشاااى الزىااا ».
بەزى كىشاااىلەر «ئاااالالھ روزىناااى پەرز قىلىااااپ تاااۇرىئ ،تۇتالمىغاااان كۈنىنىااااڭ
ئورنىغااا مىسااكىنلەرگە تاماااق بەرسااە بولىاادىغانلىقى بايااان قىپتااۇ ،بااۇنى قانااداق
چۈشااااىنىمىز » دەئ سورىشااااى مااااۇمكىن .ئااااايەتتىكى ھۆكااااۈملەرگە قارىساااااق،
روزىنىااااڭ پەرزلىكااااى اااااۇددى مىااااراس مەسىلىسااااىگە ئواشااااا تەدرىجىااااي
شاااەكىلدە يولغاااا قويۇلغاااان .مەساااىلەن مىاااراس بېشاااىدا ۋەساااىيەت شاااەكىلدە
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بەلگىلەنااگەن .كېاايىن مىاااراس ئااايەتلىرى چۈشاااۈ ئااارقىلىق پەرز دەرىجىساااىگە
كۆتاااۈردلگەن .شاااۇنىغغا ئواشاااا ھااااراق ۋە جاااازانە مەساااىلىلىرىمۇ ئاااۈق يااااكى
تاااۆت باساااقۇچقا بۆلۈناااۈئ ھاااارام قىلىنغاااان .روزا دەسااالەپتە ئاينىاااڭ ئاااونىنچى،
يىگىرمىنچااى ،ئوتتااۇزىنچى قاتااارلىق ئااۈق كااۈن پەرز قىلىاانىش ،ئۇنىغاادىن كېاايىن
بىااار ئااااي ئىختىياااارى شاااەكىلدە پەرز قىلىنىاااپ ،ئە ئااىرىااادا تولاااۇق بىااار ئااااي
شااااەكلىدە پەرز قىلىنىشااااقا ئواشااااا بىاااار قااااانچە باسااااقۇچقا بۆلۈنااااۈئ پەرز
قىلىنغاااان .ئاااالالھ تائااااال دەسااالەپتىكى باساااقۇچتا ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
ئاااۈممىتىنى روزا تۇتمايااادىغان ھاااالەتتىن ،ئىختىياااارى روزا تۇتىااادىغان ھاااالەتكە
يااااۆتكەئ ،روزا تۇتسااااىمۇ ياااااكى روزا تۇتماااااي ئۇنىااااڭ بەدىلىااااگە مىسااااكىنلەرگە
تامااااق بەرساااىمۇ بولىااادىغان قىلغاااان .كېااايىن روزا مۇساااۇلمانالرنىڭ ئاااادىتىگە
ئايالنغاناااااادا بولسااااااا ،ئايەتنىااااااڭ ئااىرىاااااادىكى ﴿فَ َم ـ ــن َشـ ـ ـ ِه َد ِم ـ ــن ُك ُم َّ
الش ـ ـ ْـه َر
صـ ْـمهُ﴾ «سااىلەردىن كىمكااى رامىاازان ئېيىاادا ھااازىر بولسااا ،رامىاازان روزىسااىنى
فَـلْيَ ُ
تۇتساااۇن» دېاااگەن ئاااايەت بىااالەن روزا ئىختىياااارى ھاااالەتتىن ،ھەمااامە ئاااادەمگە
پەرز قىلىنغااااان .رامىاااازان روزىسااااى ئااااادەتتە ئايغااااا قااااارائ ،بەزى  ،30بەزى 29
كۈن بولىدى.
روزا تۇتۇشااانى االىمىغاااان كىشاااىلەر فىااادىيە بەرساااە بولىااادىغان ئىشاااالر
تۈگىاادى .پەقەت روزا تۇتۇشااقا ئىمكااانىيىتى بولمىغااان يېشااى چااو الر ،ساااقىيىش
ئېھتىماااالى بولمىغاااان ساااوزىلما ااراكتېرلىااا كېساااەللەر كېساااىلىنىڭ تېخىماااۇ
ئېغىااارالئ كەتمەسااالىكى ئۈچاااۈن ،روزا تۇتمىساااا ۋە قازاساااىنى قىلمىساااا بولىااادى.
لېكىن ئۇنىڭ ئورنىغا مىسكىنلەرگە ۋە كەمكەغەللەرگە فىدىيە بېرىدى.
ـريا فَـ ُهـ ـ َـو َخـ ـ ْـريٌ لَّـ ــهُ﴾ « كىمكااااى فىاااادىيىنى نبەلگىلەنااااگەن
﴿فَ َمـ ــن تَطَـ ـ َّـو َ
ع َخـ ـ ْ ً
مىقااداردىن ئااارتۇق بەرسااە ،بااۇ ئااۆزى ئۈچااۈن يااشااىدىر» .بااۇ ئااايەتنى «بىاار
ئااادەم روزا تۇتاااۇئ ھەم فىاادىيە بەرساااە كاتتااا يااشاااىلىق قىلغااان بولىااادى» دەئ
چۈشەنساااااەكمۇ بولىااااادى .چاااااۈنكى ئاااااالالھ تائااااااال يااشاااااىلىق ئىشاااااىكلىرىنى
ئېچىااا ەتكەن بولاااۇئ ،ئىنساااان بىااار مىساااكىنگە ،ئىككاااى مىساااكىنگە ،ھەتتاااا ئاااون
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مىسااكىنگە تائااام بەرسااىمۇ بولىاادى .كىشااى روزىنىمااۇ تۇتااۇئ ،ھەم مىسااكىنلەرگە
ھېسابسىز يااشىلىق قىلسا ،ئالالھ بۇ ئادەمگە ھېسابسىز ئەجىر بېرىدى.
ـوموا َخـ ْـريٌ لَّ ُك ـ ْـم﴾ «روزا تۇتاااۇ ساااىلەر ئۈچاااۈن نئېغىاااز ئوچاااۇق
﴿وأَن تَ ُ
صـ ُ
َ
يۈردشااااتىن ۋە فىاااادىيە بېرىشااااتىن يااشااااىدىر» .روزا تۇتااااۇ ئىختىيااااارلىق
ۋاقىتتاااا ،كىشاااىلەرنىڭ روزا تۇتۇشاااى ئەۋزە  .چاااۈنكى روزا تۇتۇشاااقا ئاااادەتلىنىش،
پەرز قىلىااااانىش قەدەم باساااااقۇچلىرىدىكى ماااااۇھى بىااااار ھالقاااااا ھېساااااابلىنىدى.
ئالالھنىااااڭ ﴿فَمل ل َ ا
ه ل ْلم ٌوُ «سااااىلەردىن كىمكااااى رامىاااازان
ٌشل ل ا َغٌِ للن ُ ٌُ َ ل ل ْ َهٌفَل ْلَ ُ
َ
ئېيىااادا ھاااازىر بولساااا ،رامىااازان روزىساااىنى تۇتساااۇن» دېاااگەن ساااۆزىمۇ باااۇنى
تەكىتلەيدى.
ضــا َن الَّـ ِـذي أُن ـ ِز َل فِيـ ِـه الْ ُقـ ْـرآ ُن﴾ «رامىااازان ئېيىااادا قۇرئاااان نازىااال
﴿ َشـ ْـه ُر َرَم َ
بولۇشااقا باشاالىدى» دېااگەن ئااايەتتىكى َش ل ْ ُهٌ «ئاااي» دېااگەن سااۆز ،ئەساالىدە
«بىلااااددرد  ،ئۇقتااااۇرى  ،ئايدىغالشااااتۇرى » دېااااگەن مەنىاااالەردە بولااااۇئ،
ئەرە دۆلەتلىرىاااادە جامااااائەت گۇۋاھلىقىاااادىن ئۆتكۈزىاااادىغان ئااااورىن ل ل هٌ
عق للا ي «ساااودا-ساااېتىقنى ئايدىغالشاااتۇرى ئاااورنى» دەئ ئاتىلىااادى .ئاينىاااڭ
ئاااااز-ئااااازدىن پۈتۈنلىنىااااپ تولغاناااادىن كېاااايىن ،يەنە ئاااااز-ئااااازدىن يوقااااائ
كېتىااادىغان بىااار ھاااالىتى بىااازگە ئايدىغالشاااقانلىقى ئۈچاااۈن ،ئااااي
ل ه دەئ
ئاتالغاااان .ئاااايەتتىكى ََِ َ للا ٌَ ئەرەبلەردىكاااى ئاااون ئىككاااى ئاينىاااڭ بىرىنىاااڭ
ئىساامى بولااۇئ ،ئەساالى مەنىسااى «ئىسسااىقلىق» دېااگەن بولىاادى .رامىاازان ئېيااى
ئايلىنىااپ يىلنىااڭ ھەرقايسااى ۋاقىتلىرىاادا كەلسااىمۇ ،ئەرەباالەر بااۇ ئىسااىمنى بااۇ
ئايغاااا قويغاااان ۋاقىااا  ،نەق ھاۋانىاااڭ ئىسساااىق ۋاقىتلىرىغاااا تاااوغرا كەلاااگەن ۋە
«ئىسساااىقلىق» دېاااگەن ئىساااى قويۇلغاااان بولۇشاااى ماااۇمكىن .مەساااىلەن بىااار
ئادەمنىااااڭ قىاااازى تۇغۇلغاناااادا بە چىرايلىااااق بولغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،ئۇنىغغااااا
«گااااۈزە » دېااااگەن ئىسااااىمنى قويۇپتااااۇ .لااااېكىن ئااااۇ قىااااز چااااو بولغانسااااىرى
سەتلىشااااىپ كەتسااااە ،ئۇنىااااڭ «گااااۈزە » دېااااگەن ئىساااامىنى ئۆزگەرتىاااا الغىلى
بولماياادى .چااۈنكى ئىسااى ئۇنىااڭ گااۈزە ۋاقتىاادا قويۇلغااان .دېاامە  ،ئايالرنىااڭ
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ئىساااااىملىرىدا ،ئىساااااى قويۇلغاااااان ۋاقىتتىكاااااى ئەھااااا الالر كاااااۆزدە تۇتۇلغاااااان.
مەساااااىلەن و ل للا ٌ ْلو ٌ،وو ل للا ٌ َ ل للهو ئايلىرىنىاااااڭ ئىسااااامىدىكى و ل للا
سااااۆزى «قاااااتتىق سااااوغۇق ،قىااااش ،تااااو ال » دېااااگەن مەنىاااالەردە كېلىاااادى.
كۈنلەرنىاااااڭ سۈردلىشاااااى بىااااالەن ئايالرنىاااااڭ ئىساااااىملىرى ئاااااۆزىگە مااااااس
كەلمەسااالىكى ماااۇمكىن .لاااېكىن بىاااز ئىساااىمالرنىڭ قويۇلغاااان ۋاقتىناااى ئېتىكارغاااا
ئالىمىز.
َ دېاااااگەن ساااااۆزنى «چۈشاااااۈردلدى» دەئ تەرجىااااامە
ئاااااايەتتىكى ُْت ل ل اٌََ
قىلاادىق .قۇرئااان كەرىماادە «چۈشااۈرد » دېااگەن سااۆزنى ئىپادىلەياادىغان تَ لٌٌَََ،
ْت لٌَلٌٌَََ،تلَ ل َلٌٌَََ،تَلنَ ل لٌَََ قاتااااارلىق تااااۆت پېىىاااال سااااۆزلەنگەن .سااااۈرە «قەدر»دە ﴿اٌََ
َتَْنَ للاٌُِا ٌَْللَ ل ل اٌ ْ َق ل ل ْغ ا «بىااااز قۇرئاااااننى ھەقىااااقەتەن شااااەبى قەدرىاااادە نازىاااال
َْ
قىلاادىق» دەئَْ ،تل َلٌَََ دېااگەن پېىىاال قوللىنىلغااان .سااۈرە «شااۇئەرا»دا ﴿تَل َلٌَََمال الوٌ
ا
لي « 1ئاگاھالنااااادىرغۇچىالردىن بولۇشاااااۇ ئۈچاااااۈن ،ئىشاااااەنچلى
وٌِ ْْلَِ ل ل ُ
ل ل ُّله ُ
َ دېااگەن پېىىاال
جىكرىىىاال ئااۇنى سااېنىڭ قەلااكىغگە ئېلىااپ چۈشااتى» دەئ ،تَل َلٌََ
ا
وٌِفا َ للاٌِباا ْذ ا ٌ
قوللىنىلغااااان .سااااۈرە «قەدر»نىااااڭ ئااىرىاااادا ﴿تَلنَ ل لٌََُ ْ َم َلِ َ ل ل ُ ٌَو ل ُّله ُ
اا ل ا
ٌِ ل ٌ ُ ل ل ا ٌْ َِْ لله «پەرىشاااتىلەر ۋە جىكرىىىااال شاااۇ كېچىااادە پەرۋەردىگارىنىاااڭ
َ
ئەماارى بىاالەن نزېمىنغااا ئااالالھ تەقاادىر قىلغااان بااارلىق ئىااش ئۈچ اۈن چۈشااىدى»
َ دېگەن پېىىل قوللىنىلغان.
دەئ ،تٌَلنٌَلٌََ
لََ دېاااگەن پېاااىىلالر كاااۆپىنچە ئاااالالھ تائاالغاااا ئائىااا ئىشاااالردا،
ُْت ل اٌٌٌََََْ،تل ٌَ
َ دېاااگەن پېاااىىلالر پەرىشاااتىلەر ۋە جىكرىىىلغاااا ئاالقىااادار مەزماااۇنالردا
تلَ لٌٌَََ،تلُ لٌََ
قوللىنىلىاااادى .قۇرئاننىااااڭ چۈشۈشااااى ئىككااااى باسااااقۇچنى بېسااااىپ ئااااۆتكەن.
«لەۋھۇلمەھپاااۇز»دىااان دىنياااا ئاسااامىنىغا بىااار قېتىمااادىال چۈشۈشاااى ُْت ل اٌٌٌََََْ،ت ل اٌَََ
دېاااااگەن پېاااااىىلالر بىااااالەن ،يىگىااااارمە ئاااااۈق يىااااال جەريانىااااادا ياااااۈز بەرگەن
ھادىساااىلەرگە قارىتاااا ،جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ۋاسىتىساااى بىااالەن پاااارچە-
َ ،تلُ لٌَََ دېاااگەن پېااىىلالر بىاالەن ئىپاااادىلەنگەن.
پااارچە شااەكىلدە چۈشۈشااى ،تلَ لٌََ
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مەسااىلەن ئائىلىاادە دورا ئىشااكاپى بولااۇئ ،ئۇنىغاادا ھەراىاال دورىااالر قويۇلغااان.
ئەگەردە بىرىنىااڭ بېشااى ئاغرىسااا ،ئۇنىغغااا ئىشااكاپتىن بااا ئاااغرىق دورىسااىنى،
يەنە بىرىنىااااڭ چىشااااى ئاغرىسااااا ،ئۇنىغغااااا چىااااش ئاااااغرىق دورىسااااىنى ئېلىااااپ
بېرىمىاااز .قۇرئاننىاااڭ رەساااۇلۇلالھقا چۈشۈشاااى نەق مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا  ،ھەر
مەسىلە يۈز بەرگەندە شۇنىغغا قارىتا ئايەت چۈشكەن.
ئاااۆز ۋاقتىااادا مۇشااارىكالر قۇرئاننىاااڭ باااۇ شاااەكىلدە چۈشۈشاااىگە قااااتتىق
جىاالە بولغااان .چااۈنكى ئااۇالر قانااداق گەئ-سااۆزنى كۆتااۈردئ ئېلىااپ كەلسااە ،دە
شاااۇ ۋاقىتتاااا ئۇنىغغاااا جااااۋا بېرىااادىغان ئاااايەتلەر كېلەتتاااى .ئااىرىااادا ئاااۇالر
«قۇرئااان تولااۇق شااەكىلدە ،بىاار قېتىماادىال چۈشسااە بولماماادى » دېيىشااكەن .بااۇ
ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال ﴿وَُل َ ا
ا
ٌَ
ٌالَْل الوٌ ْ ُقل ْلهُ ُ ٌوُْلَ ل َ ٌَو اَل َلغوٌٌَ َ ل َ َ
اٌَ َل ي َ ٌ َ َ ل ُلهو ٌَل ْلوََلٌتُل اَََ َ
َ
1
ا
انُل َبا ل َ ٌمال الوٌفُل ل َ َ َ ٌ ٌَوَتلَ ْلنَ لاٌُِتَ ل ْلهت ٌَ
ل «كااااپىرالر قۇرئاااان نېمىشاااقا ئۇنىغغاااا نيەناااى
مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا بىاااار قېتىماااادىال نازىاااال قىلىنمىاااادى  ،دېاااادى.
ساااېنىڭ دىلىغناااى مۇساااتەھكەم قىلىاااش ئۈچاااۈن ،ئاااۇنى پاااارچە-پاااارچە نازىااال
قىلااادىق ،ئاااۇنى ئاااايرى -ئاااايرى نازىااال قىلااادىق» دېاااگەن .رەساااۇلۇلالھ دەۋەت
جەريانىااااادا ھەراىااااال قىيىنچىلىقالرغاااااا ۋە مۇشااااارىكالرنىڭ ئەيىكلەشااااالىرىگە
ئۇچرىغانااادا ،ئااااالالھ رەساااۇلۇلالھنىڭ قەلكىنااااى مۇساااتەھكەم قىلىااااش ،يااااولىنى
داۋامالشتۇرىشاااىغا ئىلھاااام بېااارىش ۋە يولۇققاااان ھەر مەساااىلىنىڭ ھە قىلىاااش
چارىسااىنى ئەۋەتىااش ئۈچااۈن ،قۇرئاااننى پااارچە-پااارچە چۈشااۈرگەن .بااۇ ۋاقىتتااا،
رەسااااۇلۇلالھ ئۆزىنىااااڭ ئارقىسااااىدا ئااااالالھتىن ئىكااااارەت كاتتااااا بىاااار كۈچنىااااڭ
بااااارلىقى ،ھەرقانااااداق قىيىنچىلىققااااا يولۇقسااااا ،ئااااالالھ تەرەپااااتىن ھە قىلىااااش
چارىساااااااىنىڭ كېلىااااااادىغانلىقىغا ھەقىقىاااااااي چىااااااان پۈتاااااااۈئ ،ھەرقاناااااااداق
قىيىنچىلىقتىن قورقماي ،يولىنى اۇشاللىق بىلەن داۋامالشتۇرغان.
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ا
ا
﴿وََلٌَْتُوتلَ ل ل َ ا
لً « 1ئاااااااۇالر نيەناااااااى
لٌَِبََل ل ل ٌاََلٌ ْلنَل ل للا َ ٌ اِب ْْلَل ل ل الُ ٌَوْ ْ
َ َ
ََ َس ل ل ل َ ٌتَل ْ سل ل ل َ
مۇشااارىكالر قاناااداق بىااار ساااوئالنى تاشلىمىساااۇن ،نئۇنىغغاااا قارىتاااا بىاااز ساااا ا
ھەق جااااۋابنى ۋە ھەممىااادىن گاااۈزە چۈشەنددردشااانى نازىااال قىلااادىق» دېاااگەن
ئاااايەتمۇ ،قۇرئاننىاااڭ پاااارچە-پاااارچە كەلگەنلىكىناااى ئىپادىلەيااادى .قۇرئانااادىكى
ئەھكااامالر بىاار قېتىماادىال چۈشااكەن ۋاقىتتااا ،مۇسااۇلمانالر ئااۇنى ئىجاارا قىلىشااتىن
ئاااااجىز كېلىاااادى ،ھەم ئەھكامالرنىااااڭ كۆپلۈكىاااادىن ئاسااااان ئۇنتااااۇئ قالىاااادى.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ ئاااايەتلەرنى پاااارچە-پاااارچە شاااەكىلدە ھادىساااىلەرگە
باغالئ چۈشۈرگەن.
﴿أُنـ ـ ِز َل فِي ـ ِـه الْ ُق ـ ْـرآ ُن ُهـ ـ ًدى لِِّلنَّ ـ ِ
ـاس﴾ «قۇرئاااان نازىااال بولۇشاااقا باشااالىدى،
قۇرئاااان ئىنساااانالرغا يېتەكچىااادىر» دېاااگەن ئاااايەتتىكى ُال َلغ ناااى ،بىاااز دائىااا
«ھىااادايەت ،يېتەكچاااى» دەئ تەرجىااامە قىلىمىاااز .ئەسااالىدە باااۇ «تاااوغرا ياااو »
دېااگەن مەنىاادە .بىااز بىاار نىشااانغا يەتمەكچااى بولساااق ،ئۇنىغغااا يېتىاادىغان ئە
تااوغرا ۋە ئە قىسااقا يااولنى ئىزدەيمىااز .ئىنسااان ھىاادايەتنىڭ ئەساالى مەنىسااىنى
بىلىااش ئۈچااۈن ،ئااۆزى ياشاااۋاتقان دىنيااا ھاياتىنىااڭ ااااراكتېرىنى بىلىااپ ،ئۇنىااڭ
مە گۈلاااۈ ماكاااان بولغاااان جەنااانەتكە كېتىااادىغان ئاااارىلىقتىكى بىااار ئۆتكاااۈنچى
ئااورىن ئىكەنلىكىنااى چۈشەنسااە ،تەبىىىاايال نىشااانى بولغااان جەناانەتكە بارىاادىغان
ئە تااوغرا يااولنى ئىزدەياادى .دە شااۇ ۋاقىتتااا ،قۇرئااان كەرىماادىكى ھىاادايەتلەر
ئىنساااانغا ئۈناااۈمىنى كۆرساااىتىدى ۋە ئىنساااانمۇ باشاااقا يولالرغاااا كىرىاااپ كەتساااە،
نىشاااانىغا يېتەلمەيااادىغانلىقىنى بىلىاااپ ،ھىااادايەت مەنكەساااى بولغاااان قۇرئاااان
كەرىماادىن ئايرىلماياادى .مەسااىلەن بىااز ئااۆيىمىزگە قااايتىش يولىاادا ااتااا يولغااا
كىرىاااااپ قالسااااااق ،قاتناااااا قىساااااتا چىلىقى ۋە ئېزىاااااپ كېاااااتىش قاتاااااارلىق
ئەھ الالرغاااا يولاااۇقىمىز .شاااۇنىغغا ئواشاااا بىاااز جەننەتناااى مەقساااەت قىلسااااق،
توغرا يولدىن قايماي مېغىشىمىز كېرە .
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قۇرئاااان دە جەننەتناااى كاااۆزلىگەنلەر ۋە باشاااقا يولغاااا كىرىاااپ كېتىشاااتىن
قورققانالرنىاااڭ تاااوغرا يولغاااا باشلىغۇچىساااى .باااۇ ياااولنى ئە يااشاااى بىلىااادىغان
زات بولساااا ،يولنىاااڭ ئىگىساااى ۋە ئىنساااانالرنىڭ رەبكاااى بولغاااان ئاااالالھتۇر .ئەگەر
ئىنسااان يۇقىرىاادا دېيىلگەناادە  ،ئااۆزى ااااالئ يولاادىن بىرەرنااى تېپىااپ ما سااا،
چوقاااۇم باااۇ يەردىااان ھەر تۈرلاااۈ مەساااىلىلەر ئوتتۇرىغاااا چىقىااادى .باااۇ ھەقاااتە
ٌن لبا لا اوٌ « 1نااااتوغرا ياااولالردا
قۇرئاااان كەرىمااادە ﴿ َوََلٌتَلتَباعُللو ٌ ُّسللبُ ٌَفَلتَل َ لَه َأٌما ُ ل ْ َ
ٌا ل َ
ما مااا الر ،ئااۇالر سااىلەرنى ئالالھنىااڭ يولىاادىن ئايرى ېتىاادى» دېاايىلگەن .ئااالالھ
تائااااال كۆرساااەتكەن ياااو بىااالەن ئىنساااانالر ئاااۆزى تېپى الغاااان يولنىاااڭ پەرقاااى
ناھاااايىتى زور .ئاااالالھ تائااااال يولنىاااڭ باااا -ئاااااىرىنى ،يولااادىكى توساااالغۇالرنى
بىلىااادى .شاااۇ ا ئىنساااانالرنىڭ باااۇ يولااادىن تاااوغرا شاااەكىلدە مېغىشاااى ئۈچاااۈن،
بىااازگە بىااار ياااو كۆرساااەتكۈق چۈشاااۈرگەن .لاااېكىن ئىنساااانالر ئاااۆزى مېغى اتقاااان
يولنىااڭ ئااىرىاادا قانااداق قىيىنچىلىااق يااۈز بېرىاادىغانلىقىنى ،بۇنىغاادىن قانااداق
ئۆتىااادىغانلىقىنى ھەرگىزماااۇ بىلمەيااادى .ئىنساااانالر تاااۈزگەن ياااو اەرىتىساااى ۋە
نىااازامالردا ،تۈزگۈچىنىاااڭ پايااادا-مەنپەئەتاااى ئاساساااىي ئورىنااادا بولغاچقاااا ،باااۇ
قاااانۇن ھەمااامە ئاااادەمگە مااااس كەلمەيااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن دىنياااادا ئاااۆزىنى
ئويلىمااااي ،باشاااقىالرنىڭ مەنپەئەتىناااى ئوياليااادىغان ،تاااۈزگەن قاااانۇنى ھەمااامە
ئااادەمگە ماااس كېلىاادىغان بىاار زات قااانۇن تۈزدشااى كېاارە  ،ئااۇ بولسااىمۇ ئااالالھ
تائاالدىر.
﴿ َولِتُ ْك ِملُـ ـوا الْ ِعـ ـ َّـدةَ﴾ « سااااانالرنى توشااااقۇزى الر» .سااااەپەر ياااااكى كېسااااە
سااەۋەبىدىن رامىزاناادا نەچااچە كااۈن روزا تۇتالماااي قالساااق ،كېاايىن چوقااۇم شااۇ
كەم قالغان كۈنلەرنى تۇتۇئ ،ساننى تولدىرىمىز.
﴿ َولِتُ َك ـ ـ ِِّـَبُوا اللَّ ـ ــهَ َعلَـ ـ ٰـم َم ـ ــا َه ـ ـ َدا ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ـ ـ ْـم تَ ْش ـ ـ ُك ُرو َن﴾ «ساااااىلەرنى ھىااااادايەت
قىلغانلىقىغااااا ،ئااااالالھنى ئۇلۇغلىشااااىغالرنى ،نئۇنىااااڭ ئىنىاملىرىغااااا شااااۈكۈر
قىلىشاااىغالرنى اااليااادى» .ئاااالالھ بىزناااى جاپاااالىق رامىااازان تۇتاااۇئ بولغانااادىن
 1سۈرە ئەنىام -153ئايەت
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كېاااايىن ،ئااااۆزىنى ئۇلۇغلىشااااىمىزنى ۋە تەسااااكى ئېيتىشااااىمىزنى تەلەئ قىلغااااان.
بەنااادە ھۆكاااۈمگە بويساااۇنۇئ روزا تۇتقانااادا ۋە مۇشاااۇ جاپاغاااا بەرداشااالىق بېرىاااپ
ئىكاااادەت قىلغانااادا ،قەلكاااى ھاااوزىر ھاااې قىلىاااپ ،ئاااالالھ تائااااالدىن بۈياااۈ
نېىمەتلەرنااى كۈتىاادى .شااۇ سااەۋەبتىن ئااالالھ ئۆزىنىااڭ بەناادىگە نېىمەتنااى زىيااادە
قىلىاااپ بېرىااادىغانلىقىنى ئىپاااادىلە ئۈچاااۈن ،نېاااىمەتلەرگە شاااۈكۈر ئېيتىشاااقا
بۇيرىغان.
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-92دەرس
سۈرە بەقەرە -186ئايەت

ك ِعب ِ
الد ِاع إِذَا َد َع ِ
ادي َع ِِن فَِإِِِّن قَ ِر ِ
يَ َد ْع َوةَ َّ
ان
ِّ
﴿ َوإِذَا َ﴾أَلَ َ َ
ٌ
يَ أُج ُ
فَـلْيَ ْستَ ِجيبُوا ِل َولْيُـ ْؤِمنُوا ِِب لَ َعلَّ ُه ْم يَـ ْر ُش ُدو َن﴾
«مېنىڭ بەندىلىرى سەندىن مەن توغرىلۇق سورىسا نشۇنداق جاۋا
بېرىمەنكى  ،مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىنمەن ،ما ا دىئا قىلسا ،دىئا
قىلغۇچىنىڭ دىئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن ،ئۇالر توغرا يو تېپىش ئۈچۈن
مېنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇ قىلسۇن ۋە ما ا ئىمان ئېيتسۇن»
ئىلگىرىكاااى ئاااايەتتە رامىااازان ئېيىااادا ئىنساااان مەنى ىيىتىنىاااڭ تەرەققىاااي
قىلىااپ يۈكسااىلىدىغانلىقى ھەققىاادە تواتالغااان ئىاادىق .رامىاازان ئېيىاادا ئىنسااان
ئۆزىااادە باااۇ قەدەر روھىاااي سااااپلىق ۋە يۈكسىلىشااانى ھاااې قىلغانااادىن كېااايىن،
تەبىىىيكااى ئااالالھ تائاالغااا شااۈكۈر قىلىااپ ،دىئااا قىلىشااقا يۈزلىنىاادى .شااۇ ا ئااالالھ
ك ِعبـ ِ
ـادي َعـ ِِّـِن
﴿وإِذَا َ﴾ ـأَلَ َ َ
تائاااال بىاازگە دىئااا قىلىشاانىڭ يااولىنى ئېچىااپ بېرىااپ َ
ـَ﴾ «مېنىاااڭ بەنااادىلىرى ساااەندىن مەن توغرىلاااۇق سورىساااا نئۇالرغاااا
فَ ـِإِِِّن قَ ِريـ ٌ
ئېيتقىنكى  ،مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىنمەن» دېگەن.

ئاااالالھ تائااااال ھەدىااا قۇدساااىيدا ل ل ٌَلٌتلله ٌ اللوم  ٌ،هللاِ ٌَللٌّي اللهٌ،
و دِل ل للانٌ عل ل للا ٌَ،و ال ل للووٌ مل لل ل للونٌ،يهفع ل ل للاٌهللاٌفل ل للوأٌ غمل ل للانٌوت ل ل للتدٌ ل ل للاٌْمل ل للو بٌ سل ل للما ٌ،
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ويق ل للوٌَ ل للهب ٌوا ل للََيٌْلته ل لهتٌَو ل للوٌمع ل للغٌَ ل للي « 1دىئاساااااى رەت قىلىنمايااااادىغان
ئااۈق اىاال كىشااى بااار .ئااۇالر  -روزىاادار ئىپتااار قىلغانغااا قەدەر ،ئادىاال رەھااكەر ۋە
زىلۇمغاااا ئۇچرىغاااان كىشاااى .ئاااالالھ بۇالرنىاااڭ دىئاااالىرىنى بۇلاااۇتالر ئۈساااتىگە
كۆتۈرىااادى ۋە ئاساااماننىڭ ئىشاااىكلىرى باااۇ دىئاغاااا ئېچىلىااادى .ئاااالالھ ئىاااززىتى
بىاالەن قەسااەم ،مەلااۇم ۋاقىتااتىن كېاايىن بولسااىمۇ ،مەن سااا ا ئەلاا ەتتە يااااردەم
بېاارىمەن» دېااگەن .سااىز ئااۈق تۈرلااۈ ئادەماادىن ،ئادىاال رەھااكەر ياااكى زىلااۇم
قىلىنغاااۇچى بولماسااالىقىغىز ماااۇمكىن .لاااېكىن دىئايىغىزنىاااڭ شەكساااىز ئىجاااابەت
بولۇشى ئۈچۈن ،ئالدىغىزدا روزا تۇتۇشتىن ئىكارەت ئوچۇق بىر يو بار.
ئااااايەتتە نل ل َ «سورىسااااا» دېااااگەن مەنىاااادىكى بىاااار پېىىاااال كەلااااگەن.
قۇرئانااادا مۇشاااۇنىغدە ساااورا مەنىساااىدىكى پېىىااال كەلساااە ،جاۋابىغاااا ُ ل
ٌا ل ا ٌ َّمللهٌو مل سللهٌ ُ ل ْ ٌ
«دېگىااان» دېاااگەن پېىىااال كېلىااادى .مەساااىلەن ﴿يَ ْس ل َُوتَ َ
َ َ
فا ا َمل ل ٌا ُْثٌ َ با للً «ٌ2نئااااى مااااۇھەممەد! سااااەندىن ھاااااراق ۋە قىمااااار توغرىسااااىدا
سورىشااىدى ،سااەن ئۇالرغااا بۇنىااڭ ھەر ئىككىسااى چااو گۇناااھ ،دېگىاان» ۋە يەنە
ٌِ للاذَ ٌيُن ا ُق للو َ ٌ ُ ل ا ٌ ْ َع ْ ل ٌَلو «ٌ3ئاااۇالر ساااەندىن نېمىناااى ساااەدىقە قىلىاااش
﴿ َويَ ْس ل َُوتَ َ
ََ
توغرىلااۇق سااورايدى ،نئېھتىياجااادىن ئااارتۇقىنى نساااەدىقە قىلىغااالر دېگىااان» ۋە
لً «ٌ4نئااااااى مااااااۇھەممەد!
َ ٌَِ ل للاذَ ٌيُن ا ُق ل للو ٌٌَ ُل ل ل ْ ٌَِ ل للاٌَْت َ ْق ل للتُ اٌِل ل ل ْ ٌ َ ل ل ٌْ
يەنە ﴿يَ ْسل ل ل َُوتَ َ
سااااەندىن نماااااللىرىنى قانااااداق سااااەرئ قىلسااااا بولىاااادىغانلىقىنى سااااورايدى،
لاٌَفَل ُقل ل ل ٌي ا
ٌال ل ل ا ٌ َْاب ل ل ا
نسل ل ل ُ َ اٌ َا ٌ
ئېيتقىنكااااااى »...يەنە بىاااااار ئااااااايەتتە ﴿ َويَ ْسل ل ل َُوتَ َ
َ َ
َْ
َ
س ل ٌَا «ٌ5ئااۇالر سااەندىن تاااغالر توغرىلااۇق نيەنااى تاغنىااڭ ئاقى ىتىنىااڭ قانااداق
تَ ْ
بولىاادىغانلىقى توغرىلااۇق سااورايدى ،ئېيتقىنكااى ،پەرۋەردىگااارى ئااۇالرنى كۈكاااۈم
تالقان قىلىپ نئاندىن شامالنى ئەۋەتىپ ئۇنى سورىيدى » دېگەن.
 1تىرمىزى ،ئىكنى ماجەھ رى ايەت قىلغان.
 2سۈرە بەقەرە-219 ،ئايەت
 3سۈرە بەقەرە-219 ،ئايەت
 4سۈرە بەقەرە-215 ،ئايەت
 5سۈرە تاھا-105 ،ئايەت
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ك ِعب ـ ِ
ـادي َع ـ ِِّـِن﴾ «مېنىاااڭ بەنااادىلىرى ساااەندىن
﴿وإِذَا َ﴾ـ ـأَلَ َ َ
باااۇ ئاااايەتتە َ
مەن توغرىلااااۇق سورىسااااا» دېاااايىلگەن بولااااۇئ ،ئااااالالھ تائاااااال يۇقىرىاااادىكى
ئايەتلەردىكىااادە ُ ل «دېگىااان ،ئاااى ماااۇھەممەد» دېمەساااتىن ،بى اساااىتە ئاااۆزى
ـَ﴾ «مەن ھەقىااقەتەن ئۇالرغااا يېقىاانمەن» دەۋاتىاادى.
جاااۋا بېرىااپ ﴿فَـِإِِِّن قَ ِريـ ٌ
بااااۇ ئااااايەت ھەققىاااادە ساااااھابىلەر پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالمدىن «رەبكىمىااااز
بىاازگە يېقىنمااۇ يااااكى يىراقمااۇ ئەگەر رەبكىمىاااز بىاازگە ياااېقىن بولسااا ،مۇناجاااات
قىاليلاااى .يىاااراق بولساااا نىااادا قىاليلاااى» دېگىنىااادە ،ئاااالالھ تائااااال بەنااادىلەرگە
ئۆزىنىااااااڭ يېقىنلىقىنااااااى ۋە دىئااااااا ئىجااااااابەت بولۇشااااااىنىڭ نەقەدەر ئېنىااااااق
ئىكەنلىكىناااى ئىپااااادىلە ئۈچاااۈن ،رەسااااۇلۇلالھقا ھااااۋالە قىلماسااااتىن ،ئااااۆزى
بى اسىتە «مەن يېقىن» دەئ جاۋا بەرگەن.
ئاااايەتتە اابَ للا اي ٌ«بەنااادىلىرى » دېاااگەن ساااۆز كەلاااگەن .ئەرە تىلىااادا
«بەناادىلەر» سااۆزىنى ئىپااادىلە ئۈچااۈن ،اب للغ ۋە ابللا دېااگەن ئىككااى سااۆز
ئىشاااالىتىلىدى .ئااااالالھ تائاااااال ئىنساااااننىڭ نۇرغااااۇن ھااااالەتلىرىنى ئىختىيااااارلىق
بېاارىلمىگەن شااەكىلدە ياراتقااان .ئىنساااننىڭ كىماادىن ،قايسااى شااەھەردە ،قايسااى
تىلااادا تۇغۇلۇشاااى ،قەيەردە ۋاپاااات تېپىشاااى قاتاااارلىق ئىشاااالردا تاااالال ھوقاااۇقى
بولماياااادى .بااااۇ نۇقتىاااادىن پۈتااااۈن ئىنسااااانالر اب للغ «قااااۇلالر»دىر .پەقەتااااال
ئىنساااننىڭ دىنيااادا قايسااى يولاادا ،قانااداق ئىاادىيەدە ياشاشااتا تااالال ھوقااۇقى
بولىااادى .تاااالال ھوقاااۇقى ئىنساااانغا بېرىلگەنااادىن كېااايىن« ،ئاااى ئاااالالھ ،ساااىلى
مېناااى ياااوق يەردىااان باااار قىلااادىال ،مەن قىلغاااان ۋە قىلمااااقچى بولغاااان پۈتاااۈن
ئىشاااالىرىمنى سااااىلى يااشااااى بىلىااااال ،مېنىااااڭ نۇرغااااۇن ئىشاااالىرى ئۆزدمنىااااڭ
ئىختىيارىااادا بولمىغىنىااادە  ،يولنىماااۇ ئاااۆزدم تاللىيالماااايمەن .مېناااى تاااوغرا يولغاااا
يېتەكلىساااىلە ،مەن ئاااۆزدمنى ساااىلىگە تاپشاااۇردىم ،مېناااى ھىااادايەت قىلساااىال»
دەئ ،ياااو تالالشاااتىمۇ ئاااۆزىنى ئالالھقاااا تاپشاااۇرغان بولساااا ،باااۇ اىااال كىشاااىلەر
ئەرەبچىاااااادە اب ل للا «بەناااااادىلەر» دەئ ئاتىلىاااااادى .لااااااېكىن يااااااو تااااااالال
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ئىختىيااارلىقىنى ئالالھقااا قارشااى چىقىااش تەرىااپىگە ئىشاالەتكەنلەر ،يەنىااال اب للغ

«قۇلالر» دەئ ئاتىلىدى.

قۇرئاااان كەرىمااادە ئۆزىنىاااڭ تاااالال ئىختىياااارلىقىنىمۇ ،ئاااۆزىنى ياراتقاااان
زاتقاااا تاپشاااۇرىئ ،بەنااادىچىلىكنى ئىپاااادىلىگەن اب للا «بەنااادىلەر» ھەققىااادە

ا
ضٌا ل ل ل للوٌَواذَ ٌ ل ل ل للا َبل ٌ َْ ل ل ل ل ا
ا
لاالُو َ ٌَُل ل ل للاُو ٌ
﴿وابَ ل ل ل للا ٌُ َه ُْحَل ل ل ل ل ا ٌ َل ل ل ل ل ي َ ٌَيَْ ُ ل ل ل للو َ ٌ َالَل ل ل ل ل ٌ ْْلَْ ا َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ
َ
1
ا
ا
ا
ا
ا
ا
َ
اِ للا «مەرھەمەتلىااا ئالالھنىاااڭ نيااشاااى
ٌنل ل َ َغ ٌَوَُ َ
َن ل َلل َِاَ ٌ.و ل ي َ ٌيَب تُللو َ ٌ ل َله ْ ُ

كۆرىااادىغان بەنااادىلىرى زېمىنااادا ئاااۆزلىرىنى تاااۆۋەن تۇتاااۇئ تەمكىنلىااا بىااالەن
ما ىاااادى ،نااااادانالر ئۇالرغااااا نياقتۇرماياااادىغان سااااۆز قىلسااااا ،ئااااۇالر سااااىلەرگە
ئامااانلىق تىلەيمىااز ،دەياادى نيەنااى گۇناااھ بولماياادىغان سااۆزلەرنى قىلىاادى  .ئااۇالر
كېچىلەرنااى پەرۋەردىگارىغاااا ساااەجدە قىلىاااش ۋە قىيامااادا تاااۇرى بىااالەن نيەناااى
ناماااااااز ئوقااااااۇ بىاااااالەن ئۆتكۈزىاااااادى» ۋە يەنە ﴿ا َ ا ا
ٌالَل ل لْ ا ٌٌْ
ٌابَ ل للا يٌَل ل لْ َ ٌَل ل َ
لَ َ
ن ل ْلاَا « 2مېنىاااڭ بەنااادىلىرىمگە نيەناااى ئاااۇالرنى ئازدىرىشاااقا ساااېنىڭ كۈچاااۈ
ُ
يەتمەيدى» دېگەن.

س ــتَ ِجيبُوا ِل َولْيُـ ْؤِمنُــوا﴾ «ئاااۇالر تاااوغرا ياااو تېاااپىش ئۈچاااۈن مېنىاااڭ
﴿فَـلْيَ ْ
دەۋىتىمنااى قوبااۇ قىلسااۇن ۋە ما ااا ئىمااان ئېيتسااۇن» .ئايەتنىااڭ ئالدىاادا ﴿إِذَا
َد َعـ ِ
ـان﴾ «ما اااا دىئاااا قىلساااا» دېاااگەن ساااۆز بولاااۇئ ،باااۇ دىئايىمىزنىاااڭ ئاااالالھ
چاقىرغاااااان تەرەپاااااكە بولمااااااي ،ئالالھنىاااااڭ غەيااااارىگە قىلىنساااااا ئىجاااااابەت
بولماياااادىغانلىقىنى كۆرسااااىتىدى .ئااااالالھ تائاااااال دىئانىااااڭ ئااااۆزىگە قىلىنماااااي،
ئۆزىااادىن غەيااارىگە قىلىنغانااادا ئىجاااابەت بولمايااادىغانلىقى ھەققىااادە ﴿ا َ ٌ َ ل اي َ ٌ
تَل ْغ ٌاو َ اٌِ ل ٌ و ا ٌ لَ ل الو ا
ٌابَللا ٌْ َِْ َللاُ ُ ْ « 3ساااىلەر ئاااالالھنى قوياااۇئ ئىكاااادەت قىلغاااان
ُ
ُ
ا
وا ْ ٌََلٌيَ ْسل ل َلمعُو ٌ
باااااۇتالر ساااااىلەرگە ئواشاااااا مەالاااااۇقالردىر» ۋە يەنە ﴿ ٌتَل ل ْغاُ ُ
ُ َال ل للا َ ُ ْ « 4ئەگەر ئاااااااۇالرنى چاقىرساااااااا الر ،ساااااااىلەرنىڭ چااااااااقىرغىنىغالرنى
 1سۈرە فۇرقان-64 ،63 ،ئايەت
 2سۈرە ھەجەر-42 ،ئايەت
 3سۈرە ئەئراف-194 ،ئايەت
 4سۈرە فاتىر-14 ،ئايەت
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ئا لىماياااادى» دېااااگەن .دېاااامە  ،دىئانىااااڭ ئىجااااابەت بولۇشااااى ئۈچااااۈن ،دىئااااا
قىلغاااۇچى ئىجاااابەت سااااالھىيىتىگە ئىاااگە بولۇشاااى كېااارە  .باااۇ سااااالھىيەتنىڭ
بىرىنچى شەرتى ،ئالالھقا االى دىئا قىلىشتۇر.
ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ئىنساااانغا ئاااۆزىگە يااشاااىلىق بىااالەن دىئاااا
قىلىشاانى ئۆگىتى اتىاادى .چااۈنكى ئىنسااان ئەقلااى بەزى ۋاقىااتالردا نۇرغااۇن يامااان
نەرساااىلەرنى يااشاااى شاااەكىلدە كاااۆردئ ،دىئاااا قىلىااادى .نەتىجىااادە يااشاااى دەئ
دىئاااا قىلغاااان ئىاااش ياماااان بولاااۇئ چىقىااادى .ئاااالالھ تائااااال ھەر دائىااا ئىنساااانغا
يااشاااىلىقنى ئىااارادە قىلىااادى .لاااېكىن ئىنساااان باااۇنى تونۇشاااتا ،كاااۆئ ھاااالالردا
ااتالىشااىپ قالىاادى .بااۇ نۇقتىاادىن ،يااشااىلىق بااار دەئ قىلغااان دىئالىرىمىزنىااڭ
ئىجااابەت بااولمىغىنى ،قانااداقتۇر دىئايىمىزنىااڭ قوبااۇ بولمىغااانلىقى بولماسااتىن،
بەلكااى يااشااىلىق دەئ قااارائ قالغااان يامااانلىقتىن ساااقالئ قالغااانلىق بولۇشااى
ماااااۇمكىن .ئاقى ىتىنىاااااڭ ياماااااانلىقىنى بىلااااامەي قىلغاااااان دىئانىاااااڭ قوباااااۇ
بولمىغاااانلىقى ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بىزناااى كەلگۈساااىدىكى ياماااانلىقتىن سااااقالئ
قالغىنىاااااادىر .شااااااۇ ا «ئااااااالالھ دىئااااااايىمنى ئىجااااااابەت قىلمىاااااادى» دەئ
زارالنماساالىقىمىز كېاارە  .ئااالالھ ھەممىنااى بىلگۈچىاادىر ،ھااېكمەت بىاالەن ئىااش
قىلغۇچىدىر.
ھەرقاناااااداق ئاتاااااا-ئاناااااا بالىساااااىغا كۆيۈنىااااادى .ئەگەر كىچىااااا بااااااال
دادىسااىدىن ماشااىنىنى ھەياادەئ بېقىشاانى سورىسااا ،بالىنىااڭ ئۈمىاادىنى ئەمەلااگە
ئاشاااۇرىئ ماشاااىنىنى بېرىشاااى ،بالىغاااا نىساااكەتەن يااشاااىمۇ يااااكى بەرمىگىنىماااۇ
ئەلااااا ەتتە ئاااااالالھ ئاااااۆز بەندىساااااىگە دادا بالىغاااااا كۆيۈنگەنااااادىنمۇ بەكااااارە
مېھرىكانااادىر .ئاااائىلە قاااۇرى ئىساااتىكىدە نۇرغاااۇن تىرىشاااچانلىقنى كۆرساااىتىپمۇ
نىشااانلىغان قىااز بىاالەن ئااائىلە قۇرالمىاادىڭ .شااۇ چاغاادا كۆ لااۈ يېاارى بولااۇئ،
«دىئااايى نېمىشااقا ئىجااابەت بولماياادى » دەئ ئاااھ ئۇرىسااەن .ئەممااا بىاار قااانچە
يىلااااادىن كېااااايىن ،ئاااااۇ قىاااااز بىااااالەن تاااااوي قىلغاااااان بولساااااا بەاتلىااااا
بواللماياادىغانلىغنى ھااې قىلىسااەن .شااۇ ا قۇرئااان كەرىاا ئىنساااننىڭ مىااجەز-
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ا
ا
ا
ا ا
تس ل للا ُ ٌ
ااااااااراكتېرىنى سااااااۈپەتلەئ َ
تس ل للا ُ ٌِب َ ل ل لهٌ ُ َا ل للا ٌَُِِب ََّْل ل ْلًٌاٌ َوَ ل للا َ ٌ ْد َ
﴿ويَل ل ل ْغعٌُ ْد َ
لوَل « 1ئىنساااااان اەيرىلىااااا دىئاااااا قىلغانااااادە  ،نئااااااچچىقى كەلگەنااااادە
َا ُ ل ل َ
ٌَُياَيٌفَل ل ل َللٌ
﴿ن ل ل ل ُ اي ُ ْ َ
بەتااااااادىئا قىلىااااااادى ،ئىنساااااااان ئالااااااادىرا غۇدىر» ۋە يەنە َ
سل ل لتَل ْع ا لُو ا « 2سااااااىلەرگە ئاااااااالمەتلىرىمنى كۆرسااااااىتىمەن .نئۇنىااااااڭ ۋاقتااااااى
تَ ْ
ساااائىتىدىن باااۇرىن مېناااى ئالااادىرىتىپ كەتمە اااالر» دېاااگەن .ئىنساااان ئاااۆزىنى
يااوقتىن بااار قىلغااان ئالالھنىااڭ بااارلىقىنى بىلگەناادىن كېاايىن ،ئۆتااۈئ كەتااكەن
ئىشااالرغا پۇشااايمان قىلماااي ،ااااتىرجەم شااەكىلدە ئااۆزىنى ئالالھقااا تاپشۇرىشااى
كېرە .

ئۆلىمااااالر «ئىنسااااننىڭ ئاااالالھ تائاالغاااا ئۆزىنىاااڭ ااااارلىقىنى ئىپاااادىلەئ
قىلغااان دىئاسااى ،ئە گااۈزە دىئااادىر» دەئ چۈشااەنددرگەن .ئىنسااان تىلىااگەن
نەرسااىنىڭ بېاارىلىش ياااكى بېرىلمەساالىكى ،ئالالھنىااڭ سااا ا يااشااىلىق ئىااارادە
قىلىااش-قىلماساالىقىغا قااارائ تااۇرىئ ،ئىجااابەت بولىاادى ياااكى بولماياادى .دىئااادا
ئە تاااوغرا ئىپاااادە« ،دىئاااا ئاااارقىلىق ئالالھقاااا ئىكاااادەت قىلى الااادى  ،ئالالھقاااا
ئۆزدمنىاااڭ بەنااادىچىلىكىنى ئىپادىلى الااادى » دەيااادىغان پوزىتساااىيەدە بولۇشاااتۇر.
چاااۈنكى ئىنساااان كاااۈچى يەتمەيااادىغان ئىشاااالرغا دىئاااا قىلىااادى .دىئاااا قىلماااايمۇ
ئىنسااااان نۇرغااااۇن نەرسااااىگە ئېرىشااااكەن بولغاچقااااا ،ئالالھقااااا موھتاااااجلىقىنى
ئىپاااادىلەئ دىئاااا قىلىشاااى كېااارە  .باااۇ ۋاقىتتاااا ئاااالالھ ساااەن ئېرىشاااەلمىگەن
نەرسااىلەرنىڭ سااا ا پاياادىلىق بااولغىنىنى تولااۇقالئ بېرىاادى ،زىيااانلىق بااولغىنىنى
بەرمەياادى .شااۇ ا ھەدىاا قۇدسااىيدا ئااالالھ تائاااال ِ ل ٌشللغلوٌذ للهيٌا ل ٌِس ل ٌ
ْاا ت ل للوٌْف ل ل ٌِ ل للاٌْاا ل للٌَ س ل للاِلي « 3كىااااا مېنىاااااڭ ئىكاااااادىتىمنى ئورىنااااادا
ساااەۋەبى بىااالەن ،مەنااادىن ھااااجىتىنى ساااورا پۇرساااىتى بولمىساااا ،مەن ئۇنىغغاااا
سورىغانالرغا بېرىلگەندىنمۇ ئارتۇقراقىنى بېرىمەن» دېگەن.
 1سۈرە ئىسرا-14 ،ئايەت
 2سۈرە ئەنكىيا-37 ،ئايەت
 3بۇاارى رى ايەت قىلغان
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ٌا ل ل ل ل اِاٌ
ص ل ل للا َفَ ٌََللَل ل ل ل ٌ َقل ل ل ل ْغ اٌفَل َقاَل ل ل ل ٌا ْ ٌْ َ تَ ل ل ل الك َ
ٌنل ل ل ل ْ ُ ٌ َ ُن ل ل ل ْلو ٌَُ َّللٌاذَ ٌ َ
ََقل ل ل ل ْغ َ
ا 1
لَ ُا
لك ئائىشاااااە
ٌا ل ل ٌ
َلَ لَ ل ل ٌَاِبَل للاذَ ٌْ ْ اُ ل للو ٌفَل َق ل ل َ
لاٌَ َ لَ للا ٌ ُ ل ل ْلوا ٌ َل ُ ل ل ل ٌَاتَل ل َ
ٌَتل ل ل ُّ ٌ َع ْ ل للوٌفَل ل ْ
لاا ُ
ْ َ

رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااا رەساااۇلۇلالھتىن قەدىااار كېچىساااىگە تاااوغرا كېلىاااپ قاااېلىش
ھەققىاادە سااورائ «بااۇ كااېچە نقەدر كېچىسااىنى تېپىااپ قالسااام نااېمە دەئ دىئااا
قىلىاامەن » دېاادى .پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم «ئااى ئااالالھ ،سااەن كەچااۈردمنى
يااشااى كۆرىسااەن ،مېنااى كەچااۈرگىن» دېيىشاانى بۇيرىاادى .شااۇ ا دىئااا قىلغاناادا،
نوقاااۇ بىااار نەرساااىلەرگە ئېرىشىشاااىنى تىلىمەساااتىن ،يااشاااىلىق تىااالەئ دىئاااا
قىلىاااش كېااارە  .پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئائىشاااە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاغاااا
ئااااۆگەتكەن بااااۇ دىئاسااااىغا قااااارىغىنىمىزدا ،دىنيااااادا ئالالھنىااااڭ كەچااااۈردمىگە
ئېرىشىشااااااتىن گااااااۈزە ئىااااااش يااااااوقلىقىنى كااااااۆردۋاالاليمىز .ئەرە تىلاااااادا
«كەچااااۈرد »نااااى ئىپادىلەياااادىغان َا ْ للو ۋە ِغ للهو دەئ ئىككااااى سااااۆز بااااار.
َا ْ للو ٌئۆتكاااۈزگەن ااتاااالىقنى پۈتاااۈنلەي ياااوق قىلى ېتىشااانىِ ،غ للهو ئۆتكاااۈزگەن
ااتالىقنىڭ گۇناھىنى يېزىپ تۇرىئ كەچۈردۋېتىشنى كۆرسىتىدى.

دىئاااا ئىجاااابەت بولاااۇ ئۈچاااۈن ،ئىنسااااننىڭ ياااېمە -ئىچااامە  ،كىااايى -
كېچىكااى پااا بولۇشااى كېاارە  .ئەبااۇ ھااۇرەيرە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىاا ايەت
قىلىنغااان ھەدىسااتە ،پەيغەمااكەر ئەلەيھىسساااالم دىئاسااى ئىجااابەت بولماياادىغان
كىشااااىنى تىلغاااااا ئېلىاااااپ ُثٌَُذَ َ ل ل َلهٌ َه ُ ل ل ٌَيُ اا ل ل ٌُ َس ل ل َ َهٌَْ ْشل ل َلع َ ٌَْ ْ ل ل ٌٌََََ،يلُللغٌُّيَ َغيْل ل الوٌا َ ٌ
ا
يٌ
بٌَ..يٌ َ ٌُّ
َس ل ل ل للما ا ٌَيٌ َ ُّ
بَ ٌ،وَِاْ َع ُم ل ل ل للوُ َ
ٌَ ل ل ل ل َلهنٌَ ٌ،وَِ ْلبَ ُس ل ل ل للوُ َ
ٌَ ل ل ل لٌَلهنٌَ ٌ،وَِ ْ ل ل ل ل َلهمُوُ َ
ٌَ ل ل ل ل َلهنٌَ ٌ،و ُل ل ل ل ل َ
ابٌَل ل ٌلوُ « 2ئاااااۇزىن ساااااەپەر قىلغاااااان ،چااااااچلىرى چاااااۇۋىق،
اِب ْْلَل ل َلهانٌٌ،فَل ل َ
َسٌيُ ْسل للتَ َ ُ
ئۈسااتى-بېشااىنى چااا -تااوزان باسااقان كىشااى قااولىنى ئاساامانغا كۆتااۈردئ< ،ئااى
رە  ،ئااااى رە > دەئ دىئااااا قىلىاااادى .ۋەھااااالەنكى ئۇنىااااڭ يااااېمە -ئىچمىكااااى،
كىاايى -كېچىكااى ھااارام تااۇرىئ ،قىلغااان دىئاسااى قانااداقمۇ ئىجااابەت بولسااۇن »
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دېااااگەن .ئىنساااااننىڭ دىئااااا قىلى اتقااااان «تىلااااى» ۋە دىئااااا ئۈچااااۈن كۆتااااۈرگەن
«قولى» ھارامدىن يېتىلگەن تۇرسا ،دىئاسى قانداق ئىجابەت بولىدى!
دىئاااا ئىجاااابەت بولمىغانااادا بىاااز چۈشىنىشاااكە تېگىشااالى يەنە بىااار ئىاااش،
ئااالالھ تائاالنىاااڭ بىااز دىنياااادا تىلىااگەن بىااار قىسااى نەرساااىلەرنى بەرمەسااالىكى،
قانااداقتۇر ئالالھنىاااڭ بىزناااى يااشاااى كااۆرمىگەنلىكى بولماساااتىن ،بەلكاااى بىزناااى
يااشااااى كااااۆردئ ،ئىجااااابەت بولىاااادىغان دىئااااايىمىزنى مە گۈلااااۈ بولغااااان
ئااااااىرەتكە ئېلىااااپ قويغااااانلىقى بولۇشااااى مااااۇمكىن .ئااااالالھ تائاااااال ھەدىاااا
ا
ا
ٌَ
ٌْوٌيَ ْس ل ل ُا ٌ
قۇدسااااىيدا يلَْن ل ل اٌََُ ََّللٌُا ٌ َس ل َلما ٌ ل ُّلغتْلَاٌفَلَل ُق ل ْلوَ ٌ َِ ل ل ْ ٌيَل ل ْغاُ ْوا ٌفَ ْن للتَ ْ ُ ٌَ للوُ ْ
ا
ٌا ل ل الغ ْاًٌوٌَلٌَ َلُ ل ل ْلوَنٌ « 1ئااااااالالھ تائاااااااال دىنيااااااا
لً َ
فَاُ ْااَ ل ل ٌلوُ ٌُثٌَُيلَ ُق ل ل ْلوَ ٌ َِل ل ل ْ ٌيلَ ْقل ل ل اه ُ
ضٌ َ ل ل ْ َ
ئاساامىنىغا چۈشااۈئ <كىمكااى ما ااا دىئااا قىلسااا ،دىئاسااىنى ئىجااابەت قىلىاامەن.
ياااكى سورىسااا ئۇنىغغااا بېاارىمەن> دەياادى ۋە ئارقىاادىن <كىاا يوقسااۇ ۋە زالىاا
بولمىغاااان زاتقاااا قەرز بېرىااادى > دەيااادى» دېااايىلگەن .ئىنساااان ئاااۆزى يااشاااى
كۆرىااادىغان نەرساااىنى ئاااالالھتىن ساااورىدى ،لاااېكىن بېرىلمىااادى .ئاااالالھ تائااااال
بەنااادىنىڭ داۋاملىاااق ئاااۆزىگە دىئاااا قىلىاااپ تۇرىشاااىنى يااشاااى كاااۆرگەنلىكى ۋە
بەنااادىنىڭ ئاااۆزى بىااالەن بولغاااان مۇناساااى ەتنى تېخىماااۇ چىغىتىاااپ ،يۈكساااە
ماقامغاااا ئۆرلىشاااى ئۈچاااۈن ،دىئاااا ئىجاااابەت بولۇشاااى كېچىكتاااۈردلگەن بولۇشاااىمۇ
ٌِ للاٌيلَ ْعبَل ل ٌُما ُ ل ْ ٌ َا ٌَل ْلوََلٌ ُ َا للا ُ ُ ْ « 2ئېيتقىنكاااى ،ئەگەر
ماااۇمكىن .باااۇ ھەقاااتە ﴿ ُل ل ْ َ
سااااىلەرنىڭ دىئااااايىغالر بولمىسااااا ،پەرۋەردىگااااارى سااااىلەرگە پەرۋا قىلماياااادى»
دېاااايىلگەن .شااااۇ ا مۇئمىننىااااڭ قىلغااااان دىئاسااااىدىن ئېرىشاااامەكچى بااااولغىنى،
ئااالالھ بىاالەن بولغااان مۇناسااى ەتنى يېقىنالشااتۇرى ۋە ئالالھنىااڭ سۆيگۈسااىگە
ئېرىشىش بولۇشى كېرە .
بىااااز ھەر دائىاااا «ئااااالالھ بىزنااااى يااااوقتىن بااااار قىلغااااان ،ياشىشااااىمىزغا
مۇناساااىپ مۇھىااا ھازىرلىغاااان» دەيمىاااز .باااۇ ساااۆزلىرىمىزنىڭ راساااتلىقى «ئاااى
 1مۇسلى رى ايەت قىلغان
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رە » دەئ ،ئالالھقاااا دائىااا يېلىنگەنااادە ئىپادىلىنىااادى .زېھنىمىااازگە مەساااىلىنى
يېقىنالشاااتۇرى ئۈچاااۈن مىساااا ئالسااااق بىااار دادا بالىساااىغا ئاااايلىق چىقىمىناااى
ئاينىااڭ بېشااىدا بېرى ەتسااە ،بااالىنى ئاااي ئااااىرىغىچە تاااپقىلى بولماياادى .چااۈنكى
ئۇنىااڭ يانچۇقىاادا اەجلەياادىغىنى بااار ،بىاار نەرسااىگە ئېھتىياااجى يااوق .ئاناادىن
ئااااي ئااىرىااادا پاااۇلى تاااۈگىگەن ۋاقتىااادا ،دادىنىاااڭ قېشاااىغا كېلىااادى .ئەگەر دادا
بالىنىاااڭ ئاااايلىق پاااۇلىنى كاااۈنگە تەقساااىملەئ بەرساااە ،بااااال كۈنااادىلى پاااۇلىنى
ئااېلىش مەقسااىتىدە ،دادىسااى بىاالەن ھەر كااۈنى ئۇچرىشااىپ ،دادا-باااال ئوتتۇرىاادا
مااۇھەبكەت كۈچىيىاادى .بااۇ ئىنسااانالر ئوتتۇرىسااىدىكى مەسااىلە .ئااالالھ تائاااال بااۇ
ساااەۋەبلى بەزى دىئالىرىمىزنىاااڭ ئىجاااابەت بولۇشاااىنى كېچىكتۈردشاااى ماااۇمكىن.
ئەمەلىيەتاااتە بۇنىاااڭ ھەممىساااى ئىنساااان ئۈچاااۈن يااشاااىلىقتۇر .دېااامە  ،ئاااالالھ
تاالنىاااڭ بەنااادىلەرنىڭ دىئاساااىنى ئىجاااابەت قىلىشااانىڭ شاااەرتى ،بەنااادە شاااۇ
دىئانىاااڭ ئىجاااابەت بولۇشاااىغا اليىاااق بولۇشاااى ۋە دىئانىاااڭ ئەسااالى اااااراكتېرىنى
چۈشىنىشىدىر.
ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ئوتقاااا تاشاااالنغاندا ،جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم
كېلىاااپ «ئېھتىياجىاااڭ باااارمۇ » دېگەنااادە ،ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم «ساااا ا
ئېھتىيااااجى ياااوق» دېاااگەن .ئاااالالھ ئاااوتنى كۆيددرىااادىغان قىلىاااپ ياراتقاااان .باااۇ
اااااراكتېرنى مەالۇقنىاااڭ ئۆزگەرتەلىشاااى ماااۇمكىن ئەمەس .ئۆزگەرتكاااۈچى كاااۈق،
ئااوتنى شااۇ اىاال تەبىااىەت بىاالەن ياراتقااان زاتنىااڭ قولىاادا بولىاادى .بااۇ نۇقتىاادىن
ئىكاااااراھى ئەلەيھىسسااااااالم «ئاااااالالھ مېنىاااااڭ ئەھااااا الىمنى بىلىااااادى ،شاااااۇ ا
سورىشاااىمنىڭ ھااااجىتى ياااوق» دېاااگەن ئىپاااادىنى بىلددرگەنااادىن كېااايىن ،گەرچە
«ئاااى ئاااالالھ ،مېناااى قۇتقۇزساااىال» دەئ ساااورىمىغان بولساااىمۇ ،ئاااالالھ ئىجاااابەت
اٌالَل ل ٌامْل ل َله اا َ « 1بىااااز ئوتقااااا ھەي ئااااوت!
لاٌَي َ
ٌَ ُ ٌ ُ للوا ٌملَ ل ْلهَ ٌَو َن ل َلل َِ َ
قىلىااااپ ﴿ لُ ْلنَ ل َ
ئىكراھىمغااا سااالقىن ۋە ئامااانلىق نبەاااش ئېتىاادىغان بولااۇئ بەرگىاان ،دېاادىق»
دېااادى .دىئانىاااڭ ئەسااالى مەقساااىتى ،ئاااالالھ بىااالەن بولغاااان ئاالقىااادىر .شاااۇ ا
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ئىكاااراھى ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ بىااالەن بولغاااان ئاالقىساااىنى يااشاااى قىلااادى ۋە
ئالالھقا بەندىچىلىكىنى ئىپادىلەئ ،قالغىنىنى ئالالھقا قويدى.
بىاار كىشااى ئەلااى رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ كېسااە سااەۋەبىدىن «ئاااھ ،ئاااھ»
دەۋاتقااااانلىقىنى كااااۆردئ «سااااىلى بااااۇنچە ئاااااھ ئااااۇرغىچە دىئااااا قىلسااااىلىرى
بولماماااادى » دېگەناااادە ،ئەلااااى رەزىيەلالھااااۇ «مەن ئالالھقااااا قااااائ يااااۈرە
بواللمااايمەن» دېااگەن .يەنااى« ،ئااالالھ ھەممىنااى بىلىاادى .ما ااا نااېمە يااشااىلىق
بولساااا ،شاااۇنى بېرىااادى .ئالالھنىاااڭ ئالااادىغا ئاااۆتمەيمەن» دېگەنااادە مەنىااادە
جاااۋا بەرگەن .دېاامە  ،دىئانىااڭ ئىجااابەت بولااۇ شااەرتى ،ئااالالھ چاقىرغااان
يولدا مېغىش ۋە ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى زاتقا ئىشەن قىلىشتۇر.
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ِ
ِ
ث إِ َ َٰل نِ ِ
اس لَّ ُك ْم َوأَنتُ ْم
الصيَ ِام َّ
الرفَ ُ
﴿أُح َّل لَ ُك ْم لَْيـلَ َ ِِّ
سائ ُك ْم ۚ ُه َّن لبَ ٌ
َ
لِبَ ٌ َّ ِ َّ
اب َعلَْي ُك ْم َو َع َفا
س ُك ْم فَـتَ َ
اس َّلُ َّن ۗ َعل َم اللـهُ أَنَّ ُك ْم ُكنتُ ْم ََّتْتَانُو َن أَن ُف َ
ِ
َّت
َ اللَّـهُ لَ ُك ْم ۚ َوُكلُوا َوا ْش َربُوا َح َّ ٰ
َعن ُك ْم ۖ فَ ْاْل َن َِبش ُر ُ
وه َّن َوابْـتَـغُوا َما َكتَ َ
ِ
ِِ
﴾ ا ْْلَبـيض ِمن ْ ِ
ني لَ ُك ُم ْ
ام
يَـتَـبَ َّ َ
اْلَْي﴾ ْاْلَ ْ﴾ َود م َن الْ َف ْج ِر ُُثَّ أََتُّوا ِِّ
الصيَ َ
اْلَْي ُ ْ َ ُ َ
ِ
وه َّن وأَنتُم َعاكِ ُفو َن ِِف الْمس ِ
ود اللَّ ِـه
اج ِد ۗ تِل َ
ْك ُح ُد ُ
إِ ََل اللَّْي ِل َوََّل تُـبَاش ُر ُ َ ْ
ََ
آَّيتِِه لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن﴾
وها ۗ َك َٰذلِ َ
فَ ًَل تَـ ْق َربُ َ
ك يُـبَُِِّ
ني اللَّـهُ َ
«روزا كېچىلىرىدە ئاياللىرىغالرغا يېقىنچىلىق قىلىش سىلەرگە ھاال
قىلىندى ،ئۇالر سىلەر ئۈچۈن كىيىمدىر ،سىلەرمۇ ئۇالر ئۈچۈن
كىيىمسىلەر .ئالالھ ئۆزد الرنىڭ ئۆزد الرنى ئالدىغانلىقىغالرنى نروزا
كېچىسى يېقىنچىلىق قىلغىنىغالرنى بىلدى .ئالالھ تەۋبە الرنى قوبۇ
قىلدى ،سىلەرنى ئەپۇ قىلدى .ئەمدى ئۇالرغا نئاياللىرىغالرغا يېقىنچىلىق
قىلىغالر ،ئالالھ سىلەرگە تەقدىر قىلغان نەرسىنى نپەرزەنتنى تەلەئ
قىلىغالر ،تاكى تا نىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا نتا يورىغانغا
قەدەر يە الر ،ئىچىغالر ،ئاندىن كەق كىرگىچە روزا تۇتۇ الر ،سىلەر
مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىغالردا نكۈنددز بولسۇن كېچە
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بولسۇن  ،ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلما الر ،ئەنە شۇالر ئالالھ بەلگىلىگەن
چېگرىالردىر نمەنىى قىلغان ئىشالردىر  ،ئۇنىغغا يېقىنالشما الر.
كىشىلەرنىڭ نھارام قىلىنغان ئىشالردىن ساقلىنىشلىرى ئۈچۈن ،ئالالھ
ئايەتلىرىنى ئۇالرغا مۇشۇنداق بايان قىلىدى»
ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتە ئەر-ئايالنىااڭ رامىاازان جەريانىاادىكى مۇئااامىلە-
ئەدەبلىااااارى ۋە ھۆكاااااۈملىرىنى باياااااان قىلغاااااان .دىقاااااقەت قىلسااااااق ،قۇرئاااااان
كەرىماادىكى تااېمىالر بىاار-بىاارىگە كىرىشااكەن ھالاادا بايااان قىلىنىاادى .مەسااىلەن
ئالااادىنقى ئاااۈق ئاااايەتتە روزىنىاااڭ مەسىلىساااى تىلغاااا ئېلىنىاااپ ،ئوتتۇرىااادا دىئاااا
مەسىلىسااااااى تىلغااااااا ئېلىناااااادى .ئۇنىغاااااادىن كېاااااايىن يەنە روزا مەسىلىسااااااى
داۋامالشااتى .چااۈنكى دىاان بىاار پۈتۈنلااۈككە ئىااگە بولااۇئ ،بىاار-بىاارى بىاالەن زىاا
باغالنغاااان .تېماااا ۋە ئەھكاااامالر ئۆزئاااارا زىااا باغالنغاااانلىقى ئۈچاااۈن ،بىرىناااى
ئېلىاااپ يەنە بىرىناااى تاشالشاااقا بولمايااادى .دىااان ئىنسااااننىڭ باااارلىق ئاالھىااادىلى
ۋە ھااۈجەيرىلىرىگە اىتااا قىلىاادى .قانااداقتۇر بىاارىگە ئاالھىاادە ئېتىكااار بېرىااپ،
يەنە بىرىنى تاشالئ قويمايدى.

ئايەتنىاااااڭ بېشاااااىدىكى ﴿أ ِ
الرفَـ ـ ُ ِ ِ
س ـ ــائِ ُك ْم﴾
الص ـ ــيَ ِام َّ
ُح ـ ـ َّ
ـل لَ ُك ـ ـ ْـم لَْيـلَـ ـ ـ َ ِِّ
ـث إ َ َٰل ن َ

«روزا كېچىلىرىاااادە ئاياللىرىغالرغااااا يېقىنچىلىااااق قىلىااااش سااااىلەرگە ھاااااال
قىلىنااااادى» دېاااااگەن مەزماااااۇن ،ئىلگىااااارى رامىااااازان كېچىلىرىااااادە ئايالالرغاااااا
يېقىنلىشىشاانىڭ ھااارام ئىكەنلىكىنااى ئىپااادىلەئ بېرىاادى .ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەت
ئاااارقىلىق رامىااازان كېچىلىااارى ئاياللىرىغاااا يېقىنچىلىاااق قىلىشااانى ھااااال قىلىاااپ
بەردى.

ا
﴿وُ لُ ل ل للو ٌو ْش ل ل للهٌمو ٌَ ل ل ل َلٌّيلتَلب ل ل ل َليٌَ ُ ل ل ل ل ٌ َّْل ل ل ل ُ ٌ ْْلَم ل ل ل ل ا
َن ل ل ل َلوا اٌِل ل ل ل َ ٌ
َ َُ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َ ُ
ٌَِل ل ل ل َ ٌ ََّْل ل ل لْ ٌ ْْل ْ
َ
ْ َ ْ ل اه ٌ «تااااكى تا نىاااڭ ئااااق يىپاااى قاااارا يىپىااادىن ئايرىلغانغاااا نيەناااى تاااا
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يورىغانغاااا قەدەر يە اااالر ،ئىچىغاااالر» دېاااگەن مەزماااۇن بىااالەن كېچىساااى تامااااق
يېيىشاامۇ ھاااال قىلىناادى .يەنااى ،شااام ۋاقتىاادا ئىپتااار قىلغاناادىن باشااالئ ،تااا
ئاتقانغاااا قەدەر تامااااق يېااايىش دىرىس .ئىلگىرىكاااى ۋاقىتتىكاااى روزا پىرىنساااىپىدا،
كىشااىلەر كەچااتە ئىپتااار قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن اااۇپتەنگىچە تاماااق يەيتتااى.
اااۇپتەن نامىزىاادىن كېاايىن ،ئەتىسااى ئىپتااارغىچە تاماااق يېمەيتتااى .چااۈنكى بااۇ
ۋاقىااااتالردا تاماااااق يېاااايىش ھااااارام ئىاااادى .بااااۇ ھەقااااتە ساااااھابىلەردىن بىاااارى
رەساااۇلۇلالھقا «مەن ئۆياااۈمگە كەلساااەم تامااااق تەيياااار ئەمەس ئىاااكەن ،شاااۇنىڭ
بىاالەن ئااۇاالئ قاااپتىمەن ،كېاايىن ئويغانسااام تاماااق ۋاقتىاادىن ئۆتااۈئ كېتىپتااۇ»
دەئ شاااىكايەت قىلغاااان .باااۇ ئاااايەتتە رامىزانااادا اۇپتەنااادىن كېااايىن ياااېمە -
ئىچمەكتىن چەكلىنىش ھۆكمى ئەمەلدىن قالدىرىلدى.
بەزى كىشاااىلەر «ناااېمە ئۈچاااۈن باااۇ ئىشاااالر ئىلگىااارى چەكلىنىاااپ ،كېااايىن
يولغااا قويۇلغااان ئۇنااداق قىلغاناادىن بىاار قېتىماادىال يولغااا قويۇلسااا بولماماادى »
دېيىشااى مااۇمكىن .بۇنااداق كەلتۈردشاانىڭ سااەۋەبى مۇسااۇلمانالرغا يە گىللىكنااى
ھااې قىلااادىرى ئۈچۈنااادىر .ئىلگىرىكاااى ھۆكاااۈمگە بەزى سااااھابىلەر اىالپلىاااق
قىلىااااپ قالاااادى .ئااااالالھ تائاااااال ئىنسااااانغا قىاااايىن كەلگەناااادە كۆتۈردۋەتسااااە،
ئىنسااااااانالر ئالالھنىااااااڭ مېھرىكااااااانلىقىنى ۋە ئىنسااااااانالرغا يە گىللەشااااااتۈردئ
بەرگەنلىكىنى ھې قىلىدى.
ئاااااااالالھ يەنە ئەر-ئايالنىاااااااڭ ئوتتۇرىااااااادىكى مۇناساااااااى ەتنىڭ نەقەدەر
ِ
ـاس لَّ ُكـ ْـم َوأَنــتُ ْم
ئىااانچىكە ۋە ماااۇھى ئىكەنلىكىناااى قوشاااۇئ تىلغاااا ئېلىاااپ ُ
﴿هـ َّـن لبَـ ٌ
ِ
ـن﴾ «ئااااۇالر سااااىلەر ئۈچااااۈن كىيىماااادىر ،سااااىلەرمۇ ئااااۇالر ئۈچااااۈن
ـاس ََّّلـُـ َّ
لبَـ ـ ٌ
كىيىمسااىلەر» دېااگەن .ئۆلىماااالر بااۇ ئااايەتنى ھەراىاال شااەرھىيلەيدى .لااېكىن بااۇ
يەرگە مۇناسااااى ەتلى بااااولغىنى ئەر-ئايالنىااااڭ روھااااى ۋە جىساااامى بىرلىشااااىپ
كەتاااكەن بىااار گەۋدە ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەشاااتۇر .ئەر-ئايالنىاااڭ مۇناساااى ىتى باااۇ
سل ل ل ُ ْ «ئااااااالالھ
﴿الال ل ل ٌَ لَل ل للوٌَُْتَ ُ ل ل ل ْ ٌ ُ ن ل للتُ ْ َ
قەدەر يااااااېقىن بولغاچقااااااا َ
ٌَتْتَ ل للاتُو َ ٌَْت ُ َ
ئۆزد الرنىاااااڭ ئاااااۆزد الرنى ئالااااادىغانلىقىغالرنى نروزا كېچىساااااى يېقىنچىلىاااااق
517

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
قىلغىنىغالرنااااى بىلاااادى» دېااااگەن ئااااايەتتىكىگە ئواشااااا  ،ئىنسااااان چىاااادائ
بواللمااااي اىالپلىاااق قىلىاااش ئەھااا اللىرى ياااۈز بېرىااادى .ئاااالالھ ئەر-ئايالنىاااڭ
بىرلىشاااىپ بىااار تەناااگە ئايلىنىاااپ كەتكەنلىكاااتىن ،رامىزانااادا پۈتاااۈن كاااۈن بىااار-
بىرىااادىن ئايرىلىاااپ تۇرالمايااادىغانلىقىنى بىلگەچاااكە ،يۇقىرىااادىكى رىاساااەتلەرنى
بەرگەن .بۇ ئالالھ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرغا ئاتا قىلغان پەزلى-رەھمىتىدىر.
رىاسااەتلەر بەزىاادە ئەھكااامالر بىاالەن بىاارگە كەلسااە ،بەزىاادە ئەھكااامالر
يولغااااا قويۇلااااۇئ بولغاناااادىن كېاااايىن ،يە گىللەشااااتۈرد ئۈچااااۈن كېلىاااادى.
مەساااىلەن ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە ،باااۇرىن چەكلەناااگەن ئىشاااالرنى ئەمااادى
ھاااال قىلغااانلىقىنى تىلغااا ئالغااان .ئەگەر ئااالالھ بااۇ ئىشااالرنى ھاااال قىلمىغااان
بولساااا ،ئىنساااانالر ئاااۇ ھۆكۈمااادىن ئۆتاااۈئ ،اىياااانەت قىلىاااپ سېلىشاااى ماااۇمكىن
ئىاااادى .بىاااار ساااااھابە رەسااااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااااا بېرىااااپ ٌَْذابل ل ٌ م للاٌيل ل ا ٌ
للاب «مەن ياااا بالىنىاااڭ ئىشاااىنى قىلىاااپ قويااادىم» يەناااى« ،چەكلەناااگەن
ۋاقىتتااا ئايالىمغااا يېقىنالشااتى » دېااگەن .بااۇ ئەھاا الالر يااۈز بەرگەناادىن كېاايىن،
ئالالھ تائاال رەسمىي شەكىلدە رىاسەتنى چۈشۈرگەن.
ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ يەردە بىاااازگە ئەر-ئايااااا ئوتتۇرىاااادىكى مۇئامىلىنىااااڭ
قاناااداق بولىااادىغانلىقىنى ئۆگىتى اتىااادى .چاااۈنكى ئاااائىلە «ئالااادى  ،تەگااادى » دەئ
قويااۇ ياااكى بىاارەر ئورگانغااا بېرىااپ تىاازىملىتىش بىلەنااال روياپقااا چىقىاادىغان
ئىاااش ئەمەس .بەلكاااى ئاااائىلە ئەر-ئاياااا بىااار تەن بولىااادىغان ،بىااار-بىرىااادىن
ئايرىلىشاااقا تااااقەت قىاللمايااادىغان ھاااالەت شاااەكىللىنىدىغان ئورىنااادىر .چاااۈنكى
ئۇالرنىاااڭ ئوتتۇرىساااىنى بااااغلىغىنى ئالالھنىاااڭ ساااۆزىدىر .ئاااۇالر بىااار-بىرىنىاااڭ
كىاايىمىگە ئواشااا بىاار-بىرىنااى يۆگەياادى .ئااۇ كىچىاا بىاار جەمىىاايەت بولااۇئ،
بىاار-بىرىنااى ئىاادارە قىلىاادى .ئەر ئايااا ئااارقىلىق ،ئايااا ئەر ئااارقىلىق ئۆزىنىااڭ
پااا ھااالىتىنى ساااقاليدى .ھەم بااۇالر شااۇنداق مەاپىااي ھااالەتتىكى كىچىاا بىاار
جەمىىيەتكاااى ،بىااار-بىرىنىاااڭ ساااىرلىرىنى ساااىرتقا يايمايااادى .رەساااۇلۇلالھمۇ ئەر-
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ئايالنىاااڭ بىااار-بىرىنىاااڭ ساااىرلىرىنى باشاااقىالرغا ساااۆزلەئ يۈردشاااىنى قااااتتىق
چەكلىگەن.
ـاب َعلَ ـ ْـي ُك ْم﴾ « ئاااالالھ تەۋبە لەرناااى قوباااۇ قىلااادى» .ئىنساااان باااۇ
﴿فَـتَـ َ
ھۆكااۈمنى ئىجاارا قىلىشااقا قااادىر بواللماياادىغان بولغاچقااا ،ئااالالھ تائاااال ئۇالرنىااڭ
چەكلەنااااگەن ئىشاااانى قىلغااااانلىقىنى كەچااااۈردۋەتتى .قۇرئاناااادا كەلااااگەن «تەۋبە
بەردى» دېاااگەن ساااۆز ،تەۋبە ئىشاااكىنى ئاااېچىش ،بەنااادىنىڭ تەۋبە قىلىشاااى ۋە
ئالالھنىااااڭ تەۋبىنااااى قوبااااۇ قىلىشااااىدىن ئىكااااارەت ئااااۈق باسااااقۇچنى بېسااااىپ
ئۆتىدى.
﴿و َع َف ــا َع ــن ُك ْم﴾ «سااااىلەرنى ئەپااااۇ قىلاااادى» دېگەنلىاااا  ،ئىلگىاااارى يااااۈز
َ
بەرگەن ئىشاااااالرنىڭ ھەممىناااااى ئۆچاااااۈردئ ،ياااااۈز بەرمىگەنااااادە كەچاااااۈردم
قىلغاااانلىقنى بىلددرىااادى .باااۇ ئالالھنىاااڭ ئاااايەتتىكى رىاساااەت ئەمرىنىاااڭ ئېنىاااق
ئەك ئەتكەن تەرىپىدىر.

ِ
ـَ اللَّـ ـ ــهُ لَ ُكـ ـ ـ ْـم﴾ «ئەماااااادى ئۇالرغااااااا
﴿فَـ ـ ـ ْـاْل َن َِبشـ ـ ـ ُـر ُ
وه َّن َوابْـتَـغُـ ـ ــوا َمـ ـ ــا َكتَـ ـ ـ َ
نئاياللىرىغالرغاااا يېقىنچىلىاااق قىلىغاااالر ،ئاااالالھ ساااىلەرگە تەقااادىر قىلغاااان
نەرساااىنى نپەرزەنتناااى تەلەئ قىلىغاااالر» .يېقىنچىلىاااق ئاااارقىلىق ئىككاااى ئىاااش
مەيااادانغا كېلىااادى .بىااارى ،ئەر-ئاياااا بىااار-بىااارى ئاااارقىلىق ئۆزىنىاااڭ ئىپپىتىناااى
ساااااقاليدى .يەنە بىاااارى ،ئەر-ئاياااااللىق مۇناسااااى ەتنىڭ نەتىجىسااااىدە پەرزەناااا
مەياااادانغا كېلىاااادى .دېاااامە  ،ئەر-ئاياااااللىق مۇناسااااى ەتتىن بولغااااان مەقسااااەت،
ئىپااپەت ۋە پەرزەناا كۆردشااتۇر .ئااادەتتە ئااائىلە دادا ،ئانااا ۋە باااال قاتااارلىق ئااۈق
تەرەپااتىن تەركىاا تاپىاادى .ئەر-ئايااا ئارىسااىدا پاااكلىق شااەكىللەنگەن ۋاقىتتااا،
دادا ئۆزىنىاااڭ بالىلىرىااادىن شاااەكلەنمەيدى .مۇشاااۇنداق بولغانااادا ئەۋالدالر دادىغاااا
تەۋە بولىااادى ۋە دادىماااۇ ئۆزىنىاااڭ مەساااىۇلىيىتىدىن قاچمايااادى .پااااكلىق ئاااارقىلىق
ئەر-ئايالنىاااااڭ ۋە كەلگۈساااااىدىكى ئەۋالدالرنىاااااڭ ئىپپىتاااااى روياپقاااااا چىقىااااادى.
نەتىجىااادە باااۇ بىااار جەمىىيەتنىاااڭ پااااكىز بولۇشاااىغا تاااۈرتكە بولىااادى .شاااۇنىڭ
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ئۈچاااااۈن رەساااااۇلۇلالھ وا ٌما ْ ل لاٌٌََْ ل ل الغ ُ ٌص ل ل َلغٌٌََُُ.ل للاُو ٌَيٌ ن ل ل َ ا
ََ ل ل ُلغ ٌََ
َ ْ َ
لوٌَ ََّللٌَََْ ٌْ،اَيٌْ َ
َ َُ
َ
ا
ا
ا
ا
ا
ٌالَْل للوٌف َ ل للاٌوٌْْ ٌ
َش ل ل ْ َوتَوٌُيَ ُ ل للو ُ ٌَل للوٌُفا َ ل للاٌَْ ْ ل للهٌ ٌَُل ل َ
لاٌَ ٌَََْْيْ ل للتُ ْ ٌَل ل ْلو ٌَو َ
ضل ل َلع َ اٌ ٌ ْْلَل ل َلهنٌَْ َ ل للا َ َ
ا
ض ل للع اٌا ٌ ْْل ل ل ا
للٌَ َ ل للا َ ٌَ ل للوٌُفا َ ل للاٌَْ ْ ل للهٌ « 1سااااااىلەرنىڭ بىرىغالرنىااااااڭ
فَ َ ل ل ل َ َ
ٌَاذَ ٌَو َ َ َ
َ
شااااەھ ىتىنى قاندىرىشااااىمۇ سااااەدىقە ،دېگىنىاااادە ،ساااااھابىلەر ئااااى ئالالھنىااااڭ
ئەلچىسااااى! بىرىمىااااز ئااااۆز شااااەھ ىتىنى قاندىرسااااىمۇ ئەجىاااار بوالماااادى دەئ
سااااورىدى .پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم ئېيتىغالرچااااۇ! ئەگەر ئااااۇ شااااەھ ىتىنى
ھارامااادىن قانااادىرغان بولساااا ،گۇنااااھ باااوالمتى ! شاااۇ ا شاااەھ ىتىنى ھااللااادىن
قاندىرىسا ئەجىر بولىدى» دېدى.

﴾ ْاْلَب ـ ــيض ِمـ ــن ْ ِ
ـني لَ ُكـ ـ ُـم ْ
َ﴾ـ ـ َـو ِد ِمـ ـ َـن
﴿وُكلُـ ــوا َوا ْشـ ـ َـربُوا َحـ ـ َّ ٰ
اْلَـ ـ ْـي﴾ ْاْل ْ
ـَّت يَـتَـبَـ ـ َّ َ
اْلَـ ـ ْـي ُ ْ َ ُ َ
َ
ج ـ ِر﴾ «تاااكى تا نىااڭ ئاااق يىااپ ،قااارا يىپااتىن ئايرىلغانغااا نتااا يورىغانغااا
الْ َف ْ

قەدەر يە اااااااالر ،ئىچىغاااااااالر ،ئانااااااادىن كەق كىااااااارگىچە روزا تۇتاااااااۇ الر».
سااااھابىلەردىن ئەدى ئىكناااى ھااااتى رەساااۇلۇلالھنىڭ يېنىغاااا بېرىاااپ «مەن ئااااق
يىااپ بىاالەن قااارا يىپنااى يېنىماادا قويااۇئ ،ئاااق يىااپ قااارا يىپااتىن پەرقلەنگەنااگە
قەدەر ساااااوھۇرلۇق يېااااادى » دېگەنااااادە ،رەساااااۇلۇلالھ «ساااااەن ئاااااۇ ئاااااايەتنى
چۈشەنمەپسااەن .بااۇ ئاااق يىااپ تا نىااڭ ئاتقااانلىقىنى ،قااارا يىااپ بولسااا ،كېچىنىااڭ
قاااارا غۇلۇقىنى كۆرساااىتىدى» دېاااگەن .رەساااۇلۇلالھنىڭ دەۋرىااادە ئىككاااى ئەزان
ئوقۇلىااادىغان بولاااۇئ ،بىااارى بىاللنىاااڭ بامااادات ۋاقتىااادىن باااۇرىن تا غاااا ياااېقىن
ئوقۇيااااادىغان ئەساااااكەرتمە ئەزاناااااى ،يەنە بىااااارى ئابااااادىلالھ ئىكناااااى ئۇمماااااۇ
مەكتۇمنىاااڭ بامااادات ئەزاناااى ئىااادى .رەساااۇلۇلالھ «ئابااادىلالھ ئىكناااى ئۇمماااۇ
مەكتۇمنىڭ ئەزانىنى ئا لىسا الر ،سوھۇرلۇق يېيىشتىن تواتا الر» دېگەن.

ُ ِ
ِ
وه َّن وأَنـ ـ ــتُم َعـ ـ ــاكِ ُفو َن ِِف الْمسـ ـ ـ ِ
ـاج ِد﴾
﴿ُثَّ أََتـُّ ـ ــوا ِِّ
الصـ ـ ــيَ َ
ام إِ ََل اللَّْيـ ـ ـ ِـل َوََّل تُـبَاشـ ـ ـ ُـر ُ َ ْ
ََ

«ئاناادىن كەق كىاارگىچە روزا تۇت اۇ الر ،سااىلەر مەسااجىدتە ئېتىكاپتااا ئولتۇرغااان
چ اېغىغالردا نكۈنااددز بولس اۇن ك اېچە بولس اۇن  ،ئۇالرغااا يېقىنچىلىااق قىلمااا الر».
ئەر-ئايااا رامىاازان كېچىلىاارى مۇناسااى ەتتە بولسااا بولىاادى .لااېكىن مەسااجىلەردە
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ئېتىكاپتااا ئولتۇرغااان ۋاقىتتااا ،ئەر-ئايااا مۇناسااى ەتتە بولسااا بولماياادى .چااۈنكى
ئېتىكاپتااااااا ئولتۇرغااااااۇچى مەسااااااجىدنىڭ ئەدەپلىرىنااااااى ساقلىشااااااى كېاااااارە .
رەساااۇلۇلالھ ئېتىكااااپنى ھەر يىلاااى رامىااازان ئېيىنىاااڭ ئاااااىرىقى ئاااون كاااۈنلىرى
قىالتتاااى .ئاااادەتتە ئېتىكاااائ مەساااجىدتە قىلىنىااادى ،لاااېكىن بەزى ئۆلىماالرنىاااڭ
«مەسااجىدتىن باشااقا ئااورىنالردا ،رامىزاناادىن باشااقا ۋاقىااتالردا ئېتىكااائ قىلسااىمۇ
بولىدى» دېگەن كۆز-قاراشلىرىمۇ بار.
مەسجىدتە ئېتىكائ قىلغاندا دىققەت قىلىدىغان ئىشالر
 -1ئېتىكااااائ ۋاقتىاااادا ئەر-ئايالالرنىااااڭ مۇناسااااى ەتتە بولۇشااااى قاااااتتىق
چەكلىنىدى.
 -2ئېتىكاااائ ۋاقتىااادا دىنياااا ئىشااالىرىدىن ھېچقاناااداق گەئ-ساااۆز قىلىشاااقا
بولمايدى.
ئېتىكاااائ «بىااار مەزگىااال ئاااۆزدمنى دىنياااا ئىشااالىرىدىن ئاااۈزدئ ،ئالالھنىاااڭ
ئۆيىاادە ۋاقىتلىرىمنااى ئالالھقااا اااالى ئىكااادەت قىلىشااقا ئاتااايمەن» دېگەنلىاا
بولغاچقاااا ،پۈتاااۈن ۋاقتىمىزناااى ئالالھقاااا ئاتىشاااىمىز كېااارە  .ئەگەر ساااەن ئاااائىلە
مۇناساااى ىتى ۋە دىنياااا ئىشااالىرىنى ئېتىكاپقاااا ئېلىاااپ كىرساااە  ،ئېتىكاااائ بىااالەن
نورماااا ۋاقىتنىاااڭ ھېچقاناااداق پەرقاااى قالمايااادى .مەساااجىدنىڭ ئۇلۇغلاااۇقى ۋە
ھااۆرمىتى بولغاچقااا ،رەسااۇلۇلالھ مەسااجىدتە يۈتااۈئ كەتااكەن نەرسىسااىنى ئااېالن
قىلغااااان ئااااادەمگە َلٌ ا للاٌهللاٌال للٌَفل للإ ٌ ملس للا غٌ ٌت لللٌ ل ل «ٌ1ئااااالالھ ئااااۇ
نەرسااىنى قااايتۇرىئ بەرمىسااۇن ،چااۈنكى مەسااجىد ئۇنىااڭ ئۈچااۈن قۇرىلمىغااان»
دەئ رەت قايتۇرغاااان .مەساااجىد ئىكاااادەتلەر ئۈچاااۈن اااااس قىلىنغاااان ئاااورىن.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن مەساااجىدتە دىنياااا ئىشااالىرىنى سۆزلەشاااكەن ئاااادەمگە قارشاااى
دىئااا قىلساااق بولىاادى .مەسااجىدكە كىرىااپ ئالالھقااا مۇناجااات قىلىااپ ،ئالالھقااا
يااااېقىن بولىاااادىغان ۋاقىتتااااا ،دىنيااااا ئىشاااالىرىنى پارا لىشىشااااىمىز مەنتىقىغىمااااۇ
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ئۇيغااۇن ئەمەس .ساااھابىلەر «بىااز مەسااجىدكە كىاارىش ئۈچااۈن ،ئاياااغلىرىمىزنى
ساااالغان ۋاقىتتاااا ،دىنياااا ئىشااالىرىمىزنى بىااارگە ساااېلى ېتىپ كىرەتتاااۇق» دېاااگەن.
يەنە بىاااار ساااااھابە بۇنىغغااااا قوشااااۇئ «ھەتتااااا بىااااز شااااەرەئ ،مەرتىاااا ە ۋە
دەرىجىلىرىمىزنىمۇ ئاياغلىرىمىز بىلەن بىرگە سېلى ېتىپ كىرەتتۇق» دېگەن.

ـك ح ـ ـ ُد ُ ِ
ِ
وهـ ــا﴾ «ئەنە شاااااۇالر ئاااااالالھ بەلگىلىاااااگەن
ود اللَّ ـ ــه فَـ ـ َـًل تَـ ْق َربُ َ
﴿ت ْلـ ـ َ ُ
چېگااااارىالردىر نمەنىاااااى قىلغاااااان ئىشاااااالردىر  ،ئۇنىغغاااااا يېقىنالشاااااما الر».
رەسااااااۇلۇلالھمۇ ْل ل لللٌَم ل لليٌو ْل ل للهنٌم ل لليٌ،وم ن م ل للاٌِ ل للتب اتٌَلٌيعلم ل للاٌ ل للًٌِل ل ل ٌ
ن ل للاٌُ.فم ل ل ٌ تق ل ل ٌ ل للب اتٌفق ل للغٌ ن ل للت ٌْ غين ل للوٌواهض ل للوٌ،وِ ل ل ٌوُ ل للاٌ ٌ ل للب اتٌوُ ل للاٌ
ٌ ْلل لله ن ٌ،ل للا ه اٌَيها ل ل ٌَل للوٌَ ْلم ل ل ٌيوشل للٌَْ ٌيهتل للاٌف ل للوٌَْ.لٌوا ٌ ل ل ٌِلل للٌَُح ل ل ٌ،
َْلٌوا ٌُحل ل ل ٌهللاٌ ٌْ ض ل للوٌ ا ِ ل للو « 1ھاااااااال ۋە ھااااااارام ئېنىااااااق .ئىككىسااااااىنىڭ
ئارىساااىدا كاااۆپىنچە كىشاااىلەر بىلمەيااادىغان شاااۈبھىي نەرساااىلەر باااار .كىمكاااى
شاااۈبھىلەردىن ساقالنساااا ،دىناااى ۋە ياااۈز-ئاااابرىيىنى قوغااادىغان بولىااادى .كىمكاااى
شاااۈبھىلەرگە پاتساااا ،چىگااارادا پاااادىچىلىق قىلىاااپ ،پادىساااى چىگرىااادىن ئۆتاااۈئ
كېتىشاااااكە تااااااس قالغاااااان پادىچىغاااااا ئواشاااااا ھارامغاااااا پېتىاااااپ قالىااااادى.
بىلىغالركااااى ،ھەربىاااار پادىشاااااھنىڭ چىگراسااااى بااااار .بىلىغالركااااى ،ئالالھنىااااڭ
زېمىنىاااادىكى چىگراسااااى ھااااارام قىلغانلىرىاااادىر» دېااااگەن .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن
شاااۈبھىلى ئىشاااالردىن يىاااراق تۇرىشاااىمىز كېااارە « .ھارامغاااا يېقىنالشاااما الر»
دەئ اىتااااا قىلىنىشااااتىكى سااااەۋە  ،ئىنسااااان ھارامغااااا يېقىنالشااااقان ھامااااان
چۈشااۈئ كېااتىش ئېھتىمااالى ناھااايىتى يااۇقىرى ،شااۇ ا ھاراماادىن ناھااايىتى يىااراق
تاااۇرى كېااارە  .مەساااىلەن ئېتىكاااائ قىلى اتقاااان كىشاااى ئاياااالى بىااالەن تۇرساااا،
ئېتىكاااپنى بااۇزىۋېتىش ئېھتىمااالى بولسااا ،ئايالىاادىن ئايرىلىااپ تۇرىشااى كېاارە .
بىاار ئااادەم ھاااراقنى يېغىاادىن تاشاالىغان بولسااا ،چوقااۇم ھاااراقنى كۆرمەساالىكى
ۋە ھاراق سورىنىدىن يىراق تۇرىشى كېرە .
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آَّيتِـ ـ ِـه لِلنَّـ ـ ِ
ـاس لَ َعلَّ ُهـ ـ ْـم يَـتَّـ ُقـ ــو َن﴾ «كىشااااىلەرنىڭ نھااااارام
﴿ َك ـ ـ َٰذلِ َ
ك يـُبَـ ـ ُِِّ
ـني اللَّـ ــهُ َ
قىلىنغاااان ئىشاااالردىن ساقلىنىشااالىرى ئۈچاااۈن ،ئاااالالھ ئاااايەتلىرىنى ئۇالرغاااا
مۇشاااۇنداق باياااان قىلىااادى» .ئاااالالھ ئاااۆزىگە ئاساااىيلىق قىلغاااان كىشاااىلەرنى
جازاالياااادى .شااااۇنىڭ ئۈچااااۈن بىااااز دوزااقااااا ۋە ئالالھنىااااڭ غەزىااااپىگە ئېلىااااپ
بارىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىشىمىز كېرە .
زېمىنااادىكى باااارلىق شاااەيىىلەر ئىنسااااننىڭ مەنپەئەتاااى ئۈچاااۈن يارىتىلغاااان
ۋە ئالااادىن تەيياااار قىلىنغاااان .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ھايااااتنى يااشاااى مۇھااااپىزەت
قىلىاااش كېااارە  .ئاااالالھ تائااااال باااۇ ھەقاااتە ماااۇئمىن ۋە كااااپىرالرنى ئاااۆز ئىچىاااگە
لاٌُ ُ لُ للو اٌََللاٌا ٌ ْْلَْ ا
ضٌ
ئالغااااان پۈتااااۈن ئىنسااااانالرغا اىتااااا قىلىااااپ ﴿ ََيٌَْيلُّ َ للاٌ نَ ل ُ
ََ ل َللََلٌ َابَ للا «ٌ1ئااااى ئىنسااااانالر! يەر يۈزىاااادىكى ھاااااال -پاااااكىز نەرسااااىلەردىن
يە اااااالر» دېاااااگەن .لاااااېكىن بەزى ئىنساااااانالر بۇنىاااااڭ ئەكساااااىچە زىياااااانلىق
نەرساااىلەرنى بىلىاااپ تاااۇرىئ ئىساااتىما قىلى اتىااادى .ئاااالالھ يەنە بىااار ئاااايەتتە
مااااۇئمىنلەرگە ئااااايرى اىتااااا قىلىااااپ ﴿َيٌَْيلُّ للاٌ َل ل اي ٌُِنُ للو ٌ ُ لُ للو اٌِل ل ٌ َاب ل ا
لات ٌَِ للاٌ
َ َ
َ
َ َ
َ َُْْلنَللا ُ ٌْ « 2ئاااى ماااۇئمىنلەر! بىاااز ساااىلەرنى رىزىقالنااادىرغان ھااااال نەرساااىلەردىن
يە ااالر» دېااگەن .چااۈنكى ئىنسااان ساااغالم ياشىشااى ئۈچااۈن ،پاااكىزە ۋە زىيانسااىز
نەرسااااىلەرنى ئىسااااتىما قىلىشااااى كېاااارە  .يااااېمە -ئىچاااامە ۋە ئەر-ئايااااا
ئوتتۇرىااادىكى مۇناساااى ەتلەر باياااان قىلىنغاااان ئاااايەتلەرگە قارىسااااق ،ئىنسااااننىڭ
ھاياااتلىقىنى ساقلىشااى ۋە داۋامالشتۇرىشااى ئۈچااۈن ،يەياادىغان يااېمە -ئىچاامە
ۋە ئەر-ئاياااااا ئوتتۇرىساااااىدىكى مۇناساااااى ەتنىڭ پاااااا بولۇشاااااى ئاالھىااااادە
تەكىتلەنگەن.
ئىنساااااان ئاااااۆزىگە تەۋە بولمىغاااااان نەرساااااىنى يېيەلمەيااااادى ،ھەم يېساااااە
بولماياااادى .شااااۇ سااااەۋەبتىن ئىنسااااان يااااېمە -ئىچمەكلىرىنىااااڭ پااااا بولۇشااااى
ئۈچااااۈن ،ئۆزىنىااااڭ ئىگىدارچىلىقىاااادىكى نەرسااااىلەردىن يەياااادى ياااااكى تاااااغ ۋە
 1سۈرە بەقەرە-168 ،ئايەت
 2سۈرە بەقەرە-172 ،ئايەت
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ئورماااانلىقتىكى ئىگىساااى بولمىغاااان نەرساااىلەرنى ئاااوۋالئ يېساااە بولىااادى .ئەگەر
ئااۆزى يېمەكچااى بولغااان نەرسااە باشااقىالرنىڭ بولااۇئ قالسااا ،ئااۇنى يېاايىش ياااكى
ئااااااوۋال تااااااوغرا ئەمەس .چااااااۈنكى يېمەكلىاااااا نۇرغااااااۇن تىرىشااااااچانلىق ۋە
ئەمگەكنىاااڭ مەھساااۇلى .ساااەن باااۇنى يېيىشاااتىن باااۇرىن ئاااۇ نەرساااىگە كاااۈق
چىقارغاااان كىشاااىلەرنىڭ ئەمگىكىاااگە ھاااۆرمەت قىلىشاااىڭ كېااارە  .مۇشاااۇنىغغا
ئواشاااااا ئەر-ئايااااااللىق مۇناساااااى ەتمۇ ئىنتىزاملىشىشاااااى كېااااارە  .باااااۇنى
ئىنتىزامالشتۇرماساااااتىن ،ھەركىاااااا ئالااااادىغا كەلااااااگەن ھەر كىشاااااى بىاااااالەن
ھەۋەساالىرىنى قاندىرسااا ،زېمىناادىكى ھايااات نىزامااى بۇزىلىاادى ۋە ساااغالم ،پااا
ئەۋالدالرنىااااڭ داۋاملىشىشااااىدىن سااااۆز ئاااااچقىلى بولماياااادى .ھايااااات نىزامااااى
تەرتىااااپكە سېلىنمىسااااا ،سااااەن باشااااقىالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىاااادىكى نەرسااااىلەرگە،
باشااااقىالر سااااېنىڭ ئىگىدارچىلىقىغاااادىكى نەرسااااىلەرگە كااااۆز سااااالىدى .سااااەن
باشااااقىالرنىڭ ئىااااززەت-ئابرىيىغااااا تاجاااااۋىز قىلغااااان ۋاقتىغاااادا ،باشااااقىالرمۇ
سېنىغكىگە تاجاۋىز قىلىدى.
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﴿وََّل ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِِبلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِِبَا إِ ََل ا ِْلُ َّك ِام لِتَأْ ُكلُوا
َْ
َ
َ
َْ
ِ
فَ ِري ًقا ِّم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس ِِب ِْْل ُِْث َوأَنتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن﴾
«بىر-بىرىغالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يەۋالما الر ،بىلىپ تۇرىئ
كىشىلەرنىڭ بىر قىسى ماللىرىنى زىلۇم بىلەن يەۋېلىش ئۈچۈن،
ھاكىمالرنىڭ قېشىغا ئاپىرىپ ،ئۆزد الرغا نىسكەتەن ھاال ئىكەنلىكىگە
سەۋە كۆرسەتمە الر»
ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە «باشااقىالرنىڭ مااا -مااۈلكىنى ناااھەق يەۋالمااا الر»
دېمەسااااتىن ،بەلكااااى «بىاااار-بىرىغالرنىااااڭ مااااا -مااااۈلكىنى ھەقسااااىزلىق بىاااالەن
يەۋالمااا الر» دېااگەن ئىپااادىنى قولالناادى .چااۈنكى قاچااان بىاار ناااھەق يەۋېلىااش
ئوتتۇرىغاااا چىقساااا ،بىااار تەرەئ يەنە بىااار تەرەپااانىغال ماااا -ماااۈلكىنى يەۋالغاااان
بولماياادى .مەسااىلەن مەن ھەقساااىزلەرچە باشااقىالرنىڭ ماااا -مااۈلكىنى يەۋالغاااان
ۋاقتىمااااادا ،باشاااااقىالرنى مېنىاااااڭ ماااااا -مۈلكاااااۈمنى ھەقساااااىز يەۋېلىشاااااتىن
توساااۇيالمايمەن .باااۇ ئاااارقىلىق كىشاااىلەر ئارىساااىدا قااليمىقاااانچىلىق ياااۈز بېرىاااپ،
ئااىرىاادا زىيااان تارتىاادىغىنى يەنىااال ئااۆزەم بااولىمەن .مەن ھەقلىااق يااو بىاالەن
ئۆزدمنىاااڭ ھەققىناااى ئالغىنىمااادا ،باشاااقىالرمۇ ئۆزىنىاااڭ ھەققىناااى ھەقلىاااق ياااو
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بىااالەن ئېلىاااپ ،ئىنساااانالرنىڭ ھايااااتى تەرتىپلىنىااادى .ماناااا باااۇ ئاااالالھ تائااااال
ھاياتىمىزدا كۆردشنى االىغان ھالەتتۇر.
ئااالالھ تائاااال ئىنسااان ھاياتىنىااڭ پاااكىز ،شااەرەپلى ۋە ئېسااىل بولۇشااىنى
اااليااادى .يەناااى ،قورساااىقىغغا چوقاااۇم ساااەن تەر تۆكاااۈئ ئىشااالە ئاااارقىلىق
ئېرىشااكەن ئااۆزد گە تەۋە نېااىمەت كىرسااۇن ،ھەرگىزمااۇ ھااارام كىرمىسااۇن .سااەن
يېيىشاااتىن ۋە ئېلىشاااتىن ئىلگىااارى ھەرىاااكەت قىلىشاااىڭ ،باشاااقىالر ئېرىشاااكەن
نەتىجىنىااااڭ مې ىسااااىنى ئااااۈزىمەن دېمەساااالىكىڭ كېاااارە  .ھەركىاااا ئىشاااالىمەي
يېيىشاانى االىسااا ،بااۇ سااەۋەبلى تۇرمااۇ رېتىمااى قااليمىقانلىشااىدى .ھەرىااكەت
قىلىاااش ئاااارقىلىق ھاياتنىاااڭ رولاااى جاااارى بولىااادى .چاااۈنكى قىلغاااان ھەربىااار
ئىشاااىمىزدىن بىااازال مەنپەئەتلەنمەيمىاااز .مەساااىلەن دېھقاااان يەر تېرىاااپ ئاشااالىق
چىقىرىاادى ،دېھقاننىااڭ يەر تېرىياادىغان ئۈسااكۈنىلىرىنى تۆمااۈرچى ياسااايدى .مانااا
شااااۇنىغدە بىاااار ئادەمنىااااڭ ئىشاااالىگىنى زەنجىرسااااىمان شااااەكىلدە يەنە بىاااار
تەرەپااااكە مۇناسااااى ەتلى بولىاااادى .ھېسااااابتا ھەربىاااار ئااااادەم ھەرىكەتلىاااانىش
ئارقىلىق ئومۇمىي جەمىىيەتكە ھەسسە قوشىدى.
يۇقىرىااادا تىلغاااا ئېلىنغاااان ھەرىكەتااالەر ،ئاااالالھ چەكلىاااگەن ھەرىكەتااالەر
بولماسااالىقى كېااارە  .مەساااىلەن ئاااوغرى ئوغرىلىاااق قىلىاااش ئۈچۈنماااۇ ھەرىاااكەت
قىلىااادى .ئەمماااا بۇنىاااڭ ھەرىكىتاااى پەسكەشااالى ۋە باااۇ ئاااارقىلىق ئېرىشاااكەن
ھەرقاناااداق نېساااى ە ھارامااادىر .شاااۇنداقال بۇال چىلىاااق ،ئالااادا  ،باشاااقىالرنىڭ
ئىشااەنگەن يېرىاادىن چىقماساالىق ۋە ئامااانەتكە اىيااانەت قىلىااش قاتارلىقالرنىااڭ
ھەممىساااااى ئاااااايەتتە تىلغاااااا ئېلىنغاااااان «باشاااااقىالرنىڭ ماااااۈلكىنى نااااااھەق
يەۋېلىش»نىڭ قاتارىغا كىرىدى.
ئاااالالھ تائااااال «بىااار-بىرىغالرنىاااڭ مااااللىرىنى نااااھەق يەۋالماااا الر» دەئ
﴿وتُـ ْدلُوا ِِبَــا إِ ََل ا ِْلُ َّكـ ِ
ـام﴾ «ن باشاااقىالرنىڭ مېلىناااى ساااىلەرنىڭ ماااېلىغالر
بولاااۇئ َ
ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتال ئۈچااۈ ن ،ھاكىمالرنىااڭ قېشااىغا ئاپىرىااپ ،ئۆزد الرغااا
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نىساااااكەتەن ھااااااال ئىكەنلىكىاااااگە ساااااەۋە كۆرساااااەتمە الر» دەۋاتىااااادى.
ئەمەلىيەتااتە ئىنسااانالر ئىنسااائ قىلىااپ قەلكىنااى پاااكىز تۇتسااا ،ئ اۆزلىرى تاالشااقان
ماااا -مۈلۈكنىاااڭ ئەسااالى ئىگىساااىنىڭ كىملىكىناااى بىلىااادى .ئەمماااا باشاااقىالرنىڭ
ھەققىاادىن قورقمىغااان ئىنساااان ،سااااتا دەلىاال-پاكىااا ئوياادىرىئ ،ھاكىمنىاااڭ
قېشاااىغا ئېلىاااپ بارىااادى .ئەسااالى مۈلاااۈ ئىگىساااىنىڭ ئىساااپاتى بولمىغاااانلىقى
ئۈچااۈن ،نەتىجىاادە ھاااكى شااۇ سااااتا ئىسااپاتقا قااارائ ت اۇرىئ ھۆكااۈم چىقىرىاادى.
كااااۆپىنچە ئااااادەملەر باشااااقىالرنىڭ مااااا -مااااۈلكىنى يەۋالغااااانلىقىنى ھاكىمنىااااڭ
باااۇيرىئ قويغاااانلىقىنى دەلىااال قىلىاااپ ،ئاااۆزىنى ئاقاليااادى .باااۇ گەرچە دىنياااادىكى
ھۆكۈمااادە ئااااقلىغۇچى بواللىغاااان بىااالەن ،قىياااامەت كاااۈنى ئالالھنىاااڭ ئالدىااادا
ھەرگىزمۇ ئۆزىنى ئاقاليدىغان سەۋە بواللمايدى.
بۇنىغاادىن باشااقا ،جەمىىيەتااتە شااەرىىەت ھااارام قىلغااان نااشااا-ئۇسااۇلالر
ۋە ھااااااراق ساااااورىنلىرى باااااار .بۈگاااااۈنكى كۈنااااادىكى ھۆكۈمەتلەرنىاااااڭ مۇشاااااۇ
اىلااادىكى ساااورىنالرنىڭ ئېچىلىشاااىغا رىاساااەت قىلىشاااى ،باااۇ ئىشاااالرنىڭ ھااااال
ئىكەنلىكىناااى بىلددرمەيااادى .ئىنسااااننىڭ ئاااالالھ تائااااال ھاااارام قىلغاااان يولااادىن
تاپقااان ھەرقانااداق نەرسىسااى ،ھااارام ھېسااابلىنىدى ۋە يولسااىزلىق بىاالەن تاپقااان
نەرسىسااااى ئااااارقىلىق ئااااۆز مەسااااىۇلىيىتىدىكى كىشااااىلەرنىڭ قورسااااىقىنى ھااااارام
بىااالەن تولااادىرغان بولىااادى .ئىنسااااان مەساااىۇلىيىتى ئاساااتىدىكى كىشااااىلەرنىڭ
ھاااارام يېيىشاااىگە ۋاساااىتە بولماسااالىقى ۋە شاااۇ ھاااارامنى يەۋاتقاااانالرمۇ ،ئاااۆزى
يەۋاتقان نەرسىنىڭ قايسى يولدىن كېلى اتقانلىقىغا دىققەت قىلىشى كېرە .
بىاار قىسااى كىشااىلەر ئۆزلىرىنىااڭ قىلى اتقااان باتىاال ئىشاالىرىنى ئاااقالئ ۋە
رىزىقلىرىنىااڭ كېمىيىااپ كېتىشااىدىن قورقااۇئ «مەن قىلمىسااام باشااقىالر قىلىاادى
يااااكى باااۇنى قىلمااااي ئاماااا ياااوق ،جەمىىااايەت شاااۇنىغغا كۆناااۈئ كەتتاااى» دەئ،
ھااارام ئىشاانى داۋامالشااتۇرى ئۈچااۈن ئااۆزىگە يااو ئىزدەياادى .ئااالالھ ئۇالرنىااڭ
رىزىقىغاااا كېپىااال ۋە ھەربىااار ئىشاااىدىن اەۋەرداردىر .باااۇ باتىااال ئىشاااتىن يېنىاااپ،
ھاااال بىاار ئىشااقا يۆتكەلسااە ،ئااالالھ ھەرگىااز ھااللاادىن رىزىااق بېرىشااكە بېخىللىااق
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قىلماياااادى .ئااااالالھ تائاااااال بەيتااااۇلالھنى مۇشاااارىكالرنىڭ تاااااۋائ قىلىشااااىدىن
ٌجن ل ل ٌفَل ل َللٌيل ْقهم ل للو ٌ ْمس ل ل ا َغٌ ْْل ل للهنٌملع ل ل َلغ ا
ٌا ل ل ل َ ٌ
چەكااااالەئ ﴿اََّنَل للاٌ ْ ُم ْ ل ل اهُ و َ ََ
َ َ َ َْ َ
ٌا ل للاِ ا ْ َ
َ َُ َ ْ
«مۇشاااارىكالر نئااااالالھنى ئىنكااااار قىلغااااانلىقلىرى ئۈچااااۈن نىجىسااااتۇر ،مۇشااااۇ
يىلااادىن نيەناااى ھىجرىيەنىاااڭ -9يىلىااادىن كېااايىن ئاااۇالر مەساااجىدى ھەرەماااگە
يېقىنالشمىساااااۇن» دېاااااگەن ئاااااايەتنى نازىااااال قىلغانااااادا ،مەككىااااادە تااااااۋائ
قىلغۇچىالرغاااا بىرنەرساااە ساااېتىپ جاااان كەچۈرىااادىغان بىااار بۆلاااۈ مۇساااۇلمانالر
«ئەماادى مۇشاارى تاااۋاپچىالر كەلمىسااە ،بىااز قانااداق جااان باااقىمىز » دەئ غەم
ا
ٌاْللَ ل ٌَفَ َس ل ْلو َ ٌيلُ ْغنا ل ُ ٌُ لَ للوٌُ
قىلىشاااقان .شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال ﴿ َوا ْ ٌ ْ للتُ ْ َ
ا
ٌش ل للا ٌَ « 2ئەگەر ساااااىلەر نمۇشااااارىكالرنىڭ ھەرەماااااگە كىرىشاااااتىن
اِ ل ل ٌفَ ْ ل للل اوٌا َ
مەنىااى قىلىنىشااى بىاالەن پېقىاارلىقتىن قورقسااا الر ،ئااالالھ االىسااا ئااۆز پەزلاااى
بىلەن سىلەرنى باي قىلىدى» دەئ مۇئمىنلەرگە ئىشەن بەرگەن.
1

ئالالھنىاااڭ رىزالىقىناااى كاااۆزلەئ ،ئازابىااادىن قورقاااۇئ ،ھااااال كەساااىپكە
يۆتكەلسااىغىز ،ئااالالھ چوقااۇم سااىزگە چىقىااش يااولى ۋە سااىز ئويلىمىغااان يەردىاان
ٌَي َعل ٌَللوٌُُمََْه َ للاَ ٌ.ويلَ ْهُُْْللوُ اٌِ ل ْ ٌ
﴿وَِل ٌيلَتَل الٌُ لَللوَ َْ
رىزىااق بېرىاادى .ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە َ
ٌَلٌ َْتَ اس ل ٌُ « 3كىمكاااى ئاااالالھتىن قورقىااادىكەن ،ئاااالالھ ئۇنىغغاااا چىقىاااش
ََْ ل ُ َ
يااولى بېرىاادى .ئااالالھ ئۇنىغغااا ئويلىمىغااان يەردىاان رىزىااق بېرىاادى» دېااگەن .سااىز
قايسااى اىاال شااەكىلدىكى ھااارام ئىااش بىاالەن شااۇغۇللىنىڭ ،ھەرگىزمااۇ «مېنىااڭ
بىردىنكىاار چىقىااش يولااۇم مۇشااۇ ،بۇنىغاادىن باشااقا ئىااش قىاللمااايمەن ،مەن بااۇ
ئىشاااانى تاشلىسااااام جااااان باقالمااااايمەن» دېمەساااالىكىغىز ،قىلى اتقااااان ھااااارام
كەسپىغىزنى تاشالئ ،ئالالھقا تەۋەككۈ قىلىشىغىز كېرە .
ھەقساااىز ياااو بىااالەن پاااۇ تېپىاااپ ياااېگەن كىشاااىنىڭ ،چوقاااۇم ھەقلىاااق
بولغااان نۇقتىاادا ئاااق قالىدىغانلىقىاادىن ئىكااارەت بىاار ھەقىقەتنااى يااادىمىزدا چىااڭ
 1سۈرە تەۋبە-28 ،ئايەت
 2سۈرە تەۋبە-28 ،ئايەت
 3سۈرە تاالق-3 ،2 ،ئايەت
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ساقلىشاااىمىز كېااارە  .كۈنىمىزدىماااۇ نۇرغاااۇن ئادەمنىاااڭ ھايااااتى باااويىچە ھاااارام
ياااولالر بىااالەن ماااا -دىنياااا تاااوپالئ ،ھاياتىنىاااڭ ئااىرىااادا دواتۇرنىاااڭ ئاااۇنى
تۈرلاااۈ تامااااقالردىن چەكااالەئ ،نورماااا ئاااادەمچىلىكمۇ ياشاااىيالماي اتقانلىقىنى،
يەنە شاااااااۇنداقال ياااااااا ۋاقىتلىرىااااااادا كاااااااۆزىنى ئوينىتىاااااااپ باشاااااااقىالرنى
ئازدىرغانالرنىااڭ ،ھاياتىنىااڭ ئااىرىاادا كۆزىاادىن ئايرىلىااپ ،ئەمااا بولااۇئ ئۆلااۈئ
كەتكەنلىكىنااى كااۆردۋاتىمىز ھەم ئااا الۋاتىمىز .ناااھەق يااو بىاالەن پااۇ تېااپىش،
ئااىرىدا يېيىشكە ھەقلىق بولغان تاماقنى يېيشتىنمۇ چەكلەئ قويىدى.

﴿وََّل ََتْ ُكلُـ ــوا أَمـ ــوالَ ُكم بـي ـ ــنَ ُكم ِِبلْب ِ
اطـ ـ ِـل﴾ «بىااااار-بىرىغالرنىااااڭ مااااااللىرىنى
َْ
َ
َ
َْ
ناااھەق يەۋالمااا الر» .بىاار بۆلااۈ كىشااىلەر ھاراماادىن تاپقااان مااا -مۈلكىنىااڭ بىاار
قىسااامىنى يااشاااى يولالرغاااا ساااەرئ قىلىااادى ،ھەجاااگە بارىااادى ۋە مەساااجىدلەرنى
سااااالىدى .ئااااۇالر «بااااۇ يااشااااىلىقلىرىمىز ئااااارقىلىق مااااا -مااااۈلكىمىز يۇيۇلااااۇئ
پاكلىنىاااادى» دەئ ئويالياااادى .ھااااالكۇكى ئااااالالھ تائاااااال بااااۇنى ھەرگىااااز قوبااااۇ
قىلمايااااادى .ئاااااالالھ ساااااىلەرنىڭ قىلغاااااان ئىكادىتىغالرغاااااا ۋە ساااااەدىقە لەرگە
ئېھتىياااجى يااوق .ئااالالھ تائاااال ھااارام مااا بىاالەن مەسااچى سېلىنىشااىنى ياااكى
نااااھەق ياااولالر بىااالەن تاپقاااان پاااۇلالر ئاااارقىلىق يااشاااىلىق قىلىنىشاااىنى ئەساااال
االىمايااادى .چاااۈنكى ئاااالالھ پااااكتۇر ،پەقەت پاااا نەرساااىنى قوباااۇ قىلىااادى ۋە
بەندىلەرنىڭ توغرا يولدا مېغىشىنى اااليدى.
﴿وتُـ ـ ْدلُوا ِِبَــا إِ ََل ا ِْلُ َّك ـ ِ
ـام﴾ «ن باشااااقىالرنىڭ مېلىنااااى سااااىلەرنىڭ مااااېلىغالر
َ
ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتال ئۈچااۈن ،ھاكىمالرنىااڭ قېشااىغا ئاپىرىااپ ،ئۆزد الرغااا
نىسااااكەتەن ھاااااال ئىكەنلىكىاااا گە سااااەۋە كۆرسااااەتمە الر» دېااااگەن ئااااايەتتە
ھاااكىمالر تىلغااا ئېلىنغااان .چااۈنكى كااۆئ ھااالالردا باشااقىالرنىڭ مااا -مااۈلكىنى
ئىگلىاااااا ېلىش ،ئالالھنىااااااڭ شااااااەرىىىتىنى تەتكىقلىماياااااادىغان ھۆكااااااۈمەتلەر
تەرىپىاااادىن قانۇنالشااااتۇرىلىدى .بىاااار قىسااااى دىنىااااي چۈشەنچىسااااى چو قااااۇر
بولمىغاااان كىشاااىلەر بۇنىغغاااا قاااارائ «ھۆكاااۈمەت ااتاااا بولغاااان بولساااا يولغاااا
قويماااايتتى» دېاااگەن باھاااانە بىااالەن ھاااارام كەساااىپلەر بىااالەن شاااۇغۇللىنىدى.
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پەيغەمااااكەر ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ ھەقااااتە اََّنَللاٌْ ٌَََم َ للهٌواتَللو ا
ه ل ل ٌٌُ،فَللَ َع ل ل ٌَ
ٌَْت ل الٌَ ََّْ ْ
َ َ َُ
ا
ملع ل ل ل ُ ٌَْ ْ ٌي ُ ل للو َ ٌَْمللَ ل ل َلن اٌِل ل ل ٌملع ل للٌٌَ،فَ ا
ا
ٌَ،فٌَ َم ل ل ل ْ ٌ
ٌص ل للا اأٌفََُْ ا ل للٌََ ل للوٌُمل ل ل َ ٌَ
ْ َْ
ْ
ْ
ََسل ل ل ُ ٌَْتَل للوُ َ
َْ َ ْ َ
1
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
َ
ا
س للل ٌٌ،فَإَّنَللاٌا للٌَُاْ َع ل ل ٌِ ل ل َ ٌ نَ للا ٌفَل ْلَ ْ ُ ل ل ْ َااَْ ٌْ،وٌ َ ْ ُْ َ للا ٌ«مەن بىاااار
َُ َ ل لْ ُ ٌَ للوٌُِبَ للُ ُ
ٌِ ْ
َ

ئىنساااان ،ما اااا دەۋاگەرلەر كېلىااادى .بەلكىااا بەزىغاااالر بەزىغالردىااان نگەپاااكە
ئۇساااتىراق .شاااۇنىڭ بىااالەن مەن راساااتچىل دەئ ئاااويالئ ،شاااۇ باااويىچە ھۆكاااۈم
قىلىااااامەن .مەن مۇساااااۇلماننىڭ ھەققىناااااى ھۆكاااااۈم قىلىاااااپ بەرگەن كىشاااااىگە
نىساااكەتەن ،ئاااۇ بىااار ئاااوت پارچىساااىدىر .شاااۇ ا ئاااۇنى االىساااا ئالساااۇن؛ االىساااا
تاشلىساااۇن» دېاااگەن .ھاكىمنىاااڭ ھاااۆكمى ،ساااوت پىرىنساااىپى باااويىچە دەلىااال-
ھاااۆججەتكە قاااارائ چىقىرىلىااادى .لاااېكىن دەۋاگەرلەر ئۆزىنىاااڭ ئىمانىغاااا قاااارائ
باشقىالرنىڭ ھەققىنى يېمەسلىكى كېرە .
ھۆكااااۈمەت تەسااااتىقال ئااااارقىلىق ھااااارام ئىشااااالر قانۇنلۇقالشااااتۇرىلغان
ۋاقىتتاااا ،ئىنساااان ساااوتنىڭ ھاااۆكمىنى ئۆزىنىاااڭ پۈتاااۈن ئىشااالىرىنى ئاقاليااادىغان
باھاااااانە-ساااااەۋە قىلى الىااااادى .ئىساااااالمىي دۆلەت دەئ ئاتالغاااااان كاااااۆپىنچە
دۆلەتااالەردە جاااازانە يولغاااا قويۇلغاااان .بەزى كىشااالەر ھۆكۈمەتنىاااڭ ئىساااالمىي
بولغىنىغاااا قااااراپال ،جاااازانە بىااالەن مۇئاااامىلە قىلى ېرىااادى .ئەمەلىيەتاااتە ئاااالالھ
تائاااااال ھاااااال -ھااااارام مەسىلىسااااىنى ھۆكااااۈمەت ياااااكى بىاااارەر تەشااااكىالتقا
تاپشۇرماساااتىن ،ئىنسااااننىڭ ئىمانىغاااا تاپشاااۇرغان .باشاااقىالرنىڭ ماااا -ماااۈلكىنى
يولسااااىز شااااەكىلدە يەۋېلىااااش ،بىاااازگە زىيااااان كەلتۈرىاااادىغان چىرىكلىاااا ۋە
پاسااااتچىلىقنى كەلتۈرىااادى .مەساااىلەن ھۆكاااۈمەتكە تەۋە بىااار بىنانىاااڭ تۇيۇقساااىز
ئۆردلاااۈئ كېاااتىش ۋەقەساااىنى سۈردشاااتە قىلغىنىمىااازدا ،ئىنلېنىااار ئاااۆزىگە پاااۇ
ئااااااايرىش ئۈچااااااۈن ،قۇرىلۇشااااااتا ئىشاااااالەتكەن ماتېرىيالالرنىااااااڭ سااااااۈپىتىنى
تاااۆۋەنلەتكەن يااااكى قۇرىلۇشااانى تەكشاااۈردئ ئۆتكۈزدۋالىااادىغان مەساااىۇ ئاااورىن
پااااارا ئېلىااااپ تەپسااااىلىي تەكشااااۈرمىگەن ۋە بۇنىغاااادىن باشااااقا پاساااااتچىلىقالر
ئوتتۇرىغااا چىقىاادى .بااۇ ئىشااالر ھەتتااا مەنىاا ى ھەقلەردىمااۇ شااەكىللىنىدى .يەنااى،
 1بۇاارى رى ايەت قىلغان
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ئىاااش بېجىرگىلاااى باااارغىنىغىزدا ،ئالااادىغىزدا ساااەئ-ساااەئ ناااۆۋەت باااارلىقىنى
كۆرسااىغىز ،تونۇشااتىن بىرنااى ئىاازدەئ ،سااەپتىن ئاااتالئ ئىشااىغىزنى بېجىرىسااىز.
مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا ئىشاااالرنىڭ ھەممىساااى باشاااقىالرنىڭ ھەققىناااى يېگەنلىااا
بولىدى.
ئااالالھ تائاااال بىاار ئىشاانى سەۋەبسااىز چەكلىمەياادى ياااكى سەۋەبسااىز يولغااا
قويمايااادى .كاااۆئ ھاااالالردا ئاااالالھ چەكلىاااگەن ئىشاااالر جەمىىيەتنىاااڭ ئااااز بىااار
قىسااامىغا مۇناساااى ەتلى بولىااادى .ئەگەر بىااار ئىاااش ھەمااامە ئاااادەمگە پايااادىلىق
بولساااا ،باااۇنى ئاااالالھ ئەساااال چەكلىمەيااادى .ئەگەر شاااۇ ئىاااش ھەمااامە ئاااادەمگە
زىياااانلىق بولساااا ،باااۇنى كىشاااىلەر ئەساااال قىلمايااادى .چەكلەناااگەن ئىشاااالر كاااۆئ
سااااانلىق كىشااااىلەرگە زىيااااانلىق ،ئەممااااا بىاااار قىسااااى كىشااااىلەر بۇنىغاااادىن
مەنپەئەتلىنى اتقان بولىدى.
قۇرئانااااااادىكى ئاااااااايەتلەردە ئوماااااااۇمىي جەمىىيەتنىاااااااڭ مەناااااااپەئەتىگە
مۇناساااى ەتلى ئىشاااالر تىلغاااا ئېلىنغانااادا« ،نئاااۇالر ساااورايدى» دېاااگەن ئىپاااادە
ٌِ للاذَ ٌيُن ا ُق للو َ ٌ ُ ل ا ٌ ٌْ َع ْ ل َلوٌ « 1ئاااۇالر ساااەندىن
قوللىنىلىااادى .مەساااىلەن ﴿ َويَ ْس ل َُوتَ َ
ََ
نېمىنااااى سااااەدىقە قىلىااااش توغرىلااااۇق سااااورايدى ،نئېھتىياجاااادىن ئااااارتۇقىنى
ٌا ل َلوٌَْذَ « 2نئاااى
ٌال ل ا ٌ ْ َم اب ل اٌ
نساااەدىقە قىلىغاااالر  ،دېگىااان»َ ﴿ ،ويَ ْسل ل َُوتَ َ
َ َ
َ ُل ل ْ ُ
مااااۇھەممەد! ئااااۇالر سااااەندىن ھەيااااز توغرىلااااۇق سااااورايدى .ئېيتقىنكااااى ،ھەيااااز
زىياااانلىقتۇر نيەناااى ھەياااز مەزگىلىااادە جىنساااىي ئااااالقە قىلىاااش ئەر-اوتاااۇن ھەر
صل ل َللٌِ َُل ل ْ ٌ
ئىككىساااااىگە زىياااااانلىقتۇر دېگىااااان»َ ﴿ ،ويَ ْس ل ل َُوتَ َ
َ َ
لاِ ٌ ُ ل ل ْ ٌا ْ
ٌا ل ل ا ٌ َْلتَل ل َ
َ ل ٌْ
لً « 3نئاااى ماااۇھەممەد! ئااااۇالر ساااەندىن يېااااتىملەر توغرىلاااۇق سورىشااااىدى،
ئېيتقىنكااى ،نتەربىاايەلە  ،ماااللىرىنى ئۆسااتۈردئ ئااۇالرنى تااۈزە يااشااىدىر»،
ا
ا ا
ا
يٌ «ٌ4نئااااااى
﴿يَ ْس ل ل ل َُوتَ َ
َ ٌَِل ل للاذَ ٌيُن ُق ل للو ٌٌَ ُل ل ل ْ ٌَِ ل للاٌَْت َ ْقل ل للتُ ٌِ ل ل ل ْ ٌ َ ل ل ل ْلًٌفَل ْل َو ل ل َلغيْ ا ٌَو ْْلَُْ ل ل ل َلهما َ
 1سۈرە بەقەرە-219 ،ئايەت
 2سۈرە بەقەرە-222 ،ئايەت
 3سۈرە بەقەرە-220 ،ئايەت
 4سۈرە بەقەرە-215 ،ئايەت
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مااااۇھەممەد! سااااەندىن نماااااللىرىنى قانااااداق سااااەرئ قىلسااااا بولىاااادىغانلىقىنى
سااورايدى ،ئېيتقىنكااى ،مااا -مااۈلكىغالردىن نېمىنااى سااەرئ قىلمااا الر ،ئااۇنى ئاتااا-
ٌَ
ئانا الرغاااا ،اىاااش-ئەقرىكالىرىغالرغاااا نساااەرئ قىلساااا الر بولىااادى »َ ﴿ ،ويَ ْس ل َُوتَ َ
ال ا
ي « 1ئاااۇالر نيەناااى يەھاااۇدىيالر ساااەندىن زىلقەرنەيااان توغرىلاااۇق
ٌذيٌ ْ َقل ْلهتَْ اٌ
َ
ا 2
ا
ا
ا
َ
ا
لوَ «نئاااااى
ٌا ل ل ٌ ْْلَت َ ل ل ٌ
لاٌَ ل ل للو ٌَو َه ُنل ل ٌ
لاٌَ ُل ل ا ٌ ْْلَت َ ل ل ُ
سورىشاااااىدى» ۋە يەنە ﴿يَ ْس ل ل َُوتَ َ
َ َ
مااااۇھەممەد! ساااااھابىلىرىڭ غەنىاااايمەتلەر ننااااى قانااااداق تەقسااااى قىلىشااااىڭ
توغرىلاااۇق ساااەندىن سورىشاااىدى ،نئۇالرغاااا ئېيتقىنكاااى ،غەنىااايمەتلەر نتوغرىساااىدا
ھۆكۈم چىقىرىش ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمكىرىگە ااستۇر».

 1سۈرە كەھف-83 ،ئايەت
 2سۈرە ئەن ا -1 ،ئايەت
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-95دەرس
سۈرە بەقەرە -189ئايەت

يت لِ
ك َع ِن ْاْلَ ِهلَّ ِ ۖ قُل ِهي مواقِ
ِ
َْب ِِبَن
ج
ِل
ا
و
َّاس
ن
ل
ي
ل
و
ۗ
ْ
َ
ِ
س الِ ُّ
﴿يَ ْسأَلُونَ َ
ُ
ْ
َ
ِّ
َ
َ
ْ َ ََ
َ
وت ِم ْن
وت ِمن ظُ ُهوِرَها َولَـٰ ِك َّن الَِْبَّ َم ِن اتَّـ َق ٰم ۗ َوأْتُوا الْبُـيُ َ
ََتْتُوا الْبُـيُ َ
أَبْـ َو ِاِبَا ۚ َواتَّـ ُقوا اللَّـهَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن﴾
«نئى مۇھەممەد! سەندىن يېغى چىققان ئاي توغرىلۇق سورىشىدى،
نئۇالرغا ئېيتقىنكى ،ئۇ كىشىلەرنىڭ ئىشالرنىڭ ۋە ھەجنىڭ ۋاقىتلىرىنى
ھېسابلىشى ئۈچۈندىر .نجاھىلىيەت دەۋرىدە قىلغىنىغالردە ئېھرامدىكى
چېغىغالردا ئۆيلەرنىڭ ئارقىسىدىن نتۆشۈ ئېچىپ كىرىش يااشىلىققا
ياتمايدى .نئالالھنىڭ ئەمرىگە مۇاالىپ ئىش قىلىشتىن قورققان ئادەم
يااشى ئەمە نئىگىسى دىر .نئېھرامدىكى چېغىغالردا ئادەتتىكىدە
ئۆيلەرنىڭ دەرۋازىلىرىدىن كىرىغالر ،بەاتكە ئېرىشىشغالر ئۈچۈن ئالالھقا
تەق ادارلىق قىلىغالر»
ئااااايەتتە تىلغااااا ئېلىنغااااان ْْل ا
َالَل ل اٌ سااااۆزى ،ئاينىااااڭ دەساااالەپتە ئورغاااااق
شااەكىلدە كىچىاا كۆردنااۈئ ،ئااون بە كااۈن ئىچىاادە تەدرىجىااي «تولااۇن ئاااي»
ھااااالىتىگە كېلىااااپ ،ئۇنىغاااادىن كېاااايىن ئاااااز-ئااااازدىن كىچىكاااالەئ ،ئااااااىرى
پۈتاااۈنلەي يوقۇلۇشاااىنى كۆرساااىتىدى .شاااۇ ا ئەيناااى ۋاقىتتىكاااى سااااھابىالرنىڭ
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كاللىساااىغا «ئايااادا نېمىشاااقا بۇناااداق ئەھااا الالر ياااۈز بېرىااادى بۇنىاااڭ بىااارەر
ساااەۋەبى بارمىااادى » دېاااگەن اىياااالالر كەلاااگەن .شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال
ئايغا مۇناسى ەتلى تەپسىالتالردىن اەۋەر بەردى.
يېقىنقااااااى دەۋردە ئىنسااااااانالر ئاينىااااااڭ ئىلگىاااااارى بايقىيالمىغااااااان بەزى
تەرەپلىرىناااى بايقاااائ چىقتاااى .بىاااز ئاينىاااڭ ئاااۆز ئاااوقى ۋە يەرشاااارى ئەتراپىااادا
ئايلىنىاااادىغانلىقىنى بىلاااادىق .ئىلگىاااارى ئەرەباااالەر ئاياااادىكى بااااۇ مەلۇماااااتالرنى
بىلمىسااىمۇ ،ئايغااا قااارائ ۋاقىاا بەلگىلىيەلەيتتااى .دېاامە  ،ئااۇالر ئاياادىن ئااۆزى
بىلاااگەن شاااەكىلدە پايااادىلىناتتى .ئەمماااا ئۇنىاااڭ ناااېمە ساااەۋەبتىن كىچىكااالەئ،
چو ىيىاااادىغانلىقىنى بىلمەيتتااااى ،ھەم ئۇنىااااڭ سااااەۋەبىنى ئېيتىااااپ بەرسااااىمۇ
چۈشاااەنمەيتتى .بىاااز كىشاااىلەرنىڭ ئايغاااا چىقىاااپ ،ئۇنىاااڭ ئەھ الىااادىن اەۋەردار
بولغااانلىقىنى ئا لىغااان بولساااقمۇ ،ئاينىااڭ پۈتااۈن سااىرلىرىنى ئېچىااپ بېرىاادىغان
شااارائىتالر تېخااى تولااۇق روياپقااا چىقمىاادى-21 .ئەسااىردە بىاازگە ئېچىلمغااان بااۇ
ساااىرالر ،تەبىىىيكاااى  14ئەساااىر ئىلگىااارى ياشاااىغان ئەرەبلەرگىماااۇ ئېچىلمىغاااان.
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال دىققىتىمىزناااى ئاينىاااڭ ناااېمە ئۈچاااۈن چو ىيىاااپ-
كىچىكااالە مەسىلىساااىنى بىلىشاااكە ئەمەس ،بەلكاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئااااينى
بىزنىااااڭ پايدىلىنىشااااىمىز ئۈچااااۈن ياراتقااااانلىقىنى بىلىشااااتىن ئىكااااارەت مااااۇھى
پىرىنسىپ تەرىپىگە تارتى اتىدى.
ئاااي ۋە قۇيااا بىزنىااڭ كۈناادىلى تۇرمۇشااىمىزدا ھەمااراھ بولىاادىغان ۋە
ھايااااتىمىز ئۇالرغاااا باغالنغاااان پىالنېاااتالردىر .ئالىمالرنىاااڭ دېيىشاااىچە ،قۇياشااانىڭ
ھەجىمااى زېمىننىااڭ ھەجىمىاادىن بىاار مىليااون ئۈچيااۈز مىااڭ ھەسسااە چااو  .ئاااي
بولسااا زېمىناادىن كىچىاا  .زېمىاان ،ئاااي ۋە قۇيااا بىاار تااۈز سااىزىققا كەلگەناادە،
ئااااي بىااازگە كۆردنمەيااادى .چاااۈنكى ئااااي نۇرساااىز پىالنېااا بولاااۇئ ،قۇياشاااتىن
كەلااگەن نااۇرنى قوبااۇ قىلىااپ ،ئااۇنى بىاازگە قايتۇرىاادى .لااېكىن يەرشااارى بااۇ تااۈز
ساااىزىقتىن يىراقالشقانساااىرى ئاينىاااڭ قۇياااا ناااۇرىنى قوباااۇ قىلغاااان تەرىپاااى
بىاااازگە ئورغاااااق شااااەكىلدە كۆردنۈشااااكە باشاااااليدى .بىااااز ئاااااينى كااااۆرمىگەن
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ۋاقىتلىرىمىااازدا ئااااي ئاساااماندا باااار ،پەقەت بىاااز ئاااۇنى ناااۇر قوباااۇ قىلمىغاااانلىقى
ئۈچااۈن كااۆرمىگەن بااولىمىز .لااېكىن قۇياشاانىڭ ھەجىمااى بە چااو ۋە ئااۆزى نااۇر
تارقاتقاچقاااا ،قۇياااا  ،ئااااي ۋە يەرشاااارى بىااار تاااۈز ساااىزىققا كەلاااگەن ۋاقىتتىماااۇ،
قۇيااااا ناھااااايىتى ئاااااز تۇتۇلىاااادى ۋە قۇياشاااانىڭ تۇتۇلااااۇ ئەھاااا اللىرى بە
بىلىنمەيدى.
ئەيناااى ۋاقىتتاااا سااااھابىلەر «نېمىشاااقا ئااااي ئااااز-ئاااازدىن چو ىيىاااپ ،يەنە
شاااۇ شاااەكىلدە كىچىكااالەئ يوقاااائ كېتىااادى » دەئ ساااورىغاندا ،قۇرئاااان كەرىااا
ئۇالرنىاااڭ باااۇ ساااوئالىغا جااااۋا بەرمەساااتىن ،بەلكاااى ئاااۇالر پايدىلىنااليااادىغان
نااااۇقتىنى بايااااان قىلىااااپ بەردى .ۋاقىاااا ئۆتكەنسااااېرى پىالنېتالرغااااا ئاالقىاااادار
نۇرغاااۇن ئىشاااالر ئىساااپاتالندى .لاااېكىن باااۇ ئىشاااالر ئىساااپاتالنغاندا ،كىشاااىلى
تۇرمۇشاااىمىزدا چاااو ئاااۆزگىرىش بولمىااادى .شاااۇ ا ئاينىاااڭ ئۆزگىرىشااالىرىدىن
پايدىلىنىشاااقا تېگىشااالى تەرەئ بولساااا ،ئااااي ئاااارقىلىق ۋاقىتناااى بەلگىلەشاااتۇر.
ـت لِلنَّ ـ ـ ِ
ـج﴾ «ئااااااۇ كىشااااااىلەرنىڭ
ـل ِه ـ ـ َـي َم َواقِي ـ ـ ُ
ـاس َوا ِْلَـ ـ ِِّ
قۇرئااااااان بااااااۇنى ﴿قُ ـ ـ ْ
نتىرىكچىلى ا  ،سااودا-س اېتىق ،مۇئااامىلە ،روزا تۇت اۇ  ،ئېغىااز ئ اېچىش قاتااارلىق
ئىشااااااالرنىڭ ۋە ھەجنىااااااڭ ۋاقىتلىرىنااااااى ھېسابلىشااااااى ئۈچۈناااااادىر» دەئ
ئىپاااادىلىگەن .ۋاقىااا ھادىساااىگە باغالنغاااان بولاااۇئ ،ئەگەر ھادىساااە بولمىساااا،
ۋاقىتماااۇ بولمايااادى .مەساااىلەن قۇياااا ئەتىگەنااادە بىااار تەرەپاااتىن چىقىاااپ ،يەنە
بىاار تەرەپااكە پاتمىسااا ،بىاار كااۈن ۋاقى ا شااەكىللەنمەيدى .ئاااي كىچى ا ھااالەتتىن
چو ىيىاااپ تولاااۇن ئااااي ھاااالىتىگە كېلىاااپ ،ئانااادىن ئاساااتا-ئاساااتا كىچىكااالەئ
يوقااااائ كەتمىسااااە ،بىاااار ئاااااي ۋاقىتنىااااڭ توشااااقانلىقى ئىپادىلەنمەياااادى .بااااۇ
ھادىساااىلەر مەالۇقااااتالردىر .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ۋاقىااا ئۇقاااۇمى مەالۇقاتالرغاااا
قارىتىلىااادى .ئالالھقاااا نىساااكەتەن ھېچقاناااداق ۋاقىااا ئۇقاااۇمى بولمايااادى .چاااۈنكى
بىز پانىي ،ئالالھ باقىي زاتتۇر.
كالېنااادار ۋە ۋاقىتلىرىمىزناااى ئااااي ۋە قۇياشاااقا قاااارائ بەلگىلەيمىاااز .ئاااالالھ
تائااااال باااۇ ھەقاااتە ﴿اللوٌ َ ل ايٌ ع ل ٌ َ للم ا
ٌض لٌَا َ ٌَو ْ َق َمل ٌَلهٌتُللوَ ٌ َوَُ ل َغ ٌٌَُِ َِنَللا اٌٌََْاتَل ْعلَ ُمللو ٌ
ََ َ ْ
َُ

َ
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يٌ َو ْْلا َس ل ٌَ
لاب «ٌ1ئاااالالھ قۇياشااانى ناااۇر چااااچقۇچى ۋە ئااااينى نۇرلاااۇق
َا ل َلغ ٌٌَ اس للنا ٌَ
قىلىاااپ يااااراتتى ،يىلالرنىاااڭ ساااانىنى ۋە نۋاقىتالرنىاااڭ ھېساااابىنى بىلىشاااىغالر
ئۈچااۈن ،ئايغااا مەنزىللەرنااى نيەنااى بااۇرىجالرنى تەيىاان قىلاادى» دېااگەن .ئااالالھ
قۇياشاااانى نااااۇر مەنكەسااااى ،ئاااااينى نااااۇر قااااايتۇرغۇق قىلىااااپ ياااااراتتى .سااااۈرە
«فۇرقاااان»دىماااۇ ﴿و ٌع ل ٌفا ل ا
ٌِناللًٌَ « 2ئاااالالھ يېنىاااپ تۇرىااادىغان
لاٌنل َله اَ ٌَوَُ َمللهَ ُّ
َ ََ َ َ
چىراغناااى نيەناااى كاااۈننى ۋە نۇرلاااۇق ئااااينى يااااراتتى» دەئ ،قۇياشااانى ئۆزىااادىن
ناااۇر چىقىاااپ يېنىااااپ تۇرىااادىغان چىراغقااااا ،ئااااينى نااااۇر بېرىااادىغان پىالنېتقااااا
ئواشاااااتقان .ئاااااي ۋە قۇيااااا بولمىغااااان بىاااار دىنيااااانى تەسااااەۋۋىر قىلغىلااااى
بولماياادى .چااۈنكى قۇيااا بىاازگە ئىسسااىقلىق ۋە يورىقلااۇق بەرسااە ،ئاااي ۋاقىتنااى
توغرا بەلگىلەشكە ياردەمچى بولىدى.
قۇياااا ئاااارقىلىق تاااۈزدلگىنى «شەمساااىيە كالېنااادارى» ،ئااااي ئاااارقىلىق
تاااۈزدلگىنى «قەمەرىااايە كالېنااادارى» دەئ ئاتىلىااادى .بىاااز ھاااازىر قوللىنى اتقاااان
ھىجااارىيە كالېنااادارى قەمەرىااايە كالېنااادارىغا ،مىالدىااايە كالېنااادارى شەمساااىيە
كالېنااادارىغا ئاساسااالىنىپ تاااۈزدلگەن .شەمساااىيە كالېندارىااادا يىلنىاااڭ ئوماااۇمىي
كااۈنلىرى ھېسااابلىنىپ ،يىاال شااۇ كااۈنگە قااارائ بېكىتىلىاادى .ئاينىااڭ ئااورىنلىرى
پەقەت ئۆزگەرمەياادى .يەنااى ،ھەر يىلااى ئااالتىنچى ئاااي ئىسسااىقتا ،بىرىنچااى ئاااي
سااوغۇقتا كېلىاادى .قەمەرىاايە كالېندارىاادا كااۈن ھېسااابالنماي ،ئاااي ھېسااابلىنىپ
بىاار يىاال بېكىتىلىاادى .دىنىمىزدىكااى ئىكااادەتلەر قەمەرىاايە كالېناادارىغا ئاساسااەن
ئورىنالشاااتۇرىلغان .مەساااىلەن بىاااز باااۇ يىااال ئاااۇزىن يااااز ئايلىرىااادا روزا تۇتقاااان
بولساااق ،يىلالردىاان كېاايىن قىسااقا قىااش ئايلىرىاادا روزا تااۇتىمىز .دېاامە  ،بىااز بااۇ
كالېنااادار باااويىچە يىلنىاااڭ ھەمااامە پەساااىللىرىدە روزا تۇتاااااليمىز .ھە قىلىاااش
ۋاقتىمۇ ئايلىنىپ يىلنىڭ ھەممە كۈنلىرىدە كېلىدى.
 1سۈرە يۇنۇس-5 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
 2سۈرە فۇرقان-61 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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ا
ا
ا
ٌشل ل ل ل ل ل ل ْ هٌا ٌ اتَ ل ل ل ل ل ل ا
لابٌ لَل ل ل ل ل ل ل الوٌ
﴿ا َ ٌال ل ل ل ل ل ل َغوٌَ ُّ ل ل ل ل ل ل ل ُ واٌان ل ل ل ل ل ل َلغٌ لَل ل ل ل ل ل للوٌ ْلنَ ل ل ل ل ل ل َ
لاٌا َ ل ل ل ل ل ل َله َ َ

1

«شۈبھىساااىزكى ،ئاسااامان ۋە زېمىااان يارىتىلغانااادىن تارتىاااپ نقەمەرى ئايالرنىاااڭ
سااانى ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا نيەنااى لەۋھۇلمەھپااۇزدا ئااون ئىككىاادىر» .بىزنىااڭ
ئىكااااادەتلىرىمىز قەمەرىاااايە كالېناااادارىغا قااااارائ ئورىنالشااااتۇرىلغانلىقى ئۈچااااۈن
ئۆزگىرىااپ تۇرىاادى .ئالالھنىااڭ بۇنىغاادىكى ھېكمىتااى ئىكااادەتلەر يىلنىااڭ ھەماامە
ۋاقىتلىرىااادا كەلساااە ،ھاااېچكىمگە ئاااۆزرە بولمايااادىغانلىقى ئۈچۈنااادىر .مەساااىلەن
يااااازدا «ۋاقىاااا قىسااااقا بولغاچقااااا كېچىاااادە قىياماااادا تۇرالمىاااادىق» دېااااگەن
كىشاااىلەرگە ،كېچىلىااارى ئاااۇزىن بولغاااان قىاااش كېلىااادى .ياااازدا «ھااااۋا ئىسساااىق
بولغاچقاااا ھە قىلىشاااقا تااااقەت قىاللمىااادىق» دېاااگەن كىشاااىلەرگە ،ھە قىلىاااش
ۋاقتى قىشتىمۇ كېلىدى.

ئاااالالھ تائااااال ساااۈرە «باااۇرى »تاااا ﴿و َسللما ا ٌذَ ا
وك «بۇرىجالرنىاااڭ
تٌ ْ ل ُُ ا
َ َ
ئىگىساااى بولغاااان ئاسااامان بىااالەن قەساااەمكى» دەئ ،پىالنىتالرنىاااڭ ما ىااادىغان
ئاااورىنلىرى بىااالەن قەساااەم قىلىاااپ ،ئۇالرنىاااڭ ئاالھىااادە پايااادا-مەنپەئەتلىااارىگە
دىققىتىمىزناااااى تارتقاااااان .تەبىىىيكاااااى قۇياااااا ۋە ئاينىاااااڭ ئاااااورنى بولغانغاااااا
ئواشااا  ،كېچىاادە بىاازگە كۆردنۈۋاتقااان يۇلتۇزالرنىغمااۇ ئااورنى بولىاادى .ئااالالھ
ٌِبو ُال لاٌ نُّ ل ا
ا ا
لونٌَ ٌ.واتَللوٌََُق َسل ل ٌٌَل ْلوٌ
ُ
تائاااااال يۇلتۇزالرنىااااڭ ئااااورنى ھەققىاااادە ﴿فَل َللٌُُْْسل ل ُ ٌََ
ٌا ا ل ل ل ٌ « 2يۇلتۇزالرنىااااااڭ جااااااايلىرى بىاااااالەن قەسااااااەم قىلىاااااامەن.
تَل ْعلَ ُم ل للو َ َ
شۈبھىساااىزكى ،ئەگەر بىلساااە الر ،ئاااۇ نيۇلتاااۇزالر ئالالھنىاااڭ ئۇلاااۇغ قاااۇدرىتىنى
كۆرساااىتىدىغانلىقى ئۈچاااۈن ئەلااا ەتتە كاتتاااا قەساااەمدىر» دېاااگەن .كۈنلەرنىاااڭ
بىرىاادە ئەقىاال-ئىاادراكلىرىمىز پىشااىپ يېتىلگەناادە ،اااۇددى قۇيااا ۋە ئاينىااڭ
ئاالھىاااااادىلىكلىرى بايقالغانغااااااا ئواشااااااا  ،يۇلتۇزالرنىغمااااااۇ ئااااااورىنلىرى ۋە
قانۇنىيەتلىرى بايقىلىپ ئېچىلىشى مۇمكىن.

 1سۈرە تەۋبە-36 ،ئايەت
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قااااۇرەيىش ۋە كەنااااانە قاتااااارلىق بىاااار قااااانچە قەبىاااالە ،ئەينااااى ۋاقىتتااااا
ئۆزلىرىنىاااڭ شاااېرى ئەقىدىساااىدە بە چىاااڭ ئىااادى .ھە پائاااالىيەتلىرىنى ئاااادا
قىلى اتقاناادا ،ئااۆيىگە ئالاادى ئىشااىكتىن كىاارمەي ،كەينااى ئىشااىكى ياااكى باشااقا
بىااار يەردىااان تۆشاااۈ ئېچىاااپ كىرەتتاااى .شاااۇنىڭ بىااالەن ئاااالالھ تائااااال ھە
ـَب ِِبَن ََتْتُـ ــوا
س الْـ ـ ِ ُّ
پائالىيەتلىرىاااادىكى بااااۇ ئااااادەتلەرنى تااااازىال ئۈچااااۈن َ
﴿ولَ ـ ْـي َ

ـَب م ـ ـ ِن اتَّـ َق ــم وأْتُـ ــوا الْبـي ـ َ ِ
الْبـي ـ َ ِ
ِ
ـوت م ـ ْـن أَبْـ َو ِاِبـَــا ۚ َواتَّـ ُق ــوا اللَّـ ــهَ
ُُ
ُُ
ـوت مـ ـن ظُ ُهوِرَهـ ــا َولَ ـ ـٰك َّن الْ ـ ِ َّ َ
ٰ َ
ِ
ح ـ ــو َن﴾ «نجااااااھىلىيەت دەۋرىااااادە قىلغىااااانىغالردە ئېھرامااااادىكى
لَ َعلَّ ُك ـ ـ ْـم تُـ ْفل ُ

چاااېغىغالردا ئۆيلەرنىاااڭ ئارقىساااىدىن نتۆشاااۈ ئېچىاااپ كىااارىش يااشاااىلىققا
ياتمايااادى .نئالالھنىاااڭ ئەمااارىگە مۇاالىاااپ ئىاااش قىلىشاااتىن قورققاااان ئاااادەم
يااشاااااى ئەمە نئىگىساااااى دىر ،نئېھرامااااادىكى چاااااېغىغالردا ئادەتتىكىااااادە
ئۆيلەرنىااڭ دەرۋازىلىرىاادىن كىاارىغالر ،بەاااتكە ئېرىشىشااغالر ئۈچااۈن ئالالھقااا
تەق ادارلىق قىلىغالر» دېگەن.

ا
َ
ُّ
لوا ُ ٌْ
ٌو ُ ل ل َ
بىااااااز ئىلگىاااااارى ئوقااااااۇئ ئااااااۆتكەن ﴿ ل ل لْ َ ٌ ْل ل ل ٌٌََْ ٌتلُ َو ل للو ُ

1

«ساااىلەرنىڭ كاااۈن چىققاااان ۋە كاااۈن پاتقاااان تەرەپاااكە ياااۈز كەلتۈردشاااۈ الرنىڭ
ئااۆزىال يااشااى ئەمەلااگە ياتماياادى» دېااگەن ئااايەتتىمۇ يۇقىرىاادىكىگە ئواشااا
ئىپاااادە قوللىنىلغاااان .ئەمماااا باااۇ ئىككاااى ئايەتنىاااڭ ئواشاااىمايدىغان يېااارى ،بىاااز
ئوقۇۋاتقاااااان ئاااااايەتتە ﴿ َوَ ل لْ ٌٌ ْ ل لا ٌُّ دەئ پە ئوقۇلغاااااان .مىساااااا قىلىاااااپ
َ
ئەكەلااااگەن ئااااايەتتە بولسااااا ﴿َل لْ ٌ ْل لا ٌَ دەئ زەۋەر ئوقۇلغااااان .ئەرە تىلىاااادا
َ
پە ئوقۇلغااااان بااااۆلە  ،جۈملىنىااااڭ ئىگىسااااى ھېسااااابلىنىپ ،ئېنىااااق بولغااااان
مەساااىلە ۋە ئۇنىغغاااا بەرگەن تەبىااار اەۋەر ساااۈپىتىدە كېااايىن باياااان قىلىنىااادى.
زەۋەر ئوقۇلغااان ۋاقىتتااا بولسااا ،جۈملىنىااڭ اەۋىاارى ھېسااابلىنىپ ،ئىااگە بااۆلىكى
جۈملىنىڭ ئااىرىدا كېلىدى.
ئااااااالالھ تائاااااااال بەناااااادىلەرنىڭ «يااشااااااىلىق» دەئ قىلى اتقااااااان بەزى
ئىشااااااالرنىڭ شااااااەكلىگە ئېسىلماسااااااتىن ،ماااااااھىيىتىگە قاراشااااااقا بۇيرىغااااااان.
 1سۈرە بەقەرە-177 ،ئايەتنىڭ بىر قىسمى
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«يااشاااىلىق» دېاااگەن باشاااقىالرغا ۋە ئاااۆزىگە مەناااپەئەت بېرىااادىغان ئىشاااتۇر.
ئىنسااانالرنىڭ ئەقاال-ئىاادراكلىرى بىاار-بىرىاادىن پەرقلىنىاادى .ئەگەر يااشااىلىقالر
ئىنساااانغا تاشاااالئ بېرىلساااە ،ھەمااامە ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ مىاااجەز-اااااراكتېرلىرىگە
قاااارائ ،يااشاااى ئىشاااالرنى االىغاااانچە بەلگىلى الىااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ئاااايەتتە «يااشاااىلىق ئىنساااانالر تەرەپاااتىن ئەمەس ،بەلكاااى ئاااالالھ تەرىپىااادىن
بەلگىلىنىاااادى .سااااىلەر ئااااۆزد الر پەياااادا قىلغااااان ئىشااااالرنى يااشااااىلىق دەئ
ئويلى المااااا الر ،يااشااااىلىق دېااااگەن ئااااالالھ تائاااااالدىن قورقۇشااااتۇر» دېااااگەن
نۇقتىنى ئەسكەرتى اتىدى.

ِ
ح ـ ــو َن﴾ «بەاااااااتكە ئېرىشىشااااااىغالر ئۈچااااااۈن
﴿واتَّـ ُق ـ ــوا اللَّـ ـ ــهَ لَ َعلَّ ُك ـ ـ ْـم تُـ ْفل ُ
َ
ئالالھقاااا تەق ادارلىاااق قىلىغاااالر» .بىاااز تەقااا الىقنى «ئاااالالھتىن قورقاااۇ » دەئ
چۈشااىنىمىز .ئەمەلىيەتااتە تەق الىااق «ساااقلىنىش» دېگەنلىاا بولىاادى .يەنااى ،بااۇ
بەزىاااالەر دېگەناااادە «جەھەننەماااادىنال ساااااقلىنىش» دېگەنلىاااا بولماسااااتىن،
بەلكاااااى ئالالھنىاااااڭ يولىااااادىن چىقىاااااپ كېتىشاااااتىن ،باااااۇيرىقلىرىنى ئىجااااارا
قىلماساااالىقتىن ساقلىنىشاااانى كۆرسااااىتىدى .ئااااالالھ تائاااااال يولاااادىن چىقىشاااانىڭ
ا
ا
اٌوََْ ُ ل ُلهٌُِ
ٌا ل ٌذ ْ ل اهيٌفَ لاإ َ ٌَللوُ ٌَِع َ ل َ َ
ض َ
نەتىجىساااىنى باياااان قىلىاااپ ﴿ َوَِ ل ْ ٌْ َْال َله َ
ٌضللن َ َ
ا
َا َمل ل ٌ « 1كىمكااااى مېنىااااڭ زىكرىماااادىن يااااۈز ئۆردياااادىكەن ،ئۇنىااااڭ
يلَ ل ْلوَنٌ ْقَ َاِل ل اٌْ ْ
ھاياااتى تااار نااتىرجەمسااىز بولىاادى ،قىيااامەت كااۈنى ئااۇنى بىااز كااور قوپااۇرىمىز»
دېاااگەن .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قۇرئاااان كەرىمااادە تەق الىاااق ئىپاااادىلەنگەن ساااۆزلەر
كەلگەنااادە ،ئاااۇنى نوقاااۇ ئاااالالھتىن قورقاااۇ دەپاااال ئەمەس ،بەلكاااى دىنياااادا
ااپىلىققااااا قالماساااالىقىمىز ئۈچااااۈن ،ئالالھنىااااڭ يولىاااادىن چىقىااااپ كېتىشااااتىن
ساااااقلىنىش ،دەئ چۈشىنىشااااىمىز الزىاااا  .چااااۈنكى باشااااقىالرغا زىلااااۇم قىلغااااان،
ھەققىناااى يەۋالغانالرنىاااڭ جازاساااىنى ،ئاااالالھ دىنياااا ۋە ئاااااىرەتتە ااااار-زەباااۇن
قىلىش بىلەن بېرىدى.

 1سۈرە تاھا-124 ،ئايەت
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-96دەرس
سۈرە بەقەرە -190ئايەت

ۚ
﴿وقَاتِلُوا ِِف ﴾بِ ِ ِ َّ ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
َ
ين يُـ َقاتِلُونَ ُك ْم َوََّل تَـ ْعتَ ُدوا إن اللـهَ ََّل َُي ُّ
َ
َ
يل اللَّـه الذ َ
ِ
ين﴾
ال ُْم ْعتَد َ
«سىلەرگە ئۇرى

ئاچقان ئادەملەرگە قارشى ئالالھ يولىدا جىھاد

قىلىغالر ،تاجاۋىز قىلما الر ،تاجاۋىز قىلغۇچىالرنى ئالالھ ھەقىقەتەن
دوس تۇتمايدى»
بااااۇ ئااااايەت ئىسااااالم ئۈممىتىاااادە ااااااس تېپىلىاااادىغان ئاالھىاااادە بىاااار
اۇسۇسااااىيەتنى ئااااۆز ئىچىااااگە ئالغااااان بولااااۇئ ،ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااۈممەتنى
ئىلگىرىكاااى ئۈممەتلەرنىاااڭ يولىغاااا ئواشاااىمايدىغان بىااار ياااو بىااالەن ئوتتۇرىغاااا
ئېلىااپ چىققااان .ئااالالھ تائاااال ئۆزىنىااڭ يولىغااا قارشااى چىققااانالرنى ئەدەپلەشاانى،
ئىساااالم ئۈممىتىنىاااڭ ئۈساااتىگە ياااۈكلىگەن .ئاااالالھ ئىلگىااارى ئۆزىنىاااڭ يولىغاااا
قارشااااى چىققااااانالرنى چاقماااااق ،توپااااان قاتااااارلىق ئەسااااكەرلىرى بىاااالەن ئااااۆزى
بى اسااىتە ئەدەپاالەئ ،تااوغرا يولغااا كىرگااۈزەتتى .ئەينااى ۋاقىتتااا بەنااى ئىساارائىلمۇ
ئاااۇرى قىلىشااانى تەلەئ قىلغاااان .ئەمماااا بۇنىاااڭ ساااەۋەبى دىنىاااي نۇقتىااادىن
ئەمەس ،بەلكااى يۇرتىاادىن چىقىرىلغااانلىق سااەۋەبىدىن ئىاادى .بااۇ ھەقااتە ئااالالھ
1
تائااااااال ﴿َُل للاُو ٌوِ ل للاٌَنَ ل للاٌَََْلٌتلُ َقاتال ل ل ٌا ٌنل ل لبا ا ٌ لَل ل ل الوٌوَُل ل ل ْغٌُْ اه نَ ل ل ا
لاٌِل ل ل ٌ ا ََي اََ ٌَوَْمْلنَاِانَ ل للا
ْ ْ
ََ
َ َ
َ
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«ئااااۇالر يااااۇرتلىرىمىزدىن ھەياااادەئ چىقىرىلغااااان ۋە ئوغااااۇللىرىمىزدىن جااااۇدا
قىلىنغاااان تۇرسااااق ،قاناااداقمۇ ئالالھنىاااڭ يولىااادا جىھااااد قىلماااايلى  ،دېااادى»
دېگەن.
ئااااالالھ ئىنسااااانغا ئەقىلاااادىن ئىكااااارەت بىاااار نېىمەتنااااى ۋە دىنيااااادا يااااو
تاااالال ئەركىنلىكىناااى بەرگەن .شاااۇ ا ئىساااالم ھەتتاااا دىنغاااا كىرمىگەنلەرنىماااۇ
قوغاادائ ،ئااۆز ئەركىنلىكىنااى بېرىاادى .ئىسااالمدىكى جىھادنىااڭ ئاساسااى نىشااانى
ئىنسااااننىڭ ئەركىنلىكىناااى قوغداشاااتۇر .ئىساااالم ئاااۈممىتى ھەرقاناااداق ئۇرىشااانى،
باشاااقىالرنى دىنغاااا زورالئ كىرگاااۈزد ئۈچاااۈن ئەمەس ،بەلكاااى ئىنساااانالرنىڭ
دىنغااا كىاارىش ياااكى كىرمەساالى ئەركىاانلىكىگە تولااۇق ئىااگە بولۇشااى ئۈچااۈن
قىلىاادى .شااۇ ا دىاان ددشاامەنلىرى ئىسااالمنى قااارىال ئۈچااۈن كۆتااۈردئ چىققااان
«ئىساااااالم قىلىچنىاااااڭ كاااااۈچى بىااااالەن تارقالغاااااان ۋە ئىساااااالم دۆلىتاااااى ئاااااۆز
تەۋەلىكىاااادىكى مۇسااااۇلمان بولمىغااااان پۇقراالرغااااا جىاااازيە تۆلەشاااانى بېكىتتااااى،
بۇنىااااڭ ئااااۆزى ئەركىاااانلىككە توساااااالغۇلۇق قىلغااااانلىق» دېااااگەن دەۋالىااااارى
پۈتااۈنلەي كااۈچكە ئىااگە ئەمەس .ئەمەلىيەتااتە بۇالرنىااڭ مۇشااۇ سااۆزىنىڭ ئااۆزى،
ئىسااااالمنىڭ ئەقىاااادە ئەركىنلىكىنااااى قوغاااادىغانلىقىنىڭ ئىسااااپاتىدىر .چااااۈنكى
ئىساااالم ئۇالرغاااا «ئەگەر باااۇ دۆلەتاااتە ياشاااىماقچى بولساااا  ،مۇساااۇلمان بولاااۇئ
ياشايسااەن ،ئۇنااداق بولمىغىنىاادا دۆلەتااتىن چىقىااپ كېتىسااەن» دېسااىمۇ بااوالتتى.
لااېكىن ئىسااالمنىڭ جىاازيە ئالغااانلىقى ،كىشااىنى ئااۆز ئەركىنلىكىاادە قويغااانلىقىنى
بىلددرىدى.
تاااااارىختىن بۇياااااانقى مۇساااااۇلمانالر قىلغاااااان ئۇرىشااااانىڭ ئاساسااااالىق
ساااەۋەبلىرىدىن بىااارى ،ئاااۆز ئىرادىساااى بىااالەن ئىساااالمنى تاااالالئ ،باااۇ يولااادا
ما مااااااقچى بولغاااااانالرنى چەكلەۋاتقانالرغاااااا قارشاااااى قىلىنغاااااان ئۇرىشاااااتۇر.
كىشااىلەرنىڭ دىنغااا كىاارىش ياااكى كىرمەساالى ئەركىنلىكااى بااار .ئىسااالم نااېمە
ئۈچاااۈن كىشاااىلەرنى باااۇ قەدەر ئەركىااان قويۇۋېتىااادى ئىساااالم شاااۇنىغغا ئېنىاااق
ئىشاااەن قىلىااادىكى ،قەلكاااى سااااغالم ئاااادەم ئەركىااانلىككە قوياااۇۋېتىلگەن ۋاقىتتاااا
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ا
يٌ
چوقاااۇم ھەق دىنناااى تاپىااادى .باااۇ نۇقتىااادىن ئىساااالم ﴿ََلٌا ْ ل َله ٌَِا ٌ للغي اٌٌَُللغٌتلَبَ ل َ َ
ُّه ْش ل ُلغ ا
ٌِ ل ل َ ٌ ْغَ ل ل اٌَ « 1دىناااادا نئۇنىغغااااا كىرىشااااكە زورال يوقتااااۇر ،ھىاااادايەت

گاااۇمراھلىقتىن ئېنىاااق ئايرىلااادى» دېاااگەن .ھەقىاااقەت ئوچاااۇق-ئاشاااكارا تۇرساااا،
كىشىلەرنى مەجكۇرالشنىڭ نېمە ھاجىتى بار!

ئىساااالم پەقەت باشاااقىالرغا ئەقىدىساااىنى تا ىااادىغانالرغا قارشاااى ئاااۇرى
قىلىااادى .چاااۈنكى باشاااقىالرنى مەجكاااۇرالئ بىااار ئىشاااالرنى قىلااادىرغىلى بولۇشاااى
ماااۇمكىن ،لاااېكىن قەلكىناااى ئەساااال كاااونترو قىلغىلاااى بولمايااادى .ئىساااالمنىڭ
مەقساااىتى ،ئىماننىاااڭ قەلىكاااتىن چىقىشاااىدىر .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال

لٌََََْلٌي ُ وتُل ل للو ا ا
لَ ا
ٌالَل ل ل لْ ا اٌِل ل ل ل َ ٌ َس ل ل ل َلما ا ٌُيَل ل ل ل ٌَ
يٌا ٌتَ َ ل ل ل ل ٌْتلُنَل ل ل ل اََْ َ
ٌِل ل ل ل ْ ِن َ
ٌِب ل ل للاٌتلَ ْ َس ل ل ل َ َ
﴿َ َعلَل ل ل َ َ
ُ
ا ا
ي « 2نئاااااااى ماااااااۇھەممەد! ئۇالرنىاااااااڭ ئىماااااااان
فَ َلَ ل ل ل ْ ٌْ َْانَل ل للا لُ ٌُ ْ ٌ َ لَل للاٌ َ اضل ل للع َ
ئېيتمىغانلىقىااادىن ئاااۆزد نى ھااااال قىلى ېتىشاااىڭ ماااۇمكىن ،ئەگەر بىاااز ئۇالرنىاااڭ
نئىمااان ئېيتىشااىنى ااالياادىغان بولساااق ،ئۇالرغااا ئاسااماندىن نئااۇالرنى ئىمانغااا
مەجكۇرالياادىغان بىاار ئااايەتنى نئاااالمەتنى نازىاال قىالتتااۇق-تە ،ئۇنىغغااا ئااۇالر
بااا ئەگااكەن بااوالتتى» دېااگەن .ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ قەلكىاادىن سااۆيۈئ
تاااۇرىئ ئاااۆزىگە ئىماااان ئېيتىشاااىنى االىغاچقاااا ،مەجكاااۇرى دىنغاااا كىرگۈزمىااادى.
ئەگەر ئىنساااانالرنى مەجكاااۇرى دىنغاااا كىرگاااۈزگەن بولساااا ،ھاااېچكى باااۇ دىنااادىن
چىقىپ كېتەلمىگەن بوالتتى.
كاااااۈنىمىزدە بىزلەرناااااى ئااااااتمىش ،يەتمىاااااش يىلااااادىن بۇياااااان دىنااااادىن
چىقىرىااااپ ،ئااااۆزى بىاااالەن ئواشااااا تەپەككااااۇر قىلىاااادىغان قىلىااااش ئۈچااااۈن،
كاااااېچە-كۈناااااددز تىرىشاااااى اتقان كااااااپىرالرنى كاااااۆردۋاتىمىز .باااااۇ ھاااااالەتتىمۇ،
مىللىتىمىااااز دىناااادىن ھااااې ۋاز كەچكىنااااى يااااوق .ئىنساااااننىڭ قەلكىاااادىكىنى
ھېچقاچان تارتى الغىلى بولمايدى.

 1سۈرە بەقەرە-256 ،ئايەت
 2سۈرە شۇئەرا-4 ،3 ،ئايەت
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ئاااالالھ تائااااال باشاااقىالرغا ئىساااالمنىڭ ھەقىقىاااي كۆردنۈشاااىنى كۆرساااىتىپ
قوياااۇ ئۈچاااۈن ،پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىلەرگە مەككىااادىكى ئاااون
ئااۈق يىللىااق ھاياتىاادا ئااۇرى قىلىشااقا رىاسااەت قىلمىغااان .قۇرئااان كەرىاا بااۇ
ۗ
1
ٌش ل ل ْلَ ٌَُل ل الغيه
ٌالَل ل ل ٌ ُ ل ل ل ا َ
ھەقاااااتە ﴿فَل ل ْ
ٌَْاَيٌَ لَل ل للوٌُ اٌِبَِْل ل ل اهٌِاٌا َ ٌ لَل ل للوَ َ
لاا ُو ٌَو ْ
ٌَ ل ل َلّ َ
صل ل ل َ ُبو َ
«ئالالھنىاااڭ ئەمااارى كەلگەناااگە قەدەر نيەناااى ئاااالالھ ساااىلەرگە ئاااۇالر بىااالەن
ئاااۇرى قىلىشاااقا رىاساااەت قىلغاااۇچە ئاااۇالرنى ئەپاااۇ قىلىغاااالر ۋە كەچاااۈرد الر.
﴿وََلٌتُ اا ل ل لاٌ ْ َ ل ل للافا اهي َ ٌ
ئااااااالالھ ھەقىااااااقەتەن ھەر نەرسااااااىگە قااااااادىردىر» ،يەنە َ
اا
اَ ا
َ ا
ٌوال ل ل ل َل « 2كاپىرالرغااااااااا ۋە
ي ٌَوَ ْعٌَْذَ ُال ل ل ل ْ ٌَوتَل َوَ ل ل ل ل ْ َ
َو ْ ُمنَ ل ل للافق َ
ٌالَل ل ل ل ٌ ل ل ل ل لوٌٌ َوَ َ ل ل ل ل ٌِب لل ل ل للو َ
مۇناپىقالرغااا ئىتااائەت قىلمىغىاان ،ئۇالرنىااڭ نسااا ا قىلغااان ئااازار-كااۈلپەتلىرىگە
پەرۋا قىلمىغىااان نئالالھقاااا تەۋەككاااۈ قىلغىااان  ،ئاااالالھ نئۇنىغغاااا تەۋەككاااۈ
قىلغانالرغا يېتەرلىكتۇر» دېگەن.
ناااېمە ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال شاااۇنچە ئاااازا -ئوقاااۇبەت ۋە مۇشاااەققەتلەردە
قالغااان مۇسااۇلمانالرنى ئااۇنچە ئااۇزىن ساااقلىتىدى چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ئىسااالم
دەۋىتىنىاااڭ ھەر ئاااۆيگە كىرىااادىغانلىقىنى بىلىااادى .ئەگەر ئاااالالھ تائااااال مەكاااكە
دەۋرىنىاااڭ دەسااالىپىدىال ئۇرىشاااقا رىاساااەت قىلغاااان بولساااا ،بىااار ئۆيااادىكى دادا
مۇسااۇلمان ،باااال كاااپىر ياااكى باااال مۇسااۇلمان ،دادا كاااپىر بولغاچقااا ،ھەماامە ئااۆي
ئاااۇرى قاينىمىغاااا كىرىاااپ كەتاااكەن باااوالتتى .ئاااۆز ۋاقتىااادا ئەرە قەبىلىلىااارى
ناھاااايىتى ئەقىلساااىز ،قېناااى قىززىاااق ،ئااااددىي ئىشاااالردىمۇ بىااار-بىااارى بىااالەن
ئۇرىشاااىدىغان ،ھەتتاااا بىااار تاااۆگە مەسىلىساااىدە قىرىاااق يىااال ئۆزئاااارا ئاااۇرى
قىلغاااان ئاااادەملەر ئىكەنلىكىناااى ئاااالالھ بىلەتتاااى .ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرنىڭ
ئااااۇرى قىلىشااااىغا رىاسااااەت بېرىشاااانى كېچىكتااااۈرد ئااااارقىلىق ،ئااااۇالرنى
ھەقىقىي ھەق تەرەپدارى قىلىپ تەربىيەلەئ چىقماقچى بولدى.

 1سۈرە بەقەرە-109 ،ئايەت
 2سۈرە ئەھزا -48 ،ئايەت
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قااااااۇرەيش چااااااو لىرى ،بەنااااااى ھاشااااااى ۋە بەنااااااى ئاباااااادىلمۇتەللىپ
جەمەتىاادىكىلەرنىڭ مۇسااۇلمان بولغااانلىقى ئۈچااۈن ،ئااېلى -بېاارى قىلماساالىق ۋە
قىاااز بەرمەساااالىق قاتااااارلىق يولسااااىز شااااەرتلەر بىاااالەن ،ئااااۇالرنى ئەبااااۇ تالىااااپ
جىلغىسااىدا ئااۈق يىاال ئەتراپىاادا مۇھاسااىرىگە ئالاادى .شااۇ ۋاقىتتااا مەككىاادە ئااۆزى
مۇشاارى بولسااىمۇ ،ھەقنااى ياقىالياادىغان مەككىنىااڭ چو لىرىاادىن ھىشااام بىاان
ئەمااارى ،زىھەيااار بىااان ئەباااى ئاااۇمەييە ،ئەبۇلكاااۇاتەر بىااان ھاشاااى  ،زەماااىە بىااان
ئەسااا ەد ،ماااۇتىەم بىااان ئەدى قاتاااارلىق بىااار بۆلاااۈ كىشاااىلەرنىڭ ھەق-غاااۇرىرى
قوزغىلىااااپ «ئااااۆز قېرىنداشاااالىرىمىز مۇھاسااااىرە ئىچىاااادە يااااېمەي-ئىچاااامەي
قىينالساااااا ،بىاااااز كە ااااارى يەئ-ئىچىاااااپ ياتسااااااق قاناااااداق باااااولغىنى » دەئ،
مۇھاساااىرىگە ئاااېلىش ئۈچاااۈن يېزىلغاااان تواتاااامنى يىرتىااا ەتتى .ئاااالالھ تائااااال
ئۇرىشااانى كېچىكتاااۈرد ئاااارقىلىق ،ئۇالرنىاااڭ مۇشاااۇنىغغا ئواشاااا يااشاااى
تەرەپلىرىناااى ئوتتۇرىغاااا چىقارمااااقچى ئىااادى .ئەمەلىيەتتىماااۇ شاااۇ ئەساااكى دەئ
قارالغان كىشىلەر ،ئااىرىدا ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولدى.
ئىساااااالم دەۋىتىنىاااااڭ دەسااااالەپكى دەۋرلىرىااااادە مۇساااااۇلمانالرغا قارشاااااى
ئۇرىشاااقان نۇرغاااۇن كىشاااىلەرنىڭ ،كېيىنكاااى دەۋرلەردە ئىساااالم دەۋەتچىلىااارىگە
ئايالنغااانلىقىنى كااۆرىمىز .مەسااىلەن االىااد ئىكنااى ۋەلىااد رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئااۆز
ۋاقتىااادا مۇشااارىكالرنىڭ ساااېپىدىكى بااااتۇر بىااار قومانااادان ئىااادى .ئەمماااا كېااايىن
ئالالھنىااڭ ھىاادايىتى بىاالەن مۇسااۇلمان بولااۇئ ،ئااىرىاادا «ئالالھنىااڭ قىلىچااى»
دېاااگەن نامغاااا ئېرىشاااتى .ئەگەر االىاااد ئىكناااى ۋەلىاااد ئىساااالمنىڭ دەسااالەپكى
دەۋرىااادە مۇساااۇلمانالر تەرىپىااادىن ئۆلتاااۈردلگەن بولساااا ،اەلىاااپىلەر دەۋرىااادە
قولغااااا كەلتااااۈردلگەن ئىااااراق ،شااااام قاتااااارلىق جايالرنىااااڭ فەتھىسااااىدىكى بااااۇ
قومانااداننىڭ رولىنااى كى ا ئۈسااتىگە ئاااالتتى دېاامە  ،ئااالالھ تائاااال االىااد ئىكنااى
ۋەلىاااااد رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ قاتاااااارلىق نۇرغۇنلىغاااااان سااااااھابىلەرنى ،گەرچە
دەسااالەپكى دەۋردە ئىساااالمغا ددشااامەن بولغاااان بولساااىمۇ ،قالااادىرىئ قويۇشااانى
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االىااااادى .چاااااۈنكى ئاااااۇالر جااااااھىلىيەت دەۋرىااااادە قىلغانلىرىغاااااا ئاااااالالھتىن
مەغپىرەت تىلەئ ،كەلگۈسىدە ئىسالمغا اىزمەت قىالتتى.
ئىكااااارىمە ئىكناااااى ئەباااااۇ جەھىااااال دەۋەتنىاااااڭ دەسااااالەپكى دەۋرىااااادە
مۇسااۇلمانالرنىڭ يولىاادىكى بىاار تىااكەن بولغااان بولسااا ،كېاايىن ناھااايىتى يااشااى
مۇسااااۇلمانالردىن بولااااۇئ كەتااااكەن .ئىكاااارىمە ئىكنااااى ئەبااااۇ جەھىاااال يەرمااااۇ
جېغىاادا ئېغىاار يارىاادار بولااۇئ ،االىااد ئىكنااى ۋەلىاادكە «مۇشااۇ ھااالەتتە ئۆلااۈئ
كەتساااەم ،رەساااۇلۇلالھ مەنااادىن رازى بوالرماااۇ » دېاااگەن .ئەمىااار ئىكناااى ئااااس
دەسااالەپكى دەۋردە مۇساااۇلمانالرغا قارشاااى ئاااۇرى ئاچقاااانالردىن بىااارى ئىااادى.
ئەمماااا كېيىنكاااى دەۋردە ئۇنىاااڭ قوماندانلىقىااادا مۇساااۇلمانالر مىساااىرنى فەتىااا
قىلاادى .ئەمىاار ئىكنااى ئاااس ئىنتااايىن زېاارە  ،پەم-پاراسااەتلى بىاار «دىپلومااات»
بولغاچقاااااااا ،رەساااااااۇلۇلالھ بەزى ئەرە قەبىلىلىرىناااااااى تىنچىتىشاااااااقا ئاااااااۇنى
ئەۋەتەتتااى .ئااۇ مۇشااۇ ئاالھىاادىلىكى بىاالەن نۇرغااۇن جااايالرنى قااان تۆكمەسااتىن
فەتى قىلغان.
باااۇ ساااەۋەبتىن ،مەككىااادىكى ئاااون ئاااۈق يىااال دەۋردە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ
ئۇرىشاااقا رىاساااەت بەرمىگەنلىكاااى ،ئالالھنىاااڭ بۈياااۈ رەھمەتلىرىااادىن بىااارى
ئىكەنلىكىنااى چۈشااىنەلەيمىز .چااۈنكى بااۇ دىنغااا ،دىننىااڭ نېنىنااى يېاايىش ئۈچااۈن
ئەمەس ،بەلكاااى دىننىاااڭ جاپاساااىنى كۆتااااۈرد  ،باااۇ دىااان ئۈچاااۈن جېنااااى ۋە
مېلىناااى قۇرباااانلىق قىلىاااش ئۈچاااۈن كىرىااادىغان ئاااادەم الزىااا  .ئاااالالھ تائااااال باااۇ
ئاااارقىلىق ئىنساااانالرنى ئىمتىھاااان قىلمااااقچى ئىااادى .ئىساااالمغا كىااارگەن ھەربىااار
ئەزانىاااڭ ئۈساااتىگە ئۈممەتنىاااڭ كەلگۈساااى ئارتىلغاااان بولغاچقاااا ،باااۇ ۋەزىپىناااى
االىغااان ئااادەمگە بېرىشااكە بولماياادى .شااۇ ا سااىناقالر ،ھەراىاال ئەزىاايەتلەر ۋە
ئېغىااار كاااۈنلەرگە ئۇچرىغانااادا ،مۇشاااۇ دىننىاااڭ مۇشاااەققىتىنى كۆتاااۈردئ ،دىنىاااي
ۋەزىپىناااى ئۈساااتىگە ئېلىاااپ ،ئاااااىرىغىچە ئېلىاااپ ما االيااادىغان كىشاااىلەر ،باااۇ
باااوران-چاپقۇننىاااڭ ئىچىااادە تاۋلىنىاااپ سااااق-سااااالمەت چىقااليااادى .ئىماااانى ۋە
ئىرادىساااى ئااااجىزالر شااااللىنىپ قالىااادى .مىللەتنىاااڭ كەلگۈساااى نىجااااتلىقى ،ماناااا
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مۇشاااۇنىغدە تالالنغاااان ۋە پىشاااىپ يېااااتىلگەن ئادەملەرنىاااڭ قولىااادا روياپقااااا
چىقىدى.
شاااەرت-شاااارائىتالر پىشاااىپ يېتىلگەنااادە ،ئاااالالھ تائااااال مۇساااۇلمانالرغا
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« سااىلەرگە ئااۇرى ئاچقااان ئااادەملەرگە قارشااى ئااالالھ يولىاادا جىھاااد قىلىغااالر،
تاجاااااۋىز قىلمااااا الر ،تاجاااااۋىز قىلغااااۇچىالرنى ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن دوساااا
تۇتمايااادى» دەئ ئاااۇرى قىلىشاااقا رىاساااەت قىلااادى .باااۇ ئايەتنىاااڭ چۈشاااۈ
ساااەۋەبى مۇناااداق سااااھابىلەر ھىجرىيەنىاااڭ -6يىلاااى زىلقەئااادە ئېيىااادا ئاااۆمرە
قىلىااش ئۈچااۈن مەككىااگە قااارائ يولغااا چىقتااى .ئەممااا ھااۈدەيكىيەگە كەلگەناادە،
قۇرەيشاااالەر «مااااۇھەممەد ۋە ئااااادەملىرى مەككىااااگە كىرسااااە بولماياااادى» دەئ،
بۇالرنىااڭ ئالاادىنى توسااتى .مەككىااگە تەامىاانەن يىگىاارمە كىلااومېتىرچە قالغااان
ئىاادى .رەسااۇلۇلالھ بۇنىغاادىن ئىلگىاارى ساااھابىلەرگە ئااۆمرە قىالالياادىغانلىقىنى
دېااگەن بولغاچقااا ،ئااۆز يۇرتىاادىن ئايرىلىااپ يۇرتىغااا بولغااان مااۇھەبكىتى ئەۋجااگە
چىققاااان سااااھابىلەر ،يۇرتىغاااا قاااايتىش اەۋىرىااادىن ئاجايىاااپ اۇشاااا بولغاااان
ئىاااادى نۋەتەننىااااڭ مااااۇھەبكىتى ۋەتەناااادىن ئايرىلىااااپ باققااااان ھەر ئااااادەمگە
مەاپىااااي ئەمەس  .ئىككااااى تەرەئ ئوتتۇرىاااادا سااااۆھكەت بولۇنغاناااادىن كېاااايىن،
رەساااۇلۇلالھ باااۇ يىلاااى قايتىاااپ تاااۇرىئ ،كاااېلەر يىلاااى كېلىااادىغان ،كاااېلەر يىلاااى
كەلگەنااادە قاااۇرەيش مۇساااۇلمانالرغا مەككىناااى ئاااۈق كاااۈن بىكاااارالئ بېرىااادىغان
بولااااۇئ كېلىشااااتى .كېلىشااااىمدىن كېاااايىن رەسااااۇلۇلالھ ساااااھابىلەرنى چاااااچنى
چۈشاااااۈردئ ،ھەدىيەلىرىناااااى بوغاااااۇزالئ ،ئېھرامااااادىن چىقىشاااااقا بۇيرىغانااااادا،
سااااھابىلەرنىڭ بۇنىغغاااا قااااتتىق ئىچاااى پۇشاااۇئ ،رەساااۇلۇلالھنىڭ بااااۇيرىقىنى
ئىجاارا قىلمىاادى .ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ رەسااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااا كېلىااپ «ئااى
رەسااۇلۇلالھ ،سااىلى ئالالھنىااڭ ئەلچىسااى ئەمەساامۇ سااىلىنىڭ ما غااان يااوللىرى
ھەق ياااو ئەمەسااامۇ ناااېمە ئۈچاااۈن ئاااۇالر بىااالەن سۆھكەتلىشاااىپ قاااايتىمىز »
دەئ ئاچچىقلىنىااپ قالاادى .ئەبااۇ بەكاارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ
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ئەنھۇغاااا «ئاااۆزد نى بېساااى ا ئاااۆمەر ،ئاااۇ دېاااگەن ئالالھنىاااڭ ئەلچىساااى» دەئ
تەسەللى بەردى.
رەسااااۇلۇلالھ ئۇممااااۇ سااااەلەمە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھانىااااڭ يېنىغااااا كىرىااااپ
«مۇسااۇلمانالر تۈگۈشااۈئ كەتتااى .مەن بااۇيرىق قىلساااممۇ ئىجاارا قىلمىاادى» دەئ
رەنجىاااپ ،بولغاااان ئەھااا الالرنى دېگەنااادە ،ئۇمماااۇ ساااەلەمە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااا
پەۋقۇلىااااااددە زېرەكلىكاااااى ،نەزەر دائىرىساااااىنىڭ كە رىلىكاااااى بىااااالەن «ئاااااى
رەساااۇلۇلالھ ،ئۇالرنىاااڭ كاااۆ لىنى چۈشەنساااىلە .ئاااۇالر ساااىلى اەۋەر بەرگەنااادە
بەيتۇلالھقاااا چااااچلىرىنى چۈشاااۈردئ ،ئاااۆمرە قىلىاااش ئۈچاااۈن تەلپۈنۈۋاتقاااان ۋە
ئااۆز يااۇرتى كااۆزگە كااۆردنگەن پەيتااتە ،يۇرتىغااا كىرىشااتىن مەھاارىم قالاادى .سااىلى
باشاااقىالرغا ئاااارتۇق گەئ قىلمااااي ،چىقىاااپ چااااچلىرىنى چۈشاااۈردئ ،ھەدىيەناااى
بوغاااۇزالئ ،ئېھرامااادىن چىقساااىال ،ساااىلىنىڭ شاااۇنداق قىلغاااانلىرىنى سااااھابىلەر
كۆرسااە ،بااۇ قارارنىااڭ كەسااكىن ئىكەنلىكىنااى بىلىااپ ،سااىلىگە ئەگىشااىدى» دەئ
مەسااااالىھەت بەردى .شاااااۇنىغدىن كېااااايىن رەساااااۇلۇلالھ چىقىاااااپ ،چېچىناااااى
چۈشااااۈردئ ،ئېھراماااادىن چىققااااانلىقىنى كااااۆرگەن ساااااھابىلەرنىڭ ھەممىسااااى
چاچلىرىنى چۈشۈردئ ،ھەدىيەلىرىنى بوغۇزالئ ئېھرامدىن چىقتى.
ئااااالالھ تائاااااال مۇئمىنلەرنىااااڭ قەلكىاااادىكى يارىنىااااڭ داۋام قىلماساااالىقى
ا
اا ا
ي ٌَِ ْع ُ وفَل للاٌَْ ٌيلَْبللُل ل َلنٌ
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ٌِل ل ٌيَ َ للا ُ « 1ئااااۇالر كاااااپىر بولاااادى ،سااااىلەر
َِ َعل لَهوٌمغَل ْالًٌا ْلل ل ٌ ٌ ُل ل ْغ ٌَ لَل للوٌُا ٌ َ ُْحَت للو َ
مەساااااجىدى ھەرەمااااادىن ۋە تۇتاااااۇئ تۇرىلغاااااان قۇربانلىقنىاااااڭ ئاااااۆز جايىغاااااا
يېتىشاااىدىن توساااتى ،نمەككىااادە ساااىلەر بىلمەيااادىغان ئەر-ئاياااا ماااۇئمىنلەر
بولااۇئ ،سااىلەر بىلمەسااتىن ئااۇالرنى ئۆلتااۈردئ قويااۇ بىاالەن گۇناھقااا گىرىپتااار
بولۇشاااااۇ الرنىڭ اەۋپاااااى بولمىساااااا ئىااااادى نئەلااااا ەتتە ئاااااالالھ مەككىاااااگە
كىرىشاااىغالرغا رىاساااەت قىالتتاااى ۋە ساااىلەرنى كاپىرالرغاااا مۇساااەللەت قىالتتاااى ،
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ئااالالھ االىغااان ئااادەمنى رەھمىتااى ندائىرىسااىگە كىرگااۈزد ئۈچااۈن نسااىلەرنى
مەككىنااى فەتھااى قىلىشااتىن توسااتى » دەئ ،بۇنىااڭ ھااېكمەت سااەۋەبىنى بايااان
قىلىااپ بەردى .مۇسااۇلمانالر بااۇ ئااايەت چۈشااكەندىن كېاايىن ئىشاانىڭ سااەۋەبىنى
چۈشاااەندى .كاااېلەر يىلاااى كەلگەنااادە ،ئاااالالھ تائااااال ﴿ َ ل ْ ُهٌ ْْلَل َله ُنٌ اِب َ ل ْ اهٌ ْْلَل َلهانٌ
و ْْلهِل ا
هللا ٌ « 1نئااۇرى ھااارام قىلىنغااان ئاااي نئااۇرى ھااارام قىلىنغااان
َ َُُ ُ
لات ٌٌُ َ
ئايغااا تە اادىر نيەنااى ئااۇرى ھااارام قىلىنغااان ئااايالردا ددشاامىنىغالر سااىلەرگە
چېقىلسااا ،شااۇ ئااايالردا سااىلەرمۇ ئۇالرغااا چېقىلسااا الر بولىاادى » دەئ بۇالرنىااڭ
قەلكىنى ااتىرجەم قىلدى.
مۇسااااۇلمانالر «قااااۇرەيش كااااېلەر يىلااااى يەنە تواتااااامنى بااااۇزىئ ،بىزنااااى
﴿وقَـ ــاتِلُوا ِِف
مەككىااااگە كىرگۈزمەساااامۇ » دەئ ئەنسااااىرىگەندە ،ئااااالالھ تائاااااال َ
ِ
﴾ ـ ـبِ ِ َّ ِ َّ ِ
ين﴾ «سااااىلەرگە
ين يـُ َقـ ــاتِلُونَ ُك ْم َوََّل تَـ ْعتَـ ـ ُدوا إِ َّن اللَّـ ــهَ ََّل َُِيـ ـ ُّ
َ
ـَ ال ُْم ْعتَـ ــد َ
يل الل ـ ــه الـ ــذ َ
ئااۇرى ئاچقااان ئااادەملەرگە قارشااى ئااالالھ يولىاادا جىھاااد قىلىغااالر ،تاجاااۋىز
قىلمااا الر ،تاجاااۋىز قىلغااۇچىالرنى ئااالالھ ھەقىااقەتەن دوساا تۇتماياادى» دەئ،
ٌنل لبا ا ٌ لَل ل اٌلو «ئااااالالھ
ئۇالرنىااااڭ قەلكىنااااى تەسااااكىن تاااااپقۇزدى .ئااااايەتتىكى ا َ
يولىااادا» دېاااگەن ساااۆز ،ئىنسااااننىڭ تاجااااۋىز قىلىاااش پىسخىكىساااىنى كاااونترو
قىلىااادى .چاااۈنكى ئىنساااان ،كاااۈچى ئااااجىز ۋاقىتتاااا باااوزە قىلىنىشاااقا ئۇچرىساااا،
كۈچلەنگەناااااادىن كېاااااايىن بىاااااارگە ئااااااون ئىنتىقااااااام ئېلىااااااپ ،ھەددىاااااادىن
ئاشاااۇرىۋېتىدىغان تەبىىىتاااى بولىاااادى .شاااۇ ا ئااااالالھ ئۇرىشااانىڭ پەقەت ئااااۆزى
ئۈچاااۈن بولۇشاااى كېرەكلىكىناااى باياااان قىلىاااپ ،ئىنسااااننىڭ زىلاااۇم قىلىااادىغان
مىجەزىاااگە چە قويۇۋاتىااادى .ااااۇددى نامازنىاااڭ ئاااۆزىگە چۇشااالۇق ئەركاااانلىرى
بولغىنىااادە  ،ئۇرىشااانىغمۇ ئاااۆز ئالااادىغا قائىااادىلىرى بولىااادى .يەناااى ،مۇساااۇلمان
ئاااۆزىگە ئاااۇرى ئاچمىغاااانالر بىااالەن ئۇرىشااامايدى ،ئۇالرغاااا تاجااااۋىز قىلمايااادى.
مەساااىلەن قاااۇرەيش ئاااۇرى ئاچقاااان بىااالەن ،ئۇالرنىاااڭ ساااېپىدىكى ئاياااالالر،
بااالىالر ۋە ئاااجىز كىشااىلەرنى ئۆلتۈردشااكە بولماياادى .چااۈنكى ئااۇالرنى ئۆلتااۈرد
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تاجااااۋىزچىلىق ،ئاااالالھ تائااااال تاجااااۋىزنى يااشاااى كۆرمەيااادى .مۇئمىنلەرنىاااڭ
ئۇرىشااااى تاجاااااۋىزچىلىقنى يااااوقىتىش ئۈچااااۈن بولغاچقااااا ،ئااااايەت ﴿ َوََلٌتَل ْعتَ ل ُلغو ﴾
«تاجاۋىز قىلما الر» دەئ ئاالھىدە تەكىتلىگەن.
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﴿واقْـتُـلُوهم حي ُ ِ
ث أَ ْخ َر ُجوُك ْم َوال ِْف ْتـنَ ُ
وهم ِِّم ْن َح ْي ُ
وه ْم َوأَ ْخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ُ ْ َْ
َ
ِ
ِ
َّت يـ َقاتِلُوُكم فِيهِ
ِ
ِ
ِ
أَ َش ُّد م َن الْ َق ْت ِل َوََّل تُـ َقاتلُ ُ
وه ْم عن َد ال َْم ْسجد ا ِْلََر ِام َح َّ ٰ ُ
ْ
ِ
ين﴾
وه ْم َك َٰذلِ َ
فَِإن قَاتَـلُوُك ْم فَاقْـتُـلُ ُ
ك َج َزاءُ الْ َكاف ِر َ
«ئۇالرنى نيەنى مۇشرىكالرنى نئۇالر ھەرەمدە بولسۇن ،باشقا يەردە
بولسۇن ،ئۇرى

ھارام قىلىنغان ئايالردا بولسۇن ئۇچراتقان يەردە

ئۆلتۈرد الر ،سىلەرنى يۇرتۇ الردىن نمەككىدىن چىقىرى ەتكەندە ،
سىلەرمۇ ئۇالرنى يۇرتىدىن چىقىرى ېتىغالر ،زىيانكەشلى قىلىش
ئۇرىشتىنمۇ ياماندىر .تاكى ئۇالر ئۆزلىرى ئۇرى
ھەرەم ئەتراپىدا ئۇالر بىلەن ئۇرى
ھەرەم ئەتراپىدا ئۆزلىرى ئۇرى

ئاچمىغىچە مەسجىدى

قىلما الر ،ئەگەر ئۇالر نمەسجىدى
ئاچسا ،ئۇالرنى ئۆلتۈردۋېرىغالر.

كاپىرالرنىڭ جازاسى شۇنداق بولىدى»
ئاااايەتتىكى ق للْ « ،تاااۈز ،رىس ،ئۇدىلماااۇ-ئاااۇدى » دېاااگەن مەنىلەرناااى
بىلددرىااااادى .باااااۇ نۇقتىااااادىن ﴿حيـ ـ ُ ِ
ـوه ْم﴾دىااااان« ،ئاااااۇالرنى تاپقاااااان،
ـث ثَق ْفتُ ُمـ ـ ُ
َْ
ئۇچراتقان يەردە» دېگەن مەنىلەر چىقىدى.
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ـث أَ ْخ َر ُجـ ــوُك ْم﴾ «ساااااىلەرنى يۇرتاااااۇ الردىن نيەناااااى
ـوهم ِِّمـ ـ ْـن َح ْيـ ـ ُ
﴿وأَ ْخ ِر ُجـ ـ ُ
َ
مەككىاادىن چىقىرى ەتكەناادە  ،سااىلەرمۇ ئااۇالرنى يۇرتىاادىن چىقىرىاا ېتىغالر».
دىنساااىزالر مۇساااۇلمانالرغا زىلاااۇم قىلىاااپ ،ئاااۇالرنى ئاتاااا-ئانىساااى ۋە ئاااۇرىق-
تۇغقانلىرىااادىن ئايرىاااپ ،ئاااۆز يۇرتلىرىااادىن قاااوغالئ چىقااااردى .مۇساااۇلمانالرمۇ
ئاااايەتتە دېيىلگىنىااادە  ،ئاااۇالرنى يۇرتلىرىااادىن قاااوغالئ چىقىرىشاااى كېرەكماااۇ
ٌاللاَُلْبٌلتُ ْ ٌفَل َعللاُابُو ٌِبااْل ا ٌَِللاٌاُللوُاْبلتُ ٌ
قۇرئاناادا بااۇ اىاال ئااايەتلەر كااۆئ .مەسااىلەن ﴿ َوا ْ َ
مال ل الوٌ « 1ئەگەر نئۆزد الرغاااااا يەتاااااكەن زىياااااان-زەاااااامەت ئۈچاااااۈن ئىنتىقاااااام
ئالمااااقچى بولساااا الر ،ئۆزد الرغاااا يەتاااكەن زىياااان-زەاااامەت قانچىلىااا بولساااا،
شااااااۇنچىلى ئىنتىقااااااام ئااااااېلىغالر» ۋە ﴿و ل ل للَ ٌن ل ل لاٌ ٌن ل ل لا ا
ٌِ ْللُ َ ل ل للا «ٌ2بىاااااار
ََ َُ َ َ َ َ
يامانلىقنىااڭ جازاسااى شااۇنىغغا ئواشااا بىاار يامااانلىقتۇر» دېااگەن ئااايەتلەردە
كەلگەنااادە  ،ئەگەر كااااپىرالر ئىنساااان قېلىپىااادىن چىققاااان بىااار ئىشااانى قىلساااا،
مۇسۇلمانالرمۇ شۇنىڭ ئۆز ئەينى بىلەن جاۋا قايتۇرىشى الزىممۇ
ئىسااالم يۈكسااە قىماامەت-قااارا ۋە پىرىنسااىپقا ئىااگە بىاار دىاان .قارشااى
تەرەئ نااااېمە ئىااااش قىلىااااپ كەتسااااۇن ،ئااااۇ ئااااۆز سااااۈپىتى بىاااالەن قىلىاااادى.
مۇساااۇلماننىڭ ئىساااالم بېكىتىاااپ بەرگەن دائىرىساااى باااار .باااۇ مەساااىلىنى قۇرئاااان
ٌوَِ َ ل َلهٌ لَ ل ٌلوُ « 3ئاااۇالر مىكىااار ئىشااالەتتى ،ئاااالالھ ئۇالرنىاااڭ
كەرىمااادىكى ﴿ َوَِ َ ل ُلهو َ
مىكرىناااى بەرباااات قىلااادى» دېاااگەن ئاااايەتتىن بىلىااا االاليمىز .ئاااايەتتە ئواشاااا
ئىككاااااى ساااااۆز قوللىنىلغاااااان بولساااااىمۇ ،ئواشاااااىمايدىغان ئىككاااااى مەنىناااااى
ئىپاااادىلىگەن .يەناااى ،ئاااۇالر قىلغاااان ھىااايلە-مىكىااار ناچاااار ئىاااش ،ئەمماااا ئاااالالھ
«ھىااايلە-مىكىاااار» قىلماياااادى .مۇشاااۇ اىلاااادىكى ئىشااااالرغا دىق كەلگىنىمىاااازدە،
4
ا
ا
اا
يٌ
َصل ل للَ َدٌفَل ل ل َ ْ ُهُِ َ
ئااااااالالھ تائاااااااال ﴿فٌَ َمل ل ل ْ َ
ٌالَل ل ل ٌ لَل ل للوٌٌاتَل للوُ ٌََلٌ ُ ل ل ل ُّ ٌ َل للا م َ
لاٌوْ ْ
ٌا َ ل ل َ
«كىمكاااى نئىنتىقاااام ئېلىشاااقا قاااادىر تۇرىقلاااۇق ئەپاااۇ قىلساااا ۋە نئاااۆزى بىااالەن
 1سۈرە نەھل-126 ،ئايەت
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 3سۈرە ئا ئىمران-54 ،ئايەت
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ياماااانلىق قىلغۇچىنىاااڭ ئارىساااىنى تۈزىساااە ،ئۇنىاااڭ ئەجرىناااى ئاااالالھ بېرىااادى،
ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن زىلاااۇم قىلغاااۇچىالرنى دوسااا تۇتمايااادى» دەئ ئاااۆزىمىزنى
ا
ٌص ل ل ل َُُّْْتٌ َ لُل ل َلوٌ َ ل ل ل ْلًٌ
بېسى ېلىشاااااااقا بۇيرىۋاتىااااااادى .يەنە ئاااااااالالھ تائااااااااال ﴿ َوَل ل ل َ
هللاما اهي ٌَ « 1ئەگەر ساااەبىر قىلساااا الر نيەناااى ئىنتىقاااام ئالمااااي كەچۈرساااە الر ،
ال َ
بااۇ سااەبىر قىلغااۇچىالر نيەنااى كەچۈرگااۈچىلەر ئۈچااۈن نئەلاا ەتتە يااشااىدىر»
دېگەن.

ِ
ِ
ـن الْ َق ْت ـ ِـل﴾ «پىنااااتە قىلىااااش ئۆلتۈردشااااتىن ياماناااادىر».
َ
﴿والْف ْتـنَـ ـ ُ أَ َش ـ ُّـد م ـ َ
باشااقا ماااددىالر بىاالەن ئارىلىشااىپ كەتااكەن ئااالتۇن پارچىسااىنى ،ئوتقااا سااېلىپ
تاااۋالئ چىقىااش فاْتلنَ ل دەئ ئاتىلىاادى .يەنااى ،پىتاانە ھەقىقىااي مۇسااۇلمان بىاالەن
مۇناااپىقالرنى ئايرىياادى .مۇشاارىكالر مۇساااۇلمانالرنى دىناادىن ياناادىرى ئۈچاااۈن،
ئىنساااان قېلىپىااادىن چىققاااان ئىشاااالرنى قىلىاااپ ،ماااۇئمىنلەرنى ئاااۆز يۇرتلىرىااادىن
ھەيدەئ چىقىرىشنىڭ ئۆزىمۇ پىتنىدىر.
تاجاااۋىزچى ددشاامەنلەر مۇسااۇلمانالرغا قارشااى تاكتىكااا تااۈزدئ« ،ئااۇرى
ھااارام قىلىنغااان ئاياادا ياااكى ھەرەماادە ھۇجااۇم قىلساااق ،مۇسااۇلمانالر قايتۇرمااا
ھۇجااااۇم قىاللماياااادى» دەئ ئويلىغااااان .ئااااالالھ تائاااااال بااااۇ ئااااايەت ئااااارقىلىق
مۇشاااارىكالرنىڭ تااااۈزگەن تاكتىكىسااااىنى بااااۇزىئ تاشااااالئ «ھەرەماااادە ئااااۇرى
باشلىسااا ،ھەرەماادە ئۇرىشااۇ الر .ئااۇرى ھااارام قىلىنغااان ئاياادا ئااۇرى ئاچسااا،
ئاااۇرى ھاااارام قىلىنغاااان ئايااادا ئۇرىشاااۇ الر .ئەگەر ساااىلەر ئېھرامااادىكى ۋاقىتتاااا
ئااۇرى ئاچسااا ،شااۇ ۋاقىتتااا ئااۇرى قىلسااا الر بولىاادى» دەئ يوليااورىق بەردى.
چااۈنكى بىاار رايوناادا ئااۇرى قىلىشاانى ھااارام قىلغااان ۋە ئااايالردىن تااۆت ئاااينى
ئااااۇرى قىلىااااش ھااااارام دەئ بېكىااااتكەن زات ئااااالالھ تائاااااالدىر .ئالالھنىااااڭ
بېكىااتكەن بااۇ تۈزدلمىسااىدىن پاياادىلىنىپ ،ئالالھنىااڭ دىنىغااا ھۇجااۇم قىلماااقچى
بولسااا ،تەبىىىيكااى ئااالالھ ئۆزىنىااڭ دىنىنااى قوغاادا ئۈچااۈن ،ئااۆزى بېكىااتكەن
تاااۈزدمنى ئەمەلااادىن قالدىرااليااادى .دېااامە  ،ئاااالالھ ئاااۇرى ھاااارام قىلىنغاااان
 1سۈرە نەھل-126 ،ئايەت
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ئاااااايالرنى ۋە ھەرەمنىاااااڭ مۇقەددەسااااالىكىنى ئىساااااالمنى قوغااااادا
بېكىتكەن.

ئۈچاااااۈن

ددشااامەنلەر ئىساااالمنىڭ نامىغاااا دەالاااى يەتكاااۈزد ئۈچاااۈن «ئىساااالم
تىنچلىقنااااى بااااۇزى ئۈچااااۈن ئااااۇرى قىلىاااادى» دېگەناااادە سەپسااااەتىلەرنى
تارقىتىااادى .ئەمەلىيەتاااتە ئىساااالم ئىنسااااننىڭ تاااالال ئەركىنلىكىناااى ماااۇداپىىە
قىلىااااش ئۈچااااۈن ئااااۇرى قىلىاااادى .بااااۇ ھەقااااتە رەسااااۇلۇلالھنىڭ تارىخىغااااا ۋە
قۇرئانااادىكى جىھادنىاااڭ يولغاااا قويۇلاااۇ قەدەم باساااقۇچلىرىغا قاااارائ باقسااااق
بولىاادى .ئىسااالم ئىنسااان ئااۆزى االىغااان ئەقىدىاادە ياشااىيااليدىغان ئەركىاان بىاار
مااااااۇھىتنى ياراتماااااااقچى .ئەگەر كاپىرنىااااااڭ ئىمااااااان ئېيتقىسااااااى كەلمىسااااااە،
مۇساااۇلمانالر زاكاااات بەرگەناااگە ئواشاااا  ،جىااازىيە تاااۆلەئ ياشىساااا ،ھوقاااۇقى
مۇسۇلمانالرغا ئواشا تولۇق قوغدىلىدى.
ـَّت يـُ َقـ ــاتِلُوُك ْم فِيـ ـ ِـه﴾ «تاااااكى ئااااۇالر
وه ْم ِعن ـ ـ َد ال َْم ْسـ ـ ِـج ِد ا ِْلـَ ـ َـر ِام َحـ ـ َّ ٰ
﴿وََّل تُـ َقـ ــاتِلُ ُ
َ
ئااۆزلىرى ئااۇرى ئاااچمىغىچە مەسااجىدى ھەرەم ئەتراپىاادا ئااۇالر بىاالەن ئااۇرى
قىلماااااا الر» .تەبىىىيكاااااى مۇساااااۇلمانالر مەساااااجىدى ھەرەمنىاااااڭ ھاااااۆرمىتىنى
قوغداشاااقا ئە اليىاااق كىشاااىلەر .ئەمماااا مەساااجىدى ھەرەمااادە ئاااۇرى قىلىشاااقا
ك
وه ْم َك ـ ـ َٰذلِ َ
جااااۈرئەت قىلىاااادىغانالر ئوتتۇرىغااااا چىققاناااادا ﴿فَـ ـِإن قَـ ــاتَـلُوُك ْم فَـ ــاقْـتُـلُ ُ
ِ
ين﴾ «ئەگەر ئااۇالر نمەساااجىدى ھەرەم ئەتراپىاادا ئاااۆزلىرى ئاااۇرى
َجـ َـزاءُ الْ َكــاف ِر َ
ئاچساااا ،ئاااۇالرنى ئۆلتاااۈردۋېرىغالر .كاپىرالرنىاااڭ جازاساااى شاااۇنداق بولىااادى»
دېاااايىلگەن .يەنااااى ،ئااااالالھ مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئاجىزلىقىاااادىن پايااااادىالنماقچى
بولغانالرنىڭ جازاسىنى بېرىشكە رىاسەت بەرگەن.
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﴿فَِإ ِن انتـهوا فَِإ َّن اللَّـه غَ ُف ِ
يم﴾
َ ٌ
ََْ
ور َّرح ٌ
«ئەگەر ئۇالر ئۇرىشنى تواتاتسا نسىلەرمۇ ئۇرىشتىن قو يىغىغالر ،
ئالالھ نتەۋبە قىلغۇچىالرغا ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدىر ،ناھايىتى
مېھرىكاندىر»
كىشاااى ئىساااالمغا كىرىشاااتىن ئىلگىااارى قانچىلىااا جىناااايەت ئۆتكاااۈزگەن
بولسااۇن ،مۇسااۇلمان بولغاناادىن كېاايىن پۈتااۈن گۇناااھلىرى مەغپىاارەت قىلىنىاادى.
بىااار ئاااادەم ئاااۆمەر رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇغاااا قېرىندىشاااى زەياااد ئىكناااى اەتتاااا
رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇنى ئۆلتااااۈرگەن قاااااتىلىنى كۆرسااااەتكەن ۋاقىتتااااا ،ئااااۆمەر
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ «قانااداق قىلىاامەن ،ئااۇ مۇسااۇلمان بولغااان تۇرسااا» دېااگەن
بولاااااۇئ ،ئىساااااالم ئۇنىاااااڭ قېنىغاااااا كېپىللىااااا قىلغاااااان .يەناااااى ،ساااااىزنىڭ
قېرىندىشااىغىزنى ئۆلتاااۈرگەن ئااادەم ماااۇئمىن بولسااا ،قېرىندىشاااىغىزنىڭ قېنىااادىن
ئااۇ ئادەمنىااڭ مااۇئمىنلىكى ئەۋزەلاادىر .رەسااۇلۇلالھ ھەماازە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇنى
ئۆلتاااۈرگەن ۋەھشاااىي بىااالەن ئۇچراشاااقاندا ،ئاااۇنى ئۆلتاااۈرمەي ،پەقەت ياااۈزىنى
ئۆرى الااادى .ھەمااازە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ ئۆلاااۈئ كەتكەنااادىن كېااايىن ،قاااارنىنى
يېرىااااپ ،جىگىرىنااااى ئېلىااااپ چاينىغااااان ھىناااادى مۇسااااۇلمان بولغاناااادا ،پۈتااااۈن
گۇناھى كەچۈردلدى .دېمە  ،ئىسالم ئاداۋەت ۋە قىساس دىنى ئەمەس.
دەۋەتاااكە قارشاااىلىق قىلغاااان ،باشاااقىالرنى ئالالھقاااا شاااېرى كەلتۈردشاااكە
زورلىغااان مۇشاارىكالر كۇپااۇردىن تواتااائ ئىمااان ئېيتسااا ،ھەماامە ئىشااى كەچااۈردم
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قىلىنىاادى .ئااالالھ مەغپىاارەت قىلغااۇچى ۋە رەھىاا قىلغااۇچى زاتتااۇر .بىااز ئۇالرنىااڭ
جاااااھىلىيەتتە قىلغااااان ئىشاااالىرىغا ئااااۆچمەنلىكىمىزنى قوزغااااائ ،كااااۆ لىمىزدە
باشاااقىچە قاراشاااتا بولسااااق تاااوغرا بولمايااادى .بەلكاااى ئۆتاااۈئ كەتاااكەن ئىشاااالرغا
ئالالھتىن مەغپىرەت تىلەئ ،بولدى قىلى ېتىش كېرە .
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َّت ََّل تَ ُكو َن فِ ْتـنَ ٌ وي ُكو َن ِِّ
ين لِلَّ ِـه ۖ فَِإ ِن انتَـ َه ْوا فَ ًَل
وه ْم َح َّ ٰ
﴿وقَاتِلُ ُ
ََ
َ
الد ُ
ِ
ِ
ني﴾
عُ ْد َوا َن إََِّّل َعلَم الظَّالم َ
«تاكى زىيانكەشلى تۈگىگەن ۋە ئالالھنىڭ دىنى يولغا قويۇلغانغا قەدەر
ئۇالر بىلەن ئۇرىشۇ الر؛ ئەگەر ئۇالر ئۇرىشنى تواتاتسا ،زىلۇم
قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا ددشمەنلى قىلىشقا بولمايدى»
ئىلگىرىكااااااى ئااااااايەتلەردە كاااااااپىر ۋە زالىمالرنىااااااڭ قىلغااااااان ئااااااازا -
ئوقۇبەتلىرىنىااڭ بىاازگە نىسااكەتەن سااىناق ئىكەنلىكااى تىلغااا ئېلىنغااان .بااۇ ھەقااتە
1
ئاااااااالالھ تائااااااااال ﴿ْ ا
لاٌوُا ل ل ل ٌٌََْلٌيلُ ْ تَلنُل ل للو َ
لاٌَُْ ٌيُْ َُ ل ل للو ٌَْ ٌيلَ ُقوُل ل للو َ
َ
ٌُِنَل ل ل َ
ََس ل ل ل َ ٌ نَل ل ل ُ
«ئىنساااانالر ئىماااان ئېيتتاااۇق ،دەئ قوياااۇ بىلەناااال ساااىنالماي تەر ئېتىلىمىاااز،
دەئ ئويالماااادى » دېااااگەن .ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلەرنىڭ ئىمااااانىنى ئاشااااكارا
قىلغاناادىن كېاايىن ،كەلااگەن سااىناقالرغا قارىتااا سااەبرىنى سااىنايدى .ئەگەر بەناادە
ئىساااالمغا كىااارىش بىااالەن ئاااۇرى بولمايااادىغان ،ئۆلتۈردلاااۈئ قااااقتى-ساااوقتى
قىلىشااااقا دىق كەلمەياااادىغان بولسااااا ،ئىمانىاااادا ھەقىقىااااي راسااااتچىل كىشااااىلەر
بىااالەن ساااااتىپەزلەر ئارىلىشاااىپ كەتاااكەن باااوالتتى .لاااېكىن ئاااالالھ ئىمتىھاااان
قىلىااش ئااارقىلىق مۇسااۇلمانالرنى ساپالشتۇرىشاانى ئىاارادە قىلىاادى .بااۇ سااىناقالرغا
چىااادائ ئااىرىغاااا چىققاااانالر ،دىنناااى زېمىنااادا كۆتاااۈردئ مېغىشاااقا ئە اليىاااق
كىشىلەردىر.
 1سۈرە ئەنكەبۇت-2 ،ئايەت
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ِ
ِ
ين لِلَّـ ـ ِـه﴾ «تااااكى زىيانكەشااالى
وه ْم َح ـ َّ ٰ
﴿وقَــاتِلُ ُ
َ
ـَّت ََّل تَ ُك ــو َن ف ْتـنَـ ـ ٌ َويَ ُك ــو َن ال ـ ِّـد ُ
تاااااۈگىگەن ۋە ئالالھنىاااااڭ دىناااااى يولغاااااا قويۇلغانغاااااا قەدەر ئاااااۇالر بىااااالەن
ئۇرىشااۇ الر» .مۇئمىننىااڭ ۋەزىپىسااى كىشاالەرنى تواتىماااي ئىسااالمغا چاقىرىااپ،
ئااۇالرنى باتىاال دىنالرنىااڭ زىلۇمىاادىن ئىسااالمنىڭ ئااادالىتىگە ئېلىااپ چىقىشااتۇر.
باااااۇ يولااااادا دەۋەت داۋامالشقانساااااىرى ،توساااااالغۇالر كۈچىيىاااااپ بارىااااادى .باااااۇ
توسااااالغۇالر بىاااالەن ئۈزلۈكسااااىز كااااۈرە قىلىااااش ،ئالالھنىااااڭ بىاااازگە بەرگەن
تەلىماتىدىر.
ئىنسااااننىڭ ئەقلىناااى ئاااۆزى بىااالەن تە ئاااادەمگە بويسۇنۇشاااتىن ،ئاااۆزىنى
ياراتقاااان زاتقاااا ئەگىشىشاااكە يېاااتەكلە  ،دەۋەتچىناااى نۇرغۇنلىغاااان توساااالغۇالرغا
ئۇچرىتىاااادى .مۇشااااۇ توسااااالغۇنى يااااوقىتىش ئۈچااااۈن ،قىيىنچىلىقااااتىن قورقماااااي
ئۈزلۈكساااىز تىرىشىشاااقا تاااوغرا كېلىااادى .ئاااالالھ تائااااال دەۋەتنىاااڭ اااااراكتېرىنى
ٌش ل للا ٌََْ ٌيلَتَ ا ل ل ل َ ٌا َ ٌ َما ل ل الوٌ
ٌالَْ ل ل الو اٌِل ل ل ْ ٌَْ ْ ل للهٌاََل ٌَِل ل ل َ
َنل ل ل َُ ُ ْ َ
چۈشااااااەنددردئ ﴿ ُل ل ل ٌٌْ َِ ل للاٌْ ْ
َن ل لبا َل «ٌ1ئېيتقىنكاااااى ،مەن نئالالھنىاااااڭ ئەمرىناااااى تەبلىااااا قىلغانلىقىمغاااااا
ساااىلەردىن ھاااې ھەق تەلەئ قىلماااايمەن ،پەقەت تىلەيااادىغىنى شاااۇكى ،مېنىاااڭ
دىنىمغاااااا ئەگىشاااااىش بىااااالەن نپەرۋەردىگاااااارى تەرەپاااااكە ياااااو ئېلىشااااانى
ااالياااادىغانالر يااااو ئالسااااۇن» دېااااگەن .كىشااااىلەرنى ئىاااادىيە جەھەتتىكااااى
چىاااارىكلىكتىن ،ئىاااادىيە جەھەتتىكااااى ئەركىاااانلىككە ئېلىااااپ چىقىاااادىغان بااااۇ
دەۋەتنىااااڭ ئەجرىنااااى ئىنسااااانالر بېرىااااپ بواللماياااادى .رەسااااۇلۇلالھ شااااۇنچە زور
تىرىشااااچانلىق كۆرسااااەتكىنىگە ،كىشااااىلەردىن ئەجىاااار ئالسااااا بااااوالتتى ،ئەممااااا
ئالمىااادى .چااااۈنكى رەسااااۇلۇلالھ ئەجىرنااااى پەقەت ئااااالالھتىنال ئالىاااادى .ئااااالالھ
تائاااااالدىن ئالىاااادىغان ئەجىاااار ئە ئاااااز بولغااااان تەقاااادىردىمۇ ،بۈيااااۈ ئەجىاااار
ھېسابلىنىدى.

ِ
ِ
ني﴾ «ئەگەر ئاااااۇالر ئۇرىشااااانى
﴿فَ ـ ـِإن انتَـ َهـ ـ ْـوا فَـ ـ َـًل عُ ـ ـ ْد َوا َن إََِّّل َعلَـ ــم الظَّـ ــال ِم َ
تواتاتسااا ،زىلااۇم قىلغااۇچىالردىن باشااقىالرغا ددشاامەنلى قىلىشااقا بولماياادى».
 1سۈرە فۇرقان-57 ،ئايەت
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كااااپىرالر ئاااۇرى قىلىشااانى تواتاتساااا ،ئۇالرغاااا تاجااااۋىز قىلماسااالىق ،زىلاااۇم
تواتىسااااااا ،ئااااااۇرى قىلىشاااااانى تااااااواتىتىش كېاااااارە  .پەقەت زالىمالرنىااااااڭ
تاجاۋىزچىلىقى ئۆزىگە قايتۇرىلىدى .مانا بۇ ئىسالمنىڭ ااراكتېرىدىر.
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لش ْه ِر ا ِْلر ِام وا ِْلرم ُ ِ
الش ْه ُر ا ِْلََر ُام ِِب َّ
﴿ َّ
اص ۚ فَ َم ِن ا ْعتَ َد ٰى َعلَْي ُك ْم
ص ٌ
ات ق َ
ََ َ ُُ َ
فَا ْعتَ ُدوا َعلَْي ِه ِِبِثْ ِل َما ا ْعتَ َد ٰى َعلَْي ُك ْم ۚ َواتَّـ ُقوا اللَّـهَ َوا ْعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّـهَ َم َع
ِ
ني﴾
ال ُْمتَّق َ
«نئۇرى
نيەنى ئۇرى

ھارام قىلىنغان ئاي نئۇرى

ھارام قىلىنغان ئايغا تە دىر

ھارام قىلىنغان ئايالردا ددشمىنىغالر سىلەرگە چېقىلسا ،شۇ

ئايالردا سىلەرمۇ ئۇالرغا چېقىلسا الر بولىدى  .ھۆرمىتى ساقلىنىشقا
تېگىشلى نەرسىلەر تە -باراۋەردىر نيەنى ھۆرمىتى ساقلىنىشقا
تېگىشلى نەرسىلەرنى باشقىالر دەپسەندە قىلسا ،ئىنتىقام ئېلىش
يۈزىسىدىن ،سىلەرمۇ ئۇالرنى دەپسەندە قىلسا الر ھې يامىنى يوق  .بىراۋ
سىلەرگە قانچىلى چېقىلغان بولسا ،سىلەرمۇ ئۇنىغغا شۇنچىلى
چېقىلىغالر ،ئالالھقا تەق ادارلىق قىلىغالر ،بىلىغالركى ،ئالالھ تەق ادارالر
بىلەن بىللىدىر»
بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال ئەگەر كاااپىرالر ئااۇرى ھااارام قىلىنغااان ۋاقىاا
ۋە ئورىنااادا مۇساااۇلمانالرغا تاجااااۋىز قىلساااا ،شاااۇ ۋاقىتنىاااڭ ئۆزىااادە ئۇالرنىاااڭ
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قىلغانلىرىنىاااااڭ ئواشىشاااااىنى قايتۇرىشااااانى بۇيرىااااادى .چاااااۈنكى ئاااااايەتتىكى
«قىسااااس» ساااۆزى ،مەزلۇمنىاااڭ زالىااا تەرىپىااادىن ئۇچرىغاااان ھەققىنىاااڭ ئەيناااى
شەكىلدە ئېلىنىشىنى كۆرسىتىدى.

﴿وا ِْلرمـ ُ ِ
ـاص﴾ «ئاااۇرى ھاااارام قىلىنغاااان ئاااايالردا ددشااامىنىغالر
صـ ٌ
ـات ق َ
َ ُُ َ
سااىلەرگە چېقىلسااا ،شااۇ ئااايالردا سااىلەرمۇ ئۇالرغااا چېقىلسااا الر بولىاادى» .بااۇ
ئاااايەتتىن« ،بىاااراۋ مېنىاااڭ ئىاااززىتىمگە چېقىلساااا ،مەن ئەيناااى شاااەكىلدە ئۇنىاااڭ
ئىاااززىتىگە چېقىلىمەنماااۇ » دېاااگەن ساااوئا چۈشۈشاااى ماااۇمكىن .مەساااىلەن بىااار
ئااادەم مېنىااڭ مېلىمنااى ئېلى الغااان بولسااا ،مەن ئەينااى شااەكىلدە قىساااس ئېلىااپ،
ئۇنىااڭ مېلىنااى ئېلى الىمەنمااۇ تەبىىىيكااى بۇنىغغااا «ياااق» دەئ جاااۋا بېرىمىااز.
ئااااايەتتىكى «قىساااااس» ئااااالالھ رىاسااااەت قىلغااااان دائىرىاااادە ۋە ئىسااااالمنىڭ
قىمااامەت قارىشاااىدىن چىقىاااپ كەتمىاااگەن ئاساساااتا ئېلىنىااادى .ئاااۇالر ناااېمە ئىاااش
قىلسا ،ئواشا شەكىلدە ئىش قىلمايمىز.
ى َعلَـ ـ ْـي ُك ْم﴾ «بىاااااراۋ
﴿فَ َم ـ ـ ِن ا ْعتَـ ـ ـ َد ٰى َعلَـ ـ ْـي ُك ْم فَا ْعتَـ ـ ـ ُدوا َعلَْيـ ـ ِـه ِِبِثْـ ـ ِـل َمـ ــا ا ْعتَـ ـ ـ َد ٰ
سااااىلەرگە قانچىلىاااا چېقىلغااااان بولسااااا ،سااااىلەرمۇ ئۇنىغغااااا شااااۇنچىلى
چااېقىلىغالر» .ئااۇرى ھااارام قىلىنغااان ھااالەتتە كاااپىرالر مۇسااۇلمانالرغا تاجاااۋىز
قىلغاااان بولساااا ،باااۇ پۇرساااەتتىن پايااادىلىنىپ ،ئۆزىنىاااڭ شەاساااى ئىنتىقاااامىنى
ئالىااادىغانالر بولىااادى .شاااۇ ا ئاااالالھ تائااااال باااۇ ئاااايەتتە «ئىماااان دەۋاساااى ۋە
بۇالرنىاااڭ تاجااااۋىزى باھانىساااى بىااالەن ئۆزد الرنىاااڭ شەاساااى ئىنتىقاااامىغالرنى
﴿واتَّـ ُقـ ــوا اللَّ ـ ــهَ
ئېلىشاااااقا بولمايااااادى» دەئ ئەساااااكەرتىپ ،ئايەتنىاااااڭ ئااىرىااااادا َ
ِ
َوا ْعلَ ُم ــوا أ َّ
ـني﴾ «ئالالھقاااا تەق ادارلىاااق قىلىغاااالر ،بىلىغالركاااى،
َن اللَّـ ــهَ َم ـ َـع ال ُْمتَّق ـ َ
ئااالالھ تەقاا ادارالر بىاالەن بىللىاادىر» دېااگەن .يەنااى ،مۇجاھىاادالرنى ئااالالھتىن
قورقۇشااااقا ،غااااازات ۋاقىتلىرىاااادا شەاسااااىي ھېسااااىياتنىڭ كەياااانىگە كىرىااااپ
ھەددىدىن ئېشىشقا بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بەرگەن.
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يل اللَّ ِـه وََّل تُـ ْل ُقوا ِِبَي ِدي ُكم إِ ََل التـ ْ ِ
﴿وأ ِ
َنف ُقوا ِِف َ﴾بِ ِ
َح ِسنُوا ۛ إِ َّن
َّهلُ َك ۛ َوأ ْ
ْ ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ني﴾
اللَّـهَ َُي ُّ
َ ال ُْم ْحسن َ
«ئالالھنىڭ يولىدا نپۇ -ما

سەرئ قىلىغالر ،ئۆزد الرنى ھاالكەتكە

تاشلىما الر ،ئېھسان قىلىغالر ،ئېھسان قىلغۇچىالرنى ئالالھ ھەقىقەتەن
دوس تۇتىدى»
َّهلُ َك ـ ـ ـ ـ ـ ِ﴾ «ئااااااااااۆزد الرنى ھاااااااااااالكەتكە
﴿وََّل تُـ ْل ُقـ ـ ـ ـ ــوا ِِبَيْـ ـ ـ ـ ـ ِـدي ُك ْم إِ ََل التـ ْ
َ
تاشااالىما الر» .ددشااامەن بىااالەن ئۇرىشاااقان ۋاقتىمىااازدا ،ئاااارزى قىلىااادىغىنىمىز
شاااېھىتلى  ،ئەمماااا كاااۆزلىگەن نىشاااانىمىز غەلىاااكە بولىااادى .مۇساااۇلمانالر جە اااگە
كىاارگەن ۋاقتىاادا ،چوقااۇم جە اادىن غەلىااكە بىاالەن چىقىشااىغا كااۆزى يەتكەناادە
كىرىشاااااى كېااااارە  .بۇنىاااااڭ ئۈچاااااۈن ئالااااادىن تەيياااااارلىق قىلىشاااااى ،پۈتاااااۈن
ئىمكانىيەتلىرىنىاااڭ ھەممىساااىنى ساااەرئ قىلىشاااى كېااارە  .تەييارلىقالرغاااا ساااە
قااااارائ ،جە اااادە مۇسااااۇلمانالرنىڭ مەغلااااۇبىيىتىگە سااااەۋە بولۇشااااقا قەتىىااااي
بولماياادى .بولۇپمااۇ بۈگااۈنكى كااۈنىمىزدە جە ااگە ئىلگىرىكااى ۋاقىتتىكىاادىن كااۆئ
ئىقتىسااااد ۋە ئىقتىااادار كېتىااادى .بۇالرنىاااڭ ھەممىساااى جە اااگە كىرىشاااتىن باااۇرىن
ھازىرلىنىشى كېرە .
تارىخقاااااااا قاااااااارىغىنىمىزدا ،مۇساااااااۇلمانالر كۈچلىنىاااااااپ ددشااااااامەننى
ئەيمەنددرگىااادە ھاااالەتكە كەلگەنااادە ،ددشااامەنلەر ھەرگىزماااۇ مۇساااۇلمانالرغا
قارشاااى ساااەئ تاااۈزەلمىگەن .لاااېكىن ددشااامەنلەر مۇساااۇلمانالردىكى ئىااارادە يااااكى
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ئەسااكىرى تەييااارلىق جەھەتتىكااى ئاااجىزلىقنى بايقىغااان ھامااان ،بىاازگە ھۇجااۇم
قىلغااان ھەم قىلى اتىاادى .بااۇ ئااايەتتە ئااالالھ تائاااال بىاازگە ئېغىاار سااىگنا بېرىااپ
«جە نىااااڭ ئومااااۇمىي پىالنلىرىنااااى جايىاااادا قىلىااااپ ،ددشاااامەننىڭ ئەھاااا الىنى
ئىگىااالەئ ،كاااۈق تە پۇ لاااۇقىنى ئورتااااق بىااار نۇقتىغاااا كەلتۈرمەساااتىن ،قىززىاااق
قانلىق بىلەن ئۆزد الرنى ھاالكەتكە ئاتما الر» دەۋاتىدى.
قومانااادان جە ااادە غەلىاااكە قىلىشاااقا كاااۆزى يەتكەنااادە ،ئانااادىن جە اااگە
كىرىشااى كېاارە  .ئەگەر ۋەيااران بولااۇئ كېااتىش ئېھتىمااالى بولغاناادا ،تاااكتىكىلىق
شاااەكىلدە چىكىنىاااپ ،مۇساااۇلمانالرنى سااااقالئ قېلىشااامۇ غەلىاااكە ھېساااابلىنىدى.
شاااۇ ا ددشااامەننىڭ ئۈساااتىدىن غالىااا كاااېلىش ،ھەر دائىااا جە ااادە ياااېغىش
بىاااالەن ئەمەس ،بەلكااااى مۇسااااۇلمانالرنىڭ مەۋجۇتلااااۇقىنى ساااااقالئ قااااېلىش ۋە
مۇساااۇلمانالرنى ددشااامەن تەرەپاااتىن كېلىااادىغان اېااايى -اەتەردىااان ماااۇداپىىە
قىلىااش بىاالەن بولىاادى .بااۇ ئەھ الالرنىااڭ ھەممىسااى ﴿وأ ِ
َنف ُقــوا ِِف َ﴾ ـبِ ِ
يل اللَّ ـ ِـه َوََّل
َ
تُـ ْل ُقــوا ِِبَيْـ ِـدي ُك ْم إِ ََل التَّـ ْهلُ َك ـ ِ﴾ «ئالالھنىااڭ يولىاادا نپااۇ -مااا سااەرئ قىلىغااالر،
ئاااۆزد الرنى ھااااالكەتكە تاشااالىما الر» دېاااگەن ئايەتنىاااڭ دائىرىساااىگە كىرىااادى.
بۇنىااڭ ئۈچااۈن ئىمكانىيىتىمىزنىااڭ بااارىنى سااەرئ قىلىااپ ،مۇسااۇلمانالر ئومااۇمىي
تاااااوپلىمىنى قوغداشاااااقا كاااااۈق چىقىرىشاااااىمىز كېااااارە  .شاااااۇ ا مۇساااااۇلمان
جەمىىيىتىنىاااڭ ئاماااانلىقى ،ئىساااالم ئەساااكەرلىرىنىڭ جە اااگە كىرىشااانىڭ تاااۈئ
سەۋەبى بولۇشى الزى .

ِ
ني﴾ «ئېھساااااان قىلىغاااااالر ،ئېھساااااان
َح ِس ـ ـنُوا ۛ إِ َّن اللَّ ـ ــهَ َُِيـ ـ ُّ
ـَ ال ُْم ْحسـ ــنِ َ
﴿وأ ْ
َ
ا
ََس للنُو
قىلغااااۇچىالرنى ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن دوساااا تۇتىاااادى» .ئااااايەتتىكى ْ ْ
«ئېھسااان قىلىغااالر» دېااگەن سااۆزنىڭ دائىرىسااى ئىنتااايىن كە اارى .ئۇيغۇرچىاادە
«ئېھسااااان» سااااۆزى باشااااقىالرغا يااشااااىلىق قىلىااااش ئۇقۇمىغااااا قارىتىلغااااان.
ئەمەلىيەتاااتە «ئېھساااان» ھەرقاناااداق بىااار ئىشااانى ۋايىغاااا يەتكاااۈزدئ قىلىشااانى
كۆرساااااىتىدى .ھەتتاااااا پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئېھسااااااننىڭ بىااااار تاااااۈرىنى
چۈشااااەنددردئ «سااااىلەر بىاااار ھاااااي اننى ئۆلتااااۈرمەكچى بولسااااا الر ،پىچاااااقنى
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بىااااالەئ ئىتتىكلەشاااااتۈرد الر» دېاااااگەن .يەنە پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالمدىن
جىكرىىىااال ئەلەيھىسسااااالم ئىكاااادەت بابىااادىكى ئېھسااااننى ساااورىغاندا ْ ٌتعب للغٌ
هللاٌ ت ل للٌَت ل لله ٌِ،ف ل للإ ٌ ٌت ل ل ل ٌت ل لله ٌِفإت ل للوٌي ل لله « 1نئېھسااااااان ئااااااالالھنى كااااااۆردئ
تۇرغاناادە ئىكااادەت قىلىشااىغدىر .گەرچە سااەن ئااالالھنى كۆرمىسااە مۇ ،ئااالالھ
ساااااېنى كاااااۆردئ تۇرىااااادى» دەئ جااااااۋا بەرگەن .ئەگەر ئېھساااااان ئۇقاااااۇمى
مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدا ئەمەلىيلەشاااكەن ۋە كىشاااىلەر مۇشاااۇ باااويىچە مۇئاااامىلە
قىلغااان بولسااا ،ئااارىمىزدىكى ھەرقانااداق كەسااىپ ۋە ساااھە ئاجايىااپ گۈللىنىااپ
كەتكەن بوالتتى.
ئەگەر قاسسااائ ناچااار گۆشاانى بازارغااا ئېلىااپ چىقسااا ،شااۇ گۆشاانى ئاشااپەز
ئېلىااااپ ،ناچااااار تاماااااقنى كىشااااىلەرگە يېگۈزىاااادى .دېاااامە  ،كىچىككىاااانە بىاااار
يااشااىلىق پۈتااۈن جەمىىاايەتكە پاياادا ئېلىااپ كەلگىاانىگە ئواشااا  ،كىچىككىاانە
بىاار يامااانلىق پۈتااۈن جەمىىاايەتكە زىيااان ئېلىااپ كېلىااپ ،ئىنسااانالرنىڭ نورمااا
ھاياااات رېتىمىناااى بۇزىشاااقا ساااەۋە بولىااادى .ئەر ئاااائىلە مەساااىۇلىيىتىنى ئە
يااۇقىرى رەۋىشااتە ئااۆز ئۈسااتىگە ئالسااا ،ئايااا كىشااىمۇ ھەم ئااۆز ۋەزىپىسااىنى ئە
ياااۇقىرى رەۋىشاااتە ئاااادا قىلىااادى .ئۇساااتاز ۋەزىپىساااىنى ئە يۈكساااە دەرىجىااادە
ئااادا قىلسااا ،ئوقۇغۇچىالرمااۇ ئۇسااتازدىن ئالغااان ئامااانەتنى ھەققااى بىاالەن ئااادا
قىلىااادى .ماناااا بۇنىاااڭ ھەممىساااى «ئېھساااان»دىر« .ئېھساااان» ھاياتنىاااڭ پۈتاااۈن
ساھەلىرىدە ئۆز ئىپادىسىنى كۆرسىتەلەيدى.
مۇئمىنلەرنىاااڭ بااااارلىق ئىشاااالىرىنى ئىساااالمنىڭ تەلىپااااى بااااويىچە ۋايىغااااا
يەتكاااااۈزدئ قىلىشاااااى ،دىنغاااااا ئىشاااااەنمەيدىغان كااااااپىرنى ئىماااااان ئېيتىشاااااقا
قىزىقتۇرىااادى .كااااپىرالر ئەگەر ئىنساااابلىق بولساااا ،مۇساااۇلمانالرنىڭ ااتاااالىقىنى
دىنغاااا ئارتىشاااتىن ئىلگىااارى ،شاااۇ ااتاااا ئىاااش-ھەرىكەتاااكە ئىساااالمنىڭ قاناااداق
ھۆكاااۈم قىلىااادىغانلىقىنى سۈردشاااتۈرىدى .ئەگەر ئاااۇ ئىاااش دىنااادا تاااوغرا بولساااا،
ئۇنىااااڭ سەۋەبچىسااااى دىاااان بولغااااان بااااوالتتى .ئەممااااا ئىسااااالمدا چەكلەنااااگەن
 1مۇسلى رى ايەت قىلغان
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بولساااىمۇ ،ئاتاااالمىش دىااان مەنساااۇپى ئاااۇ ئىشااانى قىلىااا ەرگەن بولساااا ،بۇنىاااڭ
گۇنااااھى شەاساااتە بولىااادى .مەساااىلەن مۇساااۇلماندىن بىااارى ئوغرىلىاااق قىلغاااان
بولساااا ،قاااارا-قوياااۇقال ئىساااالمنى ئوغرىلىاااق دىناااى دېيىشاااكە بولمايااادى .ئااااۋۋا
ئىساااالمنىڭ ئوغرىلىققاااا قاناااداق جاااازا بېرىااادىغانلىقىغا قاااارا كېااارە  .ئىساااالم
ئوغرىلىقنى چەكلەئ ،ئوغرىنىڭ قولىنى كېسىدى.
پەيغەماااااكەر ئەلەيھىسسااااااالم ئېلىاااااپ كەلاااااگەن ئىساااااالم بىااااار ئەساااااىر
بولماسااتىن ،زېمىننىااڭ شااەرق ۋە غەربىااگە تارالاادى .ئىسااالمنىڭ بىاار ئەسااىردىال
بااۇ قەدەر كە اارى تااارائ ،تەسااىر كۆرسىتىشااىنىڭ سااەۋەبىنى شااۇ بىاار ئەسااىردىكى
كىشاااىلەرنىڭ ھەر ئىشاااتىكى ئېھساااانىدىن ئايرىاااپ قاراشاااقا بولمايااادى .ياماااانلىق
قىلغانالرنىاااااااڭ ئەساااااااكىلىكى ،ئىساااااااالمنىڭ ئوماااااااۇمىي ئوبرازغاااااااا تەساااااااىر
يەتكۈزگەنااادە قىلساااىمۇ ،ئەمماااا جەۋھىااارىگە تەساااىر يەتكۈزەلمەيااادى .ئىساااالم
گەرچە بۇرىنقىااادە كۈچلاااۈ بولمىساااىمۇ ،بۈگاااۈنگە قەدەر دىااان ساااۈپىتى بىااالەن
قەد كۆتااااۈردئ ،دىنيااااادىكى تەپەككااااۇر قىلىاااادىغانالرنى بۈيااااۈ تەلىماااااتلىرى
بىلەن ئۆزىگە تارتىپ تۇرىۋاتىدى.
دەۋرىمىااااازدە مۇساااااۇلمانالر دىنيانىاااااڭ تەرەئ-تەرەپلىااااارىگە تارقالااااادى.
ئەمماااا مۇساااۇلمانالر ھەقىقىاااي ئىساااالم ئەاالقاااى بىااالەن زىننەتلىنىاااپ ،ئىاااش-
ئىزلىاااارى مااااۇكەممە شااااەكىلدە ئوتتۇرىغااااا چىقمىغااااانلىقى ئۈچااااۈن ،ئااااۆزلىرى
تۇرىۋاتقااان شااۇ رايوناادىكى كىشااىلەرنى ئىسااالمغا چاقىرالماي اتىاادى .ئەگەر ئااۇالر
َح ِس ــنُوا﴾ «ئېھساااان قىلىغاااالر» دېاااگەن ئاااايىتىگە ئەمە
﴿وأ ْ
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ َ
قىلغاااان ۋە باااۇ ساااۈپەتنى ئاااۆزىگە مۇجەسساااەملىگەن بولساااا ،ئاااۆزلىرى بىلىاااپ-
بىلاااامەي نۇرغااااۇن ئااااادەملەرنى ئىسااااالمغا دەۋەت قىلغااااان بااااوالتتى .دېاااامە ،
«ئېھسااااان» ئىسااااالمغا بولغااااان بۈيااااۈ دەۋەتتااااۇر .شااااۇ ا ئااااالالھ ئايەتنىااااڭ
ِ
ني﴾ «ئېھساااااان قىلغاااااۇچىالرنى ئاااااالالھ
ئااىرىااااادا ﴿إِ َّن اللَّـ ـ ــهَ َُِي ـ ـ ُّ
ـَ ال ُْم ْحس ـ ــنِ َ
ھەقىاااقەتەن دوسااا تۇتىااادى» دېاااگەن .بىاااز ئالالھنىاااڭ «ئېھساااان قىلىغاااالر»
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دېاااااگەن ئاااااايىتىنى ئەمەلىااااايەتكە چىقىرالىسااااااق ،ئالالھنىاااااڭ ماااااۇھەبكىتىگە
ئېرىشىمىز.
قەلىكنىاااڭ مەھكۇبىغاااا مايىااال بولۇشاااى مۇھەبكەتتاااۇر .ئاااالالھ بەندىساااىنى
يااشااااى كۆرسااااە رىزىااااق ،غەلىااااكە ۋە نۇساااارەت بىاااالەن پەزلااااى-مەرھەمىتىنااااى
ئىچى ېتىاااادى .دېاااامە  ،بىااااز ئىشاااانى ۋايىغااااا يەتكااااۈزدئ قىلساااااق ،ئالالھنىااااڭ
مااااۇھەبكىتىگە ئېرىشااااىمىز ،شااااۇنىڭ بىاااالەن بىزنىااااڭ دىنيااااادىكى غەملىرىمىااااز
تاااااۈگەئ ،ياااااوللىرىمىز ئىچىلىااااادى .ئالالھنىاااااڭ پەزلاااااى-مەرھەمىتاااااى بىااااازگە
بېرىلگەندىال ،بىز ددشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىكە قازىنااليمىز.
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-99دەرس
سۈرە بەقەرە -196ئايەت

﴿وأََِتُّوا ا ِْل َّج والْعمرةَ لِلَّ ِـه ۚ فَِإ ْن أ ْ ِ
س َر ِم َن ا َّْلَ ْد ِي ۖ َوََّل
ُحص ْرُْت فَ َما ْ
َ
َ َ َُْ
ا﴾تَـ ْي َ
ِ
ِ
ضا أَو بِهِ
ِ
و﴾ ُك ْم َح َّ ٰ
ي َُملَّهُ ۚ فَ َمن َكا َن من ُكم َّم ِري ً ْ
َُتْل ُقوا ُرءُ َ
َّت يَـ ْبـلُ َغ ا َّْلَ ْد ُ
ِ ِِ ِ ِ ِ
صي ٍام أَو ص َدقَ ٍ أَو نُس ٍ
ك ۚ فَِإذَا أ َِمنتُ ْم فَ َمن
أَذًى ِّمن َّرأْ﴾ه فَف ْديَ ٌ ِّمن َ ْ َ
ْ ُ
ََتَتَّع ِِبلْعمرةِ إِ ََل ا ِْل ِج فَما ا﴾تـي ِ
صيام ثًََلثَِ
ِ
س َر م َن ا َّْلَ ْد ِي ۚ فَ َمن ََّلْ ََِي ْد فَ َ ُ
َ َُْ
َ ِّ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٰ
ِ
ك ل َمن ََّلْ يَ ُك ْن
ْك َع َ
ش َرةٌ َكاملَ ٌ ۗ ذَل َ
أ َََّّيٍم ِِف ا ِْلَ ِِّج َو َ﴾ ْبـ َع إِذَا َر َج ْعتُ ْم ۗ تل َ
أ َْهلُهُ ح ِ
اض ِري ال َْم ْس ِج ِد ا ِْلََر ِام ۚ َواتَّـ ُقوا اللَّـهَ َوا ْعلَ ُموا أ َّ
َن اللَّـهَ َش ِدي ُد
َ
ِ
الْع َق ِ
اب﴾
«ھە بىلەن ئۆمرەنى ئالالھ ئۈچۈن تولۇق ئورىنال الر ،ئەگەر نددشمەن
ياكى كېسەللى سەۋەبىدىن ھەجنى ياكى ئۆمرەنى ئادا قىلىشتا
توسقۇنلۇققا ئۇچرىسا الر ،ئۇ ھالدا نېمە ئو اي بولسا نتۆگە ،كاال،
قويدىن نېمىنى تاپالىسا الر  ،شۇنى قۇربانلىق قىلىغالر ،قۇربانلىق
قىلىنىدىغان ما جايىغا نبەلگىلەنگەن جايغا يەتمىگىچە بېشىغالرنى
چۈشۈرمە الر ،سىلەردىن كىمكى كېسە نچېچىنى چۈشۈرسە زىيان
قىلىدىغان كېسە

ياكى بېشىدا ئىللەت نبا

ئاغرىقى ،پىتقا ئواشاشالر

بولۇئ نبېشىنى چۈشۈرسە  ،فىدىيە قىلىش يۈزىسىدىن نئۈق كۈن روزا
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تۇتسۇن ،ياكى نئالتە مىسكىنگە ئۈق سا سەدىقە بەرسۇن ،ياكى نبىرەر
ما

قۇربانلىق قىلسۇن ،ئەمىنلىكتە بولغان چېغىغالردا نئارا الردىن
ئۆمرە قىلغاندىن كېيىن ھە قىلىشتىن بەھرىمەن بولغان ئادەم

نھەجدىن بۇرىن ئۆمرە قىلىپ تاماملىغان ئادەم نېمە ئو اي بولسا ،شۇنى
قۇربانلىق قىلسۇن ،نپۇلى يوقلۇقتىن ياكى قۇربانلىق ما يوقلۇقىدىن
قۇربانلىق ما

تاپالمىغان ئادەم ھە جەريانىدا ئۈق كۈن روزا تۇتسۇن،

نھەجدىن قايتقاندىن كېيىن يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن ،ئۇنىڭ ھەممىسى
ئون كۈن بولىدى .مانا بۇ نيەنى ئۆمرە قىلغان ئادەمگە قۇربانلىق قىلىش
الزىملىقى ياكى روزا تۇتۇ

ھەققىدىكى ھۆكۈم مەسجىدى ھەرەم

دائىرىسىدە نيەنى ھەرەمدە ئولتۇرىشلۇق بولمىغان كىشىلەر ئۈچۈندىر.
ئالالھقا تەق ادارلىق قىلىغالر ،بىلىغالركى ،ئالالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر»
ـج َوالْعُ ْمـ َـرةَ لِلَّ ـ ِـه﴾ «ھە بىاالەن ئااۆمرەنى ئااالالھ ئۈچااۈن تولااۇق
﴿وأََِتـُّـوا ا ِْلـَ َّ
َ
ئاااورىنال الر» دېاااگەن ئاااايەتتە ،ئىككاااى ساااۆزنىڭ ئوتتاااۇرىنى بااااغال ئۈچاااۈن
ئىشااالىتىلىدىغان و قوللىنىلغاااان .و بىااالەن باغالنغاااان ئىككاااى ساااۆز ئاااايرى -
ئاااايرى بولساااىمۇ ،مەلاااۇم ئورتاقلىققاااا ئىاااگە .ئاااايەتتىكى ھە بىااالەن ئۆمرەنىاااڭ
ئوتتۇرىغاااا و نىاااڭ كەلگەنلىكاااى ،باااۇ ئىككاااى ئىكادەتنىاااڭ مەلاااۇم تەرەپااالەردە
ئواشاااااا ئىكەنلىكىناااااى ئىپادىلەيااااادى .چاااااۈنكى ھەر ئىككىساااااىنىڭ كەبىناااااى
كااااۆردئ تاااااۋائ قىلىاااادىغان ئورتاااااقلىقى ۋە ئااااايرى -ئااااايرى ئواشااااىمايدىغان
تەرەپلىرىماااۇ باااار .مەساااىلەن ئاااۆمرە پەرز ئەمەس ،ئۇنىغغاااا ماااۇئەييەن ۋاقىااا
بېكىاااتىلمىگەن ،بەنااادە االىغاااان ۋاقىتتاااا بېرىاااپ ،ئاااۆمرە قىلساااا بولىااادى .ئەمماااا
ھەجنىاااڭ ماااۇئەييەن ۋاقتاااى ،ئەراپاتتاااا تاااۇرى  ،قۇرباااانلىق قىلىاااش قاتاااارلىق
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ئااۆمرىگە ئواشااىمايدىغان تەرەپلىاارى بااار .لااېكىن ئىكااادەت نۇقتىسااىدىن ئورتاااق
بىر ااراكتېرگە ئىگە.

ٌَل ل ُّ ٌ ْبل ل ل اٌٌِل ل ا ٌ ن للتَاَ ا ا
لاُ ا
﴿والَل ل الوٌٌ َالَل ل ٌ نَل ا
ٌنل لبا َل « 1قااااادىر بواللىغااااان
َْ َ ْ َ
اعٌ َْ للو َ
َ
كىشااىلەرنىڭ ئااالالھ ئۈچااۈن كەبىنااى زىيااارەت قىلىشااى ئۇالرغااا پەرز قىلىنااادى»
دېاااگەن ئاااايەتتە تىلغاااا ئېلىنغاااان ھە  ،پەرز ھەجناااى كۆرساااىتىدى ۋە ﴿ َوَْذَ اٌِ ل َ ٌ
لَل ل الو ٌَوَ ُن للوااوٌا َ ٌ نَ ل ا
لاٌُيلَ ل ْلوَنٌ ْْللَ ل ا ٌ ْْلَ ْ ل ل َاٌ « 2نبااااۇ چااااو ھە كۈنىاااادە ئااااالالھ ۋە
ئۇنىاااڭ پەيغەمكىااارى تەرىپىااادىن كىشاااىلەرگە چىقىرىلغاااان ئېالنااادىر» دېاااگەن
ئاااايەتتە ،چاااو ھە ئۇقاااۇمى تىلغاااان ئېلىنغاااان .بىاااز باااۇ ئۇقۇمااادىن ھەجنىاااڭ
چااااااو ھە نپەرز ھە ۋە كىچىاااااا ھە نئااااااۆمرە دەئ ئىككااااااى تااااااۈرگە
ئايرىلىااادىغانلىقىنى بىلەلەيمىاااز .رەساااۇلۇلالھمۇ باااۇ ھەقاااتە ْلل ل ٌاهفل ل «ھە
ئەراپاتتۇر» دەئ ،چو -كىچى ھەجنى پەرقلەنددرگەن.
ـج َوالْعُ ْمـ َـرةَ لِلَّ ـ ِـه﴾ «ھە بىاالەن ئااۆمرەنى ئااالالھ ئۈچااۈن تولااۇق
﴿وأََِتـُّـوا ا ِْلـَ َّ
َ
ئاااورىنال الر» .ئاااالالھ تائااااال «ھە ۋە ئاااۆمرەنى ئاااادا قىلىغاااالر» دېمەساااتىن،
«ئااااالالھ ئۈچااااۈن تولااااۇق ئورىناااادا الر» دەۋاتىاااادى .چااااۈنكى بەزى كىشااااىلەر
ئىكااااادەتنى شااااەكلىي جەھەتااااتىال قىلىاااادى .ئەگەر سااااەن ھەرەمااااگە تىجااااارەتنى
مەقساااەت قىلىاااپ بېرىاااپ ،باااو ۋاقتىغااادا «ھاااازىر ۋاقاااتى بااااركەن ،بىااار ھە
قىلىااا االي» دەئ ھە قىلغاااان بولساااا  ،باااۇ ھەرگىزماااۇ ااااالى قىلىنغاااان ھە
ھېسااااابالنمايدى .ئۇنىغاااادىن باشااااقا ھەرەمااااگە بارغااااان ئادەمنىااااڭ ئىساااامىغا
«ھااااااجى » دەئ ناااااام قوشاااااۇلغان بىااااالەن ،نامااااااز ،روزا ۋە زاكاااااات قاتاااااارلىق
ئىكاااادەتلەرنى قىلغاااان كىشاااىگە ئاالھىااادە ناااام قويۇلمايااادى .شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن
ھەجدە االىسلىق ئاالھىدە تەكىتلىنىدى.

 1سۈرە ئا ئىمران-97 ،ئايەت
 2سۈرە تەۋبە-3 ،ئايەت
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رەسااااااۇلۇلالھنىڭ ِل ل ل ٌَل ل ل ٌفلل ل ل ٌيهفل ل ل ٌو ٌي س ل للٌُ ل للاٌ ل للونٌو غت ل للوٌِْ ل للو

1

«ئۇياتساااىز ساااۆزلەرنى قىلمااااي ،گۇنااااھ قىلمااااي ھە قىلغاااان كىشاااى ،ھەجااادىن
ئانىساااىدىن تۇغۇلغاااان كۈندىكىااادە قايتىااادى» دېاااگەن ھەدىساااىنى ئا لىغانااادا،
بەزى كىشااااىلەر «االىغااااانچە گۇناااااھ-مەئسااااىيەتلەرنى قىلىااااپ ،كېاااايىن ھە
قىلى ەتسااااە ھەممىسااااى چۈشااااۈئ كېتىاااادى» دەئ ئويالياااادىغانلىقى ئۈچااااۈن،
ئااااالالھ تائاااااال ئېنىااااق قىلىااااپ «ھەجنااااى اااااالى ئااااالالھ تائاااااال ئۈچااااۈن
ئورىناااادا الر» دېااااگەن .ئىكااااادەت نوقااااۇ ئالالھقااااا اااااالى نىاااايەت بىاااالەن
بولغىنىاادا ،ئاناادىن قوبااۇ بولىاادى .سااەن ئاااددىي چۈشااەنچىلەر بىاالەن «ھەجااگە
بارساااااام قىلغاااااان گۇناھلىرىمنىاااااڭ ھەممىساااااى يۇيۇلىااااادىكەنغۇ» دەئ ئەمەس،
ئىكاااادەت نىيىتاااى بىااالەن بارغاااان ۋاقتىغااادا ،ھەجناااى ئاااالالھ ئۈچاااۈن ااااالى
قىلغااااان بولىسااااەن .تااااوغرا يااااو ئااااارقىلىق قىلىنغااااان ھەجاااادىن چۈشااااۈئ
كېتىااادىغىنى ،ئاااالالھ بىااالەن بەنااادىلەر ئوتتۇرىساااىدىكى گۇنااااھالردىر .ئىنساااان
بىااالەن ئىنساااان ئوتتۇرىساااىدا ياااۈز بېرىااادىغان باشاااقىالرنىڭ ھەققىناااى يەۋېلىاااش،
زىلاااۇم قىلىاااش ،ھەق-ھوقۇقلىرىغاااا تاجااااۋىز قىلىاااش قاتاااارلىق گۇنااااھالر ،شاااۇ
ئادەمنىڭ رازىلىقى ۋە كەچۈردمىنى ئالمىغۇچە چۈشۈئ كەتمەيدى.
«ھە ۋە ئاااۆمرەدىن ئىكاااارەت ئىككاااى ئاااايرى ئىكاااادەتنى بىااارلىكتە ئاااادا
قىلىشاااقا بوالمااادى » دېاااگەن مەساااىلىدە ،كاااۆپىنچە ئۆلىمااااالر «بىااارلىكتە ئاااادا
قىلساااا بولىااادى» دېاااگەن قاراشاااقا كەلاااگەن .لاااېكىن پەزىااالەت بابىااادىن باياااان
قىلغانااادا ،بەزى ئۆلىمااااالر باااۇ ئىككىساااى ئاااايرى -ئاااايرى ئىكاااادەت بولغاااانلىقى
ئۈچااۈن «پەرز ھەجنااى ئااايرى  ،ئااۆمرىنى ئااايرى قىلىااش ئەۋزە » دەئ قارىغااان.
باااااۇ «ھە ئى اااااراد» دەئ ئاتىلىااااادى .يەنە بەزى ئۆلىمااااااالر «ھە ۋاقتىااااادىن
ئىلگىاارى ئېھاارام باااغالئ ،ئۇنىااڭ بىاالەن ئااۆمرە قىلىااپ ،كېاايىن پەرز ھەجنااى ئااادا
قىلىااپ بولغاناادىن كېاايىن ئېھراماادىن چىقىااش ئەۋزە » دەئ قاراياادى .بااۇ «ھە
قىاااران» دەئ ئاتىلىااادى .يەنە بەزى ئۆلىمااااالر «ئاااۆمرىگە ئېھااارام بااااغالئ ،ئاااۆمرە
 1بۇاارى ،نەسەئى ،ئىكنى ماجە ۋە ئىمام ئەھمەد قاتارلىقالر رى ايەت قىلغان
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قىلىااپ ،چاااق چۈشااۈردئ ،ئاناادىن ئېھراماادىن چىقىااش ۋە ھە ۋاقتااى كەلگەنااگە
قەدەر نورماااا ياشاااائ ،ھە ۋاقتاااى كەلگەنااادە قايتىااادىن ئېھااارام بااااغالئ ھە
قىلىااش ئەۋزە » دەئ قاراياادى .بااۇ «ھە تەمەتتااۇ» دەئ ئاتىلىاادى .دېاامە  ،بىااز
ئۆلىماالرنىاااڭ ھەر اىااال قاراشااالىرىدىن «ئاااالالھ تائااااال بەنااادىلىرىگە قايساااى
قااوالي بولسااا شااۇنى قىلىشااقا يااو قويغااان .يۇقىرىاادىكىلەرنىڭ ھەممىسااى ئااالالھ
تائاالنىاااڭ نەزىرىااادە قوباااۇ بولىااادىغان ھەجااالەر بولاااۇئ ،ھەر كىشاااى ئاااۆزى
قىلغان ئەمەلنىڭ باراۋىرىدە ئەجىر ئالىدى» دېگەن چۈشەنچىنى ئالىمىز.

ُح ِ
س ـ ـ َـر ِم ـ ـ َـن ا َّْلـَ ـ ـ ْد ِ
ي﴾ «ئەگەر نددشاااااامەن ياااااااكى
﴿فَـ ـ ـِإ ْن أ ْ
ص ـ ـ ْـرُْت فَ َم ـ ــا ْ
ا﴾تَـ ْي َ
كېساااەللى ساااەۋەبىدىن ھەجناااى يااااكى ئاااۆمرەنى ئاااادا قىلىشاااتا توساااقۇنلۇققا
ئۇچرىسااا الر ،ئاۇ ھالاادا ناېمە ئو ااي بولسااا نيەنااى تاۆگە ،كاااال ،قوياادىن نېمىنااى
تاپالىسااا الر  ،شااۇنى قۇربااانلىق قىلىغااالر» .ئااايەتتىكى َُْ ا
هل ْلهُُّْتٌ ٌ«توسااقۇنلۇققا
ْ
ئۇچرىسااااا الر» دېگەنلىكنااااى بىلددرىاااادى« .ھااااۇدەيكىيە يىلااااى» رەسااااۇلۇلالھ
سااااھابىلەر بىااالەن ئاااۆمرە قىلغىلاااى بارغانااادا ،مۇشااارىكالر ئۇالرنىاااڭ مەككىاااگە
كىرىشاااىگە توساااقۇنلۇق قىلااادى .شاااۇنىڭ بىااالەن مۇساااۇلمانالر ساااۈلھى تاااۈزدئ،
مەككىاااگە كىرمەساااتىن قۇرباااانلىقلىرىنى قىلىاااپ ،چېچىناااى چۈشاااۈردئ ،كېيىنكاااى
يىلاااى كاااېلىش ئۈچاااۈن قايتىاااپ كەتتاااى .باااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق ئاااالالھ تائااااال
مۇسااااااااۇلمانالرغا قااااااااوالي يااااااااولنى كۆرسااااااااىتىپ ،ئااااااااۇالرنى ھەرگىااااااااز
ئۈمىدسىزلەنمەسلىككە بۇيرىدى.
ِ
ـَّت يـ ْبـلُـ ـ َغ ا َّْلـَ ـ ْدي َِ
ُملَّ ــهُ﴾ «قۇربااااانلىق قىلىنىاااادىغان
و﴾ـ ـ ُك ْم َح ـ َّ ٰ َ
﴿وََّل َُتْل ُق ــوا ُرءُ َ
َ
ُ
ماااااا جايىغاااااا نيەناااااى بەلگىلەناااااگەن جايغاااااا يەتمىگىاااااچە بېشاااااىغالرنى
چۈشاااۈرمە الر» .ھااااجىالر ئاااۆزى ئېلىاااپ بارغاااان قۇرباااانلىق بولساااا ،چېچىناااى
چۈشۈردشااااااتىن ئىلگىاااااارى قۇربااااااانلىق قىلىاااااادى .ئەگەر قۇربااااااانلىق ئېلىااااااپ
بارماسااتىن ،شااۇ يەردىاان ئااېلىش نىيىتااى بىاالەن سااەپەرگە چىققااان بولسااا ،ۋەكىاال
قىلىش ئارقىلىق قۇربانلىق قىلدىرىئ ،چېچىنى چۈشۈرى ەرسە بولىدى.
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ِ
صـ ــي ٍام أَو ص ـ ـ َدقَ ٍ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
﴿فَ َمـ ــن َكـ ــا َن ِمـ ــن ُكم َّم ِري ً
ضـ ــا أ َْو بِـ ــه أَذًى ِّمـ ــن َّرأْ﴾ـ ــه فَف ْديَـ ـ ٌ ِّمـ ــن َ ْ َ
أَو نُسـ ٍ
ـك﴾ «ساااىلەردىن كىمكاااى كېساااە يااااكى بېشاااىدا ئىلااالەت نيەناااى باااا
ْ ُ

ئااااغرىقى ،پىتقاااا ئواشاشاااالر بولاااۇئ نبېشاااىنى چۈشۈرساااە  ،فىااادىيە قىلىاااش
يۈزىساااىدىن نئاااۈق كاااۈن روزا تۇتساااۇن ،يااااكى نئاااالتە مىساااكىنگە ئاااۈق ساااا
ساااەدىقە بەرساااۇن ،يااااكى نبىااارەر ماااا قۇرباااانلىق قىلساااۇن» .سااااھابىلەرنىڭ
بىرىنىااڭ بېشااى پىااتالئ كېتىااپ ،رەسااۇلۇلالھنىڭ يېنىغااا كەلگەناادە ،رەسااۇلۇلالھ
ئاااايەتتىكى تەرتىاااپ باااويىچە پەتىااا ا بېرىاااپ «چېچىغناااى چۈشاااۈردئ ئاااۈق كاااۈن
روزا تااۇتقىن ياااكى ئااالتە مىسااكىنگە تاماااق بەرگىاان ياااكى بىاار قااوينى قۇربااانلىق
قىلغىااان» دېاااگەن .يۇقىرىااادىكى ئاااۈق ئىشااانىڭ دەرىجىساااى پەيااادىنپەي يۇقىرىغاااا
ئۆرلەۋاتىااادى .يەناااى ،روزا تۇتاااۇ ئاااۇ كىشاااى بىااالەن ئالالھنىاااڭ ئوتتۇرىااادىكى
ئىااش .ئااالتە مىسااكىنگە تاماااق بېرىشاانىڭ دائىرىسااى بىرئاااز چەكلى ا  .بىاار قااوينى
قۇرباااااانلىق قىلىاااااپ ،ئۇنىاااااڭ گۆشاااااىنى تارقىتىشاااااتىن نۇرغاااااۇن كىشاااااىلەر
مەنپەئەتلىنىدى.

ِ
ِ
سـ ـ ـ َـر ِمـ ـ ـ َـن ا َّْلَـ ـ ـ ْد ِي﴾
ـج فَ َمـ ـ ــا ْ
﴿فَ ـ ـ ـِإذَا أَمنـ ـ ــتُ ْم فَ َمـ ـ ــن َتََتَّـ ـ ـ َـع ِِبلْعُ ْمـ ـ ـ َـرة إِ ََل ا ِْلَـ ـ ـ ِِّ
ا﴾تَـ ْي َ

«ئەمىنلىكااتە بولغااان چااېغىغالردا نئااارا الردىن ئااۆمرە قىلغاناادىن كېاايىن ھە
قىلىشاااتىن بەھااارىمەن بولغاااان ئاااادەم ناااېمە ئو ااااي بولساااا ،شاااۇنى قۇرباااانلىق
قىلسااااۇن» دېااااگەن ئااااايەتتە ،ئااااۆمرە ۋە ھە قىلغااااان ئااااادەم ،ئااااۆزىگە قااااوالي
بولغىنىنى قۇربانلىق قىلسا بولىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.

ِ
ِ
ـج َو َ﴾ ـ ـ ـ ْبـ َع ٍ إِذَا َر َج ْعـ ـ ــتُ ْم﴾ «نپااااااۇلى
﴿فَ َمـ ـ ــن ََّلْ ََِي ـ ـ ـ ْد فَصـ ـ ــيَ ُ
ام ثًََلثَـ ـ ـ أَ ََّّيٍم ِِف ا ِْلـَ ـ ـ ِِّ
يوقل اۇقتىن ياااكى قۇربااانلىق مااا يوقلۇقىاادىن قۇربااانلىق مااا تاپالمىغااان ئااادەم
ھە جەريانىاادا ئ اۈق ك اۈن روزا تۇتسااۇن ،نھەجاادىن قايتقاناادىن كې ايىن يەتااتە
كاااااۈن روزا تۇتساااااۇن» دېاااااگەن ئاااااايەتتىكى فَم ل ل ٌ َ َا
ٌَي ل ل ْغٌ « ،ئىگىدارچىلىقىااااادا
َ ْ
قۇربااانلىق قىلىاادىغان مااا ياااكى ئااۇنى ئالغىاادە ئىقتىسااادى بولمىسااا» دېااگەن
مەنىنااااى بىلددرىاااادى .بەزى كىشااااىلەر ئااااۆزلىرى ئېلىااااپ كەلااااگەن پۇلالرغااااا،
يۇرتىااااادىكى تۇغقاااااانلىرى ئۈچاااااۈن ساااااوۋغا-سااااااالمالرنى ئېلىاااااپ ،قۇرباااااانلىق
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قىلىااادىغان ئورىنغاااا كەلگەنااادە «مەنااادە پاااۇ ياااوق ،ئاااالالھ تاپالمىغاااانالر روزا
تۇتسااااۇن ،دېااااگەن» دەئ ،روزا تەرەپااااكە قااااارائ يۈگۈردشااااى ،ھەرگىزمااااۇ تااااوغرا
ئەمەس.
بەزى ئۆلىماااااالر ئالاااادىنقى ئااااۈق كۈنلااااۈ روزىنااااى «تەشاااارىق كۈنىاااادىن
كېيىااانال تۇتساااا بولىااادى» دەئ قارىغاااان .تەشااارىق كاااۈنى ھېيتنىاااڭ ئىككىنچاااى
كۈنىاادىن باشاالىنىدىغان ئااۈق كااۈننى كۆرسااىتىدى .قالغااان يەتااتە كااۈننى يولاادا
ش ـ َـرةٌ َك ِاملَـ ـ ٌ﴾
ـك َع َ
ياااااكى ۋەتىنىاااادە تۇتسااااا بولىاااادى .ئايەتنىااااڭ ئااىرىاااادا ﴿تِْل ـ َ
«ئۇنىااڭ ھەممىسااى ئااون كااۈن بولىاادى» دەئ تولۇقالنغااان .بۇنااداق كېلىشاانىڭ
سااااااەۋەبى ،بەزى كىشااااااىلەرنىڭ ئەقلىااااااگە «ئىككىنىااااااڭ بىرىنااااااى تۇتساااااااق
بولىااادىكەن» دېگەنااادە اىياااا كېلىاااپ قالماسااالىقى ئۈچاااۈن« ،ئىككاااى روزىناااى
تە تۇتىساااىلەر ،ئااىرىااادا بۇنىاااڭ ھەممىساااى تولاااۇق ئاااون كاااۈن بولىااادى» دەئ
ئاشكارا بايان قىلىنغان.
«ھە تەمەتتاااااۇ» قىلغاااااان ۋاقىتتاااااا ،قۇربانلىققاااااا ھەقىاااااقەتەن كاااااۈچى
يەتااامەي ،روزا تۇتۇشاااقا مەجكاااۇر بولاااۇئ قالغاااان كىشاااى «پاااۇ بولغاااان بولساااا
قۇربااااانلىق قىالتااااتى  .ئەماااادى قۇربانلىقنىااااڭ ئورنىغااااا روزا تۇتسااااام ھە كەم
بولاااۇئ قااااالرمۇ » دەئ گۇماااان قىلمىساااۇن .بەلكاااى ئىنساااان قۇربانلىققاااا پاااۇ
بولمىغاااان چاغااادا« ،مېنىاااڭ تۇتقاااان روزام قۇرباااانلىق قىلغاااان بىااالەن ئواشاااا »
دەئ ئويلىشى كېرە .

ِٰ
اض ـ ـ ـ ِري الْمسـ ـ ـ ِ
ـك لِمـ ـ ــن ََّل ي ُكـ ـ ــن أ َْهلُـ ـ ــهُ ح ِ
ـج ِد ا ِْلَـ ـ ـ َـر ِام﴾ «ماناااااااا باااااااۇ
َ
﴿ذَلـ ـ ـ َ َ ْ َ ْ
َْ
مەساااجىدى ھەرەم دائىرىساااىدە ئولتۇرىشااالۇق بولمىغاااان كىشاااىلەر ئۈچۈنااادىر».
ئااااادەتتە كەبىاااادىن  12مىاااال يىااااراقلىققىچە ھەرەم دائىرىسااااى ھېسااااابلىنىدى.
يۇقىرىااادىكى روزا ھۆكاااۈمى مۇشاااۇ دائىرىنىاااڭ ساااىرتىدىن كەلاااگەن كىشاااىلەرگە
چۈشااااىدى .دائىاااارە ئىچىاااادىكىلەرگە يۇقىرىاااادىكى ھۆكۈمنىااااڭ ھېچقايسااااى پەرز
ئەمەس.
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َن اللَّـ ــهَ َشـ ـ ِـدي ُد ال ِْع َقـ ـ ِ
﴿واتَّـ ُقـ ــوا اللَّ ـ ــهَ َوا ْعلَ ُمـ ــوا أ َّ
ـاب﴾ «ئالالھقااااا تەق ادارلىااااق
َ
قىلىغااااالر ،بىلىغالركااااى ،ئالالھنىااااڭ ئااااازابى قاااااتتىقتۇر» .ئااااالالھ شااااەرىىەتتە
نۇرغاااۇن قاااواليلىقالرنى بەردى .ئەمااادى باااۇ قاااواليلىقالرنى تاشاااالئ ،ئىشاااالرنى
ئۆزىمىز االىغان بويىچە قىلساق ،ئالالھنىڭ قاتتىق ئازابىغا ئۇچرايمىز.
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-100دەرس
سۈرە بەقەرە -197ئايەت

سو َق
ض فِي ِه َّن ا ِْلَ َّج فَ ًَل َرفَ َ
وم ٌ
ات فَ َمن فَـ َر َ
﴿ا ِْلَ ُّج أَ ْش ُه ٌر َّم ْعلُ َ
ث َوََّل فُ ُ
ِ
ِ
َّ
ري
َوََّل ِج َد َ
ال ِِف ا ِْلَ ِِّج َوَما تَـ ْف َعلُوا م ْن َخ ٍْري يَـ ْعلَ ْمهُ اللـهُ َوتَـ َزَّو ُدوا فَإ َّن َخ ْ َ
الز ِاد التَّـ ْقو ٰى واتَّـ ُق ِ
ُول ْاْلَلْبَ ِ
ون ََّي أ ِ
اب﴾
َّ
َ َ
«ھە ۋاقتى مەلۇم بىرقانچە ئايدىر نيەنى شەۋۋا  ،زىلقەئدە ئايلىرى ۋە
زىلھەججە ئېيىنىڭ ئون كۈنىدىر  .بۇ ئايالردا ھە قىلىشنى نىيەت قىلغان
نئېھرام باغلىغان ئادەمنىڭ جىنسىي ئاالقە قىلىشى ،گۇناھ قىلىشى ۋە
جا جا قىلىشى مەنىى قىلىنىدى .سىلەر قانداقلىكى يااشى ئەمەلنى
قىلسا الر ،ئالالھ ئۇنى بىلىپ تۇرىدى نئااىرەتلىكىغالر ئۈچۈن زاد-
راھىلە ئېلى ېلىغالر ،ئە يااشى زاد-راھىلە تەق ادارلىقتۇر .ئى ئەقىل
ئىگىلىرى! ما ا تەق ادارلىق قىلىغالر»
ئااااادەتتە «شااااەۋۋا  ،زىلقەئاااادە ،زىلھەججەنىااااڭ ئااااون كااااۈنى» قاتااااارلىق
ض
مۇشااۇ ئااۈق ئاااي ھە ئااايلىرى ھېسااابلىنىدى .ئااالالھ تائاااال ئااايەتتە ﴿فَ َمــن فَـ َـر َ
ـج﴾ «كىااا باااۇ ئاااايالردا ھە قىلىشااانى پەرز قىلساااا» دېاااگەن ئىپاااادە
فِــي ِه َّن ا ِْلَـ َّ
قولالنغااان .ئەساالى ئىنسااان ھەجنااى ئااۆزىگە ئااۆزى پەرز قىلماياادى ،بەلكااى ئااالالھ
پەرز قىلىاادى .ئااايەتتە نااېمە ئۈچااۈن «كى ا نھەجنااى پەرز قىلسااا» دېااگەن ئىپااادە
577

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
قوللىنىلغااان چاااۈنكى ھە مااۇئەييەن بىااار يىلاادا پەرز ئەمەس .ئىنساااان ھەجناااى
شااارائىتى يەتااكەن ۋاقىتتااا ،ھاياتىاادا بىاار قېااتى قىلسااا بولىاادى .لااېكىن كىشااى «بااۇ
يىاال ھە قىلىاامەن» دەئ نىاايەت قىلىااپ ،ئېھاارام باغلىغاناادىن كېاايىن ،ھەجنااى
ئۆزىگە پەرز قىلغان بولىدى.

ـث َوََّل
ئاااالالھ تائااااال ئاااايەتتە ئاااۈق تۈرلاااۈ ئىشااانى چەكااالەئ ﴿فَـ َـًل َرفَـ َ
ـج﴾ «ئېھاااارام باغلىغااااان ئادەمنىااااڭ جىنسااااىي ئاااااالقە
س ــو َق َوََّل ِجـ ـ َد َ
ال ِِف ا ِْلَـ ِِّ
فُ ُ

قىلىشاااى ،گۇنااااھ قىلىشاااى ۋە دەتااااال قىلىشاااى مەنىىاااي قىلىنىااادى» دېاااگەن.
بىرىنچااى چەكلىاامە« ،جىنسااى مۇناسااى ەت قىلىااش ۋە ئااۇ توغرىسااىدا سااۆزلە »،
گەرچە ھەجااادىن باشاااقا ۋاقىتتاااا تاااوغرا بولساااىمۇ ،لاااېكىن ھەجااادە چەكلىنىااادى.
ئىككىنچااى چەكلىاامە« ،گۇناااھ مەئسااىيەتكە چۈشااۈ » ،بااۇ ھەجنىااڭ ئالدىاادىمۇ
ئواشاشاااال ھاااارام .ھەرەمااادىن باشاااقا ئورىنااادا گۇنااااھنى كاااۆ لىمىزگە پۈكاااۈئ،
قىلمىساااااق گۇناااااھ بولماياااادى .ئەممااااا ھەرەماااادە ئىنسااااان كااااۆ لىگە پااااۈككەن
يامااااانلىققىمۇ گۇناااااھ يېزىلىاااادى .بااااۇ ئااااايەتتە «باشااااقا جااااايالردا ئىنسااااانىي
ئاجىزلىقىاااڭ ساااەۋەبلى گۇنااااھ قىلااادىڭ ،ئەمااادى گۇنااااھىغنى يۇياااۇ ئۈچاااۈن
ھەجااااگە كەلاااادىڭ ،تەكاااارار گۇناااااھ ئۆتكۈزمەساااالىككە دىقااااقەت قىلىشااااىڭ ۋە
ئااالالھتىن ھايااا قىلىشااىڭ كېاارە » دېااگەن مەزمااۇن بايااان قىلىنغااان .بااۇ ھەقااتە
ا ا
ا ا
ٌا ل ل َ بٌَْال ل « 1كىمكاااااى
﴿وَِ ل ل ٌيُل ل اهْ ٌف ل للوٌِباا ْْلَل للا ٌما ُْل ل ل ٌتُّ ُْل للوٌُِ ل ل ْ َ
ئاااااالالھ تائااااااال َ
مەساااجىدى ھەرەمااادە زىلاااۇم بىااالەن گۇنااااھ قىلمااااقچى بولىااادىكەن ،ئۇنىغغاااا
قاااتتىق ئااازابنى تېتىتىمىااز» دېااگەن .ئااۈچىنچى چەكلىاامە« ،دەتاااال قىلىااش».
باااۇ باشاااقا ئاااورىنالردا چەكاااتىن ئاشااامىغان شاااەكىلدە بولساااا ،ااتاااا ئەمەس .باااۇ
ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال پەيغەماااكەر ئەلەيھىسسااااالمغا اىتاااا قىلىاااپ ﴿ٌَو َ للا ا ُْ ٌ
ا
سل ل ٌُ « 2ئااااۇالر نمۇاالىپەتچىلىاااا قىلغااااۇچىالر بىاااالەن چىرايلىااااق
اِبَل ل ا ٌا ل َلٌَْ ْ
ََ َ
رەۋىشتە مۇنازىرىلەشكىن» دېگەن.
 1سۈرە ھە -25 ،ئايەت
 2سۈرە نەھل-125 ،ئايەت

578

تەپسىر شەئراۋى  -سۈرە بەقەرە
ئىساااااالمنىڭ «مۇناااااازىرە ،دەتااااااال » ھەققىااااادىكى باااااۇ كۆرسەتمىساااااى،
ئىنسااااننىڭ تەبىىىاااتىگە ئاالھىااادە ئەھمىااايەت بەرگەنلىكىااادىر .ھەجاااگە بارغانااادا
«دەتااااال »ناااى چەكلەشااانىڭ ساااەۋەبى ،ھەجااادە ئىنساااان ۋەتىناااى ،ئەھلاااى ۋە
مااا -مۈلكىااادىن ئايرىلىاااپ ،نورماااا ھاياااات ئۇسااالۇبىدا ئاااۆزگىرىش ياااۈز بېرىااادى.
بۇناااااداق ئەھ الااااادا ئاااااالالھ تائااااااال ئالااااادىنىاال ھەجااااادە جېدەللىشىشاااااكە
بولمايااادىغانلىقىنى دېمىساااە ،بىنورماااا ھايااااتتىن ساااىقىلغان كىشاااىلەر ئۆزىنىاااڭ
ئاااچچىقىنى ئەتراپىاادىكىلەردىن ئېلىشااى مااۇمكىن .شااۇ ا ئااالالھ تائاااال ئەقەللىااي
بولغااااان مۇنااااازىرىنىمۇ چەكلەۋاتىاااادى .ئااااۆمە شااااەكلىدە ھەجااااگە بارغااااانالر
ھاياتنىااڭ ئااااىرىغىچە بىاار-بىرىنااى ئۇنتۇيااالمىغۇدە دەرىجىاادە دوساا بولااۇئ
كېلىااادى يااااكى بىااارى-بىرىناااى قااااتتىق ياماااان كاااۆردئ كېلىااادى .چاااۈنكى ھە
جەريانىاادا كااۆرمىگەن ئەيىاا -نۇقسااانلىرىنى كۆرىاادى .بااۇ ئىشااالرنىڭ ھەممىسااى
كىشاااىنى ئاساااانال دەتااااال دائىرىساااىدىن چىقىرىاااپ ،زوراۋانلىاااق دائىرىسااااىگە
ئەكىلىپ قويىدى.
ئااااالالھ تائاااااال ھە پائالىيىتىاااادە بىزنااااى بىاااار قىسااااى سااااەلكىيلىكلەردىن
﴿وَمــا تَـ ْف َعلُــوا ِمـ ْـن َخـ ٍْ
ـري
توسااقان بولسااا ،يەنە بىاار قىسااى ئىجابىيلىقالرغااا بااۇيرىئ َ
يَـ ْعلَ ْمــهُ اللَّ ــهُ﴾ «ساااىلەر قاناااداقلىكى يااشاااى ئەمەلناااى قىلساااا الر ،ئاااالالھ ئاااۇنى
بىلىاااپ تۇرىااادى» دېاااگەن .ئاااايەتتىكى «يااشاااىلىق» باااارلىق ياماااان ئىشاااالردىن
چەكلىنىشااااانى كۆرسااااااىتىدى .ھەجاااااادە ساااااەت گەئ قىلماساااااالىق ،جىنسااااااىي
مۇناسااااى ەت قىلماساااالىق ،گۇناااااھ-مەئسااااىيەتلەردىن يىااااراق تااااۇرىئ ،دەتاااااال
قىلماساااالىق قاتارلىقالرنىااااڭ ھەممىسااااى يااشااااىلىق ھېسااااابلىنىدى .ئااااايەتتىكى
اِ ل ٌْ قوشۇمچىساااى ئىشااانىڭ دەسااالەپكى باشااالىنىش نۇقتىساااىنى ئىپادىلەيااادى.
چااۈنكى ھەرقانااداق ئىااش ئە باشااتا كىچىكااتىن باشاالىنىدى .بااۇ ئااارقىلىق ئااالالھ
تائاااااال باشااااقىالر ھااااې قىاللمىغااااۇدە ئە كىچىاااا يااشااااىلىق بولسااااىمۇ،
ئۆزىنىڭ بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەئ بەرگەن.
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ئاااااايەتتىكى ﴿ َوتَـ ـ ـ َـزَّو ُدوا﴾ ساااااەپەرگە كېتەرلىااااا باااااارلىق نەرساااااىلەرنى
ھازىرالشاااانى كۆرسااااىتىدى .مەكااااكە-مەدىنىاااادە ئااااۆز ۋاقتىاااادا كىشااااىلەر بارسااااا
يەتكااۈدە بىاار نەرسااە يااوق ،گىياھسااىز بىاار ئااورىن بولغاچقااا ،ھەجااگە بارىاادىغان
كىشاااااااىلەر ،كېپەنلىكىلىرىااااااادىن تارتىاااااااپ ،يىاااااااپ ،يىغااااااانە ۋە ياااااااېمە -
ئىچمەكلىااارىگىچە ئېلىااا االتتى .بۈگاااۈنكى كۈنااادە ئەھااا ا ئۆزگىرىاااپ ،ھەجاااگە
بارغاااان ئاااادەم يۇرتىدىكىااادىن بەكااارە باياشاااات ياشاااائ كېلىااادىغان ھاااالەت
1
ا
ٌشل ل ْلَ ٌ ٌ
تٌ ُ ل ل ا َ
شاااااەكىللەندى .باااااۇ ھەقاااااتە ئاااااالالھ تائااااااال ﴿ َُْيل ل َلٌِاَْ ل للوٌَْثلَ ل َله ُ
«ھەرەمگە تۈرلۈ مې ىلەرنىڭ ھەممىسى كەلتۈردلىدى» دېگەن.
قەدىمااااادە يەمەنااااادىن كېلىااااادىغان بىااااار بۆلاااااۈ ھااااااجىالر «ئالالھقاااااا
تەۋەككااۈ قىلىمىااز» دەئ ،تەييااارلىق قىلماااي ھە سااەپىرىنى باشااالئ ،ئااوزىق-
تۈلاااۈكلىرى تۈگىگەنااادە ،باشاااقىالرنىڭ نەرساااىلىرىنى ئاااوغرىالئ يەيتتاااى .شاااۇ ا
ئاااالالھ تائااااال باااۇ يامانلىقنىاااڭ ئالااادىنى ئاااېلىش ئۈچاااۈن ،ھەجاااگە بارغاااان ھەر
ئاااادەمنى ئىقتىسااااد ۋە باشاااقا تەرەپااالەردە تەيياااارلىق بىااالەن بېرىشاااقا بۇيرىغاااان.
ئەگەر ئىقتىساااد يااار بەرمىسااە ،بااۇ پەرز ئىقتىساااد يااار بەرگەنااگە قەدەر چۈشااۈئ
كېتىااااادى .مۇسااااااۇلمان مەككىااااااگە بېرىااااااپ ،ئااااااۇ يەرنىااااااڭ ئېنېرگىيەسااااااىنى
تۈگەتمەستىن ،بەلكى ئېنېرگىيە قوشۇشى كېرە .
دىنيااااااااادىكى تۇرمااااااااۇ ئېھتىياجلىرىمىزغااااااااا بااااااااۇ قەدەر كۆ ااااااااۈ
باااۆلگىنىمىزدە  ،ئاااااىرەت ھايااااتىمىزغىمۇ كۆ اااۈ بۆلۈشاااىمىز كېااارە  .شاااۇ ا
ِ
ى﴾ «ئە يااشاااى
ـري الـ َّـز ِاد التَّـ ْقـ َـو ٰ
ئااالالھ تائاااال ئااايەتنى داۋامالشااتۇرىئ ﴿فَـإ َّن َخـ ْ َ
زاد-راھىاااالە نئوزىقلااااۇق تەق ادارلىقتااااۇر» دېااااگەن .يەنااااى ،قىيااااامەت كااااۈنى
جەناانەتكە كىرىااپ دوزااااتىن ساقلىنىشااىمىز ئۈچااۈن ،تەقاا الىقتىن ئىكاااارەت ئە
يااشااى «ئااوزىق-تۈلااۈ »كە ئاالھىاادە كۆ ااۈ بۆلۈشااىمىز كېاارە  .ئااالالھ تائاااال
ئىنساااااااننىڭ بەدەن گااااااۈزەللىكىنى ساااااااقال ئۈچااااااۈن كىاااااايى -كااااااېچە
 1سۈرە قەسەس-57 ،ئايەت
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ا
يٌن ل ْلوُتا ُ ْ ٌ
َتَْنَ ل َ
بەرگەنلىكىنااااى تىلغااااا ئېلىااااپ ﴿ ََيٌمَل الٌَُ َ َنٌَُل ل ْغٌْ َ
لاٌالَل لْ ُ ْ ٌ ٌبَ َ
ان للاٌيلُ ل ٌَلو ا َ
َواي َ للا « 1ئااااى ئااااادەم بااااالىلىرى! سااااىلەرگە بىااااز ھەقىااااقەتەن ئەۋرىتىغالرنااااى
ياپىااادىغان لىكاسااانى ۋە زىننەتلىنىااادىغان لىكاسااانى چۈشاااۈردىق» دەئ بولاااۇئ،
ئىنسااااانغا جىساااامانىي ئەيىاااا -نۇقسااااانلىرىنى ياپىاااادىغانغا كىاااايى -كااااېچە
بېرىلگىنىااادە  ،مەنى ىيىتىنىماااۇ يېاااپىش كېرەكلىكىناااى باياااان قىلىاااپ ِ
ـاس
َ
﴿ولبَ ـ ُ
ـك َخ ـ ْـريٌ﴾ «تەق ادارلىاااق لىكاساااى ئە يااشاااىدىر» دېاااگەن .دېااامە ،
التَّـ ْقـ َـو ٰى ٰذَلِـ َ
ئااااالالھ تائاااااال دىنيااااالىقىمىزنى ئاالھىاااادە ئەسااااكەرتكەندىن باشااااقا ،ئااااااىرەت
ھاياتىمىزغىمۇ كۆ ۈ بۆلى اتىدى.

﴿واتَّـ ُق ـ ِ
ُول ْاْلَلْبَ ـ ِ
ـون ََّي أ ِ
ـاب﴾ «ئاااى ئەقىااال ئىگىلىااارى! ما اااا تەق ادارلىاااق
َ
قىلىغااااالر» .ئااااالالھ بەناااادىلەرنىڭ ھەرقانااااداق ئىشااااتا ئەقلىنااااى ئىشلىتىشااااىنى
ااالياااادى .شااااۇ ا ئااااالالھ تائاااااال داۋاملىااااق ئىنساااااننى بىاااار قىسااااى ئىشااااالرغا
بۇيرىغاناااادىن كېاااايىن ،ئەقىلااااگە ئىشااااارەت قىلىاااادى .چااااۈنكى ساااااغالم ئەقىاااال
ئىنسااااااننىڭ تاااااوغرا ياااااو تېپىشاااااىنىڭ ۋە ئاااااالالھ ئەۋەتاااااكەن ھىااااادايەتنى
چۈشىنىشنىڭ بىر ۋاسىتىسىدىر.

سەيشەنكە-2019 ،يىل -16ئىيۇ
سەيشەنكە 13 ،زىلقەئدە1440 ،
ئىستانكۇ  ،تۈركىيە
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