ئىمام ئىسمائىل ئىبنى ئۆمەر ئىبنى كەسىر
(اەلل رەھمەت قىلسۇن)

1
فاتىھە سۈرىسىدىن ئال ئىمران سۈرىسىگىچە

 2011م 1432 /ھ

ئىككىنچى نەشرى
ئابدۇلباقى قاسىم
تەھرىر ۋە تۈزەتكۈچىلەر:

ئابدۇلغەنى ئابدۇلئېزىز
سابىرجان

يۇنىكودالشتۇرغۇچى

بەت اليىھەلىگۈچى

:

ئابدۇلباقى قاسىم

بىرىنچى نەشرى

تەرجىمە قىلغۇچىالر:

ئابدۇلغەنى ئابدۇلئېزىز
مۇھەممەد ئابدۇلالھ قارىم
مۆمىنجان سىدىق

تەرجىمىگە قاتناشقۇچىالر:

ئابدۇلەئزىز رەھمىتۇلالھ
يۇسۇف قارىم
مۇھەممەد ئۆمەر
ئابدۇلھەمىد قارىھاجى

تەرجىمە تەھرىرلىرى:

مۇنەۋۋەر نىياز
ئابدۇساالم مۇسا
سابىرجان

رىياسەتچى:

ف .ئەل ئابدۇسساالم

تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچىلەر:

ئابدۇلمەجىد قارىھاجىم
پىروفېسسور ئابدۇررەھىم قەشقىرى

كومپىيوتېرغا ئالغۇچىالر:

ئا .رۇزى توختى
مۇساجان ئابدۇقادىر (بايتاش)

لإلمام إمساعيل بن عمر بن كثري رمحه اهلل

1

من سورة الفاحتة إىل سورة آل عمران

 2011م 1432 /ھ

مركز الرتمجة األويغورية

الطبعة الثانية
التحرير واملراجعة:

عبد الغين عبد العزيز
عبدالبايق قامس
صابرجان

املرتمجون:

عبد الغين عبد العزيز
محمد عبد هللا قاري
مؤمن جان صديق

التحرير:

منورة بنت نياز
عبد السالم موىس
صابر جان

املراقب:

ال�شيخ عبد اجمليد صادق الآابدي
احلاسوب الآيل:
أ�.د .عبد الرحمي القشقري

تصممي الصفحة:

عبدالبايق قامس

الطبعة األوىل
عبد العزيز رمحة هللا
يوسف قاري
املشاركون يف الرتمجة :محمد معر
عبد امحليد قاري حايج
ا إلرشاف:

ف .عبد السالم
ع .روزي توخيت
موىس جان عبد القادر (ابيتاش)

مۇندەرىجە
مۇندەرىجە5.................................................................................................................................
تەپسىرنىڭئىككىنچىقېتىملىقنەشىرقىلىنىشىمۇناسىۋىتىبىلەن23 ..................................................
بېغىشلىما 2 5 ....................................................................................................
بېغىشلىما 2 7 ....................................................................................................
كىرىش سۆز31..............................................................................................................................
تەپسىرنىڭ تەرجىمىسى ھەققىدە32..................................................................................................
تەپسىرلەرنىڭ تۈرلىرى39.................................................................................................................
ئەسەرلەر (رىۋايەتلەر) گە تايىنىپ قىلىنغان تەپسىرلەر40.................................................................
فىقھى ئىلىمنى ئاساسىي ئورۇنغا قويۇپ يېزىلغان تەپسىرلەر41........................................................
تارىخ ۋە قىسسىلەرنى ئاساس قىلىپ يېزىلغان تەپسىرلەر42...........................................................
قۇرئان كەرىمنىڭ گىرامماتىكىلىق تىل قۇرۇلمىسىنى ئاساس قىلىپ يېزىلغان تەپسىرلەر43..........
پەلسەپەۋىي ئاڭ ۋە ئەقلىي كۆز قاراشالر ئاساس قىلىپ يېزىلغان تەپسىرلەر43..........................
سۈننى مەزھىبىدىكىلەرنىڭ ئەقىدىسىدىن چەتنەپ كەتكەن تائىپىالرنىڭ يازغان تەپسىرلىرى44.....
يېڭى ئەسىردە يېزىلغان تەپسىرلەر46..............................................................................................
“تەپسىرى ئىبنى كەسىر” ھەققىدە47................................................................................................
ئىبنى كەسىرنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى49........................................................................................

فاتىھە سۈرىسى

فاتىھە سۈرىسىنىڭ ئىسىملىرى ۋە ئۇ ئىسىمالرنىڭ مەنىسى51.......................................................
بۇ سۈرىدىكى ئايەتلەرنىڭ سانى52..................................................................................................
بۇ سۈرىنىڭ سۆزلىرى ۋە ھەرپلىرىنىڭ سانى52................................................................................
فاتىھە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى53.........................................................................................................
نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش توغرىسىدا54......................................................................................
شەيتاندىن پاناھ تىلەش ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى56..........................................................................
قىرائەت قىلىشتىن بۇرۇن شەيتاندىن پاناھ تىلەش توغرىسىدا58...................................................
ئاچچىقالنغاندا شەيتاندىن پاناھ تىلەش توغرىسىدا59...................................................................
ﷲ تائاالدىن شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەش پەرزمۇ ياكى سۈننەتمۇ؟59..........................

5

6

شەيتاندىن پاناھ تىلەشنىڭ پايدىلىرى60......................................................................................
ِن َّ
الرِج ْي ِم” نىڭ مەنىسى60.........................................................................................
الش ْي َطا ِن َّ
“أَ ُع ْوُذ باِهللِ م َ
شەيتاننىڭ شەيتان دەپ ئاتىلىشى61.............................................................................................
الرِج ْي ُم﴾ نىڭ مەنىسى62................................................................................................................
﴿ َّ
الرِحي ِم﴾ فاتىھە سۈرىسىنىڭ بىرىنچى ئايىتىدۇر63.......................................................
الر ْح ِ
من َّ
﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ نى ئۈنلۈك ياكى ئىچىدە ئوقۇش توغرىسىدا63......
الر ْحم ِن َّ
قىرائەت ئۈنلۈك ئوقۇلغان نامازدا ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ نىڭ پەزىلىتى65............................................................................................
الر ْح ِ
من َّ
﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
“اﷲ” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى65............................................ .........................................................
الرِحي ِم﴾نىڭ مەنىسى66...........................................................................................................
﴿ا َّلر ْح ِ
من َّ
َّ
ِين﴾ نىڭ مەنىسى68..............................................................................................
﴿الْ َح ْم ُد لِل ِه َر ِّب الْ َعالَم َ
﴿الْ َح ْم ُد لَِّل ِه﴾ يەنى ﷲ تائاالغا مەدھىيە دېگەن سۆز بىلەن <ﷲ غا شۈكرى>دېگەن سۆزنىڭ پەرقى68...
سەلەپ ئالىملىرىنىڭ “مەدھىيە” توغرىسىدىكى سۆزلىرى69.................................................................
﴿الْ َح ْم ُد لَِّل ِه﴾ دېگەن سۆزنىڭ پەزىلەتلىرى69.........................................................................................
﴿الْ َح ْم ُد لَِّلهِ﴾ دىكى ئەلىف ،الم ھەرپىنىڭ ھەممە مەدھىيىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقى70...........
﴿ َر ّبِ﴾ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى70...................................................................................................
ِين﴾ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى70.................................................................................................
﴿الْ َعالَم َ
الرِحي ِم﴾ توغرىسىدا71............................................................................................................
الر ْح َم ِن َّ
﴿ َّ
﴿قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر﴾ دېگەن ئايەتتە “ئىگە” بولۇشنى قىيامەت كۈنىگىال خاس
قىلىشنىڭ سەۋەبى72.......................................................................................................................
﴿�َي ْوِم ِّ
الد ِين﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى72...........................................................................................
ﷲ ھەقىقىي پادىشاھ ۋە پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىدۇر73..................................................................
﴿ ِّ
الد ِين﴾ نىڭ مەنىسى73..................................................................................................................
َّاك َ�ن ْعبُ ُد َوإِي َ
﴿إِي َ
َّاك نَ ْستَعِي ُن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ لۇغەت مەنىسى ۋە ئىستىالھ مەنىسى74.................................
“فاتىھە” سۈرىسى ﷲ تائاالغا بولغان مەدھىيىدۇر ،شۇڭا ئۇنى نامازدا ئوقۇشنىڭ ۋاجىب
ئىكەنلىكى 75...............................................................................................................................
ﷲ نىڭ «ئۇلۇھىيەت» سۈپىتىنى بىر دەپ تونۇش75........................................................................
ﷲ نىڭ “رۇبۇبىيەت” سۈپىتىنى بىر دەپ تونۇش75............................................................................
ﷲنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەڭ شەرەپلىك ئورۇنالردا “بەندەم” دەپ
ئاتىغانلىقى 76................................................................................................................................
ئادەم سىقىلىش ھېس قىلغاندا ئىبادەت قىلىشقا تەۋسىيە قىلىنغانلىقى76.....................................
الص َر َ
﴿ا ْه ِدنَا ِّ
ِيم﴾ دېگەن ئايەتنى ﷲ تائاالنى مەدھىيىلەپ ۋە سۈپەتلەپ بولغاندىن
اط الْ ُم ْستَق َ
كېيىن كەلتۈرۈشنىڭ ھېكمىتى77....................................................................................................
ھىدايەت (توغرا يول) دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى77..........................................................................

مۇندەرىجە

مۆمىننىڭ توغرا يولدا تۇرۇپ ،توغرا يولنى تىلىشى78.....................................................................
وب َع َل ْيه ِْم َولَ َّ
﴿ ِص َر َ
ِين أَْ�ن َع ْم َت َع َل ْيه ِْم غ َْي ِر الْ َم ْغ ُض ِ
الضالِّ َين﴾ دېگەن ئايەت توغرىسىدا79..................................
اط الَّذ َ
“فاتىھە” سۈرىسى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزمۇنالر81...........................................................................
﴿أَْ�ن َع ْم َت﴾ دېگەن سۆزدە “سەن ئىنئام قىلدىڭ” دەپ ئىنئام قىلىشنى ﷲ تائاالغا خاس
قىلىشَ ﴿ ،ولَ َّ
الضالِّ َين﴾ دېگەن سۆزدە ئازدۇرۇۋېتىشنى ﷲ تائاال غا خاس قىلماسلىق ۋە
قەدەرىيەچىلەرگە بېرىلگەن رەددىيە81.............................................................................................
“فاتىھە” سۈرىسى ئوقۇلۇپ بولغاندا “ئامىن” دېيىش توغرىسىدا83.........................................................

بەقەرە سۈرىسى

بەقەرە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى 85.....................................................................................................
بەقەرە سۈرىسى ۋە ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى87.................................................................
بەقەرە سۈرىسىنىڭ مەدىنىدە چۈشكەنلىكىگە ئالىمالرنىڭ ھېچقانداق ئىختىالپى يوق ئىكەنلىكى88......
سۈرىنىڭ بېشىدا كەلگەن ﴿ ألم  -حم  -ن  -ق﴾ دەك ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى
توغرىسىدا89...................................................................................................................................
بۇھەرپلەرنىڭ“قۇرئان”نىڭمۆجىزىلىككىتابئىكەنلىكىنىبىلدۈرىدىغانلىقى90................................
قۇرئاندا ھېچقانداق شەكنىڭ يوقلۇقى90.........................................................................................
ھىدايەتنىڭ تەقۋادار كىشىلەرگە خاس بولىدىغانلىقى91..................................................................
“تەقۋادار كىشىلەر” دېگەن سۆزگە بېرىلگەن چۈشەنچە92.................................................................
ھىدايەتنىڭ ئىككى تۈرلۈك بولىدىغانلىقى93....................................................................................
«ئىمان» ئېيتىش93.......................................................................................................................
ئايەتتىكى “بىلغەيىب” (غەيىب) دېگەن سۆزنىڭ مەنىلىرى94......................................................
﴿نامازنى ئادا قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى95.......................................................................
﴿مال ـ مۈلكىنى ﷲ نىڭ يولىغا سەرپ قىلىش﴾ دېگەن ئايەتنىڭ شەرھى96..............................
مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرى97..............................................................................................................
توغرا يول ۋە بەخت  -سائادەتنىڭ مۆمىنلەرنىڭ نېسىۋىسى ئىكەنلىكى99....................................
“مۇناپىق” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى102..........................................................................................
مۇناپىقلىقنىڭ باشلىنىشى103........................................................................................................
﴿كىشىلەر ئارىسىدا ﷲ تائاالغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق دېگۈچىلەر بار ،ھەقىقەتتە
ئۇالر ئىشەنمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى103...........................................................................
«كېسەل» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى105........................................................................................
«بۇزغۇنچىلىق» نىڭ ئۆز ئىچىگە ئالغان مەنىلىرى107..................................................................
مۇناپىقالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقىنىڭ خىلمۇ خىللىقى108.......................................................................
مۇناپىقالرنىڭ ھىيلىسى ۋە ئالدامچىلىقى110...................................................................................
مۇناپىقالرنىڭ ھىيلە ـ مىكرى ۋە ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتى111...........................................................

7

8

مۇناپىقالرنىڭ مىسالى112................................................................................................................
مۇناپىقالرنىڭ يەنە بىر مىسالى113..................................................................................................
نۇر توغرىسىدىكى رىۋايەتلەر115.....................................................................................................
مۆمىنلەر ،كاپىرالر ۋە مۇناپىقالرنىڭ تۈرلىرى116.............................................................................
مۇناپىقنىڭ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدىغانلىقى117................................................................................
قەلبنىڭ تۈرلىرى117......................................................................................................................
ﷲ تائاالنىڭ ئىبادەتكە اليىق ھەقىقي زات ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىش119................................
پۈتۈن ئالەمنى ياراتقۇچى ﷲ نىڭ بار ۋە بىر ئىكەنلىكىنىڭ دەلىللىرى120.................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىسپاتالش121.........................................................
قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرۈشنى تەلەپ قىلىش ۋە ئۇنى كەلتۈرۈشنىڭ مۈمكىن بولمايدىغانلىقى121..........
قۇرئاندىكى مۆجىزىلەرنىڭ تۈرلىرى122..........................................................................................
قۇرئاننىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئەڭ چوڭ مۆجىزە ئىكەنلىكى125..........................
تاش توغرىسىدا125........................................................................................................................
دوزاخنىڭ يارىتىلىپ بولغانلىقى125...............................................................................................
تەقۋادار ،مۆمىن كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپات126...................................................................
جەننەتنىڭ مېۋىلىرىنىڭ بىر ـ بىرىگە ئوخشىشىپ كېتىدىغانلىقى127...........................................
جەننەتتىكى كىشىلەرنىڭ ئاياللىرىنىڭ ناھايىتى پاك ئىكەنلىكى127.............................................
دۇنيانى ئوخشىتىپ كەلتۈرگەن مىسالالر129...................................................................................
زىيان تارتقۇچىالر133......................................................................................................................
ﷲ تائاالنىڭ قۇدرەتلىك زات ئىكەنلىكىنىڭ پاكىتلىرىنى بايان قىلىش134................................
يارىتىشنىڭ باشلىنىشى134...........................................................................................................
زېمىننىڭ ئاسماندىن بۇرۇن يارىتىلغانلىقى135..............................................................................
زېمىننىڭ ئاسمانالر يارىتىلىپ بولغاندىن كېيىن كېڭەيتىلگەنلىكى135.........................................
ﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلەرگە ئادەم ۋە ئۇنىڭ بالىلىرىنى زېمىندا ئورۇن باسار قىلىدىغانلىقىنى
دېگەنلىكى ۋە پەرىشتىلەرنىڭ جاۋابى136......................................................................................
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرىشتىلەردىن ئۈستۈن ئىكەنلىكى140....................................................
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بىلىم بىلەن پەرىشتىلەردىن ئارتۇق قىلىنغانلىقى142...............................
ﷲ تائاال نىڭ پەرىشتىلەرنى ئادەم ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئادەم
ئەلەيھىسساالمنى ھۆرمەتلىگەنلىكى143............................................................................................
ئىبلىس گەرچە پەرىشتە بولمىسىمۇ ،پەرىشتىلەر بىلەن بىرگە ئادەمگە سەجدە قىلىشقا
بۇيرۇلغانلىقى143............................................................................................................................
بويسۇنۇشنىڭ ﷲ غا ،سەجدىنىڭ ئادەمگە بولغانلىقى144.........................................................
ئىبلىسنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلىشى144..............................................................................................

مۇندەرىجە

ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە بىر قېتىم ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغانلىقى145......................................
ھەۋۋا ئانىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالم جەننەتكە كىرىشتىن بۇرۇن يارىتىلغانلىقى145........................
ئادەم ئەلەيھىسساالمنى سىناش146.................................................................................................
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بويىنىڭ ئېگىز ئىكەنلىكى146..................................................................
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ جەننەتتە كۈندۈزى ئازراق تۇرغانلىقى147.................................................
شەك ۋە ئۇنىڭغا بېرىلگەن جاۋاب147............................................................................................
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان تەۋبىسى ۋە دۇئاسى148...............................................................
ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئىسالمغا كىرىشكە رىغبەتلەندۈرۈش149..........................................................
“ئىسرائىل” دېگەن سۆزنىڭ يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ لەقىمى ئىكەنلىكى150.............................
ﷲ تائاالنىڭ يەھۇدىيالرغا بەرگەن نېئمەتلىرى150.....................................................................
يەھۇدىيالرنىڭ بەرگەن ئەھدىسىنى ئەسلىتىش151.......................................................................
ھەق بىلەن باتىلنى ئارىالشتۇرىۋېتىش ۋە ئۇنى يوشۇرۇشتىن توسۇش153....................................
ياخشى ئىشنى ئۆزى قىلماي باشقىالرنى بۇيرۇشنى ئەيىبلەش154..................................................
ئىسرائىل ئەۋالدىنى باشقا ئۈممەتلەردىن ئارتۇق قىلغانلىقىنى (ئۇالرغا) ئەسلىتىش158...................
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ئارتۇق ئىكەنلىكى158...................
كاپىرالردىن فىدىيە ،شاپائەت قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا ياردەم بېرىلمەيدىغانلىقى 159.......
ئىسرائىل ئەۋالدىنى پىرئەۋندىن قۇتۇلدۇرغانلىقى ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىنى سۇغا غەرق
قىلغانلىقى161................................................................................................................................
ئاشۇرا كۈنى روزا تۇتۇش162...........................................................................................................
ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ موزايغا چوقۇنغانلىقى163..............................................................................
ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ تەۋبىسىنىڭ بىر ـ بىرىنى ئۆلتۈرۈش بولغانلىقى164.....................................
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ياخشىلىرىنىڭ ﷲ تائاالنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلغانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ
ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ قايتا تىرىلدۈرگەنلىكى165..................................................................................
ئىسرائىل ئەۋالدىغا بۇلۇت بىلەن سايە قىلىپ بەرگەنلىكى ۋە تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى
چۈشۈرۈپ بەرگەنلىكى167..............................................................................................................
باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ ساھابىلىرىدىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ئارتۇق
ئىكەنلىكى168................................................................................................................................
ﷲ تائاال بەيتۇلمۇقەددەسنى يەھۇدىيالرغا فەتھى قىلىپ بەرگەندىن كېيىن ،ئۇالرنىڭ ﷲ
تائاالغا شۈكۈر قىلىشنىڭ ئورنىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقى169........................................................
ئون ئىككى بۇالقنىڭ ئېتىلىپ چىقىشى170...................................................................................
ئۇالرنىڭ تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنىڭ ئورنىغا ئاددىي بىر تاماق سورىغانلىقى171......................
يەھۇدىيالرغا خارلىق بىلەن موھتاجلىقنىڭ پۈتۈلۈپ كېتىشى172...................................................
كىبىرنىڭ قانداق نەرسە ئىكەنلىكى توغرىسىدا172........................................................................

9

10

ئىمان ئېيتىش ۋە ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلىش نىجاتلىقنىڭ يولى ئىكەنلىكى173............
مۆمىننىڭ سۈپىتى173.....................................................................................................................
يەھۇدىي دېگەن ئاتالغۇنىڭ كېلىپ چىقىشى174...........................................................................
خرىستىئان دېگەن ئاتالغۇنىڭ كېلىپ چىقىشى174.......................................................................
سابىئىالرنىڭ كىملىكى توغرىسىدا174............................................................................................
ﷲ تائاالنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ بېشىغا تۇر تېغىنى تىكلەپ تۇرۇپ ئۇالردىن چىن ۋەدە
ئالغانلىقى ،لېكىن ئۇالرنىڭ ۋەدىسىدىن يېنىۋالغانلىقى175............................................................
شەنبە كۈنىنىڭ ھۆرمىتىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى مايمۇن ۋە چوشقىالرنىڭ
سۈرىتىگە ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكى176..................................................................................................
ھازىرقى زاماندىكى مايمۇن ،چوشقىالرنىڭ ئۆز ۋاقتىدا سۈرىتى ئۆزگەرتىلگەن مايمۇن ۋە
چوشقىالرنىڭ نەسلىدىن ئەمەسلىكى177........................................................................................
ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ۋە كالىنىڭ قىسسىسى178............................
سوئالنى كۆپ سوراپ ،ئىشلىرىنى قىيىنالشتۇرىۋالغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭمۇ ئۇالرغا
ئىشنى قىينالشتۇرۇپ قويغانلىقى179..............................................................................................
ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنى تىرىلدۈرۈش ۋە قاتىلنى تېپىش توغرىسىدا181.............................................
يەھۇدىيالرنىڭ دىللىرىنىڭ قاتتىقلىشىپ كەتكەنلىكى182.............................................................
جانسىزالردىمۇ مەلۇم دەرىجىدە ئىقتىدارنىڭ بارلىقى183.................................................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىكى يەھۇدىيالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن ئۈمىد ئۈزۈلگەنلىكى185...
يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئىمان
كەلتۈرمىگەنلىكى186.......................................................................................................................
«ئەلئۇممى» (ساۋاتسىز) دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى187...................................................................
ﷲ تائاالنىڭ ئايىتىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن يەھۇدىيالرنىڭ قاتتىق ئازابلىنىدىغانلىقى188................
يەھۇدىيالرنىڭ دوزاختا بىر نەچچە كۈنال تۇرىمىز دەپ خام خىيال قىلىدىغانلىقى189..................
كىچىك گۇناھالر كۆپەيسە ،ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدىغانلىقى توغرىسىدا190...................................
ئسىرائىل ئەۋالدىنىڭ بەرگەن ۋەدىسى191.....................................................................................
ۋەدىنامىنىڭ مەزمۇنلىرى ۋە يەھۇدىيالرنىڭ ئۇنى بۇزغانلىقى194...................................................
يەھۇدىيالرنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلىپ ،پەيغەمبەرلەرنى يالغانغا چىقارغانلىقى196.............................
يەھۇدىيالرنىڭ ھەر دائىم پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈشكە ئورۇنۇپ كەلگەنلىكى197............................
يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشىنى كۈتىشى ۋە ئۇ
پەيغەمبەر بولۇپ كەلسە ،ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكى199....................................................................
يەھۇدىيالرنىڭ ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىپ تۇرۇپ ئىماننى دەۋا قىلغانلىقى201................................
ﷲ تائاال يەھۇدىيالرنىڭ ئۈستىگە تۇر تېغىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ ۋەدە ئالغانلىقى ئاندىن
ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق قىلغانلىقى203..................................................................................................

مۇندەرىجە

يەھۇدىيالرنى لەنەت بىلەن دۇئا قىلىشىشقا چاقىرىش204.............................................................
يەھۇدىيالرنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە بەكمۇ ھېرىسمەن ئىكەنلىكى205.........................................
يەھۇدىيالرنىڭ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمغا بولغان ئۆچمەنلىكى206................................................
پەرىشتىلەرنىمۇ پەيغەمبەرلەرنى ئايرىغاندەك ئايرىغانلىقى207.........................................................
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ ئاالمەتلىرى210......................................................
ۋەدىلەرگە خىالپلىق قىلىشنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ بىردىن بىر ئادىتى ئىكەنلىكى211.......................
يەھۇدىيالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى تاشلىۋېتىپ ،سېھىرگە يۈزلەنگەنلىكى211......................
سېھىرنىڭ سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىن بۇرۇن بار ئىكەنلىكى211.............................
ھارۇت ۋە مارۇتنىڭ قىسسىسى ۋە ئىككى پەرىشتە212....................................................................
سېھىر ئۆگىنىشنىڭ كۇپۇرلۇق ئىكەنلىكى213..................................................................................
سېھىرنىڭ ئىچىدە ئەر  -خوتۇننى بىر ـ بىرىدىن ئايرىۋېتىدىغان سېھىرنىڭ بار ئىكەنلىكى 214.......
ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىنىڭ ھەممىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقى214.....................................
سۆز قىلغاندا ئەدەبلىك بولۇش216................................................................................................
كاپىرالرنىڭ ۋە ئەھلى كىتابالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى قاتتىق يامان كۆرىدىغانلىقى217......................
نەسخ ۋە ئۇنىڭ مەنىسى217.............................................................................................................
ئەمەلدىن قالدۇرۇشنىڭ دۇرۇسلىقى ۋە يەھۇدىيالرنىڭ “ئۇنداق قىلىش مۇمكىن ئەمەس”
دېگەن دەۋاسىغا رەددىيە218..........................................................................................................
كۆپ سوئال سوراشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكى توغرىسىدا220..................................................................
ئەھلى كىتابنىڭ يولىدا مېڭىشتىن توسۇش توغرىسىدا222................................................................
ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش224.................................................................................
ئەھلى كىتابنىڭ قىلغان ئارزۇلىرى225...........................................................................................
يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ كۇپۇرلۇق ۋە جاھىللىقىدىن ئۆزئارا ئىختىالپلىشىپ قېلىشى227...........
مەسچىتلەردىن توسقان ۋە ئۇنى بۇزۇۋېتىشكە ئورۇنغان كىشىنىڭ گۇناھى228..............................
ئىسالمنىڭ غەلىبە قازىنىدىغانلىقىغا ئالدىن خۇش بېشارەت بېرىلگەنلىكى230..............................
نامازدا قىبلە تەرەپكە يۈز كەلتۈرۈش231.........................................................................................
مەدىنىدىكى كىشىلەرنىڭ قىبلىسىنىڭ شەرق بىلەن غەربنىڭ ئارىلىقىدا بولىدىغانلىقى233...........
“ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار” دېگۈچىلەرگە بېرىلگەن رەددىيە234.....................................................
بارلىق مەۋجۇداتنىڭ ﷲ تائاالغا بويسۇنىدىغانلىقى235................................................................
ئايەتتىكى «بەدىيئ» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى235........................................................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپەتلىرى239.................................................................
“ھەقىقىي رەۋىشتە ئوقۇش” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى240.................................................................
ﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھۋالىنى زىكىر قىلغانلىقى ۋە ئۇنى
كىشىلەرگە ئىمام قىلغانلىقى242.....................................................................................................

11

12

ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى سىنىغان ئىشالر243...............................................................
زالىمالرنىڭ يەنى كاپىرالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئەھدىسىگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقى244......................
ﷲ تائاالنىڭ ئۆيى يەنى كەبىنىڭ ئارتۇقچىلىقى245....................................................................
ماقامى ئىبراھىم توغرىسىدا246........................................................................................................
كەبىنى پاك تۇتۇشقا بۇيرۇش249...................................................................................................
مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈشنىڭ ھارام قىلىنغانلىقى250................................................................
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ دىن مەككىگە خاتىرجەملىك ۋە رىزىق ئاتا قىلىشىنى
تىلەپ قىلغان دۇئاسى252..............................................................................................................
ئىبراھىمنىڭ كەبىنى سېلىشى ۋە شۇ ئىشىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا مەقبۇل بولۇشىنى
تىلىگەنلىكى253.............................................................................................................................
قۇرەيشنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىن ئۇزۇن زامانالر ئۆتكەندىن كېيىن كەبىنى
يېڭىالپ سالغانلىقى257..................................................................................................................
قارا تاشنى ئورنىغا قويۇشقا ئاالقىدار تاالش ـ تارتىش ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادىل
ھۆكۈم قىلىشى258..........................................................................................................................
ئىبنى زۇبەيرنىڭ كەبىنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خالىغاندەك سېلىشى260...................................
قىيامەت كۈنى يېقىنالشقاندا ،ھەبەشىيلىكنىڭ كەبىنى بۇزۇۋېتىدىغانلىقى262..............................
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسى263..........................................................................................
ھەج قائىدىلىرى توغرىسىدا263......................................................................................................
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىش ھەققىدە
قىلغان دۇئاسى264.........................................................................................................................
«كىتاب ۋە ھېكمەت» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى265......................................................................
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدىن ئەخمەقلەردىن باشقىسىنىڭ يۈز ئۆرۈمەيدىغانلىقى266..........
ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىدە تاكى ئۆلگۈچە چىڭ تۇرۇشنىڭ الزىملىقى268............
يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ جان ئۈزۈش ئالدىدا بالىلىرىدىن ئالغان ئەھدىسى269.........................
مۇسۇلمانالرنىڭ بىر پەيغەمبەر بىلەن يەنە بىر پەيغەمبەرنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىۋەتمەي ،ﷲ
تائاال چۈشۈرگەن نەرسىنىڭ ھەممىسىگە ئىشىنىدىغانلىقى271........................................................
قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى276............................................................................................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئارتۇقچىلىقى278.............................................................
قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشىنىڭ ھېكمىتى280.......................................................................................
قۇرئاندا تۇنجى بولۇپ ئۆزگەرگەن ھۆكۈم قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى ھەققىدىكى ھۆكۈمدۇر 282.......
قىبلە كەبىنىڭ ئۆزىمۇ ياكى ئۇنىڭ بىر تەرىپىمۇ؟283....................................................................
قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىدىغانلىقىنى يەھۇدىيالرنىڭ بىلىدىغانلىقى283...............................................
يەھۇدىيالرنىڭ جاھىللىق قىلىشى ۋە تېنىۋېلىشى284....................................................................

مۇندەرىجە

يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بىلىدىغانلىقى ۋە ھەقىقەتنى يوشۇرغانلىقى285............
ھەر بىر ئۈممەتكە قىبلىنىڭ بىر بولغانلىقى286..............................................................................
قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلگەنلىكى ھەققىدىكى سۆزنىڭ ئۈچ قېتىم تەكرارلىنىشىنىڭ سەۋەبى287..........
قىبلىنىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ ھېكمىتى288...........................................................................................
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشىنىڭ ﷲ تائاالغا شۈكرى ئېيتىشنى
ۋاجىب قىلىدىغان كاتتا بىر نېئمەت ئىكەنلىكى289.......................................................................
سەۋر قىلىش ۋە ناماز ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى290...............................................................................
شېھىتالرنىڭ ھايات ئىكەنلىكى291.................................................................................................
مۆمىن سىناققا دۇچ كېلىپ سەۋر قىلىش ئارقىلىق ساۋابقا ئېرىشىدۇ292........................................
مۇسىبەت يەتكەندە “بىز ئەلۋەتتە ﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز ،چوقۇم ﷲ نىڭ
دەرگاھىغا قايتىمىز” دېيىشنىڭ پەزىلىتى293.................................................................................
“سەفا ۋە مەرۋە تېغىنىڭ ئارىلىقىدا تاۋاپ قىلسا گۇناھ يوق” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى294.................
سەفا ۋە مەرۋىنىڭ ئارىلىقىدا سەئيى قىلىشنىڭ ھۆكمى ۋە ئۇنىڭ كېلىپ چىقىشى295.................
دىنغا مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈملەرنى يوشۇرغانالرغا دائىم لەنەت ئوقۇلىدىغانلىقى297..........................
كاپىرالرغا لەنەت ئېيتىشنىڭ دۇرۇسلۇقى298...................................................................................
ﷲ تائاالنىڭ بىرلىكىنى ئوقتۇرىدىغان پاكىتالر300......................................................................
مۇشرىكالرنىڭ دۇنيا ـ ئاخىرەتتىكى ئەھۋاللىرى ۋە قىيامەت كۈنى ئەگەشتۈرگۈچىلەرنىڭ
ئۆزلىرىنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن ئادا ـ جۇدا بولىدىغانلىقى302......................................................
ھاالل نەرسىنى يېيىشكە بۇيرۇش ۋە شەيتاننىڭ يوللىرىغا ئەگىشىشتىن توسۇش توغرىسىدا 305.......
ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ يوللىرىغا ئەگەشكۈچى مۇشرىكالر توغرىسىدا306.................................................
مۇشرىكالرنىڭ ھايۋانغا ئوخشاش ئىكەنلىكى توغرىسىدا307...........................................................
پاكىزە ،ھاالل نەرسىلەرنى يېيىشكە بۇيرۇش ۋە ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى بايان قىلىش 307.......
ئوزۇقلۇقى تۈگەپ قىينىلىپ قالغان كىشى ئۈچۈن ھارام نەرسىنى يېيىشنىڭ دۇرۇسلىقى309...............
يەھۇدىيالرنىڭ ﷲ تائاال چۈشۈرگەن نەرسىنى يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى311.........
بارلىق ياخشىلىقالر توغرىسىدا313...................................................................................................
ئادەم ئۆلتۈرگەن قاتىلدىن قىساس ئېلىشقا بۇيرۇش ۋە قىساسنىڭ پايدىلىرىنى بايان قىلىش316..............
قىساسنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭ ھېكمىتى319..................................................................................
ئاتا ـ ئانىغا ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا ۋەسىيەت قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى ئاندىن ئۇنى
مىراسخورالرنىڭ ھەققىدىكى ئايەت بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقى320..........................................
مىراس تەگمەيدىغان ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ئۈچۈن ۋەسىيەت قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقى320...................
ۋەسىيەتنىڭ نورمال بولۇشى توغرىسىدا 321...................................................................................
ۋەسىيەت قىلغاندا ئادىللىق قىلىشنىڭ پەزىلىتى322......................................................................
روزا تۇتۇشقا بۇيرۇش322................................................................................................................

13

14

ئاجىز ۋە ياشانغان كىشىلەرنىڭ روزا تۇتماي ئۇنىڭ ئورنىغا فىدىيە بەرسە بولىدىغانلىقى324............
رامىزان ئېيىنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇ ئايدا قۇرئاننىڭ چۈشكەنلىكى325...............................................
قۇرئاننىڭ پەزىلىتى325..................................................................................................................
رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى تۇتۇشنىڭ پەرزلىكى325.......................................................................
سەپەر ئۈستىدىكى روزىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر326..................................................................
تەسلەشتۈرمەي ئاسانالشتۇرۇش توغرىسىدا327................................................................................
ئىبادەتنىڭ ئاخىرىدا ﷲ تائاالنى زىكرى قىلىش توغرىسىدا328...................................................
ﷲ تائاالنىڭ بەندىسىنىڭ دۇئاسىنى ئاڭاليدىغانلىقى329...........................................................
قىلغان دۇئانىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ بىكار بولۇپ كەتمەيدىغانلىقى329......................
قىلغان دۇئاسى ئىجابەت قىلىنىدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى330........................................................
رامىزان ئېيىنىڭ كېچىلىرىدە يەپ ـ ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشكە بولىدىغانلىقى331.............
سوھۇرلۇقنىڭ ئاخىرقى ۋاقتى332...................................................................................................
سوھۇرلۇقنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە ئۇنىڭ ۋاقتى333...............................................................................
جۇنۇبلۇق ھالىتىدە تاڭ ئاتقۇزۇپ قالغان كىشىنىڭ روزا تۇتۇشىنىڭ دۇرۇس بولىدىغانلىقى334....
كۈننىڭ كىرىپ كېتىشى بىلەن ،روزىنىڭ تۈگەپ ئىپتارنىڭ باشلىنىدىغانلىقى335.......................
ئېتىكاپنىڭ ھۆكۈملىرى336.............................................................................................................
پارىخورلۇقنىڭ ھاراملىقى338...........................................................................................................
قازىنىڭ ھۆكمىنىڭ ھااللنى ھارام ۋە ھارامنى ھاالل قىاللمايدىغانلىقى338.....................................
يېڭى چىققان ئاي ھەققىدىكى سوئال339......................................................................................
ياخشىلىقنىڭ تەقۋالىق بىلەن بولىدىغانلىقى340............................................................................
ئۇرۇش ئاچقانغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇنى كۆرگەن يەردە ئۆلتۈرۈش توغرىسىدا341..............
ئۇرۇشتا جەسەتلەرنىڭ ئەزالىرىنى كېسىش ۋە غەنىمەتلەرگە خىيانەت قىلىشتەك ئىشالرنى
توسۇش342....................................................................................................................................
ھەرەمدە ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھاراملىقى ۋە تاجاۋۇزچىدىن قوغدىنىشنىڭ دۇرۇسلىقى343..................
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ دۇنيانى قاپالپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشقا
بۇيرۇغانلىقى344.............................................................................................................................
ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايالردا دۈشمەن ئۇرۇشنى باشلىمىسا ،ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھاراملىقى346..............
ﷲ نىڭ يولىدا مال ـ مۈلكىنى سەرپ قىلىشقا بۇيرۇش348..........................................................
ھەج بىلەن ئۆمرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى تولۇق ئادا قىلىش توغرىسىدا350........................................
ھەجگە ياكى ئۆمرىگە ئېھرام باغلىغان كىشىنىڭ يولدا توسۇلۇپ قالغاندا قىلىدىغان ئىشلىرى 351.......
ئېھرامنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ چېچىنى چۈشۈرۈۋەتكەن كىشىگە فىدىيەنىڭ ۋاجىب بولىدىغانلىقى353..........
ھەجدىن بەھرىمەن بولۇشنىڭ بايانى354......................................................................................

مۇندەرىجە

بەھرىمەن بولغان كىشىنىڭ قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن چارۋا ـ مال تاپالمىسا ،ئون كۈن روزا
تۇتىدىغانلىقى354...........................................................................................................................
مەككىلىك كىشىلەرنىڭ ئۆمرە بىلەن ھەجنىڭ ئارىلىقىدا بەھرىمەن بواللمايدىغانلىقى356............
ھەجگە ئېھرام باغالشنىڭ ۋاقتى357................................................................................................
ھەج ئايلىرى358.............................................................................................................................
ھەج مەزگىلىدە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى358.................................
ھەجدە ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلماسلىق359................................................................................
ھەج مەزگىلىدە جېدەل ـ ماجرا قىلماسلىق359..............................................................................
ھەجدە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ھەج سەپىرىدە ئوزۇقلۇق
ئېلىۋېلىش توغرىسىدا360...............................................................................................................
ئاخىرەت سەپىرىنىڭ ئوزۇقلۇقى360................................................................................................
ھەجدە تىجارەت قىلىشنىڭ ھۆكمى361..........................................................................................
ئەرەفاتتا تۇرۇش362........................................................................................................................
ئەرەفات ۋە مۇزدەلىفەدىن قايتىشنىڭ ۋاقتى363..............................................................................
مەشئەرىلھەرام توغرىسىدا364...........................................................................................................
ئىسالم دىنى كېلىشتىن بۇرۇن ئەرەفاتتا تۇرمىغان كىشىلەرنىڭ ئەرەفاتقا چىقىشقا بۇيرۇلغانلىقى365........
گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈم بولۇشىنى تىلەش ۋە شۇنىڭغا ئائىت بىر قىسىم دۇئاالر365........................
كۆپ زىكىر قىلىش ۋە ھەج قىلىپ بولغاندىن كېيىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقىنى
تىلەش توغرىسىدا367.....................................................................................................................
ھېيت كۈنلىرىدە ﷲ تائاالنى زىكىر قىلىش توغرىسىدا369..........................................................
ھېيت كۈنلىرى توغرىسىدا369........................................................................................................
مۇناپىقالرنىڭ ئەھۋالى توغرىسىدا370..............................................................................................
مۇناپىقنىڭ نەسىھەتنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقى372.........................................................................
ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ھەممىدىن ئارتۇق بىلىشنىڭ ھەقىقىي مۆمىننىڭ سۈپىتى ئىكەنلىكى372........
ئىسالمنى قوبۇل قىلغاندا ھەممە ھۆكۈملىرىنى تولۇق قوبۇل قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى374...................
ئىمان ئېيتىشنى كېچىكتۈرمەسلىككە رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا375............................................
ﷲ تائاالنىڭ نېئمىتىنى ئۆزگەرتىش ۋە مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىشنىڭ جازاسى376...................
بىلىدىغان نەرسە ئۈستىدە ئىختىالپلىشىشنىڭ ئازغۇنلۇقنىڭ پاكىتى ئىكەنلىكى توغرىسىدا378..........
ﷲ نىڭ ياردىمى ۋە جەننەتنىڭ قاتتىق سىناقالردىن كېيىن بېرىلىدىغانلىقى توغرىسىدا380.............
سەدىقە بېرىلىدىغان كىشىلەر توغرىسىدا382..................................................................................
جىھاد قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكى توغرىسىدا383............................................................................
خورمىزارلىققا ئەۋەتىلگەن بىر قوشۇننىڭ ۋە ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايدا
ئۇرۇشۇشنىڭ ھۆكمى385................................................................................................................

15

16

ھاراقنىڭ تەدرىجىي ھالدا ھارام قىلىنغانلىقى388...........................................................................
مال ـ مۈلۈكنىڭ ئارتۇقىنى سەدىقە قىلىش توغرىسىدا390...............................................................
يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى تۈزەش توغرىسىدا391.................................................................................
مۇشرىكالر بىلەن نىكاھلىنىشنىڭ ھاراملىقى393.............................................................................
ئايالالرغا ھەيزدار مەزگىلىدە يېقىنچىلىق قىلماسلىق توغرىسىدا395................................................
ئارقا تەرەپتىن يېقىنچىلىق قىلىشنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدا397......................................................
﴿ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن(خۇددى) ئېكىنزارلىقتۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى397.......
ياخشى ئىشالرنى قىلماسلىق ئۈچۈن قەسەم ئىچمەسلىك توغرىسىدا400........................................
مەقسەتسىز قىلىنغان قەسەم توغرىسىدا401.....................................................................................
ئايالىغا يېقىنچىلىق قىلماسلىق ئۈچۈن قەسەم ئىچىشنىڭ ھۆكمى403............................................
تاالق قىلىنغان ئايالنىڭ ئىددىتى توغرىسىدا404............................................................................
ھەيز ۋە پاكىزلىنىشتا ئايالالرنىڭ سۆزىنىڭ قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى405..........................................
ئايالىنى ئۈچ تاالق قىلمىغان كىشىنىڭ ئۇ ئايالى بىلەن يارىشىۋېلىشقا ھەقلىق ئىكەنلىكى405......
ئەر ـ ئايالنىڭ ھەق ـ ھوقۇقلىرى توغرىسىدا405............................................................................
ئەرلەرنىڭ ئارتۇقچىلىقى توغرىسىدا406...........................................................................................
تاالقنىڭ ئۈچكە قىسقارتىلغانلىقى ۋە قايتا يانغىلى بولىدىغان ۋە يانغىلى بولمايدىغان
تاالقنىڭ بايانى407........................................................................................................................
بەرگەن تويلۇقنى قايتۇرىۋېلىشنىڭ دۇرۇس بولمايدىغانلىقى408....................................................
بەرگەن تويلۇقىنى قايتۇرۇپ بېرىش شەرتى بىلەن ئايرىلىپ كېتىش ۋە تويلىقىنى
قايتۇرۇۋېلىش توغرىسىدا408...........................................................................................................
تويلۇقنىقايتۇرۇپبېرىپخېتىنىئالغانئايالنىڭئىددىتى409............................................................
ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىدىن چىقىپ كېتىشنىڭ زۇلۇم ئىكەنلىكى410...........................................
بىراقال ئۈچ تاالق قىلىشنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدا410.....................................................................
ئۈچىنچى تاالقتىن كېيىن ئايالى بىلەن يارىشىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى توغرىسىدا410...............
باشقا بىر كىشىنىڭ ئايالىغا يول چىقىرىپ بېرىش ئۈچۈن (ئۇنى) ۋاقىتلىق ئالغان ياكى ئايالىغا
يول تېپش ئۈچۈن ئۇنى باشقا بىر كىشىگە ئېلىپ بەرگەن كىشىگە لەنەت بولىدىغانلىقى411.............
ئۈچ تاالق قىلىنغان ئايالنىڭ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ئېرىگە قانداق چاغدا ھاالل بولىدىغانلىقى412.........
تاالق قىلىنغان ئايالغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش توغرىسىدا413........................................................
بۇرۇنقى ئېرى بىلەن قايتا يارىشىۋالماقچى بولغان ئايالنى توسماسلىق توغرىسىدا415....................
ئايالغا ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان بىر كىشى بولمىسا ،نىكاھنىڭ دۇرۇس بولمايدىغانلىقى415........
بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى415..........................................................................................
بالىنىڭ ئېمىدىغان مۇددىتىدىن باشقا چاغدا ئېمىلداش بولمايدىغانلىقى417................................
چوڭ بالىالرنى ئېمىتىش توغرىسىدا417..........................................................................................

مۇندەرىجە

باال ئېمىتكەننىڭ ئەجرىنى بېرىش توغرىسىدا418..........................................................................
زىيان يەتكۈزمەسلىك توغرىسىدا419...............................................................................................
بالىنى ئەر ـ ئايال ئىككىسى رازى بولۇشقاندىن كېيىن ئېمىتىشتىن ئايرىۋېتىش توغرىسىدا419.......
ئېرى ئۆلۈپ قالغان ئايالنىڭ ئىددىتى420......................................................................................
ئىددەت تۇتۇشنىڭ ھېكمىتى421....................................................................................................
خوجايىنىدىن قورساق كۆتۈرگەن دېدەكنىڭ خوجايىنى ئۆلۈپ قالغاندا تۇتىدىغان ئىددىتى422........
ئىددەت ئىچىدە قارلىق تۇتۇشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكى422..............................................................
ئىددەت تۇتۇۋاتقان ئايالغا ئەلچى ئەۋەتىشنىڭ ھۆكمى424.............................................................
جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەي تۇرۇپ تاالق قىلىش توغرىسىدا426...............................................
تاالق قىلىپ بولۇپ بىر نەرسە بېرىش توغرىسىدا426....................................................................
جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈلمەي تۇرۇپ تاالق قىلىنغان ئايالغا تويلۇقنىڭ يېرىمىنىڭ
بېرىلىدىغانلىقى427........................................................................................................................
ئوتتۇرا نامازنىڭ قايسى ناماز ئىكەنلىكى توغرىسىدا429..................................................................
نامازدا تۇرۇپ گەپ قىلىشتىن توسۇش توغرىسىدا429....................................................................
قورقۇنچلۇق ھالەتتە نامازنىڭ قانداق ئوقۇلىدىغانلىقى توغرىسىدا430............................................
خاتىرجەم ھالەتتە نامازنى تولۇق ئوقۇش توغرىسىدا431.................................................................
بۇ ئايەتنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقى توغرىسىدا432....................................................................
تاالق قىلىنغان ئايال ئۈچۈن تويلۇقتىن سىرت بىر نەرسە بېرىشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكى434.........
ئۆلۈكلەرنىڭ قىسسىسى توغرىسىدا436............................................................................................
جىھادتىن قېچىشنىڭ ئەجەلگە تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغانلىقى توغرىسىدا437..................................
خۇشاللىق بىلەن ﷲ نىڭ يولىدا مال ـ مۈلكىنى سەرپ قىلىش ۋە ئۇنىڭ ساۋابى توغرىسىدا438.........
يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھلىقنى ۋە ئۇرۇش قىلىشنى تەلەپ قىلغانلىقى توغرىسىدا439......................
بەزى پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىدىن ئارتۇق قىلىنغانلىقى445...........................................................
ئايەتۇلكۇرسىنىڭ پەزىلىتى448........................................................................................................
ئايەتۇلكۇرسىدىكى ﷲ نىڭ كاتتا ئىسمى توغرىسىدا449..............................................................
ئايەتۇلكۇرسى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ئايرىم ـ ئايرىم ئون مەزمۇن توغرىسىدا450............................
دىندا زورالشنىڭ يوقلۇقى453........................................................................................................
ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىنىڭ ناھايىتى مەھكەم تۇتقا ئىكەنلىكى453..........
ﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ كاپىر نەمرۇد بىلەن مۇنازىرىلەشكەنلىكى456..........
ئۇزەير ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى458..........................................................................................
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرۋەردىگارىدىن ئۆلۈكنى قانداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ
قويۇشىنى سورىغانلىقى459.............................................................................................................
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن جاۋاب460................................................................................

17

ﷲ نىڭ يولىدا سەرپ قىلىنىدىغان پۇل ـ مالغا بېرىلىدىغان ساۋاب توغرىسىدا461....................
قىلغان سەدىقىسىگە مىننەت قىلىش ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈشتىن توسۇش توغرىسىدا463.................
ياخشى ئىشالرنىڭ ساۋابىنىڭ يامان ئىشالر تۈپەيلىدىن يوقاپ كېتىدىغانلىقى466........................
ﷲ يولىدا پاك ۋە ھاالل مالنى ئىشلىتىشكە رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا467................................
شەيتاننىڭ سەدىقە قىلغان چاغدا سالىدىغان ۋەسۋەسىلىرى469...................................................
ھېكمەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا470.................................................................................................
ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سەدىقە قىلىشنىڭ پەزىلىتى471.....................................................................
مۇشرىكالرغا سەدىقە بېرىش توغرىسىدا472.....................................................................................
سەدىقىگە ھەقلىق كىشىلەر توغرىسىدا473.....................................................................................
سەدىقە قىلغان كىشىلەرنى مەدھىيىلەش توغرىسىدا474................................................................
جازانىخورالرنى ئەيىبلەش توغرىسىدا475........................................................................................
جازانىخورلۇق بىلەن تاپقان مالدا بەرىكەت بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا479....................................
ﷲ تائاالنىڭ سەدىقە قىلغان كىشىنىڭ ماللىرىنى كۆپەيتىپ بېرىدىغانلىقى479.........................
گۇناھكار كاپىرالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا يامان كۆرۈلىدىغانلىقى توغرىسىدا479..................
شۈكۈر قىلغۇچىالرنىڭ مەدھىيىلىنىشى480.....................................................................................
تەقۋادارلىق قىلىشقا ۋە جازانىخورلۇقتىن يىراق تۇرۇشقا بۇيرۇش توغرىسىدا481.............................
جازانە يېيىشنىڭ ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشى جەڭ ئېالن قىلغانلىق بولىدىغانلىقى481.........
قىيىنچىلىقى بار كىشىگە ياخشىلىق قىلىش توغرىسىدا482............................................................
نېسى ئېلىم ـ بېرىم ئىشلىرىدا ھۆججەت يېزىش كېرەكلىكى توغرىسىدا485...................................
ھۆججەت يېزىش بىلەن بىرگە گۇۋاھچى كەلتۈرۈش توغرىسىدا486...............................................
گۆرۈگە قويۇشنىڭ بايانى490.........................................................................................................
بەندىلەرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغان نەرسە ئۈچۈن ھېساب قىلىنىدىغان ياكى قىلىنمايدىغانلىقى
توغرىسىدا491.................................................................................................................................
بۇ ئىككى ئۇلۇغ ئايەتنىڭ ئارتۇقچىلىقىغا ئاالقىدار ھەدىسلەر495...................................................
بۇ ئىككى ئايەتنىڭ مەنىسى495.....................................................................................................

ئال ئىمران سۈرىسى

18

ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى توغرىسىدا499................................................
مۇھكەم ۋە مۇتەشابھ ئايەتلەرنىڭ بايانى502..................................................................................
مۇتەشابىھ ئايەتلەرنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى پەقەت ﷲ نىڭال بىلىدىغانلىقى504...........................
قىيامەت كۈنى مال ـ دۇنيا ۋە باال ـ چاقىلىرىنىڭ پايدا قىلمايدىغانلىقى توغرىسىدا506.................
يەھۇدىيالرغا ئۇالرنىڭ پات ئارىدا يېڭىلىدىغانلىقى بىلەن تەھدىد سېلىش ۋە بەدرى
كۈنىدىن ئىبرەت ئېلىشقا ئۈندەش توغرىسىدا507...........................................................................

مۇندەرىجە

بۇ دۇنيانىڭ بايانى509..................................................................................................................
ئېتى بولۇشىنى ئارزۇ قىلىشنىڭ ئۈچ خىل بولىدىغانلىقى510.........................................................
ﷲ تائاالدىن قورقىدىغان تەقۋادار كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتنىڭ دۇنيانىڭ ھەممە
نازۇ ـ نېئمەتلىرىدىن ياخشى ئىكەنلىكى511..................................................................................
ﷲ تائاالدىن قورقىدىغان كىشىلەرنىڭ دۇئالىرى ۋە ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرى512.............................
ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىگە بېرىلگەن گۇۋاھلىق توغرىسىدا513..............................................
ئىسالم دىنىنىڭ ھەقىقىي توغرا دىن ئىكەنلىكى514......................................................................
ئىسالم دىنىنىڭ ھەممە كىشىلەرنىڭ دىنى ئىكەنلىكى ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
پۈتكۈل ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلگەنلىكى515............................................................
يەھۇدىيالرنىڭ كاپىر بولغانلىقى ،پەيغەمبەرلەرنى ۋە ياخشى كىشىلەرنى ئۆلتۈرگەنلىگى
ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى516...........................................................................................................
كىتاب بېرىلگەن يەھۇدىي ،ناساراالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ كىتابى بىلەن ھۆكۈم قىلمىغانلىقى
ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى517...........................................................................................................
ﷲ تائاالغا شۈكرى قىلىش توغرىسىدا519....................................................................................
كاپىرالرنى دوست تۇتۇشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى520...................................................................
ﷲ تائاالنىڭ دىلالردىكى نەرسىلەرنى بىلىدىغانلىقى ،قىيامەت كۈنى بەندىنىڭ ئالدىغا
قىلغان ھەممە ئىشلىرىنىڭ كەلتۈرۈلىدىغانلىقى522.........................................................................
ﷲ تائاالنى ياخشى كۆرۈشنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشتە ئىپادىلىنىدىغانلىقى523.........
ﷲ تائاالنىڭ تاللىشىغا سازاۋەر بولغان كىشىلەر توغرىسىدا524....................................................
ھەزرىتى مەريەمنىڭ دۇنياغا كېلىشى525.........................................................................................
ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە ئۇنىڭ اﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە ھۆرمەتكە
سازاۋەر بولغانلىقى527.....................................................................................................................
زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرزەنت تىلەپ دۇئا قىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا يەھيا ئەلەيھىسساالم
بىلەن خۇش بېشارەت بېرىلگەنلىكى529........................................................................................
ھەزرىتى مەريەمنىڭ شۇ دەۋردىكى ئايالالردىن ئارتۇق قىلىنغانلىقى531.........................................
ھەزرىتى مەريەمگە ئىسا ئەلەيھىسساالمنى تۇغىدىغانلىقى توغرىسىدا خۇش بېشارەت بېرىلگەنلىكى533.......
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بۆشۈكتە سۆزلىگەنلىكى533........................................................................
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسىز يارىتىلغانلىقى534.........................................................................
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ،مۆجىزىلىرى ۋە دەۋىتى535....................................................
ھەقىقىي مۆمىنلەرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ياردەم بەرگەنلىكى537...............................................
يەھۇدىيالرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانلىقى538.................................................
ئايەتتىكى «قەبزى روھ قىلىمەن» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى539...................................................
ئىسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ ئۆزگەرتىۋېتىلگەنلىكى540..........................................

19

20

كاپىرالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابى بىلەن تەھدىت قىلىنىشى542........................................
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىشىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىشىغا ئوخشىشىپ
كېتىدىغانلىقى543..........................................................................................................................
ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا يالغان ئېيتقۇچىالرغا ﷲ تائاالنىڭ لەنىتىنى تىلەپ دۇئا
قىلىش توغرىسىدا544.....................................................................................................................
ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىنىڭ ھەممە ئۈممەتكە ئورتاق ئىكەنلىكى547....................
يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنى توغرىسىدا مۇنازىرىلەشكەنلىكى549.....
يەھۇدىيالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا بولغان ھەسەتخورلۇقى ۋە سۇيىقەستى توغرىسىدا551......................
يەھۇدىيالرنىڭ ئىشەنچسىز ئىكەنلىكى553.....................................................................................
ئەھدىگە خىالپلىق قىلغۇچىغا ئاخىرەتتە ھېچقانداق نېسىۋىنىڭ يوق ئىكەنلىكى555....................
يەھۇدىيالرنىڭ تىللىرىنى ئەگرى ـ بۈگرى قىلىپ ،ﷲ تائاالنىڭ سۆزلىرىنى
ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكى556..................................................................................................................
پەيغەمبەرنىڭ كىشىلەرنى ئۆزىگە ياكى ﷲ تائاالدىن باشقا بىر نەرسىگە ئىبادەت قىلىشقا
دەۋەت قىلمايدىغانلىقى558.............................................................................................................
پەيغەمبەرلەردىن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىشىنىشكە ئەھدە ئېلىنغانلىقى559.............
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى بىردىن بىر دىن ئىسالم دىنىدۇر561...............................................
ﷲ تائاالنىڭ ئىمان ئېيتىپ بولۇپ كاپىر بولۇۋالغان كىشىلەردىن پەقەت چىن قەلبىدىن
تەۋبە قىلغان كىشىنىال توغرا يولغا باشاليدىغانلىقى563.................................................................
كاپىرنىڭ ئۆلۈش ئالدىدا قىلغان تەۋبىسىنىڭ ۋە قىيامەت كۈنىدە بەرگەن فىدىيەسىنىڭ
قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى564..........................................................................................................
ياخشى كۆرگەن مال ـ مۈلۈكنى سەدىقە قىلىشنىڭ ياخشىلىقنىڭ قاتارىدىن ئىكەنلىكى565...........
يەھۇدىيالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن سورىغان سوئاللىرى566............................................
كەبىنىڭ ئىبادەت ئۈچۈن سېلىنغان تۇنجى ئۆي ئىكەنلىكى570....................................................
كەبىنىڭ مەككە دەپ ئاتىلىشى ۋە مەككىنىڭ ئىسىملىرى571........................................................
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان ئورۇن «ماقامى ئىبراھىم» توغرىسىدا571.......................................
ھەرەمنىڭ خاتىرجەم ئورۇن ئىكەنلىكى توغرىسىدا572...................................................................
ھەجنىڭ پەرز ئىكەنلىكى توغرىسىدا574........................................................................................
ھەجنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلغان كىشىنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقى574...............................
ئەھلى كىتابنىڭ كاپىر بولغانلىقى ۋە مۆمىنلەرنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدىن توسقانلىقى
ئۈچۈن ئۇالرغا ماالمەت قىلىنغانلىقى575..........................................................................................
مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھلى كىتابقا بويسۇنۇشتىن توسۇلغانلىقى576.....................................................
ﷲ تائاالغا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىش دېگەن نېمە؟577.................................................
ﷲ تائاالنىڭ ئارغامچىسىغا چىڭ ئېسىلىش ۋە جامائەتنى قولدىن بېرىپ قويماسلىق توغرىسىدا578.......

مۇندەرىجە

ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش توغرىسىدا580......................................................................
بۆلۈنۈپ كېتىشتىن توسۇش توغرىسىدا580.....................................................................................
ئىتتىپاقلىق ۋە ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى نەتىجىلىرى581...........................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋە ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى ئۈممەت
ئىكەنلىكى582................................................................................................................................
مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھلى كىتاب ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا خۇش بېشارەت بېرىلگەنلىكى585..........
ئەھلى كىتاب ئىچىدىن مۇسۇلمان بولغان كىشىنىڭ ئارتۇقچىلىقى586...........................................
كاپىرالرنىڭ قىلغان سەدىقىسى توغرىسىدا587...............................................................................
مۆمىنلەرنىڭ مۆمىنلەردىن باشقىالرنى سىرداش تۇتماسلىقى توغرىسىدا588.....................................
ئۇھۇد ئۇرۇشىنىڭ بايانى590..........................................................................................................
بەدرى ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئاز ،تەييارلىقى ئاددىي بولسىمۇ (ﷲ تائاالنىڭ
ياردىمى بىلەن) غەلىبە قىلغانلىقى592...........................................................................................
پەرىشتىلەر بىلەن ياردەم بېرىش توغرىسىدا594.............................................................................
جازانىنىڭ مۇتلەق ھاراملىقى598.....................................................................................................
ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ۋە جەننەتكە ئېرىشىشكە رىغبەتلەندۈرۈش598.......................................
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرغا كەلگەن مۇسىبەتنىڭ ھېكمىتى603.................................................
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا “پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆلۈپ كەتتى” دەپ خەۋەر تارقالغان چاغدىكى
ئەھۋالالر605....................................................................................................................................
كاپىرالرغا بويسۇنۇشتىن توسۇلغانلىقى ۋە ئۇھۇد ئۇرۇشىدىكى يېڭىش ۋە يېڭىلىشنىڭ
سەۋەبلىرى610................................................................................................................................
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرغا يەتكەن مەغلۇبىيەتنىڭ بايانى612..................................................
ئەنسارى ۋە مۇھاجىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قوغدىغانلىقى613......................................
ئۇرۇش ئەسناسىدا مۆمىنلەرنى مۈگدەك باسقانلىقى ۋە مۇناپىقالرنىڭ سەراسىمىگە چۈشۈپ
قالغانلىقى615.................................................................................................................................
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا بەزى مۆمىنلەرنىڭ جەڭدىن يۈز ئۆرۈگەنلىكى ۋە (كېيىن) ئۇالرنىڭ
كەچۈرۈلگەنلىكى617.......................................................................................................................
ئۆلۈم ۋە قازا ـ قەدەرگە تۇتقان مۇئامىلىدە كاپىرالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن ساقلىنىش توغرىسىدا618.......
رەھىمدىللىك ۋە مۇاليىملىقنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىدىن
ئىكەنلىكى620................................................................................................................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسساالمنىڭ مەسلىھەت بىلەن ئىش كۆرۈشكە بۇيرۇلغانلىقى620.........................
مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلىش توغرىسىدا621...................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ غەنىمەتكە خىيانەت قىلمايدىغانلىقى622...........................................
ئىشەنچلىك ئادەم بىلەن خىيانەتچىنىڭ باراۋەر بولمايدىغانلىقى624..............................................

21

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋەتىلىشىنىڭ بىز ئۈچۈن كاتتا بىر نېئمەت
ئىكەنلىكى625................................................................................................................................
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۆمىنلەرگە كەلگەن مۇسىبەتنىڭ سەۋەبى ۋە ھېكمىتى626..................................
شېھىتلەرنىڭ پەزىلىتى628..............................................................................................................
ھەمرائۇلئەسەد غازىتى ۋە ئۇنىڭغا قاتناشقان كىشىلەرنىڭ پەزىلىتى631.........................................
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن تەسەللىي توغرىسىدا634........................................................
بېخىلنى ئەيىبلەش ۋە بېخىللىقتىن ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا635...............................................
ﷲ تائاالنىڭ مۇشرىكالرنى ئاگاھالندۇرغانلىقى637.......................................................................
ھەر بىرجان ئىگىسىنىڭ ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىيدىغانلىقى638.......................................................
كىملەرنىڭ مۇرادىغا يەتكۈچىلەردىن بولىدىغانلىقى توغرىسىدا639.................................................
مۆمىننىڭ سىنىلىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا دۈشمىنىدىن ئەزىيەت يېتىپ تۇرىدىغانلىقى640................
ئەھلى كىتابنىڭ ئەھدىلەرنى بۇزغانلىقى ۋە ھەقىقەتنى يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى642.........
ئەھلى كىتابالرنىڭ قىلمىغان ئىشلىرى ئۈچۈن ماختىنىشنى ياخشى كۆرىدىغانلىقى ۋە
ئۇنىڭ ئەيىبلىنىشى642..................................................................................................................
ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان پاكىتالر ۋە ئەقىل
ئىگىلىرىنىڭ سۈپەت ،سۆز ۋە دۇئالىرى توغرىسىدا644...................................................................
ﷲ تائاالنىڭ ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ دۇئالىرىنى ئىجابەت قىلىدىغانلىقى647...................................
دۇنياغا بېرىلىپ كەتكەن كىشىلەرگە ئالدىنىپ كېتىشتىن ئاگاھالندۇرۇش ۋە ياخشى
كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپات توغرىسىدا648.............................................................................
بەزى ئەھلى كىتابالرنىڭ ئەھۋالى ۋە ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئەجىر توغرىسىدا650............................
چىداملىق بولۇشقا ۋە چېگرىالرنى قوغداش ئۈچۈن تەييار تۇرۇشقا بۇيرۇش توغرىسىدا652............

22

كېرىش سۆز

تەپسىرنىڭ ئىككىنچى قېتىملىق نەشىر قىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلەن:
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم‹،قۇرئان كەرىم›تەپسىرىنىڭ ئىخالسمەن ئوقۇرمەنلىرى!
تۈركىي قەۋملەر ئىچىدە ئۇيغۇرالر بىرىنچى بولۇپ ئىسالمىيەتنى سەلتەنەت سەۋىيىسىگە
كۆتۈرگەن ،يەنە تۈركىي تىللىق قەۋملەر ئىچىدە ‹قۇرئان كەرىم› بىرىنچى بولۇپ ئۇيغۇرچىغا
تەرجىمە قىلىنغان بولسىمۇ‹« ،قۇرئان كەرىم›تەپسىرى» دىن ئىلگىرى ئۇيغۇر تىلىدا بېسىلغان
بىرمۇ تەپسىرنىڭ كەڭ كۆلەملىك تارقىغان بولماسلىقى ،مەنبە خاراكتېرلىك بارلىق دىنىي
كىتابالرنىڭ يا ئەرەبچە ياكى پارسچە بولۇشى ،خەلقىمىزنىڭ دىنىي مەلۇماتالرغا بولغان ئېھتىياجىنى
تولۇق قامدىيالماي ياكى خاتا كۆرسەتمىلەر بىلەن تەمىنلىشىگە ،بىرلىرىنىڭ سۇيىئىستېمال
قىلىشىغا سەۋەب بولۇپ كەلگەنىدى .يېقىنقى يىلالردىن بويان ھەر خىل ساھەلەردىكى دىنىي
كىتابالر ئارقا  -ئارقىدىن بېسىلىپ بۇ بوشلۇق بىر ئاز بولسىمۇ تولدۇرۇلدى‹ .قۇرئان كەرىم›
تەپسىرىنىڭ تەرجىمە قىلىنىپ نەشىر قىلىنىشىمۇ ،بۇ نۇقتىدا ئۇيغۇرالرنىڭ مۇشۇ ساھەدىكى
تارىخىي بوشلۇقىنى قىسمەن بولسىمۇ تولدۇردى .تەپسىرنىڭ ،ئەسىرلەردىن بويان داۋاملىشىپ
كەلگەن چاڭقاقلىق ،تەشنالىق ،مەنىۋىي قۇرغاقلىققا تەسەللىي بىر تامچىنىڭ رولىنى ئوينالىغىنى
ئۈچۈن ،ئۆزىمىزنى ئىنتايىن بەختلىك ھېس قىلدۇق ۋە بۇنىڭدىن ئىلھاملىنىپ تېخىمۇ ئۇلۇغ
ئەسەرلەرنىڭ ئىزىدىن قوغالشنى داۋامالشتۇرۇشقا تىرىشتۇق .تېخىمۇ ياخشى خىزمەتلەرنىڭ
روياپقا چىقىشى ئۈچۈن ،جانابى ئالالھنىڭ ساغالم قەلب ،پۈكۈلمەس ئىرادە ،ھارماس كۈچ ئاتا
قىلىشىنى تىلەيمىز ،ئامىن!
ھەممەيلەنگە مەلۇم ،ئىمام ئىسمائىل ئىبنى ئۆمەر ئىبنى كەسىرنىڭ «‹قۇرئان كەرىم›نىڭ
تەپسىرى» ناملىق مەشھۇر ئەسىرى ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنىپ بېسىلغىنىغا  7يىل بولۇپ
قالدى .كىتاب نەشىردىن چىقىپ ئۇزۇن ئۆتمەيال تەلتۆكۈس تۈگەپ كەتتى .كىتابنىڭ كۆپ
قىسمىنىڭ ئۇنىڭغا اليىق ،پايدىلىنااليدىغان كىشىلەرنىڭ قوللىرىغا چۈشكەنلىكىگە چىن
قەلبىمىزدىن ئىشەنسەكمۇ ،بىر قىسىم قېرىنداشلىرىمىز بۇ ئۇلۇغ ئەسەرنى «قاراڭغۇ بازار» الردىن
بىر قول تراكتورنىڭ پۇلىغا سېتىۋېلىشقا مەجبۇر بولۇپ قالدى .ھەقسىز تارقىتىلغان بۇ كىتابنىڭ
سودا  -تىجارەتنىڭ بىر ئامىلىغا ئايلىنىپ قېلىشى بىزنى ئېچىندۇردى .يۆتكەش ياكى پوچتا
چىقىملىرىنى ئېلىش مۇۋاپىق بىر ئىش بولسىمۇ ،ئۇنى ئۇنچىلىك كۆپ پۇلغا سېتىش ،مۇھتاج
كىشىلەرنى قىيىن ئەھۋالدا قويۇش ياخشى ئىش بولمىسا كېرەك دەپ ئوياليمىز.
كىتاب خەلقىمىز يۈز كۆرۈشكەندىن كېيىن ،جەمئىيەتتە پەيدا بولغان ئىنكاس ۋە قايتا
بېسىلىشىغا دائىر تەلەپلەرنى بىرمۇ بىر خاتىرىتىلىپ ئۆتۈشنىڭ ئەھمىيىتى بولمىسا كېرەك.
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ئەمما شۇنىمۇ ئەسكەرتىپ ئۆتۈش زۆرۈركى‹ ،قۇرئان كەرىم› تەپسىرىنىڭ ئىككىنچى
نەشرىنى باسمىخانىغا تاپشۇرۇشقا پەقەتال ئالدىرىمىدۇق .بۇنداق بولۇشتا مۇنداق ئىككى تۈرلۈك
سەۋەب بار ئىدى :بىرىنچى ،قولىمىزدا ھەر خىل تېمىالردا بېسىشنى ،تەھرىرلىنىشنى ،ھەتتا
تەرجىمە قىلىنىشنى كۈتۈپ تۇرىۋاتقان قانچە ئونلىغان كىتاب تۇرغانىكەن ،تەپسىرنى ئىككىنچى
قېتىم بېسىش خۇسۇسەن ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى ئۈچۈن ئۇنچە ئاسان ئىش ئەمەس ئىدى.
ئىككىنچىسى ،تەپسىر ئوقۇرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرۈشكەندىن كېيىن ،ھەر خىل پىكىر -
تەلەپلەر تاپشۇرۇپ ئېلىندى ،ئوخشاش بولمىغان ئىنكاسالر بىلدۈرۈلدى .تەرجىمە مەركىزىمىز
بۇ تەلەپلەرنى تولىمۇ ئەستايىدىللىق بىلەن نەزەرگە ئېلىپ ،كىتابنى قايتا  -قايتا كۆزدىن
كەچۈرۈش ،ئىمال ۋە جۈملىلەردە ساقالنغان مەسىلىلەر ۋە بىر قىسىم تېخنىكىلىق خاتالىقالرنى
تۈزۈتۈش قاتارلىقالر ئۈچۈن ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت سەرپ قىلدى .مەركىزىمىز يەنە ،كىتابنى
خەلقىمىز بىلەن ئەڭ ياخشى شەكىلدە يۈز كۆرۈشتۈرۈش ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان بارلىق
تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتتى.
كىتابنىڭ ئىككىنچى نەشرى مۇناسىۋىتى بىلەن شۇنىمۇ ئاالھىدە ئەسكەرتىمىزكى ،دۇنيادا
بارلىق ئىشالرنىڭ ئۆزىگە يارىشا قائىدە  -يۇسۇنلىرى بولغىنىدەك ،قۇرئان كەرىم› ئايەتلىرىنى
تەپسىر قىلىشنىڭمۇ بىر قاتار شەرتلىرى بار؛‹قۇرئان كەرىم› ئايەتلىرى بىر  -بىرىنى تەپسىر
قىلىدۇ ،ئىزاھاليدۇ ياكى ئايەت تېپىلمىغاندا ھەدىسلەر ،ھەدىسلەر بولمىغاندا قىياس  ...ئارقىلىق
تەپسىر قىلىنىدۇ .شۇ جۈملىدىن تەپسىرىنىڭ مەزمۇنلىرىمۇ بىر  -بىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك
بولغان بولىدۇ .بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ،تەپسىرنى ئوقۇشنىڭمۇ تېگىشلىك شەرتلىرىنىڭ
بارلىقى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ .ئوقۇرمەنلەرنىڭ تەپسىردىكى مۇئەييەن نۇقتىنى ئۈزۈپ ئېلىپال ھۆكۈم
ئورنىدا ئىشلىتىشى ،مۇناسىۋەتلىك فىھقىي ھۆكۈملىرىنى بىلمەي تۇرۇپال پەتىۋا بېرىشى توغرا
ئەمەس .شۇنىڭ ئۈچۈن ،خەلقىمىزگە ‹قۇرئان كەرىم›نى ،شۇ جۈملىدىن دىنىمىزنى ياخشى
چۈشىنىش ئۈچۈن تەپسىر باشتىن ئاخىر ئوقۇش ،بىر پۈتۈن ھالدا يەكۈن چىقىرىش يولىدا كۈچ
سەرپ قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز .بىر ياكى بىر قانچە پارچە كىتابنى ئوقۇپال مۇپتى ياكى مولال
بولۇپ كەتكىلى بولمايدىغانلىقىنى ،پەتىۋا بېرىلمەيدىغانلىقىنى ئاالھىدە ئەسكەرتىمىز ...ئالالھ
ھەممىڭالرغا رەھمەت قىلسۇن!
ھۆرمەت بىلەن:
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ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى
 2011م 1432 /ھ

بېغىشلىما

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد:
لقد رأيت ترجمة تفسير ابن كثير المسمى (المصباح المنير في تهذيب ابن كثير) باللغة
األويغورية وقام بالترجمة نخبة من شباب المثقفين األويغوريين ممن نثق بهم بترجمة المذكور .
لقد اطلعت بعض مواضع المهمة مثل آيات المتشابهات وأسماء الصفات فوجدتها مطابقا في
األصل (تفسير ابن كثير) نرجو اهلل أن يوفق المسلمين األويغوريين المنتشرة في العالم لإلطالع
عليها والعمل بالتنزيل والسنة الشريفة ويردهم إلى اإلسالم ردا جميال واهلل الموفق والهادي إلى
سواء السبيل .
الشيخ عبد المجيد صادق اآلبادي
مدرس بالمسجد النبوي الشريف ومدقق الترجمة األويغورية للقرآن الكريم الذي
طبع في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة
شعبان 1426 /هـ
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
جىمى ھەمدۇسانا يالغۇز ﷲ تائاالغا خاستۇر .ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە ساالمى ئەڭ ئاخىرقى
پەيغەمبەر مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە بولسۇن!
مەن ئىبنى كەسىر تەپسىرىنىڭ قىسقارتىلغان “المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير” ناملىق
نۇسخىسىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى تەرجىمىسىنى كۆردىم .بۇ تەپسىرنى ئۇيغۇر بىلىم ئىگىلىرىدىن
ئىشەنچلىك ،تالالنغان بىر بۆلۈك ياشالر تەرجىمە قىلغان .مەن بۇ تەرجىمىنىڭ مۇتەشابىھ ئايەتلەر،
ﷲ تائاالنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى ۋە سۈپەتلىرىگە مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرنىڭ تەرجىمە ۋە تەپسىرلىرىنى
كۆرۈپ چىقىپ ،بۇ ئورۇنالرنىڭ ئىبنى كەسىر تەپسىرىنىڭ ئەسلى نۇسخىسىغا ئۇيغۇن تەرجىمە
قىلىنغانلىقىنى ھېس قىلدىم .مەن ﷲ تائاالدىن دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا چېچىلىپ كەتكەن
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ بۇ تەرجىمىنى قېتىقىنىپ ئوقۇشىغا ،قۇرئان كەرىمگە ۋە ھەدىس شەرىفكە
ئەمەل قىلىشىغا مۇۋەپپەق قىلىشىنى ھەمدە ئۇالرنى ئىسالمغا ئەڭ ياخشى رەۋىشتە قايتۇرۇشىنى ئۈمىد
قىلىمەن .ﷲ توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلغۇچىدۇر ۋە يېتەكلىگۈچىدۇر.
ئۇيغۇرچە قۇرئان كەرىم تەرجىمىسىنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندا بېسىلغان نۇسخىسىنى تەكشۈرۈپ
بېكىتكۈچى ۋە پەيغەمبەر مەسجىدىنىڭ مۇدەررىسى:
ئابدۇلمەجىد قارىھاجىم ئابادى
ھىجرىيە  1426ـ يىلى ،شەئبان
(مىالدى  2005ـ يىلى ،ئاۋغۇست)
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بېغىشلىما

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعلمين وبعد:
فإن االهتمام بكتاب اهلل عز وجل من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد لربه .وقد اعتنى السلف رضوان
اهلل تعالى عليهم خدمة هذا الكتاب العظيم فشرحوه وقربوا معانيه لألمة .وكان من بينهم الحافظ اإلمام القدوة
عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة  774هـ في كتابه (تفسير القرآن العظيم) وهو تفسير
مشهور بين المسلمين وعليه إقبال كثير من طالب العلم لما عرف عن مؤلفه من استقامة في العقيدة وذوق في
علم الفقه والحديث وهذا واضح جلي في تفسيره  .وال يخطئ المرء إذا قال (إنه تفسير تلقته األمة بالقبول)
ولما كان األمر كذلك فإن جماعة من طالب العلم الشرعي قاموا بترجمة مختصره (المصباح المنير في تفسير
ابنكثير ،لجماعة من العلماء بإشراف شيخ صفي الرحمن المباركفوري) إلى اللغة األويغورية وهى لغة التي يتكلم
بها األويغوريون ولم يسبق أن ترجم مثل هذا التفسير إلى هذه اللغة  .وقد اطلعت على هذه الترجمة وهى مطابقة
للنص العربي ال زيادة فيها وال نقصان فأرجوا اهلل عز وجل أن ينفع به المسلمين  .ويعد هذا العمل هو الثاني بعد
ترجمة كتاب (رياض الصالحين ) لإلمام النووي الذي طبع منه طبعتين .وفي الختام أرجوا اهلل عز وجل أن ينفع
بهما كل من قرأ هذين الكتابين من مسلمي تركستان الشرقية وأجزل المثوبة لكل من ساهم في الترجمة والطبع
ماديا أو معنويا وأن يكتب ذلك في موازين حسناتهم وأن يتقبل منهم هذا العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى
اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

كتبه األستاذ الدكتور /عبد الرحيم بن محمد القشقري
أستاذ الحديث وعلومه في كلية الحديث الشريف بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
ومدقق الترجمة األويغورية للقرآن الكريم الذي طبع في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة.
رمضان 1426/هـ
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ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ تائاالغا خاستۇر .ﷲ تائاالنىڭ
رەھمىتى ۋە ساالمى پۈتۈن ئەھلى جاھانغا رەھمەت قىلىپ ئەۋەتىلگەن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا بولسۇن!
شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاالنىڭ كىتابى قۇرئان كەرىمگە كۆڭۈل بۆلۈش بەندىنى
پەرۋەردىگارى ﷲ تائاالغا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەللەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلىدۇر .سەلەف ئۆلىمالىرى
(ئىلگىرىكى ئۆلىماالر) قۇرئان كەرىمنى شەرھلەش ۋە ئۇنىڭ مەنىلىرىنى ئىسالم ئۈممىتىنىڭ
چۈشىنىشىگە يېقىنالشتۇرۇش خىزمەتلىرىگە ئىنتايىن ئەھمىيەت بېرىپ كەلدى .بۇ ئۆلىماالرنىڭ
بىرى ھىجرىيىنىڭ  774ـ يىلى ئالەمدىن ئۆتكەن ،مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ناھايىتى مەشھۇر بولغان
“تەپسىرىلقۇرئانىلئەزىم” ناملىق تەپسىرىنى يېزىپ قالدۇرغان ئىمام “ئىمادۇددىن ئىسمائىل ئىبنى
كەسىر دەمەشىقىي” دۇر.
مۇئەللىپنىڭ ساغالم ئەقىدىسى ،فىقھى ،ھەدىس ئىلىملىرىغا بولغان توغرا چۈشەنچىسى
ھەممىگە تونۇشلۇق بولغانلىقى ئۈچۈن نۇرغۇن ئىلىم تەلەپ قىلغۇچىالر ئۇ كىتابنى ئۆزلەشتۈرۈشكە
يۈزلەنگەن .ئۇنىڭ ئۇ ئارتۇقچىلىقلىرىنى تەپسىردىن ناھايىتى ئوچۇق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .ئەگەر
“بۇ تەپسىر ،پۈتۈن ئىسالم ئۈممىتى تەرىپىدىن ئىشەنچلىك دەپ قوبۇل قىلىنغان تەپسىردۇر”
دېيىلسە ھەرگىز خاتاالشمايدۇ.
بۇ تەپسىر ئەنە شۇنداق ئەھمىيەتكە ئىگە بولغاچقا ،ئۇنىڭ سەفىيۇرراھمان ئەلمۇبارەكفورى
رىياسەتچىلىكىدە بىر تۈركۈم ئۆلىماالر تەرىپىدىن تەھقىقلەپ ،قىسقارتىلغان نۇسخىسى “المصباح
المنير في تهذيب تفسير ابن كثير” نى بىر قىسىم دىنىي ئوقۇغۇچىالر ئۇيغۇر تىلىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك
تەرجىمە قىلىپ چىققان .شۇنداقال بۇ تەپسىر ئۇيغۇر تىلىغا تولۇق تەرجىمە قىلىنغان تۇنجى
تەپسىردۇر.
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مەن بۇ تەپسىرنىڭ تەرجىمىسىنى كۆرۈپ چىقپ ،ئۇنىڭ ئەسلىگە ئۇيغۇن تەرجىمە
قىلىنغانلىقىنى ھېس قىلدىم .مەن ﷲ تائاالدىن بۇ تەرجىمە بىلەن مۇسۇلمانالرغا پايدا
يەتكۈزۈشىنى چىن دىلىمدىن ئۈمىد قىلىمەن .بۇ ئىش ئىمام نەۋەۋىينىڭ «ياخشىالرنىڭ
باغچىسى» ناملىق كىتابىنىڭ تەرجىمە قىلىنىپ ئىككى قېتىم بېسىلىشىدىن كېيىنكى ئىككىنچى
قېتىملىق خىزمەت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ئاخىرىدا مەن ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئىككى كىتابنى ئوقۇغان
ھەر بىر ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا مەنپەئەت يەتكۈزۈشىنى ،تەرجىمىگە قاتناشقان ۋە ئۇنى باستۇرۇشقا
ماددىي ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن ياردەم قىلغان بارلىق كىشىلەرگە كاتتا ساۋاب بېرىشىنى ،بۇ
ئەمەلىنى ئۇالرنىڭ ياخشىلىق مىزانىغا يېزىشىنى ۋە ئۇالرنىڭ بۇ خىزمىتىنى قوبۇل قىلىشىنى

بېغىشلىما

ئۈمىد قىلىمەن .ﷲ شۇنداق قىلىشقا ئىگىدۇر ۋە قادىردۇر .بىزنىڭ يېتەكچىمىز مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ،ساھابىلىرىگە ﷲ تائاالدىن رەھمەت ۋە ساالمالر
تىلەيمىز!
ئۇيغۇرچە قۇرئان كەرىم تەرجىمىسىنىڭ سەئۇدى ئەرەبىستاندا بېسىلغان نۇسخىسىنى
تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى ۋە مەدىنە مۇنەۋۋەرە ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتى ھەدىس پاكولتېتىنىڭ ھەدىس
ۋە ھەدىس بىلىملىرى ئۇستازى:
پروفېسسور دوكتۇر ئابدۇررەھىم ئىبنى مۇھەممەد قەشقەرى
ھىجرىيە  1426ـ يىلى ،رامىزان
مىالدى  2005ـ يىلى ،سېنتەبىر
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كىرىش سۆز
ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھربان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
جىمى ھەمدۇسانا ۋە گۈزەل ماختاشالر پۈتۈن كائىناتنى ياراتقۇچى ۋە ئۇنى ئۆز
ھېكمىتىگە اليىق رەۋىشتە ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى ،ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا
خاستۇر .ئۇ بىزنى ئۆزىنىڭ كامالى قۇدرىتى ،ھېكمەت كارامىتى بىلەن يارىتىپ ،ئاسمان ـ
زېمىن ۋە ئۇنىڭ ئارىلىقىدىكى بارلىق نەرسىلەرنى بىزنىڭ پايدىلىنىشىمىز ئۈچۈن نېئمەت
قىلىپ بەردى .شۇنداقال ،بىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەخت ـ سائادىتىگە ئېرىشتۈرىدىغان
توغرا يولغا يېتەكلىگۈچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى.
پۈتمەس ـ تۈگىمەس نازۇ  -نېئمەتلىك جەننەتتىن خۇش خەۋەر بەرگۈچى ،مەڭگۈلۈك
كۆيدۈرگۈچى دوزاختىن ئاگاھالندۇرغۇچى ،ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ئىنسانالرنى ﷲ نى بار
ۋە بىر دەپ بىلىشكە ،ئۇنىڭغا تائەت ـ ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلغۇچى پەيغەمبەرلەرگە،
جۈملىدىن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ،پۈتكۈل ئىنسانالرغا تاكى قىيامەتكىچە ئۈلگە
ۋە يول باشچى بولغان گۈزەل ئەخالقلىق ،ئېسىل خىسلەتلىك ،پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ،ساھابىلىرى ۋە قىيامەتكە قەدەر توغرا يولدا
مۇستەھكەم تۇرىدىغان بارلىق مۆمىن مۇسۇلمانالرغا ساالمالر بولسۇن!
ھەممە نۇقساندىن پاك ،ئۇلۇغ پەرۋەردىگارىمىز ﷲ ئۆزى ياخشى كۆرگەن
بەندىلىرىنى شەرىئەت ئىلىملىرىنى ئۆگىنىش ۋە شۇ يولدا تەر تۆكۈشتەك ئالىي
ئىشلىرىغا مۇيەسسەر قىلىدۇ .يېقىنقى يىلالردىن بويان ئۇيغۇر ئەۋالدلىرىدىن بىر
قىسىم ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ بارلىقىنى مۇشۇ يولغا ئاتاپ ،ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدا
تىرىشىپ ئوقۇپ ئەال نەتىجە بىلەن ئوقۇش پۈتتۈرۈشكە باشلىدى ۋە باشالۋاتىدۇ.
ئۇالر ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن كېيىن ئۇيغۇرالر ئۈچۈن دىنىي ماتېرىيالالرنىڭ
ئىنتايىن كەم بولۇشىدەك ناھايىتى چوڭ بىر بوشلۇقنىڭ بارلىقىنى ۋە بۇ

بوشلۇقنىتولدۇرۇشمەسئۇلىيىتىئۆزلىرىنىڭئۈستىگەيۈكلەنگەنلىكىنى،شۇنداقالئۇيغۇرالرنىڭدىنىي
ماتېرىيالالرغا قارىتا كۈنسېرى ئېشىۋاتقان ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ئۆزلىرىنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان
مەجبۇرىيىتىئىكەنلىكىنىھېسقىلىشماقتا...
شۇڭا بۇ جەھەتتە باش قاتۇرۇۋاتقان بىر قىسىم دىن سۈيەر قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋىي
جەھەتتىن قولالپ ـ قۇۋۋەتلىشى ،خالىس ياردەم بېرىشى ھەم رىغبەتلەندۈرۈشى بىلەن ،بىز بىر قانچىمىز
سەۋىيىمىزنىڭ چەكلىك بولۇشىغا قارىماي ،ﷲ تائاالنىڭ ئىرادىسى ۋە ياردىمى ئارقىسىدا ،مەشھۇر
دىنىي ئالىم ئىبنى كەسىرنىڭ ئىسالم دۇنياسىدىكى ئەڭ نوپۇزلۇق تەپسىرى «قۇرئان كەرىم تەپسىرى»
نىڭ بۈگۈنكى دەۋردىكى مەشھۇر ئىسالم تەتقىقاتچىسى سەفىيۇرراھمان ئەلمۇبارەكفورى رىياسەتچىلىكىدە
بىر تۈركۈم ئۆلىماالر تەرىپىدىن تەھقىقلەپ ،قىسقارتىلغان“ ،دارۇسساالم” نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشىر
قىلىنغان نۇسخىسى “المصباح المنير في تهذيب تفسير ابنكثير” نى تەرجىمە قىلىپ ،ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلىرىگە
سونۇش ئۈچۈن بىر يەرگە كەلدۇق .گەرچە بۇ كىتاب ئۆزىنىڭ ئىپادىلەش ئۇسلۇبىنىڭ ئۆزگىچىلىكى،
ئىلمىي سەۋىيىسىنىڭ يۇقىرىلىقى ،تەرجىمانالردىن يېتەرلىك دەرىجىدە سەۋىيە ۋە ماددىي كۈچ تەلەپ
قىلىدىغان ئىش ئىكەنلىكى ناھايىتى روشەن ھەقىقەت بولسىمۇ ،يەنىال ﷲ نىڭ ياردىمىگە تەۋەككۈل
قىلىپ ،ئىقتىدارىمىزنىڭ يېتىشىچە بۇ ئىشنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشقا تىرىشتۇق .چۈنكى ،مۇسۇلمانالرنىڭ
غايەت زور ئېھتىياجى بار بۇ ساھە ئېتىبارسىز تاشلىنىپ قالسا ،قىيامەت كۈنى ﷲ نىڭ ئالدىدا جاۋاب
بېرىش مەسىلىسىنىڭ ھەقىقەتەن ئاسان ئەمەسلىكى ھەممىمىزگە ئايان.

تەپسىرنىڭ تەرجىمىسى ھەققىدە
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ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەنلەر! ھەممەيلەنگە مەلۇم بولغىنىدەك ،بىزدە تېخى مۇھەممەد سالىھ دامولال
ھاجىم تەرىپىدىن تەرجىمە قىلىنغان «قۇرئان كەرىم ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى» دىن باشقا قۇرئان كەرىم
ھەققىدە تولۇق يېزىلغان ياكى تەرجىمە قىلىنغان بىرمۇ تەپسىر كىتاب يوق .دېمەك بۇ ،ھىجرىيەنىڭ
بىرىنچى ئەسىرىدىن تارتىپال ئىسالم دىنى بىلەن تونۇشۇشقا باشلىغان ،ئىسالم ئەقىدىسىنى تۇرمۇشنىڭ
ھەممە ساھەلىرى بويىچە ئومۇمالشتۇرۇپ كەلگەن ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن چوڭ بىر تارىخىي بوشلۇقتىن
ئىبارەت .ئالىم ئىبنى كەسىرنىڭ بۇ تەپسىرى مۇسۇلمانالرنىڭ تەپسىر ساھەسىدىكى ئاساسلىق
مەنبەلىرىنىڭ بىرى بولۇپ ،بۇ كىتابنىڭ ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنىپ ،ئۇيغۇر ئوقۇرمەنلىرى بىلەن
يۈز كۆرىشىشى يوقىرىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرسا ئەجەپ ئەمەس دېگەن ئۈمىدتە باشلىغان بۇ ئەمگەكنى
ﷲ تائاالنىڭ ياردىمى بىلەن ئاخىرىغا ئېلىپ چىقتۇق .ھالبۇكى ،كىتابنىڭ ئەرەب تىل ـ قائىدە
قانۇنىيەتلىرىگە خاس ئۆزگىچە ئاالھىدىلىكى ،مەزمۇنلىرىنىڭ چوڭقۇرلۇقى بىزنى بۇ كىتابنى تەرجىمە
قىلىش ۋە تەھرىرلەش جەريانىدا قىسمەن قىيىنچىلىقالرغا ئۇچىراتماي قالمىدى .ئۇيغۇرالرنىڭ ئەرەب ۋە
پارس تىل  -مەدەنىيىتىنىڭ كۈچلۈك تەسىرىگە ئۇچىرىشى نەتىجىسىدە ئۇيغۇر تىلىدىكى دىنى ئاتالغۇ-
ئىستىالھالر پارس ۋە ئەرەب تىلى بويىچە قوبۇل قىلىنىپ كەلگەنلىكتىن ،بۇ ئاتالغۇالرنىڭ مۇتلەق
كۆپ قىسمى ئوقۇرمەنلەرگە تونۇشلۇق بولسىمۇ ،يەنە بەزىلىرى پەقەتال تونۇشسىز .شۇڭا بىز مۇنداق
ئاتالغۇ ۋە ئىپادىلەش ئۈسۇللىرىنى ئىمكانىيىتىمىزنىڭ يېتىشىچە ئۇيغۇر تىلىغا ماس قىلىپ ئىپادىلەشكە
تىرىشتۇق.

كېرىش سۆز

بىز يەنە بۇ كىتابتىن پايدىلىنىشتا دىققەت قىلىش زۆرۈر بولغان تۆۋەندىكى نۇقتىالرنى
ئوقۇرمەنلەرنىڭ سەمىگە سېلىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق:
 vئەرەبچە نۇسخىسىدىكى رىۋايەت قىلغۇچىالرنىڭ ئىسىملىكلىرىدىن شۇ رىۋايەتتىكى دەسلەپكى
كىشىبىلەنئاخىرقىكىشىنىڭئارىلىقىدىكىكىشىلەرنىڭئىسىملىكلىرىنىقىسقارتىۋەتتۇق.
 vبەزى سۆزلۈك ۋە گىرامماتىكىلىك ئانالىزالرنى قالدۇرۇۋەتتۇق.
 vقىرائەت ئىلمىگە دائىر بايان قىلىنغان پەرقلىق شىۋىلەرنى ۋە ئۇالردىن ئېلىنغان شاخچە
مەزمۇنالرنىقىسقارتىۋەتتۇق.
 vئايەتلەرنىڭ تەرجىمىسى قىسمەن جايلىرىنى ھېسابقا ئالمىغاندا ،ھەممىسى دېگۈدەك مۇھەممەد
سالىھ دامولال ھاجىم تەرجىمە قىلغان «قۇرئان كەرىم ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى» دىن ئېلىندى .ئاپتورنىڭ
ئايەتكە بەرگەن تەپسىرى بىلەن مۇھەممەد سالىھ دامولال ھاجىمنىڭ شۇ ئايەتكە بەرگەن تەرجىمىسىدە
ئوخشىماسلىق بولغان قىسمەن ئورۇنالرغا ئىزاھات بېرىلدى.
 vتەپسىرنى تەرجىمە قىلىشتا جۈملىمۇ ـ جۈملە تەرجىمە قىلىش پرىنسىپىنى قولالندۇق .ئەمما،
مەزمۇن جەھەتتە مۇھىم بولمىغان ،تەكرارلىنىش قېتىم سانى كۆپ بولغان جۈملىلەرنى قالدۈرىۋەتتۇق.
 vبەزى شەخسلەرنىڭ تەرجىمىھالى ۋە بىر قىسىم دىنىي ئاتالغۇالرنىڭ ئىزاھاتلىرىنى كىتابنىڭ
ئاخىرىدىكى ئىزاھات بۆلۈمىگە بەردۇق.
 vتەپسىردە بەزى مەزمۇن ۋە كۆز قاراشالرنىڭ تەكرارلىنىشى ،مۇپەسسىرلەرنىڭ بىر -بىرىگە
زىت قاراشلىرى ۋە باش -ئاخىرى قىسقارتىپ ئېلىنغان بىر قىسىم مەزمۇنالر بار بولۇپ ،بۇنىڭغا كەڭ
ئوقۇرمەنلەرنىڭ توغرا مۇئامىلە قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
vتەپسىردەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭسۆزلىرىدىنباشقا،مۇپەسسىرلەردىننەقىلكەلتۈرۈلگەن
سۆزلەر ئىنتايىن كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزلىرىال قوش تىرناق ئىچىگە
ئېلىندى.
 vبىز يەنە تەپسىردە “ئالالھ” كەلىمىسنى “ﷲ” دەپ ،ئەر ساھابىلەرگە خاس بولغان “ئالالھ
ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن”“ ،ئالالھ ئۇ ئىككىسىدىن رازى بولسۇن”“ ،ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن”
ئىبارىلىرىنى ئەرەبچىدىكى ئەينى تىرانسىكرىپىسىيەسى بۇيىچە “رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما،
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم” دەپ ،ئايال ساھابىگە قارىتا “رەزىيەلالھۇ ئەنھا” دەپ ئەينەن ئىشلەتتۇق.
قۇرئان كەرىمنىڭ بارلىق كائىناتنى ياراتقۇچى ،ھەممىنى رىزقالندۇرغۇچى ،ھەممىگە ئىگىدارچىلىق
قىلغۇچى زات ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئىنسانىيەتنىڭ بەخت -سائادەت يولىدىكى مەشئەل قىلىنىشى
ئۈچۈن نازىل قىلىنغان ئىالھىي دەستۇر ئىكەنلىكى ھەممىمىزگە ئايدىڭ .شۇڭالشقا قۇرئان كەرىمنى
توغرا چۈشىنىش ،توغرا ھۆكۈم قىلىش ۋە توغرا يەكۈن چىقىرىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇن
مەزمۇنالرنى بىلىش ئىنتايىن زۆرۈر .شۇڭا تەپسىر توغرىسىدا توختىلىشتىن ئىلگىرى ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇ
تەپسىرنى ۋە باشقا دىنىي كىتابالرنى ئوقۇشتا پايدىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان كەرىم ئىلىملىرىگە دائىر بەزى
مۇھىم تىمىالر ،بۇرۇنقى ۋە ھازىرقى دەۋردىكى تەپسىرلەر ھەم ئۇالرنىڭ تۈرلىرى توغرىسىدا تۆۋەندىكى
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باسقۇچالر بويىچە يىغىنچاقالپ مەلۇمات بېرىشنى مۇۋاپىق تاپتۇق:
 vقۇرئان كەرىمنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى :قۇرئان كەرىم ئىسالم دىنىنىڭ ئەقىدە ،ئىبادەت ۋە
ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ھەممە تەرەپلىرىگە ئاالقىدار بولغان بارلىق ھۆكۈملەرنى تولۇق ئۆز ئىچىگە ئالغان
مۇكەممەل بىر دەستۇردۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ساڭا بىز كىتابنى (يەنى قۇرئاننى)
ھەممە نەرسىنى (يەنى كىشىلەر موھتاج بولىدىغان دىنىي ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى) چۈشەندۈرۈپ
بېرىدىغان( ،دىلالرغا) ھىدايەت( ،بەندىلەرگە) رەھمەت ،مۇسۇلمانالرغا مەڭگۈلۈك سائادەت بىلەن
خۇش خەۋەر يەتكۈزىدىغان قىلىپ نازىل قىلدۇق﴾((( لېكىن ،قۇرئان كەرىمدە كەلتۈرۈلگەن ھۆكۈملەر،
مۇناسىۋەتلىكمەسىلىلەرھەققىدەيىغىنچاقشەكىلدەبايانقىلىنغانبولۇپ،ئۇنىڭتەپسىالتىپەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس ۋە سۈننەتلىرى ئارقىلىق شەرھىلەنگەن.
 vقۇرئان كەرىمنىڭ نازىل بولۇشقا باشلىغان يىلى ۋە ئۇنىڭ نازىل بولغان يېرى :ئىشەنچلىك
تارىخىي مەنبەلەرگە كۆرە ،قۇرئان كەرىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھىجىرىيەدىن  13يىل ئىلگىرى
(مىالدىيەنىڭ  611ـ يىلى) رامىزان ئېيىنىڭ  21ـ كۈنى< ،دۈشەنبە> كۈنىدىن تارتىپ چۈشۈشكە
باشلىغان .بۇ دەل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  40ياشقا كىرگەن يىل بولۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇلۇغ
ھېكمىتى بىلەن قۇرئاندىن ئىبارەت بۇ مۇقەددەس دەستۇر پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ئادەم ئۆمرىنىڭ
ئەقىل ـ پاراسەت ،چۈشەنچە جەھەتتە ئەڭ يېتىلگەن ،قىرانلىق ،ئالتۇن دەۋرى بولغان  40يېشىدا
چۈشكەن .قۇرئان كەرىم دەسلەپتە ھەممە نەرسە خاتىرىلەنگەن تاختىدىن (يەنى لەۋھۇلمەھپۇز) دىن
بىرىنچى قەۋەت ئاسماندىكى “بەيتۇل ئىززە” دېگەن يەرگە قەدىر كېچىسى بىرال قېتىمدا چۈشۈرۈلگەن.
بۇ ھەقتە ھاكىم سەئىد ئىبنى جۇبەيردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :قۇرئان كەرىم ھەممە نەرسە
خاتىرىلەنگەن تاختىدىن ئېلىپ چىقىلىپ بىرىنچى ئاسماندىكى “بەيتۇل ئىززە” دېگەن يەردە قويۇلدى»
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان .ئاندىن قۇرئان كەرىم جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق “ئەلەق سۈرىسى”
نىڭ بېشىدىكى بەش ئايەت غارى ھىرادا تۇنجى نازىل بولۇشقا باشلىغاندىن تارتىپ  23يىل جەريانىدا
تولۇق نازىل بولۇپ بولغان.
 vدەسلەپتە چۈشكەن ئايەت توغرىسىدا ئالىمالر ئىككى خىل قاراشقا ئىگە .بۇنىڭ بىرى ئەڭ
دەسلەپ چۈشكەن ئايەت “ئەلەق” سۈرىسىنىڭ بېشىدىكى بەش ئايەتتۇر .چۈنكى ،تۆۋەندىكى ھەدىس
بۇنىڭغا ئېنىق دەلىل بوالاليدۇ:
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ئىمام بۇخارى بىلەن مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىرا غارىدا ئىبادەت قىلىۋاتقاندا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم كېلىپ ئۇنىڭغا“ :ئوقۇ”
دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ئوقۇشنى بىلمەيمەن» دەيدۇ .جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم“ :ئوقۇ”
دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ئوقۇشنى بىلمەيمەن» دەيدۇ .ئۈچىنچى قېتىمدا جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم ﴿ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن﴾ دەپ ئەلەق سۈرىسىنىڭ بېشىدىكى
بەش ئايەتنى ئوقۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھسساالمنى ئۇنى ئوقۇشقا بۇيرۇيدۇ.
يەنە بىرى “مۇددەسسر سۈرىسى” .لېكىن ئالىمالرنىڭ بۇ ھەقتىكى رىۋايەتلەرنى چوڭقۇر تەتقىق
قىلىشى ئارقىسىدا ئېرىشكەن يەكۈنلىرى شۇكى ،ئايەت ئېتىبارى بىلەن ئەڭ دەسلەپتە چۈشكەن ئايەت
((( نەھىل سۈرىسى  89-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

كېرىش سۆز

“ئەلەق سۈرىسى” نىڭ بېشىدىكى بەش ئايەتتۇر .تولۇق چۈشكەن سۈرە ئېتىبارى بىلەن ئەڭ دەسلەپتە
چۈشكەن سۈرە “مۇددەسسىر سۈرىسى” دۇر.
ئالىمالر يەنە ئەڭ ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەتنىڭ قايسى ئايەت ئىكەنلىكى
توغرىسىدىمۇ بىر نەچچە خىل قاراشقا ئىگە .بۇنىڭ ئىچىدە ئەڭ توغرا بولغىنى ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :سىلەر شۇنداق بىر كۈندىن (يەنى قىيامەت كۈنىدىن) قورقۇڭالركى ،ئۇ
كۈندە سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر ،ئاندىن ھەر كىشى قىلغان (ياخشى
 يامان) ئەمەلىنىڭ نەتىجىسىنى تولۇق كۆرىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ( ،يەنىياخشى ئەمەلى كېمەيتىلىپ ،يامان ئەمەلى كۆپەيتىلمەيدۇ)﴾((( دېگەن ئايىتىدۇر.
بۇنىڭ دەلىلى ئىبنى ئابباسنىڭ ﴿سىلەر شۇنداق بىر كۈندىن (يەنى قىيامەت
كۈنىدىن) قورقۇڭالركى ،ئۇ كۈندە سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر،
ئاندىن ھەر كىشى قىلغان (ياخشى  -يامان) ئەمەلىنىڭ نەتىجىسىنى تولۇق
كۆرىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ( ،يەنى ياخشى ئەمەلى كېمەيتىلىپ ،يامان ئەمەلى
كۆپەيتىلمەيدۇ)﴾((( دېگەن ئايەت ئەڭ ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەتتۇر -،دېگەن
سۆزىدۇر.
قۇرئان كەرىمنىڭ رەتكە تىزىلىش تەرتىپى ئۇنىڭ زېمىنغا چۈشۈرۈلۈش تەرتىپى بىلەن ئەمەس،
لەۋھۇلمەھپۇردىكى تەرتىپى بويىچە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ قايسى سۈرىنى قايسى سۈرىنىڭ ئالدىغا
ياكى ئارقىغا ،قايسى ئايەتنى قەيەرگە قويۇش ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەرگەن كۆرسەتمىسى
ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە ساھابىلەرگە تەلىم بېرىشى بويىچە تىزىلغان .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھەر يىلى رامىزاندا قۇرئاننى ھازىرقى تەرتىپ بويىچە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمغا بىر قېتىم
تىڭشىتاتتى .ھاياتىنىڭ ئاخىرقى يىلىدىكى رامىزاندا بولسا ،ئىككى قېتىم تىڭشاتقان.
قۇرئان كەرىم  114سۈرە 6236 ،ئايەتتىن تەركىب تاپقاندۇر.
سۈرىلەرنىڭ مەككىدە چۈشكەنلىكى ياكى مەدىنىدە چۈشكەنلىكىنى بېكىتىش :بىر سۈرىنىڭ
مەككىدەچۈشكەنلىكىنىياكىمەدىنىدەچۈشكەنلىكىنىبېكىتىشتەئالىمالرنىڭكۆزقارىشىتۆۋەندىكىدەك
ئۈچ نۇقتىغا مەركەزلەشكەن:
بىرىنچى ،مەيلى ھىجرەتتىن ئىلگىرى ياكى كېيىن بولسۇن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مەككىدە
چۈشكەن سۈرىلەرنى مەككىدە چۈشكەن دەپ ئاتاش ،مەدىنىدە چۈشكەن سۈرىلەرنى مەدىنىدە چۈشكەن
دەپ ئاتاش قارىشى .بۇ قاراش بويىچە بولغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مىنا ۋە ئەراپات تاغلىرىدەك
مەككىنىڭ تەۋەلىرى ھېسابلىنىدىغان جايالردا چۈشكەن سۈرىلەرمۇ مەككىدە چۈشكەن سۈرىلەرنىڭ
قاتارىغا ،ئۇھۇد تېغى ۋە بەدىر قۇدۇقىدەك مەدىنىنىڭ تەۋەلىرى ھېسابلىنىدىغان جايالردا چۈشكەن
سۈرىلەرمۇ مەدىنىدە چۈشكەن سۈرىلەرنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ.
ئىككىنچى ،مەككىدىكى كىشىلەرگە خىتاپ قىلىپ چۈشكەن سۈرىلەرنى مەككىدە چۈشكەن،
مەدىنىدىكى كىشىلەرگە خىتاب قىلىپ چۈشكەن سۈرىلەرنى مەدىنىدە چۈشكەن دەپ ئاتاش قارىشى.
((( بەقەرە سۈرىسى  281-ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  281-ئايەت.
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بۇ قاراش ساھابىالرنىڭ پىكرىگە ئاساسەن ﷲ تائاالنىڭ قۇرئان كەرىمدىكى “يأيها الناس” (يەنى ئى
ئىنسانالر!) دېگەن سۆزلەر بىلەن باشالنغانلىرى مەككىدە نازىل بولغان“ ،يأيها الذين آمنوا” (يەنى ئى ئىمان
ئېيتقان كىشىلەر!) دېگەن سۆزلەر بىلەن باشالنغانلىرى مەدىنىدە نازىل بولغان.
ئۈچىنچى ،ھىجرەتتىن بۇرۇن چۈشكەن سۈرىلەرنى مەككىدە چۈشكەن ،ھىجرەتتىن كېيىن
چۈشكەن سۈرىلەرنى مەدىنىدە چۈشكەن دەپ ئاتاش قارىشى.
بۇ قاراش بويىچە بولغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىجرەتتىن كېيىن مەككىگە بارغاندا چۈشكەن
سۈرىلەرمۇ مەدىنىدە چۈشكەن سۈرە ،دەپ ئاتىلىدۇ .بۇ ئەڭ توغرا ۋە كۈچلۈك بولغان مەشھۇر قاراشتۇر.
سۈرىلەرنىڭ مەككىدە نازىل بولغان ياكى مەدىنىدە نازىل بولغان دەپ ئاتىلىشىمۇ مۇشۇ قاراش بويىچە
بولغان.
 vسۈرىلەرنىڭ مەككىدە ياكى مەدىنىدە چۈشكەنلىكىنى بىلىشنىڭ پايدىلىرى :سۈرىلەرنىڭ
قەيەردە چۈشكەنلىكىنى بىلىشنىڭ پايدىلىرىنى تۆۋەندىكى ئۈچ نۇقتىغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ:
بىرىنچى ،بىر ئورۇندا بىرەر ئىشنى قىلىشتىن توسۇش ياكى بىرەر ئىشقا بۇيرۇشقا كەلگەن
مەزمۇندىكى ئايەتلەر يەنە بىر ئورۇندا ئۇنىڭ ئەكىسىچە كەلگەندەك ياكى ئازراق قوشۇمچە قىلىنغان ۋە
مەلۇم بىر سەۋەبلەرنى شەرت قىلغان ھالدا كەلگەندەك ئوخشىماسلىق كۆرۈلگەندە ،قايسى ھۆكۈمنىڭ
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى بىلىۋېلىشقا پايدىلىق .چۈنكى ،كۆپىنچە ئەھۋالدا ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇش
كۆرۈلگەن ئايەتلەردە ،مەدىنىدە چۈشكەن ئايەتلەر مەككىدە چۈشكەن ئايەتلەرنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن
قالدۇرۇپ كېلىدۇ .بۇ ئىككى خىل ھۆكۈمدىن ئەلۋەتتە مەدىنىدە چۈشكەن ئايەتنىڭ ھۆكمىگە ئەمەل
قىلىنىدۇ.
ئىككىنچى ،ئىسالم دىنىنىڭ ئەھكام ،قائىدە ـ تۈزۈم ،بەلگىلىمىلىرىنىڭ يولغا قويۇلۇش
جەريانىنى بىلىۋېلىشقا ياردىمى بولىدۇ .مېھرىبان ﷲ بىرەر ئېغىر ھۆكۈمنى يولغا قويماقچى بولسا
ئۇنى بىراقال يولغا قويماستىن بەلكى باسقۇچالرغا بۆلۈپ قەدەممۇ ـ قەدەم يولغا قويۇش ئۇسۇلىنى
تۇتىدۇ .ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ ئۈچ باسقۇچقا بۆلۈنۈپ ئاخىرقى باسقۇچتا پۈتۈنلەي ھالدا
ھارام قىلىنىشىمۇ بۇنىڭ بىر مىسالىدۇر.
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ھۆكۈملەرنىڭ تەدرىجىي ھالدا يولغا قويۇلىشى ئىسالم دىنىنىڭ ئۆزىگە خاس ھېكمەتكە ئىگە
دىن ئىكەنلىكىنىڭ روشەن پاكىتىدۇر .چۈنكى ،بۇ خىل ئوسۇل ھېچقانداق تەربىيە كۆرمىگەن
كىشىلەرنى يەنى ،تارىخىي ۋە ئىجتىمائىي مۇھىتىغا ،شۇنداقال ئۆز قەۋمىگە ،ئۆز مىللىتىگە تەۋە
پىسخىك خاسلىقى بىلەن مەلۇم بىر نەرسىنى چۈشىنىشتىن ،ئۇنى قوبۇل قىلىشتىن ،ئۇنىڭغا
ئادەتلىنىشتىن ناھايىتى يىراق قالغان كىشىلەرنى تەربىيىلەشتە ئەڭ ياخشى تەدبىر ھېسابلىنىدۇ.
ئۈچىنچى ،سۈرىلەرنىڭ قەيەردە چۈشكەنلىكىگە كۆڭۈل بۆلۈش ،ئالىمالرنىڭ ئۇنى قايسى
جايدا ،قانداق ئەھۋالدا ،نېمە سەۋەپتىن چۈشكەنلىكىنى بىلىشى ۋە ئۇنى توغرا چۈشىنىپ ،توغرا
ھۆكۈم قىلىشى ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم.
 vقايسى سۈرىنىڭ قەيەردە چۈشكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئاالمەتلەر ساھابىالر
ۋە تابىئىنالردىن قىلىنغان ئىشەنچلىك رىۋايەتلەرگە ئاساسەن بېكىتىلگەن .بىز بۇ ئاالمەتلەرنى
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ئوقۇرمەنلەرنىڭقۇرئانئوقۇغاندا،قايسىسۈزىنىڭقەيەردەچۈشكەنلىكىنىئۆزلىگىدىنبىلىۋېلىشغا
ياردىمى بولسۇن ئۈچۈن قىسقىچە بايان قىلماقچىمىز:
 -1ئەرەبچە “كال” دېگەن سۆز بار ھەرقانداق سۈرە مەككىدە چۈشكەن .بۇ سۆز قۇرئاندا
 33يەردە تەكرارالنغان بولۇپ ،بۇالرنىڭ ھەممىسى قۇرئاننىڭ ئاخىرقى  15پارىسىنىڭ ئىچىدىكى
 15سۈرە ئىچىدە كەلگەن.
 -2سەجدە ئايىتى بار ھەرقانداق سۈرە مەككىدە چۈشكەن.
 -3بەقەرە ۋە ئال ئىمران سۈرىلىرىدىن باشقا سۈرىنىڭ بېشىدا ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپە
ھەرپلىرى بار ھەرقانداق سۈرە مەككىدە چۈشكەن.
 -4بەقەرە سۈرىسىدىن باشقا بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر ۋە ئۈممەتلەرنىڭ قىسسىسى بايان
قىلىنغان ھەرقانداق سۈرە مەككىدە چۈشكەن.
 -5بەقەرە سۈرىسىدىن باشقا ئادەم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىبلىسنىڭ قىسسىسى بايان
قىلىنغان ھەرقانداق سۈرە مەككىدە چۈشكەن.
“ -6ئى ئىنسانالر” ياكى “ئى ئادەم بالىلىرى!” دېگەن سۆزلەر كەلگەن سۈرىلەر مەككىدە
چۈشكەن“ .ئى مۆمىنلەر!” دېگەن سۆز بار سۈرىلەر بولسا ،مەدىنىدە چۈشكەن .پەقەت ھەج
سۈرىسىدىكى “ئى مۆمىنلەر!” دەپ باشالنغان بۇ ئايەت بۇنىڭدىن مۇستەسنا.
 -7ئىسالم دىنىنىڭ ئەقىدىلىرىگە ئائىت مەزمۇندىكى سۈرىلەر مەككىدە ،پەرز ئەمەللەرنىڭ
ھۆكۈملىرىنى ۋە جىنايەتلەرنىڭ جازالىرىنى بايان قىلغان سۈرىلەر مەدىنىدە چۈشكەن .چۈنكى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدىكى چېغىدا ساھابىالرغا دىننىڭ ئاساسى بولغان ئەقىدە ،تەۋھىد
ئۇقۇملىرىنى بىلدۈرگەن .مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ بارغاندىن كېيىن ئىسالم دىنىنىڭ تارقىلىشى،
كېڭىيىشى ۋە كۈچلىنىشىگە ئەگىشىپ ،قانۇن ـ تۈزۈمگە ئائىت ھۆكۈملەرنى بايان قىلىشقا ۋە
ئەمەلىيلەشتۈرۈشكەباشلىغان.
 -8ئايەتلىرى قىسقا  -قىسقا كەلگەن سۈرىلەرنىڭ كۆپىنچىسى مەككىدە ،ئايەتلىرى ئۇزۇن
 ئۇزۇن كەلگەن سۈرىلەرنىڭ كۆپىنچىسى مەدىنىدە چۈشكەن. -9ئەنكەبۇت سۈرىسىدىن باشقا مۇناپىقالرنىڭ بايانى بار ھەرقانداق سۈرە مەدىنىدە
چۈشكەن .چۈنكى ،مۇسۇلمانالرنىڭ كۈچى ئاجىز بولغان مەككىدىكى چاغالردا مۇناپىقلىق
ھەرىكەتلىرى كۆرۈلمىگەن ،مۇسۇلمانالر مەدىنىگە ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن ،ئىسالم دىنىنىڭ
كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ (دىننىڭ كۈچىدىن قورقۇپ) مۇسۇلمان بولىۋالغان مۇناپىقالر پەيدا بولۇشقا
باشلىغان.
ئايەتلەرنىڭ چۈشۈش سەۋەبلىرى ۋە ئۇنى بىلىشنىڭ ئەھمىيىتى :قۇرئان كەرىمنىڭ
ئايەتلىرى بىرەر سەۋەب بىلەن چۈشۈرۈلگەن ئايەتلەر ۋە چۈشۈشكە ھېچقانداق سەۋەب بولمىغان،
ئەمما ﷲ تائاال پەقەت ئۆزىنىڭ دىنىنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىنى بەندىلىرىگە بايان قىلىپ
بېرىش مەقسىدىدە چۈشۈرگەن ئايەتلەر ،دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ .ئىككىنچى خىلدا چۈشكەن
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ئايەتلەر كۆپ ساننى ئىگەللەيدۇ.
بىرەر ئىش سەۋەبىدىن چۈشۈرۈلگەن ئايەتلەر بولسا سورالغان ياكى سورالماقچى بولغان بىرەر ئىشقا
ياكى ھۆكۈم قىلىنىشقا زۆرۈر بولۇپ قالغان بىرەر مەسلىگە قارىتا چۈشۈرۈلگەن بولىدۇ.
كۆپ ساندىكى ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن كۆز قارىشى بويىچە ،ئايەتلەرنىڭ چۈشۈش سەۋەبىنى
بىلىش ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتلەرگە ئىگە بولۇپ ،ئۇنىڭدىن ئېرىشىلىدىغان پايدىالر تۆۋەندىكىلەردىن
ئىبارەتتۇر:
 -1ھۆكۈملەرنىڭ يولغا قويۇلىشىدىكى ھېكمەتلەرنى چۈشىنىش.
 -2ھۆكۈملەرنى ئومۇملۇقتىن خاسالشتۇرۇش.
 -3ئايەتتە نېمىنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى ئايدىڭالشتۇرۇشقا ياردەم بېرىش.
بۇ ھەقتە ئىبنى تەيمىيە :ئايەتلەرنىڭ چۈشۈش سەۋەبىنى بىلىش شۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ياخشى
چۈشىنىشكە پايدىلىقتۇر .چۈنكى ،بىرەر ئىشنىڭ يۈز بېرىشىگە سەۋەپچى بولغان ئامىل شۇ ئىشنى ياخشى
چۈشىنىشكە ياردەم بېرىدۇ -،دېگەن.
 -5ئايەتنىڭ چۈشۈشىگە سەۋەپكار بولغۇچىنىڭ كىملىكىنى بىلىش.
 vقۇرئاننىڭ كىتاب شەكلىدە توپلىنىشى :قۇرئان كەرىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەرلىك
ۋەزىپىسى تاپشۇرۇلغاندىن تارتىپ تاكى ۋاپات بولغىچە بولغان  23يىل جەريانىدا مەيلى كېچە ياكى
كۈندۈز بولسۇن ،ﷲ تائاال خالىغان ۋاقىتتا چۈشۈرۈلۈپ تۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىرەر ئايەت
چۈشكەن ھامان ئايەتلەرنى يېزىشقا تەيىنلىگەن ساھابىلىرىغا ئۇنى يېزىشقا بۇيرۇپ ،ئايەتنىڭ يېزىلىش
ئورنى ۋە تەرتىۋىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بېرەتتى .خورما دەرىخىنىڭ قوۋزاقلىرى ،تېرە ياكى ياپىالق تاشتەك
نەرسىلەرنىڭ ئۈستىگە يېزىلغان ئايەتلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيلىرىنىڭ بىرىدە ساقلىناتتى.
ھەر ۋاقىت پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ئايەتلەر چۈشۈپ تۇرغاچقا ،قۇرئان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
زامانىسىدا ھازىرقىدەك بىر كىتاب شەكلىدە توپالنمىغان ئىدى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندىن كېيىن ،ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ خەلىپىلىككە
تەيىنلەندى.شۇدەۋرىدەمۇسۇلمانالربىلەنپەيغەمبەرلىكدەۋاسىنىقىلغانمۇسەيلىمەكاززاپنىڭئادەملىرى
ئارىسىدا ناھايىتى چوڭ ئۇرۇش يۈز بېرىپ ،بۇ ئۇرۇشتا شېھىت بولغان كۆپلىگەن مۇسۇلمانالرنىڭ قاتارىدا
قۇرئاننى ياد ئالغان نۇرغۇن قارىالرمۇ بار ئىدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قارىالرنىڭ ئۇ ئۇرۇش ،بۇ ئۇرۇشتا
شېھىتقىلىنىپكېتىپقۇرئاننىڭمۇكەممەلساقلىنىپقااللماسلىقىدىنئەندىشەقىلىپ،ئەبۇبەكرىنىڭ
قېشىغا كېلىپ قۇرئاننى كىتاب شەكلىدە توپالش مەسلىھەتىنى بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھايات
ۋاقتىدا قىلمىغان ھەم قىلىشقىمۇ بۇيرىمىغان بىر ئىشنى قىلىشتىن ئىككىلىنىپ قالغان ئەبۇبەكرى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قايتا ـ قايتا ئۆتۈنىشى بىلەن بۇنىڭغا ماقۇل بولۇپ،
قۇرئاننى ھازىرقى شەكىلدە رەتلەپ چىقىشقا ئەينى چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەرىپىدىن ئايەتلەرنى
يېزىشقا تەيىنلەنگەن قارى زەيد ئىبنى سابىتنى مەسئۇل قىلدى.
قۇرئاننى كىتاب شەكلىدە توپالشتا ،زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئەينى چاغدا
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يېزىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىدە ساقالنغان ئايەتلەر بىلەن قارىالرنىڭ ياد ئالغىنىنى
ئۆزئارا سېلىشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن يېزىشى تاپىالندى .زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆزىمۇ
قۇرئاننى پۇختا ياد ئالغان قارى ئىدى .زەيد ئىبنى سابىت قۇرئاننى كىتاب شەكلىدە توپالشتا ئاساسلىقى
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئۆيىگەقويۇپقويۇلغانئايەتلەرگەتاياندى.قوشۇمچەقىلىپقۇرئاننىيېزىپ
ئۆز ئالدىغا ساقالۋاتقان ساھابىالرنىڭ يازمىلىرىغىمۇ تاياندى .لېكىن ئۇ ،ئۇالر يېزىپ ساقلىغان ئايەتلەرنى
قوبۇل قىلىشتىن بۇرۇن شۇ ئايەتلەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆز ئالدىدا يېزىلغانلىقىغا گۇۋاھچى
بولىدىغان ئىككى ئادىل كىشىنىڭ بولۇشىنى شەرت قىلدى.
ﷲ نىڭ خالىشى ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ تەلىۋى ،ئەبۇبەكرىنىڭ بۇيرۇقى ،باشقىالرنىڭ
قولالپ قۇۋەتلىشى ،زەيدنىڭ قاتتىق ئەستايىدىللىقى ۋە تىرىشچانلىقى بىلەن قۇرئان بىر پۈتۈن كىتاب
بولۇپ توپلىنىپ چىقىلدى .بۇ كىتاب ئەبۇبەكرىنىڭ ۋاپاتىغىچە ئۇنىڭ قېشىدا ،ئاندىن كېيىن ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىدا ،ئۆمەرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئۇنىڭ قىزى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئايالى ھەفسەنىڭ ئۆيىدە ساقالندى.
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ خەلىپىلىكى دەۋرىدە نۇرغۇنلىغان جايالرنىڭ ئىسالمغا كىرىپ،
ئىسالم دۆلىتىگە ئايلىنىشى بىلەن ئىسالم دۆلىتىنىڭ چېگراسى كېڭەيدى .قۇرئان ئەسلىدە يەتتە خىل
قىرائەت شىۋىسى بىلەن چۈشكەن بولۇپ ،يېڭىدىن ئىسالمغا كىرگەن ،قۇرئاننىڭ مۇشۇنداق كۆپ شىۋە
بىلەن چۈشكەنلىكىنى بىلمەيدىغان كىشىلەر ئارىسىدا قۇرئاننى بىر خىل شىۋىدە ئوقۇغان بىرى يەنە بىر
خىل شىۋىدە ئوقۇغان بىرىنىڭ ئوقۇغان قۇرئانىنى ئېتىراپ قىلماسلىقتەك زىدىيەتلەر كېلىپ چىقتى .بۇ
خىل ئىختىالپتىن يامان ئاقىۋەتنىڭ كېلىپ چىقماسلىقى ئۈچۈن ،ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەفسەنىڭ
يېنىدىكى قۇرئاننى ئەكەلدۈرۈپ ،زەيد ئىبنى سابىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئابدۇلال ئىبنى زۇبەير ،سەئىد
ئىبنى ئاس ،ئابدۇراھمان ئىبنى ھارىس قاتارلىقالردىن تەركىب تاپقان (قۇرەيش شىۋىسىنى ئاساس
قىلغان) بىر گۇرۇپپا تەشكىللەپ ،قۇرئاننى ئالتە نۇسخا (يەنە بىر رىۋايەتتە يەتتە نۇسخا) كۆپەيتىپ
يېزىپ ،شۇ چاغدىكى ئىسالم ۋىاليەتلىرىگە بىر نۇسخىدىن ئەۋەتىپ بەردى .ھەفسەدىن ئارىيەتكە
ئېلىنغان ئەسلى نۇسخىنى ئۆزىگە قايتۇرۇپ بېرىپ ،كۆپەيتىلگەن نۇسخىدىن بىرنى ئۆز يېنىدا ساقالپ
قالدى .كۆپەيتىلگەن بۇ يېڭى نۇسخىالردىن باشقا ھەممە قۇرئانالرنى ،ھەتتا ساھابىالرنىڭ ئۆزلىرى
يېزىپ ساقالۋاتقان نۇسخىلىرىنىمۇ پۈتۈنلەي كۆيدۈرۈشكە ،قۇرئاننى يېڭى نۇسخا بويىچە ئۆگىنىشكە
ۋە ئۆگىتىشكە بۇيرۇق چۈشۈردى .مانا بۇ بىز كۆرۈۋاتقان قۇرئاننىڭ «ئوسمانىيە نۇسخىسى» دەپ
ئاتىلىشىنىڭسەۋەبىدۇر.ئىشەنچلىكماتېرىيالالرغاقارىغانداكۆچۈرۈلگەنئاشۇقوليازمىالرنىڭبىرقىسمى
دۇنيادىكى چوڭ موزېيالرنىڭ بەزىسىدە ساقلىنىپ كېلىنمەكتە.

تەپسىرلەرنىڭ تۈرلىرى
بىز قۇرئان كەرىمنىڭ تەپسىر تۈرلىرى ھەققىدە توختىلىشتىن بۇرۇن «قۇرئان كەرىمنىڭ تەپسىرى
دېگەن نېمە؟» دېگەن سوئال ئۈستىدە توختالماقچىمىز.
“قۇرئان كەرىمنىڭ تەپسىرى” بولسا ،مۇپەسسىرلەرنىڭ ئۆز چۈشەنچىسى ،دىنىي ۋە ئىلمىي
سەۋىيەسىئارقىلىقئىگەللىگەنمەلۇماتلىرىئاساسىداقۇرئانئايەتلىرىنىڭمەقسەتلىرىنىروشەنلەشتۈرۈپ
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بېرىشىدۇر.
قۇرئان كەرىم ھەققىدە يېزىلغان تەپسىرلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ ،ئۇالر كۆز قاراش ۋە پىكىر
جەھەتتە تۆۋەندىكىدەك ئالتە چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇ:

ئەسەرلەر (رىۋايەتلەر) گە تايىنىپ قىلىنغان تەپسىرلەر
بۇ خىلدىكى تەپسىرلەرنى يازغۇچىالر تەپسىر قىلىش ئۇسۇلىدا ئۆزلىرىنىڭ ئەقلىي تەپەككۇرىغا
تايانماستىن،بەلكىبىرئايەتنىباشقابىرئايەتبىلەن،ئەگەرئۇئايەتھەققىدەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
ھەدىسى بولسا شۇ ھەدىس بىلەن ۋەياكى ساھابىالردىن ۋە تابىئىنالردىن قالغان ئەسەر بولسا شۇ
ئەسەرلەر بىلەن تەپسىر قىلغان .تۆۋەندىكىلەر بۇ تۈردىكى تەپسىرلەردىندۇر:
① تەپسىر تەبەرى “جامع البيان في تفسير القرآن للطبري”:
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى ئەبۇجەئفەر مۇھەممەد ئىبنى جەرىر ئىبنى يەزىدتۇر .ئىبنى جەرىر تەپسىر
قىلىشتا ئايەتلەرنى ساھابىالر ۋە تابىئىنالردىن قالغان ئەسەرلەرگە تايىنىپ تەپسىر قىلىپال قالماستىن،
بەلكى ئۇالردىن رىۋايەت قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ كۈچلۈك ياكى ئاجىز ئىكەنلىكىگىمۇ ئاالھىدە ئىشارەت
قىلىپ ،قايسى قاراشنىڭ قايسىسىدىن كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى باھاالپ ئۆتىدۇ.
بۇتەپسىريۇقىرىقىدەكئارتۇقچىلىقلىرىبىلەنبۇندىنبۇرۇنبۇتۈربويىچەيېزىلغانتەپسىرلەرنىڭ
ئەڭ ئالدىنقى قاتارىغا قويۇلغان .كۆپلىگەن ئالىمالر بۇ تەپسىر ھەققىدە ناھايىتى ياخشى باھا بەرگەن.
ھەتتا ئىمام نەۋەۋىي بۇ تەپسىرنىڭ تەرىپىنى قىلىپ :ھېچكىم ئىبنى جەرىرنىڭ تەپسىرىدەك بىرەر تەپسىر
قىلمىدى -،دەپ ماختىغان .لېكىن بۇ يەردە ئەسكەرتىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك بىر مەسىلە شۇكى ،ئىبنى
جەرىر شۇ زاماندىكى كىشىلەرگە مەلۇملۇق ئىكەنلىكىنى نەزەردە تۇتۇپ ،تەپسىرىدە رىۋايەت قىلغان بەزى
رىۋايەتلەرنىڭ توغرىلىق دەرىجىسىگە يەتمىگەنلىكىگە ئەسكەرتىش بەرمەي ئۆتۈپ كەتكەن .بۇ تەپسىر
ئامما ئارىسىغا كەڭ تارقالغان تەپسىرلەرنىڭ بىرىدۇر.
② تەپسىر ئىبنى كەسىر “تفسير القرآن العظيم”:

40

بۇ قولىڭىزدىكى مەزكۇر تەپسىر كىتاب بولۇپ ،بۇ تەپسىر مۇشۇ تۈر بويىچە مەيدانغا كەلگەن
تەپسىرلەر ئىچىدە ئەڭ توغرا دەپ باھا بېرىلگەن ،شۇنداقال ئىسالم دۇنياسىدا يۇقىرى نوپۇزغا ئىگە
بولغان تەپسىرلەردىندۇر .ﷲ تائاال خالىسا ،بۇ تەپسىر ھەققىدە ئۆز نۆۋىتىدە تەپسىلىي توختىلىپ
ئۆتىمىز.
③ بەھرۇلئۇلۇم “بحر العلوم”:
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى ھەنەفىي مەزھەبىگە مەنسۇپ بولغان سەمەرقەنتلىك ئەبۇللەيس نەسىر
ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم دېگەن ئالىمدۇر .ئاپتور بۇ تەپسىرنى يېزىشتا ساھابىالر ۋە تابىئىنالرنىڭ
سۆزلىرىنى ،ئۇ سۆزلەرنىڭ كىم ئارقىلىق رىۋايەت قىلىنغانلىقىنى تىلغا ئالمىغان ئاساستا بايان قىلىدۇ .بۇ
تەپسىر ھازىرمۇ بەزى كىتابخانالردا قول يازما ھالىتىدە ساقالنماقتا.

كېرىش سۆز

④ ئەلدۇررۇل مەنسۇر فىت تەپسىرىل مەئسۇر “الدر المنثور في التفسير بالمأثور”:
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى جااللۇددىن ئەبۇلفەزلى ئابدۇراھمان ئىبنى ئەبۇبەكرى ئىبنى مۇھەممەد
دېگەن ئالىمدۇر.
بۇ تەپسىر بۇ تۈردىكى تەپسىرلەرنىڭ ئىچىدە پەقەت ئەسەرگىال تايانغان تەپسىردۇر .بۇ تەپسىر
ئالتە توم قىلىپ بېسىلغان بولۇپ ،كىشىلەر ئارىسىغا تارقالغان .بۇ تۈردە يېزىلغان تەپسىرلەردىن يەنە
يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكىنىمىزدىن باشقا نۇرغۇن تەپسىرلەر بار.

فىقھى ئىلىمنى ئاساسىي ئورۇنغا قويۇپ يېزىلغان تەپسىرلەر
فىقھى ئىلمى يەنى ئىسالم دىنىنىڭ قانۇن ـ تۈزۈم ،شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئاساس قىلىپ
يېزىلغان تەپسىرلەر مەزمۇن جەھەتتىن ئىسالم دىنىنىڭ قانۇن ـ تۈزۈم ،شەرئىي ئەھكاملىرىغا ئاالقىدار
بارلىق تەرەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
بۇ خىلدىكى تەپسىرلەر بەزىدە بىرەر مەزھەبنىڭ كۆز قارىشىنى ئاساسىي ئورۇنغا قويۇپ يېزىلسا،
بەزىدە تۆت مەزھەبنىڭ كۆز قاراشلىرىنى سېلىشتۇرۇش ئاساسىدا يېزىلغان.
بۇ تۈردىكى تەپسىر كىتابلىرىدىن تۆۋەندە بىر نەچچىنى تىلغا ئېلىپ ئۆتىمىز:
① ئەھكامۇلقۇرئان “أحكام القرآن” :يەنى قۇرئاننىڭ ھۆكۈملىرى دېگەن تەپسىر كىتاب بولۇپ ،ئۇنى
جەسساس دېگەن نام بىلەن مەشھۇر بولغان ئەبۇبەكرى ئەھمەد ئىبنى ئەررازى دېگەن ئالىم يازغان .ئۇ
ھەنەفىي مەزھەبىدە بولۇپ ،بۇ مەزھەبنىڭ كاتتا ئالىملىرىنىڭ بىرىدۇر .شۇڭا ئۇنىڭ بۇ تەپسىر كىتابىمۇ
ھەنەفىي مەزھەبىنىڭ كۆز قارىشى ئاساسىدا ۋە فىقھى تۈرىدە ئەڭ بۇرۇن يېزىلغان ئاساسلىق تەپسىر
ھېسابلىنىدۇ.
② ئەھكامۇلقۇرئان “أحكام القرآن” :يەنى قۇرئاننىڭ ھۆكۈملىرى دېگەن تەپسىر كىتاب بولۇپ ،ئۇنى
ئىبنۇل ئەرەبىي دېگەن نام بىلەن مەشھۇر بولغان ئەندەلۇسلۇق (ئىسپانىيە) ئەبۇبەكرى مۇھەممەد ئىبنى
ئابدۇلالھ ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر دېگەن ئالىم يازغان.
ئاپتور مالىكى مەزھەبىدە بولۇپ ئۇنىڭ مەزكۇر تەپسىر كىتابىمۇ مالىكى مەزھەبىنىڭ كۆز قارىشىنى
ئاساس قىلغان ھالدا يېزىلغان .بۇ تەپسىر كىشىلەر ئارىسىدا كەڭ تارقالغان.
③ جامىئۇلئەھكامىل قۇرئان “جامع األحكام القرآن” :يەنى قۇرئان ھۆكۈملىرىنىڭ توپلىمى دېگەن
تەپسىر كىتاب بولۇپ ،بۇنى ئەبۇئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئەبۇبەكرى دېگەن ئەندەلۇسلۇق
(ئىسپانىيە) ئالىم يازغان .ئاپتور گەرچە مالىكىي مەزھەبىدە بولسىمۇ ،لېكىن باشقا مەزھەب ئىماملىرىنىڭ
كۆز قاراش ،دەلىل ـ پاكىتلىرىنى بايان قىلىدۇ.
بۇ تەپسىر مۇشۇ تۈر بويىچە يېزىلغان تەپسىرلەر ئىچىدە ئەڭ ئېسىل ۋە كەڭ دائىردە يېزىلغان
تەپسىردۇر .بىراق ئاپتور ئۆزى مالىكىي مەزھەبىدە بولغاچقا قىسمەن ھالالردا ئۆز مەزھەبىگە ئېغىپ كېتىپ
قېلىشتىن ساقلىنالمىغان .بۇ تەپسىرمۇ كىشىلەر ئارىسىغا تارقالغان.
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④ ئەھكامۇلقۇرئان “أحكام القرآن” :يەنى قۇرئاننىڭ ھۆكۈملىرى .بۇ تەپسىرنى ھاراسىي دېگەن نام
بىلەن مەشھۇر بولغان ئەبۇلھەسەن ئەلى ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ئەلكىيا دېگەن ئالىم يازغان بولۇپ،
ئاپتور بۇ تەپسىرنى ئۆزى تەۋە بولغان شافىئىي مەزھەبىنىڭ كۆز قارىشى ئاساسىدا ۋە ئۇنى قاتتىق ھىمايە
قىلغان ھالدا يېزىپ چىققان .بۇ تەپسىر كىشىلەر ئارىسىغا تارقالماستىن ،پەقەت كىتابخانالردا قول يازما
سۈپىتىدەساقالنماقتا.
يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان تەپسىرلەر پەقەت بۇرۇنقى زاماندا يېزىلغان ،شۇنداقال ئاساسىي جەھەتتىن
بىرەر مەزھەپنىڭ كۆز قارىشىغا بەكرەك بېرىلگەن ھالدا يېزىلغان تەپسىرلەردۇر.
بۇندىن باشقا ،يېقىنقى  100يىل مابەينىدە شەرئىي مەسىلىلەرگە قارىتا تۆت مەزھەبنىڭ
كۆز قاراشلىرىنى سېلىشتۇرۇپ تەتبىقالش ئاساسىدا يېزىلغان يىڭى تەپسىرلەرمۇ خېلى كۆپ .بۇ
تەپسىرلەردىن:
① مۇھەممەد ئەلى سايىسىنىڭ ئايەتۇلئەھكام “أحكام القرآن” يەنى ھۆكۈم ئايەتلىرىنىڭ تەپسىرى
دېگەن كىتابىدۇر .بۇ تەپسىر ئىككى توم بولۇپ ھازىر كۆپلىگەن ئىسالمىي ئالىي مەكتەبلەردە دەرسلىك
قىلىپئۆتۈلمەكتە.
بۇ تەپسىر باشقا تەپسىرلەردە يوق ئارتۇقچىلىقلىرى بىلەن مۇشۇ تېمىدا ھازىرقى زاماندا يېزىلغان
تەپسىرلەر ئىچىدە ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ.
② مۇھەممەد ئەلى ئەسسابۇنىنىڭ ئاياتۇلئەھكام “أحكام القرآن” دېگەن تەپسىر كىتابى .بۇ تەپسىرمۇ
ئىككى توم بولۇپ ئامما ئارىسىغا كەڭ تارقالغان .ئەمما بۇ تەپسىر ئىلگىرىكى تەپسىردەك كەڭ دائىرىدە
ئەمەس ،شۇنداقال ئۇنىڭدا بار بەزى ھۆكۈملەر بۇنىڭدا يوق .لېكىن بۇ تەپسىردىمۇ ئۇنىڭدا يوق بەزى
ئارتۇقچىلىقالربار.
يۇقىرىقى تەپسىر كىتابالردىن باشقا مەيلى بىرەر مەزھەبنىڭ ياكى تۆت مەزھەبنىڭ ۋەياكى تۆت
مەزھەبتىن باشقا شىئە مەزھىبىدەك مەزھەبلەرنىڭ كۆز قارىشىنى ئاساس قىلغان ھالدا يېزىلغان تەپسىر
كىتابالرمۇ خېلى بار.

تارىخ ۋە قىسسىلەرنى ئاساس قىلىپ يېزىلغان تەپسىرلەر
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بۇ خىلدىكى تەپسىرلەردە تارىخىي ۋەقەلىك ۋە قىسسىلەر ،ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر ۋە
ئۇالرنىڭ ئۈممەتلىرىنىڭ خەۋەرلىرى ھەققىدىكى مەزمۇنالردا كۆپ توختىلىدۇ .سۆئلەب ۋە خازىنالرنىڭ
تەپسىرلىرى بۇ خىلدىكى تەپسىرلەرنىڭ مەشھۇرلىرىدۇر.
سۆئلەب ئۆزىنىڭ تەپسىرىدە گەرچە ئايەتلەرنى تەپسىر قىلىشتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ھەدىسلىرىگە ۋە ئەسەرلەرگە تايانغان بولسىمۇ ،لېكىن ،تەپسىردە تارىخىي ۋەقەلىك ۋە قىسسىلەرنىڭ
بايانى كۆپتۇر .قىسسىلەرنى بايان قىلىشتا ھەتتا ئەھلى كىتابالردىن قوبۇل قىلغان قىسسىلەرنى ئۇنىڭ
توغرا  -خاتالىقىغا ئىشارەت قىلىپ قويماستىنال ئۆتۈپ كېتىدۇ .ئەمما خازىن تەپسىرىدە تارىخىي ۋەقەلىك
ۋە قىسسىلەرنى بايان قىلغاندا ،ئۇنىڭ توغرا  -خاتالىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتىدۇ.
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قۇرئان كەرىمنىڭ گىرامماتىكىلىق تىل قۇرۇلمىسىنى ئاساس قىلىپ يېزىلغان
تەپسىرلەر
بۇ خىلدىكى تەپسىرلەر ئاساسەن ئەرەب تىلىنىڭ مورفولوگىيە ۋە سىنتاكسىلىق سۆز تەرتىپىگە
ئەھمىيەت بېرىپ ،قۇرئان كەرىمنىڭ سۆزلىرىنىڭ تۈرلىنىش قائىدىلىرى ،ھەر خىل گىرامماتىكىلىق
شەكىللىرىھەمشۇالرئارقىلىقئىپادىلەنگەنگىرامماتىكىلىقمەنىلىرى،سۆزلەرنىڭبىرىكمىسىۋەجۈملە
قۇرۇلمىسى جەھەتلەردىن ئەرەب تىلىنىڭ ئەڭ يۇقىرى ئۆلچىمىگە ئۇيغۇن بولغان ھالدا چۈشكەنلىكىنى،
تىل بايلىقى مول بولغان ئەرەبلەرنىڭ ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى تىل سەنئىتى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىگە
كۆتۈرۈلگەندەم شۇنىڭغا ماس ھالدا تېخىمۇ مۇكەممەل بولغان بىر كىتاب بولۇپ چۈشكەنلىكىنى بايان
قىلىدۇ .تۆۋەندىكىلىرى بۇ تۈردە يېزىلغان تەپسىرلەردىندۇر:
① ئەلبەھرۇلمۇھىت “البحرالمحيط”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى ئەبۇھەييان دېگەن نام بىلەن تونۇلغان ئەندەلۇسلۇق مەھەممەد ئىبنى
يۇسۇف ئىبنى ئەلى ئىبنى يۇسۇف ئىبنى ھەييان دېگەن كىشىدۇر .ئۇ ھىجرىيەنىڭ  654ـ يىلى تۇغۇلغان.
بۇ تەپسىر كىشىلەر ئارىسىغا تارقالغان.
② كەششاف “ الكشاف”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى زەمەخشەرى دېگەن نام بىلەن تونۇلغان ،خارەزىملىك ئالىم مۇھەممەد
ئىبنى ئۆمەر ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئۆمەر دېگەن كىشى بولۇپ ،بۇ كىشى مۇئتەزىلە ئىدى .شۇڭا ئۇنىڭ
تەپسىرىمۇ بۇ قاراشنى ياقاليدىغان مەزمۇنالردىن خالىي ئەمەس .لېكىن بۇ تەپسىر بۇ تۈر بويىچە يېزىلغان
تەپسىرلەر ئىچىدە گىرامماتىكىلىق ۋە باشقا جەھەتلەردە ناھايىتى ئىلغار پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان
بولغاچقا ،سۈننى ئەقىدىسىدىكى مۇسۇلمانالر بۇ تەپسىرنىڭ مۇئتەزىلە قارىشىغا ئاالقىدار مەزمۇنلىرىنى
چىقىرىۋېتىپ كىشىلەرنىڭ بۇ تەپسىردىن پايدىلىنىشى ئۈچۈن ناھايىتى ئەھمىيەتلىك بىر خىزمەت
كۆرسەتكەن.
③ مەدارىكىل تەنزىل ۋە ھەقائىقۇلتەئۋىل “مدارك التنزيل وحقائق التأويل”
بۇ تەپسىر «تەپسىرى نەسەفىي» دېگەن ئىسىم بىلەن مەشھۇر بولغان .بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى
ھەنەفىي مەزھەپىگە مەنسۇپ بولغان ،كاتتا ئالىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەھمەد ئىبنى مەھمۇد نەسەفىي دېگەن
كىشىدۇر .ئۇ مەزكۇر تەپسىر كىتابىنى زەمەخشەرىنىڭ مۇئتەزىلە كۆز قارىشىدىن ناھايىتى يىراق بولغان
ھالدا ئۇنىڭ «كەششاف» دېگەن تەپسىرىدىن ۋە «تەپسىرۇلبەيداۋىي» الردىن ئىخچامالپ يېزىپ
چىققان.

پەلسەپەۋىي ئاڭ ۋە ئەقلىي كۆز قاراشالر ئاساس قىلىپ يېزىلغان تەپسىرلەر
بۇ ماۋزۇدا يېزىلغان تەپسىرلەرنىڭ ئەڭ مەشھۇرى پەخرۇددىن رازى دېگەن نام بىلەن تونۇلغان
مۇھەممەد ئىبنى ئۆمەر ئىبنى ھۇسەين ئىبنى ھەسەن ئىبنى ئەلى تەرىپىدىن يېزىلغان «مەفاتىھۇلغەيب»،
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يەنى غەيىبلەرنىڭ ئاچقۇچلىرى دېگەن تەپسىردۇر.
ئاپتور بۇ تەپسىردە ئاسمان جىسىملىرى ،تەبىئەت ئىلىملىرى ئۈستىدە توختىلىدۇ .پەيالسوپالرنىڭ
ۋە ھېكمەت ئىگىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى كۆپ نەقىل قىلىدۇ .ئۇالرنىڭ دىنغا قارشى خاتا كۆز قاراش،
پىكىرلىرىنى ۋە دىن ھەققىدە بولغان شەك  -شۈبھىلىرىنى بايان قىلىپ ،ئۇالرغا رەددىيە بېرىدۇ .بىراق
رەددىيە بېرىشتە ئۇالرنىڭ دەلىل ـ پاكىتلىرى كۈچلۈك ھالەتتە بايان قىلىنىپ ،ئۇ دەلىللەرگە بېرىلگەن
رەددىيەلەر ئاجىز ھالەتتە بولۇپ قالغان تەرەپلىرى بار.
ئالىمالر بۇ تەپسىرگە؛ ئىچىدە ئايەتلەرنىڭ تەپسىرىدىن باشقا ھەممە مەزمۇنالر بولغان تەپسىر-،
دەپ باھا بېرىشكەن .بۇ تەپسىرمۇ كىشىلەرنىڭ ئارىسىغا تارقالغان تەپسىرلەردىندۇر.

سۈننى مەزھىبىدىكىلەرنىڭ ئەقىدىسىدىن چەتنەپ كەتكەن تائىپىالرنىڭ
يازغان تەپسىرلىرى
«قۇرئان كەرىم» ﷲ تائاالنىڭ روشەن پاكىتلىرى ۋە كەسكىن ھۆكۈملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
مۇقەددەس ئىالھىي دەستۇر بولۇپ ،ئۇ مەزمۇنى ئېنىق ،بەندىلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت قىلىپ چۈشۈرۈلگەن
كىتابتۇر .لېكىن سۈننى ئەقىسىدىن يات ھالدا ھەرخىل غەرەز ،مەقسەت ۋە نىشان ئاستىدا مەيدانغا
كەلگەن تائىپىالر ئۆز مەقسەتلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ،نادان خەلقلەرنى قايمۇقتۇرۇپ ئۆزلىرىنىڭ خاتا
پىكىر ،ئىددىيەلىرى ئاستىغا توپالش ئۈچۈن قۇرئان كەرىمنىڭ ئايەتلىرىنى ئۆز نەزەرىيەلىرىگە ماس ھالدا
تەپسىر قىلغان .تۆۋەندىكى تەپسىرلەر بۇالرنىڭ بىر قىسمىدۇر:
① كەششاف:
بۇ تەپسىرنىڭ قانداق تەپسىر ئىكەنلىكىنى ۋە ئاپتورىنىڭ مۇئتەزىلە ئەقىدىسىدە ئىكەنلىكىنى
يۇقىرىدا بايان قىلدۇق.

②تەنزىھۇلقۇرئان ئەنىلمەتائىن “تنزيهالقرآنعنالمطاعين”
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بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى قازى ئابدۇلجاببار ئىبنى ئەھمەد ئىبنى خەلىلدۇر .بۇ كىشى مۇئتەزىلە
تائىپىسىنىڭ كاتتىبېشى بولۇپ ،ئۇنىڭ بۇ تەپسىرنى يېزىشتىكى مەقسىتى ئۆز قارىشىنى شەرھىلەش ۋە
دەلىللەش ئۈچۈن بولغان .شۇڭا ئۇ بۇ تەپسىرىدە قۇرئاننىڭ ھەممە ئايەتلىرىنى تەپسىر قىلماستىن،
ئەكسىچە ئايەتلەرنىڭ ئىچىدىن ئۆز خاھىشىغا ۋە كۆز قاراشلىرىغا دەلىل بوالاليدۇ ،دەپ قارىغان
ئايەتلەرنىالتەپسىرقىلغان.

③ تەپسىرى ئىبنى ئەرەبى “تفسير ابن عربي”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى بولغان مۇھەممەد ئىبنى ئەلى ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئابدۇلالھ
مۇھيىددىن ئىبنى ئەرەبى« :قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىنىڭ ئاشكارا ۋە مەخپىي مەنىسى بار ،ئايەتلەردىن
كۆزدە تۇتۇلىدىغىنى پەقەتال ئۇنىڭ مەخپىي مەنىسىدۇر» دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان تائىپىالردىن بولۇپ،
ئۇ ئۆزىنىڭ بۇ قارىشىنى تەپسىر كىتابىدا كەڭ كۆلەمدە تەشۋىق قىلغان .ئايەتلەرنى تەپسىر قىلغاندا،
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ئۇالرنىڭ ئاشكارا مەنىسىنى پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتكەن.
قۇرئان كەرىمنىڭ تەپسىرلىرى يۇقىرىقىدەك ئۇسۇل بويىچە ئالتە تۈرگە بۆلۈنگەندىن سىرت ،يەنە
ئاممىباب ئوقۇم بويىچە ئەسەر (رىۋايەت)گە تايىنىپ قىلىنغان تەپسىرلەر ۋە ئەقلىي تەپەككۇرغا تايىنىپ
قىلىنغان تەپسىرلەر دەپ ئىككى چوڭ تۈرگە ئايرىلىدۇ.
ئەسەرگە تايىنىپ قىلىنغان تەپسىرلەر بولسا ،بىز يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكەندەك ،مەزمۇنداش
ئايەتلەرگە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرگە ،ساھابىالر ۋە تابىئىنالردىن
رىۋايەت قىلىنغان ئەسەرلەرگە تايىنىپ قىلىنغان تەپسىرلەردۇر.
ئەقلىي تەپەككۇرغا تايىنىپ قىلىنغان تەپسىرلەر بولسا ،ئەسەرگە تايىنىپ قىلىنغان تەپسىرلەرنىڭ
ئەكسىچە بولۇپ ،بۇ پەقەت تەپسىرشۇناس ئالىمالرنىڭ ئەقلىي تەپەككۇرى ،كۆز قارىشى ۋە ئۆزى
شۇغۇللىنىۋاتقان ئىلىمنىڭ ئېھتىياجىغا ماس ھالەتتە قىلىنغان ،شۇنداقال بۇ خىل ئۇسۇلنى قوللىنىشتا
چوقۇم ئىسالم دىنىنىڭ روھىغا ،ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلەردە ئىپادىلىمەكچى بولغان مەقسىدىگە ئۇيغۇن
بولۇشنى ،ھاۋايى ـ ھەۋەس ۋە خاھىشالرنىڭ تەسىرىدىن يىراق بولۇشنى شەرت قىلغان ھالدا قىلىنغان
تەپسىرلەردۇر.
بۇ تۈردىكى تەپسىرلەرنىڭ ئىچىگە يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن فىقھى ،تارىخ ۋە قىسسىلەر ،پەلسەپە
ۋە ئەرەب تىلى گىرامماتكىلىرى ئاساس قىلىنىپ يېزىلغان تەپسىرلەر كىرىشتىن سىرت ،تۆۋەندىكى
تەپسىرلەرمۇكىرىدۇ:

① تەپسىر بەيداۋىي “تفسير البيضاوي”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى بولغان ئىمام بەيداۋىي ناسىرىددىن ئىبنى سەئىد ،ئايەتلەرنى تەپسىر
قىلغاندا ئەرەب تىلىنىڭ گىرامماتىكىلىق قائىدىلىرىگە ئۇيغۇن ھالدا سۈننى مەزھەبىنىڭ دەلىل ـ
پاكىتلىرى بويىچە ناھايىتى ئىنچىكىلىك بىلەن تەپسىر قىلىدۇ.
ئاپتور ئايەتلەرنى تەپسىر قىلىش جەريانىدا ھەر بىر سۈرىنىڭ ئاخىرىسىغا شۇ سۈرىگە مۇناسىۋەتلىك
ھەدىسلەرنى كەلتۈرىدۇ .لېكىن شۇ ھەدىسلەرنىڭ سەھىھ دەرىجىسىگە يەتكەن ياكى يەتمىگەن ھەدىس
ئىكەنلىكى ھەققىدە ھېچقانداق ئىزاھات بەرمەيدۇ .بۇ تەپسىر ئۈچۈن نۇرغۇن شەرھىلەر يېزىلغان بولۇپ،
«ھاشىيەتۇلشىھابىل خىفاجى» دېگەن شەرھى ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى شەرھىسى ھېسابلىنىدۇ.
② تەپسىر جااللەين “تفسير الجاللين”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى جااللىددىن مۇھەممەد ئەل مۇھەلال ۋە جااللىددىن ئابدۇراھمان سۇيىتىالردىن
ئىبارەت ئىككى كاتتا دىنىي ئالىمدۇر.
ئۇالرنىڭ بۇ تەپسىرى ناھايىتى قىسقا ۋە چۈشىنىشلىك قىلىپ يېزىلغان بولۇپ ،بۇ ئاالھىدىلىكى
بىلەن ئەڭ كەڭ تارقالغان ۋە يەتكۈزگەن مەنپەئەتى ناھايىتى چوڭ بولغان تەپسىرلەردىن ھېسابلىنىدۇ.
سەۋىيەسى تۆۋەن ئادەملەرمۇ ئوخشاشال ئوقۇپ پايدىلىنااليدىغان بۇ تەپسىر دىنىي ئوقۇرمەنلەر ئارىسىدا
كەڭ تارقالغاندىن سىرت ،ئاتاقلىق دىنىي ئالىمالردىن بىر قىسىملىرىمۇ بۇ تەپسىرنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىي
دەرس ئوقۇتۇشلىرىدا ۋە دىنىي سۆھبەتلىرىدە قوللىنىپ كەلمەكتە.
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يېڭى ئەسىردە يېزىلغان تەپسىرلەر
① ئەل جاۋاھىر فى تەپسىرىل قۇرئان “الجواهر في تفسير القرآن”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى شەيخ تانتاۋى جەۋھەردۇر .ئۇ تەبىئەت ئىلمىگە ناھايىتى قىزىقىدىغان ئالىم
بولۇپ ،تەپسىرىدىمۇ مۇشۇ ساھادىكى ئىلىمنى ئۆگىنىشكە كۈچلۈك رىغبەتلەندۈرگەن ،ھەم شۇ مەزمۇننى
گەۋدىلەندۈرۈش بىلەن بىللە ئۆسۈملۈك ،ھايۋاناتالر ،تەبىئەت مەنزىرلىرى قاتارلىقالرنىڭ سۈرەتلىرىنىمۇ
قىستۇرۇپ قويغان .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ تەپسىر كۆپ ساندىكى ئالىمالرنىڭ دېگەندەك قارشى ئېلىشىغا
ئېرىشەلمىگەن.
② تەپسىرۇل مەنار “تفسير المنار”
شەيخ مۇھەممەد رەشىد رىزا تەرىپىدىن يېزىلغان بۇ تەپسىر مەنىسى ئاسان بولغان سۆزلەر بىلەن
يېزىلغان ،ئايەتلىرى ئەدەبىي بايان ئۇسۇلى بىلەن چۈشەندۈرۈلگەن تەپسىر بولۇپ ،ئاپتور بۇ تەپسىرىدە
ئىسالم دىنىنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ بۇ دىنغا قارىتا كەلتۈرگەن شەك ـ شۈبھىلىرىگە رەددىيە بېرىپ ئۇالرغا
ھەقىقەتنى چۈشەندۈرىدۇ .جەمىئىيەتتىكى بارلىق ئىللەت ،ناچار قىلمىشالرنى پەقەت قۇرئان كەرىمنىڭ
كۆرسەتمىسىبويىچىالداۋاالشقابولىدىغانلىقىنىتەكىتلەيدۇ.
ئاپتور تەپسىرىدە ئۆزىنىڭ «قۇرئان كەرىم» نىڭ ئىنسانالرنى ئىككى دۇنيالىق بەخت ـ
سائادەتكە ئېرىشتۇرىدىغان ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى كىشىلەرگە چۈشەندۈرىمەن دېگەن ئۇلۇغۋار غايىسىنى
گەۋدىلەندۈرگەن.
بۇ تەپسىر فاتىھە سۈرىسىدىن باشلىنىپ يۈسۈف سۈرىسىنىڭ  101ـ ئايىتىگە كەلگەندە ئاپتور ۋاپات
بولۇپ كېتىپ داۋامى توختاپ قالغان .پۈتۈپ چىققان قىسمىمۇ چوڭ ـ چوڭ  12توم بولۇپ بېسىلىپ
تارقىتىلماقتا.

③ فى زىاللىل قۇرئان “في ظالل القرآن”
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بۇتەپسىرنىڭئاپتورىيېڭىدەۋىردىكىئىسالمبېغىدايېتىشىپچىققانئېسىلمۆتىۋەرلەرنىڭبىرى
بولغان ئالىم سەييىد قۇتۇبتۇر .ئۇ“ :ئىسالم دىنى ئىنسانالر ھاياتىنىڭ ھەممە تەرەپلىرىگە باغلىنىشلىق،
ئىسالم دىنىي ھايات كارۋىنىغا يېتەكچى بولۇشى كېرەك” دەيدىغان ئەقىدىدىكى مۇتەپەككۇرلەردىندۇر.
ئۇ ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە مۇشۇ ئەقىدە ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ ،شۇ ئەقىدىسى يولىدا شېھىت بولدى.
ئۇنىڭ تەپسىرى ئىسالم دۇنياسىدا ئالقىشقا ئېرىشكەن تەپسىرلەردىندۇر.
ئاپتور تەپسىرىدە ھازىرقى دۇنيادا مەيدانغا كەلگەن بارلىق ئىجتىمائىي كېسەللىك ۋە زاۋاللىقنىڭ
داۋاسىنىڭ پەقەت ئىسالم دىنى ئىكەنلىكىنى ،ئىنسانالرنى گۇمراھلىقتىن پەقەت ئىسالم دىنى ئارقىلىق
قوتۇلدۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى ،ھەممە نەرسىنى ياراتقان پەرۋەردىگار ﷲ تائاالنىڭ قۇرئاندا كۆرسەتكەن
ھەقىقىي توغرا يولىغا قايتقاندىال ئاندىن ئىككى دۇنيالىق بەخت ـ سائادەتكە ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى
ئاالھىدە تەكىتلەپ ئۆتكەن.
ئۇنىڭ بۇ كۆز قارىشى ھەقىقەتتۇر .چۈنكى ،ھازىرقى دۇنيادا يۈز بەرگەن ئېغىر ئىجتىمائىي
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ئىللەتلەر ،كېسەللەر ،پاجىئەلەرگە باشاليدىغان ھەرقانداق بىر كىچىك ئامىل ۋە سەۋەبكىمۇ ﷲ تائاال
قۇرئاندا يول قويمىغان .ﷲ تائاال نېمىنى چەكلىسە شۇنى قىلغان ،نېمىگە بۇيرىسا شۇنى قىلمىغان
ئەسكى ئىنسانالرنىڭ سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان يەر شارى خاراكتېرلىك بۇزۇلۇش دۇنيانىڭ گۇمران
بولۇشىنىيەنىقىيامەتنىڭبولۇشىنىتېزلەشتۈرمەكتە.

④ ئەل تەپسىرۇلبايان لىلقۇرئانىل كەرىم “التفسير البيان للقرآن الكريم”
بۇ ،شاتىئىنىڭ قىزى دېگەن نام بىلەن مەشھۇر بولغان ئائىشە ئابدۇراھمان تەرىپىدىن قىلىنغان
تەپسىردۇر .ئاپتور ئايەتلەرنى تەپسىر قىلىشتا قۇرئان كەرىمنىڭ ئەدەبىيلىكىگە كۆپرەك ئېتىبار بەرگەن.

⑤ سەفۋەتۇت تەفاسىر “صفوة التفاسير”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى مۇھەممەد ئەلى سابۇنى بولۇپ ،ئۇنىڭ بۇ تەپسىرى ئوقۇرمەنلەر قۇرئان
كەرىمنىڭ مەنىسىنى ناھايىتى ئاسانال چۈشىنىۋالىدىغان ئۇسلۇبتا يېزىلغان .بۇ تەپسىر ئوقۇرمەنلەرنى
قۇرئاننىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىرىپ كېتىدۇ .بۇ تەپسىرمۇ ئامما ئارىسىغا ناھايىتى كەڭ دائىرىدە تارقالغان.

⑥ تەپسىرۇل مۇنىر “تفسير المنير”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى دوكتۇر ۋەھبەتۇل زۇھەيلى بولۇپ ،ئاپتور تەپسىرنى بۇرۇنقى ھەرخىل
تۈردىكى تەپسىرلەردىن پايدىالنغان ھالدا يېزىپ چىققان

⑦ ئەدۋائۇل بايان “أضواء البيان”
بۇ تەپسىرنىڭ ئاپتورى شەيخ مۇھەممەد ئەمىن مۇھەممەد مۇختاردۇر .بۇ تەپسىر ئون توم بولۇپ
بېسىلغان بولۇپ ،تەپسىردە فىقھى تەرەپكە كۆپرەك ئېتىبار بېرىلگەن.

⑧ تەپسىرۇل قۇرئان كەرىم فى كاالمىل مەننان “تفسير القرآن الكريم فيكالم المنان”
بۇ تەپسىرنى شەيخ ئابدۇراھمان ئىبنى ناسىر سەئىدى يازغان بولۇپ ،سەلەپى ئەقىدىسىدىكىلەر
بۇ تەپسىرنى ناھايىتى ياقتۇرۇپ ئوقۇيدۇ.

⑨ ئەيسەرۇت تەپاسىر “أيسر التفاسير”
بۇ تەپسىرنى ئەبۇبەكرى جابىر ئەل جازائىر يازغان.
بۇالردىن باشقا ئىسىملىرى بۇ يەردە بايان قىلىنمىغان خېلى كۆپ تەپسىرلەر بار.

“تەپسىرى ئىبنى كەسىر” ھەققىدە
مەشھۇر دىنىي ئالىم ،تارىخشۇناس ،فىقھىشۇناس ۋە تەپسىرشۇناسالرنىڭ پىشىۋالىرىدىن بولغان،
شۇنداقال ،يۇقىرى دەرىجىدە شۆھرەت قازانغان ئىلمىي ئەسەرلىرى ،تەتقىقات نەتىجىلىرى بىلەن ئىسالم
دۇنياسىنىڭ چولپىنىغا ئايالنغان مەرھۇم ئۇستاز ئىبنى كەسىرنىڭ بۇ تەپسىرى تونۇشتۇرۇلغان تەپسىرلەر
ئىچىدىكى ئەڭ داڭلىق تەپسىر بولۇپ ،ئۇنىڭ تەپسىر قىلىشتىكى ئۆزگىچە ئاالھىدىلىكى بىلەن بۇ
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تەپسىر ئىسالم دۇنياسىدا نوپۇزلۇق تەپسىر دەپ قارىلىپ كەلمەكتە .بۇ يەردە بىز ئوقۇرمەنلىرىمىزنىڭ
سەمىگە بۇ تەپسىرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىنى ناھايىتى قىسقا قىلىپ تونۇشتۇرۇشنى اليىق تاپتۇق .ﷲ ھەر
بىر ئوقۇرمەننىڭ توغرا مەنپەئەتلىنىشىنى نېسىپ قىلسۇن!
بۇ تەپسىر پەقەت سەلەپ ئالىملىرى قىلغان تەپسىرلەرگە ئاساسالنغان ھالدا قىلىنغان تەپسىر
بولۇپ مۇشۇ ساھەدىكى تەپسىرلەرنىڭ ئەڭ مۆتىۋەرلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ.
ئىبنى كەسىرنىڭ ـ ﷲ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ـ تەپسىر قىلىشتا قولالنغان ئۇسۇلىنىڭ
ئاالھىدىلىكى شۇكى ،ئۇ ئالدى بىلەن ئايەتنى ئايەت ئارقىلىق تەپسىر قىلىش ،ئۇنىڭدىن قالسا شۇ
ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر ئارقىلىق يېشىش ،دەلىللەش ھەم سەلەپ ئالىملىرىنىڭ شۇ ئايەتكە
قارىتا بايان قىلغان پىكىر ۋە قارىشىنى بايان قىلىش ئۇسۇلىنى قولالنغان .ئۆزىنىڭ قاراشلىرىنى بولسا
ناھايىتى ئاز كەلتۈرگەن.
ئۇمەشھۇرئىسالمتارىخشۇناسبولۇشتەكئارتۇقچىلىقىبىلەنئىسرائىلئەۋالدىنىڭئىشەنچلىكدەپ
قارالغان قىسسىلىرىنى تەپسىرنىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىغا ناھايىتى ئۇستىلىق بىلەن كىرگۈزگەن.
مەشھۇر ئالىم ئىبنى كەسىرنىڭ دىننىڭ ھەر قايسى ساھەلىرى بويىچە يازغان ئىلمىي ئەسەرلىرىنىڭ
ئىچىدە فىقھى ساھەسىدىمۇ مەخسۇس ئەسىرى بولغاچقا بۇ تەپسىردە فىقھى مەسىلىلەر ئۈستىدە ئانچە
كۆپتوختالمىغان.
ئاخىرىدا بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشلىرىمىزنىڭ تېخىمۇ ئۇتۇقلۇق بولۇشى ئۈچۈن ،بۇ كىتابنى
تەرجىمە قىلىشتا خاتالىشىپ قالغان ياكى ئاپتورنىڭ مەقسىتىنى ئەينەن ئىپادىلەپ بېرەلمىگەن ئەھۋال
كۆرۈلگەن بولسا ،كەڭ ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئەپۇ قىلىشىنى ۋە سەمىمىي تەنقىت ـ پىكىرلىرىنى ئايىماسلىقىنى
چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىش بىلەن بىرگە تەپسىرنى تەرجىمە قىلىش جەريانىدا بىزگە ماددىي
ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن ياردەمدە بولغان ھەرقايسى ئۇستازالرغا ،قېرىنداشالرغا ۋە مەسلەكداشلىرىمىزغا
سەمىمىي رەھمەت ئېيتىمىز ۋە ﷲ تائاالدىن ئۇالرغا بۈيۈك ئەجىر ـ ساۋابالر تىلەيمىز!
ﷲ تائاال بىزگىمۇ بۇ تەپسىرنى ئوقۇپ پايدىالنغۇچىالرغىمۇ ئىككى دۇنيالىق بەخت ـ سائادەت ۋە
ئوتۇق ئاتا قىلسۇن ،ئامىن!
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ئۇيغۇر تەرجىمە مەركىزى
ھىجرىيە  / 1425رامىزان
مىالدى  / 2004ئۆكتەبىر

كېرىش سۆز

ئىبنى كەسىرنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى
ئىسالم دۇنياسىدا ئۆزىنىڭ ئاجايىپ ئىجتىھاتلىق ،ئۆلمەس ئەسەرلىرى بىلەن تونۇلغان كاتتا ئالىم
ئىبنى كەسىرنىڭ تولۇق ئىسمى ئەبۇلفىدا ئىمادۇددىن ئىسمائىل ئىبنى ئۆمەر ئىبنى كەسىر قۇرەشىي
بولۇپ ،ھىجرىيەنىڭ  701ـ يىلى سۈرىيەنىڭ بۇسرا شەھىرى ،مىجدەل يېزىسىدىكى بىر دىندار ئائىلىدە
دۇنياغا كەلگەن .ئۇنىڭ ئاتىسى شۇ يېزىدىكى مەسجىدنىڭ ئىمامى ھەم خاتىبى ئىدى .ئۇ ئەمدىال تۆت
ياشقا كىرگەندە ئاتىسى ۋاپات بولۇپ كەتكەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇنى ئاكىسى ئابدۇلۋاھھاب ئۆز تەربىيىسىگە
ئالغان ۋە باشالنغۇچ ئىلىملەرنى ئۆزى ئۆگەتكەن .ئۇ بەش ياشقا كىرگەندە ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن بىللە
سۈرىيەنىڭ ھازىرقى پايتەختى دەمەشىققە كۆچۈپ كەلگەن.
ئەينى ۋاقىتتا دەمەشق ئىلىم ـ مەرىپەت بۆشۈكىكە ئايالنغان بولۇپ ،ھەر قايسى پەن ۋە ھەر
قايسى ساھادە يېتىشكەن نۇرغۇنلىغان كاتتا ئالىم ـ ئۆلىماالر شۇ يەردە ئىلىم بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلمەكتە
ئىدى .كاتتا ئالىم ئىبنى كەسىرمۇ مۇشۇ يەردە ئۆزىنىڭ ئىلىم ئىگەللەش نېسىۋىسىگە تولۇق ئېرىشكەن.
ئۇ تېخى ئون ياشقا تولماي تۇرۇپ قۇرئان كەرىمنى پۇختا ياد ئېلىپ بولغان .ئۇ ،بۇرھانۇددىن ئىبراھىم
ئىبنى ئابدۇرراھمان فەزارى ،ئىسا ئىبنى مۇتئىم ،ئەھمەد ئىبنى ئەبۇ تالىب ،ئىبنى ھەججار ،باھائۇددىن
قاسىم ئىبنى مۇزەففەر ئىبنى ئەساكىر ،ئىبنى شىيرازى ،ئىسھاق ئىبنى يەھيا ئامىدىي ،مۇھەممەد ئىبنى
زەرراد ،جامالۇددىن يۈسۈف ئىبنى زەكىي ،شەيخۇلئىسالم تەقىيۇددىن ئىبنى تەيمىيە ،شەمسۇددىن
مۇھەممەد ئىبنى ئەھمەد ئىبنى ئوسمان ئىبنى قايماز قاتارلىق ئاتاغلىق ئالىمالردىن تەپسىر ۋە قۇرئان
ئىلىملىرى ،ھەدىس ۋە ھەدىس ئىلىملىرى ،فىقھى ۋە فىقھى ئۇسۇللىرى ،تارىخ ،ماتىماتىكا ،گىراماتىكا،
ئەدىبىيات ...قاتارلىق پەنلەردە تىرىشىپ ئىلىم تەھسىل قىلىپ ،زېھنىنىڭ ئۆتكۈرلۈكى ،ئەستە تۇتۇش
ۋە مەسىلىلەرگە تېز ئىنكاس قايتۇرۇش قابىلىيىتىنىڭ يۇقىرىلىقى بىلەن ھەممىنى ھەيرەتتە قالدۇرۇپ،
ئەال دەرىجىدە ئوقۇش پۈتتۈرگەن.
ئۇئوقۇشپۈتتۈرگەندىنكېيىنھاياتىنىڭئاخىرىغىچەپەتىۋاچىلىق،مۇدەررىسلىكۋەيېزىقچىلىق
ئىشلىرى بىلەن شۇغۇلالنغان .ئۇ مۇڭغۇلالرنىڭ ھۇجۇمى ،سەلىبلەرنىڭ ھۇجۇمى ،ھوقۇقدارالرنىڭ ئۆزئارا
ھوقۇق تالىشىشلىرى ،ئاچارچىلىق قاتارلىق ئېغىر كۈنلەرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ ،بۇ ئىشالر
ئۇنىڭ ئىلىم بىلەن شۇغۇللىنىشقا بولغان ئىرادىسىنى قىلچە بوشاشتۇرالمىغان.
ئىبنى ھەجەر ئەسقەالنى مۇنداق دەيدۇ« :ئۇ مەسىلىلەرگە تېز دەلىل كەلتۈرەلەيدىغان ئالىم ئىدى.
ئۇنىڭ يازغان كىتابلىرى ھايات ۋاقتىدىال شەھەر ـ شەھەرلەرگە تارقىغان .ئۇ ۋاپات بولغاندىن كېيىن
كىشىلەر ئۇنىڭ يېزىپ قالدۇرغان ئەسەرلىرىدىن پايدىالنغان».
تارىخشۇناس ،مەشھۇر ئالىم ئەبۇلمەھاسىن جامالۇددىن يۈسۈف ئىبنى سەيفۇددىن مۇنداق دەيدۇ:
«ئىمام ۋە كاتتا ئالىم ئىبنى كەسىر ھاياتىنى ئىلىم تەھسىل قىلىش ۋە يېزىش ئىشلىرى بىلەن ئۆتكۈزگەن.
ئۇ فىقھىشۇناسلىق ،تەپسىرشۇناسلىق ،ھەدىسشۇناسلىق ساھالىرىدە ۋايىغا يەتكەن .ئۇ مۇدەررىسلىك
قىالتتى ،ھەدىس توپاليتتى ،مۇپتىلىق قىالتتى ۋە ھەرقايسى پەنلەردە كىتاب يازاتتى .ئۇ تارىخ ،ھەدىس
ۋە تەپسىر ئىلمى ساھاسىدە كامالەتكە يەتكەن ئىدى».
ئۇ ھاياتىدا نۇرغۇن كىتابالرنى يېزىپ قالدۇرغان بولۇپ ،ئۇنىڭ تولىسى تەكرار ـ تەكرار بېسىلىپ
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ئىسالم دۇنياسىدا ناھايىتى كەڭ تارقالغان ،بىر قىسمى يوقاپ كەتكەن ،بىر قىسمى تاكى ھازىرغىچە قول
يازما پېتى ساقىلىنىپ كېلىنمەكتە .ئۇنىڭ بېسىلىپ تارقىغان كىتابلىرىدىن بىرى قولۇڭىزدىكى “تفسير
القرآنالعظيم” (قۇرئان كەرىم تەپسىرى) ناملىق ئالتە توملۇق تەپسىر بولۇپ ،رىۋايەتكە ئاساسلىنىپ يېزىلغان
تەپسىرلەر ئىچىدە ئەڭ نوپۇزلۇق ۋە مۆتىۋەر تەپسىر دەپ شۆھرەت قازانغان .يەنە بىرى “البداية والنهاية”
(ئەلبىدايە ۋەننىھايە) ناملىق 14 ،توملۇق تارىخ كىتابى بولۇپ ،ئۇ بۇ كىتابتا دۇنيانىڭ يارىتىلىشىدىن
باشالپ ئۆزىنىڭ ئاخىرقى ئۆمرى ھىجىرىيىنىڭ  768ـ يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتىكى تارىخنى يېزىپ
قالدۇرغان .ئۇنىڭدىن باشقا يەنە “اختصار علوم الحدث” (قىسقىچە ھەدىس ئىلىملىرى)“ ،اختصار علوم الحدث”
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالى)“ ،أحاديثالتوحيدوالردعليالشرك” (تەۋھىدنى بىلدۈرۈش
ۋە شىرككە رەددىيە بېرىش) ناملىق كىتابلىرى ۋە باشقا كىتابلىرى بېسىلىپ تارقىغان.
ئۇنىڭ قوليازما ھالىتىدە ساقلىنىۋاتقان كىتابلىرىدىن بىرى “الهدى والسنن في أحاديث والمساند والسنن”
ناملىق ،سەككىز توملۇق كىتابى بولۇپ ،ئۇ بۇ كىتابتا مۇسنەدى ئىمام ئەھمەد ،مۇسنەدى بەززار،
مۇسنەدى ئەبۇ شەيبە ،مۇسنەدى ئىبنى ئەبۇ شەيبە قاتارلىق ھەدىس كىتابلىرىنى ۋە ئالتە سەھىھ
ھەدىس كىتابلىرىنى توپلىغان .بۇ كىتابنىڭ مەلۇم قىسمى بېسىلغان بولسىمۇ ،كۆپ قىسمى قول يازما
پېتى ساقلىنىپ كېلىنمەكتە .ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئۇنىڭ نۇرغۇن كىتابلىرى بولۇپ ،بەزىلىرى يۈتۈپ
كەتكەن ،بەزىلىرى قول يازما پېتى ساقالنماقتا.
ئۇ پۈتۈن ھاياتىنى ئىلىمگە بېغىشالپ ،ئىسالم دۇنياسىغا ئۆلمەس تۆھپىلەرنى قوشقان .ئۇ ئاخىرقى
ئۆمرىدە كۆزى كۆرمەس بولۇپ قالغان .شۇنىڭدىن كېيىن ئانچە ئۇزاق ئۆتمەيال ،ھىجرىيەنىڭ  774ـ
يىلى شەئبان ئېيىنىڭ  26ـ كۈنى دەمەشقتە ﷲ نىڭ دەرگاھىغا ئىنتىقال قىلغان .پۈتۈن دەمەشق
خەلقى ئۇنىڭ ۋاپاتىغا تەزىيە بىلدۈرۈپ قەبرىستانلىققىچە ئەگىشىپ چىققان .ئۇ ۋەسىيىتىگە ئاساسەن
شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيەنىڭ قەبرىسىنىڭ يېنىغا دەپنە قىلىنغان .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا چەكسىز
رەھمەت ۋە مەغپىرەت ئاتا قىلىپ ،ياتقان يېرىنى فىردەۋس جەننىتىدىن قىلسۇن ،ئامىن!!!

50

فاتىھەسۈرىسى
مەككىدە نازىل بولغان 7 ،ئايەت
ﭑﭒﭓﭔ
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ ﭲ
ﭳﭴ
ناھايىىت شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشالميەن﴿.﴾1
جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ﷲ غا خاستۇر﴿ .﴾2ﷲ ناھايىتى شەپقەتلىك
ۋە مېھرىباندۇر﴿ .﴾3قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر﴿( .﴾4رەببىمىز) ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە
سەندىنال ياردەم تىلەيمىز﴿ .﴾5بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن﴿ .﴾6غەزىپىڭگە يولۇققانالرنىڭ ۋە
ئازغانالرنىڭ يولىغا ئەمەس ،سەن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا (باشلىغىن)﴿.﴾7

فاتىھە سۈرىسىنىڭ ئىسىملىرى ۋە ئۇ ئىسىمالرنىڭ مەنىسى
بۇ سۈرە “فاتىھە” دەپ ئاتىلىدۇ .يەنى “قۇرئان كەرىم” نىڭ يېزىلىشى مۇشۇ سۈرە بىلەن
باشلىنىدۇ (يەنى قۇرئان كەرىم بۇ سۈرە بىلەن باشالنغان بولۇپ ،نامازالردا قىرائەت قىلىش بۇ
سۈرە بىلەن باشلىنىدۇ) .كۆپلىگەن ئۆلىماالرنىڭ كۆز قارىشىچە بۇ سۈرە ھەم “ئۇممۇل كىتاب”
(كىتابنىڭ جەۋھىرى) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
ئىمام تىرمىزىنىڭ ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن﴿« :الْ َح ْم ُد لَِّل ِه َر ِّب الْ َعالَمِي َن﴾ دىن باشالنغان بۇ سۈرە قۇرئاننىڭ
جەۋھىرىدۇر ،نامازدا دائىم تەكرارلىنىدىغان يەتتە ئايەت ۋە كاتتا قۇرئاندۇر» .بۇ

سۈرە “ھەمدە سۈرىسى” دەپمۇ ئاتىلىدۇ .بۇنداق ئاتىلىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەدىسى قۇددىسىدا بايان
قىلغان ﷲ تائاالنىڭ بۇ سۆزىنىڭ سەۋەبىدىندۇر« :مەن (ﷲ ئۆزىنى دېمەكچى) نامازنى مەن بىلەن
بەندەمنىڭ ئارىلىقىدا ئىككىگە بۆلدۈم .ئەگەر بەندەم ﴿الْ َح ْم ُد لَِّل ِه َر ِّب الْ َعالَمِي َن﴾ دېسە ،مېنىڭ بەندەم ماڭا ھەمدە
ئېيتتىدەيمەن».
بۇ سۈرە نامازنىڭ شەرتلىرىدىن بىرى بولغانلىقى ئۈچۈن “ناماز” دەپمۇ ئاتىلىدۇ.
بۇ سۈرە “رۇقىيە” (دەمىدە قىلماق) سۈرىسى دەپمۇ ئاتىلىدۇ .بۇ سۈرىنىڭ مۇنداق ئاتىلىشىدىكى
سەۋەب( ،ئەبۇسەئىدنىڭ) رىۋايىتىدە ئېغىر يارىدار بولغان بىر ئادەم بۇ سۈرىنى ئوقۇپ ئۆزىگە دەمىدە
قىلىۋاتقاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇ ئادەمدىن« :بۇ سۈرىنىڭ دەمىدە سۈرىسى ئىكەنلىكىنى
قانداق بىلدىڭ؟» دەپ سورىغانلىقى ئۈچۈندۇر.
ئىبنى ئابباس ،قەتادە ۋە ئەبۇئالىيە قاتارلىقالر« :بۇ سۈرە مەككىدە» چۈشكەن ،دېگەن .بۇ
سۈرىنىڭ مەككىدە چۈشكەنلىكىنىڭ دەلىلى ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىدۇر(﴿ :نامازدا) تەكرارلىنىپ
تۇرىدىغان يەتتە ئايەتنى (يەنى فاتىھە سۈرىسىنى) ھەقىقەتەن ساڭا ئاتا قىلدۇق)﴾((( (بۇ ئايەت
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مەككىدە چۈشكەن بولۇپ ،نامازدا تەكرارلىنىپ تۇرىدىغان يەتتە ئايەت ـ فاتىھە
سۈرىسىنى كۆرسىتىدۇ -ت).

بۇ سۈرىدىكى ئايەتلەرنىڭ سانى
بۇ سۈرە ھېچ قانداق ئىختىالپسىز يەتتە ئايەتتۇر .كۇفىلىق قۇرئانشۇناس ئالىمالرنىڭ بەزىسى ،بىر
الرِحي ِم﴾ نى «بۇ سۈرىنىڭ
الرْح ِ
من َّ
تۈركۈم ساھابىالر ،تابىئىنالر ۋە خەلەپ((( ئۆلىمالىرىنىڭ بەزىسى ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
بېشىدىكى بىر ئايەتتۇر» دەيدۇ.

بۇ سۈرىنىڭ سۆزلىرى ۋە ھەرپلىرىنىڭ سانى
بۇ سۈرە  25سۆز 113 ،ھەرپتىن تەركىب تاپقان.
بۇ سۈرىنى نېمە ئۈچۇن قۇرئاننىڭ جەۋھىرى دەپ ئاتايمىز؟
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ئىمام بۇخارى سەھىھۇلبۇخارىدىكى تەپسىر بۆلۈمىنىڭ بېشىدا مۇنداق دېگەن« :بۇ سۈرە قۇرئاننىڭ
جەۋھىرى دەپ ئاتالدى ،چۈنكى ،قۇرئاننىڭ يېزىلىشى مۇشۇ سۈرە بىلەن باشلىنىدۇ .شۇنداقال نامازمۇ
بۇ سۈرىنى ئوقۇش بىلەن باشلىنىدۇ».
«بۇ سۈرە پۈتۈن قۇرئاننىڭ مەزمۇنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغاچقا قۇرئاننىڭ جەۋھىرى دەپ ئاتالدى»
دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار .ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ« :ئەرەبلەر ھەرقانداق بىر ئىشنى ئۆز ئەتراپىغا
يىغىدىغان ياكى ئەگەشكۈچىسى بار ھەرقانداق بىر نەرسىنى ۋەياكى مېڭە قىسمىنى قاپالپ تۇرىدىغان
((( ھىجىر سۈرىسى  -87ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( خەلەپ ئۆلىمالىرى دېگىنىمىز _ ھىجرىيەنىڭ  3ـ ئەسىرىدىن كېيىن ياشىغان ئۆلىماالرنى كۆرسىتىدۇ.

فاتىھە سۈرىسى

تېرىنى ياكى ئەسكەرلەرنىڭ يىغىلىشى ئۈچۈن كۆتۈرۈلگەن بايراقنى جەۋھەر (ياكى مەركەز) دەپ ئاتايدۇ.
مەسىلەن :مەككىنى باشقا كەنتلەر قورشاپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن مەككە كەنتلەرنىڭ مەركىزى دەپ ئاتالدى،
دەيدۇ ».بۇ مەسىلىدە يەنە زېمىن مەككىدىن باشالپ يېيىلغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق ئاتالغان دېگەن كۆز
قاراشمۇ بار.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ «قۇرئاننىڭ جەۋھىرى» توغرىسىدا
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :فاتىھە سۈرىسى قۇرئاننىڭ جەۋھىرى ۋە نامازدا تەكرارلىنىپ
تۇرىدىغان يەتتە ئايەت ۋە كاتتا قۇرئاندۇر».
ئەبۇجەئفەر مۇھەممەد ئىبنى جەرىر تەبەرى ،ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :فاتىھە سۈرىسى قۇرئاننىڭ جەۋھىرى ۋە كىتابنىڭ باشلىنىشى ھەم نامازدا
تەكرارلىنىدىغانيەتتەئايەتتۇر».

فاتىھە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل رەھىمەھۇلال “مۇسنەد” دېگەن كىتابىدا ئەبۇسەئىد ئىبنى مۇئەلال
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن ناماز ئوقۇۋاتاتتىم ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مېنى چاقىردى ،مەن نامازنى ئوقۇپ بولغىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا جاۋاب قايتۇرمىدىم.
نامازنى تۈگىتىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا بارغان ئىدىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم - :سەن
ماڭا نېمە ئۈچۈن جاۋاب بەرمىدىڭ؟ -دەپ سورىدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ناماز
ئوقۇۋاتقان ئىدىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم :ﷲ تائاال مۇنداق دېمىدىمۇ؟ -دەپ تۆۋەندىكى
ئايەتنى ئوقۇدى﴿ .ئى مۆمىنلەر! ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرنى تىرىلدۈرىدىغان (يەنى ئەبەدىي
ھاياتقا ئېرىشتۈرىدىغان) ئىمانغا چاقىرسا ،ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر﴾((( ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
 سەن مەسچىتتىن چىقىشتىن بۇرۇن ،ساڭا قۇرئاندىكى ئەڭ كاتتا بىر سۈرىنى ئۆگىتىپ قويىمەن»-،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولۇمنى تۇتۇپ مەسچىتتىن چىقىشقا تەمشىلىۋاتقاندا - :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! سەن قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى ئەڭ كاتتا بىر سۈرىنى ماڭا ئۆگىتىپ قوياي دېگەن ئىدىڭ-،
ِين﴾ يەنى بۇ سۈرە نامازدا تەكرارلىنىپ
دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم - :ھەئە ،دەپ﴿ :الْ َح ْم ُد لَِّل ِه َر ِّب الْ َعالَم َ
تۇرىدىغان يەتتە ئايەتتۇر ۋە ماڭا بېرىلگەن كاتتا قۇرئاندۇر -،دېدى ».بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى،
ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلغان.
يەنە بىر ھەدىستە ئىمام بۇخارى قۇرئاننىڭ پەزىلەتلىرى توغرىسىدا ئەبۇسەئىد خۇدرىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز سەپەر ئۈستىدە بىر يەرگە چۈشتۇق .بىر قىز كېلىپ - :بۇ مەھەللىنىڭ
باشلىقىنى زەھەرلىك بىر نەرسە چېقىۋېلىپ ئېغىر دەرىجىدە يارىدار بولۇپ قالدى .بىزنىڭ ئادەملىرىمىز
ھازىر بۇ يەردە يوق ئىدى .سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا دەمىدە قىالاليدىغان بىرەرىڭالر بارمۇ؟ -دەپ سورىدى.
ئارىمىزدىن بىز ئۇنى دەمىدە قىالاليدۇ دەپ ئويالپ باقمىغان بىرەيلەن ئورنىدىن تۇردى ـ دە ،شۇ قىز
بىلەن (كېسەلنىڭ قېشىغا) باردى .ئۇ ئادەم كېسەلگە دەمىدە قىلدى .كېسەل ساقىيىپ قالدى .شۇنىڭ
((( ئەنفال سۈرىسى  -24ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىلەن ئۇالر دەمىدە قىلغان ئادەمگە ئوتتۇز دانە قوي بۇيرۇپ بەردى ۋە بىزنىڭ ئىچىشىمىز ئۈچۈن
سۈت بەردى .دەمىدە قىلغان ئادەم بىزنىڭ يېنىمىزغا قايتىپ كەلگەندە ،بىز ئۇنىڭدىن - :سەن
دەمىدىنى ياخشى قىالمتىڭ -دەپ سورىدۇق .ئۇ ئادەم :مەن “قۇرئاننىڭ جەۋھىرى” بىلەن دەمىدە
قىلدىم -،دېدى .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ بۇ ئىش توغرۇلۇق سورىمىغىچە بۇ
ھەقتە ھېچنېمە دېيىشمەيدىغان بولدۇق .مەدىنىگە كەلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بولغان ۋەقەنى
سۆزلەپ بەردۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم - :فاتىھە سۈرىسىنىڭ دەمىدە سۈرىسى ئىكەنلىكىنى ئۇ كىشى
قانداق بىلىپتۇ؟ قويالرنى بۆلۈپ ماڭا بىر كىشىلىك ئايرىپ قويۇڭالر -،دېدى.
يەنە بىر ھەدىستە ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى ،ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرگە ئىدۇق ،يېنىدا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بار ئىدى.
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمتۇيۇقسىزيۇقىرىتەرەپتىنبىرئاۋازنىئاڭلىدى.جىبرىئىلئەلەيھىسساالميۇقىرىغا
قاراپ« :بۇ بۇرۇن ئاسماندا ئېچىلىپ باقمىغان بىر ئىشىك بولۇپ ھازىر ئېچىلدى» دېدى.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ« :ئۇ ئىشىكتىن بىر پەرىشتە چۈشتى .ئۇ پەرىشتە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭيېنىغاكېلىپ:سەندىنبۇرۇنقىپەيغەمبەرلەرگەبېرىلمىگەن،پەقەتساڭىالبېرىلگەن
ئىككى نۇر بىلەن خۇش بېشارەت بېرىمەن ،ئۇ ئىككى نۇرنىڭ بىرسى كىتابنىڭ باشلىنىشى (يەنى فاتىھە
سۈرىسى) ،يەنە بىرسى بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرى .بۇ ئىككىسىدىن بىرەر ھەرپ ئوقۇساڭمۇ
تىلىكىڭگەئېرىشىسەن-،دېدى».

نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش توغرىسىدا
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ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ «كىمكى ناماز ئوقۇپ ،نامازدا
قۇرئاننىڭ ئانىسىنى (جەۋھىرىنى) ئوقۇمىسا ،ئۇ ناماز تولۇق ناماز ئەمەس» دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم
تەكرارلىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ئەبۇ ھۇرەيرەدىن بىز ئىمامنىڭ كەينىدە بولساقچۇ؟ -دەپ سورالغاندا،
ئۇ :فاتىھە سۈرىسىنى ئىچىڭدە ئوقۇغىن ،دەپ جاۋاب بېرىپ ،ئاندىن مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم دەيدۇ« :ﷲ -:مەن نامازنى مەن بىلەن بەندەمنىڭ ئوتتۇرىسىدا
ِين﴾ دېسە ،مەن- :
ئىككىگە بۆلدۈم .بەندەم تىلىگىنىگە ئېرىشىدۇ .ئەگەر بەندەم ﴿الْ َح ْم ُد ل َِّل ِه َر ِّب الْ َعالَم َ
الرِحي ِم﴾ دېسە ،مەن - :بەندەم ماڭا
﴿الرْح َم ِن َّ
بەندەم ماڭا ھەمدى ئېيتتى -،دەيمەن .ئەگەر بەندەمَّ :
َّاك َ�ن ْعبُ ُد َوإِي َ
سانا ئېيتتى دەيمەن .ئەگەر بەندەم﴿ :إِي َ
ِين﴾ دېسە ،مەن - :بەندەم مېنى ئۇلۇغلىدى ۋە
َّاك نَ ْستَع ُ
ِّ
يەنە ئۆزىنى ماڭا تاپشۇردى -،دەيمەن .ئەگەر بەندەمَ﴿ :مال ِ
ِك �َي ْوِم الدينِ﴾ دېسە ،مەن - :بۇ مەن بىلەن
بەندەمنىڭ ئارىلىقىدىكى ئىالھى مۇناسىۋەتنىڭ تۇرغۇزۇلغانلىقىدۇر .بەندەم تىلىگىنىگە ئېرىشىدۇ-،
وب َع َل ْيه ِْم َول َّ
دەيمەن .ئەگەر بەندەم﴿ :ا ْه ِدنَا ِّ
ِين أَْ�ن َع ْم َت َع َل ْيه ِْم غ َْي ِر الْ َم ْغ ُض ِ
الضالِّ َين﴾ دېسە،
ِيم ِ ÇÏÈص َر َاط الَّذ َ
الص َر َاط الْ ُم ْستَق َ
مەن - :بۇ بەندەم ئۈچۈن بولۇپ ،بەندەم تىلىگىنىگە ئېرىشىدۇ ،دەيمەن- ،دەيدۇ».
ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئىنىڭ يەنە بىر رىۋايىتىدە مۇنداق رىۋايەت قىلىنغان« :نامازنىڭ يېرىمى
ماڭا ،يېرىمى بەندەمگە بولۇپ ،بەندەم تلىگىنىگە ئېرىشىدۇ».
بۇ ھەدىس نامازدا قۇرئاننىڭ ئايىتىنى ئوقۇشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ۋە قۇرئاننىڭ ئايىتىنى ئوقۇش
نامازنىڭ مۇھىم بىر پەرزى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .نامازدا قۇرئاننىڭ ئايىتىنى ئوقۇش بىرلىككە
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كەلگەن مەسىلە« .نامازدا قۇرئاننىڭ ئايىتىنى ئوقۇش ،فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش دېگەنلىكمۇ ياكى
قۇرئاننىڭ ھەرقانداق بىر ئايىتىنى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ دېگەنلىكمۇ؟» دېگەن مەسىلىدە ئالىمالر ھەر
خىل كۆز قاراشالردا بولدى .بىرىنچى تۈركۈمدىكى ئەبۇھەنىيفە ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ،ئىمام سەۋرى
ۋە ئەۋزائى قاتارلىق ئالىمالر« :نامازدا فاتىھەنى ئوقۇش پەرز ئەمەس ،بەلكى نامازدا قۇرئاننىڭ باشقا
ئايەتلىرىنى ئوقۇسىمۇ (سەجدە سەھۋى قىلىش ئارقىلىق) ناماز ئادا تاپىدۇ»((( دەيدۇ .ئۇالرنىڭ دەلىلى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قۇرئاندىن سىلەرگە قوالي بولغان (ئايەتنى) ئوقۇڭالر﴾((( دېگەن ئايىتىدۇر .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم نامىزىدا رۇكۇ ،سەجدىلىرنى تولۇق ئادا قىلمىغان بىر كىشىگە« :سەن نامازغا تۇرغاندا
“ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ قۇالق قاققىن ۋە قۇرئاننىڭ ئىچىدىن ساڭا قوالي بولغان ئايەتنى ئوقۇغىن!»...
دەپ ئۆگەتكەن ھەدىسىمۇ ئۇالرنىڭ يەنە بىر دەلىلىدۇر .مانا بۇ ئايەت ۋە ھەدىستە قۇرئاننىڭ ئىچىدىن
قايسى سۈرە ياكى قايسى ئايەت ناماز ئوقۇغۇچىغا قوالي بولسا ،شۇنى ئوقۇشقا بۇيرۇدى .شۇڭا نامازدا
فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇماي ،باشقا بىر سۈرىنى ئوقۇپ سەجدە سەھۋە قىلسا ناماز ئادا تاپىدۇ.
ئىككىنچى تۈردىكى ئالىمالر« :نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش پەرزدۇر ،فاتىھە سۈرىسى
ئوقۇلمىغان ناماز ،ئادا تاپمايدۇ» دەيدۇ .بۇ خىل كۆز قاراشتىكى ئالىمالر ئىمام مالىك ،شافىئىي،
ئەھمەد ۋە ئۇالرنىڭ شاگىرتلىرى قاتارلىقالر بولۇپ ،بۇالرنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:
 1ـ «كىمكى نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇمىسا ،ئۇ ناماز مۇكەممەل ئەمەس».
 2ـ «فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇمىغان كىشىنىڭ نامىزى ناماز ئەمەس».
 3ـ «فاتىھە سۈرىسى ئوقۇلمىغان ناماز دۇرۇس ئەمەس» دېگەن ھەدىسلىرىدۇر.
ئاندىن بۇ ئالىمالر« :فاتىھە سۈرىسىنى نامازنىڭ ھەر بىر رەكئىتىدە ئوقۇش زۆرۈرمۇ ياكى بىرەر
رەكئەتتە ئوقۇسىمۇ بوالمدۇ؟» دېگەن مەسىلىدە ئۈچ خىل كۆز قاراشتا بولدى.
بىرىنچى خىل كۆز قاراشتىكىلەر :فاتىھە سۈرىسىنى نامازنىڭ ھەر بىر رەكئىتىدە ئوقۇش پەرزدۇر-،
دېدى .بۇ ئىمام شافىئىي ۋە بىر تۈركۈم ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
ئىككىنچىخىلكۆزقاراشتىكىلەر:فاتىھەسۈرىسىنامازنىڭرەكئەتلىرىنىڭكۆپرەكىدە(مەسىلەن،
تۆت رەكئەتلىك ناماز بولسا ،ئۈچ رەكئىتىدە؛ ئۈچ رەكئەتلىك بولسا ،ئىككى رەكئىتىدە) ئوقۇش
پەرزدۇر -،دېدى.
((( ئەبۇ ھەنىفە ۋە ئۇنىڭ كۆز قارىشىدىكى ئالىمالرنىڭ“ :نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش پەرز ئەمەس” دېگەنلىكى،
نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇمىسۇن دېگەنلىك ئەمەستۇر .فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش ئىمام شافىئي دېگەندەك پەرز ئەمەس
بەلكى ۋاجىب دېگەنلىكتۇر .بىر كىشى نامىزىدا فاتىھە سۈرىسىنى پەقەت ئوقۇماي باشقا سۈرىلەرنى ئوقۇغان بولسا ،ئۇ
كىشىنىڭ نامىزى شافىئىيالر دېگەندەك ناماز ئوقۇغانلىق ھېسابالنمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس ،ئەكسىچە فاتىھە سۈرىسىنى
ئوقۇمىغانلىقى ئۈچۈن سەجدە سەھۋە قىلىش ئارقىلىق نامىزى ئادا تاپىدۇ .بۇالرنىڭ دەلىلى شافىئىيالر پاكىت قىلىپ
كەلتۈرگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :كىمكى نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇمىسا ،ئۇ ناماز مۇكەممەل ئەمەس»
دېگەن ھەدىسىدىكى «مۇكەممەل ئەمەس» دېگەن سۆزىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىستە « فاتىھە سۈرىسى
ئوقۇلمىغان ناماز ناماز بولمايدۇ» دېمەستىن؛ «مۇكەممەل ناماز بولمايدۇ» دېگەن .شۇڭا فاتىھە سۈرىسى ئوقۇلمىغان
ناماز مۇكەممەل بولمىغانلىقى ئۈچۈن سەجدە سەھۋە قىلىش ئارقىلىق مۇكەممەللەشتۈرۈلسە ناماز ئادا تاپىدۇ.
((( مۇزەممىل سۈرىسى  -20ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۈچىنچى خىل كۆز قاراشتىكىلەر :فاتىھە سۈرىسىنى نامازنىڭ بىر رەكئىتىدىال ئوقۇش پەرزدۇر-،
دېدى .بۇ ،ھەسەنبەسرى ۋە بەسرە شەھىرىدىكى نۇرغۇن ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
«ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان كىشىگە فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش پەرزمۇ ياكى پەرز ئەمەسمۇ؟» دېگەن
مەسىلىدىمۇ ئالىمالر ئۈچ خىل كۆز قاراشقا كەلدى.
بىرىنچى خىلدىكىلەر :فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان ئادەمگىمۇ پەرزدۇر-،
دەيدۇ .بۇ ،ئىمام شافىئىي ۋە ئىمام ئەھمەدنىڭ كۆز قارىشىدۇر .بۇالرنىڭ دەلىلى يۇقىرىدىكى نامازدا
فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇشنىڭ پەرزلىكى توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەردۇر.
ئىككىنچى خىلدىكىلەر :ئايەت ئۈنلۈك ئوقۇلىدىغان ناماز بولسۇن ياكى ئىچىدە ئوقۇلىدىغان
ناماز بولسۇن ،ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان كىشىنىڭ فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇشى شەرت ئەمەس -،دەيدۇ.
بۇالرنىڭدەلىلىپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ«:ئىمامنىڭقىرائىتىشۇئىمامغائىقتىداقىلغانكىشىنىڭ
قىرائىتى ھېسابلىنىدۇ»((( دېگەن ھەدىسى ۋە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالر
ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇلغان چاغدا ئۇنى دىققەت بىلەن ئاڭالڭالر ۋە جىم تۇرۇڭالر!﴾((( دېگەن ئايىتىدۇر.
بۇ ئايەت كۆپىنچە ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە ،نامازدا ئايەت ئوقۇلغاندا ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان كىشىلەرنى
قۇرئاننى تىڭشاپ جىم تۇرۇشقا بۇيرۇپ چۈشكەندۇر .بۇ قاراشنى ئىمام ئىبنى جەرىر تەبەرىمۇ توغرا
دەپ قارىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئىمام ئىقتىدا قىلىنىش ئۈچۈن تۇرغۇزۇلدى .ئۇ “ئالالھۇ
ئەكبەر” دەپ قۇالق قاقسا سىلەرمۇ “ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ قۇالق قېقىڭالر! ئىمام قىرائەت قىلسا سىلەر
(قۇالق سېلىپ) جىم تۇرۇڭالر» دېگەن ھەدىسمۇ شۇنىڭ دەلىلىدۇر((( .بۇ ھەنەفى مەزھىپىدىكىلەرنىڭ
قارىشىدۇر.
ئۈچىنچى خىلدىكىلەر :ئايەت ئۈنلۈك ئوقۇلىدىغان (شام ،خۇپتەن ۋە بامدات نامازلىرىغا ئوخشاش)
نامازالردىكى ئايەت ئۈنلۈك ئوقۇلىدىغان رەكئەتلەردە ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان ئادەملەرگە فاتىھە سۈرىسىنى
ئوقۇش پەرز ئەمەس .ئەمما ئىچىدە ئوقۇلىدىغان نامازالردا ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان كىشىگە فاتىھە
سۈرىسىنى ئوقۇش پەرز .بۇالرنىڭ پاكىتى ئىمام مۇسلىم ئەبۇمۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
رىۋايەت قىلغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئىمام ئىقتىدا قىلىنىش ئۈچۈن تۇرغۇزۇلدى ،ئۇ “ئالالھۇ
ئەكبەر” دەپ قۇالق قاقسا ،سىلەرمۇ“ :ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ قۇالق قېقىڭالر! ئۇ قىرائەت قىلىشنى
باشلىسا( ،قۇالق سېلىپ) جىم تۇرۇڭالر» دېگەن ھەدىسىدۇر .بۇ ،ئىمام مالىكنىڭ قارىشىدۇر.
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ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەپۇنى دوست تۇتقىن ،ياخشىلىققا (يەنى ياخشى سۆز قىلىشقا ،ياخشى
ئىش قىلىشقا) بۇيرۇغىن ،نادانالر بىلەن تەڭ بولمىغىن (يەنى نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي ،ئۇالرغا
((( ئالىمالر ،بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلغان كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا ھەدىس رىۋايەت قىلىشقا شەرتى توشمايدىغان
كىشىلەرمۇ بار دەپ قارايدۇ.
((( ئەئراف سۈرىسى 204ـ ئايەت.
((( مانا بۇ ئايەت ـ ھەدىسلەر ئىمام نامازدا ئايەت ئوقۇغاندا ،ئايەت مەيلى ئۈنلۈك ئوقۇلسۇن ياكى ئىچىدە ئوقۇلسۇن،
ئىمامغا ئىقتىدا قىلغان كىشىلەرنى جىم تۇرۇشقا بۇيرۇپ كەلدى .
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مۇاليىم بولغىن) ئەگەر شەيتان ساڭا ۋەسۋەسە قىلسا( ،شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىدىن) ﷲ غا سېغىنىپ پاناھ
تىلىگىن.ﷲھەقىقەتەن(سۆزۈڭنى)ئاڭالپتۇرغۇچىدۇر(ئىشىڭنى)بىلىپتۇرغۇچىدۇر﴾((((﴿.ئۇالرنىڭ
قىلغان) يامانلىقىغا (ئەپۇ قىلىش بىلەن) ياخشىلىق قىلغىن ،ئۇالرنىڭ (سېنى) سۈپەتلەشلىرىنى (يەنى
ئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان مەسخىرىسىنى) بىز ئوبدان بىلىمىز .ئېيتقىنكى ،پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ
شەيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىدىن پاناھ تىلەيمەن .پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ماڭا ھەمرا
بولۇشىدىن پاناھ تىلەيمەن﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ ،ياخشى
خىسلەت ئارقىلىق (يامان خىسلەتكە) تاقابىل تۇرغىن( ،شۇنداق قىلساڭ) سەن بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا
ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ .بۇ خىسلەتكە پەقەت سەۋرچان ئادەملەرال
ئېرىشەلەيدۇ ،بۇ خىسلەتكە پەقەت بۈيۈك نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ .ئەگەر شەيتان سېنى ۋەسۋەسە
قىلىپ (يۇقىرىقى خىسلەتنى ئۆزلەشتۈرمەسلىككە كۈشكۈرتسە) ﷲ غا سېغىنىپ (شەيتاننىڭ شەررىدىن)
پاناھ تىلىگىن ،ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئىشلىرىنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
بۇ نەسىھەتنى كۆڭلى ـ كۆكسى كەڭ ،سەۋرچان ۋە دۇنيا ـ ئاخىرەتتە سائادەتمەن كىشىلەردىن
باشقىسى قوبۇل قىاللمايدۇ .ساڭا شەيتاندىن بىر ۋەسۋەسە يەتكەن چاغدا سەن ﷲ غا ئېسىلغىن.
ئۇ ﷲ شەك ـ شۈبھىسىز سېنىڭ سۆزلىرىڭنى ئاڭالپ تۇرغۇچى ۋە ئەھۋالىڭنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .بۇ
مەزمۇن توغرىسىدا پەقەتال ئۈچ ئايەت بار .ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئىنسانالردىن بولغان دۈشمەن بىلەن
يارىشىشقا ۋە ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .سەۋەبى :ياخشىلىق قىلغان ئادەمنىڭ ئېسىل ئەخالقى
ۋە ياخشى مۇئامىلىلىرى دۈشمەندىكى يامان نىيەتنى قايتۇرۇپ ،ئۇ ئادەمنى ياخشى كۆرۈشكە ۋە ئىككى
ئارىلىقتىكى ئۆچمەنلىكنى تۈگىتىپ ،دوستانە ئۆتۈشكە تۈرتكە بولىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر.
شەيتانالردىن بولغان دۈشمەنلەرگە قارىتا پەقەت ﷲ دىن پاناھ تىلەشكە بۇيرۇيدۇ .بۇ خىل
دۈشمەنگە قارىتا ﷲ تائاالدىن پاناھ تىلەشتىن باشقا ئامال يوق .چۈنكى ،ئۇ دۈشمەن يارىشىشنى ۋە
ياخشىلىقنى قوبۇل قىلمايدۇ .شەيتان ئادەم ئەلەيھىسساالمغا بولغان قاتتىق دۈشمەنلىكى سەۋەبىدىن
ئادەم بالىلىرىنىڭ ئۈزۈل ـ كېسىل گۇمران بولۇپ كېتىشىدىىن باشقىسىنى خالىمايدۇ .ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتان سىلەرنىڭ ئاتا ـ ئاناڭالرنى (ئازدۇرۇپ) جەننەتتىن
چىقىرىۋەتكەندەك ،سىلەرنىمۇ ئازدۇرمىسۇن ،شەيتان ئۇالرنىڭ ئەۋرەتلىرىنى ئۆزلىرىگە كۆرسىتىش
ئۈچۈن كىيىملىرىنى سالغۇزۇۋەتكەن ئىدى (يەنى ئۇالرنىڭ يالىڭاچ بولۇپ قېلىشىغا شەيتان سەۋەبچى
بولغان ئىدى)﴾(((﴿ .شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئۇنى دۈشمەن تۇتۇڭالر ،شەيتان
ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ﴾(((﴿ .مېنى قويۇپ ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى
دوست قىلىۋاالمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇالر سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئىبلىس زالىمالر ئۈچۈن نېمىدېگەن يامان
((( ئەئراف سۈرىسى199ــــ  200ـ ئايەتلەر.
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  96ــــ  98ـ ئايەتكىچە.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  34ــــ  36ـ ئايەتكىچە.
((( ئەئراف سۈرىسى 27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فاتىر سۈرىسى  6ـ ئايەت.
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بەدەل! (يەنى ﷲغا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا شەيتانغا چوقۇنۇش نېمىدېگەن يامان!﴾((( شەيتان ئادەم
ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىگە قەسەم ئىچىپ تۇرۇپمۇ يالغانچىلىق قىلدى .ئۇنداقتا ،ئۇ
بىزگە (ئادەم بالىلىرىغا) قانداق مۇئامىلە قىلماقچى؟! ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبلىس ئېيتتى:
«ئىززىتىڭ بىلەن قەسەمكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى چوقۇم ئازدۇرىمەن .ئۇالردىن پەقەت تالالنغان
بەندىلىرىڭال بۇنىڭدىن مۇستەسنا (يەنى ئۇالرنى ئازدۇرالمايمەن)﴾(((.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن قۇرئان ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا ،قوغالندى شەيتاننىڭ
(ۋەسۋەسىسىدىن) ﷲغا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن .شۈبھىسىزكى ،مۆمىنلەرنىڭ ۋە پەرۋەردىگارىغا
تەۋەككۈل قىلغۇچىالر (يەنى يۆلەنگۈچىلەر) نىڭ ئۈستىدىن شەيتان ھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ (يەنى
پەرۋەردىگارىغا چىن يۆلەنگەن مۆمىنلەرگە شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى تەسىر قىاللمايدۇ) .شەيتان پەقەت
ئۆزىنى دوست تۇتىدىغانالر ۋە ئۆزىنىڭ (ئىغۋا قىلىشى) بىلەن مۇشرىك بولۇپ كەتكەنلەر ئۈستىدىنال
ھۆكۈمرانلىققىلىدۇ﴾(((.

قىرائەت قىلىشتىن بۇرۇن شەيتاندىن پاناھ تىلەش توغرىسىدا
﴿سەن قۇرئان ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا ،قوغالندى شەيتاننىڭ (ۋەسۋەسىسىدىن) ﷲغا سېغىنىپ
پاناھتىلىگىن!﴾(((.
بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ ھەقتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەردۇر .ئىمام
ئەھمەد ئەبۇسەئىد خۇدرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىسى
«سب َحانَ َك َّ
الل ُه َّم َوب َِح ْمد َ
ِكَ ،وَ�تبَا َر َك ْاس ُم َك َوَ�ت َعالى
تۇرۇپ ناماز ئوقۇماقچى بولۇپ ،تەكبىر ئېيتقاندا بۇ دۇئانى ئوقۇيتتىْ ُ :
َج ُّد َكَ ،و َال إِلَ َه َغْ�ي ُر َك»((( تەرجىمىسى« :ئى ﷲ! سېنى بىز ھەممە كەمچىلىكتىن پاك دەپ تونۇيمىز ۋە ساڭا
ھەمدۇ ئېيتىمىز .سېنىڭ ئىسمىڭ كاتتا ،ئورنىڭ ئۈستۈن ،سەندىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ھېچقانداق
زات يوق» .ئۇنىڭدىن كېيىنَ « :ال اِلَ َه إِالَّ اهللُ» نى ئۈچ قېتىم ئوقۇيتتى .ئاندىن مۇنداق دەيتتى« :أَ ُع ْوُذ بِاهللِ
ِن َّ
الرِج ْي َم م ِْن َه َم ِزِه َوَ�نف ِ
ْخ ِه وَ�ن َفثِهِ»((( «ئاڭالپ ،بىلىپ تۇرغۇچى ﷲ تائاالغا سېغىنىپ قوغالندى
َّ
الش ْي َطا ِن َّ
السم ِْي ِع ال َعل ِْي ِم م َ
شەيتاننىڭ قەست قىلىشىدىن ،ۋەسۋەسىسىدىن ۋە كىبرىسىدىن پاناھ تىلەيمەن».
يەنە ئەبۇداۋۇد ۋە ئىبنى ماجەمۇ جۇبەير ئىبنى مۇتئىمدىن دادىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
الح ْم ُد لِّل ِهَكثِْ�ي ًراُ ،س ْب َحاَ َن اهللِبُ ْك َرًة َوأَ ِص ْي ًال»
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نامازغا كىرگەندە «اهللُأَ ْكَ�ب ُرَكبِْ�ي ًراَ ،
«ﷲ بەك كاتتىدۇر .ﷲ غا كۆپلىگەن ھەمدىلەر بولسۇن .بىز ﷲ نى ئەتتىگەندە ۋە كەچتە بارلىق

(((
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((( كەھف سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ساد سۈرىسى  82ـ  83ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى – 98ئايەتتىن  100ـ ئايەتكىچە.
((( نەھل سۈرىسى  98ـ ئايەت.
((( سۇبھانەكەلالھۇممە ۋەبىھەمدىكە ،ۋەتەبارەكەسمۇكە ،ۋەتائاالدجەددۇكە ،ۋەالئىالھە غەيرۇك.
((( ئەئۇزۇ بىلالھىسسەمىيئىلئەلىيم مىنەششايتانىررەجىيم مىنھەمەزىھى ۋەنەفخىھى ۋەنەفەسىھى.
((( ئالالھۇ ئەكبەر ،كەبىيرا ،ئەلھەمدۇلىلالھى كەسىيرا ،سۇبھانەلالھى بۇكرەتەن ۋەئەسىيال.

فاتىھە سۈرىسى

كەمچىلىكتىن پاك دەپ تونۇيمىز» نى ئۈچ قېتىم ۋە َّ
ِن َّ
«الل ُه َّم إِنِّ ْي أَ ُع ْوُذ ب َ
الرِج ْي َم م ِْن َه َم ِزِه َوَ�نف ِ
ْخ ِه وَ�ن َفثِهِ»
الش ْي َطا ِن َّ
ِك م َ
«ئى ﷲ! ھەقىقەتەن ساڭا سېغىنىپ قوغالندى شەيتاننىڭ قەست قىلىشىدىن ،ۋەسۋەسىسىدىن ۋە
كىبرىسىدىن پاناھ تىلەيمەن» دېگەننى بىر قېتىم دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.

(((

ئاچچىقالنغاندا شەيتاندىن پاناھ تىلەش توغرىسىدا
ئەبۇيەئال ئەھمەد ھەدىس كىتابىدا ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭيېنىدائىككىئادەمئاچچىقلىشىپقېلىپ،ئاچچىقالنغانلىقتىن
بىرىنىڭ بۇرنىدىن قان كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن بىر نەرسە ئۆگىتىپ قويىمەن ،ئەگەر
ِن َّ
الرِج ْي ِم”((( «ﷲ غا سېغىنىپ قوغالندى
الش ْي َطا ِن َّ
شۇنى دېسە ،ئۇنىڭ ئاچچىقى يانىدۇ» دېدى ۋە “أَ ُع ْوُذ باِهللِ م َ
شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن» نى ئوقۇدى.
ئىمام بۇخارى ،سۇاليمان ئىبنى سەرد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېلگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا ئولتۇراتتۇق ،ئىككى كىشى تىللىشىپ قالدى .بىرى
يەنە بىرىنى تىلالپ ئاچچىقالنغانلىقتىن يۈزى قىزىرىپ كېتىۋىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن بىر
ِن َّ
الش ْي َطا ِن
سۆزنى ئۆگىتىپ قويىمەن ،ئەگەر شۇنى دېسە ئۇنىڭ ئاچچىقى يانىدۇ» دېدى ۋە “أَ ُع ْوُذ باِهللِ م َ
الرِج ْي ِم”((( يەنى «ﷲ غا سېغنىپ قوغالندى شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن» نى ئوقۇدى .ساھابىالر ھېلىقى
َّ
كىشىگە« :سەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟» دېدى .ئۇ كىشى:
«مەن (شەيتاندىن پاناھ تىلىگىلى) ساراڭ ئەمەس» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم ئەبۇداۋۇد ۋە
نەسەئى قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.

اﷲ تائاالدىن شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەش پەرزمۇ ياكى سۈننەتمۇ؟
كۆپلىگەن ئۆلىماالرنىڭ قارىشىچە ،ﷲ تائاالدىن شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەش
پەرز ئەمەس ،بەلكى سۈننەت بولۇپ ،پاناھ تىلىمىگەن كىشى پەرزنى تەرك ئەتكەن كىشىدەك
گۇناھكاربولمايدۇ.
ئىمام رازى ،ئەتا ئىبنى رەباھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :نامازدا ياكى نامازنىڭ
ِن َّ
الرِج ْي ِم”((( نى دېيىش پەرزدۇر .ئىمام رازى ،ئەتانىڭ
الش ْي َطا ِن َّ
سىرتىدا ئايەت ئوقۇماقچى بولغاندا“ :أَ ُع ْوُذ باِهللِ م َ
يۇقىرىدىكى سۆزىنى كۈچلەندۈرۈپ ﷲ تائاال نىڭ ﴿پاناھ تىلىگىن﴾((( دېگەن ئايىتىنى ھۆججەت
((( ئالالھۇممە ئىننىي ئەئۇزۇبىكە مىنەششايتانىررەجىيم مىنھەمەزىھى ۋەنەفخىھى ۋەنەفەسىھى.
((( ئەئۇزۇبىلالھى مىنەششەيتانىررەجىيم.
((( ئەئۇزۇ بىلالھ مىنەششەيتانىررەجىيم.
((( ئەئۇزۇ بىلالھ مىنەششەيتانىررەجىيم.
((( نەھل سۈرىسى  98ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ِن َّ
الرِج ْي ِم”((( نى دېيىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان
الش ْي َطا ِن َّ
قىلىپ كەلتۈردى .بۇ“ :أَ ُع ْوُذ باِهللِم َ
بۇيرۇق ئايىتىدۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاالدىن پاناھ تىلەش شەيتاننىڭ يامانلىقىنى قايتۇرىدۇ .پەرز ئۇنىڭسىز
ِن َّ
الرِج ْي ِم” نى دېيىش شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن
الش ْي َطا ِن َّ
تامامالنمايدىغان نەرسىنى قىلىشمۇ پەرزدۇر“ .أَ ُع ْوُذباِهللِم َ
ساقلىنىشقا يېتەرلىكتۇر ،شۇڭالشقا ئۇنى دېيىش پەرزدۇر».

شەيتاندىن پاناھ تىلەشنىڭ پايدىلىرى
ئۇنىڭ زۆرۈرلىكى شۇكى ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ قۇرئانىنى ئوقۇيدىغان ئېغىزنى قۇرۇق پاراڭ ۋە
قااليمىقان سۆزلەردىن تازىاليدۇ .شەيتاننىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەش ﷲ دىن ياردەم تىلەش ۋە
ﷲ نىڭ كۈچ ـ قۇدرەتلىك زات ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىشتۇر .ئىنسانالردىن بولغان دۈشمەنگە
ئوخشىمايدىغان ،يۈزلەشكىلى بولمايدىغان ھەم ياخشىلىقنى قوبۇل قىلمايدىغان ،ئۇنى ياراتقان ﷲ
دىن باشقىسى ئۇنىڭ يامانلىقىنى توساشقا كۈچى يەتمەيدىغان بۇ دۈشمەنگە (يەنى شەيتانغا) ئىنساننىڭ
تاقابىلتۇرالمايدىغانلىقىنىئېتىراپقىلىشتۇر.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ (ئىخالسمەن) بەندىلىرىم ئۈستىدىن سەن
ھۆكۈمرانلىق قىاللمايسەن .پەرۋەردىگارىڭ ھەقىقەتەن ھامىي بولۇشقا يېتەرلىكتۇر﴾(((.
ئادەملەردىن بولغان دۈشمەن بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن (ئاسماندىن) پەرىشتىلەر چۈشكەن
ئىدى .ئادەمدىن بولغان دۈشمەن تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن كىشى شېھىت بولىدۇ .ئەمما يوشۇرۇن
دۈشمەن (يەنى شەيتان) تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن كىشى (يەنى شەيتانغا قۇل بولغان كىشى) ﷲ نىڭ
رەھمىتىدىن قوغالندى قىلىنىدۇ .ئاشكارا دۈشمەنگە (يەنى ئادەملەردىن بولغان دۈشمەنگە) يېڭىلىپ
قالغان كىشى ئەجىرگە ئېرىشىدۇ .ئەمما يوشۇرۇن دۈشمەنگە (يەنى شەيتانغا) يېڭىلگەن كىشى توغرا
يولدىن ئېزىپ كەتكەن بولىدۇ .شەيتان ئىنساننى كۆرىدىغان ،ئىنسان ئۇنى كۆرەلمەيدىغان بولغاچقا،
شەيتاننى كۆرىدىغان ،شەيتان كۆرەلمەيدىغان ﷲ دىن مەلئۇن شەيتاننىڭ ئازدۇرۇپ كېتىشىدىن پاناھ
تىلەش الزىمدۇر.

ِن َّ
الرِج ْي ِم” نىڭ مەنىسى
الش ْي َطا ِن َّ
“أَ ُع ْوُذ باِهللِ م َ
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ئۇنىڭمەنىسى“:قوغالندىقىلىنغانشەيتاننىڭدۇنياۋەئاخىرەتلىكىمدەماڭازىيانكەلتۈرۈشىدىن
ياكى بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلىشتىن مېنى توساپ قويۇشىدىن ۋەياكى چەكلەنگەن ئىشالرنى قىلىشقا مېنى
قىزىقتۇرۇشىدىن جانابى ﷲ تائاالدىن پاناھ تىلەيمەن” دېگەنلىكتۇر .چۈنكى ﷲ تائاالدىن باشقىسى
ئىنساننى شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن توسىيالمايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال ئىنسانالردىن بولغان شەيتانالرنىڭ
يامانلىقىدىن ئۇالرنى ئەسلىدىكى تەبىئىتىگە قايتۇرۇش ئۈچۈن ،ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىپ يارىشىشقا
بۇيرۇدى ۋە شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن ﷲ دىن پاناھ تىلەشكە بۇيرۇدى .چۈنكى ،شەيتان يارىشىشنى
((( ئەئۇزۇ بىلالھ مىنەششەيتانىررەجىيم.
((( ئىسرا سۈرىسى  -65ئايەت.

فاتىھە سۈرىسى

قوبۇل قىلمايدۇ ۋە ھەرقانداق ياخشىلىقمۇ ئۇنىڭغا تەسىر قىلمايدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭ ئەسلى تەبىئىتى
ناچار بولۇپ ،ئۇنى ياراتقان ﷲ دىن باشقىسى ئىنسانالردىن ئۇنىڭ يامانلىقىنى توسىيالمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە تۆۋەندىكى ئايەتلەردە مۇنداق دېدى﴿ :ئەپۇنى دوست تۇتقىن ،ياخشىلىققا
(يەنى ياخشى سۆز قىلىشقا ،ياخشى ئىش قىلىشقا) بۇيرۇغىن ،نادانالر بىلەن تەڭ بولمىغىن (يەنى
نادانالرنىڭ قىلغىنىنى قىلماي ،ئۇالرغا مۇاليىم بولغىن﴾((( بۇ ئايەت ئىنسانالردىن بولغان شەيتانالر بىلەن
مۇئامىلە قىلىش توغرىسىدا كەلگەن بولۇپ ،ئاندىن ﷲ تائاال (ئىنسانالردىن بولمىغان شەيتانالردىن پاناھ
تىلەشكە بۇيرۇپ) مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر شەيتان ساڭا ۋەسۋەسە قىلسا( ،شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن)
ﷲ غا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن .ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر (ئىشىڭنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان) يامانلىقىغا (ئەپۇ قىلىش بىلەن) ياخشىلىق
قىلغىن ،ئۇالرنىڭ (سېنى) سۈپەتلەشلىرىنى (يەنى ئۇالرنىڭ ساڭا قىلغان مەسخىرىسىنى) بىز ئوبدان
بىلىمىز ئېيتقىنكى ،پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن پاناھ تىلەيمەن
پەرۋەردىگارىم! ساڭا سېغىنىپ شەيتانالرنىڭ ماڭا ھەمرا بولۇشىدىن پاناھ تىلەيمەن﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ ،ياخشى
خىسلەت ئارقىلىق (يامان خىسلەتكە) تاقابىل تۇرغىن( ،شۇنداق قىلساڭ) سەن بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا
ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ .بۇ خىسلەتكە پەقەت سەۋرچان ئادەملەرال
ئېرىشەلەيدۇ ،بۇ خىسلەتكە پەقەت بۈيۈك نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇ .ئەگەر شەيتان سېنى ۋەسۋەسە
قىلىپ (يۇقىرىقى خىسلەتنى ئۆزلەشتۈرمەسلىككە كۈشكۈرتسە) ﷲغا سېغىنىپ (شەيتاننىڭ شەررىدىن)
پاناھ تىلىگىن ،ﷲ ھەقىقەتەن (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئىشلىرىنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾(((.

شەيتاننىڭ شەيتان دەپ ئاتىلىشى
«شەيتان» دېگەن سۆز ئەرەب تىلىدىكى «يىراق بولدى» دېگەن سۆزدىن تۈرلىنىپ چىققان.
سەۋەبى شۇكى ،ئۇ ئۆزىنىڭ شەيتانلىق تەبىئىتى بىلەن ئىنساننىڭ تەبىئىتىدىن ،يامانلىقلىرى بىلەن
ھەممە ياخشىلىقتىن يىراقتۇر .ئۇ ئوتتىن يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن «كۆيۈپ كەتكىلى ئاز قالدى« دېگەن
سۆزدىن كېلىپ چىققان دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار .ئۆلۈماالرنىڭ ئىچىدىن ھەر ئىككى كۆز قاراش توغرا،
لېكىن ئەۋۋەلقى كۆز قاراش كۈچلۈكرەك دېگەنلەر بار .شۇڭا ئەرەبلەر مەيلى جىندىن ،ئىنساندىن ياكى
ھايۋاندىن بولسۇن ،ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ ھەممىسىنى «شەيتان» دەپ ئاتايدۇ.
ﷲ تائاال قۇرئاندا مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇنىڭدەك (يەنى بۇ مۇشرىكالرنى ساڭا دۈشمەن قىلغاندەك)
((( ئەئراف سۈرىسى199ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى200ـ ئايەت.
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  96ـ ئايەتتىن  98ـ ئايەتكىچە.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  - 34ئايەتتىن  36ـ ئايەتكىچە.
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ئىنسانالر ۋە جىنالرنىڭ شەيتانلىرىنى ھەر بىر پەيغەمبەرگە دۈشمەن قىلدۇق﴾(((.
ئىمامئەھمەد«مۇسنەد»دېگەنكىتابىدائەبۇزەررەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ئەبۇزەر! سەن ﷲ تائاالدىن ئىنسان ۋە جىنالردىن بولغان
شەيتانالرنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلىگىن!» ئاندىن مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن« :ئىنسانالردىنمۇ
شەيتان بوالمدۇ؟» دەپ سورىسام ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە ،شۇنداق» دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام مۇسلىم كىتابىدا يەنە ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئايال كىشى ،ئېشەك ۋە قارا ئىت نامازنى بۇزىدۇ»((( دېدى .مەن :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! نىمىشقا قىزىل ۋە سېرىق ئىتالر نامازنى بۇزماي ،قارا ئىت بۇزىدۇ؟ -دەپ سورىسام،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قارا ئىت شەيتاندۇر» دەپ جاۋاب بەردى.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قېچىرغا مىنگەن
ئىدى ،قېچىر قىيىغىتىشقا باشلىدى .ئۆمەر ئىبنى خەتتاب قېچىرنى ئۇرغانسېرى قېچىر تېخىمۇ قىيغىتىپ
كەتتى .ئاندىن ئۆمەر قېچىردىن چۈشۈپال« :مېنى شەيتانغا مىندۈرۈپ قويۇپسىلەر مەن ئۇنىڭدىن
چۈشكەن ۋاقتىمدا ئۆزەمنى يوقىتىپ قويغاندەك ھېس قىلدىم» دېدى.

﴿الرِج ْي ُم﴾ نىڭ مەنىسى
َّ
﴿الرِج ْي ُم﴾ دېگەن پۈتۈن ياخشىلىقتىن قوغالندى قىلىندى دېگەنلىك بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
َّ
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بىز بارلىق ئاسمانالردىن) ئەڭ يېقىن ئاسماننى چىراقالر (يەنى يورۇق يۇلتۇزالر)
بىلەن بېزىدۇق ۋە ئۇالرنى (پەرىشتىلەرنىڭ سۆزلىرىنى ئوغرىلىقچە تىڭشاشقا ئورۇنغان) شەيتانالرنى
ئاتىدىغان نەرسە قىلدۇق (يەنى شەيتانالر يۇلتۇزالردىن چىققان شوال بىلەن ئېتىلىدۇ) ،شەيتانالرغا
(ئاخىرەتتە) دوزاخ ئازابىنى تەييارلىدۇق﴾ (((ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن يېقىن
ئاسماننى يۇلتۇزالر (نۇرى) بىلەن زىننەتلىدۇق .ﷲنىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچى ھەر بىر شەيتاندىن ئۇنى
قوغدىدۇق .ئۇالر پەرىشتىلەرنىڭ (سۆزلىرىدىن ھېچ نەرسىنى) ئاڭلىيالمايدۇ ،ئۇالر ،قوغلىنىشى ئۈچۈن،
ھەر تەرەپتىن ئاققۇچى يۇلتۇزالر بىلەن ئېتىلىدۇ ،ئۇالر (ئاخىرەتتە) دائىملىق ئازابقا قالىدۇ .لېكىن
(ئاسمان خەۋەرلىرىدىن) ئوغرىلىقچە بىر نەرسە ئاڭلىغان شەيتاننى يورۇق يۇلتۇز قوغالپ (كۆيدۈرۈپ
تاشاليدۇ)﴾(((.
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ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر چوقۇم« :كۆزلىرىمىز باغلىنىپ قالدى ،بەلكى سېھىرلەنگەن
قەۋم بولۇپ قالساق كېرەك» دېيىشىدۇ .بىز ئاسماندا بۇرۇجالرنى ياراتتۇق ۋە كۆزەتكۈچىلەر ئۈچۈن
ئاسماننى (يۇلتۇزالر بىلەن) بېزىدۇق ھەر بىر قوغالندى شەيتاندىن ئاسماننى قوغدىدۇق لېكىن (ئاسمان
خەۋەرلىرىگە) ئوغرىلىقچە قۇالق سالماقچى بولغان شەيتاننى روشەن ئاقار يۇلتۇز قوغالپ يېتىدۇ (يەنى
((( ئەنئام سۈرىسى -112ئايەتنىڭ بىر قىسمىز.
((( ئايال كىشى نامازنىڭ ئالدىدىن ئۆتسە ،نامازنىڭ بۇزۇلۇشى ئىسالمنىڭ دەسلىپىدىكى ھۆكۈم بولۇپ ،كېيىن
ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان.
((( مۈلك سۈرىسى  5ـ ئايەت.
((( ساففات سۈرىسى  - 6ئايەتتىن  10ـ ئايەتكىچە.

فاتىھە سۈرىسى

ھاالك قىلىدۇ)﴾

(((

يەنە «ئازدۇرغۇچى» دېگەن مەنىنىمۇ بىلدۈرىدۇ دەيدىغان كۆز قاراشالرمۇ بار .چۈنكى ،شەيتان
كىشىلەرنى ئۆزىنىڭ ۋەسۋەسىلىرى ۋە گولالشلىرى بىلەن ئازدۇرىدۇ .بۇ كۆز قاراشتىن ئالدىنقى كۆز قاراش
كۈچلۈكرەك.

الرِحي ِم﴾ فاتىھە سۈرىسىنىڭ بىرىنچى ئايىتىدۇر
الر ْح ِ
من َّ
﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ بىلەن باشلىغان ئىدى .ئۆلۈماالرنىڭ ھەممىسى
الرْح ِ
من َّ
ساھابىالر قۇرئان كەرىمنى ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ نىڭ نەمل سۈرىسىنىڭ بىر ئايىتى ئىكەنلىكى ھەققىدە بىرلىككە كەلدى .ئاندىن
الرْح ِ
من َّ
﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ زادى ھەر بىر سۈرىنىڭ ئالدىدا كەلگەن ئۆز ئالدىغا ئايرىم بىر ئايەتمۇ ياكى
الرْح ِ
من َّ
ئۇالر ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ يېزىلىپ كەلگەن ھەر بىر سۈرىنىڭ بىر ئايىتىمۇ ياكى بولمىسا ھەر بىر سۈرىنىڭ
الرْح ِ
من َّ
﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
يېرىم ئايىتىمۇ دېگەن مەسىلىدە ئىختىالپلىشىپ قالدى .ساھابىالردىن ئىبنى ئابباس ،ئىبنى ئۆمەر،
ئىبنى زۇبەير ،ئەبۇ ھۇرەيرە ،ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمالر ،تابىئىنالردىن ئەتا ،تائۇس ،سەئىد ،سەئىد
الرِحي ِم﴾ تەۋبە سۈرىسىدىن باشقا ھەر بىر
الرْح ِ
من َّ
ئىبنى جۇبەير ،مەكھۇل ۋە زۆھرى قاتارلىقالر﴿ :ب ِْس ِم اهللِ َّ
سۈرىنىڭ بېشىدىكى بىر ئايەتتۇر -،دېگەن قاراشتا بولۇپ ،ئابدۇلال ئىبنى مۇبارەك ،ئىمام شافىئىي،
ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل (بىر رىۋايىتىدە) ،ئىسھاق ئىبنى راھۇۋەيھى ۋە ئەبۇئۇبەيدە قاسىم ئىبنى ساالم
قاتارلىقالر يۇقىرىقى پىكىرگە قوشۇلىدۇ.
الرِحي ِم﴾ فاتىھە سۈرىسىنىڭ
الرْح ِ
من َّ
ئىمام مالىك ،ئەبۇھەنىيفە ۋە ئۇالرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى﴿ :ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ ھەر بىر
الرْح ِ
من َّ
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سۈرىلەرنىڭ بىر ئايىتى ئەمەس ،دەيدۇ .ئىمام داۋۇد﴿ :ب ِْس ِم اهللِ َّ
سۈرىنىڭ بېشىدا كېلىدىغان ،لېكىن مەزكۇر سۈرىگە تەۋە بولمىغان ئايرىم بىر ئايەتتۇر -،دەيدۇ .بۇ
پىكىر ئىمام ئەھمەدنىڭ يەنە بىر خىل كۆز قارىشىدۇر.

الرِحي ِم﴾ نى ئۈنلۈك ياكى
الر ْح ِ
من َّ
قىرائەت ئۈنلۈك ئوقۇلغان نامازدا ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
ئىچىدە ئوقۇش توغرىسىدا
الرِحي ِم﴾ فاتىھە سۈرىسىنىڭ ئىچىدىكى ئايەت ئەمەس دېگۈچىلەر ۋە ئۇ ھەر بىر
الرْح ِ
من َّ
﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
سۈرىنىڭ بېشىدا كېلىدىغان ،لېكىن ئۇ سۈرىگە تەۋە بولمىغان ئايرىم بىر ئايەتتۇر دېگۈچىلەر بۇ كۆز
الرِحي ِم﴾
الرْح ِ
الرْح ِ
من َّ
الرِحي ِم﴾ نامازدا ئۈنلۈك ئوقۇلمايدۇ ،ـ دەيدۇ .ئەمما ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
من َّ
قارىشىغا ئاساسەن﴿ :ب ِْس ِم اهللِ َّ
نى ھەر بىر سۈرىنىڭ بېشىدىكى بىر ئايەت دېگۈچىلەر ئۇنى ئۈنلۈك ئوقۇش ياكى ئىچىدە ئوقۇش
الرِحي ِم﴾ فاتىھە سۈرىسى
الرْح ِ
من َّ
توغرىسىدا ئىختىالپلىشىپ قالدى .بۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمام شافىئىي ﴿ب ِْس ِماهللِ َّ
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سۈرىلەر بىلەن ئۈنلۈك ئوقۇلىدۇ -،دېدى .بۇ ساھابىالر ،تابىئىنالر ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ
سەلەپ ۋە خەلەپ ئىماملىرىدىن بولۇپ بىر تۈركۈم ئالىمالرنىڭ تۇتقان يولىدۇر.
ساھابىلەرنىڭ ئىچىدىن ئەبۇ ھۇرەيرە ،ئىبنى ئۆمەر ،ئىبنى ئابباس ۋە مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم
((( ھىجر سۈرىسى  - 15ئايەتتىن  18ـ ئايەتكىچە.

63

الرِحي ِم﴾ نى ئۈنلۈك ئوقۇغان.
الرْح ِ
من َّ
قاتارلىقالرمۇ ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
ِ
من
الرْح ِ
ئىبنى ئابدۇلبەر ۋە بەيھەقى قاتارلىقالر ئۆمەر ۋە ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالرنىڭ ﴿ب ِْس ِم اهلل َّ
الرِحي ِم﴾ نى ئۈنلۈك ئوقۇيدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى .ئىمام خەتىب تۆت خەلىپە يەنى ئەبۇبەكرى ،ئۆمەر،
َّ
الرِحي ِم﴾ نى نامازدا ئۈنلۈك ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى.
الرْح ِ
من َّ
ئوسمان ،ۋە ئەلى قاتارلىقالرنىڭ ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
ِ
الرِحي ِم﴾ نى ئۈنلۈك ئوقۇشقا قوشۇلغانالر سەئىد
من
ح
الر
هلل
ا
م
ِس
ب
﴿
لېكىن بۇ ئاجىز رىۋايەتتۇر .تابىئىنالردىن ْ ِ َّ ْ ِ َّ
ئىبنى جۇبەير ،ئىكرىمە ،ئەبۇقاالبە ،ۋە زۆھرى ،ئەلى ئىبنى ھەسەن ،ئۇنىڭ بالىسى مۇھەممەد ،سەئىد
ئىبنى مۇسەييىب ،ئەتا ،تائۇس ،مۇجاھىد ،سالىم ،مۇھەممەد ئىبنى كەئىب قۇرەزى ،ئەبۇبەكرى ئىبنى
مۇھەممەد ئەمر ئىبنى ھەزمى ،ئەبۇۋائىل ،ئىبنى سىرىين ،مۇھەممەد ئىبنى مۇنكەدىر ،ئەلى ئىبنى ئابدۇلال
ئىبنى ئابباس ،ئۇنىڭ ئوغلى مۇھەممەد ،ئىبنى ئۆمەرنىڭ ئازاد گەردىسى نافىئ ،زەيد ئىبنى ئەسلەم،
ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ،ئەزرەق ئىبنى قەيىس ،ھەبىب ئىبنى ئەبۇسابىت ،ئەبۇشەئىسائى ،مەكھۇل ۋە
ئابدۇلال ئىبنى مەئقەل ئىبنى مۇقرىن قاتارلىقالردۇر.
ئىمام بەيھەقى ئابدۇلال ئىبنى سافۋان ،مۇھەممەد ئىبنى ھەنەفىيە ،ئىبنى ئابدۇلبەر ئەمر ئىبنى
الرِحي ِم﴾ فاتىھە سۈرىسىنىڭ بىر
الرْح ِ
من َّ
دىينارنى مەزكۇر ئىسىمالرغا قوشۇپ بايان قىلدى .ئۇالر﴿« :ب ِْس ِم اهللِ َّ
بۆلىكى ،شۇڭا ئۇمۇ فاتىھە سۈرىسىنىڭ باشقا بۆلەكلىرىگە ئوخشاش ئۈنلۈك ئوقۇلىدۇ ».دېگەن سۆزنى
ئۆزلىرىنىڭ دەلىلى قىلىپ كۆرسىتىدۇ.
يەنە ئىمام نەسەئى ،ئىبنى خۇزەيمە ،ئىبنى ھىببان ۋە ھاكىم قاتارلىقالر كىتابلىرىدا ئەبۇ
الرِحي ِم﴾ نى ئۈنلۈك ئوقۇغانلىقىنى ۋە
الرْح ِ
من َّ
ھۇرەيرەنىڭ كىشىلەرگە ناماز ئوقۇپ بەرگەندە﴿ ،ب ِْس ِم اهللِ َّ
نامازدىن كېيىن« :مەن سىلەرگە نامازنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نامىزىغا ئوخشاش ئوقۇپ بەردىم»
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .بۇ رىۋايەتنى ئىمام دارىقۇتنى ،ئىمام خەتىب ،ئىمام بەيھەقى ۋە ئۇالردىن
باشقىالرمۇ توغرا دەپ قارىغان.
ئىمام بۇخارى ئۆز كىتابىدا ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ ئۇنىڭدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىرائىتى
توغرۇلۇق سورالغاندا ،مۇنداق جاۋاب بەرگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىرائەتنى
﴿الرِحي ِم﴾
الرْح ِ
﴿الرْحمنِ﴾َّ ،
الرِحي ِم﴾ بىلەن باشالپ﴿ ،ب ِْس ِم اهللِ﴾َّ ،
من َّ
سوزۇپ ـ سوزۇپ قىالتتى .ئۇ قىرائەتنى ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرنى سوزۇپ ئوقۇيتتى .ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،ئىبنى خۇزەيمە ۋە ھاكىمالر كىتابلىرىدا ئۇممۇ سەلىمە
الرِحي ِم﴾﴿ ،الْ َح ْم ُد لَِّل ِه
الرْح ِ
من َّ
رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قىرائەت قىلغان چاغدا ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
ِك �َي ْوِم ِّ
الرِحي ِم﴾َ﴿ ،مال ِ
الدينِ﴾ دەپ ھەر بىر ئايەتنى ئۈزۈپ ـ ئۈزۈپ ئوقۇيتتى» دېگەنلىكىنى
﴿الرْح َم ِن َّ
ِين﴾َّ ،
َر ِّب الْ َعالَم َ
رىۋايەت قىلىدۇ.
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ئىمام شافىئىي ۋە ھاكىم قاتارلىقالر ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇئاۋىيە
الرِحي ِم﴾ نى ئىچىدە ئوقۇغان ئىدى .نامازغا قاتناشقان مۇھاجىرالر
الرْح ِ
من َّ
مەدىنىدە ناماز ئوقۇپ بېرىپ ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
من
الرْح ِ
مۇئاۋىيەنىڭ بۇ ئىشىنى ياقتۇرمىدى .شۇنىڭ بىلەن مۇئاۋىيە ئىككىنچى قېتىم ناماز ئوقۇغاندا ﴿ب ِْس ِماهللِ َّ
(((
الرِحي ِم﴾ نى ئۈنلۈك ئوقۇدى» .دارۇقۇتنى بۇ ھەدىسنى :توغرا -،دېدى .مۇشۇ ھەدىس ۋە ئەسەرلەرنىڭ
َّ
الرِحي ِم﴾نىڭ ئۈنلۈك ئوقۇلىدىغانلىقىنى دەلىللەيدۇ.
الرْح ِ
من َّ
ھەممىسى نامازدا ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
الرِحي ِم﴾ نامازدا ئۈنلۈك ئوقۇلمايدۇ دەيدىغان كۆز قاراشقا ئىگە.
الرْح ِ
من َّ
ئالىمالرنىڭ بىر بۆلىكى ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
((( ساھابە ۋە تابىئىنالرنىڭ سۆزۋە ئىش – ھەرىكەتلىرى <ئەسەر> دەپ ئاتىلىدۇ.

فاتىھە سۈرىسى

تۆت خەلىپە (يەنى ئەبۇبەكرى ،ئۆمەر ،ئوسمان ۋە ئەلى) ،ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەل قاتارلىقالر ،تابىئىن
الرِحي ِم﴾ نى ئىچىدە
الرْح ِ
من َّ
ۋە ئۇالردىن كېيىن كەلگەن بىر تۈركۈم سەلەپ ۋە خەلەف ئۆلىماالرنىڭ ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
ئوقۇغانلىقى رىۋايەت قىلىندى .بۇ ،ئىمام ئەبۇھەنىيفە ،سەۋرى ۋە ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل قاتارلىقالرنىڭ
الرِحي ِم﴾ مەيلى ئۈنلۈك بولسۇن ياكى ئىچىدە بولسۇن
الرْح ِ
من َّ
تۇتقان يولىدۇر .ئىمام مالك بولسا﴿ :ب ِْس ِم اهللِ َّ
نامازدا پەقەت ئوقۇلمايدۇ -،دېگەن كۆز قاراشتىدۇر .بۇ خىل كۆز قاراشتىكىلەر ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى دەلىل قىلىدۇ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازنى تەكبىر ئېيتىش ۋە ﴿ب ِْس ِم
الرِحي ِم﴾ نى قىرائەت قىلىش بىلەن باشاليتتى» – .بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
الرْح ِ
من َّ
اهللِ َّ
ئىمام بۇخارى بىلەن مۇسلىمنىڭ كىتابلىرىدا ئەنەس ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىمۇ دەلىل
قىلىپ كەلتۈرۈلگەن« :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ،ئەبۇبەكرى ،ئۆمەر ۋە ئوسمانالرنىڭ كەينىدە ناماز
ِين﴾بىلەن باشاليتتى» .ئىمام مۇسلىم« :ئەنەس:
ئوقۇدۇم .ئۇالرنىڭ ھەممىسى قىرائەتنى ﴿الْ َح ْم ُدلَِّل ِه َر ِّبالْ َعالَم َ
الرِحي ِم﴾نى قىرائەت قىلىشتىن بۇرۇن ياكى قىرائەتتىن كېيىن ئوقۇمايتتى -،دېگەنىدى»
الرْح ِ
من َّ
ئۇالر ﴿ب ِْس ِماهللِ َّ
دەيدۇ .ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغەففەلمۇ يۇقىرىقىدەك سۆزلەرنى قىلغان .مانا مۇشۇالر ئالىمالرنىڭ بۇ مەسىلىدە
ئوتتۇرىغا قويغان دەلىللىرىدۇر .بۇ مەسىلىدە پەرق چوڭ ئەمەس ،چۈنكى ،ھەر ئىككى تەرەپنىڭ
الرِحي ِم﴾نى ئۈنلۈك ياكى ئىچىدە ئوقۇسىمۇ بولىدۇ،
الرْح ِ
من َّ
كەلتۈرگەن دەلىللىرىگە ئاساسەن ئالىمالر ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
دېگەن پىكىردە بىرلىككە كەلدى.

الرِحي ِم﴾ نىڭ پەزىلىتى
الر ْح ِ
من َّ
﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ئۆز كىتابىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇلىغىغا مىنگىشىپ
ماڭغان بىر ساھابىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇلىغى
تېيىلىپ كەتتى .مەن« :شەيتان ھاالك بولسۇن» دېگەن ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم< :شەيتان
ھاالك بولسۇن دېمە! ئەگەر ئۇنداق دېسەڭ شەيتان تېخىمۇ چوڭچىلىق قىلىپ :مېنىڭ كۈچۈم بىلەن
الرِحي ِم﴾ دېسەڭ ،شەيتان كىچىكلەشكە
الرْح ِ
من َّ
يىقىلدى -،دەيدۇ .ئەگەر ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن ﴿ب ِْس ِم اهللِ َّ
باشالپ خۇددى چىۋىنچىلىك بولۇپ قالىدۇ> دېگەن ئىدى».

“اﷲ” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
“ﷲ” دېگەن سۆز پۈتۈن ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان زاتقا خاس ئىسىمدۇر“ .ﷲ” دېگەن
بۇ ئىسىم ھەممە سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەنلىكى ئۈچۈن ئىسمى ئەزەم (يەنى كاتتا ئىسىم) دەپ
ئاتىلىدۇ“ .ﷲ” دېگەن سۆز “ﷲ” نىڭ باشقا ئىسىملىرىنىڭ ھەممىسى بىلەن سۈپەتلىنىپ كېلىدۇ.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ئۇ (مۇتلەق) پادىشاھتۇر
(يەنى پۈتۈن مەخلۇقاتنىڭ مالىكىدۇر) ،پاكتۇر (يەنى ھەممە نۇقساندىن پاكتۇر)( ،مۆمىنلەرگە)
ساالمەتلىكبېغىشلىغۇچىدۇر(،دوستالرنىقورقۇنچتىن،ئازابتىن)ئەمىنقىلغۇچىدۇر،ھەممىنىكۆزىتىپ
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تۇرغۇچىدۇر ،غالىبتۇر ،قەھر قىلغۇچىدۇر ،ئۇلۇغلۇق ئىگىسىدۇر( ،مۇشرىكالرنىڭ) شېرىك كەلتۈرگەن
نەرسىلىرىدىن پاكتۇر ،ﷲ (ھەممىنى) ياراتقۇچىدۇر( ،يوقلۇقتىن) پەيدا قىلغۇچىدۇر( ،ھەممە نەرسىگە)
سۈرەت (شەكىل) بېغىشلىغۇچىدۇر ،ئەڭ چىرايلىق ئىسىمالرغا ئىگىدۇر ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى
نەرسىلەر ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ ،ئۇ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾((( يۇقىرىقى
ئايەتلەرنىڭ ھەممىسىدە ﷲ نىڭ ئىسمىدىن باشقا ئىسىملىرى “ﷲ” دېگەن ئىسىمنىڭ سۈپەتلىرى
بولۇپ كەلگەن.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ﷲ دەپ ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ ،رەھمان دەپ ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ،
قايسىسىنى ئاتىساڭالر (ھەممىسى ياخشىدۇر) .چۈنكى ،ﷲنىڭ نۇرغۇن گۈزەل ئىسىملىرى بار» دېگىن،
نامىزىڭدا (قىرائەتنى) (مۇشرىكالر ئاڭالپ قېلىپ ساڭا ئەزىيەت يەتكۈزمەسلىكى ئۈچۈن) يۇقىرى ئاۋاز
بىلەنمۇ ئوقۇمىغىن﴾((( ئەبۇ ھۇرەيرە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ نىڭ توقسان توققۇز ئىسمى بار ،كىمكى ئۇ ئىسىمالرنى يادلىسا جەننەتكە كىرىدۇ».

الرِحي ِم﴾ نىڭ مەنىسى
﴿الر ْح ِ
من َّ
َّ
الرِحي ِم﴾ مېھرى ـ شەپقەتنىڭ چوڭقۇر مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان مەنىداش ئىككى ئىسىمدۇر.
﴿الرْح ِ
من َّ
َّ
“رەھمان” دېگەن سۆز مېھرى ـ شەپقەت جەھەتتە “رەھىم” دېگەن سۆزدىن كەڭرى مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.
ئىبنى جەرىرنىڭ سۆزىچە ،بۇ پىكىردە ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىمۇ بىردەكلىككە ئىگە.
ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئىككى ئىسىمنىڭ مەنىداش ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى ئىمام
تىرمىزىنىڭ ئا  .ئىبنى ئەۋف (رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ)دىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدۇر .ئا  .ئىبنى ئەۋف
(رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قۇدسى ھەدىستە مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان« :ﷲ
تائاال مۇنداق دېدى :مەن ناھايىتى شەپقەتلىكتۇرمەن ،مېھرى ـ شەپقەتنى ياراتتىم .ئاراڭالردىكى بۇ مېھرى
ـ شەپقەت مېنىڭ <ناھايىتى شەپقەتلىك> دېگەن ئىسمىمدىن چىقىرىلغان بىر ئىسىمدۇر .شەپقەتنى
ئۈزۈۋەتمەي كىشىلەرگە شەپقەت قىلىپ تۇرغان كىشىگە مەنمۇ شەپقېتىمنى ئۈزۈۋەتمىدىم .كىشىلەرگە
قارىتا شەپقەتنى ئۈزۈۋېتىپ شەپقەت قىلمىغان كىشىدىن مەنمۇ ئۆز شەپقېتىمنى ئۈزۈۋەتتىم» دەيدۇ.
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بۇ ھەدىس “رەھمان” بىلەن “رەھىم” نىڭ بىر تۈپ سۆزدىن تۈرلەنگەنلىكىگە دەلىلدۇر.
ئەينى زاماندىكى ئەرەبلەرنىڭ ﷲ نىڭ “رەھمان” يەنى “ناھايىتى شەپقەتلىك” دېگەن ئىسمنى
ئىنكار قىلىشى ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى ۋە ئۇنىڭغا اليىق بولىدىغان نەرسىلەرنى بىلمىگەنلىكىنىڭ
سەۋەبىدىندۇر .ئەبۇئەلى پارىسى :ﷲ نىڭ “رەھمان” يەنى “ناھايىتى شەپقەتلىك” دېگەن ئىسمى
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ،مۆمىن ۋە كاپىرالرغا((( بولىدىغان ھەممە شەپقەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ،ﷲ تائاالغىال
خاس بىر ئىسىمدۇر -،دېدى.
ﷲ نىڭ “رەھىم” يەنى “ناھايىتى مېھرىبان” دېگەن ئىسمى مۆمىنالرگىال خاس بىر ئىسىمدۇر.
((( ھەشىر سۈرىسى -24 ،- 23 ،ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  -110ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كاپىرالر ئاخىرەتتە ﷲ نىڭ رەھمىتىگە ئېرىشەلمەيدۇ.

فاتىھە سۈرىسى

ﷲ بۇ توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ مۆمىنلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾((( ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن
الرِحي ِم﴾
﴿الرْح ِ
من َّ
بەندىلىرىگە قارىتا ئۆزىنىڭ ناھايىتى مېھرىبان دېگەن ئىسمىنى كەلتۈردى .ئىبنى ئابباسَّ :
ناھايىتى نازۇك ئىككى ئىسىمدۇر ،ئۇنىڭ بىرسى مېھرىبانلىق مەنىسىنى بىلدۈرۈشتە يەنە بىرسىدىن
كۈچلۈكرەكتۇر-،دېدى.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى :سىررى ئىبنى يەھيا تەمىيمى ،ئوسمان ئىبنى زۇفەرنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ “رەھمانىررەھىم” دىكى “ئەررەھمان” دېگەن ئىسمى
مەيلى مۆمىن ياكى كاپىر بولسۇن ،پۈتكۈل مەخلۇقاتالرغا ئومۇمىدۇر“ .ئەررەھىم” دېگەن ئىسمى مۆمىن
بەندىلەرگىال خاستۇر .تەپسىرشۇناسالر :شۇڭا ﷲ تائاال “ئەررەھمان” دېگەن ئىسمىنى قۇرئاننىڭ
﴿ناھايىتى شەپقەتلىك زات ﷲ ئەرش ئۈستىدە (ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە) قارار ئالدى﴾((( دېگەن
ئايەتلىرىدە كەلتۈردى .بۇنداق دېيىشنىڭ سەۋەبى ،ﷲ نىڭ شەپقىتى بارلىق مەخلۇقاتالرغا ئومۇمىي
(((
بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال “ئەررەھىم” دېگەن ئىسمىنى ﴿ﷲ مۆمىنلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾
دېگەن ئايىتىدە پەقەت مۆمىنلەرگىال خاس قىلىپ كەلتۈردى .ﷲ نىڭ شەپقىتى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
بارلىق مەخلۇقاتالرغا ئومۇمىي بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ نىڭ “رەھمان” دېگەن ئىسمى مېھرى ـ شەپقەت
مەنىسىنى بىلدۈرۈشتە ﷲ نىڭ “ئەررەھىم” دېگەن سۆزىدىن چوڭقۇرراقتۇر .لېكىن تۆۋەندىكى دۇئادا بۇ
ئىككى ئىسىم مېھرى ـ شەپقەت مەنىسىنى ئوخشاش دەرىجىدە ئىپادىلەپ كەلگەن« :دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە
(((
مېھرى ـ شەپقەتلىك بولغان زاتتىن تىلەيمەن».
“ئەررەھمان” دېگەن ئىسىم پەقەت ﷲ تائاالغىال خاس بولۇپ ،باشقا بىرسى ئۇ ئىسىم بىلەن
ئاتالمىدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى«﴿ :ﷲ دەپ ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ ،رەھمان دەپ
ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ ،قايسىنى ئاتىساڭالر (ھەممىسى ياخشىدۇر) .چۈنكى ،ﷲنىڭ نۇرغۇن گۈزەل
ئىسىملىرى بار» دېگىن﴾((( (يۇقىرىدىكى ئايەتتە ﷲ تائاال “ئەررەھمان” دېگەن ئىسىمنى ئۆزىگىال
خاس قىلىپ كەلتۈردى).
مۇسەيلىمە كاززاپ پەيغەمبەرلىكنى دەۋا قىلىپ چىقىپ ،ئۆزىنى “رەھمانۇل يامامە” (يەنى يامامىنىڭ
شەپقەتچىسى) دەپ ئاتىۋالغاندا ،ﷲ ئۇنىڭغا يالغانچىلىقنىڭ تونىنى كىيگۈزدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ
يالغانچىلىق بىلەن ئالەمگە تونۇلۇپ “مۇسەيلىمە كاززاب” دەپ ئاتالدى .شۇنىڭدىن ئېتىبارەن پۈتۈن
ئەرەب خەلقى يالغانچىلىققا شۇنى مىسال كەلتۈرىدىغان بولدى .مۇسەيلىمە ئۆزىنى “رەھمانۇل يامامە”
(يەنى يامامىنىڭ شەپقەتچىسى) دەپ ئاتىۋالغاندا ،ئۇنىڭغا ئازغۇنلۇقتا بىللە بولغان ئادەملەردىن باشقىسى
ئەگەشمىدى.
ﷲ تائاال “ئەررەھىم” (يەنى ناھايىتى مېھرىبان) ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سۈپەتلىرى بىلەن باشقىالرنى
سۈپەتلەپ كەلتۈردى .ﷲ تائاال بۇ توغرىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى ئىنسانالر!) شۈبھىسىزكى ،سىلەرگە
ئۆز ئاراڭالردىن پەيغەمبەر كەلدى .سىلەرنىڭ كۈلپەت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغا ئېغىر تۇيۇلىدۇ؛ ئۇ سىلەرنىڭ
((( ئەھزاب سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تاھا سۈرىسى  5ـ ئايەت.
((( ئەھزاب سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رمحان الدنيا واآل خرة و رحيمهما (رەھمانۇددۇنيا ۋەلئاخىرەتى ۋە رەھىمھما)
((( ئىسرا سۈرىسى  110ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(ھىدايەت تېپىشىڭالرغا) ھېرىستۇر ،مۆمىنلەرگە ئامراقتۇر ،ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىز ئىنساننى ئارىالشما مەنى (يەنى ئەر بىلەن
ئايالنىڭ مەنىيسى) دىن ياراتتۇق ،ئۇنى بىز (شەرىئەت تەكلىپلىرى بىلەن) سىنايمىز ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ئۇنى بىز (ئۇنى نازىل قىلغان ئايەتلىرىمىزنى ئاڭلىسۇن ،كائىناتنى ياراتقۇچىنىڭ بىرلىكىگە دااللەت
قىلىدىغان دەلىللەرنى كۆرسۈن دەپ) ئاڭاليدىغان ،كۆرىدىغان قىلىپ ياراتتۇق﴾((( (مانا يۇقىرىدىكى
بۇ ئايەتلەردە ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ مېھرىبان ،ئاڭاليدىغان ۋە كۆرىدىغانغا ئوخشاش سۈپەتلىرى بىلەن
باشقىالرنى سۈپەتلەپ كەلدى) ت.
يۇقىرىقىالرنى خۇالسىلىگەندە ،ﷲ نىڭ ئىسىملىرىنىڭ ئىچىدىن “ﷲ” ئۆزىدىن باشقا
بىرسىنىمۇ ئاتىغان ئىسىمالر بار .مەسىلەن“ ،ئەررەھىم” گە ئوخشاش .يەنە ﷲ تائاالغىال خاس ئاتالغۇ
بولۇپ كېلىدىغان“ :ﷲ ،ئەررەھمان ،خالىق ۋە راززاق” دېگەندەك ئىسىملىرىمۇ بار .شۇڭا ﷲ تائاال
بىسمىلالنى “ﷲ” دېگەن ئىسمى بىلەن باشالپ ئۆزىنى “ئەررەھمان” ،ئۇنىڭدىن كېيىن “ئەررەھىم”
دېگەن سۈپەت بىلەن سۈپەتلەيدۇ“ .ئەررەھمان” دېگەن سۈپەت بىلەن بۇرۇن سۈپەتلىنىشى ،ئۇنىڭ
“ئەررەھىم” دېگەن سۈپىتىگە قارىغاندا ﷲ تائاالغا خاس بولغانلىقى ،باشقا سۈپەتلىرىدىن ئۇلۇغراق ۋە
مەشھۇرراق بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.

ِين﴾ نىڭ مەنىسى
﴿الْ َح ْم ُد لَِّل ِه َر ِّب الْ َعالَم َ
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ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ﴿ :الْ َح ْم ُد ل َِّلهِ﴾ ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان
يالغان ئىالھالرغا ۋە ﷲ ياراتقان مەخلۇقاتالرغا ئەمەس ،بەلكى ﷲ نىڭ ئۆز بەندىلىرىگە ئاتا قىلغان
سان ـ ساناقسىز نېئمەتلىرى ئۈچۈن پەقەت ﷲ تائاالغىال شۈكۈر قىلىشتۇر .بۇ نېئمەتلەر شۇنىڭدىن
ئىبارەتكى ،ئىنسانالرغا كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ھەر خىل رىزىقالرنى بېرىش ۋە مەڭگۈلۈك ئاخىرەت
ئالىمىدە مەڭگۈلۈك راھەت ئورنى بولغان جەننەتكە يەتكۈزىدىغان توغرا يولنى بىزگە بىلدۈرۈپ ،ئۇ
يولدامۇستەھكەممېڭىشىمىزغاچاقىرىشبىلەنبىرگە،ئىنسانالرنىڭپۈتۈنئەزالىرىنىﷲئالدىدىكى
مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ساق ـ ساالمەت قىلىپ بەرگەنلىكىدىندۇر .ئىبنى جەرىر﴿ :الْ َح ْم ُد
ل َِّلهِ﴾  -ﷲ ئۆزىنى مەدھىيلىگەن بىر مەدھىيە سۆزىدۇر .شۇنداقال ﷲ بەندىلىرىگە سىلەر ﷲ غا
ھەمدۇ ئېيتىڭالر -،دېگەندەك بەندىلىرىنى ئۆزىگە ھەمدۇ ئېيتىشقا بۇيرۇشىدۇر ،دەيدۇ.
﴿الْ َح ْم ُد لَِّلهِ﴾ ﷲ نى چىرايلىق ئىسىملىرى ۋە ئالىي سۈپەتلىرى بىلەن مەدھىيىلەش .ئەششۈكرۇ
لىلالھ (يەنى ﷲ غا شۈكرى بولسۇن) ﷲ نىڭ بەرگەن نېئمەتلىرى ئۈچۈن ئۇنى مەدھىيىلەش بولىدۇ
دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار.

﴿الْ َح ْم ُد لَِّلهِ﴾ يەنى اﷲ تائاالغا مەدھىيە دېگەن سۆز بىلەن <اﷲ غا
شۈكرى>دېگەن سۆزنىڭ پەرقى
((( تەۋبە سۈرىسى  128ـ ئايەت.
((( ئىنسان سۈرىسى 2ـ ئايەت.

فاتىھە سۈرىسى

ئىنچىكە مۇالھىزە قىلىپ كۆرسەك“ ،ﷲ غا مەدھىيە” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ئىستېمال
قىلىنىش نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا “ﷲ تائاالغا شۈكرى” دېگەن سۆزدىن كەڭرەكتۇر .چۈنكى،
“مەدھىيىلەش” بىر نەرسىنىڭ خاس سۈپەتلىرىگە ۋە خاس بولمىغان سۈپەتلىرىگە قارىتىلغان بولسا،
“شۈكۈر ئېيتىش” (يەنى رەھمەت ئېيتىش) بىر نەرسىنىڭ خاس بولمىغان سۈپەتلىرىگە قارىتىلىدۇ.
مەسىلەن :ئۇنىڭ باتۇرلىقى ۋە سېخىييلىقىنى مەدھىيىلەيمەن -،دېيىلىدۇ .لېكىن ئۇنىڭ باتۇرلىقىغا
رەھمەت ئېيتىمەن -،دېيىلمەيدۇ .چۈنكى ،باتۇرلۇق بولسا خاس سۈپەتتۇر .شۇڭا ئۇنىڭ سېخىيلىقى ۋە
ياخشىلىققىلغانلىقىغارەھمەتئېيتىمەن،دېيىلىدۇ.
ئەبۇنەسرى ئىسمائىل ئىبنى ھامماد جەۋھەرى مۇنداق دەيدۇ“ :مەدھىيە” كەمسىتىشنىڭ
قارشىسىدۇر .بىر ئادەمنى مەدھىيىلىدىم دېگەنلىك ،ئۇ ئادەم مەدھىيىلەنگۈچى دېگەنلىكتۇر .ئۇ “رەھمەت
ئېيتىش” دېگەن سۆزدىن كەڭ مەنىدىدۇر .چۈنكى رەھمەت ياخشىلىق قىلغان ئادەمنىڭ ياخشىلىقى
ئۈچۈنال بولىدۇ.

سەلەپ ئالىملىرىنىڭ “مەدھىيە” توغرىسىدىكى سۆزلىرى
ئەبۇمۇئەممەر ،ھەفسەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئەلىدىن (ئۇنىڭ يېنىدا بىرمۇنچە ئادەملەر بار ئىدى)“ :الئىالھە ئىللەلالھۇ” (ﷲ تائاالدىن باشقا
ھېچقانداق ئىبادەتكە اليىق زات يوق)“ ،سۇبھانەلالھ” (ﷲ نى ھەممە كەمچىلىكتىن پاك دەپ
تونۇيمىز) ۋە “ئالالھۇ ئەكبەر” (ﷲ ئەڭ بۈيۈك) دېگەن سۆزنىڭ مەنىلىرىنى بىلدۇق ،لېكىن
“ئەلھەمدۇلىلالھ” نىڭ مەنىسى نېمە؟ -دەپ سورىدى .ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :بۇ ،ﷲ ئۆزى
ئۈچۈن ياخشى كۆرگەن ،رازى بولغان ۋە (ئۇنىڭ باشقىالر تەرىپىدىن) دېيىلىشى ياخشى كۆرۈلگەن
بىر سۆزدۇر -،دەپ جاۋاب بەردى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ“ :ئەلھەمدۇلىلالھ”
مەدھىيە سۆزىدۇر .ئەگەر بەندە”:ئەلھەمدۇلىلالھ” دېسە ،ﷲ :بەندەم ،مېنى مەدھىيىلىدى-،
دەيدۇ.

﴿الْ َح ْم ُد لَِّلهِ﴾ دېگەن سۆزنىڭ پەزىلەتلىرى
ئىمام ئەھمەد ئەسۋەد ئىبنى سەرىئىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! مەن سەندىن پەرۋەردىگارىمنى ماختايدىغان بىر سۆزنى ماڭا ئۆگىتىپ قويۇشىڭنى
سورايمەن»دېگەنئىدىم.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم«:سېنىڭپەرۋەردىگارىڭھەقىقەتەن“ئەلھەمدۇلىلالھ”
دېيىشىڭنى ياخشى كۆرىدۇ» دېدى.
ئىمام تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ،جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەڭ كاتتا زىكىر “الئىلەھە
ئىللەلالھۇ” دېگەن سۆزدۇر .ئەڭ ياخشى دۇئا “ئەلھەمدۇلىلالھ” (يەنى ﷲ غا گۈزەل مەدھىيەلەر
بولسۇن)دېيىشتۇر».
ئىبنى ماجە ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ بەندىگە بىر نېئمەت بەرگەن چاغدا ،بەندە“ :ئەلھەمدۇلىلالھ”
دېسە ،بۇ سۆزنى دېيىش ئارقىلىق ﷲ تائاالغا قايتۇرغان شۈكرىسى ﷲ تائاالدىن ئالغان نېئمىتىدىن
ئېشىپكېتىدۇ».
ئىبنى ماجە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :قايسىبىر بەندە« :ئى پەرۋەردىگارىم! سېنىڭ كاتتىلىقىڭغا ۋە قۇدرىتىڭنىڭ چوڭلىقىغا
اليىق مەدھىيە بولسۇن!»((( دېسە ،ئىككى پەرىشتە بۇ مەدھىيە سۆزىنى قانداق يېزىشنى بىلەلمىگۈدەك
دەرىجىدە ئاجىز كېلىپ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەپ« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىر بەندە قانداق
يېزىشىمىزنى بىلەلمەيدىغان بىر مەدھىيە سۆزىنى قىلدى» دەيدۇ .ﷲ بەندىسىنىڭ دېگەن سۆزىنى
بىلىپ تۇرسىمۇ« :مېنىڭ بەندەم نېمە دېدى؟» دەپ سورايدۇ .ئۇ ئىككى پەرىشتە« :ئى پەرۋەردىگارىمىز!
ئۇ بەندە“ :ئى پەرۋەردىگارىم سېنىڭ كاتتىلىقىڭغا ،قۇدرىتىڭنىڭ چوڭلىقىغا اليىق مەدھىيە بولسۇن”
دېدى» دەيدۇ .ﷲ ئۇ ئىككى پەرىشتىگە« :بەندەمنىڭ سۆزىنى شۇ پېتى يېزىڭالر ،ئۇنىڭ مۇكاپىتىنى
ئۆزەم بېرىمەن» دەيدۇ.

﴿الْ َح ْم ُد لَِّلهِ﴾ دىكى “ئەل” (يەنى ئەلىف ،الم) ھەرپىنىڭ ھەممە مەدھىيىلەرنى ئۆز
ئىچىگەئالىدىغانلىقى
﴿الْ َح ْم ُد لَِّلهِ﴾ دىكى “ئەل” (ئەلىف ،الم) تۆۋەندىكى ھەدىستە زىكىر قىلىنغان مەدھىيىلەرنىڭ ھەممە
تۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .بۇ ھەدىس« :ئى ﷲ! ھەممە مەدھىيە ساڭا بولسۇن ،پۈتۈن ئىگىدارچىلىق
ساڭا خاستۇر ،ھەممە ياخشىلىق سېنىڭ قولۇڭدىدۇر ۋە ھەممە ئىش سەن تەرەپكە قايتىدۇ»(((.

﴿ َر ِّب﴾ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
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﴿ َر ِّب﴾ دېگەن سۆز «ئىگە بولغۇچى» دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ .بۇ سۆز ئەرەب تىلىدا خوجايىنغا
ۋە ئىشالرنى بىر تەرەپ قىلىشتا ھوقۇق يۈرگۈزگۈچىگە ئىشلىتىلىدۇ .ﷲ تائاالغا مۇشۇ مەنىلەرنىڭ
ھەممىسى اليىق كېلىدۇ“ .رەب” دېگەن سۆز ﷲ تائاالدىن باشقا بىرسىگە ئىشلىتىلمەيدۇ .ﷲ
تائاالدىن باشقا بىرسىگە ئىشلەتمەكچى بولساق “رەببۇددار” (يەنى قورونىڭ خوجايىنى) دېگەندەك
باشقا بىر ئېنىقلىغۇچى سۆز بىلەن قوشۇپ ئىشلەتسەك بولىدۇ“ .رەب” دېگەن سۆز ﷲ نىڭ بۈيۈك
ئىسىملىرىدىندۇر دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار.

ِين﴾ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
﴿الْ َعالَم َ
“ئالەمىن” بولسا “ئالەم” دېگەن سۆزنىڭ كۆپلۈكى بولۇپ ،ﷲ دىن باشقا پۈتۈن مەۋجۇداتالرنىڭ
((( يارەببى لەكەلھەمدۇ كەما يەنبەغى لىجااللى ۋەجھىكە ۋە ئەزىمى سۇلتانىك.
((( بىر كىشى «ئەلھەمدۇ لىلالھ» دېسە ،ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان مەدھىيىلەرنىڭ ھەممىسىنى دېگەندەك بولىدۇ.

فاتىھە سۈرىسى

تۈرى “ئالەم” بولىدۇ“ .ئالەملەر” دېگەن سۆز ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى ۋە دېڭىز ـ ئوكيانالردىكى ھەممە
مەخلۇقاتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ھەر بىر ئەسىر ۋە ھەر بىر زامانغا تەئەللۇق كىشىلەرمۇ بىر “ئالەم” دەپ
ئاتىلىدۇ.
ئىمام فەررا ۋە ئەبۇئۇبەيدە مۇنداق دەيدۇ“ :ئالەم” دېگەن ئىنسان ،جىن ،پەرىشتىلەر ۋە
شەيتانالردەك ئەقىل بېرىلگەن نەرسىلەردىن ئىبارەتتۇر .ھايۋاناتالر “ئالەم” دەپ ئاتالمايدۇ.
زەيد ئىبنى ئەسلەمە ۋە ئەبۇمەھىس مۇنداق دەيدۇ :ھەممە جانلىق نەرسە “ئالەم” بولىدۇ.
قەتادە ﴿ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى﴾ دېگەن ئايەتتىكى “ئالەملەر” توغرىسىدا :دۇنيادىكى
نەرسىلەرنىڭ ھەر بىر تۈرى بىر ئالەم دېيىلىدۇ -،دەيدۇ.
زۇجاج “ئالەم” دېگەن ﷲ دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ياراتقان ھەممە نەرسىدۇر -،دەيدۇ .ئىمام
قۇرتۇبى بۇ سۆزگە قوشۇلدى ،چۈنكى ،بۇ مەنە پۈتۈن ئالەمنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .مۇشۇ مەزمۇن توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دېگەن﴿ :پىرئەۋن ئېيتتى« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى دېگەن نېمە؟» مۇسا ئېيتتى:
«ئۇ ئاسمانالرنىڭ ،زېمىننىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى پۈتۈن مەخلۇقاتالرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر .ئەگەر
سىلەر ھەقىقىي ئىشىنىدىغان بولساڭالر»﴾(((.
“ئالەم” دېگەن ئاالمەت دېگەن سۆزدىن كېلىپ چىققان ،چۈنكى ،ھەر بىر ئالەم ئۆزىنىڭ
ياراتقۇچىسى ۋە ياسىغۇچىسى بارلىقىنى ۋە ئۇنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان بىر ئاالمەتتۇر.

الرِحي ِم﴾ توغرىسىدا
﴿الر ْح َم ِن َّ
َّ
بۇ ئىككى سۆزنىڭ مەنىسى ،كېلىپ چىقىشى ۋە ئارىسىدىكى پەرقلەرنى يۇقىرىدا “بىسمىلالھىر
رەھمانىر رەھىم” توغرىسىدا توختالغاندا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق .ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ
﴿ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى﴾ دېگەن سۆزدىن كېيىن ئۆزىنى ﴿ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان﴾
دېگەن سۆزى بىلەن سۈپەتلىدى .سەۋەبى ،ﷲ نىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىدىكىدەك قورقۇتقاندىن
كېيىنالرىغبەتلەندۈرۈشئۈچۈندۇر.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) مېنىڭ (مۆمىن) بەندىلىرىمگە خەۋەر قىلغىنكى ،مەن
تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىمەن ،ناھايىتى رەھىم قىلغۇچىمەن .مېنىڭ ئازابىم قاتتىقتۇر﴾(((.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭ (ئاسىيلىق قىلغۇچىالردىن) ئەلۋەتتە تېز
ھېساب ئالغۇچىدۇر( ،ئىتائەت قىلغۇچىالرنى) ئەلۋەتتە مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ئۇالرغا) ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾(((.
“رەببىلئالەمىين” دىكى “رەب” دېگەن سۆز بەندىلەرنى قورقۇتۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سۆزدۇر.
ﷲ نىڭ “رەھمانىر رەھىم” دېگەن سۆزى (بەندىلەرنى ئۆزىنىڭ مېھرىبان ،شەپقەت ئىگىسى ئىكەنلىكى
((( شۇئەرا سۈرىسى  - 23ئايەتتىن  24ـ ئايەتلەر.
((( ھىجر سۈرىسى  - 49ئايەتتىن  50ـ ئايەتلەر.
((( ئەنئام سۈرىسى 165ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىلەن) رىغبەتلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىن بەندە ﷲ نىڭ قانچىلىك ئازابى بارلىقىنى بىلگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ بىرىمۇ
ئۇنىڭ جەننىتىگە كىرىشنى تەمە قىاللمايتتى .كاپىر ﷲ نىڭ قانچىلىك رەھمىتىنىڭ بارلىقىنى بىلگەن
بولسا ،ئۇالرنىڭ بىرىمۇ ئۇنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىد ئۈزمەيتتى»(((.

﴿قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر﴾ دېگەن ئايەتتە “ئىگە” بولۇشنى قىيامەت
كۈنىگىال خاس قىلىشنىڭ سەۋەبى
قىيامەت كۈنىگە ئىگە بولغۇچى دېگەنلىك ،باشقىسىغا ئىگە بولمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس.
چۈنكى ،بىز يۇقىرىدا ﷲ تائاالنى بارلىق ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى دەپ ئۆتتۇق .ﷲ تائاالنىڭ
بۇ پەرۋەردىگارلىق سۈپىتى دۇنيا ۋە ئاخىرەتكە ئورتاقتۇر .بۇ يەردە ئىگىدارچىلىقنىڭ قىيامەت كۈنىگە
خاس بولۇپ كېلىشى ،قىيامەت كۈنىدە ﷲ نىڭ رۇخسىتىسىز ھېچقانداق ئادەم بىر نەرسىنى دەۋا
قىاللمايدىغانلىقى ۋە ھېچقانداق سۆز قىلىشقا پېتىنالمايدىغانلىقى ئۈچۈندۇر.
ﷲ تائاال بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :جىبرىئىل ۋە پەرىشتىلەر سەپ بولۇپ تۇرۇپ كېتىدىغان
كۈندە (يەنى قىيامەتتە) ،ئۇالر (نىڭ ئارىسىدا) مېھرىبان ﷲنىڭ ئىزنىگە ئېرىشكەن ۋە توغرا سۆزنى
قىلغانالردىن باشقا ھېچبىرىنىڭ سۆز قىلىشىغا بولمايدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەرھەمەتلىك ﷲ نىڭ ئۇلۇغلۇقى ۋە ھەيۋىتىدىن قورقۇپ ،بارلىق
ئاۋازالربېسىقىدۇ،پىچىرالشقاندىنباشقىنىئاڭلىمايسەن﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :قىيامەت كۈنى بولغاندا ،ھەرقانداق ئادەم پەقەت ﷲ دىن
ئىجازەت بولغاندىال سۆزلەيدۇ ،ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بەتبەخت بولىدۇ ،بەزىلىرى سائادەتمەن بولىدۇ﴾(((.
زەھھاك ،ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿« :قىيامەت كۈنىنىڭ ئىگىسى﴾

دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ،بىر ئادەم دۇنيادا ھۆكۈم قىلىشقا ئىگە بواللىسىمۇ ،قىيامەت كۈنى ﷲ نىڭ
ئالدىدا ھۆكۈم قىلىشقا ئىگە بواللمايدۇ -،دېگەنلىكتۇر».
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﴿�َي ْوِم ِّ
الد ِين﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى
﴿�َي ْوِم ِّ
الدينِ﴾ كىشىلەردىن ھېساب ئېلىنىدىغان قىيامەت كۈنىدۇر .يەنى كىشىلەر دۇنيادا قىلغان
((( يۇقىرىقى ئايەت ۋە ھەدىسلەردە ﷲ نىڭ ئازابىغا مۇناسىۋەتلىك سۆز بۇرۇن كەلسە ،ئارقىدىنال ئۇنىڭ رەھمىتىگە
مۇناسىۋەتلىك سۆزلەر كەلدى .بۇرۇن ﷲ نىڭ رەھمىتىگە مۇناسىۋەتلىك سۆزلەر كەلسە ،ئارقىدىنال ئۇنىڭ ئازابىغا
مۇناسىۋەتلىك سۆزلەرنىڭ كەلگەنلىكىنى كۆردۇق .مانا بۇ قورقۇتۇش ۋە قىزىقتۇرۇشتۇر.
((( نەبە سۈرىسى  38ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  108ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  105ـ ئايەت.

فاتىھە سۈرىسى

ئەمەللىرى ياخشى بولسا مۇكاپاتلىنىدىغان ،يامان بولسا (ﷲ كەچۈرۈۋەتكەن كىشىدىن باشقىسى)
جازالىنىدىغان كۈندۇر .ساھابىالر ،تابىئىنالر ۋە سەلەپ ئالىملىرىمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا
شۇنداق دېدى.

اﷲ ھەقىقىي پادىشاھ ۋە پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىدۇر
ﷲ ھەقىقىي پادىشاھتۇر .ﷲ تائاال بۇ توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد
(بەرھەق) يوقتۇر ،ئۇ (مۇتلەق) پادىشاھتۇر (يەنى پۈتۈن مەخلۇقاتنىڭ مالىكىدۇر) ،پاكتۇر (يەنى ھەممە
نۇقساندىنپاكتۇر)(،مۆمىنلەرگە)ساالمەتلىكبېغىشلىغۇچىدۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«بىر كىم ئۆزىگە پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى دەپ ئىسىم قولالنغان بولسا ،ئۇ ئىسىم ﷲ نىڭ ئالدىدا
ئەڭ خار ئىسىمدۇر .ﷲ دىن باشقا ھەقىقىي پادىشاھ يوقتۇر».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ زېمىننى يىغىدۇ ،ئاسماننى ئوڭ قولى بىلەن قاتاليدۇ ،ئاندىن:
<مەن ھەقىقىي پادىشاھ ،قېنى زېمىننىڭ پادىشاھلىرى؟ قېنى زالىمالر؟ قېنى ھاكاۋۇر ،چوڭچىالر؟> دەپ
نىدا قىلىدۇ».
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە خاس؟ غالىپ بىر ﷲ غا
خاستۇر﴾(((.
دۇنيادا ﷲ تائاالدىن باشقىسىنى پادىشاھ دەپ ئاتىغانلىق ئۇنىڭ كۆچمە مەنىسىنى قولالنغانلىقتۇر.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەيغەمبىرى ئۇالرغا« :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە تالۇتنى پادىشاھ قىلىپ
ئەۋەتتى» دېدى﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۆز ۋاقتىدا ئىچىڭالردا نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى بارلىققا
كەلتۈردى .سىلەردىن پادىشاھالر قىلدى﴾(((.

ِّ
﴿الد ِين﴾ نىڭ مەنىسى
“ئەددىن” دېگەن جازا ۋە ھېساب ،دېگەن بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۇ كۈندە ﷲ ئۇالرغا تولۇق تېگىشلىك جازاسىنى
((( ھەشر سۈرىسى  23ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  16ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  247ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بېرىدۇ﴾(((.
ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :ياخشى كىشى ئۆزىدىن ھېساب ئېلىنىدىغان ئاخىرەت ئۈچۈن
ئىشلىگەنكىشىدۇر».
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :سىلەردىن ھېساب ئېلىنىشتىن بۇرۇن
ئۆزەڭلەردىن ئۆزەڭلەر ،ھېساب ئىلىڭالر! سىلەر ئۆلچىنىشتىن بۇرۇن ئۆزەڭلەرنى ئۆزەڭلەر ئۆلچەڭلەر!
سىلەرنىڭ ھەرقانداق بىر ئىشىڭالر مەخپىي بولۇپ قالمايدىغان زاتقا دەھشەتلىك بىر ئۇچرىشىش ئۈچۈن
تەييارلىققىلىڭالر!».
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ كۈندە سىلەر (ﷲ غا) (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) توغرىلىنىسىلەر،
سىلەر ھېچقانداق بىر سىرنى يوشۇرۇپ قااللمايسىلەر﴾(((.

َّاك َ�ن ْعبُ ُد َوإِي َ
﴿إِي َ
َّاك نَ ْستَعِي ُن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ لۇغەت مەنىسى ۋە ئىستىالھ مەنىسى
ئەرەب تىلىدا «ئىبادەت» دېگەن سۆز «بويسۇنۇش» دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ.
شەرىئەتتە «ﷲ نى ھەقىقىي ياخشى كۆرۈش ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇش ۋە ئۇنىڭدىن ھەقىقىي
قورقۇش» ئىبادەت دەپ ئاتىلىدۇ(﴿ :رەببىمىز) ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ،سەندىنال ياردەم سورايمىز﴾
دېگەنلىك ﷲ تائاالغا تولۇق بويسۇنۇشتۇر .ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن ئەھكامى مۇشۇ ئىككى سۆزگىال
مۇجەسسەملەشكەن.
بۇ توغرىسىدا سەلەپ ئالىمالرنىڭ بەزىسى« :فاتىھە سۈرىسى “قۇرئان” نىڭ سىرىدۇر ،فاتىھەنىڭ
سىرى ﴿(رەببىمىز) ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ،سەندىنال ياردەم سورايمىز﴾ دېگەن ئايىتىدۇر .بىرىنچىدىن:
﴿(رەببىمىز)ساڭىالئىبادەتقىلىمىز﴾دېگەن،شېرىكئىشالردىنساقلىنىپﷲتائاالنىڭبىرئىكەنلىكىنى
ئېتىراپ قىلىشتۇر .ئىككىنچىدىن﴿ :سەندىنال ياردەم سورايمىز﴾ دېگەن ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى ئېتىراپ
قىلىپ ،ئۆزىنى ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇشتۇر» دەيدۇ .تۆۋەندىكى ئايەتلەرمۇ شۇ مەنىنى تەستىقاليدۇ.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ غا ئىبادەت قىلغىن ۋە ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن (يەنى ھەممە
ئىشىڭنى ﷲ غا تاپشۇرغىن) .پەرۋەردىگارىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر﴾(((.
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ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئۇ ناھايىتى مېھرىبان ﷲ دۇر ،ئۇنىڭغا ئىمان
ئېيتتۇق ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا
ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن (يەنى ھەممە ئىشىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن)﴾(((.
((( نۇر سۈرىسى 25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھاققە سۈرىسى18ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۈلك سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇززەممىل سۈرىسى 9ـ ئايەت.

فاتىھە سۈرىسى

(فاتىھە سۈرىسى مۇشۇ ئايەتكە كەلگەندە ،جۈملىنىڭ قاراتمىلىقى ئۈچىنچى شەخس تەسۋىرىدىن
ئىككىنچى شەخس خىتابىغا ئۆزگىرىدۇ .چۈنكى يۇقىرىقى ئايەتلەردە ئالالھ تائاالنى مەدھىيىلىگەندىن
كېيىن ،ئىنسان ئۆزىنى خۇددى ئالالھ تائاالنىڭ ئالدىدا تۇرغاندەكال ھېس قىلىدۇ-دە(﴿ :رەببىمىز)
ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ،سەندىنال ياردەم سورايمىز﴾ دەپ خېتاب قىلىشقا باشاليدۇ.

“فاتىھە” سۈرىسى اﷲ تائاالغا بولغان مەدھىيىدۇر ،شۇڭا ئۇنى نامازدا ئوقۇشنىڭ
ۋاجىب ئىكەنلىكى
ﷲ فاتىھە سۈرىسىنىڭ بېشىدا ئۆزىنى ئۆزى چىرايلىق سۈپەتلىرى بىلەن ماختىغانلىقىنى
بىلدۈرۈپ ،بەندىلىرىنىمۇ شۇ سۈپەتلەر بىلەن ئۆزىنى ماختاشقا تەۋسىيە قىلدى .شۇڭا ،بۇ سۈرىنى
ئوقۇيااليدىغان تۇرۇپ نامازدا بۇ سۈرىنى ئوقۇمىغان ئادەمنىڭ نامىزى دۇرۇس بولمايدۇ((( .ئۇبادە
ئىبنى سامىت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«قۇرئاننىڭ باشلىنىشى بولغان “فاتىھە” نى ئوقۇمىغان ئادەمنىڭ نامىزى ناماز ئەمەس».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىس
قۇدسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ - :مەن نامازنى مەن بىلەن بەندەمنىڭ
ِين﴾
ئوتتۇرىسىدا ئىككىگە بۆلدۈم .بەندەم تىلىگىنىگە ئېرىشىدۇ .ئەگەر بەندەم ﴿الْ َح ْم ُد ل َِّل ِه َر ِّب الْ َعالَم َ
الرِحي ِم﴾ دېسە،
﴿الرْح َم ِن َّ
دېسە ،مەن - :بەندەم ماڭا ھەمدى ئېيتتى -،دەيمەن .ئەگەر بەندەمَّ :
َّاك َ�ن ْعبُ ُد َوإِي َ
مەن - :بەندەم ماڭا سانا ئېيتتى دەيمەن .ئەگەر بەندەم﴿ :إِي َ
ِين﴾ دېسە ،مەن- :
َّاك نَ ْستَع ُ
ِك �َي ْوِم ِّ
بەندەم مېنى ئۇلۇغلىدى ۋە يەنە ئۆزىنى ماڭا تاپشۇردى -،دەيمەن .ئەگەر بەندەمَ﴿ :مال ِ
الدينِ﴾
دېسە ،مەن - :بۇ مەن بىلەن بەندەمنىڭ ئارىلىقىدىكى ئىالھى مۇناسىۋەتنىڭ تۇرغۇزۇلغانلىقىدۇر.
الص َر َ
ِيمِ ÇÏÈص َر َ
بەندەم تىلىگىنىگە ئېرىشىدۇ -،دەيمەن .ئەگەر بەندەم ﴿ :ا ْه ِدنَا ِّ
ِم
اط الَّذ َ
اط الْ ُم ْستَق َ
ِين أَْ�ن َع ْم َت َع َل ْيه ْ
ِم َول َّ
غ َْي ِر الْ َم ْغ ُض ِ
ين﴾ دېسە ،مەن - :بۇ بەندەم ئۈچۈن بولۇپ ،بەندەم تىلىگىنىگە ئېرىشىدۇ،
الضالِّ َ
وب َع َل ْيه ْ
دەيمەن- ،دەيدۇ».

اﷲ نىڭ «ئۇلۇھىيەت» سۈپىتىنى بىر دەپ تونۇش
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«﴿(رەببىمىز) ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز﴾ دېگەن ئايەت بولسا“ :ئى پەرۋەردىگارىم! بىز سېنى بىر
دەپ تونۇيمىز ،سەندىنال قورقىمىز ،سېنىڭ رەھمىتىڭنى ئۈمىد قىلىمىز!” دېگەنلىك بولىدۇ».

اﷲ نىڭ “رۇبۇبىيەت” سۈپىتىنى بىر دەپ تونۇش
﴿سەندىنال ياردەم سورايمىز﴾ دېگەن ئايەت“ :ئى ﷲ! بىزنى ساڭا بويسۇنۇشقا مۇۋەپپەق
((( بۇ ھەقتىكى كۆز قاراشالر يۇقىرىدا «نامازدا فاتىھە سۈرىسىنى ئوقۇش توغرىسىدا» دېگەن تېمىدا سۆزلەنگەن.
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قىلىشىڭنى ۋە بىزنىڭ بارلىق ئىشلىرىمىزغا ياردەم بېرىشىڭنى تىلەيمىز” دېگەنلىكتۇر .قەتادە:
«ﷲ تائاال ﴿(رەببىمىز) ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز﴾ دېگەن ئايىتىدە ئىبادەتنى پەقەت ﷲ غىال
خالىس قىلىشقا ۋە ئىشالردا ﷲ دىنال ياردەم سوراشقا بۇيرۇيدۇ» دېدى.
ﷲ(﴿ :رەببىمىز) ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز﴾ دېگەن ئايىتىنى ﴿سەندىنال ياردەم سورايمىز﴾

دېگەن ئايىتىدىن بۇرۇن كەلتۈردى .چۈنكى ،ئەسلى مەقسەت ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىش
بولۇپ ،ﷲ تائاالدىن ياردەم سوراش ،ئىبادەت قىلىشقا ۋاسىتە بولغانلىقى ئۈچۈندۇر .شۇڭا
ئەسلى بولغان ئىبادەت ،ۋاسىتە بولغان ياردەمدىن ئىلگىرى كەلتۈرۈلدى.

اﷲنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەڭ شەرەپلىك ئورۇنالردا
“بەندەم” دەپ ئاتىغانلىقى
ﷲ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئەڭ شەرەپلىك ئورۇنالردا “بەندەم” دەپ
ئاتاپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :جىمى ھەمدۇسانا ﷲغا خاستۇركى( ،ﷲ) بەندىسى (يەنى پەيغەمبىرى
مۇھەممەد) گە توغرا ،ھېچقانداق قىڭغىرلىق (يەنى ئىختىالپ ،زىددىيەت) بولمىغان قۇرئاننى
نازىل قىلدى﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲنىڭ بەندىسى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ﷲغا
ئىبادەت قىلىشقا تۇرغاندا( ،قۇرئان تىڭشاش ئۈچۈن) جىنالر (ئولىشىپ) ئۇنى بېسىۋېلىشقا تاس
قالىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (بارچە نۇقساندىن) پاكتۇر ،ئۇ (مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) قۇدرىتىمىزنىڭ دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ،بەندىسىنى (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى) بىر كېچىدە مەسچىتى ھەرامدىن ئەتراپىنى بەرىكەتلىك قىلغان مەسچىتى
ئەقساغا ئېلىپ كەلدى﴾(((.
ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قۇرئاننى چۈشۈرگەن ،ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىۋاتقان ۋە
ﷲ ئىسرا((( قىلدۇرغان ئۈچ ئورۇندا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى “بەندەم” دەپ ئاتىغان.

ئادەم سىقىلىش ھېس قىلغاندا ئىبادەت قىلىشقا تەۋسىيە قىلىنغانلىقى
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ﷲ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭغا قارشى تۇرغان كاپىرالرنىڭ بوھتانلىرىدىن
دىلى سىقىلىپ كەتكەندە ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز ئۇالرنىڭ
((( كەھف سۈرىسى 1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( جىن سۈرىسى  19ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بىر كېچىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەككىدىكى بەيتۇل ھەرەمدىن ،پەلەستىندىكى بەيتۇلمۇقەددەسكە سەپەر
قىلدۇرغانلىقى ئىسرا دەپ ئاتىلىدۇ.

فاتىھە سۈرىسى

سۆزلىرىدىن يۈرىكىڭنىڭ سېقىلىۋاتقانلىقىنى ئوبدان بىلىمىز .پەرۋەردىگارىڭغا ھەمدۇ ۋە تەسبىھ
ئېيتقىن ھەم سەجدە قىلغۇچىالردىن بولغىن .سەن ئۆزەڭگە ئۆلۈم كەلگەنگە (يەنى ئەجىلىڭ
يەتكەنگە) قەدەر پەرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىن﴾(((.

الص َر َ
﴿ا ْه ِدنَا ِّ
ِيم﴾ دېگەن ئايەتنى اﷲ تائاالنى مەدھىيىلەپ ۋە سۈپەتلەپ
اط الْ ُم ْستَق َ
بولغاندىن كېيىن كەلتۈرۈشنىڭ ھېكمىتى
ھەممە ھاجەتلەر سورىلىدىغان ﷲ نى «فاتىھە» سۈرىسىنىڭ بېشىدا مەدھىيىلىگەندىن
كېيىن ،ﷲ« :نامازنى ئىككى بۆلەككە بۆلدۈم ،ئۇنىڭ بىر بۆلۈكى ماڭا يەنە بىر بۆلۈكى
بەندەمگە،بەندەمگەتىلىگىنىبېرىلىدۇ»دېگىنىدەك،ھاجەتلىرىمىزنىمۇشۇئورۇنداسورىشىمىز
تامامەن ئۇيغۇندۇر .ئالدى بىلەن ئۆزىنىڭ تىلەكلىرىنى تىلەيدىغان زاتنى مەدھىيىلەپ ،ئاندىن
ئۆزىنىڭ ۋە مۆمىن قېرىنداشلىرىنىڭ تىلەكلىرىنى ﷲ نىڭ ﴿بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن﴾
دېگەن ئايىتى بىلەن تىلەش ،تىلىگۈچىنىڭ ئەڭ مۇۋاپىق ئۇسۇلىدۇر .چۈنكى ،شۇنداق قىلىش
ﷲ نىڭ ھاجەتلىرىمىزنى ئاڭالپ ،تىلەكلىرىمىزنى ئىجابەت قىلىشىغا ئەڭ يېقىندۇر .شۇڭا
ھاجەتلىرىمىزنى تىلىگەندە مۇشۇ يولنى تۇتۇشىمىزنى مېھرىبان ﷲ بىزگە كۆرسەتتى.
ﷲ تائاالدىن تىلەك تىلەش بىر نەچچە خىل رەۋىشتە بولىدۇ .مۇسا ئەلەيھىسساالم
ﷲ نىڭ﴿ :مۇسا ئۇالرنىڭ قويلىرىنى سۇغۇرۇپ بەردى ،ئاندىن ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ (بىر
دەرەخنىڭ) سايىسىگە بېرىپ (ئولتۇرۇپ)« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا رىزىقتىن نېمىنىال بەرسەڭ،
مەن ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا موھتاج» دېدى﴾((( دېگەن ئايىتىدە تىلىگەندەك ،تىلىگۈچىنىڭ
ئەھۋالى ۋە ئۇنىڭ ئېھتىياجىال ئوتتۇرىغا بىۋاسىتە قويۇلىدۇ .بەزى تىلەش تىلىگۈچىنىڭ ئەھۋالى
ۋە ئۇنىڭ ئېھتىياجىنىال ئۇقتۇرۇش بىلەن بىرگە يۇنۇس ئەلەيھىسساالمنىڭ(«﴿ :پەرۋەردىگارىم)
سەندىن بۆلەك ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،سەن (جىمى كەمچىلىكلەردىن) پاكتۇرسەن،
مەن ھەقىقەتەن (ئۆز نەپسىمگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم»﴾((( دېگىنىدەك ،بىر نەرسە
تىلىنىدىغان زاتنى ياخشى سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەپ بولغاندىن كېيىن ،تىلىگۈچى ئۆزىنىڭ
ئەھۋالىنى بايان قىلىپال قويىدۇ .بەزى تىلەك تىلىكىنى ئىجابەت قىلىدىغان كىشىنى ماختاش
بىلەنالئىپادىلىنىدۇ.

ھىدايەت (توغرا يول) دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
“ھىدايەت” دېگەن توغرا يولغا باشالش دېگەنلىك بولىدۇ .ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر
“توغرا يول” نىڭ مەنىسى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :پۈتۈن ئالىمالر بۇ سۆزنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئەگرى  -توقىيى يوق ،تۈپتۈز يول دېگەن كۆز قاراشتا بىرلىككە كەلدى ۋە ئەرەبلەرنىڭ ھەممىسى
((( ھىجر سۈرىسى  - 97ئايەتتىن  99ـ ئايەتكىچە.
((( قەسەس سۈرىسى  24ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  87ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

77

“توغرا يول” نى موشۇ مەنىدە ئىشلىتىپ كەلدى.
جەرىر ئىبنى ئەتىيە خەتەفى ئۆزىنىڭ تۆۋەندىكى شېئىرىدىمۇ مۇشۇ مەنىدە ئىشلىتىپ
كەلدى:
باشقا يولالر گەر بولسىمۇ ئەگرى ـ توقاي،
مۆمىننىڭ باشلىقى تۈز ماڭار قايماي.
بۇنىڭدىن باشقا“ ،توغرا يول” نىڭ تۈز يول مەنىسىدە كېلىدىغانلىقىغا ئائىت دەلىللەرمۇ
ناھايىتى كۆپ .ئەسلىدە “توغرا يول” تۈز مەنىدە ئىشلىتىلىدۇ .لېكىن ئەرەبلەر تۈز ياكى ئەگرى
دېگەن سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىنىدىغان ھەرقانداق سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەت ئۈچۈن ئىشلىتىپ
كەلدى .بۇ يەردە “توغرا يول” دېگەن سۆزدىن ئىسالم دىنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .بۇ توغرىسىدا ئىمام
ئەھمەد ئىبنى سەمئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ﷲ تائاال توغرا يول ئۈچۈن مۇنداق مىسال كەلتۈرىدۇ .بىر يولنىڭ ئىككى چېتىدە سېپىل بار.
ھەر ئىككى سېپىلدە قوۋۇقالر((( بار .قوۋۇقالرغا تارتىپ قويۇلغان پەردىلەر بار .يولغا كىرىدىغان
قوۋۇق ئالدىدا :ئى كىشىلەر! ھەممىڭالر يولغا كىرىڭالر ،يولدا تۈز مېڭىڭالر ،ئېزىپ ،قىيىپ
كەتمەڭلەر -،دەپ ئەسكەرتىپ تۇرىدىغان بىر جاكارچى بار .ئىنسان يولنىڭ ئەتراپىدىكى
قوۋۇقالردىن بىرەرىنى ئاچقىلى تەمشەلگەندە ،يولنىڭ ئۈستى تەرىپىدىن :ساڭا ئۇۋال! ئۇنى
ئاچما ،ئەگەر ئېچىپ قالساڭ ،ئۇنىڭغا كىرىپ كېتىسەن -،دەپ ئەسكەرتىپ تۇرىدىغان بىر
جاكارچى بار» .بۇ يەردىكى “يول” ئىسالم دىنىنى“ ،قوۋۇق” ﷲ نىڭ قانۇنلىرىنى“ ،ئېچىلغان
قوۋۇق” بولسا ﷲ نىڭ چەكلىگەن ئىشلىرىنى“ ،يولنىڭ بېشىدىكى جاكارچى” بولسا ﷲ نىڭ
كىتابى قۇرئاننى“ ،يولنىڭ ئۈستىدىكى جاكارچى” بولسا ،ھەر بىر مۇسۇلماننىڭ دىلىدىكى ﷲ
نىڭ نەسىھەت قىلغۇچىسىنى كۆرسىتىدۇ.

مۆمىننىڭ توغرا يولدا تۇرۇپ ،توغرا يولنى تىلىشى
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مۆمىن كىشى (گەرچە توغرا يولدا بولسىمۇ)نىڭ نامازدا ياكى نامازنىڭ سىرتىدا ئالالھ
تائاالدىن ئۆزىنى توغرا يولغا باشلىشىنى سورىشى ئارتۇقچىمۇ؟ ياق ،ئۇنداق ئەمەس .ھەرۋاقىت
ﷲ تائاالدىن توغرا يولغا باشالشنى سوراش ھەرگىزمۇ ئارتۇقچە ئەمەس .ﷲ تائاالغا ئىشەنگەن
ئادەم ﷲ تائاالدىن ئۆزىنى توغرا يولغا باشالشنى كېچە ـ كۈندۈز تىلەپ تۇرمىغان بولسا ،ﷲ
ئۇنى شۇ توغرا يولغا باشلىمىغان بوالتتى .بەندە ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى توغرا يولدا چىڭ تۇرغۇزىشىغا
ۋە داۋاملىق شۇ توغرا يولنى كۆرسىتىپ بېرىشىگە دائىم موھتاج .چۈنكى ،بەندە ﷲ خالىغاندىن
باشقا ھېچقانداق پايدا ـ زىياننى كەلتۈرەلمەيدۇ .شۇڭا ﷲ بەندىنى ھەرۋاقىت ئۆزىدىن ياردەم
تىلەشكە بۇيرۇيدۇ .ﷲ ئۆزىدىن بىر نەرسە تىلەشكە مۇۋەپپەق قىلغان كىشى بەختلىك كىشىدۇر.
چۈنكى ،ﷲ ئۆزىدىن بىر نەرسە تىلىگۈچىنىڭ تىلىكىنى ئىجابەت قىلىشقا ،بولۇپمۇ ،ئۇنىڭغا
((( قوۋۇق :سېپىل دەرۋازىسى.

فاتىھە سۈرىسى

كېچە ـ كۈندۈز موھتاج كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىشقا ئەڭ ياخشى كېپىلىدۇر.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ﷲ ئۇنىڭغا
نازىل قىلغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە ئىلگىرى ﷲ نازىل قىلغان كىتابالرغا (يەنى قۇرئاندىن
ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾(((.
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنى قايتا ئىمان كەلتۈرۈشكە بۇيرۇيدۇ .بۇ ھەرگىزمۇ
ئارتۇقچە ئەمەس ،چۈنكى ،بۇنىڭدىن مۆمىن بەندىنىڭ شۇ ئىماندا چىڭ تۇرۇشى ۋە ئىماننى
كۈچلەندۈرىدىغان ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى داۋامالشتۇرۇشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ﷲ ئۆزىگە
ئىشەنگەن مۆمىنلەرنى تۆۋەندىكى دۇئانى ئوقۇشقا بۇيرۇدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ھىدايەت
قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن ،بىزگە دەرگاھىڭدىن رەھمەت
بېغىشلىغىن،شۈبھىسىزكى،سەن(بەندىلىرىڭگەئاتاالرنى)بەكمۇبېغىشلىغۇچىسەن﴾(((.
شۇڭالشقا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن﴾ دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسىمۇ:
«بىزنى توغرا يولدا مۇستەھكەم قىلساڭ ،خاتا يولالردىن ساقلىساڭ!» دېگەنلىكتۇر.

وب َع َل ْيه ِْم َواَل َّ
﴿ص َر َ
ِ
ِين أَْ�ن َع ْم َت َع َل ْيه ِْم غ َْي ِر الْ َم ْغ ُض ِ
الضالِّ َين﴾ دېگەن ئايەت توغرىسىدا
اط الَّذ َ
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىملەركى ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىدىكەن ،ئۇالر
(ئاخىرەتتە) ﷲ نىڭ نېئمىتىگە ئېرىشكەن پەيغەمبەرلەر سىددىقالر (يەنى يۇقىرى دەرىجىلىك
پەيغەمبەرلەر ۋە شېھىتلەر) ،شېھىتلەر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىدۇ ،ئۇالر نېمىدېگەن ياخشى
ھەمراھالر! بۇ پەزل ﷲ تەرىپىدىندۇر ،ﷲ (پەزل  -ئېھسانغا تېگىشلىك بولغانالرنى) بىلىشتە
يېتەرلىكتۇر﴾(((.
يەنى سەن ئىنئام قىلغان كىشىلەر ،توغرا يولدا ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشتا چىڭ تۇرىدىغان،
ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بويسۇنىدىغان ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرى بويىچە ئىش قىلىدىغان ۋە
توسقان ئىشلىرىدىن يانىدىغان كىشىلەردۇر“ .توغرا يول” ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچراپ كەتكەنلەرنىڭ
يولى ئەمەس ،ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغانالر بولسا توغرا ئەقىدىدىن يېنىپ ،ھەقىقەتنى بىلىپ
تۇرۇپ ئۇنىڭدىن چەتنەپ كەتكەن كىشىلەردۇر .توغرا يول ئېزىپ كەتكەنلەرنىڭ يولى ئەمەس،
ئېزىپكەتكەنلەرنىڭيولىبولسا،ئازغۇنلۇققايناملىرىدائېزىپ،ھەقىقەتنىتاپالمىغانكىشىلەردۇر.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ۋەلەدداللىين﴾ دېگەن سۆزى “ال” ھەرپى بىلەن كۈچلەندۈرۈلدى .بۇنداق
كۈچلەندۈرۈشتىكى سەۋەب ،كىشىلەرگە يەھۇدىيالر (ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچراپ كەتكەنلەر) ۋە
خرىستىئانالر (ﷲ نىڭ توغرا يولىدىن ئېزىپ كەتكەنلەر) نىڭ يولىدىن ئىبارەت ئىككى خاتا يولنى
بىلدۈرۈش ۋە ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈندۇر.
ﷲ نىڭ بارلىقى ۋە بىرلىكىگە ئىشەنگەن كىشىلەرنىڭ ماڭغان يولى ھەقىقەتنى بىلىش ۋە
((( نىسا سۈرىسى  136ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  8ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  - 69ئايەتتىن  70ـ ئايەتكىچە.
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ئۇنىڭغائەمەلقىلىشبىلەنبولىدۇ.يەھۇدىيالرھەقىقەتكەئەمەلقىلمىدى،خرىستىئانالرھەقىقەتنى
يوقىتىپ قويدى ،شۇڭا ﷲ نىڭ غەزىپى يەھۇدىيالرغا ،توغرا يولدىن ئېزىپ كېتىش خرىستىئانالرغا
تېگىشلىك بولدى .چۈنكى ،ھەقىقەتنى تونۇپ ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغان ئادەم غەزەپكە ئۇچرايدۇ.
ئۇنداقكىشىھەقىقەتنىتونۇمىغانۋەئەمەلقىلمىغانكىشىگەئوخشىمايدۇ.خرىستىئانالرھەقىقەتكە
يېتىشنى ئىزدېگەن بولسىمۇ لېكىن ئۇالر ھەقىقەتنى ئۆزىنىڭ يولى بىلەن ئىزدىمىگەنلىكى ئۈچۈن،
ھەقىقەتنى تاپالماي توغرا يولدىن ئېزىپ كەتتى .يەھۇدىيالر ۋە خرىستىئانالر ھەر ئىككىلىسى ئېزىپ
كەتكۈچى ۋە ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغۇچىالردۇر .لېكىن يەھۇدىيالرنىڭ خاس سۈپىتى ﷲ نىڭ
غەزىپىگە ئۇچراشتۇر .ﷲ تائاال يەھۇدىيالر توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئۇ شۇنداق) كىشىلەرنىڭ
(جازاسىكى) ،ﷲ ئۇالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى ۋە ئۇالرغا غەزەپ قىلدى﴾(((.
خرىستىئانالرنىڭ خاس سۈپىتى توغرا يولدىن ئېزىپ كېتىشتۇر .ﷲ تائاال خرىستىئانالر
توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئىلگىرى ئۆزلىرى ئازغان ،نۇرغۇن كىشىلەرنى ئازدۇرغان ۋە توغرا يولدىن
ئاداشقان قەۋمنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگەشمەڭالر﴾(((.
يەھۇدىيالرنىڭ ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچراپ كەتكەنلىكى ۋە خرىستىئانالرنىڭ توغرا يولدىن
ئېزىپ كەتكەنلىكى توغرىسىدا نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار .تۆۋەندە بۇنىڭ بەزىلىرىنى بايان قىلىپ
ئۆتىمىز.
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ئىمام ئەھمەد ئەدى ئىبنى ھاتەم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاتلىق قوشۇنى كېلىپ ،ھامما ئاچام ۋە شۇ يەردىكى كىشىلەرنى تۇتۇپ
كەتتى .ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ قاتار تۇرغۇزغان چاغدا ،ھامما
ئاچام :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ ھەمراھىم يىراقالپ كەتتى .مەن باالمدىن ئايرىلىپ قالدىم.
مەن ياشىنىپ قالغان قېرى ئايالمەن .قولۇمدىن ھېچ ئىش كەلمەيدۇ .ماڭا ياخشىلىق قىلغان بولساڭ،
ﷲ ساڭا ياخشىلىق قىلغاي -،دەپتۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ ھەمراھىڭ كىم؟» دەپ
سوراپتۇ .ئۇ :ئەدى ئىبنى ھاتەم -،دەپتۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىدىن
قاچقان ھېلىقى كىشى شۇمۇ؟» دەپ ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىپتۇ (يەنى قويۇپ بەرمەكچى بوپتۇ) .شۇ
چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا بىر ئادەم بار ئىكەن (ھامما ئاچام ئۇنى ئەلى دەپ گۇمان
قىلىدىكەن) ،ئۇ كىشى ھامما ئاچامغا :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن مىنىدىغانغا بىر ئۇالغ سوراڭ-،
دەپتۇ .ھامما ئاچام ئۇالغ سوراپتىكەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئۇالغ بۇيرۇپ بېرىپتۇ .شۇنىڭ
بىلەن ھاممائاچام مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ :سەن ماڭا داداڭ قىلىپ باقمىغان بىر ئىشنى قىلدىڭ،
ئۇنىڭ قېشىغا پاالنى پاالنى بارغان ئىدى ،ئۇنىڭدىن ياخشىلىققا ئېرىشتى -،دېدى( .ئاندىن) مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا بىر ئايال ۋە كىچىك
بالىالر بار ئىدى .ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن تۇغقانچىلىقى بار ئىدى .مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ پادىشاھ كىسرا ۋە قەيسەرگە ئوخشىمايدىغانلىقىنى ھېس قىلدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەدى! “الئىالھە ئىللەلالھ” (يەنى ﷲ تىن باشقا ئىالھ يوق) دېيىشىڭدىن
سېنى نېمە توستى؟ ﷲ تائاالدىن باشقا ئىالھ بارمۇ؟ “ﷲ ئەكبەر” (يەنى ﷲ ھەممىدىن بۈيۈك)
((( مائىدە سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  77ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فاتىھە سۈرىسى

دېيىشىڭدىن سېنى نېمە توستى؟ ﷲ دىن بۈيۈك نەرسە بارمۇ؟» دەپ سورىدى .ئەدى ئىبنى ھاتەم
مەن ئىسالم دىنىغا كىردىم ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىرايىدىن ئۇنىڭ خۇرسەن بولغانلىقىنى
كۆردۈم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچراپ كەتكەنلەر يەھۇدىيالردۇر.
توغرا يولدىن ئېزىپ كەتكەنلەر خرىستىئانالردۇر» دېدى.
تەرجىمىھال كىتابلىرىدا زەيىد ئىبنى ئەمر ئىبنى نەفىيل ھەققىدە مۇنداق رىۋايەت بار:
زەيىد ۋە ئۇنىڭ بىر تۈركۈم ھەمراھى ھەق دىننى ئىزدەپ شام دىيارىغا بارغان چاغدا ،يەھۇدىيالر
ئۇنىڭغا :سەن ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىمىغىچە يەھۇدىي دىنىغا كىرەلمەيسەن -،دېدى .ئۇ :مەن
ﷲ نىڭ غەزىپىدىن بەك قاچىمەن -،دېدى .خرىستىئانالر :سەن ﷲ نىڭ يامان كۆرىشىگە
ئۇچرىمىغىچە خرىستىئان دىنىغا كىرەلمەيسەن -،دېدى .ئۇ :مەن ئۇ دىنغا كىرمەيمەن -،دەپ
ئۇالرنىڭ تەلىۋىنى رەت قىلىپ ،بۇتقا چوقۇنۇشتىن ۋە مۇشرىكالرنىڭ ئېتىقاتلىرىدىنمۇ يىراقالشتى.
ئەمما ئۇنىڭ ھەمراھلىرى خرىستىئان دىنىغا كىردى .چۈنكى ،ئۇالر شۇ ۋاقىتتا خرىستىئان دىنىنى
يەھۇدىي دىنىغا قارىغاندا ھەقىقەتكە يېقىن كۆرگەن ئىدى .خرىستىئان بولغانالرنىڭ ئىچىدە ۋەرەقە
ئىبنى نەۋفەلمۇ بار ئىدى .نەتىجىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولغاندىن كېيىن ﷲ ئۇنى
ھىدايەت قىلدى .ئۇ ،ﷲ نىڭ چۈشۈرگەن ۋەھيىسىگە ئىمان كەلتۈردى.

“فاتىھە” سۈرىسى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزمۇنالر
يەتتە ئايەتتىن تەركىب تاپقان بۇ ئۇلۇغ سۈرە ﷲ نىڭ كاتتا سۈپەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
بولۇپ ،ﷲ نىڭ گۈزەل ئىسىملىرىنى ئاتاش بىلەن ﷲ نى مەدھىيىلەش ،ئۇلۇغالش ۋە قىيامەت
كۈنىنى ئەسلىتىش بىلەن بىرگە ،ﷲ بەندىلىرىنىڭ ھاجەتلىرىنى پەقەت ئۆزىدىنال تىلەشكە،
ﷲ تائاالغىال يېلىنىشقا ،ئۆزىنىڭ ئەقلىي ۋە جىسمانىي كۈچ ـ قۇۋۋىتىگە كۆرەڭلەپ كەتمەي،
ئاجىزلىقىنى ﷲ نىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلىشقا ،ئىبادەتنى ئۇنىڭغىال خالىس قىلىشقا ،ئۇنىڭ
ئۇلۇھىيەت سۈپىتىنى بىر دەپ تونۇشقا ،ئۇنىڭ شېرىكى ياكى ئوخشىشى بولۇپ قېلىشىدىن ئۇنى
پاك دەپ بىلىپ ،قىيامەت كۈنىدە پەيغەمبەرلەر ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ،شېھىتالر،
تەقۋادار كىشىلەر بىلەن جەننەتلەردە بىللە بولۇشقا يەتكۈزىدىغان توغرا دىنغا باشالپ قويۇشىنى
ئۆتۈنۈپ سوراش قاتارلىق نۇرغۇن مەزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .شۇنداقال قىيامەت كۈنىدە ياخشى
ئىش قىلغان ئادەملەر بىلەن بىللە بولۇش ئۈچۈن ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈشنى،
يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالردىن ئىبارەت ئازغۇنلۇق يولىدا ماڭغان كىشىلەر بىلەن قىيامەت كۈنى بىللە
بولۇپ قالماسلىق ئۈچۈن يامان يولالردىن ئاگاھالندۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

﴿أَْ�ن َع ْم َت﴾ دېگەن سۆزدە “سەن ئىنئام قىلدىڭ” دەپ ئىنئام قىلىشنى اﷲ تائاالغا
خاس قىلىشَ ﴿ ،واَل َّ
الضالِّ َين﴾ دېگەن سۆزدە ئازدۇرۇۋېتىشنى اﷲ تائاال غا خاس
قىلماسلىق ۋە قەدەرىيەچىلەرگە بېرىلگەن رەددىيە
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سەن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا (باشلىغن)﴾ دېگەن ئايىتىدە ئىنئام
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قىلىشنى ئۆزىگە خاس قىلىشى ۋە يەھۇدىيالرغا غەزەپ قىلغان زات بولسىمۇ﴿ :غەزەپكە ئۇچراپ
كەتكەنلەرنىڭ﴾ دېگەن ئايىتىدە ئۆزىنىڭ غەزەپ قىلغانلىقنى كەلتۈرمەي« ،غەزەپكە ئۇچراپ

كەتكەنلەر» دەپ سۆزنى ئىگىسىز كەلتۈرگەنلىكى نېمە دېگەن يۈكسەك ماھىرلىق ـ ھە!

ﷲ نىڭ يەھۇدىيالرغا غەزەپ قىلغانلىقىنىڭ دەلىلى شۇكى﴿ :ﷲنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغان
قەۋمنى ئۇالرنىڭ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾(((.
شۇنىڭدەك ،ﷲ ھەقىقەتتە خرىستىئانالرنى ئازدۇرىۋەتكەن زات بولسىمۇ ،ئېزىپ
كەتكەنلىكىنى ئۇالرغا خاس قىلىپ﴿ :ئېزىپ كەتكەنلەر﴾ دەپ بايان قىلىشىمۇ ﷲ نىڭ
ئايەتلەرنىڭمەنىسىنىيۈكسەكماھىرلىقبىلەنبايانقىلغۇچىئىكەنلىكىنىڭيەنەبىرئىسپاتىدۇر.
توغرا يولغا باشالش ياكى ئۇنىڭدىن ئازدۇرۇۋېتىشنىڭ ﷲ تائاالنىڭ قولىدا ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى
تۆۋەندىكىئايەتلەردۇر:
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمنىكى ﷲ ھىدايەت قىلىدىكەن ،ئۇ (ھەقىقىي) ھىدايەت
تاپقۇچىدۇر ،كىمنىكى (قىلغان يامان ئەمەلى تۈپەيلىدىن) ﷲ ئازدۇرىدىكەن ،ئۇنىڭغا يول
كۆرسەتكۈچى دوستنى ھەرگىز تاپالمايسەن﴾(((.
ﷲ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئازدۇرغان كىشىنى ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ
ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى ،ئۇالر تېڭىرقاپ يۈرىدۇ﴾(((.
بۇ ئايەت ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئايەتلەر ﷲ نىڭ توغرا يولغا باشلىغۇچى ياكى ئۇنىڭدىن
ئازدۇرغۇچى زات ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .شۇڭالشقا بۇ ھەرگىزمۇ قەدەرىيەچىلەر((( پىرقىسىنىڭ:
«ھەممە ئىنسانالر توغرا يولنى ياكى ئازغۇنلۇق يولىنى ئۆزى تالاليدۇ .ياخشى يولنى ياكى يامان
يولنى تالالش ئىنسانالرنىڭ خاھىشىدۇر .بۇ ھەرگىزمۇ ﷲ تەرىپىدىن بولمايدۇ» دېگەن خاتا
ئەقىدىسىدەك ئەمەس .بۇ پىرقىدىكىلەر ئۆزلىرىنىڭ بۇ خاتا ئەقىدىسىگە قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى
كۆپ خىل مەنىلەرنى بېرىش ئېھتىماللىقى بولغان مۇتەشابىھ ئايەتلەرنى دەلىل كەلتۈرىدۇ .ئۆزلىرى
ئۈچۈن رەددىيە بېرىلگەن ئوچۇق ئايەتلەرنى قويۇپ قويىدۇ .ھەقىقەتنى ئىزدىمەيدىغان ئازغۇن
ئادەملەرال مۇشۇنداق قىلىدۇ.
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ھەدىستەمۇنداقدېيىلگەن«:سىلەرقۇرئاننىڭئىچىدىكىكۆپخىلمەنىلەرنىبېرىشئېھتىماللىقى
بولغان ئايەتلەرگە ئېسىلىۋالغان ئادەملەرنى كۆرىسىلەر ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئايىتىدە ﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىدا
كېسەل بار﴾((( دەپ ئاتالغان ئادەملەردۇر .سىلەر ئۇالردىن ھەزەر ئەيلەڭالر».
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :دىللىرىدا ئەگرىلىك بار (يەنى گۇمراھلىققا مايىل) كىشىلەر پىتنە
قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش ئۈچۈن ،مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ (يەنى مۇتەشابىھ
((( مۇجادەلە سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى 186ـ ئايەت.
((( قەدەرىيەچىلەر -ئىراقتىن چىققان بىر تاپىئە بولۇپ ،قازا ۋە قەدەرنى ئىنكار قىلىدۇ.
((( بەقەرە سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

فاتىھە سۈرىسى

ئايەتلەرنى ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە چۈشەندۈرىدۇ)﴾(((.
ﷲ تائاالغا شۈكرى! قۇرئاندا ھەقىقەتتىن چەتنىگەن كىشىلەر ئىزدەيدىغان دەلىل ـ پاكىتالر
يوق .چۈنكى ،قۇرئان ھەق بىلەن باتىلنى ،توغرا يول بىلەن ئازغۇنلۇق يولىنى ئايرىش ئۈچۈن
چۈشۈرۈلگەن .قۇرئاندا بىر ـ بىرىگە زىت كېلىدىغان ئايەتلەرمۇ يوق .چۈنكى ،ئۇ ھەممە ئىشنى
ھېكمەت بىلەن قىلغۇچى ،بارلىق مەۋجۇداتالر تەرىپىدىن مەدھىيە ئوقۇلىدىغان ﷲ تەرىپىدىن
چۈشۈرۈلگەن.

“فاتىھە” سۈرىسى ئوقۇلۇپ بولغاندا “ئامىن” دېيىش توغرىسىدا
“فاتىھە” سۈرىسىنى ئۆزى ئوقۇماي باشقىالرنىڭ ئوقىغىنىنى ئاڭلىغان كىشىنىڭ
“فاتىھە” نىڭ ئاخىرىدا “ئامىن” دېيىشى مۇستەھەبتۇر“ .ئامىن” دېگەننىڭ مەنىسى تىلەك ـ
مەقسەتلىرىمىزنى ئىجابەت قىلغىن دېگەنلىكتۇر“ .فاتىھە” نىڭ ئاخىرىدا “ئامىن” دېيىشنىڭ
مۇستەھەبئىكەنلىكىنىڭدەلىلىئىمامئەھمەد،ئەبۇداۋۇدۋەتىرمىزىقاتارلىقالرنىڭۋائىلئىبنى
ھەجەردىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدۇر .ئۇ مۇنداق دېدى :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ِم َواَل َّ
﴿غ َْي ِر الْ َم ْغ ُض ِ
ين﴾ نى ئوقۇپ بولۇپ ،سوزۇپ “ئامىن” دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .يەنە
الضالِّ َ
وب َع َل ْيه ْ
بىر ھەدىستە“ :ئامىن” دېگەندە ئاۋازىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ دېدى -،دېيىلگەن.
ِم َواَل َّ
ئەبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﴿غ َْي ِر الْ َم ْغ ُض ِ
ين﴾ نى
الضالِّ َ
وب َع َل ْيه ْ
ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن“ ،ئامىن”نى ئارقىدىكىلەردىن ئۆزىگە ئەڭ يېقىن كىشى ئاڭلىغۇدەك
قىلىپ ئۈنلۈك دەيتتى -،دەيدۇ“ .ئامىن” دېگەن ئاۋاز بىلەن مەسچىت تىترەپ كېتەتتى-،
دېگەنلەرمۇ بار(((.
بىالل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! “ئامىن”
نى مەندىن بۇرۇن دەۋالمىغىن -،دېگەنلىكىمۇ رىۋايەت قىلىنغان.
ئەبۇنەسرىل قۇشەيرى ،ھەسەن ۋە جەئفەر سادىق قاتارلىقالرنىڭ “ئامىن” دېگەندە سۆز
ئىچىدىكى “م” نى ئىككى قېتىم ئوقۇغانلىقىنى دەلىل كەلتۈردى.
نامازنىڭ سىرتىدىكى ئادەملەرگە “ئامىن” نى دېيىش مۇستەھەبتۇر .ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ
(ئۇ كىشى مەيلى يالغۇز ناماز ئوقۇغان بولسۇن ياكى ئىمام بولسۇن ۋەياكى ئىمامغا ئىقتىدا قىلىپ
ناماز ئوقۇغان بولسۇن) “ئامىن” دېيىشى سۈننەتتۇر .بۇنىڭ دەلىلى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسىدۇر« :ئىمام “ئامىن”
دېسە ،سىلەرمۇ “ئامىن” دەڭالر .بىر كىشىنىڭ “ئامىن” دېگىنى پەرىشتىلەرنىڭ “ئامىن” دېگىنىگە
((( ئال ئىمران سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەنەفىي ۋە مالىكىي مەزھىبىدە ”ئامىين“ نى ئىچىدە دەيدۇ .بۇالرنىڭ دەلىلى ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ :ئىمام
ئىچىدە دەيدىغان تۆت نەرسە بار؛ ئەئۇزۇ بىلالھى مىنەششەيتانىر رەجىم ،بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم ،ئامىين ۋە
رەببەنا لەكەلھەمدۇ قاتارلىقالر ،دېگەن سۆزىدۇر .شۇڭا بۇ توغرۇلۇق مۇسۇلمانالر ئىچىدە زىددىيەتلىشىشنىڭ ياكى ئۆز
ئارا كەمسىتىشنىڭ ھاجىتى يوق .ت.
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ئۇدۇل كەلسە  ،ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىرى قىلغان گۇناھلىرى كەچۈرۈلىدۇ».
ئىمام مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى
نامازادا “ئامىن” دېسە ،ئاسماندىكى پەرىشتىلەرمۇ “ئامىن” دەيدۇ .ئەگەر ئۇالرنىڭ “ئامىن”
دېگىنى بىر – بىرىگە ئۇدۇل كېلىپ قالسا ،ئۇ كىشىنىڭ گۇناھى مەغپىرەت قىلىنىدۇ .بۇ
يەردىكى “ئۇدۇل كەلسە” دېگەنلىك“ ،ئامىن” دېگەن ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ياكى ئىجابەت قىلىنىشتا
ۋەياكى ئۇنى ئىخالس بىلەن دېيىشتە ئۇدۇل كېلىپ قالسا -،دېگەنلىك بولىدۇ.
ئىمام مۇسلىم كىتابىدا ئەبۇمۇسانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىمامَ ﴿ :واَل
َّ
ين﴾ دېسە ،سىلەر“ :ئامىن” دەڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ تىلەكلىرىڭالرنى ئىجابەت قىلىدۇ».
الضالِّ َ
ئىمامتىرمىزى“:ئامىن”دېگەننىڭمەنىسىبىزنىڭئۈمىدىمىزنىيەردەقويمىساڭدېگەنلىك
بولىدۇ -،دەيدۇ .شۇنداقال كۆپ ساندىكى ئالىمالر ئۇنىڭ مەنىسىنى :ئى ﷲ! بىزنىڭ تىلەك ـ
مەقسەتلىرىمىزنى ئىجابەت قىلغىن! -دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتى بىلەن فاتىھە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى.
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بەقەرە سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 286 ،ئايەت
بەقەرە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام ئەھمەد ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر
ئۆيۈڭالرنى قەبرىستانلىق قىلىۋالماڭالر! بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇڭالر .چۈنكى ،بەقەرە
سۈرىسى ئوقۇلۇپ تۇرغان ئۆيگە شەيتان كىرمەيدۇ».
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :شۈبھىسىزكى ،شەيتان
بەقەرە سۈرىسى ئاڭلىنىپ تۇرغان ئۆيدىن قاچىدۇ».
ئىمام دارىمىي ئۆزىنىڭ كىتابىدا ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ « :شەيتان بەقەرە سۈرىسى ئوقۇلۇپ تۇرىدىغان
ئۆيدىن ئوسۇرغان پېتى چىقىپ كېتىدۇ».
يەنە ئىمام دارىمىي ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كېچىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدىن تۆت ئايەت،
ئايەتۇلكۇرسى ،ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئىككى ئايەت ۋە ئاخىرىدىن ئۈچ ئايەت بولۇپ
جەمئى ئون ئايەت ئوقۇغان ئادەمنىڭ ئۆيىگە شۇ كېچە شەيتان كىرمەيدۇ».
يەنە بىر رىۋايەتتە« :شۇ كۈنى ئۇ ئادەمگە ۋە ئۇنىڭ باال  -چاقىلىرىغا شەيتان
يېقىنلىشالمايدۇ ۋە ئۇ ئادەم يامان كۆرىدىغان بىرەر ئىش يۈز بەرمەيدۇ .مۇشۇ
ئون ئايەت جىن چاپلىشىۋالغان كىشىگە ئوقۇلسا ،ئۇ كىشى ئوڭشىلىپ كېتىدۇ»
دېيىلگەن.
سەھل ئىبنى سەئىد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ« :ھەممە نەرسىنىڭ يۇقىرى نۇقتىسى بولىدۇ .شۈبھىسىزكى ،قۇرئاننىڭ يۇقىرى نۇقتىسى بەقەرە
سۈرىسىدۇر .بەقەرە سۈرىسىنى كېچىدە ئوقۇغان ئادەمنىڭ ئۆيىگە ئۈچ كېچىگىچە شەيتان كىرمەيدۇ.
بەقەرە سۈرىسىنى كۈندۈزى ئوقۇغان ئادەمنىڭ ئۆيىگە ئۈچ كۈنگىچە شەيتان كىرمەيدۇ».
ئىمام تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىچىك بىر قوشۇننى بىر يەرگە ئەۋەتمەكچى
بولۇپ تەييارلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قوشۇندىكى ھەر بىرەيلەننىڭ قۇرئاندىن قانچىلىك
يادلىغانلىقىنى بىلمەكچى بولۇپ ،ئۇالرغا بىر  -بىرلەپ قۇرئان ئوقۇتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ
ياش بىرسىنىڭ قېشىغا كەلدى – دە« :ئى پاالنى! سەن قۇرئاننى قانچىلىك يادقا ئالدىڭ؟» دەپ
سورىدى .ئۇ ياش :مەن ماۋۇ ماۋۇ سۈرىلەرنى ۋە بەقەرە سۈرىسىنى يادقا ئالدىم -،دەپ جاۋاب بەردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن بەقەرە سۈرىسىنى راستىنال يادقا ئالدىڭمۇ؟» دەپ سورىدى .ئۇ ياش:
شۇنداق -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا(« :ئۇنداق بولسا) سەن بۇ قوشۇننىڭ
باشلىقى بولغىن» دېدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھۆرمەتكە سازاۋەر بىرسى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەنكى ،مەن بەقەرە سۈرىسىدە تەكىتلەنگەن ئىشالرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالماي قېلىشتىن قورقۇپ،
ئۇنى ئۆگەنمىگەن ئىدىم -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر قۇرئاننى ئۆگىنىڭالر
ۋە ئوقۇپ تۇرۇڭالر ،قۇرئاننى ئۆگەنگەن ،ئوقۇپ تۇرغان ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلغان كىشى پۇرىقى ئەتراپقا
تاراپ تۇرىدىغان ئىپار قاچىالنغان قۇتىغا ئوخشايدۇ((( .قۇرئاننى ئۆگىنىپ ،ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغان
كىشى ئىپارنى قاچىالپ ئاغزىنى چىڭ ئېتىپ قويغان قۇتىغا ئوخشايدۇ» دېدى(((.
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ئىمام بۇخارى ئۇسەيد ئىبنى ھۈزەير رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھەققىدە مۇنداق بىر ۋەقەنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇ بىر كېچىسى ئېتىنى يېنىغا باغالپ قويۇپ ،نامازدا بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇۋاتقان ئىدى ،تويۇقسىز ئېتى
چۆگىلەپ كەتتى .ئۇ بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇشتىن توختىغان ئىدى ،ئېتىمۇ چۆگىلەشتىن توختىدى .ئۇ
يەنە بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇشقا باشلىغان ئىدى ،ئېتى يەنە چۆگىلەشكە باشلىدى .ئاندىن ئۇ بەقەرە
سۈرىسىنى ئوقۇشتىن توختىدى ،ئاتمۇ چۆگىلەشتىن توختىدى .ئاندىن ئۇ بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇشقا
باشلىغان ئىدى ،ئاتمۇ چۆگىلەشكە باشلىدى .ئۇنىڭ يەھيا ئىسىملىك بالىسى ئاتقا يېقىن يەردە ئىدى،
ئۇ ئاتنىڭ بالىسىغا زىيان يەتكۈزۈپ قويۇشىدىن قورقۇپ( ،نامازنى) ئاخىرالشتۇرۇپ ،بالىسىنى سەل
يىراققىراق يۆتكەپ قويدى  -دە ،بېشىنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قارىدى( .يەنە بىر رىۋايەتتە :ئىچىدە
چىراقتەك بىر نەرسىلەر پارقىرىپ تۇرىدىغان بۇلۇتالر ئاسماندا پەيدا بولۇپ قاپتۇ .ئاندىن ئۇ بۇلۇتالر
ھەتتا ئۇ كۆرەلمىگۈدەك دەرىجىدە يۇقىرىغا ئۆرلەپ كېتىپتۇ -،دېيىلگەن) .ئۇ ئەتىسى كېچىدە يۈز بەرگەن
ئىشالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەپ بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئىبنى ھۈزەيرە!
بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرىۋەرگەن بولساڭ بوالتتى» دېدى .ئىبنى ھۈزەير« :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! ئوغلۇم يەھيا ئاتقا يېقىن يەردە ئىدى .مەن ئاتنىڭ ئۇنى دەسسىۋېتىشىدىن قورقتۇم.
مەن يەھيانى يىراققىراق يۆتكەپ قويۇپ بېشىمنى كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قارىسام ،ئىچىدە چىراقالردەك بىر
نەرسە پارقىراپ تۇرىدىغان بۇلۇتالر ئاسماندا پەيدا بولۇپ قاپتۇ .ئاندىن ئۇ بۇلۇتالر ھەتتا مەن ئۇالرنى
((( ئىپار قاچىالنغان قۇتىمۇ كىشىلەرگە خۇش پۇراق بەرگەندەك ،قۇرئاننى ئۆگىنىپ ئۇنى ئۆزلەشتۈرگەن ئادەممۇ
كىشىلەر ئارىسىدا ياخشى ئىشالرنى ئومۇمالشتۇرىدۇ.
((( شۇ قۇتىنىڭ ئىچىدىكى ئىپار كىشىلەرگە ھېچ قانداق پۇراق بەرمىگەندەك ،قۇرئاننى ئۆگىنىپ ئۇنىڭغا ئەمەل
قىلمىغان ئادەممۇ باشقا كىشىلەرگە ۋە جەمئىيەتكە ھېچقانداق پايدا بەرمەيدۇ.
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كۆرەلمىگۈدەك دەرىجىدە ئۆرلەپ كەتتى» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن« :ئۇ بۇلۇتالرنىڭ
نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟» دەپ سورىدى .ئىبنى ھۈزەير« :ياق» دەپ جاۋاپ بەردى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئۇ (بۇلۇتالر) بولسا سېنىڭ ئاۋازىڭنى تىڭشاش ئۈچۈن ساڭا يېقىنالشقان
پەرىشتىلەردۇر ،ئەگەر بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇشنى داۋامالشتۇرىۋەرگەن بولساڭ ،پەرىشتىلەر كىشىلەردىن
ئۆزلىرىنى دالدىغا ئااللماي ،كىشىلەر ئۇالرنى ئاشكارا كۆرگەن ھالەتتە تاڭ ئاتقان بوالتتى».
ئىمام ئەبۇئۇبەيد قاسىم ئىبنى ساالممۇ قۇرئاننىڭ پەزىلەتلىرى توغرىسىدا يازغان كىتابىدا مۇشۇ
ھەدىسنى يۇقىرىقىغا ئوخشاش رىۋايەت قىلغان.

بەقەرە سۈرىسى ۋە ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ پەزىلىتى
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى بۇرەيدىنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ ،ئۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم« :بەقەرە
سۈرىسىنى ئۆگىنىڭالر ،ئۇنى ئۆگىنىش بەرىكەت ،ئۆگەنمەسلىك ھەسرەتتۇر .ئۇنى ئوقۇغان كىشىگە
سېھىرگەرلەرنىڭ سېھىرلىرى تەسىر قىاللمايدۇ» .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئازراق توختىۋېلىپ ،يەنە
مۇنداق دېدى« :سىلەر بەقەرە سۈرىسى ۋە ئال ئىمران سۈرىلىرىنى ئۆگىنىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،بۇ ئىككى
سۈرە ئىككى نۇردۇر .بۇ ئىككى نۇر خۇددى ئىككى بۇلۇتتەك ياكى ئىككى سايىۋەندەك ياكى بىرسى
بىرسىگە يېقىن تىزىلىپ ئۇچقان بىر توپ قۇشتەك بولۇپ ،ئۇ ئىككى سۈرىنى ئۆگەنگەن كىشىگە قىيامەت
كۈنى سايە تاشاليدۇ ،قىيامەت كۈنى قەبرىلەر يېرىلغان ۋاقتىدا قۇرئان ئۇنىڭغا ئورۇق ئادەمگە ئوخشىغان
ھالەتتە ئۇچراپ :سەن مېنى تونۇمىدىڭمۇ؟ -دەپ سورايدۇ ،ئۇ كىشى :مەن سېنى تونۇمىدىم -،دەپ
جاۋاب بېرىدۇ“ .قۇرئان” :مەن بولسام ،مېنى ئوقۇيمەن دەپ سېنى كۈندۈزلىرى ئۇسسۇز ،كېچىلىرى
ئۇيقۇسىز قويغان ھەمراھىڭ قۇرئان بولىمەن ،ھەممە تىجارەتچى ئۆزىنىڭ تىجارىتى بىلەن ،سەنمۇ بۈگۈن
ئۆزەڭنىڭ تىجارىتىڭ بىلەن بولىسەن -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئىگىدارچىلىق ئۇنىڭ ئوڭ قولىغا ،مەڭگۈ
ھايات قېلىش ئۇنىڭ سول قولىغا بېرىلىدۇ .ئۇنىڭ بېشىغا ھۆرمەت تاجى كىيدۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭ ئانىسى
بىلەن ئاتىسىغا دۇنيادا تېپىلمايدىغان ئىككى قۇر كىيىم كىيدۈرۈلىدۇ .ئۇ ئىككىسى :بىزگە نېمە ئۈچۈن
بۇ كىيىملەر كىيدۈرۈلدى؟ -دەپ سورايدۇ .ئۇالرغا :سىلەرنىڭ پەرزەنتىڭالر قۇرئاننى ئۆگەنگەنلىكى
ئۈچۈن بۇ كىيىم سىلەرگە مۇكاپات ئورنىدا ك،يدۈرۈلدى -،دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ .ئاندىن بالىغا :سەن
قۇرئاننى ئوقۇغىن ۋە جەننەتنىڭ ئىچىدە يۈرگىن (سەن جەننەتنىڭ ئىچىدىكى ھۇجرىالرنىڭ قايسىسىنى
خالىساڭ ،شۇنىڭغا كىرگىن) -،دېيىلىدۇ .ئۇ قۇرئاننى (تېز ياكى ئاستا بولسۇن) ئوقۇپال تۇرسا ،ئۇنىڭ
جەننەتتىكى دەرىجىسى ئۆرلەپ تۇرىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئومامە باھىلىنىڭ يەنە مۇشۇ مەزمۇندا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :سىلەر قۇرئاننى ئوقۇڭالر ،چۈنكى،
قۇرئاننى ئوقۇغان كىشىگە (قۇرئان) قىيامەت كۈنى شاپائەت قىلىدۇ((( .سىلەر بەقەرە سۈرىسى ۋە ئال
ئىمران سۈرىسىدىن ئىبارەت ئىككى نۇرنى ئوقۇڭالر ،چۈنكى ،ئۇ ئىككىسى خۇددى ئىككى بۇلۇتتەك
((( قۇرئاننى ئۆگەنگەن ۋە ئوقۇغان كىشىگە شاپائەت قىلىپ( ،ئۇ كىشى) دوزاخقا اليىق بولۇپ قالغان بولسا،
جەننەتكە ئېلىپ چىقىدۇ.
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ياكى ئىككى دانە سايىۋەن ۋەياكى يېقىن تىزىلىپ ئۇچقان بىر توپ قۇشتەك بولۇپ كېلىپ ،قۇرئان
ئوقۇغان كىشى ئۈچۈن قىيامەت كۈنى داۋالىشىدۇ» .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى:
«سىلەر بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇڭالر ،ئۇنى ئوقۇش بەرىكەت ،ئوقۇماي تاشلىۋېتىش ھەسرەتتۇر .ئۇنى
ئوقۇغان كىشىگە سېھىرگەرلەرنىڭ (سېھىرلىرى) تەسىر قىاللمايدۇ».
ئىمام ئەھمەد يەنە مۇشۇ مەزمۇندا ناۋاس ئىبنى سەبئاننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قىيامەت كۈنى قۇرئان ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل قىلغان كىشىلەر كەلتۈرۈلىدۇ .ئۇ
كىشىلەرنىڭ ئالدىغا بەقەرە سۈرىسى بىلەن ئال ئىمران سۈرىسى كېلىدۇ» دەپ ،ئاندىن ئۇ ئىككى
سۈرىگە ئۈچ دانە مىسال كەلتۈرۈپ بەردى .مەن ئۇ مىسالالرنى ئۇنتۇپ قالمىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى« :ئۇ ئىككى سۈرە (يەنى بەقەرە سۈرىسى ۋە ئال ئىمران سۈرىسى) ئىككى
بۇلۇتتەك ياكى ئوتتۇرىسى پارقىراپ تۇرىدىغان ئىككى قارا سايىۋەندەك ۋەياكى يېقىن تىزىلىپ ئۇچقان
بىر توپ قۇشالردەك بولۇپ كېلىپ ،ئۇنى ئوقۇغان كىشى ئۈچۈن (قىيامەت كۈنى) دەۋالىشىدۇ».

بەقەرە سۈرىسىنىڭ مەدىنىدە چۈشكەنلىكىگە ئالىمالرنىڭ ھېچقانداق ئىختىالپى
يوق ئىكەنلىكى
بەقەرە سۈرىسىنىڭ﴿ :سىلەر شۇنداق بىر كۈندىن (يەنى قىيامەت كۈنىدىن) قورقۇڭالركى ،ئۇ
كۈندە سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴾((( دېگەن ئايىتىدىن باشقا ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى
مەدىنىدە چۈشكەن بولۇپ ،بۇ ھەقتە ئالىمالرنىڭ ھېچقانداق ئىختىالپى يوق .بۇ مەدىنىدە چۈشكەن
سۈرىلەرنىڭ ئىچىدىن تۇنجى بولۇپ چۈشكەن سۈرىدۇر .خالىد ئىبنى مەئىدات بەقەرە سۈرىسىنى
قۇرئاننىڭ چېدىرى دەپ ئاتايتتى(((.
بەزى ئالىمالر بەقەرە سۈرىسىنى مىڭ خىل خەۋەر ،مىڭ خىل بۇيرۇق ۋە يامان ئىشالردىن
توسايدىغان مىڭ خىل چەكلىمىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دەيدۇ.
قۇرئاننىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە تەتقىق ئېلىپ بارىدىغان ئالىمالر بۇ سۈرىنى  281ئايەت6221 ،
كەلىمە 25500 ،ھەرپتىن تەركىب تاپقان دەيدۇ.
ئىبنى جۇرەيج ئەتادىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :بەقەرە سۈرىسى مەدىنىدە چۈشكەن».
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خۇسەيف ،ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«بەقەرە سۈرىسى مەدىنىدە چۈشكەن».
شۇنىڭدەك بارلىق ئىمامالر ۋە تەپسىرشۇناسالر ئارىسىدا بۇ سۈرىنىڭ مەدىنىدە چۈشكەنلىكىدە
ھېچقانداق ئىختىالپ يوق .ئىبنى مەردەۋەي ،ئۇتبە ئىبنى مەرسەدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىنىڭ (بىر ئىشتا) كېچىككەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇالرنى« :ئى
((( بەقەرە سۈرىسى  281ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇنىڭدىن بۇ سۈرىنىڭ مەنىسى چوڭقۇر ۋە مەزمۇنى مول دېگەن بولۇشى مۈمكىن.

بەقەرە سۈرىسى

بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئىگىلىرى!» دەپ چاقىردى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق دەپ
چاقىرغانلىقىنى ھۇنەين غازىتى كۈنىدە بولغانمىكىن دەپ گۇمان قىلىمەن .ھۇنەين غازىتى كۈنى
مۇسۇلمانالر كاپىرالرنىڭ تويۇقسىز بەرگەن زەربىسىدىن ئاالقزادە بولۇپ ئارقىغا قاراپ قاچقاندا ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئابباسنى ئۇالرنى چاقىرىشقا بۇيرۇدى .ئابباس ئۇالرنى روھالندۇرۇش ئۈچۈن« :ئى
دەرەخنىڭ ئىگىلىرى! (يەنى دەرەخنىڭ ئاستىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا رىزۋان((( بەيئىتىنى بەرگەن
كىشىلەر!» .يەنە بىر رىۋايەتتە« :ئى بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئىگىلىرى!» دەپ چاقىردى ،شۇنىڭ بىلەن
ئۇالر تەرەپ  -تەرەپتىن كېلىشكە باشلىدى.
يامامە كۈنىدىكى مۇسەيلىمە كەززابنىڭ((( ئادەملىرى بىلەن بولغان جەڭدىمۇ بۇ ئىش قايتا
تەكرارالندى.شۇكۈنىساھابىالرھەنىفقەبىلىسىدىنبولغانمۇسەيلىمەنىڭئەسكەرلىرىنىڭجىقلىقىدىن
قورقۇپ قېچىشقا باشاليدۇ ،ﷲ ئۇالرغا جەڭدە غەلىبە ئاتا قىلغانغا قەدەر مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارىالر
بىر -بىرىنى« :ھەي بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئىگىلىرى!» دەپ چاقىرىشقا باشاليدۇ( .ﷲ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭساھابىلىرىدىنرازىبولسۇن!)

ﭽﭑﭒﭼ

ﭑﭒﭓ

ناھايىتى مېھرىبان ۋە شەپقەتلىك ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن
ئەلىف ،الم ،مىم﴿.﴾1

سۈرىنىڭ بېشىدا كەلگەن ﴿ ألم  -حم  -ن  -ق﴾ دەك ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە
ھەرپلىرى توغرىسىدا
سۈرىلەرنىڭ بېشىدا كەلگەن (الم  -حم  -ن  -ق) دېگەن ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرىنىڭ
مەنىلىرىنى ﷲ دىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ.
ئالىمالرنىڭ بۇ ھەرپلەر توغرىسىدا ھەر خىل كۆز قاراشلىرى بار .بۇالرنىڭ بەزىلىرى بۇ ھەرپلەرنى
سۈرىلەرنىڭ ئىسىملىرى دەيدۇ .بەزىلىرى بولسا ﷲ بۇ ھەرپلەر بىلەن سۈرىلەرنى باشلىغان ،دېمەك بۇ
ھەرپلەر سۈرىلەرنىڭ باشالنمىسى دەيدۇ.
((( ﷲ نىڭ رىزالىقىغا ئېرىشكەن بەيئەت.
((( مۇسەيلىمە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا پەيغەمبەرلىكنى دەۋا قىلغان يالغانچىالرنىڭ بىرسى بولۇپ،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا كەتكەندىن كېيىن ئەبا بەكرى سىدىقنىڭ خەلىپىلىك زامانىسىغا كەلگەندە
مۇسۇلمانالر بىلەن مۇسەيلىمەنىڭ ئوتتۇرىسىدا قاتتىق جەڭ بولۇپ،مۇسەيلىمە شۇ جەڭدە ئۆلتۈرۈلدى .جەڭنىڭ يامامە
دېگەن يەردە بولغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ جەڭ يامامە كۈنى دەپ ئاتالغان.
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سۈرىلەرنىڭ بېشىدا كەلگەن بارلىق ھەرپلەرنىڭ سانى ئون تۆت بولۇپ ،ئۇالر“ :ا ،ل ،م ،ص ،ر،
ك ،ه ،-ي ،ع ،ط ،س ،ح ،ق ،ف” دىن ئىبارەتتۇر.
بۇ ھەرپلەر ئەرەب تىلى ھەرپلىرىنىڭ بىر قىسمىنى ئىگەللەيدۇ .ئۇالر ئەرەب تىلىنىڭ ئىچىدىكى
ھەر تۈرلۈك ،يۇقىرى  -تۆۋەن ،ئۇرغۇلۇق  -ئۇرغۇسىز ،جاراڭلىق  -جاراڭسىز ئاۋازالر بىلەن ئوقۇلىدىغان
بارلىق تىل تاۋۇشلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان .بەزى ئالىمالر ﷲ تائاالنىڭ بۇ ھەرپلەرنى ھېكمەت بىلەن
چۈشۈرگەنلىكىنى بايان قىلىشىدۇ .ئالىمالر بۇ ھەقتە مۇئەييەن بىر پىكىرگە كېلەلمىدى .بۇنىڭدا كىمنىڭ
دەلىلى توغرا بولسا ،شۇنىڭغا ئەگىشىش كېرەك .ئەگەر دەلىلى بولمىسا ئۆز ئالدىغا مەنە ئېيتىش توغرا
ئەمەس.

بۇ ھەرپلەرنىڭ “قۇرئان” نىڭ مۆجىزىلىك كىتاب ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرىدىغانلىقى
بۇ ھەرپلەر “قۇرئان” نىڭ مۆجىزە كىتاب ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ .ئۇالرنىڭ “قۇرئان” نىڭ مۆجىزە
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈشى“ ،قۇرئان” نىڭ مۇشۇ ھەرپلەردىن پۈتۈپ چىققانلىقى ئۈچۈندۇر .بۇ“ ،قۇرئان”
نىڭ ﷲ نىڭ سۆزى ئىكەنلىكىگە ئىشەنمىگەن مۇشرىك ئەرەبلەرگە :ئى كاپىرالر! سىلەر بۇ ھەرپلەرنى
بىلىسىلەر ،ئەگەر“ ،قۇرئان” نى ﷲ چۈشۈرمەي مۇھەممەد ئۆزى توقۇپ چىققان دېمەكچى بولساڭالر،
سىلەر قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى ئەڭ قىسقا بىرەر سۈرە بولسىمۇ كەلتۈرۈپ باقمامسىلەر؟ -دەپ كاپىر قەۋمگە
جەڭ ئېالن قىلغانلىقتۇر“ .بۇ ھەرپلەر مۇشۇ مەنىنى بىلدۈرىدۇ” دېيىش قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىنى تەپسىر
قىلىدىغان كۆپلىگەن ئاتاقلىق ئالىمالرنىڭ ئورتاق كۆز قارىشىدۇر.
بۇ ھەرپلەر﴿ :الم َذل َ
ات
اب أُنزَِل إِلَْي َك﴾﴿ ،الر تِ ْل َك آيَ ُ
اب َال َريْ َب فِيهِ﴾﴿ ،الم ال ّل ُه ال إِلَ َه إِالَّ ُه َو الْ َح ُّي الْ َقيُّوُم﴾﴿ ،المص ِكتَ ٌ
ِك الْ ِكتَ ُ
ِن َّ
اب الْ َح ِكي ِم﴾﴿ ،كهيعص ذِْك ُر َرْح َم ِة َرب َ
ِّك َع ْب َدُه زَك ِريَّا﴾﴿ ،يس َوالْق ُْرآ ِن الْ َح ِكي ِم﴾﴿ ،حمَ�ت ْنز ُ
ِيل الْ ِكتَ ِ
الْ ِكتَ ِ
الل ِه الْ َعزِي ِز الْ َح ِكي ِم﴾﴿ ،ق َوالْق ُْرآ ِن
اب م َ
الْ َم ِجيدِ﴾ كە ئوخشاش  29سۈرىنىڭ بېشىدا كېلىدۇ.

*******
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
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بۇ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ھېچ شەك يوق( ،ئۇ) تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر﴿.﴾2

قۇرئاندا ھېچقانداق شەكنىڭ يوقلۇقى
سۇددى ﴿بۇ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ھېچ شەك يوق﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئەبۇمالىك ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە بىر تۈركۈم
ساھابىلەرنىڭ« :قۇرئاننىڭ ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشكەنلىكىدە ھېچقانداق شەك يوق»

بەقەرە سۈرىسى

دېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلغان.
ئەبۇدەردا ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەيىر ،ئەبۇمالىك،
نافىئە ،ئاتا ،ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،سۇددى ،قەتادە ۋە ئىسمائىل
ئىبنى ئەبۇخالىد قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىدىكى رىۋايەتكە ئوخشاش بايان قىلغان.
ئىبنى ئەبۇ ھاتەم﴿ :بۇ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ھېچ شەك يوق﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە« :قۇرئاننىڭ ﷲ تەرىپىدىن چۈشكەنلىكىدە ھېچقانداق شەك يوق دېگەن قاراشتا ئىختىالپ
بارلىقىنىبىلمەيمەن»دېگەن.
ئايەتنىڭ مەنىسى« :بۇ كىتاب قۇرئان كەرىمدۇر .ئۇنىڭ ﷲ تەرىپىدىن چۈشكەنلىكىدە
ھېچقانداق شەك يوقتۇر».
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەلىف ،الم ،مىم( .بۇ) كىتاب (يەنى قۇرئان) نىڭ
ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغانلىقىدا ھېچ شەك يوقتۇر﴾(((.
بەزى ئالىمالر﴿ :بۇ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ھېچ شەك يوق﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى :قۇرئاننىڭ
ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشكەنلىكىگە شەك قىلماڭالر دەپ شەك قىلىشتىن توسقانلىقتۇر -،دېدى.
قۇرئان ئىلمى بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ ئىچىدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :زالىكەل كىتابۇ الرەيبە﴾
دېگەن سۆزدە توختاپ﴿ ،فىيھى ھۇدەن﴾ دېگەن سۆزىدىن باشالپ ئوقۇيمىز دەيدىغانالر بار .لېكىن
﴿الرەيبە﴾ دەپ توختاشتىن ،ئۇنىڭغا ﴿فىيھى﴾ نى قوشۇپ ﴿الرەيبە فىيھ﴾ دەپ توختاش ياخشىراقتۇر.
بۇ چاغدا ﷲ تائاالنىڭ ﴿ھۇدەن﴾ (يەنى ھىدايەت) دېگەن سۆزى ئەرەب گىرامماتىكىسى جەھەتتىن
“قۇرئان” دېگەن سۆزنىڭ سۈپىتى بولۇپ ،مەنە جەھەتتىن :قۇرئاننىڭ بىردىن بىر ئاالھىدە سۈپىتى
كىشىلەرنى ئازغۇنلۇق يولىدىن توغرا يولغا باشالشتۇر -،دېگەن مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ.

ھىدايەتنىڭ تەقۋادار كىشىلەرگە خاس بولىدىغانلىقى
ھىدايەت (يەنى توغرا يول) تەقۋادار كىشىلەرگە خاستۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە ھىدايەتتۇر ۋە (دىلالردىكى
شەك  -شۈبھىگە) شىپادۇر ،ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ قۇالقلىرى (قۇرئاننى ئاڭالشتىن) ئېغىردۇر
(يەنى قۇرئاننىڭ دەۋىتىگە قۇالق سالمىغانالرنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈگەنلەرنىڭ گويا قۇالقلىرى
ئېغىردۇر) ،قۇرئان ئۇالرنىڭ (دىللىرىغا) كورلۇقتۇر (يەنى ئۇالر ھىدايەت نۇرىنى كۆرمەيدۇ)،
ئەنە شۇالر يىراقتىن نىدا قىلىنغۇچىالردۇر (يەنى ئۇالر ھەقنى قوبۇل قىلماسلىقتا ئىمانغا يىراقتىن
چاقىرىلغان،مۇساپىنىڭيىراقلىقىدىنچاقىرىقنىئاڭلىمىغانكىشىلەرگەئوخشايدۇ)﴾(((.
﴿بىز مۆمىنلەرگە (يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا) شىپا ۋە رەھمەت بولىدىغان قۇرئان ئايەتلىرىنى
((( سەجدە سۈرىسى  1ـ  2ـ ئايەتلەر.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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نازىل قىلىمىز ،قۇرئان كاپىرالرغا زىياندىن باشقىنى زىيادە قىلمايدۇ (يەنى ئۇالر قۇرئاننى تەستىق
قىلمىغانلىقتىن ،ئۇالرنىڭ كۇفرى تېخىمۇ ئاشىدۇ)﴾(((.
بۇ ئايەت ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئايەتلەر قۇرئاننىڭ پەقەت ﷲ تائاالغا ئىشەنگەن
كىشىلەرگىال تەسىر قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ .چۈنكى“ ،قۇرئان” ھىدايەت (كىتابى) دۇر.
لېكىن ئۇ ھىدايەتكە ﷲ غا ئىشەنگەن ياخشى كىشىلەردىن باشقىسى ئېرىشەلمەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىنسانالر! سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن
نەسىھەت بولغان ،دىلالردىكى دەرتكە (يەنى شەك ۋە نادانلىققا) شىپا بولغان ،مۆمىنلەرگە ھىدايەت
ۋە رەھمەت بولغان (قۇرئان) كەلدى﴾(((.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە باشقا ساھابىالرنىڭ:
﴿(ئۇ) تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە« :ﷲ دىن قورقىدىغان
كىشىلەر ئۈچۈن “قۇرئان” نىڭ ئۆزى بىر نۇردۇر» دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.

“تەقۋادار كىشىلەر” دېگەن سۆزگە بېرىلگەن چۈشەنچە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئۇ) تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر﴾ دېگەن
ئايىتىدىكى تەقۋادارالر دېگەننىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇالر ﷲ غا ئىشەنگەن ،ئۇنىڭغا
شېرىك كەلتۈرۈشتىن ساقالنغان ۋە ئەمەل  -ئىبادەت قىلغان كىشىلەردۇر.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ :تەقۋادارالر دېگەن توغرا يولنى
تونۇپ ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىسا ﷲ نىڭ ئازابلىشىدىن قورقىدىغان ،ﷲ چۈشۈرگەن كىتابقا (“قۇرئان
كەرىم” گە) ئىشىنىش ئارقىلىق ﷲ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدىغان كىشىلەردۇر.
قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :تەقۋادارالر دېگەن ﷲ تۆۋەندىكى سۆزلىرىدە سۈپەتلىگەن
كىشىلەردۇر .ﷲ ئۇالرنى سۈپەتلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر غەيىبكە ئىشىنىدۇ ،نامازنى ئادا قىلىدۇ،
ئۇالر بىز بەرگەن مال  -مۈلۈكتىن (ﷲ يولىغا) سەرپ قىلىدۇ .ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ توغرا
يولىدا بولغۇچىالردۇر ،ئەنە شۇالر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾»(((.
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ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى(﴿ :ئۇ) تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر﴾ دېگەن ئايەت يۇقىرىدا ئۆتكەن
مەنىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەتىيە سەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەندە شۈبھىلىك نەرسىلەرنى قىلىپ قويماي دەپ ،كېرەك يوق دېگەن
(مۇباھ)نەرسىلەرنىمۇتاشلىمىغۇچەتەقۋادارالرنىڭمەرتىۋىسىگەيېتەلمەيدۇ.
((( ئىسرا سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  57ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  - 3ئايەتتىن  5ـ ئايەتكىچە.

بەقەرە سۈرىسى

ھىدايەتنىڭ ئىككى تۈرلۈك بولىدىغانلىقى
بىرىنچىسى ،ھىدايەت دېگەن سۆز ئىماننىڭ ﷲ تەرىپىدىن بېرىلىشىنى كۆرسىتىدۇ .بۇ
خىلدىكى ھىدايەتنى كىشىلەرگە ﷲ تائاالدىن باشقا بىرسى بېرەلمەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسزكى ،سەن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەن﴾(((﴿ ،ﷲ ئازدۇرغان
كىشىنى ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ﴾(((﴿ ،كىمنىكى ﷲ ھىدايەت قىلىدىكەن ،ئۇ (ھەقىقىي) ھىدايەت
تاپقۇچىدۇر ،كىمنىكى (قىلغان يامان ئەمەلى تۈپەيلىدىن) ﷲ ئازدۇرىدىكەن ،ئۇنىڭغا يول كۆرسەتكۈچى
دوستنى ھەرگىز تاپالمايسەن﴾((( يۇقىرىقى ئايەت ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئايەتلەر ھىدايەت
دېگەن سۆزنىڭ “ئىمان بېرىلدى” دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.
ئىككىنچىسى ،ھىدايەت دېگەن سۆز ھەقىقەتنى كۆرسىتىپ ۋە ئۇنىڭغا باشالپ قويۇشنى
بىلدۈرىدۇ .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەك – شۈبھىسىزكى ،سەن توغرا يولغا باشاليسەن﴾(((،
﴿سەن پەقەت بىر ئاگاھالندۇرغۇچى .ھەر قەۋمنىڭ بىر ھىدايەت قىلغۇچىسى (يەنى پەيغەمبىرى)
بولىدۇ﴾(((﴿ ،سەمۇدقا بولسا توغرا يولنى كۆرسەتتۇق ،ئۇالر ھىدايەتتىن كورلۇق (يەنى گۇمراھلىق) نى
ئارتۇق بىلدى﴾(((﴿ ،ئۇنىڭغا ياخشى يول بىلەن يامان يولنى كۆرسەتمىدۇقمۇ؟﴾(((.
يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە ھىدايەت دېگەن سۆز “توغرا يولغا باشالپ قويۇش” دېگەن مەنىنى
ئىپادىلەپكەلدى.

*******
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ئۇالر غەيىبكە ئىشىنىدۇ ،نامازنى ئادا قىلىدۇ ،ئۇالر بىز بەرگەن مال  -مۈلۈكتىن (خۇدا يولىغا)
سەرپ قىلىدۇ﴿.﴾3

«ئىمان» ئېيتىش
ئەبۇجەئفەر رازى ،ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىمان  -ئىشىنىش
دېگەنلىك بولىدۇ .ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭمۇ ئوخشاش
((( قەسەس سۈرىسى  -56ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى 186ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( كەھف سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇرا سۈرىسى  52ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئد سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەلەد سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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كۆز قاراشتا ئىكەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان.
مۇئەممەر ،زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىمان  -ئىبادەت قىلىش دېگەنلىك
بولىدۇ .ئەبۇجەئفەر رازى رەبىيئ ئىبنى ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىمان -
قورقۇش دېگەنلىك بولىدۇ.
تۆۋەندىكى ئايەتلەر بۇ مەنىنى كۈچلەندۈرىدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىدىن كۆرمەي تۇرۇپ قورققانالر
مەغپىرەتكە ۋە كاتتا ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴾﴿ (((،كىمكى مېھرىبان ﷲ نى كۆرمەي تۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن قورقسا
ۋە تەۋبە قىلغۇچى قەلب بىلەن كەلسە (ئۇالرغا)« :جەننەتكە ئامانلىق بىلەن كىرىڭالر ،بۇ مەڭگۈ قېلىش
كۈنىدۇر»(دېيىلىدۇ)﴾(((.
چۈنكى ،قورقۇش ئىمان ۋە بىلىمنىڭ نەتىجىسىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ
نىڭ بەندىلىرى ئىچىدە ﷲ دىن پەقەت ئالىمالرال قورقىدۇ)﴾((( ئەرەب تىلىدا “ئىمان” دېگەن سۆز
ئەسلى “ئىشىنىش” دېگەن مەنىدە ئىشلىتىلىدۇ .ئەمما قۇرئاندا ۋە دىنىي ئاتالغۇالردا بۇ سۆز كەلسە:
«ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىگە ،چۈشۈرگەن كىتابلىرىغا ،پەيغەمبەرلىرىگە ،ئۆلگەندىن كېيىن
قايتا تىرىلىشنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ،ھەممە ئىشالر ﷲ نىڭ قازايى  -قەدەر (يەنى ﷲ تائاالنىڭ
ئورۇنالشتۇرۇشى) بىلەن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىش ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقۇپ ،رەھمىتىنى ئۈمىد
قىلىپ ،ئىبادەتلەرنى ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىش» دېگەن مەنىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئىمان دېگەن
سۆزنىڭ مۇشۇ مەنىلەرنى بىلدۇرىدىغانلىقىنى ئىبنى جەرىر بايان قىلغان.
ئىمان ئەمەل  -ئىبادەتنىڭ كۆپ  -ئازلىقىغا قاراپ كۈچىيىدۇ ياكى ئاجىزلىشىدۇ .ئىبادەتنى كۆپ
قىلغان كىشىنىڭ ئىمانى ناھايىتى كۈچلۈك بولىدۇ .ئەمەل  -ئىبادەتنى ئاز قىلغان كىشىنىڭ ئىمانى
ئاجىز بولىدۇ .بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان ئايەت ۋە ھەدىسلەر بار.

ئايەتتىكى “بىلغەيىب” (غەيىب) دېگەن سۆزنىڭ مەنىلىرى
“غەيىب” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ھەققىدە سەلەپ ئالىملىرىنىڭ ھەر خىل كۆز قاراشلىرى
بار .لېكىن ئۇ كۆز قاراشالرنىڭ ھەممىسى «غەيىب» دېگەن سۆزنىڭ بىلدۈرىدىغان مەنىلىرىنى
ئىپادىلەپبېرىدۇ.
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ئەبۇجەئفەر رازى ،ئەبۇئالىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ:
﴿ئۇالر غەيىبكە ئىشىنىدۇ﴾ دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى :ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا،
پەيغەمبەرلىرىگە ،قىيامەت كۈنىگە ،جەننەت ۋە دوزاخنىڭ بارلىقىغا ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشكە،
قەبرىدىن قايتا تىرىلىپ تۇرۇشقا ئىشىنىشتۇر .چۈنكى ﷲ تائاال ،پەرىشتىلەر ،كىتابالر ،پەيغەمبەرلەر،
جەننەت ،دوزاخ ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش دېگەنلەرنىڭ ھەممىسى غەيىبنىڭ قاتارىغا كىرىدۇ».
قەتادە ئىبنى دەئامەمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئەبۇئالىيەگە ئوخشاش بايان قىلدى.
((( فاتىر سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  - 1ئايەتتىن  5ـ ئايەتكىچە.
((( فاتىر سۈرىسى  -28ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

سەئىد ئىبنى مەنسۇر ،ئابدۇراھمان ئىبنى يەزىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«بىز ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ساھابىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئەمەل  -ئىبادەتتە بىزدىن ئېشىپ كەتكەنلىكى ھەققىدە سۆزلەشتۇق.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ“ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرگەن كىشى ئۇنىڭ
پەيغەمبەرلىكىنىناھايىتىئېنىقبىلىۋاالاليدۇ.ﷲنىڭنامىبىلەنقەسەمقىلىمەنكى،بىرئادەمنىڭ
غەيىبكە كەلتۈرگەن ئىمانى ئەڭ ياخشى ئىمان ھېسابلىنىدۇ” دەپ بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ئەلىف،
الم ،مىم ،بۇ كىتابتا (يەنى قۇرئاندا) ھېچ شەك يوق( ،ئۇ) تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر .ئۇالر غەيىبكە
ئىشىنىدۇ ،نامازنى ئادا قىلىدۇ ،ئۇالر بىز بەرگەن مال  -مۈلۈكتىن (خۇدا يولىغا) سەرپ قىلىدۇ.
ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ توغرا يولىدا بولغۇچىالردۇر ،ئەنە شۇالر بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾(((».
بۇ ھەدىسنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ،ئىبنى مەردەۋى ۋە ھاكىمالر ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدا يۇقىرىدىكىگە
ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى مۇھەيرىزنىڭ يەنە مۇشۇ مەزمۇندا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن ئەبۇجۈمەگە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان سۆزلىرىڭدىن بىرەرىنى بىزگە سۆزلەپ
بەرگەن بولساڭ -،دېدىم .ئەبۇجۈمە :ماقۇل ،ياخشى سۆزدىن بىرنى سۆزلەپ بېرەي -،دەپ
مۇنداق دېدى :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن چۈشلۈك تاماقتا بىللە بولدۇق .ئەبۇئۇبەيدە ئىبنى
جەرراھمۇ بىز بىلەن بىللە ئىدى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ نىڭ ئەلچىسى! بىز ساڭا
ئىمان كەلتۈردۇق ۋە سەن بىلەن بىللە جىھاد قىلدۇق ،بىزدىنمۇ ياخشى كىشىلەرمۇ بارمۇ؟ -دەپ
سورىغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە( ،سىلەردىن ياخشى كىشىلەر) سىلەردىن كېيىن
كېلىپ ،مېنى كۆرمەي تۇرۇپ ماڭا ئىشەنگەن كىشىلەردۇر» دەپ جاۋاب بەردى(((.

﴿نامازنى ئادا قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :نامازنى ئادا قىلىش دېگەن ،نامازنى بارلىق پەرزلىرى بىلەن
بىللە ئادا قىلىش دېگەنلىك بولىدۇ((( -،دېدى.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :نامازنى ئادا
قىلىش دېگەنلىك ،رۇكۇ ،سەجدە ،قىرائەت قىلىش ۋە نامازنىڭ ئىچىدە ھېچ نەرسىنى ئويلىماي پەقەت
ﷲ نىال ئويالپ تۇرۇشتەك قائىدىلىرىگە تولۇق ئەمەل قىلىش -،دېگەنلىك بولىدۇ.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :نامازنى ئادا قىلىش دېگەنلىك ،نامازنىڭ ۋاقتىغا رىئايە قىلىش ،تاھارەتنى
كامىل ئېلىش ،رۇكۇ ،سەجدىنى تولۇق ئادا قىلىشتۇر.
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ :نامازنى ئادا قىلىش دېگەنلىك ،نامازنىڭ ۋاقتىغا رىئايە
((( مۈلك سۈرىسى  12ـ ئايەت.
((( يۇقىرىدىكى ھەدىسلەرنىڭ ھەممىسى غەيبكە كەلتۈرۈلگەن ئىمان (يەنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرمىسىمۇ ئۇنىڭغا
ئىشەنگەن) نىڭ ناھايىتى يۇقىرى دەرىجىدە تۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
((( نامازنىڭ تېشىدا ئالتە ،ئىچىدە ئالتە جەمئى 12پەرز بار.
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قىلىش ،تاھارەتنى كامىل ئېلىش ،رۇكۇ ۋە سەجدىلەرنى تولۇق قىلىش ،قىرائەت ،تەشەھھۇد ۋە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئوقۇلىدىغان دۇرۇدالرغا ئەھمىيەت بېرىشتۇر.

﴿مال ـ مۈلكىنى ﷲ نىڭ يولىغا سەرپ قىلىش﴾ دېگەن ئايەتنىڭ شەرھى
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئۇالر بىز بەرگەن مال  -مۈلۇكتىن (خۇدا يولىغا) سەرپ قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتتىكى
سەرپ قىلىدۇ دېگەن سۆزدىن ماللىرىنىڭ زاكاتلىرىنى بېرىدۇ -،دېگەنلىك كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ۋە بىر تۈركۈم ساھابىلەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :زاكات ئايرىشقا بۇيرۇيدىغان
ئايەت چۈشۈشتىن بۇرۇن بۇ ئايەتتىن بىر كىشىنىڭ مال  -مۈلكىنى باال  -چاقىلىرىغا سەرپ قىلىپ
بەرگەنلىكى كۆزدە تۇتۇالتتى.
جۇۋەيرى ،زەھھاكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ“ :تەۋبە سۈرىسى” دىكى پەرز
سەدىقىگە (يەنى زاكاتقا) بۇيرۇيدىغان يەتتە ئايەت چۈشۈشتىن بۇرۇن ،كىشىلەرنىڭ بايلىقىغا قاراپ،
ﷲ تائاالنىڭ يولىدا (ياخشى ئىشالر ئۈچۈن) مال  -مۈلكىنى سەرپ قىلىشى ﷲ غا يېقىنلىشىدىغان
بىر ئىبادەت ئىدى (بۇرۇن بۇ ئايەتتىن ﷲ نىڭ يولىدا قىلىنغان پۈتۈن سەدىقىلەر كۆزدە تۇتۇالتتى).
“تەۋبە سۈرىسى” دىكى پەرز سەدىقىگە بۇيرۇيدىغان ئايەت چۈشكەندىن كېيىن﴿ ،ئۇالر بىز بەرگەن
مال  -مۈلۇكتىن (خۇدا يولىغا) سەرپ قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەزمۇنىدىن باشقا نەپلە سەدىقىلەر
چىقىرىۋېتىلپ “تەۋبە سۈرىسى” دە سۆزلەنگەن پەرز سەدىقىلەر كۆزدە تۇتۇلىدىغان بولۇپ قالدى».
(ﷲ خالىسا  -پەرز قىلىنغان شۇ يەتتە ئايەتتىكى سەدىقە توغرىسىدا ئۆز ئورنىدا توختىلىمىز).
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مەن (يەنى ئىبنى كەسىر) مۇنداق دەپ قارايمەن :ﷲ كۆپىنچە ۋاقىتالردا ناماز ئوقۇش بىلەن
مال  -مۈلۈكنى ﷲ يولىدا سەرپ قىلىشنى بىر يەردە كەلتۈرىدۇ .چۈنكى ،ناماز ﷲ نىڭ ھەققىدۇر
(نامازدا ﷲ غىال قۇلچىلىق قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق بىر غەرەز ئارىالشماسلىق تەلەپ قىلىنىدۇ) .ناماز
دېگەن ﷲ نىڭ بار ۋە بىرلىكىنى ئېتىراپ قىلىش ،ئۇلۇغالش ،مەدھىيىلەش ،ئۇنىڭغا يېلىنىش ۋە
ئۇنىڭغا ھەممە ئىشنى تاپشۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر .ﷲ نىڭ يولىدا مال  -مۈلۈك سەرپ قىلىش دېگەنلىك،
كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىش ،پايدا يەتكۈزۈشتۇر .بۇ ياخشىلىققا ئەڭ الياقەتلىك بولىدىغان كىشىلەر:
ئۇرۇق  -توغقانلىرى ،باال  -چاقىلىرى ،ئەگەر ئۆيىدە ئىشلەيدىغان قۇللىرى بولسا قۇللىرى ،ئاندىن
يات كىشىلەردۇر .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر بىز بەرگەن مال  -مۈلۇكتىن (خۇدا يولىغا) سەرپ قىلىدۇ﴾
دېگەن ئايىتى مەيلى پەرز سەدىقە بولسۇن ياكى نەپلە سەدىقە بولسۇن ھەممە سەدىقىنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ.
بۇ ھەقتە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئىسالم دىنى  -ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ھەقىقىي بىر زاتنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى
دىل ۋە تىل بىلەن ئېتىراپ قىلىش ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ نىڭ بىزگە ئەۋەتكەن ھەقىقىي
ئەلچىسى ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلىش ،ناماز ئوقۇش ،زاكات بېرىش ،روزا تۇتۇش ۋە ھەج قىلىشتىن
ئىبارەت بەش ئاساسىي پرىنسىپ ئۈستىگە قۇرۇلغان» .بۇ ھەقتە يەنە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار.

بەقەرە سۈرىسى

*******
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ئۇالر ساڭا نازىل قىلىنغان كىتابقا ،سەندىن ئىلگىرىكى (پەيغەمبەرلەرگە) نازىل قىلىنغان كىتابالرغا
ئىشىنىدۇ ۋە ئاخىرەتكە شەكسىز ئىشىنىدۇ﴿.﴾4
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۆمىنلەر سەن ۋە
سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن كىتابالرغا ئىشىنىدۇ ۋە ئۇالردىن تېنىۋالمايدۇ .سەندىن
ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان كەلتۈرۈپ،
بەزىسىگە ئىمان كەلتۈرمەي قالمايدۇ) -،دېگەنلىك بولىدۇ.
ئىبنى ئابباس ﴿ۋە ئاخىرەتكە شەكسىز ئىشىنىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلىشكە ،قىيامەت كۈنىگە ،جەننەت ،دوزاخ ،ھېساب ۋە تارازا -
مىزانالرنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئىشىنىدۇ ،دېگەنلىك بولىدۇ.

مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر غەيىبكە ئىشىنىدۇ ،نامازنى ئادا قىلىدۇ ،ئۇالر بىز بەرگەن مال  -مۈلۈكتىن
(خۇدا يولىغا) سەرپ قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە سۆزلەنگەن سۈپەتلەر (غەيىبكە ئىشىنىش ،نامازنى ئادا

قىلىش ،مال  -مۈلۈكتىن ﷲ يولىدا سەرپ قىلىش ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرى
ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە چۈشكەن بارلىق كىتابالرغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىش) ھەر بىر ھەقىقىي
مۆمىن ھازىرالشقا تېگىشلىك بولغان سۈپەتلەردۇر .يۇقىرىقى سۈپەتلەرنىڭ ئىچىدىن بىرەرسى تېپىلمىغان
كىشى ھەقىقىي مۆمىن ھېسابالنمايدۇ.
مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدىن تۆت ئايەت مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى،
ئىككى ئايەت كاپىرالرنىڭ سۈپەتلىرىنى ،ئون ئۈچ ئايەت مۇناپىقالرنىڭ((( سۈپەتلىرىنى سۈپەتلەپ
كەلدى.
مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى سۈپەتلەپ كەلگەن بۇ تۆت ئايەت مەيلى ئەرەب مىللىتىدىن بولسۇن
ياكى باشقا مىللەتتىن بولسۇن ،ئۆزىنى “مەن مۆمىن” دەپ ئاتىغان ھەرقانداق كىشى ئۈچۈن ئورتاقتۇر.
يۇقىرىقى تۆت ئايەتتە تەكىتلەنگەن سۈپەتلەردىن بىرسى كەم بولۇپ قالسا ئۇ كىشىنىڭ ئىمانى كامىل
بولمايدۇ .مەسىلەن :بىر كىشى غەيىبكە ئىشەنگەن ،نامازنى ئوقۇغان ،مال  -مۈلىكىنى ﷲ نىڭ يولىغا
سەرپ قىلغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە چۈشۈرۈلگەن
بارلىق كىتابالرغا ئىشەنگەن ،لېكىن قىيامەت كۈنىگە ئىشەنمىگەن بولسا ئۇ كىشىنىڭ ئىمانى كامىل ئىمان
ھېسابالنمايدۇ .ياكى ھەممىسىگە ئىشەنگەن لېكىن نامازنىڭ ﷲ تەرىپىدىن بۇيرۇلغان پەرز ئىكەنلىكىنى

((( مۇناپىق دېگەن كۆرۈنۈشتە مۇسۇلمان بولۇپ ،كاپىرالر بىلەن تىل بىرىكتۈرۈپ مۇسۇلمانالرنىڭ زىيىنىغا ئىش ـ
ھەرىكەت قىلىدىغان كىشى .مۇناپىقالرنىڭ تۈرلىرىنى كېيىنكى مەزمۇنالردا چۈشەندۈرىمىز...
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ئىنكار قىلىپ ئوقۇمىغان بولسا ،ئۇ كىشىنىڭ ئىمانىمۇ كامىل ئىمان ھېسابالنمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ﷲ
ئۇنىڭغا نازىل قىلغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ۋە ئىلگىرى ﷲ نازىل قىلغان كىتابالرغا (يەنى قۇرئاندىن
ئىلگىرى نازىل قىلىنغان ساماۋى كىتابالرغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾(((﴿ ،ئەھلى كىتاب بىلەن پەقەت ئەڭ
چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرىلىشىڭالر ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغۇچىالر (يەنى سىلەرگە قارشى ئۇرۇش
قىلغۇچىالر ۋە فىدىيە بېرىشتىن باش تارتقۇچىالر) بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،ئېيتىڭالركى« :بىزگە نازىل
قىلىنغان كىتابقا ۋە سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان ئېيتتۇق ،سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر ۋە بىزنىڭ
ئىالھىمىز بىردۇر ،بىز ﷲ غا بويسۇنغۇچىالرمىز»﴾(((﴿ ،ئى كىتاب بېرىلگەنلەر! (يەنى يەھۇدىيالر)
ئۆزەڭالردىكى كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) تەستىق قىلىدىغان ،بىز نازىل قىلغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا)
ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)
سىلەر تەۋراتقا ،ئىنجىلغا ۋە سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالردىن نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) تولۇق
ئەمەل قىلمىغىچە ،سىلەر ئېتىبارغا ئالغۇدەك دىندار بولغان بولمايسىلەر»﴾(((.
ﷲ تائاال يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن ۋە ئىشىنىشكە تېگىشلىك بولغاننىڭ ھەممىسىگە ئىشەنگەن
كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا
نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان كەلتۈردى ،مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ غا
ۋە ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى( .ئۇالر) «ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز (يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ ،بەزىسىگە ئىمان
ئېيتماي قالمايمىز)» دەيدۇ﴾(((.
بۇنىڭدىن باشقا ،مۆمىنلەرنى ﷲ غا ،پەيغەمبەرلىرىگە ۋە ئۇنىڭ كىتابلىرىغا ئىمان كەلتۈرۈشكە
بۇيرۇيدىغان كۆپلىگەن ئايەتلەر بار.
ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ ئىچىدىن) ئىمان كەلتۈرگەن كىشىلەرنىڭ
ئاالھىدىلىكى شۇكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دىنلىرىغا تولۇق (يەنى يەھۇدىي بولسا يەھۇدىي دىنىنىڭ
تەلىماتلىرىغا ،خرىستىئانالر بولسا خرىستىئان دىنىنىڭ تەلىماتلىرىغا) ئىمان ئېيتىدۇ .ئاندىن ئىسالم
دىنىغا كىرگەندىن كېيىن ئىسالم دىنىنىڭ تەلىماتلىرىغىمۇ تولۇق ئىمان ئېيتىدۇ ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر
قوش ئەجىرگە ئېرىشىدۇ.
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يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالردىن باشقىالر بولسا ،ئىسالم دىنىدىن ئىلگىرىكى دىنالرنى تەستىق
قىلىپال قويىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن« :سىلەرگە ئەھلى كىتاب (يەھۇدىيالر
ۋە خرىستىئانالر) ئۆزلىرىنىڭ دىنى ھەققىدە سۆزلەپ بەرسە ،سىلەر ئۇالرنى يالغانچىغىمۇ چىقارماڭالر! ھەم
ئۇالرغائىشىنىپمۇكەتمەڭالرۋەلېكىنبىز،بىزگەچۈشۈرۈلگەنۋەسىلەرگەچۈشۈرۈلگەننەرسىگەئىشىنىمىز
((( نىسا سۈرىسى  136ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  46ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  47ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  285ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

دەڭالر!»((( .لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ئىسالم دىنىغا ئىشەنگەن ئەھلى كىتابتىن
بولمىغان مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانى ئەھلى كىتابتىن ئىسالم دىنىغا ئىشەنگەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىمانىدىن
ئارتۇق بولۇشى مۇمكىن .ئەھلى كىتابتىن بولغان مۇسۇلمانالر ،ئىككى دىنغا ئىشەنگەنلىك سەۋەبى
بىلەن قوش ئەجرىگە ئېرىشكەن بولسىمۇ ،باشقا مۇسۇلمانالر (ئەھلى كىتابتىن بولمىغان مۇسۇلمانالر)
ئۇالرنىڭ قوش ئەجرىنىڭ ساۋابىنى بېسىپ چۈشىدىغان چوڭقۇر ئىمانغا ئېرىشكۈچىلەردۇر.

*******
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ توغرا يولىدا بولغۇچىالردۇر ،ئەنە شۇالر بەختكە
ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿.﴾5

توغرا يول ۋە بەخت  -سائادەتنىڭ مۆمىنلەرنىڭ نېسىۋىسى ئىكەنلىكى
يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە بايان قىلىنغان غەيىبكە ئىشىنىش ،نامازنى ئادا قىلىش ،ﷲ تائاال
ئاتا قىلغان مال  -مۈلۈكلەردىن ﷲ نىڭ يولىغا ئىشلىتىش ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ۋە ئۇنىڭدىن
ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە چۈشۈرۈلگەن كىتابالرغا ئىشىنىش ۋە ئاخىرەتكە ئىشىنىش دېگەن سۈپەتلەر
بىلەن سۈپەتلىنىپ ،ياخشى ئىشالرنى قىلىش ۋە يامان ئىشالردىن ساقلىنىش بىلەن تەييارلىق قىلىۋاتقان
كىشىلەر ﷲ تەرىپىدىن بولغان نۇر ۋە توغرا يولنىڭ ئۈستىدىدۇر .ئاشۇالر يەنە دۇنيادا ئۆزلىرىنىڭ
ئىزلىگەن ئارزۇسىغا يېتىش ،ئىنسان ياقتۇرمايدىغان يامان ئاقىۋەتلەردىن ساقلىنىپ قېلىش بىلەن،
ئاخىرەتتە ساۋاپقا ئېرىشىپ مەڭگۈلۈك بولغان جەننەتكە كىرىش ۋە ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ دۈشمەنلىرى
بولغان كاپىرالرغا تەييارلىغان ئازابتىن قۇتۇلۇپ قېلىش بىلەن بەختكە ئېرىشكۈچىلەردۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
شۈبھىسىزكى ،كاپىرالرنى ئاگاھالندۇرامسەن ،ئاگاھالندۇرمامسەن ،بەرىبىر ،ئۇالر ئىمان
ئېيتمايدۇ﴿.﴾6
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك
((( بىزگە يەھۇدىيالر ياكى خرىستىئانالر ئۆزلىرىنىڭ دىنى توغرىلىق بىر نەرسە سۆزلەپ بەرسە ،بىز ئۇالرغا
ئىشەنمەسلىكىمىز ھەم ئۇالرنى پۈتۈنلەي يالغانچىغىمۇ چىقارماسلىقىمىز الزىم .ئىشەنمەسلىكىمىزنىڭ سەۋەبى ،ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ دىنلىرىنى ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ئۆزگەرتىۋېتىلگەن يەرلىرىگە ئىشىنىپ قىلىشىمىز مۇمكىن .ئۇالرنى
يالغانچىلىققا چىقارماسلىقىمىزنىڭ سەۋەبى ،بىز يالغان دەپ قارىغان يەرلىرى ﷲ تەرىپىدىن ھەقىقىي چۈشۈرۈلگەن
يەرلىرى بولۇشى مۇمكىن .شۇنىڭغا ئاساسەن :ﷲ سىلەرگە ۋە بىزلەرگە چۈشۈرگەن نەرسىگىال ئىشىنىمىز -،دەيمىز.
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بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە
(ئىمانئېيتمايدۇ)﴾(((.
ﷲ تائاال ئەھلى كىتابنىڭ ئىچىدىن ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەنلەر توغرىسىدا مۇنداق دېدى:
﴿كىتاب بېرىلگەنلەرگە بارچە دەلىلنى كەلتۈرسەڭمۇ ،ئۇالر سېنىڭ قىبلەڭگە بويسۇنمايدۇ﴾((( يەنى،
ھەقىقەتەن ﷲ تائاال بەخىتسىزلىكنى پۈتۈۋەتكەن كىشىنى ھېچقانداق ئادەم بەختلىك قىاللمايدۇ .ﷲ
تائاال ئازدۇرغان ئادەمنى ھېچقانداق ئادەم توغرا يولغا باشالپ قويالمايدۇ (((.سەن ئۇالر ئۈچۈن قايغۇرماي
(دىننى كىشىلەرگە يەتكۈزۈپ قويۇشتىن ئىبارەت) ئۇلۇغ ۋەزىپەڭنى ئادا قىلغىن (يەنى سەن ئۇالرغا
دىننىال يەتكۈزۈپ قويغىن) .ساڭا ئەگەشكەن كىشى ئۈچۈن كاتتا ساۋاب بار .سەندىن يۈز ئۆرىگەن
كىشىگە ،توال قايغۇرۇپ كەتمىگىن .ئۇالرنىڭ يۈز ئۆرىشى سېنى بىئارام قىلمىسۇن( .ئۇالردىن ھېسابنى
ئۆزىمىزئالىمىز).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ
مەسئۇلىيىتىمىزھېسابئېلىشتۇر﴾(((﴿،سەنپەقەت(ئۇالرنىﷲنىڭئازابىدىن)ئاگاھالندۇرغۇچىسەن،
ﷲ ھەممە نەرسىنى تەسەررۇپ قىلغۇچىدۇر﴾(((.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۈبھىسىزكى ،كاپىرالرنى ئاگاھالندۇرامسەن،
ئاگاھالندۇرمامسەن ،بەرىبىر ،ئۇالر ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەممە كىشىنىڭ
(ئىسالم دىنىغا) ئىشىنىپ ،ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ،توغرا يولدا مېڭىشىنى بەكمۇ ئارزۇ قىالتتى .ئاندىن
ئۇنىڭغا ﷲ تائاال “لەۋھۇلمەھپۇز” دا بۇ كىشى توغرا يولنى تالاليدۇ دەپ يېزىۋەتكەن كىشىدىن
باشقىسىنىڭ ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدىغانلىقىنى ۋە بۇ كىشى خاتا يولنى تالاليدۇ ،دەپ يېزىۋەتكەن كىشىدىن
باشقا كىشىنىڭ ئېزىپ كەتمەيدىغانلىقىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خەۋەر قىلىپ يۇقىرىقى ئايەتنى
نازىل قىلدى.

*******
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
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((( يۇنۇس سۈرىسى  96ـ  97ـ ئايەتلەر.
((( بەقەرە سۈرىسى  145ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ سۆزدىن ﷲ بىر كىشىگە ئازغۇنلۇق يولىنى ئۆزى پۈتۈۋېتىپ تۇرۇپ ،ئاندىن ئۇنى سەن خاتا يولدا ماڭدىڭ
دەپ ئۆزى ئازاباليدىكەن دېگەن خاتا چۈشەنچە بولۇپ قالسا ھەرگىزمۇ بولمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ بىر كىشىگە
بەختسىزلىكنى پۈتۈۋېتىشى ۋە توغرا يولدىن ئازدۇرۇۋېتىشى شۇ كىشىنىڭ ئۆزىگە باغلىقتۇر .ھەر بىر كىشىنىڭ توغرا
يولنى ياكى خاتا يولنى تالالش ئەركىنلىكى بار .بىر كىشى شۇ ئەركىنلىكى بىلەن توغرا يولنى تاللىماي خاتا يولنى
تاللىغان بولسا ،ﷲ ئۇ كىشىنى شۇ خاتا يولدا مېڭىشقا باشالپ قويىدۇ .ئەگەر ياخشى يولنى تاللىغان بولسا ،شۇ
ياخشى يولدا مېڭىشقا باشالپ قويىدۇ.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ۋە قۇالقلىرىنى پېچەتلىۋەتكەن (ئىماننىڭ نۇرى كىرمەيدۇ) ،ئۇالرنىڭ
كۆزلىرى پەردىلەنگەن (ھەقىقەتنى كۆرمەيدۇ) ،ئۇالر (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾7
قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېدى :شەيتان ئۇالردىن كۈچلۈك كېلىپ كەتتى ،ئۇالر شەيتانغا
بويسۇندى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،قۇالقلىرىنى ۋە كۆزلىرىنى پېچەتلىۋەتتى .شۇڭا
ئۇالر توغرا يولنى كۆرەلمەيدۇ ،ھەقىقەتنى ئاڭلىيالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ.
ئىبنى جۇرەيج ،مۇجاھىدنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پېچەتلىۋەتتى﴾ دېگەن
ئايىتى توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەرنىڭ گۇناھلىرى ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ھەر
تەرەپتىن قورشاپ كېلىپ دىلغا ئورنىشىدۇ .گۇناھالرنىڭ دىلىغا ئورنىشىشى شۇ دىلنىڭ پېچەتلىنىپ
كەتكەنلىكىدۇر .ئىبنى جۇرەيج :پېچەتلەش دىل بىلەن قۇالققىال بولىدۇ -،دېدى.
ئەئمەش مۇنداق دەيدۇ :مۇجاھىد بىزگە (ئىنساننىڭ) دىلىنى ئالقانغا ئوخشىتىپ چۈشەندۈرۈپ:
دىل دېگەن قولنىڭ ئالقىنىغا ئوخشايدۇ .ئەگەر بەندە بىر گۇناھ قىلسا ،دىل مۇشۇنداق يۇمۇلۇپ
كېتىدۇ -،دەپ ئۆزىنىڭ چىمچىالق بارمىقىنى يۇمۇپ كۆرسەتتى .ئەگەر يەنە بىر گۇناھ قىلسا ،ئۇنىڭ
دىلى مۇشۇنداق يۇمۇلۇپ كېتىدۇ -،دەپ يەنە بىر بارمىقىنى يۇمۇپ كۆرسەتتى .شۇنداق قىلىپ
بارماقلىرىنىڭ ھەممىسى يۇمۇلۇپ بولغىچە كۆرسەتتى( .ئاندىن ئۇ بەندىنىڭ قىلغان گۇناھلىرى ئۇنىڭ
دىلىنى ھەر تەرەپتىن قورشاپ كېلىپ چىرمىۋالغاندىن كېيىن) ئۇنىڭ دىلى پېچەتلىنىپ كېتىدۇ-،
دېدى.
ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ :پۈتۈن ئالىمالر كاپىرالرنىڭ ئىمان ئېيتىشتىن باش تارتقانلىقىنىڭ
جازاسى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىغا مۆھۈر بېسىۋېتىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ دىللىرىنى پېچەتلىۋېتىدۇ  -دەپ
بىرلىككەكەلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن﴿ :بەلكى ﷲ ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبىدىن دىللىرىنى
پېچەتلىۋەتتى﴾((( ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ دۇئا قىلغان« :ئى دىلالرنى ئۆزگەرتىپ
تۇرغۇچى ﷲ! بىزنىڭ دىلىمىزنى سېنىڭ دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلغىن!»(((.
ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دېگەن« :قۇمۇشنى بورا توقۇش ئۈچۈن بىر ـ بىرىگە رەتلەپ تىزغانغا ئوخشاش گۇناھالر (كىشىلەرنىڭ)
دىللىرىغا بىر ـ بىرلەپ تىزىلىپ كېلىدۇ .قايسى دىل ئۇ گۇناھالرنى قوبۇل قىلسا (يەنى ئۇ كىشى گۇناھ
ئىشالنى قىلسا) ،ئۇ دىلغا قارا چېكىتتىن بىرسى ئۇرۇلىدۇ .قايسى دىل ئۇ گۇناھالرنى قوبۇل قىلمىسا
ئۇنىڭغا ئاق چېكىتتىن بىرسى ئۇرۇلىدۇ .دىلالر مۇشۇ ئاساستا ئىككىگە بۆلۈنىدۇ :بىرىنچىسى ،ئاق پېتى
ساقلىنىپ تۇرىدىغان دىل بۇ ،ئاسمان  -زېمىنال بولىدىكەن (قىيامەتكىچىلىك) ئۇنىڭغا ھېچقانداق
يامان ئىش تەسىر قىاللمايدۇ .ئىككىنچىسى( ،كىشىلەر پايدىلىنالمايدىغان) مايماق كوزىغا ئوخشاش
ياخشى  -ياماننى تونۇيالمايدىغان قارا دىلدۇر».
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :مېنىڭ قارىشىمچە ،مۇشۇ مەسىلە توغرىسىدا ئەڭ توغرا سۆز ئەبۇ
((( نىسا سۈرىسى  155ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يامۇقەللىبەلقۇلۇب سەببىت قۇلۇبەنا ئەال دىينىك.
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ھۇرەيرەنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت قىلغان بۇ ھەدىسىدۇر« :مۆمىن گۇناھ ئىشتىن بىرنى
قىلسا ،ئۇنىڭ دىلىغا قارا چېكىتتىن بىرسى قويۇلىدۇ .قىلغان ئىشىغا تەۋبە قىلىپ ،ئۇ ئىشتىن پۈتۈنلەي
يانغان بولسا ،ئۇنىڭ دىلى باشقىدىن پاكىزلىنىدۇ( .ئەگەر قىلغان يامانلىقتىن يانماي) گۇناھ ئىشالرنى
داۋامالشتۇرىۋەرگەن بولسا ،قارا چېكىت كۆپىيىپ ئۇنىڭ دىلىنى قورشىۋالىدۇ ،شۇ قارا چېكىت ﷲ تائاال
بۇ سۆزىدە بايان قىلغان قارا چېكىتتۇر -،دەپ تۆۋەندىكى ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس،
بەلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن دىللىرى قارىيىپ كەتكەن﴾(((».
ﷲ تائاال سۈرىنىڭ بېشىدىكى تۆت ئايەتتە مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتى.
يۇقىرىدىكى ئىككى ئايەتتە كاپىرالرنىڭ ئەھۋاللىرىنى تونۇشتۇردى .ﷲ تۆۋەندىكى ئايەتلەردە ئېغىزدىال
ئىمان ئېيتىپ قويۇپ ،كۇپۇرلۇقنى دىلىدا يوشۇرۇپ كەلگەن مۇناپىقالرنىڭ ئاالمەتلىرىنى تونۇشتۇرىدۇ.
كۆپساندىكىمۇسۇلمانالرمۇناپىقالرنىڭئاالمەتلىرىنىبىلەلمىگەچكە،ئۇالرنىڭئاالمەتلىرىنىبىلىۋېلىشى،
ئۇالردىن ھەر زامان ئېھتىيات قىلىشى ۋە ئۆزلىرىنىڭ تۇيماستىن شۇ ئىشنى قىلىپ قېلىشىدىن ساقلىنىشى
ئۈچۈن ،ﷲ مۇناپىقالرنىڭ ئاالمەتلىرىنى قۇرئاننىڭ كۆپىنچە سۈرىلىرىدە ھەر خىل سۈپەتلىرى بىلەن
سۈپەتلەپبېرىدۇ.

*******
ﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
كىشىلەر ئارىسىدا ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق دېگۈچىلەر بار ،ھەقىقەتتە ئۇالر
ئىشەنمەيدۇ (يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن ،كۆڭلىدە ئىشەنمەيدۇ)﴿ .﴾8ئۇالر ﷲ نى ۋە
مۆمىنلەرنى ئالدىماقچى بولىدۇ ،ھەقىقەتتە ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ﴿.﴾9

“مۇناپىق” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
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مۇناپىقلىق دېگەن كۆرۈنۈشتە ياخشى تەرەپلەرنى ئاشكارىالپ يامانلىقنى يوشۇرۇش بولۇپ ،ئۇ
مۇنداق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ .بىرىنچىسى ،ئېتىقادىي مۇناپىقلىق (ئېتىقادىي جەھەتتىكى مۇناپىقلىق
دېگەن :ئىسالم دىنىغا كىرگەنلىكىنى كۆرۈنۈشتە ئاشكارا جاكارالپ كۇپۇرلۇقنى يوشۇرۇشتۇر) .بۇ خىلدىكى
مۇناپىقالرنىڭ جايى مەڭگۈ دوزاختا بولىدۇ .ئىككىنچىسى ،ئەمەلدىكى مۇناپىقلىقتۇر (يەنى قىلغان
ۋەدىسىگە ئەمەل قىلماسلىق ،ئامانەتكە خىيانەت قىلىش ،سۆزلىسە يالغان سۆزلەش ،جېدەللىشىپ
قالسا ،ئالدى بىلەن ئېغىزىنى بۇزۇشتەك ئىشالردۇر) .ئەمەلدىكى مۇناپىقلىق چوڭ گۇناھالر قاتارىدىن
ھېسابلىنىدۇ .ﷲ خالىسا ،كېيىن يەنە بۇ نۇقتىدا تەپسىلى توختىلىپ ئۆتىمىز.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :مۇناپىق دېگەن سۆزى  -ھەرىكىتىگە ،ئىچى -تېشىغا ،كىرىشى-
چىقىشىغا،باشقىالرنىڭئالدىدىكىھالىتىكەينىدىكىھالىتىگەئوخشىمايدىغانكىشىلەردۇر.
((( مۇتەففىفىن سۈرىسى  14ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

مۇناپىقلىقنىڭ باشلىنىشى
مۇناپىقالرنىڭئاالمەتلىرىنىسۈپەتلەيدىغانئايەتلەرپەيغەمبەرئەلەيھىسساالممەككىدىنمەدىنىگە
ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن چۈشتى .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدىكى ۋاقتىدا ھېچقانداق
مۇناپىقلىق ھەرىكىتى يوق بولۇپال قالماي ،ئەكسىچە مەجبۇرالنغانلىقتىن كۆرۈنۈشتە كۇپۇرلۇقنى ئاشكارا
قىلىپ تۇرۇپ ،ئەمەلىيەتتە ئىسالمغا كىرگەن مۇسۇلمانالر بار ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەن چاغدا“ ،ئەۋس” ۋە “خەزرەج” قەبىلىلىرىدىن
(ئىسالمغا كىرگەن) “ئەنسارىي” دەپ ئاتىلىدىغان مۇسۇلمانالر بار ئىدى .ئۇالر ئىسالم دىنى كېلىشتىن
بۇرۇن ئەرەب مۇشرىكلىرىنىڭ يولى بويىچە بۇتقا چوقۇناتتى .مەدىنىدە ئۆزلىرىنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىنىڭ
يوللىرىنى تۇتۇپ ماڭغان ئەھلى كىتابتىن بولغان يەھۇدىيالرمۇ ياشايتتى .بۇالر تۆۋەندىكىدەك ئۈچ
قەبىلىدىن تەركىب تاپقان ئىدى“ .قەينۇقا” جەمەتى :بۇالر “خەزرەج” قەبىسىلىنىڭ ياردەمچىلىرى
ئىدى“ .نەزىر” ۋە “قۇرەيزە” جەمەتلىرى .ئۇالر “ئەۋس” قەبىلىلىرىنىڭ ياردەمچىلىرى ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە يېڭى كەلگەن چاغدا“ ،ئەۋس” ۋە “خەزرەج” قەبىلىلىرىدىن ئەنسارىيالر،
يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىن پەقەت ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم رەزىيەلالھۇ ئەنھۇال ئىسالم دىنىغا كىرگەن
ئىدى .بۇ چاغدا مۇناپىقلىق ھەرىكەتلىرى يوق ئىدى .چۈنكى ،ئۇ چاغدا مۇسۇلمانالرنىڭ (كاپىرالرنى)
قورقۇنچقا سالغۇدەك كۈچى يوق ئىدى .يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىيالر ۋە مەدىنىنىڭ ئەتراپىدا
ياشايدىغان نۇرغۇن ئەرەب قەبىلىلىرى بىلەن تىنچلىقتا بىللە ياشاش ئۈچۈن كېلىشىم تۈزگەن ئىدى.
مەدىنىدە خەزرەج قەبىلىسىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل دەيدىغان بىر كىشى بار ئىدى.
ئۇ كىشى مەدىنىگە ئىسالم يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن مەدىنىنىڭ باشلىقى ئىدى .مەدىنىلىكلەر ئۇنى
ئۆزلىرىگە پادىشاھ قىلىشنى ئويلىشىپ تۇرغاندا ،مەدىنىگە ئىسالم يېتىپ كېلىشى بىلەن كىشىلەر ئىسالم
دىنىغا كىرىشكە باشالپ ،ئۇ كىشىنى پادىشاھ قىلىشتىن باش تارتقانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ كۆڭلىدە ئىسالم
دىنىغا ۋە مۇسۇلمانالرغا قارىتا ئۆچمەنلىك پەيدا بولدى( .ھىجىرىيەنىڭ  - 2يىلى) بەدرى ئۇرۇشى
بولۇپ ،ﷲ نىڭ ياردىمى بىلەن بۇ ئۇرۇشتا مۇسۇلمانالر غەلىبە قازانغاندىن كېيىن ،ئابدۇلالھ ئىبنى
ئۇبەي ئىبنى سەلۇل دېگەن كىشى باشچىلىقىدا مەدىنىدىكى يەرلىكلەردىن ۋە يەھۇدىيالردىن بولۇپ
بىر تۈركۈم كىشىلەر ئىسالم دىنىغا يۈزەكىال كىرىپ قويدى .شۇ چاغدىن باشالپ مەدىنىدە ۋە ئۇنىڭ
ئەتراپىدىكى يېزىلىق ئەرەبلەردە مۇناپىقلىق ھەرىكەتلىرى كۆرۈلۈشكە باشلىدى .مۇھاجىرالرنىڭ ئىچىدە
بولسا ،بىرمۇ مۇناپىق يوق ئىدى .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ھېچبىرى مەجبۇرلىنىپ ئەمەس ،بەلكى ئۆزلىرىنىڭ
ماللىرىدىن ،ئۆيلىرىدىن ،ئائىلە ،باال  -چاقىلىرىدىن ۋە زېمىنلىرىدىن ﷲ رازىلىقى ئۈچۈن ۋاز كېچىپ
ئۆز ئىختىيارلىقى بىلەن مەدىنىگە ھىجرەت قىلغان ئىدى.

﴿كىشىلەر ئارىسىدا اﷲ تائاالغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق دېگۈچىلەر بار،
ھەقىقەتتە ئۇالر ئىشەنمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى
مۇھەممەدئىبنىئىسھاق،ئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭبۇئايەتنىڭمەنىسىھەققىدەمۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتە دېيىلگەن كىشىلەردىن “ئەۋس” ۋە “خەزرەج” قەبىلىلىرىدىن
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چىققان ۋە ئۇالر بىلەن بىر يولدا بولغان مۇناپىقالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ئەبۇئالىيە ،ھەسەن ،قەتادە ۋە
سۇددى قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش بايان قىلدى.
مۆمىنلەر مۇناپىقالرنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىگە قاراپ ئالدىنىپ كېتىپ ،ئۇالر كاپىر بولسىمۇ ،مۆمىن
دەپ قاراپ ئېھتىيات قىلماي نۇرغۇنلىغان يامان ئاقىۋەتلەرگە قالماسلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ
سۈپەتلىرىنى سۈپەتلەپ بېرىش بىلەن بىرگە ،مۇناپىقالر ۋە كاپىرالرنى ياخشى دەپ قاراشنىڭ (ئىسالمدا)
قاتتىق چەكلەنگەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى﴿ :كىشىلەر ئارىسىدا ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە
ئىشەندۇق دېگۈچىلەر بار ،ھەقىقەتتە ئۇالر ئىشەنمەيدۇ (يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن ،كۆڭلىدە
ئىشەنمەيدۇ)﴾.

ﷲ بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇناپىقالر سېنىڭ ئالدىڭغا كەلگەن چاغدا« :گۇۋاھلىق
بېرىمىزكى ،سەن ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىدۇرسەن» دەيدۇ ،سېنىڭ ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىڭنى ﷲ بىلىدۇ﴾((( يەنى ئۇالر سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە گۇۋاھلىق بېرىمىز
دېگەن سۆزىنى سېنىڭ قېشىڭغا كەلگەن چاغدىال دەيدۇ .لېكىن ئەمەلىيەتتە ئۇنداق ئەمەس .ئۇالرنىڭ
ئېغىزىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە بەرگەن گۇۋاھلىقى بىلەن دىلىدا يوشۇرغانلىرى
ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تۆۋەندىكى ئايەتتە ئۇالرنى يالغانچىغا چىقىرىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ گۇۋاھلىق بېرىدۇكى ،مۇناپىقالر چوقۇم يالغانچىالردۇر﴾(((.
﴿ھەقىقەتتە ئۇالر ئىشەنمەيدۇ (يەنى ئاغزىدا ئىشەندۇق دېگىنى بىلەن ،كۆڭلىدە ئىشەنمەيدۇ.
ھەقىقەتتە ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ﴾ يەنى ئۇالر كۇپۇرلۇقنى دىلىدا يوشۇرۇپ ،ئىماننى تىلىدا

ئېيتىش ئارقىلىق بەزى مۆمىنلەرنى گولالپ مەنپەئەتلەنگەندەك ،ﷲ تائاالنىمۇ گولالپ مەنپەئەتلىنىمىز
دەپ ئوياليدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ مۆمىنلەرنى گوللىغىنىدەك ،ﷲ تائاالنىمۇ گولالش خىيالىغا كەلگەن ھىيلە
 مىكرى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە ﷲ ئۆلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى تىرىلدۈرىدۇ ،ئۇالر(دۇنيادىكى چاغلىرىدا «بىز مۇسۇلمانمىز» دەپ يالغاندىن) سىلەرگە قەسەم ئىچكەندەك ﷲ غا قەسەم
ئىچىدۇ ،ئۇالر بۇ قەسەمنىڭ ئۆزلىرىگە پايدىسى بولىدۇ ،دەپ ئوياليدۇ .ئاگاھ بولۇڭالركى ،ئۇالر
ھەقىقەتەن يالغانچىالردۇر﴾((( ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنى گولاليمىز دېگەن خاتا كۆز ـ قارىشىغا ﷲ تائاال بۇ
ئايىتى بىلەن رەددىيە بەردى﴿ :ھەقىقەتتە ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ﴾ يەنى ئۇالر شۇ قىلىقى
بىلەن ئۆزلىرىدىن باشقىسىنى گوللىمايدۇ ۋە ئۆزلىرىنى گوللىغانلىقىنىمۇ سەزمەيدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مۇناپىقالر ﷲ نى ئالدىماقچى بولۇشىدۇ،
ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدامچىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۇ﴾((( ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى جەرىرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ:
﴿ئۇالر ﷲ نى ئالدىماقچى بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇناپىقالر “الئىالھە ئىللەلالھ” دېگەن سۆزنى ئاشكارا دەپ قويۇش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ جان ۋە ماللىرىنى
ساقالپ قېلىشنى كۆزلەيدۇ.
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى 1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇنافىقۇن سۈرىسى 1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  18ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  142ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

سەئىد ،قەتادەنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كىشىلەر ئارىسىدا ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەندۇق
دېگۈچىلەربار،ھەقىقەتتەئۇالرئىشەنمەيدۇ(يەنىئاغزىدائىشەندۇقدېگىنىبىلەن،كۆڭلىدەئىشەنمەيدۇ).
ئۇالر ﷲ نى ۋە مۆمىنلەرنى ئالدىماقچى بولىدۇ ،ھەقىقەتتە ئۇالر تۇيماستىن ئۆزلىرىنىال ئالدايدۇ﴾ دېگەن

ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇناپىقالرنىڭ ئەخالقى چىرىك ،تىلى بىلەن
دىلى ،سۆزى بىلەن ئەمەلىيىتى بىر  -بىرىگە ئوخشىمايدۇ .ئەتتىگەندە بىر خىل ھالەتتە بولسا ،كەچتە
يەنە باشقا بىر خىل ھالەتتە بولىدۇ .شامال كېمىنى ھەر تەرەپكە چايقىغاندەك ،مۇناپىقالرمۇ بىردەم بىر
تەرەپكە ،بىردەم يەنە بىر تەرەپكە ئۆتۈۋالىدۇ.

*******
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل (يەنى مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنىش) بار ،ﷲ ئۇالرنىڭ كېسىلىنى
كۈچەيتىۋەتتى؛ يالغان سۆزلىگەنلىكلىرى (يالغاندىن ئىماننى دەۋا قىلغانلىقلىرى ۋە ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى
مەسخىرە قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾10

«كېسەل» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
سۇددى ﴿ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل (يەنى مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنىش) بار ،ﷲ ئۇالرنىڭ كېسىلىنى
كۈچەيتىۋەتتى﴾ دېگەن ئايەت توغرىسىدا ئەبۇمالىك ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئىبنى مەسئۇد

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە بىر تۈركۈم ساھابىلەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتىكى “كېسەل”
دېگەن سۆز شەك قىلىش دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ .مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ھەسەنبەسرى ،ئەبۇئالىيە
رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ :بۇ ئايەت يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش مەنىنى ئىپادىلەپ
بېرىدۇ -،دېدى.

ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنىڭ دىللىرىدا كېسەل (يەنى
مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنىش) بار ،ﷲ ئۇالرنىڭ كېسىلىنى كۈچەيتىۋەتتى﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە ئۇ:

بەدەندىكى كېسەللىك بولماستىن ،بەلكى (دىننىڭ بەزى قانۇنلىرىغا شەك قىلىشقا ئوخشىغان) دىنىي
كېسەللىكتۇر((( .دىنغا مۇناسىۋەتلىك بۇ خىل كېسىلى بار كىشىلەر مۇناپىقالردۇر .بۇ كېسەل مۇناپىقالرنىڭ
ئىسالمتوغرىسىدىكىشەكلىنىشىدۇر.ﷲئۇالرنىڭمۇناپىقلىقكېسىلىنىتېخىمۇئاشۇرىدۇ-،دېگەندىن
كېيىن﴿ :مۆمىنلەرگە كېلىدىغان بولساق( ،ھەر سۈرىدە يېڭى دەلىل  -ئىسپاتالر بولغانلىقى ئۈچۈن) بۇ
(يەنى سۈرە) ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى ،ئۇالر (سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن) خۇشال بولىدۇ .دىللىرىدا
كېسەل بارالر (يەنى مۇناپىقالر) غا كېلىدىغان بولساق ،بۇ (سۈرە) ئۇالرنىڭ كۇفرىغا كۇفرى قوشتى (يەنى
ئۇالر مۇناپىقلىقتا تېخىمۇ ئەزۋەيلىدى ،تېخىمۇ گۇمراھالشتى) ،ئۇالر كاپىر پېتى ئۆلدى﴾((( دېگەن ئايەتنى

((( دىنىي كېسەللىك دېگىنىمىز ،دىنىي تەلىماتالرنىڭ بەزىسىگە ئىشىنىپ بەزىسىگە ئىشەنمەي ،بەزى يەرلىرى
ئىدىيەمدىن ئۆتمەي قالدى دەپ دىنغا شەك قىلىشتۇر.
((( تەۋبە سۈرىسى  25ــــ  26ـ ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.
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ئوقۇدى ۋە ئۇالرنىڭ يامانلىقىغا يامانلىق ،ئازغۇنلىقىغا ئازغۇنلىق قوشۇلدى -،دېدى .ئابدۇراھماننىڭ
بۇ سۆزى مۇناسىپ ،ياخشى سۆزدۇر( .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنىڭ ئازغۇنلۇقىغا ئازغۇنلۇق ،كۇپۇرلۇقىغا
كۇپۇرلۇق قوشۇپ قويغانلىقى) ئۇالر نېمە ئىشنى قىلسا شۇ ئىش بىلەن جازا بەرگەنلىكتۇر .بۇرۇنقى
ئالىمالرمۇ يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش بايان قىلغان .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھىدايەت
تاپقانالرنى ﷲ تېخىمۇ ھىدايەت قىلىدۇ ،ئۇالرغا تەقۋادارلىقنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يالغان سۆزلىگەنلىكلىرى (يەنى يالغاندىن ئىماننى دەۋا قىلغانلىقلىرى ۋە ﷲ
نىڭ ئايەتلىرىنى مەسخىرە قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە،

مۇناپىقالر يەنە يالغانچى دېگەن نام بىلەنمۇ سۈپەتلىنىدۇ .ئۇالر غەيىبنى يالغان دەيدۇ .چۈنكى ،ئۇالر
يالغانچىالردۇر .ئۇالر دىنغا شەك قىلىش ۋە غەيىبكە ئىشەنمەسلىك ياكى غەيىبنى يالغانغا چىقىرىشتەك
سۈپەتلەرنىئۆزلىرىگەجەملىۋالىدى.
ئەسكەرتىش :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەزى مۇناپىقالرنى بىلەتتى -،دېگەن كىشىلەر ھۇزەيفەنىڭ
بۇ ھەدىسىگە ئاساسلىنىدۇ« :تەبۇك غازىتى ۋاقتىدا 14 ،ئادەم كېچىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدىن پايدىلىنىپ،
تەبۇكقا يېقىن بىر داۋاننىڭ يېنىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆگىسىنى ئۈركىتىپ ،ئۇنى تۆگىدىن
يىقىتىۋەتمەكچى بولدى .ئەمما ئالالھ تائاال بۇنى ۋەھيى ئارقىلىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بىلدۈردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى ماڭا ئېيتىپ بەردى».
بۇنىڭدىن باشقا ﷲ تائاال مۇناپىقالر توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەتراپىڭالردا ئەئرابىالردىن
مۇناپىقالر بار ،مەدىنە ئاھالىسىدىنمۇ مۇناپىقلىقتا چىڭ تۇرغانالر بار ،ئۇالرنى سەن بىلمەيسەن ،بىز
بىلىمىز ،ئۇالرنى ئىككى قېتىم (يەنى دۇنيادا قەتل قىلىش ۋە ئەسىر ئېلىش بىلەن ،ئۆلگەندە گۆر ئازابى
بىلەن) جازااليمىز .ئاندىن ئۇالر (ئاخىرەتتە) چوڭ ئازابقا (يەنى دوزاخ ئازابىغا) قايتۇرۇلىدۇ﴾﴿ (((،ئەگەر
مۇناپىقالر( ،نىفاقتىن) دىللىرىدا كېسەل بارالر ،مەدىنىدە يالغان خەۋەر تارقاتقۇچىالر (قىلمىشلىرىدىن)
يانمىسا( ،ئى مۇھەممەد) ئەلۋەتتە بىز سېنى ئۇالرغا مۇسەللەت قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالر مەدىنىدە لەنەتكە
ئۇچرىغان ھالدا سەن بىلەن ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ (يەنى ئۇالر مەدىنىدىن سۈرگۈن قىلىنىپ ھەيدەپ
چىقىرىلىدۇ ،چىقىپ كېتىشكە تەييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن مەدىنىدە پەقەت ئازغىنا ۋاقىت تۇرااليدۇ).
ئۇالر قەيەردە بايقالسا ،شۇ يەردە تۇتۇلىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ﴾(((.
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يۇقىرىقى ئايەتلەردە مۇناپىقالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ باشقۇرۇش دائىرىسىدە ئەمەس
ئىكەنلىكىگە ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنى ئېنىق بىلمەيدىغانلىقىغا دەلىل  -ئىسپات باردۇر.
لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەزى مۇناپىقالرنىڭ سۈپەت ۋە ئاالمەتلىرى كۆرسىتىلىپ بېرىلەتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇ سۈپەت ۋە ئاالمەتلەر ئارقىلىق بەزى كىشىلەرنىڭ مۇناپىق ئىكەنلىكىنى
سېزەتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر بىز خالىساق ،ئۇالرنى چوقۇم ساڭا بىلدۈرەتتۇق،
چوقۇم ئۇالرنىڭ سىماسىدىن تونۇيتتۇڭ ،سەن ئەلۋەتتە سۆزىنىڭ ئۇسلۇبىدىن ئۇالرنى تونۇيسەن ،ﷲ
سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾(((.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( ئەھزاب سۈرىسى  - 60ئايەتتىن  61ـ ئايەتكىچە.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  30ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل نامى چىققان مۇناپىق ئىدى .ئۇنىڭ مۇناپىق ئىكەنلىكىگە
زەيد ئىبنى ئەرقەم گۇۋاھلىق بەرگەن .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۇنىڭدىن
شىكايەت قىلغاندا (((،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمەرگە مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى« :ئەرەبلەرنىڭ
مۇھەممەد ئۆزىنىڭ ساھابىلىرىنى ئۆلتۈرىۋېتىپتۇ دېيىشىنى يامان كۆرىمەن» .ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي
مۇسۇلمانالرغا چوڭ زىيانالرنى سالغان مۇناپىق بولسىمۇ ،ئۇ ئۆلگەن چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ
نامىزىنى چۈشۈردى .باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ دەپنىسىگە قاتناشقاندەك ،ئۇنىڭ دەپنىسىگە قاتناشتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :مەن ئۇنىڭ نامىزىغا قاتنىشىش ياكى قاتناشماسلىق
توغرىسىدا تالالش ئىختىيارىغا قويۇلدۇم ،مەن قاتنىشىشنى تاللىدىم».
يەنەبىررىۋايەتتەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇنداقدەيدۇ«:ئەگەرئۇنىڭگۇناھىنىكەچۈرۈۋېتىشنى
 70قېتىمدىن ئارتۇق تىلىگىنىمدە ئۇنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلۈپ كېتىدىغانلىقىنى بىلگەن بولسام،
ئەلۋەتتە گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلۈشىنى  70قېتىمدىن ئارتۇق تىلەيتتىم»(((.

*******
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤ
ئۇالرغا«:يەريۈزىدەبۇزغۇنچىلىققىلماڭالر»دېيىلسە«،بىزئىسالھقىلغۇچىالرمىز»دەيدۇ﴿.﴾11
بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردۇر ،لېكىن بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ﴿.﴾12

«بۇزغۇنچىلىق» نىڭ ئۆز ئىچىگە ئالغان مەنىلىرى
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىبنى مەسئۇد
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە بىر تۈركۈم ساھابىلەرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان﴿ :ئۇالرغا:
((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھېچ قانداق كىشىنىڭ ئاچچىقلىنىشى دۇرۇس ئەمەس ھەم ھېچكىشىمۇ ئاچچىقالنمايدۇ.
ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كايىشى ئەسلى ئاچچىقلىنىپ كايىغان ئەمەس ،بەلكى ئابدۇلال ئىبنى
ئۇبەينىڭ مۇسۇلمانالرغا قاتتىق زىيىنى كەلگەن مۇناپىقالردىن بولغاچقا ،ئۆمەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئۇ مۇناپىقنى
نېمىشقا ئۆلتۈرۋەتمەيمىز -،دېگەنگە ئوخشاش سۆز قىلغان.
((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ مۇناپىقنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرلۈشىنى ﷲ دىن  70قېتىم تىلىگەن .ﷲ ئۇنىڭ
گۇناھىنى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ تىلىسىمۇ كەچۈرمەيدىغانلىقى توغرىسىدا ئايەت چۈشۈرگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدەك
– دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ﷲ نىڭ ئەڭ ئەزىز بەندىسى مۇناپىقالرنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرلۈشىنى سورىسىمۇ ،ﷲ
نىڭ ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كەچۈرمەسلىكىنىڭ سەۋەبى ،تارىختىن بۇيان ھازىرغا قەدەر مۇسۇلمانالرغا كەلگەن زىياننىڭ
بېشىدا مۇناپىقالر بار .دۇنيانىڭ قانداق يېرىدە بولمىسۇن ،كاپىرالردىن مۇسۇلمانالرغا كەلگەن زىيان بىۋاستە كەلگەن
ئەمەس،كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا ئېلىپ كەلگەن زىيانلىرى بولسا ،مەنمۇ مۇسۇلمان دەپ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىگە
كىرىۋالغان بىر تۈركۈم ۋىجدانسىز مۇناپىقالرنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچكى سىرلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئىش – ھەرىكەتلىرىنى
كاپىرالرغا يەتكۈزۈشى ئارقىلىق كەلگەن .شۇڭا ﷲ مۇناپىقالرنىڭ ئاالمەتلىرىنى كاپىرنىڭ ئاالمەتلىرىدىن كۆپ بايان
قىلىدۇ .ئۇالرنى كاپىرالرنىڭ ئازابىدىن قاتتىق ئازاب بىلەن ئازاباليدۇ.
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«يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر» دېيىلسە« ،بىز ئىسالھ قىلغۇچىالرمىز» دەيدۇ﴾ بۇزغۇنچىلىق
قىلغۇچىالر مۇناپىقالردۇر .ئەمما ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر﴾ دېگەن ئايىتىدىكى
“بۇزغۇنچىلىق” ﷲ تائاالغا كۇپۇرلۇق قىلىش ،يامان ئىشالرنى قىلىشتۇر .ئۇنداقتا بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ئۇالرغا“ :ﷲ غا كۇپۇرلۇق قىلماڭالر ۋە يەر يۈزىدە يامان ئىشالرنى قىلماڭالر” دېيىلسە -،دېگەنلىك
بولىدۇ.
ئەبۇجەئفەر ،ئەبۇئالىيەنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
يەر يۈزىدە (ﷲ غا) ئاسىيلىق قىلماڭالر ،ئۇالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقى ﷲ غا ئاسىيلىق قىلىشتۇر .چۈنكى،
يەر يۈزىدە ﷲ غا ئاسىيلىق قىلغان ياكى ئاسىيلىق قىلىشقا بۇيرۇغان كىشى يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلغان بولىدۇ .چۈنكى ،ئاسمان  -زېمىندا ياخشىلىقنىڭ بەرپا بولۇشى ﷲ غا بويسۇنۇش ئارقىلىقال
قولغا كېلىدۇ .رەبىئ ئىبنى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ (بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە) يۇقىرىقىغا ئوخشاش دېدى.

مۇناپىقالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقىنىڭ خىلمۇ خىللىقى
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :مۇناپىقالر ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئاسىيلىق قىلىش ،پەرۋەردىگارى
توسقان ئىشلىرىدىن يانماسلىق ،بۇيرۇغان ئىشلىرىنى قىلماسلىق ،دىندا شەك قىلىشقا بولمايدىغان
ئىشالردا شەك قىلىش ،مۇسۇلمان سۈپىتىگە كىرىۋېلىپ مۆمىنلەرگە كۆز بويامچىلىق قىلىش ،پۇرسەت
تاپسىال كاپىرالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشى ئۈچۈن (كاپىرالرغا) ياردەم بېرىش بىلەن
يەر  -يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالردۇر .ئۇالر شۇ بۇزغۇنچىلىقى بىلەن ئۆزلىرىنى يەر يۈزىنى ئىسالھ
قىلغۇچىالر دەپ ئوياليدۇ .مۆمىنلەرنىڭ كاپىرالرنى ئۆزلىرىگە دوست تۇتۇشىمۇ بۇزۇق ئىشالرنىڭ بىر
خىلىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر (ياردەمدە ۋە مىراستا) بىر  -بىرىگە ئىگىدۇر،
ئەگەر بۇ ھۆكۈمگە ئەمەل قىلمىساڭالر ،يەر يۈزىدە پىتنە ۋە چوڭ قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ﴾(((.
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ﷲ تائاال مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى دوستلۇقنى كەسكىن ھالدا چەكلەپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! مۆمىنلەرنى (دوست تۇتۇشنى) قويۇپ ،كاپىرالرنى دوست تۇتماڭالر،
سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا (يەنى مۇناپىق ئىكەنلىكىڭالرغا) ﷲ نىڭ روشەن پاكىتى بولۇشىنى خاالمسىلەر؟
مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە (يەنى قەئرىگە) تاشلىنىدۇ ،ئۇالرغا ھەرگىزمۇ
(ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان) مەدەتكار تاپالمايسەن﴾((( مۇناپىقالرنىڭ تىلى بىلەن دىلى ئوخشاشمىغاچقا
بۇزغۇنچىلىق شۇالردىن باشلىنىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان سۆزلىرى بىلەن مۆمىنلەرنى ئالدايدۇ
ۋە كاپىرالرنى ئۆزلىرىگە دوست تۇتىدۇ .مۇناپىقالر كاپىرالرنى دوست تۇتمىسا ۋە ئۇالر بىلەن ئاالقە
باغلىمىسا ئۇالردىن مۇسۇلمانالرغا كېلىدىغان زىيان يەڭگىل بولىدۇ .ئۇالر ئەمەل  -ئىبادەتنى (باشقىالرغا
كۆرسىتىش ئۈچۈن ئەمەس) ﷲ رازىلىقى ئۈچۈن قىلسا ۋە سۆزى بىلەن ھەرىكىتى بىردەك بولسا( ،دۇنيا
ۋە ئاخىرەتتە) نىجات تاپقان بوالتتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا« :يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق
قىلماڭالر» دېيىلسە« ،بىز ئىسالھ قىلغۇچىالرمىز» دەيدۇ﴾ يەنى (مۇناپىقالر) بىز مۆمىنلەر ۋە كاپىرالر
((( ئەنفال سۈرىسى  73ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  144ـــــ  145ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

بىلەن دوستانە بولۇپ كېلىشىپ ياشايمىز -،دەيدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇناپىقالر بولسا :مۆمىنلەر ۋە كىتاب بېرىلگەن
كىشىلەردىن بولغان ئىككى تەرەپنىڭ ئارىسىنى ياخشىاليمىز -،دەيدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ سۆزىگە رەددىيە
بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىلىڭالركى ،ئۇالر ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردۇر ،لېكىن بۇنى ئۆزلىرى تۇيمايدۇ﴾
يەنى ئۇالرنىڭ مۆمىنلەر بىلەن كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرنىڭ ئارىسىنى ياخشىاليمىز دەپ ئېلىپ
بېرىۋاتقان ئىشىنىڭ ئۆزىال بۇزغۇنچىلىق قىلىشتۇر .لېكىن ،ئۇالر نادان بولغاچقا ئۇ ئىشنىڭ بۇزغۇنچىلىق
ئىكەنلىكىنىسەزمەيدۇ».

*******
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ
ئۇالرغا (يەنى مۇناپىقالرغا)« :ئىمان ئېيتقان كىشىلەردەك (يەنى ساھابىلەردەك چىن كۆڭلۈڭالر
بىلەن) ئىمان ئېيتىڭالر» دېيىلسە« ،بىزئىمان ئېيتقان ئەخمەقلەرگە ئوخشاش ئىمان ئىيتامدۇق؟»
دەيدۇ .بىلىڭالركى ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىال ئەخمەقلەر ،لېكىن (بۇنى) ئۇالر تۇيمايدۇ﴿.﴾13
يەنى ئۇالرغا :كىشىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىگە ،چۈشۈرگەن كىتابلىرىغا،
پەيغەمبەرلىرىگە ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ،جەننەت ۋە دوزاخنىڭ ھەق
ئىكەنلىكىگە ۋە ئۇندىن باشقا ئىمان كەلتۈرۈشكە تېگىشلىك نەرسىلەرگە ئىشەنگىنىدەك ،سىلەرمۇ شۇ
نەرسىلەرگە ئىشىنىڭالر ،بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلىش ،توسقان ئىشالردىن يېنىش ئارقىلىق ﷲ تائاالغا
ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بويسۇنۇڭالر دېيىلسە ،ئۇالر«﴿ :بىزئىمان ئېيتقان ئەخمەقلەرگە ئوخشاش ئىمان
ئىيتامدۇق؟»﴾ دەپ جاۋاب بېرىدۇ.
ئەبۇئالىيە ۋە سۇددى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە
بىر تۈركۈم ساھابىلەرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىقىغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلغان.
رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ۋە باشقا ئالىمالرنىڭمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە كۆز قارىشى يۇقىرىقىدىكىگە ئوخشاش بولۇپ ،ئۇالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ« :مۇناپىقالر :ساھابىالر ئەخمەق تۇرسا ،بىز ئۇالر بىلەن بىر مەرتىۋىدە ۋە بىر يولدا بوالمدىمىز؟-
دېيىشىدۇ .ﷲ ئۇ مۇناپىقالرغا مۇنداق جاۋاب قايتۇرىدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىال ئەخمەقلەر ،لېكىن (بۇنى)
ئۇالر تۇيمايدۇ ﴾.يەنى ئۇالر قاتتىق بىلىمسىزلىكىدىن ،ئۆزلىرىنىڭ ئازغۇنلۇقتا ئىكەنلىكىنى ۋە ناھايىتىمۇ
ئەخمەقئىكەنلىكىنىبىلمەيدۇ».

*******
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ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ئۇالر مۆمىنلەر بىلەن ئۇچراشقىنىدا« :بىز ئىمان ئېيتتۇق» دېيىشىدۇ ،شاياتۇنلىرى (يەنى مۇناپىق
كاتتىباشلىرى) بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقاندا بولسا« :بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز ،پەقەت
(تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ قويۇپ) مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز» دەيدۇ﴾ .﴿14مەسخىرە
قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى ،ئۇالر تېڭىرقىغان
ھالدا يۈرۈشىدۇ﴿.﴾15

مۇناپىقالرنىڭ ھىيلىسى ۋە ئالدامچىلىقى
مۇناپىقالرمۆمىنلەرگەيولۇققاندابىزﷲتائاالغائىشەندۇق-،دەيدۇ،ئۇالرنىئالداشۋەمۆمىنلەرنىڭ
ئۇرۇشالردا ئالغان غەنىمەتلىرىگە شېرىك بولۇش ئۈچۈن ،ئۆزلىرىنىڭ ﷲ تائاالغا ئىشەنگەنلىكلىرىنى ۋە
ئۇالر بىلەن دوست ئىكەنلىكلىرىنى ئىزھار قىلىشىدۇ .مۇناپىقالر يەھۇدىي ۋە مۇشرىك كاتتىباشلىرىنىڭ
قېشىغا بارغاندا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن سىلەر بىلەن بىللىمىز﴾ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇھەممەد
ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر
قايسى يولدا بولساڭالر ،بىزمۇ شۇ يولدا .سىلەر قايسى گۇرۇھتا بولساڭالر ،بىزمۇ شۇ گۇرۇھتا ﴿«پەقەت
(تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ قويۇپ) مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز» دەيدۇ﴾.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :پەقەت
(تىلىمىزنىڭ ئۇچىدىال ئىمان ئېيتىپ قويۇپ) مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز دەيدۇ﴾ يەنى بىز مۇھەممەد

ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى مەسخىرە قىلىمىز دەيدۇ .رەبىيئ ئىبنى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە
قەتادە قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش چۈشەندۈردى.
ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ بىز مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىمىز ،دېگەن سۆزلىرىگە جاۋاب قايتۇرۇپ

مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەسخىرە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ
بېرىدۇكى ،ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ﴾.
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ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ قىلمىشلىرىغا قىيامەت كۈنى جازا
بېرىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە مۇناپىق ئەرلەر ،مۇناپىق ئايالالر مۆمىنلەرگە:
«بىزنى كۈتۈپ تۇرۇڭالر ،سىلەرنىڭ نۇرۇڭالردىن ئازراق ئااليلى» دەيدۇ .ئۇالرغا (مەسخىرە يۈزىسىدىن):
«ئارقاڭالرغا قايتىپ نۇر تىلەڭالر» دېيىلىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا بىر سېپىل سوقۇلىدۇ،
سېپىلنىڭ دەرۋازىسى بولىدۇ ،دەرۋازىنىڭ ئىچى تەرىپىدە رەھمەت ،تېشىدا ئازاب بولىدۇ﴾(((﴿ ،كاپىرالر
ئۆزلىرىگە (جازا بەرمەستىن) مۆھلەت بېرىشىمىزنى (يەنى ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشىمىزنى) ھەرگىز ئۆزلىرى
ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان قىلمىسۇن ،ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز (ۋە ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز)
((( ھەدىد سۈرىسى  13ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

پەقەت ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر .ئۇالر (ئاخىرەتتە) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾
دەيدۇ .ﷲ بۇ ئايەتلەردە ئۇالرنىڭ مۆمىنلەرنى مازاق قىلغانلىقى ۋە مۆمىنلەرنى گوللىغانلىقى ئۈچۈن
ئۇالرنى قاتتىق ئازاب بىلەن ئازاباليدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

(((

مۇناپىقالرنىڭ ھىيلە ـ مىكرى ۋە ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتى
ﷲ تائاال﴿ :مەسخىرە قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ ،ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا
قويۇپ بېرىدۇكى ،ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە ئۆزىنىڭ مۇناپىقالرنى ئۇالرنىڭ

مۆمىنلەرنى مەسخىرە ۋە مازاق قىلغانلىقى ئۈچۈن جازااليدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.

سۇددى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا قويۇپ بېرىدۇكى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس ،ئىبنى مەسئۇد ۋە بىر تۈركۈم ساھابىالرنىڭ :ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۇالرنىڭ
گۇمراھلىقتا مېڭىشىغا مۆھلەت بېرىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇجاھىد :ﷲ تائاال ئۇالرنى گۇمراھلىقلىرىدا تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرىدۇ -،دېدى .ئىبنى جەرىر بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى :ﷲ تائاال خۇددى﴿ :ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ،كۆزلىرىنى ھەق (نى چۈشىنىش ۋە
كۆرۈش) تىن بۇرىۋېتىمىز ،ئۇالر دەسلەپتە مۆجىزىلەرگە ئىشەنمىگىنىدەك (يەنە ئىشەنمەيدۇ) ،ئۇالرنى
گۇمراھلىقلىرىدا تېڭرقاپ يۈرۈشكە قويۇۋېتىمىز﴾((( دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغاندەك بىز ئۇالرنى ئۇالرنىڭ
ئازغۇنلۇقلىرىدا ۋە گۇمراھلىقلىرىدا تېخىمۇ چوڭقۇرالشتۇرىمىز ۋە قويۇپ بېرىمىز دېگەنلىك بولىدۇ-،
دېدى.
﴿ئۇالر تېڭىرقىغان ھالدا يۈرۈشىدۇ﴾ يەنى ئۇالر مەنىۋىي قاششاقلىق ۋە نىجىسلىق قورشىۋالغان
ئازغۇنلۇق ۋە كاپىرلىقتا چىقىش يولى تاپالماي تېڭىرقاپ يۈرىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ دىللىرىغا
مۆھۈر بېسىۋەتتى ۋە ھەق يولنى كۆرۈشتىن كور قىلىۋەتتى .ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ھىدايەتنى قوبۇل
قىلىشتىن توسىۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ھەقىقەتنى تونىيالمايدۇ ۋە توغرا يولنى تاپالمايدۇ.

*******
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ئەنە شۇالر ھىدايەتنى بېرىپ ،گۇمراھلىقنى ئالدى .شۇڭا سودىسى پايدا كەلتۈرمىدى ،ئۇالر
ھىدايەت تاپقۇچى بولمىدى﴿.﴾16
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ۋە بىر تۈركۈم ساھابىالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇناپىقالر ئازغۇنلۇق يولىنى
تاللىۋېلىپ ،توغرا يولنى قويۇپ قويدى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  178ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى 110ـ ئايەت.
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مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۇناپىقالر ﷲ غا ئىشىنىپ بولۇپ ،كېيىن
كۇپۇرلۇققاياندى.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر توغرا يولدىن ئازغۇنلۇق يولىنى ياخشى
كۆردى .يۇقىرىدىكى تەپسىرشۇناس ئالىمالرنىڭ سۆزلىرىنى ئىخچاملىغاندا مۇنداق بولىدۇ :مۇناپىقالرنىڭ
مەيلى ﷲ تائاالغا ئىشىنىپ بولغاندىن كېيىن كۇپۇرلۇققا يانغىنى بولسۇن ياكى بۇرۇندىن باشالپ
كۇپۇرلۇقنى تاللىغىنى بولسۇن ،مۇناپىقالر توغرا يولدىن ئازغۇنلۇق يولىغا ئۆتتى .توغرا يولنىڭ ئورنىغا
ئازغۇنلۇق يولىنى تاللىدى.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھېچقانداق پايدا كۆرەلمىگەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :شۇڭا سودىسى
پايدا كەلتۈرمىدى ،ئۇالر ھىدايەت تاپقۇچى بولمىدى﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن

ھېچقانداق پايدا كۆرمىدى.

ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن مۇناپىقالرنىڭ توغرا يولدىن ئازغۇنلۇققا ،مۇسۇلمانالرنىڭ
سېپىدىن باشقا بىر گۇرۇھقا ،خاتىرجەملىكتىن خاتىرجەمسىزلىككە ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
سۈننەتلىرىدىن بىدئەتكە چىقىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .ئىبنى ئەبۇھاتەممۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ئۇالر گوياكى (كېچىدە ئىسسىنىش ۋە يورۇقلۇق ئېلىش ئۈچۈن) ئوت ياققان كىشىلەرگە
ئوخشايدۇ ،ئوت ئۇالرنىڭ ئەتراپىنى يورۇتقاندا ،ﷲ ئۇالرنىڭ (ئوتىنىڭ) يورۇقىنى ئۆچۈرۈۋەتتى،
ئۇالرنى (ئەتراپىدىكى ھېچ نەرسىنى)كۆرەلمەيدىغان قاراڭغۇلۇقتا قالدۇردى﴿ .﴾17ئۇالر گاستۇر (يەنى
گاسئاڭلىمىغاندەك،ياخشىلىقنىئاڭلىمايدۇ)،گاچىدۇر(يەنىگاچاسۆزلىيەلمىگەندەك،ياخشىئىشنى
سۆزلىيەلمەيدۇ) ،كوردۇر (يەنى كور بولۇپ قالغاندەك ،توغرا يولنى كۆرمەيدۇ) ،شۇڭا ئۇالر (گۇمراھلىقتىن)
قايتمايدۇ﴿.﴾18
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مۇناپىقالرنىڭ مىسالى
ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ توغرا يولدا ماڭماي ،ئازغۇنلۇق يولىدا ماڭغانلىقىنى ۋە توغرا يولنى تونۇپ
بولغاندىن كېيىن ئازغۇنلۇق يولىغا ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى ئوت ياققان بىر ئادەمگە ئوخشىتىدۇ ،ئۇ ئادەم
ئوتنىڭ يۇرۇقىدىن پايدىلىنىپ ئەتراپنى كۆرۈپ خۇشال بولۇپ تۇرغاندا ،ئوت تۇيۇقسىزال ئۆچۈپ قالسا،
ھېچنەرسە كۆرۈنمەيدىغان ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش مۇمكىن بولمايدىغان دەھشەت بىر قاراڭغۇلۇقنىڭ
ئىچىدە قالىدۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ئادەم گاس ،گاچا ۋە قېشىدىكى نۇرنى كۆرەلمەيدىغان كور بولۇپ

بەقەرە سۈرىسى

قالىدۇ .شۇڭا ئۇ ئوتتىن پايدىلىنىۋاتقان ئاۋالقى ھالىتىدەك ھالەتكە ھەرگىزمۇ قايتالمايدۇ .مۇناپىقالر توغرا
يولنىڭ ئورنىغا ئازغۇنلۇق يولىنى تالالشتا ۋە ياخشى كۆرۈشتە يۇقىرىدىكى ئادەمگە ئوخشاشتۇر.
بۇ مىسالدا ،مۇناپىقالرنىڭ بۇرۇن ﷲ تائاالغا ئىشىنىپ بولغاندىن كېيىن كۇپۇرلۇققا يانغانلىقىغىمۇ
دەلىللەر بار .ﷲ تائاال بۇنى باشقا بىر ئورۇندا بايان قىلدى.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ (ئوتىنىڭ) يورۇقىنى ئۆچۈرۈۋەتتى ،ئۇالرنى (ئەتراپىدىكى ھېچ نەرسىنى)
كۆرەلمەيدىغان قاراڭغۇلۇقتا قالدۇردى﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنىڭ ئوتلىرىنىڭ ،ئۇالرغا پايدا بېرىدىغان نۇرىنى

ئۆچۈرۋېتىپ ،ئۇالرغا زەرەر قىلىدىغان تۈتۈن بىلەن كۈلىنى قالدۇرۇپ قويىدۇ .ئۇالرنى دىنغا شەك
قىلىش ،كۇپۇرلۇق ۋە مۇناپىقلىق قىلىشتىن ئىبارەت بولغان قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىچىدە قويۇپ قويىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئەتراپتىكى ھېچقانداق نەرسىنى كۆرەلمەيدۇ ھەم ئۇ قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلۇش يولىنى
تاپالمايدۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالر ياخشىلىقنى ئاڭلىمايدىغان گاس ،ھەقىقەتنى سۆزلىمەيدىغان گاچا،
توغرا يولنى كۆرەلمەيدىغان قارىغۇدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور بولمايدۇ ،لېكىن كۆكرەكلەردىكى
قەلبلەر كور بولىدۇ (يەنى ھەقىقىي كورلۇق كۆزنىڭ كورلۇقى ئەمەس ،دىلنىڭ كورلۇقىدۇر ،كور ئادەم
ئىبرەت ئالمايدۇ ۋە چۈشەنمەيدۇ) ﴾((( شۇڭا ئۇالر بۇرۇنقى توغرا يولغا قايتالمايدۇ.

*******
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ياكى ئۇالر زۇلمەتلىك ،گۈلدۈرمامىلىق ۋە چاقماقلىق قاتتىق يامغۇردا قالغان ،گويا چاقماق
سوقۇۋېتىپ ئۆلۈپ كېتىشتىن قورقۇپ ،قۇالقلىرىنى بارماقلىرى بىلەن ئېتىۋالغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ.
ﷲ كاپىرالرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾19چاقماق چاققاندا ئۇالر كۆز
نۇرىدىن ئايرىلىپ قالغىلى تاس قالىدۇ ،ئۇالر چاقماق يورۇقىدا مېڭىۋالىدۇ .قاراڭغۇلۇق قاپلىغاندا تۇرۇپ
قالىدۇ .ﷲ خالىسا ئىدى ،ئۇالرنى ئاڭالش ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتىدىن ئەلۋەتتە مەھرۇم قىالتتى .ﷲ
ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾20

مۇناپىقالرنىڭ يەنە بىر مىسالى
بۇ ئايەتلەر ﷲ تائاالنىڭ يەنە بىر تۈردىكى مۇناپىقالرنى ئوخشىتىشىدۇر .بۇ تۈردىكى مۇناپىقالر
بەزى ۋاقىتتا ھەقىقەتنى تونۇيدىغان بەزى ۋاقىتتا ئۇنىڭدىن شەك قىلىدىغان كىشىلەردۇر.
((( ھەج سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىبنىمەسئۇدرەزىيەلالھۇئەنھۇ،ئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمابىرتۈركۈمساھابىالر،ئەبۇئالىيە،
مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەتا ،ھەسەنبەسرى ،قەتادە ،ئەتىيە ئەۋفى ،ئەتا خۇراسانى ،سۇددى
ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :مۇناپىقالر قاتتىق
قاراڭغۇلۇق ،گۈلدۈرمامىلىق ۋە چاقماق چېقىپ يېغىۋاتقان قاتتىق يامغۇردا قالغان ،چاقماق سوقۇۋېتىپ
ئۆلۈپ كېتىشىدىن قورقۇپ ،بارماقلىرىنى قۇالقلىرىغا تىقىۋالغان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ(((.
مۇناپىقالر بەك قورقۇنچاق كېلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :بىز چوقۇم
سىلەر (يەنى سىلەرگە ئوخشاش مۇسۇلمانالر) دىن» دەپ ،ﷲ بىلەن قەسەم ئىچىدۇ .ئۇالر سىلەردىن
ئەمەس ،لېكىن ئۇالر (زىيان  -زەخمەتكە ئۇچراشتىن قورقۇپ ،ئاغزىدا مۇسۇلمان بولغان) قورقۇنچاق
قەۋمدۇر .ئەگەر ئۇالر بىرەر قورغان ياكى غار ۋەياكى گەمىنى تاپسا ئىدى ،ئۇالر شۇ تەرەپكە قاراپ ئەلۋەتتە
(((
يۈگۈرۈشكەنبوالتتى﴾
ئۇالرنىڭچاقماقنىڭسوقۇۋېتىشىدىنقورقۇپبارماقلىرىبىلەنقۇالقلىرىنىئېتىۋېلىشلىرىئۇالرغا
ھېچقانداق پايدا كەلتۈرمىدى .ئۇالردىن ھېچقانداق نەرسىنى توسۇپ قااللمىدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال
ئۇالرنى ئۆز قۇدرىتى بىلەن ھەر تەرەپتىن قورشاپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ خاھىشى ئاستىدا
ياشايدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنى قانداق قىالي دېسە شۇنداق قىالاليدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆز قۇدرىتى بىلەن
قورشاپ تۇرىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەن لەشكەرلەرنىڭ  -پىرئەۋن ۋە
سەمۇدنىڭ قىسسىسىدىن خەۋەر تاپتىڭمۇ؟ (قۇرەيش مۇشرىكلىرى ئاشۇ كاپىرالرغا نازىل بولغان ئازابتىن
ئىبرەت ئالماي) داۋاملىق ئىنكار قىلىشىۋاتىدۇ .ﷲ كاپىرالرنىڭ ئەتراپىنى قورشاپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
چاقماق ناھايىتى قاتتىق چاققانلىقى ،ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنىڭ ئاجىزلىقى ۋە ﷲ تائاالغا ئىشىنىشكە
بولغان ئىشەنچلىرىدە تۇرالمىغانلىقىدىن ،ئۇالر چاقماق چاققاندا كۆز نۇرىدىن ئايرىلىپ قالغىلى تاس
قالىدۇ .ئىبنى ئەبۇتەلھە ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت مۇناپىقالرنىڭ ئەيىبلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئېچىۋەتكىلى تاسال قالدى.
﴿ئۇالر چاقماق يورۇقىدا مېڭىۋالىدۇ﴾ ئىبنى ئەبۇتەلھە ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسۇلمانالر كۈچىيىپ ،ئىسالم غەلىبە
قىلسا ،ئۇالر دەرھال بىز ئىسالم دىنىدا دەيدۇ .مۇسۇلمانالر ئۇرۇشتا يېڭىلىپ ،مەغلۇبىيەتكە يۈزلەنسە،
ئۇالر كۇپۇرلۇققا قايتىدۇ.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزىلەر ﷲ غا شەك  -شۈبھە بىلەن (يەنى تۇراقسىز ھالدا)
ئىبادەت قىلىدۇ ،ئەگەر ئۇنىڭغا ياخشىلىق يەتسە دىنىدا تۇرىدۇ (مۇنداق ئادەم مۇناپىق بولۇپ ،ﷲ غا
دىلى بىلەن ئەمەس ،پەقەت تىلى بىلەن ئىبادەت قىلىدۇ)﴾(((.
((( مانا بۇ مۇناپىقالرنىڭ ھالى .يامغۇردا قالغان ئادەم گۈلدۈرمامىدىن قورقۇپ بارماقلىرىنى قۇالقلىرىغا تىقىۋالغىنىغا
ئوخشاش مۇناپىقالرمۇ قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدىغان ۋە يامان ئىشالردىن توسىدىغان ،ياخشى
كىشىلەرنى مۇكاپاتاليدىغان ،يامان كىشىلەرنى ئازاباليدىغان ئايەتلەرنى ئاڭلىغاندا بارماقلىرىنى قۇالقلىرىغا تىقىۋالىدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ يامان كىشىلەرنى ئازاباليدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئايەتلىرى ئۇالرنى بىئارام قىلىپ قورقۇتىدۇ.
((( تەۋبە سۈرىسى  56ــــ  57ـ ئايەتلەر.
((( سۈر ە بۇرۇج  - 17ئايەتتىن  20ـ ئايەتكىچە.
((( ھەج سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر چاقماق
يورۇقىدا مېڭىۋالىدۇ .قاراڭغۇلۇق قاپلىغاندا تۇرۇپ قالىدۇ﴾ دېگەن سۆزىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر ھەقىقەتنى تونۇپ ،ئۇنى سۆزلىگەندە توغرا يولدا بولىدۇ .ئۇالر
ھەقتىن (ئىماندىن) كۇپۇرلۇققا قايتقاندا ھۇدۇقۇشقا چۈشۈپ قالىدۇ .ئەبۇئالىيە ،ھەسەنبەسرى ،قەتادە،
رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش دېدى .سۇددىمۇ
بىر تۈركۈم ساھابىالرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىقىغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلدى.
قىيامەتكۈنىھەممەكىشىگە(،ئۇالرنىڭئىمانىنىڭئاجىز-كۈچلۈكلىكىگەقاراپ)نۇربېرىلگەندە،
مۇناپىقالرغا بۇ دۇنيادىكىگە ئوخشاش قىيامەت كۈنىدىمۇ نۇر بېرىلمەيدۇ .كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن نۇرى
بىر نەچچە كىلومېتىر ئارىلىقنى يورۇتااليدىغان كىشىلەر بولىدۇ .نۇرى بەزى ۋاقىتتا يورۇپ ،بەزى
ۋاقىتتا ئۆچۈپ قالىدىغان كىشىلەرمۇ بولىدۇ .بۇنداقالر نۇرلىرى يانغاندا مېڭىۋالىدۇ ،ئۆچكەندە توختايدۇ.
نۇرلىرى پەقەت يانمايدىغان كىشىلەرمۇ بولىدۇ .ئۇالر ئەڭ ئەشەددى مۇناپىقالردۇر.
ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى مۇناپىقالرغا نۇر بېرىلمەيدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ كۈندە
مۇناپىق ئەرلەر ،مۇناپىق ئايالالر مۆمىنلەرگە« :بىزنى كۈتۈپ تۇرۇڭالر ،سىلەرنىڭ نۇرۇڭالردىن ئازراق
ئااليلى» دەيدۇ .ئۇالرغا (مەسخىرە يۈزىسىدىن)« :ئارقاڭالرغا قايتىپ نۇر تىلەڭالر» دېيىلىدۇ ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا بىر سېپىل سوقۇلىدۇ ،سېپىلنىڭ دەرۋازىسى بولىدۇ ،دەرۋازىنىڭ ئىچى تەرىپىدە
رەھمەت ،تېشىدا ئازاب بولىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال مۆمىنلەر توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ كۈندە مۆمىن ئەرلەرنى ،مۆمىن ئايالالرنى
كۆرىسەنكى ،ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا ۋە ئۇالرنىڭ ئوڭ تەرىپىدە ماڭىدۇ( ،ئۇالرغا) «بۈگۈن
سىلەرگە ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىلىدۇ ،ئۇ يەرلەردە
مەڭگۈ قالىسىلەر ،بۇ ئۇلۇغ مۇۋاپپەقىيەتتۇر» (دېيىلىدۇ) ﴾(((﴿ ،ئۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ﷲ
پەيغەمبەرنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغان مۆمىنلەرنى رەسۋا قىلمايدۇ ،ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا
ۋە ئوڭ تەرىپىدە يۈرىدۇ ،ئۇالر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نۇرىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ بەرگىن،
بىزگە مەغپىرەت قىلغىن ،سەن بولساڭ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىرسەن» دەيدۇ﴾(((.

نۇر توغرىسىدىكى رىۋايەتلەر
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ﴿ئۇالرنىڭ نۇرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا
ۋە ئوڭ تەرىپىدە يۈرىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

كىشىلەر سىرات كۆۋرۈكىدىن ئۆتكەندە ،ئۇالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلىرىگە قاراپ نۇر
بېرىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئىچىدە تاغدەك ۋە خورما دەرىخىدەك نۇر بېرىلگەنلەرمۇ بار .ئەڭ ئاز نۇر بېرىلگەن
كىشىنىڭ نۇرى ئۇنىڭ بارمىقىدا بولۇپ ،ئۇ بەزى ۋاقىتتا يېنىپ ،بەزى ۋاقىتتا ئۆچۈپ قالىدۇ .ئىبنى
((( ھەدىد سۈرىسى  13ـ ئايەت.
((( ھەدىد سۈرىسى  12ـ ئايەت.
((( تە ھرىم سۈرىسى  8ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھاتەم يەنە ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۆمىننىڭ ھەممىسىگە قىيامەت
كۈنى نۇر بېرىلىدۇ .ئەمما مۇناپىقالرنىڭ نۇرى ئۆچۈپ قالىدۇ .مۆمىنلەر مۇناپىقالرنىڭ نۇرلىرىنىڭ ئۆچۈپ
قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۆزلىرىنىڭ نۇرىنىڭ ئۆچۈپ قېلىشىدىن قورقۇپ ﷲ دىن مۇنداق دەپ تىلەيدۇ:
﴿ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نۇرىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ بەرگىن﴾ زەھھاك ئىبنى مۇزاھىم مۇنداق
دېدى :مۆمىن ياكى مۇناپىق بولسۇن ،ئىسالمغا كىرگەن ھەممە كىشىگە قىيامەت كۈنى نۇر بېرىلىدۇ.
ئۇالر ئۆتىدىغان كۆۋرۈكنىڭ قېشىغا يېقىنلىشىپ بارغاندا مۇناپىقالرنىڭ نۇرلىرى ئۆچۈپ قالىدۇ .مۆمىنلەر
مۇناپىقالرنىڭ نۇرلىرىنىڭ ئۆچۈپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ ،ئۆزلىرىنىڭ نۇرىنىڭ ئۆچۈپ قېلىشىدىن قورقۇپ،
ﷲ دىن مۇنداق دەپ تىلەيدۇ﴿ :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە نۇرىمىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ بەرگىن!﴾

مۆمىنلەر ،كاپىرالر ۋە مۇناپىقالرنىڭ تۈرلىرى
ئىنسانالر تۆۋەندە بايان قىلىنغاندەك بىر نەچچە تۈرگە ئايرىلىدۇ:
 -1ھەقىقىي مۆمىنلەر :ﷲ ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرىنى بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدىكى تۆت ئايەتتە
بايان قىلىپ بەردى.
 - 2ئەشەددىي كاپىرالر :ﷲ ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرىنى ،مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرى بايان قىلىنىپ
كەلگەن ئايەتلەرنىڭ ئارقىسىدىنال كەلگەن ئىككى ئايەتتە بايان قىلىپ كۆرسەتتى.
 - 3مۇناپىقالر :مۇناپىقالر مۇنداق ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ :بىرىنچىسى ،ئەڭ ئەشەددىي مۇناپىق،
ﷲ بۇ مۇناپىقالرنى يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە ،ئوتى ئۆچۈپ قېلىپ ھېچقانداق نەرسىنى كۆرگىلى
بولمايدىغان زۇلمەت قاراڭغۇدا قالغان كىشىگە ئوخشىتىپ ئۆتتى .ئىككىنچىسى ،ئىككىلىنىپ قالغان
مۇناپىق .بۇ مۇناپىقالردا ئىماننىڭ نۇرى بەزىدە چاقناپ ،بەزىدە ئۆچۈپ قالىدۇ .ﷲ بۇ مۇناپىقالرنى
يۇقىرىقى ئايەتلەردە ،گۇلدۇرمامىلىق قاتتىق يامغۇردا قالغان كىشىلەرگە ئوخشىتىپ ئۆتتى .بۇ تۈردىكى
مۇناپىقالرنىڭئەھۋالىيۇقىرىقىمۇناپىقالرنىڭكىدىنيەڭگىلرەكبولىدۇ.
ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايەتلەردە ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرى ئەمەلىيەتتە توغرا بولمىسىمۇ ،ئۇنى
توغرا دەپ ئوياليدىغان قاتتىق تەرسا كاپىرالرغا مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالرنىڭ (ياخشى
ئەمەل دەپ ئويلىغان) ئەمەللىرى باياۋاندىكى سەرابقا ئوخشايدۇ ،تەشنا ئادەم ئۇنى سۇ دەپ گۇمان
قىلىدۇ ،ئۇنىڭ يېنىغا كەلسە ھېچ نەرسە كۆرۈنمەيدۇ (يەنى سۇ كۆرمەيدۇ) ﴾(((.
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تۆۋەندىكى ئايەتتە ئازراق تەرسا كاپىرالرغا بىر مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياكى ئۇالرنىڭ
(ياخشى دەپ گۇمان قىلغان) ئەمەللىرى چوڭقۇر دېڭىزدىكى قاراڭغۇلۇققا ئوخشايدۇ ،ئۇنى (يەنى
دېڭىزنى) قاتمۇقات دولقۇنالر ۋە دولقۇنالرنىڭ ئۈستىدىكى قارا بۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ( .مانا بۇ) قاتمۇقات
قاراڭغۇلۇقالردۇر( ،بۇ قاراڭغۇلۇققا گىرىپتار بولغۇچى) قولىنى ئۇزاتسا بارماقلىرىنى كۆرەلمەيدۇ ،ﷲ نۇر
ئاتا قىلمىسا ،كىم بولمىسۇن ،نۇرنى كۆرەلمەيدۇ (يەنى ﷲ ھىدايەت قىلمىغان ئادەم ھەرگىز ھىدايەت
تاپمايدۇ)﴾(((.
((( نۇر سۈرىسى 39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇر سۈرىسى 40ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

شۇنىڭ بىلەن ﷲ بۇ يەردە كاپىرالرنى مۇنداق ئىككى تۈرگە ئايرىدى :بىرىنچىسى ،كۇپۇرلۇققا
چاقىرىدىغان كاپىرالر .ئىككىنچىسى ،ئەگەشكۈچى كاپىرالر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى:
﴿بەزى كىشىلەر ﷲ (نىڭ قۇدرىتى ۋە سۈپەتلىرى) ئۈستىدە ھېچقانداق دەلىلسىز مۇنازىرىلىشىدۇ،
ھەر بىر سەركەش شەيتانغا (يەنى ھەقتىن توسقۇچى كۇففارالرنىڭ كاتتىباشلىرىغا) ئەگىشىدۇ﴾(((،
﴿بەزىلەر (توغرا تونۇشقا ئېلىپ بارىدىغان) ھېچقانداق ھەقىقىي ئىلىمسىز ،ھىدايەتسىز ۋە نۇرلۇق
كىتابسىز ھالدا ﷲ توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىدۇ( .ئۇنىڭ مۇنازىرىلىشىشى نوقۇل نەپسى خاھىشى ۋە
تەرسالىقىدىندۇر)﴾(((.
ﷲ مۆمىنلەرنى مۇنداق ئىككى تۈرگە ئايرىدى:
 -1ئەڭ بۇرۇن ئىسالم دىنىغا كىرگەنلەر ،بۇالر ﷲ نىڭ يېقىن كىشىلىرى.
 -2بەختلىك مۆمىنلەر ،بۇالر ﷲ تائاالنىڭ ياخشى كىشىلىرىدۇر.
يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئايەتلەرنىڭ خۇالسىسى شۈكى ،ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى ﷲ تائاالنىڭ ئەڭ
يېقىن بەندىلىرى ۋە ياخشى كىشىلىرى دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىدى.
كاپىرالرنىمۇ كۇپۇرلۇققا چاقىرغۇچى كاپىرالر ۋە ئەگەشكۈچى كاپىرالر دەپ ئىككى تۈرگە
ئايرىدى.
مۇناپىقالرنىمۇ ئەڭ ئەشەددىي مۇناپىقالر ۋە مۇناپىقلىقنىڭ بەزى ئاالمەتلىرى تېپىلىدىغان مۇناپىقالر
دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىدى.

مۇناپىقنىڭ ئىككى تۈرگە بۆلۈنىدىغانلىقى
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۈچ
خىل سۈپەت بار .شۇ ئۈچ خىل سۈپەت بىرال كىشىدە كۆرۈلسە ،ئۇ كىشى ئەڭ ئەشەددىي مۇناپىق
بولىدۇ .ئۇنىڭ بىر خىلى كۆرۈلسە ،ئۇ كىشى شۇنى يوقاتقۇچە ئۇنىڭدا مۇناپىقلىقنىڭ بىر ئاالمىتى
كۆرۈلگەن بولىدۇ .ئۇ ئۈچ خىل سۈپەت :يالغان سۆزلەش ،ۋەدىسىدە تۇرماسلىق ۋە ئامانەتكە خىيانەت
قىلىشتۇر».

ئالىمالر بۇ ھەدىسنى مۇناپىقلىقنىڭ بەزى ئاالمەتلىرى بىلەن ئىماننىڭ بەزى ئاالمەتلىرىنىڭ بىرال
ۋاقىتتا بىر ئادەمدە تېپىلىدىغانلىقىغا دەلىل قىلىپ كەلتۈردى .مۇناپىقلىق بۇ ھەدىستە دېيىلگەندەك
ئەمەلىي مۇناپىقلىق بولىدۇ ياكى يۇقىرىدىكى ئايەتتە دېيىلگەندەك ئېتىقادىي مۇناپىقلىق بولىدۇ.

قەلبنىڭ تۈرلىرى
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
((( ھەج سۈرىسى  3ـ ئايەت.
((( ھەج سۈرىسى  8ـ ئايەت.
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رىۋايەت قىلىدۇ« :قەلب مۇنداق تۆت تۈرگە بۆلۈنىدۇ :بىرىنچىسى ،چىراغقا ئوخشاش نۇر چاقناپ
تۇرىدىغان ساپ ،سۈزۈك قەلب .ئىككىنچىسى ،پېچەتلىنىپ كەتكەن قەلب .ئۈچىنچىسى ،تەتۇر قىلىنىپ
كەتكەن قەلب((( .تۆتىنچىسى ،ئىككى يۈزلىمە قەلب .نۇر چاقناپ تۇرىدىغان سۈزۈك قەلب مۆمىنلەرنىڭ
قەلبى بولۇپ ،چىراغدەك چاقنىغان نۇر ئۇنىڭ نۇرىدۇر .پېچەتلىۋېتىلگەن قەلب كاپىرالرنىڭ ،تەتۇر
قىلىنىپ كەتكەن قەلب ئەڭ ئەشەددىي مۇناپىقالرنىڭ قەلبىدۇر .چۈنكى ،ئۇالر ھەقىقەتنى تونۇپ
بولۇپ ،ئۇنىڭدىن تېنىۋالدى .ئىككى يۈزلىمە قەلب ئىمان ۋە مۇناپىقلىق ئاالمىتى بىرلىشىپ كەتكەن
قەلبتۇر .ئۇنىڭدىكى ئىمان سۇ بىلەن ئۆسۈپ تۇرغان ئوت  -چۆپكە ئوخشايدۇ .ئۇنىڭدىكى مۇناپىقلىق
ئاالمىتى بولسا ،قان  -يىرىڭ ئېقىپ تۇرىدىغان جاراھەتكە ئوخشايدۇ .بۇ ئىككىسىنىڭ قايسىسى بېسىپ
كەتسە ،قەلب شۇ تەرەپكە ئېغىپ كېتىدۇ».
﴿ﷲ خالىسا ئىدى ،ئۇالرنى ئاڭالش ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتىدىن ئەلۋەتتە مەھرۇم قىالتتى﴾
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتى ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇناپىقالر ھەقىقەتنى تونۇپ بولۇپ ئۇنىڭدىن يېنىۋالغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ
خالىسا ئىدى ،ئۇالرنى ئاڭالش ۋە كۆرۈش قۇۋۋىتىدىن ئەلۋەتتە مەھرۇم قىالتتى.

(((

﴿ﷲ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾((( .بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ:
ﷲ ھەقىقەتەن بەندىلەردىن ئۆچ ئېلىشقىمۇ ،ئۇالرنى كەچۈرۋېتىشكىمۇ قادىردۇر.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئورۇندا ﷲ ئۆزىنى ھەممە نەرسىگە قادىر دەپ سۈپەتلىدى.
چۈنكى ،ئۇ بۇرۇن مۇناپىقالرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇردى .ئۇالرغا ئۆزىنىڭ ئۇالرنى ھەر تەرەپتىن
قورشاپ تۇرىدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنى كۆزلىرىدىن ۋە قۇالقلىرىدىن ئايرىۋېتىشكە كۈچى يېتىدىغانلىقىغا
ئاگاھالندۇردى.
ئىبنى جەرىر باشچىلىقىدىكى كۆپىنچە تەپسىرشۇناسالر :يۇقىرىدىكى ئايەتتە كەلگەن ئىككى
مىسال ئىككى خىل مۇناپىق ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن مىسال ئەمەس ،بەلكى بىر خىل مۇناپىق ئۇچۇن
كەلتۈرۈلگەن مىسال  -،دېگەن كۆز قاراشتىدۇر.

*******
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ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞﯟﯠﯡ
ئى ئىنسانالر! تەقۋادارالردىن بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،سىلەرنى ۋە سىلەردىن بۇرۇنقىالر (يەنى
ئۆتكەنكى ئۈممەتلەر) نى ياراتقان پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر﴿ .﴾21ﷲ سىلەرگە زېمىننى
تۆشەك ۋە ئاسماننى بىنا (يەنى يۇلتۇزالرنىڭ زىچلىقىدا بىناغا ئوخشاش) قىلىپ بەردى ،بۇلۇتتىن
((( ھەققىقەتتىن يۈز ئۆرىگەن قەلب.
((( بەقەرە سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى ،سىلەرگە رىزىق بولۇش ئۈچۈن يامغۇر ئارقىلىق تۈرلۈك مېۋىلەرنى ئۆستۈرۈپ
بەردى .ئەمدى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر (ﷲ نىڭ شېرىكى يوقلۇقىنى) بىلىپ
تۇرىسىلەر﴿.﴾22

اﷲ تائاالنىڭ ئىبادەتكە اليىق ھەقىقي زات ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ئىنسانالرنى يوقلۇقتىن يارىتىپ ئۇالرغا كۆز ،قۇالقتەك تاشقى
نېئمەتلەرنى ،ئەقىل ،قەلبتەك ئىچكى نېئمەتلەرنى ئاتا قىلغانلىقى ،ياشاش ئۈچۈن زېمىن يۈزىنى كەڭ
يېيىپ ئۇنى ئېگىز تاغالر بىلەن مۇستەھكەم قىلىپ بەرگەنلىكى ،سۇ ئارقىلىق ھەر خىل زىرائەت ۋە
يەل  -يېمىشلەرنى ئۆستۈرۈپ بەرگەنلىكى بىلەن ئۆزىنىڭ ئىبادەتكە اليىق ھەقىقىي زات ئىكەنلىكىنى
بايان قىلدى.
ﷲ تائاال بەندىلەرگە بەرگەن نېئمەتلىرى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە زېمىننى تۆشەك ۋە
ئاسماننى بىنا قىلىپ بەردى﴾ ﴿ئاسماننى بىز بىخەتەر ئۆگزە قىلدۇق ،ھالبۇكى ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)

ئاسماندىكى (كۈن ،ئاي ،يۇلتۇزالرغا ئوخشاش ﷲ نىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان)
ئاالمەتلەردىن غەپلەتتىدۇر﴾(((﴿ ،ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقان ،سىلەرگە بۇلۇتتىن يامغۇر ياغدۇرۇپ
بەرگەن ،ئۇنىڭ بىلەن گۈزەل باغالرنى يېتىشتۈرۈپ بەرگەن كىم؟﴾(((﴿ ،ﷲ سىلەرگە زېمىننى تۇرالغۇ،
ئاسماننى بىنا قىلدى .سىلەرنى سۈرەتكە كىرگۈزدى .سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى .سىلەرگە (تۈرلۈك)
پاك نەرسىلەرنى رىزىق قىلىپ بەردى .ئەنە شۇ ﷲ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئالەملەرنىڭ
پەرۋەردىگارى ﷲ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾((( يەنى ﷲ ھەممە مەخلۇقاتالرنى ياراتقۇچىدۇر ،ئۇالرنىڭ
ھەممىسىگە ئۆز اليىقىدا رىزىق بەرگۈچىدۇر ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىگىسىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ
ھېچقانداق نەرسە شېرىك كەلتۈرۈلمەي ئىبادەت قىلىنىشقا اليىقتۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئەمدى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ھالبۇكى ،سىلەر (ﷲ نىڭ شېرىكى يوقلۇقىنى) بىلىپ
تۇرىسىلەر﴾(((.
ئابدۇلالھئىبنىمەسئۇدرەزىيەلالھۇئەنھۇپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىنمۇنداقسوئالسورىغانلىقىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئى ﷲ نىڭ پەمغەمبىرى! ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قايسى گۇناھ ئەڭ ئېغىر؟ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى« :سېنى ياراتقان ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەنلىكىڭ».
بۇ ھەقتە مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەن سۆزى بار :ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىنىڭ
ئۈستىدىكى ھەققىنى بىلەمسەن؟ ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىدە بولغان ھەققى ،بەندىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا
ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىشىدۇر.
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ« :بىرىڭالر ﷲ ۋە پاالنچى خالىسا دېمەڭالر ،ﷲ
((( ئەنبىيا سۈرىسى  32ـ ئايەت.
((( نەمل سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غافىر سۈرىسى  64ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  22ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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تائاالنىڭ خالىشىغا يەنە بىر ئادەمنى شېرىك قىلماسلىق كېرەك ۋە لېكىن ﷲ خالىسا ئۇنىڭدىن كېيىن
پاالنچى خالىسا دېسۇن».

پۈتۈن ئالەمنى ياراتقۇچى اﷲ نىڭ بار ۋە بىر ئىكەنلىكىنىڭ دەلىللىرى
ئۈستىمىزدىكى يۇلتۇزلۇق ئېگىز ئاسمان ،ئاستىمىزدىكى بىپايان كەڭ زېمىن ،ئۇنىڭ ئۈستىدىكى
قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان ئېگىز تاغالر ،قۇياش ،ئاي ،دەل  -دەرەخلەر ،ئىنسانالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈن بىر
يەردىن يەنە بىر يەرگە ئېقىپ كېلىدىغان ئۆستەڭ  -دەرياالر ،تاغ  -دالىالردىكى تۈرلۈك ھايۋانالر ۋە
بىر خىل تۇپراقتا ئوخشاش سۇنى ئىچىپ رەڭ ۋە تەملىرى جەھەتتە ھەرخىل مېۋە بېرىدىغان ئۆسۈملۈك
ۋە دەرەخلەر دۇنيادىكى ھەر بىر نەرسە بىر ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىنىڭ پاكىتىدۇر.
ئەڭ ئاددىي بىر نەرسىىنىمۇ دۇنياغا ياراتقۇچىسىز پەيدا بولۇپ قالغان دېيىش ئەقىلگە سىغمايدۇ.
دۇنيادىكى بۇ نەرسىلەرنىڭ خىلمۇ خىل شەكىللىرىنى ،خۇسۇسىيەتلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئىنسانالرغا
كەلتۈرىدىغان پايدىلىرىنى ئويلىغان كىشى بۇ نەرسىلەرنى ياراتقان زاتنىڭ ناھايىتى قۇدرەتلىك ،ھەممە
ئىشنى ھېكمەت بىلەن قىلغۇچى ۋە ئۆزىنىڭ بەندىلىرىگە ناھايىتى مېھرىبان زات ئىكەنلىكىنى تونۇپ
يېتەلەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ نەرسىلەرنى ياراتقانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :كۆرمەمسەنكى ،ﷲ بۇلۇتتىن
يامغۇر ياغدۇردى .ئۇنىڭ بىلەن تۈرلۈك ،رەڭگارەڭ مېۋىلەرنى چىقاردى( ،شۇنىڭدەك ﷲ تاغالرنى
ياراتتى) تاغالرنىڭ ئاق ،قىزىللىرى ،ھەر خىل رەڭدىكى يوللۇقلىرى ۋە قاپقارىلىرىمۇ بار .شۇنىڭدەك
ئىنسانالرنى ،ھايۋانالرنى ،چاھارپايالرنىمۇ خىلمۇ خىل رەڭلىك قىلىپ ياراتتى ،ﷲ نىڭ بەندىلىرى
ئىچىدە ﷲ دىن پەقەت ئالىمالرال قورقىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر( ،بەندىلىرى ئىچىدە تەۋبە
قىلغانالرنى)مەغپىرەتقىلغۇچىدۇر﴾(((.
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بەزى ئەرەبلەردىن :ﷲ نىڭ بارلىقىغا قانداق پاكىتالر بار؟ -دەپ سورالغاندا ،ئۇالر ئۆزى ئاددىي،
لېكىن مەزمۇنى ناھايىتى چوڭقۇر بىر مىسال بىلەن جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى :تېزەك تېزەكلىگۈچى
ھايۋاننىڭ بارلىقىغا ،يولدىكى ئىز ماڭغۇچىنىڭ بارلىقىغا پاكىت بولىدۇ .ئۇنداق بولغان ئىكەن ،يۇلتۇزلۇق
ئاسمان ،ئۈستىدە داغدام يول ئورۇنالشتۇرۇلغان زېمىن ،دولقۇنلۇق دېڭىزالر بىر ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغا
پاكىتبواللمامدۇ؟!

*******
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅ
((( فاتىر سۈرىسى  27ــــ  28ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

بەندىمىز (مۇھەممەد) گە بىز نازىل قىلغان قۇرئاندىن شەكلەنسەڭالر ،قۇرئانغا ئوخشاش بىرەر
سۈرىنىمەيدانغاچىقىرىپبېقىڭالر(قۇرئانغاتەئەررۇزقىلىشتا)ﷲدىنباشقاياردەمچىڭالرنىڭھەممىسىنى
(ياردەمگە) چاقىرىڭالر( ،قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى دېگەن گېپىڭالردا) راستچىل بولساڭالر﴿ .﴾23ئەگەر
مۇنداق قىاللمىساڭالر  -ھەرگىزغۇ قىاللمايسىلەر  -كاپىرالر ئۈچۈن تەييارالنغان ،ئىنسان ۋە تاشالر
يېقىلغۇ بولغان دوزاختىن ساقلىنىڭالر﴿.﴾24

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىسپاتالش
ﷲ ئىبادەتكە ئۆزىدىن باشقا اليىق بىر زاتنىڭ يوقلىقىنى ئىسپاتالپ بولغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقىي پەيغەمبەرلىكىنى ئىسپاتالشقا باشالپ كاپىرالرغا مۇنداق دېدى﴿ :بەندىمىز
(مۇھەممەد) گە بىز نازىل قىلغان قۇرئاندىن شەكلەنسەڭالر ،قۇرئانغا ئوخشاش بىرەر سۈرىنى مەيدانغا
چىقىرىپ بېقىڭالر﴾ يەنى :ئى كاپىرالر! سىلەر قۇرئاننى ﷲ تەرىپىدىن چۈشمىدى دەپ گۇمان قىلساڭالر،

ﷲ تائاالدىن باشقا كىمدىن ياردەم تىلىسەڭالر تىلەپ ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن قۇرئانغا
ئوخشاش قۇرئاندىن بىرنى كەلتۈرۈپ باقمامسىلەر؟! سىلەر ئۇنى ھەرگىزمۇ كەلتۈرەلمەيسىلەر.

ئىبنى ئابباس ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياردەمچىڭالرنىڭ ھەممىسىنى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەرگە ياردەم بېرىدىغان ياردەمچىلىرىڭالرنى چاقىرىڭالر .سۇددى بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئەبۇمالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرۈشتە
ياردەملىشىدىغان شېرىكلىرىڭالرنى ۋە ئۆزلىرىڭالرغا تىكلىۋالغان يالغان ئىالھلىرىڭالرنى ياردەمگە
چاقىرىڭالر.
مۇھاجىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :تاالنتلىق ئەدەبىياتچىلىرىڭالرنى
چاقىرىڭالر.

قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرۈشنى تەلەپ قىلىش ۋە ئۇنى كەلتۈرۈشنىڭ
مۈمكىنبولمايدىغانلىقى
ﷲتائاالقۇرئاننىڭنۇرغۇنلىغانيەرلىرىدەكاپىرالردىنقۇرئاننىڭئوخشىشىدىنبىرنىكەلتۈرۈشنى
تەلەپ قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ئەگەر (ئۇ ئىككى كىتاب سېھىردۇر دېگەن سۆزۈڭالردا)
راستچىل بولىدىغان بولساڭالر ،ئۇ ئىككى كىتابقا قارىغاندا ،ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان تېخىمۇ توغرا
بىر كىتاب كەلتۈرۈپ بېقىڭالر ،مەن ئۇنىڭغا ئەگىشەي»﴾(((﴿ ،ئېيتقىنكى« ،ئەگەر ئىنسانالر ،جىنالر بۇ
قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن يىغىلىپ بىر  -بىرىگە ياردەملەشكەن تەقدىردىمۇ،
ئۇنىڭ ئوخشىشىنى مەيدانغا كەلتۈرەلمەيدۇ»﴾(((﴿ ،ئۇالر قۇرئاننى (مۇھەممەد) ئۆزى ئىجاد قىلغان
دېيىشەمدۇ؟ ئېيتقىنكى(« ،بۇ سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،ﷲ دىن باشقا چاقىرااليدىغانلىكى
((( قەسەس سۈرىسى  49ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  88ـ ئايەت.
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كىشىلىرىڭالرنى (ياردەمگە) چاقىرىپ( ،پاساھەت ۋە باالغەت جەھەتتىن) قۇرئاندىكىگە ئوخشايدىغان
ئون سۈرىنى ئىجاد قىلىپ بېقىڭالر»﴾(((﴿ ،بۇ قۇرئاننى بىراۋنىڭ ﷲ غا بوھتان قىلىشى ئەقىلگە
سىغمايدۇ (چۈنكى ،قۇرئاننى ھېچ ئىنسان ئىجاد قىاللمايدۇ) ،لېكىن قۇرئان ئىلگىرى كەلگەن (تەۋرات،
ئىنجىل قاتارلىق ساماۋى) كىتابالرنى تەستىق قىلغۇچىدۇر ،ﷲ بەلگىلىگەن ئەھكامالرنى بايان
قىلغۇچىدۇر ،ئۇنىڭدا ھېچ شەك يوقتۇر( ،ئۇ) ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر.
ئۇالر« :قۇرئاننى مۇھەممەد ئۆزى توقۇپ چىققان» دېيىشەمدۇ؟ ئېيتقىنكى« ،ئەگەر (بۇ سۆزۈڭالردا)
راستچىل بولساڭالر ،ﷲ دىن باشقا (ياردەمگە) چاقىرااليدىغانلىكى كىشىڭالرنى چاقىرىپ ،قۇرئانغا
ئوخشاش بىرەر سۈرىنى كەلتۈرۈپ بېقىڭالر»﴾(((.
بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى مەككىدە چۈشكەن بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كېلىپ
بولغاندىن كېيىنمۇ مۇشۇ توغرىسىدا يەنە ئايەت چۈشتى﴿ :بەندىمىز (مۇھەممەد) گە بىز نازىل قىلغان

قۇرئاندىن شەكلەنسەڭالر ،قۇرئانغا ئوخشاش بىرەر سۈرىنى مەيدانغا چىقىرىپ بېقىڭالر (قۇرئانغا تەئەررۇز
قىلىشتا) ﷲ دىن باشقا ياردەمچىڭالرنىڭ ھەممىسىنى (ياردەمگە) چاقىرىڭالر( ،قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى
دېگەن گېپىڭالردا) راستچىل بولساڭالر﴾﴿ ،قۇرئانغا ئوخشاش بىرەر سۈرىنى مەيدانغا چىقىرىپ بېقىڭالر﴾

قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرۈپ بېقىڭالر!

مۇجاھىد ،قەتادە ،تەبەرى ،زەمەخشەرى ،رازى ،ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ،ئىبنى ئابباس ۋە ھەسەنبەسرى قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتلەر كاپىرالرنىڭ ھەممىسىگە
ئورتاقتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەيلى مەككىدە تۇرغان ياكى مەدىنىگە كەلگەن ۋاقتى بولسۇن،
كاپىرالرنىڭ بىلىملىكلىرى ياكى بىلىمسىزلىرى بولسۇن ھەممە كاپىرالر يەر يۈزىگە جەم بولۇپ كەلتۈرەمدۇ
ياكى ئايرىم  -ئايرىم كەلتۈرەمدۇ ،قۇرئاننىڭ ئوخشىشىدىن بىرنى كەلتۈرۈشنى تەلەپ قىلىپ بىر نەچچە
قېتىم ئايەت چۈشتى .كاپىرالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قاتتىق ئۆچمەنلىكى ۋە ئۇ ئېلىپ كەلگەن ئىسالم
دىنىنى قاتتىق يامان كۆرگەنلىكى سەۋەبىدىن قۇرئاننىڭ ئوخشىشىنى پەيدا قىلىشقا ئورۇنۇپ باققان
بولسىمۇ ،كەلتۈرەلمىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر مۇنداق قىاللمىساڭالر  -ھەرگىزغۇ
قىاللمايسىلەر﴾.
جاھان ئىلىم  -پەندە تەرەققى قىلىپ ،ئەڭ يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلگەن تەقدىردىمۇ قۇرئاننىڭ
ئوخشىشىنى كەلتۈرۈش مۇمكىن ئەمەس .چۈنكى ،قۇرئان دېگەن بارلىق شەيئىلەرنى ياراتقان ﷲ نىڭ
سۆزى تۇرسا ،ﷲ نىڭ سۆزى قانداقمۇ كىشىلەرنىڭ سۆزىگە ئوخشىشىپ قالسۇن؟!
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قۇرئاندىكى مۆجىزىلەرنىڭ تۈرلىرى
قۇرئان ھەققىدە ئەتراپلىق پىكىر يۈرگۈزگەن ئادەم مەيلى سۆزلەرنىڭ قۇرۇلمىسى تەرىپىدىن
بولسۇن ياكى مەنىنى ئىپادىلەش تەرىپىدىن بولسۇن ،قۇرئاندا ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن نۇرغۇنلىغان مۆجىزە
تۈرلىرىنىڭبارلىقىنىبىلىۋاالاليدۇ.
((( ھۇد سۈرىسى  13ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  37ـ  38ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

ﷲ تائاال قۇرئان ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەلىف ،الم ،را .بۇ ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى،
ھەممىدىن خەۋەردار ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ،ئايەتلەرنىڭ تۈزۈلۈشى پۇختا( ،ئەقىدە ،ئەھكام
ۋەز ۋە قىسسىلەر) تەپسىلىي بايان قىلىنغان كىتابتۇر﴾((( يەنى قۇرئاننىڭ سۆزلۈكلىرىنىڭ تۈزۈلۈشى
پۇختا ،مەنىلىرى تەپسىلىي بايان قىلىنغاندۇر .قۇرئاننىڭ مەنىلىرىنىڭ تۈزۈلۈشى پۇختا سۆزلۈكلىرى
تەپسىلىي بايان قىلىنغان دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .ئەمما بۇ كۆز قاراش ئالىمالرنىڭ بىردەك قوللىشىغا
ئېرىشەلمىگەن .قۇرئاننىڭ سۆزلۈكلىرى ۋە مەنىلىرى تەڭدىشى يوق دەرىجىدە پاساھەتلىكتۇر.
قۇرئان ئىلگىرى بولۇپ ئۆتكەن ئىشالردىن ئەينەن خەۋەر بەردى .بارلىق ياخشىلىققا بۇيرۇدى ۋە
بارلىق يامانلىقتىن توستى .بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى ناھايىتى
راستتۇر ،ناھايىتى توغرىدۇر﴾((( يەنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ سۆزى بەرگەن خەۋەرلىرىدە ناھايىتى راستتۇر.
يولغا قويغان ھۆكۈملىرىدە ناھايىتى توغرىدۇر .قۇرئان ھەقتۇر ،ناھايىتى راستتۇر ،ناھايىتى توغرىدۇر
ۋە توغرا يولغا باشلىغۇچىدۇر .قۇرئاندا خۇددى ئەرەب ۋە باشقا مىللەت شائىرلىرىنىڭ شېئىرلىرىدا
تېپىلىدىغان (شېئىرالرنى گۈزەللەشتۈرىدىغان) يالغان ـ ياۋىداق ،خىيالىي ۋە توقۇلما سۆزلەر يوقتۇر.
شېئىرالرنى يالغان سۆزلەرنىڭ گۈزەللەشتۈرىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دېيىلدى :شېئىرنىڭ ئەڭ گۈزەل
بولغىنى ئۇنىڭدا يالغاننىڭ ئەڭ كۆپ بولغىنىدىدۇر.
قەسىدىلەرنىڭ ئىچىدە ناھايىتى ئۇزۇن قەسىدىلەرنى ئۇچرىتىمىز .ئەمما بۇ قەسىدىنىڭ ئەسلىي
مەقسىتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر ياكى ئىككى مىسراسىدىن باشقا مىسرالىرىنىڭ ئايالالرنى ،ئاتنى،
ھاراقنى ياكى بىرەر شەخسنى ،تۆگىنى ياكى بىرەر جەڭنى ،يۈز بەرگەن بىرەر ئىشنى ياكى قورقۇنچلۇق
بىرەر ۋەقەنى مەدھىيىلەشتىن ئىبارەت شائىرنىڭ ناھايىتى مەخپىي ياكى نازۇك نەرسىنى ئوبرازلىق قىلىپ
بايان قىالاليدىغان قۇدرىتىنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىشتىن باشقا ھېچقانداق بىر پايدا بەرمەيدىغان
نەرسىلەر بىلەن تولۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرىمىز.
ئەمما ئەرەب تىلى ۋە ئۇنىڭ قائىدىلىرىنى (مەيلى تەپسىلىي ياكى تومتاقال بولسۇن) بىلىدىغان
ئادەم ،قۇرئاننىڭ بەدىئىلىكىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققانلىقىنى بىلىۋاالاليدۇ .مەسىلەن :ئەگەر ئۇ
ئادەم قۇرئاندا بېرىلگەن بىرەر خەۋەر ئۈستىدە ئوبدان پىكىر يۈرگۈزۈپ ئويلىسا ،مەيلى ئۇ خەۋەر كەڭ
دائىردە بايان قىلىنسۇن ياكى قىسقا قىلىنىپ بايان قىلىنسۇن ،ياكى بىر نەچچە يەردە تەكرارلىنىپ
كەلسۇن ۋەياكى تەكرارالنماي كەلسۇن ،ئۇ خەۋەرنىڭ جەلپ قىالرلىق ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ .قۇرئاننىڭ
خەۋەرلىرى تەكرارلىنىپ كەلگەنسېرى ئۇنىڭ جەلپكارلىقى تېخىمۇ ئاشىدۇ.
قۇرئان كۆپ ئوقۇلغانلىقتىن كونىراپ قالمايدۇ ۋە ئوقۇغان ئادەم ئۇنىڭدىن ھەرگىز زېرىكىش ھېس
قىلمايدۇ .ئەگەر قۇرئان (ياخشى ئەمەل  -ئىبادەتلەرنى قىلمىغانالرغا) تەھدىد سالماقچى بولسا ،بۇ
ھەقتە ھېس ـ تۇيغۇ يوق ،تەۋرەنمەي ناھايىتى چىڭ تۇرىدىغان تاغالرمۇ تىترەپ كېتىدىغان بايانالرنى
كەلتۈرىدۇ .ئۇنداق بولغاندا ،بىر نەرسىنى چۈشىنەلەيدىغان دىلالر قانداق بولۇپ كېتەر؟! ئەگەر قۇرئان
(ياخشى ئەمەل  -ئىبادەت قىلغانالر ئۈچۈن تەييارالنغان) ئېسىل نەرسىلەرگە رىغبەتلەندۈرمەكچى بولسا،
بۇ ھەقتە دىلالر ۋە قۇالقالرنى لەرزىگە سالىدىغان ،ئاخىرەتكە ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئەرشىگە يېقىنلىشىش
ئىشتىياقىنىتېخىمۇئۇلغايتىدىغانبايانالرنىكەلتۈرىدۇ.
((( ھۇد سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى 115ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﷲ تائاال ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەت قىلغانالر ئۈچۈن تەييارالپ قويۇلغان نەرسىلەرگە رىغبەتلەندۈرۈپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە مۇكاپات يۈزىسىدىن ﷲنىڭ ھۇزۇرىدا ساقالنغان ۋە
ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان كاتتا نېئمەتنى ھېچكىم بىلمەيدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرغا ئالتۇن لېگەنلەردە (تائام)،
ئالتۇن جامالردا (شاراب) تۇتۇلىدۇ .جەننەتتە كۆڭۈللەر تارتىدىغان ،كۆزلەر لەززەتلىنىدىغان نەرسىلەر بار،
سىلەر جەننەتتە مەڭگۈ قالىسىلەر﴾(((.
ﷲ تائاال ياخشى ئەمەل  -ئىبادەتلەرنى قىلمىغانالرغا تەھدىد سېلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :دېڭىزدا
غەرق بولۇپ كېتىشتىن قۇتۇلغىنىڭالر بىلەن) ﷲنىڭ سىلەرنى يەرگە يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن ياكى سىلەرگە
ئاسماندىن تاش ياغدۇرۇپ ھاالك قىلىشىدىن ،ئاندىن سىلەرنى (ﷲنىڭ ئازابىدىن ساقاليدىغان) ھېچ
ھامىي تاپالماسلىقىڭالردىن قورقمامسىلەر؟﴾((((﴿ ،ئى كۇففارالر!) ئاسماندىكى زاتنىڭ يەر تەۋرىگەن چاغدا
سىلەرنى يەرگە يۇتقۇزۇۋېتىشىدىن قورقمامسىلەر؟ ياكى ئاسماندىكى زاتنىڭ سىلەرگە تاش ياغدۇرۇشىدىن
قورقمامسىلەر؟ (سىلەر ئازابنى كۆرگەن چاغدا) مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى (يەنى
ھەقئىكەنلىكىنى)بىلىسىلەر﴾(((.
ﷲ تائاال ئاگاھالندۇرۇش ھەققىدە مۇنداق دېدى(﴿ :بۇ گۇناھكارالرنىڭ) ھەربىرىنى گۇناھى
تۈپەيلىدىنجازالىدۇق﴾(((.
ﷲ تائاال ۋەز ـ نەسىھەت ھەققىدە مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتىپ باققىنا! ئەگەر ئۇالرنى (نۇرغۇن)
يىلالر (نېئمەتلىرىمىزدىن) بەھرىمەن قىلساق ،ئاندىن ئۇالرغا ئاگاھالندۇرۇلغان ئازاب كەلسە ،ئۇالرنىڭ
بەھرىمەن بولغان نېئمەتلىرى (ئۇالردىن ئازابنى دەپئى قىلىشتا) ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمايدۇ﴾((( قۇرئان
مانا بۇالر ۋە بۇالردىن باشقا خىلمۇ ـ خىل بايان قىلىش ئۇسلۇبلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان.
ئەگەر قۇرئاندا ھۆكۈملەر ،بۇيرۇق ۋە چەكلىمىلەر ھەققىدە ئايەت كەلسە ،بۇ ئايەتلەر ھەرقانداق
پايدىلىق ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇشنى ۋە ھەرقانداق ناچار ،يامان ئىشالردىن توسۇشنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ
كەلدى .بۇ ھەقتە ئىبنى مەسئۇد ۋە باشقا سەلەپ ئالىملىرى :ئەگەر سەن ﷲ تائاالنىڭ :ئى مۆمىنلەر! -
دېگەنلىكىنى ئاڭلىساڭ ،ئۇنىڭغا قۇلىقىڭنى دىڭ تۇت .چۈنكى ،ئۇ يا بىرەر ياخشىلىققا بۇيرۇشتۇر ياكى
بىرەر يامانلىقتىن توسۇشتۇر -،دېدى.
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شۇڭاﷲتائاالمۇنداقدېدى﴿:ئۇالرئەلچىگەـئۈممىپەيغەمبەرگە(يەنىمۇھەممەدئەلەيھىسساالمغا)
ئەگىشىدۇ ،ئۇالر ئۆز ئىلگىدىكى تەۋرات ،ئىنجىلالردا ئۇنىڭ (سۈپىتىنىڭ) يېزىلغانلىقىنى كۆرىدۇ .ئۇ
ئۇالرنى ياخشى ئىش قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ،يامان ئىش قىلىشتىن توسىدۇ ،ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى ھاالل
قىلىدۇ ،ناپاك نەرسىلەرنى ھارام قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئېغىر يۈكىنى يېنىكلىتىدۇ ،ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق،
كويزا  -كىشەنلەردىن بوشىتىدۇ (يەنى ئۇالرغا يۈكلەنگەن ئېغىر ۋەزىپىلەرنى ئېلىپ تاشاليدۇ)﴾(((.
((( سەجدە سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى 71ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  68ـ ئايەت.
((( مۇلك سۈرىسى  16ــــ  17ـ ئايەتلەر.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  - 205ئايەتتىن  207ـ ئايەتكىچە.
((( ئەئراف سۈرىسى 157ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئەگەر قۇرئاندا ئاخىرەتنى ،ئۇنىڭدىكى قورقۇنچلۇق ئەھۋالالرنى ،جەننەت ۋە ياخشى بەندىلەر
ئۈچۈن ئۇنىڭدا تەييارالنغان نازۇ ـ نېئمەتلەرنى ،دوزاخ ۋە كاپىرالر ئۈچۈن ئۇنىڭدا تەييارالنغان ئازابالرنى
بايان قىلغان ئايەتلەر كەلسە ،ئۇ ئايەتلەر جەننەت بىلەن خۇش بېشارەت بەردى .دوزاختىن ئاگاھالندۇردى
ۋە قورقۇتتى ،ياخشى ئەمەل  -ئىبادەتلەرنى قىلىشقا ۋە يامان ئىشالردىن يىراق بولۇشقا ،دۇنياغا بېرىلىپ
كەتمەسلىككە ۋە ئاخىرەتكە ئەھمىيەت بېرىشكە ،ﷲ تائاالنىڭ ھەق ،توغرا يولىدا ۋە ئۇنىڭ توغرا
بولغان شەرىئىتىدە چىڭ تۇرۇشقا چاقىردى ۋە دىلالرنى ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن قوغالندى قىلىنغان
شەيتاننىڭۋەسۋەسىسىدىنپاكىزلىدى.

قۇرئاننىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئەڭ چوڭ مۆجىزە ئىكەنلىكى
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«بۇرۇن ئۆتكەن ھەر بىر پەيغەمبەرگە (كىشىلەر ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرىدىغان) كىتاب بېرىلدى .ماڭا
بېرىلگىنى (ﷲ ماڭا ۋەھىي ئارقىلىق چۈشۈرگەن) قۇرئان كەرىم بولدى .قىيامەت كۈنىدە مەن ماڭا
ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ كۆپ بولۇشىنى ئارزۇ قىلىمەن» .يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېدى« :ماڭا
ئەۋەتكىنى ۋەھىي (يەنى قۇرئان كەرىم) بولدى» .مەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىچىدىن كىشىلەر ئۇنىڭ
ئوخشىشىنى كەلتۇرەلمەيدىغان قۇرئان بېرىلىشكە مۇيەسسەر بولدۇم .باشقا پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن
كىتابالر ھەر جەھەتتىن قۇرئانغا ئوخشىمايدۇ .چۈنكى ،باشقا كىتابالر قۇرئانغا ئوخشاش مۆجىزىلىك
ئەمەس.

تاش توغرىسىدا
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كاپىرالر ئۈچۈن تەييارالنغان ،ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولغان دوزاختىن
ساقلىنىڭالر﴾﴿ ،توغرا يولدىن چىققۇچىالر جەھەننەمگە ئوتۇن بولىدۇ﴾((((﴿ ،ئى مۇشرىكالر!)

ھەقىقەتەن سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر
دوزاخقا كىرىسىلەر .ئەگەر سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتالر ئىالھالر بولىدىغان بولسا ،دوزاخقا كىرمىگەن
بوالتتى﴾((( دېگەن ئايەتلىرىدىكى “تاش” ئادەتتىكى تاش ئەمەس ،بەلكى گۈڭگۈرت تېشىدۇر .بۇ تاش
بولسا كاپىرالرنىڭ ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن تاشتىن ياسىغان بۇتالرنىڭ تېشى دېگۈچىلەرمۇ بار.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت
قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر ،سىلەر دوزاخقا كىرىسىلەر﴾.

دوزاخنىڭ يارىتىلىپ بولغانلىقى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :كاپىرالر ئۈچۈن تەييارالنغان﴾ دېگەن ئايىتىنى كۆپلىگەن ئالىمالر دوزاخنىڭ
((( جىن سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  98ــــ  99ـ ئايەتلەر.
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يارىتىلىپ بولغانلىقىغا دەلىل كەلتۈردى .يەنە دوزاخنىڭ يارىتىلىپ بولغانلىقىنى بايان قىلىدىغان نۇرغۇن
ھەدىسلەر بار .تۆۋەندىكى ھەدىسلەر ئۇ ھەدىسلەرنىڭ قاتارىدىندۇر« :دوزاخ بىلەن جەننەت جېدەللىشىپ
قالدى .دوزاخ پەرۋەردىگارىدىن ئى پەرۋەر دىگارىم! بىزنىڭ بەزىمىز بەزىمىزنى يەپ كەتتى  -دەپ
تېنىۋېلىشقا پەرۋەردىگارىدىن رۇخسەت سورىدى .ﷲ ئۇنىڭغا قىش پەسلىدە بىر قېتىم ،ياز پەسلىدە بىر
قېتىم بولۇپ ،جەمئىي ئىككى قېتىم تېنىۋېلىشقا رۇخسەت بەردى».
ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كەلتۈرگەن ھەدىسىدە مۇنداق دېيىلگەن :چۈشۈپ كەتكەن
بىر نەرسىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :بۇ نېمە ،دەپ سورىدۇق .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :بۇ 70 ،يىل بۇرۇن دوزاخنىڭ بىر تەرىپىدىن چۈشۈپ كەتكەن تاش بولۇپ دوزاخنىڭ
تېگىگە ئەمدى يەتتى» دەپ جاۋاب بەردى.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸ
(ئى مۇھەممەد!) ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالرغا ئۇالرنىڭ ئاستىدىن ئۆستەڭلەر
ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن .ئۇالر جەننەتنىڭ بىرەر
مېۋىسىدىن رىزىقالندۇرۇلغان چاغدا« :بۇنىڭ بىلەن بۇرۇن (دۇنيادىمۇ) رىزىقالندۇرۇلغان ئىدۇق»
دەيدۇ .ئۇالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېۋىلىرىگە ئوخشايدىغان ،تەمى ئوخشىمايدىغان مېۋىلەر بېرىلىدۇ.
جەننەتلەردە ئۇالرغا پاك جۈپتىلەر (يەنى ھۈرلەر) بېرىلىدۇ ،ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ﴿.﴾25

تەقۋادار ،مۆمىن كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپات
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ﷲ تائاال ئۆزى ۋە بارلىق پەيغەمبەرلىرىدىن تانغان ۋە دۈشمەن بولغان بەختسىز كاپىرالرغا
تەييارلىغان ئازابنى بايان قىلىپ بولۇپ ،ئارقىدىنال ﷲ غا ۋە ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىگە ئىشەنگەن،
ئىشەنچىسىنى ئەمەل  -ئىبادەت بىلەن ئىپادىلىگەن ،تەقۋادار ،بەختلىك مۆمىنلەرگە قىيامەت كۈنىدە
تەييارالنغان مۇكاپاتالرنى بايان قىلىشنى باشلىدى .باشتا بىر نەرسىنى بايان قىلىپ ،ئارقىسىدىن ئۇنىڭ
قارشىسىنى بايان قىلىش قۇرئاننىڭ ئۇسلۇبىدۇر.
ﷲ مۆمىنلەرگە مۇكاپات بېرىش ھەققىدە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئىمان ئېيتقان ۋە
ياخشىئەمەللەرنىقىلغانالرغائۇالرنىڭئاستىدىنئۆستەڭلەرئېقىپتۇرىدىغانجەننەتلەرگەكىرىدىغانلىقى
بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ ﷲ جەننەتلەرنى ئۇالرنىڭ دەرەخلىرى ۋە تۇرار ئۆيلىرىنىڭ ئاستىدىن

ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدۇ- ،دەپ سۈپەتلىدى.

ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرى جەننەتنىڭ ھەممە يەرلىرىدە ئاقىدۇ».
يەنە بىر ھەدىستە جەننەتتىكى كەۋسەر ئىسىملىك ئۆستەڭ ھەققىدە مۇنداق دەپ كەلدى« :جەننەتتىكى

بەقەرە سۈرىسى

كەۋسەر ئىسىملىك ئۆستەڭنىڭ ئىككى قىرغىقى قۇلۇلە قېپىدىن بولىدۇ»((( ئۆستەڭنىڭ تېگى ئەڭ
ياخشى ئىپاردىن ،ئۇششاق تاشلىرى ئۇنچە  -مەرۋايىتتىندۇر .ئى ﷲ! بىزنى شۇ جەننەتلەر بىلەن
مۇكاپاتلىشىڭنىتىلەيمىز!
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتنىڭ ئۆستەڭلىرى دۆڭنىڭ تېگىدىن ياكى ئىپار تاغلىرىنىڭ
ئاستىدىنئېتىلىپچىقىدۇ».

جەننەتنىڭ مېۋىلىرىنىڭ بىر ـ بىرىگە ئوخشىشىپ كېتىدىغانلىقى
ئىبنى ئەبۇھاتەم يەھيا ئىبنى ئەبۇ كەسىرنىڭ ﴿ئۇالرجەننەتنىڭبىرەرمېۋىسىدىنرىزىقالندۇرۇلغان
چاغدا« :بۇنىڭ بىلەن بۇرۇن (دۇنيادىمۇ) رىزىقالندۇرۇلغان ئىدۇق» دەيدۇ﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جەننەتنىڭ ئوت  -چۆپلىرى زەپىراندۇر ۋە ئۇنىڭ قۇم تۇپراقلىرى
ئىپاردۇر .جەننەت مۇالزىملىرى جەننەتكە كىرگەن مۆمىن كىشىلەرنىڭ ئەتراپىدا مېۋىلەرنى كۆتۈرۈپ
ئايلىنىپ يۈرىدۇ ،ئۇالر شۇ مېۋىدىن يەيدۇ .ئۇنىڭدىن كېيىن مۇالزىمالر يەنە ئۇ مېۋىلەرگە ئوخشاش
مېۋىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ .جەننەتتىكى كىشىلەر ئۇ مۇالزىمالرغا :بۇ مېۋىلەرنى ھېلىراق ئېلىپ كەلگەن
ئىدىڭالرغۇ؟ -دەيدۇ .مۇالزىمالر ئۇالرغا :بۇنىڭدىن يەپ بېقىڭالر ،رەڭگى ئوخشىغان بىلەن تەمى
ئوخشىمايدۇ ،دەيدۇ .بۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرغا كۆرۈنۈشى دۇنيانىڭ مېۋىلىرىگە ئوخشايدىغان ،تەمى
ئوخشىمايدىغانمېۋىلەربېرىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر.
ئىكرىمە ئۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :جەننەتنىڭ مېۋىسى كۆرۈنۈشتە دۇنيانىڭ
مېۋىسىگە ئوخشاش ،لېكىن تەمى ئوخشىمايدۇ.
سۇفيان سەۋرى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
جەننەتتىكى نەرسىلەرگە دۇنيادىكى نەرسىلەرنىڭ پەقەت ئىسمىال ئوخشىشىپ كېتىدۇ.

جەننەتتىكى كىشىلەرنىڭ ئاياللىرىنىڭ ناھايىتى پاك ئىكەنلىكى
ئىبنى ئەبۇتەلھە ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :جەننەتلەردە ئۇالرغا پاك
جۈپتىلەر (يەنى ھۈرلەر) بېرىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :يەنى ھۈرلەر كىشىلەر يىرگىنىدىغان ھەر خىل پاسكىنچىلىقتىن پاكتۇر.

مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ھۈرلەر ئايالالردا بار بولغان ئادەت ،چوڭ
 كىچىك تەرەت ،بەلغەم ،تۈكرۈك ،مەنىي كېلىشتىن ۋە باال تۇغۇشتىن خالىيدۇر .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىھەققىدە قەتادە مۇنداق دېدى :ئۇالر كىشىلەر يىرگىنىدىغان ھەرخىل پاسكىنچىلىقتىن ۋە گۇناھالردىن
خالىدۇر .ئۇ يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېدى :ھۈرلەر (دۇنيادىكى ئايالالردا تېپىلىدىغان) ئايلىق ھەيز ۋە
((( بۇ ئىككى ھەدىسنىڭ ئارىلىقىدا ھېچ قانداق قارمۇ قارشىلىق يوق .چۈنكى جەننەتتىكى كەۋسەر ئىسىملىك
ئۆستەڭ ،ئۆستەڭلەرنىڭ ئەڭ ئالىيسىدۇر.
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ھەرخىل (باال تۇغۇش ،تەرەت سۇندۇرۇشقا ئوخشايدىغان) ئىشالردىن خالىدۇر.
ئەتا ،ھەسەن ،زەھھاك ئەبۇسالىھ ئەتىيە ۋە سۇدىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى يۇقىرىقىغا ئوخشاش
بايان قىلدى.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ﴾ دېگەن سۆزى بەختنىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكىدۇر.
ئۇالر ئىككىنچى قېتىم ئۆلمەيدۇ ،مەڭگۈلۈك بەخت ئىچىدە ياشايدۇ .ﷲ تائاالدىن بىزنىمۇ شۇالرنىڭ
قاتارىدىن قىلىشىنى تىلەيمىز -ئامىن!

*******
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ
ﷲ ھەقىقەتەن پاشا ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك نەرسىلەرنى مىسال قىلىپ كەلتۈرۈشتىن تارتىنىپ
قالمايدۇ ،مۆمىنلەر بولسا ئۇنى پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن نازىل بولغان ھەقىقەت دەپ بىلىدۇ؟ كاپىرالر
بولسا« :ﷲ بۇنەرسىلەرنى مىسال قىلىپ كەلتۈرۈشتىن نېمىنى ئىرادە قىلىدۇ؟» دەيدۇ .ﷲ بۇ
مىسال بىلەن نۇرغۇن كىشىلەرنى (ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقتىن) ئازدۇرىدۇ ۋە نۇرغۇن كىشىلەرنى (ئۇنى
تەستىقلىغانلىقتىن) ھىدايەت قىلىدۇ ،شۇ ئارقىلىق پەقەت پاسىقالرنىال ئازدۇرىدۇ﴿ .﴾26پاسىقالر ﷲ
ۋەدە ئالغاندىن كېيىن بەرگەن ۋەدىسىنى بۇزىدۇ ،ﷲ ئۇالشقا بۇيرۇغان شەيئىنى ئۈزۈپ قويىدۇ (يەنى
سىلە  -رەھىم قىلمايدۇ) ،يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلىدۇ ،ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴿.﴾27
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سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ۋە بىر تۈركۈم ساھابىالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ﴿ئۇالر
گوياكى (كېچىدە ئىسىنىش ۋە يورۇقلۇق ئېلىش ئۈچۈن) ئوت ياققان كىشىلەرگە ئوخشايدۇ﴾(((﴿ ،ياكى
ئۇالر زۇلمەتلىك ،گۈلدۈرمامىلىق ۋە چاقماقلىق قاتتىق يامغۇردا قالغان﴾((( دېگەن ئايىتىدە مۇناپىقالرنىڭ
ئەھۋالىنى بايان قىلىپ ئىككى مىسال كەلتۈرگەندە ،مۇناپىقالر مۇنداق دېدى :ﷲ بۇنىڭدەك كىچىك
مىسالالرنى كەلتۈرۈپ يۈرمەيدۇ .ئاندىن ﷲ يۇقىرىدىكى ئىككى ئايەتنى ( - 27 ،- 26ئايەتلەرنى)
نازىل قىلدى.
سەئىدمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
شەكسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتكە ئاالقىدار نەرسە بولسىال مەيلى ئۇ ئاز بولسۇن ياكى جىق بولسۇن ،ئۇنى
بايان قىلىشتىن تارتىنىپ قالمايدۇ .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا چىۋىن ۋە ئۆمۈچۈكنى مىسال قىلىپ
((( بەقەرە سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

كەلتۈرگەن چاغدا توغرا يولدىن ئېزىپ كەتكەن كىشىلەر :ﷲ بۇ نەرسىلەرنى بايان قىلىپ ،نېمىنى
ئىرادە قىلىدۇ؟ -دېدى .ئاندىن ﷲ بۇ ئايەتنۋھى نازىل قىلدى.

دۇنيانى ئوخشىتىپ كەلتۈرگەن مىسالالر
ئەبۇجەئفەر رازى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە رەبىيئ ئىبنى ئەنەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ دۇنيانىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلىپ كەلتۈرگەن مىسالىدۇر .چۈنكى،
پاشا دېگەن قورسىقى ئاچ تۇرسا ھايات كەچۈرىدۇ .قورسىقى تويغان ھامان ئۆلىدۇ .ﷲ قۇرئاندا بۇ
مىسال ئارقىلىق ئەھۋالىنى بايان قىلىپ كەلگەن كىشىلەر گويا شۇ پاشىغا ئوخشاش بولۇپ ،مال -
دۇنياغا تويغان ھامانال ﷲ ئۇالرنى ھاالك قىلىدۇ .ئۇ بۇ سۆزگە دەلىل قىلىپ مۇنۇ ئايەتنى ئوقۇدى:
﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلىنغان نەسىھەتنى ئۇنتۇغان چاغدا ،ئۇالرغا(سىناش ئۈچۈن) پاراۋانلىقنىڭ ھەممە
ئىشىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇق ،ئۇالر تاكى ئۆزلىرىگە بېرىلگەن نېئمەتلەردىن خۇشال  -خۇرام تۇرغاندا
(ئۇالرنى ئۇشتۇمتۇت جازالىدۇق) ،ئۇالر ھەسرەتتە قالدى﴾(((.
يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى :ﷲ مەيلى قانداقال بىر چوڭ ياكى كىچىك نەرسە بولسۇن ،ئۇ
نەرسە بىلەن مىسال كەلتۈرىدىغانلىقىدىن تارتىنىپ قالمايدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ:

﴿ﷲ ھەقىقەتەن پاشا ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك نەرسىلەرنى مىسال قىلىپ كەلتۈرۈشتىن تارتىنىپ قالمايدۇ﴾

دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى :يەنى ﷲ پاشىنى ۋە ئۇنىڭدىن چوڭ ياكى كىچىك ھەرقانداق نەرسىلەرنى
مىسال قىلىپ كەلتۈرەلەيدۇ -،دېگەنلىكتۇر.
ئىماممۇسلىمئائىشەرەزىيەلالھۇئەنھادىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەت
قىلىدۇ« :تىكەن ياكى ئۇنىڭدىن چوڭراق نەرسە بىلەن بىر مۇسۇلمانغا مۇسىبەت يەتكەن بولسا ،بۇنىڭ
سەۋەبى بىلەن ئۇ مۇسۇلمان ئۈچۈن بىر دەرىجە ساۋاپ يېزىلىپ ،بىر خاتالىقى ئۆچۈرىلىدۇ»( .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىس ئارقىلىق) ﷲ تائاالنىڭ پاشىغا ئوخشاش ئەڭ كىچىك ۋە ئاددىي نەرسە
بولسىمۇ ،ئۇنى كىچىك كۆرمەي مىسال كەلتۈرىدىغانلىقىنى ،پاشىنى يارىتىشتىن باش تارتمىغىنىدەك،
تۆۋەندىكى سۆزلىرىدە چىۋىن ۋە ئۆمۈچۈك بىلەن مىسال كەلتۈرگىنىگە ئوخشاش ئۇنىڭ بىلەن مىسال
كەلتۈرۈشتىنباشتارتمايدىغانلىقىنىئىپادىلىدى.
ﷲ چىۋىن ۋە ئۆمۈچۈك بىلەن مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى ئىنسانالر! (يەنى مۇشرىكالر
جامائەسى!) بىر مىسال كەلتۈرۈلىدۇ ،ئۇنىڭغا قۇالق سېلىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،سىلەر ﷲ نى قويۇپ
چوقۇنۇۋاتقان بۇتالرنىڭ ھەممىسى يىغىلغان تەقدىردىمۇ بىر چىۋىننى يارىتالمايدۇ (ئەقلى بار ئادەم
قانداقمۇ مۇشۇنداق بۇتالرنى مەبۇد قىلىۋېلىپ ئۇالرغا چوقۇنىدۇ!) چىۋىن ئۇالرنىڭ بەدىنىدىن بىر
نەرسىنى (يەنى بۇتقا سۈركەپ قويۇلغان خۇش پۇراق بىر نەرسىنى) ئېلىپ قاچسا ،ئۇنى چىۋىندىن
تارتىپ ئااللمايدۇ ،بۇتمۇ ۋە (ئۇنىڭغا) چوقۇنغۇچىمۇ ئاجىزدۇر﴾(((﴿ ،ﷲ نى قويۇپ بۇتالرنى مەبۇد
قىلىۋالغانالرنىڭ مىسالى ئۆي ياسىغان ئۆمۈچۈكنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ (يەنى ئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيى ئۇنى
ئىسسىق  -سوغۇقتىن قوغدىيالمىغاندەك ،ئۇالرنىڭ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىمۇ ئۇالرغا ھېچقانداق پايدا ـ
((( ئەنئام سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( ھەج سۈرىسى  73ـ ئايەت.
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زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ) ،ئۆيلەرنىڭ ئەڭ ئاجىزى ئۆمۈچۈكنىڭ ئۆيىدۇر .ئەگەر ئۇالر (بۇ ھەقىقەتنى) بىلسە
ئىدى (بۇتالرغا چوقۇنمايتتى)﴾(((﴿ ،ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق بىر تەمسىل كۆرسەتكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟
كەلىمە تەييىبە (يەنى ياخشى سۆز ،ئىمان كەلىمىسى) يىلتىزى يەرنىڭ ئاستىدا بولغان ،شېخى ئاسمانغا
تاقاشقان پەرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلەن ۋاقتى ـ ۋاقتىدا مېۋە بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخكە ئوخشايدۇ.
ﷲ كىشىلەرگە ۋەز – نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،ئۇالرغا نۇرغۇن تەمسىللەرنى كەلتۈرىدۇ ،يامان سۆز (يەنى
كۇفرى كەلىمىسى) زېمىندىن قومۇرۇپ تاشالنغان ،ھېچقانداق قارارى يوق ناچار دەرەخكە ئوخشايدۇ.
ﷲ مۆمىنلەرنى مۇستەھكەم ئىمان بىلەن دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە مەھكەم تۇرغۇزىدۇ .ﷲ زالىمالر (يەنى
كۇففارالر) نى گۇمراھ قىلىدۇ ،ﷲ خالىغىنىنى قىلىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ بۇنداق بىر مىسال كەلتۈرىدۇ:
ھېچقانداق ئىشنى ئۆز ئالدىغا بىر تەرەپ قىاللمايدىغان بىر قۇل بىز ئوبدان رىزىق (يەنى مول مال -
مۈلۈك) ئاتا قىلغان ۋە ئۇنى يوشۇرۇن ياكى ئاشكارا يوسۇندا سەدىقە قىلىپ تۇرغان (ھۈر  -ئەركىن)
ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟﴾(((﴿ ،ﷲ يەنە مۇنداق مىسال كەلتۈرىدۇ :مۇنداق ئىككى ئادەم بار بولۇپ،
ئۇالرنىڭ بىرى ھېچ ئىش قىاللمايدىغان ۋە ئىگىسىگە يۈك بولۇپ قالغان بىر گاچادۇركى ،ئىگىسى بۇ
گاچىنى مەيلى قەيەرگە ئەۋەتسۇن ،ئۇ ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كېلەلمەيدۇ ،يەنە بىرى بولسا ئۆزى توغرا
يولدا ماڭغان ۋە (كىشىلەرنى) ھەققانىي بولۇشقا بۇيرۇيدىغان ئادەمدۇر ،بۇ ئىككى ئادەم ئوخشاشمۇ؟
(يەنى بۇ گاچا بىلەن ئۆزى توغرا يولدا تۇرۇپ پاساھەتلىك سۆزلەيدىغان ،ئۆزى قۇرئان نۇرى بىلەن
نۇرالنغان ئادەم بىر  -بىرىگە ئوخشامدۇ؟ ئەقىللىق ئادەمنىڭ ئۇالرنى ئوخشاش ئورۇنغا قويمىغىنىدەك،
بۇت ۋە تاشنى ھەممىنى بىلگۈچى قۇدرەتلىك ﷲ بىلەن ئوخشاش ئورۇنغا قويغىلى بولمايدۇ)﴾(((،
﴿ﷲ سىلەرگە ئۆزەڭالردىن بىر مىسال كەلتۈرىدۇ ،بىز سىلەرگە رىزىق قىلىپ بەرگەن مال – مۈلۈككە
قۇللىرىڭالرنىڭ شېرىك بولۇشىغا رازىمۇ سىلەر؟﴾(((.
مۇجاھىد ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن پاشا ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك نەرسىلەرنى مىسال قىلىپ
كەلتۈرۈشتىن تارتىنىپ قالمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۆمىنلەر ئالالھ

قۇرئاندا كەلتۈرگەنمىسالالرنىڭھەممىسىنىڭئالالھتەرىپىدىنبولغانھەقىقەتئىكەنلىكىگەئىشىنىدۇ.
ﷲ ئۇ مىسالالر ئارقىلىق مۆمىنلەرنى توغرا يولغا باشاليدۇ.

سۇددى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ بۇ مىسال بىلەن نۇرغۇن كىشىلەرنى (ئۇنى ئىنكار قىلغانلىقتىن)
ئازدۇرىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىبنى مەسئۇد
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە بىر تۈركۈم ساھابىالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال بۇ
مىسالالر بىلەن مۇناپىقالرنى ئازدۇرۇپ ،مۆمىنلەرنى توغرا يولغا باشاليدۇ .مۇناپىقالر ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا
كەلتۈرگەن مىساللىرىنىڭ((( ئۆزلىرىگە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى چىن دىلىدىن بىلىپ تۇرۇپ ،ئۇنى يالغانغا

((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  41ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  - 24ئايەتتىن 27ـ ئايەتكىچە.
((( نەھل سۈرىسى  75ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  76ـ ئايەت.
((( رۇم سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ مىسالالر ،ﷲ تائاال يۇقىرىدا مۇناپىقالرنى ئوت ياققان كىشىگە ۋە قاتتىق قاراڭغۇلۇق ،گۈلدۈرمامىلىق ۋە چاقماق
چىقىپ يېغىۋاتقان قاتتىق يامغۇردا قالغان ،چاقماق سوقۇۋېتىپ ئۆلۈپ كېتىشدىن قورقۇپ ،بارماقلىرىنى قۇالقلىرىغا
تىقىۋالغان كىشىگە ئوخشىتىپ كەلتۈرگەن مىسالالر بىلەن قۇرئاندا كەلتۈرگەن چىۋىن ۋە ئۆمۈچۈكنىڭ مىساللىرىدۇر.

بەقەرە سۈرىسى

چىقارغانلىقۋەپاشىنىڭمىسالىغائىشەنمەسلىكئازغۇنلۇقىغائازغۇنلۇققوشۇلۇپ،تېخىمۇئېزىپكېتىدۇ.
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مىسال ئارقىلىق ئۇالرنى ئازدۇرۇۋەتكەنلىكىدۇر.
﴿ۋە نۇرغۇن كىشىلەرنى (ئۇنى تەستىقلىغانلىقتىن) ھىدايەت قىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال مىسال
بىلەن مۆمىن كىشىلەرنى توغرا يولغا باشاليدۇ( .مۇناپىقالرنىڭ ئەكسىچە) مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ
مىساللىرىنىڭ ناھايىتى ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى بىلىپ ،ئۇنىڭغا ھەقىقىي ئىشەنگەنلىكى ۋە ئۇنىڭ
ھىدايىتىگە (پاشىنىڭ مىسالىغا ئىشىنىش) ھىدايىتى قوشۇلۇپ ،ئىقرار قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالر
تېخىمۇ ھىدايەت تېپىپ كېتىدۇ .مانا بۇ ،ﷲ مىسال ئارقىلىق ئۇالرنى ھىدايەت قىلغانلىقىدۇر.
﴿شۇ ئارقىلىق پەقەت پاسىقالرنىال ئازدۇرىدۇ﴾ ئايەتتىكى “پاسىق” دېگەن سۆز كاپىرالر ۋە
مۆمىنلەرنىڭ ئىچىدىكى ﷲ تائاالغا ئاسىي بولغان كىشىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .لېكىن ﷲ تائاال ئۇ
پاسىقالرنىتۆۋەندەكاپىرالرنىڭسۈپەتلىرىبىلەنسۈپەتلىگەنلىكىئۈچۈن،كاپىرالرنىڭپاسىقلىرى
ئەشەددىيدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :پاسىقالر ﷲ ۋەدە ئالغاندىن كېيىن
بەرگەن ۋەدىسىنى بۇزىدۇ ،ﷲ تائاال ئۇالشقا بۇيرۇغان شەيئىنى ئۈزۈپ قويىدۇ (يەنى سىلە  -رەھىم
قىلمايدۇ) ،يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلىدۇ؛ ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ بۇ سۈپەتلەر ﷲ

رەئد سۈرىسىدە كەلتۈرگەن سۈپەتكە ئوخشاش كاپىرالرنىڭ سۈپەتلىرىدۇر .مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرى
بۇالرنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ .ﷲ رەئد سۈرىسىدە مۆمىنلەر بىلەن كاپىرالرنىڭ سۈپەتلىرىنىڭ بىر ـ
بىرىگە قارمۇ قارشى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ
تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان ئادەم (ھەقنى
كۆرمەيدىغان دىلى) كور ئادەم بىلەن ئوخشاش بوالمدۇ؟ (ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن) پەقەت
ئەقىل ئىگىلىرىال پەند  -نەسىھەت ئالىدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئەھدىگە (يەنى ﷲ تاپشۇرغان
ئىشالرغا) ۋاپا قىلىدۇ ،بەرگەن ۋەدىسىنى بۇزمايدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ (خىش  -ئەقرىباالرغا)
سىلە  -رەھىم قىلىشتىن ئىبارەت ئەمرىنى بەجا كەلتۈرىدۇ ،ﷲ دىن قورقىدۇ ،قاتتىق ھېساب
ئېلىنىشىدىن قورقىدۇ .پەرۋەردىگارىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ (يەتكەن كۈلپەتلەرگە) سەۋر قىلغانالر،
(پەرز) نامازنى ئادا قىلغانالر ،بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن مال  -مۈلكتىن (ﷲ يولىدا) يوشۇرۇن
ۋە ئاشكارا يوسۇندا سەرپ قىلغانالر ۋە ياخشىلىقى ئارقىلىق يامانلىقىنى دەپئى قىلىدىغانالر (يەنى
بىلمەستىن يامان ئىش قىلىپ قالسا ،ئارقىدىن ياخشى ئىش قىلىدىغانالر ،يامانلىق قىلغۇچىالرغا
كەڭ قورساق بولۇپ ،ياخشى مۇناسىۋەتتە بولىدىغانالر)  -ئەنە شۇالرنىڭ ئاخىرەتلىكى ياخشى
بولىدۇ .ئۇالر مەڭگۈ تۇرىدىغان جەننەتكە كىرىدۇ ،ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى ،خوتۇنلىرى ۋە ئەۋالدىنىڭ
ئىچىدىكى ياخشىالرمۇ جەننەتكە كىرىدۇ .پەرىشتىلەر ئۇالرنى (مۇبارەكلەش ئۈچۈن جەننەتنىڭ)
ھەربىر دەرۋازىسىدىن كىرىدۇ( .پەرىشتىلەر ئۇ دۇنيادا) «سەۋرنى دوست تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن
سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن! ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى بولۇشى نېمىدېگەن ئوبدان!» دەيدۇ ﷲ غا
بەرگەن ۋەدىسىنى مۇستەھكەملىگەندىن كېيىن بۇزغانالر ،ﷲ تائاالنىڭ سىلە  -رەھىم قىلىشتىن
ئىبارەت ئەمرىنى تۇتمىغانالر ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر  -ئەنە شۇالر لەنەتكە دۇچار بولىدۇ
ۋە (ئۇالرنىڭ) ئاخىرەتلىكى يامان بولىدۇ﴾(((.
ئايەتلەردىكى پاسىقالر بۇزغان ۋەدە  -ﷲ كىتابلىرى ۋە پەيغەمبەرلىرى ئارقىلىق كىشىلەرگە
((( رەئد سۈرىسى  - 19ئايەتتىن  25ـ ئايەتكىچە.
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قىلغان نەسىھىتى ،ئۇالرنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇغان بۇيرۇقى ۋە يامان ئىشالردىن توسقان
چەكلىمىسى قاتارلىقالرنى كۆرسىتىدۇ .كاپىرالرنىڭ ۋەدىنى بۇزغانلىقى بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ
نەسىھىتىنى قوبۇل قىلمىغانلىقى ۋە بۇيرۇغان ياخشى ئىشالرنى قىلماي ،توسقان يامان ئىشالردىن
يانمىغانلىقىدۇر .بۇ ئايەت كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرنىڭ كاپىرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن چىققان
مۇناپىقالر توغرىسىدا كەلگەن دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار .بۇالر بۇزغان ۋەدە بولسا ،ئۇالرنىڭ
تەۋراتنىڭ ئىچىدە كەلگەن ھۆكۈملەرگە ئەمەل قىلىش ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر
بولغاندا ،ئۇ ئېلىپ كەلگەن ئىسالم دىنىغا ئىشىنىپ ،ئۇنىڭغا ئەگىشىشتىن ئىبارەت ﷲ ئۇالردىن
ئالغان ۋەدىلەردۇر .ئۇالرنىڭ ۋەدىنى بۇزغانلىقى بولسا ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقىي
پەيغەمبەرلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن تانغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر
بولۇپ كەلسە ،ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى كىشىلەردىن يوشۇرۇپ قالماي ئۇقتۇرىدىغانلىقى
ھەققىدە ﷲ غا ۋەدە بېرىپ بولۇپ ۋەدىسىدە تۇرماي (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىنى ياكى
ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى) كىشىلەردىن يوشۇرغانلىقىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال قۇرئاندا كىتاب بېرىلگەنلەر
ئازغىنا دۇنيانى دەپ ﷲ غا بەرگەن ۋەدىلىرىنى ئارقىسىغا چۆرىۋەتتى -،دەپ خەۋەر قىلدى.
بۇ ئايەت كاپىرالر ،مۇشرىكالر ۋە مۇناپىقالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ -،دېگەن
كۆز قاراشالرمۇ بار .ﷲ نىڭ ئۆزىنىڭ بارلىق ۋە بىرلىكىگە ئىشىنىشى توغرىسىدا ئۇالردىن ئالغان
ۋەدىسى ،ﷲنىڭ ئۆزىنىڭ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان
پاكىتالرنى ئۇالرغا بايان قىلىپ بەرگەنلىكىدۇر .ﷲ تائاالنىڭ ئۇالردىن بۇيرۇغان ئىشالرنى قىلىش
ۋە توسقان ئىشالردىن يېنىش توغرىسىدا ئالغان ۋەدىسى ،پەيغەمبەرلەردىن باشقا بىر كىشى
كەلتۈرەلمەيدىغان ۋەئۇالرنىڭ ھەقىقىيپەيغەمبەرلىكىنىئىسپاتاليدىغان مۆجىزىلەردىنئىبارەتتۇر.
ئۇالرنىڭ ۋەدىگە ئەمەل قىلماي ئۇنى بۇزغانلىقى ،پاكىتالر ئارقىلىق راستلىقى ئىسپاتالنغان نەرسىگە
ئىشەنمىگەنلىكى (يەنى ﷲ تائاالغا ئىشەنمىگەنلىكى) ۋە پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ
ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئۇالرنى يالغانغا چىقارغانلىقى( ،ﷲ تائاال چۈشۈرگەن) كىتابالرغا
ئىشەنمىگەنلىكىدۇر .يەنە بىر ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇقاتىل ئىبنى ھەيياندىنمۇ يۇقىرىدا
دېيىلگەنگە ئوخشاش رىۋايەت قىلىندى .ئىمام زەمەخشەرىمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ مۇشۇنداق
بولىدىغانلىقىغاقوشۇلدى.
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﴿ﷲ ئۇالشقا بۇيرۇغان شەيئىنى ئۈزۈپ قويىدۇ (يەنى سىلە  -رەھىم قىلمايدۇ)﴾ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ئىمام قەتادە دېگەندەك ،ئۇرۇق ـ توغقانالر ئارىسىدىكى سىلە  -رەھىمدۇر .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر (ئىسالم)دىن يۈز ئۆرۈسەڭالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلەرمۇ ۋە
سىلە  -رەھىمنى ئۈزۈپ قويارسىلەرمۇ؟﴾((( بۇ مەنىنى ئىبنى جەرىرمۇ كۈچلەندۈردى.
بۇ ئايەتلەر ئۇرۇق  -توغقانالرنىڭ ئارىسىدىكى سىلە  -رەھىمنىال ئۆز ئىچىگە ئېلىپ
قالماستىن ،ئۇنىڭدىن باشقا ﷲ سىلە  -رەھىم قىلىشقا بۇيرۇغان ،بارلىق نەرسىنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ .ئۇالرنىڭ ﷲ بۇيرۇغان ئىشنى قىلمىغانلىقى ئۇالرنىڭ سىلە  -رەھىمنى ئۈزگەنلىكىدۇر
دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  22ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

زىيان تارتقۇچىالر
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇقاتىل
ئىبنى ھەييان مۇنداق دەيدۇ :بۇ (زىيان) ئاخىرەتتە تارتىدىغان زىياندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇالر لەنەتكە دۇچار بولىدۇ ۋە (ئۇالرنىڭ) ئاخىرەتلىكى يامان بولىدۇ﴾(((.
ئىمام زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ
تائاال مۇسۇلمان ئەمەس بىر ئادەمنى (قۇرئاندا) زىيان تارتتى دەپ بايان قىلسا ،ئۇ كاپىر بولدى دېگەن
مەنىنى ئىپادىلەيدۇ .مۇسۇلماننى زىيان تارتتى دەپ بايان قىلسا ،ئۇ گۇناھ قىلدى دېگەن مەنىنى
ئىپادىلەيدۇ.
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :زىيان تارتقۇچىالر  -تىجارەتچى
تىجارىتىدىن زىيان تارتىپ ،دەسمايىسىدىن ئايرىلىپ قالغانغا ئوخشاش ،ئۆزلىرىنىڭ ﷲ تائاالغا
ئاسىيلىق قىلىش سەۋەبى بىلەن ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن بېرىلىدىغان نېسىۋىسىدىن قۇرۇق قالغان
كىشىلەردۇر .شۇنىڭدەك ،مۇناپىق ۋە كاپىرالرمۇ ﷲ تائاالنىڭ (رەھمىتىگە ئەڭ ئېھتىياجلىق بولغان
قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال ئۆز بەندىلىرىگە ئاتا قىلىدىغان) رەھمىتىدىن ئايرىلىپ قېلىش بىلەن زىيان
تارتقۇچىالردۇر.

*******
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ
ﷲ نى قانداقمۇ ئىنكار قىلىسىلەركى ،جانسىز ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرگە جان بەردى (يەنى
ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا ،ئاناڭالرنىڭ قارنىدا ئابىمەنى ئىدىڭالر) ،كېيىن (ئەجىلىڭالر توشقاندا) ﷲ
جېنىڭالرنى ئالىدۇ ،ئاندىن كېيىن تىرىلدۈرىدۇ ،ئاندىن كېيىن ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىغا (ھېساب
بېرىش ئۈچۈن) قايتۇرۇلىسىلەر﴿.﴾28
ﷲ ئۆزىنىڭ بارلىقىغا ۋە قۇدرەتلىك زات ئىكەنلىكىگە ،بەندىلەرنى يارىتىپ ،ئۇالرنىڭ ئۈستىدە

خالىغانچە ئىش ئېلىپ بارىدىغانلىقىغا پاكىت كۆرسىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نى قانداقمۇ ئىنكار
قىلىسىلەركى﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ بارلىقىغا قانداق تانىسىلەر ۋە ئۇنىڭغا قانداقمۇ شېرىك كەلتۈرىسىلەر؟
﴿جانسىز ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرگە جان بەردى (يەنى ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا ،ئاناڭالرنىڭ قارنىدا
ئابىمەنى ئىدىڭالر)﴾ يەنى سىلەر ئەسلىدە يوق ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرنى بار قىلدى .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق

دەيدۇ﴿ :ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئۇالر ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ؟ ياكى ئۇالر ئاسمانالرنى ۋە
زېمىننى ياراتقانمۇ؟ بەلكى ئۇالر (ﷲ نىڭ بىرلىكىگە) ئىشەنمەيدۇ﴾(((﴿ ،ئىنسان (ئانىنىڭ قورسىقىدا)
((( رەئد سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تۇر سۈرىسى  35ــــ  36ـ ئايەتلەر.
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بىر مۇددەتنى ئۆتكۈزدى ،ئۇ (ئەرزىمىگەنلىكتىن) تىلغا ئېلىنىدىغان نەرسە بولمىدى﴾((( بۇ ئايەتلەردىن
باشقا بۇ توغرۇلۇق نازىل قىلىنغان ئايەتلەر بەك كۆپتۇر.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :جانسىز ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرگە جان بەردى (يەنى ئاتاڭالرنىڭ پۇشتىدا،
ئاناڭالرنىڭ قارنىدا ئابىمەنى ئىدىڭالر)﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى جۇرەيج ئاتادىن

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەرنى ﷲ ياراتقۇچە
سىلەر دادىلىرىڭالرنىڭ پۇشتىلىرىدا جانسىز ئىدىڭالر .ﷲ سىلەرنى ھەقىقىي ئۆلتۇرىدۇ .قىيامەت
كۈنى كەلگەندە بولسا ،سىلەرنى قەبرىدىن قايتا تىرىلدۈرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرۈپ ،ئىككى قېتىم تىرىلدۈردۈڭ﴾(((.

اﷲ تائاالنىڭ قۇدرەتلىك زات ئىكەنلىكىنىڭ پاكىتلىرىنى بايان قىلىش
ﷲ تائاال يۇقىرىدا ئۆزىنىڭ ئىنسانالرنى ياراتقانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ تەنلىرىدە نېئمەتلەرنى
ئورۇنالشتۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان دەلىل  -پاكىتالرنى بايان قىلىپ ئۆتكەن بولسا ،تۆۋەندە
كىشىلەرنىڭ ھەممىسى كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان ئاسمان  -زېمىننى يارىتىشتىن ئىبارەت يەنە بىر پاكىتنى
كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى:

*******
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀ
ﷲ يەر يۈزىدىكى ھەممە نەرسىنى سىلەر (نىڭ پايدىلىنىشىڭالر) ئۈچۈن ياراتتى ،ئاندىن
ئاسماننى يارىتىشقا يۈزلىنىپ ،ئۇنى قۇسۇرسىز يەتتە ئاسمان قىلىپ تاماملىدى .ﷲ ھەر نەرسىنى
بىلگۈچىدۇر﴿.﴾29
ﷲ ئۆزى ياراتقان ھەممە نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿(مەخلۇقاتنى) ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟﴾(((.

يارىتىشنىڭ باشلىنىشى
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بۇ ئايەتنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنىنى ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايەتتە سۆزلەپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿(سەن ئۇالرغا) «سىلەر زېمىننى ئىككى كۈندە ياراتقان ﷲ نى ئىنكار قىالمسىلەر ۋە ئۇنىڭغا شېرىكلەر
كەلتۈرەمسىلەر؟ ئۇ ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىدۇر» دېگىن .ئۇ زېمىننىڭ ئۈستىدە نۇرغۇن تاغالرنى
ياراتتى ،زېمىننى بەرىكەتلىك قىلدى ،ئەھلى زېمىننىڭ رىزقىنى بەلگىلىدى( ،زېمىننى يارىتىش بىلەن
((( ئىنسان سۈرىسى 1ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۈلك سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئاھالىسىنىڭ رىزقىنى بەلگىلەشنى كەم  -زىيادىسىز) باراۋەر تۆت كۈندە (تاماملىدى)( ،زېمىننىڭ ۋە
ئۇنىڭدىكى نەرسىلەرنىڭ يارىتىلىش مۇددىتىنى) سورىغۇچىالر ئۈچۈن (بۇ جاۋابتۇر) ئاندىن ئۇ ئاسماننى
(يارىتىشقا) يۈزلەندى ،ھالبۇكى ،ئۇ تۇمان ھالىتىدە ئىدى ،ئاسمان بىلەن زېمىنغا« :ئىختىيارىي ياكى
ئىختىيارسىزھالداكېلىڭالر(يەنىئەمرىمنىقوبۇلقىلىڭالر)»دېدى.ئىككىلىسى«ئىختىيارىيكەلدۇق»
دېدى .ﷲ يەتتە ئاسماننى ئىككى كۈندە ياراتتى .ھەر ئاسماننىڭ ئىشىنى ئۆزىگە بىلدۈردى (يەنى ھەر
ئاسماننىڭ ئېھتىياجلىق ئىشلىرىنى ئورۇنالشتۈردى) .ئەڭ تۆۋەنكى ئاسماننى يۇلتۇزالر بىلەن زىننەتلىدۇق
ۋە قوغدىدۇق ،بۇ ئەنە شۇ غالىب ،ھەممىنى بىلگۈچى ﷲ نىڭ تەقدىرىدۇر﴾(((.
بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالنىڭ ئاۋۋال زېمىننى ،ئاندىن يەتتە قات ئاسماننى ياراتقانلىقى ئېنىق دەلىل -
ئىسپات بىلەن كۆرسىتىلگەن .بىنانىڭ ئۇلىنى پۇختىالپ بولۇپ ،ئاندىن تېمىنى قوپۇرۇش بىناكارلىقتىكى
ئەقەللىي ساۋاتتۇر (شۇڭا ﷲ تائاال ئالدىدا زېمىننى ،ئاندىن ئاسماننى ياراتقان) .ﷲ خالىسا ،بۇ ھەقتە
كېيىنكى بابالردا تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتىمىز.

زېمىننىڭ ئاسماندىن بۇرۇن يارىتىلغانلىقى
﴿ﷲ يەر يۈزىدىكى ھەممە نەرسىنى سىلەر (نىڭ پايدىلىنىشىڭالر) ئۈچۈن ياراتتى﴾ مۇجاھىد بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ زېمىننى ئاسماندىن بۇرۇن ياراتتى .زېمىننى يارىتىپ
بولغاندا ،ئۇنىڭدىن تۈتۈن ئۆرلەپ كەتتى .بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئاندىن ئۇ ئاسماننى
(يارىتىشقا) يۈزلەندى ،ھالبۇكى ،ئۇ تۇمان ھالىتىدە ئىدى﴾(((.
﴿ئۇنى قۇسۇرسىز يەتتە ئاسمان قىلىپ تاماملىدى﴾ يەنى ئاسماننى بىرىنى  -بىرىنىڭ ئۈستىدە
قىلىپ يەتتە قات قىلدى .زېمىننىمۇ بىرىنى بىرىنىڭ ئاستىدا قىلىپ يەتتە قات قىلدى.
يۇقىرىدا كەلگەن ئايەتلەر زېمىننىڭ ئاسماندىن بۇرۇن يارىتىلغانلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ.

زېمىننىڭ ئاسمانالر يارىتىلىپ بولغاندىن كېيىن كېڭەيتىلگەنلىكى
ئىبنى ئابباس زېمىننىڭ كېڭەيتىلگەنلىكى توغرىسىدا سورالغان چاغدا مۇنداق دەپ
جاۋاب بەردى« :زېمىن ئاسماندىن بۇرۇن يارىتىلدى .ئاسمان يارىتىلىپ بولغاندىن كېيىن
زېمىن كېڭەيتىلدى .بۇرۇنقى ۋە ھازىرقى تەپسىرشۇناس ئالىمالرمۇ يۇقىرىقىدەك دېدى .نازىئات
سۈرىسىدىكى﴿ :شۇنىڭدىن كېيىن زېمىننى (ئەھلى زېمىننىڭ تۇرۇشىغا اليىق قىلىپ) يايدى.
(((
زېمىندىن بۇالقالرنى ئاقتۇردى ،ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردى تاغالرنى (زېمىندا) مۇقىم قىلدى﴾
دېگەن ئايەتتە بۇ توغرىسىدىكى مەزمۇن تەپسىلىي چۈشەندۈرۈلگەن .زېمىننىڭ كېڭەيگەنلىكى
ئالىمالر دېگەنگە ئوخشاش زېمىننىڭ تېگىدىكى سۇالر زېمىننىڭ ئۈستىگە چىقىرىلىپ ھەر خىل
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  - 9ئايەتتىن  12ـ ئايەتكىچە.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نازىئات سۈرىسى  - 30ئايەتتىن  32ئايەتكىچە.
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شەكىل ۋە رەڭلەردىكى ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۆسۈشى ۋە ھەر خىل يۇلتۇزالرنىڭ زېمىن ئەتراپىدا
ئايلىنىشىدىنئىبارەتتۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە« :مەن يەر يۈزىدە خەلىپە (يەنى ئورۇن باسار)
يارىتىمەن» دېدى .پەرىشتىلەر« :يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلىدىغان ،قان تۆكىدىغان (شەخىسنى)
خەلىپە قىالمسەن؟ ھالبۇكى بىز بولساق سېنى پاك دەپ مەدھىيلەيمىز ،مۇقەددەس دەپ مەدھىيلەيمىز»
دېدى .ﷲ« :مەن ھەقىقەتەن سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى بىلىمەن» دېدى﴿.﴾30

اﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلەرگە ئادەم ۋە ئۇنىڭ بالىلىرىنى زېمىندا ئورۇن باسار
قىلىدىغانلىقىنى دېگەنلىكى ۋە پەرىشتىلەرنىڭ جاۋابى
بۇ ھەقتە ئىمام قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال (ئىنسانالرنى) يارىتىشتىن بۇرۇن ،ئۇالرنىڭ
گېپىنى يۇقىرى مەرتىۋىدىكى كىشىلەرگە (يەنى پەرىشتىلەرگە) دېگەنلىكىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭ پەرىشتىلەرگە« :مەن يەر يۈزىدە خەلىپە (يەنى ئورۇن باسار)
يارىتىمەن» دېدى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەرگە “مەن
زېمىندا ئەسىرلەپ بىرسى بىرسىگە ئورۇن باسار بولۇپ تۇرىدىغان كىشىلەرنى يارىتىمەن” دېگەن سۆزىنى
ساڭا ئەگەشكەن كىشىلەرگە قىسسە قىلىپ سۆزلەپ بەرگىن .ﷲ تائاال ئىنسانالرنى زېمىندا ئورۇن باسار
قىلىپ ياراتقانلىقىنى كۆپلىگەن ئايەتلەردە بايان قىلىپ كەلدى .تۆۋەندىكى ئايەتلەر شۇ ئايەتلەرنىڭ
قاتارىدىندۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرنى (ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرنىڭ) ئورۇنباسارلىرى
قىلدى﴾(((﴿ ،سىلەرنى زېمىننىڭ ئورۇنباسارلىرى قىلغان كىم؟﴾(((﴿ ،ئەگەر بىز خالىساق ،ئەلۋەتتە
سىلەرگە زېمىندا ئورۇنباسار بولىدىغان پەرىشتىلەرنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرەتتۇق﴾(((﴿ ،ئۇالردىن كېيىن،
(يامان) ئەۋالتالر تەۋراتقا ۋارىسلىق قىلدى﴾((( بۇ ئايەتلەردە سۆزلىنىپ ئۆتكەن “ئورۇن باسار بولغۇچى”
پەقەتئادەمئەلەيھىسساالمغىالقارىتىلمىغان.
ئەگەر بۇ ئايەتلەردە ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىال كۆزدە تۇتۇلغان بولسا ،پەرىشتىلەرنىڭ«﴿ :يەر
يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلىدىغان ،قان تۆكىدىغان (شەخىسنى) خەلىپە قىالمسەن؟»﴾ دەپ سوئال قويۇشى
((( ئەنئام سۈرىسى 165ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەمل سۈرىسى  62ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  60ـ ئايەت.
((( ئەئراف سۈرىسى 169ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئورۇنلۇق بولمايتتى .پەرىشتىلەر (بۇ سوئالدىن) ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئەمەس ،بەلكى ئۇنىڭ پۇشتىدىن
كېلىدىغانالرنىڭ ئىچىدىن بۇ بۇزغۇنچىلىقنى قىلىدىغان كىشىلەرنى كۆزدە تۇتقان .پەرىشتىلەر بۇنى
ئۆزلىرىگە خاس بىلىم ئارقىلىق ياكى ئىنسانالرنىڭ ئۆزلىرىدىكى ئىنسانلىق تەبىئىتى بىلەن كەمچىلىك
ئۆتكۈزۇپسالىدىغانلىقىنىچۈشىنىشئارقىلىقتونۇپيەتتى.ئۇالرنىڭئىنسانالرنىڭتەبىئىتىنىچۈشىنىپ
يېتىشى (ﷲ تائاالنىڭ) پەرىشتىلەرگە ئىنسان (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالم) نى (چەكسە جىرىڭاليدىغان)
قۇرۇق اليدىن ياراتقانلىقىدىن خەۋەر بەرگەنلىكى ياكى ئورۇن باسارنىڭ ۋەزىپىسى كىشىلەر ئارىسىدا
بولغان يامان ،ناھەق ئىشالرنى ئايرىپ ،ئۇالرنى گۇناھالردىن توسىدۇ دەپ چۈشەنگەنلىكىدىندۇر.
ﷲ پەرىشتىلەرگە زېمىندا ئىنساننى يارىتىدىغانلىقىنى ئېيتقاندا ئۇالر«﴿ :يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق
قىلىدىغان ،قان تۆكىدىغان (شەخىسنى) خەلىپە قىالمسەن؟»﴾ دەپ سورىدى .پەرىشتىلەرنىڭ سورىغان

بۇ سوئالى بەزى تەپسىرشۇناس ئالىمالر گۇمان قىلغاندەك ،ﷲ تائاالغا نارازىلىق بىلدۈرۈش ياكى
ئادەم بالىلىرىغا ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن ئەمەس .چۈنكى ،ﷲ پەرىشتىلەرنى ئۆزىدىن رۇخسەتسىز
ھېچقانداق سوئال سورىمايدۇ دەپ سۈپەتلىگەن تۇرسا (ئۇالر قانداقمۇ ﷲ غا نارازىلىق يۈزىسىدىن ياكى
ئىنسانالرغا ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن شۇ سۆزنى قىلسۇن)؟!
بەلكى ئۇالرنىڭ بۇ سوئالى قەتادە دېگەندەك :ئى پەرۋەردىگارىمىز! ئىنسانالرنىڭ ئىچىدە زېمىندا
بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ بارىدىغان ،ناھەق قان تۆكىدىغان كىشىلەر تۇرسا ،ئۇالرنى يارىتىشتىكى ھېكمىتىڭ
نېمە؟ ئۇالرنى يارىتىشتىكى مەقسىتىڭ ئۆزەڭگە ئىبادەت قىلدۇرۇش بولسا ،بىز سېنى پاك ۋە ئۇلۇغ دەپ
مەدھىيىلەيمىز .بىزدە ئۇالردىن سادىر بولىدىغان كەمچىلىك سادىر بولمايدۇ -،دەپ (ﷲ تائاالنىڭ
ئىنسانالرنى يارىتىشتا) قانداق ھېكمىتىنىڭ بارلىقىنى بىلىش ئۈچۈن سورالغان سوئالدۇر.

ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ سورىغان سوئالىغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :مەن ھەقىقەتەن سىلەر
بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى بىلىمەن»﴾ يەنى بۇ ئىنسانالرنى يارىتىشتىكى پايدىنىڭ سىلەر چۈشەنمەستىن

دەۋاتقان زىيانالردىن ئارتۇق ئىكەنلىكىنى مەن بىلىمەن .مەن ئۇالرغا پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىمەن .ئۇالرنىڭ
ئىچىدە (پەيغەمبەرلەرگە) چىن قەلبىدىن ئىشەنگەنلەر ،شېھىتالر ،ياخشى كىشىلەر ،دائىم (ﷲ تائاالغا)
ئىبادەت بىلەن شۇغۇللىنىدىغانالر ،ﷲ تائاالدىن قورقۇپ (ئەمەل  -ئىبادەت بىلەن ﷲ تائاالغا)
يېقىنالشقۇچىالر ،ﷲ تائاالدىن قورقىدىغان ئالىمالر ،ﷲ تائاالنى ياخشى كۆرىدىغان ۋە پەيغەمبەرلەرگە
ئەگىشىدىغانالربولىدۇ.
ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :پەرىشتىلەر بەندىلەرنىڭ قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلىرىنى ئېلىپ ﷲ
تائاالنىڭدەرگاھىغائۆرلىگەنچاغدا،ﷲبىلسىمۇ(بەندىلەرنىڭنېمەقىلىۋاتقانلىقىنى)پەرىشتىلەردىن:
“سىلەر بەندىلىرىمنى قانداق ھالەتتە قويۇپ چىقتىڭالر؟” دەپ سورايدۇ .پەرىشتىلەر :بىز ئۇالرنىڭ
قېشىغا چۈشكەن چېغىمىزدا ئۇالر ناماز ئوقۇۋاتقان ئىكەن ،بىز ئۇالرنى قويۇپ يېنىپ چىققىنىمىزدىمۇ ئۇالر
ناماز ئوقۇپ قالدى -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ».
ئۇنداق جاۋاب بېرىشىدىكى سەۋەب شۇكى ،پەرىشتىلەر كېچە  -كۈندۈز نۆۋەت بىلەن بىزنىڭ
قېشىمىزغا چۈشۈپ تۇرىدۇ .پەرىشتىلەر بامدات نامىزى بىلەن ئەسىر نامىزىدا ئۆزئارا نۆۋەت ئالماشتۇرۇپ،
كۈندۈزلۈك نۆۋەتچىلەر بامدات نامىزىدىن تاكى ئەسىر نامىزىغىچە تۇرىدۇ .بۇ چاغدا ئەسىر نامىزىدا
چۈشكەن كېچىلىك نۆۋەتچىلەر بەندىلەرنىڭ ئەمەل  -ئىبادەتلىرىنى ئېلىپ چىقىپ كېتىدۇ .بۇ ھەقتە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :كېچىدە قىلىنغان ئەمەل  -ئىبادەتلەر كۈندۈزدىن بۇرۇن،
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كۈندۈزنىڭ ئەمەل  -ئىبادەتلىرى كېچىدىن بۇرۇن ﷲ تەرەپگە كۆتۈرۈلۈپ بولىدۇ» (يەنى كېچىدە
قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلەر بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتىدا ،كۈندۈزدە قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلەر ئەسىر
نامىزىدا كۆتۈرۈلىدۇ) .ئىمام رازى ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :مەن ھەقىقەتەن سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى
بىلىمەن»﴾ دېگەن جاۋابىغا قارىتا باشقىچە كۆز قاراشالرنىمۇ كەلتۈردى ،ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
 - 1ئىنسانالرنى يارىتىشتا مېنىڭ كۆپلىگەن ھېكمىتىم بار .ئەھۋال سىلەر دېگەندەك بولسىمۇ،
لېكىن ئۇ ھېكمەتنى سىلەر بىلمەيسىلەر.
 - 2ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :مەن ھەقىقەتەن سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى بىلىمەن»﴾ دېگەن
ئايىتى“ :سىلەر ئاراڭالردا ئىبلىس ئىسىملىك شەيتاننىڭ بارلىقىنى بىلمەيسىلەر” دېيىش ئارقىلىق
پەرىشتىلەرنىڭ«﴿:ھالبۇكىبىزبولساقسېنىپاكدەپمەدھىيىلەيمىز،مۇقەددەسدەپمەدھىيلەيمىز»﴾
دېگەن سۆزىگە بەرگەن جاۋابىدۇر.
 - 3پەرىشتىلەرنىڭ«﴿ :يەر يۈزىدە بۇزۇقچىلىق قىلىدىغان ،قان تۆكىدىغان (شەخىسنى) خەلىپە
قىالمسەن؟»﴾ دېگەن سۆزى ﷲ تائاالدىن ئۆزلىرىنى زېمىندا ئىنسانالرنىڭ ئورنىدا ئورۇن باسار قىلىشىنى
تەلەپ قىلغانلىقىدۇر .ﷲ ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :مەن ھەقىقەتەن سىلەر بىلمەيدىغان
نەرسىلەرنى بىلىمەن»﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئاسماندا قالغانلىقىڭالر ،ئۆزەڭالر ئۈچۈن اليىق ۋە مۇناسىپ

ئىكەنلىكىڭالرنىبىلمەيسىلەر.

خەلىپە تىكلەشنىڭ ۋاجىبلىقى ۋە ئۇنىڭغا ئاالقىدار بەزى مەسىلىلەر
ئىمام قۇرتۇبى ۋە باشقا مۇجتەھىد ئالىمالر يۇقىرىقى ئايەت بىلەن كىشىلەرنىڭ تاالش ـ تارتىش
قىلىپ قالغان ئىشالردا ئۇالرنىڭ ئارىسىنى بىر تەرەپ قىلىش ،ناھەق بوزەك قىلىنغان كىشىگە
بوزەك قىلغۇچىدىن ئۆچىنى ئېلىپ بېرىش ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈملىرىنى يۈرگۈزۈش ۋە يامان
ئىشالردىن توساش ئۈچۈن بىر خەلىپە تىكلەشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكىگە دەلىل كەلتۈردى .بۇ
ۋاجىبنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان ئىشالرنى قىلىش ۋاجىب بولىدۇ((( .خەلىپە تىكلەشنىڭ يوللىرى
ھەر خىل بولىدۇ .قۇرئان كەرىم ياكى ھەدىس شېرىپتە خەلىپە بولۇشقا اليىق ئىكەنلىكى ئوچۇق
ئىسپاتالنغان كىشى خەلىپە قىلىپ سايلىنىدۇ .مەسىلەن :ئەبۇبەكرى سىددىقنىڭ خەلىپە بولۇشىغا
ئوخشاش .بەزى ئالىمالر ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پاكىت ئارقىلىق خەلىپە بولغان -،دېگەن
كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويماقتا.

138

خەلىپە سايالم ئۆتكۈزۈش ياكى بېشارەت ئارقىلىق بولىدۇ .بىر تۈركۈم ئالىمالر ئەبۇبەكرىنىڭ
خەلىپىلىكىنى بېشارەت ئارقىلىق بولغان دەپ قارايدۇ ياكى ئىلگىرى تەيىنلەنگەن خەلىپە بىر كىشىنى
ئورنىغا خەلىپە تىكلەپ قويۇش ئارقىلىق بولىدۇ .مەسلەن :ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى خەلىپىلىككە تىكلەپ قويغىنىغا ئوخشاش .ياكى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
قىلغىنىدەك بىر نەچچە ياخشى كىشىلەردىن قۇرۇلۇپ چىققان بىر گۇرۇپ ئادەملەرنىڭ مەسلىھەت
قىلىشىپ تالالپ چىقىشى ئارقىلىق بولىدۇ .ياكى دۆلەت ئەربابلىرىنىڭ بىر شەخسكە بەيئەت((( قىلىشقا
بىردەكلىككە كېلىشى ئارقىلىق بولىدۇ .ياكى ئۇ كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن بىر ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا بەيئەت
بېرىشى ئارقىلىق بولىدۇ.
((( ئىسالمنىڭ ھۆكۈملىرىنى يۈرگۈزۈش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇش مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقىسىز ئورۇنالنمايدىغانلىقى
ئۈچۈن مۇسۇلمانالرغا باشلىقىنى تىكلەش ۋاجىبتۇر.
((( خەلىپىلىككە شەرتى توشقان ئادەملەرگە بويسۇنۇش دېگەننى كۆرسىتىدۇ.
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خەلىپە بولىدىغان كىشىدە ھازىرلىنىشقا تېگىشلىك شەرتلەر - 1 :ئەر كىشى بولۇشى الزىم.
 - 2ھۆر ئادەم بولۇشى الزىم ،قۇل خەلىپە بواللمايدۇ - 3 .باالغەتكە يەتكەن كىشى بولۇشى الزىم،
 - 4ئەقىللىق بولۇشى الزىم - 5 .مۇسۇلمان بولۇشى الزىم - 6 .ئادىل بولۇشى الزىم -7 .شەرىئەت
ئەھكاملىرىدا ئىجتىھاد قىالاليدىغان بولۇشى الزىم - 8 .ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى ئالدىن كۆرەلەيدىغان
بولۇشى الزىم - 9 .بەدەن قۇرۇلۇشى ساق  -ساالمەت بولۇشى الزىم - 10 .ئۇرۇش تاكتىكىلىرىنى،
جىھاد قىلىشنى بىلىدىغان بولۇشى الزىم - 11 .قۇرەيشلىك((( بولۇشى الزىم.
خەلىپە بولىدىغان ئادەمنىڭ ھاشىم جەمەتىدىن بولۇشى ياكى پۈتۈن كەمچىلىكلەردىن خالىي
بولۇشى شەرت قىلىنمايدۇ« .ئەگەر خەلىپە پاسىق بولسا ،خەلىپىلىكتىن چۈشۈپ كېتەمدۇ ياكى ئورنىدا
تۇرىۋېرەمدۇ؟» دېگەن مەسلىدە ئۆلىماالرنىڭ ئوخشىمىغان كۆز قاراشلىرى بار .لېكىن كۈچلۈك كۆز قاراش
شۇكى؛ پاسىق كىشى خەلىپىلىكىتىن چۈشۈپ كەتمەيدۇ .بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
تۆۋەندىكى سۆزىدۇر« :ئۇنىڭدا ﷲ تەرىپىدىن بولغان دەلىل  -ئىسپات ئارقىلىق ئوچۇق كاپىرلىقنى
كۆرسەڭالر (خەلىپلىكتىن چۈشۈپ كەتسە بولىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭدىن كۇپۇرلۇق كۆرۈلمەي پاسىقلىق
كۆرۈلسە ،خەلىپلىكتىن چۈشۈپ كېتىشى شەرت ئەمەس)».
بىردۆلەتتەبىردىنئارتۇقخەلىپەتىكلەشكەبولمايدۇ.بۇنىڭئىسپاتىپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
تۆۋەندىكى سۆزىدۇر« :سىلەرنىڭ بىرلىك ھالىتىڭالردا بىر پۈتۈن ئىسالم دۆلىتى قۇرۇلۇپ بولغاندا
ئاراڭالردىن بىرسى چىقىپ سىلەرنى بۆلمەكچى بولسا ،ئۇ كىم بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇنى
ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر؟» بۇ ،كۆپ سانلىق ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
ئىمامۇلھەرەمەين دېگەن ئالىم ئەبۇئىسھاقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەھەرلىرنىڭ
ئارىلىقى ناھايىتى يىراق بولغان بىر دۆلەتتە بىردىن ئارتۇق خەلىپە بولسا بولىدۇ».

*******
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﷲ پۈتۈن شەيئىلەرنىڭ ناملىرىنى ئادەمگە ئۆگەتتى ،ئاندىن ئۇالرنى پەرىشتىلەرگە كۆرسىتىپ:
«(خەلىپە بولۇشقا ئادەمگە قارىغاندا بىز ھەقلىق دەيدىغان قارىشىڭالردا) راستچىل بولساڭالر،
بۇ شەيئىلەرنىڭ ناملىرىنى ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالر» دېدى﴿ .﴾31پەرىشتىلەر« :سېنى (پۈتۈن
كەمچىلىكلەردىن) پاك دەپ تونۇيمىز .بىز سەن بىلدۈرگەندىن باشقىنى بىلمەيمىز ،ھەقىقەتەن سەن
ھەممىنى بىلگۈچىدۇرسەن ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن» دېدى﴿ .﴾32ﷲ« :ئى ئادەم!
ئۇالرغا بۇ نەرسىلەرنىڭ ناملىرىنى ئېيتىپ بەرگىن» دېدى .ئادەم ئۇالرغا بۇ نەرسىلەرنىڭ ناملىرىنى
((( بۇ ،ئۆز ۋاقتىغا ياكى ئەرەب دۇنياسىغا قويۇلغان شەرت بولۇشى مۇمكىن .ئەرەب مىللىتىدىن باشقا مىللەتنىڭ
خەلىپە تىكلىشى ئۈچۈن خەلىپىنىڭ قۇرەيشتىن بولۇشى شەرت قىلىنمايدۇ -ت.
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ئېيتىپ بەرگەن چاغدا ،ﷲ« :مەن سىلەرگە ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيىبلەرنى ھەقىقەتەن
بىلىپ تۇرىمەن ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىمەن ،دېمىگەنمىدىم» دېدى﴿.﴾33

ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرىشتىلەردىن ئۈستۈن ئىكەنلىكى
ئادەمئەلەيھىساالمپەرىشتىلەربىلەلمىگەننەرسىلەرنىڭئىسىملىرىنىبىلىشتەكخۇسۇسىيەتكە
ئېرىشكەنلىكى ئۈچۈن ،ﷲ ئۇنىڭ پەرىشتىلەردىن ئارتۇقچىلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ پۈتۈن شەيئىلەرنىڭ ناملىرىنى ئادەمگە ئۆگەتتى﴾ زەھھاك ئىبنى ئابباسنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ :ﷲ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا بىلدۈرگەن ئىسىمالر؛ ئىنسانالر،
مال  -چارۋىالر ،ئاسمان  -زېمىن ،قۇرۇقلۇق ،دېڭىز ،ئات ،ئېشەك قاتارلىق كىشىلەر بىلىدىغان بارلىق
ئىسىمالردۇر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىر ئاسىم ئىبنى كۇلەيبتىن سەئىد ئىبنى مەئبەدنىڭ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن :ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمغا قازايى ـ
قەدەرنىڭ ئىسمىنىمۇ ئۆگەتتىمۇ؟ -دەپ سوئال سورغانلىقىنى ،ئىبنى ئابباسنىڭ :ھەئە ،چوڭ  -كىچىك
ھەممە نەرسىلەرنىڭ ئىسملىرىنى ئۆگەتتى -،دەپ جاۋاب بەرگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
توغرىسى ،ئىبنى ئابباس دېگەندەك ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ھەممە نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى ،ھەتتا
مىجەز ـ خاراكتېرى ،سۈپەتلىرىدىن تارتىپ ئۆگەتتى .تۆۋەندە بۇنىڭغا ئائىت ھەدىس بار.
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ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى ھەممە مۆمىن بىر يەرگە جەم بولۇپ :پەرۋەردىگارىمىزدىن بىزگە شاپائەت
قىلىشنى سورىساق بوالتتى -،دېيىشىدۇ .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
سەن ئادەملەرنىڭ بوۋىسى ،ﷲ تائاال سېنى ئۆز قولى بىلەن ياراتتى((( .ساڭا پەرىشتىلەرنى سەجدە
قىلدۇردى .ھەممە نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى بىلدۈردى .شۇڭا سەن پەرۋەردىگارىمىزدىن بىزگە شاپائەت
سورىساڭ .بىزنى ھازىرقى ئورنىمىزدىن چىقىرىپ قويسا (يەنى راھەت بىر ئورۇنغا كىرگۈزسە) -،دەيدۇ.
ئادەم ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا :مەن ئۇنداق قىلىشقا اليىق ئەمەسمەن (يەنى مەن شاپائەت سورالمايمەن)
دەپ جاۋاب بېرىدۇ ۋە ئۆزىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈپ سالغان كەمچىلىكىنى (ئۇالرغا) سۆزلەپ
بىرىپ( ،شۇنىڭ ئۈچۈن) ﷲ تائاالدىن خىجىل بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ
كەمچىلىكى بولسا ،يېمە دەپ توسقان دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يەپ سالغانلىقىدۇر .ئادەم ئەلەيھىسساالم:
سىلەر نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا بېرىڭالر ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ زېمىن يۈزىدىكى كىشىلەرگە ئەۋەتكەن
دەسلەپكى پەيغەمبىرى -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇالر نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .نۇھ ئەلەيھىسساالم
ئۇالرغا :مەن بۇنداق قىلىشقا اليىق ئەمەسمەن ،دەپ ئۆزىنىڭ سوراشقا تېگىشلىك بولمىغان بىر سوئالنى
ﷲ تائاالدىن سوراپ قويغانلىقىنى ،شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ دىن خىجىل بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ .ئاندىن
ئۇالرغا :سىلەر مېھرىبان سۈپەتلىك ﷲ تائاالنىڭ دوستى بولغان ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا
بېرىڭالر -،دەيدۇ .ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالممۇ ئۇالرغا:
((( بۇ سۆزدىن ﷲ تائاالنىڭ بىزگە ئوخشاش بارماقلىق قولى بار دېگەنلىك چىقمايدۇ ،ئەگەر شۇنداق چۈشىنىپ
قېلىنسا بولمايدۇ ،ﷲ تائاالنىڭ قولى ئۆزىگە خاس ۋە ئۆزىگە اليىق كېلىدىغان قولدۇر.
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مەن بۇنداق قىلىشقا اليىق ئەمەسمەن ،سىلەر ﷲ بىلەن بىۋاسىتە سۆزلەشكەن ،تەۋرات بېرىلگەن
بەندە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىڭالر دەيدۇ .ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .مۇسا
ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا :مەن بۇنداق قىلىشقا اليىق ئەمەسمەن -،دەپ جاۋاب بېرىپ ،ئۆزىنىڭ گۇناھسىز
بىر كىشىنى ئۆلتۈرۈپ قويغانلىقىنى سۆزلەپ بېرىدۇ ۋە (شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ﷲ تائاالدىن) خىجىل
بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ،ﷲ تائاالنىڭ سۆزى((( ۋە روھى
بولغان ئىسانىڭ يېنىغا بېرىڭالر -،دەيدۇ .ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىدۇ .ئۇ ئۇالرغا:
مەن بۇنداق قىلىشقا اليىق ئەمەسمەن ،سىلەر ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى بارلىق گۇناھلىرى كەچۈرۈم
قىلىنىپ كەتكەن ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىڭالر -،دەيدۇ .ئۇالر
مېنىڭ يېنىمغا كېلىدۇ .مەن پەرۋەردىگارىمدىن شاپائەت قىلىشنى تىلەپ ئۇنىڭ ئالدىغا بارىمەن( ،ﷲ
تائاال) ماڭا شاپائەت قىلىشقا رۇخسەت بېرىدۇ .مەن پەرۋەردىگارىمنى كۆرگەن ھامان سەجدە قىلىمەن.
ﷲ مېنى ئۆزى خالىغان ۋاقىتقىچە سەجدىدە قويۇپ قويىدۇ .ئاندىن ماڭا( :ئى مۇھەممەد) بېشىڭنى
كۆتۈر .سورىغان نەرسەڭگە ئېرىشىسەن ،شاپائەت قىلىشنى سورىساڭ ،شاپائەت قىلىنىسەن (يەنى ئۇالرغا
قىلغان شاپائىتىڭ قوبۇل قىلىنىدۇ)  -،دەيدۇ .ئاندىن مەن بېشىمنى كۆتۈرۈپ ،ﷲ ماڭا ئۆگىتىپ
قويغان ھەمدۇساناالر بىلەن ئۇنىڭغا ھەمدە ئوقۇيمەن .ئاندىن ئۇنىڭدىن شاپائەت سورايمەن .ماڭا
مەلۇم مىقداردىكى (كىشىلەرنى جەننەتكە ئەكىرىشكە) چەك توختىتىپ بېرىلىدۇ .مەن ئۇالرنى جەننەتكە
كىرگۈزىمەن .ئاندىن مەن قايتىدىن ﷲ تائاالنىڭ ئالدىغا بارىمەن .مەن پەرۋەردىگارىمنى كۆرگەن
ھامان يەنە يۇقىرىقىغا ئوخشاش سەجدە قىلىمەن .ئاندىن شاپائەت سورايمەن .ماڭا مەلۇم مىقداردىكى
(كىشىلەرنى جەننەتكە ئەكىرىشكە) چەك توختىتىپ بېرىلىدۇ .مەن ئۇالرنى جەننەتكە كىرگۈزىمەن .بۇ
ئىش ئۈچ – تۆت قېتىم تەكرارلىنىدۇ .ئاخىرى دوزاختا قۇرئان تۇتۇپ قالغان كىشى (قۇئاندا :دوزاختا
مەڭگۈ قالىدۇ دەپ يېزىلىپ كەتكەن كىشى) قېلىپ قالىدۇ».
بۇ ھەدىسنى بۇ يەردە كەلتۈرۈشتىكى سەۋەب پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئۇالر ئادەم
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ (:ئى ئادەم!) سەن ئادەملەرنىڭ بوۋىسى ،ﷲ سېنى ئۆز قولى بىلەن
ياراتتى .ﷲ پەرىشتىلەرنى ساڭا سەجدە قىلدۇردى .ھەممە نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى ساڭا بىلدۈردى»
دېگەن سۆزىدۇر .بۇ ھەدىس ﷲ تائاالنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا ھەممە مەخلۇقاتالرنىڭ ئىسىملىرىنى
بىلدۇرگەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ .شۇڭا ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ پۈتۈن شەيئىلەرنىڭ ناملىرىنى
ئادەمگە ئۆگەتتى ،ئاندىن ئۇالرنى پەرىشتىلەرگە كۆرسىتىپ﴾ يەنى ئۇ نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى
پەرىشتىلەرگە دەپ بەردى.
﴿بۇ شەيئىلەرنىڭ ناملىرىنى ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالر» دېدى﴾ يەنى سىلەر :زېمىندا خەلىپىنى
بىزدىن باشقا بىرسىدىن قىلساڭ ،ئۇ زېمىندا بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ بارىدۇ ،ناھەق قان تۆكىدۇ .ئەگەر
خەلىپىنى بىزنىڭ ئىچىمىزدىن قىلساڭ ،بىز ساڭا مەدھىيە ئوقۇپ ۋە سېنى ھەممە كەمچىلىكتىن پاك
دەپ تونۇيمىز ھەم سېنىڭ بۇيرۇغان ئىشلىرىڭغا بويسۇنىمىز دېگەن سۆزۈڭالردا راستچىل بولساڭالر،
سىلەرگە كۆرسەتكەن نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى ماڭا دەپ بېرىڭالر ،سىلەر كۆز ئالدىڭالردا تۇرغان بۇ
نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى بىلەلمىسەڭالر ،ھازىر كۆز ئالدىڭالردا يوق ،بۇنىڭدىن كېيىن بولىدىغان
نەرسىلەرنىتېخىمۇبىلەلمەيسىلەر-،دېگەنلىكتۇر.
((( بۇ سۆزدىن ﷲ نىڭ ئۇنىڭغا “ۋۇجۇدقا” كەل دېگەن سۆزى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
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شۇنىڭ بىلەن پەرىشتىلەر مۇنداق دېدى«﴿ :سېنى (پۈتۈن كەمچىلىكلەردىن) پاك دەپ تونۇيمىز.
بىز سەن بىلدۈرگەندىن باشقىنى بىلمەيمىز ،ھەقىقەتەن سەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇرسەن ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن» دېدى﴾ بۇ ،پەرىشتىلەرنىڭ ھەممە بىلىم ﷲ تەرىپىدىن بولىدىغانلىقى

ۋە ھېچقانداق كىشىنىڭ ﷲ بىلدۈرگەن نەرسىدىن باشقا ھېچقانداق نەرسىنى بىلمەيدىغانلىقى
توغرىسىدىكى ھەقىقەتنى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلغانلىقىدۇر.

شۇڭا ئۇالر«﴿ :سېنى (پۈتۈن كەمچىلىكلەردىن) پاك دەپ تونۇيمىز .بىز سەن بىلدۈرگەندىن
باشقىنىبىلمەيمىز،ھەقىقەتەنسەنھەممىنىبىلگۈچىدۇرسەن،ھېكمەتبىلەنئىشقىلغۇچىدۇرسەن»
دېدى﴾ يەنى سەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇرسەن ،ياراتقان ۋە قىلغان ئىشلىرىڭدا ھېكمەت بىلەن ئىش

قىلغۇچىسەن .خالىغان كىشىگە بىلىم ئۆگىتىسەن ۋە خالىغان كىشىنى ئۇنىڭدىن مەھرۇم قىلىسەن.
ئۇنىڭ ھېكمىتىنى پەقەت سەنال بىلىسەن ،سەن ناھايىتى ئادىل سەن.

ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بىلىم بىلەن پەرىشتىلەردىن ئارتۇق قىلىنغانلىقى
﴿«ئىئادەم!ئۇالرغابۇنەرسىلەرنىڭناملىرىنىئېيتىپبەرگىن»دېدى.ئادەمئۇالرغابۇنەرسىلەرنىڭ
ناملىرىنى ئېيتىپ بەرگەن چاغدا ،ﷲ« :مەن سىلەرگە ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيىبلەرنى
ھەقىقەتەن بىلىپ تۇرىمەن ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىمەن ،دېمىگەنمىدىم» دېدى﴾

زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەت ئۈستىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ :ئادەم ئەلەيھىسساالم پەرىشتىلەرگە ھەممە
نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى سۆزلەپ بېرىپ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمغا :سەن جىبرىئىل ،مىكائىلغا :سەن
مىكائىل ،ئىسرافىلغا :سەن ئىسرافىل -،دېدى .ھەتتا قاغىچىلىك نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنىمۇ ساناپ
بەردى.

ئادەم ئەلەيھىسساالم ﷲ بىلدۈرگەن نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى ساناپ بېرىپ ،پەرىشتىلەردىن
ئۈستۈن كەلگەن چاغدا ،ﷲ پەرىشتىلەرگە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :مەن سىلەرگە ،ئاسمانالردىكى ۋە
زېمىندىكى غەيىبلەرنى ھەقىقەتەن بىلىپ تۇرىمەن ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىمەن،
دېمىگەنمىدىم»﴾ يەنى مەن سىلەرگە مېنىڭ يوشۇرۇن ئىشالرنى بىلىدىغانلىقىمنى دېمىگەنمىدىم.
زەھھاك ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىمەن ،دېمىگەنمىدىم»﴾
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دېگەن ئايىتى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
يوشۇرۇن ئىشنىمۇ خۇددى ئاشكارا ئىشنى بىلگەندەك بىلىمەن .يەنى ئىبلىس (شەيتاننىڭ ئەڭ چوڭى)
نىڭ كۆڭلىگە يوشۇرغان چوڭچىلىق ۋە مەغرۇرلىقىنىمۇ بىلىمەن -،دېگەنلىكتۇر.
ئەبۇجەئفەر رازى رەبىيئ ئىبنى ئەنەسنىڭ يۇقىرىقى ئايەت توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ(:پەرىشتىلەر)بۇزېمىندابۇزغۇنچىلىققىلىپ،ناھەققانتۆكىدىغانكىشىنىخەلىپەقىالمسەن؟-
دېگەن سۆزنى ئاشكارا ئېيتقان بولسىمۇ ،كۆڭلىدە بىز پەرۋەردىگارىمىز ياراتقان ھەرقانداق مەخلۇقاتتىن
بىلىملىك ۋە ھۆرمەتلىكتۇرمىز -،دېگەن سۆزنى يوشۇرۇشقان ئىدى .ئاندىن پەرىشتىلەر ﷲ تائاالنىڭ
ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئۆزلىرىدىن بىلىمدە ۋە ھۆرمەتتە ئارتۇق قىلغانلىقىنى تونۇپ يەتتى.

*******

بەقەرە سۈرىسى

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەرگە« :ئادەمگە سەجدە قىلىڭالر» دېدۇق ،ئىبلىستىن باشقا ھەممىسى
سەجدە قىلدى ،ئىبلىس (سەجدە قىلىشتىن) باش تارتتى ،تەكەببۇرلۇق قىلدى ،ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ
كەتتى﴿.﴾34

اﷲ تائاال نىڭ پەرىشتىلەرنى ئادەم ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلدۇرۇش ئارقىلىق
ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ھۆرمەتلىگەنلىكى
بۇ ﷲ تائاالنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا كۆرسەتكەن كاتتا مەرھەمىتىدۇر .ﷲ تائاالنىڭ
پەرىشتىلەرنى ئادەمگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرىغا (يەنى پۈتۈن
ئىنسانالرغا) قىلىنغان چوڭ بىر ئىنئامىدۇر .بۇ ھەقتە كۆپلىگەن ھەدىسلەر بار.
تۆۋەندىكى ھەدىسلەر (يۇقىرىدىكى ھەدىسلەرگە ئوخشاش) مۇشۇ ھەقتىكى ھەدىسلەرنىڭ
قاتارىدىندۇر .مۇسا ئەلەيھىسساالم ﷲ دىن «ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا بىزنى ۋە ئۆزىنى جەننەتتىن
چىقارغان ئادەمنى كۆرسەتكىن» دەپ سورىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ئادەم ئەلەيھىسساالم بىر يەرگە
كەلگەندە ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئادەمگە« :سەن ﷲ ئۆز قولى بىلەن ياراتقان ،ساڭا روھىدىن پۈۋلەپ
جان كىرگۈزگەن ۋە پەرىشتىلىرىنى ساڭا سەجدە قىلدۇرغان ئادەمسەن» دېدى.

ئىبلىس گەرچە پەرىشتە بولمىسىمۇ ،پەرىشتىلەر بىلەن بىرگە ئادەمگە سەجدە
قىلىشقابۇيرۇلغانلىقى
ئىبلىس(شەيتان)گەرچەپەرىشتىلەرنىڭنەسلىدىنبولمىسىمۇ،ئىش-ھەرىكەتتەپەرىشتىلەرگە
ئوخشايدىغانلىقى ئۈچۈن ئادەمگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇلغان پەرىشتىلەر قاتارىغا كىرىپ كېتىدۇ .شۇنىڭ
ئۈچۈن ئۇمۇ ئادەم ئەلەيھىسساالمغا سەجدە قىلىشقا بۇيرۇلدى .بۇيرۇققا بويسۇنماي سەجدە قىلمىغانلىقى
ئۈچۈن ئەيىبلەندى .ﷲ خالىسا ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىبلىستىن باشقا ھەممىسى سەجدە قىلدى ،ئىبلىس
جىنالردىن ئىدى .شۇڭا ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ ئىتائىتىدىن چىقتى﴾((( دېگەن ئايىتىگە كەلگەندە يەنىمۇ
تەپسىلىيرەكتوختىلىپئۆتىمىز.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئىبلىس گۇناھ قىلىشتىن بۇرۇن پەرىشتىلەردىن بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىسمى ئازازۇل ئىدى .ئۇ
پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ تىرىشچان ۋە بىلىملىكى ئىدى .بۇ ئىشالر ئۇنىڭ چوڭچىلىق قىلىشىغا
سەۋەبچى بولدى .زېمىندىكى جىن دەپ ئاتىلىدىغان كەنتتىن ئىدى.
((( كەھف سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بويسۇنۇشنىڭ اﷲ غا ،سەجدىنىڭ ئادەمگە بولغانلىقى
قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەرگە« :ئادەمگە سەجدە قىلىڭالر» دېدۇق﴾

دېگەن ئايىتى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :بۇ يەردە بويسۇنۇش ﷲ تائاالغا ،سەجدە قىلىش
ئادەمگە ئىدى .ﷲ پەرىشتىلەرنى ئادەمگە سەجدە قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئادەمنى ھۆرمەتلىدى .بەزى
ئالىمالر بۇ سەجدە ھەققىدە“ :پەرىشتىلەر ئادەمگە پەقەت ساالم قىلىش ۋە ھۆرمەتلەش يۈزىسىدىن
سەجدە قىلغان” دەيدۇ.
ھۆرمەتلەش ئۈچۈن قىلىنغان سەجدە ،ﷲ﴿ :ئاتا  -ئانىسىنى تەختىدە (يېنىدا)
ئولتۇرغۇزدى ،ئۇالر (شاھالرغا تازىم قىلىش ئادىتى بويىچە) يۈسۈفكە سەجدە قىلىشتى .ئۇ« :ئى
ئاتا! مانا بۇ ،بۇرۇن (كىچىك ۋاقتىمدا) كۆرگەن چۈشۈمنىڭ تەبىرىدۇر﴾((( دېگىنىدەك ،بىزدىن
ئىلگىرى ياشىغان ئۈممەتلەرنىڭ ئىچىدە يول قويۇلغان ئىدى .مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنىڭ ئۈممىتىگە
كەلگەندە بۇ ئىش بىكار قىلىندى.
مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن شامغا بارغاندا شاملىقالرنىڭ پوپلىرىغا ۋە
ئالىملىرىغا سەجدە قىلىدىغانلىقىنى كۆردۈم .ئاندىن مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! سەن سەجدە قىلىشقا ئەڭ اليىقتۇرسەن (بىز ساڭا سەجدە قىلمايلىمۇ؟) -،دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق ،ئەگەر مەن بىر كىشىنى يەنە بىر كىشىگە سەجدە قىلىشقا
بۇيرۇيدىغان بولسام ،ئەرنىڭ ئايالدا ھەققى چوڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئايال كىشىنى ئۆزىنىڭ
ئېرىگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇغان بوالتتىم» دېدى.

ئىبلىسنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلىشى
قەتادە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىبلىس (سەجدە قىلىشتىن) باش تارتتى ،تەكەببۇرلۇق قىلدى،
ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كەتتى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ
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دۈشمىنى ئىبلىس ،ﷲ تائاالنىڭ ئادەمگە بەرگەن مەرھەمىتىگە ھەسەت قىلىپ“ :مەن ئوتتىن
يارىتىلغان ،ئۇ اليدىن يارىتىلغان تۇرسا” دېدى .گۇناھالرنىڭ بېشى تەكەببۇرلۇق قىلىش بىلەن
بولدى .ﷲ تائاالنىڭ دۈشمىنى (ئىبلىس) تەكەببۇرلۇق قىلىپ ئادەمگە سەجدە قىلىشتىن باش
تارتتى .ئىبنى كەسىر ھەدىسلەردە مۇنداق دېيىلگەن دەيدۇ« :دىلىدا زەررىچىلىك مىقداردا
تەكەببۇرلۇق بار كىشى جەننەتكە كىرەلمەيدۇ ،ئىبلىستا ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن قوغلىنىشقا
تېگىشلىك تەكەببۇرلۇق ۋە كۇپۇرلۇق تېپىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن قوغالندى
قىلىندى» .

*******
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
((( يۇسۇف سۈرىسى  100ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
بىز (ئادەمگە)« :ئى ئادەم!سەن خوتۇنۇڭ (يەنى ھەۋۋا) بىلەن جەننەتتە تۇرۇڭالر! جەننەتتىكى
نەرسىلەردىن خالىغىنىڭالرچە كەڭتاشا يەپ  -ئىچىڭالر ،بۇ دەرەخقە يېقىنالشماڭالر (يەنى مېۋىسىدىن
يېمەڭالر) ،بولمىسا (ئۆزەڭالرغا) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولۇپ قالىسىلەر» دېدۇق﴿ .﴾35شەيتان
ئۇ ئىككىسىنى تېيىلدۇردى (يەنى مەنئى قىلىنغان دەرەخنىڭ مېۋىسىنى يېگۈزۈپ خاتاالشتۇردى)،
تۇرۇۋاتقان جەننەتتىن چىقاردى( .ئادەمگە ،ھەۋۋاغا ،ئىبلىسقا) «بىر  -بىرىڭالر بىلەن ئۆچەكەشكەن
ھالدا (جەننەتتىن يەر يۈزىگە) چۈشۈڭالر ،يەر يۈزىدە ۋاقىتلىق (ئەجىلىڭالر توشقۇچە) يەرلىشىڭالر ۋە
(نېئمەتلەردىن)بەھرىمەنبولۇڭالر»دېدۇق﴿.﴾36

ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يەنە بىر قېتىم ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغانلىقى
ﷲ پەرىشتىلەرنى ئادەمگە سەجدە قىلىشقا بۇيرۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئادەمگە جەننەتنىڭ
خالىغان مېۋىلىرىدىن تويغىچە يېيىشكە ،خالىغان يېرىدە تۇرۇشقا يول قويغانلىقىنى خەۋەر قىلىدۇ.
ھاپىز ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋى ،ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
“مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سىلى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر دەپ قارامال؟” دەپ سورىسام،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەن ئىدى« :ھەئە ،ئادەم ئاتىمىز بولسا ﷲ ئۇنىڭغا
يۈز تۇرانە سۆز قىلغان پەيغەمبەردۇر .ﷲ ئۇنىڭغا سۆزلەپ مۇنداق دېدى﴿ :سەن خوتۇنۇڭ (يەنى ھەۋۋا)
بىلەن جەننەتتە تۇرۇڭالر!﴾»

ھەۋۋا ئانىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالم جەننەتكە كىرىشتىن بۇرۇن يارىتىلغانلىقى
ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەۋۋا ئانىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالم جەننەتكە كىرىشتىن بۇرۇن يارىتىلغانلىقىنى
ئۇقتۇرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئىبلىسقا كايىپ بولۇپ
ئادەمگە يۈزلەندى ۋە ئۇنىڭغا پۈتۈن نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى ئۆگەتتى .ئاندىن مۇنداق دېدى«﴿ :ئى
ئادەم! ئۇالرغا بۇ نەرسىلەرنىڭ ناملىرىنى ئېيتىپ بەرگىن» دېدى .ئادەم ئۇالرغا بۇ نەرسىلەرنىڭ ناملىرىنى
ئېيتىپ بەرگەن چاغدا ،ﷲ« :مەن سىلەرگە ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى غەيىبلەرنى ھەقىقەتەن بىلىپ
تۇرىمەن ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىمەن ،دېمىگەنمىدىم»﴾.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىي ۋە مۇسۇلمان ئالىمالردىن بىزگە يەتكەن خەۋەرگە
قارىغاندا ،ئادەم ئەلەيھىسساالمنى مۈگدەك تۇتقان پەيتتە ،ﷲ ئۇنىڭ سول تەرىپىدىكى قوۋۇرغىسىدىن
بىرنى ئېلىپ ،ئۇنىڭ ئورنىنى گۆش بىلەن تولدۇرۇپ قويدى .ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن ئېلىنغان
قوۋۇرۇغىدىن ھەۋۋا ئانىنى يارىتىپ بولغۇچە ئادەم ئەلەيھىسساالم ئۇيقىسىدىن ئويغانمىدى .ئاندىن ﷲ
ھاۋا ئانىنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنسى ـ ئۇلپەت ئېلىشى ئۈچۈن چىرايلىق بىر ئايال قىلدى.
ئاندىن ئادەم ئۇيقىسىدىن ئويغانغاندا ،ھەۋۋا ئانىنى كۆرۈپ :مېنىڭ گۆشۈم ،قېنىم ۋە ئايالىم -،دېدى.
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شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ بىلەن ئۇنسى ـ ئۇلپەتتە بولدى .ﷲ (ھەۋۋا ئانىنى) ئادەم ئەلەيھىسساالمغا
جۈپلەپ قويغاندا ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى«﴿ :ئى ئادەم! سەن خوتۇنۇڭ (يەنى ھەۋۋا) بىلەن جەننەتتە

تۇرۇڭالر! جەننەتتىكى نەرسىلەردىن خالىغىنىڭالرچە كەڭتاشا يەپ  -ئىچىڭالر ،بۇ دەرەخقە يېقىنالشماڭالر
(يەنى مېۋىسىدىن يېمەڭالر) ،بولمىسا (ئۆزەڭالرغا) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولۇپ قالىسىلەر»﴾.

ئادەم ئەلەيھىسساالمنى سىناش
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :خالىغىنىڭالرچە كەڭتاشا يەپ  -ئىچىڭالر ،بۇ دەرەخقە يېقىنالشماڭالر (يەنى
مېۋىسىدىن يېمەڭالر)﴾ دېگەن ئايىتى ئادەمنى سىناش ئۈچۈندۇر .بۇ دەرەخنىڭ قانداق دەرەخ

ئىكەنلىكىدە ئالىمالر ئىختىالپلىشىپ قالدى .بەزىلەر بۇ دەرەخنى ئۈزۈم دەرىخى دېدى .بەزىلەر بۇغداي
دېدى .ۋە بەزىلەر خورما ياكى ئەنجۇر دەرىخى ۋەياكى قانداق كىشى ئۇنىڭدىن يەپ قالسا چوڭ
تاھارەتنى((( كەلتۈرىدىغان دەرەخ -،دېدى .ئۇ ،مېۋىلىرىنى پەرىشتىلەر يەيدىغان دەرەخ دېگەنلەرمۇ
بار.
ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :بۇ سۆزلەرنىڭ ئەڭ توغرىسى شۇكى ،ﷲ تائاال
ئادەم ۋە ئايالىنى جەننەتنىڭ دەرەخلىرىدىن مەلۇم بىرىنىڭ مېۋىسىنى يېيىشتىن توستى .لېكىن ،ئۇالر
ئۇنىڭدىن يېدى .بىزدە ئۇ دەرەخنىڭ قايسى دەرەخ ئىكەنلىكىدە يېتەرلىك مەلۇمات يوق ،چۈنكى ،ﷲ
قۇرئاندا ياكى ھەدىستە ئۇ دەرەخنىڭ قايسى دەرەخ ئىكەنلىكىگە ئېنىق دەلىل كۆرسەتمىدى .ئۇ دەرەخ
بۇغداي ياكى ئۈزۈم دەرىخى ياكى ئەنجۇر دەرىخى ۋەياكى باشقا دەرەخلەردىن بىرى دەرەخ بولۇشى
مۇمكىن .ئۇنىڭ قايسى دەرەخ ئىكەنلىكىنى بىلىش ئۇنچىلىك مۇھىممۇ ئەمەس .بۇ پىكىرنى ئىمام رازى
ۋە باشقىالرمۇ توغرا دەپ قارىدى.

ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بويىنىڭ ئېگىز ئىكەنلىكى
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ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۇبەي ئىبنى كەئبىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىدۇ« :شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ئېگىز ئۆسكەن خورما دەرىخىگە ئوخشاش،
بېشىدا چېچى ناھايىتى جىق ،ئېگىز بىر كىشى قىلىپ ياراتتى .چەكلەنگەن دەرەخنىڭ مېۋىسىنى
تېتىشى ھامان ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇچىسىدىن كىيىملىرى چۈشۈپ كېتىپ ،ئەۋرەت جايى ئەڭ
بالدۇر ئېچىلىپ قالدى .ئادەم ئەلەيھىسساالم بۇنى كۆرگەن ھامان جەننەتنىڭ ئىچىدە ئىشتىنىنىڭ
بېغىنى چىڭىتىشقا باشلىدى .شۇ چاغدا ئۇنىڭ چېچىنى بىر دەرەخ ئىلىۋالدى .ئۇ چېچىنى دەرەختىن
تارتتى .ﷲ تائاال :ئى ئادەم! مەندىن قاچما -،دەپ چاقىردى .ئۇ رەھمان تائاالنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ:
ئى پەرۋەردىگارىم! قاچقىنىم يوق ،لېكىن ھايا قىلىش يۈزىسىدىن شۇنداق قىلىۋاتىمەن ،دەپ جاۋاب
بەردى.
((( جەننەتتىكى شۇ دەرەختىن باشقا دەرەخلەرنىڭ مېۋىسىنى يېسە ،ھەزىم بولۇپ تۈگەيدۇ ،چوڭ ـ كىچىك تەرەتنى
كەلتۈرمەيدۇ.

بەقەرە سۈرىسى

ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ جەننەتتە كۈندۈزى ئازراق تۇرغانلىقى
ھاكىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەسىر نامىزى
بىلەن كۈن ئولتۇرۇش ئارىلىقىدىكى مۇددەت ئىچىدە ئادەم ئەلەيھىسساالم جەننەتتە تۇرغان .ئىبنى
ئەبۇھاتەمئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:ئادەمئەلەيھىسساالم
مەككە بىلەن تائىپنىڭ ئارىلىقىدىكى “دەھنا” دېگەن جايغا چۈشۈرۈلدى.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :ئادەم ئەلەيھىسساالم ھىندىستانغا ،ھەۋۋا ئانىمىز جىددىگە ،ئىبلىس
بەسرەدىكى بەدەس تىمسانغا ۋە يىالن ئىسپاھان دېگەن يەرگە چۈشۈرۈلدى.
ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى ئەبۇھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ « :دۇنيادىكى كۈنلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى جۈمە كۈنىدۇر .چۈنكى ئادەم ئۇ كۈندە
يارىتىلدى ،ئۇ كۈندە جەننەتكە كىردى ۋە ئۇ كۈندە جەننەتتىن چىقىرىلدى».

شەك ۋە ئۇنىڭغا بېرىلگەن جاۋاب
كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ دېگىنىدەك ،ئادەم ئەلەيھىسساالم چىقىرىۋېتىلگەن جەننەت ئاسماندا
بولىدىغان بولسا ،ئىبلىس قانداق بولۇپ جەننەتكە كىرەلەيدۇ؟
بىرىنچى جاۋاب :بۇ سوئالنى جەننەت ئاسماندا ئەمەس ،بەلكى زېمىندا دېگەن كىشىلەرمۇ دەلىل
قىلدى .ئىبلىسنىڭ جەننەتكە قانداق كىرگەنلىكى توغرىسىدا قويۇلغان سوئالغا ئالىمالر كۆپلىگەن
جاۋابالرنى بەردى .ئۇ جاۋابالرنىڭ بەزىلىرىدە :ئىبلىس جەننەتكە ھۆرمەت بىلەن كىرىشتىن توسالغان،
ئەمما ئوغرىلىقچە ۋە خار ھالەتتە (يەنى كۈتۈۋېلىنمىسىمۇ) كىرىشتىن توسالمىغان -،دېيىلگەن .شۇنىڭ
ئۈچۈن بەزى ئالىمالر يۇقىرىقى كۆز قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان .تەۋراتتمۇ شۇ مەزمۇن بايان قىلىنغان:
ئىبلىس جەننەتكە يىالننىڭ ئاغزى ئارقىلىق كىرگەن.
بىر تۈركۈم ئالىمالر يەنە مۇنداق دەيدۇ :ئىبلىس ئادەم بىلەن ھەۋۋاغا جەننەتنىڭ ئىشىكىنىڭ
سىرتىدا تۇرۇپ ۋەسۋەسسە قىلغان بولۇشى مۇمكىن .بەزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئىككىسى ئاسماندا
بولسىمۇ ،ئىبلىس زېمىندا تۇرۇپ ئۇ ئىككىسىنى ۋەسۋەسسە قىلغان بولۇشى مۇمكىن.

*******
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ئادەم پەرۋەردىگارىدىن بىر قانچە سۆز تەلىم ئالدى (يەنى گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن
ئوقۇيدىغان دۇئا ئۇنىڭغا ئىلھام ئارقىلىق بىلدۈرۈلدى) ،ﷲ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى .ﷲ
ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر( .بەندىلىرىگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾37
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ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان تەۋبىسى ۋە دۇئاسى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئادەم پەرۋەردىگارىدىن بىر قانچە سۆز تەلىم ئالدى﴾ دېگەن ئايىتىدىن ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز ئۆزىمىزگە ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق ،ئەگەر سەن بىزگە مەغپىرەت
قىلمىساڭ ،بىزگە رەھىم قىلمىساڭ ،بىز چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز» دېدى﴾((( دېگەن ئايىتى
كۆزدە تۇتىلىدىغانلىقى مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ھەسەن،
قەتادە ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى ،خالىد ئىبنى مەئىدان ،ئاتا خۇراسانىي ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد
ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلىندى.
سۇددى بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئادەم ئەلەيھىسساالم :ئى پەرۋەردىگارىم! سەن مېنى ئۆز قولۇڭ بىلەن ياراتمىغانمىدىڭ؟-
دېگەندە ،ﷲ تەرىپىدىن“ :شۇنداق” دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ .ئادەم يەنە :سەن ماڭا ئۆزەڭنىڭ
روھىدىن پۈۋدەپ جان كىرگۈزمىدىڭمۇ؟ -دەيدۇ .ئۇنىڭغا يەنە“ :شۇنداق” دەپ جاۋاب بېرىلىدۇ .مەن
چۈشكۈرگەندە ﷲ ساڭا رەھمەت قىلسۇن -،دېدىڭ .رەھمىتىڭ ئاچچىقىڭدىن بۇرۇن بولدىمۇ؟-
دېدى .ئۇنىڭغا يەنە“ :شۇنداق” دەپ جاۋاب بېرىلدى .سەن ماڭا بۇ ئىشنى (يەنى دەرەختىن يەپ
قېلىشىمنى) يازمىدىڭمۇ؟ -دېدى .ئۇنىڭغا يەنە“ :شۇنداق” دەپ جاۋاب بېرىلدى .ئەگەر مەن خاتا
قىلغان ئىشىمغا تەۋبە قىلسام ،سەن مېنى جەننەتكە قايتۇرامسەن؟ -دېدى .ئۇنىڭغا يەنە“ :شۇنداق”
دەپ جاۋاب بېرىلدى».
﴿ﷲ ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر (بەندىلىرىگە) ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى تەۋبە قىلغۇچىالر) ﷲ نىڭ ئۆز بەندىلىرىنىڭ تەۋبىسىنى
قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلمەمدۇ؟﴾(((﴿ ،كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇپ،
ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىبان
ئىكەنلىكىنى كۆرىدۇ﴾(((﴿ ،كىمكى (گۇناھلىرىغا) تەۋبە قىلىدىكەن ۋە ئەمەلىنى تۈزەيدىكەن ،ئۇ ﷲ غا
يۈزلەنگەن بولىدۇ (يەنى ﷲ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ)﴾((( بۇ ئايەتلەر
ۋە بۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ئايەتلەر ﷲ تائاالنىڭ گۇناھالرنى كەچۈرگۈچى ۋە تەۋبە قىلغان كىشىنىڭ
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلغۇچى زات ئىكەنلىكىنى چۈشەندۇرىدۇ .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە قىلغان
رەھمىتىدۇر .ﷲ دىن باشقا گۇناھالرنى كەچۈرگۈچى ۋە رەھمەت قىلغۇچى زات يوقتۇر.
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ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ،ئايالىنى ۋە ئىبلىسنى جەننەتتىن (يەرگە) چۈشۈرگەندە ،ئۇالرنى
ئاگاھالندۇرغان نەرسىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

*******
((( ئەئراف سۈرىسى 23ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  104ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  110ـ ئايەت.
((( فۇرقان سۈرىسى  71ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
(ئۇالرغا) «ھەممىڭالر بۇ يەردىن چۈشۈڭالر ،سىلەرگە مەن تەرەپتىن بىر يول كۆرسەتكۈچى
(يەنى پەيغەمبەر) كېلىدۇ ،يولۇمغا ئەگەشكەنلەرگە (ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ»
دېدۇق﴿ .﴾38كاپىرالر ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ
قالىدۇ﴿.﴾39
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :سىلەر ھەممىڭالر جەننەتتتىن بەزىڭالر بەزىڭالرغا دۈشمەن
بولغان ھالدا چۈشۈڭالر ،ئەگەر سىلەرگە مېنىڭ تەرىپىمدىن ھىدايەت كەلسە ،كىمكى مېنىڭ ھىدايىتىمگە
ئەگەشسە ،ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئاخىرەتتە شەقى بولمايدۇ﴾((( ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :دۇنيادا ئېزىپ
كەتمەيدۇ ھەم ئاخىرەتتە بەختسىز بولمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ئۆرۈيدىكەن ،ئۇنىڭ ھاياتى
تار (يەنى خاتىرجەمسىز) بولىدۇ ،قىيامەت كۈنى ئۇنى بىز كور قوپۇرىمىز»﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق
دېگەن﴿ :كاپىرالر ۋە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ
قالىدۇ﴾.

*******
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ
ﮐﮑ
ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! مېنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىمنى ياد ئېتىڭالر ،ماڭا بەرگەن (ئىمان
ئېيتىش ۋە تائەت  -ئىبادەت قىلىش ھەققىدىكى) ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر ،مەنمۇ سىلەرگە قىلغان
(ساۋاب بېرىش ھەققىدىكى) ۋەدەمگە ۋاپا قىلىمەن ،مەندىنال قورقۇڭالر﴿ .﴾40مەن نازىل قىلغان
تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى قۇرئانغا ئىمان كەلتۈرۈڭالر ،قۇرئاننى بىرىنچى بولۇپ ئىنكار قىلغۇچى
بولماڭالر ،ئايەتلىرىمنى ئەرزان باھادا سېتىۋەتمەڭالر ،ماڭىال تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴿.﴾41

ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئىسالمغا كىرىشكە رىغبەتلەندۈرۈش
ﷲ ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئىسالمغا كىرىشكە ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە بۇيرۇيدۇ .بۇ
بۇيرۇق ئۇالرغا ئۇالرنىڭ بوۋىسى (ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى) يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى ئەسلىتىش ئۈچۈن
((( تاھا سۈرىسى  123ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  124ـ ئايەت.
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بولدى .مەنىسى ئى ﷲ غا بويسۇنغۇچى ياخشى بەندىنىڭ بالىلىرى! سىلەر ھەقىقەتكە ئەگىشىشتە
داداڭالردەك بولۇڭالر.

“ئىسرائىل” دېگەن سۆزنىڭ يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ لەقىمى ئىكەنلىكى
ئەبۇداۋۇد رىۋايەت قىلغان ھەدىسنىڭ پاكىتىغا ئاساسالنغاندا ئىسرائىل دېگەن يەئقۇب
ئەلەيھىسساالمدۇر .ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :بىر تۈركۈم يەھۇدىيالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن« :سىلەر ئىسرائىلنىڭ يەئقۇب
ئىكەنلىكىنى بىلەمسىلەر؟» دەپ سورىدى .ئۇالر :ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئى ﷲ ،بۇنىڭغا گۇۋاھ بولغىن!» دېدى.
ئىمام تەبەرى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
« ئىسرائىل دېگەن سۆز ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى دېگەن سۆزگە ئوخشاش (يەنى ئىسرائىل دېگەننىڭ
مەنىسى ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى دېگەن بولىدۇ)».

اﷲ تائاالنىڭ يەھۇدىيالرغا بەرگەن نېئمەتلىرى
مۇجاھىد ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! مېنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىمنى ياد ئېتىڭالر﴾

دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ يەھۇدىيالرغا بەرگەن (تىلغا ئېلىنغان
ۋە تىلغا ئېلىنمىغان) نېئمىتى بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا تاشتىن بۇالق چىقىرىپ بېرىشى ،ۋە
تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ بەرگەنلىكى ۋە ئۇالرنى پىرئەۋن جەمەتىنىڭ قۇل قىلىشىدىن
قۇتقۇزغانلىقىدۇر.

150

ئەبۇئالىيە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن نېئمىتى بولسا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن
پەيغەمبەر چىقارغانلىقى ۋە ئۇالرغا كىتابالر چۈشۈرگەنلىكىدۇر .ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ« :بۇ مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرغا«﴿ :ئى قەۋمىم! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىنى ياد قىلىڭالر ،ﷲ
ئۆز ۋاقتىدا ئىچىڭالردا (سىلەرنى توغرا دىنغا يېتەكلەيدىغان) نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى بارلىققا كەلتۈردى.
سىلەردىن پادىشاھالر قىلدى (يەنى ئۆزەڭالرنى ئۆزەڭالرغا خوجا قىلدى) .سىلەرگە جاھان ئەھلىدىن
ھېچ كىشىگە بەرمىگەن (دەريانى يېرىپ ئوتتۇرسىدىن يول ئېچىپ بېرىش ،بۇلۇتالرنى سايىۋەن قىلىپ
بېرىش ،ئاسماندىن يېمەكلىك چۈشۈرۈپ بېرىش قاتارلىق) نېئمەتلەرنى بەردى﴾((( دېگەن ئايىتى بىلەن
ئوخشاشتۇر».
مۇھەممەدئىبنىئىسھاقﷲتائاالنىڭ﴿:ئىئىسرائىلئەۋالدى!مېنىڭسىلەرگەبەرگەننېئمىتىمنى
ياد ئېتىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى توغرىسىدا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال سىلەرنىڭ بوۋىلىرىڭالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىدىن قۇتۇلدۇرغاندا،
ئۇالرغا بەرگەن نېئمىتىنى ئەسلەڭالر.
((( مائىدە سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

يەھۇدىيالرنىڭ بەرگەن ئەھدىسىنى ئەسلىتىش
﴿ماڭا بەرگەن (ئىمان ئېيتىش ۋە تائەت  -ئىبادەت قىلىش ھەققىدىكى) ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر،
مەنمۇ سىلەرگە قىلغان (ساۋاب بېرىش ھەققىدىكى) ۋەدەمگە ۋاپا قىلىمەن﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ

پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم سىلەرگە پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندە ،ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە
سىلەردىن ئەھدە ئالغان ئىدۇق .ئەگەر سىلەر ئۇنىڭغا ئەگەشسەڭالر ،سىلەرنىڭ بۇزغۇنچىلىق قىلغان
گۇناھىڭالر ئۈچۈن ،بوينۇڭالرغا سېلىنغان كىشەنلەرنى ئېلىپ تاشاليمىز شۇ ئارقىلىق سىلەرگە بەرگەن
ۋەدەمنى ئورۇناليمەن.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشاپ
كېتىدۇ﴿ .شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن مەھكەم ئەھدە ئالدى ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن (يەنى
ئون ئىككى ئايماقنىڭ ھەربىرسىدىن بىردىن) ئون ئىككى باشلىقىنى (كېپىللىك ئۈچۈن جەببارالرغا
يەنى ئەمالىقەلەرگە) ئەۋەتتۇق ھەمدە ﷲ« :مەن سىلەرگە ياردەم بېرىمەن( ،ئى ئىسرائىل ئەۋالدى!
ﷲ بىلەن قەسەمكى) ئەگەر سىلەر نامازنى (تەئدىل ئەركان بىلەن) ئۆتىسەڭالر ،زاكات بەرسەڭالر،
پەيغەمبەرلىرىمگە ئىمان ئېيتساڭالر ۋە ئۇالرغا ياردەم بەرسەڭالر ،ﷲ غا قەرزىي ھەسەنە بەرسەڭالر
(يەنى ﷲ نىڭ يولىدا پۇل  -مېلىڭالرنى سەرپ قىلساڭالر) ،ئەلۋەتتە سىلەرنىڭ گۇناھىڭالرنى يوققا
چىقىرىمەن ،سىلەرنى ئەلۋەتتە ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمەن.
شۇنىڭدىن (يەنى مەھكەم ئەھدىدىن) كېيىن سىلەردىن كىمكى (ئەمر قىلغان نەرسىلىرىمنى) ئىنكار
قىلىدىكەن ،ئۇ ئەلۋەتتە توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ» دېدى﴾(((.
بەزى ئالىمالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ تەۋراتتا ئۇالردىن ئالغان ئەھدىسى
بولسا ،ﷲ قىسقا مۇددەت ئىچىدە ،ئىسمائىلنىڭ نەسلىدىن ھەممە كىشىنى ئۆزىگە بويسۇندۇرىدىغان
كاتتا بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىدۇ .ئۇ كاتتا پەيغەمبەر بولسا ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر .كىم ئۇنىڭغا
ئەگەشسە ،ﷲ ئۇنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈۋېتىپ ،جەننەتكە كىرگۈزىدۇ .ئۇنىڭغا قوش ئەجىر بېرىدۇ.
ئىمام رازى كىتابىدا ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئائىت نۇرغۇنلىغان
خۇش خەۋەرلەرنى بايان قىلدى.

ئەبۇئالىيە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ماڭا بەرگەن (ئىمان ئېيتىش ۋە تائەت  -ئىبادەت قىلىش ھەققىدىكى)
ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ بەندىلەرگە قىلغان

ئەھدىسى ئىسالم دىنىدۇر ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىشتۇر.

زەھھاك ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ماڭا بەرگەن (ئىمان ئېيتىش ۋە تائەت  -ئىبادەت قىلىش ھەققىدىكى)
ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :شۇنداق قىلساڭالر) مەن سىلەردىن رازى بولىمەن ۋە سىلەرنى جەننەتكە
كىرگۈزىمەن .سۇددى ،زەھھاك ،ئەبۇئالىيە ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى
ھەققىدە ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش بايان قىلدى.
((( مائىدە سۈرىسى  12ـ ئايەت.
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ئەبۇئالىيە ،سۇددى ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە قەتادە قاتارلىقالر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مەندىنال
قورقۇڭالر﴾ دېگەن ئايىتى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :مەندىن قورققۇچىالردىن بولۇڭالر .بۇ ئايەتنىڭ

مەزمۇنى ھەققىدە ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :سىلەر بىلىدىغان (سىلەرنىڭ ئاتا  -بوۋىلىرىڭالرنىڭ
سۈرىتىنى ئۆزگەرتىۋېتىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا) ئازابالرنىڭ سىلەرگە كېلىپ قېلىشىدىن قورقۇڭالر.
يۇقىرىدا ئۇالرنى ئىسالم دىنىغا كىرىشكە رىغبەتلەندۈرۈپ ،بۇ يەردە قورقۇتۇشقا باشلىشى
قۇرئاننىڭ ئۆزىگە خاس ئۇسلۇبلىرىنىڭ بىرىدۇر .بۇ ،ئۇالرنىڭ ھەقىقەتكە قايتىپ ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىش ،قۇرئاندا توسالغان ئىشالردىن يېنىپ ،نەسىھەتلەرنى
قوبۇل قىلىش ۋە بۇيرۇغان بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇپ ،ئۇنىڭدا كەلگەن خەۋەرلەرگە ئىشىنىپ قاالرمىكىن
دېگەنلىك ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ.
﴿مەن نازىل قىلغان تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى قۇرئانغا ئىمان كەلتۈرۈڭالر﴾ يەنى ئەرەبلەرنىڭ
ئىچىدىن چىققان ساۋاتسىز پەيغەمبەرگە نازىل قىلىنغان ،خۇش بېشارەت بېرىدىغان ،ئاخىرەتنىڭ
ئازابىدىن قورقۇتىدىغان ۋە توغرا يولنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ،ﷲ تەرىپىدىن كەلگەن ،ھەقىقەتنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان ،ئۆزىدىن بۇرۇن كەلگەن تەۋرات ۋە ئىنجىلالرنى تەستىقلىغۇچى قۇرئانغا ئىشىنىڭالر.
ئەبۇئالىيە يۇقىرىقى ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ئېيتتىكى ،ئى كىتاب بېرىلگەن
كىشىلەر (يەھۇدىي ۋە ناساراالر)! سىلەرگە بېرىلگەن (تەۋرات ۋە ئىنجىل) نى تەستىق قىلغۇچى بولۇپ
چۈشۈرۈلگەن قۇرئانغا ئىشىنىڭالر .چۈنكى ،يەھۇدىي ۋە ناساراالر قوللىرىدىكى تەۋرات ۋە ئىنجىلدا
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭسۈپەتلىرىيېزىلغانلىقىنىبىلىدۇ.مۇجاھىد،رەبىيئئبىنىئەنەسرەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ۋە قەتادە قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە ئەبۇئالىيەگە ئوخشاش بايان قىلدى.
﴿قۇرئاننى بىرىنچى بولۇپ ئىنكار قىلغۇچى بولماڭالر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
مۇنداق دەيدۇ :سىلەر (يەنى كىتاب بېرىلگەن كىشىلەر) پەيغەمبەر مۇھەممەدنى بىرىنچى بولۇپ ئىنكار
قىلغۇچى بولماڭالر ،سىلەر ئۇ توغرۇلۇق باشقىالر بىلمىگەننى بىلىسىلەر.
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ئەبۇئالىيە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر (يەنى كىتاب بېرىلگەن كىشىلەر) ئۇنىڭ
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ) پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلىدىغانلىقىنى ئاڭالپ بولۇپ ،كىتاب بېرىلگەن
كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن بىرىنچى بولۇپ كاپىر بولماڭالر .كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن
بىرىنچى بولۇپ دېيىشنىڭ سەۋەبى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بۇالردىن بۇرۇن نۇرغۇنلىغان قۇرەيش
كاپىرلىرىنىڭئىنكارقىلغانلىقىئۈچۈندۇر.مەدىنىدەياشايدىغانيەھۇدىيالرئىسرائىلئەۋالدىنىڭ(كىتاب
بېرىلگەنلەرنىڭ) ئىچىدىن بىرىنچى بولۇپ قۇرئان ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىشىنىشكە چاقىرىلغان
كىشىلەردۇر .ئۇالر قۇرئانغا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئىچىدىن بىرىنچى بولۇپ
ئىشەنمىگەنلەر ھېسابلىنىدۇ .كۆپلىگەن ئالىمالر بۇ كۆز قاراشنى توغرا دەپ قارايدۇ.
﴿ئايەتلىرىمنى ئەرزان باھادا سېتىۋەتمەڭالر﴾ يەنى سىلەر مېنىڭ ئايەتلىرىمگە ۋە مەن ئەۋەتكەن
ئەلچىگە(يەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا)ئىشىنىشنىدۇنياۋەئۇنىڭلەززەتلىرىگەتېگىشىۋەتمەڭالر،چۈنكى،
دۇنيا دېگەن ئاخىرەتتە ياخشى كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتالرغا قارىغاندا ناھايىتى ئاز ۋە تۈگەپ
كېتىدىغاننەرسىدۇر.
﴿ماڭىال تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە تەلەق ئىبنى

بەقەرە سۈرىسى

ھەبىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :تەقۋالىق دېگەنلىك ﷲ تەرىپىدىن بېرىلگەن
ھىدايەتنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇش ۋە ﷲ
تائاالنىڭ ئازابىدىن قورقۇپ ،ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقلىنىشتۇر .ئۇالر ھەقنى يوشۇرۇپ باتىلنى
ئاشكارا قىلىش ئارقىلىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن قارشىلىشىشنى مەقسەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرنى دوزاخ ئازابلىرى بىلەن قورقۇتىدۇ.

*******
ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢ
ھەقنى باتىلغا (يەنى ﷲ نازىل قىلغان ھەقىقەتنى ئۆزەڭالر ئويدۇرۇپ چىققان نەرسىگە)
ئارىالشتۇرماڭالر ،ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالر﴿ .﴾42نامازنى ئادا قىلىڭالر ،زاكاتنى بېرىڭالر ،رۇكۇ
قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ قىلىڭالر﴿.﴾43

ھەق بىلەن باتىلنى ئارىالشتۇرىۋېتىش ۋە ئۇنى يوشۇرۇشتىن توسۇش
ﷲ تائاال يەھۇدىيالرنىڭ ھەق بىلەن باتىلنى ئارىالشتۇرىۋېتىش ۋە ھەقنى يوشۇرۇپ باتىلنى

ئاشكارىلىماقچى بولغان نىيىتىدىن توسۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەقنى باتىلغا (يەنى ﷲ نازىل قىلغان
ھەقىقەتنى ئۆزەڭالر ئويدۇرۇپ چىققان نەرسىگە) ئارىالشتۇرماڭالر ،ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالر﴾

ﷲ ئۇالرنى ئىككى ئىشتىن تەڭال توستى ۋە ھەقنى ئوچۇق  -ئاشكارىالشقا بۇيرۇدى.

زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر ھەق بىلەن باتىلنى ،راست بىلەن يالغاننى ئارىالشتۇرىۋەتمەڭالر.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر (مۇسۇلمانالر) يەھۇدىي ۋە خرىستىئان
دىنى بىلەن ئىسالم دىنىنى ئارىالشتۇرىۋەتمەڭالر.
﴿ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالر﴾ يەنى سىلەر ئىسالم دىنىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دىنى
ئىكەنلىكىنى ،ھازىرقى يەھۇدىيلىق ۋە خىرىستىئانلىقنىڭ ﷲ تەرىپىدىن چۈشكەن دىن بولماي،
ئۆزلىرى پەيدا قىلىۋالغان دىن ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر .ھەسەنبەسرىمۇ بۇ ھەقتە قەتادەگە ئوخشاش
بايان قىلدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر مەن ئەۋەتمەكچى بولغان پەيغەمبەر ۋە ئۇ ئېلىپ كېلىدىغان
دىننىبىلىسىلەر.سىلەربىلىمىڭالرنىيوشۇرماڭالر،سىلەرئۇنىقوللىرىڭالردىكىكىتابلىرىڭالردايېزىلغان
جايلىرىدىنتاپىسىلەر.
ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەقنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى:
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سىلەر (يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالر) ھەقىقەتنى يوشۇرۇپ ناھەقنى تېخىمۇ كۆپەيتىش ئۈچۈن ئۇنى ئازراق
ھەق بىلەن ئارىالشتۇرۇپ ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق كىشىلەرنى توغرا يولدىن ئاداشتۇرۇپ ،دوزاخقا
ئېلىپ بارىدىغان يولغا باشالپ قويۇشتىن چىقىدىغان زىياننى بىلىسىلەر.
﴿نامازنى ئادا قىلىڭالر ،زاكاتنى بېرىڭالر ،رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ قىلىڭالر﴾.
مۇقاتىل :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :نامازنى ئادا قىلىڭالر﴾ دېگەن سۆزى كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرگە
قارىتىپ دېيىلگەن -،دېدى .يەنى ﷲ ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇدى.
﴿زاكاتنى بېرىڭالر﴾ ﷲ ئۇالرنى زاكاتلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىشكە بۇيرۇدى﴿ .رۇكۇ
قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ قىلىڭالر﴾ ﷲ ئۇالرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتلىرىدىن رۇكۇ
قىلغان كىشىلەر بىلەن بىللە رۇكۇ قىلىشقا بۇيرۇدى .يەنى :سىلەر ئۇالر بىلەن بىرگە بولۇڭالر ،مۆمىنلەر
بىلەن ئۇالرنىڭ ئەڭ ياخشى ئىشلىرىدا بىللە بولۇڭالر ،خۇسۇسەن ،نامازالردا بىللە بولۇڭالر! -دېدى.
بۇ ئايەتنى كۆپلىگەن ئالىمالر نامازنى جامائەت بىلەن ئوقۇشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكىگە دەلىل قىلىپ
كەلتۈرىدۇ.

*******
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
كىشىلەرنى ياخشى ئىشقا بۇيرۇپ ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇمسىلەر؟ ھالبۇكى ،سىلەر كىتاب (يەنى تەۋرات)
نى ئوقۇپ تۇرىسىلەر ،چۈشەنمەمسىلەر﴿.﴾44

ياخشى ئىشنى ئۆزى قىلماي باشقىالرنى بۇيرۇشنى ئەيىبلەش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :ئى كىتاب بېرىلگەن كىشىلەر! سىلەرنىڭ باشقىالرنى
ياخشىلىققا بۇيرۇپ ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇپ قالغىنىڭالر قانداقمۇ سىلەرگە اليىق كېلىدۇ؟ باشقىالرنى قىلىشقا
بۇيرۇغان ئىشالرغا ئۆزەڭالر ئەمەل قىلمايسىلەر .سىلەر بۇ ھالىتىڭالر بىلەن كىتاب ئوقۇيسىلەر .ئۇنىڭ
ئىچىدىكى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا سەل قاراپ خاتالىق ئۆتكۈزگەن كىشىگە بولىدىغان ئازابالرنى
بىلىسىلەر.
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﴿چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر ئۆزەڭلەرغا قىلغان ئىشالرنى ئويالپ باقمامسىلەر؟ ئەگەر
سىلەر دىللىرىڭالرنىڭ غەپلەتتە ئىكەنلىكىدىن سەگەكلەشسەڭالر كۇپۇرلۇقتىن كۆزۈڭالر ئېچىالتتى(((.
ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە قەتادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسرائىل
ئەۋالدلىرى كىشىلەرنى ﷲ غا بويسۇنۇش ۋە تەقۋادارلىق قىلىشقا ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇپ
ئۆزلىرى ئۇنىڭغا ئەمەل قىلمىغان ئىدى( .قىلغان شۇ ئىشى ئۈچۈن) ﷲ ئۇالرنى ئەيىبلىدى.
سۇددى ۋە ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :كىتاب بېرىلگەن
((( بۇ كۇپۇرلۇق كۆزنىڭ كۆرەلمىگەنلىكى ئەمەس ،بەلكى دىلنىڭ ھەقىقەتنى كۆرەلمەسلىكىدۇر.

بەقەرە سۈرىسى

كىشىلەر ۋە مۇناپىقالر باشقىالرنى روزا تۇتۇشقا ۋە ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇيتتى .باشقىالرنى قىلىشقا بۇيرۇغان
ئىشنى ئۆزلىرى قىلمايتتى( .شۇنىڭ ئۈچۈن) ﷲ ئۇالرنى ئەيىبلىدى .ياخشىلىققا بۇيرۇغان كىشى شۇ
ياخشىلىقنى قىلىشقا باشقىالردىن بەكرەك ئالدىرىشى الزىم.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿« :ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇمسىلەر﴾ يەنى سىلەر ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇپ قالىسىلەر﴿ .ھالبۇكى ،سىلەر
كىتاب (يەنى تەۋرات) نى ئوقۇپ تۇرىسىلەر ،چۈشەنمەمسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر كىشىلەرنى تەۋراتنىڭ
ئىچىدىكى ۋەدىگە خىالپلىق قىلىشتىن توسۇيسىلەر ،لېكىن ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇيسىلەر ،يەنى تەۋراتنىڭ
ئىچىدىكى مەن خەۋەر بەرگەن پەيغەمبەرگە ئىشىنىشتىن ئىبارەت سىلەردىن ئالغان ئەھدىگە تانىسىلەر،
مېنىڭ ۋەدەمنى بۇزىسىلەر ۋە مېنىڭ كىتابىمدىن ئۆگەنگەن نەرسىدىن تېنىۋالىسىلەر.
ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايەتلىرىنىڭ مەنىسى ،يۇقىرىقى كىشىلەرنىڭ باشقىالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ،
ئۆزلىرى ئۇنى قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى ئەيىبلىگەنلىكى ۋە ئۇالرنىڭ قىلغان خاتا ئىشىغا
ئاگاھالندۇرۇش بەرگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .ﷲ ئۇالرنى ھەرگىزمۇ ياخشىلىقنى ئۆزلىرى قىلماي ئۇنىڭغا
باشقىالرنى بۇيرۇغانلىقى ئۈچۈنال ئەيىبلىگەن ئەمەس .چۈنكى ،ياخشىلىققا بۇيرۇش ھەر بىر ئالىمنىڭ
مەجبۇرىيتى .لېكىن ياخشىلىققا بۇيرۇغان ئالىمنىڭ شۇ ياخشىلىقىنى ئۆزىنىڭ قىلىشى ئۇنىڭ ئۆزى
ئۈچۈن ياخشىدۇر.
ﷲ تائاال شۇئەيىب ئەلەيھىسساالمدىن ھېكايە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە قىلىش مەنئى
قىلغان نەرسىنى ئۆزەممۇ قىلىشنى خالىمايمەن ،مەن پەقەت (سىلەرنى) قولۇمدىن كېلىشىچە تۈزەشنىال
خااليمەن ،مەن پەقەت ﷲ نىڭ ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليمەن( ،ھەممە ئىشتا) ﷲ
غا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىمەن﴾(((.
ھەرقانداق ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە ئۇنى قىلىش ۋاجىبتۇر .سەلەپ ۋە خەلەپ ئالىملىرىنىڭ توغرا
دەپ قارىغان سۆزىگە ئاساسالنغاندا ،بىر ياخشى ئىشنى قىلمىغانلىقتىن يەنە بىرسى (گەدەندىن)
ساقىت بولۇپ كەتمەيدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇۋائىلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئۇسامىنىڭ ئارقىسىدا
مىنگىشىۋالغانىدىم( .بىر كىشى) ئۇسامىگە :ئوسمانغا گەپ قىلمامسەن؟ -دېدى .ئۇ :سىلەر مېنى ئۇنىڭغا
گەپ قىلمايدۇ دەپ ئويالمسىلەر؟ مەن پەقەت ئۇنىڭغا بىرىنچى بولۇپ سۆز ئېچىشنى خالىمايمەن.
ئۇندىن باشقا ھەرقانداق گەپ – سۆزنى قىلىشىمەن .ئالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر سۆزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،ھېچكىمگە (ھەتتا ئەلى باشلىق بولسىمۇ):
سەن كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى سەن -،دېمەيدىغان بولدۇم -،دېدى .دېدى .كىشىلەر :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن قايسى سۆزنى ئاڭلىغانىدىڭ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم -،دەيدۇ« :قىيامەت كۈنى بىر كىشى كەلتۈرۈلۈپ دوزاخقا
تاشلىنىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭ ئۈچەي باغرى چىقىپ كېتىدۇ .ئۇ چىقىپ كەتكەن ئۈچەي  -باغرى ئەتراپىدا
(ئېشەك تۆگمەن تېشى ئەتراپىدا چۆرگىلىگەندەك) چۆرگىلەيدۇ .ئاندىن دوزاختىكى كىشىلەر كېلىپ
ئۇنىڭغا :ئى پاالنى ساڭا نېمە بولدى؟ سەن بىزنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسايتتىڭغۇ؟ -دەپ
((( ھۇد سۈرىسى  88ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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سورايدۇ .ئۇ :مەن سىلەرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ ئۆزەم قىلمايتتىم ۋە يامانلىقتىن توسۇپ ئۆزەم قىالتتىم-،
دەپ جاۋاب بېرىدۇ».
ئىبراھىم نەخەئى مۇنداق دەيدۇ :مەن قۇرئاندىكى ئۈچ ئايەتنىڭ سەۋەبى بىلەن قىسسە سۆزلەپ
بېرىشنى يامان كۆرىمەن .ئۇالر﴿ :كىشىلەرنى ياخشى ئىشقا بۇيرۇپ ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇمسىلەر؟ ھالبۇكى،
سىلەر كىتاب (يەنى تەۋرات) نى ئوقۇپ تۇرىسىلەر ،چۈشەنمەمسىلەر﴾﴿ ،ئى مۆمىنلەر! سىلەر نېمە
ئۈچۈن قىلمايدىغان ئىشنى قىلىمىز دەيسىلەر؟ (يەنى ئەمەلدە سىلەر قىلمايدىغان ياخشى ئىشالرنى نېمە
ئۈچۈن ئاغزىڭالردا قىلىمىز دەيسىلەر؟) سىلەرنىڭ قىلمايدىغان ئىشنى (قىلىمىز) دېيىشىڭالر ﷲ نىڭ
دەرگاھىدا ئەڭ ئۆچ (كۆرۈلىدىغان نەرسىدۇر)﴾(((﴿ ،سىلەرگە قىلىش مەنئى قىلغان نەرسىنى ئۆزەممۇ
قىلىشنى خالىمايمەن ،مەن پەقەت (سىلەرنى) قولۇمدىن كېلىشىچە تۈزەشنىال خااليمەن ،مەن پەقەت
ﷲ نىڭ ياردىمى بولغاندىال مۇۋەپپەقىيەت قازىنااليمەن( ،ھەممە ئىشتا) ﷲ غا تايىنىمەن ۋە ئۇنىڭغا
يۈزلىنىمەن﴾((( دېگەن ئايەتلەردۇر.
*******

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣ
سەۋر قىلىش ،ناماز ئوقۇش ئارقىلىق (ﷲ دىن) ياردەم تىلەڭالر .ناماز ﷲ دىن قورققۇچىالر
(يەنى كەمتەرلىك بىلەن ﷲ غا بويسۇنغۇچىالر) دىن باشقىالرغا ھەقىقەتەن مۇشەققەتلىك ئىشتۇر﴿.﴾45
ﷲ دىن قورققۇچىالر پەرۋەردىگارىغا چوقۇم مۇالقات بولىدىغانلىقىغا ۋە ﷲ نىڭ دەرگاھىغا چوقۇم
قايتىپبارىدىغانلىقىغاجەزمەنئىشىنىدۇ﴿.﴾46

سەۋر قىلىش ۋە ناماز ئوقۇش ئارقىلىق اﷲ تائاالدىن ياردەم تىلەش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بەندىلەرنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەخت  -سائادىتىگە ئېرىشىش ئۈچۈن
سەۋر قىلىش ۋە ناماز ئوقۇش ئارقىلىق ياردەم تىلەشكە بۇيرۇيدۇ.
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مۇقاتىل ئىبنى ھەييان بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ئاخىرەتنى تەلەپ
قىلىشتا ،پەرز ئىبادەتلەرنى قىلىشتا دۇچ كەلگەن جاپا  -مۇشەققەتلەرگە سەۋر قىلىش ۋە ناماز
ئوقۇش ئارقىلىق ياردەم تىلەڭالر دېگەنلىك بولۇپ ،بۇ يەردىكى “سەۋر” روزا تۇتۇشنى كۆرسىتىدۇ.
مۇجاھىدمۇ :سەۋر قىلىش روزا تۇتۇشنى كۆرسىتىدۇ -،دېدى.
ھەدىستە دېيىلگىنىدەك قۇرتۇبى ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :شۇڭا رامىزان ئېيى سەۋر قىلىش
ئېيى دەپ ئاتالدى.
((( سەف سۈرىسى  2ــــ  3ـ ئايەتلەر.
((( ھۇد سۈرىسى  88ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

سەۋر قىلىشتىن گۇناھالردىن ئۆزىنى تارتىش مەقسەت قىلىنىدۇ ،شۇڭا سەۋر ئەمەل ـ ئىبادەتلەر
بىلەن بىر يەردە كەلتۈرۈلدى .ئىبادەتنىڭ ئەڭ ئالىيسى ناماز ئوقۇشتۇر (يەنى سەۋر قىلىش بىلەن ناماز
ئوقۇش بىر يەردە كەلتۈرۈلدى .بۇنىڭ بىلەن گۇناھالردىن ئۆزىنى تارتىش مەقسەت قىلىنىدۇ).
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :سەۋر قىلىش ئىككى خىل مەنىنى بىلدۈرىدۇ .بىرىنچىسى ،قىيىنچىلىق يەتكەندە سەۋر
قىلىش.ئىككىنچىسى،ﷲتائاالنىڭتوسقانئىشلىرىدىنيانغانداكېلىدىغانجاپا-مۇشەققەتلەرگە
سەۋر قىلىش ،بۇ ساۋابى ئەڭ چوڭ سەۋردۇر .ھەسەنبەسرى بۇ توغرىدا ئۆمەرگە ئوخشاش بايان
قىلدى.
بەزى ئالىمالر :ناماز ھەرقانداق ئىشتا تەۋرەنمەي تۇرۇش ئۈچۈن كاتتا ياردەمچىدۇر -،دېدى.
ﷲ تائاال تۆۋەندىكى ئايەتلەردە نامازنىڭ ئەھمىيىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
ساڭا ۋەھيى قىلىنغان كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) تىالۋەت قىلغىن ،نامازنى (تەئدىل ئەركان بىلەن)
ئوقۇغىن ،ناماز ھەقىقەتەن قەبىھ ئىشالردىن ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ ،ﷲ نى ياد ئېتىش ھەممىدىن
(يەنى ئۇنىڭدىن باشقا ھەممە ئىبادەتتىن) ئۇلۇغدۇر ،ﷲ قىلىۋاتقان (ھەممە) ئىشىڭالرنى بىلىپ
تۇرىدۇ﴾.

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇ ھەقىقەتەن مۇشەققەتلىك ئىشتۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىكى “ئۇ” دېگەن
ئالماشتىن ناماز مەقسەت قىلىنغان بولۇشى ياكى يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن ۋەسىيەت مەقسەت
قىلىنغان بولۇشىمۇ مۇمكىن .بۇنىڭدىن قايسى بىرسى مەقسەت قىلىنسۇن ،بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
مۇنداق دېگەنلىك بولىدۇ :شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ناماز ياكى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ۋەسىيەت ﷲ
تائاالنىڭ چۈشۈرگەن كتابىغا ھەقىقىي ئىشەنگەنلەردىن باشقىسىغا ھەقىقەتەن ئېغىر كېلىدۇ.
﴿ﷲ دىن قورققۇچىالر پەرۋەردىگارىغا چوقۇم مۇالقات بولىدىغانلىقىغا﴾ يەنى ئۇالر (ﷲ
چۈشۈرگەن كىتابقا ئىشەنگەنلەر) قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنىڭ ﷲ تەرىپىگە قايتىدىغانلىقىنى
بىلىدۇ.
﴿ۋە ﷲ نىڭ دەرگاھىغا چوقۇم قايتىپ بارىدىغانلىقىغا جەزمەن ئىشىنىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ
ئىشىلىرىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ خاھىشىغا قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .ﷲ ئۇ ئىشالردا ئۆزىنىڭ ئادىللىقى
بىلەن خالىغىنىچە ھۆكۈم قىلىدۇ .شۇڭا ئۇالر ئۆلگەندىن كېيىن ﷲ تەرىپىگە قايتىدىغانلىقىنى ۋە
ئۆزلىرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىگە قاراپ ياخشى ئەمەل قىلغان بولسا مۇكاپات ،يامان ئەمەل قىلغان
بولسا جازا بېرىلىدىغانلىقىغا چىن دىلىدىن ئىشەنگەچكە ،ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىراپ يامان
ئىشالردىن ئاسانال قول ئۈزدى.

*******
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىمنى ۋە سىلەرنى (بىر زامانالردا) تامام جاھان
ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىڭالر﴿.﴾47
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ئىسرائىل ئەۋالدىنى باشقا ئۈممەتلەردىن ئارتۇق قىلغانلىقىنى (ئۇالرغا)
ئەسلىتىش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئۇالرنىڭ ئاتا بوۋىلىرىغا بەرگەن نېئمەتلەرنى ئەسلىتىدۇ.
ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پەيغەمبەر ئەۋەتىش ۋە ئۇالرغا كىتابالرنى چۈشۈرۈش ئارقىلىق ئۇالرنى
ئۆز زامانىسىدىكى كىشىلەردىن ئارتۇق قىلغانىدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنى (يەنى ئۇالرنىڭ ئەينى زاماندا مۇشۇنداق
شەرەپكە اليىق ئىكەنلىكىنى) بىلىپ تۇرۇپ (ئۆز زامانىدىكى) جاھان ئەھلىدىن ئارتۇق قىلدۇق﴾(((،
﴿ئۆز ۋاقتىدا ،مۇسا ئۆز قەۋمىگە ئېيتتى« :ئى قەۋمىم! ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىنى ياد
قىلىڭالر ،ﷲ ئۆز ۋاقتىدا ئىچىڭالردا (سىلەرنى توغرا دىنغا يېتەكلەيدىغان) نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى
بارلىققا كەلتۈردى .سىلەردىن پادىشاھالر قىلدى (يەنى ئۆزەڭالرنى ئۆزەڭالرغا خوجا قىلدى) .سىلەرگە
جاھان ئەھلىدىن ھېچ كىشىگە بەرمىگەن (دەريانى يېرىپ ئوتتۇرسىدىن يول ئېچىپ بېرىش،
بۇلۇتالرنى سايىۋەن قىلىپ بېرىش ،ئاسماندىن يېمەكلىك چۈشۈرۈپ بېرىش قاتارلىق) نېئمەتلەرنى
بەردى﴾(((.
ئەبۇجەئفەر رازى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :نېئمىتىمنى ۋە سىلەرنى (بىر زامانالردا) تامام جاھان ئەھلىدىن
ئۈستۈن قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە ئەبۇئالىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :ئەينى زاماندا ئىسرائىل ئەۋالدىغا پادىشاھلىق ،پەيغەمبەرلىك ۋە مۇقەددەس
كىتابالرنى بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنى شۇ زاماننىڭ ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلدى.

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ئارتۇق
ئىكەنلىكى
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شەك ـ شۈبھىسىزكى ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ھۆرمەتلىكتۇر.
چۈنكى ،ﷲ تائاال بۇ ئۈممەتكە خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) سىلەر
ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ،ﷲ
تائاالغا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر .ئەگەر ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر)
ئىمان ئېيتسا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ۋەھىيگە ئىشەنسە) ،ئۇالر ئۈچۈن
(دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) ئەلۋەتتە ياخشى بوالتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە مۆمىنلەرمۇ بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى
پاسىقالردۇر﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :سىلەر  70مىللەت بىلەن ئۇچرىشسىلەر ،سىلەر
ئۇالرنىڭ ئەڭ ياخشسى ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا ئەڭ ھۆرمەتلىكىدۇرسىلەر» .بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان
((( دۇخان سۈرىسى  32ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  110ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ھەدىسلەر بار .ﷲ تائاال خالىسا ئۇ ھەدىسلەرنى كېيىنكى بابالردا سۆزلەپ ئۆتىمىز.

*******
ﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃ
كىشى كىشىگە ئەسقاتمايدىغان ،ھېچ كىشىنىڭ شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدىغان ،ھېچ كىشىدىن
فىدىيە ئېلىنمايدىغان ،ئۇالر (يەنى كاپىرالر ۋە گۇناھكار بەندىلەر) ياردەمگە ئېرىشەلمەيدىغان كۈندىن
قورقۇڭالر﴿.﴾48
ﷲ تائاال يۇقىرىقى ئايەتلەردە ئىسرائىل ئەۋالدىغا ئۆزىنىڭ بەرگەن نېئمەتلىرىنى ئەسلىتىپ
ئۆتكەن ئىدى .شۇنىڭ ئارقىسىدىنال قىيامەت كۈنى ئۇالرغا بولىدىغان ئازابتىن ئاگاھالندۇرۇشقا باشلىدى.
بۇ ھەقتە ﷲ تائاالنىڭ نۇرغۇن ئايەتلىرى بار.
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھېچبىر گۇناھكار ئادەم بىراۋنىڭ گۇناھىنى ئۈستىگە ئااللمايدۇ﴾(((،
﴿ئۇ كۈندە ھەر ئادەمنىڭ بىر ھالى بولىدۇكى ،ئۇنىڭ باشقىالرغا قارىشىغا (شۇ ھالى) يار بەرمەيدۇ﴾(((،
﴿ئى ئىنسانالر! پەرۋەردىگارىڭالرغا (بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنالش ،مەنئى قىلغان ئىشالردىن چەكلىنىش
بىلەن) تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،شۇنداق بىر كۈندىن قورقۇڭالركى( ،ئۇ كۈندە) ئاتا بالىسىغا ئەسقاتمايدۇ،
(((
بالىمۇئاتىسىغائەسقاتمايدۇ﴾

كاپىرالردىن فىدىيە ،شاپائەت قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى ۋە ئۇالرغا ياردەم
بېرىلمەيدىغانلىقى
﴿ھېچ كىشىنىڭ شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدىغان﴾ يەنى كاپىرالردىن شاپائەت قوبۇل قىلىنمايدۇ
دېگەنلىكتۇر .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شاپائەت قىلغۇچىالرنىڭ شاپائىتى ئۇالرغا پايدا بەرمەيدۇ
(يەنى ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان شاپائەتچى بولمايدۇ ،ئۇالرغا پۈتۈن ئەھلى زېمىن
شاپائەت قىلغان تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنىڭ شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ)﴾((( ﷲ دوزاختىكى كىشىلەرنىڭ
ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :شۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە شاپائەت قىلغۇچىالر يوق ۋە يېقىن
دوستمۇ يوق﴾(((.
﴿ھېچكىشىدىنفىدىيەئېلىنمايدىغان﴾يەنىئۇنىڭغا(كاپىرالرنىڭ)فىدىيەسىقوبۇلقىلىنمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇپ (تەۋبە قىلماستىن) كۇفرى بىلەن
((( فاتىر سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەبەسە سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  33ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇددەسسىر سۈرىسى  48ـ ئايەت.
((( شۇئەرا سۈرىسى  100ـــــ  101ـ ئايەتلەر.

159

ئۆلگەنلەرنىڭ ھېچبىرىدىن يەر يۈزىگە بىر كېلىدىغان ئالتۇن فىدىيە بەرسىمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئەنە
شۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ﴾(((﴿ ،يەر يۈزىدىكى بارلىق نەرسىلەر ،يەنە شۇنىڭدەك بىر ھەسسە كېلىدىغان
نەرسىلەر كاپىرالرنىڭ بولۇپ ،ئۇالر قىيامەت كۈنى (ﷲ) نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇنى فىدىيە
قىلىپ بەرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنىڭ (بۇ فىديسى) قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئۇالر قىينىغۇچى ئازابقا دۇچار
بولىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇ ھەرقانداق فىدىيە بەرسىمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەنە شۇالر قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن
ھاالك بولىدىغانالردۇر﴾(((﴿ ،بۈگۈن سىلەردىن ۋە كاپىرالردىن فىدىيە ئېلىنمايدۇ ،جايىڭالر دوزاختۇر،
دوزاخ سىلەرگە ئەڭ اليىقتۇر ،دوزاخ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾(((.
ﷲ تائاال ،ئەگەر ئۇالر پەيغەمبەرگە ۋە پەيغەمبەر ئېلىپ كەلگەن دىنغا ئەگەشمەي قىيامەت
كۈنى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىغا شۇ ھالىتىدە كەلسە ،ئۇالرغا ھەر قانچە يېقىن كىشىنىڭ يېقىنچىلىقىمۇ ۋە
ئابرۇيلۇق كىشىنىڭ قىلغان شاپائىتىمۇ پايدا قىلمايدىغانلىقىنى ،زېمىن توشقىچە ئالتۇن فىدىيە بەرسىمۇ
ئۇالردىن قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر!
سودا  -سېتىق ،دوستلۇق ۋە (ﷲ نىڭ ئىزنىسىز) شاپائەت بولمايدىغان كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى)
يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن ،سىلەرگە بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن مال  -مۈلۈكلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا)
سەرپ قىلىڭالر﴾(((.
﴿ئۇالر (يەنى كاپىرالر ۋە گۇناھكار بەندىلەر) ياردەمگە ئېرىشەلمەيدىغان كۈندىن قورقۇڭالر﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بوالمدۇ ياكى باشقىالردىن بوالمدۇ ھەرقانداق يۈز  -ئابرۇيلۇق كىشىمۇ ئۇالرغا ياردەم
بېرىپ (ئۇالرنى) ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭدىن (يەنى ئىنساندىن) (ئازابنى دەپئى قىلىدىغان) ھېچ
كۈچ ۋە ياردەمچى يوقتۇر﴾((( يەنى ﷲ كاپىردىن فىدىيە ۋە شاپائەت قوبۇل قىلمايدۇ .ھېچقانداق كىشى
ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن بىرەرسىنى قۇتۇلدۇرالمايدۇ ۋە ئۇنىڭ ئازابىغا دۇچار بولۇشىدىن ساقلىيالمايدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئىلتىجا قىلغانالرغا) پاناھ بوالاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى
ھېچ نەرسە پاناھ بواللمايدىغان﴾(((﴿ ،شۇ كۈندە ھەر ئەھەدى (ﷲ غا ئاسىيلىق قىلغانالرنى) ﷲ
جازالىغاندەك جازالىمايدۇ .ھەمدە ھېچ ئەھەدى ﷲ باغلىغاندەك باغلىمايدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرغا« :نېمىشقا
(دۇنيادىكى ھالىتىڭالرغا ئوخشاش) بىر  -بىرىڭالرغا ياردەم قىلمايسىلەر؟» (دېيىلىدۇ) بەلكى ئۇالر
بۈگۈن بويسۇنغۇچىالردۇر﴾((((﴿ ،ئۇالرغا ئازاب كەلگەندە) ئۇالرنىڭ خۇداغا يېقىن قىلىدۇ دەپ ﷲ دىن
باشقا تۇتقان مەبۇدلىرى ئۇالرغا نېمىشقا ياردەم قىلمىدى؟﴾(.((1
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((( ئال ئىمران سۈرىسى  91ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  36ـ ئايەت.
((( ئەنئام سۈرىسى 70ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەدىد سۈرىسى  15ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  254ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تارىق سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  83ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فەجر سۈرىسى  25ـ  26ـ ئايەتلەر.
((( ساففات سۈرىسى  25ـ  26ـ ئايەتلەر.
( ((1ئەھقاف سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

﴿ياردەمگە ئېرىشەلمەيدىغان كۈندىن قورقۇڭالر﴾ يەنى شۇ كۈنى (قىيامەت كۈنىدە) ئۇالرغا شاپائەت
قىلغۇچى بولمىغىنىدەك ۋە ئۇالردىن فىدىيە قوبۇل قىلىنمىغاندەك ،ئۇالرغا ھېچقانداق ياردەم بېرىلمەيدۇ.
قىيامەت كۈنىدە بىر ـ بىرىنىڭ يېقىنچىلىقى ،شاپائەت قىلىش ۋە بىر  -بىرسىگە ياردەملىشىش (ﷲ
تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىۋېلىش) قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسىگە (ئۇ كۈندە) ھۆكۈم قىلىش ئۇنىڭ
ئالدىداشاپائەتقىلغۇچىالرنىڭشاپائىتىۋەياردەمقىلغۇچىالرنىڭياردىمىھېچقانداقپايدابەرمەيدىغان
ناھايىتى قەھرىلىك ۋە ئادىل زاتقا (ﷲ تائاالغا) مەنسۇپ بولىدۇ .ئۇ ،بىر يامانلىققا بىر يامانلىقنىڭ
جازاسىنى بېرىدۇ .بىر ياخشىلىققا نەچچە ھەسسىلەپ مۇكاپات بېرىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯ
ئۆز ۋاقتىدا سىلەرنى قاتتىق قىينىغان ،ئوغۇللىرىڭالرنى بوغۇزالپ ،قىزلىرىڭالرنى (ئىشقا سېلىش
ئۈچۈن) تىرىك قالدۇرغان پىرئەۋن گۇرۇھىدىن سىلەرنى قۇتقۇزدۇق .بۇ ،پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ (ياخشى
ئادەم بىلەن يامان ئادەمنى ئاجرىتىدىغان) چوڭ سىنىقى ئىدى﴿ .﴾49ئۆز ۋاقتىدا دېڭىزنى يېرىپ
سىلەرنى قۇتقۇزدۇق (يەنى دېڭىزنىڭ سۈيىنى ئوتتۇرىدىن بۆلۈپ ،قۇرۇق يول ھاسىل قىلىپ ،شۇ
يەردىن سىلەرنى ساالمەت ئۆتكۈزدۇق) ۋە پىرئەۋن گۇرۇھىنى كۆز ئالدىڭالردا غەرق قىلدۇق﴿.﴾50

ئىسرائىل ئەۋالدىنى پىرئەۋندىن قۇتۇلدۇرغانلىقى ،پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ
ئادەملىرىنى سۇغا غەرق قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! مېنىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمەتلىرىمنى
ئەسلەڭالر! مەن سىلەرنى ئۇالردىن (يەنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرىدىن) قۇتقۇزدۇم .ئۇالر سىلەرگە
قاتتىق ئازابنى تېتىتتى.
پىرئەۋن بىر كۈنى قورقۇنچلۇق چۈش كۆرىدۇ ۋە شۇنىڭدىن كېيىن ئىسرائىل ئەۋالدىنى ئازابالشقا
باشاليدۇ .ئۇنىڭ چۈشىدە بەيتۇل مۇقەددەستىن بىر ئوت چىقىپ ،ئۇ ئوتنىڭ (مىسىردىكى) ئىسرائىل
ئەۋالدلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن باشقا مىسىرلىقالرنىڭ ئۆيلىرىگە كىرگەنلىكىنى كۆرىدۇ .ئۇ چۈشنىڭ تەبىرى
پىرئەۋن پادىشاھلىقىنىڭ گۇمران بولۇپ كېتىشى ئىسرائىل ئەۋالدىلىق بىر كىشىنىڭ قولىدا ئىكەنلىكىنى
بىلدۈرىدۇ .بەزى رىۋايەتلەردە مۇنداق دەپمۇ كەلگەن:
ئۇنىڭ يېنىدا داۋاملىق بىللە بولىدىغان يېقىنلىرى ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ ئۆزلىرى ئىچىدىن بىر
كىشىنىڭ ئۆزلىرىگە چوڭ دۆلەت ۋە كاتتا سەلتەنەت قۇرۇپ بېرىشىنى كۈتۈۋاتقانلىقىنى ئېيتىپ بېرىدۇ.
شۇ ۋاقىتتىن باشالپ پىرئەۋن (ﷲ ئۇنىڭغا لەنەت قىلسۇن) ئىسرائىل ئەۋالدىدىن تۇغۇلغان قىز بالىالرنى
ئۆلتۈرمەي ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن توغۇلغان ھەرقانداق ئوغۇل بالىنى ئۆلتۈرۈشكە ۋە ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنى
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ئەڭ جاپالىق ۋە ئەڭ پەس ئىشالرغا سېلىشقا بۇيرۇيدۇ.
خۇددى قەيسەر دېگەن ئىسم شام بىلەن رۇمنىڭ ھەرقانداق كاپىر پادىشاھلىرىغا ،كىسرا دېگەن
ئىسىم پارسنىڭ پادىشاھلىرىغا ،تۈبيە دېگەن ئىسىم يەمەنلىكلەرنىڭ كاپىر پادىشاھلىرىغا ،نەجاشى
دېگەن ئىسىم ھەبەشىستاننىڭ (ئېفىئوپىيە) پادىشاھلىرىغا قويۇلغان ئىسىمدەك ،پىرئەۋن دېگەن
ئىسىممۇ مىسىرنىڭ كاپىر پادىشاھىغا بېرىلگەن خاس ئاتالغۇدۇر.
ئىبنى جەرىر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بۇ ،پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ (ياخشى ئادەم بىلەن يامان ئادەمنى
ئاجرىتىدىغان) چوڭ سىنىقى ئىدى﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەرنىڭ ئاتا ـ بوۋاڭالرنى

پىرئەۋننىڭ ئادەملىرىنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزغانلىقىمىز سىلەرگە بولغان چوڭ نېئمەتتۇر.

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا دېڭىزنى يېرىپ سىلەرنى قۇتقۇزدۇق (يەنى دېڭىزنىڭ سۈيىنى
ئوتتۇرىدىن بۆلۈپ ،قۇرۇق يول ھاسىل قىلىپ ،شۇ يەردىن سىلەرنى ساالمەت ئۆتكۈزدۇق) ۋە پىرئەۋن
گۇرۇھىنى كۆز ئالدىڭالردا غەرق قىلدۇق﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى :بىز سىلەرنى پىرئەۋننىڭ

ئادەملىرىدىن قۇتۇلدۇردۇق ،سىلەر مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن (مىسىردىن) چىقىپ بولغاندىن كېيىن،
پىرئەۋن سىلەرنى ئىزدەپ (كەينىڭالردىن) چىقتى .بىز سىلەرگە دېڭىزنى يېرىپ يول ئېچىپ بەردۇق
(يەنى دېڭىزنىڭ سۈيىنى توختىتىپ( ،دېڭىزنىڭ ئىچىدىن) سىلەر ماڭدىغان يول قىلىپ بەردۇق).
بىز سىلەرنى ئۇالردىن قۇتقۇزدۇق .سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرنىڭ تەسكىن تېپىشى ۋە دۈشمەنلىرىنىڭالرغا
قاتتىق ئاھانەت قىلىش ئۈچۈن ،بىز ئۇالرنى سىلەرنىڭ كۆز ئالدىڭالردا ياكى سىلەر ئۇالرغا قاراپ تۇرغان
چېغىڭالردا سۇغا غەرق قىلدۇق.

ئاشۇرا كۈنى روزا تۇتۇش
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ﷲ ئىسرائىل ئەۋالدىنى پىرئەۋندىن قۇتۇلدۇرغان كۈنى ئاشۇرا كۈنى ئىدى .ئىمام ئەھمەد
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مەدىنىگە كەلگەن يەھۇدىيالرنىڭ ئاشۇرا كۈنىدە روزا تۇتۇۋاتقانلىقىنى كۆردى .ئۇ (ئۇالردىن) سىلەر
روزا تۇتۇۋاتقان كۈن قايسى كۈن؟ -دەپ سورىدى .ئۇالر :بۇ ياخشى كۈن ،ﷲ ئىسرائىل ئەۋالدىنى
دۈشمەندىن قۇتقۇزغان كۈن ،بۇ كۈندە مۇسا ئەلەيھىسساالم روزا تۇتقان -،دەپ جاۋاب بەردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن مۇسانىڭ قىلغان ئىشىنى قىلىشقا سىلەردىن بەكرەك ھەقلىقمەن»
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كۈنى روزا تۇتتى ۋە باشقىالرنىمۇ ئۇ كۈندە روزا
تۇتۇشقا بۇيرۇدى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ،ئىمام مۇسلىم ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان.

*******
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

بەقەرە سۈرىسى

ئۆز ۋاقتىدا مۇساغا  40كېچە (كۈتكەندىن كېيىن تەۋراتنى نازىل قىلىشنى) ۋەدە قىلدۇق .ئۇ
سىلەردىن ئايرىلغاندىن كېيىن ،ئۆزەڭالرغا زۇلۇم قىلىپ ،موزاينى مەبۇد قىلىۋالدىڭالر﴿ .﴾51شۇنىڭدىن
كېيىن ،شۈكۈر قىلسۇن دەپ ،سىلەرنى ئەپۇ قىلدۇق﴿ .﴾52ئۆز ۋاقتىدا سىلەرنى ھىدايەت تاپسۇن
دەپ ،مۇساغا ھەقنى باتىلدىن ئايرىغۇچى كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴿.﴾53

ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ موزايغا چوقۇنغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :ۋەدە قىلىشقان  40كۈن توشۇپ مۇسا ئەلەيھىسساالم
(تەۋراتنى ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن) ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن ۋەدە قىلىشقان يەرگە كەتكەندىن
كېيىن ،سىلەرنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلىشتەك گۇناھىڭالرنى كەچۈرۈۋېتىشتىن ئىبارەت مېنىڭ
سىلەرگە قىلغان نىمىتىمنى ئەسلەڭالر ،سىلەرنىڭ ھىدايەت تېپىشىڭالر ئۈچۈن توغرا بىلەن
خاتانى ئايرىيدىغان كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەرگەن ۋاقتىمىزدىكى رەھمىتىمنى ئەسلەڭالر.
ئۇالرنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلىش خاتالىقى ئۇالر دېڭىزدىن چىقىپ بولغاندىن كېيىن سادىر
بولغان.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئىسرائىل ئەۋالدىنى بىز (قۇلزۇم) دېڭىزىدىن
ئۆتكۈزۈۋەتتۇق ،ئۇالر بۇتلىرىغا چوقۇنۇۋاتقان بىر قەۋمنىڭ يېنىدىن ئۆتكەندە« :ئى مۇسا! بىزگىمۇ
ئۇالرنىڭ بۇتلىرىغا ئوخشاش بۇت ئورنىتىپ بەرگىن» دېدى .مۇسا« :سىلەر ھەقىقەتەن نادان
قەۋم ئىكەنسىلەر» دېدى﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،بىز (نۇھنىڭ قەۋمى ئاد ،سەمۇد ۋە لۇتنىڭ قەۋمى
قاتارلىق) ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنى ھاالك قىلغاندىن كېيىن ،كىشىلەر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى)
نىڭ دىللىرىغا (ھەقىقەتنى كۆرىدىغان) نۇر بېرىپ ،ئۇالرغا ھىدايەت ۋە رەھمەت قىلدۇق ،ئۇالر
ۋەز  -نەسىھەت ئالسۇن دەپ ،مۇساغا كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) بەردۇق﴾(((.

*******
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ئۆز ۋاقتىدا مۇسا ئۆز قەۋمىگە« :ئى قەۋمىم! سىلەر موزاينى مەبۇد قىلىپ ،ھەقىقەتەن
ئۆزەڭالرغا زۇلۇم قىلدىڭالر ،ياراتقۇچىڭالرغا تەۋبە قىلىڭالر ،موزايغا چوقۇنمىغانالر چوقۇنغانالرنى
ئۆلتۈرسۇن» دېدى .مۇنداق قىلىش ياراتقۇچىڭالرنىڭ دەرگاھىدا سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر.
ﷲ تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلدى .ﷲ تەۋبىنى ھەقىقەتەن بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿.﴾54
((( ئەئراف سۈرىسى 138ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  43ـ ئايەت.
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ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ تەۋبىسىنىڭ بىر ـ بىرىنى ئۆلتۈرۈش بولغانلىقى
(ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈپ تەۋبە قىلىش) ﷲ تائاالنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدلىرىغا ئۇالرنىڭ موزايغا
ئىبادەت قىلىپ ئۆتكۈزۈپ سالغان گۇناھىدىن پاكلىنىشى ئۈچۈن بەرگەن تەۋبە قىلىش ئۇسۇلىدۇر.
بۇ ئايەت ھەققىدە ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :ئسىرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ دىللىرىغا موزايغا ئىبادەت
قىلىش كەچكەن ۋاقتىدا ،مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا يۇقىرىدىكى سۆزنى قىلغان (شۇنىڭ بىلەن ئۇالر
گۇناھلىرىنى تونۇپ يەتكەن) ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى تونىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئۇالر (موزايغا چوقۇنغانلىقلىرىغا) پۇشايمان قىلغان ۋە راست ئازغانلىقلىرىنى چۈشەنگەن چاغدا« :ئەگەر
پەرۋەردىگارىمىز بىزگە رەھىم قىلمىسا ۋە مەغپىرەت قىلمىسا ،بىز ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز»
دېدى﴾(((.
ئەبۇئالىيە ،سەئىد ئىبنى جۈبەيىر ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەسلەر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مۇنداق قىلىش
ياراتقۇچىڭالرنىڭ دەرگاھىدا سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى

سىلەر ياراتقۇچىڭالرغا تەۋبە قىلىڭالر.

ئىبنى كەسىر مۇنداق دېدى« :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياراتقۇچىڭالرغا﴾ دېگەن ئايىتى ئۇالرنىڭ
ئۆتكۈزگەن گۇناھىنىڭ ناھايىتى چۈڭ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .بۇنىڭ مەنىسى :سىلەر سىلەرنى
ياراتقان زاتقا تەۋبە قىلىڭالر .چۈنكى ،ئۇ زاتتىن باشقا بىر نەرسىگىمۇ ئىبادەت قىلدىڭالر دېگەنلىكتۇر.
نەسەئى ،ئىبنى جەرىر ،ئىبنى ئەبۇھاتەم قاتارلىقالر يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ
تەۋبىسى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر كىشى (ئاتىسى بوالمدۇ ياكى بالىسى بوالمدۇ) ئۆزىنىڭ ئالدىغا
يولۇققان كىشىنى قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈش ئارقىلىق بولىدۇ .ئۆلتۈرۈشكە ئورۇنغان كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈپ
كېتىشى نەزەرگە ئېلىنمايدۇ .شۇالر مۇسا ۋە ھارۇن ئەلەيھىسساالمدىن يوشۇرۇن قىلغان .لېكىن ،ﷲ
بىلىپ تۇرغان گۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلدى .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى ئىقرار قىلدى .ئۇالر ﷲ
(ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە) بۇيرۇغان ئىشنى قىلدى .چۈنكى ،ﷲ ئۆلتۈرگۈچىنىڭ ۋە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ
گۇناھىنىكەچۈردى.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇسا
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ ئۈممىتىگە مۇنداق دېدى﴿ :ياراتقۇچىڭالرغا تەۋبە قىلىڭالر ،موزايغا چوقۇنمىغانالر
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چوقۇنغانالرنى ئۆلتۈرسۇن» دېدى .مۇنداق قىلىش ياراتقۇچىڭالرنىڭ دەرگاھىدا سىلەر ئۈچۈن ياخشىدۇر.
ﷲتەۋبەڭالرنىقوبۇلقىلدى.ﷲتەۋبىنىھەقىقەتەنبەكمۇقوبۇلقىلغۇچىدۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴾

يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ قەۋمىنى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇدى.
موزايغا ئىبادەت قىلغانالرنى ئولتۇرۇشقا ،موزايغا ئىبادەت قىلمىغانالرنى ئۆرە تۇرۇشقا بۇيرۇدى .ئاندىن
ئۇالر (موزايغا ئىبادەت قىلمىغانالر) قوللىرىغا چوڭ ـ چوڭ پىچاقالرنى ئېلىشتى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى
قاتتىق بىر قاراڭغۇلۇق قاپالپ كەتتى .ئاندىن بىرسى يەنە بىرسىنى ئۆلتۈرۈشكە باشلىدى .ئۇالردىن
قاراڭغۇلۇق كۆتۈرۈلگەندە ئاللىقاچان يەتمىش مىڭ كىشى ئۆلۈپ تۈگىگەن ئىدى .ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىن
((( ئەئراف سۈرىسى 149ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ۋە ساق قالغانالرنىڭ تەۋبىسى قوبۇل قىلىندى.

*******
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ئۆز ۋاقتىدا « :ئى مۇسا! ﷲ نى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچە ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېدىڭالر
 دە( ،سىلەرگە نازىل بولغان ئازابنى) كۆرۈپ تۇرغىنىڭالردا سىلەرنى چاقماق سوقتى﴿ .﴾55ئاندىنكېيىن ،سىلەرنى شۈكۈر قىلسۇن ،دەپ ئۆلگىنىڭالردىن كېيىن قايتا تىرىلدۈردۇق﴿.﴾56

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ياخشىلىرىنىڭ اﷲ تائاالنى كۆرۈشنى تەلەپ قىلغانلىقى ،اﷲ
تائاالنىڭ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ قايتا تىرىلدۈرگەنلىكى
ئىبنى جەرىر ﷲ تائاالنىڭ يۇقىرىدىكى ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ ،ﷲ مۇنداق دەيدۇ:
سىلەر مېنى ئوچۇق  -ئاشكارا كۆرۈشنى ،يەنى سىلەرگە ۋە باشقىالرغا ھەرگىز مۇمكىن بولمايدىغان
ئىشنى تەلەپ قىلغان ۋاقتىڭالردا (سىلەرنى چاقماق سوقۇپ ئۆلتۈردى) چاقماق سوقۇپ (ئۆلتۈرگەندىن)
كېيىن سىلەرنى قايتا تىرىلدۇرۇشتىن ئىبارەت سىلەرگە بولغان نېئمىتىمنى ئەسلەڭالر.
ئىبنى ئابباس ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :ئى مۇسا! ﷲ نى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچە ساڭا ھەرگىز
ئىشەنمەيمىز» دېدىڭالر ـ دە ﴾،دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ نى ئاشكارا كۆرمىگىچە

ئىشەنمەيمىز.

ئۇرۋە ئىبنى رۇۋەيم ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :سىلەرگە نازىل بولغان ئازابنى) كۆرۈپ تۇرغىنىڭالردا
سىلەرنى چاقماق سوقتى﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ بەزىسىنى چاقماق

سوقۇۋەتتى .بەزىسى قاراپ تۇردى .ئاندىن يەنە چاقماق سوقۇپ (ئۆلۈپ كەتكەنلەر) تىرىلدۈرۈلدى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇالرغا قاراپ تۇرغانالرنى چاقماق سوقتى.
سۇددى ﷲ تائاالنىڭ يۇقىرىقى ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلدى.
ئاندىن مۇسا ئەلەيھىسساالم يىغالپ تۇرۇپ ﷲ تائاالغا مۇنداق دەپ دۇئا قىلدى :ئى پەرۋەردىگارىم!
سەن ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ ياخشىلىرىنى يوقىتىۋەتتىڭ ،مەن ئۇالرنىڭ يېنىغا بارغىنىمدا نېمە
دەيمەن؟
ئارقىدىن يەنە مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىم! خالىغان بولساڭ ،ئۇالرنى ۋە مېنى بۇرۇنال ھاالك
قىلغان بوالتتىڭ .ئارىمىزدىكى ئەخمەقلەرنىڭ قىلمىشى تۈپەيلىدىن بىزنى ھاالك قىالمسەن؟﴾((( ﷲ
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا يوقىتىۋېتىلگەن 70مىڭ كىشىنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلغان كىشىلەر ئىكەنلىكىنى
ۋەھىي قىلدى .ئاندىن ﷲ ئۇالرنى تىرىلدۈردى .ئۇالر بىرسىنىڭ ئارقىسدىن بىرسى تىرىلىپ قوپتى.
((( ئەئراف سۈرىسى 155ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇالرنىڭ بەزىسى بەزىسىنىڭ قانداق تىرىلگەنلىكىنى كۆرۈپ تۇردى .بۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاندىن
كېيىن ،سىلەرنى شۈكۈر قىلسۇن ،دەپ ئۆلگىنىڭالردىن كېيىن قايتا تىرىلدۈردۇق﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ

مەزمۇنىدۇر.

رەبىيئ ئىبنى ئەنەس مۇنداق دېدى :ئۇالرنىڭ ئۆلگەنلىكى ئۇالر ئۈچۈن بېرىلگەن بىر جازا بولۇپ،
ئۆزلىرىنىڭ قالغان ئۆمرىنى ياشىشى ئۈچۈن ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلدۈرۈلدى .قەتادە بۇ ھەقتە
رەبىئگە ئوخشاش دېدى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۇسا
ئەلەيھىسساالم تەۋرات يېزىلغان تاختاينى ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ يېنىدىن ئېلىپ قايتىپ كەلگەندە،
ئۇالرنى موزايغا ئىبادەت قىلىۋاتقان ھالەتتە كۆردى .ئاندىن ئۇالرنى ئۆزلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇدى.
ئۇالر شۇنداق قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلدى .ئاندىن ئۇالرغا مۇنداق
دېدى :بۇ تاختايالرغا ﷲ تائاالنىڭ كىتابى (تەۋرات) يېزىلغاندۇر .بۇ كىتابتا سىلەر قىلىشقا بۇيرۇلغان
ئىشالر ۋە قىلماسلىققا تېگىشلىك ئىشالرنىڭ ھەممىسى باردۇر .ئۇالر( :مۇساغا) سېنىڭ بۇ سۆزۈڭنى كىم
قوبۇل قىلىدۇ؟ بىز ﷲ نى ئوچۇق ـ ئاشكارا كۆرمىگىچە ھەرگىز ئىشەنمەيمىز (سېنىڭ سۆزۈڭنى قوبۇل
قىلمايمىز) -،دېدى( .مۇسا) ئۇالرغا مۇنداق دېدى :بۇ ماڭا بېرىلگەن كىتاب ،سىلەر بۇنى قوبۇل
قىلىڭالر( .ئۇالر) ئۇنىڭغا :ئى مۇسا! نېمە ئۈچۈن ﷲ ساڭا سۆزلىگەندەك بىزگىمۇ سۆزلىمەيدۇ»-،
دېدى( .ئابدۇراھمان بۇ سۆزىگە ئىسپات قىلىش ئۈچۈن) ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنى ئوقۇدى:
﴿ئى مۇسا! ﷲ نى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچە ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز﴾.
ئابدۇراھمان سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تەرەپتىن ئۇالرغا غەزەپ كەلدى .تەۋبىدىن
كېيىن ئۇالرنى بىر چاقماقنىڭ سوقۇشىدىن ئىبارەت ئازاب كەلدى ،ئۇالرنى چاقماق سوقتى .شۇنىڭ
بىلەن ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلدى .ئاندىن ﷲ ئۇالرنى قايتا تىرىلدۈردى .ئۇ بۇ سۆزىگە ئىسپات
كەلتۈرۈپ ،ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنى ئوقۇدى﴿ :ئاندىن كېيىن ،سىلەرنى شۈكۈر قىلسۇن ،دەپ
ئۆلگىنىڭالردىنكېيىنقايتاتىرىلدۈردۇق﴾.

166

ئاندىن مۇسا ئۇالرغا :ﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا ئەگىشىڭالر -،دېدى .ئۇالر :ياق -،دەپ
جاۋاب بەردى .مۇسا (ئۇالرغا) :سىلەرگە نېمە بولدى؟ -دەپ سورىدى .ئۇالر :بىز ئۆلتۈرۈلۈپ ئاندىن
تىرىلدۈرۈلدۇق -،دەپ جاۋاب بەردى .مۇسا (قايتىدىن) ﷲ تائاالنىڭ كىتابىغا ئەگىشىڭالر (يەنى قوبۇل
قىلىڭالر) -،دېدى .ئۇالر :ياق -،دەپ جاۋاب بەردى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال پەرىشتىلەرنى تاغنى
قۇمۇرۇپ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە تاشالشقا ئەۋەتتى .بۇ كەلتۈرۈلگەن سۆزنىڭ مەزمۇنى :ئۇالر تىرىلدۈرۈلۈپ
بولغاندىن كېيىن (مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىنغا ئەگىشىشكە) چاقىرىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
ئۇالرنىڭ قاچان چاقىرىلغانلىقى توغرىسىدا ماۋەردى مۇنداق ئىككى خىل كۆز قاراشنى سۆزلەپ
بەردى :بىرىنچىسى ،ئۇالر (ئۆلۈش ۋە تىرىلىشنى) ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ( ،مۇساغا) ئىشىنىشكە مەجبۇر
بولغانغا قەدەر ،ئۇالردىن (مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىغا ئىشىنىش) كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن (يەنى ئۇالر شۇ
ۋاقىت ئىچىدىال ئىشىنىشكە چاقىرىلمىغان) .ئىككىنچىسى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئەقىل ھۇشى جايىدا
(ئۆلمىگەن) كىشى ئەمەل  -ئىبادەتسىز قالمىسۇن دەپ ئۇالر (شۇ دىنغا ئىشنىشكە) چاقىرىلغان ھالىتىدە
قالدى( .شۇ ۋاقىتنىڭ ئىچىدە مۇسانىڭ دىنىغا ئىشىنىش كۆتۈرۈلۈپ كەتمىگەن).

بەقەرە سۈرىسى

قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ« :توغرىسى ئىككىنچىسىدۇر .چۈنكى ،ئىسرائىل ئەۋالدلىرى (ھاياتىدا)
نۇرغۇنلىغان ئادەتتىن تاشقىرى چوڭ ئىشالرنى ئۆز كۆزلىرى بىلەن كۆردى .ئۇالر شۇ ئىشالرنى كۆرگەن
ۋاقتىدىمۇ (دىنغا ئەگىشىش) كۆتۈرۈلۈپ كەتمىگەنىدى.

*******
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ
سىلەرگە بۇلۇتنى سايىۋەن قىلىپ بەردۇق ،سىلەرگە تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ
بەردۇق( .بىز سىلەرگە) «رىزىق قىلىپ بەرگەن پاك ،شېرىن نەرسىلەردىن يەپ  -ئىچىڭالر»
(دېدۇق) .ئۇالر (نېئمەتلىرىمىزگە نانكورلۇق قىلىش بىلەن) بىزگە ئەمەس ،پەقەت ئۆزلىرىگىال زۇلۇم
قىلدى﴿.﴾57

ئىسرائىل ئەۋالدىغا بۇلۇت بىلەن سايە قىلىپ بەرگەنلىكى ۋە تەرەنجىبىن بىلەن
بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ بەرگەنلىكى
يۇقىرىدا ﷲ تائاال ئۇالرغا كەلگەن ئازابتىن توسۇپ قالغانلىقىنى بايان قىلىپ بولۇپ( ،بۇ يەردە)
ئۇالرغا تولۇق بەرگەن نېئمەتلەرنى ئەسلىتىشكە باشالپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە بۇلۇتنى سايىۋەن
قىلىپ بەردۇق﴾ يەنى ئۇالر تەي دېگەن يەردە قۇياش ئاپتىپىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاق بۇلۇت بىلەن
سايىالندى.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :بۇ ئىش بەدرىيە
دېگەن يەردە يۈز بەرگەن بولۇپ ،ﷲ ئۇالرغا كۈننىڭ ھارارىتىدىن ساقالش ئۈچۈن بۇلۇتنى سايە
قىلىپ بەردى.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ﴿سىلەرگە تەرەنجىبىننى چۈشۈرۈپ بەردۇق﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :تەرەنجىبن
(ئۇالرغا) دەرەخنىڭ ئۈستىگە چۈشەتتى .ئۇالر ئەتتىگەندە چىقىپ ئۇنىڭدىن خالىغىنىچە يەيتتى .قەتادە
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سۈتتىن ئاق ،ھەسەلدىن تاتلىق تەرەنجىبىن ئۇالرنىڭ
مەھەللىلىرىگە تاڭ يورۇغاندىن باشالپ كۈن چىققۇچە قار ياغقاندەك چۈشەتتى .ئۇالر (نىڭ ھەر بىرى)
ئۇنىڭدىن شۇ كۈندە يەتكۈدەك ئاالتتى .ئۇنىڭدىن جىق ئېلىپ قالسا ،بۇزۇلۇپ قېلىپ ھېچ نەرسە
قالمايتتى .ئالتىنچى كۈنىگە كەلگەندە ،بىراقال ئالتىنچى ۋە يەتتىنچى كۈنىگە يەتكۈدەك ئېلىۋاالتتى.
چۈنكى ،يەتتىنچى كۈنى (ئۇالرنىڭ) دەم ئېلىش كۈنى بولۇپ ،ئۇ كۈنى ھېچ كىم ئۆزىنى قامداش،
تۇرمۇش كەچۈرۈش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلمايدىغان بىر كۈن ئىدى .بۆدۈنىمۇ ھەر كۈنى تەرەنجىبىنگە
ئوخشاش ئۆزلىرىگە يەتكۈدەك بوغۇزلىناتتى ،ئۇنىڭدىن ئارتۇق بولۇپ قالسا ،بۇزۇلۇپ قېلىپ ھېچ نەرسە
قالمايتتى .ئالتىنچى كۈنىگە كەلگەندە ،بىراقال ئالتىنچى ۋە يەتتىنچى كۈنىگە يەتكۈدەك بوغۇزلىۋاالتتى،
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چۈنكى ،يەتتىنچى كۈنى ئۇالرنىڭ دەم ئېلىش كۈنى ئىدى(﴿ .ئۇالرغا ئېيتتۇقكى) «سىلەر بىز
رىزىقالندۇرغان لەززەتلىك نەرسىلەردىن يەڭالر»( .ئۇالر بۇ ئۇلۇغ نېئمەتلەرگە نانكورلۇق قىلىش بىلەن)
بىزگە زىيان سالغىنى يوق( ،ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىغا دۇچار قىلىشلىرى بىلەن) ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى
زۇلۇم سالدى﴾((( بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىدىن يېيىشكە ۋە ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇدۇق.
ئۇالر (ﷲ تائاالنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ئوچۇق پاكىتالرنى ،ئاشكارا مۆجىزىلەرنى ۋە
ئادەتتىن تاشقىرى بولۇۋاتقان ئىشالرنى كۆرۈپ تۇرۇپ (ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا) قارشىلىق قىلىپ ۋە
ئۇنىڭغا كاپىر بولۇپ ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى.

باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ ساھابىلىرىدىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
ساھابىلىرىنىڭ ئارتۇق ئىكەنلىكى
ساھابىالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە قىلغان سەپەرلىرىدە ۋە جەڭ مەيدانلىرىدا
تارتقان جاپا  -مۇشەققەتلەرگە سەۋر قىلىپ تەۋرەنمەي تۇرغانلىقى قاتارلىق جەھەتلەردىن باشقا
پەيغەمبەرلەرنىڭ ساھابىلىرىغا قارىغاندا ئارتۇقچىلىقى گەۋدىلىنىپ تۇرىدۇ .مەسلەن ،كۈننىڭ قاتتىق
قىززىپ كەتكەن ۋاقتىدا بولغان تەبۇك ئۇرۇشىدىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا شۇنداق قوالي تۇرۇقلۇق
(باشقا پەيغەمبەرلەرنىڭ ساھابىلىرى سورىغاندەك) ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالردىن بىرنىمۇ تەلەپ
قىلمىدى ،لېكىن ئۇالرنى ئاچلىق بەك قىيناۋاتقاندا ئۆزلىرىدە قالغان ئازغىنا ئوزۇقلۇقىنى يىغىپ كېلىپ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن شۇنى بەرىكەتلىك قىلىپ بېرىشىنى سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى .ئاندىن ئۇالرنى (ھەر بىرى) ئۆزلىرىنىڭ قاچىلىرىنى ئېلىۋېلىشقا بۇيرۇدى.
شۇنىڭدەك سۇغا ئېھتىياجى چۈشكەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ دىن سورىدى .ئاندىن بىر بۇلۇت
كېلىپ ئۇالرغا يامغۇر ياغدۇرۇپ بەردى .سۇدىن ھەممىسى قانغۇچە ئىچتى .تۆگىلىرىنىمۇ سۇغاردى ۋە
قاچىلىرىنىمۇ توشقۇزۇپ سۇ ئېلىۋالدى .ئاندىن بۇلۇتقا قارىۋىدى ،بۇلۇتنىڭ ئۇالر تۇرۇۋاتقان يەردىن
باشقا بىر يەرگە يامغۇر ياغدۇرمىغانلىقىنى كۆردى .مانا بۇ ،ھەممە ئىشنىڭ ﷲ تائاالنىڭ تەقدىرىگە
باغلىنىشلىقئىكەنلىكىنىڭچوڭدەلىلدۇر.

*******
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ئۆزۋاقتىدا(مۇسائارقىلىقئەجدادلىرىڭالرغا)«:بۇشەھەرگە(يەنىبەيتۇلمۇقەددەسكە)كىرىڭالر،
ئۇ يەردە خالىغىنىڭالرچە كەڭتاشا يەپ  -ئىچىڭالر( ،بەيتۇلمۇقەددەس) دەرۋازىسىدىن (شۈكۈر قىلىش
يۈزىسىدىن) سەجدە قىلغان ھالدا كىرىڭالر( ،پەرۋەردىگارىمىز) گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگىن دەڭالر،
((( ئەئراف سۈرىسى 160ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

گۇناھىڭالرنىمەغپىرەتقىلىمىز،ياخشىالرغاتېخىمۇئارتۇقساۋاببېرىمىز»دېدۇق﴿.﴾58زۇلۇمقىلغۇچىالر
ئۆزلىرىگە سۆزلەنگەن سۆزنى باشقا سۆزگە ئۆزگەرتىۋەتتى ،زۇلۇم قىلغۇچىالر يولدىن چىققانلىقلىرى (يەنى
ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن ،ئۇالرغا ئاسماندىن ئازاب چۈشۈردۇق﴿.﴾59

اﷲ تائاال بەيتۇلمۇقەددەسنى يەھۇدىيالرغا فەتھى قىلىپ بەرگەندىن كېيىن،
ئۇالرنىڭ اﷲ تائاالغا شۈكۈر قىلىشنىڭ ئورنىغا بۇزغۇنچىلىق قىلغانلىقى
ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمراھلىقىدا مىسىردىن كەلگەندە بەيتۇلمۇقەددەسكە كىرىپ،
ئۇنىڭ ئىچىدىكى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدى .ئۇالر ئۇرۇش قىلىشتىن قورقۇپ ،كاپىرالر
بىلەن ئۇرۇشقىلى ئۇنىمىدى .ﷲ ئۇالرنى ئېزىقتۇرۇش ئارقىلىق جازالىدى .كىرىشكە بۇيرۇلغان زېمىننى
بەيتۇلمۇقەددەس ئەمەس ،بەلكى ئەرىھا دېگەنلەرمۇ بار .بۇ سۆز ئىبنى ئابباس ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى
زەيد قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلىندى .بۇ ۋەقەلىك (يەنى بەيتۇلمۇقەددەسنى ياكى ئەرىھا دېگەن يەرنى
ئېچىشى) ئۇالرنىڭ  40يىل ئېزىقىپ يۈرۈپ كېيىن يۈشە ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە چىققاندىن كېيىن
بولغان .ﷲ تائاال ئۇالرغا شەھەرنى جۈمە كۈنى كەچ ۋاقتى بىلەن فەتھى قىلىپ بەردى .شەھەرنى
ئېلىۋالسۇن دەپ شۇ كۈنى كۈننى بىر ئاز توختىتىپ بەردى .ئۇالر شەھەرنى قولغا ئالغان ۋاقىتتا (يەنى
شەھەرنى ئېلىش ئۈچۈن بولۇنغان بۇ ئۇرۇشتا) ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلغان نۇسرىتىگە ،ئۇالرغا
شەھەرلەرنى قولغا قايتۇرۇپ بەرگەن ،ئۇالرنى ئېزىپ يۈرۈشتىن ۋە گۇمراھلىقتىن قۇتقۇزغانلىقىغا ﷲ
تائاالغا شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن (شەھەرنىڭ ئىشىكىدىن) كەمتەرلىك بىلەن سەجدە قىلغان ھالدا
كىرىشكە بۇيرۇلسا ،ئۇالر بۇ بۇيرۇققا خىالپلىق قىلدى (يەنى بېشىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ غادىيىپ كىردى).
ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :پەرۋەردىگارىمىز) گۇناھلىرىمىزنى كەچۈرگىن دەڭالر﴾ دېگەن ئايىتى توغرىسىدا
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ« :گۇناھىڭالرغا مەغپىرەت تىلەڭالر» .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھەسەن
ۋە قەتادە قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ(« :ئۇالر مۇنداق دەيدۇ) بىزنىڭ كەمچىلىكلىرىمىزنى كەچۈرگىن».
﴿گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىمىز ،ياخشىالرغا تېخىمۇ ئارتۇق ساۋاب بېرىمىز﴾ يەنى سىلەر بىز
بۇيرۇغانئىشالرنىقىلساڭالر،بىزسىلەرنىڭئۆتكۈزگەنگۇناھىڭالرنى،كەمچىلىكلىرىڭالرنىكەچۈرۈپ،
ياخشىلىقالرنى نەچچە ھەسسە كۆپەيتىپ بېرىمىز.
ﷲ تائاال نەسىر سۈرىسىدە دېگەندەك ،شەھەر فەتھى بولغاندا ،ئۇالر ﷲ تائاالغا سۆز ۋە
ھەرىكىتى بىلەن بويسۇنۇشقا ،گۇناھلىرىنى تونۇپ ،ئۇنى كەچۈرۈشنى سوراشقا ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا
بەرگەن نېئمىتىگە شۈكرى ئېيتىشقا ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ياخشى بولىدىغان ئىشقا ئۈندەشكە
بۇيرۇلدى .ﷲ نەسىر سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ياردىمى ۋە غەلىبىسى كەلگەن ۋە ﷲ نىڭ
دىنىغا كىشىلەرنىڭ توپ  -توپ بولۇپ كىرگەنلىكىنى كۆرگىنىڭدە ،رەببىڭگە تەسبىھ ئېيتقىن ،ھەمدى
ئېيتقىن ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت تىلىگىن .ﷲ ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەك قوبۇل قىلغۇچىدۇر﴾(((.
((( نەسىر سۈرىسى  - 1ئايەتتىن  3ئايەتكىچە.
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﴿زۇلۇم قىلغۇچىالر ئۆزلىرىگە سۆزلەنگەن سۆزنى باشقا سۆزگە ئۆزگەرتىۋەتتى﴾ دېگەن
سۆزنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىمام بۇخارى ئەبۇھۇرەيرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىسرائىل ئەۋالدىغا سىلەر ئىشىكتىن (ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە
بەرگەن نېئمىتىگە) شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن سەجدە قىلغان ھالدا ،بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى
كەچۈرگىن دەڭالر! -دەپ بۇيرۇلسا ،ئۇالر (ئىشىكتىن) ساغرىسىنى يەرگە سۈركەپ كەينىچىالپ
كىرىپ ،دېيىشكە بۇيرۇلغان سۆزنىمۇ ئالماشتۇرۇپ“ :ئارپىنىڭ دېنى” دېدى .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنمىغانلىقى ئۈچۈن ﷲ ئۇزىنىڭ ئازابىنى ئۇالرغا چۈشۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿زۇلۇم قىلغۇچىالر يولدىن چىققانلىقلىرى (يەنى ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن،
ئۇالرغا ئاسماندىن ئازاب چۈشۈردۇق﴾.

زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«قۇرئاندىكى بارلىق “رجز” دېگەن سۆز ئازاب دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ» .ئىبنى ئەبۇھاتەم سەئىد
ئىبنى مالىك ۋە ئۇسامە ئىبنى سابىت قاتارلىقالردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىدۇ« :تائۇن((( دېگەن “رجز” بولۇپ ،سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەرگە بېرىلگەن
بىر تۈرلۈك ئازابتۇر».

*******
ﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚ

ئۆز ۋاقتىدا ،مۇسا ئۆز قەۋمى ئۈچۈن سۇ تەلەپ قىلغان ئىدى ،بىز ئۇنىڭغا« :ھاساڭ
بىلەن تاشىن ئۇرغىن»دېدۇق .تاشتىن  12بۇالق ئېتىلىپ چىقىت ،ھەممە ئادەم (يەىن قەبىلە)
ئۆزىنىڭ سۇ ئىچىدىغان ئورنىىن بىلدى( ،ئۇالرغا) «ﷲ بەرگەن رىزىقتىن يەڭالر ۋە ئىچىڭالر،
يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلماڭالر» (دېدۇق)﴿.﴾60
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ئون ئىككى بۇالقنىڭ ئېتىلىپ چىقىشى
ئىبنى ئابباس تاشتىن بۇالقنىڭ ئېتىلىپ چىققانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ« :ئۇالرنىڭ يېنىدا
بىر دانە تۆت بۈرجەكلىك تاش بار ئىدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم تاشنى ئۇرۇشقا بۇيرۇلدى .ئاندىن ئۇنى
ھاسىسى بىلەن بىرنى ئۇردى .ئاندىن ئۇنىڭ ھەر بىر تەرىپىدە ئۈچتىن بولۇپ جەمئى ئون ئىككى
بۇالق ئېتىلىپ چىقتى .سۇ ئىچىش ئۈچۈن ھەر بىر قەبىلىگە بىردىن بۇالقنى كۆرسىتىپ بەردى .ئۇالر
((( تائۇن – ماخاۋ كېسىلى.

بەقەرە سۈرىسى

بىر ئورۇندىن يەنە بىر ئورۇنغا يۆتكەلگەن ۋاقتىدا ،شۇ بۇالقنى ئۆزلىرى يۆتكىلىپ بارغان ئورۇندىمۇ
تاپتى».

*******
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ...
ئۆز ۋاقتىدا (سىنا چۆلىدە تەرەنجىبىن ۋە بۆدۈنە بىلەنال ئوزۇقلىنىۋاتقىنىڭالردا) سىلەر« :ئى
مۇسا! بىز بىر خىل يېمەكلىككە چىداپ تۇرالمايمىز ،بىز ئۈچۈن پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن ،بىزگە
زېمىننىڭ كۆكتاتلىرىدىن تەرخەمەك ،سامساق ،يېسىمۇق ۋە پىيازالرنى ئۆستۈرۈپ بەرسۇن» دېدىڭالر،
مۇسا« :سىلەر ياخشىنى ناچارغا تېگىشەمسىلەر؟ (يەنى پىياز ،سامساق ،كۆكتاتنى تەرەنجىبىن بىلەن
بۆدۈنىدىن ئارتۇق كۆرەمسىلەر؟) بىرەر شەھەرگە كىرىڭالر( ،شۇ يەردە) تىلىگىنىڭالر بار» دېدى...

ئۇالرنىڭ تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنىڭ ئورنىغا ئاددىي بىر تاماق سورىغانلىقى
ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى :ئۇالر تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى ئاددىي كۆرۈپ ،داۋاملىق ئۇنى
يەۋېرىشىكە چىداپ تۇرالمىدى .ئۇالر بۇرۇن تەرخەمەك ،سامساق ،يېسىمۇق ۋە پىياز قاتارلىق كۆكتاتالرنى
يەيدىغان كىشىلەر ئىدى .ئۇالر بۇرۇنقى تۇرمۇشىنى سېغىنىپ مۇنداق دېدى﴿ :بىز بىر خىل يېمەكلىككە
چىداپ تۇرالمايمىز ،بىز ئۈچۈن پەرۋەردىگارىڭغا دۇئا قىلغىن ،بىزگە زېمىننىڭ كۆكتاتلىرىدىن تەرخەمەك،
سامساق ،يېسىمۇق ۋە پىيازالرنى ئۆستۈرۈپ بەرسۇن»﴾.

﴿مۇسا« :سىلەر ياخشىنى ناچارغا تېگىشەمسىلەر؟ دېدى﴾ يەنى مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ
تەرەنجىبىن ۋە بۆدۈنىدەك مېزىلىك نەرسىلەر بىلەن ياخشى تۇرمۇش كەچۈرۈۋېتىپ تۇرۇپ ،ئورنىغا
ئاددىي يېمەكلىكلەرنى سورىغانلىقى ئۈچۈن كايىدى ۋە ماالمەت قىلدى.
﴿بىرەر شەھەرگە كىرىڭالر﴾ يەنى سىلەر قايسى شەھەر بولسۇن ،بىر شەھەرگە كىرىڭالر .بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس ۋە باشقا تەپسىرشۇناس ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ« :مۇسا
ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا سىلەر سورىغان نەرسىلەر تاپقىلى بولمايدىغان قىممەت نەرسە ئەمەس ،بۇ ھەممە
شەھەرلەردە بار ،قايسى شەھەرگە كىرسەڭالر ،ئۇنى تاپااليسىلەر ،ئۇ ئۆزى ئاددىي ،ھەممە شەھەردە
كۆپ تېپىلىدىغان نەرسىلەر بولغاچقا ،ئۇ نەرسىلەرنى ﷲ دىن ئاالھىدە سوراشقا ئەرزىمەيدۇ.
شۇڭا مۇسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دېدى«﴿ :سىلەر ياخشىنى ناچارغا تېگىشەمسىلەر؟ (يەنى
پىياز ،سامساق ،كۆكتاتنى تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىدىن ئارتۇق كۆرەمسىلەر؟) بىرەر شەھەرگە كىرىڭالر،
(شۇ يەردە) تىلىگىنىڭالر بار» دېدى﴾.

*******
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 ...ﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ ﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ئۇالر خارلىقتا ،موھتاجلىقتا قالدى .ﷲ نىڭ غەزىپىگە تېگىشلىك بولدى .بۇ ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ
ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ،پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرى تۈپەيلىدىن بولدى .بۇ ﷲ
غا ئاسىيلىق قىلغانلىقلىرى ۋە ھەددىدىن ئاشقانلىقلىرى تۈپەيلىدىن بولدى﴿.﴾61

يەھۇدىيالرغا خارلىق بىلەن موھتاجلىقنىڭ پۈتۈلۈپ كېتىشى
﴿ئۇالر خارلىقتا ،موھتاجلىقتا قالدى﴾ يەنى ئۇالرغا خارلىق ۋە موھتاجلىق يۈزلەندى .يەنى ئۇالر
(پۈتۈن ھاياتىدا) خارلىق بىلەن ،ناھايىتى پەسكەشچىلىك ئىچىدە ياشايدۇ .ئۇچرىغانال كىشىلەر ئۇالرنى
خارالپ ئېزىدۇ.
ھەسەن مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ﷲ تەرىپىدىن خار قىلىنغان خەلقلەردۇر؛ بۇ خارلىقتىن ئۇالرنى
ھېچ كىم قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇ( .ﷲ تائاال) ئۇالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ قول ئاستىدا ياشايدىغان قىلدى.
شۇڭا ئۇالر (تارىختا) مۇسۇلمانالر ۋە مەجۇسىالرغا تۆلەم تۆلەپ ياشىدى.
﴿ﷲ نىڭ غەزىپىگە تېگىشلىك بولدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە زەھھاك مۇنداق دەيدۇ:
«ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىدى» .ﷲ يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى
ئىنكارقىلغانلىقلىرى،پەيغەمبەرلەرنىناھەقئۆلتۈرگەنلىكلىرىتۈپەيلىدىنبولدى﴾يەنىبىزنىڭئۇالرنى

خارلىق ۋە موھتاجلىق بىلەن جازالىشىمىز ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە ئۇچرىشىنىڭ سەۋەبى
شۇكى ،ئۇالر ھەق دىنغا ئەگىشىشتىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتقانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن
تانغانلىقى پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىلەرنى كەمسىتكەنلىكى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاالنىڭ
ئايەتلىرىدىن تېنىۋېلىش ۋە پەيغەمبەرلىرىنى ئورۇنسىز ئۆلتۈرۈشتىن چوڭ گۇناھ يوقتۇر.

كىبىرنىڭ قانداق نەرسە ئىكەنلىكى توغرىسىدا
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :كىبىر دېگەن ھەقىقەتنى كەمسىتىش ،كىشىلەرنى
ھاقارەتلەشتۇر» ،ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى تۆۋەندىكى كىشىلەر قاتتىق ئازابلىنىدىغان كىشىلەردۇر.
ئۇالر بىرەر پەيغەمبەر ئۆز قولى بىلەن ئۆلتۈرگەن ياكى بىرەر پەيغەمبەرنى ئۆلتۈرگەن كىشى .ئازغۇنلۇققا
باشاليدىغان كىشى ۋە سەنئەتچىلەردۇر» .ﷲ نىڭ ئۇالرنى جازالىشىنىڭ يەنە بىر سەۋەبى ،ئۇالرنىڭ
ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغانلىقى ۋە ھەقىقەتتىن چەتنىگەنلىكى ئۈچۈندۇر.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ

بەقەرە سۈرىسى

ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
شۈبھىسىزكى ،مۆمىنلەر ،يەھۇدىيالر ،ناساراالر (ئارىسىدىن) ۋە پەرىشتىلەرگە ،يۇلتۇزالرغا
چوقۇنغۇچىالر ئارىسىدىن ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر
پەرۋەردىگارىنىڭ قېشىدا ئۆز ئەجرىدىن بەھرىمەن بولىدۇ .ئۇالرغا (ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ
يوقتۇر﴿.﴾62

ئىمان ئېيتىش ۋە ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى قىلىش نىجاتلىقنىڭ يولى
ئىكەنلىكى
يۇقىرىداﷲئۆزىنىڭبۇيرۇقلىرىغاخىالپلىققىلغان،توسقانئىشالرنىقىلغان،گۇناھئۆتكۈزگەن
كىشىلەرنىڭ ئەھۋاللىرىنى ۋە ئۇالرغا چۈشكەن ئازابالرنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،بۇ يەردە ئىلگىرىكى
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۈممەتلىرىنىڭ ئىچىدىن ياخشىلىق قىلغان ۋە ﷲ تائاالغا بويسۇنغان كىشىلەرگە
بولىدىغان مۇكاپاتنى تەكىتلەشكە باشلىدى .ياخشىالرنى مۇكاپاتالش قىيامەت كۈنىگىچە داۋاملىشىدۇ.
كىم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشسە ،ئۇ كىشى مەڭگۈلۈك بەخت  -سائادەتكە ئېرىشىدۇ .ئۇ
كەلگۈسىدىكى ئاقىۋەتتىن قورقۇپ قالمايدۇ .ئۆتكەن ئىشالرغا پۇشايمان قىلمايدۇ .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :راستال ﷲ نىڭ دوستلىرىغا (ئاخىرەتتە ﷲ نىڭ ئازابىدىن) قورقۇش( ،دۇنيادا قولدىن
كەتكۈزۈپ قويغانغا) قايغۇرۇش يوقتۇر﴾((( ﷲ مۆمىنلەر سەكراتقا چۈشۈپ قالغاندا پەرىشتىلەرنىڭ ئۇالرغا
مۇنداق دەيدىغانلىقىنى بۇ ئايەتتە كەلتۈردى﴿ :شۈبھىسىزكى« ،پەرۋەردىگارىمىز ﷲ دۇر» دېگەنلەر،
ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا پەرىشتىلەر چۈشۈپ« :قورقماڭالر ،غەم قىلماڭالر ،سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان
(((
جەننەت ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر﴾

مۆمىننىڭ سۈپىتى
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :شۈبھىسىزكى،مۆمىنلەر،يەھۇدىيالر،ناساراالر(ئارىسىدىن)ۋەپەرىشتىلەرگە،
يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالر ئارىسىدىن ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن ﴾...دېگەن ئايىتى
ئۇنىڭ﴿ :كىمكى ئىسالم (دىنىدىن) غەيرىي دىننى تىلەيدىكەن ،ھەرگىز ئۇ (يەنى ئۇنىڭ دىنى) قوبۇل
قىلىنمايدۇ،ئۇئاخىرەتتەزىيانتارتقۇچىدۇر﴾دېگەنئايىتىدىنكېيىنچۈشكەن،ئۇنداقتابۇنىڭمەنىسى
مۇنداق دېگەنلىك بولىدۇ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندىن كېيىن ،قانداقال بىر
كىشى ،مەيلى يەھۇدىي ياكى خرىستىئان بولسۇن ،قىلغان ئىبادەتلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ
كەلگەن دىننىڭ يوللىرىغا ئۇيغۇن كەلمەيدىكەن ،ئۇ كىشىنىڭ ئىبادەتلىرى قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەمما
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇشتىن بۇرۇن ھەممە كىشى ئۆز زامانىسىدا پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەن
((( يۇنۇس سۈرىسى  62ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  30ـ ئايەت.
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كىشىگە ئەگەشسە توغرا بولىۋېرەتتى .مەسىلەن ،يەھۇدىيالر مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى
بولۇپ ،ئۇالر ئۆز زامانىدا تەۋراتنىڭ ھۆكمىگە بويسۇناتتى.

يەھۇدىي دېگەن ئاتالغۇنىڭ كېلىپ چىقىشى
مۇسا ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ يەھۇدىي دەپ ئاتىلىپ قېلىشى ،ئۇالرنىڭ بىر -
بىرىگە كۆيۈنگەنلىكى ياكى ئۇالر قىلغان گۇناھلىرىغا بىز تەۋبە قىلدۇق -،دەپ تەۋبىنى جاكارلىغانلىقى
ۋەياكى يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ چوڭ بالىسى يەھۇدىيغا نىسبەت بېرىلگەنلىكى ئۈچۈندۇر .ئەبۇئەمر
ئىبنى ئەال ئۇالرنىڭ يەھۇدىي دەپ ئاتىلىپ قالغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى :ئۇالرنىڭ يەھۇدىي
دەپ ئاتىلىپ قېلىشى ،ئۇالر تەۋراتنى ئوقۇغاندا ئىككى يېنىغا ئىغاڭالپ ئوقۇيتتى ،شۇڭا شۇنداق دەپ
ئاتىلىپقالغان.

خرىستىئان دېگەن ئاتالغۇنىڭ كېلىپ چىقىشى
ﷲئىسائەلەيھىسساالمنىپەيغەمبەرقىلىپئەۋەتكەندە،ئۇنىڭغائەگىشىشۋەبويسۇنۇشئىسرائىل
ئەۋالدلىرىغا ۋاجىپ بولدى .ئۇنىڭ دىنىغا ئەگەشكەن كىشىلەر خرىستىئان دەپ ئاتالدى .ئۇالرنىڭ
شۇنداق دەپ ئاتىلىشى ،ئۆز ئارا بىر  -بىرىگە ياردەم قىلىشقانلىقى ئۈچۈندۇر .ئۇالر “ياردەمچىلەر” دەپمۇ
ئاتىلىدۇ .بۇ ھەقتە ﷲ ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(«﴿ :ﷲ
نىڭ دەۋىتىنى تەبلىغ قىلىشتا) ﷲ غا كىملەر ياردەمچىلىرىم بولىدۇ؟» دېدى ،ھەۋارىيۇنالر« :بىز
ﷲ نىڭ ياردەمچىلىرىمىز» دېدى﴾((( ئۇالر “ناسىرە” ئىسىملىك بىر يەرگە چۈشكەنلىكى ئۈچۈن
شۇنداق ئاتىلىپ قالدى دېگەن كۆز قاراشتىكىلەرمۇ بار .ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پۈتۈن
ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرىغا ،يەنى پۈتۈن ئىنسانالرغا ئەڭ ئاخىرقى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ئىسالم دىنىغا ئىشىنىش ،ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇش ،توسقان
نەرسىدىن يېنىش پۈتكۈل ئىنسانالرغا ۋاجىب بولدى .شۇنداق قىلغان كىشىلەر مۆمىن (ئىشەنگۈچىلەر)
دەپ ئاتالدى .ئۇالرنىڭ مۆمىن دەپ ئاتىلىشى ،ئۇالرنىڭ ھەممە پەيغەمبەرلەرگە ۋە كېيىن بولىدىغان
ھەممە غەيىب ئىشالرغا شەكسىز ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈندۇر.
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سابىئىالرنىڭ كىملىكى توغرىسىدا
ئالىمالر ئارىسىدا سابىئىالرنىڭ كىملەر ئىكەنلىكى توغرىسىدا كۆپ ئىختىالپى پىكىرلەر بار .بەزىلەر:
بۇالر ئاتەشپەرەس ،يەھۇدىي ۋە خرىستىئاننىڭ ئارىلىقىدىكى ھېچقانداق بىر دىنى يوق مىللەت-،
دىسە ،بەزىلەر :ئۇالر ئەھلى كىتابالرنىڭ ئىچىدىكى زەبۇرنى ئوقۇيدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر-،
دەيدۇ .يەنە بەزىلەر ،ئۇالر پەرىشتىلەرگە چوقۇنىدىغان كىشىلەردۇر -،دەيدۇ .بەزىلەر :ئۇالر يۇلتۇزالرغا
چوقۇنىدىغان كىشىلەردۇر -،دەيدۇ .بۇ سۆزلەرنىڭ ئىچىدە توغرا دەپ قارالغان سۆز مۇجاھىد ۋە ئۇنىڭ
((( سەف سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئەگەشكۈچىلىرى ۋە ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ قاتارلىقالرنىڭ سۆزلىرى بولۇپ ،ئۇالر :سابىئىالر يەھۇدىيالر،
خرىستىئانالر ،ئاتەشپەرەسلەر ۋە مۇشرىكالرنىڭ دىنىدا ئەمەس ۋە ئۇالر ئەگىشىدىغان مۇئەييەن بىر
دىن يوق ،ئەسلى تەبىئىتى بىلەن قېلىپ قالغان كىشىلەردۇر .شۇڭا مۇشرىكالر ئىسالم دىنىغا كىرگەن
كىشىنى سابىئى يەنى شۇ ۋاقىتتىكى يەر يۈزىدىكى ھەممە دىندىن چىقىپ كەتكۈچى دېگەن سۆز بىلەن
ئەيىبلەيتتى .بەزىلەر ئۇالرنى پەيغەمبەرنىڭ چاقىرىقى يېتىپ بارمىغان كىشىلەر -،دەپمۇ ئاتايدۇ.

*******
ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ

ئۆز ۋاقتىدا ،بىز سىلەردىن چىن ۋەدە ئالغان ۋە تۇر تېغىىن ئۈستۈڭالرغا تىكلەپ قويغان ،سىلەرگە:
«(دۇنيادا ھاالك بولۇشتىن ،ئاخىرەتتە ئازابقا قېلىشتىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن بىز بەرگەن كىتابىن مەھكەم
تۇتۇڭالر (يەىن تەۋراتقا ئەمەل قىلىڭالر) ،ئۇنىڭدىكى ئەھكامالرىن ئېسىڭالردا ساقالڭالر» (دېگەن
ئىدۇق)﴿ .﴾63شۇنىڭدىن كېيىن (بەرگەن ۋەدەڭالردىن) يۈز ئۆرۈدۈڭالر ،سىلەرگە ﷲ نىڭ پەزىل-
مەرھەمىىت بوملىسا ئىدى ،چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بوالتتىڭالر﴿.﴾64

اﷲ تائاالنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ بېشىغا تۇر تېغىنى تىكلەپ تۇرۇپ ئۇالردىن چىن
ۋەدە ئالغانلىقى ،لېكىن ئۇالرنىڭ ۋەدىسىدىن يېنىۋالغانلىقى
ﷲتائاالئىسرائىلئەۋالدىغائۇالردىنﷲتائاالغاشېرىككەلتۈرمەيئىشىنىشكەۋەپەيغەمبەرلىرىگە
ئەگىشىشكە ئالغان ۋەدىسىنى ئەسلەتتى .ئۇالر بەرگەن ۋەدىسىنى ئېتىراپ قىلسۇن ۋە ۋەدىسىنى ئېسىدە
ساقالپ بويسۇنسۇن دەپ ئۇالردىن ۋەدە ئالغان چاغدا تۇر تېغىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە كۆتۈرۈپ تۇرغانلىقىنى
خەۋەر قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا (تۇر) تاغنى قومۇرۇپ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە
سايىۋەندەك تىكلىدۇق ،ئۇالر تاغنى ئۈستىلىرىگە چۈشۈپ كېتىدۇ دەپ ئويلىدى( .ئۇالرغا ئېيتتۇقكى)
«تەقۋادارالر قاتارىدا بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،ئۆزەڭالرغا بېرىلگەن كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) مەھكەم تۇتۇڭالر،
ئۇنىڭدىكى ئەھكامالرغا ئەمەل قىلىڭالر»﴾(((.
﴿سىلەرگە(« :دۇنيادا ھاالك بولۇشتىن ،ئاخىرەتتە ئازابقا قېلىشتىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن بىز
بەرگەن كىتابنى مەھكەم تۇتۇڭالر (يەنى تەۋراتقا ئەمەل قىلىڭالر دېگەن ئىدۇق)﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە ھەسەن مۇنداق دەيدۇ :سىلەر تەۋراتنى تۇتۇڭالر ،مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇنىڭ ئىچىدىكى
بايان قىلىنغان نەرسىلەرگە ئەمەل قىلىڭالر.
((( ئەئراف سۈرىسى 171ـ ئايەت.
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﴿ئۇنىڭدىكى ئەھكامالرنى ئېسىڭالردا ساقالڭالر» (دېگەن ئىدۇق)﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئەبۇئالىيە ۋە رەبىيئ قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :سىلەر تەۋراتنىڭ ئىچىدىكى ئەھكامالرنى ئوقۇپ ،ئۇنىڭغا
ئەمەلقىلىڭالر.
﴿شۇنىڭدىن كېيىن (بەرگەن ۋەدەڭالردىن) يۈز ئۆرۈدۈڭالر ،سىلەرگە ﷲ نىڭ پەزلى  -مەرھەمىتى
بولمىسا ئىدى﴾ يەنى سىلەر مۇشۇنداق چىڭ ئېلىنغان ۋەدىنى بۇزۇپ ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىمەڭالر( .ﷲ

تائاال) سىلەرنىڭ تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلمىسا ۋە سىلەرگە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتمىسە ئىدى ،سىلەر
﴿چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بوالتتىڭالر﴾ يەنى سىلەر شۇ ۋەدىنى بۇزغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،دۇنيا –
ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بوالتتىڭالر.

*******
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ئاراڭالردىكى شەنبە كۈنى (بېلىق تۇتماسلىق) توغرىسىدىكى شەرىئەت چەكلىمىسىدىن چىقىپ
كەتكۈچىلەرنى(قانداققىلغانلىقىمىزنى)،ئەلۋەتتەبىلىسىلەر،بىزئۇالرغا«:خارمايمۇنبولۇپكېتىڭالر»
دېدۇق﴿ .﴾65ئۇنى (يەنى ئۇالرغا بېرىلگەن بۇ جازانى) زامانداشلىرى ۋە كېيىنكىلەر ئۈچۈن ئىبرەت،
تەقۋادارالر ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەت قىلدۇق﴿.﴾66

شەنبە كۈنىنىڭ ھۆرمىتىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى مايمۇن ۋە
چوشقىالرنىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكى
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ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى يەھۇدىي گۇرۇھىدىكىلەر! سىلەر ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا ئاسىيلىق
قىلغان ،شەنبە كۈنىدە يول قويۇلغان ئىشالرنى قىلىپ ،ئۇ كۈننى ئۇلۇغالڭالر ،دەپ ئېلىنغان ۋەدىگە
خىالپلىق قىلغان كەنتتىكى كىشىلەرگە چۈشكەن جازانى بىلىسىلەر (ﷲ تائاال ئۇالرنى شەنبە كۈنى
بېلىق تۇتۇشتىن چەكلەپ ،ئۇ كۈننى ئۇلۇغالشقا بۇيرۇغان ،ئۇالرنى سىناش ئۈچۈن شەنبە كۈنى بېلىقنى
كۆپەيتىپ بەرگەن) .ئۇالر ھىيلە ئىشلىتىپ شەنبە كۈنىدىن بۇرۇن قارماق ۋە تورالرنى سېلىپ قويۇپ،
(شەنبە كۈنىدىكى) بېلىقالرنى قارماق ۋە تورلىرىغا چۈشۈرۈۋاالتتى .شەنبە كۈنىنى ئۆتكۈزۈپ ،يەكشەنبە
كۈنلىرى تور ۋە قارماقلىرىنى يىغىپ بېلىقالرنى تۇتاتتى .بۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرى كۆرۈنۈشتە توغرىدەك
ۋە لېكىن ھەقىقەتتە خاتا بولغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرنى ئىنسانغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئەمما ئىنسان
ئەمەس ھايۋان ،مايمۇننىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىۋەتتى .بۇ قىسسە (ﷲ تائاال خالىسا) ئەئراف سۈرىسىنىڭ
بۇ ئايىتىدە تەپسىلىي بايان قىلىنىدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) دىن دېڭىز (يەنى قۇلزۇم دېڭىزى)
بويىدىكى (ئەيلە) شەھىرىنىڭ ئەھۋالىنى سورىغىن( .ئۇنىڭ ئاھالىسى بېلىق تۇتۇش چەكلەنگەن كۈن)
شەنبىدە ﷲ نىڭ چەكلىمىسىدىن چىقاتتى .چۈنكى ،شەنبە كۈنى بېلىقالر سۇ ئۈستىدىن ئۇالرنىڭ
ئالدىغا كېلەتتى .شەنبىدىن غەيرىي كۈنلەردە ئۇالرنىڭ ئالدىغا كەلمەيتتى .پاسىق بولغانلىقلىرى ئۈچۈن

بەقەرە سۈرىسى

ئۇالرنى مۇشۇنداق سىنايمىز﴾(((.
﴿خار مايمۇن بولۇپ كېتىڭالر﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنى مايمۇن ۋە چوشقىالرنىڭ سۈرىتىگە
ئايالندۇرۇۋەتتى .ئۇالرنىڭ ياشلىرى مايمۇن ،قېرىلىرى چوشقا بولۇپ كەتتى.

ھازىرقى زاماندىكى مايمۇن ،چوشقىالرنىڭ ئۆز ۋاقتىدا سۈرىتى ئۆزگەرتىلگەن
مايمۇن ۋە چوشقىالرنىڭ نەسلىدىن ئەمەسلىكى
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
شەنبە كۈنىنىڭ ھۆرمىتىگە تاجاۋۇز قىلغانالرنىڭ ھەممىسى مايمۇننىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىلىپ ،كېيىن
ھەممىسى ھاالك قىلىنىپ نەسلى قۇرۇتۇلدى.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالرنىڭ ﷲ
تائاالغا قىلغان ئاسىيلىقى بىلەن ﷲ تائاال ئۇالرنى مايمۇننىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىۋەتتى .مايمۇنغا ئۆزگىرىپ
كەتكەنلەر يېمەي  -ئىچمەي ۋە نەسىللەنمەي ئۈچ كۈنال ياشىيالىدى( .ھازىرقى زاماندىكى) مايمۇنالر،
چوشقىالر ۋە باشقا مەخلۇقاتالرنى ﷲ تائاال ئالتە كۈندە ياراتقان .ﷲ خالىغاننى قىلىدۇ .خالىغان
كىشىنى خالىغان نەرسىگە ئۆزگەرتىۋېتىدۇ﴿ .ئۇنى (يەنى ئۇالرغا بېرىلگەن بۇ جازانى) زامانداشلىرى ۋە
كېيىنكىلەر ئۈچۈن ئىبرەت قىلدۇق﴾ يەنى ئۇالر شەنبە كۈنىنىڭ ھۆرمىتىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى ئۈچۈن،
ئۇالرغا بەرگەن جازايىمىز ئارقىلىق ئۆز ۋاقتىدا شۇ ئەتراپتا ياشىغان كىشىلەرگە ئىبرەت بەردۇق.
ﷲ تائاال بىر كىشىگە جازا بېرىش ئارقىلىق يەنە بىر كىشىگە ئىبرەت بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابى بىلەن جازالىدى ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ
دىن قورقىدىغانالر بۇنىڭدىن ئىبرەت ئالىدۇ﴾((((﴿ ،ئى مەككە ئاھالىسى!) بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ
ئەتراپىڭالردىكى شەھەرلەرنى ھاالك قىلدۇق ،ئۇالرنى (كۇفرىدىن) يانسۇن دەپ ئايەتلەرنى تەكرار بايان
قىلدۇق﴾(((.
﴿تەقۋادارالر ئۈچۈن ۋەز  -نەسىھەت قىلدۇق﴾ ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا بەرگەن جازايىمىزنى
ﷲ دىن قورقىدىغان كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ قىلغان ئىشلىرىدا خاتالىشىپ كېتىپ ئۇالردىن بۇرۇنقىالرغا
ئوخشاش ئازابقا كېلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا (يەنى ﷲ تائاالدىن قورققۇچىالرغا) ۋەز  -نەسىھەت
قىلدۇق.
ئىمام ئەبۇئابدۇلالھ ئىبنى بەتتەھ ،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر يەھۇدىيالر قىلغان گۇناھالرنى قىلماڭالر ،ئەگەر (ئۇنداق
قىلساڭالر) ئاددىي بىر ھىيلە بىلەن ﷲ تائاالنىڭ ھارام قىلغان ئىشلىرىنى ھاالل ساناپ قالىسىلەر».
((( ئەئراف سۈرىسى 163ـ ئايەت.
((( نازىئات سۈرىسى  25ــــ  26ـ ئايەتلەر.
((( ئەھقاف سۈرىسى  27ـ ئايەت.
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*******
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗ
ئۆز ۋاقتىدا ،مۇسا ئۆز قەۋمىگە« :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنى بىر كاال بوغۇزالشقا بۇيرۇيدۇ»
دېگەن ئىدى .ئۇالر« :بىزنى مەسخىرە قىلىۋاتامسەن؟» دېدى .مۇسا« :جاھىلالردىن (يەنى مەسخىرە
قىلغۇچىالردىن) بولۇپ قېلىشتىن ﷲ غا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن» دېدى﴿.﴾67

ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر كىشىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ۋە كالىنىڭ قىسسىسى
ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! كالىنىڭ ئىشىدا ،يەنى كالىنىڭ سەۋەبى بىلەن ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىڭ
كىملىكىنى ئاشكارىالشتا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنى تىرىلدۈرۈشى( ،ئۇ كىشى تىرىلىپ قوپۇپ)
ئۆلتۈرگەن كىشىنى كۆرسىتىپ بېرىشىدىن ئىبارەت مۆجىزىلىك ئىشنى((( ،يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئادەتتە
مۇمكىن بولمايدىغان ئىشالرنى سىلەرنىڭ كۆز ئالدىڭالردا كۆرسەتكەنلىكىنى ئەسلەڭالر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۇبەيدە سالماننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسرائىل ئەۋالدىدا
بالىسى يوق ئەمما مال  -مۈلكى ناھايىتى كۆپ بىر كىشى بار بولۇپ ،ئۇنىڭغا بىر تۇغقىنىنىڭ بالىسى
مىراسخور ئىدى .ئۇ باال ئۇ كىشىنى ئۆلتۈرۈپ كېچىسى ئۇنىڭ ئۆلۈكىنى (كۆتۈرۈپ ئېلىپ بېرىپ) بىر
كىشىنىڭ ئىشىكى ئالدىغا تاشالپ قويىدۇ ،باال ئەتتىگىنى ئۇ كىشىنى ئاۋۇ ئادەم ئۆلتۈردى دەپ ئۇنىڭغا
تۆھمەت قىلىدۇ ،ھەتتا ئۇالر بىر  -بىرى بىلەن سوقۇشۇش ئۈچۈن قوللىرىغا قورال ئالىدۇ ،ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن ئەقىللىكرەك بىر كىشى :سىلەر نېمە ئۈچۈن جېدەل  -ماجرا قىلىسىلەر؟ سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالم بار ،شۇنىڭ قېشىغا بېرىڭالر -،دەيدۇ .ئۇالر مۇسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ،بولغان ئىشنى ئۇنىڭغا سۆزلەپ بېرىدۇ ،مۇسا ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دەيدۇ«﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنى بىركاال بوغۇزالشقا بۇيرۇيدۇ» دېگەن ئىدى .ئۇالر« :بىزنى مەسخىرە
قىلىۋاتامسەن؟» دېدى .مۇسا« :جاھىلالردىن (يەنى مەسخىرە قىلغۇچىالردىن) بولۇپ قېلىشتىن ﷲ غا
سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن» دېدى﴾ .ئۇبەيدە سالمانى مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالم
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بىلەن قارشىالشماي ،ئاددىي بىر كاال بوغۇزلىغان بولسىال بوالتتى ،لېكىن ئۇالر ئىشنى قىيىنالشتۇردى.
ﷲ تائاال ئۇالرغىمۇ ئىشنى تەسلەشتۈرۈپ ناھايىتى ئاز تېپىلىدىغان مۇئەييەن بىر كالىنى بوغۇزالشقا
بۇيرۇدى .ئۇالر كالىنى شۇ كالىدىن باشقا بىرمۇ كالىسى يوق بىر كىشىنىڭ يېنىدىن تاپتى .ئۇ كىشى
ئۇالرغا :مەن بۇ كالىنى تېرىسىغا لىق كەلگۈدەك ئالتۇن بەرمىگۈچە ساتمەيمەن -،دېدى .ئۇالر كالىنى
تېرىسغا لىق كەلگۈدەك ئالتۇنغا سېتىۋالدى .ئاندىن ئۇالر كالىنى بوغۇزالپ ،ئۆلۈكنى كالىنىڭ پارچىسى
بىلەن ئۇردى .ئاندىن ئۆلۈك تىرىلىپ قوپتى .ئۇالر ئۇنىڭدىن سېنى كىم ئۆلتۈردى؟ -دەپ سورىدى .ئۇ:
مېنى بۇ ئۆلتۈردى دەپ ،تۇغقىنىنىڭ بالىسىنى كۆرسەتتى .ئاندىن ئۇ قايتا ئۆلدى .تۇغقىنىنىڭ ئوغلىغا

((( يەنى كالىنىڭ بىر پارچىسى بىلەن ئۆلۈكنى ئۇرۇپ تىرىلدۈرگەن بولۇپ ،بۇ ئادەتتە مۇمكىن بولمايدۇ دەپ
قارىلىدىغان ئىشالردۇر.

بەقەرە سۈرىسى

ئۇنىڭ مال  -مۈلكىدىن ھېچقانداق نەرسە بېرىلمىدى .شۇنىڭدىن باشالپ ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشى
ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىڭ مۈلكىدىن مىراس ئااللمايدىغان بولدى.

*******
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ئۇالر« :بىز ئۈچۈن پەرۋەردىگارىڭغا ئىلتىجا قىلغىنكى ،بىزگە قانداق كاال ئىكەنلىكىنى بايان
قىلسۇن» دېدى .مۇسا« :ﷲ ئۇنى قېرىمۇ ئەمەس ،ياشمۇ ئەمەس ،ئوتتۇرا ياش بولسۇن دەپ ئېيتتى،
سىلەر بۇيرۇلغاننى قىلىڭالر» دېدى﴿ .﴾68ئۇالر« :بىز ئۈچۈن پەرۋەردىگارىڭغا ئىلتىجا قىلغىنكى،
بىزگە ئۇنىڭ رەڭگىنى بايان قىلسۇن» دېدى .مۇسا ئېيتتىكى« ،ﷲ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ رەڭگى
قارىغۇچىالرنى زوقالندۇرىدىغان ساپسېرىق بولسۇن دېدى»﴿ .﴾69ئۇالر« :پەرۋەردىگارىڭغا ئىلتىجا
قىلغىن ،ئۇنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى بىزگە بايان قىلسۇن( ،يەنى دېھقانچىلىققا ئىشلىتىلگەن كالىمۇ
ياكى سەمرىتىش ئۈچۈن بېقىلغان كالىمۇ؟) بۇ بىزگە مۈجمەل بولۇپ قالدى (بۇ ئېنىق بولىدىغان بولسا)
خۇدا خالىسا (ئۇنى) بىز چوقۇم تاپىمىز» دېدى﴿ .﴾70مۇسا« :ﷲ ئۇنىڭ يەر ھەيدەپ ،ئېكىن
سۇغىرىپ كۆندۈرۈلگەن بولماسلىقىنى ،بېجىرىم ئالىسى يوق (يەنى رەڭگىدە سېرىقلىقتىن باشقا رەڭ
يوق) بولۇشىنى ئېيتتى» دېدى .ئۇالر« :ئەمدى تولۇق بايان قىلدىڭ» دېدى .ئۇالر كالىنى (تېپىپ
كېلىپ) بوغۇزلىدى( ،ئۇالر سوئال سوراۋەرگەنلىكتىن) بۇنى ئورۇنلىيالمىغىلى تاس قالدى﴿.﴾71

سوئالنى كۆپ سوراپ ،ئىشلىرىنى قىيىنالشتۇرىۋالغانلىقى ئۈچۈن اﷲ تائاالنىڭمۇ
ئۇالرغا ئىشنى قىينالشتۇرۇپ قويغانلىقى
ﷲ تائاال ئىسرائىل ئەۋالدى پەيغەمبىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن كۆپ سوئال سوراپ ئىشنى
ئۆزلىرىگە تەسلەشتۈرۈۋالغانلىقى ئۈچۈن ،ئۆزىنىڭمۇ ئۇالرغا ئىشنى تەسلەشتۈرۈپ قويغانلىقىنى خەۋەر
قىلىدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئۇبەيدە ۋە باشقىالر بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :ئۇالرغا قانداق
كاال بولسىال بوالتتى ۋە لېكىن ئۇالر ئىشنى قىيىنالشتۇردى .ﷲ تائاال ئۇالرغىمۇ ئىشنى قىيىنالشتۇردى.
ئۇالر«﴿ :بىز ئۈچۈن پەرۋەردىگارىڭغا ئىلتىجا قىلغىنكى ،بىزگە قانداق كاال ئىكەنلىكىنى بايان قىلسۇن»
دېدى﴾ يەنى ئۇ قانداق ۋە قانداق سۈپەتلىك كاال؟ -دېدى.
مۇسا ئەلەيھىسساالم يەنە«﴿ :ﷲ ئۇنى قېرىمۇ ئەمەس ،ياشمۇ ئەمەس بولسۇن دەپ ئېيتتى،
سىلەر بۇيرۇلغاننى قىلىڭالر» دېدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇئالىيە ،سۇددى ،مۇجاھىد،

ئىكرىمە ،ئەتىيە ئەۋفىي ،ئەتاخۇراسانى ،ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ ،زەھھاك ،ھەسەن ،قەتادە ۋە ئىبنى
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ئابباس قاتارلىقالر بىردەك مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇ كاال بەك چوڭ ۋە قېرىمۇ ئەمەس ،بۇقا يېنىغا بارمىغان
دەرىجىدە بەك كىچىك موزايمۇ ئەمەس.
﴿ئوتتۇرا ياش بولسۇن﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ چوڭ كاال بىلەن موزاينىڭ ئارىلىقىدىكى (كالىدۇر) ،كالىالرنىڭ
ئىچىدە بۇ ياشتىكى كالىالر ئەڭ كۈچلۈك ۋە چىرايلىق كېلىدۇ.
﴿ساپسېرىق بولسۇن﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى رەڭگى بەك سېرىق بولۇپ ،سېرىقلىقتىن ئاققا ئۆزگىرىپ
قالغىلى ئازال قالغان.
﴿قارىغۇچىالرنى زوقالندۇرىدىغان﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سۇددى ،ئەبۇئالىيە ،قەتادە
ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇنىڭ رەڭگى ئۇنىڭغا قارىغان كىشىنى ھەيران
قالدۇرىدۇ .بۇ ھەقتە ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ مۇنداق دەيدۇ :ئۇنىڭ تېرىسىگە قارىساڭ ،كۈننىڭ نۇرىدا
مەخمەلدەك پارقىراپ ،ھەقىقەتەن كۆزنى قاماشتۇرىدۇ.
﴿(يەنى دېھقانچىلىققا ئىشلىتىلگەن كالىمۇ ياكى سەمرىتىش ئۈچۈن بېقىلغان كالىمۇ؟) بۇ بىزگە
مۈجمەل بولۇپ قالدى﴾ يەنى كالىالرنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولغاچقا ئېنىق بولماي قالدى ،ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى
بىزگە دەپ بەرسەڭ(﴿ ،بۇ ئېنىق بولىدىغان بولسا) خۇدا خالىسا (ئۇنى) بىز چوقۇم تاپىمىز»﴾ سەن

بىزگە ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى ئوچۇق بايان قىلىپ بەرسەڭ ،ئەلۋەتتە ئۇنى تاپاتتۇق.

﴿مۇسا« :ﷲ ئۇنىڭ يەر ھەيدەپ ،ئېكىن سۇغىرىپ كۆندۈرۈلگەن بولماسلىقىنى﴾ يەنى
دېھقانچىلىق ئۈچۈن كۆندۈرۈلگەنمۇ ئەمەس ،يەرنى سۇغۇرۇش ئۈچۈن سۇ تارتىشقا تەييارلىغانمۇ ئەمەس،
بەلكى ناھايىتى چىرايلىق كاال بولۇشىنى﴿ ،بېجىرىم ،ئالىسى يوق بولۇشىنى ئېيتتى» دېدى﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئابدۇرازاق مەئمەر قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇنىڭدا
ھېچقانداق ئەيىبى يوق .مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ئالىسى يوق ياكى ھېچقانداق ئاالمىتى يوق .ئەتا
خۇراسانىي مۇنداق دەيدۇ :پۇت  -قوللىرى ۋە ھەممە ئەزالىرى ساق  -ساالمەت ،ئۇنىڭدا ھېچقانداق
ئاالمەت يوق.
﴿ئۇالر كالىنى (تېپىپ كېلىپ) بوغۇزلىدى( ،ئۇالر سوئال سوراۋەرگەنلىكتىن) بۇنى ئورۇنلىيالمىغىلى
تاس قالدى﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر كالىنى بوغۇزلىيالمىغىلى تاسال قالدى .ئۇالرنىڭ ئەسلى مەقسىتى
بوغۇزالش ئەمەس ئىدى .ئۇالر :كالىنىڭ قانداق كاال ئىكەنلىكى ۋە قانداق سۈپىتى بار؟ -دەپ توال
سوئال سوراش ئارقىلىق ئۇنى بوغۇزالشتىن باش تارتماقچى ئىدى .ﷲ تائاال بۇ ئايەت ئارقىلىق ئۇالرنىڭ
ئۇ قىلمىشىنى سۆكتى.
ئۇبەيدە ،مۇجاھىد ،ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ ،ئەبۇئالىيە ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئبىنى ئەسلەم
قاتارلىقالر :ئۇالرنىڭ كالىنى جىق پۇلغا سېتىۋالغانلىقى توغرىسىدا ئىختىالپ بار -،دېدى.

*******

بەقەرە سۈرىسى

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ئۆز ۋاقتىدا سىلەر بىر كىشىنى ئۆلتۈرگەن ۋە (قاتىلنىڭ كىملىكى) توغرىسىدا دە  -تاالش قىلىشقان
ئىدىڭالر .سىلەر يوشۇرماقچى بولغان نەرسىنى (يەنى قاتىلنىڭ ئشىنى) ﷲ ئاشكارىلىغۇچىدۇر﴿.﴾72
(سىلەرگە مۇسا ئارقىلىق) دېدۇقكى ،كالىنىڭ بىر پارچىسى بىلەن ئۆلۈكنى ئۇرۇڭالر (ئۇ تىرىلىپ
قاتىلنى ئېيتىپ بېرىدۇ) ،ﷲ ئۆلۈكلەرنى شۇنداق (يەنى كۆز ئالدىڭالردا بۇ ئۆلۈكنى تىرىلدۈرگەندەك)
تىرىلدۈرىدۇ ،سىلەرنى چۈشەنسۇن دەپ قۇدرىتىنىڭ ئاالمەتلىرىنى سىلەرگە كۆرسىتىدۇ﴿.﴾73

ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنى تىرىلدۈرۈش ۋە قاتىلنى تېپىش توغرىسىدا
﴿(قاتىلنىڭ كىملىكى) توغرىسىدا دە  -تاالش قىلىشقان ئىدىڭالر﴾ ئىمام بۇخارى ۋە مۇجاھىد
قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قاتىلنىڭ كىملىكى توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشىپ
قالدىڭالر .ئەتا ،خۇراسانىي ۋە زەھھاك قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇنىڭ كىملىكىدە تاالش ـ تارتىش
قىلىشىپقالدىڭالر.
ئىبنى جۇرەيج ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ
بەزىسى بەزىسىگە“ :سىلەر ئۆلتۈردۈڭالر” دەپ دۆڭگىشىپ قالدى﴿ .سىلەر يوشۇرماقچى بولغان نەرسىنى
(يەنى قاتىلنىڭ ئشىنى) ﷲ ئاشكارىلىغۇچىدۇر﴾.
﴿(سىلەرگە مۇسا ئارقىلىق) دېدۇقكى ،كالىنىڭ بىر پارچىسى بىلەن ئۆلۈكنى ئۇرۇڭالر (ئۇ تىرىلىپ
قاتىلنى ئېيتىپ بېرىدۇ)﴾ يەنى كالىنىڭ قانداق يېرىدىن بولسۇن ،بىر پارچىسى بولسا ،مۆجىزە

خاراكتېرلىك ئىش (يەنى ئۆلۈكنىڭ تىرىلىشى) يۈز بېرىدۇ .ئەگەر ئۇنىڭ پاالنى يېرىنىڭ بىر پارچىسى
بىلەن ئۇرۇڭالر دەپ ،مۇئەييەن بىر ئەزاسىنىڭ پارچىسىنى كۆرسىتىپ بېرىش ،بىزگە دىن ياكى
دۇنيالىقىمىزدا پايدىسى بولىدىغان بولسا چوقۇم ئۇنى بىزگە كۆرسىتىپ بەرگەن بوالتتى ،لېكىن ﷲ
تائاال ئۇنى ئوچۇق بايان قىلماي ،مۇجمەلال بايان قىلدى .بىزمۇ ئۇنى ھەرقانداق ئەزاسى بىلەن ئۇرسا
بولىدۇ دەپ مۇجمەلال تونۇيمىز.

﴿ﷲ ئۆلۈكلەرنى شۇنداق (يەنى كۆز ئالدىڭالردا بۇ ئۆلۈكنى تىرىلدۈرگەندەك) تىرىلدۈرىدۇ﴾

يەنى ئۇالر ئۆلۈكنى ئۇردى ،ئۇ تىرىلىپ قوپتى .ﷲ تائاال ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا
تىرىلدۈرۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئۆلۈكنى تىرىلدۈرەلەيدىغان قۇدرىتىنىڭ بارلىقىغا ئۇالرنى ئاگاھالندۇردى.
ئۆلۈكنى تىرىلدۈرگەنلىكىنى ئۇالرغا (قىيامەت كۈنى) قايتا تىرىلىشنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ھۆججەت
قىلدى ۋە (ئۇالرنىڭ) ئوتتۇرسىدىكى ئوتتۇرىسىدا بولۇۋاتقان جېدەلنى ئايرىغۇچى قىلدى .ﷲ تائاال بۇ
سۈرىدە ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈشنى بەش ئورۇندا كەلتۈردى.
 vيۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنى ئۆلتۈرۈپ قايتا تىرىلدۈرۈش ۋەقەسىدە.
 vيۇقىرىدا بايان قىلىنغان قىسسىدە.
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 vئۆلۈمدىن قورقۇپ ئۆزلىرىنىڭ ئۆيلىرىدىن قېچىپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ قىسسىسىدە.
 vخارابى بىر كەنتتىن ئۆتكەن كىشىنىڭ قىسسىسىدە.
 vئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ۋە تۆت دانە قۇشنىڭ قىسسىسىدە.
ﷲ تائاال خالىسا ،كېيىنكى ئۈچ قىسسە بۇنىڭدىن كېيىن بايان قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال زېمىن
ئۆلگەندىن كېىين ،ئۇنى قايتا تىرىلدۇرىدىغانلىقى (يەنى زېمىندىكى ئوت  -چۆپنىڭ ھەممىسى
قۇرۇپ كەتكەندىن كېيىن ئۇنى قايتىدىن بىخلىتىپ كۆكەرتىشى) بىلەن ئىنساننىڭ جىسىملىرى
پارچىلىنىپ چىرىپ كەتكەندىن كېيىنمۇ ئۇنى قايتا تىرىلدۈرۈشتەك ھەقىقەت ئۈستىدە ئاگاھالندۇردى.
بۇ ھەقىقەتنىڭ پاكىتى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدۇر﴿ :ئۆلۈك (يەنى قۇرغاق) زېمىننى (يامغۇر
بىلەن) تىرىلدۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن ئۇالر يەيدىغان ئاشلىقنى ئۆستۈرگەنلىكىمىز ئۇالرغا (ﷲ نىڭ قۇدرىتى
كامىلەسىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتتۇر .بىز زېمىندا نۇرغۇنلىغان خورما باغلىرىنى ،ئۈزۈم باغلىرىنى بەرپا
قىلدۇق ،شۇ زېمىندا بۇالقالرنى ئېقىتتۇق .ئۇالر ئۇنىڭ (يەنى باغالرنىڭ) مېۋىسىنى يېسۇن( ،بۇ
مېۋىلەرنى) ئۇالرنىڭ قوللىرى ياراتقان ئەمەس ،ئۇالر (ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلمامدۇ؟﴾(((.

*******
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡ
(ئى يەھۇدىيلەر جامائەسى!) شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى شانلىق مۆجىزىلەرنى كۆرگەندىن كېيىن)
دىلىڭالر قېتىپ كەتتى ،تاشتەك ياكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كەتتى .تاشالر ئارىسىدا ئىچىدىن (سۇ
ئېتىلىپ چىقىپ) ئېرىقالر ھاسىل بولىدىغانلىرى بار ،يېرىلىپ ئارىسىدىن سۇ چىقىدىغانلىرىمۇبار؛ ﷲ
دىن قورقۇپ( ،تاغ چوققىلىرىدىن) دومىالپ چۈشىدىغانلىرىمۇ بار (دېمەك تاش يۇمشايدۇ ،سىلەرنىڭ
دىلىڭالر بولسا يۇمشىمايدۇ ۋە تەسىرلەنمەيدۇ) ،ﷲ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر﴿.﴾74

يەھۇدىيالرنىڭ دىللىرىنىڭ قاتتىقلىشىپ كەتكەنلىكى
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ئسىرائىل ئەۋالدىنىڭ دىللىرى ﷲ تائاالنىڭ بارلىقىغا دااللەت قىلىدىغان ئاالمەتلەرنى ۋە ﷲ
تائاالنىڭ ئۆلۈكنى تىرىلدۈرگىنىنى كۆرۈپ تۇرۇپ قېتىپ قالغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا كايىپ
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى يەھۇدىيلەر جامائەسى!) شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى شانلىق مۆجىزىلەرنى كۆرگەندىن
كېيىن) دىلىڭالر قېتىپ كەتتى﴾ يەنى دىلىڭالر مەڭگۈ يۇمشىمايدىغان تاشتەك بولۇپ كەتتى.
شۇڭا ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ ئەھۋالىنىمۇ شۇالرنىڭ ئەھۋالىغا ئوخشاش بولۇپ قېلىشتىن
ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ دىللىرى ﷲ نىڭ زىكرىگە ۋە نازىل بولغان
((( ياسىن سۈرىسى  - 33ئايەتتىن  35ـ ئايەتكىچە.

بەقەرە سۈرىسى

ھەقىقەتكە (يەنى قۇرئان ئايەتلىرىگە) ئېرىيدىغان ۋاقىت يەتمىدىمۇ؟ ئۇالر ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر
(يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دەك بولمىسۇن( ،ئۇالر بىلەن پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىلىقىدىكى)
زاماننىڭ ئۇزىرىشى بىلەن ئۇالرنىڭ دىللىرى قېتىپ كەتتى ،ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن
چىققۇچىالردۇر﴾(((.
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆلتۈرۈلگەن
كىشى كالىنىڭ پارچىلىرى بىلەن ئۇرۇلغاندا ،ئۇ تىرىلىپ قوپتى .ئۇنىڭدىن :سېنى كىم ئۆلتۈردى؟ -دەپ
سورىغاندا ،ئۇ :مېنى قېرىندىشىمنىڭ بالىلىرى ئۆلتۈردى -،دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنىڭ
جېنىنى ئالدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭ جېنىنى ئېلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ قېرىندىشىنىڭ بالىلىرى:
ﷲ بىلەن قەسەمكى ،بىز ئۇنى ئۆلتۈرمىدۇق -،دەپ ھەقىقەتنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن تېنىۋالدى.
شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى(﴿ :ئى يەھۇدىيلەر جامائەسى!) شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى شانلىق
مۆجىزىلەرنى كۆرگەندىن كېيىن) دىلىڭالر قېتىپ كەتتى﴾ يەنى (ئۆلتۈرۈلگەن) كىشىنىڭ قېرىندىشىنىڭ
بالىلىرىنىڭ دىللىرى مەڭگۈ يۇمشىمايدىغان ﴿تاشتەك ياكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كەتتى﴾.
ئسىرائىل ئەۋالدى ﷲ تائاالنىڭ بارلىقىغا دااللەت قىلىدىغان ئاالمەتلەرنى ۋە ئۆلۈكنى
تىرىلدۈرگەنلىكتىن ئىبارەت مۆجىزىسىنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ (زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئۇالرنىڭ) دىللىرى
يۇمشىمايدىغان دەرىجىدە تاشتەك ياكى تاشتىنمۇ قاتتىق قېتىپ كەتتى .چۈنكى ،تاشالرنىڭ ئارىسىدا سۇ
ئېتىلىپ چىقىپ ئېرىقالر ھاسىل بولىدىغان تاشالرمۇ بار .ئاقمىسىمۇ يېرىلىپ سۇ چىقىپ تۇرىدىغانلىرى
بار ۋە ﷲ تائاالدىن قورقۇپ تاغالرنىڭ ئۈستىدىن دۇمىالپ چۈشىدىغان تاشالرمۇ بار.
﴿تاشالر ئارىسىدا ئىچىدىن (سۇ ئېتىلىپ چىقىپ) ئېرىقالر ھاسىل بولىدىغانلىرى بار ،يېرىلىپ
ئارىسىدىن سۇ چىقىدىغانلىرىمۇ بار؛ ﷲ دىن قورقۇپ( ،تاغ چوققىلىرىدىن) دومالپ چۈشىدىغانلىرىمۇ بار
(دېمەك تاش يۇمشايدۇ ،سىلەرنىڭ دىلىڭالر بولسا يۇمشىمايدۇ ۋە تەسىرلەنمەيدۇ) ،ﷲ قىلمىشىڭالردىن
غاپىل ئەمەستۇر﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:يەنىتاشالرنىڭئىچىدە(سىلەرچاقىرىلغانھەقىقەتنى
قوبۇل قىلىشتا) سىلەرنىڭ دىلىڭالردىن يۇمشاقراق تاشالر بار.

جانسىزالردىمۇ مەلۇم دەرىجىدە ئىقتىدارنىڭ بارلىقى
بەزى ئالىمالر تاشنىڭ قورقۇشى ھەقىقەت ئەمەس دەپ گۇمان قىلىدۇ .يەنى جانسىز نەرسىلەردە
قورقۇش ۋە قۇرقماسلىق تۇيغۇسى يوق دېمەكچى.
ئىمام رازى ،قۇرتۇبى ۋە ئۇالردىن باشقا ئالىمالر بولسا :ئۇنداق گۇمان قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق
دېدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال جانسىزالردىمۇ سېزىش ،ھېس قىلىش ،بىلىش ئىقتىدارىنى يارىتىدۇ .قۇرئاندا
جانسىزالردىمۇ شۇ ئىقتىدارنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالپ بېرىدىغان نۇرغۇنلىغان ئايەتلەر بار -،دېدى.
تۆۋەندىكى ئايەتلەر شۇ ئايەتلەرنىڭ قاتارىدىندۇر﴿ :شۈبھىسىزكى ،بىز ئامانەتنى (يەنى پەرزلەرنى
ۋە شەرىئەت تەكلىپلىرىنى) ئاسمانالرغا ،زېمىنغا ۋە تاغالرغا تەڭلىدۇق ،ئۇالر ئۇنى ئۈستىگە ئالمىدى،
((( ھەدىد سۈرىسى  16ـ ئايەت.
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ئۇنىڭ (ئېغىرلىقى) دىن قورقتى﴾(((﴿ ،يەتتە ئاسمان  -زېمىن ۋە ئۇالردىكى مەخلۇقاتالر ﷲ نى پاك
دەپ بىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئوت  -چۆپلەر ،دەل  -دەرەخلەر سەجدە قىلىدۇ (يەنى ﷲ نىڭ ئىرادىسىگە
بويسۇنىدۇ)﴾(((﴿ ،ئۇالر ﷲ ياراتقان شەيئىلەرنىڭ سايىلىرىنىڭ بويسۇنغان ھالدا ﷲ غا سەجدە
قىلىش يۈزىسىدىن ئوڭ  -سولغا مايىل بولۇپ تۇرغانلىقىنى كۆرمىدىمۇ؟﴾(((﴿ ،ئىككىلىسى «ئىختىيارىي
كەلدۇق» دېدى﴾(((﴿ ،ئەگەر بىز بۇ قۇرئاننى بىرەر تاغقا نازىل قىلساق ،چوقۇم سەن ئۇنىڭ ﷲ
دىن قورققانلىقتىن باش ئەگكەنلىكىنى ،يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ﴾(((﴿ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
تېرىلىرىگە« :نېمىشقا بىزنىڭ زىيىنىمىزغا گۇۋاھلىق بەردىڭالر؟» دەيدۇ ،تېرىلىرى« :ھەر نەرسىنى
سۆزلەتكەن ﷲ بىزنى سۆزلەتتى﴾(((.
ئىمام بۇخارىنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :بۇ بىزنى ياخشى كۆرىدىغان
ھەم بىزمۇ ئۇنى ياخشى كۆرىدىغان تاغدۇر» توغرا ۋە ئىشەنچلىك خەۋەردە ،خورما دەرىخىنىڭ كۆتىكىنىڭ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىشتىياق باغالپ ،ئۇنىڭدىن ئاۋاز چىققانلىقى بايان قىلىنىپ كەلدى.
ئىمام مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :مەككىدە مەن پەيغەمبەر
بولۇشتىن بۇرۇن ماڭا ساالم قىلىدىغان بىر تاش بار ئىدى ،مەن ئۇ تاشنى ھازىرمۇ تونۇيمەن».
ھەرەمدىكى قارا تاش “ھەجەرىلئەسۋەد” توغرىسىدا مۇنداق ھەدىس بار« :ئۇ قارا تاش ئۆزىنى چىن
ئىخالس بىلەن سۆيگەن كىشىگە قىيامەت كۈنى گۇۋاھلىق بېرىدۇ»(((.

*******
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
(ئى مۆمىنلەر جامائەسى! دەۋىتىڭالر ئارقىلىق) يەھۇدىيالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىنى ئۈمىد قىالمسىلەر؟
ھالبۇكى ،ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادەم ﷲ نىڭ كاالمىنى ئاڭالپ چۈشەنگەندىن كېيىن ،ئۇنى بىلىپ تۇرۇپ
(قەستەن) ئۆزگەرتىۋەتتى﴿ .﴾75ئۇالر مۆمىنلەر بىلەن ئۇچراشقانلىرىدا« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيتتى .بىر
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((( ئەھزاب سۈرىسى  72ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەھمان سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  48ـ ئايەت.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەشر سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ ئايەت ۋە ھەدىسلەردىن جانسىزالرنىڭمۇ بىر نەرسىگە گۇۋاھلىق بېرەلەيدىغانلىقىنى ۋە بىر نەرسە
سېزەلەيدىغانلىقىنى ياكى سەجدە قىلىدىغانلىقىنى ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش سېزىش ئىقتىدارنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالپ
بېرىدۇ .بۇنىڭدىن ﷲ تائاالنىڭ جانسىزالردىمۇ شۇنداق ئىقتىدارنى يارىتىدىغانلىقىنى كۆرۈۋاالاليمىز.

بەقەرە سۈرىسى

 بىرى بىلەن يالغۇز جايدا تېپىشقانلىرىدا« :پەرۋەردىگارىڭالر قېشىدا مۆمىنلەر سىلەرگە قارشى پاكىتكۆرسەتسۇن دەپ ﷲ سىلەرگە بىلدۈرگەن ۋەھيىنى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى
سۈپەتلىرىنى) ئۇالرغا سۆزلەپ بېرەمسىلەر؟ (بۇنى) چۈشەنمەمسىلەر!» دەيتتى﴿ .﴾76يەھۇدىيالر
ئۆزلىرىنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ئىشلىرىنى ﷲ نىڭ بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇقمامدۇ؟﴿.﴾77

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىكى يەھۇدىيالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىدىن
ئۈمىد ئۈزۈلگەنلىكى
﴿(ئى مۆمىنلەر جامائەسى! دەۋىتىڭالر ئارقىلىق) يەھۇدىيالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىنى ئۈمىد
قىالمسىلەر؟﴾ يەنى ئى مۆمىنلەر! سىلەر (ﷲ تائاالنىڭ بارلىقىنى) بىلدۈرىدىغان ئاشكارا پاكىتالرنى

كۆرۈپ تۇرۇپ دىللىرى قېتىپ كەتكەن يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىكى توغرا يولدىن ئېزىپ كەتكەن بىر
تۈركۈم يەھۇدىيالرنىڭ سىلەرگە بويسۇنۇشىنى ئۈمىد قىالمسىلەر؟

﴿ھالبۇكى ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادەم ﷲ نىڭ كاالمىنى ئاڭالپ چۈشەنگەندىن كېيىن ،ئۇنى بىلىپ
تۇرۇپ (قەستەن) ئۆزگەرتىۋەتتى﴾ يەنى ئۇالر (ﷲ تائاالنىڭ سۆزىنى) ناھايىتى ئېنىق چۈشىنىپ تۇرۇپ

ئۇنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئۆزگەرتىۋېتىشتەك خاتالىقىنى بىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەھدىنى بۇزغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى رەھمىتىمىزدىن يىراق قىلدۇق ،ئۇالرنىڭ دىللىرىنى
(ئىماننى قوبۇل قىلىشقا يۇمشىمايدىغان دەرىجىدە) قاتتىق قىلدۇق ،ئۇالر (تەۋراتنىڭ) سۆزلىرىنى
ئۆزگەرتىۋېتىدۇ﴾(((.

﴿ھالبۇكى ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادەم ﷲ نىڭ كاالمىنى ئاڭالپ چۈشەنگەندىن كېيىن ،ئۇنى بىلىپ
تۇرۇپ (قەستەن) ئۆزگەرتىۋەتتى﴾ قەتادە ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر

ﷲ تائاالنىڭ ئايىتىنى ئاڭالپ ،ئۇنى ياخشى چۈشىنىپ بولغاندىن كېىيىن ئۆزگەرتىۋەتتى .مۇجاھىد
مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ ئايىتىنى ئۆزگەرتىپ ،يوشۇرغانالر بولسا يەھۇدىيالرنىڭ ئالىملىرىدۇر.
ئىبنى ۋەھب ،ئىبنى زەيدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرغا چۈشۈرۈپ
بەرگەن تەۋراتنى ئۇالر ئۆزگەرتىپ ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھااللنى ھارام ،ھارامنى ھاالل قىلىپ ،ھەقىقەتنى
ئاستىن ئۈستىن قىلىۋەتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ھەق ئۈستىدىكى ئادەم ئۇالرغا پارا ئېلىپ كەلسە ،ئۇالر
ئۇنىڭغا ،ﷲ تائاالنىڭ كىتابى (تەۋراتتىكى) توغرا ھۆكۈم بىلەن ھۆكۈم قىالتتى .خاتا ئىش ئۈستىدىكى
بىر ئادەم ئۇالرغا پارا ئېلىپ كەلسە ،ئۇالر شۇ كىتابنىڭ (تەۋراتنىڭ) ئۆزى بىلەن ئۇنىڭ پايدىسىغا ھۆكۈم
چىقىراتتى .ھەق ئۈستىدە بولمىغان بىر ئادەم ئۇالرغا پارا ياكى ھېچقانداق بىر نەرسە ئېلىپ كەلمىسە،
ئۇالر ئۇنىڭغا تەۋراتتا نېمە بولسا ،شۇنىڭ بىلەن ھۆكۈم چىقىراتتى (دېمەك ھەرقانداق ئادەم پارا بەرسە،
ئۇالر تەۋراتنىڭ ھۆكۈملىرىنى شۇ ئادەمنىڭ پايدىسىغا ئۆزگەرتىپ بېرەتتى) .شۇڭا ﷲ ئۇالرغا مۇنداق
دەيدۇ﴿ :كىشىلەرنى ياخشى ئىشقا بۇيرۇپ ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇمسىلەر؟ ھالبۇكى ،سىلەر كىتاب (يەنى
تەۋرات) نى ئوقۇپ تۇرىسىلەر ،چۈشەنمەمسىلەر﴾(((.
((( مائىدە سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  44ـ ئايەت.
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يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ
ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرمىگەنلىكى
﴿ئۇالر مۆمىنلەر بىلەن ئۇچراشقانلىرىدا« :ئىمان ئېيتتۇق» دەيتتى .بىر  -بىرى بىلەن يالغۇز
جايدا تېپىشقانلىرىدا« :پەرۋەردىگارىڭالر قېشىدا مۆمىنلەر سىلەرگە قارشى پاكىت كۆرسەتسۇن دەپ ﷲ
سىلەرگەبىلدۈرگەنۋەھيىنى(يەنىمۇھەممەدئەلەيھىسساالمنىڭتەۋراتتىكىسۈپەتلىرىنى)ئۇالرغاسۆزلەپ
بېرەمسىلەر؟(بۇنى)چۈشەنمەمسىلەر!»دەيتتى﴾.

مۇھەممەدئىبنىئىسھاقبۇئايەتنىڭ مەنىسىھەققىدەئىبنىئابباس رەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئۇالر مۆمىنلەرگە) شەكسىزكى ،سىلەرنىڭ قېرىندىشىڭالر مۇھەممەد ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبىرى .لېكىن ئۇ سىلەرگىال خاس پەيغەمبەردۇر -،دەيدۇ .ئۇالر ئۆز ئارا يالغۇز جايدا
تېپىشقاندا :سىلەر بۇ توغرۇلۇق ئەرەبلەرگە سۆزلەپ بەرمەڭالر .چۈنكى ،سىلەر بۇرۇن ئۇ پەيغەمبەر بىلەن
كاپىرالرغا قارشى ئۆزەڭالرغا ياردەم تىلەيتتىڭالر ،ئۇ پەيغەمبەر ئۇالردىن بولۇپ قالدى -،دېيىشىدۇ( .ﷲ
تائاال يەھۇدىيالرغا) سىلەر ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى تونۇيسىلەر ،ئۇنىڭغا ئەگىشىش توغرۇلۇق (ﷲ
تائاالنىڭ) سىلەردىن ۋەدە ئالغانلىقىنى بىلىسىلەر دېگەنلىكىنى( ،يەھۇدىيالرنىڭ ئۆزئارا) ئۇ بىز كۈتكەن
ۋە كىتابلىرىمىزدا بايان قىلىنغان ھەق پەيغەمبەر ،لېكىن سىلەر ئۇنىڭدىن تېنىۋېلىڭالر ۋە ئۇنى ئېتىراپ
قىلماڭالر دېيىشكەنلىكىنى بايان قىلىپ ،يۇقىرىدىكى ئايەتنى نازىل قىلدى.
ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ :ئۇ يەھۇدىيالر مۆمىنلەرگە يولۇقسا :بىز ئىمان ئېيتتۇق دەيتتى .ئۆزلىرى
ئۆزئارا بىر جايغا كەلسە :مۆمىنلەر سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا
پاكىت قىلىۋالماسلىقى ئۈچۈن ،كىتابىڭالر تەۋراتتا ﷲ سىلەرگە بىلدۈرگەن (يەنى يەھۇدىيالرغا
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن) نەرسىنى مۇھەممەدنىڭ ساھابىلىرىغا
ئېيتىپ بەرمەڭالر -،دەيتتى.
﴿يەھۇدىيالرئۆزلىرىنىڭيوشۇرۇنۋەئاشكارائىشلىرىنىﷲنىڭبىلىپتۇرىدىغانلىقىنىئۇقمامدۇ؟﴾

ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى يەھۇدىيالر ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى
ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدىن ئېنىق ئۇقۇپ تۇرۇپ ،ئۆزلىرىنىڭ ئۇنى يالغانغا چىقارغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا
ئىشەنمىگەنلىكىنى ﷲ تائاالدىن يوشۇرغانلىقىنى ﷲ بىلىدۇ.
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﴿ۋە ئاشكارا ئىشلىرىنى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ۋە قەتادە قاتارلىقالر
مۇنداق دەيدۇ :يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ساھابىالرغا بىز ئىمان ئېيتتۇق دەپ ئاشكارىلىغانلىقىنىمۇ
بىلىدۇ.

*******
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

بەقەرە سۈرىسى

ئۇالرنىڭ ساۋاتسىزلىرى كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) ئۇقمايدۇ( ،ئەھبارلىرى ئويدۇرۇپ چىققان)
ئويدۇرمىالرنىال بىلىدۇ ،گۇمان بىلەنال ئىش قىلىدۇ﴿ .﴾78كىتابنى ئۆز قوللىرى بىلەن يېزىپ ئۇنى ئاز
پۇلغا سېتىش (يەنى دۇنيانىڭ ئازغىنا مەنپەئىتى) ئۈچۈن ،بۇ ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان دېگۈچىلەرگە
ۋاي! قولى بىلەن يازغانلىرى (يەنى تەۋراتنى ئۆزگەرتكەنلىكلىرى) ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي! (بۇنىڭ بىلەن)
ئېرىشكەن (ھارام) نەرسىلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي!﴿﴾79

«ئەلئۇممى» (ساۋاتسىز) دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
﴿ئۇالرنىڭ ساۋاتسىزلىرى﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇ
ساۋاتسىز كىشىلەر ئەھلى كىتابالردۇر .ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ،قەتادە ،ئىبراھىم نەخەئى ۋە باشقىالر
مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر خەت يېزىشنى بىلمەيدىغان ساۋاتسىز كىشىلەردۇر ،بۇ مەنىنى تۆۋەندىكى
ئايەت ئوچۇق ئىپادىلەيدۇ﴿ :كىتابنى (يەنى تەۋراتنى) ئۇقمايدۇ﴾ ئۇالر كىتابنىڭ ئىچىدە نېمە
يېزىلغانلىقىنىبىلمەيدۇ.شۇڭاپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمخەتيېزىشنىبىلمىگەنلىكىئۈچۈنساۋاتسىز
دەپ سۈپەتلەندى.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ خەت يازالمايدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىلگىرى
سەن كىتاب ئوقۇشنى بىلمەيتتىڭ ،خەت يېزىشنىمۇ بىلمەيتتىڭ( ،مۇبادا سەن كىتاب ئوقۇغان،
خەت يازىدىغان بولساڭ) ئۇ چاغدا ھەققە قارشى تۇرغۇچىالر چوقۇم گۇمانلىناتتى﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ھەقىقەتەن بىز خەت يازالمايدىغان ۋە ھېساب
ئۇقمايدىغان ساۋاتسىز مىللەتتۇرمىز .بىر ئاي دېگەن مۇنداق ،مۇنداق (يەنى  29ياكى 30
كۈن) بولىدۇ» .يەنى بىز ئىبادەتلىرىمىزنىڭ ۋاقىتلىرىنى بەلگىلەشتە يېزىشقا ۋە ھېسابقا موھتاج
بولمايمىز .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۈممىلەرگە (يەنى يېزىشنى ۋە ئوقۇشنى
ئۇقمايدىغان ئەرەبلەرگە) ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر پەيغەمبەرنى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنى)
ئەۋەتتى﴾(((.
﴿(ئەھبارلىرى ئويدۇرۇپ چىققان) ئويدۇرمىالرنىال بىلىدۇ﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
توغرىسىدا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر پەقەت
(ئالىملىرىنىڭ)ئېغىزلىرىدىنچىققانيالغانلىرىنىالبىلىدۇ.
بار.

ئۇالر پەقەت ئالىملىرىنىڭ ئويدۇرمىسىنىال بىلىدۇ ،دېگەن مەنىنى بېرىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ

مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ساۋاتسىز دەپ سۈپەتلىگەن كىشىلەر (يەنى يەھۇدىيالر ﷲ
تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈپ بەرگەن) كىتابتىن (يەنى تەۋراتتىن) ھېچ نېمىنى چۈشەنمەيدۇ.
لېكىن ئۇالر يالغاننى ۋە بوھتاننى توقۇيدۇ.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  48ـ ئايەت.
((( جۇمۇئە سۈرىسى  2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿گۇمان بىلەنال ئىش قىلىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ۋە قەتادە قاتارلىقالر
مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر ﷲ تائاالدىن ئورۇنسىز گۇمانلىنىدۇ .مۇجاھىد يەنە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر
پەقەت يالغاننىال ئېيتىدۇ.

اﷲ تائاالنىڭ ئايىتىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن يەھۇدىيالرنىڭ قاتتىق
ئازابلىنىدىغانلىقى
﴿كىتابنى ئۆز قوللىرى بىلەن يېزىپ ئۇنى ئاز پۇلغا سېتىش (يەنى دۇنيانىڭ ئازغىنا مەنپەئىتى)
ئۈچۈن ،بۇ ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان دېگۈچىلەرگە ۋاي!﴾ بۇالر يەھۇدىيالرنىڭ باشقا بىر تۈرى بولۇپ،

ﷲ تائاالغا يالغان ئېيتىش ،بوھتان توقۇش ،كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ھارامدىن ھەقسىز يېۋىلىش بىلەن
كىشىلەرنى ئازغۇنلۇققا چاقىرىدىغانالردۇر .زۆھرى مۇنداق دەيدۇ :ئۇبەيدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلالھ ماڭا ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى :ئى مۇسۇلمانالر جامائەسى! سىلەر
قانداقسىگە ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالردىن) سوئال سورايسىلەر؟
① ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ خەۋەرلىرىنى يەنى ﷲ نىڭ ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرىگە چۈشۈرگەن كىتابنى
يېڭىباشتىن توقۇغان تۇرسا ،سىلەر غەپلەتكە پېتىپ ئۇنى ئوقۇمسىلەر؟
② ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر) ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى ئۆز قولى بىلەن ئۆزگەرتىپ
يېزىپ ئازغىنا پۇلغا سېتىش ئۈچۈن “بۇ ﷲ تەرىپىدىن چۈشتى” دېگەنلىكىنى ﷲ تائاال سىلەرگە
سۆزلەپ بەرگەن تۇرسا ،ﷲ تەرىپىدىن سىلەرگە بېرىلگەن بۇ بىلىم (قۇرئان ۋە ھەدىس) سىلەرنىڭ
يەھۇدىيالردىن سوئال سورىشىڭالردىن بىھاجەت قىلمىدىمۇ؟ بىز ئۇالرنىڭ بىرەرسىنىڭمۇ سىلەرگە
چۈشكەن ھەق دىن (ئىسالم دىنى) توغرۇلۇق سىلەردىن سوئال سورىغانلىقىنى كۆرمىدۇق.

﴿قولى بىلەن يازغانلىرى (يەنى تەۋراتنى ئۆزگەرتكەنلىكلىرى) ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي! (بۇنىڭ بىلەن)
ئېرىشكەن (ھارام) نەرسىلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا ۋاي!﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى يالغان بىلەن بوھتاننى ئۆز قوللىرى
بىلەن يازغانلىقى ۋە ھارامنى يېگەنلىكى ئۈچۈن ئۇالرغا قاتتىق ئازاب بولسۇن!
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*******
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ئۇالر« :بىزنى دوزاخ ئوتى ساناقلىق كۈنلەرال كۆيدۈرىدۇ» دەيدۇ( .ئۇالرغا) «سىلەرگە ﷲ
شۇنداق قىلىشقا ۋەدە بەرگەنمۇ( ،ۋەدە بەرگەن بولسا) ﷲ ۋەدىسىگە ھەرگىزمۇ خىالپلىق قىلمايدۇ ياكى
ئۆزەڭالر بىلمەيدىغاننى ﷲ نامىدىن دەۋاتامسىلەر؟» دېگىن﴿.﴾80

بەقەرە سۈرىسى

يەھۇدىيالرنىڭ دوزاختا بىر نەچچە كۈنال تۇرىمىز دەپ خام خىيال قىلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال يەھۇدىيالرنىڭ بىز دوزاختا بىر نەچچە كۈنال تۇرۇپ ،ئاندىن ئۇنىڭدىن قۇتۇلىمىز
دەپ دەۋا قىلغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .ئاندىن ئۇالرغا جاۋابەن مۇنداق دېدى﴿ :سىلەرگە ﷲ شۇنداق
قىلىشقا ۋەدە بەرگەنمۇ﴾ يەنى بىر نەچچە كۈن دوزاختا تۇرغۇزۇپ ئاندىن ئۇنىڭدىن قۇتۇلدۇرۇشقا ۋەدە
بەردىمۇ؟ ئەگەر (ﷲ تائاال سىلەرگە ۋەدە بەرگەن بولسا) ﷲ ھەرگىز ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ ۋە
لېكىن (ﷲ تائاال ئۇنداق قىلىشقا) ۋەدە بەرمىدى.
﴿ئۇالر« :بىزنى دوزاخ ئوتى ساناقلىق كۈنلەرال كۆيدۈرىدۇ» دەيدۇ﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەھۇدىيالر ،بىز
دوزاختا  40كۈنال تۇرىمىز -،دەيدۇ .باشقىالر :ئۇ  40كۈن ئۇالرنىڭ موزايغا ئىبادەت قىلغان ۋاقىتنىڭ
مۇددىتىدۇر دەپ قوشۇپ قويدى.
ھافىز ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :خەيبەر فەتھى قىلىنغاندا ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا زەھەرلەنگەن بىر قوي ھەدىيە قىلىندى.
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :بۇ يەردىكى يەھۇدىيالرنىڭ ھەممىسىنى مېنىڭ يېنىمغا
يىغىپ ئېلىپ كېلىڭالر»( .يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ توپالنغاندىن كېيىن)
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن« :سىلەرنىڭ داداڭالر كىم؟» دەپ سورىدى .ئۇالر :پاالنى دەپ جاۋاب
بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :يالغان ئېيتتىڭالر ،سىلەرنىڭ داداڭالر پاالنى» دېدى .ئۇالر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :راست تاپتىڭ -،دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەردىن
بىر نەرسە سورىسام ،سىلەر ماڭا راست گەپ قىالمسىلەر؟» دەپ سورىدى .ئۇالر :ھەئە ،ئى مۇھەممەد!
يالغان سۆزلىسەك ،بىزنىڭ دادىمىزنىڭ كىملىكىنى بىلىپ قالغاندەك بىلىپ قالىدىكەنسەن -،دەپ
جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن« :كىم دوزاخقا كىرىدىغان كىشىلەردىن بولىدۇ؟»
دەپ سورىدى .ئۇالر :بىز دوزاختا ئاز تۇرىمىز ،ئاندىن سىلەر بىزنىڭ كەينىمىزدىن دوزاخقا كىرىسىلەر-،
دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا(« :ﷲ تائاال) سىلەرنى خار قىلسۇن .ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەمكى ،بىز سىلەرنىڭ كەينىڭالردىن دوزاخقا ھەرگىز كىرمەيمىز( .يەنى بىز دوزاخقا
ھەرگىز كىرمەيمىز)» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن« :مەن بىر نەرسىنى
سورىسام ،سىلەر ماڭا راست گەپ قىالمسىلەر؟» دەپ سورىدى .ئۇالر :ھەئە ،ئى مۇھەممەد!  -دەپ
جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن« :بۇ قوينىڭ گۆشىگە زەھەر سالدىڭالرمۇ؟» دەپ
سورىدى .ئۇالر :ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نېمىشقا ئۇنداق قىلدىڭالر؟»
دەپ سورىدى .ئۇالر :سەن (مەن پەيغەمبەر دېگەن سۆزۈڭدە) يالغانچى (يەنى يالغان پەيغەمبەر)
بولساڭ بىز سەندىن قۇتۇاليلى .ئەگەر راست پەيغەمبەر بولساڭ ،ئۇ ساڭا ھېچقانداق زىيان قىاللمايدۇ
دەپ ئويالپ شۇنداق قىلدۇق -،دەپ جاۋاب بەردى .بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد ،بۇخارى ۋە نەسەئى
قاتارلىقالرمۇ رىۋايەت قىلدى.

*******
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ
ئۇنداق ئەمەس (سىلەرنى دوزاخ ئوتى كۆيدۈرىدۇ) ،گۇناھ قىلغان ۋە گۇناھقا چۆمۈپ كەتكەنلەر
ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ﴿ .﴾81ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ئەھلى
جەننەتتۇر .ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ﴿.﴾82
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ :ئى يەھۇدىيالر! ئىش سىلەر ئويلىغاندەك ۋە كۈتكەندەك
ئەمەس .ئىشنىڭ ھەقىقىتى شۇكى ،كىم خاتا ئىش قىلىپ ،ئۇنىڭ خاتالىقلىرى ئۇنى چىرمىۋالغان بولسا،
يەنى قىيامەت كۈنىدە ھېچقانداق ياخشىلىقى يوق بولۇپ ،بەلكى ئۇنىڭ قىلغان ھەممە ئىشلىرى يامان
ئىش بولسا ،ئۇ دوزاخقا كىرىدىغانالرنىڭ قاتارىدىن بولىدۇ.
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
ئىشىنىپ ،دىننىڭ يوليورۇقلىرىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان ياخشى ئىشالرنى قىلغان كىشىلەر جەننەتكە
كىرىدىغانالرنىڭقاتارىدىنبولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ ۋەدە قىلغان ساۋاب) سىلەرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر
ۋە ئەھلى كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلەن قولغا كەلمەيدۇ ،كىمكى بىر يامانلىق قىلىدىكەن ،بۇنىڭ
ئۈچۈن (دۇنيادا ياكى ئاخىرەتتە) جازالىنىدۇ ،ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ﷲ دىن باشقا (ﷲ نىڭ ئازابىدىن
قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مەدەتكار تاپالمايدۇ .ئەر  -ئايالالردىن مۆمىن بولۇپ
تۇرۇپ ياخشى ئشالرنى قىلغانالر جەننەتكە داخىل بولىدۇ ،ئۇالرغا قىلچە زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى
ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ساۋابى قىلچە كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ)﴾(((.
﴿ۋە گۇناھقا چۆمۈپ كەتكەنلەر﴾ ئەبۇھۇرەيرە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇۋائىل ،ئاتا
ۋە ھەسەن قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇ گۇناھكارنى (ئۇنىڭ ﷲ تائاالغا كەلتۈرگەن) شېرىكى
قورشىۋالدى.
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ئەئمەش بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇ رىزىيندىن رەبىيئ ئىبنى خۇسەيمىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ قىلغان خاتالىقىغا تەۋبە قىلىشتىن بۇرۇن ،خاتالىق بىلەن ئۆلۈپ
كەتكەن كىشىنى كۆرسىتىدۇ .بۇ مەنىنى سۇددى ئەبۇ رىزىيندىن يۇقىرىقىدەك بايان قىلدى .ئەبۇئالىيە،
مۇجاھىد ،ھەسەن ،قەتادە ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :ئۇ چوڭ گۇناھلىرى قورشىۋالغان كىشىدۇر.

كىچىك گۇناھالر كۆپەيسە ،ھاالكەتكە ئېلىپ بارىدىغانلىقى توغرىسىدا
ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
بىر ھەدىسىنى بايان قىلىدۇ« :سىلەر كىچىك گۇناھالردىن ساقلىنىڭالر ،چۈنكى كىچىك گۇناھالر بىر
((( نىسا سۈرىسى  123ـــــ  124ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

كىشىدە سادىر بولۇپ كۆپىيىۋەرسە ،ئۇنى ھاالك قىلىپ قويىدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا تۆۋەندىكى بىر مىسالنى كەلتۈرۈپ بەردى(« :كىچىك گۇناھالر)
بىپايان بىر دالىغا كېلىپ چۈشكەن كىشىلەرنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئۇالرنىڭ تاماق تەيياراليدىغان
ۋاقتى كېلىدۇ ،بىرسى بىر تەرەپكە كېتىپ بىر تال ئوتۇن ئېلىپ كېلىدۇ ،يەنە بىرسىمۇ باشقا تەرەپكە
كېتىپ ئوتۇندىن بىر تال ئېلىپ كېلىدۇ .ئاخىرىدا ،ئۇالر ئوت يېقىپ بىر نەرسە پىشۇرۇپ يېگۈدەك
ئوتۇن دۆۋىلەيدۇ (يىغىدۇ)»(((.
﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ئەھلى جەننەتتۇر .ئۇالر جەننەتتە مەڭگۈ قالىدۇ﴾

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇالر سىلەر كاپىر بولغان نەرسىگە ئىمان كەلتۈرگەن ،سىلەر ئەمەل
قىلمىغان نەرسىگە ئەمەل قىلغان كىشىلەردۇر .ئۇالر ئۈچۈن مەڭگۈ ياشايدىغان جەننەت بار( .ﷲ تائاال)
ياخشىلىققا بېرىلىدىغان مۇكاپاتنىڭ ۋە يامانلىققا بېرىلىدىغان جازانىڭ مەڭگۈلۈك بولىدىغانلىقىدىن
خەۋەر بەردى.

*******
ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴ
ئۆز ۋاقتىدا بىز ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ﷲ دىن باشقىغا ئىبادەت قىلماسلىققا ،ئاتا  -ئانىغا،
خىش  -ئەقرىباالرغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ياخشىلىق قىلىشقا ،كىشىلەرگە ياخشى سۆز قىلىشقا،
ناماز ئۆتەشكە ،زاكات بېرىشكە ئەھدە ئالدۇق .ئاراڭالردىكى ئازغىنا كىشىدىن باشقىڭالر ئەھدىدىن
يېنىۋالدىڭالر،سىلەرھەمىشە(ئەھدىڭالردىن)يېنىۋالسىلەر﴿.﴾83

ئسىرائىل ئەۋالدىنىڭ بەرگەن ۋەدىسى
ﷲ تائاال بارلىق ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ ئۆزلىرىگە بۇيرۇلغان ئىشالرنى ۋە ئۇ ئىشالر ھەققىدە
ئېلىنغان ۋەدىنى بىلىپ تۇرۇپ ،قەستەن يۈز ئۆرىگەنلىكىنى ئەسلىتىپ ئۆتىدۇ .تائاال ئۇالرنى پەقەت
ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشقا ۋە ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە بۇيرۇدى( .ﷲ تائاالبۇ ئىبادەتكە)
بارلىق ئىنسانالرنى بۇيرۇدى ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى ياراتتى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ
ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى
((( بۇ ھەدىستە دېمەكچى بولغان مەقسەت ،ئۇياقتىن  -بۇياقتىن تېرىپ كەلگەن ئوتۇننى بىر يەرگە توپالپ
يېمەكلىك پىشۇرۇپ يېگىلى بولغاندەك ،بىر كىشىنىڭ ئۇ يەر ـ بۇ يەردە قىلغان گۇناھى بىر يەرگە جەملىنىپ ،ئۇنى
ھاالك قىلىدۇ.
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قىلدۇق﴾(((﴿ ،بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،شەيتاندىن (يەنى
شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر» دەپ
پەيغەمبەرئەۋەتتۇق﴾(((.
ﷲ تائاالغا ھېچقانداق نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىش ،ﷲ تائاالنىڭ ئىنسانالر
ئۈستىدىكى ھەققىنىڭ ئەڭ چوڭى ھېسابلىنىدۇ .ئاندىن قالسا ،مەخلۇقاتالرنىڭ ئىچىدە ھەققى بار
كىشىلەردىن بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغىنى ئاتا  -ئانىدۇر .شۇڭا ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ھەققى بىلەن (يەنى
ئۇنىڭغا ھېچقانداق نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىش بىلەن) ئاتا  -ئانىنىڭ ھەققىنى بىر
يەردە كەلتۈرۈپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى ئىنسان!) ماڭا ۋە ئاتا  -ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن ،ئاخىر قايتىدىغان
جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر﴾(((.
﴿پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا  -ئاناڭالرغا ياخشىلىق
قىلىشىڭالرنى تەۋسىيە قىلدى ،ئۇالرنىڭ بىرى ،يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ
قالسا ،ئۇالرغا ئوھوي دېمىگىن (يەنى ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ قىلمىغىن) ،ئۇالرنى
دۈشكەلىمىگىن ،ئۇالرغا ھۈرمەت بىلەن يۇمشاق سۆز قىلغىن .ئۇالرغا كامالى مېھرىبانلىقتىن ناھايىتى كەمتەر
مۇئامىلىدە بولغىن ۋە« :ئى پەرۋەردىگارىم! ئۇالر مېنى كىچىكلىكىمدە تەربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مەرھەمەت
قىلغىن» دېگىن .پەرۋەردىگارىڭالر دىلىڭالردىكىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر ،ئەگەر سىلەر ياخشى بولساڭالر
(يەنى ئاتا  -ئاناڭالرنى قاخشاتقۇچى بولمىساڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ خاتالىقىڭالرنى كەچۈرىدۇ) .ﷲ
ھەقىقەتەن تەۋبە قىلىپ تۇرغۇچىالرنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر .تۇغقانغا ،مىسكىنگە ،ئىبن  -سەبىلگە
(خەيرى  -ساخاۋەتتىن) ھەققىنى بەرگىن( ،پۇل  -مېلىڭنى ناتوغرا يولالرغا) ئىسراپ قىلمىغىن﴾(((.
ھەدىستە ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! قايسى ئەمەل ئەڭ ياخشى؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۆز
ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن قالسىچۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئاتا  -ئانىغا ياخشىلىق قىلىش» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن قالسىچۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالنىڭ يولىدا جىھاد قىلىش» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿يېتىملەرگە﴾ يېتىملەر دېگەن ئاتىسى يوق نارەسىدە بالىالردۇر﴿ .مىسكىنلەرگە﴾ مىسكىنلەر
دېگەن ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا بەرگىلى بىر نەرسىسى يوق كىشىلەر.
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﴿كىشىلەرگە ياخشى سۆز قىلىشقا﴾ يەنى سىلەر كىشىلەرگە ياخشى سۆز قىلىڭالر دېگەنلىكتۇر.
كىشىلەرگە چىرايلىق سۆز قىلىشنىڭ ئىچىگە ياخشىلىققا بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇشمۇ كىرىدۇ.
ھەسەنبەسىرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ« :چىرايلىق سۆز دېگەن ياخشىلىققا
بۇيرۇش ،يامانلىقتىن توسۇش ،كەمتەر بولۇش( ،كىشىنىڭ خاتالىقىنى كەچۈرۈش) كىشىلەرگە ياخشى
سۆز قىلىش ۋە ﷲ تائاال رازى بولىدىغان بارلىق ياخشى ئەخالقالردۇر».
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( لوقمان سۈرىسى  14ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  - 23ئايەتتىن  26ـ ئايەتكىچە.

بەقەرە سۈرىسى

ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سەن كىچىككىنە ياخشىلىقنىمۇ ئاددىي كۆرمە (يەنى كىشىلەرگە كىچىككىنە ياخشىلىق
بولسىمۇ ،يەتكۈزۈپ تۇرغىن) ،ئەگەر ھېچقانداق ياخشىلىق تاپالمىساڭ ،مۇسۇلمان بۇرادەرلىرىڭ بىلەن
خۇشخۇي چىراي كۆرۈشكىن».
بۇ يەردە ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەمەلىي ھەرىكىتى بىلەن كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇپ
بولغاندىن كېيىن سۆز ئارقىلىق ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئاندىن ناماز ۋە زاكاتنى ئادا قىلىشقا،
ئىبادەتنى پەقەت ﷲ تائاالغىال قىلىشقا ۋە كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىشقا تەرغىب قىلغان بۇيرۇقنى
كۈچلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ناماز ئۆتەشكە ،زاكات بېرىشكە ئەھدە ئالدۇق﴾ ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
بۇيرۇلغان ئەمەللەرنى قىلماي ،ئۇنى قويۇپ قويغانلىقىنى ۋە ئاز ساندىكىلەردىن باشقىسىنىڭ ئۇنى بىلىپ
تۇرۇپ ،قەستەن يۈز ئۆرۈگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتلىرىنى يەھۇدىيالرغا بۇيرۇلغان ئىشنىڭ ئۆزىگىال
بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،ئۇنىڭغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەڭالر ،ئاتا
 ئاناڭالرغا ،خىش  -ئەقرىبالىرىڭالرغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،يېقىن قوشنىغا ،يىراق قوشنىغا،ياندىكى ھەمراھقا (يەنى سەپەرداشقا ،ساۋاقداشقا) مۇساپىرغا ،قول ئاستىڭالردىكى قۇل  -چۆرىلەرگە
ياخشىلىق قىلىڭالر ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ مۇتەكەببىر ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ﴾((( .ﷲ تائاالغا شۈكرى بۇ
ئۈممەت باشقىالر قىاللمىغان ئىشالرنى (يەنى ﷲ بۇيرۇغان ئىشالرنى) قىلدى.

*******
ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ئۆز ۋاقتىدا بىر  -بىرىڭالرنىڭ قېنىنى تۆكمەسلىككە ،بىر  -بىرىڭالرنى يۇرتلىرىڭالردىن ھەيدەپ
چىقارماسلىققا سىلەردىن چىن ئەھدە ئالغان ئىدۇق .كېيىن بۇنى (يەنى ئەھدىنى) ئېتىراپ قىلغان
ئىدىڭالر ،بۇنىڭغا ئۆزەڭالر گۇۋاھسىلەر﴿ .﴾84كېيىن سىلەر (ئەھدىنى بۇزۇپ) بىر  -بىرىڭالرنى
ئۆلتۈردۈڭالر ،ئىچىڭالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقاردىڭالر ،گۇناھ ۋە دۈشمەنلىك
قىلىش بىلەن ،ئۇالرنىڭ قارشى تەرىپىدىكىلەرگە ياردەم بەردىڭالر ،ئۇالر ئەسىر چۈشۈپ كەلسە فىدىيە
بېرىپ قۇتقۇزۇۋالسىلەر ،ھالبۇكى ،ئۇالرنى يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىش سىلەرگە ھارام قىلىنغان
ئىدى (يەنى بىر  -بىرىڭالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقىرىشنى راۋا كۆرىسىلەرۇ ،ئۇالرنىڭ
ئەسىرگە چۈشۈپ دۈشمەنلىرىڭالرنىڭ قولىدا بولۇپ قېلىشىنى راۋا كۆرمەيسىلەر) .سىلەر كىتابنىڭ (يەنى
((( نىسا سۈرىسى  36ـ ئايەت.
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تەۋراتنىڭ) بىر قىسىم ئەھكاملىرىغا ئىشىنىپ ،بىر قىسىم ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىالمسىلەر؟ سىلەردىن
شۇنداق قىلغانالرنىڭ جازاسى پەقەت ھاياتىي دۇنيادا خارلىققا قېلىش ،قىيامەت كۈنى قاتتىق ئازابقا
دۇچار بولۇشتۇر .ﷲ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر﴿ .﴾85ئەنە شۇالر ئاخىرەتنى بېرىپ ،دۇنيا
تىرىكچىلىكىنى سېتىۋالغان كىشىلەردۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمەيدۇ ،ئۇالرغا
ياردەممۇقىلىنمايدۇ﴿.﴾86

ۋەدىنامىنىڭ مەزمۇنلىرى ۋە يەھۇدىيالرنىڭ ئۇنى بۇزغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە مەدىنىدە ياشاۋاتقان يەھۇدىيالرنىڭ
ئەۋس بىلەن خەزرەجدىن ئىبارەت ئىككى كاپىر قەبىلىسىگە ياردەم بېرىش ئۈچۈن قىلىشقان ئۆزئارا
سوقۇشلىرىنى ئەيىبلەپ بايان قىلىدۇ .ئەۋس بىلەن خەزرەج قەبىلىلىرى ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن بۇتقا
چۇقۇناتتى ،ئۇالر ئىسالمغا كىرگەندىن كېيىن ئەنسارىالر دەپ ئاتالدى .مەدىنىدە تۇرۇشلۇق ئۈچ يەھۇدىي
قەبىلىسى بار ئىدى .قەينۇقا ۋە نەزىر جەمەتىدىكى يەھۇدىيالر ،خەزرەج قەبىلىسىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى
ئىدى .قۇرەيز جەمەتىدىكى يەھۇدىيالر بولسا ،ئەۋس قەبىلىسىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى ئىدى (بۇ ئىككى
قەبىلىنىڭ ئارىسىدا دائىم دېگۈدەك ئۇرۇش بولۇپ تۇراتتى) .ئەگەر ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇرۇش پارتىلىسا،
ھەر بىر (يەھۇدىي) جەمەتى ئۆزىنىڭ ئىتتىپاقداش قەبىلىسى تەرەپتە تۇرۇپ ئۇرۇش قىالتتى .ئۇرۇشتا
يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرىنى ئۆلتۈرەتتى (يەنى ئەۋس قەبىلىسىگە ياردەمگە كەلگەن يەھۇدىيالر
خەزرەج قەبىسىلىنىڭ ئادەملىرىنى ۋە ئۇالرغا ياردەمگە كەلگەن يەھۇدىيالرنى ئۆلتۈرەتتى .خەزرەج
قەبىلىسىگە ياردەمگە كەلگەن يەھۇدىيالرمۇ قارشى تەرەپنىڭ ئادەملىرنى ئۆلتۈرەتتى) .يەھۇدىيالرنىڭ
بىر  -بىرىنى ئۆلتۈرۈشلىرى ،ئۆيلىرىدىن چىقىرىۋېتىپ ،ئۇالرنىڭ ئۆيىدىكى مال  -مۈلۈك ۋە باشقا
بارلىق بىساتلىرىنى بۇالڭ  -تاالڭ قىلىشى ،ئۇالرنىڭ كىتابىنىڭ يەنى تەۋراتنىڭ ئايىتىگە ئاساسالنغاندا
ئۇالرغا ھارام ئىدى .ئاندىن ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن ،يېڭىلگەن تەرەپنىڭ ئەسىرلىرىنى تەۋراتنىڭ
ھۆكمىگە ئەمەل قىلىپ قويۇۋېتەتتى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر كىتابنىڭ (يەنى تەۋراتنىڭ)
بىر قىسىم ئەھكاملىرىغا ئىشىنىپ ،بىر قىسىم ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىالمسىلەر؟﴾

﴿ئۆز ۋاقتىدا بىر  -بىرىڭالرنىڭ قېنىنى تۆكمەسلىككە ،بىر  -بىرىڭالرنى يۇرتلىرىڭالردىن ھەيدەپ
چىقارماسلىققا سىلەردىن چىن ئەھدە ئالغان ئىدۇق﴾ يەنى بەزىڭالر ـ بەزىڭالرنى ئۆلتۈرمىسۇن ،ئۇنى

ئۆيدىن چىقارمىسۇن ،ھەم چىقىرىشقىمۇ ياردەملەشمىسۇن .چۈنكى ،بىر دىندىكى كىشىلەرنىڭ ھەممىسى
خۇددى بىر كىشىگە ئوخشايدۇ.
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پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمبۇھەقتەمۇنداقدەيدۇ«:مۆمىنكىشىلەرنىڭئۆزئارامېھرىبانبولۇشلىرىنىڭ،
رەھىم  -شەپقەت قىلىشلىرىنىڭ ،ئاالقە باغالشلىرىنىڭ مىسالى بىر ئادەمنىڭ جىسمىغا ئوخشاشتۇر .ئادەم
جىسمىنىڭ بىر ئەزاسى ئاغرىپ قالسا ،ئۇنىڭ سەۋەبى بىلەن پۈتۈن جىسمى قىززىپ كېتىدۇ».
﴿كېيىن بۇنى (يەنى ئەھدىنى) ئېتىراپ قىلغان ئىدىڭالر ،بۇنىڭغا ئۆزەڭالر گۇۋاھسىلەر﴾ ئاندىن
سىلەر ئۇ ۋەدىنى بىلىدىغانلىقىڭالرنى ۋە ئۇنىڭ توغرىلىقىنى ئىقرار قىلدىڭالر .سىلەر (سىلەر قىلغان
ئىقرارىڭالرغا ئەمەل قىلىشقا) گۇۋاھلىق بەردىڭالر.
﴿كېيىن سىلەر (ئەھدىنى بۇزۇپ) بىر  -بىرىڭالرنى ئۆلتۈردۈڭالر ،ئىچىڭالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى

بەقەرە سۈرىسى

يۇرتىدىن ھەيدەپ چىقاردىڭالر﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ياسىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال بۇ ئايەت بىلەن ئۇالرغا
قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى بىلدۈرۈپ تۇردى .ﷲ تائاال ئۇالرغا تەۋراتتا ئۆزئارا قان تۆكۈشنى ھارام قىلدى .ئۇالر
ئۆزئارا ئۇرۇشۇپ ئادەملىرى ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان بولسا ،ئۇنىڭغا فىدىيە بېرىشنى پەرز قىلدى .ئۇالر
ئىككى گۇرۇھ ئىدى .قەينۇقا جەمەتى خەزرەج قەبىلىسىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى ئىدى .نەزىر ۋە قۇرەيزە
جەمەتى ئەۋس قەبىلىسىنىڭ ئىتتىپاقداشلىرى ئىدى .ئەۋس قەبىلىسى بىلەن خەزرەج قەبىلىسىنىڭ
ئارىسىدا ئۇرۇش بولۇپ قالسا ،قەينۇقا جەمەتى خەزرەج قەبىلىسى بىلەن ،نەزىر ۋە قۇرەيزە جەمەتلىرى
ئەۋس قەبىلىسى بىلەن ئۇرۇشقا چىقىپ ،ھەر بىر گۇرۇھ بىردىن قەبىلىنىڭ سېپىدە تۇرۇپ ئۇرۇشاتتى.
ئۇالرنىڭ قوللىرىدا تەۋرات بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىچىدە نېمىنىڭ پەرز ،نېمىنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى ئېنىق
بىلىپ تۇرۇپ ،ئۇرۇشۇپ (ئۆز ئارا) قان تۆكۈشەتتى .ئەۋس بىلەن خەزرەج ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن ،بۇتقا
ئىبادەت قىلىدىغان مۇشرىكالر ئىدى .بۇالر جەننەت ،دوزاخ ،قەبرىدىن تىرىلىپ قوپۇش ،قىيامەت ،كىتاب
ۋە ھاالل  -ھارام دېگەنلەرنى بىلمەيتتى .ئۇرۇش ئاخىرالشسا ،تەۋراتنىڭ ھۆكمىگە ئەمەل قىلىپ قارشى
تەرەپنىڭ ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان ئادەملىرىدىن فىدىيە ئاالتتى .قەينۇقا جەمەتى ئەۋس قەبىلىسىنىڭ
قولىغا چۈشۈپ قالغان ئەسىرلەر ئۈچۈن فىدىيە بېرەتتى .نەزىر جەمەتى بىلەن قۇرەيز جەمەتى خەزرەج
قەبىلىسىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالغان ئەسىرلەر ئۈچۈن فىدىيە تۆلەيتتى .ئۆلۈپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ
قانلىرىنى تەلەپ قىلىشاتتى .مۇشرىكالرغا ياردەم بېرىش يولىدا ئۆلگەنلەر ئۆلۈپ كېتىۋېرەتتى.
ﷲ تائاال ئۇالرغا بۇ ئىشالر توغرۇلۇق خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر كىتابنىڭ (يەنى
تەۋراتنىڭ) بىر قىسىم ئەھكاملىرىغا ئىشىنىپ ،بىر قىسىم ئەھكاملىرىنى ئىنكار قىالمسىلەر؟﴾ يەنى

سىلەر تەۋراتنىڭ ھۆكمى بىلەن ھۆكۈم قىلىپ فىدىيە بېرىسىلەر ،لېكىن ئۇرۇشتا ئۇالرنى ئۆلتۈرىسىلەر،
ئەسلى تەۋراتنىڭ ھۆكمىدە قېرىندىشىنى ئۆلتۈرمەسلىك ،ئۇنى ئۆيدىن چىقىرىۋەتمەسلىك ،ئازغىنا
دۇنيانى كۆزلەپ ،بۇتقا ئىبادەت قىلىپ ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرگەن مۇشرىكنىڭ تەرىپىدە تۇرۇپ،
قېرىندىشىنىڭ قارشىسىغا ياردەم بەرمەسلىك دېگەن ھۆكۈم بار ئەمەسمىدى؟
ئۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى شۇكى ،يەھۇدىيالر تەۋراتتىكى ھۆكۈملەرنىڭ توغرىلىقىنى بىلىپ ۋە
ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىپ تۇرۇپ ،ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەندى .شۇنىڭ ئۈچۈن
ئۇالرنىڭ تەۋراتنىڭ ئىچىدىكى ھۆكۈملەرنى توغرا ۋە ئۆز ئورنىغا يۈرگۈزگەنلىكىگە ۋە ئۇنى توغرا ساقالپ
كەلگەنلىكىگە ئىشەنچ قىلغىلى بولمايدۇ .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەققىدە ئۇنىڭدىن بۇرۇن
ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسى خەۋەر بېرىپ كەتكەن ،يەنى ئۇنىڭ قاچان ھىجىرەت قىلىشى،
قەيەردىن چىقىشى ،قاچان پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشى ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرى قاتارلىقالرنى يوشۇرۇپ
كەلدى .ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىغىمۇ ئىشىنىشكە بولمايدۇ (يەنى ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۇقىرىدا
بايان قىلىنغان سۈپەتلىرىنى ۋە ئىشلىرىنى يوشۇرۇپ :ئۇالر تەۋراتتا يوق دېسىمۇ ،ئۇالرغا ئىشىنىشكە
بولمايدۇ) .يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توغرۇلۇق خەۋەرلەرنى (ئۆزئارا) يوشۇرۇشىدۇ.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەردىن شۇنداق قىلغانالرنىڭ جازاسى پەقەت ھاياتىي
دۇنيادا خارلىققا قېلىش﴾ ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ قانۇنىغا ۋە بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىشى سەۋەبى
بىلەن ﴿قىيامەت كۈنى قاتتىق ئازابقا دۇچار بولۇشتۇر﴾ ئۇالرنىڭ قوللىرىدىكى ﷲ تائاالنىڭ كتابىغا
(يەنى تەۋراتقا) خىالپلىق قىلغانلىقىغا جازا بېرىش ئۈچۈندۇر ﴿ﷲ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر﴾.
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﴿ئەنە شۇالر ئاخىرەتنى بېرىپ ،دۇنيا تىرىكچىلىكىنى سېتىۋالغان كىشىلەردۇر﴾ يەنى ئۇالر
ئاخىرەتكە دۇنيانى تېگىشەتتى﴿ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمەيدۇ ،ئۇالرغا ياردەممۇ
قىلىنمايدۇ﴾ يەنى ئازاب ئۇالردىن بىردەممۇ يېنىكلىتىلمەيدۇ .ئۇالرغا بولۇۋاتقان مەڭگۈلۈك ئازابتىن ئۇالرنى
قۇتۇلدۇرۇۋالىدىغان ۋە ئۇالرنى ساقالپ قالىدىغان ھېچ بىر ياردەمچى يوقتۇر.

*******
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز مۇساغا كىتاب (يەنى تەۋرات) بەردۇق .ئۇنىڭدىن كېيىن ئارقىمۇ
ئارقا پەيغەمبەرلەر ئەۋەتتۇق ،مەريەم ئوغلى ئىساغا مۆجىزىلەر بەردۇق ،ھەمدە ئۇنى روھۇلقۇدۇس (يەنى
جىبرىئل) بىلەن يۆلىدۇق .ھەر قاچان بىرەر پەيغەمبەر كۆڭلۈڭالرغا ياقمايدىغان بىر نەرسە ئېلىپ
كەلسە ،تەكەببۇرلۇق قىلىۋېرەمسىلەر؟ بىر قىسىم پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدىڭالر ،يەنە بىر قىسىم
پەيغەمبەرلەرنىئۆلتۈردۈڭالر﴿.﴾87

يەھۇدىيالرنىڭ تەكەببۇرلۇق قىلىپ ،پەيغەمبەرلەرنى يالغانغا چىقارغانلىقى
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ﷲ تائاال يەھۇدىيالرنى ھەقىقەتتىن باش تارتقۇچى ،پەيغەمبەرلەر بىلەن قارشىالشقۇچى،
پەيغەمبەرلەرگە چوڭچىلىق قىلغۇچى ۋە ئۆز خاھىشىغا ئەگەشكۈچى دېگەن سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىدى.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا تەۋراتنى بەرگەنلىكىنى ،ئۇالرنىڭ ئۇنى ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكىنى،
بۇيرۇقلىرىغا خىالپلىق قىلغانلىقىنى ۋە ئۆز خاھىشى بويىچە بۇرمىلىغانلىقىنى ،مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن
كېيىن ئۆزىنىڭ شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈم قىلىدىغان پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتكەنلىكىنى سۆزلەپ كېلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ھەقىقەتەن (مۇساغا) تەۋراتنى نازىل قىلدۇق ،تەۋراتتا (توغرا يولغا يېتەكلەيدىغان)
ھىدايەت ۋە نۇر بار( ،ﷲ نىڭ ھۆكمىگە) بويسۇنغان پەيغەمبەرلەر يەھۇدىيالر ئارىسىدا (تەۋرات
بىلەن) ھۆكۈم قىلىدۇ( ،يەھۇدىيالرنىڭ) زاھىتلىرى ۋە ئۆلىمالىرىمۇ (ئۆزگەرتىشتىن) ساقالشقا بۇيرۇلغان
كىتابۇلال (يەنى تەۋرات) بويىچە ھۆكۈم قىلىدۇ ،ئۇالر تەۋراتنى (ئۆزگەرتىشتىن ساقالشقا) نازارەتچى
ئىدى﴾(((.
﴿ئۇنىڭدىن كېيىن ئارقىمۇ ئارقا پەيغەمبەرلەر ئەۋەتتۇق﴾ ﷲ تائاال ئىسرائىل ئەۋالدى قەۋمىدىن
كېلىدىغان پەيغەمبەرنى ئىسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ئاخىرالشتۈردى .ئۇ ئېلىپ كەلگەن بەزى ھۆكۈملەر
تەۋراتنىڭ ھۆكۈملىرىگە ئوخشىمايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى كۈچلەندۈرۈش
ئۈچۈن بەزى مۆجىزىلەرنى بەردى.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ « :ﷲ تائاال ئىيسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ راستلىقىنى
((( مائىدە سۈرىسى  44ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئىسپاتالش ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈش ،اليدىن ئۇچار قۇشالرنىڭ شەكلىنى ياساپ،
ئۇنىڭغا ﷲ تائاالنىڭ رۇخسىتى بىلەن جان كىرگۈزۈپ ئۇچۇرۇش ،كېسەللەرنى ساقايتىش ،غەيىب
ئىشالردىن خەۋەر بېرىش ۋە جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بىلەن ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت مۆجىزىلەرنى
بەردى .ئۇنىڭ ئېلىپ كەلگەن ھۆكۈملىرىنىڭ بەزىلىرى تەۋراتقا ئۇيغۇن كەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ،ئىسرائىل
ئەۋالدى قەبىلىسىنىڭ ئۇنى يالغانغا چىقىرىشى ،ھەسەت قىلىشى ۋە ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىشى تېخىمۇ
ئاشتى».
ﷲ تائاال ئىيسا ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە ھارام قىلىنغان بەزى
نەرسىلەرنى ھاالل قىلىش ئۈچۈن (كەلدىم) .مەن سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن دەلىل ئېلىپ
كەلدىم﴾(((ئىسرائىلئەۋالدىنىڭپەيغەمبەرلەرگەبولغانمۇئامىلىسىبەكقوپالئىدى،ئۇالرنىڭئىچىدىكى
بىر گۇرۇھ كىشىلەر پەيغەمبەرلەرنى يالغانچى دەپ ئاتىدى ،يەنە بىر گۇرۇھ كىشىلەر ئۇالرنى ئۆلتۈردى.
ئۇالرنىڭ مۇنداق قىلىشى ،پەيغەمبەرلەر ئۇالرنىڭ خاھىشىغا ۋە كۆز قارىشىغا ئۇيغۇن كەلمەيدىغان (ھەق
دىننى) ئېلىپ كەلگەنلىكى ۋە ئۇالرنى تەۋراتنىڭ ھۆكۈملىرىگە ئەمەل قىلىشقا ئۈندېگەنلىكى ئۈچۈندۇر.
بۇ ئىشالر ئۇالرغا ئېغىر كېلىپ پەيغەمبەرلەرنى يالغانچىغا چىقاردى ۋە ئۇالرنىڭ بەزىلىرىنى ئۆلتۈردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەر قاچان بىرەر پەيغەمبەر كۆڭلۈڭالرغا ياقمايدىغان بىر نەرسە
ئېلىپ كەلسە ،تەكەببۇرلۇق قىلىۋېرەمسىلەر؟ بىر قىسىم پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدىڭالر ،يەنە بىر قىسىم
پەيغەمبەرلەرنىئۆلتۈردۈڭالر﴾.

يەھۇدىيالرنىڭ ھەر دائىم پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈشكە ئورۇنۇپ كەلگەنلىكى
﴿بىر قىسىم پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدىڭالر ،يەنە بىر قىسىم پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈردۈڭالر﴾

زەمەخشەرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتنىڭ جۈملە قۇرۇلمىسىدىن
پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش يەھۇدىيالرنىڭ بىردىن بىر سۈپىتى ئىكەنلىكى چىقىپ تۇرىدۇ .ئۇالر بۇرۇنمۇ
ئۆلتۈرگەن ،ھازىرمۇ ئۆلتۈرىدۇ .ھەتتا ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى زەھەر بېرىش ۋە سېھىر قىلىش
ئارقىلىق ئۆلتۈرۈشكە ئورۇنغان .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەكراتتىكى چېغىدا مۇنداق دەيدۇ« :خەيبەردە
يېگەن قوي گۆشىدىكى زەھەرنىڭ تەسىرى ھەر يىلى تۇتىدۇ ،بۇ قېتىم جان تومۇرۇمنىڭ ئۈزۈلۈپ
كېتىدىغان ۋاقتى بولدى».

*******
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ئۇالر« :دىللىرىمىز پەردىلەنگەن» دېدى .ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبلىك ﷲ
ئۇالرغا لەنەت قىلدى ،ئۇالردىن ئىمان ئېيتىدىغانالر ناھايىتى ئاز﴿.﴾88
﴿ئۇالر« :دىللىرىمىز پەردىلەنگەن» دېدى﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
((( ئال ئىمران سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى قاپنىڭ
ئىچىدە دېگەنلىك بولىدۇ .مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇنىڭ دىللىرىنىڭ
ئۈستىدە يېپىپ تۇرىدىغان نەرسە بار .ئىكرىمە :ئۇنىڭ ئۈستىدە پېچەت بار دەيدۇ ،ئەبۇئالىيە :بىر نەرسە
چۈشەنمەيدۇ -،دەيدۇ.
ئىبنى ئابباس ۋە ئەتا بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىزنىڭ دىللىرىمىز ھەممە
بىلىم بىلەن تۇغۇلغان ،شۇنىڭ ئۈچۈن بىز سېنىڭ بىلىمىڭغا موھتاج ئەمەس.
﴿ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبلىك ﷲ ئۇالرغا لەنەت قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى
ئۆز رەھمىتىدىن قوغالندى قىلدى ۋە ھەممە ياخشىلىقتىن مەھرۇم قىلدى.
﴿ئۇالردىن ئىمان ئېيتىدىغانالر ناھايىتى ئاز﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئازغىنە كىشىلەر ئىمان كەلتۈردى.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر« :دىللىرىمىز پەردىلەنگەن» دېدى﴾ دېگەن بۇ ئايىتىنىڭ مەنىسى
تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ﴿ :ئۇالر (پەيغەمبەرگە)« :بىزنىڭ دىللىرىمىز سەن
بىزنى دەۋەت قىلغان نەرسىلەردىن پەردىلەنگەن﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ كۇفرى
سەۋەبلىك ﷲ ئۇالرغا لەنەت قىلدى ،ئۇالردىن ئىمان ئېيتىدىغانالر ناھايىتى ئاز﴾ يەنى ئىش سىلەر
دەۋا قىلغاندەك ئەمەس ،بەلكى دىلىڭالر ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىدىن يىراقلىشپ كەتكەن بولۇپ ،ئۇ
قۇلۇپلىنىپ كەتكەن .يەنى دىللىرىڭالر ھەقىقەتنى تونۇمايدۇ.
﴿ئۇالر« :دىللىرىمىز پەردىلەنگەن» دېدى .ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ كۇفرى سەۋەبلىك ﷲ
ئۇالرغا لەنەت قىلدى ،ئۇالردىن ئىمان ئېيتىدىغانالر ناھايىتى ئاز﴾ ئالىمالر بۇ ئايەت ھەققىدە ئوخشىمىغان

پىكىرلەرنى بايان قىلدى .بەزىلىرى :ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئاز بىر قىسمى ئىمان كەلتۈرىدۇ -،دەيدۇ.
بەزىلىرى :ئۇالرنىڭ ئىمانى بەك ئاز دېگەنلىك بولىدۇ -،دەيدۇ .يەنى ئۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ
كەلگەن قىيامەتنىڭ مۇكاپاتى ۋە جازا ئىشلىرىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئىمان كەلتۈرىدۇ .لېكىن بۇ ئىمان
ئۇالرغا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىنغا
ئىمان كەلتۈرمىدى -،دەيدۇ .بەزى ئالىمالر :ئۇالر ھېچقانداق نەرسىگە ئىمان كەلتۈرمىگەن -،دەيدۇ.
يەنى ئۇالر ئازغىنە ئىمان كەلتۈردى دېگەنلىك ھەممىگە كاپىر بولىدۇ دېگەنلىكتۇر .خۇددى ئەرەبلەرنىڭ:
مۇشۇ مۈشۈكنىڭ ئوخشىشىنى ناھايىتى ئاز كۆردۈم دېگەن سۆزى ،ئۇنىڭ ئوخشىشىنى ھەرگىز كۆرمىدىم
دېگەن مەنىنى بىلدۈرگىنىگە ئوخشاش.

*******
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ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئۇالردىكى كىتاب (تەۋرات) نى تەستىقاليدىغان كىتاب (قۇرئان) نازىل
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

بولغان چاغدا (ئۇنىڭغا ئىشەنمىدى) ،ئىلگىرى ئۇالر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ۋاسىتە قىلىپ) كاپىرالرغا
قارشى ئۆزلىرىگە ياردەم كېلىشىنى تىلەيتتى ،ئۇالر بىلىدىغان (يەنى تەۋراتتا سۈپىتى بايان قىلىنغان)
پەيغەمبەر كەلگەن چاغدا ئۇنى ئىنكار قىلدى .ﷲ كاپىرالرغا (يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسىنى
ئىنكار قىلغان يەھۇدىيالرغا) لەنەت قىلدى﴿.﴾89

يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشىنى
كۈتىشى ۋە ئۇ پەيغەمبەر بولۇپ كەلسە ،ئۇنىڭغا ئىشەنمىگەنلىكى
﴿ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئۇالردىكى كىتاب (تەۋرات) نى تەستىقاليدىغان كىتاب (قۇرئان) نازىل
بولغان چاغدا﴾ يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن قۇرئان يەھۇدىيالرنىڭ كىتابى بولغان

تەۋراتنىڭ ھۆكۈمىنى تەستىق قىلغۇچىدۇر.

﴿ئىلگىرى ئۇالر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ۋاسىتە قىلىپ) كاپىرالرغا قارشى ئۆزلىرىگە ياردەم
كېلىشىنى تىلەيتتى﴾ يەنى يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلىشتىن بۇرۇن مۇشرىكالردىن بولغان

دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇشقان چاغدا ،ئاخىر زاماندا :بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىلىدۇ ،بىز ئۇنىڭ بىلەن بىللە
سىلەرنى ئاد ۋە ئىرەم خەلقىنى ئۆلتۈرگەندەك ئۆلتۈرىمىز -،دەپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كېلىپ
ياردەم قىلىشىنى كۈتەتتى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلىشتىن بۇرۇن ،يەھۇدىيالر ئەۋس بىلەن خەزرەج قەبىلىسىگە
قارشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ياردەم كۈتەتتى .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئەرەبلەرنىڭ
ئىچىدىن ئەۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتماي ،ئەكسىچە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا ئىلگىرى دېگەن سۆزلىرىدىن تېنىۋالدى.

ئۇالرغا مۇئاز ئىبنى جەبەل ۋە بەنۇسەلىمىنىڭ تۇغقىنى بەشىر ئىبنى بەرائى ئىبنى مەئرۇر مۇنداق
دەيدۇ :ئى يەھۇدىيالر جامائەسى! سىلەر ﷲ دىن قورقۇڭالر ۋە ئىسالمغا كىرىڭالر ،سىلەر بىز مۇشرىك
چېغىمىزدا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ كېلىشى بىلەن بىزگە قارشى ياردەم كۈتەتتىڭالر ،ئۇنىڭ
پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشىدىن بىزگە خەۋەر بېرەتتىڭالر ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ بېرەتتىڭالر.
بەنۇنەزىرنىڭ تۇغقىنى ساالم ئىبنى مۇشكىم دېگەن يەھۇدىي :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىز بىلىدىغان
نەرسىنى ئېلىپ كەلمىدى .بىز سىلەرگە نېمە دېگەنتۇق؟ -دېدى .ﷲ ئۇنىڭ بۇ سۆزى ھەققىدە
تۆۋەندىكى ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئۇالردىكى كىتاب (تەۋرات) نى تەستىقاليدىغان
كىتاب (قۇرئان) نازىل بولغان چاغدا (ئۇنىڭغا ئىشەنمىدى)﴾.
ئەبۇئالىيە مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر ئەرەب مۇشرىكلىرىگە قارشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
كېلىشى بىلەن ياردەم سوراپ مۇنداق دېدى :ئى ﷲ! بىزنىڭ كىتابلىرىمىزدا سۈپەتلىرى بايان قىلىنغان
پەيغەمبەرنى ئەۋەتكىن ،بىز (ئۇنىڭ بىلەن بىللە) مۇشرىكالرنى ئازابالپ ئۆلتۈرەيلى .ﷲ تائاال مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .ئۇالر ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ مىللىتىدىن ئەمەسلىكىنى كۆرۈپ،
ئۇنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ،ئەرەبلەرگە ھەسەت قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرمىدى.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىلىدىغان (يەنى تەۋراتتا سۈپىتى بايان قىلىنغان) پەيغەمبەر
كەلگەن چاغدا ئۇنى ئىنكار قىلدى .ﷲ كاپىرالرغا (يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسىنى ئىنكار قىلغان
يەھۇدىيالرغا) لەنەت قىلدى﴾.

*******
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
يەھۇدىيالرنىڭ ﷲ نازىل قىلغان قۇرئاننى ئنكار قىلىشى ﷲ نىڭ ئۆز پەزلىنى (يەنى
پەيغەمبەرلىكنى) خالىغان بەندىسىگە چۈشۈرگەنلىكىگە ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىندۇر .ئۇالرنىڭ
ئۆزلىرىنى (يەنى ئىمانىنى) كۇفرىغا سېتىشى ئەجەپ يامان ئىشتۇر .ئۇالر ئۈستى  -ئۈستىگە غەزەپكە
تېگىشلىك بولدى .كاپىرالر خارلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿.﴾90
﴿ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى (يەنى ئىمانىنى) كۇفرىغا سېتىشى ئەجەپ يامان ئىشتۇر﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى يەھۇدىيالر ھەققە ناھەقنى ئالماشتۇرۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ
كەلگەن نەرسىنى بايان قىلىشنىڭ ئورنىغا ئۇنى يوشۇردى.

سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
چۈشۈرگەن نەرسىگە ئىشىنىپ ،ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشنىڭ ئورنىغا ،ئۇنى ئىنكار قىلىپ ،ئۆزلىرىنىڭ
خاھىشى بويىچە ئۆزگەرتىۋالغانلىقى ئەجەپ يامان ئىشتۇر .ئۇالرنى شۇنداق قىلىشقا مەجبۇر قىلغان
نەرسە( ،ئۇالرنىڭ) ﷲ تائاالنىڭ ئۆز پەزلىنى بەندىلىرىدىن خالىغان كىشىگە چۈشۈرگەنلىكىگە ھەسەت
قىلىپ يامان كۆرۈشىدۇر.
﴿ئۇالر ئۈستى  -ئۈستىگە غەزەپكە تېگىشلىك بولدى .كاپىرالر خارلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرغا غەزەپنىڭ ئۈستىگە
غەزەپ تېگىشلىك بولدى .يەنى ئۇالر تەۋراتنىڭ ئىچىدىكى ھۆكۈملەرنى بىكار قىلىۋەتكەنلىكى ئۈچۈن
ﷲ تائاال ئۇالرغا بىر قېتىم غەزەپ قىلدى ،ئۇالرغا ئەۋەتكەن پەيغەمبەر (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) نى
ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرغا يەنە بىر قېتىم غەزەپ قىلدى.
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ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئىنجىل بىلەن ئىسا ئەلەيھىسساالمنى
ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرغا بىر قېتىم غەزەپ قىلدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىلەن قۇرئاننى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرغا يەنە بىر قېتىم غەزەپ قىلدى .بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىكرىمە ۋە قەتادە قاتارلىقالردىنمۇ يۇقىرىقىدەك رىۋايەت قىلىندى.
﴿كاپىرالر خارلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ كاپىر بولۇپ قېلىشىنىڭ سەۋەبى
ھەسەت بىلەن بويۇنتاۋلىق قىلىشتۇر .ئۇالر تەكەببۇرلۇقى سەۋەبىدىن ئۇالر دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئەڭ
خار قىلغۇچى ئازاب بىلەن ئازابلىنىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مېنىڭ

بەقەرە سۈرىسى

ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جەھەننەمگە كىرىدۇ»﴾((( يەنى ئۇالر
دوزاخقا ناھايىتى خارالنغان ھالەتتە كىرىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەمر ئىبنى شۇئەيبنىڭ چوڭ ئاتىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى تەكەببۇرلۇق قىلغۇچىالرنىڭ سۈرىتى زەررىگە ئوخشاش
كىچىك ھالەتتىكى ئادەملەرنىڭ شەكلىدە تۇرغۇزۇلىدۇ .ھەرقانداق كىچىك نەرسىمۇ ئۇالردىن چوڭ
كۆرىنىدۇ .ئۇالر جەھەننەمدىكى بەۋلەس ئىسىملىك دوزاخقا كىرىدۇ .ئۇالرنى ئەنيارنىڭ ئوتلىرى
قورشايدۇ .ئۇالر دوزاختىكى كىشىلەردىن ئاققان قان ـ يىرىڭ بىلەن سۇغۇرىلىدۇ.

*******
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ئۇالرغا« :ﷲ نازىل قىلغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر» دېيىلسە ،ئۇالر:
«ئۆزىمىزگە نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى تەۋراتقا) ئىمان كەلتۈرىمىز» دەيدۇ .ئۇنىڭدىن كېيىنكى كىتابقا
(يەنى قۇرئانغا) ئىشەنمەيدۇ ،ھالبۇكى ،ئۇ (يەنى قۇرئان) ھەقتۇر ،ئۇالرنىڭ قولىدىكى كىتابنى تەستىق
قىلغۇچىدۇر( .ئۇالرغا) «سىلەر (تەۋراتقا) ئىشىنىدىغان بولساڭالر ،ئىلگىرى نېمە ئۈچۈن ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى ئۆلتۈردۈڭالر؟» دېگىن﴿ .﴾91مۇسا سىلەرگە ھەقىقەتەن ئېنىق مۆجىزىلەرنى كەلتۈردى،
مۇسا (تۇر تېغىغا كەتكەن) دىن كېيىن ،ئۆزەڭالرغا زۇلۇم قىلىپ موزاينى مەبۇد قىلىۋالدىڭالر﴿.﴾92

يەھۇدىيالرنىڭ ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىپ تۇرۇپ ئىماننى دەۋا قىلغانلىقى
﴿ئۇالرغا« :ﷲ نازىل قىلغان كىتابقا(يەنى قۇرئانغا) ئىمان كەلتۈرۈڭالر» دېيىلسە﴾ يەنى
يەھۇدىي ،ئەھلى كىتاب ۋە ئۇنىڭ ئوخشاشلىرىغا :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن نەرسىگە
ئىمان كەلتۈرۈڭالر ،ئۇنىڭغا ئىشىنىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر دېيىلسە﴿ ،ئۇالر« :ئۆزىمىزگە نازىل
قىلىنغان كىتابقا (يەنى تەۋراتقا) ئىمان كەلتۈرىمىز» دەيدۇ .ئۇنىڭدىن كېيىنكى كىتابقا (يەنى
قۇرئانغا) ئىشەنمەيدۇ ،ھالبۇكى ،ئۇ (يەنى قۇرئان) ھەقتۇر ،ئۇالرنىڭ قولىدىكى كىتابنى تەستىق
قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى :بىز تەۋرات بىلەن ئىنجىلغا ئىمان كەلتۈرسەكال بولدى ،باشقىسىغا ئىمان

كەلتۈرمەيمىز -،دەيدۇ .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چۈشكەن نەرسىنىڭ توغرىلىقىنى بىلىپ
تۇرۇپ :بىزگە چۈشكەن نەرسىدىن باشقىسىغا ئىمان كەلتۈرمەيمىز -،دەيدۇ.

﴿(ئۇالرغا) «سىلەر (تەۋراتقا) ئىشىنىدىغان بولساڭالر ،ئىلگىرى نېمە ئۈچۈن ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى ئۆلتۈردۈڭالر؟» دېگىن﴾ يەنى سىلەر بىزگە چۈشكەن نەرسىگىال ئىمان

كەلتۈرىمىز دېگەن سۆزۈڭالردا راستچىل بولساڭالر ،سىلەر پەيغەمبەرلىكىنى بىلىدىغان ،سىلەرنىڭ

((( غافىر سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قولۇڭالردىكى تەۋراتنى ۋە ئۇنىڭ ھۆكمىنىڭ تېخى ئەمەلدىن قالمىغانلىقىنى تەستىقالپ ،ئۇنىڭ
ئىچىدىكى ھۆكۈملەر بىلەن ھۆكۈم قىلغان پەيغەمبەرلەرنى نېمە ئۈچۈن ئۆلتۈرىسىلەر؟ سىلەر ئۇالرنى
تەرسالىق ،چوڭچىلىق ۋە ھەددىدىن ئېشىش يۈزىسىدىن ئۆلتۈردۈڭالر .سىلەر ئۆز خاھىشىڭالر،
كۆز قارىشىڭالر ۋە ئارزۇيۇڭالردىن باشقىسىغا ئەگەشمەيسىلەر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

﴿ھەر قاچان بىرەر پەيغەمبەر كۆڭلۈڭالرغا ياقمايدىغان بىر نەرسە ئېلىپ كەلسە ،تەكەببۇرلۇق
قىلىۋېرەمسىلەر؟ بىر قىسىم پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلدىڭالر ،يەنە بىر قىسىم پەيغەمبەرلەرنى
ئۆلتۈردۈڭالر﴾.
﴿(ئۇالرغا) «سىلەر (تەۋراتقا) ئىشىنىدىغان بولساڭالر ،ئىلگىرى نېمە ئۈچۈن ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنى ئۆلتۈردۈڭالر؟» دېگىن﴾ سۇددى بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال بۇ

ئايەت ئارقىلىق ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئەيىبلىدى.

﴿مۇساسىلەرگەھەقىقەتەنئېنىقمۆجىزىلەرنىكەلتۈردى﴾يەنىمۇسائەلەيھىسساالمئۆزىنىڭ
پەيغەمبەرئىكەنلىكىگە،ﷲتائاالدىنباشقائىبادەتكەاليىقھېچقانداقئىالھنىڭيوقلىقىغائوچۇق
ئاالمەتلەرنى ۋە كەسكىن پاكىتالرنى ئېلىپ كەلگەن بولۇپ ،ئۇ پاكىتالر سۇ ،چېكەتكە ،پىت،
پاقا ،قان ئاپەتلىرى ،ھاسا ،قول ،دېڭىزنىڭ يېرىلىشى ،بۇلۇت بىلەن سايە چۈشۈرۈپ بېرىش،
تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى (ئوزۇقلۇق قىلىپ) بېرىش ،تاشتىن سۇ چىقىرىپ بېرىش قاتارلىق
مۆجىزىلەر ۋە بۇالردىن باشقا يەھۇدىيالرنىڭ كۆز ئالدىدا بولغان نۇرغۇنلىغان ئىشالردۇر(((.
﴿مۇسا(تۇرتېغىغاكەتكەن)دىنكېيىن،ئۆزەڭالرغازۇلۇمقىلىپموزاينىمەبۇدقىلىۋالدىڭالر﴾

يەنى سىلەر ئەينى زاماندا مۇسا ﷲ بىلەن سۆزلىشىش ئۈچۈن تۇر تېغىغا كەتكەندىن كېيىن،
ﷲ تائاالدىن يۈز ئۆرۈپ موزايغا ئىبادەت قىلدىڭالر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇسانىڭ قەۋمى مۇسادىن كېيىن (يەنى مۇسا
پەرۋەردىگارىغا مۇناجات قىلىش ئۈچۈن تۇر تېغىغا كەتكەندىن كېيىن) ،زىننەت بۇيۇملىرىدىن
موزايدەك ئاۋاز چىقىرىدىغان بىر جانسىز موزاي ياسىدى﴾(((.
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﴿ئۆزەڭالرغا زۇلۇم قىلىپ موزاينى مەبۇد قىلىۋالدىڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا ھېچقانداق
ئىالھنىڭ يوقلۇقىنى بىلىپ تۇرۇپ ،موزايغا ئىبادەت قىلغانلىقىڭالر ئۆزەڭالر ئۆزەڭالرغا زۇلۇم
قىلغانلىقىڭالردۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (موزايغا چوقۇنغانلىقلىرىغا) پۇشايمان
قىلغان ۋە راست ئازغانلىقلىرىنى چۈشەنگەن چاغدا« :ئەگەر پەرۋەردىگارىمىز بىزگە رەھىم قىلمىسا
ۋە مەغپىرەت قىلمىسا ،بىز ئەلۋەتتە زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز» دېدى﴾(((.

*******
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ
((( بۇالرنىڭ بەزىلىرى بۇنىڭدىن ئىلگىرى تەپسىلىي سۆزلىنىپ ئۆتۈلدى .بەزىلىرى بۇنىڭدىن كېيىن ئۆز ئورۇنلىرىدا
بايان قىلىنىدۇ.
((( ئەئراف سۈرىسى 148ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى 149ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ئۆز ۋاقتىدا بىز سىلەردىن (تەۋراتقا ئەمەل قىلىشقا) چىن ۋەدە ئالغان ئىدۇق ،سىلەرگە:
«مەن نازىل قىلغان كىتابنى مەھكەم تۇتۇڭالر (بولمىسا ئۈستۈڭالرغا تاغنى تاشاليمىز)» دەپ تۇر
تېغىنى ئۈستۈڭالرغا تىكلىدۇق ۋە (تەۋراتقا) قۇالق سېلىڭالر (دېدۇق) .ئۇالر« :سۆزۈڭگە قۇالق
سالدۇق ئەمرىڭگە ئاسىيلىق قىلدۇق» دېيىشتى .ئۇالرنىڭ كۇفرى تۈپەيلىدىن دىللىرىغا موزاينىڭ
مۇھەببىتى سىڭىپ كەتتى .ئۇالرغا« :ئەگەر سىلەر مۆمىن بولساڭالر ،ئىمانىڭالر سىلەرنى ئەجەب
يامان ئىشقا بۇيرۇيدىكىنا؟ (سىلەر مۆمىن ئەمەس ،چۈنكى ،ئىمان موزايغا چوقۇنۇشقا بۇيرۇمايدۇ)»
دېگىن﴿.﴾93

اﷲ تائاال يەھۇدىيالرنىڭ ئۈستىگە تۇر تېغىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ ۋەدە ئالغانلىقى
ئاندىن ئۇالرنىڭ ئاسىيلىق قىلغانلىقى
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ سادىر قىلغان خاتالىقلىرىنى ،ۋەدىگە خىالپلىق قىلىپ ئۇنىڭدىن يۈز
ئۆرۈگەنلىكىنى ،ھەتتا ۋەدىنى قوبۇل قىلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە تۇر تېغىنى تۇتۇپ تۇرغانلىقىنى،
ئاندىن ئۇالرنىڭ ۋەدىگە خىالپلىق قىلغانلىقىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ئايەتتە مۇنداق
دەپ كەلدى﴿ :ئۇالر« :سۆزۈڭگە قۇالق سالدۇق ،ئەمرىڭگە ئاسىيلىق قىلدۇق» دېيىشتى﴾ بۇ مەزمۇنغا
مۇناسىۋەتلىكئايەتلەريۇقىرىداشەرھىيلەندى.
﴿ئۇالرنىڭ كۇفرى تۈپەيلىدىن دىللىرىغا موزاينىڭ مۇھەببىتى سىڭىپ كەتتى﴾ ئابدۇرازاق بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :موزاينى ياخشى كۆرۈش
ئۇالرنىڭ قەلبىگە سىڭىپ كەتتى.
﴿ئۇالرغا« :ئەگەر سىلەر مۆمىن بولساڭالر ،ئىمانىڭالر سىلەرنى ئەجەب يامان ئىشقا بۇيرۇيدىكىنا؟
(سىلەر مۆمىن ئەمەس ،چۈنكى ئىمان موزايغا چوقۇنۇشقا بۇيرۇمايدۇ)» دېگىن﴾ يەنى سىلەرنىڭ

تارىختىن بۇيان ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىشىڭالر( ،ﷲ نىڭ) پەيغەمبەرلىرىگە قارشى
تۇرۇشۇڭالرۋەپەيغەمبەرمۇھەممەدئەلەيھىسساالمغائىمانئېيتمىغانلىقىڭالربەكمۇيامانئىشتۇر.مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتمىغانلىقىڭالر سىلەر ئۆتكۈزگەن ئەڭ چوڭ خاتالىقتۇر .چۈنكى ،سىلەر پۈتۈن
ئىنسانيەتكە پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن ۋە پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ،ئەڭ كاتتىسى بولغان
پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرمىدىڭالر .ۋەدىسىدىن يېنىۋالغان ،ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى بۇزغان ۋە ﷲ
تائاالنى قويۇپ مۇزايغا ئىبادەت قىلغان تۇرۇپ ،قانداقمۇ ئىماننى دەۋا قىلىسىلەر؟!

*******
ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
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ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ئۇالرغا« :ئەگەر ئاخىرەت يۇرتى (يەنى جەننەت) ﷲ نىڭ قېشىدا (سىلەر گۇمان قىلغاندەك)
باشقىالرغا ئەمەس ،يالغۇز سىلەرگىال خاس بولسا( ،سىلەرنى جەننەتكە ئۇالشتۇرىدىغان) ئۆلۈمنى ئارزۇ
قىلىپ بېقىڭالر! (جەننەت بىزگىال خاس دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر» دېگىن﴿.﴾94
ئۇالر قىلغان يامان ئەمەللىرى سەۋەبلىك ،ئۆلۈمنى ھەرگىزمۇ ئارزۇ قىلمايدۇ .ﷲ زالىمالرنى ئوبدان
بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾95شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنى ھاياتقا ھەممە كىشىدىن ،ھەتتا مۇشرىكالردىنمۇ ھېرىس
كۆرىسەن؛ ھەر بىرى مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ ،ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش ئۇالرنى ئازابتىن
قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئېنىق كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾96

يەھۇدىيالرنى لەنەت بىلەن دۇئا قىلىشىشقا چاقىرىش
﴿ئۇالرغا« :ئەگەر ئاخىرەت يۇرتى (يەنى جەننەت) ﷲ تائاالنىڭ قېشىدا (سىلەر گۇمان قىلغاندەك)
باشقىالرغا ئەمەس ،يالغۇز سىلەرگىال خاس بولسا( ،سىلەرنى جەننەتكە ئۇالشتۇرىدىغان) ئۆلۈمنى ئارزۇ
قىلىپ بېقىڭالر! (جەننەت بىزگىال خاس دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر» دېگىن﴾ مۇھەممەد

ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا (سىلەرنىڭ) قايسىڭالر (يەنى
يەھۇدىيالر) ياكى سىلەردىن قايسىڭالر يالغانچى بولسا ،شۇنىڭ ئۆلۈپ كېتىشىگە دۇئا قىلىڭالر-،
دەيدۇ».

﴿ئۇالر قىلغان يامان ئەمەللىرى سەۋەبلىك ،ئۆلۈمنى ھەرگىزمۇ ئارزۇ قىلمايدۇ .ﷲ زالىمالرنى ئوبدان
بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن دۇئا قىلىشىشقا ئۇنىمىدى (ئۇالرنىڭ

ئۇنۇتماسلىقى) سېنىڭ ھەقىقىي پەيغەمبەرلىكىڭنى بىلىپ تۇرۇپ ،سېنى ئىنكار قىلغانلىقى ئۈچۈندۇر.
ئەگەر ئۇالر (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ) ئۆلۈمنى تىلەڭلەر دېگەن كۈنىدە ئۆلۈمنى تىلەپ دۇئا قىلغان
بولسا ،يەر يۈزىدە بىرمۇ يەھۇدىي تىرىك قالماي ھەممىسى ئۆلۈپ كەتكەن بوالتتى.

﴿ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر! (جەننەت بىزگىال خاس دېگەن سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر»
دېگىن﴾ ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر يەھۇدىيالر ئۆلۈمنى تىلىگەن بولسا ھەممىسى ئۆلۈپ كېتەتتى.
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىزگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى يەتتى« :ئەگەر يەھۇدىيالر ئۆلۈمنى تىلىگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ كېتىپ،
چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ دوزاختىكى ئورۇنلىرىنى كۆرگەن بوالتتى .ئەگەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن لەنەت
ئوقۇشقىلى چىققان بولسا ،يەھۇدىيالر (ئۆيلىرىگە) قايتقاندا باال  -چاقىلىرىنى ۋە مال  -مۈلۈكىنى
تاپالمىغانبوالتتى».
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى «ئى يەھۇدىيالر! ئەگەر
سىلەر باشقىالرنى ئەمەس ،پەقەت ئۆزەڭالرنىال ﷲ نىڭ دوستلىرى دەپ دەۋا قىلىدىغان بولساڭالر،

بەقەرە سۈرىسى

(ئاخىرەتنىڭ راھىتىگە تېزرەك يېتىش ئۈچۈن) ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىپ بېقىڭالر ،ئەگەر (بۇ دەۋايىڭالردا)
راستچىل بولساڭالر .ئۇالر قىلغان گۇناھلىرى تۈپەيلىدىن ،ئۆلۈمنى ھەرگىز ئارزۇ قىلمايدۇ ،ﷲ زالىمالرنى
بىلگۈچىدۇر( .ئى مۇھەممەد!) «سىلەر قاچىدىغان ئۆلۈم چوقۇم سىلەرگە يولۇقىدۇ ،ئاندىن سىلەر غەيىبنى
ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى (ﷲ) نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر ،ﷲ سىلەرگە قىلمىشىڭالرنى ئېيتىپ
بېرىدۇ» دېگىن﴾((( ئۇالر ئۆزلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ بالىلىرى ۋە ﷲ تائاالنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان
كىشلىرى دەپ گۇمان قىلىپ ،جەننەتكە يەھۇدىي ياكى خرىستىئان بولغان كىشىدىن باشقىسى ھەرگىزمۇ
كىرەلمەيدۇ دەپ قارايدۇ .ئۇالر ئۆزلىرى ياكى مۇسۇلمانالردىن قايسى تەرەپ يالغانچى بولسا ،ئۇالرنىڭ
ئۆلۈپ كېتىشىگە دۇئا قىلىشىشقا چاقىرىلدى ،ئۇالر لەنەت تىلەشتىن ۋە دۇئا قىلىشىشتىن قورققاندىن
كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر كىشى ئۆزلىرىنىڭ ناھەق يولدا ئىكەنلىكىنى بىلدى .چۈنكى ،ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ قىلغان (بىز ﷲ تائاالنىڭ بالىلىرى ۋە ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان كىشىلىرى دېگەن)
دەۋاسىدا ئىشەنچىسى بولغان بولسا ،لەنەت تىلەشكە ئەلۋەتتە جۈرئەت قىلغان بوالتتى .ئۇالرنىڭ ئۇنداق
قىاللمىغانلىقىدىن يالغانچىلىقى بىلىنىپ قالدى( .يەھۇدىيالر لەنەت تىلەشكە چاقىرىلغاندەك) نەجران
قەبىلىسىدىنكەلگەنخرىستىئانالرنىڭئەلچىلىرىكەسكىنپاكىتالرنىڭئالدىدائۇنىڭغاقانائەتقىلماي
قارشىلىشىپ تۇرغاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىمۇ لەنەت تىلىشىشكە چاقىردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن ئىسا توغرۇلۇق ھەقىقىي مەلۇماتقا ئىگە بولغىنىڭدىن
كېيىن ،كىملەركى سەن بىلەن مۇنازىرىلەشسە ،سەن ئۇالرغا« :كېلىڭالر ،ئوغۇللىرىمىزنى ۋە
ئوغۇللىرىڭالرنى ،ئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى ،ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى يىغىپ :ﷲ نىڭ
لەنىتى يالغانچىالرغا بولسۇن ،دەپ ﷲ غا يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلى» دېگىن﴾((( خرىستىئانالر لەنەت
تىلەشكە چاقىرىلغانلىقىنى كۆرۈپ ،بەزىسى بەزىسىگە :ﷲ بىلەن قەسەمكى ،سىلەر بۇ پەيغەمبەر
بىلەن لەنەت تىلەشكىلى چىقساڭالر ،كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچە سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن بىرسىمۇ تىرىك
قالمايدۇ -،دېيىشتى .ئاندىن ئۇالر سۈلھى تۈزۈشنى تالالپ (ھەر يىلى مەلۇم مىقداردا) تۆلەم تۆلەشكە
قوشۇلدى .ئەبۇئۇبەيدە ئىبنى جەرراھنى ئۇالرغا مەسئۇل قىلىپ ئەۋەتتى .تۆلەم تۆلەشكە قوشۇلغانلىقى
ئۇالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا باش ئەگكەنلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر.

يەھۇدىيالرنىڭ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكە بەكمۇ ھېرىسمەن ئىكەنلىكى
يەھۇدىيالر (ئۆلگەندىن كېيىن) دوزاختا قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدىغانلىقىنى بىلگەنلىكتىن
ئاخىرەتكە كېچىكىپ بېرىش ئارزۇسىدا ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن بولۇشىغا كاپىردىن بەك ھېرىسمەندۇر .چۈنكى
“دۇنيا مۆمىنلەرنىڭ تۈرمىسى ،كاپىرالرنىڭ جەننىتىدۇر(((”.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئۇالرنى ھاياتقا ھەممە كىشىدىن ،ھەتتا
مۇشرىكالردىنمۇ ھېرىس كۆرىسەن؛ ھەر بىرى مىڭ يىل ئۆمۈر كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ
((( جۇمۇئە سۈرىسى  - 6ئايەتتىن  8ئايەتكىچە.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  61ـ ئايەت.
((( دېمەكچى بولغىنى :مۆمىنلەرنىڭ جەننەتتىكى بەخت ـ سائادىتىنىڭ ئالدىدا دۇنيا تۈرمىگە ئوخشايدۇ ،ئەمما
كاپىرالرنىڭ دوزاختىكى ئازابى ئالدىدا دۇنيا جەننەتكە ئوخشايدۇ.
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مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ئۆمۈر بويى خاتالىق ئۆتكۈزۈشنى ياخشى كۆرىدۇ.
﴿ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرۇپ قااللمايدۇ﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى
ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈش بىلەنال ئازابتىن قۇتۇلۇپ قااللمايدۇ .مۇشرىكالرمۇ ئۆلگەندىن كېيىن قايتا تىرىلىشنى
ئارزۇ قىلمىغاچقا ،ياشاشنى ياخشى كۆرىدۇ .يەھۇدىيالرمۇ ئاخىرەتتە بولىدىغان ئازابنى بىلگەنلىكى
ئۈچۈن ئۇزۇن ياشاشنى ياخشى كۆرىدۇ.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر ئۇزۇن ياشاشقا
كاپىرالردىنمۇ ھېرىسمەن كېلىدۇ .ئۇالرنىڭ ھەر بىرسى  1000يىل ياشاشنى ياخشى كۆرىدۇ ،ئۇالر قانچە
ئۇزۇن ياشىسىمۇ ،خۇددى شەيتان كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن كۆرگەن ئۆمرى ئۇنىڭغا ھېچقانداق پايدا
ئىلىپ كېلەلمىگىنىگە ئوخشاش ،ئۇالرنى ئازابتىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئېنىق كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى (ﷲ) بەندىلىرى قىلىۋاتقان
ياخشى ياكى يامان ئىش بولسۇن ،ھەممىنى بىلىپ ۋە كۆرۈپ تۇرغۇچى ،ھەر بىر كىشىگە ئۇنىڭ قىلغان
ئىشى بويىچە مۇكاپات بەرگۈچى (ياكى جازاغا تارتقۇچى) دۇر.

*******
ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜ
ئېيتقىنكى« ،جىبرىئىلغا دۈشمەن بولغان ئادەم (ﷲ غا دۈشمەندۇر) ،چۈنكى ،ئۇ (يەنى
جىبرىئىل) ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن ئۆزىدىن ئىلگىرىكىنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى) تەستىق قىلغۇچى،
توغرا يول كۆرسەتكۈچى ،مۆمىنلەرگە بېشارەت بەرگۈچى قۇرئاننى سېنىڭ قەلبىڭگە نازىل قىلدى﴿.﴾97
كىمكىﷲنى،ﷲنىڭپەرىشتىلىرىنى،پەيغەمبەرلىرىنى،جىبرىئىلنى،مىكائىلنىدۈشمەنتۇتىدىكەن
(ﷲ نى دۈشمەن تۇتقان بولىدۇ) ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ كاپىرالرنى دۈشمەن تۇتىدۇ»﴿.﴾98

يەھۇدىيالرنىڭ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمغا بولغان ئۆچمەنلىكى
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ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر تەبەرى :قۇرئاننى تەتقىق قىلغۇچى ئالىمالرنىڭ ھەممىسى بۇ
ئايەتنىڭ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بولغان يەھۇدىيالر ھەققىدە چۈشكەنلىكىدە بىرلىككە كەلگەن -،دەيدۇ.
چۈنكى ،ئۇالر جىبرىئىلنى ئۆزلىرىنىڭ دۈشمىنى ،مىكائىلنى ئۆزلىرىنىڭ دوستى دەپ گۇمان قىلىشىدۇ.
﴿ئېيتقىنكى« ،جىبرىئىلغا دۈشمەن بولغان ئادەم (ﷲ غا دۈشمەندۇر)﴾ ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىكرىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ“ :جىبر ،مىك ،ئىسراف” دېگەن
سۆزلەر بەندە دېگەن مەنىنى“ ،ئىل” دېگەن سۆز ﷲ دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ (يەنى جىبرىئىل،
مىكائىل ،ئىسرافىل دېگەن “ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرى” دېگەنلىك بولىدۇ).

بەقەرە سۈرىسى

ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم دېگەن كىشى كۈزلۈك يىغىم ئىشلىرى بىلەن بىر يەردە ئىدى ،ئۇ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ (مەككىدىن مەدىنىگە) كەلگەنلىكىنى ئاڭالپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا
كېلىپ :مەن سەندىن پەيغەمبەردىن باشقىسى بىلمەيدىغان ئۈچ مەسىلە سورايمەن .قىيامەتنىڭ
دەسلەپكى ئاالمىتى نېمە؟ جەننەتكە كىرگەن كىشىلەرنىڭ تۇنجى يەيدىغان تامىقى نېمە؟ تۇغۇلغان
باال نېمە ئۈچۈن ئاتىسىغا ياكى ئانىسىغا ئوخشايدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :سەن
سورىغان نەرسىلەرنى بايىال جىبرىئىل ماڭا خەۋەر قىلغان» دېدى .ئۇ :جىبرىئىل (خەۋەر قىلدىمۇ)؟-
دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە» دەپ جاۋاب بەردى .ئۇ( :جىبرىئىل) پەرىشتىلەرنىڭ
ئىچىدىكى يەھۇدىيالرنىڭ دۈشمىنى -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم)﴿ :ئېيتقىنكى،
«جىبرىئىلغا دۈشمەن بولغان ئادەم (ﷲ غا دۈشمەندۇر) ،چۈنكى ،ئۇ (يەنى جىبرىئىل) ﷲ نىڭ ئەمرى
بىلەن ئۆزىدىن ئىلگىرىكىنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى) تەستىق قىلغۇچى ،توغرا يول كۆرسەتكۈچى،
مۆمىنلەرگە بېشارەت بەرگۈچى قۇرئاننى سېنىڭ قەلبىڭگە نازىل قىلدى﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ (ئۇنىڭ

سورىغان سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىشكە باشلىدى)« :قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى شۇكى ،بىر ئوت پەيدا بولۇپ
كىشىلەرنى شەرق تەرەپتىن سۈرۈپ ئېلىپ بېرىپ غەربكە توپاليدۇ .جەننەتكە كىرگەن كىشىلەرنىڭ
تۇنجى بولۇپ يەيدىغان تامىقى لەھەڭنىڭ جېگىرىگە چاپلىشىپ تۇرىدىغان بىر پارچە گۆش بولىدۇ.
ئەر كىشىنىڭ ئىسپېرمىسى ئايال كىشىنىڭ ئىسپېرمىسىنى بېسىپ كەتسە باال ئاتىسىغا ئوخشايدۇ.
ئايال كىشىنىڭ ئىسپېرمىسى ئەر كىشىنىڭ ئىسپېرمىسىنى بېسىپ كەتسە ،باال ئانىسىغا ئوخشايدۇ»
دېدى .ئۇ :ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ ۋە ئەننەكە رەسۇلۇلالھ((( دەپ ئىمان ئېيتىپ :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! يەھۇدىيالر (كىشىلەرگە بەك) بوھتان چاپاليدىغان مىللەت ،سەن ئۇالردىن مېنىڭ
ئەھۋالىمنى سوراشتىن بۇرۇن ،ئۇالر مېنىڭ ئىسالمغا كىرگەنلىكىمنى ئاڭلىسا ،ماڭا بوھتان چاپاليدۇ
(يەنى ئۇالر مېنىڭ مۇسۇلمان بولغانلىقىمنى بىلىشتىن بۇرۇن ،سەن ئۇالردىن مېنىڭ ئەھۋالىمنى سوراپ
باق) -،دېدى .يەھۇدىيالرنىڭ ھەممىسى كەلدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن« :ئابدۇلالھ ئىبنى
ساالم قانداق ئادەم؟» دەپ سورىدى .ئۇالر( :ئۇ) بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ ياخشى كىشى ۋە ئەڭ
ياخشى كىشىنىڭ ئوغلى ،بىزنىڭ كاتتىمىز ۋە كاتتىمىزنىڭ ئوغلى -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن« :ئۇ ئىسالمغا كىرسە ،سىلەر ئۇنىڭغا قانداق قارايسىلەر؟» دەپ سورىدى .ئۇالر:
«(ئۇنىڭ ئىسالمغا كىرىپ قېلىشىدىن) ﷲ ئۇنى ساقلىسۇن» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن ئابدۇلالھ
ئۇالرنىڭ قېشىغا چىقىپ :ئەشھەدۇ ئەنالئىالھە ئىللەلالھ ۋە ئەشھەدۇ ئەننە مۇھەممەدۇر رەسۇلۇلالھ-،
دەپ جاكارلىغان ئىدى .ئۇالر (بىردەكال) :ئۇ بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى ئەڭ يامان كىشى ۋە ئەڭ يامان
كىشىنىڭ ئوغلى -،دەپ ئۇنى سۆكۈشكە باشلىدى .ئاندىن (ئابدۇلالھ) :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
مەن مۇشۇ ئىشتىن قورقاتتىم -،دېدى.

پەرىشتىلەرنىمۇ پەيغەمبەرلەرنى ئايرىغاندەك ئايرىغانلىقى
﴿ئېيتقىنكى« ،جىبرىئىلغا دۈشمەن بولغان ئادەم (ﷲ غا دۈشمەندۇر) ،چۈنكى ،ئۇ (يەنى
جىبرىئىل) ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن ئۆزىدىن ئىلگىرىكىنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى) تەستىق قىلغۇچى،
((( تەرجىمىسى :بىرال ﷲ تىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ئىالھ يوق ۋە سەن جەزمەن ﷲ نىڭ پەيغەمبىرىدۇرسەن.
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توغرا يول كۆرسەتكۈچى ،مۆمىنلەرگە بېشارەت بەرگۈچى قۇرئاننى سېنىڭ قەلبىڭگە نازىل قىلدى﴾ يەنى
كىمكى جىبرىئىلنى دۈشمەن تۇتماقچى بولسا ،جىبرىئىلنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بىلەن سېنىڭ
دىلىڭغا ھېكمەتلىك نۇرنى (يەنى قۇرئان كەرىمنى) ئېلىپ چۈشكەن ئىشەنچلىك پەرىشتە ئىكەنلىكىنى
بىلىپ قويسۇن .ئۇ ﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلىرى ئىچىدىكى بىر ئەلچى پەرىشتە ،بىر ئەلچىگە دۈشمەنلىك
قىلسا ،پۈتۈن ئەلچىگە دۈشمەنلىك قىلغان (يەنى ئەگەر بىر پەرىشتىنى ئۆزىگە دۈشمەن تۇتسا ،پۈتۈن
پەرىشتىلەرنى دۈشمەن تۇتقان) ھېسابلىنىدۇ .خۇددى بىر كىشى بىر پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرسە،
ئۇنىڭ پۈتۈن پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈشى توغرا كەلگەندەك ،بىر پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلسا ،پۈتۈن
پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار قىلغانلىق بولىدۇ (يەنى بىر كىشى ھەممە پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن بىرال پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرمىگەن بولسا ،ئۇ كاپىر ھېسابلىنىدۇ).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ نى ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنى ئىنكار
قىلغانالر ،ﷲ بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىسىنى (ﷲ غا ئىشىنىپ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمەيمىز
دېيىش بىلەن) ئاجرىتىۋەتمەكچى بولغانالر( ،پەيغەمبەرلەرنىڭ) بەزىسىگە ئىشىنىمىز ،بەزىسىگە
ئىشەنمەيمىز دېگۈچىلەر (((﴾...يەنى ئۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىگە ئىمان كەلتۈرۈپ بەزىسىگە ئىمان
كەلتۈرمىگەن ئىدى .ئۇالرغا ھەقىقىي كاپىر نامى بىلەن ھۆكۈم قىلىندى .شۇنىڭدەك بىر كىشى جىبرىئىلنى
ئۆزىگە دۈشمەن تۇتسا ،ئۇ ﷲ تائاالنى دۈشمەن تۇتقان بولىدۇ .چۈنكى ،جىبرىئىل ھەرقانداق نەرسىنى
ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە ئەمەس ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بويىچە ئېلىپ چۈشىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز (دۇنياغا) پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرى بىلەن چۈشىمىز﴾(((،
﴿شۈبھىسىزكى،قۇرئانئالەملەرنىڭپەرۋەردىگارىتەرىپىدىننازىلقىلىنغاندۇر.ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن
بولۇشۇڭ ئۈچۈن ،ئىشەنچلىك جىبرىئىل ئۇنى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كىم ماڭا دوست بولغان كىشى بىلەن دۈشمەنلەشسە ،ئۇ شەكسىز ماڭا جەڭ ئېالن
قىلغان بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى ئۆزىگە دۈشمەن تۇتقان كىشىگە غەزەپ
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،جىبرىئىلغا دۈشمەن بولغان ئادەم (ﷲ غا دۈشمەندۇر) ،چۈنكى،
ئۇ (يەنى جىبرىئىل) ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن ئۆزىدىن ئىلگىرىكىنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى) تەستىق
قىلغۇچى ،توغرا يول كۆرسەتكۈچى ،مۆمىنلەرگە بېشارەت بەرگۈچى قۇرئاننى سېنىڭ قەلبىڭگە نازىل
قىلدى﴾».
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﴿كىمكى ﷲ نى ،ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىنى ،پەيغەمبەرلىرىنى ،جىبرىئىلنى ،مىكائىلنى دۈشمەن
تۇتىدىكەن (ﷲ نى دۈشمەن تۇتقان بولىدۇ) ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ كاپىرالرنى دۈشمەن تۇتىدۇ»﴾ يەنى

ﷲ تائاالنىڭ ئەلچىلىرى پەيغەمبەر ۋە (بۇيرۇق ئېلىپ) چۈشىدىغان پەرىشتىلەردىن ئىبارەتتۇر .ﷲ
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (ئەرزىمەس بۇتالرنى ﷲ غا شېرىك قىلىۋېلىپ) ﷲ نى تېگىشلىك
رەۋىشتە ئۇلۇغالشمىدى ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۈر ،غالىبتۇر﴾(((.
((( نىسا سۈرىسى  150ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  64ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇئەرا سۈرىسى  - 192ئايەتتىن  194ـ ئايەتكىچە.
((( ھەج سۈرىسى  74ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ﷲ تائاال جىبرىئىل بىلەن مىكائىل ئەلەيھىسساالمنى بىر يەردە كەلتۈردى .چۈنكى ،يەھۇدىيالر
جىبرىئىلنى ئۆزىنىڭ دۈشمىنى ،مىكائىلنى ئۆزلىرىنىڭ دوستى دەپ گۇمان قىالتتى .ﷲ تائاال ئۇالرغا:
«كىم ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرسىنى ئۆزىگە دۈشمەن تۇتىدىكەن ،يەنە بىرسى ۋە ﷲ تائاالنىمۇ ئۆزىگە
دۈشمەن تۇتقان بولىدۇ» دەپ ئېنىق بايان قىلدى .بۇ بىرىنچى سەۋەب بولۇپ ،ئىككىنچى سەۋەبى
مىكائىلمۇ بەزى ۋاقىتتا پەيغەمبەرلەرگە (ۋەھي ئېلىپ) چۈشەتتى ۋە لېكىن خۇددى ئىسرائىل قىيامەت
كۈنى قەبرىدىن قوپۇش ئۈچۈن سۇر چېلىشقا مەسئۇل بولغاندەك ،ۋەھيى ئىلىپ چۈشۈش كۆپىنچە ۋاقىتتا
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلىدىغان ۋەزىپىسى ئىدى .شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
كىچىسى ئورنىدىن تۇرغاندا بۇ دۇئانى ئوقۇيدىغانلىقى ھەققىدە ھەدىس بايان قىلىندى:
«ئى جىبرىئىل ،مىكائىل ۋە ئىسرافىلالرنىڭ پەرۋەردىگارى ،ئاسمان  -زېمىنالرنىڭ ياراتقۇچىسى،
غەيىبنى ۋە ھازىرنى بىلگۈچى بولغان ﷲ! سەن بەندىلەرنىڭ ئىختىالپلىشىپ قالغان نەرسىلىرىدە
ھۆكۈم قىلغۇچىدۇرسەن .مېنى ئۆز رۇخسىتىڭ بىلەن ئىختىالپالردىن توغرا يولغا باشلىغىن ،سەن
خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليسەن».

*******
ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ
شەك  -شۈبھىسىزكى ،ساڭا بىز روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدۇق ،ئۇالرنى پەقەت توغرا يولدىن
چىققانالرال ئىنكار قىلىدۇ﴿ .﴾99ھەر قاچان ئۇالر بىرەر ئەھدە تۈزۈشسە ،بىر تۈركۈمى ئۇنى بۇزىدۇ،
بەلكى ئۇالرنىڭ (يەنى يەھۇدىيالرنىڭ) تولىسى (تەۋراتقا) ئىمان ئېيتمايدۇ﴿ .﴾100ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن
قوللىرىدىكى كىتابنى تەستىقاليدىغان بىر پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلسە( ،ئۇنىڭ
پەيغەمبەرلىك دەلىللىرىنى) بىلمەيدىغاندەك ،ﷲ نىڭ كىتابىنى (يەنى تەۋراتنى) ئارقىسىغا چۆرۈۋېتىدۇ
(يەنى تەۋراتنىڭ سۆزلىرىگە ئەمەل قىلمايدۇ)﴿ .﴾101ئۇالر سۇلەيماننىڭ پادىشاھلىق زامانىدىكى
شەيتانالرنىڭ (سېھىرىگەرلىكىگە ئائىد) سۆزلىرىگە ئەگەشتى .سۇلەيمان (سېھىرىگەر بولغىنى ۋە سېھىر
ئۆگىنىش بىلەن) كاپىر بولغىنى يوق ،لېكىن شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى ،ئۇالر
بابىلدىكى ھارۇت  -مارۇت دېيىلىدىغان ئىككى پەرىشتىگە نازىل قىلىنغان سېھىرنى ئۆگىتەتتى( .بۇ
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ئىككى پەرىشتە) بىز كىشىلەرنى سىنايمىز ،كاپىر بولمىغىن ،دېمىگىچە ھېچ كىشىگە سېھىر ئۆگەتمەيتتى.
ئۇالر بۇ ئىككىسىدىن ئەر  -خوتۇننى بىر  -بىرىدىن ئايرىۋېتىدىغان نەرسىلەرنى (يەنى سېھىرگەرلىكنى)
ئۆگىنەتتى .ئۇالر (سېھىر ئارقىلىق) ﷲ نىڭ رۇخسىتىسىز ھېچ كىشىگە زىيان يەتكۈزەلمەيتتى .ھالبۇكى،
ئۇالر ئۆزلىرىگە زىيىنى بار پايدىسى يوق نەرسىنى ئۆگىنەتتى .يەھۇدىيالر (تەۋراتنى تاشالپ) سېھىرنى
سېتىۋالغۇچىغا ئاخىرەتتە (ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن ۋە جەننىتىدىن) ھېچ نېسىۋە يوق ئىكەنلىكىنى ئوبدان
بىلەتتى ،ئۇالر جانلىرىنىڭ بەدىلىگە سېتىۋالغان نەرسىسىنىڭ (يەنى ئۆزلىرى ئۈچۈن سېھىر ئۆگىنىشنى
تاللىشىنىڭ) ئەجەبمۇ يامان ئىش ئىكەنلىكىنى كاشكى بىلسە ئىدى﴿ .﴾102ئەگەر ئۇالر ئىمان كەلتۈرسە
(سېھىرنى تاشالپ) ﷲ دىن قورقسا( ،ئۇالر ئۈچۈن) ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ساۋاب ئەلۋەتتە ياخشى
ئىدى ،كاشكى ئۇالر بۇنى بىلسە ئىدى﴿.﴾103

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنىڭ ئاالمەتلىرى
﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،ساڭا بىز روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدۇق﴾ ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئى مۇھەممەد! بىز ساڭا سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭنى بايان
قىلىدىغان ئوچۇق ئاالمەتلەرنى نازىل قىلدۇق.
ئاالمەتلەر ﷲ تائاالنىڭ كىتابى (يەنى قۇرئان كەرىم) ئۆز ئىچىگە ئالغان يەھۇدىيالرنىڭ مەخپىي
بىلىملىرى ،مەخپىي خەۋەرلىرى ،ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنىڭ خەۋەرلىرى
شۇالردىن ئىبارەت :ئۇالرنىڭ كاتتىباشلىرى ۋە ئالىملىرىدىن باشقىسى بىلمەيدىغان ،ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا
بار بولغان چوڭ  -چوڭ خەۋەرلەر ۋە ئۇالرنىڭ بۇرۇنقىلىرى ۋە كېيىنكىلىرى يەڭگۈشلىۋەتكەن تەۋراتنىڭ
ھۆكۈملىرىدۇر.
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ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن كىتابىدا ھەممە ئىشالرنى
ئۇنىڭغان بىلدۈردى .بۇنىڭدا (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن مۇشۇ كاتتا كىتابتا) دىلىدا
ئازراق ئىنساپ بار ۋە ھەسەت ئۇنى ھاالكەتكە چاقىرمىغان كىشىنى ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە دااللەت
قىلىدىغان ئوچۇق پاكىتالر بار .چۈنكى (ھېچقانداق بىر ئىنساندىن بىر نەرسە ئۆگەنمىگەن) بىر ساۋاتسىز
كىشى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن روشەن ئاالمەتلەرنى ئېلىپ كەلسە ،ھەرقانداق بىر
ئەقىل ئىگىسى ھېچقانداق شەك قىلمايال ئۇنىڭ چوقۇم ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر
ئىكەنلىكىگەئىشىنىدۇ.
﴿شەك  -شۈبھىسىزكى ،ساڭا بىز روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدۇق﴾ زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ (ﷲ تائاال پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ) :سەن ئۇنى (قۇرئاننى) ئۇالرغا ئوقۇپ بېرىسەن .ئۇالرغا ئەتىگىنى ۋە
كەچلەردە ۋە ئۇنىڭ ئارىلىقلىرىدا خەۋەر بېرىسەن .سەن ئۇالرنىڭ نەزىرىدە كىتاب ئوقۇپ باقمىغان بىر
ساۋاتسىزدۇرسەن ،ئۇالرغا ئۇالرنىڭ كىتابىدىكى نەرسىنى توغرا ئۇسۇلدا بىلدۈرىسەن ،ئەگەر ئۇالر بۇنىڭ
ھەممىسىنى بىلسە ،بۇنىڭدىن ئىبرەت ئاالتتى ۋە سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە دااللەت قىلىدىغان ئوچۇق
پاكىتالرنىكۆرۈۋاالاليتتى.

بەقەرە سۈرىسى

ۋەدىلەرگە خىالپلىق قىلىشنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ بىردىن بىر ئادىتى ئىكەنلىكى
مالىك ئىبنى سەيف مۇنداق دەيدۇ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندە،
(ﷲ تائاال) ئۇالردىن ئالغان ۋەدىنى ۋە ئۆزى توغرۇلۇق (ﷲ تائاال) ئۇالرغا بەرگەن ۋەدىسىنى ئۇالرغا
ئەسلەتتى .ئۇالر :ﷲ تائاال بىزگە مۇھەممەد توغرۇلۇق ھېچقانداق ۋەدە بەرمىدى ۋە بىزدىنمۇ ھېچقانداق
ۋەدە ئالمىدى -،دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ھەر قاچان ئۇالر بىرەر ئەھدە
تۈزۈشسە ،بىر تۈركۈمى ئۇنى بۇزىدۇ﴾.
﴿بەلكى ئۇالرنىڭ (يەنى يەھۇدىيالرنىڭ) تولىسى (تەۋراتقا) ئىمان ئېيتمايدۇ﴾ ھەسەنبەسرى بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر يەر يۈزىدە قىلىشقانلىكى ئەھدىنى بۇزدى .بۈگۈن ئەھدە
قىلسا ،ئەتىسى بۇزۇش ئۇالرنىڭ ئادىتىدۇر.

يەھۇدىيالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى تاشلىۋېتىپ ،سېھىرگە يۈزلەنگەنلىكى
﴿ئۇالرغا ﷲ تەرىپىدىن قوللىرىدىكى كىتابنى تەستىقاليدىغان بىر پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم) كەلسە﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم

پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندە ،يەھۇدىيالر ئۇنىڭغا تەۋرات بىلەن قارشى تۇرۇپ ئۇنىڭ بىلەن جېدەللەشتى.
قۇرئان بىلەن تەۋرات بىر يەردىن چىقىپ قالدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر تەۋراتنى تاشالپ ،ئاسىپنىڭ
كىتابىنى ،ھارۇت ۋە مارۇتنىڭ سېھىرىنى (قولىغا) ئالدى( .بۇالر) قۇرئان بىلەن بىر يەردىن چىقمىدى.

﴿(ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىك دەلىللىرىنى) بىلمەيدىغاندەك ،ﷲ نىڭ كىتابىنى (يەنى تەۋراتنى)
ئارقىسىغا چۆرۈۋېتىدۇ (يەنى تەۋراتنىڭ سۆزلىرىگە ئەمەل قىلمايدۇ)﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر بىلىملىك كىشىلەر ئىدى ،ئۇالر بىلگەنلىرىدىن يۈز ئۆرۈپ ،ئۇنى يوشۇردى.

سېھىرنىڭ سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىن بۇرۇن بار ئىكەنلىكى
﴿ئۇالر سۇلەيماننىڭ پادىشاھلىق زامانىدىكى شەيتانالرنىڭ (سېھىرىگەرلىكىگە ئائىد) سۆزلىرىگە
ئەگەشتى﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :شەيتانالر سۆز تىڭشاش ئۈچۈن

ئاسمانغا ئۆرلەپ چىقىپ  ،ئاسماننىڭ ئولتۇرغىلى بولىدىغان يەرلىرىدە ئولتۇرۇپ زېمىندا بولماقچى
بولغان بىر كىشىنىڭ ئۆلۈمى ياكى بىر غەيىب ئىشنى ۋەياكى پەرىشتىلەرنىڭ باشقا ئىشالر ھەققىدە
قىلىۋاتقان پاراڭلىرىنى ئاڭاليدۇ .ئاندىن ئۇالر داخانالرنىڭ يېنىغا كېلىپ (شۇ ئىشالردىن) خەۋەر بېرىدۇ.
ئاندىن داخان ،پالچىالر (شۇ ئىشالرنى) كىشىلەرگە سۆزلەپ بېرىدۇ .كىشىلەر (ئۇ ئىشالرنى) داخانالر
دېگەندىكىدەك چىقىپ قالغانلىقىنى بىلىدۇ .پالچىالر شەيتانالرغا ئىشىنىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالر
پالچىالرنى يالغانچى قىلىشقا باشاليدۇ .ئۇالر ھەر بىر سۆزگە  70يالغان سۆزنى قوشۇپ يەتكۈزىدۇ.
كىشىلەر بۇ سۆز توغرىسىدا (شەيتانالرنىڭ غەيىب ئىشالردىن خەۋەر بېرىشى بىلەن) كىتاب يېزىشقا
باشاليدۇ .ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدە جىن غەيىبنى بىلىدىكەن دېگەن سۆز تاراپ كېتىدۇ .سۇلەيمان
ئەلەيھىسساالم كىشىلەرگە پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدۇ .سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم (شەيتان ھەققىدە) يېزىلغان
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كىتابالرنىڭ ھەممىسىنى يىغىپ بىر ساندۇققا سېلىپ ،ئۆزى ئولتۇرىدىغان ئورۇندۇقنىڭ تېگىگە كۆمۈپ
قويىدۇ .شەيتانالرنىڭ ئىچىدىن بىرەرسى ئۇ يەرگە يېقىن بېرىپ قالسا( ،دەرھالال) كۆيۈپ كېتىدۇ.
سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم :مەن بىر كىشىنىڭ شەيتانالر غەيىبنى بىلىدۇ دېگەنلىكىنى ئاڭالپ قالسام،
ئۇنىڭ گەدىنىگە ئۇرىمەن -،دەيتتى .سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ئۇنىڭ بۇ
ئىشىنىبىلىدىغانئالىمالرنىڭھەممىسىئۆلۈپتۈگەپ،ئۇالرنىڭئورۇنلىرىغاباشقىالريېتىشىپچىققاندا،
شەيتان بىر كىشىنىڭ سۈرىتىدە بولۇپ بىر تۈركۈم ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ يېنىغا كېلىپ :مەن سىلەرنى
تۈگىمەيدىغان بىر بايلىق يېنىغا باشالپ بارايمۇ؟ -دېدى .ئۇالر (ئۇنىڭغا) :شۇنداق قىلغىن -،دېدى.
شەيتان (ئۇالرغا) :بىر ئورۇندۇقنىڭ تېگىنى كواليسىلەر -،دېدى .ئاندىن ئۇ ئۇالر بىلەن بىللە بېرىپ،
ئورۇننى ئۇالرغا كۆرسىتىپ قويۇپ ئۆزى بىر چەتتە قاراپ تۇردى .ئۇالر ئۇنىڭغا :يېقىن كەلگىن -،دېدى.
ئۇ :ياق -،دەپ ئۇنىمىدى .لېكىن ئۇ :مەن ھازىر سىلەرنىڭ قولۇڭالردىكى ئادەم ،سىلەر (ئۇ بايلىقنى)
تاپالمىساڭالر ،مېنى ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر -،دېدى .ئاندىن ئۇالر كۆرسىتىپ بەرگەن ئورۇننى كوالپ كىتابالرنى
تاپتى .شەيتان ئۇالرغا :سۇلەيمان ئىنسان ،شەيتان ۋە ئۇچار ـ قۇشالرنى بۇ سېھىر بىلەن ئۆز ئىلكىدە
تۇتۇپ تۇرغان -،دەپ قويۇپ غايىب بولدى .شۇنىڭ بىلەن كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا :سۇلەيمان سېھىرگەر
ئىكەن -،دېگەن سۆز تاراپ كەتتى .ئىسرائىل ئەۋالدلىرى ئۇ كىتابالرنى يانلىرىدا ساقلىدى .مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندە ،ئۇالر ئۇ كىتاب بىلەن (ئىچىدىكى نەرسىنى دەلىل قىلىپ)
جېدەللەشتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سۇلەيمان (سېھىرىگەر بولغىنى ۋە سېھىر ئۆگىنىش
بىلەن) كاپىر بولغىنى يوق﴾.

ھارۇت ۋە مارۇتنىڭ قىسسىسى ۋە ئىككى پەرىشتە
﴿لېكىن شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى ،ئۇالر بابىلدىكى((( ھارۇت  -مارۇت
دېيىلىدىغان ئىككى پەرىشتىگە نازىل قىلىنغان سېھىرنى ئۆگىتەتتى( .بۇ ئىككى پەرىشتە) بىز كىشىلەرنى
سىنايمىز ،كاپىر بولمىغىن ،دېمىگىچە ھېچ كىشىگە سېھىر ئۆگەتمەيتتى .ئۇالر بۇ ئىككىسىدىن ئەر
 -خوتۇننى بىر  -بىرىدىن ئايرىۋېتىدىغان نەرسىلەرنى (يەنى سېھىرگەرلىكنى) ئۆگىنەتتى﴾ ئالىمالر
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بۇ ئايەتتە بايان قىلىنغان ئىككى پەرىشتىنىڭ قايسى پەرىشتە ئىكەنلىكى ئۈستىدە ئىختىالپلىشىپ
قالدى .يەھۇدىيالر بۇ ئىككى پەرىشتىنى جىبرىئىل بىلەن مىكائىل دەپ گۇمان قىلىشاتتى .ئالىمالر
بۇنىڭغا رەددىيە بېرىپ ،ئۇ ئىككى پەرىشتىنىڭ جىبرىئىل بىلەن مىكائىل ئەمەسلىكىنى پاكىت بىلەن
ئىسپاتالش ئۈچۈن ئايەتنىڭ مەنىسىنى ھەر خىل يوسۇندا ئىزاھلىدى .بۇ ئىزاھاتالرنىڭ ئىچىدىن توغرا
دەپ قارالغانلىرىمۇ ،ئايەتنىڭ مەنىسىدىن بەك يىراقلىشىپ كەتتى دەپ قارالغانالرمۇ بولدى .كۆپلىگەن
سەلەپ ئالىملىرى :ئۇالر ئاسماندىن زېمىنغا چۈشكەن ئىككى پەرىشتە -،دېگەن كۆز قاراشتا بىرلىككە
كەلدى .بۇ ئىككى پەرىشتە چۈشۈپ (ئايەتتە) دېيىلگەندەك ئىشالرنى قىلدى .بۇنىڭ بىلەن پەرىشتىلەر
گۇناھىدىن خالى ،ئۇالر ھېچقانداق گۇناھ ئۆتكۈزمەيدۇ دېگەن سۆزنى قانداق چۈشىنىش كېرەك؟-
دېگەن سوئالغا جاۋاب شۇكى ،ئىبلىس دېگەن شەيتانمۇ ئەسلىدە پەرىشتە ئىدى .ﷲ تائاال (ئۇنىڭ
ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنماي پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدىن) شەيتان بولۇشىنى بۇرۇن يېزىۋەتكەندەك،
ئۇ ئىككى پەرىشتىنىڭ ئىشىنىمۇ ﷲ تائاال بۇرۇن يېزىۋەتكەن .ئۇ ئىككى پەرىشتە “پەرىشتىلەرنىڭ
((( بابىل ـ ئىراقتىكى قەدىمىي بىر شەھەر.

بەقەرە سۈرىسى

ھەممىسى گۇناھتىن يىراق ھېچقانداق خاتالىق ئۆتكۈزمەيدۇ” دېگەن ھۆكۈمنىڭ سىرتىدا بولغاچقا ،يەنە
كېلىپ ئۇ ئىككى پەرىشتىنىڭ قىلغان ئىشلىرى ئىبلىس شەيتاننىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن يەڭگىل ،ئۇ
ئىككى پەرىشتىنىڭ قىلغان ئىشلىرى بىلەن “پەرىشتىلەر خاتالىقتىن يىراق” دېگەن سۆزنىڭ ئوتتۇرىسىدا
ھېچقانداق زىددىيەت يوق.

سېھىر ئۆگىنىشنىڭ كۇپۇرلۇق ئىكەنلىكى
﴿(بۇ ئىككى پەرىشتە) بىز كىشىلەرنى سىنايمىز ،كاپىر بولمىغىن ،دېمىگىچە ھېچ كىشىگە سېھىر
ئۆگەتمەيتتى﴾ ئەبۇجەئفەر رازى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ ئىككى پەرىشتىنىڭ قېشىغا سېھىرنى ئۆگىنىش ئۈچۈن بىر
ئادەم كەلسە ،ئۇ ئىككى پەرىشتە ئۇنى ناھايىتى قاتتىق توسۇپ ،ئۇنىڭغا :بىز (ﷲ تائاال تەرىپىدىن
كىشىلەرنى) سىناش ئۈچۈن چۈشۈرۈلدۇق( ،شۇڭا) سەن (بۇنى ئۆگىنىش ئارقىلىق) كاپىر بولۇپ
كەتمە -،دەپ نەسىھەت قىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ئىككى پەرىشتە ياخشىلىق بىلەن يامانلىقنى ،كۇپۇر بىلەن
ئىماننى ئېنىق بىلگەچكە ،سېھىرنى ئۆگىنىش شەكسىز كۇپۇرنىڭ قاتارىدىن ئىكەنلىكىنى تونۇپ يەتكەن
ئىدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ئۇ (يەنى سېھىرنى ئۆگەنمەكچى بولۇپ كەلگەن
كىشى) ئۇ ئىككىسىنىڭ نەسىھىتىگە ئۇنىمىسا ،ئۇنى پاالنى بىر يەرگە بارغىن -،دەپ بۇيرۇيتتى .ئۇالر
بۇيرۇغان يەرگە بارغاندا ،شەيتاننى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرەتتى .شەيتان ئۇنىڭغا سېھىرنى ئۆگىتەتتى .ئۇ
سېھىرنى ئۆگەنگەندە ،ئۇنىڭدىن بىر خىل نۇر چىقىپ كېتەتتى .ئۇ نۇرنىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈپ چىقىپ
كەتكەنلىكىگە قاراپ (سېھىر ئۆگەنگەنلىكىگە) ھەسرەتلىنىپ :ۋاي ئىسىت! مەن نېمە ئىش قىلدىم؟-
دەپ پۇشايمان قىلىپ كېتەتتى.
ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال كىشىلەرنى سىنايدىغان
بۇ خىل سىناقنى كىشىلەرگە ئۆگىتىش ئۈچۈن (ئاسماندىن ئىككى پەرىشتە بىلەن) سېھىرنى چۈشۈردى.
ﷲ تائاال ئۇالردىن :بىز (ﷲ تائاال تەرىپىدىن) ئىنسانالرنى سىناش ئۈچۈن چۈشۈرۈلدۇق سەن
سېھىرنى ئۆگىنىش ئارقىلىق كاپىر بولۇپ كەتمە -،دەپ (نەسىھەت) قىلمىغۇچە بىر كىشىگە سېھىرنى
ئۆگەتمەسلىككە ۋەدە ئالدى.
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئىككى پەرىشتىنىڭ يېنىغا سېھىر
ئۆگىنىش ئۈچۈن بىرەر ئادەم كەلسە ،ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلىپ :سەن (بۇنى ئۆگىنىش ئارقىلىق) كاپىر
بولۇپ كەتمە ،بىز (ﷲ تائاال تەرىپىدىن كىشىلەرنى) سىناش ئۈچۈن چۈشۈرۈلدۇق -،دەيدۇ .ئۇ ئادەم
ئۇالرنىڭ نەسھىتىگە ئۇنىمىسا ،ئۇنىڭغا :ئاۋۇ كۆلگە بېرىپ سىيگىن -،دەيدۇ .ئۇ كۆلگە بېرىپ سىيسە
 ،ئۇنىڭدىن (سىيگەن كىشىدىن) بىر نۇر چىقىپ ئاسمانغا ئۆرلەپ كېتىدۇ ،چىقىپ كەتكەن نۇر ئۇنىڭ
ئىمانى ئىدى .تۈتۈندەك بىر قارا نەرسە كېلىپ ئۇنىڭ قۇالقلىرىغا ۋە كىرەلىگىدەك يەرلىرىنىڭ ھەممىسىگە
كىرىپ كېتىدۇ .ئۇ قارا نەرسە ﷲ تائاالنىڭ غەزىپى ئىدى .كېيىن ئۇ ئادەم ئىككى پەرىشتىگە بولغان
ئىشنى خەۋەر قىلسا ،ئۇنىڭغا سېھىرىنى ئۆگىتىپ قويىدۇ.

بۇ ھەقتە ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇ ئىككى پەرىشتە) بىز كىشىلەرنى سىنايمىز ،كاپىر
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بولمىغىن ،دېمىگىچە ھېچ كىشىگە سېھىر ئۆگەتمەيتتى﴾ سۇنەيد ئىبنى جۈرەيجنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سېھىرگە پەقەت كاپىرال جۈرئەت قىالاليدۇ.
بۇ ئايەت سېھىرنى ئۆگەنگەن كىشىنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) ھەدىستە مۇنداق دەيدۇ« :بىر كىشى پالچى ياكى سېھىرىگەرنىڭ
قېشىغا كېلىپ ،ئۇنىڭ گېپىگە ئىشەنسە ،ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل
قىلىنغان نەرسىگە (يەنى ئىسالم دىنىغا ۋە قۇرئانغا) كاپىر بولغان بولىدۇ».

سېھىرنىڭ ئىچىدە ئەر  -خوتۇننى بىر ـ بىرىدىن ئايرىۋېتىدىغان سېھىرنىڭ بار
ئىكەنلىكى
﴿ئۇالر بۇ ئىككىسىدىن ئەر  -خوتۇننى بىر  -بىرىدىن ئايرىۋېتىدىغان نەرسىلەرنى (يەنى
سېھىرگەرلىكنى) ئۆگىنەتتى﴾ يەنى كىشىلەر ھارۇت بىلەن مارۇتنىڭ سېھىر بىلىملىرىدىن ۋە گۇناھ

ھېسابلىنىدىغان نەرسىدىن يەنى ئەر  -خوتۇنالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا شۇنداق كۈچلۈك مۇھەببەت
بولسىمۇ ئۇالرنى بىر  -بىرىدىن ئايرىۋېتەلەيدىغان سېھىرنى ئۆگىنىدۇ .ئەر  -خوتۇنالرنى بىر -
بىرىدىن ئايرىۋېتىش (ھەدىستە بايان قىلىنغاندەك) شەيتانالرنىڭ ئىشىدۇر.
ئىمام مۇسلىم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىبلىس تەختىنى سۇنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ئولتۇرۇپ ،ئاندىن
كىشىلەر ئارىسىغا لەشكەرلىرىنى تارقىتىدۇ .لەشكەرلەرنىڭ ئىچىدىن قايسىسى ئەڭ چوڭ بۇزغۇنچىلىق
قىلغان بولسا ،ئۇ شەيتانغا ئەڭ يېقىن ھېسابلىنىدۇ( .ئۇ لەشكەرلەردىن) بىرى كېلىپ ئىبلىسقا :مەن
پاالنچىنى مۇنداق  -مۇنداق دېمىگۈچە (يەنى شېرىك سۆزلەرنى قىلمىغۇچە) ئۇنى قويۇۋەتمىدىم
دېسە ،ئىبلىس (ئۇنىڭغا) :ياق (يەنى ئۇنىڭ قىلغان ئىشىنى كىچىك ساناپ) ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى ،سەن ھېچقانداق ئىش قىاللماپسەن -،دەيدۇ .لەشكەرلەرنىڭ ئىچىدىن بىرى كېلىپ
(ئۇنىڭغا) :مەن (پاالنى) بىلەن ئايالىنى بىر  -بىرىدىن ئايرىۋەتمىگۈچە قويۇۋەتمىدىم -،دەيدۇ.
شۇنىڭ بىلەن (ئىبلىس) ئۇنى ئۆزىنىڭ يېقىنلىرىدىن قىلىپ :سەن كارامەت ياراملىق بىرىسەن-،
دەيدۇ».
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ئەر ـ خوتۇننى بىر ـ بىرىدىن ئايرىۋېتىشنىڭ ئۇسۇلى بىرىنىڭ ئەخالقىنى ياكى چىرايىنى سېھىر
ئارقىلىق يەنە بىرىگە سەت كۆرسىتىش ،ئارىدا ھەسەت قوزغاش ،يامان كۆرۈش ھېسسىياتى پەيدا
قىلىش ياكى شۇالرغا ئوخشاپ كېتىدىغان (ئەر ـ خوتۇننىڭ ئايرىلىپ كېتىشىگە سەۋەب بولىدىغان)
ئىشالردىنئىبارەتتۇر.

اﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىنىڭ ھەممىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغانلىقى
﴿ئۇالر (سېھىر ئارقىلىق) ﷲ نىڭ رۇخسىتىسىز ھېچ كىشىگە زىيان يەتكۈزەلمەيتتى﴾ سۇفيان
سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن زىيان

بەقەرە سۈرىسى

يەتكۈزىدۇ .ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر پەقەت ﷲ تائاال
خالىغان كىشىگە زىيان يەتكۈزىدۇ ،ﷲ تائاال بىر كىشىگە ئۇالرنىڭ زىيان يەتكۈزۈشىنى خالىمىسا،
(ئۇالرنى زىيان يەتكۈزۈشكە) قادىر قىلىپ قويمايدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ رۇخسىتىسىز بىر كىشىگە
زىيانيەتكۈزەلمەيدۇ.
﴿ئۇالر ئۆزلىرىگە زىيىنى بار پايدىسى يوق نەرسىنى ئۆگىنەتتى﴾ يەنى ئۇالر دىنىدا ئۇالرغا زىيان
يەتكۈزىدىغان نەرسىنى ئۆگىنىدۇ .ئۇ سېھىرنىڭ ئېلىپ كەلگەن زىيىنى پايدىسىدىن كۆپتۇر.
﴿يەھۇدىيالر(تەۋراتنى تاشالپ) سېھىرنى سېتىۋالغۇچىغا ئاخىرەتتە (ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن
ۋە جەننىتىدىن) ھېچ نېسىۋە يوق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلەتتى﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا

ئەگىشىشنىڭئورنىغاسېھىرنىتاللىۋالغانيەھۇدىيالرئۆزلىرىنىڭشۇئىشلىرىنىقىلغان(يەنىسېھىرنى
ئۆگەنگەن) كىشىلەر ئۈچۈن ئاخىرەتتە ھېچقانداق نېسىۋە يوقلۇقىنى بىلىدۇ.

﴿ئۇالر جانلىرىنىڭ بەدىلىگە سېتىۋالغان نەرسىسىنىڭ (يەنى ئۆزلىرى ئۈچۈن سېھىر ئۆگىنىشنى
تاللىشىنىڭ) ئەجەبمۇ يامان ئىش ئىكەنلىكىنى كاشكى بىلسە ئىدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ (ﷲ تائاالغا)

ئىمان كەلتۈرۈش ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشىنىڭ ئورنىغا سېھىرنى تاللىشى بەكمۇ يامان
ئىشتۇر.

﴿ئەگەر ئۇالر ئىمان كەلتۈرسە (سېھىرنى تاشالپ) ﷲ دىن قورقسا( ،ئۇالر ئۈچۈن) ﷲ نىڭ
دەرگاھىدىكى ساۋاب ئەلۋەتتە ياخشى ئىدى ،كاشكى ئۇالر بۇنى بىلسە ئىدى﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاال

ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرۈپ ،ھارام ئىشالردىن ساقالنسا ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بېرىدىغان
ساۋابى ئۇالرنىڭ ياخشىلىقنى ئۈمىد قىلىپ ئۆزى تاللىۋالغان نەرسىسىدىن ياخشىدۇر .ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىلىملىك كىشىلەر« :ۋاي سىلەرگە! ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەلنى قىلغان
كىشىگە ﷲ نىڭ ساۋابى ياخشىدۇر .ئۇ ساۋاب پەقەت سەۋر قىلغۇچىالرغىال بېرىلىدۇ» دېدى﴾(((.

*******
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ
ئى مۆمىنلەر! (پەيغەمبەرگە) رائىنا دەپ خىتاب قىلماي ،ئۇنزۇرنا دەپ خىتاپ قىلىڭالر( ،سۆزىگە)
قۇالق سېلىڭالر ،كاپىرالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾104ئەھلى كىتاب ۋە مۇشرىكالردىن بولغان
كاپىرالر پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە بىرەر ياخشىلىقنىڭ چۈشۈشىنى ياقتۇرمايدۇ ،ﷲ
ئۆزىنىڭ خالىغان بەندىسىگە پەيغەمبەرلىكنى خاس قىلىدۇ ،ﷲ چوڭ پەزىل ئىگىسىدۇر﴿.﴾105
((( قەسەس سۈرىسى  80ـ ئايەت.
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سۆز قىلغاندا ئەدەبلىك بولۇش
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى گەپ ـ سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلەردە كاپىرالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن توستى.
چۈنكى ،يەھۇدىيالر بىر سۆز قىلماقچى بولسا ،ئۇ سۆزنىڭ ئاڭلىنىشتا مەنىسى توغرا ،لېكىن يوشۇرۇن
(يامان) مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدىغان ئىككى بىسلىق سۆزلەرنى تالاليتتى .مەسىلەن ئۇالر :بىزگە قۇالق
سال -،دېمەكچى بولسا “رائىنا” دېگەن سۆزنى دەيتتى .بۇ سۆز يەھۇدىيالرنىڭ تىلىدا بىر ـ بىرىنى
تىللىغاندائىشلىتىلىدىغانسۆزدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدە كىتابنىڭ (يەنى تەۋراتنىڭ)
سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدىغانالرمۇ بار ،ئۇالر« :بىز (سۆزۈڭنى) ئاڭلىدۇق( ،ئەمرىڭگە) بويسۇنمىدۇق،
بىزگە قۇالق سال ،بىز ساڭا قۇالق سالمايمىز» دەيدۇ ،دىنغا تەنە قىلىش يۈزىسىدىن ،رائىنا دېگەن
سۆزنى تىللىرىنى ئەگرى قىلىپ ئېيتىدۇ .ئەگەر ئۇالر (يۇقىرىقى سۆزلەرنىڭ ئورنىغا) ئاڭلىدۇق ۋە
بويسۇندۇق ،قۇالق سال ،ئۇنزۇرنا دېسە ،ئۇالر ئۈچۈن (ﷲ نىڭ دەرگاھىدا) تېخىمۇ ياخشى ،تېخىمۇ
توغرا بوالتتى ،لېكىن كۇفرى سەۋەبلىك ﷲ ئۇالرنى رەھمىتىدىن يىراق قىلدى .ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن
باشقىسىئىمانئېيتمايدۇ﴾(((.
شۇنىڭدەك ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :ئۇالر ساالم قىلغاندا“ :ئەسسامە ئەلەيكۇم” يەنى
سىلەرگە ئۆلۈم بولسۇن -،دەيتتى .شۇڭا بىز ئۇنىڭغا“ :ۋەئەلەيكۇم” يەنى سىلەرگىمۇ شۇنداق بولسۇن
دېگەن سۆز بىلەن جاۋاب قايتۇرۇشقا بۇيرۇلدۇق ،ئۇالرنىڭ بىزگە قىلغان بەتدۇئاسى ئىجابەت بولمايدۇ.
بىزنىڭ ئۇالرغا قارشى قىلغان دۇئايىمىز ئىجابەت بولىدۇ».
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى سۆز ۋە ئىش  -ھەرىكەتلىرىدە كاپىرالرغا ئوخشاپ قىلىشتىن توسۇپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! (پەيغەمبەرگە) رائىنا دەپ خىتاپ قىلماي ،ئۇنزۇرنا دەپ خىتاپ قىلىڭالر( ،سۆزىگە)
قۇالق سېلىڭالر ،كاپىرالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾.
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ئىمامئەھمەدئىبنىئۆمەررەزىيەلالھۇئەنھۇمادىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالغا ھېچقانداق شېرىك كەلتۈرۈلمەي ئىبادەت قىلىنىشى ئۈچۈن (قىيامەت
بولۇشنىڭ ئالدىدا((() قىلىچ بىلەن ئەۋەتىلدىم .مېنىڭ رىزقىم نەيزەمنىڭ سايىسى ئاستىدا قىلىندى.
خارلىق ۋە پەسلىك مېنىڭ بۇيرۇقۇمغا خىالپلىق قىلغان كىشىگە بولىدۇ .بىر كىشى باشقا بىر مىللەتكە
ئوخشىۋالسا ،ئۇ ئۇالرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ» .بۇ ھەدىستە مۆمىنلەرنىڭ سۆز  -ھەرىكەتلىرىدە،
ئىش  -پائالىيەتلىرىدە ،كىيىم  -كېچەك ۋە بايراملىرىدا ،ئىبادەتلىرىدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىسالم
دىنىدا چەكلەنمىگەن ھەرقانداق ئىشالردا كاپىرالرغا ئوخشىۋېلىشتىن قاتتىق توسالغانلىقىغا ئېنىق دەلىل
 پاكىت بار.((( نىسا سۈرىسى  46ـ ئايەت.
((( بۇ يەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم باشقا پەيغەمبەرلەرگە نىسبەتەن قىيامەت كۈنىگە ئەڭ يېقىن زاماندا پەيغەمبەر
بولۇپ كەلگەچكە ،ئۆزى ياشاۋاتقان دەۋرىدىن قىيامەت كۈنىگىچە بولغان ئارىلىقنى ”قىيامەت بولۇشنىڭ ئالدىدا“ دەپ
ئىپادىلىگەن.

بەقەرە سۈرىسى

كاپىرالرنىڭ ۋە ئەھلى كىتابالرنىڭ مۇسۇلمانالرنى قاتتىق يامان كۆرىدىغانلىقى
﴿ئەھلى كىتاب ۋە مۇشرىكالردىن بولغان كاپىرالر پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن سىلەرگە بىرەر
ياخشىلىقنىڭچۈشۈشىنىياقتۇرمايدۇ﴾ﷲتائاالبۇئايەتتەمۇسۇلمانالربىلەنكاپىرالرنىڭئوتتۇرىسىدىكى

مېھرى-مۇھەببەتنىئۈزۈۋېتىشئۈچۈن،مۇسۇلمانالرنىئۇالرغائوخشىۋېلىشتىنئاگاھالندۇرۇپ،مۇشرىك
ۋە ئەھلى كىتاب كاپىرلىرىنىڭ (مۇسۇلمانالرغا بولغان) قاتتىق ئۆچمەنلىكىنى بايان قىلىدۇ.

ﷲ مۆمىنلەرگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق ھەر جەھەتتىن مۇكەممەل بولغان شەرىئىتىنى
بەلگىلەپ بېرىشتەك نېئمىتىنى ئەسلىتىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۆزىنىڭ خالىغان بەندىسىگە
پەيغەمبەرلىكنى خاس قىلىدۇ ،ﷲ چوڭ پەزىل ئىگىسىدۇر﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹ
قانداقال بىر ئايەتنى ئەمەلدىن قالدۇرساق ياكى ئۇنتۇلدۇرساق( ،ئورنىغا) ئۇنىڭدىن ئارتۇق ياكى
شۇنىڭغائوخشاشبىرئايەتنىكەلتۈرىمىز.ﷲنىڭھەرنەرسىگەقادىرئىكەنلىكىنىبىلمەمسەن؟﴿﴾106
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟ سىلەرگە ﷲ دىن
باشقا ھېچقانداق دوست ۋە مەدەتكار يوقتۇر﴿.﴾107

نەسخ ۋە ئۇنىڭ مەنىسى
نەسخ دېگەن سۆز بىر ئايەتنىڭ ئوقۇلۇشىنىڭ شۇ پېتى قېلىپ ،ئۇنىڭ ھۆكمىنىڭ ئەمەلدىن
قالدۇرۇلغانلىقىنى ياكى ھۆكمى شۇ پېتى قېلىپ ،ئوقۇلۇشىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ« :نەسخ دېگەن ھااللنى ھارامغا ،ھارامنى ھااللغا ،يول قويۇلغان
نەرسىنى توسالغان نەرسىگە ،توسالغان نەرسىنى يول قويۇلغان نەرسىگە ئۆزگەرتىشنى بىلدۈرىدۇ .نەسخ
قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى بىر نەرسىگە بۇيرۇيدىغان ياكى ئۇنىڭدىن توسىدىغان ئايەتلەردىال بولىدۇ .ئەمما
قۇرئاندىكى تارىخىي رىۋايەتلەردە ۋە خەۋەرلەردە نەسخ بولمايدۇ».
﴿قانداقال بىر ئايەتنى ئەمەلدىن قالدۇرساق ياكى ئۇنتۇلدۇرساق﴾ ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال خالىغان نەرسىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئۇنتۇلدۇرىدۇ ۋە خالىغان نەرسىنىڭ (ھۆكمىنى) يەڭگۈشلەيدۇ.
﴿(ئورنىغا) ئۇنىڭدىن ئارتۇق ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر ئايەتنى كەلتۈرىمىز﴾ يەنى ئىبادەت
قىلىشقا اليىق بولغانالرنىڭ مەنپەئىتىگە مۇناسىپ كېلىدىغان ھۆكۈملەرنى كەلتۈرىمىز.
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سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،بىز بىكار قىلىۋەتكەن ياكى ئەمەلدىن قالدۇرغان ھۆكۈمنىڭ ئورنىغا
ئۇنىڭدىن ياخشىسىنى ياكى ئۇنىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرىمىز دېگەنلىكتۇر -،دېدى.

ئەمەلدىن قالدۇرۇشنىڭ دۇرۇسلىقى ۋە يەھۇدىيالرنىڭ “ئۇنداق قىلىش مۇمكىن
ئەمەس” دېگەن دەۋاسىغا رەددىيە
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟ سىلەرگە ﷲ
دىن باشقا ھېچقانداق دوست ۋە مەدەتكار يوقتۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزى ياراتقان مەخلۇقاتالرنىڭ

ئۈستىدە ئۆزىنىڭ ھاكىم ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇالر ئۈستىدە ئۆزى خالىغان بويىچە ھۆكۈم يۈرگۈزىدىغانلىقىنى،
ئۇالرنى يارىتىش ۋە خالىغان نەرسىگە بۇيرۇشنىڭ ئۆزىگە خاس ئىكەنلىكىنى بەندىلىرىگە بىلدۈردى.
ئۇالرنى ئۆزى خالىغان ھالەت بويىچە ياراتتى .خالىغان كىشىنى بەختلىك قىلىدۇ ۋە خالىغان كىشىنى
بەختسىز قىلىدۇ .خالىغان كىشىنى ساغالم ۋە خالىغان كىشىنى كېسەلچان قىلىدۇ .خالىغان كىشىنى
(قىلغان ئىشلىرىدا) غەلىبە قازاندۇرىدۇ ۋە خالىغان كىشىنى مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىتىدۇ .شۇنىڭدەك
بەندىلەرنىڭ ئىچىدە ئۆزى خالىغان نەرسىسى بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ .خالىغان نەرسىنى ھاالل ۋە خالىغان
نەرسىنى ھارام قىلىدۇ .خالىغان نەرسىگە يول قويۇپ ،خالىغان نەرسىنى چەكلەيدۇ .ئۇ ئۆزى خالىغان
نەرسىسى بىلەن ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر .ئۇنىڭ قىلغان ھۆكمىگە ھېچكىم قارشى تۇرالمايدۇ .ئۇ نېمە ئىش
قىلسا ،ئۇنىڭدىن سوراق سورالمايدۇ .سوراق سورىلىدىغىنى بەندىلەردۇر .ئۇ ھۆكۈمىنى ئۆزگەرتىش
ئارقىلىق بەندىلەرنىڭ پەيغەمبەرگە بولغان بويسۇنۇشىنى سىنايدۇ .ئۇ كىشىلەرنى پايدىلىق ئىشالرغا
بۇيرۇپ ،زىيانلىق ئىشالردىن توسىدۇ.
“بويسۇنۇش” ،ئۇنىڭ بۇيرۇغان ئىشلىرىنى قىلىش ،پەيغەمبەرلەر يەتكۈزگەن نەرسىلەرگە
ئىشىنىش ،توسقان ئىشالردىن يېنىشتۇر( .يۇقىرىدىكى) ھەقىقەت يەھۇدىيالرنىڭ قىلغان كۇپۇرلىقىغا ۋە
ئۇالرنىڭ ھۆكۈمنىڭ ئۆزگىرىشى مۈمكىن ئەمەس دەيدىغان دەۋاسىدا كەلتۈرگەن شەك  -شۈبھىلىرىگە
بېرىلگەن ئوچۇق رەددىيەدۇر( .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمنىڭ ئۆزگىرىشى مۈمكىن ئەمەس دەپ قىلغان
دەۋاسىدا) بەزىلىرى بىلىمسىزلىك ۋە كۇپۇرلۇق يۈزىسىدىن ئەقىلگە تايىنىپ گۇمان قىلىدۇ .ياكى
بەزىلىرى توقۇپ چىققان ئۇچۇرغا تايىنىدۇ.
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ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئى مۇھەممەد! ئاسمان  -زېمىننىڭ
ئىگىدارچىلىقى مېنىڭدىال ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟ مەن ئاسمان  -زېمىندا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى
نەرسىلەردە خالىغىنىمچە ھۆكۈم قىلىمەن .ئۇ ئىككىسىدە ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى نەرسىلەر ئۈستىدە
خالىغىنىمنى بۇيرۇيمەن ۋە خالىغىنىمدىن توسۇيمەن .مەن بەندىلىرىمنىڭ ئۈستىدە يۈرگۈزىۋاتقان
ھۆكۈملەردىن خالىغان ۋاقىتتا خالىغىنىمنى ئۆزگەرتىپ خالىغىنىمنى ئۆز پېتى قويۇپ قويىمەن .ئاسمان
 زېمىندا خالىغان نەرسىنى بېكىتىمەن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.ئەبۇجەئفەر يەنە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت تەۋراتنىڭ (بەزى) ھۆكۈملىرىنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقى
ئىنكار قىلغان ،ئىسا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم (ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن دىنالر تەۋراتنىڭ
بەزى ھۆكۈملىرىنى ئۆزگەرتىپ كەلگەنلىكى ئۈچۈن ئۇالر) نىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئېتىراپ قىلمىغان
يەھۇدىيالرنىيالغانچىغاچىقاردى.ئاندىنﷲتائااليەھۇدىيالرغائاسمان-زېمىننىڭئىگىدارچىلىقىنىڭ

بەقەرە سۈرىسى

ئۆزىگە خاس ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇردى .پۈتۈن كىشىلەر ئۆزىنىڭ قول ئاستىدا ئىكەنلىكىنى ،ئۇالرنىڭ
ﷲ تائاالغا مۇتلەق بويسۇنۇشى الزىملىقىنى ،ئۆزىنىڭ ئۇالرنى خالىغان نەرسىگە بۇيرۇيدىغانلىقىنى
ۋە خالىغان نەرسىدىن توسىدىغانلىقىنى ،خالىغان نەرسىنى ئۆزگەرتىپ ،خالىغان نەرسىنى قويۇپ
قويىدىغانلىقىنىبىلدۈردى.
يەھۇدىيالرنى ھۆكۈمنىڭ ئەمەلدىن قېلىشى توغرىسىدا ئىزدىنىشىگە ئۈندېگەن نەرسە ئۇالرنىڭ
(ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە) بولغان كۇپۇرلىقى ۋە ئۇالرغا قارشى تۇرۇش ئادىتىدۇر .ئەقىل
بىلەن ئويلىساقمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈملىرىدە ئەمەلدىن قېلىش بولىدىغانلىقى مۈمكىندۇر .چۈنكى،
ﷲ تائاال خالىغان ئىشنى قىاللىغاندەك ،خالىغان نەرسە ھەققىدە ھۆكۈم چىقىرااليدۇ.
نەسخنىڭ بولۇشى بۇرۇنقى شەرىئەتتىمۇ بولۇپ ئۆتكەن .مەسىلەن ،ﷲ تائاال ئادەم
ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزلىرىنى ئۇنىڭ ئوغۇللىرىغا ئېلىپ بېرىشنى (بىر تۇغقاننىڭ توي قىلىشىنى) ھاالل
قىلغان ،كېيىن ئۇنى چەكلەپ ھارام قىلدى .نۇھ ئەلەيھىسساالم كېمىدىن چۈشكەندىن كېيىن ھەممە
ھايۋانالرنى يېيىشىنى ھاالل قىلغان ،كېيىن ئۇنىڭ بەزىسىنى چەكلىدى .يەئقۇب ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ
بالىلىرىغا ئاچا  -سىڭىلنى بىرال ۋاقىتتا نىكاھىغا ئېلىشنى دۇرۇس قىلغان ،كېيىن ئۇنى تەۋراتتا ۋە
ئۇنىڭدىن كېيىنكى (كىتابالر) ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتتە (يەنى مۇسا ،ئىسا ۋە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
قاتارلىقالرنىڭشەرىئىتىدە)ھارامقىلىپچەكلىدى.ئىبراھىمئەلەيھىسساالمبالىسىنىبوغۇزالشقابۇيرۇلغان
ئىدى .ئۇنى ئورۇنالشتىن بۇرۇن ئۇ بۇيرۇقنى ئۆزگەرتىۋەتتى .ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنىڭ ئىچىدىن مۇزايغا
ئىبادەت قىلمىغانالرنى موزايغا ئىبادەت قىلغانالرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇغان ،كېيىن ئۇالرنىڭ ھەممىسى
ئۆلتۈرۈلۈپ تۈگەپ كەتمىسۇن دەپ ،ئۇ بۇيرۇقنى ئەمەلدىن قالدۇردى .يەھۇدىيالر بۇالرنىڭ ھەممىسىنى
بىلىدۇ ۋە بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدۇ .يەھۇدىيالرنىڭ بۇ ئىسپاتالرغا بەرگەن ئاغزاكى جاۋابى
بۇھۆكۈمنىڭھەقىقىتىنىئۆزگەرتىۋېتەلمەيدۇ.
بۇنىڭ يەنە بىر مىسالى ،يەھۇدىيالرنىڭ كىتابلىرىدا مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر
بولۇپ كېلىشىنىڭ خۇش ـ بېشارىتى ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە بۇيرۇلغانلىقى ھەممىگە مەلۇم“ .بۇرۇنقى
شەرىئەتلەرگە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلگىچىال ئەمەل قىلىنىدۇ ،بۇ چاغدا ئۇ
شەرتلەرنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقى نەسخ دەپ ئاتالمايدۇ” دېسەكمۇ ياكى“ :ئۇ شەرىئەتلەرگە ئەمەل
قىلىنىۋېرىدۇ” دېسەكمۇ ياكى“ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتى ئۇنى ئەمەلدىن قالدۇرىۋېرىدۇ”
دېسەكمۇ ،قانداقلىكى بولمىسۇن ،يەھۇدىيالرنىڭ كىتابىدىكى بۇيرۇق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئەگىشىشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكىنى ۋە بىر ئىشنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
شەرىئىتىگە ئۇيغۇن كېلىشنىڭ شەرت ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ .چۈنكى ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالنىڭ ئاخىرقى كىتابى بولغان قۇرئان كەرىمنى ئېلىپ كەلدى.
ﷲ تائاال بۇ يەردە ھۆكۈمنىڭ ئەمەلدىن قېلىشىنىڭ دۇرۇسلىقىنى بايان قىلىپ ۋە يەھۇدىيالرغا
رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ھەر نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟﴾﴿ ،ئاسمانالرنىڭ
ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى بىلمەمسەن؟﴾ خۇددى ئاسمان  -زېمىننىڭ
ئىگىدارچىلىقى ﷲ تائاالغا مەنسۇپ بولغىنىدەك ،ھۆكۈم قىلىشمۇ ﷲ تائاالغا مەنسۇپتۇر .ئۇ خالىغان
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نەرسىسى بىلەن ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يارىتىش ۋە ئەمر قىلىش (يەنى كائىناتنى تەسەررۇپ
قىلىش) راستىنال ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر﴾((( مۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ ھۆكۈملىرىدە
نەسخنىڭ بولىدىغانلىقىدا بىرلىككە كەلدى .چۈنكى ،بۇنىڭدىمۇ ﷲ تائاالنىڭ بىر ھېكمىتى بار.

*******
ﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍ
ئۇالر(يەنىيەھۇدىيالر)ئىلگىرىمۇسادىنسوئالسورىغاندەك،سىلەرمۇپەيغەمبىرىڭالردىن
سوئال سورىماقچى بوالمسىلەر؟ كىمكى ئىمانىنى كۇفرىغا تېگىشسە ،ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن
ئازغان بولىدۇ﴿.﴾108

كۆپ سوئال سوراشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكى توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن تېخى بولمىغان ئىشالر توغرىسىدا
كۆپ سوئال سوراشتىن توستى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئەگەر
سىلەرگە ئاشكارا قىلىنسا سىلەرنى بىئارام قىلىپ قويىدىغان نەرسىلەر توغرۇلۇق (پەيغەمبەردىن)
سورىماڭالر﴾((( يەنى بىر ئىش بولۇپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ جەريانىنى سورىساڭالر بولىدۇ .بىر
ئىش بولۇشتىن بۇرۇن ئۇ توغرىسىدا سوئال سورىماڭالر ،ئۇنى سورىغانلىقىڭالرنىڭ سەۋەبى بىلەن
بەزى ئىشالر (ئەسلى ھارام بولمىسىمۇ) ھارام بولۇپ چەكلىنىپ قېلىنىشى مۇمكىن.
شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەدىستە مۇنداق دەيدۇ(« :بىر كىشى) مۇسۇلمانلالرنىڭ ئىچىدە
ھارام قىلىنمىغان بىر نەرسە توغرۇلۇق سوئال سورىسا ۋە ئۇنىڭ سوئالى سەۋەبىدىن (ئۇ نەرسە) ھارام
قىلىنىپ كەتكەن بولسا( ،سوئال سورىغۇچى) كىشىنىڭ گۇناھى ئەڭ ئېغىر بولىدۇ».
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئۆزىنىڭ ئايالى بىلەن يامان ئىش قىلىپ تۇرغان كىشىنى كۆرگەن
كىشى ھەققىدە سورالدى .بۇ چاغدا ئايالنىڭ ئېرى سۆزلەپ قالسا ،چوڭ ئىشنى سۆزلىۋېتەتتى (يەنى
ئەگەر سۆزلەپ قالسا ،ئاچچىغىدا خاتالىشىپ كېتىشى مۇمكىن) .ئەگەر گەپ قىلماي شۇك تۇرسا،
مۇشۇنداق (ئېغىر) ئىشقا شۇك تۇرغان بولىدۇ( .بۇ كىشىنىڭ قانداق قىلىشى كېرەكلىكى ھەققىدە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورالغان ئىدى) ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سوئالنى ياقتۇرماي ئەيىب
كۆردى .ئاندىن ﷲ تائاال بىر  -بىرىگە لەنەت قىلىشىش ھۆكۈمىنى نازىل قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇغىيرە ئىبنى شۆئبىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
((( ئەئراف سۈرىسى 54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  101ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

قىلىنىدۇ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنداقمىش  -مۇنداقمىش دېگەن سۆزلەردىن ،مال  -مۈلۈكنى
ئورۇنسىز يەرلەرگە ئىشلىتىش ۋە توال سوئال سوراشتىن توسقان ئىدى».
ئىمام مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :مەن سىلەرنى
قويۇپ بەرسەم ،سىلەرمۇ مېنى قويۇپ بېرىڭالر (يەنى مەن سىلەرنى توسمىغان ياكى بۇيرۇمىغان
ئىش بولسا ،سىلەر ئۇ ھەقتە سۆز ئاچماڭالر) .سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەر توال سوئال
سورىغانلىقى ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئەگەشمىگەنلىكى سەۋەبى بىلەن ھاالك بولۇپ كەتتى .مەن سىلەرنى
بىر ئىشقا بۇيرۇسام ئۇنى كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە قىلىڭالر .بىر ئىشتىن توسسام ،ئۇنى قىلىشتىن
ساقلىنىڭالر».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرگە« :ﷲ تائاال (سىلەرگە) ھەجنى پەرز قىلدى» دەپ
يەتكۈزگەندە( ،ساھابىالرنىڭ ئىچىدىن) بىر كىشى قوپۇپ« :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! ھەر يىلى
ھەج قىالمدىمىز؟» دەپ سورايدۇ (ئۇ ئۈچ قېتىم سورىغان بولۇشى مۇمكىن) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
(جاۋاب بەرمەي) ئۈچال قېتىمدا جىم تۇرۇۋالىدۇ .ئاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ« :ياق ،ئەگەر :ھەئە
دېسەم ،چوقۇم ۋاجىب بولۇپ قاالتتى ،ئەگەر ۋاجىب بولۇپ قالسا ،سىلەر (ئۇنى ھەر يىلى) قىاللماي
قالىسىلەر ،شۇڭا مەن سىلەرنى قويۇپ بەرسەم ،سىلەرمۇ مېنى قويۇپ بېرىڭالر» دېدى.
ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر
نەرسە توغرۇلۇق سوئال سوراشتىن توسالغان ئىدۇق .سەھرادىن بىرەر كىشى كېلىپ سوئال سورىسا
بىز ئۇنىڭغا قىزىقىش بىلەن قۇالق ساالتتۇق.
﴿ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) ئىلگىرى مۇسادىن سوئال سورىغاندەك ،سىلەرمۇ پەيغەمبىرىڭالردىن
سوئال سورىماقچى بوالمسىلەر؟﴾ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى مۆمىنلەرنى ۋە ئۇالردىن باشقىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە

ئالىدۇ .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەممە كىشىگە پەيغەمبەردۇر .ﷲ تائاال مۆمىنلەردىن
باشقىالرنىڭمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سوئال سورايدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى
كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) سەندىن ئۆزلىرىگە ئاسماندىن بىر كىتاب چۈشۈرۈشنى سورايدۇ،
ئۇالر مۇسادىن بۇنىڭدىنمۇ چوڭراقىنى سوراپ« :بىزگە ﷲ نى ئاپئاشكارا كۆرسەتكىن» دېگەن
ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ زۇلمى سەۋەبلىك ئۇالرنى چاقماق سوقتى (يەنى ئاسماندىن بىر
ئوت كېلىپ ئۇالرنى ھاالك قىلدى)﴾(((.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :رافىئە ئىبنى ھۇرەيمىلە ياكى ۋەھب ئىبنى زەيد (دېگەن يەھۇدىي) پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن :ئى مۇھەممەد! بىزگە ئاسماندىن (بىز ئوقۇيدىغان) كىتابتىن بىرنى چۈشۈرۈپ
بەرسەڭ ،بىزگە ئۆستەڭلەرنى پەيدا قىلىپ بەرسەڭ ،ساڭا ئىشىنەتتۇق ۋە ساڭا ئەگىشەتتۇق-،
دېدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) ئىلگىرى
مۇسادىن سوئال سورىغاندەك ،سىلەرمۇ پەيغەمبىرىڭالردىن سوئال سورىماقچى بوالمسىلەر؟ كىمكى
ئىمانىنى كۇفرىغا تېگىشسە ،ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ﴾ بۇ ئايەتتىن مەقسەت

ئىسرائىل ئەۋالدى مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن قارشىلىشىش ئۈچۈن سوئال سورىغاندەك ،بىر كىشىنىڭ
((( نىسا سۈرىسى  -153ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يول كۆرسىتىش (يەنى بۇ ئىشنى مۇنداق قىلساق دېگەنگە ئوخشاش) ۋە
ئىشنى ئېغىرالشتۇرۇش يۈزىسىدىن بىر نەرسە سورىشىنى ئەيىبلەشتۇر.
﴿كىمكى ئىمانىنى كۇفرىغا تېگىشسە﴾ يەنى ئىمانغا كۇپۇرنى ئالماشتۇرغان كىشى ﴿ھەقىقەتەن توغرا
يولدىن ئازغان بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ توغرا يولدىن ئازغۇنلۇققا قاراپ ماڭدى .پەيغەمبەرلەرگە ئىشىنىپ ئۇنىڭغا

ئەگىشىشتىن ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىن باش تارتىپ ،ئۇالر بىلەن قارشىلىشىش ۋە ئۇالرنى يالغانچى
قىلىش ئۈچۈن ئۆزلىرىنىڭ ئېھتىياجى يوق سوئالالرنى پەيغەمبەرلەردىن كۇپۇرلۇق قىلىپ ۋە ئىشنى
قىيىنالشتۇرۇپ سورىغان كىشىلەرنىڭ ھالىمۇ يۇقىرىدىكى (ئىمانغا كۇپۇرنى ئالماشتۇرغان) كىشىنىڭ
ھالىغا ئوخشايدۇ .يەنى ئۇالرمۇ توغرا يولدىن ئازغۇنلۇق يولىغا قاراپ ماڭدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ بەرگەن نېئمىتىگە كۇفرىلىق قىلغان ۋە ئۆز قەۋمىنى (ئازدۇرۇش بىلەن)
ھاالكەت مەۋقەسىگە چۈشۈرۈپ قويغانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ (ھاالكەت مەۋقەسى) جەھەننەمدۇركى ،ئۇالر
جەھەننەمگە كىرىدۇ ،ئۇ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾((( ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ« :ئۇالر ئاسانلىقنى مۇشەققەتلىككە ئالماشتۇردى».

*******
ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ئەھلى كىتاب ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزلىرىگە ھەقىقەت (يەنى دىنىڭالرنىڭ ھەقلىقى)
ئاشكارا بولغاندىن كېيىن ،ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن سىلەرنى ئىمانىڭالردىن قايتۇرۇپ كاپىر
قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ .ﷲ نىڭ ئەمرى كەلگەنگە قەدەر (يەنى ﷲ سىلەرگە ئۇالر بىلەن ئۇرۇش
قىلىشقا رۇخسەت قىلغۇچە) ئۇالرنى ئەپۇ قىلىڭالر ۋە كەچۈرۈڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە
قادىردۇر﴿ .﴾109نامازنى ئادا قىلىڭالر ،زاكاتنى بېرىڭالر ،ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئىشلىگەن ھەرقانداق ياخشى
ئەمەل بولسا ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ ساۋابىنى تاپىسىلەر ،ﷲ ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭالرنى
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾110
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ئەھلى كىتابنىڭ يولىدا مېڭىشتىن توسۇش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى ئەھلى كىتاب كاپىرلىرىنىڭ يولىغا ئەگىشىپ قېلىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ.
ئەھلى كىتابنىڭ ئۇالرغا كەلگەن پەيغەمبىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ،كۆڭلىدە ۋە ئەمەلىيىتىدە
ئۇنىڭغا ئۆچمەنلىك ۋە ھەسەت ساقاليدىغانلىقىنى بايان قىلدى .مۆمىن بەندىلىرىگە ﷲ تائاالنىڭ
ياردىمى كېلىپ (مەككە) ئازات بولغۇچە ئۇالرنى كەچۈرۈشكە ۋە سەۋرچان بولۇشقا بۇيرۇدى .مۆمىنلەرنى
((( ئىبراھىم سۈرىسى  28ــ  29ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

ناماز ئوقۇشقا ۋە زاكات بېرىشكە بۇيرۇپ ،بۇ بۇيرۇقالرنى (ئۆز ۋاقتىدا) ئادا قىلىشقا رىغبەتلەندۈردى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ كەئب ئىبنى مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كەئب
ئىبنى ئەشرەف دېگەن يەھۇدىي شائىر ئىدى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى (شېئىر ئارقىلىق) سۆكەتتى.
ﷲ تائاال ئۇنىڭ ھەققىدە بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئەھلى كىتاب ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزلىرىگە
ھەقىقەت (يەنى دىنىڭالرنىڭ ھەقلىقى) ئاشكارا بولغاندىن كېيىن ،ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن سىلەرنى
ئىمانىڭالردىن قايتۇرۇپ كاپىر قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ .ﷲ نىڭ ئەمرى كەلگەنگە قەدەر (يەنى ﷲ
سىلەرگە ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت قىلغۇچە) ئۇالرنى ئەپۇ قىلىڭالر ۋە كەچۈرۈڭالر﴾.

زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر ساۋاتسىز
پەيغەمبەر يەھۇدىيالرغا ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا بايان قىلىنغان ئاالمەتلەردىن خەۋەر بېرىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا
ئۇالر ئىشەنگەندەك ئىشىنىدۇ .لېكىن ئۇالر كۇپۇرلۇق ۋە ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن ئۇنىڭدىن تانىدۇ.
﴿ئۆزلىرىگە ھەقىقەت (يەنى دىنىڭالرنىڭ ھەقلىقى) ئاشكارا بولغاندىن كېيىن ،ھەسەت قىلىش
يۈزىسىدىن﴾ يەنى ئۇالرغا ھەقىقەتنى ئۇنىڭدىن كىچىككىنە بىر يېرىنىمۇ چۈشىنىكسىز قويماي،

ھەممىسىنى ئوچۇق روشەنلەشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن ،ھەسەت ئۇالرنى تېنىۋېلىشقا ئۈندىدى( .شۇڭا
ﷲ تائاال) ئۇالرنى ئەيىبلىدى ۋە قاتتىق مااللەت قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزلىرىگە ۋە بۇرۇنقى
پەيغەمبەرلەرگە چۈشكەن كىتابالرغا ئىشەنگەنلىكى ۋە ئىمان كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن ،مۆمىنلەرگە ﷲ
تائاالنىڭ كاتتا ساۋابى ۋە ياردىمى بارلىقىنى جاكارلىدى.
﴿ئۆزلىرىگە ھەقىقەت (يەنى دىنىڭالرنىڭ ھەقلىقى) ئاشكارا بولغاندىن كېيىن﴾ ئەبۇئالىيە بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقىي پەيغەمبەر
ئىكەنلىكىنى تەۋرات ۋە ئىنجىلدىن خەۋەر تېپىپ تورۇقلۇقمۇ ،پەيغەمبەرنىڭ باشقا مىللەتتىن چىقىپ
قالغانلىقىغا ھەسەت قىلىپ ئۇنىڭغا ئىشەنمىدى.

كۆپ ساندىكى ئالىمالر :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە
ئۆلتۈرۈڭالر﴾(((﴿ ،سىلەر ئەھلى كىتابتىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر (يەھۇدىيالر
ئۈزەيرىنى ﷲ نىڭ ئوغلى ،ناساراالر ئىسانى ﷲ نىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،ئۇالر
ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئېتىقاد قىلىمىز دېگەن بىلەنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر) بىلەن ،ﷲ
(ئۆزىنىڭ كىتابىدا) ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى (سۈننىتىدە) ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە
ھەق دىن (يەنى ئىسالم دىنى) غا ئېتىقاد قىلمايدىغانالر بىلەن ،تاكى ئۇالر سىلەرگە بويسۇنۇپ خار ھالدا
جىزىيە تۆلىگەنگە قەدەر ئۇرۇش قىلىڭالر﴾((( دېگەن ئايىتى ئارقىلىق﴿ :ﷲ نىڭ ئەمرى كەلگەنگە قەدەر

(يەنى ﷲ سىلەرگە ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت قىلغۇچە) ئۇالرنى ئەپۇ قىلىڭالر ۋە كەچۈرۈڭالر﴾

دېگەن ئايىتىنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ كەتتى -،دېدى (يەنى ئاخىرقى ھۆكۈم كاپىرالرنى
كەچۈرۈۋېتىش ئەمەس ،بەلكى ئۇالرنى ئۇچراتقان يەردە ئۆلتۈرۈشتۇر) .بۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما ،ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىق ئالىمالرنىڭ پىكرىدۇر.
((( تەۋبە سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى  29ـ ئايەت.
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ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش
﴿نامازنى ئادا قىلىڭالر ،زاكاتنى بېرىڭالر ،ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئىشلىگەن ھەرقانداق ياخشى ئەمەل
بولسا ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇنىڭ ساۋابىنى تاپىسىلەر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە

ﷲ تائاالنىڭ ياردىمىگە نائىل بولۇش ئۈچۈن) ناماز ئوقۇش ۋە زاكات بېرىش قاتارلىق (قىيامەت كۈنى
ئۇالرغا ئەسقاتىدىغان) ئىشالرنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈردى.
ﷲ تائاال ئەمەل  -ئىبادەت قىلمىغان كىشىلەرنىڭ زىيان تارتىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتنىڭ
ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ياخشىلىق بولسۇن
ياكى يامانلىق بولسۇن ،بىر كىشىنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىدىن بىخەۋەر ئەمەس .ئۇ ھەرقانداق كىشىنىڭ
قىلغان ئىشىغا جازا ۋە مۇكاپات بەرگۈچىدۇر.

*******
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃ
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ئۇالر« :يەھۇدي ياكى ناسارا بولمىغان ئادەم (يەنى يەھۇدىيالر يەھۇدىي بولمىغان ئادەم،
ناساراالر ناسارا بولمىغان ئادەم) ھەرگىزمۇ جەننەتكە كىرمەيدۇ» دېيىشتى .بۇ ،ئۇالرنىڭ قۇرۇق
ئارزۇسىدۇر« .ئەگەر (سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،دەلىلىڭالرنى كەلتۈرۈڭالر» دېگىن﴿.﴾111
ئۇنداق ئەمەس ،كىمكى ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى ﷲ غا تاپشۇرىدىكەن (يەنى ﷲ
نىڭ ئەمرىگە بويسۇنۇپ ،ئەمەلىنى خالىس ﷲ ئۈچۈن قىلىدىكەن) ،ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا
ساۋابتىن بەھرىمەن بولىدۇ .ئۇالرغا (ئاخىرەتتە) ھېچ قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴿.﴾112
يەھۇدىيالر« :ناساراالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق (يەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس)» دېدى.
ناساراالرمۇ« :يەھۇدىيالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق (يەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس)» دېدى.
ھالبۇكى ،ئۇالر كىتابنى (يەنى يەھۇدىيالر تەۋراتنى ،ناساراالر ئىنجىلنى) ئوقۇيدۇ ،بىلىمسىز ئادەملەر
(يەنى ئەرەب مۇشرىكلىرى) مۇ ئۇالر دېگەندەك دېدى ،ﷲ قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئۆز ئارا ئىختىالپ
قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴿.﴾113
((( غافىر سۈرىسى  52ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئەھلى كىتابنىڭ قىلغان ئارزۇلىرى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ ئورۇنسىز ئارزۇالرغا ئالدىنىپ كەتكەنلىكىنى
بايان قىلىدۇ .يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالر جەننەتكە ئۆزىنىڭ دىنىدىكى كىشىدىن باشقىسىنىڭ
كىرەلمەيدىغانلىقىھەققىدىكىدەۋاسىدائالدىنىپكەتكەن.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ :بىز ﷲ تائاالنىڭ بالىلىرى -،دەپ دەۋا قىلغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ﷲ نىڭ ئوغۇللىرىدۇرمىز (يەنى ئاتا  -بالىدەك يېقىنمىز) ۋە (بىز ﷲ نىڭ دىنىدا
بولغاچقا) دوستلىرىدۇرمىز﴾((( ﷲ تائاال :ئۇالر ئۆزلىرى قىلغان گۇناھلىرى سەۋەبىدىن ئازابلىنىدۇ-،
دەپ ئېالن قىلىپ ،ئۇالرنىڭ قىلغان دەۋاسىنى يالغانغا چىقاردى .ئەگەر ئۇالر ئۆزلىرى دېگىنىدەك
ﷲ تائاالنىڭ بالىلىرى ۋە يېقىنلىرى بولىدىغان بولسا ،قىلغان گۇناھلىرى سەۋەبىدىن ئازابالنمىغان
بوالتتى .يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەندەك ،ئۇالر قىلغان يامان ئىشلىرىمىز ئۈچۈن دوزاختا بىر نەچچە كۈنال
تۇرۇپ ئاندىن جەننەتكە كىرىمىز دەپ دەۋا قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالرغا شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال رەددىيە
قايتۇردى.
شۇنىڭدەك ،بۇ يەردىمۇ ئۇالرنىڭ (جەننەتكە يەھۇدىي ياكى خرىستىئان دىنىدىكىدىن باشقىالر

كىرەلمەيدۇ دەپ قىلغان) ھېچقانداق دەلىل  -ئىسپاتسىز دەۋاسى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ،
ئۇالرنىڭ قۇرۇق ئارزۇسىدۇر﴾ ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرنىڭ ﷲ

تائاال توغرىسىدىكى قىلغان ئورۇنسىز ئارزۇلىرىدۇر.

ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ئەگەر (سۆزۈڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،دەلىلىڭالرنى
كەلتۈرۈڭالر» دېگىن﴾ ئەبۇئالىيە ،مۇجاھىد ،سۇددى ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى سىلەر قىلغان دەۋايىڭالردا راستچىل بولساڭالر ،پاكىتىڭالرنى
كەلتۈرۈڭالر.

﴿ئۇنداق ئەمەس ،كىمكى ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى ﷲ غا تاپشۇرىدىكەن (يەنى
ﷲ نىڭ ئەمرىگە بويسۇنۇپ ،ئەمەلىنى خالىس ﷲ ئۈچۈن قىلىدىكەن)﴾ يەنى ﷲ تائاالغا ھېچقانداق

نەرسىنى شېرىك قىلماي ئىبادەتنى ئۇنىڭ ئۆزىگىال قىلغان كىشى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر سەن بىلەن (دىن بارىسىدا)
مۇنازىرەلەشسە« :ماڭا ئەگەشكەنلەر بىلەن بىرلىكتە ،مەن ئۆزەمنى ﷲ غا تاپشۇردۇم (يەنى ﷲ نىڭ
ئەمرىلىرىگەبويسۇنغۇچىمىز)»دېگىن﴾(((.
﴿ئۇنداق ئەمەس ،كىمكى ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ھالدا ئۆزىنى ﷲ غا تاپشۇرىدىكەن﴾ سەئىد
ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :دىنىنى خالىس قىلغان كىشى.
﴿ئۇ پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋابتىن بەھرىمەن بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ خالىس قىلغان ئەمەلىدە
ياكى دىنىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشتى .ئەمەل  -ئىبادەتنىڭ مەقبۇل بولۇشى ئۈچۈن ئىككى
((( مائىدە سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شەرت الزىم بولىدۇ .بىرىنچىسى ،ئەمەل  -ئىبادەت ﷲ تائاال ئۈچۈن خالىس بولغان بولۇشى الزىم.
ئىككىنچىسى ،ئەمەل  -ئىبادەت شەرىئەتنىڭ قانۇنلىرىغا ئۇيغۇن بولۇشى الزىم .ھەرقانداق ۋاقىتتا ئەمەل
قىلىنغان ئىبادەت ﷲ تائاالغا خالىس بولۇپ ،ئەمما شەرىئەتنىڭ قانۇنلىرىغا ئۇيغۇن بولمىسا ،قوبۇل
قىلىنمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :بىر كىشى بىزنىڭ دىنىمىزدا يوق
ئىشنى قىلغان بولسا ،ئۇنىڭ قىلغان ئىشى مەقبۇل ئەمەس».
راھىبىالر ۋە ئۇالرغا ئوخشاشالرنىڭ قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلىرىنى ئىلىپ ئېيتقاندا ،ئۇالر
ئىبادەتلىرىنى ﷲ تائاال ئۈچۈن خالىس قىلىدۇ دەپ پەرز قىلساقمۇ ،ئۇالر قىلغان ئىبادەتلىرىدە ،پۈتكۈل
ئىنسانالرغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشمىگۈچە (يەنى ئۇالرنىڭ قىلغان
ئىبادىتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتنىڭ قانۇنلىرىغا ئۇيغۇن كەلمىگۈچە) ئۇالرنىڭ
ئىبادەتلىرى مەقبۇل بولمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى بىر تەرەپ
قىلىپ ،ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگەن توزاندەك قىلىۋېتىمىز)،يەنى ئۇالر ئىمانسىز بولغانلىقتىن ،قىلغان ياخشى
ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىمىز)﴾(((﴿ ،كاپىرالرنىڭ (ياخشى ئەمەل دەپ ئويلىغان) ئەمەللىرى باياۋاندىكى
سەرابقا ئوخشايدۇ ،تەشنا ئادەم ئۇنى سۇ دەپ گۇمان قىلىدۇ ،ئۇنىڭ يېنىغا كەلسە ،ھېچ نەرسە
كۆرۈنمەيدۇ (يەنى سۇ كۆرمەيدۇ)﴾(((﴿ ،بۇ كۈندە نۇرغۇن ئادەملەر خار بولغۇچىدۇر .ئۇالر دۇنيادا گۇناھ
قىلغۇچىالردۇر( ،ئاخىرەتتە) جاپا تارتقۇچىالردۇر .ئۇالر ھارارىتى قاتتىق دوزاخقا كىرىدۇ( .سۇلىرى) قايناپ
تۇرغان بۇالقتىن سۇغىرىلىدۇ﴾(((.
كۆرۈنۈشتە ئەمەل  -ئىبادەت شەرىئەتنىڭ قانۇنلىرىغا ئۇيغۇن بولسىمۇ ،لېكىن ئىبادەت قىلغۇچى
قىلغان ئىبادىتىدە ئىخالس قىلمىغان بولسا ،بۇ ئىبادەتمۇ ئوخشاشال قوبۇل قىلىنمايدۇ .بۇ ئىبادەتلەر
رىياخورالرنىڭ ۋە مۇناپىقالرنىڭ ئىبادىتىگە ئوخشايدۇ (ئۇالر كۆرۈنۈشتە ئىبادەت قىلغاندەك قىلسىمۇ،
ئىخالس بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قىلغان ئىبادىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ).
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ﷲ تائاال بۇالر توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،مۇناپىقالر ﷲ نى ئالدىماقچى بولۇشىدۇ،
ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدامچىلىقىغا يارىشا جازا بېرىدۇ .ئۇالر ناماز ئۈچۈن تۇرغاندا ،خۇش ياقماسلىق بىلەن
تۇرىدۇ (ساۋاب ئۈمىد قىلمايدۇ)( ،نامازنى) كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن ئوقۇيدۇ (يەنى رىياكارلىق
قىلىدۇ) .ﷲ نى پەقەت ئازغىنا ياد ئېتىدۇ﴾(((﴿ ،شۇنداق ناماز ئوقۇغۇچىالرغا ۋايكى ،ئۇالر نامازنى
غەپلەت بىلەن ئوقۇيدۇ .نامازنى رىيا بىلەن ئوقۇيدۇ .ئۇالر قولقا بەرمەيدۇ﴾((( ئەمەل  -ئىبادەتنى
ئىخالس بىلەن قىلىش توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ،پەرۋەردىگارىغا مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد
قىلىدىكەن (يەنى ساۋابىنى ئۈمىد قىلىپ ئازابىدىن قورقىدىكەن) ،ياخشى ئىش قىلسۇن .پەرۋەردىگارىغا
قىلىدىغان ئىبادەتكە ھېچكىمنى شېرىك كەلتۈرمىسۇن»﴾(((﴿ ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن
((( فۇرقان سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( نۇر سۈرىسى 39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غاشىيە سۈرىسى  - 2ئايەتتىن  5ـ ئايەتكىچە.
((( نىسا سۈرىسى  142ـ ئايەت.
((( مائۇن سۈرىسى  - 4ئايەتتىن  7ـ ئايەتكىچە.
((( كەھف سۈرىسى  110ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر پەرۋەردىگارىنىڭ قېشىدا ئۆز ئەجرىدىن بەھرىمەن بولىدۇ .ئۇالرغا
(ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ يوقتۇر﴾((( يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىلغان ئىبادەتلىرىگە ساۋاب
بېرىدىغانلىقىغا كېپىل بولدى .ئۇالرنى قورقۇلىدىغان ئىشالردىن خاتىرجەم قىلدى.
﴿ئۇالرغا(ئاخىرەتتە)ھېچقورقۇنچبولمايدۇ﴾ كەلگۈسىدە ئۇالرغا قورقۇنچ يوق﴿ .ئۇالرغا(ئاخىرەتتە)
ھېچ غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴾ ئۆتكەن ئىشالرغا ئۆكۈنمەيدۇ .سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالرغا ئاخىرەتتە قورقۇنچ يوق ۋە ئۇالر ئۆلۈمدىن غەم قىلمايدۇ.

يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ كۇپۇرلۇق ۋە جاھىللىقىدىن ئۆزئارا
ئىختىالپلىشىپ قېلىشى
﴿يەھۇدىيالر« :ناساراالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق (يەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس)» دېدى.
ناساراالرمۇ« :يەھۇدىيالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق (يەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس)» دېدى .ھالبۇكى،
ئۇالر كىتابنى (يەنى يەھۇدىيالر تەۋراتنى ،ناساراالر ئىنجىلنى) ئوقۇيدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرنىڭ ئۆز

ئارا ئىختىالپلىشىپ قېلىشىنى ،بىر – بىرىگە بولغان ئۆچمەنلىك ۋە دۈشمەنلىكلىرىنى بايان قىلىدۇ.

مۇھەممەدئىبنىئىسھاقئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:
نەجران قەبىلىسىنىڭ خرىستىئانلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلگەندە ،يەھۇدىيالرنىڭ
ئالىملىرىمۇ يېتىپ كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا ئىككى تەرەپ بولۇپ ئىختىالپلىشىشقا
باشلىدى .رافىئە ئىبنى ھۈرەيمىلە دېگەن يەھۇدىي (خرىستىئانالرغا) :سىلەر توغرا دىندا ئەمەس دەپ
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكى بىلەن ئىنجىلنى ئىنكار قىلدى .نەجران قەبىلىسىدىن كەلگەن
خرىستىئانالرنىڭ ئىچىدىن بىرى يەھۇدىيالرغا سىلەر توغرا دىندا ئەمەس دەپ موسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
پەيغەمبەرلىكى بىلەن تەۋراتنى ئىنكار قىلدى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ھەقتە تۆۋەندىكى ئايەتنى
چۈشۈردى﴿ :يەھۇدىيالر« :ناساراالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق (يەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس)»
دېدى .ناساراالرمۇ« :يەھۇدىيالرنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق (يەنى ئۇالر توغرا دىندا ئەمەس)» دېدى.
ھالبۇكى ،ئۇالر كىتابنى (يەنى يەھۇدىيالر تەۋراتنى ،ناساراالر ئىنجىلنى) ئوقۇيدۇ﴾ يەنى ھەر ئىككى

تەرەپپەيغەمبەرلىكىنىئىنكارقىلغانكىشىنىڭئۆزلىرىنىڭكىتابلىرىداھەقىقىيپەيغەمبەرئىكەنلىكىنى
ئوقۇيدۇ .يەنى يەھۇدىيالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلدى .ﷲ تائاال ئۆز ۋاقتىدا
موسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن كىتابتا (تەۋراتتا) ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىشىنىش
توغرۇلۇق ئۇالردىن ۋەدە ئېلىۋالغان ئىدى (خرىستىئانالر مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار
قىلدى) .ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن كىتاب (ئىنجىل) تا مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ
پەيغەمبەرلىكىگە ئىشىنىش توغرۇلۇق ئۇالردىن ۋەدە ئالغان ئىدى .ھەر ئىككى تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ
پەيغەمبىرىئېلىپكەلگەنكىتابتىكىھەقىقەتتىنتېنىۋېلىشتى.
﴿بىلىمسىز ئادەملەر (يەنى ئەرەب مۇشرىكلىرى) مۇ ئۇالر دېگەندەك دېدى﴾ ئالىمالر بۇ ئايەتتىن
قايسى كىشىلەرنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقى توغرىسىدا ئىختىالپلىشىپ قالدى .رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە
((( بەقەرە سۈرىسى  62ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قەتاد قاتارلىقالرمۇ :بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلىدىغىنى خرىستىئانالردۇر ،يەنى خرىستىئانالرمۇ يەھۇدىيالرغا
ئوخشاشال سۆزنى قىلىدۇ ،دېگەن كۆز قاراشقا كەلدى.
ئىبنى جۇرەيج مۇنداق دەيدۇ :ئەتادىن :بۇ ئايەتتە كىملەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ -،دەپ سورىدىم ،ئۇ:
بۇ ئايەتتىن يەھۇدىي ،خرىستىئان ۋە تەۋرات بىلەن ئىنجىل چۈشۈشتىن بۇرۇن ياشىغان كىشىلەر كۆزدە
تۇتۇلىدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى.
سۇددى:بۇئايەتتىنئەرەبلەركۆزدەتۇتۇلىدۇ.چۈنكىئەرەبلەر:مۇھەممەد(پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم)
توغرا دىندا ئەمەس دەيدۇ -،دېدى.
بۇالرنىڭ ئىچىدىن ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر :بۇ ئايەت ھەممە كىشىگە ئومۇمىيدۇر .بۇ ئايەتنى
يۇقىرىدا دەپ ئۆتۈلگەن كىشىلەرنىڭ بىرىگە قارىتىۋېلىشنىڭ ھېچقانداق پاكىتى يوقتۇر -،دەيدۇ.
﴿ﷲ قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ئۆز ئارا ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىدۇ﴾

يەنى ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى ئۇالرنى توپالپ ،زەررىچىلىكمۇ زۇلۇم قىلمايدىغان ناھايىتى ئادىل ھۆكمى
بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۆمىنلەر ،يەھۇدىيالر ،يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالر ،ناساراالر،
مەجۇسىيلەر (يەنى ئاتەشپەرەسلەر) ۋە مۇشرىكالر ئۈچۈن قىيامەت كۈنى ﷲ ھەقىقەتەن ھۆكۈم چىقىرىدۇ
(يەنى ﷲ تائاال مۆمىنلەر بىلەن مەزكۇر بەش پىرقە ئارىسىدا توغرا ھۆكۈم چىقىرىپ ،مۆمىنلەرنى
جەننەتكە ،كۇففارالرنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ) ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((،
﴿ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىمىز بىزنى (قىيامەت كۈنى) يىغىدۇ .ئاندىن بىزنىڭ ئارىمىزدا ھەقلىق بىلەن
ھۆكۈم چىقىرىدۇ ،ﷲ ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر( ،خااليىقنىڭ ئەھۋالىنى) بىلگۈچىدۇر»﴾(((.

*******
ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
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ﷲ نىڭ مەسچىتلىرىدە ﷲ نىڭ نامىنىڭ ياد قىلىنىشىنى توسقان ۋە ئۇالرنى ۋەيران قىلىشقا
ئورۇنغانالردىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟ مەسچىتلەرگە ئۇالرنىڭ پەقەت قورققان ھالدىال كىرىشى اليىق ئىدى،
ئۇالر دۇنيادا رەسۋا بولىدۇ .ئاخىرەتتە چوڭ ئازابقا (يەنى دوزاخ ئازابىغا) دۇچار بولىدۇ﴿.﴾114

مەسچىتلەردىن توسقان ۋە ئۇنى بۇزۇۋېتىشكە ئورۇنغان كىشىنىڭ گۇناھى
بۇ ئايەتتىكى مەسچىتلەردىن توسقان ۋە ئۇنى ۋەيران قىلىۋېتىش ئۈچۈن ئورۇنغان كىشىلەردىن
قۇرەيش مۇشرىكلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
((( ھەج سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  26ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

﴿ﷲ نىڭ مەسچىتلىرىدە ﷲ نىڭ نامىنىڭ ياد قىلىنىشىنى توسقان ۋە ئۇالرنى ۋەيران قىلىشقا
ئورۇنغانالردىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟﴾ ئىبنى جەرىر ئىبنى زەيدنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:بۇنىڭدىنھۇدەيبىيەكۈنىدەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىمەككىگەكىرىشتىن
توسقان مۇشرىكالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (مەككىگە كىرەلمىگەچكە مەككىگە كىرىپ
بوغۇزالش ئۈچۈن ئېلىپ كەلگەن) قۇربانلىقالرنى “تۇۋا” دېگەن يەردە بوغۇزالشقا (مەجبۇر بولۇپ شۇ
يەردە) بوغۇزلىدى( .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) قايتىشتىن بۇرۇن مۇشرىكالرغا« :بۇ ﷲ تائاالنىڭ ئۆيىدىن
(يەنى ھەرەمدىن) ھېچقانداق كىشى توسالمايدۇ .بىر كىشى ئۆزىنىڭ ئاتىسىنى ياكى قېرىندىشىنى
ئۆلتۈرگەن كىشىگە يولۇقسىمۇ ئۇنى توسىمايدۇ» دەيدۇ .ئاندىن ئۇالر (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) :بىز
دادىلىرىمىزنى بەدرى كۈنى (ئۇرۇشتا) ئۆلتۈرگەن كىشىلەرنى (ھەرەمگە) كىرگۈزمەيمىز -،دەيدۇ.

﴿ﷲ نىڭ مەسچىتلىرىدە ﷲ نىڭ نامىنىڭ ياد قىلىنىشىنى توسقان ۋە ئۇالرنى ۋەيران قىلىشقا
ئورۇنغانالردىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟﴾ ئىبنى زەيد مۇنداق دەيدۇ :چۈنكى ،ئۇالر ھەرامغا ھەج ۋە ئۆمرە

قىلىش ئۈچۈن كېلىپ ،ﷲ تائاالنى زىكىر قىلىش ئارقىلىق ئۇنى گۈللەندۈرمەكچى بولغان ئادەمنى
ھەرەمگەكىرگىلىقويمايتتى.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قۇرەيشلىكلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەرەم مەسچىتىنىڭ ئىچىدە (كەبىنىڭ قېشىدا) ناماز ئوقۇشتىن
توستى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ نىڭ مەسچىتلىرىدە ﷲ نىڭ نامىنىڭ ياد
قىلىنىشىنى توسقان ۋە ئۇالرنى ۋەيران قىلىشقا ئورۇنغانالردىنمۇ زالىم كىشى بارمۇ؟﴾ ﷲ تائاال يۇقىرىدا
يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ قىلمىشلىرىنى سۆككەن ئىدى .بۇ يەردە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ
ساھابىلىرىنى مەككىدىن قوغالپ چىقارغان ۋە ئۇالرنى ھەرەم مەسچىتىدە ناماز ئوقۇشتىن توسۇپ ،ئۇنىڭغا
بۇتلىرىنىئورۇنالشتۇرغانمۇشرىكالرنىئەيىبلەشكەباشلىدى.
ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (باشقىالرنىڭ) مەسچىتى ھەرامغا كىرىشىنى
توسۇۋاتسا ،ﷲ ئۇالرغا نېمىشقا ئازاب قىلمىسۇن؟ ئۇالر مەسچىتى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى ئەمەس،
مەسچىتى ھەرامنىڭ ئىگىلىرى تەقۋادارالردىن باشقىالر ئەمەستۇر ،لېكىن (بۇنى) ئۇالرنىڭ تولىسى
بىلمەيدۇ﴾(((﴿ ،مۇشرىكالر ئۆزلىرىنىڭ كۇفرىنى ئىقرار قىلىپ تۇرۇقلۇق (يەنى كاپىرلىق بىلەن
ﷲ نىڭ مەسچىتلىرىنى ئاۋات قىلىش بىر  -بىرى بىلەن سىغىشالمايدۇ)( ،ئۇالرنىڭ) ﷲ نىڭ
مەسچىتلىرىنى ئاۋات قىلىشى توغرا ئەمەس ،ئۇالرنىڭ قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرىنىڭ نەتىجىسى
بولمايدۇ ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ .ﷲ نىڭ مەسچىتلىرىنى پەقەت ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە
ئىمان ئېيتقان ،ناماز ئۆتىگەن ،زاكات بەرگەن ،ﷲ دىن باشقىدىن قورقمىغان كىشىلەرال ئاۋات
قىلىدۇ (يەنى مەسچىتنى رېمونت قىلىش ،سەرەمجانالشتۇرۇش ،تازىالش ،مەسچىتتە داۋاملىق ناماز
ئۆتەش ،قۇرئان تىالۋەت قىلىش قاتارلىق ئىشالرنى قىلىدۇ) ،ئەنە شۇالرنىڭ ھىدايەت تاپقۇچىالردىن
بولۇشى كۆزدە تۇتۇلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر كاپىر بولدى ،سىلەر مەسچىتى ھەرامدىن ۋە تۇتۇپ تۇرۇلغان
قۇربانلىقنىڭ ئۆز جايىغا يېتىشىدىن توستى( ،مەككىدە) سىلەر بىلمەيدىغان ئەر  -ئايال مۆمىنلەر
بولۇپ ،سىلەر بىلمەستىن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ قويۇش بىلەن گۇناھقا گىرىپتار بولۇشۇڭالرنىڭ خەۋپى
((( ئەنفال سۈرىسى  34ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  17ـ  18ـ ئايەتلەر.
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بولمىسا ئىدى (ئەلۋەتتە ﷲ مەككىگە كىرىشىڭالرغا رۇخسەت قىالتتى ۋە سىلەرنى كاپىرالرغا مۇسەللەت
قىالتتى) ،ﷲ خالىغان ئادەمنى رەھمىتى (دائىرىسىگە) كىرگۈزۈش ئۈچۈن (سىلەرنى مەككىنى پەتھى
قىلىشتىن توستى) ،ئەگەر ئۇالر ئايرىلسا (يەنى مۆمىنلەر كاپىرالردىن ئايرىلسا) ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى
كاپىرالرنى قاتتىق ئازاب بىلەن ئازاباليتتۇق﴾(((.
﴿ﷲ نىڭ مەسچىتلىرىنى پەقەت ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقان ،ناماز ئۆتىگەن ،زاكات
بەرگەن ،ﷲ دىن باشقىدىن قورقمىغان كىشىلەرال ئاۋات قىلىدۇ (يەنى مەسچىتنى رېمونت قىلىش،
سەرەمجانالشتۇرۇش،تازىالش ،مەسچىتتە داۋاملىقنامازئۆتەش،قۇرئانتىالۋەتقىلىشقاتارلىقئىشالرنى
قىلىدۇ)﴾ يەنى مەسچىتلەرنى ئاۋاتالشتۇرىدىغان ،ﷲ تائاالغا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمانى بار كىشىلەر

مەسچىتلەردىن قوغالندى قىلىنىپ ،ئۇنىڭغا كىرىشتىن توسۇلۇپ يۈرگەندىنمۇ ئارتۇق مەسچىتلەرنى
ۋەيران قىلىۋېتىش بارمۇ؟! مەسچىتلەرنى ئاۋاتالشتۇرۇش دېگەنلىك ئۇنى نەقىشلەپ ،سىرالپ يېڭىالش
ئەمەس ،بەلكى شۇ مەسچىتتە ﷲ تائاالنى زىكىر قىلىش ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئورۇنالش ۋە
مەسچىتلەرنى شېرىك ،بىدئەت ۋە خۇراپاتلىقالردىن تازىالشتۇر.

ئىسالمنىڭ غەلىبە قازىنىدىغانلىقىغا ئالدىن خۇش بېشارەت بېرىلگەنلىكى
﴿مەسجىدلەرگە ئۇالرنىڭ پەقەت قورققان ھالدىال كىرىشى اليىق ئىدى﴾ يەنى سىلەر (ھەرامنىڭ)
باشقۇرۇشىنى قۇلۇڭالرغا ئېلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇ كاپىرالر ھەرامغا كىرمەكچى بولسا ،سۈلھى ئارقىلىق
ۋە سىلەرگە تۆلەشكە تېگىشلىك بولغان تۆلەمنى تۆلەپ كىرىدۇ.
شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىنى كاپىرالرنىڭ قولىدىن ئېلىپ بىر يىلدىن كېيىن ،يەنى
ھىجرىيەنىڭ  9ـ يىلى مىنا تېغىدا« :سۆزۈمگە قۇالق سېلىڭالر! بۇ يىلدىن كېيىن مۇشرىكالرنىڭ ھەج
قىلىشىغا يول قويۇلمايدۇ .كەبىنىڭ ئەتراپىنى يالىڭاچ ھالەتتە تاۋاپ قىلىشقا بولمايدۇ .بىر كىشى بىلەن
تۈزۈلگەن كېلىشىم بولسا ،ئۇنىڭ ۋاقتى توشقىچىال ئەمەل قىلىنىدۇ» دەپ جاكارالشقا بۇيرۇدى.
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بۇ جاكارالش ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىگە ئاساسەن بولدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! مۇشرىكالر
(ﷲ نى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئېتىقادى بۇزۇق بولغانلىقلىرى ئۈچۈن) پەقەت نىجىستۇر،
مۇشۇ يىلدىن (يەنى ھىجرىيىنىڭ  - 9يىلىدىن) كېيىن ئۇالر مەسجىدى ھەرامغا (يەنى ھەرەمگە)
يېقىنالشمىسۇن (يەنى ھەج قىلمىسۇن ،ئۆمرە قىلمىسۇن)﴾((( يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ يېقىن مۇددەت
ئىچىدە ھەرەم مەسچىتى ۋە باشقا مەسچىتلەرنى قايتۇرۇۋېلىشىغا ياردەم بېرىدۇ .مۇشرىكالرنى ئۇالرنىڭ
ئالدىدا خار قىلىپ بېرىدۇ .مۇشرىكالردىن بىرى ھەرەم مەسچىتىگە كىرمەكچى بولسا“ ،ئەگەر مۇسۇلمان
بولمىسام ،مۇسۇلمانالر مېنى تۇتۇپ جازاالش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈۋېتىشى مۇمكىن” دېگەن خىيال بىلەن
مەسچىتكە قورققان ھالىتىدە كىرىدۇ .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرغا ئۇالرنىڭ يېقىن مۇددەت ئىچىدە
غەلىبە قازىنىدىغانلىقىغا بەرگەن خۇش خەۋىرىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ۋەدىسىنى ئورۇنالپ يۇقىرىدا سۆزلەپ
ئۆتكەندەك ،ھەرەم مەسچىتىگە مۇشرىكالرنىڭ كىرىشىنى توستى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەرەب يېرىم
ئارىلىدا ئىسالم دىنىدىن باشقا دىننىڭ قىلىپ قالماسلىقىغا ۋە ئەرەب ئارىلىدىن يەھۇدىيالر بىلەن
((( فەتىھ سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

خرىستىئانالرنى كۆچۈرۈۋېتىشنى بۇيرۇدى .ﷲ تائاالغا شۈكرى! بۇالرنىڭ ھەممىسى ھەرەم مەسچىتى
ئەتراپىنىڭ ھۆرمىتى ،پۈتۈن ئىنسانالرغا خۇش بېشارەتچى ۋە (دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ
ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر چىققان ئورۇننى پاكىزالش ئۈچۈندۇر .بۇ ئۇالرنىڭ دۇنيادا كۆرگەن رەسۋاچىلىقىدۇر.
چۈنكى ،ھەرقانداق جازا قىلغان ئىشىغا قاراپ بېرىلىدۇ .ئۇالر مۆمىنلەرنى ھەرەم مەسچىتىگە كىرىشىتىن
توسقان ئىدى ،كېيىن ئۇالر ئۆزلىرى مەسچىتكە كىرىشتىن توسالدى .ئۇالر مۆمىنلەرنى مەككىدىن قوغالپ
چىقارغان ئىدى ،كېيىن ئۆزلىرى مەككىدىن قوغالپ چىقىرىلدى.
﴿ئاخىرەتتە چوڭ ئازابقا (يەنى دوزاخ ئازابىغا) دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۇالر كەبىنىڭ ھۆرمىتىنى
تۆككەنلىكى ،ئۇنىڭ ئەتراپىغا بۇتالرنى تىكلەپ ھاجىتىنى ﷲ تائاالدىن باشقىسىدىن تىلىگەنلىكى ۋە
ئۇنى يالىڭاچ تاۋاپ قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئاخىرەتتە قاتتىق ئازاب بار .ھەدىستە دۇنيانىڭ رەسۋاچىلىقىدىن
ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن پاناھ تىلەش توغرىسىدا مەزمۇنالر بار.
ئىمامئەھمەدبۇسرائىبنىئەرتانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
«ئىپەرۋەردىگارىم!ھەممەئىشتابىزنىڭكېيىنلىكىمىزنىياخشىالپبەرگىنبىزنىدۇنيانىڭرەسۋاچىلىقى
ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن ساقلىغىن»((( دەپ دۇئا قىالتتى.

*******
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
مەشرىقمۇ ،مەغرىبمۇ (يەنى پۈتۈن يەر يۈزى) ﷲ نىڭدۇر ،قايسى تەرەپكە يۈزلەنسەڭلەرمۇ ،ئۇ
ﷲ نىڭ تەرىپى (يەنى سىلەرگە ئىختىيار قىلغان قىبلىسى) دۇر .ﷲ (نىڭ مەغپىرىتى) ھەقىقەتەن
كەڭدۇر( ،ﷲ) ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾115

نامازدا قىبلە تەرەپكە يۈز كەلتۈرۈش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا مەككىدىن
چىقىرىۋېتىلگەنلىكى ۋە ئۆزلىرىنىڭ مەسچىتىدىن ۋە ناماز ئوقۇيدىغان يەرلىرىدىن ئايرىلىپ
كەتكەنلىكى ئۈچۈن تەسەللى بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىدىكى چېغىدا كەبە ئالدىدا
تۇرسىمۇ (پەلەستىندىكى) بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ناماز ئوقۇيتتى .مەدىنىگە بارغاندىن كېيىنمۇ 16
ياكى  17ئايغىچە بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ناماز ئوقۇدى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنى كەبە تەرەپكە قاراپ
ئوقۇشقا بۇيرۇدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەشرىقمۇ ،مەغرىبمۇ (يەنى پۈتۈن يەر يۈزى) ﷲ نىڭدۇر،
قايسى تەرەپكە يۈزلەنسەڭلەرمۇ ،ئۇ ﷲ نىڭ تەرىپى (يەنى سىلەرگە ئىختىيار قىلغان قىبلىسى) دۇر.
ﷲ (نىڭ مەغپىرىتى) ھەقىقەتەن كەڭدۇر﴾.
((( «ئالالھۇممە ئەھسىن ئاقىبەتەنا فىلئۇمۇرى كۇللىھا ،ۋەئەجرنا مىنخىزيىددۇنيا ۋە ئازابىلئاخىرە».
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :قۇرئاندا بىرىنچى بولۇپ ئەمەلدىن قالغان ھۆكۈم قىبلە توغرىسىدىكى ھۆكۈمدۇر .بۇنداق
بولۇشتىكى سەۋەب (يەنى قىبلىنىڭ ئۆزگىرىشى) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە بارغاندا،
مەدىنە ئاھالىلىرىنىڭ ئىچىدە يەھۇدىيالرمۇ بار ئىدى .ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى
بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ (ناماز ئوقۇشقا) بۇيرۇدى( .بۇنىڭ بىلەن) يەھۇدىيالر بەك خۇشال بولۇپ
كەتتى( .چۈنكى ،بەيتۇلمۇقەددەس يەھۇدىيالرنىڭمۇ قىبلىسى ئىدى) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بەيتۇلمۇقەددەس تەرەپكە قاراپ بىر نەچچە ئاي (ناماز ئوقۇدى) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبلىسى (كەبىنى) ياخشى كۆرەتتى (شۇنىڭ ئۈچۈن) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ ئاسمانغا قارايتتى ،ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بىز
سېنىڭ (كەبە قىبلەڭ بولۇشىنى تىلەپ) قايتا  -قايتا ئاسمانغا قارىغانلىقىڭنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز.
سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان قىبلىگە يۈزلەندۈرىمىز( .نامازدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى ھەرام
تەرەپكە قىلغىن( .ئى مۆمىنلەر!) قەيەردە بولماڭالر( ،نامازدا) يۈزۈڭالرنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە
قىلىڭالر﴾(((.
قىبلىنىڭ كەبە تەرەپكە ئۆزگەرتىلگەنلىكىدىن شەكلەنگەن يەھۇدىيالر :مۇسۇلمانالرنى
ئىلگىرىكى قىبلىدىن نېمە يۈز ئۆرۈتكەندۇ؟ -دەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿مەشرىقمۇ ،مەغرىبمۇ (يەنى پۈتۈن يەر يۈزى) ﷲ نىڭدۇر﴾.
﴿قايسى تەرەپكە يۈزلەنسەڭلەرمۇ ،ئۇ ﷲ نىڭ تەرىپى (يەنى سىلەرگە ئىختىيار قىلغان
قىبلىسى) دۇر .ﷲ (نىڭ مەغپىرىتى) ھەقىقەتەن كەڭدۇر( ،ﷲ) ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ ئىكرىمە

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :قايسى تەرەپكە يۈزلەنسەڭلەر ،مەيلى شەرق ياكى غەرب بولسۇن( ،شۇ تەرەپتە) ﷲ
تائاالنىڭ قىبلىسى بار.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قەيەردە بولۇڭالر سىلەرنىڭ
يۈزلىنىدىغانقىبلەڭلەركەبىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى كەبە تەرەپكە يۈزلىنىشنى پەرز قىلىشتىن بۇرۇن چۈشۈرگەن دېگەن
كۆز قاراشمۇ بار.
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ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :بەزى ئالىمالر :بۇ ئايەت سەپەر ئۈستىدە كېتىۋاتقان ياكى
ئۇرۇش قىلىۋاتقان ۋەياكى قورقۇنچلۇق ھالەتتە نەپلە ناماز ئوقۇماقچى بولغان كىشى مەيلى شەرققە
ياكى غەرب تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇسا ،رۇخسەت قىلىنىدۇ دەپ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا)
چۈشكەن -،دەيدۇ.
ئىبنى ئۆمەرنىڭ ئۇلىغى قايسى تەرەپكە قاراپ مېڭىۋاتقان بولسا ،شۇ تەرەپكە قاراپ نەپلە
ناماز ئوقۇيدىغانلىقى رىۋايەت قىلىندى .ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلىدىغانلىقىنى
دەپ بەرگەن ئىدى.
((( بەقەرە سۈرىسى  -144ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئىمام بۇخارى نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەردىن :قورقۇنچ
قايسى ھالەتكە يەتكەندە قورقۇنچ نامىزى ئوقۇلىدۇ؟ -دەپ سورالسا ،ئۇ نامازنى سۈپەتلەپ بېرەتتى.
ئاندىن :ئەگەر قورقۇنچ بۇنىڭدىن ئېشىپ كەتسە ،قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈڭالر ياكى كەلتۈرمەڭالر،
مېڭىۋېتىپ ياكى ئۇالغلىق ناماز ئوقۇساڭالر بولىدۇ -،دەيتتى .نافىئ :بۇنى مەن ئىبنى ئۆمەرنىڭ
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىنئاڭلىغانلىقىغاگۇمانقىلمايمەن-،دېدى.
بۇ ئايەت ھەققىدە يەنە :قاراڭغۇ كېچىسى ياكى بۇلۇتلۇق كۈنى ۋەياكى باشقا سەۋەبلەر
بىلەن قىبلىنى پەرەز قىاللماي باشقا تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ نامىزىنىڭ دۇرۇس
بولىدىغانلىقى توغرىسىدا چۈشكەن دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار.

مەدىنىدىكى كىشىلەرنىڭ قىبلىسىنىڭ شەرق بىلەن غەربنىڭ ئارىلىقىدا
بولىدىغانلىقى
ھافىز ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەدىنە ،شام ۋە
ئىراقلىقالرنىڭقىبلىسىشەرقبىلەنغەربنىڭئارىلىقىدىدۇر(يەنىئۇالرنىڭقىبلىسىجەنۇبتىدۇر)».
تىرمىزى بىلەن ئىبنى ماجە بۇ مەنىنى كۈچلەندۈرۈپ مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ« :شەرق بىلەن
غەربنىڭئارىلىقىقىبلىدۇر».
﴿ﷲ (نىڭ مەغپىرىتى) ھەقىقەتەن كەڭدۇر( ،ﷲ) ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ ئىبنى جەرىر بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ سېخىيلىقى ۋە مەرھەمىتى ھەممە بەندىگە
كەڭرىدۇر.
﴿بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلەرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچى .ﷲ
تائاالنىڭ بىلىشىدىن ھېچ بىر نەرسە مۇستەسنا ئەمەس.

*******
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر ،مۇشرىكالر)« :ﷲ نىڭ بالىسى بار» دەيدۇ .ﷲ (ئۇالرنىڭ
گۇمان قىلغان نەرسىسىدىن) پاكتۇر ،ئۇنداق ئەمەس ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ
ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر ،ھەممىسى ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىدۇر﴿ .﴾116ﷲ ئاسمانالر ۋە زېمىننى يوقتىن
بار قىلغۇچىدۇر .بىر ئىشنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلسا («ۋۇجۇتقا كەل») دەيدۇ  -دە ،ئۇ
ۋۇجۇتقاكېلىدۇ﴿.﴾117
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“اﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار” دېگۈچىلەرگە بېرىلگەن رەددىيە
بۇ ۋە بۇنىڭدىن باشقا ئايەتلەر پەرىشتىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ قىزلىرى دەپ قارىغان خرىستىئان،
يەھۇدىي ۋە ئەرەب مۇشرىكلىرىگە رەددىيە بېرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ “ﷲ نىڭ بالسى بار” دەپ قىلغان دەۋاسىنىڭ يالغان ئىكەنلىكىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغان نەرسىسىدىن) پاكتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال (ئۇالرنىڭ
قىلغان سۆزلىرىدىن) پاكتۇر.
﴿ئۇنداق ئەمەس ،ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭدۇر ،ھەممىسى
ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىدۇر﴾ يەنى سىلەر بوھتان قىلىپ ،تۇقۇپ چىققاندەك ئەمەس .بەلكى ئاسمان -

زېمىن ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئىگىدارچىلىق ﷲ تائاالغا خاستۇر .مەخلۇقاتلىرى ئۈستىدە ئۆزى خالىغاننى
قىلغۇچىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ياراتقۇچىسى ،رىزىق بەرگۈچىسى ،ئۇالرنىڭ (ئىشلىرىنى ،ئۆمرىنى،
رىزقىنى) ئۆلچىگۈچى( ،بارلىق نەرسىلەردىن پايدىالنسۇن دەپ ئۇ نەرسىلەرنى) ئۇالرغا كۆندۈرۈپ
بەرگۈچى ،ئۇالرنى ماڭدۇرغۇچى( ،ئىنسان ،پەرىشتە ۋە جىنالرنىڭ) ھەممىسى ﷲ نىڭ بەندىسى ۋە
قۇلى تۇرسا ،قانداق قىلىپ پەرىشتىلەر ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بولۇپ قالسۇن؟ (ﷲ تائاال بارلىق ئەيىب
نوقسانالردىن پاكتۇر ).باال دېگەن ئىككى ئوخشاش نەرسىنىڭ ئارىلىقىدىن ۋۇجۇتقا كېلىدۇ .ﷲ تائاال
كاتتىلىقىدا ۋە چوڭلىقىدا ھېچقانداق بىر ئوخشىشى ياكى بىر شېرىكى ۋەياكى ئايال ھەمراھى بولمىسا،
قانداق بولۇپ ئۇنىڭ بالىسى بولسۇن؟
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئاسمانالرنى ۋە يەرنى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچىدۇر ،ﷲ
نىڭ خوتۇنى يوق تۇرسا ،قانداقمۇ بالىسى بولسۇن؟ ھەممە نەرسىنى ﷲ ياراتقان ،ھەممە نەرسىنى
ﷲ ئوبدان بىلگۈچىدۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر« :ﷲ نىڭ بالىسى بار» دېيىشتى .سىلەر شەك  -شۈبھىسىز
قەبىھ بىر سۆزنى قىلدىڭالر .بۇ سۆزنىڭ (يامانلىقىدىن) ئاسمانالر پارچىلىنىپ كەتكىلى ،يەر يېرىلىپ
كەتكىلى ،تاغالر گۇمران بولۇپ كەتكىلى تاس قالدى .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ نىڭ بالىسى
بار دەپ دەۋا قىلدى .بالىسى بولۇش ﷲ غا اليىق ئەمەستۇر .ئاسمانالردا ۋە زېمىندا ﷲ غا بەندە
بولۇپ بويسۇنمايدىغان ھېچ مەخلۇق يوقتۇر .شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئۇالرنى تولۇق ئىگەللىدى ۋە
سانىنى مۇكەممەل بىلدى .قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا تەنھا كېلىدۇ﴾(((،
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى ،ئۇ  -ﷲ بىردۇر .ھەممە ﷲ غا موھتاجدۇر .ﷲ باال تاپقانمۇ ئەمەس،
تۇغۇلغانمۇ ئەمەس .ھېچ كىشى ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ﴾(((.
ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئادەم بالىسى
مېنى يالغانچى قىلدى ،ئۇنداق قىلىشقا ئۇنىڭ (ھەققى) يوق ئىدى .ئۇ مېنى تىللىدى ،مېنى تىلالشقا
ھەققى يوق ئىدى .ئۇنىڭ مېنى يالغانچى قىلغىنى مېنىڭ ئۇنى (ئۆلگەندىن كېيىن) بۇرۇنقىغا ئوخشاش
((( ئەنئام سۈرىسى -101ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  - 88ئايەتتىن  – 95ئايەتكىچە.
((( ئىخالس سۈرىسى  - 1ئايەتتىن  4ـ ئايەتگىچە.

بەقەرە سۈرىسى

تىرىلدۈرۈشۈمگە قۇدرىتىمنىڭ يېتىدىغانلىقىغا گۇمان قىلغانلىقىدۇر .ئۇنىڭ مېنى تىللىغىنى ئۇنىڭ:
“ﷲ تائاالنىڭ بالسى بار” دېگەن سۆزىدۇر .مەن ئۆزەمگە ئاياللىق بولۇشتىن ياكى بالىلىق بولۇشتىن
پاكتۇرمەن».
يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ئۆزىگە يەتكەن ئەزىيەتكە ﷲ
تائاالدىنمۇ سەبىرلىكرەك بىر زات يوق .ﷲ تائاال ئۇالرغا رىزىق بېرىپ ،ئۇالرنى خاتىرجەم ۋە تېنىنى
ساالمەت قىلسىمۇ ،ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار دەپ (دەۋا قىلدى)».

بارلىق مەۋجۇداتنىڭ اﷲ تائاالغا بويسۇنىدىغانلىقى
﴿ھەممىسى ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىدۇر﴾ كۆپلىگەن ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئۆزلىرىنىڭ
كۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدى .بۇنىڭغا بېرىلگەن تەبىرلەر مەنا جەھەتتىن بىرى  -بىرىگە يېقىن
كېلىدۇ .مۇجاھىدنىڭ :بارلىق مەۋجۇدات ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچى ،دېگەن سۆزى بۇ تەبىرلەرنىڭ ئاساسىي
گەۋدىسىنى تەشكىل قىلىدۇ.
بويسۇنۇش ئىختىيارىي ۋە مەجبۇرى دەپ ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئاسمانالردىكىلەر ۋە زېمىندىكىلەر (يەنى پەرىشتىلەر ،ئىنسانالر ۋە جىنالر) ئىختىيارىي ۋە
مەجبۇرىي يوسۇندا ﷲ غا بويسۇنىدۇ ،ئەتىگەن  -ئاخشامدا (يەنى داۋاملىق تۈردە) ئۇالرنىڭ سايىلىرىمۇ
بويسۇنىدۇ﴾(((.

ئايەتتىكى «بەدىيئ» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
﴿ﷲ ئاسمانالر ۋە زېمىننى يوقتىن بار قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئاسمان  -زېمىننى بۇنىڭدىن
ئىلگىرى تەڭدىشى بولمىغان ھالەتتە ياراتقۇچىدۇر( .بەدىيئ) نىڭ مەنىسى بىر نەرسىنى يوقتىن پەيدا
قىلغۇچى دېگەن بولىدۇ.
ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال بالىسى بولۇشتىن پاكتۇر.
ئۇ ئاسمان  -زېمىندىكى نەرسىنىڭ ئىگىسىدۇر .ئاسمان  -زېمىندىكى ھەممە نەرسە ﷲ تائاالنىڭ
بىرلىك ۋە بارلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ ۋە ﷲ تائاالغا بويسۇنىدىغانلىقىنى ئىقرار قىلىدۇ .ﷲ تائاال
ئۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى يوقتىن بار قىلغۇچىدۇر .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئاسمان  -زېمىننى يوق
يەردىن ياراتقانلىقىغا ئىنسانالرنىڭ ئىچىدىن بىردىن  -بىر گۇۋاھچى بولىدىغان كىشىنىڭ (خرىستىئانالر
ﷲ تائاالنىڭ بالىسى دەپ قارىغان) ئىسا ئەلەيھىسساالم ئىكەنلىكىنى بەندىلىرىگە بىلدۈرۈپ قويۇش
ۋە ئاسمان  -زېمىننى يوقتىن بار قىلغان زاتنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆز قۇدرىتى بىلەن ئاتىسىز
ياراتقانلىقىنىئۇقتۇرۇپقويۇشىدۇر.
﴿بىر ئىشنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلسا («ۋۇجۇتقا كەل») دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا
كېلىدۇ﴾ ﷲ تائاال بۇ يەردە ئۆزىنىڭ ناھايىتى قۇدرەتلىك زات ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ .ئۇ بىر
((( رەئد سۈرىسى  15ـ ئايەت.
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نەرسىنى (تەقدىردە) پۈتۈپ ،ئۇنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشىنى خالىسا ،ئۇنىڭغا بىر قېتىمال“ :بول” دەيدۇ-دە،
ئۇ ئالالھنىڭ خاھىشى بويىچە شۇ ھامانال ۋۇجۇدقا كېلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ بىرەر شەيئىنى (يارىتىشنى) ئىرادە قىلسا ،ئۇنىڭغا
«ۋۇجۇتقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴾(((﴿ ،بىز بىرەر شەيئىنى ۋۇجۇتقا كەلتۈرمەكچى
بولساق ،ئۇنىڭغا« :ۋۇجۇتقا كەل» دەيمىز  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴾((((﴿ ،بىرەر شەيئىنى ياراتماقچى
(((
بولساق) بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر( ،ئۇ) كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ ئارىلىقىدا (ئورۇنلىنىدۇ)﴾
ﷲ تائاال بول دېگەن سۆزى بىلەن ئىسانى ياراتقانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ ﷲ تائاال خالىغاندەك بولغانلىقىنى
كۆرسەتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ئىسانىڭ مىسالى
(ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن) ئادەمنىڭ (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ) مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئادەمنى ﷲ
(ئاتا  -ئانىسىز) تۇپراقتىن ياراتتى ،ئاندىن ئۇنىڭغا« :ۋۇجۇتقا كەل» دېدى  -دە ،ئۇۋۇجۇتقا كەلدى
(ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ ئىشىدىن ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس)﴾(((.

*******
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
بىلمەيدىغانالر (يەنى قۇرەيش كاپىرلىرى)« :ﷲ نېمە ئۈچۈن بىز بىلەن سۆزلەشمەيدۇ ؟ ياكى
نېمە ئۈچۈن بىزگە (راست پەيغەمبەرلىكنىڭ دەلىلى سۈپتىدە) بىرەر مۆجىزە كەلمەيدۇ؟» دەيدۇ .ئۇالردىن
بۇرۇن ئۆتكەنلەرمۇ (پەيغەمبەرلىرىگە) شۇنداق سۆزنى قىلغان ئىدى؛ ئۇالرنىڭ دىللىرى بىر  -بىرىگە
ئوخشايدۇ .ئايەتلىرىمىزنى جەزمەن ئىشىنىدىغان (يەنى ھەقىقەت ئىزدەيدىغان) قەۋم ئۈچۈن ھەقىقەتەن
بايان قىلدۇق﴿.﴾118
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :رافىئە ئىبنى ھۈرەيمىلە دېگەن يەھۇدىي پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى مۇھەممەد! ئەگەر سەن
ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر بولساڭ ،ﷲ تائاالغا دېگىن ،ئۇ ،بىز ئاڭلىغۇدەك قىلىپ
سۆزلەپ بەرسۇن -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بىلمەيدىغانالر (يەنى
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قۇرەيش كاپىرلىرى)« :ﷲ نېمە ئۈچۈن بىز بىلەن سۆزلەشمەيدۇ؟ ياكى نېمە ئۈچۈن بىزگە (راست
پەيغەمبەرلىكنىڭ دەلىلى سۈپتىدە) بىرەر مۆجىزە كەلمەيدۇ؟» دەيدۇ﴾ ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس،

قەتادە ۋە سۇددى قاتارلىقالر بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ( :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بۇ سۆزنى
دېگەنلەر) مۇشرىك ئەرەبلەر ئىدى.
﴿ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرمۇ (پەيغەمبەرلىرىگە) شۇنداق سۆزنى قىلغان ئىدى﴾ بۇ ئايەتتە كۆزدە
((( ياسىن سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( قەمەر سۈرىسى  50ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  59ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

تۇتۇلغانالر يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالردۇر( .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بۇ سۆزنى) ئەرەب مۇشرىكلىرى
دېدى دېگەن كىشىلەرنىڭ سۆزىنى تۆۋەندىكى ئايەتلەر كۈچلەندۈرىدۇ:
﴿ئۇالرغا (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ راست پەيغەمبەرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) بىرەر مۆجىزە
كەلگەن چاغدا( ،ئۇالر) بىزگە پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن مۆجىزە بېرىلمىگىچە (ئۇنىڭغا) ھەرگىز
ئىشەنمەيمىز -،دەيدۇ .ﷲ پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى قەيەرگە ئورنىتىشنى(يەنى كىمنىڭئۇنىڭ ئەھلى
بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ( ،بۇ) گۇناھكارالر ئۆزلىرى ئىشلەتكەن ھىيلە  -مىكىرلەر تۈپەيلىدىن
ﷲ نىڭ دەرگاھىدا خورلۇققا ۋە قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر ئېيتتى« :تاكى سەن بىزگە
يەر ئاستىدىن بىر بۇالقنى ئېتىلدۇرۇپ چىقارمىغىچە ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز ياكى سېنىڭ خورمىلىق،
تاللىق ۋە ئوتتۇرىسىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان بىر بېغىڭ بولسۇن .ياكى سەن ئېيتقاندەك
ئۈستىمىزگە ئاسماننى پارچە  -پارچە قىلىپ چۈشۈرگىن ياكى (پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھچى قىلىپ ﷲ
نى ۋە پەرىشتىلەرنى ئالدىمىزغا كەلتۈرگىن .ياكى سېنىڭ ئالتۇندىن ئۆيۈڭ بولسۇن ياكى سەن (شوتا
بىلەن) ئاسمانغا چىققىن ،تاكى (ﷲ تەرىپىدىن سېنىڭ ئۇنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى ئىكەنلىكىڭ
يېزىلغان) بىز ئوقۇيااليدىغان بىر كىتابنى ئېلىپ چۈشمىگىچە سېنىڭ ئاسمانغا چىققانلىقىڭغا ھەرگىز
ئىشەنمەيمىز»( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ﷲ پاكتۇر ،مەن پەقەت بىر پەيغەمبەر ئىنسانمەن
(ﷲ نىڭ ئىزنى بولمىسا ،ھېچ ئادەم بىرەر مۆجىزە كەلتۈرەلمەيدۇ)»﴾(((﴿ ،بىزگە مۇالقات بولۇشنى
ئۈمىد قىلمايدىغانالر)يەنى مۇشرىكالر)« :نېمىشقا بىزگە پەرىشتىلەر چۈشۈرۈلمەيدۇ ياكى(بىز نېمىشقا)
پەرۋەردىگارىمىزنى كۆرمەيمىز» دېيىشتى﴾(((﴿ ،بەلكى ئۇالردىن ھەر كىشى ئۆزىگە ئوچۇق سەھىپىلەر
بېرىلىشىنى خااليدۇ (يەنى ئۇالر ﷲ نىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان كىتابىدەك كىتاب
نازىل قىلىنىشىنى تەمە قىلىدۇ)﴾(((.
بۇ ئايەتلەردىن باشقا ئەرەب مۇشرىكلىرىنىڭ كاپىرلىقىنى بىلدۈرىدىغان نۇرغۇنلىغان ئايەتلەر بار.
(يەنى بۇ ئايەتلەر بۇ تۈردىكى ئايەتتە ئەرەب كاپىرلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگەن كىشىلەرنىڭ سۆزىنى
كۈچلەندۈردۇ) ئەرەب مۇشرىكلىرىنىڭ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن) قارشىلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ
ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر (پەيغەمبەرلەردىن) سورىغاندەك ئۆزلىرىنىڭ ھاجىتى يوق نەرسىنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن سورىشىغا تۈرتكە بولغان نەرسە ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇقى ۋە جاھىللىقىدۇر.
ﷲ تائاال ئىلگىرىكىلەرنىڭ سوئال سورىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى كىتاب (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) سەندىن ئۆزلىرىگە ئاسماندىن بىر كىتاب چۈشۈرۈشنى سورايدۇ ،ئۇالر مۇسادىن
بۇنىڭدىنمۇ چوڭراقىنى سوراپ« :بىزگە ﷲ نى ئاپئاشكارا كۆرسەتكىن» دېگەن ئىدى﴾(((﴿ ،ئۆز
ۋاقتىدا« :ئى مۇسا! ﷲ نى ئوپئوچۇق كۆرمىگىچە ساڭا ھەرگىز ئىشەنمەيمىز» دېدىڭالر  -دە،
(سىلەرگە نازىل بولغان ئازابنى) كۆرۈپ تۇرغىنىڭالر ھالدا سىلەرنى چاقماق سوقتى﴾(((.
((( ئەنئام سۈرىسى 124ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  - 90ئايەتتىن  93ـ ئايەتكىچە.
((( فۇرقان سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇددەسسىر سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  153ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  55ـ ئايەت.
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﴿ئۇالرنىڭ دىللىرى بىر  -بىرىگە ئوخشايدۇ﴾ يەنى ئەرەب مۇشرىكلىرىنىڭ دىللىرى كۇپۇرلۇق ۋە
قارشىلىشىشتا بۇرۇن ئۆتكەن كىشىلەرنىڭ دىللىرىغا ئوخشاپ كەتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرمۇ شۇنداق ئىدى ،ئۇالرغا ھەر
پەيغەمبەر كەلسىال ئۇالر (ئۇنى)« :بىر سېھرىگەر ياكى بىر مەجنۇن» دېدى .ئۇالر (پەيغەمبەرلەرنى ئىنكار
قىلىشنى) بىر  -بىرىگە تەۋسىيە قىلىشقانمۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر بىر  -بىرىگە ئۇنداق
تەۋسىيە قىلىشقان ئەمەس) ئۇالر ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمدۇر﴾(((.
﴿ئايەتلىرىمىزنى جەزمەن ئىشىنىدىغان (يەنى ھەقىقەت ئىزدەيدىغان) قەۋم ئۈچۈن ھەقىقەتەن
بايان قىلدۇق﴾ يەنى پەيغەمبەرگە ئىشەنگەن ،ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ

كەلگەن دىننى چۈشەنگەن كىشىگە قايتا بىر سوئال سوراشقا ئېھتىياجى چۈشۈپ قالمىغۇدەك دەرىجىدە
(پەيغەمبەرلەرنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتاليدىغان) پاكىتالرنى بايان قىلدۇق.
ئەمما ﷲ تائاال دىل ۋە قۇالقلىرىنى پېچەتلىۋەتكەن ۋە كۆزلىرىنى پەردىلىۋەتكەن (ئۇالردا ھەقنى
بىلىدىغان دىل ،ھەقنى كۆرىدىغان كۆز ۋە ھەقنى ئاڭاليدىغان قۇالق يوق) كىشىلەر توغرىسىدا ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ.
ئۇالرغا پۈتۈن مۆجىزىلەركۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾(((.

*******
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
بىز سېنى ھەقىقەتەن (مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،كاپىرالرنى دوزاخ
ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ھەق (دىن) بىلەن ئەۋەتتۇق .سەن ئەھلى دوزاخ (يەنى كاپىرالردىن
ئىمان ئېيتمىغانالر) توغرىسىدا جاۋابكار ئەمەسسەن﴿.﴾119
﴿سەن ئەھلى دوزاخ (يەنى كاپىرالردىن ئىمان ئېيتمىغانالر) توغرىسىدا جاۋابكار ئەمەسسەن﴾
يەنى بىز ساڭا ئىمان كەلتۈرمىگەن كىشىنىڭ ھېسابىنى سەندىن سورىمايمىز.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ
مەسئۇلىيىتىمىز ھېساب ئېلىشتۇر﴾(((﴿ ،سەن (ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت قىلغىن ،سەن پەقەت
(ئۇالرغا) ۋەز  -نەسىھەت قىلغۇچىسەن .سەن ئۇالرغا مۇسەللەت (يەنى ئۇالرنى ئىمانغا مەجبۇرلىغۇچى)
ئەمەسسەن﴾(((﴿ ،بىز ئۇالرنىڭ (يەنى قۇرەيش كۇففارلىرىنىڭ) ئېيتىدىغان سۆزلىرىنى ئوبدان بىلىمىز،
سەن ئۇالرنى (ئىسالمغا) زورلىغۇچى ئەمەسسەن ،مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمدىن قورقىدىغانالرغا (قۇرئان
بىلەن) ۋەز  -نەسىھەت قىلغىن﴾(((.
((( زارىيات سۈرىسى  52ـــــ  53ـ ئايەتلەر.
((( يۇنۇس سۈرىسى  96ــــ  97ـ ئايەتلەر.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( غاشىيە سۈرىسى  21ــــ  22ـ ئايەتلەر.
((( قاف سۈرىسى  45ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپەتلىرى
ئىمام ئەھمەد ئاتا ئىبنى يەسارنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر
ئىبنى ئاسقا ئۇچراپ ،ئۇنىڭغا :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتىكى سۈپەتلىرىدىن خەۋەر بەرسەڭ-،
دېدىم .ئۇ :ماقۇل ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ تەۋراتتا قۇرئاندا كەلگەن سۈپەتلىرى بىلەن
سۈپەتلەنگەن -،دەيدۇ (ئۇنىڭ تەۋراتتا كەلگەن سۈپەتلىرى)« :ئى پەيغەمبەر! بىز سېنى گۇۋاھچى،
بېشارەتچى ،ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە بىلىمسىزلەرنى (ئىسالم دىنى ئارقىلىق دوزاختىن) ساقلىغۇچى قىلىپ
ئەۋەتتۇق .سەن مېنىڭ بەندەم ۋە پەيغەمبىرىم .سېنى تەۋەككۈل قىلغۇچى دەپ ئاتىدىم« ».ئۇ بازارالردا
قوپاللىق ،ئەدەبسىزلىك ۋە ۋاراڭ  -چۇرۇڭ قىلمايدۇ ،يامانلىققا يامانلىق قىلمايدۇ ،بەلكى (يامانلىق
قىلغۇچىنى) كەچۈرىدۇ .ئۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال ئېزىپ كەتكەن مىللەتنى ئۇ (پەيغەمبەر) ئارقىلىق توغرا
يولغا باشالپ ،ئۇالر“ :ﷲ دىن باشقا ئىبادەتكە اليىق زات يوق” دېمىگۈچە ئۇ (پەيغەمبەر) نىڭ جېنىنى
ھەرگىز ئالمايدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇنىڭ بىلەن قارىغۇ كۆزلەرنى ،گاس قۇالقالرنى ۋە ئېتىلىپ قالغان
دىلالرنى ئاچىدۇ»(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
سەن يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگىچە ئۇالر سەندىن ھەرگىزمۇ رازى بولمايدۇ.
(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،توغرا يول پەقەت ﷲ نىڭ يولىدۇر» .ساڭا ئىلىم كەلگەندىن
كېيىن (يەنى پاكىتلىق ھەقىقەت ساڭا ئاشكارا بولغاندىن كېيىن) ،ئەگەر سەن ئۇالرنىڭ نەپسى
خاھىشلىرىغا ئەگىشىدىغان بولساڭ( ،سېنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان) ھېچقانداق دوستمۇ
بولمايدۇ ،مەدەتكارمۇ بولمايدۇ﴿ .﴾120بىز ئاتا قىلغان كىتابنى تېگىشلىك رەۋىشتە ئوقۇيدىغانالر بار،
ئەنە شۇالر ئۇنىڭغا ئىشىنىدۇ .كىملەركى كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇالر زىيان
تارتقۇچىالردۇر﴿.﴾121
﴿سەن يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگىچە ئۇالر سەندىن ھەرگىزمۇ رازى بولمايدۇ﴾

ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ (ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ) :ئى مۇھەممەد!
يەھۇدىيالر ۋە خرىستىئانالر ھەرگىزمۇ سەندىن رازى بولمايدۇ .سەن ئۇالرنى رازى قىلىدىغان ،ئۇالرغا
ياقىدىغان نەرسىنى ئىزدەشنى قويۇپ ،ﷲ تائاال ساڭا ئەۋەتكەن ھەقىقەتكە ئۇالرنى چاقىرىش ئارقىلىق
ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدىگىن.

((( بۇ يەردىكى كۆرمەيدىغان كۆز ۋە ئاڭلىمايدىغان قۇالق بىر نەرسىنى كۆرۈش ۋە ئاڭالش سېزىمى يوقۇلۇپ كەتكەن
قۇالق ۋە كۆزلەر بولماستىن ،كۆرۈنۈشتە ساق ـ ساالمەت بولسىمۇ ،ھەقىقەتنى كۆرمەيدىغان ۋە ئاڭلىمايدىغان كۆز ۋە
قۇالقالردۇر.
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﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،توغرا يول پەقەت ﷲ نىڭ يولىدۇر»﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد!
(ئۇالرغا) مەن ئېلىپ كەلگەن ﷲ تائاالنىڭ توغرا يولى ھەممە تەرەپتىن مۇكەممەل ۋە ھەممە ئىشالرنى
ئۆز ئىچىگە ئالغان توغرا يولدۇر -،دېگىن.
قەتادە بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ( :بۇ ئايەت) ﷲ تائاالنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە
ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا ئازغۇنلۇقتىكى كىشىلەر بىلەن (ھەقىقەتنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن) مۇنازىرىلەشكەندە،
ئۇالرغا دەلىل قىلىپ كۆرسەتسۇن دەپ ئۆگىتىپ قويغان پاكىتىدۇر.
قەتادە مۇنداق دەيدۇ :بىزگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى يەتتى :مېنىڭ
ئۈممىتىمدىن ھەقىقەت ئۈچۈن جەڭ قىلىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەر دائىم غەلىبىلىك ھالەتتە بولىدۇ .ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقى كەلمىگۈچە ئۇالر بىلەن قارشىالشقان كىشى (ئۇالرغا) زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ.
﴿ساڭا ئىلىم كەلگەندىن كېيىن (يەنى پاكىتلىق ھەقىقەت ساڭا ئاشكارا بولغاندىن كېيىن) ،ئەگەر
سەن ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگىشىدىغان بولساڭ( ،سېنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان)
ھېچقانداق دوستمۇ بولمايدۇ ،مەدەتكارمۇ بولمايدۇ﴾ بۇ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ) ئۈممەتلىرىنىڭ

قۇرئان ھەدىسنى چۈشىنىپ بولغاندىن كېيىن ،يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ يوللىرىغا ئەگىشىپ
كېتىشىدىنساقلىنىشىئۈچۈنبېرىلگەنئاگاھالندۇرۇشتۇر.

“ھەقىقىي رەۋىشتە ئوقۇش” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
﴿بىز ئاتا قىلغان كىتابنى تېگىشلىك رەۋىشتە ئوقۇيدىغانالر بار﴾ ئابدۇرازاق قەتادەنىڭ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالردۇر .بۇ ھەم
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ سۆزىدۇر .ئىبنى جەرىر بۇ سۆزنى توغرا دەپ قارىدى.
سەئىد قەتادەنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭساھابىلىرىدۇر.
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ئەبۇئالىيە ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مېنىڭ جېنىم
(ئۇنىڭ) ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ كىتابنى ھەقىقىي رەۋىشتە ئوقۇش
ئۇنىڭ ھاالل قىلغان نەرسىلىرىنى ھاالل ساناش ۋە ھارام قىلغان نەرسىسىنى ھارام ساناشتۇر .ئۇنى ﷲ
تائاال چۈشۈرۈپ بەرگەندەك ئوقۇش ،سۆزلەرنى ئورۇنلىرىدىن ئۆزگەرتىۋەتمەسلىك ،ئۇنىڭ ئىچىدىن
بىرەر سۆزنى ئۆز مەنىسىدىن باشقا مەنىگە يۆتكىۋەتمەسلىكتىن ئىبارەتتۇر .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمامۇ بۇ ئايەت ھەققىدە شۇنداق دېگەن.
ئۆمەر ئىبنى خاتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر رەھمەت
ئايىتى ئوقۇلسا ﷲ تائاالدىن رەھمەتنى سورىدى .ئازاب ئايىتى ئوقۇلسا ئۇنىڭدىن پاناھ تىلىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ رەھمەت ئايىتى ئوقۇلسا ،ﷲ تائاالدىن رەھمەت تىلەيدىغانلىقى؛
ئازاب ئايىتى ئوقۇلسا ،ﷲ دىن پاناھ تىلەيدىغانلىقى رىۋايەت قىلىندى.
﴿ئەنە شۇالر ئۇنىڭغا ئىشىنىدۇ﴾ يەنى ئەھلى كىتابتىن پەيغەمبىرىگە چۈشكەن كىتابىنى شۇ پېتى

بەقەرە سۈرىسى

تۇتقان (ئەھلى كىتابتىن ئۆزىنىڭ كىتابىغا ئەمەل قىلغان) كىشى مەن ساڭا ئەۋەتكەن نەرسىگە (يەنى
قۇرئان كەرىمگە) ئىمان كەلتۈردى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر تەۋراتقا ،ئىنجىلغا ۋە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
ئۇالرغا نازىل قىلىنغان باشقا كىتابالرغا ئەمەل قىلسا ئىدى ،ئۇالر چوقۇم ئۈستىلىرىدىن ۋە ئاياغلىرى
ئاستىدىن يەر ئىدى (يەنى ئۇالرغا ئاسمان  -زېمىندىن كەڭ رىزىق بېرىلەتتى)﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى« ،ئى ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر)! سىلەر تەۋراتقا ،ئىنجىلغا ۋە سىلەرگە
پەرۋەردىگارىڭالردىن نازىل قىلىنغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) تولۇق ئەمەل قىلمىغىچە﴾((( يەنى سىلەر
ئۇنىڭغا اليىق ئەمەل قىلساڭالر ،ئۇنىڭغا ھەقىقىي ئىمان كەلتۈرسەڭلەر( ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى) مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشى ،ئۇنىڭ سۈپەتلىرى ،ئۇنىڭغا ئەگىشىش ۋە ياردەم بېرىشكە
ئائىت بۇيرۇقالرغا ۋە خەۋەرلەرگە ئىشەنسەڭلەر (سىلەر كەلتۈرگەن ئىمان ۋە ئىشەنچىڭالر) سىلەرنى
ھەقىقەتكە ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياخشىلىققا ئەگىشىشكە باشاليدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئەلچىگە  -ئۈممى پەيغەمبەرگە (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا)ئەگىشىدۇ،ئۇالرئۆزئىلكىدىكىتەۋرات،ئىنجىلالردائۇنىڭ(سۈپىتىنىڭ)يېزىلغانلىقىنى
كۆرىدۇ﴾(((«﴿ ،قۇرئانغا ئىشىنىڭالر ياكى ئىشەنمەڭالر (مەيلى ،چۈنكى ،ئىشىنىشىڭالر ئۇنىڭغا
كامالەت ،ئىشەنمەسلىكىڭالر ئۇنىڭغا نوقسان ئېلىپ كەلمەيدۇ)» دېگىن .شۈبھىسىزكى ،قۇرئان نازىل
بولۇشتىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا (تەسىرلىنىپ) دەرھال سەجدىگە
بارىدۇ .ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز پاكتۇر ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ» دەيدۇ﴾(((،
﴿قۇرئاندىن ئىلگىرى بىز كىتاب (يەنى ئىنجىل ،تەۋرات) نازىل قىلغانالر (يەنى ناسارا ۋە يەھۇدىيالرنىڭ
مۆمىنلىرى) قۇرئانغا ئىشىنىدۇ .ئۇالرغا قۇرئان تىالۋەت قىلىنغان چاغدا ،ئۇالر« :بىز قۇرئانغا ئىشەندۇق.
شۈبھىسىزكى ،ئۇ پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل بولغان ھەقىقەتتۇر .بىز ھەقىقەتەن بۇنىڭدىن بۇرۇن
مۇسۇلمان ئىدۇق» دەيدۇ .ئۇالرنىڭ قىلغان سەۋر  -تاقىتى ئۈچۈن ئۇالرغا قوش ساۋاب بېرىلىدۇ ،ئۇالر
ياخشىلىق ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئى قىلىدۇ ،بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ياخشىلىق
يوللىرىغا سەرپ قىلىدۇ﴾(((﴿ ،كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا) ۋە ئۈممىلەرگە
(يەنى ئەرەب مۇشرىكلىرىغا)« :مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟» دېگىن ،ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان بولسا ،توغرا
يول تاپقان بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈسە (ساڭا ھېچ زىيىنى يوق) ،سېنىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىش
مەسئۇلىيىتىڭ بار ،ﷲ بەندىلىرىنى (يەنى ھەممە ئەھۋالنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
﴿كىملەركى كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ ﷲ تائاال
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :كۇففار) جامائەلىرىدىن كىمكى قۇرئاننى ئىنكار قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا ۋەدە
قىلىنغان جاي دوزاختۇر﴾(((.
((( مائىدە سۈرىسى  66ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  68ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى 157ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  107ــــ  108ـ ئايەتلەر.
((( قەسەس سۈرىسى  - 52ئايەتتىن  54ـ ئايەتكىچە.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھۇد سۈرىسى  17ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :مېنىڭ
جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،بۇ ئۈممەتتىن بىرى (مەيلى ئۇ
يەھۇدىي بولسۇن ياكى خرىستىئان بولسۇن) مەن توغرۇلۇق ئاڭالپ ،ماڭا ئىمان كەلتۈرمىسە ،ئۇ دوزاخقا
كىرىدۇ».

*******
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىمنى ۋە سىلەرنى (بىر زامانالردا) ھەممە جاھان
ئەھلىدىن ئۈستۈن قىلغانلىقىمنى ياد ئېتىڭالر﴿ .﴾122بىراۋغا بىراۋ قىلچىلىك ياردەم قىاللمايدىغان،
ھېچ كىشىنىڭ فىدىيىسى قوبۇل قىلىنمايدىغان ،ھېچ كىشىنىڭ شاپائىتى پايدا قىلمايدىغان ،ئۇالرغا
(يەنى كاپىرالر ۋە گۇناھكارالرغا) ياردەم قىلىنمايدىغان كۈندىن قورقۇڭالر﴿.﴾123
بۇ ئايەتتىكى مەزمۇنالر يۇقىرىدىمۇ سۆزلىنىپ ئۆتكەن .بۇ ئايەتنىڭ بۇ يەردە يەنە تەكرارلىنىشى
يەھۇدىيالرنى ئۆز كىتابلىرىدىن سۈپەتلىرى ،ئىسمى ،ئىشلىرى ۋە ئۈممەتلىرى توغرىسىدا ئوقۇغان
ساۋاتسىز پەيغەمبەرگە ئەگىشىشكە رىغبەتلەندۈرۇش ئۈچۈندۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنى بۇ ھەقىقەتنى
ۋە ئۇالرغا بەرگەن نېئمەتلىرىنى يوشۇرۇشتىن قورقۇتتى .ئۇالرنى ﷲ تائاال ئاتا قىلغان دۇنيا ۋە
ئاخىرەتلىك نېئمەتلىرىنى ئەسلەشكە ۋە ئاخىرقى پەيغەمبەرنىڭ ئەرەبلەرنىڭ ئىچىدىن چىققانلىقىغا
ھەسەت قىلماسلىققا بۇيرۇدى.

*******
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜ
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ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پەرۋەردىگارى بىر قانچە ئەمرلەر (يەنى شەرىئەت تەكلىپلىرى) بىلەن
سىنىدى ،ئىبراھىم ئۇالرنى بەجا كەلتۈردى .ﷲ (ئۇنىڭغا)« :سېنى چوقۇم كىشىلەرگە (دىندا) پېشۋا
قىلىمەن» دېدى ،ئىبراھىم« :مېنىڭ بىر قىسىم ئەۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلساڭ» دېدى .ﷲ« :مېنىڭ
(پېشۋا قىلىش) ئەھدەمگە زالىمالر (يەنى كاپىرالر) ئېرىشەلمەيدۇ» دېدى﴿.﴾124

اﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھۋالىنى زىكىر قىلغانلىقى ۋە
ئۇنى كىشىلەرگە ئىمام قىلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆرمىتىنى تېخىمۇ ئاشۇردى چۈنكى ،ئۇ ﷲ

بەقەرە سۈرىسى

تائاالنىڭ بۇيرۇغان ئىشلىرىنى قىلغان ۋە توسقان ئىشلىرىدىن يانغان ئىدى( .ئۇنىڭ مۇكاپاتىغا) ﷲ
تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىدە ئۇنى كىشىلەرگە ئۈلگە قىلىش ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرغا يول باشالمچى قىلغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى
پەرۋەردىگارى بىر قانچە ئەمرلەر (يەنى شەرىئەت تەكلىپلىرى) بىلەن سىنىدى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد!
ئاشۇ مۇشرىكالر (ھەقىقەتەن) ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مىللىتىدىن بولمىسىمۇ ،ئەسلىدە ئۇنىڭ
مىللىتىدىكىلەر ئۆزلىرىنى نىسبەت بېرىدىغان مۇشرىك ۋە ئەھلى كىتابالرغا ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى بىر
ئىشالرغا بۇيرۇپ ۋە يەنە بىر ئىشالردىن قايتۇرۇش ئارقىلىق سىنىغانلىقىنى ئەسلەتكىن .ئەمەلىيەتتە،
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مىللىتىدىكى كىشىلەر سەن ۋە ساڭا ئەگەشكەن مۆمىنلەردۇر.
﴿ئىبراھىم ئۇالرنى بەجا كەلتۈردى﴾ يەنى ئۇ (ﷲ تائاال بۇيرۇغان ئىش بولسۇن ياكى توسقان
ئىش بولسۇن) ھەممىسىنى ئۆز جايىدا ئادا قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىم ھەقىقەتەن (ياخشى خىسلەتلەرنى ئۆزلەشتۈرگۈچى)
پېشۋا ،ﷲ غا ئىتائەتمەن (باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى يەنى ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى)
ئىدى .ئۇ ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگۈچىلەردىن ئەمەس ئىدى .ئىبراھىم ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە شۈكۈر
قىلغۇچى ئىدى .ﷲ ئۇنى (پەيغەمبەرلىككە) تاللىدى ۋە ئۇنى توغرا يولغا باشلىدى .ئۇنىڭغا دۇنيادا
ياخشىلىق ئاتا قىلدۇق ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئاخىرەتتە ئۇ ياخشىالر قاتارىدا بولىدۇ .ئاندىن ساڭا:
«باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى (يەنى ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى) ئىبراھىمنىڭ دىنىغا
ئەگەشكىن ،ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد! بۇ
مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم مېنى توغرا يولغا يەنى توغرا دىنغا ،باتىل دىنالردىن توغرا
دىنغا بۇرالغان ئىبراھىمنىڭ دىنىغا باشلىدى ،ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى»﴾(((﴿ ،ئىبراھىم
يەھۇدىيمۇ ئەمەس ،ناسارامۇ ئەمەس ۋە لېكىن توغرا دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى ،ﷲ غا بويسۇنغۇچى ئىدى،
مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى .ئىبراھىمغا ئەڭ يېقىن بولغانالر ،شۈبھىسىزكى( ،ئىبراھىمنىڭ زامانىدا ۋە
ئۇنىڭدىن كېيىن) ئۇنىڭغا (يەنى ئۇنىڭ يولىغا) ئەگەشكەنلەردۇر ،بۇ پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم) دۇر( ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتى بولغان) مۆمىنلەردۇر .ﷲ مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارىدۇر﴾(((،
﴿ئىبراھىم ۋاپادار كىشى ئىدى ،بىر گۇناھكار ئادەم يەنە بىراۋنىڭ گۇناھىنى كۆتەرمەيدۇ (يەنى بىراۋ
باشقا بىراۋنىڭ گۇناھى تۈپەيلىدىن جازاغا تارتىلمايدۇ)﴾((( يەنى ئۇ ،ئۆزىگە بۇيرۇلغان ئىشالرنىڭ
ھەممىسىگە ئەمەل قىلدى.

اﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى سىنىغان ئىشالر
ئالىمالر ﷲ تائاالنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى سىنىغان ئىشلىرىنى بېكىتىشتە ئىختىالپلىشىپ
قالدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن بۇ ھەقتە بىر قانچە خىل كۆز قاراش رىۋايەت قىلىندى.
((( نەھل سۈرىسى  - 120ئايەتتىن  123ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنئام سۈرىسى 161ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  67ــــ  68ـ ئايەتلەر.
((( نەجم سۈرىسى  37ـــــ  38ـ ئايەتلەر.
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ئابدۇرازاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال ئۇنى
ھەجنىڭ پائالىيەتلىرى بىلەن سىنىغان ئىدى .ئەبۇئىسھاقمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىمنى پەرۋەردىگارى بىر قانچە ئەمرلەر (يەنى شەرىئەت تەكلىپلىرى) بىلەن
سىنىدى﴾ ئابدۇرازاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ

تائاال ئۇنى بېشىغا قىلىنىدىغان بەش خىل پاكىزلىق ۋە بەدىنىگە قىلىنىدىغان بەش خىل پاكىزلىق
بىلەنسىنىدى.
بېشىغا قىلىنىدىغان پاكىزلىق بولسا :بۇرۇتنى قىرقىش ،ئېغىزنى چايقاش ،بۇرۇننى چايقاش،
مىسۋاك ئىشلىتىش ۋە چاچنى ئايرىشتۇر .بەدىنىگە قىلىنىدىغان پاكىزلىق بولسا :تىرناقالرنى ئېلىش،
ئەۋرەتنىڭ ئەتراپىنى تازالش ،خەتنە قىلىش ،قولتۇقنى تازىالش ۋە چوڭ  -كىچىك تەرەتلەرنى سۇ
بىلەن يۇيۇش قاتارلىقالردۇر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق دەيدۇ :ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يۇقىرىدىكى سۆزى يەنە
سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ،مۇجاھىد ،شەئبى ،نەخەئى ،ئەبۇسالىھ ۋە ئەبۇجەلد قاتارلىقالردىنمۇ رىۋايەت
قىلىندى.
ھەدىستەمۇشۇمەنىگەيېقىنبىرسۆزباربولۇپ،ئائىشەرەزىيەلالھۇئەنھاپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تۆۋەندىكى ئون تۈرلۈك ئىش (ھەممە كىشىنىڭ) تەبئىتىدە بار
بولۇپ ،ئۇالر :بۇرۇتنى قىرقىش ،ساقال قويۇش ،مىسۋاك ئىشلىتىش ،بۇرۇننى چايقاش ،تىرناقالرنى
ئېلىش ،بارماق بوغۇملىرىنى يۇيۇش ،قولتۇقنى تازىالش ،ئەۋرەتنىڭ ئەتراپىنى تازىالش ،چوڭ -
كىچىك تەرىتىنى تازىالش قاتارلىقالردۇر ».ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا :ئونىنچىسىنى ئۇنتۇپ قاپتىمەن،
بەلكىم “ئېغىزنى چايقاش” بولۇشى مۇمكىن -،دېدى.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ﷲ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى سىنىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچە :ئۇ ئۆز قەۋمىدىن ئايرىلىپ
چىقىشقا بۇيرۇلغاندا ،ئۇنىڭ ئۇالردىن ﷲ ئۈچۈن ئايرىلغانلىقى ،نەمرۇد دېگەن كاپىر ﷲ تائاالنى
ئىنكار قىلغاندا ،ئۇنىڭ بىلەن (ﷲ تائاال ئۈچۈن) خەتەرگە قارىماي مۇنازىرىلەشكەنلىكى ،ئۇ كاپىر ئۇنى
كۆيدۈرۈش ئۈچۈن ئوتقا تاشلىغاندا ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇنىڭغا سەۋرى قىلغانلىقى ،ﷲ ئۇنى ئۆز
قەۋمىدىن ئايرىلىپ چىقىشقا بۇيرۇغاندا ،ﷲ تائاال ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ۋەتىنىنى تاشالپ چىققانلىقى ،ﷲ
تائاال ئۇنى پەرىشتىلەرنى مېھمان قىلىشقا بۇيرۇغاندا ،ئۇنىڭغا ئۆزى ۋە مېلىنى ئايىمىغانلىقى ،بالىسىنى
بوغۇزالشقابۇيرۇغاندا،ئۇنىبەجاكەلتۈرمەكچىبولغانلىقىقاتارلىقئىشالردۇر.ئۇبۇئىشالرنىڭھەممىسىنى
ﷲ تائاالنىڭ رىزالىقى ئۈچۈن قىلغان ئىدى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ(«﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ئەمرىگە) ئىتائەت قىلغىن» دېدى .ئۇ« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىتائەت قىلدىم»﴾(((.

زالىمالرنىڭ يەنى كاپىرالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ ئەھدىسىگە ئېرىشەلمەيدىغانلىقى
﴿ئىبراھىم« :مېنىڭ بىر قىسىم ئەۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلساڭ» دېدى .ﷲ« :مېنىڭ (پېشۋا قىلىش)
((( بەقەرە سۈرىسى  131ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئەھدەمگە زالىمالر (يەنى كاپىرالر) ئېرىشەلمەيدۇ» دېدى﴾ يەنى ﷲ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى كىشىلەرگە
يول باشالمچى قىلىۋېدى ،ﷲ تائاالدىن بالىلىرىنىڭ ئىچىدىنمۇ يول باشالمچىالرنى چىقىرىپ بېرىشىنى
سورىدى .ﷲ ئۇنىڭ تىلىكىنى ئىجابەت قىلىپ ئۇنىڭغا :بالىلىرىڭ ئىچىدە زالىمالر (يەنى كاپىرالر)
بولىدۇ .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئەھدىسىگە ئېرىشەلمەيدۇ .ئۇالر كىشىلەر ئەگىشىدىغان يول باشالمچى
بواللمايدۇ -،دېدى.
ﷲنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتى ئۇنىڭ“ :مېنىڭ بالىلىرىمنىڭ ئىچىدىنمۇ يول باشالمچىالرنى قىلساڭ”
دېگەن تىلىكىنى ئىجابەت قىلغانلىقىنىڭ ئىسپاتىدۇر(﴿ :ئۇنىڭدىن كېيىن) پەيغەمبەرلىكنى ،كىتابنى
(يەنى ساماۋى كىتابالرنى) ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس قىلدۇق﴾((( ﷲ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن كېيىن،
ھەممە پەيغەمبەرنى ئۇنىڭ ئەۋالتلىرىنىڭ ئىچىدىن ئەۋەتتى ۋە ھەممە كىتابنى ئۇالرغا (ئەۋالدىغا)
چۈشۈردى.
ئەمما ﷲ تائاالنىڭ «﴿ :مېنىڭ (پېشۋا قىلىش) ئەھدەمگە زالىمالر (يەنى كاپىرالر) ئېرىشەلمەيدۇ»﴾

دېگەن ئايىتى ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئۇنىڭ بالىلىرىنىڭ ئىچىدىنمۇ زالىم (يەنى كاپىر) بولىدۇ .ئۇالر ﷲ
تائاالنىڭ ئەھدىسىگە ئېرىشەلمەيدۇ .گەرچە ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ نەسلىدىن بولسىمۇ،
(ئۇنىڭدىن كېيىن) ئۇنىڭ ئىشلىرىدىن بىرسىگىمۇ ئىگە قىلىپ قويۇشقا بولمايدۇ .ياخشى كىشى بولسا،
ئۇنىڭ تىلىگەن نەرسىسى ئىجابەت قىلىنىپ ،ئۇنىڭغا ئېرىشەلەيدۇ .دېگەنلەردىن خەۋەر بېرىدۇ.
ئىبنى خوۋەيزمىنداد مۇنداق دەيدۇ :زالىم ئادەم مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقى ،ھاكىم ،مۇپتى ،گۇۋاھچى
ۋەياكى ھەدىس رىۋايەت قىلىدىغان راۋىي بولۇشقا اليىق ئەمەس.

*******
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ...ﯨ
ئۆز ۋاقتىدا بىز كەبىنى كىشىلەر ئۈچۈن جەم بولىدىغان جاي ۋە ئامان جاي قىلىپ بەردۇق.
(كىشىلەرگە) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر (يەنى شۇ يەردە ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق)...

اﷲ تائاالنىڭ ئۆيى يەنى كەبىنىڭ ئارتۇقچىلىقى
﴿ئۆز ۋاقتىدا بىز كەبىنى كىشىلەر ئۈچۈن جەم بولىدىغان جاي ۋە ئامان جاي قىلىپ بەردۇق﴾

ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :كىشىلەر كەبىگە نەچچە قېتىم كەلسىمۇ ،ئۇنىڭغا قانماي يەنە كېلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ.
ئەبۇجەئفەر رازى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە رەبىيئ ئىبنى ئەنەستىن رىۋايەت قىلىپ،
ئەبۇئالىيەنىڭ مۇنداق دەيدۇ :بىز ئۇنى دۈشمەندىن ،ئۇنىڭدا قورال تۇتۇشتىن خاتىرجەم قىلدۇق ئىسالم
كېلىشتىن بۇرۇنمۇ مەككىلىكلەر ئەسىر ئېلىنماي خاتىرجەم ياشايتتى .لېكىن ،مەككىنىڭ سىرتىدىكى
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كىشىلەر بۇالڭ  -تاالڭغا ئۇچراپ تۇراتتى.
بۇ ئايەتنىڭ مەزمۇنى :ﷲ تائاال كەبىنىڭ ھۆرمىتىنى زىيادە قىلىپ ،كىشىلەر ئۇنىڭغا ھەر يىلى
كەلسىمۇ،ئۇنىڭدىنمېھرىنىئۈزەلمەييەنەقايتاكېلىشكەئىشتىياقباغالپكېتىدىغانئورۇنقىلغانلىقىنى
زىكىر قىلدى .ﷲ تائاالنىڭ كەبىنى شۇنداق ھۆرمەتلىك قىلىشى دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
قىلغاندۇئاسىنىئىجابەتقىلغانلىقىدىندۇر.
ﷲ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان دۇئاسىنى بۇ يەردە بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿پەرۋەردىگارىمىز! ئەۋالدىمنىڭ بىر قىسمىنى (يەنى باالم ئىسمائىل بىلەن ئايالىم ھاجەرنى) ناماز
ئوقۇسۇن (يەنى ساڭا ئىبادەت قىلسۇن) دەپ سېنىڭ ھۆرمەتلىك ئۆيۈڭنىڭ قېشىدىكى ئېكىنسىز بىر
ۋادىغا (يەنى مەككىگە) ئورۇنالشتۇردۇم ،پەرۋەردىگارىمىز! بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىل
قىلغىن ،ئۇالرنى شۈكۈر قىلسۇن دەپ تۈرلۈك مېۋىلەرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگىن .پەرۋەردىگارىمىز!
سەن بىزنىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا قىلغانلىرىمىزنى بىلىپ تۇرىسەن ،ئاسمان ـ زېمىندىكى ھېچ نەرسە
ﷲ غا مەخپىي ئەمەس .جىمى ھەمدۇسانا ياشانغىنىمدا ماڭا ئىسمائىل بىلەن ئىسھاقنى بەرگەن ﷲ
غا خاستۇر! پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن دۇئانى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر (يەنى دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى
ئىجابەت قىلغۇچىدۇر) .پەرۋەردىگارىم! مېنى ۋە بىر قىسىم ئەۋالدىمنى نامازنى ئادا قىلغۇچى قىلغىن،
پەرۋەردىگارىمىز! دۇئايىمنى قوبۇل قىلغىن﴾(((.
ﷲ كەبىنى :بىر ئادەم كەئبە تېشىدا جىنايەت ئۆتكۈزۈپ قويۇپ ئىچىگە كىرىۋالسا ،كىرىۋالغۇچىغا
خاتىرجەملىك بېرىلىدۇ ،-دەپ سۈپەتلىدى .كەبىنىڭ بۇ ھۆرمىتى ئۇنىڭ قۇرغۇچىسى ﷲ تائاالنىڭ
دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بولغان ھۆرمەت يۈزىسىدىندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز
ۋاقتىدا ئىبراھىمغا بەيتۇلالھنىڭ ئورنىنى تەيىنلەپ بەردۇق( ،ئۇنىڭغا ئېيتتۇقكى) «ماڭا ھېچ نەرسىنى
شېرىك كەلتۈرمىگىن﴾(((﴿ ،ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا (ئىبادەت ئۈچۈن) تۇنجى سېلىنغان ئۆي (يەنى
بەيتۇلالھ) مەككىدىدۇر ،مۇبارەكتۇر ،جاھان ئەھلىگە ھىدايەتتۇر .ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمەتلەر باركى،
ماقامى ئبراھىم شۇالرنىڭ بىرى ،بەيتۇلالھقا كىرگەن ئادەم ئەمىن بولىدۇ﴾(((.
ﷲ بۇ ئايەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان يەرنىڭ يېنىدا ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇش بىلەن بىللە
ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى زىيادە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :كىشىلەرگە) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر (يەنى
شۇ يەردە ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق)﴾.
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ماقامى ئىبراھىم توغرىسىدا
﴿(كىشىلەرگە) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر (يەنى شۇ يەردە ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق)﴾

سۇفيان سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سەئىد ئىبنى جۇبەيرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :تاش ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇرغان ئورنىدۇر .ﷲ تائاال ئۇنى
((( ئىبراھىم سۈرىسى  - 37ئايەتتىن  40ـ ئايەتكىچە.
((( ھەج سۈرىسى  26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  96ـ  97ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ھۆرمەتلىك قىلدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇ تاشتا تۇراتتى .ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا (كەبىنىڭ
تېمىغا قويىدىغان) تاشالرنى سۇنۇپ بېرەتتى.
ماقامى ئىبراھىم كەبىنىڭ تېمىنى سالغاندا پۇتىنىڭ ئاستىغا قويۇلغان تاش ئەمەس ،بەلكى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بالىسى ئىسمائىلنى يوقالپ كەلگەندە ،ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئۇنىڭ
بېشىنى يۇيۇش ئۈچۈن پۇتىغا قويۇپ بەرگەن تاش دېگەنلەرمۇ بار .ئەگەر ئۇ تاش بېشىنى يۇغاندا قويۇپ
بەرگەن تاش بولسا ئۇنىڭ ئىككى پۇتىنىڭ ئىزى (ھازىرقى تاشتىكىدەك بولماي) باشقىچە بوالتتى.
سۇددى :بۇ ئورۇن ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بېشىنى يۇيۇش
ئۈچۈن ئۇنىڭ پۇتىنىڭ تېگىگە قويۇپ بەرگەن تاش -،دەيدۇ .ئىمام قۇرتۇبى بۇ رىۋايەتنى ئاجىز دەپ
قارىدى .باشقىالر بۇنداق قارىمىدى .بۇ ھەقتە باشقا ئالىمالرمۇ ئىمام سۇددىغا ئوخشاش قارايدۇ.
ئىبنى ئەبۇھاتەم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەج پائالىيەتلىرىدىن
سۆزلەپ بېرىۋېتىپ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (كەبىنى) تاۋاپ
قىلىۋاتقاندا ،ئۆمەر :بۇ بىزنىڭ بوۋىمىز (ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ) دەسسەپ تۇرغان ئورنىمۇ؟ -دەپ
سورىدى( .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) ئۇنىڭغا« :ھەئە» دەپ جاۋاب بەردى .ئۆمەر :ئۇنىڭ يېنىنى
ناماز ئوقۇيدىغان يەر قىاليلىمۇ؟-دېدى .ئاندىن ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :كىشىلەرگە) ماقامى
ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر (يەنى شۇ يەردە ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق)﴾.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۆمەر ئىبنى خاتتاب مۇنداق دەيدۇ :مەن پەرۋەردىگارىم بىلەن ئۈچ ئىشتا بىر يەردىن چىقىپ قالدىم .مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان ئورۇننى ناماز ئوقۇيدىغان قىلساڭ -،دېگەن
ئىدىم(﴿ :كىشىلەرگە) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر (يەنى شۇ يەردە ناماز ئوقۇڭالر دېدۇق)﴾ دېگەن
ئايەت نازىل بولدى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سېنىڭ ئۆيۈڭگە ياخشى ئادەممۇ ،يامان ئادەممۇ
كىرىدىكەن .مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىنى (يەنى ئاياللىرىڭنى) يۈزىنى يېپىشقا بۇيرۇساڭ -،دېگەن ئىدىم.
ئاندىن ﷲ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنى يۈزىنى يېپىشقا بۇيرۇيدىغان ئايەتنى چۈشۈردى.
مەن يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بەزى ئاياللىرىنىڭ ئۇنىڭغا كايىغانلىقىنى ئاڭالپ قالدىم .مەن
ئۇالرنىڭ يېنىغا كىرىپ :سىلەر قىلغان ئىشىڭالردىن يېنىڭالر .بولمىسا ﷲ پەيغەمبىرىگە (سىلەرنىڭ
ئورنۇڭالغا) سىلەردىن ياخشى ئايالالرنى يەڭگۈشلەپ بېرىدۇ -،دېسەم ،ئۇ ماڭا :ئى ئۆمەر! سەن
پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرىغا نەسىھەت قىلمىساڭمۇ ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئاياللىرىغا نەسىھەت قىاللمامدۇ؟ (((-دېدى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئەگەر ئۇ سىلەرنى قويۇۋەتسە ،پەرۋەردىگارى سىلەرنىڭ
ئورنۇڭالرغا ،سىلەردىن ياخشى( ،ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە) بويسۇنغۇچى( ،ﷲ غا ۋە
پەيغەمبەرگە) ئىمان ئېيتقۇچى ،ئىتائەت قىلغۇچى ،گۇناھالردىن تۆۋبە قىلغۇچى ،ئىبادەت قىلغۇچى،
روزا تۇتقۇچى چوكانالرنى ۋە قىزالرنى ئۇنىڭغا بېرىشى مۇمكىن﴾(((.
((( ئۇمەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنڭ ئاياللىرىنىڭ يېنىغا كىرىپ ،ئۇالرغا گەپ قىلىشى بىرىنچىدىن :ئۇ ئايالالرنىڭ
ئىچىدە ئۆزىنىڭ قىزى ھەفسەمۇ بار ئىدى .ئىككىنچىدىن :بۇ ئىش ﷲ ئۇالرنى يات كىشىدىن يۈزىنى يېپىشقا بۇيرۇغان
ئايەت چۈشۈشتىن بۇرۇن بولغان .بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالرنى ئالدىمىزدا يەنە ئۇچرىتىمىز.
((( تەھرىم سۈرىسى  5ـ ئايەت.
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ئىبنى جەرىر جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ھەجرىلئەسۋەد (قارا تاش) نى سۆيدى .ئاندىن (يەتتە قېتىملىق تاۋاپنىڭ) ئۈچ قېتىمىدا سوكولداپ
ماڭدى .قالغان تۆت قېتىمىدا ئاستا ماڭدى .ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان ئورۇنغا بېرىپ
بۇ ئايەتنى ئوقۇدى(﴿ :كىشىلەرگە) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر (يەنى شۇ يەردە ناماز
ئوقۇڭالر دېدۇق)﴾ ئاندىن ئۇ ئورۇننى كەبە بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىلىقىغا ئېلىپ ئىككى رەكئەت ناماز
ئوقۇدى.
ئىمام بۇخارى ئەمرى ئىبنى دىنارنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى
ئۆمەرنىڭ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلىپ كەبىنى يەتتە قېتىم ئايلىنىپ بولۇپ( ،ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم تۇرغان) ئورۇننىڭ كەينىدە ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇدى دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
بۇ ھەدىسلەرنىڭ ھەممىسىدە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان ئورۇننىڭ ،كەبىنى سېلىش
ئۈچۈن (ئۇنىڭ ئۈستىگە چىقىپ) ئىشلەتكەن تاشنىڭ كۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدۇ.
كەبىنىڭ تېمى) ئېگىزلەپ كېتىۋېدى ،ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم ئۇ تاشنى ئېلىپ كېلىپ ،ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ پۇتىغا قويۇپ بەردى .ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا تاشالرنى سۇنۇپ بېرەتتى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تاشالرنى ئۆز قولى بىلەن قوياتتى .بىر تەرەپنى پۈتتۈرۈپ بولۇپ ،يەنە
بىر تەرەپكە ئۆتەتتى ،تاشنىمۇ ئۆزى بىلەن بىللە يۆتكەيتتى .شۇنداق قىلىپ كەبىنىڭ تېمىنى
قوپاردى .ﷲ تائاال خالىسا ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ
كەبىنى سالغانلىقى ھەققىدىكى قىسسىسىنى ئالدىمىزدا ئۇچرىتىمىز .تاشتا ئۇنىڭ ئىككى پۇتىنىڭ
ئىزى ئوچۇق ئىدى .ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى ئەرەبلەرمۇ ئۇ ئىزنى تونۇيتتى ،مۇسۇلمانالرمۇ بۇنى
كۆردى.
ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى:
مەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان تاشتا ئۇنىڭ پۇتىنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئىزلىرىنى كۆرگەن ئىدىم،
كېيىن كىشىلەر قوللىرى بىلەن كۆپ سىلىغانلىقتىن يوقاپ كەتتى.
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ئەسلى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان تاش كەبىنىڭ تېمىغا چاپالپ دېگۈدەك يېقىن قويۇلغان
ئىدى .تاشنىڭ ئورنى كەبىنىڭ ئىشىكىنىڭ ئوڭ تەرىپىدە (ھاجىالر سۆيىدىغان تاشنىڭ يېنىدا)
مەخسۇس بىر ئورۇندا ئىدى((( .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كەبىنى سېلىپ بولۇپ ،تاشنى شۇ يەردە
قويۇپ قويغان بولۇشى مۇمكىن ياكى كەبە شۇ يەرگە كەلگەندە پۈتكەن بولۇشى مۇمكىن .كەبىنى
تاۋاپ قىلىپ بولۇپ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان تاشنىڭ قېشىدا ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇشقا
بۇيرۇلغانغا قارىغاندا ،كەبە شۇ تاشنىڭ ئورنىغا كەلگەندە پۈتكەن بولۇشى ئەقىلگە ئۇيغۇن .ئۆمەر
ئىبنى خەتتاب تاشنى كەبىنىڭ تېمىنىڭ يېنىدىن ئازراق كەينىگە سۈرۈپ قويغان ئىدى .بۇنىڭغا
ساھابىالردىن بىرىمۇ قارشى چىقمىدى.
ئابدۇرازاق مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ماقامى
ئىبراھىمنى بىرىنچى بولۇپ ھازىرقى ئورنىغا يۆتكىگەن كىشىدۇر.
ئەبۇبەكرى ئەھمەد ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۈسەين بەيھەقى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق
((( ھازىر بۇ ئورۇن تۈزلىنىپ ،تاش ئەينەكنىڭ ئىچىگە ئېلىپ قويۇلغان.

بەقەرە سۈرىسى

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان) تاش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە
ئەبۇبەكرىنىڭ زامانىسىدا كەبىگە چاپلىشىپ دېگۈدەك يېقىن تۇراتتى .ئۇنى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ كەينىگە (يەنى ھازىرقى ئورۇنغا) يۆتكەپ قويدى.

*******
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
ﰔ ﰕﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳ
ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىلغا ئۆيۈمنى (يەنى كەبەمنى) تاۋاپ قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر،
رۇكۇ قىلغۇچىالر ،سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇتۇشنى بۇيرۇدۇق﴿ .﴾125ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم:
«پەرۋەردىگارىم! بۇ يەرنى (يەنى مەككىنى) تىنچ شەھەر قىلىپ بەرگىن ،ئاھالىسىدىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت
كۈنىگە ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېۋىلەر بىلەن رىزىقالندۇرغىن» دېدى .ﷲ« :كاپىر بولغان ئادەمنىمۇ
(رىزىقتىن) ئازغىنا مۇددەت (يەنى ھاياتلىقىدا) بەھرىمەن قىلىمەن ،ئاندىن كېيىن ئۇنى (ئاخىرەتتە)
دوزاخقا ھەيدەيمەن» دېدى( .بۇ) نېمىدېگەن يامان ئاقىۋەت!﴿ .﴾126ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم بىلەن
ئىسمائىل كەبىنىڭ ئۇلىنى قوپۇرۇۋېتىپ« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ (خىزمىتىمىزنى) قوبۇل قىلغىن،
سەن ھەقىقەتەن (دۇئايىمىزنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن( ،نىيىتىمىزنى) بىلىپ تۇرغۇچىسەن﴿.﴾127
ھەججىمىزنىڭ قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن ،تەۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن ،چۈنكى ،سەن تەۋبىنى ناھايىتى
قوبۇلقىلغۇچىسەن،ناھايىتىمېھرىبانسەن﴿.﴾128

كەبىنى پاك تۇتۇشقا بۇيرۇش
﴿ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىلغا ئۆيۈمنى (يەنى كەبەمنى) تاۋاپ قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇتۇشنى
بۇيرۇدۇق﴾ ھەسەن بەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئىبراھىم

ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى كەبىنى پاسكىنا ۋە نىجىس نەرسىلەردىن پاك تۇتۇشقا،
كەبىگە ئۇ نەرسىلەردىن يۇقۇپ قالماسلىققا بۇيرۇدى.

﴿تاۋاپ قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر ،رۇكۇ قىلغۇچىالر ،سەجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك
تۇتۇشنى بۇيرۇدۇق﴾ مۇجاھىد ۋە سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

پاكالش بولسا بۇتالردىن ،پاسكىنا نەرسىلەردىن ۋە يالغان سۆزلەردىن تازىالشتىن ئىبارەتتۇر.
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﴿تاۋاپ قىلغۇچىالر ،ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر﴾ نۇرغۇنلىغان ئالىمالر ﴿تاۋاپ قىلغۇچىالر﴾ دېگەن
سۆزگە :ياقا  -يۇرتالردىن كەلگەنلەر دەپ مەنە بەردى﴿ .ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر﴾ دېگەن سۆزگە
مەككىدىكى يەرلىك كىشىلەر دەپ مەنا بەردى.
مەسچىتلەرنى پاكىز تۇتۇشنىڭ الزىملىقى بۇ ئايەتتىن ۋە ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىدىن
چىقىپ تۇرىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ئۇلۇغلىنىشى ۋە ئىسمىنىڭ ياد ئېتىلىشى بۇيرۇلغان
مەسجىدلەردە (مۆمىنلەر) ئەتىگەن  -ئاخشامدا تەسبىھ ئېيتىپ تۇرىدۇ﴾(((.
ھەدىسلەرنىڭ ئىچىدىمۇ مەسچىتلەرنى پاك تۇتۇش توغرۇلۇق نۇرغۇن ھەدىسلەر بار .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :مەسچىتلەر ئۆزىگە مۇناسىب ئىشالر (ئىبادەت) ئۈچۈن سېلىنىدۇ».

مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈشنىڭ ھارام قىلىنغانلىقى
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم« :پەرۋەردىگارىم! بۇ يەرنى (يەنى مەككىنى) تىنچ شەھەر قىلىپ بەرگىن،
ئاھالىسىدىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېۋىلەر بىلەن رىزىقالندۇرغىن»
دېدى﴾ ئىمام ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمادىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ«:ئىبراھىمئەلەيھىسساالم
كەبىدە (يەنى مەككىدە) (بىر نەرسە ئۆلتۈرۈش ياكى دەرەخلەرنى سۇندۇرۇشتەك ئىشالرنى) ھارام
قىلىپ (كىشىلەرگە) ئۇنى خاتىرجەم ئورۇن قىلدى .مەن مەدىنىدە ئىككى قارا تاشلىق زېمىننىڭ
ئارىلىقىدىكى يەرلەرنى ھارام قىلدىم( .بۇ ئارىلىقتا) ئوۋ ئوۋالنمايدۇ ،دەرەخلەر سۇندۇرۇلمايدۇ».
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ مەككىنى ئاسمان ۋە زېمىننى يارىتىشتىن بۇرۇن (ئۇنىڭدا
ئوۋ ئوۋالش ۋە دەرەخلەرنى يۇلۇپ تاشالشتەك ئىشالر بىلەن مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈشىن) ھارام
قىلغانلىقىنى (بۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن ھەدىسلەردە) بىلدۈردى .ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككىنى پەتھى قىلغان (يەنى ئازات قىلغان) كۈنى مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ﷲ تائاال بۇ شەھەرنى (يەنى مەككىنى) ئاسمان -
زېمىننى ياراتقان كۈنى مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈشنى ھارام قىلغان بولۇپ ،ئۇنىڭ ھۆرمىتنى تۆكۈش
تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ھارام قىلىندى .مەندىن بۇرۇن ھېچقانداق كىشىگە مەككىدە ئۇرۇشۇش
ھاالل قىلىنمىدى .ماڭا كۈندۈزدە بىر سائەتال ئۇرۇش قىلىش ھاالل قىلىنىپ بېرىلدى .ئاندىن ئالالھ
تائاالنىڭ ئۇنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈشنى ھارام قىلىشى بىلەن ،ئۇنىڭدا ئۇرۇش قىلىش تاكى قىيامەت
كۈنىگىچە ھارام بولدى .ئۇنىڭ تىكەنلىرى كېسىلمەيدۇ ،ھايۋانلىرى ئۈركىتىلمەيدۇ ،ئۇنىڭدا چۈشۈپ
قالغان نەرسىنى (كىشىلەرگە ئېالن قىلىپ ئۇنى) ئىگىسىگە يەتكۈزۈپ بېرىدىغان كىشىدىن باشقا
بىر كىشى ئالمايدۇ ،ئۇنىڭ يېشىل ئوت  -چۆپلىرى يۇلۇنمايدۇ» .ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! (بىزگە) ئىزخىر دېگەن دەرەخنى كېسىشكە رۇخسەت قىلساڭ ،ئۇنى
تۆمۈرچىلىك ۋە زەرگەرلىك ھۈنەرلىرىمىزدە بىر نەرسىنى قىزىتىشقا ۋە ئۆيلىرىمىزنىڭ ئۈستىنى يېپىشقا
ئىشلىتىمىز -،دېگەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىزخىر دېگەن دەرەخنى كېسىشكە رۇخسەت
((( نۇر سۈرىسى 36ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

قىلدى.
ئەمر ئىبنى سەئىد مەككىگە ئەلچى ئەۋەتمەكچى بولغاندا ،ئەبۇشۇرەيھ ئەدەۋىنىڭ ئۇنىڭغا
مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان :ھۆرمەتلىك باشلىقىمىز! مەككە پەتھى قىلىنغان كۈننىڭ ئەتىسى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزلىگەن سۆزىنى ئىككى قۇلىقىم بىلەن ئاڭلىغان ،دىلىمدا ياد ئالغان ۋە
ئىككى كۆزۈم بىلەن كۆرۈپ تۇرغان ئىدىم .شۇالرنى ساڭا سۆزلەپ بېرىشىمگە رۇخسەت قىلساڭ .ئەمر
ئىبنى سەئىد ئۇنىڭغا رۇخسەت قىلدى ،ئۇ سۆزىنى باشالپ مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتتى .ئاندىن مۇنداق دېدى« :مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكمەسلىكنى ئادەملەر
ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاال ھارام قىلغان .ﷲ تائاالغا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن ئادەمنىڭ
ئۇنىڭدا قان تۆكۈشى (يەنى ئۇرۇش قىلىشى) ۋە ئۇنىڭ دەرەخلىرىنى كېسىشى ھاالل ئەمەس.
ئەگەر بىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭدا قىلغان ئۇرۇشىنى كۆرۈپ ،ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت
قىلىنغان ئىكەن دەپ قارىسا ،ئۇنىڭغا پەقەت پەيغەمبىرىگىال ﷲ ئۇنىڭدا ئۇرۇش قىلىشنى رۇخسەت
قىلدى ،سىلەرگە رۇخسەت قىلمىدى دەڭالر .ﷲ ماڭا (ئۇنىڭدا) كۈندۈزدە بىر سائەتال ئۇرۇش قىلىشقا
رۇخسەت بەردى .شۈبھىسىزكى ،بۈگۈن ئۇنىڭ ھاراملىقى يەنە ئەسلىگە قايتتى .بۇ يەردە بار كىشىلەر
يوق كىشىلەرگە يەتكۈزۈپ قويسۇن».
ئەبۇشۇرەيھتىن( :سەن بۇ سۆزلەرنى ئەمرى ئىبنى سەئىدكە سۆزلەپ بەرسەڭ) ئۇ ساڭا نېمە
دېدى؟ -دەپ سورالغاندا ،ئۇ :ئەمرى ئىبنى سەئىد ماڭا :ئى ئەبۇشۇرەيھ! مەن بۇنى سەندىن
ياخشىراق بىلىمەن ،ھەرام ئاسىيغا ،بىر كىشىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ ۋەياكى ھەرقانداق بىرەر بۇزغۇنچىلىقنى
قىلىپ قېچىپ كىرىۋالغان كىشىگە پاناھلىق بەرمەيدۇ -،دەپ جاۋاب بەرگەن.
ﷲ تائاال ئاسمان – زېمىننى ياراتقان كۈنى مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈشنى ھارام قىلدى،
دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان ھەدىسلەر بىلەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇنى ھارام قىلدى دېگەن
ھەدىسلەرنىڭئارىلىقىداھېچقانداقزىتلىقيوق.چۈنكى،مەككىنىڭھۆرمىتىنىتۆكۈش(ﷲتائاالنىڭ
دەرگاھىدا) ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كەبىنى سېلىشتىن بۇرۇن ھارام قىلىنغان .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالنىڭ مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى تۆكۈشنى ھارام قىلغان ھۆكمىنى كىشىلەرگە يەتكۈزدى .بۇ
خۇددى ئادەم ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ لېيىغا مىلىنىپ ياتقان چېغىدا (يەنى ئۇ يارىتىلىشتىن بۇرۇن)،
ئۇنىڭ نەسلىدىن بولغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ ئاخىرقى پەيغەمبەر
دەپ يېزىلغان بولسىمۇ ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالدىن بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىشنى تىلەپ:
﴿پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايەتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان ،كىتابىڭنى
(يەنى قۇرئاننى) ،ھېكمەتنى (يەنى پاك سۈننەتنى) ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان ،ئۇالرنى (مۇشرىكلىك ۋە
گۇناھالردىن) پاك قىلىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتكىن﴾ دېگىنىگە ئوخشاش بىر ئىش بولۇپ ،ﷲ
تائاال دەرگاھىدا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتىدىغانلىقىنى يېزىۋەتكىنىگە ئاساسەن،
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى.
ئۇ ھەدىسنىڭ داۋامىدا مۇنداق دەپ كەلدى :ساھابىالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! بىزگە پەيغەمبەرلىكىڭنىڭ باشلىنىشى ھەققىدە سۆزلەپ بەرسەڭ -،دەپ سورىدى.
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم(«:ماڭاپەيغەمبەرلىككېلىشنىڭباشلىنىشى)بوۋامئىبراھىمئەلەيھىسساالمنىڭ
دۇئاسى ،مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسانىڭ خۇش بېشارەت بېرىشى ،ئانامنىڭ ئۆزىدىن خۇددى شامنىڭ
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قەسىرلەرنى يورىتىۋەتكىدەك بىر نۇرنىڭ چىققانلىقىنى كۆرۈشىدۇر» دېدى.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ اﷲ دىن مەككىگە خاتىرجەملىك ۋە رىزىق ئاتا
قىلىشىنى تىلەپ قىلغان دۇئاسى
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ«﴿ :پەرۋەردىگارىم! بۇ يەرنى (يەنى
مەككىنى) تىنچ شەھەر قىلىپ بەرگىن﴾ يەنى ئۇنىڭدا ياشىغان كىشىلەر ھېچقانداق قورقۇنچ ھېس

قىلمايدۇ .ﷲ مەككىنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تىلىگەندەك ئۆز تەقدىرىدە ۋە شەرىئىتىدە خاتىرجەم
ئورۇن قىلدى .ﷲ تائاال ئۇنى خاتىرجەم ئورۇن قىلغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەيتۇلالھقا
كىرگەن ئادەم ئەمىن بولىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) كۆرمەمدۇكى ،بىز ھەرەمنى ئامان (جاي)
قىلدۇق ،ھالبۇكى ،ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى كىشىلەر ئەسىر ئېلىنىۋاتىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ ،ئۇالر باتىلغا
ئىشىنىپ ،ﷲ نىڭ نېئمىتىنى ئىنكار قىالمدۇ؟﴾((( ئۇنىڭدا ئۇرۇش قىلىشنىڭ چەكلەنگەنلىكى
ھەققىدىكى ھەدىسلەر يۇقىرىدا سۆزلىنىپ ئۆتتى.
ئىمام مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ“ :بىرەر كىشىنىڭ مەككىدە قورال كۆتۈرۈشى دۇرۇس ئەمەس” دېگەنلىكىنى
ئاڭلىدىم».

﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم« :پەرۋەردىگارىم! بۇ يەرنى (يەنى مەككىنى) تىنچ شەھەر قىلىپ بەرگىن،
ئاھالىسىدىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان ئېيتقانالرنى تۈرلۈك مېۋىلەر بىلەن رىزىقالندۇرغىن»
دېدى﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كاپىرالرنى چىقىرىۋېتىپ ،مېۋىلەرنى مۆمىنلەرگىال
خاس قىلغان ئىدى .ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ« :كاپىر بولغان ئادەمنىمۇ (رىزىقتىن) ئازغىنا
مۇددەت (يەنى ھاياتلىقىدا) بەھرىمەن قىلىمەن ،ئاندىن كېيىن ئۇنى (ئاخىرەتتە) دوزاخقا ھەيدەيمەن»
دېدى( .بۇ) نېمىدېگەن يامان﴾ يەنى كاپىرالرغىمۇ مۆمىنلەرگە رىزىق بەرگەندەك رىزىق بېرىمەن .مەن

كىشىلەرنى يارىتىپ قويۇپ (ئۇالر كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن) ئۇالرغا رىزىق بەرمەمدىمەن؟ ئۇالرنى مەن
(رىزىقتىن) ئازغىنا مۇددەت بەھرىمەن قىلىمەن .ئاندىن ئۇالرنى دوزاخنىڭ ئازابىغا ھەيدەيمەن .ئۇ
نېمىدېگەن يامان ئاقىۋەت! ئاندىن ئىبنى ئابباس بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :بۇالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ھەر
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ئىككىسىگە پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنىدىن بېرىمىز .پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاتا قىلغىنى (ھېچ ئادەمدىن)
مەنئى قىلىنمايدۇ﴾ يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە باشقا ئالىمالردىنمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ بايان قىلغىنىغا ئوخشاش رىۋايەتلەر كەلدى.

ﷲ كاپىرالرنىمۇ دۇنيادا رىزىقتىن ئازغىنا مۇددەت بەھرىمەن قىلىپ ،ئاندىن ئاخىرەتتە
ئازاباليدىغانلىقىتوغرىسىدامۇنداقدەيدۇ(﴿:ئىمۇھەممەد!)ئېيتقىنكى«،ﷲغايالغاننىچاپاليدىغانالر
ھەقىقەتەن (دوزاخ ئازابىدىن) قۇتۇاللمايدۇ» .ئۇالر بۇ دۇنيادىن (ئازغىنا ۋاقىتال) بەھرىمەن بولىدۇ،
ئاندىن ئۇالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىدۇ ،ئاندىن كاپىر بولغانلىقلىرى
((( ئال ئىمران سۈرىسى  97ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  67ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

سەۋەبىدىن ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز﴾(((﴿ ،كىمكى كاپىر بولىدىكەن ،ئۇنىڭ كۇفرى سېنى قايغۇغا
سالمىسۇن ،ئۇالر بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىدۇ ،ئۇالرغا (دۇنيادىكى) قىلمىشلىرىنى ئېيتىپ بېرىمىز،
ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇالرنى (دۇنيادىن) ئازغىنا (مۇددەت)
بەھرىمەن قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى (تېتىشقا) مەجبۇراليمىز﴾(((﴿ ،ئىنسانالر (كۇففارالرنىڭ
باياشات تۇرمۇشىنى كۆرۈپ كۇفرىغا قىزىقىپ ئۇالرغا قوشۇلۇپ) ھەممىسى (كۇفرىدا) بىر ئۈممەت بولۇپ
قالمايدىغان بولسا ئىدى ،مەرھەمەتلىك ﷲ نى ئىنكار قىلغان كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئۆگزىلىرىنى
ۋە ئۇنىڭغا چىقىدىغان شوتىلىرىنى كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق .ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئىشىكلىرىنى
ۋە تەختلىرىنىمۇ كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق ،ئۇالر تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇراتتى( .يۇقىرىقىالرنىڭ
بەزىسىنى) ئالتۇندىن قىلىپ بېرەتتۇق ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى پەقەت دۇنيا تىرىكچىلىكىدە پايدىلىنىدىغان
نەرسىلەردۇر .پەرۋەردىگارىڭنىڭ ھۇزۇرىدىكى ئاخىرەت (يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭدىكى نازۇ  -نېئمەتلەر)
تەقۋادارالرغا خاستۇر﴾(((.
﴿ئاندىن كېيىن ئۇنى (ئاخىرەتتە) دوزاخقا ھەيدەيمەن» دېدى( .بۇ) نېمىدېگەن يامان ئاقىۋەت!﴾

يەنى ﷲ ئۇالرغا مۆھلەت بېرىپ كۈتۈپ تۇرىدۇ .ئاندىن ئۇالرنى قىلغان گۇناھىغا قارىتا قاتتىق تۇتىدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :نۇرغۇن شەھەر ئاھالىلىرى زالىم تۇرۇقلۇق ،ئۇالرغا مەن مۆھلەت بەردىم
(ئۇالر بۇ مۆھلەتكە مەغرۇر بولۇپ كەتتى) ،ئاندىن (يەنى ئۇالرغا ئۇزاق مۇددەت مۆھلەت بەرگىنىمدىن
كېيىن) ئۇالرنى جازالىدىم ،ئاخىر قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر (يەنى ئاخىر ھەممىسى ماڭا
كېلىدۇ)﴾(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق كەلدى« :ھېچ كىشى (ئاڭلىغان) ئەزىيەتكە ﷲ
دىن بەكرەك سەۋر قىلغۇچى ئەمەس .ﷲ ئۇالرغا رىزىق بېرىپ ،تەنلىرىنى ساق  -ساالمەت قىلىپ
تۇرسىمۇ ،ئۇالر (ﷲ تائاالنىڭ بالىسى بار دەپ) ﷲ تائاالغا بوھتان چاپاليدۇ( .ﷲ بۇنىڭغا سەۋرى
قىلىدۇ)».
ئىمام بۇخارىنىڭ ھەدىسىدە يەنە مۇنداق دېيىلگەن« :ﷲ زالىمنى قىلغان جىنايىتى ئۈچۈن
ئالدىراپ تۇتمايدۇ .ﷲ ئۇنى تۇتقان چاغدا ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ جازاسىدىن ھەرگىزمۇ قۇتۇاللمايدۇ.
ئاندىن (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭ زالىم يۇرتالر (ئاھالىسى) نى
ھاالك قىلسا ،ئەنە شۇنداق ھاالك قىلىدۇ ،ﷲ نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن تولىمۇ قاتتىقتۇر﴾(((».

ئىبراھىمنىڭ كەبىنى سېلىشى ۋە شۇ ئىشىنىڭ اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا مەقبۇل
بولۇشىنىتىلىگەنلىكى
﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىل كەبىنىڭ ئۇلىنى قوپۇرۇۋېتىپ« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ
((( يۇنۇس سۈرىسى  69ـ  70ـ ئايەتلەر.
((( لوقمان سۈرىسى  23ـ  24ـ ئايەتلەر.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  - 33ئايەتتىن  35ـ ئايەتكىچە.
((( ھەج سۈرىسى  48ـ ئايەت.
((( ھۇد سۈرىسى  102ـ ئايەت.
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(خىزمىتىمىزنى) قوبۇل قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن (دۇئايىمىزنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن( ،نىيىتىمىزنى)
بىلىپتۇرغۇچىسەن.پەرۋەردىگارىمىز!ئىككىمىزنىئۆزەڭگەئىتائەتمەنقىلغىن،بىزنىڭئەۋالدلىرىمىزدىنمۇ
ئۆزەڭگە ئىتائەتمەن ئۈممەت چىقارغىن ،بىزگە ھەججىمىزنىڭ قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن ،تەۋبىمىزنى
قوبۇل قىلغىن ،چۈنكى ،سەن تەۋبىنى ناھايىتى قوبۇل قىلغۇچىسەن ،ناھايىتى مېھرىبانسەن﴾ يەنى :ئى
مۇھەممەد!ساھابىلىرىڭگەئىبراھىمبىلەنئىسمائىلنىڭ﴿:پەرۋەردىگارىمىز!بىزنىڭ(خىزمىتىمىزنى)قوبۇل
قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن (دۇئايىمىزنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن﴾ دېگەچ كەبىنىڭ تېمىنى قوپۇرغانلىقىنى

سۆزلەپ بەرگىن .يەنى ئۇالر ناھايىتى ياخشى ئىشالرنى قىلىۋېتىپ ،ﷲ تائاالدىن شۇ ئىشالرنىڭ قوبۇل
بولۇشىنىتىلەيدۇ.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋۇھەيب ئىبنى ۋەردىنىڭ ﴿ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىل كەبىنىڭ ئۇلىنى
قوپۇرۇۋېتىپ« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ (خىزمىتىمىزنى) قوبۇل قىلغىن﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ يىغالپ

تۇرۇپ :ئى رەھمان تائاالنىڭ دوستى (يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم) ! سەن رەھمان تائاالنىڭ ئۆيىنىڭ
تېمىنى (بۇ ئىش) ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولماي قاالرمۇ؟ -دەپ قورقۇپ تۇرۇپ قوپۇرۇپسەن-،
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ﷲ ھەقىقىي مۆمىنلەرنىڭ ياخشى ئىشالرنى قىلىپ تۇرۇپمۇ ،ئۇ ئىشالر ﷲ دەرگاھىدا قوبۇل
بولماي قاالمدىكىن دەپ قورقىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەدىقە بېرىدىغان ئەمما
پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىغا (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) قايتىپ بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قورقۇپ
تۇرىدىغان كىشىلەر﴾((( يەنى ئۇالر ﷲ ئۆزلىرىگە بەرگەن مال  -مۈلۈكلەردىن سەدىقە ،باال  -چاقىلىرىغا
نەپىقە ۋە سوغات ـ ھەدىيەلەرنى بېرىدۇ .ھەمدە ئۇ بەرگەن نەرسىلەر ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل
بولماي قاالرمىكىن دەپ ئەنسىرەيدۇ.
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ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئايالالر ئۆزىگە خاس ئورۇن تۇتۇشنى تۇنجى بولۇپ ئىسمائىلنىڭ ئانىسى ھاجەردىن ئۈلگە ئالدى.
ھاجەر ئۆزىنىڭ سارەگە بولغان كۈندەشلىكىنى ياكى ئۆچمەنلىكىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئايرىم بىر
ئورۇننى تۇتۇپ ئولتۇردى .ئاندىن ئىبراھىم ھاجەرنى ۋە ئېمىۋاتقان ئوغلى ئىسمائىلنى مەككىگە ئېلىپ
كېلىپ ،ھەرەم مەسچىتىنىڭ يۇقىرى تەرىپىدىكى (زەمزەم قۇدۇقىنىڭ يېنىدا) چوڭ بىر دەرەخنىڭ
يېنىغا ئورۇنالشتۇردى .ئۇ كۈنلەردە مەككىدە نە ئادەمزات ،نە ئىچكۈدەك سۇ يوق ئىدى .ئۇ ،ئۇالرنى
شۇ يەرگە ئورۇنالشتۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ يېنىغا ئازراق خورما بىلەن بىر تۇلۇم سۇنى قويۇپ قويدى .ئاندىن
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم كەينىگە ئۆرۈلۈپ مېڭىۋېدى ،ئىسمائىلنىڭ ئانىسى ھاجەر ئۇنىڭ كەينىدىن
بېرىپ :ئى ئىبراھىم! بىزنى ھېچقانداق نەرسە يوق ،ئادەمسىز سەھراغا تاشالپ قويۇپ نەگە بارىسەن؟-
دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىدى .ئىبراھىم ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويمىدى .ئاندىن ھاجەر :سېنى ﷲ
مۇشۇنداق قىلىشقا (يەنى بىزنى بۇ يەردە تاشالپ قويۇشقا) بۇيرۇدىمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئىبراھىم:
ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردى .ھاجەر :ئۇنداق بولسا ﷲ بىزنى ساقلىغۇچىدۇر -،دەپ بالىسىنىڭ
قېشىغا قايتىپ كەلدى .ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سەپەرگە يول ئالدى .ئىبراھىم ئايالى ۋە بالىسى
كۆرۈنمەيدىغان سەنىييە دېگەن يەرگە بارغاندا ،يۈزىنى كەبە تەرەپكە قىلىپ ،قولىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ
بۇ دۇئانى ئوقۇدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ئەۋالدىمنىڭ بىر قىسمىنى (يەنى باالم ئىسمائىل بىلەن ئايالىم
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  60ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ھاجەرنى) ناماز ئوقۇسۇن (يەنى ساڭا ئىبادەت قىلسۇن دەپ) سېنىڭ ھۆرمەتلىك ئۆيۈڭنىڭ قېشىدىكى
ئېكىنسىز بىر ۋادىغا (يەنى مەككىگە) ئورۇنالشتۇردۇم ،پەرۋەردىگارىمىز! بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ دىللىرىنى
ئۇالرغا مايىل قىلغىن ،ئۇالرنى شۈكۈر قىلسۇن دەپ تۈرلۈك مېۋىلەرنى ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگىن﴾(((.
ھاجەر ئىسمائىلنى ئېمىتتى .ئۆزى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قويۇپ قويغان سۇنى ئىچتى .تۇلۇمدىكى
سۇ تۈگىگەندە ،ئۇ ۋە ئوغلى ئىسمائىل ئۇسسۇزلىقتىن تولغانغىلى باشلىدى .ھاجەر ئوغلىنىڭ بۇ ھالىنى
كۆرۈشنى خالىماي ،ئۇنىڭ قېشىدىن باشقا جايغا قاراپ ماڭدى .سەفا تېغى شۇ يەردىكى تاغالرنىڭ
ئىچىدىكى ئەڭ يېقىنى ئىدى .ئۇ شۇ تاغقا چىقتى .ئاندىن بىرەر ئادەم كۆرۈنەرمىكىن دەپ ۋادىغا
قاراشقا باشلىدى .لېكىن ئۇ بىرمۇ ئادەم كۆرمىدى .ئاندىن سەفا تېغىدىن چۈشۈپ جىلغىغا كەلدى ـ
دە ،كىيىمىنىڭ بىر تەرىپىنى كۆتۈرۈپ جىلغىدىن يۈگۈرۈپ ئۆتتى .ئاندىن مەرۋە تېغىغا كېلىپ تاغنىڭ
ئۈستىدە تۇردى ۋە بىرەر ئادەم كۆرۈنەرمىكىن دەپ قارىدى .ھېچ بىر ئادەمنى كۆرمىدى .ئۇ بۇ ئىشنى
يەتتە قېتىم تەكرارلىدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :شۇڭا كىشىلەر
(ھەج ۋە ئۆمرە قىلغاندا) ئىككى تاغنىڭ ئارىلىقىدا سەئيى قىلىدىغان بولۇپ قالدى» دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلدى« .ھاجەر مەرۋە تېغىغا يېقىنالشقاندا بىر ئاۋازنى ئاڭلىدى .ئۇ جىم تۇرۇپ (ئاۋازغا) قۇالق
سالغان ئىدى ،ئۇ ئاۋازنى يەنە ئاڭلىدى .ئۇ بىرەر ياردەمچى بولغان بولسا ،شۇنى ئاڭلىدىممۇ دەپ
شۇنداق قارىغۇدەك بولسا ،زەمزەمنىڭ يېنىدا تاپىنى بىلەن ياكى قانىتى بىلەن سۇ ئىزدەۋاتقان بىر
پەرىشتىنى كۆردى ،سۇمۇ چىقتى .ھاجەر (سۇنىڭ ئەتراپىنى توپا بىلەن) توسۇشقا باشلىدى .ئۇ توختا
دەپ قولى بىلەن ئىشارەت قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ھاجەر سۇنى قاچىسىغا ئۇسۇشقا باشلىدى .سۇنى بىر
تەرەپتىن ئۇسۇپ تۇرسا ،يەنە بىر تەرەپتىن ئېتىلىپ چىقىپ تۇراتتى».
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ﷲ ئىسمائىلنىڭ ئانىسىغا رەھمەت قىلسۇن ،ئۇ زەمزەمنى (ئۆز ھالىغا) قويۇپ قويغان بولسا
ياكى ئۇ سۇدىن ئۇسمىغان بولسا ،زەمزەم جەزمەن (ئېرىقتەك) ئېقىپ تۇرىدىغان بۇالق بوالتتى» ئىبنى
ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ھاجەر سۇدىن ئىچتى ۋە بالىسىنىمۇ ئېمىتتى .ئاندىن پەرىشتە ئۇنىڭغا :سىز
ھاالك بولۇپ كېتىشتىن قورقماڭ .بۇ يەردە ﷲ تائاالنىڭ بىر ئۆيى بار (كەبىنى دېمەكچى) ،ئۇنى بۇ باال
ۋە ئۇنىڭ ئاتىسى سالىدۇ .ﷲ تائاال ئۆزى ئىگىدارچىلىق قىلغان (ياخشى) كىشىلەرنى ھاالك قىلمايدۇ-،
دېدى .كەبە زېمىندىن دۆڭگە ئوخشاش كۆتۈرۈلۈپ تۇراتتى .كەلكۈن كېلىپ قالسا ،سۇ ئۇنىڭ ئوڭ ۋە
سول يېنىدىن ئېقىپ كېتەتتى( .كۈنلەر) شۇنداق ئۆتتى .جۇرھۇم قەبىلىسىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ياكى
جۇرھۇم قەبىلىسىدىن بىر ئائىلىلىك كىدائى يولىدىن كېلىۋېتىپ ئۇالرنىڭ قېشىدىن ئۆتتى ۋە مەككىنىڭ
تۆۋەن تەرىپىگە چۈشتى .ئۇالر بىر نەرسىگە ئىنتىلىپ توختىماي چۆرگىلەۋاتقان بىر قۇشنى كۆرۈپ:
شەكسىز ئۇ قۇش سۇنىڭ ئەتراپىدا ئايلىنىۋاتىدۇ .بىز بۇ ۋادىدا سۇ يوقمىكىن دېگەن ئىدۇق -،دېدى.
ئاندىن ئۇالر بىر ياكى ئىككى كىشىنى ئەۋەتتى .ئۇالر سۇنى كۆردى .ئاندىن قايتىپ كېلىپ سۇ بارلىقىنى
ئېيتتى .ئاندىن ئۇالرنىڭ ھەممىسى كېلىشتى .ئىسمائىلنىڭ ئانىسى سۇنىڭ يېنىدا ئىدى .ئۇالر ئۇنىڭغا:
بىز سېنىڭ قېشىڭغا چۈشۈپ ،بۇ يەردە يەرلىشىپ قالساق ،رۇخسەت قىالمسەن؟ -دېدى .ئۇ :ماقۇل،
لېكىن سۇدا سىلەرنىڭ ھېچقانداق ھەققىڭالر يوق -،دېدى .ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىگە قوشۇلدى.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئىسمائىلنىڭ ئانىسى بۇ ئىشقا (يەنى
((( ئىبراھىم سۈرىسى  37ـ ئايەت.
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ئۇالرنىڭ ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇراقلىشىپ قېلىشىغا) تاسادىپى يولۇقۇپ قالدى .ئۇمۇ كىشىلەر بىلەن بىللە
ياشاشنى ياخشى كۆرەتتى» دېدى .ئاندىن ئۇالر (جۇرھۇمدىكى) ئائىلىدىكىلىرىگە ئادەم ئەۋەتىپ ،ئۇالرنى
يانلىرىغا ئېلىپ كېلىۋالدى .مەككىدە ئۇالردىن بىر نەچچە ئائىلىكلەر بولدى .ئىسمائىلمۇ ناھايىتى ياخشى
ۋە چىرايلىق ئادەم بولۇپ چوڭ بولدى .ئۇالردىن ئەرەب تىلىنى ئۆگەندى .ئۇ باالغەتكە يەتكەندە ئۇالر
ئۆزلىرىنىڭ ئىچىدىكى بىر قىزنى ئۇنىڭغا ياتلىق قىلىپ قويدى .ئىسمائىلنىڭ ئانىسىمۇ ئالەمدىن ئۆتتى.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئىسمائىل ئۆيلىنىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ ئەھۋالىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن
كەلدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئىسمائىلنى تاپالماي ،ئايالىدىن سورىدى .ئايالى ئۇنىڭ تىرىكچىلىك
ئۈچۈن بىر نەرسە ئىزدەپ چىقىپ كەتكەنلىكىنى ئېيتتى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن تۇرمۇش
ئەھۋالىنى سورىدى .ئايالى ئۇنىڭغا :بىز قىيىنچىلىق ۋە جاپا  -مۇشەققەت ئىچىدە ياشاۋاتىمىز دەپ
تۇرمۇشلىرىدىن شىكايەت قىلدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا :ئېرىڭىز كەلسە ،سالىمىمنى يەتكۈزۈپ
قويۇڭ ۋە ئۇنىڭغا دەپ قويۇڭ ئىشىكىنىڭ بوسۇغۇسىنى يەڭگۈشلىۋەتسۇن -،دېدى .ئىسمائىل كېلىپ
بىر نەرسىنى سەزگەندەك قىلىپ ئايالىدىن :بىر كىشى كەلدىمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئايالى :ھەئە ،مۇنداق
 مۇنداق سۈپەتلىك بىر قېرى كېلىپ ،سېنىڭ ئەھۋالىڭنى سورىدى .مەن ئۇنىڭغا سېنىڭ ئەھۋالىڭنىئېيتىپ بەردىم .ئۇ بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزنى سورىدى .مەن ئۇنىڭغا :مەن ئۇنىڭغا بىزنىڭ قىيىنچىلىقتا
ياشاۋاتقانلىقىمىزنى ئېيتتىم -،دېدى .ئىسمائىل :ئۇ ساڭا بىرەر ۋەسىيەت قىلىپ كەتتىمۇ؟ -دەپ
سورىدى .ئۇ :ھەئە ،ئۇ ساڭا ساالم دەپ قويۇشۇمنى ۋە ئىشىكىڭنىڭ بوسۇغۇسىنى يەڭگۈشلىۋېتىشىڭنى
دەپ قويۇشۇمنى بۇيرۇدى -،دېدى .ئىسمائىل :ئۇ مېنىڭ دادام بولىدۇ .مېنى سەندىن ئايرىلىپ
كېتىشىمگە بۇيرۇپتۇ .ئەمدى سەن ئۆيۈڭگە قايتقىن -،دەپ ئۇنىڭ خېتىنى بېرىۋېتىپ ،ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن باشقا بىر قىز بىلەن ئۆيلەندى.
بىر مۇددەت ئۆتكەندىن كېيىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ يېنىغا قايتا بارغاندا ،ئىسمائىلنى
يەنە تاپالمىدى .ئۇ ئايالىنىڭ يېنىغا كىرىپ ئىسمائىل توغرۇلۇق سورىدى .ئۇ :بىزگە بىر نەرسە ئىزدەپ
چىقىپ كەتتى -،دەپ جاۋاب بەردى .ئىبراھىم :سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالرقانداق؟ -دەپ تۇرمۇش ئەھۋالىنى
سورىدى .ئۇ :بىز ياخشى ۋە باياشات تۇرمۇشتا ياشاۋاتىمىز -،دەپ جاۋاب بېرىپ ﷲ تائاالغا شۈكرى
ئېيتتى .ئىبراھىم :سىلەر تامىقىڭالرغا نېمە يەيسىلەر؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :گۆش ،دەپ جاۋاب بەردى.
ئۇ :نېمە ئىچىسىلەر؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :سۇ ،دەپ جاۋاب بەردى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ
ئۇالرغا( ،ئۇالرنىڭ) گۆش ۋە سۇلىرىغا بەرىكەت بەرسەڭ» دەپ دۇئا قىلدى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ئۇ كۈنلەردە ئۇالرنىڭ دانلىرى (يەنى بۇغداي ،قوناق
دېگەنلەرگە ئوخشاش دانالر) يوقتى .ئەگەر ئۇ بولغان بولسا ،ئۇنىڭغىمۇ دۇئا قىلغان بوالتتى ».ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ :گۆش بىلەن سۇ مەككىنىڭ سىرتىدىمۇ ھەممە كىشىلەرنىڭ يېمەكلىكى
بولمىغان بولسا ،مەككىنىڭ سىرتىدىكى بىرمۇ كىشىگە سىڭمىگەن بوالتتى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى :ئېرىڭىز كەلسە ،ئۇنىڭغا ساالم دەپ قويۇڭ .ئۇ ئىشىكنىڭ بوسۇغۇسىنى ياخشى
ساقلىسۇن .ئىسمائىل كېلىپ ئۇنىڭدىن :بىر كىشى كەلدىمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :ھەئە ،ناھايىتى
كېلىشكەن بىر پېشقەدەم ئادەم كېلىپ سېنىڭ ئەھۋالىڭنى سورىدى .مەن سېنىڭ ئەھۋالىڭنى دەپ
بەردىم .ئۇ بىزنىڭ تۇرمۇشىمىزنى سورىدى .مەن ئۇنىڭغا :بەك ياخشى ياشاۋاتىمىز -،دەپ جاۋاب بەردىم.
ئۇ ساڭا ساالم ئېيتتى ۋە ئىشىكنىڭ بوسۇغۇسىنى چىڭ ساقلىشىڭنى بۇيرۇدى -،دېدى .ئىسمائىل:
ئۇ مېنىڭ دادام ،بوسۇغا دېگىنى سەن بولىسەن ،ئۇ مېنىڭ سېنى چىڭ ساقلىشىمنى بۇيرۇپتۇ-،

بەقەرە سۈرىسى

دېدى .ئاندىن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىر مۇددەت ئۆتكەندىن كېيىن قايتا كەلدى .ئىسمائىل زەمزەمگە
يېقىن بىر دەرەخنىڭ ئاستىدا ئوقياسىنى ئۇچالپ ئولتۇراتتى .ئۇ ئىبراھىمنى كۆرۈپ ئورنىدىن قوپتى.
ئۇ ئىككىسى باشقا ئاتا  -بالىالر قانداق كۆرۈشكەن بولسا ،شۇنداق كۆرۈشتى (يەنى ئىبراھىم بىلەن
ئىسمائىل ئاتا  -بالىنىڭ ئوتتۇرسىدا بولىدىغان ھۆرمەت ۋە ساالم بىلەن كۆرۈشتى) .ئاندىن ئىبراھىم:
ئى ئىسمائىل! ﷲ مېنى بىر ئىشقا بۇيرۇدى -،دېدى .ئۇ ئۇنىڭغا :پەرۋەردىگارىڭ بۇيرۇغان ئىشنى
قىلغىن -،دېدى .ئۇ :سەن ماڭا ياردەم بېرەمسەن؟ -دېدى .ئۇ :بولىدۇ -،دېدى .ئىبراھىم :ﷲ
مېنى بۇ يەرگە بىر ئۆينى (كەبىنى) سېلىشىمنى بۇيرۇدى -،دەپ شۇ يەرنىڭ ئەتراپىدىكى ئېگىز دۆڭنى
كۆرسەتتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىككەيلەن كەبىنىڭ ئۇلىنى سالدى .ئىسمائىل تاش ئەكىلىپ بەردى.
ئىبراھىم كەبىنى سالدى .كەبىنىڭ تېمى بەك ئېگىز كۆتۈرۈلۈپ كەتكەن ئىدى .ئىسمائىل ھېلىقى تاشنى
ئېلىپ كېلىپ ئىبراھىمنىڭ پۇتىنىڭ ئاستىغا قويۇپ بەردى .ئۇ ئىككىسى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ
(خىزمىتىمىزنى) قوبۇل قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن (دۇئايىمىزنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن( ،نىيىتىمىزنى)
بىلىپ تۇرغۇچىسەن﴾ دېگەچ (ئىبراھىم تاشنىڭ ئۈستىگە چىقىپ) كەبىنى سالدى .ئىسمائىل ئۇنىڭغا

تاشنى سۇنۇپ بەردى.

ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئىككىسى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ (خىزمىتىمىزنى) قوبۇل
قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن (دۇئايىمىزنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن( ،نىيىتىمىزنى) بىلىپ تۇرغۇچىسەن﴾

دېگەچ (كەبىنىڭ ئەتراپىنى ئايلىنىپ) كەبىنى سېلىشقا باشلىدى.

قۇرەيشنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىن ئۇزۇن زامانالر ئۆتكەندىن
كېيىن كەبىنى يېڭىالپ سالغانلىقى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  35ياشقا كىرگەن يىلى ،قۇرەيشلەر كەبىنى قايتىدىن سېلىشقا
كىرىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۇالرغا ياردەملىشىپ تاشالرنى توشۇپ بەردى .مۇھەممەد ئىبنى
ئىسھاق ئىبنى يەسار “مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” دېگەن كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ:
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم  35ياشقا كىرگەندە ،قۇرەيشلىكلەر كەبىنى قايتا يېڭىالپ سېلىش ئۈچۈن بىر
يەرگە يىغىلدى .ئۇالر كەبىنى بۇزۇشتىن قورقاتتى .كەبە شۇ ۋاقىتتا ئادەم بويىدىن ئېگىزرەك (بولۇپ
تاشالردىن قوپۇرۇلغان) ئىدى .ئۇالر ئۇنى تېخىمۇ ئېگىزلىتىپ ،تورۇسىنى يېپىشنى ئويالشقان ئىدى.
چۈنكى بىر تۈركۈم كىشىلەر كەبىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى قۇدۇقنىڭ ئىچىگە قويۇپ قويۇلغان (كەبىنىڭ)
بايلىقنى ئوغۇرالپ كەتكەن ئىدى .ئۇ بايلىق خۇزائە قەبىلىسىدىكى مەلىھ ئىبنى ئەمرىنىڭ بالىلىرىنىڭ
قۇلى دوۋەيكنىڭ قېشىدىن تېپىلدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ قولى قولى كېسىلدى .كىشىلەر ئۇنى
باشقىالر ئوغرىالپ دوۋەيكنىڭ يېنىغا قويۇپ قويغان دەپ گۇمان قىلىشتى .دېڭىز دولقۇنى رۇم
تىجارەتچىلىرىنىڭبىركېمىسىنىجىددىدىكىقىرغاققائېلىپكېلىپئۇرغانئىدى.كېمەپاچاقلىنىپ
كەتتى .قۇرەيشلەر ئۇنىڭ ياغاچلىرىنى ئېلىپ كەبىنى يېپىشقا تەييارالندى( .شۇ ۋاقتىدا) مەككىدە
ياغاچچىلىقنى بىلىدىغان مىسىرلىق بىر كىشى بار ئىدى .ئۇ ئۇالرغا كەبىنى يېپىشتا (كۆڭۈلدىكىدەك
بەزى) ماتېرىيالالرنى تەييارالپ بەردى .ھەر كۈنى كەبىگە سوۋغا قىلىنغان نەرسە تاشلىنىدىغان
قۇدۇقنىڭ ئىچىدىن بىر يىالن چىقىپ كەبىنىڭ تېمىغا چاپلىشۋېلىپ ،كۇشۇلداپ تۇراتتى .كىشىلەر
بۇ يىالندىن قورقتى .چۈنكى ،ئۇنىڭ قېشىغا بىرەرسى يېقىنالشقان ھامان كۇشۇلداپ چىقىش
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ئۈچۈن ئاغزىنى ئاچاتتى .بىر كۈنى ﷲ ئۇنىڭغا بىر قۇشنى ئەۋەتتى .ئۇ قۇش ئۇنى چاڭگالالپ
ئېلىپ كەتتى .ئاندىن قۇرەيشلىكلەر :بىز ﷲ تائاالنىڭ بىزنىڭ قىلماقچى بولغان ئىشىمىزغا رازى
بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز ،بىزدە ھۈنەرۋەن ۋە ياغاچ بار ،ﷲ بىزنى يىالننىڭ ۋەھىمىسىدىن خاالس
قىلدى -،دېيىشتى .ئۇالر كەبىنى بۇزۇۋېتىپ ئۇنى باشقىدىن سېلىش ئۈچۈن بىرلىككە كېلىپ
يىغىلدى .ئەبۇۋەھب ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئائىز ئىبنى ئابدى ئىبنى ئىمران ئىبنى مەخزۇم دېگەن كىشى
كەبىنىڭ تېشىدىن بىرنى سۇغۇرۇپ ئېلىۋېدى ،ئۇ تاش ئۇنىڭ قولىدىن چاچراپ چىقىپ ،ئۆزىنىڭ
ئەسلى ئورنىغا بېرىپ توختىدى .ئاندىن ئەبۇۋەھب مۇنداق دېدى :ئى قۇرەيش جامائەسى! كەبىنى
سېلىشقا ئىشلىتىلىدىغان مالالر ھااللدىن بولسۇن ،ئۇنى سېلىش ئۈچۈن پاھىشىدىن ،جازانىدىن
كەلگەن ۋە بىر كىشىدىن ئورۇنسىز ئېلىۋېلىنغان ھارام مال  -مۈلۈك ئارىلىشىپ قالمىسۇن .ئاندىن
قۇرەيشلىكلەر كەبىنىڭ تېمىنى ياساشنى بۆلۈشۈۋالدى .كەبىنىڭ ئىشىك تەرىپى ئابدۇمەنناف ۋە
زۆھرىنىڭ بالىلىرىغا ،قارا تاش بىلەن رۇكنىليامانىنىڭ ئارىلىقى مەخزۇمنىڭ بالىلىرى ۋە ئۇالرغا
قېتىلغان قۇرەيش قەبىلىلىرىگە ،كەبىنىڭ ئارقا تەرىپى جەمھى ۋە سەھمىنىڭ بالىلىرىغا( ،ھازىرقى
كۈندە ھەتىم دەپ ئاتىلىدىغان ئادەمنىڭ بويىدىن سەل پاكارراق تام قوپۇرۇلۇپ قويۇلغان ماقامى
ئىبراھىم تەرەپتىكى) يەر ئابدۇددار ئىبنى قۇسەي ،ئەسەد ئىبنى ئابدۇلئۇزا ئىبنى قۇسەي ۋە ئەدى
ئىبنى كەئب ئىبنى لۇئەيلەرنىڭ بالىلىرىغا تەگدى .كىشىلەر ئۇنى بۇزۇشتىن قورقتى .ئاندىن ۋەلىد
ئىبنى مۇغىرە :مەن سىلەرگە ئۇنى بۇزۇشنى باشالپ بېرەي -،دەپ قولىغا سۇمبىنى ئېلىپ :ئى
ﷲ ،قورقۇتمىغىن! ئى ﷲ! بىز بۇ ئىشىمىزدىن ياخشى ئىش قىلىشىمىزنى خااليمىز دېگەچ چېقىشقا
باشلىدى .ئۇ قارا تاشنىڭ ئارىلىقى بىلەن رۇكنۇليامانىينىڭ ئارىلىقىدىن بىر تەرەپنى چاقتى .كىشىلەر
شۇ كېچىنى كۈتۈپ ئۆتكۈزدى .ئۇالر مۇنداق دەيدۇ :ساقالپ باقايلى ،ئەگەر بىرەر ئىش يۈز بېرىپ
قالسا ،بىز ئۇنى چاقماي ،ھەتتا چاققان يەرنىمۇ ئۆز ئورنىغا قايتۇرۇپ ئەسلىدىكىدەك قىلىپ قويىمىز.
ئەگەر بىرەر ئىش يۈز بەرمىسە ،ﷲ تائاال بىزنىڭ قىلماقچى بولغان ئىشىمىزغا رازى بولۇپتۇ-،
دەيمىز .ئەتىسى ۋەلىد ئىشىغا ئەتتىگەندىال كىرىشىپ ،ئۇنى چېقىشقا باشلىدى .كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ
بىلەن بىللە چاقتى .چېقىش ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قويغان تامنىڭ ئۇلىغا بارغاندا ،بىر  -بىرىگە
چىشتەك گىرەلىشىپ كەتكەن يېشىل بىر تاشقا يەتتى.
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ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :بۇ سۆزنى رىۋايەت قىلغان كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن بىرى تاشتىن
بىرنى قۇمۇرۇپ ئېلىش ئۈچۈن ئىككى تاشنىڭ ئارىلىقىغا تۆمۈر قوزۇقتىن بىرنى قاقىدۇ .ئۇ تاشنى
شۇنداق مىدىرلىتىشى ھامان مەككىنىڭ ھەممە يېرىدىن بىر خىل ئاۋاز چىقىپ كېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن
ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قويغان تامنىڭ ئۇلىنى قومۇرۇشتىن توختاپ قالىدۇ.

قارا تاشنى ئورنىغا قويۇشقا ئاالقىدار تاالش ـ تارتىش ۋە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئادىل ھۆكۈم قىلىشى
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :قۇرەيش قەبىلىلىرى كەبىنى سېلىش ئۈچۈن تاشالرنى توپلىدى.
ھەر  -بىر قەبىلە ئايرىم  -ئايرىم يەرگە توپلىدى .ئاندىن كەبىنى سېلىشنى باشالپ( ،كەبە
پۈتۈپ) ھەجىرىلئەسۋەدنىڭ ئورنىغا كەلگەندە ،قارا تاشنى ئورنىغا قويۇشتا ھەممىسى :بىز ئورنىغا
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قويىمىز -،دەپ تاالشتى .ئۇالرنىڭ مەسلىھەتى بىر يەردىن چىقماي ئۇرۇش چىقىشقا تاس قالدى.
ئاندىن ئابدۇددارنىڭ بالىلىرى قان بىلەن تولدۇرۇلغان قاچىدىن بىرنى ئېلىپ كېلىپ ،ئۆزلىرى ۋە
ئەدى ئىبنى كەئب ئىبنى لۇئەبنىڭ بالىلىرى قوللىرىنى قاچىدىكى قانغا تىقىپ تۇرۇپ ئۆلۈپ كېتىشكە
قەسەم ئىچىشتى .ئۇالر بۇنى قانغا قولالرنى تىقىش ياكى قانغا قولالرنى يالىتىش دەپ ئاتايتتى.
قۇرەيشلىكلەر ئارىسىدىكى بۇ تاالش ـ تارتىش تۆت  -بەش كۈن داۋام قىلدى .ئۇالر مەسلىھەت
قىلىشىش ئۈچۈن قايتا ھەرەم مەسچىتىگە يىغىلىشتى .بەزى كىشىلەرنىڭ رىۋايىتىدە ،شۇ يىلى
ئەبۇئۇمەييە ئىبنى مۇغىرە ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى مەخزۇم دېگەن كىشى قۇرەيشلىكلەرنىڭ
ئىچىدىكى ياشتا ئەڭ چوڭى دېيىلىدۇ .ئۇ كىشى :ئى قۇرەيش جامائەسى! سىلەر ئۆزئارا تالىشىپ
قالغان ئىشىڭالر ئۈچۈن بۇ مەسچىتنىڭ ئىشىكىدىن بىرىنچى بولۇپ كىرگەن كىشىنى ئاراڭالرنى
ئايرىيدىغان كىشى قىلىپ تەيىنلەڭلەر -،دەيدۇ .ئۇالر بۇ پىكىرگە قوشۇلىدۇ .ئىشىكتىن بىرىنچى
بولۇپ كىرگەن كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىدى .ئۇالر ئۇنى كۆرۈپ ،بۇ ئىشەنچلىك ئادەم ،بىز
بۇنىڭ يول كۆرسىتىشىگە رازى بولىمىز ،بۇ مۇھەممەد دېيىشىپ كېتىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرنىڭ يېنىغا بارغاندا ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشنىڭ تەپسىالتىنى ئېيتىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ماڭا كىيىمدىن بىرنى بېرىڭالر» دەيدۇ .ئۇنىڭغا بىر كىيىم بېرىلىدۇ .ئۇ قارا تاشنى ئۆز قولى
بىلەن ئېلىپ كىيىمنىڭ ئۈستىگە قويىدۇ .ئاندىن :ھەر بىر قەبىلە كىيىمنىڭ بىر تەرىپىدىن تۇتۇپ،
ھەممىڭالر بىراقال كۆتۈرۈڭالر -،دەيدۇ .ئۇالر شۇنداق قىلىشىدۇ .ئۇالر تاشنى قويىلىدىغان يەرگىچە
ئاپارغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئۆز قولى بىلەن قويىدۇ .ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭ ئۈستىنى
پۈتكۈزدى .قۇرەيشلىكلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر بولۇشتىن بۇرۇن ئىشەنچلىك كىشى
دەپ ئاتايتتى .ئۇالر كەبىنى ئۆزلىرى خالىغان ھالەتتە پۈتتۈرۈپ ئىشلىرىنى تامامالپ بولدى .زۇبەير
ئىبنى ئابدۇمۇتەللىب دېگەن كىشى قۇرەيشلەرنى قورقۇتۇپ ،كەبىنى چاقتۇرمىغان يىالن توغرىسىدا
شېئىر ئوقۇپ مۇنداق دەيدۇ:
قىلدى مېنى كۆپ ھەيران قارچۇغىنىڭ كېلىشى،
ئۇدۇل شۇڭغۇپ چۈشۈپال يىالنغا چاڭ سېلىشى.
قورقىتاردى ئۇ يىالن ھەر يان ئۇرۇپ ئۆزىنى،
تەھدىت ئىدى يىالننىڭ ھەر بىر كۇشكۇش قىلىشى.
تۇرغىنىدا ئۇ يىالن كەبە تېمى ئۈستىدە،
مۇمكىن بولماس ھېچكىمنىڭ ئاڭا يېقىن بولۇشى.
ئېلىپ كەتكەچ قارچۇغا ئۇ ۋەھىمە يوقالدى،
ئاسان بولدى بىزلەرگە كەبىنىڭ بۇ قۇرۇلۇشى.
باردۇر بىزدە ،قۇرۇلۇشقا كېرەك بولغان ماتېرىيال،
بىزنى يىغىپ جەم قىلدى ،قۇرۇلۇشنىڭ بۇ زور ئىشى.
سەھەر تۇرۇپ قوپاردۇق ئۇلۇغ كەبە ئۇلىنى،
ماھىر تامچى ئۇستىنىڭ كىيىمسىزتى ئۇچىسى.
ئۇلۇغلۇنە قەۋمىنى كۆپ ماختىدى پادىشاھ،
مۇمكىن ئەمەس ئۇالرنىڭ ئەمدى ئىشتىن توختىشى.
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لۇئەلەرنىڭ ئەۋالدى بۇ ئىش ئۈچۈن جەم بولدى،
ھەيران قىالر كىشىنى ئۇالرنىڭ تېز ئىشلىشى.
شاھىمىزغا بۇ ئېسىل سوغاتنى بىز راستلىدۇق،
ئۈمىدىدۇر ھەر كىمنىڭ رەببىدىن ئەجىر سورىشى.
ئاتا قىلدى رەببىمىز ،بىزگە ئىززەت  -شۆھرەتنى،
نىشانىدۇر ھەركىمنىڭ رەببىدىن ساۋاب ئېلىشى.

ئىبنى زۇبەيرنىڭ كەبىنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خالىغاندەك سېلىشى
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :كەبە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا  18گەز ئىدى .ئۇ
مىسىردا توقۇلغان ئاق رەڭلىك يوپۇق بىلەن يېپىالتتى .ئۇنىڭدىن كېيىن ھەججاج ئىبنى يۈسۈف
بىرىنچى قېتىم ئۇنى يۇڭدىن توقۇلغان يىپەك يوپۇق بىلەن ياپتى.
كەبە تاكى ھىجىرىيەنىڭ  60ـ يىللىرى ،ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير زامانىسىنىڭ باشلىرىدا،
يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيەئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيرنى قۇرشاۋغا ئېلىۋېلىپ ،مەككە كۆيۈپ كەتكەنگە قەدەر
قۇرەيشنىڭ سالغىنى بويىچە تۇرغان ئىدى (ئابدۇلالھنى قۇرشاۋغا ئالغاندا ئاتقان ئوقالر كەبىگە چۈشۈپ
كېتىپ كەبە كۆيۈپ كەتكەن ئىدى) .كەبە كۆيۈپ كەتكەندە ،ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ئۇنى بۇزۇۋېتىپ
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قويغان تامنىڭ ئۇلىدىن باشالپ قايتا سالدى .كەبىنىڭ ئىچىگە ھازىرقى كەبە
بىلەن ئادەم بويى ئېگىزلىكىدە سوقۇپ قويغان تامنىڭ ئارىلىقىدىكى يەرنىمۇ كىرگۈزدى ،ئۇنىڭغا
يەر بىلەن تەڭ قىلىپ شەرق تەرەپتە بىر ئىشىك ،غەرب تەرەپتە بىر ئىشىك قويدى .ئابدۇلالھ
ئىبنى زۇبەير مۆئمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كەبىنى
مۇشۇنداق سېلىش ھەققىدىكى سۆزىنى ئاڭلىغان ئىدى .ئۇ تاكى ھەججاج تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەنگە
قەدەر باشلىق بولۇپ تۇرغان مەزگىلدە كەبە شۇ بويىچە تۇردى( .ئۇ ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن) ھەججاج
ئۇنى ئابدۇمەلىك ئىبنى مەرۋاننىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئەسلىدىكى ھالىتى بويىچە سالدى.
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ئىمام مۇسلىم ئۆزىنىڭ كىتابىدا ئەتانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كەبە يەزىد
ئىبنى مۇئاۋىيەنىڭ زامانىسىدا (شاملىقالر ئۇنىڭغا ھۇجۇم قىلغاندا) كۆيۈپ كەتكەن ئىدى .ئابدۇلالھ
ئىبنى زۇبەير تاكى كىشىلەر ھەجگە كەلگەنگە قەدەر ئۇنى ياسىماي قويۇپ قويدى .ئۇ كىشىلەرنىڭ
شاملىقالرغا قارشى ئۆچمەنلىكىنى قوزغاش ئۈچۈن شۇنداق قىلغانىدى .كىشىلەر ھەجگە كېلىشكە
باشلىدى .ئۇ كىشىلەرگە :ئى خااليىق! سىلەر ماڭا كەبە توغرىسىدا بىر مەسلىھەت كۆرسىتىڭالر .مەن
ئۇنى بۇزۇۋېتىپ قايتىدىن ساالمدىمەن ياكى تاملىرىنىڭ دەز كەتكەن يەرلىرىنى تۈزەمدىمەن؟-
دېدى .ئىبنى ئابباس :سەن ئۇنىڭ دەز كەتكەن يېرىنى تۈزىسەڭمۇ ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندە بار كەبىنى ۋە تاشالرنى قويۇپ قويغىن -،دېدى .ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير:
ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئۆيى كۆيۈپ كەتكەن بولسا ،ئۇ كىشى ئۇنى يېڭىلىمىغۇچە رازى بولمايدۇ.
سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ ئۆيى كۆيۈپ كەتسىچۇ؟ مەن ئۈچ كۈنگىچە پەرۋەردىگارىمدىن ئۇ
ئىشنىڭ ياخشىلىقىنى تىلەيمەن .ئاندىن بىر ئىشنى قارار قىلىمەن -،دېدى .ئۈچ كۈن ئۆتكەندىن
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كېيىن ،ئۇ كەبىنى بۇزۇش قارارىغا كەلدى .ھەممەيلەن ئۆزىنىڭ تۇنجى بۇزغۇچى بولۇپ قېلىشىدىن
قورقۇپ باش تارتتى .بىر كىشى چىقىپ كەبىدىن بىر دانە تاشنى ئېلىۋەتتى .كىشىلەر ئۇنىڭ
ھېچنېمە بولمىغانلىقىنى كۆرۈپ ئارقىمۇ ئارقىدىن ئۇنى بۇزۇشقا باشلىدى ۋە ئۇلىغىچە بۇزۇپ بولدى.
ئابدۇلالھ كەبىنىڭ تاملىرىنى قوپۇرۇپ بولغۇچە كەبىنى يوشۇرۇپ تۇرسۇن دەپ كەبىنىڭ ئەتراپىغا
تۈۋرۈكلەرنى بېكىتىپ التا تارتىپ قويدى .ئىبنى زۇبەير :مەن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :كىشىلەرنىڭ كۇپۇرلۇقتىن ئاجرىغانلىقىغا
(مۇسۇلمان بولغانلىقىغا) ئۇزاق ۋاقىت بولغان بولسا ،مېنىڭ يېنىمدا كەبىنى سالغۇدەك مال -
مۈلۈك بولغان بولسا ،كەبە قېشىدىكى پاكار تامدىن كەبىگە بەش گەز قوشۇپ قوياتتىم .ئۇنىڭغا
كىشىلەرنىڭ كىرىشى ئۈچۈن بىر ئىشىك ،چىقىشى ئۈچۈن بىر ئىشىك قىلغان بوالتتىم» .مەن
ئۇنىڭغائىشلىتىدىغانپۇلنىتاپااليمەن.كىشىلەردىنمۇقورقمايمەن.
ئەتا مۇنداق دەيدۇ :ئابدۇلالھ كەبىنىڭ يېنىدىكى يەردىن بەش گەزنى كەبىگە قوشۇۋەتتى.
قوشۇۋەتكەن بەش گەز يەرنىڭ ئۇلىنى كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا ئېچىپ ،بۇ ئۇلنىڭ ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالم سالغان ئۇل ئىكەنلىكىنى كىشىلەرنىڭ تەستىقىدىن ئۆتكۈزۈپ ،تامنى شۇ ئۇلنىڭ
ئۈستىگە سالدى .كەبىنىڭ ئېگىزلىكى ئەسلىدە  18گەز ئىدى ،ئۇنى پاكار كۆردى .ئاندىن ئۇنىڭ
بۇرۇنقىئېگىزلىكىگەئونگەزقوشوپ،ئۇنىڭغاكىرىدىغانبىرئىشىكۋەچىقىدىغانبىرئىشىكقويدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ئۆلتۈرۈلگەندە ،ھەججاج (كەبىنىڭ تاملىرىنى يەنە ئابدۇلالھ سالغان بويىچە
قويۇپ قويىمىزمۇ ياكى ئەسلىدىكىدەك قىلىمىزمۇ دېگەن مەسىلىدە) ئابدۇلمەلىككە خەت يازدى ۋە
ئۇنىڭغا ئابدۇلالھنىڭ كەبىنىڭ قۇرۇلۇشىنى مەككىدىكى ئادىل كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا ،شۇالرنىڭ
تەستىقىنى ئېلىپ ئاندىن سالغانلىقىنى بىلدۈردى .ئابدۇلمەلىك ئۇنىڭغا يازغان خېتىدە :بىز ئابدۇلالھ
ئىبنى زۇبەيرىنىڭ ئېلىپ بارغان بۇزغۇنچىلىقلىرىغا قۇشۇلىدىغانالردىن ئەمەس .ئۇنىڭ ئۇزۇنلىقىغا
قوشۇپ قويغىنىنى شۇ پېتى قالدۇرغىن .كەبىنىڭ يېنىدىكى يەردىن قوشۇپ قويغىنىنى ئۆز ئەسلىگە
قايتۇرغىن ،ئۇنىڭ ئاچقان ئىشىكىنى ئېتىۋەتكىن -،دېدى .ھەججاج كەبىنىڭ يېنىنى بۇزۇپ،
ئۇنى بۇرۇنقى ھالىتىگە ئەكەلدى .ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنى
تۇتۇپ كەبىنى چوڭايتىپ سالغان ،چۈنكى ،ئۇ شۇنداق سېلىشنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن ئاڭلىغان ئىدى .لېكىن كىشىلەر ئىسالمغا
يېڭىدىن كىرگەنلىگى ۋە ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇقتىن ئاجرىغان ۋاقتى ئۇزۇن بولمىغانلىقى ئۈچۈن بەزى
كىشىلەرنىڭ دىللىرىغا ئۇنى كېڭەيتىپ سېلىشنىڭ ياقماسلىقىدىن قورقۇپ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇن) كېڭەيتىپ سالمىغان ئىدى .ئىبنى زۇبەيرنىڭ سۈننەتنى تۇتقانلىقىنى ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان
چۈشەنمەي قالدى.
ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيدەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ھارىس ئىبنى ئابدۇلالھ ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننىڭ باشلىقلىق دەۋرىدە ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى.
ئابدۇلمەلىك ئۇنىڭغا :مەن ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيرىنىڭ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن ئاڭلىدىم
دېگەن ھەدىسنى ئۇنىڭدىن ئاڭلىمىغانمىكىن دەيمەن -،دېدى .ھارىس :ئۇ ئاڭلىغان ،ھەتتا مەنمۇ
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن ئۇ ھەدىسنى ئاڭلىغان ئىدىم -،دېدى .ئابدۇلمەلىك سەن ئائىشەنىڭ
نېمە دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانتىڭ؟ -دېدى .ھارىس :ئائىشە بىزگە مۇنداق دېگەن ئىدى :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ماڭا« :سېنىڭ ئادەملىرىڭ كەبىنى سېلىشنى قىسقارتىۋەتتى .ئەگەر ئۇالر كۇپۇرلۇقتىن
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يېڭىال ئاجرىغان ۋاقتى بولمىغىنىدا ،مەن ئۇالر سالماي قويۇپ قويغان يەرنى كەبىگە قوشۇۋېتەتتىم.
ئەگەر مەندىن كېيىنكى ئادەملەر كەبىنى قايتىدىن سېلىپ قالسا ،ئۇالر سالماي قويۇپ قويغان
يەرنى مەن ساڭا كۆرسىتىپ قوياي ،بۇ يەرگە كەلگىن» دېدى ـ دە ،يەتتە گەز يەرنى كۆرسىتىپ
قويدى.
يەنە بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ئۇنىڭغا (يەر بىلەن تەڭ) شەرق ۋە غەرب
تەرەپتىن ئىككى ئىشىكنى بېكىتەتتىم» دېگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دەيدۇ« :ئى
ئائىشە! نېمە ئۈچۈن ئادەملىرىڭنىڭ كەبىنىڭ ئىشىكىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ قويغانلىقىنى بىلەمسەن؟»
دېگەندە ،مەن :ياق -،دەپ جاۋاب بەردىم دەيدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر ئۇنىڭغا ئۆزلىرىمىز
خالىغان كىشىنى كىرگۈزىمىز دەپ چوڭچىلىق قىلىپ (ئۇنىڭ ئىشىكىنى) كۆتۈرۈپ قويدى .ئەگەر بىر
كىشى ئۇنىڭغا ئۆزى كىرمەكچى بولسا ،ئۈستىگە چىققۇچە ئۇالر ئۇنىڭغا گەپ قىلمايتتى .ئۇ كىرىشكە
ئاز قالغاندا ئۇنى بىر ئىتتىرەتتى ـ دە ،ئۇ يىقىلىپ كېتەتتى» دېدى.
ئابدۇلمەلىك ھارىستىن :سەن مۇشۇ سۆزنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن ئاڭلىدىڭمۇ؟ -دەپ
سورىدى .ئۇ :ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردى.
ھارىس مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ھاسىسى بىلەن (يەرنى) بىر سائەتچە چوقۇپ تۇردى .ئاندىن :ئۇنى
(ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيرىنىڭ سالغىنى بويىچە) قويۇپ قويغان بولسام بوپتىكەنتۇق -،دېدى.

قىيامەت كۈنى يېقىنالشقاندا ،ھەبەشىيلىكنىڭ كەبىنى بۇزۇۋېتىدىغانلىقى
ھەدىس كىتابلىرىدا ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كەبىنى ھەبەشلىك كىچىك ،ئىنچىكە پاچاقلىق بىرسى بۇزىدۇ».
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :مەن ئۇنى قاراتەنلىك ،ئىچ مايماق دەپ ئوياليمەن .ئۇ كەبىنىڭ تاشلىرىنى بىردىن ـ بىردىن
ئېلىپسۇغۇرىۋېتىدۇ».
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئاسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم -،دەيدۇ« :كەبىنى ھەبەشىيلىك ئىنچىكە
پاچاقلىق بىرسى بۇزىدۇ .ئۇنىڭ زىبۇ  -زىننەتلىرىنى ئېلىپ ،يوپۇقلىرىدىن ئاجرىتىپ قويىدۇ .ئۇ ئادەم
ماڭا خۇددى تاقىر باش ،پۇتى ئەگرىدەك كۆرۈنىدۇ .ئۇ كەبىنى سۈمبە بىلەن ئۇرىدۇ».
بۇ ئىش يەجۇجە  -مەجۇجىلەر چىقىپ بولغاندىن كېيىن بولىدۇ .بۇنىڭ ئۇالردىن كېيىن بولۇشى
توغرىسىدا ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كەبىدە يەجۇج ـ مەجۇجىالر چىقىپ بولغاندىن كېيىنمۇ ھەج ۋە ئۆمرە
قىلىنىدۇ (يەنى بۇ مەخلۇقالر چىقىپ بولغاندىن كېيىن ،بىر مۇددەتكىچە كەبە ساالمەت تۇرىدىغان
بولۇپ ،كىشىلەر ھەجگە ۋە ئۆمرىگە بارىدۇ .بۇنىڭدىن بىر مۇددەت ئۆتكەندە ،يۇقىرىدا دېيىلگەن
ھېلىقىكىشىكەبىنىيىقىتىۋېتىدۇ)».

بەقەرە سۈرىسى

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئاسى
ﷲ تائاال ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمالرنىڭ قىلغان دۇئاسىنى ھېكايە قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ئىككىمىزنى ئۆزەڭگە ئىتائەتمەن قىلغىن ،بىزنىڭ ئەۋالدلىرىمىزدىنمۇ ئۆزەڭگە
ئىتائەتمەنئۈممەتچىقارغىن،بىزگەھەججىمىزنىڭقائىدىلىرىنىبىلدۈرگىن،تەۋبىمىزنىقوبۇلقىلغىن،
چۈنكى ،سەن تەۋبىنى ناھايىتى قوبۇل قىلغۇچىسەن ،ناھايىتى مېھرىبانسەن﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر بۇ دۇئالىرىدا :بىزنى سېنىڭ بۇيرۇقىڭغا بويسۇنىدىغان ،ساڭا
قىلىدىغان ئەمەل  -ئىبادەتتە باشقا بىرسىنى ساڭا شېرىك كەلتۈرمەيدىغان قىلغىن -،دەپ تىلەيدۇ.
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغان بۇ دۇئاسىنىڭ ﷲ تائاالدىن
بەك قورقىدىغان مۆمىن بەندىلەرنىڭ قىلغان دۇئاسىغا ئوخشايدىغانلىقىنى تۆۋەندىكى ئايىتىدە بايان
قىلىدۇ﴿ :ئۇالر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە ئەۋالتلىرىمىز ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى
(يەنى بىزگە ساڭا ئىتائەتمەن پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى) تىلەيمىز ،بىزنى تەقۋادارالرنىڭ پېشىۋاسى (يەنى
تەقۋادارالرنىڭ نەمۇنىسى ،ياخشىلىققا دەۋەت قىلغۇچى) قىلغىن» دەيدۇ﴾((( بىر كىشىنىڭ ﷲ تائاالغا
شېرىك كەلتۈرمەي ،ئۆز نەسلىدىن ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىدىغان بىر پەرزەنتنىڭ چىقىشىنى ياخشى
كۆرۈشى ،ئۇ كىشىنىڭ ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا تولۇق مۇھەببىتى بارلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر.

شۇڭا ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېگەن ئىدى«﴿ :سېنى چوقۇم كىشىلەرگە
(دىندا) پېشۋا قىلىمەن»﴾ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا مۇنداق دەيدۇ«﴿ :مېنىڭ بىر قىسىم
ئەۋالدىمنىمۇ پېشۋا قىلساڭ» دېدى .ﷲ « :مېنىڭ (پېشۋا قىلىش) ئەھدەمگە زالىمالر (يەنى كاپىرالر)
ئېرىشەلمەيدۇ» دېدى﴾ بۇ ئۇنىڭ ماۋۇ سۆزىگە ئوخشايدۇ﴿ :مېنى ۋە مېنىڭ ئەۋالدلىرىمنى بۇتالرغا

چوقۇنۇشتىن يىراق قىلغىن﴾(((.

ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئادەم بالىسى ئۆلسە (يەنى بىر كىشى ئۆلسە) ،ئۇ قىلغان ئۈچ ئىشتىن باشقا بارلىق ئەمەل
 ئىبادەتلىرى (يەنى ساۋابلىرى) ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ( .ساۋابى ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان ئۈچ ئىش بولسا)توختىماي داۋاملىشىدىغان سەدىقە (يول ياساپ قويغانغا ياكى مەسچىت ياكى مەكتەپ سېلىپ قويغانغا
ئوخشاش) ياكى پايدىلىق بىلىم (يەنى بىر ئالىم شاگىرت چىقارغان بولسا ،ئۇنىڭ شاگىرتى باشقىالرغا
بىلىم ئۆگەتكەن ياكى كىتابالر يېزىپ قالدۇرغان بولسا) ۋەياكى ئۇنىڭغا دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان ياخشى
باال تەربىيىلەپ قويۇش قاتارلىقالردۇر.

ھەج قائىدىلىرى توغرىسىدا
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھۋالىنى ھېكايە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىزگە
ھەججىمىزنىڭ قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن﴾ سەئىد ئىبنى مەنسۇر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق

دەيدۇ :ئىتاب ئىبنى بەشىر بىزگە خۇسەيبتىن مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
((( فۇرقان سۈرىسى  74ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  35ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالدىن﴿ :بىزگە ھەججىمىزنىڭ قائىدىلىرىنى بىلدۈرگىن﴾ دەپ
تىلىدى .ئۇنىڭ يېنىغا جىبرىئىل كېلىپ ،ئۇنى كەبىنىڭ يېنىغا ئېلىپ كەلدى .ئاندىن ئۇنىڭغا
كەبىنىڭ ئۇلىنى سالغۇزدى .ئۇ كەبىنىڭ باشقا يەرلىرىنى (يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن بويىچە) قوپۇرۇپ
پۈتتۈردى .كېيىن جىبرىئىل ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ سەفا تېغىغا ئېلىپ كېلىپ :بۇ ﷲ تائاالغا ئىبادەت
قىلىشقا بەلگىلەنگەن يەرلەردىندۇر -،دېدى .ئۇنى مەرۋە تېغىغا ئېلىپ كېلىپ :بۇ ﷲ تائاال ئىبادەت
قىلىشقا بەلگىلىگەن يەردىندۇر -،دېدى .ئاندىن يەنە ئۇنى مىنا تېغىغا ئېلىپ چىقتى .ئەقەبە (ھازىر
شەيتانغا تاش ئاتىدىغان يەر) دېگەن يەرگە كەلگەندە ،شەيتان بىر دەرەخنىڭ يېنىدا تۇراتتى.
جىبرىئىل ئۇنىڭغا :تەكبىر ئېيتىپ (شەيتانغا) تاش ئاتقىن -،دېدى .ئىبراھىم“ :ئالالھۇ ئەكبەر”
دەپ شەيتانغا تاش ئاتتى .شەيتان ئوتتۇرىدىكى تاش ئاتىدىغان يەرگە كېلىپ تۇردى .جىبرىئىل
بىلەن ئىبراھىم ئۇنىڭ قېشىدىن ئۆتكەندە ،جىبرىئىل ئۇنىڭغا :تەكبىر ئېيتىپ شەيتانغا تاش ئاتقىن-،
دېدى .ئۇ“ :ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ شەيتانغا تاش ئاتتى .شەيتان دېگەن نىجىس ئۇ يەردىن كەتتى.
ئۇ نىجىس ھەجنىڭ پائالىيەتلىرىگە بىر نەرسە كىرگۈزمەكچى بولغان ئىدى ،كىرگۈزەلمىدى .ئاندىن
ئۇ ئىبراھىمنىڭ قولىنى تۇتۇپ مۇزدەلىفەگە ئېلىپ كېلىپ :بۇ ،ﷲ تائاال ئىبادەت قىلىشقا بەلگىلىگەن
يەرلەردىندۇر -،دېدى .ئاندىن يەنە ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ ئەرەفات تېغىغا ئېلىپ چىقىپ :باياتتىن
بېرى كۆرسەتكەنلىرىمنى بىلدىڭمۇ؟ -دەپ ئۈچ قېتىم سورىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم :ھەئە -،دەپ
جاۋاب بەردى .بۇ رىۋايەتنى باشقىالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.

*******
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃﮄﮅ
پەرۋەردىگارىمىز! ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئايەتلىرىڭنى ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان ،كىتابىڭنى
(يەنى قۇرئاننى) ،ھېكمەتنى (يەنى پاك سۈننەتنى) ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان ،ئۇالرنى (مۇشرىكلىك ۋە
گۇناھالردىن) پاك قىلىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتكىن ،ھەقىقەتەن سەن غالىبسەن ،ھېكمەت بىلەن
ئىش قىلغۇچىسەن» دېدى﴿.﴾129
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ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتىش ھەققىدە قىلغان دۇئاسى
بۇ ئايەتتە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ ئۆز نەسلىدىن ھەرام ئەھلىگە
بىر پەيغەمبەر بېرىشىنى تىلىگەنلىكى بايان قىلىنغان بولۇپ ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ (ئىجابەت
قىلىنغان) بۇ دۇئاسى ﷲ تائاالنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئىنسى – جىن ،ئەرەب ۋە باشقىالرغا
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىشتەك ئالدىنئاال ئورۇنالشتۇرىشىغا ئۇدۇل كەلگەن .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
پەيغەمبەر بولۇپ كېلىدىغانلىقىنى تۇنجى بولۇپ تىلغا ئالغان ۋە ئۇنىڭدىن بىشارەت بەرگەن كىشى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بولۇپ ،شۇندىن ئېتىبارەن ئۇ بەنى ئىسرائىل قەۋمى كىشىلىرى ئارىسىدا ناھايىتى

بەقەرە سۈرىسى

مەشھۇر بولۇپ كەلگەن .ھەتتە ئۇالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا نۇتۇق
سۆزلەپ«﴿ :ئى ئىسرائىل ئەۋالدى! مەن سىلەرگە ھەقىقەتەن ﷲ ئەۋەتكەن ،مەندىن بۇرۇن كەلگەن
تەۋراتنى تەستىق قىلغۇچى ،مەندىن كېيىن كېلىدىغان ئەھمەد ئىسىملىك پەيغەمبەر بىلەن خۇش
خەۋەر بەرگۈچى پەيغەمبەرمەن» دېدى﴾(((.
شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەدىستە مۇنداق دەيدۇ« :مېنىڭ پەيغەمبەرلىكىم بوۋام ئىبراھىمنىڭ
دۇئاسىۋە مەريەمنىڭئوغلىئىسانىڭبېشارەتبېرىشىبىلەنباشالنغان».پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ:
«ئانام ئۆزىدىن بىر نۇرنىڭ چىقىپ ،شامنىڭ قەسىرلىرىنى يورۇتۇۋاتقانلىقىنى كۆردى» دېگەن .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى بۇ سۆزنى ئۇنىڭغا قورساق كۆتەرگەن چېغىدا شۇنداق چۈش كۆرگەنلىكىنى
كىشىلەرگە سۆزلەپ بەرگەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇ سۆز تاراپ كەتكەن دەپ قارالدى .بۇ
يەردە نۇرنىڭ چىققانلىقىغا باشقا يەرنى كەلتۈرمەي شامنى كەلتۈرۈشى ئۇنىڭ ئېلىپ كەلگەن دىنىنىڭ
شام زېمىنىغا ئورۇنلىشىدىغانلىقىغا بولغان بىر ئىشارەتتۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن شام ئاخىرقى زاماندا ئىسالم ۋە
مۇسۇلمانالرنىڭ قايتىش ئورنى بولۇپ قالىدۇ .ئىسا ئەلەيھىسساالم (شام زېمىنىدىكى) دەمەشىقنىڭ شەرق
تەرىپىدىكى ئاق مۇنارغا چۈشىدۇ.
شۇڭا ھەدىستە مۇنداق دېيىلگەن« :مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ھەقىقەت ئۈچۈن جەڭ قىلىدىغان بىر
تۈركۈم كىشىلەر غەلىبىلىك ھالەتتە بولىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى كەلمىگۈچە ئۇالرنى ياردەمسىز قويغان
ۋە ئۇالر بىلەن قارشىالشقان كىشى ئۇالرغا زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ( .ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى كەلمىگۈچە)
ئۇالر مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىمايدۇ» .بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە :ئۇالر شامدا -،دېيىلىدۇ.

«كىتاب ۋە ھېكمەت» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
﴿كىتابىڭنى (يەنى قۇرئاننى) ،ھېكمەتنى (يەنى پاك سۈننەتنى) ئۇالرغا ئۆگىتىدىغان﴾ ھەسەن،
قەتادە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،ئەبۇمالىك ۋە ئۇالردىن باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :يەنى قۇرئان بىلەن سۈننەتنى ئۆگەتتى .دىننىڭ مەزمۇنلىرىنى (ئۆگەتتى) دېگەنلىك بولىدۇ-،
دېگۈچىلەرمۇ بار .بۇ ئىككى سۆزنىڭ ئوتتۇرىسىدا زىتلىق يوق.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ﴿ئۇالرنى (مۇشرىكلىك ۋە گۇناھالردىن) پاك قىلىدىغان بىر پەيغەمبەر
ئەۋەتكىن﴾دېگەنئايەتنىڭمەنىسىھەققىدەئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشنى ئۆگىتىدىغان پەيغەمبەرنى ئەۋەتكىن.

﴿ھەقىقەتەن سەن غالىبسەن ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن» دېدى﴾ يەنى ئۇ ھېچ نەرسە
ئاجىز قىاللمايدىغان ،غەلىبە قازانغۇچى ،ھەممە نەرسىگە كۈچى يەتكۈچى ،ئىش ۋە سۆزلىرىدە ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچى ،بىلىمى ،ھېكمىتى ۋە ئادىللىقى بولغانلىقى ئۈچۈن ھەممە نەرسىلەرنى ئۆز ئورنىغا
قويغۇچىدۇر.

*******
((( سەف سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ئۆزىنى ئەخمەق قىلغانالردىن باشقا كىم ئىبراھىمنىڭ دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ؟ ھەقىقەتەن بىز
ئۇنى بۇ دۇنيادا (پەيغەمبەرلىككە) تاللىدۇق﴿ .﴾130شەك -شۈبھىسىزكى ،ئاخىرەتتە ئۇ ياخشىالر
قاتارىدا بولىدۇ .ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا(« :پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرىگە) ئىتائەت قىلغىن»
دېدى﴿ .﴾131ئۇ« :ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىتائەت قىلدىم» دېدى .ئىبراھىم ۋە يەئقۇب ئۆز
ئوغۇللىرىغا ۋەسىيەت قىلىپ« :ئى ئوغۇللىرىم! ﷲ سىلەرگە مۇشۇ دىننى (يەنى ئىسالم دىنىنى)
تاللىدى ،پەقەت مۇسۇلمان پېتىڭالرچە ئۆلۈڭالر (يەنى ئىمانىڭالردا مەھكەم تۇرۇڭالر ،تاكى ئىمان بىلەن
كېتىڭالر)» دېدى﴿.﴾132

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدىن ئەخمەقلەردىن باشقىسىنىڭ يۈز
ئۆرۈمەيدىغانلىقى
ﷲتائاالبۇئايەتتەھەقدىنغائەگەشكۈچىلەرنىڭيولباشالمچىسىئىبراھىمئەلەيھىسساالمنىڭ
دىنىغا خىالپلىق قىلىپ ،ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنى پەيدا قىلغان كاپىرالرغا رەددىيە بەردى.
ئىبراھىم پەرۋەردىگارىنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىنى باشقا شېرىك ئەقىدىلەردىن تازىلىدى .ئۇ بىر
نەرسە تىلىمەكچى بولسا ،ﷲ تائاالدىنال تىلىدى .ئۇنىڭغا باشقا بىر نەرسىنى شېرىك قىلمىدى.
ئۇ ﷲ تائاالغا قەتئىي شېرىك كەلتۈرمىدى ،ﷲ تائاالدىن باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان ھەرقانداق
نەرسىدىن ئادا  -جۇدا بولدى .ئۇ ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىدە چىڭ تۇرۇپ ئۆزىنىڭ
ھەممە ئادەملىرى بىلەن قارشىلىشىپ ،ھەتتا ئۆز ئاتىسىدىنمۇ ئادا  -جۇدا بولدى.

266

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم«﴿ :ئى قەۋمىم! مەن ھەقىقەتەن سىلەر شېرىك كەلتۈرگەن
مەبۇدالردىن ئادا  -جۇدامەن .مەن ھەقىقەتەن باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرۇلۇپ ،ئاسمانالرنى،
زېمىننى ياراتقان زاتقا يۈزلەندىم ،مەن مۇشرىكالردىن ئەمەسمەن»﴾(((﴿ ،ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم
ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە ئېيتتى« :سىلەر چوقۇنۇۋاتقان بۇتالردىن مەن راستال ئادا  -جۇدامەن .پەقەت
مېنى ياراتقان ﷲ مېنى (توغرا يولغا) باشاليدۇ»﴾(((﴿ ،ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىغا مەغپىرەت تەلەپ
قىلىشى ئۇنىڭغا ئىلگىرى قىلغان ۋەدىسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن ئىدى .ئۇنىڭغا ئاتىسىنىڭ ﷲ نىڭ
دۈشمىنى ئىكەنلىكى ئېنىق مەلۇم بولغاندىن كېيىن ،ئۇ ئاتىسى بىلەن ئادا -جۇدا بولدى .ئىبراھىم
بولسا ھەقىقەتەن كۆپ ئاھ چەككۈچى (يەنى كۆڭلى يۇمشاق)( ،يەتكەن ئەزىيەتلەرگە) چىداملىق
ئىدى﴾(((﴿ ،ئىبراھىم ھەقىقەتەن (ياخشى خىسلەتلەرنى ئۆزلەشتۈرگۈچى) پېشۋا ،ﷲ غا ئىتائەتمەن
(باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى يەنى ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى) ئىدى .ئۇ ﷲ غا
((( ئەنئام سۈرىسى 78ـــــــ  79ـ ئايەتلەر.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  26ـ  27ـ ئايەتلەر.
((( نەھل سۈرىسى  - 120ئايەتتىن  122ـ ئايەتكىچە.

بەقەرە سۈرىسى

شېرىك كەلتۈرگۈچىلەردىن ئەمەس ئىدى .ئىبراھىم ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە شۈكۈر قىلغۇچى ئىدى.
ﷲ ئۇنى (پەيغەمبەرلىككە) تاللىدى ۋە ئۇنى توغرا يولغا باشلىدى .ئۇنىڭغا دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا
قىلدۇق ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،ئاخىرەتتە ئۇ ياخشىالر قاتارىدا بولىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال بۇ كىشىلەر ئۈچۈن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزىنى ئەخمەق قىلغانالردىن باشقا كىم ئىبراھىمنىڭ
دىنىدىن يۈز ئۆرۈيدۇ؟﴾ يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ماڭغان يولىدىن گالۋاڭ ،ئەخمەقلىقى ۋە

ھەقىقەتنى تاشالپ ئازغۇنلۇققا مېڭىشى بىلەن ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان كىشى يۈز ئۆرۈيدۇ .ئۇ ئەخمەق
كىچىك چېغىدىن باشالپ ﷲ تائاال ئۆزىگە دوست تۇتۇپ ،دۇنيادا توغرا يولغا باشالپ ۋە ھەقىقەتنى
كۆرسىتىپ قويۇش ئۈچۈن تاللىغان كىشىنىڭ يولىغا خىالپلىق قىلدى .ئۇ كىشى ئاخىرەتتە بەختلىك
كىشىلەردىندۇر .مۇشۇنداق كىشىنىڭ يولىنى ۋە ئۇنىڭ دىنىنى تاشالپ ،ئازغۇنلۇق يوللىرىغا ئەگىشىشتىن
ئارتۇق ئەخمەقلىق ياكى ئۆزىگە ئۇنىڭدىمۇ چوڭ زۇلۇم قىلىش بارمۇ؟
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شېرىك كەلتۈرۈش ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر﴾((( .ئەبۇئالىيە
ۋە قەتادە قاتارلىقالر بۇ ئايەت يەھۇدىيالر توغرىسىدا چۈشتى -،دەيدۇ .ئۇالر ﷲ تائاال تەرىپىدىن
چۈشمىگەن يولدىن بىرنى پەيدا قىلدى .ئۇالرنىڭ تۇتقان يولى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىغا ۋە
تۇتقان يولىغا خىالپ ئىدى.
ئۇالرنىڭ بۇ كۆز قارىشىنى ﷲ تائاال ماۋۇ ئايىتى ئارقىلىق كۈچلەندۈرىدۇ﴿ :ئىبراھىم يەھۇدىيمۇ
ئەمەس ،ناسارامۇ ئەمەس ۋە لېكىن توغرا دىنغا ئېتقاد قىلغۇچى ،ﷲ غا بويسۇنغۇچى ئىدى،
مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى .ئىبراھىمغا ئەڭ يېقىن بولغانالر ،شۈبھىسىزكى( ،ئىبراھىمنىڭ زامانىدا
ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن) ئۇنىڭغا (يەنى ئۇنىڭ يولىغا) ئەگەشكەنلەردۇر ،بۇ پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم) دۇر( ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتى بولغان) مۆمىنلەردۇر .ﷲ مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارىدۇر﴾(((،

﴿ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارى ئۇنىڭغا(« :پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرىگە) ئىتائەت قىلغىن» دېدى .ئۇ:
«ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىتائەت قىلدىم» دېدى﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇنى ئۆزىگە ئىخالس قىلىشقا،

ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇدى .ئۇمۇ (يەنى ئىبراھىممۇ) ئۇنىڭغا ئىختىيارىي ۋە مەجبۇرىي
يوسۇندابويسۇنىدىغانلىقىنىبىلدۈردى.
﴿ئىبراھىم ۋە يەئقۇب ئۆز ئوغۇللىرىغا ۋەسىيەت قىلىپ﴾ يەنى ئۇ (بالىۋاقىلىرىغا) ﷲ تائاالغا
بويسۇنىدىغا ۋەسىيەت قىلدى .بەزى ئالىمالر :بۇ ۋەسىيەتنىڭ (بالىلىرىغا قىلغان ۋەسىيەتنىڭ) ئىچىگە
نەۋرىسى يەئقۇبمۇ كىرىدۇ .ئىسھاقنىڭ ئوغلى يەئقۇب ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئايالى سارە ھايات
ۋاقتىدا تۇغۇلۇپ بولغان .ئۇنىڭ تۇغۇلغانلىقىنى ﷲ تائاال ئۇ ئىككىسىگە (يەنى ئىبراھىم بىلەن سارەگە)
خۇش خەۋەر بەرگەن -،دەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرغا خۇش خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇنىڭغا
(يەنى سارەگە) ئىسھاق (ئاتلىق بالىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن ۋە ئىسھاقتىن كېيىن كېلىدىغان يەئقۇب
(ئاتلىق نەۋرىسى بولىدىغانلىقى) بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق﴾(((﴿ ،ئىبراھىمغا ئىسھاقنى ،يەئقۇبنى
ئاتا قىلدۇق (يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم خۇدالىق ئۈچۈن قەۋمىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ،ياخشى
((( لوقمان سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  67ـ  68ـ ئايەتلەر.
((( ھۇد سۈرىسى  71ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  27ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەرزەنت ئىسھاقنى بەردۇق ۋە ئىسھاقنىڭ ئوغلى بولغان نەۋرىسى يەئقۇبنى بەردۇق)( ،ئۇنىڭدىن كېيىن)
پەيغەمبەرلىكنى ،كىتابنى (يەنى ساماۋى كىتابالرنى) ئۇنىڭ ئەۋالدىغا خاس قىلدۇق﴾(((﴿ ،بىز ئۇنىڭغا

(يەنى ئىبراھىمغا) ئىسھاقنى بەردۇق( ،ئۇ پەرۋەردىگارىدىن سورىمىسىمۇ) يەئقۇبنى ئوشۇق بەردۇق (يەنى
يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنى نەۋرە قىلىپ ياكى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىۋىدىن زىيادە قىلىپ بەردۇق)﴾

بۇ ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى يەئقۇبنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ھايات ۋاقتىدا تۇغۇلغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ.
يەنە كېلىپ ئۇ بۇرۇنقى كىتابالردا خەۋەر قىلىنغاندەك پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتنى سالدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىندى ،مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! (زېمىندا) بىرىنچى بولۇپ سېلىنغان مەسچىت قايسى؟ -دەپ
سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەرەم مەسچىتى» دەپ جاۋاب بەردى .ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ -دەپ
سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتى» دەپ جاۋاب بەردى .مەن :ئۇ
ئىككىمەسچىتنىڭسېلىنىشئارىلىقىداقانچىلىكۋاقىتبار؟-دەپسورىدىم،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
« 40يىل» دەپ جاۋاب بەردى.

اﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىدە تاكى ئۆلگۈچە چىڭ تۇرۇشنىڭ
الزىملىقى
﴿«ئى ئوغۇللىرىم! ﷲ سىلەرگە مۇشۇ دىننى (يەنى ئىسالم دىنىنى) تاللىدى ،پەقەت مۇسۇلمان
پېتىڭالرچە ئۆلۈڭالر (يەنى ئىمانىڭالردا مەھكەم تۇرۇڭالر ،تاكى ئىمان بىلەن كېتىڭالر)» دېدى﴾

يەنى ھايات ۋاقتىڭالردا ياخشى ئىش قىلىڭالر .ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنىڭ ياخشىلىق ئۈستىدە ئۆلۈپ
كېتىشىڭالرنى نېسىپ قىلىشى ئۈچۈن ،ياخشىلىق قىلىشنى داۋامالشتۇرۇڭالر .چۈنكى ،ئىنسان كۆپىنچە
ۋاقىتتا قىلىۋاتقان ئىشىنىڭ (يەنى ياخشىلىق قىلىۋاتقان بولسا ياخشىلىقنىڭ ،يامانلىق قىلىۋاتقان بولسا
يامانلىقنىڭ) ئۈستىدە ئۆلىدۇ .نېمە ئەمەل بىلەن ئۆلسە ،شۇ ئەمەل بويىچە قەبرىدىن تۇرغۇزىلىدۇ .ﷲ
تائاال ياخشىلىق قىلىشنى ئارزۇ قىلغان كىشىگە (ئۇنى قىلىشقا) ئاسانلىق يارىتىپ بېرىدۇ ۋە ياخشىلىقنى
نىيەت قىلغان كىشىنى شۇ نىيىتىدە مۇستەھكەم قىلىدۇ .بۇ سۆز تۆۋەندىكى ھەدىسنىڭ مەنىسىگە قارشى
كېلىپقالمايدۇ.
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ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :بىر كىشى جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ ئەمەل  -ئىبادەتلىرىنى
قىلىدۇ .ئۇنىڭ بىلەن جەننەتنىڭ ئارىلىقى بىر غۇالچ ياكى بىر گەز (يەنى ئۇ ئۆلگىلى ئازراق ۋاقىت)
قالىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا (ئانىسىنىڭ قورسىقىدىكى چاغدىال پېشانىسىگە) پۈتۈلگىنى ئىلگىرى كېلىپ،
دوزاخقا كىرىدىغانالرنىڭ ئىشلىرىنى قىلىپ قالىدۇ ـ دە ،دوزاخقا كىرىپ كېتىدۇ .يەنە بىر كىشى دوزاخقا
كىرىدىغانالرنىڭ ئىشلىرىنى (يەنى گۇناھ ئىشالرنى) قىلىدۇ .ئۇنىڭ بىلەن دوزاخنىڭ ئارىلىقى بىر غۇالچ
ياكى بىر گەز (يەنى ئۇ ئۆلگىلى ئازراق ۋاقىت) قالىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا (ئانىسىنىڭ قورسىقىدىكى چاغدىال
پېشانىسىگە) پۈتۈلگىنى ئىلگىرى كېلىپ ،جەننەتكە كىرىدىغانالرنىڭ ئىشلىرىنى قىلىپ ،جەننەتكە
كىرىپكېتىدۇ».
((( ئەنبىيا سۈرىسى  72ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

يۇقىرىدىكى سۆزنىڭ بۇ ھەدىسكە قارشى كەلمەسلىكىدىكى سەۋەب شۇكى ،بۇ ھەدىس
بەزى رىۋايەتلەردە مۇنداق دەپ كەلدى« :بىرىنچى خىل ئادەم كىشىلەرگە كۆرۈنۈشتە جەننەتكە
كىرىدىغانالرنىڭ ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنى قىلغاندەك ،ئىككىنچى خىل ئادەم (كىشىلەرگە كۆرۈنۈشتە)
دوزاخقا كىرىدىغانالرنىڭ ئىشلىرىنى قىلغاندەك كۆرۈنىدۇ».
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :پۇل  -مېلىنى ﷲ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن) سەرپ قىلغان،
تەقۋادارلىق قىلغان( ،كەلىمە تەۋھىدنى) تەستىق قىلغان ئادەمگە كەلسەك ،ئۇنىڭغا بىز ياخشى يولنى
مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز .بېخىللىق قىلىپ (ﷲ نىڭ ساۋابىدىن) ئۆزىنى بىھاجەت ھېسابلىغان ،كەلىمە
تەۋھىدنى ئىنكار قىلغان ئادەمگە كەلسەك ،بىز ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيەسسەر قىلىپ بېرىمىز﴾(((.

*******
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
يەئقۇب جان ئۈزۈۋاتقان ۋاقتىدا سىلەر يېنىدا بارمىدىڭالر؟ شۇ چاغدا يەئقۇب ئوغۇللىرىدىن« :مەن
ئۆلگەندىن كېيىن سىلەر كىمگە ئىبادەت قىلىسىلەر؟» دەپ سورىدى .ئۇالر« :سېنىڭ ئىالھىڭ ۋە ئاتا-
بوۋىلىرىڭ ئىبراھىم ،ئىسمائىل ،ئىسھاقالرنىڭ ئىالھى بولغان بىر ﷲ غا ئىبادەت قىلىمىز ،بىز ئۇنىڭغا
ئىتائەت قىلغۇچىمىز» دېدى﴿ .﴾133ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى (نىڭ ساۋابى)
ئۆزلىرى ئۈچۈندۇر .سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالر (نىڭمۇ ساۋابى) ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر ،ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا سىلەر
جاۋابكار ئەمەس﴿.﴾134

يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ جان ئۈزۈش ئالدىدا بالىلىرىدىن ئالغان ئەھدىسى
ﷲ تائاال ئىسمائىل ئەۋالدىدىن بولغان ئەرەب مۇشرىكلىرىغا ئىبراھىمنىڭ نەۋرىسى يەئقۇبنىڭ ئۆز
ئەۋالدلىرىدىن بولغان بەنى ئىسرائىل قەۋمىگە قىلغان ۋەسىيىتىنى ھۆججەت قىلىپ كەلتۈردى .يەئقۇب
ئەلەيھىسساالم جان ئۈزۈش ئالدىدا بالىلىرىنى ﷲغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ،ئىبادەتنى
خالىس ئۇنىڭغىال قىلىشقا بۇيرىغان ھالدا﴿ :يەئقۇب جان ئۈزۈۋاتقان ۋاقتىدا سىلەر يېنىدا بارمىدىڭالر؟ شۇ
چاغدا يەئقۇب ئوغۇللىرىدىن« :مەن ئۆلگەندىن كېيىن سىلەر كىمگە ئىبادەت قىلىسىلەر؟» دەپ سورىدى.
ئۇالر« :سېنىڭ ئىالھىڭ ۋە ئاتا  -بوۋىلىرىڭ ئىبراھىم ،ئىسمائىل ،ئىسھاقالرنىڭ ئىالھى بولغان بىر ﷲ
غا ئىبادەت قىلىمىز ،بىز ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىمىز» دېدى﴾ يەنى ئىبادەتكە شۇال اليىق ،ئۇنىڭغا باشقا

بىرسىنىشېرىكقىلمايمىز.

﴿بىز ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلغۇچىمىز» دېدى﴾ يەنى بىز ئۇنىڭغا بويسۇنغۇچىدۇرمىز .ﷲ تائاال
بارلىق كىشىنىڭ ئۆزىگە بويسۇنىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھالبۇكى ،ئاسمانالردىكىلەر ۋە
((( لەيل سۈرىسى  - 5ئايەتتىن  10ـ ئايەتكىچە.
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زېمىندىكىلەر ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز رەۋىشتە ﷲ غا بويسۇنغان تۇرسا .ئۇالر (قىيامەت كۈنى) ﷲ
تەرىپىگەقايتۇرۇلىدۇ﴾(((.
پەيغەمبەرلەرنىڭ تۇتقان يولى ۋە قانۇن ئەھكاملىرى باشقا  -باشقا بولغىنى بىلەن ئىسالم
ھەممىسىنىڭ ئورتاق دىنىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى
ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت
قىلىڭالر» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾(((.
بۇ ھەقتە ئايەت ۋە ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ ،بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىز
پەيغەمبەرلەر جامائەسى بىر ئاتىنىڭ بالىلىرى( ،ئېلىپ كەلگەن قانۇن  -ئەھكاملىرىمىز باشقا – باشقا
بولسىمۇ) دىنىمىز بىردۇر» دېگەن.
﴿ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى (نىڭ ساۋابى) ئۆزلىرى ئۈچۈندۇر .سىلەرنىڭ
ئەمەلىڭالر (نىڭمۇ ساۋابى) ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى سىلەرگە پايدىسى بولىدىغان ياخشى ئىشالرنى

ئۆزەڭلەر قىلمىساڭالر ،ئىلگىرى ئۆتۈپ كەتكەن پەيغەمبەر ۋە ياخشى كىشىلەردىن بولغان دادىلىرىڭالرغا
ئۆزەڭلەرنى نىسبەت بەرگىنىڭالر سىلەرگە ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ .ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەل ـ
ئىبادەتلىرى ئۆزلىرى ئۈچۈن ،سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭالر ئۆزەڭلەر ئۈچۈندۇر.
﴿ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا سىلەر جاۋابكار ئەمەس﴾ شۇڭا ھەدىستە مۇنداق كەلدى« :بىر كىشىنى
قىلغان ئەمەلى كېچىكتۈرگەن بولسا (يەنى ئۆزىگە تېگىشلىك ياخشى ئىشالرنى قىلمىغان بولسا) ،ئۇنى
ئۇنىڭ نەسەبى (يەنى ئۇنىڭ ئۇلۇغ كىشىنىڭ ياكى چوڭ ئەمەل تۇتقان ئادەملەرنىڭ ۋەياكى يۈز-
ئابرۇيلۇق كىشىنىڭ بالىسى بولۇشى ئۇنى) ياخشى ئادەملەر قاتارىغا كىرگۈزەلمەيدۇ»(((.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ئۇالر« :يەھۇدىي ياكى ناسارا بولۇڭالر ،توغرا يول تاپىسىلەر»دەيدۇ« .ئۇنداق ئەمەس ،بىز
ئىبراھىمنىڭ ئىسالمغا ئۇيغۇن دىنىغا ئەگىشىمىز ،ئۇ مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى» دېگىن﴿.﴾135
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى سورىيا ئەئۋەر دېگەن يەھۇدىي پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا :ھازىر بىز مېڭىۋاتقان يول توغرىدۇر .سەن بىزگە ئەگەشكىن توغرا يولنى تاپىسەن-،
دېدى .خرىستىئانالرمۇ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) شۇنداق دېيىشتى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ
ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئۇالر« :يەھۇدىي ياكى ناسارا بولۇڭالر ،توغرا يول تاپىسىلەر» دەيدۇ« .ئۇنداق
((( ئال ئىمران سۈرىسى  83ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ ھەدىسنىڭ مەزمۇنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىشلىرىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ .بىر كىشى بىز پاالنچىنىڭ بالىلىرى،
پۇكۇنچى ئىشانىمنىڭ نەۋرىلىرى دەپ نەسەبلىرىنىڭ كاتتىلىقىغا ئىشىنىپ ﷲ تائاال ئالدىدا ئەمەل – ئىبادەتلەرنى
اليىقىدا ۋە ئۆز جايىدا قىلمىغان بولسا ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا تېگىشلىك جازاسىنى تارتىدۇ .ت

بەقەرە سۈرىسى

ئەمەس ،بىز ئىبراھىمنىڭ ئىسالمغا ئۇيغۇن دىنىغا ئەگىشىمىز﴾ يەنى بىز سىلەر چاقىرغان يەھۇدىي
ياكى خرىستىئان دىنىغا ئەگىشىشنى خالىمايمىز .بىز ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ توغرا بولغان دىنىغا
ئەگىشىمىز-،دېگىن.

*******
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ئېيتىڭالركى« ،ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،بىزگە نازىل قىلىنغان ۋەھىگە ،ئىبراھىمغا ،ئىسمائىلغا،
ئىسھاققا ،يەئقۇبغا ۋە ئۇالرنىڭ ئەۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋەھىگە ،مۇساغا بېرىلگەن (تەۋراتقا) ،ئىساغا
بېرىلگەن (ئىنجىلغا) ۋە پەيغەمبەرلەرگە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بېرىلگەن (كىتابالرغا) ئىمان ئېيتتۇق،
ئۇالردىن ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا ئوخشاش ،ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان
ئېيتىپ بەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز) ،بىز ﷲ غا بويسۇنغۇچىالرمىز»﴿.﴾136

مۇسۇلمانالرنىڭ بىر پەيغەمبەر بىلەن يەنە بىر پەيغەمبەرنىڭ ئارىلىقىنى
ئايرىۋەتمەي ،اﷲ تائاال چۈشۈرگەن نەرسىنىڭ ھەممىسىگە ئىشىنىدىغانلىقى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ مۆمىن بەندىلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق ئۇالرغا چۈشۈرگەن
نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئىشىنىشكە ،ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرگە چۈشۈرگەن نەرسىگە ئومۇمىي
قىلىپ ئىشىنىشكە باشلىدى .ﷲ تائاال بىر نەچچە پەيغەمبەرنىڭ ئىسمىنى بايان قىلدى .قالغانالرنى
ئىسىمسىزكەلتۈردى.مۆمىنلەرنىئۇالرنىڭئارىلىقىنىپەرقلەندۈرمەي،ھەممىسىگەبىراقالئىشىنىشكە
ۋە ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىشىنىپ بەزىسىگە ئىشەنمەيدىغانالردىن بولۇپ قالماسلىققا بۇيرۇدى .ﷲ
تائاال پەيغەمبەرلەرنىڭ ئارىلىقىنى پەرقلەندۈرۈپ ئىشىنىدىغانالر توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ ﴿ :ﷲ
بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىسىنى (ﷲ غا ئىشىنىپ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمەيمىز دېيىش
بىلەن)ئاجرىتىۋەتمەكچىبولغانالر(،پەيغەمبەرلەرنىڭ)بەزىسىگەئىشىنىمىز،بەزىسىگەئىشەنمەيمىز
دېگۈچىلەر – ئۇنىڭ (يەنى ئىمان بىلەن كۇفرىنىڭ) ئارىسىدا (ئوتتۇرا) يول تۇتماقچى بولغانالر.
ئەنە شۇالر (ئىماننى دەۋا قىلغان تەقدىردىمۇ) راستىنال كاپىرالردۇر﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەھلى
كىتابالر (يەنى يەھۇدىيالر) تەۋراتنى مۇسۇلمانالرغا ئۆزىنىڭ تىلى بىلەن ئوقۇپ بېرىپ ،مەنىسىنى
ئەرەب تىلى بىلەن چۈشەندۈرۈپ بېرەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (مۇسۇلمانالرغا) مۇنداق دەيدۇ:
«سىلەر ئەھلى كىتابالرغا ئىشىنىپمۇ كەتمەڭالر ،ئۇالرنى يالغانچىغىمۇ چىقارماڭالر .بىز ﷲ تائاالغا
ۋە ﷲ تائاالدىن بىزگە چۈشۈرۈلگەن نەرسىگە ئىشەندۇق دەڭالر».
((( نىسا سۈرىسى  150ــــــ 151ـ ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمام مۇسلىم ئەبۇداۋۇد ۋە نەسەئى قاتارلىقالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۆپىنچە ۋاقىتتا بامدات نامىزىنىڭ ئىككى
رەكئەت سۈننىتىنىڭ بىرىنچى رەكئەتىگە ﴿«ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،بىزگە نازىل قىلىنغان
ۋەھىيگە﴾ ئىككىنچى رەكئەتىگە ﴿ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز (پەيغەمبەرلىكىڭگە)
بويسۇنغۇچىالرمىز﴾((( دېگەن ئايەتلەرنى بىلەن ئوقۇيتتى.
سۇلەيمان ئىبنى ھەبىب بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :بىز تەۋرات بىلەن
ئىنجىلنىڭ (ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن) كىتاب ئىكەنلىكىگە ئىشىنىشكە ،لېكىن ئۇنىڭغا
ئەمەلقىلماسلىققابۇيرۇلدۇق.

*******
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ئەگەر ئۇالر (يەنى ئەھلى كىتاب) سىلەر ئىمان ئېيتقاندەك ئىمان ئېيتسا ،ئەلۋەتتە ،توغرا يول
تاپقان بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە( ،سەن بىلەن) ئاداۋەتتە بولغان بولىدۇ ،ئۇالرغا
قارشى ﷲ ساڭا كۇپايىدۇر .ﷲ (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ھىيلە -مىكرنى)
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾137ﷲ نىڭ دىنىدا چىڭ تۇرۇڭالر ،ﷲ نىڭ دىنىدىن ياخشى كىمنىڭ
دىنى بار؟ بىز ﷲ غا ئىبادەت قىلغۇچىالرمىز﴿.﴾138
يەنى ئەھلى كىتاب ۋە ئۇالردىن باشقا كاپىرالرمۇ سىلەر ئىشەنگەندەك ﷲ تائاالنىڭ ھەممە
كىتابلىرىغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە (ئۇالرنىڭ ئارىلىقىنى پەرقلەندۈرمەي) ئىشەنسە ،ئۇالر
شەكسىز توغرا يولنى تاپقان بوالتتى﴿ .ئەگەر ئۇالر (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە( ،سەن بىلەن) ئاداۋەتتە
بولغان بولىدۇ ،ئۇالرغا قارشى ﷲ ساڭا كۇپايىدۇر﴾ يەنى ئۇالرغا (ھەقىقەتكە ئەگىشىشكە) پاكىت
كۆرسىتىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ھەقىقەتتىن گۇمراھلىققا يۈزلەنسە ،ﷲ تائاال يېقىندا ئۇالرغا قارشى
ساڭا ياردەم بېرىدۇ ﴿ﷲ (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ھىيلە -مىكرنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴾.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم زىياد ئىبنى يۇنۇسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :نافىئ ئىبنى
ئەبۇنەئىمماڭا:ئوسمانئىبنىئاففاننىڭقۇرئانى(يىرتىلىپكەتكەنۋاراقلىرىنىڭتۈزىتىلىشىئۈچۈن)
مۇسۇلمان باشلىقلىرىنىڭ بەزىلىرىگە ئەۋەتىپ بېرىلدى -،دېدى .مەن ئۇنىڭغا :مەن كىشىلەرنىڭ:
ئوسمان ئۆلتۈرۈلگەندە قۇرئان ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرغان ئىكەن ،ئۇنىڭ قېنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالرغا
قارشى ﷲ ساڭا كۇپايىدۇر .ﷲ (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ھىيلە -مىكرنى)
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىگە تېمىپ كېتىپتۇ دېيىشكەنلىكىنى ئاڭلىدىم -،دېدىم .نافىئ:

ھەئە ،مەن بۇ ئايەتتە قان بارلىقىنى ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆردۈم  -،دېدى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  52ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۇ ﷲ تائاالنىڭ دىنى دېگەنلىك بولىدۇ ».باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش دەيدۇ.

*******
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊ
«بىز بىلەن ﷲ توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشەمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇ ھەم بىزنىڭ پەرۋەردىگارىمىز ،ھەم
سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر .بىزنىڭ ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ
ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر ،بىز ﷲ غا سادىقمىز» دېگىن﴿ .﴾139ياكى« :ئىبراھىم ،ئىسمائىل ،ئىسھاق،
يەئقۇب ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدى يەھۇدىي ئىدى ياكى ناسارا ئىدى» دەمسىلەر؟ ئېيتقىنكى(« ،ئۇالرنىڭ
قايسى دىندا ئىكەنلىكىنى) سىلەر ئوبدان بىلەمسىلەر؟ ياكى ﷲ ئوبدان بىلەمدۇ؟ قولىدا ﷲ
نازىل قىلغان دەلىل -ئىسپات تۇرۇپ ئۇنى يوشۇرغان ئادەمدىن زالىم كىم بار؟ ﷲ سىلەرنىڭ
قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر»﴿ .﴾140ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى
ئۆزلىرى ئۈچۈندۇر .سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر ،ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا سىلەر جاۋابكار
ئەمەس﴿.﴾141
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇشرىكالرنىڭ تاالش ـ تارتىش قىلىشىنى توسۇشقا
بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ«﴿ :بىز بىلەن ﷲ توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشەمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇ ھەم بىزنىڭ
پەرۋەردىگارىمىز ،ھەم سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش
ئەقىدىسىدە ،ئۇنىڭغا ئىخالس قىلىش ،بويسۇنۇش ،بۇيرۇغان ئىشلىرىنى قىلىش ،چەكلىگەن
ئىشلىرىدىن يېنىشتا بىز بىلەن جېدەللىشەمسىلەر؟! ئۇ بىز ۋە سىلەرگە خالىغىنىنى قىالاليدىغان،
ھېچنېمە شېرىك كەلتۈرۈلمەي ئىبادەت قىلىشقىال اليىق بولغان زاتتۇر.
﴿بىزنىڭ ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى
بىز سىلەر چوقۇنىۋاتقان ياكى ئىبادەت قىلىۋاتقان نەرسىدىن ئادا ـ جۇدادۇرمىز .سىلەرمۇ بىزدىن
ئادا  -جۇدادۇرسىلەر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر سېنى يالغانچى قىلىشتا
چىڭ تۇرسا« :مېنىڭ ئەمەلىم ئۆزەم ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر ،مېنىڭ
ئەمەلىمدىن سىلەر ئادا  -جۇدا سىلەر ،سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن مەنمۇ ئادا  -جۇدامەن (يەنى
بىراۋ يەنە بىر بىراۋنىڭ قىلغان گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس)» دېگىن﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئەگەر
ئۇالر سەن بىلەن (دىن بارىسىدا) مۇنازىرەلەشسە« :ماڭا ئەگەشكەنلەر بىلەن بىرلىكتە ،مەن ئۆزەمنى
((( يۇنۇس سۈرىسى  41ـ ئايەت.
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ﷲ غا تاپشۇردۇم (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرلىرىگە بويسۇنغۇچىمىز)» دېگىن .كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا) ۋە ئۈممىلەرگە (يەنى ئەرەب مۇشرىكلىرىغا)« :مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟»
دېگىن ،ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان بولسا ،توغرا يول تاپقان بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈسە (ساڭا ھېچ
زىيىنى يوق) ،سېنىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىش مەسئۇلىيىتىڭ بار ،ﷲ بەندىلىرىنى (يەنى ھەممە
ئەھۋالنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر .ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىغانالر  ،پەيغەمبەرلەرنى ناھەق
ئۆلتۈرىدىغانالر ،كىشىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئادالەتكە بۇيرۇيدىغانالر (يەنى ﷲ غا دەۋەت قىلغۇچىالر)
نى ئۆلتۈرىدىغانالرغا چوقۇم قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴾(((.
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىمنىڭ قەۋمى
ئۇنىڭ بىلەن مۇنازىرىلەشتى ،ئىبراھىم ئېيتتىكى« ،مېنى ﷲ ھىدايەت قىلغان تۇرسا ،مەن
بىلەن ﷲ (نىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋە بىرلىكى) توغرۇلۇق مۇنازىرىلىشەمسىلەر؟ مەن سىلەرنىڭ ﷲ
غا شېرىك كەلتۈرگەن بۇتلىرىڭالردىن قورقمايمەن ،پەقەت پەرۋەردىگارىمنىڭال خالىغان نەرسىسى
بولىدۇ ،پەرۋەردىگارىمنىڭ بىلىمى ھەممە نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان( ،مەبۇدلىرىڭالرنىڭ ماڭا ھېچ
بىر زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىنى) ئويلىمامسىلەر!﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارى توغرىسىدا ئىبراھىم بىلەن
مۇنازىرىلەشكەن ،ﷲ نىڭ ئاتا قىلغان پادىشاھلىقى ئۇنى ئىبراھىم بىلەن مۇنازىرىلىشىشكە ئېلىپ
كەلگەن ئادەم (يەنى نەمرۇد) نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئەينى زاماندا ئىبراھىم (ﷲ نىڭ بارلىقىغا دەلىل
كۆرسىتىپ)« :مېنىڭ پەرۋەردىگارىم (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيدۇ( ،تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيدۇ» دېدى.
ئۇ« :مەنمۇ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيمەن( ،تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيمەن» دېدى (نەمرۇد ئۆلۈمگە ھۆكۈم
قىلىنغان ئىككى ئادەمنى چاقىرتىپ كېلىپ بىرىنى ئۆلتۈردى ،بىرىنى قويۇپ بەردى) .ئىبراھىم
(نەمرۇدنىڭ بۇنداق ھاماقەتلىكىنى كۆرۈپ)« :ﷲ ھەقىقەتەن كۈننى شەرقتىن چىقىرااليدۇ،
(خۇدالىق دەۋاسى قىلىدىغان بولساڭ) سەن ئۇنى غەرىبتىن چىقىرىپ باققىن» دېدى( .بۇنداق
پاكىت ئالدىدا) كاپىر ئېغىز ئاچالماي قالدى .ﷲ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾(((.
﴿بىزنىڭ ئەمەللىرىمىز ئۆزىمىز ئۈچۈندۇر ،سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمۇ ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر ،بىز
ﷲ غا سادىقمىز» دېگىن﴾ يەنى سىلەر بىزدىن ئادا  -جۇدا بولغاندەك ،بىزمۇ سىلەردىن ئادا -
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جۇدا بولىمىز .بىز ئۇنىڭغا ئىبادەت ۋە بويسۇنۇشتا ئىخالس قىلىمىز .ئاندىن ﷲ تائاال يەھۇدىي
ياكى خرىستىئانالرنىڭ :ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەر ۋە يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ
ئەۋالدلىرى بىزنىڭ دىنىمىزدا -،دەپ قىلغان دەۋاسىنى ئىنكار قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى،
«(ئۇالرنىڭ قايسى دىندا ئىكەنلىكىنى) سىلەر ئوبدان بىلەمسىلەر؟ ياكى ﷲ ئوبدان بىلەمدۇ؟﴾ يەنى
ﷲ تائاال بىلگۈچىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ (ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى پەيغەمبەرلەرنىڭ)
يەھۇدىي ياكى خرىستىئان دىنىدا ئەمەسلىكىنى بايان قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىم يەھۇدىيمۇ ئەمەس ،ناسارامۇ ئەمەس ۋە
لېكىن توغرا دىنغا ئېتقاد قىلغۇچى ،ﷲ غا بويسۇنغۇچى ئىدى ،مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى.
ئىبراھىمغا ئەڭ يېقىن بولغانالر ،شۈبھىسىزكى( ،ئىبراھىمنىڭ زامانىدا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن) ئۇنىڭغا
((( ئال ئىمران سۈرىسى  20ـــ  21ـ ئايەتلەر.
((( ئەنئام سۈرىسى 80ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  258ـ ئايەت.
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(يەنى ئۇنىڭ يولىغا) ئەگەشكەنلەردۇر ،بۇ پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) دۇر( ،بۇ
پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتى بولغان) مۆمىنلەردۇر .ﷲ مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارىدۇر﴾(((.
﴿قولىدا ﷲ نازىل قىلغان دەلىل -ئىسپات تۇرۇپ ئۇنى يوشۇرغان ئادەمدىن زالىم كىم

بار؟﴾ ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىگە
چۈشۈرۈپ بەرگەن كىتابىدا( :كىشىلەر ئىشىنىشكە اليىق) دىن ئىسالم دىنى ،مۇھەممەد ﷲ
تائاالنىڭ پەيغەمبىرى ،ئىبراھىم  -ئىسمائىل ،ئىسھاق  -يەئقۇب ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى يەھۇدىي ۋە
خرىستىئان دىنىدىن ئادا – جۇدا -،دەپ ئوقۇيدۇ .شۇنىڭ راستلىقىغا ﷲ تائاالغا گۇۋاھلىق بېرىپ
كۆڭۈللىرىدە ئىقرار بولىدۇ .ئاندىن ئۇ توغرىسىدا ﷲ تائاالغا بەرگەن گۇۋاھلىقىنى يوشۇرىدۇ.
﴿ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر﴾ بۇ قاتتىق تەھدىتتۇر .يەنى ﷲ
تائاال سىلەرنىڭ قىلغان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .شۇنىڭغا قاراپ يېقىندا سىلەرگە جازا
بەرگۈچىدۇر.

﴿ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر ،ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى ئۆزلىرى ئۈچۈندۇر .سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرمۇ
ئۆزەڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى ئۇالرغا ،سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭالر
ئۆزەڭالرغا بولىدۇ﴿ .ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا سىلەر جاۋابكار ئەمەس﴾ يەنى سىلەر ئۇالرغا ئەگەشمەي

تۇرۇپ سىلەرنىڭ ئۇالرغا نىسبەت بېرىلگىنىڭالر سىلەرگە كۇپايە ئەمەس .سىلەر ئۇالرغا ئوخشاش ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنمىغۇچە ،ئۇنىڭ بېشارەتچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇپ ئەۋەتىلگەن
پەيغەمبەرلىرىگەئەگەشمىگىچە،ئۆزەڭلەرنىئۇالرغانىسبەتبەرگىنىڭالربىلەنالئالدىنىپكەتمەڭالر.
چۈنكى ،بىر پەيغەمبەرگە ئىمان ئېيتماسلىق بارلىق پەيغەمبەرلەرگە ئىمان ئېيتمىغانغا باراۋەر بولىدۇ.
خۇسۇسەن ،پۈتۈن ئىنسى  -جىنالرغا ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەرنىڭ كاتتىسى ۋە ئۇالرنىڭ ئاخىرقىسى
بولغان پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتمىغان كىشى كاپىر ھېسابلىنىدۇ (ھەممە
پەيغەمبەرلەرگە ﷲ تائاالنىڭ ساالمى بولسۇن)  -ئامىن!

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛ
بەزى ئەخمەق كىشىلەر« :ئۇالرنى (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن مۆمىنلەرنى)
قاراپ كېلىۋاتقان قىبلىسىدىن (يەنى بەيتۇلمۇقەددەستىن) نېمە يۈز ئۆرۈگۈزگەندۇ؟» دەيدۇ( .ئى
مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مەشرىق ۋە مەغرىب (يەنى ھەممە تەرەپ) ﷲ نىڭدۇر ،ﷲ خالىغان
كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ»﴿ .﴾142شۇنىڭدەك (يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت قىلغاندەك)
((( ئال ئىمران سۈرىسى  67ــــــ  68ـ ئايەتلەر.
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كىشىلەرگە (يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە) شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە
شاھىت بولۇشى ئۈچۈن ،بىز سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق .سەن يۈز كەلتۈرۈپ كېلىۋاتقان
تەرەپنى( ،يەنى بەيتۇلمۇقەددەسنى) قىبلە قىلغانلىقىمىز پەيغەمبەرگە ئەگەشكەنلەرنى ئاسىيلىق
قىلغانالردىن (يەنى مۇرتەد بولۇپ كەتكەنلەردىن) ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچۈنال ئىدى .ﷲ ھىدايەت
قىلغانالردىن باشقىالرغا بۇ (يەنى قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى) ھەقىقەتەن ئېغىردۇر .ﷲ سىلەرنىڭ
ئىمانىڭالرنى (يەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ئوقۇغان نامىزىڭالرنى) بىكار قىلىۋەتمەيدۇ.
ﷲ كىشىلەرگە ھەقىقەتەن مېھرىباندۇر ،ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر﴿.﴾143

قىبلىنىڭئۆزگەرتىلىشى
ئىمامبۇخارىبەرائىنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمپەلەستىندىكى
ئەقسا مەسچىتى تەرەپكە قاراپ ئون ئالتە ياكى ئون يەتتە ئاي ناماز ئوقۇدى .قىبلىسىنىڭ كەبە تەرەپ
بولۇپ قېلىشىنى ياقتۇراتتى .ئۇنىڭ كەبە تەرەپكە قاراپ ئوقۇغان بىرىنچى نامىزى ئەسىر نامىزى بولدى.
شۇ نامازنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىر تۈركۈم كىشىلەر بىرگە ئوقۇدى .ئۇ كىشىلەردىن بىرسى
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىدىن) چىقىپ (باشقا) بىر مەسچىتتە ناماز ئوقۇپ رۇكۇدا تۇرۇۋاتقان
كىشىلەرنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ« :ﷲ تائاال بىلەن گۇۋاھلىق بېرىمەنكى ،مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە مەككە تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇدۇم» دېدى .ئۇالر نامازنىڭ ئىچىدە تۇرۇپال
كەبە تەرەپكە قاراپ بۇرۇلدى .قىبلىنىڭ كەبە تەرەپكە بۇرۇلۇشىدىن بۇرۇن ئۆلۈپ كەتكەن كىشىلەر بار
ئىدى .ئۇالر توغرۇلۇق نېمە دېيىشىمىزنى بىلەلمەي (ئۇالرنىڭ ئوقۇغان نامىزى ناماز بولدىمۇ ياكى ناماز
بولمىدىمۇ دەپ) تۇرۇۋاتاتتۇق ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ سىلەرنىڭ ئىمانىڭالرنى (يەنى
ئىلگىرى بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ئوقۇغان نامىزىڭالرنى) بىكار قىلىۋەتمەيدۇ .ﷲ كىشىلەرگە ھەقىقەتەن
مېھرىباندۇر،ناھايىتىكۆيۈمچاندۇر﴾.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بەرائنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتى تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇيتتى .ئاسمانغا توال قاراپ ﷲ تائاالنىڭ
بۇيرۇقىنى كۈتەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بىز سېنىڭ (كەبە قىبلەڭ بولۇشىنى
تىلەپ) قايتا  -قايتا ئاسمانغا قارىغانلىقىڭنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز .سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان قىبلىگە
يۈزلەندۈرىمىز( .نامازدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە قىلغىن﴾ مۇسۇلمانالردىن بىرى :كەبىگە
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يۈزلىنىشتىن بۇرۇن بىزنىڭ ئىچىمىزدىن ئۆلۈپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىنى ۋە بىزنىڭ پەلەستىندىكى
ئەقسا مەسچىتىگە قاراپ ئوقۇغان نامازىمىزنىڭ قانداق بولغىنىنى ئۇققان بولساق -،دېۋىدى .ﷲ تائاال
بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ سىلەرنىڭ ئىمانىڭالرنى (يەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ئوقۇغان
نامىزىڭالرنى)بىكارقىلىۋەتمەيدۇ﴾.
بىر تۈركۈم ئەخمەق كىشىلەر يەنى ئەھلى كىتابالر :مۇسۇلمانالرنى بىر ئوبدان يۈز كەلتۈرۈپ ناماز
ئوقۇۋاتقان قىبلىسىدىن (يەنى پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتىدىن) نېمە ئۆزگەرتىۋەتكەندۇ؟ -دېيىشتى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بەزى ئەخمەق كىشىلەر« :ئۇالرنى (يەنى پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالم بىلەن مۆمىنلەرنى) قاراپ كېلىۋاتقان قىبلىسىدىن (يەنى بەيتۇلمۇقەددەستىن) نېمە يۈز
ئۆرۈگۈزگەندۇ؟» دەيدۇ( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مەشرىق ۋە مەغرىب (يەنى ھەممە تەرەپ) ﷲ
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نىڭدۇر ،ﷲ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ»﴾.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ بارغاندا ،ﷲ تائاال ئۇنى
بەيتۇلمۇقەددەسكە (يەنى پەلەستىندىكى ئەقسا مەسچىتىگە) قاراپ ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇدى( .بۇنىڭ
بىلەن) يەھۇدىيالر خۇش بولۇپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر نەچچە ئاي (يەنى  16ياكى
 17ئاي ئەتراپىدا) ئۇنىڭغا قاراپ ناماز ئوقۇدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ
قىبلىسى (كەبە) نى ياخشى كۆرەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ ئاسمانغا
قارايتتى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :نامازدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە
قىلغىن﴾يەھۇدىيالربۇنىڭدىنشەكلىنىپ:مۇسۇلمانالرنىبۇرۇنقاراپنامازئوقۇۋاتقانقىبلىسىدىن
نېمە ئۆزگەرتكەندۇ؟ -دېدى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!)
ئېيتقىنكى« ،مەشرىق ۋە مەغرىب (يەنى ھەممە تەرەپ) ﷲ نىڭدۇر ،ﷲ خالىغان كىشىنى توغرا
يولغاباشاليدۇ»﴾.

بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار .بۇالرنىڭ مەزمۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بەيتۇلمۇقەددەستىكى چوڭ بىر تاشقا قاراپ (ناماز ئوقۇشقا) بۇيرۇلغان .ئۇ مەككىدىكى چاغدا
ئىككى رۇكنىنىڭ (يەنى قارا تاش بىلەن رۇكنۇل يامانىنىڭ) ئارىلىقىدا ناماز ئوقۇيتتى .ئۇ يەردە
بەيتۇلمۇقەددەستىكىتاشقاقاراپتۇرسىمۇ،كەبەئۇنىڭئالدىغاتوغراكېلەتتى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ بارغاندىن كېيىن ،بىرال ۋاقىتتا ھەم كەبىگە ھەم بەيتۇلمۇقەددەستىكى
تاشقا قاراش تەس كەلدى (ئىككىسى باشقا  -باشقا يەردە بولغاچقا ،مەككىدىكى چاغدىكىدەك
بىرال ۋاقىتتا ئىككىسىگە تەڭ قاراپ ناماز ئوقۇش مۇمكىن ئەمەس بولۇپ قالدى) .ئاندىن ﷲ تائاال
ئۇنى بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇدى.
ئىمام بۇخارى بەرا ئىبنى ئازىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قىبلىنىڭ
ئۆزگەرگەنلىكى ھەققىدىكى خەۋەر بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ناماز ئوقۇۋاتقان بىر تۈركۈم ئەنسارالرغا
يېتىپ بېرىۋىدى ،ئۇالر (نامازنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ) كەبە تەرەپكە يۈزلەندى.
يەنە ئىمام بۇخارى مۇسلىم ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر
قۇبا مەسچىتىدە بامدات نامىزىنى ئوقۇۋاتاتتى ،بىرى كېلىپ :بۈگۈن كېچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ۋەھىي چۈشۈپ( ،نامازدا) كەبىگە يۈز كەلتۈرۈشكە بۇيرۇدى -،دېدى .ئۇالر شام (يەنى
بەيتۇلمۇقەددەس) تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇۋاتاتتى( ،شۇنىڭ بىلەن) كەبە تەرەپكە يۈزلەندى.
بۇ ھەدىستە ،بىر ھۆكۈمنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقى توغرىسىدا بىر ئايەت چۈشكەن بولسا،
بۇ كىشىلەرگە يەتكەنگە قەدەر بۇ ئەمەلنىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقىغا پاكىت بار .چۈنكى ،ئۇالر
قىبلە تەرەپكە ئۆزگىرىپ بولغاندىن كېيىن ئوقۇلغان ئەسىر ،شام ۋە خۇپتەن نامازلىرىنى
باشقىدىن ئوقۇشقا بۇيرۇلمىدى .بۇ ئىش (يەنى قىبلىنىڭ كەبە تەرەپكە ئۆزگىرىشى) بولىۋىدى،
بەزى مۇناپىقالر ۋە يەھۇدىينىڭ كاپىرلىرى شەكلىنىپ ۋە توغرا يولدىن ئېزىپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئۇالرنى (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن مۆمىنلەرنى) قاراپ كېلىۋاتقان قىبلىسىدىن (يەنى
بەيتۇلمۇقەددەستىن) نېمە يۈز ئۆرۈگۈزگەندۇ؟﴾ يەنى ئۇالرغا نېمە بولدى؟ گاھى بۇ ياققا گاھى ئۇ

ياققا قارايدىكەن -،دېيىشتى.

277

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا جاۋابەن بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى،
«مەشرىق ۋە مەغرىب (يەنى ھەممە تەرەپ) ﷲ نىڭدۇر﴾ يەنى ھۆكۈم قىلىش ۋە بۇيرۇقنىڭ ھەممىسى

ﷲ تائاالغا خاس.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مەشرىقمۇ ،مەغرىبمۇ (يەنى پۈتۈن يەر يۈزى) ﷲ نىڭدۇر،
قايسى تەرەپكە يۈزلەنسەڭالرمۇ ،ئۇ ﷲ نىڭ تەرىپى (يەنى سىلەرگە ئىختىيار قىلغان قىبلىسى)
دۇر﴾(((﴿ ،سىلەرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تەرەپكە يۈز كەلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى
ئەمەلگە ياتمايدۇ .بەلكى ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ،پەرىشتىلەرگە ،كىتابقا (يەنى ﷲ نازىل قىلغان
كىتابالرغا) ،پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش﴾((( بۇ ئايەتلەردىن مەقسەت ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇغان
بۇيرۇقىغا بويسۇنۇش ،ﷲ تائاال بىزنى قەيەرگە يۈزلەندۈرسە ،شۇ يەرگە يۈزلىنىش دېگەنلىكتۇر .يەنى
ئۇنىڭغا بويسۇنۇش ،ئۇنىڭ قىل دېگەن ئىشىنى قىلىشتىن ئىبارەتتۇر .ﷲ تائاال بىزنى بىر كۈندە
بىر نەچچە قېتىم بىر نەچچە تەرەپكە يۈزلەندۈرسىمۇ ،بىز ئۇنىڭ بەندىسى ۋە ئۇنىڭ بۇيرۇقى ئاستىدا
بولغانلىقىمىز ئۈچۈن بويسۇنىمىز .ﷲ تائاال بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە
ئۇنىڭ ئۈممىتىگە ناھايىتى چوڭ مەرھەمەت قىلدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆزىنىڭ دوستى ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبلىسىگە يۈزلەندۈردى .ئۇالرنىڭ يۈزلىنىشىنى زېمىن يۈزىدىكى ﷲ تائاالنىڭ
ئۆيلىرىنىڭ (مەسچىتلەرنىڭ) ئەڭ ئۇلۇغى بولغان ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆيى دېيىلگەن كەبە تەرەپكە قىلدى.
ئۇ كەبىنىڭ ئۇنداق ئۇلۇغ بولۇپ كېتىشى ئۇنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سالغانلىقىدىندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مەشرىق ۋە مەغرىب (يەنى ھەممە تەرەپ) ﷲ نىڭدۇر،
ﷲ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ»﴾.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھلى كىتابالر توغرىسىدا
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەھلى كىتابالر ھېچقانداق نەرسىگە ،ﷲ تائاال ئۇالرنى
باشلىماي پەقەت بىزنىال باشالپ قويغان جۈمە كۈنىگە ،قىبلىگە ۋە بىزنىڭ ئىمامنىڭ ئارقىسىدىن ئامىن
دېگىنىمىزگە ھەسەت قىلغاندەك ھەسەت قىلمايدۇ».

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئارتۇقچىلىقى
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﴿شۇنىڭدەك(يەنىسىلەرنىئىسالمغاھىدايەتقىلغاندەك)كىشىلەرگە(يەنىئۆتكەنكىئۈممەتلەرگە)
شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن ،بىز سىلەرنى ياخشى
ئۈممەت قىلدۇق﴾ يەنى بىز سىلەرنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبلىسىگە يۈزلەندۈردۇق ،سىلەرنى

پۈتۈن ئۈممەتلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى قىلىپ قىيامەت كۈنى ئۇالرغا گۇۋاھچى بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ،ئۇ
قىبلىنى سىلەرگە تاللىدۇق .چۈنكى ،پۈتۈن ئۈممەتلەر سىلەرنىڭ ئارتۇقچىلىقىڭالرنى ئېتىراپ قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ئۈممەتنى ئەڭ ياخشى ئۈممەت قىلىپ ،ئۇنىڭغا ئەڭ تولۇق بولغان شەرىئەتنى ،ئەڭ توغرا
ۋە ئەڭ روشەن يولنى ئاتا قىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (دىنغا ياردەم بېرىشكە ئۈممەتلەر ئارىسىدىن) سىلەرنى
((( بەقەرە سۈرىسى  115ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  177ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

تاللىدى (ئەڭ مۇكەممەل شەرىئەت ۋە ئۇلۇغ پەيغەمبەرنى سىلەرگە خاس قىلدى) .سىلەرگە دىندا
ھېچقانداق مۈشكۈللۈكنى قىلمىدى (سىلەرنى سىلەر تاقەت قىاللمايدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تەكلىپ
قىلمىدى)( .بۇ) ئاتاڭالر ئىبراھىمنىڭ دىنىدۇر (بۇ توغرا دىن بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى مەھكەم
ئۇچالڭالر) ،ﷲ سىلەرنى ئىلگىرى (يەنى قۇرئاندىن ئىلگىرىكى كىتابالردا) مۇسۇلمان دەپ ئاتىدى.
قۇرئاندىمۇ شۇنداق ئاتىدى( .ﷲ) پەيغەمبەرنى سىلەرگە گۇۋاھ بولۇشقا ۋە سىلەرنى كىشىلەرگە گۇۋاھ
بولۇشقا (تاللىدى) ،ناماز ئوقۇڭالر ،زاكات بېرىڭالر ،ﷲ غا يېپىشىڭالر ،ﷲ سىلەرنىڭ ئىگەڭالردۇر،
ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ئىگە! نېمىدېگەن ياخشى مەدەتكار!﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«قىيامەت كۈنى نۇھ ئەلەيھىسساالم چاقىرىلىپ ،ئۇنىڭدىن :سەن (ئۈممىتىڭگە ئېلىپ كەلگەن
دىننى) يەتكۈزدىڭمۇ؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇ :ھەئە -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭ ئۈممەتلىرى
چاقىرىلىپ ،ئۇالردىن :نۇھ سىلەرگە (دىننى) يەتكۈزدىمۇ؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇالر :بىزگە ھېچقانداق
ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە (دىننى يەتكۈزگىلى) بىر كىشى كەلمىدى -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئاندىن نۇھ
ئەلەيھىسساالمدىن( :سېنىڭ سەن ئېلىپ كەلگەن دىننى يەتكۈزگەنلىكىڭگە) كىم گۇۋاھ؟ -دەپ
سورىلىدۇ .نۇھ ئەلەيھىسساالم :مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتى گۇۋاھ -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ» .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۇمۇ سۆزىنىڭ مەزمۇنىدۇر﴿ :بىز سىلەرنى ياخشى
ئۈممەت قىلدۇق﴾ ئۇ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ياخشى﴾ دېگەن ئادىل دېگەنلىك بولىدۇ .ئاندىن سىلەر (يەنى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتلىرى) چاقىرىلىپ نۇھنىڭ (دىننى) يەتكۈزگەنلىكىگە گۇۋاھلىق
بېرىسىلەر .ئاندىن مەن سىلەرگە گۇۋاھلىق بېرىمەن».
ئىمام ئەھمەد يەنە ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى بىر پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىككى ياكى
ئۇنىڭدىن كۆپرەك كىشى كېلىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭ ئۈممەتلىرى چاقىرىلىپ ،ئۇالردىن :بۇ سىلەرگە (ئېلىپ
كەلگەن دىننى) يەتكۈزدىمۇ؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇالر :ياق -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .پەيغەمبەردىن :سەن
ئۈممىتىڭگە يەتكۈزگەنمۇ؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇ :ھەئە -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئۇنىڭدىن( :سېنىڭ
يەتكۈزگەنلىكىڭگە) كىم گۇۋاھ؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇ :مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتى گۇۋاھ -،دەپ جاۋاب
بېرىدۇ .ئاندىن مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتى چاقىرىلىپ ،ئۇالردىن :بۇ ئۆزىنىڭ ئۈممىتىگە (دىننى)
يەتكۈزگەنمۇ؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇالر :ھەئە -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئاندىن (ئۇالردىن) :سىلەر ئۇنى
قانداق بىلدىڭالر؟ -دەپ سورىلىدۇ .ئۇالر :بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز كېلىپ ،بىزگە پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ
(ئۆزلىرىنىڭ ئۈممەتلىرىگە دىننى) يەتكۈزگەنلىكىنى بايان قىلدى -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ».
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ مەزمۇنىدۇر﴿ :شۇنىڭدەك (يەنى سىلەرنى ئىسالمغا ھىدايەت
قىلغاندەك) كىشىلەرگە (يەنى ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە) شاھىت بولۇشۇڭالر ئۈچۈن ۋە پەيغەمبەرنىڭ
سىلەرگە شاھىت بولۇشى ئۈچۈن ،بىز سىلەرنى ياخشى ئۈممەت قىلدۇق﴾.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇئەسۋەدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مەدىنىگە كەلسەم،
ھاۋاسى ماڭا يېقىپ قالدى .مەدىنىدە بىر خىل كېسەل تاراپ كىشىلەر كۆپلەپ ئۆلۈپ كېتىشكە باشلىدى.
((( ھەج سۈرىسى  78ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مەن ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتىم ،يېنىمىزدىن بىر جىنازا ئۆتتى .كىشىلەر جىنازىنىڭ
ئىگىسىنىڭ (يەنى جىنازىدا ياتقان كىشىنىڭ) ياخشى گېپىنى قىلىشتى .ئۆمەر :ۋاجىب بولدى ،ۋاجىب
بولدى -،دېدى .ئاندىن (يېنىمىزدىن) يەنە بىر جىنازا ئۆتتى .كىشىلەر مېيتنىڭ يامان گېپىنى قىلىشتى.
ئۆمەر :ۋاجىب بولدى -،دېدى .مەن :ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! نېمە ۋاجىب بولدى؟ -دېدىم.
ئۆمەر :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دېگەن گەپنى -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەرقانداق
بىر مۇسۇلمانغا تۆت كىشى ياخشىلىق بىلەن گۇۋاھلىق بەرسە ،ئۇنى ﷲ تائاال جەننەتكە كىرگۈزىدۇ»
دېگەن ئىدى .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئۈچ كىشى گۇۋاھلىق بەرسىچۇ؟ -دەپ سورىدۇق.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۈچ كىشى بولسىمۇ بولىدۇ» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن بىز :ئىككى كىشى
بولىسىچۇ؟ -دەپ سورىدۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئىككى كىشى بولسىمۇ بولىدۇ» دەپ جاۋاب
بەردى .ئاندىن (ئۆمەر مۇنداق دەيدۇ) بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بىر كىشى (گۇۋاھلىق بەرسە
قانداق بولىدىغانلىقى) توغرىسىدا سورىمىدۇق.

قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشىنىڭ ھېكمىتى
﴿سەنيۈزكەلتۈرۈپكېلىۋاتقانتەرەپنى(،يەنىبەيتۇلمۇقەددەسنى)قىبلەقىلغانلىقىمىز
پەيغەمبەرگە ئەگەشكەنلەرنى ئاسىيلىق قىلغانالردىن (يەنى مۇرتەد بولۇپ كەتكەنلەردىن)
ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچۈنال ئىدى .ﷲ ھىدايەت قىلغانالردىن باشقىالرغا بۇ (يەنى قىبلىنىڭ
ئۆزگەرتىلىشى)ھەقىقەتەنئېغىردۇر﴾يەنى:ئىمۇھەممەد!بىزسېنىئاۋۋالبەيتۇلمۇقەددەسكە
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قاراشقا بۇيرۇدۇق .ئاندىن ئۇنىڭدىن سېنى كەبىگە يۈزلەندۈرىشىمىز ساڭا ئەگەشكەن،
ساڭا بويسۇنغان ۋە سەن (كەبىگە) يۈزلەنگەندە سەن بىلەن بىللە يۈزلەنگەن كىشىلەردىن
ئۆزىنىڭ دىنىدىن يېنىۋالغان (كىشىلەرنى) پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈندۇر .بەيتۇلمۇقەددەستىن
كەبە تەرەپكە قاراش كىشىلەرنىڭ كۆڭۈللىرىدە چوڭ ئىش بولسىمۇ ،لېكىن ﷲ تائاال
دىللىرىنى توغرا يولغا باشلىغان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ شەك
يوق ھەق دىن ئىكەنلىكىگە ،ﷲ تائاالنىڭ خالىغىنىنى قىلىدىغانلىقىغا ۋە خالىغانغا ھۆكۈم
چىقىرىدىغانلىقىغا ،ئۇنىڭ بەندىلىرىنى خالىغان نەرسىگە بۇيرۇيدىغانلىقىغا ۋە خالىغان
نەرسىنىڭ (ھۆكۈمىنى) ئۆزگەرتىۋېتىدىغانلىقىغا ۋە شۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە ئۇنىڭ چوڭ بىر
ھېكمىتى بارلىقىغا ئىشەنگەن كىشىلەرگە چوڭ ئىش ئەمەس .دىللىرىدا (ئىشەنچە بولماي)
كېسەل بار (يەنى ئىمان يوق) كىشىلەر ئۇنداق ئەمەس .يېڭى بىر ئىش (يەنى دىندا يېڭى
كەلگەن ياكى ھۆكۈم ئۆزگىرىپ يېڭى بىر ھۆكۈم بىلەن كەلگەن ئىش) مۆمىنلەرگە تېخىمۇ
چوڭقۇر ئىشەنچ پەيدا قىلغاندەك دىللىرىدا كېسەل بار كىشىلەردە شەك  -شۈبھى پەيدا
قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :قۇرئاندىن) بىرەر سۈرە نازىل قىلىنسا،
ئۇالر (يەنى مۇناپىقالر) نىڭ ئارىسىدا (مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن)« :بۇ (يەنى سۈرە)
قايسىڭالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى» دەيدىغانالر بار ،مۆمىنلەرگە كېلىدىغان بولساق( ،ھەر
سۈرىدە يېڭى دەلىل  -ئىسپاتالر بولغانلىقى ئۈچۈن) بۇ (يەنى سۈرە) ئۇالرنىڭ ئىمانىنى
كۈچەيتتى ،ئۇالر (سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن) خۇشال بولىدۇ .دىللىرىدا كېسەل بارالر
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(يەنى مۇناپىقالر) غا كېلىدىغان بولساق ،بۇ (سۈرە) ئۇالرنىڭ كۇفرىغا كۇفرى قوشتى (يەنى
ئۇالر مۇناپىقلىقتا تېخىمۇ ئەزۋەيلىدى ،تېخىمۇ گۇمراھالشتى) ،ئۇالر كاپىر پېتى ئۆلدى﴾(((،
﴿بىز مۆمىنلەرگە (يەنى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا) شىپا ۋە رەھمەت بولىدىغان قۇرئان ئايەتلىرىنى
نازىل قىلىمىز ،قۇرئان كاپىرالرغا زىياندىن باشقىنى زىيادە قىلمايدۇ (يەنى ئۇالر قۇرئاننى
تەستىق قىلمىغانلىقتىن ،ئۇالرنىڭ كۇفرى تېخىمۇ ئاشىدۇ)﴾((( شۇڭا قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈشتە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بولغان ئىشەنچىسى ئاشقان ۋە ئۇنىڭغا ئەگىشىشتە چىڭ تۇرغان،
ﷲ تائاال (كەبىگە يۈزلىنشكە) بۇيرۇغاندا شەكلەنمەي يۈزلەنگەن كىشىلەر ساھابىلەر بولدى.
بەزىلەر :ئىككى قىبلىگە قاراپ ناماز ئوقۇغانالر مۇھاجىرالر ۋە ئەنسارالرنىڭ ئىچىدىن بىرىنچى
بولۇپ ئىسالمغا كىرگەنلەر -،دېدى.
ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر قۇبا مەسچىتىدە بامدات نامىزىنى ئوقۇۋاتاتتى .بىر كىشى كېلىپ:
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قىبلە ھەققىدىكى ئايىتىنى نازىل قىلىپ ،كەبىگە يۈز
كەلتۈرۈشكە بۇيرۇدى .سىلەر ئۇنىڭغا يۈزلىنىڭالر -،دېدى .ئۇالر كەبىگە يۈزلەندى.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ھەدىستە :ئۇالر رۇكۇدا ئىدى .رۇكۇدا تۇرۇپ كەبە تەرەپكە
بۇرۇلدى -،دېدى .بۇ ،ساھابىالر ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە
تولۇق بويسۇنىدىغانلىقىنى ۋە ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا شەكسىز باش ئېگىدىغانلىقىنى
كۆرسىتىپبېرىدۇ.
﴿ﷲ سىلەرنىڭ ئىمانىڭالرنى (يەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ئوقۇغان
نامىزىڭالرنى) بىكار قىلىۋەتمەيدۇ﴾ يەنى قىبلە كەبە تەرەپكە ئۆزگىرىشتىن بۇرۇن

بەيتۇلمۇقەددەس تەرەپكە قاراپ ئوقۇغان نامىزىڭالرنىڭ ساۋابىنى ﷲ تائاال بىكار
قىلىۋەتمەيدۇ.

ئەبۇئىسھاق سەبىئ بەرانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەيتۇلمۇقەددەسكە
قاراپ ناماز ئوقۇغان كىشىلەرنىڭ بەزىلىرى ئۆلۈپ كەتكەنىدى .بەزىلەر :ئۇالرنىڭ ساۋابى
قانداق بولىدىغاندۇ؟ -دېيىشتى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ
سىلەرنىڭ ئىمانىڭالرنى (يەنى ئىلگىرى بەيتۇلمۇقەددەسكە قاراپ ئوقۇغان نامىزىڭالرنى) بىكار
قىلىۋەتمەيدۇ .ﷲ كىشىلەرگە ھەقىقەتەن مېھرىباندۇر ،ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر﴾.

ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەسىرگە چۈشكەن ۋە بالىسى
يۈتۈپ كەتكەن بىر ئايالنى كۆردى .ئۇ ئايال بالىسىنى ئىزدەپ يۈرۈپ ئەسىرگە چۈشكەن
كىچىك بالىالر ئارىسىدىن ئاخىرى ئۆز بالىسىنى تاپتى ـ دە ،ئۇنى باغرىغا چىڭ بېسىپ
ئېمىتمەكچى بولغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ئۇ ئايال ئۆز ئىختىيارى
بىلەن ئۇ بالىسىنى ئوتقا تاشالرمۇ؟» ساھابىالر :ياق ،ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! -دەپ جاۋاب
بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى،
((( تەۋبە سۈرىسى  124ـــــ  125ـ ئايەتلەر.
((( ئىسرا سۈرىسى  82ـ ئايەت.
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ﷲ تائاال بەندىلىرىگە بۇ ئايال بالىسىغا مېھرىبان بولغاندىن بەكرەك مېھرىباندۇر».

*******
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤ
بىز سېنىڭ (كەبە قىبلەڭ بولۇشىنى تىلەپ) قايتا-قايتا ئاسمانغا قارىغانلىقىڭنى كۆرۈپ
تۇرۇۋاتىمىز .سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان قىبلىگە يۈزلەندۈرىمىز( .نامازدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى
ھەرام تەرەپكە قىلغىن( .ئى مۆمىنلەر!) قەيەردە بولماڭالر (نامازدا) يۈزۈڭالرنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە
قىلىڭالر .ھەقىقەتەن كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) بۇنىڭ (يەنى قىبلىنىڭ كەبىگە
ئۆزگەرتىلشىنىڭ) پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى چوقۇم بىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ
قىلمىشىدىن غاپىل ئەمەس﴿.﴾144

قۇرئاندا تۇنجى بولۇپ ئۆزگەرگەن ھۆكۈم قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىشى ھەققىدىكى
ھۆكۈمدۇر
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قۇرئاندا تۇنجى بولۇپ ئۆزگەرگەن ھۆكۈم قىبلە ھەققىدىكى ھۆكۈمدۇر .شۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ بارغاندا ،مەدىنىدىكى كىشىلەرنىڭ كۆپىنچىسى
يەھۇدىيالر ئىدى .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇنى بەيتۇلمۇقەددەسكە يۈز كەلتۈرۈشكە بۇيرۇدى( ،بۇنىڭ بىلەن)
يەھۇدىيالر خوش بولۇپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنىڭغا ئون نەچچە ئاي يۈز كەلتۈردى .لېكىن
ئۇ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبلىسى بولغان كەبىنى ياخشى كۆرگەچكە ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ
ئاسمانغا قارايتتى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :بىز سېنىڭ (كەبە قىبلەڭ بولۇشىنى
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تىلەپ) قايتا  -قايتا ئاسمانغا قارىغانلىقىڭنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز .سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان قىبلىگە
يۈزلەندۈرىمىز( .نامازدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە قىلغىن( .ئى مۆمىنلەر!) قەيەردە بولماڭالر
(نامازدا) يۈزۈڭالرنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە قىلىڭالر﴾.

يەھۇدىيالر بۇنىڭدىن شەكلىنىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنى (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن
مۆئمىنلەرنى) قاراپ كېلىۋاتقان قىبلىسىدىن (يەنى بەيتۇلمۇقەددەستىن) نېمە يۈز ئۆرۈگۈزگەندۇ؟)﴾
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ﷲنىڭ تەرىپى (يەنى سىلەرگە ئىختىيار قىلغان قىبلىسى)دۇر،(((﴾.
﴿سەن يۈز كەلتۈرۈپ كېلىۋاتقان تەرەپنى( ،يەنى بەيتۇلمۇقەددەسنى) قىبلە قىلغانلىقىمىز پەيغەمبەرگە

(((

((( بەقەرە سۈرىسى  -142ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  -115ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەگەشكەنلەرنى ئاسىيلىق قىلغانالردىن (يەنى مۇرتەد بولۇپ كەتكەنلەردىن) ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچۈنال
(((
ئىدى﴾.

قىبلە كەبىنىڭ ئۆزىمۇ ياكى ئۇنىڭ بىر تەرىپىمۇ؟
﴿(ئى مۆمىنلەر!) قەيەردە بولماڭالر (نامازدا) يۈزۈڭالرنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە قىلىڭالر﴾ ھاكىم
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى
يۈزۈڭالرنى ئۇنىڭ تەرىپىگە قىلىڭالر.
﴿(نامازدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە قىلغىن﴾ يەنى ﷲ تائاال كەبە تەرەپكە زېمىننىڭ
شەرق ،غەرب ،شىمال ۋە جەنۇب بولۇپ ھەممە تەرىپىدىن يۈز كەلتۈرۈشكە بۇيرۇدى .بۇنىڭدىن سەپەرگە
چىقىپ ئۇالغ ياكى قاتناش ۋاستىسىدا نەپلە ناماز ئوقۇماقچى بولغان ،ئۇرۇشقا قاتناشقان ياكى ناتونۇش
بىر جايدا قىبلىنى بىلەلمىگەن كىشى مەلۇم بىر تەرەپنى قىبلە دەپ پەرەز قىلىپ ناماز ئوقۇسا (ئەگەر
ئۇنىڭ پەرىزى خاتا بولۇپ قالغان تەقدىردىمۇ) نامىزى دۇرۇس بولىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال بىر ئىنساننى
ئۇنىڭ قۇدرىتى يەتمىگەن ئىشقا بۇيرۇمايدۇ.

قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلىدىغانلىقىنى يەھۇدىيالرنىڭ بىلىدىغانلىقى
﴿پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى چوقۇم بىلىدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ
بەيتۇلمۇقەددەستىن بۇرۇلۇپ (كەبىگە) يۈز كەلتۈرۈشىڭالرنى ئىنكار قىلغان يەھۇدىيالر ﷲ تائاالنىڭ
سىلەرنى (كەبىگە) يۈزلەندۈرىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبەرلىرى ئۇالرغا ئېلىپ
كەلگەن كىتابلىرىدىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىنىڭ سۈپەتلىرىنى ،ﷲ تائاال پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا خاس قىلغان ۋە ئىلتىپات قىلغان (ھەممە تەرەپتىن تولۇق بولغان) شەرىئەتنى ئوقۇيدۇ.
لېكىن ئەھلى كىتاب (يەھۇدىيالر ياكى خرىستىئانالر) بۇ ھەقىقەتنى ھەسەت ،كۇپۇرلۇق ۋە جاھىللىق
قىلىپ يوشۇرىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرنى بۇ سۆزى بىلەن ئاگاھالندۇردى﴿ :ﷲ سىلەرنىڭ
قىلمىشىڭالردىنغاپىلئەمەستۇر﴾.

*******
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉ
كىتاب بېرىلگەنلەرگە بارچە دەلىلنى كەلتۈرسەڭمۇ ،ئۇالر سېنىڭ قىبلەڭگە بويسۇنمايدۇ ،سەنمۇ
ئۇالرنىڭ قىبلىسىگە بويسۇنمايسەن؛ ئۇالر (يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) ھەم ئۆز ئارا بىر -بىرىنىڭ قىبلىسىگە
((( بەقەرە سۈرىسى  -143ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بويسۇنمايدۇ .ساڭا ئىلىم (يەنى ۋەھى) كەلگەندىن كېيىن ،مۇبادا ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا
بويسۇنساڭ ،ئۇ چاغدا سەن چوقۇم زۇلۇم قىلغانالردىن بولىسەن﴿.﴾145

يەھۇدىيالرنىڭ جاھىللىق قىلىشى ۋە تېنىۋېلىشى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا كەلگەن ھەقىقەتنى
بىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا كۇپۇرلۇق ۋە جاھىللىق قىلغانلىقىنى ،قارشىالشقانلىقىنى ۋە ئۇ ئېلىپ
كەلگەن دىننىڭ توغرىلىقىغا بارلىق پاكىت  -ئىسپاتالرنى كۆرسەتسىمۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئەگەشمەي ،ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچە ماڭىدىغانلىقىنى بىلدۈردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ لەنىتىگە تېگىشلىك بولغانالر ئىمان ئېيتمايدۇ .ئۇالرغا
پۈتۈن مۆجىزىلەر كۆرسىتىلگەن تەقدىردىمۇ ،قاتتىق ئازابنى كۆرمىگىچە (ئىمان ئېيتمايدۇ)﴾(((.
﴿كىتاب بېرىلگەنلەرگە بارچە دەلىلنى كەلتۈرسەڭمۇ ،ئۇالر سېنىڭ قىبلەڭگە بويسۇنمايدۇ.
سەنمۇ ئۇالرنىڭ قىبلىسىگە بويسۇنمايسەن﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

ئۆزى بۇيرىغان ئىشقا چىن دىلى بىلەن ئەگىشىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ
خاھىشىدا ۋە كۆز قارىشىدا چىڭ تۇرغاندەك ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىغا
ئەگىشىشتە چىڭ تۇرىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ خاھىشىغا ھەرگىز ئەگەشمەيدۇ .ئۇنىڭ بەيتۇلمۇقەددەسكە
قاراپ ناماز ئوقۇشى ،ئۇ ،يەھۇدىيالرنىڭ قىبلىسى بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى ﷲ تائاال
ئۇنىڭغا شۇنى بۇيرۇغانلىقى ئۈچۈندۇر ،ئاندىن ﷲ تائاال ئالىمالرنى ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ
ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلىپ ،ئۆزىنىڭ خاھىشىغا ئەگىشىشتىن ئاگاھالندۇردى .چۈنكى (ئالىم
ھەقىقەتكە قارشىلىق قىلسا) ،ئۇنىڭغا قارشى پاكىت  -ئىسپات كەلتۈرۈش (ئاساندۇر) .شۇڭا ﷲ
تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دېدى﴿ :ساڭا ئىلىم (يەنى ۋەھى) كەلگەندىن كېيىن ،مۇبادا
ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا بويسۇنساڭ ،ئۇ چاغدا سەن چوقۇم زۇلۇم قىلغانالردىن بولىسەن﴾ بۇ
ئايەتتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتلىرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

*******
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
بىز كىتاب بەرگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر بىلەن ناساراالر) ئۇنى (يەنى پەيغەمبەرنى) ئۆز
ئوغۇللىرىنى تونۇغاندەك تونۇيدۇ .ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى ،شۈبھىسىزكى ،ھەقىقەتنى بىلىپ
تۇرۇپ يوشۇرىدۇ﴿ .﴾146ھەقىقەت ﷲ تەرىپىدىن كەلگەندۇر ،ھەرگىز شەك كەلتۈرگۈچىلەردىن
بولمىغىن﴿.﴾147
((( يۇنۇس سۈرىسى  96ــــ  97ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بىلىدىغانلىقى ۋە ھەقىقەتنى
يوشۇرغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەھلى كىتاب ئالىملىرىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن
دىننىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانلىقى ۋە (ئۇالرنىڭ) ئۇنى خۇددى ئۆز بالىسىنى تونۇغاندەك
تونۇيدىغانلىقىدىنخەۋەربەردى.ئەرەبلەربىركىشىنىڭبىرنەرسىنىبىلىدىغانلىقىنىئىپادىلىمەكچى
بولسا“ ،ئۆزىنىڭ بالىسىنى بىلگەندەك بىلىدۇ” دېيىشەتتى .مەسىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
كىچىك بىر باال بىلەن تۇرغان بىر كىشىگە مۇنداق دېدى« :بۇ سېنىڭ باالڭمۇ؟» ئۇ :ھەئە ،ئى
ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۇنىڭغا گۇۋاھلىق بېرىمەن -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم (ئۇنىڭغا)« :ھەقىقەتەن باال ساڭا يامانلىق قىلمايدۇ ،سەنمۇ ئۇنىڭغا يامانلىق
قىلمايسەن»دېدى.
ئىمام قۇرتۇبى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم (ئىمان ئېيتقان يەھۇدىي) غا
مۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:سەنمۇھەممەدئەلەيھىسساالمنىئۆزەڭنىڭباالڭنىتونۇغاندەك
تونۇمسەن؟ئۇ«:ھەئەۋەئۇنىڭدىنمۇياخشىراقتونۇيمەن،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭسۈپەتلىرىنى
ئىشەنچلىكجىبرىئىلئەلەيھىسساالمئاسماندىنزېمىندىكىئىشەنچلىكمۇسائەلەيھىسساالمغائېلىپ
چۈشتى ،شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇنى تونۇدۇم .لېكىن مەن باالمنىڭ ئانىسىدىن قانداق((( تۇغۇلغانلىقىنى
بىلمەيمەن» دەپ جاۋاب بەردى.
﴿ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى ،شۈبھىسىزكى ،ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرىدۇ﴾ ئاندىن ﷲ
تائاال ئۇالرنىڭ بۇ ھەقىقەتنى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقىي پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى)
ئوچۇق بىلىپ تۇرۇپ ،كىشىلەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى يوشۇرغانلىقىنى بايان
قىلدى .ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىندا شەك يوق ،ھەق دىن
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەقىقەت ﷲ تەرىپىدىن كەلگەندۇر ،ھەرگىز شەك
كەلتۈرگۈچىلەردىنبولمىغىن﴾.

*******
ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀ
ھەر (ئۈممەت)نىڭ يۈز كەلتۈرىدىغان تەرىپى (يەنى قىبلىسى) بار( ،ئى مۆمىنلەر!) ياخشى
ئەمەللەرنى قىلىشقا ئالدىراڭالر ،قەيەردە بولماڭالر( ،قىيامەت كۈنى) ﷲ ھەممىڭالرنى (ھېساب
ئۈچۈن) يىغىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾148
((( ئايالىم ماڭا خىيانەت قىلىپ قالدىمۇ بۇنى بىلمەيمەن دېمەكچى.
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ھەر بىر ئۈممەتكە قىبلىنىڭ بىر بولغانلىقى
﴿ھەر (ئۈممەت) نىڭ يۈز كەلتۈرىدىغان تەرىپى (يەنى قىبلىسى) بار﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال
ئاسماندىن چۈشۈرگەن دىنغا ئىشەنگەن ھەر بىر قەۋمنىڭ ئۆزلىرى رازى بولىدىغان بىردىن قىبلىسى بار،
ﷲ تائاالنىڭ رازى بولىدىغان قىبلىسى مۆمىنلەر يۈز كەلتۈرگەن تەرەپتۇر.
ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالنىڭ يۈز كەلتۈرىدىغان تەرىپى
(يەنى قىبلىسى) ۋە خرىستىئانالرنىڭمۇ يۈز كەلتۈرىدىغان تەرىپى (يەنى قىبلىسى) بار .ئى (مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ) ئۈممىتى! ﷲ تائاال سىلەرنى ئۆز دەرگاھىدا قىبلە دەپ قارالغان قىبلىگە بۇيرۇدى.
ئەبۇئالىيەنىڭ بۇ سۆزىگە ئوخشاش سۆز كۆپلىگەن ئالىمالردىنمۇ رىۋايەت قىلىندى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى ئۈممەتلەر!) سىلەرنىڭ ھەر بىرىڭالرغا بىر خىل
شەرىئەت ۋە ئوچۇق يول تەيىن قىلدۇق .ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئەلۋەتتە ،سىلەرنى بىر ئۈممەت قىالتتى
(يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى بىر دىندا قىالتتى) .لېكىن ﷲ سىلەرگە بەرگەن شەرىئەتلەر بارىسىدا
سىلەرنى سىناش ئۈچۈن (كۆپ ئۈممەت قىلىپ ئايرىدى) .ياخشى ئىشالرغا ئالدىراڭالر .ھەممىڭالر ﷲ
نىڭ دەرگاھىغا قايتىسىلەر﴾(((.
﴿قەيەردە بولماڭالر( ،قىيامەت كۈنى) ﷲ ھەممىڭالرنى (ھېساب ئۈچۈن) يىغىدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن
ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾ يەنى ئۇ سۆڭەك ۋە جەسەتلىرىڭالر پارچە  -پارچە بولۇپ كەتسىمۇ سىلەرنى

زېمىندىنيىغىۋېلىشقاقادىردۇر.

*******
ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖ
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(قەيەردىنسەپەرگەچىقمىغىن،نامىزىڭدا)يۈزۈڭنىمەسجىدىھەرام(يەنىكەبە)تەرەپكەقىلغىن؛
بۇ ،ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەتتۇر ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن
غاپىل ئەمەستۇر﴿ .﴾149كىشىلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالر) گە سىلەرگە قارشى دەلىل -ئسپات
بولماسلىقىئۈچۈن(،ئىمۇھەممەد!سەپەرقىلىشقا)قەيەردىنچىقمىغىن(،نامىزىڭدا)يۈزۈڭنىمەسجىدى
ھەرام تەرەپكە قىلغىن( .ئى مۆمىنلەر!) سىلەرمۇ قەيەردە بولماڭالر( ،نامىزىڭالردا) يۈزۈڭالرنى مەسجىدى
ھەرام تەرەپكە قىلىڭالر .پەقەت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زۇلۇم قىلغۇچىالرال (قىبلىنىڭ ئۆزگەرگەنلىگىنى
سىلەرگە قارشى دەلىل قىلىۋالىدۇ) ،ئۇالر (يەنى زالىمالر) دىن قورقماڭالر( ،مېنىڭ ئەمرىمنى تۇتۇش
((( مائىدە سۈرىسى  -48ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

بىلەن) مەندىن قورقۇڭالر( .قىبلىنى ئۆزگەرتىشكە ئەمر قىلىشىم) سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىمنى كامالەتكە
يەتكۈزۈشۈم ئۈچۈن ۋە توغرا يولدا بولۇشۇڭالر ئۈچۈندۇر﴿.﴾150

قىبلىنىڭ ئۆزگەرتىلگەنلىكى ھەققىدىكى سۆزنىڭ ئۈچ قېتىم تەكرارلىنىشىنىڭ
سەۋەبى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ زېمىننىڭ ھەممە تەرىپىدىن ھەرەم مەسچىتىگە يۈز كەلتۈرۈشكە قىلغان ئۈچىنچى
قېتىملىق بۇيرۇقى بولۇپ ،بۇالر بىر – بىرىگە پۈتۈنلەي باغلىنىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال كۆپ
قېتىم تەكرارلىغان .ﷲ تائاال بىرىنچى قېتىمدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز سېنىڭ (كەبە قىبلەڭ بولۇشىنى
تىلەپ) قايتا  -قايتا ئاسمانغا قارىغانلىقىڭنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتىمىز .سېنى چوقۇم سەن ياقتۇرىدىغان
قىبلىگە يۈزلەندۈرىمىز( .نامازدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە قىلغىن( .ئى مۆمىنلەر!) قەيەردە
بولماڭالر (نامازدا) يۈزۈڭالرنى مەسجىدى ھەرام تەرەپكە قىلىڭالر .ھەقىقەتەن كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) بۇنىڭ (يەنى قىبلىنىڭ كەبىگە ئۆزگەرتىلىشىنىڭ) پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن
كەلگەن ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى ،چوقۇم بىلىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشىدىن غاپىل ئەمەس﴾((( ﷲ تائاال
بۇ ئورۇندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلەپلىرىنى ئىجابەت قىلغانلىقىنى ۋە ئۇنى ياخشى كۆرىدىغان ۋە
رازى بولىدىغان قىبلىگە قاراپ ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئىككىنچى قېتىم قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈشكە بۇيرۇپ مۇنداق دېدى(﴿ :قەيەردىن سەپەرگە چىقمىغىن،
نامىزىڭدا) يۈزۈڭنى مەسجىدى ھەرام (يەنى كەبە) تەرەپكە قىلغىن؛ بۇ ،ھەقىقەتەن ،پەرۋەردىگارىڭ
تەرىپىدىن كەلگەن ھەقىقەتتۇر ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر﴾ ﷲ تائاال بۇ ئورۇندا

ئۇنىڭ (يەنى قىبلىنىڭ كەبە بولۇشىنىڭ) ﷲ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن بىر ھەقىقەت بولۇپ ،بۇنىڭ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارزۇسىغا ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى ھەم بۇنىڭ ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدىغان ۋە
رازى بولىدىغان بىر ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى.
ئۈچىنچى بۇيرۇقتا ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ قىبلىلىرىگە يۈز
كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن« ،بىزنىڭ دىنىمىزغا ئىشەنمەيدۇ ،قىبلىمىزغا يۈز كەلتۈرىدۇ» دەپ پاكىت
كەلتۈرۈپ قارشىالشقان كىشىلەرنىڭ كەلتۈرگەن پاكىتىنى بەربات قىلىش ئۈچۈندۇر .يەھۇدىيالر ئۆز
كىتابلىرى ئارقىلىق مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پات ئارىدا ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبلىسى بولغان
كەبىگە يۈز كەلتۈرىدىغانلىقىنى بىلەتتى .شۇنىڭدەك (يەنى يەھۇدىيالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قارشىسىغا كەلتۈرگەن پاكىت  -ئىسپاتلىرى بەرباد بولغاندەك) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىيالرنىڭ
قىبلىسىدىن ئەڭ ھۆرمەتلىك بولغان ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبلىسىگە يۈز كەلتۈرگەن ئىدى .ئەرەب
مۇشرىكلىرىنىڭ مۇھەممەد« :مەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدا دەيدۇ ،لېكىن ئۇنىڭ قىبلىسىگە
قاراپ ناماز ئوقۇمايدۇ» دەپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قارشىسىغا كەلتۈرگەن پاكىت  -ئىسپاتلىرى
بەرباد بولدى .ئۇ مۇشرىكالر كەبىنى ئۇلۇغاليتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا يۈز كەلتۈرگەنلىكى
ئۇالرنى ھەيران قالدۇردى.
((( بەقەرە سۈرىسى  144ـ ئايەت.
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قىبلىنىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ ھېكمىتى
﴿كىشىلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالر) گە سىلەرگە قارشى دەلىل  -ئىسپات بولماسلىقى
ئۈچۈن﴾ يەنى ئەھلى كىتاب كەبىگە يۈز كەلتۈرۈشنىڭ بۇ ئۈممەتنىڭ بىر سۈپىتى ئىكەنلىكىنى

بىلىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۆزلىرىنىڭ بۇ سۈپىتىنى يوقىتىپ قويغان بولسا ،ئەھلى
كىتاب مۇسۇلمانالرنىڭ قارشىسىغا پاكىت كەلتۈرۈشى مۇمكىن ئىدى .شۇڭا ﷲ ئەھلى كىتابنىڭ
بەيتۇلمۇقەددەسكە يۈز كەلتۈرۈشتە مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىگە ئوخشاش قېلىشىنى (مۇسۇلمانالرغا قارشى)
پاكىت سۈپىتىدە كەلتۈرمەسلىكى ئۈچۈن ،مۇسۇلمانالرنى كەبىگە يۈز كەلتۈرۈشكە بۇيرۇدى.

﴿پەقەتئۇالرنىڭئىچىدىكىزۇلۇمقىلغۇچىالرال(قىبلىنىڭئۆزگەرگەنلىگىنىسىلەرگەقارشىدەلىل
قىلىۋالىدۇ)﴾ يەنى قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ بەزىسى ئورۇنسىز پاكىتالرنى كەلتۈرۈپ :بۇ كىشى (يەنى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) ئۆزىنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدا دەپ گۇمان قىلىدۇ ،ئەگەر ئۇنىڭ
بەيتۇلمۇقەددەس تەرەپكە يۈز كەلتۈرگەنلىكى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدا بولغان بولسا ،مۇھەممەد
ئۇنىڭدىنيانمايتتى-،دەيدۇ.بۇنىڭغابېرىلىدىغانجاۋابشۇ:ﷲتائاالئۇنىڭغابىرىنچىقېتىمھېكمەت
ئۈچۈن بەيتۇلمۇقەددەسكە يۈز كەلتۈرۈشنى تاللىدى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بۇ ئىشتا پەرۋەردىگارىغا
بويسۇندى .ئاندىن ئۇنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قىبلىسى بولغان كەبىگە يۈز كەلتۈرۈشكە بۇيرۇدى.
ئۇ يەنە ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇندى .ئۇ ھەرقانداق ئەھۋالدا ﷲ تائاالغا بويسۇنغۇچىدۇر .ئۇ ﷲ
تائاالنىڭ بۇيرۇقىدىن قىلچىمۇ باش تارتقىنى يوق .ئۇنىڭ ئۈممىتىمۇ ھەم شۇنداق.
﴿ئۇالر (يەنى زالىمالر) دىن قورقماڭالر( ،مېنىڭ ئەمرىمنى تۇتۇش بىلەن) مەندىن قورقۇڭالر﴾ يەنى
سىلەر زالىمالرنىڭ (يەنى مۇشرىكالرنىڭ) كەلتۈرگەن گۇمانلىرىدىن قورقۇپ قالماڭالر سىلەر مەندىنال
قورقۇڭالر ،چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭمۇ قورقۇشىغا اليىق زاتتۇر.

﴿(قىبلىنىئۆزگەرتىشكەئەمرقىلىشىم)سىلەرگەبەرگەننېئمىتىمنىكامالەتكەيەتكۈزۈشۈمئۈچۈن﴾

يەنى (قىبلىنى كەبىگە ئۆزگەرتىشىم) شۇ ئارقىلىق سىلەرگە بەلگىلەنگەن شەرىئەتنىڭ ھەممە تەرەپتىن
تولۇقلىنىشى ۋە سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىمنىڭ پۈتۈنلىشىشى ئۈچۈندۇر.
﴿ۋە توغرا يولدا بولۇشۇڭالر ئۈچۈندۇر﴾ يەنى سىلەرنى باشقا ئۈممەتلەرنى باشلىمىغان نەرسىگە
(كەبىگە) سىلەرنى باشالپ ،ئۇنىڭغا خاس قىلدىم .شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئۈممەت بارلىق ئۈممەتلەرنىڭ
ئەڭياخشىسىدۇر.
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*******
ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯ
شۇنىڭدەك (يەنى سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىمنى كامالەتكە يەتكۈزگىنىمدەك) ئۆز ئىچىڭالردىن
سىلەرگە بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى تىالۋەت قىلىپ بېرىدىغان ،سىلەرنى (مۇشرىكلىك ۋە گۇناھدىن) پاك

بەقەرە سۈرىسى

قىلىدىغان ،سىلەرگە كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) ۋە ھېكمەتنى (يەنى دىنىي ئەھكامالرنى) ئۆگىتىدىغان،
سىلەرگە بىلمىگەنلىرىڭالرنى بىلدۈرىدىغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴿ .﴾151مېنى (تائەت -ئىبادەت
بىلەن) ياد ئېتىڭالر( ،مېنى ياد ئەتسەڭالر) مەنمۇ سىلەرنى (ساۋاب بېرىش بىلەن ،مەغپىرەت قىلىش
بىلەن) ياد ئېتىمەن .ماڭا شۈكۈر قىلىڭالر ،ناشۈكۈرلۈك قىلماڭالر﴿.﴾152

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر بولۇپ كېلىشىنىڭ اﷲ تائاالغا شۈكرى
ئېيتىشنى ۋاجىب قىلىدىغان كاتتا بىر نېئمەت ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىن بەندىلىرىگە ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئوچۇق قىلىپ
چۈشەندۈرىدىغان ،ئۇالرنى ناچار ئەخالق ،يامان نىيەت ۋە ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماننىڭ
قىلىقلىرىدىن پاكىزاليدىغان ،ئازغۇنلۇقالردىن توغرا يولغا باشاليدىغان ،قۇرئان ـ ھەدىسنى
ۋە ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر بىلمىگەن نۇرغۇن نەرسىنى بىلدۈرىدىغان پەيغەمبەرنى ئەۋەتىش ئارقىلىق
(ئۇالرغا) بەرگەن نېئمەتلىرىنى ئەسلىتىدۇ .مۆمىنلەر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن نادان ئىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن ھىدايەتنىڭ شاراپىتى بىلەن ئەۋلىيا ۋە ئالىملىق ھالىتىگە
يەتتى .ئاندىن ئۇالر ئەڭ بىلىملىك ،ئەڭ ياخشى ،ئەڭ سەمىمىي ۋە ئەڭ راستچىل كىشىلەردىن
بولدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ مۆمىنلەرگە ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت
قىلىدىغان ،ئۇالرنى (گۇناھالردىن) پاك قىلىدىغان ،ئۇالرغا كىتابنى ۋە ھېكمەتنى (يەنى قۇرئان
بىلەن سۈننەتنى) ئۆگىتىدىغان ،ئۆزلىرىدىن بولغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىپ ،ئۇالرغا چوڭ ئېھسان
قىلدى؛ ھالبۇكى ،ئۇالر بۇرۇن ئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدى﴾((( ﷲ تائاال بۇ نېئمەتنىڭ (پەيغەمبەر
ئەۋەتىش ئارقىلىق بېرىلگەن نېئمەتنىڭ) قەدرىنى بىلمىگەن كىشىگە كايىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ نىڭ بەرگەن نېئمىتىگە كۇفرىلىق قىلغان ۋە ئۆز قەۋمىنى (ئازدۇرۇش بىلەن) ھاالكەت
مەۋقەسىگە چۈشۈرۈپ قويغانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾((( ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ( :بۇ يەردىكى)
“ﷲ تائاالنىڭ نېئمىتى” دېگەن سۆزدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى بۇ نېئمەتنى تونۇپ يېتىشكە ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاالغا
شۈكرى ئېيتىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :مېنى (تائەت -ئىبادەت بىلەن) ياد ئېتىڭالر،
(مېنى ياد ئەتسەڭالر) مەنمۇ سىلەرنى (ساۋاب بېرىش بىلەن ،مەغپىرەت قىلىش بىلەن) ياد ئېتىمەن.
ماڭا شۈكۈر قىلىڭالر ،ناشۈكۈرلۈك قىلماڭالر﴾ ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :سىلەر

مېنى مەن سىلەرگە پەرز قىلغان نەرسىنى بىجا كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئەسلەڭلەر .مەنمۇ سىلەرنى
سىلەرگە ۋەدە قىلغان نەرسىلەرنى بېرىش ئارقىلىق ئەسلەيمەن دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
ھەدىسى قۇددىسىدا ﷲ تائاالنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىندى« :كىمكى مېنى
كۆڭلىدە ياد ئەتسە ،مەنمۇ ئۇنى كۆڭلۈمدە ياد ئېتىمەن .مېنى بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ ئىچىدە
((( ئال ئىمران سۈرىسى  -164ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  -28ئايەت.
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تۇرۇپ زىكىر قىلسا ،مەن ئۇنى ئۇالردىن ياخشىراق كىشىلەرنىڭ ئىچىدە زىكرى قىلىمەن».
ئىمامئەھمەدئەنەسرەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئى ئادەمنىڭ بالىسى! سەن مېنى كۆڭلۈڭدە
ياد ئەتسەڭ ،مەنمۇ سېنى كۆڭلۈمدە ياد ئېتىمەن .سەن مېنى كىشىلەرنىڭ ئىچىدە زىكرى
قىلساڭ مەنمۇ سېنى بىر تۈركۈم پەرىشتىلەرنىڭ ئىچىدە ياكى ئۇنىڭدىن ياخشىراق كىشىلەرنىڭ
(پەرىشتىلەرنىڭ) ئىچىدە زىكىر قىلىمەن .سەن ماڭا بىر غېرىچ يېقىنالشساڭ ،مەن ساڭا بىر گەز
يېقىنلىشىمەن .سەن ماڭا بىر گەز يېقىنالشساڭ ،مەن ساڭا بىر غۇالچ يېقىنلىشىمەن ،سەن مېنىڭ
(يېنىمغا) ماڭغان ھالەتتە كەلسەڭ ،مەن سېنىڭ (يېنىڭغا) يۈگۈرگەن ھالەتتە بارىمەن(((».
﴿ماڭا شۈكۈر قىلىڭالر ،ناشۈكۈرلۈك قىلماڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلەرنى ئۆزىگە شۈكرى
ئېيتىشقا بۇيرۇدى .ئۆزىگە شۈكرى ئېيتقان (كىشىگە) تېخىمۇ ياخشىلىق قىلىدىغانلىقىغا ۋەدە
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا پەرۋەردىگارىڭالر« :نېئمىتىمگە شۈكۈر قىلساڭالر( ،ئۇنى)
تېخىمۇ زىيادە قىلىمەن ،ئەگەر (كۇفرانى نېئمەت) قىلساڭالر ،مېنىڭ ئازابىم ،ئەلۋەتتە ،بەكمۇ
قاتتىق بولىدۇ» دەپ جاكارلىدى﴾(((.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇرىجا ئەتارىدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىمران ئىبنى ھۈسەين
يىپەك ئارىالش يۇڭ رەختتىن تىكىلگەن كىيىم كىيىپ يېنىمىزغا چىقىتى .بىز بۇرۇن ئۇنىڭ بۇنداق كىيىم
كىيگەنلىكىنى كۆرمىگەنىدۇق .ئۇ بىزگە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن ئىدى« :ﷲ تائاال بىر
كىشىگە نېئمەت ئاتا قىلسا ،شۇ نېئمىتىنىڭ ئەسىرىنى بەندىسىدە كۆرۈشنى ياخشى كۆرىدۇ» دېدى.

*******
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ئى مۆمىنلەر! سەۋر ئارقىلىق ۋە ناماز ئارقىلىق ياردەم تىلەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر
بىلەن بىللىدۇر﴿ .﴾153ﷲ نىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى (يەنى شېھىتلەرنى) ئۆلۈك دېمەڭالر ،بەلكى
ئۇالر تىرىكتۇر ،لېكىن سىلەر بۇنى سەزمەيسىلەر﴿.﴾154
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سەۋر قىلىش ۋە ناماز ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى
ﷲ تائاال (بەرگەن نېئمەتلىرىگە) شۈكرى ئېيتىشقا بۇيرۇپ بولغاندىن كېيىن سەۋرنى بايان
قىلىپ ،سەۋر ۋە ناماز بىلەن ياردەم تىلەشكە بۇيرۇدى .چۈنكى ،بەندە نېئمەتنىڭ ئىچىدە ياشايدۇ،
ئۇنىڭغا شۈكرى قىلىدۇ ياكى جاپا  -مۇشەققەتنىڭ ئىچىدە ياشايدۇ ،ئۇنىڭغا سەۋرى قىلىدۇ .پەيغەمبەر
((( بۇ ھەدىستىن ھەرگىزمۇ“ :ﷲ تائاال بىزگە ئوخشاش يۈگۈرەيدىكەن” دېگەن چۈشەنچە پەيدا بولۇپ قالسا
بولمايدۇ ،چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ ھەممە ھەرىكەتلىرى ئۆزىگە اليىق رەۋىشتە بولىدۇ.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  -7ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :مۆمىننىڭ ئىشى كىشىنى تولىمۇ ئەجەبلەندۈرىدۇ ،ﷲ تائاال
ئۇنىڭغا قانداق بىر ئىش بىلەن ھۆكۈم قىلسا ،ئۇ ،مۆمىن ئۈچۈن ياخشىلىق ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭغا
خۇشاللىق كەلسە ،شۈكرى ئېيتىدۇ ،بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر .ئۇنىڭغا بىر يامانلىق يېتىپ قالسا سەۋر
قىلىدۇ( ،سەۋرى قىلغانلىقى) ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر».
ﷲ تائاال كەلگەن مۇسىبەتلەنى كۆتۈرۈشكە ئەڭ ياخشى ياردەمچى بولىدىغان نەرسىنىڭ سەۋر
بىلەن ناماز ئىكەنلىكىنى ئۆزىنىڭ﴿ :سەۋر قىلىش ،ناماز ئوقۇش ئارقىلىق (ﷲ دىن) ياردەم تىلەڭالر.
ناماز ﷲ دىن قورققۇچىالر (يەنى كەمتەرلىك بىلەن ﷲ غا بويسۇنغۇچىالر) دىن باشقىالرغا ھەقىقەتەن
مۇشەققەتلىك ئىشتۇر﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلدى .سەۋر بىر نەچچە خىل بولىدۇ.

بىرىنچىسى ،ھارام ۋە گۇناھ ئىشالرنى قىلماسلىق يولىدا كەلگەن جاپا ـ مۇشەققەتلەرگە سەۋر
قىلىشتۇر(((.
ئىككىنچى ،ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىشنىڭ يولىدا چەككەن جاپا ـ مۇشەققەتلەرگە سەۋر قىلىش .بۇ
سەۋرنىڭ ساۋابى يۇقىرى بولىدۇ.
ئۈچىنچىسى ،كەلگەن بااليى ـ قازاالرغا سەۋر قىلىش بولۇپ ،بۇ خۇددى كەمچىلىكلەردىن مەغپىرەت
تىلىگەنگەئوخشاشۋاجىبتۇر.
ئابدۇراھمان ئىبنى ئەسلەم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :سەۋر ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ :بىرىنچىسى،
ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدىغان نەرسىنىڭ (ئەمەل – ئىبادەتنىڭ) يولىدا مۈشكۇللۈككە دۇچ كەلسىمۇ،
سەۋر قىلىش .ئىككىنچىسى ،ﷲ تائاال يامان كۆرىدىغان نەرسە (يەنى يامان ئىشالر)نى تاشالش يولىدا
چەككەن جاپا ـ مۇشەققەتلەردە «ئۇ يامان ئىشالرنى قىلىشقا كۆڭۈل تارتسىمۇ) سەۋر قىلىش .ئەگەر بىر
كىشى مۇشۇنداق قىاللىسا  -ﷲ تائاال خالىسا ـ ئۇ سەۋرى قىلغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن بوالاليدۇ.

شېھىتالرنىڭ ھايات ئىكەنلىكى
﴿ﷲ نىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنى (يەنى شېھىتلەرنى) ئۆلۈك دېمەڭالر ،بەلكى ئۇالر تىرىكتۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال :شېھىتلەر ئۆلگەندىن كېيىن ،قىيامەتكىچە بولغان ئارىلىقتا (ﷲ تائاال تەرىپىدىن)
رىزىق بېرىلىپ تىرىك ياشايدۇ -،دەپ خەۋەر بەردى.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :شۈبھىسىزكى،
شېھىتالرنىڭ جانلىرى جەننەتنىڭ ئىچىدە خالىغان يەرگە ئۇچۇپ يۈرىدىغان يېشىل قۇشنىڭ پوكىنىدا
بولىدۇ .ئۇ قۇش ئەرشىنىڭ ئاستىدىكى (ئېسىپ قويۇلغان) پانۇس چىراغالرغا كېلىپ قونىدۇ .سېنىڭ
پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرغا نەزەر تاشالپ :سىلەر قانداق نەرسە تەلەپ قىلىسىلەر؟ -دەپ سورايدۇ .ئۇالر:
ئى پەرۋەردىگارىمىز! سەن سېنىڭ مەخلۇقاتلىرىڭنىڭ ئىچىدىن ھېچكىمگە بەرمىگەن نەرسىنى بىزگە
بەرگەن تۇرساڭ( ،يەنە) نېمە تەلەپ قىالرمىز؟ -دەپ جاۋاب بېرىدۇ( .ﷲ تائاال) بۇ سوئالنى ئۇالرغا قايتا

((( مەسىلەن بىر كىشى تاماكا چىكىشكە ياكى ھاراق ئىچىشكە ئادەتلىنىپ قالغان بولسا ،ئۇ ئادەتلىنىپ قالغان ئىشىنى
تاشالش ئۈچۈن چەككەن قىيىنچىلىقالرغا قىلغان سەۋرنى كۆرسىتىدۇ.
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قويىدۇ .ئۇالر (ﷲ تائاالدىن) بىر نەرسە سورىمىغۇچە ﷲ تائاالنىڭ ئۆزلىرىنى قويۇپ بەرمەيدىغانلىقىغا
كۆزلىرى يېتىدۇ ۋە (شېھىتلىقنىڭ ساۋابىنىڭ كاتتىلىقىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن ﷲ تائاالدىن) :بىزنى
دۇنياغا قايتۇرساڭ ،بىز سېنىڭ يولۇڭدا (كاپىرالر بىلەن) ئۇرۇش قىلىپ قايتا ئۆلتۈرۈلسەك -،دەپ
سورايدۇ .ﷲ تائاال (ئۇالرغا) :مەن ئۇالرنىڭ (يەنى شېھىتالرنىڭ) دۇنياغا قايتماسلىقىنى پۈتۈۋەتكەن
ئىدىم -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ».
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۆمىننىڭ روھى
قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئۆز جىسمىغا قايتۇرۇلغىچە ،جەننەت دەرەخلىرىگە قونۇپ يۈرىدىغان
بىر قۇشنىڭ سۈرىتىدە بولىدۇ(((».

*******
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃ
بىز سىلەرنى بىرئاز قورقۇنچ بىلەن ،بىرئاز قەھەتچىلىك بىلەن ۋە ماللىرىڭالرغا ،جانلىرىڭالرغا،
بالىلىرىڭالرغا ،زىرائەتلىرىڭالرغا يېتىدىغان زىيان بىلەن چوقۇم سىنايمىز( .بېشىغا كەلگەن مۇسىبەت،
زىيان  -زەخمەتلەرگە) سەۋرقىلغۇچىالرغا (جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگىن﴿ .﴾155ئۇالرغا
بىرەر مۇسىبەت كەلگەن چاغدا ،ئۇالر« :بىز ئەلۋەتتە ﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز (يەنى ﷲ نىڭ
بەندىلىرىمىز) ،چوقۇم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز» دەيدۇ﴿ .﴾156ئەنە شۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ
مەغپىرىتى ۋە رەھمىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر ،ئەنە شۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر﴿.﴾157

مۆمىن سىناققا دۇچ كېلىپ سەۋر قىلىش ئارقىلىق ساۋابقا ئېرىشىدۇ
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ بەندىلىرىنى سىنايدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال بو ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز سىلەرنى ئەلۋەتتە (جىھادقا ئەمىر قىلىش ۋە مۇشەققەتلىك ئىشالرغا تەكلىپ قىلىش
بىلەن) سىنايمىز ،تاكى سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن (ﷲ نىڭ يولىدا) جىھاد قىلغۇچىالرنى ۋە (جىھادنىڭ
مۇشەققەتلىرىگە) چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى بىلگەنگە ،سىرلىرىڭالردىن ۋاقىپ بولغانغا قەدەر﴾(((.
ﷲ تائاال بىر قېتىم خۇشاللىق يەتكۈزۈش ،بىر قېتىم قورقۇنچ ۋە ئاچارچىلىق ئارقىلىق قىيىنچىلىق
يەتكۈزۈش بىلەن سىنايدۇ ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرغا قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن
ئاچلىقنىڭ ۋە قورقۇنچنىڭ ئەلىمىنى تېتىتتى﴾(((.
((( بۇ ھەدىس پۈتۈن مۆمىنلەرنىڭ روھىنىڭ شۇنداق بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  112ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

﴿بىز سىلەرنى بىرئاز قورقۇنچ بىلەن ،بىرئاز قەھەتچىلىك بىلەن ۋە ماللىرىڭالرغا﴾ يەنى ئۇنىڭ
بەزىسىنى يوقىتىۋېتىش بىلەن ﴿جانلىرىڭالرغا ،بالىلىرىڭالرغا﴾ يېقىنلىرى ،ئۇرۇق  -تۇغقانلىرى ۋە
دوست  -بۇرادەرلىرىنىڭ ئۆلۈپ كېتىشى بىلەن ﴿زىرائەتلىرىڭالرغا﴾ يەنى باغالرنىڭ ۋە زىرائەتلەرنىڭ
كىرىمىنىكېمەيتىۋېتىشبىلەنسىنايدۇ.
﴿(بېشىغا كەلگەن مۇسىبەت ،زىيان  -زەخمەتلەرگە) سەۋرقىلغۇچىالرغا (جەننەت بىلەن) خۇش
خەۋەر بەرگىن﴾ ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ رەھمىتىگە ئېرىشكەن سەۋرى قىلغۇچىالرنىڭ قانداق
كىشى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا بىرەر مۇسىبەت كەلگەن چاغدا﴾ يەنى ئۇالر
ئۆزلىرىگە كەلگەن مۇسىبەتتىن ئۆزلىرىنىڭ ﴿«بىز ئەلۋەتتە ﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز (يەنى ﷲ
نىڭ بەندىلىرىمىز) ،چوقۇم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز»﴾ دېگەن سۆزلىرى بىلەن تەسەللى تاپتى ۋە

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدە ئىكەنلىكىنى ،ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە خالىغىنىنى ئىرادە
قىلىدىغانلىقىنى،قىيامەتكۈنىﷲتائاالنىڭئالدىدازەررەچاغلىقنەرسىنىڭمۇبىكاركەتمەيدىغانلىقىنى
بىلدى .بۇنىڭ سەۋەبى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىنى ۋە قىيامەت كۈنى ﷲ
تائاالنىڭتەرىپىگەقايتىدىغانلىقىنىتونۇپيەتكەنلىكىدىندۇر.

شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرغا بەرگەن نېئمىتىنى خەۋەر قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇالر
پەرۋەردىگارىنىڭ مەغپىرىتى ۋە رەھمىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ يەنى بۇ ﷲ تائاالدىن ئۇالرغا بولغان

رەھمەت ۋە مەدھىيەدۇر .سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇالر
ئازابتىن خاتىرجەم بولغۇچىالردۇر ﴿ئەنە شۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر﴾.

مۇسىبەت يەتكەندە “بىز ئەلۋەتتە اﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز ،چوقۇم ﷲ نىڭ
دەرگاھىغا قايتىمىز” دېيىشنىڭ پەزىلىتى
مۇسىبەت كەلگەندە ﴿بىز ئەلۋەتتە ﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز (يەنى ﷲ نىڭ بەندىلىرىمىز)،
چوقۇم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز﴾((( دېيىشنىڭ ساۋابى توغرۇلۇق نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر كەلدى.
بۇ ھەدىسلەرنىڭ ئىچىدە ئىمام ئەھمەدنىڭ ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلغان
ھەدىسمۇ بار .بىر كۈنى ئەبۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدىن قايتىپ
كېلىپ (ماڭا) :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن« :مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن بىرسىگە مۇسىبەت
يەتكەندە﴿ :بىز ئەلۋەتتە ﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز (يەنى ﷲ نىڭ بەندىلىرىمىز) ،چوقۇم ﷲ نىڭ
دەرگاھىغا قايتىمىز﴾ دەپ بولۇپ ئارقىدىن“ :ئى ﷲ! ماڭا كەلگەن مۇسىبەت ئۈچۈن ئەجىر ۋە ئۇنىڭ
ئورنىغا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن” دەپ تىلىسە ،تىلىگىنى بېرىلىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم دەپ دېدى.
ئۇممۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ :مەن يولدىشىمدىن شۇ دۇئانى ياد ئېلىۋالدىم.
يولدىشىم ۋاپات بولغاندا مەن﴿ :بىز ئەلۋەتتە ﷲ نىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز (يەنى ﷲ نىڭ بەندىلىرىمىز)،
چوقۇم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز﴾ دەپ ،ئاندىن يۇقىرىدىكى دۇئانى ئوقۇدۇم .ئاندىن :ماڭا
ئەبۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ياخشى بىرسىنى بەرگىن -،دەپ دۇئا قىلدىم .مەن كۆڭلۈمدە
((( يەنى ”ئىننا لىلالھى ۋە ئىننا ئىلەيھى راجىئۇن“ دېيىش.
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ماڭا نەدىمۇ ئەبۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ياخشىسى بولسۇن دېدىم .ئىددىتىم توشقان كۈنلەردە
تېرە ئاشالۋاتاتتىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆيۈمگە كىرىشكە ئىزنى سورىدى .مەن قولۇمدىكى تېرە
ئاشاليدىغان دورىنى يۇيىۋېتىپ ئۇنىڭغا كىرىشكە رۇخسەت بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كىرگەندە،
ئۇنىڭغا ئىچىگە قۇرۇق ئوت ـ چۆپ تىقىپ تىكىلگەن تېرە كۆرپىنى سېلىپ بەردىم .ئۇ ئۇنىڭدا ئولتۇرۇپ،
ماڭا توي قىلىش تەلىۋىنى قويدى .ئۇ سۆزىنى تۈگىتىپ بولغاندىن كېيىن ،مەن ئۇنىڭغا“ :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! مەندە سىلىنىڭ تەلەپلىرىگە ياق دەيدىغان ھېچ بىر سەۋەب يوق .لېكىن مەن كۈندەشلىكى
ناھايىتى يامان ئايال ،سىلى مەندىن (ياقتۇرمايدىغان) ئىشتىن بىرنى كۆرۈپ ،قېلىپ ﷲ تائاالنىڭ
مېنى ئۇنىڭ بىلەن ئازابلىشىدىن قورقىمەن( .يەنە كېلىپ) مەن قېرىپ قالدىم ۋە بالىلىرىممۇ كۆپ”
دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىزنىڭ قاتتىق كۈندەشلىكىڭىزنى ﷲ تائاال سىزدىن يوقىتىۋېتىدۇ.
سىزگە يەتكەن قېرىلىق ماڭىمۇ يەتتى .ئەمما سىز بالىلىرىم كۆپ دېسىڭىز ،سىزنىڭ بالىلىرىڭىز مېنىڭ
بالىلىرىم»دېدى.
ئۇممۇسەلەمە يەنە مۇنداق دەيدۇ :مەن ئۆزەمنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا تاپشۇرۇپ ،ئۇنىڭغا
ياتلىق بولدۇم .ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ماڭا يولداش قىلىپ بېرىشى ،مېنىڭ
بۇرۇنقى يولدىشىم ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇنىڭدىنمۇ ياخشىسىنى بەرگەن نېئمىتىدۇر.

*******
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
سەفا بىلەن مەرۋە ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ (دىنىنىڭ) ئاالمەتلىرىدۇر .ھەج قىلغان ياكى ئۆمرە قىلغان
ئادەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سەئيى قىلسا ھېچ باك يوق .كىمكى ئۆز ئىختىيارى بىلەن بىرەر ياخشىلىق
قىلىدىكەن (ﷲ ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ) ،ﷲ ئەلۋەتتە شۈكۈرنىڭ مۇكاپاتىنى بەرگۈچىدۇر ،ﷲ
ھەممىنىبىلگۈچىدۇر﴿.﴾158

“سەفا ۋە مەرۋە تېغىنىڭ ئارىلىقىدا تاۋاپ قىلسا گۇناھ يوق” دېگەن سۆزنىڭ
مەنىسى
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ئىمام ئەھمەد ئۇرۋەدىن ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئۇ
ئۇرۋەگە) مۇنداق دەيدۇ :ئى سىڭلىمنىڭ ئوغلى! سەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سەفا بىلەن مەرۋە ھەقىقەتەن
ﷲ نىڭ (دىنىنىڭ) ئاالمەتلىرىدۇر .ھەج قىلغان ياكى ئۆمرە قىلغان ئادەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سەئيى قىلسا
ھېچ باك يوق﴾ دېگەن سۆزى توغرىسىدا :ﷲ تائاال بىلەن قەسەمكى ،ئۇ ئىككى تاغنى (يەنى سەفا ۋە

مەۋىنى) تاۋاپ قىلمىغان كىشىگە ھېچقانداق گۇناھ يوق دېدىڭمۇ؟ بۇ سۆزۈڭ پەقەتال ياخشى بولماپتۇ.
ئەگەر ئۇ ئىش سەن دېگەندەك بولىدىغان بولسا« :ئۇ ئىككىسىنى تاۋاپ قىلمىسىمۇ ھېچ باك يوق» دەپ
كېلەتتى .ئەنسارىالر مۇسۇلمان بولۇشتىن بۇرۇن مۇشەللەل دېگەن يەردە بۇتقا تەلبىيە ئېيتاتتى .ئۇ بۇتقا
تەلبىيە ئېيتقان كىشى سەفا ۋە مەرۋىنى تاۋاپ قىلىشنى گۇناھ ھېساباليتتى( .ئۇالر ئىسالمغا كىرگەندىن
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كېيىن) بۇ توغرۇلۇق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا« :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ئىسالم دىنى كېلىشتىن
بۇرۇن سەفا ۋە مەرۋىنى تاۋاپ قىلىشنى گۇناھ ھېساباليتتۇق» دېگەندە ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل
قىلدى﴿ :سەفا بىلەن مەرۋە ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ (دىنىنىڭ) ئاالمەتلىرىدۇر .ھەج قىلغان ياكى ئۆمرە
قىلغان ئادەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سەئيى قىلسا ھېچ باك يوق﴾.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ :ئۇ ئىككىسىنى تاۋاپ قىلىشنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
يولغا قويغان .ھەرقانداق كىشىنىڭ ئۇ ئىككىسىنى تاۋاپ قىلماسلىقى دۇرۇس ئەمەس.
يەنە بىر رىۋايەتتە زۆھرى مۇنداق دەيدۇ :مەن بۇ سۆزنى ئەبۇبەكرى ئىبنى ئابدۇراھمان ئىبنى
ھارىس ئىبنى ھىشامغا سۆزلەپ بەردىم .ئەبۇبەكرى ماڭا مۇنداق دېدى :بۇ مەن ئاڭالپ باقمىغان ئىش
ئىكەن .مەن كۆپلىگەن بىلىملىك كىشىلەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم :ئائىشە يۇقىرىدا زىكىر
قىلغان ئەنسارىالردىن باشقا كىشىلەر :بىزنىڭ بۇ ئىككى تاشنىڭ (سەفا ۋە مەرۋىنىڭ) ئارىلىقىدا تاۋاپ
قىلىشىمىز ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماننىڭ ئىشلىرىدىن -،دەيدۇ .يەنە بىر بۆلۈك ئەنسارىالر :بىز
كەبىنى تاۋاپ قىلىشقا بۇيرۇلدۇق ،سەفا ۋە مەرۋىنىڭ ئارىلىقىنى تاۋاپ قىلىشقا بۇيرۇلمىدۇق -،دېدى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :سەفا بىلەن مەرۋە ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ (دىنىنىڭ)
ئاالمەتلىرىدۇر﴾.
ئەبۇبەكرى ئىبنى ئابدۇراھمان مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت يۇقىرىدا« :سەفا ۋە مەرۋىنىڭ ئارىلىقىنى
تاۋاپ قىلىش ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماننىڭ ئىشلىرى» دېگەن كىشىلەر ھەققىدە چۈشكەن بولۇشى
مۇمكىن.
شەئبى مۇنداق دەيدۇ :ئىساف دېگەن بۇت سەفا تېغىدا ،نائىلە دېگەن بۇت مەرۋە تېغىدا ئىدى.
(ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن) ھەج قىلىش ئۈچۈن مەككىگە كەلگەن كىشىلەر ئۇ ئىككى بۇتنى سىاليتتى.
ئاندىن ئۇالر ئىسالم كەلگەندىن كېيىن ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا تاۋاپ قىلىشنى گۇناھ ھېسابلىدى.
شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.

سەفا ۋە مەرۋىنىڭ ئارىلىقىدا سەئيى قىلىشنىڭ ھۆكمى ۋە ئۇنىڭ كېلىپ
چىقىشى
ئىمام مۇسلىم جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
كەبىنى تاۋاپ قىلىپ بولۇپ ،قارا تاش (ھەجەرىلئەسۋەد)نىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنى سىلىدى ياكى
سۆيدى .ئاندىن سەفانىڭ ئىشىكىدىن﴿ :ئىننەس سەفا ۋەلمەرۋەتە مىن شائائىرىلالھ﴾ دېگەچ
چېقىپ سەفا  -مەرۋىگە كەلدى ،ئاندىن« :ﷲ تائاال باشلىغان يەردىن باشاليمەن» (يەنى
ﷲ تائاال سەفا تېغىنى بالدۇر كەلتۈردى ،مەنمۇ سەئيى قىلىشنى سەفا تېغىدىن باشاليمەن)
دېدى .يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېيىلىدۇ :سىلەر ﷲ تائاال باشلىغان يەر بىلەن سەئيى قىلىشقا
باشالڭالر.
ئىمام ئەھمەد ھەبىبە بىنتى ئەبۇئەجرانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا :يۈگۈرۈڭالر! ﷲ تائاال سىلەرگە يۈگۈرۈشنى يازدى
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دېگەچ (ئېھرامى ئىككى تىزىغا يۆگىشىپ كەتكۈدەك دەرىجىدە) قاتتىق يۈگۈرۈپ سەفا ۋە مەرۋىنىڭ
ئارىلىقىنى تاۋاپ قىلغانلىقىنى كۆردۈم.
ئالىمالر بۇ ھەدىس بىلەن سەفا ـ مەرۋىنىڭ ئارىلىقىدا سەئيى قىلىشنىڭ ھەجنىڭ بىر پەرزى
ئىكەنلىكىگە دەلىل كەلتۈردى .ئۇنى پەرز ئەمەس ،ۋاجىب دېگەنلەرمۇ بار( .ۋاجىب بولغاندا) ئۇنى
قەستەن ياكى سەۋەنلىك بىلەن قىلمىسا ،قان قىلىش بىلەن تولۇقلىۋالغىلى بولىدۇ (يەنى ئۇنىڭغا
بىر قوينى قان قىلىش ۋاجىب بولىدۇ) .سەفا  -مەرۋىنىڭ ئارىلىقىدا سەئيى قىلىش مۇستەھەب
دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .بۇنىڭ ئىچىدىن توغرا دەپ قارالغانالر :ئۇ پەرز ياكى ۋاجىبتۇر دېگەن كۆز
قاراشتۇر .چۈنكى ،ﷲ تائاال ،سەفا ـ مەرۋىنىڭ ئارىلىقىدا سەئيى قىلىشنى ھەجنىڭ ئەھكاملىرىدىن
(يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاقتىدا يولغا قويۇلغان ئىشالرنىڭ قاتارىدىن) دەپ بايان قىلدى.
بۇنىڭ ئەسلى كېلىپ چىقىشى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ھەدىسىدە سۆزلىنىپ ئۆتتى.
(ھەدىستە كەلگەندەك بۇنىڭ كېلىپ چىقىشى) ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم (ھاجەر ۋە ئۇنىڭ ئوغلى
ئىسمائىلنى) بىرمۇ ئىنسان يوق يەر  -مەككىدە قالدۇرۇپ قويۇپ كەتكەن چاغدا ،ئۇ ئىككىسىنىڭ
سۈيى ۋە ئوزۇقلۇقى تۈگەپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ھاجەر بالىسىغا سۇ ئىزدەپ سەفا ۋە مەرۋىنىڭ
ئارىلىقىدا يۈگۈرگەنلىكى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان .ئۇ ئىككىسىنىڭ ئوزۇقلۇقى تۈگىگەن ئىدى.
ھاجەر ئانىمىز بالىسىدىن ئەنسىرەپ (يەنى ئۇنىڭ ئاچلىقتىن ياكى ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈپ كېتىشىدىن
قورقۇپ) ﷲ تائاالدىن ياردەم تىلەشكە باشلىدى .ئۇ سەفا ـ مەرۋىنىڭ ئارىلىقىدىكى دۆڭ يەردە
ﷲ تائاالغا يېلىنغان ،ئۇنىڭدىن قورققان ۋە ئۇنى ياد ئەتكەن ھالەتتە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ
غېمىنى كۆتۈرىۋەتكىچە ۋە ئۇنىڭغا ئۇسسۇزلۇقىنى باسىدىغان ۋە كېسەللەرگە شىپا بولىدىغان زەمزەم
بۇلىقىنى چىقىرىپ بەرگۈچە سەفا بىلەن مەرۋىنىڭ ئارىلىقىدا (ئۇياققا – بۇياققا) يۈگۈرۈپ يۈردى.
(شۇڭا) ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا يۈگۈرگەن ھەربىر كىشى (ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا) ئۆزىنىڭ ئاجىز
ۋە خار بەندە ئىكەنلىكىنى ،ئۆزىنىڭ قەلبىنى توغرا يولغا باشالشقا ،ئۇنىڭ ھالىنى ياخشىالشقا ۋە
گۇناھىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىدا ﷲ تائاالغا موھتاج ئىكەنلىكىنى ئەسلىشى ،ئۆزىنىڭ كەمچىلىك
ۋە ئەيىبلىرىدىن ساقلىنىشى ئۈچۈن ﷲ تائاالغا يېلىنىشى ،ﷲ تائاالدىن توغرا يولغا باشلىشىنى،
تاكى ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە ئۇ يولدا مۇستەھكەم تۇرغۇزۇشىنى ۋە ھاجەرگە ئىنئام قىلىنغاندەك
ئۆزىنىڭ گۇناھلىرىنىمۇ كەچۈرۈشىنى ۋە توغرا يولغا باشلىشىنى تىلىشى الزىم.
﴿كىمكى ئۆز ئىختىيارى بىلەن بىرەر ياخشىلىق قىلىدىكەن (ﷲ ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ)﴾
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بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە بىر نەچچە خىل كۆز قاراشالر بار .بۇ كۆز قاراشالر :سەفا ۋە مەرۋىنىڭ
ئارىلىقىنى تاۋاپ قىلغان كىشى ،ئۆزىنىڭ قىلغان تاۋىپىدا ۋاجىب بولغان مىقداردىن ئاشۇرىۋېتىپ
سەككىز ،توققۇز ياكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق مېڭىۋەتسە ياكى ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا نەپلە ھەج
ياكى نەپلە ئۆمرىنىڭ تاۋاپىنى قىلسا ياكى باشقا نەپلە ئىبادەتلەرنى قىلسا دېگەنلەرگە ئوخشاش.
بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئىمام رازى بايان قىلدى .ئۈچىنچى خىل (باشقا نەپلە ئىبادەتلەرنى قىلسا
دېگەن) كۆز قاراش ھەسەنبەسرىدىن بايان قىلىندى.
﴿ﷲ ئەلۋەتتە شۈكۈرنىڭ مۇكاپاتىنى بەرگۈچىدۇر ،ﷲ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى (ئاز
ئەمەل  -ئىبادەتكە) كۆپ ساۋاب بەرگۈچى ،ساۋابنىڭ مىقدارىنى بىلگۈچى ،ئاندىن بىر كىشى
اليىق بولغان ساۋابنى كېمەيتىۋەتمىگۈچىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن
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زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ .ئەگەر كىشىنىڭ زەررىچە ياخشىلىقى بولسا ،ﷲ ئۇنى ھەسسىلەپ زىيادە
قىلىدۇ ،ئۆز دەرگاھىدىن بۈيۈك ئەجر (يەنى جەننەت) ئاتا قىلىدۇ﴾(((.

*******
ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
بۇ كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) كىشىلەرگە توغرا يولنى ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن كېيىن،
بىز نازىل قىلغان (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان)
روشەن دەلىللەرنى ۋە توغرا يولنى يوشۇرىدىغانالرغا ﷲ لەنەت قىلىدۇ (يەنى رەھمىتىدىن يىراق
قىلىدۇ)؛ لەنەت قىلغۇچىالر (يەنى پەرىشتىلەر ۋە مۆمىنلەر) مۇ ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ﴿ .﴾159پەقەت
تەۋبە قىلغانالر( ،ئەمەلىنى) تۈزەتكەنلەر( ،يەھۇدىيالرنىڭ تەۋرات ئەھكاملىرىدىن يوشۇرغانلىرىنى)
بايان قىلغانالرال بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ئەنە شۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىمەن ،مەن تەۋبىنى
بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇرمەن .ناھايىتى مېھرىباندۇرمەن﴿ .﴾160شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇپ ،كاپىر
پېتى ئۆلگەنلەر بار ،ئەنە شۇالر چوقۇم ﷲ نىڭ ،پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
لەنىتىگە ئۇچرايدۇ﴿ .﴾161ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ ،ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمەيدۇ ،ئۇالرغا
بېرىلىدىغانئازابكېچىكتۈرۈلمەيدۇ﴿.﴾162

دىنغا مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈملەرنى يوشۇرغانالرغا دائىم لەنەت ئوقۇلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە پەپغەمبەرلىرىگە كىتاب چۈشۈرۈش ئارقىلىق بەندىلىرىگە بايان قىلغاندىن
كېيىن،پەيغەمبەرئېلىپكەلگەنتوغراھەقىقەتلەرنىئۇقتۇرىدىغانئوچۇقپاكىتالرنىۋەدىلالرغاشىپالىق
بولغان توغرا يولالرنى يوشۇرغان كىشىنى قاتتىق قورقۇتتى .ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى يوشۇرغان ئەھلى كىتاب توغرىسىدا
چۈشكەن .ئاندىن ھەممە نەرسە ،ھەتتا سۇدىكى بېلىق ۋە ھاۋادىكى ئۇچار قۇشمۇ ئالىم كىشىنىڭ
گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلىشىنى سورىغاندەك ،ئەھلى كىتابالرغا (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى
يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن ھەممە نەرسە) لەنەت ئوقۇيدۇ -،دەپ خەۋەر بەردى .ئۇ ئەھلى كىتابالر ئالىمالرغا
ئوخشىمايدۇ( .ھەممە نەرسە ئالىمالرنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈلۈشىنى سورىسا) ئەھلى كىتابالرغا ﷲ تائاال
ۋە باشقا ھەممە نەرسىلەر (يەنى پەرىشتىلەر ،مۆمىنلەر ۋە باشقا كىشىلەر) لەنەت ئوقۇيدۇ.
ھەدىستە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە باشقىالردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :بىر كىشى ئۆزىدىن سورالغان نەرسە ھەققىدە بىلىپ تۇرۇپ (ئۇنى)
((( نىسا سۈرىسى  40ـ ئايەت
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يوشۇرسا ،قىيامەت كۈنى (ئۇنىڭ ئېغىزىغا) ئوتتىن يۈگەن سېلىنىدۇ».
ھەدىستە ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ئەگەر ﷲ تائاالنىڭ كىتابى
(قۇرئان) دىكى﴿ :بۇ كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) كىشىلەرگە توغرا يولنى ئېنىق بايان قىلغىنىمىزدىن كېيىن،

بىز نازىل قىلغان (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ راست پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان) روشەن
دەلىللەرنى ۋە توغرا يولنى يوشۇرىدىغانالرغا ﷲ لەنەت قىلىدۇ (يەنى رەھمىتىدىن يىراق قىلىدۇ)﴾

دېگەن ئايىتى بولمىغان بولسا ،مەن بىر كىشىگە بىر نەرسە سۆزلەپ بەرمىگەن بوالتتىم».

مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :زېمىندا قورغاقچىلىق يۈز بەرسە ،ھايۋانالر :بۇ ئادەم بالىلىرىنىڭ
گۇناھكارلىرىنىڭ سەۋەبىدىن بولدى .ﷲ تائاال ئادەم بالىلىرىنىڭ گۇناھكارلىرىغا لەنەت قىلسۇن-،
دەيدۇ.
﴿لەنەت قىلغۇچىالر (يەنى پەرىشتىلەر ۋە مۆمىنلەر) مۇ ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە قەتادە قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :بىلىدىغان
نەرسىلەرنى يوشۇرغان كىشىلەرگە پەرىشتىلەر ۋە مۆمىنلەر لەنەت قىلىدۇ( .ھەقىقەتنى يوشۇرۇپ
كېيىن) ئۇنىڭغا تەۋبە قىلغان كىشى بۇنىڭ سىرتىدا.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەقەت تەۋبە قىلغانالر( ،ئەمەلىنى) تۈزەتكەنلەر،
(يەھۇدىيالرنىڭ تەۋرات ئەھكاملىرىدىن يوشۇرغانلىرىنى) بايان قىلغانالرال بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾

يەنى بۇرۇنقى ئىشلىرىدىن يېنىپ ،ئۆزلىرىنىڭ ئەمەللىرى ۋە ئەھۋالىنى ياخشىلىسا ۋە بۇرۇن
يوشۇرغان نەرسىنى كېيىن كىشىلەرگە بايان قىلسا﴿ ،ئەنە شۇالرنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىمەن،
مەن تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇرمەن .ناھايىتى مېھرىباندۇرمەن﴾ بۇ ئايەت كۇپۇرلۇققا ياكى
بىدئەتكە چاقىرغان كىشى ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل
قىلىدىغانلىقىغا پاكىتتۇر.
ﷲ تائاال (كاپىر بولۇپ) كۇپۇرلىقىدا تاكى ئۆلگىچە چىڭ تۇرغان كىشىگە ﷲ تائاالنىڭ
پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ھەممە كىشىلەرنىڭ قىيامەت كۈنىگىچە لەنىتى بولىدىغانلىقىدىن ،ئۇالرغا
قىلىنىدىغان ئازاب ئازراقمۇ يەڭگىللىتىلمەيدىغان ۋە ئۇالردىن بىر سائەتمۇ ئۆزگىرىپ كەتمەيدىغان
دوزاخنىڭ ئوتى بارلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇپ ،كاپىر
پېتى ئۆلگەنلەر بار ،ئەنە شۇالر چوقۇم ﷲ نىڭ ،پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنىڭ
لەنىتىگە ئۇچرايدۇ﴾ ﷲ تائاال بىزنى بۇنىڭدىن ساقلىسۇن  -ئامىن!!!
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كاپىرالرغا لەنەت ئېيتىشنىڭ دۇرۇسلۇقى
ئالىمالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا كاپىرالرغا لەنەت ئېيتىشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىدە ھېچقانداق ئىختىالپ
يوق .ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئالىمالر دۇئايىقۇنۇت ۋە باشقا دۇئاالر بىلەن كاپىرالرغا
لەنەت ئوقۇيتتى .بەزى بىر قىسىم ئالىمالرنىڭ مۇئەييەن بىر كاپىرغا (مەسىلەن ،پاالنى كاپىرغا لەنەت
بولسۇن دەپ) لەنەت ئېيتىشى دۇرۇس بولمايدۇ دېگەن كۆز قارىشى بار (ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ كۆز
قارىشىغا بۇ پاكىتنى كەلتۈردى) .چۈنكى ،بىز ﷲ تائاالنىڭ شۇ كاپىرنىڭ كېيىنكى ئاقىۋىتىنى قانداق

بەقەرە سۈرىسى

قىلىدىغانلىقىنى بىلمەيمىز (يەنى ئۇ ھازىر كاپىر بولغانلىقى بىلەن كېيىن مۇسۇلمان بولۇپ قېلىشى
مۇمكىن).
بىرقىسىمئالىمالر:مۇئەييەنبىركاپىرغالەنەتئېيتسابولىدۇ-،دەيدۇ.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
ئالدىغا مەست پېتى كەلتۈرۈلۈپ ،ھەد جازاسى بېرىلگەن ئادەمنىڭ قىسسىسىدە بىر ئادەم :ﷲ بۇنىڭغا
لەنەت قىلسۇن! بۇ ئادەم ئالدىمىزغا مەست پېتى كەلتۈرۈلىۋېرەمدۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا« :بۇنىڭغا لەنەت ئېيتىمىغىن .چۈنكى ﷲ نى ۋە پەيغەمبىرىنى ياخشى كۆرىدۇ» دېدى .مانا
بۇنىڭدىن ﷲ نى ۋە پەيغەمبىرىنى ياخشى كۆرمەيدىغان مۇئەييەن كاپىرالرغا لەنەت ئېيتسا بولىدىغانلىقى
چىقىپ تۇرىدۇ.

*******
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر بىر ئىالھتۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر؛ ئۇ ناھايىتى
شەپقەتلىكتۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴿.﴾163
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىبادەت قىلىنىشقا يالغۇز ئۆزىنىڭال اليىق ئىكەنلىكىنى ،ئۆزىنىڭ ھېچ
شېرىكى يوق ئىكەنلىكىنى ،ھەممە كىشىنىڭ ئۆزىگە (ﷲ تائاالغا) موھتاج ئىكەنلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ
ناھايىتى مېھرى ـ شەپقەتلىك ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ.
ھەدىستە شۆھرە ئىبنى ھەۋشەب ئەسما بىنتى يەزىد ئىبنى سەكەندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ ئەڭ كاتتا ئىسمى﴿ :ۋە ئىالھۇكۇم ئىالھۇن ۋاھىد
ال ئىالھە ئىلال ھۇۋەرراھمانۇر رەھىم﴾ ۋە ﴿ئەلىف ،الم ،مىم ،ئەلالھۇ الئىالھە ئىلال ھۇۋەل ھەييۇل
قەييۇم﴾((( دېگەن ئىككى ئايەتتە كەلگەن ئىسىملىرىدۇر .ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭال ئىبادەتكە اليىق
ئىكەنلىكىگە ئاسمان  -زېمىننى ۋە ئۇنىڭ بىرلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان مەخلۇقاتالرنى ياراتقانلىقى بىلەن
پاكىت كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ:

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىشىدە ،كىشىلەرگە
پايدىلىق نەرسىلەرنى ئېلىپ دېڭىزدا ئۈزۈپ يۈرگەن كېمىلەردە ،ﷲ بۇلۇتتىن ياغدۇرۇپ بەرگەن،
ئۆلگەنزېمىننىتىرىلدۈرىدىغانيامغۇردا،يەريۈزىگەتارقىتىۋەتكەنھايۋاناتالردا،شاماليۆنۈلۈشلىرىنىڭ
ئۆزگىرىپ تۇرۇشىدا ،ئاسمان -زېمىن ئارىسىدا بويسۇنىدۇرۇلغان بۇلۇتالردا ،چۈشىنىدىغان كىشىلەر
((( ئال ئىمران سۈرىسى  1ــــ  2ـ ئايەتلەر.
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ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىللەر باردۇر﴿.﴾164

اﷲ تائاالنىڭ بىرلىكىنى ئوقتۇرىدىغان پاكىتالر
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا﴾ يەنى ئاسمان ئۆزىنىڭ ئېگىزلىكى ،چىرايلىقلىقى،
بوشلۇقى ،كەڭلىكى ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەرىكەتچان ۋە تۇرغۇن يۇلتۇزالرنىڭ بولۇشى ،ئۇالرنىڭ ئۆز
ئوقىئەتراپىدائايلىنىشى،بۇزېمىندىكىقاتتىقيەرلەر،ئويمانلىقالر،تاغالر،چۆللەر،جىلغىالر،يايالقالر،
دېڭىزالر ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى (كىشىلەر) مەنپەئەتلىنىدىغان نەرسىلەرنىڭ بولۇشىدا ﴿چۈشىنىدىغان
كىشىلەر ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىللەر باردۇر﴾.
﴿كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىشىدە﴾ يەنى بىرىنىڭ ئورنىغا يەنە بىرىنىڭ ئازراقمۇ
كېچىكىپ قالماي ،سىستېمىلىق ھالەتتە كېلىپ بولۇشىدا ﴿چۈشىنىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە
(ﷲ نىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىللەر باردۇر﴾ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كۈننىڭ
ئايغا يېتىۋېلىشى (يەنى ئىككىسىنىڭ جەم بولۇپ قېلىشى) ،كېچىنىڭ كۈندۈزدىن ئېشىپ كېتىشى
(يەنى ۋاقتى كەلمەستىن كۈندۈزنىڭ ئورنىنى ئېلىشى) مۇمكىن ئەمەس ،ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ
تۇرىدۇ﴾((( كېچە  -كۈندۈزنىڭ گاھى ئۇزىراپ گاھى قىسقىرايدىغانلىقى ھەققىدە ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىدۇ ،كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىدۇ (شۇنىڭ بىلەن كېچە -
كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن  -قىسقا بولۇشى جايالر ،پەسىللەر بويىچە نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ)﴾(((.
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﴿كىشىلەرگە پايدىلىق نەرسىلەرنى ئېلىپ دېڭىزدا ئۈزۈپ يۈرگەن كېمىلەردە﴾ يەنى كىشىلەرنىڭ
مەنپەئەتى ئۈچۈن كېمىنىڭ دېڭىزنىڭ بۇ تەرىپىدىن ئۇ تەرىپىگە بىر نەرسە يۆتكىشى ئۈچۈن دېڭىزنى
بويسۇندۇرۇپ بەرگەنلىكىدە﴿ ،ﷲ بۇلۇتتىن ياغدۇرۇپ بەرگەن ،ئۆلگەن زېمىننى تىرىلدۈرىدىغان
يامغۇردا﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۆلۈك (يەنى قۇرغاق) زېمىننى (يامغۇر بىلەن)
تىرىلدۈرۈپ،ئۇنىڭدىنئۇالريەيدىغانئاشلىقنىئۆستۈرگەنلىكىمىزئۇالرغا(ﷲنىڭقۇدرىتىكامىلەسىنى
كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتتۇر .بىز زېمىندا نۇرغۇنلىغان خورما باغلىرىنى ،ئۈزۈم باغلىرىنى بەرپا قىلدۇق ،شۇ
زېمىندا بۇالقالرنى ئېقىتتۇق .ئۇالر ئۇنىڭ (يەنى باغالرنىڭ) مېۋىسىنى يېسۇن( ،بۇ مېۋىلەرنى) ئۇالرنىڭ
قوللىرى ياراتقان ئەمەس ،ئۇالر (ﷲ نىڭ نېئمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلمامدۇ؟ ﷲ (پۈتۈن ئەيىب -
نۇقسانالردىن) پاكتۇر ،ئۇ پۈتۈن شەيئىلەرنى جۈپ ياراتتى .زېمىندىن ئۈنۈپ چىقىدىغان نەرسىلەرنىڭ،
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ۋە ئۇالر بىلمەيدىغان نەرسىلەر (يەنى ئاجايىپ مەخلۇقاتالر)نىڭ ھەممىسىنىڭ
جۈپتى بار﴾(((.
﴿يەر يۈزىگە تارقىتىۋەتكەن ھايۋاناتالردا﴾ يەنى ئۇالرنىڭ شەكىللىرى ،رەڭلىرى( ،ئىنسانالرغا
كېلىدىغان) مەنپەئەتلىرى ،چوڭلۇقى ۋە كىچىكلىكى ،بىرىنىڭ يەنە بىرىگە ئوخشىمايدىغانلىقىدا ،ﷲ
تائاالنىڭ بۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ تۇرغۇچى ۋە ئۇالرغا رىزىق بېرىپ تۇرغۇچى ئىكەنلىكىدە ،ﷲ
تائاالغا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ھېچبىر نەرسە يوشۇرۇن بولمايدىغانلىقىدا ﴿چۈشىنىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن،
((( ياسىن سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( فاتىر سۈرىسى  13ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ياسىن سۈرىسى  - 33ئايەتتىن  36ـ ئايەتكىچە.

بەقەرە سۈرىسى

ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان) دەلىللەر باردۇر﴾.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :يەر يۈزىدىكى ھايۋانالرنىڭ ھەممىسىگە رىزىق بېرىشنى ﷲ
(مەرھەمەت يۈزىسىدىن) ئۈستىگە ئالغان ،ﷲ ئۇالرنىڭ تۇرار جايىنى ۋە (ئۆلگەندىن كېيىن) كۆمۈلىدىغان
جايىنى بىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى روشەن كىتابقا (يەنى لەۋھۇلمەھپۇزغا) يېزىلغاندۇر﴾(((.
﴿شامال يۆنۈلۈشلىرىنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرۇشىدا﴾ يەنى شامالنىڭ بىر قېتىم رەھمەت ،بىر قېتىم
ئازاب ،بىر قېتىم بۇلۇتنىڭ ئالدىدا (يامغۇر ياغىدىغاننىڭ) بېشارەتچىسى بولۇپ كېلىدىغانلىقىدا ،ئۇنىڭ
ھەر قېتىم (بۇلۇتنى) ھەيدەيدىغانلىقىدا ،بىر قېتىم بىر يەرگە توپاليدىغانلىقىدا ،بىر قېتىم ئۇنى
تارقىتىدىغانلىقىدا ئاندىن بىر قېتىم شىمال تەرەپتىن ،يەنە بىر قېتىم جەنۇب تەرەپتىن كېلىدىغانلىقىدا،
﴿زېمىن ئارىسىدا بويسۇنىدۇرۇلغان بۇلۇتالردا﴾ يەنى بۇلۇتالرنىڭ ئاسمان ۋە زېمىننىڭ ئارىلىقىدا،
ھەرىكەتقىلىدىغانلىقىدا﴿چۈشىنىدىغانكىشىلەرئۈچۈن،ئەلۋەتتە(ﷲنىڭبىرلىكىنىكۆرسىتىدىغان)
دەلىللەر باردۇر﴾ يەنى يۇقىرىدىن باشالپ بۇ يەرگە كەلگۈچە سۆزلەنگەن بارلىق نەرسىلەردە ﷲ
تائاالنىڭ بارلىقىنى ۋە بىرلىكىنى بىلدۈرىدىغان پوالتتەك مۇستەھكەم دەلىل ـ ئىسپاتالر باردۇر.
ﷲ تائاال (ئاسمان ۋە زېمىنالرنىڭ يارىتىلىشى ۋە كېچە  -كۈندۈزنىڭ ئالمىشىشىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
بار ۋە بىرلىكىگە ئوچۇق دەلىل ئىكەنلىكى توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئاسمانالرنىڭ
ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن،
ئەلۋەتتە ،روشەن دەلىللەر بار .ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ ،ئولتۇرغاندىمۇ ،ياتقاندىمۇ ﷲ نى ئەسلەپ تۇرىدۇ،
ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ( .ئۇالر ئېيتىدۇ) «پەرۋەردىگارىمىز!
بۇنى بىكار ياراتمىدىڭ .سەن پاكتۇرسەن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن﴾(((.

*******
ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
بەزى ئادەملەر ﷲ دىن غەيرىيلەرنى (يەنى بۇتالرنى) ﷲ غا شېرىك قىلىۋالىدۇ ،ئۇالرنى
(مۆمىنلەرنىڭ) ﷲ نى دوست تۇتقىنىدەك دوست تۇتىدۇ (يەنى ئۇلۇغاليدۇ ۋە ئۇالرغا بويسۇنىدۇ).
مۆمىنلەر ﷲ نى ھەممىدىن بەك دوست تۇتقۇچىالردۇر ،زالىمالر (قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە تەييارالنغان)
ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،پۈتۈن كۈچ -قۇۋۋەتنىڭ ﷲ غا مەنسۇپ ئىكەنلىكىنى ۋە ﷲ نىڭ ئازابىنىڭ
قاتتىق ئىكەنلىكىنى كاشكى بىلسە ئىدى (دۇنيادا ﷲ غا شېرىك كەلتۈرگەنلىكلىرىگە ھەددىدىن
زىيادە پۇشايمان قىالتتى)﴿ .﴾165ئەينى ۋاقىتتا ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئازابنى كۆرۈپ ،ئەگەشكۈچىلەردىن
ئادا -جۇدا بولىدۇ .ئۇالرنىڭ ئۆز ئارا مۇناسىۋىتى (يەنى دۇنيادىكى دوستلۇقى) ئۈزۈلىدۇ﴿.﴾166
((( ھۇد سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  190ــــ 191ـ ئايەتلەر.
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ئەگەشكۈچىلەر« :كاشكى بىزلەرگە (دۇنياغا) قايتىشقا بولسا ئىدى ،ئۇالر بىزدىن ئادا  -جۇدا بولغاندەك
بىزمۇ ئۇالردىن ئادا -جۇدا بوالتتۇق» دەيدۇ .ﷲ ئۇالرغا (يامان) ئىشلىرىنىڭ ھەسرەت بولغانلىقىنى
مۇشۇنداق كۆرسىتىدۇ ،ئۇالر دوزاختىن چىقمايدۇ﴿.﴾167

مۇشرىكالرنىڭ دۇنيا ـ ئاخىرەتتىكى ئەھۋاللىرى ۋە قىيامەت كۈنى
ئەگەشتۈرگۈچىلەرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن ئادا ـ جۇدا
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مەئبۇدلىرىنى شېرىكى يوق بىرال ﷲ تائاالنى ياخشى كۆرگەندەك ياخشى
كۆرىدىغان ،ﷲ تائاالغا قىلىنىدىغان ئىبادەتكە مەئبۇدلىرىنى قوشۇپ قىلىدىغان مۇشرىكالرنىڭ دۇنيا
ۋە ئاخىرەتتىكى ئەھۋالىنى بايان قىلىدۇ .ھەدىسلەردە ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :مەن (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن) ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى!
قايسى گۇناھ ئەڭ چوڭ؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ :سېنى ياراتقان ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشۈڭ -،دەپ
جاۋاب بەردى.
﴿مۆمىنلەر ﷲ نى ھەممىدىن بەك دوست تۇتقۇچىالردۇر﴾ مۆمىنلەر ﷲ تائاالنى بەك ياخشى
كۆرگەنلىكى ،ﷲ تائاالنى ھەقىقىي تونىغانلىقى ،ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلگەنلىكى ئۈچۈن،
ﷲ تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ .بەلكى ئۇنى بىر دەپ تۇرۇپ ئىبادەت قىلىدۇ .ئۇنىڭغا
تەۋەككۈل قىلىدۇ ،ھەممە ئىشلىرىدا ئۇنىڭغا ئېسىلىدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان مۇشرىكالرغا تەھدىت سېلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ .زالىمالر
(قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىگە تەييارالنغان) ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،پۈتۈن كۈچ  -قۇۋۋەتنىڭ ﷲ غا مەنسۇپ
ئىكەنلىكىنى ۋە ﷲ نىڭ ئازابىنىڭ قاتتىق ئىكەنلىكىنى كاشكى بىلسە ئىدى (دۇنيادا ﷲ غا شېرىك
كەلتۈرگەنلىكلىرىگە ھەددىدىن زىيادە پۇشايمان قىالتتى)﴾ ئۇالر تېتىيدىغان نەرسىنى ،يەنى ئۆزلىرىنىڭ

شېرىك كەلتۈرگەنلىكى ۋە كۇپۇرلۇق قىلغانلىقى ئۈچۈن قىيامەت كۈنىدە ئۆزلىرىگە بولىدىغان قورقۇنچلۇق
قاتتىق ئازابنى بىلگەن بولسا ئىدى ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئازغۇنلىقىدىن چوقۇم ياناتتى.
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ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى چۇقۇنغان بۇتلىرىدىن تانىدىغانلىقى ۋە كەينىگە كىشىلەرنى
ئەگەشتۈرۈپ ماڭغانالر ئۆزلىرىنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن ئادا  -جۇدا بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەينى ۋاقىتتا ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئازابنى كۆرۈپ ،ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا -جۇدا بولىدۇ﴾
يەنى ئۇالر دۇنيادا ئىبادەت قىلدۇق دەپ گۇمان قىلغان پەرىشتىلەر ئۇالردىن ئادا  -جۇدا بولۇپ كەتتى.
پەرىشتىلەر مۇنداق دەيدۇ(﴿ :پەرۋەردىگارىمىز!) ئۇالردىن يىراقلىشىپ ساڭا يېقىنالشتۇق ،ئۇالر بىزگە
ئىبادەت قىلمايتتى (پەقەت نەپسى خاھىشلىرىغا ئىبادەت قىالتتى) دېيىشىدۇ﴾(((﴿ ،سەن پاكتۇرسەن،
بىزنىڭ دوستىمىز ئۇالر ئەمەس ،سەن( .ئۇالر بىزگە چوقۇنمايتتى) بەلكى جىنغا چوقۇناتتى .ئۇالرنىڭ
تولىسى جىنغا ئىمان كەلتۈرەتتى﴾((( جىنمۇ ئۇالردىن ئادا  -جۇدا بولۇپ كەتتى.
((( قەسەس سۈرىسى  63ـ ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  41ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئۇالرنىڭ ھەممىسى (يەنى پەرىشتىلەر ،جىنالر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەت قىلىنغان نەرسىلەر)
كاپىرالرنىڭ (ئۇالرغا) قىلغان ئىبادەتلىرىدىن ئادا  -جۇدا بولۇپ كەتتى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ نى قويۇپ قىيامەتكىچە دۇئانى ئىجابەت قىلىشقا قادىر بواللمايدىغان بۇتالرغا چوقۇنىدىغان
ئادەمدىنمۇ گۇمراھ ئادەم بارمۇ؟ بۇتالر ئۇالرنىڭ دۇئاسىدىن غاپىلدۇر﴾(((﴿ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)
ئىززەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن (يەنى بۇتلىرىنىڭ شاپائىتى بىلەن ﷲ نىڭ ئالدىدا ئىززەتلىك بولۇشلىرى
ئۈچۈن) ،ﷲ نى قويۇپ ئىالھالر (يەنى بۇتالر) غا چوقۇندى ئىش ئۇالرنىڭ گۇمان قىلغىنىدەك ئەمەس
(يەنى بۇتلىرى ئۇالرنىڭ ﷲ ئالدىدا ئىززەت تېپىشلىرىنىڭ سەۋەبى بواللمايدۇ) ،ئۇالرنىڭ (يەنى
مۇشرىكالرنىڭ) چوقۇنۇشىنى ئىنكار قىلىدۇ ،ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)نىڭ دۈشمىنىگە ئايلىنىدۇ﴾(((.
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۆز قەۋمىدىكىلەرگە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ دۇنيادا (بۇتالرغا چوقۇنۇش
مەقسىتىدە يىغىلىشىڭالرنىڭ) ئاراڭالردىكى دوستلۇققا سەۋەب بولۇشى ئۈچۈن ،ﷲ نى قويۇپ بۇتالرنى
مەبۇد قىلىۋالدىڭالر ،ئاندىن قىيامەت كۈنى بەزىڭالرنى بەزىڭالر ئىنكار قىلىسىلەر ،بەزىڭالرغا بەزىڭالر
لەنەت ئوقۇيسىلەر (يەنى قىيامەت كۈنى مەزكۇر دوستلۇق دۈشمەنلىككە ئايلىنىدۇ ،ئەگەشتۈرگۈچىلەر
ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا – جۇدا بولىدۇ ،ئەگەشكۈچىلەر ئەگەشتۈرگۈچىلەرگە لەنەت ئوقۇيدۇ،
چۈنكى ،ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى دوستلۇقى ﷲ ئۈچۈن بولغان ئەمەس) ،سىلەرنىڭ جايىڭالر دوزاخ
بولىدۇ ،سىلەرنى (دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچقانداق ياردەمچى بولمايدۇ﴾((( .ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەگەر زالىمالرنى پەرۋەردىگارىڭنىڭ دەرگاھىدا توختىتىپ قويۇلغان چاغدا ،بەزىسى بەزىسى
بىلەن جېدەللىشىۋاتقاندا كۆرسەڭ ئىدىڭ (ئەلۋەتتە قورقۇنچلۇق ھالنى كۆرەتتىڭ) ،بوزەك قىلىنغانالر
چوڭچىلىق قىلغانالرغا« :ئەگەر سىلەر بولمىساڭالر بىز چوقۇم ئىمان ئېيتاتتۇق» دەيدۇ .چوڭچىلىق
قىلغانالر بوزەك قىلىنغانالرغا« :سىلەرگە ھىدايەت كەلگەندىن كېيىن بىز سىلەرنى ئۇنىڭدىن توستۇقمۇ؟
ھەرگىز توسمىدۇق ،سىلەر ئۆزەڭالر گۇناھ قىلغۇچى بولدۇڭالر» دەيدۇ .بوزەك قىلىنغانالر چوڭچىلىق
قىلغانالرغا« :ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس( ،سىلەرنىڭ بىزگە) كېچە  -كۈندۈز قىلغان ھىيلە  -مىكرىڭالر
(بىزنى ئىماندىن توستى) ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر بىزنى ﷲ نى ئىنكار قىلىشقا ۋە ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشكە
بۇيرۇيتتۇڭالر» دەيدۇ .ئازابنى كۆرگەن چاغدا ،ئۇالر (ھەر ئىككى گۇرۇھ ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرىغا)
ئىچىدە پۇشايمان قىلىدۇ ،كاپىرالرنىڭ بويۇنلىرىغا تاقاقالرنى سالىمىز .ئۇالرغا پەقەت قىلمىشلىرىنىڭ
جازاسى بېرىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئىش پۈتكەندە (يەنى ھېساب تۈگەپ ،جەننتىلەر بىلەن دوزىخىالر ئايرىلىپ
بولغاندا) ،شەيتان« :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە (ئىتائەت قىلغۇچىنى مۇكاپاتالش ،ئاسىيلىق قىلغۇچىنى
جازاالشتىن ئىبارەت) راست ۋەدىنى قىلغان ئىدى( ،ۋەدىسىگە ۋاپا قىلدى) .مەن سىلەرگە (ئۆلگەندىن
كېيىن تىرىلىش ،ساۋاب ،جازا دېگەنلەر يوق ،دەپ يالغان) ۋەدە قىلغان ئىدىم( ،ۋەدەمگە) خىالپلىق
قىلدىم ،سىلەرگە مېنىڭ (كۇفرىغا ،گۇناھقا زورلىغۇدەك) ھۆكۈمرانلىقىم بولغىنى يوق ،مەن سىلەرنى
پەقەت (گۇمراھلىققىال) دەۋەت قىلدىم ،سىلەر (دەۋىتىمنى) قوبۇل قىلدىڭالر ،شۇنىڭ ئۈچۈن مېنى
ئەيىبلىمەڭالر ،ئۆزەڭالرنى ئەيىبلەڭالر ،مەن سىلەرگە ياردەم بېرىپ سىلەرنى قۇتقۇزالمايمەن ،سىلەرمۇ
ماڭا ياردەم بېرىپ مېنى قۇتقۇزالمايسىلەر ،مەن سىلەرنىڭ بۇرۇن مېنى ﷲ غا (ئىبادەتتە) شېرىك
((( ئەھقاف سۈرىسى  5ــ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  81ــــ  82ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( سەبەئ سۈرىسى  - 31ئايەتتىن  33ـ ئايەتكىچە.
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قىلغانلىقىڭالرنى ئېتىراپ قىلمايمەن ،شۈبھىسىزكى ،زالىمالر چوقۇم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ»
دەيدۇ﴾(((.
﴿ئەينى ۋاقىتتا ئەگەشتۈرگۈچىلەر ئازابنى كۆرۈپ ،ئەگەشكۈچىلەردىن ئادا -جۇدا بولىدۇ .ئۇالرنىڭ
ئۆز ئارا مۇناسىۋىتى (يەنى دۇنيادىكى دوستلۇقى) ئۈزۈلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنى كۆردى.

ئۇالرنىڭ (ئازابتىن قوتۇلۇشى ئۈچۈن ئىشلەتمەكچى بولغان) ھىيلە ۋە كۆرسەتكەن باھانىلىرى ھېچ
نەرسىگە ئەسقاتمىدى .ئۇالر دوزاختىن قۇتۇلىدىغان يەرنى تاپالمىدى .ئەتا بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :دوستلۇق ئۈزۈلۈپ كەتتى.

﴿ئەگەشكۈچىلەر« :كاشكى بىزلەرگە (دۇنياغا) قايتىشقا بولسا ئىدى ،ئۇالر بىزدىن ئادا  -جۇدا
بولغاندەك بىزمۇ ئۇالردىن ئادا-جۇدا بوالتتۇق» دەيدۇ﴾ يەنى (ئەگەشكەن كىشىلەر) بىزگە دۇنياغا قايتا

قايتىش بولىدىغان بولسا ،بىزمۇ ئۇالردىن ۋە ئۇالرغا ئىبادەت قىلىشتىن ئادا  -جۇدا بولۇپ ئۇالرغا قاراپمۇ
قويمايتتۇق .بەلكى بىز ئىبادەتنى پەقەت ﷲ تائاالغىال قىالتتۇق دەيدۇ .ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ بۇ سۆزىدە
يالغان ئېيتقۇچىدۇر .ئەگەر ئۇالر دۇنياغا قايتۇرۇلسا ،ئۇالر توسالغان نەرسىگە (يەنى ﷲ تائاالغا شېرىك
كەلتۈرۈشكە) يەنە قايتىدۇ.
﴿ﷲ ئۇالرغا (يامان) ئىشلىرىنىڭ ھەسرەت بولغانلىقىنى مۇشۇنداق كۆرسىتىدۇ﴾ يەنى بىكار
بولۇپ كېتىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنى كاپىرالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ئاخىرقى ھېسابتا بىكار
بولۇپ كېتىدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنى بىر تەرەپ
قىلىپ ،ئۇنى ئۇچۇپ يۈرگەن توزاندەك قىلىۋېتىمىز)،يەنى ئۇالر ئىمانسىز بولغانلىقتىن ،قىلغان ياخشى
ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىمىز)﴾(((﴿ ،پەرۋەردىگارىنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ قىلغان (ياخشى) ئەمەللىرى
بورانلىق كۈندە شامال ئۇچۇرۇپ كەتكەن بىر دۆۋە كۈلگە ئوخشايدۇ﴾(((﴿ ،كاپىرالرنىڭ (ياخشى ئەمەل
دەپ ئويلىغان) ئەمەللىرى باياۋاندىكى سەرابقا ئوخشايدۇ ،تەشنا ئادەم ئۇنى سۇ دەپ گۇمان قىلىدۇ،
ئۇنىڭ يېنىغا كەلسە ھېچ نەرسە كۆرۈنمەيدۇ (يەنى سۇ كۆرمەيدۇ) ،ئۇ ﷲ نىڭ ئۆز (ئەمەلىنىڭ) يېنىدا
(كۆزىتىپ تۇرغۇچى) ئىكەنلىكىنى بايقايدۇ .ﷲ ئۇنىڭ قىلمىشىغا تېگىشلىك جازا بېرىدۇ ،ﷲ تېز
ھېسابئالغۇچىدۇر﴾(((.

ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرى بىكار بولۇپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر
دوزاختىنچىقمايدۇ﴾.

*******
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ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
((( ئىبراھىم سۈرىسى  22ـ ئايەت
((( فۇرقان سۈرىسى  23ـ ئايەت.
((( ئىبراھىم سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نۇر سۈرىسى 39ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئىئىنسانالر!يەريۈزىدىكىھاالل-پاكىزنەرسىلەردىنيەڭالر،شەيتاننىڭيوللىرىغائەگەشمەڭالر،
چۈنكى ،شەيتان سىلەرگە ئوچۇق دۈشمەندۇر﴿ .﴾168شەيتان سىلەرنى ھەقىقەتەن يامانلىقالرغا ،قەبىھ
گۇناھالرغا ۋە ﷲ نامىدىن ،يالغاندىن (ﷲ سىلەرگە ھاالل قىلغان نەرسىلەرنى ھارام دەپ ،ھارام
قىلغان نەرسىلەرنى ھاالل دەپ) ،سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئېيتىشقا بۇيرۇيدۇ﴿.﴾169

ھاالل نەرسىنى يېيىشكە بۇيرۇش ۋە شەيتاننىڭ يوللىرىغا ئەگىشىشتىن توسۇش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال يۇقىرىدا ئۆزىدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق بىر زاتنىڭ يوقلۇقىنى ،ئۆزىنىڭ پۈتۈن ئاسمان
 زېمىن ۋە باشقا مەخلۇقاتالرنى ياراتقانلىقىنى بايان قىلىپ ،بۇ يەردە پۈتۈن مەخلۇقاتالرغا رىزىقبەرگۈچى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىشقا باشلىدى .ﷲ تائاال زېمىندىكى نەرسىلەردىن ئۆزى تەرىپىدىن
ھاالل قىلىنغان ،بەدەن ۋە ئەقىلگە زىيان قىلمايدىغان ،كۆڭۈلدە شەك كەلتۈرمەيدىغان پاك نەرسىلەردىن
يېيىشنىبۇيرۇغانلىقىنىبايانقىلىدۇ.
ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندا ئۆزىگە ئەگەشكەن كىشىلەرگە (خاتانى) چىرايلىق كۆرسىتىپ،
بىر نەچچە خىل ھايۋانالردىن پايدىلىنىشنى ھارام قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى ئازدۇرىۋەتكەن شەيتاننىڭ
يوللىرىغا ئەگىشىشتىن توسىدۇ .شەيتاننىڭ كىشىلەرگە ھاالل نەرسىنى ھارام قىلغانلىقى توغرىسىدا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ «ﷲ تائاال :مەن بەندىلىرىمگە بەرگەن ھەممە مال  -مۈلك
ئۇالرغا ھااللدۇر ،مەن بەندىلىرىمنى توغرا دىندا قىلىپ ياراتتىم ،ئاندىن ئۇالرنىڭ يېنىغا شەيتان كېلىپ،
ئۇالرنى دىنىدىن ئازدۇرۇۋېتىپ ،ئۇالرغا مەن ھاالل قىلىپ بەرگەن نەرسىنى ھارام قىلدى» دەيدۇ.
﴿چۈنكى،شەيتانسىلەرگەئوچۇقدۈشمەندۇر﴾بۇئۇنىڭدىن(يەنىشەيتاندىن)ئاگاھالندۇرۇشتۇر.
ﷲ تائاال شەيتاندىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەيتان ھەقىقەتەن سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئۇنى
دۈشمەن تۇتۇڭالر ،شەيتان ئۆزىنىڭ تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ﴾(((﴿ ،مېنى قويۇپ
ئىبلىسنى ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىنى دوست قىلىۋاالمسىلەر؟ ھالبۇكى ،ئۇالر سىلەرگە دۈشمەندۇر ،ئىبلىس
زالىمالر ئۈچۈن نېمىدېگەن يامان بەدەل! (يەنى ﷲ غا ئىبادەت قىلىشنىڭ ئورنىغا شەيتانغا چوقۇنۇش
نېمىدېگەنيامان!)﴾(((.
﴿شەيتاننىڭ يوللىرىغا ئەگەشمەڭالر ،چۈنكى ،شەيتان سىلەرگە ئوچۇق دۈشمەندۇر﴾ قەتادە ۋە
سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى ھەرقانداق گۇناھ
ئىش شەيتاننىڭ يوللىرى ھېسابلىنىدۇ.
ئىبنىھەمىدئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:ئاچچىقىدا
قەسەم ئىچسە ياكى نەزىر قىلسا (يەنى پاالنى ئىش مۇنداق بولسا ،مەن مۇنداق قىلىمەن دېسە) ،بۇمۇ
شەيتاننىڭ يوللىرىدىن ھېسابلىنىدۇ .بۇنىڭ كەففارىتى قەسەمنىڭ كەففارىتىگە ئوخشاش بولىدۇ.
((( فاتىر سۈرىسى  6ـ ئايەت.
((( كەھف سۈرىسى  50ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

305

﴿شەيتان سىلەرنى ھەقىقەتەن يامانلىقالرغا ،قەبىھ گۇناھالرغا ۋە ﷲ نامىدىن ،يالغاندىن
(ﷲ سىلەرگە ھاالل قىلغان نەرسىلەرنى ھارام دەپ ،ھارام قىلغان نەرسىلەرنى ھاالل دەپ) ،سىلەر
بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئېيتىشقا بۇيرۇيدۇ﴾ يەنى (سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالر بولغان) شەيتان سىلەرنى

يامان ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .بۇ ئىشالرنىڭ يامانراقى زىناغا ئوخشاش گۇناھ ئىشالردۇر .بۇنىڭدىنمۇ
ئەڭ يامىنى بىلمەي تۇرۇپ ﷲ تائاالنىڭ نامىدا ھااللنى ھارام ،ھارامنى ھاالل دېيىشتۇر .بۇ ئايەتنىڭ
ھۆكمىگە ھەرقانداق كاپىر ۋە ئىسالمدا بولمىغان ئىشالرنى پەيدا قىلىدىغان بىدئەتخورالر كىرىدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ھەرقاچان ئۇالرغا (يەنى مۇشرىكالرغا)« :ﷲ نازىل قىلغان نەرسىگە (يەنى ﷲ پەيغەمبىرىگە
نازىل قىلغان ۋەھىگە ،قۇرئانغا) ئەگىشىڭالر» دېيىلسە ،ئۇالر« :ياق ،ئاتا -بوۋىلىرىمىزدىن قالغان
دىنغا ئەگىشىمىز» دېيىشىدۇ .ئاتا  -بوۋىلىرى ھېچ نەرسىنى چۈشەنمىگەن ۋە توغرا يولدا بولمىغان
تۇرسا ،يەنە ئۇالرغا ئەگىشەمدۇ؟﴿ .﴾170كاپىرالرنى ھىدايەتكە دەۋەت قىلغۇچى خۇددى مەنىسىنى
چۈشەنمەي تاۋۇشىنى ۋە نىدانىال ئاڭاليدىغان چاھارپايالرنى چاقىرغان ئادەمگە ئوخشايدۇ (كاپىرالر
ھەقنى ئاڭالشتىن) گاستۇر( ،ھەقنى سۆزلەشتىن) گاچىدۇر( ،ھەقنى كۆرۈشتىن) كوردۇر ،ئۇالر (ۋەز-
نەسىھەتنى)چۈشەنمەيدۇ﴿.﴾171

ئاتا ـ بوۋىسىنىڭ يوللىرىغا ئەگەشكۈچى مۇشرىكالر توغرىسىدا
بۇ ئايەتتە ﷲ تائاال تەرىپىدىن مۇشرىكالردىن بولغان كاپىرالرغا :سىلەر ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە
نازىل قىلغان نەرسىگە ئەگىشىڭالر ،ئازغۇنلۇق ۋە جاھىللىقنى تاشالڭالر دېيىلسە -،ئۇالر جاۋابەن:
(ئەزەلدىن تارتىپ ئاتا ـ بوۋىلىرىمىز ئىبادەت قىلىپ كەلگەن بۇتقا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت) ئاتا ـ
بوۋىلىرىمىزنىڭيوللىرىغائەگىشىمىز-،دەيدۇ.
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ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بەرگەن جاۋابىغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاتا ـ بوۋىلىرى﴾ يەنى
ئۇالرنىڭ ئەگەشكەن ئاتا ـ بوۋىلىرى ﴿ھېچ نەرسىنى چۈشەنمىگەن ۋە توغرا يولدا بولمىغان تۇرسا ،يەنە
ئۇالرغا ئەگىشەمدۇ؟﴾ يەنى ئۇالر بىر نەرسىنى چۈشەنمىگەن ۋە توغرا يولنى تاپمىغان تۇرسا ،يەنە ئۇالرغا
ئەگىشەمدۇ؟
ئىبنى ئىسھاق ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەرىپىدىن چاقىرىلغان ،ئەمما :بىز ئاتا  -بوۋىلىرىمىز قىلىپ كەلگەن
يولغا ئەگىشىمىز -،دەپ جاۋاب بەرگەن يەھۇدىيالر ھەققىدە چۈشكەن.

بەقەرە سۈرىسى

مۇشرىكالرنىڭ ھايۋانغا ئوخشاش ئىكەنلىكى توغرىسىدا
﴿كاپىرالرنى ھىدايەتكە دەۋەت قىلغۇچى خۇددى مەنىسىنى چۈشەنمەي تاۋۇشىنى ۋە نىدانىال
ئاڭاليدىغان چاھارپايالرنى چاقىرغان ئادەمگە ئوخشايدۇ﴾ يەنى ئۇالر توغرا يولدىن چەتنەپ كېتىشتە،

ئازغۇنلۇقتا ۋە نادانلىقتا يايالقتا ئوتالۋاتقان ،ئىگىسى ھەيدەپ ماڭماقچى بولۇپ توۋلىسا ،پەقەت ئۇنىڭ
ئاۋازىنى ئاڭالشتىن باشقا ھېچ نەرسىنى چۈشنەلمەيدىغان ھايۋانالرغا ئوخشايدۇ .بۇ سۆز نۇرغۇنلىغان
ئالىمالردىن رىۋايەت قىلىندى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالر
(ئوغۇلنى ياخشى كۆرۈپ ،قىزنى يامان كۆرۈش ،خوتۇنى ئوغۇل تۇغسا خۇشال بولۇپ ،قىز تۇغسا
ئاچچىقى كېلىش ،ئار  -نۇمۇستىن ۋە كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ ،قىزالرنى تىرىك كۆمۈشكە ئوخشاش)
يامان سۈپەتلەرگە ئىگە﴾(((.

﴿(كاپىرالر ھەقنى ئاڭالشتىن) گاستۇر( ،ھەقنى سۆزلەشتىن) گاچىدۇر( ،ھەقنى كۆرۈشتىن)
كوردۇر﴾ يەنى ئۇالر ھەقنى ئاڭالشتىن گاس ،ئۇنى سۆزلەشتىن گاچا ،ئۇنىڭ يوللىرىنى كۆرۈشتىن
كوردۇر﴿ .ئۇالر (ۋەز -نەسىھەتنى) چۈشەنمەيدۇ﴾ يەنى ئۇالر ھېچ بىر نەرسىنى ئويالپ ،ئۇنىڭ تېگىگە

يېتەلمەيدۇ.

*******
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ئى مۆمىنلەر! بىز سىلەرنى رىزىقالندۇرغان ھاالل نەرسىلەردىن يەڭالر ،ئەگەر ﷲ غىال ئىبادەت
قىلىدىغان بولساڭالر ،ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ ھەددى  -ھېسابسىز نېئمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلىڭالر﴿.﴾172
ﷲ سىلەرگە ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋاننى ،قاننى ،چوشقا گۆشىنى ،ﷲ دىن غەيرىينىڭ (يەنى
بۇتالرنىڭ) نامى ئېيتىلىپ بوغۇزالنغان ھايۋاننى يېيىشنى ھارام قىلدى .كىمكى ئۆز ئىختىيارىچە ئەمەس،
ئىالجىسىزلىقتىن (يۇقىرىقى ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يېسە ،ئۇنىڭغا ھېچ
گۇناھ بولمايدۇ .ھەقىقەتەن ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾173

پاكىزە ،ھاالل نەرسىلەرنى يېيىشكە بۇيرۇش ۋە ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى بايان
قىلىش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنى رىزىق قىلىپ بېرىلگەن نەرسىلەرنىڭ پاكىزلىرىنى (يەنى
ھاالللىرىنى) يېيىشكە ،ئەگەر ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ھەقىقىي بەندىسى بولسا ،ئۇنىڭ ھاالل قىلىپ
بەرگەن شۇ نەرسىلىرى ئۈچۈن ئۇنىڭغا شۈكرى ئېيتىشقا بۇيرۇدى .ھارام نەرسىدىن يېسە دۇئا ۋە
((( نەھل سۈرىسى  60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىبادەتنىڭ مەقبۇل بولمىغىنىدەك ،ھاالل نەرسىدىن يېسە دۇئا ۋە ئىبادەتنىڭ مەقبۇل بولۇشىغا سەۋەب
بولىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :ئى خااليىق! ﷲ تائاال شەكسىز پاكتۇر.
ﷲ تائاال پەقەت پاك نەرسىنىال قوبۇل قىلىدۇ .ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى پەيغەمبەرلىرىنى بۇيرۇغان
نەرسىگە بۇيرۇدى».
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى پەيغەمبەرلەر! ھاالل نەرسىلەرنى يەڭالر،
ياخشى ئەمەللەرنى قىلىڭالر ،مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭالرنى ئوبدان بىلىمەن﴾
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! بىز سىلەرنى رىزىقالندۇرغان ھاالل

(((

نەرسىلەردىن يەڭالر ،ئەگەر ﷲ غىال ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر ،ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ ھەددى
 -ھېسابسىز نېئمەتلىرىگە) شۈكۈر قىلىڭالر﴾.

ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇزۇن سەپەر قىلغان ،چاچلىرى چۇۋۇق ،ئۈستى – بېشىنى
توپا باسقان ھالەتتە ئىككى قولىنى ئاسمانغا سۇزۇپ :ئى پەرۋەردىگارىم! ئى پەرۋەردىگارىم!  -دەپ،
چۆل ـ باياۋاندا يۈرگەن بىر كىشىنىڭ ھالىنى بايان قىلىپ« :ئۇنىڭ يېمەك ـ ئىچمىكى ۋە كىيىم
ـ كېچىكى ھارامدىن كەلگەن ۋە ھارامدىن غىزاالنغان تۇرسا ،ئۇنىڭ دۇئاسى قانداقمۇ ئىجابەت
بولسۇن؟!» دەيدۇ.
ﷲ تائاال ئۇالرغا رىزىق ئاتا قىلغانلىقىنى ۋە ئۇالرنى ئۇنىڭ پاكىزىدىن يېيشكە بۇيرۇغانلىقىنى
بايان قىلغاندىن كېيىن .ئۇالرغا ئۇرۇپ ئۆرۈلتۈرۈلگەن ،بوغۇپ ئۆلتۈرۈلگەن ،ئېگىز يەردىن يىقىلىپ
ئۆلگەن ،باشقا ھايۋانالر تەرىپىدىن ئۈسۈپ ئۆلتۈرۈلگەن ۋە يىرتقۇچ ھايۋانالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن
ھايۋانالر (يەنى بوغۇزالنماستىن يۇقىرىدىكى سەۋەبلەر بىلەن ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋانالر) دىن
باشقا بىرنەرسىنى ھارام قىلمىغانلىقىنى بايان قىلدى .ﷲ تائاال دېڭىز ھايۋانلىرىدىن ئۆزلىكىدىن
ئۆلۈپ قالغانلىرىنىڭمۇ ھاالللىقى توغرىسىدا ئاالھىدە بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ ۋە
يولۇچىالرنىڭمەنپەئەتلىنىشىئۈچۈنسىلەرگەدېڭىزھايۋانلىرى،دېڭىزدىنچىقىدىغانيېمەكلىكلەر
ھاالل قىلىندى﴾((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :دېڭىزنىڭ سۈيى پاكىز ،ئۆلۈپ
قالغان ھايۋانلىرى ھااللدۇر».
ئىمام شافىئىي ،ئەھمەد ،ئىبنى ماجە ۋە دارۇقۇتنى قاتارلىقالر ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىزگە ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ئىككى خىل ھايۋان ۋە ئىككى خىل
قان ھاالل قىلىندى .ئىككى خىل ھايۋان بېلىق بىلەن چېكەتكە؛ ئىككى خىل قان بولسا ،جىگەر
بىلەن تالدۇر .بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر ﷲ تائاال خالىسا ،ئالدىمىزدا كېلىدۇ.
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ئىمام شافىئىي ۋە باشقىالرنىڭ قارىشىچە :ئۆلۈكنىڭ سۈتى ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى تۇخۇمى ۋە
سۈتىنىڭ قايماقلىرى نىجىستۇر -،دېگەن مەشھۇر رىۋايەت بار .ساھابىالرنىڭ ئوتپەرەس كاپىرالرنىڭ
قايمىقىدىن يېگەنلىكى شافىئىي مەزھىبىدىكىلەرنىڭ“ :ئۆلۈكنىڭ سۈتىنىڭ قايمىقى نىجىس” دېگەن
سۆزىگە زىت كېلىدۇ.
ئىبنى ماجە سالمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  51ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  96ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئەلەيھىسساالم سېرىق ماي ،قايماق ۋە ياۋا ئېشەكنىڭ ھۆكمى ھەققىدە سورالغاندا« :ھاالل دېگەن ﷲ
تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا (يەنى قۇرئاندا) ھاالل قىلغان نەرسە ،ھارام دېگەن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا
ھارام قىلغان نەرسە ،ﷲ تائاال ھااللمۇ قىلمىغان ،ھاراممۇ قىلمىغان نەرسە ﷲ تائاال كەچۈرۈۋەتكەن
نەرسىلەرنىڭ قاتارىدىن (يەنى ئۇنىڭدىن پايدىالنسا ،ھېچقانداق گۇناھ يوق)» دەپ جاۋاب بەردى(((.
شۇنىڭدەك ﷲ تائاال مۇسۇلمانالرغا چوشقىنىڭ گۆشىنى ۋە يېغىنى مەيلى ئۇ بوغۇزالنسۇن ياكى ئۆزى
ئۆلۈپ قالغان بولسۇن ،ھارام قىلدى .يەنى ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن ئەمەس ،بۇتنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن
باشقا نەرسىلەرنىڭ نامى بىلەن بوغۇزالنغان نەرسىنىڭ گۆشىنى ھارام قىلدى.
ئىمام قۇرتۇبى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن غەيرى ئەرەب (كاپىرلىرى) ئۆزىنىڭ بايراملىرىغا
ئاتاپ بوغۇزلىغان نەرسىنىڭ (گۆشىدىن) مۇسۇلمانالرغا ھەدىيە قىلىپ بەرسە (ئۇنى قانداق قىلىش
توغرىسىدا) سورالغاندا ،ئۇنىڭ« :سىلەر كاپىرالرنىڭ شۇ كۈن ئۈچۈن ئاتاپ بوغۇزلىغان نەرسىنىڭ
(گۆشىدىن) يېمەڭالر ،ئۇالرنىڭ مېۋىلىرىدىن (يەنى ئۇالرنىڭ سىلەرگە ھەدىيە قىلغان مېۋىلىرىنى)
يەڭالر» دەپ جاۋاب بەرگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

ئوزۇقلۇقى تۈگەپ قىينىلىپ قالغان كىشى ئۈچۈن ھارام نەرسىنى يېيىشنىڭ
دۇرۇسلىقى
ﷲ تائاال ھاالل يېمەكلىك تېپىلماي (تائام يېمىسە ئۆلۈپ كېتىدىغان دەرىجىدە) زۆرۈر ۋە
ئېھتىياجى چۈشۈپ قالغان ۋاقىتتا ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن ھارام قىلىنغان نەرسىلەرنى يېيىشنى
دۇرۇس قىلىپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ئۆز ئىختىيارىچە ئەمەس ،ئىالجىسىزلىقتىن (يۇقىرىقى
ھارام قىلىنغان نەرسىلەردىن) ھاياتىنى ساقالپ قالغۇدەك يېسە﴾ يەنى جېنىنى ساقالپ قالغۇدەك،
قورسىقىنى بەك تويغۇزىۋەتمىگۈدەك يېسە﴿ ،ئۇنىڭغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇنى يېگەنلىكى
ئۈچۈن ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.
مۇجاھىد بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر بۇالڭچىلىق قىلىش ،مۇسۇلمانالرنىڭ
باشلىقلىرىغا قارشى چىقىش ياكى بىر گۇناھ ئىشنى قىلىش ئۈچۈن چىقىپ ھارام نەرسىنى يېيىشكە
مەجبۇر بولۇپ قالسا ،ئۇنى يېيىش دۇرۇس بولمايدۇ .بۇنىڭدىن باشقا ھالەتلەردە دۇرۇس بولىدۇ.
﴿ھەقىقەتەن ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ ئۆزىنىڭ ھاالل تائامى
يوق ،قىينىلىپ قالغان ئادەمنىڭ ئۆزى ئۆلۈپ قالغان ھايۋان بىلەن باشقا بىرسىنىڭ يېيىشكە
بولىدىغان ،ئەمما ئىگىسىنىڭ رۇخسىتىسىز ئېلىنغان نەرسىدىن بىرىنى تاللىشىغا توغرا كېلىپ
قالسا ،ئۇ كىشى قايسىسىنى تاللىسا دۇرۇس بولىدۇ؟ شۈبھىسىزكى ،ئەھۋالدا ئۆزى ئۆلۈپ قالغان
ھايۋاننى يىيىشى دۇرۇس ئەمەس ،بەلكى ھېچ ئىككىلەنمەستىنال باشقىالرنىڭ يېيىشكە بولىدىغان
نەرسىلىرىدىن يېيىش كېرەك.
ئىبنى ماجە بۇ ھەقتە ئۇبباد ئىبنى شۇرەھبىلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
((( يەنى ھۆكمى سورالغان نەرسىلەرنى ﷲ تائاال قۇرئاندا ھاالل ياكى ھارام قاتارىدا كەلتۈرمىدى .شۇڭا ئۇ ﷲ تائاال
ئىشلەتسەڭالر بولىدۇ دەپ يول قويغان نەرسىلەرنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ.
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يىلى بىزگە ئاچارچىلىق يەتتى ،مەن مەدىنىگە كېلىپ بىر باغقا كىردىم ،ئاندىن بىر باشاقنى ئېلىپ
ئۇنى ئۇۋاپ يىدىم ۋە خالتامغىمۇ ئالدىم ،كېيىن باغۋەن كېلىپ مېنى ئۇرۇپ كىيىمىمنى ئېلىۋالدى .مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ،بولغان ئىشنى سۆزلەپ بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇ كىشىگە« :ئۇ ئاچ تۇرسا ،ئۇنىڭغا تائام بەرمىدىڭ ۋە ئىلىمسىز تۇرسا ،ئىلىم ئۆگىتىپ قويمىدىڭ»
دېدى .ئاندىن ئۇ ئادەمگە مېنىڭ كىيىمىمنى قايتۇرۇپ بېرىپ ،قورسىقىمنى تويغۇزۇشقا بۇيرۇدى.
بۇ ھەقتىكى ھەدىسلەرنىڭ ئىچىدە ئەمرى ئىبنى شۇئەيبنىڭ مۇنۇ ھەدىسىمۇ بار .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن دەرەختىكى مېۋىنى يېسە قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا سورالدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ھاجاتمەن كىشىدىن بىرسى مېۋىدىن قاچىغا قاچىلىماستىن (يەنى ئۇنىڭدىن بىر
نەرسىگە قاچىالپ ئېلىپ چىقىپ كەتمەستىن) ئولتۇرۇپ ،يېسە ئۇنىڭغا ھېچ گۇناھ يوق» دەپ
جاۋاب بەردى.
﴿ھەقىقەتەن ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ھارامدىن يىگەن نەرسىنى كەچۈرۈۋەتكۈچى ،ھاجەت
بولۇپ قالغان كىشىگە ھارامنى ھاالل قىلىپ بېرىش بىلەن رەھىم قىلغۇچى دېگەنلىك بولىدۇ.
مەسرۇقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :بىر كىشى ھاالل بىر نەرسە يوق ئەھۋالدا ھارامنى
يەپ  -ئىچىشكە مەجبۇر بولۇپ قېلىپ ،ئۇنى يېمەي  -ئىچمەي (ئاچلىقتىن) ئۆلگەن بولسا ،دوزاخقا
كىرىدۇ(((.

******
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
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ﷲ كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) نازىل قىلغان نەرسىلەرنى يوشۇرىدىغان ۋە ئۇنى ئازغىنا پۇلغا
ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغا يېگىنى پەقەت ئوتتۇر (چۈنكى ،ئۇالرنىڭ يېگەن شۇ ھارام مېلى ئۇالرنى
دوزاخقا ئېلىپ بارىدۇ) ،قىيامەت كۈنى ﷲ ئۇالرغا (ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان) سۆز قىلمايدۇ،
ئۇالرنى (گۇناھلىرىدىن) پاكلىمايدۇ ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾174ئەنە شۇالر ھىدايەتنى
گۇمراھلىققا ،مەغپىرەتنى ئازابقا( ،يەنى جەننەتنى دوزاخقا) تېگىشتى ،ئۇالر دوزاخ ئازابىغا نېمىدېگەن
چىداملىق!﴿ .﴾175بۇ (قاتتىق ئازاب) شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەق كىتابنى (تەۋراتنى)
نازىل قىلدى (ئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى يوشۇردى ۋە ئۆزگەرتىۋەتتى) ،كىتاب توغرىسىدا ئىختىالپ
قىلغۇچىالر چوڭقۇر نىزادىدۇر﴿.﴾176
((( چۈنكى ﷲ تائاال ،موھتاج بولۇپ قالغاندا ھارام قىلىنغان نەرسىنى يەپ بولسىمۇ جاننى ساقالپ قېلىشقا بۇيرىغان.
ئۇ كىشى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنمىغانلىقى ئۈچۈن دوزاخقا مەھكۇم بولىدۇ.

بەقەرە سۈرىسى

يەھۇدىيالرنىڭ اﷲ تائاال چۈشۈرگەن نەرسىنى يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن
ئەيىبلەنگەنلىكى
﴿ﷲ كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) نازىل قىلغان نەرسىلەرنى يوشۇرىدىغان ۋە ئۇنى ئازغىنا پۇلغا
ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغا يېگىنى پەقەت ئوتتۇر (چۈنكى ،ئۇالرنىڭ يېگەن شۇ ھارام مېلى ئۇالرنى
دوزاخقا ئېلىپ بارىدۇ)﴾ يەنى يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدىكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

ھەقىقىي پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە گۇۋاھ بولىدىغان سۈپەتلىرىنى يوشۇرىدۇ .چۈنكى ،ئەگەر يەھۇدىيالر
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى) ئاشكارىالپ قويسا ،كىشىلەرنىڭ ئۆزلىرىنى تاشالپ ئۇنىڭغا
ئەگىشىپ كېتىشىدىن ،ئۆزلىرىنىڭ باشقىالر ئۈستىدىكى ھۆكۈمرانلىقىنىڭ ئاجىزالپ قېلىشى ،شۇنداقال
ئەرەبلەرنىڭ ئۇالرنى چوڭ بىلىپ ،ئۇالرغا بېرىدىغان سوۋغاتلىرىدىن مەھرۇم قېلىشىدىن قورقىشىدۇ،
شۇڭا ھەر نەرسىنى يوشۇرۇشقا ئورۇنىدۇ .ئۇالر بۇنىڭ بىلەن كىچىككىنە پايدىغا ئۆزلىرىنى ساتتى.
ئۇالر شۇ كىچىككىنە پايدىغا توغرا يولنى ،ھەقىقەتكە ئەگىشىشنى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇ
ﷲ تائاال تەرىپىدىن ئېلىپ كەلگەن نەرسىگە ئىشىنىشنى تېگەشتى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە زىيان تارتتى .ئۇالرنىڭ دۇنيادا تارتىدىغان زىيىنى شۇنىڭدىن ئىبارەتكى( ،ئىشالر ئۇالرنىڭ
ئويلىغانلىرىدەك بولماي) ﷲ تائاال ناھايىتى ئوچۇق ۋە كەسكەن پاكىت  -ئىسپاتالرنى كەلتۈرۈش
ئارقىلىق بەندىلىرىگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقىي ،راست پەيغەمبەرلىكىنى ئىسپاتالپ بەردى.
يەھۇدىيالر خاۋاتىرلىنىپ تۇرغان كىشىلەر پەيغەمبەرگە ئىشىنىپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىللە يەھۇدىيالرغا قارشى
ئۇرۇشىدىغان كۈچلۈك ياردەمچىلەرگەن ئايالندى .يەھۇدىيالرنىڭ ئاخىرەتتە تارتىدىغان زىيىنى بولسا،
ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە ھەسسىلەپ ئۇچرىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئۆزىنىڭ كىتابىدا بىر نەچچە
يەردە ئەيىبلىگەن بولۇپ ،بۇ ئايەتمۇ شۇالرنىڭ قاتارىدىن﴿ :ﷲ كىتابتا (يەنى تەۋراتتا) نازىل قىلغان
نەرسىلەرنى يوشۇرىدىغان ۋە ئۇنى ئازغىنا پۇلغا ساتىدىغانالرنىڭ قارنىغا يېگىنى پەقەت ئوتتۇر (چۈنكى،
ئۇالرنىڭ يېگەن شۇ ھارام مېلى ئۇالرنى دوزاخقا ئېلىپ بارىدۇ)﴾ يەنى ئۇالر ھەقىقەتنى يوشۇرغاننىڭ

جازاسى ئۈچۈن قىيامەت كۈنى قورساقلىرىغا الۋۇلداپ تۇرىدىغان ئوتنى يەيدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :زۇلۇم قىلىپ يېتىملەرنىڭ مال  -مۈلكىنى (ناھەق)
يەۋالىدىغانالر ،شۈبھىسىزكى ،قورسىقىغا (قىيامەت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان) ئوتنى يەۋالغان بولىدۇ،
ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقا (يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ﴾((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
«ئالتۇن ۋە كۈمۈش قاچىدا تاماق يېگەن ياكى بىر نەرسە ئىچكەن كىشىنىڭ قورسىقىدا جەھەننەم ئوتى
گۈركىرەپ كۆيىدۇ».
﴿قىيامەت كۈنى ﷲ ئۇالرغا (ئۇالرنى خۇشال قىلىدىغان) سۆز قىلمايدۇ ،ئۇالرنى (گۇناھلىرىدىن)
پاكلىمايدۇ ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ چۈنكى يەھۇدىيالر بىلىپ تۇرۇپ ھەقىقەتنى يوشۇرۇپ،

(ﷲ تائاالنىڭ) غەزىپىگە ھەقلىق بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا غەزەپلىنىدۇ .ئۇالرغا ياخشى
نەزەر بىلەن قارىمايدۇ .بەلكى ئۇالرنى خورلىغۇچى ئازابالر بىلەن ئازاباليدۇ.

ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالر توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇالر ھىدايەتنى گۇمراھلىققا تېگىشتى﴾
((( نىسا سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدا كەلگەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى ،ئۇنىڭ پەيغەمبەر
بولۇپ كېلىشىنى ۋە ئۇنىڭ بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ كىتابلىرىدىن قالغان بېشارەتلىرىنى ،ئۇنىڭغا
ئىشىنىش ۋە ئەگىشىشتىن ئىبارەت توغرا يولنى ،ئۇنى يالغانچىغا چىقىرىش ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتماسلىق
ۋە ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدىكى (ئۇنىڭ) سۈپەتلىرىنى يوشۇرۇشقا ئوخشاش ئازغۇنلۇقالرغا تېگىشتى.
﴿مەغپىرەتنى ئازابقا( ،يەنى جەننەتنى دوزاخقا) تېگىشتى﴾ يەنى ئۇالر يۇقىرىدىكى ئىشالرنى قىلىش
ئارقىلىق (ﷲ تائاالنىڭ) مەغپىرىتىنى ئازابقا تېگىشتى﴿ .ئۇالر دوزاخ ئازابىغا نېمىدېگەن چىداملىق﴾ ﷲ
تائاال بۇ ئايەتتە ئۇالرنىڭ ناھايىتى چىدىغۇسىز قىيىن  -قىستاق ۋە ئازابالرنىڭ ئىچىدە تۇرغانلىقىنى
كۆرگەن كىشىنىڭ :ئۇالر ئۇنىڭغا قانداق چىدىغاندۇ؟ -دەپ ھەيران قالغۇدەك دەرىجىدە قورقۇنچلۇق
ئازاب بولىدىغانلىقىنى بايان قىلدى .ﷲ تائاال بىزنى بۇنداق ئازابتىن ساقلىسۇن ـ ئامىن!
﴿بۇ (قاتتىق ئازاب) شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەق كىتابنى (تەۋراتنى) نازىل قىلدى
(ئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى يوشۇردى ۋە ئۆزگەرتىۋەتتى)﴾ يەنى ئۇالر شۇ قاتتىق ئازابقا ھەقلىق

بولدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلىرىگە
كىتابالرنى ھەقىقەتنى بەرپا قىلىش ۋە ناھەقنى يوقىتىش ئۈچۈن نازىل قىلدى .ئۇ يەھۇدىيالر ﷲ
تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى كەمسىتتى .ئۇالرنىڭ كىتابى ئۇالرنى بۇ ھەقتىكى ئىلىمنى يوشۇرماي ئۇنى كەڭ
يېيىشقا بۇيرۇسىمۇ ،ئۇنىڭغا (يەنى كىتابىغا) خىالپلىق قىلىپ ئۇنىڭغا ئىشەنمىدى .پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ
ئاخىرقىسى بولغان بۇ پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) ئۇالرنى ﷲ تائاال تەرىپىگە چاقىردى.
ئۇالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توستى .ۋەھالەنكى ئۇالر ئۇنىڭغا ئىشەنمەي ،قارشىلىشىپ
ئۇنىڭدىن تاندى ۋە ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى يوشۇردى ھەمدە ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە چۈشۈرگەن
ئايەتلىرىنى كەمسىتتى .شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر شۇ قورقۇنچلۇق قاتتىق ئازابقا ھەقلىق بولدى.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ (قاتتىق ئازاب) شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ﷲ ھەقىقەتەن ھەق
كىتابنى (تەۋراتنى) نازىل قىلدى (ئۇالر تەۋراتتىكى نەرسىلەرنى يوشۇردى ۋە ئۆزگەرتىۋەتتى) ،كىتاب
توغرىسىدا ئىختىالپ قىلغۇچىالر چوڭقۇر نىزادىدۇر﴾.

*******
ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ
سىلەرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تەرەپكە يۈز كەلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئەمەلگە
ياتمايدۇ .بەلكى ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ،پەرىشتىلەرگە ،كىتابقا (يەنى ﷲ نازىل قىلغان كىتابالرغا)،
پەبغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش ،ﷲ نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش  -ئەقرىباالرغا ،يېتىملەرگە،
مىسكىنلەرگە ،ئىبن سەبىللەرگە (يەنى پۇل  -مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا) ،سائىلالرغا

ۋە قۇلالرنىڭ ئازاتلىققا ئېرىشىشىگە پۇل  -مال ياردەم بېرىش ،ناماز ئوقۇش ،زاكات بېرىش ،ئەھدىگە
ۋاپا قىلىش ،يوقسۇزلۇققا ،كېسەللىككە ۋە (ﷲ نىڭ يولىدا قىلىنغان) ئۇرۇشقا بەرداشلىق بېرىش
ياخشى ئەمەلگە كىرىدۇ .ئەنە شۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە كىشىلەر) (ئىمانىدا) راستچىل
ئادەملەردۇر ،ئەنە شۇالر تەقۋادار ئادەملەردۇر﴿.﴾177

بارلىق ياخشىلىقالر توغرىسىدا
بۇ ئايەت نۇرغۇنلىغان پاساھەتلىك سۆزلەرنى ،ئومۇمىيۈزلۈك قائىدىلەرنى ۋە توغرا ئەقىدىنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى شۇكى ،ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى بىرىنچى قېتىم بەيتۇل مۇقەددەسكە
يۈز كەلتۈرۈشنى بۇيرۇغان بولسا ،كېيىن ئۇالرنىڭ (بەيتۇل مۇقەددەستىن) كەبىگە يۈز كەلتۈرۈشكە
بۇيرۇغان چاغدا ،بىر تۈركۈم ئەھلى كىتاب ۋە بەزى مۇسۇلمانالرغا ئېغىر تۇيۇلدى .ئاندىن ﷲ تائاال
ئۇنداق قىلىشنىڭ ھېكمىتىنى بايان قىلىپ (بۇ ئايەتنى) نازىل قىلدى .ئۇ ھېكمەت بولسا ،ﷲ تائاالغا
بويسۇنۇش ،ئۇنىڭ قىل دېگەن ئىشلىرىنى قىلىش ،ئۇ قەيەرگە يۈز كەلتۈر دېگەن بولسا ،شۇ يەرگە يۈز
كەلتۈرۈش ۋە ئۇ يول قويغان نەرسىگە ئەگىشىشتۇر .مۇشۇنداق قىلىش ياخشىلىق ،تەقۋادارلىق ۋە كامىل
ئىمان ھېسابلىنىدۇ .كۈن چىقىش ياكى كۈن پېتىش تەرەپكە يۈز كەلتۈرۈش ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى ۋە
ئۇنىڭ يول قويۇپ بېرىشى بىلەن بولمىسا ،ئۇ ياخشىلىق ۋە ﷲ تائاالغا بويسۇنغانلىق ھېسابالنمايدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ غا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ ،ﷲ غا
يېتىدىغىنى پەقەت سىلەرنىڭ تەقۋادارلىقىڭالردۇر﴾((( ئەبۇئالىيە مۇنداق دەيدۇ :يەھۇدىيالر كۈن پېتىش
تەرەپكە ،خرىستىئانالر كۈن چىقىش تەرەپكە يۈز كەلتۈرەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل
قىلدى.
﴿سىلەرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تەرەپكە يۈز كەلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئەمەلگە
ياتمايدۇ﴾ يەنى ئىمان سۆزىنىڭ ھەقىقىتى بولسا ،ئەمەل قىلىشتۇر﴿ .بەلكى ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە،
پەرىشتىلەرگە ،كىتابقا (يەنى ﷲ نازىل قىلغان كىتابالرغا) ،پەبغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش﴾.

ئىمام سەۋرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت پۈتۈن ياخشىلىقالرنىڭ
تۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئۇ ناھايىتى توغرا ئېيتقان .چۈنكى ،بۇ ئايەتتىكى ئىشالر بىلەن سۈپەتلەنگەن
كىشى ھەممە تەرەپتىن ئىسالمنىڭ ئىچىگە كىرگەن ۋە پۈتۈن ياخشىلىقنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن
بولىدۇ .ئۇ بولسىمۇ ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق زات بولمىغان بىر ﷲ تائاالغا ئىمان كەلتۈرۈش ۋە
ﷲ تائاال بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىلىقىدا ئەلچى بولغان پەرىشتىلەرنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىش،
﴿كىتابقا (يەنى ﷲ نازىل قىلغان كىتابالرغا)﴾ بۇ بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرگە چۈشكەن كىتابالردىن باشالپ
ئەڭ ئاخىرقىسغىچە يەنى پۈتۈن ياخشىلىق جۇغالنغان دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ بەخت  -سائادىتىنى ئۆز
ئىچىگە ئالغان ،نازىل قىلىنىشى بىلەن تەڭ باشقا كىتابالرنىڭ ھۆكمىنى بىكار قىلىدىغان ۋە ئۆزىدىن
بۇرۇنقى بارلىق كىتابالرنى تەستىق قىلىدىغان ،كىتابالرنىڭ ئەڭ ئۇلۇغى قۇرئان كەرىمگىچە بولغان
كىتابالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
((( ھەج سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

﴿ﷲ نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش  -ئەقرىباالرغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،ئىبن سەبىللەرگە
(يەنىپۇل-مېلىدىنئاالقىسىئۈزۈلۈپقالغانمۇساپىرالرغا)،سائىلالرغاۋەقۇلالرنىڭئازاتلىققائېرىشىشىگە
پۇل -مال ياردەم بېرىش﴾ يەنى مالنى ياخشى كۆرۈپ ۋە ئۇنىڭغا قىزىقىپ تۇرۇپ (كىشىلەرگە) بەرگەنلەرنى

كۆرسىتىدۇ.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق رىۋايەت قىلغانلىقى بايان
قىلىنىدۇ« :تېنى ساالمەت ،ئۆزى مۇھتاج ،باي بولۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان ،يوقسۇزلۇقتىن قورقۇپ
تۇرىۋاتقان چاغدا بېرىلگەن سەدىقە ئەڭ ياخشى سەدىقىدۇر».
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق ،مىسكىنگە ،يېتىمگە ۋە ئەسىرگە
تائام بېرىدۇ (ئۇالر ئېيتىدۇ) «سىلەرگە بىز ﷲ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈن تائام بېرىمىز ،سىلەردىن (بۇنىڭ
بەدىلىگە) ھېچقانداق مۇكاپات ۋە تەشەككۇر تەلەپ قىلمايمىز﴾(((﴿ ،ياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن
سەرپ قىلمىغىچە (يەنى ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سەدىقە قىلمىغىچە) ھەرگىز ياخشىلىققا (يەنى
جەننەتكە) ئېرىشەلمەيسىلەر﴾(((﴿ ،ئۇالردىن (يەنى مۇھاجىرالردىن) مەدىنىدە يەرلىك بولغان ،ئىمانى
كۈچلۈك بولغانالر (يەنى ئەنسارىالر) يېنىغا ھىجرەت قىلىپ كەلگەنلەرنى (يەنى مۇھاجىرالرنى) دوست
تۇتىدۇ ،ئۇالرغا بېرىلگەن نەرسىلەر ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ ،ئۇالر موھتاج تۇرۇقلۇق (مۇھاجىرالرنىڭ
مەنپەئەتىنى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتى) دىن ئەال بىلىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش  -ئەقرىباالرغا﴾ يەنى ئەر كىشىنىڭ ئۇرۇق  -تۇغقانلىرى
سەدىقە بېرىلىشكە الياقەتلىك كىشىلەردۇر .ئۇالرنىڭ سەدىقىگە ئەڭ الياقەتلىك كىشى ئىكەنلىكى
توغرىسىدا ھەدىستە مۇنداق رىۋايەت قىلىندى(« :باشقا) مىسكىنلەرگە بېرىلگەن سەدىقە بىر سەدىقە
ھېسابلىنىدۇ .ئۇرۇق  -تۇغقانالرغا بېرىلگەن سەدىقە ئىككى سەدىقە ھېسابلىنىدۇ .بۇنىڭ بىرى سەدىقە،
يەنە بىرى تۇغقاندارچىلىق مېھرىنى يەتكۈزگەنلىك ئۈچۈندۇر .ئۇالر ساڭا سېنىڭ ياخشىلىقىڭغا ۋە سېنىڭ
بىر نەرسە بېرىشىڭگە ئەڭ الياقەتلىك كىشىلەردۇر» .ﷲ تائاال ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشنى بۇنىڭدىن
باشقا كۆپ جايالردا بۇيرۇپ كەلدى.
﴿يېتىملەرگە﴾ يەنى ئۇالر باالغەتكە يېتىشتىن ۋە بىرەر ئىشنى قىاللىغۇدەك بولۇشتىن بۇرۇن
ئاتىلىرى ئۆلۈپ كەتكەن ،بىرەر تىرىكچىلىك يولى يوق ،ئاجىز ۋە كىچىك بالىالردۇر .ئابدۇرازاق ئەلى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(« :بىر باال)
باالغەتكە يېتىپ بولغاندىن كېيىن يېتىم ھېسابالنمايدۇ».
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﴿مىسكىنلەرگە﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىگە يېتەرلىك تائام ،كىيىم  -كېچەك ۋە تۇرار جاي (يەنى ئۆي)
تاپالمايدىغان كىشىلەردۇر .بۇالرغا ئۆزلىرىنىڭ ھاجىتىگە يېتەرلىك بىر نەرسە بېرىلىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مىسكىن دېگەن :بىر تال ياكى ئىككى تال خورما ،بىر چىشلەم ياكى
ئىككى چىشلەم نان بىلەن قايتىدىغان (يەنى بىر تال ياكى ئىككى تال خورما بەرسە ،ياكى بىر چىشلەم
((( ئىنسان سۈرىسى 8ــــ  9ـ ئايەتلەر.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  92ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەشر سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ياكى ئىككى چىشلەم نان بەرسە ،شۇنى ئېلىپ قايتىپ كېتىدىغان) ،كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىنى ئايلىنىپ
يۇرىدىغان كىشى ئەمەس .بەلكى ئۆزىنىڭ ئېھتىياجىنى قامداش ئۈچۈن بىر نەرسە تاپالمايدىغان،
(كىشىلەر ئۇنىڭ ئاشۇ ھالدا ئىكەنلىكىنى) بىلمەيدىغان كىشىدۇر(((».
﴿ئىبن سەبىللەرگە (يەنى پۇل -مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا)﴾ ئىبن سەبىل
مال  -مۈلكى تۈگەپ قالغان مۇساپىر بولۇپ ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ يۇرتىغا كېتىۋالغۇدەك بىر نەرسە بېرىلىدۇ.
شۇنىڭدەك ياخشى (مەسىلەن ،ئىلىم ئېلىش ياكى جىھادقا بېرىشقا ئوخشاش) ئىشالرنى ،دەپ سەپەر
قىلماقچى بولغان كىشىگىمۇ بېرىپ  -كېلىشكە يېتەرلىك ئىقتىساد بېرىلىدۇ .ئۇالرنىڭ ئىچىگە مېھمان
بولۇپ كەلگەن كىشىمۇ كىرىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ھەقتە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ(« :مال  -مۈلكى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىر دېگەن مۇسۇلمانالرنىڭ (ئۆيلىرىگە) مېھمان
بولۇپ چۈشكەن كىشىدۇر» .مېھماننىڭمۇ بۇالرنىڭ قاتارىغا كىرىدىغانلىقى توغرىسىدىكى كۆز قاراشالر
نۇرغۇنلىغان ئالىمالردىن رىۋايەت قىلىندى.
﴿سائىلالرغا﴾ يەنى بىر نەرسە سورىغۇچىالرغىمۇ زاكات ۋە سەدىقە بېرىلىدۇ.
﴿ۋە قۇلالرنىڭ ئازاتلىققا ئېرىشىشىگە پۇل  -مال ياردەم بېرىش﴾ يەنى خوجايىنىغا مەلۇم مىقداردا
پۇل تۆلەپ ،ئۆزىنى ئازاد قىلىش ئۈچۈن پۈتۈشكەن كىشىنى كۆرسىتىدۇ.
﴿ناماز ئوقۇش﴾ يەنى نامازنى ئۇنىڭ رۇكۇ ،سەجدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا پەرز ،ۋاجىبلىرىنى ئىسالم
دىنىدا كۆرسىتىلگەن بويىچە قىلىپ ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىپ﴿ ،زاكات بېرىش﴾ مالنىڭ زاكىتىنى بېرىش
دېگەنلىكبولىدۇ.
﴿ئەھدىگە ۋاپا قىلىش﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ﷲ نىڭ ئەھدىگە (يەنى
ﷲ تاپشۇرغان ئىشالرغا) ۋاپا قىلىدۇ ،بەرگەن ۋەدىسىنى بۇزمايدۇ﴾((( بۇ مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرى ،ئەمما
مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرى بۇنىڭ ئەكسىدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناپىقالرنىڭ سۈپەتلىرى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ« :مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى
مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ ،سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ ،ۋەدە قىلسا ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلىدۇ ،ئامانەت
قويۇلسا خىيانەت قىلىدۇ» .يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ« :سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ،
ئەھدى قىلسا ۋاپا قىلمايدۇ ،مۇنازىرىلەشسە (يالغاننى سۆزلەش ئارقىلىق) ھەقتىن چەتنەپ كېتىدۇ».
﴿يوقسۇزلۇققا ،كېسەللىككە ۋە (ﷲ نىڭ يولىدا قىلىنغان) ئۇرۇشقا بەرداشلىق بېرىش﴾ يەنى پېقىر
ۋە كېسەل بولۇپ قالغان ۋاقتىدا ،ئۇرۇش قىلغان ۋە ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن دۈشمەنلەر بىلەن ئۇچراشقان
ۋاقتىدا سەۋر قىلغۇچىالر.
﴿ئەنە شۇالر (يەنى يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە كىشىلەر) (ئىمانىدا) راستچىل ئادەملەردۇر﴾ يەنى
يۇقىرىدىن باشالپ بۇ يەرگە كەلگۈچە بولغان سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەن كىشىلەر ئۆزلىرىنڭ
((( يەنى ئۇ شۇنداق يوقسۇل بولسىمۇ ،ئۆزىنىڭ يوقسۇللۇقىنى كىشىلەرگە بىلدۈرمەي ئىپپىتى بىلەن ياشىغان كىشى
بولغاچقا( ،ئۇ) سەدىقە قىلىنىشقا ئەڭ الياقەتلىكتۇر.
((( رەئد سۈرىسى  20ـ ئايەت.
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ئىمانلىرىدا ھەقىقىي راستچىل كىشىلەردۇر .چۈنكى ،بۇالر ئۆزلىرىنىڭ دىللىرىدىكى ئىمانلىرىنى ھاياتىدا
ئۆزلىرىنىڭ سۆز ۋە ئەمەلىيەتلىرى بىلەن ئىپادىلىدى.
﴿ئەنە شۇالر تەقۋادار ئادەملەردۇر﴾ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ،ئۆزلىرىنىڭ ئىمانلىرىدا راستچىل
بولغان كىشىلەر ﷲ تائاالدىن ھەقىقىي قورقىدىغان كىشىلەردۇر .چۈنكى ،ئۇالر ھارام ئىشالردىن
ساقلىنىپ ياخشى ئىشالرنى قىلدى.

*******
ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ئى مۆمىنلەر! ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى ،ھۈر ئادەم ئۈچۈن
ھۈر ئادەمدىن ،قۇل ئۈچۈن قۇلدىن ،ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ .قاتىل ئۈچۈن (دىنىي)
قېرىندىشى تەرىپىدىن بىر نەرسە كەچۈرۈم قىلىنسا (يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن دىيەت
ئېلىشقا رازى بولۇپ قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە ،ئۇ ،جىنايەتچىدىن دىيەتنى) چىرايلىقچە تەلەپ
قىلىشى الزىم( ،جىنايەتچىمۇ دىيەتنى) ياخشىلىقچە (يەنى كېچىكتۈرمەستىن ،كېمەيتىۋەتمەستىن
تولۇق) بېرىشى الزىم .بۇ (ھۆكۈم) پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (سىلەرگە بېرىلگەن) يېنىكلىتىشتۇر ۋە
رەھمەتتۇر .شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى دىيەتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن) ،چېكىدىن ئېشىپ كەتكەن
(يەنى قاتىلنى ئۆلتۈرگەن) ئادەم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾178ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلەرگە
قىساستا ھاياتلىق بار (يەنى كىشى بىراۋنى ئۆلتۈرگەن تەقدىردە ئۆزىنىڭمۇ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى
بىلسە ،ئۇ ،ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ ئۆزىمۇ ،ئۇ ئۆلتۈرمەكچى بولغان
ئادەممۇ ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ)( .ناھەق قان تۆكۈشتىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن (قىساس يولغا
قويۇلدى)﴿.﴾179

ئادەم ئۆلتۈرگەن قاتىلدىن قىساس ئېلىشقا بۇيرۇش ۋە قىساسنىڭ پايدىلىرىنى
بايان قىلىش
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە :ئى مۆمىنلەر! ﷲ تائاالنىڭ سىلەردىن ئىلگىرىكى كىشىلەرگە
(قىساس ئېلىشتا) توختىتىپ بەرگەن قانۇنىدىن چەتنەپ كېتىپ ،ﷲ تائاالنىڭ ھۆكمىنى
ئۆزگەرتىۋەتكىنىدەك ،سىلەرنىڭمۇ (ﷲ تائاالنىڭ سىلەرگە توختىتىپ) بەرگەن قانۇنىدىن چەتنەپ
كەتمەي ،ئازاد كىشىگە ئازاد كىشى بىلەن ،قۇلغا قۇل بىلەن ۋە ئايال كىشىگە ئايال كىشى بىلەن
قىساس ئېلىپ( ،ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشىدىن) قىساس ئالغان چېغىڭالردا ئادىللىق قىلىشىڭالر
پەرز قىلىندى -،دەيدۇ .بۇ ئايەتنىڭ چۈشۈش سەۋەبى بولسا ،ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرىكى
زاماندا قۇرەيزە قەبىلىسى بىلەن نەزىر قەبىلىسىنىڭ ئارىسىدا ئۇرۇش بوالتتى .نەزىر قەبىلسى
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ئۇرۇشتا قۇرەيزە قەبىلىسىدىن غالىب كېلەتتى .نەزىر قەبىلىسىدىن بىرسى قۇرەيزە قەبىلىسىدىن بىر
ئادەمنى ئۆلتۈرسە ،نەزىر قەبىلىسىدىكى كىشى ئۇنى ئۆلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمەيتتى (يەنى
قىساس ئېلىنمايتتى) .بەلكى (قۇرەيزە قەبىلىسىدىن ئۆلگەن كىشى ئۈچۈن) يۈز ۋەسەق((( خورما
تۆلەيتتى .ئەگەر قۇرەيزە قەبىلىسدىن بىرى نەزىر قەبىلىسىدىن بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈۋەتسە ،ئۇ قۇرەيزە
قەبىلسىىدىن ئۆلتۈرۈلگەن كىشى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلەتتى .ئەگەر تۆلەم تۆلىمەكچى بولسا ،ئىككى يۈز
ۋەسەق يەنى ئىككى ھەسسە تۆلەيتتى.
ئاندىن ﷲ تائاال قىساس ئالغاندا ئادىللىق قىلىشقا ،كۇپۇرلۇق ۋە زوراۋانلىق يۈزىسىدىن ﷲ
تائاالنىڭ ئۆزلىرىگە چۈشۈرگەن ھۆكۈملىرىگە خىالپلىق قىلىپ ،يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق ئېلىپ
بارىدىغان كىشىلەرنىڭ يولىغا ئەگەشمەسلىككە بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئۆلتۈرۈلگەنلەر

ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى ،ھۈر ئادەم ئۈچۈن ھۈر ئادەمدىن ،قۇل ئۈچۈن قۇلدىن،
ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ﴾ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ھۈر ئادەم ئۈچۈن ھۈر ئادەمدىن ،قۇل
ئۈچۈن قۇلدىن ،ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ ھۆكمىنى« :جانغا -

جان» دېگەن ئايەت ئەمەلدىن قالدۇرغان (يەنى ئەر كىشىدىن ئايال ،قۇل ياكى ھۈر كىشى ئۈچۈن
قىساسئېلىنىدۇ).
كۆپچىلىك ئالىمالر :مۇسۇلمان كىشى كاپىر ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمەيدۇ -،دېگەن كۆز قاراشتا
بىرلىككە كەلدى .ئىمام بۇخارى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇنىڭ
پاكىتى سۈپىتىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇسۇلمان كاپىرنى ئۆلتۈرگەنلىكى ئۈچۈن
ئۆلتۈرۈلمەيدۇ» .ئەمما ئەبۇھەنىيفە« :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇالر (يەنى ئىسرائىل ئەۋالدى) غا تەۋراتتا
شۇنداق بەلگىلىدۇقكى ،جانغا جان (يەنى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرگەن ئۆلتۈرۈلىدۇ)﴾((( دېگەن ئايىتى
ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ،شۇڭا مۇسۇلمان كاپىر ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلىدۇ» دېگەن قاراشقا كەلدى.
تۆت مەزھەب ئىمامى ۋە كۆپچىلىك ئالىمالر« :بىر نەچچە ئادەم بىرلىشىپ بىر كىشىنى
ئۆلتۈرگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ ھەممسى شۇ بىر كىشى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلىدۇ» دېدى.
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (يەمەندە) يەتتە كىشى بىرلىشىپ بىر كىچىك بالىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەندە،
ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىپ بولۇپ مۇنداق دېدى« :ئەگەر ئۇنى (ئۆلتۈرۈشكە)
سانئالىقالرنىڭھەممىسىقاتناشقانبولسا،ئۇالرنىڭھەممىسىگەئۆلۈمجازاسىبېرەتتىم»(.ئۆمەرنىڭ
چىقارغا ھۆكمىگە) ئۇنىڭ زامانىسىدا ساھابىالردىن ھېچ قايسىسى قارشى چىقمىدى .بۇ خۇددى
ھەممە كىشى بىرلىككە كەلگەن بىر ھۆكۈمدەك بولدى.
ئىمام ئەھمەدتىن :كۆپ كىشى بىر كىشى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلمەيدۇ ،بىر كىشى ئۈچۈن بىرال كىشى
ئۆلتۈرۈلىدۇ -،دېگەن سۆز رىۋايەت قىلىندى .بۇ سۆز مۇئاز ،ئىبنى زۇبەير ،ئابدۇلمەلىك ئىبنى
مەرۋان ،ئىبنى سىرىين ۋە ھەبىب ئىبنى ئەبۇسابىت قاتارلىقالردىنمۇ رىۋايەت قىلىنغان.

﴿قاتىل ئۈچۈن (دىنىي) قېرىندىشى تەرىپىدىن بىر نەرسە كەچۈرۈم قىلىنسا (يەنى
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇپ قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە ،ئۇ،
((( ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ ،ھەر بىر ۋەسەق تەخمىنەن  150كىلو گىرام كېلىدۇ.
((( مائىدە سۈرىسى  45ـ ئايەت.
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جىنايەتچىدىندىيەتنى)چىرايلىقچەتەلەپقىلىشىالزىم(،جىنايەتچىمۇدىيەتنى)ياخشىلىقچە(يەنى
كېچىكتۈرمەستىن ،كېمەيتىۋەتمەستىن تولۇق) بېرىشى الزىم﴾ بۇ ئايەتتىكى كەچۈرۈم قىلىنسا دېگەن

ئايەتنىڭ مەنىسى ،قەستەن ئۆلتۈرۈش ۋەقەسىدە (قەستەن ئۆلتۈرگۈچى ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىڭ
ئىگىلىرىگە) دىيەت بەرسە( ،ئۆلتۈرۈلگەن كىشىنىڭ ئىگىلىرىنىڭ) ئۇنى قوبۇل قىلىشى دېگەن
بولىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ ئاشۇنداق بولىدىغانلىقى نۇرغۇنلىغان ئالىمالردىنمۇ رىۋايەت
قىلىنىدۇ.

﴿قاتىل ئۈچۈن (دىنىي) قېرىندىشى تەرىپىدىن بىر نەرسە كەچۈرۈم قىلىنسا (يەنى
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇپ قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە﴾ زەھھاك

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى قاتىلدىن قىساس ئېلىشقا ھەقلىق تۇرۇقلۇق دىيەت ئېلىش
ئارقىلىق كەچۈرگەن بولسا( ،ئاندىن) بۇ كەچۈرگەنلىك بولىدۇ.

﴿ئۇ ،جىنايەتچىدىن دىيەتنى) چىرايلىقچە تەلەپ قىلىشى الزىم﴾ يەنى دىيەتنى قوبۇل قىلسا،
ئۇنى (ئالماقچى بولغان كىشى) چىرايلىقچە ئېلىشى الزىم(﴿ .جىنايەتچىمۇ دىيەتنى) ياخشىلىقچە
(يەنى كېچىكتۈرمەستىن ،كېمەيتىۋەتمەستىن تولۇق) بېرىشى الزىم﴾ يەنى ئادەم ئۆلتۈرگەن كىشى
(دىيەتنى ئالماقچى بولغان ئادەملەرگە) زىيان يەتكۈزمەستىن چىرايلىقچە بېرىشى الزىم.

﴿بۇ (ھۆكۈم) پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (سىلەرگە بېرىلگەن) يېنىكلىتىشتۇر ۋە رەھمەتتۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال سىلەرگە سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۇممەتلەرگە توختىتىپ بەرگەن ئىشالردىن
يەڭگىللىتىش ۋە سىلەرگە رەھمەت قىلىش يۈزىسىدىن قەستەن بولغان ئۆلتۈرۈشتىنمۇ دىيەت
ئېلىشنى يولغا قويۇپ بەردى.

سەئىد ئىبنى مەنسۇر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ئسىرائىل ئەۋالدىغا ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش پەرز قىلىنىپ ،دىيەت ئېلىش
يولغا قويۇلمىغان ئىدى .ئاندىن ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۈچۈن مۇنداق
دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچۈن قىساس ئېلىش سىلەرگە پەرز قىلىندى ،ھۈر ئادەم
ئۈچۈن ھۈر ئادەمدىن ،قۇل ئۈچۈن قۇلدىن ،ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ .قاتىل ئۈچۈن
(دىنىي)قېرىندىشىتەرىپىدىنبىرنەرسەكەچۈرۈمقىلىنسا(يەنىئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭئىگىسىقاتىلدىن
دىيەت ئېلىشقا رازى بولۇپ قىساس ئېلىشتىن ۋاز كەچسە﴾ بۇ يەردىكى كەچۈرۈش قەستەن بولغان

قاتىللىقتىن دىيەتنى قوبۇل قىلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
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﴿ئۇ ،جىنايەتچىدىن دىيەتنى) چىرايلىقچە تەلەپ قىلىشى الزىم( ،جىنايەتچىمۇ دىيەتنى)
ياخشىلىقچە (يەنى كېچىكتۈرمەستىن ،كېمەيتىۋەتمەستىن تولۇق) بېرىشى الزىم .بۇ (ھۆكۈم)
پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن (سىلەرگە بېرىلگەن) يېنىكلىتىشتۇر ۋە رەھمەتتۇر﴾ قەتادە بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگە رەھىم قىلىپ،
ئۇالردىن ئىلگىرى ھېچ بىر كىشىگە ھاالل قىلىنمىغان دىيەتنى ھاالل قىلىپ بەردى .يەھۇدىيالردا
قىساس ئېلىش بولسىمۇ ،دىيەت ئېلىش يوق ئىدى .خرىستىئانالر كەچۈرۈۋېتىشكىال بۇيرۇلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگە ئۆلتۈرۈلگەن بولسا ،قىساس ئېلىش ياكى دىيەتنى قوبۇل
قىلىش ،بىر ئەزانى زەخمىلەندۈرگەن بولسا ،تۆلەم تۆلەش يولغا قويۇلدى .بۇ سۆز باشقىالردىنمۇ

بەقەرە سۈرىسى

(ئوخشاش) رىۋايەت قىلىندى.
﴿شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى دىيەتنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن) ،چېكىدىن ئېشىپ كەتكەن
(يەنى قاتىلنى ئۆلتۈرگەن) ئادەم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ يەنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسى

دىيەتنى ئېلىپ بولغاندىن كېيىن قاتىلنى ئۆلتۈرىۋەتسە ،ئۇنىڭ ئۈچۈن قاتتىق ئازاب بار .بۇ سۆز
نۇرغۇنلىغان ئالىمالردىن رىۋايەت قىلىندى.

قىساسنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭ ھېكمىتى
﴿سىلەرگە قىساستا ھاياتلىق بار (يەنى كىشى بىراۋنى ئۆلتۈرگەن تەقدىردە ئۆزىنىڭمۇ
ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسە ،ئۇ ،ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ ئۆزىمۇ ،ئۇ
ئۆلتۈرمەكچى بولغان ئادەممۇ ئۆلۈشتىن ساقلىنىپ قالىدۇ)﴾ يەنى قىساسنىڭ يولغا قويۇلۇشىدا باشقا

جانالرنى ساقالپ قېلىشتىن ئىبارەت چوڭ ھىكمەت بار .چۈنكى ،ئادەم ئۆلتۈرمەكچى بولغان كىشى
ئۆزىنىڭمۇ ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنى بىلسە ،ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن يانىدۇ.
شۇڭالشقا قىساستا باشقىالرنىڭ ھاياتى ساقلىنىپ قالىدۇ .ئەبۇئالىيە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال قىساسنى (باشقىالرنىڭ) ھايات قېلىشىنىڭ بىر يولى قىلدى .بۇنداق بولۇشى
كىشىلەربىرەرسىنىئۆلتۈرۈشنىئويلىغاندا،كېيىنئۆزىنىڭمۇئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىنىبىلىپياماننىيىتىدىن
يانىدۇ .باشقىالردىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلەر رىۋايەت قىلىندى.

﴿ئى ئەقىل ئىگىلىرى! (ناھەق قان تۆكۈشتىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن (قىساس يولغا قويۇلدى)﴾

يەنى ئى ئەقىل ئىگىلىرى! سىلەرگە قىساسنىڭ يول قويۇلۇشى سىلەرنىڭ (ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن ئىبارەت)
ﷲ تائاال ھارام قىلغان ئىشالرغا چۈشۈپ قېلىشىڭالردىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈندۇر.

*******
ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽ ﯾﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ئەگەر سىلەردىن بىرەيلەن ئۆلۈش ئالدىدا كۆپ مال قالدۇرسا ،ئۇنىڭ ئاتا -ئانىسىغا ۋە
خىش -ئەقرىبالىرىغا ئادىللىق بىلەن ۋەسىيەت قىلىشى تەقۋادارالرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلىك بۇرچى
سۈپىتىدە پەرز قىلىندى﴿ .﴾180ۋەسىيەتنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،كىمكى ئۇنى ئۆزگەرتىدىكەن ،ئۇنىڭ
گۇناھى ئۆزگەرتكەنلەرگە يۈكلىنىدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾181كىمكى ۋەسىيەت قىلغۇچىنىڭ سەۋەنلىكى ياكى قەستەن ناتوغرا قىلغانلىقىنى
بىلىپ ،ئۇالرنىڭ (يەنى ۋەسىيەت قىلغۇچىالر بىلەن ۋەسىيەت قىلىنغۇچىالرنىڭ) ئارىسىنى تۈزەپ قويسا،
ئۇنىڭغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾182
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ئاتا ـ ئانىغا ۋە ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا ۋەسىيەت قىلىشقا بۇيرۇغانلىقى ئاندىن ئۇنى
مىراسخورالرنىڭ ھەققىدىكى ئايەت بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرغانلىقى
بۇ ئايەت ئاتا  -ئانا ۋە ئۇرۇق  -تۇغقانالرغا قالدۇرغان مال  -مۈلكى توغرىسىدا ۋەسىيەت قىلىشقا
بۇيرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ۋەسىيەت قىلىش مىراسقا بۇيرۇيدىغان ئايەت چۈشۈشتىن بۇرۇن ۋاجىب
ئىدى .كېيىن مىراسنىڭ ئايىتى چۈشكەندە ،بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى .مىراس ئايىتىدە
ئۆلچەپ قويۇلغان مىراسالرنى ئۇنىڭغا اليىق بولغان كىشىلەرنىڭ ۋەسىيەتسىز ئالىدىغانلىقى ﷲ تائاال
تەرىپىدىن بېكىتىلگەن بىر پەرزگە ئايلىنىپ قالدى .شۇڭا ھەدىستە ئەمرى ئىبنى خارجىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەبلىغ قىلىۋېتىپ« :شۈبھىسىزكى،
ﷲ تائاال ھەممە ھەق ئىگىسىگە تېگىشلىك ھەققىنى بەردى .مىراس ئالىدىغان كىشى ئۈچۈن ۋەسىيەت
قىلىش يوق( .يەنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋەسىيەت قىلىنمىسىمۇ ئۇ ئۆزىنىڭ مىراستىكى ھەققىنى ئالىدۇ)»
دېگەنلىكىنىئاڭلىدىم.
ئىمام ئەھمەد مۇھەممەد ئىبنى سىرىيننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئابباس

بەقەرە سۈرىسىنى ئوقۇپ ئولتۇرۇپ﴿ :ئەگەر سىلەردىن بىرەيلەن ئۆلۈش ئالدىدا كۆپ مال قالدۇرسا،
ئۇنىڭ ئاتا -ئانىسىغا ۋە خىش  -ئەقرىبالىرىغا ئادىللىق بىلەن ۋەسىيەت قىلىشى تەقۋادارالرنىڭ ئۆتەشكە
تېگىشلىك بۇرچى سۈپىتىدە پەرز قىلىندى﴾ دېگەن ئايەتكە كەلگەندە :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن

قالدۇرۇلدى -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ شۇنداق دېگەنلىكىنى سەئىد ئىبنى مەنسۇر
ۋە ھاكىم ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدا رىۋايەت قىلىشتى.

﴿ئەگەر سىلەردىن بىرەيلەن ئۆلۈش ئالدىدا كۆپ مال قالدۇرسا ،ئۇنىڭ ئاتا -ئانىسىغا ۋە خىش
 ئەقرىبالىرىغا ئادىللىق بىلەن ۋەسىيەت قىلىشى تەقۋادارالرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلىك بۇرچى سۈپىتىدەپەرز قىلىندى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاتا  -ئانىسى ۋە
تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا (يەنى مېيىتنىڭ تەرەكىسىدە) ئەرلەرنىڭ ھەسسىسى بار ،ئاتا  -ئانىسى
ۋە تۇغقانلىرى قالدۇرغان مىراستا ئايالالرنىڭمۇ ھەسسىسى بار .مەيلى ئۇ (يەنى تەرەكە) ئاز بولسۇن ياكى
كۆپ بولسۇن ،ھەر ئادەم (ﷲ نىڭ ئادىل شەرىئىتىدە) بەلگىلەنگەن ھەسسىسىنى ئالىدۇ﴾((( دېگەن
ئايىتى ئەمەلدىن قالدۇردى .ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئالىمالرنىڭ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنى يۇقىرىدىكى
ئايەت ئۆزگەرتىۋەتتى -،دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
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مىراس تەگمەيدىغان ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ئۈچۈن ۋەسىيەت قىلىشنىڭ
دۇرۇسلىقى
مىراس تەگمەيدىغان ئۇرۇق  -تۇغقانلىرى ئۈچۈن مال  -مۈلكىنىڭ ئۈچتىن بىر ھەسسىسىنى
ۋەسىيەت قىلىش مۇستەھەبتۇر .ئىبنى ئۆمەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەسىيەت قىلىش توغرىسىدا
((( نىسا سۈرىسى 7ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر نەرسىنى ۋەسىيەت قىلىپ قالدۇراي دەپ ئويلىغان
مۇسۇلماننىڭ ئۇنى يېزىپ يېنىدا قويۇپ قويماستىن ئىككى كېچىنى ئۆتكۈزىۋېتىش ھەققى يوق».
ئىبنى ئۆمەر مۇنداق دەيدۇ :مەن بۇ سۆزنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان ۋاقىتتىن باشالپ،
بىر كېچىنى ئۆتكۈزسەم (مېنىڭ شۇ كىچىدىكى) ۋەسىيىتىم يېزىلىپ تۇراتتى.

ۋەسىيەتنىڭ نورمال بولۇشى توغرىسىدا
ھەدىس كىتابلىرىدا مۇنداق دېيىلدى :سەئدى (دېگەن ساھابە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن):
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ مېلىم كۆپ ،ماڭا بىر قىزىمدىن باشقىسى مىراسخور بولمايدۇ( .ئۇنىڭ
بىرال قىزى بار ئىدى) ،مەن مېلىمنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھەسسىسىنى (باشقىالرغا) ۋەسىيەت قىلىپ
قالدۇرۇپ قويايمۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق» دېدى .ئۇ :يېرىمىنىچۇ؟ -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق» دېدى .ئۇ :ئۈچتىن بىرىنىچۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۈچىتىن بىرى بولسۇن ،ئۈچتىن بىرىمۇ جىقتۇر ،بالىلىرىڭنى كىشىلەردىن بىر نەرسە
سورايدىغان پېقىر ھالەتتە قويۇپ كەتكۈچە ،باي ھالەتتە قويۇپ كەتكىنىڭ ياخشى» دېدى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كاشكى
كىشىلەر (ۋەسىيەت قىلىدىغان مال  -مۈلكىنى) ئۈچتىن بىرىنى ۋەسىيەت قىلىشتىن تۆتتىن بىرىنى
ۋەسىيەت قىلىشقا چۈشۈرگەن بولسىكەن! چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۈچ ھەسسىسىنىڭ بىرىنىمۇ
جىق دېگەن.
﴿ۋەسىيەتنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ،كىمكى ئۇنى ئۆزگەرتىدىكەن ،ئۇنىڭ گۇناھى ئۆزگەرتكەنلەرگە
يۈكلىنىدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ۋەسىيەتنى

ئۆزگەرتىپ ئۇنىڭغا بىر نەرسە قوشۇپ قويسا ياكى ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى كېمەيتىۋەتسە ياكى ئۇنى
يوشۇرسا﴿ ،ئۇنىڭ گۇناھى ئۆزگەرتكەنلەرگە يۈكلىنىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ۋەسىيەت قىلىپ قويۇپ ئۆلۈپ كەتكەن كىشىگە ئەجرى بولىۋېرىدۇ .گۇناھى
ۋەسىيەتنىڭ مىقدارىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن كىشىلەرگە بولىدۇ.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال
ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ نېمىنى ۋەسىيەت قىلغانلىقىنى ۋە ئۇنى باشقىالرنىڭ ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكىنى
بىلىپتۇرغۇچىدۇر.

﴿كىمكى ۋەسىيەت قىلغۇچىنىڭ سەۋەنلىكى ياكى قەستەن ناتوغرا قىلغانلىقىنى بىلىپ ،ئۇالرنىڭ
(يەنى ۋەسىيەت قىلغۇچىالر بىلەن ۋەسىيەت قىلىنغۇچىالرنىڭ) ئارىسىنى تۈزەپ قويسا ،ئۇنىڭغا ھېچ
گۇناھ بولمايدۇ ،ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ ئبىنى ئابباس،

ئەبۇئالىيە ،مۇجاھىد ،زەھھاك ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ :ﷲ تائاالنىڭ ئايىتىدىكى
﴿سەۋەنلىكى﴾ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى خاتالىق دېگەن بولىدۇ -،دەيدۇ .بۇ ،ۋەسىيەت قىلىش
جەريانىدا بولۇپ قالغان ھەممە خاتالىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ( .ئايەتنىڭ مەنىسى) يەنى ۋەسىيەت
قىلغۇچى قەستەن ياكى سەۋەنلىك بىلەن ئۆز مىراسخورلىرىدىن بىرىنى ئۇنتۇپ قالغان ياكى بىرىگە
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مىراسنى جىق بېرىشكە ۋەسىيەت قىلىشتەك خاتالىق ئۆتكۈزگەن بولسا ،ئۇنى تۈزىتىش ۋە ئىسالم
دىنىدا بەلگىلگەنگەن ھالەتكە كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇ ۋەسىيەتنامىنى ئۆزگەرتكەن كىشىگە (ۋەسىيەتنامىنى
ئۆزگەرتكەنلىكى ئۈچۈن) گۇناھ بولمايدۇ .چۈنكى ،ئۇ خاتانى تۈزىتىش ئۈچۈن ئۆزگەرتكەن بولىدۇ.

ۋەسىيەت قىلغاندا ئادىللىق قىلىشنىڭ پەزىلىتى
ئابدۇرازاق ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«شۈبھىسىزكى ،بىر كىشى  70يىل ياخشى كىشىلەر قىلىدىغان (ياخشى) ئەمەلنى قىلىدۇ .ئاندىن ئۇ
ۋەسىيىتىدە زۇلۇم قىلىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭ ئۆمرى يامان ئىش بىلەن ئاخىرلىشىدۇ  -دە ،دوزاخقا كىرىدۇ.
بىر كىشى  70يىل يامان كىشىلەر قىلىدىغان ئىشىنى قىلىدۇ .ئاندىن ۋەسىيىتىدە ئادىللىق قىلىدۇ،
ئۇنىڭ ئۆمرى ياخشى ئىش بىلەن ئاخىرلىشىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ جەننەتكە كىرىدۇ» .ئەبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئەگەر خالىساڭالر (ﷲ تائاالنىڭ) ﴿ئەنە شۇالر ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇر ،ئۇنىڭغا
خىالپلىق قىلماڭالر ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالر زالىمالردۇر﴾((( دېگەن ئايىتىنى
ئوقۇڭالر! -دېدى.

*******
ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ
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ئى مۆمىنلەر! (گۇناھالردىن) ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن ،سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە (يەنى ئىلگىرىكى
ئۈممەتلەرگە) روزا پەرز قىلىنغاندەك ،سىلەرگىمۇ (رامىزان روزىسى) پەرز قىلىندى﴿( .﴾183بۇ پەرز
قىلىنغان روزا) ساناقلىق كۈنلەردۇر ،سىلەردىن كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ (روزا
تۇتمىغان بولسا) ،تۇتمىغان كۈنلەرنى (يەنى قازاسىنى) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن ،روزىنى (قېرىلىق
ياكى ئاجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەققەت بىلەن) ئاران تۇتىدىغان كىشىلەر تۇتمىسا( ،كۈنلۈكى ئۈچۈن)
بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى الزىم .كىمكى فىدىيىنى (بەلگىلەنگەن مىقداردىن) ئارتۇق
بەرسە ،بۇ ئۆزى ئۈچۈن ياخشىدۇر ،ئەگەر بىلسەڭالر روزا تۇتۇش سىلەر ئۈچۈن (ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشتىن
ۋە فىدىيە بېرىشتىن) ياخشىدۇر﴿.﴾184

روزا تۇتۇشقا بۇيرۇش
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۆمىنلەرنىڭ نىيەتلىرى ۋە دىللىرىنى يامان خىسلەت ۋە ناچار ئەخالقالردىن
((( بەقەرە سۈرىسى  229ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

تازىالش يۈزىسىدىن ئۇالرنى روزا تۇتۇشقا يەنى تاڭ يورۇشتىن ئىلگىرىكى ۋاقىتتىن باشالپ كۈن
ئولتۇرۇپ بولغۇچە بولغان ئارىلىقتا بىر نەرسە يېيىش ،ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن
ساقلىنىشقا بۇيرۇدى ۋە روزىنى مۆمىنلەرگە پەرز قىلغاندەك ،ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەرگە پەرز
قىلغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ مۆمىنلەرگە ئۈلگە ئىكەنلىكىنى ۋە مۆمىنلەرنىڭ بۇ پەرزنى تولۇق ئادا قىلىشتا
ئىلگىرىكىلەردىن بەكرەك تىرىشىشى كېرەكلىكىنى بايان قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ئۈممەتنىڭ پەرزلەرنى
ئىلگىرىكىلەردىن ياخشىراق ئادا قىلىشى ئۈچۈن مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى ئۈممەتلەر!) سىلەرنىڭ ھەر
بىرىڭالرغا بىر خىل شەرىئەت ۋە ئوچۇق يول تەيىن قىلدۇق .ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئەلۋەتتە ،سىلەرنى
بىر ئۈممەت قىالتتى (يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى بىر دىندا قىالتتى) .لېكىن ﷲ سىلەرگە بەرگەن
شەرىئەتلەر بارىسىدا سىلەرنى سىناش ئۈچۈن (كۆپ ئۈممەت قىلىپ ئايرىدى) .ياخشى ئىشالرغا
ئالدىراڭالر﴾(((.
﴿ئىمۆمىنلەر!(گۇناھالردىن)ساقلىنىشىڭالرئۈچۈن،سىلەردىنئىلگىرىكىلەرگە(يەنىئىلگىرىكى
ئۈممەتلەرگە) روزا پەرز قىلىنغاندەك ،سىلەرگىمۇ (رامىزان روزىسى) پەرز قىلىندى﴾ چۈنكى ،روزا نىيەت

ۋە دىلالرنى پاكالپ شەيتاننىڭ (ئادەمگە بولغان) ۋەسۋەسىسىنى ئازايتىدۇ.

روزا شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىنى ئازايتىدىغانلىقى ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:
«ئى ياشالر جامائەسى! سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن توي قىلىشقا قادىر بوالاليدىغانالر توي قىلسۇن ،توي
قىلىشقا قادىر بواللمىغانالر روزا تۇتسۇن ،روزا ئۇنىڭ شەھۋىتىنى كەسكۈچىدۇر» .ئاندىن ﷲ تائاال
روزىنىڭ مىقدارىنى ۋە كىشىلەرگە ئېغىر كېلىپ ئۇنى ئادا قىاللماي قالمىسۇن دەپ ئۇنى ساناقلىق
كۈنلەرال پەرز قىلغانلىقىنى بايان قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«مۇھەررەم ئېيىنىڭ ئونىنچى كۈنى روزا تۇتۇلىدىغان كۈن ئىدى ،كېيىن رامىزان ئېيىنىڭ روزىسى
پەرز قىلىندى .مۇھەررەم ئېيىنىڭ ئونىنچى كۈنىدە خالىغان كىشى روزا تۇتىدىغان ۋە خالىغان كىشى
تۇتمايدىغانبولدى.
﴿روزىنى(قېرىلىقياكىئاجىزلىقتۈپەيلىدىنمۇشەققەتبىلەن)ئارانتۇتىدىغانكىشىلەرتۇتمىسا،
(كۈنلۈكى ئۈچۈن) بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى الزىم﴾ مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :روزا تۇتۇشقا بۇيرۇلغان ۋاقىتنىڭ باشلىرىدا خالىغان كىشى روزا تۇتاتتى.
خالىغان كىشى روزا تۇتماي ھەر بىر روزا تۇتمىغان كۈنى ئۈچۈن بىر مىسكىنگە تائام بەرسە بوالتتى.
شۇنىڭدەك ئىمام بۇخارى سەلىمە ئىبنى ئەكۋەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ:

﴿روزىنى (قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەققەت بىلەن) ئاران تۇتىدىغان كىشىلەر تۇتمىسا،
(كۈنلۈكى ئۈچۈن) بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى الزىم﴾ دېگەن ئايىتى نازىل بولغاندا،

ئۇنىڭدىن كېينكى ئايەت نازىل بولۇپ بۇنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرغىچە خالىغان كىشى روزا تۇتماي
(بىر كۈنلۈكى ئۈچۈن) بىر مىسكىنگە تائام بەرسە بوالتتى .ئۇبەيدۇلالھ نافىئدىن ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان.

﴿كىمكى فىدىيىنى (بەلگىلەنگەن مىقداردىن) ئارتۇق بەرسە ،بۇ ئۆزى ئۈچۈن ياخشىدۇر ،ئەگەر
((( مائىدە سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بىلسەڭالر روزا تۇتۇش سىلەر ئۈچۈن (ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشتىن ۋە فىدىيە بېرىشتىن) ياخشىدۇر﴾ يەنى
ئالىمالر :بۇ ئايەتتىن كېيىنكى ﴿سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا ،رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن﴾
دېگەن ئايەت چۈشۈپ ،ئۇنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرىۋەتكىچە ،خالىغان كىشى روزا تۇتاتتى ۋە
خالىغان كىشى روزا تۇتماي ھەر بىر كۈنلۈكى ئۈچۈن بىر مىسكىنگە يېمەك بېرەتتى -،دېدى.

ئاجىز ۋە ياشانغان كىشىلەرنىڭ روزا تۇتماي ئۇنىڭ ئورنىغا فىدىيە بەرسە
بولىدىغانلىقى
﴿روزىنى(قېرىلىقياكىئاجىزلىقتۈپەيلىدىنمۇشەققەتبىلەن)ئارانتۇتىدىغانكىشىلەرتۇتمىسا،
(كۈنلۈكى ئۈچۈن) بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى الزىم﴾ ئىمام بۇخارى بۇ ئايەت ھەققىدە

ئەتادىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى
ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىدى .بەلكى بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى روزا تۇتاي دېسە تۇتااليدىغان ۋە لېكىن قىينىلىپ
قالىدىغان قېرى ئەر – ئايالالرغا خاس قىلىنغان بولۇپ ،ئۇالر رۇزا تۇتمىغان ھەر بىر كۈن ئۈچۈن بىر
مىسكىنگە تائام بېرىدۇ.
شۇنىڭدەك باشقىالرمۇ سەئىد ئىبنى جۇبەيردىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يۇقىرىقىدەك
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ئىبنى ئابباس ۋە باشقا سەلەپ ئالىملىرىنىڭ كۆز قارىشىچە ،ﷲ تائاالنىڭ:
﴿سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا ،رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن ھەممە
كىشىنىڭ رۇزا تۇتۇشى پەرز قىلىنغانلىقى ئۈچۈن ،يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ ھۆكمى تەن ساالمەتلىكى
ياخشى ،مۇساپىر ئەمەس كىشى ئۈچۈن ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى (يەنى تەن ساالمەتلىكى ياخشى ،مۇساپىر
ئەمەس كىشى چوقۇم روزا تۇتىدۇ).
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ئەمما روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمايدىغان قېرى كىشىلەر روزا تۇتمىسىمۇ بولىدۇ .قازاسىنى قىلىشقا
مۇمكىن بولمىسا قازاسىنىمۇ قىلمايدۇ ،بەلكى ئۇ ھەر بىر كۈن ئۈچۈن بىر مىسكىنگە تائام بېرىدۇ (يەنى
بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى قېرى كىشىلەر ئۈچۈن كۈچكە ئىگە) .ئىمام بۇخارىمۇ بۇ سۆزنى تالالپ مۇنداق
دېدى :قېرىپ قالغان كىشى روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا ،روزا تۇتماي مىسكىنگە تائام بېرىدۇ .چۈنكى،
ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قېرىغاندىن كېيىن بىر يىل ياكى ئىككى يىل رامىزان ئېيىنىڭ ھەر بىر كۈنى
ئۈچۈن بىر مىسكىنگە نان ۋە گۆش بېرىپ روزا تۇتمىغان ئىدى .قېرى كىشىلەرگە ئوخشاش ،قورساق
كۆتەرگەن ۋە باال ئېمىتىۋاتقان ئايالالرمۇ (ئەگەر روزا تۇتسا) ئۆزلىرىگە ياكى بالىلىرىغا بىرەر زىيان يېتىپ
قېلىشىدىن قورقسا( ،روزا تۇتماي) قازاسىنى قىلىدۇ( .ھەر بىر كۈن ئۈچۈن بىر مىسكىنگە) تائام بەرسە
بولىدۇ دېگەن كۆز قاراشالرمۇ ۋە ھەر بىر كۈنگە بىر مىسكىنگە تائام بېرىش بىلەن بىرگە قازاسىنى قىلىدۇ
دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار.

*******
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ
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ﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ
رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى ،قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر ،ھىدايەت قىلغۇچى
ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن ئايەتلەردۇر ،سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا،
رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە (يەنى مۇساپىر) بولۇپ (تۇتمىغان
بولسا ،تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن .ﷲ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ ،تەسلىكنى
خالىمايدۇ( ،ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان روزىسىنىڭ) سانىنى
تولدۇرۇشۇڭالرنى،سىلەرنىھىدايەتقىلغانلىقىغاﷲنىئۇلۇغلىشىڭالرنى(،ئۇنىڭئىنئاملىرىغا)شۈكۈر
قىلىشىڭالرنىخااليدۇ﴿.﴾185

رامىزان ئېيىنىڭ پەزىلىتى ۋە ئۇ ئايدا قۇرئاننىڭ چۈشكەنلىكى
ﷲ تائاال ئايالرنىڭ ئىچىدىن ئەڭ مۇبارەك بولغان ،قۇرئاننىڭ نازىل بولۇشى ئۈچۈن تالالنغان
رامىزان ئېيىنى ماختايدۇ .رامىزان ئېيىنىڭ پەيغەمبەرلەرگە ﷲ تائاالنىڭ كىتابلىرى چۈشكەن ئاي
ئىكەنلىكى توغرىسىدا ھەدىس بار.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئەسقەئىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ سەھىپىلىرى رامىزاننىڭ  1ـ كېچىسى نازىل قىلىندى .تەۋرات
رامىزاننىڭ  6ـ كۈنى نازىل قىلىندى ،ئىنجىل رامىزاننىڭ  13ـ كۈنى ،قۇرئان كەرىم رامىزان ئېيىنىڭ 24
ـ كۈنى نازىل قىلىندى».

قۇرئاننىڭ پەزىلىتى
﴿قۇرئان ئىنسانالرغا يېتەكچىدۇر ،ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ئايرىغۇچى روشەن
ئايەتلەردۇر﴾ مانا بۇ ،قۇرئانغا ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن كىشىلەرنىڭ دىلىنى توغرا يولغا

باشلىغۇچى قىلىپ نازىل قىلىنغان قۇرئان ئۈچۈن مەدھىيەدۇر.

﴿روشەن ئايەتلەردۇر﴾ يەنى قۇرئاندىكى دەلىل پاكىتالرنى چۈشىنەلەيدىغان ۋە ئويلىيااليدىغان
كىشى ئۈچۈن شۇ قۇرئان ئېلىپ كەلگەن يولنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغان ۋە ھەق بىلەن
ناھەقنىڭ ،ھاالل بىلەن ھارامنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىغان ھالدا چۈشۈرۈلگەندۇر.

رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى تۇتۇشنىڭ پەرزلىكى
﴿سىلەردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن﴾ يەنى بۇ ئايەت رامىزان
ئېيى كىرگەندە ،سەپەر قىلمىغان ،تەن ساالمەتلىكى ياخشى كىشىگە روزا تۇتۇشنى پەرز قىلدى .يۇقىرىدا
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بايان قىلىپ ئۆتكەندەك ،بۇ ئايەت مۇساپىر ئەمەس ،تېنى ساغالم كىشىنىڭ روزا تۇتماي ،ئۇنىڭ
ئورنىغا ھەر بىر كۈنى ئۈچۈن بىر مىسكىنگە تائام بەرسە بولىدۇ دېگەن ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن
قالدۇرىۋەتتى.
رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى تۇتۇش پەرز بولغاندىن كېيىن ،ﷲ تائاال كېسەل كىشىلەر ۋە مۇساپىرالر
ئۈچۈن رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىش شەرتى بىلەن تۇتمىسا بولىدىغانلىقىنى رۇخسەت
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە (يەنى مۇساپىر) بولۇپ (تۇتمىغان بولسا،
تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن﴾ يەنى بىر كىشى كېسەلنىڭ سەۋەبى بىلەن روزا
تۇتسا ،ئۇنىڭغا ئېغىر كېلىدىغان ياكى ئۇنىڭ كېسىلى تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىدىغان ئەھۋال بولسا ياكى
سەپەر ئۈستىدە بولسا ،بۇ كىشى روزا تۇتمىسىمۇ دۇرۇس بولىدۇ .ئەگەر ئۇ روزا تۇتمىسا ،روزا تۇتمىغان
كۈنلەرنىڭ ئورنىغا باشقا كۈنلىرى قازاسىنى تۇتىدۇ.
﴿ﷲ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ ،تەسلىكنى خالىمايدۇ﴾ يەنى كېسەل ۋە سەپەردىكى
ۋاقتىڭالردا روزا تۇتماسلىقنىڭ سىلەرگە رۇخسەت قىلىنىشى سىلەرگە ئاسانالشتۇرۇش ۋە رەھمەت قىلىش
يۈزىسىدىندۇر.

سەپەر ئۈستىدىكى روزىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككىنى پەتھى قىلىش ئۈچۈن رامىزان ئېيىدا چىققانلىقى،
كەدىد دېگەن بۇالقنىڭ يېنىغا كەلگەندە ئۆزىنىڭمۇ روزا تۇتمىغانلىقى ۋە باشقىالرنىمۇ روزا تۇتماسلىققا
بۇيرۇغانلىقى بايان قىلىنغان .بۇ يەردىكى بۇيرۇق روزا تۇتماسلىققا بېرىلگەن كەسكىن بۇيرۇق ئەمەس.
بەلكى روزا تۇتۇش ياكى تۇتماسلىق ساھابىالرنىڭ ئىختىيارلىقىغا بېرىلگەن بۇيرۇقتۇر .ئۇنىڭ روزا
تۇتماسلىققا كەسكىن ئەمەسلىكىنىڭ دەلىلى شۇكى ،ساھابىالر رامىزان ئايلىرىدا (جىھاد قىلىش ياكى
باشقا ئىشالر ئۈچۈن) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە سەپەرگە چىقاتتى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە روزا
تۇتىدىغانالرمۇ ،روزا تۇتمايدىغانالرمۇ بوالتتى .روزا تۇتقانالر تۇتمىغانالرنى ،تۇتمىغانالر تۇتقانالرنى
ئەيىبلىمەيتتى .ئەگەر بېرىلگەن بۇيرۇق كەسكىن بولۇپ ،روزا تۇتماسلىق پەرز بولىدىغان بولسا( ،بۇ
يەردە) روزا تۇتۇش ئەيىبلىك ھېسابالنغان بوالتتى .بەزىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ سەپەر ئۈستىدە
روزا تۇتقان ئىدى.

326

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سەپەر ئۈستىدە روزا تۇتقانلىقى توغرىسىدا ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم
ئەبۇدەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز رامىزان ئېيىنىڭ قاتتىق
ئىسسىق (ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقىدىن قولىمىزنى بېشىمىزنىڭ ئۈستىگە سايىۋەن قىلىۋاالتتۇق) كۈنلىرىدە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە سەپەرگە چىقتۇق .ئارىمىزدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئابدۇلالھ
ئىبنى راۋاھە دېگەن ساھابىدىن باشقا روزا تۇتقان كىشى يوق ئىدى.
بەزىلەر ﷲ تائاالنىڭ سەپەردە روزا تۇتماسلىققا بەرگەن رۇخسىتىگە ۋە بۇ ھەقتە كەلگەن
ھەدىسكە ئاساسلىنىپ :سەپەردە روزا تۇتماسلىق ياخشى -،دېدى .بۇ توغرىسىدىكى ھەدىستە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن سەپەردە روزا تۇتۇشنىڭ ھۆكمىنىڭ قانداق ئىكەنلىكى توغرىسىدا سورالغانلىقى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :روزا تۇتمىغان كىشى ياخشى قىلدى ،روزا تۇتقان كىشىگە ھېچ گۇنا
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يوق» دەپ جاۋاب بەرگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ تائاال سىلەرگە سەپەردە روزا
تۇتماسلىققارۇخسەتبەردى.سىلەرﷲتائاالنىڭرۇخسىتىنىقوبۇلقىلىڭالر».بىرتۈركۈمئالىمالرئۇنىڭ
ھەر ئىككىلىسى ئوخشاش دېگەن كۆز قاراشقا كەلدى .ئۇالر ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ رىۋايەت قىلغان
مۇنۇ ھەدىسنى ئۆزلىرىگە ئاساس قىلىدۇ :ھەمزە ئىبنى ئەمر ئەسلەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن روزىنى بەك جىق تۇتىدىغان ئادەم ،سەپەردىمۇ روزا تۇتامدىمەن؟ -دەپ
سورىغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :خالىساڭ روزا تۇتقىن ،خالىساڭ تۇتمىغىن» دەپ جاۋاب
بەرگەن.
بەزىلەر :روزا تۇتسا ،قىينىلىپ قالسا روزا تۇتماسلىق ياخشى -،دېدى .بۇالرنىڭ پاكىتى
جابىرنىڭ مۇنۇ ھەدىسىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىگە سايىۋەن قىلىۋالغان بىر كىشىنى كۆرۈپ:
«بۇ قانداق كىشى؟» دەپ سورىغاندا ،ساھابىالر :روزا تۇتقان كىشى -،دەپ جاۋاب بەرگەن .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :سەپەردە روزا تۇتۇش ياخشى ئەمەس» دېگەن .ئەگەر بىر كىشى (روزا تۇتماسلىقنى
رۇخسەت قىلىپ كەلگەن) سۈننەتتىن (يەنى ھەدىستىن) يۈز ئۆرۈپ روزا تۇتماسلىق مەكرۇھ دەپ
قارىسا ،ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا روزا تۇتۇشى ھارام بولىدۇ( .چۈنكى ،ئۇ روزا تۇتماسلىققا بۇيرۇغان ھەدىستىن
يۈز ئۆرىدى).
رامىزاننىڭ قازاسىنى تۇتقاندا ئارقا  -ئارقىدىن تۇتۇشى ۋاجىب ئەمەس ،خالىسا بىر كۈن تۇتۇپ،
بىر كۈن تۇتمىسىمۇ ،خالىسا ئارقا  -ئارقىدىن ئۇالپ تۇتسىمۇ بولىدۇ .بۇنىڭ پاكىتى رامىزان ئېيىدا
ئارقا -ئارقىدىن ئۇالپ تۇتۇشنىڭ ۋاجىب بولۇشى روزىنى شۇ ئاينىڭ ئىچىدە ئادا قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكى
ئۈچۈندۇر .ئەمما قازاسىنى تۇتماقچى بولغان ئادەم پەقەت تۇتالماي قالغان كۈنلەرنىڭ قازاسىنى تۇتسىال
بولىدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە (يەنى مۇساپىر) بولۇپ
(تۇتمىغان بولسا ،تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن) باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن﴾((( (يۇقىرىدىكى كۆزقاراش ئىمام
شافىئىينىڭمەزھىبىدىكىلەرگەئائىتتۇر).
ئەمما ئىمام ئەبۇھەنىيفەنىڭ مەزھىبىدە رامىزاننىڭ قازاسىنى تۇتقاندىمۇ ئارقا  -ئارقىدىن تۇتۇش
الزىم .ئۇنىڭ پاكىتى شۇكى ،رامىزاننىڭ روزىسىنى تۇتۇش ئارقا  -ئارقىدىن بولغان ئىكەن ،ئۇنىڭ
قازاسىنى تۇتۇشمۇ ئارقا  -ئارقىدىن بولۇشى الزىميەنە بۇنىڭدىن باشقا پاكىت  -ئىسپاتالرمۇ بار.

تەسلەشتۈرمەي ئاسانالشتۇرۇش توغرىسىدا
﴿ﷲ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ ،تەسلىكنى خالىمايدۇ﴾ ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
ئىبنى مالىكتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئاسانالشتۇرۇڭالر،
تەسلەشتۈرمەڭالر! خاتىرجەم قىلىڭالر ،قاچۇرماڭالر!»
((( بەقەرە سۈرىسى  184ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇئاز بىلەن ئەبۇمۇسانى يەمەنگە ئەۋەتكەن چاغدا ئۇ ئىككىسىگە مۇنداق
دېدى« :سىلەر خۇش ـ بېشارەت بىرىڭالر ،قاچۇرماڭالر .ئاسانالشتۇرۇڭالر ،تەسلەشتۈرمەڭالر .بىر -
بىرىڭالرغابويسۇنۇڭالر،ئىختىالپالشماڭالر».
﴿ﷲ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ ،تەسلىكنى خالىمايدۇ( ،ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ
قازاسىنىقىلىشبىلەنرامىزانروزىسىنىڭ)سانىنىتولدۇرۇشۇڭالرنى،سىلەرنىھىدايەتقىلغانلىقىغاﷲ
نىئۇلۇغلىشىڭالرنى(،ئۇنىڭئىنئاملىرىغا)شۈكۈرقىلىشىڭالرنىخااليدۇ﴾يەنىسىلەرگەئاسانالشتۇرۇشنى

كۆزلەپ كېسەل ،مۇساپىرالر ۋە باشقا ئۆزرىلىك كىشىلەر ئۈچۈن روزا تۇتماسلىققا رۇخسەت قىلدى ۋە
رامىزان ئېيىدا كەم قالغان روزىنى تولۇقالش ئۈچۈن (روزىنىڭ) قازاسىنى تۇتۇشقا بۇيرۇدى.

ئىبادەتنىڭ ئاخىرىدا اﷲ تائاالنى زىكرى قىلىش توغرىسىدا
﴿سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ﷲ نى ئۇلۇغلىشىڭالرنى( ،ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا) شۈكۈر
قىلىشىڭالرنى خااليدۇ﴾ يەنى سىلەر ئىبادىتىىڭالرنى قىلىپ بولغاندا ﷲ تائاالنى زىكىر قىلىڭالر.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر ھەجگە ئائىت ئىبادەتلەرنى ئادا قىلغاندىن
كېيىن ،ﷲ نى بولسا ئاتا  -بوۋاڭالرنى (پەخىرلىنىپ) ياد ئەتكەندەك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ
زىيادە ياد ئېتىڭالر﴾(((﴿ ،ناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا (يەنى نامازدىن پارىغ بولغىنىڭالردىن كېيىن)
زېمىنغا تارىلىپ (يەنى ئۆز مەشغۇالتىڭالر بىلەن بولۇپ) ،ﷲ نىڭ پەزلىدىن تەلەپ قىلىڭالر،
مەقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن ﷲ نى كۆپ ياد ئېتىڭالر﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرنىڭ
سۆزلىرىگە سەۋر قىلغىن ،كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرى پەرۋەردىگارىڭغا
تەسبىھ ئېيتقىن ،ھەمدى ئېيتقىن كېچىدە ۋە سەجدىدىن كېيىن (يەنى پەرز نامازالرنىڭ ئارقىسىدا)
تەسبىھئېيتقىن﴾(((.
شۇنىڭ ئۈچۈن پەرز نامازالرنىڭ ئارقىسىدىن “سۇبھانەلالھ ،ئەلھەمدۇلىلالھ ،ئالالھۇ ئەكبەر”
دېيىشنىڭ ياخشى ئىكەنلىكى ھەققىدە ھەدىس بار.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نامىزىنىڭ
تۈگىگەنلىكىنى ئۇنىڭ“ :ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتىشىدىن بىلەتتۇق .شۇڭا كۆپلىگەن
ئالىمالر ﴿(ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان روزىسىنىڭ) سانىنى
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تولدۇرۇشۇڭالرنى ،سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ﷲ نى ئۇلۇغلىشىڭالرنى( ،ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا)
شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ﴾ دېگەن ئايەتكە ئاساسلىنىپ ،روزا ھېيت نامىزىدا “ﷲ ئەكبەر”

دەپ تەكبىر ئېيتىشنى يولغا قويدى.

﴿(ﷲ نىڭ ئىنئاملىرىغا) شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنىڭ پەرزلىرىنى
ئادا قىلىش ،چەكلىگەن نەرسىلەردىن يېنىش ۋە ئۇنىڭ بەلگىلەپ بەرگەن بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە
((( بەقەرە سۈرىسى  200ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى .
((( جۇمۇئە سۈرىسى  10ـ ئايەت.
((( قاف سۈرىسى  39ــــ  40ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

قىلىش بىلەن ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنساڭالر( ،ﷲ تائاالغا) شۈكرى ئېيتقانالرنىڭ
قاتارىدىنبوالاليسىلەر.

*******
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼ
مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن توغرۇلۇق سورىسا (ئۇالرغا ئېيتقىنكى) ،مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا
يېقىنمەن (يەنى ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ،سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمەن) ،ماڭا دۇئا قىلسا ،مەن دۇئا قىلغۇچىنىڭ
دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن ،ئۇالر توغرا يول تېپىش ئۈچۈن مېنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا
ئىمان ئېيتسۇن (يەنى ھەمىشە ئىمان بىلەن بولسۇن)﴿.﴾186

اﷲ تائاالنىڭ بەندىسىنىڭ دۇئاسىنى ئاڭاليدىغانلىقى
ئىمام ئەھمەد ئەبۇمۇسا ئەشئەرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بىر جەڭدە ئىدۇق ،بىز دۆڭگە چىققاندا ياكى ساي – جىلغىالرغا چۈشكەندە،
“ئالالھۇ ئەكبەر” دەپ ئاۋازلىرىمىزنى كۆتەردۇق .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە يېقىن كېلىپ
مۇنداق دېدى« :ئى خااليىق! (ئازراق) كۈچەڭالر ،سىلەر گاس ۋە يوق (بىر زاتنى) چاقىرىۋاتمايسىلەر،
سىلەر ئاڭلىغۇچى ۋە كۆرۈپ تۇرغۇچى (زاتنى) چاقىرىۋاتىسىلەر ،سىلەر چاقىرىۋاتقان زات سىلەرگە
ئاستىڭالردىكى ئۇالغالرنىڭ گەدىندىنمۇ يېقىن .ئى ئابدۇلالھ ئىبنى قەيس! مەن ساڭا جەننەتنىڭ
(((
بايلىقلىرىدىن بولغان بىر سۆزنى ئۆگىتىپ قويايمۇ؟ ئۇ سۆز“ :الھەۋلە ۋەال قۇۋۋەتە ئىلال بىلالھ”
دۇر».
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ« :مەن بەندەمنىڭ ماڭا بولغان گۇمانىغا قارىتا بولىمەن ،ئۇ
ماڭا دۇئا قىلسا ،مەن ئۇنىڭ بىلەن بىللەدۇرمەن».

قىلغان دۇئانىڭ قوبۇل بولىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ بىكار بولۇپ كەتمەيدىغانلىقى
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر مۇسۇلمان گۇناھ بولمايدىغان ۋەياكى ئۇرۇق ـ تۇغقاننىڭ ئارىلىقىنى ئۈزۈش ئۈچۈن
بولمىغان بىر دۇئانى قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئۇ دۇئانىڭ سەۋەبى بىلەن ئۈچ ئىشتىن بىرنى بېرىدۇ
ياكى ئۇنىڭغا ئۇنىڭ تىلگىنىنى تېز بېرىدۇ ،ياكى ئۇنى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاخىرەتكە ساقالپ قويىدۇ ياكى
ئۇنىڭدىن دۇئا تىلىگىنىگە باراۋەر كېلىدىغان باشقا بىر يامانلىقنى قايتۇرىدۇ» .ساھابىالر :ئۇنداق بولسا،
((( ئالالھ تائاالدىن باشقا ھېچبىر  -كۈچ قۇۋۋەت ئىگىسى يوقتۇر.
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بىز دۇئانى كۆپ قىاليلى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :دۇئا قانچىلىك كۆپ بولسىمۇ ،ﷲ تائاال
ئۇنى ئىجابەت قىلىدۇ» دېدى.
ئىمام مالىك ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەتقىلىدۇ«:سىلەردىنبىرىڭالر:مەندۇئاقىلدىم.ئەممائىجابەتقىلىنمىدى-،دەپئالدىراقسانلىق
قىلمىسىال ،ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابەت قىلىنىدۇ».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بەندە گۇناھ بولىدىغان ئىش ئۈچۈن ياكى ئۇرۇق  -تۇغقاننىڭ ئارىلىقىنى بۇزۇش
ئۈچۈن دۇئا قىلمىغانال بولسا ۋە ئالدىراپ كەتمىسە( ،ئۇنىڭ قىلغان دۇئاسى) ئىجابەت قىلىنىپ تۇرىدۇ».
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئالدىرىغانلىق قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورالغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئالدىرىغانلىق دېگەن ،دۇئا قىلدىم ،دۇئايىمنىڭ ئىجابەت قىلىنغانلىقىنى كۆرمىدىم -،دەپ ھېرىپ
قېلىپ ،دۇئا قىلىشنى تاشلىۋېتىشتۇر» دېدى.

قىلغان دۇئاسى ئىجابەت قىلىنىدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى
ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مۇنداق ئۈچ تۈرلۈك كىشى بار،
ئۇالرنىڭ دۇئالىرى قۇرۇق قايتۇرۇلمايدۇ؛ ئادىل پادىشاھنىڭ دۇئاسى ،روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئىپتار
قىلغان ۋاقتىدا قىلغان دۇئاسى ،زۇلۇمغا ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسى .ﷲ تائاال زۇلۇمغا ئۇچرىغان
كىشىنىڭ دۇئاسىنى قىيامەت كۈنى بۇلۇتنىڭ ئۈستىگە كۆتۈرۈپ ۋە ئۇنىڭغا ئاسمانالرنىڭ ئىشىكلىرىنى
ئېچىپ مۇنداق دەيدۇ :مېنىڭ ئىززىتىم بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،شەكسىز مەن ساڭا بىر مۇددەتتىن
كېيىن بولسىمۇ ياردەم قىلىمەن».

*******
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚ
روزا كېچىلىرىدە ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلىش سىلەرگە ھاالل قىلىندى ،ئۇالر سىلەر ئۈچۈن
كىيىمدۇر (يەنى ئۇالر سىلەرگە ئارىلىشىپ ياشايدۇ ۋە كىيىم بەدەنگە يېپىشقاندەك يېپىشىدۇ) ،سىلەرمۇ
ئۇالر ئۈچۈن كىيىمسىلەر (يەنى سىلەرمۇ ئۇالرغا ئارىلىشىپ ياشايسىلەر ۋە كىيىم بەدەنگە يېپىشقاندەك
يېپىشىسىلەر) .ﷲ ئۆزەڭالرنىڭ ئۆزەڭالرنى ئالدىغانلىقىڭالرنى (يەنى روزا كېچىسىدە يېقىنچىلىق
قىلغىنىڭالرنى) بىلدى .ﷲ تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلدى ،سىلەرنى ئەپۇ قىلدى .ئەمدى ئۇالرغا (يەنى

بەقەرە سۈرىسى

ئاياللىرىڭالرغا) يېقىنچىلىق قىلىڭالر ،ﷲ سىلەرگە تەقدىر قىلغان نەرسىنى (يەنى پەرزەنتنى) تەلەپ
قىلىڭالر ،تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا (يەنى تاڭ يورۇغانغا) قەدەر يەڭالر ،ئىچىڭالر،
ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر ،سىلەر مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا (كۈندۈز بولسۇن،
كېچە بولسۇن) ،ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر ،ئەنە شۇالر ﷲ بەلگىلىگەن چېگرىالردۇر (يەنى مەنئى
قىلغان ئىشالردۇر) ،ئۇنىڭغا يېقىنالشماڭالر .كىشىلەرنىڭ (ھارام قىلىنغان ئىشالردىن) ساقلىنىشلىرى
ئۈچۈن ،ﷲ ئايەتلىرىنى ئۇالرغا مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ﴿.﴾187

رامىزان ئېيىنىڭ كېچىلىرىدە يەپ ـ ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشكە
بولىدىغانلىقى
مانا بۇ ﷲ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرغا بولغان رۇخسىتى ۋە ئىسالم دىنىنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدىكى
قىيىنچىلىقنى كۆتۈرىۋېتىشىدۇر .ئىسالمنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئۇالرنىڭ بىرى ئىپتار قىلسا ،ئۇنىڭغا
يىيىش ،ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ناماز خۇپتەنگىچە ياكى ئۇنىڭدىن بۇرۇن قاچان
ئۇخلىسا شۇچاغقىچە ھاالل قىلىناتتى ،قاچان ئۇخلىسا ياكى خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇپ بولسىال ،ئۇنىڭغا
بىر نەرسە يېيىش ،ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ئەتىسى ئىپتارغىچە ھارام بوالتتى .ئۇالر
بۇنىڭدىن ناھايىتى چوڭ قىيىنچىلىق ھېس قىلىشتى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى كۆتۈرۈۋېتىش
ئۈچۈن رامىزان كېچىلىرىدە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشكە رۇخسەت قىلدى.
ئەبۇئىسھاقبەرائىبنىئازەبرەزىيەلالھۇئەنھۇنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى روزا تۇتقان بولسا ،ئاندىن ئۇ ئىپتار قىلىشتىن بۇرۇن ئۇخالپ قالسا،
ئۇ شۇنىڭغا ئوخشاش ۋاقىتقىچە (يەنى ئەتىسى ئىپتار ۋاقتى كېلىپ بولغىچە) تائام يېمەيتتى .قەيس
ئىبنى سەرمە دېگەن ئەنسارى روزا تۇتقان كۈنلىرىنىڭ بىرىدە تېرىلغۇ يېرىدە ئەمگەك قىلىۋاتاتتى،
ئىپتار ۋاقتى كەلگەندە ،ئايالىنىڭ قېشىغا كېلىپ (ئۇنىڭدىن) :سېنىڭ قېشىڭدا تائام بارمۇ؟ -دەپ
سورىدى ،ئۇ :ياق ،لېكىن مەن (ئۆيگە) بېرىپ ئېلىپ كېلەي -،دېدى .ئاندىن ئۇنىڭ ئۇيقۇسى
كېلىپ ئۇخالپ قالدى .ئايالى كېلىپ ئۇنىڭ ئۇخالپ قالغانلىقىنى كۆرۈپ :ۋاي ئېست! ئۇخالپ
قاپسەنغۇ؟ -دېدى( .ئەتىسى) كۈن چۈش ۋاقتى بولغاندا ئۇ (ئاچلىقتىن) ھۇشسىىزلىنىپ كەتتى.
خەۋەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يەتتى .شۇنىڭ بىلەن بۇ ئايەت نازىل بولدى﴿ :روزا كېچىلىرىدە
ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلىش سىلەرگە ھاالل قىلىندى ،ئۇالر سىلەر ئۈچۈن كىيىمدۇر (يەنى
ئۇالر سىلەرگە ئارىلىشىپ ياشايدۇ ۋە كىيىم بەدەنگە يېپىشقاندەك يېپىشىدۇ) ،سىلەرمۇ ئۇالر ئۈچۈن
كىيىمسىلەر (يەنى سىلەرمۇ ئۇالرغا ئارىلىشىپ ياشايسىلەر ۋە كىيىم بەدەنگە يېپىشقاندەك يېپىشىسىلەر).
ﷲئۆزەڭالرنىڭئۆزەڭالرنىئالدىغانلىقىڭالرنى(يەنىروزاكېچىسىدەيېقىنچىلىققىلغىنىڭالرنى)بىلدى.
ﷲ تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلدى ،سىلەرنى ئەپۇ قىلدى .ئەمدى ئۇالرغا (يەنى ئاياللىرىڭالرغا) يېقىنچىلىق
قىلىڭالر ،ﷲ سىلەرگە تەقدىر قىلغان نەرسىنى (يەنى پەرزەنتنى) تەلەپ قىلىڭالر ،تاكى تاڭنىڭ ئاق
يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا (يەنى تاڭ يورۇغانغا) قەدەر يەڭالر ،ئىچىڭالر﴾ ئۇالر بۇ ئايەتنىڭ نازىل

بولغانلىقىدىن ناھايىتى خۇشال بولۇشتى.

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئىسھاقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن بەرانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم :رامىزان ئېينىڭ روزىسى پەرز بولۇپ چۈشكەندە ،ئۇالرنىڭ ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق
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قىلىشى چەكلەنگەنىدى .ئەمما ئەرلەر (جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق) ئۆزلىرىگە خىيانەت
قىلىشاتتى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ ئۆزەڭالرنىڭ ئۆزەڭالرنى
ئالدىغانلىقىڭالرنى (يەنى روزا كېچىسىدە يېقىنچىلىق قىلغىنىڭالرنى) بىلدى .ﷲ تەۋبەڭالرنى قوبۇل
قىلدى ،سىلەرنى ئەپۇ قىلدى﴾.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇسۇلمانالر رامىزان ئايلىرىدا خۇپتەن نامىزىنى ئوقۇپ بولسا ،ئۇالرغا ئايالالر بىلەن بىرگە بولۇش ۋە تائام
يېيىش (ئەتىسى ئىپتار ۋاقتى كېلىپ بولغىچە) ھارام قىلىناتتى .ئاندىن بىر بۆلۈك مۇسۇلمانالر رامىزان
ئېيىدا خۇپتەندىن كېيىن ،ئايالالرغا يېقىنچىلىق قىلىپ ،تائامالردىن يېدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۆمەر
ئىبنى خەتتابمۇ بار ئىدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئىشلىرىنى شىكايەت
قىلىپ كەلدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ﷲ ئۆزەڭالرنىڭ ئۆزەڭالرنى
ئالدىغانلىقىڭالرنى (يەنى روزا كېچىسىدە يېقىنچىلىق قىلغىنىڭالرنى) بىلدى .ﷲ تەۋبەڭالرنى قوبۇل
قىلدى ،سىلەرنى ئەپۇ قىلدى .ئەمدى ئۇالرغا (يەنى ئاياللىرىڭالرغا) يېقىنچىلىق قىلىڭالر﴾ ئەۋفىيمۇ

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن شۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.

﴿ﷲ سىلەرگە تەقدىر قىلغان نەرسىنى (يەنى پەرزەنتنى) تەلەپ قىلىڭالر﴾ ساھابىالر ۋە
نۇرغۇنلىغان ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال سىلەرگە تەقدىر قىلغان
بالىنى تەلەپ قىلىڭالر .قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ﷲ تائاال سىلەرگە
پۈتىۋەتكەن رۇخسەتنى تەلەپ قىلىڭالر .سەئىد قاتادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سلەر
ﷲ تائاال سىلەرگە ھاالل قىلىپ بەرگەن نەرسىنى تەلەپ قىلىڭالر.

سوھۇرلۇقنىڭ ئاخىرقى ۋاقتى
﴿تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا (يەنى تاڭ يورۇغانغا) قەدەر يەڭالر،
ئىچىڭالر ،ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە روزا تۇتقان كىشىنىڭ

ئەگەر خالىسا ،رامىزان كېچىلىرى ،كېچىنىڭ قاراڭغۇلىقى تۈگەپ تاڭ سۈزۈلگىچە بولغان ئارىلىقتا
يەپ  -ئىچىش ۋە بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى ئايەتتە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشكە بولىدىغانلىقىنى
بايان قىلدى.
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قۇرئان بۇنى ئاق يىپ قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا قەدەر دەپ بايان قىلدى .ئاندىن بۇنىڭ
چۈشىنىكسىز بولغان يېرىنى ﴿تاكى تاڭنىڭ﴾ دېگەن سۆزى بىلەن چۈشەندۈردى.
ئىمام بۇخارى سەھل ئىبنى سەئىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ﴿ :ئاق يىپى
قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا قەدەر يەڭالر ،ئىچىڭالر﴾ دېگەن ئايەت چۈشۈپ ﴿تاكى تاڭنىڭ﴾ دېگەن

ئايەت چۈشكىچە كىشىلەر روزا تۇتماقچى بولسا ،ئۆزلىرىنىڭ ئىككى پۇتىغا ئاق يىپ بىلەن قارا
يىپنى باغالپ قويۇپ ،ئۇ ئىككىسنى پەرق ئېتەلىگۈدەك يورۇق بولغۇچە تائام يەيتتى .ئاندىن ﷲ
تائاال ﴿تاكى تاڭنىڭ﴾ دېگەن ئايەتنى چۈشۈردى .ئاندىن ئۇالر ئاق يىپ بىلەن قارا يىپ دېگەن
سۆزدىن كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى بىلدى.

بەقەرە سۈرىسى

ئىمام بۇخارى شەئبىيدىن ئەدىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەدىي (يەنى
ئۆزىنى دېمەكچى) ئاق يىپ بىلەن قارا يىپنى ئېلىپ يېنىدا قويۇپ قويدى .ئۇ بىر كۈنى ئۇ
ئىككى يىپقا قارىدى .ئىككى يىپنى بىرسى بىرسىدىن پەرقلەندۇرگىلى بولمىدى .ئۇ ئىككى
يىپ ئايرىلغۇچە يەي دېسە كۈن چىقىپ قاالتتى .شۈنىڭ ئۈچۈن ئەتتىگەندىال پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بېرىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ياستۇقۇمنىڭ يېنىغا يىپ
قويۇپ قويغانتىم ،مەن يىپنىڭ رەڭگىنى پەرقلەندۈرەلمىدىم ،قانداق قىلىمەن؟ -دەپ سورىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر ئاق يىپ بىلەن قارا يىپ ياستۇقۇڭنىڭ يېنىدا بولغان بولسا،
ئۇنداقتا سېنىڭ ياستۇقۇڭ نېمىدېگەن كەڭ» دېدى.
ئىمام بۇخارى ئەدىي ئىبنى ھاتەمدىن يەنە مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مەن« :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئاق يىپنىڭ قارا يىپتىن ئايرىلىشى دېگەن نېمە؟ ئۇ ئىككىسى ھەقىقىي يىپمۇ؟-
دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر سەن ئۇ ئىككىسىنى ھەقىقىي ئىككى تال يىپ
دەپ چۈشەنگەن بولساڭ ،شەكسىز سېنىڭ گەدىنىڭ كەڭكەن((( .ئۇ ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇ
ئىككىسى ئىككى دانە يىپ ئەمەس) ،بەلكى كېچىنىڭ قاراڭغۇلىقى بىلەن كۈندۈزنىڭ ئاقلىقىدۇر»
دېدى.

سوھۇرلۇقنىڭ ئەۋزەللىكى ۋە ئۇنىڭ ۋاقتى
ﷲ تائاالنىڭ تاڭ ئاتقۇچىلىك يەپ  -ئىچىشكە يول قويغانلىقى سوھۇرلۇق يېيىشنىڭ
ياخشى ئىكەنلىكىنىڭ پاكىتىدۇر .چۈنكى ،سوھۇرلۇق يېيىش ﷲ تائاال رۇخسەت قىلىپ بەرگەن
ئىشالردىن بولۇپ ،ﷲ تائاالنىڭ رۇخسىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش ياخشىدۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (كىشىلەرنى) سوھۇرلۇق يېيىشكە رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق
دېگەن« :سىلەر سوھۇرلۇق يەڭالر ،سوھۇرلۇقتا بەرىكەت بار».
ئىمام مۇسلىم ئەمر ئىبنى ئاس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەكسىزكى ،بىزنىڭ روزىمىز بىلەن ئەھلى كىتابنىڭ روزىسىنىڭ
ئارىلىقىدىكى پەرق سوھۇرلۇق يېيىشتۇر»(((.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىدتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :سوھۇرلۇق يېيىش بەرىكەتتۇر ،سىلەر بىر يۇتۇم سۈ بىلەن بولسىمۇ سوھۇرلۇق قىلىڭالر،
سوھۇرلۇق يېگۈچىلەرگە ﷲ تائاال رەھمەت قىلىدۇ ۋە پەرىشتىلەر ئۇنىڭ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈم
قىلىنىشىنىتىلەيدۇ».
بۇنىڭدىن باشقا ،سوھۇرلۇق يېگەنلەرنىڭ قاتارىدىن بولۇش ئۈچۈن بىر يۇتۇم سۇ بىلەن
بولسىمۇ سوھۇرلۇق قىلىشقا رىغبەتلەندۈرىدىغان نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار (بۇنىڭدىن سوھۇرلۇق
يېيىشنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز) .سوھۇرلۇقنى تاڭ سۈزۈلگىلى باشلىغان ۋاقىتقىچە
((( يەنى ياستۇقۇڭ ئۇپۇق سىغىدىغان دەرىجىدە كەڭكەن دېمەكچى.
((( بىز سوھۇرلۇق يەپ روزا تۇتىمىز ،ئۇالر سوھۇرلۇق يېمەي روزا تۇتىدۇ.
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كېچىكتۈرۈپيېيىشمۇستەھەبتۇر.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى مالىكتىن زەيد ئىبنى سابىتنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە سوھۇرلۇق يەپ
بولۇپ ئاندىن ناماز بامداتنى ئوقۇدۇق .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېدى :مەن زەيتتىن:
نامازنىڭ ئەزىنى بىلەن سوھۇرلۇقنىڭ ئارىلىقىدا قانچىلىك ۋاقىت بار ئىدى؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ:
ئەللىك ئايەت ئوقۇغۇچىلىك ۋاقىت بار ئىدى -،دەپ جاۋاب بەردى .نۇرغۇنلىغان ساھابىلەر ۋە
تابىئىنالرنىڭمۇ سوھۇرلۇقنى تاڭ ئېتىشقا يېقىن يېسە بولىدۇ دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ«:بىاللنىڭئەزىنىسىلەرنىسوھۇرلۇقيېيىشتىنچەكلەپقويمىسۇن.
چۈنكى ،ئۇ تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن ئەزان ئېيتىدۇ .سىلەر ئىبنى ئۇممۇمەكتۇمنىڭ ئەزان ئېيتقانلىقىنى
ئاڭلىغۇچە يەپ ـ ئىچىڭالر ،ئۇ تاڭ سۈزۈلمىگىچە ئەزان ئېيتمايدۇ».
ئىمام ئەھمەد قەيس ئىبنى تەلقنىڭ ئاتىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :تاڭ سۈزۈلۈش دېگەن ،ئاسماننىڭ ئەتراپىدىكى ئۇزۇنىغا سوزۇلغان
(ئاقلىق) ئەمەس ،بەلكى (ئۇ) توغرىسىغا كەتكەن ئاقىلىقتۇر ».ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزىنىڭ رىۋايىتىدە
مۇنداق دەپ كەلدى :سىلەر يەپ  -ئىچىڭالر ،سىلەرنى ئېگىز (يەنى ئۇزۇنىسىغا) كەتكەن ئاقلىق
چەكلەپ قويمىسۇن .سىلەرگە قىزىللىق توغرا قىلىنغۇچە (يەنى توغرىسىغا كەتكەن ئاقلىقنى
كۆرگىچە) يەپ ـ ئىچىڭالر.

جۇنۇبلۇق ھالىتىدە تاڭ ئاتقۇزۇپ قالغان كىشىنىڭ روزا تۇتۇشىنىڭ دۇرۇس
بولىدىغانلىقى
ﷲ تائاالنىڭ روزا تۇتماقچى بولغان كىشى ئۈچۈن يەپ  -ئىچىشنى ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت
ئۆتكۈزۈشنى تاڭ يورىغىچە رۇخسەت قىلغانلىقى ،جۇنۇپ ھالەتتە تاڭ ئاتقۇزغان كىشىنىڭ يۇيۇنۇپ
روزىسىنى تۇتىۋەرسە ،دۇرۇس بولىدىغانلىقىنىڭ پاكىتىدۇر .بۇ تۆت مەزھەبنىڭ ئىماملىرى ۋە سەلەپ
 -خەلەپلەردىن بولغان كۆپ ساندىكى ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە ۋە ئۇممۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېھتىالمدىن ئەمەس ،جىنسىي مۇناسىۋەت
ئۆتكۈزگەنلىكتىن جۇنۇبلۇق ھالىتىدە تاڭ ئاتقۇزاتتى .ئاندىن يۇيۇنۇپ روزىسىنى تۇتىۋېرەتتى .ئىمام
بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن قىلغان رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ كەلدى:
ئاندىن روزا تۇتاتتى ،قازاسىنى قىلمايتتى.
ئىمام مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن) :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن جۇنۇبلۇق ھالەتتە نامازنىڭ (يەنى
بامدات نامىزىنىڭ) ۋاقتى كىرىپ قالىدۇ ،مەن روزا تۇتامدىمەن؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :مېنىڭمۇ جۇنۇبلۇق ھالىتىمدە ناماز (يەنى بامدات نامىزى) نىڭ ۋاقتى كىرىپ قالىدۇ،
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مەنمۇ روزا تۇتىمەنغۇ؟» دېدى .ئاندىن ئۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن بىزگە ئوخشىمايسەن،
ﷲ تائاال سېنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى بارلىق گۇناھىڭنى كەچۈرىۋەتكەن تۇرسا؟ -دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن ﷲ تائاالدىن سىلەردىن
بەكرەك قورقىدىغان بولۇشىمنى بەك ئارزۇ قىلىمەن ۋە تەقۋادارلىق قىلىشنى سىلەردىن ياخشىراق
بىلىمەن» دېدى.

كۈننىڭ كىرىپ كېتىشى بىلەن ،روزىنىڭ تۈگەپ ئىپتارنىڭ باشلىنىدىغانلىقى
﴿ئاندىن كەچ كىرگىچە روزا تۇتۇڭالر﴾ بۇ ئايەت شەرىئەتنىڭ ھۆكمى بويىچە كۈننىڭ كىرىپ
كېتىشى بىلەن ئىپتار قىلىشنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر
كېچە بۇتەرەپتىن ئالدىنى قىلىپ كەلسە ،كۈندۈز بۇ تەرەپتىن كەينىنى قىلىپ كەتسە ،روزا تۇتقان
كىشى چوقۇم ئىپتار قىلىشى كېرەك».
سەھل ئىبنى سەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :كىشىلەر ئىپتار قىلىشقا ئالدىرىغان بولسىال ،ئۇالر ياخشىلىق يولىدا بولغان
بولىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دېدى :شەكسىزكى ،بەندىلىرىمنىڭ ئىچىدىن
ماڭا ياخشى كۆرۈلىدىغىنى ئىپتار قىلىشقا ئالدىرىغىنىدۇر»(((.

روزىنىئۇالپتۇتۇشنىڭچەكلەنگەنلىكى
سوھۇرلۇق ۋە ئىپتار قىلىش ياخشى بولغانلىقى ئۈچۈن ،ئارىلىقدا ئىپتار ۋە سوھۇرلۇق قىلماي
ئىككى كۈننى ئۇالپال روزا تۇتۇشتىن چەكلىگەن نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار.
ئىمامئەھمەدئەبۇھۇرەيرەرەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر روزىنى ئۇالپ تۇتماڭالر» .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن ئۇالپ
تۇتىدىكەنسەنغۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن (بۇ جەھەتتە) سىلەرگە ئوخشىمايمەن ،مەن
كېچىسى ياتسام ،ماڭا (مېنىڭ) پەرۋەردىگارىم تائام ۋە سۇ بېرىدۇ» دېدى .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :ساھابىالر شۇنىڭدىن كېيىنمۇ روزىنى ئۇالپ تۇتۇشتىن يانمىدى ،شۇنىڭ بىلەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالر بىلەن بىللە ئىككى كېچە  -كۈندۈز روزىنى ئۇالپ تۇتتى ،ئاندىن ئۇالر
يېڭى ئاينى كۆردى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم « :ئەگەر ئاينىڭ چىقىشى كېچىككەن بولسا (ئۇالپ
((( بۇنىڭدىن :ئىپتارغا ئالدىرىساق ياخشى ئىكەن ،كۈن كىرىپ كېتىشتىن بۇرۇن ئىپتار قىلسا بولغۇدەك دېگەن
چۈشەنچە پەيدا بولۇپ قالسا بولمايدۇ ،ئىپتارغا ئالدىراش دېگەن كۈن كىرىپ بولسىمۇ ،ئىپتارنى يۇلتۇز كۆرۈىش ياكى
باشقا غەرەزلەر ئۈچۈن ئارقىغا كېچىكتۈرمەي ،كۈن ھەقىقىي كىرىپ كەتكەن ھامانال ئىپتار قىلىش دېگەن بولىدۇ.
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روزا تۇتۇشنى) ئاۋۇتاتتىم» دېدى(((.
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا روزىنى ئۇالپ تۇتقاندا بېرىلگەن) يېمەك  -ئىچمەك مەنىۋى جەھەتتىكى
يېمەك ئىچمەك بولۇپ ،ئەگەر ئۇ يېمەك  -ئىچمەك ھەقىقىي بولىدىغان بولسا ،روزىنى ئۇالپ تۇتقان
بولمايدۇ .ئەگەر بىر كىشى روزىنى ئۇالشنى ياخشى كۆرسە ،كۈن كىرىپ كەتكەندىن كېيىن ئىپتار
قىلماي سوھۇر ۋاقتىغىچە بىرەر نەرسە يېمىسە بولىدۇ (رۇزىنى ئۇلىماقچى بولغان كىشى بۈگۈننىڭ
سوھۇرىدىن باشالپ ئەتىنىڭ سوھۇرىغىچە ئۇلىسۇن).
ئەبۇئەسەد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر روزىنى ئۇالپ تۇتماڭالر ،كىمكى روزىنى ئۇالشنى خالىسا ،سوھۇر ۋاقتىغىچە
ئۇلىسۇن» .ساھابىالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن ئۇاليدىكەنسەنغۇ؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :مەن (بۇ جەھەتتە) سىلەرگە ئوخشىمايمەن ،مەن كېچىدە ياتسام ،ماڭا تائام ۋە سۇ
بېرىدىغان (زات) بار» دېدى.

ئېتىكاپنىڭھۆكۈملىرى
﴿سىلەر مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا (كۈندۈز بولسۇن ،كېچە بولسۇن) ،ئۇالرغا
يېقىنچىلىق قىلماڭالر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت رامىزاندا بولسۇن ياكى رامىزاندىن باشقا چاغدا بولسۇن ،مەسچىتتە ئېتىكاپتا
ئولتۇرغان كىشى ھەققىدە كەلگەن بولۇپ ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا كېچىدە ياكى كۈندۈزدە بولسۇن ،ئېتىكاپنى
تۈگىتىپ بولغىچە ئايالىغا يېقىنلىشىشنى ھارام قىلدى.

زەھھاك مۇنداق دەيدۇ :ئىلگىرى ئېتىكاپ قىلغان كىشى خالىسا مەسچىتتىن چىقىپ ئايالىغا يېقىن
كېلەتتى ،ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :سىلەر مەسجىدتە ئېتىكاپتا ئولتۇرغان چېغىڭالردا
(كۈندۈز بولسۇن ،كېچە بولسۇن) ،ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر﴾ يەنى سىلەر ئۇالرغا مەسچىتتە ياكى
مەسچىتتىن باشقا يەردە ئېتىكاپ قىلىپ تۇرغان ۋاقتىڭالردا يېقىنالشماڭالر.
مۇجاھىد ۋە قەتادە قاتارلىقالر مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :بۇرۇن مەسچىتتە ئېتىكاپ قىلىۋاتقان
كىشىلەر (مۇشۇ ئايەت چۈشكەنگە قەدەر) خالىسا سىرتقا چىقىپ ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىالتتى.

336

پۈتۈن ئالىمالر ئېتىكاپ قىلغان كىشىنىڭ (مەسچىتتە ئېتىكاپ قىلىپ تۇرغان ۋاقتىدا) ئايالىغا
يېقىنلىشىشىنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدا بىرلىككە كەلدى .ئەگەر ئۇ ھاجەت قىلىشقا ئوخشاش ياكى
يېيىش  -ئىچىشكە ئوخشاش زۆرۈرىيەت ئۈچۈن ئۆيگە بارسا ،ئۆيىدە شۇ ھاجىتىنى تۈگىتىپ بولىدىغان
ۋاقىتتىن ئارتۇق تۇرۇشى دۇرۇس ئەمەس .ئايالىنى سۆيىدىغان ۋە قۇچاقاليدىغان ئىشالرنىمۇ قىلماسلىقى
كېرەك ،ئۇ ئېتىكاپ قىلىشتىن باشقا ھېچقانداق ئىش قىلمايدۇ .كېسەلنىڭ ئەھۋالىنى يولدا كېتىۋېتىپ
سورىسا بولىدۇ ،ئەمما كېسەل يوقلىغىلى بىراۋنىڭ ئۆيىگە كىرسە بولمايدۇ .روزا تۇتۇشنى بايان قىلىپ
((( يەنى ئاي چىقىپ قالمىغان بولسا ،يەنە ئىككى كۈن قوشۇپ ،ئۇالرنىڭ روزىنى ئۇالپ تۇتۇشقا قادىر ئەمەسلىكىنى
كۆرسىتىپ قويماقچى ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنى روزىنى ئۇالپ تۇتۇشتىن توسۇپ ،روزىنى ئۇالپ
تۇتۇشنىڭ ئۆزىگە خاس ئىشالردىن ئىكەنلىكىنى ۋە ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا قادىر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ.
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بولغاندىن كېيىن ﷲ تائاالنىڭ ئېتىكاپنى كەلتۈرۈشى ،بەندىلىرىنى روزا تۇتقاندا ياكى رامىزان ئېينىڭ
ئاخىرقى كۈنلىرىدە ئېتىكاپتا ئولتۇرۇش ۋە ئۇنى ئەسكەرتىش ئۈچۈندۇر.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپات
بولغىچە رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ئېتىكاپتا ئولتۇرغانلىقى ،ۋاپات بولغاندىن كېيىن ،ئۇنىڭ
ئاياللىرىنىڭ ئېتىكاپتا ئولتۇرغانلىقى بايان قىلىندى .ھەدىس كىتابلىرىدا مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتتە ئېتىكاپتا ئولتۇراتتى( .ئۇنىڭ ئايالى) ھۈيەينىنىڭ قىزى سەفىيە
ئۇنى يوقالپ كەلدى ،ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىرەر سائەت سۆزلەشتى ،ئاندىن ئۆيگە
قايتىش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇردى ،ئۇ چاغدا كېچە بولۇپ قالغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى
ئۆيىگە ئاپىرىپ قويۇش ئۈچۈن تۇردى ،ئۇنىڭ ئۆيى مەدىنىنىڭ بىر چېتىدىكى ئۇسامە ئىبنى زەيدنىڭ
قورۇسىدا ئىدى ،يولدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەنسارىالردىن ئىككى كىشى ئۇچرىدى ،ئۇ ئىككى
كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى كۆرۈپ ئالدىراپ ماڭدى ،يەنە بىر رىۋايەتتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئايالى بىلەن بىللە بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ھايا قىلىپ ئۆزلىرىنى دالدىغا ئالدى -،دەپ كەلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككىسىگە« :ئالدىرىماڭالر! بۇ ھۇيەينىنىڭ قىزى سەفىيە (يەنى بۇ مېنىڭ
ئايالىم)» دېدى .ئاندىن ئۇ ئىككىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزلىرىگە دېگەن سۆزىدىن ھەيران
قېلىپ“ :سۇبھانەلالھ” دېيىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شۈبھىسىزكى ،شەيتان ئادەم بالىسىنىڭ
قان تومۇرلىرىدا ئاقىدۇ ،مەن شەيتاننىڭ سىلەرنىڭ دىللىرىڭالرغا يامان گۇمان سېلىپ قويىشىدىن
قورقىمەن» دېدى.
ئىمام شافىئىي مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ يەردە ئۇئىككىسىنى بىرەر يامان گۇمانغا
چۈشۈپ قالمىسۇن دەپ ئويالپ ،تۆھمەت بولۇپ قېلىش ئېھتىمالى بار ئورۇندا (ئۆزىنىڭ) ئۇنىڭدىن پاك
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ قويۇشنى خالىدى .ئۇ ئىككىسى بىرەر ئىشتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن گۇمان
قىلىشتىن قورقىدىغان كىشىلەر ئىدى.
(ئېتىكاپ قىلىۋاتقاندا) ئايال كىشىنى سۆيۈش ۋەياكى قۇچاقالش ياكى جىنسىي مۇناسىۋەت
ئۆتكۈزۈشلەرنىڭ ھەممىسى دۇرۇس ئەمەس .ئەمما بىرەر نەرسىنى سۇنۇپ بېرىش ياكى ئېلىش دۇرۇس
بولىدۇ.
بۇھەقتەئائىشەرەزىيەلالھۇئەنھانىڭمۇنداقدېگەنلىكىرىۋايەتقىلىنىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
بېشىنى ماڭا يېقىن قىلىپ بېرەتتى .مەن ھەيىزلىك ھالىتىدە تۇرۇپ چېچىنى تاراپ قوياتتىم ،ئۇ ئۆيگە
ئۆزىنىڭ ھاجىتى ئۈچۈنال كىرەتتى .ئائىشە مۇنداق دېدى( :بۇ ،ئائىشەنىڭ ئېتىكاپ قىلىۋاتقان ۋاقتى
بولۇشى مۇمكىن) بىرەر ئۆيدە كېسەل بولسا ،مەن شۇ ئۆينىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقاچ كېسەلنىڭ
ئەھۋالىنىسورايتتىم.
﴿ئەنە شۇالر ﷲ بەلگىلىگەن چېگرىالردۇر﴾ يەنى بىز بايان قىلغان ۋە پەرز قىلغان روزا ۋە ئۇنىڭ
ھۆكۈملىرى ،ئۇنىڭدا قىلىشقا يول قويغان ۋە چەكلىگەن نەرسە ،روزا تۇتقاندا قاچان تائام يەپ ،قاچان
توختاش ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى رۇخسەتلەر ﷲ تائاالنىڭ يول قويۇپ بەرگەن ۋە ئۆزى بايان قىلغان
ھۆكۈملىرىدۇر ،سىلەر ئۇنىڭدىن ھالقىپ كەتمەڭالر.
﴿كىشىلەرنىڭ (ھارام قىلىنغان ئىشالردىن) ساقلىنىشلىرى ئۈچۈن ،ﷲ ئايەتلىرىنى ئۇالرغا
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مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ﴾ يەنى ئىنسانالرنىڭ قانداق يول تېپىشى ۋە قانداق بويسۇنۇشنى بىلىشى
ئۈچۈن خۇددى روزا ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىنى بايان قىلغاندەك ،باشقا (ئىبادەتلەرنىڭ ياكى پەرزلەرنىڭ)
ھۆكۈملىرىنى پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق بايان قىلىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنى(كۇفرىنىڭ) قاراڭغۇلۇقىدىن (ئىماننىڭ) نۇرىغا
چىقىرىش ئۈچۈن ،ﷲ بەندىسىگە روشەن ئايەتلەرنى نازىل قىلدى ،ﷲ شەك  -شۈبھىسىز سىلەرگە
مەرھەمەتلىكتۇر،ناھايىتىمېھرىباندۇر﴾(((.

*******
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬ
بىر  -بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يەۋالماڭالر ،بىلىپ تۇرۇپ كىشىلەرنىڭ بىر قىسىم ماللىرىنى
زۇلۇم بىلەن يەۋېلىش ئۈچۈن ھاكىمالرغا پارا بەرمەڭالر﴿.﴾188

پارىخورلۇقنىڭ ھاراملىقى
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بۇ ئايەت بىراۋنىڭ مېلىنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىۋېلىپ ،ئەسلى مال ئىگىسىگە ھۆججەت يېزىپ بەرمىگەن،
ئۆزىنىڭ يولسىزلىق قىلغانلىقىنى ۋە ھارام مال يېگەن كىشىنىڭ گۇناھكار بولىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ،
دەۋالىشىش ئۈچۈن ھاكىمالرنىڭ ئالدىغا بارغان كىشى توغرىسىدا چۈشكەن.
شۇنىڭدەك مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىكرىمە ،ھەسەن ،قەتادە ،سۇددى ،مۇقاتىل ئىبنى
ھەييان ۋە ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ:
سەن ئۆزەڭنىڭ زۇلۇم قىلغانلىقىڭنى بىلىپ تۇرۇپ دەۋاالشمىغىن!

قازىنىڭ ھۆكمىنىڭ ھااللنى ھارام ۋە ھارامنى ھاالل قىاللمايدىغانلىقى
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىلىپ قويۇڭالركى ،مەنمۇ سىلەرگە ئوخشاش ئادەم ،مېنىڭ قېشىمغا
دەۋاگەر كېلىدۇ ،سىلەرنىڭ بەزىڭالر بەزىڭالردىن ھۆججەت كەلتۈرۈشكە ئۇستىراق بولۇشىڭالر مۇمكىن،
مەن (كەلتۈرۈلگەن ھۆججەتكە قاراپ) ھۆكۈم قىلىمەن .مەن بىر كىشىگە بىر مۇسۇلماننىڭ ھەققىنى
بۇيرۇپ بەرسەم ،ئۇنى ئالسۇن ياكى قويۇپ قويسۇن ،ئۇ جەزمەن ئوتنىڭ بىر پارچىسىدۇر».
بۇ ئايەت ۋە ھەدىس ھاكىمنىڭ ھۆكمىنىڭ بىر نەرسىنى ئەسلىدىكى ھۆكمىدىن
((( ھەدىد سۈرىسى  9ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئۆزگەرتىۋېتەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ ،بىر ئىش ئەسلىدە ھارام بولسا ئۇنى ھاالل قىاللمايدۇ ،ھاالل
بولسا ئۇنى ھارام قىاللمايدۇ .ھاكىم بىر نەرسىنىڭ سىرتىغا قاراپ ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇلغاندۇر .ئۇنىڭ
سىرتقى كۆرۈنۈشىگە قاراپ چىقارغان ھۆكمى نەرسىنىڭ ئەسلىدىكى ھۆكمىگە ئۇيغۇن كەلسە ياخشى،
ئەگەر ئۇنداق بولمىسا (يەنى ئۇ نەرسىنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگە قاراپ ھاالل دەپ ھۆكۈم قىلغان ،ئۇ
نەرسە ئەمەلىيەتتە ھارام بولسا) ،ھاكىم ئۇنىڭ توغرىسىنى تېپىشنى نىيەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭغا
ساۋاب بولىدۇ( .ئۇ نەرسىنى ساختا قىلىپ ھارامنى ھاالل كۆرسەتكەن) ھىيلىگەر گۇناھكار بولىدۇ.
﴿بىر  -بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يەۋالماڭالر ،بىلىپ تۇرۇپ كىشىلەرنىڭ بىر قىسىم ماللىرىنى
زۇلۇم بىلەن يەۋېلىش ئۈچۈن ھاكىمالرغا پارا بەرمەڭالر﴾ يەنى سىلەر دەۋا قىلىۋاتقان سۆزلىرىڭالردا

مۇبالىغە قىلىۋاتقان نەرسىنىڭ ناھەقلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ دەۋالىشامسىلەر؟ قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ئى ئادەم
بالىسى! بىلىپ قويغىن ،شەكسىزكى ،قازىنىڭ ھۆكمى ساڭا ھارامنى ھاالل قىلىپ بەرمەيدۇ ،ناھەقنى
ھەق قىلىپ بەرمەيدۇ .قازىمۇ ئۆزى كۆرگەن پاكىتقا ۋە گۇۋاھچىالرنىڭ بەرگەن گۇۋاھلىقىغا قاراپ ھۆكۈم
چىقىرىدۇ .ئۇمۇ خاتالىشىدىغان ھەم توغرا ئىش قىلىدىغان ئادەمدۇر .بىلىپ قويۇڭالركى ،بىر كىشىگە
ناھەق ھۆكۈم قىلىنغان بولسا ،ئۇنىڭ دەۋا ئىشىنى ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى ئۇ ئىككىسنى بىر يەرگە
ئېلىپ كېلىپ ،زۇلۇم قىلىنغۇچىغا بۇ دۇنيادا زۇلۇم قىلغۇچى ئىرىشكەن نەرسىدىن ياخشىراق نەرسىنى
يەنى (ساۋابىنى) بېرىش ئارقىلىق تاماماليدۇ.

*******
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ
(ئى مۇھەممەد!) سەندىن يېڭى چىققان ئاي (يەنى ئاينىڭ كىچىك چىقىپ چوڭىيىدىغانلىقى،
ئاندىنكىچىكلەيدىغانلىقى)توغرۇلۇقسورىشىدۇ(،ئۇالرغا)ئېيتقىنكى«،ئۇكىشىلەرنىڭ(تىرىكچىلىك،
سودا -سېتىق ،مۇئامىلە ،روزا تۇتۇش ،ئېغىز ئېچىش قاتارلىق) ئىشالرنىڭ ۋە ھەجنىڭ ۋاقىتلىرىنى
ھېسابلىشى ئۈچۈندۇر»( .جاھىلىيەت دەۋرىدە قىلغىنىڭالردەك ئېھرامدىكى چېغىڭالردا) ئۆيلەرنىڭ
ئارقىسىدىن (تۆشۈك ئېچىپ) كىرىش ياخشىلىققا ياتمايدۇ( .ﷲ نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپ ئىش قىلىشتىن)
قورققان ئادەم ياخشى ئەمەل (ئىگىسى) دۇر( .ئېھرامدىكى چېغىڭالردا ئادەتتىكىدەك) ئۆيلەرنىڭ
دەرۋازىلىرىدىن كىرىڭالر ،بەختكە ئېرىشىشڭالر ئۈچۈن ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴿.﴾189

يېڭى چىققان ئاي ھەققىدىكى سوئال
ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن يېڭى چىققان ئاي توغرىسىدا سوراشتى ،ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى:
﴿(ئى مۇھەممەد!) سەندىن يېڭى چىققان ئاي (يەنى ئاينىڭ كىچىك چىقىپ چوڭىيىدىغانلىقى ،ئاندىن
كىچىكلەيدىغانلىقى)توغرۇلۇقسورىشىدۇ(،ئۇالرغا)ئېيتقىنكى«،ئۇكىشىلەرنىڭ(تىرىكچىلىك،سودا-
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سېتىق ،مۇئامىلە ،روزا تۇتۇش ،ئېغىز ئېچىش قاتارلىق) ئىشالرنىڭ ۋە ھەجنىڭ ۋاقىتلىرىنى ھېسابلىشى
ئۈچۈندۇر»﴾ يەنى ئۇالر ئاي ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ گەردىندىكى قەرزلىرىنى بېرىش ۋاقتىنى ،ئاياللىرىنىڭ

ئىددىتىنى ۋە ھەجلىرىنىڭ ۋاقتىنى بىلىدۇ.

ئابدۇرازاق ئىبنى ئۆمەردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ تائاال يېڭى چىققان ئاينى كىشىلەرنىڭ زىرائەت تېرىيدىغان ،تىجارەت قىلىدىغان ،ئاياللىرىنىڭ
ئىددىتىنى بىلىدىغان ۋە ھەجلىرىنىڭ ۋاقىتلىرىنى بىلىپ ھېسابلىۋالىدىغان قىلىپ بەردى .شۇڭا سىلەر
ئاينىڭ بېشىدا ئۇنى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ئۇنى كۆرۈپ رامىزاننى تۈگىتىڭالر (روزا تۇتۇشنى توختىتىپ،
ھېيت نامىزىنى ئوقۇپ رامىزاننى ئاياغالشتۇرۇڭالر) .ئەگەر ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ قالسا ،سىلەر ئوتتۇز كۈننى
تولۇق توشقۇزۇڭالر.

ياخشىلىقنىڭ تەقۋالىق بىلەن بولىدىغانلىقى
﴿(جاھىلىيەت دەۋرىدە قىلغىنىڭالردەك ئېھرامدىكى چېغىڭالردا) ئۆيلەرنىڭ ئارقىسىدىن (تۆشۈك
ئېچىپ) كىرىش ياخشىلىققا ياتمايدۇ( .ﷲ نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپ ئىش قىلىشتىن) قورققان ئادەم ياخشى
ئەمەل (ئىگىسى) دۇر( .ئېھرامدىكى چېغىڭالردا ئادەتتىكىدەك) ئۆيلەرنىڭ دەرۋازىلىرىدىن كىرىڭالر،
بەختكە ئېرىشىشڭالر ئۈچۈن ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ ئىمام بۇخارى بەرانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندا (ھەج قىلىش ئۈچۈن) ئېھرام باغلىسا ،ئۆيلىرىگە
ئارقا تەرەپتىن كىرەتتى ،ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
شۇنىڭدەك ،ئەبۇداۋۇد تەيالسىي بەرانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنسارىالر
سەپەردىن كەلسە( ،ئۆيگە) ئىشىكتىن كىرمەيتتى .ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى .ھەسەنبەسرى مۇنداق
دەيدۇ :ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى كىشىلەر سەپەر قىلماقچى بولۇپ ئۆيدىن چىقىپ( ،سەپەر قىاللماي)
ئۆيگە قايتىپ كىرمەكچى بولسا ،ئىشىكتىن كىرمەي ،ئارقا تەرىپىدىن ئاتالپ كىرەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال
بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى.
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﴿بەختكە ئېرىشىشڭالر ئۈچۈن ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر .ﷲ
تائاال سىلەرگە بۇيرۇغان ئىشنى قىلىڭالر ۋە سىلەرنى توسقان ئىشتىن يېنىڭالر ،شۇنداق قىلساڭالر،
يېقىن كەلگۈسىدە (قىيامەت كۈندە) ﷲ تائاالنىڭ ئالدىدا تۇرغان ۋاقتىڭالردا ،ئۇ سىلەرنى تولۇق
مۇكاپاتاليدۇ.

*******
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ

بەقەرە سۈرىسى

سىلەرگە ئۇرۇش ئاچقان ئادەملەرگە قارشى ﷲ يولىدا جىھاد قىلىڭالر ،تاجاۋۇز قىلماڭالر ،تاجاۋۇز
قىلغۇچىالرنى ﷲ ھەقىقەتەن دوست تۇتمايدۇ﴿ .﴾190ئۇالرنى (يەنى مۇشرىكالرنى) (ئۇالر ھەرەمدە
بولسۇن ،باشقا يەردە بولسۇن ،ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا بولسۇن) ئۇچراتقان يەردە ئۆلتۈرۈڭالر،
سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن (يەنى مەككىدىن) چىقىرىۋەتكەندەك ،سىلەرمۇ ئۇالرنى يۇرتىدىن چىقرىۋېتىڭالر،
زىيانكەشلىك قىلىش ئۇرۇشتىنمۇ ياماندۇر .تاكى ئۇالر ئۆزلىرى ئۇرۇش ئاچمىغىچە مەسجىدى ھەرام
ئەتراپىدا ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلماڭالر ،ئەگەر ئۇالر (مەسجىدى ھەرام ئەتراپىدا) ئۆزلىرى ئۇرۇش ئاچسا،
ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋېرىڭالر .كاپىرالرنىڭ جازاسى شۇنداق بولىدۇ﴿ .﴾191ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا
(سىلەرمۇ ئۇرۇشتىن قول يىغىڭالر) ،ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا) ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾192تاكى زىيانكەشلىك تۈگىگەن ۋە ﷲ نىڭ دىنى يولغا قويۇلغانغا قەدەر
ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر؛ ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا ،زۇلۇم قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا دۈشمەنلىك
قىلىشقابولمايدۇ﴿.﴾193

ئۇرۇش ئاچقانغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ۋە ئۇنى كۆرگەن يەردە ئۆلتۈرۈش
توغرىسىدا
﴿سىلەرگە ئۇرۇش ئاچقان ئادەملەرگە قارشى ﷲ يولىدا جىھاد قىلىڭالر﴾ ئەبۇجەئفەر رازى بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە رەبىيئ ئىبنى ئەنەستىن ئەبۇئاليەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بۇ ئۇرۇش توغرىسىدا مەدىنىدە چۈشكەن تۇنجى ئايەت بولۇپ ،ئۇنىڭدىن كېيىن تاكى تەۋبە سۈرىسى
چۈشۈپ بولغىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇرۇش قىلغان كىشى بىلەن ئۇرۇش قىلىپ ،ئۇرۇش قىلمىغان
كىشى بىلەن ئۇرۇشمايتتى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زيد ئىبنى ئەسلەممۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىقىغا ئوخشاش كۆز
قاراشنى قولالپ :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مۇشرىكالرنى قەيەردە ئۇچراتساڭالر ،شۇ يەردە
ئۆلتۈرۈڭالر﴾((( دېگەن ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى -،دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويدى.
بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى دېگەن سۆزنى ئېنىقالپ بېقىشقا توغرا كېلىدۇ .چۈنكى،
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :سىلەرگە ئۇرۇش ئاچقان ئادەملەرگە قارشى﴾ دېگەن ئايىتى مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرمەكچى
بولغان دۈشمەنلەرنى (يەنى كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈشكە) رىغبەتلەندۈرۈشتۈر .يەنى ئۇالر خۇددى سىلەرنى
ئۆلتۈرگەندەك ،سىلەرمۇ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈڭالر دېگەنلىكتۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :مۇشرىكالر سىلەرگە بىرلىكتە ھۇجۇم قىلغاندەك ،سىلەرمۇ
ئۇالرغا قارشى بىرلىكتە ئۇرۇش قىلىڭالر﴾(((.
﴿ئۇالرنى (يەنى مۇشرىكالرنى) (ئۇالر ھەرەمدە بولسۇن ،باشقا يەردە بولسۇن ،ئۇرۇش ھارام
قىلىنغان ئايالردا بولسۇن) ئۇچراتقان يەردە ئۆلتۈرۈڭالر ،سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن (يەنى مەككىدىن)
چىقىرىۋەتكەندەك ،سىلەرمۇ ئۇالرنى يۇرتىدىن چىقرىۋېتىڭالر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ مەقسىتى سىلەرنى
((( تەۋبە سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( تەۋبە سۈرىسى  36ــ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۆلتۈرۈش ۋە يۇرتۇڭالردىن چىقىرىش بولغىنىدەك( ،قىساس ئېلىش ئۈچۈن) سىلەرنىڭ مەقسىتىڭالرمۇ
ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە ئۇالرنى يۇرتۇڭالردىن قوغالپ چىقىرىۋېتىش بولسۇن.

ئۇرۇشتا جەسەتلەرنىڭ ئەزالىرىنى كېسىش ۋە غەنىمەتلەرگە خىيانەت قىلىشتەك
ئىشالرنى توسۇش
﴿تاجاۋۇز قىلماڭالر ،تاجاۋۇز قىلغۇچىالرنى ﷲ ھەقىقەتەن دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى ﷲ
تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇشۇڭالر ،ئۇنىڭدا جىھاد بەلگىلىمىلىرىدىن ھالقىپ كەتمەڭالر .ھەسەنبەسرى
دېگەندەك ھالقىپ كېتىش دېگەن (كىشىلەرنىڭ جەسەتلىرىنىڭ) ئۇ يەر ـ بۇ يەرلىرىنى
كېسىۋېتىش( ،ئۇرۇشتا ئالغان ئولجىالرغا) خىيانەت قىلىش ،جەڭ قىلىشقا پىكىر قوشمىغان ۋە
جەڭگە قاتناشمىغان ئايالالرنى ،كىچىك بالىالرنى ۋە قېرى كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈش ،راھىبالرنى
ۋە ئىبادەتخانىدىن چىقماي ئىبادەت قىلىدىغان كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈش ،دەرەخلەرنى كېسىش ۋە
كۆيدۈرۈش ،ھايۋانالرنى ئورۇنسىز ئۆلتۈرۈش قاتارلىق قىلمىشالردۇر.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە
باشقىالرمۇ ھەسەنبەسرى دېگەنگە ئوخشاش بايان قىلدى .بۇ ھەقتە ئىمام مۇسلىم بۇرەيدەدىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەر ﷲ تائاالنىڭ يولىدا
جەڭ قىلىڭالر ،ﷲ تائاالغا كاپىر بولغان كىشى بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر ،جىھاد قىلىڭالر( ،ئولجىالرغا)
خىيانەت قىلماڭالر ،ئەھدىنى بۇزماڭالر ،جەسەتلەرنىڭ ئۇ يەر  -بۇ يەرلىرىنى كېسىۋەتمەڭالر،
كىچىك بالىالرنى ۋە ئىبادەتخانىدا ئىبادەت قىلىدىغان كىشىلەرنى ئۆلتۈرمەڭالر».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئېلىپ بارغان ئۇرۇشلىرىنىڭ مەلۇم بىرىدە بىر ئايالنىڭ جەسىدى ئۇچرىدى،
شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئايالالر ۋە كىچىك بالىالرنى ئۆلتۈرۈش قىلمىشنى ئەيىبلىدى.
(يۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن) كىشىلەرنى ئۆلتۈرمەسلىك توغرىسىدا كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتى
كۆپتۇر.

اﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ ئۇرۇش قوزغىغاندىن يامان ئىكەنلىكى
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ئۇرۇش قىلىش كىشىلەرنى ۋە جانلىقالرنى ئۆلتۈرۈشتىنال ئىبارەت بولۇپ( ،كاپىرالرنىڭ) ﷲ
تائاالدىن تېنىشى ،ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرۈشى ۋە ئۇنىڭ (دىنىنى كىشىلەرگە تارقىتىشتىن) توسۇشى
ئۇرۇش قىلغاندىنمۇ ياماندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :زىيانكەشلىك قىلىش ئۇرۇشتىنمۇ
ياماندۇر﴾.
ئەبۇمالىك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئى كاپىرالر! سىلەردىكى بۇ دىنسىزلىق
ئۇرۇش قىلغاندىنمۇ ياماندۇر.
ئەبۇئاليە ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىكرىمە ،ھەسەن ،قەتادە ،زھھاك ۋە رەبىيئ ئىبنى

بەقەرە سۈرىسى

ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ( :ﷲ تائاالغا) شېرىك كەلتۈرۈش ئۇرۇش
قىلغاندىنياماندۇر.

ھەرەمدە ئۇرۇش قىلىشنىڭ ھاراملىقى ۋە تاجاۋۇزچىدىن قوغدىنىشنىڭ
دۇرۇسلىقى
﴿تاكى ئۇالر ئۆزلىرى ئۇرۇش ئاچمىغىچە مەسجىدى ھەرام ئەتراپىدا ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلماڭالر﴾

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :شەكسىزكى ،ﷲ تائاال ئاسمان ۋە زېمىننى
ياراتقان كۈنى بۇ شەھەر (يەنى مەككە) نىڭ ھۆرمىتىنى قىلماسلىقنى ھارام قىلىۋەتكەن (يەنى بىر
نەرسە ئۆلتۈرۈش ،ئۇرۇش قىلىش ،دەرەخلەرنى كېسىپ تاشالش ھارام قىلىنغان) .ﷲ تائاالنىڭ
ھۆكمى بويىچە مەككىنىڭ ھۆرمىتىنى قىلماسلىق تا قىيامەتكىچە ھارام قىلىندى .ماڭا كۈندۈزدە بىر
سائەت ھاالل قىلىندى (يەنى ﷲ تائاال ماڭا مەككىدە ئۇرۇش قىلىشنى بىر سائەتال ھاالل قىلىپ
بەردى) .شەك ـ شۈبھىسىزكى ،ئۇ ،بۇ سائەتتىن باشالپ ﷲ تائاالنىڭ ھارام قىلىشى بىلەن قىيامەت
كۈنىگىچە ھارامدۇر .ئۇنىڭ دەرىخى كېسىلمەيدۇ ،يېشىل ئوت  -چۆپلىرى يۇلۇنمايدۇ .ئەگەر بىر
كىشى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا سۇقۇشۇش رۇخسەت قىلىندىغۇ؟ -دېسە( ،ئۇنىڭغا) شەكسىز ﷲ
تائاال پەيغەمبىرىگە رۇخسەت قىلغان ،لېكىن سىلەرگە رۇخسەت قىلمىدى دەڭالر».
بۇ يەردە ،مەككە فەتھى قىلىنغاندا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن قىسقىغىنە ۋاقىت
كۆزدە تۇتۇلغان بولۇپ ،شۇ كۈنى كاپىرالردىن بىر نەچچە كىشىال خەدىمە دېگەن يەردە ئۆلتۈرۈلدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۆزىنىڭ ئىشىكىنى ئېتىۋالغانالر (يەنى ئۆيگە كىرىۋالغان) ساالمەت قالىدۇ.
ھەرەمگە ياكى ئەبۇسۇفياننىڭ قورۇسىغا كىرىۋالغانالرمۇ ساالمەت قالىدۇ» دېگەن سۆزى بىلەن ئۇالرغا
خاتىرجەملىكبەردى.

﴿تاكى ئۇالر ئۆزلىرى ئۇرۇش ئاچمىغىچە مەسجىدى ھەرام ئەتراپىدا ئۇالر بىلەن ئۇرۇش
قىلماڭالر ،ئەگەر ئۇالر (مەسجىدى ھەرام ئەتراپىدا) ئۆزلىرى ئۇرۇش ئاچسا ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋېرىڭالر.
كاپىرالرنىڭ جازاسى شۇنداق بولىدۇ﴾ يەنى سىلەر ھەرەم مەسچىتىدە كاپىرالر سىلەرگە ئۇرۇش

ئاچمىغىچە ئۇالر بىلەن ئۇرۇشماڭالر( ،ئەگەر ئۇالر ئاۋۋال ئۇرۇش ئاچسا) ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇش
ۋە سىلەرگە يامانلىق قىلماقچى بولغان كىشىنى توسۇش ئۈچۈن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھەققىڭالر بار.
قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ سەقىفلىكلەر ۋە ھەبەشلەردىن بولغان دوستلىرى ھۇدەيبىيە يىلى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشى ئۇرۇشۇش ئۈچۈن يىغىلغاندا ،ساھابىلەرنىڭ (ھۇدەيبىيە كۈنى)
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دەرەخ ئاستىدا كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا ئەھدە بەرگەنلىكى بۇنىڭ
دەلىلىدۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بولماقچى بولغان ئۇرۇشنى توسۇپ قېلىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ ئۇالرنى سىلەرگە قول سېلىشتىن توستى ھەمدە ئۇالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلغىنىڭالردىن
كېيىن ،مەككىنىڭ ئىچىدە (يەنى ھۇدەيبىيىدە) سىلەرنى ئۇالرغا قول سېلىشىڭالردىن توستى.
(مەككىدە) سىلەر بىلمەيدىغان ئەر  -ئايال مۆمىنلەر بولۇپ ،سىلەر بىلمەستىن ئۇالرنى ئۆلتۈرۈپ
قويۇش بىلەن گۇناھقا گىرىپتار بولۇشۇڭالرنىڭ خەۋپى بولمىسا ئىدى (ئەلۋەتتە ﷲ مەككىگە

343

كىرىشىڭالرغا رۇخسەت قىالتتى ۋە سىلەرنى كاپىرالرغا مۇسەللەت قىالتتى) ،ﷲ خالىغان ئادەمنى
رەھمىتى (دائىرىسىگە) كىرگۈزۈش ئۈچۈن (سىلەرنى مەككىنى پەتھى قىلىشتىن توستى) ،ئەگەر
ئۇالر ئايرىلسا (يەنى مۆمىنلەر كاپىرالردىن ئايرىلسا) ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى كاپىرالرنى قاتتىق ئازاب
بىلەنئازاباليتتۇق﴾(((.
﴿ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا (سىلەرمۇ ئۇرۇشتىن قول يىغىڭالر) ،ﷲ (تەۋبە قىلغۇچىالرغا)
ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾ يەنى ئۇالر ھەرەمدە ئۇرۇش قىلىشنى

تاشالپ ئىسالمغا قايتىپ تەۋبە قىلسا ،گەرچە بۇرۇن ھەرەمدە مۇسۇلمانالرنى ئۆلتۈرگەن بولسىمۇ،
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال چىن دىلى بىلەن تەۋبە قىلغان
كىشىنىڭگۇناھىنىكەچۈرۈۋېتىدۇ.

اﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ دۇنيانى قاپالپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئۇرۇش
قىلىشقابۇيرۇغانلىقى
ﷲ تائاال كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :تاكى زىيانكەشلىك تۈگىگەنگە
قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇئالىيە ،مۇجاھد ،ھەسەن،

قەتادە ،رەبىيئ ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،سۇددى ۋە زەيد ئىبنى ئەسلەم قاتارلىقالر بۇ ئايەتتىكى
“زىيانكەشلىك” دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر كاپىرالر بىلەن يەر ـ يۈزىدە
شېرىك ئەمەللىرى تامامەن يۇقالغۇچىلىك ئۇرۇشۇڭالر.
﴿ۋە ﷲ نىڭ دىنى يولغا قويۇلغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالنىڭ
دىنىنىڭ بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن بولۇشى ئۈچۈن كاپىرالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر .ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بۇ
ھەقتە ئەبۇمۇسا ئەشئەرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :باتۇرلۇق
يۈزىسىدىن ئۇرۇش قىلغان ياكى قەبىلىسىنى قوغدايمەن دەپ ئۇرۇش قىلغان ۋەياكى رىيا يۈزىسىدىن
ئۇرۇش قىلغان كىشىلەرنىڭ قايسىسى ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلغان ھېسابلىنىدۇ؟ -دەپ
سورالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاالنىڭ “الئىالھە ئىللەلالھ” دېگەن سۆزىنىڭ ئۈستۈنلىككە
ئېرىشىشى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان كىشى ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلغان ھېسابلىنىدۇ» دەپ جاۋاب
بەردى.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :مەن،
كىشىلەر “الئىالھە ئىللەلالھ” دېگەن سۆزنى دېگۈچىلىك ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم ،ئەگەر
ئۇالر”الئىالھە ئىللەلالھ” نى دېسە ،ئۇالر مەندىن ئۆزلىرىنىڭ قانلىرىنى ۋە ماللىرىنى ساقالپ قالىدۇ.
(يەنى ئۇالر شۇ سۆزنى دېسە ،ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ۋە مال -مۈلكىنى ئېلىشقا بولمايدۇ ،ئەگەر ئۇالرنىڭ
جانلىرىدىن قىساس ئېلىش ۋە ماللىرىدىن زاكات ئېلىشقا ئوخشاش ئىسالم دىنىدا ئېلىشقا تېگىشلىك
ھەق بولغان بولسا ،بۇ ھەقلەر ئېلىنىدۇ .ئەگەر ئۇالر تاشقى كۆرۈنۈشتە ئىسالم دىنىغا كىرگەن بولۇپ،
ئىچكى جەھەتتە كۇپۇرلۇق ھالىتىدە قالغان بولسا ،ئۇنىڭ ھېسابىنى ﷲ تائاال ئالىدۇ)».
((( فەتىھ سۈرىسى  24ــــ  25ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

﴿ئەگەر ئۇالر ئۇرۇشنى توختاتسا ،زۇلۇم قىلغۇچىالردىن باشقىالرغا دۈشمەنلىك قىلىشقا بولمايدۇ﴾

يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرۈشتىن ۋە مۆمىنلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىشتىن يانغان بولسا سىلەرمۇ
يېنىڭالر ،شۇنىڭدىن كېيىن كىم ئۇرۇش باشلىغان بولسا زالىم ھېسابلىنىدۇ ،زالىمالردىن باشقا كىشىلەر
ئۆلتۈرۈلمەيدۇ (يەنى ئۇالر ﷲ تائاالغا كەلتۈرۈۋاتقان شېرىكىدىن ۋە مۆمىنلەر بىلەن قىلىۋاتقان ئۇرۇشىدىن
يانغان ئىكەن ،ئۇالر زالىم ھېسابالنمايدۇ .شۇڭا ئۇالر جازاالنمايدۇ).
ﷲ تائاال ئۇرۇش ئاچقان كىشىلەر بىلەن ئۇرۇشۇش توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :بىراۋ سىلەرگە
قانچىلىك چېقىلغان بولسا ،سىلەرمۇ ئۇنىڭغا شۇنچىلىك چېقىلىڭالر﴾(((﴿ ،بىر يامانلىقنىڭ جازاسى
شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر (يەنى ساڭا بىر كىشى قانچىلىك چېقىلسا ،شۇنچىلىك چېقىلماي
ئاشۇرۇۋەتسەڭ بولمايدۇ)﴾(((﴿ ،ئەگەر (ئۆزەڭالرغا يەتكەن زىيان  -زەخمەت ئۈچۈن) ئىنتىقام ئالماقچى
بولساڭالر ،ئۆزەڭالرغا يەتكەن زىيان  -زەخمەت قانچىلىك بولسا ،شۇنچىلىك ئىنتىقام ئېلىڭالر (يەنى
ئاشۇرۇۋەتمەڭالر)﴾(((.
ئىكرىمە ۋە قەتادە مۇنداق دەيدۇ :زالىم دېگەن “الئىالھە ئىللەلالھ” دېگەن سۆزنى دېگىلى
ئۇنىمىغانكىشىدۇر.

﴿تاكى زىيانكەشلىك تۈگىگەن ۋە ﷲ نىڭ دىنى يولغا قويۇلغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾

ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە نافىئىدىن ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى زۇبەيرىنىڭ زامانىسىدا پىتنە بولۇۋاتاتتى ،شۇ ۋاقتتا ئىبنى ئۆمەرنىڭ
قېشىغا ئىككى كىشى كېلىپ مۇنداق دېدى :كىشىلەر پىتنىگە قالدى ،سەن ئۆمەرنىڭ ئوغلى ۋە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمراھى ئىدىڭ ،سېنىڭ ئۇرۇشقا چىقىشىڭغا نېمە توسالغۇ بولدى؟ -دەپ
سوراشتى .ئاندىن ئىبنى ئۆمەر :ماڭا ﷲ نىڭ مۇسۇلمان بۇرادىرىمنىڭ قېنىنى تۆكۈشنى ھارام قىلغان
ھۆكمى توسالغۇ بولدى -،دېدى .ئۇ ئىككىسى :ﷲ تائاال﴿ :تاكى زىيانكەشلىك تۈگىگەن ۋە ﷲ نىڭ
دىنى يولغا قويۇلغانغا قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾ دېمىدىمۇ؟ -دېدى .ئىبنى ئۆمەر :يەر يۈزىدىكى
شېرىكنى تۈگىتىش ۋە ﷲ تائاالنىڭ دىنىنى ئۈستۈن قىلش ئۈچۈن بىز (بۇرۇن) ئۇرۇشقان .سىلەر
ھازىر شېرىكنىڭ تارقىلىشى ،ﷲ تائاالنىڭ دىنىنىڭ ئۈستۈن بولماسلىقى ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىشنى
خااليسىلەر -،دېدى(((.
ئوسمان ئىبنى سالىھ مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئىبنى ئۆمەرنىڭ يېنىغا كېلىپ
ئۇنىڭدىن :ئى ئىبنى ئۆمەر! سېنىڭ بىر يىل ھەج ،يەنە بىر يىل ئۆمرە قىلىشىڭنىڭ ۋە ﷲ تائاال
ئۆزىنىڭ يولىدا جىھاد قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ جىھاد قىلماسلىقىڭنىڭ سەۋەبى
نىمە؟ -دەپ سورىدى .ئۇ :ئى دىنىي قېرىندىشىمنىڭ ئوغلى! ئىسالم دىنى بەش نەرسىنىڭ ئۈستىگە
قورۇلغان( ،ئۇ بولسىمۇ) ﷲ تائاال ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئىمان كەلتۈرۈش ،بەش ۋاخ ناماز ئوقۇش،
رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنى تۇتۇش ،زاكاتنى ئادا قىلىش ۋە ھەج قىلىش -،دەپ جاۋاب بەردى .ئۇ:

((( بەقەرە سۈرىسى  194ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇرا سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  126ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا خەلىپىلىك تالىشىپ ئۇرۇش چىققان بولۇپ ،شۇڭا ئىبنى ئۆمەر ئۇالرغا يۇقىرىقىدەك جاۋاب
بەرگەن ئىدى.
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ئى ئىبنى ئۆمەر! سەن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا كەلتۈرگەن﴿ :ئەگەر مۆمىنلەردىن ئىككى گۇرۇھ
ئۇرۇشۇپ قالسا ،ئۇالرنىڭ ئارىسىنى تۈزەپ قويۇڭالر ،ئەگەر ئۇالرنىڭ بىرى ئىككىنچىسىگە تاجاۋۇز
قىلسا ،تاجاۋۇز قىلغۇچى تاكى ﷲ نىڭ ھۆكمىگە قايتقانغا قەدەر (يەنى تاجاۋۇزىنى توختاتقانغا
قەدەر) ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾(((﴿ ،تاكى زىيانكەشلىك تۈگىگەن ۋە ﷲ نىڭ دىنى يولغا قويۇلغانغا
قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر﴾ دېگەن بۇ ئايەتلىرىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ -دېدى .ئىبنى ئۆمەر مۇنداق
دېدى :بىز ئۇرۇشنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا ،ئىسالم دىنىنىڭ كۈچى ئاجىز ،بىر كىشى
ئۆزىنىڭ دىنى سەۋەبىدىن ئۆلتۈرۈلىدىغان ياكى قاتتىق ئازابلىنىدىغان مەزگىللەردە ،ئىسالم كۈچىيىپ
شېرىك ئەقىدە تۈگىگىچە قىلغان ئىدۇق .ئۇ كىشى ئۇنىڭدىن :ئەلى بىلەن ئوسمان توغرىسىدا قانداق
قارايسەن؟ -دەپ سورىدى .ئىبنى ئۆمەر :ئوسماننى ﷲ تائاال كەچۈرۈۋەتتى ،سىلەر ئۇنى كەچۈرۈشنى
خالىمامسىلەر؟ ئەلى بولسا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ ئوغلى ۋە كۈيئوغلى ،ئەنە ئاۋۇ ئۆي
ئۇنىڭ ئۆيى -،دەپ جاۋاب بەردى.

*******
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
(ئۇرۇش) ھارام قىلىنغان ئاي ( ئۇرۇش) ھارام قىلىنغان ئايغا تەڭدۇر (يەنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان
ئايالردا دۈشمىنىڭالر سىلەرگە چېقىلسا ،شۇ ئايالردا سىلەرمۇ ئۇالرغا چېقىلساڭالر بولىدۇ) .ھۈرمىتى
ساقلىنىشقا تېگىشلىك نەرسىلەرنى تەڭ باراۋەر ( يەنى ھۈرمىتى ساقلىنىشقا تېگىشلىك نەرسىلەرنى
باشقىالر دەپسەندە قىلسا ،ئىنتىقام ئىلىش يۈزىسىدىن ،سىلەرمۇ ئۇالرنى دەپسەندە قىلساڭالر ھېچ
يامىنى يوق) .بىراۋ سىلەرگە قانچىلىك چېقىلغان بولسا سىلەرمۇ ئۇنىڭغا شۇنچىلىك چېقىلىڭالر؛ ﷲ
غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،بىلىڭالركى ﷲ تەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر﴿.﴾194

ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايالردا دۈشمەن ئۇرۇشنى باشلىمىسا ،ئۇرۇش
قىلىشنىڭ ھاراملىقى
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ئىبنى ئابباس ،زەھھاك ،سۇددى ،قەتادە ،مۇقسىم ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ئەتا ۋە باشقىالر مۇنداق
دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھىجىرىيىنىڭ ئالتىنچى يىلى ئۆمرىگە ئېھرام باغالپ ھەرەمگە ماڭغان
ئىدى ،كاپىرالر ئۇنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە ماڭغان مۇسۇلمانالرنى (ئۇرۇش ھارام قىلىنغان زۇلقەئىدە
ئېيىدا) ھەرەمگە كىرىشتىن توستى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالر بىلەن كېلىدىغان يىلى ھەرەمگە
كىرىش ئۈچۈن كېلىشىم تۈزدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ مۇسۇلمانالر بىلەن بىللە كېلىدىغان يىلى ھەرەمگە
كىردى .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا كاپىرالردىن قىساس ئېلىپ بەرگەنلىكىنى بايان قىلىپ بۇ ئايەتنى چۈشۈردى:

﴿(ئۇرۇش) ھارام قىلىنغان ئاي (ئۇرۇش) قىلىنغان ئايغا تەڭدۇر (يەنى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالردا
((( ھۇجۇرات سۈرىسى  9ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

دۈشمىنىڭالر سىلەرگە چېقىلسا ،شۇ ئايالردا سىلەرمۇ ئۇالرغا چېقىلساڭالر بولىدۇ) .ھۈرمىتى ساقلىنىشقا
تېگىشلىك نەرسىلەرنى تەڭ باراۋەر (يەنى ھۈرمىتى ساقلىنىشقا تېگىشلىك نەرسىلەرنى باشقىالر دەپسەندە
قىلسا ،ئىنتىقام ئېلىش يۈزىسىدىن ،سىلەرمۇ ئۇالرنى دەپسەندە قىلساڭالر ھېچ يامىنى يوق)﴾.

ئىمام ئەھمەد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇرۇش چەكلەنگەن ئايدا كاپىرالر تەرىپىدىن ھۇجۇمغا ئۇچرىمىسا ،ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن
ھۇجۇمباشلىمايتتى.ئۇرۇشقىلىۋاتقانبولسا،ئۇرۇشچەكلەنگەنئايكىرسەئۇئايچىقىپكەتكۈچىلىك
ئۇرۇش قىلمايتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھۈدەيبىيەدە چىدىر تىكىپ تۇرۇۋاتقان ۋاقىتتا ئۇنىڭغا
ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ھەققىدە خەۋەر يېتىپ كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئوسماننى بىر پارچە خەت بىلەن مۇشرىكالرغا ئەۋەتكەن ئىدى .بىر مىڭ تۆت يۈز ساھابە دەرەخنىڭ
ئاستىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا كاپىرالر بىلەن جەڭ قىلىشقا بەيئەت قىلدى ،ئاندىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغائوسماننىڭئۆلتۈرۈلمىگەنلىكىھەققىدىكىخەۋەريېتىپكەلگەندەئۇرۇشۇشتىنتوختاپ
كېلىشىم قىلماقچى بولدى .ئاندىن كېلىدىغان يىلى ھەرەمگە كىرىشكە كېلىشىم قىلدى .شۇنىڭدەك،
ھۈنەين كۈنى ھاۋازىن قەبىلىسى بىلەن بولغان ئۇرۇشتا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن يېڭىلگەنلىرى تائىپتىكى
سىېپىلغا كىرىۋالغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تائىپقا ئاتلىنىپ ،ئۇ سېپىنى قورشاۋغا ئالدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سېپىلغا مەنچاناق بىلەن ھۇجۇم قىلىۋاتقان كۈنلەردە ،زۇلقەئىدە ئېيى كىرىپ
قالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قورشاۋنى  40كۈنگىچە داۋامالشتۇردى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم بۇ ھەقتە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بۇ قورشاۋدا كۆپلىگەن ساھابە ئۆلۈپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تائىپنى
ئىشغال قىلىشتىن ياندى .ئاندىن جەئىرانە دېگەن يەردىن ئۆمرىگە ئېھرام باغالپ مەككىگە قايتىپ،
ھۈنەينىدە ئالغان ئولجىالرنى ئۇرۇشقا قاتناشقان ساھابىالرغا بۆلۈپ بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
بۇ قېتىمقى ئۆمرە ھەججىمۇ ھىجرىيەنىڭ  8ـ يىلى بولغان ئىدى.
﴿بىراۋ سىلەرگە قانچىلىك چېقىلغان بولسا سىلەرمۇ ئۇنىڭغا شۇنچىلىك چېقىلىڭالر﴾ يەنى ﷲ
تائاال مۇشرىكالرغىمۇ ئادىللىق قىلىشقا بۇيرۇدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر (ئۆزەڭالرغا
يەتكەن زىيان  -زەخمەت ئۈچۈن) ئىنتىقام ئالماقچى بولساڭالر ،ئۆزەڭالرغا يەتكەن زىيان  -زەخمەت
قانچىلىك بولسا ،شۇنچىلىك ئىنتىقام ئېلىڭالر (يەنى ئاشۇرۇۋەتمەڭالر)﴾(((.
﴿ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،بىلىڭالركى ﷲ تەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال
مۇسۇلمانالرنى ئۆزىدىن قورقۇشقا ،بويسۇنۇشقا ۋە تەقۋادارلىق قىلىشقا بۇيرۇدى .بۇنداق قىلغان كىشىلەرگە
دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ياردەم بېرىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

*******
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﷲ نىڭ يولىدا (پۇل  -مال) سەرپ قىلىڭالر ،ئۆزەڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر ،ئېھسان
((( نەھل سۈرىسى  126ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

347

قىلىڭالر ،ئېھسان قىلغۇچىالرنى ﷲ ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ﴿.﴾195

اﷲ نىڭ يولىدا مال ـ مۈلكىنى سەرپ قىلىشقا بۇيرۇش
﴿ﷲ نىڭ يولىدا (پۇل  -مال) سەرپ قىلىڭالر ،ئۆزەڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر﴾ ئىمام بۇخارى
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ھۇزەيفەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت مال-
مۈلۈكنى ﷲ تائاال يولىدا سەرپ قىلىش توغرىسىدا چۈشكەن ،باشقا ئالىمالردىنمۇ مۇشۇ رىۋايەت بايان
قىلىندى.
لەيس ئىبنى سەئىد يەزىد ئىبنى ئەبۇھەبىبتىن ئەسلەم ئەبۇئىمراننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :قۇستانتىنىيەدە((( مۇھاجىرالرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشى دۈشمەننىڭ سېپىگە ئۆزىنى ئېتىپ
بۆسۈپ كىردى .ئەبۇئەييۇب ئەنسارى دېگەن ساھابە بىز بىلەن بىللە ئىدى .بەزى كىشىلەر دۈشمەننىڭ
سېپىگە ئۆزىنى ئاتقان كىشى ئۆزىنى ھاالكەتكە ئاتتى دېيىشتى .ئەبۇئەييۇب ئەنسارى مۇنداق دېدى :بىز
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئوبدان بىلىمىز ،بۇ ئايەت بىز توغرىلىق چۈشكەن .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ھەمراھ بولۇپ نۇرغۇنلىغان جەڭلەرگە قاتنىشىپ ،ئۇنىڭغا ياردەم قىلدۇق .ئاندىن ئىسالم كېڭىيىپ
غەلىبە قىلغاندا ،بىز ئەنسارىالر بىر يەرگە يىغىلىپ :ﷲ تائاال بىزگە پەيغەمبىرىنىڭ ساھابىلىرىدىن
قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدىغان كىشىلەردىن قىلىش ئارقىلىق مەرھەمەت قىلدى .ئىسالممۇ كېڭىيىپ
ئۇنىڭغا ئىشىنىدىغان كىشىلەرمۇ كۆپەيدى .بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئاياللىرىمىز ،بالىلىرىمىز ۋە مال
 مۈلكىمىزدىن ئۈستۈن كۆردۇق .ئۇرۇشمۇ توختىدى ،ئەمدى بىز باال  -چاقىلىرىمىزنىڭ ھالىدىن خەۋەرئېلىش بىلەن شۇغۇلالنساق ،تىجارەت قىلىپ ماللىرىمىزنى كۆپەيتسەك ،-دېيىشتۇق .شۇنىڭ بىلەن
بىزنىڭ ھەققىمىزدە﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا (پۇل  -مال) سەرپ قىلىڭالر ،ئۆزەڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر﴾
دېگەن ئايەت چۈشتى .يەنى بۇ ئايەتتىكى“ :ئۈزەڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر” دېگەن سۆزنىڭ
مەنىسى :سىلەر ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىشنى تاشالپ ،باال  -چاقىلىرىڭالر ۋە ماللىرىڭالر بىلەن
بولۇپ كەتمەڭالر((( دېگەنلىكتۇر.
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ئەبۇداۋۇدنىڭ ئەسلەم ئەبۇئىمراندىن قىلغان رىۋايىتىدە مۇنداق دېيىلىدۇ :بىز قۇستانتىنىيەدە
ئىدۇق ،مىسىردىن كەلگەن كىشىلەرگە ئۇقبە ئىبنى ئامىر ،شاملىقالرغا فۇزالە ئىبنى ئۇبەيد دېگەن كىشى
مەسئۇل ئىدى .شەھەر تەرەپتىن رۇمنىڭ چوڭ بىر قوشۇنى چىقىپ ،سەپ تۈزۈپ تۇردى ،بىزمۇ ئۇالرغا
قارشى سەپ تۈزۈپ تۇردۇق .مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشى ئۇالرنىڭ ئىچىگە ئېتىلىپ كىرىپ
يېنىپ چىقتى ،كىشىلەر ئۇنىڭغا قاراپ توۋالپ :سۇبھانەلالھ! ئۇ ئۆزىنى ھاالكەتكە تاشلىدى -،دېيىشىپ
كەتتى .ئەنسارىالردىن بولغان ئەبۇئەييۇب :ئى خااليىق! سىلەر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى باشقا بىر مەنىدە
چۈشىنىدىكەنسىلەر ،بۇ ئايەت بىز ئەنسارىالر توغرىسىدا چۈشكەن .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ دىنىنى ئۈستۈن
قىلىپ ،ئۇنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىغان كىشىلەر كۆپ بولغاندا بىز ئەنسارىالر ئۆزئارا ماللىرىمىز تەرەپكە
يۈزلىنىپ( ،ئۇرۇش قىلىمىز دەپ ئۇنىڭدا تارتقان زىيانلىرىمىزنى) تولۇقلىۋالساق -،دېيىشتۇق ،ئاندىن
((( ھازىرقى ئىستانبۇل.
((( ئەگەر ئۇنداق قىلساڭالر ،دۈشمەن يۇرتۇڭالرنى بېسىۋېلىپ ،سىلەرنى مال ـ مۈلكىڭالرغا ھەتتا باال ـ چاقىلىرىڭالرغىمۇ
ئىگە قىلمايدۇ .ھەقىقىي ھاالكەت دېگەن شۇ.

بەقەرە سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى.
ئەبۇبەكرى ئىبنى ئىيياش ئەبۇئىسھاق سەبىئىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشى بەرا ئىبنى ئازىپتىن :ئەگەر مەن دۈشمەنگە يالغۇز ئېتىلىپ كىرسەم ،ئۇالر مېنى ئۆلتۈرىۋەتسە ،مەن
ئۆزەمنى ھاالكەتكە ئاتقان بوالمدىمەن؟ -دەپ سورىدى .بەرا :ياق ،چۈنكى ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە
مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغىن (يەنى ئۆزەڭ يالغۇز بولساڭمۇ جىھاد
قىلغىن ،ساڭا غەلىبە ۋەدە قىلىنغان .مۇناپىقالرنىڭ جىھادتىن قېلىپ قالغانلىقىغا ئەھمىيەت بېرىپ
كەتمە) .سەن پەقەت ئۆزەڭگىال جاۋابكارسەن﴾((( ئەمما﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا (پۇل  -مال) سەرپ قىلىڭالر،
ئۆزەڭالرنى ھاالكەتكە تاشلىماڭالر﴾ دېگەن ئايەت ﷲ تائاالنىڭ يولىدا مال -مۈلكىنى سەرپ قىلىش
توغرىسىدا چۈشكەن دەپ جاۋاب بەردى.
ئايەتنىڭ قىسقىچە مەنىسى ،ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ يولىدا ياخشى ئىشالر ئۈچۈن پۇل  -مېلىنى
سەرپ قىلىشقا ،مۇسۇلمانالر كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلغاندا ،ئۇالرنىڭ كاپىرالر ئۈستىدىن غەلىبە
قىلىشى ئۈچۈن پۇل  -مېلىنى سەرپ قىلىشقا بۇيرۇدى ۋە پۇل  -مېلىنى كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش
قىلىشتەك ياخشى ئورۇنالرغا سەرپ قىلمىغان كىشىنىڭ ھاالكەتكە دۇچار بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر
بەردى .ئۇنىڭ ئارقىدىنال ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشنىڭ ئەڭ ئالىي دەرىجىسى بولغان ئېھسانغا بۇيرۇپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئېھسان قىلىڭالر ،ئېھسان قىلغۇچىالرنى ﷲ ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ﴾.

*******
ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋ ﰌ ﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ ﰕﰖ
ﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣ
ھەج بىلەن ئۆمرەنى ﷲ ئۈچۈن تولۇق ئورۇنالڭالر ،ئەگەر (دۈشمەن ياكى كېسەللىك سەۋەبىدىن)
ھەجنى ياكى ئۆمرەنى ئادا قىلىشتا توسقۇنلۇققا ئۇچرىساڭالر ،ئۇ ھالدا نېمە ئوڭاي بولسا (يەنى تۆگە،
كاال ،قويدىن نېمىنى تاپالىساڭالر) ،شۇنى قۇربانلىق قىلىڭالر ،قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال جايىغا (يەنى
بەلگىلەنگەن جايغا) يەتمىگىچە بېشىڭالرنى چۈشۈرمەڭالر .سىلەردىن كىمكى كېسەل (يەنى چېچىنى
چۈشۈرسە زىيان قىلىدىغان كېسەل) ياكى بېشىدا ئىللەت (يەنى باش ئاغرىقى ،پىتقا ئوخشاشالر) بولۇپ
(بېشىنى چۈشۈرمىسە) ،فىدىيە قىلىش يۈزىسىدىن (ئۈچ كۈن) روزا تۇتسۇن ياكى (ئالتە مىسكىنگە ئۈچ
سا) سەدىقە بەرسۇن ياكى (بىرەر مال) قۇربانلىق قىلسۇن ،ئەمىنلىكتە بولغان چېغىڭالردا (ئاراڭالردىن)
ئۆمرە قىلغاندىن كېيىن ھەج قىلىشتىن بەھرىمەن بولغان ئادەم (يەنى ھەجدىن بۇرۇن ئۆمرە قىلىپ
تاماملىغان ئادەم) نېمە ئوڭاي بولسا ،شۇنى قۇربانلىق قىلسۇن( ،پۇلى يوقلۇقتىن ياكى قۇربانلىق
مال يوقلۇقىدىن قۇربانلىق مال) تاپالمىغان ئادەم ھەج جەريانىدا ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن( ،ھەجدىن)
قايتقاندىن كېيىن يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن ،ئۇنىڭ ھەممىسى ئون كۈن بولىدۇ .مانا بۇ (يەنى ئۆمرە
((( نىسا سۈرىسى  -84ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قىلغان ئادەمگە قۇربانلىق قىلىش الزىملىقى ياكى روزا تۇتۇش ھەققىدىكى ھۆكۈم) مەسجىدى ھەرام
دائىرىسىدە (يەنى ھەرەمدە) ئولتۇرۇشلۇق بولمىغان كىشىلەر ئۈچۈندۇر .ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر،
بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴿.﴾196

ھەج بىلەن ئۆمرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى تولۇق ئادا قىلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال يۇقىرىدا روزا تۇتۇش ۋە ﷲ تائاالنىڭ يولىدا كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشنىڭ
ھۆكۈملىرىنى بايان قىلغاندىن كېيىن ،ھەجنىڭ پائالىيەتلىرىنى بايان قىلىشقا باشالپ ،ھەج
بىلەن ئۆمرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى تولۇق ئادا قىلىشقا بۇيرۇدى .بۇ ئايەتنىڭ باش ـ ئايىغى ھەج
بىلەن ئۆمرىنى باشالپ بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ پائالىيەتلىرىنى تولۇق ئادا قىلىشنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇ ئىككىسىنى تولۇق ئادا قىلىشقا بۇيرۇپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى:

﴿ئەگەر (دۈشمەن ياكى كېسەللىك سەۋەبىدىن) ھەجنى ياكى ئۆمرەنى ئادا قىلىشتا توسقۇنلۇققا
ئۇچرىساڭالر﴾يەنىبەيتۇلالھقايېتىپبېرىشتىنۋەھەجبىلەنئۆمرىنىڭپائالىيەتلىرىنىتولۇقالشتىن

چەكلەنسەڭالر...

شۇڭا پۈتۈن ئالىمالر :ھەج ۋە ئۆمرە قىلىشنى باشلىغان كىشى ئۇ ئىككىسىنىڭ پائالىيەتلىرىنى
ئاخىرىغىچە ،تولۇق ئادا قىلىشى ۋاجىب -،دېگەن سۆزدە بىرلىككە كەلدى .مەكھۇل :ئۇ ئىككىسىنى
تولۇقالش دېگەندە ئېھرام باغالشقا كۆرسىتىپ بېرىلگەن ئورۇنالردىن ھەج بىلەن ئۆمرىگە بىرال
ۋاقىتتا ئېھرام باغالش كۆزدە تۇتۇلغان -،دېدى.
ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن زۆھرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ﷲ تائاالنىڭ:
﴿ھەج بىلەن ئۆمرەنى ﷲ ئۈچۈن تولۇق ئورۇنالڭالر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇ
ئىككىسىنى تولۇقالش دېگەن ،ھەر بىرىنى ئايرىم  -ئايرىم قىلىش (يەنى ھەجنى ھەجنىڭ
ئايلىرىدا ،ئۆمرىنى ھەجنىڭ ئايلىرىدىن باشقا ئايالردا قىلىش) دېگەنلىك بولىدۇ .چۈنكى ،ﷲ
تائاال ﴿ھەج ۋاقتى مەلۇم بىر قانچە ئايدۇر (يەنى شەۋۋال ،زۇلقەئدە ئايلىرى ۋە زۇلھەججە ئېيىنىڭ
ئون كۈنىدۇر)﴾ دېدى -،دېگەن.
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﴿ھەج بىلەن ئۆمرەنى ﷲ ئۈچۈن تولۇق ئورۇنالڭالر﴾ سۇددى بۇ ئايەتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە
مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ھەج بىلەن ئۆمرىنى ئادا قىلىڭالر .قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
زىراردىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتىكى
ھەج دېگەنلىك ئەرەفات دېگەنلىك ،ئۆمرە دېگەن تاۋاپ دېگەنلىك بولىدۇ.
ئەئمەش ئىبراھىمدىن ئەلقەمەنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :بۇ ئايەتنى ئابدۇلالھنىڭ:
ھەج بىلەن ئۆمرەنى كەبىگىچە ئورۇنالڭالر دەپ ئوقۇغان قىرائەتىگە ئاساسەن ،ئۆمرە قىلغاندا
بەيتۇلالھدىن باشقا يەرگە ئۆتۈپ كەتمەسلىك (يەنى ئۆمرە دېگەن بەيتۇلالھنىڭ ئىچىدىال بولىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا مىنا ۋە ئەرەفاتالرغا چىقىپ كەتمەسلىك) كېرەك دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
باشقىالردىنمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە بۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەتلەر بايان قىلىندى.

بەقەرە سۈرىسى

ھەجگە ياكى ئۆمرىگە ئېھرام باغلىغان كىشىنىڭ يولدا توسۇلۇپ قالغاندا
قىلىدىغان ئىشلىرى
﴿ئەگەر (دۈشمەن ياكى كېسەللىك سەۋەبىدىن) ھەجنى ياكى ئۆمرەنى ئادا قىلىشتا توسقۇنلۇققا
ئۇچرىساڭالر ،ئۇ ھالدا نېمە ئوڭاي بولسا (يەنى تۆگە ،كاال ،قويدىن نېمىنى تاپالىساڭالر) ،شۇنى
قۇربانلىق قىلىڭالر﴾ ئالىمالر :بۇ ئايەت ھىجىرىيىنىڭ  6ـ يىلى ،يەنى ھۈدەيبىيە يىلى مۇشرىكالر

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەرەمگە كىرىشتىن توسقان ۋاقتىدا چۈشكەن -،دېدى .ﷲ تائاال ھۈدەيبىيە
يىلى مۇشرىكالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھەرەمگە كىرىشتىن توسۇپ قالغان چاغدا ،فەتھ سۈرىسىنىڭ
ھەممىسىنى نازىل قىلدى.
ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۆزلىرى بىلەن بىللە قۇربانلىق ئۈچۈن ئېلىپ كەلگەن  70تۆگىنى بوغۇزالشقا،
چاچلىرىنى چۈشۈرتۈشكە ۋە ئېھراملىرىدىن چىقىشقا رۇخسەت قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى
چاچلىرىنى چۈشۈرتۈپ ئېھرامدىن چىقىشقا بۇيرۇدى .ئاندىن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزى چىقىپ
چېچىنى چۈشۈرىۋەتمىگۈچە ،بۇ ھۆكۈمنىڭ ئۆزگىرىشىنى كۆتۈپ ،بۇيرۇلغان ئىشالرنى (يەنى چېچىنى
چۈشۈرتۈپ،ئېھرامدىنچىقىشنى)قىلمىدى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭچېچىنىچۈشۈرۈۋەتكەنلىكىنى
كۆرۈپ ،ھەممىسى چېچىنى چۈشۈردى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن چاچلىرىنى چۈشۈرۈۋەتمەي قىسقارتقانالرمۇ
بولدى .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ چېچىنى چۈشۈرۋەتكەنلەرگە رەھمەت قىلسۇن!» دېدى.
ئۇالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! چېچىنى قىسقارتقانالرغىچۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۈچىنچى قېتىمدا« :چېچىنى قىسقارتقانالرغىمۇ رەھمەت قىلسۇن!» دېدى .ئاخىرىدا ،ئېلىپ كېلىنگەن
قۇربانلىق قىلىش ئىشىال قالغانىدى .ھەر يەتتە كىشى بىرلىشىپ بىردىن تۆگە بوغۇزلىدى .ئۇالرنىڭ
سانى  1400كىشى ئىدى .ئۇالرنىڭ (ھۇدەيبىيەدىكى) چۈشكەن يېرى ھەرەمگە تەۋە يەرنىڭ سىرتىدا
ئىدى .بەزىلەر :ھەرەم تەرەپتە ئىدى -،دەپمۇ بايان قىلدى .دۈشمەننىڭ يولنى توسۇۋېلىشى ،ئېھرام
باغلىغان كىشىنىڭ كېسەل بولۇپ قېلىشى ،ئۇنىڭ يولدىن ئېزىقىپ كېتىشى ،ئۇنىڭ پۇل  -ماللىرىنىڭ
يوقاپ كېتىشى ياكى ئايال كىشى بولسا ،ئۇنىڭغا مەھرەم بولۇپ ماڭغان كىشىنىڭ يولدا ئايرىلىپ
قېلىشىدەك ئىشالر ھەجگە ياكى ئۆمرىگە ئېھرام باغلىغان كىشىنىڭ ئالدىنى توسۇپ قويىدۇ.
ئىمام ئەھمەد بۇ ھەقتە ھەججاج ئىبنى ئەمرى ئەنسارىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بىر كىشىنىڭ بىر يېرى سۇنۇپ كەتسە ياكى قايرىلىپ كەتسە ،ئۇ
كىشى ئېھرامدىن چىقىپ كەتكەن بولىدۇ ،ئۇ باشقىدىن ھەج قىلىشى كېرەك» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
ھەججاج ئىبنى ئەمرى :مەن بۇنى ئىبنى ئابباس بىلەن ئەبۇ ھۇرەيرەگە دەپ بەرگەن ئىدىم .ئۇالرمۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دېگەندەك جاۋاب بەردى -،دېدى.
ئەبۇداۋۇد بىلەن ئىبنى ماجەنىڭ رىۋايىتىدە« :بىر كىشىنىڭ بىر يېرى قايرىلىپ كەتسە ياكى
سۇنۇپ كەتسە ۋەياكى ئۇ كېسەل بولۇپ قالسا» دەپ بايان قىلدى .ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ،
ئىبنى زۇبەير ،ئەلقەمە ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير ،مۇجاھىد ،نەخەئىي ،ئەتا،
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالر مۇنداق دېدى :ئېھرام باغلىغان كىشى دۈشمەننىڭ يولنى توسۇۋېلىشى،
كېسەل بولۇپ قېلىش ياكى بىر يېرى سۇنۇپ كېتىشى سەۋەبىدىن (ھەج ياكى ئۆمرە يولىدىن) توسۇلۇپ
قالىدۇ .سەۋرى :توسۇپ قېلىش دېگەن ،يولدا توسۇلۇپ قېلىش سەۋەبچى بولىدىغان ھەرقانداق
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ئەزىيەت بەرگۈچى نەرسىدىن ئىبارەتتۇر -،دېدى.
بۇ ھەقتە (يەنى يولدا توسۇلۇپ قېلىشقا سەۋەبچى بوالاليدىغان نەرسىنىڭ كېسەل ۋە ئۇنىڭدىن
باشقا ھەرقانداق ئەزىيەت بېرىدىغان نەرسە ئىكەنلىكى توغرىسىدا) ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ
ھەدىسىدە مۇنداق بايان قىلىنغان :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زىبابە بىنت زۇبەير ئىبنى ئابدۇمۇتەللىب
دېگەن ئايالنىڭ قېشىغا كىرگەن ئىدى .ئۇ ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى!
مەن ھەج قىلىشنى خااليمەن( ،لېكىن) مەن كېسەلچان -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئايالغا:
«ھەج قىلىڭ ۋە كېسەل مېنى ھەج قىلىش ئىمكانىيتىدىن ئايرىغۇچە ھەج قىلىمەن ۋە شۇ چاغدىال
ئېھرامدىن چىقىمەن دەپ شەرت قىلىڭ» دېدى.
ئىمام مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن مۇشۇ ھەدىسكە ئوخشاش يەنە بىر ھەدىس
رىۋايەت قىلدى .بۇ ھەدىسلەرگە ئاساسالنغاندا ،ھەجگە شەرت قويۇشقا بولىدۇ.
﴿ئەگەر (دۈشمەن ياكى كېسەللىك سەۋەبىدىن) ھەجنى ياكى ئۆمرەنى ئادا قىلىشتا توسقۇنلۇققا
ئۇچرىساڭالر ،ئۇ ھالدا نېمە ئوڭاي بولسا (يەنى تۆگە ،كاال ،قويدىن نېمىنى تاپالىساڭالر) ،شۇنى قۇربانلىق
قىلىڭالر﴾ ئىمام مالىك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى (قۇربانلىق ئۈچۈن ئېلىپ كېلىنىدىغان چارۋا  -مال) قويدۇر.

ئىبنى ئابباس قۇربانلىق ئۈچۈن ئېلىپ كېلىنىدىغان چارۋا  -مالالر تۆگە ،كاال ،ئۆچكە ۋە قوي
قاتارلىقالرنىڭ ئەركەك ـ چىشىلىرىدىن بولىدۇ -،دېدى .ئابدۇرازاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەر كىم قۇدرىتىنىڭ يېتىشچە
قۇربانلىق قىلىدۇ .ئەۋفىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەگەر ئۇ باي بولسا تۆگە ،تۇرمۇش ئەھۋالى ئۇنىڭدىن تۆۋەنرەك بولسا كاال ،ئۇنىڭدىنمۇ تۆۋەنرەك بولسا
قوي بوغۇزاليدۇ.
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ھىشام ئىبنى ئۇرۋە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە دادىسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
قۇربانلىق قىلىنىدىغان چارۋا  -مال ئەرزان بىلەن قىممەتنىڭ ئارىلىقىدا بولىدۇ .يولدا سەپەردىن
توسۇلۇپ قالغاندا قوي ئۆلتۈرسىمۇ بولىدۇ ،دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى شۇكى ،توسۇلۇپ قالغاندا نېمىنى
قۇربانلىق قىلىش قوالي بولسا ،شۇنى قۇربانلىق قىلىڭالر دېگەنلىك بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن قۇربانلىق
قىلىنىدىغان چارۋا  -مالالر ئىبنى ئابباس دېگەندەك تۆگە ،كاال ،قوي ۋە ئۆچكىلەردىن ئىبارەت بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر قېتىم
قويدىن بىرنى قۇربانلىق قىلغان -،دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
﴿قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال جايىغا (يەنى بەلگىلەنگەن جايغا) يەتمىگىچە بېشىڭالرنى
چۈشۈرمەڭالر﴾ بۇ ئايەت يۇقىرىدىكى﴿ :ھەج بىلەن ئۆمرەنى ﷲ ئۈچۈن تولۇق ئورۇنالڭالر﴾ دېگەن

ئايەت بىلەن باغلىنىشلىقتۇر .بۇنىڭ مەنىسى ھەرەمگە خاتىرجەم يېتىپ بارغىلى بولىدىغان ھالەتتە
چېچىنى چۈشۈرۈش (ھەرەمگە بېرىپ قۇربانلىق قىلمىغىچە) دۇرۇس ئەمەس.

﴿قۇربانلىققىلىنىدىغانمالجايىغا(يەنىبەلگىلەنگەنجايغا)يەتمىگىچەبېشىڭالرنىچۈشۈرمەڭالر﴾

ئەگەر ئۇ ھەج بىلەن ئۆمرىگە ئېھرام باغلىغان كىشى بولسا ،ھەج بىلەن ئۆمرىنىڭ پائالىيەتلىرىنى
تولۇق ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھەج پائالىيەتلىرى تاماملىنىدۇ .ئەگەر ھەجگە ياكى ئۆمرىگە ئېھرام
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باغلىغان بولسا ،يەنى ھەجنىڭ ئايلىرىدىن ئاۋۋال ئۆمرىگە ئېھرام باغالپ ،ئۆمرىدىن كېيىن ئېھرامدىن
چىقىپ ،ھەجنىڭ ۋاقتىغىچە ھەرەمدە تۇرۇپ( ،ھەجنىڭ ۋاقتى كەلگەندە ھەرەمدىن ئېھرام باغالپ) ھەج
پائالىيەتلىرىنى تۈگەتسە ،ئۇ قىلماقچى بولغان ھەج ياكى ئۆمرىسىنى تاماملىغان بولىدۇ.
ھەفسە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! نېمە
ئۈچۈن كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ ئۆمرىگە باغلىغان ئېھراملىرىدىن چىقىدۇ .سەن ئېھرامىڭدىن چىقمايسەن؟-
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن چېچىمنى قاتۇرۇپ((( قويدۇم ،قۇربانلىق قىلماقچى بولغان
مېلىمنىڭ بوينىغا قۇربانلىق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن بىر نەرسە ئېسىپ قويدۇم .ئېھرامدىن ئۇنى
قۇربانلىق قىلمىغىچە چىقمايمەن (يەنى ئېھرامدىن ھەجنى قىلىپ بولۇپ چىقىمەن)» دېدى.

ئېھرامنىڭ ئىچىدە تۇرۇپ چېچىنى چۈشۈرۈۋەتكەن كىشىگە فىدىيەنىڭ ۋاجىب
بولىدىغانلىقى
﴿سىلەردىن كىمكى كېسەل (يەنى چېچىنى چۈشۈرسە زىيان قىلىدىغان كېسەل) ياكى بېشىدا ئىللەت
(يەنى باش ئاغرىقى ،پىتقا ئوخشاشالر) بولۇپ (بېشىنى چۈشۈرمىسە) ،فىدىيە قىلىش يۈزىسىدىن (ئۈچ
كۈن) روزا تۇتسۇن ياكى (ئالتە مىسكىنگە ئۈچ سا) سەدىقە بەرسۇن ياكى (بىرەر مال) قۇربانلىق قىلسۇن﴾

ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى توغرىسىدا ئابدۇراھمان ئىبنى ئىسفىھاننىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئابدۇلالھ ئىبنى مەئقەلنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم :مەن
كۇفىنىڭ مەسچىتىدە كەئب ئىبنى ئەجەرنىڭ قېشىدا ئولتۇرۇپ ئۇنىڭدىن فىدىيە ئۈچۈن قانچە كۈن روزا
تۇتۇلىدىغانلىقىنى سورىدىم .كەئب ئىبنى ئەجەر :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا پىتلەر مېنىڭ
يۈزۈمگە چۈشكەن ھالەتتە ئېلىپ بېرىلدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قىيىنچىلىق ساڭا بۇ دەرىجىدە
يەتكەنلىكىنى ئويلىمىغان ئىدىم ،فىدىيە ئۈچۈن بىر قوي تاپالمامسەن؟» دېدى .مەن :ياق -،دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر فىدىيە بەرگىلى بىر قوي تاپالمىساڭ ،ئۈچ كۈن روزا تۇتقىن ياكى ئالتە
مىسكىنگە (ھەر بىر مىسكىن ئۈچۈن يېرىم سا((( دىن) تائام بېرىپ چېچىڭنى چۈشۈرتكىن» دېدى.
كەئب ئىبنى ئەجەر :بۇ ئايەت مەن توغرىسىدا چۈشتى .لېكىن ئۇ سىلەرگىمۇ ئورتاقتۇر -،دېدى.
ئىمامئەھمەدكەئبئىبنىئەجەرنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
مېنىڭ قېشىمغا كەلدى ،ئۇ چاغدا پىتالر يۈزلىرىمگە يامراپ كەتكەن ھالەتتە ئۇچاققا ئوت قاالۋاتاتتىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ساڭا بېشىڭدىكى جانۋارالر ئەزىيەت يەتكۈزىۋاتامدۇ؟» دېدى .مەن  :ھەئە-،
دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :چېچىڭنى چۈشۈرۈۋېتىپ ئۈچ كۈن روزا تۇتقىن ياكى ئالتە مىسكىنگە
تائام بەرگىن ۋەياكى بىر نەرسە بوغۇزلىغىن» دېدى.
قۇرئانمۇشۇقىيىنچىلىققادۈچكەلگەنكىشىنىڭفىدىيەبېرىشىئارقىلىقچېچىنىچۈشۈرۈۋېتىشكە

رۇخسەت قىلغانلىقىنى بايان قىلغاندا﴿ :فىدىيە قىلىش يۈزىسىدىن (ئۈچ كۈن) روزا تۇتسۇن ياكى (ئالتە
مىسكىنگە ئۈچ سا) سەدىقە بەرسۇن ياكى (بىرەر مال) قۇربانلىق قىلسۇن﴾ دەپ ئاسان يەردىن باشلىدى.
((( شۇ زامانالردا چاچنىڭ پىتالپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ،چاچ قاتتۇرغۇچى بىر خىل ماددا ئىشلىتىلەتتى.
((( بۇ بىر ئۆلچەم بىرلىكى بولۇپ ،بىر سا تەخمىنەن  3.8كىلو گىرامغا تەڭ.
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم :كەئب ئىبنى ئەجەرنى شۇ ئىشنى قىلىشقا بۇيرۇغاندا ،ئۇنى ياخشىراقىنى
قىلىشقا بۇيرۇپ« :بىر قوي بوغۇزلىغىن ياكى ئالتە مىسكىنگە تائام بەرگىن ۋەياكى ئۈچ كۈن روزا تۇتقىن»
دېدى.

ھەجدىن بەھرىمەن بولۇشنىڭ بايانى
﴿ئەمىنلىكتە بولغان چېغىڭالردا (ئاراڭالردىن) ئۆمرە قىلغاندىن كېيىن ھەج قىلىشتىن بەھرىمەن
بولغان ئادەم (يەنى ھەجدىن بۇرۇن ئۆمرە قىلىپ تاماملىغان ئادەم) نېمە ئوڭاي بولسا ،شۇنى قۇربانلىق
قىلسۇن﴾ يەنى سىلەر ھەج قىلىشقا قادىر بولساڭالر ۋە ئۆمرىنى قىلىپ بولۇپ ،ھەج ۋاقتىغىچە بەھرىمەن

بولماقچى بولساڭالر (يەنى ھەجنىڭ ئايلىرىدا ئاۋۋال ئۆمرىگە ئېھرام باغالپ ئۆمرىنى قىلىپ بولۇپ،
ھەج ۋاقتىغىچە ئېھرام ۋاقتىدا چەكلەنگەن جىنسىي مۇناسىۋەت ،ساقال  -بۇرۇتالرنى تەكشىلەشتىن
ئىبارەت ئىشالردىن بەھرىمەن بولۇپ ھەج كەلگەندە ،مەككىنىڭ ئىچىدە ئېھرام باغالپ ھەج قىلساڭالر)،
قۇربانلىق ئۈچۈن بوغۇزالشقا ئەرزىيدىغان چارۋا  -مالالرنىڭ ئىچىدىن قۇدرىتىڭالر يەتكىنىدىن بىرنى
بوغۇزالڭالر .ئۇ چارۋا  -مالالرنىڭ ئەڭ ئاددىيسى قويدۇر ،كاال بوغۇزلىسىمۇ بولىدۇ .چۈنكى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئاياللىرىغا ئاتاپ كاال بوغۇزلىغان ئىدى.
ئەۋزائىي ئەبۇ ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ
ئاياللىرىنىڭنامىدىنكاالبوغۇزلىدى،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭئاياللىرىھەجئايلىرىدائۆمرىگەئېھرام
باغالپ ،ئۆمرىدىن كېيىن ھەجگىچە ئېھرام ۋاقتىدا چەكلەنگەن نەرسىلەردىن بەھرىمەن بولغان ئىدى.
بۇ ئايەت ۋە ھەدىسلەردە ھەج ئايلىرىدا ئۆمرىگە ئېھرام باغالپ ئۇنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن،
ھەج ۋاقتىغىچە ئېھرامدا چەكلەنگەن نەرسىلەردىن بەھرىمەن بولۇشنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىگە پاكىت
بار.

بەھرىمەن بولغان كىشىنىڭ قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن چارۋا ـ مال تاپالمىسا،
ئون كۈن روزا تۇتىدىغانلىقى
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﴿(پۇلى يوقلۇقتىن ياكى قۇربانلىق مال يوقلۇقىدىن قۇربانلىق مال) تاپالمىغان ئادەم ھەج
جەريانىدا ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن( ،ھەجدىن) قايتقاندىن كېيىن يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن ،ئۇنىڭ
ھەممىسى ئون كۈن بولىدۇ﴾ يەنى قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن مال ياكى پۇلىنىڭ يوقلۇقى سەۋەبىدىن

قۇربانلىق قىاللمىغان كىشى ،ھەج جەريانىدا ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن.

ئەۋفىيئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:قۇربانلىق
قىاللمىغان كىشى ئەرەفات كۈنى ئۈچ كۈنلۈك روزىسى تولۇقالپ بولۇشنى نىيەت قىلغان ھالدا
(ئەرەفات كۈنلىرىدىن بۇرۇن) روزا تۇتۇشنى باشلىسۇن( ،ھەجدىن كېيىن) ۋەتىنىگە قايتقاندا
يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن .شۇنىڭدەك ،ئەبۇئىسھاق ۋەبەردىن ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەتتىنچى ،سەككىزىنچى ۋە ئەرەفات كۈنى روزا تۇتىدۇ .جەئفەر ئىبنى مۇھەممەد
ئاتىسىدىن ئەلىنىڭ :شۇ كۈنلەردە روزا تۇتىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

بەقەرە سۈرىسى

ھېيت كۈنى كېلىشتىن ئىلگىرى ئۈچ كۈنلۈك روزىنىڭ ھەممىسىنى ياكى ئۇنىڭ بىر قىسمىنى
تۇتمىسا ،ئۇنى ھېيت كۈنلىرى تۇتسىمۇ بولىدۇ .بۇنىڭغا ئائىشە ۋە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمنىڭ :ھېيت كۈنلىرى روزا تۇتۇش قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن مال تاپالمىغان كىشىلەرگە
رۇخسەت قىلىندى دېگەن سۆزلىرى دەلىل بولۇپ ،بۇنى ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
سۇفيان جەئفەر ئىبنى مۇھەممەدنىڭ ئاتىسىدىن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەج جەريانىدا تۇتالمىغان روزىنى ھېيت كۈنلىرى تۇتسا بولىدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ھەج جەريانىدا ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ (ھېيتتىن
كېيىنكى كۈنلەرنىمۇ) ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى ئۈچۈن ئۆلىماالر شۇنداق دەپ قارىغان .ئىمام مۇسلىم
قۇتەيبە ھەزەلدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھېيت
كۈنلىرى يەپ ـ ئىچىش كۈنلىرىدۇر»(((.
﴿(ھەجدىن) قايتقاندىن كېيىن يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن ،ئۇنىڭ ھەممىسى ئون كۈن بولىدۇ﴾

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىككى خىل كۆز قاراش بار .بىرى( :سىلەر ھەج پائالىيەتلىرىنى
تۈگىتىپ بولۇپ) ياتاقلىرىڭالرغا قايتساڭالر (يەتتە كۈن روزا تۇتۇڭالر) .يەنە بىرى :سىلەر (ھەجنى
قىلىپ بولۇپ) يۇرتۇڭالرغا قايتساڭالر (يەتتە كۈن روزا تۇتۇڭالر).

ئابدۇرازاق سالىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(﴿ :ھەجدىن) قايتقاندىن
كېيىن يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئۆمەرنىڭ :ئۆزىنىڭ

باال  -چاقىلىرىنىڭ يۇرتىغا قايتقاندا (يەتتە كۈن روزا تۇتىدۇ) دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .باشقا
ئالىمالردىنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەتلەر بايان قىلىندى.
ئىمام بۇخارى سالىم ئىبنى ئابدۇلالھتىن ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدىكى) ۋىدالىشىش
ھەجىدە ئۆمرىگە ئېھرام باغالپ ،ئۆمرىنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھەجگىچە بولغان ئارىلىقتا
(ئېھرام باغلىغان ۋاقىتتا چەكلەنگەن نەرسىلەر بىلەن) بەھرىمەن بولدى .ئۆزى بىلەن بىللە
زۇلھۇلەيفە دېگەن يەردىن قۇربانلىق ئۈچۈن ئېلىپ كەلگەن مالنى بوغۇزلىدى( .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ قېتىمقى ھەجدە ئۆمرە بىلەن ھەجنىڭ ئارىلىقىدا بەھرىمەن بولۇشىنىڭ
جەريانى مۇنداق) :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ھەج قىلىشنى) باشالپ ئۆمرىگە ئېھرام باغلىدى.
ئۆمرىنىقىلىپبولغاندىنكېيىن،ھەجگىچەبولغانئارىلىقتائېھرامدىنچىقىپ،ئېھرامباغلىغاندا
چەكلەنگەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ،چاچ ـ ساقالالرنى ياساش ۋە تىرناقلىرىنى ئېلىشتەك
ئىشالردىن بەھرىمەن بولدى .ئاندىن (ھەجنىڭ ۋاقتى كەلگەندە) ھەجگە قايتا ئېھرام باغلىدى.
باشقىالرمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە ئۆمرە بىلەن ھەج ئارىلىقىدا (ئېھرام باغلىغاندا
چەكلەنگەن ئىشالردىن) بەھرىمەن بولدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۆزلىرى بىلەن بىللە قۇربانلىق
مالنى ھەيدەپ كەلگەن كىشىلەرمۇ ۋە ھەيدەپ كەلمىگەنلەرمۇ بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مەككىگە كەلگەندە كىشىلەرگە مۇنداق دېدى« :ئاراڭالردا قۇربانلىق مالنى بىللە ئېلىپ كەلگەنلەر

((( بۇ ھەدىس ھېيت كۈنلىرى روزا تۇتۇشقا بولمايدىغانلىقىنىڭ پاكىتىدۇر .لېكىن بۇ ھەدىس يۇقىرىدىكى ھەدىسكە
زىت كەلمەيدۇ .چۈنكى يۇقىرىدىكى ھەدىس پەقەت ھەجدىن كېيىن قۇربانلىق قىلمايدىغانالرغا خاس قىلىنغان.
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بولسا ،ئۆمرىنى قىلىپ بولۇپ ،ھەججىنى قىلىپ بولغىچە ئېھرامدىن چىقمىسۇن .قۇربانلىق مالنى
بىللە ئېلىپ كەلمىگەنلەر بولسا ،كەبە ۋە سەفا ـ مەرۋىنى تاۋاپ قىلىپ چېچىنى قىرقىپ (بۇ
چاغدا چېچىنى چۈشۈرۈش ياخشى ئەمەس) ،ئېھرامدىن چىقسۇن( .ھەجنىڭ ۋاقتى كەلگەندە)
ھەجگە ئېھرام باغلىسۇن ،ئۆمرىنى قىلىپ بولۇپ ئاندىن ھەجگە ئېھرام باغلىغان كىشى قۇربانلىق
قىلىشى كېرەك .ئۇ مەككىدە قۇربانلىق تاپالىغان بولسا ،قۇربانلىق قىلىدۇ .قۇربانلىق قىلىدىغان
مال ياكى پۇلنىڭ يوقلۇقى سەۋەبى بىلەن قۇربانلىق مالنى تاپالمىغان كىشى ھەج جەريانىدا ئۈچ
كۈن ،ئۆيىگە قايتقان ۋاقتىدا يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن».
﴿ئۇنىڭ ھەممىسى ئون كۈن بولىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتۈلگەن
مەنىنى كۈچلەندۈرىدۇ .ئەرەبلەرنىڭ تىل  -ئەدەبىياتىدا ئىلگىرى ئۆتۈپ كەتكەن مەنىنى
كۈچلەندۈرۈش ئىپادىسى بار .مەسىلەن مۇنداق دەيتتى :مەن كۆزۈم بىلەن كۆردۈم ،قۇلىقىم
بىلەن ئاڭلىدىم ،قولۇم بىلەن خەت يازدىم(((.
قۇرئاندا بۇنىڭدىن باشقىمۇ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى مەزمۇننى كۈچلەندۈرىدىغان ئايەتلەر بار.
تۆۋەندىكى ئايەتلەر شۇالرنىڭ قاتارىدىن﴿ :مەيلى ئىككى قانىتى بىلەن ئۇچىدىغان ئۇچار قۇش
بولسۇن﴾(((﴿ ،خەت يېزىشنىمۇ بىلمەيتتىڭ﴾(((﴿ ،مۇساغا (بىزگە مۇناجات قىلىشقا) ئوتتۇز
كېچىنى ۋەدە قىلدۇق .ئۇنىڭغا يەنە ئون كېچىنى قوشتۇق ،شۇنىڭ بىلەن ،پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ۋەدە قىلغان ۋاقتى  40كېچە بولدى﴾((( .يەنى يۇقىرىدىكى ئايەتلەر بىرىنچىسىدە ئۇچار قۇشنى
كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن ئىككى قانىتىنى قوشۇپ بايان قىلدى .ئىككىنچى ئايەتتە خەت قولدا
يېزىلسىمۇ ،ئۇنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن قولنى قوشۇپ قويدى .ئاخىرقى ئايەتتە  30كۈنگە
 10كۈننى قوشسا 40 ،كۈن بولىدىغانلىقى ئېنىق بولسىمۇ ،ئاخىرىدا﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ۋەدە قىلغان ۋاقتى  40كېچە بولدى﴾ دەپ قوشۇپ قويدى .بۇ ئايەتتە﴿ :ئۇنىڭ ھەممىسى ئون
كۈن بولىدۇ﴾ دەپ كەلدى .بۇ ئايەت روزىنى ئون كۈن تولۇق تۇتۇشقا بۇيرۇپ كەلگەن دېگەن
كۆزقاراشمۇ بار.

مەككىلىك كىشىلەرنىڭ ئۆمرە بىلەن ھەجنىڭ ئارىلىقىدا بەھرىمەن
بواللمايدىغانلىقى
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﴿مانا بۇ (يەنى ئۆمرە قىلغان ئادەمگە قۇربانلىق قىلىش الزىملىقى ياكى روزا تۇتۇش
ھەققىدىكى ھۆكۈم) مەسجىدى ھەرام دائىرىسىدە (يەنى ھەرەمدە) ئولتۇرۇشلۇق بولمىغان كىشىلەر
ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئۇالر ھەرەملىك كىشىلەردۇر .ئۇالر (ئۆمرىنى قىلىپ بولۇپ ،ھەجگىچە بولغان
((( يەنى كۆرۈش ،ئاڭالش ،يېزىشالر كۆز ،قۇالق ۋە قول بىلەن بولسىمۇ ،مەنىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن
كۆرۈشكە كۆزىنى ،ئاڭالشقا قۇلىقىنى ،يېزىشقا قولىنى قوشۇپ قويدى .شۇنىڭدەك ئايەتتىمۇ ئۈچ كۈن بىلەن يەتتە
كۈن قوشۇلغاندا ئون كۈن بولسىمۇ ،ئايەتنىڭ ئاخىرىدا ﴿ئۇنىڭ ھەممىسى ئون كۈن بولىدۇ﴾ دەپ تەكىتلىنىپ
كەلدى.
((( ئەنئام سۈرىسى 38ـ ئايەت.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  48ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى142ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئارىلىقتائېھرامباغلىغانۋاقىتتىكىچەكلەنگەننەرسىلەردىن)بەھرىمەنبولغۇچىھېسابالنمايدۇ
(شۇڭا ئۇالرغا قۇربانلىق قىلىش ۋاجىب بولمايدۇ).
بۇ ھەقتە ئابدۇرازاق تاۋۇسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەھرىمەن بولۇش
ھەرەملىك كىشىلەر ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى باشقا يۇرتتىن كەلگەن كىشىلەر ئۈچۈندۇر .بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىنمۇ تاۋۇسنىڭ رىۋايىتىدەك رىۋايەت
بايان قىلىندى﴿ .ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ يەنى سىلەرنى بۇيرۇغان ئىشالردا تەقۋا بولۇڭالر!
﴿بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق
قىلغان ۋە چەكلىگەن ئىشلىرىنى قىلغانالر ئۈچۈندۇر.

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ
ھەج ۋاقتى مەلۇم بىر قانچە ئايدۇر (يەنى شەۋۋال ،زۇلقەئدە ئايلىرى ۋە زۇلھەججە ئېيىنىڭ
ئون كۈنىدۇر) .بۇ ئايالردا ھەج قىلىشنى نىيەت قىلغان (يەنى ئېھرام باغلىغان) ئادەمنىڭ
جىنسي ئاالقە قىلىشى ،گۇناھ قىلىشى ۋە جاڭجال قىلىشى مەنئى قىلىنىدۇ ،سىلەر قانداقلىكى
ياخشى ئەمەلنى قىلساڭالر ،ﷲ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ (ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن) زاد  -راھىلە
ئېلىۋېلىڭالر ،ئەڭ ياخشى زاد  -راھىلە تەقۋادارلىقتۇر .ئى ئەقىل ئىگىلىرى! ماڭا تەقۋادارلىق
قىلىڭالر﴿.﴾197

ھەجگە ئېھرام باغالشنىڭ ۋاقتى
﴿ھەج ۋاقتى مەلۇم بىر قانچە ئايدۇر (يەنى شەۋۋال ،زۇلقەئدە ئايلىرى ۋە زۇلھەججە
ئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇر)﴾ يەنى ھەجگە ئېھرام باغالش ھەجنىڭ ئايلىرىدىن باشقا ئايالردا

دۇرۇس بولمايدۇ .بۇ سۆز ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،جابىر ،ئەتا ،تاۋۇس ۋە مۇجاھىد
قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلىنغان .بۇنىڭ پاكىتى ﷲ تائاالنىڭ ھەجنىڭ ۋاقتىنى بىر يىلنىڭ
ئىچىدىكى بىر نەچچە ئايالردا قىلغانلىقىدۇر .ۋاقىتنى بەلگىلەپ بەرگەنلىكى خۇددى نامازنىمۇ
ۋاقتىدىن بۇرۇن ئوقۇسا دۇرۇس بولمىغاندەك ،شۇ ئايالردىن بۇرۇن ھەج قىلسا ،دۇرۇس
بولمايدىغانلىقىنىبىلدۈرىدۇ.

ئىمام شافىئىي ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ھەج ۋاقتى مەلۇم بىر قانچە ئايدۇر (يەنى شەۋۋال ،زۇلقەئدە ئايلىرى ۋە زۇلھەججە
ئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇر)﴾ دېگەن ئايىتىگە ئاساسەن بىر كىشىنىڭ ھەجگە ھەج ئايلىرىدىن باشقا
ئايدا ئېھرام باغلىشى دۇرۇس ئەمەس .ئىبنى خۇزەيمەمۇ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
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شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئىبنى مەردەۋىي جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بىر كىشىنىڭ
ھەج ئايلىرىدىن باشقا ئايالردا (ھەجگە) ئېھرام باغلىشى دۇرۇس ئەمەس» دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ.

ھەج ئايلىرى
﴿ھەج ۋاقتى مەلۇم بىر قانچە ئايدۇر﴾ ئىمام بۇخارى ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەجنىڭ ئايلىرى شەۋۋال ،زۇلقەئدە ۋە زۇلھەجنىڭ
(ئاۋۋالقى) ئونىدۇر .بۇ ھەدىسنى ئىبنى جەرىرمۇ ئىبنى ئۆمەردىن رىۋايەت قىلدى.
ھەجنىڭ ئايلىرىنىڭ شەۋۋال ،زۇلقەئدە ۋە زۇلھەجنىڭ ئاۋۋالقى ئونى ئىكەنلىكى ئۆمەر،
ئەلى ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما ،ئەتا ،تاۋۇس ،مۇجاھىد ،ئىبراھىم نەخەئىي ،شەئبىي ،ھەسەن ،ئىبنى سىرىين،
مەكھۇل ،قەتادە ،زەھھاك ،ئبنى مۇزاھىم ،ربىيئ ئىبنى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە مۇقاتىل ئىبنى
ھاييان قاتارلىقالردىن رىۋايەت قىلىنغان.
﴿بۇ ئايالردا ھەج قىلىشنى نىيەت قىلغان (يەنى ئېھرام باغلىغان) ئادەم﴾ بۇ ئايەت ھەج
قىلماقچى بولغان ئادەمنىڭ ئېھرام باغلىشىنىڭ زۆرۈرلىكىنى ۋە ھەجنى ئېھرام بىلەن تامامالشنىڭ
ۋاجىبلىقىنىكۆرسىتىپبېرىدۇ.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشى ھەجگە ياكى ئۆمرەگە ئېھرام باغلىسا.»...
ئەتا( :بۇ ئايەتتىكى) پەرز دېگەن ئېھرام باغالش دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ .ئبىراھىم ،زەھھاك ۋە
باشقىلىرىدىنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايەت بايان قىلىندى.

ھەج مەزگىلىدە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
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﴿بۇ ئايالردا ھەج قىلىشنى نىيەت قىلغان (يەنى ئېھرام باغلىغان) ئادەمنىڭ جىنسىي ئاالقە
قىلىشى﴾ يەنى ھەجگە ياكى ئۆمرىگە ئېھرام باغلىغان كىشى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن

يىراق بولسۇن .شۇنىڭدەك ئايال كىشىنى قۇچاقالش ،سۆيۈش ،ئۇ يەر  -بۇ يەرلىرىنى
سىالشتەك ھەۋەسنى قوزغايدىغان ئىشالرنى قىلىش ۋە ئايالالرنىڭ ئالدىدا بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك
سۆزلەرنى قىلىشمۇ چەكلەنگەن .ئىبنى جەرىر نافىئدىن ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتىكى ﴿رەفەسە﴾ دېگەن سۆز ئايالالرغا يېقىنچىلىق قىلىش (يەنى جىنسىي
مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش) ۋە ئەر  -ئاياللىق مۇناسىۋەت توغرۇلۇق سۆز قىلىشنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ.
تاۋۇس مۇنداق دەيدۇ :يۇقىرىدىكى سۆزنىڭ مەنىسى ،بىر كىشى ئايالىغا :سەن ئېھرامدىن

بەقەرە سۈرىسى

چىقساڭ ،سەن بىلەن بىر يەردە بولسام دېگەندەك سۆزلەرنى قىلىشى دېگەنلىكتۇر .نۇرغۇنلىغان
ئالىمالردىنمۇ ئۇ سۆزنىڭ مەنىسى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ياكى ئايالالرغا ئاالقىدار سۆزلەرنى
قىلىش دېگەنگە ئوخشاش رىۋايەتلەر قىلىندى .ئۇنداقتا ئايەتنىڭ مەنىسى :ھەجگە ئېھرام
باغلىغان كىشىنىڭ جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشى ياكى ئايالى بىلەن شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك
بىرەر ئېغىز سۆز قىلىشىغا بولمايدۇ دېگەنلىكتۇر.

ھەجدە اﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلماسلىق
﴿گۇناھ قىلىشى ۋە جاڭجال قىلىشى مەنئى قىلىنىدۇ﴾ بۇ ئايەتتىكى «فۇسۇق» دېگەن سۆزنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇقسىم ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يۇقىرىدىكى ﴿ۋەالفۇسۇقە﴾ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ﷲ تائاال چەكلىگەن ئىشالر دېگەن
بولىدۇ .ئەتا ،مۇجاھىد ،تاۋۇس ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،ھەسەن،
قەتادە ،ئىبراھىم نەخەئىي ،زۆھرى ،مەكھۇل ،ئىبنى ئەببان ،ئىبنى رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ئەتا ئىبنى
يەسار ،ئەتاخۇراسانىي ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالرمۇ بۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش
بايان قىلدى.
ئىبنى ۋەھب يۇنۇستىن نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەر( :ئايەتتىكى)
﴿ۋەالفۇسۇقە﴾ دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ،ھەرەمدە ﷲ تائاالنىڭ چەكلىگەن ئىشلىرىنى قىلىش
دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى .بەزى ئالىمالر بۇ سۆزنى باشقا مەنىلەردىمۇ چۈشەندۈرىدۇ .لېكىن توغرىسى
ﷲ تائاالنىڭ چەكلىگەن ئىشلىرى دېگەن مەنىدۇر(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :بىر كىشى (ھەجگە ئېھرام باغالپ) جىنسىي
مۇناسىۋەت ياكى ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى قىلماي ،ﷲ تائاالغا ئاسىيلىق قىلماي ھەج قىلسا ،ئۇ
كىشى گۇناھىدىن ئانىسىدىن تۇغۇلغان كۈنىگە ئوخشاش پاكلىنىدۇ».

ھەج مەزگىلىدە جېدەل ـ ماجرا قىلماسلىق
﴿ۋە جاڭجال قىلىشى مەنئى قىلىنىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر بۇ سۆزنىڭ جېدەل دېگەن مەنىسى ھەققىدە
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەن ھەمراھىڭ
بىلەن ئۇ ئاچچىقالپ قالغۇچىلىك تاكالالشما!
مۇقسىم ۋە زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ شۇنىڭغا ئوخشاش دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ .ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئالىمالردىن بۇ سۆزنىڭ مەنىسى يۇقىرىدا سۆزلەنگەن مەنىدە
رىۋايەتقىلىندى.
((( ئۇنداقتا ئايەتنىڭ مەنىسى ھەجگە ياكى ئۆمرىگە ئېھرام باغلىغان كىشىنىڭ ﷲ تائاال چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىش
ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئاسىيلىق قىلىشقا بولمايدۇ دېگەنلىكتۇر.
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ھەجدە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ھەج سەپىرىدە ئوزۇقلۇق
ئېلىۋېلىش توغرىسىدا
﴿سىلەر قانداقلىكى ياخشى ئەمەلنى قىلساڭالر ،ﷲ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال يۇقىرىدا
بەندىلەرنى يامان سۆز ۋە يامان ھەرىكەتلەردىن چەكلىگەن بولسا( ،بۇ يەردە) ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا
رىغبەتلەندۈرۈپ ئۆزىنىڭ ئۇ ئىشالرنى بىلىپ تۇرغۇچى ئىكەنلىكىنى ۋە قىيامەت كۈنى شۇ ئىش ئۈچۈن
ئۇالرغا تولۇق مۇكاپات بېرىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ.
﴿(ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن) زاد  -راھىلە ئېلىۋېلىڭالر ،ئەڭ ياخشى زاد  -راھىلە تەقۋادارلىقتۇر﴾

ئىمام بۇخارى ۋە ئەبۇداۋۇد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
يەمەنلىكلەر بىز ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلغۇچىالر دەپ ئوزۇقلۇق ئالماي ھەجگە كېلەتتى ،ئاندىن ﷲ
تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن) زاد  -راھىلە ئېلىۋېلىڭالر ،ئەڭ ياخشى زاد
 راھىلە تەقۋادارلىقتۇر﴾.ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى مەردەۋىي ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر
ھەجگەياكىئۆمرىگەئېھرامباغلىغاندا،ئۆزيېنىدىكىئوزۇقلۇقنىتاشلىۋېتىپباشقىدىنئوزۇقلۇقئاالتتى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن) زاد  -راھىلە ئېلىۋېلىڭالر ،ئەڭ
ياخشى زاد  -راھىلە تەقۋادارلىقتۇر﴾ يەنى ئۇالر ئوزۇقلۇقالرنى تاشلىۋېتىشتىن چەكلىنىپ ئۇن ،تالقان
ۋە نان ئېلىۋېلىشقا بۇيرۇلدى(((.

ئاخىرەت سەپىرىنىڭ ئوزۇقلۇقى
﴿(ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن) زاد  -راھىلە ئېلىۋېلىڭالر ،ئەڭ ياخشى زاد  -راھىلە تەقۋادارلىقتۇر﴾

يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنى دۇنيانىڭ سەپىرى ئۈچۈن ئوزۇقلۇق ئېلىشقا بۇيرۇش بىلەن بىرگە ،ئاخىرەت
ئۈچۈنمۇ ئوزۇقلۇق ئېلىۋېلىشقا ئۈندىدى .ئاخىرەتنىڭ ئوزۇقلۇقى بولسا ،تەقۋادارلىق قىلىشتۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :تەقۋادارلىق لىباسى ئەڭ ياخشىدۇر﴾((( يەنى ﷲ تائاال
كىيىدىغان كىيىمنى مىسال كەلتۈرۈش ئارقىلىق (ﷲ تائاالدىن) قورقۇش ۋە ئۇنىڭغا بويسۇنۇشتىن
ئىبارەت روھى كىيىمنىڭ ئەۋزەللىكىنى بايان قىلىپ ،ئۇنىڭ ھەممە نەرسىدىن ياخشى ۋە پايدىلىق
ئىكەنلىكىنىزىكىرقىلدى.
﴿ئى ئەقىل ئىگىلىرى! ماڭا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ يەنى ئى ئەقىل ئىگىلىرى! بۇيرۇقۇمغا بويسۇنماي
خىالپلىق قىلغان كىشىلەرگە بولىدىغان جازا ۋە ئازابىمدىن قورقۇڭالر!

*******
((( بۇ ئوزۇقلۇقالرنى ئېلىۋېلىشقا بۇيرۇغانلىقىدىن بۇ نەرسىلەرنى ھازىرمۇ ئېلىۋېلىشنىڭ الزىملىقى چىقمايدۇ .چۈنكى
ئەينى ۋاقىتتا ھەممە يەردىن ئوزۇقلۇق تاپقىلى بولمايتتى .ھازىر پەقەت پۇل ئېلۋالسا بولىدۇ.
((( ئەئراف سۈرىسى 26ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏ
پەرۋەردىگارىڭالردىن (ھەج مەۋسۈمىدە تىجارەت ۋە باشقا ئوقەت ئارقىلىق) رىزىق تەلەپ قىلساڭالر،
سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ئەرەفاتتىن قايتقان چېغىڭالردا مەشئەرى ھەرامدا (يەنى مۇزدەلىفەدە)
ﷲ نى ياد ئېتىڭالر ،ﷲ سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى ياد ئېتىڭالر ،ئىلگىرى سىلەر
ھەقىقەتەن گۇمراھ ئىدىڭالر (يەنى ﷲ سىلەرنى ھىدايەت قىلىشتىن ئىلگىرى گۇمراھالر قاتارىدا
ئىدىڭالر)﴿.﴾198

ھەجدە تىجارەت قىلىشنىڭ ھۆكمى
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئىسالم كېلىشتىن ئاۋالقى زاماندا (ھەرەمدە) ئۇكاز ،مەجنەھ ۋە زۇلمەجاز دېگەن يەرلەر بازار ئىدى.
لېكىن مۇسۇلمانالر ھەج ۋاقىتلىرىدا تىجارەت قىلىشنى گۇناھ دەپ قارايتتى .ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى:

﴿پەرۋەردىگارىڭالردىن (ھەج مەۋسۈمىدە تىجارەت ۋە باشقا ئوقەت ئارقىلىق) رىزىق تەلەپ قىلساڭالر،
سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾.

ئەبۇداۋۇد ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
كىشىلەر ھەج ۋاقىتلىرىدا“ :بۇ ﷲ تائاالنى زىكىر قىلىدىغان كۈنلەر” دەپ سودا  -سېتىق قىلمايتتى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭالردىن (ھەج مەۋسۈمىدە تىجارەت ۋە باشقا
ئوقەت ئارقىلىق) رىزق تەلەپ قىلساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾.
ئىبنى جەرىر ئەبۇئومەييەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەردىن ھەج قىلغاچ
تىجارەت بىلەن شۇغۇلالنغان بىر كىشىنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا سورالغاندا ئۇنىڭ﴿ :پەرۋەردىگارىڭالردىن
(ھەج مەۋسۈمىدە تىجارەت ۋە باشقا ئوقەت ئارقىلىق) رىزق تەلەپ قىلساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ
بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى ئاڭلىدىم.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇئۇمامە تەيمىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئۆمەردىن:
بىز كىراكەشلەرنىڭ كىرا قىلغاچ قىلغان ھەججىمىز ھەج بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ بىزدىن:
سىلەر كەبىنى تاۋاپ قىلمامسىلەر؟ ئەرەفاتقا كەلمەمسىلەر؟ (شەيتانغا) تاش ئاتمامسىلەر؟ چېچىڭالرنى
چۈشۈرمەمسىلەر؟ -دەپ سورىدى .بىز :ھەممىسىنى قىلىمىز -،دەپ جاۋاب بەردۇق .ئىبنى ئۆمەر مۇنداق
دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بىر كىشى كېلىپ ،سەن ھازىر مەندىن سورىغان سوئالنى
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن) سورىغان ئىدى ،جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا:

﴿پەرۋەردىگارىڭالردىن (ھەج مەۋسۈمىدە تىجارەت ۋە باشقا ئوقەت ئارقىلىق) رىزق تەلەپ قىلساڭالر،
سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئېلىپ چۈشكىچە (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) ئۇنىڭغا

جاۋاب بەرمىدى( .بۇ ئايەت چۈشكەندىن كېيىن) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىنى چاقىرىپ« :سىلەر
ھەج قىلغۇچى ھېسابلىنىسلەر» دەپ جاۋاب بەردى.
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ئىبنى جەرىر ئەبۇسالىھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن :ئى مۆمىنلەرنىڭ
خەلىپىسى! سىلەر ھەج ۋاقتىدا تىجارەت قىالمتىڭالر؟ -دەپ سورىدىم ئۆمەر :ئۇالرنىڭ كىرىمى پەقەت
ھەج مەۋسۈمىدە ئەمەسمىدى؟ -دەپ جاۋاب بەردى (يەنى ئۇالر ھەج ۋاقتىدا تىجارەت قىلىش ئارقىلىق
تۇرمۇشلىرىنىياخشىلىۋاالتتى).

ئەرەفاتتا تۇرۇش
﴿ئەرەفاتتىن قايتقان چېغىڭالردا مەشئەرى ھەرامدا (يەنى مۇزدەلىفەدە) ﷲ نى ياد ئېتىڭالر﴾

ئەرەفات ھەج پائالىيەتلىرى ئېلىپ بېرىلىدىغان ئورۇنالردىن بىرى بولۇپ ،ئەرەفاتتا تۇرۇش ئاساسلىق
ھەج پائالىيىتىدۇر .شۇنىڭ ئۈچۈن ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىز ،نەسەئى ۋە ئىبنى ماجە
قاتارلىقالر ئابدۇرراھمان ئىبنى يەئمەر دەيلىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈچ قېتىم« :ھەج دېگەن ئەرەفاتتا تۇرۇشتۇر ،بىر كىشى ھېيت كۈنىنىڭ تېڭى
ئېتىشتىن بۇرۇنقى ۋاقىتتا ئەرەفاتتا تۇرسا ،ئۇ كىشى ھەج قىلغان بولىدۇ .مىنادا تۇرىدىغان ۋاقىت ئۈچ
كۈن بولۇپ ،بىر كىشى ئىككى كۈن تۇرۇپ ئالدىراپ كىرىپ كەتسىمۇ ،ئۇنىڭغا ھېچقانداق گۇناھ يوق.
بىر كىشى (قايتىپ كېتىشنى) كېچىكتۈرۈپ (ئۈچ كۈن تولۇق تۇرۇۋېتىپ قايتىپ كەتسە) ئۇنىڭغىمۇ
ھېچ گۇناھ يوق» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم( .ئەرەفاتتا) تۇرىدىغان ۋاقىت ئەرەفات كۈنى (يەنى زۇلھەججە
ئېيىنىڭ  9ـ كۈنى) قۇياش چۈشتىن قايرىلغاندىن باشالپ ئەتىسى تاڭ يورۇغىچە بولىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :بىر كىشى زۇلھەججە ئېيىنىڭ  10ـ كۈنىنىڭ
تېڭى يورۇشتىن بۇرۇن ئەرەفاتتا تۇرالىغان بولسا ،ئۇ كىشى (ھەج) قىلغان بولىدۇ» .ئەگەر ئۇ كېچىسى
تۇرغان بولسا ،مەسىلەن  9ـ كۈنى ناماز شامدىن كېيىن تۇرغان بولسا ،ئۇنىڭغا مۇئەييەن بىر ۋاقىت
تورۇش ۋاجىب بولمايدۇ .ئەمما  9ـ كۈنى قۇياش ئېگىلگەندىن كېيىن (كۈندۈز ۋاقتىدا) تۇرغان بولسا،
ئۇنىڭغا كۈن كىرىپ كەتكىچىلىك تۇرۇش ۋاجىب بولىدۇ .چۈنكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆمرىنىڭ
ئاخىرىدا قىلغان ھەجدە (ئەرەفاتتا) پېشىننى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن كۈن كىرىپ كەتكىچە تۇرۇپ:
«سىلەر مەندىن ئۆزەڭالرنىڭ ھەج ئىشلىرىنى بىلىۋېلىڭالر» دېگەنىدى.
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ئۇرۋە ئىبنى مۇزرىس ئىبنى ھارىسە ئىبنى المىلتاينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازغا (بامدات نامىزى بولۇشى مومكىن) چىقاي دەپ تۇرغاندا ،مەن مۇزدەلىفەگە
يەنى ئۇنىڭ يېنىغا يېتىپ كېلىپ ،ئۇنىڭدىن :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن تەييىئى دېگەن
تاغدىن كەلدىم .سەپىرىمىدە مىنگەن ئولىغىمنى ھاردۇرىۋەتتىم ،ئۆزەممۇ بەك ھېرىپ كەتتىم .ﷲ نىڭ
نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،يولدا ئالدىمغا ئۇچرىغانال تاغدا تۇرۇپ كەلدىم ،مېنڭ قىلغان ھەججىم
ھەج بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىزنىڭ بۇ نامىزىمىزغا (بامدات بولۇشى
مۇمكىن) قاتناشقان ۋە بىز بۇ يەردىن قوزغىلىپ بولغۇچە بىز بىلەن بىللە تۇرغان ،بۇنىڭدىن (يەنى
مۇزدەلىفەگە كېلىشتىن) بۇرۇن ئەرەفاتتا (كېچىسى بولسۇن ياكى كۈندۈزى بولسۇن) تۇرغان كىشىنىڭ
قىلغان ھەججى تولۇق بولدى .ئۇ كىرىنى تازىلىسۇن (يەنى ئېھرامدىن چىققاندىن كېيىن چاچلىرىنى ۋە
تىرناقلىرىنى ئالسۇن)» دەپ جاۋاب بەردى.
ئابدۇررازاق ئەرەفاتنىڭ “ئەرەفات” دەپ ئاتالغانلىقى توغرىسىدا ئىبنى جۇرەيج ۋە ئىبنى مۇسەييىبتىن

بەقەرە سۈرىسى

ئەلى ئبىنى ئەبۇتالىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال جىبرىئىل ئەلەيھىسساالمنى
(ھەجنىڭ ئىشلىرىنى ئۆگىتىش ئۈچۈن) ئىبىراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئەۋەتتى .جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھەج قىلىپ ئەرەفاتقا كەلگەندە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا( :ئەرەفاتنى)
تونۇدۇڭمۇ؟ -دېدى .چۈنكى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئەرەفاتقا بۇنىڭدىن بۇرۇن بىر قېتىم كەلگەن ئىدى.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ يەر ئەرەفات (يەنى تونۇشلۇق جاي) دەپ ئاتىلىپ قالدى .ئەرەفات مەشئەرىلھەرام(((،
مەشئەرىلئەقسا((( ۋە ئىالل((( دېگەن ئىسمالر بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ .ئەرەفاتنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى تاغ رەھمەت
تېغى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

ئەرەفات ۋە مۇزدەلىفەدىن قايتىشنىڭ ۋاقتى
ئىبنى ھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسالم
دىنى كېلىشتىن بۇرۇن ،ئەرەفاتتا تۇرغان كىشىلەر قۇياش خۇددى كىشىلەرنىڭ بېشىدىكى سەللىلىرىگە
ئوخشاش تاغنىڭ چۇققىلىرىغا كەلگەندە ،قايتىپ چۈشەتتى .ئىسالم كەلگەندىن كېيىن ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئەرەفاتتىن قايتىپ چۈشۈشنى قۇياش كىرىپ كەتكىچە ئارقىغا كېچىكتۈردى.
ئىبنى مەردەۋىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دېيىلدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەرەفاتتىن چۈشۈشنى
قۇياش كىرىپ كەتكىچە ئارقىغا كېچىكتۈردى .ئاندىن مۇزدەلىفەدە تۇردى( .ئۇ يەردە) بامدات نامىزىنى
(تۈن قاراڭغۇسىدا) ئوقۇدى( .كېيىن) تاڭ ئوبدان سۈزۈلۈپ ھەممە نەرسىلەر ئېنىق كۆرۈنگىدەك بولغان،
بامدات نامىزىنىڭ ئاخىرقى ۋاقتى كەلگەندە مۇزدەلىفەدىن قايتتى.
ئىمام مۇسلىم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئەرەفاتتا كۈن كىرىپ كېتىپ ،ئۇنىڭ كەينىدىن پەيدا بولىدىغان ئاقلىق ئازراق يوقالغۇچە
تۇردى( ،ئاندىن) ئۇسامىنى قەسۋا دېگەن تۆگىسىنىڭ ئارقىسىغا مىندۈرۈپ ،نوقتىسىنى تۆگىنىڭ بېشى
ئۈزەڭگىگە تىگىپ قالغۇدەك دەرىجىدە تارتىپ چۈشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوڭ قولى بىلەن
كىشىلەرگە ئىشارەت قىلىپ« :ئى خااليىق ،ئاستا – ئاستا!» دەيتتى .ئۇ مۇزدەلىفەگە كەلگۈچە ھەر
 بىر دۆڭگە كەلسە ،تۆگىنىڭ چۇلۋۇرىنى ئازراق قويۇپ بېرەتتى .مۇزدەلىفەگە كلېىپ ناماز شام بىلەنخۇپتەننى بىر ئەزان ۋە ئىككى تەكبىر بىلەن ئوقۇدى ۋە ئۇ ئىككى نامازنىڭ ئارىلىقىدا نەپلە ناماز
ئوقۇمىدى .ئاندىن يېنىچە ياتقان پېتى تاڭ ئاتقۇزدى .تاڭ يورىغاندا بامدات نامىزىنى بىر ئەزان ۋە بىر
تەكبىر بىلەن ئوقۇدى .ئاندىن يەنە قەسۋا دېگەن تۆگىسىگە مىنىپ (مۇزدەلىفەدىكى) بىر تاغقا كېلىپ،
قىبلە تەرەپكە قاراپ ﷲ تائاالغا دۇئا قىلدى ۋە «ﷲ ھۇ ئەكبەر ۋە ال ئىلەھە ئىللەلالھ» دەپ ﷲ
تائاالنى زىكىر قىلدى .ئاندىن (شۇ تاغدا) تاڭ خېلى ئاقارغۇچە تۇرۇپ ،كۈن چىقىشتىن بۇرۇن ئۇ يەردىن
قايتىپچۈشتى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق بايان قىلىندى :ئۇسامە ئىبنى زەيتتىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ (ئەرەفات ۋە مۇزدەلىفەدىن) قايتىپ چۈشكەندە ،قانداق ماڭىدىغانلىقى ھەققىدە
((( ئىبادەت قىلىش يولغا قويۇلغان ،ھۆرمىتى تۆكۈلۈشى چەكلەنگەن جاي.
((( ئىبادەت قىلىش يولغا قويۇلغان يىراقتىكى جاي.
((( ئەرەفاتتىكى بىر تاغنىڭ نامى.
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سورالغان ئىدى ،ئۇسامە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نورمال ماڭاتتى ،ئەگەر (كىشىلەر) شاالڭ يەرنى تاپسا
تېزراق ماڭاتتى دەپ جاۋاب بەردى.

مەشئەرىلھەرام توغرىسىدا
ئابدۇرازاق سالىمدىن ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇزدەلىفەنىڭھەممىسىمەشئەرىلھەرامھېسابلىنىدۇ.
ھاشىم ھەججاجدىن نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەردىن ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئەرەفاتتىن قايتقان چېغىڭالردا مەشئەرى ھەرامدا (يەنى مۇزدەلىفەدە) ﷲ نى ياد ئېتىڭالر﴾
دېگەن ئايىتىدىكى مەشئەرىلھەرام توغرىسىدا سورالغاندا ،ئىبنى ئۆمەر :ئۇ (مۇزدەلىفەدىكى) تاغ ۋە
ئۇنىڭ ئەتراپى -،دەپ جاۋاب بەردى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،سۇددى ،رەبىيئ
ئىبنى ئەنەس ،ھەسەن ۋە قەتادە قاتارلىقالرنىڭ :مەشئەرىلھەرام مۇزدەلىفەدىكى ئىككى تاغنىڭ
ئارىلىقىدىكى بىر ئورۇن دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
ئىمام ئەھمەد جۇبەير ئىبنى مەتئەمدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەرەفاتنىڭ ھەممىسى تۇرىدىغان ئورۇن ،سىلەر (ئەرەفاتتىكى) “ئورۇنە” دېگەن
يەردىن يىراق بولۇڭالر (چۈنكى ،ئۇ ئەرەفاتنىڭ تەۋەلىكىگە كىرمەيدۇ) .مۇزدەلىفەنىڭ ھەممىسى
تۇرىدىغان ئورۇن ،سىلەر (مۇزدەلىفەدىكى) مۇھەسسىر دېگەن ئورۇندىن يىراق بولۇڭالر( ،چۈنكى،
ئۇ مۇزدەلىفەنىڭ تەۋەلىكىگە كىرمەيدۇ) .مەككە يوللىرىنىڭ ھەممىسى مال بوغۇزاليدىغان يەر (يەنى
مەككىنىڭ قايسى يېرىدە مال بوغۇزلىسا بولىۋېرىدۇ)».
﴿ﷲ سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇنى ياد ئېتىڭالر﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھەج
پائالىيەتلىرىنى خۇددى بۇرۇن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بىلدۈرگىنىدەك بايان قىلىش بىلەن بىرگە،
ئۆزىنىڭ ئۇالرغا بەرگەن نېئمىتىنى ئەسلەتمەكتە .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىلگىرى سىلەر
ھەقىقەتەن گۇمراھ ئىدىڭالر (يەنى ﷲ سىلەرنى ھىدايەت قىلىشتىن ئىلگىرى گۇمراھالر قاتارىدا
ئىدىڭالر؟)﴾.

364

*******
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ
ئاندىن كېيىن ،سىلەر (ئەرەفاتتىن) كىشىلەر قايتقان جاي بىلەن قايتىڭالر ،ﷲ دىن مەغپىرەت
تەلەپ قىلىڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾199

بەقەرە سۈرىسى

ئىسالم دىنى كېلىشتىن بۇرۇن ئەرەفاتتا تۇرمىغان كىشىلەرنىڭ ئەرەفاتقا
چىقىشقابۇيرۇلغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئەرەفاتتا تۇرغان كىشىنىڭ ﷲ تائاالنى زىكىر قىلىش ئۈچۈن مۇزدەلىفەگە
قايتىشىنى ۋە ئۇنىڭ ئەرەفاتتا قۇرەيشتىن باشقا (ئەرەفاتتا تۇرغان) ھەممە كىشىلەر بىلەن بىللە بولۇشىنى
بۇيرۇدى .قۇرەيشلىكلەر :بىز ھەرەملىك كىشىلەر دەپ ،ھەرەمنىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ كەتمەي ،ھەرەم
چېگرىسىنىڭ ئاخىرقى نۇقتىسىغا بېرىپ تۇراتتى(((.
ئىمام بۇخارى بۇ ھەقتە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :قۇرەيش
ۋە ئۇالرنىڭ دىنىدىكىلەر مۇزدەلىفەدە تۇراتتى .چۈنكى ،مۇزدەلىفە ھەرەمنىڭ تەۋەلىكى ھېسابلىناتتى.
ئۇالر ئۇنى ھۇمسى دەپ ئاتايتتى .قۇرەيشتىن باشقا ئەرەبلەر ئەرەفاتتا تۇراتتى .ئىسالم كەلگەندىن كېيىن،
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئەرەفاتقا كېلىپ تۇرۇش ۋە شۇ يەردىن قايتىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاندىن
كېيىن ،سىلەر (ئەرەفاتتىن) كىشىلەر قايتقان جاي بىلەن قايتىڭالر﴾.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئەتا ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالرمۇ يۇقىرىدىكىگە
ئوخشاش بايان قىلدى.
ئىمام ئەھمەد جۇبەير ئىبنى مەتئەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مېنىڭ تۆگەم يوقاپ
كەتكەن ئىدى .مەن ئۇنى ئىزدەش ئۈچۈن ئەرەفاتقا بارسام ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ئۇ يەردە) تۇرغان
ئىكەن .مەن :ئەرەفات ھۇمسىدىن (يەنى مۇزدەلىفەدىن) ھېسابلىنامدىغانمىدۇ؟ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بۇ يەردە نېمە ئۈچۈن تۇرىدىغاندۇ؟ -دەپ ئويالپ قالدىم (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەرەفاتتا تۇرۇشى
مەدىنىگە ھىجرەت قىلىشتىن بۇرۇن بولۇشى مۇمكىن ،پەيغەمبىرىمىزنى كۆرگەن كىشىمۇ شۇ چاغدا
تېخى كاپىر ئىدى .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەرەفاتتا تۇرغانلىقىنى كۆرۈپ ،قۇرەيشلەر ئەرەفاتتا
تۇرماي مۇزدەلىفەدە تۇرىدىغان تۇرسا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ يەردە تۇرماي ،ئەجەب بۇ يەردە تۇرۇپ
قاپتىغۇ؟ -دەپ ھەيران بولغانىدى).
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
يەردىكى قايتىش ئەرەفاتتىن قايتىپ چۈشۈش بولماي ،شەيتانغا تاش ئېتىش ئۈچۈن مۇزدەلىفەدىن
مىناغا چۈشۈشنى كۆرسىتىدۇ.

گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈم بولۇشىنى تىلەش ۋە شۇنىڭغا ئائىت بىر قىسىم دۇئاالر
﴿ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلىڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال كۆپىنچە ۋاقىتتا ئىبادەتلەرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۆزىنى زىكىر

قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نامازدىن كېيىن ﷲ تائاالدىن گۇناھىنىڭ كەچۈرۈم
قىلىنىشىنىتىلەپ«ئەستەغفىرۇلالھئەلئەزىم»نىئۈچقېتىمئوقۇيتتى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنامازدىن

((( بۇ يەردە دېيىلگەن چېگرا ھازىرقى سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ چېگراسى بولماستىن ،بەلكى ھەرەم ئەتراپىدىكى
مەھەللىنىڭ چېگراسىنى كۆرسىتىدۇ.
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كېيىن «سۇبھانەلالھ ،ئەلھەمدۇلىلالھ ،ئالالھۇ ئەكبەر» نى  33قېتىمدىن دېيىشكە بۇيرۇدى.
ئىبنى مەردەۋىيە ﷲ تائاالدىن گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلەيدىغان دۇئاالر توغرىسىدا ئىمام
بۇخارىنىڭ شادداد ئىبنى ئەۋستىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان
ھەدىسىنى كەلتۈرىدۇ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ)(« :ﷲ تائاالدىن) گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈم
بولۇشىنى تىلەيدىغان دۇئاالرنىڭ ئەۋزىلى مۇنۇدۇر“ :ئى ﷲ سەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمسەن ،سەندىن
باشقا ھېچ ئىالھ يوق .سەن مېنى ياراتتىڭ ،مەن سېنىڭ بەندەڭ ،مەن كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ساڭا
بەرگەن ئەھدەمدە ۋە ۋەدەمدە تۇرىمەن (بۇ ﷲ تائاال بىزنى ئاتىمىزنىڭ پۇشتىدىن چىقىرىپ ئۆزىگە
ئىشىنىش ۋە ئەمەل  -ئىبادەت قىلىشقا ئېلىۋالغان ئەھدىدۇر) .مەن سەندىن يامان قىلمىشلىرىمدىن
پاناھ تىلەيمەن ،سەن ماڭا كۆپ نېئمەتلەرنى بەردىڭ ،مەن گۇناھ ئۆتكۈزۈپ قويدۇم ،گۇناھلىرىمنى
كەچۈرگىن ،چۈنكى ،گۇناھالرنى پەقەت سەنال كەچۈرەلەيسەن”((( .بىر كىشى بۇ دۇئانى كېچىسى
ئوقۇپ ،شۇ كېچىسى ئۆلۈپ قالسا ،ئۇ كىشى جەننەتكە كىرىدۇ .ئۇنى بىر كىشى كۈندۈزى ئوقۇپ ،شۇ
كۈنى ئۆلۈپ قالسا ،ئۇ كىشىمۇ جەننەتكە كىرىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىدىن ئەبۇبەكرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن  :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا نامىزىمدا ئوقۇيدىغان بىر دۇئانى ئۆگىتىپ قويغىن!-
دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم“« :ئى ﷲ! مەن ئۆزەمگە كۆپ زۇلۇم قىلدىم ،گۇناھالرنى سەندىن
باشقا كەچۈرۈم قىلغۇچى يوقتۇر .مېنى كەچۈرگىن ،ماڭا رەھمى قىلغىن ،چۈنكى ،سەن كەچۈرگۈچى ۋە
رەھىم قىلغۇچىدۇرسەن”((( دېگىن» دېدى.

*******
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
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سىلەر ھەجگە ئائىت ئىبادەتلەرنى ئادا قىلغاندىن كېيىن ،ﷲ نى بولسا ئاتا  -بوۋاڭالرنى
(پەخىرلىنىپ) ياد ئەتكەندەك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىيادە ياد ئېتىڭالر ،بەزى كىشىلەر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز!
بىزگە (نېسىۋىمىزنى) بۇ دۇنيادىال بەرگىن» دەيدۇ .ھالبۇكى ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە (ياخشىلىقتىن) ھېچ
نېسىۋە يوقتۇر﴿ .﴾200بەزى كىشىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن،
ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن» دەيدۇ﴿ .﴾201ئەنە شۇالر
ئۆزلىرى قىلغان ئەمەللىرىنىڭ مول مېۋىسىنى كۆرىدۇ .ﷲ نىڭ ھېساب ئېلىشى تېزدۇر (يەنى شۇنچە
((( ئالالھۇممە ئەنتە رەببى ،الئىالھە ئىلال ئەنتە خەلەقتەنى ،ۋەئەنا ئەبدۇكە ،ۋە ئەنا ئەال ئەھدىكە ۋە ۋەئدىكە،
مەستەتەئتۇ ،ئەئۇزۇبىكە مىن شەررى ما سەنەئتۇ ،ئەبۇئۇ لەكە ،بىنىئمەتىكە ئەلەييە ،ۋەئەبۇئۇ بىزەنبى ،فەغفىرلى
فەئىننەھۇ اليەغفىرۇززۇنۇبە ئىلال ئەنتە.
((( ئالالھۇممە ئىننى زەلەمتۇ نەفسى زۇلمەن كەسىيرا ،ۋەال يەغفىرۇززۇنۇبە ئىلال ئەنتە ،فەغفىرلى مەغفىرەتەن مىن
ئىندىكە ۋەرھەمنى ئىننەكە ئەنتەلغەفۇرۇر رەھىم.

بەقەرە سۈرىسى

كۆپ خااليىقتىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ھېساب ئېلىپ بولىدۇ)﴿.﴾202

كۆپ زىكىر قىلىش ۋە ھەج قىلىپ بولغاندىن كېيىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ
ياخشىلىقىنى تىلەش توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ھەجنىڭ ئىشلىرىنى تۈگىتىپ بولغاندىن كېيىن كۆپ زىكىر قىلىشقا بۇيرۇدى.
﴿ﷲ نى بولسا ئاتا  -بوۋاڭالرنى (پەخىرلىنىپ) ياد ئەتكەندەك ياد ئېتىڭالر﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير
بۇ ئايەت ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىسالم
كېلىشتىن ئىلگىرىكى كىشىلەر ھەجدە (ئەرەفاتتا) تۇرۇپ :ئاتىلىرىمىز تائام بېرەتتى ،ئېغىرچىلىقنى ئۆزى
كۆتۈرەتتى (يەنى خاتا ئادەم ئۆلتۈرۈپ قالساق ،دىيەت تۆلەيتتى) دەپ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئاتىلىرى قىلغان
ئىشالردىن باشقىنى زىكىر قىلمايتتى .ئاندىن ﷲ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بۇ ئايەتنى
نازىل قىلدى﴿ :ﷲ نى بولسا ئاتا  -بوۋاڭالرنى (پەخىرلىنىپ) ياد ئەتكەندەك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىيادە
ياد ئېتىڭالر﴾ بۇنىڭدىن مەقسەت ﷲ تائاالنى كۆپ زىكرى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈشتۇر.
ﷲ تائاال ئۆزىگە كۆپ زىكىر قىلىشنى ئېيتىپ بولغاندىن كېيىن ،بەندىلەرنى ئۆزىگە دۇئا
قىلىشقا رىغبەتلەندۈردى .چۈنكى ،بۇ ۋاقىتتا دۇئا ئىجابەت بولۇپ قېلىشى مۇمكىن .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ
ئاخىرەتلىكىدىن يۈز ئۆرۈپ ،دۇنيالىقىنى تىلىگەن كىشىنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزى كىشىلەر:
«ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە (نېسىۋىمىزنى) بۇ دۇنيادىال بەرگىن» دەيدۇ .ھالبۇكى ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە
(ياخشىلىقتىن) ھېچ نېسىۋە يوقتۇر﴾ بۇ يەردىكى ئەيىبلەش شۇ خىلدىكى كىشىلەرگە ئوخشىشىپ

قېلىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
سەھرالىقالردىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ئەرەفاتقا كېلىپ :ئى ﷲ! (بۇ يىلنى) يامغۇر كۆپ ياغىدىغان،
مولچىلىق ۋە چىرايلىق (باال) تۇغۇلىدىغان يىل قىلىپ بەرگىن!  -دېگەندەك تىلەكلەرنى قىلىشتى .ئەمما
ئاخىرەتنىڭئىشلىرىدىنبىرنىمۇتىلىمىدى.
ﷲ تائاال ئۇالر ھەققىدە بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ .بەزى كىشىلەر« :ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە
(نېسىۋىمىزنى) بۇ دۇنيادىال بەرگىن» دەيدۇ .ھالبۇكى ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە (ياخشىلىقتىن) ھېچ نېسىۋە
يوقتۇر﴾ ئۇالرنىڭ كەينىدىن مۆمىنلەر كېلىپ مۇنداق دەيتتى﴿ :بەزى كىشىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز!
بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن
ساقلىغىن»دەيدۇ﴾.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئەنە شۇالر ئۆزلىرى قىلغان ئەمەللىرىنىڭ مول
مېۋىسىنى كۆرىدۇ .ﷲ نىڭ ھېساب ئېلىشى تېزدۇر (يەنى شۇنچە كۆپ خااليىقتىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە
ھېساب ئېلىپ بولىدۇ)﴾ ﷲ تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىنى تىلىگەن كىشىنى ماختاپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿بەزى كىشىلەر« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا
قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن»((( دەيدۇ﴾ بۇ دۇئا دۇنيانىڭ ئىچىدىكى ھەممە ياخشىلىقنى
((( رەببەنا ئاتىنا فىددۇنيا ھەسەنەتەن ۋەفىلئاخىرەتى ھەسەنەتەن ۋەقىنا ئازابەننار.
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كۆزلىگەن ۋە ھەممە يامانلىقتىن پاناھ تىلىگەن دۇئادۇر .چۈنكى ،دۇنيادىكى ياخشىلىق دېگەن تېنى
ساغالم بولۇش ،كاتتا ئۆيى ،ياخشى ئايالى ،كۆپ مال  -مۈلكى ،پايدىلىق بىلىمى ،ياخشى ئەمىلى،
راھەت قاتناش قورالى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىنىڭ بولۇشىنى تىلەشتىن ئىبارەت
دۇنيادا ھەممە كىشى ئېرىشىشكە قىزىقىدىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
ئەمما ئاخىرەتتىكى ياخشىلىقنىڭ ئەڭ ئالىيسى جەننەتكە كىرىش ،ئۇنىڭدىن قالسا قىيامەت
مەيدانىدىكى ئەڭ چوڭ قورقۇنچتىن خاتىرجەم بولۇش ،ھېسابى ئاسان بولۇش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا
ئاخىرەتنىڭ بارلىق ياخشى ئىشلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .دوزاختىن قۇتۇلۇش دېگەندە ،ھارام ۋە گۇناھ
ئىشالرنى قىلىشتىن ساقلىنىش ۋە ئۇنى قىلماسلىق ئارقىلىق دۇنيادا دوزاختىن قوتۇلۇشنىڭ سەۋەبلىرىنى
قىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ.
قاسىم ئىبنى ئابدۇراھمان مۇنداق دەيدۇ :بىر كىشىگە شۈكرى قىلىدىغان دىل ،زىكىر قىلىدىغان
تىل ۋە سەۋرى قىلىدىغان تەن بېرىلسە ،شەكسىزكى ،ئۇ كىشى دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقى
بېرىلگەن ۋە دوزاخنىڭ ئازابىدىن ساقالنغان كىشى بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ھەدىستە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بۇ دۇئانى قىلىشقا رىغبەتلەندۈرگەن .ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى
مالىكنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە
دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن»
دەيتتى.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم (كېسەل سەۋەبى بىلەن ئورۇقالپ) باشقىچە بولۇپ قالغان بىر مۇسۇلمان كىشىنى يوقالپ،
ئۇنىڭغا« :سەن ﷲ تائاالغا قانداق دۇئا قىالتتىڭ؟ ياكى سەن (ﷲ تائاالدىن) بىرەر نەرسىنى
سورامتىڭ؟» دېگەن ئىدى .ئۇ كىشى :ھەئە ،مەن (ﷲ تائاالدىن) ئى ﷲ! مېنى ئاخىرەتتە ئازابلىماقچى
بولغان ئازابىڭ بىلەن مۇشۇ دۇنيادا ئازابلىساڭ دەپ سورايتتىم -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«سۇبھانەلالھ! سەن ئازابقا چىدىيالمايسەن ياكى سەن ئۇنى كۆتۈرەلمەيسەن“ :پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە
دۇنيادا ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن”
دېگەن بۇ دۇئانى ئوقۇمىدىڭمۇ؟» دېدى .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :ئۇ كىشىنىڭ كېسىلى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالالھ تائاالغا قىلغان دۇئاسى بىلەن ساقىيىپ كەتتى.
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ھاكىم سەئىد ئىبنى جۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قېشىغا كېلىپ :مەن ھەرەمگە بارىدىغان بىر تۈركۈم كىشىلەردىن ھەق ئېلىپ
خىزمىتىنى قىلماقچى بولدۇم ،ئۇالرنىڭ مېنى ھەج قىلىشىمغا رۇخسەت قىلىش شەرتى بىلەن ئەسلى
كېلىشكەن باھادىن ئازراق چۈشۈپ بېرىپ ھەج قىلدىم .بۇ ھەججىم دۇرۇس بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدى.
ئىبنى ئابباس :سەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەنە شۇالر ئۆزلىرى قىلغان ئەمەللىرىنىڭ مول مېۋىسىنى كۆرىدۇ.
ﷲ نىڭ ھېساب ئېلىشى تېزدۇر (يەنى شۇنچە كۆپ خااليىقتىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ھېساب ئېلىپ
بولىدۇ)﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغان كىشىلەردىن ئىكەنسەن -،دەپ جاۋاب بەردى.

*******

بەقەرە سۈرىسى

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ساناقلىق كۈنلەردە (يەنى تەشرىق كۈنلىرىدە) ﷲ نى ياد ئېتىڭالر (يەنى نامازلىرىڭالرنىڭ
ئاخىرىدا تەكبىر ئېيتىڭالر)( ،مىنادىن) ئالدىراپ ئىككى كۈندە قايتقان ئادەمگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ،
تەخىر قىلىپ قايتقان ئادەمگىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ( .يۇقىرىقى ئەھكامالر) تەقۋادارلىق قىلىپ (ھەجنى
تولۇق ئادا قىلماقچى بولغان) ئادەم ئۈچۈندۇر .ﷲ دىن قورقۇڭالر؛ بىلىڭالركى ،سىلەر ھېساب ئۈچۈن
ﷲ نىڭ دەرگاھىغا يىغلىسىلەر﴿.﴾203

ھېيت كۈنلىرىدە اﷲ تائاالنى زىكىر قىلىش توغرىسىدا
﴿ساناقلىق كۈنلەردە (يەنى تەشرىق كۈنلىرىدە) ﷲ نى ياد ئېتىڭالر (يەنى نامازلىرىڭالرنىڭ
ئاخىرىدا تەكبىر ئېيتىڭالر)﴾ ئىكرىمە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ( :بۇ ئايەتتىكى زىكرى

قىلىشتىن) ھېيت كۈنلىرى پەرز نامازالردىن كېيىن ﷲ ئەكبەر ،ﷲ ئەكبەر ،ﷲ ئەكبەر دەپ تەكبىر
ئېيتىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئۇقبە ئىبنى ئامىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئەرەفات كۈنى ،ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى ۋە ئۇنىڭدىن كېينكى ئۈچ كۈن مۇسۇلمانالرنىڭ
بايرىمى بولۇپ ،يەپ ـ ئىچىدىغان كۈنلەردۇر».
ئىمام ئەھمەد نەبشە ھەزەلىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ھېيت كۈنلىرى يەپ ـ ئىچىدىغان ۋە ﷲ تائاالنى زىكرى قىلىدىغان كۈنلەردۇر» .ئىبنى جەرىر ئەبۇ
ھۇرەيرەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى ھۇزەيفەنى
مىنادا ئايلىنىپ يۈرۈپ« :بۇ كۈنلەردە (يەنى ھېيت كۈنلىرىدە) روزا تۇتماڭالر! چۈنكى ،بۇ يەپ ـ
ئىچىدىغان ۋە ﷲ تائاالنى زىكرى قىلىدىغان كۈنلەردۇر» دەپ جاكارلىغىلى ئەۋەتتى(((.

ھېيت كۈنلىرى توغرىسىدا
مۇقسىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھېيت
كۈنلىرى تۆت كۈندۇر .يەنى مال بوغۇزاليدىغان (بىرىنچى) كۈنى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئۈچ كۈن.
ئىبنى ئۆمەر ،ئىبنى زۇبەير ،ئەبۇمۇسا ،ئەتا ،مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير،
ئەبۇمالىك ،ئىبراھىم نەخەئىي ،يەھيا ئىبنى ئەبۇكەسىر ،ھەسەن ،قەتادە ،سۇددى ،زۆھرى ،رەبىيئ
ئىبنى ئەنەس ۋە باشقىالر ھېيت كۈنلىرى توغرىسىدا ئىبنى ئابباس دېگەندەك بايان قىلدى .ﷲ تائاال
ھېيت كۈنلىرىنىڭ تۆت كۈن بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :مىنادىن) ئالدىراپ ئىككى
((( بۇ كۈنلەردىكى زىكرى قىلىش بولسا ،قۇربان ھېيت كۈنىدىكى بەش ۋاقىت نامازدىن كېيىن ،ھەجدىكى
كىشىلەرنىڭ شەيتانغا تاش ئاتقان ۋاقتىدىكى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ۋاقىتالردىكى تەكبىر ۋە زىكىرالردۇر.
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كۈندە قايتقان ئادەمگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،تەخىر قىلىپ قايتقان ئادەمگىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى
بۇ ئايەت مال بوغۇزاليدىغان (بىرىنچى) كۈننىڭ ئارقىسىدىن يەنە ئۈچ كۈن بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
ﷲتائاالھاجىالرنىڭھەجپائالىيىتىئاخىرالشقاندىنكېيىنھەرتەرەپكەتارىلىپكېتىدىغانلىقىنى

بايان قىلىپ ،ئاخىرىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :يۇقىرىقى ئەھكامالر) تەقۋادارلىق قىلىپ (ھەجنى تولۇق ئادا
قىلماقچى بولغان) ئادەم ئۈچۈندۇر .ﷲ دىن قورقۇڭالر؛ بىلىڭالركى ،سىلەر ھېساب ئۈچۈن ﷲ نىڭ
دەرگاھىغا يىغلىسىلەر﴾ ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرنى زېمىندا (نەسىللەندۈرۈش

يولى بىلەن) ياراتتى( ،ھېساب بېرىش ئۈچۈن) ئۇنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلەر﴾(((.

*******
ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
(ئى مۇھەممەد!) كىشىلەر ئارىسىدا شۇنداق ئادەم باركى ،ئۇنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىگى توغرىسىدىكى
سۆزى سېنى قىزىقتۇرىدۇ (لېكىن ئۇ يالغانچى مۇناپىقتۇر) ،ئۇ دىلىدىكى نەرسىگە (يەنى دىلى باشقا
تىلى باشقا ئەمەسلىكىگە) ﷲ نى گۇۋاھ قىلىدۇ .ھالبۇكى ،ئۇ (ساڭا ۋە ساڭا ئەگەشكۈچىلەرگە)
ئەشەددىي دۈشمەندۇر (كۆرۈنۈشتە ئۇشېرىن سۆزى ئارقىلىق دىندار قىياپەتكە كىرىۋالىدۇ)﴿ .﴾204ئۇ
(ھۇزۇرۇڭدىن) قايتقاندىن كېيىن ،زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىش ئۈچۈن ۋە زىرائەتلەرنى ،ھايۋاناتالرنى
ھاالك قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ (ئۇنىڭ بۇزغۇنچىلىقى ئەمەلدە ئىنسانالرنى ھاالك قىلىش ئۈچۈندۇر،
چۈنكى ،زىرائەتلەرسىز ۋە ھايۋاناتالرسىز ئىنسانالرنىڭ ياشىيالىشى مۇمكىن ئەمەس) .ﷲ بۇزۇقچىلىقنى
ياقتۇرمايدۇ﴿ .﴾205ئۇنىڭغا (ۋەز نەسىھەت قىلىنىپ يامان سۆز ـ ھەرىكەتلىرىڭدىن قايتىپ) ﷲ دىن
قورققىن دېيىلسە ،غۇرۇرى ئۇنىڭغا گۇناھ يۈكلەيدۇ (يەنى ھەقتىن تەكەببۇرلۇق بىلەن باش تارتىپ،
پىتنە  -پاساتتا تېخىمۇ ئەزۋەيلەيدۇ) ،ئۇنىڭغا جەھەننەم يېتەرلىكتۇر ،جەھەننەم ناھايىتى يامان
جايدۇر﴿ .﴾206بەزى كىشىلەر باركى ،ئۇالر ﷲ نىڭ رەزاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇ (قىلغان
ئەمەلى بىلەن پەقەت ﷲ نىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ) .ﷲ بەندىلىرىگە تولىمۇ مەرھەمەتلىكتۇر﴿.﴾207
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مۇناپىقالرنىڭ ئەھۋالى توغرىسىدا
سۇددى مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت ئەخنەس ئىبنى شۇرەيق سەقەفى ھەققىدە چۈشتى .چۈنكى ئۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئىسالمنى تىلىنىڭ ئۇچىدىال ئاشكارا قىلىپ ،دىلىدا ئۆزىنىڭ
مۇناپىقلىقىنىساقالپقالغانىدى.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەت خۇبەيب ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە رەجىئ دېگەن يەردە
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  79ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئۆلتۈرۈلگەن ھەمراھلىرىغا تىل تەككۈزگەن ۋە ئۇالرنى ئەيىبلىگەن بىر تۈركۈم مۇناپىقالر توغرىسىدا
چۈشتى .ﷲ تائاال مۇناپىقالرنى سۆكۈپ يۇقىرىدىكى ئايەتنى ،خۇبەيب ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنى ماختاپ
تۆۋەندىكى ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ .بەزى كىشىلەر باركى ،ئۇالر ﷲ نىڭ رەزاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا
قىلىدۇ (قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت ﷲ نىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ)﴾ بۇ ئايەتلەر بارلىق مۇناپىقالر ۋە
بارلىق مۆمىن كىشىلەر ئۈچۈن چۈشكەن دېگەن بايانالرمۇ بار .قەتادە ،مۇجاھىد ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس
قاتارلىقالر شۇنداق دېگۈچىلەردۇر.
ئبىنى جەرىر قۇرەزىدىن نەۋفىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ (نەۋفى تەۋرات ۋە
ئىنجىلالرنى ئوقۇيدىغان كىشى ئىدى) :مەن ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدىن (بۇ كىتاب تەۋرات ياكى ئىنجىل
بولۇشى مۇمكىن) بۇ ئۇممەتنىڭ ئىچىدە دىنىنى دۇنيالىقى ئۈچۈن ھىيلە سۈپىتىدە قوللىنىدىغان بىر
تۈركۈم كىشىلەرنىڭ بارلىقىنى ،ئۇالرنىڭ تىللىرى ھەسەلدىن تاتلىق ،دىللىرى زەھەردىن ئاچچىق،
كىيىملىرى قوينىڭ تېرىلىرىدىن (يەنى ئېسىل سۈپەتلىك) ،دىللىرى تۈلكىنىڭكىدەك (يەنى قۇۋ،
مەككار) ئىكەنلىكىنى ۋە ئالالھ تائاالنىڭ ئۇالر ھەققىدە(« :ئۇالر گۇناھالر بىلەن) ماڭا قوپاللىق ۋە
چوڭلۇق قىلىدۇ .مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئېغىر  -بېسىق كىشىنىمۇ گاڭگىرىتىپ قويىدىغان بىر پىتنىنى
(ئۇالرغا) ئەۋەتىشنى قەسەم قىلدىم» دېگەنلىكىنى ئوقۇدۇم.
قۇرەزى :مەن ئۇ كىشىلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى ئوبدان ئويالپ باقسام ،قۇرئاندا مۇناپىقالر دەپ
قارىلىدىغان كىشىلەر ئىكەن .ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرىنى ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) كىشىلەر ئارىسىدا
شۇنداق ئادەم باركى ،ئۇنىڭ دۇنيا تىرىكچىلىگى توغرىسىدىكى سۆزى سېنى قىزىقتۇرىدۇ (لېكىن ئۇ
يالغانچى مۇناپىقتۇر) ،ئۇ دىلىدىكى نەرسىگە (يەنى دىلى باشقا تىلى باشقا ئەمەسلىكىگە) ﷲ نى گۇۋاھ
قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە ئۇچراتتىم -،دەيدۇ .قۇرەزىنىڭ بۇ سۆزى توغرا ۋە مۇۋاپىق سۆزدۇر.
﴿ئۇ دىلىدىكى نەرسىگە (يەنى دىلى باشقا تىلى باشقا ئەمەسلىكىگە) ﷲ نى گۇۋاھ قىلىدۇ﴾

يەنى ئۇ مۇناپىق ئىسالمنى ئىنسانالرغا ئاشكارا قىلىدۇ .قەلبىدىكى كۇپۇرلۇق ۋە مۇناپىقلىقنى ﷲ تائاالغا
ئاشكارا قىلىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (خىيانەتلىرىنى) ئىنسانالردىن (خىجىل
بولۇپ) يوشۇرىدۇ ،ﷲ دىن (خىجىل بولۇپ) يوشۇرمايدۇ﴾((( يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ئۇ مۇناپىق ئىنسانالرغا ئىسالمنى ئاشكارىلىغان ۋاقتىدا ،قەسەم ئىچىپ قەلبى بىلەن تىلىنىڭ بىردەك
ئىكەنلىكىگە ﷲ تائاالنى گۇۋاھچى قىلىدۇ دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .بۇ توغرا دەپ قارالغان كۆز قاراش
بولۇپ ،ئىبنى جەرىرمۇ بۇنى قوللىغان.

﴿ئۇ (ساڭا ۋە ساڭا ئەگەشكۈچىلەرگە) ئەشەددىي دۈشمەندۇر (كۆرۈنۈشتە ئۇ شېرىن سۆزى ئارقىلىق
دىندار قىياپەتكە كىرىۋالىدۇ)﴾ يەنى مۇناپىقالر دەۋاالشقاندا يالغان ئېيتىدۇ ،ھەقىقەتنى بۇرمىاليدۇ ۋە

ئېغىزىنى بۇزىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :مۇناپىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچتۇر،
سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ ،ۋەدە قىلسا ۋەدىنى بۇزىدۇ ،دەۋاالشسا ئېغىزىنى بۇزىدۇ».
ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئەڭ يامان كۆرىدىغان كىشى قاتتىق دۈشمەنلىشىدىغان
كىشىدۇر».
((( نىسا سۈرىسى  108ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿ئۇ (ھۇزۇرۇڭدىن) قايتقاندىن كېيىن ،زېمىندا بۇزۇقچىلىق قىلىش ئۈچۈن ۋە زىرائەتلەرنى،
ھايۋاناتالرنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ (ئۇنىڭ بۇزغۇنچىلىقى ئەمەلدە ئىنسانالرنى ھاالك قىلىش
ئۈچۈندۇر ،چۈنكى ،زىرائەتلەرسىز ۋە ھايۋاناتالرسىز ئىنسانالرنىڭ ياشىيالىشى مۇمكىن ئەمەس) .ﷲ
بۇزۇقچىلىقنى ياقتۇرمايدۇ﴾ يەنى مۇناپىقنىڭ سۆزى ،ۋە قىلىقى سەتتۇر .يۇقىرىدىكى ئايەتتە بايان

قىلىنغىنى مۇناپىقنىڭ سۆزى ،بۇ ئايەتتىكىسى ئۇنىڭ قىلىقى بولۇپ ،سۆزى يالغان ،ئەقىدىسى بۇزۇق،
قىلىقلىرى سەتتۇر ،مۇناپىقنىڭ يەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىق قىلىش ،زىرائەت ۋە مېۋىلەرنى بۇزۇش ۋە
ھايۋانالرنىڭ نەسلىنى قۇرۇتىۋېتىشتىن باشقا مەقسىتى يوقتۇر.

مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :زېمىنىدا بۇزغۇنچىلىق قىلىنسا ،ﷲ تائاال يامغۇرنى ياغدۇرمايدۇ ،شۇنىڭ
بىلەن زىرائەت ۋە مېۋىلەر قۇرۇپ ،ھايۋانالرنىڭ نەسلى تۈگەپ كېتىدۇ﴿ .ﷲ بۇزۇقچىلىقنى ياقتۇرمايدۇ﴾
يەنى ﷲ تائاال بۇ سۈپەتلىك (مۇناپىقلىقنىڭ سۈپىتى تېپىلىپ قالغان) كىشىنى ياخشى كۆرمەيدۇ.

مۇناپىقنىڭ نەسىھەتنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقى
﴿ئۇنىڭغا (ۋەز ـ نەسىھەت قىلىنىپ يامان سۆز  -ھەرىكەتلىرىڭدىن قايتىپ) ﷲ دىن قورققىن
دېيىلسە ،غۇرۇرى ئۇنىڭغا گۇناھ يۈكلەيدۇ (يەنى ھەقتىن تەكەببۇرلۇق بىلەن باش تارتىپ ،پىتنە  -پاساتتا
تېخىمۇ ئەزۋەيلەيدۇ)﴾ مۇناپىقالرغا نەسىھەت قىلىنىپ ،ئۇنىڭغا :ﷲ تائاالدىن قورققىن( ،يامان) سۆز ۋە

قىلىقلىرىڭدىن يېنىپ ھەقىقەتكە قايتقىن دېيىلسە ،ئۇ ئۇنىمىدى .ۋۇجۇدىنى گۇناھ چىرمىۋالغانلىقتىن
تەكەببۇرلۇق قىلدى ۋە ئاچىققالندى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالرغا بىزنىڭ روشەن ئايەتلىرىمىز ئوقۇپ بېرىلسە،
ئۇالرنىڭ چېھرىلىرىدە (قوشۇمىسى تۈرۈلگەنلىكتىن) ئىنكار قىلغانلىقىنى كۆرىسەن ،ئۇالرنىڭ بىزنىڭ
ئايەتلىرىمىزنىئوقۇپبەرگۈچىلەرگەھۇجۇمقىلغىلىتاسقىلغانلىقىنىكۆرىسەن،ئېيتقىنكى«،سىلەرگە
مەن بۇنىڭدىنمۇ يامانراقىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ئۇ دوزاختۇر .ﷲ ئۇنى كاپىرالرغا ۋەدە قىلدى ،ئۇالر
قايتىپ بارىدىغان جاي نېمىدېگەن يامان!»﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنىڭغا
جەھەننەم يېتەرلىكتۇر ،جەھەننەم ناھايىتى يامان جايدۇر﴾ يەنى جەھەننەم ئۇنى جازاالشقا يېتەرلىكتۇر.

اﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ھەممىدىن ئارتۇق بىلىشنىڭ ھەقىقىي مۆمىننىڭ سۈپىتى
ئىكەنلىكى
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ﷲ تائاال مۇناپىقالرنىڭ يامان سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،بۇ يەردە (بۇ يەردە)
مۆمىنلەرنىڭ ياخشى سۈپەتلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزى كىشىلەر باركى ،ئۇالر ﷲ
نىڭ رەزاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇ (قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت ﷲ نىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ).
ﷲبەندىلىرىگەتولىمۇمەرھەمەتلىكتۇر﴾.

ئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇما،ئەنەسرەزىيەلالھۇئەنھۇ،سەئىدئىبنىمۇسەييەب،ئەبۇئوسمان
((( ھەج سۈرىسى  72ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

نەھدى ،ئىكرىمە ۋە باشقا بىر تۈركۈم كىشىلەر مۇنداق دەيدۇ( :بۇ ئايەت) سۇھەيب ئىبنى سىنان رۇمىي
دېگەن كىشى توغرىسىدا چۈشتى ،بۇ ئايەتنىڭ ئۇ توغرىلىق چۈشۈشى شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇ مەككىدە
ئىسالمغا كىرىپ (مەدىنىگە) ھىجرەت قىلماقچى بولغاندا ،قۇرەيشنىڭ كاپىرلىرى ئۇنىڭ ھىجرەت
قىلىشىنى توسۇپ :ئەگەر مال  -مۈلكىنى بىزگە تاشالپ بېرىپ ھىجرەت قىلىشنى خالىسا شۇنداق
قىلسۇن -،دېدى .سۇھەيب ئىبنى سىنان مال  -مۈلكىنى ئۇالرغا بېرىپ قۇتۇلدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ
تائاال ئۇ توغرىسىدا يۇقىرىقى ئايەتنى چۈشۈردى .ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ۋە بىر تۈركۈم كىشى ھىررەنىڭ بىر
يېرىدە ئۇنىڭ ئۇچرىشىپ قېلىپ :تىجارىتىڭ پايدا قىلدى (يەنى كاپىرالرنىڭ :ئۇ مال  -مۈلۈكنى بىزگە
بەرسە ھىجرەت قىالاليدۇ ،بولمىسا ھىجرەت قىلمايدۇ دېگەن شەرتىگە قوشۇلۇپ ،ھىجرەتنى تاللىغىنىڭ
ساڭا دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ پايدىسىنى ئېلىپ كەلدى) دېدى .ئۇ :ﷲ سىلەرنىمۇ تىجارىتىڭالردا زىيانغا
ئۇچراتمىسۇن -،دېدى ۋە ئۇالرنىڭ :تىجارىتىڭ پايدىلىق بولدى -،دېيىشىنىڭ سەۋەبىنى سورىدى.
ئۆمەر ئۇنىڭغا ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايەتنى ئۇنىڭ ھەققىدە چۈشۈرگەنلىكىنى ئېيتىپ بەردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇنىڭغا« :ئى سۇھەيب! تىجارىتىڭ پايدىلىق بولدى» دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىندى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ يولىدا (ئىسالم دىنىنى گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن)
جىھاد قىلغان ھەممە مۇجاھىدنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى،
ﷲ مۆمىنلەردىن ئۇالرنىڭ جانلىرىنى ،ماللىرىنى ئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى .ئۇالر ﷲ نىڭ
يولىدا ئۇرۇش قىلىپ (دۈشمەنلەرنى) ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرۈلىدۇ (يەنى دۈشمەنلەر بىلەن جىھاد قىلىپ
شېھىت بولىدۇ)( ،جىھاد قىلغۇچىالرغا جەننەتنى ۋەدە قىلىش) تەۋراتتا ،ئىنجىلدا ۋە قۇرئاندا زىكرى
قىلىنغان (ﷲ نىڭ) راست ۋەدىسىدۇر ،ۋەدىسىگە ﷲ دىنمۇ بەك ۋاپا قىلغۇچى كىم بار؟ (يەنى ﷲ
دىنمۇ ۋاپادار ئەھەدى يوق) قىلغان بۇ سوداڭالردىن خۇشال بولۇڭالر ،بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر﴾(((.
ھىشام ئىبنى ئامىر ئۇرۇشتا (كاپىرالرنىڭ) ئارىسىغا بۆسۈپ كىرىپ كەتكەندە ،ئۇنىڭ بۇ ئىشنى
بەزى كىشىلەر ياقتۇرمىدى .ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ،ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ۋە باشقىالر ھىشام ئىبنى
ئامىرنىڭ دۈشمەن ئارىسىغا ئېتىلىپ كىرگەن ئىشىنى ياقتۇرمىغان كىشىلەرگە رەددىيە بېرىپ﴿ :بەزى
كىشىلەر باركى ،ئۇالر ﷲ نىڭ رەزاسى ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدۇ (قىلغان ئەمەلى بىلەن پەقەت ﷲ
نىڭ رازىلىقىنىال تىلەيدۇ) .ﷲ بەندىلىرىگە تولىمۇ مەرھەمەتلىكتۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى.

*******
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫ
ئى مۆمىنلەر! ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭالر (يەنى ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن ئەھكاملىرىغا
بويسۇنۇڭالر ،بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ ،بەزى ئەھكاملىرىنى تەرك ئەتمەڭالر) ،شەيتاننىڭ
يوللىرىغا(ۋەئىغۋاسىغا)ئەگەشمەڭالر.شەيتانسىلەرگەھەقىقەتەنئاشكارادۈشمەندۇر﴿.﴾208سىلەرگە
((( تەۋبە سۈرىسى  111ـ ئايەت.
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(ئىسالم دىنىنىڭ ھەقلىقىنى كۆرسىتىدىغان) روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن (توغرا يولدىن) تېيىپ
كەتسەڭالر ،بىلىڭالركى( ،سىلەر جازالىنىسىلەر ،چۈنكى )،ﷲ غالىبتۇر (يەنى سىلەردىن ئىنتىقام
ئېلىشتىن ئاجىز ئەمەستۇر) ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾209

ئىسالمنى قوبۇل قىلغاندا ھەممە ھۆكۈملىرىنى تولۇق قوبۇل قىلىشنىڭ
زۆرۈرلۈكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىگە ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىشەنگەن بەندىلىرىنى ئىسالم دىنىنىڭ
ھەممە ھۆكۈملىرىنى قوبۇل قىلىشقا ،ئۇنىڭ بۇيرۇغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىگە كۈچىنىڭ يېتىشچە ئەمەل
قىلىشقا ۋە توسقان ئىشلىرىنىڭ ھەممىسىدىن يېنىشقا بۇيرۇدى.
﴿ئى مۆمىنلەر! ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭالر (يەنى ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن ئەھكاملىرىغا
بويسۇنۇڭالر ،بەزى ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ ،بەزى ئەھكاملىرىنى تەرك ئەتمەڭالر)﴾ ئىبنى ئابباس

ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىد ،تاۋۇس ،زەھھاك ،ئىكرىمە ،قەتادە ،سۇددى ،ئىبنى
زەيد قاتارلىقالرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئىسالمغا كىرىڭالر دېگەنلىك بولىدۇ.
﴿پۈتۈنلەي﴾ بۇ سۆزنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئەبۇئالىيە
ئىكرىمە ،قەتادە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،سۇددى ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە زەھھاك قاتارلىقالر :يەنى
ھەممىسىگە ،تولۇق دېگەنلىكتۇر -،دەيدۇ.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى سىلەر پۈتۈن ياخشى ئىشالرنىڭ
ھەممىسىنى قىلىڭالر ،بولۇپمۇ ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالردىن) ئىسالمغا كىرگەنلەر
شۇنداق قىلىشى الزىم.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم« :بۇ ئايەتتە ئەھلى كىتابتىن ئىسالمغا كىرگەنلەر كۆزدە تۇتۇلغان> دېگەن كۆز
قاراش ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئى ئەھلى
كىتابتىن ئىسالمغا كىرگەنلەر! ئىسالم دىنىنىڭ ھەممە ھۆكۈملىرىگە كىرىڭالر! – دېگەنلىك بولىدۇ.
چۈنكى ئۇالر ﷲ تائاالغا ئىشىنىش ئارقىلىق ئىسالمغا كىرگەندىن كېيىنمۇ ،ئۆزلىرىگە چۈشۈرۈلگەن بەزى
ھۆكۈملەرگە ئەمەل قىالتتى.
﴿ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلەي كىرىڭالر (يەنى ئىسالم دىنىنىڭ پۈتۈن ئەھكاملىرىغا بويسۇنۇڭالر ،بەزى
ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىپ ،بەزى ئەھكاملىرىنى تەرك ئەتمەڭالر)﴾ يەنى ئى ئەھلى كىتابالر! تەۋراتقا

ئىمانكەلتۈرۈڭالر،ئەمما(ھۆكۈملەرگەئەمەلقىلىشتا)مۇھەممەدنىڭدىنىنىڭھۆكۈملىرىنىڭھەممىسىنى
قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭدىن كىچىككىنە بىر نەرسىنىمۇ ئايرىپ قويماڭالر.
﴿شەيتاننىڭ يوللىرىغا (ۋە ئىغۋاسىغا) ئەگەشمەڭالر﴾ يەنى سىلەر ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىڭالر ۋە
شەيتان سىلەرنى بۇيرۇغان نەرسىدىن ساقلىنىڭالر .ﷲ تائاال شەيتاننىڭ كىشىلەرنى يامان ئىشالرغا

بەقەرە سۈرىسى

بۇيرۇيدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەيتان سىلەرنى ھەقىقەتەن يامانلىقالرغا ،قەبىھ گۇناھالرغا
ۋە ﷲ نامىدىن ،يالغاندىن (ﷲ سىلەرگە ھاالل قىلغان نەرسىلەرنى ھارام دەپ ،ھارام قىلغان
نەرسىلەرنى ھاالل دەپ) ،سىلەر بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئېيتىشقا بۇيرۇيدۇ﴾(((﴿ ،شەيتان ئۆزىنىڭ
تەۋەلىرىنى ئەھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ﴾((( شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :شەيتان
سىلەرگە ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر﴾.
﴿سىلەرگە (ئىسالم دىنىنىڭ ھەقلىقىنى كۆرسىتىدىغان) روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن
(توغرا يولدىن) تېيىپ كەتسەڭالر ،بىلىڭالركى( ،سىلەر جازالىنىسىلەر﴾ يەنى كىمكى ئىسالم دىنىنىڭ

ھەقلىكىگە پاكىتالر تۇرغۇزۇلۇپ بولغاندىن كېيىن ،ھەق دىن (ئىسالم دىنى) دىن يۈز ئۆرىسە ،چوقۇم
جازالىنىدۇ﴿ .چۈنكى )،ﷲ غالىبتۇر (يەنى سىلەردىن ئىنتىقام ئېلىشتىن ئاجىز ئەمەستۇر)﴾ يەنى بىلىپ
قويۇڭالركى ،ﷲ تائاال ئىنتىقام ئېلىشتىن ئاجىز كەلمەيدۇ .ئۇنىڭ ئىنتىقامىدىن ھېچ بىر كىشى قېچىپ
قۇتۇاللمايدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھېچكىم غالىب كېلەلمەيدۇ﴿ .ھېكمەت بىلەن ئش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى
ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنى ھېكمەت بىلەن قىلغۇچىدۇر.

*******
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ
ئۇالر (يەنى ئىسالمغا كىرىشنى تەرك ئەتكەنلەر) پەقەت ﷲ نىڭ (قىيامەت كۈنى خااليىقنىڭ
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىشى ئۈچۈن) بۇلۇت پارچىلىرى ئىچىدە كېلىشىنى ،پەرىشتىلەرنىڭ كېلىشىنى ۋە
(خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىپ ،بىر گۇرۇھ جەننەتى ،بىر گۇرۇھ دوزىخى بولۇپ ئايرىلىش بىلەن
خااليىقنىڭ) ئىشىنىڭ پۈتۈشىنى كۈتەمدۇ؟ (بەندىلەرنىڭ) ھەممە ئىشى ﷲ غا قايتۇرۇلىدۇ﴿.﴾210

ئىمان ئېيتىشنى كېچىكتۈرمەسلىككە رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىشەنمىگەن كاپىرالرغا ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ مۇنداق

دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى ئىسالمغا كىرىشنى تەرك ئەتكەنلەر) پەقەت ﷲ نىڭ (قىيامەت كۈنى خااليىقنىڭ
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىشى ئۈچۈن) بۇلۇت پارچىلىرى ئىچىدەكېلىشىنى ،پەرىشتىلەرنىڭكېلىشىنى ۋە
(خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىپ ،بىر گۇرۇھ جەننەتى ،بىر گۇرۇھ دوزىخى بولۇپ ئايرىلىش
بىلەن خااليىقنىڭ) ئىشىنىڭ پۈتۈشىنى كۈتەمدۇ؟﴾ ئاندىن ھەربىر كىشىنى ئۇنىڭ قىلغان ئەمەلىگە

قاراپ (ياخشى ئەمەل قىلغان بولسا) مۇكاپاتاليدۇ( ،ئەگەر گۇناھ ئىشالرنى قىلغان بولسا) جازااليدۇ

(يەنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ) .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بەندىلەرنىڭ) ھەممە ئىشى ﷲ غا
قايتۇرۇلىدۇ﴾.
((( بەقەرە سۈرىسى 169ـ ئايەت.
((( فاتىر سۈرىسى  6ـ ئايەت.
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ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى غاپىلالر!) بۇنىڭدىن يېنىڭالر ،زېمىن ئارقىمۇ ئارقا
تەۋرىتىلگەن چاغدا ،پەرۋەردىگارىڭ كەلگەن ۋە پەرىشتىلەر سەپ ـ سەپ بولۇپ كەلگەن چاغدا،
(گۇناھكارالرنىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن) جەھەننەم كەلتۈرۈلگەن چاغدا ،شۇ كۈندە ئىنسان (يەنى كاپىر)
(دۇنيادىكىقىلمىشلىرىنى)ئەسلەيدۇ(،بۇچاغدا)ئەسلىگەننىڭئۇنىڭغانېمەپايدىسىبولسۇن﴾(((،
﴿ئۇالر پەقەت (ئۆلۈم) پەرىشتىلىرىنىڭ ياكى پەرۋەردىگارىڭنىڭ ياكى پەرۋەردىگارىڭنىڭ (قۇياشنىڭ
مەغرىبتىن چىقىشىدىن ئىبارەت) بەزى ئاالمەتلىرىنىڭ كېلىشىنىال كۈتىدۇ .پەرۋەردىگارىڭنىڭ بەزى
ئاالمەتلىرى كەلگەن كۈندە ئىلگىرى ئىمان ئېيتمىغانالرنىڭ ياكى ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئىش
قىلمىغانالرنىڭئېيتقانئىمانىپايدىسىزبولىدۇ(«.سىلەرئۆزەڭالرغاكېلىدىغانئىشالرنى)كۈتۈڭالر،
بىزمۇ ئەلۋەتتە كۈتىمىز» دېگىن﴾(((.
﴿ئۇالر (يەنى ئىسالمغا كىرىشنى تەرك ئەتكەنلەر) پەقەت ﷲ نىڭ (قىيامەت كۈنى خااليىقنىڭ
ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىشى ئۈچۈن) بۇلۇت پارچىلىرى ئىچىدە كېلىشىنى ،پەرىشتىلەرنىڭ كېلىشىنى
ۋە (خااليىقنىڭ ئارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىپ ،بىر گۇرۇھ جەننەتى ،بىر گۇرۇھ دوزىخى بولۇپ
ئايرىلىش بىلەن خااليىقنىڭ) ئىشىنىڭ پۈتۈشىنى كۈتەمدۇ؟ (بەندىلەرنىڭ) ھەممە ئىشى ﷲ غا
قايتۇرۇلىدۇ﴾ ئەبۇجەئفەر رازى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇدىن ئەبۇئالىيەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغان :پەرىشتىلەر نىپىز ئاق بۇلۇتنىڭ
پارچىلىرى ئۈستىدە كېلىدۇ ،ﷲ ئۆزى خالىغان نەرسىدە (ۋە خالىغان يوسۇندا) كېلىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
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(ئى مۇھەممەد!) ئىسرائىل ئەۋالدىدىن سورىغىنكى ،بىز ئۇالرغا نەقەدەر كۆپ روشەن
دەلىللەرنى ئاتا قىلدۇق .كىمكى ﷲ نىڭ نېئمىتىگە ئېرىشكەندىن كېيىن ،ئۇنى (كۇفرىلىق قىلىپ)
ئۆزگەرتىۋەتسە (ﷲ ئۇنىڭغا ئازاب قىلىدۇ) ،ﷲ نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن قاتتىقتۇر﴿ .﴾211كاپىرالرغا
دۇنيا تىرىكچىلىكى چىرايلىق كۆرسىتىلدى (يەنى ئۇالر دۇنيانىڭ شەھۋەتلىرىگە ،نېئمەتلىرىگە
مەپتۇن بولىدۇ) ،مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىدۇ ،ھالبۇكى قىيامەت كۈنى تەقۋادارالر ئۇالردىن (دەرىجە
جەھەتتە) ئۈستۈن تۇرىدۈ؛ ﷲ خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ﴿.﴾212

اﷲ تائاالنىڭ نېئمىتىنى ئۆزگەرتىش ۋە مۆمىنلەرنى مەسخىرە قىلىشنىڭ جازاسى
ﷲ تائاال ئسىرائىل ئەۋالدىنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم قولىنى قوينىغا تىقىپ چىقارسا ئاق بولۇپ
چىقىشى،ھاسىسىنىڭيىالنغائايلىنىشى،ھاسابىلەندېڭىزنىيېرىشى،تاشتىنسۇچىقىرىشى،
((( ئەنئام سۈرىسى 158ـ ئايەت.
((( فەجر سۈرىسى  - 21ئايەتتىن  23ئايەتكىچە.

بەقەرە سۈرىسى

قاتتىق ئىسسىقتا ئۇالرغا بۇلۇتنى سايە قىلىپ بېرىشى ۋە تەرەنجىبىن بىلەن بۆدۈنىنى چۈشۈرۈپ
بېرىشىگە ئوخشاش ﷲ تائاالنىڭ بىرلىك ،بارلىقىنى ۋە يۇقىرىدىكى مۆجىزىلەرنى كۆرسەتكەن
كىشىنىڭ ھەقىقىي پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان نۇرغۇنلىغان پاكىتالرنى بىر نەچچە
قېتىم كۆرۈپ تۇرۇپ ،ﷲ تائاالغا ئىشىنىشنىڭ ئورنىغا كاپىر بولغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :كىمكى ﷲ نىڭ نېئمىتىگە ئېرىشكەندىن كېيىن ،ئۇنى (كۇفرىلىق قىلىپ) ئۆزگەرتىۋەتسە
(ﷲ ئۇنىڭغا ئازاب قىلىدۇ) ،ﷲ نىڭ ئازابى ھەقىقەتەن قاتتىقتۇر﴾.
شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال قۇرەيش كاپىرلىرىدىنمۇ خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ
بەرگەن نېئمىتىگە كۇفرىلىق قىلغان ۋە ئۆز قەۋمىنى (ئازدۇرۇش بىلەن) ھاالكەت مەۋقەسىگە چۈشۈرۈپ
قويغانالرنى كۆرمىدىڭمۇ؟ (ھاالكەت مەۋقەسى) جەھەننەمدۇركى ،ئۇالر جەھەننەمگە كىرىدۇ ،ئۇ
(((
نېمىدېگەن يامان جاي!﴾
ﷲ تائاال ئاندىن دۇنيانىڭ نازۇ  -نېئمەتلىرىگە رازى بولغان ،مالالرنى توپالپ ،ئۇ ماللىرىنىڭ
زاكاتلىرىنى بېرىشكە كۆرسىتىپ بەرگەن سەككىز تۈرلۈك كىشىگە بەرمىگەن ،ئېرىشكەن پۇل  -مالالردىن
(ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزلەپ ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدا) ياخشى ئورۇنالرغا سەرپ قىلغان مۆمىنلەرنى
مەسخىرە قىلغان كاپىرالر ئۈچۈن دۇنيانى چىرايلىق قىلىپ بەرگەنلىكىدىن ،شۇ (مۆمىنلەر يۇقىرىقىدەك
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانلىقى ئۈچۈن) قىيامەت كۈنى بەختلىك ئورۇن ۋە تولۇق نەتىجە بىلەن غەلىبە
قازىنىپ ،مەھشەرگاھتا كاپىرالردىن ئۈستۈن تۇرۇپ ،ئەڭ كاتتا دەرىجىلەرگە ئېرىشىدىغانلىقىدىن،
كاپىرالرنىڭ دوزاخنىڭ ئەڭ تۆۋەن قاتلىمىدا بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.
شۇڭا ﷲ تائاال بەندىلىرى ئۈستىدە خالىغاننى قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ
خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئىچىدە خالىغان كىشىلەرگە

رىزىق ،دۇنيا  -ئاخىرەتتە سان  -ساناقسىز ،نۇرغۇنلىغان ياخشى نېئمەتلەرنى بېرىدۇ.

بۇ ھەقتە ھەدىس قۇددىسىدا مۇنداق دەپ كەلدى« .ﷲ مۇنداق دېدى :ئى ئادەم بالىسى!
سەن (كىشىلەرگە) بەرگىن ،مەن ساڭا بېرىمەن».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (يەنە بىر ھەدىستە) مۇنداق دەيدۇ« :ئى بىالل! سەن (كىشىلەرگە)
بەرگىن ،سەن ئەرشىنىڭ ئىگىسنىڭ (يەنى ﷲ نىڭ) كېمەيتىۋېتىشىدىن قورقمىغىن» .ﷲ بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا) بەرگەن نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى ﷲ تولدۇرۇپ بېرىدۇ،
(((
ئۇ رىزىق بەرگۈچىلەرنىڭ ياخشىسىدۇر»﴾.
ئىمام بۇخارىنىڭ ھەدىس كىتابىدا مۇنداق دەپ كەلدى« :شۈبھىسىزكى ،ھەر كۈنى ئەتتىگەندە
ئىككى پەرىشتە ئاسماندىن چۈشىدۇ .ئاندىن ئۇ ئىككىسنىڭ بىرى :ئى ﷲ! (كىشىلەرگە) سەدىقە
قىلغان كىشىگە مال  -مۈلكىنىڭ ئورنىنى تولۇقالپ بەرگىن -،دەيدۇ .يەنە بىرى :ئى ﷲ! (كىشىلەرگە
مال  -مۈلكىنى سەدىقە قىلماي) بېخىللىق قىلغان كىشىنىڭ (مال  -مۈلكىنى) توزىتىۋەتكىن-،
دەيدۇ».
((( ئىبراھىم سۈرىسى  28ــــ  29ـ ئايەتلەر.
((( سەبەئ سۈرىسى  39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمام مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق دەپ كەلدى« :ئادەم بالىسى مېنىڭ مېلىم ،مېنىڭ
مېلىم -،دەيدۇ( .ئى ئادەم بالىسى!) سېنىڭ مېلىڭدىن يەپ تۈگەتكىنىڭ ،كىيىپ كونىراتقىنىڭ،
سەدىقە قىلىپ ﷲ تائاالنىڭ ھېسابىغا ئۆتكۈزىۋەتكىنىڭال ساڭا ھېسابتۇر .قالغىنى باشقا كىشىلەر
ئۈچۈندۇر».
ئىمام ئەھمەد پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :دۇنيا دېگەن
ئۆيى يوق كىشىنىڭ ئۆيى ،مال  -مۈلكى يوق كىشىنىڭ مال ـ مۈلكىدۇر .دۇنيانى ئەقلى يوق كىشى
توپاليدۇ».

*******
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ
ﮱﯓ
ئىنسانالر (دەسلەپتە) بىر ئۈممەت (يەنى ھەق دىندا) ئىدى (كېيىن ئۇالرنىڭ بەزىسى ئىمان
ئېيتىپ ،بەزىسى ئىمان ئېيتماي ئىختىالپ قىلىشتى) ،ﷲ (مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر
بەرگۈچى( ،كۇففارالرنى دوزاختىن) ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى؛ (ﷲ) كىشىلەرنىڭ
ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ،ئۇالرغا ھەق كىتابنى نازىل قىلدى،
پەقەت كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرال ئۆزلىرىگە روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئۆز ئارا ھەسەت
قىلىشىپ (يەنى كاپىرالر مۆمىنلەرگە ھەسەت قىلىپ) ،كىتاب توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشتى .ﷲ ئۆز
ئىرادىسى بويىچە مۆمىنلەرنى ئۇالر (يەنى گۇمراھالر) ئىختىالپ قىلىشقان ھەقىقەتكە ھىدايەت قىلدى.
ﷲ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ﴿.﴾213

بىلىدىغان نەرسە ئۈستىدە ئىختىالپلىشىشنىڭ ئازغۇنلۇقنىڭ پاكىتى ئىكەنلىكى
توغرىسىدا
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ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئادەم
ئەلەيھىسساالم بىلەن نۇھ ئەلەيھىسساالمنىڭ ئارىلىقىدا ئون ئەسىر ئۆتكەن ئىدى( .بۇ ئەسىردە ياشىغان
كىشىلەرنىڭ) ھەممىسى ھەق شەرىئەتتە (ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىرمۇ كاپىر يوق) ئىدى .ئاندىن ئۇالر
شېرىك ئەقىدىسى پەيدا قىلىپ كاپىر -مۇسۇلمان دەپ بۆلۈنۈشكە باشلىدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ
پەيغەمبەرلەرنى بېشارەتچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى قىلىپ ئەۋەتتى.
﴿ئىنسانالر (دەسلەپتە) بىر ئۈممەت (يەنى ھەق دىندا) ئىدى﴾ ئابدۇرازاق مۇئەممەردىن بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى توغرا
يولدا ئىدى﴿ ،ﷲ (مۆمىنلەرگە جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر بەرگۈچى( ،كۇففارالرنى دوزاختىن)

بەقەرە سۈرىسى

ئاگاھالندۇرغۇچى پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتى﴾ (بۆلۈنۈش پەيدا بولغاندىن كېيىن) بىرىنچى بولۇپ
ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەر نۇھ ئەلەيھىسساالم ئىدى.
﴿ﷲ ئۆز ئىرادىسى بويىچە مۆمىنلەرنى ئۇالر (يەنى گۇمراھالر) ئىختىالپ قىلىشقان ھەقىقەتكە
ھىدايەت قىلدى﴾ ئابدۇرازاق ئەبۇ ھۇرەيرەدىن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىز (دۇنياغا) ئەڭ ئاخىرىدا كەلدۇق .قىيامەت كۈنى ئەڭ
ئالدىدا كېلىمىز .جەننەتكىمۇ باشقىالردىن بۇرۇن كىرىمىز .لېكىن بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەرگە،
بىزدىن بۇرۇن كىتاب بېرىلدى .بىزگە كىتاب ئۇالردىن كېيىن بېرىلدى .ﷲ ئۆز ئىرادىسى بىلەن ئۇالر
ئىخىتىالپلىشىپ قالغان ھەقىقەتكە بىزنى باشلىدى .ئۇالر بۇ كۈندە (يەنى جۈمە كۈنىدە) ئىختىالپ
قىلىشىپ قالغان ئىدى .ﷲ بىزگە جۈمە كۈنىنى بەردى .مۇسۇلمان ئەمەس كىشىلەر ئۇ كۈندە بىزگە
ئەگەشكۈچىدۇر .ئۇ كۈننىڭ ئەتىسى (يەنى شەنبە) كۈنى يەھۇدىيالر ئۈچۈن ،ئۆگۈنى (يەكشەنبە)
خرىستىئانالرئۈچۈندۇر».
ئىبنى ۋەھب ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەمدىن يۇقىرىقى ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۇالر جۈمە كۈنىدە ئىخىتىالپلىشىپ قالدى.
يەھۇدىيالرشەنبەكۈنىنىئالدى.خرىستىئانالريەكشەنبەكۈنىنىئالدى.ﷲمۇھەممەدئەلەيھىسساالمنىڭ
ئۈممىتىگە جۈمە كۈنىنى بەردى .ئۇالر قىبلە ھەققىدە ئىختىالپلىشىپ قالدى .خرىستىئانالر كۈن چىقىش
تەرەپكە ،يەھۇدىيالر بەيتۇلمۇقەددەس تەرەپكە يۈزلەندى .ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنى
ھەقىقىي قىبلە بولغان كەئبىگە يۈزلىنىشكە بۇيرۇدى .ئۇالر ناماز ئوقۇشتا ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى.
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن (نامازدا) رۇكۇ قىلسا سەجدە قىلمايدىغان ،سەجدە قىلسا رۇكۇ قىلمايدىغان ،نامازنىڭ
ئىچىدە گەپ قىلىدىغان ۋە ماڭىدىغانالر بار .ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگە توغرا بولغان
ناماز ئوقۇشنى بىلدۈردى .ئۇالر روزا تۇتۇشتا ئىخىتىالپ قىلىشىپ قالدى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە يېرىم كۈن
روزا تۇتىدىغانالر ۋە بەزى تائامالرنى (يېمەسلىك بىلەن) روزا تۇتىدىغانالر بار (يەنى مۇئەييەن بىر تاماقنى
يېمىگەنلىك ئۇالر ئۈچۈن روزا تۇتقانلىق ھېسابلىنىدۇ) .ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنى
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا توغرا بولغان روزىنى تۇتۇشقا بۇيرۇدى .ئۇالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم توغرىلىق
ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .يەھۇدىيالر :ئۇ يەھۇدىي ئىدى دېسە ،خرىستىئانالر :ئۇ خرىستىئان ئىدى
دېدى .ﷲ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى توغرا دىنغا ئېتقاد قىلغۇچى مۇسۇلمان قىلغانلىقىنى بايان قىلدى.
ئاندىن ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىگە ئۇنىڭ توغرىسىنى بىلدۈردى (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتى ئۇنى توغرا دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى مۇسۇلمان دەپ بىلدى) .ئۇالر ئىسا
ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا ئىختىالپلىشىپ قالدى .يەھۇدىيالر ئۇنى يالغانچىغا چىقىرىپ ،ئۇنىڭ ئانىسى
(يەنى ھەزرىتى مەريەم) توغرىسىدا چوڭ بوھتانالرنى توقۇدى .خرىستىئانالر ئىسانى ئىالھ ۋە ﷲ نىڭ
بالىسى دەۋالدى .ئۇ ﷲ نىڭ سۆزى ۋە روھ پۈۋلىشى بىلەن بولغان ئىدى (يەنى ﷲ ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ
روھىدىن پۈۋلىگەن ۋە «بولغىن» ،يەنى «يارىتىلغىن» دېگەن سۆزى ئارقىلىق ئۇنى ئاتىسىز ياراتقان
ئىدى) .ئاندىن ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇممىتىگە شۇ ھەقىقەتنى بىلدۈردى (يەنى مۇسۇلمانالر
ئىسانى يەھۇدىيالردەك يالغانچىمۇ قىلمىدى ،خرىستىئانالردەك ئىالھمۇ قىلىۋالمىدى .ﷲ ئۇنى قانداق
ياراتقان بولسا شۇنداق دەپ ئېتىقاد قىلدى).
﴿ﷲ ئۆز ئىرادىسى بويىچە﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ﷲ
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنى ۋە ئۆزى باشالپ قويماقچى بولغان يولنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن،
بەندىلىرىنىڭ ئىچىدىن ﴿ﷲ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ﴾.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىسى نامازغا تۇرغاندا (بۇ دۇئانى) ئوقۇيتتى« :جىبرىئىل ،مىكائىل ۋە
ئىسرافىلنىڭ پەرۋەردىگارى ،ئاسمان ـ زېمىننى ياراتقۇچى ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچى،
بەندىلىرى ئىخىتىالپ قىلىشىپ قالغان نەرسىگە ھۆكۈم قىلغۇچى پەرۋەردىگارىم! ئىختىالپلىشىپ قالغان
نەرسىدە مېنى ھەقىقەتكە باشلىغايسەن ،شەك ـ شۈبھىسىزكى ،سەن خالىغان كىشىنى توغرا يولغا
باشلىغۇچىدۇرسەن»(((.
تۆۋەندىكىسىمۇ سەلەپلەر ئوقۇغان دۇئادۇر :ئى پەرۋەردىگارىم! بىزگە ھەقىقەتنى بىلدۈرۈپ،
ئۇنىڭغا ئەگىشىشنى ،خاتا ئىشالرنى بىلدۈرۈپ ،ئۇنىڭدىن ساقلىنىشنى نېسىپ قىلغىن .ئۇ ئىككىسىنى
ئايرىيالمايدىغان قىلىپ قويمىغىن ،ئۇنداقتا بىز ئېزىپ كېتىمىز .بىزنى تەقۋادارالرغا ئۈلگە قىلغىن(((.

*******
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
سىلەرتېخىئىلگىرىكىلەرئۇچرىغانكۈلپەتلەرگەئۇچرىمايتۇرۇپجەننەتكەكىرىشنىئويالمسىلەر؟
سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (مۆمىن) لەر ئېغىرچىلىقالرغا ،كۈلپەتلەرگە ئۇچرىغان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگەن
ئىدى ،ھەتتا پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەر« :ﷲ نىڭ (بىزگە ۋەدە قىلغان) ياردىمى قاچان كېلىدۇ؟» دېگەن
ئىدى .بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ ياردىمى ھەقىقەتەن يېقىندۇر﴿.﴾214

اﷲ نىڭ ياردىمى ۋە جەننەتنىڭ قاتتىق سىناقالردىن كېيىن بېرىلىدىغانلىقى
توغرىسىدا
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﴿سىلەر تېخى ئىلگىرىكىلەر ئۇچرىغان كۈلپەتلەرگە ئۇچرىماي تۇرۇپ جەننەتكە كىرىشنى
ئويالمسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەر سىنالغاندەك سىنىلىشتىن بۇرۇن
(جەننەتكە كىرىمىز دەپ گۇمان قىالمسىلەر؟) ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (مۆمىن)
لەر ئېغىرچىلىقالرغا ،كۈلپەتلەرگە ئۇچرىغان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگەن ئىدى﴾ بۇالر ھەر خىل كېسەل ،ئاغرىق

ۋە مۇسىبەت قاتارلىقالردۇر.

((( ئالالھۇممە رەببە جىبرىئىلە ۋە مىكائىلە ۋە ئىسرافىلە فاتىرىسساماۋات ۋەلئەرز ئالىمەلغەيبى ۋەششەھادە ئەنتە تەھكۇمۇ
بەينە ئىبادىكە فىماكانۇ فىيھى يەختېلىفۇن .ئىھدىنى لىماختۇلىفە فىيھى مىنەلھەققى بىئىزنىكە ئىننەكە تەھدى مەن
تەشائۇ ئىال سىراتىم مۇستەقىم.
((( ئالالھۇممە ئەرىنال ھەققە ھەققەن ،ۋەرزۇقنا ئىتتىبائەھ ۋە ئەرىنال باتىلە باتىلەن ۋەرزۇقنا ئىجتىنابەھ ۋەالتەجئەلھۇ
مۇلتەبىسەن ئەلەينا فەنىزىللە ۋەجەئالنا لىلمۇتتەقىنە ئىماما.

بەقەرە سۈرىسى

﴿سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (مۆمىن) لەر ئېغىرچىلىقالرغا﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇئالىيە ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى
جۇبەير ،مەررە ھامدانى ،ھەسەن ،قەتادە ،زەھھاك ،رەبىيئ ،سۇددى ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالر:
ئۇ ئېغىرچىلىق پېقىرلىقتۇر -،دېدى.
﴿كۈلپەتلەرگە﴾ ئىبنى ئابباس بۇ كەلىمىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇ كۈلپەتلەر
كېسەلگە مۇبتىال بولۇشتۇر.
﴿ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگەن ئىدى﴾ يەنى دۈشمەنلەردىن قۇرقۇپ قاتتىق ئەندىشىگە چۈشۈش ئارقىلىق
سىنالغان ئىدى .ھەدىستە خەبباب ئىبنى ئەرت رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىنىدۇ ،بىز :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىزگە (ﷲ تىن) ياردەم تىلەپ دۇئا قىلمامسەن؟ -دېدۇق.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەردىن بىرىنىڭ بېشىنىڭ ئوتتۇرىسىغا
ھەرىنى قويۇپ تاپىنىغىچە ھەرىدىسىمۇ ،ئۇ كىشىنى ئۆزىنىڭ دىنىدىن قايتۇرالمايتتى .ئۇنىڭ گۆشى
بىلەنسۆڭىكىنىڭئارىلىقىنىتۆمۈرتاغاقالربىلەنتارىسىمۇ،ئۇكىشىنىئۆزىنىڭدىنىدىنقايتۇرالمايتتى.
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ﷲ ئىسالم دىنىنى چوقۇم ئۈستۈنلىككە ئېرىشتۈرىدۇ.
ھەتتا سەنئادىن ھەزرەمەۋتكىچە ئۇالغلىق ماڭغان كىشىلەر ھېچنېمىدىن قورقمايدىغان بولىدۇ .پەقەت
قويلىرىنى بۆرە يەپ كېتىشىدىنال قورقىدۇ .لېكىن سىلەر ئالدىراپ كېتىۋاتىسىلەر» دەپ ،بۇ ئايەتنى
ئوقۇدى﴿ :ئەلىف ،الم ،مىم ئىنسانالر «ئىمان ئېيتتۇق» دەپ قويۇش بىلەنال سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز
دەپ ئويالمدۇ؟ ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى بىز ھەقىقەتەن سىنىدۇق ،ﷲ (ئىمانىدا) راستچىلالرنى
چوقۇم بىلىدۇ( ،ئىمانىدا) يالغانچىالرنىمۇ چوقۇم بىلىدۇ﴾(((.
بۇ سىناقنىڭ ئېغىرى ساھابىالرغا خەندەك ئۇرۇشىدا بولدى .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقىرى تەرىپىڭالردىنمۇ ،تۆۋەن تەرىپىڭالردىنمۇ (ھۇجۇم قىلىپ) كەلگەن
ئىدى .بۇ چاغدا كۆزۈڭالر چەكچىيىپ قالغان ،يۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغا قاپلىشىپ قالغان ،ﷲ
ھەققىدە تۈرلۈك گۇمانالردا بولغان ئىدىڭالر ،بۇ يەردە مۆمىنلەر سىنالغان ۋە (بېشىغا كەلگەن
كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يەر سىلكىگەندەك) قاتتىق تەۋرىنىشكە ئۇچرىغان ئىدى .ئەينى
ۋاقىتتا مۇناپىقالر ۋە دىللىرىدا (مۇناپىقلىق) كېسىلى بارالر« :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزلەرگە
قۇرۇق ۋەدىلەرنى قىلىپتىكەن» دېيىشەتتى﴾(((.
رۇم پادىشاھلىرىدىن ھىرەقل (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھۋالىنى سۈرۈشتۈرۈپ ،ئەبۇسۇفيان
بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدە) ئەبۇسۇفياندىن :سىلەر ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇش قىلدىڭالرمۇ؟ -دەپ
سورىغاندا ئۇ :ھەئە -،دەپ جاۋاب بەردى .ھىرەقل :ئۇرۇش (نەتىجىسى) قانداق بولدى؟ -دەپ
سورىدى .ئەبۇسۇفيان :بەزى ۋاقىتتا ئۇ بىزنى يېڭىدۇ .بەزى ۋاقىتتا بىز ئۇنى يېڭىمىز -،دەپ جاۋاب
بەردى .ھىرەقل :پەيغەمبەرلەر شۇنداق سىنىلىدۇ .ئاندىن ئاخىرقى غەلىبە ئۇالرغا بولىدۇ -،دېدى.
﴿سىلەرتېخىئىلگىرىكىلەرئۇچرىغانكۈلپەتلەرگەئۇچرىمايتۇرۇپجەننەتكەكىرىشنىئويالمسىلەر؟
سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (مۆمىن) لەر ئېغىرچىلىقالرغا ،كۈلپەتلەرگە ئۇچرىغان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگەن
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  - 1ئايەتتىن  3ـ ئايەتكىچە.
((( ئەھزاب سۈرىسى  - 10ئايەتتىن  12ـ ئايەتكىچە.
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ئىدى ،ھەتتا پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەر« :ﷲ نىڭ (بىزگە ۋەدە قىلغان) ياردىمى قاچان كېلىدۇ؟» دېگەن
ئىدى﴾ .يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غەلىبە قازىنىشىنى ،ناھايىتى ئېغىر قىيىنچىلىقتا

قالغان ئەھۋالدا ﷲ تائاالدىن يېقىن ئارىدا بىر چىقىش يولى بېرىشىنى تىلەيدۇ.

﴿بىلىڭالركى ،ﷲ نىڭ ياردىمى ھەقىقەتەن يېقىندۇر﴾ ﷲ بۇ ھەقتە (يەنى بىر قىيىنچىلىقتىن
كېيىن ئاسانلىق بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دېدى﴿ :ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر
ئاسانلىق بار ،ئەلۋەتتە ھەر بىر مۈشكۈللۈك بىلەن بىر ئاسانلىق بار﴾(((.
تارتقان قىيىنچىلىققا قارىتا ياردەم كەلگەنلىكى ئۈچۈن ﷲ مۇنداق دېدى﴿ :بىلىڭالركى ،ﷲ
نىڭ ياردىمى ھەقىقەتەن يېقىندۇر﴾.

*******
ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
(ئى مۇھەممەد!) سەندىن (ماللىرىنى) قانداق سەرپ قىلسا بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ ،ئېيتقىنكى،
«مال  -مۈلكىڭالردىن نېمىنى سەرپ قىلماڭالر ،ئۇنى ئاتا ـ ئاناڭالرغا ،خىش ـ ئەقرىبالىرىڭالرغا،
مىسكىنلەرگە ۋە ئىبن سەبىللەرگە سەرپ قىلساڭالر بولىدۇ .ياخشىلىقتىن نېمىنى قىلماڭالر ،ﷲ ئۇنى
بىلىپ تۇرىدۇ»﴿.﴾215

سەدىقە بېرىلىدىغان كىشىلەر توغرىسىدا
مۇقاتىل ئىبنى ھەييان :بۇ ئايەت نەپلە سەدىقە توغرىسىدا چۈشكەن -،دېدى .ئىبنى ئابباس ۋە
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر سەندىن قانداق سەدىقە قىلىشنى سورايدۇ؟
ﷲ ئۇالرغا شۇنى بايان قىلىپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن (ماللىرىنى) قانداق

سەرپ قىلسا بولىدىغانلىقىنى سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،مال  -مۈلكىڭالردىن نېمىنى سەرپ قىلماڭالر ،ئۇنى
ئاتا -ئاناڭالرغا ،خىش -ئەقرىبالىرىڭالرغا ،مىسكىنلەرگە ۋە ئىبن سەبىللەرگە سەرپ قىلساڭالر بولىدۇ﴾

يەنى سىلەر ئۇ مال  -مۈلۈكنى مۇشۇ ئايەتتە دېيىلگەن كىشىلەرگە بېرىڭالر.
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بۇ ھەقتە ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى(« :سەن سەدىقە قىلماقچى بولساڭ) ئاناڭغا ،ئاتاڭغا،
ئاچا ـ سىڭىللىرىڭغا ۋە ئاكا ـ ئۇكىلىرىڭغا ،ئاندىن ئۇالردىن يىراق تۇغقانلىرىڭغا ۋە ئاندىن ئۇالردىنمۇ
يىراقراقلىرىغا قىلغىن» .مايمۇنە ئىبنى مېھران بۇ ئايەتنى ئوقۇپ مۇنداق دېدى :بۇ (يەنى ئايەتتە
كەلگەن ئورۇنالر) سەدىقە قىلىنىدىغان ئورۇنالر( .ﷲ) بۇ ئايەتتە (مال  -مۈلۈكنى سەدىقە قىلىدىغان
ئورۇنالرنىڭ ئىچىدە) داپ  -دۇمباقالرنى ،سۇنايالرنى ،ياغاچقا ئويۇلغان سۈرەتلەرنى ۋە تامغا تارتىلغان
پەردىلەرنى تىلغا ئالمىدى( .يەنى بۇ ئورۇنالرغا سەرپ قىلغان پۇل سەدىقە ھېسابالنمايدۇ).
((( ئىنشىراھ سۈرىسى  5ــــ  6ـ ئايەتلەر.

بەقەرە سۈرىسى

﴿ياخشىلىقتىن نېمىنى قىلماڭالر ،ﷲ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى سىلەر قانداقلىكى بىر
ياخشى ئىشنى قىلساڭالر ،ﷲ ئۇنى چوقۇم بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .يىقىن كەلگۈسىدە سىلەرنى تولۇق
مۇكاپاتلىغۇچىدۇر .ﷲ تائاال ھەرگىزمۇ بەندىسىگە زەررىچە زۇلۇم قىلمايدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
سىلەرگە جىھاد پەرز قىلىندى .ھالبۇكى ،سىلەر ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر ،سىلەر بىرەر نەرسىنى
ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن ،ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر؛ سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر
مۇمكىن ،ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر( .سىلەرگە نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى) ﷲ بىلىدۇ،
سىلەر بىلمەيسىلەر (شۇنىڭ ئۈچۈن) ﷲ بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالر﴿.﴾216

جىھاد قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكى توغرىسىدا
ﷲ تائاال دۈشمەنلەرنىڭ ئىسالم دىنىغا قىلغان ئەسكىلىكلىرىنى توسۇش ئۈچۈن
جىھاد قىلىشنى پەرز قىلدى .زۆھرى مۇنداق دەيدۇ :جىھاد قىلىش جىھادقا چىققان كىشى
بولسۇن ياكى ئۆيىدە قالغان كىشى بولسۇن ،ھەممە كىشىگە پەرزدۇر .ئەگەر (جىھادقا
چىقماي ئۆيىدە) قالغان كىشىدىن (ماددىي ياكى باشقا جەھەتتە) ياردەم سورالغاندا ياردەم
قىلىشى ياكى جىھادقا چىقىشى تەلەپ قىلىنغاندا جىھادقا چىقىشى الزىم .مۇسۇلمانالرنىڭ
(ئۇنىڭ جىھادقا چىقىشىغا) ئېھتىياجى بولمىسا ،ئۇ (ئۆيىدە) ئولتۇرسىمۇ بولىدۇ.
شۇڭا ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :بىر كىشى جىھاد قىلماي ۋە جىھاد قىلىشنى
نىيەت قىلماي ئۆلگەن بولسا ،ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى ۋاقىتتا ئۆلگەندەك بولىدۇ».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (مەككىنى) پەتھى قىلغان كۈنى مۇنداق دېدى(« :مەككە) پەتھى
بولغاندىن كېيىن ھىجرەت قىلىش يوق((( .لېكىن (قالغىنى) جىھاد قىلىش ۋە (ئۇنىڭغا)
نىيەت قىلىشتۇر .ئەگەر سىلەر (جىھادقا) چاقىرىلساڭالر (جىھادقا) چىقىڭالر».
﴿سىلەرگە جىھاد پەرز قىلىندى .ھالبۇكى ،سىلەر ئۇنى ياقتۇرمايسىلەر﴾ يەنى قاتتىق
ۋە مۇشەققەتلىكتۇر .جىھاد دېگەن شۇنداق بولىدۇ ،يەنى جىھاد دېگەندە ،يا ئۆلتۈرۈلىدۇ
ياكى ئۇزاق يولالرنى بېسىپ بېرىپ ،دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇشۇپ جاراھەتلىنىدۇ...
﴿سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرماسلىقىڭالر مۇمكىن ،ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر﴾

يەنى ئۇرۇشتىن كېيىن دۈشمەننىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قازانغاندا ،ئۇالرنىڭ شەھەرلىرگە،

((( بۇ يەردە ھىجرەت قىلىش يوق دېگەنلىك ،مەككىدىن ھىجرەت قىلىپ چىقىشنى كۆرسىتىدۇ .لېكىن ھازىرمۇ
ئۆزىنىڭ ئىبادەتلىرىنى ھەقىقي ئىسالم كۆرسەتمىسى بويىچە ئېلىپ بارالمىسا ،ئىبادىتىنى تولۇق قىلىشقا تۇسالغۇ
بولمايدىغان جايغا ھىجرەت قىلىش كېرەك.
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مال ـ مۈلكىگە ۋە خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرىغا ھۆكۈمرانلىق قىلغىلى بولىدۇ.
﴿سىلەر بىرەر نەرسىنى ياقتۇرۇشۇڭالر مۇمكىن ،ئەمما ئۇ سىلەر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر﴾

بۇ ئايەت ھەممە جەھەتتە ئومۇمىيدۇر .ئىنسان ئۆزى ئۈچۈن ھېچقانداق ياخشىلىق ۋە
پايدا يوق بىر نەرسىنى ياخشى كۆرۈشى مۇمكىن ،ئۇرۇشقا چىقماي (ئۆيىدە) ئولتۇرۇشمۇ
بۇ ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ ،بۇنىڭدىن (يەنى ئۇرۇشقا چىقماي ئۆيىدە ئولتۇرغاندىن)
كېلىدىغان ئاقىۋەت يۇرتقا دۈشمەننىڭ ئىگە بولۇۋېلىشى ۋە (ئۇنىڭغا) ھۆكۈمرانلىق
قىلىشىدۇر.

﴿(سىلەرگە نېمىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى) ﷲ بىلىدۇ ،سىلەر بىلمەيسىلەر
(شۇنىڭ ئۈچۈن) ﷲ بۇيرۇغانغا ئالدىراڭالر﴾ يەنى ﷲ ئىشالرنىڭ كېيىنلىكىنى ،دۇنيا

ۋە ئاخىرەتتە سىلەرگە پايدا قىلىدىغان نەرسىنى سىلەردىن ياخشىراق بىلگۈچىدۇر.
(شۇنداق بولغان ئىكەن) سىلەر توغرا يول تېپىشىڭالر ئۈچۈن ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز
قوشۇپ ،بۇيرۇقىغا بويسۇنۇڭالر.

*******
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
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(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن« :ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا بوالمدۇ؟»
دەپ سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر؛ ﷲ نىڭ يولىدىن
توسۇش ،ﷲ غا كۇفرىلىق قىلىش ،مەسجىدى ھەرامدا (ئىبادەت قىلىشتىن) توسۇش
ۋە مەسجىدى ھەرامدىن ئاھالىنى ھەيدەپ چىقىرىش ﷲ نىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ چوڭ
گۇناھتۇر ،پىتنە (يەنى مۆمىنلەرگە زىيانداشلىق قىلىش) ئادەم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق
گۇناھتۇر .ئۇالر (يەنى كۇففارالر) قولىدىن كەلسىال ،سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە
قەدەر سىلەر بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر
پېتى ئۆلسە ،ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ .بۇنداق ئادەملەر
ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴿ .﴾217شۈبھىسىزكى ،ئىمان
ئېيتقانالر ،ھىجرەت قىلغانالر ۋە ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالر ئەنە شۇنداق كىشىلەر
ﷲ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴿.﴾218

بەقەرە سۈرىسى

خورمىزارلىققا ئەۋەتىلگەن بىر قوشۇننىڭ ۋە ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايدا
ئۇرۇشۇشنىڭ ھۆكمى
ئىبنى ئەبۇھاتەم جۇندۇب ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمبىرنەچچەكىشىدىنتەركىبتاپقانبىرقوشۇننىئەبۇئۇبەيدەئىبنىجەرراھنىڭباشچىلىقىدا
يولغا سالدى .ئەبۇئۇبەيدە ئبىنى جەرراھ سەپەرگە ئاتلىنىش ئالدىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
ئايرىلىشقا چىدىماي يىغالپ سالغان ئىدى ،ئۇنىڭ ئورنىغا ئابدۇلالھ ئىبنى جەھشنى قوشۇنغا باشلىق
قىلدى .ئۇنىڭغا خەتتىن بىرنى يېزىپ بېرىپ ،مەلۇم بىر يەرگە بارمىغۇچە خەتنى ئوقۇماسلىققا بۇيرۇپ:
«(سەن خەتنى ئېچىپ كۆرگەندىن كېيىن) ھەمراھلىرىڭدىن بىر كىشىنىمۇ ئۆزەڭ بىلەن بىللە مېڭىشقا
مەجبۇرلىمىغىن» دېدى .ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دېگەن يەرگە يېتىپ
بارغاندىن كېيىن خەتنى ئوقۇپ« :ئىننا لىلالھ ۋەئىننا ئىلەيھى راجىئۇن» دېدى ۋە شۇنىڭ بىلەن ئۇ
ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ،ھەمراھلىرىغا ئەھۋالنى ئېيتتى
ۋە ئۇالرغا خەتنى ئوقۇپ بەردى( .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن) ئىككى كىشى ئارقىسىغا قايتىپ ،قالغانالر قېلىپ
قالدى .ئۇ ئىككىسى يولدا ئىبنى ھەزرەمى دېگەن (كاپىرغا) يولۇقۇپ قېلىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈۋەتتى .ئۇالر
شۇ كۈننىڭ (يەنى ھېلىقى كاپىر ئۆلتۈرگەن كۈننىڭ ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن) رەجەب ياكى ئۇرۇش
چەكلەنمىگەن جۇمادىيە ئېيى ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى .شۇ ئىشتىن كېيىن مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا:
سىلەر ئۇرۇش چەكلەنگەن ئايدا ئۇرۇش قىلدىڭالر -،دېدى .ئاندىن ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى:

﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن« :ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا بوالمدۇ؟» دەپ سورايدۇ،
ئېيتقىنكى« ،بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر﴾.

(بۇ قىسسە يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق بايان قىلىندى) تارىخچى ئابدۇلمەلىك ئىبنى ھىشام زىياد
ئىبنى ئابدۇلالھ بۇكائىدىن مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى يەسار مەدەنىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش ئىبنى رىئاب ئەسەدى دېگەن كىشىنى
بىرىنچى قېتىملىق بەدرى ئۇرۇشىدىن كېيىنال كەلگەن رەجەب ئېيىدا پەقەت مۇھاجىرالردىنال تەركىب
تاپقان سەككىز كىشىلىك بىر قوشۇنغا باشلىق قىلىپ بىر يەرگە ئەۋەتتى ۋە ئۇنىڭغا بىر پارچە خەت
بېرىپ ،خەتنى ئىككى كۈن يول مېڭىپ بولمىغۇچە ئوقۇماسلىقىنى تاپىاليدۇ .ئۇ (ئىككى كۈن مېڭىپ
بولغاندىن كېيىن) خەتنى ئوقۇپ ،ئۇنىڭدىن (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) نىڭ ئۆزىنى بۇيرۇغان ئىشقا
مېڭىشىنى ۋە ھەمراھلىرىدىن بىر كىشىنىمۇ مەجبۇرلىماسلىقىنى بۇيرۇغانلىقىنى بىلىدۇ .مۇھاجىرالردىن
تەركىب تاپقان كىشىلەر ئابدۇششەمس ئىبنى مانافنىڭ جەمەتىدىن ئەبۇھۇزەيفە ئىبنى ئۇتبە ۋە
بۇ جەمەتنىڭ ئىتتىپاقدىشىدىن (بۇ قوشۇننىڭ باشلىقى) ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش ،ئەسەد ئىبنى
خۇزەيمەنىڭ جەمەتىدىن ئۇكاش ئىبنى مۇھسىن ،نەۋفەل ئىبنى ئابدۇ مەنافنىڭ جەمەتىدىن ئۇتبە ئىبنى
غەزۋان ئىبنى جابىر ،زۆھرى ئىبنى كىالبنىڭ جەمەتىدىن سەئىد ئىبنى ۋاققاس ،ئەدىي جەمەتىدىن ئامىر
ئىبنى رەبىئە ،تەميم جەمەتىدىن ۋاقىد ئىبنى ئابدۇلالھ ،سەئىد ئىبنى لەيسنىڭ جەمەتىدىن خالىد ئىبنى
بەكرى ۋە ھارىس ئىبنى پەھرىنىڭ جەمەتىدىن سۇھەيل ئىبنى بەيزا قاتارلىقالر ئىدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش ئىككى كۈن مېڭىپ بولغاندىن كېيىن خەتنى ئېچىپ ئوقۇدى .خەتتە:
«سەن بۇ خەتنى ئوقۇغاندىن كېيىن مەككە بىلەن تائىپنىڭ ئارىلىقىدىكى خورمىزارلىققا بېرىپ ،ئۇ يەردە
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قۇرەيشنى كۆزىتىپ ،بىزگە ئۇالرنىڭ خەۋىرىنى يەتكۈزگىن» دەپ يېزىلغان ئىكەن .ئابدۇلالھ ئىبنى
جەھش خەتنى بىر قۇر ئوقۇپ چىقىپ ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنىدىغانلىقىنى
بىلدۈرۈپ ھەمراھلىرىغا :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى خورمىزارلىققا بېرىپ ،ئۇ يەردە قۇرەيشلەرنى
كۆزىتىشىمنى ۋە ئۇالرنىڭ خەۋىرىنى يەتكۈزۈشىمنى بۇيرۇدى .مېنى سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن بىر
كىشىنىمۇ مەن بىلەن بىللە مېڭىشقا مەجبۇرالشتىن توستى .شېھىت بولۇشنى خااليدىغانالر مەن بىلەن
ماڭسۇن ،خالىمايدىغانالر بولسا قايتىپ كەتسۇن ،ئەمما مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇيرۇغىنىغا
ماڭىمەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ۋە ھەمراھلىرى مەنزىلگە يۈرۈپ كەتتى .ئۇالردىن ھېچكىم
ئايرىلىپقالمىدى.
ئۇالر ھىجازغا كېتىۋېتىپ ،بۇھران دېگەن يەرنىڭ يۇقىرى تەرىپىدىكى مەئدىن دېگەن يەرگە
كەلگەندە ،سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس بىلەن ئۇتبە ئىبنى غەزۋان ئىككىسى نۆۋەتلىشىپ مىنىپ كەلگەن
تۆگىسىنى يۈتتۈرۈپ قويۇپ ،ئۇنى ئىزدەش ئۈچۈن قوشۇندىن ئايرىلىپ قالدى .ئابدۇلالھ ئىبنى
جەھش ۋە قالغان ھەمراھلىرى (يولىغا) مېڭىۋەردى( .ئۇالر كېلىپ) خورمىزارلىققا چۈشتى .ئۇالرنىڭ
قېشىدىن قۇرۇق ئۈزۈم ،كۈنجۈت ۋە قۇرەيشنىڭ ماللىرىنى ئېلىپ ماڭغان بىر كارۋان ئۆتتى .كارۋاندا
قۇرەيشلىكلەردىن ئەمرى ئىبنى ھەزرەمى ،ئوسمان ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى مۇغىيرە ،ئۇنىڭ قېرىندىشى
نەۋفەل ئىبنى ئابدۇلالھ ۋە ھىشام ئىبنى مۇغىيرەنىڭ ئازاد گەردىسى ھەكەم ئىبنى كىسانالر بار ئىدى.
قۇرەيشلەر قوشۇننى كۆرۈپ ئۇالردىن قورقتى .قۇرەيشلەر ئۇالرغا يېقىن بىر يەرگە كېلىپ چۈشكەنىدى.
ئاندىن ئۇكاش ئىبنى مۇھسىن (دېگەن ساھابى) ئۇالرنىڭ يېنىغىراق باردى .ئۇ چېچىنى چۈشۈرىۋەتكەن
ئىدى .قۇرەيشلىكلەر ئۇنى كۆرۈپ خاتىرجەم بولغان ھالدا( :ئۇالر) ئۆمۈرە قىلغۇچىالر ئىكەن ،ئۇالردىن
قورقۇپ كەتمىسەكمۇ بولغىدەك -،دېيىشتى.
بۇ ،رەجەب ئېيىنىڭ ئاخىرقى كۈنى ئىدى .ساھابىالر ئۆز ـ ئارا مەسلىھەتلىشىپ :ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر ئۇالرنى بۇ كېچە قويۇۋەتسەك ،ئۇالر ھەرەمگە كىرىپ كېتىدۇ ،ئەگەر ئۇالرنى
ئۆلتۈرسەك ،ئۇالرنى ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايدا ئۆلتۈرگەن بولۇپ قالىمىز دەپ ئىككىلىنىپ،
ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشتىن قورقتى .ئاندىن ئۇالر بىر -بىرىنى ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈپ،
قۇرەيشلىكلەرنىڭ ئىچىدىن تۇتۇۋالغىنىنى ئۆلتۈرۈپ ،مال  -مۈلكىنى ئېلىۋېلىشقا بىرلىككە كەلدى .ۋاقىد
ئىبنى ئابدۇلالھ تەمىمى (دېگەن ساھابە) ئەمرى ئىبنى ھەزرەمى (دېگەن كاپىرنى) ئوقيا بىلەن ئېتىپ
ئۆلتۈردى .ئوسمان ئىبنى ئابدۇلالھ ۋە ھەكەم ئىبنى كىسان (دېگەن ئىككى كاپىر) نى ئەسىرگە ئالدى.
نەۋفەل ئىبنى ئابدۇلالھ دېگەن (كاپىرنى) قاچۇرۇپ قويۇپ تۇتالمىدى.
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ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرى كارۋاننى ۋە ئەسىرگە چۈشكەن ئىككى كىشىنى
ئېلىپمەدىنىگە،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭقېشىغاكەلدى.ئىبنىئىسھاقئابدۇلالھئىبنىجەھشىنىڭ
ئادەملىرىنىڭ بەزىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ھەمراھلىرىغا :بىز ئولجا ئالغان
نەرسىنىڭ بەشتىن بىر قىسمىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىمىز -،دېدى .بۇ ،ﷲ ئولجا ئالغان
نەرسىلەرنىڭ بەشتىن بىر قىسمىنى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) بۆلۈپ بېرىش پەرز قىلىنشتىن بۇرۇنقى
ئىش ئىدى .ئابدۇلالھ ئالغان ئولجىنىڭ بەشتىن بىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئايرىپ قېلىپ،
قالغىنىنى ئۆزىنىڭ ھەمراھلىرىغا ئۈلەشتۈرۈپ بەردى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلگەندە،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرنى ئۇرۇش چەكلەنگەن ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇمىغان ئىدىم»

بەقەرە سۈرىسى

دەپ ،كارۋان ۋە ئىككى ئەسىرنىڭ ئىشلىرىنى بىر تەرەپ قىلماي توختىتىپ قويۇپ ،ئۇالر ئېلىپ كەلگەن
ئولجىالردىنھېچنىمىنىئالغىلىئۇنىمىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پوزىتسىيەسى ئۇالرنى باشقا ساھابىالرنىڭ تاپا – تەنىسىگە قويدى
(يەنى ساھابىالر ئۇالرغا ماالمەت قىلغىلى تۇردى) .ئۇالر ئۆزلىرىنى ھاالك بولدۇق دەپ گۇمان قىلدى .بىر
تەرەپتىن ساھابىالر ئۇالرنى قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن ئەيىبلىسە ،يەنە بىر تەرەپتىن قۇرەيشلەر :مۇھەممەد
ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ئۇرۇش چەكلەنگەن ئاينىڭ ھۆرمىتىنى قىلماي ئۇ ئايدا قان تۆكتى .مالالرنى بۇلىدى
ۋە كىشىلەرنى ئەسىر ئالدى -،دېگىلى تۇردى .مەككىدىكى مۇسۇلمانالر ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق
دېدى :ئۇالر (يەنى ساھابىالر قۇرەيشلىك كاپىرالردىن) ئېلىۋالغان ئولجىنى شەئبان ئېيىدا (يەنى ئۇرۇش
چەكلەنمىگەن ئايدا) ئالدى .يەھۇدىيالر بۇ ئىش بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يانتاياق بولماقچى
بولۇپ مۇنداق پال ئالدى :ئەمرى ئىبنى ھەزرەمى دېگەن كاپىرنى ۋاقىد ئىبنى ئابدۇلالھ ئۆلتۈرىۋەتتى.
ئەمرى دېگەن “ئۇرۇش ئاۋاتالشتى” ،ھەزرەمىي دېگەن “ئۇرۇش ھازىرالندى” ،ۋاقىد (ئىبنى ئابدۇلالھ)
دېگەن “ئۇرۇش قىززىپ كەتتى” دېگەن بولىدۇ .ﷲ ئۇالرغا شۇنى پۈتىۋېتىپىكەن -،دېدى (يەنى بۇ
شۇملۇق ئۇالرنىڭ ئىسىملىرىدىن كېلىپ چىققان ،شۇڭا بۇنىڭ بىلەن سېنىڭ ھېچقانداق مۇناسىۋىتىڭ
يوق دېيىشتى).
كىشىلەر ئارىسىدا گەپ  -سۆز ناھايىتى كۆپىيىپ كەتكەندە ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە بۇ ئايەتنى
نازىل قىلدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن« :ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشقا بوالمدۇ؟» دەپ

سورايدۇ ،ئېيتقىنكى« ،بۇ ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر؛ ﷲ نىڭ يولىدىن توسۇش ،ﷲ غا
كۇفرىلىق قىلىش ،مەسجىدى ھەرامدا (ئىبادەت قىلىشتىن) توسۇش ۋە مەسجىدى ھەرامدىن ئاھالىنى
ھەيدەپ چىقىرىش ﷲ نىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ چوڭ گۇناھتۇر ،پىتنە (يەنى مۆمىنلەرگە زىيانداشلىق
قىلىش) ئادەم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر﴾ يەنى ئەگەر سىلەر ئۇرۇش چەكلەنگەن ئايدا ئۆلتۈرگەن

بولساڭالرمۇ ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالغا كاپىر بولۇشى ،ئۇنىڭ يولىدىن ۋە ھەرەم مەسجىدىدىن توسقانلىقى،

سىلەر ھەرەملىك تۇرۇپ سىلەرنى ھەرەمدىن چىقىرىۋەتكەنلىكى ﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىدا تېخىمۇ چوڭ
گۇناھتۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ ئۇالرنى ئۆلتۈرۈۋەتكىنىڭالردىن ئېغىر گۇناھتۇر.

﴿پىتنە (يەنى مۆمىنلەرگە زىيانداشلىق قىلىش) ئادەم ئۆلتۈرۈشتىنمۇ قاتتىق گۇناھتۇر﴾ يەنى ئۇالر
بىر كىشى ئىسالمغا كىرىپ مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن ،ئۇنى دىنىدىن كۇپۇرغا قايتۇرۇش ئۈچۈن
(ئۇنى) ئازاباليدۇ .بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئادەم ئۆلتۈرگەندىنمۇ ئېغىر گۇناھتۇر.
﴿ئۇالر (يەنى كۇففارالر) قولىدىن كەلسىال سىلەرنى دىنىڭالردىن قايتۇرۇۋەتكەنگە قەدەر سىلەر
بىلەن داۋاملىق ئۇرۇشىدۇ﴾ يەنى ئۇالر (ﷲ تائاالغا) تەۋبە قىلماستىن ۋە (قىلىۋاتقان) ئەسكىلىكىدىن

توختاپ قالماستىن ،ئۆزلىرىنىڭ رەزىل قىلمىشلىرىنى داۋامالشتۇرىدۇ .ئبىنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :ﷲ
بۇ ھەقتە ئايەت نازىل قىلىپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ غەم  -ئەندىشىسىنى ئاخىرالشتۇرغان ئىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم كارۋان ۋە ئىككى ئەسىرنىڭ ئىشلىرىنى قولىغا ئالدى .قۇرەيشلىكلەر ئوسمان ئىبنى ئابدۇلالھ
ۋە ھەكەم ئىبنى كىسانالرغا فىدىيە بېرىپ ئۇالرنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەلچى
ئەۋەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىزنىڭ (يوقالغان تۆگىسىنى ئىزدەپ كەتكەن) ھەمراھىمىز سەئىد
ئىبنى ئەبۇۋاققاس ۋە ئۇتبە ئىبنى غەزۋان قايتىپ كەلمىگىچە ،بىز ئۇ ئىككىسىنى (سىلەردىن فىدىيە
ئېلىپ) قايتۇرۇپ بەرمەيمىز .بىز سىلەرنىڭ ئۇ ئىككىسىگە زىيانكەشلىك قىلىشىڭالردىن قورقىمىز .ئەگەر
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سىلەر ئۇ ئىككىسنى ئۆلتۈرۈۋەتسەڭالر ،بىزمۇ سىلەرنىڭ (بۇ) ئىككى ئادىمىڭالرنى ئۆلتۈرىمىز» دېدى.
كېيىن سەئىد بىلەن ئۇتبەمۇ قايتىپ كەلدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن فىدىيە ئېلىپ،
ئۇ ئىككىسىنى قايتۇرۇپ بەردى .ھەكەم ئىبنى كىسان ئىسالمغا كىرىپ ياخشى مۇسۇلمان بولۇپ،
(مەئۇنەھ قۇدۇقى) دەپ ئاتىلىدىغان يەردە شېھىت بولۇپ كەتكۈچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا
تۇردى .ئەمما ئوسمان ئىبنى ئابدۇلالھ مەككىگە كېتىپ ئۇ يەردە كاپىر ھالەتتە ئۆلدى.
ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :ئايەت چۈشكەندە ،ئابدۇلالھ ئىبنى جەھش ۋە ئۇنىڭ ھەمراھلىرىنىڭ
ئۈستىدىكى غەم ـ ئەندىشە كۆتۈرۈلۈپ كەتتى .ئۇالر ئەجىر ئۈمىد قىلىپ (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا)
مۇنداق دېدى« :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز بۇ جەڭنىڭ جىھاد قىلغانالرنىڭ ئەجرى يېزىلىدىغان
بىر جەڭ بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلساق بوالمدۇ؟» دەپ سورىدى .ئاندىن ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل
قىلدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئىمان ئېيتقانالر ،ھىجرەت قىلغانالر ۋە ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالر ئەنە
شۇنداق كىشىلەر ﷲ نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىدۇ ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنى ئۇنىڭدىنمۇ كاتتىسىنى (يەنى ﷲ نىڭ رەھمىتىنى) ئۈمىد قىلىدىغان

قىلىپ قويدى.

*******
ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
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(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ھاراق ۋە قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ ،سەن ئۇالرغا« :بۇنىڭ ھەر
ئىككىسىدەچوڭگۇناھۋەكىشىلەرگە(ئازغىناماددى)پايدىمۇبار،لېكىنئۇالردىكىگۇناھپايدىغاقارىغاندا
تېخىمۇ چوڭ» دېگىن ،ئۇالر سەندىن نېمىنى سەدىقە قىلىش توغرۇلۇق سورايدۇ(« ،ئېھتىياجدىن)
ئارتۇقىنى (سەدىقە قىلىڭالر)» دېگىن( .دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىشلىرىنى) تەپەككۇر قىلىشىڭالر ئۈچۈن
ﷲ ئۆز ئايەتلىرىنى سىلەرگە شۇنداق بايان قىلىدۇ﴿( .﴾219ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن يېىتىملەر
توغرۇلۇق سورىشىدۇ ،ئېيتقىنكى(« ،تەربىيىلەش ،ماللىرىنى ئۆستۈرۈپ) ئۇالرنى تۈزەش ياخشىدۇر ،ئۇالر
بىلەن (ئۇالرغا پايدىلىق بولغان رەۋىشتە) ئارىلىشىپ ياشىساڭالر ،ئۇ چاغدا (يەنى ئۇالرغا قېرىنداشالرچە
مۇئامىلە قىلىڭالر) ،ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي قېرىندىشىڭالردۇر .ﷲ (يېتىملەرنىڭ ئىشلىرىنى) بۇزغۇچى
ۋە تۈزگۈچىنى بىلىپ تۇرىدۇ .ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى (قىيىن ئىشقا تەكلىپ قىلىش بىلەن) چوقۇم
جاپاغا ساالتتى» .ﷲ ھەقىقەتەن غالىپتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾220

ھاراقنىڭ تەدرىجىي ھالدا ھارام قىلىنغانلىقى
ئىمام ئەھمەد ئەبۇمەيسەرەدىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ :ئى ﷲ! ھاراقنى بىزگە ناھايىتى ئوچۇق بايان قىلىپ بەرسەڭ-،

بەقەرە سۈرىسى

دەپ دۇئا قىلىشى ﷲ نىڭ ھاراقنى ھارام قىلىش ھەققىدە ئايەت نازىل قىلىشىنىڭ سەۋەبلىرىدىن
بىرىدۇر(﴿ .ئى مۇھەممەد!) سەندىن ھاراق ۋە قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ ،سەن ئۇالرغا« :بۇنىڭ ھەر
ئىككىسىدە چوڭ گۇناھ ۋە كىشىلەرگە (ئازغىنا ماددى) پايدىمۇ بار ،لېكىن ئۇالردىكى گۇناھ پايدىغا
قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ» دېگىن﴾.

ئۆمەر چاقىرىلىپ (بۇ ئايەت) ئۇنىڭغا ئوقۇپ بېرىلدى .ئاندىن ئۇ :ئى ﷲ! ھاراقنىڭ (ھۆكمىنى)
بىزگە تېخىمۇ ئوچۇق بايان قىلىپ بەرسەڭ! -دېگەن سۆزىنى تەكرارلىدى .ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى:
(((
﴿ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەس بولساڭالر ،نېمە دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچە نامازغا يېقىنالشماڭالر﴾
ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇئەززىنى نامازغا تۇرغاندا :مەس كىشى نامازغا يېقىنالشمىسۇن!-
دەپ ئېالن قىلدى .ئاندىن ئۆمەر چاقىرتىلىپ (بۇ ئايەت) ئوقۇپ بېرىلدى .ئۇ :ئى ﷲ! ھاراقنىڭ
(ھۆكمىنى) بىزگە ناھايىتى ئوچۇق بايان قىلىپ بەرسەڭ -،دېگەن سۆزىنى يەنە تەكرارلىدى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ھاراق ئىچىش ،قىمار ئويناش ،بۇتالر
(يەنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلەنگەن تاشالر) غا چوقۇنۇش ،پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىش شەيتاننىڭ
ئىشى ،پاسكىنا قىلىقالردۇر ،بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر شەيتان
ھاراق ،قىمار ئارقىلىق ئاراڭالردا دۈشمەنلىك ،ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى ،سىلەرنى نامازدىن ۋە ﷲ نى ياد
ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ ،سىلەر ئەمدى (ھاراقتىن ،قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴾(((.
ئاندىن ئۆمەر چاقىرتىلىپ ئۇنىڭغا (بۇ ئايەت) ئوقۇپ بېرىلىپ﴿ :سىلەر ئەمدى (ھاراقتىن،
قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴾ دېگەن يەرگە يەتكەندە ئۆمەر :ياندۇق ،ياندۇق! -دەپ كەتتى .ئەبۇداۋۇد،

تىرمىزى ۋە نەسەئى قاتارلىقالرمۇ (ۋەقەلىكنى) يۇقىرىقىغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى .بۇ توغرىدىكى
ھەدىسلەرنى (ﷲ خالىسا) ئالدىمىزدا يەنە ئۇچرىتىمىز.

﴿(ئى مۇھەممەد!) سەندىن ھاراق ۋە قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ﴾ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ئېيتقاندەك،
ئەقىلنى كەتكۈزىدىغان نەرسىنىڭ ھەممىسى ھاراق ھېسابلىنىدۇ«﴿ .بۇنىڭ ھەر ئىككىسىدە چوڭ گۇناھ
ۋە كىشىلەرگە (ئازغىنا ماددى) پايدىمۇ بار﴾ يەنى ھاراق بىلەن قىمار دىنىي جەھەتتىن گۇناھتۇر.
ئەمما ئۇالردا بەدەنگە ئازراق پايدا قىلىش ،تاماقنى سىڭدۈرۈرش ،ھاجەتنى راۋانالشتۇرۇش ،بەزى
كىشىلەرنىڭ نېرۋىسىنى ئۆتكۈر قىلىش ،ئۇنىڭدىن لەززەتلىنىش ،ئۇنىڭغا ئاالقىدار تىجارەتتىن تاپقان
پۇلدىن پايدىلىنىش ،قىمار ئويناپ ئۇتىۋالغان پۇلنى ئۆزى ۋە باال  -چاقىلىرىغا سەرپ قىلىپ بېرىشتەك
ماددىي پايدىالردۇر .لېكىن بۇ ئازغىنا ماددىي پايدىالر ئۇنىڭ دىنىغا ۋە ئەقلىگە كەلتۈرىدىغان زىيانغا
سېلىشتۇرغاندا،ھېچنېمىگەئەرزىمەيدۇ.
﴿لېكىن ئۇالردىكى گۇناھ پايدىغا قارىغاندا تېخىمۇ چوڭ» دېگىن﴾ شۇنىڭ بىلەن بۇ ئايەت
ھاراقنىڭ قەتئىي ھارام قىلىنىشى ئۈچۈن ئاساس بولدى .بۇ ئايەت (ھاراقنى پۈتۈنلەي ھارام قىلىشتا)
ئوچۇق ئەمەس ئىدى .شۇڭا ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (بۇ ئايەت ئۇنىڭغا ئوقۇپ بېرىلگەندە) :ئى ﷲ!
ھاراقنىڭ (ھۆكمىنى) بىزگە ناھايىتى ئوچۇق بايان قىلىپ بەرگىن! -دېدى( .ئاندىن) ئۇنىڭ ھاراملىقىغا
مائىدە سۈرىسىدىكى بۇ ئوچۇق ئايەت چۈشتى﴿ :ئى مۆمىنلەر! ھاراق ئىچىش ،قىمار ئويناش ،بۇتالر
((( نىسا سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  90ـــــ  91ـ ئايەتلەر.
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(يەنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلەنگەن تاشالر) غا چوقۇنۇش ،پال ئوقلىرى بىلەن پال سېلىش شەيتاننىڭ
ئىشى ،پاسكىنا قىلىقالردۇر ،بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر﴾(((.
ئىبنى ئۆمەر ،شەئبىي ،مۇجاھىد ،قەتادە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى
ئەسلەم قاتارلىقالر﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ھاراق ۋە قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ ،سەن ئۇالرغا« :بۇنىڭ
ھەر ئىككىسىدە چوڭ گۇناھ بار﴾ دېگەن بۇ ئايەت ھاراقنى (ھارام قىلىش توغرىسىدا) چۈشكەن تۇنجى
ئايەت بولۇپ ،ئاندىن نىسا سۈرىسىدىكى﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر مەس بولساڭالر ،نېمە دەۋاتقىنىڭالرنى
بىلگىنىڭالرغىچە ،نامازغا يېقىنالشماڭالر﴾((( دېگەن ئايەت چۈشتى .ئاندىن مائىدە سۈرىسىدىكى ئايەت
چۈشۈپ ،ھاراقنى قەتئىي يوسۇندا ھارام قىلىۋەتتى -،دېيىشتى.

مال ـ مۈلۈكنىڭ ئارتۇقىنى سەدىقە قىلىش توغرىسىدا
﴿ئۇالر سەندىن نېمىنى سەدىقە قىلىش توغرۇلۇق سورايدۇ(« ،ئېھتىياجدىن) ئارتۇقىنى (سەدىقە
قىلىڭالر)» دېگىن﴾ ھەكەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇقسىمدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ

ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :باال  -چاقىلىرىڭالرنىڭ ئېھتىياجىدىن ئاشقان
نەرسىنى سەدىقە قىلىڭالر.
ئىبنى ئۆمەر ،مۇجاھىد ،ئەتا ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،ھەسەن،
قەتادە ،قاسىم ،سالىم ،ئەتا خۇراسانىي ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە باشقىالرمۇ (بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە) ئىبنى ئابباسنىڭ يۇقىرىقى سۆزىگە ئوخشاش بايان قىلدى.
ئىبنى جەرىر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ قېشىمدا بىر دىنار بار( ،كىمگە) سەدىقە قىلىمەن؟ -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنى ئۆزەڭگە سەرپ قىل» دېدى .ئۇ :مېنىڭ يېنىمدا يەنە بىرى
بار -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنى ئايالىڭغا سەرپ قىل» دېدى .ئۇ :مېنىڭ يېنىمدا يەنە
بىر دىنار بار -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنى بالىلىرىڭغا سەرپ قىل» دېدى .ئۇ :مېنىڭ
يېنىمدا يەنە بىر دىنار بار -،دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن ئۇنى قەيەرگە سەرپ قىلشىنى
ياخشى بىلىسەن» دېدى.
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ئىمام مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شۈبھىسىزكى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كىشىگە« :سەدىقىنى ئۆزەڭدىن باشالپ (ئالدى بىلەن ئۆزەڭگە) سەرپ
قىلغىن ،ئۆزەڭدىن ئاشسا باال  -چاقىلىرىڭغا ،ئەگەر باال ـ چاقىلىرىڭدىن ئاشسا ئۇرۇق – تۇغقانلىرىڭغا،
ئەگەر ئۇرۇق  -تۇغقانلىرىڭدىن ئاشسا ،ئەتراپىڭدىكى كىشىلەرگە سەدىقە قىلغىن» دېدى.
ھەدىستە يەنە مۇنداق دەپ كەلدى« :ئى ئادەم بالىسى! مېلىڭنىڭ ئېشىپ قالغىنىنى سەدىقە
بەرگىنىڭ سەن ئۈچۈن جەزمەن ياخشىدۇر .ئېشىپ قالغىنىنى (سەدىقە بەرمەي) تۇتۇپ تۇرغىنىڭ سەن
((( مائىدە سۈرىسى  90ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  43ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئۈچۈن ياماندۇر .ئېشىپ قالمايدىغانغا ماالمەت قىلىنمايسەن»(((.
﴿(دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئىشلىرىنى) تەپەككۇر قىلىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ ئۆز ئايەتلىرىنى سىلەرگە
شۇنداق بايان قىلىدۇ﴾ يەنى سىلەرگە بۇ ھۆكۈملەرنى بايان قىلغاندەك سىلەرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ

ئىشلىرىنى ئويلىشىڭالر ئۈچۈن بۇنىڭدىن باشقا ئايەتلىرىدىكى ھۆكۈملەرنىمۇ بايان قىلىپ بېرىدۇ.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ﴿(دۇنيا ۋە
ئاخىرەتنىڭ ئىشلىرىنى) تەپەككۇر قىلىشىڭالر ئۈچۈن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى دۇنيانىڭ تۈگەپ كېتىدىغانلىقى ۋە مەڭگۈ يوقالماي تۇرىدىغان
ئاخىرەتنىڭيېقىنلىشىۋاتقانلىقىتوغرىسىدائويلىنىشىڭالرئۈچۈن.

يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى تۈزەش توغرىسىدا
﴿ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن يېىتىملەر توغرۇلۇق سورىشىدۇ ،ئېيتقىنكى(« ،تەربىيىلەش،
ماللىرىنى ئۆستۈرۈپ) ئۇالرنى تۈزەش ياخشىدۇر ،ئۇالر بىلەن (ئۇالرغا پايدىلىق بولغان رەۋىشتە)
ئارىلىشىپ ياشىساڭالر ،ئۇ چاغدا (يەنى ئۇالرغا قېرىنداشالرچە مۇئامىلە قىلىڭالر) ،ئۇالر سىلەرنىڭ
دىنىي قېرىندىشىڭالردۇر .ﷲ (يېتىملەرنىڭ ئىشلىرىنى) بۇزغۇچى ۋە تۈزگۈچىنى بىلىپ تۇرىدۇ .ئەگەر
ﷲ خالىسا ،سىلەرنى (قىيىن ئىشقا تەكلىپ قىلىش بىلەن) چوقۇم جاپاغا ساالتتى»﴾.

ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
﴿يېتىمنىڭ مېلىنى تاكى ئۇ باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر ئۇنىڭغا ئەڭ پايدىلىق ئۇسۇلدا تەسەررۇپ
قىلىڭالر﴾(((﴿ ،زۇلۇم قىلىپ يېتىملەرنىڭ مال  -مۈلكىنى (ناھەق) يەۋالىدىغانالر ،شۈبھىسىزكى،
قورسىقىغا (قىيامەت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان) ئوتنى يەۋالغان بولىدۇ ،ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقا
(يەنى دوزاخقا) كىرىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتلەر چۈشكەندە ،ئۆزلىرىنىڭ يېنىدا يېتىم بالىالر بار كىشىلەر
ئۇالرنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىنى ئۆزلىرنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىدىن ئايرىۋەتتى .ئۇالر يېتىم بالىالرغا
يېمەكلىكنى نورمالدىن جىقراق ئايرىپ ساقالپ قوياتتى .يېتىملەر شۇ يېمەكلىكلەرنى يەيتتى ،يەپ
بواللمىغىنى (ئېچىپ) بۇزۇلۇپ قاالتتى .بۇ ئىش ئۇالرغا ئېغىر كېلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئېيتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن يېىتىملەر
توغرۇلۇقسورىشىدۇ،ئېيتقىنكى(«،تەربىيلەش،ماللىرىنىئۆستۈرۈپ)ئۇالرنىتۈزەشياخشىدۇر،ئۇالر
بىلەن (ئۇالرغا پايدىلىق بولغان رەۋىشتە) ئارىلىشىپ ياشىساڭالر ،ئۇ چاغدا (يەنى ئۇالرغا قېرىنداشالرچە
مۇئامىلە قىلىڭالر) ،ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي قېرىندىشىڭالردۇر .ﷲ (يېتىملەرنىڭ ئىشلىرىنى) بۇزغۇچى
ۋە تۈزگۈچىنى بىلىپ تۇرىدۇ .ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى (قىيىن ئىشقا تەكلىپ قىلىش بىلەن) چوقۇم
جاپاغاساالتتى»﴾.

((( يەنى سېنىڭ تۇرمۇش ئەھۋالىڭ سەن سەدىقە قىلماقچى بولغان كىشىنىڭ تۇرمۇش ئەھۋالى بىلەن ئوخشاش
بولۇپ قالسا ياكى سەندىكى مال  -مۈلۈك سېنىڭ تۇرمۇش خىراجىتىڭ ئۈچۈن ئېشىپ قالماي ياكى كەملەپ قالماي
يەتسە ،ئۇنداقتا سەدىقە قىلمىساڭمۇ ئەيىبلىك ھېسابالنمايسەن.
((( ئەنئام سۈرىسى 152ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  10ـ ئايەت.
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ئاندىن ئۇالر يېتىمالرنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىگە
قوشۇۋەتتى.
ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ۋە ھاكىم قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىدا ئىبنى ئابباس دېگەنگە ئوخشاش بايان
قىلدى .بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدە پىكىر يۈزگۈزگەن ئالىمالرمۇ ئوخشاش بايان
قىلدى.
ۋەكىئە ئىبنى جەرراھ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:مېنىڭ
يېمەك – ئىچمىكىمگە يېتىم ھەققىدىن مىسقالچىلىك بولسىمۇ ،ئارىلىشىپ قېلىشىنى ھەقىقەتەن يامان
كۆرىمەن.
﴿(تەربىيىلەش ،ماللىرىنى ئۆستۈرۈپ) ئۇالرنى تۈزەش ياخشىدۇر﴾ يەنى ئاالھىدە كۆڭۈل
بۆلۈڭالر﴿ .ئۇالر بىلەن (ئۇالرغا پايدىلىق بولغان رەۋىشتە) ئارىلىشىپ ياشىساڭالر ،ئۇ چاغدا (يەنى
ئۇالرغا قېرىنداشالرچە مۇئامىلە قىلىڭالر) ،ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي قېرىندىشىڭالردۇر﴾ يەنى ئەگەر سىلەر
ئۆزەڭالرنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىڭالرنى ئۇالرنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىگە ئارىالشتۇرساڭالر سىلەرگە
ھېچ گۇناھ يوق .چۈنكى ،ئۇالر سىلەرنىڭ دىنىي قېرىندىشىڭالردۇر.
شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ (يېتىملەرنىڭ ئىشلىرىنى) بۇزغۇچى ۋە
تۈزگۈچىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇنىڭ نىيىتىنىڭ يېتىمنىڭ ئىشىنى بۇزۇش ياكى تۈزەش

ئىكەنلىكىنىبىلىدۇ.

﴿ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەرنى (قىيىن ئىشقا تەكلىپ قىلىش بىلەن) چوقۇم جاپاغا ساالتتى﴾

يەنى ئەگەر ﷲ خالسا ،ئەلۋەتتە (ئىشنى) سىلەرگە قىيىنالشتۇرۇپ بېرەتتى .لېكىن ئۇ سىلەرگە
ئاسانالشتۇرۇپ بەردى .سىلەرگە (ئۇ يېتىمالرنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىنى) ئۇالرغا پايدىلىق ئۇسۇلدا
(يەنى ئۇالرغا زۇلۇم قىلماستىن) ئۆزەڭالرنىڭ يېمەك – ئىچمەكلىرىڭالرغا قوشۇشقا رۇخسەت بەردى.
ﷲ تائاال بۇ توغرىدا (يەنى ئۇالرنىڭ يېمەك  -ئىچمەكلىرىنى ئۇالرغا پايدىلىق ئۇسۇلدا قوشۇش
توغرىسىدا) مۇنداق دېدى﴿ :يېتىمنىڭ مېلىنى تاكى ئۇ باالغەتكە يەتكەنگە قەدەر ئۇنىڭغا ئەڭ
پايدىلىق ئۇسۇلدا تەسەررۇپ قىلىڭالر﴾(((.
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ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
(ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا ئالماڭالر( .ھۈر) مۇشرىك
ئايال (ھۆسن -جامالى ۋە مېلى بىلەن) سىلەرنى مەپتۇن قىلغان تەقدىردىمۇ ،مۆمىن دېدەك ،ئەلۋەتتە،
((( ئەنئام سۈرىسى 152ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر .مۇشرىك ئەرلەر ئىمان ئېيتمىغىچە مۆمىن ئايالالرنى ئۇالرغا ياتلىق قىلماڭالر( ،ھۈر)
مۇشرىك ئەر سىلەرنى مەپتۇن قىلغان تەقدىردىمۇ مۆمىن قۇل ئەلۋەتتە ،ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر .ئەنە شۇالر
(يەنى مۇشرىك ئەر ۋە ئايالالر سىلەرنى) دوزاخقا چاقىرىدۇ ،ﷲ ئۆز ئىرادىسى بويىچە (سىلەرنى)
جەننەتكە ،مەغپىرەتكە چاقىرىدۇ ،كىشىلەر پەند -نەسىھەت ئالسۇن دەپ ﷲ ئۇالرغا ئۆز ئايەتلىرىنى
بايان قىلىدۇ﴿.﴾221

مۇشرىكالر بىلەن نىكاھلىنىشنىڭ ھاراملىقى
ﷲ مۆمىنلەرنىڭ بۇتقا ياكى ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىلەرگە چۇقۇنىدىغان مۇشرىك ئايالالرنى
نىكاھىغا ئېلىشنى ھارام قىلدى .لېكىن يەھۇدىي ۋە خرىستىئان ئايالالرنى ئېلىشقا بولىدۇ((( .ﷲ بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىن
بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ مەھرىنى بەرسەڭالر ،ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر ۋە ئاشكارا ـ يوشۇرۇن پاھىشىنى
كۆزلىمىگىنىڭالر ھالدا (ئۇالرنى ئالساڭالر) ،ئۇالر سىلەرگە ھااللدۇر﴾(((.
﴿(ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا ئالماڭالر﴾ ئەلى ئىبنى
ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاال يەھۇدىي ياكى خرىستىئان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئايالالرنى بۇ ھارامدىن
ئىستىسنا قىلدى .مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،مەكھۇل ،ھەسەن ،زەھھاك ،زەيد ئىبنى
ئەسلەم ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش بايان
قىلدى.
ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر بارلىق ئالىمالرنىڭ يەھۇدىي ۋە خرىستىئان ئايالالرنى ئېلىشنىڭ
دۇرۇسلىقى ھەققىدە بىرلىككە كەلگەنلىكىنى سۆزلەپ بولغاندىن كېيىن ،بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دېدى:
ئۆمەر ئۇنى (شۇ ئايالالر بىلەن توي قىلىشنى) يامان كۆردى .چۈنكى ئۇ مۇسۇلمان ئەرلەرنىڭ مۇسۇلمان
ئايالالرنى ئېلىشتىن يۈز ئۆرۈپ قېلىشى ياكى بۇنىڭدىن باشقا تەرەپلىرىنى ئويلىغانىدى.
ئەبۇكۇرەيب شەقىقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھۇزەيفە دېگەن ساھابە بىر يەھۇدىي
ئايال بىلەن توي قىلدى ،ئۆمەر ئۇنىڭغا :ئۇ ئايالنىڭ خېتىنى بەرگىن! -دەپ خەت يازدى .ھۇزەيفە:
سەن ئۇنى ماڭا ھارام دەپ گۇمان قىلغانلىقىڭ ئۈچۈن شۇنداق دېدىڭمۇ؟ -دەپ جاۋاب خەت يازدى.
ئۆمەر :مەن ئۇنى ھارام دەپ گۇمان قىلمايمەن ،لېكىن مەن ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى يولدىن چىقىپ كەتكەن
ئەسكى ئايالالرنى ئېلىپ قېلىشىڭالردىن قورقىمەن -،دەپ جاۋاب بەردى.
ئىبنى جەرىر زەيد ئىبنى ۋەھبىدىن ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇسۇلمان ئەر خرىستىئان ئايال بىلەن توي قىلسا بولىدۇ (لېكىن توي قىلمىسا تېخىمۇ ياخشى) .لېكىن
مۇسۇلمان ئايالالر خرىستىئان ئەرلەر بىلەن توي قىلىشقا قەتئىي بولمايدۇ.
((( گەرچە بۇ ئايالالر ھەقىقىي مۆمىن ئايالالر بولمىسىمۇ ،ﷲ تەرىپىدىن چۈشكەن بىر كىتابقا ئىمان كەلتۈرگەنلىكى
ئۈچۈن ﷲ ئۇالرنى ئېلىشقا رۇخسەت قىلدى.
((( مائىدە سۈرىسى  5ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەر يەھۇدىي ۋە خرىستىئان ئايالالرنى
ئېلىشنى يامان كۆرەتتى .ئۇ (ﷲ نىڭ)(﴿ :ئى مۇسۇلمانالر!) مۇشرىك ئايالالر ئىمان ئېيتمىغىچە ئۇالرنى
نىكاھىڭالرغا ئالماڭالر﴾ دېگەن ئايىتىگە باشقىچە مەنە بەردى .ئىمام بۇخارى ئىبنى ئۆمەرنىڭ :مەن
خرىستىئان ئايالنىڭ “پەرۋەردىگارىم ئىسا دېگىنىدىنمۇ چوڭراق (ﷲ تائاالغا كەلتۈرۈلگەن) شېرىك
سۆزىنى بىلمەيمەن -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ھەدىستە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :توي قىلىشتا ئايالنىڭ بايلىقى ،نەسەبى ،چىرايى ۋە دىنىدىن ئىبارەت تۆت خىسلىتى كۆزدە
تۇتۇلىدۇ .سەن دىندارغا ئېرىشكىن((( ،ئەگەر ئۇنداق قىلمىساڭ ،زىيان تارتىپ قالىسەن».
ئىبنىئۆمەرپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ«:دۇنيامەنپەئەتتۇر.
دۇنيا مەنپەئەتلىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسى تەقۋا ئايالدۇر».
﴿مۇشرىك ئەرلەر ئىمان ئېيتمىغىچە مۆمىن ئايالالرنى ئۇالرغا ياتلىق قىلماڭالر﴾ يەنى سىلەر مۆمىن
ئايالالرنى مۇشرىك ئەرلەرگە نىكاھالپ بەرمەڭالر .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ھۈر) مۇشرىك ئەر
سىلەرنى مەپتۇن قىلغان تەقدىردىمۇ ،مۆمىن قۇل ئەلۋەتتە ،ئۇنىڭدىن ئارتۇقتۇر﴾ يەنى مۆمىن گەرچە
باشقىالرنىڭ قول ئاستىدا ئىشلەيدىغان قۇل بولسىمۇ ،باشلىق بولغان كاپىردىن ياخشىدۇر.
﴿ئەنە شۇالر (يەنى مۇشرىك ئەر ۋە ئايالالر سىلەرنى) دوزاخقا چاقىرىدۇ﴾ يەنى ئۇالر بىلەن
بىرگە (يەنى مۇسۇلمانالر كاپىرالر بىلەن توي قىلىپ ،ئۇالر بىلەن بىرگە) ياشاش ۋە ئارىلىشىپ ئۆتۈش
مۇسۇلمانالرنى دۇنيانى ياخشى كۆرۈشكە ۋە ئۇنى ئاخىرەتتىن ئۈستۈن كۆرۈشكە ئېلىپ بارىدۇ .بۇنىڭ
ئاقىۋىتى بەك ياماندۇر.
﴿ﷲ ئۆزئىرادىسى بويىچە (سىلەرنى) جەننەتكە ،مەغپىرەتكە چاقىرىدۇ﴾ يەنى ئۆزىنىڭ يول
قويۇپ بەرگەن نەرسىسى ،بۇيرۇقى ۋە چەكلىگەن نەرسىسى بىلەن بىرگە چاقىرىدۇ﴿ .كىشىلەر پەند -
نەسىھەت ئالسۇن دەپ ﷲ ئۇالرغا ئۆز ئايەتلىرىنى بايان قىلىدۇ﴾.
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ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ﯳﯴ
(ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن ھەيز توغرۇلۇق (يەنى ھەيزدار ئايال بىلەن جىنسىي ئاالقە
قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقى ياكى دۇرۇس ئەمەسلىكى توغرۇلۇق) سورايدۇ .ئېيتقىنكى« ،ھەيز زىيانلىقتۇر
((( يەنى سەن توي قىلماقچى بولساڭ ،توي قىلماقچى بولغان ئايالنىڭ تۆت نەرسىسىگە ،يەنى مال  -مۈلكىگە،
نەسەبىگە ،چىرايىغا ۋە دىنىغا قارىغىن ،ئەگەر ئۇ ئايالدا باشقا ئۈچ تەرىپى تېپىلماي پەقەت ،دىنىال تېپىلسا ،سەن
ئۇنى ئېلىۋەرگىن.

بەقەرە سۈرىسى

(يەنى ھەيز مەزگىلىدە جىنسىي ئاالقە قىلىش ئەر -خوتۇن ھەر ئىككىسىگە زىيانلىقتۇر) ،ھەيز مەزگىلىدە
ئايالىڭالردىن نېرى تۇرۇڭالر( ،ھەيزدىن) پاك بولغۇچە ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر ،پاك بولغاندا،
ئۇالرغا ﷲ بۇيرۇغان جايدىن يېقىنچىلىق قىلىڭالر» .ﷲ ھەقىقەتەن تەۋبە قىلغۇچىالرنى دوست
تۇتىدۇ( .ھارامدىن ۋە نىجاسەتتىن) پاك بولغۇچىالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ﴿ .﴾222ئاياللىرىڭالر
سىلەر ئۈچۈن (خۇددى) ئېكىنزارلىقتۇر (يەنى نەسىل تېرىيدىغان جايدۇر) ،ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان
رەۋىشتە كېلىڭالر ،ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئالدىنئاال ياخشى ئەمەل تەييارالڭالر( ،گۇناھتىن چەكلىنىش بىلەن)
ﷲ دىن قورقۇڭالر ،بىلىڭالركى سىلەر ﷲ غا مۇالقات بولۇسىلەر ،مۆمىنلەرگە (جەننەت بىلەن) خۇش
خەۋەر بەرگىن﴿.﴾223

ئايالالرغا ھەيزدار مەزگىلىدە يېقىنچىلىق قىلماسلىق توغرىسىدا
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەھۇدىيالر
ھەيزدار ئاياللىرى بىلەن (بىر يەردە ئولتۇرۇپ) تاماق يېمەيتتى ۋە ئۆيلىرىدە بىرگە ئولتۇرمايتتى .ساھابىالر
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ توغرۇلۇق) سورىدى .ئاندىن ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) ئۇالر سەندىن ھەيز توغرۇلۇق (يەنى ھەيزدار ئايال بىلەن جىنسىي ئاالقە قىلىشنىڭ دۇرۇسلىقى
ياكى دۇرۇس ئەمەسلىكى توغرۇلۇق) سورايدۇ .ئېيتقىنكى « ،ھەيز زىيانلىقتۇر (يەنى ھەيز مەزگىلىدە
جىنسىي ئاالقە قىلىش ئەر -خوتۇن ھەر ئىككىسىگە زىيانلىقتۇر)( ،ھەيزدىن) پاك بولغۇچە ئۇالرغا
يېقىنچىلىققىلماڭالر﴾.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :سىلەر جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن باشقىسىنىڭ
ھەممىسىنى قىلىڭالر» بۇ سۆزدىن خەۋەر تاپقان يەھۇدىيالر مۇنداق دېدى :مۇھەممەد ھەممە ئىشتا
بىزنىڭقارشىمىزنىقىلىدۇ.
ئۇسەيد ئىبنى ھۈزەير ۋە ئۇبادە ئىبنى بەشەر (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ) :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! يەھۇدىيالر :مۇھەممەد ھەممە ئىشتا بىزنىڭ زىتىمىزغا ئىش قىلىدۇ -،دەپتۇ
بىز ئۇالرغا تېخىمۇ قارشىلىق قىلىپ ،ھەيزدار ئايالالر بىلەن جىنسىىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەيلىمۇ؟-
دېدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ كەتتى .ھەتتا بىز پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئۇ ئىككىسىگە غەزەپ قىلدى دەپ ئويلىدۇق ،ئۇ ئىككىسى چىقىپ كەتتى .شۇ چاغدا،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەدىيە سۈپىتىدە سۈت كەلتۈرۈلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككىسىنىڭ
كەينىدىن (ئۇالرنى چاقىرىپ كېرىشى ئۈچۈن) بىرىنى ئەۋەتتى( .ئۇالر قايتىپ كىردى) ئۇ ئىككىسىگە
ھېلىقى سۈتنى ئىچۈردى .ئۇ ئىككىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزلىرىگە غەزەپ قىلمىغانلىقىنى
بىلدى.
﴿ھەيز مەزگىلىدە ئايالىڭالردىن نېرى تۇرۇڭالر﴾ بۇ ئايەتتىن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش
كۆزدە تۇتۇلغانلىقى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :سىلەر جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن باشقىنىڭ
ھەممىسنى قىلىڭالر» دېگەن سۆزىدىن مەلۇم بولۇپ ،كۆپىنچە ئالىمالر بۇ ھەدىستىن :ھەيزدار ئايال
بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەي ،ئۇنى قۇچاقلىسا بولىدۇ -،دېگەن كۆز قاراشقا كەلدى.
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ئەبۇداۋۇد ئىكرىمەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن بىرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەتقىلىدۇ«:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم(ئاياللىرىنىڭئىچىدىن)ھەيزكۆرۈپقالغانئايالىغايېقىنچىلىق
قىلىشنى خالىسا ،ئۇنىڭ ئىپپەتلىك جايىنى كىيىمى بىلەن يېپىپ قوياتتى»(((.
ئەبۇجەئفەر ئىبنى جەرىر مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :مەسرۇق دېگەن بىر كىشى ئاتايتەن ئۇالغقا
مېنىپ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يېنىغا كېلىپ :پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭ ئائىلە  -تاۋاباتلىرىغا ﷲ
نىڭ ساالمى بولسۇن! -دەپ ساالم بەردى ،ئائىشە :سەن ئەبۇ ئائىشەمۇ؟ خوش كېلىپسەن ،قارشى
ئالىمەن -،دېدى .ئاندىن ئۇنىڭ كىرىشىگە رۇخسەت بېرىلدى ،ئۇ كىرىپ ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا:
مەن سىزدىن بىرنەرسىنى سوراي دەيمەن ،لېكىن ھايا قىلىۋاتىمەن -،دېدى .ئائىشە :مەن سېنىڭ
ئاناڭ ،سەن مېنىڭ باالم((( -،دېدى .ئاندىن ئۇ :ھەيزدار ئايالنىڭ نېمىلىرى ئېرىگە ھاالل؟ -دەپ
سورىدى .ئائىشە :ئىپپەتلىك جايىدىن باشقا ھەممە يېرى ھاالل -،دەپ جاۋاب بەردى.
ھەيزدار ئايال بىلەن بىللە يېتىش ۋە بىر نەرسە يېيىش ئىختىالپسىز ھااللدۇر .ئائىشە مۇنداق دېدى:
مەن ھەيز كۆرۈۋاتقاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى ئۆزىنىڭ بېشىنى يۇيۇپ قويۇشۇمغا بۇيرۇيتتى .يەنە
مەن ھەيز كۆرۈۋاتقان مەزگىلىمدە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا يۆلۈنۈپ ئولتۇرۇپ قۇرئان ئوقۇيتتى.
يەنە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ھەيزدار ھالەتتە غاجىغان
سۆڭەكنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەرسەم ،ئۇنى مەن غاجىلىغان يەردىن غاجاپ يەيتتى .مەن بىر
نەرسە ئىچىپ بولۇپ ،قاچىنى ئۇنىڭغا بەرسەم ،مەن ئىچكەن يېرىدىن ئىچەتتى.
ھەدىستە (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن) مەيمۇنە بىنتى ھارىس ھىاللىيەنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەيزدار ئايالىنى قۇچاقلىماقچى بولسا ،ئۇنى
ئىشتىنىنىكىيىۋېلىشقابۇيرۇيتتى.
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە قاتارلىقالر ئابدۇلالھ ئىبنى سەئىد ئەنسارىنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ (يەنى ئابدۇلالھ ئىبنى سەئىد) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن:
ماڭا ھەيزدار ئايالىمنىڭ نېمىسى ھاالل؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئىپپەتلىك يېرىدىن
باشقىسىنىڭ ھەممىسى ھاالل» دەپ جاۋاب بەردى.
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ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ھەيزدىن) پاك بولغۇچە ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلماڭالر﴾ دېگەن ئايىتى ئۇنىڭ:
﴿ھەيز مەزگىلىدە ئايالىڭالردىن نېرى تۇرۇڭالر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.
يەنى ئايال كىشى ھەيزدار بولسا ،ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشكە بولمايدۇ.
﴿پاك بولغاندا ،ئۇالرغا ﷲ بۇيرۇغان جايدىن يېقىنچىلىق قىلىڭالر﴾ بۇ ئايەت ئايال كىشى يۇيۇنۇپ
بولغاندىن كېيىن ،ئۇالر بىلەن بىر يەردە بولۇشقا بولىدۇ دېگەن مەنىدە بولۇپ ،ئالىمالر :ئايال كىشىنىڭ
ھەيزى توختاپ بولۇپ يۇيۇنمىغىچە ياكى سۇ زىيان قىلىدىغان ئۆزۈرلىك ئايال بولسا ،تەيەممۇم قىلمىغۇچە
ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ھاالل ئەمەس -،دېگەن قاراشتا بىرلىككە كەلدى .ئىبنى
((( يەنى جىنىسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەي سىالش ،قۇچاقالشقا ئوخشاش باشقا ئىشالرنى قىالتتى.
((( چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ ھەممىسى مۆمىنلەرنىڭ ئانىسى ھېسابلىنىدۇ ،ئۇالرنىڭ شۇنداق
بولۇشىنى قۇرئان كەرىم كۆرسەتكەن .شۇڭا ئۇالر بىلەن نىكاھلىنىش دۇرۇس ئەمەس.

بەقەرە سۈرىسى

ئابباس مۇنداق دەيدۇ﴿« :پاك بولغۇچە﴾ قاندىن (پاكىزە بولۇش)﴿ ،پاك بولغاندا﴾ يەنى سۇ بىلەن
(پاكىز بولۇش) دېگەنلىكتۇر .باشقىالردىنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلەر رىۋايەت قىلىندى.

ئارقا تەرەپتىن يېقىنچىلىق قىلىشنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدا
﴿ئۇالرغا ﷲ بۇيرۇغان جايدىن يېقىنچىلىق قىلىڭالر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
ۋە مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئارقا مەقەت يولى تەرەپكە كەلمەڭالر! بۇ ئايەتتە ئارقىسىغا كېلىشنىڭ
ھاراملىقىغا دەلىل  -پاكىت بار.
ئەبۇرەزىن ،ئىكرىمە ۋە زەھھاك قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى
(ئايالالر) ھەيزدار ئەمەس ،پاكىزە ۋاقتىدىمۇ ئارقا تەرەپتىن كېلىش ھارامدۇر.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن تەۋبە قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾ يەنى
گۇناھالردىن(﴿ ،ھارامدىن ۋە نىجاسەتتىن) پاك بولغۇچىالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ﴾ يەنى ھەيزدار
ئايالالرغا ياكى ئارقىسىغا كېلىپ قېلىشتىن ساقلىنىش (يەنى ھەيزدار ۋاقىتتىكى ياكى ئارقىسىغا كەلگەن
ۋاقتىدىكى ئۇالردىكى پاسكىنا نەرسىلەردىن ئۆزلىرىنى پاكىزە ساقلىغان كىشىلەرنى) كۆرسىتىدۇ.

﴿ئاياللىرىڭالرسىلەرئۈچۈن(خۇددى)ئېكىنزارلىقتۇر﴾دېگەنئايەتنىڭنازىل
بولۇش سەۋەبى
﴿ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن (خۇددى) ئېكىنزارلىقتۇر﴾ ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ئېكىنزارلىق
دېگەن باال بولىدىغان يەر.
﴿ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشتە كېلىڭالر﴾ يەنى ئۇنىڭ ئالدى تەرىپىدىن كېلەمسىلەر ياكى
كەينى تەرىپىدىن كېلەمسىلەر ،ئۆزەڭالر خالىغان بويىچە كېلىڭالر( .لېكىن نىشان) ئىپپەتلىك جايى
بولسۇن.
ئىمام بۇخارى ئىبنى مۇنكەدىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن جابىرنىڭ:
يەھۇدىيالر (ئەر كىشى) ئايالىنىڭ ئارقا تەرىپىدىن كەلسە ،باال ئالغاي بولۇپ قالىدۇ دەيتتى.
ئاندىن ﴿ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن (خۇددى) ئېكىنزارلىقتۇر (يەنى نەسىل تېرىيدىغان جايدۇر)،
ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشتە كېلىڭالر﴾ دېگەن ئايەت چۈشتى -،دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇھەممەد ئىبنى مۇنكەدىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :جابىر
ئىبنى ئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبنى مۇنكەدىرغا :يەھۇدىيالر مۇسۇلمانالرغا :بىر كىشى ئايال كىشىگە ئارقا
تەرىپىدىن كەلسە ،باال ئالغاي بولۇپ قالىدۇ دېگەن ئىدى .ئاندىن ﷲ تائاال﴿ :ئاياللىرىڭالر سىلەر
ئۈچۈن (خۇددى) ئېكىنزارلىقتۇر (يەنى نەسىل تېرىيدىغان جايدۇر) ،ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشتە
كېلىڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى -،دېدى.

ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئايالنىڭ ئالدى تەرىپىدىن بوالمدۇ ياكى
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كەينى تەرىپىدىن بوالمدۇ ،ئالدى تەرىپىنى نىشان قىلسىال بولىۋېرىدۇ» دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:

﴿ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن (خۇددى) ئېكىنزارلىقتۇر (يەنى نەسىل تېرىيدىغان جايدۇر)،
ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشتە كېلىڭالر﴾ دېگەن ئايەت بىر تۈركۈم ئەنسارىالر توغرىسىدا

چۈشكەن ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭدىن (شۇ ئىش توغرۇلۇق) سورىغان
ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نىشان ئالدى تەرەپال بولسا ،سىلەر (ئايالىڭالرغا) قايسى تەرەپتىن
كەلسەڭالر بولىدۇ» دەپ جاۋاب بەردى.

ئىمام ئەھمەد ئابدۇراھمان ئىبنى سابىتنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئابدۇراھمان
ئىبنى ئەبۇبەكرىنىڭ قىزى ھەفسەنىڭ قېشىغا كىرىپ :مەن سىزدىن بىر نەرسىنى سورىماقچى ئىدىم،
لېكىن سوراشتىن خىجىل بولىمەن -،دېدىم .ئۇ :ئى بۇرادىرىمنىڭ ئوغلى! خىجىل بولمىغىن -،دېدى.
مەن :ئايال كىشىلەرنىڭ ئارقا تەرىپىدىن كەلسە قانداق بولىدۇ؟ -دەپ سورىدىم .ھەفسە :ماڭىمۇ
ئۇممە سەلىمە مۇنداق دەپ بەرگەن؛ ئەنسارىالر ئايالىنىڭ پەقەت ئالدى تەرىپىدىنال كېلەتتى ،چۈنكى
يەھۇدىيالرنىڭ ھەممىسى ئايالنىڭ ئارقا تەرىپىدىن كەلسە ،ئۇنىڭ بالىسى ئالغاي بولۇپ قالىدۇ-،
دەيتتى .ئاندىن مۇھاجىرالر مەدىنىدە ئەنسارىلىق ئايالالرنى ئېلىپ ،ئۇالرنىڭ ئارقا تەرىپىدىن كەلگەندە،
بىر ئايال ئېرىگە بويسۇنماي ئۇنىڭغا :سەن بۇ ئىشنى ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىمىغۇچە
قىلمايسەن -،دېدى .ئاندىن ئۇ ئايال مېنىڭ يېنىمغا كىرىپ بولغان ئىشنى دەپ بەردى .مەن (ئۇ
ئايالغا) :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەلگۈچە كۈتۈپ ئولتۇرۇڭ ،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەلگەندە،
ھېلىقى ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن (شۇ ئىشنى) سوراشتىن خىجىل بولۇپ ،سورىيالماي چىقىپ
كەتتى .مەن (بۇ ھەقتە) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىغان ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ماڭا):
«ئەنسارىلىق ئايالنى چاقىرتىڭ» دېدى .ئۇ ئايالنى چاقىرىپ كىردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا:

﴿ئاياللىرىڭالرسىلەرئۈچۈن(خۇددى)ئېكىنزارلىقتۇر(يەنىنەسىلتېرىيدىغانجايدۇر)،ئېكىنزارلىقىڭالرغا
خالىغان رەۋىشتە كېلىڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ بەردى دېگەن ئىدى -،دېدى.
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نەسەئى كەئب ئىبنى ئەلقەمدىن ئەبۇنەزىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇئەزىز
ئىبنى ئۆمەرنىڭ ئازاد گەردىسى نافىئغا :سېنىڭ ئۈستۈڭدە گەپ  -سۆز جىق بولۇپ كەتتى .سەن
(كىشىلەرگە) ئىبنى ئۆمەرنىڭ ئايالالرغا ئارقا تەرىپىدىن كەلسە بولىدۇ دەپ پەتىۋا بەرگەنلىكىنى
ئېيتىپسەن -،دېگەندە ،نافىئ مۇنداق دېدى :ئۇالر مېنىڭ ئۈستۈمدىن يالغان ئېيتىپتۇ .لېكىن مەن
ساڭا ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى سۆزلەپ بېرەي .بىر كۈنى ،مەن ئىبنى ئۆمەرنىڭ قېشىدا ئىدىم .ئۇ قۇرئان
ئوقۇۋېتىپ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاياللىرىڭالرسىلەرئۈچۈن(خۇددى)ئېكىنزارلىقتۇر(يەنىنەسىلتېرىيدىغان
جايدۇر) ،ئېكىنزارلىقىڭالرغا خالىغان رەۋىشتە كېلىڭالر﴾ دېگەن ئايىتىگە كەلگەندە :ئى نافىئ! بۇ ئايەت
ھەققىدە بولغان ئىشنى بىلەمسەن؟ -دەپ سورىدى .مەن :ياق -،دەپ جاۋاب بەردىم .ئۇ :بىز
قۇرەيشلىكلەر ئايالالرغا ئارقا تەرىپىدىن كېلەتتۇق ،مەدىنىگە (ھىجرەت قىلىپ) كەلگەندە ،ئەنسارىلىق
ئايالالرنى ئېلىپ ئۇالرغىمۇ (بۇرۇنقى ئادىتىمىز بويىچە) ئارقا تەرىپىدىن كەلمەكچى بولدۇق .ئۇالر بۇ
ئىشنى قاتتىق يامان كۆرىدىكەن .ئەنسارىالرنىڭ ئاياللىرى (بۇ ئىشنى) يەھۇدىيالردىن ئاڭلىغان ئىكەن.
(يەھۇدىيالر ئايالالرنىڭ ئارقا تەرىپىدىن كېلىشنى يامان كۆرەتتى ۋە ئۇنداق كەلسە ،باال ئالغاي بولۇپ
قالىدۇ دەيتتى) .شۇڭا ئۇالرغا ئارقا تەرەپتىن ئەمەس ،ئالدى تەرىپىدىن كېلىدىكەن .ئاندىن ﷲ تائاال
بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئاياللىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن (خۇددى) ئېكىنزارلىقتۇر (يەنى نەسىل تېرىيدىغان
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جايدۇر)،ئېكىنزارلىقىڭالرغاخالىغانرەۋىشتەكېلىڭالر﴾.
ئىمام ئەھمەد خۇزەيمە ئىبنى سابىت خەتەمىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ﷲ ھەقىقەتنى
(دېيىشتىن) ھايا قىلمايدۇ» دېگەن سۆزنى ئۈچ قېتىم تەكرارالپ« :سىلەر ئاياللىرىڭالرنىڭ ئارقا مەقەت
يولى تەرىپىگە كەلمەڭالر» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
تىرمىزى ۋە نەسەئى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ ئەر كىشىنىڭ ياكى ئايال كىشىنىڭ ئارقىسىغا (مەقەت يولى
تەرىپىگە) كەلگەن كىشىلەرگە قارىمايدۇ».
ئەبۇمۇھەممەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇراھمان دارىمىي ئۆز كىتابىدا سەئىد ئىبنى ياسار ئەبۇھەببابنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئۆمەرگە ئايالالرنىڭ ئارقىسىغا كېلىشكە قانداق
قارايسەن؟ -دېدىم .ئۇ :مۇسۇلمانمۇ بۇ ئىشنى قىالمدۇ؟ -دېدى.
ئەبۇبەكرى ئىبنى زىياد نىيسابۇرى ئىسمائىل ئبىنى ھەسەندىن ئىسمائىل ئىبنى روھنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مالىك ئىبنى ئەنەستىن ئايالالرنىڭ ئارقىىسىغا كېلىشى توغرىسىدا
قانداق قارايسەن؟ -دەپ سورىدىم .ئۇ :سىلەر ئەرەب ئەمەسمۇ (يەنى ئەرەب تىلىنى ياخشى بىلىدىغان
كىشىلەر ئەمەسمۇ) ؟ قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان “ئېكىنزارلىق” نىڭ ئۇرۇق سالىدىغان يەر ئىكەنلىكىنى
چۈشىنىسىلەر ،ئۇ جايدىن ئۆتۈپ كەتمەڭالر دېگەنلىكتۇر -،دېدى .مەن :ئى مالىك ئىبنى ئەنەس!
(كىشىلەردىن) سېنى ئايالالرنىڭ ئارقىسىغا كەلسە بولىدۇ دەپتۇ دەپ ئاڭلىدىمغۇ؟ -دېدىم .ئۇ :كىشىلەر
مېنىڭ ئۈستۈمدىن يالغان ئېيتىپتۇ -،دېدى.
بۇ ،سەلەپ ئالىملىرىدىن سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ،ئەبۇسەلىمە ،ئىكرىمە ،تاۋۇس ،ئەتا ،سەئىد
ئىبنى جۇبەير ،ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير ،مۇجاھىد ئىبنى جەبەر ،ھەسەن ۋە باشقىالرنىڭمۇ كۆز قارىشىدۇر.
ئۇالر ئايالالرنىڭ ئارقىغا كەلگەن كىشىلەرنى ناھايىتى قاتتىق ئەيىبلەيتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئايالىنىڭ
ئارقىسىغا كەلگەن كىشىنى كاپىر بولىدۇ دېگەنلەرمۇ بار .ئۇ (يەنى ئۇنداق قىلغان كىشىلەر كاپىر بولىدۇ
دېيىش) كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
﴿ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئالدىنئاال ياخشى ئەمەل تەييارالڭالر﴾ يەنى ﷲ سىلەرنى ھارام ئىشالرنى
قىلىشتىن توسۇش بىلەن بىللە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى:

﴿گۇناھتىن چەكلىنىش بىلەن) ﷲ دىن قورقۇڭالر ،بىلىڭالركى سىلەر ﷲ غا مۇالقات بولۇسىلەر﴾
يەنى ﷲ سىلەرنىڭ ھەممە ئىشىڭالردىن ھېساب ئالىدۇ﴿ .مۆمىنلەرگە (جەننەت بىلەن) خۇش خەۋەر
بەرگىن﴾ يەنى ﷲ بۇيرۇغان ئىشنى قىلغان ،توسقان ئىشنى قىلمىغان كىشىلەر كۆزدە تۇتۇلغان.

ئىبنى جەرىر ئەتانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ﴿ :ئۆزەڭالر ئۈچۈن ئالدىنئاال ياخشى ئەمەل تەييارالڭالر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ،جىنسىي
مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەكچى بولساڭالر”بىسمىلالھ” دەڭالر دېگەنلىك بولىدۇ دەپ چۈشىنىمەن -،دېدى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەگەر سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئايالىغا كېلىشنى خالىغاندا“ :ئى ﷲ!
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شەيتاننى بىزدىن ۋە بىزگە بەرمەكچى بولغان پەرزەنتتىن يىراق قىلغىن!(((” دېگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ
ئارىلىقىدا باال بولۇپ قالسا ،شەيتان ئۇ بالىغا ھەرگىزمۇ زەرەر يەتكۈزەلمەيدۇ».

*******
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ياخشىلىق قىلماسلىققا ،تەقۋادار بولماسلىققا ۋە كىشىلەرنى ئەپلەشتۈرمەسلىككە قەسەم قىلىش
شەكلى بىلەن (ئۇالرنى قىلىشقا) ﷲ نى توسالغۇ قىلماڭالر (يەنى ﷲ بىلەن قەسەم قىلىشنى ياخشى
ئشالرنى قىلماسلىقنىڭ سەۋەبى قىلماڭالر) ،ﷲ (سۆزلىرىڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى)
بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾224مەقسەتسىز ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرنى جازاغا تارتمايدۇ،
قەستەن ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرنى جازاغا تارتىدۇ .ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ھەلىمدۇر
(يەنى بەندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴿.﴾225

ياخشى ئىشالرنى قىلماسلىق ئۈچۈن قەسەم ئىچمەسلىك توغرىسىدا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :ئۇرۇق  -تۇغقانالرنىڭ ئارىلىقىدىكى مۇناسىۋەتنى چىڭىتىشتىن ئىبارەت
ياخشى ئىشالرنى ۋە ياخشى ئەمەللەرنى قىلمايمەن دەپ قەسەم ئىچكەن بولساڭالر ،سىلەر ﷲ بىلەن
قىلغان (شۇ) قەسەملىرىڭالرنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشنى توسىدىغان ۋاسىتە قىلىۋالماڭالر (يەنى سىلەر
بۇ قەسىمىڭالرنى بۇزۇپ ،ئۇنىڭ كەففارىتىنى بېرىڭالر ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىۋېرىڭالر).
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاراڭالردا ئەھلى كەرەم ۋە دۆلەتمەن بولغانالر خىش
 ئەقرىباالرغا ،مىسكىنلەرگە ۋە دىن يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا (بىر نەرسە) بەرمەسلىككە قەسەمقىلمىسۇن( ،ئۇالرنىڭ گۇناھىنى) ئەپۇ قىلسۇن ،كەچۈرسۇن ،ﷲ نىڭ سىلەرگە مەغپىرەت قىلىشىنى
ياقتۇرمامسىلەر؟﴾(((يەنىئىچكەنقەسىمىدىن(ئۇنىڭغاتېگىشلىكبولغان)كەففارەتنىبېرىپقەسەمدىن
يانماي ،ئۇنى داۋامالشتۇرۇۋېرىشى گۇناھتۇر.
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ئىمام بۇخارى بۇ ھەقتە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىز (دۇنياغا ھەممىنىڭ) ئارقىدا كەلدۇق ،قىيامەت كۈنى (ھەممىسىنىڭ)
ئالدىدا بولىمىز .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ ئۆز باال ـ چاقىلىرى توغرىسىدا
(مەن ئۇالرغا ياخشىلىق قىلمايمەن ياكى ئۇنداق ئىشنى قىلىپ بەرمەيمەن دەپ) ئىچكەن قەسىمىدىن
ﷲ بېرىشنى پەرز قىلغان كەففارەتنى بېرىپ (قەسىمىدىن) يانماي ،ئۇنى داۋامالشتۇرۇۋېرىشى ﷲ نىڭ
دەرگاھىدا چوڭ گۇناھتۇر».
﴿ياخشىلىق قىلماسلىققا ،تەقۋادار بولماسلىققا ۋە كىشىلەرنى ئەپلەشتۈرمەسلىككە قەسەم قىلىش
((( بىسمىلالھ ،ئالالھۇممە جەننىبناششەيتانە ۋە جەننىبىششەيتانە مارەزەقتەنا.
((( نۇر سۈرىسى 22ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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شەكلى بىلەن (ئۇالرنى قىلىشقا) ﷲ نى توسالغۇ قىلماڭالر (يەنى ﷲ بىلەن قەسەم قىلىشنى ياخشى
ئشالرنى قىلماسلىقنىڭ سەۋەبى قىلماڭالر)﴾ ئەلى ئىبنى تەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر قەسىمىڭالرنى ياخشى
ئىشالرنى قىلماسلىققا سەۋەبچى قىلىۋالماڭالر ،لېكىن قەسىمىڭالر ئۈچۈن كەففارەت بېرىپ ياخشى
ئىشالرنىقىلىڭالر.
مەسرۇق ،شەئبىي ،ئىبراھىم نەخەئىي ،مۇجاھىد ،تاۋۇس ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەتا ،ئىكرىمە،
مەكھۇل ،زۆھرى ،ھەسەن ،قەتادە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،زەھھاك ،ئەتا
خۇراسانىي ۋە سۇددى قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ئىبنى ئابباس دېگەندەك بايان قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ئەبۇمۇسا ئەشئەرىدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسى بۇ ئالىمالرنىڭ
سۆزلىرىنى كۈچلەندۈرىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ئەگەر ﷲ خالىسا ،مەن بىر ئىشقا قەسەم ئىچىپ ،ئاندىن ئۇنىڭدىن باشقا بىر ئىشنى ياخشىراق كۆرسەم،
ياخشى كۆرگەن ئىشنى قىلىمەن ۋە قەسەمدىن (ئۇنىڭ كەففارىتىنى بېرىش ئارقىلىق) يېنىۋالىمەن».
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشى بىر ئىشقا قەسەم ئىچكەن بولسا ،ئاندىن ئۇنىڭدىن ياخشىراق بىر ئىشنى
كۆرگەن بولسا ،قىلغان قەسىمىگە كەففارەت بېرىۋېتىپ ،شۇ ياخشى ئىشنى قىلسۇن».

مەقسەتسىز قىلىنغان قەسەم توغرىسىدا
﴿مەقسەتسىز ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرنى جازاغا تارتمايدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ
مەقسەتسىز قىلغان قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرنى جازاغا تارتمايدۇ .بۇ ھەقتە ئەبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشى
ئىچكەن قەسىمىدە :الت ۋە ئۇززا دېگەن بۇتالر بىلەن قەسەم قىلدىم دېسە ،ئۇ دەرھال:
“الئىالھە ئىللەلالھۇ” دېسۇن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سۆزنى يېڭىدىن مۇسۇلمان بولۇپ
تىللىرىنى تېخى شۇ بۇتالرنىڭ نامى بىلەن قەسەم ئىچىشتىن يىغالمىغان كىشىلەر مەقسەتسىز
ھالدا (شۇ بۇتالرنىڭ نامى بىلەن) قەسەم ئىچىپ سالغان بولسا ،دەرھال ئىمان كەلىمىسى
“الئىالھە ئىللەلالھۇ” نى دېيىشكە بۇيرۇدى((( .ﷲ تائاال (مەقسەتسىز ئىچكەن قەسەم ئۈچۈن
ئازابلىمايدىغانلىقى توغرىسىدا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :قەستەن ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﷲ
سىلەرنى جازاغا تارتىدۇ﴾ يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :لېكىن سىلەرنى قەستەن قىلغان
قەسىمىڭالر ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىدۇ﴾(((.
ئەبۇداۋۇد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
((( شۇنىڭدەك زامانىمىزدا بەزى كىشىلەر :چىراق تۇرۇپتۇ ،نان دەسسەپ بېرەي دېگەندەك ياكى بىرەر ئادەمنىڭ نامىنى
تىلغا ئېلىپ ،قىلغان سۆزىنى ئىسپاتلىماقچى بولغان ئىشالرمۇ مۇشۇنىڭغا يېقىنلىشىپ قالىدىغان شەكلىك ئىشالردۇر.
شۇڭا ئۇنىڭدىن ساقلىنىشى كېرەك .چۈنكى قەسەم ﷲ تائاالدىن باشقىنىڭ نامى بىلەن قىلىنسا شېرىكتۇر.
((( مائىدە سۈرىسى  89ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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رىۋايەت قىلىدۇ« :مەقسەتسىز قىلىنغان قەسەم دېگەن بىر كىشىنىڭ ئۆي ئىچىدە قىلىدىغان:
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم (ئۇ ئىش) ئۇنداق ئەمەس ،ﷲ نامى بىلەن قەسەم (ئۇ ئىش)
شۇنداق بولغۇسى دېگەنگە ئوخشاش سۆزىدۇر».
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەقسەتسىز قىلىنغان قەسەم دېگەن ئاچچىقالنغاندا ئىچكەن ۋە ﷲ ھاالل قىلىپ
بەرگەن نەرسىنى ھارام قىلغان قەسەمدۇر .بۇ قەسەم ئۈچۈن (مەقسەتسىز قىلىنغان قەسەمگە)
كەففارەت كەتمەيدۇ .سەئىد ئىبنى جۇبەير بۇ ھەقتە ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش بايان قىلدى.
ئەبۇداۋۇد “ئاچچىقلىنىپ تۇرۇپ قەسەم ئىچىش” دېگەن بابتا ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىبنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەنسارىالردىن بولغان بىر ئاكا ـ ئۇكىنىڭ ئارىلىقىدا
بۆلۈشىدىغان مىراسى بار ئىدى .ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى يەنە بىرىدىن (شۇ مىراسنى) ئۈلۈشىشنى
تەلەپ قىلدى .يەنە بىرى :ئەگەر سەن مەندىن (مىراسنى) ئۈلۈشىشنى قايتا سورىساڭ ،مېنىڭ
ھەممە مال  -مۈلكۈم كەئبىنىڭ ئىشىكى ئۈچۈن بولۇپ كەتسۇن -،دەپ قەسەم ئىچتى.
ئاندىن ئۇنىڭغا ئۆمەرنىڭ :كەئبە سېنىڭ مال  -مۈلكۈڭدىن بىھاجەتتۇر .سەن قەسىمىڭدىن
كەففارەت بېرىپ يانغىن ۋە قېرىندىشىڭغا گەپ قىلغىن ،مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:
«پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا گۇناھ بولىدىغان ئىشالرنى قىلىش ۋە ئۇرۇق  -تۇغقانالرنىڭ
(((
ئارىلىقىنى ئۈزۈۋېتىش ئۈچۈن قەسەم قىلىش ۋە ئىگىدارچىلىقىدا بولمىغان نەرسىنى نەزىر
قىلىش يوق» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
﴿قەستەن ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﷲ سىلەرنى جازاغا تارتىدۇ﴾((( ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ۋە باشقىالر بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :قەسەم ئىچكۈچىنىڭ بىر
نەرسىنىڭ يالغان ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ،شۇ نەرسە بىلەن قەسەم ئىچىشىدۇر .مۇجاھد
ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :لېكىن سىلەرنى قەستەن قىلغان قەسىمىڭالر
ئۈچۈن جاۋابكارلىققا تارتىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاشتۇر -،دېدى.
﴿ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ھەلىمدۇر (يەنى بەندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾

يەنى بەندىلىرىنىڭ گۇناھىنى كەچۈرگۈچىدۇر ۋە ئازابالشقا ئالدىرىمىغۇچىدۇر.
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷ
ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلماسلىققا قەسەم ئىچكەن كىشىلەر تۆت ئاي كۈتىدۇ؛ ئەگەر
ئۇالر (بۇ مۇددەت ئىچىدە ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلىشقا) قايتسا( ،ئاياللىرىغا يامانلىق قىلغان
((( نەزىر دېگەن :بۇ ئىشىم مۇنداق بولسا ،مەن مۇنداق ئىش قىلىمەن .مەسىلەن :مەن كېسىلىمدىن ساقايسام ،بىر
مەسچىت سېلىپ بېرىمەن دېگەنگە ئوخشاش ئىشالردىن ئىبارەتتۇر.
((( مائىدە سۈرىسى  -89ئايەتنىڭ بىر قىسمى

بەقەرە سۈرىسى

گۇناھىنى) ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر .ﷲ ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿ .﴾226ئەگەر
ئۇالر تاالق قىلىش نىيتىگە كەلسە ،ﷲ ھەقىقەتەن (ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(نىيەتلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾227

ئايالىغا يېقىنچىلىق قىلماسلىق ئۈچۈن قەسەم ئىچىشنىڭ ھۆكمى
بىر كىشى :ئايالىم بىلەن بىر مۇددەت جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەيمەن دەپ قەسەم ئىچسە،
بۇ مۇددەت تۆت ئايدىن ئاز بولۇشى ياكى ئۇنىڭدىن ئۇزاقراق بولۇشى مۇمكىن .ئەگەر ئۇ (تۆت ئايدىن)
ئاز بولسا ،ئۇ كىشى شۇ مۇددەت ئۆتۈپ كەتكۈچە (جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەي) كۈتۈپ تۇرۇپ،
(شۇ مۇددەت ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن) ئايالى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسە بولىدۇ .ئايالى شۇ
مۇددەت ئىچىدە ئېرىدىن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنى تەلەپ قىلماي سەۋر قىلىشى الزىم.
ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاياللىرى بىلەن بىر ئاي جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەسلىك
ئۈچۈن قەسەم ئىچتى ،ئاندىن  29كۈن بولغاندا ئاياللىرى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ« :بىر
ئاي دېگەن (بەزى ۋاقىتتا)  29كۈن بولىدۇ» دېدى .ئىمام بۇخارى بىلەن مۇسلىم (يەنە) ئۆمەر ئىبنى
خەتتابتىن شۇنىڭ ئوخشىشىنى رىۋايەت قىلدى.
ئەمما مۇددەت تۆت ئايدىن ئارتۇق بولسا ،تۆت ئاي مۇددەت توشقاندىن كېيىن ئايالى ئېرىدىن
جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشىنى ،بولمىسا تاالق قىلىۋېتىشنى تەلەپ قىلىدۇ( .ئەر ئايالىنىڭ تالىقىنى
بەرمىسە) ئايالنىڭ ئازابالنماسلىقى ئۈچۈن ھاكىم ئەرنى (ئۇنىڭ تالىقىنى بېرىشكە) مەجبۇراليدۇ .شۇڭا
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق قىلماسلىققا قەسەم ئىچكەن كىشىلەر﴾ يەنى ئۆزلىرىنىڭ
ئاياللىرى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەسلىك ئۈچۈن قەسەم ئىچكەنلەر .بۇ ئايەتتىكى قەسەم
دېدەكلەرگە ئەمەس( ،توي قىلىپ) ئالغان ئايالالرغا خاس ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .بۇ كۆپ سانلىق
ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىدۇر.
﴿تۆت ئاي كۈتىدۇ﴾ يەنى ئەر قەسەم ئىچكەن ۋاقتىدىن باشالپ تۆت ئاي كۈتىدۇ .ئاندىن
ئۇنىڭدىن قەسىمىدىن چىقىشى (يەنى ئۇنىڭ جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشى) ياكى (ئۇنى) تاالق
قىلىۋېتىشى تەلەپ قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئۇالر (بۇ مۇددەت ئىچىدە ئاياللىرىغا
يېقىنچىلىق قىلىشقا) قايىتسا﴾ يەنى ئىلگىرىكى ھالىتىگە قايتسا يەنى (ئايالى بىلەن) جىنسىي مۇناسىۋەت
ئۆتكۈزسە(﴿ ،ئاياللىرىغا يامانلىق قىلغان گۇناھىنى) ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر .ﷲ ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾ يەنى قەسەم ئىچكەن سەۋەبى بىلەن (ئايالالرنىڭ) تېگىشلىك ھەققىنى ئادا قىلماي
(ئەردىن) ئۆتۈلۈپ قالغان كەمچىلىكنى كەچۈرگۈچىدۇر.
﴿ئەگەر ئۇالر تاالق قىلىش نىيتىگە كەلسە﴾ بۇ ئايەت تۆت ئاينىڭ ئۆتۈپ كېتىشى بىلەنال ئايالىنىڭ
ئۆزلىكىدىن تاالق بولۇپ كەتمەيغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ(((.
((( ھەنەفىي مەزھىبىدە تۆت ئاي ئۆتۈپ كېتىش بىلەنال ئەر كىشى تاالق قىلمىسىمۇ ،ئايال كىشى ئۆزلىكىدىن تاالق
بولۇپ كېتىدۇ.
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ئىمام مالىك بۇ ھەقتە نافىئدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر كىشى ئايالى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەسلىك ئۈچۈن قەسەم ئىچكەن بولسا ،تۆت ئاي ئۆتۈپ
كەتكەن بولىسىمۇ (ئۇنىڭ ئايالى) تاالق بولمايدۇ( .تۆت ئاي ئۆتكەندىن كېيىن) ئۇ توختىتىلىپ قويۇپ،
(ئۇنىڭدىن) (ئايالىنى) تاالق قىلىۋېتىشى ياكى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشى تەلەپ قىلىنىدۇ.
ئىبنى جەرىر سۇھەيل ئىبنى ئەبۇسالىھتىن ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن ئايالى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەسلىك ئۈچۈن قەسەم ئىچكەن كىشى توغرىسىدا
 12ساھابىدىن سورىدىم .ئۇالرنىڭ ھەممىسى :تۆت ئاي ئۆتۈپ كەتمىگىچە ئۇنىڭغا ھېچقانداق گۇناھ
بولمايدۇ .ئاندىن (يەنى تۆت ئاي ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن) ئۇنىڭدىن ئايالى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت
ئۆتكۈزۈش ياكى تاالق قىلىۋېتىش تەلەپ قىلىنىدۇ ،ئەگەر ئۇ قايتسا (يەنى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسە)
ئايالى تاالق بولۇپ كەتمەيدۇ .ئەگەر ئۇ قايتماسلىقنى خالىسا ،ئايالىنى تاالق قىلىۋېتىدۇ -،دېدى.
بۇ ئۆمەر ،ئوسمان ،ئەلى ،ئەبۇدەردا ،ئائىشە ،ئىبنى ئۆمەر ۋە ئىبنى ئاباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم
قاتارلىقالردىنمۇ رىۋايەت قىلىنغان ،سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ،ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ،مۇجاھىد ،تاۋۇس،
مۇھەممەد ئىبنى كەئب ۋە قاسىم قاتارلىقالرمۇ بۇ ھەقتە يۇقىرىدىكىلەرگە ئوخشاش بايان قىلدى.

*******
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تاالق قىلىنغان ئايالالر ئۈچ ھەيز ئۆتكۈچە ئىددەت تۇتىدۇ .ئەگەر ئۇالر ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە
ئىشىنىدىكەن ،بەچچىدانلىرىدىكى ﷲ ياراتقان نەرسىنى (يەنى بالىنى ياكى ھەيزنى) يوشۇرۇشى
دۇرۇس ئەمەس ،ئۇالرنىڭ ئەرلىرى ئەگەر ئەپلىشىپ قېلىشنى خالىسا ،شۇ مۇددەت ئىچىدە ئۇالرنى
قايتۇرۇپ كېلىشكە (باشقىالرغا قارىغاندا) ئەڭ ھەقلىقتۇر .ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلەرنىڭ ھەقلىرى
بولغىنىدەك ،ئەرلىرى ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ھەقلىرى بار (يەنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن
بەھرىمەن بولۇشى كېرەك ،مۇۋاپىق دەرىجىدە مەجبۇرىيەتمۇ ئۆتىشى كېرەك)( .ئايالالرغا مەھرى بېرىش ۋە
ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش مەجبۇرىيەتلىرى ئەرلەرگە يۈكلەنگەنلىكتىن) ئەرلەر ئايالالردىن بىر دەرىجە
ئارتۇقلۇققا ئىگە .ﷲ غالىپتۇر .ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾228

تاالق قىلىنغان ئايالنىڭ ئىددىتى توغرىسىدا
ﷲ ھەيز كۆرىدىغان ئايالالرنىڭ ئىچىدىن ئېرى بىلەن بىر يەردە بولۇپ بولغاندىن كېيىن ،تاالق
قىلىنىپ كەتكەن ئايالالرنى ئۈچ ھەيز ئۆتكۈچە كۈتۈشكە بۇيرۇدى( .ئۈچ ھەيز ئۆتۈپ كېتىپ بولغاندىن
كېيىن) خالىسا ئەرگە تەگسە بولىدۇ.

بەقەرە سۈرىسى

ھەيز ۋە پاكىزلىنىشتا ئايالالرنىڭ سۆزىنىڭ قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى
﴿بەچچىدانلىرىدىكى ﷲ ياراتقان نەرسىنى (يەنى بالىنى ياكى ھەيزنى) يوشۇرۇشى دۇرۇس
ئەمەس﴾ يەنى ھامىلدارلىقنى ياكى ھەيزنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ شۇنداق

بولىدىغانلىقىنى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئىبنى ئۆمەر ،مۇجاھىد ،شەئبىي ،ھەكەم ئىبنى
ئۇتەيبە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،زەھھاك ۋە باشقىالردىن بايان قىلدى.
﴿ئەگەر ئۇالر ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىكەن﴾ بۇ ئايالالر ئۈچۈن بولغان ئاگاھالندۇرۇشتۇر
بۇ ئايەت (ئۇالر ھامىلدارمۇ ياكى ھەيز مۇددىتى تۈگىدىمۇ ياكى تۈگىمىدىمۇ دېگەن مەسىلىلەردە)
ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنىڭ ئېتىبارغا ئېلىنىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .چۈنكى ،بۇ ئىشالر توغرۇلۇق
خەۋەر بېرىش ئۇالرغىال تەئەللۇقتۇر .باشقىالرنىڭ بۇ ئىشالرنى ئېنىق بىلىشى ناتايىن .ئۇالر ئىددىتىنى
بالدۇر توشقۇزىۋېتىشنى مەقسەت قىلىپ ياكى (ئىددەت ھەققىگە ئوخشاش) ئۇنىڭدىن كېلىدىغان
بەزى پايدىالرنى ئويالپ ،ئۇنى كەينىگە سوزۇش نىيىتىدە يالغان سۆزلىمەي ،ھەقنى سۆزلەشكە
بۇيرۇلدى.

ئايالىنى ئۈچ تاالق قىلمىغان كىشىنىڭ ئۇ ئايالى بىلەن يارىشىۋېلىشقا ھەقلىق
ئىكەنلىكى
﴿ئۇالرنىڭ ئەرلىرى ئەگەر ئەپلىشىپ قېلىشنى خالىسا ،شۇ مۇددەت ئىچىدە ئۇالرنى قايتۇرۇپ
كېلىشكە (باشقىالرغا قارىغاندا) ئەڭ ھەقلىقتۇر﴾ يەنى ئۇ (ئۈچ تاالق قىلىنمىغان) ئايال ئۆزىنىڭ ئىددىتى

ئىچىدىال بولسا ۋە ئېرىنىڭ ئۇنىڭغا قايتىشتىكى مەقسىتى (ئۆزلىرىنىڭ مۇناسىۋەتلىرىنى) ياخشىالش ياكى
ئەسلىگە كەلتۈرۈش بولسا ،ئۇنىڭ ئۇ ئايالغا يېنىشى ھەقلىقتۇر .ئەمما ئۈچ تاالق قىلىنغان ئايالغا ئېرىنىڭ
يېنىشى دۇرۇس ئەمەس.

ئەر ـ ئايالنىڭ ھەق ـ ھوقۇقلىرى توغرىسىدا
﴿ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلەرنىڭ ھەقلىرى بولغىنىدەك ،ئەرلىرى ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ھەقلىرى بار
(يەنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇشى كېرەك ،مۇۋاپىق دەرىجىدە مەجبۇرىيەتمۇ
ئۆتىشى كېرەك)﴾ يەنى ئايالالرنىڭ ئەرلەر ئۈستىدە ھەققى بولغىنىدەك ،ئەرلەرنىڭمۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىدە

ھەققى بار( .شۇڭا) ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسى ئۆزلىرىنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىشى الزىم.

ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ۋىدالىشىش ھەججىدە سۆزلىگەن خۇتبىسىدە مۇنداق دەيدۇ« :سىلەر ئايالالر توغرىسىدا ﷲ تائاالدىن
قورقۇڭالر ،سىلەر ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئامانىتى ئورنىدا ئەمرىڭالرغا ئالدىڭالر (يەنى ئۇالرنى ﷲ نىڭ
ئايالالرنى ئېلىشنى دۇرۇس قىلىپ بەرگەن سۆزى بىلەن ئۆزەڭالرغا ھاالل قىلدىڭالر) ،سىلەرنىڭ ئۇالرنىڭ
ئۈستىدىكى ھەققىڭالر ئۇالر تۆشەكلىرىڭالرغا سىلەر يامان كۆرىدىغان كىشىلەرنى يوالتماسلىقتۇر (يەنى
ئۇالر سىلەرنىڭ ئۆيلىرىڭالرغا سىلەر يامان كۆرىدىغان يامان كىشى ،مەيلى ئۇ كىشى ئايال بولسۇن ياكى
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ئەر بولسۇن باشلىمىسۇن) ،ئەگەر ئۇالر شۇ ئىشنى قىلىپ سالسا ،سىلەر ئۇالرنى قاتتىق ئۇرماي ،بوشراق
ئۇرۇڭالر .ئۇالرنىڭ (سىلەرنىڭ ئۈستىڭلەردىكى) ھەققى ئۇالرنىڭ يېمەك ـ ئىچمەك ۋە كىيىم ـ كېچىكىنى
ئۆز اليىقىدا (ئاشۇرۇۋەتمەي ،قىسىپمۇ قويماي) تەييارالپ بېرىشتۇر.»...
بەھزى ئىبنى ھەكەم مۇئاۋىيە ئىبنى ھەييىد قۇرەيشىدىن ئۇنىڭ چوڭ دادىسىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ ،ئۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىزنىڭ ئاياللىرىمىزنىڭ بىزدىكى ھەققى
نېمە؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئۇالرنىڭ سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ھەققى) سەن تائام
يېسەڭ ،ئۇنىڭغىمۇ تائام بەرگىن ،سەن كيىم كىيسەڭ ،ئۇنىڭغىمۇ كىيىم كىيگۈزگىن ،سەن (ئۇنىڭ)
يۈزىگە ئۇرمىغىن ،سەت تىل بىلەن تىللىمىغىن (ياكى سەت گەپ قىلمىغىن) ،سەن (ئۇنى) ئۆيدىن
باشقا يەردە تاشالپ قويمىغىن» دەپ جاۋاب بەردى.
ۋەكى ئىكرىمەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن ئايالىمنىڭ مەن ئۈچۈن چىرايلىق ياسىنىشىنى ياخشى كۆرگىنىمدەك ،مەنمۇ ئايالىم ئۈچۈن چىرايلىق
ياسىنىشىمنى ياخشى كۆرىمەن .چۈنكى ،ﷲ﴿ :ئاياللىرى ئۈستىدە ئەرلەرنىڭ ھەقلىرى بولغىنىدەك،
ئەرلىرى ئۈستىدە ئايالالرنىڭمۇ ھەقلىرى بار (يەنى ئايالالر مۇۋاپىق دەرىجىدە ھوقۇقتىن بەھرىمەن بولۇشى
كېرەك ،مۇۋاپىق دەرىجىدە مەجبۇرىيەتمۇ ئۆتىشى كېرەك)﴾ دەيدۇ.

ئەرلەرنىڭ ئارتۇقچىلىقى توغرىسىدا
﴿ئەرلەر ئايالالردىن بىر دەرىجە ئارتۇقلۇققا ئىگە﴾ يەنى ئەرلەر يارىتىلىش ،ئەدەب ـ ئەخالق،
(جەمىئيەتتىكى) ئورنى (ئايالالرنى باشقۇرۇش) ،خوتۇن ۋە باال ـ چاقىلىرىنى خىراجەت بىلەن تەمىنلەش
ۋە دۇنيا ـ ئاخىرەتتە پايدىسى تېگىدىغان ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىش قاتارلىق ئارتۇقچىلىققا ئىگە .ﷲ
تائاال بۇ توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەرلەر ئايالالرنىڭ ھامىيلىرىدۇر ،بۇ ﷲ نىڭ ئۇالرنىڭ بەزىسىنى
بەزىسىدىن (يەنى ئەرلەرنى كۈچ قۇۋۋەت ،غازاتقا چىقىش قاتارلىق جەھەتلەردە ئايالالردىن) ئارتۇق
قىلغانلىقىدىندۇر ۋە ئەرلەرنىڭ ئۆز پۇل  -ماللىرىنى سەرپ قىلغانلىقىدىندۇر (يەنى ئايالالرنىڭ نەپىقىسى
ئەرلەرنىڭزىممىسىگەيۈكلەنگەنلىكىدىندۇر)﴾(((.
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﴿ﷲ غالىپتۇر .ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭغا ئاسىي بولغان ،ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا
خىالپلىق قىلغان كىشىدىن ئىنتىقام ئېلىشقا كۈچى يەتكۈچىدۇر .ئۆزى قىلغان ۋە ئورۇنالشتۇرغان
ئىشلىرىدا ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

*******
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃ
((( نىسا سۈرىسى 34ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙ
ﰚﰛ
(قايتا يارىشىشقا بولىدىغان) تاالق ئىككى قېتىمدۇر ،ئۇنىڭدىن كېيىن (خوتۇنىنى) چىرايلىقچە
تۇتۇش ياكى ياخشىلىق بىلەن (يەنى زۇلۇم قىلماي ،يامان گېپىنى قىلماي ،كىشىلەرنى ئۇنىڭدىن
يىراقالشتۇرماي) قويۇۋېتىش الزىم .ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىاللماسلىق خەۋپى (يەنى ياخشى
ئۆتەلمەسلىك ،ﷲ بەلگىلىگەن ئەر -خوتۇنلۇق ھوقۇقلىرىغا رىئايە قىاللماسلىق خەۋپى) بولمىسىال،
ئۆزەڭالرنىڭ ئاياللىرىڭالرغا (مەھرى ئۈچۈن) بەرگەن مال  -مۈلۈكتىن ھېچقانداق نەرسىنى قايتۇرۇۋېلىش
دۇرۇس بولمايدۇ .ئەگەر سىلەر ئۇالر (يەنى ئەر -ئايال) نىڭ ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە
قىاللماسلىقىدىن قورقساڭالر ،خوتۇننىڭ (تاالق خېتىنى ئېلىش مەقسىتىدە) مال بەرگەنلىكى ئۈچۈن
ئۇ ئىككىسىگە (يەنى ئەر ـ خوتۇنغا) گۇناھ بولمايدۇ .ئەنە شۇالر ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇر ،ئۇنىڭغا
خىالپلىق قىلماڭالر ،ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالر زالىمالردۇر﴿ .﴾229ئەگەر (ئۇ) ئۇنى
(يەنى خوتۇنىنى) (ئۈچ قېتىم) تاالق قىلسا( ،خوتۇن) باشقا ئەرگە تەگمىگىچە ئۇنىڭغا دۇرۇس بولمايدۇ،
كېيىنكى ئەر ئۇنى تاالق قىلغاندىن كېيىن (ئىددىتىنى توشقۇزۇپ) ،بۇرۇنقى ئەر بىلەن قايتا ياراشسا،
ئۇالرغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ئەگەر ئۇالر ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىالاليدىغانلىقىنى (يەنى قايتا
ياراشقاندىن كېيىن ياخشى ئۆتەلەيدىغانلىقىنى) تەسەۋۋۇر قىلسا ،بۇ ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇركى،
ﷲ ئۇنى بىلىدىغان (يەنى ئىشنىڭ ئاقىۋىتىگە پەمى يېتىدىغان) قەۋم ئۈچۈن بايان قىلىدۇ﴿.﴾230

تاالقنىڭ ئۈچكە قىسقارتىلغانلىقى ۋە قايتا يانغىلى بولىدىغان ۋە يانغىلى
بولمايدىغان تاالقنىڭ بايانى
بۇ ئايەت ئىسالم دىنىنىڭ باشلىرىدىكى بىر كىشى ئايالىنى يۈز قېتىم تاالق قىلسىمۇ ،ئۇ ئايال
ئىددەتنىڭ ئىچىدىال بولسا ،ئۇ كىشى ئۇنىڭغا يېنىۋاالاليدىغان ئادەتنى ئەمەلدىن قالدۇردى .بۇنداق
بولغاندا ئايالالرغا زىيان بولىدىغانلىقى ئۈچۈن ﷲ (ئۇالرنىڭ تاالقلىرىنى) ئۈچكە قىسقارتتى .ﷲ
بىرىنچى ۋە ئىككىنچى قېتىملىق تاالقتا يېنىشىشقا يول قويدى ۋە ئۈچىنچى قېتىملىق تاالقتا پەقەت
يانغىلى بولمايدىغانلىقىنى بايان قىلدى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :قايتا يارىشىشقا
بولىدىغان) تاالق ئىككى قېتىمدۇر﴾.
ئەبۇداۋۇد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :تاالق قىلىنغان ئايالالر ئۈچ ھەيز ئۆتكۈچە
ئىددەت تۇتىدۇ .ئەگەر ئۇالر ﷲ غا ،ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىكەن ،بەچچىدانلىرىدىكى ﷲ ياراتقان
نەرسىنى (يەنى بالىنى ياكى ھەيزنى) يوشۇرۇشى دۇرۇس ئەمەس﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئايالىنى ئۈچ قېتىم تاالق قىلىۋەتسىمۇ ،ئۇنىڭغا يېنىش
ھەققى بار ئىدى .ئاندىن ﷲ ئۇ ھۆكۈمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ مۇنداق دېدى(﴿ :قايتا يارىشىشقا
بولىدىغان) تاالق ئىككى قېتىمدۇر﴾.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۇرۋەنىڭ مۇنداق دېگەنلكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئايالىغا :مەن سېنى
ھەرگىزمۇ قويۇپ بەرمەيمەن ۋە سەن بىلەن ھەرگىزمۇ بىر يەردە بولمايمەن -،دېدى .ئايالى :ئۇ
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قانداق ئىش؟ -دەپ سورىدى .ئېرى :سېنى تاالق قىلىمەن ،ئىددىتىڭ تۈگەي دەپ قالغاندا ،سەن
بىلەن يېنىشىمەن .ئاندىن يەنە تاالق قىلىمەن يەنى ئىددىتىڭ تۈگەي دەپ قالغاندا ،سەن بىلەن
يېنىشىمەن ،بۇ ئىشنى توختىماي قىلىمەن -،دېدى (ئۇ چاغدا تاالقنىڭ چەكلىمىسى يوق بولۇپ ،بىر
كىشى ئايالىنى يۈز قېتىم ،ھەتتا مىڭ قېتىم تاالق قىلىپ يېنىشااليتتى) .شۇنىڭ بىلەن ھېلىقى ئايال
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇ ئىشنى سۆزلەپ بەردى .ئاندىن ﷲ(﴿ :قايتا يارىشىشقا
بولىدىغان) تاالق ئىككى قېتىمدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى .ئىبنى جەرىرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە يۇقىرىدا سۆزلەنگەنگە ئوخشاش بايان قىلدى.
﴿ئۇنىڭدىن كېيىن (خوتۇنىنى) چىرايلىقچە تۇتۇش ياكى ياخشىلىق بىلەن (يەنى زۇلۇم قىلماي،
يامان گېپىنى قىلماي ،كىشىلەرنى ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇرماي) قويۇۋېتىش الزىم﴾ يەنى سەن ئايالىڭنى

بىر تاالق ياكى ئىككى تاالق قىلساڭ ،ئۇ ئۆزىنىڭ ئىددىتىنىڭ ئىچدىال بولىدىغان بولسا ،مۇناسىۋەتنى
ياخشىالش ۋە ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلىش نىيىتى بىلەن (ئۇنىڭ بىلەن) يارىشىۋېلىش ياكى ئۇنى قويۇپ
بېرىشسېنىڭئىختىيارلىقىڭدىدۇر.
ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر كىشى ئايالىنى ئىككى تاالق قىلسا ،ئۈچىنچى تاالقتا ﷲ تائاالدىن قورقسۇن( .يەنى) ئۇ ،ئۇنى
چىرايلىقچەساقالپياخشىياشىسۇن.ياكىئۇنىڭدىنئاجرىشىپكەتمەكچىبولسا،چىرايلىقچەتالىقىنى
بېرىپ ،ئۇنىڭ ھەققىدىن كىچىككىنىمۇ بىر نەرسىنى تۇتۇپ قالمىسۇن.

بەرگەن تويلۇقنى قايتۇرىۋېلىشنىڭ دۇرۇس بولمايدىغانلىقى
﴿ﷲنىڭبەلگىلىمىلىرىگەرىئايەقىاللماسلىقخەۋپى(يەنىياخشىئۆتەلمەسلىك،ﷲبەلگىلىگەن
ئەر -خوتۇنلۇق ھوقۇقلىرىغا رىئايە قىاللماسلىق خەۋپى) بولمىسىال ،ئۆزەڭالرنىڭ ئاياللىرىڭالرغا (مەھرى
ئۈچۈن) بەرگەن مال  -مۈلۈكتىن ھېچقانداق نەرسىنى قايتۇرۇۋېلىش دۇرۇس بولمايدۇ﴾ يەنى سىلەرنىڭ

ئۇالرغا بەرگەن تويلۇقنىڭ ھەممىسنى ياكى بەزىسىنى ئۇالردىن قايتۇرۇپ ئېلىۋېلىشڭالر ئۈچۈن ،ئۇالرغا
بېسىم ئىشلىتىشىڭالر ھاالل ئەمەس.

ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر ئۇالر (يەنى ئەر -ئايال) نىڭ ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە
رىئايە قىاللماسلىقىدىن قورقساڭالر ،خوتۇننىڭ (تاالق خېتىنى ئېلىش مەقسىتىدە) مال بەرگەنلىكى ئۈچۈن
ئۇ ئىككىسىگە (يەنى ئەر -خوتۇنغا) گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇ (ئايال) ئۆز رازىلىقى بىلەن تويلۇقتىن بىر
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نەرسە بەرگەن بولسا ،ئۇنى ئالسا بولىدۇ.

بەرگەن تويلۇقىنى قايتۇرۇپ بېرىش شەرتى بىلەن ئايرىلىپ كېتىش ۋە
تويلىقىنى قايتۇرۇۋېلىش توغرىسىدا
ئەر ـ خوتۇن يامانلىشىپ قېلىپ ئايال (ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى) ئەرنىڭ ھوقۇقلىرىنى ئادا
قىلمايدىغان ،ئۇنىڭ ئېرى بىلەن بىر ئۆيدە ياشاش مۇمكىنچىلىكى قالمىغان دەرىجىدە ئېرىنى
يامان كۆرۈپ قالغان بولسا ،ئۇ ئەرنىڭ تويلۇقىنى قايتۇرۇپ بەرسە ،ئۇنىڭغا ھېچقانداق گۇناھ
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بولمايدۇ .ئەرگىمۇ تويلۇقنى قايتۇرۋالغانلىقى ئۈچۈن ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ .بۇنىڭ بىلەن ئايال

كىشى تاالق بولۇپ كېتىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە
قىاللماسلىق خەۋپى (يەنى ياخشى ئۆتەلمەسلىك ،ﷲ بەلگىلىگەن ئەر  -خوتۇنلۇق ھوقۇقلىرىغا
رىئايە قىاللماسلىق خەۋپى) بولمىسىال ،ئۆزەڭالرنىڭ ئاياللىرىڭالرغا (مەھرى ئۈچۈن) بەرگەن مال -
مۈلۈكتىن ھېچقانداق نەرسىنى قايتۇرۇۋېلىش دۇرۇس بولمايدۇ﴾.

ئەمما ئايال كىشىنىڭ ھېچقانداق سەۋەبسىز (يەنى ئۇ ئەر كىشى بىلەن ئايرىلىپ كېتىشكە
ھېچقانداق سەۋەب يوق تۇرۇپ) ئۇنىڭغا تويلۇقنى قايتۇرۇپ بېرىپ يولدىشىدىن تالىقىنى سورىسا،
(بۇ) توغرا ئەمەس .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :قايسى بىر ئايال ئېرىدىن
سەۋەبسىز تالىقىنى سورىسا ،ئۇ ئايالغا جەننەتنىڭ پۇرىقى ھارامدۇر».
ئىبنى جەرىر :بۇ ئايەت سابىت ئىبنى قەيس ئىبنى شىماس ۋە ئۇنىڭ ئايالى ھەبىبە بىنتى
ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل توغرىسىدا چۈشكەن -،دېدى.
ئىمام مالىك ھەبىبە بىنتى سەھل ئەنسارىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەبىبە
بىنتى سەھل سابىت ئىبنى قەيس ئىبنى شىماسنىڭ ئايالى ئىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (بىر
كۈنى) بامدات نامىزىغا چىققاندا ،ھەبىبە بىنتى سەھلنىڭ ئۆزىنىڭ ئىشىكى ئالدىدا تۇرغانلىقىنى
كۆرۈپ« :بۇ كىم؟» دېدى .ئۇ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ھەبىبە بىنتى سەھل -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نېمە بولدىڭىز؟» دېدى .ئۇ :مېنىڭ سابىت ئىبنى قەيىس بىلەن بىر
ئۆيدە تۇرۇشىمنىڭ مۇمكىنچىلىكى قالمىدى -،دېدى .شۇ ئارىدا سابىت ئىبنى قەيىس يېىتپ
كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ھەبىبە بىنتى سەھل قىلىشقا تېگىشلىك گەپنىڭ
ھەممىنى قىلدى» دېدى .ئاندىن ھەبىبە :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنىڭ ماڭا بەرگەن
تويلۇقىنىڭ ھەممىسى قېشىمدا بار -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ھەبىبەنىڭ ئېرىگە):
«ئۇنىڭدىن تويلۇقنى قايتۇرۇۋالغىن» دېدى .ئۇ تويلۇقنى قايتۇرۇۋالدى .ھەبىبە ئۆزىنڭ ئاتا -
ئانىسىنىڭ قېشىغا كەتتى (يەنى ئۇ ئىككىسى ئاجرىشىپ كەتتى).
ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
سابىت ئىبنى قەيىس ئىبنى شىماسنىڭ ئايالى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۇنى دىنىي ياكى ئەخالقىي جەھەتتىن ئەيىبلىمەيمەن ،لېكىن
ئىسالمدا كۇپۇرلۇقنى يامان كۆرىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭ (تويلۇقىڭىز
ئۈچۈن بەرگەن خورمىلۇق) بېغىنى قايتۇرۇپ بېرەمسىز؟» دېدى .ئۇ :ماقۇل -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم سابىت ئىبنى قەيىس ئىبنى شىماسىغا« :باغنى قايتۇرۇۋېلىپ ،ئۇنىڭ خېتىنى
بەرگىن» دېدى.

تويلۇقنى قايتۇرۇپ بېرىپ خېتىنى ئالغان ئايالنىڭ ئىددىتى
تىرمىزى رەبىيئى بىنتى مۇئەۋۋىز ئىبنى ئەفرانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ
(رەبىيئ دېگەن ئايال) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا (ئېرىگە تويلۇقنى قايتۇرۇپ بېرىپ
ئۇنىڭ ئورنىغا) خېتىنى ئالغان ئىدى .ئاندىن ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ھەيز كۆرۈش

409

بىلەنال ئىددەتتىن چىقىشقا بۇيرۇدى ( ئەمما تۆت مەزھەب ئىماملىرىنىڭ كۆز قارىشى بويىچە ،ئۇ
ئايال ئىددىتىدىن ئۈچ ھەيز كۆرۈش بىلەن چىقىدۇ).

اﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىدىن چىقىپ كېتىشنىڭ زۇلۇم ئىكەنلىكى
﴿ئەنە شۇالر ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇر ،ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلماڭالر ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە
خىالپلىق قىلغۇچىالر زالىمالردۇر﴾ يەنى سىلەرگە يول قويۇپ بېرىلگەن بۇ ئىشالر ﷲ نىڭ

بەلگىلىمىلىرىدۇر .سىلەر (بۇ بەلگىلىمىلەرگە) خىالپلىق قىلماڭالر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە
مۇنداق دېگەن« :ﷲ (نۇرغۇنلىغان) بەلگىلىمىلەرنى بەلگىلەپ بەردى ،سىلەر ئۇنىڭغا خىالپلىق
قىلماڭالر .ﷲ (نۇرغۇنلىغان) پەرزلەرنى بېكىتتى ،ئۇنىڭغا سەل قارىماڭالر .ئۇ (نۇرغۇنلىغان) ئىشالرنى
ھارام قىلدى ،ئۇنى قىلىپ قالماڭالر .ﷲ ئۇنتۇپ قالغانلىقتىن ئەمەس ،بەلكى سىلەرگە رەھمەت
قىلغانلىقتىن (نۇرغۇنلىغان) نەرسىلەرنىڭ (ھۆكمىنى) بايان قىلمىدى (يەنى ئۇ نەرسىلەرنى ھاالل ياكى
ھارام دېمىدى) .سىلەر ئۇ نەرسىلەر توغرىسىدا سوئال سورىماڭالر».

بىراقال ئۈچ تاالق قىلىشنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدا
يۇقىرىدىكى ﴿(قايتا يارىشىشقا بولىدىغان) تاالق ئىككى قېتىمدۇر﴾ دېگەن ئايەت بىر سۆز بىلەن
ئۈچ تاالق قىلىشنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ .ئۇنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى نەسەئى رىۋايەت قىلغان
مەھمۇد ئىبنى لەبىدنىڭ ھەدىسىدىنمۇ كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ .ئۇ مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
بىر كىشىنىڭ ئايالىنى ئۈچ تاالق قىلغانلىقى توغرۇلۇق خەۋەر يەتكەندە ئاچچىقالنغان ھالەتتە قوپۇپ:
«مەن ئىچىڭالردا تۇرساممۇ ،ﷲ نىڭ كىتابى بىلەن ئوينىشامسىلەر (يەنى مەن ھايات تۇرسام ،سىلەر
ﷲ نىڭ كىتابى قۇرئاننى ئويۇنچۇقنىڭ ئورنىدا كۆرەمسىلەر)؟» دېدى .بىر كىشى ئورنىدىن تۇرۇپ :ئى
ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن ئۇنى (ئايالىنى ئۈچ تاالق قىلغان كىشىنى) ئۆلتۈرۈۋېتەيمۇ؟ -دېدى...

ئۈچىنچى تاالقتىن كېيىن ئايالى بىلەن يارىشىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكى
توغرىسىدا
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﴿ئەگەر (ئۇ) ئۇنى (يەنى خوتۇنىنى) (ئۈچ قېتىم) تاالق قىلسا( ،خوتۇن) باشقا ئەرگە تەگمىگىچە
ئۇنىڭغا دۇرۇس بولمايدۇ﴾ يەنى بىر كىشى ئايالىنى بىرىنچى قېتىم ۋە ئىككىنچى قېتىم تاالق قىلىپ

بولغاندىن كېيىن ،ئۈچىنچى قېتىم تاالق قىلغان بولسا ،ئۇ ئايال ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا ھارام بولۇپ
كېتىدۇ﴿ .باشقا ئەرگە تەگمىگىچە﴾ يەنى ئۇ باشقا بىر ئەر ئۇنى ھەقىقىي نىكاھالپ ئېلىپ ئۇنىڭ بىلەن
جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمىگىچە ،بۇرۇنقى ئېرىگە ھاالل بولمايدۇ .ئەگەر ئۇنى بىر كىشى نىكاھالپ
ئالماي ،قۇل ئورنىدا سېتىۋېلىپ ،ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن بولسىمۇ ،ئۇ يەنە
بۇرۇنقى ئېرىگە ھاالل بولمايدۇ(((.
((( يەنى مەن يامان كۆرۈپ قالغاندىن كېيىن ،ئىسالمدا تەلەپ قىلىنغان بويىچە ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىاللمايمەن.
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شۇنىڭدەك ئۇ (ئايال) ھەقىقىي نىكاھ بىلەن (بىر كىشىگە) تەگكەن بولسا ،ئۇ كىشى ئۇنىڭ
بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەيال ئايرىلىپ كەتكەن بولسا ئۇ (ئايال) يەنە بۇرۇنقى ئېرىگە ھاالل
بولمايدۇ.
بۇ ھەقتە ئىمام مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :بىر ئايالنى ئېلىپ ئاندىن ئۇنى ئۈچ قېتىم تاالق قىلىۋەتكەندىن
كېيىن ،ئۇ (ئايال) باشقا بىر كىشى بىلەن توي قىلىپ ،جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇن
ئايرىلىپ كەتكەن بولسا ،ئۇ ئايال ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ئېرىگە ھاالل بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭ ئىككىنچى ئېرى ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمىگىچە ،بۇرۇنقى
ئېرىگە ھاالل بولمايدۇ» دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ۋە ئەبۇبەكرى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ئىدۇق( .ئۇنىڭ يېنىغا) قۇرەيز قەبىلىسىدىن رۇفائىنىڭ ئايالى كىرىپ
مۇنداق دېدى :مېنى رۇفائى بىراقال ئۈچ تاالق قىلىۋەتكەن ئىدى .ئاندىن مېنى ئابدۇراھمان ئىبنى زۇبەير
نىكاھىغا ئالدى .ئەمما ئۇنىڭ جىنسىي ئەزاسى كىيىمىنىڭ پېشىگە ئوخشاش ئىكەن دەپ ،كىيىمنىڭ
بىر پېشىنى تۇتتى(((( .بۇ ۋاقىتتا) خالىد ئىبنى سەئىد ئىبنى ئاسقا رۇخسەت بېرىلمەي ئىشىك ئالدىدا
تۇراتتى .خالىد ئىبنى سەئىد :ئى ئەبۇبەكرى! بۇ (خوتۇننى) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىدا بۇنداق
سۆزلەرنى قىلىشتىن توسمامسەن؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پىسسىڭڭىدە كۈلۈپ قويۇپ (ھېلىقى
ئايالغا)« :سىز (بۇرۇنقى ئېرىڭىز) رۇفائى بىلەن يارىشىشنى خااليدىغاندەك تۇرىسىز .سىز (كېيىنكى
ئېرىڭىزنىڭ) ھەسىلىنى( ،كېيىنكى ئېرىڭىزمۇ) سىزنىڭ ھەسىلىڭىزنى تېتىمىغۇچە (يەنى ئارىلىقىڭالردا
جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتۈلمىگىچە) ،سىزنىڭ بۇرۇنقى ئېرىڭىز بىلەن يارىشىۋېلىشىڭىز دۇرۇس بولمايدۇ»
دېدى .بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىقىغا ئوخشاش رىۋايەت قىلدى.

باشقا بىر كىشىنىڭ ئايالىغا يول چىقىرىپ بېرىش ئۈچۈن (ئۇنى) ۋاقىتلىق
ئالغان ياكى ئايالىغا يول تېپش ئۈچۈن ئۇنى باشقا بىر كىشىگە ئېلىپ بەرگەن
كىشىگە لەنەت بولىدىغانلىقى
ئەسلىدە بىر ئەر كىشى بىر ئايال بىلەن توي قىلماقچى بولسا ،ئۇنىڭغا چىن قەلبىدىن قىزىقىشى
ۋە ئۇنىڭ بىلەن مەڭگۈ بىللە ياشاشنى نىيەت قىلىشى الزىم .ئەگەر توي قىلغاندا نىيىتى بۇرۇنقى ئېرىگە
يول چىقىرىپ بېرىش بولسا ،مانا بۇ ھەدىسلەردە ئەيىبلەنگەن ۋە لەنەت ئوقۇلغان كىشىدۇر .ئەگەر نىكاھ
قىلغاندا ئۆزىنىڭ ئۇ ئايالنى بۇرۇنقى ئېرىگە يول چىقىرىپ بېرىش ئۈچۈن ئالىدىغانلىقىنى ئوچۇق دېسە،
كۆپىنچە ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە ئۇ نىكاھ ئىناۋەتلىك بولمايدۇ.
((( بىر كىشى بىر ئايالنى پۈتۈنلەي سېتىۋالغان بولسا ،ئۇ كىشى ئۇ ئايالنىڭ خوجايىنى ھېسابلىنىدۇ ۋە ئۇ ئايال بىلەن
نىكاھسىز جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشى دۇرۇس بولىدۇ .بۇ ھازىرقى زاماندا مەۋجۇد ئەمەس ،ئەمما بىر كىشى بىر
ئايالنى پۈتۈنلەي سېتىۋالماي ،ئۇنىڭ بىر ئايلىقى ياكى ئىككى ئايلىقىنى ۋە ياكى بىرەر يىللىقىنى سېتىۋالغان بولسا ،ئۇ
ئۇنىڭ قۇلى ھېسابالنمايدۇ .ھەم ئۇ كىشىنىڭ ئۇ ئايال بىلەن نىكاھسىز جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشىگىمۇ بولمايدۇ.
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
(كىشىلەرنىڭ بەدىنىگە) بىر نەرسە چەككۈچىگە ۋە (بەدىنىگە) بىر نەرسە چەكتۈرگۈچىگە ،چاچ
ئۇلىغۇچىغا ۋە ئۇالتقۇچىغا( ،كىشىلەرنىڭ ئاياللىرىنى ۋاقىتلىق نىكاھالپ) يول چىقىرىپ بەرگۈچىگە ۋە
(ئاياللىرىنى باشقىالرغا نىكاھالپ بېرىپ) يول تاپقۇچىغا ،جازانە ئالغۇچىغا ۋە جازانە بەرگۈچىگە لەنەت
ئېيتتى.
ھاكىم نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئىبنى ئۆمەرنىڭ يېنىغا كېلىپ
ئۇنىڭدىن :بىر ئادەم ئېرى ئۈچ تاالق قىلىۋەتكەن ئايالنى ئۇنىڭ بىلەن ھەقىقىي ئۆي تۇتۇش ئۈچۈن
بولماستىن ،بۇرۇنقى ئېرىگە يول چىقىرىپ بېرىش ئۈچۈن ئالغان بولسا( ،كېيىنكى ئالغان كىشىدىن
ئايرىلىپ بولغاندىن كېيىن) بۇرۇنقى ئېرىگە ھاالل بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدى .ئىبنى ئۆمەر :ئۇ بۇنىڭغا
ئوخشاش نىكاھ بىلەن ئالسا( ،ئۇ ئايال بۇرۇنقى ئېرىگە) ھاالل بولمايدۇ ،بىز بۇ ئىشنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا زىنا دەپ سانايتتۇق -،دېدى.
ئەبۇبەكرى ئىبنى ئەبۇشەيبە ،جۇزجانىي ،ھەربىل كېرىمانى ۋە ئەبۇبەكرى ،ئەسرەم قاتارلىقالر
قۇبەيس ئىبنى جابىردىن ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مېنىڭ يېنىمغا
(كىشىنىڭ ئايالىغا) يول چىقىرىپ بەرگۈچى ۋە يول چىقارغۇچى كېلىپ قالسا ،ئۇ ئىككىسىنى چالما -
كېسەك قىلىمەن (يەنى ئۇ ئىككىسىگە زىنانىڭ جازاسىنى بېرىمەن) -،دېدى.

ئۈچ تاالق قىلىنغان ئايالنىڭ ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ئېرىگە قانداق چاغدا ھاالل
بولىدىغانلىقى
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﴿كېيىنكى ئەر ئۇنى تاالق قىلغاندىن كېيىن﴾ يەنى (ئۇنى ھەقىقىي نىكاھ بىلەن ئالغان) ئىككىنچى
ئېرى ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ بولغاندىن كېىيىن تاالق قىلىۋەتسە(﴿ ،ئىددىتىنى
توشقۇزۇپ) ،بۇرۇنقى ئەر بىلەن قايتا ياراشسا ،ئۇالرغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى ئايال بىلەن بۇرۇنقى
ئېرى ﴿ئەگەر ئۇالر ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىالاليدىغانلىقىنى (يەنى قايتا ياراشقاندىن كېيىن
ياخشى ئۆتەلەيدىغانلىقىنى) تەسەۋۋۇر قىلسا﴾ يەنى (ئۇ ئىككىسى) ياخشىلىقچە ياشىسا .مۇجاھىد بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر (ئۇ ئىككىسى) ئۆزلىرنىڭ نىكاھىنى ھەقىقىي نىكاھ
دەپ ئويلىسا دېگەنلىك بولىدۇ﴿ .بۇ ﷲ نىڭ بەلگىلىمىلىرىدۇركى﴾ يەنى ﷲ نىڭ شەرىئەتلىرى ۋە
ئۇنىڭ ھۆكۈملىرىدۇر﴿ .ﷲ ئۇنى بىلىدىغان (يەنى ئىشنىڭ ئاقىۋىتىگە پەمى يېتىدىغان) قەۋم ئۈچۈن
بايان قىلىدۇ﴾ يەنى روشەنلەشتۈرۈپ بېرىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

بەقەرە سۈرىسى

سىلەر ئايالالرنى تاالق قىلغان بولساڭالر ،ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشاي دەپ قالغان بولسا ،ئۇالر بىلەن
چىرايلىقچە يارىشىپ( ،ئۇالرنى نىكاھىڭالردا) تۇتۇڭالر ياكى ئۇالرنى ياخشىلىق بىلەن قويۇۋېتىڭالر،
زۇلۇم قىلىش مەقسىتىدە زىيان يەتكۈزۈپ ئۇالرنى تۇتۇۋالماڭالر .كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن (يەنى
كىمكى چىرايلىقچە ئۆي تۇتۇش نىيىتى بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئىددىتىنى ئۇزارتىپ زۇلۇم قىلىش
نىيىتىدە خوتۇنى بىلەن يارىشىدىكەن) ،ئۆزىگە ئۆزى زۇلۇم قىلغان بولىدۇ .ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى كۈلكە
قىلىۋالماڭالر (يەنى ﷲ نىڭ ئەھكاملىرىنى خىالپلىق قىلىش يولى بىلەن مەسخىرە قىلماڭالر) ،ﷲ
نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىنى ۋە سىلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلغان كىتابنى،
ھېكمىتىنى (يەنى كىتابىدىكى ئەھكامالرنى) ياد ئېتىڭالر ،ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر .بىلىڭالركى،
ﷲ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾231

تاالق قىلىنغان ئايالغا ياخشى مۇئامىلە قىلىش توغرىسىدا
ﷲ ئەرلەردىن بىرى ئايالىنى (ئۇنىڭ بىلەن يارىشااليدىغان) تاالق قىلسا ،ئايالى ئىددىتىدىن
چىقىپ بولغىچە ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا بۇيرۇدى .يەنى ئىددىتى توشۇشتىن ئىلگىرى يېنىشىۋالماقچى
بولسا ،ئۇنىڭ بىلەن يېنىشىۋالغانلىقىغا گۇۋاھچى ئېلىپ كېلىشى ۋە ھەقىقىي ياشاشنى نىيەت قىلىشى
الزىم .ئەگەر يېنىشمايدىغان بولسا ،ئىددەتتىن چىقىپ بولغىچە ئۇنى ئۆيىدە ساقالپ( ،ئىددىتىدىن
چىقىپ بولغاندىن كېيىن) تىلالشماي ،ئۇرۇشماي چىرايلىقچە قويۇپ بېرىشى الزىم(((.
﴿زۇلۇم قىلىش مەقسىتىدە زىيان يەتكۈزۈپ ئۇالرنى تۇتۇۋالماڭالر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما ،مۇجاھىد مەسرۇق ،ھەسەن ،قەتادە ،زەھھاك ،رەبىيئ ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە باشقىالر بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :بىر كىشى ئايالىنى تاالق قىلىپ ،ئۇنىڭ ئىددىتى تۈگەي
دەپ قالغاندا ،زىيان يەتكۈزۈش مەقسىتى بىلەن (ئۇ ئايالنى باشقا بىرسىگە كېتىپ قالمىسۇن دەپ)
ئۇنى يەنە نىكاھىغا ئېلىپ ،ئىددەت ۋاقتىنى تېخىمۇ ئۇزارتىش ئۈچۈن ئۇنى يەنە تاالق قىالتتى (يەنى
بۇ ئىشنى قايتا ـ قايتا قىالتتى) .ئاندىن ﷲ ئۇالرنى بۇ ئىشتىن توستى ۋە ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ
مۇنداق دېدى﴿ :بەلكى ئىددىتىنى ئۇزارتىپ زۇلۇم قىلىش نىيىتىدە خوتۇنى بىلەن يارىشىدىكەن)،
ئۆزىگە ئۆزى زۇلۇم قىلغان بولىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىش ئارقىلىق ئۆزىگە ـ
ئۆزى زۇلۇم قىلغان بولىدۇ.
﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى كۈلكە قىلىۋالماڭالر (يەنى ﷲ نىڭ ئەھكاملىرىنى خىالپلىق قىلىش
يولى بىلەن مەسخىرە قىلماڭالر)﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇمۇسانىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەشئەرىلىك كىشىلەرگە ئاچچىقالندى .مەن
ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سەن ئەشئەرىلىكلەرگە ئاچچىقلىدىڭمۇ؟ -دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بەزىڭالر :ئايالىمنى تاالق قىلدىم -،دەپ كۆپ ئۆتمەيال :يېنىشتىم -،دەيدۇ.
بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ تالىقى ئەمەس ،ئۇالرنى ھەيز كۆرىشىدىن ئىلگىرى تاالق قىلىڭالر»((( دېدى.

((( يەنى ئۇ جىنسىي مۇناسىۋەتتە ئاجىز ئىكەن دېمەكچى.
((( ئەسلى ئىسالمنىڭ ھۆكمى بويىچە ئۈچ تاالق قىلىنمىغان ئايال كىشى ئىددىتىنى ئېرىنىڭ ئۆيىدە تۇتىدۇ ۋە ئۇ ئايال
ئىددىتىدىن چىقىپ بولغىچە ئېرى يېنىۋالماقچى بولسا ،يېنىش نىيىتى بىلەن چاقچاق قىلغانغا ئوخشاش يات ئايالالرغا
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مەسرۇق مۇنداق دېدى :بۇ ئايەتتىن ئايالىنى نامۇۋاپىق ۋاقىتتا تاالق قىلىدىغان ۋە ئۇنى
تاالق قىلىپ يېنىۋېلىش ئارقىلىق ئىددىتىنى ئۇزارتىپ ،ئايالىغا زىيان يەتكۈزىدىغان كىشى كۆزدە
تۇتۇلغان.
﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى كۈلكە قىلىۋالماڭالر (يەنى ﷲ نىڭ ئەھكاملىرىنى خىالپلىق قىلىش يولى
بىلەن مەسخىرە قىلماڭالر)﴾ ھەسەن ،قەتادە ،ئەتا خۇراسانىي ،رەبىيئ ۋە مۇقاتىل ئىبنى ھەييان

قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتتە ئايالىنى تاالق قىلىپ ياكى قۇل
ئازاد قىلىپ ۋەياكى ئۆيلىنىپ بولۇپ :ئوينىشىپ قويدۇم -،دەيدىغان كىشى كۆزدە تۇتۇلغان.
ﷲ تائاال بۇ ئايەت ئارقىلىق بۇ ئىشالرنىڭ (گەرچە چاقچاق قىلغان بولسىمۇ ئەمەلىيەتتە) ئۇنىڭ
ئېغىزىدىن چىققان سۆز بويىچە ھۆكۈم قىلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.

﴿ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىنى ۋە سىلەرگە ۋەز  -نەسىھەت قىلىش ئۈچۈن نازىل
قىلغان كىتابنى ،ھېكمىتىنى (يەنى كىتابىدىكى ئەھكامالرنى) ياد ئېتىڭالر﴾ يەنى ﷲ نىڭ سىلەرگە

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى توغرا يول ۋە ئوچۇق پاكىتالر بىلەن ئەۋەتىپ بېرىشتەك نېئمىتىنى
ئەسلەڭالر.
﴿سىلەرگە ۋەز نەسىھەت قىلىش﴾ يەنى سىلەرنى بۇيرۇيدۇ ،توسايدۇ ۋە سىلەرنىڭ چەكلەنگەن
ئىشالرنى قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن (سىلەرنى) ئاگاھالندۇرىدۇ .سىلەر قىلغان ۋە سىلەر قىلمىغان
نەرسىلەردە ﴿ﷲ غا تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾.
﴿بىلىڭالركى ،ﷲ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ـ ئاشكارا قىلغان
ئىشلىرىڭالردىن كىچىككىنە بىر نەرسىمۇ ئۇنىڭغا يوشۇرۇن بولمايدۇ .بۇ ئىشالرغا ئاساسەن سىلەرگە
جازا ياكى مۇكاپات بېرىدۇ.

*******
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧﮨ
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ئەگەر سىلەر ئايالالرنى تاالق قىلغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشقان ۋە قائىدە بويىچە
(تەگمەكچى بولغان) ئېرى بىلەن پۈتۈشكەن بولسا ،ئۇالرنى نىكاھلىنىشتىن توسماڭالر .بۇنىڭ
بىلەن ،ئىچىڭالردىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە نەسىھەت قىلىنىدۇ ،بۇ
(يەنى ۋەز  -نەسىھەت ئېلىش ،ﷲ نىڭ ئەمرىلىرىنى تۇتۇش) ،سىلەر ئۈچۈن ئەڭ پايدىلىقتۇر ۋە
ئەڭ پاكتۇر( ،شەرىئەت ئەھكاملىرىدىن سىلەرگە نېمىلەر ئەڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى) ﷲ بىلىدۇ،
سىلەربىلمەيسىلەر﴿.﴾232
قىلىنمايدىغان ھەر قانداق بىر ئىشنى قىلسا ،بۇرۇنقى نىكاھلىق ھالىتىگە يېنىپ قالىدۇ .ئىددەتنى ئېرىنىڭ ئۆيىدە
تۇتۇشنىڭ ھېكمەتلىرىدىن بىرى ،مۇشۇ جەرياندا ئامال بار يېنىشىۋېلىشىنى كۆزدە تۇتۇلىدۇ .شۇڭا بۇ يەردە ئىددەتتىن
چىقىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇنى چىرايلىقچە قويۇپ بېرىش دەپ كەلدى.

بەقەرە سۈرىسى

بۇرۇنقى ئېرى بىلەن قايتا يارىشىۋالماقچى بولغان ئايالنى توسماسلىق توغرىسىدا
ئەلى ئىبنى تەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
ئايەتبىرياكىئىككىتاالقنىڭئىددىتىنىتوشقۇزغاندىنكېيىن،ئېرىبىلەنيارىشىۋېلىشنىخااليدىغان
ھەم ئېرىمۇ يېنىۋېلىشنى ئۈمىد قىلىپ تۇرغان ئەھۋالدا ،ئۇ ئايالغا ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ
ئۇ ئايالنى يارىشىشتىن توسقانلىقى توغرىسىدا چۈشكەن .ﷲ ئايالغا ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان كىشىلەرنى
ئۇ ئايالنىڭ ئۆز ئېرى بىلەن يارىشىشىدىن توسۇشتىن چەكلىدى .ئەۋفىيمۇ ھەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ يۇقىرىدىكىدەك دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .باشقىالرمۇ شۇنداق رىۋايەت قىلدى.

ئايالغا ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان بىر كىشى بولمىسا ،نىكاھنىڭ دۇرۇس
بولمايدىغانلىقى
بۇ ئايەت ئايال كىشىنىڭ ئۆزىنى ئەرگە بېرەلمەيدىغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر .ئۇنى ئەرگە بېرىش
ئۈچۈن چوقۇم ئۇنىڭغا ئىگە (ۋەلىي) بولىدىغان بىر كىشى بولۇشى الزىم .ھەدىستە بۇ ھەقتە مۇنداق
دەپ كەلدى« :خوتۇن كىشى ،خوتۇن كىشىنى ئەرگە بەرمىسۇن .خوتۇن كىشى ،ئۆزىنى ئۆزى ئەرگە
بەرمىسۇن .شۈبھىسىزكى ،ئۆزىنى ئۆزى ئەرگە بېرىدىغان خوتۇن ،بۇزۇق خوتۇندۇر» .يەنە مۇنداق
دېيىلگەن« :ئايالغا ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان ئەقىللىق بىر كىشى ۋە ئىككى ئادىل گۇۋاھچى بولمىسا،
قىلغان نىكاھ نىكاھ ھېسابالنمايدۇ».

بۇ ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى
بۇ ئايەت مەئقەل ئىبنى يەسار مەزىنى ۋە ئۇنىڭ ھەمشىرىسى توغرىسىدا نازىل بولغان دەپ
رىۋايەت قىلىندى .ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەن :مەئقەل ئىبنى
يەسارنىڭ ھەمشىرىسىنى ئېرى تاالق قىلىۋېتىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭ ئىددىتى تۈگىگىچە يارىشىۋالماي،
كېيىن ياراشماقچى بولىدۇ .بۇنىڭغا مەئقەل قوشۇلمىدى .شۇنىڭ بىلەن﴿ :ئەگەر سىلەر ئايالالرنى
تاالق قىلغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشقان ۋە قائىدە بويىچە (تەگمەكچى بولغان) ئېرى بىلەن
پۈتۈشكەن بولسا ،ئۇالرنى نىكاھلىنىشتىن توسماڭالر﴾ دېگەن بۇ ئايەت چۈشتى.

باشقا ھەدىس ئالىملىرىمۇ بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلدى .ئىمام تىرمىزى بۇ ھەدىسنى مۇنداق
دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :مەئقەل ئىبنى يەسار ئۆزىنىڭ ھەمشىرىسىنى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
زامانىسىدا) بىر مۇسۇلمانغا نىكاھالپ بەردى .ئۇ ئايال ئۇ (كىشىنىڭ) قېشىدا مەلۇم بىر مۇددەت
تۇردى .ئاندىن ئۇ كىشى ئايالىنى تاالق قىلىۋېتىپ ،ئىددىتى تۈگىگىچە ئۇنىڭ بىلەن يېنىشمىدى.
كېيىن ئۇالر ئۆزئارا يارىشىپ قالماقچى بولدى .ئۇ كىشى (قايتا) يارىشىش ئۈچۈن باشقىالر بىلەن ئۇ
ئايالنىڭ ئۆيىگە كەلدى .ئۇ ئايالنىڭ قېرىندىشى ئۇنىڭغا :ئى ئەخمەق! مەن سېنى ھۆرمەت قىلىپ،
ئۇنى ساڭا نىكاھالپ بەرسەم ،سەن ئۇنى تاالق قىلىۋەتتىڭ ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئۇ
مەڭگۈ سەن بىلەن يېنىشمايدۇ -،دېدى .ﷲ ئۇنىڭ ئۇ ئايالغا بولغان ھاجىتىنى ۋە ئۇ (ئايالنىڭ)
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ئۆزىنىڭ ئېرىگە بولغان ھاجىتىنى بىلدى.
شۇنىڭ بىلەن﴿ :ئەگەر سىلەر ئايالالرنى تاالق قىلغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئىددىتى توشقان ۋە قائىدە
بويىچە (تەگمەكچى بولغان) ئېرى بىلەن پۈتۈشكەن بولسا ،ئۇالرنى نىكاھلىنىشتىن توسماڭالر .بۇنىڭ
بىلەن ،ئىچىڭالردىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە نەسىھەت قىلىنىدۇ ،بۇ (يەنى
ۋەز  -نەسىھەت ئېلىش ،ﷲ نىڭ ئەمرىلىرىنى تۇتۇش) ،سىلەر ئۈچۈن ئەڭ پايدىلىقتۇر ۋە ئەڭ پاكتۇر،
(شەرىئەتئەھكاملىرىدىنسىلەرگەنېمىلەرئەڭپايدىلىقئىكەنلىكىنى)ﷲبىلىدۇ،سىلەربىلمەيسىلەر﴾

دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى .مەئقەل بۇ ئايەتنى ئاڭالپ :مەن پەرۋەردىگارىمغا بويسۇندۇم -،دېدى ۋە
ھېلىقى ئادەمنى چاقىرىپ :مەن ساڭا (ھەمشىرەمنى) بېرىمەن ۋە سېنى ھۆرمەتلەيمەن -،دېدى .ئىبنى
مەردەۋىنىڭ رىۋايىتىدە مەئقەل :مەن ئىچكەن قەسىمىمگە كەففارەت بېرىمەن -،دېدى.

﴿بۇنىڭ بىلەن ،ئىچىڭالردىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە نەسىھەت قىلىنىدۇ،
بۇ (يەنى ۋەز  -نەسىھەت ئېلىش ،ﷲ نىڭ ئەمرىلىرىنى تۇتۇش)﴾ يەنى (ئى ئايالالرغا ئىگىدارچىلىق

قىلغان كىشىلەر!) ئايالالر ئەرلىرى بىلەن ئۆزئارا پۈتۈشۈپ ،ئۇالر بىلەن ياراشماقچى بولسا ،ئۇالرنىڭ
يېنىشىشىغا سىلەرنىڭ قوشۇلماسلىقىڭالردىن سىلەرنى توسقانلىقىمىزغا (سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىكى)
مۆمىنلەربويسۇنىدۇ.

﴿بۇنىڭ بىلەن ،ئىچىڭالردىن ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەنلەرگە نەسىھەت قىلىنىدۇ،
بۇ (يەنى ۋەز  -نەسىھەت ئېلىش ،ﷲ نىڭ ئەمرىلىرىنى تۇتۇش)﴾ يەنى ﷲ نىڭ شەرىئىتىگە ئىشىنىدۇ.

ﷲ نىڭ تەھدىتىدىن ۋە ئۇنىڭ ئاخىرەتتە بولىدىغان ئازابىدىن قورقىدۇ.

﴿سىلەر ئۈچۈن ئەڭ پايدىلىقتۇر ۋە ئەڭ پاكتۇر﴾ يەنى جاھىللىقىڭالرنى تاشالپ ،ئايالالرنى
ئۆزلىرىنىڭ ئەرلىرىگە توي قىلىپ بېرىشىڭالر سىلەرگە ئەڭ پايدىلىق ۋە دىللىرىڭالرنى پاكىزالش ئۈچۈن
ئەڭ ياخشىدۇر.
﴿ﷲ بىلىدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۆزى بۇيرۇيدىغان ۋە توسقان نەرسىدىكى پايدىالرنى بىلگۈچىدۇر.
﴿سىلەر بىلمەيسىلەر﴾ سىلەر قىلىۋاتقان ۋە قىلمىغان نەرسىدىكى ياخشىلىقنى بىلمەيسىلەر.

*******
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ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎﰏﰐﰑﰒﰓ
ئانىالر (بالىالرنى ئېمىتىش مۇددىتىدە) تولۇق ئېمىتمەكچى بولسا ،تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىشى
الزىم .ئاتىالر ئانىالرنى قائىدە بويىچە يېمەك  -ئىچمەك ۋە كىيىم  -كېچەك بىلەن تەمىنلەپ تۇرۇشى
كېرەك .كىشى پەقەت قولىدىن كېلىدىغان ئىشقىال تەكلىپ قىلىنىدۇ .ئانىنى بالىسى سەۋەبلىك زىيان

بەقەرە سۈرىسى

تارتقۇزماسلىق ،ئاتىنىمۇ بالىسى سەۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق الزىم( .ئەگەر ئاتا ئۆلۈپ كەتسە) ئۇنىڭ
ۋارىسى ئاتىغا ئوخشاش مەسئۇلىيەتنى (يەنى ئانا بولغۇچىغا نەپىقە بېرىش ۋە ئۇنىڭ ھەقلىرىگە رىئايە
قىلىش قاتارلىقالرنى) ئۆز ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك .ئەگەر ئاتا  -ئانا كېڭىشىپ (بالىنى ئىككى يىل
توشماستىنال) ئايرىۋەتمەكچى بولسا ئۇالرغا ھېچ بىر گۇناھ بولمايدۇ .ئەگەر بالىلىرىڭالرنى ئىنىكئانىالرغا
ئېمىتمەكچى بولساڭالر ،قائىدە بويىچە ئۇالرنىڭ ھەققىنى بەرسەڭالرال سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ.
ﷲ دىن (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن) قورقۇڭالر ،بىلىڭالركى ،ﷲ سىلەرنىڭ
قىلغان ئەمەلىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾233

بالىنىڭ ئېمىدىغان مۇددىتىدىن باشقا چاغدا ئېمىلداش بولمايدىغانلىقى
بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئانىالرنى ئۆزلىرىنىڭ بالىلىرىنى ئىككى يىل تولۇق ئېمىتىشكە
بۇيرۇغانلىقىدۇر .ئىككى يىلدىن كېيىن ئەمگەن (سۈتنىڭ) ھېچقانداق تەسىرى يوقتۇر .شۇڭا
ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئانىالر (بالىالرنى ئېمىتىش مۇددىتىدە) تولۇق ئېمىتمەكچى بولسا،
تولۇق ئىككى يىل ئېمىتىشى الزىم﴾ ئەگەر بىر باال ئىككى ياشقا كىرمەي تۇرۇپ (بىر ئايالنى)
ئەمگەن بولسا ،ئۇ ئايال ئۇ بالىنىڭ ئىنىكئانىسى ھېسابلىنىدۇ .ئەگەر بىر باال ئىككى ياشتىن
ئاشقاندا (بىر ئايالنى) ئەمگەن بولسا ،ئۇ ئايال ئۇ بالىنىڭ ئىنىكئانىسى ھېسابالنمايدۇ.
تىرمىزى بۇ ھەقتە ئۇممە سەلىمەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ئېمىلداشلىق پەقەت ئەمچەكتىن ئايرىۋېتىشتىن ئىلگىرىكى ئىككى يىل ئىچىدە
ئەمچەكتىكى تومۇرالردىن ئېتىلىپ چىققان سۈتتىن بولىدۇ .مۇشۇ ھەدىسكە ئاساسەن كۆپ
ساندىكى ساھابىالر ۋە باشقا ئالىمالر :ئىنىكئانا ھېسابلىنىپ قېلىش پەقەت بالىنىڭ ئېمىتىشىگە
تېگىشلىك بولغان ئىككى يىل ئىچىدىكى مۇددەتتە بولىدۇ .باال ئىككى ياشتىن ئاشقاندا ئەمگەن
بولسا ،باال بىلەن ئۇنى ئېمىتكەن ئانا ئوتتۇرىسىدا ئىنىكئانىلىق ۋە ئىنىكبالىلىق مۇناسىۋىتى
بولمايدۇ دېگەن كۆز قاراشتا.
بالىنى ئېمىتىش مۇددىتىنىڭ ئىككى يىل بولىدىغانلىقى يەنى ئىككى ياشقىچە
ئېمىتىدىغانلىقى ھەققىدە ئىمام ئەھمەد بەرا ئىبنى ئازىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى ئىبراھىم  22ئايلىق بولغاندا،
چاچراپ كەتكەن ئىدى (يەنى ئۆلۈپ كەتكەن ئىدى) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ ئېمىدىغان
مۇددىتى ئىچىدە ئۆلۈپ كەتتى( .قالغان مۇددىتىدە ئېمىشى ئۈچۈن) ئۇنىڭ جەننەتتە بىر
ئانىسى بار» دېدى.
دارۇقۇتنى ئىبنى ئابباسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئېمىلداشلىق پەقەت
ئىككى يىلنىڭ ئىچىدىكى ئېمىتىشتە بولىدۇ.

چوڭ بالىالرنى ئېمىتىش توغرىسىدا
ئىمام مۇسلىم ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ( :ئىككى ياشتىن ئاشقان) بالىنى ئېمىتسىمۇ ئېمىلداش
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بولىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلدى .بۇ ھەم ئەتا ئىبنى رەباھ ۋە لەيسى ئىبنى سەئىدنىڭمۇ
كۆز قارىشىدۇر.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا بىر ئايالنىڭ قېشىغا كىرىپ  -چىقمىسا بولمايدىغان (خىزمەتچىسىگە
ئوخشاش)بىرئەركىشىبولسا،ئۇئايالغائۇنىئېمىتىۋېتىشنىبۇيرۇيتتى.ئۇالرنىڭئارىلىقىدائېمىلداشلىق
چۈشۈشى بىلەن ،ئۇ كىشى ئۇنىڭ بالىسىدەك بولىدۇ (ئۇ كىشىنى ئېمىتكەندە ،ئۇنىڭ ئالدىدا كۆكسىنى
ئېچىپ ئېمىتمەي سۈتنى بىر نەرسىگە سېغىپ بەرسە بولىدۇ).
ئائىشە بۇنىڭغا ئەبۇھۇزەيفەنىڭ ئازاد گەردىسى سالىمنىڭ ھەدىسىنى پاكىت قىلدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ھۇزەيفەنىڭ ئايالىنى سالىمنى ئېمىتىشكە بۇيرۇغان (سالىم بۇ چاغدا چوڭ ئادەم ئىدى) .شۇ
ئېمىتىش بىلەن سالىم ھۇزەيفەنىڭ ئايالىنىڭ قېشىغا كىرىپ چىقااليدىغان بولغان ئىدى(((.
ئەمما پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ باشقا ئاياللىرى ئائىشەنىڭ بۇ كۆز قارىشىغا قوشۇلمايتتى .ئۇالر
سالىمنىڭ بۇ ئىشىنى شۇنىڭغا خاس ئىش دەپ قارايتتى .بۇ ھەم كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ قارىشىدۇر(((.

باال ئېمىتكەننىڭ ئەجرىنى بېرىش توغرىسىدا
﴿ئاتىالر ئانىالرنى قائىدە بويىچە يېمەك  -ئىچمەك ۋە كىيىم  -كېچەك بىلەن تەمىنلەپ تۇرۇشى
كېرەك﴾ ئاتا ئۆزىنىڭ قۇدرىتى يېتىشچە (بەكمۇ ئىسراپ قىلماستىن ياكى بەكمۇ بېخىللىق قىلماستىن)

بالىالرنىڭ ئانىلىرىنىڭ چىقىملىرىنى قىلىپ بېرىشى ۋە ئۇالرغا كىيىم ـ كېچەك ئېلىپ بېرىشى الزىم .ﷲ
تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :باي ئادەم (ئايالىنى ۋە بالىسىنى) ئۆزىنىڭ بايلىقىغا يارىشا تەمىنلىسۇن،
رىزقى تار قىلىنغان ئادەم ﷲ نىڭ ئۇنىڭغا بەرگىنىگە يارىشا تەمىنلىسۇن (يەنى ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ
ئىقتىسادىي ئەھۋالىغا يارىشا خىراجەت قىلسۇن) .ﷲ ئىنساننى پەقەت تاقىتى يېتىدىغان ئىشقىال تەكلىپ
قىلىدۇ (يەنى پېقىر ئادەمنى باينى تەكلىپ قىلغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ) ،ﷲ قىيىنچىلىقتىن كېيىن
ئاسانلىقنى بېرىدۇ (يەنى پېقىرلىقتىن كېيىن بايلىقنى بېرىدۇ﴾(((.
زەھھاك مۇنداق دەيدۇ :بىر كىشى ئايالىنىڭ خېتىنى (بالىلىق بولۇپ بولغاندىن كېيىن) بەرگەن
بولسا ۋە ئايالى بالىنى ئېمىتكەن بولسا ،ئۇ كىشىگە ئۇ (ئايال) نىڭ نورمال چىقىمىنى ۋە كىيىم -
كېچىكىنى قىلىپ بېرىشى ۋاجىبتۇر.
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((( سالىم ئەسلىدە ئەبۇھۇزەيفىنىڭ بېقىۋالغان بالىسى ئىدى .كېيىن بېقىۋالغان بالىسىنىڭ يات ئادەمدىن ھېچقانداق
پەرقلەنمەيدىغانلىقى توغرىسىدا ئايەت چۈشكەندە ،ئۇنىڭ ھۇزەيفىنىڭ ئايالى بىلەن (يەنى بېقىۋالغان ئانىسى بىلەن)
بىر يەردە يالغۇز قېلىشى ياكى بىرەر يەرگە بىللە بېرىشى چەكلىنىدۇ .لېكىن يۈگۈر  -يىتىم ئىشالردا ئۇنىڭغا مۇھتاج
بولغاچقا ،ھۇزەيفەنىڭ ئايالى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا (بۇ ئىش توغرۇلۇق) بارىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇ ئايالنى سالىمنى ئەمگۈزىۋېتىشكە بۇيرۇيدۇ .شۇنىڭ بىلەن ،سالىم ئۇنىڭ ئېمىتكەن بالىسىغا ئايلىنىپ قالىدۇ.
ئەمگەن بالىنىڭ ئېمىتكەن ئايال ۋە ئۇنىڭ باال ـ چاقىلىرى بىلەن توي قىلىشى ھارامدۇر .يەنى ئۇ بۇ جەھەتتە ئۇ
ئايالنىڭ بالىلىرىدىن پەرقلەنمەيدۇ.
((( يەنى يۇقىرىدا دېگەندەك ئېمىلداشلىق ئىككى ياشتىن ئاشقاندىن كېيىن چۈشمەيدۇ .ئەمما سالىمنىڭ ئىشى ئۇ
كىشىگە خاس ئىشتۇر .شۇنىڭغا ئاساسەن بىر ئادەم ئۆز ئايالىنىڭ ياكى باشقا بىر ئايالنىڭ سۈتىنى ئىچىپ سالغان
بولسا ،ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا نىكاھلىنىشنى ھارام قىلىدىغان ئېمىلداشلىق بولمايدۇـ ت.
((( تاالق سۈرىسى  7ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

زىيان يەتكۈزمەسلىك توغرىسىدا
﴿ئاتىنى بالىسى سەۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق﴾ يەنى ئانا بالىنى تەربىيلەش جەريانىدا
(ئاتىغا زىيان يەتسۇن دەپ) بالىنى ئۇنىڭغا قايتۇرۇپ بېرىش ئارقىلىق ئۇ ئاتىغا زىيان يەتكۈزمىسۇن.
ئۇ (ئايال) بالىنى قايتۇرۇپ بەرگەندىمۇ كۆپىنچە ھالالردا سۈت ئەممىسە بولمايدىغان مۇددەتتىن
بۇرۇن قايتۇرۇپ بەرسە بولمايدۇ .ئېمىدىغان مۇددەتتىن كېيىن (ئەگەر خالىسا) ئۇ ئايال بالىنى
ئاتىسىغا قايتۇرۇپ بەرسە بولىدۇ .ئەگەر بالىنى ئاتىسىغا قايتۇرۇپ بەرسە ،ئۇنى تەربىيىلەش ۋە ئۇنى
بېقىش جەريانىدا قىيىنچىلىق تارتىپ قالىدىغان بولسا( ،ئايالنىڭ) بالىنى قايتۇرۇپ بېرىشى دۇرۇس
ئەمەس .ئەرنىڭمۇ ئايال كىشىنى قىيناش ئۈچۈن ئۇنىڭدىن (بالىنى) تارتىۋېلىشى دۇرۇس ئەمەس.
﴿ئانىنىمۇ بالىسى سەۋەبلىك زىيان تارتقۇزماسلىق الزىم﴾ يەنى ئايالنى قىيناش ئۈچۈن
ئۇنىڭدىن بالىنى تارتىۋېلىش (ئايالغا زىيان يەتكۈزۈش) دۇرۇس ئەمەس .بۇ سۆز مۇجاھىد ،قەتادە،
زەھھاك ،زۆھرى ،سۇددى ،ئىبنى زەيد ۋە باشقىالردىن رىۋايەت قىلىندى.
﴿(ئەگەر ئاتا ئۆلۈپ كەتسە) ئۇنىڭ ۋارىسى ئاتىغا ئوخشاش مەسئۇلىيەتنى (يەنى ئانا بولغۇچىغا
نەپىقە بېرىش ۋە ئۇنىڭ ھەقلىرىگە رىئايە قىلىش قاتارلىقالرنى) ئۆز ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك﴾

مۇجاھىد ،شەئبىي ۋە زەھھاك قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بالىنىڭ
ئاتىسى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن ،ئاتىنىڭ مىراسخورى ئانىنىڭ (ئاتا تەرىپىدىن قىلىپ بېرىشكە
تېگىشلىك بولغان) بارلىق چىقىمنى ئۈستىگە ئېلىپ ،كىيىم  -كېچەك ،يېمەك  -ئىچمەكلىرىنى
تەييارالپ بېرىشى ۋە ئۇنىڭغا زىيان كەلتۈرمەسلىكى الزىمدۇر .ئىبنى جەرىر :بالىنى ئىككى ياشقا
كىرىپ بولغاندىن كېيىن ئېمىتىش ئۇنىڭ بەدىنىگە ياكى ئەقلىگە زىيان يەتكۈزۈشى مۇمكىن-،
دېدى.
سۇفيان سەۋرى ئەلقەمەنىڭ بىر ئايالنىڭ ئىككى ياشقا كىرىپ بولغاندىن كېيىنمۇ بالىسىنى
ئېمىتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ (ئۇنىڭغا) :ئۇنى ئېمىتمەڭ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

بالىنى ئەر ـ ئايال ئىككىسى رازى بولۇشقاندىن كېيىن ئېمىتىشتىن ئايرىۋېتىش
توغرىسىدا
﴿ئەگەر ئاتا  -ئانا كېڭىشىپ (بالىنى ئىككى يىل توشماستىنال) ئايرىۋەتمەكچى بولسا ،ئۇالرغا ھېچ
بىر گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى ئاتا ـ ئانا بالىنى ئىككى ياشتىن بۇرۇن ئەمچەكتىن ئايرىۋېتىشنى باال ئۈچۈن

پايدىلىق دەپ قارىسا ۋە ھەر ئىككى تەرەپنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن بالىنى ئەمچەكتىن ئايرىۋەتسە( ،ئۇالرغا)
ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ .ئەگەر ئىككىسى بىر مەسلىھەتكە كەلمەي ،بىرسىنىڭ ئايرىۋەتكۈسى كېلىپ
ياكى بىرسى يەنە بىرسىگە مەسلىھەت سالماي ئۇنىڭغا بېسىم ئىشلىتىپ (بالىنى) ئايرىۋېتىشى دۇرۇس
ئەمەس.
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ﷲ بەندىسىگە رەھىم قىلىپ ،بالىنى تەربىيىلەشنى ئۇنىڭ ئاتا  -ئانىسىنىڭ زىممىسىگە يۈكلىدى
ۋە ئۇالرغا ئۆزلىرى ۋە بالىلىرى ئۈچۈن پايدىلىق ئىشالرنى بىلدۈردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئەگەر ئۇالر سىلەر ئۈچۈن (بالىلىرىڭالرنى) ئېمىتىپ بەرسە ،ئۇالرنىڭ (ئېمىتىش) ھەققىنى بېرىڭالر،
ھەققانىي ئاساستا ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىڭالر ،ئەگەر پىكىردە كېلىشەلمىسەڭالر ،ئۇنى (يەنى بالىنى) باشقا
بىر ئايال ئېمىتسۇن﴾((( يەنى ئاتا  -ئانا ئاجرىشىپ كېتىپ ،باال ئېمىتىش ئەجرىنى ئېلىش شەرتى
بىلەن ئانىسىدا قالغان بولسا ،كېيىنچە بىر تەرەپنىڭ ئۆزرىسى تۈپەيلىدىن (ئانىغا بالىنى ئېمىتكەن
مۇددەتنىڭ ئەجرى چىرايلىقچە بېرىلىپ) بالىنى قايتۇرۇۋېلىشقا ھەر ئىككى تەرەپ قوشۇلۇپ ،باال باشقا
بىر ئايالغا ئېمىتىش ئۈچۈن بېرىلگەن بولسا ،بالىنى قايتۇرۇۋېلىش ۋە قايتۇرۇپ بېرىش سەۋەبىدىن ئۇ
ئاتا – ئانىغا ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ.
﴿ﷲ دىن (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن) قورقۇڭالر﴾ يەنى سىلەرنىڭ
ئەھۋالىڭالرنىڭ ھەممىسىدە﴿ ،بىلىڭالركى ،ﷲ سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى
ئۇنىڭغا (ﷲ تائاالغا) سىلەرنىڭ ئەھۋالىڭالردىن ۋە سىلەرنىڭ سۆزۈڭالردىن كىچىككىنە نەرسىمۇ
مەخپىي ئەمەس.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشىلەر بولسا ،ئاياللىرى تۆت ئاي ئون
كۈن ئىددەت تۇتۇشى الزىم ،ئىددىتى توشقاندىن كېيىن ئۆزلىرى توغرۇلۇق قائىدە بويىچە ئىش قىلسا،
سىلەرگە (يەنى شۇ ئايالالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالرغا) ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ﷲ سىلەرنىڭ قىلغان
ئەمەلىڭالردىنخەۋەرداردۇر﴿.﴾234
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ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ،ئېرى ئۆلۈپ قالغان ئايالالرنى مەيلى ئۇالر ئەرلىرى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت
ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇن ياكى ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆلۈپ كەتكەن بولسۇن ،ئۇالرنى تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەت
تۇتۇشقا بۇيرۇدى .ئېرى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمىگەن ئايالنىڭ ئىددەت تۇتۇشىدىكى سەۋەب ،بۇ
ئايەت ئۇالرنى ئايرىماي ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى ۋە تۆۋەندىكى ھەدىسنىڭ كەلگەنلىكى ئۈچۈندۇر.
ئىمام ئەھمەد ۋە باشقا ھەدىس رىۋايەت قىلىدىغان ئالىمالردىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە مۇنداق
دەپ كەلدى :ئىبنى مەسئۇدتىن بىر ئايالنى ئالغان ،ئەمما ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەي ۋە
ئۇنىڭغا بېرىدىغان تويلۇقنى (مۇنچىلىك بېرەي دەپ) توختاتماي ئۆلۈپ كەتكەن بىر كىشى توغرىسىدا نەچچە
قېتىم سوئال سورالدى .ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (ئاخىرىدا) :مەن بۇ ئىشتا ئۆزەمنىڭ كۆز قارىشىمنى
((( تاالق سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

دەيمەن .ئەگەر ئۇ توغرا بولۇپ قالسا ،بۇ ﷲ نىڭ ئۇتۇق ئاتا قىلىشى بىلەن بولىدۇ .ئەگەر ئۇ خاتا بولۇپ
قالسا ،مېنىڭ كەمچىلىكىمدىن ۋە شەيتاننىڭ ئازدۇرۈۋېتىشىدىن بولىدۇ .ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمال خاتالىقتىن پاكتۇر دەپ بولۇپ ،ئۇنىڭغا تويلۇق تولۇق بېرىلىدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى.
يەنە بىر رىۋايەتتە :كەم  -زىيادە قىلماستىن (چىرايى ۋە باشقا تەرەپتە) ،ئۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان
ئايالغا بېرىلىدىغان تويلۇق بېرىلىدۇ .ئۇ ئايال (ئۆلۈمنىڭ) ئىددىتىنى تۇتۇشى الزىم ھەم ئۇنىڭغا مىراس
بېرىلىدۇ -،دېدى .ئاندىن مەئقەل ئىبنى يەسار قوپۇپ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاشقىنىڭ قىزى
بەرۋەئە ھەققىدە سەن ھۆكۈم قىلغانغا ئوخشاش ھۆكۈم قىلغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم -،دېدى .ئىبنى
مەسئۇد بۇنى ئاڭالپ (ئۆزىنىڭ چىقارغان ھۆكمىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھۆكمى بىلەن ئۇدۇل چىقىپ
قالغانلىقى ئۈچۈن) ناھايىتى بەك خۇشال بولۇپ كەتتى.
يەنە بىر رىۋايەتتە ،ئەشجەئ قەبىلىسدىن بىر تۈركۈم كىشى :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاشقىنىڭ
قىزى بەرۋەئەگە مۇشۇنداق ھۆكۈم قىلغانلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىمىز -،دېدى.
ئېرى ئۆلۈپ قالغان ئېغىر ئاياق ئايال بۇ ھۆكۈمنىڭ ئىچىگە كىرمەيدۇ ،ئۇ (مەيلى ئېرى ئۆلۈپ كېتىپ بىر
نەچچە كۈندىن كېيىن ياكى يەتتە  -سەككىز ئايدىن كېيىن تۇغسۇن) بالىنى تۇغقاندىن كېيىن ئىددەتتىن
چىقىدۇ .بارلىق ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىددىتىنىڭ ئۇالرنىڭ بالىنى توغۇپ بولۇشى بىلەنال تۈگەيدىغانلىقىنى
تۆۋەندىكى ئايەت  -ھەدىسلەر كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
﴿ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىددىتى (مەيلى قويۇۋېتىلگەن بولسۇن ،مەيلى ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسۇن)
(((
بوشىنىش بىلەنال تۈگەيدۇ﴾
ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :سەبىئە ئەسلەمىي دېگەن ئايال ئېغىر ئاياق چاغدا ،ئۇنىڭ ئېرى
سەئىد ئىبنى خەۋلە ئۆلۈپ كەتتى .ئۇ (ئېرى) ئۆلۈپ كېتپ ئۇزۇنغا قالمايال تۇغدى (يەنە بىر رىۋايەتتە بىر
نەچچە كۈندىن كېيىنال تۇغدى) .ئۇ نىفاسى تۈگەپ (ئۇنىڭدىن) پاكىزلىنپ چىققاندىن كېيىن ،ئەلچى
بولۇپ كەلگەن كىشىلەرنى كۈتىۋېلىش ئۈچۈن ياسانغىلى تۇردى .ئۇنىڭ قېشىغا ئەبۇسانابىل ئىبنى بەئكەك
دېگەن كىشى كىرىپ :سىز نېمە دەپ ياسىنىسىز ،سىز تۇرمۇش قۇرۇشنى ئارزۇ قىلىدىغاندەك تۇرىسىز؟ ﷲ
بىلەن قەسەمكى ،سىزگە تۆت ئاي ئون كۈن توشمىغىچە بىرسى بىلەن تۇرمۇش قۇرۇشىڭىز توغرا بولمايدۇ-،
دېدى.
سەبىئە مۇنداق دېدى :شۇ كۈنى كەچتە مەن كىيىملىرىمنى كىيىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يېنىغا باردىم ۋە ئۇنىڭدىن بۇ ئىش توغرىسىدا سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا مېنىڭ بالىنى تۇغقان
چېغىمدىال ئىددىتىمدىن چىققانلىقىمنى بىلدۈردى ۋە خالىغان ۋاقىتتا (مەيلى كىم بىلەن بولسۇن) توي
قىلىشىمغا رۇخسەت بەردى.

ئىددەت تۇتۇشنىڭ ھېكمىتى
سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،ئەبۇئالىيە ۋە باشقىالر :ئېرى ئۆلۈپ قالغان ئايالالرنىڭ ئىددىتى تۆت ئاي
((( تاالق سۈرىسى  4ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئون كۈن بولۇشنىڭ ھېكمىتى ئۇنىڭ قورسىقىدا باال بولۇپ قىلىشنىڭ ئېھتىمالى بولغانلىقىدىندۇر .ئەگەر
ئۇ تۆت ئاي ئون كۈن كۈتسە ،بالىنىڭ بار  -يوقلۇقى ئاشكار بولىدۇ -،دېدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ بىرىڭالرنىڭ يارىتىلىشى ئانىسىنىڭ قورسىقىدا
 40كۈن ئابىي مەنىي ھالىتىدە تۇرىدۇ .ئاندىن شۇنچىلىك ۋاقىتتا (يەنى  40كۈن ئىچىدە) لەختە قانغا
ئايلىنىدۇ .ئاندىن يەنە شۇنچىلىك ۋاقىتتا ( 40كۈن ئىچىدە) بىر پارچە گۆشكە ئايلىنىدۇ .ئاندىن بىر
پەرىشتە ئەۋەتىلىپ ،ئۇنىڭغا جان پۈۋلىنىدۇ».
بۇ ھەدىستىكى ئۈچ « 40كۈن» نى ھېسابلىساق تۆت ئاي بولىدۇ .بەزى ئايالر  30كۈندىن كەم
(ئاز) بولغانلىقى ۋە (بالىدىكى) ھەرىكەت ئۇنىڭغا جان كىرگۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىن بولىدىغانلىقى
ئۈچۈن ،تۆت ئايدىن كېيىن ئېھتىيات تۈپەيلىدىن ئون كۈن قوشۇپ قويۇلىدۇ.

خوجايىنىدىن قورساق كۆتۈرگەن دېدەكنىڭ خوجايىنى ئۆلۈپ قالغاندا
تۇتىدىغان ئىددىتى
يۇقىرىدىكى مەسىلىلەردە (بەزى) ئالىمالر :خوجايىنىدىن باال تۇغقان دېدەكنىڭ ئىددىتى
(ئەگەر خوجايىنى ئۆلۈپ قالسا) يۇقىرىدا دېيىلگەن ھۈر ئايالنىڭ ئىددىتىگە ئوخشاش بولىدۇ دېگەن
كۆز قاراشتا بىرلىككە كەلدى .ئىمام ئەھمەد ئۇالرنىڭ كۆز قارىشىنى قۇۋۋەتلەپ ئەمرى ئىبنى ئاسنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىگە خاتا نەرسىلەرنى
ئارىالشتۇرۇۋەتمەڭالر! خوجايىنىدىن باال تۇغقان دېدەكنىڭ خوجايىنى ئۆلۈپ قالسا ،ئۇنىڭ ئىددىتى
تۆت ئاي ئون كۈندۇر -،دېدى.

ئىددەت ئىچىدە قارلىق تۇتۇشنىڭ ۋاجىب ئىكەنلىكى
﴿ئىددىتى توشقاندىن كېيىن ئۆزلىرى توغرۇلۇق قائىدە بويىچە ئىش قىلسا ،سىلەرگە (يەنى
شۇ ئايالالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالرغا) ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ﷲ سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەلىڭالردىن
خەۋەرداردۇر﴾ بۇ ئايەت ئېرى ئۆلۈپ قالغان ئايالنىڭ ئىددىتىدىن چىقىپ بولغىچە (ئېرى ئۈچۈن) قارلىق
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تۇتۇشىنىڭ الزىملىقىنى ئوقتۇرىدۇ .بۇ ھەقتىكى ھەدىستە مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىدىن ئۇممۇ ھەبىبە ۋە
زەينەب بىنتى جەھشىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :ﷲ
تائاالغا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن ئايال كىشىنىڭ ئېرىدىن باشقا (ئۆلۈپ قالغان) كىشى ئۈچۈن
ئۈچ كۈندىن ئارتۇق قارلىق تۇتۇشى ھاالل ئەمەس .ئەمما ئېرىگە تۆت ئاي ئون كۈن قارلىق تۇتىدۇ».
يەنە بىر ھەدىستە ئۇممۇ سەلىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ ،بىر ئايال :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! قىزىمنىڭ ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن ئىدى .قىزىمنىڭ كۆزى ئاغرىپ قالدى ،بىز ئۇنىڭ
(كۆزىگە) سۈرمە تارتساق بوالمدۇ؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق» دەپ جاۋاب
بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ سوئالغا ئىككى ياكى ئۈچ قېتىم «ياق» دەپ جاۋاب بېرىپ« :شەك

بەقەرە سۈرىسى

 شۈبھىسىزكى ،ئۇنىڭ قارلىق ۋاقتى تۆت ئاي ئون كۈن بولىدۇ ،ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن سىلەر (قارلىقئۈچۈن) بىر يىل (ئۆيدە) تۇراتتىڭالر» دېدى.
ئۇممۇ سەلىمەنىڭ قىزى زەينەب بۇرۇنقى قارلىق ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ« :ئېرى ئۆلۈپ قالغان
ئايال ئۆزىنىڭ كىيىملىرىنى كىيىپ قازناققا كىرىپ ئولتۇراتتى .بىر يىل بولمىغىچە خۇشبۇي نەرسىنى
تۇتۇپ سالمايتتى (يەنى ئىشلەتمەيتتى) .بىر يىلدىن كېيىن (قازناقتىن) چىقاتتى .ئۇنىڭغا قۇش مايىقى
بېرىلەتتى ،ئۇ ئۇنى ئاتاتتى .ئاندىن ئۇنىڭغا ئېشەكتەك ياكى قويدەك چوڭلۇقتا بىر قۇش كەلتۈرۈلەتتى.
ئۇ ئۇنىڭ (ئۇستىخانلىرىنى) سۇندۇراتتى ياكى كېسەتتى .ئۇ قۇش ئۆلۈپ قاالتتى.
قارلىق تۇتۇش دېگەن ئەتىرگە ئوخشاش خۇشبۇي نەرسىلەرنى ئىشلەتمەسلىك ،چىرايلىق
كىيىنمەسلىك ۋە ئالتۇن جابدۇقالرغا ئوخشاش زىبۇزىننەتلىرىنى ئىشلەتمەسلىكتىن ئىبارەتتۇر .قارلىق
تۇتۇش ئېرى ئۆلۈپ قالغان ،باالغەتكە يەتمىگەن كىچىك قىز ،چوڭ ئايال ،ئازاد ،قۇل ،كاپىر ياكى
مۇسۇلمان قاتارلىق ھەممە ئايالالر ئۈچۈن ۋاجىبتۇر (ئېرى ئۆلۈپ قېلىپ قارلىق تۇتمىغان ياكى قارلىق
تۇتسىمۇ ،چىرايلىق كىيىنىپ ياسىنىشنى تاشلىمىغان ئايالالر قاتتىق گۇناھكار بولىدۇ).
﴿ئىددىتى توشقاندىن كېيىن ،سىلەرگە (يەنى شۇ ئايالالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالرغا) ھېچ
گۇناھ بولمايدۇ﴾ زەھھاك ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى

ئۇالرنىڭ ئىددىتى تۈگەپ بولسا ،ئايالالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالرغا گۇناھ بولمايدۇ.

﴿ئىددىتى توشقاندىن كېيىن ئۆزلىرى توغرۇلۇق قائىدە بويىچە ئىش قىلسا﴾ ئەۋفىي ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :تاالق قىلىنغان ياكى ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن
بىر ئايالنىڭ (ئىددەتتىن چىقىپ بولغاندىن كېيىن) ئەرگە تېگىش ئۈچۈن چىرايلىق كىيىنىشى ۋە ئۆزىگە
ئەلچى بولۇپ كەلگەنلەر بىلەن كۆرۈشىشى گۇناھ ئەمەس .بۇ قائىدە ،باشقىالردىنمۇ شۇنداق رىۋايەت
قىلىنىدۇ.
﴿ئىددىتى توشقاندىن كېيىن ئۆزلىرى توغرۇلۇق قائىدە بويىچە ئىش قىلسا ،سىلەرگە (يەنى
شۇ ئايالالرغا ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىالرغا) ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ﷲ سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەلىڭالردىن
خەۋەرداردۇر﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ :يەنى ھاالل نىكاھ قىلسا

دېگەنلىكتۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ .ھەسەن ،زۆھرى ۋە سۇددىالردىنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش
رىۋايەتقىلىندى.

*******
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠ
ئىددىتى توشمىغان ئايالالرغا ئۇالرنى ئالىدىغانلىقىڭالرنى بۇرىتىپ ئۆتسەڭالر ياكى بۇنى دىلىڭالردا
يوشۇرۇن تۇتساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ئۇالرغا ئېغىز ئاچىدىغانلىقىڭالر ﷲ غا مەلۇمدۇر،
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لېكىن ئۇالر بىلەن يوشۇرۇن ۋەدىلىشىپ قويماڭالر ،پەقەت (ئاشكارا ئېيتىلسا كىشى خىجىل بولمايدىغان)
مۇۋاپىق سۆزنى قىلساڭالر بولىدۇ ،ئىددىتى توشمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا ئېلىشقا بەل باغلىماڭالر،
بىلىڭالركى ،ﷲ دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇنىڭدىن (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق
قىلىپ جازالىنىشتىن) ھەزەر قىلىڭالر ،بىلىڭالركى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ﷲ
دىن قورقۇپ گۇناھتىن چەكلەنگەنلەرگە) ھەلىمدۇر (يەنى ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ
كەتمەيدۇ)﴿.﴾235

ئىددەت تۇتۇۋاتقان ئايالغا ئەلچى ئەۋەتىشنىڭ ھۆكمى
﴿ئىددىتى توشمىغان ئايالالرغا ئۇالرنى ئالىدىغانلىقىڭالرنى بۇرىتىپ ئۆتسەڭالر ،سىلەرگە ھېچ
گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى سىلەر ئەرلىرى ئۆلۈپ كېتىپ (ئۇالر ئۈچۈن) ئىددەت تۇتۇپ تۇرۇۋاتقان

ئايالالرغا ئۆزەڭالرنىڭ ئۇالرنى ئالىدىغانلىقىڭالرنى ئوچۇق دېمەي پۇرىتىپ قويساڭالر سىلەرگە ھېچ
گۇناھ يوق.

﴿ئىددىتى توشمىغان ئايالالرغا ئۇالرنى ئالىدىغانلىقىڭالرنى بۇرىتىپ ئۆتسەڭالر ياكى بۇنى
دىلىڭالردا يوشۇرۇن تۇتساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ سەۋرى ،شۆئبە ،جەرىر ۋە باشقىالر

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پۇرىتىپ قويۇش
دېگەن ،مەن ئۆيلىنىشنى خااليمەن ياكى مۇنداق ،مۇنداق سۈپەتلىك ئايالنى ياخشى كۆرىمەن
دەپ ،گۈزەل سۆز ئارقىلىق پۇرىتىشنى بىلدۈرىدۇ .يەنە بىر رىۋايەتتە :مەن ﷲ نىڭ ماڭا ياخشى
ئايالدىن بىرنى بېرىشىنى خااليتتىم -،دېسە ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش سۆز قىلسا بولىدۇ .ئەمما
نېيىتىنى ئاشكارا بىلدۈرسە بولمايدۇ .ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پۇرىتىش دېگەن ،مەن ئۆيلىنىشنى
خااليمەن ،مەن ئايالالرغا ھاجەتمەن بولۇپ قالدىم( .ﷲ نىڭ) ماڭا ياخشى ئايالدىن بىرنى
بېرىشىنى خااليمەن -،دېيىشتۇر .مۇجاھىد ،تاۋۇس ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىبراھىم
نەخەئىي ،شەئبىي ،ھەسەن ،قەتادە ،زۆھرى ،يەزىد ئىبنى قەسىيد ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە
قاسىم ئىبنى مۇھەممەد قاتارلىقالرمۇ (پۇرىتىش توغرىسىدا) ئىبنى ئابباس دېگەنگە ئوخشاش پىكىردە
بولدى.
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سەلەپ ئالىملىرىمۇ :ئۆلۈپ قالغان ئەرلىرى ئۈچۈن ئىددەت تۇتۇۋاتقان ئايالالرغا ئۆزىنىڭ
ئالىدىغانلىقىنى ئوچۇق دېمەي پۇراتسا بولىدۇ -،دېدى.
شۇنىڭدەك ،ئۈچ تاالق قىلىنىپ ئىددەت تۇتۇۋاتقان ئايالالرغىمۇ ئۆزىنىڭ نېيىتىنى يوشۇرۇن
ئىپادىلەپ قويسا بولىدۇ .ئەمىر ئىبنى ھەفسە ئايالى فاتىمە بىنتى قەيىسنى ئۈچ تاالق قىلىۋەتكەندە،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئۇممۇ مەكتۇمنىڭ ئۆيىدە ئىددەت تۇتۇشقا بۇيرۇدى ۋە ئىددىتى
توشقاندا ئۆزىگە خەۋەر بېرىشىنى تاپىلىدى (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مەلۇم ئىشتىن
شەپە بېرىپ قويدى) .فاتىمە ئىددەتتىن چىققاندىن كېيىن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئازاد
گەردىسى ئۇسامە ئىبنى زەيىد ئەلچى كىرگۈزدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم فاتىمەنى

بەقەرە سۈرىسى

ئۇسامەگە ياتلىق قىلىپ قويدى.

(((

ئەمما بىر ياكى ئىككى تاالق قىلىنىپ ئىددەت تۇتۇۋاتقان ئايالغا ئۆزىنىڭ ئېرىدىن باشقا بىر
كىشىنىڭ ئۆيلەنمەكچى بولغانلىقىنى ئوچۇق دېيىشى ياكى پۇرىتىپ قويۇشى دورۇس ئەمەس (چۈنكى،
ئۇ ئىددەتتىن چىقىپ بولغۇچە بۇرۇنقى ئېرىنىڭ ئىلكىدە ھېسابلىنىدۇ).
﴿ياكى بۇنى دىلىڭالردا يوشۇرۇن تۇتساڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى سىلەر ئۇالرنى
ئالماقچى بولغانلىقىڭالرنى كۆڭلۈڭالردە يوشۇرساڭالر ،گۇناھ بولمايدۇ .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿پەرۋەردىگارىڭ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرۇن تۇتقانلىرىنى ۋە (ئېغىزلىرىدا) دېگەنلىرىنى بىلىپ
تۇرىدۇ﴾(((﴿ ،مەن سىلەر يوشۇرغان ۋە ئاشكارىلىغان نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىمەن﴾(((.
﴿ئۇالرغا ئېغىز ئاچىدىغانلىقىڭالر ﷲ غا مەلۇمدۇر﴾ يەنى كۆڭۈللىرىڭالردا ئەسلەيسىلەر،
كۆڭۈللىرىڭالردا ئەسلىگەن گۇناھ سىلەردىن كەچۈرۈم قىلىندى.
﴿لېكىن ئۇالر بىلەن يوشۇرۇن ۋەدىلىشىپ قويماڭالر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سەن ئۇنىڭغا
(ئۇ ئىددىتىدىن چىقىشتىن بۇرۇن) :مەن سىزنى ياخشى كۆرۈپ قالدىم ياكى مەندىن باشقا بىرسىگە
تەگمەسلىككە ماڭا ۋەدە بېرىڭ -،دېگەنگە ئوخشاش گەپلەرنى قىلما.
سەئىد ئىبنى جۇبەير ،شەئبىي ،ئىكرىمە ،ئەبۇزۇھا ،زەھھاك ۋە زۆھرى قاتارلىقالرمۇ يۇقىرىقى كۆز
قاراشقا قوشۇلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى .بۇ ھەقتە مۇجاھىد ۋە سەۋرى مۇنداق دېدى :بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ،ئۇ ئايالدىن ئۆزىدىن باشقىسىغا تەگمەسلىك ئۈچۈن ۋەدە ئېلىۋېلىش دېگەنلىكتۇر.
﴿پەقەت (ئاشكارا ئېيتىلسا كىشى خىجىل بولمايدىغان) مۇۋاپىق سۆزنى قىلساڭالر بولىدۇ﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،سۇددى،
سەۋرى ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :بۇ ئايەتتىن يۇقىرىدا سۆزلەنگەن پۇرىتىپ قويۇشنىڭ
دۇرۇسلىقى مەقسەت قىلىنىدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى سىرىين :مەن ئۇبەيدەدىن﴿ :پەقەت (ئاشكارا ئېيتىلسا كىشى خىجىل بولمايدىغان)
مۇۋاپىق سۆزنى قىلساڭالر بولىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورىسام ،ئۇ« :بىر كىشى ئۇ

ئايالغا ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان كىشىگە :ئۇنى مېنىڭ خەۋىرىمسىز بېرىۋەتمەڭ دېيىشىدىن ئىبارەت»
دەپ جاۋاب بەردى.
﴿ئىددىتى توشمىغىچە ئۇالرنى نىكاھىڭالرغا ئېلىشقا بەل باغلىماڭالر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،شەئىبي ،قەتادە ،رەبىيئ ئبنى ئەنەس ،ئەبۇمالىك ،زەيد
ئىبنى ئەسلەمە ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ،زۆھرى ،ئەتا خۇراسانىي ،سۇددى ،سەۋرى ۋە زەھھاك قاتارلىقالر

((( ئەمما نېيىتىدىن شەپە بېرىپ قويماي ،ئۆزىنىڭ ئۆيلەنمەكچى بولغانلىقىنى ئوچۇق ئىپادىلەپ :مېنىڭ سىزنى
ئالغۇم بار ،سىزنى ياقتۇرۇپ قالدىم ،ئىددىتىڭىز قاچان تۆگەيدۇ ياكى ماڭا تېگەمسىز؟ دېگەندەك سۆزلەرنى قىلىشقا
بولمايدۇ.
((( قەسەس سۈرىسى  69ـ ئايەت.
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى 1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ئىددىتى تۈگەپ بولغۇچە نىكاھ قىلماڭالر .بارلىق ئالىمالر :ئىددىتى تۈگىمەي
تۇرۇپ قىلغان نىكاھ دۇرۇس بولمايدۇ ،دېگەن پىكىردە بىرلىككە كەلدى.
﴿بىلىڭالركى ،ﷲ دىلىڭالردىكىنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ئۇنىڭدىن (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق
قىلىپ جازالىنىشتىن) ھەزەر قىلىڭالر﴾ (ﷲ) ئۇالرنى ،ئايالالر توغرىسىدا يامان ئىشالرنى خىيالىغا

كەلتۈرۈپ كۆڭلىدە يامان خىيالالرنىڭ پەيدا بولۇپ قېلىشىدىن ئاگاھالندۇرۇپ ،ياخشى ئىشالرنى ئويالشقا
بۇيرۇدى .ئاندىن ئۇالرنى ئۆزىنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەندۈرمەي مۇنداق دېدى﴿ :بىلىڭالركى،
ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،ﷲ دىن قورقۇپ گۇناھتىن چەكلەنگەنلەرگە) ھەلىمدۇر (يەنى
ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾.

*******
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ئەگەر سىلەر ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلماي ياكى مەھرى تەيىنلەنمەي تۇرۇپ ئۇالرنى تاالق
قىلساڭالر (يەنى نىكاھىڭالرغا ئالغان ئايال بىلەن بىر يەردە بولمىغان ياكى مەھرىنى مۇئەييەنلەشتۈرمىگەن
شارائىتتا) ئۇنى قويۇۋەتسەڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،لېكىن ئۇنىڭغا مۇتئە (يەنى بەلگىلىك
مىقداردا پۇل  -مال) بېرىشىڭالر كېرەك ،ئۇالرغا نەرسە بېرىڭالر ،باي ئۆز ھالىغا يارىشا ،كەمبەغەلمۇ ئۆز ھالىغا
يارىشا قائىدە بويىچە بەرسۇن( ،بۇ) ياخشى ئادەملەرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر﴿.﴾236

جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەي تۇرۇپ تاالق قىلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال ئەرنىڭ ئايالنى ئېلىپ بولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇن
تاالق قىلىۋېتىشىگە رۇخسەت قىلدى .شۇنداقال ،ئۇنى تاالق قىلىپ دىلىغا ئەزىيەت بېرىدىغان ئىش
بولۇپ قالسىمۇ ،جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن ۋە (ئەرگە تەگكەن چاغدا تويلۇقسىز تەگكەن بولسا)
تويلۇقنى مۇئەييەنلەشتۇرۇشتىن بۇرۇن تاالق قىلسىمۇ بولىدۇ.
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تاالق قىلىپ بولۇپ بىر نەرسە بېرىش توغرىسىدا
شۇڭا ﷲ (ئەر كىشىنى) ئۆزىنىڭ قۇدرىتىگە يارىشا باي بولسا بايلىقىغا ،نامرات بولسا نامراتلىقىغا
يارىشا (جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن ۋە تويلۇقنى بېكىتىشتىن بۇرۇن تاالق قىلىنىپ كەتكەن
ئايالنىڭ كۆڭلىنى ياساش ئۈچۈن ئۇنىڭغا) بىر نەرسە بېرىشكە بۇيرۇدى.
بۇ ھەقتە ئىمام بۇخارى سەھل ئىبنى سەئىد ۋە ئەبۇئۇسەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قاتارلىقالرنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇرەھبىلنىڭ قىزى ئۇمەيمە بىلەن توي
قىلدى .ئاندىن ئۇ ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تۇرۇۋاتقان ئۆيگە كىرگۈزۈلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

بەقەرە سۈرىسى

قولىنى ئۇ ئايال تەرەپكە سۇندى ،ئۇ ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىنى سۇنغانلىقىنى يامان
كۆرگەندەك قىلدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇئۇسەيدنى ئۇنى تەييارالپ يولغا سېلىپ
قويۇشقا ۋە ئۇنىڭغا كۆك كۆڭلەكتىن ئىككىنى بېرىشكە بۇيرۇدى.

*******
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄ
ئەگەر سىلەر ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىشتىن ئىلگىرى ۋە مەھرى تەيىنلىنىپ بولغاندىن كېيىن
تاالق قىلساڭالر ،تەيىنلەنگەن مەھرىنىڭ يېرىمىنى بېرىڭالر ،ئەمما ئايالالر ئۆتۈنسە (يەنى مەھرىدىن
ۋاز كېچىپ پۈتۈنلەي ئالمىسا) ياكى نىكاھنىڭ تۈگۈنى ئۆز ئىلكىدە بولغان ئەرلەر ئۆتۈنسە (يەنى
تەيىنلەنگەن مەھرىنىڭ ھەممىسىنى بەرسە) شۇ بويىچە بىر تەرەپ قىلىش الزىم .سىلەر ئۆتۈنسەڭالر
(ئۆتۈنگەن ئادەم) تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر .ئۆز ئارا ئېھسان قىلىشنى ئۇنتۇماڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن
قىلغان ئەمەلىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾237

جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈلمەي تۇرۇپ تاالق قىلىنغان ئايالغا تويلۇقنىڭ
يېرىمىنىڭبېرىلىدىغانلىقى
جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈلمەي تۇرۇپ تاالق قىلىنماقچى بولغان ئايالغا (مۇنچىلىك تويلۇق
بېرىلىدۇ دەپ بېكىتىلىپ بولغان بولسا ئۇنىڭغا) ئاتالغان تويلۇقنىڭ يېرىمىنى بېرىش ۋاجىب بولىدۇ.
بۇنىڭدىن باشقا نەرسە بېرىش ۋاجىب بولمايدۇ .ئەگەر باشقا نەرسە بېرىش ۋاجىب بولغان بولسا ،ئۇ
بايان قىلىنغان بوالتتى .تويلۇقنى بېكىتىپ توينى قىلىپ بولۇپ ،جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەي تۇرۇپ
تاالق قىلغان بولسا ،تويلۇقنىڭ يېرىمىنى ئايالغا بېرىش ئالىمالر ھېچقانداق ئىختىالپسىز ھالدا بىرلىككە
كەلگەن بىر مەسىلىدۇر.
﴿ئەمما ئايالالر ئۆتۈنسە (يەنى مەھرىدىن ۋاز كېچىپ پۈتۈنلەي ئالمىسا) شۇ بويىچە بىر تەرەپ
قىلىش الزىم﴾ يەنى ئايالالر ئۆزلىرىگە تېگىشلىك بولغان تويلۇقنى ئۆتۈنۈپ بەرسە ،ئەر كىشىگە ئۇنى

بېرىش ۋاجىب ئەمەستۇر.

سۇددىبۇئايەتھەققىدەئەبۇسالىھتىنئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇ ئايال ئۆزىگە تېگىشلىكنى ئۆتۈنۈپ بەرسە ،ئەر كىشىگە ئۇنى بېرىش ۋاجىب
ئەمەستۇر .ئىمام ئەبۇمۇھەممەد ئىبنى ئەبۇھاتەم ،شۇرەيبە ،سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،ئىكرىمە ،مۇجاھىد،
شەئبىي ،ھەسەن ،نافىئ ،قەتادە ،جابىر ئىبنى زەيد ،ئەتا خۇراسانىي ،زەھھاك ،زۆھرى ،مۇقاتىل
ئىبنى ھاييان ،ئىبنى سىرىين ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە سۇددى قاتارلىقالرنىڭمۇ (بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
توغرىسىدا) ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش پىكىردە ئىكەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
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﴿ياكى نىكاھنىڭ تۈگۈنى ئۆز ئىلكىدە بولغان ئەرلەر ئۆتۈنسە (يەنى تەيىنلەنگەن مەھرىنىڭ
ھەممىسىنى بەرسە) شۇ بويىچە بىر تەرەپ قىلىش الزىم﴾ ئەبۇھاتەم ئەمرى ئىبنى شۇئەيبنىڭ چوڭ

ئاتىسىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :نىكاھنىڭ تۈگۈنىگە ئىگە
كىشى ئەردۇر.
ئىبنى مەردەۋىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش (يەنى ئايەتتىكى نىكاھنىڭ تۈگۈنى ئۇنىڭ قولىدا دېگەن)
سۆزنى رىۋايەت قىلدى .ئىبنى جەرىرمۇ بۇ قاراشنى توغرا دەپ قۇۋۋەتلىدى .چۈنكى ،نىكاھنىڭ تۈگۈنىنى
چىڭىتىش ياكى ئۇنى بۇزۇش ئەرنىڭ قولىدىدۇر .يەنە كېلىپ بىر ئايالغا ئىگىدارچىلىق قىلغان كىشىنىڭ
شۇ ئايالنىڭ مال  -مۈلكىدىن بىر نەرسىنى باشقىالرغا ئۆزى خالىغانچە بېرىشى دۇرۇس ئەمەس .شۇنىڭغا
ئوخشاش (ئۇنىڭ مال  -مۈلكىنى باشقىالرغا بېرىشى دۇرۇس بولمىغاندەك) ئۇنىڭ تويلۇقىنىمۇ باشقىالرغا
بېرىش ھەققى يوق (يەنى بۇ ئايەتتىكى نىكاھنىڭ تۈگۈنى قولىدا دېگەن كىشىدىن ئايالغا ئىگىدارچىلىق
قىلىدىغان كىشى ئەمەس .بەلكى شۇ ئايالنىڭ ئېرى كۆزدە تۇتۇلىدۇ).
﴿سىلەر ئۆتۈنسەڭالر (ئۆتۈنگەن ئادەم) تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر﴾ ئىبنى جەرىر بەزى ئالىمالرنىڭ:
(بۇ ئايەت) ئەر  -ئايالالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .ئىبنى ئابباس بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئايال كىشى ئۆزىگە تېگىشلىكنى ئۆتۈنۈپ بېرىپ ئەردىن
بىر نەرسە ئالمىسا ياكى ئەر كىشى ئۆزىگە تېگىشلىكنى كەچۈرۈۋېتىپ ،ئايالغا ھەممىسىنى بېرىۋەتسە ،ئۇ
ئىككىسىنىڭ قايسىسى ئۆزىنىڭ ھەققىنى ئۆتۈنۈپ بېرىۋەتسۇن ،شۇ تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر.
شەئبىي ۋە باشقىالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىدا ئىبنى ئابباس دېگەنگە ئوخشاش
بايان قىلدى﴿ .ئۆز ئارا ئېھسان قىلىشنى ئۇنتۇماڭالر﴾ سەئىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دەيدۇ :يەنى ياخشىلىق قىلىشنى ئۇنۇتماڭالر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا سىلەرنىڭ
ئىشلىرىڭالر ۋە ئەھۋالىڭالردىن ھېچقانداق نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ .ھەر بىر كىشىگە (ئۇنىڭ قىلغان)
ئەمەلىگە قاراپ مۇكاپات ياكى جازا بېرىدۇ.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
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(بەش) نامازنى بولۇپمۇ نامازدىگەرنى داۋامالشتۇرۇڭالر (يەنى پۈتۈن شەرتلىرى بىلەن ۋاقتىدا تولۇق
ئادا قىلىڭالر) ،ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدا (يەنى نامازدا) ئىتائەتمەنلىك بىلەن تۇرۇڭالر﴿ .﴾238قورقۇنچتا
قالغىنىڭالردا ،پىيادە ياكى ئۇالغلىق كېتىپ بېرىپ (ناماز ئوقۇڭالر) ئامانلىق تاپقىنىڭالردا ﷲ نىڭ
سىلەرگە ئۆگەتكىنى بويىچە ﷲ نى ياد ئېتىڭالر (يەنى قورقۇنچ تۈگىگەندە ،ﷲ نامازنى قانداق
ئۆتەشكە ئەمر قىلغان بولسا ،تولۇق ئەركانلىرى بىلەن شۇنداق ئۆتەڭالر)﴿.﴾239
ﷲ بەش ۋاقىت نامازنى ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىشقا ۋە ئۇنىڭ ۋاقتىغا كۆڭۈل بۆلۈپ ،مۇكەممەل
ئورۇنالشقابۇيرۇيدۇ.

بەقەرە سۈرىسى

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :قايسى ئەمەل ياخشى؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۆز
ۋاقتىدا ئوقۇلغان ناماز» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن كېيىنچۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ﷲ يولىدا قىلىنغان جىھاد» دەپ جاۋاب بەردى .ئاندىن كېيىنچۇ؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئاتا  -ئانىغا ياخشىلىق قىلىش» دەپ جاۋاب بەردى .ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
مۇنداق دېدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا بۇالرنى دەپ بەردى ،ئەگەر بۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك سورىغان
بولسام ،كۆپرەك جاۋاب بەرگەن بوالتتى.

ئوتتۇرا نامازنىڭ قايسى ناماز ئىكەنلىكى توغرىسىدا
ﷲ بۇ نامازالرنىڭ ئىچىدىن ئوتتۇرا نامازنى ئاالھىدە تەكىتلىدى .ئۇ دىگەر نامىزىدۇر .ئوتتۇرا
نامازنىڭ دىگەر ناماز ئىكەنلىكى ساھابىالر ،تابىئىنالر ۋە كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ ئورتاق كۆز قارىشى
بولۇپ ،تۆۋەندىكى ھەدىسلەر بۇنىڭ پاكىتى بوالاليدۇ .ئىمام ئەھمەد ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خەندەك ئۇرۇشىدا« :كاپىرالر بىزنى ئوتتۇرىدىكى
نامازدىن (يەنى دىگەر نامىزىنى ئوقۇشتىن) توسۇپ قويدى .ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ۋە ئۆيلىرىنى
ئوتقا توشقۇزىۋەتسۇن» دېدى .ئاندىن كېيىن ئۇنى ناماز شام بىلەن خۇپتەننىڭ ئارىلىقىدا ئوقۇدى .بۇ
ھەدىسنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نۇرغۇنلىغان ھەدىس ئالىملىرى رىۋايەت قىلدى.
ئىمام ئەھمەد سەمەرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئوتتۇرا
ناماز دىگەر نامىزىدۇر» دېدى .ئوتتۇرا نامازنىڭ دىگەر نامىزى ئىكەنلىكىگە بۇنىڭدىن باشقا كۆپلىگەن
ھەدىسلەر بار .تۆۋەندىكى ھەدىسلەرمۇ بۇ ھەقىقەتنى تەكىتلەيدۇ.
ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«دىگەر نامىزىنى قازا قىلغان كىشى خۇددى ئۆزىنىڭ باال -چاقىلىرى ۋە مال  -مۈلكىدىن ئايرىلىپ
قالغان كىشىگە ئوخشايدۇ» .يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :ھاۋا تۇتۇق
كۈندە نامازغا ئالدىراڭالر! چۈنكى ،بىر كىشى دىگەر نامىزىنى قازا قىلىۋەتسە ،جەزمەن ئۇنىڭ قىلغان
ئەمەل ـ ئىبادىتى بىكار بولۇپ كېتىدۇ».

نامازدا تۇرۇپ گەپ قىلىشتىن توسۇش توغرىسىدا
﴿ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدا (يەنى نامازدا) ئىتائەتمەنلىك بىلەن تۇرۇڭالر﴾ يەنى ﷲ نىڭ ئالدىدا قورققان
ۋە (ئۆزەڭلەرنى) ناھايتى تۆۋەن تۇتقان ھالەتتە تۇرۇڭالر .گەپ قىلىش نامازدا شۇك تۇرۇش بىلەن قارمۇ
قارشى بولغانلىقى ئۈچۈن نامازدا گەپ قىلماسلىق تەلەپ قىلىنىدۇ .شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ناماز
ئوقۇۋاتقاندا ،ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ« :ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم» دەپ بەرگەن سالىمىغا« :ۋە
ئەلەيكۇم ئەسساالم» دەپ جاۋاب بەرمىگەنىدى .نامازدىن كېيىن ئۆزرە ئېيتىپ« :نامازدا تۇرغاندا ناماز
بىلەنال بولۇش الزىم» دېدى.
ئىمام مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە ،مۇئاۋىيە ئىبنى ھەكەمنىڭ نامازدا تۇرۇپ سۆزلىگەنلىكى ۋە پەيغەمبەر
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ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ناماز ئوقۇغاندا بىر ئېغىزمۇ گەپ قىلىشقا بولمايدۇ .ناماز پەقەت تەسبىھ ،تەكبىر ۋە
ﷲ نى زىكرى قىلىشتىن ئىبارەتتۇر» دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل زەيد ئىبنى ئەرقەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا بىر كىشى نامازدا تۇرۇپ (ئۆزىنىڭ ئېھتىياجى ئۈچۈن) يېنىدىكى كىشىلەرگە
گەپ قىالتتى شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئايەت چۈشتى﴿ :ﷲ نىڭ ھۇزۇرىدا (يەنى نامازدا) ئىتائەتمەنلىك بىلەن
تۇرۇڭالر﴾ ئاندىن بىز (نامازدا گەپ قىلماي) شۇك تۇرۇشقا بۇيرۇلدۇق.

قورقۇنچلۇق ھالەتتە نامازنىڭ قانداق ئوقۇلىدىغانلىقى توغرىسىدا
﴿قورقۇنچتا قالغىنىڭالردا ،پىيادە ياكى ئۇالغلىق كېتىپ بېرىپ (ناماز ئوقۇڭالر) ئامانلىق
تاپقىنىڭالردا ﷲ نىڭ سىلەرگە ئۆگەتكىنى بويىچە ﷲ نى ياد ئېتىڭالر (يەنى قورقۇنچ تۈگىگەندە ،ﷲ
نامازنى قانداق ئۆتەشكە ئەمر قىلغان بولسا ،تولۇق ئەركانلىرى بىلەن شۇنداق ئۆتەڭالر)﴾ جانابى ﷲ

(يۇقىرىدا) نامازغا ئەھمىيەت بېرىپ ،ئۇنى ئۆز يولىدا ئوقۇشقا بۇيرۇدى( .بۇ يەردە) ئۇرۇش بولۇۋاتقان
ۋە جەڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان ۋاقىتتىمۇ نامازنى ئوقۇشقا بۇيرۇش بىلەن بىرگە ،ئۇنىڭ قانداق
ئوقۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :قورقۇنچتا قالغىنىڭالردا ،پىيادە ياكى ئۇالغلىق كېتىپ
بېرىپ (ناماز ئوقۇڭالر)﴾ يەنى سىلەر يول يۈرۈۋاتقان ھالەتتە ياكى ئۇالغقا مىنگەن ھالەتتە بوالمدۇ مەيلى
قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈڭالر ياكى يۈز كەلتۈرمەڭالر ،قانداق بىر ھالەتتە بولسۇن ،ناماز ئوقۇڭالر.
ئىمام مالىك بۇ ھەقتە نافىئنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى ئۆمەردىن قورقۇنچلۇق
ھالەتتە نامازنىڭ قانداق ئوقۇلىدىغانلىقى توغرىسىدا سوئال سورالغاندا ،ئۇ قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى
سۈپەتلەپ بېرىپ مۇنداق دېدى :ئەگەر قورقۇنچ بەك قاتتىق بولسا( ،مەسىلەن :ئۇرۇش قىلىش ئالدىدا
تۇرۇۋاتقان مۇجاھىدالر نامازغا تۇرۇپ قالغان ،دۈشمەننىڭ ھۇجۇم قىلىشى ناھايىتى ئېھتىمالغا يېقىن
ھالەتتە بولسا) يۈزلىرىڭالرنى قىبلە تەرەپكە بوالمدۇ ياكى قىبلىدىن باشقا بىر تەرەپكە بوالمدۇ (يەنى
قايسى تەرەپكە يۈزلەنگەن بولسا ،شۇ تەرەپكە قاراپ) ،يەردە مېڭىپ تۇرغان ياكى ئۇالغقا مىنگەن ھالەتتە
بولسۇن ،شۇ ھالەتتە ناماز ئوقۇڭالر .نافىئ :مەن ئىبنى ئۆمەر بۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن (ئاڭالپ)
ئاندىن سۆزلىدىمكىن دەيمەن -،دېدى.
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ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،نەسەئى ،ئىبنى ماجە ئىبنى جەرىر قاتارلىقالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ نامازنى (سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالرنىڭ تىلى
ئارقىلىق) سەپەرگە چىقمىغاندا تۆت رەكئەت ،سەپەرگە چىققاندا ئىككى رەكئەت ۋە قورقۇنچلۇق ھالەتتە
بىر رەكئەت ئوقۇشنى پەرز قىلدى .ھەسەنبەسرى ،قەتادە ،زەھھاك ۋە باشقىالرمۇ بۇ ھەقتە ئىبنى ئابباسقا
ئوخشاش بايان قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئەۋزائىينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر ئۇرۇش داۋاملىشىپ،
شەھەرنى ئېلىشقا ئاز قالغاندا ،ناماز ئوقۇشقا پۇرسەت بولمىغان بولسا ،ھەر بىر كىشى ئىشارەت قىلىپ ئۆز
ئالدىغا ناماز ئوقۇيدۇ .ئەگەر ئىشارەت قىلىشقا قادىر بواللمىسا ،ئۇرۇش ئاخىرالشقىچە نامازنى كېچىكتۈرىدۇ.
ياكى ئۇالر خاتىرجەملىككە ئېرىشكەندىن كېيىن ئىككى رەكئەت ئوقۇيدۇ .ئەگەر ئۇالر (ئىككى رەكئەت
ئوقۇشقا) قادىر بواللمىسا ،نامازنى (بىر رۇكۇ) ۋە ئىككى سەجدە بىلەن بىر رەكئەت قىلىپ ئوقۇيدۇ.

بەقەرە سۈرىسى

ئەگەر ئۇالر بۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىسا( ،نامازنىڭ ئورنىغا) تەكبىر ئېيتىشى كۇپايە قىلمايدۇ .ئۇالر نامازنى
خاتىرجەملىككە ئېرىشكۈچىلىك كېچىكتۈرىدۇ .مەكھۇلمۇ بۇ ھەقتە ئەۋزائىي دېگەنگە ئوخشاش بايان
قىلدى.
ئەنەس ئىبنى مالىك مۇنداق دېدى :تاڭ يورۇغاندا توستەر دېگەن شەھەرنىڭ سېپىلىنى پەتھى
قىلىشقا قاتناشقان ئىدىم .ئۇرۇش ناھايىتى قاتتىق بولۇپ كېتىپ ،ناماز ئوقۇشقا قادىر بواللمىدۇق ۋە كۈن
ئۆرلىگەندىن كېيىن ئوقۇدۇق .ناماز ئوقۇغاندا ،ئەبۇمۇسا بىز بىلەن بىللە ئىدى .ئاندىن بىز (سېپىلنى)
ئالدۇق .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :بۇ نامازنىڭ ئورنىغا كەلگەن پۈتۈن دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى
نەرسىلەر مېنى خۇش قىاللمايدۇ -،دېدى.

خاتىرجەم ھالەتتە نامازنى تولۇق ئوقۇش توغرىسىدا
﴿ئامانلىق تاپقىنىڭالردا ﷲ نىڭ سىلەرگە ئۆگەتكىنى بويىچە ﷲ نى ياد ئېتىڭالر (يەنى
قورقۇنچ تۈگىگەندە ،ﷲ نامازنى قانداق ئۆتەشكە ئەمر قىلغان بولسا ،تولۇق ئەركانلىرى بىلەن شۇنداق
ئۆتەڭالر)﴾ يەنى سىلەر نامازنى قانداق ئوقۇشقا بۇيرۇلغان بولساڭالر شۇنداق ئوقۇپ ،ئۇنىڭ رۇكۇ،

سەجدىلىرى ،قىيامدا تۇرۇش ۋە ئولتۇرۇشالرنى خۇشۇ بىلەن تولۇق ئادا قىلىڭالر!

﴿ﷲ نىڭ سىلەرگە ئۆگەتكىنى بويىچە﴾ سىلەرگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە پايدا قىلىدىغان ئىشالرنى
ئۆگەتكەنلىكى ۋە سىلەرنى ئۇنىڭغا باشلىغانلىقى ئۈچۈن( ،ﷲ نىڭ) سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىگە
شۈكرى قىلىڭالر ۋە زىكرى ئېيتىڭالر!
يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەزمۇنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :خاتىرجەم بولغان چېغىڭالردا نامازنى (پۈتۈن
شەرتلىرى بىلەن) مۇكەممەل ئادا قىلىڭالر .شۈبھىسىزكى ،ناماز مۆمىنلەرگە ۋاقتى بەلگىلەنگەن پەرز
قىلىندى﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەزمۇنىغا ئوخشايدۇ .ﷲ خالىسا ،بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ھەدىسلەر
ئالدىمىزدا بايان قىلىنىدۇ.

*******
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘ
سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئايالى قېلىپ قالىدىغانالر ئۇالرنىڭ (يەنى ئاياللىرىنىڭ) بىر
يىلغىچە يېمەك  -ئىچمەك ،كىيىم -كېچەك بىلەن تەمىنلىنىشىنى ،ئۆيىدىن ھەيدەپ چىقىرىلماسلىقىنى
ۋەسىيەت قىلسۇن .ئەگەر (ئاياللىرى) ئۆزلىرى چىقىپ كەتسە ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى توغرىسىدا قىلغان
((( نىسا سۈرىسى 103ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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قائىدىلىك ئىشلىرى ئۈچۈن سىلەرگە (يەنى مېيىتنىڭ ئىگىلىرىگە) ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ﷲ غالىبتۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾240تاالق قىلىنغان ئايالالرغا قائىدە بويىچە نەپىقە بېرىش الزىم.
(ئۇ) تەقۋادارالرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر﴿ .﴾241سىلەرنىڭ چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ
(ئۆز ئەھكاملىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان) ئايەتلىرىنى سىلەرگە مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ﴿.﴾242

بۇ ئايەتنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقى توغرىسىدا
كۆپ ساندىكى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنى يۇقىرىدىكى:
﴿ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشىلەر بولسا ،ئاياللىرى تۆت ئاي ئون
كۈن ئىددەت تۇتۇشى الزىم﴾((( دېگەن ئايىتى ئەمەلدىن قالدۇردى.
ئىمام بۇخارى ئىبنى زۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن ئوسمان ئىبنى
ئاففانغا ﴿سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئايالى قېلىپ قالىدىغانالر ئۇالرنىڭ (يەنى ئاياللىرىنىڭ)
بىريىلغىچەيېمەك-ئىچمەك،كىيىم-كېچەكبىلەنتەمىنلىنىشىنى،ئۆيىدىنھەيدەپچىقىرىلماسلىقىنى
ۋەسىيەت قىلسۇن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ ھۆكمىنى باشقا بىر ئايەت ئەمەلدىن قالدۇرغان تۇرسا ،ئۇنى نېمىشقا

(قۇرئانغا) يازىسەن ياكى ئۇنى نېمىشقا قۇرئاندىن ئېلىۋەتمەي( ،قۇرئاندا) قويۇپ قويىسەن -،دېدىم.
ئوسمان :ئى دوستۇمنىڭ ئوغلى! مەن قۇرئاننىڭ ئىچىدىن ھەرقانداق بىر نەرسىنى ئۆز ئورنىدىن
ئۆزگەرتىۋەتمەيمەن(((-،دېدى.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ﴿ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ
ئايالى قېلىپ قالىدىغانالر ئۇالرنىڭ (يەنى ئاياللىرىنىڭ) بىر يىلغىچە يېمەك  -ئىچمەك ،كىيىم-كېچەك
بىلەن تەمىنلىنىشىنى ،ئۆيىدىن ھەيدەپ چىقىرىلماسلىقىنى ۋەسىيەت قىلسۇن﴾ دېگەن ئايەت ھەققىدە

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئىسالمنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە) ئېرى ئۆلۈپ قالغان ئايال كىشى
ئۈچۈن بىر يىلغىچە كېتىدىغان چىقىم ۋە ئۆي بېرىلەتتى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىچىڭالردا
ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشىلەر بولسا ،ئاياللىرى تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەت تۇتۇشى
الزىم﴾((( دېگەن مىراس ئايىتى ئۇنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،ئۇ ئايالغا ئەرنىڭ مال – مۈلكىنىڭ
تۆتتىن بىرى ياكى سەككىزدىن بىرىنى بېرىشكە بۇيرۇدى.
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھەدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر ئايالنىڭ ئېرى ئۆلۈپ قالغان بولسا( ،ئۇ ئايال) بىر يىلغىچە ئەرنىڭ ئۆيىدە ئىددەت تۇتاتتى.
ئۇنىڭغا ئەرنىڭ مال  -مۈلكىدىن چىقىم قىلىنىپ بېرىلەتتى .ئاندىن ﷲ تائاال﴿ :ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات
(((
بولۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشىلەر بولسا ،ئاياللىرى تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەت تۇتۇشى الزىم﴾
دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
قورساق كۆتەرمىگەن (ئېرى ئۆلۈپ قالغان) ئايالنىڭ ئىددىتى شۇنداق بولدى( .ئەمما) ئېرى
((( بەقەرە سۈرىسى  134ـ ئايەتىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ ئىش ھەزرىتى ئوسمان قۇرئاننى كۈپەيتىپ باشقا شەھەرلەرگە تارقاتقان ۋاقتىدا بولغان.
((( بەقەرە سۈرىسى  234ـ ئايەتنىنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  234ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

ئۆلۈپ قالغان ۋە قورساق كۆتەرگەن ئايالىنىڭ ئىددىتى ئۇ بالىنى قاچان تۇغسا ،شۇ چاغدا تۈگەيدۇ.
(ئەمما ﷲ نىڭ)﴿ :ئەگەر سىلەرنىڭ بالىلىرىڭالر بولمىسا ،بۇ چاغدا ئاياللىرىڭالرغا سىلەر قالدۇرغان
مىراسنىڭ تۆتتىن بىرى تېگىدۇ ،ئەگەر سىلەرنىڭ بالىلىرىڭالر بولسا ،بۇ چاغدا ئايالىڭالرغا سىلەر
قالدۇرغان مىراستىن سەككىزدىن بىرى تېگىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتى ئايال كىشىنىڭ مىراسىنى بايان
قىلىپ بەردى.
ئىمام بۇخارى﴿ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ ئايالى قېلىپ قالىدىغانالر ئۇالرنىڭ
(يەنى ئاياللىرىنىڭ) بىر يىلغىچە يېمەك -ئىچمەك ،كىيىم  -كېچەك بىلەن تەمىنلىنىشىنى ،ئۆيىدىن
ھەيدەپ چىقىرىلماسلىقىنى ۋەسىيەت قىلسۇن﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئايەتتە كەلگەن بۇ ئىددەت (ئېرى ئۆلۈپ قالغان) ئايالنىڭ ئېرىنىڭ
ئۆيدىكىلىرىنىڭ يېنىدا تۇتۇشقا ۋاجىب بولغان ئىددىتىدۇر.

شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ ئايەتى نازىل قىلدى﴿ :سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بولۇپ
ئايالى قېلىپ قالىدىغانالر ئۇالرنىڭ (يەنى ئاياللىرىنىڭ) بىر يىلغىچە يېمەك -ئىچمەك ،كىيىم  -كېچەك
بىلەنتەمىنلىنىشىنى،ئۆيىدىنھەيدەپچىقىرىلماسلىقىنىۋەسىيەتقىلسۇن.ئەگەر(ئاياللىرى)ئۆزلىرى
چىقىپكەتسە،ئۇالرنىڭئۆزلىرىتوغرىسىداقىلغانقائىدىلىكئىشلىرىئۈچۈنسىلەرگە(يەنىمېيىتنىڭ
ئىگىلىرىگە) ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇ ئايالغا بىر يىلنىڭ (تۆت ئاي ئون كۈنىدىن باشقىسىنى

ۋاجىب قىلماي) نەپلە قىلىپ بەردى .ئەگەر ئۇ ئايال خالىسا ،بىر يىل ئىددەت تۇتىدۇ .ياكى خالىسا
(ۋاجىب بولغان تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەتنى تۇتۇپ بولۇپ قالغىنىنى تۇتماي) ئىددەتتىن چىقىدۇ.

مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر (ئاياللىرى) ئۆزلىرى چىقىپ كەتسە ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى توغرىسىدا
قىلغان قائىدىلىك ئىشلىرى ئۈچۈن سىلەرگە (يەنى مېيىتنىڭ ئىگىلىرىگە) ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ دېگەن

ئايىتىنىڭمەنىسىدۇر.

ئەتا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت
ئايالنىڭ ئۆز ئۆيدىكىلىرىنىڭ يېنىدىال ئىددەت تۇتۇشىنى ئەمەلدىن قالدۇردى .شۇكا ئۇ قەيەردە خالىسا،
شۇ يەردە ئىددەت تۇتسا بولىدۇ .مانا بۇ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر (ئاياللىرى) ئۆزلىرى چىقىپ كەتسە،
ئۇالرنىڭ ئۆزلىرى توغرىسىدا قىلغان قائىدىلىك ئىشلىرى ئۈچۈن سىلەرگە (يەنى مېيىتنىڭ ئىگىلىرىگە)
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر.
ئەتا ﷲ تائاالنىڭ﴿ :قىلغان قائىدىلىك ئىشلىرى ئۈچۈن سىلەرگە (يەنى مېيىتنىڭ ئىگىلىرىگە)
ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ دېگەن ئايىتىگە ئاساسلىنىپ :ئەگەر ئۇ خالىسا ،ئۆزىنىڭ ئاتا  -ئانىسىنىڭ

يېنىدا ئىددىتىنى تۇتۇۋېتىپ ،خالىسا (قالغان نەپلە) ئىددەتتىن چىقىپ كەتسىمۇ بولىدۇ .ئەتا مۇنداق
دەيدۇ :ئاندىن مىراس ئايىتى چۈشۈپ ،ئىددەت تۇتقان ئايال ئۈچۈن ئۆي تۇتۇپ بېرىدىغان ھۆكۈمنى
ئەمەلدىن قالدۇردى .ئۇ ئۆزى خالىغان يەردە ئىددىتىنى تۇتىدۇ( .لېكىن) ئۇنىڭغا ئۆي تۇتۇپ بېرىش
شەرت ئەمەس.

ئەتا ۋە باشقىالرنىڭ :بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى مىراس ئايىتىنىڭ نازىل بولۇشى بىلەن ئەمەلدىن
قالدۇرۇلدى-،دېگەن سۆزىدىن :تۆت ئاي ئون كۈندىن ئارتۇق تۇتىدىغان ئىددەتنى ئەرنىڭ ئۆيىدە
((( نىسا سۈرىسى 12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى .
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تۇتۇشى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى -،دېگەن مەنە مەقسەت قىلىنغان بولسا ،بۇ توغرا بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر:
ئۇ ئايال تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەت تۇتقاندىمۇ ئۆلۈپ قالغان ئېرىنىڭ مال  -مۈلكىدىن ئۇنىڭغا ئۆي
تەييارالپ بېرىش ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى ،دېگەننى مەقسەت قىلغان بولسا ،بۇ مەسىلىدە ئالىمالرنىڭ
ئىختىالپى بار .ئايالغا ئۆلۈپ كەتكەن ئېرىنىڭ ئۆيىدىن ھۇجرا تۇتۇپ بېرىش ۋاجىب بولىدۇ دەپ
قارايدىغان ئالىمالر ئۆزلىرىنىڭ سۆزىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن ئىمام مالىكنىڭ زەينەب بىنتى كەئبە ئىبنى
ئۇجرىدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىنى پاكىت قىلدى.
زەينەب مۇنداق دېدى :ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ سىڭلىسى (مالىك ئىبنى ساناننىڭ
قىزى) فەرىئە ئېرىنىڭ قېچىپ كەتكەن قۇللىرىنى ئىزدەپ چىقىپ ،ئۇالرنى قەدۇم دېگەن يەرنىڭ
بىر تەرىپىدە تېپىۋالغاندا ،ئۇ قۇلالرنىڭ ئېرىنى ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكىنى( ،ئاندىن) ئۆزىنىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭدىن خۇدرى قەبىلىسىدىكى ئاتا  -ئانىسىنىڭ قېشىغا قايتىپ
كېتىشنى سورىغانلىقىنى ماڭا سۆزلەپ بېرىپ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن خۇدرى قەبىلىسىدىكى
ئاتا  -ئانامنىڭ قېشىغا قايتىپ كېتىشنى سورىدىم( .چۈنكى) ئېرىم مېنى ئۆزىنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا
بولمىغان بىر ئۆيدە ھېچقانداق خىراجەتسىز قويۇپ كەتكەن ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەلىۋىمگە
قوشۇلدى .ئاندىن مەن قايتىپ چىقىپ ئۆيۈمدە تۇراتتىم .مېنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چاقىرتتى .مەن
ئۇنىڭ قېشىغا كىردىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا« :نېمە دېدىڭىز؟» دېدى .مەن ئېرىم توغرۇلۇق
گەپنى قايتا سۆزلەپ بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىز ئۆيىڭىزدە (يەنى ئېرىڭىزنىڭ ئۆيىدە)
كىتاب ۋاقتىغا يەتكۈچە (يەنى ئىددىتىڭىز چىققۇچە) تۇرۇڭ» دېدى .مەن شۇنىڭ بىلەن ئۆيدە تۆت
ئاي ئون كۈن ئىددەت تۇتتۇم.
ئوسمان ئىبنى ئاففان ئۆز دەۋرىدە شۇ ئىشنى سورىغىلى ماڭا (ئادەم) ئەۋەتىپتۇ ،مەن ئۇنىڭغا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مېنى ئېرىمنىڭ ئۆيىدە ئىددەت تۇتۇشقا بۇيرۇغانلىقىنى دەپ بەردىم .ئوسمان
شۇ بويىچە باشقىالرغا ھۆكۈم قىلدى((( -،دېدى.

تاالق قىلىنغان ئايال ئۈچۈن تويلۇقتىن سىرت بىر نەرسە بېرىشنىڭ ۋاجىب
ئىكەنلىكى
﴿تاالق قىلىنغان ئايالالرغا قائىدە بويىچە نەپىقە بېرىش الزىم( .ئۇ) تەقۋادارالرنىڭ
ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر﴾ ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەم(﴿ :بۇ) ياخشى
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ئادەملەرنىڭ ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر﴾((( دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،بىر كىشى:
ئەگەر خالىسام ياخشىلىق قىلىمەن ،خالىمىسام ياخشىلىق قىلمايمەن -،دېدى .ئاندىن
ﷲ﴿ :تاالق قىلىنغان ئايالالرغا قائىدە بويىچە نەپىقە بېرىش الزىم( .ئۇ) تەقۋادارالرنىڭ
ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىنى نازىل قىلدى -،دېدى .تاالق قىلىنغان
ئايالالرنىڭ تويلۇقى مەيلى مۇئەييەن مىقداردا بېكىتىلگەن ياكى بېكىتىلمىگەن بولسۇن ،ياكى
((( يەنى بۇ ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېرى ئۆلۈپ كەتكەن ئايالالرنى ئېرىنىڭ ئۆيىدە ئىددەت تۇتۇشقا
بۇيرۇدى .بۇنىڭدىن ئۇالرغا ئېرىنىڭ ھېسابىغا بىر ئۆي تەييارالپ بېرىشنىڭ الزىملىقى بىلىنىدۇ.
((( بەقەرە سۈرىسى  230ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن بۇرۇن ياكى كېيىن تاالق قىلىنغىنى بولسۇن ،تاالق قىلىنغان
ھەممە ئايالالرغا بىر نەرسە بېرىش ۋاجىب -،دېگەن ئالىمالر بۇ ئايەتنى ئۆزلىرىنىڭ كۆز
قاراشلىرىغا دەلىل قىلىپ كەلتۈردى.
بۇ سۆزگە سەلەپ ئالىمالردىن سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالرمۇ قوشۇلدى.
ئىبنى جەرىر بۇ سۆزنى توغرا دەپ قارىدى .ئەمما ﷲ نىڭ﴿ :ئەگەر سىلەر ئاياللىرىڭالرغا
يېقىنچىلىق قىلماي ياكى مەھرى تەيىنلەنمەي تۇرۇپ ئۇالرنى تاالق قىلساڭالر (يەنى
نىكاھىڭالرغا ئالغان ئايال بىلەن بىر يەردە بولمىغان ياكى مەھرىنى مۇئەييەنلەشتۈرمىگەن
شارائىتتا) ئۇنى قويۇۋەتسەڭالر ،سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،لېكىن ئۇنىڭغا مۇتئە (يەنى
بەلگىلىك مىقداردا پۇل -مال) بېرىشىڭالر كېرەك ،ئۇالرغا نەرسە بېرىڭالر ،باي ئۆز ھالىغا
يارىشا ،كەمبەغەلمۇ ئۆز ھالىغا يارىشا قائىدە بويىچە بەرسۇن( ،بۇ) ياخشى ئادەملەرنىڭ
ئۆتەشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر﴾((( دېگەن ئايىتى بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنى بايان قىلىپ
كەلگەن ئايەت ھېسابلىنىدۇ.
﴿سىلەرنىڭ چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ (ئۆز ئەھكاملىرىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان)
ئايەتلىرىنى سىلەرگە مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ﴾ يەنى سىلەرنى بۇيرۇغان ۋە توسقان ئىشالردىكى

ھاالل  -ھارام ،پەرز ۋە بەلگىلىمىلەرنى (بىلىشكە) ئېھتىياجىڭالر چۈشكەندە ،ئۇنى چۈشىنىكسىز
تاشالپ قويماي ،سىلەرنىڭ چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن ناھايىتى ئوچۇق بايان قىلىپ بەردى.

*******
ﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ئۆزلىرى مىڭالرچە تۇرۇقلۇق ،ئۆلۈمدىن قورقۇپ ،يۇرتلىرىدىن قېچىپ چىققان كىشىلەردىن
خەۋىرىڭ يوقمۇ؟ ﷲ ئۇالرنى «ئۆلۈڭالر» دېدى (ئۇالر ئۆلدى) .ئاندىن كېيىن ﷲ ئۇالرنى
تىرىلدۈردى ،ﷲ ئىنسانالرغا ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىكتۇر ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى
(ﷲ نىڭ نېئمىتىگە) شۈكۈر قىلمايدۇ﴿ .﴾243ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىڭالر ،بىلىڭالركى،
ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،نىيىتىڭالرنى ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾244كىمكى ﷲ غا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن (يەنى ﷲ نىڭ يولىدا پۇل
 مېلىنى خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن) ،ﷲ ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە (يەنى ئونھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە) كۆپ قايتۇرىدۇ .ﷲ (سىناش ئۈچۈن ،بەزى كىشىلەرنىڭ
رىزقىنى) تار قىلىدۇ( ،بەزى كىشىلەرنىڭ رىزقىنى) كەڭ قىلىدۇ( ،قىيامەت كۈنى) ﷲ نىڭ
دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر﴿.﴾245
((( بەقەرە سۈرىسى  236ـ ئايەت.
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ئۆلۈكلەرنىڭ قىسسىسى توغرىسىدا
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر
داۋىردان دەپ ئاتىلىدىغان كەنتلىك كىشىلەر ئىدى .ئەلى ئىبنى ئاسىم :ئۇالر ۋاسىت دېگەن يەردىن
بىر پەرسەخ((( يىراقلىقتىكى داۋىردان كەنتىنىڭ كىشىلىرى ئىدى -،دېدى.
﴿ئۆزلىرى مىڭالرچە تۇرۇقلۇق ،ئۆلۈمدىن قورقۇپ ،يۇرتلىرىدىن قېچىپ چىققان كىشىلەردىن
خەۋىرىڭ يوقمۇ؟﴾ ۋەكىئ ئىبنى جاررام بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ

مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالر  4000كىشى بولۇپ ،تائۇن كېسىلىدىن قېچىپ :بىز ئۆلۈم
يوق بىر زېمىنغا كېتىمىز -،دەپ چىققان كىشىلەردۇر .ئۇالر مەلۇم بىر يەرگە كەلگەندە﴿ :ﷲ ئۇالرنى
«ئۆلۈڭالر» دېدى)﴾ ئۇالر ئۆلدى .ئاندىن ئۇالرنىڭ قېشىدىن بىر پەيغەمبەر ئۆتۈپ ،پەرۋەردىگارىغا
ئۇالرنى تىرىلدۈرۈپ بېرىشى ئۈچۈن دۇئا قىلىۋېدى .ﷲ ئۇالرنى تىرىلدۈرۈپ بەردى .مانا بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :ئۆزلىرى مىڭالرچە تۇرۇقلۇق ،ئۆلۈمدىن قورقۇپ ،يۇرتلىرىدىن قېچىپ چىققان كىشىلەردىن
خەۋىرىڭ يوقمۇ؟﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر.
سەلەپ ئالىملىرىنىڭ كۆپىنچىسى مۇنداق دەپ قارىدى :ئۇ كىشىلەر ئىسرائىل ئەۋالدى دەۋرىدىكى
شەھەرلىك كىشىلەر ئىدى .ئۇالر يۇرتىنىڭ ھاۋاسى بىلەن كېلىشەلمىدى ،ئۇالرغا ۋابا كېسىلى تەگدى.
ئاندىن ئۇالر ئۆلۈمدىن قېچىپ ناھايىتى كەڭ بىر جىلغىغا چۈشتى .شۇنىڭ بىلەن جىلغا ئۇ بېشىدىن بۇ
بېشىغىچە ئادەمگە تولۇپ كەتتى .ئاندىن ﷲ ئۇالرغا جىلغىنىڭ يۇقىرى تەرىپىدىن بىر پەرىشتە ،تۆۋەن
تەرىپىدىن بىر پەرىشتە ئەۋەتتى .ئاندىن ئۇ ئىككى پەرىشتە بىر ئاۋاز چىقىرىۋېدى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى
بىر ئادەم ئۆلگەندەكال ئۆلۈپ كەتتى.
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ئاندىن ئۇالر مالالرنى سواليدىغان ئېغىلالرغا جۇغالندى .ئۇالرنىڭ ئۈستىگە تامالر ۋە قەبرىلەر
قوپۇرۇلدى .ئۇالر چىرىپ تېتىلىپ كەتتى .بىر زامان ئۆتكەندىن كېيىن ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ
پەيغەمبەرلىرىدىن ھەزقىل دېگەن پەيغەمبەر ئۇالرنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ ،ﷲ تائاالدىن ئۇالرنى كۆز
ئالدىدا تىرىلدۈرۈپ بېرىشىنى سورىدى .ﷲ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىپ ،ئۇنى :ئى چىرىپ
كەتكەن سۆڭەكلەر! ﷲ سىلەرنى بىر يەرگە يىغىلىشقا بۇيرۇيدۇ -،دېيىشكە ئەمر قىلدى .ھەر بىر
بەندىنىڭ سۆڭىكى ئۆزىنىڭ پارچىلىرى بىلەن جەملەندى .ئاندىن ئۇنى :ئى سۆڭەكلەر! ﷲ سىلەرنىڭ
گۆش ،پەي ۋە تېرىلىرىڭالرنى قوندۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ -،دەپ چاقىرىشقا ئەمر قىلدى .بۇ ئىشالرنىڭ
ھەممىسى ئۇ پەيغەمبەرنىڭ كۆز ئالدىدا ھازىر بولدى .ئاندىن :ئى جانالر! ﷲ سىلەرنى ھەر بىر
جان ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى ياشاپ كەلگەن بەدىنىگە قايتىشنى بۇيرۇيدۇ -،دەپ چاقىرىشقا بۇيرۇدى.
ئۇالر (ئەتراپقا) قارىغان پېتى تىرىلىپ قوپتى .شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئۇالرنى ئۇزۇن ئۇيقىسىدىن كېيىن
تىرىلدۈردى .ئۇالر :بىز سېنى ھەممە كەمچىلىكتىن پاك دەپ بىلىمىز ،سەندىن باشقا ئىبادەتكە اليىق بىر
زات يوقتۇر -،دېدى .ئۇالرنىڭ تىرىلىشى قىيامەت كۈنى بەندىلەرنىڭ جىسمى بىلەن تىرىلىدىغانلىقىغا
ئوچۇقپاكىتتۇر.
﴿ﷲ ئىنسانالرغا ھەقىقەتەن مەرھەمەتلىكتۇر﴾ يەنى ئۇالرغا چوڭ ئاالمەتلەرنى ۋە كەسكىن
((( بىر پەرسەخ تەخمىنەن  4827مېتىرغا تەڭ.

بەقەرە سۈرىسى

پاكىتالرنى كۆرسىتىمىز﴿ .ۋە لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى (ﷲ نىڭ نېئمىتىگە) شۈكۈر قىلمايدۇ﴾

يەنى ئۇالر ﷲ نىڭ ئۇالرغا بەرگەن دۇنيا ۋە ئاخىرەت نېئمەتلىرى ئۈچۈن شۈكرى قىلمايدۇ.

بۇ قىسسە (ﷲ) تەقدىر قىلىۋەتكەن قىسمەتتىن قېچىپ قوتۇلغىلى بولمايدىغانلىقىغا ۋە ئاخىرى
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىن باشقا قايتىدىغان يەرنىڭ يوقلۇقىغا ئوچۇق پاكىتتۇر .چۈنكى ،ئۇالر ۋابادىن
قېچىپ ھاياتىمىزنى ساقالپ قالىمىز دەپ چىققان كىشىلەر ئىدى .ئۇالرغا مەقسەت قىلىپ چىققان ئىشنىڭ
ئەكسىچە ،ئۆلۈم بىرال ۋاقىتتا ناھايىتى تېز يېتىپ كەلدى.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ۋەقەلىكى بۇنىڭغا ئوخشايدىغان ھەدىسىدىن
بىرنى رىۋايەت قىلدى .ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ئۆمەر شامغا ماڭدى .ئۇ سەرەغ دەيدىغان يەرگە
كەلگەندە ئۇنىڭغا (مۇسۇلمان) ئەسكەرلىرىنىڭ باشلىقلىرىدىن ئەبۇئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ ۋە ئۇنىڭ
ھەمراھلىرىيولۇقۇپ،شامداۋاباكېسىلىنىڭتارقالغانلىقىنىئېيتتى.ئۆمەرشامغاكىرىشياكىكىرمەسلىك
توغرىسىدا ئۇالرغا مەسلىھەت سالدى .ئۇالر كىرسەك بوالرمۇ ياكى كىرمىسەك بوالرمۇ؟ -دەپ بىر قارارغا
كېلەلمەي تۇرۇپ قالدى .ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف بىر ئىش بىلەن بىر يەرگە كەتكەن ئىدى .ئۇ ئۆمەرنىڭ
قېشىغا كەلدى( .ئۇ بولغان ئىشتىن خەۋەر تېپىپ) مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ توغرۇلۇق:
«ئەگەر ۋابا بىر يەردە بولسا ،سىلەر ئۇ يەردە بولساڭالر ،ئۇنىڭدىن قېچىپ چىقىپ كەتمەڭالر ،ئەگەر
بىر يەردە بارلىقىنى ئاڭلىساڭالر ،ئۇ يەرگە كىرمەڭلەر» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم -،دېدى .ئاندىن
ئۆمەر ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتىپ (ئارقىسىغا) قايتىپ كەتتى.

جىھادتىن قېچىشنىڭ ئەجەلگە تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغانلىقى توغرىسىدا
﴿ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلىڭالر ،بىلىڭالركى ،ﷲ ھەقىقەتەن (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(نىيىتىڭالرنى ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى خۇددى ﷲ ئەزەلدىنال پۈتۈۋەتكەن ئىشتىن

قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمىغاندەك ،جىھادتىن قېچىش ۋە ئۇنىڭغا قاتناشماسلىق (بىر كىشىنىڭ) ئۆلىدىغان
ۋاقتىنى يېقىنالشتۇرالمايدۇ ھەم يىراقالشتۇرالمايدۇ .بەلكى (ئۇنىڭ ئەسلىدە) پۈتۈلۈپ كەتكەن ئەجىلى ۋە
يەيدىغان رىزقىدىن ھېچ نەرسە كېمىيىپ كەتمەيدۇ ۋە زىيادە بولۇپ قالمايدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :بۇ يەنە ﷲ نىڭ) ئۇرۇشقا چىقىشنى خالىمىغان (مۇناپىقالرنى
ئايرىشى ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ئۆيلىرىدە) ئولتۇرۇپ قېرىنداشلىرىغا« :ئەگەر ئۇالر (يەنى مۆمىنلەر) بىزگە
بويسۇنغان بولسا (يەنى نەسىھىتىمىزنى ئاڭالپ ئۇرۇشتىن قايتقان بولسا) ،ئۆلتۈرۈلمەيتتى» دېدى( .ئى
مۇھەممەد! بۇ مۇناپىقالرغا) ئېيتقىنكى(« ،ئەگەر ئۇرۇشقا چىقماسلىق ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرىدىغان بولسا)
ئۆلۈمنى ئۆزەڭالردىن دەپئى قىلىپ بېقىڭالر ،ئەگەر (دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر»﴾(((﴿ ،ئۇالر
(ئۆلۈمدىن قورقۇپ)« :پەرۋەردىگارىمىز!بىزگە نېمە ئۈچۈن جىھادنى پەرز قىلدىڭ؟ نېمە ئۈچۈن بىزنى
ئۇزاققا قالماي كېلىدىغان ئەجەلگىچە تەخىر قىلمىدىڭ؟ (يەنى ئەجىلىمىز يەتكۈچە تەخىر قىلساڭ،
ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلمىسەك بولماسمىدى؟)» دېدى( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،دۇنيانىڭ مەنپەئىتى ئازدۇر
(يەنى دۇنيانىڭ نېئمىتى پانىيدۇر)( ،ﷲ دىن) قورققان (ۋە ئۇنىڭ ئەمرىنى تۇتقانالر) ئۈچۈن ئاخىرەت
((( ئال ئىمران سۈرىسى  168ـ ئايەت.
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ياخشىدۇر ،سىلەرگە قىلچىلىك زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى قىلغان ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى كېمەيتىلمەيدۇ)».
قەيەردە بولماڭالر (ئەجەل كەلگەندە) ئۆلۈم سىلەرنى تاپىدۇ ،سىلەر مۇستەھكەم قەلئەلەردە بولغان
تەقدىردىمۇ﴾(((.
مۇسۇلمان ئەسكەرلىرىنىڭ قوماندانى ۋە ئۇالرنىڭ يول باشلىغۇچىسى ،ئىسالمنىڭ قوغدىغۇچىسى،
ﷲ تائاالنىڭ دۈشمەنلىرىگە يالىڭاچالنغان قىلىچى دەپ نام ئالغان خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ۋاپات تېپىش ئالدىدا« :مەن پاالنى ،پۇكۇنى يەردە (ئۇرۇشقا) قاتناشتىم .مېنىڭ بەدىنىمدە ئوقيا
تەگمىگەن( ،پىچاق ياكى نەيزە) سانجىلمىغان ۋە (قىلىچ) ئۇرۇلمىغان بىرەر ئەزا يوق .ئەمدى مەن ئېشەك
ئۆلگەندەك يۇمشاق كۆرپە ئۈستىدە ئۆلۈپ كېتىدىغان بولدۇم .قورقۇنچاقالرنىڭ كۆزلىرى ئۇيقىغا بارمىدى»
دەيدۇ .خالىد ئىبنى ۋەلىد ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانالرغا قوماندانلىق قىلىپ ئېلىپ بارغان شۇنچە كۆپ جىھادتا
ئۆلمەي ،ئۆز ئەجىلى بىلەن تۆشەكتە ئۆلۈپ كېتىدىغانلىقىغا ئۆكۈنۈپ شۇنداق دېگەنىدى.

خۇشاللىق بىلەن اﷲ نىڭ يولىدا مال ـ مۈلكىنى سەرپ قىلىش ۋە ئۇنىڭ ساۋابى
توغرىسىدا
﴿كىمكى ﷲ غا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن (يەنى ﷲ نىڭ يولىدا پۇل -مېلىنى خۇشاللىق بىلەن
سەرپ قىلىدىكەن) ،ﷲ ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە (يەنى ئون ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە) كۆپ
قايتۇرىدۇ﴾ يەنى ﷲ بەندىلىرىنى ئۆزىنىڭ يولىدا مال  -مۈلكىنى سەرپ قىلىشقا رىغبەتلەندۈرىدۇ.

(كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى قالغاندا ،ﷲ تائاالنىڭ بىرىنچى ئاسمانغا چۈشىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ
كەلگەن) ھەدىستە ﷲ تائاالنىڭ« :مال ـ مۈلكىنىڭ ھەممىسىنى بېرىۋەتمەي ۋە بېخىللىق قىلىش بىلەن
ئۆزىگە زۇلۇم قىلماستىن خۇشاللىق بىلەن كىم قەرز بېرىدۇ؟» دەيدىغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ .ﷲ بۇ
ئايەتنى قۇرئان كەرىمدە بىر نەچچە يەردە تەكرارالپ كەلدى.

﴿ﷲ ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە (يەنى ئون ھەسسىدىن يەتتە يۈز ھەسسىگىچە) كۆپ قايتۇرىدۇ﴾

ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا پۇل  -مېلىنى سەرپ قىلغانالرنىڭ (سەرپ قىلغان
نەرسىسى يەرگە تېرىلىپ) يەتتە باشاق چىقارغان ،ھەر باشىقىدا  100دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشايدۇ(((.
ﷲ خالىغان بەندىسىگە ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىدۇ .ﷲ نىڭ مەرھەمىتى (چەكلىك ئەمەس) كەڭدۇر
(ﷲ مال سەرپ قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر)﴾(((.
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﴿ﷲ (سىناش ئۈچۈن ،بەزى كىشىلەرنىڭ رىزقىنى) تار قىلىدۇ( ،بەزى كىشىلەرنىڭ رىزقىنى) كەڭ
قىلىدۇ﴾ يەنى ،سىلەر (ﷲ نىڭ يولىدا) مال  -مۈلكىڭالرنى سەرپ قىلىڭالر ،سىلەر ماللىرىڭالرنىڭ

ئازالپ كېتىشىدىن قورقماڭالر ،ﷲ رىزق بەرگۈچى زاتتۇر .ئۇ بەندىلىرىدىن خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى
تار قىلىدۇ ،خالىغان كىشىنىڭ رىزقىنى كەڭ قىلىدۇ .بۇنداق بولۇشىدا ﷲ نىڭ بىر كاتتا ھېكمىتى بار.
﴿(قىيامەت كۈنى) ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلسىلەر﴾.
((( نىسا سۈرىسى  77ـــــ  78ـ ئايەتلەر.
((( بۇ ﷲ ئۈچۈن سەرپ قىلىنغان پۇل ـ مالنىڭ ساۋابىنىڭ ھەسسىلەپ كۆپ بولىدىغانلىقىغا مىسال بۇالاليدۇ.
((( بەقەرە سۈرىسى  261ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ساڭا مۇسا (ۋاپاتى) دىن كېيىن ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بولغان بىر جامائەنىڭ خەۋىرى يەتمىدىمۇ؟
ئۇالر ئۆز ۋاقتىدا ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبىرىگە« :بىزگە پادىشاھ تىكلەپ بەرگىن( ،ئۇنىڭ بىلەن دۈشمەنلەرگە
قارشى) ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىاليلى» دېيىشتى .پەيغەمبەر« :سىلەرگە جىھاد پەرز قىلىنسا جىھاد
قىلماي قاالرسىلەرمۇ؟» دېدى .ئۇالر« :يۇرتلىرىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان ۋە ئوغۇللىرىمىزدىن جۇدا
قىلىنغان تۇرساق قانداقمۇ ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلمايلى؟» دېدى .ئۇالرغا جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدا،
ئازغىنىسىدىن باشقا ھەممىسى جىھادتىن باش تارتتى .ﷲ زالىمالرنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر﴿.﴾246

يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھلىقنى ۋە ئۇرۇش قىلىشنى تەلەپ قىلغانلىقى توغرىسىدا
ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ئسىرائىل ئەۋالدىلىرى مۇسا ئەلەيھىسساالمدىن
كېيىن بىر زامانغىچە توغرا يولدا ماڭغان ئىدى .ئاندىن ئۇالر بەزى يامان ئىشالرنى قىلدى .بەزىلىرى
بۇتقا چوقۇندى ،ئۇالر بۇ ئىشالرنى قىلغۇچە ،ئۇالرغا ياخشىلىققا بۇيرۇيدىغان ،يامانلىقتىن توسىدىغان ۋە
ئۇالرنى تەۋراتنىڭ يولىغا باشاليدىغان پەيغەمبەرلەر كېلىپ تۇراتتى .ئۇالر شۇ يامان ئىشالرنى قىلغاندىن
كېيىن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى ھۆكۈمران قىلىپ قويدى .ئۇالر يەھۇدىيالردىن
نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈپ ،نۇرغۇنلىرىنى ئەسىرگە ئالدى ،بىر نەچچە شەھەرلىرىنى تارتىۋالدى.
ئۇالرنى (يەھۇدىيالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى يەھۇدىيالردىن) بىر كىشىمۇ يېڭەلمىدى.
ئۇنداق بولۇشى يەھۇدىيالرنىڭ قېشىدا تەۋرات ۋە مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىن تارتىپ
كېىينكىلەرگە مىراس قىلىنىپ كەلگەن بىر ساندۇق بار ئىدى .ئۇالر ئازغۇنلىققا چۆكۈپ كەتتى .ئاندىن
بىر دۈشمەن پادىشاھ بىر ئۇرۇشتا ئۇ ساندۇقنى ۋە تەۋراتنى ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن تارتىۋالدى .ئۇالرنىڭ
ئىچىدىن پەقەت تەۋراتنى يادقا بىلىدىغان ئازغىنا كىشىلەرال قالدى .ئۇالرنىڭ نەسلىدىن پەيغەمبەرلىك
توختاپ قالدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە پەيغەمبەر چىقىدىغان الۋى نەسلىدىن (ئۆلتۈرۈلگەن ئېرىدىن) قورساق
كۆتۈرگەن بىرال ئايال قالدى .ئاندىن يەھۇدىيالر :ﷲ بۇ ئايالدىن پەيغەمبەر بولىدىغان بالىدىن بىرنى
بېرىپ قاالرمىكىن -،دېگەن ئۈمىد بىلەن ئۇ ئايالنى بىر ئۆيدە ساقلىدى .ئۇ ئايال ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىگە
بىر ئوغۇل بېرىشىنى تىلەپ دۇئا قىلدى .ﷲ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىىلپ ئۇنىڭغا بىر ئوغۇل بەردى.
ئاندىن ئۇ ئايال ئۇنىڭغا شەمۇيىل دەپ ئىسىم قويدى .بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى“ :ﷲ مېنىڭ دۇئايىمنى
ئىجابەت قىلدى” دېگەنلىك بولىدۇ .بەزىلەر ئۇنى شەمئۇن دەپمۇ ئاتىدى .ئۇ ئوغۇل ئۇالرنىڭ ئىچىدە
ئۆسۈپ يېتىلىپ چوڭ بولدى .ئاندىن ئۇ پەيغەمبەر بولىدىغان ياشقا يەتكەندە ،ﷲ ئۇنىڭغا ۋەھىي
قىلىپ ،كىشىلەرنى “ﷲ بىر” دەپ بىلىش ئەقىدىسىگە چاقىرىشقا بۇيرۇدى .ئۇ ئىسرائىل ئەۋالدلىرىنى
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(شۇ ئەقىدىگە) چاقىردى .يەھۇدىيالر ئۇنىڭدىن ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغان بىر
پادشاھنى تۇرغۇزۇپ بېرىشىنى تەلەپ قىلدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە پادىشاھمۇ يوقالغان ئىدى .ئۇ پەيغەمبەر
يەھۇدىيالرغا :ﷲ سىلەرگە بىر پادىشاھنى تۇرغۇزۇپ بەرسە ،ئۇنىڭ بىلەن (دۈشمەنگە قارشى) ئۇرۇش
قىلماي قاالرسىلەرمىكىن -،دېدى﴿ .ئۇالر« :يۇرتلىرىمىزدىن ھەيدەپ چىقىرىلغان ۋە ئوغۇللىرىمىزدىن
جۇدا قىلىنغان تۇرساق قانداقمۇ ﷲ نىڭ يولىدا جىھاد قىلمايلى؟» دېدى﴾ يەنى بىزنىڭ شەھەرلىرىمىزنى
تارتىۋالدى ۋە باال ـ چاقىلىرىمىزنى ئەسىرگە ئالدى -،دېدى.
﴿ئۇالرغا جىھاد پەرز قىلىنغان چاغدا ،ئازغىنىسىدىن باشقا ھەممىسى جىھادتىن باش تارتتى .ﷲ
زالىمالرنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ۋەدىسىگە ۋاپا قىلمىدى .ئەكسىچە ،ئۇالرنىڭ

كۆپىنچىسى جىھاد قىلىشتىن باش تارتتى ،ﷲ ئۇالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر.
مۇجاھىد :ئۇ شەمئۇيىل ئەلەيھىسساالمدۇر -،دېدى.

*******
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
پەيغەمبىرى ئۇالرغا« :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە تالۇتنى پادىشاھ قىلىپ ئەۋەتتى» دېدى .ئۇالر
(پەيغەمبىرىگە ئېتىراز بىلدۈرۈپ)« :ئۇ قانداقمۇ بىزگە پادىشاھ بولىدۇ( .ئارىمىزدا پادىشاھ ئەۋالتلىرى
بولغانلىقتىن) پادىشاھلىققا بىز ئۇنىڭدىن ھەقلىقمىز ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ مال  -مۈلكى كۆپ بولمىغان
تۇرسا» دېدى .پەيغەمبەر« :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە (پادىشاھ قىلىشقا) ئۇنى ئىختىيار قىلدى ،ئۇنىڭ
ئىلمىنى زىيادە ۋە بەدىنىنى قابىل قىلدى ،ﷲ سەلتەنەتنى خالىغان ئادەمگە بېرىدۇ .ﷲ (نىڭ پەزلى)
كەڭدۇر( ،ئۇنىڭغا كىمنىڭ اليىق بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ» دېدى﴿.﴾247
يەنى يەھۇدىيالر يەپغەمبىرىدىن ئۆزلىرىگە بىر پادىشاھ تىكلەپ بېرىشنى تەلەپ قىلغاندا ،ئۇ
(پەيغەمبەر) ئۇالرغا تالۇتنى (پادىشاھ قىلىپ) تىكلەپ بەردى .تالۇت ئۇالرنىڭ ئەسكەرلىرىنىڭ ئىچىدىكى
بىر كىشى بولۇپ ،پادىشاھ جەمەتىدىن ئەمەس ئىدى .ئەسلى پادىشاھ يەھۇزا جەمەتىدىن بوالتتى.
شۇڭا ئۇالر پەيغەمبىرىگە ئېتىراز بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر (پەيغەمبىرىگە ئېتىراز بىلدۈرىپ)« :ئۇ
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قانداقمۇ بىزگە پادىشاھ بولىدۇ( .ئارىمىزدا پادىشاھ ئەۋالتلىرى بولغانلىقتىن) پادىشاھلىققا بىز ئۇنىڭدىن
ھەقلىقمىز ،ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇنىڭ مال -مۈلكى كۆپ بولمىغان تۇرسا»﴾ يەنى پادىشاھنىڭ مال  -مۈلكى

يوق ،بىر كەمبەغەل تۇرسا ،بەزى ئالىمالر ئۇنى (كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىگە سۇ توشۇيدىغان) سۇچى
ئىدى -،دېدى.
ۋە بەزىلەر :ئۇ (تېرە ئاشاليدىغان) كىشى ئىدى -،دېدى .بۇ ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبىرىگە
قارشى چىققانلىقى ۋە ئۇنىڭ سۆزىگە كىرمىگەنلىكىدۇر .ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا بويسۇنۇشى الزىم ئىدى.

شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ مۇنداق دېدى«﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرگە
(پادىشاھ قىلىشقا) ئۇنى ئىختىيار قىلدى﴾ يەنى (ﷲ) تالۇتنى پەيغەمبىرىڭالر ئارقىلىق سىلەرگە تاللىدى.

بەقەرە سۈرىسى

ﷲ ئۇنى سىلەردىن ياخشىراق بىلگۈچىدۇر .مەن پادىشاھنى ئۆز خاھىشىم بويىچە تۇرغۇزمىدىم.
بەلكى سىلەر مەندىن بىر پادىشاھنى تەلەپ قىلغانلىقىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ مېنى ئۇنى پادىشاھ قىلىشقا
بۇيرۇدى.
﴿ئۇنىڭ ئىلمىنى زىيادە ۋە بەدىنىنى قابىل قىلدى﴾ يەنى شۇنىڭ بىلەن بىرگە ،ئۇ سىلەردىن
بىلىملىك ،قەددى ـ قامەتلىك ،ئۇرۇشتا سىلەردىن چىداملىق ۋە ئۇرۇش تاكتىكىسىغا سىلەردىنمۇ
پىششىق بىرىدۇر .بۇ ئايەتتىن پادىشاھ بولماقچى بولغان كىشىنىڭ بىلىملىك ،قەددى ـ قامەتلىك،
ئىرادىلىك ۋە كۈچلۈك بولۇشىنىڭ زۆرۈرلىكى چىقىدۇ.
﴿ﷲ سەلتەنەتنى خالىغان ئادەمگە بېرىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال خالىغاننى قىلىدىغان ،بىلىملىك،
(ھەممە ئىشنى) ھېكمەت بىلەن قىلغۇچى ۋە ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىرىغا مېھرى – شەپقەتلىك زات بولغانلىقى
ئۈچۈن ،ئۇنىڭ قىلغان ئىشىدىن سوراق قىلىنمايدۇ.
﴿ﷲ (نىڭ پەزلى) كەڭدۇر( ،ئۇنىڭغا كىمنىڭ اليىق بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ» دېدى﴾

يەنىئۇنىڭ مەرھىمىتى كەڭرى زاتتۇر.ئۇ خالىغان كىشىنى ئۆزىنىڭ رەھمىتىگە خاس قىلىدۇ .پادىشاھلىققا
اليىق كىشىنى ۋە اليىق ئەمەس كىشىنى بىلىدۇ.

*******
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼ
ئۇالرغا پەيغەمبىرى ئېيتتىكى« ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئاالمىتى شۇكى ،سىلەرگە بىر ساندۇق
كېلىدۇ ،ئۇنىڭدا رەببىڭالر سىلەرنى تەسكىن تاپقۇزىدىغان نەرسە ۋە مۇسانىڭ ،ھارۇننىڭ تەۋەلىرى
قالدۇرۇپ كەتكەن نەرسىلەر (يەنى مۇسانىڭ ھاسىسى ،كىيمى ۋە تەۋرات يېزىلغان بەزى تاختىالر)
قاچىالنغان بولىدۇ ،ئۇنى پەرىشتىلەر كۆتۈرۈپ كېلىدۇ .ئەگەر (ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان)
بولساڭالر،بۇنىڭدا(يەنىتابۇتنىڭنازىلبولۇشىداﷲنىڭتالۇتنىسىلەرگەپادىشاھلىققاتاللىغانلىقىغا)
ئەلۋەتتە سىلەر ئۈچۈن (روشەن) ئاالمەت بار»﴿.﴾248
يەھۇدىيالرغا پەيغەمبىرى مۇنداق دېدى :تالۇتنىڭ سىلەرگە پادشاھ بولۇشىنىڭ ئەڭ كۆرىنەرلىك
ئاالمىتى شۇكى ،ﷲ تائاال سىلەردىن تارتىۋېلىنغان ساندۇقنى قايتا كەلتۈرۈپ بېرىدۇ﴿ .ئۇالرغاپەيغەمبىرى
ئېيتتىكى« ،ئۇنىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئاالمىتى شۇكى ،سىلەرگە بىر ساندۇق كېلىدۇ ،ئۇنىڭدا رەببىڭالر
سىلەرنى تەسكىن تاپقۇزىدىغان نەرسەقاچىالنغان بولىدۇ﴾ يەنى (ئۇنىڭدا( كاتتىلىق ۋە رەھمەت باردۇر.

﴿ۋە مۇسانىڭ ،ھارۇننىڭ تەۋەلىرى قالدۇرۇپ كەتكەن نەرسىلەر (يەنى مۇسانىڭ ھاسىسى ،كىيىمى
ۋە تەۋرات يېزىلغان بەزى تاختىالر) قاچىالنغان بولىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ساندۇقتا مۇسانىڭ ھاسىسى ۋە
(تەۋرات) تاختىلىرىنىڭ پارچىلىرى بار ئىدى.
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قەتادە سۇددى ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ۋە ئىكرىمە قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباسقا ئوخشاش بايان قىلدى (لېكىن ئۇالر :ئۇ ساندۇقنىڭ ئىچىدە تەۋراتمۇ ،بار ئىدى دەپ
قوشۇپ قويدى).
ئابدۇرازاق مۇنداق دەيدۇ :مەن سەۋرىدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ۋە مۇسانىڭ ،ھارۇننىڭ تەۋەلىرى
قالدۇرۇپ كەتكەن نەرسىلەر (يەنى مۇسانىڭ ھاسىسى ،كىيىمى ۋە تەۋرات يېزىلغان بەزى تاختىالر)
قاچىالنغان بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورىدىم .سەۋرى :بەزى ئالىمالر :ئۇنىڭ ئىچىدە

مەلۇم مىقداردا تەرەنجىبىن ۋە (تەۋرات) تاختىسىنىڭ پارچىلىرى بار ئىدى دېسە؛ يەنە بەزىلىرى :ئۇنىڭ
ئىچىدە ھاسا بىلەن ئىككى دانە كەش بار ئىدى دەيدۇ -،دېدى.
﴿ئۇنى پەرىشتىلەر كۆتۈرۈپ كېلىدۇ﴾ ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەرىشتىلەر ساندۇقنى ئاسمان بىلەن
زېمننىڭ ئارىلىقىدا كۆتۈرۈپ ،كىشىلەرنىڭ كۆز ئالدىدا تالۇتنىڭ ئالدىغا قويدى .ئاندىن يەھۇدىيالر
شەمئۇيىلنىڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىشەندى ۋە تالۇتقا بويسۇندى.

﴿ئەگەر (ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان) بولساڭالر ،بۇنىڭدا (يەنى تابۇتنىڭ نازىل
بولۇشىدا ﷲ نىڭ تالۇتنى سىلەرگە پادىشاھلىققا تاللىغانلىقىغا) ئەلۋەتتە سىلەر ئۈچۈن (روشەن) ئاالمەت
بار﴾ يەنى ئەگەر (ﷲ تائاالغا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان) بولساڭالر ،سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن

پەيغەمبەرلىكىمدە ۋە سىلەرنى تالۇتقا بويسۇنۇشقا بۇيرۇغان سۆزلىرىمدە مېنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىمگە
ئاالمەتلەر بار.

*******
ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
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تالۇت ئەسكەرلىرى بىلەن (بەيتۇلمۇقەددەستىن) ئايرىلغان چاغدا« :ﷲ سىلەرنى بىر دەريا بىلەن
سىنايدۇ ،كىمكى ئۇنىڭدىن ئىچىدىكەن ،ئۇ ماڭا تەۋە ئەمەس ،كىمكى دەريا سۈيىنى تېتىمايدىكەن،
ئۇ ھەقىقەتەن ماڭا تەۋەدۇر ،ئۇنىڭدىن (ئۇسسۇزلۇقىنى بىرئاز بېسىش ئۈچۈن) ئىچكەن ئادەم (بۇيرۇققا
خىالپلىق قىلغان بولمايدۇ)» دېدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئازغىنا كىشىدىن باشقا ھەممىسى ئۇنىڭدىن
ئىچتى .تالۇت ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان كىشىلەر دەريادىن ئۆتكەن چاغدا (دۈشمەننىڭ كۆپلۈكىنى
كۆرۈپ قورقۇنچقا چۈشۈپ ،ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى)« :بۈگۈن بىز جالۇت ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى بىلەن
ئۇرۇشۇشقا تاقەت كەلتۈرەلمەيمىز» دېدى( .تالۇتنىڭ تەۋەلىرىدىن) ﷲ غا مۇالقات بولۇشقا ئېتىقاد
قىلىدىغانالر« :ﷲ نىڭ ئىرادىسى بىلەن ئاز جامائە كۆپ جامائە ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ» دېدى.
ﷲ چىداملىق كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن بىللىدۇر﴿.﴾249
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ پادىشاھى تالۇتنىڭ ئۆز ئەسكەرلىرى بىلەن چىققانلىقى

بەقەرە سۈرىسى

ۋە ئەسكەرلەردىن كىملەرنىڭ ئۇنىڭغا بويسۇنغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بېرىدۇ .سۇددىنىڭ بەرگەن
مەلۇماتىغا كۆرە ،تالۇتنىڭ شۇ كۈنلەردىكى ئەسكەرلىرىنىڭ سانى  80مىڭ كىشى ئىدى .تالۇت ئۇالرغا
مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ سىلەرنى بىر دەريا بىلەن سىنايدۇ﴾.
ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇ دەريا ئىئوردانىيە بىلەن پەلەستىننىڭ ئارىلىقىدىكى
دەريادۇر.
﴿كىمكى ئۇنىڭدىن ئىچىدىكەن ،ئۇ ماڭا تەۋە ئەمەس﴾ يەنى بۇ يولدا ماڭا بۈگۈن ھەمراھ بولمىسۇن.

﴿كىمكى دەريا سۈيىنى تېتىمايدىكەن ،ئۇ ھەقىقەتەن ماڭا تەۋەدۇر ،ئۇنىڭدىن (ئۇسسۇزلۇقىنى بىرئاز
بېسىش ئۈچۈن) ئىچكەن ئادەم (بۇيرۇققا خىالپلىق قىلغان بولمايدۇ)» دېدى﴾ يەنى ئۇنىڭغا ھېچقانداق

گۇناھ يوق.

﴿ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئازغىنا كىشىدىن باشقا ھەممىسى ئۇنىڭدىن ئىچتى﴾ ئىبنى جۇرەيج بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
(ئېغىزىنى نەملەش ئۈچۈن) دەريانىڭ سۈيىدىن قولى بىلەن (ئازراق) ئالغانالر ئۇسسۇزلۇققا قاندى .سۇغا
ئېغىزنى چۆكۈرۈپ ئىچكەنلەر قانمىدى.
ئىبنى جەرىر بەرا ئىبنى ئازىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز مۇنداق دېيىشتۇق:
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈندە  310نەچچە ئادەم ئىدى.
تالۇت بىلەن دەريادىن ئۆتكەنلەرنىڭ سانىمۇ شۇنچىلىك ئىكەن .مۆمىنلەرال ئۇنىڭ بىلەن دەريادىن
ئۆتۈپتىكەن.
﴿تالۇت ۋە ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتقان كىشىلەر دەريادىن ئۆتكەن چاغدا (دۈشمەننىڭ كۆپلۈكىنى كۆرۈپ
قورقۇنچقا چۈشۈپ ،ئۇالرنىڭ بىر پىرقىسى)« :بۈگۈن بىز جالۇت ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى بىلەن ئۇرۇشۇشقا
تاقەت كەلتۈرەلمەيمىز» دېدى﴾ يەنى تالۇت بىلەن دەريادىن ئۆتكەنلەر دۈشمەننىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكىنى

كۆرۈپ (ئۇالر بىلەن سوقۇشۇشقا) ئۆزلىرىنىڭ سانىنى ئاز كۆردى .ئاندىن ﷲ تائاالنىڭ ۋەدىسىنىڭ
ھەقلىقىنى،ياردەمنىڭﷲتەرىپىدىنكېلىدىغانلىقىنى،غەلىبىنىڭھەرگىزمۇئەسكەرسانىنىڭكۆپلۈكى
ۋە (ئۇرۇشقا ئىشىلىتىدىغان) قورالالرنىڭ خىللىقى بىلەن بولمايدىغانلىقىنى بىلىدىغان ئالىمالر ئۇالرنى
(دۈشمەنگەر قارشى جەڭگە ئاتلىنىشقا) رىغبەتلەندۈردى .شۇڭا ئۇالر«﴿ :ﷲ نىڭ ئىرادىسى بىلەن ئاز
جامائە كۆپ جامائە ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدۇ» دېدى .ﷲ چىداملىق كۆرسەتكۈچىلەر بىلەن بىللىدۇر﴾.

*******
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
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ئۇالر جالۇت ۋە ئۇنىڭ ئەسكەرلىرى بىلەن ئۇچراشقان چاغدا« :پەرۋەردىگارىمىز! قەلبىمىزنى
چىداملىقلىق بىلەن تولدۇرغىن ،قەدەملىرىمىزنى (ئۇرۇش مەيدانىدا) ساباتلىق قىلغىن ،كاپىر قەۋمگە
قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن» دېدى﴿ .﴾250مۆمىنلەر ﷲ نىڭ ئىرادىسى بىلەن كاپىرالرنى مەغلۇپ
قىلدى ،داۋۇد جالۇتنى ئۆلتۈردى .ﷲ داۋۇدقا سەلتەنەتنى ،ھېكمەتنى (يەنى پەيغەمبەرلىكنى) بەردى.
ئۇنىڭغا خالىغان نەرسىلىرىنى (يەنى پايدىلىق ئىلىملەرنى) بىلدۈردى .ﷲ ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى
بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ تۇرمىسا (يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى
ئاپىرىدە قىلمىسا) ئىدى ،يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا ئايلىناتتى (يەنى خارابلىققا يۈزلىنەتتى) ،لېكىن ﷲ
(يامانلىقنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن) پۈتۈن جاھان ئەھلىگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر﴿.﴾251
بۇ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدۇركى ،ئۇنى بىز ساڭا توغرا رەۋىشتە ئوقۇپ بېرىمىز( .ئى مۇھەممەد!) سەن
ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ دەۋىتىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن) پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرىسەن﴿.﴾252
تالۇتنىڭ ئاز ساندىكى ئىمانى كۈچلۈك ئادەملىرى ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەنلىرى بولغان جالۇتنىڭ كۆپ
ئادەملىرى بىلەن يۈزمۇ يۈز ئۇچراشقاندا مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! قەلبىمىزنى چىداملىقلىق بىلەن
تولدۇرغىن﴾ يەنى سېنىڭ تەرىپىڭدىن بىزگە سەۋر قىلىشنى چۈشۈرگىن﴿ ،قەدەملىرىمىزنى (ئۇرۇش
مەيدانىدا) ساباتلىق قىلغىن﴾ يەنى دۈشمەنلەر بىلەن ئۇچراشقاندا ،سەن بىزنى قېچىشتىن ۋە ئاجىز
كېلىپ قېلىشىمىزدىن يىراق قىلغىن﴿ ،كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن﴾ دېدى.
﴿مۆمىنلەر ﷲ نىڭ ئىرادىسى بىلەن كاپىرالرنى مەغلۇپ قىلدى﴾ ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا ياردەم
ئاتا قىلىشى بىلەن (دۈشمەنلىرىنىڭ) ئۈستىدىن غەلىبە قىلدى.
﴿داۋۇد جالۇتنى ئۆلتۈردى﴾ ئىسرائىللىكلەرنىڭ قىسسىلىرىدە :داۋۇد جالۇتنى قولىدىكى سالغا
بىلەن (تاش) ئېتىپ ئۆلتۈردى ،دېيىلگەن .تالۇت ئەگەر داۋۇد جالۇتنى ئۆلتۈرسە ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ
قىزىنى ياتلىق قىلىپ قويىدىغانلىقىنى  ،مال  -مۈلكىنىڭ يېرىمىنى بۆلۈپ بېرىدىغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭ
ئىشىغا شېرىك قىلىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلغان ئىدى .ئۇ ئۆزىنىڭ ۋەدىسىگە ۋاپا قىلدى .ئاندىن ﷲ تائاال
داۋۇد ئەلەيھىسساالمغا پەيغەمبەرلىكنى بەردى ،پادىشاھلىق ئۇنىڭغا يۆتكەلدى .شۇڭا ﷲ مۇنداق دەيدۇ:
﴿ﷲ داۋۇدقا سەلتەنەتنى بەردى﴾ يەنى تالۇتنىڭ پادىشاھلىقىنى داۋۇدقا بەردى.
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﴿ھېكمەتنى (يەنى پەيغەمبەرلىكنى) بەردى﴾ يەنى پەيغەمبەرلىكنى شەمۇئىلدىن كېيىن داۋۇدقا
بەردى﴿ .ئۇنىڭغا خالىغان نەرسىلىرىنى (يەنى پايدىلىق ئىلىملەرنى) بىلدۈردى﴾ يەنى ﷲ ئۆزىنىڭ
پەيغەمبىرىگە خالىغان بىلىمنى خاس قىلىدۇ.
﴿ﷲ ئىنسانالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسى بىلەن مۇداپىئە قىلىپ تۇرمىسا (يەنى كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا
ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىدە قىلمىسا) ئىدى ،يەر يۈزى ئەلۋەتتە پاساتقا ئايلىناتتى (يەنى
خارابلىققايۈزلىنەتتى)﴾يەنى ﷲ ئىسرائىل ئەۋالدىنى تالۇتنىڭ ئۇرۇشى ۋە داۋۇدنىڭ باتۇرلۇق كۆرسىتىشى

بىلەن قوغدىمىغان بولسا ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھەقىقەتەن ھاالك بوالتتى .شۇنىڭغا ئوخشاش ،ﷲ بەزى
كىشىلەرنى بەزىسى بىلەن قوغدىمايدىغان بولسا ،دۇنيا خارابىلىققا ئايلىنىپ كەتكەن بوالتتى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ﷲ ئىنسانالرنى بىر  -بىرىگە قارشىلىق كۆرسەتكۈزمىگەن
بولسا ،راھىبالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ،چېركاۋالر ،يەھۇدىيالرنىڭ ئىبادەتخانىلىرى ۋە ﷲ نىڭ نامى

بەقەرە سۈرىسى

كۆپ يادلىنىدىغان مەسجىدلەر ئەلۋەتتە ۋەيران قىلىناتتى﴾(((.
﴿لېكىن ﷲ (يامانلىقنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلماسلىق بىلەن) پۈتۈن جاھان ئەھلىگە مەرھەمەت
قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسى بىلەن بەزىسىنى قوغدىغانلىقى ﷲ نىڭ (ئۇالرغا قىلغان)
نېئمىتى ۋە رەھمىتىدۇر﴿ .بۇ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدۇركى ،ئۇنى بىز ساڭا توغرا رەۋىشتە ئوقۇپ بېرىمىز.
(ئى مۇھەممەد!) سەن ئەلۋەتتە (ﷲ نىڭ دەۋىتىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن) پەيغەمبەرلەرنىڭ
بىرىسەن﴾ يەنى بۇ ھەقىقەت ئىسرائىل ئەۋالدىنىڭ قولىدىكى كىتابلىرىدا يېزىلغان ۋە ئۇالر ئۇنى ئېنىق

بىلىدىغانھەقىقەتتۇر.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋ
ئەنەشۇپەيغەمبەرلەرنىڭبەزىسىنىبەزىسىدىنئۈستۈنقىلدۇق؛ﷲئۇالرنىڭبەزىسى(يەنىمۇسا
ئەلەيھىسساالم) بىلەن سۆزلەشتى ۋە بەزىسىنىڭ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ) دەرىجىسىنى يۇقىرى
كۆتۈردى .مەريەم ئوغلى ئىساغا (ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈش ،گاچىالرنى ،بەرەس كېسىلىنى ساقايتىشقا
ئوخشاش) روشەن مۆجىزىلەرنى ئاتا قىلدۇق .ئۇنى روھۇلقۇدۇس (يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم) بىلەن
كۈچلەندۈردۇق .ئەگەر ﷲ خالىغان بولسا ئىدى ،ئۇالردىن كېيىن كەلگەن ئۈممەتلەر ئۇالرغا روشەن
دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئۆز ئارا ئۇرۇشماس ئىدى ،لېكىن ئۇالر ئىختىالپ قىلىشتى ،بەزىسى ئىمان
ئېيتتى ،بەزىسى كاپىر بولدى .ئەگەر ﷲ خالىغان بولسا ئىدى ،ئۇالر ئۆز ئارا ئۇرۇشماس ئىدى ،لېكىن
ﷲ خالىغىنىنى قىلىدۇ﴿.﴾253

بەزى پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىدىن ئارتۇق قىلىنغانلىقى
ﷲ بەزى پەيغەمبەرلەرنى بەزىسىدىن ئارتۇق قىلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز
ھەقىقەتەن پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق ،داۋۇتقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق﴾(((.
﴿ئەنە شۇ پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن ئۈستۈن قىلدۇق؛ ﷲ ئۇالرنىڭ بەزىسى (يەنى
مۇسا ئەلەيھىسساالم) بىلەن سۆزلەشتى﴾ يەنى بۇالر مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر.

شۇنىڭدەك ھەدىستە رىۋايەت قىلىنغانغا ئاساسەن ئادەم ئەلەيھىسساالمدۇر.

﴿ۋە بەزىسىنىڭ (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ) دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈردى﴾ مۇھەممەد
((( ھەج سۈرىسى  40ــ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  55ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا پەيغەمبەرلەرنىڭ دەرىجىلىرىنىڭ ئوخشىمايدىغانلىقىنى
كۆرگەنلىكى ،ﷲ تائاالنىڭ ئۆز قۇدرىتى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككىدىن پەلەستىندىكى
مەسچىتى ئەقساغا ئېلىپ كەلگەنلىكى توغرىسىدىكى ۋەقەلىك بايان قىلىنغان ھەدىستە رىۋايەت قىلىنىپ
كەلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مۇسۇلمانالردىن بىر كىشى بىر يەھۇدىي بىلەن تىللىشىپ قالدى .يەھۇدىي قەسەم ئىچىپ :ياق مۇسانى
ئالەملەرگە تاللىغان زات بىلەن قەسەم قىلىمەن -،دېدى .مۇسۇلمان يەھۇدىينىڭ يۈزىگە بىر كاچات
سېلىپ :ھەي نىجىس! مۇسا ئەلەيھىسساالمنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىنمۇ ئۈستۈن كۆرەمسەن؟-
دېدى .شۇنىڭ بىلەن يەھۇدىي مۇسۇلماننىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يېنىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :سىلەر مېنى (باشقا) پەيغەمبەرلەردىن ئارتۇق
بىلمەڭالر .كىشىلەر قىيامەت كۈنى ھوشسىزلنىپ كېتىدۇ .ئاندىن مەن بىرىنچى بولۇپ ھوشۇمغا كەلگەن
كىشى بولىمەن ۋە مۇسانى ئەرشنىڭ پۇتىنى چىڭ تۇتۇۋالغان ھالەتتە كۆرىمەن .ئۇ مەندىن بۇرۇن
ھوشىغا كەلدىمۇ ياكى ئۇ تۇر تېغىدا ھوشىدىن كەتكەنلىكى ئۈچۈن (مۇكاپات بېرىلىپ) ،بۇ قېتىم
ھوشىدىن كەتمىدىمۇ بىلمىدىم .مېنى (باشقا) پەيغەمبەلەردىن ئارتۇق بىلمەڭالر».
يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق دېگەن« :سىلەر پەيغەمبەرلەرنىڭ بىرىنى بىرىدىن ئارتۇق كۆرمەڭالر!»
ئەگەر :يۇقىرىدىكى ئايەت ۋە ھەدىسلەرنى قانداق بىرلەشتۈرۈپ چۈشىنىمىز؟ -دېگەن سوئال توغۇلۇپ
قالسا ،ئۇنىڭ جاۋابى تۆۋەندىكىچە :بۇ يەردە بىر ئادەم يەنە بىر ئادەم بىلەن ئاچچىقلىشىپ قالغاندا،
ئۇنى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى باشقا پەيغەمبەرلەردىن) ئارتۇق دەپ بىلىشتىن توسۇش كېرەك.
پەيغەمبەرلەرنىڭ پەرقلەندۈرۈلۈشى بىزنىڭ ئىشىمىز ئەمەس ،بەلكى ﷲ نىڭ ئىشىدۇر .بىز ئۇ ھۆكۈمگە
بويسۇنۇشىمىز ۋە ئىشىنىشىمىز الزىم.
﴿مەريەم ئوغلى ئىساغا (ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرۈش ،گاچىالرنى ،بەرەس كېسىلىنى ساقايتىشقا
ئوخشاش) روشەن مۆجىزىلەرنى ئاتا قىلدۇق﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ نىڭ بەندىسى ۋە

ئۇالرغا (ئەۋەتىلگەن) پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى ،ئىسرائىل ئەۋالدلىرىغا ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتنىڭ راست
ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان كەسكىن دەلىل  -پاكىتالرنى (ئىساغا) بەردۇق.
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﴿ئۇنى روھۇلقۇدۇس (يەنى جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم) بىلەن كۈچلەندۈردۇق﴾ يەنى ﷲ ئۇنى
جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بىلەن كۈچلەندۈردى .ئاندىن مۇنداق دېدى﴿ :ئەگەر ﷲ خالىغان بولسا
ئىدى ،ئۇالردىن كېيىن كەلگەن ئۈممەتلەر ئۇالرغا روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئۆز ئارا ئۇرۇشماس
ئىدى ،لېكىن ئۇالر ئىختىالپ قىلىشتى ،بەزىسى ئىمان ئېيتتى ،بەزىسى كاپىر بولدى .ئەگەر ﷲ خالىغان
بولسا ئىدى ،ئۇالر ئۆزئارا ئۇرۇشماس ئىدى﴾ يەنى بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ پۈتۈۋېتىشى بىلەن
بولغان .شۇڭا ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :لېكىن ﷲ خالىغىنىنى قىلىدۇ﴾.

*******
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢ

بەقەرە سۈرىسى

ئى مۆمىنلەر! سودا  -سېتىق ،دوستلۇق ۋە (ﷲ نىڭ ئىزنىسىز) شاپائەت بولمايدىغان
كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن ،سىلەرگە بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن مال -
مۈلۈكلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) سەرپ قىلىڭالر .كۇفرانى نېئمەت قىلغۇچىالر (ئۆزلىرىگە) زۇلۇم
قىلغۇچىالردۇر﴿.﴾254
بەندىلەرنىڭ ﷲ ئاتا قىلغان مال  -مۈلكىنىڭ ساۋابىنى پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا كۆرۈشى
ئۈچۈن ،ﷲ ئۇالرنى ھاياتلىقىدا مال  -مۈلكىنى ياخشى يولالرغا كېچىكتۈرمەي سەرپ قىلىۋېلىشقا
بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! سودا  -سېتىق ،دوستلۇق ۋە (ﷲ نىڭ ئىزنىسىز) شاپائەت
بولمايدىغان كۈنى (يەنى قىيامەت كۈنى) يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن ،سىلەرگە بىز رىزىق قىلىپ بەرگەن
مال -مۈلۈكلەردىن (ياخشىلىق يوللىرىغا) سەرپ قىلىڭالر﴾ يەنى قىيامەت كۈنىدە بىر كىشى ئۆزىنى

قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن يەنە بىر كىشىنى سېتىۋااللمايدۇ .زېمىن توشقۇچە ئالتۇن بېرىپمۇ (ئۆزىنى ئازابتىن)
قۇتۇلدۇرالمايدۇ ۋە ئۇنىڭغا بىر كىشىنىڭ دوستلۇقىمۇ پايدا قىلمايدۇ .مەيلى ئۇ قانداق بىر چوڭ كىشىنىڭ
ئۇرۇق  -ئەۋالدىدىن بولسىمۇ ،ئۇنىڭ نەسەبى ئۇنىڭغا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سۇر چېلىنغان كۈندە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى تۇغقانچىلىق مەۋجۇت
بولماي قالىدۇ .بىر  -بىرىنىڭ (ئەھۋالىنىمۇ) سوراشمايدۇ﴾(((.

﴿ۋە (ﷲ نىڭ ئىزنىسىز) شاپائەت بولمايدىغان﴾ يەنى ئۇالرغا شاپائەت قىلماقچى بولغان
كىشىلەرنىڭ شاپائىتى پايدا قىلمايدۇ﴿ .كۇفرانى نېئمەت قىلغۇچىالر (ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردۇر﴾

يەنى شۇ كۈنى ﷲ تائاالغا كاپىر ھالەتتە ئۇچراشقان كىشىدىنمۇ گۇمراھ كىشى يوق.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەتا ئىبنى دىينارنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :ئۆزلىرىگە) زۇلۇم
قىلغۇچىالر كۇفرانى نېئمەت قىلغۇچىالردۇر .يەنى :زالىمالر كاپىر بولغۇچىدۇر -،دېمەي﴿ :كۇفرانى
نېئمەت قىلغۇچىالر (ئۆزلىرىگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردۇر﴾ دېگەن ﷲ تائاالغا ھەمدۇ ـ سانا بولسۇن(((.

*******
ﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر؛ ﷲ ھەمىشە تىرىكتۇر ،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر؛
ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ ،ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ؛ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ﷲ نىڭ
(مۈلكى) دۇر؛ ﷲ نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ﷲ نىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن؛ ﷲ ئۇالرنىڭ
ئالدىدىكى (يەنى دۇنيادا قىلغان) ،كەينىدىكى (يەنى ئۇالر ئۈچۈن ئاخىرەتتە تەييارلىغان) ئىشالرنىڭ
ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ؛ ئۇالر ﷲ نىڭ مەلۇماتىدىن (ﷲ) ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  101ـ ئايەت.
((( ئەگەر زالىمالر كاپىر بولغۇچىدۇر دېيىلىپ قالسا ،ئۇ چاغدا ھەر قانداق كىچىككىنە زۇلۇم قىلغان مۇسۇلمانمۇ كاپىر
بولۇپ كېتىدۇ.
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(يەنى پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرسىلەردىن) باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ ،ﷲ
نىڭ كۇرسى (مەلۇماتى) ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئاسمان  -زېمىننى ساقالش ئۇنىڭغا
ئېغىر كەلمەيدۇ .ئۇ يۇقىرى مەرتىۋىلىكتۇر ،ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر﴿.﴾255

ئايەتۇلكۇرسىنىڭپەزىلىتى
ئايەتۇلكۇرسىنىڭ پەزىلىتى ناھايىتى چوڭدۇر .ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ» :بۇ ،ﷲ
تائاالنىڭ كىتابىدىكى ئەڭ پەزىلەتلىك ئايەت» دېگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ .ئىمام ئەھمەد ئۇبەي ئىبنى
كەئب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەندىن:
«ﷲ نىڭ كىتابىدا قايسى ئايەت ئەڭ پەزىلەتلىك؟» دەپ سورىدى .مەن :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى
بىلىدۇ -،دەپ جاۋاب بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ سوئالنى بىر نەچچە قېتىم تەكرارلىدى.
مەن( :ئۇ ئايەت بولسا) ئايەتۇلكۇرسىدۇر -،دەپ جاۋاب بەردىم .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇنداق دېدى« :ئى ئۇبەي! ساڭا بىلىم يار بولسۇن .مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ ئىلكىدە بولغان زاتنىڭ نامى
بىلەن قەسەم قىلمەنكى ،ھەقىقەتەن (ئايەتۇلكۇرسىنىڭ) پادىشاھنى (يەنى ﷲ تائاالنى) ئەرشىنىڭ
يېنىدا ئۇلۇغالپ تۇرىدىغان بىر تىلى ،ئىككى كالپۇكى بار».

448

ئىمام ئەھمەد ئەبۇئەييۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئۆزەمنىڭ خورما ئامبىرىمدا ئىدىم( .ئۇ ئامبارغا) جىن كېلىپ خورمىدىن ئالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا
ئۇ (جىندىن) شىكايەت قىلىپ بەردىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا« :سەن ئۇ جىننى كۆرگەن
ۋاقتىڭدا :ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارغىن -،دېگەن دۇئانى قىلغىن»
دېدى .ئۇ جىن كەلدى .ئۇنىڭغا ھېلىقى دۇئانى ئوقۇپ ئۇنى تۇتۇۋالدىم .ئۇ جىن ماڭا مەن بۇ يەرگە قايتا
كەلمەيمەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن مەن جىننى قويۇپ بەردىم .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يېنىغا كەلدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سېنىڭ ئەسىرىڭ (يەنى تۇتۇۋالغان جىننى دېمەكچى) نېمە
قىلدى؟» دېدى .مەن :ئۇنى تۇتۇۋالغان ئىدىم ،ئۇ ماڭا ئىككى قېتىم :مەن بۇ يەرگە قايتا كەلمەيمەن
دېگەن ئىدى .ئۇنى قويۇپ بەردىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ چوقۇم قايتا كېلىدۇ»
دېدى .ئۇ جىن قايتا كەلدى .مەن ئۇنى ئىككى  -ئۈچ قېتىم تۇتۇۋالدىم ،ھەر قېتىمدا ئۇ جىن :مەن
(بۇ يەرگە) قايتا كەلمەيمەن -،دېدى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلسەم« :سېنىڭ
ئەسرىڭ نېمە قىلدى؟» دەپ سورىدى .مەن ئۇنى تۇتۇۋالغان ئىدىم .ئۇ ماڭا :مەن قايتا (بۇ يەرگە)
كەلمەيمەن دېدى -،دەپ جاۋاب بەردىم .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ چوقۇم قايتا كېلىدۇ»
دېدى .ئاندىن مەن ئۇنى (يەنە) تۇتۇۋالدىم .ئۇ :مېنى قويۇپ بەرگىن ،مەن ساڭا بىر نەرسە ئۆگىتىپ
قوياي ،ئەگەر ئۇنى ئوقۇساڭ ،ساڭا ھېچقانداق زىيانلىق نەرسە يېقىن كېلەلمەيدۇ دەپ ئايەتۇلكۇرسىنى
ئۆگىتىپ قويدى .ئاندىن مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ بولغان ئىشنى سۆزلەپ بەردىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ يالغانچى تۇرۇپ بۇ ئىشتا راست سۆزلەپتۇ» دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇشۇنىڭغا ئوخشاش يەنە بىر قىسسىنى رىۋايەت
قىلىدۇ .ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى رامىزاندا يىغىلغان
زاكاتنى ساقالشقا قويۇپ قويدى .بىر كىشى مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ (مەن ساقالۋاتقان) ئاشلىقتىن ئۇسۇشقا
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باشلىدى .مەن ئۇنى تۇتۇۋېلىپ :مەن سېنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا ئېلىپ بارىمەن-،
دېدىم .ئۇ (ماڭا) :مېنى قويۇۋەتكىن ،مېنىڭ باال  -چاقىلىرىم بار .مېنىڭ ئۇ (ئاشلىققا) قاتتىق ئېھتىياجىم
بار -،دېدى .مەن ئۇنى قويۇۋەتتىم .ئەتىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (مەندىن)« :ئى ئەبۇ ھۇرەيرە!
ئاخشام سېنىڭ ئەسىرىڭ نېمە قىلدى؟» دەپ سورىدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ ئەسىر
ئۆزىنىڭ قاتتىق موھتاج ئىكەنلىكىدىن ۋە باال  -چاقىلىرىنىڭ بارلىقىدىن شىكايەت قىلىپ تۇرۇۋالدى.
ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىپ قويۇپ بەردىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەگەك بول! ئۇ ساڭا يالغان
سۆزلەپتۇ ،ئۇ چوقۇم يەنە قايتا كېلىدۇ» دېدى .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىدىن ئۇنىڭ قايتا
كېلىدىغانلىقىنى بىلىپ ،ئۇنى كۈتۈپ تۇردۇم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دېگەندەك ،ئۇ كېلىپ ئاشلىقتىن
ئۇسۇشقا باشلىدى ،مەن ئۇنى تۇتۇۋېلىپ :سېنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ بارىمەن-،
دېدىم .ئۇ مېنى قويۇۋەتكىن ،مەن بۇ ئاشلىققا بەكمۇ موھتاج ،مېنىڭ باال  -چاقىلىرىم بار .مەن ئەمدى
قايتا كەلمەيمەن -،دېدى .ئىچىم ئاغرىپ ئۇنى قويۇۋەتتىم .ئەتىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەندىن
يەنە« :ئى ئەبۇ ھۇرەيرە! ئاخشام سېنىڭ ئەسرىڭ نېمە قىلدى؟» دەپ سورىدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئۇ موھتاج ئىكەنلىكىدىن ۋە باال  -چاقىلىرى بارلىقىدىن شىكايەت قىلىپ تۇرۇۋالدى،
ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتىپ قويۇپ بەردىم -،دەپ جاۋاب بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەگەك بول!
ئۇ ساڭا يالغان سۆزلەپتۇ ،ئۇ جەزمەن قايتا كېلىدۇ» دېدى ، .مەن ئۇنى يەنە كۆزىتىپ تۇردۇم
(دېگەندەك ،ئۇ كېلىپ ئاشلىقتىن ئۇسۇشقا باشلىدى) .مەن ئۇنى تۇتۇۋېلىپ :بۇنىڭ بىلەن ئۈچ قېتىم
بولدى .مەن سېنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ بارىمەن ،سەن قايتا كەلمەيمەن دەپ
يەنە كەلدىڭ -،دېدىم .ئاندىن ئۇ ماڭا :مېنى قويۇۋەتكىن ،مەن ساڭا (ﷲ ساڭا پايدا يەتكۈزىدىغان)
بىر نەچچە سۆز ئۆگىتىپ قوياي -،دېدى .مەن (ئۇنىڭغا) :ئۇ سۆزلەر قايسى؟ -دېدىم .ئۇ :ئاخشىمى
تۆشەككە كىرگىنىڭدە﴿ :بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ دەپ ئايەتۇلكۇرسنى ئاخىرىغىچە
ئوقۇغىن( .سەن ئۇنى ئوقۇساڭ) ﷲ تەرىپىدىن بىر ساقلىغۇچى ساڭا ھەمراھ بولىدۇ ۋە تاڭ ئاتقۇچە
ساڭا شەيتان يېقىن كېلەلمەيدۇ -،دېدى .مەن ئۇنى قويۇۋەتتىم .ئەتىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئاخشام سېنىڭ ئەسرىڭ نېمە قىلدى؟» دەپ سورىدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ ماڭا
بىر نەچچە ئېغىز سۆز ئۆگىتىپ قويدى .ئۇنىڭ ئېيتىشىچە ،ﷲ تائاال ئۇنى ئوقۇغان كىشىگە پايدا
يەتكۈزەرمىش .شۇنىڭ بىلەن ،مەن ئۇنى قويۇۋەتتىم -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ سۆزلەر
قايسى؟» دەپ سورىدى .مەن :ئۇ ماڭا ئاخشىمى تۆشەككە كىرگەندە ئايەتۇلكۇرسىنى بېشىدىن باشالپ
ئاخىرىغىچە ئوقۇشىمنى تاپىلىدى .شۇنداق قىلسام ،ﷲ تەرىپىدىن بىر ساقلىغۇچىنىڭ مەن بىلەن
بىللە بولىدىغانلىقىنى ۋە تاڭ ئاتقۇچە شەيتاننىڭ ماڭا يېقىنالشمايدىغانلىقىنى ئېيتتى -،دېدىم .بىز
ساھابىالر ياخشىلىققا قىزىقىدىغان بولغاچقا ،ئۇنىڭ ئۆگىتىپ قويغان سۆزى ئۈچۈن قويۇپ بەرگەن
ئىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئاگاھ بول! ئۇ يالغانچى تۇرۇپ (بۇ ئىشتا) ساڭا راست سۆزلەپتۇ .ئى
ئەبۇ ھۇرەيرە! ئۈچ كېچىدىن بۇيان سەن سۆزلىشىۋاتقان (ھېلىقى) كىشىنىڭ كىملىكىنى بىلەمسەن؟»
دېدى .مەن :ياق -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ شەيتاندۇر» دېدى.

ئايەتۇلكۇرسىدىكى اﷲ نىڭ كاتتا ئىسمى توغرىسىدا
ئىمام ئەھمەد يەزىد ئىبنى سەكەننىڭ قىزى ئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
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رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ﴿« :بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر؛ ﷲ
ھەمىشە تىرىكتۇر ،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ ۋە ﴿ئەلىف ،الم ،مىم ،ﷲ دىن باشقا ھېچ

مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ﷲ (ھەمىشە) تىرىكتۇر ،مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾((( دېگەن
ئىككى ئايەتتە ﷲ نىڭ كاتتا ئىسمى بار» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
ئىبنى مەردەۋى ئەبۇئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى
ﷲ نىڭ بەقەرە ،ئال ئىمران ۋە تاھادىن ئىبارەت ئۈچ سۈرىدىكى كاتتا ئىسىملىرىنى تىلغا ئېلىپ دۇئا
قىلسا ،ﷲ ئۇ دۇئانى ئىجابەت قىلىدۇ.

ھىشام مۇنداق دېدى :بەقەرە سۈرىسىدىكى ﴿الّل ُه َال إِلَ َه إِالَّ ُه َو الْ َح ُّي الْ َقيُّوُم﴾؛ ئال ئىمراندىكى﴿ :الم ،الّل ُه ال إِلَـ َه
إِالَّ ُه َو الْ َح ُّي الْ َقيُّوُم﴾؛ تاھا سۈرىسىدىكىَ ﴿ :وَعنَ ِت الْ ُوُجوُه لِْل َح ِّي الْ َقيُّوِم﴾ دېگەن ئايەتلەر ﷲ نىڭ كاتتا ئىسىملىرى بار

ئايەتلەردۇر.

ئايەتۇلكۇرسى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ئايرىم ـ ئايرىم ئون مەزمۇن توغرىسىدا
﴿ -1بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر﴾ بۇ يەردە ﷲ تائاال ھەممە مەخلۇقاتالرنىڭ
ئىبادەت قىلىشىغا يالغۇز ئۆزىنىڭال اليىق ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ.
﴿ - 2ﷲ ھەمىشە تىرىكتۇر ،ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۆلۈپ قالمايدىغان،
مەڭگۈ تىرىك ،ئۆزىدىن باشقا مەخلۇقاتالرنى (ئۇالرغا رىزىق بېرىش ۋە ساقالش بىلەن) ئىدارە
قىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ھەممە نەرسىلەر ئۇنىڭغا ئېھتىياجلىقتۇر .ئۇ ئۇالردىن بىھاجەتتۇر .ئۇالرنىڭ
مەۋجۇد بولۇشى ئۇنىڭ بۇيرۇقىسىز بولمايدۇ.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ئاسمان ـ زېمىننى ئۆز ئەمرى بىلەن (مۇئەللەق)
تۇرغۇزۇشى ﷲ نىڭ (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) ئاالمەتلىرىدىندۇر﴾(((.
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﴿ - 3ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ ،ئۇنى ئۇيقۇ باسمايدۇ﴾ يەنى خاتالىق ،غەپلەت ۋە ئۆز
مەخلۇقاتلىرىنى ئۇنتۇپ قېلىشتەك (ﷲ تائاالغا اليىق بولمايدىغان) ئىشالر ﷲ تائاالدا يۈز
بەرمەيدۇ .ئۇ ھەر بىر جانلىق قىلغان ئىشنى بىلىپ ۋە ھەر بىر ئىشقا گۇۋاھ بولۇپ تۇرغۇچىدۇر.
ئۇنىڭدىن ھېچقانداق نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ .ھەتتا ئۇنىڭدا مۈگدەش ۋە ئۇخالشمۇ يۈز
بەرمەيدۇ.
ئىمام بۇخارى ئەبۇمۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ۋەز ئېيتقاندا بۇ تۆت سۆزنى دېدى« :ﷲ شەكسىز ئۇخلىمايدۇ.
ئۇنىڭغا ئۇخالش اليىق ئەمەس .ئۇ ئۆلچەمنى ياكى رىزىقنى خالىغانچە چۈشۈرىدۇ ۋە خالىغانچە
كۆتۈرىۋېتىدۇ .ئۇنىڭ دەرگاھىغا كۈندۈزنىڭ ئەمەلى كېچە كىرىشتىن بۇرۇن كۆتۈرۈلىدۇ .كېچىنىڭ
ئەمەلى تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن كۆتۈرۈلىدۇ .ئۇنىڭ پەردىسى (بۇنىڭدىن ھازىرقى بىز ئىشلىتىۋاتقان
(((ئال ئىمران سۈرىسى 1ـ 2ـ ئايەتلەر.
((( رۇم سۈرىسى  25ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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پەردىدەك پەردە تەسەۋۋۇر قىلىنسا بولمايدۇ) نۇر ياكى ئوتتۇر .ئەگەر ئۇ (پەردىنى) ئاچىدىغان
بولسا ،ئۇنىڭ يۈزىنىڭ نۇرى پۈتۈن مەخلۇقاتلىرىنى كۆيدۈرىۋېتىدۇ».
﴿ - 4ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ﷲ نىڭ (مۈلكى) دۇر﴾ بۇ پۈتۈن
مەخلۇقاتالرنىڭ ئۇنىڭ قۇلى ،ئۇنىڭ ئىلكىدە ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ئىكەنلىكىدىن
خەۋەر بېرىشىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالردا ۋە زېمىندا ﷲ غا بەندە
بولۇپ بويسۇنمايدىغان ھېچ مەخلۇق يوقتۇر .شەك  -شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئۇالرنى تولۇق
ئىگەللىدى ۋە سانىنى مۇكەممەل بىلدى قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
تەنھا كېلىدۇ﴾(((.
﴿ - 5ﷲ نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ ﷲ نىڭ ئالدىدا شاپائەت قىاللىسۇن﴾ ﷲ تائاال بۇ
ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاسمانالردا نۇرغۇن پەرىشتىلەر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ شاپائىتى ھېچ نەرسىگە
ئەسقاتمايدۇ ،پەقەت ﷲ ئۆزى خالىغان ۋە رازى بولغان ئادەمگە شاپائەت قىلىشقا رۇخسەت
قىلسىال (ئاندىن) ئۇالرنىڭ شاپائىتى ئەسقاتىدۇ﴾((( يەنى ﷲ نىڭ كاتتىلىقى ۋە ئۇلۇغلىقىدىن،
ئۇنىڭ رۇخسىتسىز (ﷲ نىڭ دەرگاھىدا) بىر كىشى يەنە بىر كىشىگە شاپائەت قىلىشقا جۈرئەت
قىاللمايدۇ.
شاپائەت توغرىسىدىكى ھەدىسلەرنىڭ مەزمۇنى مۇنداق بايان قىلىنىدۇ .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :مەن ئەرشنىڭ تېگىگە كېلىمەن ـ دە ،سەجدە قىلىمەن .ﷲ تائاال مېنى ئۆزى
خالىغان مۇددەتكىچە سەجدىدە قويۇپ قويىدۇ .ئاندىن (ماڭا) :بېشڭنى كۆتەر ،سۆزلىگىن
(سۆزۈڭ) ئاڭلىنىدۇ .شاپائەت تىلىگىن ،شاپائەت قىلىش ھوقۇقى بېرىلىدۇ -،دەيدۇ .ئاندىن
(ﷲ تائاال) ماڭا شاپائەت قىلىنغۇچىالرنىڭ سان ئۆلچىمىنى بېكىتىپ بېرىدۇ .مەن ئۇالرنى
جەننەتكە كىرگۈزىمەن.»...
﴿ - 6ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى (يەنى دۇنيادا قىلغان) ،كەينىدىكى (يەنى ئۇالر ئۈچۈن
ئاخىرەتتە تەييارلىغان) ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ﴾ بۇ (ﷲ تائاال) نىڭ ھەممە

نەرسىنى؛ ئۆتۈپ كەتكىنىنى ،ھازىرقىسىنى ۋە كېيىنكىسىنى بىلىدىغانلىقىنىڭ پاكىتىدۇر .ﷲ
بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز (دۇنياغا) پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئەمرى بىلەن چۈشىمىز ،بىزنىڭ
ئالدىمىزدىكى ،ئارقىمىزدىكى ۋە ئالدى  -كەينىمىز ئارىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ
ئىلكىدىدۇر ،پەرۋەردىگارىڭ (بەندىلىرىنىڭ ئەمەللىرىدىن ھېچ نەرسىنى) ئۇنتۇمايدۇ﴾(((.

﴿ - 7ئۇالر ﷲ نىڭ مەلۇماتىدىن (ﷲ) ئۇالرغا بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن (يەنى
پەيغەمبەرلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق بىلدۈرگەن نەرسىلەردىن) باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ﴾ يەنى

بىر كىشى ﷲ تائاالنىڭ بىلىمىدىن ﷲ ئۇنىڭغا بىلدۈرگەن نەرسىدىن باشقا ھېچنېمىنى
بىلمەيدۇ .بۇنىڭدىن :ﷲ تائاالنىڭ ئىسىم  -سۈپەتلىرىگە مۇناسىۋەتلىك بىلىملەردىن (ﷲ)
بىلدۈرگەندىن باشقا ھېچقانداق نەرسىنى بىلمەيدۇ -،دېگەنلىك مەقسەت قىلىنغان بولۇشى
((( مەريەم سۈرىسى  - 93ئايەتتىن  95ـ ئايەتكىچە.
((( نەجم سۈرىسى  26ـ ئايەت.
((( مەريەم سۈرىسى  64ـ ئايەت.
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مۇمكىن .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇالرنىڭ ئالدىدىكىنى ۋە كەينىدىكىنى بىلىدۇ،
ئۇالر بولسا ئۇنى بىلمەيدۇ﴾(((.
﴿ - 8ﷲ نىڭ كۇرسى (مەلۇماتى) ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ﴾ ۋەكىئە بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلدى :ﷲ تائاالنىڭ كۇرسى ئۇنىڭ ئىككى پۇتىنى قويىدىغان يەردۇر .ھەرقانداق كىشى ﷲ
تائاالنىڭ ئەرشىنىڭ قانچىلىكلىكىنى ئۆلچىيەلمەيدۇ.
زەھھاك ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەگەر
يەتتە قات ئاسمان ۋە يەتتە قات زېمىن يېيىلىپ ،ئاندىن بىرسى بىرسىگە ئۇالشسىمۇ كۇرسىنىڭ
ئالدىدا بىپايان چۆلدە تۇرغان بىر تال ھالقىدەك تۇرىدۇ.
﴿ - 9ئاسمان  -زېمىننى ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيدۇ﴾ يەنى ئاسمان  -زېمىن
ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئىنسانالرنى ۋە نەرسىلەرنى ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيدۇ .ئەكسىچە
ئۇنىڭغا ئاساندۇر .ئۇ ھەر بىر جانلىق قىلىۋاتقان ئىشنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر .ھەممە نەرسىنى
كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر .ئۇنىڭغا ھېچقانداق نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ .ھەممە نەرسە ئۇنىڭ
ئالدىدا ئاددىي ھەم ئاجىزدۇر ۋە ئۇنىڭغا موھتاجدۇر .ﷲ ھېچنېمىگە ھاجەتمەن ئەمەستۇر.
مەدھىيىلەنگۈچىدۇر ،خالىغاننى قىلغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال قىلغان ئىشىدىن سوراق قىلىنمايدۇ .لېكىن بارلىق مەخلۇقات قىلغان ئىشلىرىدىن
سوراق قىلىنىدۇ .ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنى ئۆزىگە بويسۇنىدۇرغۇچىدۇر .ھەممە نەرسىدىن
ھېساب ئالغۇچىدۇر .ھەممە نەرسىنى كۆزەتكۈچىدۇر .ھەممە نەرسىدىن ئۈستۈندۇر ۋە كاتتىدۇر.
ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق زات يوقتۇر ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ياراتقۇچى يوقتۇر.
﴿ - 10ئۇ يۇقىرى مەرتىۋىلىكتۇر ،ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر﴾ بۇنىڭ مەنىسى ﷲ نىڭ بۇ
ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاشتۇر﴿ :ﷲ مەخپىي ۋە ئاشكارا ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى بىلگۈچىدۇر،
(((
ھەممىدىن بۈيۈكتۇر ،ھەممىدىن ئۈستۈندۇر﴾.

*******

452

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚ
دىندا (ئۇنىڭغا كىرىشكە) زورالش يوقتۇر ،ھىدايەت گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى ،كىمكى
تاغۇت (يەنى ﷲ دىن باشقا بارچە مەبۇد) نى ئىنكار قىلىپ ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىكەن ،ئۇ
سۇنماس ،مەھكەم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ ،ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئىشلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾256
((( تاھا سۈرىسى  110ـ ئايەت.
((( رەئد سۈرىسى 9ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

دىندا زورالشنىڭ يوقلۇقى
﴿دىندا (ئۇنىڭغا كىرىشكە) زورالش يوقتۇر﴾ يەنى سىلەر بىر كىشىنى ئىسالم دىنىغا كىرىشكە
مەجبۇرلىماڭالر .شۈبھىسىزكى ،بۇ دىننىڭ دەلىل ـ ئىسپاتلىرى ئوچۇق ۋە ناھايىتى روشەندۇر .ئىسالم
دىنى بىر كىشىنى ئۇنىڭغا كىرىشكە زورالشقا موھتاج ئەمەس .بەلكى ﷲ تائاال ئىسالمغا باشلىغان،
دىلىنى ۋە كۆزىنىڭ نۇرىنى ئېچىۋەتكەن كىشىال ئۇنىڭغا ناھايىتى ئوچۇق پاكىت ئارقىلىق كىرىدۇ .ﷲ
تائاال دىلىنى تەسىرلەنمەس قىلىۋەتكەن ،قۇالق ۋە كۆزلىرىنى پېچەتلىۋەتكەن كىشىنى ئىسالم دىنىغا
مەجبۇرالپ كىرگۈزۈشنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوق.
گەرچە بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ھەممە كىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالسىمۇ“ :بۇ ئايەت بىر تۈركۈم ئەنسارىالر
ھەققىدە چۈشكەن” دەپ بايان قىلىنىدۇ.
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر ئايال
(بالىسى تۇرمىغانلىقتىن) ھەسرەت ئىچىدە ياشايتتى .ئۇ ئەگەر بىر بالىسى ياشاپ قالسا ،ئۇنى يەھۇدىي
دىنىدا قىلىش ئۈچۈن ئۆز ـ ئۆزىگە ۋەدە قىلدى .ئۇ بالىلىق بولغاندىن كېيىن (بالىسىنى) يەھۇدىي
قىلدى .نەزىر جەمەتى يەھۇدىيلىرى (مەدىنىدىن) قوغالپ چىقىرىلغاندا ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئەنسارىالرنىڭ
بالىلىرىمۇ بار ئىدى .شۇنىڭ بىلەن ئەنسارىالر :بىز بالىلىرىمىزنى (يەھۇدىيالر بىلەن بىللە كۆچۈپ
كېتىشكە) تاشالپ قويماي ئۇالرنى بىز بىلەن ئېلىپ قااليلى! -دېدى .ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى
نازىل قىلدى﴿ :دىندا (ئۇنىڭغا كىرىشكە) زورالش يوقتۇر ،ھىدايەت گۇمراھلىقتىن ئېنىق ئايرىلدى﴾.
ئىمام ئەھمەدنىڭ ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر كىشىگە« :مۇسۇلمان بولغىن» دېگەن ،ئۇ كىشى :مەن (ئىسالمنى) يامان
كۆرىمەن -،دەپ جاۋاب بەرگەن .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ئەگەر (ئىسالمنى) يامان كۆرسەڭمۇ،
مۇسۇلمان بولغىن!» دېگەن .بۇ ھەدىستىن ئۇ كىشىنى ئىسالمغا مەجبۇرالش مەنىسى چىقمايدۇ.
ئېنىقكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئىسالمغا كىرىشكە مەجبۇرلىمىدى ،بەلكى ئۇنى ئىسالمغا
چاقىردى -،خاالس( .يەنى ئۇ كىشى ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلمايدىغانلىقىنى ،بەلكى ئۇنى يامان
كۆرىدىغانلىقىنى ئېيتقاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن يامان كۆرسەڭمۇ مۇسۇلمان بولغىن! ﷲ
سېنىڭ نىيىتىڭنى ياخشىالپ ئىخالس ئاتا قىلغاي!» دېگەن).

اﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىنىڭ ناھايىتى مەھكەم تۇتقا
ئىكەنلىكى
﴿كىمكى تاغۇت (يەنى ﷲ دىن باشقا بارچە مەبۇد) نى ئىنكار قىلىپ ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىكەن،
ئۇ سۇنماس ،مەھكەم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ ،ﷲ (بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر،
(ئىشلىرىنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى بىر كىشى بۇتالرنى ۋە شەيتان (ﷲ تائاالنى قويۇپ ئىبادەت

قىلىشقا) چاقىرغان نەرسىلەرنى تاشالپ ،ﷲ تائاالنى بار ۋە بىر دەپ بىلىپ ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلسا
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق زاتنىڭ يوقلۇقىغا گۇۋاھلىق بەرسە﴿ ،ئۇ سۇنماس ،مەھكەم تۇتقىنى
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تۇتقان بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ ھەقىقەتتە ئۆرنەك قىلىشقا تېگىشلىك توغرا يولدا بولغان بولىدۇ.
﴿ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىكەن ،ئۇ سۇنماس ،مەھكەم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ ،ﷲ (بەندىلىرىنىڭ
سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ھەقىقەتەن ئۇ دىندىكى ناھايىتى چىڭ بىر تۇتقىغا ئوخشاش
كۈچلۈك بىر ئەڭگۈشتەرنى تۇتتى .شۇڭا ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىكەن ،ئۇ سۇنماس،
مەھكەم تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ﴾.

مۇجاھىد مۇنداق دېدى( :ئايەتتىكى) ناھايىتى مەھكەم تۇتقا دېگەن سۆزدىن ئىمان مەقسەت
قىلىنىدۇ .سۇددى :ئۇنىڭدىن ئىسالم مەقسەت قىلىنىدۇ -،دېدى.
ئىمام ئەھمەد قەيس ئىبنى ئۇبادىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن مەسچىتتە
ئىدىم .يۈزىدىن تەقۋالىقىنىڭ ئاالمەتلىرى چىقىپ تۇرغان بىر كىشى (مەسچىتكە) كىرىپ ،يەڭگىلگىنە
ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇدى .كىشىلەر :بۇ جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ بىرسى بولسا كېرەك-،
دېيىشتى .ئۇ (مەسچىتتىن) چىقىپ ئۆيىگە ماڭدى .مەن ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ماڭدىم ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە
(ئۆيىگە) كىرىپ ،پاراڭالشتىم .ئۇ (مەندىن) قورۇنمىغىدەك بولغاندا (ئۇنىڭغا) :سەن مەسچىت تەرەپكە
كېلىۋاتقىنىڭداكىشىلەرسېنىڭھەققىڭدەمۇنداق-مۇنداقسۆزلەرنىقىلىشتى-،دېدىم.ئۇ:سۇبھانەلال!
بىر كىشىنىڭ ئۆزى بىلمەيدىغان نەرسە ئۈستىدە سۆزلىشى ياخشى ئەمەس .مەن نېمە ئۈچۈن ئۇالرنىڭ
شۇنداق دەيدىغانلىقىنى ساڭا سۆزلەپ بېرەي .مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا مۇنداق بىر
چۈش كۆرگەنىدىم( .چۈشۈمدە) قارىسام ،كەڭرى كەتكەن يېپيېشىل بىر بوستانلىقتا تۇرغۇدەكمەن.
بوستانلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئاسمان – پەلەك بىر تۆمۈر تۈۋرۈك بار بولۇپ ،تۈۋرۈكنىڭ ئۇچىدا بىر تۇتقا بار
ئىدى .بىردىنال ماڭا :تۈۋرۈكنىڭ ئۈستىگە چىققىن -،دېيىلدى .مەن :چىقالمايمەن -،دېدىم .ئاندىن
مېنىڭ قېشىمغا بىر ياخشى كىشى كەلدى .ئۇ (ياخشى كىشى) خىزمەتكار ئىدى .ئۇ مېنىڭ ئارقامدىن
كىيىمىمنى كۆتۈرۈپ :تۈۋرۈككە چىققىن -،دېدى .مەن چىقتىم ،ھەتتا تۇتقىنىمۇ تۇتتۇم .ئاندىن ئۇ
(ماڭا) :تۇتقىنى چىڭ تۇتقىن -،دېدى .مەن شۇنىڭ بىلەن ئويغىنىپ كەتتىم ،قارىغۇدەك بولسام،
ئۇ تۇتقا مېنىڭ قولۇمدا تۇرىدۇ .ئاندىن مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ ،ئۇ (چۈشنى)
سۆزلەپ بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇ بوستان ئىسالمنىڭ بوستانىدۇر ،تۈۋرۈك ئىسالمنىڭ
تۈۋرۈكىدۇر ،تۇتقا ناھايىتى مەھكەم تۇتقىدۇر (يەنى ئايەتتىكى مەھكەم تۇتقىنى دېمەكچى) سەن ئۆلۈپ
كەتكۈچە ئىسالمنىڭ ئۈستىدە بولىسەن» دېدى .قەيس ئىبنى ئابباد :ئۇ (چۈش كۆرگەن كىشى)
ئابدۇلالھ ئىبنى ساالمدۇر -،دېدى.
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*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﷲ مۆمىنلەرنىڭ ئىگىسىدۇر ،ئۇالرنى (كۇفرىنىڭ) زۇلمىتىدىن (ئىماننىڭ) يورۇقلىقىغا چىقىرىدۇ؛
كاپىرالرنىڭ ئىگىسى شەيتاندۇر ئۇالرنى (ئىماننىڭ) يورۇقلىقىدىن (گۇمراھلىقنىڭ) قاراڭغۇلۇقىغا
چىقىرىدۇ .ئەنە شۇالر ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴿.﴾257

بەقەرە سۈرىسى

ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ئۆزىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلىگەن كىشىنى توغرا يولغا باشاليدىغانلىقىدىن،
مۆمىن بەندىلىرىنى كۇپۇر ۋە شېرىكنىڭ ئازغۇن يولىدىن تارتىپ چىقىرىپ ،ناھايىتى روشەن بولغان
ھەقىقەتنىڭ نۇرىغا يېتەكلەيدىغانلىقىدىن ،كاپىرالرنىڭ ئىگىسى شەيتانالر بولۇپ ،ئۇالر كاپىرالرغا
(ئۇالرنىڭ) نادانلىقلىرى ۋە ئازغۇنلۇقلىرىنى چىرايلىق كۆرسىتىپ بېرىپ ،ھەق يولدىن كۇپۇرلۇققا
چىقىرىدىغانلىقىدىنخەۋەربەردى.
﴿ئەنە شۇالر ئەھلى دوزاختۇر ،ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىالردۇر﴾ ھەق دېگەن پەقەت بىرال
بولغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ (بۇ ئايەتتە) ئىماننىڭ نۇرى دەپ بىرلىك مەنىنى ئىپادىلەيدىغان سۆز
بىلەن ،كۇپۇرلۇقنىڭ تۈرلىرى جىق بولغانلىقى ئۈچۈن( ،گۇمراھلىقنى) گۇمراھلىقنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرى
دەپ كۆپلۈكنى ئىپادىلەيدىغان سۆز بىلەن ئىپادىلەپ كەلتۈردى .كۇپۇرلۇقنىڭ تۈرلىرىنىڭ ھەممىسى
ئازغۇنلۇقتۇر.
ﷲ بۇ ھەقتە (يەنى ھەقنىڭ بىر ئىكەنلىكى ،كۇپۇرلۇقنىڭ تۈرلىرىنىڭ كۆپ ئىكەنلىكى
توغرىسىدا) مۇنداق دېدى﴿ :بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر ،شۇ يولدا مېڭىڭالر ،نا توغرا يولالردا ماڭماڭالر،
ئۇالر سىلەرنى ﷲ نىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ( ،ﷲ نىڭ ئەمرىنى تۇتۇپ دوزاختىن) ساقلىنىشىڭالر
ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە بۇ ئىشالرنى تەۋسىيە قىلىدۇ﴾﴿ ،جىمى ھەمدۇ سانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى
ياراتقان ،زۇلمەتلەرنى ۋە نۇرنى پەيدا قىلغان ﷲ غا خاستۇر!﴾(((.
بۇ ئايەت ۋە بۇنىڭدىن باشقا ئايەتلەردە ﷲ ھەقنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدىغان سۆزلەرنىڭ ھەممىسنى
بىرلىك شەكلى بىلەن ،كۇپۇرلۇقنى ئۇقتۇرۇپ بېرىدىغان سۆزلەرنىڭ ھەممىسىنى كۆپلۈك شەكلى بىلەن
كەلتۈردى.

*******
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
پەرۋەردىگارى توغرىسىدا ئىبراھىم بىلەن مۇنازىرىلەشكەن ،ﷲ نىڭ ئاتا قىلغان پادىشاھلىقى
ئۇنى ئىبراھىم بىلەن مۇنازىرىلىشىشكە ئېلىپ كەلگەن ئادەم (يەنى نەمرۇد) نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئەينى زاماندا
ئىبراھىم (ﷲ نىڭ بارلىقىغا دەلىل كۆرسىتىپ)« :مېنىڭ پەرۋەردىگارىم (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيدۇ،
(تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيدۇ» دېدى .ئۇ« :مەنمۇ (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيمەن( ،تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيمەن»
دېدى (نەمرۇد ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ئىككى ئادەمنى چاقىرتىپ كېلىپ بىرىنى ئۆلتۈردى ،بىرىنى
قويۇپ بەردى) .ئىبراھىم (نەمرۇدنىڭ بۇنداق ھاماقەتلىكىنى كۆرۈپ)« :ﷲ ھەقىقەتەن كۈننى شەرقتىن
چىقىرااليدۇ( ،خۇدالىق دەۋاسى قىلىدىغان بولساڭ) سەن ئۇنى غەربتىن چىقىرىپ باققىن» دېدى.
(بۇنداق پاكىت ئالدىدا) كاپىر ئېغىز ئاچالماي قالدى .ﷲ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿.﴾258
((( ئەنئام سۈرىسى153ـ ئايەت.
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اﷲ تائاالنىڭ دوستى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ كاپىر نەمرۇد بىلەن
مۇنازىرىلەشكەنلىكى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ پەرۋەردىگارى توغرۇلۇق مۇنازىرىلەشكەن كاپىر بابىلنىڭ
پادىشاھى نەمرۇد ئىبنى كەنئان ئىبنى كوشى ئىبنى سام ئىبنى نۇھ بولۇپ ،ئۇ نەمرۇد ئىبنى
فالىخ ئىبنى ئابر ئىبنى شالىخ ئىبنى ئەرفەخشەز ئىبنى سام ئبنى نۇھ دەپمۇ ئاتىلىدۇ .بىرىنچىسى،
مۇجاھىد ۋە باشقىالرنىڭ سۆزىدۇر .مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ :كۈن چىقىشتىن تارتىپ كۈن پېتىشقىچە
دۇنيانىڭ پادىشاھى بولغان تۆت كىشى ئۆتكەن بولۇپ ،ئىككىسى مۆمىن ۋە ئىككىسى كاپىر
ئىدى .ئىككى مۆمىن داۋۇد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى سۇلەيمان ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىسكەندەر
زۇلقەرنەيندۇر .ئىككى كاپىر بولسا ،نەمروز ياكى نەمرۇد بىلەن بوختۇننەسسىردۇر.
﴿پەرۋەردىگارىتوغرىسىدائىبراھىمبىلەنمۇنازىرىلەشكەن،ﷲنىڭئاتاقىلغانپادىشاھلىقى
ئۇنى ئىبراھىم بىلەن مۇنازىرىلىشىشكە ئېلىپ كەلگەن ئادەم (يەنى نەمرۇد) نى كۆرمىدىڭمۇ؟﴾

يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن پەرۋەردىگارىڭ ھەققىدە ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇنازىرىلەشكەن
كىشىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ (ئۇ كىشىدىن كېيىن) پىرئەۋن ئادەملىرىگە﴿ :ئى كاتتىالر! مەن ئۆزەمدىن
باشقا يەنە بىر ئىالھنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەن﴾((( دېگەنگە ئوخشاش ،ئۇمۇ ئۆزىدىن باشقا بىر
ئىالھنىڭ بارلىقىدىن تاناتتى .ئۇنىڭ بۇ دەرىجىدە ھەددىدىن ئېشىپ كېتىشىگە ۋە كۇپۇرلۇق
قىلىشىغا ئۇنىڭ تەكەببۇرلىقى ۋە ئۇزۇن مۇددەت پادىشاھ بولۇپ تۇرۇشى سەۋەب بولدى.
بۇ كاپىر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمدىن (ئۇ ئىشىنىشكە چاقىرىۋاتقان) پەرۋەردىگارىنىڭ بارلىقىغا

پاكىت تەلەپ قىلغاندا ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى﴿ :مېنىڭ پەرۋەردىگارىم (ئۆلۈكنى)
تىرىلدۈرەلەيدۇ( ،تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيدۇ﴾ يەنى سەن كۆرۈپ تۇرۇۋاتقان بارلىق نەرسىلەرنىڭ

يوقلۇقتىن بارلىققا كېلىشى ۋە بارلىقتىن يوق بولۇپ كېتىشى بۇ ئىشالرنى ئۆز ئىختيارى بىلەن
قىلىۋاتقان بىر زاتنىڭ بارلىقىغا روشەن بىر پاكىتتۇر .چۈنكى ،بۇ نەرسىلەر ئۆزلۈكىدىن پەيدا
بولۇپ قالمىدى .ئۇنداق بولغان ئىكەن ،ئۇ نەرسىلەرنى يوق يەردىن پەيدا قىلغۇچىنىڭ بولۇشى
زۆرۈردۇر .ئۇ بولسا شېرىكى يوق ،تەنھا( ،مەن) ئىبادەتنى ئۇنىڭغىال قىلىشقا دەۋەت قىلغان
پەرۋەردىگارىمدۇر.

ئاندىننەمرۇدمۇنداقدېدى﴿:مەنمۇ(ئۆلۈكنى)تىرىلدۈرەلەيمەن(،تىرىكنى)ئۆلتۈرەلەيمەن﴾
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قەتادە ،مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە سۇددى قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :ئۆلۈمگە اليىق بولغان
ئىككى كىشى نەمرۇدنىڭ قېشىغا كەلتۈرۈلدى .ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتىشكە بۇيرۇدى،
ئۇ ئۆلتۈرۈلدى .يەنە بىرىنى ئۆلتۈرمەي قويۇپ بېرىپ :مانا بۇ تىرىلدۈرۈش ۋە ئۆلتۈرۈش دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى .بۇ كاپىرنىڭ قىلغان ئىشى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن قانائەتلىنەرلىك جاۋاب
بولمىسىمۇ ،ئۇ بۇ ئىشى بىلەن (بۇ ئورۇندا) ئۆزىنىڭ تېخىمۇ تەكەببۇر ۋە جاھىللىقىنى ھەمدە
ئۆزىنىڭ ئۆلتۈرۈپ  -تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويماقچى بولدى.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى﴿ :ﷲھەقىقەتەنكۈننىشەرقتىنچىقىرااليدۇ،
((( ئەنئام سۈرىسى1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

(خۇدالىق دەۋاسى قىلىدىغان بولساڭ) سەن ئۇنى غەربتىن چىقىرىپ باققىن﴾ يەنى سەن دەۋا
قىلغاندەك تىرىلدۈرەلەيدىغان ۋە ئۆلتۈرەلەيدىغان بولساڭ ،تىرىلدۈرەلەيدىغان ۋە ئۆلتۈرەلەيدىغان
زات پۈتۈن مەخلۇقاتالرنى يارىتااليدۇ ۋە ئاسمان  -زېمىننىڭ ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى پىالنىتالرنىڭ
ھەرىكەتلىرىنى ئۆزى خالىغانچە باشقۇرااليدۇ .كۈن ھەر كۈنى شەرق تەرەپتىن چىقىدۇ ،ئەگەر سەن
دېگەندەك تىرىلدۈرەلەيدىغان ۋە ئۆلتۈرەلەيدىغان ئىالھ بولساڭ ،كۈننى غەرب تەرەپتىن چىقىرىپ
باقمامسەن؟ (دېدى) .ئۇ (كاپىر) بۇنى قىاللمايدىغانلىقىنى ۋە بۇ ئورۇندا تەكەببۇرلۇق قىلىشقا ئاجىز
كەلگەنلىكىنى بىلىپ ،يېڭىلگەنلىكىگە تەن بېرىپ بىر ئېغىزمۇ گەپ قىاللمىدى.
﴿ﷲ زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾ يەنى (ﷲ) زالىمالرغا پاكىت ۋە ئىسپاتالرنى
(ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىغا) سېلىپ بەرمەيدۇ .بەلكى ئۇالرنىڭ پاكىتلىرى پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا
ھەق ئەمەستۇر .ئۇالرغا (ﷲ نىڭ) غەزىپى ۋە قاتتىق ئازابى باردۇر.
سۇددى مۇنداق دېدى :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىلەن نەمرۇدنىڭ ئارىلىقىدا بولغان بۇ
مۇنازىرە ئىبراھىم ئەلەيھسىساالم ئوتتىن چىققاندىن كېيىن بولغان بولۇپ ،ئۇ نەمرۇد بىلەن كۆرۈشۈپ
باقمىغان ئىدى .پەقەت شۇ كۈنىال (ئوتتىن چىققان كۈن) پادىشاھ (نەمرۇد) بىلەن بىر يەرگە
كېلىپ يۈزلەشكەن .ئاندىن ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا يۇقىرىقى مۇنازىرە بولغان.

*******
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ياكى سەن تام ،ئۆگزىلىرى يىقىلىپ ۋەيران بولغان (خارابە) شەھەر (يەنى بەيتۇلمۇقەددەس)
دىن ئۆتكەن كىشىنى (يەنى ئۇزەيرنى) كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇ (ئەجەبلىنىپ)« :ﷲ بۇ شەھەرنىڭ ئۆلگەن
ئاھالىسىنى قانداق تىرىلدۈرەر؟» دېدى .ﷲ ئۇنى يۈز يىل ئۆلۈك ھالىتىدە تۇرغۇزۇپ ئاندىن (كامالى
قۇدرىتىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن) تىرىلدۈردى .ﷲ (پەرىشتە ئارقىلىق) ئۇنىڭدىن(« :بۇھالەتتە)
قانچىلىك تۇردۇڭ؟» دەپ سورىدى .ئۇ« :بىركۈن ياكى بىر كۈنگە يەتمەيدىغان ۋاقىت تۇردۇم»
دېدى .ﷲ ئېيتتى« :ئۇنداق ئەمەس (تولۇق)  100يىل تۇردۇڭ! يېمەك ئىچمىكىڭگە قارىغىنكى،
بۇزۇلمىغان؛ ئېشىكىڭگە قارىغىنكى (ئۇنىڭ سۆڭەكلىرى چىرىپ كەتكەن)( .ساڭا يۇقىرىقىدەك
ئادەتتىن تاشقىرى ئىشالرنى قىلغانلىقىمىز) سېنى بىز كىشىلەرگە (قۇدرىتىمىزنىڭ) دەلىلى
قىلىش ئۈچۈندۇر .بۇ سۆڭەكلەرگە قارىغىنكى ،ئۇنى قانداق قۇراشتۇرىمىز ،ئاندىن ئۇنىڭغا گۆش
قوندۇرىمىز( .يۇقىرىقى ئىشالر) ئۇنىڭغا ئېنىق بولغان چاغدا (يەنى ئۇ روشەن مۆجىزىلەرنى كۆرگەن
چاغدا) ،ئۇ« :مەن ﷲ نىڭ ھەممە نەرسىگە قادىر ئىكەنلىكىنى بىلدىم» دېدى﴿.﴾259
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ئۇزەير ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسى
﴿ياكى سەن تام ،ئۆگزىلىرى يىقىلىپ ۋەيران بولغان (خارابە) شەھەر (يەنى بەيتۇلمۇقەددەس)
دىن ئۆتكەن كىشىنى (يەنى ئۇزەيرنى) كۆرمىدىڭمۇ؟﴾ بۇ ئايەت بىلەن يۇقىرىدىكى ئايەتنىڭ مەنە

جەھەتتەباغلىنىشلىقىبار.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ناجىيە ئىبنى كەئبىدىن ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ (خاراب شەھەردىن ئۆتكەن كىشى) ئۇزەيردۇر.
ئۇ كىشىنىڭ (ئۇزەير) ئىكەنلىكىنى ئىبنى جەرىرمۇ ناجىيەدىن رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى جەرىر ۋە ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ھەسەن ،قەتادە ،سۇددى
ۋە سۇلەيمان ئىبنى بەرىدە قاتارلىقالرنىڭ :ئۇ كىشى ئۇزەير -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .مۇجاھىد
ئىبنى جەبەر :ئۇ ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بولغان بىر كىشى -،دېدى .ئۇ شەھەر بەيتۇلمۇقەددەس بولۇپ،
بوختۇننەسرى ئۇنى ۋەيران قىلىپ ۋە پۈتۈن ئاھالىسىنى ئۆلتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن( ،ئۇ) ئۇ يەردىن
ئۆتكەن ئىدى.
﴿سەن تام ،ئۆگزىلىرى يىقىلىپ ۋەيران بولغان (خارابە) شەھەر﴾ ئۇ كىشى بۇنىڭ بىر ھەشەمەتلىك
قۇرۇلۇش بولۇپ كېيىن ۋەيران بولغانلىقىنى كۆرۈپ (ئويلىنىپ تۇرۇپ) مۇنداق دەۋەتتى﴿ :ﷲ بۇ
شەھەرنىڭ ئۆلگەن ئاھالىسىنى قانداق تىرىلدۈرەر؟﴾ ئۇنىڭ بۇنداق دېيىشى (شەھەرنىڭ) ھەددىدىن

زىيادە ۋەيران بولغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ بۇرۇنقى ھالىتىگە قايتىشىنىڭ ئېھتىمالدىن بەك يىراقلىقىنى
كۆرگەنلىكىئۈچۈندۇر.

﴿ﷲ ئۇنى  100يىل ئۆلۈك ھالىتىدە تۇرغۇزۇپ ئاندىن (كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن)
تىرىلدۈردى﴾ ئۇ شەھەر ئۇزەير ئۆلۈپ يەتمىش يىلدىن كېيىن (بۇرۇنقىدەك) ئاۋات قىلىندى .ئۇنىڭدا
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ئولتۇرۇشلۇق ئائىلىلەرمۇ كۆپىيىپ قالدى .ئىسرائىل ئەۋالدلىرىمۇ ئۇنىڭغا قايتىپ كەلدى .ﷲ
ئۇزەيرنى ئۆلۈپ كەتكەندىن كېيىن (تىرىلدۈرۈپ) ئورنىدىن قوزغىغاندا( ،ئۇنىڭغا بەدىنىنى قانداق
تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن) ئالدى بىلەن ئۇنىڭ ئىككى كۆزىگە جان كىرگۈزدى( .ئۇنىڭ
پۈتۈن بەدىنىگە) جان كىرگۈزۈپ بولغاندا﴿ :ﷲ (پەرىشتە ئارقىلىق) ئۇنىڭدىن(« :بۇ ھالەتتە) قانچىلىك
تۇردۇڭ؟» دەپ سورىدى﴾ ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ( :ﷲ) ئەتىگەن ۋاقتىدا ئۇزەيرنىڭ جېنىنى ئالدى.
ئۇنى تىرىلدۈرگەندە كۈن قايرىلغان ئىدى .ئۇ كۈننىڭ كىرىپ كەتمىگەنلىكىنى كۆرۈپ ،مەن ئۆلۈپ
قالغان كۈننىڭ ئۆزى دەپ گۇمان قىلىپ«﴿ :بىركۈن ياكى بىر كۈنگە يەتمەيدىغان ۋاقىت تۇردۇم»
دېدى﴾ ئېيتىشالرغا قارىغاندا ،ئۇنىڭ يېنىدا ئۈزۈم ،ئەنجۈر ۋە مېۋە سۈيى بار ئىدى .مېۋە سۈيىنىڭمۇ
بۇزۇلۇپ كەتمىگەنلىكىنى ۋە مېۋىلەرنىڭمۇ سېسىپ قالمىغانلىقىنى كۆردى.
﴿ئېشىكىڭگە قارىغىنكى (ئۇنىڭ سۆڭەكلىرى چىرىپ كەتكەن)﴾ يەنى ﷲ نىڭ ئۇنى قانداق
تىرىلدۈرىدىغانلىقىغا قاراپ تۇرغىن ﴿(ساڭايۇقىرىقىدەكئادەتتىنتاشقىرىئىشالرنىقىلغانلىقىمىز)سېنى
بىز كىشىلەرگە (قۇدرىتىمىزنىڭ) دەلىلى قىلىش ئۈچۈندۇر﴾ يەنى قىيامەتنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە پاكىت
قىلىمىز.
﴿بۇ سۆڭەكلەرگە قارىغىنكى ،ئۇنى قانداق قۇراشتۇرىمىز﴾ يەنى بىز سۆڭەكلەرنى جەملەيمىز،

بەقەرە سۈرىسى

ئاندىن ئۆزئارا قۇراشتۇرىمىز﴿ .ئاندىن ئۇنىڭغا گۆش قوندۇرىمىز﴾ سۇددى ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ:
ئۇنىڭ ئېشىكىنىڭ سۆڭەكلىرى (ئۇنىڭ) ئوڭ ۋە سول تەرىپىدە چېچىلىپ تۇراتتى .ئۇ سۆڭەكلەر ئاقىرىپ
كەتكەنلىكتىن پارقىراپ تۇراتتى .ئاندىن ﷲ بىر شامالنى ئەۋەتىپ چېچىلىپ كەتكەن سۆڭەكلەرنى بىر
يەرگە يىغدى .ئاندىن ھەر بىر سۆڭەكنى ئۆزىنىڭ ئورنىغا قۇراشتۇردى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ بىر ئىسكىلىت
(گۆشى يوق) ئېشەككە ئايالندى .ئاندىن ﷲ ئۇنىڭغا گۆش ،پەي ،تومۇر ۋە تېرە قوندۇردى .ﷲ
بىر پەرىشتىنى ئەۋەتتى .ئۇ (پەرىشتە) ئېشەكنىڭ بۇرنىغا پۈۋلىدى .ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ئۇنىڭغا
جان كىرىپ ھاڭرىدى.
بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئۇزەيرنىڭ كۆز ئالدىدا بولدى .ئۇ بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز كۆزى
بىلەن كۆرۈپ ،ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ھالدا مۇنداق دېدى«﴿ :مەن ﷲ نىڭ ھەممە نەرسىگە قادىر
ئىكەنلىكىنى بىلدىم»﴾ يەنى :مەن بۇنى بىلگۈچىدۇرمەن .شەكسىزكى ،مەن ئۇنى ئۆز كۆزۈم بىلەن
كۆردۈم ،مەن بۇ ئىشنى مېنىڭ زامانىمدىكى كىشىلەردىن ياخشىراق بىلىمەن.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ئۆزۋاقتىدائىبراھىم«:پەرۋەردىگارىم!ئۆلۈكلەرنىقانداقتىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنىماڭاكۆرسەتكىن»
دېدى .ﷲ(« :ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىمغا) ئىشەنمىدىڭمۇ؟» دېدى .ئىبراھىم« :ئىشەندىم،
لېكىن كۆڭلۈم (تېخىمۇ) قارار تاپسۇن ئۈچۈن (كۆرۈشنى تىلەيمەن)» دېدى .ﷲ ئېيتتى« :قۇشتىن تۆتنى
ئالغىن ،ئۇالرنى ئۆزەڭگە توپلىغىن (يەنى ئۇالرنى پارچىالپ گۆشلىرى بىلەن پەيلىرىنى ئارىالشتۇرغىن)،
ئاندىن ھەر بىر تاغقا ئۇالردىن بىر بۆلۈكىنى قويغىن ،ئاندىن ئۇالرنى چاقىرغىن ،سېنىڭ ئالدىڭغا ئۇالر
چاپسان كېلىدۇ» .بىلگىنكى ،ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾260

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرۋەردىگارىدىن ئۆلۈكنى قانداق
تىرىلدۈرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇشىنى سورىغانلىقى
ئالىمالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇنى سورىغانلىقى توغرىسىدا نۇرغۇنلىغان سەۋەبلەرنى بايان

قىلدى .ئۇ سەۋەبلەرنىڭ بىرى ،ئۇ نەمرۇدقا﴿ :مېنىڭ پەرۋەردىگارىم (ئۆلۈكنى) تىرىلدۈرەلەيدۇ،
(تىرىكنى) ئۆلتۈرەلەيدۇ﴾ دېگەن ۋاقتىدا بۇنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرۈپ بۇ ھەقتە ناھايىتى ئىشەنچلىك
پاكىتقا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىپ«﴿ :پەرۋەردىگارىم! ئۆلۈكلەرنى قانداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى ماڭا
كۆرسەتكىن» دېدى .ﷲ(« :ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىمغا) ئىشەنمىدىڭمۇ؟» دېدى .ئىبراھىم:
«ئىشەندىم ،لېكىن كۆڭلۈم (تېخىمۇ) قارار تاپسۇن ئۈچۈن (كۆرۈشنى تىلەيمەن)» دېدى﴾.

ئىمام بۇخارى بۇ ھەقتە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
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دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىز ئىبراھىمدىنمۇ بەكرەك شەكلىنىشكە ھەقلىقتۇرمىز .چۈنكى،
ئۇ«﴿ :پەرۋەردىگارىم! ئۆلۈكلەرنى قانداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى ماڭا كۆرسەتكىن»﴾ دېدى .ﷲ:
﴿«(ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىمغا) ئىشەنمىدىڭمۇ؟»﴾ دېدى .ئۇ«﴿ :ئىشەندىم ،لېكىن كۆڭلۈم
(تېخىمۇ) قارار تاپسۇن ئۈچۈن (كۆرۈشنى تىلەيمەن)»﴾ دېدى» .بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى :شۈبھىسىزكى،
بىز ناھايىتى ئىشەنچلىك پاكىتنى تەلەپ قىلىشقا ھەقلىقتۇرمىز.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن جاۋاب
﴿ﷲ ئېيتتى« :قۇشتىن تۆتنى ئالغىن ،ئۇالرنى ئۆزەڭگە توپلىغىن (يەنى ئۇالرنى پارچىالپ
گۆشلىرى بىلەن پەيلىرىنى ئارىالشتۇرغىن) ،ئاندىن ھەر بىر تاغقا ئۇالردىن بىر بۆلۈكىنى قويغىن ،ئاندىن
ئۇالرنى چاقىرغىن ،سېنىڭ ئالدىڭغا ئۇالر چاپسان كېلىدۇ»﴾ بۇ ئۇچار قۇشنىڭ قايسى قۇش ئىكەنلىكى

ھەققىدە ئالىمالر ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .ئەمەليەتتە ،بۇ ئىختىالپنىڭ ھېچقانداق پايدىسى يوقتۇر.
ئەگەر ئۇچار قۇشنىڭ قايسى قۇش ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلگەنگە پايدا بولىدىغان بولسا ،ﷲ ئۇنى
ئوچۇق بايان قىالتتى.
﴿ئۇالرنى ئۆزەڭگە توپلىغىن﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير،
ئەبۇمالىك ،ئەبۇئەسۋەد ،ۋەھب ئىبنى مونەببە ،ھەسەن ،سۇددى ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ئۇ قۇشالرنى پارچىلىغىن.
ئاندىن ئالىمالر مۇنداق دەپ بايان قىلىدۇ :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇچار قۇشتىن تۆتنى ئېلىپ
كېلىپ ،ئۇالرنى پارچىلىدى .تۈكلىرىنى يۇڭداپ ،تىتما  -تىتما قىلىپ بىرىنى بىرىگە ئارىالشتۇردى.
ئاندىن (ئارىالشتۇرۇلغان ئۇچار قۇشنىڭ گۆشى ۋە سۆڭەكلىرىنى) بىر نەچچىگە بۆلۈپ بىر بۆلۈكىنى بىر
تاغقا ،يەنە بىر بۆلۈكىنى يەنە بىر تاغقا چاچتى .تۆت تاغقا چاچتى دېگۈچىلەرمۇ ،يەتتە تاغقا چاچتى
دېگۈچىلەرمۇبار.
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ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم قولىدا ئۇالرنىڭ باشلىرىنى تۇتۇپ تۇردى.
ئاندىن ﷲ ئۇنى تاغقا چاچقان ئۇچار قۇشنىڭ پارچىلىرىنى چاقىرىشقا بۇيرۇدى .ئۇ ئۇالرنى ﷲ
بۇيرۇغاندەك ئۇسۇلدا چاقىردى .ئاندىن ئۇ تۈكلەرنىڭ تۈككە ،قاننىڭ قانغا ،گۆشنىڭ گۆشكە
قوشۇلغانلىقىنى ۋە ھەر بىر ئۇچار قۇشنىڭ پارچىلىرى بىر – بىرى بىلەن تۇتۇشۇپ ئۆزىنىڭ ئەسلىدىكى
شەكلىگە كەلگەنلىكىنى كۆرۈشكە باشلىدى .ئۇنىڭ تېخىمۇ ياخشى كۆرۈۋېلىشى ئۈچۈن ،ئۇالر ئۇنىڭ
ئالدىغا (ئۇچماي) مېڭىپ كەلدى .ھەر بىر قۇش ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ قولىدىكى بېشىنى ئالغىلى
(ئۇنىڭ ئالدىغا) كېلىشكە باشلىدى .ئەگەر (ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم) ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ بېشىدىن باشقا بىر
باشنى بەرسە ،ئۇ قۇش ئۇنىڭغا ئۇنۇمىدى .ئەگەر ئۇ ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ بېشىنى بەرسە ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ
قۇدرىتى بىلەن جىسمىغا قۇراشتۇرۇلۇپ قالدى.
﴿بىلگىنكى،ﷲغالىبتۇر،ھېكمەتبىلەنئىشقىلغۇچىدۇر﴾ئۇنىھېچقانداقنەرسەيېڭەلمەيدۇ.
ئۇ خالىغان ھەرقانداق نەرسە ھېچ بىر توسالغۇسىز بولىدۇ .چۈنكى ،ئۇ ناھايىتى قۇدرەتلىكتۇر .ھەممە
نەرسىنى ئۆزىگە بويسۇنىدۇرغۇچىدۇر .ئۇ ئۆزىنىڭ ئىشلىرىدا ،سۆزلىرىدە ۋە يولغا قويغان ئىشلىرىدا
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

بەقەرە سۈرىسى

﴿«ئىشەندىم ،لېكىن كۆڭلۈم (تېخىمۇ) قارار تاپسۇن ئۈچۈن (كۆرۈشنى تىلەيمەن)»﴾ ئابدۇرازاق
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مېنىڭ قارىشىمچە ،قۇرئاندا
بۇ ئايەتتىن باشقا ﷲ نىڭ رەھمىتى (بەك) ئۈمىد قىلىنىدىغان ئايەت يوقتۇر.
ئىبنى ئەبۇھاتەم مۇھەممەد ئىبنى مۇنكەدىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئىبنى
ئابباس ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئاسقا ئۇچراپ قېلىپ :سېنىڭ قارىشىڭچە ،قۇرئاننىڭ قايسى
ئايىتىدە ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى بەك ئۈمىد قىلىنىدۇ؟ -دېدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى ئاس:
﴿(ئى مۇھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىن) ئېيتقىنكى(« ،گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ) ئۆزلىرىگە جىنايەت
قىلغان بەندىلىرىم! ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر .ﷲ ھەقىقەتەن (خالىغان ئادەمنىڭ)
جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾((( دېگەن ئايەت -،دەپ جاۋاب بەردى .ئىبنى ئابباس مەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا

ئىبراھىم« :پەرۋەردىگارىم! ئۆلۈكلەرنى قانداق تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى ماڭا كۆرسەتكىن» دېدى.
ﷲ(« :ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىمغا) ئىشەنمىدىڭمۇ؟» دېدى .ئىبراھىم« :ئىشەندىم﴾...

دېگەن ئايىتىدە ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى بەك ئۈمىدلىكرەكمىكىن دەيمەن .چۈنكى ،ﷲ ئىبراھىم
ئەلەيھىسساالمنىڭ﴿ :ئىشەندىم﴾ دېگەن سۆزىگە رازى بولدى .بۇ ئايەت شەيتاننىڭ كىشىلەرنىڭ دىلىدا
پەيدا قىلغان ۋەسۋەسىنى يوقىتىش ئۈچۈندۇر -،دېدى.

*******
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﷲ نىڭ يولىدا پۇل  -مېلىنى سەرپ قىلغانالرنىڭ (سەرپ قىلغان نەرسىسى يەرگە تېرىلىپ)
يەتتە باشاق چىقارغان ،ھەر باشىقىدا  100دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشايدۇ .ﷲ خالىغان بەندىسىگە
ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىدۇ .ﷲ نىڭ مەرھەمىتى (چەكلىك ئەمەس) كەڭدۇر (ﷲ مال سەرپ
قىلغۇچىنىڭنىيىتىنىبىلگۈچىدۇر)﴿.﴾261

اﷲ نىڭ يولىدا سەرپ قىلىنىدىغان پۇل ـ مالغا بېرىلىدىغان ساۋاب توغرىسىدا
بۇ (ﷲ تائاالنىڭ) ﷲ يولىدا ۋە ئۇنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ (ئۆزىنىڭ مال  -مۈلكىنى) سەرپ
قىلغان كىشىگە ساۋابىنى نەچچە ھەسسىلەپ بېرىدىغانلىقى ۋە بىر ياخشىلىق ئۈچۈن  700ھەسسىگىچە
ساۋاب بېرىدىغانلىقىغا كەلتۈرگەن مىسالىدۇر .ﷲ (بۇ مىسالنى كەلتۈرۈپ) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ
يولىدا پۇل  -مېلىنى سەرپ قىلغانالرنىڭ (سەرپ قىلغان نەرسىسى يەرگە تېرىلىپ) يەتتە باشاق چىقارغان،
ھەر باشىقىدا  100دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشايدۇ﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير مۇنداق دەيدۇ :يەنى ﷲ نىڭ

دەرگاھىدا ساۋاب بولىدىغان ئىش ئۈچۈن دېگەنلىك بولىدۇ.

((( زۇمەر سۈرىسى 53ـ ئايەت.
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مەكھۇل مۇنداق دەيدۇ :يەنى (مال  -مۈلۈكنى) ئات ئېلىپ قويۇش ،قورال ۋە باشقا تەييارلىقالرغا
ئوخشاش ﷲ تائاالنىڭ يولىدىكى جىھادقا الزىملىق نەرسىلەر ئۈچۈن ئىشلىتىش دېگەنلىك بولىدۇ.
كىشىلەرنىڭ ئەستە تۇتۇۋېلىشى ئۈچۈن 700“ ،ھەسسە” دەپال قويغاندىن ،مۇشۇنداق مىسال كەلتۈرۈش
تېخىمۇ ياخشىراق( .چۈنكى) ،بۇ مىسالدا خۇددى ياخشى يەرگە زىرائەت تېرىغان كىشىنىڭ زىرائىتى
ئۆسۈپ ئاۋۇپ چىققاندەك ،ﷲ ياخشى ئىش قىلغان كىشىگە ھەسسىلەپ ئەجىر بېرىدىغانلىقىغا ئىشارەت
بار .تۆۋەندىكى ھەدىسلەر بىر ياخشىلىقنىڭ  700ھەسسىگىچە ئاۋۇيدىغانلىقىنى بايان قىلىپ كەلدى.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇمەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ﷲ نىڭ يولىدا
بۇرنىغا (چۈلۈك) ئۆتكۈزۈپ قويغان بىر تۆگىنى سەدىقە قىلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ئۇنىڭغا)« :ئۇ
(ساڭا) قىيامەت كۈنى بۇرنىغا (چۈلۈك) ئۆتكۈزۈلگەن  700تۆگە بولۇپ كېلىدۇ» دېدى .ئىمام مۇسلىمنىڭ
رىۋايىتىدە (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا)« :بۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا قىيامەت كۈنى  700تۆگە بار»
دېدى.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇھەرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئادەم بالىسىنىڭ روزا تۇتقاندىن باشقا ئەمەل  -ئىبادىتىنىڭ ساۋابى نەچچە ھەسسىگىچە
كۆپەيتىپ بېرىلىدۇ .بىر ياخشىلىققا 10دىن  700گىچىلىك ساۋاب بېرىلىدۇ .ﷲ خالىغىنى بويىچە
كۆپەيتىپ بېرىدۇ( .ئەمما روزا توغرىسدا) ﷲ مۇنداق دەيدۇ :روزا تۇتقاننىڭ ساۋابى مەن ئۈچۈندۇر.
ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئۆزەم بېرىمەن .ئۇ مېنى دەپ ئوزۇقلىنىشنى ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنى
تەرك ئەتتى .روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن ئىككى خۇشاللىق بار؛ بىر خۇشاللىق ئىپتار قىلغاندا( ،يەنە)
بىر خۇشاللىق (قىيامەت كۈنى) ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارى بىلەن ئۇچراشقاندا .شۈبھىسىزكى ،روزا تۇتقان
كىشىنىڭ ئاغزىنىڭ پۇرىقى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئىپارنىڭ پۇرىقىدىنمۇ خۇشبۇيراق پۇرايدۇ .روزا
(دوزاختىن توسۇپ تۇرىدىغان) پەردىدۇر».
﴿ﷲ خالىغان بەندىسىگە ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىدۇ﴾ يەنى ئۇ ھەسسىلەپ بېرىش قىلغان
ئەمەل  -ئىبادەتتىكى ئىخالسىغا قارىتا بولىدۇ﴿ .ﷲ نىڭ مەرھەمىتى (چەكلىك ئەمەس) كەڭدۇر (ﷲ
مال سەرپ قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر)﴾ ئۇنىڭ مەرھەمىتى ئۇنىڭ مەخلۇقاتلىرىدىن جىقتۇر .ئۇ
مەرھەمەتكە ھەقلىق ۋە ھەقسىز كىشىنى بىلگۈچىدۇر.

*******
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ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
پۇل  -مېلىنى ﷲ يولىدا سەرپ قىلىدىغان ،ئارقىسىدىن ئۇنىڭغا مىننەت قىلمايدىغان ۋە (خەير
 -ساخاۋىتىگە ئېرىشكەنلەرنى) رەنجىتمەيدىغان كىشىلەر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ،

بەقەرە سۈرىسى

ئۇالرغا (قىيامەت كۈنى) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴿ .﴾262ياخشى سۆز ۋە كەچۈرۈش كېيىن
ئەزىيەت يەتكۈزىدىغان سەدىقىدىن ئەۋزەلدۇر .ﷲ (بەندىلەرنىڭ سەدىقىسىدىن) بىھاجەتتۇر ،ھەلىمدۇر
(يەنى ئەمرىگە خىالپلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴿ .﴾263ئى مۆمىنلەر! پۇل  -مېلىنى
كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ قىلىدىغان ،ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرمەيدىغان
كىشى (نىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار قىلىۋەتكىنىگە) ئوخشاش ،بەرگەن سەدىقەڭالرنى مىننەت قىلىش
ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار قىلىۋەتمەڭالر .بۇنداق (پۇل  -مېلىنى باشقىالرغا كۆرسىتىش
ئۈچۈن سەرپ قىلىدىغان) ئادەم خۇددى ئۈستىگە توپا  -چاڭ قونۇپ قالغان ،قاتتىق يامغۇردىن كېيىن
(يۇيۇلۇپ) بۇرۇنقىدەك بولۇپ قالغان سىلىق تاشقا ئوخشايدۇ .ئۇالر قىلغان ئەمەللىرى ئۈچۈن (ئاخىرەتتە)
ھېچقانداق ساۋابقا ئىگە بواللمايدۇ .ﷲ كاپىر قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴿.﴾264

قىلغان سەدىقىسىگە مىننەت قىلىش ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈشتىن توسۇش
توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ يولىدا مال  -مۈلۈكنى سەرپ قىلغان ،ئۆزلىرى سەدىقە
بەرگەن كىشىلەرگە قىلغان ياخشىلىقلىرى ئۈچۈن سۆز ۋە ھەرىكەتلىرى بىلەن مىننەت قىلمىغان
كىشىلەرنىمەدھىيىلەيدۇ.
﴿رەنجىتمەيدىغان كىشىلەر﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرى ياخشىلىق قىلغان كىشىلەرگە قىلغان
ياخشىلىقىنى بىكار قىلىۋېتىدىغان دەرىجىدە ئەزىيەت بەرمەيدۇ .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ شۇنداق
قىلغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇالرغا ناھايىتى كۆپ مۇكاپات ۋەدە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىنىڭ
دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ياخشى ئىشلىرىغا (مۇكاپات) بېرىش باشقا بىرسىنىڭ
قولىدا ئەمەس ،بەلكى ﷲ نىڭ قولىدىدۇر.
﴿ئۇالرغا (قىيامەت كۈنى) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر قىيامەتنىڭ
قورقۇنچ ئىشلىرىدىن غەم قىلمايدۇ .ئۇالر باال  -چاقىلىرىنى ۋە مال  -مۈلۈكلىرىنى دۇنيادا
قالدۇرۇپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ھەسرەتلەنمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇالر ئۆزلىرى دۇنيادا تاشالپ كەتكەن
نەرسىدىن ياخشىراق نەرسىگە ئېرىشتى.
﴿ياخشى سۆز﴾ يەنى مۇسۇلمان ئۈچۈن ياخشى سۆز ۋە دۇئا قىلىش؛ ﴿ۋە كەچۈرۈش﴾ يەن
سۆز ياكى ئىش  -ھەرىكەت ئارقىلىق بولۇپ قالغان ئۇۋالچىلىقنى كەچۈرۈۋېتىش ﴿كېيىن ئەزىيەت
يەتكۈزىدىغانسەدىقىدىنئەۋزەلدۇر﴾.
﴿ﷲ (بەندىلەرنىڭ سەدىقىسىدىن) بىھاجەتتۇر﴾ يەنى ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىرىدىن
بىھاجەتتۇر﴿ .ھەلىمدۇر (يەنى ئەمرىگە خىالپلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾
يەنى ئۇالرنىڭ گۈناھلىرىنى كەچۈرگۈچى ۋە (ئۇالرنىڭ ئۆتكۈزۈپ سالغان خاتالىقلىرىنى) ئەپۇ
قىلغۇچىدۇر.
سەدىقە قىلغاندىن كېيىن مىننەت قىلىشنى توسۇش ھەققىدە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

463

رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى ﷲ سۆزلىمەيدىغان ،قارىمايدىغان ،پاكلىمايدىغان ۋە قاتتىق
ئازاب بولىدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى بار( .بۇالر) :بەرگەن نەرسىسىگە مىننەت قىلىدىغان،
ئىشتىنىنى (تەكەببۇرلۇق يۈزىسىدىن) ئۇزۇن سۆرەپ كىيىدىغان ،ساتماقچى بولغان نەرسىسىنى
يالغان قەسەم بىلەن (مەسىلەن ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن بۇنى مۇنچە پۇلغا
بەرمىدىم دېگەنگە ئوخشاش سۆزلەر بىلەن) داڭالپ ياخشى باھاغا ساتىدىغان كىشىلەر».
﴿ئى مۆمىنلەر! بەرگەن سەدىقەڭالرنى مىننەت قىلىش ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار
قىلىۋەتمەڭالر﴾ (ﷲ) بۇ ئايەتتە مىننەت ۋە ئەزىيەتنىڭ سەۋەبى بىلەن سەدىقىنىڭ بىكار بولۇپ

كېتىدىغانلىقىدىن،ئۇنىڭساۋابىنىڭبېرىلمەيدىغانلىقىدىنخەۋەربەردى.

﴿پۇل  -مېلىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ قىلىدىغانالرغا ئوخشاش﴾ يەنى
(كىشىلەرگە) بەرگەن سەدىقىسىدىن ﷲ نىڭ رىزالىقىنى ۋە ئۇنىڭ كۆپ ساۋاب بېرىشىنى ئۈمىد
قىلماي ،ئەكسىچە كىشىلەرنىڭ ئۇنى ماختىشىنى ياكى (كىشىلەر مېنى) سېخىي دېسۇن دېگەنگە
ئوخشاش بۇ دۇنيالىق مەقسەتلەرنى كۆزدە تۇتۇپ ،كىشىلەرگە كۆرسىتىش ئۈچۈن سەدىقە قىلغان
كىشى سەدىقىسىنى بىكار قىلىۋەتكەندەك ،سىلەرمۇ سەدىقەڭالرنى مىننەت قىلىش ۋە ئەزىيەت
بېرىش ئارقىلىق بىكار قىلىۋەتمەڭالر.
﴿ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرمەيدىغان كىشى (نىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار
قىلىۋەتكىنىگە)﴾ ئاندىن ﷲ تائاال باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن سەدىقە قىلغان كىشىگە مىسال
كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇنداق (پۇل  -مېلىنى باشقىالرغا كۆرسىتىش ئۈچۈن سەرپ قىلىدىغان)
ئادەم خۇددى ئۈستىگە توپا  -چاڭ قونۇپ قالغان ،قاتتىق يامغۇردىن كېيىن (يۇيۇلۇپ) بۇرۇنقىدەك
بولۇپ قالغان سىلىق تاشقا ئوخشايدۇ﴾ يەنى ئۇ قاتتىق يامغۇر ئاشۇ تاشنىڭ ئۈستىدىكى چاڭ

توزاڭنى ئازراقمۇ قويماي ئېقىتىۋېتىپ ،ئۇ تاشنى پاك ـ پاكىزە ،سىلىق ھالەتكە كەلتۈرۈپ قويغانغا
ئوخشاش ،رىيا ئۈچۈن سەدىقە قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ ئەمەل  -ئىبادەتلىرىمۇ كىشىلەرگە
كۆرۈنۈشتە ئەمەل  -ئىبادەتتەك كۆرۈنسىمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا تاشنىڭ مىسالىغا ئوخشاش
ھەممىسى يوقىلىپ كېتىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال مۇنداق دېگەن﴿ :ئۇالر قىلغان ئەمەللىرى
ئۈچۈن (ئاخىرەتتە) ھېچقانداق ساۋابقا ئىگە بواللمايدۇ .ﷲ كاپىر قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾.

*******
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭ
ماللىرىنى ﷲ نىڭ رازىلىقىنى تىلەش ۋە نەپىسلىرىنى (سەدىقە  -ئېھسانغا) ئادەتلەندۈرۈش
يۈزىسىدىن سەرپ قىلىدىغانالر ئېگىزلىككە جايالشقان ،قاتتىق يامغۇردىن بەھرىمەن بولسا
مېۋىسى ئىككى ھەسسە كۆپ بولىدىغان ،قاتتىق يامغۇردىن بەھرىمەن بولمىسا شەبنەم بىلەنمۇ
قانىدىغان (يەنى قايسى ھالدا بولسۇن مېۋە بېرىدىغان) بىر باغقا ئوخشايدۇ (دېمەك ،بۇنداق

بەقەرە سۈرىسى

خەيرى  -ساخاۋەتلىك ئادەم مېلى كۆپ بولسا كۆپكە يارىشا ،ئاز بولسا ئازغا يارىشا بېرىدۇ) .ﷲ
قىلغان ئەمەلىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾265
بۇ ئايەتتە كەلتۈرگەن مىسال ماللىرىنى ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ سەدىقە قىلغان كىشىنىڭ
مىسالىدۇر﴿ .ۋە نەپىسلىرىنى (سەدىقە  -ئېھسانغا) ئادەتلەندۈرۈش يۈزىسىدىن سەرپ قىلىدىغانالر﴾
يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قىلغان سەدىقىسى ئۈچۈن ﷲ نىڭ ئۇالرغا تولۇق ئەجىر بېرىدىغانلىقىغا
ئىشەنگەن ئىدى .مۆمىن قىلغان ئەمەل – ئىبادىتىنىڭ ئەجرىنى ﷲ تائاالنىڭ بېرىدىغانلىقىغا
ئىشىنىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۆئمىننىڭ قىلغان ئەمەل – ئىبادىتىنىڭ ئەجرىنى ﷲ تائاالنىڭ
بېرىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن« :كىمكى رامىزاننىڭ روزىسىنى (ئۇ
روزىنىڭ ﷲ تەرىپىدىن بۇيرۇلغانلىقىغا) ئىشەنگەن ۋە (ئۇنىڭ ساۋابىنى ﷲ تائاالدىن) ئۈمىد قىلغان
ھاالتتە تۇتسا ،ئۇنىڭ ئىلگىرى قىلغان گۇناھلىرى كەچۈرۈلۈپ كېتىدۇ».
﴿ئېگىزلىككە جايالشقان ،قاتتىق يامغۇردىن بەھرىمەن بولسا مېۋىسى ئىككى ھەسسە كۆپ
بولىدىغان ،قاتتىق يامغۇردىن بەھرىمەن بولمىسا شەبنەم بىلەنمۇ قانىدىغان (يەنى قايسى ھالدا بولسۇن
مېۋە بېرىدىغان) بىر باغقا ئوخشايدۇ﴾ كۆپلىگەن ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشىچە ،بۇ يەر يۈزىدىن ئېگىز

كۆتۈرۈلۈپ تۇرىدىغان تۈزلەڭلىكتىكى باغدۇر .ئىبنى ئابباس بىلەن زەھھاك :ئۇنىڭدا ئۆستەڭالر ئېقىپ
تۇرىدىغان باغ -،دەپ ئۆستەڭلەرنى قوشۇپ قويدى.

﴿شەبنەم بىلەنمۇ قانىدىغان﴾ يەنى بۇ باغ ئاشۇ ياخشى تۇپراقتا بولغانلىقى ئۈچۈن قۇرۇپ
كەتمەيدۇ .چۈنكى ،ئۇنىڭغا قاتتىق يامغۇر يېغىپ سۇ كەلمىسىمۇ ،ئازراق شەبنەمدەك ھۆلمۇ يېتەرلىك
بولىدۇ .شۇنىڭدەك مۆمىننىڭ ئەمەل  -ئىبادىتى ھەرگىزمۇ بىكار بولۇپ كەتمەيدۇ .بەلكى ﷲ ئۇنى
قوبۇل قىلىپ ئۇنى تېخىمۇ كۆپەيتىپ بېرىدۇ .شۇڭا ﷲ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ قىلغان ئەمەلىڭالرنى
كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭغا بەندىلىرىنىڭ ئىشلىرىدىن كىچىككىنە بىر نەرسىمۇ يوشۇرۇن
بولمايدۇ.

*******
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ
ئاراڭالردا كىممۇ ياقتۇرسۇنكى ،ئۇنىڭ خورمىلىق ،ئۈزۈملۈك ،ئاستىدىن ئېرىقالر ئېقىپ
تۇرىدىغان ،مېۋىلەرنىڭ ھەممە خىللىرى بولغان بىر بېغى بولسۇن ،ئۇنىڭ ئۆزى قېرىپ قالغان،
بالىلىرى ئۇششاق بولۇپ( ،بۇ باغ) ئوت ئېلىپ كەلگەن بىر قارا بوراندا كۆيۈپ كەتسۇن .سىلەرنىڭ
ئويلىنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە ئايەتلىرىنى شۇنداق (گۈزەل مىسال بىلەن) بايان قىلىدۇ (يەنى
پۇل  -مېلىنى رىيا ئۈچۈن سەرپ قىلغان ياكى باشقىالرغا رەنجىتىش ،مىننەت قىلىش بىلەن سەرپ
قىلغان ئادەم ساۋابىنى ئەڭ موھتاج تۇرۇقلۇق يوقىتىپ قويغان بولىدۇ)﴿.﴾266
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ياخشى ئىشالرنىڭ ساۋابىنىڭ يامان ئىشالر تۈپەيلىدىن يوقاپ كېتىدىغانلىقى
ئىمام بۇخارى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس ۋە ئۇبەيد ئىبنى ئۇمەيرىنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كۈنى ئۆمەر ئىبنى خەتتاب ساھابىلەردىن﴿ :ئاراڭالردا كىممۇ
ياقتۇرسۇنكى ،ئۇنىڭ خورمىلىق ،ئۈزۈملۈك ،ئاستىدىن ئېرىقالر ئېقىپ تۇرىدىغان ،مېۋىلەرنىڭ ھەممە
خىللىرى بولغان بىر بېغى بولسۇن﴾ دېگەن بۇ ئايەت كىم ھەققىدە چۈشكەن دەپ قارايسىلەر؟ -دەپ

سورىدى .ئۇالر :ﷲ بىلگۈچىدۇر -،دەپ جاۋاب بەردى .ئۆمەر :بىلىمىز ياكى بىلمەيمىز دەڭالر! -دەپ
ئاچچىقلىدى .ئاندىن ئىبنى ئابباس :ئى مۆمىنلەرنىڭ خەلىپىسى! (بۇ ئايەت ھەققىدە) مەن كۆڭلۈمدە
مۇنداق ئوياليمەن -،دېدى .ئۆمەر :ئى بۇرادىرىمنىڭ ئوغلى! (كۆڭلۈڭدىكى گەپنى) دېگىن ،ئۆزەڭنى
ئاددىي كۆرمىگىن -،دېدى .ئىبنى ئابباس :بۇ ئايەت بىر ئەمەلگە مىسال قىلىپ كەلتۈرۈلدى -،دېدى.
ئۆمەر :قانداق ئەمەلگە؟ -دەپ سورىدى .ئىبنى ئابباس :ﷲ تائاالغا ئەمەل  -ئىبادەت قىلىش بىلەن
بولغان ،ئاندىن ﷲ ئۇنىڭغا شەيتاننى ئەۋەتسە (ئۇ شەيتاننىڭ كەينىگە كىرىپ كېتىپ) ،يامان
ئىشالرنى قىلغان ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇنىڭ قىلغان ئەمەل  -ئىبادەتلىرىنىڭ ھەممىسى بىكار بولۇپ
كەتكەن بىر كىشى ئۈچۈن كەلتۈرۈلگەن مىسال -،دېدى.
بۇ ھەدىس بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى ۋە ئۇنىڭدا كەلگەن ئاۋۋال ياخشى ئىشالرنى قىلىپ ،ئاندىن
يامان ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىق بۇرۇنقى ياخشى ئىشلىرىنى يامان ئىشالر بىلەن تېگىشىۋەتكەن كىشىنىڭ
مىسالىنى ئوچۇق بايان قىلىپ كەلدى .ﷲ تائاالغا سېغىنىپ ،بىزنىڭ ئەمەللىرىمىزنىڭ ئۇنداق بولۇپ
قېلىشىدىنپاناھتىلەيمىز!
بۇ ھەدىس يەنە ئۆزىنىڭ يامان ئىشى بىلەن بۇرۇنقى ياخشى ئىشىنى بىكار قىلىۋەتكەن ،بۇرۇنقى
ياخشى ئەمەلىنىڭ ساۋابىغا موھتاج بولغان ئەڭ قىيىن ئەھۋالدا (ئۇنىڭغا) ئېرىشەلمىگەن كىشىنىڭ
مىسالىنى چۈشەندۈرۈپ بېرىدۇ.

﴿ئۇنىڭ ئۆزى قېرىپ قالغان ،بالىلىرى ئۇششاق بولۇپ( ،بۇ باغ) ئوت ئېلىپ كەلگەن بىر قارا
بوراندا كۆيۈپ كەتسۇن﴾ يەنى بۇ بوران ئۇنىڭ مېۋىلىرىنى كۆيدۈرۈۋەتكەن ۋە دەرەخلىرىنى قومۇرۇۋەتكەن

بولسا ،ئۇنىڭ ھالى قانداق بولۇپ كېتىدۇ؟

466

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەۋفىيدىن ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ ناھايىتى ياخشى مىسالالرنى كەلتۈرگۈچىدۇر .ﷲ ياخشى مىسالدىن بىرنى كەلتۈرۈپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئاراڭالردا كىممۇ ياقتۇرسۇنكى ،ئۇنىڭ خورمىلىق ،ئۈزۈملۈك ،ئاستىدىن ئېرىقالر ئېقىپ
تۇرىدىغان ،مېۋىلەرنىڭ ھەممە خىللىرى بولغان بىر بېغى بولسۇن﴾ يەنى ئۇ باغدىن ﴿ئۇنىڭ ئۆزى قېرىپ
قالغان﴾ دا ئايرىلىپ قالدى .ئۇ قېرىغاندا باال  -چاقىلىرى تېخى (كىچىك) كۈچىگە يەتمىگەن ھالەتتە
ئىدى .ئوت ئارىالش قاتتىق شامال كېلىپ ئۇنىڭ بېغىنى كۆيدۈرۈۋەتتى .بۇرۇنقىدەك باغ يېتىشتۈرۈش
ئۈچۈن پۇت قوللىرىدا ماغدۇر قالمىغان ئىدى .ئۇنىڭ باال – چاقىلىرىنىڭ ئىچىدىمۇ بىرەرسىنىڭ بۇ
باغنى قايتا يېتىشتۈرۈشكە قۇربى يەتمەيتتى .بۇ باغقا مېۋە تىكىپ ئۇنى قايتا يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭدا
كۈچ  -قۇۋۋەت قالمىغان (ياكى ئۇ ئاۋات قىاللمىغان باغنى ئۇنىڭ بالىسى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن ئۇنىڭغا
ئىز باسار بواللمايدىغان ،ئۇ باغقا ناھايىتى ئېھتىياجلىق) چاغدا ئۇ باغنىڭ مېۋىسى كۆيۈپ كېتىپ،
ئۇنىڭ باغقا سىڭدۈرگەن ئەجرى بىكار بولۇپ كەتكەنگە ئوخشاش ،قىيامەت كۈنى كاپىرمۇ ﷲ تەرىپىگە

بەقەرە سۈرىسى

قايتۇرۇلغاندا ،ئۆزىگە ئەسقاتقۇدەك بىرەر ياخشىلىقمۇ تاپالمايدۇ ۋە ئۇ ﷲ تائاالنىڭ جەننىتىگە ئەڭ
ئېھتىياجلىق ۋاقتىدا ئۇنىڭدىنمۇ قۇرۇق قالىدۇ.
شۇنىڭدەك ،ھاكىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دۇئادا مۇنداق دەيدىغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ﷲ! مەن قېرىغان ۋاقتىمدا ۋە ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرىدا ماڭا رىزقىمنى كەڭرى قىلىپ بەرسەڭ!»
«ئى 
﴿سىلەرنىڭ ئويلىنىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە ئايەتلىرىنى شۇنداق (گۈزەل مىسال بىلەن)
بايان قىلىدۇ (يەنى پۇل  -مېلىنى رىيا ئۈچۈن سەرپ قىلغان ياكى باشقىالرغا رەنجىتىش ،مىننەت قىلىش
بىلەن سەرپ قىلغان ئادەم ساۋابىنى ئەڭ موھتاج تۇرۇقلۇق يوقىتىپ قويغان بولىدۇ)﴾ يەنى مىسالالرنى

چۈشىنىپ ،ئۇالردىن مەقسەت قىلىنغان مەنىلەرنى بىلىشىڭالر ئۈچۈن ﷲ شۇنداق بايان قىلىپ بەردى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىز ئىنسانالرغا (قۇرئاندا ئۇالرنىڭ زېھنىغا يېقىنالشتۇرۇش ئۈچۈن) بايان
قىلغان بۇ تەمسىللەرنى پەقەت ئالىمالرال چۈشىنەلەيدۇ﴾(((.

*******
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ
ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئېرىشكەن نەرسىلەرنىڭ ۋە بىز سىلەرگە زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەر
(يەنى ئاشلىقالر ،مېۋىلەر) نىڭ ياخشىلىرىدىن سەدىقە قىلىڭالر؛ ئۆزەڭالرمۇ پەقەت كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ
تۇرۇپ ئالىدىغان ناچارلىرىنى ئىلغاپ سەدىقە قىلماڭالر .بىلىڭالركى ،ﷲ (بۇنداق سەدىقەڭالردىن)
بىھاجەتتۇر ،ھەمدىگە اليىقتۇر﴿ .﴾267شەيتان سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ ،يامان ئىشالرغا (يەنى
بېخىللىققا ،زاكات بەرمەسلىككە) بۇرۇيدۇ؛ ﷲ سىلەرگە ئۆز مەغپىرىتىنى ۋە پەزلىنى ۋەدە قىلىدۇ.
ﷲ نىڭ مەرھەمىتى كەڭدۇر ،ئۇ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾268ھېكمەتنى (يەنى ياخشى
ئەمەلگە يېتەكلەيدىغان پايدىلىق ئىلىمنى) خالىغان بەندىسىگە ئاتا قىلىدۇ؛ ھېكمەت ئاتا قىلىنغان
ئادەمگە كۆپ ياخشىلىق ئاتا قىلىنغان بولىدۇ .پەقەت ئەقىللىق ئادەملەرال بۇنىڭدىن پەند  -نەسىھەت
ئالىدۇ﴿.﴾269

اﷲ يولىدا پاك ۋە ھاالل مالنى ئىشلىتىشكە رىغبەتلەندۈرۈش توغرىسىدا
ﷲ مۆمىن بەندىلىرىنى (ﷲ يولىدا) سەدىقە قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ:
ﷲ مۆمىنلەرنى (ئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن) مالالرنىڭ ۋە (ئۇالرغا زېمىندىن ئۆستۈرۈپ بەرگەن)
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  43ـ ئايەت.
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مېۋە  -زىرائەتلەرنىڭ ئەڭ پاك ،ھاالل ۋە ئەڭ ئېسىلىدىن سەدىقە قىلىشقا بۇيرۇيدۇ .ئۇالرنى مالنىڭ
ناچىرىدىن سەدىقە قىلىشتىن توسىدۇ( .چۈنكى )،ﷲ پاكتۇر ،پاكتىن باشقىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ.
﴿ئۆزەڭالرمۇ پەقەت كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئالىدىغان ناچارلىرىنى ئىلغاپ سەدىقە قىلماڭالر﴾

يەنى ناچىرىنى بېرىشنى ئويلىماڭالر .ئەگەر ناچىرى سىلەرگە بېرىلگەن بولسا ،سىلەر ئۇنى كۆزۈڭالرنى
يۇمۇپ ئالساڭالر ئالىسىلەر ،بولمىسا ئالمايسىلەر .ﷲ سىلەرنىڭ شۇ ناچار نەرسىلىرىڭالردىن بىھاجەتتۇر.
سىلەر ﷲ يولىدا ئۆزەڭلەر ياخشى كۆرمەيدىغان نەرسىنى سەدىقە قىلماڭالر .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆزەڭالرمۇ
پەقەت كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئالىدىغان ناچارلىرىنى ئىلغاپ سەدىقە قىلماڭالر﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ
مەنىسى :ھاالل مالنى قويۇپ ھارام مالدىن سەدىقە قىلماڭالر دېگەنلىك بولىدۇ دېگەن كۆز قاراشالرمۇ
بار.

ئىبنى جەرىر بەرا ئىبنى ئازىبنىڭ ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! سىلەر ئېرىشكەن نەرسىلەرنىڭ ۋە
بىز سىلەرگە زېمىندىن چىقىرىپ بەرگەن نەرسىلەر (يەنى ئاشلىقالر ،مېۋىلەر) نىڭ ياخشىلىرىدىن سەدىقە
قىلىڭالر؛ ئۆزەڭالرمۇ پەقەت كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئالىدىغان ناچارلىرىنى ئىلغاپ سەدىقە قىلماڭالر﴾

دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ( :بۇ ئايەت) ئەنسارىالر ھەققىدە
چۈشكەن .ئەنسارىالر خورمىنى يىغىدىغان كۈنلەردە (خورمىلىقتىن) خورمىنى ساپلىرى بىلەن ئېلىپ
چىقىپ ،ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىدىكى ئىككى تۈۋرۈكنىڭ ئارىلىقىدىكى ئارغامچىغا
ئېسىپ قوياتتى .ئۇنىڭدىن مۇھاجىرالرنىڭ پېقىرلىرى يەيتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسى دۇرۇس بولىدۇ
دېگەن گۇمان بىلەن (يېگىلى بولمايدىغان) پۈچەك خورمىنىمۇ شېخى بىلەن ياخشى خورما بىلەن بىللە
ئېسىپ قويماقچى بولغاندا ،ﷲ بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ناچارلىرىنى ئىلغاپ سەدىقە قىلماڭالر﴾.
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ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەگەر سىلەرنىڭ بىر ئادەمدە بىر نەرسەڭالر بولسا ،ئۇنىڭ ئورنىغا ئۇنىڭدىن ناچارراق بىر نەرسىنى
ئېلىپ كەلگەن بولسا ،سىلەر ئۇنىڭغا رازى بولمايسىلەر ۋە ئۇنى ياخشىسىنىڭ ئورنىغا ئالمايسىلەر.
مانا بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆزەڭالرمۇ پەقەت كۆزۈڭالرنى يۇمۇپ تۇرۇپ ئالىدىغان﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ
مەنىسىدۇر .يەنى سىلەر ئۆزەڭالر رازى بولمايدىغان نەرسىنى قانداقمۇ ماڭا راۋا كۆردۈڭالر ،سىلەرنىڭ
ئۈستۈڭالردىكى ھەققىم سىلەرنىڭ ماللىرىڭالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ۋە ئەڭ ئېسىلى ئەمەسمۇ؟ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسىنىڭ مۇشۇنداق بولىدىغانلىقىنى ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە ئىبنى جەرىرمۇ رىۋايەت قىلدى .ئىبنى جەرىر
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەرپ قىلمىغىچە (يەنى ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى
سەدىقەقىلمىغىچە)ھەرگىزياخشىلىققا(يەنىجەننەتكە)ئېرىشەلمەيسىلەر﴾(((دېگەنئايىتىنىڭمەنىسى
بىلەن ئوخشاش دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويدى.
﴿ﷲ (بۇنداق سەدىقەڭالردىن) بىھاجەتتۇر ،ھەمدىگە اليىقتۇر﴾ يەنى ﷲ سىلەرنى سەدىقە
قىلىشقا ۋە ئۇ مالنىڭ ياخشىسىدىن سەدىقە قىلىشقا بۇيرۇسىمۇ ،ئۇ (سىلەرنىڭ سەدىقەڭلەردىن)
بىھاجەتتۇر .سەدىقە قىلىشقا بۇيرۇلۇشۇڭالر پەقەت باي بىلەن پېقىرنىڭ باراۋەر ياشىشى ئۈچۈندۇر.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاشتۇر﴿ :ﷲ غا ئۇالرنىڭ
((( ئال ئىمران سۈرىسى  92ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ ،ﷲ غا يېتىدىغىنى پەقەت سىلەرنىڭ تەقۋادارلىقىڭالردۇر﴾((( يەنى
ئۇ ئۆزىنىڭ ھەممە مەخلۇقاتلىرىدىن بىھاجەتتۇر .ئەمما ئۇنىڭ ھەممە مەخلۇقاتلىرى ئۇنىڭغا موھتاجدۇر.
ئۇنىڭ مەرھەمىتى بەك كەڭرىدۇر .ئۇنىڭ ئىلكىدىكى ياخشىلىق تۈگەپ قالمايدۇ ،بىر كىشى ھاالل
پۇل بىلەن تاپقان مال  -مۈلكىدىن سەدىقە قىلغان بولسا ،ئۇ بىلىپ قويسۇنكى ،ﷲ ناھايىتى
بايدۇر ،كۆپلەپ بەرگۈچىدۇر ۋە ناھايىتى سېخىيدۇر ،ئۇنىڭ بەرگەن (كىچىككىنە) سەدىقىسىگە نەچچە
ھەسسىلەپ مۇكاپات بەرگۈچىدۇر.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ سۆزلىرىدە قىلغان ۋە يولغا قويغان ئىشلىرىدا ماختالغۇچىدۇر .ئۇنىڭدىن باشقا
ئىبادەتكە اليىق زات ۋە ئۇنىڭدىن باشقا پەرۋەردىگار يوقتۇر.

شەيتاننىڭ سەدىقە قىلغان چاغدا سالىدىغان ۋەسۋەسىلىرى
﴿شەيتان سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ ،يامان ئىشالرغا (يەنى بېخىللىققا ،زاكات بەرمەسلىككە)
بۇرۇيدۇ؛ ﷲ سىلەرگە ئۆز مەغپىرىتىنى ۋە پەزلىنى ۋەدە قىلىدۇ .ﷲ نىڭ مەرھەمىتى كەڭدۇر ،ئۇ
ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئادەم بالىسىنىڭ دىلىدا شەيتان ئۈچۈن بىر
ئورۇن ،پەرىشتە ئۈچۈن بىر ئورۇن بار .شەيتان ئۆز ئورنىدا (ئۇنىڭغا) يامانلىقنى ۋەدە قىلىشقا ۋە ھەقنى
يالغانغا چىقىرىشقا چاقىرىدۇ .پەرىشتە ئۆز ئورنىدا (ئۇنىڭغا) ياخشىلىقنى ۋەدە قىلىشقا ۋە ھەقنى راستقا
چىقىرىشقا چاقىرىدۇ .بۇ چاقىرىققا ئۇچرىغان كىشى ،شەكسىز ئۆزىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ھەق يولىدا
ئىكەنلىكىنى بىلسۇن ،ﷲ تائاالغا ھەمدۇ ئېيتسۇن .شەيتاننىڭ چاقىرىقىغا ئۇچرىغان كىشى (ﷲ
تائاالدىن) شەيتاننىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلىسۇن.

ئاندىن ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :شەيتان سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ،
يامان ئىشالرغا (يەنى بېخىللىققا ،زاكات بەرمەسلىككە) بۇرۇيدۇ؛ ﷲ سىلەرگە ئۆز مەغپىرىتىنى ۋە پەزلىنى
ۋەدە قىلىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ مەرھەمىتى كەڭدۇر ،ئۇ ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾.

﴿شەيتان سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقىتىدۇ﴾ يەنى شەيتان سىلەرگە قولۇڭالردىكى مالالرنى چىڭ
تۇتقۇزۇش ئۈچۈن سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقۇتىدۇ .شۇ سەۋەب بىلەن سىلەر ماللىرىڭالرنى ﷲ رازى
بولىدىغانئىشالرغائىشلەتمەيسىلەر.
﴿يامان ئىشالرغا (يەنى بېخىللىققا ،زاكات بەرمەسلىككە) بۇرۇيدۇ﴾ يەنى ئۇ سىلەرنى پېقىرلىقتىن
قورقۇتۇپ ،ماللىرىڭالرنى ياخشى يولالر ئۈچۈن ئىشلىتىشتىن توسۇش بىلەن بىرگە ،سىلەرنى گۇناھ
بولىدىغان ھارام ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ.
﴿ﷲ سىلەرگە ئۆز مەغپىرىتىنى ۋە پەزلىنى ۋەدە قىلىدۇ﴾ يەنى شەيتان سىلەرنى يامان ئىشالرغا
بۇيرۇغان بولسا ،ﷲ سىلەرگە ئۆز مەغپىرىتىنى ۋەدە قىلىدۇ .شەيتان سىلەرنى پېقىرلىقتىن قورقۇتقان
بولسا ،ﷲ تائاال سىلەرگە ئۆز مەرھەمىتىنى ۋەدە قىلىدۇ﴿ .ﷲ نىڭ مەرھەمىتى كەڭدۇر ،ئۇ ھەممىنى
بىلىپتۇرغۇچىدۇر﴾.
((( ھەج سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھېكمەتنىڭ مەنىسى توغرىسىدا
﴿ھېكمەتنى (يەنى ياخشى ئەمەلگە يېتەكلەيدىغان پايدىلىق ئىلىمنى) خالىغان بەندىسىگە ئاتا
قىلىدۇ﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ(:ھېكمەتدېگەننىڭمەنىسى)قۇرئاننىڭئىچىدىكىباشقائايەتنىڭھۆكمىنىئەمەلدىنقالدۇرۇپ
كەلگەن ،ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ،مەنىسى ئوچۇق بولغان ۋە مەنىسى ئوچۇق بولمىغان ،بۇرۇن
چۈشكەن ۋە كېيىن چۈشكەن ،ھااللنى ،ھارامنى ۋە باشقا ھۆكۈملەرنى بايان قىلىپ كەلگەن ئايەتلەرنى
بىلىش دېگەنلىك بولىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :ئىككى تۈرلۈك كىشىگە ھەسەت قىلسا
بولىدۇ .بىرى ﷲ تائاال پۇل  -مال بېرىپ ،ئۇنى ياخشى يولغا ئىشلىتىشكە يۈزلەندۈرۈپ قويغان كىشى.
يەنە بىرى ،ﷲ تائاال ھېكمەت ئاتا قىلىپ ،ئۇنى ھېكمەت بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا ۋە ھېكمەتنى باشقىالرغا
ئۆگىتىشكە يۈزلەندۈرۈپ قويغان كىشى».

﴿ھېكمەت ئاتا قىلىنغان ئادەمگە كۆپ ياخشىلىق ئاتا قىلىنغان بولىدۇ .پەقەت ئەقىللىق ئادەملەرال
بۇنىڭدىن پەند  -نەسىھەت ئالىدۇ﴾ يەنى ۋەز  -نەسىھەتتىن سۆزنى چۈشىنەلەيدىغان ئەقىللىق

كىشىلەرالپايدىلىنااليدۇ.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
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نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ياكى (ﷲ نىڭ يولىدا) نېمىنى ۋەدە قىلماڭالر ﷲ ئۇنى
ھەقىقەتەن بىلىپ تۇرىدۇ .زالىمالر (يەنى زاكاتنى مەنئى قىلغۇچىالر ياكى پۇل  -مېلىنى گۇناھ ئىشالرغا
سەرپ قىلغۇچىالر) غا ھېچقانداق مەدەتكار چىقمايدۇ﴿ .﴾270سەدىقىنى ئاشكارا بەرسەڭالر ،بۇ
ياخشىدۇر ،ئەگەر ئۇنى مەخپىي بەرسەڭالر ۋە يوقسۇلالرغا بەرسەڭالر ،تېخىمۇ ياخشىدۇر .بۇ ،سىلەرنىڭ
بەزى گۇناھلىرىڭالرغا كەففارەت بولىدۇ ،ﷲ سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەلىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾271
ﷲ بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ ياخشى ئىشالر ئۈچۈن مال  -مۈلكىنى سەرپ قىلىدىغان ھەر بىر كىشىنى
بىلىپ تۇرغۇچى ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بەردى .بۇ بىلىش ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ (مال  -مۈلكىنى)
سەرپ قىلغان كىشىلەرگە (ﷲ نىڭ) تولۇق مۇكاپات بېرىدىغانلىقىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .ئۇنىڭغا
بويسۇنماي (ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا) خىالپلىق قىلغان ،ئۇنىڭ بەرگەن خەۋىرىگە ئىشەنمىگەن ۋە ئۇنىڭغا
باشقا بىر شېرىكنى قوشۇپ ئىبادەت قىلغان كىشىنى ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :زالىمالر (يەنى
زاكاتنى مەنئى قىلغۇچىالر ياكى پۇل  -مېلىنى گۇناھ ئىشالرغا سەرپ قىلغۇچىالر) غا ھېچقانداق مەدەتكار
چىقمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنى قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان كىشى يوق.

بەقەرە سۈرىسى

ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سەدىقە قىلىشنىڭ پەزىلىتى
﴿سەدىقىنى ئاشكارا بەرسەڭالر ،بۇ ياخشىدۇر﴾ يەنى ئەگەر سەدىقىنى ئاشكارا قىلساڭالر ئۇ
ياخشىدۇر.
﴿ئەگەر ئۇنى مەخپىي بەرسەڭالر ۋە يوقسۇلالرغا بەرسەڭالر ،تېخىمۇ ياخشىدۇر﴾ بۇ ئايەتتە
سەدىقىنى مەخپىي قىلىشنىڭ ئۇنى ئاشكارا قىلغانغا قارىغاندا ،ياخشى ئىكەنلىكىگە پاكىت بار.
چۈنكى ،مەخپىي قىلىنغان سەدىقە رىيادىن يىراق بولىدۇ .ئەگەر سەدىقىنى ئاشكارا قىلسا ،ئۇنىڭ
سەدىقە قىلغانلىقىنى باشقىالر كۆرۈپ ،ئۇالرمۇ (ئۇنىڭغا ئەگىشىپ) سەدىقە قىلىدىغان ئىش بولسا،
بۇ جەھەتتىن سەدىقىنى ئاشكارا قىلىش ياخشىدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :قۇرئاننى ئاشكارا ئوقۇغان كىشى ،سەدىقىنى
ئاشكارا قىلغان كىشىگە ،قۇرئاننى ئىچىدە ئوقۇغان كىشى سەدىقىنى يوشۇرۇن قىلغان كىشىگە
ئوخشاشتۇر» .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى تۆۋەندىكى سۆزىگە قارىغاندا ،ئەسلىدە بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى سەدىقىنى يوشۇرۇن قىلىش ياخشى بولىدۇ دېگەنلىكتۇر.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ سايىسىدىن باشقا ھېچقانداق سايە يوق.
قىيامەت كۈنىدە ﷲ ئۆز سايىسىگە ئالىدىغان يەتتە تۈرلۈك ئادەم بار -1 :ئادىل (مۇسۇلمان)
پادىشاھ -2 .ﷲ نىڭ ئىبادىتىدە ئۆسۈپ يېتىلگەن ياش -3 .قەلبى ﷲ تائاالنىڭ مەسچىتىگە
باغالنغان كىشى -4 .ﷲ يولىدا دوست بولۇپ ،ﷲ ئۈچۈن يىغىلغان ۋە ﷲ ئۈچۈن ئايرىلغان
ئىككى كىشى -5 .چىرايلىق ئايال ئۆزىگە چاقىرسا “ :مەن ﷲ دىن قورقىمەن” دەپ رەت قىلغان
كىشى -6 .ئوڭ قولىنىڭ نېمە بەرگەنلىكىنى سول قولى بىلمەي قالغىدەك دەرىجىدە مەخپىي
سەدىقە بەرگەن كىشى -7 .پىنھان جايدا ﷲ تائاالنى زىكرى قىلىپ ياش تۆككەن كىشى».
﴿بۇ،سىلەرنىڭبەزىگۇناھلىرىڭالرغاكەففارەتبولىدۇ﴾يەنىسىلەرنىڭقىلغانسەدىقەڭلەر
يوشۇرۇن بولسا ،دەرىجەڭالر كۆتۈرۈلۈپ ،گۇناھلىرىڭالر كەچۈرۈلۈپ ،ياخشىلىققا ئېرىشىسىلەر.
﴿ﷲ سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەلىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴾ يەنى ﷲ يولىدا قىلىنغان سەدىقىدىن
ھېچقانداق نەرسە ﷲ تائاالدىن يوشۇرۇن بولمايدۇ ۋە (ﷲ) ئۇنىڭغا قارىتا سىلەرگە مۇكاپات
بەرگۈچىدۇر.

*******
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
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ﯝ ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
(ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ ئەمەس (ساڭا تاپشۇرۇلغان
ۋەزىپە پەقەت كىشىلەرگە ﷲ نىڭ ۋەھىسىنى يەتكۈزۈشتۇر) .لېكىن ﷲ خالىغان بەندىسىنى ھىدايەت
قىلىدۇ .مېلىڭالردىن نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،ئۇ ئۆزەڭالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر ،سىلەر
پەقەت ﷲ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنال خەير  -ئېھسان قىلىسىلەر (يەنى خەير  -ئېھسانىڭالر ئۈچۈن ﷲ
نىڭ رازىلىقىدىن باشقىنى كۆزدە تۇتماڭالر) .مېلىڭالردىن نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،سىلەرگە
ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق بېرىلىدۇ ،سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى قىلغان ياخشى ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى
كېمەيتىلمەيدۇ)﴿ .﴾272ئۆزىنى ﷲ يولىغا ئاتىغان( ،تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن) يىراق جايالرغا
بارالمايدىغان يوقسۇلالرغا خەير  -ئېھسان قىلىنىشى كېرەك .ئەھۋالنى ئۇقمىغانالر ،ئۇالرنىڭ نەرسە
تىلىمىگەنلىكلىرىگە قاراپ ،ئۇالرنى باي دەپ گۇمان قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ چىرايىدىن تونۇيسەن ،ئۇالر
كىشىلەرگە چاپلىشىۋېلىپ تىلەمچىلىك قىلمايدۇ .مېلىڭالردىن نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،ﷲ
ھەقىقەتەن ئۇنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾273ماللىرىنى كېچە  -كۈندۈز (يەنى ھەممە ۋاقىت) ،يوشۇرۇن
ۋە ئاشكارا يوسۇندا خەير  -ئېھسان قىلىدىغانالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ ،ئۇالرغا
(ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴿.﴾274

مۇشرىكالرغا سەدىقە بېرىش توغرىسىدا
ئەبۇئابدۇراھمان نەسەئى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مۆمىنلەر مۇشرىكالردىن بولغان ئۇرۇق  -تۇغقانلىرىغا بىر نەرسە بېرىشنى يامان كۆرەتتى.
ئاندىن ئۇالر (بۇ توغرۇلۇق) سورىغاندا ئۇالرغا رۇخسەت قىلىنىپ ،بۇ ئايەت چۈشتى﴿ :ئى مۇھەممەد!)
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ئۇالرنى ھىدايەت قىلىش سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ ئەمەس (ساڭا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپە پەقەت كىشىلەرگە
ﷲ نىڭ ۋەھىسىنى يەتكۈزۈشتۇر) .لېكىن ﷲ خالىغان بەندىسىنى ھىدايەت قىلىدۇ .مېلىڭالردىن
نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،ئۇ ئۆزەڭالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر ،سىلەر پەقەت ﷲ نىڭ رازىلىقى
ئۈچۈنال خەير  -ئېھسان قىلىسىلەر (يەنى خەير -ئېھسانىڭالر ئۈچۈن ﷲ نىڭ رازىلىقىدىن باشقىنى
كۆزدە تۇتماڭالر) .مېلىڭالردىن نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق
بېرىلىدۇ ،سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى قىلغان ياخشى ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى كېمەيتىلمەيدۇ)﴾ ﷲ
تائاالنىڭ﴿ :مېلىڭالردىن نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،ئۇ ئۆزەڭالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر﴾ دېگەن
بۇ ئايىتىنىڭ مەنىسى﴿ :كىمكى ياخشى ئىش قىلىدىكەن ،پايدىسى ئۆزىگىدۇر ۋە يامان ئىش قىلىدىكەن

زەرەرىمۇ ئۆزىگىدۇر﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ.

﴿مېلىڭالردىن نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،ئۇ ئۆزەڭالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر ،سىلەر
پەقەت ﷲ نىڭ رازىلىقى ئۈچۈنال خەير  -ئېھسان قىلىسىلەر (يەنى خەير  -ئېھسانىڭالر ئۈچۈن ﷲ نىڭ
رازىلىقىدىن باشقىنى كۆزدە تۇتماڭالر)﴾ ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
((( فۇسسىلەت سۈرىسى  46ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

بەقەرە سۈرىسى

مۆمىننىڭ قىلغان سەدىقىسى ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،مۆمىن سەدىقە قىلسا ،ﷲ تائاالنىڭ
رازىلىقى ئۈچۈن قىلىدۇ.
ئەتا خۇراسانىي مۇنداق دەيدۇ :ئەگەر سەن سەدىقىنى ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ بەرسەڭ،
سەدىقە ئالغۇچى ئۇنىڭ بىلەن قانداق ئىش قىلسۇن ،ساڭا ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ .يەنى بىر كىشى
سەدىقىنى ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ قىلغان بولسا ،سەدىقە ئالغۇچى ياخشى ياكى يامان بولسۇن،
سەدىقىغە ھەقلىق نامرات كىشى ياكى ھەقلىق بولمىغان باي كىشى بولسۇن ،ئۇ سەدىقىنى ﷲ
تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ بەرگەنلىكى ئۈچۈنال ،ئۇنىڭغا ئەجىر ۋە ساۋاب بېرىلىدۇ.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مېلىڭالردىن نېمىنى خەير  -ئېھسان قىلماڭالر ،سىلەرگە ئۇنىڭ ساۋابى تولۇق
بېرىلىدۇ ،سىلەرگە زۇلۇم قىلىنمايدۇ (يەنى قىلغان ياخشى ئەمەلىڭالرنىڭ ساۋابى كېمەيتىلمەيدۇ)﴾

دېگەن ئايىتى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسى بۇنىڭ دەلىلىدۇر.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشى :مەن بۇ كېچە چوقۇم بىر سەدىقە بېرىمەن دېدى ـ دە ،ئۆزىنىڭ بەرمەكچى
بولغان سەدىقىسىنى (بىلمەستىن) يامان يولدىكى بىر ئايالغا بېرىپ قالدى .كىشىلەر ئۇنى :سەن بۇزۇق
ئايالغا سەدىقە قىلدىڭمۇ؟ -دەپ ئەيىبلەشتى .ئۇ :ئى ﷲ! مەن بۇزۇق ئايالغا سەدىقە قىلىپ قاپتىمەن.
بۇنىڭغىمۇ (ساڭا) ھەمدۇساناالر بولسۇن! مەن بۇ كېچە چوقۇم بىر سەدىقە بېرىمەن -،دېدى .ئاندىن
ئۇ ئۆزىنىڭ بەرمەكچى بولغان سەدىقىسىنى بىر باي كىشىگە بېرىپ قالدى .كىشىلەر ئۇنى :سەن كېچىدە
بىر بايغا سەدىقە قىلدىڭمۇ؟ -دەپ ئەيىبلەشتى .ئۇ :ئى ﷲ! مەن بىر بايغا سەدىقە قىلىپ قاپتىمەن.
بۇنىڭغىمۇ (ساڭا) ھەمدۇ ساناالر بولسۇن! مەن بۇ كېچە چوقۇم بىر سەدىقە بېرىمەن -،دېدى .ئاندىن
ئۇ ئۆزىنىڭ بەرمەكچى بولغان سەدىقىسىنى بىر ئوغرىغا بېرىپ سالدى .كىشىلەر ئۇنى يەنە :سەن بىر
ئوغرىغا سەدىقە قىلدىڭمۇ؟ -دەپ ئەيىبلىگىلى تۇردى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ :ئى ﷲ! سەدىقەمنى بۇزۇق
ئايالغا ،بايغا ۋە ئوغرىغا بېرىپ قاپتىمەن .بۇنىڭغىمۇ (ساڭا) ھەمدۇساناالر بولسۇن -،دېدى .ئاندىن
ئۇنىڭ يېنىغا بىرسى كېلىپ( :ئۇنىڭ يېنىغا كەلگەن كىشى توغرىسىدا ئالىمالرنىڭ ئىختىالپى بار.
لېكىن بۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇنىڭ قېشىغا كەلگىنى پەرىشتە دېگەن سۆز كۈچلۈكرەكتۇر) سېنىڭ بەرگەن
سەدىقەڭ قوبۇل بولدى .بەلكىم بۇزۇق ئايال سېنىڭ (ئۇنىڭغا) بەرگەن سەدىقەڭ بىلەن ئۆزىنىڭ
قىلىۋاتقان بۇزۇقچىلىقىدىن يېنىشى ،باي كىشى ئىبرەت ئېلىپ ،ئۇمۇ (ﷲ ئۇنىڭغا بەرگەن مال-
مۈلكىدىن) سەدىقە بېرىشى ،ئوغرىمۇ سېنىڭ (ئۇنىڭغا) بەرگەن سەدىقەڭ بىلەن ئۆزىنىڭ قىلىۋاتقان
ئوغرىلىقىدىن يېنىشى مۇمكىن -،دېدى».

سەدىقىگە ھەقلىق كىشىلەر توغرىسىدا
﴿ئۆزىنى ﷲ يولىغا ئاتىغان﴾ يەنى سەدىقە ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى ئۈچۈن ھىجرەت
قىلىپ مەدىنىدە تۇرغان ،ئۆزلىرىنىڭ تۇرمۇشىنى قامدايدىغان يولى بولمىغان مۇھاجىرالرغا ھەقلىقتۇر.

﴿(تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن) يىراق جايالرغا بارالمايدىغان يوقسۇلالرغا خەير  -ئېھسان قىلىنىشى
كېرەك﴾ يەنى ئۇالر تىجارەت قىلىپ ياشاش ئۈچۈن سەپەرمۇ قىاللمايدۇ.
﴿ئەھۋالنى ئۇقمىغانالر ،ئۇالرنىڭ نەرسە تىلىمىگەنلىكلىرىگە قاراپ ،ئۇالرنى باي دەپ گۇمان
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قىلىدۇ﴾ يەنى مۇھاجىرالرنىڭ ئىشلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئەھۋاللىرىنى بىلمىگەن كىشى ئۇالرنىڭ كىيىم -
كېچەك ۋە سۆز  -ھەرىكىتىدىكى سىپايىلىقىغا قاراپ ،ئۇالرنى بايمىكىن دەپ گۇمان قىلىدۇ( .ھەقىقىي
پېقىرنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :بىر ياكى ئىككى
تال خورما ،بىر ياكى ئىككى لوقما تائام ،بىر ياكى ئىككى چىشلەم نەرسىگە ئېرىشىپ ،ئۆيمۇ ئۆي
ئايلىنىپ يۈرىدىغان كىشى ھەقىقىي مىسكىن ئەمەس ،ھەقىقىي مىسكىن دېگەن ئۆزىگە يېتەرلىك
نەرسىنى تاپالمىغان بولسىمۇ ،كىشىلەر ئۇنىڭ شۇ ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقىنى سەزەمىگەنلىكتىن ئۇنىڭغا
سەدىقە بەرمىگەن ۋە ئىپپەتلىكىدىن كىشىلەردىن بىر نەرسىمۇ سورىمىغان كىشىدۇر».
﴿ئۇالرنىڭ چىرايىدىن تونۇيسەن﴾ يەنى ئەقىللىق كىشىلەر ئۇ پېقىرالرنى ئۇالرنىڭ ئىپپەتلىك
بولۇشتەك سۈپەتلىرى ئارقىلىق تونۇيدۇ﴿ .كىشىلەرگە چاپلىشىۋېلىپ تىلەمچىلىك قىلمايدۇ﴾ يەنى
ئۇالر بىر نەرسە سورىغاندا ،چىڭ تۇرۇپ چاپلىشىۋالمايدۇ .ئۇالر ئۆزلىرى موھتاج بولمىغان نەرسىلەرگە
كىشىلەرنى ئاۋارە قىلىپ يۈرمەيدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇسەئىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئانام مېنى
بىر نەرسە تىلەپ كېلىشىم ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئەۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،مەن
ئۇنىڭ قېشىغا كەلدىم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى قىزغىن قارشى ئېلىپ مۇنداق دېدى« :بىر كىشى
(ﷲ دىن) باي بولۇشنى سورىسا ،ﷲ ئۇنى باي قىلىدۇ .بىر كىشى (ﷲ دىن) ئىپپەتلىك بولۇشنى
تىلىسە ،ﷲ ئۇنى ئىپپەتلىك قىلىدۇ .بىر كىشى كىشىلەردىن بىر نەرسە تىلەشتىن ساقلىنىشنى تىلىسە،
ﷲ ئۇنىڭغا تىلىگىنىنى بېرىدۇ .بىر كىشى بىر نەچچە كىلو (ئاشلىق سېتىۋالغىدەك) پۇلى بار تۇرۇپ،
كىشىلەردىن بىر نەرسە سورىسا ،شەكسىز (ئۇ بىر نەرسە تىلەشتە كىشىلەرگە) چاپلىشۋالغان بولىدۇ».
شۇنىڭ بىلەن مەن :مېنىڭ سېرىق تۆگەم بىر نەچچە كىلو ئاشلىقتىنمۇ ياخشىراقتۇر دەپ ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن بىر نەرسە سورىمايال قايتىپ كەلدىم.
﴿مېلىڭالردىننېمىنىخەير-ئېھسانقىلماڭالر،ﷲھەقىقەتەنئۇنىبىلگۈچىدۇر﴾ (كىشىلەرنىڭ
قىلغان) ياخشىلىقىدىن ﷲ تائاالغا ھېچقانداق نەرسە يوشۇرۇن بولمايدۇ .ﷲ تائاال (ياخشىلىق
قىلغان كىشىلەر) قىيامەت كۈنى مۇكاپاتقا ئەڭ موھتاج بولۇپ تۇرغان ۋاقتىدا ،ئۇالرغا تولۇق مۇكاپات
بەرگۈچىدۇر.

سەدىقە قىلغان كىشىلەرنى مەدھىيىلەش توغرىسىدا
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﴿ماللىرىنى كېچە  -كۈندۈز (يەنى ھەممە ۋاقىت) ،يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا يوسۇندا خەير  -ئېھسان
قىلىدىغانالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ ،ئۇالرغا (ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ
بولمايدۇ﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭ يولىدا ۋە ئۇنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ كېچە ـ كۈندۈز ۋە ئاشكارا ـ

يوشۇرۇن ھالەتتە (ئۆزلىرىنىڭ ماللىرىنى) سەدىقە قىلغان كىشىلەرنى ماختىغانلىقىدۇر .بۇنىڭ ئىچىگە
ئۆزلىرىنىڭ پۇل  -ماللىرىنى خوتۇن ۋە باال ـ چاقىلىرىغا سەرپ قىلغان كىشىلەرمۇ كىرىدۇ.
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممەككىنىپەتھىقىلغانيىلى(يەنەبىررىۋايەتتەپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
ۋىدالىشىش ھەججىنى قىلغان يىلى) سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاسنىڭ كېسىلىنى كۆرگىلى بارغاندا ،ئۇنىڭغا
مۇنداق دېدى« :سەن ھەتتا ئايالىڭنىڭ ئېغىزىغا بىر نەرسە سېلىپ قويغان كىچىككىنە ياخشى

بەقەرە سۈرىسى

ئىشىڭدىمۇ ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ قىلساڭ ،ئۇنىڭ بىلەن بىر دەرىجە كۆتۈرۈلىسەن».
ئىمام ئەھمەد ئەبۇمەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىنسان پۇل  -ماللىرىنى ئۆزىنىڭ باال  -چاقىلىرىغا ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئۈمىد
قىلىپ سەرپ قىلسا ،ئۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم سەدىقە ھېسابلىنىدۇ».
﴿خەير  -ئېھسان قىلىدىغانالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ﴾ يەنى ئۇالر قىلغان
ياخشى ئىشلىرى ئۈچۈن قىيامەت كۈنى پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاپ تاپىدۇ﴿ .ئۇالرغا (ئاخىرەتتە)
قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴾.

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
جازانە ،ئۆسۈم يېگەن ئادەملەر (قىيامەت كۈنى گۆرلىرىدىن) جىن چېپىلىپ قالغان ساراڭ
ئادەملەردەك قوپىدۇ .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ ھارام قىلغان ئىشنى ھاالل بىلىپ« :سودا-
سېتىق ،جازانىگە ئوخشاش (جازانە نېمىشقا ھارام بولىدۇ؟)» دېدى .ﷲ سودا  -سېتىقنى ھاالل
قىلدى ،جازانىنى( ،بەدەلسىز بولغانلىقى ،شەخسكە ۋە جەمئىيەتكە زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن) ھارام
قىلدى .كىمكى پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ۋەز  -نەسىھەت كەلگەندىن كېيىن (يەنى جازانە مەنئى
قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن) يانسا ،بۇرۇن ئالغىنى ئۆزىنىڭ بولىدۇ ،ئۇنىڭ ئىشى ﷲ غا تاپشۇرۇلىدۇ
(يەنى ﷲ خالىسا ئۇنى كەچۈرىدۇ ،خالىسا جازااليدۇ) .قايتا جازانە قىلغانالر ئەھلى دوزاخ بولۇپ،
دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ﴿.﴾275

جازانىخورالرنى ئەيىبلەش توغرىسىدا
ﷲ يۇقىرىدا ھاجاتمەنلەرگە ۋە ئۇرۇق  -تۇغقانالرغا كېچە ۋە كۈندۈز ،ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن
پۇل  -ماللىرىنىڭ زاكات ۋە سەدىقىلىرىنى بەرگەن كىشىلەرنى بايان قىلىپ بولۇپ ،ئاندىن
جازانىخورالر ۋە كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ھەر خىل ھارام يولالر بىلەن يەۋالغان كىشىلەر توغرىسىدا
توختالدى .ﷲ ئۇالرنىڭ قەبرىدىن چىقىپ ھېساب مەيدانىغا كېلىپ بولغىچە ئارىلىقتىكى ئەھۋالنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :جازانە ،ئۆسۈم يېگەن ئادەملەر (قىيامەت كۈنى گۆرلىرىدىن) جىن
چېپىلىپ قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ﴾ يەنى ئۇالر قىيامەت كۈنى ئۆزلىرىنىڭ قەبرىلىرىدىن
يەرگە قاتتىق يىقىلغان كىشى ياكى جىن چاپلىشىۋالغان كىشى ئورنىدىن قوپقاندەك دەلدەڭشىپ
قوپىدۇ .ئۇ ناھايىتى سەت قوپۇشتۇر.
ئىبنى ئابباس مۇنداق دەيدۇ :جازانىخور قىيامەت كۈنى قەبرىسىدىن گېلى سىقىلىپ قالغان
مەجنۇندەك قوزغىلىدۇ .بۇ سۆز ئىبنى ئەبۇھاتەم ،ئەۋف ئىبن مالىك ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،سۇددى،
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رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،قەتادە ۋە موقاتىل ئىبنى ھەييان قاتارلىقالردىنمۇ رىۋايەت قىلىندى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چۈشىدە كۆرگەن نەرسىنى سۆزلەپ بەرگەن ئۇزۇن ھەدىسنىڭ
داۋامىدا مۇنداق دېگەن« :ئاندىن بىز بىر ئۆستەڭنىڭ يېنىغا كەلدۇق (سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ ئۆستەڭ قانغا ئوخشاش قىزىل ئىدى دېدىمىكىن دەپ ئوياليمەن
دېدى) .ئۆستەڭنىڭ ئىچىدە سۇ ئۈزۈپ تۇرغان بىر كىشى ،قىرغىقىدا قېشىغا بىرمۇنچە تاشالرنى
توپلىۋالغان بىر كىشى بار ئىدى( .ئۆستەڭنىڭ ئىچىدىكى) سۇ ئۈزۈپ تۇرغان كىشى مەلۇم مۇددەت
سۇ ئۈزگەندىن كېيىن ،تاش توپلىۋالغان كىشىنىڭ ئالدىغا كېلىپ (ئۇنىڭغا) ئېغىزىنى ئېچىپ
بېرىدۇ .ئاندىن ئۇ ئۇنىڭ ئاغزىغا تاشتىن بىرنى تاشالپ قويىدۇ .»...بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى
سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،ئىمام بۇخارى :سۇ ئۈزۈپ
تۇرغان كىشى جازانىخوردۇر -،دېدى.
﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر ﷲ ھارام قىلغان ئىشنى ھاالل بىلىپ« :سودا -سېتىق ،جازانىگە
ئوخشاش (جازانە نېمىشقا ھارام بولىدۇ؟)» دېدى .ﷲ سودا  -سېتىقنى ھاالل قىلدى ،جازانىنى،
(بەدەلسىز بولغانلىقى ،شەخىسكە ۋە جەمئىيەتكە زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن) ھارام قىلدى﴾ يەنى

ئۇالر ﷲ نىڭ شەرىئىتىدىكى ھۆكۈملىرىدىن يۈز ئۆرىگەنلىكى ئۈچۈن ،جازانە يېيىشنى ھاالل
سانىدى .بۇ ئۇالرنىڭ جازانىنى سودا ـ سېتىققا ئوخشاتقانلىقى ئەمەستۇر .چۈنكى ،مۇشرىكالر ﷲ
قۇرئاندا يولغا قويغان سودا  -سېتىقنىڭ قائىدە  -تۈزۈملىرىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ .ئەگەر ئۇالر
جازانىنى سودا ـ سېتىققا ئوخشاتقان بولسا ،چوقۇم ئۇالر جازانە سودا  -سېتىققا ئوخشاش-،
دەيتتى.

لېكىن ئۇالر«﴿ :سودا -سېتىق ،جازانىگە ئوخشاش (جازانە نېمىشقا ھارام بولىدۇ؟)» دېدى﴾

يەنى سودا ـ سېتىق دېگەن جازانىغا ئوخشاش ،نېمىشقا جازانە ھارام قىلىنىپ ،سودا ـ سېتىق
ھاالل قىلىنىدىكەن؟ -دېيىشىدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ ﷲ يولغا قويغان نەرسىگە ئېتىراز بىلدۈرىشىدۇر.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ سودا ـ سېتىقنى ھاالل قىلدى ،جازانىنى( ،بەدەلسىز بولغانلىقى ،شەخىسكە
ۋە جەمئىيەتكە زىيانلىق بولغانلىقى ئۈچۈن) ھارام قىلدى﴾ دېگەن ئايىتى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ
سودا  -سېتىقنىڭ ھۆكمى بىلەن جازانىنىڭ ھۆكمىنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ
قىلغان ئېتىرازىغا بېرىلگەن رەددىيەنىڭ تولۇقلىمىسى بولۇشى مۇمكىن.
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ﷲ نىڭ ھۆكمىگە ھېچكىم قارشى چىقالمايدۇ .ئۇ ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ۋە
بىلىملىك زاتتۇر .ئۇ ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشى توغرىسىدا سورالمايدۇ ،بەلكى ئىنسانالر سورىلىدۇ .ئۇ
ئىشالرنىڭ ھەقىقەتلىرىنى ۋە ئۇنىڭ پايدىلىق تەرەپلىرىنى بىلگۈچىدۇر .ئۇ بەندىلىرىگە پايدىلىق
نەرسىنى يولغا قويۇپ ،زىيانلىق نەرسىلەردىن ئۇالرنى توسقۇچىدۇر .ئۇ بەندىلىرىگە ئانا كىچىك
بالىسىغا مېھرىبان بولغاندىنمۇ بەكرەك مېھرىباندۇر.
﴿كىمكى پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ۋەز  -نەسىھەت كەلگەندىن كېيىن (يەنى جازانە مەنئى
قىلىنغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن) يانسا ،بۇرۇن ئالغىنى ئۆزىنىڭ بولىدۇ ،ئۇنىڭ ئىشى ﷲ غا
تاپشۇرۇلىدۇ (يەنى ﷲ خالىسا ئۈنى كەچۈرىدۇ ،خالىسا جازااليدۇ)﴾ يەنى بىر كىشىگە ﷲ نىڭ

جازانىدىن توسقانلىقى يەتكەن ھامان ئۇنىڭدىن يانغان بولسا ،ئۇنىڭ ئىلگىرى ئالغىنى ئۆزىگە
ھېساب بولىدۇ (يەنى ﷲ خالىسا ئۇنىڭ ئىلگىرى قىلىپ سالغان جازانىخورلىقىنى كەچۈرۈۋېتىدۇ).

بەقەرە سۈرىسى

ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆتكەنكى گۇناھنى ﷲ ئەپۇ قىلدى﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەككىنى پەتھى قىلغان كۈنى مۇنداق دېدى« :ئىسالم كېلىشتىن
بۇرۇن ئالغان جازانىنىڭ ھەممىسى مېنىڭ ئىككى پۇتۇمنىڭ تېگىگە تاشلىنىپ كېتىدۇ (ھەممىسى
ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدۇ) .مەن بىرىنچى بولۇپ ئەمەلدىن قالدۇرىدىغان جازانە ئابباسنىڭ جازانىسىدۇر»
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى جاھىلىيەت ۋاقتىدا ئالغان جازانىنى قايتۇرۇشقا بۇيرۇماي ،بەلكى
(ئۇالرنىڭ ئىلگىرى ئالغان جازانىلىرىنى) كەچۈرۈۋەتتى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بۇرۇن ئالغىنى ئۆزىنىڭ بولىدۇ ،ئۇنىڭ ئىشى ﷲ غا
تاپشۇرۇلىدۇ (يەنى ﷲ خالىسا ئۈنى كەچۈرىدۇ ،خالىسا جازااليدۇ)﴾ سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە سۇددى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بۇرۇن ئالغىنى ئۆزىنىڭ بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە :جازانىنى

ھارام قىلىشتىن بۇرۇن ئالغان جازانىسى ئۆزىنىڭ بولىدۇ -،دېدى.

﴿قايتا جازانە قىلغانالر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ جازانىدىن توسقانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن،
يەنە جازانىخورلۇق قىلغانالر ،چوقۇم ﷲ تائاالنىڭ ئازابىنى (ئۆزىگە) الزىم قىلغاب ۋە ئۆزىگە قارشى
پاكىت ھازىرلىغان بولىدۇ.
﴿ئەھلى دوزاخ بولۇپ ،دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ﴾ ئەبۇداۋۇد جابىرنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :جازانە ،ئۆسۈم يېگەن ئادەملەر (قىيامەت كۈنى گۆرلىرىدىن) جىن
چېپىلىپ قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ﴾ دېگەن ئايىتى چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«كىمكى زېمىننى ئۇنىڭدىن چىقىدىغان ئاشلىقنىڭ ئۈچتىن ياكى تۆتتىن بىرىگە ئىجارىگە ئېلىپ
تېرىشنى تاشلىمىسا((( ،ئۇ ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە جەڭ ئېالن قىلسۇن» دېدى.
زېىمىندىن چىققان ئاشلىقنىڭ مەلۇم بىر ئۈلىشىگە زېمىننى ئىجارىگە ئېلىپ تېرىش ،مېۋە
دەرىخىنىڭ شېخىدىكى ھۆل مېۋە بىلەن يەردىكى قۇرۇق مېۋىنى تېگىشىش ۋە باشاقالردىكى (يەنى
بۇغداي ياكى قوناققا ئوخشاش) دان بىلەن ساپ ئاشلىقنى تېگىشىش ۋە بۇالرغا ئوخشاش ئىشالرنىڭ
ھەممىسى جازانىخورلۇقنىڭ يولىنى ئېتىش ئۈچۈن ھارام قىلىندى .چۈنكى ،بۇ ئىككى ئاشلىق
(يەنى بىرسى ھۆل ۋە يەنە بىرسى قۇرۇق بولغانلىقى ئۈچۈن) نىڭ مىقدارىنى تەڭشىگىلى بولمايدۇ.
شەرىئەتتە ھەرقانداق ھارامغا ئېلىپ بارىدىغان ۋاسىتىنىڭ ئۆزى ھارامدۇر.
جازانىنىڭ ھۆكۈملىرى نۇرغۇنلىغان ئالىمالرغا قىيىن كەلدى( .شۇڭا) ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە چوڭ دادىنىڭ مىراسى ،كااللە دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ۋە جازانە
بولىدىغان نەرسىلەرنىڭ تۈرلىرىنى چۈشەندۈرۈپ قويۇپ كەتكەن بولسا بۇپتىكەن دەپ قالدىم-،
دېگەنىدى.
ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم نوئمان ئىبنى بەشىردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن ھااللمۇ ئوچۇق  -ئاشكارا ،ھاراممۇ ئوچۇق  -ئاشكارىدۇر.
((( مائىدە سۈرىسى  95ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇنى چەكلەشنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرى ئېلىنىدىغان ھەق ياكى بېرىدىغان ئىجارىنىڭ مىقدارى ئېنىق بولمىغانلىقى
ئۈچۈندۇر .شۇڭا بۇمۇ جازانىنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ.
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ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا (ھاالل ۋە ھاراملىقى) ئېنىق بولمىغان نەرسىلەر بار .كىمكى (شۇ ھاالل
ياكى ھاراملىقى) ئېنىق بولمىغان نەرسىلەردىن ساقالنسا ،ئۇ ئۆزىنىڭ دىنىنى (كەمچىلىكتىن) ۋە
ئۆزىنىڭ ئابرۇيىنى ساقالپ قالغان بولىدۇ .كىمكى شۇ ئىشالرنى قىلىپ سالسا ،خۇددى چېگرانىڭ
ئەتراپىدا مال بېقىۋاتقان پادىچى چېگرانىڭ ئىچىگە كىرىپ قالغىلى ئاز قالغاندەك ،ئۇمۇ ھارامغا
چۈشۈپ قالغىلى ئاز قالىدۇ».
ھەسەن ئىبنى ئەلى :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :كۆڭلۈڭدە شەك پەيدا قىلغان
ئىشنى قىلماي ،شەك پەيدا قىلمىغان ئىشنى (قىلغىن)» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم -،دېدى.
ئىمام ئەھمەد سەئىد ئىبنى مۇسەييەبتىن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ( :قۇرئاننىڭ ئىچىدە) ئەڭ
ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەت جازانىنىڭ ئايىتىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ئۇنى چۈشەندۈرۈپ
قويۇشتىن بۇرۇن ۋاپات بولۇپ كەتتى( .شۇڭا) سىلەر جازانىخورلۇق ۋە شۈبھىلىك بولغان نەرسىلەردىن
يىراق بولۇڭالر! -دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئىبنى ماجە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :جازانىخورلۇقتا  70خىل گۇناھ بار .ئۇ (گۇناھالر) نىڭ ئەڭ يەڭگىلى
بىر كىشى ئۆزىنىڭ ئانىسى بىلەن زىنا قىلغاننىڭ گۇناھى بىلەن باراۋەردۇر».
ھارام ئىشالرغا ئېلىپ بارىدىغان ۋاسىتىالرمۇ ھارامدۇر .بۇنىڭ پاكىتى ئائىشە رەزىيەلالھۇ
ئەنھانىڭ :جازانىخورلۇقنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدىكى بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ئايىتى
چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتكە چىقىپ (ئۇنى) ساھابىالرغا ئوقۇپ بېرىپ ،ئاندىن
ھارام نەرسىنى ئىستېمال قىلمىسىمۇ ،ئۇنىڭ بىلەن تىجارەت قىلىشنىمۇ ھارام قىلدى -،دېگەن
ھەدىس بولۇپ ،بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېدى« :ﷲ يەھۇدىيالرغا لەنەت قىلسۇن،
ئۇالرغا (گۆشنىڭ) يېغى ھارام قىلىنغان ئىدى .ئۇالر ئۇنى ئېرىتىپ سېتىپ ،پۇلىنى يېدى»(((.
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دېگەن« :ﷲ جازانە ئالغۇچىغا ،جازانە بەرگۈچىگە ،جازانىغا
گۇۋاھچى بولغۇچىغا ۋە (پۈتۈشكەندە) ئۇنى يازغان كىشىگە لەنەت قىلسۇن».
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢ
ﮣﮤ
ﷲ جازانىنىڭ (بەرىكىتىنى) ئۇچۇرۇۋېتىدۇ ،سەدىقىنىڭ (بەرىكىتىنى) زىيادە قىلىدۇ .ﷲ ھەر
بىر ناشۈكۈر (يەنى جازانىنى ھاالل سانىغۇچى) گۇناھكارنى دوست تۇتمايدۇ﴿ .﴾276ئىمان ئېيتقان،
((( يەنى ئۇالر ھارام قىلىنغان ياغنى يېمىسىمۇ ،ئۇنىڭدىن كەلگەن پۇلنى يېگەنلىكى ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇالرغا ﷲ نىڭ لەنىتىنى تىلىدى.

بەقەرە سۈرىسى

ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان ،ناماز ئوقۇغان ۋە زاكات بەرگەن كىشىلەر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا
(چوڭ) ساۋابقا ئېرىشىدۇ ،ئۇالردا (ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴿.﴾277

جازانىخورلۇق بىلەن تاپقان مالدا بەرىكەت بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا
ﷲ تائاال جازانىدىن كەلگەن مالنىڭ ھەممىسىنى جازانىخورنىڭ قولىدىن يوقىتىۋېتىش ياكى
مېلىنىڭ بەرىكىتىنى يوقىتىۋېتىش بىلەن ئۇنىڭ جازانىدىن كىرگەن ماللىرىدىن پايدىلىنالمايدىغان
قىلىۋېتىدىغانلىقىنى ۋە جازانىخورنى ئۇ مال بىلەن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئازاباليدىغانلىقىنى بايان
قىلدى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى گەرچە ھارامنىڭ كۆپلۈكى (ئى
تىڭشىغۇچى!) سېنى ئەجەبلەندۈرسىمۇ ،ھارام بىلەن ھاالل باراۋەر ئەمەس﴾(((﴿ ،ﷲ نىڭ (ئۇالرنى
دۇنيادا مەغلۇب قىلىشى ،ئاخىرەتتە جەھەننەمگە ھەيدىشى) كاپىرنى مۆمىندىن پەرقلەندۈرۈش
ئۈچۈندۇر ،ﷲ ھەممە كاپىرالرنى ئۈستى  -ئۈستىگە دۆۋىلەپ توپلىغاندىن كېيىن ،دوزاخقا
تاشاليدۇ﴾(((﴿ ،سىلەر كىشىلەرنىڭ پۇل  -مېلى ئىچىدە ئۆستۈرۈش ئۈچۈن بىرەر پۇل  -مال
بەرسەڭالر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇ ئۆسمەيدۇ (يەنى كىشىلەر بەرگىنىمدىن جىقراق قايتۇرسۇن
دېگەن نىيەت بىلەن بېرىلگەن سوۋغىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ساۋابى بولمايدۇ)﴾(((.
ئىبنى جەرىر مۇنداق دەيدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت قىلغان« :جازانىدىن كەلگەن مال ھەر قانچە كۆپ بولسىمۇ ،ئۇنىڭ
كېيىنلىكى ئازدۇر» دېگەن ھەدىسىنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ جازانىنىڭ (بەرىكىتىنى)
ئۇچۇرۇۋېتىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ دېدى(((.

اﷲ تائاالنىڭ سەدىقە قىلغان كىشىنىڭ ماللىرىنى كۆپەيتىپ بېرىدىغانلىقى
﴿سەدىقىنىڭ (بەرىكىتىنى) زىيادە قىلىدۇ﴾ ئىمام بۇخارى بۇ ھەقتە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشى ھاالل يول بىلەن تاپقان
(مېلىدىن) خورما چاغلىق نەرسىنى سەدىقە قىلسا ،شەكسىزكى ،ﷲ ھااللدىن باشقىسىنى قوبۇل
قىلمايدۇ .ﷲ ئۇ سەدىقىنى ئوڭ قولى بىلەن قوبۇل قىلىپ( ،سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆزىنىڭ چارۋا -
ماللىرىنى بېقىپ كۆپەيتكەندەك) ئۇنى ئۆز ئىگىسىگە تاغدەك كۆپەيتىپ بېرىدۇ».

گۇناھكار كاپىرالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا يامان كۆرۈلىدىغانلىقى توغرىسىدا
((( مائىدە سۈرىسى  100ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنفال سۈرىسى  37ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رۇم سۈرىسى  39ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان جازانىخورلۇققا ھازىرقى زاماندىكى بانكىغا قويغان ياكى ئالغان پۇلنىڭ ئۆسۈمىمۇ كىرىدۇ.
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﴿ﷲ ھەر بىر ناشۈكۈر (يەنى جازانىنى ھاالل سانىغۇچى) گۇناھكارنى دوست تۇتمايدۇ﴾ يەنى
ﷲ تائاال دىلىدا كۇپۇرلۇق بار ،سۆز ۋە ئىش  -ھەرىكەتلىرى ناچار كاپىرالرنى ياخشى كۆرمەيدۇ.
ﷲ تائاال جازانىخورالرنى نېمىشقا قاتتىق ئازاباليدۇ؟ -دېيىلسە ،بۇنىڭ جاۋابى شۇكى ،جازانىخور
ﷲ بەرگەن ھاالل رىزىققا رازى بولماي ۋە ئۇنىڭغا دۇرۇس قىلىپ بەرگەن ھاالل يولغا قانائەت
قىلماي ،كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ھەر خىل ناچار يولالر بىلەن ئورۇنسىز يەۋېلىشقا تىرىشىدۇ .ﷲ
تائاالنىڭ (بەرگەن) نېئمىتىدىن تانىدۇ .ھەمدە كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ئورۇنسىز يەۋېلىش بىلەن
(ئۇالرغا) زۇلۇم قىلىدۇ.

شۈكۈرقىلغۇچىالرنىڭمەدھىيىلىنىشى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىشەنگەن ،بۇيرۇقىغا بويسۇنغان ،شۈكۈر قىلغان ،ناماز
ئوقۇغان ،ئۇنىڭ بەندىلىرىگە زاكات بېرىش ئارقىلىق ياخشىلىق قىلغان كىشىلەرنى ماختاپ،
ئۆزىنىڭ ئۇالرغا تەييارلىغان مەرھەمىتى ۋە ئۇالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى قىيىن جازا مەيدانىدا
خاتىرجەم بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىمان ئېيتقان ،ياخشى ئەمەللەرنى
قىلغان ،ناماز ئوقۇغان ۋە زاكات بەرگەن كىشىلەر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا (چوڭ) ساۋابقا
ئېرىشىدۇ ،ئۇالردا (ئاخىرەتتە) قورقۇنچ ۋە غەم  -قايغۇ بولمايدۇ﴾.

*******
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ئى ئىمان ئېيتقان كىشىلەر! (ھەقىقىي) مۆمىن بولساڭالر ،ﷲ (نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك)
قىلىشتىن ساقلىنىڭالر( ،كىشىلەرنىڭ زىممىسىدە) قېلىپ قالغان جازانىنى (يەنى ئۆسۈمنى)
ئالماڭالر﴿ .﴾278ئەگەر ئۇنداق قىلساڭالر ،بىلىڭالركى ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى سىلەرگە
ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ ،ئەگەر (جازانە قىلىشتىن) تەۋبە قىلساڭالر( ،قەرز بەرگەن) سەرمايەڭالر
ئۆزەڭالرغا قايتىدۇ ،باشقىالرنى زىيان تارتقۇزمايسىلەر ،ئۆزەڭالرمۇ زىيان تارتمايسىلەر﴿.﴾279
ئەگەر قەرزدارنىڭ قولى قىسقا بولسا ،ئۇنىڭ ھالى ياخشىالنغۇچە كۈتۈڭالر ،ئەگەر (خەيرلىك
ئىش ئىكەنلىكىنى بىلسەڭالر ،قىيىنچىلىقتا قالغان قەرزداردىن ئالىدىغان قەرزنى ئۇنىڭغا) سەدىقە
قىلىپ بېرىۋەتكىنىڭالر سىلەر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر﴿ .﴾280سىلەر شۇنداق بىر كۈندىن (يەنى
قىيامەت كۈنىدىن) قورقۇڭالركى ،ئۇ كۈندە سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر ،ئاندىن ھەر
كىشى قىلغان (ياخشى  -يامان) ئەمەلىنىڭ نەتىجىسىنى تولۇق كۆرىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ
(يەنى ياخشى ئەمەلى كېمەيتىلىپ ،يامان ئەمەلى كۆپەيتىلمەيدۇ)﴿.﴾281

بەقەرە سۈرىسى

تەقۋادارلىق قىلىشقا ۋە جازانىخورلۇقتىن يىراق تۇرۇشقا بۇيرۇش توغرىسىدا
ﷲ ئۆزىنىڭ مۆمىن بەندىلىرىنى تەقۋادارلىق قىلىشقا بۇيرۇش بىلەن بىرگە ،ئۇالرنى
ئۆزىنىڭ ئازابىغا يېقىنالشتۇرىدىغان ۋە ئۇنىڭ رازىلىقىدىن يىراقالشتۇرىدىغان نەرسىدىن توسۇپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئىمان ئېيتقان كىشىلەر! (ھەقىقىي) مۆمىن بولساڭالر ،ﷲ (نىڭ ئەمرىگە
مۇخالىپەتچىلىك) قىلىشتىن ساقلىنىڭالر﴾ يەنى سىلەر قىلغان ئىشىڭالردا ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر
ۋە ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنىڭ ھەر بىر ئىشىڭالرنى كۆزىتىپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلىڭالر!
﴿(كىشىلەرنىڭ زىممىسىدە) قېلىپ قالغان جازانىنى (يەنى ئۆسۈمنى) ئالماڭالر﴾ يەنى بۇ
ئاگاھالندۇرۇشتىن كېيىن ،سىلەر كىشىلەرنىڭ زىممىسىدىكى دەسمايەڭالردىن باشقا (جازانە
ئارقىلىق كەلگەن) زىيادە پۇلالرنى ئالماڭالر!
﴿(ھەقىقىي) مۆمىن بولساڭالر﴾ يەنى ئەگەر ﷲ نىڭ سىلەرگە سودا  -سېتىقنى ھاالل،
جازانىخورلۇقنى ھارام قىلىپ بەرگەنلىكىگە ئىشەنگۈچى بولساڭالر ،جازانە ئارقىلىق كەلگەن پۇلالرنى
ئالماڭالر.
زەيد ئىبنى ئەسلەم ،ئىبنى جۇرەيج ،مۇقاتىل ئىبنى ھەييان ۋە سۇددى قاتارلىقالر :بۇ ئايەت
سەقىف قەبىلىسىدىكى ئەمرى ئىبنى ئۇمەير بىلەن مەخزۇم قەبىلىسىدىكى مۇغىرە جەمەتى توغرىسىدا
چۈشكەن -،دەيدۇ .ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرى ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا جازانىخورلۇق مۇناسىۋىتى بار
ئىدى .ئىسالم كېلىپ ئۇالرمۇ مۇسۇلمان بولۇپ بولغاندىن كېيىن ،سەقىف قەبىلىسى (قايتىدىن)
جازانىخورلۇق قىلىپ مۇغىرە جەمەتىدىن ئۆسۈمنى تەلەپ قىلدى .مۇغىرە جەمەتى مەسلىھەتلىشىپ
سەقىف قەبىلىسىگە :ئىسالمدا ئۆسۈمنى بېرىش يوق -،دەپ جاۋاب بەردى .مەككىنىڭ باشلىقى
ئىتاب ئىبنى ئۇسەيد بۇ ئىش توغرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خەت يازدى .شۇنىڭ بىلەن بۇ
ئايەت چۈشتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇسەيدكە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئى ئىمان ئېيتقان كىشىلەر! (ھەقىقىي)
مۆمىن بولساڭالر ،ﷲ (نىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك) قىلىشتىن ساقلىنىڭالر( ،كىشىلەرنىڭ
زىممىسىدە) قېلىپ قالغان جازانىنى (يەنى ئۆسۈمنى) ئالماڭالر .ئەگەر ئۇنداق قىلساڭالر بىلىڭالركى،
ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى سىلەرگە ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى يېزىپ ئەۋەتتى .شۇنىڭ

بىلەن ئۇالر :بىز ﷲ تائاالغا تەۋبە قىلىمىز( ،بۇرۇنقى) ئۆسۈمنىڭ قالغانلىرىنى ئالمايمىز-،
دەپ (قالغان ئۆسۈمنى) ئالمىدى .بۇ ئايەتتە ،ئايەت چۈشۈپ بولغاندىن كېيىنمۇ جازانىخولۇقنى
داۋامالشتۇرغان كىشى ئۈچۈن قاتتىق بىر تەھدىت بارلىقىدىن ئىشارەت بار.

جازانە يېيىشنىڭ اﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قارشى جەڭ ئېالن قىلغانلىق
بولىدىغانلىقى
﴿ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ﴾ ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلەن ئاراڭالردا بىر
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جەڭنىڭ بولىدىغانلىقىغا كەسكىن ئىشىنىڭالر( .يەنە) ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :قىيامەت كۈنى
جازانەخورغا :جەڭ ئۈچۈن قورالىڭنى ئالغىن دېيىلىدۇ دەپ ،بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ئەگەر ئۇنداق قىلساڭالر
بىلىڭالركى ،ﷲ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى سىلەرگە ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ﴾.

ئەلى ئىبنى ئەبۇتەلھە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى جازانىدىن نەپسىنى يىغماي داۋاملىق جازانىخورلۇق
قىلسا ،مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقىنىڭ ئۇنى گۇناھىدىن يېنىپ (ﷲ تائاالغا) تەۋبە قىلىشقا بۇيرۇش
ھەققى بار .ئەگەر ئۇ (جازانىخورلۇقتىن) ئۆزىنى تارتسا ،گۇناھىدىن يېنىپ ياخشى ئىشقا كەلگەن
بولىدۇ .جازانىخورلۇقتىن يانمىسا ،مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقى ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ.
﴿ئەگەر (جازانە قىلىشتىن) تەۋبە قىلساڭالر( ،قەرز بەرگەن) سەرمايەڭالر ئۆزەڭالرغا قايتىدۇ،
باشقىالرنى زىيان تارتقۇزمايسىلەر ،ئۆزەڭالرمۇ زىيان تارتمايسىلەر﴾ بەلكى سىلەر بۇرۇن بەرگەن

دەسمايەڭالرنى ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى كېمەيتىۋەتمەي ۋە ئارتۇقمۇ ئالماي قايتۇرىۋالىسىلەر.

ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەمرى ئىبنى ئەھۋەسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ۋىدالىشىش ھەججىدە سۆزلىگەن نۇتقىدا مۇنداق دېدى« :ئاگاھ بولۇڭالر! ئىسالم
دىنى كېلىشتىن ئىلگىرىكى (ۋاقىتتا قىلغان) جازانىخورلۇقۇڭالرنىڭ ھەممىسى بىكار قىلىندى .سىلەر
(دەسمايەڭالردىن زىيادىسىنى ئېلىش بىلەن) باشقىالرغا زۇلۇم قىلماي ۋە (ئۆزلىرىڭالرمۇ دەسمايەڭالرنى
ئالماسلىق بىلەن) زۇلۇمغا ئۇچرىماي ،بەرگەن دەسمايەڭالرنى ئالساڭالر بولىدۇ .جازانىخورلۇقنىڭ
ھەممىسى بىكار قىلىندى .بىرىنچى بولۇپ بىكار قىلىنغان جازانە ئابباس ئىبنى ئابدۇمۇتەللبنىڭ
جازانىسىدۇر».

قىيىنچىلىقى بار كىشىگە ياخشىلىق قىلىش توغرىسىدا

482

ﷲ تائاال (قەرز ئىگىلىرىنى) قىيىنچىلىقى بار كىشىدىن قەرزىنى سۈيلىمەي( ،ئۇالر پۇل
تېپىپ قايتۇرۇپ بەرگىچە) سەۋرى قىلىپ تۇرۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر قەرزدارنىڭ قولى
قىسقا بولسا ،ئۇنىڭ ھالى ياخشىالنغۇچە كۈتۈڭالر﴾ ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرىكى زاماندا كىشىلەر
ئۆزلىرىگە قەرزدار كىشىلەرگە (قەرزنىڭ ۋاقتى توشسا) :قەرزنى قايتۇرۇپ بېرىسەن .ئەگەر ھازىر
قايتۇرۇپ بېرەلمىسەڭ ،كېيىن ئۆسۈمى بىلەن بېرىسەن -،دەيتتى .سىلەر ئۇنداق دېمەي ،قەرزدار
پۇل تېپىپ بولغىچە سەۋرى قىلىپ تۇرۇڭالر .ئاندىن ﷲ قەرز ئىگىلىرىنى (قەرزداردىكى) قەرزىنى
كەچۈرۈۋېتىشكە رىغبەتلەندۈرۇپ ۋە ئۇنىڭغا كۆپ ساۋاب بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىپ مۇنداق دېدى:
﴿ئەگەر (خەيرلىك ئىش ئىكەنلىكىنى بىلسەڭالر ،قىيىنچىلىقتا قالغان قەرزداردىن ئالىدىغان قەرزنى
ئۇنىڭغا) سەدىقە قىلىپ بېرىۋەتكىنىڭالر سىلەر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر﴾ يەنى قەرز بەرگەن پۇلنىڭ

ھەممىسىنى قەرزداردىن كەچۈرۈۋېتىپ ،ئۇنىڭ گەدىنىدىن قەرزنى بىكار قىلىۋېتىڭالر.

ئىمام ئەھمەد سۇلەيمان ئىبنى بۇرەيدەدىن ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بىر قەرز ئىگىسى قىيىنچىلىقى بار بىر قەرزدارغا (ئۇ پۇل تېپىپ
بولغىچە ۋاقىت بېرىپ) كۈتۈپ تۇرسا ،ئۇنىڭغا (يەنى قەرز ئىگىسىگە) ھەر كۈنى قەرز بەرگەن پۇلنى
سەدىقە قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .مەن يەنە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:

بەقەرە سۈرىسى

«قەرز ئىگىسى قىيىنچىلىقى بار قەرزدارنىڭ (ئەھۋالى ياخشىلىنىپ بولغىچە) كۈتۈپ تۇرسا ،ھەر
كۈنى ئۇنىڭغا قەرز بەرگەن پۇلدىن ئىككى ھەسسە جىق پۇلنى سەدىقە قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ»
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن سېنىڭ قەرز ئىگىسى قىيىنچىلىقى بار
بىر قەرزدارغا پۇل تېپىپ بولغىچە (ۋاقىت بېرىپ) كۈتۈپ تۇرسا ،ھەر كۈنى ئۇنىڭغا قەرز بەرگەن
پۇلنى سەدىقە قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ دېگەنلىكىڭنى ۋە يەنە :قەرز ئىگىسى قىيىنچىلىقى بار
قەرزدارنىڭ (ئەھۋالى ياخشىلىنىپ بولغىچە) كۈتۈپ تۇرسا ،ھەر كۈنى ئۇنىڭغا قەرز بەرگەن پۇلدىن
ئىككى ھەسسە جىق پۇلنى سەدىقە قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ دېگەنلىكىڭنىمۇ ئاڭلىغان ئىدىم-،
دېسەم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قەرزنى بېرىشنىڭ مۇددىتى توشۇشتىن بۇرۇن كۈتكەن بولسا،
ھەر كۈنى ئۇنىڭغا قەرز بەرگەن پۇلنى سەدىقە قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ .ئەگەر قەرزنىڭ مۇددىتى
توشۇپ قېلىپ (ئاندىن ئۇنى) كۈتكەن بولسا ،ھەر كۈنى ئۇنىڭغا قەرز بەرگەن پۇلدىن ئىككى
ھەسسە پۇلنى سەدىقە قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ» دېدى.
ئىمام ئەھمەد مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەبۇقەتادەنىڭ بىر كىشىدە ئالىدىغان قەرزى بار ئىدى .ئۇ قەرزدارنىڭ قېشىغا قەرز سۈيلەپ كەلسە،
قەرزدار ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ يۈرەتتى .بىر كۈنى ئەبۇقەتادە ھېلىقى قەرزدارنى ئىزدەپ كەلسە،
(ئۆيىدىن) بىر كىچىك باال چىقتى .ئۇ كىچىك بالىدىن قەرزدارنى سورىغان ئىدى .باال :ئۇ ئۆيدە بىر
نەرسە يەۋاتىدۇ -،دەپ جاۋاب بەردى .قەتادە :ئى پاالنى! (بۇ يەرگە) چىق ،مەن سېنىڭ ئۆيدە
بارلىقىڭنى بىلىمەن -،دەپ چاقىرغان ئىدى .ئۇ كىشى ئۇنىڭ قېشىغا چىقتى .ئەبۇقەتادە :نېمىشقا
سەن مەندىن ئۆزەڭنى چەتكە ئېلىپ يۇرىسەن؟ -دەپ سورىدى .قەرزدار :مەن قىيىنچىلىقتا قالدىم،
مېنىڭ ھېچقانداق نەرسەم يوق -،دېدى .ئەبۇقەتادە :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ھەقىقەتەن
سەن قىيىنچىقىلىقتا قالدىڭمۇ؟ -دېدى .ئۇ :شۇنداق -،دەپ جاۋاب بەردى .شۇنىڭ بىلەن،
ئەبۇقەتادە يىغالپ تۇرۇپ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بىر كىشى ئۆزىنىڭ قەرزدارىدىن
(قىيىنچىلىقىنى) كۆتۈرۈۋەتسە ياكى ئۇنى كەچۈرىۋەتسە ،ئۇ قىيامەت كۈنى ئەرشنىڭ سايىسى ئاستىدا
بولىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم -،دېدى.
ھافىز ئەبۇيەئال مەۋسىلىي ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ ئالدىغا بەندىلىرىدىن بىرى كەلتۈرۈلۈپ
(ﷲ ئۇنىڭدىن) :سەن دۇنيادا مەن ئۈچۈن نېمە ئىش قىلدىڭ؟ -دەپ سورايدۇ .بەندە :ئى
پەرۋەردىگارىم! مەن دۇنيادا سەندىن (بىر نەرسىنى) ئۈمىد قىلغۇدەك زەررە چاغلىق بىر ئىش
قىلمىدىم -،دەپ جاۋاب بېرىدۇ .ئۇ بەندە بۇ جاۋابنى ئۈچ قېتىم تەكراراليدۇ .ئۈچىنچى قېتىملىق
جاۋابىنىڭ ئاخىرىدا :ئى پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن سەن ماڭا مال بەردىڭ ،مەن كىشىلەرگە
(بىر نەرسە) ساتىدىغان كىشىمەن ،مېنىڭ ئادىتىم (كىشىلەردىن) كەچۈرىۋېتىش ئىدى .مەن
باي كىشىلەرگە ئاسانالشتۇرۇپ بېرەتتىم .نامرات ،قىيىنچىلىقى بار كىشىلەرنى (ئۇالرنىڭ ھالى
ياخشىلىنىپ بولغىچە ئالىدىغان پۇلنى سۈيلىمەي) كۈتەتتىم -،دېدى .ﷲ :ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ
بېرىشكە مەن ئەڭ ھەقلىقتۇرمەن( .ئۇ بەندىنى) جەننەتكە كىرگۈزۈڭالر! -دەيدۇ»
ئاندىن ﷲ بەندىلىرىگە نەسىھەت قىلىپ دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى مال -مۈلۈكلەر
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىلەرنىڭ يوقىلىپ كېتىدىغانلىقىنى ،ئاخىرەتنىڭ (كۈندىن  -كۈنگە)
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يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى( ،ھەممە نەرسىلەرنىڭ) ﷲ تەرىپىگە قايتىدىغانلىقىنى ،مەخلۇقاتلىرىنىڭ
قىلغان ئىشلىرىدىن ھېساب ئالىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنىڭ ياخشىلىقى ياكى
يامانلىقىغا قاراپ ،ئۇالرغا مۇكاپات ياكى جازا بېرىدىغانلىقىنى ئاگاھالندۇرۇپ ۋە ئۇالرنى ئۆزىنىڭ
ئازابىدىن قورقىتىپ مۇنداق دېدى﴿ :سىلەر شۇنداق بىر كۈندىن (يەنى قىيامەت كۈنىدىن)
قورقۇڭالركى ،ئۇ كۈندە سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر ،ئاندىن ھەر كىشى قىلغان
(ياخشى  -يامان) ئەمەلىنىڭ نەتىجىسىنى تولۇق كۆرىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ( ،يەنى ياخشى
ئەمەلى كېمەيتىلىپ ،يامان ئەمەلى كۆپەيتىلمەيدۇ)﴾.

ئىمام نەسەئى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :ئەڭ ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەت ﷲ نىڭ﴿ :سىلەر شۇنداق بىر كۈندىن (يەنى قىيامەت
كۈنىدىن) قورقۇڭالركى ،ئۇ كۈندە سىلەر ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر ،ئاندىن ھەر كىشى
قىلغان (ياخشى  -يامان) ئەمەلىنىڭ نەتىجىسىنى تولۇق كۆرىدۇ ،ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنمايدۇ( ،يەنى
ياخشى ئەمەلى كېمەيتىلىپ ،يامان ئەمەلى كۆپەيتىلمەيدۇ)﴾ دېگەن ئايىتىدۇر .زەھھاك ۋە ئەۋفىيمۇ

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ شۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
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ئى مۆمىنلەر! مۇددەت بەلگىلەپ ئۆز ئارا قەرز بېرىشسەڭالر ،ئۇنى (ھۆججەت قىلىپ) يېزىپ
قويۇڭالر ،ئاراڭالردىكى خەت بىلىدىغان كىشى ئۇنى (كەم – زىيادە قىلماي) ئادىللىق بىلەن يازسۇن،
خەت بىلىدىغان كىشى (ﷲ ئۇنىڭغا بىلدۈرگەندەك توغرىلىق بىلەن يېزىشىنى) رەت قىلمىسۇن،
ئۇ يازسۇن ،زىممىسىدە باشقىالرنىڭ ھەققى بولغان ئادەم (يازىدىغان كىشىگە) ئېيتىپ بەرسۇن
(قەرزدار) پەرۋەردىگارى ﷲ دىن قورقسۇن ،قەرز ئالغان نەرسىدىن ھېچنېمىنى كېمەيتىۋەتمىسۇن،
ئەگەر قەرز ئالغۇچى ئادەم ئەخمەق (يەنى خۇدبىن ،ئەقىلسىز ،ئىسراپخور) ياكى ئاجىز (يەنى كىچىك
باال ياكى بەكمۇ قېرى) بولسا ياكى (گەپ قىاللماسلىقى ،گاچىلىقى ،كېكەچلىكى تۈپەيلىدىن) ئۆزى
ئېيتىپ بېرەلمىسە ،ئۇنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرغۇچى ئادەم ئادىللىق بىلەن ئېيتىپ بەرسۇن ،سىلەر
ئەر كىشىڭالردىن ئىككى كىشىنى گۇۋاھلىققا تەكلىپ قىلىڭالر؛ ئەگەر ئىككى ئەر كىشى يوق بولسا،

بەقەرە سۈرىسى

سىلەر (ئادالىتىگە ،دىيانىتىگە) رازى بولىدىغان كىشىلەردىن بىر ئەر ،ئىككى ئايالنى گۇۋاھلىققا
تەكلىپ قىلىڭالر ،بۇ ئىككى ئايالنىڭ بىرسى ئۇنتۇپ قالسا ،ئككىنچىسى ئېسىگە سالىدۇ .گۇۋاھچىالر
(گۇۋاھلىققا) چاقىرىلغان ۋاقتىدا (گۇۋاھ بولۇشتىن) باش تارتمىسۇن .قەرز مەيلى ئاز بولسۇن ،مەيلى
كۆپ بولسۇن ،ئۇنى قايتۇرۇش ۋاقتى بىلەن قوشۇپ يېزىشتىن ئېرىنمەڭالر .ﷲ نىڭ نەزىرىدە
(يەنى ھۆكمىدە) ،بۇ ئەڭ ئادىللىق ۋە ئەڭ ئىسپاتلىقتۇر (يەنى گۇۋاھلىقنىڭ ئۇنتۇلماسلىقىنى ئەڭ
ئىسپاتلىغۇچىدۇر) ،گۇمانالنماسلىقىڭالرغا ئەڭ يېقىندۇر .لېكىن ئاراڭالردا قىلىشقان قولمۇ قول سودىدا
ھۆججەت يازمىساڭالرمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ .ئۆزئارا سودا قىلىشقان ۋاقتىڭالردا گۇۋاھچى تەكلىپ
قىلىڭالر ،پۈتۈكچىگىمۇ گۇۋاھچىغىمۇ زىيان يەتكۈزۈلمىسۇن؛ ئەگەر زىيان يەتكۈزسەڭالر گۇناھ
ئۆتكۈزگەن بولىسىلەر ،ﷲ نىڭ (ئەمرىگە ۋە نەھيىسىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلىشتىن) ساقلىنىڭالر،
ﷲ سىلەرگە ئۆگىتىدۇ (يەنى سىلەرگە ئىككىال دۇنيادا پايدىلىق بولغان ئىلىمنى بېرىدۇ) ،ﷲ
ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر﴿.﴾282

نېسى ئېلىم ـ بېرىم ئىشلىرىدا ھۆججەت يېزىش كېرەكلىكى توغرىسىدا
بۇ ئايەت (قۇرئاننىڭ ئىچىدىكى) ئەڭ ئۇزۇن ئايەتتۇر .ئىبنى جەرىر سەئىد ئىبنى مۇسەييىبنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت (قۇرئاندىكى) ئەڭ ئاخىرىدا چۈشكەن ئايەتتۇر.
﴿ئى مۆمىنلەر! مۇددەت بەلگىلەپ ئۆز ئارا قەرز بېرىشسەڭالر ،ئۇنى (ھۆججەت قىلىپ) يېزىپ
قويۇڭالر﴾ يەنى ﷲ مۆمىن بەندىلىرىنى ئۇالر (ئۆز ئارا) نېسى ئېلىم ـ بېرىم قىلىشقاندا قەرزنىڭ سان

مىقدارى ۋە ئۇنىڭ قاچان قايتۇرۇلدىغانلىقىنىڭ ئېنىق بولۇشى ۋە گۇۋاھچى بولغانالرغىمۇ ئىشەنچلىك
بولۇشى ئۈچۈن ھۆججەت يېزىشقا بۇيرۇدى.

ﷲ بۇ ھەقىقەتكە بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرىدا ئاالھىدە ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ
نەزىرىدە (يەنى ھۆكمىدە) ،بۇ ئەڭ ئادىللىق ۋە ئەڭ ئىسپاتلىقتۇر (يەنى گۇۋاھلىقنىڭ ئۇنتۇلماسلىقىنى
ئەڭ ئىسپاتلىغۇچىدۇر) ،گۇمانالنماسلىقىڭالرغا ئەڭ يېقىندۇر﴾.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەلگەندە ،ئۇالرنىڭ (يەنى مەدىنىدىكى كىشىلەرنىڭ)
ئالماقچى بولغان مېۋىنىڭ ئىككى ياكى ئۈچ يىللىق پۇلىنى ئىلگىرى بېرىدىغان ئادىتى بار ئىكەن.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر كىشى مېۋە ئېلىش ئۈچۈن (پۇلنى) ئىلگىرى بەرمەكچى بولسا،
مۇددەتنى ۋە مىقدارىنى ئېنىق قىلىپ بەرسۇن»((( دېدى.
﴿ئۇنى (ھۆججەت قىلىپ) يېزىپ قويۇڭالر﴾ يەنى ئېلىم ـ بېرىمنىڭ ئىشەنچلىك بولۇشى
ئۈچۈن ئۇنى ئۆز ئارا يېزىشىڭالر .ئىبنى جەرىر مۇنداق دېدى :كىمكى قەرز ئالسا ،ھۆججەت يېزىپ
بېرىپ ئالسۇن .كىمكى بىر نەرسە سېتىۋالسا ،بىر كىشىنى گۇۋاھچى قىلسۇن .ئەبۇسەئىد ،شەئبى،
((( يەنى مېۋىگە ئوخشاش نەرسىلەردە ئۇنىڭ پىشىدىغان ۋاقتى كېلىشتىن بۇرۇن پۇل ئۆتكۈزۈپ قويماقچى بولسا ،ئۇ
مېۋىنى قاچان تاپشۇرىۋالىدۇ ،كىلوالپ بەرسە قانچە كىلو بېرىدۇ،ئۆلچەملەپ بەرسە قايسى ئۆلچەمدە ۋە قانچە ئۆلچەم
بېرىدۇ .بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئېنىق قىلىپ بولۇپ ئاندىن پۇل بېرىشى الزىم.
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رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ھەسەن ،ئىبنى جۇرەيج ،ئىبنى زەيد ۋە باشقىالر :قەرز ئالغاندا يېزىش
(ئەسلىدە) ۋاجىب ئىدى .ئاندىن ئۇ ھۆكۈم ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاراڭالردا بىرىڭالر بىرىڭالرغا ئىشىنىپ
ئامانەت قويسا ،ئۇ چاغدا ئامانەتنى ئالغۇچى ئادەم ئامانەتنى تاپشۇرسۇن (يەنى قەرز بەرگۈچى
قەرز ئالغۇچىغا ئىشىنىپ ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى گۆرۈ ئالمىسا ،قەرزدار قەرزنى دېيىشكەن ۋاقتىدا
قايتۇرسۇن)﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ كەتتى -،دېدى.
﴿ئاراڭالردىكى خەت بىلىدىغان كىشى ئۇنى (كەم  -زىيادە قىلماي) ئادىللىق بىلەن يازسۇن﴾

يەنى ئادىللىق ۋە ھەق بىلەن يازسۇن ئۇنى يېزىشتا (ئىككى تەرەپنىڭ) بىرىگە زۇلۇم قىلىنىپ
قالمىسۇن ،كاتىبالر (قەرز بەرگۈچى ۋە ئالغۇچىالر) پۈتۈشكەن نەرسىنى ئارتۇق ۋە كەم قىلماي
يازسۇن.

﴿خەت بىلىدىغان كىشى (ﷲ ئۇنىڭغا بىلدۈرگەندەك توغرىلىق بىلەن يېزىشنى) رەت
قىلمىسۇن ،ئۇ يازسۇن﴾ يەنى ئەگەر كاتىبالردىن كىشىلەرگە (ھۆججەت) يېزىپ بېرىش تەلەپ

قىلىنسا ،ئۇالرنىڭ ئۆزرىسى بولمايدىغانال بولسا ،ھۆججەت يېزىشتىن باش تارتمىسۇن .ئۇ ئەسلىدە
خەت يېزىشنى بىلمەيتتى .ﷲ ئۇنىڭغا خەت يېزىشنى بىلدۈرۈپ قويدى .شۇنىڭ ئۈچۈن خەت
يازالمايدىغان كىشىلەرگە ياخشىلىق قىلىپ( ،ئۇالرنىڭ خەتلىرنى) يېزىپ بەرسۇن.
باشقىالرغا ياردەم بەرسە سەدىقە بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى:
«سېنىڭ بىر نەرسە ياسالمايدىغان كىشىگە ياردەم بەرگىنىڭ ياكى بىلمەيدىغان كىشىنىڭ بىر
ئىشىنى قىلىپ بەرگىنىڭ سەدىقە قاتارىدىن بولىدۇ».
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :بىر كىشى بىلىدىغان بىر نەرسىنى (مەن ئۇنى
بىلمەيمەن دەپ) يوشۇرسا قىيامەت كۈنى (ئۇنىڭ) ئاغزىغا ئوتتىن يۈگەن سېلىنىدۇ» .مۇجاھىد
ۋە ئەتا :خەت يازااليدىغان كىشىنىڭ خەت يازالمايدىغانالرنىڭ ھۆججەتلىرىنى يېزىپ بېرىشى
ۋاجىبتۇر -،دېدى.

﴿زىممىسىدە باشقىالرنىڭ ھەققى بولغان ئادەم (يازىدىغان كىشىگە) ئېيتىپ بەرسۇن( .قەرزدار)
پەرۋەردىگارى ﷲ دىن قورقسۇن﴾ يەنى قەرزدار كىشى ئۆزىنىڭ زىممىسىدىكى بار قەرزنى (ھۆججەت

يازىدىغان) كىشىگە ئېيتىپ بەرسۇن ۋە ئۇنىڭدا ﷲ دىن قورقسۇن (يەنى بىر نەرسىنى كەم ئېيتىپ
بېرىشتىن ﷲ دىن قورقسۇن).
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﴿قەرز ئالغان نەرسىدىن ھېچنېمىنى كېمەيتىۋەتمىسۇن﴾ يەنى ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى
يوشۇرمىسۇن﴿ .ئەگەر قەرز ئالغۇچى ئادەم ئەخمەق (يەنى خۇدبىن ،ئەقىلسىز ،ئىسراپخور) ياكى
ئاجىز (يەنى كىچىك باال ياكى بەكمۇ قېرى) بولسا ياكى (گەپ قىاللماسلىقى ،گاچىلىقى ،كېكەچلىكى
تۈپەيلىدىن) ئۆزى ئېيتىپ بېرەلمىسە ،ئۇنىڭ ئىشلىرىنى باشقۇرغۇچى ئادەم ئادىللىق بىلەن ئېيتىپ
بەرسۇن﴾.

ھۆججەت يېزىش بىلەن بىرگە گۇۋاھچى كەلتۈرۈش توغرىسىدا
﴿سىلەر ئەر كىشىڭالردىن ئىككى كىشىنى گۇۋاھلىققا تەكلىپ قىلىڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال

بەقەرە سۈرىسى

تېخىمۇ ئىشەنچلىك بولۇشى ئۈچۈن ھۆججەت يېزىش بىلەن بىللە ئىككى كىشىنى گۇۋاھچى قىلىشقا
بۇيرۇدى.
﴿ئەگەر ئىككى ئەر كىشى يوق بولسا ،سىلەر (ئادالىتىگە ،دىيانىتىگە) رازى بولىدىغان
كىشىلەردىن بىر ئەر ،ئىككى ئايالنى گۇۋاھلىققا تەكلىپ قىلىڭالر﴾ يەنى مال  -مۈلۈككە مۇناسىۋەتلىك

گۇۋاھچىلىقتا ئايال كىشىنىڭ تۇتۇۋېلىش قابىلىيىتى ئەر كىشىدىن تۆۋەنرەك بولغانلىقى ئۈچۈن ئىككى
ئايال كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى بىر ئەر كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىغا باراۋەر بولىدۇ.
ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە (يەنى ئايال كىشىنىڭ
تۇتۇۋېلىش قابىلىيىتىنىڭ تۆۋەن ئىكەنلىكى توغرىسىدا) مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«ئى ئايالالر گۇرۇھى! سەدىقە قىلىڭالر ۋە (ﷲ دىن) گۇناھىڭالرنىڭ كەچۈرۈلىشىنى تىلەپ كۆپ
دۇئا قىلىڭالر .چۈنكى ،مەن دوزاخقا كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئايالالر ئىكەنلىكىنى
كۆردۈم».
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئەقىللىقراق بىر ئايال :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! نېمىشقا دوزاخقا
كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ كۆپىنچىسى بىز بولىمىز؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر
لەنەتنى جىق ئوقۇيسىلەر .ئەرلىرىڭالرنىڭ قىلىپ بەرگەن ياخشى ئىشلىرىدىن تانىسىلەر ،سىلەرنىڭ
ئىچىڭالردىكى ئەقىللىق دېگەنلەرنىڭمۇ ئەقلى ۋە دىنى يەنىال كەمتۈكتۇر» دېدى .ئۇ ئايال :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! قانداق قىلىپ (بىزنىڭ) ئەقلىمىز بىلەن دىنىمىز كەم بولىدۇ؟ -دەپ سورىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم(« :ئايالالرنىڭ) ئەقلىنىڭ كەملىكى ئىككى ئايالنىڭ گۇۋاھلىقى بىر ئەرنىڭ
گۇۋاھلىقىغا تەڭ بولىدۇ ،بۇ ئەقىلنىڭ كەملىكىدۇر .ئايالالرنىڭ دىنىنىڭ كەملىكى ئۇالر (ھەيز
سەۋەبى بىلەن) كېچىلەپ (يەنى نەچچە كۈنلەپ) ناماز ئوقۇمايدۇ ۋە رامىزاندا روزا تۇتمايدۇ ،مانا بۇ
دىنىنىڭ كەملىكىدۇر» دەپ جاۋاب بەردى.

﴿سىلەر (ئادالىتىگە ،دىيانىتىگە) رازى بولىدىغان كىشىلەردىن﴾ بۇ ئايەت ئادىللىق دېگەن
سۈپەتنىڭ گۇۋاھچىالردا تېپىلىشىنىڭ شەرت ئىكەنلىكىگە پاكىتتۇر﴿ .بۇ ئىككى ئايالنىڭ بىرسى
ئۇنتۇپ قالسا ،ئككىنچىسى ئېسىگە سالىدۇ﴾ شۇنىڭ بىلەن گۇۋاھلىقنى ئۇنتۇپ قالغان ئايال گۇۋاھچى

بولغانلىقىنى ئېسىگە ئالىدۇ.

﴿گۇۋاھچىالر (گۇۋاھلىققا) چاقىرىلغان ۋاقتىدا (گۇۋاھ بولۇشتىن) باش تارتمىسۇن﴾ بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :خەت بىلىدىغان كىشى (ﷲ ئۇنىڭغا بىلدۈرگەندەك توغرىلىق
بىلەن يېزىشىنى) رەت قىلمىسۇن ،ئۇ يازسۇن﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ .بۇ
ئايەتتىن( :بىر ئىشقا) گۇۋاھلىق بولۇپ بېرىش پەرز كۇپايە دېگەن ھۆكۈم ئېلىندى.
﴿گۇۋاھچىالر (گۇۋاھلىققا) چاقىرىلغان ۋاقتىدا (گۇۋاھ بولۇشتىن) باش تارتمىسۇن﴾ يەنى ئەگەر
گۇۋاھلىقتىن ئۆتۈپ بېرىش ئۈچۈن چاقىرىلمىسا ،ئۆزلىكىدىن كېلىش زۆرۈر ئەمەس.
مۇجاھىد ،ئەبۇمۇجلىز ۋە باشقىالر :ئەگەر سەن گۇۋاھچى بولۇپ بېرىش ئۈچۈن چاقىرىلساڭ
(گۇۋاھچى بولۇش ياكى بولماسلىق) ئىختىيارى سەندە .گۇۋاھچى بولۇپ ،كېيىن گۇۋاھلىقتىن ئۆتۈپ
بېرىشكە چاقىرىلساڭ ،بېرىشىڭ الزىمدۇر -،دېدى.
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﴿قەرز مەيلى ئاز بولسۇن ،مەيلى كۆپ بولسۇن ،ئۇنى قايتۇرۇش ۋاقتى بىلەن قوشۇپ يېزىشتىن
ئېرىنمەڭالر﴾ بۇ يۇقىرىدىن باشلىنىپ كەلگەن نەسىھەتنىڭ داۋامى بولۇپ ،ئېلىم ـ بېرىم ئاز ياكى
كۆپ بولسۇن ،ئۇنى يېزىشنىڭ الزىم ئىكەنلىكىگە بولغان بۇيرۇقتۇر﴿ .ئېرىنمەڭالر﴾ يەنى ئۇ ئاز ياكى

كۆپ بولسۇن ،ئۇنى (قايتۇرىدىغان) ۋاقىتنى يېزىشتىنمۇ ئېرىنمەڭلەر.

﴿ﷲ نىڭ نەزىرىدە (يەنى ھۆكمىدە) ،بۇ ئەڭ ئادىللىق ۋە ئەڭ ئىسپاتلىقتۇر (يەنى گۇۋاھلىقنىڭ
ئۇنتۇلماسلىقىنى ئەڭ ئىسپاتلىغۇچىدۇر) ،گۇمانالنماسلىقىڭالرغا ئەڭ يېقىندۇر ،لېكىن ئاراڭالردا
قىلىشقان قولمۇ قول سودىدا ھۆججەت يازمىساڭالرمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ﴾ يەنى نېسى بولغان ئېلىم

ـ بېرىمدە ھۆججەت قىلىشقا بۇيرۇش ،ئۇنى ئۇنتۇپ قېلىش ئارقىلىق بولىدىغان جېدەل  -ماجرانىڭ
ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،نېسى ئېلىم ـ بېرىم يېزىلماي قالغان چاغدا ،ئۇنتۇلۇپ قېلىش
ئېھتىمالى بەك كۈچلۈك بولۇپ ،ئەگەر ئېلىم – بېرىم نېسى بولماي نەق بولسا ،ھۆججەت يېزىشمىسىمۇ
بولىدۇ.
ئەمما ﷲ سودا ـ سېتىق قىلغاندا ئۇنىڭغا گۇۋاھچى تەكلىپ قىلىش توغرىسدا مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئۆزئارا سودا قىلىشقان ۋاقتىڭالردا گۇۋاھچى تەكلىپ قىلىڭالر﴾ بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى ﷲ تائاالنىڭ:

﴿ئاراڭالردا بىرىڭالر بىرىڭالرغا ئىشىنىپ ئامانەت قويسا ،ئۇ چاغدا ئامانەتنى ئالغۇچى ئادەم ئامانەتنى
تاپشۇرسۇن (يەنى قەرز بەرگۈچى قەرز ئالغۇچىغا ئىشىنىپ ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى گۆرۈ ئالمىسا،
قەرزدار قەرزنى دېيىشكەن ۋاقتىدا قايتۇرسۇن)﴾ دېگەن ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان .ياكى

(ئۇ ئايەتنىڭ مەنىسى سودا  -سېتىق قىلغاندا گۇۋاھچى ئېلىپ كېلىش) ۋاجىب ئەمەس .بەلكى
مۇستەھەب دېگەن مەنىنى ئۇقتۇرىدۇ.
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ئىمام ئەھمەد ئەنسارىالردىن بولغان ئەممار ئىبنى خۇزەيمەنىڭ تاغىسىدىن رىۋايەت قىلغان
ھەدىس سودا ـ سېتىقتا گۇۋاھچى ئېلىپ كېلىشنىڭ ۋاجىب ئەمەس ،مۇستەھەب ئىكەنلىكىنىڭ
دەلىلىدۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم چەت يېزىدىن كەلگەن بىر ئەرەبتىن بىر ئات سېتىۋالدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا :ئاتنىڭ پۇلىنى (باشقا يەردە) بېرەي ،كەينىمدىن ماڭغىن! -دەپ قويۇپ
تېزراق ماڭدى .ھېلىقى سەھرالىق ئەرەب پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئارقىدىن ماڭدى .كىشىلەر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇ ئاتنى ئالغانلىقىنى بىلمەستىن سەھرالىقنىڭ ئالدىنى توسۇپ ،ئاتنى سودىلىشىشقا
باشلىدى .ھەتتا ئۇالرنىڭ بەزىسى سەھرالىققا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سېتىۋالغان پۇلدىن ئارتۇق پۇل
بەرمەكچى بولدى .سەھرالىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى چاقىرىپ :ئەگەر سەن بۇ ئاتنى ئالماقچى
بولساڭ ،پۇلنى بېرىپ ئالغىن ،بولمىسا ،مەن بۇنى باشقا بىرسىگە سېتىپ بېرىۋېتىمەن -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەھرالىقنىڭ بۇ گىپىنى ئاڭالپ« :مەن ئۇنى سەندىن سېتىۋالمىدىممۇ؟»
دېدى .سەھرالىق :ياق ،ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن (ئۇنى) ساڭا ساتمىدىم -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەسھىسساالم« :ھەقىقەتەن مەن ئۇنى سەندىن سېتىۋالدىم» دېدى .شۇنىڭ بىلەن
كىشىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن سەھرالىقنى ئارىغا ئېلىۋالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن
ئۇ سەھرالىق ئارىسىدا« :مەن ئالدىم ،مەن ساتمىدىم» دېگەنگە ئوخشاش گەپلەر بولدى .ئاندىن
سەھرالىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :گۇۋاھچىدىن بىرنى ئېلىپ كەل -،دېدى( .شۇ يەرگە كەلگەن)
مۇسۇلمانالر سەھرالىققا :ساڭا ۋاي! پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساڭا ھەقتىن باشقىنى سۆزلىمەيدۇ-،
دېدى .كېيىن خۇزەيمە كېلىپ ،سەھرالىقنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :گۇۋاھچىدىن بىرنى ئېلىپ
كەل دېگەنلىكىنى ئاڭالپ ،سەھرالىققا :مەن سېنىڭ بۇ ئاتنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ساتقانلىقىڭغا

بەقەرە سۈرىسى

گۇۋاھلىق بېرىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇزەيمەدىن« :نېمىگە ئاساسەن گۇۋاھلىق
بېرىسەن» دەپ سورىدى .خۇزەيمە :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! سېنىڭ راستچىل ئىكەنلىكىڭگە
ئاساسلىنىپ گۇۋاھلىق بېرىمەن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇزەيمەنىڭ
گۇۋاھلىقىنى ئىككى كىشىنىڭ گۇۋاھلىقىنىڭ ئورنىدا قوبۇل قىلدى( .مانا بۇ ھەدىستىن سودا
 سېتىقتا گۇۋاھچىنىڭ ۋاجىب ئەمەسلىكى چىقىدۇ .ئەگەر ئۇ ۋاجىب بولغان بولسا ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئاتنى سېتىۋالغاندا گۇۋاھچى چاقىرغان بوالتتى).
﴿پۈتۈكچىگىمۇ گۇۋاھچىغىمۇ زىيان يەتكۈزۈلمىسۇن﴾ يەنى ھۆججەت يازغۇچى ئۇنىڭغا دەپ
بەرگەن سۆزدىن باشقىنى يېزىش ،گۇۋاھچى ئۆزى ئاڭلىغان سۆزدىن باشقىسى بىلەن گۇۋاھلىق
بېرىش ياكى ئۇنىڭ ھەممىسىنى يوشۇرۇپ گۇۋاھلىق بېرىش ئارقىلىق (ساتقۇچىغا ياكى ئالغۇچىغا)
زىيان يەتكۈزمىسۇن .بۇ ھەسەن ،قەتادە ۋە باشقىالرنىڭ سۆزىدۇر.
﴿ئەگەر زىيان يەتكۈزسەڭالر ،گۇناھ ئۆتكۈزگەن بولىسىلەر﴾ يەنى ئەگەر سىلەر بۇيرۇلغان ئىشقا
يويسۇنماي ،خالىغىنىڭالرنى قىلساڭالر ۋە توسۇلغان ئىشتىن يانماي ئۇنى قىلساڭالر( ،سىلەر بۇنىڭ
بىلەن) ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققان بولىسىلەر﴿ .ﷲ نىڭ (ئەمرىگە ۋە نەھيىسىگە مۇخالىپەتچىلىك
قىلىشتىن) ساقلىنىڭالر﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر ،ئۇنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇڭالر ۋە
ئۇنىڭ توسقان ئىشىدىن يېنىڭالر.
﴿ﷲ سىلەرگە ئۆگىتىدۇ (يەنى سىلەرگە ئىككىال دۇنيادا پايدىلىق بولغان ئىلىمنى بېرىدۇ)﴾

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە ئوخشىشىپ كېتىدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئەگەر
ﷲ دىن قورقساڭالر ،ﷲ سىلەرگە ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىيدىغان ھىدايەت ئاتا قىلىدۇ﴾(((،
﴿ئى (ئىساغا) ئىمان ئېيتقان كىشىلەر! ﷲ دىن قورقۇڭالر ،ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى (مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) ئىمان ئېيتىڭالر ،ﷲ سىلەرگە رەھمىتىدىن ئىككى ھەسسە بېرىدۇ ،سىلەرگە سىلەر
(ئاخىرەتتە پىلسىراتتا) ماڭىدىغان نۇرنى پەيدا قىلىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ ھەممە نەرسىنى بىگۈچىدۇر﴾ يەنى ئۇ ئىشالرنىڭ ھەقىقىتىنى ،ئۇنىڭ پايدىلىق تەرەپلىرىنى
ۋە كېيىنكى ئاقىۋىتىنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ تائاالغا بۇ نەرسىلەردىن كىچىككىنە بىر نەرسىمۇ يوشۇرۇن
ئەمەس ،بەلكى ئۇ ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر.

*******
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ
ئەگەر سىلەر سەپەر ئۈستىدە بولۇپ خەت يازااليدىغان ئادەمنى تاپالمىساڭالر ،بۇ چاغدا (قەرز
((( ئەنفال سۈرىسى  29ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەدىد سۈرىسى  28ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ھۆججىتى يېزىپ بېرىشنىڭ ئورنىغا) گۆرۈ قويىدىغان نەرسىنى تاپشۇرساڭالر بولىدۇ؛ ئاراڭالردا
بىرىڭالر بىرىڭالرغا ئىشىنىپ ئامانەت قويسا ،ئۇ چاغدا ئامانەتنى ئالغۇچى ئادەم ئامانەتنى تاپشۇرسۇن
(يەنى قەرز بەرگۈچى قەرز ئالغۇچىغا ئىشىنىپ ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى گۆرۈ ئالمىسا ،قەرزدار قەرزنى
دېيىشكەن ۋاقتىدا قايتۇرسۇن)( ،قەرزدار ئامانەتكە رىئايە قىلىشتا) پەرۋەردىگارىدىن قورقسۇن.
گۇۋاھلىقنى يوشۇرماڭالر ،كىمكى ئۇنى يوشۇرىدىكەن ،ھەقىقەتەن ئۇنىڭ دىلى گۇناھكار بولىدۇ.
ﷲ قىلمىشىڭالرنى تامامەن بىلگۈچىدۇر﴿.﴾283

گۆرۈگە قويۇشنىڭ بايانى
﴿ئەگەر سىلەر سەپەر ئۈستىدە بولۇپ﴾ يەنى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ ،شۇ مۇددەت ئىچىدە بىر
ـ بىرىڭالر بىلەن قەرز ئاالقىسى قىلىشساڭالر.
﴿خەت يازااليدىغان ئادەمنى تاپالمىساڭالر﴾ ئىبنى ئابباس :ئۇالر ھۆججەت يازغۇچىنى تېپىپ،
قەغەز ،سىياھ ياكى قەلەمنى تاپالمىغان بولسا ،ھۆججەت يازماي ئۇنىڭ ئورنىغا قەرز ئىگىسى (قەرز
ئالغان كىشىدىن) گۆرۈ ئۈچۈن بىر نەرسە ئالىدۇ -،دېدى.
ئىبنى ئابباس﴿ :بۇ چاغدا (قەرز ھۆججىتى يېزىپ بېرىشنىڭ ئورنىغا) گۆرۈ قويىدىغان نەرسىنى
تاپشۇرساڭالر بولىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى گۆرۈنىڭ قولغا بىر نەرسە ئېلىش بىلەن بولىدىغانلىقىغا

پاكىت قىلدى .بۇ ھەقتىكى ھەدىستە ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت
قىلىندى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولۇپ كەتكەندە ،ئۇنىڭ ساۋۇتى باال – چاقىلىرىنىڭ
يېمەكلىكى ئۈچۈن ئېلىنغان  30ۋەسەق((( ئارپا ئۈچۈن (بىر يەھۇدىيغا) گۆرۈگە قويۇلغان ئىدى.
يەنە بىر رىۋايەتتە :مەدىنىلىك يەھۇدىيالرنىڭ يېنىدا ئىدى -،دېيىلگەن.

﴿ئاراڭالردا بىرىڭالر بىرىڭالرغا ئىشىنىپ ئامانەت قويسا ،ئۇ چاغدا ئامانەتنى ئالغۇچى ئادەم
ئامانەتنى تاپشۇرسۇن (يەنى قەرز بەرگۈچى قەرز ئالغۇچىغا ئىشىنىپ ئۇنىڭدىن بىر نەرسىنى گۆرۈ
ئالمىسا ،قەرزدار قەرزنى دېيىشكەن ۋاقتىدا قايتۇرسۇن)﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇسەئىد خۇدرى
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رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت ئۆزىنىڭ ئالدىدىكى (ئېلىم
ـ بېرىم ئىشلىرى ۋە سودا ـ سېتىقتا ھۆججەت يېزىشقا ۋە گۇۋاھچى تۇرغۇزۇشقا بۇيرۇغان) ئايەتنىڭ
ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇردى .شەئبىي (بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى) :سىلەر بىر  -بىرىڭالرغا ئىشەنچلىك
بولساڭالر ،ئۇنى يازمىساڭالرمۇ ياكى گۇۋاھچى تۇرغۇزمىساڭالرمۇ ھېچقانداق گۇناھ يوق دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى.

﴿(قەرزدار ئامانەتكە رىئايە قىلىشتا) پەرۋەردىگارىدىن قورقسۇن﴾ يەنى ئىشەنچلىك دەپ قارالغان
كىشى شۇ ئېلىم ـ بېرىم ئىشلىرىدا ﷲ تائاالدىن قورقسۇن .ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،نەسەئى ۋە
ئىبنى ماجە قاتارلىقالر رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قولغا ئالغان نەرسىنى ئىگىسىگە
قايتۇرغۇچە (يەنى بىر كىشى بىر نەرسىنى ساقالپ بېرىش ياكى باشقا بىر ئىش ئۈچۈن ئىگىدارچىلىقىغا ئالغان

بولسا ،ئۇنى ئىگىسىگە ساق  -ساالمەت قايتۇرغۇچە) ساقالش شۇ كىشىنىڭ مەجبۇرىيتىدۇر».
((( بىر ۋەسەق تەخمىنەن  150كىلوگىرامغا توغرا كېلىدۇ.

بەقەرە سۈرىسى

﴿گۇۋاھلىقنى يوشۇرماڭالر﴾ ئىبنى ئابباس ۋە باشقىالر :يالغان گۇۋاھلىق بېرىش ۋە گۇۋاھلىقنى
يوشۇرۇش چوڭ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىندۇر -،دەيدۇ.
﴿گۇۋاھلىقنى يوشۇرماڭالر ،كىمكى ئۇنى يوشۇرىدىكەن ،ھەقىقەتەن ئۇنىڭ دىلى گۇناھكار
بولىدۇ .ﷲ قىلمىشىڭالرنى تامامەن بىلگۈچىدۇر﴾ سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :يەنى

ئۇنىڭ دىلى بۇزۇلدى دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنىڭ مەنىسىگە ئوخشاشتۇر«﴿ :ئەگەر
ئۇنى يوشۇرساق ،بىز ئەلۋەتتە گۇناھكارالردىن بولىمىز» دەپ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلسۇن﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر! خۇدالىق ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشتە ،ئۆزەڭالرنىڭ ۋە ئاتا  -ئاناڭالرنىڭ
ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا (گۇۋاھلىق بېرىشكە) توغرا كەلگەن تەقدىردىمۇ ،ئادالەتنى بەرپا
قىلىشقا تىرىشىڭالر( ،گۇۋاھلىق بېرىلگۈچى) باي بولسا (ئۇنىڭغا رىئايە قىلماستىن) ياكى پېقىر
بولسا (ئۇنىڭغا ئىچ ئاغرىتماستىن) ھامان ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر ،ﷲ سىلەردىن ئۇالرغا يېقىندۇر
(يەنى ئۇالرنىڭ مەنپەئىتىنىڭ نېمىدە بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ) ،نەپسى خاھىشىڭالرغا
ئەگىشىپ (ھەقىقەتتىن) بۇرۇلۇپ كەتمەڭالر .ئەگەر تىلىڭالرنى تولغۇساڭالر (يەنى گۇۋاھلىقتىكى
پاكىتنى بۇرمىلىساڭالر) ياكى گۇۋاھلىقتىن باش تارتساڭالر ،مۇنداقتا ﷲ ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ
قىلمىشىڭالردىن خەۋەردار بولۇپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.

*******
ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى شەيئىلەر (ئىگىدارچىلىق قىلىش جەھەتتىن بولسۇن ،تەسەررۇپ
قىلىش جەھەتتىن بولسۇن) ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر .دىلىڭالردىكى (يامانلىقنى) مەيلى ئاشكارا
قىلىڭالر ،مەيلى يوشۇرۇڭالر ،ئۇنىڭ ئۇچۇن ﷲ سىلەردىن ھېساب ئالىدۇ .ﷲ خالىغان كىشىگە
مەغپىرەت قىلىدۇ ،خالىغان كىشىگە ئازاب قىلىدۇ .ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾284

بەندىلەرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغان نەرسە ئۈچۈن ھېساب قىلىنىدىغان ياكى
قىلىنمايدىغانلىقىتوغرىسىدا
ﷲ (بۇ ئايەتتە) ئۆزىنىڭ ئاسمان ـ زېمىن ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى بارلىق نەرسىلەرنىڭ
ئىگىسى ئىكەنلىكىنى ،ئۇنىڭ ئارىسىدىكى ئاشكارا كۆرۈنىدىغان ياكى كۆرۈنمەيدىغان ناھايىتى
كىچىك نەرسىلەرنىڭمۇ ئۆزىگە مەخپىي قالماستىن ،ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىدىغانلىقىنى،
بەندىلىرىنىڭ قىلغان ۋە دىللىرىدا يوشۇرغان (يامان) ئىشالر ئۈچۈن ئۇالردىن ھېساب
((( مائىدە سۈرىسى  106ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  135ـ ئايەت.
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ئالىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى (دىلىڭالردىكىنى مەيلى يوشۇرۇڭالر ،مەيلى
ئاشكارىالڭالر ،ﷲ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ ،ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىمۇ بىلىپ
تۇرىدۇ .ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾(((﴿ ،چۈنكى ،ئۇ سىرنى ۋە ئۇنىڭدىنمۇ مەخپىيرەك ئىشالرنى
بىلىپ تۇرىدۇ﴾((( بۇنىڭدىن باشقا كۆپلىگەن ئايەتلەر بار.
بۇ ئايەت ساھابىالرغا بەك ئېغىر تۇيۇلدى .ساھابىالر ﷲ تائاالنىڭ چوڭ ۋە كىچىك ئىشالرنىڭ
ھەممىسىدىن ھېساب ئېلىشىدىن قورقتى .بۇ ئۇالرنىڭ ئىمانىنىڭ بەك كۈچلۈك ئىكەنلىكىنىڭ
ئاالمىتىدۇر.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى شەيئىلەر (ئىگىدارچىلىق قىلىش جەھەتتىن

بولسۇن ،تەسەررۇپ قىلىش جەھەتتىن بولسۇن) ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر .دىلىڭالردىكى (يامانلىقنى)
مەيلى ئاشكارا قىلىڭالر ،مەيلى يوشۇرۇڭالر ،ئۇنىڭ ئۇچۇن ﷲ سىلەردىن ھېساب ئالىدۇ .ﷲ
خالىغان كىشىگە مەغپىرەت قىلىدۇ ،خالىغان كىشىگە ئازاب قىلىدۇ .ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾

دېگەن ئايىتى ساھابىالرغا ناھايىتى ئېغىر تۇيۇلدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا
كېلىپ تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ناماز ئوقۇش ،روزا تۇتۇش ،جىھاد
قىلىش ۋە سەدىقە بېرىشتەك بىز قىالاليدىغان ئىشالرغا بۇيرۇلغان ئىدۇق( ،ھازىر) ساڭا بۇ ئايەت
چۈشتى ،بۇ ئايەتتە (بۇيرۇلغان نەرسىلەرنى) بىز قىاللمايمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«سىلەر سىلەردىن ئىلگىرىكى يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالر دېگەندەك( :سۆزۈڭگە) قۇالق سالىمىز
ۋە (بۇيرۇقۇڭغا) قارشىلىق قىلىمىز -،دېيىشنى خاالمسىلەر؟ ياق ،سۆزۈڭگە قۇالق سالىمىز ۋە
(بۇيرۇقۇڭغا) بويسۇنىمىز( ،ئى) پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ (بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى) كەچۈرىشىڭنى
تىلەيمىز ،ئاخىر قايتىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر -،دەڭالر!» دېدى.
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شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر ئۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىگە باش ئەگكەن ئىدى .ﷲ بۇ ئايەتنىڭ
كەينىدىنال تۆۋەندىكى ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل
قىلىنغان كىتابقا ئىمان كەلتۈردى ،مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ غا ۋە
ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى( .ئۇالر) «ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز (يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ ،بەزىسىگە
ئىمان ئېيتماي قالمايمىز)» دەيدۇ .ئۇالر« :بىز (دەۋىتىڭنى) ئاڭلىدۇق ۋە (ئەمرىڭگە) ئىتائەت
قىلدۇق ،پەرۋەردىگارىمىز ،مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز ،ئاخىر يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر»
دەيدۇ﴾((( شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر بۇ ئايەتتە دېگەن ئىشالرنى قىلدى.
ئاندىن ﷲ يۇقىرىدىكى ئۇالرغا ئېغىر كەلگەن ئايەتتىن ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ﴿ :ﷲ
ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ .كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلىقى (نىڭ ساۋابى)
((( ئال ئىمران سۈرىسى  29ـ ئايەت.
((( تاھا سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  285ـ ئايەت.

بەقەرە سۈرىسى

ئۆزىگىدۇر ،يامانلىقى (نىڭ جازاسىمۇ) ئۆزىگىدۇر( .ئۇالر) «پەرۋەردىگارىمىز! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق
ياكى خاتاالشساق (يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق)،
بىزنى جازاغا تارتمىغىن .پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش ،بىزگە
ئېغىر يۈك يۈكلىمىگىن (يەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىپ قىلمىغىن) ،پەرۋەردىگارىمىز! كۈچىمىز
يەتمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئارتمىغىن ،بىزنى كەچۈرگىن ،بىزگە مەغپىرەت قىلغىن ،بىزگە رەھىم
قىلغىن ،سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن ،كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن» دەيدۇ﴾((( دېگەن
ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئىمام مۇسلىم بۇ ھەقتە مۇنداق دەپ رىۋايەت قىلىدۇ :ساھابىالر ئايەتنىڭ ھۆكمىگە ئەمەل
قىلغان ئىدى .ﷲ تائاال﴿ :ئاسمانالردىكى ،زېمىندىكى شەيئىلەر (ئىگىدارچىلىق قىلىش جەھەتتىن

بولسۇن ،تەسەررۇپ قىلىش جەھەتتىن بولسۇن) ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر .دىلىڭالردىكى (يامانلىقنى)
مەيلى ئاشكارا قىلىڭالر ،مەيلى يوشۇرۇڭالر ،ئۇنىڭ ئۇچۇن ﷲ سىلەردىن ھېساب ئالىدۇ﴾ دېگەن
ئايىتىنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ﴿ :ﷲ ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ
قىلمايدۇ ،كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلىقى (نىڭ ساۋابى) ئۆزىگىدۇر ،يامانلىقى (نىڭ جازاسىمۇ)
ئۆزىگىدۇر( .ئۇالر) «پەرۋەردىگارىمىز! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق (يەنى بىز ئۇنتۇش
ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق) ،بىزنى جازاغا تارتمىغىن»﴾ دېگەن

ئايەتنى نازىل قىلدى.

پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش ،بىزگە ﴿ئېغىر يۈك
يۈكلىمىگىن (يەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىپ قىلمىغىن)﴾ دېگەن ئايەتكە ۋە﴿ :پەرۋەردىگارىمىز!
كۈچىمىز يەتمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئارتمىغىن﴾ دېگەن تىلەككە ،ﷲ تائاال“ :ھەئە ،ماقۇل”

دېدى.

﴿«بىزنى كەچۈرگىن ،بىزگە مەغپىرەت قىلغىن ،بىزگە رەھىم قىلغىن ،سەن بىزنىڭ
ئىگىمىزسەن ،كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن» دەيدۇ﴾ ﷲ تائاال“ :ھەئە ،ماقۇل”

دېدى.

ئىمام ئەھمەد مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ يېنىغا كىرىپ :ئى ئىبنى ئابباس! مەن ئىبنى ئۆمەرنىڭ يېنىدا ئىدىم.
ئىبنى ئۆمەر بىر ئايەتنى ئوقۇپ يىغالپ كەتتى -،دېدىم .ئىبنى ئابباس :ئۇ قايسى ئايەت؟ -دەپ
سورىدى .مەن﴿ :دىلىڭالردىكى (يامانلىقنى) مەيلى ئاشكارا قىلىڭالر ،مەيلى يوشۇرۇڭالر﴾ دېگەن
ئايەت -،دەپ جاۋاب بەردىم.
ئىبنى ئابباس :بۇ ئايەت چۈشكەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ناھايىتى
پەرىشان بولۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! بىز ھاالك بولدۇق ،بىزدىن سۆزلىگەن سۆزلىرىمىز ۋە
(ئەمەليەتتە) قىلغان ئىشلىرىمىز ئۈچۈن ھېساب ئېلىناتتى ،ئەمما دىللىرىمىزنىڭ (ئىشلىرى) بىزنىڭ
ئىختىيارىمىزدا ئەمەس -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :سىلەر (سۆزۈڭگە) قۇالق سالىمىز
ۋە (بۇيرۇقىڭغا) بويسۇنىمىز دەڭالر» دېدى .ئۇالر(« :سۆزۈڭگە) قۇالق سالىمىز ۋە (بۇيرۇقۇڭغا)
((( بەقەرە سۈرىسى  286ـ ئايەت.
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بويسۇنىمىز» دېدى .ئاندىن ئۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنى﴿ :پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا
نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان كەلتۈردى ،مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ غا
ۋە ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى .ئۇالر« :ﷲ نىڭ
پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز (يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ ،بەزىسىگە ئىمان
ئېيتماي قالمايمىز)» دەيدۇ .ئۇالر« :بىز (دەۋىتىڭنى) ئاڭلىدۇق ۋە (ئەمرىڭگە) ئىتائەت قىلدۇق،
پەرۋەردىگارىمىز ،مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز ،ئاخىر يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر» دەيدۇ.
ﷲ ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ .كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلىقى (نىڭ
ساۋابى) ئۆزىگىدۇر ،يامانلىقى (نىڭ جازاسى مۇ) ئۆزىگىدۇر﴾ دېگەن ئايەت ئەمەلدىن قالدۇردى.

شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى نەرسىلەر ھېساب ئېلىشتىن كەچۈرىۋېتىلىپ ،ئۇالرنىڭ
ئىش  -ھەرىكەتلىرىدىن ھېساب ئېلىنىدىغان بولدى.
ھەدىس ئالىملىرى ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ئۈممىتىم دىلىغا كەچكەن نەرسىنى سۆزلىمىسىال ياكى ئۇنى ئەمەلىيەتتە قىلمىسىال ،ﷲ
مەن ئۈچۈن ئۇنى (ئۇالردىن) كەچۈرىۋېتىدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ پەرىشتىلەرگە :بەندەم بىر يامان ئىشقا نىيەت قىلغان بولسا ،ئۇنى يازماڭالر،
ئەگەر بەندەم ئۇ يامان ئىشنى قىلغان بولسا ،ئۇنىڭغا بىرال يامانلىق يېزىڭالر .ئەگەر ئۇ بەندەم بىر
ياخشى ئىشنى نىيەت قىلىپ ئۇنى قىلمىغان بولسا ،ئۇنىڭغا بىرال ياخشىلىق يېزىڭالر .ئەگەر ئۇ
ياخشى ئىشنى قىلسا ئۇنى ئون قىلىپ يېزىڭالر -،دېدى».

*******
ﮗﮘﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ
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پەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان كەلتۈردى،
مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ غا ۋە ﷲ نىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە
پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى( .ئۇالر) «ﷲ نىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز
(يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ ،بەزىسىگە ئىمان ئېيتماي قالمايمىز)» دەيدۇ .ئۇالر« :بىز
(دەۋىتىڭنى) ئاڭلىدۇق ۋە (ئەمرىڭگە) ئىتائەت قىلدۇق ،پەرۋەردىگارىمىز ،مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز،
ئاخىر يانىدىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر» دەيدۇ﴿ .﴾285ﷲ ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان
ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ .كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلىقى (نىڭ ساۋابى) ئۆزىگىدۇر ،يامانلىقى (نىڭ
جازاسىمۇ) ئۆزىگىدۇر( .ئۇالر) «پەرۋەردىگارىمىز! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق (يەنى بىز

بەقەرە سۈرىسى

ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق) ،بىزنى جازاغا تارتمىغىن.
پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش ،بىزگە ئېغىر يۈك يۈكلىمىگىن
(يەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىپ قىلمىغىن) ،پەرۋەردىگارىمىز! كۈچىمىز يەتمەيدىغان نەرسىنى
بىزگە ئارتمىغىن ،بىزنى كەچۈرگىن ،بىزگە مەغپىرەت قىلغىن ،بىزگە رەھىم قىلغىن ،سەن بىزنىڭ
ئىگىمىزسەن ،كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن» دەيدۇ﴿.﴾286

ﷲ بىزگە بۇ ئىككى ئايەت بىلەن مەنپەئەت قىلسۇن!

بۇ ئىككى ئۇلۇغ ئايەتنىڭ ئارتۇقچىلىقىغا ئاالقىدار ھەدىسلەر
ئىمام بۇخارى ئەبۇمەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :كىمكى ،كېچىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئاخىردىكى ئىككى ئايەتنى
ئوقۇسا ،ئۇ ئىككى ئايەت (ئۇنىڭغا) يېتەرلىكتۇر».
ئىمام مۇسلىم ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ
تائاال ئىسرا كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەككىدىن پەلەستىندىكى بەيتۇلمۇقەددەسكە ئېلىپ
بېرىپ ،شۇ يەردىن ئاسمانغا ئېلىپ چىقتى ۋە سىدرەتۇلمۇنتەھا(((غا يەتكۈزدى .شۇ يەردە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا بەش ۋاقىت ناماز ،بەقەرە سۈرىسىنىڭ بۇ ئىككى ئايىتى ۋە ئۈممىتىنىڭ ئىچىدىن
ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرمەي ئۆلۈپ كەتكەن گۇناھىنىڭ كۈچۈرۈلۈشىدىن ئىبارەت ئۈچ ئىش
بېرىلدى.
فاتىھە سۈرىسىنىڭ پەزىلىتىنى سۆزلىگەندە ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ :بىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ئولتۇراتتۇق .ئۇنىڭ قېشىدا جىبرىئىل ئەلەيھىسساالم بار ئىدى.
ئۇشتۇمتۇت يۇقىرى تەرەپتىن بىر ئاۋاز ئاڭالندى .جىبرىئىل كۆزىنى ئاسمانغا تىكىپ« :بۇ ،ئاسماننىڭ
بۇنىڭدىن بۇرۇن ئېچىلىپ باقمىغان بىر ئىشىكىدۇر» دېدى .ئۇ ئىشىكتىن بىر پەرىشتە چۈشتى
ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كېلىپ« :سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرگە بېرىلمىگەن،
پەقەت ساڭىال بېرىلگەن ئىككى نۇر بىلەن خۇش بېشارەت ئالغىن( .ئۇ ئىككى نۇر) فاتىھە سۈرىسى
ۋە بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرىدۇر ،ئۇ ئىككى ئايەتتىن بىر ھەرپ ئوقۇساڭ تىلىگىنىڭگە
ئېرىشىسەن» دېدى -،دېگەنلىكى بايان قىلىنغان ئىدى.

بۇ ئىككى ئايەتنىڭ مەنىسى
ﷲ (ھەممىسىدىن خەۋەر بېرىپ) مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ ھەممىسى ﷲ غا ۋە ﷲ
نىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى( .ئۇالر) «ﷲ نىڭ
((( سىدرەتۇلمۇنتەھا :ئالتىنچى ئاسماندىكى دەرەخنىڭ ئىسمى .ئۇنىڭ ياپرىقى ئالتۇندىن بولۇپ ،ئايەتتە(﴿ :ئۇ)
سىدرەتۇلمۇنتەھانى (ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ نۇرى) قاپلىغان چاغدا (كۆردى)﴾ دەپ بايان قىلىنغان.
ئالتىنچى ئاسمان زېمىندىن ئۆرلىگەن يۇقىرىدىن چۈشكەن بارلىق نەرسىلەردىن خالىغىنىنى تۇتۇپ قالىدۇ.
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پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز (يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ ،بەزىسىگە
ئىمان ئېيتماي قالمايمىز)» دەيدۇ﴾ مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ بىر ،يالغۇز ئىكەنلىكىگە ،ئۇنىڭغا ھەممە

(مەخلۇقاتالرنىڭ) ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىگە ،ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق زاتنىڭ ۋە باشقا
پەرۋەردىگارنىڭ يوقلۇقىغا ئىشىنىدۇ .ئۇالر ھەممە پەيغەمبەرلەرگە ،ﷲ تائاالنىڭ ئاسماندىن نازىل
قىلىنغان كىتابلىرىغا ئىشىنىدۇ .ئۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ بەزىسىگە ئىشىنىپ ۋە بەزىسىگە ئىشەنمەي،
ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋەتمەيدۇ .ھەتتا ھەممىسىنىڭ ئېلىپ كەلگەن (شەرىئەتلىرى) قىيامەت
كۈنىگىچە داۋاملىشىدىغان پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
شەرىئىتى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرغانغا قەدەر ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ
ئېلىپ كەلگەن ھۆكمى بەزىسىنىڭكىنى ئەمەلدىن قالدۇرمىسىمۇ( ،ئاخىرىدا) پەيغەمبەرلەرنىڭ
ھەممىسى مۆمىنلەرنىڭ قارىشىدا راستچىل ،توغرا يول تاپقۇچى ۋە توغرا يولغا باشلىغۇچى كىشىلەر
ھېسابلىنىدۇ.
﴿ئۇالر« :بىز (دەۋىتىڭنى) ئاڭلىدۇق ۋە (ئەمرىڭگە) ئىتائەت قىلدۇق» دەيدۇ﴾ يەنى ئى
پەرۋەردىگارىمىز! بىز سېنىڭ سۆزۈڭنى ئاڭلىدۇق ،ئۇنى چۈشەندۇق ۋە ئۇنىڭ بويىچە ئەمەل –
ئىبادەت قىلدۇق.
﴿پەرۋەردىگارىمىز ،مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز﴾ يەنى ئى پەرۋەردىگارىمىز! بىز سېنىڭ (بىزنىڭ
گۇناھلىرىمىزنى) كەچۈرۈۋېتىشىڭنى ۋە (بىزگە) رەھىم قىلىشىڭنى سورايمىز.
﴿ﷲ ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال بىر كىشىنى
ئۇنىڭ كۈچى يەتمەيدىغان ئىشقا بۇيرۇمايدۇ .بۇ ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىغا بولغان مېھرىبانلىقى،
رەھمىتى ۋە ئۇالرغا قىلغان ياخشىلىقىدۇر .بۇ ئايەت ئۇنىڭ ئالدىدىكى (ساھابىالرنى قورقىتىۋەتكەن):

﴿دىلىڭالردىكى (يامانلىقنى) مەيلى ئاشكارا قىلىڭالر ،مەيلى يوشۇرۇڭالر ،ئۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ
سىلەردىن ھېساب ئالىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرىۋەتتى .ئەگەر ﷲ ھېساب

ئالسىمۇ ،لېكىن بىر كىشىنىڭ دىلىدىكى ۋەسۋەسىگە ئوخشاش ئۇنى قايتۇرۇشقا قادىر بواللمايدىغان
نەرسە ئۈچۈن ئۇنى ئازابلىمايدۇ .دىلىدىكى ۋەسۋەسىگە ئوخشاش دىلدىن چىقىرىۋېتىش مۇمكىن
بولمايدىغان نەرسىنى دىلدىن چىقىرىۋېتىشكە بۇيرۇمايدۇ( .دىلالردىكى) بۇزۇق ۋەسۋەسىلەرنى يامان
كۆرۈش ئىماننىڭ تەلىۋىدۇر.

﴿كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلىقى (نىڭ ساۋابى) ئۆزىگىدۇر .يامانلىقى (نىڭ جازاسىمۇ) ئۆزىگىدۇر﴾
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يەنى بۇ (ياخشى ۋە يامان ئىشالر) بۇيرۇلغان ۋە توسۇلغان ئىشالرنىڭ قاتارىغا كىرگەن بولۇشى الزىم.
ئاندىن ﷲ بەندىلىرىنى ئۆزىدىن (ھاجەتلىرىنى) تىلەشكە بۇيرۇدى ۋە ئۇالرنىڭ ھاجەتلىرىنى
ھەقىقەتەن ئىجابەت قىلىدىغانلىقىغا كېپىل بولدى.

ﷲ ئۇالرنى مۇنداق دەپ تىلەشكە بۇيرۇدى«﴿ :پەرۋەردىگارىمىز! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى
خاتاالشساق (يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق)،
بىزنى جازاغا تارتمىغىن»﴾ يەنى بىز بىر پەرزنى ئۇنتۇپ قېلىپ قىلماي قالساق ياكى ئۇنتۇپ قېلىپ

بىر ھارام ئىشنى قىلىپ سالساق ۋەياكى بىز بىر ئىشتا ئۇنىڭ توغرا تەرىپىنى بىلمەي خاتا كېتىپ
قالساق ،بىزنى جازاغا تارتمىغىن.

بەقەرە سۈرىسى

يۇقىرىدا (ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە) ،مۆمىنلەر مۇشۇنداق
تىلىگەندە ،ﷲ تائاالنىڭ« :ھەئە ،ماقۇل» دېگەنلىكى بايان قىلىندى .ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ھەدىسىدىمۇ مۆمىنلەر شۇنداق تىلىگەندە ،ﷲ تائاالنىڭ« :شەكسىز
شۇنداق قىلدىم» دېگەنلىكى بايان قىلىندى.
﴿پەرۋەردىگارىمىز! بىزدىن ئىلگىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاش ،بىزگە ئېغىر يۈك
يۈكلىمىگىن (يەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىپ قىلمىغىن)﴾ يەنى سەن پەيغەمبىرىڭ

مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئاسان ۋە يەڭگىل دىن بىلەن ئەۋەتتىڭ .سەن ئۇنىڭ بىلەن
ئەۋەتكەن دىندا بىزنى قىيىن ئىشالرغا تەكلىپ قىلمىغىن .ئىمام مۇسلىمنىڭ ئەبۇ ھۇرەيرەدىن
رىۋايەت قىلغان بۇ ئايەت ھەققىدىكى ھەدىسىدە مۆمىنلەر شۇنداق تىلىگەندە ،ﷲ تائاالنىڭ:
«ھەئە ،ماقۇل» دېگەنلىكى بايان قىلىندى.
ئىبنى ئابباس پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە ﷲ تائاالنىڭ:
«ھەقىقەتەن شۇنداق قىلدىم» دېگەنلىكى بايان قىلىندى .بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
مۇنداق دېدى« :مەن ھەق ۋە يەڭگىل بىر دىن بىلەن ئەۋەتىلدىم».

﴿پەرۋەردىگارىمىز! كۈچىمىز يەتمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئارتمىغىن .بىزنى
كەچۈرگىن﴾ يەنى ئى ﷲ! سەن بىلىدىغان ،بىزنىڭ قىلىپ سالغان كەمچىلىكىمىزنى
كەچۈرگىن﴿ .بىزگە مەغپىرەت قىلغىن﴾ بىزنىڭ ئارىلىقىمىز بىلەن باشقا بەندىلىرىڭنىڭ
ئارىلىقىدا بولۇپ قالغان خاتالىقتىن بىزنى كەچۈرگىن﴿ .بىزگە رەھىم قىلغىن﴾ يەنى

ئالدىمىزدا كېلىدىغان ئىشتا ،سەن بىزگە ئۇتۇق ئاتا قىلىشىڭ بىلەن يەنە بىر گۇناھ ئىشقا
چۈشۈپ قېلىشىمىزدىن بىزنى ساقلىغىن.
شۇڭا ئالىمالر مۇنداق دېدى :گۇناھ قىلىپ سالغان كىشى مۇنداق ئۈچ نەرسىگە
موھتاج :بىرىنچى ،ﷲ تائاالنىڭ كەچۈرۈشىگە .ئىككىنچى ،ﷲ بەندىلىرىنىڭ ئارىسىدا
گۇناھىنى يېپىپ ،ئۇالرنىڭ ئارىسىدا رەسۋا قىلماسلىقىغا .ئۈچىنچى ،ئۇنىڭدىنمۇ چوڭراق
گۇناھقا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىشىغا (موھتاجدۇر).
باشتىكى ھەدىستە ﷲ تائاالنىڭ« :ھەئە ،ماقۇل» دېگەنلىكى بايان قىلىنىپ
ئۆتتى .يەنە بىر ھەدىستە ﷲ تائاالنىڭ« :ھەقىقەتەن شۇنداق قىلدىم» دېگەنلىكى بايان
قىلىندى.
﴿سەن بىزنىڭ ئىگىمىزسەن﴾ سەن بىزنىڭ ئىگىمىز ،ياردەمچىمىز ،بىز ساڭىال
تەۋەككۈل قىلىمىز ،سەندىنال ياردەم تەلەپ قىلىمىز ،ساڭىال تايىنىمىز ،سەندىن باشقا كۈچ
ـ قۇۋۋەت ئىگىسى يوق.
﴿«كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن» دەيدۇ﴾ يەنى دىنىڭغا ،بىرلىك -
بارلىقىڭغا ۋە پەيغەمبىرىڭگە تانغان (ئىمان ئېيتمىغان) ،سەندىن باشقىسىغا ئىبادەت قىلغان
ۋە ساڭا شېرىك كەلتۈرگەن كاپىرالرغا قارشى بىزگە ياردەم قىلغىن ۋە دۇنيا ـ ئاخىرەتتە بىزگە
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ياخشى ئاقىۋەت ئاتا قىلغىن .ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :ﷲ تائاال« :ھەئە ،ماقۇل» دېدى.
يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :ﷲ تائاال« :شەكسىز شۇنداق قىلىمەن» دېدى.
ئىبنى جەرىر ئەبۇئىسھاقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
﴿«كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن» دەيدۇ﴾ دېگەن ئايەت ئوقۇلسا ،ئامىن دەيتتى.
شۇنىڭ بىلەن ،بەقەرە سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .بارلىق ھەمدۇسانا ﷲ تائاالغا
خاستۇر!
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ئال ئىمران سۈرىسى

ئال ئىمران سۈرىسى
مەدىنىدە نازىل بولغان 200 ،ئايەت
ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى توغرىسىدا
بۇ سۈرىنى مەدىنىدە چۈشكەن دېيىشىمىزدىكى سەۋەب شۇكى ،بۇ سۈرىنىڭ بېشىدىن
تاكى  83ـ گىچە بولغان ئايەتلەر (ھىجىرىيەنىڭ  9ـ يىلى) نەجران قەبىلىسىدىن كەلگەن
ئەلچىلەر ھەققىدە چۈشكەن .بىز بۇ سۈرە بىلەن بەقەرە سۈرىسىنىڭ پەزىلەتلىرى سۆزلەنگەن
ھەدىسلەرنى بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدا بايان قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.

ﭑﭒﭓ

ﭑﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان ﷲ نىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن.
ئەلىف ،الم ،مىم﴿ .﴾1ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ﷲ (ھەمىشە)
تىرىكتۇر ،مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿( .﴾2ئى مۇھەممەد!) ئۆزىدىن ئىلگىرىكى
كىتابالرنى تەستىق قىلغۇچى ھەق كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) (ﷲ) ساڭا نازىل قىلدى .ئىلگىرى،
كىشىلەرگە يول كۆرسەتكۈچى قىلىپ تەۋرات بىلەن ئىنجىلنى نازىل قىلغان ئىدى﴿ .﴾3ھەق
بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى كىتابنى (يەنى بارلىق ساماۋى كىتابالرنى) نازىل قىلدى .شۈبھىسىزكى،
ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ ،ﷲ غالىبتۇر،
(يامانالرنى)جازالىغۇچىدۇر﴿.﴾4
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﴿ئەلىف ،الم ،مىم﴾ ئۈزۈپ ئوقۇلىدىغان ئېلىپبە ھەرپلىرى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىنىڭ
بېشىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق.
﴿بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر ،ﷲ (ھەمىشە) تىرىكتۇر ،ھەممىنى ئىدارە
قىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾((( ۋە ﴿ئەلىف ،الم ،مىم ،ﷲ دىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ﷲ
(ھەمىشە) تىرىكتۇر ،مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾ دېگەن ئىككى ئايەت ھەققىدە
كەلگەن ھەدىسلەر بىلەن بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە يۇقىرىدا ئۆتكەن «ئايەتۇلكۇرسىدىكى
ﷲ تائاالنىڭ كاتتا ئىسمى توغرىسىدا» دېگەن تېمىدا توختالغان ئىدۇق.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئۆزىدىن ئىلگىرىكى كىتابالرنى تەستىق قىلغۇچى ھەق كىتابنى (يەنى
قۇرئاننى) (ﷲ) ساڭا نازىل قىلدى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ﷲ ساڭا ھېچقانداق شەك يوق

قۇرئان كەرىمنى نازىل قىلدى .قۇرئان كەرىمنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ھەقىقىي بىلىمى ئارقىلىق
چۈشۈرگەندۇر .پەرىشتىلەرنىڭ ھەممىسى (ئۇنىڭغا) گۇۋاھچىدۇر .ﷲ گۇۋاھلىق بېرىشكە
يېتەرلىكتۇر.
﴿ئۆزىدىن ئىلگىرىكى كىتابالرنى تەستىق قىلغۇچى ھەق كىتابنى﴾ يەنى پەيغەمبەرلەرگە
ئاسماندىن نازىل قىلىنغان ئىلگىرىكى كىتابالر قۇرئان كەرىمنىڭ خەۋەرلىرىنى بېرىپ،
قۇرئاننى تەستىقالپ ۋە ئۇنىڭ بىلەن خۇش بېشارەت بېرىپ كەلدى ،قۇرئانمۇ بۇرۇنقى
پەيغەمبەرلەرگە چۈشۈرۈلگەن كىتابالرنى تەستىقالپ كەلدى .چۈنكى ،قۇرئان ﷲ تائاالنىڭ
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىشى ئۇلۇغ قۇرئاننى ئۇنىڭغا چۈشۈرۈشى،
ئىلگىرىكى كىتابالردا ئالدىن بېرىلگەن خۇش بېشارەتكە تامامەن ئۇيغۇن بولغان ھالدا
كەلدى.
﴿كىشىلەرگە يول كۆرسەتكۈچى قىلىپ تەۋرات بىلەن ئىنجىلنى نازىل قىلغان ئىدى﴾ يەنى
«تەۋرات» مۇسا ئىبنى ئىمران ئەلەيھىسساالمغا« ،ئىنجىل» ئىسا ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن
بولۇپ ،بۇالر قۇرئاندىن بۇرۇن (مۇسا ئەلەيھىسساالم بىلەن ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا)
ئۇالرنىڭ ئۈممەتلىرىگە يول كۆرسەتكۈچى قىلىپ نازىل قىلىنغان ئىدى.

﴿ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى كىتابنى (يەنى بارلىق ساماۋى كىتابالرنى) نازىل
قىلدى﴾ يەنى قۇرئان ﷲ تائاال ئۇنىڭدا كەلتۈرگەن ھۆججەت ،ئوچۇق ئاالمەتلەر ۋە كەسكىن
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پاكىتالر ئارقىلىق توغرا يول بىلەن ئازغۇنلۇق يولىنى ،ھەق بىلەن ناھەقنى ،ئازغۇنلۇق بىلەن
ھىدايەتنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىغۇچى ۋە ئوچۇق بايان قىلىپ بەرگۈچىدۇر.

﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازابقا
دۇچار بولىدۇ ،ﷲ غالىبتۇر( ،يامانالرنى) جازالىغۇچىدۇر﴾ يەنى كاپىرالر ﷲ تائاالنىڭ

ئايەتلىرىدىن تاندى ۋە ئۇنى ئورۇنسىز ئىنكار قىلدى .قىيامەت كۈنى كاپىرالر قاتتىق ئازابقا
دۇچار بولىدۇ .ﷲ ھۆكۈمرانلىقى كاتتا زاتتۇر .ئۇنىڭ ئايەتلىرىگە ئىشەنمىگەن ۋە ئۇنىڭ
پەيغەمبەرلىرىگە قارشىلىق قىلغان كىشىدىن ئىنتىقام ئالغۇچىدۇر.
((( بەقەرە سۈرىسى  255ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

*******
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
شۈبھىسىزكى ،ئاسمان ۋە زېمىندىكى ھېچ نەرسە ﷲ تائاالغا مەخپىي ئەمەس﴿ .﴾5ئۇ سىلەرنى
بەچچىدانالردا(يەنىئاناڭالرنىڭقورسىقىدىكىچېغىڭالردا)ئۆزىخالىغانشەكىلگەكىرگۈزىدۇ.ئۇنىڭدىن
باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر .ﷲ تائاال غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿.﴾6
ﷲ ئۆزىنىڭ ئاسمان ۋە زېمىننىڭ غەيىبلىرىنى بىلىدىغانلىقىنى ۋە ئۆزىگە ھېچقانداق نەرسىنىڭ
مەخپى ئەمەسلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇ سىلەرنى بەچچىدانالردا (يەنى ئاناڭالرنىڭ
قورسىقىدىكى چېغىڭالردا) ئۆزى خالىغان شەكىلگە كىرگۈزىدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنى ئاناڭالرنىڭ
باال ياتقۇلىرىدا ئوغۇل ياكى قىز ،چىرايلىق ياكى سەت ،بەختسىز ياكى بەختلىك قىلىپ ،ئۆزى خالىغان
بويىچەيارىتىدۇ.
﴿ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر .ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾

يەنى بارلىق نەرسىلەرنى ياراتقۇچى ﷲ ،ئۆزى يالغۇزال ئىبادەتكە اليىقتۇر ،ئۇنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر.
كاتتىلىق ،ھېكمەت ۋە ھۆكۈم قىلىش قاتارلىق بارلىق ئىشالر ئۆزىگىال خاستۇر.
بۇ ئايەت مەريەم ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ باشقا كىشىلەرگە ئوخشاش يارىتىلغان بىر
بەندە ئىكەنلىكىگە ئوچۇق پاكىتتۇر .چۈنكى ،ﷲ ئۇنى باال ياتقۇدا سۈرەتكە كەلتۈردى .ئۇنى ئۆزى
خالىغان بويىچە ياراتتى .ئىسا ئەلەيھىسساالم خرىستىئانالر (ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ لەنىتى بولسۇن!)
گۇمان قىلغاندەك ئىالھ ئەمەس .ئۇ (ئانىنىڭ قورسىقىدا) بىر ھالدىن يەنە بىر ھالغا تەدرىجىي
ئۆزگىرىپ چوڭ بولغاندىن كېيىن تۇغۇلغان تۇرسا ،ئۇ قانداقمۇ ئىالھ بولسۇن؟ ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدا بىر ھالەتتىن يەنە بىر ھالەتكە تەرەققى قىلدۇرۇپ (يەنى
ئابىمەنى ،ئاندىن لەختە قان ،ئاندىن پارچە گۆش باسقۇچلىرىغا بۆلۈپ) ،ئۈچ قاراڭغۇلۇق (يەنى
باالھەمراھىنىڭ پەردىسى ،بەچچىدان ۋە ئانىنىڭ قورسىقى) ئىچىدە يارىتىدۇ﴾(((.

*******
ﮗ ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈ
ﰉﰊ
((( زۇمەر سۈرىسى  6ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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(ئى مۇھەممەد!) ئۇ (ﷲ) ساڭا كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) نازىل قىلدى .ئۇنىڭدا مەھكەم (يەنى
مەنىسى ئوچۇق) ئايەتلەر باركى ،ئۇالر كىتابنىڭ (يەنى پۈتۈن قۇرئاننىڭ) ئاساسىدۇر؛ يەنە باشقا
مۇتەشابىھ (يەنى مەنىسى مۇئەييەن ئەمەس) ئايەتلەر باردۇر .دىللىرىدا ئەگرىلىك بار (يەنى گۇمراھلىققا
مايىل) كىشىلەر پىتنە قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش ئۈچۈن ،مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ
(يەنى مۇتەشابىھ ئايەتلەرنى ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە چۈشەندۈرىدۇ) .بۇنداق ئايەتلەرنىڭ (ھەقىقىي)
مەنىسىنىپەقەتﷲبىلىدۇ.ئىلىمداتوشقانالرئېيتىدۇ«:ئۇنىڭغائىشەندۇق،ھەممىسىپەرۋەردىگارىمىز
تەرىپىدىن نازىل بولغان( .بۇنى) پەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ﴿ .﴾7پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى
ھىدايەت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن ،بىزگە دەرگاھىڭدىن
رەھمەت بېغىشلىغىن ،شۈبھىسىزكى ،سەن (بەندىلىرىڭگە ئاتاالرنى) بەكمۇ بېغىشلىغۇچىسەن﴿.﴾8
پەرۋەردىگارىمىز! شۈبھىسىزكى ،كېلىشى شەكسىز بولغان كۈندە (يەنى ھېساب ئېلىنىدىغان قىيامەت
كۈنىدە) كىشىلەرنى توپلىغۇچىسەن ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ»﴿.﴾9

مۇھكەم ۋە مۇتەشابھ ئايەتلەرنىڭ بايانى
ﷲ (بۇ ئايەتتە) قۇرئاننىڭ ئىچىدە چۈشىنىش تەس بولمىغان ،مەنىلىرى ئوچۇق (مۇھكەم)
ئايەتلەرنىڭ بارلىقىنى ۋە بۇ ئايەتلەرنىڭ قۇرئاننىڭ ئاساسى ئىكەنلىكىنى خەۋەر قىلىدۇ .كۆپ ساندىكى
ياكى ئاز ساندىكى كىشىلەرگە مەنىسىنى چۈشىنىش تەس بولىدىغان يەنە بىر تۈرلۈك مەنىسى مۇئەييەن
بولمىغان (مۇتەشابىھ) ئايەتلەر بار .كىمكى مەنىسى ئوچۇق بولغان (مۇھكەم)((( ئايەتلەرنى مەنىسى
مۇئەييەن بولمىغان (مۇتەشابىھ) ئايەتلەرگە ھۆكۈمران قىلىپ ،مەنىسى مۇئەييەن بولمىغان (مۇتەشابىھ)
ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى (مەنىسى ئوچۇق بولغان) مۇھكەم ئايەتلەرگە قاراپ چۈشەنسە ،توغرا قىلغان
بولىدۇ .ئەگەر ئۇنداق قىلمىسا ،خاتالىشىپ قالىدۇ.
شۇڭا ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر كىتابنىڭ (يەنى پۈتۈن قۇرئاننىڭ) ئاساسىدۇر﴾ يەنى مەنىسى
ئوچۇق بولغان (مۇھكەم) ئايەتلەر باشقا ئايەتلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىش قىيىن بولغاندا تايىنىدىغان
قۇرئاننىڭئاساستۇر.
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﴿يەنە باشقا مۇتەشابىھ (يەنى مەنىسى مۇئەييەن ئەمەس) ئايەتلەر باردۇر﴾ يەنى مەنىسى مۇئەييەن
بولمىغان ئايەتنىڭ ئۇقتۇرىدىغان مەنىلىرى مەنىسى ئوچۇق بولغان ئايەتلەرنىڭ مەنىلىرىگىمۇ ئۇيغۇن
كېلىدۇ( .ئايەت ئۇقتۇرىدىغان) مەقسەت جەھەتتىنال بولماستىن( ،ئايەتتىكى) خام سۆز ۋە ئۇ سۆزلەرنىڭ
بىرسى يەنە بىرسى بىلەن باغلىنىش جەھەتتىن باشقا مەنىنىمۇ ئۇقتۇرىدۇ .شۇڭا بۇ ئايەت ،مەنىسى
مۇئەييەن بولمىغان (مۇتەشابىھ) يەنى چۈشىنىش تەس بولغان ئايەت دەپ ئاتىلىدۇ .مەنىسى ئوچۇق
(مۇھكەم) ئايەتلەر قۇرئاننىڭ باشقا ئايەتلىرىنىڭ ھۆكمىنى ئەمەلدىن قالدۇرغۇچى ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى
ھاالل ،ھارام نەرسىلەرنى ،ھۆكۈملەرنى ،جىنايى ئىشالرغا ھۆكۈم چىقارغان جازاالرنى ۋە پەرز ئىبادەتلەرنى
بايان قىلىپ كەلگەن ،ئىشىنىشكە ۋە ئەمەل قىلىشقا بۇيرۇلغان ئايەتلەردۇر.
مەنىسى مۇئەييەن بولمىغان (مۇتەشابىھ) ئايەتلەر ھۆكمى ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان ،ئىلگىرى ـ كېيىن
((( مۇھكەم :بۇ يەردىكى ”مۇھكەم“ ۋە ”مەھكەم“ كەلىمىلىرى ئەسلىدە بىر گەپ بولۇپ ،بۇنى مۇھەممەد سالىھ ھاجىم
”مەھكەم“ دەپ قولالنغان .بىز بۇ يەردە ئەرەب تىلىنىڭ ئەسلى تەلەپپۇزىغا ئاساسەن ”مۇھكەم“ دەپ قولالندۇق.

ئال ئىمران سۈرىسى

مىسالالر ئۈچۈن كەلگەن ،ئۇنىڭغا ئىشىنىشكە بۇيرۇلغان لېكىن ئەمەل قىلىنمايدىغان ئايەتلەردۇر.
﴿ئۇنىڭدا مەھكەم (يەنى مەنىسى ئوچۇق) ئايەتلەر بار﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى يەسار بۇ
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :مەنىسى ئوچۇق بولغان بۇ ئايەتلەردە ﷲ تائاالنىڭ ھۆججەت
 پاكىتلىرى ،بەندىلەرنىڭ خاتالىقالردىن ساقلىنىشى ۋە ناتوغرا ئىشالر بايان قىلىنغان بولۇپ ،بۇئايەتلەرنى ئەسلىدىكى مەنىسىدىن ئۆزگەرتىۋېتىشكە بولمايدۇ .مەنىسى مۇئەييەن بولمىغان مۇتەشابىھ
ئايەتلەرگە ئىشىنىپ ،ئۇنى (خاتالىشىپ كەتمەيدىغان دەرىجىدە) ئۆزگەرتىپ مەنە ئېيتسا بولىدۇ .ﷲ
بەندىلىرىنى ھاالل ۋە ھارام ئىشالردا سىنىغاندەك ئۇالرنى مەنىسى مۇئەييەن بولمىغان ئايەتلەرگە توغرا
ياكى خاتا مەنە بېرىش مەسىلىسى ئۈستىدە سىنىدى.
شۇڭا ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :دىللىرىدا ئەگرىلىك بار (يەنى گۇمراھلىققا مايىل) كىشىلەر پىتنە
قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش ئۈچۈن ،مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ (يەنى مۇتەشابىھ
ئايەتلەرنى ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە چۈشەندۈرىدۇ)﴾ يەنى (دىللىرىدا) ئازغۇنلۇق ۋە توغرا يولدىن خاتا

يولغا چىقىپ كېتىش ئېھتىمالى بار كىشىلەر ،خام سۆزلىرى ئۆزى ئۆزگەرتمەكچى بولغان مەنىگە ئۇيغۇن
كېلىش ئېھتىمالى بولغان ۋە ئۆزىنىڭ بۇزۇق مەقسەتلىرى ئۈچۈن ئۆزگەرتىش مۇمكىن بولىدىغان ،مەنىسى
مۇئەييەن بولمىغان (مۇتەشابىھ) ئايەتلەرگە ئېسىلىدۇ .ئەمما مەنىسى ئوچۇق بولغان (مۇھكەم) ئايەتلەردە،
ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى ئۆزلىرىنىڭ يامان نىيەتلىرى ئۈچۈن ئۆزگەرتىشى مۇمكىن بولمايدۇ .چۈنكى ،مەنىسى
ئوچۇق بولغان (مۇھكەم) ئايەتلەر (ئۆزلىرىنىڭ يامان نىيەتلىرى ئۈچۈن) ئۆزگەرتەلمەيدىغان ئايەتلەردۇر.
ئەگەر ئۇالر بۇ ئايەتلەرنى ئۆزگەرتسە ،بۇ ئايەتلەر ئۇالرنىڭ زىيىنىغا ھۆججەت بولۇپ قالىدۇ.

﴿دىللىرىدا ئەگرىلىك بار (يەنى گۇمراھلىققا مايىل) كىشىلەر پىتنە قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچە
مەنە بېرىش ئۈچۈن ،مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ﴾ خرىستىئانالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭمۇ باشقىالرغا
ئوخشاش يارىتىلغان بىر بەندە ۋە ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان (ﷲ

تائاالنىڭ)﴿ :ئۇ (يەنى ئىسا) (ناساراالر گۇمان قىلغاندەك ئىالھ ياكى ئىالھنىڭ ئوغلى ئەمەس) پەقەت
پەيغەمبەرلىك نېئمىتىمىزگە ئېرىشكەن بىر بەندىدۇر﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە
ئىسانىڭ مىسالى (ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن) ئادەمنىڭ (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ) مىسالىغا
ئوخشايدۇ .ئادەمنى ﷲ (ئاتا  -ئانىسىز) تۇپراقتىن ياراتتى ،ئاندىن ئۇنىڭغا« :ۋۇجۇتقا كەل»
(((
دېدى  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كەلدى (ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ ئىشىدىن ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس)﴾
ۋە بۇالردىن باشقا نۇرغۇنلىغان ئايەتلىرىنى قويۇپ :قۇرئاندا ئىسا ﷲ نىڭ روھى ۋە ئۇنىڭ مەريەمگە
تاشلىغان سۆزىدۇر دېيىلدى -،دەپ دىللىرىدىكى ئازغۇنلۇقى سەۋەبى بىلەن ئەسلىدە دىندا يوق،
ئەمما دىنغا كىرگۈزىۋالغان خاتا ئىشلىرىنى ئۆزلىرىگە ئەگەشكەن كىشىلەرگە توغرىدەك كۆرسىتىپ،
ئۇالرنى ئازدۇرۇش ئۈچۈن قۇرئاننى پاكىت قىلىپ كەلتۈرىدۇ.
﴿ئۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش ئۈچۈن ،مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ﴾ يەنى ئۇنى ئۆزى خالىغان
مەقسەتكە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
((( زۇخرۇف سۈرىسى  59ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  59ـ ئايەت.
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ئەلەيھىسساالم(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇ (ﷲ) ساڭا كىتابنى (يەنى قۇرئاننى) نازىل قىلدى .ئۇنىڭدا مەھكەم
(يەنى مەنىسى ئوچۇق) ئايەتلەر باركى ،ئۇالر كىتابنىڭ (يەنى پۈتۈن قۇرئاننىڭ) ئاساسىدۇر؛ يەنە باشقا
مۇتەشابىھ (يەنى مەنىسى مۇئەييەن ئەمەس) ئايەتلەر باردۇر .دىللىرىدا ئەگرىلىك بار (يەنى گۇمراھلىققا
مايىل) كىشىلەر پىتنە قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش ئۈچۈن ،مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ
(يەنى مۇتەشابىھ ئايەتلەرنى ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە چۈشەندۈرىدۇ) .بۇنداق ئايەتلەرنىڭ (ھەقىقىي)
مەنىسىنى پەقەت ﷲ بىلىدۇ .ئىلىمدا توشقانالر ئېيتىدۇ« :ئۇنىڭغا ئىشەندۇق ،ھەممىسى پەرۋەردىگارىمىز
تەرىپىدىن نازىل بولغان( .بۇنى) پەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ»﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ« :ئەگەر

قۇرئان ھەققىدە جېدەللەشكەن كىشىلەرنى كۆرسەڭلەر ،ئۇالردىن ساقلىنىڭالر .چۈنكى ئۇالر ﷲ تائاال
بۇ ئايەتتە بايان قىلغان كىشىلەردۇر» دېدى .بۇ ھەدىسنى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن ئىمام بۇخارى،
مۇسلىم ۋە ئەبۇداۋۇد قاتارلىقالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ كىتابلىرىدا رىۋايەت قىلغان.

مۇتەشابىھ ئايەتلەرنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى پەقەت ﷲ نىڭال بىلىدىغانلىقى
﴿بۇنداق ئايەتلەرنىڭ (ھەقىقىي) مەنىسىنى پەقەت ﷲ بىلىدۇ﴾ قۇرئانشۇناس ئالىمالر بۇ ئايەتنىڭ
قايسى يېرىدە توختاش كېرەكلىكى ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .بەزىلەر :ﷲ تائاالنىڭ ئىسمىدا
(يەنى ئىللەلالھ دېگەن يەردە) توختايمىز -،دېدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :قۇرئاننىڭ مەنىسى تۆت خىل بولىدۇ.
بىرىنچىسى ،ھەرقانداق ئادەم چۈشىنەلەيدىغان مەنە .ئىككىنچىسى ،ئەرەبلەر ئۆز تىللىرىدا بۇنىڭدىن
ئىلگىرىئىشلەتكەنسۆزلۈكلىرىگەئاساسلىنىپچۈشىنەلەيدىغانمەنە(((.ئۈچىنچىسى،ئىلىمداكامالەتكە
يەتكەنلەر چۈشىنەلەيدىغان مەنە .تۆتىنچىسى ،پەقەت ﷲ تائاالدىن باشقىسى چۈشىنەلمەيدىغان مەنە.
بۇ سۆز ئائىشە ،ئۇرۋە ،ئەبۇشەئسا ،ئەبۇنەھىك ۋە باشقىالردىن رىۋايەت قىلىندى.
بەزىلەر ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئىلىمدا توشقانالر ئېيتىدۇ﴾ دېگەن سۆزىدە توختايمىز -،دېدى .بۇ
قۇرئاننىڭ مەنىسىنى بىلىدىغان ۋە دىننىڭ ئەسلىنى تەتقىق قىلىدىغان كۆپ ساندىكى ئالىمالرنىڭ
سۆزىدۇر .بۇ ئالىمالر :قۇرئاندا مەنىسىنى چۈشەنگىلى بولمايدىغان ئايەت يوقتۇر -،دېدى.
ئىبنىئەبۇنەجىيھمۇجاھىدتىنئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەت
قىلىدۇ :مەن قۇرئاننى ھەقىقىي مەنىسى بىلەن چۈشىنىدىغان ئىلىمدا توشقانالرنىڭ قاتارىدىندۇرمەن.
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ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا« :ئى ﷲ! ئۇنى
دىندا ئالىم قىلساڭ ۋە ئۇنىڭغا (قۇرئاننىڭ) مەنىسىنى بىلدۈرسەڭ» دەپ دۇئا قىلغانلىقى رىۋايەت
قىلىندى(((.
﴿ئىلىمدا توشقانالر ئېيتىدۇ« :ئۇنىڭغا ئىشەندۇق ،ھەممىسى پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل
بولغان»﴾ يەنى ئۇالر مەنىسى مۇئەييەن بولمىغان ئايەتلەرگە :ئىمان كەلتۈردۇق ،بۇ ئايەتلەرنىڭ
((( ئەينى زاماندا ئەرەبلەر قۇرئاندىكى بەزى سۆزلۈكلەرنى چۈشىنىش ئۈچۈن بۇرۇنقى شېئىرالر ۋە يەرلىك قەبىلىلەرنىڭ
قولالنغان مەنىلىرىگە ئاساسلىناتتى.
((( بۇ ھەدىسلەردىن قۇرئاننىڭ مەنىلىرىنى بىلەلەيدىغان ،ئىلىمدا توشقانالرمۇ بار دېگەن چىقىدۇ.

ئال ئىمران سۈرىسى

ھەممىسى ھەق .چۈنكى ،ھەممىسى ﷲ تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەندۇر .ﷲ تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن
نەرسە بىرى ـ بىرىگە قارمۇ قارشى بولمايدۇ -،دەيدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر قۇرئان ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزمەمدۇ؟ ئەگەر قۇرئان
(مۇشرىكالر بىلەن مۇناپىقالر گۇمان قىلغاندەك) ﷲ دىن غەيرىنىڭ تەرىپىدىن بولغان بولسا ،ئەلۋەتتە،
ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىددىيەتلەرنى تاپقان بوالتتى﴾(((.
﴿(بۇنى) پەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ﴾ يەنى ئەقلى  -ھوشى جايىدا ۋە توغرا پىكىرلىك
كىشىلەرال (ئايەتلەرنىڭ مەنىلىرىنى) توغرا چۈشىنىدۇ ۋە (توغرا) تەپەككۇر قىالاليدۇ.
ئىبنى مۇنزىر نافىئە ئىبنى يەزىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىلىمدا كامالەتكە
يەتكەن كىشى دېگەن ،ﷲ يولىدا كەمتەر بولغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆزىنى
تۆۋەن تۇتقان ،ئۆزىدىن يۇقىرى كىشىلەرگە خۇشامەت قىلمايدىغان ،ئۆزىدىن تۆۋەن كىشىلەرنى پەس
كۆرمەيدىغانكىشىدۇر.
ئاندىن ﷲ بىلىمدە كامالەتكە يەتكەنلەرنىڭ (ئۆزلىرىنىڭ) پەرۋەردىگارىغا﴿ :پەرۋەردىگارىمىز!
بىزنىھىدايەتقىلغىنىڭدىنكېيىندىللىرىمىزنىتوغرايولدىنبۇرىۋەتمىگىن﴾دەپدۇئاقىلىدىغانلىقىنى

بايان قىلىدى .ئايەتنىڭ مەنىسى( :ئى پەرۋەردىگارىمىز!) سەن بىزنى ھىدايەت قىلغاندىن كېيىن،
ئۇنىڭدىن بىزنى ئازدۇرىۋەتمىگىن ،بىزنى دىللىرىدا ئەگرىلىك بار كىشىلەرگە ئوخشاش قۇرئاننىڭ
ئىچىدىكى مەنىسى مۇئەييەن بولمىغان ئايەتلەرگە ئەگىشىدىغان قىلمىغىن .بىزنى تۈز يولۇڭدا ۋە توغرا
دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلغىن -،دېگەنلىك بولىدۇ.
﴿بىزگە دەرگاھىڭدىن رەھمەت بېغىشلىغىن﴾ يەنى بىزگە سېنىڭ دەرگاھىڭدىن (بىزنىڭ)
دىللىرىمىز مەھكەم تۇرىدىغان ۋە ئىمانىمىزنى ،ئىشەنچىمىزنى ئاشۇرىدىغان رەھمىتىڭنى بېغىشلىغىن!
﴿شۈبھىسىزكى ،سەن (بەندىلىرىڭگە ئاتاالرنى) بەكمۇ بېغىشلىغۇچىسەن﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ۋە
ئىبنى جەرىر ئۇممۇ سەلىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئى دىلالرنى ئۆزگەرتىپ
تۇرغۇچى پەرۋەردىگارىم! مېنىڭ دىلىمنى سېنىڭ دىنىڭدا مۇستەھكەم قىلغىن!» دېگەندىن كېيىن:

﴿پەرۋەردىگارىمىز! بىزنى ھىدايەت قىلغىنىڭدىن كېيىن دىللىرىمىزنى توغرا يولدىن بۇرىۋەتمىگىن،
بىزگە دەرگاھىڭدىن رەھمەت بېغىشلىغىن ،شۈبھىسىزكى ،سەن (بەندىلىرىڭگە ئاتاالرنى) بەكمۇ
بېغىشلىغۇچىسەن﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغانلىقىنى رىۋايەت قىلىدۇ.

﴿پەرۋەردىگارىمىز!شۈبھىسىزكى،كېلىشىشەكسىزبولغانكۈندە(يەنىھېسابئېلىنىدىغانقىيامەت
كۈنىدە) كىشىلەرنى توپلىغۇچىسەن ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايدۇ»﴾ يەنى بىلىمدا

كامالەتكە يەتكەن كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ دۇئالىرىدا :ئى پەرۋەردىگارىمىز! شەكسىزكى ،سەن قىيامەت كۈنى
مەخلۇقاتلىرىڭنى بىر يەرگە يىغىسەن ،ئۇالر ئۆزئارا ئىختىالپالشقان نەرسە ئۈستىدە ھۆكۈم چىقىرىسەن ۋە
ھەر بىر كىشىگە ئۇنىڭ دۇنيادىكى قىلغان ياخشىلىقى ياكى يامانلىقىغا قاراپ (ياخشىلىقىغا) مۇكاپات،
(يامانلىقىغا) جازا بېرىسەن -،دەيدۇ.

*******
((( نىسا سۈرىسى  82ـ ئايەت.
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ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
كاپىرالر نىڭ ماللىرى ،بالىلىرى ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ئالدىدا ھەقىقەتەن ھېچ نەرسىگە دال
بواللمايدۇ .ئۇالر يەنى (كۇففارالر) دوزاخنىڭ يېقىلغۇسىدۇر﴿( .﴾10بۇ كۇففارالر نىڭ ھالى) پىرئەۋن
تەۋەلىرىنىڭ ۋە ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرنىڭ ھالىغا ئوخشايدۇ .ئۇالر بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى يالغانغا
چىقاردى ،گۇناھى تۈپەيلىدىن ﷲ ئۇالرنى جازالىدى ،ﷲ نىڭ جازاسى قاتتىقتۇر﴿.﴾11

قىيامەت كۈنى مال ـ دۇنيا ۋە باال ـ چاقىلىرىنىڭ پايدا قىلمايدىغانلىقى
توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە قىيامەت كۈنى كاپىرالرنىڭ دوزاخنىڭ يېقىلغۇسى بولىدىغانلىقىدىن خەۋەر
بېرىدۇ .قىيامەت كۈنى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر لەنەتكە
ئۇچرايدۇ ،ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾((( دېگەن ئايىتىدە سۈپەتلەنگەن كۈندۇر.
ئۇالرنىڭ دۇنيادا تاپقان مال -مۈلكى ۋە باال ـ چاقىلىرى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئۇالرغا پايدا
يەتكۈزمەيدۇ ۋە ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ قاتتىق ئازابىدىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ .ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿ئۇالرنىڭ مال  -مۈلكى ۋە ئەۋالدى سېنى ئەجەبلەندۈرمىسۇن ،ﷲ ئۇالرنى بۇ دۇنيادا شۇ نەرسىلەر
بىلەن ئازابالشنى ۋە ئۇالرنىڭ كاپىر پېتى جان ئۈزۈشىنى ئىرادە قىلىدۇ﴾(((﴿ ،كاپىرالرنىڭ (پۇل  -مال،
ئابرۇي ،مەرتىۋە ئىزدەش يۈزىسىدىن) شەھەرلەردە كېزىپ يۈرۈشلىرى سېنى ئالدىمىسۇن .بۇ ئازغىنا
بەھرىمەن بولۇشتۇر ،كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ .ئۇ نېمىدېگەن يامان تۆشەك!﴾(((.
﴿كاپىرالرنىڭ ماللىرى ،بالىلىرى ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ئالدىدا ھەقىقەتەن ھېچ نەرسىگە دال
بواللمايدۇ .ئۇالر يەنى (كۇففارالر) دوزاخنىڭ يېقىلغۇسىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىدىن تانغان

ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمىگەن ،كىتابىدىكى ھۆكۈملەرگە خىالپلىق قىلغان ۋە ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبەرلىرىگە قىلغان ۋەھىيسىدىن پايدىالنمىغان كاپىرالر دوزاخنىڭ يېقىلغۇسى بولىدۇ.
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بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ(﴿ :ئى مۇشرىكالر!) ھەقىقەتەن
سىلەر ﷲ نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان نەرسەڭالر بىلەن دوزاخقا يېقىلغۇ بولىسىلەر﴾(((.
﴿(بۇ كۇففارالر نىڭ ھالى) پىرئەۋن تەۋەلىرىنىڭ ۋە ئۇالردىن ئىلگىرىكىلەرنىڭ ھالىغا ئوخشايدۇ﴾

زەھھاك بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يەنى ئۇ كاپىرالرنىڭ قىلىقلىرى پىرئەۋننىڭ ئادەملىرىنىڭ قىلىقلىرىغا ئوخشايدۇ.
((( غافىر سۈرىسى  52ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  55ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  196ــــ  197ـ ئايەتلەر.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  98ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

ئىكرىمە ،مۇجاھىد ،ئەبۇمالىك ،زەھھاك ۋە باشقىالردىنمۇ (بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ رىۋايىتىگە) ئوخشاش رىۋايەتلەر قىلىندى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن:
(بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى) پىرئەۋننىڭ ئادەملىرىنىڭ يوللىرىغا ،پىرئەۋننىڭ ئادەملىرىنىڭ ئىشلىرىغا ۋە
پىرئەۋننىڭ ئادەملىرىگە ئوخشاش دېگەنلىك بولىدۇ -،دېگەنلەرمۇ بار.
بۇ ئايەت بۇ مەنىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ .چۈنكى ،بۇ مەنىلەر بىرى ـ بىرىگە
ئوخشىشىپ كېتىدۇ .ئايەتنىڭ ئورتاق مەنىسى :كاپىرالرنىڭ مال ـ مۈلكى ۋە باال ـ چاقىلىرى ،ئۇالرنى ﷲ
تائاالنىڭ ئازابىدىن قوتۇلدۇرالمايدۇ ۋە ئۇالرغا ھېچقانداق پايدا بېرەلمەيدۇ .بەلكى ،ئۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئېلىپ كەلگەن ئايەتلىرىگە ۋە ئۇنىڭ پاكىتلىرىغا ئىشەنمىگەن پىرئەۋننىڭ ئادەملىرى ۋە ئۇالردىن
ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەر ھاالك بولغاندەك ھاالك قىلىنىپ ئازابلىنىدۇ.
﴿ﷲ تائاالنىڭ جازاسى قاتتىقتۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابى ناھايىتى قاتتىقتۇر .بىرمۇ گۇناھكار
ئۇ ئازابتىن ساقلىنىپ قااللمايدۇ .بەلكى ،ﷲ تائاال ھەممىگە كۈچى يەتكۈچى ۋە خالىغاننى قىلغۇچىدۇر.
ئۇنىڭغا ھەممە نەرسە بويسۇنغۇچىدۇر ،ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق زات ھەم ئۇنىڭدىن باشقا
پەرۋەردىگار يوقتۇر.

*******
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
(ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرغا ئېيتقىنكى« ،سىلەر(دۇنيادا) مەغلۇب قىلىنىسىلەر ۋە (ئاخىرەتتە)
جەھەننەمگە توپلىنىسىلەر ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان تۆشەك»﴿( .﴾12ئى يەھۇدىيالر جامائەسى!
بەدرىدە جەڭ ئۈچۈن) ئۇچراشقان ئىككى گۇرۇھتا سىلەر ئۈچۈن ئىبرەت بار ،بىرى ﷲ يولىدا
ئۇرۇشۇۋاتقان گۇرۇھتۇر ،يەنە بىرى مۇسۇلمانالرنى (سانىنى) ئۆزلىرىدەك ئىككى باراۋەر ئوپئوچۇق كۆرگەن
كاپىرالر گۇرۇھىدۇر (يەنى ﷲ كاپىرالرغا قورقۇنچ سېلىش بىلەن ئۇالرنى ئۇرۇشتىن قول يىغدۇرۇش
ئۈچۈن ،كاپىرالرغا مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى جىق كۆرسەتتى) .ﷲ خالىغان كىشىگە ياردەم بېرىپ
قولاليدۇ .بۇنىڭدا ھەقىقەتەن ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئىبرەت بار﴿.﴾13

يەھۇدىيالرغا ئۇالرنىڭ پات ئارىدا يېڭىلىدىغانلىقى بىلەن تەھدىد سېلىش ۋە
بەدرى كۈنىدىن ئىبرەت ئېلىشقا ئۈندەش توغرىسىدا
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ« :ئى مۇھەممەد! كاپىرالغا﴿ :سىلەر «دۇنيادا
مەغلۇب قىلىنىسىلەر ۋە ئاخىرەتتە جەھەننەمگە توپلىنىسىلەر ،جەھەننەم نېمىدېگەن يامان تۆشەك»﴾

دېگىن» .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى يەسار ئاسىم ئىبنى ئۆمەر ئىبنى قەتادەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدرى كۈنى (كاپىرالر ئۈستىدىن) غەلىبە قىلىپ مەدىنىگە
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قايتقاند،ا يەھۇدىيالرنى قەينۇقا قەبىلىسىنىڭ بازىرىغا يىغىپ ،ئۇالرنى ئىسالم دىنىغا دەۋەت قىلدى.
ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا« :ئى مۇھەممەد! سەن (جەڭ قىلىشتا) تەجرىبىسىز ،ئۇرۇش قىلىشنى
بىلمەيدىغان بىر تۈركۈم قۇرەيشلىكلەرنى يېڭىۋىلىپال بەك كۆرەڭلەپ كەتمە ،ئەگەر سەن بىز بىلەن
سوقۇشىدىغان بولساڭ ،بىزنىڭ كىملىكىمىزنى بىلىپ قالىسەن ،سەن تېخى بىزگە ئوخشاش كىشىلەرگە
يولۇقۇپ باقمىدىڭ» دېدى.
﴿(ئى يەھۇدىيالر جامائەسى! بەدرىدە جەڭ ئۈچۈن) ئۇچراشقان ئىككى گۇرۇھتا سىلەر ئۈچۈن
ئىبرەت بار﴾ يەنى يۇقىرىدىكى گەپنى قىلغان يەھۇدىيالرغا (ئىككى گۇرۇھنىڭ ئۇرۇش قىلىپ) مۇسۇلمانالرنىڭ
غەلىبە قىلىشىدا ﷲ تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ دىنىنى ئۈستۈن قىلىدىغانلىقىغا ،پەيغەمبىرىگە ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ۋە
ئۆزىنىڭ سۆزىنى (يەنى قۇرئاننى) ئۈستۈن قىلىدىغانلىقىغا ئاالمەت باردۇر﴿ .بىرى ﷲ يولىدا ئۇرۇشۇۋاتقان
گۇرۇھتۇر﴾ يەنى ئۇالر مۇسۇلمانالردۇر.
﴿يەنە بىرى مۇسۇلمانالرنى (سانىنى) ئۆزلىرىدەك ئىككى باراۋەر ئوپئوچۇق كۆرگەن كاپىرالر
گۇرۇھىدۇر﴾ ئۇالر بەدرى كۈنى مۇسۇلمانالرنى سان جەھەتتە ئۆزلىرىنىڭ سانىدىن ئوپئوچۇق ئىككى

ھەسسە ئارتۇق كۆرگەن قۇرەيش كاپىرلىرىدۇر .يەنى ﷲ بۇنى مۇسۇلمانالرنىڭ غەلىبە قىلىشىغا سەۋەب
قىلدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى مۇنداق بولىدۇ :مۇسۇلمانالر گۇرۇھى كاپىرالر گۇرۇھىنى سان جەھەتتە
ئۆزلىرىنىڭ سانىدىن ئوپئوچۇق ئىككى ھەسسە ئارتۇق كۆردى .شۇنداق تۇرۇپمۇ ﷲ ئۇالرغا ياردەم
قىلدى.
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد مۇنداق دەيدۇ :بىز مۇشرىكالرنىڭ سانىنى بىزدىن ئارتۇق كۆردۇق،
ئىككىنچى قېتىم ئۇالرغا قارىغىنىمىزدا ،ئۇالرنى بىزدىن بىر كىشىمۇ ئارتۇق كۆرمىدۇق .بۇ ﷲ تائاالنىڭ
ئايىتىنىڭ مەنىسىدۇر﴿ :ﷲ بولۇشقا تېگىشلىك ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ،دۈشمەن بىلەن
ئۇچراشقان چېغىڭالردا( ،دۈشمەنلەرگە قارشى تۇرۇشقا جۈرئەت قىلسۇن دەپ) ئۇالرنى سىلەرنىڭ
كۆزۈڭالرغا ئاز كۆرسەتتى ۋە سىلەرنى ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە (سىلەرگە قارشى تەييارلىقتا بولمىسۇن دەپ)
ئاز كۆرسەتتى﴾((( ئەبۇئىسھاق ئەبۇئۇبەيدىن ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :ھەقىقەتەن مۇشرىكالر بىزنىڭ كۆزلىرىمىزگە ئاز كۆرۈندى .ھەتتا مەن يېنىمدىكى بىر كىشىگە:
(ئۇالرنىڭ سانى) يەتمىشچە چىقامدۇ -قانداق؟ -دېدىم .ئۇ :مەن ئۇالرنى يۈز ئادەمدەك كۆردۈم-،
دېدى .بىز ئۇالرنىڭ ئادىمىدىن بىرنى ئەسىرگە ئېلىۋېلىپ ،ئۇنىڭدىن :سىلەر قانچە كىشى ئىدىڭالر؟-
دەپ سورىدۇق .ئۇ :بىز مىڭ كىشى ئىدۇق -،دەپ جاۋاب بەردى.
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ﷲ تائاال ئىككى گۇرۇھ بىرى ـ بىرىنى كۆرگەندە ،مۇسۇلمانالرنىڭ (ﷲ تائاالغا) تەۋەككۈل
قىلىشى ،ئۇنىڭغا يۈزلىنىشى ۋە ئۆزلىرىنىڭ پەرۋەردىگارىدىن ياردەم تىلىشى ئۈچۈن كاپىرالرنى ئۆزلىرىنىڭ
سانىدىن ئىككى ھەسسە ئارتۇق كۆرسەتتى .مۇشرىكالرنىڭ دىلىنىڭ قورقۇنچ ،قااليمىقانچىلىق ۋە
ئەنسىزلىك قاپلىشى ئۈچۈن مۆمىنلەرنىڭ سانىنى ئۆزلىرىنىڭ سانىدىن ئىككى ھەسسە ئارتۇق كۆرسەتتى.
ئاندىن ئۇالر (ئۇرۇش ئۈچۈن) سەپ بولۇپ ئىككى گۇرۇھ ئۇچراشقاندا ،بىرى يەنە بىرىگە ھۇجۇم قىلىشى
ئۈچۈن ﷲ بىر گۇرۇھنى يەنە بىر گۇرۇھنىڭ كۆزىگە ئاز كۆرسەتتى.
﴿ھەممە ئىش ﷲ تائاالغا قايتۇرۇلىدۇ (ﷲ ئۆزى خالىغانچە ھۆكۈم قىلىدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ
((( ئەنفال سۈرىسى  -44ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۇنداققىلىشىھەقبىلەنناھەقنىڭئارىلىقىنىئايرىش،ئىماننىكۇپۇردىنئۈستۈنقىلىش،مۆمىنلەرنى
ئەزىز ،كاپىرالرنى خار قىلىش ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ سىلەرگە بەدرىدە
نۇسرەت ئاتا قىلدى ،ھالبۇكى ،سىلەر كۈچسىز ئىدىڭالر (سانىڭالر ۋە قورالىڭالر ئاز ئىدى)﴾(((.
﴿ﷲ خالىغان كىشىگە ياردەم بېرىپ قولاليدۇ .بۇنىڭدا ھەقىقەتەن ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن
ئىبرەت بار﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ھېكمىتىگە ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە مۆمىن بەندىلىرىگە ياردەم بېرىشىگە،

بېكىتىۋېتىلگەن تەقدىرىگە باشاليدىغان ئەقلى ۋە چۈشەنچىسى بار بولغان كىشى ئۈچۈن يۇقىرىدا
سۆزلەنگەن ئىشتا (شەكسىز) ئىبرەت باردۇر.

*******
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ئايالالر ،ئوغۇلالر ،ئالتۇن  -كۆمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر ،ئارغىماقالر ،چارۋىالر ۋە
ئېكىنلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نەرسىلەرنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى.
ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان (باقاسى يوق) شەيئىلەردۇر؛ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا
بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي (يەنى جەننەت) باردۇر (شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىغا ئەمەس ،جەننەتكە
قىزىقىش كېرەك﴿( .﴾14ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە) ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە ئۇالردىنمۇ (يەنى دۇنيانىڭ
زىبۇزىننەتلىرى ۋە نېئمەتلىرىدىنمۇ) ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ تەقۋادارالر ئۈچۈن
پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر بولۇپ( ،ئۇالر) جەننەتلەردە
مەڭگۈ قالىدۇ( ،جەننەتلەردە) پاك جۈپتىلەر بار( ،تەقۋادارالر ئۈچۈن) يەنە ﷲ تائاالنىڭ رەزاسى بار».
ﷲ بەندىلىرىنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾15

بۇ دۇنيانىڭ بايانى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ئايالالر ۋە بالىالردىن ئىبارەت بۇ دۇنيادا كىشىلەرگە چىرايلىق كۆرىنىدىغان،
ھوزۇر ئېلىنىدىغان نەرسىلەرنىڭ تۈرلىرىنى بىلدۈردى ۋە بۇنى ئايالالردىن باشلىدى .چۈنكى ،ئۇالردىن
كېلىدىغان پىتنە ناھايىتى چوڭدۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :مەندىن كېيىن ئەلەرگە ئايالالردىنمۇ بەكرەك
زىيان يەتكۈزىدىغان بىر پىتنىنى قويۇپ قويمىدىم» .ئەمما ئەرنىڭ ئايالالرنى نىكاھىغا ئېلىشتىكى
مەقسىتى ئۆزىنى گۇناھالردىن پاك تۇتۇش ۋە باال تەلەپ قىلىش بولغان بولسا ،بۇ (ئىسالم دىنى) تەرغىب
قىلغان ۋە تەلەپ قىلغان ياخشى ئىشتۇر.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار بولۇپ ،تۆۋەندىكى ھەدىسلەر بۇنىڭ قاتارىدىندۇر« :بۇ
ئۈممەتنىڭ ئەڭ ياخشىسى كۆپ خوتۇنلۇق كىشىدۇر»« ،دۇنيا دېگەن مەنپەئەتلىنىدىغان نەرسىدۇر،
مەنپەئەتلىنىدىغان نەرسىنىڭ ئەڭ ياخشىسى ياخشى ئايالدۇر ،ياخشى ئايال دېگەن ،ئەگەر ئېرى ئايالىغا
قارىسا ،ئايال ئۇنى خۇرسەن قىلىدۇ .ئەگەر بىر ئىشقا بۇيرۇسا ،ئۇنىڭغا بويسۇنىدۇ .ئەگەر ئۇ (يەنى ئەر
كىشى ئۇنى ئۆيدە قويۇپ بىر يەرگە) كەتسە ،ئۇ ئۆزىنى ۋە ئېرىنىڭ مال ـ مۈلكىنى (خىيانەت قىلماي)
ياخشى ساقاليدۇ».
يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ماڭا ئايالالر ۋە خۇش بۇي نەرسىلەر
ياخشى كۆرۈلدى ۋە مېنىڭ شادلىقىم نامازدا قىلىندى» .ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا مۇنداق دەيدۇ« :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئاتتىن قالسا ،ئايالالردىن باشقا ياخشى كۆرۈلىدىغان نەرسە يوق ئىدى» .يەنە بىر
رىۋايەتتە« :ئايالالردىن قالسا ،ئاتتىن ياخشى كۆرۈلىدىغان نەرسە يوق ئىدى» دەپمۇ كەلگەن.
بالىسى بولۇشنى ئارزۇ قىلىش ئىككى خىل مەقسەتتە بولىدۇ :بىرى ،ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش ۋە
كىشىلەرگە كۆز ـ كۆز قىلىش ئۈچۈن بولۇپ ،بۇ ،ئايەتتە دېيىلگەن مەنە ئىچىگە كىرىدۇ((( .يەنە
بىرى نەسىل قالدۇرۇش ۋە يالغۇز بىر ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىدىغان ،مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنى ئاۋۇتۇش ئۈچۈن بولۇپ ،بۇ ،ئىسالم دىنىدا ياخشى كۆرۈلگەن ئىشتۇر.
بۇ ھەقتە مۇنداق ھەدىس بار« :سىلەر (ئېرىنى) بەك ياخشى كۆرىدىغان ۋە كۆپ تۇغىدىغان
ئايالالرنىئېلىڭالر،شۇنداقبولسا،مەنقىيامەتكۈنىباشقائۈممەتلەرنىڭئالدىداسىلەرنىڭكۆپلىكىڭالر
بىلەنپەخىرلىنىمەن».
مال ـ مۈلۈككە ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىشمۇ ئىككى خىل مەقسەتتە بولىدۇ .بىرىنچسى ،پەخىرلىنىش،
ئاجىزالرغا تەكەببۇرلۇق قىلىش ۋە پېقىرالرغا زۇلۇم قىلىش ئۈچۈن بولۇپ ،بۇ ،ئىسالم دىنىدا ئەيىبلەنگەن.
ئىككىنچىسى،ياخشىيولالرئۈچۈنئىشلىتىش،ئۇرۇقـتۇغقانالرغاياردەمقىلىشۋە(پېقىرـمىسكىنلەرگە)
سەدىقە بېرىش ئۈچۈن بولۇپ ،بۇ ،ئىسالم دىنىدا ماختالغان ۋە ياخشى كۆرۈلىدىغان ئىشتۇر.

ئېتى بولۇشىنى ئارزۇ قىلىشنىڭ ئۈچ خىل بولىدىغانلىقى
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بىرىنچىسى ،ئاتنى بېقىپ ﷲ تائاالنىڭ يولىدا (جىھاد قىلىشقا) تەييارلىق قىلىش بولۇپ ،ئۇالر
قاچان جىھاد قىلماقچى بولۇپ قالسا ،ئاتقا مىنىپ جەڭ قىلىدۇ .شۇڭا بۇالرغا (ئاتنى باققىنى ئۈچۈن)
ساۋاب بېرىلىدۇ .ئىككىنچىسى ،ئاتنى پەخىرلىنىش ۋە مۇسۇلمانغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن بېقىش بولۇپ،
بۇ ئات ئىگىسىگە گۇناھ ئېلىپ كېلىدۇ .ئۈچىنچىسى بولسا ،ئاتنى باي بولۇش ۋە ئۇنىڭ نەسلىنى
كۆپەيتىش ئۈچۈن بېقىش بولۇپ ،بۇنىڭدا (ئۇ ئادەم) ﷲ تائاالنىڭ ئۇ ئاتنىڭ ئۈستىدىكى ھەققىنى ئادا
قىلسا ،بۇ (ئات) ئىگىسىنى پېقىر بولۇپ قىلىشتىن توسىدۇ .بۇ ھەقتە كەلگەن ھەدىسنى (ﷲ خالىسا)
ئالدىمىزدا بايان قىلىمىز.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
((( يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە بايان قىلغان نەرسىلەرنى پايدىسى ۋاقىتلىق نەرسىلەر ،جەننەت بولسا مەڭگۈلۈك دەپ
بايان قىلىپ ،كىشىلەرنى بۇ نەرسىلەردىن يۈز ئۆرۈپ جەننەتكە كىرىشكە رىغبەتلەندۈردى.
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رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەرەب نەسىللىك ئاتقا ھەر كۈنى سەھەردە :ئى ﷲ! شەكسىزكى ،سەن مېنى
ئادەمنىڭ بالىلىرىغا نېئمەت قىلىپ بەردىڭ .سەن مېنى ئۇنىڭغا (ئۇنىڭ) مال ـ مۈلكى ۋە خوتۇن ،باال ـ
چاقىلىرىدىن سۆيۈملۈك كۆرسەتكىن! ياكى مېنى ئۇنىڭ خوتۇن ،باال ـ چاقىلىرىدىن ۋە مال ـ مۈلكىدىنمۇ
(سۆيۈملۈك قىلغىن!) دەپ ،ئىككى قېتىم تىلەشكە رۇخسەت قىلىنىدۇ».
﴿چارۋىالرۋەئېكىنلەردىنئىبارەتكۆڭۈلتارتىدىغاننەرسىلەرنىڭمۇھەببىتىئىنسانالرغاچىرايلىق
كۆرسىتىلدى﴾ يەنى تۆگىلەر ،كاال ۋە قويالر ،كۆچەت تىكىش ۋە تېرىقچىلىق قىلىش ئۈچۈن تەييارالنغان
يەرلەردۇر﴿ .ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان (باقاسى يوق) شەيئىلەردۇر﴾ يەنى ئۇ نەرسىلەر

شەكسىزكى ،بۇ دۇنيانىڭ توزۇپ كېتىدىغان چېچەكلىرى ۋە يوقاپ كېتىدىغان زىننەتلىرىدۇر.

﴿ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي (يەنى جەننەت) باردۇر﴾ يەنى قايتىدىغان
ياخشى جاي ﷲ تائاالنىڭ گۈزەل دەرگاھىدۇر.

اﷲ تائاالدىن قورقىدىغان تەقۋادار كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپاتنىڭ
دۇنيانىڭ ھەممە نازۇ ـ نېئمەتلىرىدىن ياخشى ئىكەنلىكى
﴿(ئى مۇھەممەد! قەۋمىڭگە) ئېيتقىنكى« ،سىلەرگە ئۇالردىنمۇ (يەنى دۇنيانىڭ زىبۇزىننەتلىرى ۋە
نېئمەتلىرىدىنمۇ) ياخشى بولغان نەرسىلەرنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن كىشىلەرگە،

مەن سىلەرگە چېچەكلىرى توزۇپ كېتىدىغان ۋە نازۇ  -نېئمەتلىرى تۈگەپ كېتىدىغان ،بۇ دۇنيادا
كىشىلەرگە چىرايلىق كۆرسىتىلگەن نەرسىلەردىن ياخشىراق بىر نەرسىنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟ -دېگىن.

ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :تەقۋادارالر ئۈچۈن پەرۋەردىگارى ھۇزۇرىدا ئاستىدىن ئۆستەڭلەر
ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەر بولۇپ( ،ئۇالر) جەننەتلەردە مەڭگۈ قالىدۇ﴾ يەنى كۆز كۆرۈپ باقمىغان،

قۇالق ئاڭالپ باقمىغان ۋە بىر كىشىنىڭ خىيالىغا كىرىپ باقمىغان ،ھەسەل ،سۈت ،شاراب ،سۇ ۋە
ئۇنىڭدىن باشقا ھەرخىل ئىچىملىكلەرنىڭ ئېرىق ـ ئۆستەڭلىرى جەننەتنىڭ ئەتراپىدا ئېقىپ تۇرىدۇ .ئۇالر
جەننەتتە مەڭگۈ تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىشنى ھەرگىز خالىمايدۇ.
﴿(جەننەتلەردە) پاك جۈپتىلەر بار﴾ يەنى جەننەتتىكى ھۈرلەر دۇنيانىڭ ئاياللىرىدا بولىدىغان
ھەيز ،نىپاس ،كىر بولۇش ۋە بەتبۇي بولۇپ قېلىشتەك ئىشالردىن پاكتۇر.
﴿(تەقۋادارالر ئۈچۈن) يەنە ﷲ تائاالنىڭ رەزاسى بار﴾ يەنى ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى
بېرىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرغا (ئۇنىڭدىن كېيىن) ھەرگىزمۇ غەزەپلەنمەيدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
﴿(ئۇالر ئېرىشىدىغان) ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى (جەننەت نېئمەتلىرىنىڭ ھەممىسىدىن) كاتتىدۇر﴾((( يەنى
ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ،ﷲ (قىيامەت كۈنى) ئۇالرغا بەرگەن مەڭگۈلۈك نېئمەتتىن كاتتىدۇر.
﴿ﷲ بەندىلىرىنى (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ ھەر بىر
كىشىگە اليىق بولغان نەرسىنى بېرىدۇ.
((( تەۋبە سۈرىسى  72ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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*******
ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ئۇالر (يەنى تەقۋادارالر)« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز شۈبھىسىز ئىمان ئېيتتۇق ،بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى
مەغپىرەت قىلغىن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن» دەيدۇ﴿ .﴾16ئۇالر (يەنى تەقۋادارالر) سەۋر
قىلغۇچىالردۇر ،راستچىلالردۇر( ،ﷲ غا) ئىتائەت قىلغۇچىالردۇر( ،ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل  -ماللىرىنى)
سەرپ قىلغۇچىالردۇر ۋە سەھەرلەردە ئىستىغپار ئېيتقۇچىالردۇر﴿.﴾17

اﷲ تائاالدىن قورقىدىغان كىشىلەرنىڭ دۇئالىرى ۋە ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرى
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كۆپ ساۋابنى ۋەدە قىلغان تەقۋادار بەندىلىرىنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى:
﴿ئۇالر (يەنى تەقۋادارالر)« :پەرۋەردىگارىمىز! بىز شۈبھىسىز ئىمان ئېيتتۇق﴾ يەنى ساڭا ،سېنىڭ
كىتابىڭغا ۋە سېنىڭ پەيغەمبىرىڭگە ئىمان ئېيتتۇق﴿ .بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن﴾ يەنى
ساڭا ۋە سەن بىزگە يول قويۇپ بەرگەن نەرسىگە ئىشەنگەنلىكىمىز ئۈچۈن بىزگە بولغان مەرھىمىتىڭ ۋە
رەھمىتىڭ بىلەن بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى ۋە كەمچىلىكلىرىمىزنى كەچۈرگىن﴿ .بىزنى دوزاخ ئازابىدىن
ساقلىغىن»دەيدۇ﴾.

﴿سەۋر قىلغۇچىالردۇر﴾ يەنى ئۇالر ھارام ئىشالرنى تاشالپ ،ئەمەل ـ ئىبادەت قىلىش يولىدا
ئۇچرىغان جاپا ـ مۇشەققەتلەرگە سەۋر قىلغۇچىالردۇر.
﴿راستچىلالردۇر﴾ يەنى ئۆزلىرىنىڭ ئىمانلىرىدا راستچىلالردۇر(﴿ .ﷲ تائاالغا) ئىتائەت
قىلغۇچىالردۇر﴾يەنىبويسۇنغۇچىالردۇر.

﴿(ياخشىلىق يوللىرىغا پۇل ـ ماللىرىنى) سەرپ قىلغۇچىالردۇر﴾ يەنى ياخشى يولالرغا ،ئۇرۇق ـ
تۇغقانالرغا ،كېرەكلىك يەرلەرگە ۋە ھاجەتمەن كىشىلەرگە ئۆزلىرىنىڭ ماللىرىنى سەرپ قىلغۇچىالردۇر.
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﴿سەھەرلەردە ئىستىغپار ئېيتقۇچىالردۇر﴾ (بۇ ئايەت) سەھەر ۋاقتىدا گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈلىشىنى
تىلەشنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ .يەئقۇب ئەلەيھىسساالم بالىلىرىغا«﴿ :پەرۋەردىگارىمدىن سىلەرگە
مەغپىرەت تىلەيمەن﴾ دېگەن چاغدا ،يەئقۇب ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مەغپىرەت تىلەشنى سەھەرگىچە
كېچىكتۈردى-،دېيىلدى.
ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىندى« :ﷲ تائاال ھەر كۈنى
كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى قالغاندا ،بىرىنچى ئاسمانغا چۈشۈپ :بىر نەرسە تىلىگۈچى كىشى بارمۇ؟ مەن
ئۇنىڭغا بېرىمەن ،دۇئا قىلغۇچى كىشى بارمۇ؟ مەن ئۇنىڭ (دۇئاسىنى) ئىجابەت قىلىمەن ،گۇناھىنىڭ
كەچۈرۈلىشىنى تىلەيدىغان كىشى بارمۇ؟ مەن ئۇنىڭ (گۇناھىنى) كەچۈرىمەن -،دەيدۇ».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ھەدىستە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

ئال ئىمران سۈرىسى

قىلىدۇ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋىتىر نامىزىنى كېچىنىڭ بېشىدا ياكى ئوتتۇرىسىدا ۋەياكى ئاخىرىدا
ئوقۇيتتى .ئۇنىڭ ۋىتىر نامىزى ھەتتا تاڭ يورىغىچە داۋاملىشاتتى» .ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر كېچىدە ناماز
ئوقۇيتتى ،ئۇ (نافىئغا)« :ئى نافىئ! تاڭ يورىدىمۇ؟» دەيتتى .ئۇ« :ھەئە» دەپ جاۋاب بەرسە ،ئۇ
(تاكى تاڭ ئاتقۇچىلىك) دۇئا قىلىپ گۇناھىنىڭ كەچۈرۈم بولۇشىنى تىلەيتتى.

*******
ﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﷲ ئادالەتنى بەرپا قىلغان ھالدا گۇۋاھلىق بەردىكى ،ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق)
يوقتۇر .پەرىشتىلەرمۇ ،ئىلىم ئەھلىلىرىمۇ شۇنداق گۇۋاھلىق بەردى :ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد
(بەرھەق) يوقتۇر ،ئۇ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾18ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ نەزىرىدە
مەقبۇل دىن ئىسالم (دىنى) دۇر .كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) پەقەت ئۆزلىرىگە
ئىلىم كەلگەندىن كېيىنال ئۆزئارا ھەسەت قىلىشىپ ئىختىالپ قىلىشتى (يەنى ئىسالمنىڭ ھەقلىقىنى،
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى روشەن پاكىتالر ئارقىلىق بىلىپ تۇرۇپ ،كۆرەلمەسلىكتىن
ئىنكار قىلىشتى) ،كىمكى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن (ﷲ ئۇنى يېقىندا جازااليدۇ) ﷲ
تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴿( .﴾19ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر سەن بىلەن (دىن بارىسىدا) مۇنازىرىلەشسە:
«ماڭا ئەگەشكەنلەر بىلەن بىرلىكتە ،مەن ئۆزەمنى ﷲ غا تاپشۇردۇم (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرلىرىگە
بوسۇنغۇچىمىز)» دېگىن .كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى يەھۇدىي ۋە ناساراالرغا) ۋە ئۈممىىلەرگە (يەنى
ئەرەب مۇشرىكلىرىغا)« :مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟» دېگىن .ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان بولسا ،توغرا يول تاپقان
بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈسە (ساڭا ھېچ زىيىنى يوق) ،سېنىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىش مەسئۇلىيىتىڭ
بار ،ﷲ بەندىلىرىنى (يەنى ھەممە ئەھۋالىنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾20

اﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىگە بېرىلگەن گۇۋاھلىق توغرىسىدا
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ئۆزىدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ھېچبىر زاتنىڭ يوقلىقىغا گۇۋاھلىق
بەردى ،ئۇ گۇۋاھ بېرىشكە يېتەرلىكتۇر .ئۇ گۇۋاھچىالرنىڭ ،سۆزلىگۈچىلەرنىڭ ئەڭ راستچىلى ۋە ئەڭ
ئادىلىدۇر.
﴿ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر﴾ يەنى ئۇ ھەممە مەخلۇقاتالرنىڭ يالغۇز ئىالھىدۇر،
ھەممە ئۇنىڭ قۇلىدۇر ،ئۇنىڭ مەخلۇقاتىدۇر ،ئۇنىڭغا موھتاجتۇر ،لېكىن ﷲ ئۇالردىن بىھاجەتتۇر.
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ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر سېنىڭ پەيغەمبەرلىكىڭگە گۇۋاھلىق
بەرمىسە گۇناھى ئۆزىگە) لېكىن ﷲ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان ئارقىلىق (پەيغەمبەرلىكىڭگە) گۇۋاھلىق
بېرىدۇ﴾((( ئاندىن ﷲ پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ئالىمالرنىڭ گۇۋاھلىقلىرىنى ئۆزىنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن بىر
يەردە كەلتۈرۈپ مۈنداق دېدى﴿ :ﷲ ئادالەتنى بەرپا قىلغان ھالدا گۇۋاھلىق بەردىكى ،ئۇنىڭدىن باشقا
ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر .پەرىشتىلەرمۇ ،ئىلىم ئەھلىلىرىمۇ شۇنداق گۇۋاھلىق بەردى :ئۇنىڭدىن
باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ئۇ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ بۇ ئورۇندا ئالىمالر

ئۈچۈن كاتتا بىر ئاالھىدىلىك بار.

ئىسالم دىنىنىڭ ھەقىقىي توغرا دىن ئىكەنلىكى
﴿ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە مەقبۇل دىن ئىسالم (دىنى) دۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە
(بىر كىشىنىڭ) ئىسالم دىنىدىن باشقا ھەرقانداق دىننى قوبۇل قىلسا ،بولمايدىغانلىقىىنى بىلدۈردى.
(ئەڭ ئاخىرقى پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغىچە) ﷲ ھەر بىر زاماندا ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەر ئېلىپ
كەلگەن دىنغا ئەگەشكەنلىك ئىسالمغا ئەگەشكەنلىكتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلىشى بىلەنال ،ئۇ
ئېلىپ كەلگەن دىندىن باشقا (پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن) دىنالرنىڭ ھەممىسى ئەمەلدىن قالدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندىن كېيىن ،كىم ئۇ ئېلىپ كەلگەن دىندىن باشقا
دىنغا ئېتىقاد قىلسا (يەنى باشقا دىنغا ئېتىقاد قىلىپ تۇرۇپ ئۆلۈپ كەتكەن بولسا) ،ئۇ دىن (ﷲ
تائاالنىڭ دەرگاھىدا) مەقبۇل ئەمەس ،ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ئىسالم (دىنىدىن)
غەيرىي دىننى تىلەيدىكەن ،ھەرگىز ئۇ (يەنى ئۇنىڭ دىنى) قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئۇ ئاخىرەتتە زىيان
تارتقۇچىدۇر﴾.
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ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل قىلىنىدىغان دىننىڭ ئىسالم دىنىال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ
مۇنداق دېدى﴿ :ھەقىقەتەن ﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە مەقبۇل دىن ئىسالم (دىنى) دۇر﴾ ئاندىن ﷲ
تائاال :بۇرۇن كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرگە پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتىش ۋە كىتابالرنى چۈشۈرۈش ئارقىلىق
ئوچۇق پاكىتالرنى بەرگەندىن كېيىنمۇ ،ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشىپ قالغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) پەقەت ئۆزلىرىگە ئىلىم كەلگەندىن
كېيىنال ئۆزئارا ھەسەت قىلىشىپ ئىختىالپ قىلىشتى﴾ يەنى ئۇالر بىر  -بىرىگە ھەسەت قىلىشقانلىقى
ۋە ئۆزئارا يامان كۆرۈشكەنلىكى ئۈچۈن ھەق ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالدى .ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ
بەزىسىنى يامان كۆرۈشى ،بەزىسىنىڭ سۆزلىرى ۋە ئىشلىرى توغرا بولسىمۇ ،ئۇنىڭ بىلەن قارشىلىشىشقا
ئېلىپ باردى.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن (ﷲ ئۇنى
يېقىندا جازااليدۇ) ﷲ تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا چۈشۈرگەن نەرسىنى

ئىنكار قىلغان كىشىنىڭ جازاسىنى بېرىپ ،ئۇنىڭ تانغانلىقىدىن ھېساب ئالىدۇ ۋە كىتابىغا خىالپلىق
قىلغۇچىنىئازاباليدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئەگەر ئۇالر سەن بىلەن (دىن بارىسىدا) مۇنازىرەلەشسە﴾ يەنى ئۇالر سەن بىلەن
((( نىسا سۈرىسى  166ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

ﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسى توغرىسىدا جېدەللەشسە (سەن ئۇالرغا)«﴿ :ماڭا ئەگەشكەنلەر
بىلەن بىرلىكتە ،مەن ئۆزەمنى ﷲ تائاالغا تاپشۇردۇم (يەنى ﷲ نىڭ ئەمرلىرىگە بويسۇنغۇچىمىز)»
دېگىن﴾ يەنى مەن ئىبادىتىمنى ھېچقانداق شېرىكى ،بالىسى ۋە ئايالى يوق ،يالغۇز ﷲ غا خالىس

قىلىمەن-،دېگىن.

﴿ماڭا ئەگەشكەنلەر بىلەن بىرلىكتە﴾ يەنى «مېنىڭ دىنىمدىكى كىشىلەرمۇ شۇنداق قىلىدۇ»
دېگىن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،بۇ مېنىڭ يولۇمدۇر( ،كىشىلەرنى) ﷲ غا
دەۋەت قىلىمەن ،مەن ۋە ماڭا ئەگەشكەنلەر روشەن دەلىلگە ئاساسلىنىمىز﴾(((.

ئىسالم دىنىنىڭ ھەممە كىشىلەرنىڭ دىنى ئىكەنلىكى ۋە مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتكۈل ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىنىپ ئەۋەتىلگەنلىكى
ﷲتائاالئۆزىنىڭبەندىسىۋەپەيغەمبىرىمۇھەممەدئەلەيھىسساالمنىيەھۇدىيۋەخرىستىئانالردىن
ئىبارەت كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرنى ۋە مۇشرىكالردىن ئىبارەت كىتاب بېرىلمىگەن كىشىلەرنى ئۆزىنىڭ
يولىغا ،ئۆزىنىڭ دىنىغا ۋە ئۆزىنىڭ ئېلىپ كەلگەن شەرىئىتىگە (كىرىشى ئۈچۈن) چاقىرىشقا بۇيرۇپ
مۇنداق دەيدۇ«﴿ :ماڭا ئەگەشكەنلەر بىلەن بىرلىكتە ،مەن ئۆزەمنى ﷲ تائاالغا تاپشۇردۇم (يەنى ﷲ

تائاالنىڭ ئەمرلىرىگە بويسۇنغۇچىمىز)» دېگىن .كىتاب بېرىلگەنلەرگە (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا)
ۋە ئۈممىلەرگە (يەنى ئەرەب مۇشرىكلىرىغا)« :مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟» دېگىن ،ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان
بولسا ،توغرا يول تاپقان بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈسە (ساڭا ھېچ زىيىنى يوق) ،سېنىڭ پەقەت تەبلىغ
قىلىش مەسئۇلىيىتىڭ بار﴾ يەنى ﷲ ئۇالردىن ھېساب ئالغۇچىدۇر .ئۇالرنىڭ (ئاخىرى) قايتىدىغان ۋە

ئورۇنلىشىدىغان جايى ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر .ئۇ خالىغان كىشىنى توغرا يولغا باشاليدۇ ۋە خالىغان
كىشىنى ئازدۇرىدۇ( .ئۇنداق قىلىشىدا) ﷲ تائاالنىڭ چوڭ ھېكمىتى ۋە كۈچلۈك پاكىتى بار.

شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ بەندىلىرىنى (يەنى ھەممە ئەھۋالنى) كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾

يەنى ﷲ كىمنىڭ توغرا يولغا ،كىمنىڭ ئازغۇنلۇققا اليىق بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ.

بۇ ئايەت ۋە بۇ ئايەتنىڭ ئوخشاشلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ پۈتكۈل ئىنسانالرغا ئومۇمىيۈزلۈك
پەيغەمبەرئىكەنلىكىنىڭپاكىتىدۇر.ئۇنىڭئومۇمىيۈزلۈكپەيغەمبەرئىكەنلىكىگەئائىتنۇرغۇنلىغانئايەت
ۋە ھەدىسلەر بار.
تۆۋەندىكى ئايەتلەر شۇ ئايەتلەرنىڭ قاتارىدىندۇر(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى ئىنسانالر
مەن ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ھەممىڭالرغا ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن ئەلچىمەن﴾(((﴿ ،پۈتۈن جاھان
ئەھلىنى (ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن) ئاگاھالندۇرغۇچى بولۇشى ئۈچۈن ،بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) ھەق بىلەن باتىلنى ئايرىغۇچى قۇرئاننى نازىل قىلغان ﷲ تائاالنىڭ بەرىكىتى
بۈيۈكتۇر﴾(((.
((( يۇسۇف سۈرىسى  108ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەئراف سۈرىسى 158ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  1ـ ئايەت.
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ھەدىس ۋە تارىخ كىتابلىرىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ،
ئەتراپتىكى پادىشاھالرغا مەيلى ئۇالر ئەرەب بولسۇن ياكى باشقا مىللەت بولسۇن ،مەيلى ئۇالر كىتاب
بېرىلگەن (يەنى يەھۇدىي ياكى خرىستىئان بولسۇن) ياكى كىتاب بېرىلمىگەن باشقا دىنغا ئېتىقاد
قىلىۋاتقانالر بولسۇن ،ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا چاقىرىپ خەت ئەۋەتتى.
ئابدۇرازاق ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ ئىلىكىدە بولغان زات ﷲ تائاالنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
يەھۇدىي ياكى خرىستىئان بولسۇن ،بۇ ئۈممەتتىن بىرى مەن توغرۇلۇق ئاڭالپ تۇرۇپ ،مەن ئېلىپ
كەلگەن دىنغا ئىشەنمەي ئۆلۈپ كەتسە ،ئۇ كىشى دوزاخقا كىرىدىغان كىشىلەردىن بولىدۇ».
يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ(« :باشقا) پەيغەمبەرلەر ئۆزىنىڭ
مىللىتىگىال (پەيغەمبەر بولۇپ) ئەۋەتىلەتتى .مەن پۈتكۈل ئىنسانالرغا ئومۇمىيۈزلۈك (پەيغەمبەر بولۇپ)
ئەۋەتىلدىم».
يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :مەن ئاق تەنلىك ۋە قارا تەنلىك
پۈتكۈل ئىنسانالرغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلدىم».

*******
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﷲتائاالنىڭئايەتلىرىنىئىنكارقىلىدىغانالر،پەيغەمبەرلەرنىناھەقئۆلتۈرىدىغانالر،كىشىلەرنىڭ
ئىچىدىكى ئادالەتكە بۇيرۇيدىغانالر (يەنى ﷲ تائاالغا دەۋەت قىلغۇچىالر) نى ئۆلتۈرىدىغانالرغا چوقۇم
قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴿ .﴾21ئەنە شۇالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ئەمەللىرى بىكار
بولدى ،ئۇالرغا ھېچ ياردەم قىلغۇچى يوقتۇر﴿.﴾22
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يەھۇدىيالرنىڭ كاپىر بولغانلىقى ،پەيغەمبەرلەرنى ۋە ياخشى كىشىلەرنى
ئۆلتۈرگەنلىگى ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى
ﷲ تائاال كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرنىڭ پەيغەمبەرلەر ئۇالرغا ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ يەتكۈزگەن
ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقىنى ۋە پەيغەمبەرلەرگە تەكەببۇرلۇق قىلىش ،قارشىلىق
قىلىش ،ھەقنى قوبۇل قىلماسلىق ،ئۇنىڭغا ئەگىشىشتىن باش تارتىش ۋە ئىشەنمەسلىك ئارقىلىق
چوڭ گۇناھالرنى ئۆتكۈزگەنلىكىنى ئەيىبلەيدۇ .كىتاب بېرىلگەن كىشىلەر يەنە ئۆزلىرىگە ﷲ تائاالنىڭ
دىنىنى يەتكۈزگەن پەيغەمبەرلەرنى (ئۇالرنىڭ كىتاب بېرىلگەن كىشىلەرنى ھەقكە چاقىرغانلىقتىن باشقا)
ھېچقانداق يامانلىقى بولمىسىمۇ ئۆلتۈرگەن ئىدى.

ئال ئىمران سۈرىسى

﴿پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرىدىغانالر ،كىشىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئادالەتكە بۇيرۇيدىغانالر (يەنى
ﷲ غا دەۋەت قىلغۇچىالر) نى ئۆلتۈرىدىغانالرغا چوقۇم قاتتىق ئازاب بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىن﴾ يەنى

پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈش چېكىگە يەتكەن تەكەببۇرلۇقتۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەكەببۇرلۇقنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:
«تەكەببۇرلۇق دېگەن ھەقنى قوبۇل قىلماسلىق ۋە باشقىالرنى كەمسىتىشتۇر».
ئۇالر تەكەببۇرلۇق قىلىپ ھەقنى قوبۇل قىلمىدى .كىشىلەرگە تەكەببۇرلۇق قىلىپ ئۇالرنى ئۆلتۈردى
ياكى كەمسىتتى .شۇڭا ﷲ ئۇالرنىڭ دۇنيادا خار ۋە پەس ھالەتتە ياشايدىغانلىقى ۋە ئاخىرەتتە ئۇالرغا
خارلىغۇچى ئازاب بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا چوقۇم قاتتىق ئازاب بىلەن
خۇش خەۋەر بەرگىن .ئەنە شۇالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ئەمەللىرى بىكار بولدى ،ئۇالرغا ھېچ ياردەم
قىلغۇچىيوقتۇر﴾.

*******
ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄ
ﮅﮆ
كىتابتىن نېسىۋە بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالرنىڭ ئۆلىمالىرى) نى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر ئۆز ئارىسىدا
(دە  -تاالش قىلىشقان ئىشالر توغرىسدا) ﷲ نىڭ كىتابى بويىچە ھۆكۈم چىقىرىشقا چاقىرىلسا،
ئۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى بۇنىڭدىن (يەنى ﷲ نىڭ ھۆكمىنى قوبۇل قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈيدۇ ،ئۇالر
ھەقتىن يۈز ئۆرۈگۈچىلەردۇر (يەنى ھەقتىن يۈز ئۆرۈش ئۇالرنىڭ تەبىئىتىگە سىڭىپ كەتكەن)﴿.﴾23
بۇ ئۇالرنىڭ «دوزاخ ئوتى بىزنى ساناقلىق كۈنلەرال (يەنى موزايغا چوقۇنغان  40كۈنلۈك ۋاقىتال)
كۆيدۈرىدۇ» دېگەنلىكلىرى ۋە دىنىي جەھەتتە ئويدۇرۇپ چىقارغان نەرسىلىرىنىڭ ئۆزلىرىنى ئالدىغانلىقى
ئۈچۈندۇر﴿ .﴾24كېلىشى شەكسىز بولغان كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئۇالرنى توپاليمىز ،ھەر
بىر كىشىنىڭ قىلغان ئىشىنىڭ جازاسى ۋە مۇكاپاتى تولۇق بېرىلىدىغان ،ئۇالرغا (ئازابنى زىيادە
قىلىۋېتىش ياكى ساۋابنى كېمەيتىۋېتىش بىلەن) زۇلۇم قىلىنمايدىغان شۇ چاغدا (ئۇالرنىڭ ھالى) قانداق
بولىدۇ؟﴿.﴾25

كىتاب بېرىلگەن يەھۇدىي ،ناساراالرنىڭ اﷲ تائاالنىڭ كىتابى بىلەن ھۆكۈم
قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئەيىبلەنگەنلىكى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزلىرىنىڭ قولىدىكى تەۋرات ۋە ئىنجىلدىن ئىبارەت ئىككى كىتابنى چىڭ
تۇتتۇق دەپ گۇمان قىلغان يەھۇدىيالر ۋە خرىستىئانالرنى قاتتىق سۆكتى .چۈنكى ئۇالر ئۇ ئىككى
كىتابتىكى ﷲ تائاالنىڭ« :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىڭالر» دېگەن بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشقا
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چاقىرىلغاندا ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىدى .بۇ ئايەت ئۇالرنىڭ ھەقكە قارشى چىققانلىقىنى ۋە ھەقتىن يۈز
ئۆرۈگەنلىكىنىقاتتىقئەيىبلەيدۇ.
ئاندىن ﷲ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ ئۇالرنىڭ «دوزاخ ئوتى بىزنى ساناقلىق كۈنلەرال (يەنى موزايغا
چوقۇنغان  40كۈنلۈك ۋاقىتال) كۆيدۈرىدۇ» دېگەنلىكلىرى﴾ يەنى شەكسىزكى ،ئۇالرنى ھەقكە قارشى

چىقىشقا ئېلىپ بارغان نەرسىسى ئۇالرنىڭ( :قىيامەت كۈنى) دوزاختا دۇنيانىڭ ھەر مىڭ يىلى ئۈچۈن
بىر كۈندىن جەمئى يەتتە كۈن ئازابلىنىمىز -،دەپ ﷲ تائاالغا چاپلىغان بوھتانلىرىدۇر .بۇنىڭغا
مۇناسىۋەتلىك مەنىلەر بەقەرە سۈرىسىنىڭ تەپسىرىدە بايان قىلىندى.
﴿ۋە دىنىي جەھەتتە ئويدۇرۇپ چىقارغان نەرسىلىرىنىڭ ئۆزلىرىنى ئالدىغانلىقى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى
ئۇالرنى شۇ خاتا دىنىدا چىڭ تۇرغۇزغان نەرسە( ،ئۇالرنىڭ گۇمانىچە) ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن
دوزاخ بىزنى بىر نەچچە كۈنال كۆيدۈرىدۇ دەپ ئۆزلىرىنى گوللىغانلىقىدۇر .ئۇالر بۇنى ئۆزلىرى ئويدۇرۇپ
چىقاردى.

ﷲ بۇ ھەقتە ھېچقانداق پاكىت كەلتۈرمەي ،ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كېلىشى
شەكسىز بولغان كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئۇالرنى توپلىساق (ئۇالرنىڭ ھالى) قانداق بولىدۇ؟﴾

يەنى شەكسىزكى ،ئۇالر ﷲ تائاالغا بوھتان توقۇدى ،پەيغەمبەرلىرىگە ئىشەنمىدى ،پەيغەمبەرلىرىنى
ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ياخشىلىققا بۇيرۇپ ،يامانلىقتىن توسقان ئالىمالرنى ئۆلتۈردى .ئەمدى ئۇالرنىڭ
ھالى قانداق بولۇپ كېتەر؟! ﷲ ئۇالردىن ئۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىدىن سوئال سورىغۇچىدۇر .ئۇالردىن
ھېساب ئالغۇچىدۇر ۋە ئۇالرغا جازا بەرگۈچىدۇر.

﴿كېلىشى شەكسىز بولغان كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ئۇالرنى توپلىساق (ئۇالرنىڭ ھالى) قانداق
بولىدۇ؟﴾ يەنى ئۇنىڭ يۈز بېرىشىدە شەك يوق كۈندە ﴿ھەر بىر كىشىنىڭ قىلغان ئىشىنىڭ جازاسى ۋە
مۇكاپاتى تولۇق بېرىلىدۇ ،ئۇالرغا (ئازابنى زىيادە قىلىۋېتىش ياكى ساۋابنى كېمەيتىۋېتىش بىلەن) زۇلۇم
قىلىنمايدۇ﴾.

*******
ﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
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ئېيتقىنكى« ،پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ﷲ! خالىغان ئادەمگە پادىشاھلىقنى بېرىسەن،
خالىغان ئادەمدىن پادىشاھلىقنى تارتىپ ئالىسەن؛ خالىغان ئادەمنى ئەزىز قىلىسەن ،خالىغان ئادەمنى
خار قىلىسەن؛ ھەممە ياخشىلىق (نىڭ خەزىنىسى يالغۇز) سېنىڭ قولۇڭدىدۇر .سەن ھەقىقەتەن
ھەممىگە قادىرسەن﴿ .﴾26كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىسەن ،كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىسەن( ،شۇنىڭ
بىلەن كېچە  -كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن  -قىسقا بولۇشى پەسىللەر بويىچە نۆۋەتلىشىپ تۇرىدۇ)؛ جانلىقنى
(يەنى تىرىك بولغان ئىنساننى ،ھايۋاننى) جانسىزدىن (يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنىدىن) چىقىرىسەن،
جانسىزنى (يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنىنى) جانلىقتىن (يەنى جانلىق بولغان ئىنساندىن ،ھايۋاندىن)
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چىقىرىسەن؛ ئۆزەڭ خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىسەن»﴿.﴾27

اﷲ تائاالغا شۈكرى قىلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا) مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن
سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغلىغان ،ئۇنىڭغا شۈكرى قىلغان ،بارلىق ئىشلىرىڭنى ئۇنىڭغا تاپشۇرغان
ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلغان ھالەتتە«﴿ :پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ﷲ! خالىغان ئادەمگە
پادىشاھلىقنى بېرىسەن ،خالىغان ئادەمدىن پادىشاھلىقنى تارتىپ ئالىسەن؛ خالىغان ئادەمنى ئەزىز
قىلىسەن ،خالىغان ئادەمنى خار قىلىسەن﴾ دېگىن .يەنى سەن بەرگۈچىسەن ،سەن توسقۇچىسەن،

سېنىڭخالىغىنىڭبولىدىغان،خالىمىغىنىڭبولمايدىغانزاتتۇرسەن.

بۇ ئايەت پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئۈممىتىنى ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن نېئمەتلىرىگە شۈكرى
قىلىشقا بۇيرۇيدۇ ۋە شۇ نېئمەتلەرنى ئەسلىتىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال پەيغەمبەرلىكنى بەنى ئىسرائىلدىن
ساۋاتسىز ،مەككىلىك ،قۇرەيشلىك ئەرەب مىللىتىدىن بولغان ،پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا يۆتكىدى ،ئۇ بارلىق ئىنسان ۋە جىنالرنىڭ پەيغەمبىرى ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا
ئۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ بارلىق گۈزەل سۈپەتلىرىنى مۇجەسسەملەشتۈردى .ﷲ تائاال
ئۇنىڭغا ﷲ تائاالنى ۋە شەرىئىتىنى بىلىش ،ئىلگىرى بولغان ۋە بۇنىڭدىن كېيىن بولىدىغان غەيىبلەرنى
بىلىش ،ئاخىرەتنىڭ ھەقىقەتلىرىنى ئېچىپ بېرىش ،دىنىنى زېمىننىڭ ھەممە يېرىگە يېيىش ۋە (ئۇ
ئېلىپ كەلگەن) شەرىئەتنى باشقا دىن ۋە شەرىئەتلەردىن ئۈستۈن قىلىشتىن ئىبارەت ئۇنىڭدىن ئىلگىرى
ئۆتكەن پەيغەمبەرلەردىن ھېچبىرىگە بەرمىگەن خۇسۇسىيەتلەرنى بەردى .ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە
سالىمى تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ،داۋاملىق پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بولسۇن!
﴿ئېيتقىنكى« ،پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ﷲ!﴾ سەن ئۆزەڭنىڭ مەخلۇقاتلىرىڭ
ئۈستىدە خالىغىنىڭنى قىلغۇچىدۇرسەن( .شۇڭا) ﷲ تائاال﴿ :ئۇالر« :بۇ قۇرئان نېمىشقا ئىككى شەھەر
(يەنى مەككە بىلەن تائىف ئادەملىرىدىن) بىر كاتتا ئادەمگە نازىل قىلىنمىدى؟» دېيىشتى﴾((( دەپ،
ﷲ تائاالنىڭ ئىشلىرىدا ئۆزى خالىغاننى قىلماقچى بولغان كىشىلەرگە رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:
﴿پەرەۋردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنى ئۇالر تەقسىم قىلىپ بېرەمدۇ؟﴾((( يەنى بىز بىزنىڭ مەخلۇقاتلىرىمىزدا
ھېچقانداق توسالغۇسىز خالىغىنىمىزنى قىلىمىز .شۇنداق قىلىشىمىزدا بىزنىڭ چوڭ ھېكمىتىمىز ۋە تولۇق
پاكىتىمىز بار .شۇنىڭدەك ،بىز پەيغەمبەرلىكنى خالىغان كىشىگە بېرىمىز.
ﷲ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ پەيغەمبەرلىك ۋەزىپىسىنى قەيەرگە ئورنىتىشنى (يەنى
كىمنىڭ ئۇنىڭ ئەھلى بولىدىغانلىقىنى) ئوبدان بىلىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسىدىن قانداق
ئۈستۈنقىلغانلىقىمىزغاقارىغىن﴾(((.
﴿كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىسەن ،كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىسەن﴾ يەنى سەن بۇنىڭ
((( زۇخرۇف سۈرىسى  31ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  32ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى 124ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىسرا سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇزۇنلۇقىدىن ئېلىپ ئۇنىڭ قىسقىلىقىغا ئۇالپ قويىسەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىككىسى تەڭلىشىدۇ.
ئۇنىڭدىن ئېلىپ بۇنىڭغا قوشۇپ قويسەن .ئاندىن (بىرسى قىسقا يەنە بىرسى ئۇزۇن بولۇپ) ئۇ
ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا پەرق پەيدا بولىدۇ .ئاندىن يەنە تەڭلىشىدۇ .بۇ ئەھۋال باھار ،ياز ،كۈز ۋە
قىشتىن ئىبارەت تۆت پەسىلدە مۇشۇنداق داۋام قىلىدۇ.
﴿جانلىقنى (يەنى تىرىك بولغان ئىنساننى ،ھايۋاننى) جانسىزدىن (يەنى جانسىز بولغان
ئابىمەنىدىن) چىقىرىسەن ،جانسىزنى (يەنى جانسىز بولغان ئابىمەنىنى) جانلىقتىن (يەنى جانلىق بولغان
ئىنساندىن ،ھايۋاندىن) چىقىرىسەن﴾ يەنى داننى زىرائەتتىن ،زىرائەتنى داندىن ،خورمىنى ئۇرۇغىدىن،

ئۇرۇغنى خورمىدىن ،توخۇنى تۇخۇمدىن ،تۇخۇمنى توخۇدىن ،مۆمىننى كاپىردىن ،كاپىرنى مۆمىندىن
چىقارغۇچىدۇرسەن.
﴿ئۆزەڭ خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىسەن﴾ يەنى سەن خالىغان كىشىگە ساناپ
بواللمىغىدەك مال ـ مۈلۈك بېرىسەن ،خالىغان كىشىدىن ئۇنى قىسىپ قويىسەن .بۇ سېنىڭ ھېكمىتىڭ،
ئىرادەڭ ۋە ئادىللىقىڭ بىلەن بولغاندۇر.

*******
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
مۆمىنلەر مۆمىنلەرنى قويۇپ كاپىرالرنى دوست تۇتمىسۇن ،كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن ،ئۇ ﷲ
نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ ،ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا .ﷲ
سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇ ،ئاخىر قايتىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴿.﴾28

كاپىرالرنى دوست تۇتۇشنىڭ مەنئىي قىلىنغانلىقى
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ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ئۆزىنىڭ مۆمىن بەندىلىرىنى كاپىرالر بىلەن دوست بولۇشتىن ۋە مۆمىنلەرنى
قويۇپ (كاپىرالرغا) يوشۇرۇن دوستلۇق يەتكۈزۈپ ،ئۇالرنى دوست تۇتۇشتىن توستى .ئاندىن شۇنداق
دوست تۇتقان (كىشىنى) قاتتىق ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن ،ئۇ ﷲ
نىڭ دوستلۇقىغا ئېرىشەلمەيدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال توسقان ئىشنى قىلغان كىشى ،شەكسىزكى ،ﷲ
تائاالدىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ كېتىدۇ.
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ كاپىرالرنى دوست تۇتماسلىقى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر!
مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر ،ئۇالر سىلەرگە كەلگەن ھەقىقەتنى
(يەنى ئىسالمنى ،قۇرئاننى) ئىنكار قىلغان تۇرسا ،ئۇالرغا دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر ،ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر
ﷲ غا ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقاردى ،ئەگەر
سىلەر مېنىڭ يولۇمدا جىھاد قىلىپ ۋە رازىلىقىمنى تىلەپ چىققان بولساڭالر (ئۇ چاغدا مېنىڭ دۈشمىنىمنى
ۋە سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر) ،سىلەر ئۇالرغا يوشۇرۇن دوستلۇق يەتكۈزىسىلەر،
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مەن سىلەر يوشۇرغان ۋە ئاشكارىلىغان نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىمەن ،كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن
(يەنى ئۇالرنى دوست تۇتۇپ ،ئۇالرغا پەيغەمبەرنىڭ خەۋەرلىرىنى يەتكۈزىدىكەن) ،ئۇ ھەقىقەتەن توغرا
يولدىن ئازغان بولىدۇ﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر!مۆمىنلەرنى (دوست تۇتۇشنى) قويۇپ ،كاپىرالرنى دوست
تۇتماڭالر ،سىلەرنىڭ زىيىنىڭالرغا (يەنى مۇناپىق ئىكەنلىكىڭالرغا) ﷲ نىڭ روشەن پاكىتى بولۇشىنى
خاالمسىلەر؟﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر! يەھۇدىي ۋە ناساراالرنى دوست تۇتماڭالر .ئۇالر بىر  -بىرىنى دوست
تۇتىدۇ .سىلەردىن كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن ،ئۇمۇ ئەنە شۇالردىن سانىلىدۇ﴾(((.
ﷲ تائاال مۇھاجىر ،ئەنسارى ۋە باشقا ئەرابى مۆمىنلىرىنىڭ ئۆزئارا دوستلۇقىنى بايان قىلىپ
بولغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :كاپىرالر (ياردەمدە ۋە مىراستا) بىر -بىرىگە ئىگىدۇر ،ئەگەر بۇ
ھۆكۈمگە ئەمەل قىلمىساڭالر ،يەر يۈزىدە پىتنە ۋە چوڭ قااليمىقانچىلىق تۇغۇلىدۇ﴾(((.
﴿ئۇالردىن قورقۇپ دوستلۇق ئىزھار قىلىشىڭالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ يەنى مۆمىنلەر بەزى
دۆلەتلەردە ياكى بەزى ۋاقىتالردا كاپىرالرنىڭ زىيانكەشلىك قىلىشىدىن قورقسا ،چىن قەلبىدىن ئەمەس
بەلكى تاشقى كۆرۈنىشىدە ئۇالرنى ياخشى كۆرگەندەك قىياپەتتە تۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ يامانلىقىدىن ساقالنسا
بولىدۇ.
ئىمام بۇخارى ئەبۇدەرداىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بىز كاپىرالرنىڭ يۈزىگە
قاراپ پەقەت ھىجىيىپال قويىمىز( .لېكىن) دىللىرىمىز ئۇالرغا لەنەت ئوقۇيدۇ».
ئىمام بۇخارى ھەسەننىڭ :مۆمىنلەر (كاپىرالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن) زۆرۈر تېپىلغاندا بۇ چارىنى
قىيامەت كۈنىگىچىلىك قولالنسا بولىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
﴿ﷲ سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇ﴾ يەنى ﷲ سىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ دۈشمەنلىرىنى
(يەنى كاپىرالرنى) دوست تۇتقان ۋە ﷲ تائاالنىڭ دوستلىرىغا دۈشمەن بولغان كىشىگە بولىدىغان
ئازابىدىنقورقۇتىدۇ.
﴿ئاخىر قايتىدىغان جاي ﷲ نىڭ دەرگاھىدۇر﴾ يەنى (ئاخىرى) قايتىدىغان جاي ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدۇر ،ئۇ ھەر بىر كىشىگە قىلغان ئىشىغا قارىتا جازا (ياكى) مۇكاپات بەرگۈچىدۇر.

*******
ﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
ﰑﰒﰓﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ئېيتقىنكى (دىلىڭالردىكىنى مەيلى يوشۇرۇڭالر ،مەيلى ئاشكارىالڭالر ،ﷲ ئۇنى بىلىپ تۇرىدۇ،
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى  1ـ ئايەت.
((( نىسا سۈرىسى  144ـ ئايەت.
((( مائىدە سۈرىسى  51ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنفال سۈرىسى  73ـ ئايەت.
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ﷲ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىمۇ بىلىپ تۇرىدۇ .ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿ .﴾29ئۇ
كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ھەر ئادەمنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرى يامان ئىشلىرى ئۆزىنىڭ ئالدىدا
ئايان بولىدۇ( ،ئۇالر يامان ئىشلىرىنى كۆرمەسلىكنى) ،ئۆزى بىلەن يامان ئىشلىرىنىڭ ئارىسىدا (مەشرىق
بىلەن مەغرىبنىڭ ئارىسىدەك) ئۇزۇن مۇساپە بولۇشىنى ئارزۇ قىلىدۇ .ﷲ سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن
قورقۇتىدۇ ،ﷲ بەندىلىرىگە مېھرىباندۇر﴿.﴾30

اﷲ تائاالنىڭ دىلالردىكى نەرسىلەرنى بىلىدىغانلىقى ،قىيامەت كۈنى بەندىنىڭ
ئالدىغا قىلغان ھەممە ئىشلىرىنىڭ كەلتۈرۈلىدىغانلىقى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە بەندىسىگە ئۆزىنىڭ مەخپىي ۋە ئاشكارا نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى
بىلىدىغانلىقىنى ،بەندىلىرىنىڭ ئىشلىرىدىن ھېچ نەرسىنىڭ ئۆزىگە مەخپىي بولمايدىغانلىقىنى،
ئۇنىڭ بىلىمىنىڭ ھەر قاچان ،ھەر زامان ،ھەر كۈنى ۋە ھەر ۋاقىت ئۇالرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىپ
تۇرىدىغانلىقىنى ،مەيلى ئاسمان  -زېمىن ،دېڭىز ۋە تاغالر بولسىمۇ ،ئۇنىڭدىكى زەررە چاغلىق ۋە
ئۇنىڭدىنمۇ كىچىك نەرسىلەرنىڭ يوشۇرۇن بولمايدىغانلىقىنى ،ئاسمان ۋە زېمىندىكى نەرسىنىڭ
ھەممىسىنى بىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
﴿ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ قۇدرىتى ئۇ نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىگە يەتكۈچىدۇر.
بۇ ﷲ تائاالنىڭ بەندىلەرگە ئۆزىنىڭ توسقان ۋە يامان كۆرىدىغان ئىشالرنى قىلىپ سالماسلىقى ئۈچۈن
بەرگەن بىر ئاگاھالندۇرۇشىدۇر .شەكسىزكى ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممە ئىشلىرىنى بىلگۈچىدۇر.
ئۇ ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىغا قارىتا جازا بېرىشكىمۇ يېتەرلىكتۇر .ئەگەر ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشىنى
(ئازابلىماي) قالدۇرغان بولسا ،ئۇنى ۋاقىتلىق قويۇپ بېرىپ ،ئاندىن كېيىن ئۇنى ناھايىتى قاتتىق
تۇتىدۇ.
﴿ئۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) ھەر ئادەمنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرى يامان ئىشلىرى
ئۆزىنىڭ ئالدىدا ئايان بولىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى بەندىنىڭ ئالدىغا ئۇنىڭ قىلغان ياخشى ۋە يامان

ئىشلىرىنىڭھەممىسىكەلتۈرۈلىدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :بۇ كۈندە ئىنسانغا (چوڭ بولسۇن،كىچىك بولسۇن،
ياخشىلىق بولسۇن ،يامانلىق بولسۇن) ئىلگىرى  -ئاخىرى قىلغان ئەمەللىرى ئۇقتۇرۇلىدۇ﴾(((.
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ئاندىن ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىشلىرىنىڭ ئىچىدىن ياخشى ئىشىنى كۆرسە خۇشال بولىدۇ ،ئۇ
(ئىشلىرىنىڭ ئىچىدىن) يامان ئىشنى كۆرسە ،خاپا بولۇپ ھەسرەت چېكىدۇ .ئۇ خۇددى ﷲ تائاالنىڭ
ئايىتىدە﴿ :كاپىر ئادەم (ھەمراھى بىلەن قىيامەت كۈنى) دەرگاھىمىزغا كەلگەن چاغدا (ھەمراھىغا):
«كاشكى سەن بىلەن مېنىڭ ئارامدا شەرق بىلەن غەربنىڭ ئارىسىدەك ئارىلىق بولسا ئىكەن( .سەن)
(((
نېمىدېگەن يامان ھەمراھ! (چۈنكى ،سەن مېنىڭ بەختسىزلىكىمگە سەۋەبچى بولدۇڭ)» دەيدۇ﴾
دېگىنىدەك ،ئۇمۇ دۇنيادا ئۇنىڭ يېقىنى بولۇپ ئۇنى يامانلىققا بۇيرۇغان شەيتاندىن ئادا ـ جۇدا بولۇپ
((( قىيامەت سۈرىسى  13ـ ئايەت.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  38ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

كېتىشنى ۋە ئۆزى بىلەن قىلغان يامان ئىشىنىڭ ئارىلىقىدا ناھايىتى ئۇزۇن مۇساپە بولۇشىنى ئارزۇ
قىلىدۇ.
ﷲ تائاال ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنى ئۆزىنىڭ ئازابىدىن قورقۇتىدۇ﴾ ئاندىن ﷲ
تائاال بەندىلىرىنى ئۆزىنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىپ كەتمىسۇن دەپ ئۇالرنى ئۈمىدۋار قىلىپ مۇنداق
دېدى﴿ :ﷲ بەندىلىرىگە مېھرىباندۇر﴾.

ھەسەنبەسرى مۇنداق دەيدۇ  :ﷲ تائاالنىڭ بەندىلىرىگە بولغان مېھرىبانلىقى ئۇالرنى ئۆزىنىڭ
ئازابىدىن قورقۇتۇشىدۇر .باشقىالر مۇنداق دېدى :يەنى ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ مەخلۇقاتلىرىغا رەھمەت
قىلغۇچىدۇر ،ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ توغرا يولى ۋە توغرا دىنىدا ئازماي مېڭىشىنى ۋە ئۆزىنىڭ ھۆرمەتلىك
پەيغەمبىرىگەئەگىشىشىنىياخشىكۆرگۈچىدۇر.

*******
ﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەر ﷲ نى دوست تۇتساڭالر ،ماڭا ئەگىشىڭالركى،
ﷲ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ (ئۆتكەنكى) گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت
قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر»﴿ .﴾31ئېيتقىنكى« ،ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر»
ئەگەر ئۇالر (ئىتائەت قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈسە ،ﷲ كاپىرالرنى (يەنى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان
ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئاسىيلىق قىلغانالرنى) دوست تۇتمايدۇ﴿.﴾32

اﷲ تائاالنى ياخشى كۆرۈشنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشتە
ئىپادىلىنىدىغانلىقى
بۇ ئايەت ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن ئىسالم يولى بىلەن ماڭماي ،ئۆزىنىڭ ﷲ
تائاالنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى دەۋا قىلغان ھەرقانداق كىشىنىڭ (گەپ ـ سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدە)
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن شەرىئەت ۋە دىنىغا ئەگەشمىگىچە (قىلغان دەۋاسىدا) يالغانچى
ئىكەنلىكىگەھۆكۈمقىلىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى« :كىمىكى بىزنىڭ ئىشىمىزدا (يەنى بىزنىڭ
دىنىمىزدا) يوق بىر ئىشنى قىلسا ،ئۇ ئىش قوبۇل قىلىنمايدۇ».
﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەر ﷲ نى دوست تۇتساڭالر ،ماڭا ئەگىشىڭالركى،
ﷲ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ﴾ يەنى سىلەر تەلەپ قىلغان ،سىلەرنىڭ ﷲ تائاالنى ياخشى كۆرۈشىڭالردىن

ئارتۇق بىر نەرسە سىلەرگە نېسىپ بولىدۇ ،ئۇ بولسىمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى ياخشى كۆرۈشىدۇر.
ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى ياخشى كۆرۈشى ،سىلەرنىڭ ئۇنى ياخشى كۆرۈشىڭالردىن ياخشىدۇر.
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ھەسەنبەسرى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا سەلەپ ئالىملىرى مۇنداق دەيدۇ :بىر تۈركۈم كىشىلەر ئۆزلىرىنىڭ
ﷲ تائاالنى شەكسىز ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئويلىغان (پەرەز قىلغان) ئىدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى بۇ
ئايەت بىلەن سىناپ مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەر ﷲ نى دوست
تۇتساڭالر ،ماڭا ئەگىشىڭالركى ،ﷲ سىلەرنى دوست تۇتىدۇ﴾.
﴿(ئۆتكەنكى) گۇناھىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى
مېھرىباندۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ پەيغەمبەرگە ئەگىشىشىڭالر ئارقىلىق (ئۇنىڭ بەرىكىتىدىن) گۇناھلىرىڭالر
كەچۈرۈم بولىدۇ .ئاندىن ﷲ ھەممە كىشىلەرنى بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ﷲ غا ۋە
پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر» .ئەگەر ئۇالر (ئىتائەت قىلىشتىن) يۈز ئۆرۈسە﴾ يەنى ئۇالر ﷲ نىڭ بۇيرۇقىغا
خىالپلىق قىلسا﴿ ،ﷲ كاپىرالرنى ( يەنى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئاسىيلىق
قىلغانالرنى) دوست تۇتمايدۇ﴾ بۇ ئايەت توغرا يولغا خىالپلىق قىلىشنىڭ كۇپۇرلۇق بولىدىغانلىقىغا پاكىتتۇر.

بۇ سۈپەت (يەنى ﷲ تائاالنىڭ توغرا يولىغا خىالپلىق قىلغۇچىنىڭ سۈپىتى) بىلەن سۈپەتلىنىپ قالغان
كىشى ،گەرچە كۆڭلىدە ﷲ تائاالنى ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلىدىغانلىقىنى
پەرەز (قىلىپ ئۇنى دەۋا) قىلسىمۇ ،ﷲ تائاالغا بويسۇنۇپ ،ئۇنىڭ شەرىئىتىگە ئەگىشىشتىن باشقىسىنى
قىلمايدىغانساۋاتسىزپەيغەمبەرمۇھەممەدئەلەيھىسساالمنىڭدەۋرىدەياشاپقالغانھەرقانچەكاتتاپەيغەمبەر
بولسىمۇ ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشمىگىچە ﷲ تائاال ئۇنى ياخشى كۆرمەيدۇ .پەيغەمبەرلەرنىڭ بىر ـ
بىرىگە ئەگىشىدىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالردا (ﷲ تائاال خالىسا) ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ﷲ
پەيغەمبەرلەردىن چىن ئەھدە ئېلىپ« :سىلەرگە مەن كىتابنى ۋە ھېكمەتنى ئاتا قىلدىم ،كېيىن سىلەرگە،
سىلەردىكى نەرسىلەرنى (يەنى كىتاب بىلەن ھېكمەتنى) ئېتىراپ قىلغۇچى بىر پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم) كەلسە ئۇنىڭغا ،ئەلۋەتتە ،ئىمان ئېيتىشىڭالر كېرەك ۋە ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بېرىشىڭالر
كېرەك» (((﴾...دېگەن ئايىتىگە كەلگەندە تەپسىلىي توختىلىمىز.

*******
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠ
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ﷲ ھەقىقەتەن ئادەمنى ،نۇھنى ،ئىبراھىم ئەۋالدىنى ،ئىمران ئەۋالدىنى (پەيغەمبەرلىككە)
تالالپ( ،ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ زامانىدىكى) جاھان ئەھلىدىن ئارتۇق قىلدى﴿ .﴾33ئۇ ئەۋالدالر بىر ـ بىرى
بىلەن قانداشتۇر ،ﷲ (بەندىلەرنىڭ سۆزلىرىنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،بەندىلەرنىڭ نىيەتلىرىنى)
بىلىپتۇرغۇچىدۇر﴿.﴾34

اﷲ تائاالنىڭ تاللىشىغا سازاۋەر بولغان كىشىلەر توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە ئۆزىنىڭ زېمىن يۈزىدىكى ئىنسانالرغا بۇ كىشىلەرنى تاللىغانلىقىدىن خەۋەر
((( ئال ئىمران سۈرىسى  81ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

بېرىدۇ .ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمنى تالالپ ئۇنى ئۆز قولى بىلەن ياراتتى ،ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ روھىدىن
پۈۋلىدى ،پەرىشتىلىرىنى سەجدە قىلدۇردى ۋە ھەممە نەرسىلەرنىڭ ئىسىملىرىنى بىلدۈردى .ئۇنى
جەننىتىگە كىرگۈزدى .ئاندىن ئۇنى مەلۇم بىر ھېكمەت بىلەن (جەننەتتىن) يەرگە چۈشۈردى.
ﷲ نۇھ ئەلەيھىسساالمنى تاللىدى ،كىشىلەر ﷲ تائاالنىڭ دىنىدا ھېچقانداق ئاساسى يوق بىر
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرۈپ ،بۇتالرغا ئىبادەت قىلغاندا( ،ﷲ) ئۇنى يەر يۈزىدىكى كىشىلەرگە بىرىنچى
پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتتى .نۇھ ئەلەيھىسساالم ئۈممىتىنى ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا كېچە ـ كۈندۈز ۋە مەخپىي
ـ ئاشكارا ھالدا ئۇزۇن زامانالر چاقىرغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭ چاقىرىقى ئۇالرنى تېخىمۇ قاچۇرىۋېتىپ ،ئۇنىڭغا
(ئۇالرنىڭ ئىچىدىن) ئازغىنا كىشىلەرال ئەگەشتى ،شۇڭا ئۇ ئۇالرغا بەتدۇئا قىلدى( .ﷲ ئۇالردىن)
ئۇنىڭغا ئىنتىقام ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ بىرىنىمۇ قويماي (توپان باالسى بېرىپ) سۇغا غەرق
قىلىۋەتتى( .توپان باالسىدىن) نۇھ ئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇنىڭ دىنىغا ئەگەشكەن كىشىلەرال قۇتۇلۇپ
قالدى.
ﷲ تائاال ئىبراھىمنىڭ ئائىلە  -تاۋاباتلىرىنى تاللىدى ،ئۇنىڭ ئائىلە  -تاۋاباتلىرىنىڭ ئىچىدە
ئىنسانالرنىڭ سەردارى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالممۇ بار.
ﷲتائاالئىمراننىڭئائىلە-تاۋاباتلىرىنىتاللىدى.ئىمرانئىسائەلەيھىسساالمنىڭئانىسىھەزرىتى
مەريەمنىڭ دادىسى بولۇپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالم ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ بالىلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر.
بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالر (ﷲ خالىسا) ئالدىمىزدا يەنە كېلىدۇ.

*******
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ئۆز ۋاقتىدا ئىمراننىڭ ئايالى ئېيتتى« :پەرۋەردىگارىم! مەن قورسىقىمدىكى پەرزەنتىمنى (دۇنيا
ئىشلىرىدىن) ئازاد قىلىنغان ھالدا چوقۇم سېنىڭ خىزمىتىڭگە ئاتىدىم( ،بۇ نەزرەمنى) قوبۇل قىلغىن،
سەن ھەقىقەتەن (دۇئايىمنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن( ،نىيىتىمنى) بىلىپ تۇرغۇچىسەن»﴿ .﴾35ئۇ قىز
تۇغقان ۋاقتىدا« :ئى پەرۋەردىگارىم! قىز تۇغدۇم» دېدى ،ئۇنىڭ نېمە تۇغقانلىقىنى ﷲ ئوبدان بىلىدۇ.
(ئۇ تەلەپ قىلغان) ئوغۇل (ئاتا قىلىنغان) قىزغا ئوخشاش ئەمەس (بەلكى ،بۇ قىز ئارتۇقتۇر)( .ئىمراننىڭ
ئايالى ئېيتتىكى) مەن ئۇنى مەريەم ئاتىدىم ،مەن ھەقىقەتەن ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئۈچۈن
ساڭا سېغىنىپ ،قوغالندى شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن»﴿.﴾36

ھەزرىتى مەريەمنىڭ دۇنياغا كېلىشى
فاقۇزنىڭ قىزى ھۈننەھ ئىمراننىڭ ئايالى ،ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئانىسىدۇر .مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق
مۇنداق دەيدۇ« :ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئانىسى تۇغماس ئايال ئىدى ،ئۇ بىر كۈنى بىر قۇشنىڭ بالىسىغا
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يەم بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ بالىغا ئىشتىياق باغالپ قالدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۇ ﷲ تائاالدىن بىر باال
تىلەپ دۇئا قىلدى ،ﷲ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى ،ئېرىنىڭ ئۇنىڭغا يېقىنچىلىق قىلىشى
بىلەن ھامىلدار بولدى .ئۇ قورسىقىدىكى بالىنى ئىبادەت ۋە بەيتۇلمۇقەددەسنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا
ئاتاپ مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىم! مەن قورسىقىمدىكى پەرزەنتىمنى (دۇنيا ئىشلىرىدىن) ئازاد
قىلىنغان ھالدا چوقۇم سېنىڭ خىزمىتىڭگە ئاتىدىم( ،بۇ نەزرەمنى) قوبۇل قىلغىن ،سەن ھەقىقەتەن
(دۇئايىمنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن( ،نىيىتىمنى) بىلىپ تۇرغۇچىسەن»﴾ يەنى ﷲ تائاال مېنىڭ دۇئايىمنى

ئاڭلىغۇچىدۇر،مېنىڭنىيىتىمنىبىلگۈچىدۇر.

ئۇ ئۆزىنىڭ قورسىقىدىكى بالىنىڭ ئوغۇل ياكى قىز ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى﴿ :ئۇ قىز تۇغقان
ۋاقتىدا« :ئى پەرۋەردىگارىم! قىز تۇغدۇم» دېدى ،ئۇنىڭ نېمە تۇغقانلىقىنى ﷲ ئوبدان بىلىدۇ﴾
ئىبادەت قىلىش ۋە بەيتۇلمۇقەددەسنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا كۆڭۈل بۆلۈشتە ﴿(ئۇ تەلەپ قىلغان)
ئوغۇل (ئاتا قىلىنغان) قىزغا ئوخشاش ئەمەس (بەلكى ،بۇ قىز ئارتۇقتۇر)﴾.

﴿(ئىمراننىڭ ئايالى ئېيتتىكى) مەن ئۇنى مەريەم ئاتىدىم﴾ بۇ ئايەتتە بالىنىڭ ئىسمىنى باال
تۇغۇلغان كۈنى قويسىمۇ دۇرۇس بولىدىغانلىقىغا پاكىت بار ،چۈنكى ،باال تۇغۇلغان كۈنى ئىسمىنى
قويۇش ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ دىنىدا كۆرسىتىلگەن ئىشتۇر.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى« :مېنىڭ بىر
باالم كېچىدە تۇغۇلدى ،ئۇنىڭغا بوۋام ئىبراھىمنىڭ ئىسمىنى قويدۇم».
شۇنىڭدەك ،يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :ئەنەسنىڭ ئانىسى ئەنەسنىڭ
ئىنىسىنى تۇغقاندا ،ئۇ ئىنىسىنى كۆتۈرۈپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدى ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئېغىزالندۇرۇپ ،ئۇنىڭغا ئابدۇلالھ دەپ ئىسىم قويۇپ بەردى» .شۇنىڭدەك،
باشقىالرنىڭ ئىسىمىنىمۇ تۇغۇلغان كۈنىدە قويغانلىقى رىۋايەت قىلىندى.
بالىنىڭ ئىسمىنى تۇغۇلغان كۈنىدە قويماي ،يەتتىنچى كۈنى قويسىمۇ بولىدۇ .بۇ ھەقتە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ھەر بىر كىچىك باال ئۆزىنىڭ ئەقىقىسىگە((( گۆرۈگە
قويۇلغۇچىدۇر ،يەتتىنچى كۈنى ئۇنىڭ ئۈچۈن قوي سويۇلىدۇ ،ئىسمى قويۇلۇپ ،چېچى
چۈشۈرۈلىدۇ».
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ﷲ تائاال ئايەتتە ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئانىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى بايان قىلدى﴿ :مەن
ھەقىقەتەن ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئۈچۈن ساڭا سېغىنىپ ،قوغالندى شەيتاندىن پاناھ
تىلەيمەن»﴾ يەنى ئى ﷲ! ئۇنى ۋە ئۇنىڭ بالىسى ئىسانى قوغالندى قىلىنغان شەيتاننىڭ

يامانلىقىدىن ساقلىشىڭنى سورايمەن .ﷲ ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدى .ئابدۇرازاق بۇ ھەقتە
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :مەريەم ۋە ئۇنىڭ ئوغلى (ئىسا) دىن باشقا يېڭى تۇغۇلغان ھەممە بالىنى (تۇغۇلغان
ۋاقتىدا) شەيتان سىاليدۇ .شۇ سەۋەبتىن باال يىغلىغان پېتى چۈشىدۇ» .ئاندىن ئەبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ (مەريەم بىلەن ئۇنىڭ بالىسىنى شەيتاننىڭ سىلىمىغانلىقىغا پاكىت كەلتۈرۈپ):

((( ئەقىيقە دېگەن :قۇدرىتى يەتكەنلەرنىڭ باال تۇغۇلغاندا شۈكرانىسى ئۈچۈن ئوغۇلغا ئىككى ،قىزغا بىر قوي
سويىدىغان سۈننەت ئەمەلنىڭ نامىدۇر.

ئال ئىمران سۈرىسى

«ئەگەر خالىساڭالر﴿ :مەن ھەقىقەتەن ئۇنىڭ ئۈچۈن ،ئۇنىڭ ئەۋالدلىرى ئۈچۈن ساڭا سېغىنىپ،
قوغالندى شەيتاندىن پاناھ تىلەيمەن﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇڭالر» دېدى.

*******
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔﰕﰖ
ئۇنى پەرۋەردىگارى چىرايلىقچە قوبۇل قىلدى ،ئۇنى ئوبدان ئۆستۈردى ،ئۇنىڭغا زەكەرىيانى كېپىل
قىلدى (يەنى ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا زەكەرىيانى قويدى) .زەكەرىيا ھەر قېتىم (ئۇنىڭ) ئىبادەتگاھىغا
ئۇنى كۆرگىلى كىرسە ،ئۇنىڭ يېنىدا بىرەر يېمەكلىك ئۇچرىتاتتى .ئۇ« :ئى مەريەم! بۇ ساڭا قەيەردىن
كەلدى؟» دەيتتى ،مەريەم« :بۇ ﷲ تەرىپىدىن كەلدى» دەيتتى .ﷲ ھەقىقەتەن خالىغان ئادەمگە
(جاپا  -مۇشەققەتسىزال) ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ﴿﴾37

ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ۋە ئۇنىڭ اﷲ تائاالنىڭ نەزىرىدە
ھۆرمەتكە سازاۋەر بولغانلىقى
ﷲ ھەزرىتى مەريەمنى ئانىسىدىن نەزىر ھېسابىدا قوبۇل قىلدى.
﴿ئۇنى ئوبدان ئۆستۈردى﴾ يەنى ﷲ تائاال مەريەمنىڭ شەكلى ۋە كۆرۈنىشىنى چىرايلىق
قىلدى ۋە مەسچىتنىڭ خىزمىتىگە قوبۇل قىلىشنىڭ سەۋەبلىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىپ،
ياخشىلىق ،بىلىم ۋە دىن ئۆگەنسۇن دەپ بەندىلىرىنىڭ ئىچىدىكى ياخشى كىشىلەر بىلەن
يېقىن قىلدى.
﴿ئۇنىڭغا زەكەرىيانى كېپىل قىلدى (يەنى ئۇنىڭ خىزمىتىنى قىلىشقا زەكەرىيانى
قويدى)﴾ يەنى ﷲ زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭغا كېپىل قىلدى .ھەزرىتى مەريەمنىڭ

زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمدىن پايدىلىق بىلىم ۋە ياخشى ئەمەللەرنى ئۆگىنىپ بەختلىك بولۇشى
ئۈچۈن ،ﷲ تائاال زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭ كېپىلى بولۇشىغا تەقدىر قىلدى .چۈنكى
(ئىبنى ئىسھاق ،ئىبنى جەرىر ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان رىۋايەتكە ئاساسەنالنغاندا) ،زەكەرىيا
ئەلەيھىسساالم ھەزرىتى مەريەمنىڭ ھامما ئاچىسىنىڭ ئېرىدۇر .زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم مەريەمنىڭ
بىر تۇغقىنىنىڭ ئېرى ئىدى دېگەنلەرمۇ بار.
بۇ سۆزنى كۈچلەندۈرۈپ ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :يەھيا بىلەن (يەنى زەكەرىيا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوغلى بىلەن) ئىسا بىر ھامما ئاچىنىڭ بالىلىرى (يەنى ئىككىسى ئاچا ـ
سىڭىلنىڭ بالىلىرى) ئىدى» .ئىبنى ئىسھاق رىۋايەت قىلغان رىۋايەتكە ئاساسەنالنغاندا ،ھەزرىتى
مەريەم ھامما ئاچىسىنىڭ تەربىيىلىشىدە بولغان بولىدۇ.
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ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەمزە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ شېھىت
بولۇپ كەتكەندىن كېيىن ،قىزى ئەممارەنى ئۇنىڭ ھامما ئاچىسى (جەئفەر ئىبنى ئەبۇتالىبنىڭ
ئايالى) نىڭ ئىگىدارچىلىقىغا تاپشۇرۇپ بېرىپ« :ھامما ئاچا دېگەن ئانىنىڭ ئورنىدىدۇر»
دېدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ھەزرىتى مەريەمنى ئۆزىنىڭ ئىبادەتگاھىدا ئىززەتلىك ۋە ھۆرمەتلىك
قىلغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :زەكەرىيا ھەر قېتىم (ئۇنىڭ) ئىبادەتگاھىغا ئۇنى
كۆرگىلى كىرسە ،ئۇنىڭ يېنىدا بىرەر يېمەكلىك ئۇچرىتاتتى﴾.
مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئەبۇشەئسا ،ئىبراھىم نەخەئىي ،زەھھاك،
قەتادە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،ئەتىيە ئەۋفىي ۋە سۇددى قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :زەكەرىيا
ئەلەيھىسساالم ھەزرىتى مەريەمنىڭ يېنىدا قىش پەسلىدە ياز پەسلىنىڭ مېۋىسىنى ،ياز پەسلىدە
قىش پەسلىنىڭ مېۋىسنى كۆرەتتى.
زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ قېشىدا شۇالرنى كۆرگەندە«﴿ :ئى مەريەم! بۇ ساڭا قەيەردىن
كەلدى؟» دەيتتى﴾﴿ ،مەريەم« :بۇ ﷲ تەرىپىدىن كەلدى»﴾ دەپ جاۋاب بەردى﴿ .ﷲ
ھەقىقەتەن خالىغان ئادەمگە (جاپا  -مۇشەققەتسىزال) ھېسابسىز رىزىق بېرىدۇ﴾.

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
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شۇ ۋاقىتتا (يەنى مەريەمنىڭ كارامىتىنى كۆرگەن چاغدا) زەكەرىيا پەرۋەردىگارىغا دۇئا قىلىپ:
«ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدىن بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن ،ھەقىقەتەن دۇئانى
ئىشىتكۈچىسەن» دېدى﴿ .﴾38ئۇ ئىبادەتگاھىدا ناماز ئوقۇۋاتقاندا پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا« :ساڭا
ﷲ نىڭ كەلىمىسى (يەنى ئىسا) نى تەستىق قىلغۇچى ،سەييىد ،پەرھىزكار ۋە ياخشىالردىن
بولغان يەھيا ئىسىملىك بىر پەيغەمبەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ» دەپ نىدا قىلدى﴿.﴾39
ئۇ« :پەرۋەردىگارىم! مەن قېرىپ قالغان تۇرسام ،ئايالىم تۇغۇتتىن قالغان تۇرسا ،قانداقمۇ مېنىڭ
ئوغلۇم بولسۇن؟» دېدى .پەرىشتىلەر« :ﷲ شۇنىڭدەك خالىغىنىنى قىلىدۇ (يەنى قۇدرىتى
ئىالھىيە ھېچ نەرسىدىن ئاجىز ئەمەس» دېدى﴿ .﴾40ئۇ« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا (ئايالىمنىڭ
ھامىلدار بولغانلىقىغا) بىر نىشانە ئاتا قىلغىن» دېدى .ﷲ« :ساڭا بولىدىغان نىشانە شۇكى،
ئۈچ كۈنگىچە كىشىلەرگە سۆز قىاللمايسەن (يەنى زىكرى تەسبىھ ئېيتىشتىن باشقا سۆزگە تىلىڭ
كەلمەيدۇ).پەقەت ئىشارەتال قىلىسەن( ،نېئمىتىمگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن) پەرۋەردىگارىڭنى
كۆپ ياد ئەت ،كەچتە ،ئەتىگەندە تەسبىھ ئېيت» دېدى﴿.﴾41

ئال ئىمران سۈرىسى

زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەرزەنت تىلەپ دۇئا قىلغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا يەھيا
ئەلەيھىسساالم بىلەن خۇش بېشارەت بېرىلگەنلىكى
زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ پۇت ـ قوللىرى ماغدۇرسىزالنغان ،چېچى ئاقارغان ،ئۇنىڭ ئۈستىگە
ئايالىمۇ ياشىنىپ قالغان ۋە تۇغماس تۇرۇغلۇق ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ھەزرىتى مەريەمگە ياز پەسلىدە
قىشنىڭ مېۋىسىنى ،قىشتا يازنىڭ مېۋىسىنى بەرگەنلىكىنى كۆرۈپ ،باال ئارزۇ قىلىپ ،ئۆزىنىڭ
پەرۋەردىگارىغا پەس ئاۋازدا باال تىلەپ دۇئا قىلىپ«﴿ :ئى پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدىن بىر
ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن ،ھەقىقەتەن دۇئانى ئىشىتكۈچىسەن» دېدى﴾.
﴿ئۇ ئىبادەتگاھىدا ناماز ئوقۇۋاتقاندا پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا« :ساڭا ﷲ نىڭ كەلىمىسى (يەنى ئىسا)
نى تەستىق قىلغۇچى ،سەييىد ،پەرھىزكار ۋە ياخشىالردىن بولغان يەھيا ئىسىملىك بىر پەيغەمبەر
بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ» دەپ نىدا قىلدى﴾ يەنى ئۇ ئۆزىنىڭ ئىبادەت قىلىدىغان ئورنىدا ناماز

ئوقۇۋاتقاندا ،پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا ئاڭلىغۇدەك قىلىپ سۆزلىدى .پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا خۇش بېشارەت
بېرىپ مۇنداق دېدى« :سېنىڭ پۇشتىڭدىن بولىدىغان يەھيا ئىسىملىك بىر باال بىلەن (خۇش
بېشارەت بەردى)».
قەتادە ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ئۇ باال يەھيا دەپ ئاتالدى .چۈنكى ،ﷲ ئۇنى ئىمانلىق ۋە
ياخشىالردىنقىلدى.
﴿ساڭا ﷲ نىڭ كەلىمىسى (يەنى ئىسا) نى تەستىق قىلغۇچى﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئەۋفىي ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇ
ھەرزىتى مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى تەستىقلىغۇچى ئىدى .ھەسەن ،قەتادە ،ئىكرىمە،
مۇجاھىد ،ئەبۇشەئسا ،سۇددى ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە زەھھاك قاتارلىقالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ئۇ
ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسانى راستقا چىقارغۇچى دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
﴿سەييىد﴾ ئەبۇئالىيە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ،قەتادە ،سەئىد ئىبنى جۇبەير ۋە باشقىالر مۇنداق
دېدى« :سەييىد» دېگەن ،ھېكمەتلىك ئىش قىلغۇچى دېگەن بولىدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما ،سەۋرى ۋە زەھھاك قاتارلىقالرمۇ« :سەييىد» دېگەن ،تەقۋادار ،ھېكمەتلىك ئىش قىلغۇچى
دېگەن بولىدۇ -،دېدى .سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ،ئۇنىڭ مەنىسى :ئالىم دېگەن بولىدۇ -،دېدى.
ئەتىيە :ئۇ ئۆزىنىڭ ئەخالقىدا ۋە ئۆزىنىڭ دىنىدا ئۈلگىدۇر -،دېدى .ئىكرىمە :ئاچچىغى يامان
ئەمەس -،دېدى .ئىبنى زەيد :ئۇ ئىززەتلىك كىشىدۇر -،دېدى .مۇجاھىد ۋە باشقىالر :ئۇ ﷲ غا
ھۆرمەتلىك كىشىدۇر -،دېدى.

﴿پەرھىزكار﴾ يەنى ئۇ ئايالالرنىڭ قېشىغا كەلمەيدىغان ئەمەس ،بەلكى ھارام زىنا ـ پاھىشىلەردىن
ساقالنغۇچىدۇر .بۇ ئۇنىڭ ھاالل ئايال ئېلىپ ئۇنىڭ بىلەن بىر يەردە بولۇشىنى چەكلىمەيدۇ .بەلكى
ئۇنىڭ (ھاالل ئايال ئېلىپ ئۇنىڭدىن) باال كۆرگەنلىكى زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ يۇقىرىدىكى ﴿«ئى
پەرۋەردىگارىم! ماڭا ئۆز دەرگاھىڭدىن بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىن»﴾ دەپ قىلغان دۇئاسىدىن
مەلۇم بولىدۇ ،بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،خۇددى باالم ۋە مىراسخورۇم بولىدىغان بىر باال بەرگىن -،دەپ
تىلىگەنگەئوخشاشتۇر.
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﴿ۋە ياخشىالردىن بولغان يەھيا ئىسىملىك بىر پەيغەمبەر بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇ﴾ بۇ
يەھيانىڭتۇغۇلىدىغانلىقىدىنخۇشبېشارەتبېرىلگەندىنكېيىن،ئۇنىڭپەيغەمبەربولىدىغانلىقىغا
بېرىلگەن ئىككىنچى خۇش بېشارەتتۇر .بۇ ئۇنىڭ تۇغۇلىدىغانلىقىدىن بېرىلگەن خۇش بېشارەتتىن
كاتتىدۇر .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ،ﷲ تائاالنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسىغا دېگەن بۇ ئايىتىنىڭ
مەنىسىگە ئوخشايدۇ(﴿ :ئۇنىڭ پىراقىدىن) قايغۇرمىغىن ،ئۇنى ساڭا چوقۇم قايتۇرىمىز ۋە ئۇنى
پەيغەمبەرلەردىنقىلىمىز»﴾(((.
زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم بۇ خۇش بېشارەتنى ئاڭالپ ،ياشىنىپ قالغاندىن كېيىنمۇ
پۇشتىدىن بىر باال بولىدىغانلىقىغا ھەيران قېلىپ مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىم! مەن
قېرىپ قالغان تۇرسام ،ئايالىم تۇغۇتتىن قالغان تۇرسا ،قانداقمۇ مېنىڭ ئوغلۇم بولسۇن؟»﴾،
﴿پەرىشتىلەر« :ﷲ شۇنىڭدەك خالىغىنىنى قىلىدۇ (يەنى قۇدرىتى ئىالھىيە ھېچ نەرسىدىن
ئاجىز ئەمەس» دېدى﴾ يەنى ﷲ شۇنىڭدەك ھەممە نەرسىگە قادىردۇر ،ئۇنى ھېچقانداق
نەرسە ئاجىز قىاللمايدۇ﴿ .ئۇ« :پەرۋەردىگارىم! ماڭا (ئايالىمنىڭ ھامىلدار بولغانلىقىغا) بىر
نىشانە ئاتا قىلغىن» دېدى﴾ يەنى مېنىڭ باالم بولىدىغانلىقىغا بىر ئاالمەت كۆرسەتكىن.
﴿ﷲ« :ساڭا بولىدىغان نىشانە شۇكى ،ئۈچ كۈنگىچە كىشىلەرگە سۆز قىاللمايسەن (يەنى
زىكرى تەسبىھ ئېيتىشتىن باشقا سۆزگە تىلىڭ كەلمەيدۇ) پەقەت ئىشارەتال قىلىسەن﴾ يەنى (ئۇ

ئاالمەت شۇكى) سەن تىلىڭ ساالمەت تۇرۇپمۇ سۆزلىيەلمەيسەن .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە يەنە
بىر ئايەتتە مۇنداق دېدى«﴿ :سېنىڭ ئاالمىتىڭ (شۇكى) ساق تۇرۇپ ئۈچ كېچە  -كۈندۈز
كىشىلەرگە سۆز قىاللمايسەن»﴾(((.

ئاندىن ئۇنى مۇشۇ ھالەتتە ﷲ تائاالغا زىكرىنى ،شۈكرىنى ۋە تەسبىھنى كۆپ ئېيتىشقا
بۇيرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنى كۆپ ياد ئەت ،كەچتە ،ئەتىگەندە تەسبىھ ئېيت»﴾
بۇنىڭغا ئائىت مەزمۇنالر (ﷲ خالىسا) مەريەم سۈرىسىنىڭ تەپسىرىنىڭ بېشىدا كېلىدۇ.

*******
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ﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭ
پەرىشتىلەر ئېيتتى« :ئى مەريەم! ﷲ ھەقىقەتەن سېنى (پۈتۈن ئايالالر ئىچىدىن
تاللىدى ،سېنى پاك قىلدى ،سېنى پۈتۈن جاھان ئاياللىرىدىن ئارتۇق قىلدى﴿ .﴾42ئى
مەريەم! پەرۋەردىگارىڭغا ئىتائەت قىل ،سەجدە قىل ۋە رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ
قىل»﴿( .﴾43ئى مۇھەممەد!) بۇ  -ساڭا ۋەھى قىلىۋاتقىنىمىز  -غەيىب خەۋەرلىرىدىندۇر.
((( قەسەس سۈرىسى  7ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  10ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

مەريەمنى ئۇالرنىڭ قايسىسى تەربىيىسىگە ئېلىش (مەسىلىسىدە چەك تاشالش يۈزىسىدىن)
قەلەملىرىنى (سۇغا) تاشلىغان چاغدا ،سەن ئۇالرنىڭ يېندا يوق ئىدىڭ( ،مەريەمنىڭ
كىمنىڭ تەربىيىسىدە بولۇشىنى) ئۆزئارا جاڭجال قىلىشقانلىرىدا سەن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق
ئىدىڭ﴿.﴾44

ھەزرىتى مەريەمنىڭ شۇ دەۋردىكى ئايالالردىن ئارتۇق قىلىنغانلىقى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ھەزرىتى مەريەم ئىبادىتىنىڭ كۆپ بولغانلىقى ،زاھىدلىقى ،ئىززەتلىك،
بولمىغۇر ئىشالردىن خالى ۋە پاك بولغانلىقى ئۈچۈن( ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇنى) شۇ دەۋردىكى ئايالالردىن
ئارتۇق قىلغانلىقىنى ،ئۇنى گۇناھالر ۋە (شەيتاننىڭ) ۋەسۋەسىلىرىدىن پاكىزلىغانلىقىنى ۋە
دۇنيادىكى ئايالالردىن ئارتۇق قىلغانلىقى قاتارلىق ئىشالردىن مەريەمنى خەۋەردار قىلىشقا پەرىشتىلەرنى
بۇيرىغانلىقىنىبايانقىلدى.
ھىشام ئىبنى ئۇرۋە ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :دۇنيادىكى ئايالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ئىمراننىڭ قىزى
مەريەمدۇر ،دۇنيادىكى ئايالالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى خۇۋەيلىدنىڭ قىزى خەدىچەدۇر» دېگەنلىكىنى
ئاڭلىدىم.
ئىبنى جەرىر ئەبۇمۇسا ئەشئەرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەرلەردىن خېلى نۇرغۇن كىشىلەر يۇقىرى دەرىجىگە يەتتى
ئايالالردىن پەقەت ئىمراننىڭ قىزى مەريەم بىلەن پىرئەۋننىڭ ئايالى ئاسىيەال بۇ يۇقىرى دەرىجىگە
يەتتى»(((.

(((

ئىمام بۇخارىنىڭ رىۋايىتىدە مۇنداق دەپ كەلدى :ئەرلەردىن خېلى نۇرغۇن كىشىلەر يۇقىرى
دەرىجىگە يەتتى ،ئايالالردىن پەقەت پىرئەۋننىڭ ئايالى ئاسيە ،ئىمراننىڭ قىزى مەريەمال يۇقىرى
دەرىجىگە يەتتى ،شەكسىزكى ،ئائىشەنىڭ باشقا ئايالالردىن بولغان ئارتۇقچىلىقى شورپىغا چىالنغان
ناننىڭ باشقا تاماقالرغا قارىغاندا ئارتۇق بولغانلىقىغا ئوخشاشتۇر».
ئاندىن ﷲ تائاال ھەزرىتى مەريەمدىن بىر بالىنى دادىسىز يارىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئۆزىنىڭ
كاتتا قۇدرىتىنى ئاشكارا قىلىشى بىلەن ئۇنىڭ ئۈچۈن جاپا  -مۇشەققەتلىك ۋە ئىككى ئالەمدە
ئۇنىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى قىلىدىغان بىر ئىشنى تەقدىر قىلىشنى ئىرادە قىلغانلىقى ئۈچۈن،
پەرىشتىلەرنىڭ ئۇنى ئەمەل ـ ئىبادەتنى كۆپ قىلىشقا( ،ﷲ تائاالغا) يېلىنىشقا ،سەجدە ۋە رۇكۇ
قىلىشقا ۋە داۋاملىق ئەمەل ـ ئىبادەت بىلەن بولۇشقا بۇيرۇغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى:

﴿ئى مەريەم! پەرۋەردىگارىڭغا ئىتائەت قىل ،سەجدە قىل ۋە رۇكۇ قىلغۇچىالر بىلەن بىللە رۇكۇ
قىل»﴾.

ﷲ تائاال پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا بۇ ئىشالرنى ئوچۇق بىلدۈرۈپ بولغاندىن
((( يەنى پەيغەمبەرلىك ياكى ئەۋلىيالىق ۋە ياكى ئۇنىڭدىن باشقا دەرىجىلەرنى دېمەكچى.
((( يەنى پەيغەمبەرلىكتىن باشقا يۇقىرى دەرىجىگە يەتتى.
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كېيىن ،ئۇنىڭغا مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) بۇ  -ساڭا ۋەھى قىلىۋاتقىنىمىز  -غەيىب
خەۋەرلىرىدىندۇر .مەريەمنى ئۇالرنىڭ قايسىسى تەربىيىسىگە ئېلىش (مەسىلىسىدە چەك تاشالش
يۈزىسىدىن) قەلەملىرىنى (سۇغا) تاشلىغان چاغدا ،سەن ئۇالرنىڭ يېندا يوق ئىدىڭ( ،مەريەمنىڭ
كىمنىڭ تەربىيىسىدە بولۇشىنى) ئۆزئارا جاڭجال قىلىشقانلىرىدا سەن ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ﴾

يەنى :ئى مۇھەممەد! سەن ئۇالرنىڭ ئارىلىقىدا بولغان ئىشنى ئۆز ئەينى بويىچە قەۋمىڭگە دەپ
بەرگىلى ئۇالرنىڭ يېنىدا يوق ئىدىڭ .بەلكى ،ﷲ تائاال ساڭا ئۇالر ساۋاب تېپىشقا قىزىقىپ ئۇالردىن
كىمنىڭ مەريەمگە كېپىل بولۇشنى ئۈستىگە ئېلىشى توغرىسىدا ئۆزئارا چەك تاشلىغان ۋاقتىدا خۇددى
سەن باردىكىدەك ۋە ئۇنى كۆرگەندىكىدەك ھالەتتە بايان قىلىپ بىلدۈرىدۇ.

ئىبنى جەرىر ئىكرىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئانىسى ئۇنى
بىر پارچە رەختكە ئوراپ ،مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قېرىندىشى ھارۇننىڭ ئوغلى كاھىننىڭ بالىلىرىنىڭ
قېشىغا كەلدى .ئۇالر ئۇ كۈنلىرى بەيتۇلمۇقەددەسنىڭ كەبە تەرەپكە قارىغان ئىشىكلىرىنىڭ يانلىرىنى
سىرالۋاتاتتى .مەريەمنىڭ ئانىسى ئۇالرغا :سىلەر بۇ نەزىرنى ئېلىڭالر ،بۇ مېنىڭ قىزىم ،مەن ئۇنى ئىبادەت
ئۈچۈنال ئاتىۋەتتىم ،ئىبادەتگاھقا ھەيزدار ئايال كىرەلمەيدۇ (((.مەن بۇنى ئۆيگە قايتۇرۇپ كەتمەيمەن-،
دېدى .ئۇالر :بۇ بىزنىڭ ئىمامىمىزنىڭ قىزى -،دېدى .ئىمران نامازدا ئۇالرغا ئىمام بولۇپ بېرەتتى.
زەكەرىيا (ئۇالرغا) :ئۇنى مېنىڭ تەربىيىلىشىمگە بېرىڭالر ،ئۇنىڭ ھامما ئاچىسى مېنىڭ ئايالىم بولىدۇ-،
دېدى .ئۇالر :بۇنداق قىلىشقا بىزنىڭ كۆڭلىمىز ئۇنىمايدۇ ،بۇ بىزنىڭ ئىمامىمىزنىڭ قىزى دەپ تەۋراتنى
يازىدىغان قەلەملىرى بىلەن چەك تاشلىدى ،چەك زەكەرىياغا چىقىپ ،ئۇنىڭغا كېپىل بولۇشنى ئۈستىگە
ئالدى.
ئىكرىمە ،سۇددى ،قەتادە ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ۋەقەلىكنى مۇنداق دەپ بايان
قىلدى :ئۇالر سۆزلىشىپ كېتىۋېتىپ ئۇردۇن (ئىئوردانىيە) دەرياسىنىڭ يېنىغا بېرىپ قالدى .ئۇ يەردە
(قەلەملىرىنى سۇغا تاشالپ قايسىسىنىڭ قەلىمى سۇنىڭ دولقۇنىدا ئېقىپ كەتمەي تۇرسا ،ئۇ مەريەمگە
كېپىل بولىدۇ دەپ) چەك تاشلىماقچى بولۇپ قەلەملىرىنى (سۇغا) تاشلىدى ،زەكەرىيانىڭ قەلىمىدىن
باشقا قەلەملەرنى سۇ ئېقىتىپ كەتتى .ئۇنىڭ قەلىمىال ئېقىپ كەتمەي ،سۇدا تىكال تۇرۇپ قالدى .ئۇنىڭ
ئۈستىگە ،زەكەرىيا ياشتا ۋە ھۆرمەتتە ئۇالرنىڭ چوڭى ،ئالىمى ،ئىمامى ۋە پەيغەمبىرى ئىدى.
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ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂ ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ
ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەر ئېيتتى« :ئى مەريەم! ﷲ ساڭا (ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىسىز) ﷲ نىڭ بىر
((( مەن ئىبادەتگاھقا كىرەلىگەن بولسام ،بۇنى ئىبادەتگاھنىڭ ئىچىگە ئەكىرىپ شۇ يەردە بېرەتتىم دېمەكچى بولۇشى
مۇمكىن.

ئال ئىمران سۈرىسى

كەلىمىسى (دىن تۆرەلگەن بىر بوۋاق) بىلەن خۇش خەۋەر بېرىدۇكى ،ئۇنىڭ ئىسمى مەسىھ مەريەم
ئوغلى ئىسادۇر ،ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئابرۇيلۇق ۋە ﷲ غا يېقىنالردىن بولىدۇ﴿ .﴾45ئۇ بۆشۈكتىمۇ
(يەنى بوۋاقلىق چېغىدىمۇ) ،ئوتتۇرا ياش بولغاندىمۇ كىشىلەرگە (پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزىنى) سۆزلەيدۇ ۋە
(تەقۋادارلىقتا كامىل) ياخشى ئادەملەردىن بولىدۇ»﴿ .﴾46مەريەم« :پەرۋەردىگارىم ماڭا ئىنساننىڭ قولى
تەگمىگەن تۇرسا (يەنى ئەرلىك بولمىسام) قانداق باالم بولىدۇ؟» دېدى .پەرىشتە« :ﷲ خالىغىنىنى
شۇنداق يارىتىدۇ (يەنى ئاتا ـ ئانا ئارقىلىقمۇ ۋە ئۇنىڭسىزمۇ يارىتىدۇ) .بىرەر ئىشنىڭ بولۇشىنى ئىرادە
قىلسا« :ۋۇجۇدقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ» دېدى﴿.﴾47

ھەزرىتى مەريەمگە ئىسا ئەلەيھىسساالمنى تۇغىدىغانلىقى توغرىسىدا خۇش
بېشارەت بېرىلگەنلىكى
پەرىشتىلەر ھەزرىتى مەريەمگە يېقىندا ئابرۇيلۇق كاتتا بىر بالىنىڭ بولىدىغانلىقىدىن خۇش
بېشارەت بەردى .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەر ئېيتتى« :ئى مەريەم! ﷲ
ساڭا (ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىسىز) ﷲ نىڭ بىر كەلىمىسى (دىن تۆرەلگەن بىر بوۋاق) بىلەن خۇش خەۋەر
بېرىدۇكى﴾ يەنى ئۇ بالىنىڭ يارىتىلىشى ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا ﴿ۋۇجۇدقا كەل﴾ دېگەن سۆزى بىلەن

بولىدۇ.

﴿ئۇنىڭ ئىسمى مەسىھ مەريەم ئوغلى ئىسادۇر﴾ يەنى ئۇ بۇ دۇنيادا شۇ ئىسىم بىلەن مەشھۇر بولىدۇ.
مۆمىنلەرمۇ ئۇنى شۇ ئىسىم بىلەن تونۇيدۇ ،ئۇ مەسىھ (سىلىغۇچى) دېگەن ئىسىم بىلەن ئاتالدى .چۈنكى،
ئۇ ھەرقانداق كېسەلنى سىالپ قويسا ،ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ئۇ كېسەل ساقىيىپ كېتەتتى.
﴿مەسىھ مەريەم ئوغلى ئىسادۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ دادىسى بولمىغاچقا «مەريەمنىڭ ئوغلى دەپ»
ئانىسىغا نىسبەت بېرىلدى﴿ .ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئابرۇيلۇق ۋە ﷲ غا يېقىنالردىن بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ،
بۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئابرۇيلۇق بولىدۇ( .ئۇنداق بولۇشى) ﷲ تائاال ئۇنىڭغا شەرىئەتنى بەردى ،كىتاب
چۈشۈردى ۋە بۇنىڭدىن باشقا كاتتا مۆجىزىلەرنى بەردى .ئاخىرەتتە ئۇ ﷲ تائاال (شاپائەت قىلىشقا)
ئىزنى بەرگەن كىشى ئۈچۈن شاپائەت قىلىدۇ .ﷲ ئۇنى باشقا ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەرگە ئوخشاش
كىشىلەرگە ئۈلگە قىلدى.

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بۆشۈكتە سۆزلىگەنلىكى
﴿ئۇ بۆشۈكتىمۇ (يەنى بوۋاقلىق چېغىدىمۇ) ،ئوتتۇرا ياش بولغاندىمۇ كىشىلەرگە (پەيغەمبەرلەرنىڭ
سۆزىنى) سۆزلەيدۇ﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنى كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال شېرىكى يوق ،بىر

ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلىدۇ .بۇ بىر مۆجىزىدۇر ،ئۇنىڭ پەيغەمبەر بولىدىغانلىقىنىڭ بىر
ئاالمىتىدۇر .ئۇ چوڭ بولۇپ ،ﷲ ئۇنى كىشىلەرنى ﷲ تائاالغىال ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىشقا بۇيرۇغاندا،
ئۇ كىشىلەرنى (ﷲ تائاالغا) ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئەبۇ ھۇرەيرەدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
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رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىسا ۋە جۇرەيجنىڭ ھەمراھىدىن باشقا بىر بوۋاق باال توغۇلغان مەزگىلىدە سۆزلىگەن
ئەمەس».
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئىسا ،جۇرەيجنىڭ زامانىسىدىكى بىر بوۋاق ۋە يەنە بىر بوۋاق (يەنى بۇ
ئۈچ بوۋاق) تىن باشقىسى بۆشۈكتە سۆزلىگەن ئەمەس».
﴿ۋە (تەقۋادارلىقتا كامىل) ياخشى ئادەملەردىن بولىدۇ﴾ يەنى ئۆزىنىڭ سۆزى ۋە ئىشىدا توغرا
ئىلىملىك ۋە ياخشى ئەمەل ـ ئىبادەتلىك كىشىدۇر.

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دادىسىز يارىتىلغانلىقى
ھەزرىتى مەريەم پەرىشتىلەردىن ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن خۇش بېشارىتىنى ئاڭلىغاندا،
(ﷲ تائاالغا) مۇناجەت قىلىپ مۇنداق دېدى«﴿ :پەرۋەردىگارىم ماڭا ئىنساننىڭ قولى تەگمىگەن تۇرسا
(يەنى ئەرلىك بولمىسام) قانداق باالم بولىدۇ؟»﴾ يەنى مېنىڭ ئېرىم يوق تۇرسا ،ئەرگە تېگىدىغان
نىيىتىممۇ بولمىسا ياكى مەن يولدىن چىققان يامان ئايال بولمىسام ،قانداق بولۇپ مېنىڭ باالم بولىدۇ؟
بۇ سوئالغا ﷲ تەرىپىدىن بىر پەرىشتە مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى﴿ :ﷲ خالىغىنىنى شۇنداق
يارىتىدۇ (يەنى ئاتا ـ ئانا ئارقىلىقمۇ ۋە ئۇنىڭسىزمۇ يارىتىدۇ)﴾ يەنى ﷲ تائاال ئەنە شۇنداق قۇدرەتلىكتۇر.
ئۇنى ھېچقانداق نەرسە ئاجىز قىاللمايدۇ .ئۇنى تېخىمۇ ئېنىقالشتۇرۇپ مۇنداق دېدى«﴿ :ﷲ خالىغىنىنى
شۇنداق يارىتىدۇ (يەنى ئاتا ـ ئانا ئارقىلىقمۇ ۋە ئۇنىڭسىزمۇ يارىتىدۇ)»﴾ يەنى (ﷲ) خالىغىنىنى يارىتىدۇ.

(بۇ يەردە يارىتىدۇ دەپ كەلدى) .زەكەرىيا ئەلەيھىسساالمنىڭ قىسسىسىدە بايان قىلىنغاندەك« :ﷲ
شۇنىڭدەك خالىغاننى قىلىدۇ» دېيىلمىدى .بۇ يەردە «يارىتىدۇ» دەپ كەلتۈرۈشى ئىنكار قىلىدىغانالر
ئۈچۈن (ﷲ تائاالنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆز قۇدرىتى بىلەن ياراتقانلىقىغا) گۇمان قالدۇرماسلىق
ئۈچۈندۇر.

(ﷲ) بۇنى ئۆزىنىڭ بۇ سۆزى بىلەن كۈچلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بىرەر ئىشنىڭ بولۇشىنى
ئىرادە قىلسا« :ۋۇجۇدقا كەل» دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇدقا كېلىدۇ»﴾ يەنى ﷲ تائاال بولۇشنى ئىرادە
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قىلغان نەرسە ۋۇجۇدقا كېلىشتە كېچىككىنىمۇ كېچىكىپ قالمايدۇ .بەلكى« :ۋۇجۇدقا كەل» دېگەن
ھامانال ۋۇجۇدقا كېلىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ:
﴿(بىرەر شەيئىنى ياراتماقچى بولساق) بىزنىڭ ئەمرىمىز پەقەت بىر سۆزدۇر( ،ئۇ) كۆزنى يۇمۇپ ئاچقاننىڭ
ئارىلىقىدا(ئورۇنلىنىدۇ)﴾(((.

*******
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ
((( قەمەر سۈرىسى  50ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﷲ ئۇنىڭغا خەتنى ،ھېكمەتنى (يەنى سۆز -ھەرىكەتتە توغرا بولۇشنى) ،تەۋراتنى ،ئىنجىلنى
ئۆگىتىدۇ﴿ .﴾48ئۇنى بەنى ئىسرائىلغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىدۇ( .ئۇ دەيدۇ) «شۈبھىسىزكى ،سىلەرگە
مەن رەببىڭالر تەرىپىدىن بولغان (پەيغەمبەرلىكىمنىڭ راستلىقىنى كۆرسىتىدىغان) بىر مۆجىزە ئېلىپ
كەلدىم ،مەن سىلەرگە اليدىن قۇشنىڭ شەكلىدەك بىر نەرسە ياسايمەن ،ئاندىن ئۇنىڭغا پۈۋلەيمەن-
دە ،ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ،ئۇ قۇش بولىدۇ .تۇغما كورنى ،بەرەس كېسىلىنى ساقايتىمەن ،ﷲ نىڭ
ئىزنى بىلەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمەن ،سىلەر يەيدىغان ۋە ئۆيۈڭالردا ساقاليدىغان يېمەكلىكلەردىن
خەۋەر بېرىمەن (يەنى سىلەرنىڭ يوشۇرۇن ئەھۋالىڭالرنى ئېيتىپ بېرەلەيمەن) .شۈبھىسىزكى ،ئەگەر
سىلەر ﷲ نىڭ مۆجىزىلىرىگە ئىشەنگۈچى بولساڭالر ،بۇنىڭدا (يەنى مەن كەلتۈرگەن مۆجىزىلەردە)
سىلەر ئۈچۈن ئەلۋەتتە (مېنىڭ راستلىقىمنى كۆرسىتىدىغان روشەن) ئاالمەت بار﴿ .﴾49مەن ئىلگىرى
كەلگەن تەۋراتنى تەستىق قىلغان ھالدا (كەلدىم) ،سىلەرگە ھارام قىلىنغان بەزى نەرسىلەرنى ھاالل
قىلىش ئۈچۈن (كەلدىم) .مەن سىلەرگە پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن دەلىل ئېلىپ كەلدىم .ﷲ دىن
قورقۇڭالر ۋە (مېنىڭ ئەمرىمگە) ئىتائەت قىلىڭالر﴿ .﴾50ﷲ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر،
سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر ،بۇ توغرا يولدۇر»﴿.﴾51

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ،مۆجىزىلىرى ۋە دەۋىتى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) پەرىشتىلەرنىڭ مەريەمگە بالىسى ئىسا ئەلەيھىسساالمدىن خۇش بېشارەت

بەرگەنلىكىنى تولۇقلىغان ئاساستا مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئۇنىڭغا خەتنى ،ھېكمەتنى (يەنى سۆز -
ھەرىكەتتە توغرا بولۇشنى) ئۆگىتىدۇ﴾ يەنى خەت يېزىشنى ۋە ھېكمەتنى ئۆگىتىدۇ« .ھېكمەت» نىڭ

مەنىسى ھەققىدە بەقەرە سۈرىسىدە توختالغان ئىدۇق.

﴿تەۋراتنى،ئىنجىلنىئۆگىتىدۇ﴾يەنىتەۋراتﷲتائاالنىڭئىمراننىڭئوغلىمۇسائەلەيھىسساالمغا
چۈشۈرگەن كىتابىدۇر ،ئىنجىل بولسا ،ﷲ تائاالنىڭ مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن
كىتابىدۇر ،ئىسا ئەلەيھىسساالم بۇ ئىككى كىتابنىڭ ھەر ئىككىسىنى ياداليتتى.
﴿ئۇنى بەنى ئىسرائىلغا پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىدۇ﴾ ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنداق دەيدۇ:
﴿«شۈبھىسىزكى،سىلەرگەمەنرەببىڭالرتەرىپىدىنبولغان(پەيغەمبەرلىكىمنىڭراستلىقىنىكۆرسىتىدىغان)
بىر مۆجىزە ئېلىپ كەلدىم ،مەن سىلەرگە اليدىن قۇشنىڭ شەكلىدەك بىر نەرسە ياسايمەن ،ئاندىن
ئۇنىڭغا پۈۋلەيمەن  -دە ،ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ،ئۇ قۇش بولىدۇ﴾ يەنى ئۇ ئەنە شۇنداق قىلىدۇ ،ئۇ

اليدىن ئۇچار قۇشنىڭ ھەيكىلىنى ياسايدۇ ،ئاندىن ئۇنى پۈۋلىگەندە ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن
كۆز ئالدىدا ئۇچىدۇ ،ﷲ بۇنى ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئۇقتۇرىدىغان بىر مۆجىزە قىلدى.
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﴿تۇغما كورنى ،بەرەس كېسىلىنى ساقايتىمەن﴾ يەنى تۇغما كورنى ۋە ئاق كېسەلنى ساقايتىمەن.
تۇغما كورنى ساقايتىش بولسا ،ناھايىتى چوڭ مۆجىزىلەرنىڭ قاتارىدىندۇر.
﴿ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمەن﴾ كۆپ ساندىكى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ:
ﷲ تائاال ھەر بىر پەيغەمبەرنى ئۇ پەيغەمبەرنىڭ زامانىسىغا مۇناسىپ كېلىدىغان مۆجىزىلەر بىلەن
ئەۋەتىدۇ .مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدا سېھىرگەرلىك ۋە سېھىرگەرلەرنى چوڭ بىلىش ئەۋج ئىلىپ
كەتكەن ئىدى ،ﷲ ئۇنى كۆزلەرنى چاقنىتىدىغان ۋە پۈتۈن سېھىرگەرلەرنى ھەيران قالدۇرىدىغان
سېھىر مۆجىزىسى بىلەن ئەۋەتتى .مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىكى سېھىرگەرلەر ئۇ ئېلىپ كەلگەن
سېھىر مۆجىزىسىنىڭ ﷲ تەرىپىدىن ئىكەنلىكىگە شەكسىز ئىشىنىپ ،مۇسا ئېلىپ كەلگەن دىنغا
بويسۇنۇپ ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى ياخشى كىشىلەردىن بولۇپ قالدى .ئەمما ئىسا ئەلەيھىسساالم دوختۇرالر
ۋە تەبىئەتشۇناس ئالىمالرنىڭ زامانىسىدا پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلدى .ئىسا ئۇالرغا (بۇ ﷲ تەرىپىدىن
ئىكەن دەپ ئىقرار قىلىشتىن باشقىغا يول قويمايدىغان) ھۆججەت ـ پاكىتالرنى ئېلىپ كەلدى.
دوختۇرنىڭ جانسىز نەرسىگە جان كىرگۈزۈشكە ياكى تۇغما كورنى ۋە ئاق كېسەلنى ساقايتىشقا ۋە
ئۆلۈكنى تىرىلدۈرۈشكە ئەلۋەتتە قۇدرىتى يەتمەيدۇ ،شۇنىڭدەك ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ناتىق
ئەدىبلەر ۋە ناھايىتى ئۇستا شائىرالرنىڭ زامانىسىدا ئەۋەتىلگەن ئىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا
ئىنسانالر بىلەن جىنالر بىرلىشىپ ،بىر ـ بىرىگە ياردەملىشىپمۇ ياكى ئۇنىڭدىكىگە ئوخشاش ئون
سۈرىنى ۋەياكى بىر سۈرىنىمۇ كەلتۈرەلمەيدىغان (قۇرئاندىن ئىبارەت) بىر كىتابنى ئېلىپ كەلدى .ﷲ
تائاالنىڭ سۆزىگە مەخلۇقالرنىڭ سۆزلىرى ھەرگىزمۇ ئوخشىمىغاچقا ،ئۇالر قۇرئان ئايىتىنىڭ ئوخشىشىنى
ھەگىزكەلتۈرەلمەيدۇ.
﴿سىلەر يەيدىغان ۋە ئۆيۈڭالردا ساقاليدىغان يېمەكلىكلەردىن خەۋەر بېرىمەن (يەنى سىلەرنىڭ
يوشۇرۇنئەھۋالىڭالرنىئېيتىپبېرەلەيمەن)﴾يەنىمەنسىلەرگەسىلەرنىڭھازىرنېمەيېگەنلىكىڭالرنى
ۋە ئەتىسى ئۈچۈن ئۆيدە نېمە ساقالپ قويغانلىقىڭالرنى دەپ بېرىمەن﴿ .شۈبھىسىزكى ،ئەگەر سىلەر ﷲ
نىڭ مۆجىزىلىرىگە ئىشەنگۈچى بولساڭالر ،بۇنىڭدا (يەنى مەن كەلتۈرگەن مۆجىزىلەردە) سىلەر ئۈچۈن
ئەلۋەتتە (مېنىڭ راستلىقىمنى كۆرسىتىدىغان روشەن) ئاالمەت بار﴾ يەنى بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە

مېنىڭ سىلەرگە ئېلىپ كەلگەن دىندا راستچىل ئىكەنلىكىمگە ئاالمەت باردۇر.

﴿شۈبھىسىزكى،ئەگەرسىلەرﷲنىڭمۆجىزىلىرىگەئىشەنگۈچىبولساڭالر،مەنئىلگىرىكەلگەن
تەۋراتنى تەستىق قىلغان ھالدا (كەلدىم)﴾ يەنى تەۋراتنى ئىقرار قىلغان ھالەتتە كەلدىم.
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﴿سىلەرگە ھارام قىلىنغان بەزى نەرسىلەرنى ھاالل قىلىش ئۈچۈن (كەلدىم)﴾ بۇ ئايەتتە ئىسا
ئەلەيھىسساالمنىڭ تەۋراتتا كەلگەن بەزى ھۆكۈملەرنىڭ مەنىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتكەنلىكىگە ۋە
يەھۇدىيالر خاتا ھالدا ئۆزئارا تالىشىۋاتقان نەرسىنى (ئۇالرغا) ئايدىڭالشتۇرۇپ بەرگەنلىكىگە پاكىت بار.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە (يەنە بىر ئايەتتە) مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرگە ئىختىالپ قىلىۋاتقان نەرسەڭالرنىڭ
(يەنى دىنىي ئىشالرنىڭ) بەزىسىنى بايان قىلىپ بېرىمەن﴾(((.
﴿مەنسىلەرگەپەرۋەردىگارىڭالرتەرىپىدىندەلىلئېلىپكەلدىم﴾ يەنى مەن سۆزلىرىمدە راستچىل
ئىكەنلىكىمنى بىلدۈرىدىغان پاكىتالرنى ئېلىپ كەلدىم﴿ .ﷲ دىن قورقۇڭالر ۋە (مېنىڭ ئەمرىمگە)
((( زۇخرۇف سۈرىسى  63ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

ئىتائەت قىلىڭالر ،ﷲ ھەقىقەتەن مېنىڭ پەرۋەردىگارىمدۇر ،سىلەرنىڭمۇ پەرۋەردىگارىڭالردۇر ،ئۇنىڭغا
ئىبادەت قىلىڭالر﴾ يەنى مەن ۋە سىلەر ﷲ غا ئىبادەت قىلىشتا ،ﷲ تائاالغا يېلىنىشتا باراۋەردۇرمىز،
﴿بۇ توغرا يولدۇر﴾.

*******
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ئىسا ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) دىن كۇفرىنى (كۇفرىدا چىڭ تۇرۇپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈش نىيىتىگە
كەلگەنلىكىنى) سەزگەن چاغدا« :ﷲ ئۈچۈن (ﷲ غا دەۋەت قىلىش يولىدا) ماڭا كىملەر ياردەم بېرىدۇ؟»
دېدى؟ ھەۋارىالر (يەنى ئۇنىڭ تەۋەلىرىدىن ھەقىقىي مۆمىنلەر) ئېيتتى« :ﷲ ئۈچۈن ساڭا بىز ياردەم
بېرىمىز ،ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز (پەيغەمبەرلىكىڭگە) بويسۇنغۇچىالرمىز﴿.﴾52
پەرۋەردىگارىمىز! سەن نازىل قىلغان كىتابقا ئىشەندۇق ،پەيغەمبەرگە ئەگەشتۇق ،بىزنى (ھىدايىتىڭگە)
شاھىت بولغانالر قاتارىدا قىلغىن»﴿ .﴾53ئۇالر مىكىر ئىشلەتتى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرمەكچى
بولدى) ،ﷲ ئۇالرنىڭ مىكرىنى بەربات قىلدى (ئىسا ئەلەيھىسساالمنى قۇتقۇزۇپ ،ئاسمانغا ئېلىپ
چىقىپ كەتتى) .ﷲ مىكىر قىلغۇچىالرنىڭ جازاسىنى ئوبدان بەرگۈچىدۇر﴿.﴾54

ھەقىقىي مۆمىنلەرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ياردەم بەرگەنلىكى
﴿ئىسا ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر) دىن كۇفرىنى (كۇفرىدا چىڭ تۇرۇپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈش نىيىتىگە
كەلگەنلىكىنى) سەزگەن چاغدا﴾ يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ كۇپۇرلۇقتا چىڭ تۇرىدىغان ۋە
ئازغۇنلۇقتا يۈرىۋېرىدىغان نىيىتىنىڭ بارلىقىنى سەزگەندىن كېيىن مۇنداق دېدى«﴿ :ﷲ ئۈچۈن
(ﷲ غا دەۋەت قىلىش يولىدا) ماڭا كىملەر ياردەم بېرىدۇ؟»﴾ مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى :ﷲ

يولىدا ماڭا كىم ئەگىشىدۇ دېگەنلىكتۇر -،دەپ چۈشەندۈردى .بۇ ئايەتنىڭ ئاشكارا مەنىسى :مېنىڭ
ﷲ تەرىپىگە قىلغان چاقىرىقىمغا كىم ئاۋاز قوشىدۇ؟ -دېگەنلىكتۇر.
بۇ خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەدىنىگە ھىجرەت قىلىشتىن ئىلگىرى ھەج ۋاقىتلىرىدا:
«پەرۋەرگارىمنىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزۈشۈم ئۈچۈن ماڭا كىم ماكان ھازىرالپ بېرىدۇ؟ ھەقىقەتەن
قۇرەيشلىكلەر مېنى پەرۋەردىگارىمنىڭ سۆزلىرىنى يەتكۈزۈشۈمدىن توستى» دېگەن سۆزىگە
ئوخشايدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاخىرى ئەنسارىالرنى تاپتى .يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ
يۇرتىغا ھىجرەت قىلىپ باردى .ئۇالر ئۇنىڭغا ماكان بېرىپ ياردەم قىلدى ۋە ئۇنى قارا ۋە قىزىلالردىن
(يەنى زىيان يەتكۈزمەكچى بولغان) الردىن قوغدىدى .ﷲ ئۇالردىن رازى بولسۇن ۋە ئۇالرنى رازى
قىلسۇن.
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ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا بەنى ئىسرائىلدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر ئىمان
كەلتۈردى ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بەردى .شۇنداقال ،ئۇنىڭغا چۈشۈرۈلگەن نۇرغا (يەنى ئىنجىلغا) ئەگەشتى،
ﷲ ئۇالر توغرۇلۇق خەۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى﴿ :ھەۋارىالر (يەنى ئۇنىڭ تەۋەلىرىدىن ھەقىقىي
مۆمىنلەر) ئېيتتى« :ﷲ ئۈچۈن ساڭا بىز ياردەم بېرىمىز ،ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز
(پەيغەمبەرلىكىڭگە)بويسۇنغۇچىالرمىز»﴾.

﴿بىزنى (ھىدايىتىڭگە) شاھىت بولغانالر قاتارىدا قىلغىن»﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىزنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممەتلىرى بىلەن بىللە (قىلغىن) دېگەنلىكتۇر.

يەھۇدىيالرنىڭ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرمەكچى بولغانلىقى
ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتتە بەنى ئىسرائىلدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمغا
زىيانكەشلىك قىلىش ئۈچۈن بىرلىشىپ ،ئۇنى شۇ زاماننىڭ كاپىر پادىشاھىغا چېقىپ ،دارغا ئاسقۇزۇپ
ئۆلتۈرىۋەتمەكچى بولىدۇ .ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنى كاپىر پادىشاھقا :بۇ يەردە كىشىلەرنى ئازدۇرىدىغان،
ئۇالرنى پادىشاھقا بويسۇنۇشتىن توسىدىغان ۋە دادا بىلەن بالىنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىۋېتىغان بىرى بار-،
دەپ چاقىدۇ.
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ئۇالر پادىشاھنىڭ غەزىپىنى تېخىمۇ كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئىسا ئەلەيھىسساالمغا يالغانچى ۋە ھارامدىن
تۇغۇلغان باال دەپ بوھتان چاپاليدۇ .شۇنىڭ بىلەن پادىشاھ ئۇنى تۇتۇپ كېلىپ قىيناش ۋە دارغا
ئېسىش ئۈچۈن ئادەملىرىنى ئەۋەتىدۇ .پادىشاھنىڭ ئادەملىرى ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىنىڭ ئەتراپىنى
قورشىۋالغاندا :بىز ئۇنى چوقۇم تۇتۇۋالىمىز -،دەپ گۇمان قىلىدۇ .ئەمما ﷲ ئۇنىڭ سۈرىتىنى (ئۇنىڭ)
قېشىدىكى بىر كىشىنىڭ شەكلىگە كىرگۈزۈپ قويۇپ ،ئۇنى (ئۇالردىن قۇتۇلدۇرۇپ) ئۆينىڭ تۈڭلۈكىدىن
ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىدۇ .ئۇنى تۇتۇش ئۈچۈن كەلگەن ئادەملەر ئۆيگە كىرگەندە ،قاراڭغۇدا
ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ شەكلىگە كىرگۈزۈپ قويۇلغان كىشىنى ئىسا دەپ گۇمان قىلىپ ،ئۇنى تۇتۇپ
كېلىپ قىيناپ دارغا ئاسىدۇ ۋە ئۇنىڭ بېشىغا بىر تىكەننى قويۇپ قويىدۇ .بۇ ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا
ئىشلەتكەن تاكتىكىسىدۇر .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىش ئارقىلىق
قۇتۇلدۇردى .ئۇالرنى :بىز شەكسىز مەقسەتلىرىمىزگە يەتتۇق -،دەپ گۇمان قىلغان ھالەتتە ئازغۇنلۇق
ۋە ھەيرانلىق ئىلكىدە قالدۇردى .ﷲ ئۇالرنىڭ دىللىرىنى قاتۇرۇۋەتتى ۋە ھەقىقەتكە دائىم قارشى
تۇرىدىغان خارلىق ئۇالردىن تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ئايرىلمايدىغان قىلىپ قويدى .شۇنىڭ ئۈچۈن
ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر مىكىر ئىشلەتتى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرمەكچى بولدى) ،ﷲ
ئۇالرنىڭ مىكرىنى بەربات قىلدى (ئىسا ئەلەيھىسساالمنى قۇتقۇزۇپ ،ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى) .ﷲ
مىكىر قىلغۇچىالرنىڭ جازاسىنى ئوبدان بەرگۈچىدۇر﴾.

*******
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ

ئال ئىمران سۈرىسى

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ئۆز ۋاقتىدا ﷲ ئېيتتى« :ئى ئىسا! مەن سېنى (ئەجىلىڭ يەتكەندە) قەبزى روھ قىلىمەن ،سېنى
دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن( ،يەنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىمەن) .سېنى كاپىرالردىن پاك قىلىمەن (يەنى
سېنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان يامانالرنىڭ شەررىدىن ساقاليمەن) ،ساڭا ئەگەشكەنلەرنى قىيامەتكىچە
كاپىرالردىن ئۈستۈن قىلىمەن .ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلەر ،سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان ئىش
(يەنى ئىسانىڭ ئىشى) ئۈستىدە ئاراڭالردا مەن ھۆكۈم چىقىرىمەن﴿ .﴾55كاپىرالرغا بولسا دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە قاتتىق ئازاپ قىلىمەن ،ئۇالرغا (ئۇالردىن ﷲ نىڭ ئازابىنى توسىدىغان) ھېچ مەدەتكار
بولمايدۇ»﴿ .﴾56ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا كەلسەك ،ﷲ ئۇالرنىڭ (قىلغان ياخشى
ئەمەللىرىنىڭ) ئەجرىنى تولۇق بېرىدۇ .ﷲ زالىمالرنى دوست تۇتمايدۇ (زالىمالرنى دوست تۇتمايدىغان
زات قانداقمۇ بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلسۇن؟)﴿( .﴾57ئى مۇھەممەد!) بۇ بولسا ساڭا بىز ئوقۇپ بېرىۋاتقان
ئايەتلەردۇر ۋە ھېكمەتلىك قۇرئاندۇر﴿.﴾58

ئايەتتىكى «قەبزى روھ قىلىمەن» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى
﴿«ئى ئىسا! مەن سېنى (ئەجىلىڭ يەتكەندە) قەبزى روھ قىلىمەن ،سېنى دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن،
(يەنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىمەن)﴾ بۇ ئايەتتىكى “قەبزى روھ قىلىمەن” دېگەن سۆزدىن ئۇخلىتىپ

قويىمەن دېگەن مەنە كۆزدە تۇتۇلىدۇ.

ﷲ تائاال “قەبزى روھ قىلىمەن” دېگەن سۆزنى نۇرغۇنلىغان ئايەتلەرىدە ئۇيقۇ مەنىسىدە
ئىشلەتتى .تۆۋەندىكىلەر شۇ ئايەتلەرنىڭ قاتارىدىندۇر﴿ :ﷲ سىلەرنى كېچىسى ئۇخلىتىدۇ﴾(((،
(((
﴿ئىنسانالرئۆلىدىغانچاغلىرىدا،ﷲئۇالرنىڭجانلىرىنىئالىدۇ،ئۆلمىگەنلەرنىڭجانلىرىنىئۇخلىغان
چاغلىرىدائالىدۇ﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇيقۇسىدىن ئويغانغاندا تۆۋەندىكى دۇئانى ئوقۇيتتى« :بىزنى
ئۆلتۈرگەندىن كېيىن تىرىلدۈرگەن ﷲ تائاالغا ھەمدۇ ساناالر بولسۇن ،قىيامەت كۈنى قايتىدىغان جاي
ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدۇر»(((.
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :يەنە ئۇالرنىڭ كۇفرى (يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى) ئۈچۈن
ۋە مەريەمگە چوڭ بوھتان چاپلىغانلىقلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق) .يەنە ﷲ نىڭ رەسۇلى ئىسا
ئبن مەريەمنى ھەقىقەتەن ئۆلتۈردۇق دېگەنلىكلىرى ئۈچۈن (ئۇالرغا لەنەت قىلدۇق) .ۋەھالەنكى ،ئۇالرنىڭ
((( ئەنئام سۈرىسى 60ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇ ئايەتلەردە «قەبزى روھ» دېگەن سۆزنى ئۇيقۇ مەنىسىدە ئىشلەتتى.
((( زۇمەر سۈرىسى  42ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( «ئەلھەمدۇلىلال ھىللەزى ئەھيانا بەئدە مائەماتەنا ۋە ئىلەيھىن نۇشۇر».
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ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمۇ يوق ،دارغا ئاسقىنىمۇ يوق ۋە لېكىن ئۇالرغا شۈبھە سېلىندى( ،ئىسانى ئاستۇق دەپ
گۇمان قىلىپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ئوخشاپ قالغان باشقا بىرسىنى ئاستى) ،ئىسا توغرىسىدا ئىختىالپ
قىلىشقانالر ھەقىقەتەن ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى (مەسىلىسى) دە ،شۈبھىدىدۇر .ئۇالر بۇ (ئىشنىڭ
ھەقىقىتى) نى بىلمەيدۇ ،گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ ،ئۇالر ئىسانى جەزمەن ئۆلتۈرمىدى .بەلكى ،ﷲ ئۇنى
ئۆزتەرىپىگە كۆتۈردى (يەنى ئىسانى ﷲ ئۇالرنىڭ شەررىدىن قۇتۇلدۇرۇپ تىرىك ھالدا ئاسمانغا ئېلىپ
چىقىپ كەتتى) .ﷲ غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر .ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ۋە
ناساراالردىن) ھەرقاندىقى جان ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا (يەنى ئىسانىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكى ۋە ﷲ نىڭ
بەندىسى ئىكەنلىكىگە) ئىمان ئېيتىدۇ .ئىسا قىيامەت كۈنى ئۇالر (يەھۇدىيالرنىڭ ئىسانى دارغا ئاستۇق
دېگەن دەۋاسىنىڭ ۋە ناساراالرنىڭ ئىسا ﷲ نىڭ ئوغلى دېگەن دەۋاسىنىڭ يالغانلىقى) غا گۇۋاھ
بولىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتلىرىدىكى﴿ :ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن) ھەرقاندىقى جان
ئۈزۈش ئالدىدا ئۇنىڭغا (يەنى ئىسانىڭ ھەق پەيغەمبەرلىكى ۋە ﷲ نىڭ بەندىسى ئىكەنلىكىگە) ئىمان
ئېيتىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى :ئىسا ئەلەيھىسساالم قىيامەت بولۇشتىن بۇرۇن زېمىنغا چۈشۈرۈلىدۇ

دېگەنلىكتۇر .بۇ چاغدا ئەھلى كىتابالرنىڭ ھەممىسى ئىسا ئەلەيھىسساالم ئۆلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن
(ئۇنىڭغا) ئىمان كەلتۈرىدۇ .چۈنكى ئۇ ،ئەھلى كىتابالرنىڭ (ئۆزلىرىنىڭ دىنىدا قېلىش شەرتى بىلەن)
مۇسۇلمانالرغا تۆلەيدىغان تۆلەمنى بىكار قىلىۋېتىپ ،ئۇالردىن ئىسالمدىن باشقىسىنى قوبۇل قىلمايدۇ.
﴿مەن سېنى (ئەجىلىڭ يەتكەندە) قەبزى روھ قىلىمەن﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇيقۇ ئۆلۈمدۇر ،ﷲ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى
ئۇيقۇلۇق ھالىتىدە ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كەتتى.

ئىسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ ئۆزگەرتىۋېتىلگەنلىكى
﴿سېنى كاپىرالردىن پاك قىلىمەن (يەنى سېنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان يامانالرنىڭ شەررىدىن
ساقاليمەن)﴾ يەنى مەن سېنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كېتىش ئارقىلىق ساقاليمەن.
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﴿ساڭا ئەگەشكەنلەرنى قىيامەتكىچە كاپىرالردىن ئۈستۈن قىلىمەن﴾ بۇ ھەقىقەتەن ﷲ دېگەندەك
بولدى .يەنى ﷲ ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كەتكەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ ئۈممەتلىرى
گۇرۇھ  -گۇرۇھقا بۆلۈنۈپ كەتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ﷲ تائاال ئىسا ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق ئەۋەتكەن
ھەقىقەت بىلەن ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ،پەيغەمبىرى ۋە بەندىسىنىڭ ئوغلى
ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەنلەرمۇ ،ھەددىدىن ئېشىپ ئۇنى ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى دەپ دەۋا قىلغانالرمۇ
بولدى .بىر تۈركۈم كىشىلەر ئۇنى ئىالھ دەپمۇ ئاتاشتى ،يەنە بىر تۈركۈم كىشىلەر بولسا :ئۇ (ﷲ ،مەريەم
ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمدىن تەركىب تاپقان ئۈچ) ئىالھنىڭ ئۈچىنچىسى دەپمۇ قاراشتى .ﷲ ئۇالرنىڭ
بۇ سۆزلىرىنىڭ ھەممىسىنى قۇرئاندا كەلتۈرۈپ ،خاتا گۇماندا بولغان ھەر بىر گۇرۇھقا رەددىيە بەردى.
كىشىلەرنىڭ بۇ ھالىتى ئۈچيۈز يىل داۋامالشتى .ئاندىن رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ قۇستانتىن ئىسىملىك
بىر پادىشاھى خرىستىئان دىنىغا كىردى( .ئۇنىڭ خىرىسىتىئان دىنىغا كىرىشتىكى سەۋەبى شۇكى)
ئۇ ئەسلىدە پەيالسوپ بولۇپ ،خرىستىئان دىنىنى بۇزۇش مەقسىتىدە ھىيلىگەرلىك بىلەن خرىستىئان
((( نىسا سۈرىسى  - 156ئايەتتىن  159ـ ئايەتكىچە.

ئال ئىمران سۈرىسى

دىنىغا كىرگەن دەپ قارالدى.
ئۇ خرىستىئان دىنىنىڭ ھەقىقىتىنى بىلمەي كىرگەن دېگەن كۆز قاراشالرمۇ بار .مەيلى قانداق
بولسۇن ،ئۇ خرىستىئان بولغاندىن كېيىن ،ئىسا ئەلەيھىسساالم ئېلىپ كەلگەن دىننى ئۆزگەرتىۋەتتى.
ئۇنىڭغا بەزى نەرسىلەرنى قوشتى ۋە بەزى نەرسىلەرنى كېمەيتىۋەتتى .يوق بولغان قانۇنالر يولغا
قويۇلدى .ئۇ ئۆز زامانىسىدا چوشقىنىڭ گۆشىنى ھاالل قىلىپ بەردى .ئۇالر ئۇنىڭ ئۈچۈن شەرققە قاراپ
ئىبادەت قىلدى ۋە ئىسا ئۈچۈن چېركاۋالرنى اليىھەلىدى (يەنى ئۇنىڭ سۈرەتلىرى چېركاۋالرغا قويۇلدى
ياكى سىزىلدى) .ئۇالر ئۇ پادىشاھنىڭ قىلغان بىر گۇناھى ئۈچۈن روزىلىرىنىڭ مۇددىتىگە ئون كۈن
قوشۇپ قويدى .ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنى ئۆزگىرىپ ،قۇستانتىننىڭ دىنىغا ئايلىنىپ قالدى .ئۇ
پادىشاھ خرىستىئانالر ئۈچۈن ئون ئىككى مىڭدىن ئارتۇق چېركاۋ ۋە ئىبادەت قىلىدىغان ئورۇن سېلىپ
بەردى ۋە ئۆزىنىڭ نامىدا بىر شەھەر بىنا قىلدۇردى .پادىشاھ جەمەتىمۇ ئۇنىڭغا ئەگەشتى ،ئۇالر بۇ
ئىشالرنىڭ ھەممىسىدە يەھۇدىيالرغا بېسىم ئىشلىتىش بىلەن ئۇالردىن ئۈستۈن تۇردى .ﷲ تائاال ئۇالرغا
يەھۇدىيالر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشقا كۈچ  -قۇۋۋەت ئاتا قىلدى .چۈنكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئوخشاش
كاپىر بولسىمۇ( ،لېكىن) خرىستىئانالر يەھۇدىيالرغا قارىغاندا ھەقكە يېقىنراقتۇر .ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە
ﷲ تائاالنىڭ لەنەتلىرى بولسۇن!
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەندە ،ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرگەن
كىشى ﷲ تائاالغا ،ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىگە ،كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە توغرا ئۇسۇلدا ئىشەنگەچكە،
بۇالر يەر يۈزىدىكى ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ھېسابالندى .چۈنكى ،ئۇالر بارلىق ھەقىقەتكە
ئىشىنىشكە چاقىرغان ،ئادەم ئەۋالدىنىڭ ئېسىلى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى بولغان ،ساۋاتسىز
پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىشەندى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن دىننى
ئۆزگەرتىۋېتىپ تۇرۇپ ،ئۆزلىرىنى ئۇنىڭ دىنىدا ۋە ئۇنىڭ يولىدا دەپ گۇمان قىلىدىغان ۋە ھەر بىر
پەيغەمبەرنىڭئۈممەتلىرىگەقارىغانداشۇپەيغەمبەرگەئەڭيېقىنئۈممەتدەپسانايدىغانبولدى(.ھەممە
پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن دىنغا) ئۆزگىرىش كىرگەنلىگى ئۈچۈن ،ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى تا
قىيامەت كۈنىگىچە ئۆزگەرمەيدىغان ۋە ھەممە دىندىن ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر ھەق دىن بىلەن ئەۋەتىش
ئارقىلىق ،ھەممە پەيغەمبەرلەر ئېلىپ كەلگەن شەرىئەتلەرنىڭ ئۆزگەرتىلىپ كەتمىگەن ھۆكۈملىرىنىمۇ
ئەمەلدىن قالدۇردى ،شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىغا زېمىننىڭ
شەرق ۋە غەرب تەرەپلىرىنى ئېچىپ بەردى .ئۇالر كۆپ مەملىكەتلەرگە ئىگە بولدى .كۆپ دۆلەتلەر ئۇالرغا
بويسۇندى .ئىراننىڭ پادىشاھى كىسرانىڭ پادىشاھلىقىنىمۇ پاچاقالپ تاشلىدى ،رۇمنىڭ پادىشاھى
قەيسەرنىمۇ بويسۇندۇردى ۋە ئۇ ئىككى پادىشاھنىڭ بايلىقلىرىنى ئولجا ئالدى .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم
ئەينى ۋاقىتتا پەرۋەردىگارىنىڭ بىلدۈرۈشى بىلەن ئۇالرغا خەۋەر بەرگەندەك ،ئۇ بايلىقالر ﷲ تائاالنىڭ
يولىدائىشلىتىلدى.
ﷲ تائاال بۇ ئىشتىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ئىچىڭالردىكى ئىمان ئېيتقان ۋە
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغان كىشىلەرگە ،ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەنلەرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك،
ئۇالرنىمۇ چوقۇم ھۆكۈمران قىلىشنى ،ئۇالر ئۈچۈن تاللىغان دىنىنى چوقۇم مۇستەھكەم قىلىپ بېرىشنى
ۋە ئۇالرنىڭ قورقۇنچىسىنى ئامانلىققا ئايالندۇرۇپ بېرىشنى ۋەدە قىلدى ،ئۇالر ماڭا ئىبادەت قىلىدۇ ،ماڭا
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ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەيدۇ﴾((( شۇڭا ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ھەقىقىي ئىمان كەلتۈرگەن ئىدى.
خرىستىئانالردىن شامنىڭ شەھەرلىرىنى تارتىۋالدى .ئۇالر خرىستىئانالرنى رۇمغا كۆچۈرىۋەتتى ،شۇنىڭ
بىلەن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ شەھىرى قۇستانتىنغا كۆچۈپ كەتتى .ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالر قىيامەت كۈنىگىچە
خرىستىئانالردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ئۈممىتىگە بۇ ئۈممەتنىڭ ئاخىرى
پات ئارىدا قۇستانتىننى ئېچىپ ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى مال ـ دۇنيانىڭ ھەممىسىنى ئولجا ئالىدىغانلىقى ۋە
رۇملۇقالرنىڭ ناھايىتى چوڭ قىرغىن قىلىنىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى.

كاپىرالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابى بىلەن تەھدىت قىلىنىشى
﴿«ئى ئىسا!مەن سېنى (ئەجىلىڭ يەتكەندە) قەبزى روھ قىلىمەن ،سېنى دەرگاھىمغا كۆتۈرىمەن،
(يەنى ئاسمانغا ئېلىپ چىقىمەن) .سېنى كاپىرالردىن پاك قىلىمەن (يەنى سېنى ئۆلتۈرمەكچى بولغان
يامانالرنىڭ شەررىدىن ساقاليمەن) ،ساڭا ئەگەشكەنلەرنى قىيامەتكىچە كاپىرالردىن ئۈستۈن قىلىمەن.
ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلەر ،سىلەر ئىختىالپ قىلىشقان ئىش (يەنى ئىسانىڭ ئىشى) ئۈستىدە
ئاراڭالردا مەن ھۆكۈم چىقىرىمەن .كاپىرالرغا بولسا دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە قاتتىق ئازاپ قىلىمەن ،ئۇالرغا
(ئۇالردىن ﷲ نىڭ ئازابىنى توسىدىغان) ھېچ مەدەتكار بولمايدۇ»﴾ ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە دېگەندەك،

يەھۇدىيالردىنئىسائەلەيھىسساالمغاكاپىربولغانالرنىياكىخرىستىئانالردىنئىسائەلەيھىسساالمتوغرىسىدا
ھەددىدىن ئېشىپ( :ئۇنى) ﷲ ياكى ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى ۋەياكى ئۈچەيلەندىن تەركىب تاپقان
ئىالھنىڭ ئۈچىنچىسى دېگەنلەرنى دۇنيادا ئۆلتۈرۈش ،ئەسىرگە چۈشۈرۈش ،مالالرنى ۋە دۆلەتلەرنى
ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن يوق قىلىۋېتىش بىلەن ئازابلىدى .ئاخىرەتتە ئۇالرغا بولىدىغان ئازاب تېخىمۇ قاتتىق
ۋە قىيىندۇر﴿ .ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن ساقلىغۇچى بولمايدۇ﴾(((.

﴿ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا كەلسەك ،ﷲ ئۇالرنىڭ (قىلغان ياخشى ئەمەللىرىنىڭ)
ئەجرىنى تولۇق بېرىدۇ﴾ يەنى دۇنيادا ياردەم بېرىش ۋە غەلىبە ئاتا قىلىش بىلەن ،ئاخىرەتتە ئالىي
دەرىجىلىك جەننەتلەر بىلەن مۇكاپاتالشنى ئىشارەت قىلىدۇ﴿ .ﷲ زالىمالرنى دوست تۇتمايدۇ (زالىمالرنى
دوست تۇتمايدىغان زات قانداقمۇ بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلسۇن؟)﴾.
﴿(ئى مۇھەممەد!) بۇ بولسا ساڭا بىز ئوقۇپ بېرىۋاتقان ئايەتلەردۇر ۋە ھېكمەتلىك قۇرئاندۇر﴾
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يەنى :ئى مۇھەممەد! بىز ساڭا ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ تۇغۇلغانلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ بەرگەن
بۇ ئىشالر ﷲ تائاال ئۇنى ساڭا ۋەھىي ئارقىلىق خەۋەر قىلغان ،لەۋھۇلمەھفۇزدىن ساڭا چۈشۈرگەن ۋە
ھېچقانداق شەك بولمىغان نەرسىلەرنىڭ ۋەھىيلىرىدىندۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇ ئىسا ئىبىن مەريەمنىڭ قىسسىسىدۇر .ئىسا ئۇالر دە
 تاالش قىلىۋاتقان ئۆزىنىڭ ئىشىنىڭ (ھەقىقىتى) ئۈستىدە ھەق گەپنى قىلدى« .ﷲ نىڭ شەنىگەبالىسى بولۇش اليىق ئەمەس ،ﷲ (بالىدىن ،شېرىكتىن) پاكتۇر ،ﷲ بىرەر ئىش قىلىشنى ئىرادە
قىلسا ،ئۇنىڭغا ،ۋۇجۇتقا كەل ،دەيدۇ  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا كېلىدۇ﴾(((.
((( نۇر سۈرىسى 55ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( رەئىد سۈرىسى  34ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مەريەم سۈرىسى  34ـ  35ـ ئايەتلەر.

ئال ئىمران سۈرىسى

*******
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ ﭑ ﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ئىسانىڭ مىسالى (ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن)
ئادەمنىڭ (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ) مىسالىغا ئوخشايدۇ .ئادەمنى ﷲ (ئاتا -
ئانىسىز) تۇپراقتىن ياراتتى ،ئاندىن ئۇنىڭغا« :ۋۇجۇتقا كەل» دېدى  -دە ،ئۇ ۋۇجۇتقا
كەلدى (ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ ئىشىدىن ئەجەبلىنەرلىك ئەمەس)﴿( .﴾59ئىسا
ھەققىدىكى بۇ سۆز) ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ھەقىقەتتۇر ،سەن شەك قىلغۇچىالردىن
بولمىغىن﴿ .﴾60سەن ئىسا توغرۇلۇق ھەقىقىي مەلۇماتقا ئىگە بولغىنىڭدىن كېيىن،
كىملەركى سەن بىلەن مۇنازىرىلەشسە ،سەن ئۇالرغا« :كېلىڭالر ،ئوغۇللىرىمىزنى ۋە
ئوغۇللىرىڭالرنى ،ئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى ،ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى
يىغىپ ،ﷲ نىڭ لەنىتى يالغانچىالرغا بولسۇن ،دەپ ﷲ غا يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلى»
دېگىن﴿ .﴾61شۈبھىسىزكى ،بۇ ئەلۋەتتە راست قىسسىدۇر .بىر ﷲ دىن باشقا ھېچ ئىالھ
يوقتۇر ،ﷲ ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾62ئەگەر ئۇالر
(ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە (ئۇالر بۇزغۇنچىالردۇر) ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ بۇزغۇنچىالرنى بىلىپ
تۇرىدۇ﴿.﴾63

ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىشىنىڭ ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىتىلىشىغا
ئوخشىشىپكېتىدىغانلىقى
﴿شۈبھىسىزكى ،ﷲ نىڭ نەزىرىدە ئىسانىڭ مىسالى﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ ئىسانى دادىسىز
يارىتىشى ﴿(ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن) ئادەمنىڭ (يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنىڭ) مىسالىغا
ئوخشايدۇ﴾ شۈبھىسىزكى ،ﷲ تائاال ئادەمنى دادىسىز ۋە ئانىسىز ياراتتى .يەنى ﴿ئادەمنى ﷲ
(ئاتا  -ئانىسىز) تۇپراقتىن ياراتتى﴾ يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالمنى دادىسىز ۋە ئانىسىز ياراتقان
زات ئىسا ئەلەيھىسساالمنى (دادىسىز) يارىتىشقا ئەلۋەتتە قادىردۇر .ئەگەر ئىسا ئەلەيھىسساالم
دادىسىز يارىتىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى دەپ دەۋا قىلىش دۇرۇس بولسا،
ئادەمنىمۇ ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى دەپ دەۋا قىلىش ،ئەلۋەتتە ،دۇرۇس بولىدۇ ۋە لېكىن ھەممە
دىندا بىردەك :ئادەم ئەلەيھىسساالمنى ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى دەپ دەۋا قىلىش توغرا ئەمەس
دەپ قارىلىدۇ .ئۇنداق بولغاندا ،ئۇ دەۋانى ئىسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدە قىلىش تېخىمۇ توغرا
ئەمەس .لېكىن ﷲ تائاال قالغان مەخلۇقاتالرنى بىر ئەركەك ۋە بىر چىشىدىن ياراتقىنىغا
ئوخشاش ،ئادەم ئەلەيھىسساالمنى دادىسىز ۋە ئانىسىز ،ھاۋانى ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن ئانىسىز
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ۋە ئىسانى ئانىدىن دادىسىز يارىتىش بىلەن ئۆزىنىڭ قۇدرىتىنى مەخلۇقاتلىرىغا كۆرسىتىشنى
خالىدى .شۇڭا ﷲ تائاال مەريەم سۈرىسىدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنى كىشىلەرگە قۇدرىتىمىزنى
كۆرسىتىدىغان دەلىل ۋە بىز تەرەپتىن بولغان مەرھەمەت قىلدۇق﴾(((.
﴿(ئىسا ھەققىدىكى بۇ سۆز) ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ھەقىقەتتۇر ،سەن شەك
قىلغۇچىالردىن بولمىغىن﴾ يەنى بۇ ئىسا توغرىسىدىكى ئەڭ راست سۆزدۇر بۇنىڭدىن باشقا

راست سۆز يوقتۇر.

ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا يالغان ئېيتقۇچىالرغا اﷲ تائاالنىڭ لەنىتىنى
تىلەپ دۇئا قىلىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى ئىسا ئەلەيھىسساالم ھەققىدىكى پاكىتالر ئاشكارا بولغاندىن
كېيىن ،پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۇ توغرىسىدا ھەقىقەتكە قارشى چىققان كىشى بىلەن
ﷲ تائاالنىڭ لەنىتىنى تىلەپ دۇئا قىلىشىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سەن ئىسا توغرۇلۇق ھەقىقىي

مەلۇماتقا ئىگە بولغىنىڭدىن كېيىن ،كىملەركى سەن بىلەن مۇنازىرىلەشسە ،سەن ئۇالرغا« :كېلىڭالر،
ئوغۇللىرىمىزنى ۋەئوغۇللىرىڭالرنى ،ئاياللىرىمىزنى ۋە ئاياللىرىڭالرنى ،ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى
يىغىپ ،ﷲ نىڭ لەنىتى يالغانچىالرغا بولسۇن ،دەپ ﷲ غا يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلى» دېگىن﴾ يەنى

بىزدىن ياكى سىلەردىن بولغان يالغانچىالرنىڭ زىيىنىغا (ﷲ غا يالۋۇرۇپ) دۇئا قىلىمىز.

سۈرىنىڭ بېشىدىن باشالپ بۇ يەرگە كەلگۈچە بولغان ئايەتلەر نەجران قەبىلىسىدىن كەلگەن
خرىستىئان ئەلچىلەر توغرىسىدا چۈشكەن .بۇ خرىستىئان ئەلچىلەر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا
كېلىپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىشكە باشلىدى ،ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمدا بالىلىق
(يەنى ﷲ نىڭ ئوغلى) ۋە ئىالھلىق سۈپەت بار دەپ گۇمان قىالتتى.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى يەسار ۋە باشقىالر دېگەندەك ،ﷲ تائاال ئۇالرغا رەددىيە
بېرىش ئۈچۈن بۇ سۈرىنىڭ باش قىسمىنى چۈشۈردى .ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ:
نەجران قەبىلىسىدىن بولغان خرىستىئانالرنىڭ ئاتمىش كىشىدىن تەركىب تاپقان ئەلچىسى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا كەلدى .بۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇالرنىڭ كاتتىباشلىرىدىن  14كىشى بار بولۇپ،
ئۇالر قەبىلىنىڭ ھەممە ئىشىغا مەسئۇل ئىدى .بۇالر :ئاقىب (ئىسمى ئابدۇلمەسىھ) ،سەييىد (ئىسمى
ئەيھەم) ،بەكرى ئىبنى ۋائىلنىڭ بىر تۇغقۇنى ئەبۇھارىس ئىبنى ئەلقەمە ،ئۇۋەيىس ئىبنى ھارىس،
زەيد ،قەيس ،يەزىد ،نەبىھ ،خۇۋەيلىد ،ئەمرى ،خالىد ،ئابدۇلالھ ۋە يۇھەننەس قاتارلىقالر ئىدى .بۇ
ئون تۆت كىشىنىڭ ئىشلىرىغا ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئۈچ كىشى مەسئۇل ئىدى .ئۇالر :ئاقىب؛ بۇ ئۇالرنىڭ
باشلىقى بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئۆتكۈر پىكىرلىك مەسىلىھەتچىسى ئىدى .ھەرقانداق ئىش ئۇنىڭ دېگىنىدەك
بوالتتى .سەييىد؛ بۇ ئۇالرنىڭ ئالىمى بولۇپ ،ئۇالرنىڭ سەپەر ۋە ئىجتىمائىي ئىشلىرىغا مەسئۇل
ئىدى .ئەبۇھارىس ئىبنى ئەلقەمە؛ بۇ ئۇالرنىڭ دىنىي ئالىمى ۋە ئىمامى بولۇپ ،ئۇالرنىڭ مەكتەپلىرىگە
مەسئۇل ئىدى .بۇ ئەسلىدە بەكرى ئىبنى ۋائىل جەمەتىدىن بولغان ئەرەب بولۇپ ،خرىستىئان دىنىغا
((( مەريەم سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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كىرگەن ئىدى .شۇنىڭ بىلەن رۇملۇقالر ۋە ئۇالرنىڭ پادىشاھلىرى ئۇنى چوڭ بىلىپ ،ناھايىتى
ھۆرمەتلىدى .ئۇنىڭ ئۈچۈن چېركاۋالرنى سېلىپ بەردى ۋە مال ـ مۈلۈك بىلەن تەمىنلىدى .ئۇالر ئۇنىڭ
خرىستىئان دىنىدا چىڭ تۇرىدىغانلىقىنى بىلگەنلىكى ئۈچۈن (ئۇنى) ئۆزلىرىگە خىزمەت قىلدۇردى .ئۇ
بۇرۇنقى كىتابالردىن ئالغان بىلىمىگە ئاساسەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىشىنى ۋە ئۇنىڭ سۈپىتىنى
بىلەتتى ،لېكىن ئۇنىڭ خرىستىئان دىنىدا ئېرىشكەن يۈز  -ئابرۇيى ئۇنىڭ ئۇ دىندا نادانالرچە
قېلىشىغا سەۋەبچى بولدى».
ئىبنى ئىسھاق :مۇھەممەد ئىبنى جەئفەر ئىبنى زۇبەير ماڭا مۇنداق دەپ سۆزلەپ بەردى -،دەيدۇ:
«ئەلچىلەر مەدىنىگە (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا) كەلدى .ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
قېشىغا كىرگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەسچىتىدە ئەسىر نامىزىنى ئوقۇۋاتقان ئىدى .ئەلچىلەرنىڭ
ئۈستىدە گۈل چېكىلگەن كىيىملەر بار ئىدى .ئۇالر ھارىس ئىبنى كەئىب جەمەتىنىڭ تۆگىلىرىنى مىنىپ
كەلگەن ئىدى» .مۇھەممەد ئىبنى جەئفەر ئىبنى زۇبەير ۋە ساھابىلەردىن ئۇالرنى كۆرگەن كىشىلەر :بىز
ئۇالردىن كېيىن ئۇالرغا ئوخشاش بىر ئەلچىنىڭ كەلگەنلىكىنى كۆرمىدۇق -،دېگەن ئىدى.
ئۇالرنىڭ نامىزىنىڭ ۋاقتى كىرگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىدە ناماز ئوقۇماقچى
بولدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلەرگە« :ئۇالرنى مەيلىگە قويۇڭالر» دېدى .ئۇالر شەرقكە
قاراپ ناماز ئوقۇدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئەبۇھارىس ئىبنى ئەلقەمە ۋە ئاقىب ئابدۇلمەسىھ ياكى سەييىد
ئەيھەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن سۆزلەشتى .ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۆزئارا ئىختىالپ مەۋجۇد
بولسىمۇ ،ھەممىسى پادىشاھنىڭ دىنىدىكى خرىستىئانالردىن ئىدى .ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالم ئىالھتۇر،
ئۇ ﷲ تائاالنىڭ ئوغلىدۇر ،ئۇ (ئۈچ) ئىالھنىڭ ئۈچىنچىسىدۇر -،دېدى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ بوھتان
قىلغان سۆزلىرىدىن پاكتۇر! باشقا خرىستىئانالرنىڭ سۆزلىرىمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر .ئۆزلىرىنىڭ“ :ئىسا
ئىالھتۇر” دېگەن سۆزىگە ئۇنىڭ ئۆلۈكنى تىرىلدۈرگەنلىكى ،تۇغما كورنى ،ئاق كېسەلنى ۋە باشقا
كېسەللەرنى ساقايتقانلىقى ،غەيىب ئىشالردىن خەۋەر بەرگەنلىكى ۋە اليدىن ئۇچار قۇشالرنىڭ سۈرىتىنى
ياساپ ،ئۇنىڭغا پۈۋلىشى بىلەن جان كىرگۈزۈپ ئۇچۇرتقانلىقى قاتارلىقالرنى دەلىل قىلىپ كەلتۈردى.
ئەمەلىيەتتە ،بۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بىلەن بولغاندۇر .ﷲ بۇ ئىشالرنى
كىشىلەرگە (ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە) ئاالمەت قىلىپ بەردى .خرىستىئانالر:
“ئىسا ﷲ تائاالنىڭ ئوغلى” دېگەن سۆزىگە ئۇنىڭ كىشىلەرگە تونۇش بولغان بىر دادىسىنىڭ
يوقلۇقى ،بۆشۈكتە تۇرۇپ سۆزلىگەنلىكى ،بۇنىڭدىن بۇرۇن ئادەم بالىلىرىدىن ھېچكىمنىڭ بۇنداق
كىچىك چېغىدا سۆزلەپ باقمىغانلىقى توغرىسىدىكى قاراشلىرىنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرىدۇ .ئۇالر“ :ئۈچ
ئىالھنىڭ ئۈچىنچىسى” دېگەن سۆزىگە ﷲ تائاالنىڭ« :بىز قىلدۇق ،بىز بۇيرۇدۇق ،بىز ياراتتۇق ۋە
بىز ھۆكۈم قىلدۇق» (دەپ كۆپلۈك تەلەپپۇزى بىلەن كەلتۈرگەن) سۆزىنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرىدۇ.
ئۇالر :ئەگەر (ﷲ) بىر بولغان بولسا« :مەن قىلدىم ،ھۆكۈم قىلدىم ،مەن بۇيرۇدۇم ۋە مەن ياراتتىم»
دېگەن بوالتتى( .ﷲ تائاالنىڭ كۆپلۈك تەلەپپۇزىدا بايان قىلغانلىقى) ئىالھنىڭ ﷲ ،مەريەم ۋە ئىسا
ئۈچىدىن تەركىب تاپقانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر -،دېدى .ﷲ تائاال زالىمالر ۋە تانغۇچىالرنىڭ قىلغان
بوھتان سۆزلىرىدىن پاك ۋە ناھايىتى ئالىي زاتتۇر».
(ﷲ تائاال) ئۇالرنىڭ بۇ سۆزلىرى توغرىسىدا ئايەتلەر چۈشۈردى .ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ﷲ تائاالدىن خەۋەر ۋە ئۇنىڭ بىلەن
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ئۇالرنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىيدىغان ھۆكۈم كەلدى .ئەگەر ئەلچىلەر بۇ ھۆكۈمنى رەت قىلسا ،ئۇالر بىلەن ﷲ
تائاالنىڭ لەنىتىنى تىلەپ دۇئا قىلىشىشقا بۇيرۇلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى لەنەت ئېيتىشىشقا
چاقىردى .ئاندىن ئۇالر :ئى مۇھەممەد! سەن بىزگە مۆھلەت بەرسەڭ ،بىز مەسلىھەتلىشىۋالساق ،ئاندىن
سەن بىزنى دەۋەت قىلغان ئىشقا قانداق جاۋاب بېرىدىغانلىقىمىزنى ساڭا خەۋەر قىلساق؟ -دەپ
قايتىشتى .ئۇالر ئاقىبنىڭ يېنىغا كىردى .ئۇ ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئۆتكۈر پىكىرلىك كىشى ئىدى ،ئۇالر
(ئۇنىڭغا) :ئى ئاقىب! سەن بۇ ئىشقا قانداق قارايسەن؟ -دېدى .ئاقىب ئۇالرغا :ئى خرىستىئانالر
گۇرۇھى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،سىلەر شەكسىز مۇھەممەدنىڭ ﷲ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن
پەيغەمبەر ئىكەنلىكىنى بىلدىڭالر ،ئۇ سىلەرگە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ خەۋەرلىرىنى تەپسىلىي بايان
قىلىپ بەردى ،بىر مىللەت بىر پەيغەمبەر بىلەن لەنەت ئېيتىشسا ،شۇ مىللەتنىڭ چوڭ ـ كىچىك
ھەممىسىنىڭ ھاالك بولۇپ كېتىدىغانلىقىنى سىلەر ياخشى بىلىسىلەر .ئەگەر سىلەر ئۇنىڭ بىلەن لەنەت
ئېيتىشساڭالر،ئۇسىلەرنىڭتۈپتىنيوقالغىنىڭالردۇر.ئەگەرسىلەرئۆزدىنىڭالرداقېلىپ،ئۆزدەۋايىڭالردا
(يەنى ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا) دېمەكچى بولغانلىرىڭالرنى دەۋېرىشنى خالىساڭالر ،مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم بىلەن خوشلىشىپ ،ئۆزەڭلەرنىڭ شەھىرىڭالرغا قايتىپ كېتىڭالر -،دېدى .ئاندىن ئۇالر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ :ئى مۇھەممەد! بىز سەن بىلەن لەنەت ئېيتىشماسلىقنى،
سېنى دىنىڭدا قويۇپ قويىشىمىزنى ۋە بىزمۇ ئۆزىمىزنىڭ دىنىدا قېلىۋېرىشىمىزنى توغرا كۆردۇق .لېكىن
بىز مال ـ مۈلكىمىز توغرىسىدا ئىختىالپلىشىپ قالغاندا ،بىزنىڭ ئارىمىزدا ھۆكۈم قىلىدىغان ،سەن
ئۆزەڭ رازى بولىدىغان ساھابىلىرىڭدىن بىرىنى بىز بىلەن بىللە ئەۋەتكىن ،ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن
رازىدۇرمىز -،دېدى.
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ئىمام بۇخارى ھۇزەيفە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :نەجراننىڭ
ئىككى ھەمراھى (ئاقىب بىلەن سەييىد) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن لەنەت ئېيتىشماقچى بولۇپ،
ئۇنىڭ قېشىغا كېلىدۇ .ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى يەنە بىرىگە :سەن ئۇنداق قىلما (يەنى لەنەت ئېيتىشما)،
ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر ئۇ پەيغەمبەر بولۇپ قالسا ،بىز ئۇنىڭ بىلەن لەنەت ئېيتىشىپ
قويساق ،بىز ۋە بىزنىڭ ئەۋالدلىرىمىز ھەرگىزمۇ نىجات تاپالمايمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئىككىسى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :بىز ساڭا بىزدىن سورىغان نەرسەڭنى بېرەيلى ،سەن ئىشەنچلىك بىر
كىشىنى بىز بىلەن ئەۋەتكىن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :جەزمەن سىلەر بىلەن ھەقىقىي
ئىشەنچلىك بىر كىشىنى ئەۋەتىمەن» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ئۇنى
كۈتىشىپ تۇردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئەبۇئۇبەيدە ئىبنى جەرراھ! ئورنىڭدىن تۇر!» دېدى.
ئۇ ئورنىدىن تۇردى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بۇ مۇشۇ ئۈممەت ئىچىدىكى ئىشەنچلىك كىشى»
دېدى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس رەزىيەلالھ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەر بىر ئۈممەت ئىچىدە ئىشەنچلىك بىر كىشى بولىدۇ ،بۇ ئۈممەتنىڭ ئىشەنچلىك
كىشىسى ئەبۇئۇبەيدە ئىبنى جەرراھتۇر».
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەبۇجەھل (ﷲ ئۇنى ياخشىلىقتىن يىراق قىلسۇن!) :ئەگەر مەن مۇھەممەدنىڭ كەبىنىڭ قېشىدا ناماز
ئوقۇغىنىنى كۆرسەم ،ئۇنىڭ گەدىنىگە دەسسەيمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەگەر ئۇ

ئال ئىمران سۈرىسى

شۇنداق قىلغان بولسا ،پەرىشتىلەر شەكسىز ئۇنى كۆز ئالدىمدىال تۇتاتتى» دېدى .ئەگەر يەھۇدىيالر
ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلغان بولسا ،ئۇالر شەكسىز ئۆلگەن ۋە دوزاختىكى ئورۇنلىرىنى كۆرگەن بوالتتى ،ئەگەر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن لەنەت ئېيتىشماقچى بولۇپ چىققان كىشىلەر ئۆيلىرىگە قايتسا ،مال ـ
مۈلۈك ۋە باال ـ چاقىلىرىنى تاپالمايدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھاالك بولۇپ كېتىدۇ).
﴿شۈبھىسىزكى ،بۇ ئەلۋەتتە راست قىسسىدۇر﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! بىز ئىسا ئەلەيھىسساالم
توغرىسىدا سۆزلەپ بەرگەن ئىشالر بۈيۈك بىر ھەقىقەتتۇر.
﴿بىر ﷲ دىنباشقاھېچئىالھيوقتۇر،ﷲ ھەقىقەتەنغالىبتۇر،ھېكمەتبىلەنئىشقىلغۇچىدۇر.
ئەگەر ئۇالر (ئىماندىن) يۈز ئۆرۈسە (ئۇالر بۇزغۇنچىالردۇر) ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ بۇزغۇنچىالرنى بىلىپ
تۇرىدۇ﴾ يەنى بىر كىشى ھەقتىن يېنىپ ناھەقنى قوبۇل قىلسا ،ئۇ ھەقىقىي بۇزغۇنچى بولىدۇ ،ﷲ

تائاال ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ،ﷲ ئۇنىڭغا پات يېقىندا جازا بەرگۈچىدۇر ،ﷲ تائاال (ھېچقانداق
نەرسە ئۇنىڭدىن قېچىپ قۇتۇاللمايدىغان) قۇدرەتلىك زاتتۇر .بىز ئۇنى ھەممە ئەيىب ـ نۇقسانالردىن
پاك دەپ بىلىمىز ۋە ئۇنىڭغا ھەمدۇ سانا ئېيتىمىز ،بىز ئۇنىڭ ئازابىنىڭ يېتىپ قېلىشىدىن (ئۇنىڭ
بىلەن) پاناھ تىلەيمىز.

*******
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
«ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) پەقەت ﷲ غىال ئىبادەت قىلىش ،ﷲ
غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك ،ﷲ نى قويۇپ بىر  -بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتەك
ھەممىمىزگە ئورتاق بولغان بىر سۆزگە (يەنى بىر خىل ئەقىدىگە) ئەمەل قىاليلى» دېگىن ،ئەگەر ئۇالر
يۈز ئۆرۈسە (يەنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا)(« :ئى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى!) بىزنىڭ مۇسۇلمان
ئىكەنلىكىمىزگەگۇۋاھبولۇڭالر»﴿.﴾64

اﷲ تائاالنى بىر دەپ بىلىش ئەقىدىسىنىڭ ھەممە ئۈممەتكە ئورتاق ئىكەنلىكى
﴿«ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) پەقەت ﷲ غىال ئىبادەت قىلىش ،ﷲ غا ھېچ
نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك ،ﷲ نى قويۇپ بىر  -بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتەك ھەممىمىزگە
ئورتاق بولغان بىر سۆزگە (يەنى بىر خىل ئەقىدىگە) ئەمەل قىاليلى» دېگىن﴾ بۇ چاقىرىق يەھۇدىي،

خرىستىئان ۋە ئۇالر بىلەن بىر سەپتە بولغان كىشىلەردىن ئىبارەت ئەھلى كىتابالرغا ئورتاقتۇر .بۇ ھەم
پۈتۈن پەيغەمبەرلەرنىڭ ئومۇمىيۈزلۈك ئېلىپ بارغان بىردەك چاقىرىقىدۇر.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن
پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر»
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دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾(((﴿ ،بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،شەيتاندىن
(يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر»
دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾(((.
﴿ﷲ نى قويۇپ بىر  -بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتەك ھەممىمىزگە ئورتاق بولغان بىر سۆزگە
(يەنى بىر خىل ئەقىدىگە) ئەمەل قىاليلى»﴾ ئىبنى جۇرەيج بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا گۇناھ بولىدىغان ئىشالردا (بەزىمىز ـ بەزىمىزگە بويسۇنۇپ) بىر ـ بىرىمىزنى
ئىالھقىلىۋالمايلى.

﴿ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆرۈسە (يەنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا)(« :ئى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى!)
بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكەنلىكىمىزگە گۇۋاھ بولۇڭالر﴾ يەنى ئۇالر بۇ دەۋەتتىن يۈز ئۆرۈسە ،سىلەر ئۇالرنى

ئۆزلىرىڭالرنىڭ ﷲ يول قويۇپ بەرگەن ئىسالم دىنىدا ئىكەنلىكىڭالرغا گۇۋاھچى قىلىپ قويۇڭالر.

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭھىرەقلىگەئەۋەتكەنخېتىمۇنداقيېزىلغان«:ناھايىتىشەپقەتلىك
مېھرىبان ﷲ تائاالنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەتتىن رۇمنىڭ كاتتىسى
ھىرەقلىگە ،توغرا يولغا ئەگەشكەن كىشىگە ﷲ تائاالنىڭ ساالمى بولسۇن! مەقسەت :مۇسۇلمان بولغىن،
ساالمەت قالىسەن! مۇسۇلمان بولغىن ،ﷲ سېنىڭ ئەجرىڭنى قوشالپ بېرىدۇ! ئەگەر يۈز ئۆرۈسەڭ
سېنىڭ ھۆكۈمرانلىقىڭ ئاستىدىكى بارلىق كىشىلەرنىڭ گۇناھىمۇ ساڭا يۈكلىنىدۇ» (دەپ خەتكە بۇ
ئايەتنى يازدى) ﴿«ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) پەقەت ﷲ غىال ئىبادەت قىلىش،
ﷲ غا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىك ،ﷲ نى قويۇپ بىر  -بىرىمىزنى خۇدا قىلىۋالماسلىقتەك
ھەممىمىزگە ئورتاق بولغان بىر سۆزگە (يەنى بىر خىل ئەقىدىگە) ئەمەل قىاليلى» دېگىن ،ئەگەر ئۇالر
يۈز ئۆرۈسە (يەنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا)(« :ئى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى!) بىزنىڭ مۇسۇلمان
ئىكەنلىكىمىزگەگۇۋاھبولۇڭالر﴾.
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مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر :بۇ سۈرىنىڭ بېشىدىن باشالپ سەكسەن نەچچىنچىگىچە
بولغان ئايەتلەر نەجران قەبىلىسىنىڭ ئەلچىلىرى توغرىسىدا چۈشتى -،دەيدۇ .زۆھرى :نەجران
قەبىلىسىدىكىلەر بىرىنچى بولۇپ جىزيە تۆلىگەن كىشىلەردۇر -،دېدى .جىزيە تۆلەشكە بۇيرۇغان
ئايەتنىڭ مەككە فەتھى بولغاندىن كېيىن چۈشكەنلىكىدە ھېچقانداق ئىختىالپ يوق( .ئۇنداق بولسا)
(پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ) مەككە پەتھى بولۇشتىن بۇرۇن ھىرەقلىگە يازغان خېتىدە بۇ ئايەتنى
يېزىشى بىلەن مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە زۆھرىالر دېگەن سۆزنىڭ ئارىلىقىنى قانداق بىرلەشتۈرۈش
كېرەك؟ ئۇنىڭ جاۋابى شۇكى ،نەجران قەبىلىسىنىڭ ئەلچىلىرىنىڭ كېلىشى ھۇدەيبىيە كېلىشمىدىن
بۇرۇن بولغان ،ئۇالرنىڭ بەرگەن نەرسىسى جىزيە يوسۇندا ئەمەس ،بەلكى بىر نەرسە بېرىش شەرتى
بىلەنلەنەتئېيتىشماسلىققاكېلىشكەنكېلىشىميوسۇنىدابولغانبولۇپ،ئاندىنجىزيەبېرىشكەبۇيرۇپ
چۈشكەن ئايەت شۇ (كېلشىمگە) ئۇيغۇن نازىل بولغان .بۇ خۇددى (ئالغان ئولجىدىن) بەشتىن بىرىنى
ئىسالم دۆلەت خەزىنىسىگە ۋە بەشتىن تۆت قىسمىنى ئولجا ئالغان جەڭچىگە بېرىلىدىغانلىقىغا (بەدرى
ئۇرۇشىدىن بۇرۇن كۆزىتىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن بىر قېتىملىق قوشۇندا ئابدۇلالھ ئىبنى جەھشىنىڭ
قىلغىنىدەك) ئوخشايدىغان بولۇپ ،ئولجىنى ئۈلەشتۈرۈش ئايىتى بەدرى ئۇرۇشىدا مۇشۇ ئەھۋالغا ئۇيغۇن
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

ھالدا چۈشكەن .ياكى ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھىرەقلىگە ئەۋەتكەن خېتىدە يازغان بۇ
ئايەتنىڭ مەزمۇنىنى بۇ ئايەت چۈشۈشتىن بۇرۇن يېزىشقا بۇيرۇغان بولۇشىمۇ مۇمكىن .بۇ ئەھۋال خۇددى
قۇرئان ئۆمەرنىڭ بىر نەچچە تۈرلۈك مەسىلە (مەسىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىنىڭ
ھىجابلىنىشى ،بەدرى ئۇرۇشىدىكى ئەسىرگە چۈشكەن كاپىرالرنى ئۆلتۈرۈۋېتىش ،مۇناپىقالرنىڭ نامىزىنى
چۈشۈرمەسلىك ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇرغان ئورنىدا ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇش ۋە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا بېرىلگەن ئاگاھالندۇرۇشى قاتارلىق ئىشالر) ھەققىدە ئويلىغانلىرى ۋە
ئېيتقانلىرىنىڭ كېيىن قۇرئاندا نازىل بولغان ئايەتلەرگە ئۇيغۇن بولۇپ قالغىنىغا ئوخشايدۇ.

*******
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯ
«ئىئەھلىكىتاب!(يەنىيەھۇدىيالرۋەناساراالر)نېمەئۈچۈنئىبراھىمتوغرىسىدامۇنازىرىلىشىسىلەر؟
(ئىبراھىمنى ئۆزەڭالرنىڭ دىنىدا دەپ گۇمان قىلىسىلەر؟) ھالبۇكى ،تەۋرات بىلەن ئىنجىل ئىبراھىمدىن
كېيىن نازىل بولدى( .سۆزۈڭالرنىڭ ئاساسسىز ئىكەنلىگىنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴿( .﴾65ئى يەھۇدىيالر
ۋە ناساراالر جامائەسى!) سىلەر شۇنداق كىشىلەر سىلەركى ،بىلىدىغان نەرسەڭالر (ئىسا) ئۈستىدە
مۇنازىرىلەشتىڭالر ،ئەمدى سىلەر بىلمەيدىغان نەرسەڭالر (ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ دىنى) ئۈستىدە
نېمىشقا مۇنازىرىلىشىسىلەر؟ (ئىبراھىمنىڭ ئىشىدىكى ھەقىقەتنى) ﷲ بىلىدۇ ،سىلەر بىلمەيسىلەر»
دەڭالر﴿ .﴾66ئىبراھىم يەھۇدىيمۇ ئەمەس ،ناسارامۇ ئەمەس ۋە لېكىن توغرا دىنغا ئېتقاد قىلغۇچى،
ﷲ غا بويسۇنغۇچى ئىدى ،مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى﴿ .﴾67ئىبراھىمغا ئەڭ يېقىن بولغانالر،
شۈبھىسىزكى(،ئىبراھىمنىڭزامانىداۋەئۇنىڭدىنكېيىن)ئۇنىڭغا(يەنىئۇنىڭيولىغا)ئەگەشكەنلەردۇر،
بۇ پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) دۇر( ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتى بولغان) مۆمىنلەردۇر .ﷲ
مۆمىنلەرنىڭمەدەتكارىدۇر﴿.﴾68

يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنى توغرىسىدا
مۇنازىرىلەشكەنلىكى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتلەردە) يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالرنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا
مۇنازىرىلەشكەنلىكىنى ۋە ئۇ ئىككىسىنىڭ ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىدا دەپ دەۋا
قىلغانلىقىنىئەيىبلەيدۇ.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئىبنى يەسار ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
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رىۋايەت قىلىدۇ« :نەجران قەبىلىسىنىڭ خرىستىئانلىرى بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ ئالىملىرى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا توپلىشىپ دە ـ تاالش قىلىشىپ قالدى .يەھۇدىيالرنىڭ ئالىملىرى :ئىبراھىم
يەھۇدىي دىنىدا ئىدى -،دېدى .خرىستىئانالر :ئىبراھىم خرىستىئان دىنىدا ئىدى -،دېدى .ئاندىن
ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) نېمە ئۈچۈن
ئىبراھىم توغرىسىدا مۇنازىرىلىشىسىلەر؟ (ئىبراھىمنى ئۆزەڭالرنىڭ دىنىدا دەپ گۇمان قىلىسىلەر؟)
ھالبۇكى ،تەۋرات بىلەن ئىنجىل ئىبراھىمدىن كېيىن نازىل بولدى﴾ يەنى ئى يەھۇدىيالر! ئىبراھىمنىڭ

ياشىغان ۋاقتى ﷲ تائاال تەۋراتنى مۇساغا چۈشۈرۈشتىن بۇرۇن تۇرسا ،سىلەر نېمىگە ئاساسەن ئۇنى
يەھۇدىي دىنىدا دەپ دەۋا قىلىسىلەر؟ ئى خرىستىئانالر! خرىستىئان دىنىنىڭ پەيدا بولۇشى ئۇنىڭدىن
نۇرغۇن يىلالر كېيىن ،يەنى يېقىندىال بولغان تۇرسا ،سىلەر قانداق قىلىپ ئۇنى خرىستىئان دىنىدا
دەپ دەۋا قىلىسىلەر؟ ﴿(سۆزۈڭالرنىڭ ئاساسسىز ئىكەنلىكىنى) چۈشەنمەمسىلەر؟﴾.

﴿(ئى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر جامائەسى!) سىلەر شۇنداق كىشىلەر سىلەركى ،بىلىدىغان نەرسەڭالر
(ئىسا) ئۈستىدە مۇنازىرىلەشتىڭالر ،ئەمدى سىلەر بىلمەيدىغان نەرسەڭالر (ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ دىنى)
ئۈستىدە نېمىشقا مۇنازىرىلىشىسىلەر؟﴾ بۇ ئايەت بىر نەرسىنى ياخشى بىلمەي تۇرۇپ (ئۇ توغرىدا)

جېدەللەشكەنلەرنى ئەيىبلەيدۇ .چۈنكى ،يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالر ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم توغرىسىدا
ھېچ نەرسىنى بىلمەي تۇرۇپ مۇنازىرىلەشتى .ئەگەر ئۇالر ئۆزلىرىگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
زامانىسىغىچە يول قويۇپ بېرىلگەن ،ئۆزلىرىگە ئائىت بىلىملىرى بار دىنلىرى ئۈستىدىكى مەسىلىلەردە
مۇنازىرىلەشكەن بولسا ،ئۇالر ئۈچۈن ياخشى بوالتتى .لېكىن ئۇالر ئۆزلىرى بىلمەيدىغان نەرسە
ئۈستىدە مۇنازىرىلەشتى .شۇڭا ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەيىبلىدى ۋە ئۇالرنىڭ بىلمىگەن مەسىلىلەرنى
ھەممە ئىشالرنىڭ ھەقىقىتىنى بىلىدىغان ،غەيبنى ۋە ھازىرنى بىلگۈچى زات ﷲ تائاالغا تاپشۇرۇشقا
بۇيرۇدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئىبراھىمنىڭ ئىشىدىكى ھەقىقەتنى) ﷲ بىلىدۇ ،سىلەر
بىلمەيسىلەر»دەڭالر﴾.
﴿ئىبراھىم يەھۇدىيمۇ ئەمەس ،ناسارامۇ ئەمەس ۋە لېكىن توغرا دىنغا ئېتقاد قىلغۇچى ،ﷲ غا
بويسۇنغۇچى ئىدى ،مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى﴾ يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە ئەڭ

ھەقلىق كىشىلەر ئۇنىڭ دىنىغا ئەگەشكەن كىشىلەردۇر .پەيغەمبەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ،مۇھاجىر
ۋە ئەنسارىالردىن ئىبارەت ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرگەن ساھابىلىرى ۋە ئۇالردىن كېيىنكى ئىمان ئېيتىپ
ئۇالرغا ئەگەشكەن كىشىلەردۇر.
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سەئىد ئىبنى مەنسۇر ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :شەكسىزكى ،ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ پەيغەمبەرلەر ئىچىدىن
يېقىن دوستلىرى بولىدۇ( .ئۇالرنىڭ ئىچىدىن) مېنىڭ يېقىن دوستۇم (مېنىڭ) بوۋام ۋە مېنىڭ
پەرۋەردىگارىمنىڭ دوستى (ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم) دۇر» دەپ ،ئاندىن﴿ :ئىبراھىمغا ئەڭ يېقىن
بولغانالر ،شۈبھىسىزكى( ،ئىبراھىمنىڭ زامانىدا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن) ئۇنىڭغا (يەنى ئۇنىڭ يولىغا)
ئەگەشكەنلەردۇر ،بۇ پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) دۇر( ،بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتى
بولغان) مۆمىنلەردۇر .ﷲ مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارىدۇر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى.

*******
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ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ئەھلى كىتابتىن بىر تۈركۈم كىشىلەر سىلەرنى ئازدۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ ،ئۇالر پەقەت ئۆزلىرىنىال
ئازدۇرىدۇ (بۇنىڭ ۋابالى ئۇالرغا ھەسسىلەپ ئازاب قىلىنىش بىلەن ئۆزلىرىگىال قايتىدۇ)( .لېكىن) ئۇالر
(بۇنى) تۇيمايدۇ﴿ .﴾69ئى ئەھلى كىتاب! ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
نازىل قىلىنغان قۇرئاننىڭ ھەقلىقىنى) بىلىپ تۇرۇپ نېمىشقا ئىنكار قىلىسىلەر؟﴿ ﴾70ئى ئەھلى
كىتاب! نېمە ئۈچۈن ھەقنى باتىلغا ئارىالشتۇرىسىلەر ۋە بىلىپ تۇرۇپ ھەقنى (يەنى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ سىلەرنىڭ كىتابلىرىڭالردىكى سۈپىتىنى) يوشۇرىسىلەر؟﴿ ﴾71ئەھلى كىتابتىن بىر
تۈركۈمى«:مۆمىنلەرگەنازىلقىلىنغانۋەھىگەئەتىگەندەئىمانئېيتىڭالر،كەچقۇرۇنلۇقىيېنىۋىلىڭالر،
(شۇنداق قىلساڭالر) ئۇالر (ئىماندىن) قايتىشى مۇمكىن .پەقەت سىلەرنىڭ دىنىڭالرغا ئەگەشكەنلەرگىال
ئىشىنىڭالر» دېدى( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،توغرا يول ﷲ نىڭ يولىدۇر»( .يەھۇدىيالر بىر -
بىرىگە ئېيتىدۇ) بىرەرسىگە سىلەرگە بېرىلگەنگە ئوخشاش ۋەھيى بېرىلىشتىن ياكى ئۇالرنىڭ (يەنى
مۇسۇلمانالرنىڭ) (قىيامەت كۈنى) پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا سىلەر بىلەن مۇنازىرىلىشىشىدىن
(يەنى مۇنازىرىلىشىپ سىلەرنى يېڭىپ قويۇشىدىن قورقۇپ) پەقەت دىنىڭالرغا ئەگەشكەن ئادەمگىال
ئىشىنىڭالر (دىنىڭالردا بولمىغان ھېچ ئادەمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئېتىراپ قىلماڭالر .ئەگەر سىلەر
مۇھەممەدنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىقرار قىلىپ ئۇنىڭ دىنىغا كىرمىسەڭالر ،بۇ قىيامەت كۈنى سىلەرگە
قارشى پاكىت بولىدۇ)( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،پەزل ـ كەرەم (يەنى پەيغەمبەرلىك) ﷲ نىڭ
ئىلكىدىدۇر .ﷲ ئۇنى خالىغان كىشىگە بېرىدۇ» .ﷲ (نىڭ پەزلى) كەڭدۇر( ،ﷲ) ھەممىنى
بىلگۈچىدۇر﴿72ـ .﴾73ﷲ رەھمىتىنى ئۆزى خالىغان كىشىگە خاس قىلىدۇ ،ﷲ ئۇلۇغ پەزل
ئىگىسىدۇر﴿.﴾74

يەھۇدىيالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا بولغان ھەسەتخورلۇقى ۋە سۇيىقەستى توغرىسىدا
ﷲ تائاال بۇ ئايەتتە يەھۇدىيالرنىڭ مۆمىنلەرگە ھەسەت قىلىدىغانلىقىدىن ۋە ئازغۇنلۇقنى
خااليدىغانلىقىدىن خەۋەر بەردى .بۇ ئىشالرنىڭ يامان ئاقىۋىتىنىڭ ئۇالر سەزمىگەن ھالدا ئۆزلىرىگە
قايتىدىغانلىقىنى بايان قىلدى .ﷲ تائاال ئۇالرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى ئەھلى كىتاب! ﷲ نىڭ
ئايەتلىرىنى (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان قۇرئاننىڭ ھەقلىقىنى) بىلىپ تۇرۇپ نېمىشقا
ئىنكار قىلىسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر ئۇ ئايەتلەرنىڭ راستلىقىنى ۋە ھەقلىقىنى بىلىسىلەر.
﴿ئى ئەھلى كىتاب! نېمە ئۈچۈن ھەقنى باتىلغا ئارىالشتۇرىسىلەر ۋە بىلىپ تۇرۇپ ھەقنى (يەنى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سىلەرنىڭ كىتابلىرىڭالردىكى سۈپىتىنى) يوشۇرىسىلەر؟﴾ يەنى سىلەر
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كىتابلىرىڭالردا ئېنىق يېزىلغان ۋە سىلەر (ئۇنى) بىلىدىغان سۈپەتلىرىنى
يوشۇرىسىلەر.
﴿ئەھلى كىتابتىن بىر تۈركۈمى« :مۆمىنلەرگە نازىل قىلىنغان ۋەھىگە ئەتىگەندە ئىمان ئېيتىڭالر،
كەچقۇرۇنلۇقى يېنىۋىلىڭالر﴾دەيدۇ .بۇ يەھۇدىيالرنىڭ دىندا ئاجىز كىشىلەرنى (ئۆزلىرىنىڭ دىنى بولغان

ئىسالمدىنقايتۇرۇپ)يەھۇدىيدىنىغاكىرگۈزۈشئۈچۈنقىلماقچىبولغانسۇيىقەستىدۇر.بۇسۇيىقەست
شۇنىڭدىن ئىبارەتكى ،ئۇالر ئەتىگەندە ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمانالر بىلەن بىللە بامدات نامىزىنى ئوقۇشنى،
(شۇنىڭ بىلەن نادان كىشىلەرنىڭ ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىغا مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىدىكى كەمچىلىك ۋە
ئەيىبلەرقايتۇرۇپتۇدېيىشىئۈچۈن)كەچقۇرۇندائۆزلىرىنىڭدىنىغاقايتىۋېلىشنىئۆزئارامەسلىھەتلىشىدۇ.
شۇڭا ئۇالر مۇنداق دېدى(﴿ :شۇنداق قىلساڭالر) ئۇالر (ئىماندىن) قايتىشى مۇمكىن﴾.
ئىبنى ئەبۇنەجىيھ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە بامدات نامىزىنى ئوقۇدى ،ئۇالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغائەگىشىپنامازئوقۇپبولغاندىنكېيىن،ئۇنىڭدابىركەمچىلىكنىڭبارلىقىنىكىشىلەرگە
كۆرسىتىش ئۈچۈن ھىيلىگەرلىك قىلىپ كەچقۇرۇندا كاپىر بولدى.

﴿پەقەت دىنىڭالرغا ئەگەشكەن ئادەمگىال ئىشىنىڭالر (دىنىڭالردا بولمىغان ھېچ ئادەمنىڭ
پەيغەمبەرلىكىنى ئېتىراپ قىلماڭالر .ئەگەر سىلەر مۇھەممەدنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىقرار قىلىپ ئۇنىڭ
دىنىغا كىرمىسەڭالر ،بۇ قىيامەت كۈنى سىلەرگە قارشى پاكىت بولىدۇ)﴾ يەنى يەھۇدىيالر مۇنداق دېدى:

«سىلەر سىرلىرىمىزنى ئۆزىمىزنىڭ دىنىغا ئەگەشكەنلەرگىال ئاشكارا قىلىڭالر ،قوللىرىمىزدىكى نەرسىنى
(يەنى تەۋراتتىكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى) مۇسۇلمانالرغا ئاشكارا قىلماڭالر( ،ئەگەر
سىلەر ئۇنى ئۇالرغا ئاشكارا قىلساڭالر) ئۇالر ئۇ خەۋەرلەرنى ئۇقۇۋېلىپ( ،ئۇنىڭ بىلەن) سىلەرگە قارشى
پاكىتكەلتۈرىدۇ.
﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،پەزل ـ كەرەم (يەنى پەيغەمبەرلىك) ﷲ نىڭ ئىلكىدىدۇر﴾ يەنى
ئى يەھۇدىيالر! سىلەر قوللىرىڭالردا بار بولغان كىتابلىرىڭالردىكى ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن خەۋەر
قىلىنغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى يوشۇرساڭالرمۇ ،مۆمىنلەرنىڭ دىللىرىنى ئۆزىنىڭ
بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرگەن مەنىسى ئوچۇق ئايەتلەر ،كەسكىن
پاكىتالر ۋە ئوچۇق ھۆججەتلەرگە تولۇق ئىشىنىشكە باشالشقا ﷲ يېتەرلىكتۇر.
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﴿(يەھۇدىيالر بىر  -بىرىگە ئېيتىدۇ) بىرەرسىگە سىلەرگە بېرىلگەنگە ئوخشاش ۋەھيى بېرىلىشتىن
ياكى ئۇالرنىڭ (يەنى مۇسۇلمانالرنىڭ) (قىيامەت كۈنى) پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدا سىلەر بىلەن
مۇنازىرىلىشىشىدىن (يەنى مۇنازىرىلىشىپ سىلەرنى يېڭىپ قويۇشىدىن قورقۇپ) پەقەت دىنىڭالرغا
ئەگەشكەنئادەمگىالئىشىنىڭالر(دىنىڭالردابولمىغانھېچئادەمنىڭپەيغەمبەرلىكىنىئېتىراپقىلماڭالر﴾

يەنى يەھۇدىيالر مۇنداق دەيدۇ :سىلەر ئۆزەڭلەرنىڭ كىتابلىرىڭالردىكى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
مۇناسىۋەتلىك بىلىمنى مۇسۇلمانالرغا ئاشكارا قىلماڭالر( .ئەگەر ئاشكارا قىلساڭالر) ئۇالر سىلەردىن ئۇنى
بىلىۋالىدۇ ـ دە ،سىلەر بىلەن بىلىمدە باراۋەر بولىدۇ .ئۇالر ئۇ خەۋەرلەرگە سىلەردىن بەكرەك ئىشىنىدۇ
ياكى ئۇنى سىلەرنىڭ قارشىڭالرغا پاكىت قىلىدۇ ،ئاندىن دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە (سىلەرنىڭ قارشىڭالرغا)
پاكىتالر ھازىرلىنىدۇ(﴿ .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،پەزل ـ كەرەم (يەنى پەيغەمبەرلىك) ﷲ نىڭ
ئىلكىدىدۇر .ﷲ ئۇنى خالىغان كىشىگە بېرىدۇ»﴾ يەنى ھەممە ئىشالر ﷲ تائاالنىڭ خالىغىنىچە بولىدۇ،

ئال ئىمران سۈرىسى

ئۇ (خالىغان كىشىگە بىر نەرسە) بېرىدۇ ۋە (خالىغان كىشىگە) بەرمەيدۇ ،ئۇ خالىغان كىشىگە ئىمان
ۋە بىلىم بېرىدۇ ،خالىغان كىشىنى ئازدۇرۇپ ئۇنىڭ كۆزىنى كۆرمەس قىلىدۇ ۋە دىلىنى پېچەتلىۋېتىدۇ
(يەنى مەنىۋى جەھەتتىن كور قىلىدۇ) ئۇنىڭ دىلىنى ۋە قۇالقلىرىنى پېچەتلەپ ،كۆزلىرىنى (ھەقىقەتنى
كۆرمەسلىكى) ئۈچۈن پەردىلەيدۇ .ﷲ تائاالنىڭ (بۇ ئىشالرنى قىلىشىدا) تولۇق پاكىتى ۋە چوڭ
ھېكمىتىباردۇر.
﴿ﷲ (نىڭ پەزلى) كەڭدۇر( ،ﷲ) ھەممىنى بىلگۈچىدۇر .ﷲ رەھمىتىنى ئۆزى خالىغان كىشىگە
خاس قىلىدۇ ،ﷲ ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر﴾ يەنى ئى مۆمىنلەر! ﷲ سىلەرنىڭ پەيغەمبىرىڭالر مۇھەممەد

ئەلەيھىسساالمنى باشقا پەيغەمبەرلەردىن ھۆرمەتلىك قىلىپ ،تۈگەتكۈسىز ئاالھىدىلىكلەرگە ئىگە قىلدى
ۋە ھەممە تەرەپتىن مۇكەممەل بولغان دىنىغا باشلىدى.

*******
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ئەھلى كىتابتىن بەزى كىشىلەر باركى ،ئۇنىڭدا كۆپ مال ئامانەت قويساڭمۇ ،ساڭا ئۇنى قايتۇرۇپ
بېرىدۇ؛ ئۇالردىن يەنە بەزى كىشىلەرمۇ باركى ،ئۇنىڭدا بىر دىنار ئامانەت قويساڭمۇ ،ئۇنىڭ بېشىدا
تۇرمىغىچە (يەنى قايتا  -قايتا سۈيلىمىگىچە) ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بەرمەيدۇ .بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر:
«ئۈممىلەرنىڭ مېلىغا خىيانەت قىلساق بىزگە گۇناھ بولمايدۇ( ،يەنى بىزنىڭ دىنىمىزدا بولمىغانالرنىڭ
ماللىرى بىزگە ھارام ئەمەس)» دېدى ،ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ ﷲ نامىدىن يالغاننى توقۇيدۇ﴿.﴾75
ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر باشقا دىندىكىلەرگە زۇلۇم قىلسا گۇناھ بولىدۇ) .ئەھدىگە ۋاپا قىلغان ۋە
گۇناھتىن ساقالنغانالر (ﷲ دوست تۇتقان كىشىلەردۇر) ،چۈنكى ،ﷲ تەقۋادارالرنى ھەقىقەتەن دوست
تۇتىدۇ﴿.﴾76

يەھۇدىيالرنىڭ ئىشەنچسىز ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىمۇ خائىنالرنىڭ بارلىقىدىن خەۋەر بېرىپ ۋە مۆمىنلەرنىڭ
ئۇالرغا ئالدىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن (ئۇالرنى) ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :بەزى كىشىلەر
باركى ،ئۇنىڭدا كۆپ مال ئامانەت قويساڭمۇ ،ساڭا ئۇنى قايتۇرۇپ بېرىدۇ﴾ ئەگەر ئۇنىڭدىن ئازراق
بولسا ،ئەلۋەتتە ،ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بېرىدۇ.
﴿ئۇالردىن يەنە بەزى كىشىلەرمۇ باركى ،ئۇنىڭدا بىر دىنار ئامانەت قويساڭمۇ ،ئۇنىڭ بېشىدا
تۇرمىغىچە (يەنى قايتا  -قايتا سۈيلىمىگىچە) ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بەرمەيدۇ﴾ يەنى ئەگەر ئۇالر

بىر دىنار پۇل ئۈستىدە يۇقىرىقىدەك قىلسا ،بىر دىناردىن كۆپ پۇلالرنى ساڭا ئەلۋەتتە قايتۇرۇپ
بەرمەيدۇ.
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﴿بۇ شۇنىڭ ئۈچۈنكى ،ئۇالر« :ئۈممىلەرنىڭ مېلىغا خىيانەت قىلساق بىزگە گۇناھ بولمايدۇ،
(يەنى بىزنىڭ دىنىمىزدا بولمىغانالرنىڭ ماللىرى بىزگە ھارام ئەمەس)» دېدى﴾ يەنى يەھۇدىيالرنىڭ

(باشقىالرنىڭ) ھەققىگە خىيانەت قىلىشىنىڭ سەۋەبى ،ئۇالرنىڭ :بىزنىڭ دىنىمىزدا بولمىغان
كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى يېۋالساق ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ ،شەكسىزكى ،ﷲ بىزگە ئۇالرنىڭ
ماللىرىنى ھاالل قىلىپ بەردى -،دەپ پەتىۋا بېرىشىدۇر.
﴿ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ ﷲ نامىدىن يالغاننى توقۇيدۇ﴾ يەنى شەكسىزكى ،ئۇالر بۇ سۆزنى ۋە
بوھتاننى ئۆزلىرى تۇقۇپ چىقتى ،ﷲ تائاال ئۇالرغا كىشىلەرنىڭ ماللىرىنى ئورۇنسىز يېۋىلىشنى ھارام
قىلدى ،ھەقىقەتەن يەھۇدىيالر بوھتان چاپلىغۇچى كىشىلەردۇر.
ئابدۇرازاق سەئىسەئە ئىبنى يەزىدتىن رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمادىن :بىز جەڭلەردە مۇسۇلمانالرغا جىزيە تۆلەپ ياشايدىغان ئەھلى كىتابالرنىڭ توخۇ ۋە
قويلىرىنى تۇتۇۋالىمىز بۇنداق قىلىشىمىز توغرىمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما
ئۇ كىشىگە :سىلەر بۇ ئىشقا قانداق قارايسىلەر؟ -دېدى .ئۇ :بىز بۇنداق قىلساق ،بىزگە گۇناھ
بولمايدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :سىلەرنىڭ بۇ سۆزۈڭالر ئەھلى كىتابالرنىڭ:

﴿«ئۈممىلەرنىڭمېلىغاخىيانەتقىلساقبىزگەگۇناھبولمايدۇ(،يەنىبىزنىڭدىنىمىزدابولمىغانالرنىڭ
ماللىرى بىزگە ھارام ئەمەس)»﴾ دېگەن سۆزىگە ئوخشايدۇ .ئەگەر (مۇسۇلمانالرغا جىزيە تۆلەپ

ياشايدىغان ئەھلى كىتابالر) جىزيە بەرسە ،سىلەرگە ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن ھېچ نەرسە ئۆزى رازى
بولۇپ بەرمىگىچە ھاالل بولمايدۇ -،دېدى.

﴿ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر باشقا دىندىكىلەرگە زۇلۇم قىلسا گۇناھ بولىدۇ) .ئەھدىگە ۋاپا
قىلغان ۋە گۇناھتىن ساقالنغانالر (ﷲ دوست تۇتقان كىشىلەردۇر)﴾ يەنى شۇنداقال ،ﷲ تائاال

ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ ئەۋەتىلگەن ۋاقتىدا ئۇنىڭغا
ئىشىنىش توغرۇلۇق ئەھدە ئالغاندەك ،سىلەردىنمۇ ئەھدە ئالغان ئىدى .ئى ئەھلى كىتابالر! سىلەرنىڭ
ئىچىڭالردىكى ئۆزىنىڭ ئەھدىسىگە ۋاپا قىلغان( ،ﷲ دىن) قورققان ،ﷲ تائاالنىڭ چەكلىگەن
نەرسىلىرىدىن ساقالنغان ۋە ئۇنىڭ ئاخىرقى پەيغەمبىرى ئېلىپ كەلگەن شەرىئىتىگە ئەگەشكەن
كىشىنى (ﷲ دوست تۇتىدۇ) ﴿چۈنكى ،ﷲ تەقۋادارالرنى ھەقىقەتەن دوست تۇتىدۇ﴾.
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ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﷲ غا بەرگەن ئەھدىنى ۋە قەسەملىرىنى ئازغىنا بەدەلگە تېگىشىدىغانالر ئاخىرەتتە (ﷲ
نىڭ رەھمىتىدىن) ھېچقانداق نېسىۋىگە ئېرىشەلمەيدۇ ،قىيامەت كۈنى ﷲ ئۇالرغا (ئۇالرنى خۇش
قىلىدىغان) سۆز قىلمايدۇ ،ئۇالرغا (رەھمەت كۆزى بىلەن) قارىمايدۇ ،ئۇالرنى (گۇناھلىرىدىن)
پاكلىمايدۇ ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ﴿.﴾77

ئال ئىمران سۈرىسى

ئەھدىگە خىالپلىق قىلغۇچىغا ئاخىرەتتە ھېچقانداق نېسىۋىنىڭ يوق
ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) مۇنداق دەيدۇ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە ،ئۇنىڭ سۈپەتلىرىنى
كىشىلەرگە بايان قىلىپ بېرىشكە ۋە ئۇنىڭ ئىشىنى كىشىلەرگە چۈشەندۈرۈشكە ئەھدە بەرگەن
كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئەھدىسىنى ۋە يالغان قەسەملىرىنى ئازغىنا پۇلغا تېگىشكەن كىشىلەر بار.
﴿ئاخىرەتتە (ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن) ھېچقانداق نېسىۋىگە ئېرىشەلمەيدۇ﴾ يەنى ئۇ كىشىلەر ئۈچۈن
ئاخىرەتتە ھېچقانداق نېسىۋە يوق﴿ .قىيامەت كۈنى ﷲ ئۇالرغا (ئۇالرنى خۇش قىلىدىغان) سۆز قىلمايدۇ،
ئۇالرغا (رەھمەت كۆزى بىلەن) قارىمايدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ﷲ ئۇالرغا مېھرىبانلىق بىلەن سۆزلىمەيدۇ

ۋە رەھمەت كۆزى بىلەن قارىمايدۇ.

﴿ئۇالرنى (گۇناھلىرىدىن) پاكلىمايدۇ﴾ يەنى ﷲ ئۇالرنى گۇناھالردىن پاكلىمايدۇ ،ئەكسىچە
ئۇالرنى دوزاخقا تاشالشقا بۇيرۇيدۇ﴿ ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ﴾ .بۇ ئايەتكە مۇناسىۋەتلىك كۆپلىگەن
ھەدىسلەر بار ،تۆۋەندە ئۇ ھەدىسلەرنىڭ بەزىلىرىنى بايان قىلىمىز.
بىرىنچى ھەدىس :ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :قىيامەت كۈنى ﷲ تائاال سۆزلىمەيدىغان ،قارىمايدىغان ۋە
گۇناھلىرىنى پاكلىمايدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى بولۇپ ئۇالرغا قاتتىق ئازاب باردۇر» .مەن :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئۇ زىيان تارتقۇچىالر كىملەر؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يۇقىرىدىكى سۆزىنى
ئۈچ قېتىم تەكرارالپ مۇنداق دېدى« :ئۇالر (تەكەببۇرلۇق يۈزىسىدىن) ئىشتاننى ئوشۇغىدىن ئاشۇرۇپ
ئۇزۇن كىيگەن كىشى ،ئۆزىنىڭ ساتماقچى بولغان مېلىنى يالغان قەسەم بىلەن داڭلىغان كىشى ۋە
مىننەتخورلۇققىلغانكىشىدۇر».
ئىككىنچى ھەدىس :ئىمام ئەھمەد ئەدىي ئىبنى ئۆمەير كىندىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :كىندىلىك ئىمرۇئۇلقەيىس ئىبنى ئابىس دېگەن بىر كىشى ھەزرەمىلىك بىر كىشى بىلەن بىر
پارچە زېمىن توغرۇلۇق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىدا دەۋالىشىپ قالدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
زېمىننى ھەزرەمىلىك كىشىگە ئىسپات كۆرسىتىش شەرتى بىلەن ھۆكۈم قىلىپ بەرمەكچى بولدى .لېكىن
ئۇ ئىسپات كەلتۈرەلمىدى .ئاندىن قەسەم ئىچىش شەرتى بىلەن ئىمرۇئۇلقەيسكە ھۆكۈم قىلىپ بەرمەكچى
بولدى .ھەزرەمىلىك كىشى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر سەن ئۇنىڭغا زېمىننى قەسەم قىلىش
شەرتى بىلەن ھۆكۈم قىلىپ بەرسەڭ ،كەبىنىڭ پەرۋەردىگارىنىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،زېمىنىم ئۇنىڭغا
كېتىپ قالىدۇ -،دېدى((( .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر كىشى بىرسىنىڭ مال ـ مۈلكىنى ئېلىۋېلىش
ئۈچۈن يالغان قەسەم ئىچسە ،ﷲ تائاال ئۇ كىشىگە ئاچچىقالنغان ھالەتتە ئۇچرىشىدۇ» دېدى .ھەدىسنى
رىۋايەت قىلغان كىشىلەرنىڭ بىرى بولغان “رىجا” دېگەن كىشى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم﴿ :ﷲ غا
بەرگەن ئەھدىنى ۋە قەسەملىرىنى ئازغىنا بەدەلگە تېگىشىدىغانالر ئاخىرەتتە (ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن)
ھېچقانداق نېسىۋىگە ئېرىشەلمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى -،دېدى .ئاندىن ئىمرۇئۇلقەيىس :ئى

ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! زېمىننى ئۆتۈنۈپ بەرگەن كىشىگە قانداق ھۆكۈم بار؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
((( يەنى ئۇ يالغان قەسەم ئىچىپ بولسىمۇ ،زېمىنىمنى ئېلىۋالىدۇ دېمەكچى.
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ئەلەيھىسساالم« :جەننەت بار» دېدى .ئۇ :سەن ماڭا گۇۋاھ بولغىن بۇ زېمىننىڭھەممىسىنى ئۇنىڭغا
ئۆتۈنۈپ بەردىم -،دېدى.
ئۈچىنچى ھەدىس :ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھتىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشى ،بىر مۇسۇلماننىڭ مال ـ مۈلكىنى ئېلىۋېلىش ئۈچۈن يالغان قەسەم
ئىچسە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئاچچىقالنغان ھالدا ئۇچرىشىدۇ» ئەشئەس :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم
قىلىمەنكى ،بۇ مەندە يۈز بەرگەن ئىش ئىدى .مەن بىلەن بىر يەھۇدىينىڭ ئارىلىقىدا بىر زېمىن بار
ئىدى ،ئۇ يەھۇدىي زېمىنغا خىيانەت قىلدى .مەن ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قېشىغا ئېلىپ
باردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەندىن« :سېنىڭ پاكىتىڭ بارمۇ؟» دەپ سورىدى ،مەن :يوق -،دەپ
جاۋاب بەردىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىيغا« :قەسەم ئىچكىن» دېدى .شۇنىڭ بىلەن مەن:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ قەسەم ئىچسە ،مېنىڭ مال ـ مۈلكۈم (ئۇنىڭغا) كېتىپ قالىدۇ -،دېدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ تائاال﴿ :ﷲ غا بەرگەن ئەھدىنى ۋە قەسەملىرىنى ئازغىنا بەدەلگە
تېگىشىدىغانالر ئاخىرەتتە (ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن) ھېچقانداق نېسىۋىگە ئېرىشەلمەيدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى
نازىل قىلدى -،دېدى».
تۆتىنچى ھەدىس :ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى سۆزلىمەيدىغان ،قارىمايدىغان ۋە
(گۇناھلىرىنى) پاكلىمايدىغان ئۈچ تۈرلۈك كىشى بار بولۇپ ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ .ئۇالر:
مۇساپىرغا ئۆزىدىكى ئارتۇق سۇنى بەرمىگەن كىشى .ناماز ئەسىردىن كېيىن يالغان قەسەم ئىچىپ بىر
نەرسە ساتقان كىشى .خەلىپىگە دۇنيالىق ئۈچۈن بەيئەت قىلغان كىشى (ئەگەر خەلىپە ئۇنىڭغا مال -
بايلىق بەرسە ،ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىدىغان ،ئەگەر بەرمىسە ۋاپاسىزلىق قىلىدىغان كىشى».

*******
ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

556

ئۇالردىن (يەنى يەھۇدىيالردىن) بىر تۈركۈمى كىتابتا بولمىغان نەرسىلەرنى ،سىلەرنىڭ كىتابتا بار
ئىكەن دەپ ئويلىشىڭالر ئۈچۈن ،تىللىرىنى ئەگرى  -بۈگرى قىلىپ ئوقۇيدۇ ۋە ئۇنى ﷲ تەرىپىدىن
نازىل بولغان -،دەيدۇ .ھالبۇكى ،ئۇ ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ئەمەس ،ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ ﷲ
نامىدىن يالغاننى توقۇيدۇ﴿.﴾78

يەھۇدىيالرنىڭ تىللىرىنى ئەگرى ـ بۈگرى قىلىپ ،اﷲ تائاالنىڭ سۆزلىرىنى
ئۆزگەرتىۋەتكەنلىكى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىن (ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ لەنەتلىرى بولسۇن!)
بىر تۈركۈملىرى تەۋراتنىڭ سۆزلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ ۋە ﷲ تائاالنىڭ سۆزلىرىنى ھەقىقىي مەنىسىدىن
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بۇرىۋېتىدۇ دەپ خەۋەر بېرىدۇ( .بۇالرنىڭ ئۇنداق قىلىشى) نادان كىشىلەرنى ﷲ تائاالنىڭ كىتابىدا
شۇنداق ئۆزگەرتىلىشلەر بار دەپ ئويغا سېلىش ئۈچۈندۇر .ئۇالر بۇ قىلىقنى ﷲ تائاالغا دۆڭگەيدۇ ،بۇ
(ئۇالرنىڭ) ﷲ تائاالغا قىلغان بىر بوھتانىدۇر ،ئۇالر ھەم ئۆزلىرىنىڭ بوھتان چاپلىغانلىقىنى بىلىدۇ،
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ ﷲ نامىدىن يالغاننى توقۇيدۇ﴾.
﴿ئۇالردىن (يەنى يەھۇدىيالردىن) بىر تۈركۈمى كىتابتا بولمىغان نەرسىلەرنى ،سىلەرنىڭ كىتابتا
بار ئىكەن دەپ ئويلىشىڭالر ئۈچۈن ،تىللىرىنى ئەگرى  -بۈگرى قىلىپ ئوقۇيدۇ﴾ مۇجاھىد ،شەئىبي،

ھەسەن ،قەتادە ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ئۇالر كىتابنى
ئۆزگەرتىۋېتىدۇدېگەنبولىدۇ-،دېدى.شۇنىڭدەك،ئىمامبۇخارىمۇئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمانىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :شەكسىزكى ،ئۇالر (ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنى) ئۆزگەرتىۋېتىدۇ ۋە
ئۇنىڭغا بىر نەرسە قوشۇپ قويىدۇ .ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئىچىدىن ﷲ تائاالنىڭ كىتابىنىڭ
بىر تال سۆزىنى ئۆزگەرتىدىغان ھېچقانداق كىشى يوق .لېكىن يەھۇدىيالر ئۇنى ئۆزگەرتىپ ،ئەسلى
مەنىسىدە بولمىغان مەنىلەرنى قوشۇپ قويىدۇ.
ۋەھب ئىبنى مۇنەببەھ مۇنداق دەيدۇ :شەكسىزكى ،تەۋرات بىلەن ئىنجىل ﷲ تائاال چۈشۈرگەن
پېتى ساقلىنىپ ،ئۇ ئىككىسىدىن بىرەر ھەرپمۇ ئۆزگەرتىلىپ كەتمىگەن .لېكىن ئەھلى كىتابالر
ئۆزگەرتىش( ،ئۇنىڭغا ئەسلى مەنىسىدىن باشقا) مەنە بېرىش ۋە ئۆزلىرى يازغان كىتابالرغا تايىنىش
ئارقىلىق ئېزىپ كېتىدۇ.

﴿ئۇنى ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان دەيدۇ .ھالبۇكى ،ئۇ ﷲ تەرىپىدىن نازىل بولغان ئەمەس﴾

يەنى ﷲ تائاالنىڭ كىتابى ئۆزگەرتىلىشتىن ساقالنغۇچىدۇر.

ئەگەر ۋەھب :ﷲ تائاالنىڭ كىتابلىرى ساالمەت ساقالنغىچىدۇر -،دېگەن سۆزىدە ئەھلى
كىتابالرنىڭ قوللىرىدىكى كىتابالرنى كۆزدە تۇتسا ،ئۇ كىتابالردا ئۆزگەرتىلىش ،ئالماشتۇرۇش ،قوشۇپ
قويۇش ۋە بەزى يەرلەرنى كېمەيتىۋېتىشىنىڭ بولغانلىقىدا شەك يوق .بۇالرنى ئەرەبچىگە تەرجىمە
قىلىشتىمۇ كۆپلىگەن خاتالىقالر ،نۇرغۇنلىغان قوشۇش ۋە ئېلىۋېتىشالر بولغان .بۇ تەرجىمە تەۋرات
ياكى ئىنجىلنىڭ ئۆزى بولماستىن بەلكى ،ئۇنىڭ ئەرەبچە چۈشەندۈرۈلىشىدۇر .ئەھلى كىتابالرنىڭ
كۆپىنچىسىنىڭ ياكى ھەممىسىنىڭ چۈشەنچىسى توغرا ئەمەس .ئەمما ۋەھبنىڭ :ﷲ تائاالنىڭ كىتابلىرى
ساق ـ ساالمەت ساقالنغۇچىدۇر -،دېگەن سۆزىدە ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى كىتابالر كۆزدە تۇتۇلغان
بولسا ،ئۇالر ۋەھب ھەقىقەتەن ھېچقانداق ئۆزگەرتىلمەي ساالمەت ساقالنغۇچىدۇر.

*******
ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﷲ بىرەر ئىنسانغا كىتابنى ،ھېكمەتنى ،پەيغەمبەرلىكنى بەرگەندىن كېيىن ،ئۇنىڭ كىشىلەرگە:
«ﷲ نى قويۇپ ماڭا بەندە بولۇڭالر» دېيىشى اليىق بولمايدۇ (يەنى پەيغەمبەردىن مۇنداق گەپنىڭ
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سادىربولۇشىنىتەسەۋۋۇرقىلغىلىبولمايدۇ)ۋەلېكىن(ئۇ)«:كىتابنىئۈگەتكەنلىكىڭالر،ئوقۇغانلىقىڭالر
ئۈچۈن رەببانى بولۇڭالر» (دەيدۇ)﴿ .﴾79شۇنىڭدەك ئۇنىڭ پەرىشتىلەرنى ،پەيغەمبەرلەرنى رەب
قىلىۋېلىشقا بۇيرۇشى اليىق بولمايدۇ .مۇسۇلمان بولغىنىڭالردىن كېيىن پەيغەمبىرىڭالر سىلەرنى كۇفرىغا
بۇيرۇمدۇ؟﴿.﴾80

پەيغەمبەرنىڭ كىشىلەرنى ئۆزىگە ياكى اﷲ تائاالدىن باشقا بىر نەرسىگە
ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلمايدىغانلىقى
ﷲ تائاال كىتاب ،ھېكمەت ۋە پەيغەمبەرلىكنى بەرگەن پەيغەمبەرنىڭ كىشىلەرگە :ﷲ بىلەن
بىللە ماڭا ئىبادەت قىلىڭالر دېيىشى اليىق ئەمەستۇر .ئۇنداق ئىكەن ،پەيغەمبەر ئەمەس ،يەھۇدىي ۋە
خرىستىئانالرنىڭ ئالىملىرىغا ۋە سوپى ـ ئىشانالرنىڭ ئازغۇن ماشايىخلىرىغا ئوخشاش نادان كىشىلەرنىڭ
باشقا كىشىلەرگە ئۇ سۆزنى دېيىشى ،ئەلۋەتتە ،اليىق ئەمەس .ﷲ تائاال شۇنداق قىلغان يەھۇدىي ۋە
خرىستىئانالرنى (بۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈن) قاتتىق ئەيىبلىدى .پەيغەمبەرلەر ۋە ئۇالرغا ئەگەشكەن ھەقىقىي
ئالىمالر بۇالرنىڭ سىرتىدىدۇر .چۈنكى ،ئالىمالر كىشىلەرنى بىر نەرسىگە بۇيرۇسا ،ﷲ بۇيرۇغان ۋە
پەيغەمبەر يەتكۈزگەن نەرسىگە بۇيرۇيدۇ .ئالىمالر كىشىلەرنى بىرەر نەرسىدىن توسسا ،ﷲ ۋە پەيغەمبەرلەر
توسقان نەرسىدىن توسىدۇ .پەيغەمبەرلەر (ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى ۋە سالىمى ئۇالرغا بولسۇن!) ئۆزلىرىنىڭ
ئۈستىدىكى ئۇلۇغ ۋەزىپىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن كەلگەن (ﷲ ۋە ئۇنىڭ مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئارىسىدىكى)
ئەلچىلەر بولۇپ ،ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ۋەزىپىسىنى تولۇق ئادا قىلدى ،كىشىلەرگە نەسىھەت قىلدى ۋە ئۇالرغا
ھەقىقەتنىيەتكۈزدى.
﴿ۋە لېكىن (ئۇ)« :كىتابنى ئۈگەتكەنلىكىڭالر ،ئوقۇغانلىقىڭالر ئۈچۈن رەببانى بولۇڭالر»
(دەيدۇ)﴾ يەنى( ،لېكىن) پەيغەمبەر كىشىلەرگە :تەربىيىچى ۋە ئىسالھچى بولۇڭالر! -دەيدۇ .ئىبنى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ئەبۇرەزىن ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر
ھېكمەتلىك ئىش قىلغۇچى ،ئېغىر ـ بېسىق ئالىم بولۇڭالر! -دېگەنلىكتۇر.

زەھھاك ﷲ تائاالنىڭ«﴿ :كىتابنى ئۆگەتكەنلىكىڭالر ،ئوقۇغانلىقىڭالر ئۈچۈن رەببانى بولۇڭالر»
(دەيدۇ)﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قۇرئاننى ئۆگەنگەن كىشىنىڭ قۇرئاننىڭ
ئىچىدىكى ھۆكۈملەرنى بىلىشى الزىمدۇر﴿ .كىتابنى ئۆگەتكەنلىكىڭالر ،ئوقۇغانلىقىڭالر ئۈچۈن﴾ يەنى
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سىلەر قۇرئاننىڭ ئايەتلرىنى يادا ئېلىشىڭالر بىلەن (رەببانىي بولۇڭالر) دېگەنلىكتۇر.

﴿شۇنىڭدەك ئۇنىڭ پەرىشتىلەرنى ،پەيغەمبەرلەرنى رەب قىلىۋېلىشقا بۇيرۇشى اليىق بولمايدۇ﴾

يەنى پەيغەمبەر سىلەرنى ﷲ دىن باشقا بىرسىگە (مەيلى ئۇ پەيغەمبەر بولسۇن ياكى ﷲ تائاالغا يېقىن
پەرىشتە بولسۇن) ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇمايدۇ.
﴿مۇسۇلمان بولغىنىڭالردىن كېيىن پەيغەمبىرىڭالر سىلەرنى كۇفرىغا بۇيرۇمدۇ؟﴾ يەنى پەيغەمبەر
ئۇنداق قىلمايدۇ .چۈنكى ،ﷲ دىن باشقا بىرسىگە ئىبادەت قىلىشقا چاقىرغان كىشى شەكسىز كۇپۇرلۇققا
چاقىرغان بولىدۇ .شۈبھىسىزكى ،پەيغەمبەرلەر شېرىكى يوق ،بىر ﷲ تائاالغىال ئىمان ئېيتىشقا ۋە
ئىبادەتنى ئۇنىڭغىال قىلىشقا بۇيرۇيدۇ.

ئال ئىمران سۈرىسى

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتىلگەن
پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە« :مەندىن باشقا ھېچ مەبۇد (بەرھەق) يوقتۇر ،ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر»
دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾(((﴿ ،بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە« :ﷲ غا ئىبادەت قىلىڭالر ،شەيتاندىن
(يەنى شەيتانغا ،بۇتالرغا ،كاھىنالرغا ئوخشاش ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن) يىراق بولۇڭالر»
دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق﴾(((﴿ ،سەندىن بۇرۇن بىز ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلىرىمىزدىن سوراپ باققىنكى،
مېھرىبان ﷲ دىن باشقا ئىبادەت قىلىنىدىغان ئىالھالرنى بەلگىلىدۇقمۇ؟ (پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىچىدە ﷲ
دىن غەيرىيگە ئىبادەت قىلىشقا دەۋەت قىلغىنى بارمۇ؟)﴾((( ﷲ تائاال پەرىشتىلەردىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالردىن كىمكى :مەن ﷲ دىن باشقا ئىالھمەن -،دەيدىكەن ،ئۇنى دوزاخ بىلەن
جازااليمىز ،زالىمالرنى شۇنداق جازااليمىز﴾(((.

*******
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ئۆز ۋاقتىدا ﷲ پەيغەمبەرلەردىن چىن ئەھدە ئېلىپ« :سىلەرگە مەن كىتابنى ۋە ھېكمەتنى ئاتا
قىلدىم ،كېيىن سىلەرگە ،سىلەردىكى نەرسىلەرنى (يەنى كىتاب بىلەن ھېكمەتنى) ئېتىراپ قىلغۇچى بىر
پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلسە ئۇنىڭغا ،ئەلۋەتتە ،ئىمان ئېيتىشىڭالر كېرەك ۋە ئۇنىڭغا
ئەلۋەتتە ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك» (دېدى) .ﷲ(« :بۇ ئەھدىنى) ئىقرار (يەنى ئېتىراپ) قىلدىڭالرمۇ؟
شۇنىڭ (يەنى بۇ ئىش) ئۈچۈن مېنىڭ ئەھدىمنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟» دېدى .ئۇالر« :ئېتىراپ
قىلدۇق» دېدى .ﷲ« :ئۆزەڭالرنىڭ ۋە تەۋەلىرىڭالرنىڭ ئېتىراپ قىلغانلىقىغا) گۇۋاھ بولۇڭالر ،مەنمۇ
سىلەر بىلەن بىللە گۇۋاھ بولغۇچىالردىندۇرمەن» دېدى﴿ .﴾81كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن يۈز ئۆرۈسە
(يەنى ئەھدىنى بۇزسا) ،ئۇالر ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴿.﴾82

پەيغەمبەرلەردىن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىشىنىشكە ئەھدە
ئېلىنغانلىقى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن تارتىپ ئىسا ئەلەيھىسساالمغىچە بولغان ھەر بىر
پەيغەمبەرگە كىتاب ۋە ھېكمەت بەرگەن چاغدا ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىدىن كېيىن كېلىدىغان پەيغەمبەرگە
چوقۇم ئىشىنىش ۋە ياردەم بېرىشكە ،ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىكى ۋە بىلىم ـ ھېكمىتىنىڭ ئۆزلىرىدىن كېيىن
كېلىدىغان پەيغەمبەرگە ئەگىشىش ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكە توسالغۇ بولماسلىقىغا ئەھدە ئالغانلىقىدىن
((( ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  36ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( زۇخرۇف سۈرىسى  45ـ ئايەت.
((( ئەنبىيا سۈرىسى  29ـ ئايەت.
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خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ﷲ پەيغەمبەرلەردىن چىن ئەھدە ئېلىپ« :سىلەرگە مەن
كىتابنى ۋە ھېكمەتنى ئاتا قىلدىم ،كېيىن سىلەرگە ،سىلەردىكى نەرسىلەرنى (يەنى كىتاب بىلەن
ھېكمەتنى) ئېتىراپ قىلغۇچى بىر پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم) كەلسە ئۇنىڭغا ،ئەلۋەتتە،
ئىمان ئېيتىشىڭالر كېرەك ۋە ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە ياردەم بېرىشىڭالر كېرەك» (دېدى) .ﷲ(« :بۇ ئەھدىنى)
ئىقرار (يەنى ئېتىراپ) قىلدىڭالرمۇ؟ شۇنىڭ (يەنى بۇ ئىش) ئۈچۈن مېنىڭ ئەھدىمنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟»
دېدى﴾ يەنى مەن سىلەرگە كىتاب ۋە ھېكمەت بەرگەن ۋاقتىدا ئەھدە ئالغان ئىدىم.

﴿كىمكى شۇنىڭدىن كېيىن يۈز ئۆرۈسە (يەنى ئەھدىنى بۇزسا)﴾ يەنى ئۇ ئەھدىدىن يۈز ئۆرۈسە
﴿ئۇالر ﷲ نىڭ ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر﴾ ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇمالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ ھەر بىر پەيغەمبەرنى پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتكەن چاغدا ،ئەگەر ئۇ پەيغەمبەر ھايات ۋاقتىدا ﷲ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر قىلىپ
ئەۋەتسە ،ئۇ پەيغەمبەردىن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چوقۇم ئىشىنىشكە ۋە ياردەم بېرىشكە ئەھدە ئالدى.
شۇنداقال ،ئۇ پەيغەمبەرلەرنى (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەندە ھاياتتا بولغان)
ئۈممەتلىرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئىمان ئېيتىشقا ۋە ياردەم بېرىشىگە ئەھدە ئېلىشقا بۇيرۇدى.
تاۋۇس ،ھەسەنبەسرى ۋە قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەردىن (ئۇالرنىڭ بىر ـ
بىرلىرىگە ئىشىنىشىنىڭ الزىملىقى توغرىسىدا) ئەھدە ئالدى .بۇ سۆز ئەلى ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇماالرنىڭ يۇقىرىدا دېگەن سۆزلىرىگە زىت كەلمەيدۇ .چۈنكى ،بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى
بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ كاتتىسىدۇر .ئۇ قايسى زاماندا پەيغەمبەر بولۇپ
كەلسە ،ئۇنىڭغا بويسۇنۇش ئەلۋەتتە ۋاجىبتۇر .ئۇ ھەممە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئالدىدا تۇرغۇچىدۇر ،شۇڭا ئۇ،
پۈتۈن پەيغەمبەرلەر ئىسرا كېچىسى بەيتۇلمۇقەددەسكە يىغىلغان ۋاقتىدا ئۇالرغا ئىمام بولدى ،شۇنىڭدەك
ئۇ قىيامەت كۈنى (كىشىلەرگە) شاپائەت قىلغۇچىدۇر .ئۇ شاپائەت باشقا ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەرمۇ
پېتىنالمايدىغان ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆزىگىال خاس ئالىي مەرتىۋىدۇر.

*******
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ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﭑﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ
ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) ﷲ نىڭ دىنىدىن (يەنى ئىسالم دىنىدىن) باشقا دىننى
تىلەمدۇ؟ ھالبۇكى ،ئاسمانالردىكىلەر ۋە زېمىندىكىلەر ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز رەۋىشتە ﷲ غا
بويسۇنغان تۇرسا .ئۇالر (قىيامەت كۈنى) ﷲ تەرىپىگە قايتۇرۇلىدۇ﴿( .﴾83ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا)
ئېيتقىنكى« ،بىز ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،بىزگە نازىل قىلىنغانغا (يەنى قۇرئانغا) ،ئىبراھىمغا،
ئىسمائىلغا ،ئىسھاققا ،يەئقۇبقا ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋەھىگە ،مۇساغا بېرىلگەنگە (يەنى
تەۋراتقا) ،ئىساغا بېرىلگەنگە (يەنى ئىنجىلغا) ۋە پەيغەمبەرلەرگە پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بېرىلگەنگە

ئال ئىمران سۈرىسى

(يەنى كىتابالرغا) ئىمان ئېيتتۇق ،ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز (يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان
ئېيتىپ ،بەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز) ،بىز ﷲ غا بويسۇنغۇچىالرمىز»﴿ .﴾84كىمكى ئىسالم (دىنىدىن)
غەيرىي دىننى تىلەيدىكەن ،ھەرگىز ئۇ (يەنى ئۇنىڭ دىنى) قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئۇ ئاخىرەتتە زىيان
تارتقۇچىدۇر﴿.﴾85

اﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدىكى بىردىن بىر دىن ئىسالم دىنىدۇر
﴿ئۇالر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) ﷲ نىڭ دىنىدىن (يەنى ئىسالم دىنىدىن) باشقا دىننى
تىلەمدۇ؟ھالبۇكى،ئاسمانالردىكىلەرۋەزېمىندىكىلەرئىختىيارىيۋەئىختىيارسىزرەۋىشتەﷲغابويسۇنغان
تۇرسا﴾ يەنى (ئاسمان ۋە زېمىندىكى مەخلۇقاتالرنىڭ ھەممىسى باش ئەگكەن ،شېرىكى يوق ،بىرال

ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت) ﷲ تائاالنىڭ دىنىدىن باشقا بىر دىنغا ئەگەشكەن كىشىنى
(ﷲ) ئەيىبلىدى .ﷲ بۇ دىن بىلەن ئۆزىنىڭ كىتابلىرىنى چۈشۈردى ۋە پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتتى.
ﷲ تائاال ئاسمان ۋە زېمىندىكى بارلىق مەخلۇقاتالرنىڭ ئۆزىگە بويسۇنىدىغانلىقى ۋە باش
ئېگىدىغانلىقىتوغرىسىدامۇنداقدەيدۇ﴿:ئاسمانالردىكىلەرۋەزېمىندىكىلەر(يەنىپەرىشتىلەر،ئىنسانالر
ۋە جىنالر) ئىختىيارى ۋە مەجبۇرىي يوسۇندا ﷲ غا بويسۇنىدۇ﴾(((﴿ ،ئۇالر ﷲ ياراتقان شەيئىلەرنىڭ
سايىلىرىنىڭ بويسۇنغان ھالدا ﷲ غا سەجدە قىلىش يۈزىسىدىن ئوڭ  -سولغا مايىل بولۇپ تۇرغانلىقىنى
كۆرمىدىمۇ؟ ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھايۋاناتالر ،پەرىشتىلەر ﷲ غا سەجدە قىلىدۇ ،ئۇالر (ﷲ غا
سەجدە قىلىشتىن) چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتمايدۇ .ئۇالر ئۆز ئۈستىدىكى پەرۋەردىگارىدىن قورقىدۇ،
ئۆزلىرىگە بۇيرۇلغاننى قىلىدۇ﴾((( مۆمىن ﷲ تائاالغا چىن قەلبىدىن ئىختىيارى ھالدا باش ئېگىدۇ.
كاپىرمۇ ﷲ تائاالغا ئىختىيارسىز ھالدا باش ئېگىدۇ .چۈنكى ،ئۇ كاپىر ﷲ تائاالنىڭ قارشىلىق
كۆرسەتكىلى بولمايدىغان بۈيۈك كۈچى ئاستىدىدۇر.
ۋەكىئ مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بۇ ئايەت ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر
سەن ئۇالردىن« :ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى كىم ياراتتى ،كۈننى ۋە ئاينى كىم (بەندىلەرنىڭ مەنپەئىتى
ئۈچۈن) بويسۇندۇردى؟» دەپ سورىساڭ ،ئۇالر چوقۇم« :ﷲ» دەپ جاۋاب بېرىدۇ ،ئۇالر قانداقمۇ
(ﷲ نىڭ ئىبادىتىدىن) باش تارتىدۇ!﴾((( دېگەن ئايىتىگە ئوخشايدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ« :كاپىرالرنىڭمۇ ئىختىياسىز ھالدا باش ئېگىشى ﷲ تائاال
ئادەم نەسلىدىن ئەھدە ئالغاندا بولغاندۇر».
﴿ئۇالر (قىيامەت كۈنى) ﷲ تەرىپىگە قايتۇرۇلىدۇ﴾ يەنى قىيامەت كۈنى ھەر ئادەمگە (ئۇنىڭ
قىلغان ئەمىلىگە قاراپ) جازا ياكى مۇكاپات بېرىلىدۇ.

﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،بىز ﷲ غا ئىمان ئېيتتۇق ،بىزگە نازىل قىلىنغانغا (يەنى
قۇرئانغا) ،ئىبراھىمغا ،ئىسمائىلغا ،ئىسھاققا ،يەئقۇبقا ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋەھىگە،
مۇساغا بېرىلگەنگە (يەنى تەۋراتقا) ،ئىساغا بېرىلگەنگە (يەنى ئىنجىلغا) ۋە پەيغەمبەرلەرگە پەرۋەردىگارى
((( رەئد سۈرىسى  15ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نەھل سۈرىسى  - 48ئايەتتىن  50ـ ئايەتكىچە.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  61ـ ئايەت.
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تەرىپىدىن بېرىلگەنگە (يەنى كىتابالرغا) ئىمان ئېيتتۇق ،ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيمىز (يەنى
ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ ،بەزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز) ،بىز ﷲ غا بويسۇنغۇچىالرمىز»﴾ يەنى

مۆمىنلەر ﷲ تائاالنىڭ پۈتۈن پەيغەمبەرلىرىگە ۋە ھەممە كىتابلىرىغا (ئۇالردىن بىرنىمۇ ئايرىپ قويماي)
ئىمانئېيتىدۇ.

﴿كىمكى ئىسالم (دىنىدىن) غەيرىي دىننى تىلەيدىكەن ،ھەرگىز ئۇ (يەنى ئۇنىڭ دىنى) قوبۇل
قىلىنمايدۇ﴾ يەنى كىمكى ﷲ تائاال كۆرسىتىپ بەرگەن يولدىن باشقا بىر يولغا ماڭسا ،ئۇنىڭ ئەمەل ـ
ئىبادىتى ھەرگىز قوبۇل قىلىنمايدۇ﴿ .ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۇر﴾ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە

مۇنداق دەيدۇ :كىمكى بىزنىڭ دىنىمىزدا يوق بىر ئىشنى قىلسا ،ئۇ ئىش ھەرگىز قوبۇل قىلىنمايدۇ.

ئىمام ئەھمەد ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەدىنىدىكى چېغىمىزدا
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىزگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىپ بەرگەن ئىدى{ :قىيامەت كۈنى ھەممە ئەمەل ـ ئىبادەتلەر (ﷲ تائاالنىڭ ئالدىغا) كېلىدۇ.
ناماز كېلىپ :ئى پەرۋەردىگارىم! مەن ناماز -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :ھەقىقەتەن سەن ياخشىلىقنىڭ
ئۈستىدىدۇرسەن -،دەيدۇ .سەدىقە كېلىپ :ئى پەرۋەردىگارىم! مەن سەدىقە -،دەيدۇ .ﷲ تائاال:
ھەقىقەتەن سەن ياخشىلىقنىڭ ئۈستىدىدۇرسەن -،دەيدۇ .روزا كېلىپ :ئى پەرۋەردىگارىم! مەن
روزا -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :ھەقىقەتەن سەن ياخشىلىقنىڭ ئۈستىدىدۇرسەن -،دەيدۇ .ئاندىن
باشقا ئەمەل ـ ئىبادەتلەر كېلىدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھەممىسىگە :ھەقىقەتەن سىلەر ياخشىلىقنىڭ
ئۈستىدىدۇرسىلەر -،دەيدۇ .ئاندىن ئىسالم دىنى :ئى پەرۋەردىگارىم! سەن ساالمەت قىلغۇچىدۇرسەن،
مەن ئىسالمدۇرمەن -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :ھەقىقەتەن سەن ياخشىلىقنىڭ ئۈستىدىدۇرسەن ،مەن
بۈگۈن سېنىڭ سەۋەبىڭ بىلەن ئازاباليمەن ۋە (سېنىڭ سەۋەبىڭ بىلەن) مۇكاپاتاليمەن -،دەيدۇ.
چۈنكى ،ﷲ تائاال كىتابىدا﴿ :كىمكى ئىسالم (دىنىدىن) غەيرىي دىننى تىلەيدىكەن ،ھەرگىز ئۇ (يەنى
ئۇنىڭ دىنى) قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئۇ ئاخىرەتتە زىيان تارتقۇچىدۇر﴾ دېدى».

*******
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ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ئىمان ئېيتقاندىن ،پەيغەمبەرنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە شاھىت بولغاندىن ۋە ئۆزلىرىگە روشەن
دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن كاپىر بولغان قەۋمنى ﷲ قانداقمۇ ھىدايەت قىلسۇن! ﷲ زالىم قەۋمنى
ھىدايەت قىلمايدۇ﴿ .﴾86ﷲ نىڭ ،پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ۋە ھەممىسىنىڭ لەنىتىگە
ئۇچراش ئۇالرغا بېرىلگەن جازادۇر﴿ .﴾87ئۇالر دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ .ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمەيدۇ.
كېچىكتۈرۈلمەيدۇ﴿.﴾88پەقەتتەۋبەقىلغانالرۋە(بۇزۇقئەمەللىرىنى)تۈزەتكەنلەربۇنىڭدىنمۇستەسنا،
ﷲ (مۇنداقالرغا) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مېھرىباندۇر﴿.﴾89

ئال ئىمران سۈرىسى

اﷲ تائاالنىڭ ئىمان ئېيتىپ بولۇپ كاپىر بولۇۋالغان كىشىلەردىن پەقەت چىن
قەلبىدىن تەۋبە قىلغان كىشىنىال توغرا يولغا باشاليدىغانلىقى
ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئەنسارىالرنىڭئىچىدىنبىركىشىمۇسۇلمانبولغانئىدى.كېيىنئۇئىسالمدىنكۇپۇرلۇققايېنىۋالدى.
ئۇ كۇپۇرلۇققا يانغانلىقىغا پۇشايمان قىلىپ يېقىن ئادەملىرىگە :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سوراپ
بېقىڭالر ،ماڭا تەۋبە قىلىش بارمىكەن؟ -دەپ ئەلچى ئەۋەتتى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :
ئىمان ئېيتقاندىن ،پەيغەمبەرنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە شاھىت بولغاندىن ۋە ئۆزلىرىگە روشەن دەلىللەر
كەلگەندىن كېيىن كاپىر بولغان قەۋمنى ﷲ قانداقمۇ ھىدايەت قىلسۇن!﴾ دېگەن ئايىتىدىن﴿ :
پەقەت تەۋبە قىلغانالر ۋە (بۇزۇق ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،ﷲ (مۇنداقالرغا)
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مېھرىباندۇر﴾ دېگەن ئايىتىگىچە چۈشتى .كىشىلەر ئۇنىڭغا :تەۋبە قىلساڭ

بولىدىكەن -،دەپ ئادەم ئەۋەتتى ،ئۇ تەۋبە قىلىپ قايتا ئىسالمغا كىردى.

﴿ئىمان ئېيتقاندىن ،پەيغەمبەرنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە شاھىت بولغاندىن ۋە ئۆزلىرىگە روشەن
دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن كاپىر بولغان قەۋمنى ﷲ قانداقمۇ ھىدايەت قىلسۇن!﴾ يەنى پەيغەمبەر

ئۇالرغا ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ راستلىقىغا ھۆججەت ۋە پاكىتالرنى كەلتۈردى ۋە ئۇنى ناھايىتى
ئوچۇق بايان قىلىپ بەردى .شۇنىڭدىن كېيىن ،ئۇالر شېرىككە ۋە گۇمراھلىققا قايتتى .بۇالر بۇ
گۇمراھلىقتىن كېيىن قانداقمۇ ھىدايەتكە اليىق بولىدۇ؟ شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ زالىم
قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾.
﴿ﷲ نىڭ ،پەرىشتىلەرنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ۋە ھەممىسىنىڭ لەنىتىگە ئۇچراش ئۇالرغا
بېرىلگەن جازادۇر﴾ يەنى ئۇالرغا ﷲ ۋە ئۇنىڭ بارلىق مەخلۇقاتلىرى لەنەت ئېيتىدۇ﴿ .ئۇالر دوزاختا
مەڭگۈ قالىدۇ﴾ يەنى لەنەتلەرنىڭ ئىچىدە ﴿ئۇالردىن ئازاب يېنىكلىتىلمەيدۇ ،كېچىكتۈرۈلمەيدۇ﴾.
﴿پەقەت تەۋبە قىلغانالر ۋە (بۇزۇق ئەمەللىرىنى) تۈزەتكەنلەر بۇنىڭدىن مۇستەسنا ،ﷲ
(مۇنداقالرغا) مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋە مېھرىباندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال بەندىلىرىگە مېھرىبان ۋە

شەپقەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ،گۇناھلىرىغا تەۋبە قىلغان بەندىسىنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.

*******
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
شۈبھىسىزكى،ئىمانئېيتقاندىنكېيىنكاپىربولغانالر،ئاندىنكۇفرىنىتېخىمۇئاشۇرغانالرنىڭ
تەۋبىسى ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەنە شۇالر گۇمراھالردۇر﴿ .﴾90شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇپ
(تەۋبە قىلماستىن) كۇفرى بىلەن ئۆلگەنلەرنىڭ ھېچبىرىدىن يەر يۈزىگە بىر كېلىدىغان ئالتۇن
فىدىيە بەرسىمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ ،ئۇالرغا (ئۇالرنى ﷲ نىڭ
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ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچبىر مەدەتكار بولمايدۇ﴿.﴾91

كاپىرنىڭ ئۆلۈش ئالدىدا قىلغان تەۋبىسىنىڭ ۋە قىيامەت كۈنىدە بەرگەن
فىدىيەسىنىڭ قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى
ﷲتائاال(بۇئايەتتە)ئىمانئېيتىپبولۇپكۇپۇرلۇققايېنىپ،كۇپرىدائۆلگۈچەداۋامالشقانكىشىگە
تەھدىد سالىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئۆلۈش ئالدىدا قىلغان تەۋبىسىنىڭ ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقىدىن
خەۋەر بېرىدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :داۋاملىق يامان ئىشالرنى قىلىپ بېشىغا ئۆلۈم
كەلگەن چاغدا ،ئەمدى تەۋبە قىلدىم دېگۈچىلەرنىڭ تەۋبىسى ۋە كاپىر پېتى ئۆلگۈچىلەرنىڭ تەۋبىسى
(يەنى ئۆلۈم ئالدىدا ئىمان ئېيتتىم دېگۈچىلەرنىڭ ئىمانى) قوبۇل قىلىنمايدۇ﴾(((.
﴿شۈبھىسىزكى،ئىمانئېيتقاندىنكېيىنكاپىربولغانالر،ئاندىنكۇفرىنىتېخىمۇئاشۇرغانالرنىڭ

تەۋبىسى ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ .ئەنە شۇالر گۇمراھالردۇر﴾ يەىن ھەق يولدىن ئازغۇنلۇق يولىغا
چىقىپكەتكۈچىدۇر.

ھافىز ئەبۇبەكرى بەززار ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :بىر تۈركۈم كىشىلەر ئىسالمغا كىردى ،ئاندىن (ئىسالمدىن) يېنىۋالدى ،كېيىن يەنە ئىسالمغا
كىردى ۋە يەنە يېنىۋالدى ،ئاندىن ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئادەملىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇ
توغرۇلۇق سوراش ئۈچۈن ئەۋەتتى .ئۇالرنىڭ ئادەملىرى (ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشلىرىنى) پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا سۆزلەپ بەردى .ئاندىن بۇ ئايەت چۈشتى﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئىمان ئېيتقاندىن كېيىن
كاپىر بولغانالر ،ئاندىن كۇفرىنى تېخىمۇ ئاشۇرغانالرنىڭ تەۋبىسى ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ﴾.
﴿شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇپ (تەۋبە قىلماستىن) كۇفرى بىلەن ئۆلگەنلەرنىڭ ھېچبىرىدىن يەر
يۈزىگە بىر كېلىدىغان ئالتۇن فىدىيە بەرسىمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ،
ئۇالرغا (ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچبىر مەدەتكار بولمايدۇ﴾ يەنى بىر كىشى
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كۇپۇرلۇق ھالىتىدە ئۆلگەن بولسا ،ئۇ زېمىن توشقۇچە ئالتۇن سەدىقە قىلغان بولسىمۇ ،ئۇنىڭ قىلغان
سەدىقىسى ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن :مېھماننى ھۆرمەتلەيدىغان،
ئەسىرنىقويۇپبېرىدىغانۋە(كىشىلەرگە)تائامبېرىدىغانئابدۇلالھئىبنىجەدئاندېگەن(كاپىرنىڭ)
قىلغان ياخشىلىقلىرى ئۇنىڭغا مەنپەئەت قىالمدۇ؟ -دەپ سورلغاندا ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ياق،
چۈنكى ،ئۇ بىرەر كۈنمۇ (يەنى بىرەر قېتىممۇ) :ئى پەرۋەردىگارىم! قىيامەت كۈنى مېنىڭ خاتالىقلىرىمنى
كەچۈرگىن -،دەپ باقمىدى» دەپ جاۋاب بەردى.
شۇنىڭدەك ،ئۇ زېمىن توشقۇچە ئالتۇن سەدىقە قىلسىمۇ ،قوبۇل قىلىنمايدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھېچ كىشىنىڭ فىدىيىسى قوبۇل قىلىنمايدىغان ،ھېچ كىشىنىڭ شاپائىتى پايدا
قىلمايدىغان ،ئۇالرغا (يەنى كاپىرالر ۋە گۇناھكارالرغا) ياردەم قىلىنمايدىغان كۈندىن قورقۇڭالر﴾(((،
((( نىسا سۈرىسى  18ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بەقەرە سۈرىسى  123ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

﴿ئالدى ـ ساتتىمۇ ،دوستلۇقمۇ بولمايدىغان كۈن (يەنى قىيامەت كۈنى)﴾((( ﴿ ،يەر يۈزىدىكى بارلىق
نەرسىلەر ،يەنە شۇنىڭدەك بىر ھەسسە كېلىدىغان نەرسىلەر كاپىرالرنىڭ بولۇپ ،ئۇالر قىيامەت كۈنى
(ﷲ) نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇنى فىدىيە قىلىپ بەرگەن تەقدىردىمۇ ،ئۇالرنىڭ (بۇ
فىدىيسى) قوبۇل قىلىنمايدۇ ،ئۇالر قىينىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾(((.
شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دېدى﴿ :شۈبھىسىزكى ،كاپىر بولۇپ (تەۋبە
قىلماستىن) كۇفرى بىلەن ئۆلگەنلەرنىڭ ھېچبىرىدىن يەر يۈزىگە بىر كېلىدىغان ئالتۇن فىدىيە بەرسىمۇ
قوبۇلقىلىنمايدۇ﴾.

ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال جەننەتتىكى كىشىلەردىن بىرنى كەلتۈرۈپ ،ئۇنىڭغا :ئى ئادەم بالىسى!
سېنىڭ ئورنۇڭ قانداق ئىكەن؟ -دەيدۇ .ئۇ :ئى پەرۋەردىگارىم! بۇ بەك ياخشى ئورۇن ئىكەن-،
دەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا :سەن مەندىن بىر نەرسە سورىغىن ۋە ئارزۇ قىلغىن -،دەيدۇ .ئۇ
شېھىتلىكنىڭ پەزىلىتىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن( ،ﷲ تائاالغا) :سېنىڭ مېنى دۇنياغا قايتۇرۇشىڭنى ۋە
سېنىڭ يولۇڭدا ئون قېتىم ئۆلتۈرۈلۈشىمدىن باشقىنى سورىمايمەن ۋە ئارزۇ قىلمايمەن -،دەيدۇ .ﷲ
تائاال دوزاختىكى كىشىلەردىن بىرنى كەلتۈرۈپ ،ئۇنىڭغا :ئى ئادەم بالىسى! سېنىڭ ئورنۇڭ قانداق
ئىكەن؟ -دەيدۇ .ئۇ :ئى پەرۋەردىگارىم! (ئۇ) بەك يامان ئورۇن ئىكەن -،دەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭغا:
زېمىن توشقۇچە ئالتۇن فىدىيە قىالمسەن؟ -دەيدۇ .ئۇ :ئى پەۋەردىگارىم! شۇنداق قىالي -،دەيدۇ.
ﷲ تائاال ئۇنىڭغا :يالغان ئېيتتىڭ ،مەن سەندىن ئۇنىڭدىن ئاز ۋە يەڭگىلرەكىنى سورىسام ،سەن
(ئۇنى) قىلمىدىڭ -،دەيدۇ .شۇنىڭ بىلەن (ئۇنى) دوزاخقا قايتۇرىدۇ» .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا قالىدۇ ،ئۇالرغا (ئۇالرنى ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان)
ھېچبىر مەدەتكار بولمايدۇ﴾ يەنى ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان بىرمۇ كىشى يوق.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەرپ قىلمىغىچە (يەنى ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سەدىقە
قىلمىغىچە) ھەرگىز ياخشىلىققا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشەلمەيسىلەر( ،ﷲ نىڭ يولىدا) نېمىنى سەرپ
قىلماڭالر ،ﷲ ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴿.﴾92

ياخشى كۆرگەن مال ـ مۈلۈكنى سەدىقە قىلىشنىڭ ياخشىلىقنىڭ قاتارىدىن
ئىكەنلىكى
ئىمام ئەھمەد ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
((( ئىبراھىم سۈرىسى  31ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مائىدە سۈرىسى  36ـ ئايەت.
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ئەبۇتەلھە مەدىنىدىكى ئەنسارىالرنىڭ ئىچىدە مال ـ دۇنياسى ئەڭ كۆپ كىشى ئىدى .ئۇ مال ـ مۈلۈكلىرىنىڭ
ئىچىدىن بەيرىھا دېگەن بېغىنى بەك ياخشى كۆرەتتى .ئۇ باغ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەسجىدىنىڭ
ئۇدۇلىدا بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم باغنىڭ ئىچىگە كىرىپ ،ئۇنىڭ تاتلىق سۇلىرىدىن ئىچەتتى.

﴿ياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەرپ قىلمىغىچە (يەنى ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سەدىقە قىلمىغىچە)
ھەرگىز ياخشىلىققا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشەلمەيسىلەر﴾ دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،ئەبۇتەلھە :ئى ﷲ
نىڭ پەيغەمبىرى! شەكسىزكى ،ﷲ تائاال ﴿ :ياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەرپ قىلمىغىچە (يەنى
ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سەدىقە قىلمىغىچە) ھەرگىز ياخشىلىققا (يەنى جەننەتكە) ئېرىشەلمەيسىلەر﴾

دېدى .ھەقىقەتەن مەن مال ـ مۈلۈكلىرىمنىڭ ئىچىدە بەيرىھا دېگەن بېغىمنى بەك ياخشى كۆرىمەن،
ئۇ ﷲ يولىدا سەدىقە بولسۇن ،مەن ئۇنىڭ ساۋابىنى ﷲ تائاالدىن ئۈمىد قىلىمەن .ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! سەن ئۇنى ﷲ تائاال ساڭا كۆرسەتكەن بويىچە بىر تەرەپ قىلغىن! -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :پاھ ـ پاھ ،بۇ پايدىلىق مال بولدى ،بۇ پايدىلىق مال بولدى (يەنى ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھىدا ساۋابى كۆپ مال بولدى) .كۆڭلۈڭنى چۈشەندىم ،ئەمما ئۇنى ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىڭغا سەدىقە
قىلىشىڭنى توغرا كۆرىمەن» دېدى .ئەبۇتەلھە :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن سەن دېگەندەك
قىلىمەن -،دېدى ۋە بېغىنى ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرىغا ۋە تاغىسىنىڭ بالىلىرىغا بۆلۈپ بەردى».
ئىمام مۇسلىم ۋە نەسەئى رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مەن خەيبەردىكى ئالغان نېسىۋەمدىن ياخشىراق بىر مالغا ئېرىشەلمىدىم ،سەن
ئۇ نېسىۋەمنى قانداق بىر تەرەپ قىلىشىمغا بۇيرۇيسەن؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نەرخىنى
تۇتۇپ قېلىپ( ،ئۇنىڭ) پايدىسىنى (ﷲ تائاالنىڭ يولىدا) سەدىقە قىلغىن» دېدى.

*******
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
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تەۋرات نازىل قىلىنىشتىن ئىلگىرى ،ئىسرائىل (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم) ئۆزىگە ھارام قىلغان
يېمەكلىكلەر (يەنى تۆگىنىڭ گۆشى ۋە سۈتى) دىن باشقا يېمەكلىكلەرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىل ئەۋالدىغا
ھاالل ئىدى( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر راستچىل بولساڭالر ،تەۋراتنى ئېلىپ كېلىپ
ئوقۇپ بېقىڭالر»﴿ .﴾93شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى روشەن دەلىل مەيدانغا كەلگەندىن كېيىن) ،كىمكى
ﷲ نامىدىن يالغاننى توقۇيدىكەن ،ئۇالر زالىمالردۇر﴿ .﴾94ئېيتقىنكى« ،ﷲ راست ئېيتتى( ،ئىسالم
دىنىدىن ئىبارەت) ئىبراھىمنىڭ توغرا دىنىغا ئەگىشىڭالر ،ئۇ (يەنى ئىبراھىم) مۇشرىكالردىن ئەمەس
ئىدى»﴿.﴾95

يەھۇدىيالرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدىن سورىغان سوئاللىرى
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر

ئال ئىمران سۈرىسى

تۈركۈم يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ :بىز پەيغەمبەردىن باشقىسى بىلمەيدىغان
بىر نەچچە خىل خىسلەتنى سەندىن سورايمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر مەندىن
خالىغان نەرسەڭلەرنى سوراڭالر ،لېكىن مەن سىلەر بىلىدىغان بىر نەرسىنى سۆزلەپ بەرسەم (يەنى
مەن سىلەرنىڭ سوئاللىرىڭغا توغرا جاۋاب بەرسەم) ،سىلەرنىڭ ماڭا ئەگىشىپ ئىسالمغا كىرىشكە بولغان
ئەھدىنى ۋە يەئقۇب ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ بالىلىرىدىن ئالغان ۋەدىنى (ماڭا) بېرىڭالر»((( دېدى.
يەھۇدىيالر :شۇنداق قىاليلى -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنداق بولسا خالىغىنىڭالرنى
سوراڭالر» دېدى .يەھۇدىيالر :سەن بىزگە تۆت خىسلەتتىن ،يەنى ئىسرائىل (يەنى يەئقۇب
ئەلەيھىسساالم) نىڭ ئۆزىگە قايسى يېمەكلىكنى ھارام قىلغانلىقىنى ،ئەر كىشى بىلەن ئايال كىشىنىڭ
ئىسپىرمىسىنىڭقانداقبولىدىغانلىقىنى،ئىسپىرمىدىنئوغۇلبىلەنقىزنىڭقانداقيارىتىلىدىغانلىقىنى
ۋە بۇ ساۋاتسىز پەيغەمبەر (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى دېمەكچى) قانداق ئوياليدىغانلىقى ۋە
پەرىشتىلەردىن قايسىسىنىڭ ئۇنىڭ يېقىنى ئىكەنلىكى توغۇرلۇق خەۋەر بەرگىن! -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئەگەر يەھۇدىيالرغا بۇ ئىشالرنى سۆزلەپ بەرسە ،ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ئەگىشىدىغانلىقىغا
ۋەدە ئېلىپ بولغاندىن كېيىن ،ئۇالرغا« :تەۋراتنى مۇساغا چۈشۈرگەن زات (يەنى ﷲ) نىڭ نامى
بىلەن سىلەردىن سورايمەن .سىلەر ،ئىسرائىل (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم) قاتتىق كېسەل بولۇپ
قېلىپ ،كېسىلى ئۇزۇنغىچە ساقايمىغاندا ،ئەگەر ﷲ ئۇنىڭ كېسىلىگە شىپالىق بەرسە ،بۇنىڭغا
شۈكرى ئېيتىش يۈزىسىدىن ئۆزى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان ئىچىملىكى تۆگىنىڭ سۈتىنى ۋە ئەڭ ياخشى
كۆرىدىغان تامىقى تۆگىنىڭ گۆشىنى يېيىشنى ئۆزىگە ھارام (قىلىپ نەزىر) قىلغانلىقىنى بىلەمسىلەر؟»
دېدى .يەھۇدىيالر :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! شۇنداق بولغان -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئى ﷲ! ئۇالرغا گۇۋاھ بولغىن» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :تەۋراتنى مۇساغا چۈشۈرگەن،
ئىبادەتكە يالغۇز ئۆزىال اليىق بولغان ﷲ نىڭ نامى بىلەن سىلەردىن سورايمەن .سىلەر ئەر كىشىنىڭ
ئىسپىرمىسىنىڭ ئاق رەڭدە قويۇق بولىدىغانلىقىنى ،ئايال كىشىنىڭ ئىسپىرمىسىنىڭ سۇيۇق سېرىق
رەڭدە بولىدىغانلىقىنى ،ئۇ ئىككى ئىسپىرمىدىن قايسى بىرى بېسىپ كەتسە ،ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى
بىلەن بالىنىڭ ئىسپىرمىسى ئېشىپ كەتكۈچىگە ئوخشايدىغانلىقىنى ،ئەگەر ئەر كىشىنىڭ ئىسپىرمىسى
ئايال كىشىنىڭ ئىسپىرمىسىنى بېسىپ كەتكەندە ،ئۇ ئىسپىرمىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن ئوغۇل
بولىدىغانلىقىنى ،ئەگەر ئايال كىشىنىڭ ئىسپىرمىسى ئەر كىشىنىڭ ئىسپىرمىسىنى بېسىپ كەتسە،
ئۇ ئىسپىرمىنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن قىز بولىدىغانلىقىنى بىلەمسىلەر؟» دېدى .يەھۇدىيالر:
ھەئە -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! ئۇالرغا گۇۋاھ بولغىن» دېدى .ئاندىن« :تەۋراتنى
مۇساغا چۈشۈرگەن ﷲ نىڭ نامى بىلەن سىلەردىن سورايمەن .ساۋاتسىز بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئىككى
كۆزى ئۇخلىسا ،ئۇنىڭ دىلىنىڭ ئۇخلىمايدىغانلىقىنى بىلەمسىلەر؟» دېدى .ئۇالر :ھەئە -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! گۇۋاھ بولغىن» دېدى .يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا:
پەرىشتىلەردىن كىمنىڭ ساڭا ئەڭ يېقىن ئىكەنلىكىنى بىزگە دەپ بەرگىن! ئاندىن بىز ساڭا ئەگىشىمىز
ياكى ئەگەشمەيمىز -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مېنىڭ يېقىنىم جىبرىئىلدۇر ،ئۇ ﷲ تائاال
ئەۋەتكەن ھەر بىر پەيغەمبەرنىڭ يېقىنىدۇر» دېدى .يەھۇدىيالر :ئۇنداق بولسا ،بىز ساڭا ئەگەشمەيمىز،
ئەگەر سېنىڭ يېقىنىڭ ئۇنىڭدىن باشقىسى بولغان بولسا ،ئەلۋەتتە ،بىز ساڭا ئەگىشەتتۇق -،دېدى.
شۇ چاغدا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئېيتقىنكى« ،جىبرىئىلغا دۈشمەن بولغان ئادەم (ﷲ غا
((( يەنى مەن سىلەرنىڭ سوئاللىرىڭالرغا جاۋاب بەرسەم ،سىلەر ماڭا ئەگىشىشكە ۋەدە بېرىڭالر.

567

دۈشمەندۇر) ،چۈنكى ،ئۇ (يەنى جىبرىئىل) ﷲ نىڭ ئەمرى بىلەن ئۆزىدىن ئىلگىرىكىنى (يەنى
ساماۋى كىتابالرنى) تەستىق قىلغۇچى ،توغرا يول كۆرسەتكۈچى ،مۆمىنلەرگە بېشارەت بەرگۈچى قۇرئاننى
سېنىڭ قەلبىڭگە نازىل قىلدى﴾(((».
﴿ئىسرائىل (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم) ئۆزىگە ھارام قىلغان يېمەكلىكلەر (يەنى تۆگىنىڭ گۆشى ۋە
سۈتى) دىن باشقا يېمەكلىكلەرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىل ئەۋالدىغا ھاالل ئىدى﴾ يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم

ئۇنى ئۆزىگە تەۋرات چۈشۈشتىن بۇرۇن ھارام قىلدى .بۇ ئايەتنىڭ بۇنىڭ ئالدىدىكى ئايەتلەر بىلەن
مۇنداق ئىككى تۈرلۈك مۇناسىۋىتى بار :ئۇنىڭ بىرى ،ئىسرائىل (يەئقۇب ئەلەيھىسساالم) ئۆزى ئەڭ
ياخشى كۆرىدىغان نەرسىلىرىنى ئۆزىگە ھارام قىلىپ ،ئۇ نەرسىلەرنى ﷲ يولىدا تەرك ئەتتى .قالغان
نەرسىلەرنى ھارام قىلىش ئۇالرنىڭ شەرىئىتىدە دۇرۇس ئىدى.

بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەرپ قىلمىغىچە (يەنى ماللىرىڭالرنىڭ
ياخشىسىنىسەدىقەقىلمىغىچە)ھەرگىزياخشىلىققا(يەنىجەننەتكە)ئېرىشەلمەيسىلەر﴾دېگەنئايىتىدىن

كېيىندۇر .يەئقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ كېسىلىگە شىپالىق بەرسە ،ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېيتىش يۈزىسىدىن،
ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان تۆگىنىڭ سۈتى ۋە گۆشىنى ئۆزىگە ھارام قىلغانلىقى بىزنىڭ شەرىئىتىمىزدىمۇ
يولغا قويۇلغان .بۇ بىزنىڭ شەرىئىتىمىزدىكى بەندە ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۆزى ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان
ۋە ئۇنىڭغا ئېرىشىشكە تەشنا بولىدىغان نەرسىسىنى سەدىقە قىلىشتىن ئىبارەت ھۆكۈمگە مۇناسىپتۇر.
ﷲ تائاال بەندىلەرنى (ئۆزلىرى ياخشى كۆرگەن نەرسىلىرىدىن) سەدىقە قىلىشقا بۇيرۇپ
مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نى سۆيۈش يۈزىسىدىن خىش  -ئەقرىباالرغا ،يېتىملەرگە ،مىسكىنلەرگە ،ئىبن
سەبىللەرگە (يەنى پۇل  -مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا) ،سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ
ئازاتلىققا ئېرىشىشىگە پۇل  -مال ياردەم بېرىش ياخشى ئەمەلگە كىرىدۇ﴾(((﴿ ،ئۆزى موھتاج تۇرۇقلۇق،
مىسكىنگە ،يېتىمگە ۋە ئەسىرگە تائام بېرىدۇ﴾(((.
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ئۇ مۇناسىۋەتنىڭ ئىككىنچىسى ،ﷲ تائاال يۇقىرىدىكى ئايەتلەردە خرىستىئانالرغا ۋە ئۇالرنىڭ
ئىسا ئەلەيھىسساالم توغرىسىدىكى خاتا ئېتىقادلىرىغا رەددىيە بېرىپ ۋە ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقلىرىنى
ئاشكارىالپ ،ئىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئانىسى توغرىسىدىكى ھەقىقەتنى بايان قىلىپ ،ئىسانى
ئۆزىنىڭ قۇدرىتى ۋە ئۆزىنىڭ ئىرادىسى بىلەن قانداق ياراتقانلىقىنى ۋە ئۇنى بەنى ئىسرائىلالرنى ﷲ
تائاالغا ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىش ئۈچۈن ،پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدى.
بۇ يەردە يەھۇدىيالرغا (ﷲ ئۇالرنى ئۆز رەھمىتىدىن يىراق قىلسۇن!) رەددىيە بېرىشكە ۋە ئۇالر ئىنكار
قىلغان ھۆكۈمنىڭ بەرھەق ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى بايان قىلىشقا باشلىدى.
ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ كىتابى تەۋراتتا مۇنداق دېگەن :نۇھ ئەلەيھىسساالم كېمىدىن چۈشكەن ۋاقتىدا،
ﷲ تائاال ئۇالرغا زېمىندىكى ئۆمىلەيدىغان جانلىقنىڭ ھەممىسىنى يېيىشكە رۇخسەت بەردى .ئاندىن
ئىسرائىل (يەنى يەئقۇب) ئۆزىگە تۆگىنىڭ گۆشى بىلەن ئۇنىڭ سۈتىنى ھارام قىلدى .ئۇنىڭ بالىلىرى
(بۇ ئىككى نەرسىنى ھارام دەپ بىلىشتە) يەئقۇب ئەلەيھىسساالمغا ئەگەشتى .تەۋرات بۇ نەرسىلەرنى ۋە
((( بەقەرە سۈرىسى  97ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  177ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئىنسان سۈرىسى 8ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

ئۇنىڭدىن باشقا نەرسىلەرنى ھارام قىلىپ كەلدى ،ﷲ تائاال ئادەم ئەلەيھىسساالمغا قىزلىرىنى ئۆزىنىڭ
ئوغۇللىرىغا ئېلىپ بېرىشكە رۇخسەت قىلغان ئىدى .بۇ رۇخسەت بىر زامان ئۆتكەندىن كېيىن ھارام
قىلىندى .بىر ئايالنى يەنە بىر ئايالىدىن ئارتۇق كۆرۈش ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتىدە دۇرۇس
ئىدى .ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سارەدىن ھاجەرنى ئارتۇق كۆرگەن ئىدى .بۇ ئىش تەۋراتتا يەھۇدىيالرغا
ھارام قىلىندى .شۇنىڭدەك ،بىر كىشىنىڭ ئاچا ـ سىڭىلنى (بىرال ۋاقىتتا) ئېلىشى دۇرۇس ئىدى .بۇنى
يەئقۇب ئەلەيھىسساالم قىلغان ئىدى .ئاندىن بۇ ئىش يەھۇدىيالرغا تەۋراتتا ھارام قىلىندى .بۇنىڭ
ھەممىسى ئۇالرنىڭ قولىدىكى كىتابى تەۋراتتا بايان قىلىنغاندۇر .بۇ خىل ئىشالر (بىر پەيغەمبەر بىلەن
يەنە بىر پەيغەمبەرنىڭ شەرىئىتىدە بولغان) ئۆزگىرىشتۇر .شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال تەۋراتتا ھارام قىلغان
بەزى نەرسىلەرنى ئىسا ئەلەيھىسساالمغا ھاالل قىلىپ يولغا قويۇپ بەرگەن بولسا ،ئۇالرنىڭ ئىساغا
ئەگەشمەسلىكتە نېمە ھەددى بار؟ ئۇالر ئىسانى يالغانچىغا چىقاردى ۋە ئۇنىڭغا قارشىلىق قىلدى.
شۇنىڭدەك ،ئۇالرنىڭ ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئەۋەتكەن توغرا دىن ،توغرا يول ۋە بوۋىسى
ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىغا ئىشەنمەسلىككە نېمە ھەددى بار؟
﴿تەۋرات نازىل قىلىنىشتىن ئىلگىرى ،ئىسرائىل (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم) ئۆزىگە ھارام قىلغان
يېمەكلىكلەر (يەنى تۆگىنىڭ گۆشى ۋە سۈتى) دىن باشقا يېمەكلىكلەرنىڭ ھەممىسى ئىسرائىل ئەۋالدىغا
ھاالل ئىدى﴾ يەنى تەۋرات چۈشۈشتىن بۇرۇن ئىسرائىل (يەنى يەئقۇب ئەلەيھىسساالم) ئۆزىگە ھارام

قىلغان تائامدىن باشقا ھەممە تائامالر بەنى ئىسرائىلغا ھاالل ئىدى.

﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر راستچىل بولساڭالر ،تەۋراتنى ئېلىپ كېلىپ ئوقۇپ
بېقىڭالر»﴾ يەنى شەكسىزكى ،تەۋرات بىز دېگەن ھەقىقەتنى سۆزلىگۈچىدۇر.
﴿شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى روشەن دەلىل مەيدانغا كەلگەندىن كېيىن) ،كىمكى ﷲ نامىدىن
يالغاننى توقۇيدىكەن ،ئۇالر زالىمالردۇر﴾ يەنى بىز يۇقىرىدا (بىر پەيغەمبەر بىلەن يەنە بىر پەيغەمبەرنىڭ

شەرىئىتىنىڭ ئارىلىقىدا) ئۆزگىرىشنىڭ بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن ،كىم ﷲ تائاالغا
يالغاننى چاپلىسا ۋە :ﷲ تائاال يەھۇدىيالرغا شەنبە كۈنلۈكى دەم ئېلىشنى ۋە داۋاملىق تەۋراتنى چىڭ
تۇتۇشنى يولغا قويۇپ بەردى ،ئۇالرنى ھۆججەت ۋە پاكىتالر بىلەن ﷲ تەرىپىگە چاقىرىدىغان باشقا بىر
پەيغەمبەرنى ئەۋەتمىدى -،دەپ دەۋا قىلسا ،بۇ دەۋانى قىلغۇچىالر زالىمالردۇر.
﴿ئېيتقىنكى« ،ﷲ راست ئېيتتى﴾ يەنى :ئى مۇھەممەد! ﷲ تائاال قۇرئاندا خەۋەر بەرگەن ۋە
يولغا قويۇپ بەرگەن نەرسىسىدە راستچىلدۇر -،دېگىن.

﴿(ئىسالمدىنىدىنئىبارەت)ئىبراھىمنىڭتوغرادىنىغائەگىشىڭالر،ئۇ(يەنىئىبراھىم)مۇشرىكالردىن
ئەمەس ئىدى»﴾ يەنى سىلەر ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق قۇرئاندا يولغا قويۇپ

بەرگەن (ئىسالمدىن ئىبارەت) ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىغا ئەگىشىڭالر( .چۈنكى) ئۇ شەك يوق بىر
ھەقىقەت .ھېچقانداق پەيغەمبەر ئۇ يولدىن مۇكەممەلرەك ۋە ئوچۇقراق توغرا بىر يولنى ئەكەلمىگەندۇر-،
دېگىن.
ﷲ تائاال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىغا ئەگىشىش توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!
بۇ مۇشرىكالرغا) ئېيتقىنكى« ،پەرۋەردىگارىم مېنى توغرا يولغا يەنى توغرا دىنغا ،باتىل دىنالردىن توغرا
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دىنغا بۇرالغان ئىبراھىمنىڭ دىنىغا باشلىدى ،ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى»﴾(((﴿ ،ئاندىن
ساڭا« :باتىل دىنالردىن ھەق دىنغا بۇرالغۇچى (يەنى ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغۇچى) ئىبراھىمنىڭ دىنىغا
ئەگەشكىن ،ئىبراھىم مۇشرىكالردىن ئەمەس ئىدى» دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾(((.

*******
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ
ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا (ئىبادەت ئۈچۈن) تۇنجى سېلىنغان ئۆي (يەنى بەيتۇلال) مەككىدىدۇر،
مۇبارەكتۇر ،جاھان ئەھلىگە ھىدايەتتۇر﴿ .﴾96ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمەتلەر باركى ،ماقامى ئبراھىم شۇالرنىڭ
بىرى ،بەيتۇلالغا كىرگەن ئادەم ئەمىن بولىدۇ .قادىر بواللىغان كىشىلەرنىڭ ﷲ ئۈچۈن كەبىنى زىيارەت
قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى .كىمكى ئىنكار قىلىدىكەن (يەنى ھەجنى تەرك ئېتىدىكەن ،زىيىنى
ئۆزىگە) ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ ئەھلى جاھاندىن (يەنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن) بىھاجەتتۇر﴿.﴾97

كەبىنىڭ ئىبادەت ئۈچۈن سېلىنغان تۇنجى ئۆي ئىكەنلىكى
﴿ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا (ئىبادەت ئۈچۈن) تۇنجى سېلىنغان ئۆي (يەنى بەيتۇلال) مەككىدىدۇر﴾

يەنى كەبە تاۋاپ قىلىش ،ناماز ئوقۇش ۋە ئېتىكاپتا ئولتۇرۇشقا ئوخشاش بارلىق كىشىلەرنىڭ ئىبادەت
قىلىشى ئۈچۈن تۇنجى سېلىنغان ئۆيدۇر .شۇنداقال ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم (خرىستىئان ۋە يەھۇدىيالرنىڭ
ھەر ئىككىلىسى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنى ئۆزلىرىنىڭ دىنىدا ۋە ئۆزلىرىنى ئۇنىڭ يولىدا دەپ گۇمان
قىلىشىدۇ) سالغان ئۆيىدۇر( .ئۇالر ئۆزلىرىنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ دىنىدا دەپ گۇمان قىلىدۇ)
لېكىن ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم سالغان ۋە كىشىلەرنى ھەج قىلىشقا
چاقىرغان بەيتۇلالغا ھەج قىلىش ئۈچۈن بارمايدۇ( .كەبە ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن تۇنجى سېلىنغان ئۆي
بولغاچقا) ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :مۇبارەكتۇر ،جاھان ئەھلىگە ھىدايەتتۇر﴾.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇزەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن (پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمدىن) :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! زېمىندا تۇنجى بولۇپ سېلىنغان مەسچىت قايسى؟ -دەپ
سورىدىم .ئۇ« :ھەرەم مەسچىتى» دەپ جاۋاب بەردى .مەن :ئۇنىڭدىن كېيىنكىسى قايسى؟ -دەپ
سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئەقسا مەسچىتى» دەپ جاۋاب بەردى .مەن ئۇ ئىككىسىنىڭ
ئارىلىقىدا قانچىلىك ۋاقىت بار؟ -دەپ سورىدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 40« :يىل بار ،قەيەردە ناماز
ئوقۇشقا توغرا كەلسە ،شۇ يەردە ئوقۇغىن ،ئۇنىڭ ھەممىسى مەسچىتتۇر» دەپ جاۋاب بەردى.
((( ئەنئام سۈرىسى 161ـ ئايەت.
((( نەھل سۈرىسى  123ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

كەبىنىڭ مەككە دەپ ئاتىلىشى ۋە مەككىنىڭ ئىسىملىرى
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ھەقىقەتەن ئىنسانالرغا (ئىبادەت ئۈچۈن) تۇنجى سېلىنغان ئۆي (يەنى بەيتۇلال)
مەككىدىدۇر﴾ دېگەن ئايىتىدىكى “بەككە” بولسا ،مەشھۇر رىۋايەتكە كۆرە مەككىنىڭ ئىسىملىرىدىن

بولۇپ ،مەككە بۇرۇن بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان .چۈنكى ،زالىمالرمۇ مەككىدە باشلىرىنى ئېگەتتى.
كىشىلەر مەككىدە قىستىلىدىغانلىقى ئۈچۈن شۇنداق دەپ ئاتالغان دېگەن كۆز قاراشمۇ بار.
ئالىمالر مەككىنىڭ :مەككە (ھاالك قىلغۇچى :چۈنكى ،ئۇ زالىمالرنى ھاالك قىلىدۇ .قىستاڭچىلىق:
چۈنكى ،ھەجدە قىستاڭچىلىق بولىدۇ) ،بەككە (مەككىنىڭ مەنىسى بىلەن ئوخشاش) ،بەيتۇلئەتىيق
(تۇنجى ئۆي) ،بەيتۇلھەرام (ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئۆي) ،بەلەدۇلئەمىين (تىنچ شەھەر)،
مەئمۇن (خاتىرجەم ئورۇن)  ،ئۇممۇرەھمى (رەھمەتنىڭ مەنبەسى) ،ئۇممۇلقۇرا (كەنتلەرنىڭ مەركىزى)،
ساالھ (ئوڭشىغۇچى) ،ئەرش (تەخت)  ،قادىس (گۇناھالردىن پاكىزلىغۇچى) ،مۇقەددەسە (پاك
ئورۇن) ،ئەنناسە (قوغلىغۇچى :چۈنكى ،كەبىنىڭ قېشىدا يامانلىق قىلغان كىشى ئۇنىڭدىن ھەيدەپ
چىقىرىالتتى) ،ئەلباسە (ۋەيران قىلغۇچى :چۈنكى ،كەبىنىڭ يېنىدا گۇناھ ئۆتكۈزگەن كىشىنى كەبە
ۋەيران قىلىدۇ) ،ھاتىمە (زالىمالرنىڭ ھەيۋىسىنى سۈندۈرغۇچى) ،نەسساسەھ (قوغلىغۇچى) ،ئەررەئس
(باش :چۈنكى ،مەككە باشقا كەنتىلەرنىڭ بېشى ھېسابلىنىدۇ) ،كۇسا (ئىبراھىم بىلەن ئىسمائىل
ئەلەيھىسساالم ئىراقتىكى «كۇسا» دېگەن يەردىن كېلىپ مەككىگە يەرلەشكەن تۇنجى كىشىلەر بولغاچقا
كۇسا دېگەن نام بىلەن ئاتالدى) ،بەلدە (شەھەر :چۈنكى ،مەككىنىڭ ئالدىدا باشقا شەھەرلەر شەھەر
ھېسابالنمايدۇ) ،بۇنيە (بىنا قىلىنغان :بەزىلەر كەبە يەر يۈزىدە بىنا قىلىنغان ئۆيلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ
ئۇلۇغ ئۆي بولغاچقا شۇنداق ئاتالغان دەيدۇ ۋە بەزىلەر ئۇنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم بىنا قىلغان بولغاچقا
شۇنداق ئاتالغان دەيدۇ) ۋە ئەل كەئبە (تۆت تەرەپلىك :چۈنكى ،كەبە تۆت چاسادۇر) دېگەن ئىسىمالر
بىلەن ئاتالغانلىقىنى بايان قىلدى.

ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تۇرغان ئورۇن «ماقامى ئىبراھىم» توغرىسىدا
﴿ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمەتلەر باركى﴾ يەنى كەبىدە ئۇنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ سالغانلىقىنىڭ
ئاشكارا ئاالمەتلىرى بار .شەكسىزكى ،ﷲ تائاال ئۇنى كاتتا ۋە ئۇلۇغ قىلدى .ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ماقامى ئبراھىم شۇالرنىڭ بىرى﴾ يەنى بۇ ئايەتتە كۆزدە تۇتۇلغىنى ،تاش (كەبىنىڭ تېمى)
قوپۇرۇلۇپ ئېگىزلەپ كەتكەندە ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم تامنى تېخىمۇ ئېگىز قوپۇرۇش ئۈچۈن پۇتىنىڭ
ئاستىغا قويغان تاش بولۇپ ،ئۇنىڭ ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالم پەستە تۇرۇپ تاشالرنى سۇنۇپ
بەرگەن .ئۇ تاش كەبىنىڭ تېمىغا يېقىن يۆلەپ قويۇلغان ئىدى .ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ خەلىپىلىك زامانىدا ھاجىالرنىڭ كەبىنى تاۋاپ قىلىشىغا ئاسانلىق يارىتىپ بېرىش ۋە (تاۋاپ
قىلىۋاتقانالرنىڭ) تاۋاپتىن كېيىن ئۇنىڭ قېشىدا ناماز ئوقۇۋاتقان كىشىلەرگە دەخلى قىلىپ نامىزىدىن
ئازدۇرۇۋەتمەسلىكى ئۈچۈن شەرق تەرەپكە يۆتكەپ قويۇلدى .چۈنكى ،ﷲ تائاال ئۇ تاشنىڭ قېشىدا ناماز
ئوقۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېدى(﴿ :كىشىلەرگە) ماقامى ئىبراھىمنى نامازگاھ قىلىڭالر (يەنى شۇ يەردە ناماز
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ئوقۇڭالر دېدۇق)﴾((( يۇقىرىدا بۇ ھەقتە نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بايان قىلىندى.
﴿ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمەتلەر باركى ،ماقامى ئبراھىم شۇالرنىڭ بىرى﴾ ئەۋفىي بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇنىڭدا ئاشكارا
ئاالمەتلەر بار ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇرغان ئورنى ئۇ ئاالمەتلەرنىڭ بىرىدۇر.
مۇجاھىد :ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىككى پۇتىنىڭ (ئۇ تاشتىكى) ئىزى ئاشكارا ئاالمەتتۇر-،
دېدى .باشقا ئالىمالرمۇ شۇ كۆز قاراشقا قوشۇلدى.

ھەرەمنىڭ خاتىرجەم ئورۇن ئىكەنلىكى توغرىسىدا
﴿بەيتۇلالغا كىرگەن ئادەم ئەمىن بولىدۇ﴾ يەنى (بىر نەرسىدىن) قورققان كىشى ھەرەمگە
كىرسە ،ھەممە قورقۇنچتىن خاتىرجەم بولىدۇ ،ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندىمۇ شۇنداق
ئىدى.
بۇ ھەقتە ھەسەنبەسرى ۋە باشقىالر مۇنداق دەيدۇ :ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇنقى زاماندا
ئادەم ئۆلتۈرۈپ قويغان بىر كىشى بوينىغا يۇڭدىن تۇقۇلغان بىر پارچە رەختنى ئارتىپ ھەرەمگە
كىرىۋالسا ،ھەرەمنىڭ ئىچىدە ئۇ ئادەمگە ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ بالىسى يولۇقسىمۇ ،تاكى ئۇ ھەرەمدىن
چىققۇچىلىكئۇنىڭغاچېقىلمايتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر) كۆرمەمدۇكى ،بىز
ھەرەمنى ئامان (جاي) قىلدۇق ،ھالبۇكى ،ئۇالرنىڭ ئەتراپىدىكى كىشىلەر ئەسىر ئېلىنىۋاتىدۇ
ۋە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ﴾(((﴿ ،بۇ ئۆي (يەنى بەيتۇﷲ)نىڭ پەرۋەردىگارىغا ئىبادەت قىلسۇنكى ،ئۇ
ئۇالرنى ئاچلىقتا ئوزۇقالندۇردى ،ئۇالرنى قورقۇنچتىن ئەمىن قىلدى﴾((( ھەرەمنىڭ خاتىرجەم
ئورۇن بولغانلىقىنىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن ھەرەم ئىچىدە بىر قىسىم ئىشالرنى قىلىش چەكلەنگەندۇر.
مەسىلەن ،ئۇنىڭدىكى ئوۋ ھايۋانلىرىنى ئوۋالش ،ئۇالرنى ئۇۋىلىرىدىن ئۈركۈتۈش ،ئۇنىڭ
دەرەخلىرىنى كېسىش ۋە ئۇنىڭ ئۆت ـ چۆپلىرىنى يۇلۇش قاتارلىقالر.
بۇ ھەقتە ساھابىالردىن نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر رىۋايەت قىلىندى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇما رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسى شۇ ھەدىسلەرنىڭ قاتارىدىندۇر.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مەككە پەتھى بولغان كۈنى مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :بۈگۈندىن باشالپ ھىجرەت
قىلىش تۈگىدى ،لېكىن جىھاد قىلىش ۋە جىھادقا نىيەت قىلىش بار .جىھادقا چاقىرىلساڭالر،
چىقىڭالر» پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كۈنى يەنە مۇنداق دەيدۇ« :ﷲ تائاال بۇ شەھەرنى (يەنى
مەككىنى) ئاسمان ـ زېمىننى ياراتقان كۈنىال ھۆرمەتلىك قىلغان ،بۇ شەھەر ﷲ تائاالنىڭ ھارام
((( بەقەرە سۈرىسى  125ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  67ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قۇرەيش سۈرىسى  3ــــ  4ـ ئايەتلەر.

ئال ئىمران سۈرىسى

قىلىشى بىلەن تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ھۆرمەتلىك قىلىنغاندۇر .مەندىن بۇرۇن ھېچبىر كىشىگە
مەككىدە ئۇرۇش قىلىش ھاالل قىلىنمىغان ئىدى .ماڭا كۈندۈزى بىر سائەتال ئۇرۇش قىلىش ھاالل
قىلىندى ،ئاندىن يەنە مەككە ﷲ تائاالنىڭ ھارام قىلىشى بىلەن تاكى قىيامەت كۈنىگىچە ھارام
قىلىندى ،ئۇنىڭ تىكىنى ئورۇلمايدۇ ،ھايۋانلىرى ئۆركۈتۈلمەيدۇ ،ئۇنىڭدا چۈشۈپ قالغان نەرسىنى
پەقەت ئۇ نەرسىنىڭ چۈشۈپ قالغانلىقىنى كىشىلەرگە ئېالن قىلىپ ،ئۇنى ئىگىسىگە يەتكۈزۈپ
بېرىدىغان كىشىىدىن باشقا بىر كىشى ئالمايدۇ ،ئۇنىڭ يېشىل ئوت ـ چۆپلىرى يۇلۇنمايدۇ».
ئابباس :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! سەن (بىزگە) ئىزخىر دېگەن دەرەخنى كېسىشىمىزگە
رۇخسەتقىلساڭ،ئۇنىتۆمۈرچىلىكۋەزەرگەرلىككەسىپلىرىمىزدەيېقىلغۇقىلىشۋەئۆيلىرىمىزنىڭ
ئۈستىنى يېپىش ئۈچۈن ئىشلىتىمىز -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا
ئىزخىر دېگەن دەرەخنى كېسىشكە رۇخسەت قىلدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇشۇرەيھ ئەدەۋىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئەمرى
ئىبنى سەئىد مەككىگە ئەلچى ئەۋەتىدىغان ۋاقتىدا مەن ئۇنىڭغا :ئى باشلىق! مەككە پەتھى
بولغان كۈننىڭ ئەتىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۆزلىگەن ،ئۇنىڭ سۆزلىگەنلىكىنى ئۆز كۆزۈم
بىلەن كۆرگەن ،ئۆز قۇلىقىم بىلەن ئاڭالپ ياد ئېلىۋالغان بىر سۆزنى ساڭا سۆزلەپ بېرىشىمگە
رۇخسەت قىلساڭ -،دېدىم .ئەمرى ماڭا رۇخسەت قىلدى ،مەن سۆزۈمنى باشالپ مۇنداق دېدىم:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاۋۋال ﷲ تائاالغا ھەمدۇسانا ئېيتقاندىن كېيىن« :شەكسىزكى ،مەككىنى
ھۆرمەتلىك قىلغىنى ئىنسانالر ئەمەس ،ﷲ دۇر .ﷲ تائاالغا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن
كىشىنىڭ ئۇنىڭدا قان تۆكۈشى ۋە ئۇنىڭ دەرەخلىرىنى كېسىشى ھاالل ئەمەس .ئەگەر بىر كىشى:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ يەردە ئۇرۇش قىلغان ،شۇڭا بۇ يەردە ئۇرۇش قىلىشقا بولىدۇ دەپ
قارىسا ،ئۇنىڭغا :ﷲ پەقەت پەيغەمبىرىگىال (ئۇنىڭدا ئۇرۇشۇشنى) رۇخسەت قىلدى ،سىلەرگە
رۇخسەت قىلمىدى -،دەڭالر .ﷲ تائاال ماڭا كۈندۈزى بىر سائەتال ئۇرۇش قىلىشنى ھاالل قىلدى.
شەكسىزكى ،ئۇنىڭ ھازىرقى ھاراملىقى (ئۇنىڭ) بۇرۇنقى ھاراملىقىغا ئوخشاشتۇر .بۇ يەردە ھازىر
بولغان كىشى سۆزۈمنى يوق كىشىگە يەتكۈزۈپ قويسۇن» دېدى.
ئەبۇشۇرەيھتىن :سەن بۇ سۆزلەرنى ئەمرىگە سۆزلەپ بەرسەڭ ،ئەمرى ساڭا نېمە دېدى؟-
دەپ سورالغاندا ،ئۇ :ئەمرى ماڭا« :ئى ئەبۇشۇرەيھ! مەن بۇنى سەندىن ياخشىراق بىلىمەن .ھەرەم
دېگەن ئاسىيغا ،بىر كىشىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ ياكى بۇزغۇنچىلىق قىلىپ قېچىپ (بېرىپ ئۇنىڭغا)
كىرىۋالغان كىشىگە پاناھلىق بەرمەيدۇ» دەپ جاۋاب بەردى.
ئىمام مۇسلىم جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :سىلەردىن بىرىڭالرنىڭ مەككىدە قورال كۆتۈرۈپ يۈرۈشى ھاالل ئەمەس».
ئابدۇلالھ ئىبنى ئەدىيى ئىبنى ھەمرا زۆھرى :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەككە بازىرىدىكى
ھەزۋەرە دېگەن يېرىدە تۇرۇپ (مەككىگە)« :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەن ،سەن
ئەلۋەتتە ﷲ تائاالنىڭ زېمىنىنىڭ ئەڭ ياخشىسى ۋە ﷲ تائاالنىڭ زېمىنىدىن ﷲ غا ئەڭ
ياخشى كۆرىنىدىغىنىسەن ،ئەگەر مەن سەندىن (قوغالپ) چىقىرىلمىغان بولسام ،ھەرگىز چىقىپ
كەتمەيتتىم» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم -،دەيدۇ.
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ھەجنىڭ پەرز ئىكەنلىكى توغرىسىدا
﴿قادىر بواللىغان كىشىلەرنىڭ ﷲ ئۈچۈن كەبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى﴾

بۇ ،ھەج قىلىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ كەلگەن ئايەتتۇر .ھەج قىلىشنىڭ ئىسالم
دىنىنىڭ ئاساسىي پرىنسىپلىرىدىن بىرى ئىكەنلىكى توغرىسىدا نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر بار .پۈتۈن
مۇسۇلمانالرمۇ ئۇنىڭ شۇنداق ئىكەنلىكىدە بىرلىككە كەلدى .قۇرئان ۋە ھەدىسنىڭ مەزمۇنىغا ۋە
مۇسۇلمانالرنىڭ ئورتاق قارىشى بويىچە قارىغاندا ،ھەج قىلىشقا قادىر بولغان ھەرقانداق مۇسۇلمانغا
ئۆمرىدە بىر قېتىم ھەج قىلىش پەرز بولىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە ۋەز ئېيتىپ« :ئى خااليىق! شۈبھىسىزكى ،ھەج قىلىش سىلەرگە پەرز
قىلىندى ،سىلەر ھەج قىلىڭالر!» دېدى .بىر كىشى :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ھەر يىلى ھەج
قىلىمىزمۇ؟ -دەپ سورىدى .ئۇ (كىشى) سوئالىنى ئۈچ قېتىم سورىغۇچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمىدى .ئاندىن« :ئەگەر ھەئە دېسەم ،ئەلۋەتتە (ھەج قىلىش ھەر يىلى) پەرز
بولۇپ قاالتتى ۋە سىلەر ئۇنىڭغا قادىر بواللمايتتىڭالر» (سۆزىنى داۋام قىلىپ)« :مەن سىلەرگە
يول قويغان نەرسىدە سىلەرمۇ ماڭا يول قويۇڭالر (((.سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەر ئورۇنسىز
سوئالنى كۆپ سورىغانلىقى ۋە ئۆزلىرىگە ئەۋەتىلگەن پەيغەمبەرلەر بىلەن قارشىالشقانلىقى سەۋەبىدىن
ھاالك بولغان ئىدى .مەن سىلەرنى بىر ئىشقا بۇيرىسام ،سىلەر ئۇنى ئىمكانىيىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە
قىلىڭالر ۋە مەن سىلەرنى بىر ئىشتىن توسسام ،ئۇنى قىلماڭالر» دېدى.

ھەجنىڭپەرزئىكەنلىكىنىئىنكارقىلغانكىشىنىڭكاپىربولىدىغانلىقى
﴿كىمكى ئىنكار قىلىدىكەن (يەنى ھەجنى تەرك ئېتىدىكەن ،زىيىنى ئۆزىگە) ،شۈبھىسىزكى،
ﷲ ئەھلى جاھاندىن (يەنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن) بىھاجەتتۇر﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما،

مۇجاھىد ۋە باشقىالر بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ھەجنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى
ئىنكار قىلغان كىشى شەكسىز كاپىر بولىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن بىھاجەتتۇر.
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ئەبۇبەكرى ئىسمائىل ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى ھەج قىلىشقا كۈچى يېتىپ تۇرۇپمۇ ھەج قىلمىسا ،ئۇنىڭ يەھۇدىي
ياكى خرىستىئان ھالەتتە ئۆلگىنى بىلەن ھېچ پەرقى يوق.

*******
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
((( يەنى مەن سىلەرنى مۇنداق قىلىڭالر دەپ بۇيرۇمىسام ،سىلەرمۇ ئۇنى قىلىمىزمۇ دەپ سوراپ تۇرۇۋالماڭالر.

ئال ئىمران سۈرىسى

ئى مۇھەممەد! ئېيتقىنكى« :ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر) نېمە ئۈچۈن
ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟ ۋاھالەنكى ،ﷲ قىلمىشىڭالرغا شاھىتتۇر»﴿( .﴾98ئى
مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئى ئەھلى كىتاب! (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر) (ئىسالم دىنىنىڭ
ھەقلىقىغا) شاھىت بولۇپ تۇرۇپ نېمە ئۈچۈن ﷲ نىڭ يولىنى ئەگرى كۆرسىتىشنى قەستلەپ،
مۆمىنلەرنى ئۇنىڭدىن توسىسىلەر؟ ﷲ قىلمىشىڭالردىن غاپىل ئەمەستۇر»﴿.﴾99

ئەھلىكىتابنىڭكاپىربولغانلىقىۋەمۆمىنلەرنىاﷲتائاالنىڭيولىدىنتوسقانلىقى
ئۈچۈنئۇالرغاماالمەتقىلىنغانلىقى
ئەھلى كىتابنىڭ كاپىرلىرى ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەر خوش بىشارەت بەرگەن ئىلىملەر
ئارقىلىق ئادەم بالىسىنىڭ كاتتىسى ،پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى ،ئاسمان – زېمىننىڭ
پەرۋەردىگارىنىڭ پەيغەمبىرى ،ئەرەب مىللىتىدىن ،ھاشىم جەمەتىدىن بولغان ،مەككىلىك
ساۋاتسىز پەيغەمبەر ئېلىپ كەلگەن دىننىڭ ﷲ تەرىپىدىن ئىكەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ
ھەقىقەتكە تەكەببۇرلۇق قىلغانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقى ۋە مۆمىنلەرنى
ھەق يولدىن توسقانلىقى ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۇالرغا ماالمەت قىلىدۇ .ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ ئەھلى
كىتابنىڭ قوللىرىدىكى ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن قالغان كىتابقا خىالپلىق قىلغان شۇ
ئىشلىرىغا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى يالغانچى دەپ ،ئۇنى ئىنكار قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن
تېنىشتەك قىلمىشلىرىغا گۇۋاھچى بولىدىغانلىقى بىلەن ئۇالرنى ئاگاھالندۇردى ۋە ئۇالرنىڭ
قىلغان ئىشلىرىدىن غاپىل ئەمەسلىكىدىن خەۋەر بەردى .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ شۇ قىلمىشىغا
قارىتا﴿ :ئۇ كۈنى (ھېچ كىشىگە) مال ۋە ئوغۇلالر پايدا يەتكۈزەلمەيدۇ﴾((( دېدى .مانا مۇشۇ
كۈندە ﷲ ئۇالرنى جازااليدۇ.

*******
ﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎ ﰏ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣ
ئى مۆمىنلەر! ئەگەر ئەھلى كىتابتىن بىر پىرقىغە ئىتائەت قىلساڭالر ،مۆمىن بولغىنىڭالردىن
كېيىن ،ئۇالر سىلەرنى كاپىر قىلىپ قويىدۇ﴿ .﴾100سىلەرگە ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئوقۇلۇۋاتقان
(يەنى ۋەھى ئۈزۈلۈپ قالماي ﷲ نىڭ ئايەتلىرى نازىل بولۇۋاتقان) ۋە ئاراڭالردا ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى (ھايات) تۇرغان تۇرسا ،قانداقمۇ كاپىر بولۇسىلەر؟ كىمكى ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ
دىنىغا) مەھكەم يېپىشىدىكەن ،ئۇ توغرا يولغا يېتەكلەنگەن بولىدۇ﴿.﴾101
((( شۇئەرا سۈرىسى  88ـ ئايەت.
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مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھلى كىتابقا بويسۇنۇشتىن توسۇلغانلىقى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) مۆمىن بەندىلىرىنى پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرغا پەيغەمبەر
قىلىپئەۋەتىپبېرىشتىنئىبارەت(ئاتاقىلغان)نېئمىتىگەھەسەتقىلىدىغانبىرتۈركۈمئەھلىكىتابالرغا
بويسۇنۇشتىن توسىدۇ .ﷲ تائاال ئەھلى كىتابنىڭ مۆمىنلەرگە ھەسەت قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئەھلى كىتاب ئىچىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزلىرىگە ھەقىقەت (يەنى دىنىڭالرنىڭ ھەقلىقى)
ئاشكارا بولغاندىن كېيىن ،ھەسەت قىلىش يۈزىسىدىن سىلەرنى ئىمانىڭالردىن قايتۇرۇپ كاپىر قىلىشنى
ئارزۇ قىلىدۇ﴾((( شۇنىڭدەك ،ﷲ تائاال بۇ يەردە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئەھلى كىتابتىن بىر پىرقىغە
ئىتائەت قىلساڭالر ،مۆمىن بولغىنىڭالردىن كېيىن ،ئۇالر سىلەرنى كاپىر قىلىپ قويىدۇ﴾.
﴿سىلەرگە ﷲ نىڭ ئايەتلىرى ئوقۇلۇۋاتقان (يەنى ۋەھى ئۈزۈلۈپ قالماي ﷲ نىڭ ئايەتلىرى نازىل
بولۇۋاتقان) ۋە ئاراڭالردا ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى (ھايات) تۇرغان تۇرسا ،قانداقمۇ كاپىر بولۇسىلەر؟﴾ يەنى

شەكسىزكى ،كۇپۇرلۇق سىلەردىن يىراقتۇر( ،ﷲ) سىلەرنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن ،شۈبھىسىزكى ،ﷲ
تائاالنىڭ ئايەتلىرى كېچە ـ كۈندۈزلەپ ئۈزۈلمەي چۈشىۋاتىدۇ ،ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى بۇ ئايەتلەرنى
سىلەرگە ئوقۇپ بېرىدۇ ۋە ئۇنى سىلەرگە يەتكۈزىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ
مەنىسىگە ئوخشايدۇ(﴿ :ئى كۇففارالر!) سىلەر نېمىشقا ﷲ غا ئىمان كەلتۈرمەيسىلەر؟ ھالبۇكى ،پەيغەمبەر
سىلەرنى پەرۋەردىگارىڭالرغا ئىمان كەلتۈرۈشكە چاقىرىدۇ ،ﷲ سىلەردىن چىن ئەھدە ئالدى ،ئەگەر
ئىمان كەلتۈرۈشنى ئىرادە قىلساڭالر (ئىمانغا ئالدىراڭالر)﴾(((.
(بۇ ھەقتە) ھەدىستە مۇنداق رىۋايەت قىلىندى :بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىدىن:
«سىلەر(ئىمانئېيتقانكىشىلەرنىڭئىچىدىن)كىمنىڭئىمانىغابەكھەيرانقالىسىلەر؟»دەپسورىدى.
ئۇالر :پەرىشتىلەرنىڭ ئىمانىغا -،دەپ جاۋاب بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
پەرۋەردىگارىنىڭ يېنىدا تۇرسا قانداقمۇ ئىمان ئېيتمىسۇن؟» دېدى .ساھابىالر :پەيغەمبەرلەرنىڭ
ئىمانىغا -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ۋەھىي پەيغەمبەرلەرگە چۈشىدىغان تۇرسا ،ئۇالر
قانداقمۇ ئىمان ئېيتمىسۇن؟» دېدى .ئۇالر :ئۇنداق بولسا ،بىزنىڭ ئىمانىمىزغا -،دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا تۇرسام ،سىلەر قانداقمۇ ئىمان ئېيتمايسىلەر؟» دېدى .ئۇالر:
ئۇنداق بولسا ،ئۇالر كىملەر؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇالر سىلەردىن كېيىن كېلىپ ،قۇرئان
ۋە ھەدىسلەرگە چىڭ ئېسىلىپ ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدىغان كىشىلەردۇر» دېدى.
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﴿كىمكى ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ دىنىغا) مەھكەم يېپىشىدىكەن ،ئۇ توغرا يولغا يېتەكلەنگەن
بولىدۇ﴾ يەنى شۇنىڭ بىلەن بىللە ،ﷲ تائاالغا ئېسىلىش ۋە ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلىش ھىدايەت

تېپىشتىكى چوڭ ئاساستۇر ،ئازغۇنلۇقتىن يىراق بولۇش ئۈچۈن ئاالھىدە تەييارلىقتۇر ،توغرا يولنى تېپىش
ۋە مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن كاتتا ۋاسىتىدۇر.

*******
((( بەقەرە سۈرىسى  109ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەدىد سۈرىسى  8ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕ
ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر ،پەقەت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلەنال
ۋاپات بولۇڭالر﴿ .﴾102ھەممىڭالر ﷲ نىڭ ئارغامچىسىغا (يەنى ﷲ نىڭ دىنىغا) مەھكەم يېپىشىڭالر،
ئايرىلماڭالر (يەنى سىلەردىن ئىلگىرى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندەك ،دىندا ئىختىالپ
قىلىشماڭالر) .ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ئۆزئارا دۈشمەن
ئىدىڭالر ،ﷲ دىلىڭالرنى بىرلەشتۈردى ،ﷲ نىڭ نېئمىتى بىلەن ئۆزئارا قېرىنداش بولدۇڭالر،
سىلەر دوزاخ چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر ،ﷲ سىلەرنى (ئىسالم ئارقىلىق) ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى.
سىلەرنىڭ ھىدايەت تېپىشىڭالر ئۈچۈن ،ﷲ ئايەتلىرىنى سىلەرگە شۇنداق بايان قىلىدۇ﴿.﴾103

اﷲ تائاالغا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىش دېگەن نېمە؟
﴿ﷲ غا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە
ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ﷲ غا اليىق
رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىش دېگەن ،ﷲ تائاالغا بويسۇنۇپ ،ئۇنىڭغا ئاسىي بولماسلىقنى ،ﷲ تائاالنى
ئۇنتۇپ قالماي ئەسلەپ تۇرۇشنى ،ﷲ تائاالنىڭ بەرگەن نېئمەتلىرىدىن تانماي شۈكرى ئېيتىشنى
كۆرسىتىدۇ .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ :بىر بەندە ئۆزىنىڭ تىلىنى ساقلىمىغۇچە ﷲ غا اليىق
رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىاللمايدۇ -،دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى.
﴿پەقەت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلەنال ۋاپات بولۇڭالر﴾ يەنى سىلەر مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر
بىلەن ئۆلۈشۈڭالر ئۈچۈ ،تېنىڭالر ساق ۋاقتىدا ئىسالم دىنىنى ياخشى ساقالڭالر .چۈنكى ،ﷲ تائاالنىڭ
بەندىلەرگە تۇتقان يولى شۇنىڭدىن ئىبارەتكى ،بەندە قانداق بىر ئەمەلدە ياشىسا ،ئۇنى شۇ ئەمەلى
بويىچە ئۆلتۈرىدۇ ۋە قانداق ھالەتتە ئۆلگەن بولسا ،قەبرىدىن شۇ بويىچە تۇرغۇزىدۇ .بىز ﷲ تائاالدىن
ﷲ تائاال ياخشى كۆرمەيدىغان ئەمەلىمىز بىلەن ئۆلتۈرۈلۈپ ،شۇ ئەمەل بىلەن قەبرىدىن تۇرغۇزۇلۇپ
قېلىشتىنپاناھتىلەيمىز.
ئىمام ئەھمەد مۇجاھىدنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :كىشىلەر كەبىنى تاۋاپ
قىلىۋاتاتتى ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئولتۇرغان بولۇپ ،ئۇنىڭ يېنىدا ھاسىغا ئوخشاش بىر
نەرسە بار ئىدى .ئۇ ئەلەيھىسساالمنىڭ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ﷲ غا اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭالر،
پەقەت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلەنال ۋاپات بولۇڭالر﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇپ« :ئەگەر (دوزاخقا كىرگەن
كىشىلەرنىڭ يەيدىغان تامىقى بولىدىغان ،تەمى ناھايىتى ئاچچىق ،پۇرىقى ناھايىتى بەتبۇي) زەققۇم
دېگەن دەرەخنىڭ مېۋىسىنىڭ سۈيىدىن زېمىنغا بىر تامچە تېمىپ كەتسە ،ئۇ زېمىندىكى كىشىلەرنىڭ
يېمەكلىكلىرىنىڭ ھەممىسىنى ئاچچىق قىلىۋەتكەن بوالتتى .ئەگەر بىر تامچىسى شۇ دەرىجىدە ئاچچىق
بولسا ،تائامى زەققۇم دەرىخىدىن بولغان دوزاختىكى كىشىلەرنىڭ ھالى نېمە بولۇپ كېتەر؟» دېگەنلىكىنى
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سۆزلەپ بەردى.
ئىمام ئەھمەد جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولۇشتىن ئۈچ كۈن بۇرۇن« :سىلەرنىڭ بىرىڭالر (ئۆلگەندە) ﷲ تائاالنى ياخشى
گۇمان (يەنى ياخشىلىقنى ئۈمىد) قىلىپ ئۆلسۇن» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم.
ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ :بەندەم مەن توغرۇلۇق قانداق گۇماندا بولسا ،مەن شۇ گۇمان
بويىچىدۇرمەن»(((.

اﷲ تائاالنىڭ ئارغامچىسىغا چىڭ ئېسىلىش ۋە جامائەتنى قولدىن بېرىپ
قويماسلىق توغرىسىدا
﴿ھەممىڭالر ﷲ نىڭ ئارغامچىسىغا (يەنى ﷲ نىڭ دىنىغا) مەھكەم يېپىشىڭالر ،ئايرىلماڭالر
(يەنى سىلەردىن ئىلگىرى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندەك ،دىندا ئىختىالپ
قىلىشماڭالر)﴾﴿ ،ﷲ نىڭ ئارغامچىسىغا﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى“ :ﷲ تائاالنىڭ ۋەدىسىگە”

دېگەنلىك بولىدۇ -،دېگەنلەرمۇ بار.

﴿ئايرىلماڭالر (يەنى سىلەردىن ئىلگىرى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندەك ،دىندا
ئىختىالپ قىلىشماڭالر)﴾ يەنى ئۇالرنى جامائەتلەر (يەنى كۆپچىلىك) بىلەن بىر سەپتە تۇرۇشقا بۇيرۇدى

ۋە بۆلگۈنچىلىكتىن توستى .بۆلگۈنچىلىكتىن توسۇپ ،ئىتتىپاقلىشىشقا بۇيرۇغان نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەر
بار.
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ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :جەزمەن ﷲ تائاال سىلەردىن ئۈچ نەرسىگە رازى بولىدۇ ۋە ئۈچ نەرسىنىڭ سىلەردە
بولۇشىنى يامان كۆرىدۇ .سىلەرنىڭ ﷲ تائاالغا بىر نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەي ئىبادەت قىلىشىڭالر،
ھەممىڭالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئارغامچىسىغا چىڭ ئېسىلىپ بۆلۈنۈپ كەتمەسلىكىڭالر ۋە ﷲ تائاال
سىلەرنىڭ ئىشىڭالرغا ئىگە قىلغان كىشىگە (يەنى سىلەرنىڭ باشلىقىڭالرغا) سەمىمىي بولۇشىڭالردىن
ئىبارەتتۇر .سىلەرنىڭ مۇنداقمىش ـ ئۇنداقمىش دېيىشىڭالرنى (يەنى پايدىسى يوق سۆزلەرنى كۆپ
قىلىشىڭالر) ،توال سوئال سورىشىڭالر ۋە مال ـ مۈلۈكنى ئورۇنسىز يەرلەرگە ئىشلىتىپ ،زايا قىلىشىڭالردىن
ئىبارەت ئۈچ ئىشنى يامان كۆرىدۇ».
﴿ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېئمىتىنى ئەسلەڭالر ،ئۆز ۋاقتىدا سىلەر ئۆزئارا دۈشمەن ئىدىڭالر،
ﷲ دىلىڭالرنى بىرلەشتۈردى ،ﷲ نىڭ نېئمىتى بىلەن ئۆزئارا قېرىنداش بولدۇڭالر﴾ بۇ ئايەت ئەۋس ۋە

خەزرەج قەبىلىسى توغرىسىدا چۈشكەن .ئىسالم كېلىشتىن بۇرۇن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار بولۇپ،
ئۇرۇش كۆپ سادىر بوالتتى ھەم ئۇرۇش ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتەتتى .ﷲ تائاال ئىسالمنى ئەۋەتكەندىن
كېيىن ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىسالمنى قوبۇل قىلغان كىشىلەر ﷲ يولىدا دوست بولۇشىدىغان ۋە ياخشى

((( بەندەم :ﷲ گۇناھىمنى كەچۈرىۋېتىدۇ -،دەپ گۇمان قىلسا ،مەن ئۇنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىمەن .تەۋبەمنى
قوبۇل قىلىدۇ -،دەپ گۇمان قىلسا ،تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىمەن.
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ئىشالردا ياردەملىشىدىغان قېرىنداشالرغا ئايالندى.
﴿ﷲسېنىئۆزىنىڭياردىمىبىلەنۋەمۆمىنلەربىلەنكۈچلەندۈرىدۇ.ﷲمۆمىنلەرنىڭدىللىرىنى
بىرلەشتۈردى.سەنيەريۈزىدىكىپۈتۈنبايلىقنىسەرپقىلىپمۇئۇالرنىڭدىللىرىنىبىرلەشتۈرەلمەيتتىڭ؛
لېكىن ﷲ (ئۆزىنىڭ قۇدرەت كامىلەسى بىلەن) ئۇالرنى ئىناق قىلدى .شۈبھىسىزكى ،ﷲ غالىبتۇر،
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾((( ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كۇپۇرلۇقى سەۋەبى بىلەن دوزاخ چۇقۇرىنىڭ
گىرۋىكىدە ئىدى ،ﷲ ئۇالرنى ئىمانغا باشالش ئارقىلىق ئۇنىڭدىن قۇتۇلدۇردى.
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇسۇلمانالرغاھۈنەينئۇرۇشىدائولجىغاچۈشكەنغەنىمەتلەرنىبۆلۈشىدىغان
كۈنى ﷲ تائاالنىڭ مۇسۇلمانالرنى دوزاختىن قۇتۇلدۇرىۋېلىش ۋە ئۇالرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرۈشتىن
ئىبارەت ئۇالرغا بەرگەن نېئمىتىنى ئەسلىتىپ ئۆتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا
كۆرسىتىپ بېرىشى بويىچە ئىسالمغا يېڭىدىن كىرگەن مۇسۇلمانالرغا غەنىمەتلەرنى كۆپرەك بۆلۈپ بەرگەن
ئىدى .ئەسلىدە بۇ بىر تەدبىر بولۇپ ،بۇ تەدبىرنى مۇسۇلمانالر ،بولۇپمۇ ئەنسارىالر چۈشىنەلمەي،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئازراق خاپا بولۇپ قالغان ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا خىتاب
قىلىپ مۇنداق دېدى« :ئى ئەنسارىالر گۇرۇھى! مەن سىلەر بىلەن ئۇچراشقاندا سىلەر ئازغۇنلۇقتا
ئىدىڭالر ،ﷲ تائاال مەن ئارقىلىق سىلەرنى توغرا يولغا باشلىدى .سىلەر چېچىالڭغۇ ئىدىڭالر ،ﷲ مەن
ئارقىلىق سىلەرنى بىرلەشتۈردى .سىلەر پېقىر ئىدىڭالر ،ﷲ تائاال مەن ئارقىلىق سىلەرنى باي قىلدى»
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر بىر سۆزىنى قىلغاندا ،ئۇالر :ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىزگە ھەممە
نەرسىدىن ئۈستۈن ۋە قەدىرلىك -،دەيتتى.

*******
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ ،يامان
ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە بولسۇن؛ ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴿ .﴾104روشەن
دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكەن ۋە ئىختىالپ قىلىشقان كىشىلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە
ناساراالر) دەك بولماڭالر ،ئەنە شۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾105شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە)
بەزى يۈزلەر (يەنى مۆمىنلەرنىڭ يۈزلىرى) ئاقىرىدۇ ،بەزى يۈزلەر (يەنى كۇففارالرنىڭ يۈزلىرى) قارىيىدۇ،
يۈزى قارايغانالرغا (پەرىشتىلەر ئېيتىدۇكى) «ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن كاپىر بولدۇڭالرمۇ؟ كاپىر
بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئازابنى تېتىڭالر»﴿ .﴾106يۈزى ئاقارغانالر ﷲ نىڭ رەھمىتىدە (يەنى جەننەتتە)
((( ئەنفال سۈرىسى  62ـــــ  63ـ ئايەتلەر.
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بولىدۇ ،ئۇالر ئۇنىڭدا (يەنى جەننەتتە) مەڭگۈ قالىدۇ﴿ .﴾107بۇ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدۇر ،ئۇالرنى
(ئى مۇھەممەد!) ساڭا راست ئوقۇپ بېرىمىز ،ﷲ جاھان ئەھلىگە زۇلۇم قىلىشنى خالىمايدۇ﴿.﴾108
ئاسمانالر ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭ (مۈلكى ،مەخلۇقاتى ۋە بەندىلىرى) دۇر ،ھەممە ئىشالر ﷲ
غا قايتۇرۇلىدۇ﴿﴾109

اﷲ تائاالنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش توغرىسىدا
﴿سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خەيرلىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدىغان ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇپ ،يامان
ئىشالرنى مەنئى قىلىدىغان بىر جامائە بولسۇن؛ ئەنە شۇالر مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەردۇر﴾ زەھھاك بۇ

ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :ئۇالر ساھابىالر ،مۇجاھىدالر ۋە ئالىمالرنىڭ ئىچىدىكى
ئاالھىدە بىر تۈركۈم كىشىلەردۇر.
بۇ ئايەتنىڭ مەقسىتى :ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش بۇ ئۈممەتنىڭ ئىچىدىكى ھەر بىر
كىشىگە (قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچە) پەرز بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەر بۇ ئىش ئۈچۈن
ئاتلىنىپچىقسۇن-،دېمەكچى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :سىلەردىن بىر كىشى يامان ئىشنى كۆرسە ،ئۇنى
قولى بىلەن ئۆزگەرتسۇن .ئەگەر قولى بىلەن ئۆزگەرتىشكە كۈچى يەتمىسە ،تىلى ئارقىلىق ئۆزگەرتسۇن.
ئەگەر تىلى ئارقىلىق ئۆزگەرتىشكە كۈچى يەتمىسە ،كۆڭلىدە نارازىلىق بىلدۈرسۇن .كۆڭلىدە نارازىلىق
بىلدۈرۈش ئىماننىڭ ئەڭ زەئىپ ئىكەنلىكىنىڭ (ئاالمىتىدۇر)».
ئىمام ئەھمەد ھۇزەيفە ئىبنى يامانىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ« :مېنىڭ جېنىم ئۇنىڭ ئىلىكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەلۋەتتە ،سىلەر
ياخشىلىققا بۇيرۇيسىلەر ۋە يامانلىقتىن توسىسىلەر( .ئۇنداق قىلمىساڭالر) ﷲ تائاال سىلەرگە يېقىندا
بىر ئازابنى ئەۋەتىشى مۇمكىن .ئاندىن سىلەر ﷲ تائاالغا دۇئا قىلساڭالر ،ئۇ سىلەرنىڭ دۇئايىڭالرنى
ئىجابەت قىلمايدۇ» .بۇ مەزمۇندا كەلگەن دىسلەر ناھايىتى كۆپتۇر ،ﷲ خالىسا باشقا ئورۇنالردا يەنە
كەلتۈرىمىز.

بۆلۈنۈپ كېتىشتىن توسۇش توغرىسىدا
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﴿روشەن دەلىللەر كەلگەندىن كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكەن ۋە ئىختىالپ قىلىشقان كىشىلەر (يەنى
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دەك بولماڭالر﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئۈممەتنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە ئوخشاش

ئوچۇق پاكىتقا ئىگە تۇرۇقلۇق بۆلۈنۈپ ،ئىختىالپ قىلىشىپ ،ياخشىلىققا بۇيرۇماسلىق ۋە يامانلىقتىن
توسماسلىقتەكئەھۋالىغائوخشىشىپقېلىشىدىنتوسىدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەبۇئامىر ئابدۇلالھ ئىبنى لۇھەينىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز
مۇئاۋىيە ئىبنى ئەبۇسۇفيان بىلەن بىرگە ھەج قىلغان ئىدۇق .مەككىگە كەلگەن ۋاقتىمىزدا مۇئاۋىيە
ئىبنى سۇفيان پېشىن نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ ،بىزگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

ئال ئىمران سۈرىسى

سۆزلەپ بەردى« :ھەقىقەتەن ئەھلى كىتابالر ئۆزلىرىنىڭ دىنىدا يەتمىش ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈندى.
شەكسىزكى ،بۇ ئۈممەت (يەنى ئىسالم ئۈممىتى) پات ئارىدا يەتمىش ئۈچ گۇرۇھقا بۆلۈنىدۇ .بۇالرنىڭ
ئىچىدىكى بىر گۇرۇھتىن باشقىسىنىڭ ھەممىسى دوزاختا بولىدۇ .ئۇ بىر گۇرۇھ بولسا ،ئىسالمنىڭ
ھەقىقىي يولىدا ماڭغان جامائەتتۇر .مېنىڭ ئۈممەتلىرىمنىڭ ئىچىدىن بىر تۈرلۈك كىشىلەر چىقىدۇ .ئۇالر
خۇددى يۇقۇملۇق كېسەل (شۇ كېسەل يۇققان) كىشىنىڭ قان تومۇر ۋە پۈتۈن ئۇستىخانلىرىغىچە سىڭىپ
كەتكىنىگە ئوخشاش ،ھېلىقى بۆلۈنۈش ئۇ كىشىلەر ئارىسىغىمۇ شۇنداق سىڭىپ كېتىدۇ» .مۇئاۋىيە
ئىبنى سۇفيان يەنە مۇنداق دېدى :ئى ئەرەبلەر گۇرۇھى! ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەگەر سىلەر
پەيغەمبىرىڭالر ئېلىپ كەلگەن دىننى بەرپا قىلمىساڭالر ،ئەلۋەتتە ،سىلەردىن باشقا كىشىلەر ئۇنى بەرپا
قىلمايدۇ -،دېدى.

ئىتتىپاقلىق ۋە ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى نەتىجىلىرى
﴿شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) بەزى يۈزلەر (يەنى مۆمىنلەرنىڭ يۈزلىرى) ئاقىرىدۇ ،بەزى
يۈزلەر (يەنى كۇففارالرنىڭ يۈزلىرى) قارىيىدۇ﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :قىيامەت كۈنى سۈننەتكە ئەگىشىپ ماڭغان كىشىلەرنىڭ يۈزلىرى ئاق ،بىدئەتخور
ۋە بۆلگۈنچى كىشىلەرنىڭ يۈزلىرى قارا بولىدۇ.

﴿يۈزى قارايغانالرغا (پەرىشتىلەر ئېيتىدۇكى) «ئىمان ئېيتقىنىڭالردىن كېيىن كاپىر بولدۇڭالرمۇ؟﴾
ھەسەنبەسرى :بۇالر مۇناپىقالردۇر -،دېدى﴿ .كاپىر بولغانلىقىڭالر ئۈچۈن ئازابنى تېتىڭالر»﴾ بۇ سۈپەت

بارلىق كاپىرالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

﴿يۈزى ئاقارغانالر ﷲ نىڭ رەھمىتىدە (يەنى جەننەتتە) بولىدۇ ،ئۇالر ئۇنىڭدا (يەنى جەننەتتە)
مەڭگۈ قالىدۇ﴾ .ئىمام تىرمىزى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئەبۇغالىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :ئەبۇئۇمامە دەمەشىقنىڭ يوللىرىغا ئېسىپ قويۇلغان نۇرغۇنلىغان ئادەم باشلىرىنى كۆرۈپ( :بۇالر)
دوزاخنىڭ ئىتلىرىدۇر .ئەڭ يامان ئۆلۈمدە ئۆلگەن كىشى ئاسماننىڭ ئاستىدا ئۆلگەن كىشى (يەنى
ئۆلۈكى كۆمۈلمەي قالغان كىشىدۇر) .ئەڭ ياخشى ئۆلۈمدە ئۆلگەن كىشى بۇ خىل كىشىلەر ئۆلتۈرۈۋەتكەن
كىشىدۇر -،ۋە﴿ :شۇ كۈندە (يەنى قىيامەت كۈنىدە) بەزى يۈزلەر (يەنى مۆمىنلەرنىڭ يۈزلىرى) ئاقىرىدۇ،
بەزى يۈزلەر (يەنى كۇففارالرنىڭ يۈزلىرى) قارىيىدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئاخىرىغىچە ئوقۇدى .مەن
(ئەبۇغالىب) ئەبۇئۇمامەدىن :سەن ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغانمىدىڭ؟ -دەپ سورىدىم.
ئۇ :ئەگەر مەن ئۇنى (بىر قېتىم ،ئىككى قېتىم ،ئۈچ قېتىم ياكى تۆت قېتىم ،تاكى يەتتە قېتىمغىچە
سانىدى) ئاڭلىمىغان بولسام ،سىلەرگە سۆزلەپ بەرمەيتتىم -،دېدى.
﴿بۇ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىدۇر ،ئۇالرنى (ئى مۇھەممەد!) ساڭا راست ئوقۇپ بېرىمىز﴾﴿ ،ﷲ جاھان
ئەھلىگە زۇلۇم قىلىشنى خالىمايدۇ﴾ يەنى ئۇ ئۇالرغا زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەس ،بەلكى ،ئۇ زۇلۇم قىلمايدىغان

ئادىل ھاكىمدۇر .چۈنكى ،ئۇ ھەممە ئىشقا كۈچى يەتكۈچىدۇر ،ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر .شۇنداق
بولغان ئىكەن ،ئۇنىڭ مەخلۇقاتلىرى ئىچىدىن بىر كىشىگە زۇلۇم قىلىشىغا ھېچقانداق بىر ئېھتىياج
تۇغۇلمايدۇ.

﴿ئاسمانالر ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ﷲ نىڭ (مۈلكى ،مەخلۇقاتى ۋە بەندىلىرى) دۇر ،ھەممە
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ئىشالر ﷲ غا قايتۇرۇلىدۇ﴾ يەنى دۇنيا ـ ئاخىرەتتە خالىغىنىچە ھۆكۈم قىلغۇچىدۇر.

*******
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ
(ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ،ياخشىلىققا
بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر﴿ .﴾110ئەگەر
ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر) ئىمان ئېيتسا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان
ۋەھىيگە ئىشەنسە) ،ئۇالر ئۈچۈن (دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە) ئەلۋەتتە ياخشى بوالتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە
مۆمىنلەرمۇ بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر﴿ .﴾111ئۇالر سىلەرگە ئازار بېرىشتىن باشقا ھېچقانداق
زىيان  -زەخمەت يەتكۈزەلمەيدۇ؛ ئەگەر سىلەر بىلەن ئۇرۇشسا ،سىلەرگە ئارقىسىنى قىلىپ قاچىدۇ،
ئاندىن ئۇالرغا ياردەم بېرىلمەيدۇ .ئۇالرنىڭ قەيەردە بولمىسۇن ﷲ نىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىسىدە
بولغانلىرىدىن باشقىلىرى خارلىققا پېتىپ قالدى ،ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىدى .موھتاجلىققا چۆمدى.
بۇ ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرى
ئۈچۈندۇر ،ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ پەرمانىدىن چىقىپ كەتكەنلىكلىرى ۋە ﷲ نىڭ چەكلىمىسىدىن ئېشىپ
كەتكەنلىكلىرىئۈچۈندۇر﴿.﴾112

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋە ئۇنىڭ ئەڭ ياخشى
ئۈممەت ئىكەنلىكى
ﷲ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئەڭ ياخشى ئۈممەت ئىكەنلىكىدىن خەۋەر
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بېرىپمۇنداقدەيدۇ(﴿:ئىمۇھەممەدئۈممىتى!)سىلەرئىنسانالرمەنپەئىتىئۈچۈنئوتتۇرىغاچىقىرىلغان،
ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر﴾.

ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :سىلەر كىشىلەرگە ئەڭ پايدا يەتكۈزىدىغان كىشىلەر .چۈنكى ،سىلەر
كىشىلەرنى ئىسالمغا زەنجىرلەر بىلەن بويۇنلىرىدىن سۆرىگەندەك ئېلىپ كېلىسىلەر .شۇنىڭدەك،
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ،ئەتىيە ئەۋفىي ،ئىكرىمە ،ئەتا ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس
قاتارلىقالرمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :سىلەر كىشىلەرگە ئەڭ پايدا يەتكۈزىدىغان
كىشىلەردۇر.

ئال ئىمران سۈرىسى

ئىمام ئەھمەد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجەنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:
«سىلەر يەتمىش ئۈممەتنى تولۇقلىغۇچىدۇرسىلەر ،سىلەر ئۇالرنىڭ ئەڭ ياخشىسى ۋە ﷲ تائاالنىڭ
نەزىرىدە ئەڭ ھۆرمەتلىكىدۇرسىلەر» .شەكسىزكى ،بۇ ئۈممەت ياخشىلىقالرغا ئەڭ بۇرۇن يېتىش
ۋاسىتىسىغا ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئارقىلىق ئېرىشتى( ،چۈنكى) پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالنىڭ مەخلۇقاتلىرىنىڭ ئەڭ ئېسىلى ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكىدۇر.
ﷲ تائاال ئۇنى ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەرگە بەرمىگەن مۇككەممەل ۋە كاتتا بىر شەرىئەت بىلەن
ئەۋەتتى .ئۇنىڭ شەرىئىتىدە بولمىغان كىشىلەرنىڭ كۆپ ئەمەللىرىمۇ ئۇنىڭ شەرىئىتىدىكى كىشىنىڭ
قىلغان ئازراق ئەمىلىنىڭ ئورنىنى باسالمايدۇ.
ئىمام ئەھمەد ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ماڭا ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن ھېچقايسىسىغا بېرىلمىگەن نەرسىلەر
بېرىلدى» .ساھابىالر :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! ئۇ نەرسىلەر نېمە؟ -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ئۇ نەرسىلەر شۇنىڭدىن ئىبارەتكى ،كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا قورقۇنچ سېلىش ئارقىلىق
ماڭا ياردەم بېرىلدى ،زېمىنالرنىڭ ئاچقۇچى بېرىلدى ،مەن ئەھمەد دەپ ئاتالدىم ،تۇپراق ماڭا پاكىز
قىلىپ بېرىلدى ۋە مېنىڭ ئۈممىتىم ئۈممەتلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى قىلىندى» دېدى.
سەئىد ئىبنى مۇسەييەب ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :مېنىڭ ئۈممىتىمدىن  70مىڭ كىشىلىك بىر گۇرۇھ يۈزلىرى
كېچىدىكى تۇلۇن ئاينىڭ نۇرىدەك نۇرلۇق ھالىتىدە جەننەتكە كىرىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .شۇ
چاغدا ،ئۇككاشە ئىبنى مېھسەن ئەسەدى دېگەن كىشى ئۇچىسىدىكى كىيىمنى كۆتۈرگەن ھالىتىدە
قوپۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭ شۇالرنىڭ قاتارىدىن بولۇشۇم ئۈچۈن ﷲ غا دۇئا قىلساڭ-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ ! ئۇنى ئۇالرنىڭ قاتارىدىن قىلساڭ» دېدى .ئاندىن
ئەنسارىالرنىڭ ئىچىدىن بىر كىشى قوپۇپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنىڭمۇ ئۇالرنىڭ قاتارىدىن
بولۇشۇم ئۈچۈن ﷲ قا دۇئا قىلساڭ -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇككاشە سەندىن چاققان
چىقتى» دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ،ئۇ ئۈممەتنىڭ ﷲ تائاالغا ئەڭ
ھۆرمەتلىك ۋە دۇنيا ـ ئاخىرەتتىكى ئەڭ ياخشى ئۈممەت ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ كەلگەن باشقا
ھەدىسلەرتۆۋەندىكىچە:
ئىمام ئەھمەد جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن مەن مېنىڭ ئۈممىتىمدىن ماڭا ئەگەشكەن كىشىنىڭ قىيامەت كۈنى
جەننەتكە (كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ) تۆتتىن بىرى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن» .شۇنىڭ بىلەن بىز:
“ﷲ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىدىغان
كىشىلەرنىڭ ئۈچتىن بىرى بولۇشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى .بىز“ :ﷲ ئەكبەر” دەپ تەكبىر
ئېيتتۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ يېرىمى
بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىدۇكى،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سىلەر جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ تۆتتىن بىرى بولۇشىڭالرغا رازى
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بولمامسىلەر؟» دېدى .شۇنىڭ بىلەن بىز“ :ﷲ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتتۇق .ئاندىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :سىلەر جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ ئۈچتىن بىرى بولۇشقا رازى بولمامسىلەر؟»
دېدى .بىز يەنە“ :ﷲ ئەكبەر” دەپ تەكبىر ئېيتتۇق .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەقىقەتەن مەن،
سىلەرنىڭ جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ تۆتتىن بىرى بولۇشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن» دېدى.
ئىمام ئەھمەد بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىدۇكى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دېدى« :جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەر بىر يۈز يىگىرمە سەپ بولىدۇ ،ئۇنىڭ سەكسەن سېپى بۇ
ئۈممەتتىنبولىدۇ».
ئابدۇرازاق ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىز (دۇنياغا) ئەڭ ئاخىرىدا كەلدۇق ،قىيامەت كۈنى ئەڭ ئالدىدا كېلىمىز ،جەننەتكىمۇ
باشقىالردىن بۇرۇن كىرىمىز ،لېكىن بىزدىن ئىلگىرى ئۆتكەن كىشىلەرگە بىزدىن بۇرۇن كىتاب بېرىلدى،
بىزگە ئۇالردىن كېيىن بېرىلدى( ،قۇرئاندا ﷲ تائاال ئۆز ئىرادىسى بىلەن) ئۇالر ئىختىالپ قىلىشىپ
قالغان ھەقىقەتكە بىزنى باشلىدى ،ئۇالر جۈمە كۈنىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالغان ئىدى( ،مۇسۇلمان
ئەمەس) كىشىلەر جۈمە كۈنىدە بىزگە ئەگىشىدۇ .ئۇ كۈننىڭ ئەتىسى (يەنى شەنبە كۈنى) يەھۇدىيالر
ئۈچۈندۇر .ئۆگۈنى (يەنى يەكشەنبە كۈنى) خرىستىئانالر ئۈچۈندۇر».
بۇ ھەدىسلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ تۆۋەندە كەلگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە
ئوخشايدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان،
ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان ،ﷲ غا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتسىلەر﴾ بۇ
ئۈممەتنىڭ ئىچىدىن بۇ سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنگەن كىشى ،ئۇالر بىلەن بىللە مۇشۇ مەدھىيە ۋە
ماختاشالرنىڭئىچىگەكىرىدۇ.
قەتادە بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :بىز ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ بىر ھەجدە

كىشىلەرنىڭ ئالدىراۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ(﴿ :ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!) سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن
ئوتتۇرىغاچىقىرىلغانئەڭياخشىئۈممەتسىلەر﴾دېگەنئايەتنىئوقۇغانلىقىنى،ئاندىن:كىمكىئۆزىنىڭ

بۇ ئۈممەتتىن بولغانلىقى ئۈچۈن خۇرسەن بولسا ،ئۇ ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئۈممەتتە بولغان شەرتىنى ئادا
قىلسۇن-،دېگەنلىكىنىئاڭلىدۇق.

584

بىر كىشى بۇ سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلەنمىسە ،ﷲ تائاال ئەيىبلىگەن ئەھلى كىتابالرغا ئوخشاپ
قالىدۇ ،ﷲ تائاال (ئەھلى كىتابنى ئەيىبلەپ) مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئۆزلىرى قىلغان يامان ئىشالردىن
بىر ـ بىرىنى توسمايتتى﴾((( .شۇڭا ﷲ تائاال بۇ ئۈممەتنى بۇ سۈپەتلەر بىلەن ماختاپ بولۇپ ،ئەھلى
كىتابنى ئەيىبلەشكە باشالپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ئەھلى كىتاب (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالر) ئىمان

ئېيتسا (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ۋەھيگە ئىشەنسە) ،ئۇالر ئۈچۈن (دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە) ئەلۋەتتە ياخشى بوالتتى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە مۆمىنلەرمۇ بار ،ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر﴾

يەنى ئۇالرنىڭ ئىچىدە ﷲ تائاالغا ،سىلەرگە چۈشۈرۈلگەن قۇرئانغا ۋە ئۆزلىرىگە چۈشۈرۈلگەن كىتابالرغا
ئىشىنىدىغانالر ئاز بولۇپ ،كۆپ قىسمى ئازغۇنلۇق ،كۇپۇرلۇق ،پاسىقلىق ۋە ئاسىيلىق ئىچىدىدۇر.
((( مائىدە سۈرىسى  79ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھلى كىتاب ئۈستىدىن غەلىبە قىلىدىغانلىقىغا خۇش بېشارەت
بېرىلگەنلىكى
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە (ئۇالرنىڭ) ئەھلى كىتاب كاپىرلىرىنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە
قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر سىلەرگە ئازار بېرىشتىن باشقا ھېچقانداق زىيان -
زەخمەت يەتكۈزەلمەيدۇ؛ ئەگەر سىلەر بىلەن ئۇرۇشسا ،سىلەرگە ئارقىسىنى قىلىپ قاچىدۇ ،ئاندىن ئۇالرغا
ياردەم بېرىلمەيدۇ﴾ .دەرۋەقە شۇنداق بولدى .ﷲ تائاال خەيبەر كۈنى خەيبەردىكى يەھۇدىيالرنى خارلىدى

ۋە باش ئەگكۈزدى .شۇنىڭدەك ،ئۇالردىن ئىلگىرى مەدىنىدىكى يەھۇدىيالردىن بەنۇقەينۇقا ،بەنۇنەزىر
ۋە بەنۇقۇرەيزە قەبىلىلىرىنىڭ يەھۇدىيلىرىنى باش ئەگكۈزدى .ساھابىالر شامدىكى خرىستىئانالرنى
تارمار قىلدى ۋە ئۇالردىن شامنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى مەڭگۈلۈك تارتىۋالدى .ئىسا ئەلەيھىسساالم چۈشۈپ
(خرىستىئاننىڭ) بەلگىسى بولغان كرېستنى سۇندۇرۇپ ،چوشقىنى ئۆلتۈرۈپ ،جىزيەنى بىكار قىلىپ
ئىسالمدىن باشقىسىنى قوبۇل قىلماي ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەرىئىتى بىلەن ھۆكۈم قىلغۇچە،
ئىسالم گۇرۇھى شامدا مەڭگۈلۈك بولىدۇ.

﴿ئۇالرنىڭ قەيەردە بولمىسۇن ،ﷲ نىڭ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ھىمايىسىدە بولغانلىرىدىن باشقىلىرى
خارلىققا پېتىپ قالدى﴾ يەنى ئۇالر قەيەردە بولسۇن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا قۇتۇاللمايدىغان خارلىق ۋە

ئېزىلىشنى پۈتۈۋەتتى .لېكىن ئەھلى كىتابالرنىڭ ئىچىدىن ئۆز دىنىدا قېلىپ جىزيە تۆلەشنى ۋە ئىسالم
دىنىنىڭ ھۆكۈملىرىنى يۈرگۈزۈشنى قوبۇل قىلغانالر ياكى ئەھدە تۈزۈشكەندە ۋە ئەسىرلىرىنى بىر تەرەپ
قىلغاندا ،مۇسۇلمانالردىن بىرىنىڭ كېپىللىكىگە ئۆتكەنلەر خارلىق ۋە ئېزىلىش پۈتۈلگەنلەرنىڭ سىرتىدا
قالىدۇ .ئالىمالرنىڭ بىر رىۋايىتىگە ئاساسالنغاندا ،مۇسۇلمان قۇلمۇ ئەھلى كىتابقا كېپىل بوالاليدۇ .ئىبنى
ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى ﷲ تائاال
ۋە كىشىلەردىن بولغان ئەھدى بىلەن دېگەنلىك بولىدۇ .مۇجاھىد ،ئىكرىمە ،ئەتا ،زەھھاك ،ھەسەن،
قەتادە ،سۇددى ۋە رەبىيئە ئىبنى ئەنەس قاتارلىقالرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش دېدى.

﴿ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىدى ،موھتاجلىققا چۆمدى﴾ ،ئۇالر شۇنىڭغا ھەقلىقتۇر .ئۇالرنىڭ شۇنداق
بولۇشى تەقدىردە ۋە شەرىئەت ھۆكمىدە پۈتۈلۈپ كەتكەندۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :بۇ ئۇالرنىڭ
ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانلىقلىرى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى
ئۇالرنى مۇشۇنداق بولۇشقا ئېلىپ بارغان سەۋەب (ئۇالرنىڭ) ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشى ،تاجاۋۇزچىلىق ۋە
ھەسەت قىلىشىدۇر ،شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ئاخىرەتنىڭ خارلىقىغا تۇتىشىدىغان خارلىق ۋە
موھتاجلىقبولدى.
﴿ئۇالرنىڭ ﷲ نىڭ پەرمانىدىن چىقىپ كەتكەنلىكلىرى ۋە ﷲ نىڭ چەكلىمىسىدىن ئېشىپ
كەتكەنلىكلىرى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ ئايەتلىرىگە كاپىر بولغانلىقى ،پەيغەمبەرلەرنى

ئۆلتۈرگەنلىكى ،ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئاسىيلىق قىلغانلىقى ،ﷲ تائاالنىڭ چەكلىگەن ئىشلىرىنى
قىلغانلىقى ۋە ﷲ تائاالنىڭ شەرىئىتىگە تاجاۋۇز قىلغانلىقى سەۋەبىدىندۇر .ﷲ بىزنى ئۇنىڭدىن
ساقلىسۇن!

*******
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ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ئۇالر بىر خىل ئەمەس ،ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالردىن) كېچىلىرى ﷲ نىڭ
ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە سەجدە قىلىپ تۇرىدىغان بىر جامائە كىشىلەر بار﴿ .﴾113ئۇالر
ﷲ غا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدۇ ،ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ ،يامان ئىشالردىن توسىدۇ ،خەيرلىك
ئىشالرنى قىلىشقا ئالدىرايدۇ؛ ئەنە شۇالر ياخشىالردىندۇر﴿ .﴾114ئۇالر ھەرقانداق ياخشىلىقنى قىلسۇن،
ئۇ بىكار كەتمەيدۇ .ﷲ تەقۋادارالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴿ .﴾115شۈبھىسىزكى ،كاپىرالرنىڭ ماللىرى،
بالىلىرى ﷲ نىڭ ئازابى ئالدىدا ھەرگىز ھېچ نەرسىگە دال بواللمايدۇ؛ ئۇالر دوزاخ ئەھلىدۇر ،دوزاختا
مەڭگۈ قالىدۇ﴿ .﴾116ئۇالرنىڭ بۇ دۇنيادا (رىيا قىلىپ) بەرگەن سەدىقىلىرى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان
بىر قەۋمنىڭ زىرائىتىگە تېگىپ ئۇنى نابۇت قىلىۋەتكەن سوغۇق شامالغا ئوخشايدۇ (ئىگىلىرىنىڭ گۇناھى
تۈپەيلىدىن نابۇت قىلىنغان بۇ زىرائەتكە ئوخشاش ،ﷲ ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىنى بەربات قىلىدۇ).
ئۇالرغا ﷲ زۇلۇم قىلمىدى ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى﴿.﴾117

ئەھلى كىتاب ئىچىدىن مۇسۇلمان بولغان كىشىنىڭ ئارتۇقچىلىقى
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ۋە باشقىالر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ھەقىقەتەن بۇ ئايەتلەر ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ،ئەسەد ئىبنى ئۇبەيد ،سەئلەبە ئىبنى
سەئيە ،ئۇسەيد ئىبنى سەئيە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئەھلى كىتاب ئالىملىرىدىن ئىمان كەلتۈرگەن كىشىلەر
توغرىسىدا چۈشتى .يەنى ئەھلى كىتابالرنىڭ ئىچىدىن ئىلگىرى ئەيىبلىنىپ ئۆتكەن كىشىلەر بىلەن
ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مۇسۇلمان بولغانالر باراۋەر ئەمەس .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر بىر خىل
ئەمەس﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى باراۋەر ئەمەس ،بەلكى ،ئۇالرنىڭ ئىچىدە مۆمىنلەرمۇ ،زالىمالرمۇ بار.
شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر ،ناساراالردىن) كېچىلىرى
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ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە سەجدە قىلىپ تۇرىدىغان بىر جامائە كىشىلەر بار﴾

يەىن ئەھلى كىتابنىڭ ئىچىدە ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ماڭىدىغان ،شەرىئىتىگە بويسۇنىدىغان،
پەيغەمبىرىگە ئەگىشىدىغان ،كېچىلىرى تەھەججۇد نامىزى ئوقۇيدىغان ،نامازلىرىدا قۇرئان ئوقۇيدىغان
كىشىلەرمۇ بار .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەھلى كىتاب ئارىسىدا ھەقىقەتەن ﷲ غا ئىمان
كەلتۈرىدىغان ،سىلەرگە نازىل بولغان كىتابقا (يەنى قۇرئانغا) ،ئۆزلىرىگە نازىل بولغان كىتابقا (يەنى
تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا) ئىشىنىدىغانالر بار؛ ئۇالر ﷲ دىن قورقىدۇ﴾(((.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  199ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

﴿ئۇالر ھەرقانداق ياخشىلىقنى قىلسۇن ،ئۇ بىكار كەتمەيدۇ﴾ بەلكى ،ﷲ ئۇالرغا تولۇق مۇكاپات
بېرىدۇ﴿ .ﷲ تەقۋادارالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾ يەنى ھەرقانداق كىشىنىڭ قىلغان ئەمەل ـ ئىبادىتى
مەخپىي بولمايدۇ ۋە ياخشىلىق قىلغان كىشىنىڭ ئەجرى بىكار كەتمەيدۇ.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇشرىكالرنىڭ كاپىرلىرىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :شۈبھىسىزكى،
كاپىرالرنىڭ ماللىرى ،بالىلىرى ﷲ نىڭ ئازابى ئالدىدا ھەرگىز ھېچ نەرسىگە دال بواللمايدۇ﴾ يەنى ﷲ

تائاال كاپىرالرنى ئازابلىماقچى بولغاندا ،ئۇالرنىڭ مال ـ مۈلۈكلىرى ۋە بالىلىرى ﷲ تائاالنىڭ ئازابىدىن
قۇتۇلدۇرالمايدۇ﴿ .ئۇالر دوزاخ ئەھلىدۇر ،دوزاختا مەڭگۈ قالىدۇ﴾.

كاپىرالرنىڭ قىلغان سەدىقىسى توغرىسىدا
ﷲ كاپىرالرنىڭ قىلغان سەدىقىسى ھەققىدە مىسال كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭ بۇ
دۇنيادا (رىيا قىلىپ) بەرگەن سەدىقىلىرى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلغان بىر قەۋمنىڭ زىرائىتىگە تېگىپ ئۇنى
نابۇت قىلىۋەتكەن سوغۇق شامالغا ئوخشايدۇ﴾.

ئەتا :بۇ ئايەتتىكى «سوغۇق شامال» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى ،ئۈششۈك ۋە مۆلدۈر دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە مۇجاھىد :كۆيدۈرىدىغان ئوت دېگەنلىك
بولىدۇ -،دېدى.
بۇ ،ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ بۇرۇن دېگەن سۆزى بىلەن ئوخشاشتۇر .چۈنكى،
قاتتىق سوغۇق شامال ،خۇسۇسەن مۆلدۈر زىرائەت ۋە مېۋىلەرنى خۇددى بىر نەرسىنى ئوت كۆيدۈرگەندەك
كۆيدۈرىۋېتىدۇ .يەنى قاتتىق سوغۇق شامال ياكى ئوت پىشقىلى ئاز قالغان زىرائەتلەرگە چۈشسە،
زىرائەتلەرنى ۋەيران قىلىپ ،ئۇنىڭ مېۋىسىنى ياكى دېنىنى تۆكۈۋېتىدۇ .شۇنىڭ بىلەن زىرائەتنىڭ
ئىگىسى ھوسۇلغا ئەڭ موھتاج بولغان ۋاقىتتا ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ قالىدۇ .خۇددى بۇ زىرائەتنىڭ مېۋىسى
يوقاپ كەتكىنىگە ئوخشاش ،ﷲ كاپىرالرنىڭ بۇ دۇنيادا قىلغان ئەمەل ـ ئىبادەتلىرىنىڭ ساۋابىنى يوق
قىلىۋېتىدۇ .ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇالر ياخشى ئەمەللەرنى ئەسقاتمايدىغان نەرسىلەر ئارقىلىق ئېلىپ باردى.
﴿ئۇالرغا ﷲ زۇلۇم قىلمىدى ۋە لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى﴾.

*******
ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
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ئى مۆمىنلەر! ئۆزەڭالردىن بولمىغانالرنى (يەنى مۇناپىقالرنى) سىرداش قىلىۋالماڭالر ،ئۇالر سىلەرگە
بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بوشاڭلىق قىلىپ قالمايدۇ .ئۇالر سىلەرنىڭ مۇشەققەتتە قېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ،
ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىكى ئېغىزلىرىدىن مەلۇم بولۇپ تۇرىدۇ ،ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغان دۈشمەنلىكى
تېخىمۇ چوڭدۇر .شۈبھىسىزكى ،ئەگەر چۈشىنىدىغان بولساڭالر ،سىلەرگە نۇرغۇن ئايەتلەرنى بايان
قىلدۇق﴿( .﴾118ئى مۆمىنلەر جامائەسى!) سىلەر ئۇالرنى دوست تۇتىسىلەر ،ئۇالر سىلەرنى دوست
تۇتمايدۇ (سىلەرگە بولغان دۈشمەنلىكىنى يوشۇرۇن تۇتىدۇ) ،سىلەر (ھەممە ساماۋى) كىتابقا ئىشىنىسىلەر
(شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالر سىلەرنى ئۆچ كۆرىدۇ) ،ئۇالر سىلەر بىلەن ئۇچراشقاندا ،ئىمان ئېيتتۇق دەيدۇ.
ئۆزلىرىيالغۇزقالغانداسىلەرگەبولغانئاچچىقىدىنبارماقلىرىنىچىشلەيدۇ(.ئىمۇھەممەد!)ئېيتقىنكى،
«ئاچچىقىڭالر بىلەن ئۆلۈڭالر! (يەنى ﷲ ئۆلگىنىڭالرغا قەدەر ئاچچىقىڭالرنى داۋامالشتۇرسۇن!)» ﷲ
ھەقىقەتەن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر﴿ .﴾119ئەگەر سىلەرگە (كەڭچىلىك ،مولچىلىق ،نۇسرەت،
غەنىمەت قاتارلىق) بىرەر ياخشىلىق يەتسە ،ئۇالر بۇنىڭدىن قايغۇرىدۇ؛ ئەگەر سىلەرگە (ئېغىرچىلىق،
قەھەتچىلىك ۋە مەغلۇبىيەت قاتارلىق) بىرەر يامانلىق يەتسە ،ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشال بولىدۇ .ئەگەر
سىلەر (ئۇالرنىڭ ئەزىيىتىگە) سەۋر قىلساڭالر ۋە (سۆزۈڭالردا ،ھەرىكىتىڭالردا ﷲ دىن) قورقساڭالر،
ئۇالرنىڭ ھىيلىسى سىلەرگە قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ھەقىقەتەن تولۇق
بىلگۈچىدۇر﴿.﴾120

مۆمىنلەرنىڭ مۆمىنلەردىن باشقىالرنى سىرداش تۇتماسلىقى توغرىسىدا
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) مۆمىن بەندىلىرىنى مۇناپىقالرنى سىرداش تۇتۇشتىن توستى .مۇناپىقالر
مۆمىنلەرگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بۇشاڭلىق قىلمايدۇ .يەنى ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ پۈتۈن كۈچى ۋە پۈتۈن
ھىيلە ـ مىكىرلىرىنى ئىشقا سېلىپ سىلەرگە قارشىلىق قىلىش ۋە زەرەر يەتكۈزۈشكە تىرىشىدۇ.
مۆمىنلەرنىڭ قىيىنچىلىقتا ۋە جاپا  -مۇشەققەتتە قېلىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ﴿ .ئۆزەڭالردىن بولمىغانالرنى
(يەنى مۇناپىقالرنى) سىرداش قىلىۋالماڭالر﴾ يەنى باشقا دىندىكىلەرنى سىرداش قىلىۋالماڭالر.
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ئىمامبۇخارى،نەسەئىۋەباشقىالرئەبۇسەئىدرەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ ئەۋەتكەن ھەر بىر پەيغەمبەر ۋە قويۇپ قويغان ھەر
بىر ئورۇن باسار ئۈچۈن ئىككى سىرداش بولىدۇ ،بىر سىرداش ئۇنى ياخشىلىققا بۇيرۇيدۇ ۋە ئۇنىڭغا
رىغبەتلەندۈرىدۇ( .يەنە) بىر سىرداش ئۇنى يامانلىققا بۇيرۇيدۇ ۋە ئۇنىڭغا قىزىقتۇرىدۇ .يامانلىققا
بۇيرۇيدىغان سىرداشنىڭ يامانلىقىدىن ساقلىنىپ قالغان كىشى (ھەقىقەتتە ئۇنى) ﷲ ساقالپ
قالغانكىشىدۇر».
ئىبنى ئەبۇھاتىم ئىبنى ئەبۇدەھقانەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر ئىبنى
خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا بىرى :ھىرە دېگەن يەرلىك بىر كاتىب باال بار ئىكەن ،سەن ئۇنى
ئۆزەڭگە كاتىب قىلىۋالساڭ بولمامدۇ؟ -دېگەندە ،ئۇ :ئۇنداق قىلسام ،مۆمىنلەردىن بولمىغان بىرىنى
سىرداش قىلىۋالغان بولىمەن -،دېدى.
ئايەت بىلەن بۇ ئەسەردە مۇسۇلمانالرنىڭ (دۈشمەنلەرگە يېتىپ قېلىشىدىن قورقىدىغان)
ئىچكى ئىشلىرى ۋە سىرلىرىنى بىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ،كاتىپلىق (ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالر)

ئال ئىمران سۈرىسى

قا زىممىالرنى ئىشلىتىشنىڭ دۇرۇس ئەمەسلىكىگە پاكىت بار .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ئۇالر سىلەرگە بۇزغۇنچىلىق قىلىشتا بوشاڭلىق قىلىپ قالمايدۇ ،ئۇالر سىلەرنىڭ مۇشەققەتتە
قېلىشىڭالرنى ئارزۇ قىلىدۇ﴾ ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىكى ئېغىزلىرىدىن
مەلۇم بولۇپ تۇرىدۇ ،ئۇالرنىڭ دىللىرىدا يوشۇرغان دۈشمەنلىكى تېخىمۇ چوڭدۇر﴾ يەنى ئىسالم ۋە
مۇسۇلمانالرغا دىللىرىدا يوشۇرغان ئۆچمەنلىك ۋە ئاداۋەت (ئۇالر سۆزلەۋاتقاندا) دىققەتسىزلىكتىن
ئۇالرنىڭ تىللىرىدا ۋە يۈزلىرىدە ئاشكارا بولۇپ قالىدۇ .بۇ ،ئەقىللىق كىشى ئۈچۈن مەخپىي ئەمەس.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر چۈشىنىدىغان بولساڭالر ،سىلەرگە نۇرغۇن ئايەتلەرنى بايان
قىلدۇق﴾.
﴿ئى مۆمىنلەر جامائەسى!) سىلەر ئۇالرنى دوست تۇتىسىلەر ،ئۇالر سىلەرنى دوست تۇتمايدۇ﴾

يەنى ئى مۆمىنلەر! مۇناپىقالرنىڭ سىلەرگە ئاشكارا قىلغان ئىمانى ئۈچۈن ئۇالرنى دوست تۇتىسىلەر،
ھالبۇكى ،ئۇالر ئىچىدىمۇ ۋە تېشىدىمۇ سىلەرنى دوست تۇتمايدۇ.

﴿سىلەر (ھەممە ساماۋى) كىتابقا ئىشىنىسىلەر (شۇنداق تۇرۇقلۇق ئۇالر سىلەرنى ئۆچ كۆرىدۇ)﴾

يەنى سىلەر ﷲ تائاال چۈشۈرگەن كىتابقا شەك قىلمايسىلەر ،ئۇالر شەك قىلىدۇ .مۇھەممەد ئىبنى
ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى (سىلەر) ئۆزەڭلەرنىڭ كىتابىغا ،ئۇالرنىڭ كىتابىغا ۋە ئۇنىڭدىن ئىلگىرى
چۈشكەن كىتابالرغا (ئىمان ئېيتىسىلەر) ،ئۇالر سىلەرنىڭ كىتابىڭالرغا ئىمان ئېيتمايدۇ( .ئەسلىدە)
سىلەرنىڭ ئۇالرنى يامان كۆرۈشۈڭالر ھەقلىقتۇر.

﴿ئۇالر سىلەر بىلەن ئۇچراشقاندا ،ئىمان ئېيتتۇق دەيدۇ .ئۆزلىرى يالغۇز قالغاندا سىلەرگە بولغان
ئاچچىقىدىن بارماقلىرىنى چىشلەيدۇ﴾ بۇ مۇناپىقالرنىڭ ھالىدۇر .ئۇالر ،ﷲ تائاال﴿ :ئۆزلىرى يالغۇز
قالغاندا سىلەرگە بولغان ئاچچىقىدىن بارماقلىرىنى چىشلەيدۇ﴾ دېگەن ئايىتىدە بايان قىلغاندەك،

سىرتقىكۆرۈنۈشتەمۆمىنلەرگەئىمانئېيتقانكىشىلەردەككۆرۈنۈشكەتىرىشىدۇ.لېكىن(،ئەمەلىيەتتە
بولسا) ئۇالر مۆمىنلەرنىڭ دۈشمىنىدۇر.

﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئاچچىقىڭالر بىلەن ئۆلۈڭالر! (يەنى ﷲ ئۆلگىنىڭالرغا

قەدەر ئاچچىقىڭالرنى داۋامالشتۇرسۇن!)» ﷲ ھەقىقەتەن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەىن سىلەر
مۆمىنلەرگە قانچىلىك ھەسەت قىلىپ ئاچچىقالنساڭالر ،شۇ ئاچچىقلىنىشىڭالر بىلەن بىرگە ،ﷲ
تائاالنىڭ ئۆزىنىڭ نېئمىتىنى مۆمىن بەندىلىرىگە تولۇق بېرىدىغانلىقىنى ۋە دىنىنى مۇكەممەل قىلىپ
بېرىدىغانلىقىنى ،ئۆزىنىڭ سۆزى بولغان قۇرئاننى ۋە دىنىنى ئۈستۈن قىلىدىغانلىقىنى چوقۇم بىلىپ
قويۇڭالر ۋە ئاچچىقتا بوغۇلۇپ ئۆلۈڭالر.
﴿ﷲ ھەقىقەتەن دىلالردىكىنى بىلگۈچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنىڭ مۆمىنلەرگە قارىتا
دىللىرىڭالردا ساقلىغان ئۆچمەنلىك ،ھەسەت ۋە ئادەۋەتنى بىلگۈچىدۇر .ئۇ سىلەرنى دۇنيادا سىلەر
ئارزۇ قىلغان نەرسىدىن باشقىسىنى بېرىش بىلەن ۋە ئاخىرەتتە دوزاختىكى مەڭگۈلۈك قاتتىق ئازاب
بىلەنجازالىغۇچىدۇر.

﴿ئەگەر سىلەرگە (كەڭچىلىك ،مولچىلىق ،نۇسرەت ،غەنىمەت قاتارلىق) بىرەر ياخشىلىق
يەتسە ،ئۇالر بۇنىڭدىن قايغۇرىدۇ؛ ئەگەر سىلەرگە (ئېغىرچىلىق ،قەھەتچىلىك ۋە مەغلۇبىيەت
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قاتارلىق) بىرەر يامانلىق يەتسە ،ئۇالر بۇنىڭدىن خۇشال بولىدۇ﴾ بۇ ھالەت يەنى مۆمىنلەرگە
مولچىلىق ۋە ياردەم يەتسە ،ئۇالرنىڭ سانى كۆپىيىپ ،ياردەمچىلىرى كۈچەيسە ،مۇناپىقالر ئوسال
بىر ھالەتكە چۈشۈپ قالىدۇ .ئەگەر مۇسۇلمانالرغا بىرەر خەتەر يەتسە ياكى (ﷲ تائاالنىڭ بىر
ھېكمىتى ئۈچۈن ئۇھۇد ئۇرۇشىدا بولغاندەك) دۈشمەنلەر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۈستىدىن غەلىبە قىلسا،
مۇناپىقالر خۇشاللىنىپ كېتىدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ مۆمىنلەرگە بولغان ئۆچمەنلىكىنىڭ ناھايىتى كۈچلۈك
ئىكەنلىكىنىبىلدۈرىدۇ.
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىگە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر (ئۇالرنىڭ ئەزىيىتىگە) سەۋر
قىلساڭالر ۋە (سۆزۈڭالردا ،ھەرىكىتىڭالردا ﷲ دىن) قورقساڭالر ،ئۇالرنىڭ ھىيلىسى سىلەرگە
قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ﴾ بۇ ،ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرنى سەۋر قىلىش ،تەقۋادارلىق قىلىش ۋە

ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىنى ھەممە تەرەپتىن قورشاپ تۇرىدىغان رەببىگە تەۋەككۈل قىلىش بىلەن يامان
كىشىلەرنىڭ زىيانكەشلىكىدىن ۋە بۇزۇقالرنىڭ ھىيلىسىدىن ساقلىنىشقا قىلغان تەۋسىيەسىدۇر.
ﷲ تائاال ھەممىگە قادىردۇر .ئۇ خالىغان نەرسە بولىدۇ ،خالىمىغان نەرسە بولمايدۇ ،ھەممە نەرسە
ئۇنىڭ تەقدىر قىلىشى ۋە ئۇنىڭ خالىشى بويىچە بولىدۇ .ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلغان كىشىگە
(ﷲ تائاال) يېتەرلىكتۇر.

*******
ﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪ
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(ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا سەن ئەتىگەندە ئۆيۈڭدىن (ئۇھۇدقا) چىقىپ مۆمىنلەرنى ئۇرۇش
سەپلىرىگە ئورۇنالشتۇردۇڭ ،ﷲ (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ
تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾121ئۆز ۋاقتىدا سىلەردىن ئىككى گۇرۇھ (بەنى سەلەمە ئايمىقى بىلەن بەنى ھارىسە
ئايمىقى) ئاجىزلىق كۆرسەتمەكچى (يەنى قورقۇپ ئۇرۇش مەيدانىدىن قايتماقچى) بولدى؛ ﷲ ئۇالرنىڭ
مەدەتكارى ئىدى( .مۆمىنلەر جىمى ئەھۋالى ۋە جىمى ئىشلىرىدا) ﷲ غىال تەۋەككۈل قىلسۇن!﴿﴾122
ﷲ سىلەرگە بەدرىدە نۇسرەت ئاتا قىلدى ،ھالبۇكى ،سىلەر كۈچسىز ئىدىڭالر (سانىڭالر ۋە
قورالىڭالر ئاز ئىدى) .ﷲ نىڭ سىلەرگە بەرگەن نۇسرىتىگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن ﷲ دىن
قورقۇڭالر﴿.﴾123

ئۇھۇد ئۇرۇشىنىڭ بايانى
ﷲ تائاال بۇ ئايەتلەردە ئۇھۇد ئۇرۇشىنى ۋە ئۇنىڭغا قاتناشقان مۆمىنلەرنى سىنىغانلىقىنى ،مۆمىنلەر
بىلەن مۇناپىقالرنى ئايرىش ئۈچۈن سەۋر قىلغۇچىالرنىڭ سەۋرىنى بايان قىلىپ كەلدى .ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،ھەسەن ،قەتادە ،سۇددى ۋە باشقىالر :بۇ ئايەتتە سۆزلەنگەن ۋەقەلىكتىن (كۆپ
ساندىكى ئۆلىماالرنىڭ كۆز قارىشىغا ئاساسالنغاندا) ئۇھۇد ئۇرۇشى مەقسەت قىلىنغان -،دېدى .ئۇھۇد

ئال ئىمران سۈرىسى

ئۇرۇشى ھجرىيەنىڭ ئۈچىنچى يىلى شەۋۋال ئېيىنىڭ مەلۇم بىر شەنبە كۈنى بولغان .ئىكرىمە :شەۋۋال
ئېيىنىڭ ئوتتۇرىدىكى شەنبە كۈنىدە بولغان -،دېدى .بۇ ئۇرۇشنىڭ سەۋەبى مۇنداق« :مۇندىن بىر يىل
ئىلگىرى بەدرى ئۇرۇشىدا مۈشرىكالرنىڭ كاتتىباشلىرى ئۆلتۈرۈلدى .ئەبۇسۇفياننىڭ يېتەكچىلىكىدىكى
سودا كارۋىنى ساالمەت قالدى .ئۇالرنىڭ كارۋانلىرى مەككىگە قايتقاندا (بەدرى ئۇرۇشىدا) ئۆلتۈرۈلگەن
كىشىلەرنىڭ بالىلىرى ۋە ئۆلتۈرۈلمەي ساق قالغانالر ئەبۇسۇفيانغا :سەن بۇ مالالرنى موھەممەد بىلەن
ئۇرۇشۇش ئۈچۈن ئىشلەتكىن -،دېدى .ئەبۇسۇفيان بۇنىڭغا قوشۇلدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ھەبەش ۋە
باشقىالردىن بولۇپ ئۈچ مىڭغا يېقىن ئادەم توپالپ (ئۇرۇشۇش ئۈچۈن) مەدىنە تەرەپكە قاراپ يولغا چىقتى
ۋە مەدىنىنىڭ ئۇدۇلىدىكى ئۇھۇد تېغىغا يېقىن بىر يەرگە كېلىپ چۈشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۈمە
نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ ،مالىك ئىبنى ئەمرى دەپ ئاتىلىدىغان بەنۇنەججارلىق بىر كىشىنىڭ نامىزىنى
چۈشۈردى ۋە كىشىلەرگە ئۇرۇشۇش ئۈچۈن دۈشمەنلەرنىڭ ئالدىغا چىقىش ياكى چىقماي مەدىنىدە
تۇرىۋېرىش توغرۇلۇق مەسلىھەت سالدى ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي دېگەن مۇناپىق مەدىنىدە تۇرۇشقا
مەسلىھەت كۆرسىتىپ :ئەگەر كاپىرالر ئۇھۇدتىكى ئورنىدا تۇرسا ،ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىسز ئورۇندا تۇرغان
بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر مەدىنىگە ئۇرۇش قىلىپ كىرسە ،ئەرلەر ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىدۇ .ئايالالر ۋە
كىچىك بالىالر (ئۆگزىلەرگە چىقىۋېلىپ) ئۇالرغا تاشالرنى ئاتىدۇ .ئەگەر ئۇالر مەدىنىگە كىرمەي قايتىپ
كەتسە ،زىيان تارتقان ھالەتتە قايتىپ كېتىدۇ -،دېدى(((.
ساھابىلەرنىڭ ئىچىدىن بەدرى ئۇرۇشىغا قاتنىشالمىغان بىر تۈكۈم كىشىلەر ئۇالرنىڭ ئالدىغا
چىقىشقا مەسلىھەت بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ئۆيگە) كىرىپ ئۇرۇش كىيىملىرىنى كىيىپ چىقتى.
ئۇالرنىڭ بەزىسى :بىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەجبۇرالپ قويدۇقمۇ – قانداق؟ -دەپ پۇشايمان
قىلىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر خالىساڭ ،ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقماي
مەدىنىدە تۇرساق -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :بىر پەيغەمبەر جەڭ كىيىملىرىنى كىيىپ بولغاندا
ﷲ ئۇنىڭغا ھۆكۈم قىلغۇچە (يەنى ئۇرۇشۇپ بىر تەرەپ بولمىغۇچە ئۇنىڭ) ئارقىغا قايتىشى دۇرۇس
ئەمەس»دېدى.شۇنىڭبىلەن،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممىڭغايېقىنساھابىسىبىلەنئۇرۇشقائاتالندى.
يولنىڭ يېرىمىغا كەلگەندە ،ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي (دېگەن مۇناپىق) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
سۆزىگە قۇشۇلمىغانلىقىغا ئاچچىقلىنىپ ،ئەسكەرلەرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئېلىپ قايتىپ كەتتى .ئۇ ۋە
ئۇنىڭ ئادەملىرى (مۇسۇلمانالرغا) :بۈگۈن بىز سىلەرنىڭ ئۇرۇشىدىغانلىقىڭالرنى بىلىدىغان بولساق،
ئەلۋەتتە بىز سىلەرگە ئەگىشەتتۇق ۋە لېكىن بىز بۈگۈن سىلەرنى ئۇرۇشمايدۇ دەپ قارايمىز -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (قالغان ئەسكەرلەر بىلەن) يولىنى داۋامالشتۇرۇپ ،ئۇھۇد تېغىنىڭ (مەدىنىگە)
يېقىن بىر جىلغىسىدىكى تۈزلەڭلىككە كېلىپ چۈشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەسكەرلەرنى ئۇھۇد
تېغى تەرىپىگە ئارقىسىنى قىلىپ تۇرغۇزۇپ« :بىز ئۇرۇشقا بۇيرۇق بەرمىگۈچە ھېچ كىم ئۇرۇشمىسۇن»
دېدى .پەىغەمبەر ئەلەيھىسساالم  700گە يېقىن ساھابىسىى بىلەن ئۇرۇشقا تەييارالندى .ئوقياچىالر
قوشۇنىغا بەنى ئەمرى ئىبنى ئەۋفنىڭ قېرىندىشى ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەيرىنى باشلىق قىلدى .شۇ كۈنى
ئوقياچىالرنىڭ سانى ئەللىك ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا« :سىلەر بىزنى (كاپىرالرنىڭ)
ئاتلىق قوشۇنىدىن مۇداپىئە قىلىڭالر ،ىبز سىلەر تەرەپتىن ھۇجۇمغا ئۇچراپ قالمايلى .بىز غەلىبە قىلغان
((( باشقا تارىخ كىتابلىرىدا :بۇ سۆزنى دېگەن ئەسلى كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدۇر .مۇناپىقالرنىڭ باشلىقى
ئابدۇلال ئىبنى ئۇبەي ئۇرۇشۇشتىن قېچىپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇ پىكرىگە قوشۇلغان دەپ بايان قىلىنىدۇ.
بۇ قىسسىنىڭ باش ـ ئايىغىدىكى مەزمۇنالرمۇ شۇنى ئىسپاتاليدۇ.
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ياكى يېڭىلگەن تەقدىردىمۇ ،سىلەر ئورنىڭالردا چىڭ تۇرۇڭالر .ئەگەر قۇشالرنىڭ جەسىتىمىزنى ئېلىپ
قاچقانلىقىنى كۆرسەڭلەرمۇ ،سىلەر ئورنۇڭالردىن ھەرگىز مىدىرلىماڭالر» دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئىككى ئۇرۇش كىيىمى كىيگەن ئىدى .بايراقنى بەنى ئابدۇددارنىڭ قېرىندىشى مۇسئەب ئىبنى ئۇمەيرىگە
بەردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كۈنى بەزى كىچىك بالىالرغىمۇ (جەڭگە چىقىشقا) رۇخسەت قىلدى ۋە
بەزىلىرىگە ئۇھۇد ئۇرۇشىدىن ئىككى يىلغا يېقىن ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ،خەندەك ئۇرۇشىدا (ئۇرۇشقا
چىقىشقا) رۇخسەت قىلدى .قۇرەيش كاپىرلىرى ئۈچ مىڭ كىشى بىلەن (ئۇرۇشقا) تەييارالندى .ئۇالر
بىلەن بىرگە (بىر تەرەپتە ئورۇنالشتۇرۇلغان) ئىككى يۈز ئاتلىق قوشۇن بار بولۇپ ،ئاتلىق قوشۇننىڭ
ئوڭ قىسمىغا خالىد ئىبنى ۋەلىد ۋە سول قىسمىغا ئىكرىمە ئىبنى ئەبۇجەھىل قوماندان ئىدى .تۇغ
بەنى ئابدۇددارنىڭ قولىدا ئىدى .ئىككى تەرەپ ئارىسىقىدا بولغان ئۇرۇشنى (ﷲ تائاال خالىسا) نۆۋىتى
كەلگەندە بايان قىلىمىز.
﴿ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا سەن ئەتىگەندە ئۆيۈڭدىن (ئۇھۇدقا) چىقىپ مۆمىنلەرنى ئۇرۇش
سەپلىرىگە ئورۇنالشتۇردۇڭ﴾ يەنى سەن ساھابىالرنى ئورۇنلىرىدا تۇرغۇزۇپ ئۇرۇشقا بۇيرۇغاندا ،ئۇالرنى
ئوڭغا ۋە سولغا ئايرىيسەن ﴿ﷲ (سۆزۈڭالرنى) ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر( ،ئەھۋالىڭالرنى) بىلىپ تۇرغۇچىدۇر﴾

يەنى ﷲ سىلەرنىڭ سۆزۈڭالرنى ئاڭلىغۇچىدۇر ۋە دىلىڭالردىكىنى بىلگۈچىدۇر.

﴿ئۆز ۋاقتىدا سىلەردىن ئىككى گۇرۇھ (بەنى سەلەمە ئايمىقى بىلەن بەنى ھارىسە ئايمىقى) ئاجىزلىق
كۆرسەتمەكچى (يەنى قورقۇپ ئۇرۇش مەيدانىدىن قايتماقچى) بولدى؛ ﷲ ئۇالرنىڭ مەدەتكارى ئىدى.
(مۆمىنلەر جىمى ئەھۋالى ۋە جىمى ئىشلىرىدا) ﷲ غىال تەۋەككۈل قىلسۇن!﴾ ئىمام بۇخارى جابىر ئىبنى

ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ ئايەت بىزنىڭ ھەققىمىزدە چۈشكەن ،بىز

بەنۇھارىسە ۋە بەنۇسەلەمە دەپ ئىككى گۇرۇھ ئىدۇق .بۇ ئايەتتە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ﷲ ئۇالرنىڭ
مەدەتكارى ئىدى﴾ دېگەن سۆزىنىڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ،بۇ ئايەتنىڭ بىزنىڭ ھەققىمىزدە چۈشكەنلىكى

مېنى خۇرسەن قىلىدۇ.

بەدرى ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرنىڭ سانى ئاز ،تەييارلىقى ئاددىي بولسىمۇ (اﷲ
تائاالنىڭ ياردىمى بىلەن) غەلىبە قىلغانلىقى

592

﴿ﷲ سىلەرگە بەدرىدە نۇسرەت ئاتا قىلدى﴾ بەدرى ئۇرۇشى ھىجرىيەنىڭ ئىككىنچى يىلى رامزان
ئېيىنىڭ ئون يەتتىنچى كۈنى (يەنى جۈمە كۈنىدە) يۈز بەرگەن ئىدى .ئۇ كۈن مۇسۇلمانالرنىڭ سانى
ئاز بولسىمۇ ،ﷲ تائاال ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئېزىز قىلغان ،شېرىك كەلتۈرۈشتەك ئازغۇنلۇقنى
يوق قىلىپ ،ھەق بىلەن ناھەقنىڭ ئارىلىقىنى ئايرىغان كۈندۇر .بۇ كۈنى مۇسۇلمانالرنىڭ سانى
ئۈچيۈز ئون ئىدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئىككىسى ئاتلىق ،يەتمىشى تۆگىلىك بولۇپ ،قالغانلىرى پىيادە
ئىدى .ئۇالردا زۆرۈر بولغان تەييارلىقالر تولۇق ئەمەس ئىدى .ئۇ كۈنى كاپىرالرنىڭ سانى توققۇز يۈزدىن
مىڭغىچە ئىدى .ئۇالر تۆمۈر كىيىم ۋە قالپاق كىيگەن ،تولۇق تەييارالنغان بولۇپ ،جەڭ ئاتلىرىنىڭ
ئۈستىدە ئىدى .شۇنداق بولسىمۇ ،ﷲ تائاال پەيغەمبىرىنى ئېزىز قىلدى ،ۋەھىيسىنى ئاشكارا قىلدى
(يەنى دىنىنى ئۈستۈن قىلدى) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن مۆمىنلەرنىڭ يۈزلىرىنى
يورۇق قىلدى .شەيتان ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى بەربات قىلدى .شۇنىڭ ئۈچۈن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ
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مۆمىن تەقۋادار بەندىلىرىگە بەرگەن نېئمەتلىرىنى ئەسلىتىپ مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ سىلەرگە بەدرىدە
نۇسرەت ئاتا قىلدى ،ھالبۇكى ،سىلەر كۈچسىز ئىدىڭالر (سانىڭالر ۋە قورالىڭالر ئاز ئىدى) ،ﷲ نىڭ
سىلەرگە بەرگەن نۇسرىتىگە شۈكۈر قىلىش يۈزىسىدىن ﷲ دىن قورقۇڭالر﴾ يەنى سىلەرنىڭ سانىڭالر

ئاز ئىدى ،ئۇالر بىلىپ قويسۇنكى ،ياردەم ھەقىقەتەن ﷲ تەرىپىدىنال كېلىدۇ ،ھەرگىز ساننىڭ
كۆپلۈكى ۋە تەييارلىقنىڭ تولۇقلىقى بىلەن بولمايدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال يەنە بىر ئايەتتە مۇنداق دېدى:
﴿ﷲ سىلەرگە نۇرغۇن جەڭ مەيدانلىرىدا ۋە ھۈنەين كۈنىدە (يەنى جېڭىدە) ھەقىقەتەن ياردەم
بەردى .ئەينى ۋاقىتتا سانىڭالرنىڭ كۆپلىكىدىن خۇشاللىنىپ كەتتىڭالر (يەنى بۈگۈن بىزنىڭ سانىمىز
كۆپ ،مەغلۇب بولمايمىز دېدىڭالر ،بۇ چاغدا سىلەرنىڭ سانىڭالر  12مىڭ ،دۈشمىنىڭالرنىڭ سانى
 4000ئىدى) ،سانىڭالرنىڭ كۆپلۈكى سىلەرگە قىلچە ئەسقاتمىدى( .قاتتىق قورققىنىڭالردىن) كەڭ
زېمىن سىلەرگە تار تۇيۇلدى .ئاندىن (مەغلۇب بولۇپ ،رەسۇلۇلالھنى ئازغىنا مۆمىنلەر بىلەن تاشالپ)
ئارقاڭالرغا قاراپ قاچتىڭالر .ئاندىن ﷲ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە (مەرھەمەت قىلىپ) خاتىرجەملىك
بېغىشلىدى ،سىلەرگە قوشۇنالرنى (يەنى سىلەرگە ياردەمگە پەرىشتىلەرنى) چۈشۈردى ،ئۇالرنى سىلەر
كۆرمىدىڭالر (شۇنىڭ بىلەن سىلەر غەلىبە قىلدىڭالر) ،ﷲ كاپىرالرنى (ئۆلتۈرۈلۈش ۋە ئەسىر ئېلىنىش
بىلەن) ئازابلىدى ،كاپىرالرنىڭ جازاسى ئەنە شۇ .شۇنىڭدىن كېيىن ،ﷲ خالىغان ئادەمگە تەۋبىنى
نېسىپ قىلىدۇ (يەنى ئىسالم دىنىغا كىرىشكە مۇۋەپپەق قىلىدۇ) .ﷲ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر،
(((
ناھايىتىمېھرىباندۇر﴾
“بەدرى” دېگەن ئاتالغۇ مەككە بىلەن مەدىنىنىڭ ئارىلىقىدىكى بىر قۇدۇقنىڭ نامى بىلەن ئاتالغان
بىر مەھەللە بولۇپ ،ئۇ قۇدۇقنى قازغان كىشىنىڭ ئىسمى بەدرى ئىبنى نارىن ئىدى.

*******
ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧ
(ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا سەن مۆمىنلەرگە« :پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە ئۈچ مىڭ پەرىشتە
چۈشۈرۈپ ياردەم بەرسە يەنە يەتمەمدۇ؟» دەيتتىڭ﴿ .﴾124شۇنداق ،ئۇ يېتىدۇ .ئەگەر (جەڭدە) سەۋر
قىلساڭالر( ،ﷲ دىن) قورقۇپ (ئۇنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت قىلساڭالر) ،دۈشمەن دەرھال ھۇجۇم قىلىپ
كەلگەندە پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە بەش مىڭ نىشانلىق پەرىشتە بىلەن ياردەم بېرىدۇ﴿ .﴾125ﷲ
ئۇنى (يەنى پەرىشتىلەر ئارقىلىق ياردەم بېرىشىنى) پەقەت سىلەرگە خۇش خەۋەر بولسۇن ۋە دىلىڭالر
شۇنىڭ بىلەن خاتىرجەم بولسۇن (شۇنىڭ بىلەن دۈشمەننىڭ سانىنىڭ كۆپلۈكىدىن قورقمىسۇن) دەپ
((( تەۋبە سۈرىسى  - 25ئايەتتىن  27ـ ئايەتكىچە.
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قىلدى .ياردەم پەقەت غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ تەرىپىدىندۇر﴿( .﴾126ﷲ نىڭ
ياردىمى) كاپىرالرنىڭ بىر تۈركۈمىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن ياكى ئۇالرنى رەسۋا قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئۈمىدسىز
ھالدا مەغلۇپ بولۇشلىرى ئۈچۈندۇر﴿( .﴾127ئى مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنىڭ
تەدبىرى) سېنىڭ ئىختىيارىڭدا ئەمەس ،ﷲ يا ئۇالرنىڭ (مۇسۇلمان بولسا) تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ،يا
ئۇالر زالىم بولغانلىقى ئۈچۈن (كۇفرىدا چىڭ تۇرسا) ئۇالرنى ئازابقا دۇچار قىلىدۇ﴿ .﴾128ئاسمانالردىكى
ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر .ﷲ خالىغان كىشىگە مەغپىرەت قىلىدۇ،
خالىغان كىشىگە ئازاب قىلىدۇ .ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴿.﴾129

پەرىشتىلەر بىلەن ياردەم بېرىش توغرىسىدا
تەپسىرشۇناس ئالىمالر بۇ ۋەدە (يەنى پەرىشتىلەر بىلەن ياردەم بېرىشكە قىلىنغان ۋەدە) بەدرى
ئۇرۇشىدا بولغانمۇ ياكى ئۇھۇد ئۇرۇشىدا بولغانمۇ؟ -دېگەن مەسىلە ئۈستىدە مۇنداق ئىككى خىل
كۆز قاراشقا كەلدى( :ئۇنىڭ بىرى) ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا سەن مۆمىنلەرگە:

«پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە ئۈچ مىڭ پەرىشتە چۈشۈرۈپ ياردەم بەرسە يەنە يەتمەمدۇ؟» دەيتتىڭ﴾
دېگەن ئايىتى بىلەن﴿ :ﷲ سىلەرگە بەدرىدە نۇسرەت ئاتا قىلدى﴾ دېگەن ئايىتى گىرامماتىكا

جەھەتتە باغلىنىشلىقتۇر .بۇ كۆز قاراش ھەسەنبەسرى ،ئامىر شەئبى ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە
باشقىالردىن رىۋايەت قىلىندى .ئىنى جەرىرمۇ بۇ كۆز قاراشنى توغرا دەپ قارىدى .ئۇبباد ئىبنى مەنسۇر
ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا سەن مۆمىنلەرگە« :پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە ئۈچ مىڭ
پەرىشتە چۈشۈرۈپ ياردەم بەرسە يەنە يەتمەمدۇ؟» دەيتتىڭ﴾ دېگەن ئايىتى ھەققىدە ھەسەننىڭ :بۇ
بەدرى كۈنىدۇر -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.
ئامىر شەئىبنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :بەدرى كۈنى كۇرز ئىبنى جابىر دېگەن
كىشىنىڭ مۇشرىكالرغا ياردەم بەرگەنلىكى ھەققىدىكى خەۋەر مۇسۇلمانالرغا يېتىپ باردى .بۇ ئىش
مۇسۇلمانالرغا ئېغىر كەلدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال﴿ :ئۆز ۋاقتىدا سەن مۆمىنلەرگە« :پەرۋەردىگارىڭالر
سىلەرگە ئۈچ مىڭ پەرىشتە چۈشۈرۈپ ياردەم بەرسە يەنە يەتمەمدۇ؟»﴾ دېگەن ئايىتىنى چۈشۈردى .كۇرز
دېگەن كىشىگە (كاپىرالرنىڭ) يېڭىلگەنلىكى توغرۇلۇق خەۋەر يېتىپ بېرىۋىدى ،ئۇ مۇشرىكالرغا ياردەم
بەرمەس بولدى .ﷲ تائاال مۇسۇلمانالرغىمۇ بەش مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم بەرمىدى.
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رەبىيئ ئىبنى ئەنەس :ﷲ تائاال مۇسۇلمانالرغا مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم بەردى ،ئۇالر ئۈچ مىڭ
بولدى .ئاندىن بەش مىڭ بولدى -،دېدى .ئەگەر بۇ ئايەتلەر بىلەن (يەنى پەرىشتىلەر دەسلەپتە ئۈچ
مىڭ ،ئاندىن بەش مىڭ بولۇپ چۈشكەنلىكىنى بايان قىلىپ كەلگەن ئايەتلەر بىلەن) ﷲ تائاالنىڭ
بەدرى ئۇرۇشى توغۇرلۇق بايان قىلىپ كەلگەن﴿ :ئۆز ۋاقتىدا (دۇئا قىلىپ) پەرۋەردىگارىڭالردىن ياردەم
تىلىدىڭالر ،ﷲ« :سىلەرگە ئارقىمۇ ئارقا (چۈشىدىغان) مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم بېرىمەن» دەپ
دۇئايىڭالرنى ئىجابەت قىلدى .ﷲ سىلەرگە پەقەت (غەلىبە قىلىدىغانلىقىڭالرغا) بېشارەت بېرىش
ۋە كۆڭلۈڭالرنى ئارام تاپقۇزۇش ئۈچۈنال ياردەم بەردى .ياردەم پەقەت ﷲ تەرىپىدىنال كېلىدۇ .ﷲ
ھەقىقەتەن غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾((( (يەنى ئارقىمۇ ئارقا چۈشىدىغان مىڭ
((( ئەنفال سۈرىسى  9ـــــ  10ـ ئايەتلەر.
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پەرىشتە بىلەن ياردەم بېرىمەن) دېگەن ئايەتنىڭ ئارىلىقىنىڭ قانداق بىرلەشتۈرىلىدىغانلىقى توغرىسىدا
سوئال قويۇلسا ،بۇنىڭغا بېرىلىدىغان جاۋاب مۇنداق:
ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئارقىمۇ ئارقا (چۈشىدىغان) مىڭ پەرىشتە بىلەن ياردەم بېرىمەن»﴾ دېگەن
ئايىتىدە مىڭدىن ،مىڭدىن ئارقىمۇ ئارقا چۈشۈپ يۇقىرىدىكى سان تولۇقلىنىدۇ -،دەپ كەلگەنلىكتىن،
بۇ ئايەتلەرنىڭ ئارىلىقىدا ھېچقانداق قارىمۇ قارشىلىق يوق .بۇنىڭدىن بۇ ۋەدىنىڭ بەدرى كۈنىگە تەۋە
ئىكەنلىكى چىقىپ تۇرىدۇ ،شۇنداقال پەرىشتىلەرنىڭ ئۇرۇشقانلىقىمۇ بەدرى كۈنى بولغان﴿ .شۇنداق،
ئۇ يېتىدۇ .ئەگەر (جەڭدە) سەۋر قىلساڭالر( ،ﷲ دىن) قورقۇپ (ئۇنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت قىلساڭالر)
دۈشمەن دەرھال ھۇجۇم قىلىپ كەلگەندە پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە بەش مىڭ نىشانلىق پەرىشتە بىلەن
ياردەم بېرىدۇ﴾.
( ئىككى خىل قاراشنىڭ يەنە بىرى) بۇ ۋەدە ﷲ تائاالنىڭ (﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۆز ۋاقتىدا سەن
ئەتىگەندە ئۆيۈڭدىن (ئۇھۇدقا) چىقىپ مۆمىنلەرنى ئۇرۇش سەپلىرىگە ئورۇنالشتۇردۇڭ﴾ دېگەن سۆزى

بىلەن باغلىنىشلىقتۇر .ئۇنداق بولغاندا ،بۇ ۋەدىنىڭ ئۇھۇد كۈنىگە قارىتىلغانلىقى بىلىنىدۇ .لېكىن

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەگەر (جەڭدە) سەۋر قىلساڭالر( ،ﷲ دىن) قورقۇپ (ئۇنىڭ ئەمرىگە ئىتائەت
قىلساڭالر)﴾ دېگەن ئايىتىدىن ئۈ كۈندە پەرىشتىلەر بىلەن ياردەم بېرىلمىگەنلىكى چىقىپ تۇرىدۇ،

چۈنكى ئۇالر سەۋر قىلمىدى ،بەلكى قاچتى .شۇڭا ئۇالرغا ھېچقانداق ياردەم بېرىلمىدى.

﴿دۈشمەن دەرھال ھۇجۇم قىلىپ كەلگەندە پەرۋەردىگارىڭالر سىلەرگە بەش مىڭ نىشانلىق پەرىشتە
بىلەن ياردەم بېرىدۇ﴾ ئەبۇئىسھاق سەبىئى ھارىسە ئىبنى مۇزرىبتىن ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەدرى كۈنى پەرىشتىلەرنىڭ نىشانى ئاق يۇڭ بولۇپ ( ئۇالرنىڭ نىشانى)
ئاتلىرىنىڭ چېكىلىرىدە ئىدى .مەكھۇل :ئۇالر سەللىلەر بىلەن نىشانالنغان ئىدى -،دەيدۇ .يەنى
پەرىشتىلەرنىڭ نىشانى بەدرى كۈنى قارا سەللە ،ھۈنەين كۈنى قىزىل سەللە ئىدى.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇ :پەرىشتىلەر بەدرى
كۈنىدىن باشقا كۈنىدە ئۇرۇشمىغان.
ئىبنى ئەبۇھاتەم يەھيا ئىبنى ئۇببادنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :زۇبەير رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ بەدرى كۈنى سېرىق سەللە بىلەن (يۈزىنى يۆگىگەن ھالەتتە) ئىدى .پەرىشتىلەرمۇ سېرىق سەللە
بىلەن چۈشتى.

﴿ﷲ ئۇنى (يەنى پەرىشتىلەر ئارقىلىق ياردەم بېرىشنى) پەقەت سىلەرگە خۇش خەۋەر بولسۇن ۋە
دىلىڭالرشۇنىڭبىلەنخاتىرجەمبولسۇن(شۇنىڭبىلەندۈشمەننىڭسانىنىڭكۆپلۈكىدىنقورقمىسۇن)
دەپ قىلدى﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ پەرىشتىلەرنى چۈشۈرۈشى ۋە سىلەرگە ئۇالرنى چۈشۈرگەنلىكىنى

بىلدۈرۈشى پەقەت سىلەرگە خۇش بېشارەت بېرىش ۋە كۆڭلۈڭالرنى خاتىرجەم قىلىش ئۈچۈندۇر.
ئەگەر ﷲ خالىسا ،سىلەر ئۇرۇش قىلمىساڭالرمۇ ،ئۆزىنىڭ دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن ئەلۋەتتە غەلىبە
قىالاليتتى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر ﷲ خالىسا ،ئەلۋەتتە (سىلەرنى ئۇرۇشقا تەكلىپ
قىلماستىنال) ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى ،لېكىن ﷲ بەزىڭالرنى بەزىڭالر بىلەن سىناش ئۈچۈن
(يەنى ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچۈن جىھادقا ئەمىر قىلدى) ،ﷲ نىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ (يەنى
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شېھىتلەرنىڭ) ئەمەللىرىنى ﷲ بىكار قىلىۋەتمەيدۇ .ﷲ ئۇالرنى ھىدايەت قىلىدۇ ۋە ھالىنى ياخشىاليدۇ.
ﷲ ئۈالرنى جەننەتكە كىرگۈزىدۇ ،ﷲ ئۈنى ئۇالرغا تونۇتتى (يەنى جەننەتكە كىرگەن ئادەم ئۆزىنىڭ
ئۇ يەردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆرگەندەكال بىلىدۇ)﴾(((.
﴿(ﷲ نىڭ ياردىمى) كاپىرالرنىڭ بىر تۈركۈمىنى ھاالك قىلىش ئۈچۈن ياكى ئۇالرنى رەسۋا قىلىپ،
ئۇالرنىڭ ئۈمىدسىز ھالدا مەغلۇپ بولۇشلىرى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ سىلەرنى جىھاد قىلىشقا ۋە

سەۋر قىلىشقا بۇيرۇشىدا بىر ھېكمەت بار .شۇنىڭ ئۈچۈن ،مۆمىنلەر بىلەن ئۇرۇشقان كاپىرالرغا بولىدىغان
ھەممە ئېھتىماللىقنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ﷲ نىڭ ياردىمى) كاپىرالرنىڭ بىر تۈركۈمىنى ھاالك
قىلىش ئۈچۈن ياكى ئۇالرنى رەسۋا قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ئۈمىدسىز ھالدا مەغلۇپ بولۇشلىرى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى
كاپىرالرنىڭ بىر تۈركۈمىنى ھاالك قىلىش ياكى ئۇالرنى رەسۋا قىلىپ ،مەقسىتىگە يەتكۈزمەي مەغلۇب
قىلىشئۈچۈندۇر.
ئاندىن ﷲ تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھۆكۈم قىلىشنىڭ ئۆزىگىال خاس ئىكەنلىكى توغرىسىدا

مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنىڭ تەدبىرى) سېنىڭ
ئىختىيارىڭدا ئەمەس﴾ يەنى ھەممە ئىش ماڭىالر خاستۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرغا

بىز ۋەدە قىلغان ئازابنىڭ بەزىسىنى ساڭا كۆرسەتسەكمۇ (يەنى سېنىڭ ھايات ۋاقتىڭدا نازىل قىلساقمۇ)
ياكى سېنى (مۇشرىكالرغا ئازاب كېلىشتىن بۇرۇن) قەبزى روھ قىلساقمۇ ،سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ پەقەت
تەبلىغ قىلىشتۇر .بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىز ھېساب ئېلىشتۇر﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) ئۇالرنى ھىدايەت
قىلىش سېنىڭ مەسئۇلىيىتىڭ ئەمەس (ساڭا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپە پەقەت كىشىلەرگە ﷲ نىڭ ۋەھىسىنى
يەتكۈزۈشتۇر) .لېكىن ﷲ خالىغان بەندىسىنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾(((﴿ ،شۈبھىسىزكى ،سەن خالىغان
ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەن ،لېكىن ﷲ ئۆزى خالىغان ئادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ﴾(((.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ﷲ تائاالنىڭ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ
ئىشلىرىنىڭ تەدبىرى) سېنىڭ ئىختىيارىڭدا ئەمەس﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى:

(ئى مۇھەممەد!) سەن بەندىلەر ئۈستىدە مەن (سېنى ھۆكۈم قىلىشقا) بۇيرۇغان ھۆكۈمدىن باشقا
ھېچقانداقھۆكۈمنىچىقىرالمايسەن.
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ﷲ تائاال مۆمىنلەر بىلەن ئۇرۇشقان كاپىرالرغا بولىدىغان باشقا ئېھتىماللىقالرنى بايان قىلىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ يا ئۇالرنىڭ (مۇسۇلمان بولسا) تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ﴾ يەنى كۇپۇرلۇقىغا قىلغان
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ ،گۇمراھلىقتىن توغرا يولغا باشاليدۇ﴿ .يا ئۇالر زالىم بولغانلىقى ئۈچۈن (كۇفرىدا
چىڭ تۇرسا) ئۇالرنى ئازابقا دۇچار قىلىدۇ﴾ .يەنى كاپىر بولغانلىقى ۋە گۇناھ ئۆتكۈزگەنلىكى ئۈچۈن،
ئۇالرنى دۇنيا  -ئاخىرەتتە ئازاباليدۇ .ئۇالر شۇ ئازابقا اليىقتۇر.
ئىمامبۇخارىسالىمنىڭدادىسىنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم
بامدات نامىزىنىڭ ئىككىنچى رەكئىتىدە رۇكۇدىن باش كۆتۈرگەندە« :سەمىئەلالھۇ لىمەن ھەمىدە،
رەببەنا لەكەلھەمد» نى دەپ بولۇپ« :ئى ﷲ! پاالنى ۋە پاالنىغا لەنەت قىلغىن» دېگەن ئىدى،
((( مۇھەممەد سۈرىسى  - 3ئايەتتىن  6ـ ئايەتكىچە.
((( رەئد سۈرىسى  40ـ ئايەت.
((( بەقەرە سۈرىسى  272ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  56ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

ﷲ تائاال(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنىڭ تەدبىرى) سېنىڭ ئىختىيارىڭدا
ئەمەس﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.

ئىمامئەھمەدسالىمنىڭدادىسىنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
«ئى ﷲ! پاالنىغا لەنەت قىلغىن .ئى ﷲ! ھارىس ئىبنى ھىشام ،سۈھەيل ئىبنى ئەمرى ۋە سەفۋان
ئىبنى ئۇمەييەلەرگە لەنەت قىلغىن!» دېگەن ئىدى ،ﷲ تائاال(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى
بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنىڭ تەدبىرى) سېنىڭ ئىختىيارىڭدا ئەمەس﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بىر كىشىنىڭ زىيىنىغا ياكى ئۇنىڭ پايدىسىغا دۇئا قىلماقچى بولسا ،رۇكۇدىن كېيىن
دۇئايى قۇنۇتنى ئوقۇيتتى .بەزى ۋاقىتالردا« :سەمىئەلالھۇ لىمەن ھەمىدە ،رەببەنا لەكەلھەمد» دەپ
بولۇپ« :ئى ﷲ! ۋەلىد ئىبنى ۋەلىد ،سەلەمە ئىبنى ھىشام ،ئەيياش ئىبنى ئەبۇرەبىيئە ۋە (باشقا)
ئاجىز مۆمىنلەرنى قۇتۇلدۇرغىن ،ئازابىڭنى مۇزەرگە قاتتىق قىلغىن ۋە ئۇالرنىڭ يىللىرىنى يۈسۈپ
ئەلەيھىسساالمنىڭ يىللىرىغا ئوخشاش (قەھەتچىلىك) قىلغىن» دېگەننى ئاشكارا دەپمۇ قوياتتى .ھەتتا
ﷲ تائاال(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنىڭ تەدبىرى) سېنىڭ ئىختىيارىڭدا
ئەمەس﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغىچە ،بامدات نامىزىدا ئەرەب مەھەللىلىرىدىن بەزىلىرىدىكى مەلۇم
كىشىلەر ھەققىدە« :ئى ﷲ! پاالنى ۋە پاالنىغا لەنەت قىلغىن» دەيتتى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ (يۈزى) يېرىلىپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«پەيغەمبىرىنىڭ يۈزىنى يېرىۋەتكەن بىر مىللەت قانداق نىجات تاپىدۇ؟» دېدى .ئاندىن(﴿ :ئى
مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ ئىشلىرىنىڭ تەدبىرى) سېنىڭ ئىختىيارىڭدا ئەمەس﴾ دېگەن
ئايەت چۈشتى.
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇھۇد ئۇرۇشىدا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇدۇل چىشى سۇنۇپ كەتتى ۋە يۈزى يېرىلىپ ،قان ئۇنىڭ يۈزىگىچە ئېقىپ
چۈشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ﷲ تائاالغا دۇئا قىلىپ« :پەيغەمبىرىگە بۇنداق قىلغان مىللەت قانداق
نىجات تاپىدۇ؟» دېدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ھېچ ئىش (يەنى بەندىلەرنىڭ
ئىشلىرىنىڭ تەدبىرى) سېنىڭ ئىختىيارىڭدا ئەمەس﴾ دېگەن مۇشۇ ئايەتنى چۈشۈردى.
﴿ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ﷲ نىڭ مۈلكىدۇر .ﷲ خالىغان كىشىگە
مەغپىرەت قىلىدۇ ،خالىغان كىشىگە ئازاب قىلىدۇ﴾ يەنى ھەممە نەرسە ﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدە ،ئاسمان

ـ زېمىندىكى ھەممە مەخلۇقات ﷲ تائاالنىڭ بەندىسى ،ئۇ خالىغان ھۆكۈمنى قىلغۇچىدۇر .ئۇنىڭ
ھۆكمىگە ھېچكىم قارشى تۇرالمايدۇ .ئۇ قىلغان ئىشىدىن سورالمايدۇ ،لېكىن مەخلۇقاتالر قىلغان
ئىشىدىن سورۇلىدۇ ﴿ﷲ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾.

*******
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑ
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﭼ
ئى مۆمىنلەر! جازانىنى قاتمۇقات ئاشۇرۇپ يېمەڭالر ،مەقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن ﷲ دىن
(نەھىي قىلغان ئىشالرنى تەرك ئېتىپ) قورقۇڭالر﴿ .﴾130كاپىرالر ئۈچۈن تەييارالنغان دوزاختىن (يەنى
دوزاخقا كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان يامان ئشالردىن) ساقلىنىڭالر﴿ .﴾131سىلەرگە رەھمەت قىلىنىشى
ئۈچۈن ،ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر﴿ ﴾132پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقۋادارالر
ئۈچۈن تەييارالنغان ،كەڭلىكى ئاسمان  -زېمىنچە كېلىدىغان جەننەتكە ئالدىراڭالر﴿ .﴾133تەقۋادارالر
كەڭچىلىكتىمۇ ،قىسىنچىلىقتىمۇ ﷲ يولىدا (پۇل  -مال) سەرپ قىلىدىغانالر( ،ئۆچ ئېلىشقا قادىر
تۇرۇقلۇق)ئاچچىقىنىيۇتىدىغانالر(،يامانلىققىلغانياكىبوزەكقىلغان)كىشىلەرنىكەچۈرىدىغانالردۇر.
ﷲ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴿ .﴾134تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى
ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلسا ﷲ نى ياد ئېتىدۇ .گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ ،گۇناھنى
كەچۈرىدىغان ﷲ دىن باشقا كىم بار؟ ئۇالر قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ﴿.﴾135
ئۇالرنىڭ (يەنى يۇقىرىقى خىسلەتلەرگە ئىگە كىشىلەرنىڭ) مۇكاپاتى پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بولغان
مەغپىرەت ۋە ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردۇر .بۇ يەرلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ.
ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئېرىشىدىغان ساۋابى نېمىدېگەن ياخشى!﴿.﴾136

جازانىنىڭ مۇتلەق ھاراملىقى
ﷲ تائاال مۆمىن بەندىلىرىنى جازانىخورلۇق قىلىش ۋە جازانىنى قاتمۇقات يېيىشتىن توستى .ئۇالر
ئىسالم كېلىشتىن ئىلگىرىكى مەزگىلدە بىرەرسىگە قەرز بەرسە قەرزنىڭ ۋاقتى توشقاندا (قەرز ئالغان
كىشىگە) :قەرزنى قايتۇرغىن ،قايتۇرالمىساڭ ئۇنىڭ ئۆسۈمى بىلەن قوشۇپ بەرگىن -،دەيتتى .ئەگەر
(قەرز ئالغان كىشى) قەرزنى ئۆز ۋاقتىدا قايتۇرالمىسا ،ئۆسۈم بىلەن قايتۇراتتى .بۇ ھەر يىلى شۇنداق
داۋاملىشىۋېرەتتى .ئاخىرىدا ئازراق پۇل قاتلىنىپ ،قاتلىنىپ ناھايىتى جىق پۇلغا ئايلىنىپ قاالتتى.
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ﷲ تائاال بەندىلىرىنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە نىجاتلىق تېپىشى ئۈچۈن ئۇالرنى تەقۋادارلىق قىلىشقا
بۇيرۇدى .ئۇالرنى دوزاختىن قورقۇتۇپ ۋە ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى﴿ :كاپىرالر ئۈچۈن تەييارالنغان
دوزاختىن (يەنى دوزاخقا كىرىشكە سەۋەب بولىدىغان يامان ئشالردىن) ساقلىنىڭالر .سىلەرگە رەھمەت
قىلىنىشى ئۈچۈن ،ﷲ غا ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر﴾.

ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ۋە جەننەتكە ئېرىشىشكە رىغبەتلەندۈرۈش
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا ۋە ﷲ تائاالغا يېقىن بەندىلەردىن بولۇشقا
رىغبەتلەندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىگە ۋە تەقۋادارالر ئۈچۈن تەييارالنغان﴾

ئال ئىمران سۈرىسى

يەنى كاپىرالرغا دوزاخ تەييارالنغاندەك﴿ ،مۆمىنلەرگە تەييارالنغان كەڭلىكى ئاسمان  -زېمىنچە كېلىدىغان
جەننەتكەئالدىراڭالر﴾.

بۇ ئايەت جەننەتنىڭ بەكمۇ ئۇزۇن ئىكەنلىكىگە بېشارەتتۇر .بۇ خۇددى جەننەت تۆشەكلىرىنىڭ
سۈپىتىدىكى﴿ :ئۇالر ئەستەرلىرى قېلىن تاۋاردىن بولغان تۆشەكلەرگە يۆلىنىدۇ﴾((( دېگەن ئايەتتىكىدەك،
ئەگەر جەننەت تۆشەكلىرىنىڭ ئەستەرلىرى قېلىن تاۋاردىن بولسا ،ئۇالرنىڭ قېپى نېمىدىن بولىدىغاندۇ؟
دېگەنگە ئوخشايدۇ .يەنە بىر قاراشقا ئاساسالنغاندا ،جەننەتنىڭ كەڭلىكى ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇقى بىلەن
ئوخشاشتۇر .چۈنكى ،جەننەت ئەرشنىڭ ئاستىدىكى بىر گۈمبەزدۇر .گۈمبەز شەكىللىك نەرسىنىڭ
كەڭلىكى (ئۇنىڭ) ئۇزۇنلىقى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
«سىلەر ﷲ تائاالدىن جەننەتنى سورىساڭالر ،پىردەۋس دېگەن جەننەتنى سوراڭالر .ھەقىقەتەن
پىردەۋس جەننەتلەرنىڭ ئەڭ ئۈستىدىكىسى ۋە ئەڭ ئالىيسىدۇر .ئۇنىڭدىن جەننەتلەرنىڭ ئېرىق
ـ ئۆستەڭلىرى ئېتىلىپ چىقىدۇ .ئۇنىڭ ئۆگزىسى راھمان تائاالنىڭ (يەنى راھمان سۈپەتلىك ﷲ
تائاالنىڭ)تەختىدۇر».
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ مەغپىرىتىنى ،كەڭلىكى ئاسمان -
زېمىندەك كېلىدىغان جەننەتنى قولغا كەلتۈرۈڭالر﴾((( دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ.
بەززار ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر كىشى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭيېنىغاكېلىپ﴿:كەڭلىكىئاسمان-زېمىنچەكېلىدىغانجەننەتكەئالدىراڭالر﴾دېگەن
ئايەتگە قارىغاندا ،جەننەتنىڭ كەڭلىكى ئاسمان ـ زېمىنچە بولسا ،دوزاخ قەيەردە؟ -دەپ سورىدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :كېچىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كېچە كېلىپ ھەممە نەرسىنى قاپلىسا (يەنى ھەممە
نەرسىنى قاراڭغۇلۇقنىڭ قوينىغا ئالسا) ،كۈندۈز قەيەردە؟» دېدى .ئۇ كىشى :ﷲ خالىغان يەردە-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :شۇنىڭدەك ،دوزاخمۇ ﷲ تائاال خالىغان يەردە بولىدۇ» دېدى.
بۇ ھەدىس ئىككى خىل مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ .ئۇنىڭ بىرى بىز كۈندۈزدە كېچىنىڭ
قەيەردىلىكىنىبىلمىسەكمۇ،بىلمىگەنلىكىمىزكىچىنىڭيوقلۇقىنىئىپادىلىمەيدۇ.شۇنىڭدەك،دوزاخمۇ
ﷲ خالىغان بىر يەردە بولىدۇ .يەنە بىر مەنىسى ،كۈندۈز ئالەمنىڭ بىر تەرىپىدە بولسا ،كېچە يەنە
بىر تەرىپىدە بولىدۇ .شۇنىڭدەك ،جەننەت ئاسمانالرنىڭ ئۈستىدىكى ،ئەرشنىڭ ئاستىدىكى ئەڭ ئالىي
بىر يەردە بولسا ،دوزاخ ئەڭ تۆۋەن بىر يەردە بولىدۇ .ئۇنداق بولغان ئىكەن ،جەننەتنىڭ ئاسمان ـ
زېمىننىڭ كەڭلىكىدە بولۇشى بىلەن ،دوزاخنىڭ ﷲ خالىغان بىر ئورۇندا بولۇشىدا ھېچقانداق زىتلىق
يوقتۇر.
ﷲ تائاال جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :تەقۋادارالر كەڭچىلىكتىمۇ ،قىسىنچىلىقتىمۇ ﷲ يولىدا (پۇل  -مال) سەرپ قىلىدىغانالر﴾ يەنى
قىيىنچىلىق ۋە كەڭرىچىلىك ،ئىختيارى ۋە ئىختىيارسىز ،ساغالم ياكى كېسەللىك ھالەتلىرىدە دېگەنلىك
بولىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ماللىرىنى كېچە ـ كۈندۈز (يەنى ھەممە ۋاقىت) ،يوشۇرۇن
((( رەھمان سۈرىسى  54ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ھەدىد سۈرىسى  21ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ۋە ئاشكارا يوسۇندا خەير  -ئېھسان قىلىدىغانالر پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ﴾((( بۇنىڭ
ئومۇمىي مەنىسى :ھېچقانداق ئىش ئۇالرنى ﷲ تائاالغا بويسۇنۇشتىن ،ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ
سەدىقە قىلىشتىن ،ئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ۋە باشقا كىشىلەرگە ھەر ـ خىل ياخشىلىقالرنى
قىلىشتىن توسۇپ قااللمايدۇ.
﴿(ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق) ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر( ،يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان)
كىشىلەرنى كەچۈرىدىغانالردۇر﴾ يەنى ئۇالر ئاچچىقى كەلگەن ۋاقتىدا ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر ۋە

ئاچچىقىنى يوشۇرۇش بىلەن ئۆزلىرىگە يامانلىق قىلغان كىشىنى كەچۈرىدىغانالردۇر.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ(« :كىشىلەرنى) يىقىتقان كىشى كۈچلۈك ھېسابالنمايدۇ .لېكىن ھەقىقىي كۈچلۈك ئادەم
ئاچچىقالنغان ۋاقتىدا ئۆزىنى تۇتۇۋالغان كىشىدۇر».
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بىر كىشى
(قەرزدار) پېقىر كىشىگە مۆھلەت بەرسە ياكى (ئۇنىڭدىن ئۇ قەرزنى) كەچۈرىۋەتسە ،ﷲ ئۇنى
جەھەننەمنىڭ ئوتىدىن ساقاليدۇ .ئاگاھ بولۇڭالر ،ھەقىقەتەن جەننەتنىڭ ئەمەلى دۆڭدىكى قاتتىق
يەردۇر» دېگەن سۆزىنى ئۈچ قېتىم تەكرارلىغاندىن كېيىن :ئاگاھ بولۇڭالر ،ھەقىقەتەن دوزاخنىڭ
ئەمەلى ھۆيلىدىكى يۇمشاق يەردۇر .بەختلىك ئادەم پىتنىلەردىن ساقالنغان ئادەمدۇر .بىر بەندىنىڭ
ئاچچىقىنى يۇتۇشى ﷲ تائاال ياخشى كۆرىدىغان بىر ئىشتۇر .بىر بەندە ﷲ رازىلىقى ئۈچۈن ئاچچىقىنى
يۇتسا( ،ﷲ) ئۇنىڭ قەلبىنى ئىمانغا توشقۇزىدۇ» دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ.
ئىمامئەھمەدسەھلئىبنىموئازنىڭدادىسىدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :بىر كىشى ئاچچىقىنى چىقىرىۋېلىشقا قادىر تۇرۇپ ئۇنى يۇتىۋەتسە ،ﷲ تائاال ئۇنى
(قىيامەت كۈنى) خااليىقنىڭ ئالدىدا چاقىرىدۇ ھەم ئۇنىڭغا ھۈرلەر ئىچىدىن خالىغىنىنى تاللىۋېلىش
ئىختىيارلىقىنىبېرىدۇ».
ئىبنىمەردەۋى،ئىبنىئۆمەررەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ئاچچىقىنى بېسىۋالغانالرغا بېرىلىدىغان ساۋابالرنىڭ ئىچىدە ،ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى
ئۈچۈن ئاچچىقىنى بىر قېتىم بېسىۋالغان كىشىنىڭ ساۋابى ئەڭ كاتتىدۇر».

600

﴿(ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق) ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر﴾ يەنى ئۇالر كىشىلەرگە ئاچچىقالنمايدۇ،
بەلكى ،ئۆزلىرىدىن كىشىلەرنىڭ رەنجىپ قېلىشىدىن ساقلىنىدۇ .كىشىلەرگە ئاچچىقالنمىغانلىقى
بىلەن ﷲ تائاالدىن ساۋاب ئۈمىد قىلىدۇ(﴿ .يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان) كىشىلەرنى
كەچۈرىدىغانالردۇر﴾ يەنى ئۇالر كىشىلەرنىڭ يامانلىقلىرىنى توسۇش بىلەن بىللە ،ئۆزلىرىگە يامانلىق
قىلغان كىشىنى كەچۈرىدۇ .ئۇالر دىللىرىدا بىر كىشىگە يامانلىق قىلىشنى ئويلىمايدۇ ،بۇ ئەڭ ئېسىل
ئەخالقتۇر .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾.
ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى« :ئۈچ ئىش بار ،ئۇنىڭ راستلىقىغا قەسەم ئىچىمەن :بىرىنچىسى،
قىلىنغان سەدىقە مال ـ مۈلۈكنى كېمەيتەلمەيدۇ .ئىككىنچىسى ،ﷲ تائاال باشقىالرنىڭ يامانلىقىنى
((( بەقەرە سۈرىسى  274ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

كەچۈرگەن بەندىنى ئېزىز قىلىدۇ .ئۈچىنچىسى ،بىر كىشى ﷲ تائاالنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن كەمتەر بولسا،
ﷲ تائاال ئۇنىڭ مەرتىۋىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ».
﴿تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلسا ﷲ نى ياد ئېتىدۇ .گۇناھلىرى
ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ﴾ يەنى ئۇالر بىر گۇناھنى قىلىپ قالسا ،ئۇ گۇناھىغا تەۋبە قىلىدۇ ۋە ﷲ

تائاالدىنكەچۈرىۋېتىلىشىنىتىلەيدۇ.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :گۇناھ قىلغان بىر كىشى :پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن مەن گۇناھ قىلىپ قالدىم،
مېنى كەچۈرسەڭ -،دېسە ،ﷲ تائاال :بەندەم گۇناھ قىلدى ،ئاندىن ئۇ گۇناھىنى كەچۈرىدىغان ۋە
گۇناھ قىلغانلىقى ئۈچۈن ئازاباليدىغان پەرۋەردىگارىنىڭ بارلىقىنى بىلدى .مەن بەندەمنىڭ گۇناھىنى
كەچۈرۈۋەتتىم -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇ كىشى يەنە گۇناھ قىلىپ قويۇپ :پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن مەن
گۇناھ قىلىپ قالدىم ،مېنى كەچۈرگىن -،دېسە ،ﷲ تائاال :بەندەم ئۆزىنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىدىغان
ۋە گۇناھ قىلغانلىقى ئۈچۈن ئازاباليدىغان پەرۋەرىگارىنىڭ بارلىقىنى بىلدى .شەكسىزكى ،مەن بەندەمنىڭ
گۇناھىنى كەچۈرۈۋەتتىم -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇ يەنە گۇناھ قىلىپ :پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن مەن گۇناھ
قىلىپ قالدىم ،مېنى كەچۈرگىن -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :بەندەم ئۆزىنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىدىغان ۋە ئۇنىڭ
گۇناھ قىلغانلىقى ئۈچۈن ئازاباليدىغان پەرۋەردىگارىنىڭ بارلىقىنى بىلدى .شەكسىزكى ،مەن بەندەمنىڭ
گۇناھىنى كەچۈرىۋەتتىم -،دەيدۇ .ئاندىن ئۇ يەنە گۇناھ قىلىپ :پەرۋەردىگارىم! ھەقىقەتەن مەن گۇناھ
قىلىپ قالدىم ،مېنى كەچۈرگىن -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :بەندەم ئۆزىنىڭ گۇناھىنى كەچۈرىدىغان ۋە
ئۇنىڭ گۇناھ قىلغانلىقى ئۈچۈن ئازاباليدىغان پەرۋەردىگارىنىڭ بارلىقىنى بىلدى .مەن سىلەرنى گۇۋاھچى
قىلىمەن ،ھەقىقەتەن مەن بەندەمنىڭ گۇناھىنى كەچۈردۈم ،ئۇ خالىغىنىنى قىلسۇن-،دەيدۇ».
ئابدۇ رازاق ،ئەنەس ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :تەقۋادارالر يامان بىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلسا،ﷲ نى ياد ئېتىدۇ.
گۇناھلىرى ئۈچۈن مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ﴾ دېگەن ئايەت نازىل بولغاندا ،ئىبلىس (شەيتان) يىغالپ
كەتكەن ئىدى﴿ .گۇناھنى كەچۈرىدىغان ﷲ دىن باشقا كىم بار؟﴾ يەنى ﷲ تائاالدىن باشقا بىرى
گۇناھنى كەچۈرەلمەيدۇ﴿ .ئۇالر قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ﴾ يەنى ئۇالر گۇناھلىرىغا
تەۋبە قىلدى ،ﷲ تائاالغا قايتتى ،گۇناھ ئىشالرنى ،گۇناھىنى داۋامالشتۇرمىدى ۋە قايتا ـ قايتا گۇناھ
قىلىپ قالسىمۇ ،ئۇنىڭغا تەۋبە قىلدى.
مۇجاھىد ۋە ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيد ئىبنى ئۇمەير بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:
كىمكى تەۋبە قىلسا ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ
تۆۋەندىكى ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ئۇالر (يەنى تەۋبە قىلغۇچىالر) ﷲ نىڭ ئۆز بەندىلىرىنىڭ
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدىغانلىقىنى بىلمەمدۇ؟﴾(((﴿ ،كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگە بىرەر زۇلۇم
قىلىپ قويۇپ ،ئاندىن ﷲ دىن مەغپىرەت تەلەپ قىلسا ،ئۇ ﷲ نىڭ مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى
مېھرىبانئىكەنلىكىنىكۆرىدۇ﴾(((.
((( تەۋبە سۈرىسى  104ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( نىسا سۈرىسى  110ـ ئايەت.
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ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبەر ئۈستىدە تۇرۇپ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ(« :باشقىالرغا) رەھىم قىلىڭالر ،سىلەرمۇ رەھىم قىلىنىسىلەر،
(گۇناھىڭالرنىڭ) كەچۈرۈلىشىنى سوراڭالر ،گۇناھىڭالر كەچۈرۈلىدۇ( .كىشىلەرنىڭ) سۆزلىرىگە
ئەگەشكۈچى (كىشى) گە ۋاي! قىلمىشلىرىنىڭ يامانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ،داۋامالشتۇرغان كىشىلەرگە
ۋاي!».
ﷲ تائاال جەننەتكە كىرىدىغان كىشىلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان قىلىپ بولۇپ مۇنداق دەيدۇ:

﴿ئۇالرنىڭ (يەنى يۇقىرىقى خىسلەتلەرگە ئىگە كىشىلەرنىڭ) مۇكاپاتى پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن بولغان
مەغپىرەت ۋە ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردۇر .بۇ يەرلەردە ئۇالر مەڭگۈ قالىدۇ.
ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئېرىشىدىغان ساۋابى نېمىدېگەن ياخشى!﴾.

*******
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥ
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سىلەردىن ئىلگىرى نۇرغۇن ئۈممەتلەر كېلىپ كەتتى؛ يەر يۈزىدە سەير قىلىڭالر( ،ھەقنى) يالغانغا
چىقارغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قاراڭالر﴿ .﴾137بۇ (قۇرئان) (ئومۇمىي) ئىنسانالرغا
باياندۇر (يەنى ھاالل بىلەن ھارامنى ئوچۇق بايان قىلىدۇ) ،تەقۋادارالرغا توغرا يول كۆرسەتكۈچىدۇر ۋە
ۋەز -نەسىھەتتۇر﴿( .﴾138جىھادتىن) بوشىشىپ قالماڭالر ،شېھىت بولغانالر ئۈچۈن قايغۇرماڭالر ،ئەگەر
مۆمىن بولساڭالر ،ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر﴿ .﴾139ئەگەر سىلەرگە شىكەستىلىك يەتكەن بولسا (يەنى
بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغان ۋە شېھىت بولغان بولساڭالر) ،دۈشمەنلەرگىمۇ (بەدرى جېڭىدە) ئوخشاشال
شىكەستىلىك يەتتى (يەنى ئۇالر يارىالندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى) .بۇ كۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا ئايالندۇرۇپ
تۇرىمىز (يەنى غەلىبىنى ھەمىشە بىر پىرقىدە قىلماي ،بىر كۈن بۇ پىرقىدە ،بىر كۈن ئۇ پىرقىدە قىلىمىز)،
(بۇ) ﷲ نىڭ (ھەقىقىي) مۆمىنلەرنى (مۇناپىقالردىن) ئايرىشى ئۈچۈندۇر ،سىلەرنى شېھىتلەردىن قىلىشى
(يەنى سىلەردىن بەزىلەرنى شېھىتلىك دەرىجىسگە مۇشەررەپ قىلىشى) ئۈچۈندۇر ،ﷲ زالىمالرنى دوست
تۇتمايدۇ﴿ .﴾140مۆمىنلەرنى (ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق) پاكلىشى ئۈچۈندۇر ،كاپىرالرنى يوق
قىلىشى ئۈچۈندۇر﴿( .﴾141ئى مۆمىنلەر جامائەسى!) ﷲ سىلەردىن (ھەقىقىي) جىھاد قىلغانالرنى ۋە
(جىھادنىڭ جاپا-مۇشەققەتلىرىگە) چىدىغۇچىالرنى بىلمەي (يەنى ئايرىماي تۇرۇپ)( ،پەقەت ئاغزىڭالردا
ئىمان ئېيتتۇق دېيىش بىلەنال) جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەر؟﴿ .﴾142سىلەر ئۆلۈم (يەنى دۈشمەن)
بىلەن ئۇچرىشىشتىن ئىلگىرى ئۇنى ئارزۇ قىالتتىڭالر ،مانا ئۇنى ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن كۆردۈڭالر (ئەمدى
نېمىشقامەغلۇپبولىسىلەر؟)﴿.﴾143

ئال ئىمران سۈرىسى

ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالرغا كەلگەن مۇسىبەتنىڭ ھېكمىتى
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۆمىنلەردىن يەتمىش كىشى شېھىت قىلىندى .ﷲ تائاال بۇ مۆمىنلەرگە كەلگەن
مۇسىبەتكە تەسەللىي بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەردىن ئىلگىرى نۇرغۇن ئۈممەتلەر كېلىپ كەتتى﴾
يەنى بۇ ئىش سىلەردىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۈممەتلىرىگىمۇ كەلگەن ،ئاخىرىدا ياخشى ئاقىۋەت
مۆمىنلەرگە ،يامان ئاقىۋەت كاپىرالرغا بولىدۇ.
﴿يەر يۈزىدە سەير قىلىڭالر( ،ھەقنى) يالغانغا چىقارغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا
قاراڭالر﴾﴿ ،بۇ (قۇرئان) (ئومۇمىي) ئىنسانالرغا باياندۇر (يەنى ھاالل بىلەن ھارامنى ئوچۇق بايان
قىلىدۇ)﴾ يەنى قۇرئاندا ھەممە ئىشالرنىڭ ئوچۇق بايانى بار .شۇنداقال ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر بىلەن

دۈشمەنلىرىنىڭ قانداق بولغانلىقىمۇ بار.

﴿تەقۋادارالرغا توغرا يول كۆرسەتكۈچىدۇر ۋە ۋەز  -نەسىھەتتۇر﴾ يەنى قۇرئان چەكلەنگەن ۋە
گۇناھ بولىدىغان ئىشالردىن توسقۇچىدۇر .دىللىرىڭالرغا ھىدايەت ئاتا قىلغۇچىدۇر.
ﷲ تائاال مۆمىنلەرگە تەسەللىي بېرىپ ،يەنە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :جىھادتىن) بوشىشىپ قالماڭالر﴾
يەنى سىلەرگە كەلگەن مۇسىبەتنىڭ سەۋەبى بىلەن ئاجىزلىشىپ قالماڭالر﴿ .شېھىت بولغانالر ئۈچۈن
قايغۇرماڭالر ،ئەگەر مۆمىن بولساڭالر ،ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلەر﴾ يەنى ئى مۆمىنلەر! ياخىشى ئاقىۋەت ۋە

غەلىبە سىلەرگە مەنسۇپتۇر.

﴿ئەگەر سىلەرگە شىكەستىلىك يەتكەن بولسا (يەنى بۇ جەڭدە سىلەر يارىالنغان ۋە شېھىت بولغان
بولساڭالر) ،دۈشمەنلەرگىمۇ (بەدرى جېڭىدە) ئوخشاشال شىكەستىلىك يەتتى (يەنى ئۇالر يارىالندى ۋە
ئۆلتۈرۈلدى)﴾ سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن بەزىڭالر جاراھەتلەنگەن ۋە بەزى كىشىلەر ئۆلتۈرۈلگەن بولسا،

سىلەرنىڭ دۈشمەنلىرىڭالرمۇ يارىالندى ۋە ئۆلتۈرۈلدى.

﴿بۇ كۈنلەرنى ئىنسانالر ئارىسىدا ئايالندۇرۇپ تۇرىمىز (يەنى غەلىبىنى ھەمىشە بىر پىرقىدە قىلماي،
بىر كۈن بۇ پىرقىدە ،بىر كۈن ئۇ پىرقىدە قىلىمىز)﴾ كېيىنكى ياخشى ئاقىۋەت سىلەرگە مەنسۇپ

بولسىمۇ ،بىر ھېكمەت ئۈچۈن بىرەر قېتىم دۈشمەنلەرنى سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردىن غەلىبە قىلدۇرىمىز.

﴿(بۇ) ﷲ نىڭ (ھەقىقىي) مۆمىنلەرنى (مۇناپىقالردىن) ئايرىشى ئۈچۈندۇر﴾ ئىبنى ئابباس
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ ،دۈشمەنلەر بىلەن بولغان ئۇرۇشتا
كىمنىڭ سەۋر قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈشىمىز ئۈچۈندۇر.
﴿سىلەرنى شېھىتلەردىن قىلىشى (يەنى سىلەردىن بەزىلەرنى شېھىتلىك دەرىجىسگە مۇشەررەپ
قىلىشى) ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلىدۇ ۋە ﷲ تائاالنىڭ رىزالىقىنى ئىزدەپ
جانلىرىنى بېرىدۇ﴿ .ﷲ زالىمالرنى دوست تۇتمايدۇ .مۆمىنلەرنى (ئۇالرغا يەتكەن مۇسىبەت ئارقىلىق)
پاكلىشى ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ئەگەر ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى بولسا كەچۈرۈلىدۇ .ئەگەر گۇناھى بولمىسا ،ئۇالرغا

كەلگەن مۇسىبەت سەۋەبىدىن (ئۇالرنىڭ) دەرىجىلىرى كۆتۈرۈلىدۇ.

﴿كاپىرالرنى يوق قىلىشى ئۈچۈندۇر﴾ چۈنكى ،كاپىرالر غەلىبە قىلسا ،ھەددىدىن ئېشىپ،
كۆرەڭلەپ كېتىدۇ .بۇ ئۇالرنىڭ ۋەيران بولۇش سەۋەبىدۇر.
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﴿(ئى مۆمىنلەر جامائەسى!) ﷲ سىلەردىن (ھەقىقىي) جىھاد قىلغانالرنى ۋە (جىھادنىڭ جاپا -
مۇشەققەتلىرىگە) چىدىغۇچىالرنى بىلمەي (يەنى ئايرىماي تۇرۇپ)( ،پەقەت ئاغزىڭالردا ئىمان ئېيتتۇق
دېيىش بىلەنال) جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەر؟﴾ يەنى ﷲ تائاال سىلەرنى سىنىمىغىچە ،ئىچىڭالردىكى

مۇجاھىدالرنىڭ دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشقاندا سەۋر قىلغانلىقىنى كۆرمىگىچە جەننەتكە كىرگۈزمەيدۇ.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەر تېخى ئىلگىرىكىلەر ئۇچرىغان كۈلپەتلەرگە ئۇچرىماي
تۇرۇپ جەننەتكە كىرىشنى ئويالمسىلەر؟ سىلەردىن ئىلگىرى ئۆتكەن (مۆمىن) لەر ئېغىرچىلىقالرغا،
كۈلپەتلەرگە ئۇچرىغان ۋە چۆچۈتۈۋېتىلگەن ئىدى﴾(((﴿ ،ئەلىف ،الم ،مىم .ئىنسانالر «ئىمان ئېيتتۇق»
دەپ قويۇش بىلەنال سىنالماي تەرك ئېتىلىمىز دەپ ئويالمدۇ؟﴾(((.
﴿سىلەر ئۆلۈم (يەنى دۈشمەن) بىلەن ئۇچرىشىشتىن ئىلگىرى ئۇنى ئارزۇ قىالتتىڭالر ،مانا ئۇنى
ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن كۆردۈڭالر (ئەمدى نېمىشقا مەغلۇپ بولىسىلەر؟)﴾ يەنى ئى مۆمىنلەر! سىلەر بۇ كۈن

كېلىشتىن بۇرۇن دۈشمەنلەر بىلەن ئۇچرىشىشنى ۋە ئۇرۇشۇشنى ئارزۇ قىلغان ئىدىڭالر .مانا سىلەر
ئارزۇ قىلغان ۋە تەلەپ قىلغان كۈن يېتىپ كەلدى .ئەمدى ئۇرۇش قىلىشىڭالر ۋە سەۋر قىلىشىڭالر
الزىم .ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى بايان قىلىنىدۇ« :سىلەر دۈشمەن
بىلەن ئۇچرىشىشنى ئارزۇ قىلماڭالر ۋە ﷲ تائاالدىن خاتىرجەملىكنى سوراڭالر .ئەگەر دۈشمەن بىلەن
ئۇچراشساڭالر ،سەۋر قىلىڭالر .بىلىڭالركى ،جەننەت قىلىچنىڭ سايىسى ئاستىدىدۇر» .شۇڭا ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :مانا ئۇنى ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن كۆردۈڭالر (ئەمدى نېمىشقا مەغلۇپ بولىسىلەر؟)﴾
يەنى كىشىلەر ئۇرۇشۇش ئۈچۈن سەپ تۈزگەن ،قىلىچ ـ شەمشەرلەر يالتىرىغان ۋە نەيزىلەر گىرەلىشىپ
كەتكەن ۋاقتىدا ئۆلۈمنى ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن كۆردۈڭالر.

*******
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ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ ﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ
مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن بۇرۇن كۆپ پەيغەمبەرلەر ئۆتتى (ئۇالرنىڭ بەزىلىرى
ئۆز ئەجىلى بىلەن ئۆلگەن ،بەزىلىرى باشقىالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن)؛ ئۇ ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسە،
ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلەر؟ (يەنى ئىماندىن يېنىپ مۇرتەد بوالمسىلەر؟) كىمكى ئارقىسىغا يېنىۋالىدىكەن
(يەنى مۇرتەد بولىدىكەن) ،ئۇ ﷲ غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى
((( بەقەرە سۈرىسى  214ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنكەبۇت سۈرىسى  1ــــ  2ـ ئايەتلەر .

ئال ئىمران سۈرىسى

مۇكاپاتاليدۇ﴿ .﴾144ھېچ كىشى ﷲ نىڭ ئىزنىسىز ئۆلمەيدۇ ،ﷲ ھەر ئادەمنىڭ ئەجىلىنى
پۈتۈۋەتكەن (ئادەمنىڭ ئۆمرىنى قورقۇنچاقلىق ئۇزارتالمايدۇ ،باتۇرلۇق قىسقارتالمايدۇ) .كىمكى دۇنيا
ساۋابىنى كۆزلىسە ،ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ ساۋابىنى بېرىمىز (ئۇنىڭ ئاخىرەتلىكتىن نېسىۋىسى بولمايدۇ)؛
كىمكى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى بېرىمىز ،شۈكۈر قىلغۇچىالرنى
مۇكاپاتاليمىز﴿ .﴾145نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر بىلەن كۆپلىگەن خۇداگۇي ئۆلىماالر بىرلىكتە جەڭ قىلدى.
ئۇالر ﷲ يولىدا يەتكەن كۈلپەتلەردىن روھسىزالنمىدى ،بوشاشمىدى ،باش ئەگمىدى ،ﷲ ئۆزىنىڭ
يولىدا دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالرغا چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى دوست تۇتىدۇ﴿ .﴾146ئۇالرنىڭ سۆزى
پەقەت« :پەرۋەردىگارىمىز! گۇناھلىرىمىزنى ،ئىشىمىزدا چەكتىن ئاشقانلىقىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن،
قەدەملىرىمىزنى (جەڭ مەيدانىدا) مۇستەھكەم قىلغىن ۋە كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن»
دېگەندىن باشقا بولمىدى﴿ .﴾147ﷲ ئۇالرغا دۇنيانىڭ ساۋابىنى (يەنى دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە
قىلىشنى) ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشى ساۋابىنى (يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭ نېئمەتلىرىنى) ئاتا قىلدى ،ﷲ
ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴿.﴾148

ئۇھۇد ئۇرۇشىدا “پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆلۈپ كەتتى” دەپ خەۋەر تارقالغان
چاغدىكى ئەھۋالالر
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۇسۇلمانالر يېڭىلىپ ،بەزىلىرى شېھىت بولغان ئىدى .شەيتان :مۇھەممەد
ئۆلتۈرۈلدى -،دەپ ۋاقىرىدى .ئىبنى قۇمئە (دېگەن كىشى) مۇشرىكالرنىڭ يېنىغا :مەن مۇھەممەدنى
ئۆلتۈرۈۋەتتىم -،دەپ باردى .شۇنىڭ بىلەن ،بۇ خەۋەر نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ دىللىرىدا گۇمان پەيدا
قىلدى .ھەتتا ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەقىقەتەن ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگە ئىشىنىپمۇ قالدى ۋە ﷲ
تائاال بايان قىلىغىنىدەك ،بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەر ئۆلتۈرۈلگەندەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۆلتۈرۈلۈپتۇ
دەپ ئويلىدى .شۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدە روھسىزلىق ۋە بوشاڭلىق ھالىتى كۆرۈلدى.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن
بۇرۇن كۆپ پەيغەمبەرلەر ئۆتتى (ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆزئەجىلى بىلەن ئۆلگەن ،بەزىلىرى باشقىالر
تەرىپىدىنئۆلتۈرۈلگەن)﴾يەنىئۇپەيغەمبەرلەرمۇقەددەسۋەزىپىنىئۈستىگەئېلىشتاۋەپەيغەمبەرنىڭمۇ

ئۆلتۈرۈلىدىغانلىقىدا(مۇھەممەدئۈچۈن)نەمۇنىدۇر.

ئىبنى ئەبۇنەجىيھ ئۆز ئاتىسىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇھاجىرالردىن بىر
كىشى قانغا مىلىنىپ ياتقان بىر ئەنسارىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كىتىۋېتىپ :ئى پاالنى! سەن مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى ئاڭلىدىڭمۇ؟ -دېدى .ئەنسارى :ئەگەر مۇھەممەد ئۆلتۈرۈلگەن
بولسا ،ئۇ مەقسىتىگە يەتتى .سىلەر ئۆزەڭلەرنىڭ دىنىڭالرنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىڭالر -،دېدى.
ئاندىن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن بۇرۇن
كۆپ پەيغەمبەرلەر ئۆتتى (ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆزئەجىلى بىلەن ئۆلگەن ،بەزىلىرى باشقىالر تەرىپىدىن
ئۆلتۈرۈلگەن)﴾.
ئاندىن ﷲ تائاال چۈشكۈنلەشكەن كىشىلەرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇ ۋاپات بولسا
ياكى ئۆلتۈرۈلسە ،ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلەر؟ (يەنى ئىماندىن يېنىپ مۇرتەد بوالمسىلەر؟) كىمكى
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ئارقىسىغا يېنىۋالىدىكەن (يەنى مۇرتەد بولىدىكەن) ،ئۇ ﷲ غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ شۈكۈر
قىلغۇچىالرنىمۇكاپاتاليدۇ﴾شۈكرىقىلغۇچىالردېگەن،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغابويسۇنغان،ئۇنىڭ

دىنىنى قوغداپ ئۇرۇش قىلغان ،مەيلى ئۇ تىرىك ياكى ئۆلۈك بولسۇن ،ئۇنىڭ يولىغا ئەگەشكەن
كىشىلەردۇر.
بەزى كىتابالردا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندا ،ئەبۇبەكرى سىددىق رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ بۇ ئايەتنى ئوقۇغانلىقى بايان قىلىنىدۇ .ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغاندا ،ئەبۇبەكرى سەنھ دېگەن
يەردىكى ئۆيىدىن ئاتقا مىنىپ يېتىپ كەلدى .ئۇ ئاتتىن چۈشۈپ مەسچىتكە كىرىپ ،كىشىلەرگە گەپ
قىلماستىن ئۇدۇل مېنىڭ ھۇجرامغا كىردى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر پارچە پاختا رەخت بىلەن
يېپىپ قويۇلغان ئىدى .ئەبۇبەكرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈزىنى ئېچىپ ،ئېڭىشىپ تۇرۇپ
يۈزلىرىگە سۆيدى ۋە يىغالپ تۇرۇپ :ئاتا ـ ئانام ساڭا پىدا بولسۇن .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى،
ﷲ تائاال سېنى ئىككى قېتىم ئۆلتۈرمەيدۇ ،ئەمما ساڭا يېزىلغان بۇ ئۆلۈم سېنى دۇنيادىن ئېلىپ
(((
كەتتى -،دېدى.

زۆھرى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۆمەر
كىشىلەرگە سۆز قىلىۋاتاتتى ،ئەبۇبەكرى چىقىپ :ئى ئۆمەر! ئولتۇر -،دېدى .ئۆمەر ئولتۇرغىلى
ئۇنىمىدى .كىشىلەر ئۆمەرنى تاشالپ قويۇپ ئەبۇبەكرىنىڭ ئەتراپىغا ئوالشتى .ئەبۇبەكرى ﷲ تائاالغا
ھەمدۇسانا ئېيتقاندىن كېيىن سۆزىنى باشالپ :ئەگەر كىمكى مۇھەممەدكە ئىبادەت قىلىدىكەن،
مۇھەممەد راستىنال ئۆلدى .كىمكى ﷲ تائاالغا ئىبادەت قىلىدىكەن ،ھەقىقەتەن ﷲ تىرىكتۇر ،ئۇ
مەڭگۈ ئۆلمەيدۇ -،دېدى ۋە ﷲ تائاالنىڭ﴿ :مۇھەممەد پەقەت بىر پەيغەمبەردۇر ،ئۇنىڭدىن بۇرۇن
كۆپ پەيغەمبەرلەر ئۆتتى (ئۇالرنىڭ بەزىلىرى ئۆز ئەجىلى بىلەن ئۆلگەن ،بەزىلىرى باشقىالر تەرىپىدىن
ئۆلتۈرۈلگەن)؛ ئۇ ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسە ،ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلەر؟ (يەنى ئىماندىن يېنىپ
مۇرتەد بوالمسىلەر؟) كىمكى ئارقىسىغا يېنىۋالىدىكەن (يەنى مۇرتەد بولىدىكەن) ،ئۇ ﷲ غا قىلچە زىيان
يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ شۈكۈر قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇدى.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەبۇبەكرى بۇ
ئايەتنى ئوقۇغانغا قەدەر ،كىشىلەر خۇددى ﷲ تائاالنىڭ بۇ ئايەتنى چۈشۈرگىنىنى بىلمەيدىغاندەك،
ئۇ ئايەتنى ئەبۇبەكرىدىن قوبۇل قىلىشتى .شۇنىڭدىن كېيىن كىشىلەر بۇ ئايەتنى ئېغىزلىرىدىن
چۈشۈرمەيدىغانبولۇشتى.
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سەئىد ئىبنى مۇسەييىب ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ
نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەبۇبەكرى بۇ ئايەتنى ئوقۇغاندا ،مەن (بۇ ئايەتنى) خۇددى تۇنجى قېتىم
ئەبۇبەكرىدىن ئاڭلىغاندەك ،تۇرغان ئورنۇمدا قېتىپال قالدىم .ھەتتا ئىككى پۇتۇم تىتىرەپ ،يەرگە
يىقىلىپچۈشتۈم».
﴿ھېچ كىشى ﷲ نىڭ ئىزنىسىز ئۆلمەيدۇ ،ﷲ ھەر ئادەمنىڭ ئەجىلىنى پۈتۈۋەتكەن
((( ساھابىالرنىڭ نەزىرىدە :پەيغەمبەر دېگەن ئۆلمەيدۇ .ئۇنداق بولغان ئىكەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ ئۆلمىدى-،
دېگەن قاراش بولغاچقا ،ئەبۇ بەكرى يۇقىرىقى سۆزنى قىلغان.

ئال ئىمران سۈرىسى

(ئادەمنىڭ ئۆمرىنى قورقۇنچاقلىق ئۇزارتالمايدۇ ،باتۇرلۇق قىسقارتالمايدۇ)﴾ يەنى ھەر بىر كىشى
ﷲ تائاالنىڭ ئۇنىڭغا بېكىتىپ بەرگەن ياشاش مۇددىتىنى ياشاپ بولۇپ ئۆلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ھەر ئادەمنىڭ ئەجىلىنى پۈتۈۋەتكەن﴾.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ھەرقانداق ئادەمنىڭ
ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن ياكى قىسقا بولۇشى لەۋھۇلمەھپۇزدا يېزىلغان﴾(((﴿ ،ﷲ سىلەرنى (يەنى سىلەرنىڭ
ئاتاڭالر ئادەمنى) اليدىن ياراتتى ،ئاندىن ئەجىلىڭالرنى بېكىتتى ،سىلەرنىڭ تىرىلىدىغان) ۋاقتىڭالر
ﷲ نىڭ دەرگاھىدا مەلۇمدۇر﴾(((.
بۇ ئايەتلەردىن قورقۇنچاقالرنى جىھاد قىلىشقا رىغبەتلەندۇرۇش مەقسەت قىلىنغان .چۈنكى،
ئۇرۇشتا ئالدىغا ئىلگىرىلەش ۋە كەينىگە چېكىنىش (بىر كشىنىڭ) ئۆمرىنى قىسقارتالمايدۇ ۋە
ئۇزارتالمايدۇ .ئىبنى ئەبۇھاتەم بۇ ھەقتە ھەبىب ئىبنى سۇھباننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ :مۇسۇلمانالرنىڭ ئىچىدىن ھۇجر ئىبنى ئەدىي ئىسىملىك بىر كىشى (مۇسۇلمانالرغا):
سىلەرنى ئاۋۇ دۈشمەنلەرنىڭ يېنىغا بېرىش ئۈچۈن ،بۇ سۈزۈك سۇدىن (يەنى دەجلە دەرياسىدىن)
ئۆتۈشۈڭالردىن نېمە توسۇپ قويدى؟ -دەپ ،بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ھېچ كىشى ﷲ نىڭ ئىزنىسىز
ئۆلمەيدۇ ،ﷲ ھەر ئادەمنىڭ ئەجىلىنى پۈتۈۋەتكەن (ئادەمنىڭ ئۆمرىنى قورقۇنچاقلىق ئۇزارتالمايدۇ،
باتۇرلۇق قىسقارتالمايدۇ)﴾ ئاندىن ئېتى بىلەن دەجلە دەرياسىغا بۆسۈپ كىردى .ئۇنىڭ كەينىدىن

باشقا كىشىلەرمۇ بۆسۈپ كىردى .دۈشمەنلەر ئۇالرنى كۆرۈپ :دىۋە كەلدى -،دېيىشىپ (ئارقىلىرىغا)
قېچىپكەتتى.

﴿كىمكى دۇنيا ساۋابىنى كۆزلىسە ،ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ ساۋابىنى بېرىمىز (ئۇنىڭ ئاخىرەتلىكتىن
نېسىۋىسى بولمايدۇ)؛ كىمكى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى بېرىمىز﴾

يەنى بىر كىشىنىڭ قىلغان ئەمەلى پەقەت دۇنيا ئۈچۈنال بولسا ،ئۇ دۇنيادىن ﷲ تائاال ئۇنىڭغا تەقدىر
قىلىپ بەرگەنگە ئېرىشىدۇ .ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە ھېچقانداق نەرسە بېرىلمەيدۇ .بىر كىشى قىلغان ئەمەلى
بىلەن ئاخىرەتنى كۆزلىسە ،ﷲ تائاال ئۇنىڭغا ئاخىرەتلىكىنى ۋە دۇنيالىقىنى بېرىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :كىمكى (ئۆزىنىڭ ئەمەلى بىلەن) ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى
كۆزلىسە ،ئۇنىڭ ساۋابىنى زىيادە بېرىمىز ،كىمكى (ئەمەلى بىلەن) دۇنيانىڭ مەنپەئىتىنى كۆزلىسە،
(ئۇنىڭ تىلىگەن) مەنپەئىتىنىڭ بەزىسىنى بېرىمىز ،ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە (ساۋابتىن) ھېچ نېسىۋە
يوق﴾(((﴿ ،بىز دۇنيانى كۆزلىگەنلەر ئىچىدىن خالىغان ئادەمگە (ئۇنىڭ خالىغىنىنى ئەمەس) بىزنىڭ
خالىغىنىمىزنى بېرىمىز ،ئاندىن ئۇنى (ئاخىرەتتە) جەھەننەم بىلەن جازااليمىز ،جەھەننەمگە ئۇ
خارالنغان( ،ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن) قوغالنغان ھالدا كىرىدۇ .كىمكى ئاخىرەتنى كۆزلەيدىكەن ۋە
مۆمىن بولۇپ ئاخىرەتكە اليىق ئەمەللەرنى قىلىدىكەن ،مۇنداق ئادەملەرنىڭ قىلغان ئەمەلى (ﷲ نىڭ
دەرگاھىدا) قوبۇل بولىدۇ﴾(((.
﴿شۈكۈرقىلغۇچىالرنىمۇكاپاتاليمىز﴾يەنىبىزشۈكۈرقىلغۇچىالرغا(ئۇالرنىڭقىلغانشۈكرىسىگە
((( فاتىر سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى 2ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( شۇرا سۈرىسى  20ـ ئايەت.
((( ئىسرا سۈرىسى  18ـ  19ـ ئايەتلەر.
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ۋە ئەمەلىگە قارىتا) دۇنيا ـ ئاخىرەتتە رەھمىتىمىز ۋە مەرھەمىتىمىزدىن ئاتا قىلىمىز.
ئاندىن ﷲ تائاال مۆمىنلەرنىڭ ئۇھۇد ئۇرۇشىدا يەتكەن مۇسىبىتىگە تەسەللىي بېرىپ مۇنداق
دېدى﴿ :نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر بىلەن كۆپلىگەن خۇداگۇي ئۆلىماالر بىرلىكتە جەڭ قىلدى﴾ بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە ئوخشىمىغان كۆز قاراشالر بار .ئۇالر تۆۋەندىكىلەر :بىرىنچى ،ئۇنىڭ مەنىسى
نۇرغۇنلىغان پەيغەمبەرلەر ئۆلتۈرۈلدى .ئۇ پەيغەمبەرلەر بىلەن ئۇالرنىڭ ساھابىلىرىدىنمۇ بىرمۇنچىلىرى
ئۆلتۈرۈلدى -،دېگەن قاراش بولۇپ ،ئىبنى جەرىر بۇنى توغرا دەپ قارىدى .ئىككىنچى ،ئۇنىڭ
مەنىسى نۇرغۇنلىغان پەيغەمبەرلەرنىڭ ساھابىلىرى ئۇالرنىڭ كۆز ئالدىدا ئۆلتۈرۈلدى دېگەن قاراش.
ئىبنى ئىسھاقنىڭ “مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالى” دېگەن كىتابىدىكى سۆزى باشقا بىر
مەنىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ .يەنى نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرگە ئۆلۈم مۇسىبىتى كەلدى .ئۇالر بىلەن بىللە
بولغانكىشىلەرئۆزلىرىنىڭپەيغەمبەرلىرىئۆلتۈرۈلگەندىنكېيىنروھسىزالنمىدى،دۈشمەنلىرىبىلەن
ئۇرۇشۇشتىن بوشاشمىدى ،ﷲ ۋە دىننىڭ يولىدا جىھاد قىلىشتا كۈلپەتلەرگە باش ئەگمىدى .مانا
بۇ ھەقىقىي سەۋردۇر.
﴿ﷲ ئۆزىنىڭ يولىدا دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالرغا چىداشلىق بەرگۈچىلەرنى دوست تۇتىدۇ﴾
سۇھەيل دېگەن كىشى بۇ سۆزنى قۇۋۋەتلىدى .ﷲ تائاالنىڭ﴿ :نۇرغۇن پەيغەمبەرلەر بىلەن كۆپلىگەن
خۇداگۇي ئۆلىماالر بىرلىكتە جەڭ قىلدى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسىگە قارىغاندا ،بۇ سۆزنىڭمۇ توغرا

تەرىپى بار .شۇنىڭدەك ،ئۇمەۋى دېگەن كىشى “غازات” توغرىسىدىكى كىتابىدا بۇ سۆزنى مۇھەممەد
ئىبنى ئىبراھىمنىڭ كىتابىدىن مىسال قىلىپ كەلتۈردى.

سۇفيان سەۋرى﴿ :كۆپلىگەن خۇداگۇي ئۆلىماالر﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئىبنى
مەسئۇدنىڭ :مىڭالرچە دېگەنلىك بولىدۇ -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى .بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد سەئىد ئىبنى جۇبەير ،ئىكرىمە ،ھەسەن،
قەتادە ،سۇددى ،رەبىيئ ۋە ئەتا خۇراسانىي قاتارلىقالر مۇنداق دەيدۇ :ناھايىتى كۆپ كىشىلەر
دېگەنلىكبولىدۇ.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە ئابدۇرازاق ھەسەننىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
كۆپلىگەن ئالىمالردۇر .ھەسەندىن رىۋايەت قىلىنغان .يەنە بىر رىۋايەتتە :ئۇالر چىداملىق ۋە تەقۋادار
ئالىمالردۇر -،دېگەنلىكى بايان قىلىندى.
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﴿ئۇالر ﷲ يولىدا يەتكەن كۈلپەتلەردىن روھسىزالنمىدى ،بوشاشمىدى ،باش ئەگمىدى﴾
قەتادە ۋە رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بوشاشمىدى﴾ دېگەن ئايىتىنىڭ مەنىسى ھەققىدە:

(ئۇالر) ئۆزلىرىنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى بىلەن بوشىشىپ كەتمىدى دېگەنلىك بولىدۇ-،
دېدى﴿ .باش ئەگمىدى﴾ يەنى ئۇالر ﷲ نىڭ پەيغەمبرى ئۇرۇش قىلغان يولدا ئۇرۇشۇپ ،شېھىت
بولۇپ كەتكۈچە ،ئۆزلىرىنىڭ ئەقىدىسىدىن ۋە دىنىدىن ھەرگىز يانمىدى.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر باش
ئەگمىدى .سۇددى ۋە ئىبنى زەيد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ
دۈشمەنلىرىگە باش ئەگمىدى﴿ .ﷲ ئۆزىنىڭ يولىدا دۇچ كەلگەن قىيىنچىلىقالرغا چىداشلىق
بەرگۈچىلەرنى دوست تۇتىدۇ .ئۇالرنىڭ سۆزى پەقەت« :پەرۋەردىگارىمىز! گۇناھلىرىمىزنى ،ئىشىمىزدا
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چەكتىن ئاشقانلىقىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن ،قەدەملىرىمىزنى (جەڭ مەيدانىدا) مۇستەھكەم قىلغىن ۋە
كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن» دېگەندىن باشقا بولمىدى .ﷲ ئۇالرغا دۇنيانىڭ ساۋابىنى
(يەنى دۈشمەنلەر ئۈستىدىن غەلىبە قىلىشنى) ۋە ئاخىرەتنىڭ ياخشى ساۋابىنى (يەنى جەننەت ۋە ئۇنىڭ
نېئمەتلىرىنى) ئاتا قىلدى ،ﷲ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾.

*******
ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەر كاپىرالرغا ئىتائەت قىلساڭالر ،ئۇالر سىلەرنى ئارقاڭالرغا (يەنى كۇفرىغا)
ياندۇرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن زىيان تارتىپ قالىسىلەر﴿ .﴾149ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر سىلەرنىڭ
ئىتائەت قىلىدىغان مەدەتكارىڭالر ئەمەس) ،ﷲ سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالردۇر (ئۇنىڭغا ئىتائەت
قىلىڭالر) ،ئۇ ياردەم قىلغۇچىالرنىڭ ئەڭ ياخشىسىدۇر﴿( .﴾150ئىالھلىقى) ھەققىدە ھېچبىر دەلىل
چۈشۈرمىگەننەرسىلەرنى(يەنىبۇتالرنى)ﷲغاشېرىكقىلغانلىقلىرىئۈچۈن،كاپىرالرنىڭدىللىرىغا
قورقۇنچ سالىمىز ،ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى دوزاختۇر ،زالىمالرنىڭ جايى (يەنى دوزاخ) ھەقىقەتەن
يامان جايدۇر﴿ .﴾151ﷲ سىلەرگە قىلغان (دۈشمىنىڭالرغا قارشى نۇسرەت ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت)
ۋەدىسىدە تۇردى؛ ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر ،ﷲ سىلەر ياقتۇرىدىغان غەلىبىنى
كۆرسەتكەندىن كېيىن زەئىپلىشىپ قالدىڭالر ،پەيغەمبەرنىڭ ئەمرى توغرىسىدا جاڭجالالشتىڭالر،
(پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە) بويسۇنمىدىڭالر ،بەزىلىرىڭالر دۇنيانى كۆزلىدىڭالر ،بەزىلىرىڭالر ئاخىرەتنى
كۆزلىدىڭالر ،ئاندىن ﷲ سىناش ئۈچۈن سىلەردىن دۈشمەننى قايتۇردى (يەنى سىلەرنى غەلىبىدىن
مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈردى) ۋە سىلەرنى ھەقىقەتەن ئەپۇ قىلدى .ﷲ مۆمىنلەرگە مەرھەمەت
قىلغۇچىدۇر﴿ .﴾152ئۆز ۋاقتىدا پەيغەمبەر (ئى ﷲ نىڭ بەندىلىرى! مېنىڭ تەرىپىمگە كېلىڭالر ،مەن
رەسۇلۇلالدۇرمەن ،كىمكى جىھاد مەيدانىغا قايتسا ،ئۇ جەننەتكە كىرىدۇ دەپ) ئارقاڭالردىن سىلەرنى
چاقىرىپ تۇراتتى ،سىلەر ھېچ كىشىگە قارىماي قاچاتتىڭالر( ،بۇنىڭدىن كېيىن) قولۇڭالردىن كەتكەن
نەرسىگە (يەنى غەنىمەتكە) ،بېشىڭالرغا كەلگەن مۇسىبەتكە (يەنى مەغلۇبىيەتكە) قايغۇرماسلىقىڭالر
ئۈچۈن ،ﷲ سىلەرگە غەم ئۈستىگە غەم بەردى (يەنى سىلەرنى غەنىمەتتىن مەھرۇم قىلغاننىڭ
ئۈستىگە مەغلۇبىيەت بىلەن جازالىدى) .ﷲ قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾153
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كاپىرالرغا بويسۇنۇشتىن توسۇلغانلىقى ۋە ئۇھۇد ئۇرۇشىدىكى يېڭىش ۋە
يېڭىلىشنىڭسەۋەبلىرى
ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى كاپىر ۋە مۇناپىقالرغا ئىتائەت قىلىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ .چۈنكى
ئۇالرغا ئىتائەت قىلىش دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھاالك بولۇش يولىغا ئېلىپ بارىدۇ .شۇڭا ﷲ
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئى مۆمىنلەر! ئەگەر سىلەر كاپىرالرغا ئىتائەت قىلساڭالر ،ئۇالر سىلەرنى
ئارقاڭالرغا (يەنى كۇفرىغا) ياندۇرىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن زىيان تارتىپ قالىسىلەر﴾ ئاندىن ﷲ
تائاال مۆمىنلەرنى ئۆزىگە ئىتائەت قىلىشقا ،ئۆزىدىن ياردەم سوراشقا ۋە ئۆزىگە تەۋەككۈل قىلىشقا
بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇنداق ئەمەس (يەنى ئۇالر سىلەرنىڭ ئىتائەت قىلىدىغان مەدەتكارىڭالر
ئەمەس) ،ﷲ سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالردۇر (ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىڭالر) ،ئۇ ياردەم قىلغۇچىالرنىڭ
ئەڭ ياخشىسىدۇر﴾.

ئاندىن ﷲ تائاال (مۇسۇلمانالرنىڭ) دۈشمەنلىرىنىڭ ﷲ تائاالغا كاپىر بولغانلىقى ۋە شېرىك
كەلتۈرگەنلىكى سەۋەبى بىلەن ئۇالرغا ئاخىرەتتە تەييارالپ قويغان ئازاب ۋە مۇشەققەتلەر بىلەن
بىللە ،دۇنيادا ئۇالرنىڭ دىللىرىغا دۇنيادا قورقۇنچ سالىدىغانلىقىدىن ۋە خار قىلىدىغانلىقىدىن
مۆمىنلەرگە خۇش بېشارەت بېرىپ مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئىالھلىقى) ھەققىدە ھېچبىر دەلىل

چۈشۈرمىگەن نەرسىلەرنى (يەنى بۇتالرنى) ﷲ غا شېرىك قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن ،كاپىرالرنىڭ
دىللىرىغا قورقۇنچ سالىمىز ،ئۇالرنىڭ بارىدىغان جايى دوزاختۇر ،زالىمالرنىڭ جايى (يەنى دوزاخ)
ھەقىقەتەن يامان جايدۇر﴾.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى
رىۋايەت قىلىندى« :ماڭا ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەردىن بىرسىگىمۇ بېرىلمىگەن بەش خىل
ئاالھىدىلىك بېرىلدى :يەنى ماڭا بىر ئايلىق مۇساپىدىكى (كاپىرالرنىڭ دىللىرىغا) قوقۇنچ
سېلىش بىلەن ياردەم بېرىلدى .زېمىن مەسچىت ۋە پاكىز جاي قىلىپ بېرىلدى .غەنىمەتلەر
ھاالل قىلىندى .ماڭا شاپائەت قىلىش ئىمتىيازى بېرىلدى ۋە ھەر بىر پەيغەمبەر پەقەت ئۆزىنىڭ
مىللىتىگە خاس ئەۋەتىلگەن بولسا ،مەن ئومۇمىيۈزلۈك ھەممە كىشىگە ئەۋەتىلدىم».
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﴿ﷲ سىلەرگە قىلغان (دۈشمىنىڭالرغا قارشى نۇسرەت ئاتا قىلىشتىن ئىبارەت) ۋەدىسىدە
تۇردى؛ ﷲ نىڭ ئىزنى بىلەن ئۇالرنى قىرىۋاتاتتىڭالر﴾ يەنى ئەتىگەندە قىرىۋاتاتتىڭالر﴿ .ﷲ
سىلەر ياقتۇرىدىغان غەلىبىنى كۆرسەتكەندىن كېيىن زەئىپلىشىپ قالدىڭالر ،پەيغەمبەرنىڭ ئەمرى
توغرىسىدا جاڭجالالشتىڭالر( ،پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە) بويسۇنمىدىڭالر ،بەزىلىرىڭالر دۇنيانى
كۆزلىدىڭالر ،بەزىلىرىڭالر ئاخىرەتنى كۆزلىدىڭالر ،ئاندىن ﷲ سىناش ئۈچۈن سىلەردىن دۈشمەننى
قايتۇردى (يەنى سىلەرنى غەلىبىدىن مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈردى) ۋە سىلەرنى ھەقىقەتەن ئەپۇ
قىلدى .ﷲ مۆمىنلەرگە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر﴾ يەنى تاغ ئۈستىدىكى ئوقياچىالر كاپىرالرنىڭ

يېڭىلگەنلىكىنى كۆرۈپ ئولجىغا قىزىققانلىقق سەۋەبى بىلەن ،ﷲ تائاال سىلەرنى سىناش ئۈچۈن
مەغلۇب قىلدى .كاپىرالرنىڭ سانى جىق ۋە تەييارلىقى تولۇق بولغانلىقى ،مۇسۇلمانالرنىڭ سانى
ئاز ۋە تەييارلىقى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالرنى كەچۈرۈۋەتتى.

ئىمام بۇخارى بەرا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇھۇد ئۇرۇشى
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بولغان كۈنى مۇشرىكالر بىلەن ئۇچراشتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئوقياچىالردىن تەركىب تاپقان بىر
قىسىم ئەسكەرلەرنى (تاغ ئۈستىگە) ئورۇنالشتۇردى ۋە ئۇالرغا ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەيرىنى باشلىق قىلىپ:
«ئەگەرسىلەربىزنىڭغەلىبەقىلغانلىقىمىزنىكۆرسەڭالرمۇ(ئورنۇڭالردىن)مىدىرلىماڭالر.ئۇالرنىڭبىزنىڭ
ئۈستىمىزدىن غەلىبە قىلغانلىقىنى كۆرسەڭالرمۇ ،بىزگە ياردەم بەرمەڭالر»((( دېدى .جەڭ باشلىنىشى
بىلەنال دۈشمەنلەر ئارقىغا قاراپ ئالدىمىزدا قاچتى .ھەتتا بىز ئايالالرنىڭ پۇچقاقلىرىنى تۇرۇۋالغانلىقىدىن،
ئۇالرنىڭ (پۇتلىرىغا سالغان) خەل ـ خاللىرىنى شىرىقالتقان پېتى تاغ تەرەپكە يۈگۈرگەنلىكىنى كۆردۇق.
ئاندىن ئۇالر (يەنى تاغنىڭ ئۈستىدىكى ئوقياچى قىسىم)« :ئولجا ،ئولجا -،دەپ توۋلىشىپ تاغدىن
چۈشۈشكە تەمشەلگەندە ،ئابدۇلالھ ئىبنى جۇبەير :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە« :ئورنىڭالردىن
مىدىرلىماڭالر»دېگەنئىدى-،دېگەنبولسىمۇ،ئۇالرئۇنىڭگېپىنىئاڭلىمىدى.مەغلۇبىيەتمۇسۇلمانالرغا
يۈزلەندى .شۇنىڭ بىلەن ساھابىالردىن  70كىشى شېھىت بولدى .كۆپ ئۆتمەي ئەبۇسۇفيان ئېگىزرەك
بىر يەرگە چىقىپ :ئاراڭالردا مۇھەممەد بارمۇ؟ -دەپ توۋلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىغا:
«ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمەڭالر» دېدى .ئاندىن :ئاراڭالردا ئەبۇقۇھافىنىڭ ئوغلى ئەبۇبەكرى بارمۇ؟ -دەپ
توۋلىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭغا جاۋاب بەرمەڭالر» دېدى .ئۇ يەنە :ئاراڭالردا ئۆمەر ئىبنى
خەتتاب بارمۇ؟ -دەپ توۋلىغاندىن كېيىن :ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپتۇ ،ئەگەر تىرىك بولغان
بولسا ،ئەلۋەتتە جاۋاب بېرەتتى -،دېدى .ئۆمەر ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي :ئى ﷲ نىڭ دۈشمىنى! يالغان
ئېيتتىڭ ،ھەقىقەتەن ﷲ سېنى غەمكىن قىلىدىغان نەرسىنى قالدۇرۇپ قويدى (يەنى ﷲ سەن ئۆلۈپتۇ
دېگەن كىشىلەرنى ئۆلۈمدىن ساقلىدى) -،دېدى .ئەبۇسۇفيان :ھۇبەل! (بىر بۇتنىڭ ئىسمى) سەن
ئۈستۈن بول -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ساھابىلىرىغا)« :ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىڭالر» دېدى.
ئۇالر :بىز نېمە دەيمىز؟ -دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ﷲ ئۈستۈن ۋە كاتتا دەڭالر» دېدى .ئۇالر
شۇنداق دېگەندە ،ئەبۇسۇفيان :ئۇززا بىزنىڭ بۇتىمىز ،سىلەرنىڭ ئۇززايىڭالر يوق -،دېدى .ئاندىن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىڭالر» دېدى .ئۇالر :بىز نېمە دەيمىز؟ -دېدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ﷲ بىزنىڭ مەدەتكارىمىز ،لېكىن ،سىلەرنىڭ مەدەتكارىڭالر يوق دەڭالر» دېدى.
ئۇالر شۇنداق -،دېدى .ئەبۇسۇفيان يەنە :بۈگۈن سىلەر يېڭىلدىڭالر ،بەدرى ئۇرۇشىدا بىز يېڭىلگەن
ئىدۇق .ئەمدى تەڭلەشتۇق .ئۇرۇش دېگەندە يېڭىش ـ يېڭىلىش بولۇپ تۇرىدۇ .سىلەر ئۇ يەر ـ بۇ
يەرلىرى كېسىۋېتىلگەن ئۆلۈكلەرنى تاپساڭالر ،مەندىن يامان گۇمان قىلماڭالر ،ئۇالرنى مەن ئۇنداق
قىلىشقا بۇيرۇمىغان -،دېدى.
مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيردىن زۇبەير ئىبنى ئاۋامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ھىندى ۋە ئۇنىڭ (ئايال) ھەمراھلىرىنىڭ پۇتلىرىدىكى خال ـ خاللىرى ئوچۇق
كۆرۈنگىدەك ھالەتتە ھېچنىمىسىنى ئالماي قاچقانلىقىنى كۆردۈم ،بىز كاپىرالرنى قوغلىغاندا( ،تاغدىكى)
ئوقياچىالرئولجايىغىشىنىكۆزلەپ،ئۇرۇشمەيدانىغاچۈشۈپ،بىزنىڭكەينىتەرىپىمىزنى(كاپىرالرنىڭ)
ئاتلىق قىسمىغا ئېچىپ بەردى .كاپىرالرنىڭ ئاتلىق قىسىملىرى بىزنىڭ ئارقا تەرىپىمىزدىن (بېسىپ)
كەلدى .بىرسى :شەكسىزكى ،مۇھەممەد ئۆلتۈرۈلدى -،دەپ ۋاقىرىدى .شۇنىڭ بىلەن ،بىز (كەينىمىزگە)
ياندۇق .بىز كاپىرالرنىڭ تۇغ كۈتۈرىدىغان كىشلىرىنى ئۆلتۈرۈپ ،تۇغقا ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرسىمۇ يېقىن
كېلەلمەيدىغان ھالغا كەلگەن ۋاقىتتا ،كاپىرالرنىڭ ئاتلىق قوشۇنى ئۈستىمىزگە باستۇرۇپ كەلدى.
مۇشرىكالرنىڭ تۇغى ئۇنى تاكى ئەلقەمە ھارىسيەنىڭ قىزى ئەمرە ئالغۇچە (يەرگە) تاشلىنىپ تۇردى.
((( يەنى بىزگە ياردەم بېرىمىز دەپ ئورنۇڭالردىن قوزغىلىپ كەتمەڭالر.
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ئاندىن ئۇ تۇغنى قۇرەيشلىكلەرگە بەردى .قۇرەيشلىكلەر تۇغنى يۆگىدى.
﴿ئاندىن ﷲ سىناش ئۈچۈن سىلەردىن دۈشمەننى قايتۇردى (يەنى سىلەرنى غەلىبىدىن
مەغلۇبىيەتكە يۈزلەندۈردى)﴾ .ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دەيدۇ :ئەدىي ئىبنى نەججارنىڭ بالىلىرىدىن بىرى

بولغان قاسىم ئىبنى ئابدۇراھمان ئىبنى رابىئە ماڭا مۇنداق دەپ بەردى :ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنىڭ تاغىسى ئەنەس ئىبنى نەزەر مۇجاھىد ۋە ئەنسارىالردىن بولۇپ ئۆزلىرىنىڭ قوللىرىدىكى
قوراللىرىنى تاشلىۋېتىپ تۇرغان بىر تۈكۈم كىشىلەرنىڭ ئىچىدە تۇرغان ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ ۋە تەلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالنىڭ قېشىغا كىلىپ :سىلەرگە نېمە بولدى؟ -دېدى .ئۇالر :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئۆلتۈرۈلدى -،دېدى.
ئەنەس ئىبنى نەزەر :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن ياشاپ نېمە قىلىسىلەر؟
قوپۇڭالر! ئۇ ئۆلگەن يولدا سىلەرمۇ ئۆلۈڭالر -،دېدى .ئاندىن دۈشمەن تەرەپكە قاراپ ئاتلىنىپ ،ھەتتا
شېھىت بولۇپ كەتكىچە دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشتى.
ئىمام بۇخارى ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مېنىڭ تاغام ئەنەس ئىبنى نەزەر بەدرى ئۇرۇشىدا يوق ئىدى .ئۇ :مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىرىنچى
قېتىملىق قىلغان ئۇرۇشىغا قاتنىشالماپتىمەن ،ئەگەر ﷲ تائاال مېنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
مۇشرىكالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىشقا نېسىپ قىلسا ،ئەلۋەتتە مېنىڭ قانداق ئىش قىلىدىغانلىقىمنى ﷲ
تائاال كۆرسىتەتتى -،دېدى .ئۇ ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشتى .ئۇ كۈنى مۇسۇلمانالر يېڭىلىپ قاچتى .ئۇ :ئى
ﷲ! ھەقىقەتەن مەن ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشىدىن (يەنى مۇسۇلمانالر قېچىپ كەتكەنلىكىدىن) ساڭا ئۆزرە
ئېيتىمەن ،مەن كاپىرالرنىڭ ئىشىدىن ئادا ـ جۇدا بولىمەن دېدى ـ دە ،قىلىچىنى كۆتۈرۈپ (دۈشمەن
تەرەپكە) ئىلگىرىلەپ ماڭدى ،ئۇ سەئد ئىبنى مۇئازغا يولۇقۇپ (ئۇنىڭغا) :ئى سەئىد! نەگە ماڭدىڭ؟
مەن ھەقىقەتەن ئۇھۇد تەرەپتىن جەننەتنىڭ ھىدىنى ئېلىۋاتىمەن -،دەپ كاپىرالرنىڭ سېپىگە بۆسۈپ
كىرىپ (ئۇرۇشۇپ) شېھىت بولدى .ئۇنىڭ جەسىتىنى سىڭلىسى بارماقلىرىدىن ئارانال تونىيالىدى،
باشقىالر ئۇنى تونىيالمىغانىدى .چۈنكى ئۇنىڭ  80نەچچە يېرى نەيزە ،قىلىچ ۋە ئوقيا بىلەن يارىالنغان
ئىدى.
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﴿(كىمكىجىھادمەيدانىغاقايتسا،ئۇجەننەتكەكىرىدۇدەپ)ئارقاڭالردىنسىلەرنىچاقىرىپتۇراتتى،
ئۆز ۋاقتىدا پەيغەمبەر (ئى ﷲ نىڭ بەندىلىرى! مېنىڭ تەرىپىمگە كېلىڭالر ،مەن رەسۇلۇلالدۇرمەن﴾ يەنى

سىلەر دۈشمەندىن قورقۇپ تاغ تەرەپكە قاچقان ۋاقتىڭالردا ،پەيغەمبەر سىلەرنىڭ قاچماي ،دۈشمەنگە
قايتا ھۇجۇم قىلىشىڭالر ئۈچۈن كەينىڭالردىن چاقىرىپ تۇراتتى .سۇددى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە:
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۇشرىكالر مۇسۇلمانالرغا قاتتىق بىر ھۇجۇم قىلىپ ئۇالرنى يېڭىۋالغاندا ،مۇسۇلمانالرنىڭ
بەزىلىرى مەدىنىگە كىرىۋالدى ،بەزىسى تاغ ئۈستىدىكى قۇرام تاشنىڭ ئۈستىگە چىقىۋالدى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم كىشىلەرنى« :مەن تەرەپكە كېلىڭالر ،ئى ﷲ نىڭ بەندىلىرى! مەن تەرەپكە كېلىڭالر،
ئى ﷲ نىڭ بەندىلىرى!» دەپ چاقىرىشقا باشلىدى .ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ تاغقا چىقىۋالغانلىقىنى
ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنى چاقىرغانلىقىنى بايان قىلىپ يۇقىرىقى ئايەتنى چۈشۈردى .ئىبنى

ئال ئىمران سۈرىسى

ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،قەتادە ،رەبىيئ ۋە ئىبنى زەيد قاتارلىقالرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بايان
قىلدى.

ئەنسارى ۋە مۇھاجىرالرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قوغدىغانلىقى
ئىمام بۇخارى قەيس ئىبنى ئەبۇھازىمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن تەلھەنىڭ
قولىنىڭ ئۇھۇد ئۇرۇشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قوغداش ئۈچۈن يارىالنغانلىقىنى كۆردۈم(((.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇئوسمان نەھدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم (كاپىرالر بىلەن) ئۇرۇش قىلىۋاتقان بەزى ۋاقىتلىرىدا ،يېنىدا تەلھە ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ ۋە
سەئىدتىن باشقىالر قالمىغان ئىدى».
سەئىد ئىبنى مۇسەييىب سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاسنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا ئۆزىنىڭ ئوقيالىرىنى بېرىپ« :ئاتا ـ ئانام ساڭا پىدا
بولسۇن! (كاپىرالرنى) ئاتقىن» دېدى.
سەئىد ئىبنى ئەبۇۋاققاس يەنە مۇنداق دەيدۇ :مەن ئۇھۇد ئۇرۇشى كۈنى ئاق كىيىملىك ئىككى
كىشىنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئوڭ ۋە سول يېنىدا تۇرۇپ ،ئۇنى قوغداپ ناھايىتى قاتتىق
ئۇرۇش قىلغانلىقىنى كۆردۈم .مەن ئۇ ئىككىسىنى ئۇ كۈندىن بۇرۇن كۆرمىگەن ئىدىم ۋە ئۇنىڭدىن
كېيىنمۇ كۆرمىدىم ،ئۇ ئىككىسى بولسا ،جىبرىئىل بىلەن مىكائىل ئەلەيھىسساالمالردۇر.
ئەبۇئەسۋەد ئۇرۋە ئىبنى زۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بەنۇجەمھەنىڭ
قېرىندىشى ئۇبەي ئىبنى خەلەف مەككىدىكى چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈشكە قەسەم
ئىچتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ قەسەم ئىچكەنلىكىدىن خەۋەر تاپتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
«ئەگەر ﷲ خالىسا ،بەلكى مەن ئۇنى ئۆلتۈرىمەن» دېدى .ئۇھۇد ئۇرۇشى بولغاندا ئۇبەي :ئەگەر
مۇھەممەد ساق قالسا ،مەن ساق قالمايمەن -،دەپ ساۋۇتىنى كىيىپ ،ئۇرۇشقا كىردى .ئۇ ،پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ھۇجۇم قىلدى .بۇ چاغدا بەنۇئابدۇددارنىڭ قېرىندىشى مۇسئەب
ئىبنى ئۇمەير تېنى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قوغداش ئۈچۈن ئۇبەي ئىبنى خەلەفنىڭ ئالدىغا
چىقتى ۋە شېھىت بولدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇبەي ئىبنى خەلەفنىڭ بوينىغا نەيزىسىنى تىقتى،
شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئېتىدىن يەرگە يىقىلدى .ئۇنىڭ نەيزە تىقىلغان يېرىدىن ھېچقانداق قان چىقمىدى.
ئۇرۇشتىن كېيىن ئۆز ئادەملىرى كېلىپ ،ئۇنى ئېلىپ كەتتى .ئۇ خۇددى كالىدەك ھۆكۈرەيتتى.
ئادەملىرى ئۇنىڭغا :نېمىگە شۇنچە ئازابلىنىسەن؟ ناھايىتى ،ئازراق جىرىلىپ كېتىپتىغۇ! -دېدى .ئۇ
(ئادەملىرىگە) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :بەلكى ،مەن ئۇبەي ئىبنى خەلەفنى ئۆلتۈرىمەن» دېگەن
سۆزىنى سۆزلەپ بېرىپ :جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،مەن تارتىۋاتقان
ئازاب مەجازدىكى كىشىلەردە بولغان بولسا ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆلۈپ كېتەتتى -،دېدى.
ئاندىن ئۇ ئۆلۈپ دوزاخقا كىردى﴿ .ئەھلى دوزاخ ﷲ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق بولسۇن!﴾(((».
((( يەنى ئۇنىڭ قولى ئوقيا ۋە نەيزىلەرنىڭ زەربىلىرىدىن يارىالنغان ئىدى.
((( مۈلك سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق دېيىلدى :سەھل ئىبنى سەئىدتىن پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يارىدار بولغانلىقى توغرىسىدا سورالدى ،ئۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
يۈزى يارىالندى ،ئۇدۇل چىشى سۇنۇپ كەتتى ۋە تۆمۈر قالپاق ئۇنى يارىالندۇرىۋەتتى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزى پاتىمە ئۇنىڭ قېنىنى يۇيدى .ئەلى قالقان بىلەن قاننىڭ ئۈستىگە سۇ قۇيۇپ
بېرەتتى ،فاتىمە سۇنى قۇيغانسېرى قاننىڭ جىق ئېقىپ كېتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ،بورىنىڭ قۇمۇچىدىن
ئازراق كۆيدۈرۈپ ،ئۇنىڭ كۈلىنى يارىالنغان يەرگە چاپتى ،قان ئاندىن توختىدى.
﴿ﷲ سىلەرگە غەم ئۈستىگە غەم بەردى (يەنى سىلەرنى غەنىمەتتىن مەھرۇم قىلغاننىڭ ئۈستىگە
مەغلۇبىيەت بىلەن جازالىدى)﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :بۇ يەردە دېيىلگەن

غەمنىڭ بىرى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆلتۈرۈلدى دېيىلگەن چاغدا پەيدا بولغان،روھسىزلىنىش
كەلتۈرۈپ چىقارغان مەغلۇبىيەتنىڭ غېمى بولسا؛ يەنە بىرى ،مۇشرىكالرنىڭ مۇسۇلمانالردىن بۇرۇن تاغ
ئۈستىگە چىقىۋالغانلىقىنى كۆرگەندە بولغان .ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! ئۇالرنىڭ تاغقا
بىزدىن بۇرۇن چىقىشى اليىق ئەمەس» دېدى.
ئابدۇراھمان ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىندى :بىرىنچى غەم
يېڭىلگەنلىك سەۋەبى بىلەن ،ئىككىنچى غەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆلتۈرۈلدى دېگەن خەۋەرنى
ئاڭالش بىلەن بولدى( .چۈنكى) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ئۇالرغا نىسبەتەن
يېڭىلگەنلىكىتىنمۇئېغىرئىدى.
مۇجاھىد ۋە قەتادە مۇنداق دەيدۇ :بىرىنچى غەم ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى
ئاڭالش .ئىككىنچى غەم ،ئۇالرنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ۋە يارىدار بولغانلىقىدۇر.

سۇددى مۇنداق دەيدۇ :بىرىنچى غەم ئۇالرنىڭ قولىدىن كەتكەن غەلىبە ۋە ئولجا ئۈچۈندۇر.
ئىككىنچى غەم ،دۈشمەنلەرنىڭ ئۇالردىن بۇرۇن تاغقا چىقىۋالغانلىقى ئۈچۈندۇر﴿ .ﷲ قىلمىشىڭالردىن
خەۋەرداردۇر﴾.

*******
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ
غەمدىن كېيىن ﷲ سىلەرگە ئەمىنلىك چۈشۈرۈپ بەردى ،سىلەرنىڭ بىر قىسمىڭالرنى (يەنى
ھەقىقىي مۆمىنلەرنى) مۈگدەك باستى ،يەنە بىر قىسمىڭالر (يەنى مۇناپىقالر) ئۆزلىرى بىلەن بولۇپ كەتتى

ئال ئىمران سۈرىسى

(يەنى كۇففارالر قايتا ھۇجۇم قىالرمۇ دەپ جان قايغۇسى بىلەن بولۇپ كەتتى) ،بۇالر ،جاھىلىيەت
دەۋرى كىشىلىرىگە ئوخشاش ،ﷲ غا قارىتا ناتوغرا گۇمانالردا بولدى ،ئۇالر« :بىزگە ﷲ ۋەدە قىلغان
غەلىبىدىن نېسىۋە بارمۇ؟» دەيدۇ .ئېيتقىنكى« ،ھەممە ئىش ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ ئىلكىدە» .ئۇالر
ساڭا ئاشكارا قىلمايدىغان نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىدە يوشۇرۇشىدۇ؛ ئۇالر« :ئەگەر بىزگە غەلىبىدىن
ئازراق نېسىۋە بولسا ئىدى ،بۇ يەردە ئۆلتۈرۈلمەيتتۇق» دەيدۇ( .ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر
سىلەر ئۆيلىرىڭالردا بولغان تەقدىردىمۇ (ئاراڭالردىكى) ئۆلتۈرۈلىشى پۈتۈۋېتىلگەن كىشىلەر چوقۇم
ئۆزلىرىنىڭ ئۆلىدىغان جايلىرىغا بېرىشىدۇ (ﷲ نىڭ قازاسىدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدۇ)( .ﷲ
نىڭ مۇنداق قىلىشى) كۆڭلۈڭالردىكىنى سىناش ۋە قەلبىڭالردىكى نەرسىلەرنى پاكالش ئۈچۈندۇر.
ﷲ كۆڭۈللەردىكىنى (ياخشىلىق بولسۇن ،يامانلىق بولسۇن) بىلگۈچىدۇر»﴿ .﴾154ئىككى قوشۇن
(يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر) بىر  -بىرى بىلەن ئۇچراشقان كۈندە ،ئىچىڭالردىكى (جەڭدىن)
ھەقىقەتەن يۈز ئۆرۈگەن كىشىلەرنى ،بەزى قىلمىشلىرى (يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك
قىلغانلىقى) تۈپەيلىدىن ،شەيتان تېيىلدۇرۇشقا ئورۇندى؛ ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنى ئەپۇ قىلدى .ﷲ
ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى ھەلىمدۇر (يەنى ئاسىيلىق قىلغانالرنى جازاالشقا ئالدىراپ
كەتمەيدۇ)﴿.﴾155

ئۇرۇش ئەسناسىدا مۆمىنلەرنى مۈگدەك باسقانلىقى ۋە مۇناپىقالرنىڭ
سەراسىمىگە چۈشۈپ قالغانلىقى
ﷲ تائاال (بۇ ئايەتتە) مۆمىنلەر غەمكىن ھالىتىدە تۇرغاندا ،ئۇالرغا مۈگدەك بېسىشتىن ئىبارەت
خاتىرجەملىكنى چۈشۈرگەنلىكىدىن خەۋەر بەردى .بۇنداق ۋاقىتتا مۈگدەكنىڭ چۈشكەنلىكى (ﷲ
تائاالنىڭئۇالرغا)ئامانلىقبەرگەنلىكىنىڭئاالمىتىدۇر.بۇھەقتەﷲتائاالبەدرىئۇرۇشىنىڭقىسسىسىدە
مۇنداق دېدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ﷲ تېنچالندۇرۇش يۈزىسىدىن سىلەرگە ئۇيقۇ بېغىشلىدى﴾(((.
ئىمام بۇخارى ئەبۇتەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۈگدەك بېسىپ كەتكەن كىشىلەرنىڭ ئىچىدە بار ئىدىم .ھەتتا قىلىچىم قولۇمدىن
بىر نەچچە قېتىم چۈشۈپ كەتتى .يەنە چۈشۈپ كېتىدۇ ،يەنە ئالىمەن .يەنە چۈشۈپ كېتىدۇ ،يەنە
ئالىمەن.
ئىمام تىرمىزى ئەبۇتەلھەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ئۇھۇد ئۇرۇش كۈنى
بېشىمىنى كۆتۈرۈپ ئەتراپىمغا قارىسام ،ھەممىسى قالقىنىنى تۇتۇپ مۈگدەپ ئولتۇراتتى .ئۆزلىرىنى
ئويالشتىن باشقا غەملىرى يوق بىر گۇرۇھ مۇناپىقالر بولۇپ ،ئۇالر ئەڭ قورقۇنچاق ۋە ھەقىقەتنى
قايرىپ قويغان كىشىلەردۇر.
﴿بۇالر ،جاھىلىيەت دەۋرى كىشىلىرىگە ئوخشاش ،ﷲ غا قارىتا ناتوغرا گۇمانالردا بولدى﴾ يەنى
ئۇالر يالغانچىالردۇر ۋە ﷲ تائاالغا شەك قىلغۇچىالردۇر﴿ .غەمدىن كېيىن ﷲ سىلەرگە ئەمىنلىك
چۈشۈرۈپ بەردى ،سىلەرنىڭ بىر قىسمىڭالرنى (يەنى ھەقىقىي مۆمىنلەرنى) مۈگدەك باستى﴾ يەنى
((( ئەنفال سۈرىسى  11ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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مۆمىنلەر ﷲ تائاالغا ئىشەنچىسى كۈچلۈك ۋە ھەقىقىي تەۋەككۈل قىلغۇچىالردۇر .ئۇالر ﷲ تائاالنىڭ
پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ياردەم بېرىدىغانلىقىغا ۋە ئۇنى ئارزۇسىغا يەتكۈزىدىغانلىقىغا
چىن قەلبىدىن ئىشىنىدۇ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :بەلكى ،سىلەر :پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەر ئائىلىسىگە مەڭگۈ
قايتمايدۇ -،دەپ گۇمان قىلدىڭالر ،بۇ (گۇمراھلىق) دىللىرىڭالرغا چىرايلىق تۇيۇلدى ،سىلەر يامان
گۇماندا (يەنى ئۇالر ئۆلتۈرۈلۈپ بىرىمۇ ساق قايتمايدۇ دەيدىغان ئويدا) بولدۇڭالر ،سىلەر ھاالك
بولغۇچى قەۋم بولدۇڭالر»﴾((( شۇنىڭدەك مۇناپىقالر :ئەگەر مۇشرىكالر بۇ سائەتنىڭ ئۆزىدە كەلسە،
ئۇالر غەلىبە قىلىپ ،ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالر شەك يوق تۈگىشەتتى -،دەپ ئويالشتى .ئىمان (قەلبىدە)
چىڭ ئورنىمىغان كىشىلەرنىڭ ھالى شۇنداق بولىدۇ .ئۇالر بىرەر يامان ئىشقا يولۇقسا ،بۇ ھەقتە
يامان گۇمانالرنى قىلىدۇ ،ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ شۇ ۋاقىتتا دەيدىغان سۆزلىرىدىن خەۋەر بېرىپ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :بىزگە ﷲ ۋەدە قىلغان غەلىبىدىن نېسىۋە بارمۇ؟» دەيدۇ﴾.
ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئېيتقىنكى« ،ھەممە ئىش ھەقىقەتەن ﷲ نىڭ ئىلكىدە».
ئۇالر ساڭا ئاشكارا قىلمايدىغان نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىدە يوشۇرۇشىدۇ﴾ ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ
كۆڭۈللىرىدە يوشۇرغان نەرسىلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر« :ئەگەر بىزگە غەلىبىدىن
ئازراق نېسىۋە بولسا ئىدى ،بۇ يەردە ئۆلتۈرۈلمەيتتۇق﴾ يەنى مۇناپىقالر بۇ سۆزنى پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمدىنيوشۇرىدۇ.

ئىبنى ئىسھاق ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەيرىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىز قاتتىق
قورقۇپ كېتىپ ،ﷲ تائاال بىزگە ئۇيقۇنى ئەۋەتكەندە ،مەن ئۆزەمنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
بىلەن (بىر يەردە تۇرغان ھالىتىمدە) كۆردۈم( .ئۇ چاغدا) بىزنىڭ قوشۇندىكى ھەممەيلەننىڭ بېشى
ئۇيقۇدىن ساڭگىالپ كەتكەن ئىدى .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن مۇنتەب ئىبنى قۇشەير
دېگەن مۇناپىقنىڭ :ئەگەر بىزگە غەلىبىدىن ئازراق نېسىۋە بولسا ئىدى ،بۇ يەردە ئۆلتۈرۈلمەيتتۇق-،
دېگەن سۆزىنى چۈشۈمدىكىدەك ئاڭالپ( ،ئۇنى) ئېسىمگە ئېلىۋالدىم .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە بۇ ئايەتنى
چۈشۈردى﴿ :ئۇالر« :ئەگەر بىزگە غەلىبىدىن ئازراق نېسىۋە بولسا ئىدى ،بۇ يەردە ئۆلتۈرۈلمەيتتۇق»
دەيدۇ﴾.
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﴿(ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،ئەگەر سىلەر ئۆيلىرىڭالردا بولغان تەقدىردىمۇ (ئاراڭالردىكى)
ئۆلتۈرۈلىشى پۈتۈۋېتىلگەن كىشىلەر چوقۇم ئۆزلىرىنىڭ ئۆلىدىغان جايلىرىغا بېرىشىدۇ (ﷲ نىڭ
قازاسىدىن قېچىپ قۇتۇلغىلى بولمايدۇ)﴾ بۇ ﷲ تەرىپىدىن پۈتۈلۈپ كەتكەن ئىش ۋە قېچىپ

قۇتۇلغىلى بولمايدىغان بىر ھۆكۈمدۇر.

﴿(ﷲ نىڭ مۇنداق قىلىشى) كۆڭلۈڭالردىكىنى سىناش ۋە قەلبىڭالردىكى نەرسىلەرنى پاكالش
ئۈچۈندۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال يامان بىلەن ياخشىنى ،مۆمىن بىلەن مۇناپىقنى ئايرىش ،ئۇالرنىڭ
كىشىلەرگە گەپ  -سۆز ۋە ئىش  -ھەرىكەتلىرىدىن ئوچۇق بولۇشى ئۈچۈن شۇنداق قىلدى ﴿ﷲ
كۆڭۈللەردىكىنى(ياخشىلىقبولسۇن،يامانلىقبولسۇن)بىلگۈچىدۇر»﴾.
((( فەتىھ سۈرىسى  12ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ئۇھۇد ئۇرۇشىدا بەزى مۆمىنلەرنىڭ جەڭدىن يۈز ئۆرۈگەنلىكى ۋە (كېيىن)
ئۇالرنىڭ كەچۈرۈلگەنلىكى
﴿ئىككى قوشۇن (يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر) بىر  -بىرى بىلەن ئۇچراشقان
كۈندە ،ئىچىڭالردىكى (جەڭدىن) ھەقىقەتەن يۈز ئۆرۈگەن كىشىلەرنى ،بەزى قىلمىشلىرى (يەنى
پەيغەمبەرنىڭئەمرىگەمۇخالىپەتچىلىكقىلغانلىقى)تۈپەيلىدىن،شەيتانتېيىلدۇرۇشقائورۇندى﴾

يەنى ئۇالرنىڭ ئىلگىرى قىلغان بەزى گۇناھلىرىنىڭ سەۋەبى بىلەن دېگەنلىكتۇر .سەلەپ
ئالىملىرىنىڭ بەزىسى مۇنداق دەيدۇ :ياخشىلىققا بېرىلگەن ساۋابالرنىڭ ئىچىدىن ياخشىلىقنىڭ
كەينىدىن يەنە بىر ياخشىلىقنى نېسىپ قىلىش ،يامانلىققا بېرىلگەن جازانىڭ قاتارىدىن ئۇ
يامانلىقنىڭ كەينىدىن يەنە يامانلىققا گىرىپتار قىلىپ قويۇشتۇر .ئاندىن ﷲ تائاال مۇنداق
دېدى﴿ :ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنى ئەپۇ قىلدى﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۇرۇشتىن قاچقانلىقىنى ئەپۇ
قىلدى﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى ھەلىمدۇر (يەنى ئاسىيلىق قىلغانالرنى
جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ)﴾.
ئىمام ئەھمەد شەقىقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇراھمان ئىبنى ئەۋف
ۋەلىد ئىبنى ئۇقبە بىلەن ئۇچراشتى .ۋەلىد ئۇنىڭغا :سەن نېمىشقا مۆمىنلەرنىڭ باشلىقى ئوسمانغا
قوپاللىق قىلدىڭ؟ -دېدى .ئابدۇراھمان ئۇنىڭغا :سەن ئۇنىڭغا (يەنى ئوسمانغا) يەتكۈزۈپ
قويغىن ،مەن ئۇھۇد كۈنى ئۇرۇشتىن قاچمىدىم ،بەدرى كۈنى ئۇرۇشتىن قېلىپ قالمىدىم ۋە
ئۆمەرنىڭ (زامانىسىدىكى) ئاچارچىلىقتا يۇرتنى تاشالپ باشقا يەرگە كەتمىدىم -،دېدى .ۋەلىد
بۇ گەپنى ئوسمانغا يەتكۈزدى .ئوسمان ۋەلىدكە( :ئۇنىڭ مەن ئۇھۇد كۈنى ئۇرۇشتىن قاچمىدىم
دېگەن سۆزىگە كەلسەك) ئۇ قانداقمۇ ﷲ تائاال كەچۈرۈۋەتكەن بىر گۇناھ بىلەن مېنى ئەيىبلەيدۇ؟
ﷲ تائاال بۇ گۇناھنى كەچۈرىۋېتىپ مۇنداق دېدى﴿ :ئىككى قوشۇن (يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن
مۇشرىكالر) بىر  -بىرى بىلەن ئۇچراشقان كۈندە ،ئىچىڭالردىكى (جەڭدىن) ھەقىقەتەن يۈز
ئۆرۈگەنكىشىلەرنى،بەزىقىلمىشلىرى(يەنىپەيغەمبەرنىڭئەمرىگەمۇخالىپەتچىلىكقىلغانلىقى)
تۈپەيلىدىن ،شەيتان تېيىلدۇرۇشقا ئورۇندى؛ ﷲ ھەقىقەتەن ئۇالرنى ئەپۇ قىلدى﴾ ئۇنىڭ:

مەن بەدرى كۈنى (ئۇرۇشتىن) قېلىپ قالمىدىم ،دېگەن گېپىگە كەلسەك ،مەن (ئۇ چاغدا)
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزى رۇقىيەنىڭ كېسىلىگە قاراۋاتاتتىم ،ئۇ شۇ كېسەل بىلەن ۋاپات
بولۇپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا (ئۇرۇشتا ئالغان ئولجىدىن) بىر كىشلىك نېسىۋە
ئايرىپ قويدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر كىشىلىك نېسىۋە ئايرىپ قويغان كىشى ،ئەلۋەتتە
ئۇ (ئۇرۇشقا) قاتناشقان ھېسابلىنىدۇ .ئۇنىڭ :مەن ئۆمەرنىڭ (زامانىسىدىكى) ئاچارچىلىقتا يۇرتنى
تاشالپ باشقا يەرگە كەتمىگەن -،دېگەن گىپىگە كەلسەك ،مەن ئۆمەرنىڭ (زامانىسىدىكى)
ئاچارچىلىقنى تاشالپ باشقا يەرگە كەتتىم .چۈنكى ،مەن ئۇ ئاچارچىلىققا چىدىيالمايمەن ،ئۇمۇ
چىدىيالمايدۇ .سەن بېرىپ بۇ گەپلەرنى ئابدۇراھمانغا سۆزلەپ بەرگىن! -دېدى».

*******
ﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ
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ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
ﰑﰒﰓﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ئى مۆمىنلەر! سەپەرگە چىققان ياكى غازاتقا چىققان قېرىنداشلىرى ھەققىدە ،ئۇالر يېنىمىزدا
بولغاندا ئۆلمەيتتى ۋە ئۆلتۈرۈلمەيتتى دېگەن كاپىرالرغا ئوخشاش بولماڭالر ،ﷲ بۇنى ئۇالرنىڭ
دىللىرىدا ھەسرەت قىلسۇن .ﷲ تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ (ئۇالرنىڭ غازاتقا چىقماسلىقى ئۇالرنى
ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ) .ﷲ قىلمىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾156شۈبھىسىزكى ،ئەگەر
سىلەر ﷲ يولىدا (يەنى غازاتتا) ئۆلتۈرۈلسەڭالر ياكى (غازاتقا كېتىپ بېرىپ ئۆز ئەجىلىڭالر
بىلەن) ئۆلسەڭالر ،سىلەرگە ﷲ تەرىپىدىن بولغان مەغپىرەت ۋە رەھمەت ،ئەلۋەتتە ،ئۇالرنىڭ
توپاليدىغان دۇنياسىدىن ئارتۇقتۇر﴿ .﴾157ئەگەر سىلەر (ئۆز ئەجىلىڭالر بىلەن) ئۆلسەڭالر ياكى
(جەڭ مەيدانىدا) ئۆلتۈرۈلسەڭالر( ،ئاخىرەتتە) چوقۇم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر (ﷲ
سىلەرنى ئەمەلىڭالرغا قاراپ مۇكاپاتاليدۇ)﴿.﴾158

ئۆلۈم ۋە قازا ـ قەدەرگە تۇتقان مۇئامىلىدە كاپىرالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن
ساقلىنىش توغرىسىدا
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ سەپەر ۋە ئۇرۇشلىرىدا ئۆلۈپ كەتكەن قېرىنداشلىرى
توغرىسىدىكى :ئەگەر ئۇالر ئۇ ئىشالرنى قىلمىغان بولسا (يەنى سەپەرگە ۋە ئۇرۇشقا چىقمىغان بولسا)،
ئۇالرغا بۇ مۇسىبەت كەلمەيتتى -،دەيدىغان قارىشىغا مۆمىن بەندىلەرنىڭ (قارىشىنىڭ) مۇ ئوخشاپ
قېلىشدىن توسۇپ مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر! سەپەرگە چىققان ياكى غازاتقا چىققان قېرىنداشلىرى
ھەققىدە ،ئۇالر يېنىمىزدا بولغاندا ئۆلمەيتتى ۋە ئۆلتۈرۈلمەيتتى دېگەن كاپىرالرغا ئوخشاش بولماڭالر﴾.
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﴿ﷲ بۇنى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا ھەسرەت قىلسۇن﴾ يەنى ئۇالرنىڭ قېرىنداشلىرىنىڭ ئۆلگەنلىكىگە
ۋە ئۆلتۈرۈلگەنلكىگە تېخىمۇ ھەسرەتلىنىشى ئۈچۈن ﷲ تائاال بۇ ئوينى ئۇالرنىڭ دىللىرىغا سالدى.
ئاندىن ﷲ تائاال ئۇالرغا رەددىيە بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ تىرىلدۈرىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ (ئۇالرنىڭ
غازاتقا چىقماسلىقى ئۇالرنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ)﴾ يەنى يارىتىش ﷲ تائاالنىڭ قولىدا ،ھەممە ئىش
ﷲ تائاالنىڭ ئىلكىدە ،بىر كىشىنىڭ تىرىلىشى ۋە ئۆلۈشى پەقەت ﷲ تائاالنىڭ خاھىشى ۋە تەقدىر
قىلىشى بىلەن بولىدۇ .ھەرقانداق كىشىنىڭ ئۆمرىنىڭ ئۇزۇن ۋە قىسقا بولۇشىمۇ پەقەت ﷲ تائاالنىڭ
پۈتىۋەتكىنىچە بولىدۇ﴿ .ﷲ قىلمىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ئۇنىڭ بىلىمى مەخلۇقاتلىرىنىڭ
ھەممىسىگە يېتەرلىكتۇر .ﷲ تائاالغا ئۇالرنىڭ ئىشلىرىدىن كىچىككىنە بىر نەرسىمۇ مەخپىي ئەمەس.
﴿شۈبھىسىزكى ،ئەگەر سىلەر ﷲ يولىدا (يەنى غازاتتا) ئۆلتۈرۈلسەڭالر ياكى (غازاتقا كېتىپ بېرىپ
ئۆز ئەجىلىڭالر بىلەن) ئۆلسەڭالر ،سىلەرگە ﷲ تەرىپىدىن بولغان مەغپىرەت ۋە رەھمەت ،ئەلۋەتتە،
ئۇالرنىڭ توپاليدىغان دۇنياسىدىن ئارتۇقتۇر﴾ بۇ ئايەت ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلۈش ۋە ئۆلۈشنىڭ

ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتىگە ،مەغپىرىتىگە ۋە رازىلىقىغا ئېرىشىشكە ۋاسىتە بولىدىغانلىقىنى ،ﷲ تائاالنىڭ

ئال ئىمران سۈرىسى

يولىدا ئۆلتۈرۈلۈش ۋە ئۆلۈشنىڭ دۇنيادىكى ھاياتتىن ۋە يوقاپ كېتىدىغان مال ـ مۈلۈكنى توپلىغاندىن
ياخشىئىكەنلىكىنىبىلدۈرىدۇ.
ﷲ تائاال ئۆلگەن ياكى ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەرنىڭ ھەممىسنىڭ قايتىش ئورنى ﷲ تائاالنىڭ
دەرگاھى ئىكەنلىكىدىن ۋە ئۇالرغا ئۇالرنىڭ دۇنيادا قىلغان ئەمەلىگە قاراپ ياخشى ئەمەلگە مۇكاپات،
يامان ئەمەلگە جازا بېرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر سىلەر (ئۆز ئەجىلىڭالر بىلەن)
ئۆلسەڭالر ياكى (جەڭ مەيدانىدا) ئۆلتۈرۈلسەڭالر( ،ئاخىرەتتە) چوقۇم ﷲ نىڭ دەرگاھىغا توپلىنىسىلەر
(ﷲ سىلەرنى ئەمەلىڭالرغا قاراپ مۇكاپاتاليدۇ)﴾.

*******
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹ
ﯺﯻﯼ
ﷲ نىڭ رەھمىتى بىلەن سەن ئۇالرغا مۇاليىم بولدۇڭ؛ ئەگەر قوپال ،باغرى قاتتىق بولغان
بولساڭ ،ئۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ كېتەتتى؛ ئۇالرنى ئەپۇ قىل ،ئۇالر ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگىن،
ئىشتا ئۇالر بىلەن كېڭەشكىن؛ (كېڭەشكەندىن كېيىن) بىر ئىشقا بەل باغلىساڭ ،ﷲ غا تەۋەككۈل
قىلغىن .ﷲ ھەقىقەتەن تەۋەككۈل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴿ .﴾159ئەگەر ﷲ سىلەرگە ياردەم
بەرسە ،سىلەرنى ھېچ كىشى يېڭەلمەيدۇ .ئەگەر ﷲ سىلەرگە ياردىمىنى تەرك ئەتسە ،ﷲ دىن
باشقا سىلەرگە كىم ياردەم بىرىدۇ؟ مۆمىنلەر يالغۇز ﷲ غا تەۋەككۈل قىلسۇن! (يەنى ھەممە ئىشنى
ﷲ غا تاپشۇرسۇن)﴿ .﴾160ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر غەنىمەتكە خىيانەت قىلمايدۇ (يەنى بۇنى
تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ) .كىمكى غەنىمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن ،قىيامەت كۈنى ئۇ خىيانەت
قىلغان نەرسىسى بىلەن (يەنى خىيانەت قىلغان نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا) كېلىدۇ.
ھەر كىشىنىڭ قىلغان ئەمەلىگە تولۇق مۇكاپات( ،ياكى) تولۇق جازا بېرىلىدۇ ،ئۇالرغا (ياخشىالرنىڭ
ساۋابىنى كېمەيتىۋېتىپ ،ئاسىيالرنىڭ جازاسىنى ئاشۇرۇۋېتىپ) زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴿ .﴾161ﷲ نىڭ
رازىلىقىنى ئىزدېگەن كىشى ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىگە ئوخشامدۇ؟ ﷲ
نىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىنىڭ بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر ،جەھەننەم نېمە
دېگەن يامان جاي!﴿ ﴾162ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇالرنىڭ دەرىجىسى تۈرلۈك بولىدۇ .ﷲ ئۇالرنىڭ
قىلمىشلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴿ .﴾163ﷲ مۆمىنلەرگە ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان،
ئۇالرنى (گۇناھالردىن) پاك قىلىدىغان ،ئۇالرغا كىتابنى ۋە ھېكمەتنى (يەنى قۇرئان بىلەن سۈننەتنى)
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ئۆگىتىدىغان ،ئۆزلىرىدىن بولغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتىپ ،ئۇالرغا چوڭ ئېھسان قىلدى؛ ھالبۇكى ،ئۇالر
بۇرۇن ئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدى﴿.﴾164

رەھىمدىللىك ۋە مۇاليىملىقنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ
سۈپەتلىرىدىنئىكەنلىكى
ﷲ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دىلىنىڭ مۇاليىم بولۇشىنى ئۇنىڭ بۇيرۇقلىرىغا
ئەگەشكەنۋەتوسقانئىشلىرىدىنيانغانئۈممەتلىرىگەنېئمەتقىلىپبەرگەنلىكىتوغرىسىدا
پەيغەمبىرىگە خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ رەھمىتى بىلەن سەن ئۇالرغا مۇاليىم
بولدۇڭ﴾ يەنى ئەگەر ساڭا ۋە ئۇالرغا ﷲ تائاالنىڭ رەھمىتى بولمىسا ،قايسى نەرسە سېنى
ئۇالرغا مۇاليىم قىلدۇراتتى؟ ھەسەنبەسرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بۇ،
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقىدۇر ،ﷲ ئۇنى ئېسىل ئەخالق بىلەن ئەۋەتتى.
بۇ ئايەت مەنە جەھەتتە ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىگە ئوخشاپ كېتىدۇ(﴿ :ئى ئىنسانالر!)
شۈبھىسىزكى ،سىلەرگە ئۆز ئاراڭالردىن پەيغەمبەر كەلدى .سىلەرنىڭ كۈلپەت چېكىشىڭالر
ئۇنىڭغائېغىرتۇيۇلىدۇ؛ئۇسىلەرنىڭ(ھىدايەتتېپىشىڭالرغا)ھېرىستۇر،مۆمىنلەرگەئامراقتۇر،
ناھايىتىكۆيۈمچاندۇر﴾(((.
﴿ئەگەر قوپال ،باغرى قاتتىق بولغان بولساڭ ،ئۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ كېتەتتى﴾ يەنى ئەگەر سەن
ئۇالرغا گەپ ـ سۆزدە ،مۇئامىلىدە قاتتىق بولغان بولساڭ ،ئەلۋەتتە ئۇالر ئەتراپىڭدىن تارقاپ كېتىپ سېنى
يالغۇز تاشالپ قوياتتى .لېكىن ،ﷲ تائاال ئۇالرنى سېنىڭ ئەتراپىڭغا توپلىدى ۋە ئۇالرنىڭ دىللىرىنى
بىرلەشتۈرۈش ئۈچۈن سېنى مۇاليىم قىلدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمرى بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ :مەن
ئىلگىرىكى ساماۋىي كىتابالردىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرىنى “(سۆزى) قوپال ،دىلى قاتتىق
ئەمەس ،بازارالردا كىچىك بالىدەك ۋارقىراپ جارقىرىمايدىغان ،يامانلىققا يامانلىق قىلماي كەچۈرىدىغان،
ئېسىل ئەخالقلىق” دەپ بايان قىلغانلىقىنى كۆردۈم.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسساالمنىڭ مەسلىھەت بىلەن ئىش كۆرۈشكە بۇيرۇلغانلىقى
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﴿ئۇالرنى ئەپۇ قىل ،ئۇالر ئۈچۈن مەغپىرەت تىلىگىن ،ئىشتا ئۇالر بىلەن كېڭەشكىن﴾ شۇڭا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ئىشنى قىلماقچى بولسا ،ساھابىالرنى ئۇ ئىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە ئۇالرنى
رازى قىلىش ئۈچۈن (ئۇالرغا) مەسلىھەت ساالتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا تۆۋەندىكى ئىشالردا
مەسلىھەت سالغان :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بەدرى كۈنى ساھابىالرغا كارۋاننىڭ ئالدىغا چىقىش
ياكى چىقماسلىق توغرىسىدا مەسلىھەت سالدى .ساھابىالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! ئەگەر سەن بىزنى دېڭىزغا كىرىشكە بۇيرۇساڭمۇ ،ئەلۋەتتە بىز سەن بىلەن كىرىمىز .ئەگەر
سەن بىزنى زېمىننىڭ ئەڭ يىراق يېرىگە باشالپ ماڭساڭمۇ ،ئەلۋەتتە بىز سەن بىلەن بارىمىز .بىز ساڭا
((( تەۋبە سۈرىسى  128ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

مۇسانىڭ ئادەملىرى (يەنى يەھۇدىيالر) مۇساغا :سەن ۋە پەرۋەردىگارىڭ بېرىپ ئىككىڭالر ئۇرۇشۇپ
كېلىڭالر ،بىز بۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇرايلى -،دېگەندەك دېمەيمىز .بەلكى بىز :سەن ماڭغىن ،بىز سەن
بىلەن ماڭىمىز ،ئۇرۇشالردا ئالدىڭدا ياكى ئىككى يېنىڭدا تۇرىمىز -،دەيمىز .يەنە بۇ كۈنى پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ساھابىالرغا ئۇرۇش قىلىدىغان ئورۇننىڭ قەيەردە بولۇشى كېرەكلىكى توغرىسىدا مەسلىھەت
سالدى .مۇنزىر ئىبنى ئەمرى مۇئنەق لەيمۇت دېگەن ساھابى دۈشمەننىڭ ئالدىغا (ئازراق) ئىلگىرىلەش
مەسلىھىتىنىبەردى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرغا ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مەدىنىدە تۇرۇش ياكى دۈشمەننىڭ ئالدىغا
چىقىش توغرىسىدا مەسلىھەت سالدى .ساھابىالرنىڭ كۆپىنچىسى دۈشمەننىڭ ئالدىغا چىقىش پىالنىنى
كۆرسەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ساھابىالر دۈشمەننىڭ ئالدىغا چىقتى .خەندەك ئۇرۇشى ھارپىسىدا كاپىرالر
بىلەن ئۇالرغا مەدىنىنىڭ شۇ يىللىق بارلىق مېۋىسىنىڭ ئۈچتىن بىر قىسمىنى بېرىش شەرتى بىلەن
سۈلھى تۈزۈش توغرىسىدا مەسلىھەت سالدى .سەئىد ئىبنى مۇئاز بىلەن سەئىد ئىبنى ئۇبادە پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا قوشۇلمىدى .شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سۈلھى تۈزۈشنى ئەمەلدىن
قالدۇردى .ئۇالرغا ھۇدەيبىيە كۈنى مۇشرىكالرنىڭ بالىلىرىغا ھۇجۇم قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەت سالدى.
ئەبۇبەكرى سىددىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :بىز بۇ يەرگە ئۇرۇشقىلى كەلمىدۇق ،ئۆمرە قىلغىلى
كەلدۇق -،دېۋىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭ سۆزىگە قوشۇلدى.
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا بوھتان چاپلىنىپ قالغان ۋەقەدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق
دېدى« :ئى مۇسۇلمانالر گۇرۇھى! سىلەر ماڭا مېنىڭ ئاياللىرىمنى ئەيىبلىگەن ۋە ئۇالرغا تۆھمەت
چاپلىغان كىشى توغرىسىدا مەسلىھەت بېرىڭالر .ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن ئاياللىرىمنىڭ
بىرەر يامان ئىش قىلغانلىقىنى بىلمەيمەن .بوھتان چاپلىغانالر ئاياللىرىمنى كىملەرگە چېتىپ بوھتان
چاپاليدۇ؟ ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن بوھتان چاپالنغان كىشىدە ياخشىلىقتىن باشقىسىنى
بىلمەيمەن».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەلى بىلەن ئۇسامىگە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن ئاجرىشىپ كېتىش
توغرىسىدا مەسلىھەت سالدى .شۇنداقال ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ئۇرۇش قىلىشقا دائىر ئىشالردا
ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىشالردا مەسلىھەت ساالتتى.
ئىبنى ماجە ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :مەسلىھەت سېلىنغۇچى ئامانەت قوبۇل قىلغۇچىدۇر»(((.

مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن اﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلىش توغرىسىدا
﴿(كېڭەشكەندىن كېيىن) بىر ئىشقا بەل باغلىساڭ ،ﷲ غا تەۋەككۈل قىلغىن﴾ يەنى سەن ئۇالرغا
بىر ئىشتا مەسلىھەت سالساڭ ۋە (ئۇنى قىلىشقا) بەل باغلىساڭ ،ﷲ غا تەۋۋەككۈل قىلغىن﴿ ،ﷲ
((( يەنى بىر ئادەم مەسلىھەت سالسا ،مەسلىھەت سېلىنغان ئادەم خۇددى بىر ئامانەتنى ئالغان ئادەمگە ئوخشاش
بولۇپ ،ئۇنىڭ ئۇ ئامانەتنى ئۆز ئورنىغا يەتكۈزۈش قەرزى بولغاندەك ،سېلىنغان مەسلىھەتكىمۇ سەمىمىي مەسلىھەت
بېرىش ۋە ئۇنىڭ سىرىنى ساقالش قەرزى بار.
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ھەقىقەتەن تەۋەككۈل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾.
﴿ئەگەر ﷲ سىلەرگە ياردەم بەرسە ،سىلەرنى ھېچ كىشى يېڭەلمەيدۇ .ئەگەر ﷲ سىلەرگە
ياردىمىنى تەرك ئەتسە ،ﷲ دىن باشقا سىلەرگە كىم ياردەم بىرىدۇ؟ مۆمىنلەر يالغۇز ﷲ غا تەۋەككۈل
قىلسۇن! (يەنى ھەممە ئىشنى ﷲ غا تاپشۇرسۇن)﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ ئايىتىنىڭ

مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ياردەم پەقەت غالىب ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى ﷲ تەرىپىدىندۇر﴾(((.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ غەنىمەتكە خىيانەت قىلمايدىغانلىقى
﴿ھېچقانداق بىر پەيغەمبەر غەنىمەتكە خىيانەت قىلمايدۇ (يەنى بۇنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى
بولمايدۇ)﴾ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ،مۇجاھىد ۋە ھەسەن قاتارلىقالر :بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى،

پەيغەمبەرنىڭ خىيانەت قىلىشى اليىق ئەمەس دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.

ئىبنى جەرىر ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بۇ
ئايەت بەدرى كۈنى يوقاپ كەتكەن قىزىل رەڭلىك بىر رەخت توغرىسىدا چۈشكەن( ،ئۇ رەخت يوقاپ
كەتكەندە) بەزى كىشىلەر :ئۇنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالغان بولۇشى مۇمكىن -،دېگەنىدى.
ئۇالر بۇ ھەقتە كۆپ تارتىشقانلىقى ئۈچۈن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ھېچقانداق
بىر پەيغەمبەر غەنىمەتكە خىيانەت قىلمايدۇ (يەنى بۇنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ) .كىمكى
غەنىمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن ،قىيامەت كۈنى ئۇ خىيانەت قىلغان نەرسىسى بىلەن (يەنى خىيانەت
قىلغان نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا) كېلىدۇ﴾.

ﷲ تائاال بۇ ئايەت ئارقىلىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مەيلى ئۇ ئۈستىدىكى پەيغەمبەرلىك
ئامانىتىنى ئادا قىلىشتا بولسۇن ياكى ئولجىالرنى تەقسىم قىلىشتا بولسۇن ۋەياكى ئۇنىڭدىن باشقا
ئىشالردا بولسۇن ،ھەممە خىيانەتلەردىن ئاقلىدى.
﴿كىمكى غەنىمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن ،قىيامەت كۈنى ئۇ خىيانەت قىلغان نەرسىسى
بىلەن (يەنى خىيانەت قىلغان نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا) كېلىدۇ .ھەر كىشىنىڭ
قىلغان ئەمەلىگە تولۇق مۇكاپات( ،ياكى) تولۇق جازا بېرىلىدۇ ،ئۇالرغا (ياخشىالرنىڭ ساۋابىنى
كېمەيتىۋېتىپ ،ئاسىيالرنىڭ جازاسىنى ئاشۇرۇۋېتىپ) زۇلۇم قىلىنمايدۇ﴾ بۇ قاتتىق تەھدىتتۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نۇرغۇنلىغان ھەدىسلەردە بۇنداق خىيانەت قىلىشتىن توسۇپ كەلدى.
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ئىمام ئەھمەد ئەبۇمالىك ئەشجەئىدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ئەڭ چوڭ خىيانەت زېمىنغا خىيانەت قىلىشتۇر ،سىلەر
ئىككى كىشىنى زېمىندا ياكى ھويلىدا (يەنى بىر مەھەللىدە ئولتۇرۇشتا) قوشنا ئولتۇرغانلىقىنى
كۆرۈسىلەر ،ئاندىن ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرى يەنە بىرىنىڭ زېمىنىدىن بىر گەز كەلگىدەك يەرنى
بۆلۈۋالىدۇ .ئەگەر ئۇ بىرى بىر گەز يەرنى بۆلۈۋالسا ،قىيامەت كۈنى ئۇ يەر يەتتە قات يەردىن تاقاق
بولۇپ ئۇ كىشىنىڭ بوينىغا سېلىنىدۇ».
((( ئال ئىمران سۈرىسى  126ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

ئىمام ئەھمەد ئەبۇھۇمەيد سائىدىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم ئەزد قەبىلىسىدىن ئىبنى لۇتبىيە ئىسىملىك بىر كىشىنى سەدىقە (يىغىشقا) تەيىن
قىلدى ،ئۇ (كىشى سەدىقىنى يىغىپ كېلىپ) :بۇ سىلەرنىڭ ،بۇ ماڭا ھەدىيە قىلىنغان نەرسە-،
دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنبەرگە چىقىپ« :بىز (سەدىقە يىغىشقا) ئەۋەتكەن خادىمنىڭ
نېمە قىلغىنى؟ ئۇ (سەدىقە يىققان يەردىن) قايتىپ كېلىپ :بۇ سىلەرنىڭ ،ماۋۇ ماڭا ھەدىيە
قىلىنغىنى -،دەيدۇ .ئاتا ـ ئانىسىنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرۇپ باقسۇن ،ئۇنىڭغا بىرەر نەرسە ھەدىيە
قىلىنامدۇ ـ يوق؟ جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،سىلەردىن
بىر كىشى سەدىقىدىن بىر نەرسىنى ئېلىۋالسا ،قىيامەت كۈنى ئۇ نەرسىنى ئۆزىنىڭ يەلكىسىدە
كۆتۈرۈپ كېلىدۇ .ئەگەر ئۇ نەرسە تۆگە بولسا ،بوزلىغان ھالەتتە ،كاال بولسا مۆرىگەن ھالەتتە ،قوي
بولسا ،مەرىگەن ھالەتتە كېلىدۇ» دەپ ئىككى قولىنى يۇقىرىغا كۆتۈردى .بىز ئۇنىڭ قولتۇقىنىڭ
ئاقلىقىنى كۆردۇق .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ﷲ! مەن يەتكۈزدۈممۇ؟» دەپ ئۈچ
قېتىمتەكرارلىدى.
ئىمام تىرمىزى مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مېنى يەمەنگە ئەۋەتتى ،مەن يولغا چىقىپ بولغاندا ئارقامدىن بىرسىنى
ئەۋەتىپتۇ ،شۇنىڭ بىلەن مەن قايتىپ كەلدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :نېمىشقا سېنىڭ
كەينىڭدىن ئادەم ئەۋەتكەنلىكىمنى بىلەمسەن؟ سەن مېنىڭ رۇخسىتىمسىز بىر نەرسىگە تېگىپ
قويما( ،چۈنكى) ئۇنداق قىلىش خىيانەتتۇر﴿ .كىمكى غەنىمەتكە خىيانەت قىلىدىكەن ،قىيامەت
كۈنى ئۇ خىيانەت قىلغان نەرسىسى بىلەن (يەنى خىيانەت قىلغان نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان
ھالدا) كېلىدۇ﴾ شۇنىڭ ئۈچۈن سېنى چاقىرغان ئىدىم ،ئەمدى يولۇڭغا ماڭغىن» دېدى.

ئىمام ئەھمەد ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :بىر
كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىزگە خىيانەت قىلىشنىڭ ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ھەقىقەتەن يامان
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى« :قىيامەت كۈنى بىرىڭالرنىڭ خىيانەت قىلغان تۆگىنى
بوزلىغان ھالىتىدە گەدىنىدە كۆتۈرۈپ كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنى قۇتقۇزىۋالغىن-،
دېگنىنى كۆرۈپ قالماي ،ئەگەر كۆرۈپ قالسام ،مەن ئۇنىڭغا :ﷲ تائاالدىن ھېچقانداق نەرسىگە
ئىگە بواللمايمەن ،مەن خىيانەت قىلىشنىڭ ھەقىقەتەن يامان ئىكەنلىكىنى يەتكۈزۈپ قويغان
ئىدىم -،دەيمەن .قىيامەت كۈنى بىرىڭالرنىڭ خىيانەت قىلغان ئاتنى كىشىنىگەن ھالىتىدە
گەدىنىدە كۆتۈرۈپ كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنى قۇتقۇزىۋالغىن -،دېگىنىنى كۆرۈپ
قالماي ،ئەگەر كۆرۈپ قالسام :مەن ساڭا ﷲ تائاالدىن ھېچقانداق نەرسىگە ئىگە بواللمايمەن.
مەن خىيانەت قىلىشنىڭ ھەقىقەتەن يامان ئىكەنلىكىنى يەتكۈزۈپ قويغان ئىدىم ،-دەيمەن.
قىيامەت كۈنى بىرىڭالر خىيانەت قىلغان رەخت ۋە كىيىم ـ كېچەكلەرنى گەدىنىدە لەپىلدىتىپ
كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنى قۇتقۇزىۋالغىن -،دېگىنىنى كۆرۈپ قالماي ،ئەگەر كۆرۈپ
قالسام :مەن ساڭا ﷲ تائاالدىن ھېچقانداق نەرسىگە ئىگە بواللمايمەن .مەن خىيانەت قىلىشنىڭ
ھەقىقەتەن يامان ئىكەنلىكىنى يەتكۈزۈپ قويغان ئىدىم -،دەيمەن .قىيامەت كۈنى بىرىڭالرنىڭ
خىيانەت قىلغان ئالتۇن ،كۈمۈشلەرنى گەدىنىدە كۆتۈرۈپ كېلىپ :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! مېنى
قۇتقۇزىۋالغىن -،دېگنىنى كۆرۈپ قالماي ،ئەگەر كۆرۈپ قالسام :مەن ساڭا ﷲ تائاالدىن ھېچقانداق
نەرسىگە ئىگە بواللمايمەن ،مەن خىيانەت قىلىشنىڭ ھەقىقەتەن يامان ئىكەنلىكىنى يەتكۈزۈپ
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قويغان ئىدىم -،دەيمەن».
ئىمام ئەھمەد ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
خەيبەر كۈنى ساھابىلەردىن بىر تۈركۈم كىشىلەر كېلىپ :پاالنى شېھىت بولدى ،پۇستانى شېھىت
بولدى -،دەپ ساناپ كېلىپ ،بىر ئادەمگە كەلگەندە :بۇمۇ شېھىت بولدى -،دېيىشتى .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم« :ياق ،شەكسىزكى ،مەن ئۇنى خىيانەت قىلغان بىر تون ياكى بىر پۈركەنجىنىڭ
سەۋەبىدىن دوزاختا كۆردۈم» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئى ئۆمەر! سەن بېرىپ
كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا :جەننەتكە پەقەت مۆمىنلەرال كىرەلەيدۇ -،دەپ جاكارلىغىن!» دېدى .ئاندىن
مەن چىقىپ :جەننەتكە پەقەت مۆمىنلەرال كىرەلەيدۇ -،دەپ جاكارلىدىم.

ئىشەنچلىك ئادەم بىلەن خىيانەتچىنىڭ باراۋەر بولمايدىغانلىقى
﴿ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدېگەن كىشى ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىگە
ئوخشامدۇ؟ ﷲ نىڭ غەزىپىگە ئۇچراشقا تېگىشلىك بولغان كىشىنىڭ بارىدىغان جايى جەھەننەمدۇر،
جەھەننەم نېمە دېگەن يامان جاي!﴾ يەنى ﷲ تائاال يولغا قويغان ئىشالردا ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا

ئەگىشىپ ،ئۇنىڭ رازىلىقى ۋە كاتتا ساۋابىغا ئېرىشكەن ۋە ئۇنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇپ قالغان كىشى
بىلەن ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە يولۇققان كىشى باراۋەر بوالمدۇ؟ (قىيامەت كۈنى) ﷲ تائاالنىڭ غەزىپىگە
يولۇققان كىشىنىڭ ئورنى جەھەننەمدۇر .جەھەننەم نېمە دېگەن يامان ئورۇن!
بۇ ھەقتە كەلگەن ئايەتلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ ،تۆۋەندىكى ئايەتلەر شۇالرنىڭ قاتارىدىندۇر:
﴿(ئى مۇھەممەد!) پەرۋەردىگارىڭ تەرىپىدىن ساڭا نازىل قىلىنغان نەرسىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى
بىلىدىغان ئادەم (ھەقنى كۆرمەيدىغان دىلى) كور ئادەم بىلەن ئوخشاش بوالمدۇ؟﴾(((﴿ ،بىز ياخشى
ۋەدىنى قىلغان (يەنى جەننەتنى ۋەدە قىلغان) ئادەم ئۇنى تاپىدۇ( ،ئۇ) دۇنيا تىرىكچىلىكىدىكى
پايدىلىنىدىغان نەرسىلەر بىلەن بىز پايدىالندۇرغان﴾(((.
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﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ئۇالرنىڭ دەرىجىسى تۈرلۈك بولىدۇ﴾ ھەسەنبەسرى ۋە مۇھەممەد ئىبنى
ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە :ياخشى كىشىلەرمۇ ۋە يامان كىشىلەرمۇ دەرىجىگە بۆلۈنىدۇ-،
دېدى .ئەبۇئۇبەيدە ۋە كىسائى مۇنداق دەيدۇ« :ياخشى كىشىلەرنىڭمۇ جەننەتتىكى ئورۇنلىرى پەرقلىق
بولىدۇ .يامان كىشىلەرنىڭمۇ دوزاختىكى ئورۇنلىرى پەرقلىق بولىدۇ» .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿(ئاخىرەتتە) ھەر ئادەمنىڭ قىلغان ئەمەلىگە يارىشا دەرىجىسى بولىدۇ﴾(((.
﴿ﷲ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ
ئەجرىنى تولۇق بېرىدۇ .ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئىشلىرىدىن كىچىككىنىمۇ تۇتۇپ قېلىنمايدۇ .قىلغان
يامان ئىشلىرىغا كىچىككىنىمۇ قوشۇپ قويۇلمايدۇ .بەلكى ،ياخشى ئىش قىلغان بولسا مۇكاپات ،يامان
ئىش قىلغان بولسا جازا بېرىلىدۇ.
((( رەئد سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( قەسەس سۈرىسى  61ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى 132ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋەتىلىشىنىڭ بىز ئۈچۈن كاتتا
بىر نېئمەت ئىكەنلىكى
﴿ﷲ مۆمىنلەرگە ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان ،ئۆزلىرىدىن بولغان بىر پەيغەمبەر
ئەۋەتىپ ،ئۇالرغا چوڭ ئېھسان قىلدى﴾ يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۆمىنلەرنىڭ ئۇنىڭ بىلەن

سۆزلىشەلىشى،ئۇنىڭدىنسورىيالىشى،ئۇنىڭبىلەنبىريەردەئولتۇرالىشىۋەئۇنىڭدىنمەنپەئەتلىنەلىشى
ئۈچۈن ،ئۇالرنىڭ مىللىتىدىن ئەۋەتىلدى.

ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئېيتقىنكى« ،مەن پەقەت سىلەرگە
ئوخشاش بىر ئىنسانمەن ،ماڭا ۋەھيى قىلىنىدۇكى ،سىلەرنىڭ ئىالھىڭالر يالغۇز بىر ئىالھتۇر﴾(((،
﴿بىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىال ئەلۋەتتە تاماق يەيتتى ،بازارالردا مېڭىپ
يۈرەتتى﴾(((﴿ ،بىز سەندىن ئىلگىرى پەقەت شەھەر ئاھالىسىدىن بولغان ئەرلەرنى پەيغەمبەر قىلىپ،
ئۇالرغا ۋەھيى قىلدۇق﴾(((«﴿ ،ئى جىنالر ۋە ئىنسانالر جامائەسى! سىلەرگە ئۆز ئىچىڭالردىن مېنىڭ
ئايەتلىرىمنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ،بۇ كۈنۈڭالردىكى ئۇچرىشىشتىن سىلەرنى ئاگاھالندۇرىدىغان
پەيغەمبەرلەركەلمىدىمۇ؟»﴾(((.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇالرنىڭ مىللىتىدىن بولغانلىقى (ئۇالر ئۈچۈن) چوڭ بىر نېئمەتتۇر.
(ئەگەر پەيغەمبەر ئۇالردىن بولسا) ئۇالر ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشەلەيدۇ ۋە چۈشىنەلمىگەن نەرسىلەر بولسا
ئۇنىڭدىن سورىيااليدۇ ،شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان﴾
يەنى قۇرئاننى ئوقۇپ بېرىدىغان﴿ ،پاك قىلىدىغان﴾ يەنى ئۇالرنىڭ شېرىك ئەقىدىسى ۋە ئىسالمغا
كىرىشتىن بۇرۇنقى ئۇالرغا سىڭىپ كەتكەن ناچار ئەخالق ۋە بۇزۇق ئەقىدىلەردىن ئۇالرنى پاكالش
ئۈچۈن ،ئۇالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇيدىغان ۋە يامانلىقتىن توسىدىغان﴿ ،كىتابنى ۋە ھېكمەتنى (يەنى
قۇرئان بىلەن سۈننەتنى) ئۆگىتىدىغان﴾ بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتىپ ،ئۇالرغا چوڭ ئېھسان قىلدى.
﴿ھالبۇكى ،ئۇالر بۇرۇن ئوچۇق گۇمراھلىقتا ئىدى﴾ يەنى ئۇالر بۇ پەيغەمبەر كېلىشتىن بۇرۇن
ھەممە ئادەم بىلىدىغان ئوچۇق گۇمراھلىقتا ۋە نادانلىق ئىچىدە ئىدى.

*******
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ
ﰑﰒﰓﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
((( كەھف سۈرىسى  110ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( فۇرقان سۈرىسى  20ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( يۇسۇف سۈرىسى  109ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ئەنئام سۈرىسى 130ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر دۈشمەنگە يەتكۈزگەن مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان
تۇرسا (يەنى ئۇھۇد غازىتىدا سىلەردىن  70كىشى شېھىت بولغان تۇرسا ،بەدرى غازىتىدا بولسا
مۇشرىكالردىن  70كىشىنى ئۆلتۈرگەن 70 ،كىشىنى ئەسىر ئالغان تۇرساڭالر) ،سىلەر يەنە« :بۇ مۇسىبەت
قەيەردىن كەلدى؟» دېدىڭالر .ئېيتقىنكى« ،ئۇ سىلەرنىڭ ئۆزلىرىڭالردىن (يەنى پەيغەمبەرنىڭ
ئەمرىگە خىالپلىق قىلغانلىقىڭالر ۋە غەنىمەتكە ھېرىس بولغانلىقىڭالردىن) بولدى» .ﷲ ھەقىقەتەن
ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴿ .﴾165ئىككى قوشۇن ئۇچراشقان كۈندە (يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر
توقۇنۇشقان ئوھۇد جېڭىدە) سىلەرگە كەلگەن مۇسىبەت ﷲ نىڭ ئىرادىسى بىلەن كەلگەندۇر ،بۇ
ھەقىقىي مۆمىنلەرنى بىلىش (يەنى ئايرىش) ئۈچۈندۇر﴿ .﴾166ۋە مۇناپىقالرنى بىلىش (يەنى ئايرىش)
ئۈچۈندۇركى ،ئۇالرغا« :كېلىڭالر ،ﷲ يولىدا ئۇرۇش قىلىڭالر ياكى (ئۆزەڭالرنى) قوغداڭالر» دېيىلسە،
ئۇالر« :ئۇرۇشتىن خەۋەر تاپقان بولساق ،ئەلۋەتتە ،سىلەرگە ئەگىشەتتۇق (يەنى سىلەر بىلەن بىر
سەپتە تۇرۇپ ئۇرۇش قىالتتۇق)» دېدى .ئۇ كۈندە ئۇالر ئىمانغا قارىغاندا كۇفرىغا يېقىن ئىدى .ئۇالر
كۆڭۈللىرىدە يوق نەرسىلەرنى ئېغىزلىرىدا دېدى ،ئۇالر يوشۇرغاننى (يەنى نىفاق بىلەن مۇشرىكلىكنى)
ﷲ ئوبدان بىلىدۇ﴿( .﴾167بۇ يەنە ﷲ نىڭ) ئۇرۇشقا چىقىشنى خالىمىغان (مۇناپىقالرنى ئايرىشى
ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر ئۆيلىرىدە) ئولتۇرۇپ قېرىنداشلىرىغا« :ئەگەر ئۇالر (يەنى مۆمىنلەر) بىزگە بويسۇنغان
بولسا (يەنى نەسىھىتىمىزنى ئاڭالپ ئۇرۇشتىن قايتقان بولسا) ،ئۆلتۈرۈلمەيتتى» دېدى( .ئى مۇھەممەد!
بۇ مۇناپىقالرغا) ئېيتقىنكى(« ،ئەگەر ئۇرۇشقا چىقماسلىق ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرىدىغان بولسا) ئۆلۈمنى
ئۆزەڭالردىن دەپئى قىلىپ بېقىڭالر ،ئەگەر (دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر»﴿.﴾168

ئۇھۇد ئۇرۇشىدا مۆمىنلەرگە كەلگەن مۇسىبەتنىڭ سەۋەبى ۋە ھېكمىتى
﴿سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر دۈشمەنگە يەتكۈزگەن مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان
تۇرسا﴾ ئىبنى ئەبۇھاتەم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

قىلىدۇ :مۇسۇلمانالر بەدرى ئۇرۇشىدا كاپىرالردىن فىدىيە ئالغانلىقى ئۈچۈن ،ئۇھۇد ئۇرۇشىدا جازاالندى.
مۇسۇلمانالردىن  70كىشى ئۆلتۈرۈلدى .ساھابىالر قېچىپ كەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇدۇل
چىشى سۇندۇرۇلدى ،بېشىغا كىيگەن تۆمۈر قالپىقى بېشىنى يارىالندۇرىۋەتكەچكە ،قان ئۇنىڭ يۈزىگە
ئېقىپ چۈشتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى﴿ :سىلەرگە يەتكەن مۇسىبەت سىلەر
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دۈشمەنگە يەتكۈزگەن مۇسىبەتنىڭ يېرىمىغا تەڭ كېلىدىغان تۇرسا (يەنى ئۇھۇد غازىتىدا سىلەردىن 70
كىشى شېھىت بولغان تۇرسا ،بەدرى غازىتىدا بولسا مۇشرىكالردىن  70كىشىنى ئۆلتۈرگەن 70 ،كىشىنى
ئەسىر ئالغان تۇرساڭالر) ،سىلەر يەنە« :بۇ مۇسىبەت قەيەردىن كەلدى؟» دېدىڭالر .ئېيتقىنكى« ،ئۇ
سىلەرنىڭ ئۆزلىرىڭالردىن (يەنى پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلغانلىقىڭالر ۋە غەنىمەتكە ھېرىس
بولغانلىقىڭالردىن) بولدى»﴾ يەنى بۇ مۇسىبەت (سىلەر كاپىرالردىن) فىدىيە ئالغانلىقىڭالر سەۋەبىدىن

يەتتى.

مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق ،ئىبنى جۇرەيج ،رەبىيئ ئىبنى ئەنەس ۋە سۇددى قاتارلىقالر﴿ :ئېيتقىنكى،
«ئۇسىلەرنىڭئۆزلىرىڭالردىن(يەنىپەيغەمبەرنىڭئەمرىگەخىالپلىققىلغانلىقىڭالرۋەغەنىمەتكەھېرىس

ئال ئىمران سۈرىسى

بولغانلىقىڭالردىن) بولدى»﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېدى :سىلەر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئوقياچىالر ئورنۇڭالردىن مىدىرلىماڭالر» دېگەن بۇيرۇقىغا ئاسىيلىق قىلغانلىقىڭالر
سەۋەبى بىلەن ،دېگەنلىك بولىدۇ﴿ .ﷲ ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ يەنى ﷲ تائاال خالىغىنى
بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ ،ئۇنىڭ ھۆكمىگە ھېچكىم قارشى تۇرالمايدۇ.
﴿ئىككى قوشۇن ئۇچراشقان كۈندە (يەنى مۇسۇلمانالر بىلەن مۇشرىكالر توقۇنۇشقان ئوھۇد جېڭىدە)
سىلەرگە كەلگەن مۇسىبەت ﷲ نىڭ ئىرادىسى بىلەن كەلگەندۇر﴾ يەنى سىلەرنىڭ دۈشمىنىڭالرنىڭ

ئالدىدا قېچىشىڭالر ،ئۇالرنىڭ سىلەردىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى ئۆلتۈرۈۋېتىشى ۋە بىر تۈركۈملىرىنى
يارىالندۇرۇشى ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن بولغان بولۇپ ،بۇ ئىشالردا ﷲ تائاالنىڭ بىر
ھېكمىتىباردۇر.

﴿ۋە مۇناپىقالرنى بىلىش (يەنى ئايرىش) ئۈچۈندۇركى ،ئۇالرغا« :كېلىڭالر ،ﷲ يولىدا ئۇرۇش
قىلىڭالر ياكى (ئۆزەڭالرنى) قوغداڭالر» دېيىلسە﴾ ئۇھۇد كۈنى ،مۆمىنلەر ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى

سەلۇل دېگەن مۇناپىققا ئەگىشىپ يولنىڭ يېرىمىدىن قايتىپ كەتكەن مۇناپىقالرنىڭ كەينىدىن كېلىپ،
ئۇالرنى جەڭ مەيدانىغا قايتىپ ئۇرۇش قىلىشقا ،مۇسۇلمانالرغا ياردەم قىلىشقا ۋە مۇسۇلمانالر سېپىگە
قېتىلىشقا رىغبەتلەندۇرىدۇ .مۇناپىقالر ئۇالرغا مۇنداق دەپ جاۋاب قايتۇرىدۇ«﴿ :ئۇرۇشتىن خەۋەر تاپقان

بولساق ،ئەلۋەتتە ،سىلەرگە ئەگىشەتتۇق (يەنى سىلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ئۇرۇش قىالتتۇق)»﴾

مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :بىز سىلەرنىڭ ئۇرۇش قىلىدىغانلىقىڭالرنى
بىلگەن بولساق ،ئەلۋەتتە سىلەرگە ئەگىشەتتۇق ۋە لېكىن سىلەر ئۇرۇش قىلمايسىلەر.
﴿ئۇ كۈندە ئۇالر ئىمانغا قارىغاندا كۇفرىغا يېقىن ئىدى﴾ ئالىمالر بۇ ئايەتلەر بىلەن بىر كىشىنىڭ
ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىپ تۇرىدىغانلىقىغا پاكىت كەلتۈردى .يەنى (بەزى ۋاقىتتا) كۇپۇرلۇققا يېقىن ھالەتتە
ۋە (بەزى ۋاقىتتا) ئىمانغا يېقىن ھالەتتە بولىدۇ.

﴿ئۇالر كۆڭۈللىرىدە يوق نەرسىلەرنى ئېغىزلىرىدا دېدى﴾ مۇناپىقالرنىڭ ﴿«ئۇرۇشتىن خەۋەر تاپقان
بولساق ،ئەلۋەتتە ،سىلەرگە ئەگىشەتتۇق (يەنى سىلەر بىلەن بىر سەپتە تۇرۇپ ئۇرۇش قىالتتۇق)»﴾

دېگەن سۆزى بۇ ئايەتنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ .چۈنكى ،مۇناپىقالر قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ بەدرى
ئۇرۇشىدا كەلگەن مۇسىبەت سەۋەبى بىلەن مۇسۇلمانالردىن نەچچە ھەسسە جىق بولۇپ (مۇسۇلمانالرغا
قارشى) شىددەت بىلەن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن يىراق يەردىن كەلگەنلىكىنى ۋە ئۇرۇشنىڭ چوقۇم
بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر يوشۇرغاننى ( يەنى نىفاق بىلەن
مۇشرىكلىكنى) ﷲ ئوبدان بىلىدۇ﴾.
﴿(بۇ يەنە ﷲ نىڭ) ئۇرۇشقا چىقىشنى خالىمىغان (مۇناپىقالرنى ئايرىشى ئۈچۈندۇركى ،ئۇالر
ئۆيلىرىدە) ئولتۇرۇپ قېرىنداشلىرىغا« :ئەگەر ئۇالر (يەنى مۆمىنلەر) بىزگە بويسۇنغان بولسا (يەنى
نەسىھىتىمىزنى ئاڭالپ ئۇرۇشتىن قايتقان بولسا) ،ئۆلتۈرۈلمەيتتى» دېدى﴾ يەنى بىزنىڭ ئۇالرغا (ئۇرۇشقا

چىقماي ئۆيدە ئولتۇرۇشقا) بەرگەن مەسلىھىتىمىزگە قوشۇلغان بولسا ،ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ قاتارىدا
ئۆلتۈرۈلمەيتتى.

﴿(ئىمۇھەممەد!بۇمۇناپىقالرغا)ئېيتقىنكى(«،ئەگەرئۇرۇشقاچىقماسلىقئۆلۈمدىنقۇتۇلدۇرىدىغان
بولسا) ئۆلۈمنى ئۆزەڭالردىن دەپئى قىلىپ بېقىڭالر ،ئەگەر (دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر»﴾ يەنى

جەڭگە چىقماي ئۆيدە ئولتۇرۇش بىر ئادەمنى ئۆلتۈرۈلۈش ياكى ئۆلۈشتىن ساقالپ قالىدىغان بولسا،
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(ئى مۇناپىقالر!) سىلەر ئۆلمىسەڭالر بوالتتى .ھالبۇكى ،ئۆلۈم سىلەرگە مۇستەھكەم قەلئەلەردە بولغان
تەقدىردىمۇ يېتىپ كېلىدۇ .ئەگەر سىلەر يۇقىرىدا قىلغان دەۋايىڭالردا راستچىل بولساڭالر ،ئۆزەڭالردىن
ئۆلۈمنى توسۇپ بېقىڭالر .مۇجاھىد جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ :بۇ ئايەت ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى
سەلۇل ھەققىدە چۈشكەن -،دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلدى.

*******
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭑ
ﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
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ﷲ نىڭ يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن ،بەلكى ،ئۇالر تىرىك بولۇپ،
ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ (يەنى جەننەتنىڭ نېئمەتلىرىدىن ئەتىگەن
 ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ)﴿ .﴾169ئۇالر ﷲ نىڭ ئۆزلىرىگە بەرگەن پەزلىدىنخۇرسەندۇر ،ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى يېتىپ كەلمىگەن (يەنى شېھىت بولماي تىرىك قالغان)
قېرىنداشلىرىغا (ئاخىرەتتە) نە قورقۇنچ( ،دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا) نە قايغۇ يوق ئىكەنلىكى بىلەن
خۇش خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ﴿ .﴾170ئۇالر ﷲ تەرىپىدىن بېرىلگەن نېئمەت ۋە پەزلنى ،مۆمىنلەرنىڭ
ئەجرىنى ﷲ نىڭ بىكار قىلىۋەتمەيدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىشىنى تىلەيدۇ﴿( . ﴾171ئۇھۇد
غازىتىدا) يارىالنغاندىن كېيىن ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقانالر ،ئۇالر (يەنى
مۆمىنلەر) دىن ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ۋە تەقۋادارلىق قىلغانالر چوڭ ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴿.﴾172
(مۇشرىكالر تەرەپدارى بولغان) ئادەملەر ئۇالرغا« :شەك  -شۈبھىسىزكى ،كىشىلەر (يەنى قۇرەيشلەر)
سىلەرگە قارشى قوشۇن توپلىدى ،ئۇالردىن قورقۇڭالر» دېدى .بۇ سۆز ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى.
ئۇالر« :بىزگە ﷲ كۇپايە ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ھامىي!» دېدى﴿ .﴾173ئۇالر ﷲ نىڭ نېئمىتى
ۋە پەزلى بىلەن قايتىپ كەلدى ،ھېچقانداق زىيان  -زەخمەتكە ئۇچرىمىدى ،ئۇالر ﷲ نىڭ رازىلىقىنى
ئىزدىدى .ﷲ ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر﴿ .﴾174ئەنە شۇ شەيتان ئۆز دوستلىرىنى (يەنى كۇففارالرنى)
قورقىتىدۇ .ئەگەر مۆمىن بولساڭالر ،ئۇالردىن قورقماڭالر ،مەندىن قورقۇڭالر﴿.﴾175

شېھىتلەرنىڭپەزىلىتى
ﷲ تائاال شېھىتلەرنىڭ بۇ دۇنيادا ئۆلتۈرۈلسىمۇ( ،ئۇالرنىڭ) جانلىرىنىڭ ئاخىرەتتە تىرىك بولۇپ،
ئوزۇقالندۇرۇلۇپ تۇرىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ .ئىمام مۇسلىم مەسرۇقنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى

ئال ئىمران سۈرىسى

رىۋايەت قىلىدۇ :بىز ئابدۇلالھدىن﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن،
بەلكى ،ئۇالر تىرىك بولۇپ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ (يەنى جەننەتنىڭ
نېئمەتلىرىدىن ئەتىگەن  -ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى

توغرۇلۇق سورىدۇق.

ئابدۇلالھ :ھەقىقەتەن بىز بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىغان ئىدۇق .پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى« :ئۇالرنىڭ جانلىرى يېشىل بىر قۇشنىڭ پوكىنىدا بولىدۇ.
قۇشنىڭ ئەرشىنىڭ ئاستىغا ئېسىپ قويۇلغان قونداقلىرى بار .ئۇ جەننەتتە خالىغان يەرگە ئۇچۇپ
بارىدۇ .ئاندىن ھېلىقى قونداققا قايتىپ كېلىدۇ .ئاندىن شېھىتالرنىڭ پەرۋەردىگارى ئۇالرغا قاراپ :سىلەر
بىر نەرسە ئارزۇ قىالمسىلەر؟ -دەيدۇ .ئۇالر :بىز يەنە قايسى نەرسىنى ئارزۇ قىالتتۇق ،بىز جەننەتتە
خالىغان يېرىمىزگە ئۇچۇپ يۈرسەك -،دەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ سوئالنى ئۈچ قېتىم تەكراراليدۇ .ئۇالر (بىر
نەرسە) سورىمىسا بولمايدىغانلىقىنى چۈشىنىپ :ئى پەرۋەردىگارىمىز! سېنىڭ يولۇڭدا يەنە بىر قېتىم
ئۆلتۈرۈلۈپ،شېھىتلىكنىڭھازىرقىدەكيۇقىرىدەرىجىسىگەئېرىشىشىمىزئۈچۈنسېنىڭدىنجانلىرىمىزنى
جەسەتلىرىمىزگە قايتۇرۇشىڭنى سورايمىز -،دەيدۇ .ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ھېچقانداق نەرسىگە ھاجىتى
يوقلۇقىنى كۆرۈپ (ئۇالرنى ئۆز ھالىغا) قويۇپ قويىدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :شېھىتتىن باشقا ،ئەجىلى بىلەن ئۆلۈپ ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا ياخشىلىققا ئېرىشكەن
ھەرقانداق بىر جان دۇنياغا قايتىش ئارزۇسىدا بولمايدۇ .پەقەت شېھىت بولغان ئادەم شېھىتلىكنىڭ
پەزىلىتىنى كۆرگەنلىكى ئۈچۈن ،دۇنياغا قايتىپ (ﷲ تائاالنىڭ يولىدا) يەنە بىر قېتىم ئۆلتۈرۈلۈشنى
خااليدۇ».
ئىمام ئەھمەد ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ئۇھۇد ئۇرۇشىدا سىلەرنىڭ قېرىنداشلىرىڭالرغا مۇسىبەت يېتىپ (ئۇالر)
شېھىت بولغاندا ،ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ جانلىرىنى يېشىل بىر قۇشنىڭ پوكىنىدا قىلدى .قۇش جەننەتنىڭ
ئۆستەڭلىرىگە كېلىدۇ ۋە جەننەتنىڭ مېۋىلىرىدىن يەيدۇ ،ئەرشنىڭ سايىسى ئاستىدا ئېسىپ قويۇلغان
ئالتۇندىن ياسالغان قونداقالرغا كېلىپ قونىدۇ .ئۇالر يېمەك ـ ئىچمەكلىرىنىڭ ئاجايىپ شېرىن،
تۇرىدىغان ئورۇنلىرىنىڭ ناھايىتى چىرايلىق ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ :كاشكى بىزنىڭ (دۇنيادا قالغان)
قېرىنداشلىرىمىز ﷲ تائاالنىڭ بىزگە قىلغان مەرھەمىتىنى بىلسە ئىدى ،جىھاد قىلىشنى تاشلىمايتتى
ۋە ئۇرۇش قىلىشتىن قورقمايتتى -،دەيدۇ .ﷲ تائاال :مەن ئۇالرغا (سىلەرنىڭ بۇ سۆزۈڭالرنى)
يەتكۈزىمەن -،دەپ﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن ،بەلكى ،ئۇالر
تىرىك بولۇپ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ (يەنى جەننەتنىڭ نېئمەتلىرىدىن
ئەتىگەن  -ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ تۇرۇلىدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنى چۈشۈردى .شۇنىڭدەك

قەتادە ،رەبىيئ ۋە زەھھاك قاتارلىقالر :بۇ ئايەت ئۇھۇد ئۇرۇشىدا شېىھت بولغان كىشىلەر ھەققىدە
چۈشتى -،دېدى.

ئەبۇبەكرى ئىبنى مەردەۋى جابىر ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ماڭا قاراپ« :ھەي جابىر! كۆڭلۈڭ سۇنۇقتەكال كۆرۈنىسەنغۇ؟»
دېدى .مەن :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! دادام شېھىت قىلىنىپ زېممىسىدىكى قەرز ۋە بىر ئائىلە ماڭا
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قالدى -،دېدىم .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :مەن ساڭا (ﷲ تائاال بىر كىشىگە سۆزلىمەكچى بولسا)
ئۇنىڭغا پەقەت پەردە ئارقىسىدىن سۆزلىگەنلىكىنى( ،ئەمما) سېنىڭ داداڭغا يۈز تۇرانە سۆزلىگەنلىكىدىن
خەۋەر بېرەيمۇ؟ ﷲ تائاال داداڭغا :سەن مەندىن بىر نەرسە تىلىگىن ،مەن (تىلىگەن نەرسەڭنى)
بېرەي -،دېدى( .داداڭ) :مەن سەندىن مېنىڭ دۇنياغا قايتۇرۇلۇپ ،سېنىڭ يولۇڭدا ئىككىنچى قېتىم
ئۆلتۈرۈلۈشىمنى سورايمەن -،دېدى .ﷲ تائاال :مەن بۇرۇن ئۆلگەن كىشىلەر دۇنياغا قايتمايدۇ دېگەن
ئىدىم((( -،دېدى .داداڭ :ئى پەرۋەردىگارىم! (ئۇنداق بولسا) سەن دۇنيادا ھايات قالغان كىشىلەرگە بۇ
يەردىكى نېئمەتلەرنى يەتكۈزۈپ قويغىن -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال﴿ :ﷲ نىڭ يولىدا شېھىت
بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان قىلمىغىن ،بەلكى ،ئۇالر تىرىك بولۇپ ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى رىزىقتىن
بەھرىمەن قىلىنىدۇ (يەنى جەننەتنىڭ نېئمەتلىرىدىن ئەتىگەن  -ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ
تۇرۇلىدۇ)﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى».

ئىمامئەھمەدئىبنىئابباسرەزىيەلالھۇئەنھۇمادىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :شېھىتلەر جەننەتنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدىكى بىر ئۆستەڭنىڭ قېشىدا ،بىر يېشىل
گۇمبەزنىڭ ئىچىدە تۇرىدۇ .ئۇالرنىڭ رىزقى جەننەتتىن ئەتىگەن ـ كەچتە چىقىپ تۇرىدۇ».
بۇھەدىسلەردىنشېھىتلەرنىڭمۇتۈرلەرگەبۆلۈنىدىغانلىقىنى،ئۇالرنىڭئىچىدەبەزىلەرنىڭجانلىرى
جەننەتتە ئۇچۇپ يۈرىدىغانالردىن بولىدىغانلىقىنى ۋە بەزىلەرنىڭ جەننەتنىڭ ئىشىكى ئالدىدىكى
ئۆستەڭنىڭ قېىشىدا ،بىر يېشىل گۈمبەزدە بولىدىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ ۋەياكى ئۇالرنىڭ ئەڭ
ئاخىرى توختايدىغان يېرى بۇ ئۆستەڭ بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئۇ يەرگە يىغىلىشى ۋە ئەتىگەن  -كەچلىك
رىزقى ئۇ يەردە بولىدىغان بولۇشىمۇ مۇمكىن.
يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۆمىنلەرنىڭ جېنىنىڭمۇ جەننەتتە خالىغان يەرگە
ئۇچۇپيۈرىدىغانلىقى،جەننەتنىڭمېۋىسىدىنيەيدىغانلىقى،ئۇنىڭئىچىدىكىيېشىلچىلىقالرنى،شاد
ـ خۇراملىقنى ۋە ﷲ تائاالنىڭ جەننەتتە ئۇالرغا تەييارلىغان نازۇ  -نېئمەتلىرىنى كۆرىدىغانلىقىنى بايان
قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :مۆمىننىڭ جېنى تاكى ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى ئۇنى ئۆز جەسىتىگە قايتۇرغۇچە
جەننەتنىڭ دەرىخىگە قونۇپ يۈرىدىغان بىر قۇشتۇر».
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە بىر ھەدىستە مۇنداق دەيدۇ« :ھەقىقەتەن مۆمىنلەرنىڭ جانلىرى
جەننەتتىكى بىر قۇشنىڭ شەكلىدە بولىدۇ».
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ئەمما شېھىتلەرنىڭ جانلىرى يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتكەندەك ،يېشىل قۇشالرنىڭ پوكانلىرىدا بولىدۇ.
شېھىتلەرنىڭ جانلىرى شېھىت بولمىغان مۆمىنلەرنىڭ جانلىرىغا نىسبەتەن يۇلتۇزالرغا ئوخشايدۇ .بىز،
ﷲ سۇبھانە ۋەتائاالدىن بىزنى ئىمانىمىزدا مۇستەھكەم قىلىشىنى تىلەيمىز﴿ .ئۇالر ﷲ نىڭ ئۆزلىرىگە
بەرگەن پەزلىدىن خۇرسەندۇر ،ئۆزلىرىنىڭ ئارقىسىدىن تېخى يېتىپ كەلمىگەن (يەنى شېھىت بولماي
تىرىك قالغان) قېرىنداشلىرىغا (ئاخىرەتتە) نە قورقۇنچ( ،دۇنيادىن ئايرىلغانلىقىغا) نە قايغۇ يوق
ئىكەنلىكى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىشنى تىلەيدۇ﴾.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مەلۇم بىر ئەتىگىنى ”مەئۇن“ دېگەن قۇدۇق
((( يەنى لەۋھۇل مەھپۇزدا :ئۆلگەن كىشىلەرنىڭ دۇنياغا قايتىشى يوق دەپ يېزىلىپ بولغان ،شۇڭا سەن دۇنياغا
قايتالمايسەن.

ئال ئىمران سۈرىسى

بېشىدا ئۆلتۈرۈلۈپ كەتكەن  70ئەنسارىنىڭ قىسسىسى توغرىسىدا مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دۇئايىقۇنۇت ئوقۇپ ،ئۇالرنى ئۆلتۈرگەن كىشىلەرگە بەد دۇئا قىلدى ۋە ئۇالرغا
لەنەت ئوقۇدى .ئەنەس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنە مۇنداق دېدى« :پەرۋەردىگارىمىزغا ئۇچراشقانلىقىمىزنى
ۋە ئۇنىڭ بىزدىن رازى بولغانلىقىنى ئادەملىرىمىزگە يەتكۈزۈپ قويۇڭالر» دېگەن ئايەت چۈشتى .بىز ئۇ
ئايەتنى (تاكى ئۇ ئايەت ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانغا قەدەر) ئوقۇيتتۇق.
﴿ئۇالر ﷲ تەرىپىدىن بېرىلگەن نېئمەت ۋە پەزلنى ،مۆمىنلەرنىڭ ئەجرىنى ﷲ نىڭ بىكار
قىلىۋەتمەيدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىشىنى تىلەيدۇ﴾ مۇھەممەد ئىبنى ئىسھاق بۇ ئايەتنىڭ

مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :يەنى شېھىتلەر قىلغان ۋەدىنىڭ ئەمەلگە ئاشۇرۇلغانلىقىدىن ۋە ساۋابنىڭ
تولۇق بېرىلگەنلىكىدىن خۇش بېشارەت ئالدى ۋە خۇرسەن بولدى.
ئابدۇراھمان ئىبنى زەيد ئىبنى ئەسلەمە :بۇ ئايەت شېھىتلەر ۋە شېھىتلەردىن باشقا ھەممە
مۆمىنلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ .چۈنكى ،ﷲ تائاال پەيغەمبەرلەرگە بەرگەن ساۋاب ۋە پەزىلىتىنى بايان
قىلسا ،كەينىدىنال مۆمىنلەرگە بەرگەن نەرسىلەرنى بايان قىلىدۇ -،دېدى.

ھەمرائۇلئەسەد غازىتى ۋە ئۇنىڭغا قاتناشقان كىشىلەرنىڭ پەزىلىتى
﴿(ئۇھۇد غازىتىدا) يارىالنغاندىن كېيىن ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقانالر﴾ بۇ
ئىش ھەمرائۇلئەسەد كۈنى بولغان بولۇپ ،جەريانى مۇنداق :مۇشرىكالر (ئۇھۇد ئۇرۇشىدا) مۇسۇلمانالر
ئۈستىدىن غەلىبە قىلغاندىن كېيىن ،ئۆزلىرىنىڭ شەھەرلىرىگە قايتىشتى .ئۇالر يولدا كېتىۋېتىپ:
نېمىشقا (ئۇرۇشنى) مەدىنىگىچە داۋامالشتۇرمىغاندىمىز ،ئۇنى ئاخىرقى قېتىملىق بولغان بىر ئۇرۇش
قىلمىغاندىمىز -،دەپ پۇشايمان قىلىشتى .بۇنىڭدىن (يەنى ئۇالرنىڭ قىلغان پۇشايمانلىرىدىن)
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمخەۋەرتاپتى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمئۇالرغامۇسۇلمانالرنىڭكۈچىنىڭبارلىقىنى
كۆرسىتىپ ،بىر قورقىتىپ قويۇش ئۈچۈن مۇسۇلمانالرنى كاپىرالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغالشقا بۇيرۇدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جابىر ئىبنى ئابدۇلالھدىن باشقا ،ئۇھۇد ئۇرۇشىغا قاتناشمىغان بىر كىشىگىمۇ
(قوغلىغۇچى) قوشۇنغا قاتنىشىشقا رۇخسەت قىلمىدى .مۇسۇلمانالر گەرچە ئۇرۇشتا قاتتىق يارىالنغان
بولسىمۇ ،ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بويسۇنۇپ جەڭگە ئاتالندى.
ئىبنى ئەبۇھاتەم ئىكرىمەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مۇشرىكالر ئۇھۇد ئۇرۇشىدىن
يانغاندا :مۇھەممەدنى ئۆلتۈرەلمىدىڭالر ۋە ئۇنىڭ ئادەملىرنى قوغلىمىدىڭالر (يەنى ئۇالرنى كۆپ
ئۆلتۈرەلمىدىڭالر) ياكى ئەسىرگە ئااللمىدىڭالر ،بۇ ناھايىتى ئەپسۇسلىنارلىق ئىش بولدى( ،ئارقاڭالرغا)
قايتىڭالر -،دېيىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇنىڭدىن خەۋەر تېپىپ ،مۇسۇلمانالرنى ئۇالرنىڭ
كەينىدىن قوغالشقا بۇيرۇق بەردى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسۇلمانالر قوزغىلىپ ھەمرائۇلئەسەد ياكى
ئەبۇئۇيەينىنىڭ قۇدۇقىنىڭ قېشىغىچە يېتىپ كەلدى .مۇشرىكالر :كېلەر يىلى قايتا كېلىمىز -،دەپ
قايتىپ كەتتى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالممۇ قايتىپ كەلدى .بۇ بىر ئۇرۇش ھېسابالندى ،ئاندىن
ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى(﴿ :ئۇھۇد غازىتىدا) يارىالنغاندىن كېيىن ﷲ نىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ
چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقانالر ،ئۇالر (يەنى مۆمىنلەر) دىن ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر ۋە تەقۋادارلىق قىلغانالر
چوڭ ساۋابقا ئېرىشىدۇ﴾.
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ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ بۇ ئايەت ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
مەن ئۇرۋەگە :ئى قىز قېرىندىشىمنىڭ بالىسى! ئۇھۇد ئۇرۇشىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا مۇسىبەت
يەتكەندە ،مۇشرىكالرمۇ قايتىشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇشرىكالرنىڭ قايتا يېنىپ كېلىشىدىن
ئەنسىرەپ« :مۇشرىكالرنىڭ كەينىدىن كىم قوغالپ چىقىدۇ؟» دېدى ،شۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ
ئىچىدىن  70كىشى تەييار بولدى .ئۇالرنىڭ ئىچىدە (ئاتاڭ) زۇبەيرى ۋە (بوۋاڭ) ئەبۇبەكرىمۇ بار
ئىدى -،دېدىم.
﴿(مۇشرىكالر تەرەپدارى بولغان) ئادەملەر ئۇالرغا« :شەك  -شۈبھىسىزكى ،كىشىلەر (يەنى
قۇرەيشلەر) سىلەرگە قارشى قوشۇن توپلىدى ،ئۇالردىن قورقۇڭالر» دېدى .بۇ سۆز ئۇالرنىڭ ئىمانىنى
كۈچەيتتى﴾ يەنى كاپىر تەرەپدارى بولغان كىشىلەر مۆمىنلەرنى كاپىرالرنىڭ توپالنغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ

جىقلىقىدىن قورقۇتتى .مۆمىنلەر كاپىرالرنى چوڭ بىلمەي ،ﷲ تائاالغا تەۋەككۈل قىلدى ۋە ﷲ
تائاالدىن ياردەم سورىدى﴿ .ئۇالر« :بىزگە ﷲ كۇپايە ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ھامىي!» دېدى﴾.

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
﴿«بىزگە ﷲ كۇپايە ،ﷲ نېمىدېگەن ياخشى ھامىي!»﴾ دېگەن بۇ سۆزنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم
ئوتقا تاشلىنىدىغان چاغدا دېگەن ئىدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇشرىك تەرەپدارلىرى مۇسۇلمانالرغا
ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :قۇرەيشلەر سىلەرگە قارشى قوشۇن توپلىدى ،ئۇالردىن قورقۇڭالر دېگەن
چاغدا -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ﷲ نىڭ نېئمىتى ۋە پەزلى بىلەن
قايتىپ كەلدى ،ھېچقانداق زىيان  -زەخمەتكە ئۇچرىمىدى﴾.
بەيھەقى﴿ :ئۇالر ﷲ نىڭ رازىلىقىنى ئىزدىدى .ﷲ ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر﴾ دېگەن ئايەت
ھەققىدە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇالرنىڭ ساق ـ
ساالمەت قالغانلىقى ﷲ تائاالنىڭ ئۇالرغا بەرگەن نېئمىتىدۇر .بىر كارۋان ئۇالرنىڭ قېشىدىن ئۆتكەن
ئىدى( .بۇ ھەج مەۋسۇمى ئىدى) .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كارۋاننىڭ ماللىرىنى سېتىۋېلىپ ،ئۇنىڭدىن
نۇرغۇنلىغان پايدا ئالدى .ئاندىن ئۇنى (پايدىنى) ساھابىلىرىغا ئۈلەشتۈرۈپ بەرگەنلىكىمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ
ئۇالرغا قىلغان كاتتا پەزلىدۇر.
﴿ئەنە شۇ شەيتان ئۆز دوستلىرىنى (يەنى كۇففارالرنى) قورقىتىدۇ﴾ يەنى ئاشۇ (سۆزنى دېگۈچى)
شەيتاندۇر ،ئۇ سىلەرنى ئۆزىنىڭ دوستلىرىدىن (يەنى كاپىرالردىن) قورقىتىدۇ ۋە سىلەرگە ئۇالرنىڭ
كۈچلۈك ئىكەنلىكى ئارقىلىق قورقۇنچ سالىدۇ.
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﴿ئەگەر مۆمىن بولساڭالر ،ئۇالردىن قورقماڭالر ،مەندىن قورقۇڭالر﴾ يەنى سىلەرگە (شۇنداق)
قورقۇنچ سالسا ،سىلەر ماڭا تەۋەككۈل قىلىڭالر ۋە مەندىن ياردەم سوراڭالر .مەن سىلەرگە كۇپايىدۇرمەن.
ئۇالرغا قارشى سىلەرگە ياردەم بەرگۈچىدۇرمەن.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ﷲ بەندىسىگە (يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى قوغداشقا
ۋە ئۇنىڭغا ياردەم بېرىشكە) يېتەرلىك ئەمەسمۇ؟ ئۇالر سېنى ﷲ دىن باشقا مەبۇدالر بىلەن قورقۇتىدۇ،
ﷲ گۇمراھ قىلغان ئادەمنى ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ ھىدايەت قىلغان ئادەمنى ھېچ
ئازدۇرغۇچى بولمايدۇ ،ﷲ غالىب( ،دۈشمەنلىرىنى) جازالىغۇچى ئەمەسمۇ؟ ئەگەر ئۇالردىن« :ئاسمانالرنى
ۋە زېمىننى كىم ياراتقان» دەپ سورىساڭ ،شۈبھىسىزكى ،ئۇالر« :ﷲ ياراتقان» دەيدۇ .ئېيتقىنكى،
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«ئەگەر ﷲ ماڭا بىرەر زىيان  -زەخمەت يەتكۈزۈشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى دەپئى قىلىشقا ،يا ﷲ ماڭا
رەھمەت قىلىشنى ئىرادە قىلسا ،ئۇنى توسۇۋېلىشقا ،ﷲ دىن باشقا سىلەر ئىبادەت قىلىۋاتقان مەبۇدالر
قادىر بوالالمدۇ؟ ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالرچۇ؟» ئېيتقىنكى« ،ماڭا ﷲ كۇپايىدۇر ،تەۋەككۈل قىلغۇچىالر
ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلسۇن (يەنى ھەممە ئىشنى ﷲ غا تاپشۇرسۇن)»﴾(((﴿ ،شەيتاننىڭ دوستلىرى
بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر (سىلەر ئۇالرنى يېڭىسىلەر) ،شەيتاننىڭ تەدبىرى ھەقىقەتەن ئاجىزدۇر﴾(((،
﴿ئۇالر شەيتاننىڭ قوشۇنىدۇر ،بىلىڭالركى ،شەيتاننىڭ قوشۇنى زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾(((﴿ ،ﷲ
(لەۋھۇلمەھپۇزغا)« :مەن ۋە مېنىڭ پەيغەمبەرلىرىم چوقۇم غەلىبە قىلىمىز» دەپ يازدى ،ﷲ ھەقىقەتەن
كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾(((﴿ ،كىمكى ﷲ نىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن ،ئەلۋەتتە ﷲ ئۇنىڭغا
ياردەم بېرىدۇ﴾(((﴿ ،ئى مۆمىنلەر! سىلەر ﷲ غا (يەنى ﷲ نىڭ دىنىغا) ياردەم بەرسەڭالر،
ﷲ سىلەرگە (دۈشمىنىڭالرغا قارشى ياردەم بېرىدۇ ،قەدىمىڭالرنى (ئۇرۇش مەيدانلىرىدا) بەرقارار
قىلىدۇ﴾(((﴿ ،شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز پەيغەمبىرىمىزگە ،مۆمىنلەرگە ھاياتىي دۇنيادا ۋە (پەرىشتە،
پەيغەمبەر ۋە مۆمىنلەردىن بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان) گۇۋاھچىالر ھازىر بولىدىغان
كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز .ئۇ كۈندە كاپىرالرنىڭ ئۆزرىلىرى پايدا بەرمەيدۇ ،ئۇالر لەنەتكە ئۇچرايدۇ،
ئۇالر ئاخىرەتنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ﴾(((.

*******
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔ
(ئى مۇھەممەد!) كۇفرىغا ئۆزلىرىنى ئاتىغانالر (يەنى سۆزلىرى ۋە ھەرىكەتلىرى بىلەن كۇفرىغا
شاپاشاليدىغان مۇناپىقالر) سېنى غەمكىن قىلمىسۇن ،ئۇالر ھەقىقەتەن (كۇفرى بىلەن) ﷲ غا قىلچە
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ ئاخىرەتتە ئۇالرغا (ساۋابتىن) ھېچبىر نېسىۋە بەرمەسلىكنى خااليدۇ؛ ئۇالر
چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾176ئىماننى كۇفرىغا تېگىشكەنلەر (يەنى مەزكۇر مۇناپىقالر) (كۇفرى بىلەن)
((( زۇمەر سۈرىسى  - 36ئايەتتىن  38ـ ئايەتكىچە.
((( نىسا سۈرىسى  76ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  19ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇجادەلە سۈرىسى  21ـ ئايەت.
((( ھەج سۈرىسى  40ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( مۇھەممەد سۈرىسى  7ـ ئايەت.
((( غافىر سۈرىسى  51ـــ  52ـ ئايەتلەر.
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ﷲ غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾177كاپىرالر ئۆزلىرىگە (جازا
بەرمەستىن) مۆھلەت بېرىشىمىزنى (يەنى ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشىمىزنى) ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق
دەپ گۇمان قىلمىسۇن ،ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز (ۋە ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز) پەقەت ئۇالرنىڭ
گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر .ئۇالر (ئاخىرەتتە) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾178ﷲ
ياماننى (يەنى مۇناپىقنى) ياخشىدىن (يەنى مۆمىندىن) ئايرىمىغىچە مۆمىنلەرنى (يەنى سىلەرنى) ھازىرقى
پېتىڭالرچە قويمايدۇ .ﷲ سىلەرنى غەيبدىنمۇ خەۋەردار قىلمايدۇ ۋە لېكىن ﷲ پەيغەمبەرلىرىدىن
خالىغىنىنى تالالپ ،ئۇنىڭغا (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا مۇناپىقالرنىڭ ھالىنى بىلدۈرگەندەك) غەيبنى
بىلدۈرىدۇ؛ ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتىڭالر ،ئەگەر سىلەر ئىمان ئېيتساڭالر ۋە
(پەرۋەردىگارىڭالردىن) قورقساڭالر ،چوڭ ساۋابقا ئېرىشىسىلەر﴿ .﴾179ﷲ ئۆز پەزلىدىن بەرگەن
نەرسىلەرگە (يەنى پۇل  -مالغا) بېخىللىق قىلىدىغانالر بېخىللىقنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ
گۇمان قىلمىسۇن ،ئەمەلدە بۇ ئۇالر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر؛ ئۇالرنىڭ بېخىللىق قىلغان نەرسىسى قىيامەت
كۈنى ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇ .ئاسمانالرنىڭ ۋە يەرنىڭ مىراسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى
كائىناتتىكى ھەممە نەرسە ﷲ نىڭ مۈلكى بولۇپ ،ئۇالر پانىي بولغاندىن كېيىن ﷲ نىڭ دەرگاھىغا
قايتىدۇ) .ﷲ قىلغان ئەمەلىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴿.﴾180

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بېرىلگەن تەسەللىي توغرىسىدا
ﷲ تائاال پەيغەمبىرىگە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) كۇفرىغا ئۆزلىرىنى ئاتىغانالر (يەنى
سۆزلىرى ۋە ھەرىكەتلىرى بىلەن كۇفرىغا شاپاشاليدىغان مۇناپىقالر) سېنى غەمكىن قىلمىسۇن﴾ بۇ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كىشىلەرگە بەك كۆيۈمچانلىقىنى ئىپادىلەيدىغان ئايەت بولۇپ ،كاپىرالرنىڭ
قارشىلىق قىلىشى ۋە ھەقنى قوبۇل قىلماسلىقى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى غەمكىن قىالتتى.

﴿ئۇالر ھەقىقەتەن (كۇفرى بىلەن) ﷲ غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ .ﷲ ئاخىرەتتە ئۇالرغا
(ساۋابتىن) ھېچبىر نېسىۋە بەرمەسلىكنى خااليدۇ؛ ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ .ئىماننى كۇفرىغا
تېگىشكەنلەر (يەنى مەزكۇر مۇناپىقالر) (كۇفرى بىلەن) ﷲ غا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ ،ئۇالر قاتتىق
ئازابقا دۇچار بولىدۇ .كاپىرالر ئۆزلىرىگە (جازا بەرمەستىن) مۆھلەت بېرىشىمىزنى (يەنى ئۆمرىنى ئۇزۇن
قىلىشىمىزنى) ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان قىلمىسۇن﴾.
﴿ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز (ۋە ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز) پەقەت ئۇالرنىڭ گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى
ئۈچۈندۇر .ئۇالر (ئاخىرەتتە) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ
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تۆۋەندىكى ئايەتلىرىنىڭ مەنىلىرىگە ئوخشاپ كېتىدۇ(﴿ :ئۇالر) بىزنىڭ ئۇالرغا مال  -مۈلۈك ۋە ئەۋالدالرنى
بەرگەنلىكىمىزنى ئۆزلىرىگە تېز ياخشىلىق قىلغانلىق دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالر
ئۇقمايدۇ﴾(((﴿ ،بۇ قۇرئاننى ئىنكار قىلغانالرنى ماڭا قويىۋەتكىن ،ئۇالرنى تۇيدۇرماستىن ،ئاستا  -ئاستا
ھاالكەتكە يۈزلەندۈرىمىز﴾(((﴿ ،ئۇالرنىڭ ماللىرى ۋە ئەۋالدلىرى سېنى ئەجەبلەندۈرمىسۇن .ﷲ دۇنيادا
بۇالر ئارقىلىق ئۇالرنى جازاالشنى ،ئۇالرنىڭ كاپىر پېتى جان ئۈزۈشىنى ئىرادە قىلىدۇ﴾(((.
((( مۆمىنۇن سۈرىسى  55ـــ  56ـ ئايەتلەر.
((( قەلەم سۈرىسى  44ـ ئايەت.
((( تەۋبە سۈرىسى  85ـ ئايەت.
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﴿ﷲ ياماننى (يەنى مۇناپىقنى) ياخشىدىن (يەنى مۆمىندىن) ئايرىمىغىچە مۆمىنلەرنى (يەنى
سىلەرنى) ھازىرقى پېتىڭالرچە قويمايدۇ﴾ يەنى (ﷲ) ئۆزىنىڭ دوستىدىن دۈشمىنىنى ،چىداملىق

مۆمىندىن بۇزۇق مۇناپىقالرنى ئايرىدىغان ئىمتىھاندىن بىرنى قىلىشى الزىم ئىدى .ﷲ تائاال مۆمىنلەرنى
سىنىغان ئىمتىھان ئۇھۇد كۈنى بولدى .ئۇ ئىمتىھان بىلەن مۆمىنلەرنىڭ ئىمانى ،ئۇالرنىڭ چىداملىقى،
جاپاغا بەرداشلىق بېرىشى ۋە ئۇالرنىڭ ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە بويسۇنىدىغانلىقى ئاشكارا
بولدى .شۇنداقال ،مۇناپىقالرنىڭ ئەپتى  -بەشىرىسى ئېچىپ تاشالندى .شۇنىڭ بىلەن مۇناپىقالرنىڭ
قارشىلىشىشى ،جىھادتىن قورققانلىقى ،ﷲ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە قىلغان خىيانىتى ئاشكارا
بولدى .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ﷲ ياماننى (يەنى مۇناپىقنى) ياخشىدىن (يەنى مۆمىندىن)
ئايرىمىغىچە مۆمىنلەرنى (يەنى سىلەرنى) ھازىرقى پېتىڭالرچە قويمايدۇ﴾.
مۇجاھىد بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال مۆمىنلەر بىلەن مۇناپىقالرنىڭ
ئارىسىنى ئۇھۇد كۈنى ئايرىدى .قەتادە مۇنداق دەيدۇ :ﷲ تائاال ئۇالرنىڭ ئارىسىنى جىھاد ۋە ھىجرەت
بىلەن ئايرىدى.
﴿ﷲ سىلەرنى غەيبدىنمۇ خەۋەردار قىلمايدۇ﴾ يەنى ﷲ تائاال مۆمىن بىلەن مۇناپىقنىڭ ئارىسىنى
ئايرىدىغان،تاشقىسەۋەبلەرنىبېكىتمىگەنبولسا،سىلەركىمنىڭمۆمىن،كىمنىڭمۇناپىقئىكەنلىكىنى
بىلەلمەيتتىڭالر .چۈنكى ،ئىمان ۋە مۇناپىق دېگەن ﷲ تائاال ئىنسانالرنىڭ قەلبىگە ئورۇنالشتۇرغان
نەرسىدۇر.
﴿ۋە لېكىن ﷲ پەيغەمبەرلىرىدىن خالىغىنىنى تالالپ ،ئۇنىڭغا (مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا
مۇناپىقالرنىڭ ھالىنى بىلدۈرگەندەك) غەيبنى بىلدۈرىدۇ﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ﷲ تائاالنىڭ مۇنۇ

ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ﴿ :ﷲ غەيبنى بىلگۈچىدۇر ،ئۆزىنىڭ غەيبىدىن ھېچبىر ئادەمنى خەۋەردار
قىلمايدۇ .پەقەت ﷲ ئۆزى مەمنۇن بولغان پەيغەمبىرىگىال (بەزى غەيبنى بىلدۈرىدۇ) ،ئۇنىڭ ئالدىغا ۋە
ئارقىسىغا كۆزەتچى (پەرىشتە) سېلىپ قويىدۇ﴾(((﴿ ،ﷲ غا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان ئېيتىڭالر،
ئەگەر سىلەر ئىمان ئېيتساڭالر ۋە (پەرۋەردىگارىڭالردىن) قورقساڭالر ،چوڭ ساۋابقا ئېرىشىسىلەر﴾.

بېخىلنى ئەيىبلەش ۋە بېخىللىقتىن ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا
﴿ﷲ ئۆز پەزلىدىن بەرگەن نەرسىلەرگە (يەنى پۇل  -مالغا) بېخىللىق قىلىدىغانالر بېخىللىقنى
ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان قىلمىسۇن ،ئەمەلدە بۇ ئۇالر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر﴾ يەنى بېخىل:

مال توپالش (ئۆزىگە) پايدا ئېلىپ كېلىدۇ -،دەپ گۇمان قىلىپ قالمىسۇن .ئۇنداق قىلىش ئاخىرەتتە
ئۇنىڭغا زىيانلىقتۇر ۋە دۇنيادىمۇ زىيانلىق بولۇشى مۇمكىن .ئاندىن ﷲ تائاال قىيامەت كۈنى بېخىلنىڭ
توپلىغان مېلىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالرنىڭبېخىللىق
قىلغان نەرسىسى قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇ﴾.
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاال بىر كىشىگە مال ـ مۈلۈك بەرسە ،ئۇ مالنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلمىسا ،ئۇ مال
((( جىن سۈرىسى  26ـ  27ـ ئايەتلەر.
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(زەھىرىنىڭ ناھايىتى كۆپلۈكىدىن) بېشىنىڭ تېرىسى چۈشۈپ كەتكەن ،كۆزىنىڭ ئۈستىدە ئىككى دانە
قارا چېكىت بار چوڭ بىر يىالننىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىلىدۇ .قىيامەت كۈنى ئۇ (يىالن) مال ئىگىسىنىڭ
گېلىغا چەمبەر شەكلىدە يۆگىشىپ (ئۇنى بوغۇپ) ،ئىككى ئۆتكۈر چىشى بىلەن ئۇنىڭ قولىنى چىشلەپ:
مەن سېنىڭ مال ـ مۈلكىڭ ،مەن سېنىڭ بايلىقىڭ -،دەيدۇ» .ئاندىن (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم) بۇ
ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ﷲ ئۆز پەزلىدىن بەرگەن نەرسىلەرگە (يەنى پۇل  -مالغا) بېخىللىق قىلىدىغانالر
بېخىللىقنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان قىلمىسۇن ،ئەمەلدە بۇ ئۇالر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر﴾

ئىمام ئەھمەد ئابدۇلالھدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
«مېلىنىڭ زاكىتىنى ئايرىمىغان بىر بەندىگە (داۋاملىق ئۇنىڭ كەينىدىن قوغالپ يۈرىدىغان بېشىنىڭ
تېرىسى چۈشۈپ كەتكەن) چوڭ بىر يىالن كېلىدۇ .ئۇ (بەندە) يىالندىن قاچىدۇ ،يىالن ئۇنى قوغالپ
يۈرۈپ :مەن سېنىڭ بايلىقىڭ -،دەيدۇ» .ئاندىن ئابدۇلالھ بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ئۇالرنىڭ بېخىللىق
قىلغان نەرسىسى قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇ﴾.
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە يەرنىڭ مىراسى ﷲ نىڭدۇر (يەنى كائىناتتىكى ھەممە نەرسە ﷲ نىڭ مۈلكى
بولۇپ ،ئۇالر پانىي بولغاندىن كېيىن ﷲ نىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ)﴾ يەنى ﴿ﷲ سىلەرنى ئىگە قىلغان
مالالردىن سەدىقە قىلىڭالر﴾(((﴿ ،ﷲ قىلغان ئەمەلىڭالردىن خەۋەرداردۇر﴾.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
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«ﷲ بولسا ھەقىقەتەن پېقىر ،بىز بولساق باي» دېگەن كىشىلەر (يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ سۆزىنى
ﷲ ھەقىقەتەن ئاڭلىدى ،ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرىنى خاتىرىلەپ
قويىمىز (يەنى نامى  -ئەمالىغا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە بۇنى ئۇالرنىڭ نامە  -ئەمالىغا يېزىشنى بۇيرۇيمىز)
ھەمدە ئاخىرەتتە پەرىشتىلەر تىلى ئارقىلىق ،كۆيدۈرگۈچى ئازابنى تېتىڭالر دەيمىز﴿ .﴾181بۇ سىلەرنىڭ
قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىندۇر ،ﷲ بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر﴿ .﴾182ئۇالر(« :تەۋراتتا)
ﷲ بىزنى (ئاسماندىن چۈشكەن) ئوت يەپ كېتىدىغان بىر قۇربانلىق كەلتۈرمىگىچە ھەقىقەتەن
ھېچبىر پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرمەسلىككە بۇيرۇدى» دېدى (بۇ ئىپتىرا بولۇپ ،ﷲ ئۇالرنى بۇيرۇغان
ئەمەس)( .ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى ،سىلەر ئېيتقان مۆجىزىلەر ۋە سىلەر ئېيتقان مۆجىزە بىلەن
ھەقىقەتەن نۇرغۇن پەيغەمبەر كەلدى؛ ئەگەر سىلەر (دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،ئۇالرنى نېمىشقا
ئۆلتۈردۈڭالر؟»﴿( .﴾183ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سېنى يالغانغا چىقارغان بولسا (قايغۇرۇپ كەتمىگىن)،
سەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن مۆجىزىلەرنى ،كىتابالرنى (يەنى ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان
((( ھەدىد سۈرىسى  7ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

سەھىپىلەرگە ئوخشاش ساماۋى كىتابالرنى) ۋە نۇرلۇق كىتابنى (يەنى تەۋرات ،ئىنجىلغا ئوخشاشالرنى)
ئېلىپ كەلگەن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرمۇ يالغانغا چىقىرىلغان ئىدى﴿.﴾184

اﷲ تائاالنىڭ مۇشرىكالرنى ئاگاھالندۇرغانلىقى
سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت
قىلىدۇ﴿ :كىمكى ﷲ غا قەرزىي ھەسەنە بېرىدىكەن (يەنى ﷲ نىڭ يولىدا پۇل  -مېلىنى
خۇشاللىق بىلەن سەرپ قىلىدىكەن) ،ﷲ ئۇنىڭغا نەچچە ھەسسە (يەنى ئون ھەسسىدىن يەتتە
يۈز ھەسسىگىچە) كۆپ قايتۇرىدۇ﴾((( دېگەن ئايەت چۈشكەندە ،يەھۇدىيالر :ئى مۇھەممەد! سېنىڭ
پەرۋەردىگارىڭ بەندىلىرىدىن قەرز سورىغىدەك پېقىر بولۇپ قالدىمۇ؟ -دېدى .شۇنىڭ بىلەن ﷲ
تائاال بۇ ئايەتنى چۈشۈردى«﴿ :ﷲ بولسا ھەقىقەتەن پېقىر ،بىز بولساق باي» دېگەن كىشىلەر
(يەنى يەھۇدىيالر) نىڭ سۆزىنى ﷲ ھەقىقەتەن ئاڭلىدى﴾».
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن قىلىنغان رىۋايەتتە بۇ سۆزنى تەنھاس ئىسىملىك بىر
يەھۇدىي قىلغان بولۇپ ،ئۇ بۇ سۆزنى قىلغاندا ،ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنى ئۇرغان.
ئۇ ئىككىسى دەۋالىشىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بارغاندا ،يەھۇدىي يۇقىرىدا قىلغان
سۆزىدىن تېنىۋالغان .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇ يەھۇدىينىڭ ھەقىقەتەنمۇ شۇ سۆزنى قىلغانلىقىنى
ئىسپاتالپ يۇقىرىدىكى ئايەتنى نازىل قىلغان.
﴿ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز﴾ دېگەن بۇ ئايەت يەھۇدىيالرغا تەھدىتتۇر .شۇڭا
بۇ ئايەتنى ﷲ تائاال﴿ :پەيغەمبەرلەرنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكلىرىنى خاتىرىلەپ قويىمىز (يەنى نامى -
ئەمالىغا مۇئەككەل پەرىشتىلەرگە بۇنى ئۇالرنىڭ نامە  -ئەمالىغا يېزىشنى بۇيرۇيمىز)﴾ دېگەن ئايىتى

بىلەن بىر يەردە كەلتۈردى .يەنى يۇقىرىدىكى ئايەت ئۇالرنىڭ ﷲ تائاال توغرۇلۇق دېگەن سۆزىدۇر.
بۇ ئۇالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگە قىلغان ئىشلىرىدۇر .ﷲ تائاال ئۇالرغا شۇ ئىشلىرى ئۈچۈن
ئەڭ يامان ئازاب بېرىدۇ .شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :ھەمدە ئاخىرەتتە پەرىشتىلەر تىلى
ئارقىلىق ،كۆيدۈرگۈچى ئازابنى تېتىڭالر دەيمىز .بۇ سىلەرنىڭ قىلمىشىڭالر تۈپەيلىدىندۇر ،ﷲ
بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلغۇچى ئەمەستۇر﴾ بۇ ئايەت ئۇالرنى مات قىلىش ۋە پەس كۆرۈش ئۈچۈن

كەلگەن.

﴿ئۇالر(« :تەۋراتتا) ﷲ بىزنى (ئاسماندىن چۈشكەن) ئوت يەپ كېتىدىغان بىر قۇربانلىق
كەلتۈرمىگىچە ھەقىقەتەن ھېچبىر پەيغەمبەرگە ئىمان كەلتۈرمەسلىككە بۇيرۇدى» دېدى (بۇ ئىپتىرا
بولۇپ ،ﷲ ئۇالرنى بۇيرۇغان ئەمەس)﴾ يەنى ﷲ تائاال بۇ ئايىتى بىلەن ،بىر پەيغەمبەر ﷲ

تائاال تەرىپىدىن پەيغەمبەر بولۇپ كەلسە ،ئۇ پەيغەمبەرنىڭ ئۈممىتىدىن :بىر ئوتنىڭ ئاسماندىن
چۈشۈپ مال سەدىقە قىلغۇچىنىڭ قوبۇل بولغان سەدىقىسىنى يەپ كېتىشى ،ئاشۇ ئۈممەتكە كەلگەن
پەيغەمبەرگە بېرىلگەن مۆجىزىنىڭ بىرى بولمىسا ،ئۇ پەيغەمبەرگە ئىشەنمەسلىككە (ﷲ تائاال
كىتابلىرىمىزدا يەنى تەۋراتتا) ئەھدى قىلغان -،دەپ گۇمان قىلغان بەزى كىشىلەرنى يالغانچىغا
چىقاردى .بۇنى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ۋە ھەسەن قاتارلىقالرمۇ شۇنداق دېگەن.
((( بەقەرە سۈرىسى  245ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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﴿(ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا) ئېيتقىنكى ،سىلەر ئېيتقان مۆجىزىلەر ۋە سىلەر ئېيتقان مۆجىزە بىلەن﴾
يەنى قوبۇل قىلىنغان قۇربانلىقالرنى يەپ كېتىدىغان ئوت بىلەن ﴿ھەقىقەتەن نۇرغۇن پەيغەمبەر
كەلدى؛ ئەگەر سىلەر (دەۋايىڭالردا) راستچىل بولساڭالر ،ئۇالرنى نېمىشقا ئۆلتۈردۈڭالر؟»﴾

ئاندىن ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا تەسەللىي بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) ئۇالر سېنى يالغانغا چىقارغان بولسا (قايغۇرۇپ كەتمىگىن) ،سەندىن
ئىلگىرىئۆتكەنمۆجىزىلەرنى،كىتابالرنى(يەنىئىبراھىمئەلەيھىسساالمغانازىلقىلىنغانسەھىپىلەرگە
ئوخشاش ساماۋى كىتابالرنى) ۋە نۇرلۇق كىتابنى (يەنى تەۋرات ،ئىنجىلغا ئوخشاشالرنى) ئېلىپ
كەلگەن نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرمۇ يالغانغا چىقىرىلغان ئىدى﴾ يەنى كاپىرالرنىڭ سېنى يالغانچىغا

چىقىرىشى سېنى بىئارام قىلمىسۇن .چۈنكى ،سەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن پەيغەمبەرلەر ئوچۇق ۋە
كەسكىن پاكىتالرنى ئېلىپ كېلىپمۇ يالغانچىغا چىقىرىلدى .ئۇالر ساڭا ئۈلگىدۇر.

*******
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ھەر بىر جان ئىگىسى ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىغۇچىدۇر .سىلەرنىڭ ئەجرىڭالر (يەنى
ئەمەللىرىڭالرنىڭ ساۋابى) قىيامەت كۈنى تولۇق بېرىلىدۇ ،كىمكى دوزاختىن يىراق قىلىنغان
ۋە جەننەتكە كىرگۈزۈلگەن ئىكەن ،ئۇ مۇرادىغا يەتكەن بولىدۇ .دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت
ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇر (يەنى ئالدايدىغان نەرسە بولۇپ ،ئازغىنا بەھرىمەن بولغاندىن
كېيىن تۈگەيدۇ)﴿ .﴾185سىلەر ماللىرىڭالردا (سەدىقىغە بۇيرۇلۇش ۋە ئاپەت يېتىشى بىلەن) ۋە
جانلىرىڭالردا (قەتل قىلىنىش ،ئەسىر ئېلىنىش ،كېسەل بولۇش بىلەن) چوقۇم سىنىلىسىلەر،
سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىن ،مۇشرىكالردىن چوقۇم
نۇرغۇن يامان سۆز ئاڭاليسىلەر ،ئەگەر (يۇقىرىقى ئەھۋالالر يۈز بەرگەندە) سەۋر قىلساڭالر (سۆزۈڭالر
ۋە ھەرىكىتىڭالردا ﷲ دىن) قورقساڭالر ،ئۇنداقتا بۇ ھەقىقەتەن ئىرادە بىلەن قىلىنىشقا تېگىشلىك
ئىشالردىندۇر﴿.﴾186

638

ھەر بىرجان ئىگىسىنىڭ ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىيدىغانلىقى
ﷲ تائاال ھەر بىرجان ئىگىسىنىڭ ئۆلۈمنىڭ تەمىنى تېتىيدىغانلىقىدىن ئىبارەت ھەممە مەخلۇقات
ئۈچۈن كۈچكە ئىگە بۇ ئەھۋالدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :زېمىننىڭ ئۈستىدىكى ھەممە يوقىلىدۇ.
ئەزىمەتلىك ۋە كەرەملىك پەرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى مەڭگۈ قالىدۇ﴾((( يەنى پەقەت ﷲ تائاالال ئۆلمەي،
((( رەھمان سۈرىسى  26ــــ  27ـ ئايەتلەر.

ئال ئىمران سۈرىسى

تىرىك قالىدۇ .جىن ۋە ئىنسانالرنىڭ ھەممىسى ئۆلىدۇ .شۇنىڭدەك پەرىشتىلەر ۋە ئەرشنى كۆتۈرۈپ
تۇرىدىغان پەرىشتىلەرمۇ ئۆلىدۇ .پەقەت بىردىن بىر تەنھا ﷲ ال ئۆلمەي قېلىپ قالغۇچىدۇر .ﷲ
تائاال ھەممە نەرسىنىڭ ئەۋۋەلقىسى بولغىنىدەك ،ھەممە نەرسىنىڭ ئاخىرقىسى بولىدۇ .بۇ ئايەت ھەممە
كىشىگە تەسەللىدۇر( .چۈنكى) يەر يۈزىدە بىر كىشىمۇ قالماي ئۆلۈپ كېتىدۇ( ،ﷲ تائاال بەلگىلەپ
بەرگەن) مۇددەت تۈگىسە ۋە ئادەم ئەلەيھىسساالمدىن تارتىپ تاكى يارالماقچى بولغان ئىنسانالرنىڭ
ھەممىسى ئۆلۈپ تۈگىسە ،ﷲ تائاال قىيامەتنى قائىم قىلىدۇ .ئىنسانالرنى تىرىلدۈرۈپ ،ئۇالرنىڭ چوڭ
ـ كىچىك ئەمەللىرىنىڭ ھەممىسىدىن ھېساب ئالىدۇ .ھەرقانداق كىشىگە زەررىچىلىكمۇ زۇلۇم قىلمايدۇ.
شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :سىلەرنىڭ ئەجرىڭالر (يەنى ئەمەللىرىڭالرنىڭ ساۋابى) قىيامەت كۈنى
تولۇقبېرىلىدۇ﴾.

كىملەرنىڭ مۇرادىغا يەتكۈچىلەردىن بولىدىغانلىقى توغرىسىدا
﴿كىمكى دوزاختىن يىراق قىلىنغان ۋە جەننەتكە كىرگۈزۈلگەن ئىكەن ،ئۇ مۇرادىغا يەتكەن بولىدۇ﴾

ئىبنى ئەبۇھاتىم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :جەننەتتىكى قامچىنىڭ ئورنىچىلىك يەر ،دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى نەرسىدىن
ياخشىدۇر .ئەگەر خالىساڭالر (ﷲ تائاالنىڭ)﴿ :كىمكى دوزاختىن يىراق قىلىنغان ۋە جەننەتكە
كىرگۈزۈلگەن ئىكەن ،ئۇ مۇرادىغا يەتكەن بولىدۇ﴾ دېگەن ئايىتىنى ئوقۇڭالر».
﴿دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇر (يەنى ئالدايدىغان نەرسە بولۇپ،
ئازغىنا بەھرىمەن بولغاندىن كېيىن تۈگەيدۇ)﴾ بۇ ،دۇنيانىڭ ئىشىنى ئەرزىمەس ۋە تۆۋەن كۆرسىتىش

ئۈچۈندۇر .چۈنكى ،بۇ دۇنيا تۈگەپ كېتىدىغان ئازغىنا بىر نەرسىدۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
﴿سىلەر دۇنيا تىرىكچىلىكىنى ئارتۇق كۆرىسىلەر .ئاخىرەت ياخشىدۇر ۋە باقىيدۇر﴾(((﴿ ،سىلەرگە قانداق
نەرسە بېرىلمىسۇن( ،ئۇ) دۇنيا تىرىكچىلىكىدىكى پايدىلىنىدىغان نەرسىدۇر ۋە دۇنيا تىرىكچىلىكىنىڭ
(((
زىننىتىدۇر ،ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى ساۋاب ئەڭ ياخشىدۇر ،ئەڭ باقىيدۇر ،چۈشەنمەمسىلەر؟﴾
ئىمام مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دەپ كەلدى :ﷲ نىڭ نامى بىلەن
قەسەمكى،ئاخىرەتكەنىسبەتەندۇنياخۇددىبىرىڭالربارمىقىنىدېڭىزغاتىقىپالچىقارغىنىغائوخشاشتۇر.
ئۇ بارمىقىنىڭ دېڭىزدىن قانچىلىك سۇ ئېلىپ چىقااليدىغانلىقىغا قاراپ باقسۇن(((.
قەتادە بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ :دۇنيا دېگەن مەنپەئەت ئورنىدۇر ،تاشلىنىپ
قالغۇچىدۇر ،ئىبادەتكە اليىق بولغان زات ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،دۇنيا ئىگىلىرىنىڭ
قولىدىن كېتىپ قالغۇچىدۇر .سىلەر بۇ مەنپەئەت ئورنىدىن (كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشىچە) ﷲ تائاالنىڭ
ئىبادىتىنى قولغا كەلتۈرۈۋېلىڭالر .كۈچ ـ قۇدرەت ﷲ تائاالغىال خاستۇر.

((( ئەئال سۈرىسى  16ـ  17ـ ئايەتلەر.
((( قەسەس سۈرىسى  60ـ ئايەت.
((( يەنى بىر بارماققا يۇققان سۇ دېڭىزغا نىسبەتەن بەك ئاز بولغىنىدەك ،ئاخىرەتكە نىسبەتەن دۇنيا شۇنچىلىك ئاز
ۋە ئاددىيدۇر.
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مۆمىننىڭ سىنىلىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا دۈشمىنىدىن ئەزىيەت يېتىپ
تۇرىدىغانلىقى
﴿سىلەر ماللىرىڭالردا (سەدىقىغە بۇيرۇلۇش ۋە ئاپەت يېتىشى بىلەن) ۋە جانلىرىڭالردا (قەتل
قىلىنىش ،ئەسىر ئېلىنىش ،كېسەل بولۇش بىلەن) چوقۇم سىنىلىسىلەر﴾ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى

ﷲ تائاالنىڭ﴿ :بىز سىلەرنى بىرئاز قورقۇنچ بىلەن ،بىرئاز قەھەتچىلىك بىلەن ۋە ماللىرىڭالرغا،
جانلىرىڭالرغا،بالىلىرىڭالرغا،زىرائەتلىرىڭالرغايېتىدىغانزىيانبىلەنچوقۇمسىنايمىز﴾(((دېگەن
ئايىتىنىڭ مەنىسىگە ئوخشايدۇ .يەنى مۆمىن ،مېلىغا ،ئۆزىگە ،باال ـ چاقىلىرىغا ياكى ئاياللىرىغا
مۇسبەت كېلىشى بىلەن سىنىلىدۇ .مۆمىن ئۆزىنىڭ دىنىغا قاراپ سىنىلىدۇ .ئەگەر ئۇ دىنىدا چىڭ
تۇرىدىغان كىشى بولسا ،سىناقنىڭ چوڭى كېلىدۇ.

﴿سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر) دىن ،مۇشرىكالردىن
چوقۇم نۇرغۇن يامان سۆز ئاڭاليسىلەر﴾ ﷲ تائاال مۆمىنلەر مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كەلگەندە (بەدرى
ئۇرۇشى بولۇشتىن بۇرۇن) ،ئەھلى كىتاب ۋە مۇشرىكالردىن ئۇالرغا كەلگەن كۆڭۈلسىزلىكلەرگە تەسەللىي
بېرىپ ۋە ئۇالرنى (ئۇالردىن بۇ كۆڭۈلسىزلىكلەرنى) كۆتۈرىۋەتكىچىلىك ئەھلى كىتاب ۋە مۇشرىكالرنى
كەچۈرىۋېتىشكە ۋە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئەگەر (يۇقىرىقى ئەھۋالالر يۈز بەرگەندە)
سەۋر قىلساڭالر (سۆزۈڭالر ۋە ھەرىكىتىڭالردا ﷲ دىن) قورقساڭالر ،ئۇنداقتا بۇ ھەقىقەتەن ئىرادە
بىلەنقىلىنىشقاتېگىشلىكئىشالردىندۇر﴾.
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ئىمام بۇخارى ئۇسامە ئىبنى زەيدنىڭ مۇنداق دېگەنىلكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالم بەدرى ئۇرۇشى بولۇشتىن بۇرۇن فەدەك دېگەن شەھەردە (ئۈستىگە توقۇلغان
رەخت سېلىنغان) بىر ئېشەككە مىنىپ ،ئارقىسىغا ئۇسامە ئىبنى زەيدنى مىندۈرۈپ ،ھارىس
ئىبنى خەزرەج جەمەتىدىكى سەئىد ئىبنى ئۇبادىنىڭ (كېسىلىنى) يوقالپ كېلىش ئۈچۈن ماڭدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي (دېگەن مۇناپىق) بار بىر سورۇندىن ئۆتتى .بۇ
چاغدا تېخى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي مۇسۇلمان بولمىغان ئىدى .سورۇن بۇتقا ئىبادەت قىلىدىغان
مۇشرىكالر ،يەھۇدىيالر ۋە مۇسۇلمانالردىن تەركىب تاپقان بولۇپ ،سورۇندا ئابدۇلالھ ئىبنى
رەۋاھەمۇ بار ئىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مىنگەن ئېشەكنىڭ (ئايىغىدىن چىققان) چاڭ ـ توزان
ئولتۇرغۇچىالرغا توزۇپ كەتكەن ئىدى .ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي بۇرنىنى كىيىمى بىلەن ئېتىۋېلىپ:
بىزگە توپا تۇزۇتماڭالر! -دېدى .شۇ چاغدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا ساالم بېرىپ ،ئېشەكتىن
چۈشتى ۋە ئۇالرنى ﷲ تائاالنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىپ ،قۇرئان ئوقۇپ بەردى .ئابدۇلالھ ئىبنى
ئۇبەي :ئى ئىنسان! (يەنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى دېمەكچى) ئەگەر سەن دېگەن سۆز
ھەق بولسا ،ئۇنىڭدىن چىرايلىق نەرسە يوق .سەن سۆزۈڭ بىلەن سورۇنلىرىمىزغا كېلىپ بىزگە
ئەزىيەت بەرمىگىن .ئۆز ئۆيۈڭدە ئولتۇرۇپ ،قېشىڭغا كەلگەن كىشىگە قىسسە سۆزلەپ بەرگىن-،
دېدى .ئابدۇلالھ ئىبنى راۋاھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! سەن بىزنىڭ
سورۇنلىرىمىزغا مەيلى چاڭ ـ توزان بىلەن ياكى سۆزلىرىڭ بىلەن كەلسەڭ ،شەكسىزكى ،بىز
ياخشى كۆرىمىز -،دېدى .ئاندىن مۇسۇلمانالر ،مۇشرىكالر ۋە يەھۇدىيالر تىللىشىپ كەتتى.
((( بەقەرە سۈرىسى  155ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ئال ئىمران سۈرىسى

ھەتتا ئۇالر ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ ئۇرۇشۇپ كەتكىلى تاسال قالدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرنى
پەسكۇيغا چۈشۈرۈش بىلەن ئاۋارە بولدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېشىكىگە مىنىپ ،سەئد
ئىبنى ئۇبادە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قېشىغا كەلدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا« :ئى سەئد!
سەن ئەبۇھاباب (يەنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي) نىڭ دېگەن سۆزىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ ئۇ مۇنداق
ـ مۇنداق گەپلەرنى قىلدى» دېدى .سەئد :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئۇنى كەچۈرىۋەتكىن،
ساڭا كىتابنى چۈشۈرگەن ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،ئەلۋەتتە ﷲ تائاال ساڭا ھەق
دىننى كەلتۈردى .بۇ شەھەرنىڭ (يەنى مەدىنىنىڭ) ئادەملىرى ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەيگە تاج
كىيگۈزۈشكە ۋە ئۇنى باشلىق قىلىشقا بىرلىككە كەلگەن ئىدى .ﷲ تائاال ساڭا بەرگەن ھەقىقەت
بىلەن ئۇنىڭغا ئۇنىمىدى((( .ئۇ شۇ سەۋەب بىلەن سىقىلدى (يەنى ھەسەت قىلدى) .مېنىڭ
قارىشىمچە ،بۇ قىلغان ئىشىمۇ شۇنىڭ سەۋەبى بىلەن بولغاندۇر -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى كەچۈرىۋەتتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى ﷲ
تائاال ئۇالرنى بۇيرۇغاندىكىدەك مۇشرىكالر ۋە ئەھلى كىتابالرنى كەچۈرىۋېتەتتى ۋە (ئۇالردىن
كەلگەن)كۆڭۈلسىزلىكلەرگەبەرداشلىقبېرەتتى.
ﷲ تائاال كاپىرالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت قىلغۇچە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ﷲ تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا ئاساسەن ئۇالرنى كەچۈرۈپ كەلدى .بەدرى ئۇرۇشىدا ،ﷲ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا قۇرەيشنىڭ كاتتىباشلىرىنى ئۆلتۈرۈشكە نېسىپ قىلدى (يەنى بەدرى ئۇرۇشىدا
قۇرەيشنىڭ چوڭلىرى ئۆلتۈرۈلدى) .ئابدۇلالھ ئىبنى ئۇبەي ئىبنى سەلۇل ۋە ئۇنىڭ بىلەن بىللە
بولغان مۇشرىكالر :بۇ بىزنىڭ بېشىمىزغا كېلىدىغان بىر ئىش -،دېدى .شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر
ئىسالم دىنىغا كىرگەنلىكىنى جاكارالپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا بەيئەت قىلدى.
ھەقىقەتتەرەپتەتۇرغانياكىياخشىلىققابۇيرۇغانياكىيامانلىقتىنتوسقانكىشىلەرگەجاپا
ـ مۇشەققەت ۋە كۆڭۈلسىزلىكلەر دائىم يولۇقۇپال تۇرىدۇ .بۇنىڭغا ﷲ رازىلىقى ئۈچۈن بەرداشلىق
بېرىش ۋە ﷲ تائاال دىن ياردەم سوراش الزىم.

*******
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ئۆز ۋاقتىدا ،ﷲ كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى يەھۇدىيالر) دىن كىتابنى (يەنى كىتابتىكى ﷲ
نىڭ ئەھكاملىرىنى) كىشىلەرگە چوقۇم بايان قىلىپ بېرىشكە ۋە يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدى،
لېكىن بۇنى (يەنى ئەھدىنى) ئۇالر ئارقىسىغا چۆرىۋەتتى ۋە ئۇنى ئازغىنا بەدەلگە (يەنى دۇنيانىڭ
((( يەنى ﷲ تائاال سېنى پەيغەمبەر قىلىپ بۇ يەرگە ئەۋەتتى ،سېنىڭ كېلىشىڭ بىلەن ئۇنىڭ باشلىق بولىدىغان
ئىشى ئەمەلدىن قالدى.
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ئەرزىمەس نەرسىسىگە) تېگىشتى .ئۇالرنىڭ تېگىشىپ ئالغىنى نېمىدېگەن يامان!﴿( .﴾187ئى
مۇھەممەد!) قىلغان ئىشلىرىدىن (يەنى ھەقنى ياپقانلىقىدىن) خۇشال بولىدىغان ،قىلمىغان
ئىشلىرى بىلەن مەدھىيىلىنىشنى ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنى ھەرگىز ﷲ نىڭ ئازابىدىن
قۇتۇلىدۇ دەپ گۇمان قىلمىغىن ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴿ .﴾188ئاسمانالرنىڭ ۋە
زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴿.﴾189

ئەھلى كىتابنىڭ ئەھدىلەرنى بۇزغانلىقى ۋە ھەقىقەتنى يوشۇرغانلىقى ئۈچۈن
ئەيىبلەنگەنلىكى
بۇ ئايەت مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندە ،ئۇنىڭغا ئىشىنىشكە ۋە باشقا
كىشىلەرنىڭ ئۇ پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەن ھامان ،ئۇنىڭغا ئىمان كەلتۈرۈپ ،ئۇنىڭغا ئەگىشىشكە تەييارلىق
بىلەن تورۇشى ئۈچۈن ئاگاھالندۇرۇش ،شۇنداقال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزىنى كىشىلەر ئارىسىدا
تارقىتىشقا ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىڭ تىللىرى ئارقىلىق ﷲ ئەھدى ئالغان ئەھلى كىتابالرغا (ﷲ
تائاالنىڭ) قىلغان تەھدىتى ۋە ئەيىبلىشىدۇر .ئەھلى كىتابالر ئۇ ھەقىقەتنى يوشۇردى ،يەنە دۇنيا ۋە
ئاخىرەتتە ۋەدە قىلغان ياخشىلىقنى ئەڭ ئاددىي ۋە ئەرزىمەس بولغان مال ـ دۇنياغا تېگىشتى .ئۇالرنىڭ
بۇ تېگىشىشى ئەجەبمۇ بىر يامان تېگىشىش بولدى.
بۇ ئايەت (ھەم) ئالىمالرنى ئەھلى كىتابنىڭ ماڭغان يوللىرىدا مېڭىپ قېلىپ ،ئەھلى كىتابقا يەتكەن
زىياننىڭ ئۇالرغا يېتىپ قېلىشىدىن ئاگاھالندۇرۇشتۇر .ئالىمالرنىڭ مەسئۇلىيىتى بولسا ،ئۆزلىرىدىكى
ياخشى ئىشالرغا باشاليدىغان پايدىلىق بىلىملەرنى باشقىالرغا يەتكۈزۈش ۋە ئۇ بىلىمدىن بىر نەرسىنى
يوشۇرۇپ قالماسلىقتۇر .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :كىمكى ئۆزىدىن سورالغان بىر
نەرسىنى بىلىپ تۇرۇپ ،ئۇنى يوشۇرسا ،ئۇنىڭغا قىيامەت كۈنى ئوتتىن يۈگەن سېلىنىدۇ».

ئەھلى كىتابالرنىڭ قىلمىغان ئىشلىرى ئۈچۈن ماختىنىشنى ياخشى
كۆرىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ ئەيىبلىنىشى
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﴿(ئى مۇھەممەد!) قىلغان ئىشلىرىدىن (يەنى ھەقنى ياپقانلىقىدىن) خۇشال بولىدىغان ،قىلمىغان
ئىشلىرى بىلەن مەدھىيىلىنىشنى ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنى ھەرگىز ﷲ نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلىدۇ دەپ
گۇمان قىلمىغىن﴾ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەنلىكىنى

رىۋايەت قىلىدۇ :كىمكى ئۆزىنى بىلىملىك قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن يالغان دەۋا قىلسا (يەنى بىلمىگەن
نەرسىنى بىلىمەن دېسە) ،ﷲ تائاال ئۇنىڭ (بىلمىنى) ئازايتىۋېتىدۇ .يەنە ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان
بىر ھەدىسىدە مۇنداق كەلدى« :بېرىلمىگەن نەرسە بىلەن كۆرەڭلىگەن كىشى ،يالغان ئىككى كىيىمنى
(((
كىيگەن كىشىگە ئوخشاش».

((( يەنى ئىلمى يوق تۇرۇپ ئىلىملىك كىشىدەك كۆرەڭلىگەن كىشى باشقىالرنىڭ كىيىمىنى كىيىۋالسىمۇ ،ئۇنى
ئۆزىنىڭ كېيىمى دەپ كۆرسەتكەن ياكى ئەمەلىيەتتە بىر كىيىم كىيىپ تۇرۇپ كىشىلەرنىڭ ئالدىدا ئىككى كىيىم
كىيگەندەك ماختىنىدىغان كىشىگە ئوخشايدۇ.
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ئىمام ئەھمەد مۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ :مەرۋان ئېشىكىگە قارايدىغان (رافىئقا) :ئى رافىئ! سەن
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ قېشىغا بېرىپ (ئۇنىڭغا) :ئىچىمىزدىكى قىلغان ئىشىدىن خۇرسەن
بولغان ۋە قىلمىغان ئىشى ئۈچۈن ماختىلىشنى ياخشى كۆرگەن ھەممە كىشى ئازابلىنىدىغان بولسا،
ئەلۋەتتە ھەممىمىز ئازابلىنىمىز دېگىن -،دېدى( .ئۇ بېرىپ ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماغا بۇ
گەپنى دېگەندىن كېيىن) ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما :بۇ (ئايەت) سىلەرگە ئەمەس ،ئەھلى
كىتابالر ھەققىدە چۈشتى -،دەپ بۇ ئايەتنى ئوقۇدى﴿ :ئۆز ۋاقتىدا ،ﷲ كىتاب بېرىلگەنلەر (يەنى
يەھۇدىيالر) دىن كىتابنى (يەنى كىتابتىكى ﷲ نىڭ ئەھكاملىرىنى) كىشىلەرگە چوقۇم بايان قىلىپ
بېرىشكە ۋە يوشۇرماسلىققا ئەھدە ئالدى ،لېكىن بۇنى (يەنى ئەھدىنى) ئۇالر ئارقىسىغا چۆرىۋەتتى ۋە ئۇنى
ئازغىنا بەدەلگە (يەنى دۇنيانىڭ ئەرزىمەس نەرسىسىگە) تېگىشتى .ئۇالرنىڭ تېگىشىپ ئالغىنى نېمىدېگەن
يامان!﴾(﴿ ،ئى مۇھەممەد!) قىلغان ئىشلىرىدىن (يەنى ھەقنى ياپقانلىقىدىن) خۇشال بولىدىغان،
قىلمىغان ئىشلىرى بىلەن مەدھىيىلىنىشنى ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنى ھەرگىز ﷲ نىڭ ئازابىدىن
قۇتۇلىدۇ دەپ گۇمان قىلمىغىن﴾.

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما مۇنداق دەيدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەھۇدىيالردىن بىر
نەرسە سورىدى .يەھۇدىيالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن يوشۇرۇپ ،باشقا نەرسە بىلەن جاۋاب بەردى.
ئاندىن يەھۇدىيالر ئۆزلىرىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا خۇددى سورالغان سوئالنىڭ نەق ئۆزىگە جاۋاب
بەرگەندەك كۆرسىتىپ ،ئۇنىڭ قېشىدىن قايتىپ چىقتى .ھەمدە ئۇالر بۇ ئىش ئۈچۈن ماختاندى ۋە
ئۇنىڭ سورىغان سوئالىغا جاۋاب بەرمەي يوشۇرۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن خۇرسەن بولدى.
ئىمام بۇخارى ئەبۇسەئىد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىسىدىكى بىر تۈركۈم مۇناپىقالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن بىللە
ئۇرۇشقا چىقمىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا قارشىلىق قىلىپ ئۆيلىرىدە خاتىرجەم ئولتۇرغانلىقى
ئۈچۈن خۇشال بولۇشتى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇرۇشتىن قايتىپ كەلگەندە ،مۇناپىقالر پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمغا ئۆزرە ئېيتىپ ،قەسەم ئىچتى ۋە قىلمىغان ئىشى ئۈچۈن ماختىلىنىشنى ياخشى كۆردى.
شۇنىڭ بىلەن بۇ ئايەت چۈشتى(﴿ :ئى مۇھەممەد!) قىلغان ئىشلىرىدىن (يەنى ھەقنى ياپقانلىقىدىن)
خۇشال بولىدىغان ،قىلمىغان ئىشلىرى بىلەن مەدھىيىلىنىشنى ياخشى كۆرىدىغان كىشىلەرنى ھەرگىز ﷲ
نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلىدۇ دەپ گۇمان قىلمىغىن ،ئۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾.

﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر ،ﷲ ھەممە نەرسىگە قادىردۇر﴾ يەنى
ﷲ تائاال ھەممە نەرسىنىڭ ئىگىسىدۇر .ھەممە نەرسىگە كۈچى يەتكۈچىدۇر .ﷲ تائاالنى ھېچ نەرسە
ئاجىزالشتۇرالمايدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن ،ﷲ تائاالدىن قورقۇڭالر! ئۇنىڭ بىلەن قارشىالشماڭالر ،ئۇنىڭ
ئاچچىقلىنىشىدىن ۋە ئىنتىقام ئېلىشىدىن ساقلىنىڭالر! چۈنكى ،ئۇ تەڭدىشى يوق كاتتا ۋە كۈچ ـ
قۇدرەتلىكتۇر.

*******
ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
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ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﯵ ﯶﯷ
ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
شۈبھىسىزكى ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ
نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە ،روشەن دەلىللەر بار﴿.﴾190
ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ ،ئولتۇرغاندىمۇ ،ياتقاندىمۇ ﷲ نى ئەسلەپ تۇرىدۇ ،ئاسمانالرنىڭ ۋە
زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ( .ئۇالر ئېيتىدۇ) «پەرۋەردىگارىمىز! بۇنى بىكار
ياراتمىدىڭ .سەن پاكتۇرسەن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن﴿ .﴾191پەرۋەردىگارىمىز!
سەن كىمنىكى دوزاخقا كىرگۈزىدىكەنسەن ،ئۇنى ئەلۋەتتە خار قىلغان بولىسەن .زالىمالرغا
ھېچقانداق ياردەمچى بولمايدۇ﴿ .﴾192پەرۋەردىگارىمىز! بىز ھەقىقەتەن بىر چاقىرغۇچىنىڭ
(يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ) ،رەببىڭالرغا ئىمان ئېيتىڭالر دەپ ئىمانغا چاقىرغانلىقىنى
ئاڭلىدۇق ،ئىمان ئېيتتۇق ،پەرۋەردىگارىمىز! بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلغىن،
يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقارغىن ،بىزنى ياخشىالرنىڭ قاتارىدا قەبزى روھ قىلغىن﴿.﴾193
پەرۋەردىگارىمىز! بىزگە پەيغەمبەرلىرىڭ ئارقىلىق ۋەدە قىلغان نەرسىنى (يەنى ئىتائەت قىلغانالرغا
خاس بولغان جەننەتنى) بەرگىن ،قىيامەت كۈنى بىزنى رەسۋا قىلمىغىن .سەن ھەقىقەتەن
ۋەدەڭگە خىالپلىق قىلمايسەن»﴿.﴾194

ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈناﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان پاكىتالر
ۋە ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ سۈپەت ،سۆز ۋە دۇئالىرى توغرىسىدا
﴿شۈبھىسىزكى ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ
نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە،روشەن دەلىللەر بار﴾ يەنى
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ئېگىزلىكى ،كەڭلىكى ،تۆۋەنلىكى ،قاتتىقلىقى ۋە ئاسمان ـ زېمىن ئارىلىقىدىكى سەييارىالر،
تۇرغۇن يۇلتۇزالر( ،زېمىندىكى) دېڭىزالر ،تاغالر ،چۆل ـ باياۋانالر ،دەل ـ دەرەخ ۋە ئۆسۈملۈكلەر،
زىرائەتلەر ،يەل ـ يېمىشالر ،ھايۋاناتالر ،يەر ئاستى بايلىقلىرى ۋە رەڭگى ،پۇرىقى ،تەمى ۋە
خۇسۇسىيىتى ئوخشاش بولمىغان پايدىلىق نەرسىلەر ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ ئالمىشىشى
ۋە ئىككىسىنىڭ ئۇزۇن  -قىسقا بولۇشى ۋە باراۋەر بولۇشلىرىنىڭ ھەممىسى غالىب ،ھېكمەت
بىلەن ئىش قىلغۇچى ،بۈيۈك ﷲ تائاالنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىدۇر .مەزكۇر نەرسىلەر بۇ ھەقتە
ياخشى ئويلىنالمايدىغان نادانالردەك ئەمەس ،بەلكى ،ھەرقانداق نەرسىنىڭ ھەقىقىتىنى
چۈشىنەلەيدىغان ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ئەلۋەتتە ،ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى
كۆرسىتىدىغان ئوچۇق ئاالمەتلەردۇر.

ﷲ تائاال ئەقىلسىز ،نادانالرنىڭ ﷲ تائاالنىڭ بار ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئوچۇق
پاكىتالرنى كۆرسىمۇ ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈيدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئاسمانالردا ۋە زېمىندا
(ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ) نۇرغۇن ئاالمەتلىرى باركى ،ئۇالر ئۇنىڭ يېنىدىن دىققەت قىلماستىن ئۆتۈپ
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كېتىدۇ .ئۇالرنىڭ تولىسى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىشىنىدۇ (يەنى ﷲ نى ياراتقۇچى ،رىزىق
بەرگۈچى دەپ ئىقرار قىلىش بىلەن بىللە ،بۇتالرغىمۇ چوقۇنىدۇ﴾(((.
ئاندىن ﷲ تائاال ئەقىل ئىگىلىرىنى سۈپەتلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ،
ئولتۇرغاندىمۇ ،ياتقاندىمۇ ﷲ نى ئەسلەپ تۇرىدۇ﴾ ئىمام بۇخارى ئىمران ئىبنى ھۈسەيىننىڭ مۇنداق

دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ئۆرە تۇرۇپ ناماز ئوقۇ ،ئەگەر ئۇنىڭغا قادىر
بواللمىساڭ ئولتۇرۇپ ئوقۇ ،ئەگەر ئۇنىڭغىمۇ قادىر بواللمىساڭ يېنىچىالپ يېتىپ ئوقۇ» دېدى .يەنى ئۇالر
ﷲ تائاالنى دىللىرىدا ،تىللىرىدا ۋە ھەرقانداق ئەھۋال ئاستىدا زىكىر قىلىشتىن توختاپ قالمايدۇ.
﴿ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ﴾ يەنى ئۇالر ئاسمان بىلەن
زېمىننىڭئىچىدىكىئاالمەتلەرنى،ياراتقۇچىنىڭكاتتىلىقى،قۇدرىتى،بىلىمىنى،ھېكمىتى،تاللىشىۋە
رەھمىتىنىئۇقتۇرىدىغانھېكمەتلەرنىچۈشىنىدۇ.
ﷲ تائاال ئۆزىنىڭ زاتىنى ،سۈپەتلىرىنى ،يولغا قويغان ئىشلىرىنى ،تەقدىرىنى ئۇقتۇرىدىغان
قىلىپ ياراتقان نەرسىلەردىن ئىبرەت ئالمىغان كىشىلەرنى ئەيىبلەپ مۇنداق دېدى﴿ :ئاسمانالردا ۋە
زېمىندا (ﷲ نىڭ قۇدرىتىنىڭ) نۇرغۇن ئاالمەتلىرى باركى ،ئۇالر ئۇنىڭ يېنىدىن دىققەت قىلماستىن
ئۆتۈپ كېتىدۇ .ئۇالرنىڭ تولىسى ﷲ غا شېرىك كەلتۈرۈپ تۇرۇپ ئىشىنىدۇ (يەنى ﷲ نى ياراتقۇچى،
رىزىق بەرگۈچى دەپ ئىقرار قىلىش بىلەن بىللە ،بۇتالرغىمۇ چوقۇنىدۇ﴾(((.

ﷲ تائاال ئەقىل ئىگىلىرىنى ماختاپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ئۇالر ئۆرە تۇرغاندىمۇ ،ئولتۇرغاندىمۇ،
ياتقاندىمۇ ﷲ نى ئەسلەپ تۇرىدۇ ،ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ﴾

بەلكى مەزكۇر ئەقىل ئىگىلىرى ﷲ تائاال نىڭ يامان ئىشالرنى قىلغان ئادەملەرنى جازاالش ،ياخشى
ئىشالرنى قىلغانالرنى مۇكاپاتالش ئۈچۈن پايدىسىز نەرسىنى يارىتىشتىن پاك ئىكەنلىكىنى تونۇپ:

﴿«پەرۋەردىگارىمىز! بۇنى بىكار ياراتمىدىڭ .سەن پاكتۇرسەن ،بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن﴾

دەيدۇ .يەنى ئى ھەممە نەرسىلەرنى بىر ھېكمەت بىلەن ياراتقان ،ھەممە كەمچىلىكلەردىن ۋە پايدىسىز
ئىشالرنى قىلىشتىن پاك بولغان ﷲ! ئۆز قۇدرىتىڭ بىلەن بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن ،سەن رازى
بولىدىغان ،سېنىڭ جەننىتىڭگە ئېلىپ بارىدىغان ،دەرتلىك ئازابىڭدىن ساقاليدىغان ياخشى ئىشالرنى
قىلىشىمىزغانېسىپقىلغىن!
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كېچىدە تەھەججۇد نامىزى ئوقۇش ئۈچۈن قوپسا ،ئال ئىمران
سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى بۇ ئون ئايەتنى ئوقۇيدىغانلىقى رىۋايەت قىلىندى.

ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن بىرى بولغان ھامما ئاچام مەيمۇنەنىڭ قېشىدا قونۇپ قالدىم.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم (ئاياللىرى بىلەن) بىرەر سائەتچە سۆزلىشىپ ئاندىن ئۇخالپ قالدى .كېچىنىڭ
ئاخىرقى ئۈچتىن بىرى بولغاندا (قوپۇپ) ئولتۇرۇپ ،ئاسمانغا قاراپ﴿ :شۈبھىسىزكى ،ئاسمانالرنىڭ
ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشىدا ،كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا ،ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن،
ئەلۋەتتە ،روشەن دەلىللەر بار﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى .كېيىن قوپۇپ تاھارەت ئالدى ۋە تاھارەت

((( يۇسۇف سۈرىسى  105ــ  106ـ ئايەتلەر.
((( يۇسۇف سۈرىسى  105ــ  106ـ ئايەتلەر.
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نامىزىنى ئوقۇدى .ئاندىن ( 11رەكئەت) تەھەججۇد نامىزى ئوقۇدى ،بىالل ئەزان ئېيتقاندىن كېيىن
(ئىككى رەكئەت) بامداتنىڭ سۈننىتىنى ئوقۇپ بولۇپ چىقىپ كىشىلەرگە بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بەردى.
بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىممۇ رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى مەردەۋى ئەتانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن ،ئىبنى ئۆمەر ۋە ئۇبەيدە
ئىبنى ئۇمەير ئۈچىمىز ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يېنىغا ماڭدۇق .بىز ئۇنىڭ قېشىغا كىرگەندە ،ئارىمىزدا
پەردە بار ئىدى .ئائشە :ئى ئۇبەيدە! سەن نېمىشقا بىزنى زىيارەت قىلىپ تۇرمايسەن؟ -دېدى .ئۇبەيدە
بىر شائىرنىڭ :ئۇزۇن ـ ئۇزۇندا زىيارەت قىلساڭ ،مېھرى ـ مۇھەببەت ئاشىدۇ -،دېگەن مەزمۇندىكى
شېئىرىنى ئوقۇدى .ئاندىن ئىبنى ئۆمەر :ئۆز گېپىمىزگە كەلسەك ،سىز بىزگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن
كۆرگەن ،سىزنى ئەڭ ھەيران قالدۇرغان ئىشتىن بىرنى دەپ بەرگەن بولسىڭىز -،دېدى .ئائىشە يىغالپ
تۇرۇپ :ئۇنىڭ ھەممە ئىشى ھەيران قاالرلىق ئىدى .ئۇ مېنىڭ نۆۋىتىم كەلگەن كېچىسى ھۇجرامغا
كىردى .ھەتتا ئۇنىڭ بەدىنى مېنىڭ بەدىنىمگە تەگدى .ئاندىن (ماڭا) :مېنى پەرۋەردىگارىمغا ئىبادەت
قىلغىلى قويغان بولسىڭىز -،دېدى .مەن :ﷲ نىڭ نامى بىلەن قەسەمكى ،مەن سېنىڭ (ﷲ
تائاالغا) يېقىنچىلىق قىلىشىڭنى ۋە پەرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلىشىڭنى ياخشى كۆرىمەن -،دېدىم.
شۇنىڭ بىلەن ئۇ (ﷲ غا) ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇپ تاھارەت ئالدى ،تاھارىتى ئۈچۈن
سۇنى كۆپ ئىشلەتمىدى .ئاندىن ناماز ئوقۇدى( ،نامازدا) يىغلىدى .يىغىدىن ھەتتا ساقاللىرى ھۆل
بولۇپ كەتتى .ئاندىن سەجدىگە باردى ،يەنە يىغلىدى .ھەتتا يەرنى ھۆل قىلىۋەتتى ،كېيىن يېنىچە
يېتىپ (تاكى بىالل كېلىپ ،بامدات نامىزىغا ئەزان ئېيتقۇچە) يىغلىدى .ئاندىن بىالل :ئى ﷲ نىڭ
پەيغەمبىرى! نېمە ئۈچۈن شۇنچە يىغاليسەن؟ ھەقىقەتەن ﷲ سېنىڭ ئىلگىرى قىلغان ۋە كېيىنكى
قىلىپقېلىشىڭمۇمكىنبولغانگۇناھلىرىڭنىكەچۈرىۋەتكەنتۇرسا؟-دېدى.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
«ئى بىالل! ساڭا ۋاي! مېنى يىغلىشىمدىن نېمە توسۇپ قالىدۇ؟ ھەقىقەتەن ماڭا بۇ كېچە ﷲ تائاالنىڭ:

﴿شۈبھىسىزكى،ئاسمانالرنىڭۋەزېمىننىڭيارىتىلىشىدا،كېچەبىلەنكۈندۈزنىڭنۆۋەتلىشىپتۇرۇشىدا،
ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن ،ئەلۋەتتە ،روشەن دەلىللەر بار﴾ دېگەن ئايىتى چۈشتى ،ئۇنىڭ (مەنىسى

ھەققىدە) ئويالنمىغان كىشىنىڭ ھالىغا ۋاي!» دېدى.

*******
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پەرۋەردىگارى ئىجابەت قىلدى« :مەن سىلەردىن ئەر بولسۇن ،ئايال بولسۇن،
ھەرقانداقبىرياخشىئىشقىلغۇچىنىڭقىلغانئەمەلىنىبىكارقىلىۋەتمەيمەن،سىلەربىر-بىرىڭالردىن
تۆرەلگەن .ھىجرەت قىلغانالر ،يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغانالر ،مېنىڭ يولۇمدا (يەنى ﷲ نىڭ
دىنى ئۈچۈن) ئەزىيەت تارتقانالر ،ئۇرۇشقا قاتناشقانالر (يەنى مېنىڭ يولۇمدا ئۇرۇشقانالر) ۋە مېنىڭ
يولۇمدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ گۇناھلىرىنى (مەغپىرىتىم ۋە رەھمىتىم بىلەن) ئەلۋەتتە يوققا چىقىرىمەن.
ئەلۋەتتە ،ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمەن» .بۇ (ئۇالرنىڭ

ئال ئىمران سۈرىسى

ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن) ﷲ تەرىپىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر .ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ياخشى مۇكاپات
(يەنى جەننەت) بار﴿.﴾195

اﷲ تائاالنىڭ ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ دۇئالىرىنى ئىجابەت قىلىدىغانلىقى
﴿ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پەرۋەردىگارى ئىجابەت قىلدى﴾ سەئىد ئىبنى مەنسۇر ئۇممۇسەلەمەنىڭ
جەمەتىدىن بولغان بىر كىشىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئۇممۇسەلەمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ﷲ تائاالنىڭ بىز ئايالالرنىڭ قىلغان ھىجرىتى
ھەققىدە ئايەت چۈشۈرگەنلىكىنى پەقەتال ئاڭلىمىدۇق -،دېدى.
شۇنىڭ بىلەن ﷲ تائاال بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى﴿ :ئۇالرنىڭ دۇئاسىنى پەرۋەردىگارى ئىجابەت
قىلدى« :مەن سىلەردىن ئەر بولسۇن ،ئايال بولسۇن ،ھەرقانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ
قىلغان ئەمەلىنى بىكار قىلىۋەتمەيمەن﴾ ئەنسارىالردىن بولغان ئايالالر :ئۇممۇسەلەمەنىڭ پەيغەمبەر

ئەلەيھىسساالمدىن سورىغان سوئالى بىز ئايالالرغا تۇنجى قېتىملىق ئىلگىرىلەش بولدى -،دېدى.

﴿مەن سىلەردىن ئەر بولسۇن ،ئايال بولسۇن ،ھەرقانداق بىر ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان
ئەمەلىنى بىكار قىلىۋەتمەيمەن﴾ بۇ ،مۇسۇلمانال بولسا ،ئۇنىڭ دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولىدىغانلىقىنىڭ

ئىپادىسىدۇر .يەنى مەيلى ئەر ياكى ئايال بولسۇن ،ھەرقانداق بىر كىشىگە ئۇنىڭ قىلغان ئىشىغا
قاراپ ،مۇكاپات ياكى جازا بېرىلىدۇ.

﴿سىلەر بىر ـ بىرىڭالردىن تۆرەلگەن﴾ سىلەرنىڭ ھەممىڭالر ساۋابىمغا باراۋەر ئېرىشىسىلەر.
﴿ھىجرەت قىلغانالر﴾ يەنى ﷲ تائاالغا شېرىك كەلتۈرىدىغان يۇرتنى تاشالپ ،ئىمان يۇرتىغا كەلگەنلەر؛
دوستالر ،قېرىنداشالر ،تۇغقانالر ۋە قوشنىالردىن ئايرىلغانالر﴿ ،يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىلغانالر﴾
يەنى مۇشرىكالر ئۇالرغا ئەزىيەت بېرىپ ،ئۇالرنى ئارىسىدىن چىقىپ كېتىشكە قىستىغان ئىدى.
﴿مېنىڭ يولۇمدا (يەنى ﷲ نىڭ دىنى ئۈچۈن) ئەزىيەت تارتقانالر﴾ يەنى ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ
يۇرتلىرىدىن ھەيدەپ چىقىرىلىش جىنايىتى ،ئۇالرنىڭ پەقەت شېرىكى يوق بىر ﷲ تائاالغىال ئىمان
ئېيتقانلىقى ئۈچۈندۇر .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر ﷲ غا ئىمان
ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقاردى﴾(((﴿ ،ئۇالر مۆمىنلەرنى
پەقەت غالىب ،مەدھىيىگە اليىق ﷲ غا ئىمان ئېيتقانلىقلىرى ئۈچۈنال يامان كۆردى .ئاسمانالرنىڭ ۋە
زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ﷲ غا خاستۇر .ﷲ ھەممە نەرسىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر﴾(((.
﴿ئۇرۇشقا قاتناشقانالر (يەنى مېنىڭ يولۇمدا ئۇرۇشقانالر) ۋە مېنىڭ يولۇمدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ
گۇناھلىرىنى (مەغپىرىتىم ۋە رەھمىتىم بىلەن) ئەلۋەتتە يوققا چىقىرىمەن﴾ يەنى ﷲ تائاالنىڭ يولىدا

ئۇرۇشۇپ ،ئېتى ۋە ئۆزى ئۆلۈپ كېتىش شېھىتلەر ئېرىشىدىغان دەرىجىلەرنىڭ ئەڭ يۇقىرىسىدۇر.

ئىمام مۇسلىمنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق رىۋايەت قىلىندى :بىر كىشى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا):
ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ئەگەر مەن ﷲ نىڭ يولىدا سەۋر قىلغان ،ساۋاب ئۈمىد قىلىپ قېچىپ
((( مۇمتەھىنە سۈرىسى  1ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( بۇرۇج سۈرىسى  8ــــ  9ـ ئايەتلەر.
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كەتمەي ئىلگىرىلىگەن ھالەتتە ئۇرۇش قىلسام ،ﷲ تائاال مېنىڭ خاتالىقلىرىمنى كەچۈرىۋېتەمدۇ؟-
دەپ سورىدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :ھەئە» دېدى .ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە:
«نېمە دېدىڭ؟» دېدى .ئۇ كىشى گېپىنى قايتا دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :قەرزدىن باشقىسىنى
شۇنداق قىلىدۇ (يەنى قەرزدىن باشقا خاتالىقالرنى كەچۈرىدۇ .لېكىن قەرزنى كەچۈرمەيدۇ) ،جىبرىئىل
ئەلەيھىسساالم ماڭا ھېلىال شۇنداق خەۋەر قىلدى» دېدى.
﴿گۇناھلىرىنى (مەغپىرىتىم ۋە رەھمىتىم بىلەن) ئەلۋەتتە يوققا چىقىرىمەن .ئەلۋەتتە ،ئۇالرنى
ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىمەن»﴾ يەنى جەننەتلەرنىڭ ئىچىدە

سۈت ،ھەسەل ،مەي ۋە رەڭگى ئۆزگەرمەيدىغان سۇالردىن ئىبارەت خىلمۇ خىل شاراب ئۆستەڭلىرى
ئاقىدۇ .جەننەتتە يەنە كۆز كۆرۈپ باقمىغان ،قۇالق ئاڭالپ باقمىغان ،بىرسىنىڭ دىلىغا كېچىپمۇ
باقمىغان نازۇ ـ نېئمەتلەر بار.
﴿بۇ (ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن) ﷲ تەرىپىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر﴾ يەنى ﷲ
تائاال مۇكاپاتنى ئۆزىگە نىسبەت بەردى ،مۇنداق قىلىشى مۇكاپاتنى جىق بېرىشى ئۈچۈندۇر .چۈنكى،
ھېسابسىز بەرگۈچى بولغان ﷲ بىر نەرسە بەرسە ،ئاز بەرمەيدۇ.
﴿ﷲ نىڭ دەرگاھىدا ياخشى مۇكاپات (يەنى جەننەت) بار﴾ يەنى ياخشى ئىش قىلغان كىشىلەر
ئۈچۈن ﷲ تائاالنىڭ دەرگاھىدا مۇكاپاتالر بار.

*******
ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
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كاپىرالرنىڭ (پۇل  -مال ،ئابرۇي ،مەرتىۋە ئىزدەش يۈزىسىدىن) شەھەرلەردە كېزىپ يۈرۈشلىرى
سېنى ئالدىمىسۇن﴿ .﴾196بۇ ئازغىنا بەھرىمەن بولۇشتۇر ،كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم
بولىدۇ .ئۇ نېمىدېگەن يامان تۆشەك!﴿ .﴾197پەرۋەردىگارىغا تەقۋادارلىق قىلغان كىشىلەر ئاستىدىن
ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردىن بەھرىمەن بولۇپ ،ئۇ يەردە مەڭگۈ قالىدۇ .بۇ ،ﷲ
تەرىپىدىن بولغان كۈتۈۋېلىشتۇر .ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسىلەر (يەنى مۇكاپات ۋە ھۈرمەت) ياخشى
بەندىلەر ئۈچۈن (كۇففارالر بەھرىمەن بولغان باقاسى يوق ئازغىنا راھەتتىن) ئارتۇقتۇر﴿.﴾198

دۇنياغا بېرىلىپ كەتكەن كىشىلەرگە ئالدىنىپ كېتىشتىن ئاگاھالندۇرۇش ۋە
ياخشى كىشىلەرگە بېرىلىدىغان مۇكاپات توغرىسىدا
﴿بۇ ئازغىنا بەھرىمەن بولۇشتۇر ،كەلگۈسىدە ئۇالرنىڭ جايى جەھەننەم بولىدۇ .ئۇ نېمىدېگەن
يامان تۆشەك!﴾ يەنى نازۇ ـ نېئمەتلەرگە چۆكۈپ كەتكەن ئۇ كاپىرالرغا كۆز قىرىڭنى سالمىغىن ،پات

ئارىدا بۇ نېئمەتلەرنىڭ ھەممىسى يوقىلىپ كېتىدۇ ۋە ئۇالر قىلغان يامانلىقى سەۋەبى بىلەن خارلىنىدۇ.

ئال ئىمران سۈرىسى

بىزنىڭ ئۇالرغا شۇ نېئمەتلەرنى بېرىشىمىز ،ئۇالرنى ئاستا ـ ئاستا گۇمراھلىققا پاتۇرۇش ئۈچۈندۇر.
بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ مەنىلىرىگە ئوخشاپ كېتىدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ئايەتلىرى
(يەنى قۇرئان) توغرىسىدا پەقەت كاپىرالر مۇجادىلە قىلىشىدۇ ،ئۇالرنىڭ شەھەرلەردە بېرىپ-كېلىپ
يۈرۈشلىرىگەمەغرۇربولۇپكەتمىگىن﴾((((﴿،ئىمۇھەممەد!)ئېيتقىنكى«،ﷲغايالغاننىچاپاليدىغانالر
ھەقىقەتەن (دوزاخ ئازابىدىن) قۇتۇاللمايدۇ» .ئۇالر بۇ دۇنيادىن (ئازغىنا ۋاقىتال) بەھرىمەن بولىدۇ،
ئاندىن ئۇالر (ھېساب بېرىش ئۈچۈن) بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا قايتىدۇ ،ئاندىن كاپىر بولغانلىقلىرى
سەۋەبىدىن ئۇالرغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز﴾(((﴿ ،ئۇالرنى (دۇنيادىن) ئازغىنا (مۇددەت) بەھرىمەن
قىلىمىز ،ئاندىن ئۇالرنى قاتتىق ئازابنى (تېتىشقا) مەجبۇراليمىز﴾((((﴿ ،ئى مۇھەممەد!) كاپىرالرنىڭ ھاالك
بولۇشىغا ئالدىرىمىغىن ،ئۇالرغا ئازراق مۆھلەت بەرگىن (ئۇزاققا قالماي ئۇالرغا قانداق قىلىدىغانلىقىمنى
كۆرىسەن﴾(((﴿ ،بىز ياخشى ۋەدىنى قىلغان (يەنى جەننەتنى ۋەدە قىلغان) ئادەم ئۇنى تاپىدۇ( ،ئۇ)
دۇنيا تىرىكچىلىكىدىكى پايدىلىنىدىغان نەرسىلەر بىلەن بىز پايدىالندۇرغان ،ئاندىن قىيامەت كۈنى
ئازابقا دۇچار بولغان ئادەم بىلەن ئوخشاشمۇ؟﴾(((.
ﷲ تائاال كاپىرالرنىڭ دۇنيادىكى ھالىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئاخىرقى قايتىش ئورنى بولغان دوزاخنى
بايان قىلىپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دەيدۇ﴿ :پەرۋەردىگارىغا تەقۋادارلىق قىلغان كىشىلەر ئاستىدىن
ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەردىن بەھرىمەن بولۇپ ،ئۇ يەردە مەڭگۈ قالىدۇ .بۇ ،ﷲ تەرىپىدىن
بولغانكۈتۈۋېلىشتۇر﴾.

ئىبنىجەرىرئەبۇدەردارەزىيەلالھۇئەنھۇنىڭمۇنداقدېگەنلىكىنىرىۋايەتقىلىدۇ:مۆمىن(بولسۇن)
ياكى كاپىر بولسۇن ،ئۆلۈم ئۇنىڭغا ياخشىلىقتۇر( ،مېنىڭ گېپىمگە) ئىشەنمىگەن كىشى ﷲ تائاالنىڭ بۇ
ئايەتلىرىنى ئوقۇسۇن﴿ :ﷲ نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسىلەر (يەنى مۇكاپات ۋە ھۈرمەت) ياخشى بەندىلەر
ئۈچۈن (كۇففارالر بەھرىمەن بولغان باقاسى يوق ئازغىنا راھەتتىن) ئارتۇقتۇر﴾﴿ ،كاپىرالر ئۆزلىرىگە (جازا
بەرمەستىن) مۆھلەت بېرىشىمىزنى (يەنى ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىشىمىزنى) ھەرگىز ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق
دەپ گۇمان قىلمىسۇن ،ئۇالرغا مۆھلەت بېرىشىمىز (ۋە ئەجىلىنى كېچىكتۈرۈشىمىز) پەقەت ئۇالرنىڭ
گۇناھىنىڭ كۆپىيىشى ئۈچۈندۇر .ئۇالر (ئاخىرەتتە) خار قىلغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾(((.

*******
ﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳﯴ
((( غافىر سۈرىسى  4ـ ئايەت.
((( يۇنۇس سۈرىسى  69ـــ  70ـ ئايەتلەر.
((( لوقمان سۈرىسى  24ـ ئايەت.
((( تارىق سۈرىسى  17ـ ئايەت.
((( قەسەس سۈرىسى  61ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  178ـ ئايەت.
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ئەھلى كىتاب ئارىسىدا ھەقىقەتەن ﷲ غا ئىمان كەلتۈرىدىغان ،سىلەرگە نازىل بولغان كىتابقا
(يەنى قۇرئانغا) ،ئۆزلىرىگە نازىل بولغان كىتابقا (يەنى تەۋراتقا ۋە ئىنجىلغا) ئىشىنىدىغانالر بار؛ ئۇالر
ﷲ دىن قورقىدۇ ،ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئازغىنا بەدەلگە تېگىشمەيدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدىكى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ۋە شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ،راھىبالرغا ئوخشاش ،دۇنيانىڭ
ئەرزىمەس نەرسىلىرىنى دەپ ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ) ،ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب بېرىلىدۇ.
ﷲ ھەقىقەتەن تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴿ .﴾199سىلەرگە يەتكەن ئېغىرچىلىقالرغا سەۋر قىلىڭالر،
دۈشمەنلەرگەزىيادەچىداملىقبولۇڭالر(،چىگرالىرىڭالرنىساقالپ)جىھادقاتەييارتۇرۇڭالر،مەقسىتىڭالرغا
يېتىش ئۈچۈن ﷲ دىن قورقۇڭالر (يەنى ئۇنىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلماڭالر)﴿.﴾200

بەزى ئەھلى كىتابالرنىڭ ئەھۋالى ۋە ئۇالرغا بېرىلىدىغان ئەجىر توغرىسىدا
ﷲ تائاال ئەھلى كىتابنىڭ ئىچىدىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ (ﷲ تائاالدىن) ئۆزلىرىگە
چۈشۈرۈلگەن كىتابالرغا ئىشىنىش بىلەن بىرگە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈرۈلگەن كىتاب (قۇرئان)
قا ھەقىقىي رەۋىشتە ئىشىنىدىغانلىقىدىن ۋە ﷲ تائاالغا بويسۇنىدىغانلىقىدىن خەۋەر بېرىپ مۇنداق
دەيدۇ﴿ :ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئازغىنا بەدەلگە تېگىشمەيدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدىكى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ۋە شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ،راھىبالرغا ئوخشاش ،دۇنيانىڭ ئەرزىمەس
نەرسىلىرىنى دەپ ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ)﴾ بۇالر مەيلى يەھۇدىيالر ياكى خرىستىئانالر بولسۇن ،ئەھلى

كىتابنىڭ ياخشىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن تالالنغانلىرىدۇر.
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ﷲ تائاال ئەھلى كىتابالرنىڭ ئىچىدىن ﷲ تائاالغا ئىمان كەلتۈرىدىغان كىشىلەرنىڭ
بولىدىغانلىقى توغرىسىدا مۇنداق دېدى﴿ :قۇرئاندىن ئىلگىرى بىز كىتاب (يەنى ئىنجىل ،تەۋرات)
نازىل قىلغانالر (يەنى ناسارا ۋە يەھۇدىيالرنىڭ مۆمىنلىرى) قۇرئانغا ئىشىنىدۇ .ئۇالرغا قۇرئان تىالۋەت
قىلىنغان چاغدا ،ئۇالر« :بىز قۇرئانغا ئىشەندۇق .شۈبھىسىزكى ،ئۇ پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل
بولغان ھەقىقەتتۇر .بىز ھەقىقەتەن بۇنىڭدىن بۇرۇن مۇسۇلمان ئىدۇق» دەيدۇ .ئۇالرنىڭ قىلغان سەۋر
 تاقىتى ئۈچۈن ئۇالرغا قوش ساۋاب بېرىلىدۇ ،ئۇالر ياخشىلىق ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئى قىلىدۇ ،بىزئۇالرغا رىزىق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردىن ياخشىلىق يوللىرىغا سەرپ قىلىدۇ﴾(((﴿ ،بىز ئاتا قىلغان
كىتابنى تېگىشلىك رەۋىشتە ئوقۇيدىغانالر بار ،ئەنە شۇالر ئۇنىڭغا ئىشىنىدۇ﴾(((﴿ ،مۇسانىڭ قەۋمىنىڭ
(يەنى بەنى ئىسرائىلنىڭ) ئىچىدە (كىشىلەرنى) ھەق بىلەن توغرا يولغا باشاليدىغان ،ھەق بىلەن توغرا
ھۆكۈم قىلىدىغان بىر جامائە بار﴾(((﴿ ،ئۇالر بىر خىل ئەمەس ،ئەھلى كىتابتىن (يەنى يەھۇدىيالر،
ناساراالردىن) كېچىلىرى ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە سەجدە قىلىپ تۇرىدىغان
بىر جامائە كىشىلەر بار﴾(((«﴿ ،قۇرئانغا ئىشىنىڭالر ياكى ئىشەنمەڭالر (مەيلى ،چۈنكى ،ئىشىنىشىڭالر
ئۇنىڭغا كامالەت ،ئىشەنمەسلىكىڭالر ئۇنىڭغا نوقسان ئېلىپ كەلمەيدۇ)» دېگىن .شۈبھىسىزكى ،قۇرئان
نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىرىدا (تەسىرلىنىپ) دەرھال
((( قەسەس سۈرىسى  52ـ ئايەتتىن  54ـ ئايەتكىچە.
((( بەقەرە سۈرىسى  121ـ ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
((( ۈ ئەئراف سۈرىسى 159ـ ئايەت.
((( ئال ئىمران سۈرىسى  113ـ ئايەت.

ئال ئىمران سۈرىسى

سەجدىگە بارىدۇ .ئۇالر« :پەرۋەردىگارىمىز پاكتۇر ،پەرۋەردىگارىمىزنىڭ ۋەدىسى چوقۇم ئورۇنلىنىدۇ»
دەيدۇ .ئۇالر يىغلىغان ھالدا سەجدە قىلىشقا يىقىلىدۇ (قۇرئاننى ئاڭالش بىلەن ئۇالر ﷲ غا) تېخىمۇ
تەزەررۇ قىلىدۇ﴾(((.
ئەھلى كىتابتىن ئىمان ئېيتقانالرمۇ بار ،لېكىن ئۇالر ئابدۇلالھ ئىبنى ساالم ۋە شۇنىڭدەك
يەھۇدىيالرنىڭ ئالىملىرىدىن ئىمان ئېيتقان ئازغىنە كىشىلەردۇر( .يەھۇدىيالرنىڭ ئىچىدىن) ئىمان
ئېيتقانالرنىڭ سانى ئون كىشىگىمۇ بارمايدۇ .ئەمما ،خىرستىئانالرنىڭ ئىچىدىن توغرا يولنى تاپقان ۋە
ھەقكە بويسۇنغانالر (يەنى ئىمان ئېيتقانالر) خېلى كۆپ.
ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ(﴿ :ئى مۇھەممەد!) يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ مۆمىنلەرگە
ھەممىدىن قاتتىق دۈشمەن ئىكەنلىكىنى چوقۇم بايقايسەن ،بىز ناسارا دېگەن كىشىلەرنىڭ دوستلۇق
جەھەتتەمۆمىنلەرگەھەممىدىنيېقىنئىكەنلىكىنىمۇچوقۇمبايقايسەن،بۇ،ناساراالرنىڭئىچىدەئۆلىماالر،
راھىبالر بولغانلىقى ۋە (ھەقنى قوبۇل قىلىشتا) تەكەببۇرلۇق قىلمايدىغانلىقلىرى ئۈچۈندۇر﴾(((.
﴿ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب بېرىلىدۇ﴾ ھەدىستە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ :جەئفەر
ئىبنى ئەبۇتالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەريەم سۈرىسىنى ھەبەشلەرنىڭ پادىشاھى نەجاشىنىڭ ھوزۇرىدا
ئوقۇغان ئىدى ،پادىشاھ يىغالپ كەتتى( .ئۇنىڭ بىلەن بىللە) ئۇنىڭ يېنىدىكى پوپالر ۋە ئۇالرنىڭ
(((
ئالىملىرىمۇ يىغالپ كەتتى ،يىغىدىن ھەتتا ئۇالرنىڭ ساقاللىرى ھۆل بولۇپ كەتتى».
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە :نەجاشى ئۆلگەندە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئۇنىڭ ئۆلۈم خەۋىرىنى ساھابىلىرىغا يەتكۈزۈپ :سىلەرنىڭ ھەبەشتىكى بىر قېرىندىشىڭالر (يەنى
دىنىي قېرىندىشىڭالر) ئۆلدى ،ئۇنىڭ نامىزىنى ئوقۇڭالر -،دېدى ،ئاندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر
تۈزلەڭلىككە چىقىپ ،ساھابىالرنى سەپكە تىزىپ ئۇنىڭغا (ئاتاپ) جىنازا نامىزى ئوقۇدى».
ئىبنى ئەبۇنەجىيھ مۇجاھىدنىڭ ﴿ئەھلى كىتاب ئارىسىدا ھەقىقەتەن ﷲ غا ئىمان كەلتۈرىدىغان﴾

دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى ئۇالر ئەھلى كىتابنىڭ
مۇسۇلمانلىرىدۇر .ئۇباد ئىبنى مەنسۇر مۇنداق دېدى :مەن ھەسەنبەسرىدىن ﷲ تائاالنىڭ﴿ :ئەھلى
كىتاب ئارىسىدا ھەقىقەتەن ﷲ غا ئىمان كەلتۈرىدىغان﴾ دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە سورىغان
ئىدىم ،ئۇ مۇنداق جاۋاب بەردى :ئۇالر پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېلىشتىن ئىلگىرىمۇ بار بولغان ئەھلى
كىتابالردۇر ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەندىن كېيىن ،ئۇالر ئۇنىڭغا ئەگەشتى ۋە
ئىسالمنى تونىدى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال ئۇالرغا (ئۇالرنىڭ) پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن بۇرۇن
(ئۆزلىرىنىڭ دىنىغا) ئىشەنگەنلىكى ئۈچۈن بىر ئەجىر ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ئىمان كەلتۈرگەنلىكى
ئۈچۈن يەنە بىر ئەجىر بەردى -،دېدى.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم ئەبۇمۇسادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت

((( ئىسرا سۈرىسى  - 107ئايەتتىن  109ـ ئايەتكىچە.
((( مائىدە سۈرىسى  82ـ ئايەت.
((( پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىالرنى تۇنجى قېتىم ھەبەشىستان (ھازىرقى ئىفئوپىيە) غا ھىجرەت قىلىشقا
بۇيرۇغان بولۇپ ،بۇ ۋاقىتتا ھەبەشىستانلىقالر خرىسىتىئان دىنىدا ئىدى .ھىجرەت قىلىپ بارغان بۇ ساھابىالرنىڭ
باشلىقى جەئفەر ئىبنى ئەبۇتالىب بولۇپ ،بۇ ۋەقە شۇ چاغدا يۈز بەرگەن ئىدى.
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قىلىدۇ« :قوش ئەجىر بېرىلىدىغان ئۈچ كىشى بار ،ئۇالرنىڭ بىرى :ئەھلى كىتاب ئىچىدىن ئۆز
پەيغەمبىرىگە ۋە ماڭا ئىمان ئېيتقان كىشىدۇر».
﴿ﷲ نىڭ ئايەتلىرىنى ئازغىنا بەدەلگە تېگىشمەيدۇ (يەنى ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدىكى مۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈپەتلىرى ۋە شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ،راھىبالرغا ئوخشاش ،دۇنيانىڭ ئەرزىمەس
نەرسىلىرىنى دەپ ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇ)﴾ يەنى ئۇالر ئۆزلىرى بىلىدىغان ئىلىملەرنى ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى

بىر تۈركۈم ئېزىپ كەتكەن كىشىلەرگە ئوخشاش يوشۇرمايدۇ .بەلكى ،ئۇالر ئۇنى ھېچقانداق ھەق تەلەپ
قىلماي كەڭ تارقىتىدۇ ،شۇڭا ﷲ تائاال مۇنداق دېدى﴿ :ئۇالرغا پەرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب
بېرىلىدۇ .ﷲ ھەقىقەتەن تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر﴾.

چىداملىق بولۇشقا ۋە چېگرىالرنى قوغداش ئۈچۈن تەييار تۇرۇشقا بۇيرۇش
توغرىسىدا
﴿ئى مۆمىنلەر! تائەت  -ئىبادەتنىڭ مۇشەققەتلىرىگە ۋە سىلەرگە يەتكەن ئېغىرچىلىقالرغا سەۋر
قىلىڭالر ،دۈشمەنلەرگە زىيادە چىداملىق بولۇڭالر( ،چىگرالىرىڭالرنى ساقالپ) جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر﴾

ھەسەنبەسرى مۇنداق دېدى :ﷲ تائاال ئۇالرغا مۆمىنلەرنى ئۆزى رازى بولىدىغان ئىسالم دىنىنىڭ يولىدا
كەلگەن جاپا ـ مۇشەققەت ۋە قىيىنچىلىقالرغا چىداملىق بولۇشقا ،بۇ دۇنيادىن كەتكۈچە (ھاياتىدا)
خۇشاللىققا ئېرىشكەنلىكى ياكى زىيان ـ زەخمەتكە ئۇچرىغانلىقى ،خاتىرجەملىككە ئېرىشكەنلىكى
ياكى جاپا ـ مۇشەققەتلەرگە يولۇققانلىقى سەۋەبىدىن بوشاپ كەتمەي ،ئىسالمدا مۇستەھكەم تۇرۇشقا
ۋە ئۆزلىرىنىڭ دىنىنى يوشۇرغان دۈشمەنلەرگە قارشى تېخىمۇ چىداملىق بولۇشقا بۇيرۇدى .سەلەپ
ئالىملىرىمۇ بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى يۇقىرىدىكىدەك بايان قىلدى .ئەمما تەييار بولۇپ تۇرۇش دېگىنىمىز،
ئىبادەت قىلىدىغان ئورۇندا داۋاملىق بولۇش دېگەنلىك بولىدۇ .ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما،
سەھل ئىبنى ھەنىف ۋە مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزى قاتارلىقالر :تەييار بولۇپ تۇرۇش دېگەن ،بىر
نامازنىڭ كەينىدىن يەنە بىر نامازنى ساقالش دېگەنلىك بولىدۇ -،دېدى.
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بۇتوغرۇلۇقئىماممۇسلىمۋەنەسەئىئەبۇھۇرەيرەرەزىيەلالھۇئەنھۇدىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :مەن سىلەرگە ﷲ تائاال خاتالىقالرنى ئۈچۈرىۋېتىدىغان ۋە
مەرتىۋىلەرنى كۈتۈرىدىغان بىر ئىشتىن خەۋەر بىرەيمۇ؟ (ئۇ ئىش بولسا ،سۇنىڭ سوغۇق بولغىنىغا ۋە
شۇنىڭغا ئوخشاش) قىيىنچىلىق يەتكەن ۋاقتىدا تاھارەتنى تولۇق ئېلىش ،مەسچىتلەرگە كۆپ بېرىش
ۋە بىر نامازنىڭ كەينىدىن يەنە بىر نامازنى ساقالشتۇر .مانا بۇ تەييارلىقتۇر! مانا بۇ تەييارلىقتۇر! مانا
بۇ تەييارلىقتۇر!» تەييار بولۇپ تۇرۇش دېگەن ،دۈشمەنلەر بىلەن ئۇرۇشۇشقا ،ئىسالم دۆلەتلىرىنىڭ
چېگرالىرىنى ساقالش ۋە دۈشمەنلەرنىڭ ئىسالم رايونلىرىغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ قېلىشىدىن توسۇشقا
تەييار بولۇپ تۇرۇشنى بىلدۈرىدۇ -،دېگەن كۆز قاراشمۇ بار .بۇ خىل تەييارلىققا رىغبەتلەندۈرۈپ ۋە
ئۇنىڭ ساۋابىنى بايان قىلىپ كەلگەن ھەدىسلەر ناھايىتى كۆپ بولۇپ ،تۆۋەندە كەلگەن ھەدىسلەر
شۇالرنىڭبەزىلىرىدۇر.
ئىمام بۇخارى سەھل ئىبنى سەئدى سائىدى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ
مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ يولىدا بىر كۈن جىھادقا تەييار بولۇپ تۇرۇش،

ئال ئىمران سۈرىسى

دۇنيا ۋە ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەممە نەرسىدىن ياخشىدۇر».
ئىمام مۇسلىم سالمان پارسىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق
دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ« :ﷲ تائاالنىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن بىر كېچە ـ كۈندۈز
تەييار بولۇپ تۇرۇش ،بىر ئاي روزا تۇتقاندىن ۋە (كېچىسى) بىدار بولۇپ ناماز ئوقۇغاندىن
ياخشىدۇر» .ئەگەر شېھىت بولسا ،ئۇنىڭ قىلغان ئەمەلى ۋە رىزقى ئۇنىڭغا يېتىپ تۇرىدۇ ۋە
شەيتاندىن خاتىرجەم بولغان بولىدۇ.
ئىمام ئەھمەد فۇزالە ئىبنى ئۇبەيد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم« :ﷲ نىڭ يولىدا جىھادقا تەييار بولۇپ
ئۆلگەن كىشىدىن (باشقا) ئۆلگەن كىشىنىڭ ئەمەللىرى (ئۇ ئۆلگەن ھامان) خاتىرىلىنىشتىن توختاپ
قالىدۇ ،ئەمما ﷲ تائاالنىڭ يولىدا تەييار بولۇپ ئۆلگەن كىشىنىڭ ئەمەلى قىيامەت كۈنىگىچە ئاۋۇپ
تۇرىدۇ ۋە ئۇ كىشى قەبرىنىڭ پىتنىسىدىن خاتىرجەم بولىدۇ».
ئىمام تىرمىزى ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :مەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم(« :دوزاخنىڭ) ئوتى تەگمەيدىغان ئىككى
خىل كۆز بار( ،بىرى) ﷲ تائاالدىن قورقۇپ يىغلىغان كۆز( .يەنە بىرى) ﷲ تائاالنىڭ يولىدا (كېچىسى
پوستا) تۇرۇپ ،كۆزەتچىلىك قىلغان كۆز».
ئىمام بۇخارى ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى
رىۋايەت قىلىدۇ« :دىنارنىڭ قۇلى ،دەرھەمنىڭ قۇلى ۋە يوللۇق قارا رەختنىڭ قۇلى (بۇ رەخت بەلكى ئۆز
ۋاقتىدا بەك قىممەتلىك بولۇشى مۇمكىن) ھاالك بولۇپ كەتسۇن((( .ئەگەر بۇ خىل كىشىلەرگە مال ـ دۇنيا
بېرىلسە ،ئۇالر ﷲ دىن رازى بولىدۇ .ئەگەر بېرىلمىسە ئاچچىقاليدۇ .ھاالك بولسۇن( ،ئۇنىڭ) بېشى
ئايىغىغا ئالمىشىپ كەتسۇن! ئەگەر ئۇنىڭغا كىچىككىنە بىر ئەزىيەت كەلسە ،ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن
ياردەمچى تاپالمايدۇ .چاچلىرى پاخپايغان ۋە پۇتلىرى توپا ھالەتتە ئېتىنىڭ يۈگىنىنى ﷲ تائاالنىڭ
يولىدا تۇتقان بەندە ئۈچۈن ساالمالر بولسۇن! ئەگەر ئۇ كىشى ئەسكەرلەرنىڭ ئالدىغا قويۇلسا (ئۇنىڭغا
رازى بولۇپ) ،ئەسكەرنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ ،ئەگەر ئاخىرىدا قويۇلسا ،ئاخىرىدا تۇرىدۇ .ئۇ رۇخسەت
سورىسا ،ئۇنىڭغا رۇخسەت بېرىلمەيدۇ .بىرىنىڭ گۇناھىنى تىلىۋالسا ،تىلىكى ئىجابەت قىلىنمايدۇ».
ئىبنى جەرىر زەيد ئىبنى ئەسلەمنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئەبۇئۇبەيدە ئۆمەر ئىبنى
خەتتابقا رۇمدا ناھايىتى چوڭ بىر قوشۇننىڭ توپالنغانلىقىنى ،ئۆزىنىڭ ئۇالردىن قورقۇپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى
خەۋەر بېرىپ خەت يازىدۇ .ئۆمەر( :ﷲ تائاالغا ھەمدۇ ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇت ئوقۇپ
بولغاندىن كېيىن) ئۇنىڭغا :بىر مۆمىن بەندىگە قانچىلىك قىيىنچىلىق كەلسە كەلسۇن ،ﷲ تائاال ئۇ
قىيىنچىلىقتىن كېيىن( ،ئۇ مۆمىنگە) بىر چىقىش يولى ئاتا قىلىپ بېرىدۇ .ھەرگىزمۇ بىر قىيىنچىلىق
ئىككى ئاسانلىقتىن ئۈستۈن كەلمەيدۇ .شەكسىزكى ،ﷲ تائاال كىتابىدا مۇنداق دېدى﴿ :ئى مۆمىنلەر!
تائەت  -ئىبادەتنىڭ مۇشەققەتلىرىگە ۋە سىلەرگە يەتكەن ئېغىرچىلىقالرغا سەۋر قىلىڭالر ،دۈشمەنلەرگە
زىيادە چىداملىق بولۇڭالر( ،چىگرالىرىڭالرنى ساقالپ) جىھادقا تەييار تۇرۇڭالر ،مەقسىتىڭالرغا يېتىش

((( يەنى بۇالر مال ـ دۇنياغا بەك ئامراق بولغانلىقتىن ۋە پۈتۈن تىرىشچانلىقىنى شۇنىڭغىال قاراتقانلىقتىن خۇددى ئۇ
نەرسىلەرنىڭ قۇلىدەك بولۇپ قالىدۇ.
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ئۈچۈن ﷲ دىن قورقۇڭالر (يەنى ئۇنىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك قىلماڭالر)﴾ دەپ خەت يازدى.
ئىمام ھافىز ئىبنى ئەساكىر “ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەكنىڭ تەرجىمە ھالى” دا مۇھەممەد ئىبنى
ئىبراھىم ئەبۇسەكىنەنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك:
ئىككى ھەرەم قوينىدا تائەت قىلغان قېرىنداش،
بىزگە سالساڭ گەر نەزەر چۈشىنەرسەن ئىشىڭنى.
باشقىالرنىڭ نەمدەلسە يېشى بىلەن يۈزلىرى،
مۇجاھىدالر يۇيىشار قېنى بىلەن تېنىنى.
بەزىلەرنىڭ ئاتلىرى ھارسا ئويۇن ـ بەيگىدە،
ئاتلىرىمىز ھالسىرار بۆسكەچ دۈشمەن سېپىنى.
گەر يۈرىشەر بەزىلەر پۇراپ مۇشكى ـ ئەنبەرنى،
بىزگە گويا ئىپاردۇر ،ئات توزۇتقان قۇم ـ چېڭى.
مۇجاھىدقا مۇنداق دەپ خەۋەر بەردى پەيغەمبەر:
“جەڭ توپىسى قونغاندىن يىراق دوزاخ ئۇچقۇنى”.
“شېھىت ئۆلۈك ئەمەس” دەپ جاكارلىدى رەببىمىز،
كەلگىن جىھاد قوينىغا ئۆلمەس شېھىت بولغىلى!
دېگەن شېئىرنى ئېيتىپ بېرىپ ،ماڭا يازدۇردى .مەن ئۇنىڭ بىلەن خوشلىشىپ چىقتىم.
ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارك ھىجىرىيىنىڭ  -170ياكى  177ـ يىلى بۇ شېئىرنى مەن ئارقىلىق فەزل ئىبنى
ئىيازغا ئەۋەتتى .مەن فەزل ئىبنى ئىياز بىلەن ھەرەم مەسچىتىدە ئۇچرىشىپ ئۇ خەتنى بەردىم .ئۇ خەتنى
ئوقۇپ يىغالپ كەتتى ۋە :قېرىندىشم ئابدۇلالھ راست ئېيتىپتۇ ،ماڭا سەمىمىي نەسىھەت قىلىپتۇ-،
دېدى .ئاندىن :سەن ھەدىس توپلىغىلى كەلگەن ئادەم ئوخشىمامسەن؟ -دېدى .مەن :شۇنداق-،
دېدىم .ئۇ :ئۇنداق بولسا ،بۇ ھەدىسنى سېنىڭ ئابدۇلالھنىڭ خېتىنى ماڭا يەتكۈزگەن ھەققىڭ ئۈچۈن
خاتىرىلىۋالغىن -،دەپ تۆۋەندىكى ھەدىسنى سۆزلەپ بەردى:
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مەنسۇر ئىبنى مۇئتەمەر ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ:
بىر كىشى (پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا) :ئى ﷲ نىڭ پەيغەمبىرى! ماڭا ﷲ تائاالنىڭ يولىدا جىھاد
قىلغان كىشىلەرنىڭ ساۋابىغا ئېرىشەلەيدىغان ئەمەل ـ ئىبادەتتىن بىرنى ئۆگىتىپ قويغىن -،دېدى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :سەن ھېرىپ قالماي ناماز ئوقۇشقا ۋە (بىر كۈنمۇ) كېمەيتمەي روزا تۇتۇشقا
قادىر بوالالمسەن؟» دېدى .ئۇ كىشى :ئى ﷲ تائاالنىڭ پەيغەمبىرى! مەن بۇ ئىشالرنى قىلىشقا بەك
ئاجىزلىق قىلىمەن -،دېدى .پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم« :جېنىم ئىلكىدە بولغان زات ﷲ نىڭ نامى
بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ،ئەگەر شۇ ئىشالرنى قىلىشقا كۈچۈڭ يەتسىمۇ ،ﷲ تائاالنىڭ يولىدا جىھاد
قىلغان كىشىلەرنىڭ دەرىجىسىگە (ۋە ئۇالرنىڭ ساۋابىغا) يېتەلمەيسەن ،سەن مۇجاھىدنىڭ ئېتىنىڭ
جىھادنى كۈتۈپ باغالقتا تۇرسىمۇ ،مۇجاھىدقا نۇرغۇن ساۋاب يېزىلىدىغانلىقىنى بىلمەمسەن؟» دېدى.
﴿مەقسىتىڭالرغا يېتىش ئۈچۈن ﷲ دىن قورقۇڭالر (يەنى ئۇنىڭ ئەمرىگە مۇخالىپەتچىلىك
قىلماڭالر)﴾ يەنى سىلەر ھەممە ئىشىڭالردا ۋە ھەرقانداق ئەھۋالدا ﷲ دىن قورقۇڭالر دېگەنلىكتۇر.

ئال ئىمران سۈرىسى

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇئازنى يەمەنگە ئەۋەتكەندە ،ئۇنىڭغا مۇشۇ مەزمۇندا مۇنداق دېدى :مەيلى
قەيەردە بولمىغىن ،ﷲ تائاالدىن قورققىن ،بىر يامانلىققا بىر ياخشىلىقنى ئەگەشتۈرگىن (يەنى بىر
يامانلىققىلىپقالساڭ،ئۇنىڭكەينىدىنياخشىلىقتىنبىرنىقىلغىن).ياخشىلىقيامانلىقنىئۆچۈرىدۇ.
كىشىلەرگە ياخشى مۇئامىلە قىلغىن ۋە ئۇالرنى ئەخالقلىق بولۇشقا ئۈندىگىن!» ئىبنى جەرىر بۇ ئايەتنىڭ
مەنىسى ھەققىدە مۇھەممەد ئىبنى كەئب قۇرەزىنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ :يەنى مەن
(ﷲ تائاال) بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردىكى نەرسىدە ،مەندىن قورقۇڭالر .يېقىن كۈندە (يەنى قيامەت
كۈنىدە) سىلەر ماڭا يولۇققاندا نىجات تاپقۇچىالردىن بولۇڭالر.
شۇنىڭ بىلەن ،ئال ئىمران سۈرىسىنىڭ تەپسىرى تۈگىدى .ﷲ تائاالغا تۈگىمەس ھەمدۇسانالر
بولسۇن!
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